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మన్ కీ బాత్ జులై 2020

ఈ క్యూ ఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి మన్ కీ బాత్ వినండి.

ఇప్పుడు దేశంలో అనేక రంగాలోలో
అంతర్గ తంగా పోరాడుతున్నం!

 � జులై 26 కార్గిల్ విజయ్ దివస్. 21 ఏళ్ళ కందట ఇదే రోజు మన సైనయూం కార్గిల్ పోరులో విజయపతాకం 
ఎగురవేసింది.  ఎలంటి పర్సిథితులోలో  కార్గిల్ పోరు జర్గందో భారత్ ఎన్నటికీ మరువదు. 

 � ఈ రోజులోలో  పోరు కేవలం సర్హదుదు లోలో  జరగటం లేదు. దేశం లోపలే అనేక అంశాల మీద ఏకకాలంలో 
మనం పోరాడుతున్నం. అందులో తన పాత్ర ఏమిటో ప్రతి పౌరుడూ/పౌరురాలూ నిర్ణయంచుకోవాలి. 
అతయూంత కలోష్టమైన పర్సిథితులోలో  పోరాడుతున్న మన సైనికులను దృష్్టలో పెట్్ట కొని  మనం మన పాత్రలను 
నిర్ణయంచుకోవాలి.

 � ఇది వరాషా కాలం. పోయనస్ర్ క్డా చెపాపాను, ఈ సమయంలో మురుగు వలన వాయూధులు పెరుగుతాయని. 
ఆ తరువాత ఆసపాత్రులన్్న కకకార్శాయ. అందుకే పర్సరాల పర్శుభ్రత మీద దృష్్ట పెట్టండి. అలగే 
రోగనిరోధకశకతి పెంచుకోవటానిక మూలికా ఔషధం లంటివి తీసుకొండి. కరోన సంక్షోభ సమయంలో 
మనలి్న మనం ఇతర వాయూధుల నుంచి కాపాడుకోవాలి. పూర్తి సంరక్షణ పాటించినఫ్ఫుడే ఆసపాత్రుల చుట్్ట  
తిర్గే పని ఉండదు.

 � కరోన మీద దేశం సమైకయూంగా పోరాడిన తీరు అనేక భయాలు తపపాని రుజువు చేసింది. కోలుకుంట్న్నవార్ 
శాతం ఈ రోజు అనేక దేశాలకంటే ఎకుకావగా ఉంది. మరణాల శాతం అనేక దేశాలకంటే తకుకావగా 
ఉంది. అయతే ఒకకా ప్రాణం పోయన అది బాధాకరమే. కరోన మహమ్మార్ వలన పెనుముప్పు మ్త్రం 
తగగినటే్ట.

 � ఆగసు్ట  7 జాతీయ చేనేత దినోత్సవం. భారత చేనేత, హసతి కళలు వందలది సంవత్సరాల చర్త్రను సంతం 
చేసుకున్నయ.

 � ఇటీవలే సుర్నమే క అధయూక్షుడయాయూరు శ్రీ చంద్రికా ప్రస్ద్ సంతోఖి. ఆయన భారత్ కు మిత్రుడు. 2018 
లో ఆయన భారతీయ మూలలున్న వయూకుతిల పారలోమంటరీ సదసు్సలో పాల్గి న్నరు. సంతోఖి వేద 
మంత్రాలతో పదవీ ప్రమ్ణం చేశారు. సంసకాకృతంలో ప్రసంగంచారు.

 � బీహార్, ఒర్స్్సలలో అనేక ప్రాంతాలు వరదల కారణంగా కష్్ట లు ఎదురోకావలసి వచి్చంది. అలంటి 
సమయాలోలో  ప్రభుతావాలు, ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ బృందాలు, విపతుతి సహాయక బృందాలు, సవాయం సహాయక 
బృందాలు ఉమమాడిగా కృష్చేస్తి అని్న రకాల సహాయ కారయూక్రమ్లూ చేపడుతున్నయ.

 � మన దేశం స్ధంచిన సరోవాతకాకృష్ట సిథితిక కారణం జాతి నిరామాణంలో ఎందరో మహాతుమాలు తమ జీవితాలను 
ధారపోసి పట్్ట దలతో పూనిన తపస్్స. అలంటి మహాతుమాలలో ఒకరు లోకమ్నయూ తిలక్. 2020 ఆగసు్ట  
1న లోకమ్నయూ తిలక్ గార్ నూరవ వరం్తి. ఆయన జీవితం మనందర్కీ ఎంతో స్ఫుర్తిదాయకం. అది 
మనకంతో నేరుపాతుంది. 

 � కొదిదు రోజులోలో  పవిత్రమైన రక్షాబంధన్ పండుగ జరుపుకోబోతున్నం. అనేకమంది ప్రజలు, సంసథిలు 
రక్షాబంధన్ ని విభిన్నంగా జరుపుకోవాలనుకుంట్న్నట్్ట  గమనించాను. ఈ పండుగను "స్థి నికతకోసం 
గంతెతుతిదాం" అనే నినదానిక జోడించటం నిజం.
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నూయూ ఇండియా సమ్చార్ పక్ష పత్రిక ఈ స్ర్ 74వ స్వాతంత్రయూ 
దినోత్సవం సందర్ంగాను, మహాతామా గాంధీ పిలుపు మేరకు 

1942 ఆగసు్ట  8న జర్గన కవాట్ ఇండియా ఉదయూమం 78వ వార్షాకోత్సవం 
సందర్ంగాను విడుదలవుతోంది. 

హర్జన్  పత్రికకు వాయూస్లు రాసి యంగ్ ఇండియా వార పత్రికకు సంపాదకతవా 
బాధయూతలు క్డా నెరపిన  మన జాతిపితకు నివాళి ఈ సంచిక.  

‘నూయూ ఇండియా సమ్చార్’ అని్న ప్రభుతవా కారయూక్రమ్ల గుర్ంచి, ప్రజల 
జీవితాలను సుసంపన్నం చేయటంలో పథకాల ఫలితాల గుర్ంచి తెలియజేసుతింది.  
మంత్రిమండలి కీలక నిర్ణయాలను క్డా పత్రిక ప్రధానంగా ప్రస్తివిసుతింది. 
సందరా్నుస్రం అనేక అంశాలను వివర్స్తి, భారత కథ, మన్ కీ బాత్ గుర్ంచి 
క్డా తెలియజేసుతింది. 

ఈ పత్రిక అని్న గ్రామపంచాయతీలకు, సమితి కారాయూలయాలకు, జిలలో  
పర్షత్ లకు, వాటి సభుయూలకు, ఎమమాలేయూలక్ ఎంపీలక్, నయూయవిభాగానికీ, 
జర్నలిసు్టలక్ పంపిణీ అవుతుంది.

ఇది ప్రభుతావానిక బాకా ఊదదు. పైగా ప్రభుతవాం చేపటి్టన సంక్షేమ కారయూక్రమ్లు, 
అనేక ఇతర పనులకు సంబంధంచిన సమ్చారం అందించే పత్రిక ఇది. 

సంపాదకీయం
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మహాతామా గాంధీ 1942 ఆగసు్ట  8న ఆగసు్ట  క్ంతి 
మైదానంలో ఇచి్చన పిలుపు ‘‘విజయమో, వీర సవారగిమో’’ 
పిలుపుతో బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. కవాట్ 
ఇండియా ఉదయూమంలో పాల్గి ంట్న్న నయకులందర్న్ 
అరెసు్ట  చేశారు. ఈ పిలుపు చర్త్రాతమాక ఆగసు్ట  విపలోవానిక 
ఆరంభం.  

ఆగసు్ట  విపలోవ స్మారకంగా ప్రధాని నరంద్ర మోదీ ‘‘సంకల్పా 
స్ సిద్ి’’ (పట్్ట దలతో స్ధన) ను ప్రస్తివించారు. దేశం 
75వ స్వాతంత్రయూ దిన వేడుకలలో భాగంగా 
2017-2022 మధయూ దేశాని్న అవిన్తి 
రహితంగా మ్ర్చటం, పేదల స్ధకారత, 
యువతకు సవాయం ఉపాధ అవకాశాలు, 
పౌష్ఠికాహార లోపం నుంచి విముకతి, మహిళా 
స్ధకారత, నిరక్షరాసయూతా నిర్మాలన 
స్ధదాదు మన్నరు.

1942 లో గాంధీజీ తన కవాట్ ఇండియా 
ప్రసంగంలో ‘‘మనం అధకారం కోసం 

పాకులడటం లేదు. భారత స్వాతంత్రయూం కోసం మనది 
అహింస్ పోరాటం’’ అన్నరు. హర్జన్ పత్రిక 1942 
మే సంచికలో ఇల రాశారు. ‘‘భారత్ ను దేవుడిక.. లేదా 
ఆధునిక భాషలో చెపాపాలంటే అరాచకానిక వదిలెయయూండి. 
అప్పుడు పారీ్టలన్్న కుకకాలలో  పోటాలో డుకుంటాయ, లేదా 
నిజమైన బాధయూత ఎదురై తగన ఒపపాందానిక వస్తియ’’ అని. 

ప్రసుతిత సందర్ంలో ప్రధాని ఇచి్చన కొతతి పిలుపు ‘‘చేదాదు ం, 
చేయదాదు ం’’ క్డా అదే భావనను ప్రతిధవానిసతింది. 

ఇది ఏ ఒకకా పారీ్ట లేదా ప్రభుతవాపు 
నిర్ణయమో కాదని, 130 కోటలోకు పైబడ్డ 
దేశ ప్రజల సంకలపామని క్డా ప్రధాని 
అన్నరు. 

మన స్వాతంత్రయూ సమరయోధుల 
కలలను స్కారం చేయాలి్సన తరుణమిది.

స్వాతంతర్య స్వాతంతర్య సమర యోధుల!సమర యోధుల!
కలలు సాకారమయేయూలా  కలలు సాకారమయేయూలా  
జీవించాల్సన సమయం ఇదిజీవించాల్సన సమయం ఇది

ప్రధాని నరంద్ర మోదీ ఇచిచిన  ‘‘కరంగే ఔర్ కర్ కే రహంగే’’ (చేద్దం, చేసి తీరదం) పిలుపు జాతిపిత 
మహాత్మాగంధీ ఇచిచిన విజయమో వీరస్వర్గమో అనే నినాదనికి దగ్గరగ ఉంది. మన సా్వతంత్యూ 

సమరయోధుల కలలను నిజం చేయాల్సన సమయమిది.

Photo Credit : Employment News

గంధీజీ డూ ఆర్ డై పిలుపు 
మీద తపాలా బిళ్ళ

కి్వట్ ఇండియా ఉదయూమంఆగసు్ట  8, 1942  



4న్యూ ఇండియా సమాచార్

జల్ జీవన్ మిషన్ ఇంటింటికీ 
త్రాగున్రందిసతింది. లక్ డౌన్ మొదటి 
సడలింపు నటి నుంచి ఇపపాటి వరకు 
45 లక్షల కనెక్షనులో  ఇచా్చరు. ఆ 
విధంగా 2019 ఆగసు్టలో ప్రారంభమైన 
జల్ జీవన్ మిషన్ కంద రోజుకు లక్ష 
ఇళ్ళకు కుళాయలు  
సమక్రుతున్నయ. 2019-20 లోని 
7 నెలల కాలంలో దాదాపు 84.83 లక్షల గ్రామీణ గృహాలకు 
కుళాయలు ఏరాపాటయాయూయ.

దేశంలో 24.9 కోటలో గ్రామీణ గృహాలు ఉండగా వాటిలో 3.23 కోటలో 
ఇళ్ళకు ఇపపాటికే కుళాయ కనెక్షనులో న్నయ. 2020-21లో జల్ జీవన్ 
మిషన్ అమలుకోసం ర్. 23,500 కోట్లో  కేటాయంచబడా్డ య.  
2020 జులై 23న మణిపూర్ లో న్టి సరఫరా పథకానిక ప్రధాని 
శంకుస్థి పన చేశారు. ర్. 3,000 కోటలోతో అమలుచేసుతిన్న ఈ ప్రాజెక్్ట 
గుర్ంచి ప్రస్తివిస్తి,  గ్రేటర్ ఇంఫాల్ తో బాట్ రాషట్ంలోని 25 
చిన్నపట్టణాలు, 1700 గ్రామ్లు లబ్ి పందుతాయన్నరు. 

జమూమా, కాశ్మార్ లో అంతరాజా తీయ సర్హదుదు లను, 
వాసతివాధీన రఖను అనుసంధానం చేస్ రహదారులు, 
వంతెనలు అభివృద్ి చేస్ క్రమంలో రక్షణ శాఖ్ మంత్రి 
రాజ్ నథ్ సింగ్ ఆరు ప్రధాన వంతెనలను 2020 జులై 
9న వీడియో కానఫురెని్సంగ్ దావారా జాతిక అంకతం 
చేశారు.  

వాటిలో రెండు వంతెనలు కథువా జిలలో  తారా్న నల 
మీద కాగా, నలుగు వంతెనలు ఆఖ్్నర్-జమూమా 
జిలలో లోని అఖ్్నర్-పలలోన్ వాల రోడు్డ  మీద ఉన్నయ. 
మొతతిం ర్. 43 కోటలోతో నిర్మాంచిన ఈ వంతెనల పడవులు 
30 నుంచి 300 మీటరలో వరకు ఉన్నయ. 

గడిచిన రెండేళలోలో ఆధునిక స్ంకేతిక పర్జాఞా నం 
స్యంతో సర్హదుదు  రహదార్ సంసథి దాదాపు 2200 
కలో మీటరలో రోడు్డ  చెకకాంది.  4200 కలో మీటరలో రోడు్డ  
ఉపర్తలం సర్ చేసింది. 5800 మీటరలో మేర శాశవాత 

వంతెనలు నిర్మాంచింది.
స్యుధ సైనిక సిబ్ంది విషయంలో రక్షణ మంత్రితవా 

శాఖ మరో ప్రధాన నిర్ణయం తీసుకుంది. పదేళ్ళ లోపు 
సరీవాస్ పూర్తి చేసిన వార్క అనరోగయూ కారణాలతో పెనషాన్ 
అందుకునే వెసులుబాట్ ఇచా్చరు.  2019 జనవర్ 4న 
లేదా ఆ తరువాత సరీవాసులో ఉన్న స్యుధ దళాల 
సిబ్ందిక ఇది వర్తిసుతింది.  

జమ్మా, కాశ్మార్ ల్ వ్యూహాతమాక వంతెనలు జాతికి అంకితం

వీధి వాయూపార్లకు లబి్ధ 
చేకూరచి పిఎం స్వనిధి యాప్

కొతతిగా ప్రారంభించిన పిఎం సవానిధ 
యాప్ దావారా వీధ వాయూపారులు 

ఇప్పుడు రుణం కోసం దరఖ్సుతి 
చేసుకోవచు్చ. అంతకు ముందు వెబ్ 
పోర్టల్ దావారా మ్త్రమే ఈ సౌకరయూం 
అందుబాట్లో ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ 
యాప్ స్యంతో ఈ-కవైసి దావారా తన 
అప్పు విషయం ఎకకాడిదాకా వచి్చందో 
తెలుసుకోవచు్చ. ఈ యాప్ కృత్రిమ మేధ 
స్యంతో పని చేసుతింది. 2020 జూన్ 
1న ప్రారంభమైన ఈ పథకం కంద వీధ 
వాయూపారులు గర్షఠింగా ర్. 10,000 
వరక్ అప్పు తీసుకోవచు్చ. ర్. 5000  
కోట్లో  కేటాయంచిన ఈ పథకం కంద 
ఇపపాటివరక్ 2.5 లక్షల మంది దరఖ్సుతి 
చేసుకోగా 48,000 మందిక ఆమోదం 
లభించింది. 

రోజుకు లక్ష కుళాయిలు

సంక్షిపతు వారతులు
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63% పూర్తయిన బ్రాడ్ గేజ్ 
విద్యుదీకరణ

రైలేవాలు 40,000 కలో మీటరలోకు పైగా 
రైలుమ్రాగి ని్న విదుయూదీకర్ంచాయ. 

ఇపపాటిదాకా బ్రాడ్ గేజ్ మ్రాగి లోలో  63% పూర్తి 
చేశాయ. ఇందులో మచు్చకోదగగి 
విషయమేంటంటే,  2014-2020లో కేవలం 
3,835 కమీ మ్త్రమే పూర్తికాగా 2014-2020 
మధయూకాలంలో  18,605 క.మీ. పూరతియంది. 
2020-21లో 7000 కమీ లక్షష్ం కాగా, 2023 
నటిక అని్న బ్రాడ్ గేజ్ మ్రాగి లోలో  విదుయూదీకరణ 
పూర్తిచేయాలని యోచిసతింది.  

82% తగ్గిన ట్రిపుల్ తలాక్ 
కేసులు

ట్రిపుల్ తలక్ కు వయూతిరకంగా చట్టం చేసి 
ఏడాది గడిచింది. అపపాటినుంచి 

ఇపపాటిదాకా ట్రిపుల్ తలక్ కేసులోలో  82% 
తగుగి దల నమోదంది. ఎకకాడైన అలంటి ఘటన 
జర్గన, చట్టం తన పని తాను చేసింది. అని్న 
వరాగి ల అభివృద్ి లక్షష్ంగా స్గుతున్న మోదీ 
ప్రభుతవాం ముసిలోం మహిళలక్ సమ్నంగా 
అభివృద్ి ఫలలు అందాలని ఆశిస్తి వచి్చంది. 
గడిచిన ఆరళలోలో 3 కోటలో 8 7లక్షల మంది 
మైనర్టీ విదాయూరుథిలకు రకరకాల స్కాలర్ 
ష్ప్పులు అందించగా అందులో 60 శాతం 
మంది బాలికలున్నరు.   

లక్ష్యానికి మందే రెట్ట ంపై న పులుల సంఖ్యా

పులుల సంఖయూ లెకకాంపులో భారత్ సర్కొతతి ప్రపంచ ర్కారు్డ  నెలకొలిపాంది. 
2006లో పులుల సంఖయూ  1,411గా ఉండేది. తొమిమాదేళ్ళ కందట సెంట్ 
పీటర్్స బర్గి లో జర్గన ఒక కారయూక్రమంలో దేశంలోని పులుల సంఖయూ 
2022 నటిక రెటి్టంపు చేయాలన్న లక్షష్ం పెట్్ట కున్నరు.  కాన్, 2018 
నటికే అది 2967కు చేర్ంది. గన్్నస్ ప్రపంచ ర్కారు్డల ప్రకారం 
121,337 చదరపు కలో మీటరలోలోని 141 వేరు వేరు ప్రాంతాలోలో ని 
26,838 చోటలో కమరాలు బిగంచారు. వీటి ఫొటోల స్యంతో 2461 
పులులను (పిలలోలు కాకుండా) గుర్తించారు. 2020 జులై 28న సమగ్రమైన 
నివేదిక విడుదల చేసిన సందర్ంగా కేంద్ర పరాయూవరణ శాఖ్ మంత్రి 
ప్రకాశ్ జావడేకర్ మ్టాలో డుతూ, ‘‘పులుల సంపద భారత్ కు 
గరవాకారణం. ప్రపంచ పులుల సంఖయూలో 70% ఇప్పుడు భారత్ లో 
ఉన్నయ. పులుల అభయారణాయూల నిరవాహణ దిశలో  పులులు ఉన్న 13  
దేశాలతో కలిసి పని చేయటానిక సిద్ంగా ఉన్నం’’ అన్నరు. 

