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   ఆం�ధ్ర#ప్ర%దేశ్  

                                                              లిబ్ టెక్ ఇం�డియా 27 జనవరి, 2022
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 నివేదిక్స గురి�చి:   

 

       అర్హు>లై@న రై@తులం�దరికీ ఇంన్ పుట్ సబ్సి�డీని అ�ది�చడానికి భారత ప్ర%భుతO� పీఎం�-   కిసాన్ సమ్మా�న్ నిధి'(పీఎం�-కిసాన్) ప్రథకానిR

2018   లో ప్ర%వేశపెట్టింY�ది.     ప్రథక్స� కి�ద ప్ర%యోజనాలంలో భాగం�గా,     రై@తులు వ_వసాయ స�వత�రానికి 6,000/-  మొత్తాf నిR

2,000/-     చొపుhన మiడు వాయిందాలంలో అ�దుకుం�టార్హు.   ప్ర%స్తుf త� 10    వ విడత బదిలీ 1   జనవరి 2022  నుం�డి

జర్హుగుతోం�ది-  ఫిబ#వరి 2022    చివరి నాట్టింకి పూరిf అవుతు�ది.   ఆం�ధ్ర#ప్ర%దేశ్ రాషYz�లో పీఎం�-   కిసాన్ ప్రథక్స�లో 9  వాయిందా వరకుం

 గంలం '   తిరస|రణలు మరియు మినహాయిం�పులు'      ప్రరిస్థి�తి అ�చనా వేయడానికి వెబ్సై@�టులో సమ్మాచారానిR ఉప్రయోగిం�చాము.

AP   రాషYz�లోని పీఎం�-     కిసాన్ లో తిరస|రణలు మరియు మినహాయిం�పులంపె@ ప్ర%భుతO�,     పౌర సమ్మాజ� మరియు మీడియాకుం

     అవగాహన క్సలిh�చడ� ఈ క్ససరతుf యొక్స| లంక్ష్యం_�.

 ముఖ్య_ గంణాం�కాలు:

 ➔ 59,06,097 పీఎం�-   కిసాన్ లో నమోదై@న రై@తులు

 ➔ 9603.3  కోట్ల� రi..,   రై@తులు పొం�దాలి�న మొతf�, (అ�చనా)

 ➔ 8203.7  కోట్ల� రi..,   రై@తులు పొం�దిన మొతf�, (అ�చనా)

 ➔ 15.2 లంక్ష్యంలు,   పేమె�టు� పొం�దాలి�న రై@తులు, (అ�చనా)

 1343.5 ➔  కోటు� రi,    రై@తులంకుం ఇం�కా అ�దని మొతf�, (అ�చనా)

➔ 8839/-      ఒక్కొ|క్స| రై@తుకుం అ�దాలి�న సగంటు మొతf� (అ�చనా)

1.   ఆం�ధ్ర#ప్ర%దేశ్ లో పీఎం�-       కిసాన్ వాయిందాలంనుం మిస్ ఔతునR రై@తులం స�ఖ్య_ ఎం�త?

    వాయిందాలు పొం�దని రై@తులం స�ఖ్య_ 15.9  లంక్ష్యంలు (  నమోదై@న 59.1  లంక్ష్యంలం మ�దిలో).  వార్హు రi. 1,399.7  కోటు� పొం�దాలి�

ఉ�ది.  అయింతే '  రై@తులం మరణ�', '   ఆందాయ ప్రనుంR చెలి��పుదార్హులం'    కారణాంలంతోం ప్ర%భుతO� దాదాపు 70,000  మ�ది రై@తులంనుం



 అనర్హు>లుగా ప్ర%క్సట్టిం�చి�ది.    ఈ అనర>త కేస్తులంనుం మినహాయింస్తేf, 15.2    లంక్ష్యంలం మ�ది రై@తులు 1343.5   కోట్ల� రiపాయలం కోస�

 వేచి చiస్తుf నాRర్హు.  

2.    మినహాయిం�పులంకుం ప్ర%ధాన కారణాంలు ఏమిట్టిం?

  క్స%మ స�ఖ్య_   తిరస|రణ కారణ�  తిరస|రణకుం గురై@న
 రై@తులం స�ఖ్య_(లంక్ష్యంలంలో)

 తిరస|రణకుం గురై@న
  రై@తులం స�ఖ్య_ (%)

పొం�దాలి�న
 పేమె�ట్ (రi..

