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ଉପକ୍ରମ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କମମନିଯକ୍ତ
ୁ ି ଆଇନ (MGNREGA) ଓଡିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ରହୁ ଥବ
ି ା ର ାକଙ୍କ ପାଇ ଁ
ବିରଶଷକରି ରକାଭି ଡ - ୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରର ଏହା ର ାକଙ୍କର ଜୀବନ ରରଖା ରୂରପ କାଯମୟ କରି ଛି। ଏହି ଆଇନର
ବୟବସ୍ଥାବଳୀଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବୟବସ୍ଥା, ଯାହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷାକବଚ ଭାବରର ତିଆରି ରହାଇଥି ା ଏବଂ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରର ମଜୁରି ରେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ଉରେଶୟରର ଏହା ରେରି ତ ଥି ା ରଯ ଶ୍ରମିକମାରନ କାଯମୟ ସମାପ୍ତ
କରି ବାର ୧୫ େିନ ମଧ୍ୟରର ରସମାନଙ୍କ ମଜୁରି ରେୟ ପାଇବାକୁ ହକ୍ୋର ରହରବ [ଧାରା ୧ (ଅଧ୍ୟାୟ ୨) ), ଅନୁ ରେେ ୩)] ।
ମଜୁରି ରେୟ େକ୍ରିୟା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରର ଶ୍ରମିକମାରନ ରସମାନଙ୍କର ମଜୁରି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଆନ୍ତି, ରସଥିପଇ ଁ ସରକାରୀ
ଭାବରର ୨ଟି ପଯମୟାୟ ଅଛି । େଥମ ପଯମୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁ ଏ ରଯରତରବରଳ କାଯମୟର ଏକ ମଷ୍ଟର ରରା ୍ ସମାପ୍ତ ହୁ ଏ । ବ୍ଲକ
ଦ୍ବାରା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ତା ି କା େସ୍ତୁ ତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରର ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଡମର (FTO) ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା
ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ରହବା ପରର ଏହାକୁ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଏ। େଥମ ପଯମୟାୟ ରହଉଛି ରାଜୟର ୋୟି ତ୍ଵ ଏବଂ ଏହା ୮ େିନ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ମ
ରହବା ଆବଶୟକ। ଥରର FTO ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବା ପରର ଦ୍ବିତୀୟ ପଯମୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁ ଏ । FTO ଗ୍ରହଣ କରି ବା ପରର ରକନ୍ଦ୍ର
ଏହାର େକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇ ଁ ୭ େିନ ସମୟ ରନଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଜୁରି ରେୟ ରକ୍ରଡିଟ୍ କରି ଥାଏ। ଏହା
ରହଉଛି ଦ୍ବିତୀୟ ପଯମୟାୟ, ଏହା ରକନ୍ଦ୍ରର ୋୟି ତ୍ଵ ଏବଂ ଏହା ୭ େିନ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ମ ରହବା ଆବଶୟକ ।
ଥରର ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରର ପହଞ୍ଚିବା ପରର େକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ମ ରହ ା ରବା ି ସରକାର ବିରବଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର
ୋୟି ତ୍ଵ ସମାପ୍ତ ରହ ା ରବା ି ମରନକରନ୍ତି। ତଥାପି, ଅନୟ ଏକ ପଯମୟାୟ ଅଥମାତ୍ ୩ୟ ପଯମୟାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି – ତାହା ରହଉଛି ନିଜ
ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଜୁରି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇ ଁ

ାଗୁଥବ
ି ା ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ରହଉଥିବା ସମସୟାଗୁଡିକ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର

