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��పధ�ం 

�బ��� ఇం��య�, �ామ��క �ాస� ���త�ల�, �ార�కర�ల�, ఇంజ�ర��  మ��య� �ేట� �ాస� ���త�ల బృందం, మ���� �ాం�� 

జ��య �ా��ణ ఉ�ా�� �� చట�ం (ఎ� ఆ� ఇ�ఎ) ల�� ��ధ అం�ాల��ౖ పల� �ా�ా� � ల��  ప��ే��� ం�� .. ��గం�ా �బ��� 

ఇం��య�, ��మ� �ేశ �ా�ప� ం�ా పల� �ా�ా� � ల��  �ా�ా�చరణ ప����ధన ��ా జ�క�� లను �ర���ం��మ� మ��య� NREGA 

��తన �ె��ంప�లక� సంబం��ం�న ���� అం�ాల��ౖ మ� �ామ���క అనుభ�ా�� '�వ�� ���ల� స�ాల� : NREGA ��తన 

�ె��ంప�లల� ఆలస�ం మ��య� ఆటం�ాల�' అ�� �����కల� న�దు �ే�ామ�.  ఈ ప����ధన �����క �బ��� ఇం��య� 

సభ��ల� �ా��ణ ప�జ� ��వల పం�ిణ�ల� ద�ాబ�� ల ప� ఆ��రం�ా ర��� ం��ంచబ��ం��.  

 

��తన �ె��ంప�ల��  జ�ప�ం ఉ�ా�� ��  �ా���క�ల� ఎదు���ంట�న� అత�ంత మ�ఖ����న సమస�లల� ఒకట�. �ై���� 

బ���ిట�్ ట�� న��� (���ట�) ����ా ���ట� �ె��ంప�ల ��ా�ణం �క� �ాం���క అం�ాల��ౖ ��ధ ప�భ����ల� గత 

ద�ాబ�ంల� ��ల� శ�ద�  వ��ం���. ���ట� ����ా ప�భ�త�ం ��ర��ా �ా���క�ల బ��ంక� ఖ���లక� ��త��లను  బ��� 

�ేసు� ం��. �� �� చూ��� , �ా���క�ల� �ా�� ��త��ల� �ా�� బ��ం� / �� స�� ఖ���లక� జమ అ�న త�ా�త �ార� 

ఎదు���ంట�న� స�ాళ�ను క�మపద��ల� అధ�యనం  ��యడం��ౖ  ��ల� తక��వ మం�� దృ�ి��ా��ం��ర�. తమ అ��ం� ల� 

��త��ల� జమ ఐన తర��ాత �ా���క�ల� తమ ��త��లను �� ందడంల� ఎదు���ంట�న� అవ����లను '�వ�� ���ల� 

స�ాళ�� ' అ� �ిల��ా� ర�. ���� “�వ�� ���ల� స�ాళ� ”ను అంచ�� ��య�����, �బ��� ఇం��య� 3 �ా�ా� � లల� 1947 NREGA 

�ా���క�ల��ౖ ఒక స��� �ర���ం�ం��. ఆంధ�ప��ే� (ఎ�ి), �ాజ�ా� � (ఆ���) ఒ���క� మండలం, జ�ర�ం� (జ����) ల�� 2 

మండల�లల� ఈ స��� జ����ం��.  మ�డ� �ా�ా� � లల� స��� ల� �ాల�� న��ార� ����ప��ా సమ�నం�ా ఉ���ర�; AP  - 667, 

JH - 622 మ��య� RJ - 658.  ఈ స���క� బ�ంగళ�ర�ల�� అ�� ���� � �శ�����లయంల�� ప����ధ�� ��ంద�ం 

సహక��ం�ం��. 

