రైతుల రుణ విముక్తి బిల్లు – సారాంశాం
పరిచయాం:
ఈ బిల్లు రాండు అాంశాల పై ప్రధానాంగా కాంద్రికరిస్ిాంది:
1. రైతులను సత్వరాం రుణాల నుాండి విముక్తి చేయటాం అాంటే ప్రస్ిత్ాం వునన వ్యవ్సాయ రుణాలన్నాంటి మాఫీ
2. రైతుల రుణ ఉపశమన కమిషన్ ద్వవర భవిషయతుిలో రుణాల ఊబి నుాండి రైతులను రక్షాంచటాం

రైతుల త్క్షణ రుణమాఫీన్ అమల్ల చేసే బాధ్యత్ నేరుగా ప్రభుత్వవన్దే. భవిషయతుిలో రుణ ఉపశమనాం కోసాం కమిషన్ పన్ చేస్ిాంది.

బాయాంకు రుణాలను మాఫీ చేయటాంతో పాటు ఈ బిల్లు సాంసాాగత్ రుణాల్ల కాన్ ప్రయివేటు రుణాల నుాండి కూడా ఉపశమనాం
కలిగాంచే వ్యవ్సాను ఏరాటు చేస్ిాంది. త్క్షణ రుణమాఫీ విషయాంలో ‘రుణ బదలాయిాంపు’ పథకాం ద్వవర రైతుల ప్రయివేటు
వ్యవ్సాయ రుణాలను బాయాంకు రుణాల్లగా మారిి ఆ త్రవత్ ఆ బాయాంకు రుణాలకు రుణమాఫీ వ్రిిాంప చేయటాం జరుగుతుాంది.

భవిషయతుిలో రుణ ఉపశమన కమిషన్ కు వ్యవ్సాయాం సాంక్షోభాన్క్త గురైన ప్రాంత్వల్ల, నష్టాన్క్త గురైన పాంటలను ప్రకటిాంచే
అధికారాం వుాంటుాంది. దీన్క్త అనుగుణాంగా కొన్న రుణ ఉపశమన చరయలను చేపటాడాం, అదనపు వ్డ్డీ భారాం లేకుాండా బాయాంకు

రుణాలను రీషెడ్యయల్ చేయటాం, కొన్న రుణాల మాఫీన్ సూచాంచటాం, మూడు సాంవ్త్సరల వ్రకు రుణాల వ్సూల్లను
న్వారిాంచడాం, ప్రయివేటు రుణాల విషయాంలో వ్డ్డీన్ మినహాయిసూి తీరుా ఇవ్వడాం, వాటిన్ బాయాంకు రుణాల్లగా బదలాయిాంపు
చేయటాం, బలవ్ాంత్పు రుణాల వ్సూల్లను, రైతుల ఆస్ిల జపుిన్ న్షేధిాంచడాం వ్ాంటి అధికారల్ల కమిషన్ క్త ఉాంటాయి.

రష్ట్రసాాయిలో వ్యవ్సాయ రుణ ఉపశమన కమిషన్ వ్యవ్సా ఏరాటుక్త ఒక నమూనా చటాాన్న రూపాందిాంచమన్ ఈ బిల్లు
న్ర్దేశిస్ిాంది. రష్ట్ర సాాయి కమిషన్ సహకార బాయాంకుల్ల, ప్రయివేటు వ్యవ్సాయ రుణాలతో సహా అన్న రకాల రుణాల నుాండి

ఉపశమనాం కలిగాంచే చరయలను చేపడుతుాంది. బలవ్ాంత్పు రుణాల వ్సూల్లపై, రుణాల చెలిుాంపు కొరకు ఒత్తిడి, రైతుల ఆస్ిలను
జపుి చేయటాం లేక వేలాం వేయడాం పై న్యాంత్రణ చేస్ిాంది.