భారత సైనయూంలోని మహిళా అధకారులకు శాశవాత కమిషన్  కోసం 
రక్షణ మంత్రితవాశాఖ 2020 జూన్ 23న లంఛన పూరవాకంగా 

ప్రభుతవా మంజూరు లేఖ ఇచి్చంది. ఈ ఉతతిరువాల దావారా భారత 
సైనయూంలోని పది విభాగాల ష్ర్్ట సరీవాస్ కమిషన్్డ (ఎస్.ఎస్.సి) మహిళా 
అధకారులకు శాశవాత కమిషన్  ఏరాపాటవుతుంది. అందులో ఇపపాటికే 
ఉన్న జడ్జా అండ్ అడ్వాకేట్ జనరల్, ఆరీమా ఎడుయూకేషనల్ కోర్ విభాగాలకు 
తోడుగా ఆరీమా ఎయర్ డిఫెన్్స(ఎఎడి) గా, సిగ్నల్్స, ఇంజన్ర్్స, ఆరీమా 
ఏవియేషన్, ఎలకాట్ నిక్్స అండ్ మకానికల్ ఇంజన్ర్్స (ఇఎంఇ), 
ఆరీమా సరీవాస్ కోర్ (ఎ.ఎస్.సి), ఆరీమా ఆర్్డ నెన్్స కోర్, ఇంటలిజెన్్స కోర్  
ఉంటాయ. 

మహిళా సైనికాధికార్లకు శాశ్వత కమిషన్
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లద్దఖ్లద్దఖ్
జమ్మా, కశ్మార్, జమ్మా, కశ్మార్, 

న్తన వైభవానిని న్తన వైభవానిని 
సంతరంచుకంటున్నసంతరంచుకంటున్న

370వ అధికరణం రద్్ద చేసి ఏడాది గడిచాక మహిళలు, వాల్మాకులు, గూర్ఖాలు 
సాధికారత పందటమే కాద్.. ఈ ప్ంతం సరకొతతు అభివృది్ధ పథాన సాగుతంది.జమూమా-కశ్మార్ లో మ్రుపా సపాష్టంగా 

కనబడుతోంది. హజియా ఫాతిమ్ బానూ 
అనే మహిళా రైతు  తన వినూత్న స్గు 

పద్తులతో ఉతతిమ రైతు సహా అనేక పురస్కారాలందుకుంది. 
తన భరతి, వయూవస్య శాఖ అందించిన మదదుతుతో పెదదు 
ఎతుతిన క్రగాయలు పండించి మ్రెకాట్ లో అమమాగలిగంది. 
ఇప్పుడామ తన భరతికు స్యంగా ఉంట్నే లదాదు ఖ్ లో 
అనేకమంది మహిళలకు ఆదర్ంగా మ్ర్ంది. జమూమా, 
కశ్మార్, లదాదు ఖ్ అంతటా స్ఫుర్తిదాయకమైన ఇలంటి 
వాళ్్ళ ఎంతోమంది ఉన్నరు. ఒకప్పుడు తీవ్రవాదంతో 
ఛిన్నభిన్నమైన జమూమా, కశ్మార్ లో అలంటి వారు అరుదుగా 

కనబడేవారు. కాన్, 2019 ఆగసు్ట  5న  ఆర్్టకల్ 370వ 
అధకరణం రదదుయాయూక ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో సర్కొతతి 
ఉషోదయం ప్రారంభమైంది.

ఒక చర్త్రాతమాక తపిపాదాని్న సర్దిదదుటానిక ఇదొక 
చర్త్రాతమాక చరయూ అని కేంద్ర హం మంత్రి అమిత్ ష్ 
అభివర్్ణంచారు. గడిచిన 70 ఏళలోలో 370వ అధకరణం 
సికుకాలు, బౌద్ులు తదితర అనేక సమూహాల పటలో వివక్షను 
ప్రేరపించింది.

అంతకుముందు బాలయూ వివాహాల నిరోధక చట్టం, 
విదాయూహకుకా చట్టం, భూసమీకరణ చట్టం, బహుళవైకలయూ 

370 అధికరణం రద్్ద 
అనంతర జమ్మా, కశ్మార్ మ్రుతున్న ముఖచిత్రం
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చట్టం, వృద్ుల చట్టం, పునర్వాభజన చట్టం, విజిల్ బోలో యర్ 
రక్షణ చట్టం, గర్జనుల స్ధకారతా చటా్ట లు, జాతీయ 
మైనర్టీ కమిషన్, ఉపాధాయూయ విదయూ జాతీయ మండలి 
లంటివి 370వ అధకరణం కారణంగా జమూమా, కాశ్మార్ లో 
అమలు చేయటం కుదిరది కాదు. అది రదదుయాయూక 40,000 
కు పైగా పంచ్ లు, సరపాంచ్ లు ప్రజాస్వామయూ ప్రక్రియలో 
పాల్గి ంట్న్నరు.

‘‘ఏళలో తరబడి కొని్న స్వారథి శకుతిలు భావోదేవాగపు 
బెదర్ంపులకు పాలపాడుతూ ప్రజల స్ధకారతను 
పటి్టంచుకోలేదు. జమూమా, కశ్మార్ ఇప్పుడు వాళ్ళ శృంఖలల 
నుంచి విముకతి పందింది. సర్కొతతి ఉషోదయం, మరుగైన 
భవిషయూతుతి ఎదురుచూసుతిన్నయ!’’ అని ప్రధాని మోదీ 
వాయూఖ్యూనించారు. ఈ ప్రాంతంలో అనేక అభివృద్ి పనులు 
జర్గాయ. అవేంటో ఒకమ్రు చూదాదు ం: 

ఆర్్టకల్ 370, 35ఎ జమూమా-కశ్మార్ క ఇచి్చంది వేరాపాట్వాదం, తీవ్రవాదం, బంధు 
ప్రీతి, పెదదుఎతుతిన అవిన్తి తపపా మరమీ లేదు. ఈ రెండు ఆర్్టకల్్స ను పాకస్తిన్ 
ఆయుధంల వాడుకొని కొందర్ ఉదేవాగాలను రెచ్చగటి్టంది.  గడిచిన మూడు 

దశాబాదు లోలో  దీనివలలో దాదాపు 42,000 మంది ప్రజలు ప్రాణాలు పోగట్్ట కున్నరు. 
జమూమా-కశ్మార్, లదాదు ఖ్ లలో జరగాలి్సనంత అభివృద్ి జరగలేదు. వయూవసథిలో ఈ 

లోపాని్న సర్దిదిదున తరువాత జమూమా-కశ్మార్ ప్రజలకు మరుగైన వరతిమ్నం మ్త్రమే 
కాదు, ఉజవాల భవిషయూతుతి క్డా ఉంట్ంది.

                                                             - ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

సంస్కరంచే ప్రభుత్వం
  లఖ్న్ పూర్ సుంకం రదుదు  – జమూమా, కశ్మార్ లో 
ఒక దేశం-ఒక పను్న అమలు
 భూముల ర్జిస్ట్షన్ ప్రక్రియ కోరు్టల నుంచి 
కారయూనిరవాహణ అధకారులకు బదల్; 77మంది సబ్ 
ర్జిస్ట్ రలో నియామకం, ఈ-స్్ట ంపింగ్ నిబంధనల 
ర్పకలపాన
  విదుయూత్ విభాగం విభజన; 5 కార్పారషనలో ఏరాపాట్
  పర్శ్రమలు, పరాయూటకం, ఆర్థిక, పోల్సు విభాగాలలో 
నిరామాణాతమాక సంసకారణలు
  సవాచ్ఛమైన పాలన అందించడానిక, అవిన్తి 
నిరోధకశాఖ ఆధవారయూంలో పెదదు ఎతుతిన అవిన్తిని 
అర్కటే్ట  చరయూలు, అనేకమంది ఆర్థిక నేరసుతిలకు 
అరదండాలు
 బాక్ ట్ విలేజెస్ (గ్రామ్లకు తిర్గ వెళదాం) అనే 
విశిష్ట కారయూక్రమం దావారా ప్రతి గెజిటెడ్ అధకారీ 
కేటాయంచిన పంచాయతీ సమితిలో రెండు పగళ్్ళ, 
ఒక రాత్రి గడిపేల చేయటం
 ముని్సపాలిటీలకు విధులు, కారయూ నిరావాహకులు, 
నిధుల సంక్రమణ. ముని్సపల్ సంసథిల ఆర్థిక 
అధకారాల పర్మితి ర్. 20 కోటలోకు పెంపు

ముందెననిడూ లేని అభివృది్ధ
 ప్రధాన మంత్రి అభివృద్ి పథకం పనులు వేగం 
పుంజుకున్నయ;  2018 జూన్ లో వయూయం 26% కాగా  
2020 జూన్ లో 54%క పెర్గంది.
 జమూమాలో ఐఐటి సంత కాయూంపస్ లో నడవటం మొదలైంది; 
జమూమా ఎయమ్్స పనులు ప్రారంభమయాయూయ
 467 మీటరలో ఎతుతితో ప్రపంచంలోనే ఎతతియనదిగా పేర్ందిన 
రైలేవా వంతెన చీనబ్ నది మీద రాబోతోంది. ప్రధాన మంత్రి 
అభివృద్ి పథకం కంద వచే్చ ఏడాది పూర్తి అవుతుంది.
 నిధుల లేమితో కొట్్ట మిటా్ట డుతున్న ప్రాజెకు్టలకోసం జమూమా, 
కశ్మార్ మౌలిక వసతుల అభివృద్ి ఆర్థిక సంసథి (జె.క.ఐ.డి.ఎఫ్.
సి) ఏరాపాట్; దశాబదు కాలంనటి 2273 ప్రాజెకు్టలకు ర్. 
5,979 కోటలో కేటాయంపు; 506 ప్రాజెకు్టల పూర్తి; ర్. 2,256 
కోటలోతో  2021నటిక 963 ప్రాజెకు్టల పూర్తి
 అనేక జలవిదుయూత్ ప్రాజెకు్టల వేగవంతం. 1000  మగావాటలో 
పాకాల్ దుల్ ప్రాజెకు్ట  కాంట్రాకు్టలు, 624 మగావాటలో కరు 
కేటాయంపు
 ర్. 3,500 కోటలో విలువ చేస్ 213 విదుయూత్ సరఫరా, పంపిణీ 
ప్రాజెకు్టల పనులు చేపట్టగా, ఇపపాటికే 128 పూర్తి
 జమూమా, శ్రీనగర్ లకు మట్రో ప్రాజెక్్ట; ర్. 10,599 కోటలోతో 
సవివరమైన ప్రాజెక్్ట ర్పోర్్ట
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రద్్ద చేసిన చట్టులు
 � అని్న వివక్షాపూర్తమైన రాషట్ చటా్ట లు రదుదు  చేయటమో, 
సవర్ంచటమో జర్గంది. ఎస్్స, ఎస్్టలు, అటవీ సంచార 
జీవులు, బాలురు, వృద్ుల రక్షణ హకుకా లంటి పురోగామి 
చటా్ట లతో సహా 170 క పైగా కేంద్ర చటా్ట లు ఇప్పుడు 
వర్తిస్తియ. 
 � విదాయూ హకుకా, స్కర్ంచిన భూమిక నయూయమైన పర్హారం 
లంటి చటా్ట లను ఇప్పుడు మిగలిన భారతీయపౌరులందర్తో 
సమ్నంగా జమూమా-కశ్మార్ ప్రజలు అనుభవిసుతిన్నరు. 
మొదటి స్ర్గా క్షేత్రస్థి యలో ప్రజాస్వామయూం 
వేళ్్ళనుకుంది. రోష్ణి చట్టం ఉపసంహర్ంచబడింది.
 � ప్రజల ప్రయోజనలు కాపాడటానిక సిథిర నివాస చట్టం 
అమలు. గతంలో శాశవాత నివాస ధ్రువపత్రం 
పందినవారంతా నివాస ధ్రువపత్రాలకు అరుహులు. గతంలో 
పశి్చమ పాకస్తిన్ శరణారుథిలు, గూరాఖా లు, పార్శుద్్య 
కార్మాకులు, రాషట్ం వెలుపల పెళి్ళచేసుకున్న మహిళల 
విషయంలో వివక్ష ఉండేది.  
 �మ్జీ మంత్రుల మితిమీర్న అధకారాల తొలగంపు, 
రాజకీయ నయకుల పెనషానలోకు గర్షఠి పర్మితి

లబి్ధదర్ ఆధారత పథకాలు
 �యాపిల్ కు విశిష్టమైన మ్రెకాట్ జోకయూం పథకం, డిబిటి దావారా 
గట్్ట బాట్ ధరల చెలిలోంపు. కేంద్ర స్కరణ సంసథి దావారా 
రవాణా వలన మ్రెకాట్ సిథిరీకరణ

 �ప్రధాన పథకాలైన సౌభాగయూలో 100% లక్షష్ స్ధన, 
3,57,405 మందిక లబ్ి
 � పిఎం ఉజాల యోజన: 12,60,685 మంది లబ్ిదారులు; 
ఉజాల: 15,90,873 మంది లబ్ిదారులు

 � సమీకృత స్మ్జిక భద్రత (రాషట్ పథకం): 5,92,333 
మంది లబ్ిదారులు

 � మిషన్ ఇంద్రధనుష్ (జమూమా): 1353 మంది పిలలోలకు, 
381మంది గర్్ణులకు టీకాలు

 � జిఎస్ఎ కంద మిషన్ ఇంద్రధనుష్ ఆకాంక్షాయుత జిలలో లు 
(బారాములలో , కుపావారా): 2259 మంది పిలలోలు, 320 
మంది గర్్ణులకు టీకాలు

 � సవాచ్ఛ భారత్ మిషన్ లో జమూమా, కశ్మార్ ముందడుగు. 
100% బహిరంగ మలవిసరజాన రహితంగా ప్రకటన
 � రాషట్ ప్రభుతవా ఐఎస్ఎస్ఎస్ పథకం సహా ఏడాదిలో పెనషాన్ 
ప్రయోజనలు 7,42,781మందిక విసతిర్ంపు, 4,76,670 
మందిక మైనర్టీ ప్రీ-మట్రిక్ ఉపకార వేతనలు 
 � ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం కంద 11.41 లక్షల మందిక 
గోల్్డ కారు్డలు, 3,48,370 కుట్ంబాలకు లబ్ి
 � పిఎంఎవై (జి) : 77252 ఇళ్ళ మంజూరు (2020 జూన్); 
పిఎమ్ఎవై (యు): జూన్ లో మంజూరైన వాటిలో 92% 
లక్షష్ం, నిరుడు మ్ర్్చలో 41%. 72730  ఇళ్ళ మంజూరు 
(2020 జూన్)
 � పిఎం కస్న్ యోజన అమలులో జమూమా, కశ్మార్ ముందంజ; 
కేవలం ఏడాదిలో 9.86 లక్షల మందిక లబ్ి.

ఉపాధి, నైపుణయూశిక్షణ
  10,000 ఖ్ళీల భరీతి కోసం అతిపెదదు నియామకాల డ్రైవ్; 
ప్రతేయూక నియామకాల నిబంధనల ర్పకలపాన, తవారలో 
మరో 25,000 ఉదోయూగాలు

  జమూమా-కశ్మార్ లో హిమ్యత్ పథకం అమలు తీరును 
‘మన్ కీ బాత్’ లో ప్రశంసించిన ప్రధాని, 74324 
మంది అభయూరుథిల శిక్షణకు ఆమోదం, గత రెండేళ్ళలో 
శిక్షణా కేంద్రాలు మూడు రెటలో పెంపు

  ప్రపంచ పెట్్ట బడుల శిఖరాగ్ర సమ్వేశానిక సన్నహాలు, 
ర్.13600 కోటలో విలువ చేస్ 168 అవగాహన 
ఒపపాందాల మీద సంతకాలు; పర్శ్రమల కోసం 6000 
ఎకరాల గుర్తింపు, 37 పార్శ్రామికవాడల ఏరాపాట్కు 
భూమి బదల్

  అనేక సంవత్సరాల తరువాత పంచాయతీ ఎని్నకలు, 
వోటింగ్ లో పాల్గి న్నవారు 74.1% 

  జమూమా-కశ్మార్ లో మొదటిస్ర్గా సమితి అభివృద్ి 
మండలుల ఎని్నకలు, 98.3% మంది వోటింగ్   

370 అధికరణం రద్్ద 
అనంతర జమ్మా, కశ్మార్ మ్రుతున్న ముఖచిత్రం
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సా్వవలంబన దిశగ అడుగులు
జారఖాండ్ లోని బొకారో జిలలో లో ఐదుగురు స్్నహితులు బయోఫ్లో క్ 
పద్తిలో ప్రారంభించిన చేపల పెంపకం ఒక స్ఫుర్తిదాయకమైన 
కథగా మ్ర్ంది. ఇది అనేక మందిక ఉదోయూగాలు  

కలిపాంచింది. ఈ 
పని వార్ డబ్్ 
సం పా ద న కు 
దో హ ద కా ర్ గా 
మ్ త్ర మే 
కాకుండా, పరసపార 
స హ కా రా ని క 
ప్రేరణగా క్డా 

ఉపయోగపడుతోంది. ఈ పద్తిలో చేపల పెంపకానిక 10 వేల 
ల్టరలో న్టితో క్డిన చెరువు అవసరం. దాని వయూయం సుమ్రు 
ర్. 40,000. దానిక అవసరమైన మిగలిన వసుతివులు అని్నటిన్ 
పరుగున ఉన్న పశి్చమ బెంగాల్ నుంచి తెచా్చరు. ఈ పద్తిలో 
3-4 నెలలకు ఓస్ర్ మూడు నుంచి నలుగు కవాంటాళలో చేపలను 
స్గు చేయవచ్చని ఈ గ్రూపు సభుయూలోలో  ఒకరైన సమనథ్ గర్ 
చెపాపారు. 
గ్రామీణ భారతదేశంల్ బాలకలకు సూఫూరతు
మధయూప్రదేశ్ లోని భింద్ జిలలో లో గల అజా్నల్ గ్రామ్నిక 
చెందిన ఓ రైతు బిడ్డ 
రోష్్న భదౌర్యాది 
రోజువారీ పోరాటం. 
ఆమ పాఠశాలకు 
చే రు కో వ డా ని క ప్ర తి 
రోజూ 24 కలోమీటరలో 
దూరం సైకల్ తొకేకాది. 
అయతే, ఆమ ప్రయతా్నలు ఫలించి 10వ తరగతి బోరు్డ  
పరీక్షలలో 400 మ్రుకాలకు గాను 395 (98.9 శాతం) 
స్ధంచింది. రోష్్న స్ధంచిన ఫలితం గ్రామీణ 

ప్రాంతంలోని బాలికలకు ఒక స్ఫుర్తి. ఆ గౌరవం మొతతిం 
తన తలిలోదండ్రులకు దకుకాతుందన్న రోష్్న, ఇప్పుడు ఐఎఎస్ 
అధకార్ కావాలని కోరుకుంటోంది. ‘‘పట్టణ వాసుల కంటే 
తాను ఏ విధంగానూ తకుకావ కాదని మ్ కుమ్రెతి 
నిర్పిసుతింది’’ అని రోష్్న తండ్రి పురుషోతతిం భదౌర్యా, 
తలిలో సర్తా భదౌర్యా విశావాసం వయూకతిం చేశారు.
అనిత పాలట వరమైన ‘ఉజ్వల’
కుట్ంబానిక ఆహారం వండి పెట్టడానిక మటి్ట పయయూ (చులహు )
ని వెలిగంచడం కోసం వరాషా ల సమయంలో ఎండిన కలపను 
వెతకడం అనితా ముఖరీజాక చాల ప్రయాసతో క్డిన పని. ఆమ 
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాషట్ంలోని పాసిఘాట్ నివాసి.అయతే, 
ప్రధానమంత్రి ఉజవాల యోజన కంద సమక్ర్్చన ఉచిత 
సిలిండరులో  ఆమ జీవితాని్న మ్ర్చశాయ. ‘‘ఎల్.పి.జి. సిలిండరులో  
మ్కు అందేల చేసినందుకు ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ 
ప్రభుతావానిక కృతజఞాతలు తెలపాలనుకుంట్న్నను’’ అని అనిత 
ఆనంద దరహాసంతో చెపిపాంది.
గుర్కులం ఓ ఉదహరణగ నిలచింది
సంక్షోభాని్న ఒక అవకాశంగా మలచుకోవడానిక ఒక వాసతివ 
ఉదాహరణ బెగుసరాయ్ లోని 
బిజిఎస్ఎస్. కోవిడ్-19 లక్ 
డౌన్ సమయంలో విదాయూర్ులు 
హాస్టళ్ళను ఖ్ళీ చేసినప్పుడు... 
ఆ సంసథి డైరెక్టర్ బిఎస్ భరదావాజ్ 
న్టిని నిలవా చేయడానిక 
ఉపయోగంచే పెదదు కంటైనరలోలో 
క్రగాయల మొకకాలు పెంచడం 
ప్రారంభించారు. వరషాపు న్టి 
సంరక్షణనూ చేపటా్ట రు. ఈ 
ప్రయత్నంతో ఇప్పుడీ సంసథి ఏడాదిక కోటిన్నర ల్టరలో న్టిని 
ఆదా చేయగలుగుతుంది. ఇంకా స్థి నిక మ్రెకాటలోలో 
క్రగాయలనూ అమమాగలుగుతుంది.   