 

ప����ధన మ�ఖ� ఉ�ే�శం 

��ధ �ె��ంప�ల పం�ిణ� ఏజ���లను ఉప���సు� న�ప��డ� �ా���క�ల అనుభ�ా�� అర�ం �ేసు��వ����� ఈ స��� 

����ా ప�య��ం��ం  - బ��ంక�ల�, కస�మ� స���� �ా�ంట��  (�ిఎ�ి�ల�), ����� కర�ా�ం�ెంట��  (��ిల�), �� ��  

ఆ�ీసుల� మ��య� ఎట�ఎంల�. సరళత ��రక� ��మ� CSP మ��య� BC లను ఒక వర�ం�ా ���ం��మ�. �స� ృతం�ా, 

��మ� �ా���క�ల ��ణం నుం�� ఈ ���ం�� అం�ాలను ప����ం��ం, చ���ం��ం: 

 

● ���� బ��ం��ం� �బంధనల గ���ం� అవ�ాహన  

● సమ���ర అందుబ�ట�  
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●  �ే�ల� ��త��ల� �� ందడంల� ఎదుర��� ఇబ�ందుల  ప����. ఇబ�ందులక� ఉ��హరణల� -��త��ల� 

�సు��వ����� పట��   సమయం, డబ��ను ఉపసంహ��ంచు��వ����� అవసర���న సందర�నల సంఖ�, �ా� బ�� 

న�కరణ ��క�ా�ల�, ఆ��� సంబం��త �దల�ౖన�. ��మ� అ��క ��ణ�లనుం��  ఇబ�ందులను  క��ి  ప�� 

�ె��ంప� పం�ిణ� ఏజ����� వ�క�� ల ఇబ�ందుల  �� �� లను సృ�ి�ం��ం. 

● పం�ిణ� ఏజ���ల �క� �ారదర�కత మ��య� జ�ాబ�����తనం  

● �రస���ంచబ��న �ె��ంప�లక�(Rejected payments) సంబం��ం�న సమస�ల� 

● �ి�ా�దుల ప���ా�ర వ�వస�లను(grievance  redressal)  ఉప���ం�న అనుభవం.  

 

స��� �ేయబ��న మండల�లను  ఉ�ే�శప�ర�కం�ా �శ�స�య ��ర సమ�జ ��గ�ా�మ�ల  ఆ��రం�ా ఎం�ిక �ే�ార�. 

బ�� క�ల�� �/మండల�ల�� �  పం��య�ల�, పం��య�ల�� � స���ల� �ాల�� న� �ా���క�ల� య�దృ��కం�ా ఎం�ికయ��ర�. 

స��� ఫ���ల� మండల �ా� �ల�  జ����నప�ట���, మ� ప���లనల� మ��య� గణ�ంక అంచ��ల� ��మ� ఎంచుక�న� 

�ా�ా� � లక� �త�ం  ��ా ��ధ�ం�ా ఉంట�య� మ� అనుభవం ����ా  �ెప�గలం. మ� ప���లనల�,సూచనల� మ��య� 

��మ� ప�ద���ం�ే గణ�ంక అంచ��ల� సంబం��త ఎంచుక�న� �ా�ా� � లల� అ�� ��ా ం��లక� ఇ�ే ���ల� వ����ా� �.  

 

�ేశ�ా�ప� ం�ా, సుమ�ర� ఇర��ౖ ��తన �ె��ంప� ల��ా�ే�లల� ఒక �ె��ంప�,  ఖ��� సంఖ�ల� తప�� ల��� ఆ��� ను బ��ంక� 

ఖ���ల�� తప���ా �ం� �ేయడం వంట� �ాం���క ల��ాల వల�  �రస���ంచబడ�త�����. �రస���ంచబ��న 

�ె��ంప�ల��ౖ ��మ� ��ల� శ�ద�  వ��ం��ం , అల��� �ా�� ��త��ల� �రస���ంచబ��న త�ా�త �ా���క�ల� ఎదు���ంట�న� 

ఇబ�ందులను ప����ం��ం.   

