COVID 19 సంక్షోభంతో వ్యవ్హరంచడానికి అత్యవ్సర చరయల కోసం విజ్ఞప్తి
సంబంధిత్ పౌరుల నండి కంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు లేఖ
గౌరవ్నీయులైన ఆరుయనకు /అమ్మగారకి,
COVID 19 మ్హమ్మమర తీవ్రమైన ప్రజారోగ్య సమ్సయగా కొనసాగుతోంది. కోట్ల మ్ంది ప్రజ్ల జీవిత్వలు మ్రయు జీవ్నోపాధిపై
వినాశకరమైన ప్రభావానిి చూపగ్లిగే పూరి అవ్కాశం వంది. చాలా సందరాాల్లల, అనధికారక కారమకులు, వ్యవ్సాయ కారమకులు, చిన్న
సన్నకారు కౌలు రైతులు రైతులు, MGNREGA కారమకులు, వ్ృద్ధాపయ పెనషనరుల, విత్ంతువలు, వికలాంగులు, మురకివాడలల్ల

నివ్సంచేవారు, ఇళ్లల లేనివారు మ్రయు ఇత్ర బలహీన వ్రాాలవారు ఎకుువ్గా ప్రభావిత్మ్య్యయ అవ్కాశం ఉంది.
మీరు మ్రయు మీ విభాగ్ం ప్రమ్మద్ధల వ్లల కలిగె హాని నంచి కాపాడటానికి జాగ్రత్ి చరయలు తీసుకుంటునాిరని తెలిసనపపటికీ,
సంబంధిత్ పౌరులుగా మీకు విజ్ఞప్తి చేయుచునాిము. అనేక ప్రభుత్ా కారయక్రమ్మల అమ్లు అంశాలపై పనిచేయడంల్ల మ్మకు
గ్ణనీయమైన అనభవ్ం ఉంది. అమ్లు చేయవ్లసన కొనిి అత్యవ్సరమైన సూచనలన జాగ్రత్ిగా పరగ్ణంచి మీకు ఈ లేఖన
వ్రాయుచునాిము.
గ్ృహాలకు సంబంధించిన అనేక ప్రజా సంక్షేమ్ కారయక్రమ్మలల్ల పారదరశకత్న సాధించడంల్ల సంవ్త్సరాలుగా చేసన ప్రగ్తి వ్లన ఈ
రోజు అవ్సరమైన వారకి అత్యవ్సర ఉపశమ్నం అందించడానికి జాతీయ ఆహార భద్రత్వ చట్టం (NSFA), మ్హాత్వమ గాంధీ జాతీయ
గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం (MGNREGA), ప్తంచనల, ఉజావాలా, ప్తఎం-కిసాన్ వ్ంటి కారయక్రమ్మల ద్ధారా మన్కు అవ్సరమైన
మౌలిక సదుపాయాలు ఉనాియి. కానీ పెదద సంఖయల్ల అనధికారక పట్టణ కారమకులు, వ్లస కూలీలు, నిరామణ కారమకులు, సంచార
వ్రాాలు మ్రయు నిరాశ్రయులు ఏ సంక్షేమ్ కారయక్రమ్ంల్ల కార్యక్రమంలోకి రార్ని మ్నం గ్మ్నించాలి. అందుబాటుల్ల ఉని అనిి
వ్నరులన ఉపయోగంచి మ్నం వాళ్ళ సహాయపడటానికి ప్రయతిించాలి. క్రంద జాబిత్వ చేయబడిన చరయలన మీరు తక్షణం
పరగ్ణసాిరని మేము ఆశిసుినాిము.
త్క్షణ చరుయలు
1.

NFSA (AAY, PHH మ్రయు NPHH) పరధిల్ల ఉని వారందరకీ ముందుగానే 3 నెలల (ఏప్రిల్, మే, జూన్) కాలానికి

సరపడే వ్ంట్ నూనె, పప్పపధానాయలు, ఉప్పప, మ్సాలా మ్రయు సబ్బుతో పాటు ఉచిత్ రేషన్ సరఫరా చేయండి.
2.