ప్ర జ ల  కో స ంప్ర జ ల  కో స ం

సానుకూల దృకపుథం  మ్రుతున్న భారతం  
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ఆహారం, ఉపాధి జి.క.ఆర్.ఎ., పి.ఎం.జి.క.వై.

ఆహారం,ఆహారం, 
పేదలకు పేదలకు 

‘జాన్ హై  తో జహాన్ హై ’ నుంచి ‘జాన్ భీ 
ఔర్ జహాన్ భీ’కి ప్ర ధాన ముంత్్ర  నరుంద్ర  మోదీ 
పిలుపునిచిచిన నాటి నుంచి బాధిత ప్ర జలకు 
క్ర ముం తప్పని సరఫరాల ద్వారా ప్ర భుతవాుం తన 

సుంకల్్పనిని చూపిుంచిుంది.

కోవిడ్ -19 ప్రజల జీవితాలను దెబ్తీయడం మ్త్రమే 
కాకుండా వార్ జీవనోపాధని ప్రభావితం చేసింది. 
ప్రభుతవాం పేదలకోసం ప్రధాన్ మంత్రి గరీబ్ కళాయూణ్ 

యోజన (పి.ఎం.జి.క.వై) కంద ర్. 1.70 లక్షల కోటలోతో 
ఉపశమన పాయూకేజీని 2020 మ్ర్్చ 26న ప్రకటించింది. ఈ 
పథకం కంద... 80 కోటలో మంది పేద ప్రజలు నెలకు 5 కేజీల 
గోధుమలు లేదా బియయూం, వారు కోరుకున్న పప్పులు 1 కేజీ 
పందుతారు. జన్ ధన్ ఖ్తాదారులైన 20 కోటలో మహిళలు 
నెలకు ర్. 500 చొప్పున పందుతారు.13.62 కోటలో 
కుట్ంబాలకు లబిదు కలిగంచడానిక ఎం.జి.ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.ఎస్. 
వేతనం రోజుకు ర్. 182 నుంచి ర్. 202క పెర్గంది. 8 కోటలో 
కుట్ంబాలకు ఉజవాల సిలిండరులో  ఉచితంగా అందుతాయ. 
మూడు కోటలో స్నియర్ సిటిజనులో , పేద వితంతవులు, పేద 
దివాయూంగులు ర్. 1,000 చొప్పున పర్హారం పందుతారు. 
ప్రసుతితం అమలోలో  ఉన్న పిఎం కస్న్ యోజన పథకం కంద 8.7 
కోటలో మంది రైతులకు ఏప్రిల్ మొదటి వారంలోనే ర్. 2,000 
చొప్పున ప్రభుతవాం చెలిలోంచింది. 

ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళాయూణ్ యోజన పథకాని్న 2020 
నవంబర్ చివర్ వరకు పడిగసుతిన్నట్లో  ప్రధానమంత్రి నరంద్ర 
మోదీ 2020 జూన్ 30న ప్రకటించారు. ఇప్పుడా పథకం 81 
కోటలో మంది ప్రజలకు లబిదు చేక్రుసుతింది. ఈ పథకం దీపావళి 
మర్యు ఛాత్ పండుగల వరకు అమలోలో  ఉంట్ంది. ‘‘ఈ 
పథకం కంద... ప్రతీ నెల కుట్ంబానిక ఒక కేజీ శనగ పప్పు, 
దానిక తోడు కుట్ంబంలోని ప్రతి ఒకకా సభుయూనికీ 5 కేజీల 

మంగిట్లో నే  
జీవనోపాధి 
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బియయూం లేదా పిండి నవంబరు వరకు పంపిణీ అవుతాయ. 
దీనివలలో ప్రభుతావానిక అదనంగా ర్. 90,000 కోటలో మేరకు 
వయూయం అవుతుంది.’’ అని ప్రధాన మంత్రి చెపాపారు.

రాష్ట్ ల విపతుతి ప్రతిసపాందన నిధ (ఎస్.డి.ఆర్.ఎఫ్)ని 
బలోపేతం చేయడానిక కేంద్రం వాటా నుంచి ర్. 11,002 
కోటలోను ప్రభుతవాం అని్న రాష్ట్ లక్ ముందుగానే విడుదల 
చేసింది.మహమ్మార్ లక్షల మందిని నిరుదోయూగులను 
చేసినందున ప్రాణాలతో పాట్ జీవనోపాధ క్డా మరో 
ఆందోళనకర అంశంగా ఉంది.ఈ సమసయూను 
అధగమించడానిక ప్రభుతవాం ర్. 1.50 లక్షల కోటలోను 
కేటాయంచింది.ఎం.జి.ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.ఎస్.కు అదనంగా 
మరో ర్. 40 వేల కోటలోను 2020 మే 17న మంజూరు 
చేసింది. జూన్ 20న ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళాయూణ్ రోజ్ గార్ 
అభియాన్ (జి.క.ఆర్.ఎ) పేర్ట ఓ భారీ ఉపాధ- గ్రామీణ 
ప్రజా పనుల కారయూక్రమ్ని్న ప్రారంభించినప్పుడు మరో ర్. 
50 వేల కోట్లో  కేటాయంచారు. ఈ కారయూక్రమ్నిక 
గ్రామీణాభివృద్ి మంత్రితవా శాఖ నోడల్ ఏజెన్్సగా 
వయూవహర్సతింది.

జి.క.ఆర్.ఎ.ను ఆవిషకార్ంచే సందర్ంలో ప్రధానమంత్రి 
ఈ మ్టలన్నరు. ‘‘కరోన మహమ్మార్ మధయూ గ్రామ్లోలో  
నివశిసుతిన్నప్పుడు మీరు ఎవర్ వదదు నుంచీ అప్పులు 
తీసుకోవలసిన అవసరం లేకుండా భరోస్ ఇవవాడానిక 
ప్రభుతవాం అని్న విధాల ప్రయత్నం చేసతింది. పేదల 
ఆతమాగౌరవాని్న మేము అరం్ చేసుకున్నము. –శ్రమయేవ 
జయతే- అనే ననుడిక మీరు స్క్షులుగా నిలుస్తిరు. మీకు 
పని కావాలి. మీకు ఉపాధ కావాలి’’ 

జి.కె.ఆర్.ఎ.కు బీహార్ ల్ శ్రీకారం
తిర్గ వచి్చన వలస కార్మాకులు భారీగా ఉన్న ప్రాంతాలోలో  

జీవనోపాధ అవకాశాలు కలిపాంచడంకోసం ఇదొక 
ప్రయత్నం. ఈ కారయూక్రమం బీహార్ లోని ఖగార్యా జిలలో  
బెల్దు ర్ బాలో కులో గల తెలిహార్ గ్రామం నుంచి వీడియో 

కానఫురెన్్స దావారా ప్రారంభమైంది.కోవిడ్-19 వయూతిరక 
పోరాటంలో గ్రామీణ భారతం ఎంత ధృఢంగా నిలబడిందో... 
ఈ సంక్షోభ సమయంలో దేశం మొతాతినిక, ప్రపంచానికీ 
ఎల స్ఫుర్తినిచి్చందో ప్రధానమంత్రి నొకకా చెపాపారు.

ఈ పథకాని్న ఆవిషకార్ంచిన రోజును చార్త్రక 
సందర్ంగా పేర్కాన్న ప్రధానమంత్రి ‘‘ఈ కారయూక్రమ్ని్న 
మన శ్రామిక సదరులు మర్యు సదరీమణులకు, 
యువతకు, గ్రామ్లోలో  నివశిసుతిన్న సదరీమణులు మర్యు 
ఆడ బిడ్డలకు అంకతమిచా్చం. ఈ కారయూక్రమం దావారా 
శ్రామికులు ఇంటిక దగగిరగానే పని పందాలన్నది మ్ 
ప్రయత్నం.’’ అని చెపాపారు. జి.క.ఆర్.ఎ. పథకం కంద 
గ్రామీణ ప్రాంతాలోలో  నణయూమైన మౌలిక సదుపాయాల 
నిరామాణానిక ర్. 50,000 కోట్లో  ఖరు్చ చేయనున్నట్్ట , 
ఉపాధ కోసం 25 పని ప్రాంతాలను గుర్తించినట్్ట  
ప్రధానమంత్రి ప్రకటించారు.

గ్రామీణ మౌలక సద్పాయాల పంపు
ఈ పథకం  ఇంకా. .  యువత,  వి దాయూర్ు లకు 

ఉపయోగపడే ల ప్రతి గ్రామీణ కుట్ంబానికీ 
అతయూం త  వేగవంతమైన,  చౌక  ఇంటరె్నట్  వంటి 

‘‘భారత దేశం మొతతిం బహిరంగ మలవిసరజాన రహితంగా ప్రకటించబడింది. ఈ 
రోజు దేశంలోని ప్రతి గ్రామ్నికీ విదుయూత్ సరఫరా జరుగుతోంది. దాదాపు ప్రతి 
కుట్ంబమూ విదుయూచ్ఛకతితో అనుసంధానించబడింది. పేదలోలో  కలలో  నిరుపేద 
కుట్ంబాల వంట గదులోలో క క్డా ఎల్.పి.జి. గాయూస్ చేర్ంది. మంచి రోడలో తో  ప్రతి 
గ్రామమూ అనుసంధానమైంది. ఇలులో  లేని ప్రతి పేదక్ మంచి ఇళ్లో  
అందించబడుతున్నయ. ఇక మిగలింది సవాచ్ఛమైన న్టిక ఉన్న భారీ కొరత; దాని్న 
క్డా పూర్తి చేయడానిక న్టినిసరఫరా చేస్ పని మిషన్ మోడ్ లో స్గుతోంది’’  
     – ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

పిఎం గరీబ్ కలాయూణ్ రోజ్ గర్ యోజన 
పూరతు సాథాయిల్ అమలు చేస్తునని 6 ర్ష్ట్రాలు
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అధునతన సదుపాయాలను గ్రామీణ ప్రాంతా లోలో  
కలిపా సుతిం దని  ప్రధానమంత్రి ఉదాఘా టిం చారు.పట్ట ణ 
ప్రాంతాల కంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు అధకంగా ఇంటరె్నట్ 
సదుపాయాని్న వినియోగంచడం ఇదే మొదటిస్ర్ అని 
ప్రధాన మంత్రి నొకకా చెపాపారు. అందువలలో, ఫైబర్ కేబ్ల్ 
వేయడం మర్యు ఇంటరె్నట్ సదుపాయం క్డా ఈ 
పథకంలో భాగంగా చేయడం జర్గంది. ఈ పనులు 
స్థి నికంగా అందుబాట్లో ఉన్న కార్మాకుల దావారా 
జరుగుతాయ.

ఇప్పుడు రైతులు తమ ఉతపాతుతిలకు మరుగైన ధరను 
కలిపాంచే వాయూపారులతోనేరుగా అనుసంధానం కావచు్చ. 
సవాయం సమృద్ భారత దేశం కోసం సమ్ంతరంగా 
స్వావలంబనతో క్డిన రైతులు అవసరమని ప్రధాన మంత్రి 
చెపాపారు. వారు ఇప్పుడు మ్రెకాట్ తో నేరుగా 
అనుసంధానమవుతున్నరు. వయూవస్య రంగంలో మౌలిక 
సదుపాయాల కోసం ప్రభుతవాం 1 లక్ష కోటలో ర్పాయల 
పెట్్ట బడిని సమక్ర్్చంది. 

125 రోజుల ఈ కారయూక్రమం 116 జిలలో లోలో  25 రకాల 
పనులు, కారయూకలపాలపై కేంద్రీకర్ంచి అమలు 
చేయబడుతుంది. 6 రాష్ట్ లోలో  తిర్గ వచి్చన వలస కార్మాకులు 
పెదదు మొతతింలో కేంద్రీకృతమై ఉన్న జిలలో లివి. ఈ కారయూక్రమ 
సమయంలో చేపటే్ట ప్రజా పనులకోసం ర్. 50,000 కోటలో 
మేరకు వనరులు ఉంటాయ.

ఉపాధి కలపుంచనునని రైలే్వలు
6 రాష్ట్ లోలో ని 116 జిలలో లోలో  అమలవుతున్న ‘గరీబ్ కళాయూణ్ 

రోజ్ గార్ అభియాన్’ ప్రగతిని రైలేవా శాఖ 2020 జూన్ 24న 
సమీక్షించింది. ఈ గుర్తించిన జిలలో లోలో  ప్రసుతితం 
కొనస్గుతున్న అని్న మౌలిక సదుపాయాల పనుల 
అమలును వేగవంతం చేయాలని జోనల్ రైలేవాలకు ఆదేశాలు 
అందాయ. ఈ పనులోలో క తీసుకునే వేలది మంది కార్మాకులకు 
2020 అకో్ట బర్ నటిక సుమ్రు 8 లక్షల పని దినల పాట్ 
ఉపాధ దొరుకుతుంది. ఆయా జిలలో లోలో  సుమ్రుగా ర్. 
1,800 కోట్లో  ఖరు్చ చేస్తిరు. రైలేవా మంత్రితవా శాఖ ప్రకారం 
గత ఐదు వారాలోలో  2,20,413 పని దినల ఉపాధ కలిపాంచి 
ర్. 737 కోట్లో  ఖరు్చ చేయడం జర్గంది.

గ్రామీణ  భారత్నికి ప్రశంస
దేశం 6 లక్షల గ్రామ్ల సమ్హారం. మూడింట 

రెండ్ంతుల జనభా, అంటే సుమ్రు 80-85 కోటలో మంది 
ప్రజలు గ్రామ్లోలో  నివశిసుతిన్నరు. ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ గ్రామీణ ప్రజలను ప్రశంసిస్తి ‘‘గ్రామీణ భారత 
దేశంలో కరోన వైరస్ వాయూపితి చెందకుండా మీరు 
సమరవ్ంతంగా నిరోధంచారు. మన దేశ గ్రామ్లోలో ని 
జనభా యూరప్ ఖండంలోని మొతతిం దేశాల జనభా కంటే 
చాల ఎకుకావ. అమర్కా, రష్యూ మర్యు ఆస్ట్లియా 
దేశాలోలో ని మొతతిం జనభాను కలిపిన క్డా మన గ్రామీణ 
ప్రజలే ఎకుకావ.’’ అని చెపాపారు.  

ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళాయూణ్ యోజన పాయూకేజీ

నోట్: 2020 జూన్ 19 వరకు లబి్దదర్లకు నేర్గ బదిల్ చేసిన మొతతుం (రూపాయల్లో)

ఆహారం, ఉపాధి జి.క.ఆర్.ఎ., పి.ఎం.జి.క.వై.

పథకం లబి్దదర్ల సంఖయూ నగద్ మొతతుం

పిఎంజెడివైక మద్తు మహిళా ఖ్తాదారులు
మొదటి దఫా – 20.65 కోట్లో  
రెండో దఫా – 20.63 కోట్లో  
మూడవ దఫా – 20.62 కోట్లో  
(100 శాతం)

మొదటి కస్తి – 10,325 కోట్లో
రెండో కస్తి – 10,315 కోట్లో
3వ కస్తి – 10,312 కోట్లో

ఎన్.ఎస్.ఎ.పి.క మద్తు 
(వృద్ వితంతువులు, దివాయూంగులు, స్నియర్ సిటిజెనులో ) 2 .81 కోట్లో  (100 శాతం) ర్. 2,814 కోట్లో

పిఎం కస్న్ కంద రైతులకు ముందసుతిగా చేసిన చెలిలోంపులు 8.94 కోటలో మంది ర్. 17,891 కోట్లో
భవన మర్యు ఇతర నిరామాణ కార్మాకులకు మద్తు  2.3 కోటలో మంది ర్. 4,313 కోట్లో
ఇపిఎఫ్ఒక 24 శాతం కాంట్రిబ్యూషన్ 0.66 కోట్లో ర్. 996 కోట్లో

ఉజవాల తొలి విడత 7.48 కోటలో మంది
రెండో విడత 4.48 కోటలో మంది ర్ . 8,488 కోట్లో

మొతతుం 42.84 కోటలో మంది రూ. 65,454 కోట్లో

న్యూ ఇండియా సమాచార్
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2014 లో ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
అధకారంలోక వచి్చనప్పుడు, 
భారతదేశంలో డిజిటల్ యుగానిక మర్ంత 
ప్రోతా్సహాని్నచే్చ ప్రయత్నంలో భాగంగా 

ఆయన ప్రభుతవాం ‘డిజిటల్ ఇండియా’కు 
అంకురారపాణ చేసింది. ప్రపంచం మొతతిం కోవిడ్-19 
మహమ్మార్ని ఎదుర్కాంట్న్నప్పుడు ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ ప్రపంచ దేశాల నేతలతో ‘వరు్చవల్ 
సమ్వేశాలు’ నిరవాహించారు. ప్రపంచం 
ఎదుర్కాంట్న్న సవాళలోను ఎల ఎదురోకావాలన్న 
అంశంపై వార్తో చర్్చంచారు. ఇది మోదీ ప్రభుతవా 

స్వయం 
సమృద్ధ భారత్ 

దేశ సౌర్వభౌమత్్వనికి, సమగ్ర తకు 
మప్పుగా పరిణమంచిన 59 మొబై ల్ 

అప్లో కేషనలో ను ప్ర భుత్వం నిషేధంచినప్పుడు 
ప్ర పంచమంత్ మద్ధ తు ఇచి్చంది. ప్ర భుత్వం 

చేసిన డిజిటల్ దాడిస్వయం సమృద్ధ  
డిజిటల్ కార్యాక్ర మానికి మార్గ ం సుగమం 

చేసింది. ఇది దేశాని్న స్్వవలంభన దిశగా 
నడిప్ంచే ప్ర ధానమై న నిచ్్చన మట్్ట .