  

��ా థ�క �స� ృత ప���లనల� 

�ా���క�ల� �ా��రణం�ా �ా�� ��త��లను �� ందట���� ప���నం�ా ఒక ����ం� ఏజ���� ఉప���ం��ర� మ��య� 

�ా��ల�  ��ందర� �ా�� ��త��లను �� ందట���� అ��క  ఏజ���లను ఉప���ం��ర�. స���ల� �ాల�� న�   ��జ���ట� 

�ా���క�లక� (1182) బ��ం� బ�� ం� ��ా థ�క పం�ిణ� ఏజ���, సుమ�ర� 476 మం�� �ా���క�ల� ప���నం�ా ఒక �ిఎ�ి� ల��� 

��ి� ఉప���ం��ర�. AP నుం�� 252 మం�� �ా���క�ల� �� స�� �ె��ంప� ఖ���లను ఉప���ం��ర�. �ా�ా� � లల� 

���గ��ర� అనుభ�ాలను �� ల������ ఉప�గప�ే  ���� ��ణ�లను  ఆ��రం�ా ��మ� కష�  నష�  సూ�కను 

����ం��మ�. �త�ం�ద, ఎ�ిల�� స��� �ేయబ��న బ�� � ల�� �ా���క�ల� తక��వ ఇబ�ందుల�  ఎదు������ర�, జ�ర�ం� 

ఉన��ార� అత���క ఇబ�ందులను  ఎదు������ర�. �� �ా� �ీసు ���గ��ర�ల ��వల ��ణ�త�� ��ల� సంతృ�ి�  

�ెం��నట��  స��� ల� �ే�ం��  . CSP / BC ల� బ��ంక� వద�  ల��ా�ే�లక� అనుక�ల���న ప����మ��యం�ా క��ిసు� ����. 

ఏ�ే�����, ఆచరణల�, ��త��ల� ఎక�డ �� ం��ల�� �షయంల� �ా���క�లక� గల  �ామర��ం ల��� ఎం�ిక ��ల� ప���తం, 
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ఆ ఎం�ిక క��� ��ల� అర�దు�ా ఉప���ంచబడ�త�ం��. మ� గ�ణ�త�క ప����ధన, �ా���క�లక�  బ��ంక�ల��ౖ బల���న 

నమ�కం ఉంద� సూ�సు� ం�� .  

అందుబ�ట�(Accessibility): 

 Comprehensive Financial Services for Small Businesses and Low Income Households(��, ������  2013) 

ప��ారం, “జనవ�� 1, 2016 ��ట���, ఎల�ా�� �� �ె��ంప� అందుబ�ట�ల  సంఖ� మ��య� పం�ిణ� ప�� ఒక�����  అందుబ�ట�ల� 

ఉంట�ం�� �ేశంల� ఎక��ై�� ఈ ��కర�ం  15 ���ాల �ా�నడక దూరంల� ఉంట�ం��. ” అ��ే మ� స��� ల� ��ల� మం�� 

�ా���క�ల� తమ డబ��ను �� ందట���� మండల  ప���న �ా�ా�లయ���� ��ల� ��ల��టర�  దూరం ప�య�ణ�ం���� 

వ��ం��. ఆంధ� ప��ే�  ల� మ�త���, పం�ిణ� ఏజ���ల� �ా�మ�ల�, పం��య�ల� మ��య� మండల�ల  మధ� సమ�నం�ా 

అందుబ�ట�ల� ఉ����. 

 

అవ�ాహన 

ఉ�ా�� �ా���క�లల�  �త�ం బ��ం��ం� �బంధనల� మ��య� హక��ల గ���ం� అవ�ాహన తక��వ�ా ఉం�� . 

ఉ��హరణక�, స��� ల� �ాల�� న� �ా���క�లక�  ����ప� 75%  �ా���క�లక�  ఏ బ��ంక� �ాఖల� ��ౖ�� ల��ా�ే�ల� 

�ేయవచు�  అ�� �షయం  �ె�యదు. ఇం�ా, �ా���క�లక� జమ ఐన ఉ�ా�� �� ��త��ల ��ౖ నమ�ద��న సమ���రం 

ల�దు. సుమ�ర� 36% మం�� �ా���క�ల� ��తన ������ సమ���రం గ���ం� �ెల�సు��వ����� బ��ంక�ను సంద���ం����న 

అవసరం ఉం�� మ��య� �ా��ల� ��ల���ంట ఒక వంత� మం����  ��తన ������ సమ���రం తప���ా  �� ం��ర� మ��య� 

�ా�� ��త��ల� వ���� ల��ో  �ెల�సు��వ����� �ార�  అ��క  సందర�నలను �ేయవల�ి వ��ం��.  అ��ే ��మ� మ� 

స��� ల� గమ�ం�న �షయం ఏ�టంట�, �ా���క�లల� అ��క అవ�ాహన, ��త��లను �� ందడంల� �ా�� ఇబ�ందులను 

త���ంచద� ��మ� కను�����మ�.  