ନାଗରି କମାରନ ନିଜସ୍ୱ ମଜୁରି ଟଙ୍କା ପାଇବାରର ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ରହଉଥିବା ସମସୟାଗୁଡିକ ବିଷୟରର ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାରେୟ େମାଣ
ଅଛି, େଶ ବଷମରୁ ଅଧକ
ି ସମୟ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟରର ରକ୍ଷତ୍ର ଅନୁ ଭୂତିରୁ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି। ରଯପରି କି – ବୟାଙ୍କଗୁଡିକର ସଂଖୟା
ବହୁ ତ କମ୍ ଏବଂ ବୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଘରଠାରୁ ବହୁ ତ େୂ ରରର ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ; ରନଟୱକମ ସଂରଯାଗ ଏକ ଗମ୍ଭୀର
ସମସୟା ରହାଇ ରହିଥାଏ; ଗ୍ରାହକ ରସବା ରକନ୍ଦ୍ର (CSPs) କିମ୍ାବ (ବିସି) ର ଅଧକ
ି ାରୀମାରନ ‘କମିଶନ ଚାଜମ କରି ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରି ରପୈଠ କରି ବାରର ଏହି ବିଳମ୍ବ ଏବଂ େକୃତରର ଶ୍ରମିକମାରନ ନିଜସ୍ୱ ମଜୁରି ଟଙ୍କା ପାଇବାରର ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ
ରହଉଥିବା ସମସୟାଗୁଡିକୁ ଆରମ ରଶଷ ମାଇ ୍ ରବା ି କହିଥାଉ | ରଯରହତୁ ୩ୟ ପଯମୟାୟ ପାଇ ଁ ସରକାର ୋୟି ତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ
କରୁନାହାନ୍ତି
ଁ , ଶ୍ରମିକମାରନ ରସମାନଙ୍କର ମଜୁରି ଟଙ୍କା େତୟାହାର କରି ବାରର ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ରହଉଥିବା ସମସୟାଗୁଡିକର ପରି ମାଣ
ସଠିକ୍ ଭାରବ େ ି

ରହାଇପାରି ନାହିଁ ।
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ଓଡିଶା େସଙ୍ଗରର ଏଭଳି ଚୟାର ଞ୍ଜଗୁଡିକର ପରି ମାଣ ବୁ ଝିବାକୁ ଏହି ରି ରପାଟମ ଏକ େୟାସ । ଏହାର ବିରେଷଣ ପାଇ ଁଓଡିଶାର
ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ୍ ଯଥା – ଆଠମଲ୍ଲି କ୍, ବାଂଶପାଳ, କଙ୍କଡାହାଡ଼, ପଟାଙ୍ଗି ଏବଂ ରସମି ି ଗଡ
ୁ ାଠାରର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତ ସରଭମ
ମାଧ୍ୟମରର ସଂଗୃହିତ ତଥୟକୁ ଆରମ ଏଠାରର ବୟବହାର କରି ଛୁ | ଅଧ୍ୟୟନ େଳ ( ି ବରଟକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଫାଉରଣ୍ଡସନ୍ ଫର
ଇରକାର ାଜିକା ୍ ସିକୁୟରି ଟି (FES)) ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ୍ରର ମିଳିତ ଭାବରର କାଯମୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ଲକ୍ଗୁଡିକୁ ଉରେଶୟମୂଳକ
ଭାବରର ଚୟନ କରାଯାଇଥି ା। ରତଣୁ, ଏହି ତଥୟ ରାଜୟ ମଧ୍ୟରର ଥିବା ସମସୟାଗୁଡିକର େତିନିଧତ୍ଵ
ି କରୁନାହିଁ, ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ
ରଭୌଗଳିକ ତଥା ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟରର ବିତରଣ ଏରଜନ୍ିଗ
ସ ଡ
ୁ ିକର େରବଶ ଦ୍ବାରା ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ମାରନ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ
ରହଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ େକାରର ସମସୟାଗୁଡିକୁ କାବୁ କରି ଛି। େରତୟକ ବ୍ଲକ୍ର ୮ଟି ର ଖାଏ ଁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ
କରାଯାଇଥି ା। ତା’ପରର େରତୟକ ମରନାନୀତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ୫ଟି ଗ୍ରାମରୁ ଅନିୟମିତ ଭାଥେ ଅଥମାତ୍ ମିଶାମିଶି ଭାବରର ନମୁନା
ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥି ା | ୫ଟି ନମୁନା ଗାର
ଁ ୁ , ଗତ ବଷମକ ମଧ୍ୟରର ଅତି କମ୍ରର ୧୦ େିନ କାମ କରି ଥବ
ି ା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତା ି କାରୁ
ରମାଟ ୨୫ଜଣ ଉତ୍ତରୋତାଙ୍କଠାରୁ ଅନିୟମିତତା ଅଥମାତ୍ ମିଶାମିଶି ଭାବରର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥି ା। ଫଳସ୍ୱରୂପ,
ସମୁୋୟ ୧,୦୬୬ ଜଣ ଉତ୍ତରୋତାଙ୍କଠାରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ କାର ନିଆଯାଇଥି ା |

ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ରେଉଥିବା ସମସୟାଗୁଡିକ
ସମସୟା ନଂ-୧: ପରକଟେୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆୟ ବନ୍ଦ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ୋୟତଃ େୀଘମ େୂ ରତା ଯାତ୍ରା କରି ବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏବଂ
ମଜୁରି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରି ବାକୁ ଅରନକ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ |
ପରି ଣାମସ୍ୱରୂପ ଏହା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ମ ଖର୍ଚ୍ମରର ପରି ଣତ ଥହାଇୋଏ ଉଭୟ ପରକଟ ଖର୍ଚ୍ମ ଏବଂ ରସେିନର ଆୟ ବନ୍ଦ। ଆରମ ଜାଣିବାକୁ
ପାଇ ୁ ରଯ ଅଧାରୁ ଅଧକ
ି ଶ୍ରମିକ ବିତରଣ ଏରଜନ୍ିକ
ସ ୁ ମଜୁରି ଟଙ୍କା
ଉଠାଇବା ନିମରନ୍ତ ରଗାଟିଏ ଥର ପରି େଶମନ ପାଇ ଁ ରଗାଟିଏ େିନର
ମଜୁରି ଖର୍ଚ୍ମ କରି ସାରି ଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ମ ଯରଥଷ୍ଟ
ଅଧ ିକ, ରଯଉମାରନ
ଁ
ମୁଖୟତଃ ବୟାଙ୍କ ଶାଖା ବୟବହାର କରନ୍ତି |
ଯାତାୟତ ପାଇ ଁ ପରି ବହନ ଖର୍ଚ୍ମ ରହଉଛି ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଖର୍ଚ୍ମ
ଯାହା ନିଜ ପରକଟରୁ ଖର୍ଚ୍ମ ରହାଇଥାଏ।
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ଅଧକ
ି ନ୍ତୁ, ପରକଟ ଖର୍ଚ୍ମ ସହିତ, ଶ୍ରମିକମାରନ େୀଘମ େୂ ରତା
ଯାତ୍ରା କରି ବା ସମୟରର ଏବଂ / କିମ୍ାବ ମଜୁରି ଟଙ୍କା
େତୟାହାର ପାଇ ଁ େୀଘମ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବା ସମୟରର କାଯମୟ
ହରାଇବା କାରଣରୁ ଆୟ ଛାଡିଥାନ୍ତି | ୭୩% ଶ୍ରମିକ
ଅତିକମ୍ରର ରଗାଟିଏ େିନର କାମ ହରାନ୍ତି | ଏଠାରର ମଧ୍ୟ,
ଥେହିେେୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହି ଅନୁ ପାତ ଅଧ ିକ,
ରଯଉ ଁମାରନ ମୁଖୟତଃ ବୟାଙ୍କ ଶାଖା ବୟବହାର କରନ୍ତି |
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ରମିକମାରନ ବହୁ ପରି ମାଣର ଆୟରୁ ବଞ୍ଚିତ
ହୁ ଅନ୍ତି | ମଜୁରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇ ଁ ଅଧକ
ି ାଂଶ ଶ୍ରମିକ
େିନକୁ ଟ,୨୦୦/-ରୁ ଅଧକ
ି ଟଙ୍କା ନିଜର ମଜୁରିର ଆୟ
ବାବେକୁ ଛାଡିଥାଆନ୍ତି।
ଚିତ୍ର ୨: ମଜୁରି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାୋେ କେିବା ସମୟରେ ଆୟ (ଟଙ୍କାରେ) େୋଇଥାଆନ୍ତି

ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକାଧକ
ି ପରି େଶମନ କରି ବାକୁ ପଡୁ ଥିବାରବରଳ ମଜୁ ରି ଟଙ୍କା େତୟାହାରର ମୂ ୟ ବହୁ ଗଣ
ୁ ିତ ରହାଇଥାଏ।
ଏକାଧ ିକ ପରି େଶମନର କାରଣଗୁଡିକୁ ରମାଟାରମାଟି ଭାବରର େୁ ଇଟି ରଶ୍ରଣୀରର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରର – ମଜୁରି ରେୟ ରପୈଠ
ବା ରକ୍ରଡିଟ୍ ଏବଂ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାର ଅଭାବ | ଅଧାରୁ ଅଧକ
ି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରସମାନଙ୍କର ମଜୁରି ଟଙ୍କା ରକରବ ମିଳିବ
ତାହା ଜାଣି ନ ଥିବାରୁ ଏକାଧକ
ି ପରି େଶମନ କରି ବାକୁ ପଡିଥାଏ | ଅଧକ
ି ନ୍ତୁ, ଅତୟଧକ
ି ଗହଳି, ରନଟୱାକମ ବିଫଳତା ଏବଂ ବିେୁୟତ୍
ଅଭାବ ପରି ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସମସୟା ୋୟତଃ ଏକାଧକ
ି ପରି େଶମନ କରି ବାକୁ ବାଧ୍ୟକରି ଥାଏ | ବୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରର ର ାକଙ୍କ ଭି ଡ଼
ଅଧ ିକ ରେଖାଯାଏ କାରଣ ବୟାଙ୍କ ଶାଖା ସଂଖୟା କମ୍ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ଅଧକ
ି | ରନଟୱାକମ ସଂରଯାଗ ସାଧାରଣତଃ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡିକରର େୁ ବମଳ ଅରଟ ରଯଉଠାରର
ଁ
ଗ୍ରାହକ ଥେୋ ଥକନ୍ଦ୍ର CSP / BC ଗୁଡିକ ଅବସ୍ଥିତ |

ସମସୟା ନଂ-୨: ସ୍ୱଚ୍ଛତ୍ାେ ଅଭାବ
ସ୍ୱେତା ଅଭାବରୁ ଶ୍ରମିକମାରନ ମଧ୍ୟ ସମସୟାଗୁଡିକର ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ରହଉଛନ୍ତି। ରଯପରି ଉପରର ଆର ାଚନା କରାଯାଇଛି,
ଶ୍ରମିକମାରନ ୋୟତଃ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରର ମଜୁରି ଟଙ୍କା ରକ୍ରଡିଟ୍ ବିଷୟରର ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ | ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଧ ିକାରୀ
ଏବଂ ଏସଏମଏସ ପରି ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରର ମଜୁରି ଟଙ୍କା ରକ୍ରଡିଟ୍ ବିଷୟରର ସୂଚନା ପାଇେିୋ ରକବଳ ଅଧା ଶ୍ରମିକ ରି ରପାଟମ
କରି ଛନ୍ତି। ଅନୟ ଶ୍ରମିକମାରନ ଅଣ-ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉତ୍ସ (୩୮%) ମାଧ୍ୟମରର ସୂଚନା ପାଇଥାଆନ୍ତି କିମ୍ାବ ମଜୁରି (୧୨%) ଟଙ୍କା
ରକ୍ରଡିଟ୍ ଥହାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇ ଁ ବିତରଣ ଏରଜନ୍ି ସ ପରି େଶମନ କରି ବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏହି ଅନୁ ସନ୍ଧାନଗୁଡ଼ିକ, ସଠିକ୍
ଚୟାରନ

ମାଧ୍ୟମରର ସୂଚନା ବିତରଣର ଆବଶୟକତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।
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ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ମ ରଯ ଶ୍ରମିକମାରନ
ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ଜାଣିବା ପାଇ ଁ ସକ୍ଷମ ରହବା ଜରୁରୀ
ଅରଟ। ଶ୍ରମିକମାରନ ରଯରତରବରଳ କାରବାରର ତଥୟ
ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ରସରତରବରଳ ଠକାମିର ଶିକାର
ହୁ ଅନ୍ତି। ଅଧ ିକନ୍ତୁ, କାରବାରର ତଥୟ ରଖି ନପାରି ର
ମଜୁରି ଭୁ ୍ ନିରେମଶିତ ରହାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା
କଷ୍ଟକର |