డిజిటల్ ఆర్థిక వయూవసథి డేటా 
ఎకానమీతో చేతిలో చేయ 

వేసిముందుకు స్గాలి్స 
ఉంట్ందన్న విషయాని్న 
మనమంతా అరం్ చేసుకోవలసిన 
అవసరం ఉంది. డేటా 
స్రవాభౌమతావాని్న మనం అరం్ 
చేసుకోవలసిన అవసరం ఉంది. డేటా 
సంబంధత స్రవాభౌమ్ధకారం దేశం 
చేతిలో ఉండాలి. తదావారా ఆ దేశం తన 
ప్రజల గోపయూతను పర్రక్షించగలుగుతుంది. 
భద్రత, రక్షణ మర్యు గోపయూత లకు 
సంబంధంచి డిజిటల్ వేదికలు 
స్రవాభౌమ్ధకార దేశాల 
అభిప్రాయాలకు ప్రతిసపాందించేల, 
జవాబ్దారీగా మర్యు 
సుని్నతంగా ఉండాలి.  
        – రవి శంకర్ ప్రసాద్, 
సమాచార సాంకేతిక శాఖ మంత్రి        (జి20 దేశాల డిజిటల్ 
సమ్వేశంలో చేసిన వాయూఖయూలు)

ప్రత్యూక నివేదిక  డిజిటల్ ఇండియా

దూసుకుపోతున్న 
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ప్రత్యూక నివేదిక  డిజిటల్ ఇండియా

మ్రగిదర్కమైన కృష్. ఇండియాను డిజిటల్ కారయూక్రమ్లోలో  
ముందున్న ప్రధాన దేశాల సరసన చేర్్చంది. దేశ 
స్రవాభౌమతవాం, భద్రతకు ముప్పుగా కనిపించిన 59 మొబైల్ 
అపిలోకేషనలోను నిషేధంచిన తరావాత, ఇప్పుడు ప్రభుతవాం ఈ 
రంగంలో స్వావలంభన స్ధంచే దిశగా ఓ అడుగు 
ముందుకు వేసింది. 2020 జూలై 4న ప్రధానమంత్రి 
‘సవాయం సమృద్ భారత్ యాప్ ఇనొ్నవేషన్ ఛాలెంజ్’ను 

ప్రధాన మంత్రి ప్రారంభించడంతో, ఈ చరయూలు భారత 
స్వావలంభనతో ముడిపడి ఉన్నయ. ఈ లక్షాయూని్న దృష్్టలో 
పెట్్ట కొని, ఎలకాట్ నిక్్స అండ్ ఇనఫురమాషన్ టెకా్నలజీ 
మంత్రితవా శాఖ ‘అటల్ ఇనొ్నవేషన్ మిషన్’తో కలసి 
‘ఆతమానిర్ర్ భారత్ యాప్ ఇనొ్నవేషన్ ఛాలెంజ్’తో 
ముందుకు వచి్చంది. ఈ వేదిక ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోడీ 
ప్రవచించిన ‘ప్రపంచం కోసం ఇండియాలో తయారీ’ అనే 

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఐబిఎం గోలో బల్ హెడ్ అయనందుకు స్ఈవో అరవింద్ కృష్ణను 
అభినందించిన ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ, భారత దేశంలోని 200 

పాఠశాలలోలో కృత్రిమ మేధ (ఆర్్టఫిష్యల్ ఇంటెలిజెన్్స) పాఠయూప్రణాళికను ప్రవేశపెట్టడంలో 
సి.బి.ఎస్.ఇ.తో కలసి ఐబిఎం పోష్ంచిన పాత్రను ప్రశంసించారు. దేశంలో స్ంకేతిక 
సమ్లోచనలను మర్ంత పెంచేందుకు, ప్రాథమిక దశలోనే విదాయూర్ులకు ఎఐ, మష్న్ 
లెర్్నంగ్ వంటి అంశాలను పర్చయం చేస్ దిశగా ప్రభుతవాం పని చేసతిందని ప్రధాన మంత్రి 
చెపాపారు. స్ంకేతికత పర్జాఞా నం, డేటా గుర్ంచి బోధన బీజగణితం వంటి ప్రాథమిక 
నైపుణాయూల కేటగర్లోనే ఉండాలని ఐబిఎం స్ఈవో చెపాపారు.ఇండియాలో ఐబిఎం భారీ 
పెట్్ట బడి ప్రణాళికల గుర్ంచి క్డా ఆ సంసథి సిఇఒ ప్రధాన మంత్రిక వివర్ంచారు.  

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 2020 
జూలై 13న గూగుల్ స్ఈవో 

సుందర్ పిచాయ్ తో వీడియో కానఫురెన్్స 
దావారా చర్్చంచారు. కోవిడ్ -19 గుర్ంచి 
అవగాహనను విసతి ృతం చేయడానిక, 
విశవాసన్యమైన సమ్చారాని్న 
అందించడానిక గూగుల్ చేపటి్టన 
ప్రయతా్నలను సుందర్ పిచాయ్ 
ప్రధానమంత్రిక వివర్ంచారు.

ఇండియాలో కోవిడ్-19పై జరుగుతున్న 
పోరాటంలో ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
నయకతావాని్న గూగుల్ స్ఈవో 
ప్రశంసించారు. ఆన్ లైన్ విదయూ పర్ధని 
విసతిర్ంచడానిక స్ంకేతిక పర్జాఞా నని్న 

ఉపయోగంచడం, స్థి నిక భాషలో 
స్ంకేతికత లభయూతను పెంచడంపై వారు 
చర్్చంచారు. 

తప్పుడు సమ్చారంపై పోరులో, 
అవసరమైన ముందు జాగ్రతతిల సమ్చారాని్న 
అందించడంలో గూగుల్ పోష్ంచిన 
క్రియాశ్ల పాత్రను ప్రధాన మంత్రి 
ప్రశసించారు. ఇండియాలో 10 బిలియన్ 
డాలరలో భారీ పెట్్ట బడి నిధని ప్రారంభించాలనే 
గూగుల్ ప్రణాళిక గుర్ంచి పిచాయ్ ప్రధాన 
మంత్రిక వివర్ంచారు. అతయూంత 
స్వాచా్ఛయుత ఆర్థిక వయూవసథిలలో ఇండియా 
ఒకటి అని ప్రధాన మంత్రి ఈ సందర్ంగా 
పేర్కాన్నరు.

వెయియూ కోటలో డాలరలోకు స్ందర్ పిచాయ్ హామీ

‘ఎఐ’ పాఠయూప్రణాళిక ప్రవేశపటటుడంల్ ఐబిఎం పాత్ను కొనియాడిన పిఎం

యాప్ కనుకు్కనే 
సవాలుకు గొపపు అవకాశం

వాయూపారం కేటగిరల్ 1142

ఆరోగయూం& వెల్నిస్ కింద 901

ఇ-ల్రనింగ్ కింద     1062

సోషల్ నెట్వర్కంగ్ కింద                      
                                  1155

ఆటల విభాగంల్      326

కార్యూలయం&ఇంటి నుండి 
పని పేరట                   662

వారతుల విభాగంల్     237

వినోద విభాగంల్     320 

ఇతర కేటగిరీలల్   1135

మొతతుం ప్రవేశాలు: 6940

న్యూ ఇండియా సమాచార్
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 � ప్రభుతవాం 59 అపిలోకేషనలోను 
నిషేధంచిన ఫలితంగా.. చింగార్, 
రోపోస, బోలో ఇండియా 
మర్యు మిత్ం వంటి 
భారతీయ యాప్ లు వెలులో వల 
డౌన్ లోడ్ అయాయూయ. 

 � మిత్ం యాప్ ప్రారంభించిన 
రెండు నెలలకే విశేష ఆదరణ 
పందింది. రోజువారీ ట్రాఫిక్ 11 
రెట్లో  పెర్గందని, కోటీ 70 లక్షల 
మంది వినియోగదారులు డౌన్ 
లోడ్ చేసుకున్నరని ఆ సంసథి 
తెలిపింది.

 � మరో భారతీయ యాప్ 
రోపోస... గూగుల్ పేలో స్ట ర్ 
వేదికపై టాప్ ఫ్రీ యాప్ గా 
పురోగమించింది. కంపెన్ నుంచి 
అందిన సమ్చారం ప్రకారం ఈ 
యాప్ వినియోగదారులు 6.5 
కోట్లో .

 � టిక్ టాక్, అదే తరహా అపిలోకేషనులో  
మర్కొని్నటిని నిషేధంచిన కొదిదు 
రోజులకే చిన్న వీడియోల వేదిక 
‘చింగార్’ అస్ధారణ 
విజయాని్న స్ధంచింది. ఇటీవల 
చింగార్ కోటి మంది 

వినియోగదారుల చేత డౌన్ లోడ్ 
చేయబడింది.

 � షేర్ చాట్ క్డా డౌన్ లోడలోలో 
భారీ పెరుగుదలను చూసింది. ఈ 
యాప్ ను ప్రసుతితం 10 కోటలో 
మంది డౌన్ లోడ్ చేసి ఉన్నరు. 

 � 14.37 కోటలో మంది 
వినియోగదారులతో అతయూధకంగా 
డౌన్ లోడ్ చేసుకున్న అపిలోకేషన్ 
గా ‘ఆరోగయూ స్తు’ నిలిచింది. 

మీడియా కథనాల నుంచి 
సేకరంచిన సమాచారం ప్రకారం

భారతీయ యాప్ లు వాడే వారి సంఖయా పెరిగంది

మంత్రానిక అనుగుణంగా ఉంట్ంది.
 కేంద్ర సమ్చార మర్యు ప్రస్రాల శాఖ మంత్రి 

ప్రకాష్ జవదేకర్ ప్రకారం... 
నిషేధంచిన అపిలోకేషనలో కంటే 
మరుగైన యాప్్స తయారీ కోసం 
స్్ట ర్టప్ లను ఈ వేదిక 
ప్రోత్సహిసుతింది. 

 ఈ కృష్ ఫలితాలను 
ఇసతింది. టిక్ టాక్, షేర్ట్, యుసి 
బ్రౌజర్ వంటి యాప్ లపైన నిషేధం 
విధంచాక భారతీయులు దేశ్యంగా 
ర్పందిన యాప్ లను 
వినియోగంచడం ప్రారంభించారు. 
రోపోస, షేర్ చాట్ మర్యు 
చింగార్ వంటి భారతీయ 
అపిలోకేషనలోడౌన్ లోడలో సంఖయూ అస్ధారణంగా పెరగడం దీని్న 
రుజువు చేసతింది. 

 కేంద్ర ఎలకాట్ నిక్్స మర్యు సమ్చార స్ంకేతిక 
శాఖల మంత్రి రవి శంకర్ ప్రస్ద్ ప్రకారం... 59 
అపిలోకేషనలోను నిషేధంచిన తరావాత ఇండియనులో  200 యాప్ 
లను తయారు చేశారు. డేటా గోపయూతకు ప్రమ్దం వాటిలలోడం 
వలలో ఈ రంగంలో దేశం స్వావలంభన స్ధంచాలి్సన 
ఆవశయూకతను గ్రహించారని రవి శంకర్ ప్రస్ద్ పేర్కాన్నరు. 
డేటా భద్రత, 130 కోటలో భారతీయుల గోపయూతను కాపాడటం 

వంటి అంశాలకు సంబంధంచి తీవ్రమైన ఆందోళనలు 
వయూకతిమయాయూయ. ఇలంటి ఆందోళనలు దేశ 

స్రవాభౌమతాయూనిక, భద్రతకు క్డా ప్రమ్దకరంగా 
పర్ణమిస్తియని గుర్తించినట్్ట  రవి శంకర్ ప్రస్ద్ చెపాపారు.

గత కొని్న సంవత్సరాలోలో  ఇండియా స్ంకేతిక 
పురోభివృద్ిలో ప్రధాన ఆవిషకారతిగా, డిజిటల్ ప్రపంచంలో 
ప్రాథమిక మ్రెకాట్ గా అవతర్ంచింది. ఈ చరయూ (59 
అపిలోకేషనలో నిషేధం) దేశంలోని కోటాలో ది మొబైల్, ఇంటరె్నట్ 
వినియోగదారుల ప్రయోజనలను పర్రక్షిసుతింది. ఇండియా 
సైబర్ స్పాస్ భద్రతకు భరోస్ ఇవవాడానికే ఈ నిర్ణయం.  
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జముమా, కశ్మార్, లద్ధఖ్ సర్హదుదు  వదదు ప్రధాని, రక్షణ మంత్రి 

భా రతీయ సైనికులను కలుసుకుని వార్తో 
మ్టాలో డేందుకు ప్రధానమంత్రి నరంద్ర 
మోదీ 2020 జూలై 3వ తేదీన లఢక్ లోని 

నిమూ ప్రాంతానిక పయనమై వెళాలో రు. సింధూనది 
తీరంలో ఉన్న న్మూ ప్రాంతం చుట్్ట  జన్్స కార్ పరవాత 
శ్రేణులు ఆవర్ంచి ఉంటాయ. భారతీయ సైనయూంలోని 
అగ్రశ్రేణి అధకారులతో సమ్వేశం జర్పిన ప్రధాని ఆ 
తరావాత సైనిక సిబ్ందితో, వైమ్నిక దళ సిబ్ంది, 
ఇండో టిబెట్ సర్హదుదు  పోల్స్ (ఐ.టి.బి.పి.) సిబ్ందితో 
క్డా ముచ్చటించారు. ఇటీవలి ఘరషాణలో గాయపడిన 

ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ లఢక్ ల్ని నిమ్ 
ప్ంత్నిని సందర్శంచి, సాయుధ బలగల 
సీనియర్ అధికార్లత సమావేశమయాయూర్. 
సరహద్్దల్ పరసిథాతులను తెలుస్కునానిర్. 
ఇటీవల ఘర్షణల్ గయపడి ఆస్పత్రిల్ 
చికిత్స పంద్తునని సైనికులను కూడా 
ప్రధాని కలుస్కునానిర్.

విసతురణ యుగం ముగిసింది
అభివృదిధి  శకుం మొదలై ుంది

సరహద్్ద రహదర: 2008, 2014 సంవత్సరాల మధయూ కాలంలో 
నిర్మాంచినది 3,600 కలో మీటరులో . మోదీ ప్రభుతవాం వచి్చన ఆరళలోలో 
నిర్మాంచినది 4,800 కలో మీటరులో .
వంతెన నిర్మాణం: గతంలో 7,200 మీటరులో . మోదీ ప్రభుతవా హయాంలో 
14,000 మీటరులో  ఎకుకావగా వంతెన నిరామాణం. 
సొరంగం:  గతంలో కేవలం ఒక సరంగం.. మోదీ ప్రభుతవా ఆధవారయూంలో 
ఆరళలోలో ఆరు పూరతియాయూయ. మరో 19 సరంగాల నిరామాణం కొనస్గుతోంది. 
అన్ మెటల్డ్ రోడుడ్ను మెటల్ రోడుడ్గ మారచిడం:  గతంలో ఏడాదిక 
140 కలోమీటరులో . గత ఆరళలోలో మ్త్రం సంవత్సరానిక 380 కలోమీటరలో 
రోడు్డ  మటల్ రోడు్డ గా మ్ర్పాడి.

నా మొదటి సెల్యుట్ భరతమాతకు..రండవ సెల్యుట్ సాహసవంతులనై తలులు లకు                       బలమైన యుద్ధవీరులకు మీలా జన్మనిచ్చినవారవరు?: ప్రధానమంత్రి

- ఇవి..కేంద్ర మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ ఒక ఇంటర్వా్యలో వెలలోడించిన విషయాలు.

న్యూ ఇండియా సమాచార్
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నా మొదటి సెల్యుట్ భరతమాతకు..రండవ సెల్యుట్ సాహసవంతులనై తలులు లకు                       బలమైన యుద్ధవీరులకు మీలా జన్మనిచ్చినవారవరు?: ప్రధానమంత్రి

జముమా, కాశ్మార్ రాషట్ంలో 
కుపావారా జిలలో లో ఉన్న ఒక 

సైనిక స్థి వరాని్న రక్షణమంత్రి 
రాజనథ్ సింగ్ సందర్్ంచారు. 
అకకాడిక తరలించిన సైనికులతో 
ముచ్చటించారు. 2020 జూలై 17న 
లఢక్ లోని లుకుంగ్ ప్రాంతంలో 
స్యుధ బలగాలనుదేదుశించి ఆయన 
ప్రసంగంచారు. ఆయన 
ప్రసంగంలోని ముఖ్యూంశాలు..
� మన సైనికులు ధైరయూవంతులు 
మ్త్రమే కాదు. మన దేశ కీర్తి 
ప్రతిష్టలకు, సంపదకు ప్రతిర్పాలు. 
అసలు దేశానికే గరవాకారణం. మన 
సైనిక సిబ్ంది ఎంతటి విశేషమైన 

స్వలందించిన అవి దేశానికంతటికీ 
గరవాకారణమే.
�సైనికుల ప్రాణాలు కోలోపావడం 
బాధగా ఉంది. అయతే, అయతే 
కలుసుకోవడం ఆనందంగా  ఉంది. 
వార్ని తాయూగాలను సమార్ంచుకోవాలని 

ఉంది. హృదయం లోతులనుంచి 
వార్క నివాళ్లర్పాంచాలని ఉంది. 
వార్ తాయూగాని్న దేశం ఎపపాటికీ 
మర్చిపోదు.
�జాతి గౌరవాని్న కాపాడే 
యత్నంలో మీరు ప్రాణాలతో 
పాట్గా మీ సరవాసవాం తాయూగం 
చేస్తిరు. అయతే,. మన భూభాగంలో 
ఒక అంగుళం క్డా ఎవర్ 
లకుకాని పోలేరని 
నేను మీకు 
భరోస్ 
ఇసుతిన్నను.  