కనీసం మే చివ్ర వ్రకు ప్రతిరోజూ రండు సారుల భోజ్నం లభయమ్య్యయలా చూడట్ం. వీటిని పందగ్లడానికి సదాంగా

ఉనివారు ఎవ్రైనా పందగ్లిగేలా జాగ్రత్ిలు తీసుకోండి. మ్ధాయహిం భోజ్నానికి ఉపయోగంచే వ్ంట్శాలలల్ల లేద్ధ వివిధ రాష్ట్రాల్లలని
ప్రజ్ల వ్ంట్గ్ది పథకాలల్ల భాగ్ంగా దీనిని అందుబాటుల్ల ఉంచవ్చుు.

3.

ఏప్రిల్ 1 వ్ తేదీన NSAP కింద ప్రతి ప్తంచన ద్ధరులకు 3 నెలల ప్తంచన (ఏప్రిల్, మే, జూన్) ముందసుిన చెలిలంచండి.

PMMVY మ్రయు జ్నని సురక్ష యోజ్న కింద అరహత్ ఉని త్లులలందరకీ బేషరతుగా, పూరి అరహత్లన ముందుగానే అందచేయండి.
4.

MGNREGA కింద 8396 కోట్ల రూపాయల వ్రకు పెండింగ్ల్ల ఉని వేత్నాలు, సామ్గ్రి యొకు అనిి బాధయత్లన వంట్నే

విడుదల చేయండి.
5.

లాక్డౌన్ వ్యవ్ధిల్ల నమోదైన MGNREGA కారమకులందరకీ వార పూరి వేత్నాలు చెలిలంచండి. ఇది నిరుద్యయగ్ భత్యం

కాకూడదు, బదులుగా ఇది వారు పని చేయాలిసన కాలానికి వేత్నంగా ఉండాలి ఎందుకంటే వారు పని చేయలేరు కాబటిట.
6.

ప్తఎం-కిసాన్ పథకం యొకు మొదటి విడత్ తక్షణం బదిలీ చేయండి.

7.

PMAY ప్రోగ్రామ్ మ్రయు SBM ప్రోగ్రామ్ కింద పెండింగ్ల్ల ఉని అనిి వాయిద్ధలన విడుదల చేయండి.

8.

పైన పేర్కుని ప్రతిద్ధనితో పాటు, ప్రతి పేద గ్ృహానికి అత్యవ్సర ఉపశమ్నం పాయకజీ కారయక్రమ్మనిి మేము ప్రతిపాదిసుినాిము.

ఈ పాయకజీ ఏప్రిల్ మ్రయు మే నెలలకు నెలకు 7,000 రూపాయల చొప్పపన ప్రతి పేదగ్ృహానికి చేరుసుింది. ఈ ఒకుసార అత్యవ్సర
ఉపశమ్నం కోసం అవ్సరమ్య్యయ మొత్ిం 3.75 లక్షల కోట్లరూపాయలు (జిడిప్తల్ల 1.92 శాత్ం). ఈ సంఖయన చేరుకుని పదాతిని
వ్రాత్పరీక్షల్ల ఇవ్ాబడింది.
9.

మ్మసుస్ మ్రయు శానిటైజ్రల త్యారీ వ్ంటి COVID 19 నిరదషట అవ్సరాలు MGNREGA క్రంద ఆమోదయోగ్యమైన

పనల క్రందకు తీసుకురావ్చుు. ఇది MGNREGA యొకు పనితీరున నిరాారసుింది, అయితే చాలా మ్ంది కారమకులు ప్రజా పనలు
చేయడం ఆరోగాయనికి ప్రమ్మదంగా మ్మరుత్వయని గ్మ్నించి జాగ్రత్ిలు వ్హంచాలి.
10.

బిలిౌంగ్ అండ్ అదర్ కన్స్స్రక్షన్ వ్రుర్స (BoCW) చట్టం ప్రకారం అనిి MGNREGA కారమకులన సాయంచాలకంగా

నమోదిత్ కారమకులుగా ద్ధఖలు చేయండి, త్ద్ధారా కారమకులు భీమ్మ, ప్తలలల విదయ కోసం సాులర్షిప్లు, పెనషనల మొదలైన సామ్మజిక
భద్రత్వ ప్రయోజ్నాలన పందవ్చుు.
డెలివ్రీ విధానం
ఈ త్క్షణ ఉపశమ్న పాయకజీని డోర్సాటప్ డెలివ్రీగా చేస, 3 నెలల రేషన్ అడాాన్సతో పాటు ప్రజ్లకు నగ్దు ఇవాాలి. రేషనలతో కూడిన
బ్బట్ట , నగ్దుతో ఒక కవ్రు మ్రయు ఈ మొత్ిం పాయకజీని స్వాకరంచిన త్రువాత్ సంత్కం చేయడానికి పెని ఇవ్ావ్చూు. ఇది దేని
వ్లన అంటే:
1.