కోట్ల�లో)

1     బ్యాం_�క్ తిరస|రణ మరియు ఇంతర
 స�బ�ధిత సమస_లు

7.2 47.3 672.3

2 '      రాషYz ప్ర%భుతO� పె�డి�గ్ లో ఉ�చిన

 వారి స�ఖ్య_' (అ�చనా)

7.7 50.7 640.7

3
‘   ’ ఆంధార్ న�బర్ ధ్రªవీక్సరి�చబడని

 కేస్తులు (అ�చనా) 

0.3 2 30.5

అయింతే,     అసలు మినహాయిం�పు ఇం�కా ఎంకుం|వగా ఉ�డవచ్చు. పీఎం�-  కిసాన్ MIS ప్ర%కార�,  ఆం�ధ్ర#ప్ర%దేశ్ లో 83.92  లంక్ష్యంలం మ�ది

   రై@తులు నమోదు కావాలంని అ�చనా.   అయింతే ఇంప్రhట్టింవరకుం 59.1       లంక్ష్యంలం మ�ది రై@తులు మ్మాత%మే నమోదు చేస్తుకుంనాRర్హు (25

 జనవరి 2022 నాట్టింకి)  అ�టే 24.86      లంక్ష్యంలం మ�ది రై@తులు ప్రథక్స�లో నమోదు కాలేదు.     ఐతే మేము ఈ విషయ�పె@ ఇం�కా

 ప్రరిశీలి�చాలి� ఉ�ది. 

3.    బ్యాం_�క్ తిరస|రణలు అ�టే ఏమిట్టిం?

పీఎం�-కిసాన్ లో,      చెలి��పు బదిలీలు రై�డు విధాలుగా జర్హుగుత్తాయిం. 1.     బ్యాం_�కుం ఖాత్తా చెలి��పులు 2.   ఆంధార్ చెలి��పులు.

      రై�డు రకాలం చెలి��పు బదిలీలంలో బ్యాం_�క్ తిరస|రణలు జర్హుగుత్తాయిం. 

     బ్యాం_�కుం తిరస|రణలు బౌన్� అయింన చెకుం|లం లాం�ట్టింవి. '  బ్యాం_�క్ తిరస|రణ'  స�దరాºలంలో,    బదిలీ చేస్థిన పేమె�టు� సా�కేతిక్స

     సమస_లం వలంన రై@తులం ఖాత్తాలంలో జమ చేయబడవు. 



  బ్యాం_�కుం ఖాత్తా చెలి��పులంలో-    బ్యాం_�క్ ఖాత్తా వివరాలు MIS        లో తపుhగా నమోదు చేయబడినపుhడు లేదా బ్యాం_�క్ ఖాత్తా చాలాం

   కాలం� పాటు ప్రనిచేయనపుhడు A/c       బ్యాం� క్ చేయబడట్ల� లేదా సf�భిం�ప్రజేయడ� జరిగిం పేమె�ట్ తిరస|రి�చబడుతు�ది.   

    ‘      అలాంగే ఆంధార్ చెలి��పు ప్రద¿తిలో నేషనల్ పేమె�ట్ కార్పొhరేషన్ ఆంఫ్ ఇం�డియా (NPCI)  ’    మ్మా_పిం�గ్ సమస_లం కారణ�గా 'ఆంధార్

 చెలి��పు వ_వస�' జర్హుగుతు�ది.

4. '       రాషYz ప్ర%భుతO� పె�డి�గ్ లో ఉ�చిన వారి స�ఖ్య_'  కేస్తులు ఏమిట్టిం?

     ఈ కేట్లగింరీలో చెలి��పులు ఎం�దుకుం నిలిపింవేస్తుf నాRరో ప్ర%భుతO�-    వెబ్సై@�టు లో పేర్పొ|నడ� లేదు.    అ�దువలంన ఈ కేట్లగింరిలో

       పేమె�టు� ఆంగింపోయింన రై@తులు ఏమి చేయాలో తెలియక్స అయోమయ�లో ఉనాRర్హు.  

4. ‘   ’  ఆంధార్ న�బర్ ధ్రªవీక్సరి�చబడని కేస్తులు ఏమిట్టిం?

MIS   లోని రై@తులం వివరాలు-      ఆంధార్ వివరాలంతోం సరిపోనపుhడు ఈ సమస_ స�భవిసాf యిం. 

5.  జూలై@ 2021   నుం�డి డిసెం�బర్ 2021    మధ్ర_ రిజలంi_షన్ స్థి�తి ఏమిట్టిం?