అధాయయాం 1: వివిధ్ పద్వల న్రవచనాల్ల, వివ్రణల్ల


‘వ్యవ్సాయాం’: అన్న పాంటల్ల, అాంత్ర పాంటల్ల, ఉద్వయన పాంటల్ల, ఔషధ్ మొకకల్ల, పాండుు, కూరగాయల్ల పాంచడాం, పాల

ఉత్ాత్తి, చనన అటవీ ఉత్ాతుిల సేకరణ, పూల్ల, గడిీ, మెటా గడిీ, చెటుు, భూమిలో పాండిాంచే ఇత్ర ఉత్ాతుిల్ల, నరసరీ న్రవహణ,
పశువుల పోషణ, చేపల్ల, తేనెటీగల్ల, పటుాపురుగుల్ల, కోళ్ళు, బాతుల్ల, పాందుల పాంపకాం, మరియు భూమిన్ వ్యవ్సాయ


అనుబాంధ్ పనులకు, ఇత్ర వ్యవ్సాయ అవ్సారలకు విన్యోగాంచడాం

“రైతు”: ఒక వ్యక్తి పాంటల ఉత్ాత్తిక్త సాంబాంధిాంచ ఆరిాక, జీవ్నోపాధి కారయకలాపాలలో చురుకుగా పాల్గొనే వారు, సవాంత్ భూమి
ఉనాన, లేకపోయినా పైన పేర్కకనన ‘వ్యవ్సాయ’ వ్ృత్తిలో పాల్గొనే వారాందరూ (సాగుద్వరుల్ల, వ్యవ్సాయ కూలీల్ల, కౌల్ల

రైతుల్ల, పాల్లద్వరుల్ల, పాంట భాగసావమయ ఒపాాందాంపై సాగు చేస్ినన రైతుల్ల, కోళ్ళు, పశువుల్ల, ఇత్ర జీవాల పాంపకాంద్వరుు,

మత్సయకారుల్ల, తేనెటీగ పాంపకాంద్వరుు, తోటలలో పన్ చేసే కారిికుల్ల, అటవీ ఉత్ాతుిలను సేకరిాంచే వారు, భూమిన్ కౌల్లక్త
తీస్కొన్ గాన్, ఉమిడిగా గాన్ సాగు చేసే సావయాం సహాయక బృాంద్వల్ల.

అధాయయాం 2: త్క్షణ రుణ మాఫీ


ప్రత్త రైతుకు 2017 నవ్ాంబరు 20 నాటిక్త వునన మొత్ిాం వ్యవ్సాయ రుణాలన్నటినీ బేషరతుగా వాంటనే మాఫీ పాందే అరహత్
వుాంటుాంది.





రుణమాఫీ ఒక విడత్లో అమల్ల జరుగుతుాంది. రుణ మాఫీ అమల్ల వ్లన త్రవత్త సీజనోు రైతులకు రుణాల లభాంపుపై ప్రభావ్ాం
లేకుాండా రైతులాందరికీ కొత్ి రుణాలను లభాంపజేయాలి.

సాంసాాగత్ాం కాన్ ప్రయివేటు వ్యవ్సాయ రుణాల్ల కలిగ వునన రైతులకు ఆ రుణాలను బాయాంకు రుణాల్లగా మారిాడి చేసూి రుణ
బదలాయిాంపు పథకాన్న ప్రభుత్వాం అమల్ల చేస్ిాంది.

ప్రైవేటు రుణాలను బాయాంకు రుణాల్లగా మారిాడి చేసిన త్రవత్ అటువ్ాంటి బాయాంకు రుణాలను ప్రభుత్వాం మాఫీ చేస్ిాంది.

