
�ెలం�ాణ �ాష� �ంల�� MGNREGA �ా���క�ల ��తన బ���లక� 7 ���లక�
బదుల��ా ��ంద� ప�భ�త�ం సగట�న 24 ���ల� �సుక�ంట�ం��.

మ���� �ాం�� జ��య �ా� �ణ ఉ�ా�� �� చట�ం ���� 3(3) ప��ారం మస�� ��� మ��ి���ిన �ే�� నుం�
ప�ం ���ల�� �ా���క�లక� ��త��ల� �ె��ం���. ఆల� �ె��ంచ� ప�ంల�, చట�ంల�� ��డూ�� II ల�� 29వ ���ా
ప��ారం మస�� ��� మ��ి���ిన పద�రవ ��� కంట� ఆలస�ం అ�న ప�� ���క� ��తన బ�ా�ల�� 0.05%
��ప��న ఆలస�ప� ప���రం �ె��ం���.

మ� మ�నుపట� అధ�య��లల� పల� �ా�ా� � లల� ఉ�ా�� �� ��తన �ె��ంప�లను ��ా ��� �ేయ����� ��ంద�
ప�భ�త�ం ����త సమయం కంట� ఎక��వ సమయం �సుక�ంట����ర� ��మ� కను�����మ�. అల��� ఈ
సంవత�రం�� �ాట� గత ��ండ� ఆ���క సంవత��ాల�� �ెలం�ాణల� ఉ�ా�� �� �ా���క�లక� ��త��ల
బ���లక� ��ంద�ం �సుక�న� సమయ��� ప������ం��లనుక�ంట����మ�.

MGNREGA �ె��ంప� ప����యల� ��ండ� దశల� ఉంట��. �ా���క�ల� తమ ప� ప���� �ేసుక�న� త�ా�త,
మండల �ా� �ల� ‘ఫం� ట�� �� ఫ� ఆర��’ (FTO) జన��� �ే�ా� ర�. ఆ FTOల� ��ం��� ��� ���ట� �ా
పంపబడ�త�ం��, ���� ���� 1 అ� �ిల��ా� ర�. ���� 1-�ాష� � ప�భ�త� బ�ధ�త. ఇల� పంపబ��న FTO లను ��ంద�
ప�భ�త�ం ��ా ��� �ే�ి-��త��లను ��ర��ా �ా���క�ల ఖ���లక� బ��� �ేసు� ం��. ���� ���� 2 అంట�ర�, ఇ��
ప�����ా ��ంద�ం బ�ధ�త. చట�ం మ�ర�దర��ాల ప��ారం, ���� 1� 8 ���ల�� ప���� �ేయ��-���� 2 � 7 ���ల�� ప����
�ేయ��.  ���� 1 మ��య� ���� 2 క��ి ప� ప���� ఐన 15 ���ల ల�ప� ప���� �ా�ా�.

పటం  1:
MGNREGA

��త��ల �ె��ంప�
ప����య ల� ���� 1
మ��య� ���� 2

�క�

ఇల��� �ష�
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https://drive.google.com/drive/folders/1OycB5d1nE9SI0JV0FxBJs8gY5AyfDCIQ?usp=sharing


ప���లనక� ఉప���ం�న పద��:
1. �ెలం�ాణ �ాష� �ంల� ఉ�ా�� �� పథకం అమల�ల� ఉన� పం����లల� 1% కంట� ��ం�ెం ఎక��వ�ా

పం��య�లను (138-12,769 పం����లల�) �ాండ� �ా ఎం�ిక �ేసుక�� 2021-22 ల� 18 జనవ�� 2022
వరక� ప� �ే�ిన �ా���క�ల ����ం� �వ�ాలను ��బ�ౖ�ట� నుం�� �ౌ��� � �ే�ామ�.

2. మస�� ��� జ� �ేట� అందుబ�ట�ల� ల�నందున, ��మ� మ� ����షణను �ె��ంప� ప����యల� ���� 2 క� మ�త���
ప���తం �ే�ామ�.

3. FTO  అ� ల�� �ే�ిన �ే��, �ె��ంప�  �ె�� ల మధ� �ె�� ల����ం��ం.
4. ���� 2 ��సం ��ౖన ల����ం�న �ె�� సగట� ���లను ల����ం��మ�.
5. 2021-22 సంవత��ా��� 12 జనవ��, 2022 వరక� �ాం�ి� పం����లల� 2.16 ల�ల FTOల� ��ం��� ���

పంపబ��� �. అందుల� ����ం� �ె��ంప� ప���� �ా� ల��ా�ే�లను �న��ం� 1.97 ల�ల ల��ా�ే�లను
మ�త�ం �����ిం��మ�.

6. �త�ం �ేట� 18 జనవ��, 2022న https://nrega.telangana.gov.in/Nregs/ నుం�� �సుక����ం.

పటం 2: మ�డ� ఆ���క
సంవత��ాల��  ���� 2
�ె��ంప�లను ���య�
�ేయ����� ��ంద�ం
�సుక�న� ���ల

సంఖ�.