గ్రామీణ బాయంకులు రదీదగా ఉంటాయి. రదీదగా ఉండే ప్రదేశాలకు వళ్లడానికి త్వత్వులిక నిషేధం ఉనిందున, ప్రజ్లు, ముఖయంగా

గ్రామీణ ప్రంత్వల్లల, బాయంకులకు వళ్లకూడదని మేము గ్టిటగా సఫారుస చేసుినాిము.

2.

COVID 19 సపరశ ద్ధారా వాయప్తసుింది, కాబటిట వీటికి పరమిత్ం కాకుండా, రేషన్ కోసం PoS యంత్రాలన

ఉపయోగంచట్ం, బాయంకింగ్ కరసాపండెంట్ల పోస్ యంత్రాలన ఉపయోగంచి డబ్బు డ్రా చెయయట్ం మ్రయు వినియోగ్ద్ధరుల సేవ్
పాయింట్ల వాడకం మ్రయు బయోమెట్రిక్ ఆధారత్ కారయకలాపాలన నివారంచడానికి బహరంగ్ ప్రచారాలన జారీ చేయాలని మేము
మిమ్మలిి కోరుతునాిము.
3.

సాయం సహాయక బృంద్ధల (SHG) యొకు బలమైన నిరామణానిి కలిగ ఉని రాష్ట్రాలు గ్రామ్ పంచాయతీల్ల నగ్దు పంప్తీ

కోసం SHGల సహాయం తీసుకోవ్చుు. నగ్దు పంప్తీకి సంబంధించిన రకారుౌలు రజిసటరల్ల
ల ఉంచవ్చుు మ్రయు బహుళ్ ఆన్లైన్
మ్రయు ఆఫ్లైన్ ఛానెల్ల ద్ధారా బహరంగ్ంగా తెలియజేయవ్చుు.
4.

అత్యవ్సర ఉపశమ్న పాయకజీ, MGNREGA వేత్నాలు, పెనషనల, ప్తఎం కిసాన్ వాయిద్ధలకు సంబంధించిన నగ్దుతో పాటు

రేషన్ల పంప్తీ కనీసం రండు మ్మరాాల్లల చేయవ్చుు. (i) రేషన్ సామ్మగ్రి యొకు బ్బట్ట మ్రయు ద్ధనితో పాటు నగ్దు ఇవ్ాచుు. (ii)
గ్రామ్ంల్లని ప్రతి భాగానికి 10 మ్ందికి పైగా దుకాణం వ్దద గుమిగూడకుండా చూసుకుంటూ రాశం దుకాణాల్లల పంప్తీ సరఫరా
చేయవ్చుు.
మ్ధయసథం నండి దీరఘకాలిక చరయలు
1.

MGNREGA యొకు వ్యవ్ధి మ్రయు పరధిని విసిరంచండి:
1.1.

80 నగ్రాల్లల లాక్డౌనల వలుగుల్ల పెదద సంఖయల్ల వ్లస కారమకులు త్మ్ సంత్ గ్రామ్మలకు తిరగ వ్చిునందున, రాబోయ్య 9-

12 నెలల్లల మ్రనోి గ్రామీణ నివాసతులకు MGNREGA కింద పని చేయడానికి ప్రపయత్ అవ్సరం. MGNREGA రాబోయ్య
ఆరథక సంవ్త్సరంల్ల సామ్మజిక భద్రత్కు కీలకమైన వ్నరుగా ఉపయోగ్పడుతుంది. ఇటువ్ంటి అసాధారణ పరసథతులల్ల,
గ్రామీణ గ్ృహానికి పని దినాల సంఖయ సంవ్త్సరానికి 100 రోజులకు పరమిత్ం కాకూడదు. నిరదషట వ్యకిిగ్త్ మ్రయు సామూహక
పనులను చేరుడానికి అనమ్తించదగన పనులను వ్రాాలన కూడా విసిరంచాలి. పరయవేక్షణ మ్రయు కొలతలు నిరదషట పరసథతులకు

అనగుణంగా అనవైనవిగా ఉండాలి.
1.2.