అధాయయాం 3: రైతుల రుణ ఉపశమన కమిషన్


రిటైర్డీ స్ప్రీమ్ కోరుా జడిి అధ్యక్షుల్లగా తొమిిది మాంది సభుయలతో జాతీయ రైతుల రుణ ఉపశమన కమిషన్

ఏరాడుతుాంది, ఇాందులో ఇదేరు రిటైర్డీ నాయయమూరుిల్ల, నల్లగురు రైతు ప్రత్తన్ధుల్ల, ఇదేరు న్పుణుల్ల, ఒకరు ఆరిిక

రాంగాం లేక సహకార రాంగాం నుాండి సభుయల్లగా వుాంటారు. ఈ కమిషన్ కాలపరిమిత్త 5 సాంవ్త్సరల్ల వుాంటుాంది, ఆ



త్రవత్ పడిగాంచటాన్క్త అవ్కాశాం వుాంటుాంది.

ఈ కమిషన్ రైతుల నుాండి రుణ పథకాల అమల్ల గురిాంచన ఫిరయదుల్ల సీవకరిస్ిాంది, కస్ల పరిష్టకరన్క్త సాంబాంధిాంచ
ఆదేశాల్ల జారీ చేస్ిాంది, ప్రభుత్వాం అనుసరిాంచవ్లసిన విధానాల గురిాంచ న్రిేషాాంగా ప్రకటిస్ిాంది.

భవిషయతుిలో ప్రత్త సాంవ్త్సరాం ఈ కమిషన్ న్రిేషా జిలాులను లేక జిలాులోన్ కొన్న ప్రాంత్వలను సాంక్షోభ ప్రాంత్వల్లగా లేక
కొన్న న్రిేషా పాంటలను నషాపోయిన పాంటల్లగా ప్రకటిాంచవ్చుి. త్మ వ్దేకు సవయాంగా వ్చిన సమాచారాం ఆధారాంగా
కానీ లేక ఎవ్రైనా పటిాన దరఖాస్ి ఆధారాంగా కానీ న్యమిత్ న్పుణులచే విచారణ త్రవత్ కమిషన్ ఈ ప్రకటన



చేయవ్చుి.

ఆ విధ్ాంగా సాంక్షోభ ప్రాంత్వల్ల, నషాపోయిన పాంటల్ల ప్రకటిాంచన చోటు లో ప్రభుత్వాం అమల్ల చేయవ్లసిన రుణ

ఉపశమనాన్న కమిషన్ సూచస్ిాంది. రైతుల్ల బాయాంకుల నుాండి మరియు ప్రయివేటు వ్యకుిల్ల/సాంసాల నుాండి తీస్కునన


రుణాల్ల మొత్ిాంగా కానీ పాక్షకాంగా కానీ మాఫీ చేయమన్ సూచాంచవ్చుి.

సాంక్షోభ ప్రాంత్వల్ల, పాంటల్ల ప్రకటిాంచన చోటులో కమిషన్ క్రాంది విధ్మైన చరయలకై ఆదేశాల్ల జారీ చెయయవ్చుి:

o సవలాకాలిక రుణాలను మధ్యకాలిక రుణాలగా, మధ్యకాలిక రుణాలను దీరికాలిక రుణాల్లగా రీ షెడ్యయల్ చేయటాం
o కొన్న రుణాల మాఫీ చేయటాం

o రైతు సిదిాంగా వుాంటే త్కుకవ్ మొత్విన్న ఒకసారి చెలిుాంచ రుణ విముక్తి పాందే అవ్కాశాం కలిాాంచటాం



o మొత్ిాం వ్డ్డీన్ మాఫీ చేయటాం

రైతుల రుణ సమసయలను పరిగణనలోక్త తీస్కున్ సాంక్షోభ ప్రాంత్వలలో కమిషన్ నాయయన్ర్దేత్లతో కూడిన చనన
బృాంద్వల్ల ఏరారిచ వారిచే విచారణ జరపవ్చుి