 

�ారదర�కత మ��య� జ�ాబ�����తనం 

ఆ��� ఆ����త �ె��ంప�ల�, ��ం���కృత �ాం���క ప��జ�� నం అంట� �ా���క�లక� �ా�� ��త��ల� ఎక�డ జమ అయ��య�� 

�����ౖ �����ార��  అస�ల� అవ�ాహన ఉండదు. �ాజ�ా� � ల� ప�� మ�గ�� ర� �ా���క�లల� ఒకర� తమ ఆ��� ను బ��ంక� 

ఖ���క� అనుసం���ంచడంల� ఇబ�ం�� ప��� ర�. ఇ�� జ�ర�ం� ల� 5 ల� ఒకర�, ఎ�ిల� 14 ల� ఒకర�.  

 

 �ా���క�ల� తమ ఆ��� ను  �ా�� జ�� �ార�� ల�, ఖ���ల �ం� ను �జయవంతం�ా  ప���� �ేసు��గ���న సందర�ంల� 

క���  �ా�� ఖ���ల� ల��ా�ే�లను  ట�� � �ేయల�క�� త����ర� . అ�� బ��ం� మ��య� �� ��  ఆ�ీ� ���గ��ర�లక� 
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�ాసుబ�� ల�  జ��� �ేయబ��న , �ిఎ� �ి / ��ిలల� ఖ���ల� �ె���న �ా��ల� 56 �ాతం మం���� �ా� బ�� ల� ఇవ�ల�దు. 

57 �ాతం మం�� తమ �ా� బ�� ల� ఎప��డూ అ� �ే� అవ�ల�ద� �����ం��ర�. �ాజ�ా� � ల� ఇ�� ��ల� �వ�ం�ా ఉం��, 

ఇక�డ 69 �ాతం మం�� తమ �ా� బ�� ల�  అ���� �ావడం ల�ద�  �����ం��ర�.  AP ల� �� స�� ఖ���ల� ఉన� వ�క�� ల� ప�� 

ల��ా�ే��� �ా�� �ా� బ�� లను న�క��ం��ర�.  AP ల� గణ�య���న �ష���ల�  CSP / BC వద�  ఉపసంహరణక� ర�దుల� 

�� ంద�ా, జ�ర�ం� మ��య� �ాజ�ా� � ల� 80 �ా����� ��ౖ�ా CSP / BC వద�  ర�దుల� �ాల�దు. అం�ే�ాక�ం��,  �ా���క�ల� 

��త��ల� ఉపసంహ��ంచు��వ����� �ిఎ�ి� / ��ి�� క�షను�  �ె��ం���� వ��ం��. జ�ర�ం� ల� ఇ�� అత���కం, ఇక�డ 45 

�ాతం మం�� ���గ��ర�ల� తమ ��త��ల� �సుక���టప��డ� �ా�� నుం�� �యమ�లక� �ర�ద�ం�ా డబ��  వసూల� 

�ే�ినట��  �ె���ర�.  

 

సమయం & వ�యం 

�ా��ణ బ��ంక�ల� ��ల� ర����ా ఉండడం,  పం��య�లక� దూరం�ా ఉండడం క��ి  అ��క సంద�ా�ల�� , �ా���క�ల� తమ 

��త��లను �సు��వ����� అ��క �ార��  ����� �� ఉంట�ంద� సూ�సు� ం��, అ��క సంద�ా�ల�� , �ా���క�ల� తమ 

��త��లను తమ బ��ం� నుం�� డబ��  ���� �  �ేసు��వ����� అ��క  పర�టనల� �ేయవల�ి ఉంట�ంద� స��� 