భారతీయ సైనికులు జాతికే గర్వకారణం: ర్జనాథ్ సింగ్

సైనికులను ప్రధాని ఆసుపత్రిలో కలుసుకున్నరు. 
భరతమ్తకు ప్రధాని నివాళ్లర్పాంచారు. అసమ్న 
ధైరయూస్హస్లతో దేశానిక స్వలందించిన సైనికుల 
తలులో లకు క్డా ఆయన నివాళ్లర్పాంచారు. సైనిక 
సిబ్ందిని ఉదేదుశించి ప్రసంగంచారు.   
ఆయన ప్రసంగంలోని భాగాలు: మ్తృభూమి గౌరవాని్న 
రక్షించేందుకు మీరు ప్రదర్్ంచిన ధైరయూం, స్హసం, అంకత 
భావం స్టిలేనివి. మీ స్ఫుర్తి ప్రపంచంలోకలలో  
అసమ్నమైనది. అతయూంత ఎతెతైన పరవాత ప్రాంతాలోలో , ఎంతో 
జటిలమైన పర్సిథితుల మధయూ మ్తృభూమిక రక్షణ కవచంల 
నిలిచి మీరు స్వలందిసుతిన్నరు. ఈ విషయంలో మిమమాలి్న 
ఎవరక్ అధగమించలేదు.   
� గలవాన్ లోయలో అమరులైన స్హసవంతులైన 
సైనికులకు నేను మరోస్ర్ నివాళ్లర్పాసుతిన్నను. దేశంలోని 
ప్రతిమూలన ఉన్న మన వీరులు ఎంతో ధైరయూ స్హస్లను 
ప్రదర్్ంచారు. 
�ఈ రోజున ప్రతి భారతీయుడూ మీ ముందు గౌరవంగా 
తలవంచుతున్నడు. స్హసవంతులైన సైనికులకు సెలూయూట్ 
చేసుతిన్నడు. మీ ధైరయూస్హస్లు తమకు గరవాకారణంగా 
ప్రతి భారతీయుడూ భావిసుతిన్నడు. 
�లేహ్-లఢక్ నుంచి చతి కార్గిల్, సియాచిన్,  రెజాంగ్ ల 
మంచు శిఖరాలనుంచి గాలవాన్ లోయ చలలోని న్టి 

ప్రవాహాలవరక్..ప్రతి శిఖరం, ప్రతి పరవాతం, ప్రతి 
మ్రుమూల, ప్రతి గులకరాయీ భారతీయ సైనికుల ధైరయూ 
స్హస్లకు స్క్షాయూలుగా నిలిచాయ.
�గతించిన శతాబ్ాలోలో  విసతిరణవాదం మ్నవాళిక తీవ్రాతి 
తీవ్రమైన హాని కలిగంచింది. మ్నవాళిని నశనం చేయాలని 
క్డా చూసింది. విసతిరణ వాదంతో క్డిన కోర్క, ప్రపంచ 
శాంతిక ఎప్పుడూ ముప్పుగానే పర్ణమించింది. అయతే, 
ఇపుడు విసతిరణ వాద యుగం ముగసింది. ఇది అభివృద్ి 
శకం
�వేణుగానంతో అలర్ంచిన కృష్ణ భగవానుడిని పూజించిన 
వారం. అలగే సుదర్న చక్రధార్ అయన కృష్్ణ డిని క్డా 
ఆదర్ంగా  భావించి ఆయను్న అనుసర్ంచిందీ మనమే.
�కుషోక్ బకుల ర్న్ పోచే  వంటి దేశభకుతిలను లఢక్ 
ప్రాంతం అందించింది. వేరాపాట్వాదం లక్షష్ంగా పని్నన 
ప్రతి పన్నగాని్న వముమా చేసింది ర్న్ పోచే నయకతవాంలోని 
దేశభకుతిలైన ప్రజలే.  ర్న్ పోచె కృష్ దేశానిక, భారతీయ 
సైనయూనిక స్ఫుర్తిదాయం. ర్న్ 
పోచె స్హసమే స్ఫుర్తిగా 
లఢక్ సౌకాట్ అనే ప్రతేయూకమైన 
పదాతిదళ రెజిమంట్ 
ఏరాపాటైంది.  ప్రధాన మంత్రి పూరతు ప్రసంగం కోసం 

కుయూఆర్ కోడ్ ను సా్కన్ చేయండి

రక్షణమంత్రి పూరతు ప్రసంగం కోసం 

కుయూఆర్ కోడ్ ను సా్కన్ చేయండి
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జాతీయ విదయూవిధానం (ఎన్.ఇ.పి.)             చైతనయూవంతమైన సమాజం కోసం

కేంద్ర ప్రభుత్ేం ఆవిష్కరేంచిన జాతీయ 

విద్యా విధానేం శాస్త్రీయ దృక్పథేం మీద 

ఆధారపడటేం వల్ల  అది బోర్డు  పరీక్షలేంటే 

భయపడే పరస్థితి నేంచి విద్యార్థి లన 

కాపాడుతేంది. డిగ్రీ, పిజి చదువులు 

బహుళ విభాగాలలో ఉేంటాయి. ఈ విధానేం 

వలన జాఞా నేం, అభయాసనేం, సేంకతిక 

పరజాఞా నేం అేందరకీ సమానేంగా 

అేందుబాటులోకి వచిచి భారత్ ని 

స్వలేంబన దిశలో నడిపిసతా యి.

ఎంతోకాలంగా వేచిచూసుతిన్న జాతీయ విదాయూవిధానం 
(ఎన్.ఇ.పి.) మన దేశ విదాయూరంగంలో గపపా మలుపు 

కాబోతోంది. విదాయూవిధానంపై సుదీరఘాకాలంగా చర్చలు స్గుతున్నపపాటికీ, 
2020 జూన్ 29న ప్రధాని నరంద్ర మోదీ అధయూక్షతలోని కేంద్ర 
మంత్రివరగిం జాతీయ విదాయూవిధానని్న ఆమోదించింది. భారతదేశాని్న 
స్వావలంబనతో తీర్్చదిదేదుందుకు పాఠశాల విదయూలో, ఉన్నత విదయూలో 
పర్వరతినపూరవాకమైన భారీ స్థి య సంసకారణలు తీసుకువచే్చందుకు 
నూతన విదాయూవిధానం దారులు వేయగలదు.

1986వ సంవత్సరపు జాతీయ విదాయూవిధానం స్థి నంలో 
36సంవత్సరాల తరావాత కొతతి విదాయూ విధానం వచి్చంది. సమ్నతవాం, 
నణయూత, అందుబాట్లో ఉండటం అన్న ప్రాథమిక స్త్రాలే మూల 
సతింబాలుగా నూతన విధానని్న ర్పందించారు. 

2030నటికలలో  సుసిథిర అభివృద్ి స్ధంచాలన్న అజెండాకు 
అనుగుణంగా విదాయూవిధానం తయారైంది. భారతదేశాని్న 
చైతనయూవంతమైన విజాఞా న సమ్జంగా, ప్రపంచ స్థి య విజాఞా న 
అగ్రరాజయూంగా తీర్్చదిదదుడం లక్షష్ంగా జాతీయ విదాయూ విధాననిక 
ర్పకలపాన చేశారు. పాఠశాల విదయూతోపాట్, కళాశాల విదయూను క్డా 
మర్ంత సంపూర్ణంగా తయారు చేయడం, బహుళ అధయూయన అంశాలకు 

కవర్ పేజీ కథనం       జాతీయ విదాయూ విధానం

న్యూ ఇండియా సమాచార్
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జాతీయ విదయూవిధానం (ఎన్.ఇ.పి.)             చైతనయూవంతమైన సమాజం కోసం

ప్రాధానయూం ఇస్తి 21వ శతాబదుపు అవసరాలకు తగనట్్ట గా విదయూను 
తీర్్చదిదదుడం, ప్రతి విదాయూర్థిలోనూ విభిన్నమైన స్మరాథి ్యలను 
పెంపందించడం లక్షష్ంగా జాతీయ విదాయూవిధానం తయారైంది.

‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్ట భారత్’ స్ఫుర్తిని గౌరవిస్తి, సంసకాకృతంతో 
సహా భారతీయ భాషలకు ప్రోతా్సహం అందించే వయూవసథిలను 
2020వ సంవత్సరపు జాతీయ విదాయూవిధానంలో పందుపర్చినట్్ట  
ప్రధాని నరంద్ర మోదీ టివాట్టర్ దావారా వాయూఖ్యూనించారు. మ్ధయూమిక 
స్థి యలో ఎనో్న విదేశ్ భాషల బోధనకు ఏరాపాట్లో  ఉన్నయని ఆయన 
తెలిపారు.

పాఠశాల విదయూలో పాఠయూంశాలు, విదాయూ బోధన, విదాయూరుథిల 
సంపూర్ణ అభివృద్ి లక్షష్ంగా విదాయూవిధానం ర్పందింది. ఇందుకు 
21వ శతాబాదు నిక అవసరమైన కీలకమైన నైపుణాయూలతో విదాయూరుథిలను 
సన్నద్ం చేయాలని విదాయూవిధానం సంకలిపాంచింది. పాఠయూంశాల 
భారాని్న తగగించి, అవసరాలకు తగన అభయూసనం, విమర్నతమాక 
ఆలోచన, అనుభవ ప్రాధానయూంతో విదాయూభాయూసం ఈ విధానంలో 
కీలకాంశాలు.  

నూతన విదాయూ విధానంలో విదాయూరుథిలకు వెసులుబాట్ 
పెరగడంతోపాట్గా, వార్క ఇష్టమైన పాఠయూంశాలు వార 

ఎంపికచేసుకునే స్వాచ్ఛను కలిపాస్తిరు. ఆర్్స్, సైన్్స మధయూ, 
పాఠయూంశాలు, పాఠ్యూతరమైన అంశాల మధయూ, వొకేషనల్, స్ధారణ 
విదాయూపరమైన అంశాలమధయూ తారతమ్యూలతో కఠినమైన 
నిబంధనలను ఇకపై అమలు చేయరు. 

కస్తిరీ రంగన్ కమిటీ సభుయూలోలో  ఒకరైన ఆర్.ఎస్. కురీల్ నూయూ 
ఇండియా సమ్చారంతో మ్టాలో డుతూ,..“ఇది చాల ఉతతిమ 
విధానం. లక్షాయూల ప్రాతిపదికగా దేశం అభివృద్ి స్ధంచడానిక, 
శాస్్రీయ ఆలోచన విధానని్న, సవాభావాని్న పెంపందించడానిక, 
నైపుణయూం, ఔతా్సహిక కారయూకలపాలను ప్రోతా్సహానిక, ఇనఫురమాషన్ 
టెకా్నలజీని పెంపందించడానిక  ఇది దోహదపడుతుంది..” అని 
అన్నరు.
పాఠశాల విదయూ
�అని్న స్థి యలోలో  పాఠశాల విదయూను అందర్కీ అందుబాట్లో 

ఉండేల చూడటం అతయూంత ఆవశయూకమని 2020వ సంవత్సరపు 
జాతీయ విదాయూవిధానం  చెబ్తోంది. 
�అరథింతరంగా మధయూలో బడిమ్నేసిన దాదాపు 2 కోటలో మందిని 

తిర్గ ప్రధాన విదాయూభాయూస స్రవంతిలోక తేవడం విదాయూవిధానం 

ఒక వైపు దేశమంతా కోవిడ్-19 
మహమ్మార్ని ఎదుర్కాంట్న్న 

తరుణంలో,.. జాతీయ విదాయూ విధాననిక 
వాసతివర్పం తెచే్చ పనిలో క్డా ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ నిమగ్నమయాయూరు. 
విదాయూవిధానంపై చర్్చంచేందుకు, 
విదాయూవిధానంపై,  విదాయూరంగానిక అవసరమైన 
సంసకారణలపై 2020 మే నెల 1న సమ్వేశం 
నిరవాహించారు. అన్ లైన్ తరగతులు వంటివి 
నిరవాహించడం దావారా విదాయూరంగంలో 
స్ంకేతిక పర్జాఞా న వినియోగానిక ప్రతేయూక 
ప్రాధానయూం ఇవావాలని సంకలిపాంచారు. 
ఇదే అంశం జాతీయ విదాయూవిధానంలో 
కనిపిసతింది. భారతీయ విదాయూ వయూవసథిను 
ప్రపంచ ప్రమ్ణాలకు సమ్నంగా 
తీర్్చదిదదుడానిక వీలుగా ఉన్నత విదాయూరంగాని్న 
సంసకార్ంచడం విదాయూవిధానంలో ఒక విశేషం.

ప్రధానమంత్రి నిర్విరామ కృషి ఫలితమే 
జాతీయ విద్యువిధానం (ఎన్.ఇ.పి.)1948-49

విశ్వవిదయూలయ విదయూ 
కమిషన్

1952-53
మాధయూమిక విదయూకమిషన్

1964-66
డాకటుర్ డి.ఎస్. కొఠార 

అధయూక్షతన విదయూ కమిషన్

1968 
విదయూపై జాతీయ విధానం

1976
42వ ర్జాయూంగ సవరణ, 
ఉమమాడి జాబిత్ల్ విదయూ

1986 
జాతీయ విదయూ విధానం 

(ఎన్.పి.ఇ.) 

1992 
ఎన్.పి.ఇ. 1986 సవరణ 

(1992 కార్యూచరణ 
కారయూక్రమంల్)

 2016 
టి.ఎస్.ఆర్. స్బ్రమణియం 

కమిటీ నివేదిక

2019 
డాకటుర్ కసూతుర రంగన్ 

కమిటీ నివేదిక  

2020 
జాతీయ విదయూవిధానం 

ప్రకటన

వి
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న
ం

-
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రి
ణా
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�గత కొని్న శతాబాదు ల కాలంలో మనం అనేక మంది 
శాస్రీవేతతిలను, మరుగైన స్ంకేతిక నిపుణులను, టెకా్నలజీ 
రంగపు ఔతా్సహికులను అందించడం మనకు ఎంతో 
గరవాకారణం.
�అయతే, ఇది 21వ శతాబదుం. గతంలోలగానే భారత్ 

ప్రభావ వంతమైన పాత్రను పోష్ంచాలంటే మ్రుతున్న 
ప్రపంచానిక దీట్గా తీరు మ్రు్చకోవాలి్స ఉంట్ంది. ఈ 
అంశాని్న దృష్్టలో పెట్్ట కుని సృజనతమాకత, పర్శోధన, 
ర్పకలపాన, అభివృద్ి, ఔతా్సహిక సవాభావం వంటివి 
పెపందించడానిక అవసరమైన వయూవసథిలను తయారు 
చేసుకుంట్న్నం. 
�యువత ఆలోచన విధానం, వార్ అవసరాలు, ఆశలు, 

మనోభావాలను దృష్్టలో పెట్్ట కుని నూతన విదాయూ 
విధానని్న ర్పందించారు. ఇది కేవలం విధాన పత్రం 
మ్త్రమే కాదు. 130కోటలో మంది భారతీయుల ఆశల 
ప్రతిబింబం.
�భారతీయ విదాయూ విధాన వయూవస్లో వయూవస్థికృతమైన 

సంసకారణలు తీసుకువచే్చ ప్రయత్నంలో భాగమే నూతన 
విదాయూ విధానం. 
�21వ శతాబదుం విజాఞా న యుగం. నేరు్చకోవడం, పర్శోధన, 

సృజనతమాకత వంటి అంశాలపై మర్ంత దృష్్టని 

కేంద్రీకర్ంచాలి్సన సమయం ఇది. 2020వ సంవత్సరపు 
భారత జాతీయ విదాయూవిధానం ఖచి్చతంగా అదేపని 
చేసుతింది. 
�పాఠశాల, కళాశాల, విశవావిదాయూలయాలోలో  అనుభవాని్న 

ఫలవంతంగా, విశాలదృకపాథంతో అందించడం, మీ 
సహజసిద్మైన ఇష్్ట ఇష్్ట లకు, అభిరుచులకు తగనట్్ట గా 
మిమమాలి్న తీర్్చదిదదుడం విదాయూవిధాన లక్షష్ం.
�భారతదేశపు జాతీయ విదాయూ విధానం ఇదే స్ఫుర్తిని 

ప్రతిబింబిసతింది. పాఠశాల విదయూ తరావాత ఏమ్త్రం 
చెలులో బాట్కాని బరువైన పుసతికాలసంచీ వయూవసథినుంచి 
జీవితానిక ఉపయోగకరమైన, అతయూంత ఆవశయూకమైన 
విదాయూభాయూస్నిక మరలుతున్నం. కేవలం పాఠలు 
కంఠతా పటే్ట వయూవసథినుంచి విమర్నతమాక ఆలోచన 
విధాననిక మ్రుతున్నం.
�విదాయూవిధానంలో బాగా ఉతేతిజకరమైన అంశం ఏమిటంటే 

వివిధ పాఠయూంశాలను పోలి్చ చదువుకునేందుకు, అల 
పాఠయూంశాలను ఎంపికచేసుకునేందుకు ప్రాధానయూం 
ఇవవాడం. ఈ భావనకు క్రమంగా ఆదరణ పెరుగుతూ 
వసతింది. ఒకే పర్మ్ణంలో సబెజాకు్టలు అందర్ 
అవసరాలకు సర్పోవు. న్ అభిరుచులేవో నిరవాచించడానిక 
ఏదో ఒక పాఠయూంశం క్డా సర్పోదు. 

సమాజంలోని సమస్యల 
పరిష్కారానికి పాటు 

పడాలి

సామార్టు ఇండియా హాకథాన్ సందర్ంగ ప్రధాని 
మాట్లోడుతూ జాతీయ విదయూవిధానం గురంచి 
ప్రసాతువించార్. నవకలపున, పరశోధన, డిజైన్, 

అభివృది్ధ, వాయూపార వయూవసాథాపకత వంటి లక్షయూల 
సాధనే ఈ విధానం లక్షష్యమనానిర్.