సాంసాాగత్ రుణాల్ల కాన్ ప్రయివేటు రుణాల విషయాం లో కమిషన్ ఈ క్రాంది చరయల్ల తీస్కోవ్చుి:
o నాయయమైన వ్డ్డీ ర్దటును న్రిరిాంచటాం

o పాంట నషాాం సవభావాన్న పరిగణన లోక్త తీస్కున్ మూడు సాంవ్త్సరలవ్రకు అన్న రకాల రుణాల త్తరిగ
చెలిుాంపును న్ల్లపు చేయటాం




o రుణాల బదలాయిాంపు అమల్లచేయమన్ ఆదేశిాంచ వాటిన్ బాయాంకు రుణాల్లగా మారిటాం

వాణిజయ బాయాంకుల నుాండి రైతుల్ల తీస్కునన రుణాల విషయాంలో ఎదురవుతునన సమసయల గురిాంచ వ్యక్తిగత్ రైతుల
నుాండి దరఖాస్ిలను సీవకరిాంచ రైతులకు ఉపశమనాం కలిగాంచవ్చుి

సాంక్షోభ ప్రాంత్వల్ల, పాంటల్ల ప్రకటిాంచన చోటు ఆ బాధిత్ రైతుల రుణాల వ్సూల్ల కొరకు కోరుా కస్ల్ల వేయడాంపై

న్షేధ్ాం అమల్లలో ఉాంటుాంది; అపాటిక రుణాల వ్సూల్లకై కోరుా ఆదేశాల్ల ఇచినట్లుతే వాటిపై సేా విధిాంచబడుతుాంది.



రైతు త్వను తీస్కునన రుణాం అసల్ల మొత్ిాం, అసల్ల మొత్విన్క్త సమానమైన మొత్విన్న (వ్డ్డీ క్రాంద) చెలిుాంచనటుయితే ఆ
రుణాం పూరిిగా చెలిుాంచబడినటుు పరిగణిాంచబడుతుాంది.

అధాయయాం 4: కాంద్ర ప్రభుత్వ బాధ్యత్ల్ల




త్క్షణ రుణ ఉపశమనాం కలిగాంచటాన్కీ, రుణ ఉపశమన కమిషన్ సూచనలను, ఆదేశాలను అమల్లచేయటాన్క్త
అవ్సరమైన ఆరిిక వ్నరులను కాంద్ర ప్రభుత్వాం అాందిస్ిాంది

రుణాల్ల ఇచిన వారు ఆస్ిలను వేలాం వేయటాం నుాండి కొన్న రకాల ఆస్ిలను ప్రభుత్వాం మినహాయిస్ిననటుు
నోటిఫికషన్ జారీ చేస్ిాంది

కాంద్ర ప్రభుత్వాం రష్ట్ర పభుత్వవల కోసాం ఒక నమూనా చటాాన్న రూపాందిస్ిాంది, ఆ చటాాం రష్ట్ర సాాయి రైతు రుణ

ఉపశమన కమిషన్ ను ఏరారచ, ద్వన్ ద్వవర సహకార బాయాంకుల్ల, సాంసాాగత్ాం కాన్ ప్రయివేటు రుణద్వత్ల తో సహా
రైతు రుణ ఉపశమన వ్యవ్హారలను చేపడుతుాంది.

అధాయయాం 5: ఇత్రముల్ల



ఈ చటాాంలో పేర్కకనన అాంశాలకు విరుదిాంగా మర్ద ఇత్ర చటాాంలోన్ అాంశాల్ల ఉననటుయితే ఈ చటాాంలో న్ర్దేశిాంచన
ద్వన్నే అనుసరిాంచవ్లెను.

ఈ చటాాం ప్రకారాం రైతుల రుణ ఉపశమన కొరకు కమిషన్ ఇచిన ఆదేశాలను ఏ సివిల్ కోరుాలో గాన్, మర్ద ఇత్ర
కోరుాలో గాన్ అప్పాల్ చేసే అవ్కాశాం లేదు.

అఖిల భారత్ రైతు పోరట సమనవయ కమిటీ (AIKSCC) – తెలాంగాణా రష్ట్రాం
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