సూ�ం�ం��. ఒ�� ఉపసంహరణ ��సం ��ల� మం�� ఉ�ా�� �� �ా���క�ల� అ��క సందర�నలను �ేయవల� ి

ఉన�ందున, అట�వంట� సందర�నల  �ారణం�ా  సమయం మ��య� ఖర��ల ��రం �ా���క���� ��ర�గ����. ��త��ల� 

�ె��ంప� సంస�  తమ �� ంత డబ��ను �ా���క�ల� �� ందగలర� ఎట�వంట� ఖ��త �� ఇవ�దు, �ా���క�ల� ��ల��ార��  

�ా�� ��త��ల� �సు��క�ం����  ����� ఇంట��� ���� �� �న సంద�ా�ల� అ��కం�ా  ఉ����.ఒక ఉపసంహరణ ��సం 

అ��క  సందర�నల� �ే�ిన  �ా���క�ల  �ాతం ట�బ�� E1 చూ�ిసు� ం��.  

 

పట��క E1: ��తనం �ె��ంప� ఏజ��� నుం�� ఒక �ా�� డబ�� ఉపసంహ��ంచు��వ����� ఒక �ా���క�డ� ఎ�� �ార��                             

సగట�న ఆ �ె��ంప� ఏజ���� సంద���సు� ���ర�.   

LibTech India | November 2020          5 

ఒక ఉపసంహరణ ��సం బహ�ళ సందర�నల� �ేయ���న �ా���క�ల 

�ాతం 
AP  JH  RJ  �త�ం 

ల��ా�ే�ల ��సం బ��ంక�క� అ��క సందర�నల� �ే�ిన �ా���క�ల 

సమ���రం  
54.2  38.8  43.0  45.1 

బ���ట��� ��ౖఫల�ం �ారణం�ా CSP / BC �� పల��ార��  

సంద���ం��ర� �ా���క�ల�  
72.472.4  35.335.3  3030  4040 

ATM �� అ��క  సందర�నల� �ే�ిన �ా���క�ల�   51.4  100 *  55.6  55.3 

�వ�� ల��ా�ే� ��సం �� �ా� �ీసుక� పల��ార��  సంద���ం��ర�  52.3  NA  NA  52.3 



         *జ�ర�ం� ల� మ�గ�� ర�  మ�త��� ఎట�ఎ� ��వ  ను �ాడ�త�న�ట��  �ె��ార�.  

  

జ�ర�ం�  ల� 42 �ాతం మం�� , �ాజ�ా� � ల� 38 �ాతం మం�� �ా���క�ల� బ��ంక�ల నుం�� ��త��ల� �� ందట���� 4 గంటలక�                                   

��ౖ�ా సమయం పట��ంద� అంచ��. అ��ే ���� AP �� �� ���� AP ల� ��వలం 2 �ాతం మ�త���. ఇతర పం�ిణ�                                 

ఏజ���లను ఉప���ం�న �ార�, �ా�� డబ��ను ఉపసంహ��ంచు��వ����� తక��వ సమయం �సుక����ర�.                 

�సుక�న� �ా�ా� � ల �ా���ా ఏజ��� �ా���ా �సుక�న� సమయం �ా��  E1 ల� చూపబ��ం��. 

 

 

�ా��  E1:  పం�ిణ� ఏజ���లల� ఒ�� ల��ా�ే��� �సుక�న� సగట� సమయం. 

 

��త��ల� ఉపసంహ��ంచు��వ����� �� �ా� �ీసులను సంద���ంచ����� �ా���క���� అ��� సగట� ఖర�� ర�. 

6.అ�ే బ��ంక� �షయంల� అ��ే, అ�� ర�. 31,  అ�ే   ఒక �ిఎ� �ి / ��ి�� & ర�.11  ఎట�ఎంక� 67 ర��ాయల� 

�ా���క�ల� ఖర�� �ేసు� ���ర�.   �� ��  ఆ�ీ� ���గ��ర�లల� 57.5 �ాతం �ా���క�ల� �� �ా� �ీసును 

సంద���ంచ����� ఎట�వంట� ఖర�� �ేయల�దు.  