గ్రామ్ పంచాయతీల్లని ప్రతి వారుౌల్ల MGNREGA వ్ర్ుసైట్లన తెరవాలి, మ్రయు పని చేయడానికి ఇషటపడే ఏ నివాస

అయినా సంవ్త్సరానికి ఎనిి రోజులు పరమితులు లేకుండా పని చేయడానికి అనమ్తించాలి లేద్ధ వార పేరుల ఇ-మ్సటర్ రోల్ల్ల
నమోదు చేయాలి. త్కుువ్ శ్రమ్ మ్రయు త్కుువ్ పరయవేక్షణ అవ్సరమ్య్యయ ప్రైవేట్ పనలకు (ఫీల్ౌ బండింగ్, రీఛార్వ సాకుర్స,
మేక షెడుల, పౌలీా షెడుల మొదలైనవి) ప్రధానయత్ ఇవాాలి. పని చేసేట్ప్పపడు సాంఘిక సమీపానిి నివారంచడానికి గ్రోతులు త్రవ్ాడం
/ అసథర కందకం విసతృతమైన్ సథలాలలో ఉండాలి.
1.3.

MGNREGA పనల పరధిని ఉద్ధయనవ్న పనలు, అట్వీ పనలు మ్రయు ఇత్ర గ్ృహ ఆధారత్ పనలకు మ్రంత్గా

విసిరంచండి.

2.

MGNREGA యొకు పట్టణ సంసురణన పరగ్ణంచండి: విసిరంచిన లాక్డౌనల వ్లల పట్టణ అనధికారక ఆరథక వ్యవ్సథ

ఎకుువ్గా ప్రభావిత్మ్వతుంది. పరసథతులు సాధారణ సథతికి రావ్డం ప్రరంభంచిన త్రాాత్ కూడా, అవ్కాశం ఉంది. ఇంకా, చాలా
మ్ంది వ్లస కారమకులు లాక్డౌనల కారణంగా పట్టణాలు మ్రయు నగ్రాల్లల చికుుకుని వనాిరు. వీరు సాగ్రామ్మనికి తిరగ రాలేరు. త్క్షణ
ఉపశమ్న చరయలు ముగసన త్రాాత్ మ్రయు సామ్మజిక దూరం అవ్సరం త్గాన త్రాాత్, MGNREGA యొకు పట్టణ పడిగంప్పన
పరగ్ణంచవ్చుు.

వ్రాత్పరీక్ష
అత్యవ్సర నగ్దు ఉపశమ్న చరయకు అవ్సరమైన మొత్ిం వ్యయం: 3.75 లక్షల కోట్ల రూపాయల.
ఈ సంఖయన చేరుకుని పదాతి
1.

భారత్దేశ జ్నాభా సుమ్మరు 134 కోటుల. కుటంబానికి న్లుగురు అనుకుంటే ఇది 33.50 కోట్ల గ్ృహాలకు అనవ్దిసుింది.

2.

వీళ్లందరల్ల దిగువ్ 80 శాత్ం మ్ందికి అత్యవ్సర నగ్దు ఉపశమ్నం అవ్సరమ్ని అనకుంటే , మ్నం 0.80 * 33.50 =

26.80 కోట్ల గ్ృహాలన పరగ్ణంల్లకి తీసుకోవాలి. NSFA కవ్లం 67 శాత్ం గ్ృహాలన పరగ్ణంల్లకి చేరుసుింది, అవి 23 కోట్ల
గ్ృహములు మ్మత్రమే. ప్రతి వ్యకిికి రేషన్ కారుౌ ఉండదు కాబటిట, మ్నం NFSA పరగ్ణంల్లకి చేసే ద్ధనికంటే ఎకుువ్ గ్ృహాలన
లెకిుంచాలి.
3.

ఏప్రిల్ మ్రయు మే నెలల్లల నెలకు 7,000 రూపాయల అత్యవ్సర ఉపశమ్న చరయలకోసం పరశీలిసేి, ఇది 14,000 *

26.80 = 3.75 లక్షల కోట్ల రూపాయల.
మ్రనిి వివ్రాల కోసం, దయచేస సంప్రదించండి: Amit Basole (9619649948), Anindita Adhikari (9871832323),
Debmalya Nandi (7294184845), Rajendran Narayanan (962031842), Rakshita Swamy
(9818838588)