ଚିତ୍ର ୩: ରେୟ ରକ୍ରଡିଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାେ ପଦ୍ଧତ୍ି।
ଆମର ଅନୁ ସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ରଯ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ମ ଅଂଶ ପାସବୁ କ୍ କିମ୍ାବ SMS/ରସିେଗୁଡିକର ନିୟମିତ
ଅେୟତନ ମାଧ୍ୟମରର ମଜୁରି ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ଜାଣିବାରର ସକ୍ଷମ ରହାଇନଥିର । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ୫% କମମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରର
ପାସବୁ କ୍ ନଥି ା। ଏପରି କି ରଯଉମାନଙ୍କ
ଁ
ପାଖରର ଏକ ପାସବୁ କ୍ ଥି ା, ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକବଳ ଏକ ଚତୁ ଥମାଂଶ ସବମୋ
ରସମାନଙ୍କ ପାସବୁ କ୍ ଅପରଡଟ୍ କରି ପାରୁଥିର । ଅଧକ
ି ନ୍ତୁ, ଅେୟତନ ରହାଇଥିବା ପାସବୁ କ୍ ମଧ୍ୟରର, ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶରୁ ଅଧ ିକ
ମାନୁ ଆ ୍ ଅପରଡଟ୍ ରହଉଥି ା। ଏହା ସହିତ, ୋୟ ଏକ ଚତୁ ଥମାଂଶ ଶ୍ରମିକ ଏସଏମଏସ କିମ୍ାବ ଟଙ୍କା େତୟାହାର ଉପରର ଏକ
ରସିେ୍ ପାଉଥିର

|

ରଟବୁଲ୍ ୧: ଉତ୍ତେୋତ୍ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ % ରେଉ ଁମାନଙ୍କେ ପାସବୁକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏୋ ଅପରଡଟ୍ ରୋଇଛି କି ନାେି।ଁ
1

This is a brief summary of the report. The detailed report can be accessed here.
http://libtech.in/wp-content/uploads/2022/10/LoLM-Odisha_Report_October-2022-1.pdf
2 For logistical reasons, villages that were very difficult to access were removed before selecting the sample households.
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ସ୍ୱେତାର ଅଭାବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଠକାମିର ଶିକାର କରି ଛି | ୫% ରୁ କମ୍ ଶ୍ରମିକ କହିଥରି ରଯ ରସମାନଙ୍କର ମଜୁରି
ଟଙ୍କା ରପୈଠ ବାବେରର ଭୁ ୍ ନିରେମଶିତ ରହାଇଛି ଏବଂ ସମାନ ଅନୁ ପାତରର ଜା ି ଆତି ରହାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ରି ରପାଟମ ରହାଇଛି,
୨୦% ଶ୍ରମିକ କହିଥରି

ରଯ ରସମାନଙ୍କ ମଜୁରି ଟଙ୍କା ଭୁ ୍ ନିରେମଶିତ ରହାଇଛି ନା ଠରକଇର ଶିକାର ରହାଇଛି ତାହା ରସମାରନ

ଜାଣି ନାହାନ୍ତି
ଁ ।

ସମସୟା ନଂ-୩: େୁ ବଚଳ ଅଭି ରୋଗ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଉପରର ଆର ାଚନା ରହାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସୟାଗୁଡିକରୁ ଜଣାଯାଏ ରଯ ଏକ ସୁଗମ ତଥା ସୁଚାରୁରୂରପ କାଯମୟ କରୁଥିବା
ଅଭି ରଯାଗ ସମାଧାନ େକ୍ରିୟାର ଆବଶୟକତା ରହିଛି। ରତରବ ସରଭମରୁ ଜଣାପଡିଛି ରଯ ଏପରି ସୁଗମ େକ୍ରିୟା ନଥି ା। ଆରମ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ୁ ରଯ ରମୌଖିକ ଭାବରର ୨୦% ରୁ କମ୍ ଶ୍ରମିକ ଅଭି ରଯାଗ କରି ଥରି

ଏବଂ ୨% ରୁ କମ୍ ଶ୍ରମିକ ି ଖ ିତ
ଆକାରରର ଅଭି ରଯାଗ କରି ଥରି
| ସାଧାରଣତଃ ରମୌଖିକ ଅଭି ରଯାଗଗୁଡିକୁ ଟ୍ରାକ କରାଯାଇପାରି ବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି
ଅଭି ରଯାଗଗୁଡିକର ଅନୁ ସରଣ କରି ବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁ ରହ ଁ | ଅଧକ
ି ନ୍ତୁ, ରଯଉ ଁମାରନ ଅଭି ରଯାଗ ୋଖ କରି ଥରି
ରସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ୭୫% ରୁ ଅଧକ
ି ମଜୁରି ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା େସଙ୍ଗକୁ ରନଇ ଅଭି ରଯାଗ କରି ଥରି ।