 

 

 సమయం మ��య� ఖర�� ను దృ�ి�ల� ��ట�� ��� చూ�ినప��డ�  బ��ంక�లక� అనుక�ల���న ప����మ��యం �ా 

CSP ల� / BC ఉన���. ఏ�ే�����, జ�ర�ం� మ��య� �ాజ�ా� � ల� నల�గ���ల� ఒకర� ��త��ల� �సు��వ�����  3 

గంటల సమయం  గ���ార� �ిఎ�ి� / ��ి నుం��  అ��ే  ఆంధ�ప��ే�  ల�  ����� �ర�ద�ం�ా ,  1 వ���� మ�త��� 

ఎక��వ సమయం �సుక�న�ట��  �ె��ార�.  
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బ��ంక� ���గ��ర�లల� 45 �ాతం మం�� తమ �వ�� ఉపసంహరణ ��సం అ��క సందర�నలను �ేయవల� ి

ఉండ�ా, 40 �ాతం �ిఎ�ి� / ��ి ���గ��ర�ల� �ా�� �వ�� 5 ల��ా�ే�లల� క�సం ఒక��ా����� బ���ట��� 

��ౖఫల��ల �ారణం�ా అ��క సందర�నలను �ేయవల�ి వ��ం��. CSP / BC లల� బ���ట��� ��ా మ�ణ�కరణ 

సమస�ల �ారణం�ా �ా�� �వ�� 5 ల��ా�ే�లల� ఒక�ట� �ఫల���ంద� 7 �ాతం �ా���క�ల� �ె��ార�. CSP ల� 

��ల� సుల�వ��ా అందుబ�ట�ల� ఉన�ప�ట���   ఇం�ా ఇతర సమస�ల� అల��� ఉ����, తమ��త��లను 

�� ంద����� �ా���క�ల�  ఆ సమస��� అ��గ�ం���. 

 

�ా��రణం�ా, NREGA �ా���క�ల�, పం�ిణ� సంస�ను సంద���ంచడం ��సం ����న  ��� ఆ  ��� ప�� ��ల��త����ర�. ��� 

అర�ం, �ార� పం�ిణ� ఏజ���� సంద���ం�న ���లల� �ా�� ప���� ����ా�� ��త��లను �� ందల�ర�. అందువల� , ఒక 

�ా���క�డ� పం�ిణ� ఏజ����� పల��ార��  సంద���ంచవల�ి వ��నప��డ�, �ాస�వం�ా �ె�ా�లంట�, సమయం మ��య� 

ఖర�� అదనం�ా �ా���క����� వృ��  అవ�త�ం��. ఉ��హరణక�, జ�ర�ం� ల�� ఒక బ��ంక�ను సంద���ంచ����� సగట� 

ప�య�ణ ఖర�� ర� .50. �ాబట�� , ��ండ� ట��ప��ల ��సం, ఒక �ా���క�డ� సగట�న సుమ�ర� ర� .100 ఖర�� �ేయ��. 

��ల���న ����ా�� క�స ��త��లను (ర� .171 వద� ) క��ి�ే  2 సందర�న ���లక�, ఇ�� 342 ర��ాయల� అవ�త�ం�� 

మ��య�  ఆ�రం ��సం క�సం 25 ర��ాయల� క��ి�ే ఇ�� 392 ర��ాయల� అవ�త�ం��. �ాబట��  �జయవంతం�ా, 

జ�ర�ం� ల� ప��ే�� ఒక �ా���క�డ� �ారప� ��త��లను ఉపసంహ��ంచు��వట���� �ారప� NREGA ��త��లల� మ�డవ 

వంత� కంట� ఎక��వ ఖర�� �ేయ��� ఉంట�ం��. 