 జూలై@ 2021  లో '  బ్యాం_�క్ తిరస|రణలు'-'   ఆంధార్ ధ్రªవీక్సరి�చబడని 33,526    వేలం కేస్తులు ఇంపుhడు ప్రరిశీలి�చా�.  అయింతే గంత

6   నెలంలుగా కేవలం� 12.5%     కేస్తులు మ్మాత%మే ప్రరిష|రి�చబడినటు� మేము క్సనుంగొనాRము.    ఈ కేస్తులో� క్కొనిR 1060 రోజులంకుం

       పె@గా ప్రరిష్కా|ర� కోస� వేచి ఉనాRయని క్లూడా మేము క్సనుంగొనాRము. 

6.    ప్రరిష్కా|ర� కోస� ఏమి చేయాలి?

 బ్యాం_�కుం తిరస|రణలు:        ప్రరిష్కా|ర బ్యాంధ్ర_త ప్ర%ధాన�గా వ_వసాయ శాఖ్య రాషYz అధికార్హులంపె@ ఉ�టు�ది.  మ�డలం అధికార్హులు

    రై@తులం బ్యాం_�కుం ఖాత్తా వివరాలు పీఎం�-     కిసాన్ వెబ్సై@�టు లో అపేÓట్ చేయాలి.       అదే ఆంధార్ చెలి��పు కేస్తులో� ప్ర%త_క్ష్యం నగందు బదిలీలం

        కోస� బ్యాం_�కుం ఖాత్తాలంనుం నేషనల్ పేమె�ట్ కార్పొhరేషన్ అఫ్ ఇం�డియానుం చేయిం�చాలి.     ఈ ప్ర%యత్తాRలు ప్రద¿తి ప్ర%కార�

జరగండ�లేదు.    ఈ కేస్తులం ప్రరిష్కా|రానికి '  వ_వసాయ శాఖ్య'  మ్మారÔదరÕకాలంనుం రiపొం�ది�చి,   వాట్టింని గాÖమసా� యిం అధికార్హులంతోం

ప్ర�చ్చుకోవాలి.   రై@తులు తమ '  బ్యాం_�క్ తిరస|రణ'       సమస_నుం ప్రరిష|రి�చినపుhడు వారికి రావాలి�న చెలి��పులంన్నీR బదిలీ ఔత్తాయిం.

     రాషYz ప్ర%భుతO� పె�డి�గ్ లో ఉ�చినవారి స�ఖ్య_:        ఈ కేట్లగింరీలో చెలి��పులు ఎం�దుకుం నిలిపింవేసారో ఖ్యచితమె@న కారణాంలంనుం రాషYz�

ప్ర%చ్చురి�చాలి-    ప్రరిష్కా|ర ప్ర%కి%యనుం క్లూడా పేర్పొ|నాలి.



‘   ’  ఆంధార్ న�బర్ ధ్రªవీక్సరి�చబడని కేస్తులు:        ఈ సమస_నుం ఎందుర్పొ|�టునR రై@తులం నుం�చి వివరాలు స్తేక్సరి�చడ� దాOరా

 అధికార్హులు పీఎం�-  కిసాన్ లో MIS      లో రై@తులం ఆంధార్ వివరాలంనుం అప్ డేట్ చేయాలి. 

రిజిస్తేYzషన్ లు:  ఇంప్రhట్టింవరకుం పీఎం�-         కిసాన్ లో నమోదు చేస్తుకోని రై@తులంనుం నమోదు చేస్తుకోవడానికి రాషYz ప్ర%భుతO� ప్ర%తే_క్స

 శిబ్సిరాలు నిరOహిం�చాలి.

 లిబ్ టెక్ ఇం�డియా:

        మేము భారతదేశ�లో ప్రబ్సి�క్ సరీOస్ డెలివరీని మెర్హుగుప్రరచడానికి ప్రని చేస్తే ఇం�జన్నీర్హు� ,   సామ్మాజిక్స కార_క్సరfలు-

  సామ్మాజిక్స శాసf zవేతfలం బª�ద�.   మేము గంత 9    స�వత�రాలుగా ఆం�ధ్ర# ప్ర%దేశ్ &    తెలం�గాణాం పాÖ�త్తాలంలో ఒక్స బª�ద�గా

 ప్రని చేస్తుf నాR�,            అయింతే మ్మా లో క్కొ�తమ�ది వ_కిfగంత�గా ఒక్స దశాబ్యాం¿ నికి పె@గా ఈ క్షేత%�లో ప్రనిచేస్తుf నాRర్హు.

 నివేదిక్స రiపొం�ది�చినవార్హు-   అజయ్ ప్రలై� స్తేOరో,  చక్స%ధ్రర్ బుదâ,  నవీన్ గంజãలంగారి