ମୁଖୟ ସୁପାେିଶଗୁଡିକ
ଉପରର ଆର ାଚନା ରହାଇଥିବା ରଶଷ ମାଇ ୍ ଚୟାର ଞ୍ଜଗୁଡିକ ରହଉଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରର ଏବଂ ବିନା ବାଧାରର
ମଜୁରି ରେୟ ପାଇବାରର ଏକ େମୁଖ େତିବନ୍ଧକ | ଆରମ ଏଠାରର କିଛି ପରାମଶମ ରେଉଛୁ ଯାହା ଆଥିକ େତିଷ୍ାଠ ନ, ସରକାର
ଏବଂ ସିଭି ୍ ରସାସାଇଟି ସଂଗଠନ (ସିଏସ୍ଓ)ଙ୍କ ପଦଥେପ ଦ୍ବାରା ରଶଷ ମାଇ ୍ ଚୟାର ଞ୍ଜଗୁଡିକୁ ହ୍ରାସ କରି ବାରର ସାହାଯୟ
କରି ପାରି ବ।

ଉପେୁକ୍ତ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସେିତ୍ ଅଧିକ ବୟାଙ୍କ ଶାଖା /ଗ୍ରାେକ ରସବା ରକନ୍ଦ୍ର (CSPs) / BCs ପ୍ରତିଷ୍ାଠ
୧. ଆଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିକଟତର ବୟାଙ୍କ ଶାଖା, ଗ୍ରାହକ ରସବା ରକନ୍ଦ୍ର CSPs / BCs ଏବଂ ATM ଗଠନ କରି ବା
ଉଚିତ ରଯପରି େରତୟକ ଶ୍ରମିକ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଚା ି ବା େୂ ରତା ମଧ୍ୟରର ଏକ ବି ତରଣ ଏରଜନ୍ିରସ ର ପହଞ୍ଚିଁ ପାରି ରବ।
୨. ସରକାରଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବାକୁ ପଡିବ ରଯ ଆରବିଆଇ ମାଷ୍ଟର ସକମୁ ାର DBR.CO.RRB.BL.BC.No.17 / 31.01. 002
/ 2015-16 ଅନୁ ଯାୟୀ ଆଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରର ୨୫% ଗ୍ରାମୀଣ ଶାଖା େତିଷ୍ାଠ ପାଇ ଁ ନିରେମଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
୩. ଗ୍ରାହକ ରସବା ରକନ୍ଦ୍ର CSP / BC ଗୁଡିକ ସୁରୁଖୁରୁରର କାଯମୟ କରି ବା ପାଇ ଁ ଆବଶୟକ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ରଯପରି କି ବିେୁୟତ୍ ,
ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ ସଂରଯାଗ ଏବଂ ଅଫ ାଇନ୍ କ୍ଷମତା ଉପ ବ୍ଧ ରବା ି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବାକୁ ପଡିବ।