కవర్ పేజీ కథనం జాతీయ విదాయూవిధానం
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�విదాయూర్థి నుంచి సమ్జం ఏమి కోరుకుంటోందో అన్న దానిక 
కాకుండా, విదాయూర్థి ఏమి నేరు్చకోవాలనుకుంట్న్నడో 
అన్నదానిపైనే దృష్్టని కేంద్రీకర్ంచడానిక విదాయూవిధానం 
దోహపడుతుంది. మీకు ఆసకతి ఉన్న అనేక రంగాలను 
ఎంపిక చేసుకోవడానిక వీలు కలిగంచే ఇంటర్ డిసిపిలోనరీ 
అధయూయనం వలలో మీకు మీపై నియంత్రణ ఉంట్ంది. 
�విదయూ అందర్కీ అందుబాట్లో ఉండేల జాతీయ విదాయూ 

విధానం దోహదపడుతుంది. ప్రాథమిక విదయూనుంచి ఉన్నత 
విదయూ వరక్ విదాయూరుథిల నమోదుకు సంబంధంచిన స్థి ల 
నమోదు నిషపాతితి, 2035నటిక 50శాతానిక పెంచాలన్నదే 
లక్షష్ం.  
�“విదయూ అనేది అందర్కీ సునయాసంగా అందుబాట్లో 

ఉండాలి.” అని భారత రాజాయూంగ నిరామాత, గపపా విదాయూ వేతతి 
అయన బాబా స్హెబ్ అంబేడకార్ చెబ్తూ ఉండేవారు. ఈ 
జాతీయ విదాయూ విధానం ఆయన భావాలకు, ఆలోచనలకు 
అంకతమైంది.
�ఉదోయూగార్ులను సృష్్టంచడానికంటే, ఉదోయూగాల 

సృష్్టకరతిలను తయారు చేయడానికే ఈ విదాయూ విధానం 
దృష్్టని కేంద్రీకర్సతింది. అంటే,.మన ఆలోచన విధానని్న 
సంసకార్ంచేందుకు ఇదో ప్రయత్నం. 
�భారతీయ భాషల వికాస్నిక, అవి మర్ంతగా అభివృద్ి 

చెందేందుకు ఉపకర్ంచేల జాతీయ విదాయూ విధానంలో 
ఇపుడు మ్రుపాలు జర్గాయ. భారతీయ విజాఞా న సంప్రదాయం 
వాయూపితి చెందడానిక ఈ భాషలు దోహదపడతాయ. ఇవే దేశ 
సమైకయూతను క్డా బలోపేతం చేస్తియ.
�సుసంపన్నమైన భారతీయ భాషలు ఇకపై ప్రపంచానిక 

అంతటికీ పర్చయమవుతాయ. విదాయూరుథిలు ప్రారంభదశలో 
తమ సంత భాషలో విదయూను పందడానిక వీలుంట్ంది. 
విదాయూవిధానం అతిగపపా ప్రయోజనం ఇదే. 
�స్థి ల సవాదేశ్ ఉతపాతితి (జి.డి.పి.) ప్రాతిపదికగా పది 

అగ్రశ్రేణి దేశాలను మనం పర్శ్లించినపుడు ఆయా 
దేశాలోలో  విదాయూబోధన మ్తృభాషలోనో, స్థి నిక భాషలోనో 
జరుగుతోంది.ఈ దేశాలోలో  యువత తమ అవగాహనను, 
ఆలోచనలను తమ సంతభాషలోలో నే అభివృద్ి 
చేసకుంట్న్నరు. అయతే, విదేశాలతో సంప్రదింపులకు 
మ్త్రం ఇతర భాషలకు ప్రాధానయూం ఇసుతిన్నరు.
�ఒకవైపు,..జానపద కళలు, ప్రాచీన కళలు, విజాఞా నం వంటి 

వాటిక విదాయూవిధానంలో సహజసిద్మైన స్థి నం ఇచే్చందుకు 
ప్రాధానయూం ఇసుతిన్నరు. మరో 
వైపు,.. ప్రపంచ అగ్రశ్రేణి సంసథిలు 
తమ అనుబంధ కేంద్రాలను ఇకకాడ 
ఏరాపాట్ చేసుకునేందుకు ఆహావానం  
పలుకుతున్నరు.  ప్రధానమంత్రి పూరతు ప్రసంగం 

కోసం కుయూ.ఆర్. కోడ్ ను సా్కన్ 

చేయండి.

ధ్యూయం.  
�10+2 పాఠశాల విదాయూ వయూవసథి స్థి నంలో 5+3+3+4 వయూవసథిను 

తీసుకు వస్తిరు. 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 సంవత్సరాల 
విదాయూర్ులు కొతతి వయూవస్ పర్ధలోక వస్తిరు.
�ఇపపాటివరక్ విదాయూ బోధన పర్ధలోక తీసుకురాకుండా 

ఉండిపోయన 3-6 సంవత్సరాల బాలలు ఇకపై పాఠశాల 
విదాయూ ప్రణాళిక కందిక వస్తిరు. పిలలోల మ్నసిక వికాస్నిక 
ఈ వయసు్స కీలకమైన దశగా ప్రపంచవాయూపతింగా గుర్తించిన 
నేపథయూంలో ఈ చరయూ తీసుకున్నరు.
�బాలయూదశలోని వార్ని ఇదివరకంటే ముందుగానే విదాయూ 

ప్రణాళిక పర్ధలోక తీసుకువసుతిన్నందున జాతీయ విదాయూ 
పర్శోధన శిక్షణా మండలి (ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి.) కొతతి వయూవసథిను 
ర్పందిసుతింది.  జాతీయ పాఠయూంశాల, విదాయూబోధన అంశాల 
వయూసథిను ఇందుకోసం ర్పకలపాన చేస్తిరు.  
�ప్రాథమిక అక్షరాసయూత, సంఖ్యూశాస్్రీ లకు సంబంధంచి  

జాతీయ స్థి య కారయూక్రమ్ని్న ర్పందిస్తిరు.  మ్నవ 
వనరుల అభివృద్ి మంత్రితవా శాఖ దీని్న ఏరాపాట్ చేసుతింది. ఈ 
మంత్రితవా శాఖను ఇకపై విదాయూశాఖగానే వయూవహర్స్తిరు.
�2025వ సంవత్సరం నటిక అని్న ప్రాథమిక పాఠశాలలోలో  

విదాయూరుథిలందర్ 3వ గ్రేడ్ లో స్రవాత్రిక అక్షరాసయూత 
సంఖ్యూశాస్రీ స్మరథి్యం స్ధంచడానిక ఒక అమలు ప్రణాళికను 
రాష్ట్ లు తయారు చేస్తియ
�వొకేషనల్ విదయూ క్డా ఇకపై పాఠశాలలోలో  6వ తరగతినుంచి 

మొదలవుతుంది. ఇందులో ఇంటర్్న ష్ప్పుల ర్పంలో శిక్షణ 
ఉంట్ంది. పాఠశాల విదయూపై సమగ్రమైన జాతీయ పాఠయూంశాల 
వయూవసథిను (ఎన్.సి.ఎఫ్.ఎస్.సి-2020-21ను) ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.
టి. ర్పందిసుతింది.
�మ్తృభాష/స్థి నిక భాష/ప్రాంతీయ భాష ఇకపై ఐదవ 

తరగతివరక్ బోధన భాషగా ఉంటాయ. అయతే,  8వ తరగతి, 
ఆ పై తరగతులకు క్డా ఈ పద్తిని అమలుచేయడానిక 
ప్రాధానయూం ఇవవావచు్చ.
�పాఠశాల స్థి యనుంచి ఉన్నత స్థి య విదయూవరక్ సంసకాకృత 

భాష ఒక ఐచి్ఛక పాఠయూంశంగా విదాయూరుథిలకు అందుబాట్లో 
ఉంట్ంది. మూడు భాషల స్త్రంలో దీని్న చేరు్చతారు. భారత 
దేశంలోని ఇతర ప్రాచీన భాషలను, స్హితాయూలను ఐచి్ఛంక 
అంశాలుగా అందుబాట్లో ఉంటాయ. అయతే,..ఏ భాషనూ 
ఏ విదాయూర్థిపైన బలవంతంగా రుదేదు ప్రసకతి ఉండదు.4• 
విదాయూరుథిల విదాయూ ప్రమ్ణాలను సిథిరీకర్ంచే వయూవసథిగా ఒక 
కొతతి వయూవసథిను ఏరాపాట్ చేస్తిరు. ఇందులో భాగంగా జాతీయ 
అంచనల కేంద్రం, పెరాఫురెమాన్్స అంచన, సమీక్ష, విదాయూరుథిల 
పూర్తి స్థి య అభివృద్ి కోసం విశే లోషణ వయూవసథిలను ఏరాపాట్ 
చేస్తిరు. 
�స్మ్జికంగా, ఆర్థికంగా అవకాశాలకు నోచుకోని గ్రూపులకు 

చెందిన విదాయూరుథిలకు పాఠశాల విదయూలో ప్రతేయూక ప్రాధానయూం 
ఇస్తిరు. లైంగక, స్మ్జిక స్ంసకాకృతిక గుర్తింపు, వైకలయూం 
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 �వొకేషనల్ విదయూతో సహా 
ఉన్నత విదయూలో విదాయూరుథిల 
స్థి ల నమోదు నిషపాతితిని 
పెంచడం లక్షష్ం. 2018లో 
26,3శాతం ఉన్న ఈ నిషపాతితిని 
2035సంవత్సరానికలలో  
50శాతానిక పెంచడం.
 �ఉన్నత విదాయూ సంసథిలోలో  కొతతిగా 
3.5కోటలో స్టలోను చేర్చడం.
 �అండర్ గ్రాడుయూయేట్ విదయూకు 
3 లేక నలుగేళలో వయూవధ. ఇదే 
వయూవధలోనే మలి్టపుల్ ఎగజాట్ 
ఆపషానులో , తగన సర్్టఫికేషన్ 
విధాననిక వెసులుబాట్. 
ఉదాహరణకు..ఏడాది తరావాత 
సర్్టఫికట్, రెండేళలో తరావాత 
అడావాన్్స.డ్ డిపలోమ్, మూడేళలో 
తరావాత డిగ్రీ, నలుగేళలో తరావాత 
బాయూచిలర్్స డిగ్రీ వార్క రీసెర్్చ 
సర్్టఫికట్. 
 �ప్రతిష్్ట తమాకమైన ఐ.ఐ.టి.లకు, 
ఐ.ఐ.ఎం.లకు సమ్నస్థి యలో 
విభిన్న పాఠయూంశాల విదయూ 
పర్శోధన విశవావిదాయూలయాల 
(ఎం.ఇ.ఆర్.యు.లు) ఏరాపాట్. 
ప్రపంచ ప్రమ్ణాలతో 
విభిన్న బహుళ పాఠయూంశాలోలో  

విదాయూబోధన చేస్ ఆదర్ 
సంసథిలుగా వీటిని ఏరాపాట్ 
చేయడం.
 �వివిధ ఉన్నతస్థి య 
విదాయూసంసథిల దావారా స్ధంచిన 
విశేష్ంశాలను డిజిటల్ 
ర్పంలో నిలవాచేస్ందుకు 
విదాయూపరమైన క్రెడిట్ బాయూంక్ 
ను ఏరాపాట్ చేయడం. విదాయూర్థి 
ఫైనల్ డిగ్రీ స్ధంచినపుడు ఈ 

క్రెడిటలోను బదిల్ చేయడం.
 �బలమైన పర్శోధన 
సంసకాకృతిని పెంపందించి, 
ఉన్నత విదాయూవయూవసథిలో 
పర్శోధన స్మరాథి ్యలను 
నిర్మాంపజేయడానిక జాతీయ 
పర్శోధన ఫండేషన్ 
ఏరాపాటవుతుంది. 

 �ఉన్నత విదయూపై పరయూవేక్షణ 
జర్పే ఒకే సంసథిగా భారతీయ 
ఉన్నత విదాయూ కమిషన్ 
ఏరాపాట్ చేయడం. వైదయూ విదయూ, 
నయూయవిదయూను మినహాయస్తి 
ఈ కమిషన్ ఏరాపాట్.
 �విశవావిదాయూలయంపై నిరవాచనం 
పర్ధలోక కొని్న విభిన్న 
సంసథిలకు అవకాశం ఇవవాడం. 
పర్శోధనకు ప్రాధానయూం ఇచే్చ 

విశవావిదాయూలయాలనుంచి 
సవాతంత్ర ప్రతిపతితిగల డిగ్రీ 
జారీ చేస్ కళాశాలలను 
ఇందులో చేర్చడం.  
 � 2030 నటికలలో  
విదాయూబోధనకు కన్స అరహుత 
నలుగేళలో ఇంటిగ్రేటెడ్ 
బి.ఇ.డి. డిగ్రీ అవుతుంది. 

 �విదయూపై పరయూవేక్షణకు జాతీయ 
పరయూవేక్షణా మిషన్ ఏరాపాట్. 
భారతీయ భాషలోలో  విదాయూబోధన 
స్మరథి్యం కలిగన వార్తో 
సహా, ప్రతిభావిశేష్లు 
కలిగన స్నియర్, ర్టైర్్డ 
ఉపాధాయూయులతో ఈ జాతీయ 
మిషన్ ను ర్పందిస్తిరు.

ఉ
న

నిత
 వి

ద
యూ

కవర్ పేజీ కథనం  జాతీయ విదాయూవిధానం

పాఠశాలలు

పాఠశాలల సంఖయూ 

ఉపాధాయాయులు విద్యార్థు లు

ఉపాధాయూయుల  సంఖయూ విదయూర్థాల  సంఖయూ విశవావిదాయూలయాలు
69.46 లక్షలు
కళాశాలలు 
2.60 కోట్లో
స్్ట ండ్ అలోన్ సంసథిలు
20.23 లక్షలు
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ఇదివరకన్నడూ కన్ విన్ ఎరుగని రీతిలో దాదాపు రెండు లక్షలకుపైగా స్చనలు, సలహాలతో జాతీయ విదాయూవిధానం 
(ఎన్.ఇ.పి.) ర్పుదిదుదు కుంది. రెండున్న లక్షల గ్రామపంచాయతీలు, 6,600 సమితులు, ఆరువేల పట్టణ స్థి నిక 

సమితులు, 676 జిలలో లనుంచి ఈ స్చనలను స్వాకర్ంచారు. విదాయూ విధానం ర్పకలపాన ప్రక్రియలో అని్నవరాగి లక్ 
భాగస్వామయూం కలిపాంచే పద్తిలో సంప్రదింపుల ప్రక్రియకు 2015 జనవర్ నెలలో మ్నవ వనరుల అభివృద్ి మంత్రితవా శాఖ 
(ఎం.హెచ్.ఆర్.డి.) శ్రీకారం చుటి్టంది.  ‘కొతతి విదాయూ విధానం పర్ణామ్లపై కమిటీ’ 2016లో తన నివేదిక సమర్పాంచింది. 
మ్జీ కేబినెట కారయూదర్్ అయన దివంగత టి.ఎస్.ఆర్. సుబ్రమణియన్ అధయూక్షతలో ఈ కమిటీ ఏరాపాటైంది. కమిటీ అందించిన 
నివేదిక ఆధారంగా,  ‘2016వ సంవత్సరపు విదాయూ విధాన ముస్యదా కోసం కొని్న అంశాలను’ మంత్రితవా శాఖ తయారు 
చేసింది. ఆతరావాత,. ‘జాతీయ విదాయూ విధానపు ముస్యదాకోసం కమిటీ’ని ఏరాపాట్ చేశారు. ప్రముఖ శాస్రీవేతతి డాక్టర్ క. 
కస్తిర్ రంగన్ అధయూక్షతన ఏరాపాటైన ఈ కమిటీ జాతీయ 2019 మే నెల 31న విదాయూ విధానం ముస్యదాను మ్నవ వనరుల 
అభివృద్ి శాఖ మంత్రిక సమర్పాంచింది. 2019 సంవత్సరపు జాతీయవిదాయూ విధానపు ముస్యదాను మంత్రితవా శాఖ వెబ్ సైటోలో , 
‘MyGov Innovate’ పోర్టలోలో  పందుపర్చారు. ప్రజలతో సహా, భాగస్వామయూ వరాగి లవార్నుంచి అభిప్రాయాలు, స్చనలు, 
వాయూఖయూలను స్వాకర్ంచేందుకు ముస్యదాను పందుపర్చారు. 

జాతీయ విదయూవిధానం గురంచి ఒక మాట

వంటి అంశాలను క్డా పర్గణనలోక తీసుకుంటారు. సరైన 
అవకాశాలకు నోచుకోని ప్రాంతాలకు, స్మ్జిక వరాగి ల 
ప్రయోజనలకోసం జెండర్ ఇన్ క్లో జన్ ఫండ్ తో పాట్గా 
ప్రతేయూక విదాయూ మండలులను ఏరాపాట్ చేస్తిరు.

ఆన్ లైన్ విదయూ
�ఆన్ లైన్ దావారా కోరు్సలు, డిజిటల్ వయూవసథిలు, పర్శోధనకు 

నిధులు, విదాయూరుథిలకు మరుగైన స్వలు, భారీ ఎతుతిన జర్గే ఓపెన్ 
ఆన్ లైన్ కోరు్సలకు క్రెడిట్ ప్రాతిపదికగా గుర్తింపు ఇవవాడం 
తదితర చరయూలు తీసుకుంటారు. తరగతిలో ఉన్నత నణయూతా 
విదాయూబోధనకు ఇచే్చ ప్రాధానయూత, దూరవిదయూకు క్డా లభించేల 
చరయూలు తీసుకుంటారు.

విదయూల్ సాంకేతిక పరజాఞానం
�విదాయూభాయూసం, అంచన, ప్రణాళిక, పర్పాలన స్మరాథి ్యలను 

పెంపందించుకునే విషయంలో స్ంకేతిక పర్జాఞా న వినియోగంపై 
ఆలోచనలను ఇచి్చపుచు్చకునేందుకు ఒక వయూవసథిను ఏరాపాట్ 
చేస్తిరు. ఇందుకోసం జాతీయ విదాయూ, స్ంకేతిక పర్జాఞా న 
వేదికను ఏరాపాట్ చేస్తిరు.

భారతీయ భాషలకు ప్రోత్్సహం
�భారతీయ అనువాద, వాయూఖ్యూన సంసథి (ఐ.ఐ.టి.ఐ.), పాల్, 

పర్షాయన్, ప్రాకృత భాషలకోసం జాతీయ సంసథి లేదా సంసథిలు, 
ఉన్నత విదాయూ సంసథిలని్నంటిలో సంసకాకృతం, ఇతర భాష్ 
విభాగాలను బలోపేతం చేయడం, మ్తృభాష లేదా, స్థి నిక 
భాషను బోధన మ్ధయూమంగా మర్ని్న ఉన్నత విదాయూ సంసథిలోలో  
అమలు చేయడం నూతన విదాయూవిధానం లక్షష్ం.

వృతితు విదయూ
�వృతితి విదాయూంశాలన్్న ఉన్నత విదాయూ వయూవసథిలో అంతరగిత 

భాగంగా ఉంటాయ. ప్రతేయూక స్ంకేతిక విశవావిదాయూలయాలు, 
ఆరోగయూ విజాఞా న విశవావిదాయూలయాలు, నయూయ, వయూవస్య 
విశవావిదాయూలయాల తదితర విశవావిదాయూలయాలు ఇకపై బహుళ 
పాఠయూంశాల అధయూయన సంసథిలుగా ర్పందుతాయ. ఇదే  
లక్షష్ంతో అవి పనిచేస్తియ. 

విదయూకు ఆరథాక సహాయం
�విదాయూరంగంలో ప్రభుతవా పెట్్ట బడులను పెంచేందుకు కేంద్ర 

ప్రభుతవాం, రాష్ట్ ల కలసికట్్ట గా పనిచేస్తియ. స్థి ల జాతీయ 
ఉతాపాదనలో 6శాతానిక స్ధయూమైనంత ఈ పెట్్ట బడులు చేరల 
చరయూలు తీసుకుంటారు. 