�రస���ంచబ��న �ె��ంప�ల� (Rejected payments) 

�ాం���క �ారణ�ల వల�  DBT నగదు బ��� �ఫల���నప��డ� ����ంట��  ��జ���  ఔ���. అ� బ�న�్ �ె� ల�ంట��. nrega 
ప����షల��ాట��Rejected payments అ� �ిల��ా� ర�. అల�ంట� సంద�ా�ల��  �ె��ంప�క�  ప�య���ా� ర� �ా� అ� �ఫలం 

�ెం��  ప�భ�త� ఖ��� క�  ����� ఆ నగదు వ�ే�సు� ం��.  మ�  Rejected payments  నమ���ల�� 249 మం��ల� 111 
మం�� �ా���క�ల� జ�ర�ం� �ాష� �మ� నుం�� ఉ���ర�, 138 మం�� �ా���క�ల� �ాజ�ా� � నుం�� ఉ���ర�. స��� సమయంల�, 

AP ��ల� తక��వ  Rejected payments క��� ఉం�� . �రస���ంచబ��న �ె��ంప�ల� స����ద�క�� �ే �ా���క�లక� ఈ 
��త��ల� ల�ంచవ�. అ���ా��క గణ�ం�ాల ప��ారం,  �ల�ౖ 2020 ��ట���, గత ఐ�ేళ�ల�, సుమ�ర� ర�. 4,800 ��ట�  �ల���ౖన 
�ె��ంప�ల� �రస���ంచబ��� � మ��య� సుమ�ర� ర�. 1,274 ��ట�  �ల���ౖన �ా���క�లక� �ె��ం���� ఉం��.  
 

Rejected payments ఉన� �ా��ల�  77 �ాతం మం����, �ా�� �ె��ంప�ల� ఎందుక� �ఫలమయ��� �ె�యదు. 

�రస���ంచబ��న �ె��ంప�ల�� 70 �ాతం మం�� ప�జల� తమ �ె��ంప� ఏజ���ల� అ��క ఇబ�ందులను  ఎదు������ర�. 

�రస���ంచబ��న �ె��ంప�ల� ఉన� వ�క�� ల� �గ�� �ా���� �� ���ే ��ండ� ��ట��  సమస�ను ఎదు���ంట����ర� ఇ�� 
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సూ�సు� ం��. �ార� �ె��ంప� �రస�రణ �క� �వ�తను ఎదు���వడ�� �ాక, �ా�� �ె��ంప� ఏజ���ల� ఎక��వ 

ఇబ�ందులను అనుభ�ం��ర�.  

�ి�ా�దుల ప���ా�ర వ�వస�   

బహ��ా �వ�� ���ల� ��ల�సుల�� బల��న���న �ం�, సమర�వంత���న �ి�ా�దుల ప���ా�ర వ�వస�  ల�క�� వడం. ,  చట�ం 

�క� స�ష����న ఉల� ంఘనల� అ� �ా��రణ �షయ�ల��ా మ����� య��, �ా���క�ల�  �ట�� సమస�ల��ా 

���ంచడం ల�దు అందువల�   అ� న�దు �ేయబడడం ల�దు . ఈ సమస� �ి�ా�దు అ� �ా���క�ల� గ����ం�నప��డ�, 

�ార� ���� అ���ా��కం�ా న�దు �ే�ా� ర�. �త�ం �ద, 546 మం�� (1947 ల�) ప���ాదుల� తమ �ి�ా�దులను 

�ె�యజ��ార� - �ా��ల� 94 �ాతం మం�� మ��కం�ా �ి�ా�దు  �ే�ార�. ����న 6 �ాతం మం�� �ాట�� ��త ప�ర�కం�ా 

��ఖల� �ేయ�ా, �ా��ల� 1 ప���ా�� మ�త��� ఆ� ల�ౖ� ల� �ి�ా�దు �ే�ార�. �ి�ా�దులను ��ఖల� �ే�ిన ప���ాదుల 

�ష���ల� అంత�ాష� � వ����సం ల�దు. ఏ�ే�����, AP ల� ఎక��వ మం��, �ా�� �ి�ా�దులను మ��కం�ా �ె�యజ��ార�, 

�ి�ా�దులల� ఎక��వ �ాతం (79 �ాతం) ��ం��ం� ల� ఉన� ��త��ల� మ��య� �ా��క ��త��లక� సంబం��ం�న�.  