ସମସ୍ତ ଖାତ୍ା ଆଧାେ ସେିତ୍ ଲି ଙ୍କ୍ ରୋଇଛି
୪. ଆଥିକ େତିଷ୍ାଠ ନଗୁଡିକୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକର ଆଧାର ି ଙ୍କ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ମ କରି ବାକୁ ପଡିବ ଯାହାଦ୍ବାରା ରସମାରନ ଗ୍ରାହକ
ଥେୋ ଥକନ୍ଦ୍ର CSP / BC ରସବା ବୟବହାର କରି ପାରି ରବ କାରଣ ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିକଟତର ଅରଟ।
୫. ସିଭି ୍ ରସାସାଇଟି ସଂଗଠନ (CSO)ଗୁଡିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକର ଆଧାର ି ଙ୍କ୍ ବିଷୟରର ସରଚତନତା େସାର
କରି ବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ମ କରି ବାରର ସାହାଯୟ କରି ବା ଉଚିତ୍।
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ନିୟମିତ୍ ସୂଚନାେ ପ୍ରସାେ
୬. ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମଶମକରି ସରକାର ଏବଂ ସିଭି ୍ ରସାସାଇଟି ସଂଗଠନ (CSO)ଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରର
ମଜୁରି ରେୟ ରପୈଠ ସମ୍ବନ୍ଧରର ସୂଚନା େସାର କରି ବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ତାହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରର ପହଞ୍ଚୁଛି ରବା ି ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରି ବା ଜରୁରୀ। ମଜୁରି ରେୟ ରପୈଠ ସମ୍ବନ୍ଧରର ସୂଚନା ବଣ୍ଟନ ପାଇ ଁ ଏକ ରଟରଣ୍ଟଟିଭ୍ ଫମମାଟ୍ ଏଠାରର ମିଳିପାରି ବ।
୭. ଆଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ପାସବୁ କ୍ ଉପ ବ୍ଧ କରାଇବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ରଯରତରବରଳ ଶ୍ରମିକମାରନ ଆବଶୟକ
କରି ରବ ରସରତରବରଳ ରସମାରନ ବିତରଣ ଏରଜନ୍ିରସ ର ମାଗଣାରର ପାସବୁ କ୍ ଅପରଡଟ୍ କରି ରବ ।
୮. ସରକାର ଏବଂ ସିଭି ୍ ରସାସାଇଟି ସଂଗଠନ (CSO)ଗୁଡିକ ଓଡିଆରର ତୁ ମର ଅଧକ
ି ାର ଜାଣିବା (Know Your Rights)ର
ଏକ ତା ି କା ବିେୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି, ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିତରଣ ଏରଜନ୍ିରସ ର ରପଷ୍ଟ କରି ବା ଉଚିତ୍ । ତୁ ମର
ଅଧ ିକାର ଜାଣିବା (KYR)ର ଏକ େସ୍ତାବିତ ତା ି କା ଏଠାରର ମିଳିପାରି ବ।

ଉନ୍ନତ୍ ଅଭି ରୋଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା
୯. ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରର ଏକ ସୁଗମ ତଥା ଶୀଘ୍ର ଅଭି ରଯାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ବାରା ଯେି ଆଥିକ ସଂସ୍ଥାର
କମମଚାରୀମାରନ ପାସବୁ କ୍ ଅପରଡଟ୍ କରି ବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ରତରବ ଶ୍ରମିକମାରନ ଅଭି ରଯାଗ କରି ପାରି ରବ।
୧୦. ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସୁବିଧାଜନକ େୂ ରତ୍ଵରର କିଓସ୍କ

ଗାଇ ରସମାନଙ୍କୁ ରକଉ ଁଠାରର ଏବଂ କିପରି ଅଭି ରଯାଗ ୋଖ

କରାଯାଇପାରି ବ ରସସମ୍ବନ୍ଧରର ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଆଥିକ ସଂସ୍ଥାର କମମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭି ରଯାଗ ୋଖ ଉପରର ତାରି ଖ
ଉରଲ୍ଲଖ ଥାଇ ରସିେ େୋନ କରାଯିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବାକୁ ରହବ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରର ଅଭି ରଯାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥାକୁ
ମଜବୁ ତ କରି ବା ଆବଶୟକ।
୧୧. ସିଭି ୍ ରସାସାଇଟି ସଂଗଠନ (CSO)ଗୁଡିକ ଅଭି ରଯାଗର ସମାଧାନ େଣାଳୀ ବିଷୟରର ସରଚତନତା େସାର କରି ବା ଏବଂ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଭି ରଯାଗ ୋଖ

କରି ବାରର ସାହାଯୟ କରି ବା ଉଚିତ୍ ।

ରଶଷ ମାଇ ୍ ଚୟାର ଞ୍ଜଗୁଡିକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ମ, ଏବଂ DBT ସ୍କି ମ ୍ ଉପରର ଏହାର େଭାବ ଅଛି । ଆରମ ଓଡିଶାର ସରକାର, ଆଥିକ
େତିଷ୍ାଠ ନ ଏବଂ ସିଭି ୍ ରସାସାଇଟି ସଂଗଠନ (CSO)ମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରର କାଯମୟ କରି ବାକୁ ଏବଂ ଅଭି ଯାନ ଚଳାଇବାକୁ
ଅନୁ ରରାଧ କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ବାରା ଉପରରାକ୍ତ ଆର ାଚନାଗୁଡିକ କାଯମୟକାରୀ ରହବା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଫଳେସୂ
ରହାଇପାରି ବ ।
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