పాఠశాలల్లో మధాయూహని భోజనంతపాట్ 
అలాపుహారం(బ్రేక్ ఫాస్టు)
ప్రభుతవా- ఎయడెడ్ పాఠశాలలోలో  విదాయూరుథిలకు మధాయూహ్న భోజననిక 
తోడుగా అలపాహారం అందించాలని జాతీయ విదాయూవిధానం 
ప్రతిపాదించింది. “పోషకాలతో క్డిన అలపాహారం ఇవవాడం 
విదాయూభాయూస్నిక  చాల ప్రయోజనకరం“ అని ఆర్.ఎస్. కురీల్ 
చెపాపారు. అలపాహారంలో భాగంగా విదాయూరుథిలకు గుడులో , డ్రైఫ్రూట్్స, 
అరటిపండు వంటివి, లేదా పిలలోల పౌష్్టకాహార అవసరాలను తీర్్చ, 
వార్ శారీరక, మ్నసిక  ఆరోగాయూని్న పెంపందించగలగే ఇతర 
ఆహారం ఏదన ఇవవావచ్చచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడా్డ రు..

ప్రధానమంత్రి ట్వీట్: ఉపకార వేతనాల (స్కాలర్ షిప్పుల)  
సదుపాయాన్ని విస్ తృతం చేయడం, స్రవీత్రి విద్య, దూర 
విద్య, ఆన్ లైన్ విద్య వంటి వాటికి మౌలిక సదుపాయాలను 
బలోపేతం చేయడం, స్ంకేతిక పరిజ్ఞా న విన్యోగంచడం 
వంటి అంశాలపై జ్తీయ విద్్యవిధానంలో గటిటి శ్రద్ధ 
చూపారు. విద్్యరంగాన్కి ఇవే చాలా ముఖ్యమైన, కీలకమైన 
సంసకారణలు.
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క రోన వైర స్ ప్ర పంచాని్న క్రూరంగా తాకంది. 
ప్ర భుతవాం స రైన స మ యంలో తీసుకున్నచ రయూ 

మ హ మ్మార్ వాయూపితిని స మ రథి వంతంగా అర్క ట్ట డానిక ఎంతో 
స హాయ కార్ అయంది. 2020 జూలై 6వ తేదీన ప్ర పంచ 
ఆరోగయూ సంసథి నివేదిక ప్ర కారం జ న స్ంద్ర త అధకంగా 
ఉన్న పపా టికీ ప్ర తీ మిలియ న్ జ నభాలో  అతి త కుకావ 

కేసులున్న దేశాలోలో  భార త్ ఒక టి.  
"2020 జూలై 27న మూడు కోవిడ్ -19 ప రీక్షా 

కేంద్రాల ను ప్రారంభించిన సంద ర్ంగా ప్ర ధాన మంత్రి 
మ్టాలో డుతూ మ న దేశంలో  క రోన మ ర ణాలు 
ప్ర పంచంలోని పెదదు దేశాల తో పోలి్చతే చాల త కుకావ గా 
ఉన్నయ. అదే స మ యంలో క రోన బార్న ప డి 

కోలుకుంట్న్న వారు (ర్క వ రీ రట్) క్డా ఇత ర 

దేశాల తో పోలి్చతే చాల అధకంగా ఉంది, రోజు 
రోజుకీ  మరుగుప డుతోంది" అన్నరు.    

క రోనాపై భార త్ పోర్టం

మొతతుం లాబ్ లు 

1366 

10

528242 
మొతతిం యాక్టవ్ కేసులు  

1020582 
మొతతిం ర్క వ రీ 

మొతతుం టెస్టు లు 

1.88

        920 ప్ర భుత్వం    426 ప్రైవేట్  

రెండు గ జాల దూరెం

కోట్లో
స గ ట్ రోజువారీ టెసిటుంగ్ 4 నుంచి 5 ల క్ష లు

50 ల క్ష ల జ నాభాకు కేస్లు _505.37

రక వ రీ రట్ - 63%

10 ల క్ష ల జ నాభాల్ మ ర ణాల సంఖయూ - 14.27

2020 ఆగసు్ట  05 నటి స మ్చారం ఆధారంగా

కోలుకునని  10 ల క్ష ల 
మంది రోగులు

- ప్ర తీ మిలియ న్ జ నాభాలో స గ టు 

కేసులు భార త దేశంలో 1152;  
ప్ర పంచంలో 2209
- అమర్కా స గ టు 13,798;  బ్రెజిల్ 
స గ టు 12,016;  యూర ప్ స గ టు 3835
- ప్ర తీ మిలియ న్ జ నాభాలో మ ర ణాల 
రేటు ప్ర పంచ స గ టు 86.1;  భార త దేశం 
స గ టు 25

ఆధారం :  ప్ర పంచ ఆరోగయూ సంసథా 

4 ల క్ష ల యాకిటువ్ రోగులు

67.19
88.86% 2.09%

రక వ రీ రట్, లాక్ డౌన్ 1 
స మ యంల్ 11%

కేంద్రం జోకయూం 
త ర్్వత ఢిల్లోల్ 
రక వ రీ రట్, 

దేశంల్నే అతయూ ధికం

భార త దేశంల్ 

మ ర ణాల రట్;  

ప్రపంచ స గ ట్ 4%

విజ యం స్ధిద్ద ం
క లసిక ట్టుగ మ నం

కోవిడ్ -19పై పోర్టంల్ ఇత ర దేశాల త పోలచిత్ భార త్ ఇపపు టివ ర కు మెర్గ్గ ఉంది.  అప్ర మ తతు త 
విష యంల్ ఏ మాత్ం ర్జీ ప డినా ఇంత వ ర కు సాధించిన లాభాల నీని దెబ్బ తింట్యి.

వాక్సినేషన్కోసంప్రధానమంత్రి
నాలుగుమార్గదర్శకసూత్రాలు
మొద టిది:  క రోన సకే ప్ర మ్దం 
అధకంగా ఉన్న డాక్ట రులో , న రు్సలు, ఆరోగయూ 
సంర క్ష ణ సిబ్ంది, మొద టి వ రుస లో 
నిలిచి పోరాడుతున్న నన్ మడిక ల్ పోరాట 
యోధులు, తీవ్ర ముప్పు ఎదుర్కాంట్న్న 
వార్క వాక్సనేష న్ 
రెండవది:  ఎవ ర్కైన ఎకకా డైన వాక్సనేష న్ 
మూడు:  వాక్సనేష న్ అంద ర్కీ అందుబాట్ 
ధ ర లోలో  స్రవా త్రికంగా ఉండాలి.
నలుగు:   వాక్సన్  ఉతపా తితిని టెకా్నల జీ 
స హాయంతో ప రయూ వేక్షించాలి.

క రోనాపై పోర్టం

న్యూ ఇండియా సమాచార్
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కోవిడ్ -19పై పోరాటానిక  ఏం చేయాల న్న విష యంలో 
యావ త్ ప్ర పంచానిక ఎలంటి క్లో  లేని స మ యంలో 

భార త ప్ర భుతవాం తీసుకున్న నిర్ణ యం ఆ మ హ మ్మార్ని 
అదుపు చేయ డంలో ఎంతో స హాయ కార్గా నిలిచింది.క రోన  
స మ యంలో త న అనుభ వాలు, ఆలోచ న ల ని్నంటిన్ 
ఉప రాషట్ప తి శ్రీ వెంక యయూ నయుడు పంచుకున్నరు. జీవిత 
ప్ర యోజ నల ను నిరవా చించుకుని, వాటిక అనుగుణంగా 
జీవించ డంలోను, అవ స రాని్న బ టి్ట వాటిలో మ్రుపాలు 
చేసుకుంట్ జీవితం కొన స్గంచ డంలోను ఏరపా డే అనుభ వాల 
ఆధారంగా తీసుకునే చ రయూ ల స మ్హార మే జీవిత మ ని వాటిలో 
ఆయ న చెపాపారు. జీవితం అనేది బి (పుట్్ట క ) నుంచి డి 
(మ ర ణం) మ ధయూ న స్గే ప్ర యాణ మ ని,  ఆ రెండింటి మ ధయూ న  
సి (అర ్వంతంగా జీవితం స్గంచేందుకు తీసుకునే ఎంపిక లు) 
ఉంటాయ ని ఆయ న వివ ర్ంచారు. ఈ దిగువ అంశాల 
ఆధారంగా దాని్న మ నం ప రీక్షించుకుందాం.

కోవిడ్ -19 మ హ మామార మ్ల కార ణాల ను 
మీర్ గురతుంచార్? 

ఈ భూమండ లనిక మ న అవ స రం లేదు. మ న కే 
భూమండ లం అవ స రం. కాని భూమండ లం అంతా కేవలం 
మ్న వుల సంపూర్ణ మైన ఆసితి అన్న ట్్ట గా ప్ర వ ర్తించ డం వ లలో  
ప్ర కృతి స మ తులయూ త దెబ్ తిన డ మే ప లు ర కాల ప్ర తిక్ల త ల కు 
దార్ తీసతింది. మీరు అంగీక ర్స్తిరా?

‘‘క రోనాకు ముంద్ కాలం’’ల్ జీవ నం 
సాగించిన విధంగ అవ స ర మైన  స వ ర ణ లు 
చేస్కునేంద్కు మీర్ సిద్ధంగ ఉనానిర్? 

‘‘జీవితానిక స రవాం సంప దే, ముగంపు సైతం అదే అన్న 
ఆలోచ న’’ త ప్పు అని కోవిడ్ మ న క బోధంచింది. ఇప్పుడు 
సంప ద క న్న ముందు స్థి నంలోక ఆరోగయూం వ చి్చంది. 
ఉదాహ ర ణ క ఆహారాని్న ఆనంద కార కంగా  కాకుండా జీవితం 
సిథిరంగా కొన స్గంచేందుకు ఒక ఔష ధంగా మ నం 
తీసుకోవాలి.

జీవిత ప్ర యోజ నానిని, అర్్ధనిని మీర్ పున ర్ 
నిర్వ చించుకునానిర్?

మంచి జీవితం, గౌర వప్ర ద మైన ఉదోయూగం, ఉదోయూగం చేస్ 
జీవిత భాగ స్వామి, కానెవాంట్ క వెళ్లో పిలలో లు, స రవా సౌక రాయూలే 
జీవితాని్న అర ్వంతం చేయ వు. స్మ్జిక జీవులం కావ డం 
వ లలో మ నం ఎవ ర్తో క లిసి నివ శిసుతిన్నమో వారంద ర్ 
అభుయూద యం కోసం తీసుకునే ఉమమా డి చ రయూ ల పైనే మ న 
భ విషయూ తుతి ఆధార ప డి ఉంట్ంది. క రోన స మ యంలో మీరు 
దాని్న గుర్తించారా?

మీ పాత్ ల పోష ణ ల్ ఉనని వయూ త్యూసాల ను మీర్ 
గురతుంచార్?

క ట్ట డి స మ యంలో మీకు దూరంగా నివ శిసుతిన్న మీ 

ఉప ర్షట్రప తి శ్రీ ఎం. వెంక యయూ నాయుడు 
ఆల్చ న లు జీవితంల్ని భినని కోణాల ను 

త్కాయి. జీవితం అనేది బి (జ న నం) నుంచి డి 
(మ ర ణం) మ ధయూ ల్ సాగే ప్ర యాణ మ ని, ఆ రండింటికీ 
మ ధయూ న సి ఉంట్ంద ని అంటే జీవితంల్ మ నం 
చేస్కునే ఎంపిక లే జీవిత్నిని అర్ధ వంతంగ 
మార్చిత్య ని ఆయ న చెపాపుర్.

క రోనాపై పోర్టం ఉప రాషట్ప తి ఆలోచ న లు

క రోనా క రోనా 
స మ యంల్స మ యంల్  
జీవితంజీవితం
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త లిలోదండ్రులు, బంధువులను ఎంత త ర చుగా పలుకర్ంచారు?  
గ్రామంలో, పాఠ శాల లో మీ స హాధాయూయులు, అవ స రంలో 
మిమ్న లి్న ఆదుకున్న  మీ స్్నహితుల గుర్ంచి మీరు 
ఆలోచించారా?  ఎదుగుతున్న కొదిదు మీ పిలలో లోలో  వ సుతిన్న 
మ్రుపాలు, వార్ ఆందోళ న ల గుర్ంచి మీకు ఎంత వ ర కు 
తెలుసు, ఈ క ట్ట డి స మ యంలో మీతో వారు ఎకుకావ స మ యం 
గ డుపుతున్న కాలంలో వార్క ఏ విధ మైన కౌని్సలింగ్ 
ఇచా్చరు?  ఈ కోణాలోలో  మీరు ఎంత సంతృపితిగా ఉన్నరు?

క రోనా నుంచి వ చిచిన అనుభ వాల ఆధారంగ 
మ రో ఉప ద్ర వానిని ఎద్ర్్కనేంద్కు మీర్ 
సంసిద్ధంగ ఉనానిర్?

మడిటేష న్ , యోగా, శారీర క వాయూయామ్లు, ఆరోగయూ 
అల వాట్లో , స్మ్జిక దూరం పాటిస్తి క్డా అంద ర్తో 
అనుసంధాన త క లిగ ఉండ డం ఇప్పుడు ముందువ రుస లోక 
వ చి్చ చేరాయ. నేటి జీవ ననిక భిన్నంగా క ష్ట  కాలంలో 
జీవ నం స్గంచ డానిక సంసిద్ంగా  ఉండ డం అవ స ర మ న్న 

అన్నరు. ప్ర సుతిత మ హ మ్మార్ మూలల గుర్ంచి ఎవ రైన 
ఆలోచిస్తి జీవితం అనేది యాంత్రిక జీవ నం క న్న ఎంతో 
ఉన్న త మైన ద ని అరం్ అవుతుంది. అదే జీవితంలో ఆధాయూతిమాక 
కోణం. ఆ అవ స రాని్న మీరు గుర్తించారా, అంత రగి తంగా ఆ 
భావ న ఏరపా డిందా?

ఈ క టటు డి స మ యంల్ జీవితంల్ ఏం 
పోగొట్టుకునని ది  మీర్ గురతుంచార్?

వైప రీతాయూనిక ఎంత వ ర కు బాధుయూలు, క లోలో లిత స మ యంలో  
జీవితంలో ఏది పోగట్్ట కున్నర న్న ది ప్ర తి ఒకకా ర్ 
గుర్తించాలి. అలంటి వయూ తాయూస్ల ను, వాటిక కార ణాల ను 
గుర్తించిన ట్ట యతే భ విషయూ తుతిక స హాయ కార్గా ఉంట్ంది. 
క రోన స మ యంలో జీవ నం స్గసుతిన్న రోజులోలో  ఆ 
వయూ తాయూస్ల ను గుర్తించేందుకు మీరు ఏమైన ప్ర య త్నం 
చేశారా?

స మాన త లు, అస మాన త ల స మాహార మే 
జీవితం అనని ది మీర్ గురతుంచార్?

మ నం స మ్నంగా పుటి్ట అస మ్నంగా అంతం 
అవుతున్నం. నిర్దుష్ట మైన కార ణాల వ లలో స మ్జంలో 
అస మ్న త లు పెర్గపోయాయ న్న విష యం ఈ క లోలో లం 
బ య ట పెటి్టంది. ఈ వయూ తాయూస్ల ప్ర భావాని్న, వాటి 
కార ణాల ను మీరు గుర్తించి వాటి ప టలో స్నుభూతితో మీ 
వంతు కృష్ చేసుతిన్నరా? 

ఈ మ హ మామార ఒక వైప రీతయూ మా లేక 
దిద్్దబాట్?

దాని్న ఒక దిదుదు బాట్గానే మ నం చూడాలి. దాని్న ఆధారం 
చేసుకుని రాబోయే స వాళలో ను దీట్గా ఎదుర్కానేందుకు మ నం 
సిద్ం  కావాలి. ఇలంటి వైప రీతయూం మ ర్క టి రాకుండా 
నివార్ంచుకు నే విధంగా మ న జీవిత ప్ర యోజ నని్న తిర్గ 
ర చించుకోవాలి. ఈ విష యంలో మీ అవ గాహ న ఏమిటి?  

పైన ప్ర స్తివించిన 10 అంశాల ప్ర శా్నవ ళి, వాటి అందులో 
పందుప ర్చిన అంశాలు కేవ లం ఊహాతమా క మైన వి. మ నం 
మ ర్ంత ఆతమా ప ర్శ్ల న చేసుకోవాలి. మ నలోని 
భావాల ని్నంటిన్ క రోన స మ యంలో ఆలోచ న ల ర్పంలో 
అంద ర్తో పంచుకోవాలి. అది ఎంతో ఉప యోగ కార్ 
అవుతుంది. మ నంద రం ఒక స్ర్ వెన కకా తిర్గ చూసుకుని 
ముందుకు స్గేల చేయాల న్న దే ఈ విధంగా "నలోని 
ఆలోచ న లు" రాయ డం వెనుక ప్ర ధాన ప్ర యోజ నం. 

మ నం ఆల్చ న లు మార్చికుందం, భార త్ ను 
మార్చిదం.

దీని పూరతు పాఠం ల్ చూడండి. : https://
www.facebook.com/167328870501701/
posts/729270730974176/

విష యం ప్ర ముఖంగా బ య ట ప డింది. మిమ్న లి్న మీరు 
అందుకు సంసిద్ం చేసుకున్నరా, మీరు అవ స ర మైనంత 
న మమా కం క్డ గ ట్్ట కున్నరా?

జీవిత "ధ ర్మానిని"  మీర్ ప ట్టుకునానిర్?  
జాఞా న స ముపారజా న , "ఏది ఒప్పు, ఏది త ప్పు" అనే విచ క్ష ణ తో 

క్డిన ధ రామాని్న ఆచ ర్ంచ డం నియ మ బ ద్ మైన జీవితానిక 
మౌలిక్ సిద్ాంతాలు.  "నిజాయ తీగా జీవించ డం, నిజాయ తీగా 
ఆలోచించ డం, నిజాయ తీగా వయూ వ హ ర్ంచ డం జీవిత ప్ర ధాన 
ల క్షాయూలు. రపే మ ర ణిస్తిం అన్న ట్్ట గా జీవించాలి, ఎపపా టికీ 
జీవిస్తిం అన్న ట్్ట గా నేరు్చకోవాలి" అని మ హాతామాగాంధీ 
చెపాపారు.సంక లపా శుద్ితో మీరు దాని్న 
పున రాలోచించుకున్నరా?   మ్రగి ద ర్ కం కోసం మీరు 
ఎవ రైన గురువును ఆశ్ర యంచారా?

జీవితంల్ ఆధాయూతిమాక త కోణానిని మీర్ అభాయూసం 
చేసేంద్కు సంసిద్్ధల యాయూర్?