చర� 

�వ�� ���ల� �ె�వ�� వ�వస�ల� (�ె��ంప� వ�వస�ల� �ాదు) తరచు�ా �ాల�ీ ��పర�ల� 'ప����మ��య�ల�' �ా 

ప���ా��ంచబడ���, �ా� ఆచరణల�,అ� ఏ���క  'ప����మ��య�ల�' మ�ర���. మ��య�, అ��క '�ాం���క 

అ�ాంత�ాల�' మ��య�  సమస�ల�' �త�కృత�ం�ా మ�ర��� మ��య� అ� ప��ష���ంచబడవ�. అ��క 

ప����మ��య�లను అం��ంచడం మ��య� తక��వ ��ా ��న�త� దశల�ా���ా ఇవ�డం ఒక �ా��రణ సూత�ం. COVID-19 

�ాలం ల� , NREGA మ��ంత ��ా మ�ఖ����నద� �ర��ించబ��ం�� మ��య� �వ�� ���ల� �ె�వ�� ఒక మ�ఖ����న దశ 

అవ�త�ం��. అందు��సం, ��మ� �����కల� ���� మ�ఖ����న �ి�ార��ల� �ే�ా� మ�. ఏ�ై�� ప�� � �ె�వ�� �ిస�� 

ర�పకల�న మ�నవ (�ా���క�డ� / ల����ర�డ�) ��ం���కృత��� ఉం��ల� ��మ� ����� �ె�ా�మ�. వ�వస�ల ర�పకల�న 

మ��య� ర�పకల�నల� �ా���క�ల ��గ�ా�మ�ం ��ల� అవసరం. ప�� �ె��ంప� పం�ిణ� ఏజ���ల� � హక��లను 

�ెల�సు��ం�� (KYR) ���� వర�్ ప�మ�ఖం�ా ప�ద���ం��ల� ��మ� సూ�సు� ���మ�. �ిఎ� �ిల�, ��ిల�� స� ప�� 

�ె��ంప� పం�ిణ� ఏజ���ల� �ా� బ�� న�కరణ ��క�ా�ల� అందుబ�ట�ల� ఉం���. UIDAI, NPCI, PFMS, బ��ంక�ల� 

మ��య� CSP ల� / BC ల� వంట� ��తన �ె��ంప� ఏజ���ల�� స� ��తన �ె��ంప�ల పం�ిణ�ల� ప�� మధ�వ��� ��  ప�భ�త�ం 

బల���న జ�ాబ�����తనం ��ా�ణ�లను సృ�ి�ం���. ఈ ఏజ���ల� ప�� ఒక�ట� �ామ��క ఆ��� ప����ల��� 

�సుక��ా�ా�. 
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ఈ �����క �ా���క�ల   స�ంత ��త��లను �� ందడంల� �ా��  దృక����� ��క����ం� �ే�� ప�యత�ం.ఈ  �����క ����ా, 

���న ర�పకర�ల�, అ���సక�ల�, ������త�ల� మ��య� ఇతర ��ర సమ�జ సభ��ల� తమ ��త��లను �� ందట���� 

�వ�� ���ల� వద�  �ా���క�ల� ఎదు���ంట�న� స�ాళ�ను స��ి��ా అర�ం �ేసు��� ప��ష���ంచగలర� ��మ� 

ఆ�సు� ���మ�. అట�వంట� స��ి�  అవ�ాహన సమర�వంతం�ా ప��ేయ�����, ���ా �ె�వ�� �����ల ర�పకల�నల� 

�ా���క�లను �ాల�� నడం ��ల� అవసరం. ఇ�� ��గ�ా�మ�  ప�జ��ా�మ���� ��ర�గ�పర�సు� ం�� మ��య� �ార�క�మం 

�క� ప��ర�ను ��ర�గ�పర�సు� ం��. ��మ� �ా���క�ల ��ణం నుం�  �����కల� �వరణ�త�క �ి�ారసులను 

అం��ం��మ� మ��య� �ా���క�ల ��ణం నుం�� సూ�ం�న '� హక��లను �ెల�సు��ం�� (KYR)' �ె� ��� ను 

సమ���ం��మ�. ఈ �ి�ార��ల� DBT ���� వర�్ ల� ప��ే�� ఇతర ��� �ా�� లల� (PM KISAN,��న�న�్,  ప�సూ� అర�తల�, 

�ా�ల� �ి� ల� �దల�ౖన�) లక� క���  వ����ా� � . 
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