ప���లనల�:
1. �ెలం�ాణ MGNREGA �ా���క�లక� ���� 2 �ె��ంప�లను ���య� �ేయ����� ��ంద� ప�భ�త�ం

సగట�న 24 ���ల� �సుక�ంట�ం��.
2. 24.6% (1.97 ల�లల� 48,594) ల��ా�ే�ల� 'FTO అ� ల�� �ే�ిన �ే��' నుం�� �ె��ంప�క� 30 ���ల

కంట� ఎక��వ సమయం పట��ం��.
3. 20121-22 సం,,ల� ‘0-7’ ���ల మధ� ���య� �ేయబ��న ల��ా�ే�ల �ాతం ��వలం 16.8%. ఇ�

2020-21 ఆ���క సంవత�రంల� 66% మ��య� 2019-20ల� 72.2% �ా ఉ����. (పటం 3).

�� ట�� ఇం��య� | www. libtech.in | జనవ�� 2022 2



పటం  3: ���ల సంఖ�-���య� �ేయబ��న ల��ా�ే�ల�(%ల� )

4. క�ల సమ��లల� అత���కం�ా SC �ా���క�లక� ���� 2వ దశను ���య� �ేయ����� ��ంద� ప�భ�త�ం
సగట�న 31 ���ల� �సుక�ంట�ం��. 2021-22 సంవత��ా��� �ాష� �ంల�� ఉ�ా�� �� �ా���క�ల ప��
క�ల వ�ా� ��� �సుక�న� సమయ��� పటం 4 ల� చూ�ొచు�.

పటం 4: ��ధ క�ల
సమ��లక�
�ె��ంప�లను ��ా ���
�ేయ����� ��ంద�
ప�భ�త�ం
�సుక�న� ���ల
సంఖ�
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5. 2019-2020 మ��య� 2020-21 సంవత��ాల�� ���� 2క� పట��న సమయంల� ��ధ క�ల సమ��లల�
ఎట�వంట� �ే��ను ��మ� గమ�ంచల�దు. 2019-20ల� 'ఇతర�ల�'క� సగట�న 9 ���ల� ప���ే, SC,
ST మ��య� BC ��ట����లక� �ె��ంప�ల� 8 ���లల� ��ా ��� �ేయబ��� �, 2020-2021ల� ఐ�ే ‘SC
మ��య� ఇతర�లక�’ 10 ���ల�, BC మ��య� STలక� 9 ���ల� పట��ం��.

���� 2 దశల� SC క�ల�లక� ����న �ా��కంట� ఎక��వ సమయం పట������ �ారణం-క�ల�ల �ా���ా FTOల�
జ��� �ే�� పద�� ప���శ��డ�త� మ���� 2022 ��లల� ��ంద� ప�భ�త�ం జ��� �ే�ిన ��ా��స�ద ఉత�ర��ల�. ఐ�ే 1
నవంబ�, 2021న ��ంద� ప�భ�త�ం ఈ ఆర�� ను ఉపసంహ��ంచుక�ం��, �ా� ఈ ఉత�ర��ల� ఎప�ట�నుం��
అమల�ల��� వ�ా� � �ెప�ల�దు. మ� ��త� ప���లనల� ఈ ఉత�ర��ల� ఈ ��� ��ట��� అమల�� �� �ాల�ద�
�ెల�సు� ం��.

మ���ంప�
క���� ��ౖర� �ారణం�ా �ెలం�ాణ �ాష� �ంల�నూ, �ేశ�ా�ప� ం�ా ల�ల��� మం�� �ా���క�ల� తమ మనుగడ ��సం
ఉ�ా�� �� పనుల��ౖ ఆ��రప�� ఉ���ర�. ఈ ��పథ�ంల� చట�ంల�� �బంధనల ��రక� ��త��ల� స�ాలంల�
అం�ేల� చూ����న బ�ధ�త ��ంద� ప�భ�త�ం��ౖ ఉం��. �ా� ���� 2 దశల� జర�గ�త�న� జ��ా�ల� చట�� ��
ఉల� ం��ంచడ�� �ాక�ం�� ‘స��ా� అ�య�� వ���� య��య� ఆ� ఇం��య�’ ��సుల� సు�ీ�ం ��ర��
ఆ�ే�ాలక� �ర�ద�ం�ా ఉ����. ���� 2 దశల� జర�గ�త�న� జ��ా���� బ�ధ�త వ��సూ� �ా���క�లక�
ఆలస�ప� ప���రం �ె��ం���. �ార���ం� �ా���ా �ా� �ణ ఉ�ా�� �� చట�ం �ా���క�లక�, ఇ��న
చట�బద����న ��లక� ��ంద�ం ��ద�త వ��ం���.

��� ర��� ం��ం�న �ార�: చక�ధ� బ�ద� , �ామల ��ట���, సుగ�ణ �మర��ట�� , న�� గజ�ల�ా�� మ��య� ��ంకట కృష�   క�ా�

మ���� �వ�ాల ��సం సంప���ంచం��:

Email: libtech.asara@gmail.com Phone: +91 92465 22344

https://libtech.in @LibTechIndia @libtechindia
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https://drive.google.com/file/d/1lFRrwaLEW634MUmFC8Z_iLDeU-jfl-pb/view
https://drive.google.com/file/d/1eC1RC1oSbZA3OzZHB-clwHLrVTkDh351/view?usp=sharing
http://libtech.in
https://twitter.com/LibtechIndia
https://www.facebook.com/libTechIndia/