"మీ ఆలోచ న లే మిమమా లి్న తీర్్చ దిదుదు తాయ. అందుకే మీ 
ఆలోచ న ల ప టలో జాగ్ర తతి వ హించండి" అని స్వామి వివేకానంద 

మ హాత్మాగంధీ ఇలా అనానిర్ 
"నిజాయ తీగ జీవించ డం, "నిజాయ తీగ జీవించ డం, 
నిజాయ తీగ ఆల్చించ డం, నిజాయ తీగ ఆల్చించ డం, 
నిజాయ తీగ వయూ వ హ రంచ డం నిజాయ తీగ వయూ వ హ రంచ డం 
జీవిత ప్ర ధాన ల క్షయూలు. రపే జీవిత ప్ర ధాన ల క్షయూలు. రపే 
మ ర ణిసాతుం అనని ట్టుగ జీవించాల, మ ర ణిసాతుం అనని ట్టుగ జీవించాల, 
ఎపపు టికీ జీవిసాతుం అనని ట్టుగ ఎపపు టికీ జీవిసాతుం అనని ట్టుగ 
నేర్చికోవాల"నేర్చికోవాల"

క రోనాపై పోర్టం ఉప రాషట్ప తి ఆలోచ న లు

న్యూ ఇండియా సమాచార్
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‘‘ఐకయూ ర్జయూ  స మితిల్ ‘‘ఐకయూ ర్జయూ  స మితిల్ 
సంస్కరణల అవసర్నిని నొకి్క సంస్కరణల అవసర్నిని నొకి్క 
వకా్కణించిన ప్ర ధాన  మంత్రి ’’వకా్కణించిన ప్ర ధాన  మంత్రి ’’

కోవిడ్ -19 నేప థ్యాంలో ప్ర  పంచ 
స మీక ర ణ లు త్వ రితంగా 

మారుతున్నయి. అభివృది్ధ కి 
ఒక కొత్త  కోణాని్న అది 

ఆవిష్క రించింది. సంస్క రించిన 
బ హుళ భాగ స్్వమ్యా వ్యా వ స్థ  ఒక్క టే 

దానికి స మాధానం.

ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రంద్ర మోదీ స్ర థయూంలో భార త్ 
దౌతయూ ప రంగా గ త ఆరు సంవ త్స రాల కాలంలో ఎంతో 
ఘనత స్ధంచింది. కోవిడ్ -19 మ హ మ్మార్ ప్ర పంచ గ తిని 
పూర్తిగా మ్ర్్చవేసి ప్ర పంచంలో కొతతి దారుల కు దావారాలు 
తెర్చింది. వీడియో కానఫు రెని్సంగ్ దావారా ఎకోస్క్ 
స మ్వేశంలో మ్టాలో డుతూ బ హుళ భాగ స్వామయూం 
దావారానే సిథిర మైన శాంతి, సుసంప న్న త లు స్ధంచ గ ల మ ని 
భార త దేశం ప్ర గాఢంగా న ముమాతున్న ట్్ట  ప్ర ధాన మంత్రి 
చెపాపారు. "మ నం ఉమమా డి స వాళ్లో  దీట్గా ఎదుర్కాన డానిక, 
మ న ముందున్న ఉమమా డి ల క్షాయూలు స్ధంచ డానిక అంద రం 
చేతులు క ల పాలి.  సంసకా ర్ంచిన ఐకయూ రాజయూ స మితి 
మ్రగి నిరదుశంలో సంసకా ర్ంచిన  బ హుళ భాగ స్వామయూం దావారా 
మ్త్ర మే మ్న వాళి ఆకాంక్ష ల ను మ నం స్ధంచుకోగ లం" 
అని ప్ర ధాన మంత్రి అన్నరు.
"ఐకయూ రాజయూ స మితి 75వ వార్షాకోత్స వ వేడుక లు 
నిరవా హించుకుంట్న్న ఈ స మ యంలో ఈ బ హుళ 

భాగ స్వామయూ వయూ వ సథి ను సంసకా ర్ంచాల ని మ నంద రం 
ప్ర తిన చేదాదు ం. దాని అవ స రాని్న పెంచ డం, స మ రథి త ను 
మరుగుప ర చ డం, స ర్కొతతి  మ్న వ కేంద్రీకృత 
ప్ర పంచీక ర ణను దానిక ప్రాతిప దిక గా చేసుకోవ డం కోసం 
మ నంద రం కృష్ చేయాలి" అంట్ "రెండో ప్ర పంచ 
యుద్ం సృష్్టంచిన విధవాంస  జావాల ల నుంచి ఐకయూ రాజయూ 
స మితి ఆవిర్ వించింది. ఈ రోజు ఈ మ హ మ్మార్ సృష్్టంచిన 
విధవాంసం స మితి పున రుజీజావానిక, సంసకా ర ణ ల కు హేతువు 
కావాలి" అని ప్ర ధాన మంత్రి పిలుపు ఇచా్చరు. 
"ప్ర సుతితం నెల కొన్న కీల క స మ యంలో ఐకయూ రాజయూ స మితి 
భ ద్ర తా మండ లిక భార త దేశం ఎని్నక యంది. ప్రపంచ 
శాంతి స్మ ర స్యూల ను కాపాడ డం, స్మ్జిక -ఆర్థిక 
స మ్న తవాం మరుగుప ర చ డం, ప్ర కృతి స మ తులయూ త ను 
ప ర్ర క్షించ డం వంటి అంశాల ప టలో క ట్్ట బాట్తో ఐకయూ రాజయూ 
స మితి అజెండాకు మ దదు తు ఇవవా డంలో భార త్ త న వంతు 
పాత్ర పోష్సుతింది" అని ప్ర ధాన మంత్రి చెపాపారు. 

ఫైల్ ఫొటో :  2019ల్ 
ఐకయూ ర్జయూ స మితి 
స ర్వ ప్ర తినిధి స భ ల్ 
ప్ర సంగిస్తునని 
ప్ర ధాన మంత్రి

ప్ర ధాన మంత్రి అంత ర్జాతీయ దృకపు థం
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ఎకోసాక్ స ద స్్సల్ ప్ర ధాన మంత్రి 
ప్ర సంగం ముఖాయూంశాలు

 � మ హాతామాగాంధీ 150వ జ యంతి 
సంద ర్ంగా దేశంలోని 6 ల క్ష ల 
గ్రామ్ల కు సంపూర్ణ పార్శుధయూ 
క వ రజి అందుబాట్లోక వ చి్చంది.

 � గ త ఐదు సంవ త్స రాల కాలంలో 
110 మిలియ న్ మ రుగుదొడలో 
నిరామాణం జ ర్గంది. గ్రామీణ 
పార్శుధయూం 38% నుంచి 100 
శాతానిక పెర్గంది.

 � ప్రాథ మిక , మ్ధయూ మిక 
విదాయూస్థి యలోలో  లింగ స మ్న తవా 
స్ధ న జ ర్గంది. గ్రామీణ 
భార తంలో 70 మిలియ న్ 
మ హిళ లు జీవ నోపాధ 
కారయూ క్ర మం కంద సవా యం 

స హాయ క బృందాలోలో  స భుయూలుగా 
ఉన్నరు. ఒక మిలియ న్ 
మందిక పైగా మ హిళ లు స్థి నిక 
ప్ర భుతావాలోలో  ప్ర తినిధులుగా 
ఎని్నక యాయూరు.

 � గ త 6 సంవ త్స రాల కాలంలో 
400 మిలియ న్ బాయూంకు ఖ్తాలు 
ప్రారంభించ గా వాటిలో 220 
మిలియ న్ మ హిళ ల యాజ మ్నయూ 
ఖ్తాలే.

 � ఆర్థిక స మిమాళితతవాం కోసం 
స్ంకేతిక ప ర్జాఞా నం శ కతిని 
ఉప యోగంచుకోవ డం జ ర్గంది. 
ప్ర తీ ఒకకా ర్కీ ప్ర తేయూక గుర్తింపు 
నంబ ర్ , బాయూంకు ఖ్తా, 

మొబైల్ నంబ ర్ అందుబాట్లో 
తీసుకురాగ లిగాం. దీని వ లలో 
700 మిలియ న్ పైగా ప్ర జ ల కు 
డిబిటి విధానంలో 150 బిలియ న్ 
డాల రలో కు పైగా ఖ్తాలోలో  జ మ చేస్ 
అవ కాశం క లిగంది.

 � ఆహార భ ద్ర తా కారయూ క్ర మ్లు 
813 మిలియ న్ పౌరుల కు 
అందుబాట్లోక వ చా్చయ.

 � "అంద ర్కీ ఇలులో " ప థ కం కంద 
2022 నటిక 40 మిలియ న్ కొతతి 
ఇళలో నిరామాణం జ రుగుతోంది.

 � ఆయుష్మాన్ భార త్ ప థ కం 
కంద 500 మిలియ న్ ప్ర జ ల కు 
క వ రజి క లిగంది. కోవిడ్ -19పై 
పోరాటం స మ యంలో క్డా 
మ న గ్రామీణ స్తియ ఆరోగయూ 

వయూ వ సథి ప్ర పంచంలోనే అతుయూతతి మ 
ర్క వ రీ రట్ను స్ధంచేందుకు 
స హాయ కార్గా నిలిచింది. 2025 
నటిక టిబిని సంపూర్ణంగా 
నిర్మాలించే దిశ గా దేశం 
పురోగ మిసతింది.

 � గ త కొదిదు సంవ త్స రాల కాలంలో 
ప్ర తీ ఏటా 38 మిలియ న్ ట ను్నల 
కార్ న్ వయూ రాథి ల ను త గగించ డం 
స్ధయూ మ యంది. గ్రామీణ 
విదుయూదీక ర ణ , 80 మిలియ న్ 
నిరుపేద గృహాల కు సవా చ్ఛమైన 
వంట  ఇంధ నం స ర ఫ రా దావారానే 
ఇది స్ధయూ మ యంది.

 � 2030 నటిక 450 గగావాటలో 

పున రుతాపాద క ఇంధ నం ఉతపా తితి, 
26 మిలియ న్ హెకా్ట రలో బీడు 
భూముల పున రుద్ ర ణ ల క్షష్ంగా 
నిరదుశించుకున్నం.

 � ఒక స్ర్ వాడి ప డేస్ పాలో సి్టక్ 
వినియోగాని్న నిలిపివేస్ందుకు 
ఒక కారయూ క్ర మం చేప టా్ట ం. 
అంత రాజా తీయ సలర్ అల య న్్స 
ఏరాపాట్ క్డా వాతావ ర ణ 
కారాయూచ ర ణ లో మ్ అంత రాజా తీయ 
క ట్్ట బాట్కు ఆచ ర ణీయ 
నిద ర్ నం.

 � ప్రాంతీయంగా ఎలంటి 
వైప రీతాయూలు ఏరపా డిన - 
ఎలలో ప్పుడూ అవ స రంలో ఆదుకునే 
మిత్రునిగా-  మొట్ట మొద ట 
సపాందించే దేశాలోలో  భార త్ ఒక టి. 

భూకంపాలు, తుపానులు, 
మ్న వ కృత లేదా ప్ర కృతి ప్రేరపిత 
వైప రీతయూం ఏదన కావ చు్చ 
ఉతా్సహం, సంఘీభావంతో భార త్ 
సపాందించింది.

 � కోవిడ్ -19 పై ఉమమా డి పోరాటంలో 
భాగంగా 150క పైగా దేశాల కు 
భార త్ వైదయూ స హాయం, ఇత ర త్రా 
స హాయం అందించింది. స్ర్కా 
కోవిడ్ ఎమ రెజాన్్స నిధని క్డా 
ఏరాపాట్ చేసింది.   

ప్రపంచ వయూవహార్లల్ భారత్ కీలక పాత్ పోషంచాల

ప్ర ధాన మంత్రి పూరతు 
ప్ర సంగం కోసం ఈ 
కుయూఆర్ కోడ్ సా్కన్ 

చేయండి.

న్యూ ఇండియా సమాచార్
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ప్రధాన మంత్రి అంతర్జాతీయ దృకపుథం 

ఇండియా ఐడియాస్ శిఖ రాగ్ర స ద సు్స 
ప్రారంభ స మ్వేశంలో కీల కోప నయూసం 
చేస్తి భార త దేశంలో పెట్్ట బ డుల కు ఇది 
స రైన స మ యం అని ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ 
న రంద్ర మోదీ అన్నరు. ఈ శిఖ రాగ్ర 
స ద సు్సను "మ ర్ంత మరుగైన భ విషయూ తుతి 
నిరామాణం" అనే థీమ్ తో అమర్కా-
భాత ర వాయూపార మండ లి (యుఎస్ఐబిసి) 
నిరవా హించింది. ప్ర పంచ బాయూంకు "ఈజ్ 
ఆఫ్ డూయంగ్ బిజినెస్" రాయూంకంగ్ ల లో 
భార త దేశం స్థి నం మ ర్ంత మరుగుప డిన 
విష యం ప్ర ధాన మంత్రి ప్ర స్తివించారు. 
ప్ర తీ ఏడాది భార త దేశం ఎఫ్ డిఐల 
ఆక రషా ణ లో కొతతి ర్కారు్డ  నెల కొలుపాతూనే 
ఉన్న ద ని, 2019-20లో భార త్ కు 74 
బిలియ న్ డాల రలో ఎఫ్ డిఐలు వ చా్చయ ని, 

ముందు ఏడాదితో పోలి్చతే ఇది 20 శాతం 
అధక మ ని ఆయ న అన్నరు. ప్ర సుతిత 
మ హ మ్మార్ క లోలో ల స మ యంలో క్డా 
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ -జూలై నెల ల మ ధయూ 
కాలంలో భార త్ 20 బిలియ న్ డాల రలో ఎఫ్ 
డిఐల ను ఆక ర్షాంచింద ని ఆయ న నొకకా 
చెపాపారు. 

 �భార త దేశం ఎదుగుతోందంటే 
ఇత ర దేశాల తో వాయూపారావ కాశాలు 
పెరుగుతున్నయ ని అరం్.
 �ఫారామా, ఎన రీజా, వయూ వ స్య రంగాలోలో  
పెట్్ట బ డుల కు అమర్క న్ కంపెన్ల ను 
భార త్ ఆహావానిసతింది.
 � నిరుపేద లు, నిరాద ర ణ కు 
గుర వుతున్న వారు మ్ అభివృద్ి 
అజెండాకు కీల కం. "వాయూపార 

నిరవా హ ణ లో స ర ళ తవాం" (ఈజ్ 
ఆఫ్ డూయంగ్ బిజినెస్ ) ఎంత 
ప్ర ధాన మో "జీవ న స ర ళ తవాం" (ఈజ్ 
ఆఫ్ లివింగ్ ) క్డా అంతే ప్ర ధానం. 
 � దేశ్యంగా ఆర్థిక స్మ రాథి ్యల ను 
బ లోపేతం చేసుకోవ డం దావారా 
మ్త్ర మే అంత రాజా తీయ ఆర్థిక 
ఒడిదుడుకుల ను త ట్్ట కోవ డం 
స్ధయూ మ వుతుంది.
 � ప్ర సుతితం దేశంలో అర బిలియ న్ 
క్రియాశ్ల మైన ఇంట రె్నట్ 
వినియోగ దారులున్నరు. అర 
బిలియ న్ క నెక్టడ్ ప్ర జ లున్నరు.  

భార త దేశంలో పట్్ట బ డులు పట్ట డానికి ఇది స రెై న స మ యం : ప్ర  ధాన  మంత్్ర  

"భార త దేశం ప్ర పంచ మ్న వాళిలో ఆరో 
వంతు ప్ర జ లు గ ల దేశం. మ్ బాధయూ త లు 
మ్కు తెలుసు. అభివృద్ి ల క్షాయూల స్ధ న లో 
భార త దేశం విజ యం స్ధంచిన ట్ట యతే 
ప్ర పంచ స్థి య ల క్షాయూలు స్ధంచ డానిక 
క్డా అది స హాయ ప డుతుంద న్న 
విష యం మ్కు తెలుసు. అందుకోస మే 
మ్ రాష్ర్ట లు, మ్ స్థి నిక ప్ర భుతావాలు, 
మ్ పౌర స మ్జం, మ్ ప్ర జ లు అంద ర్న్ 
భాగ స్వాముల ను చేస్తి మేం స మిమాళిత 
బాట తీసుకున్నం. "స బ్ కా స్థ్ , స బ్ 
కా వికాస్ , స బ్ కా విశావాస్" అన్న దే 
మేం అనుస ర్ంచే మ్రగిం. "ప్ర తీ ఒకకా ర్ 
అభివృద్ికీ, ప్ర తీ ఒకకా ర్ విశావాసంతో 
అంద ర్" అని దాని అరం్. ఏ ఒకకా ర్ 
వెనుక వ రుస లో ఉండేల వ దిలిపెట్ట క్డ దు 
అన్న ఎస్ డిజి సిద్ాంతంలోనే అది 
ప్ర తిధవా నిసుతింది. పోష కాహారం కావ చు్చ, 
ఆరోగయూం, విదయూ , విదుయూత్ , ఇలులో  ఏదన 
కావ చు్చ స మిమాళిత తావానిక ప ట్టం క టే్ట 
కారయూ క్ర మ్ల తో మంచి పురోగ తి 
స్ధసుతిన్నం" అని ఆయ న వివ ర్ంచారు.    
          

భా ర త , యూరోపియ న్ 
దేశాల మ ధయూ నెల కొన్న 

శాస్రతియ స హ కారాని్న మ రో 
ఐదు సంవ త్స రాలు 2020-
2025 పడిగంచుకునేందుకు 
వీలుగా దాని్న రెనూయూ 
చేసుకోవాల ని (పున ర్ న వీక ర ణ ) 
ఉభ య వ రాగి లు స మమా తించాయ. 
15వ భార త -ఇయు శిఖ రాగ్ర 
స ద సు్సలో ఈ అంగీకారం 
కుదిర్ంది.  ఈ శిఖ రాగ్రంలో భార త్ 
కు ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రంద్ర మోదీ 
స్ర థయూం వ హించ గా యూరోపియ న్ 
యూనియ న్ ప్ర తినిధవ రాగి నిక 
యూరోపియ న్ కౌని్సల్ ప్రెసిడెంట్ 
చారెలోస్ మైకేల్ , యూరోపియ న్ 
క మిష న్ ప్రెసిడెంట్ ఉరు్సల వాన్ డెర్ 
లెయెన్ స్ర థయూం వ హించారు. 
ప ర్శోధ న , ఇచి్చపుచు్చకునే 
ప్రాతిప దిక పై ప ర సపా ర ప్ర యోజ నం 
క లిగంచే న వ క లపా న ల విభాగంలో 
స హ కారం మ ర్ంత గా ప 
ఎంచుకోవాల ని భార త దేశం, ఇయు 
అంగీక ర్ంచాయ. 2001లో కుదిర్న 
భార త -ఇయు శాస్రీ, స్ంకేతిక 

ఒపపాందానిక మే 17 కాలం 
చెలిలోపోయంది.

ఉభ య వ రాగి లు రాబోయే రోజులోలో  
ఈ ఒపపాందం పున ర్ న వీక ర ణ 
ప్రర్ర క్రియ ప్రారంభించాల ని 
నిర్ణ యంచాయ.  ప ర్శోధ న , 
న వ క లపా న ల  రంగాలోలో  గ త 20 
సంవ త్స రాలుగా నెల కొన్న విసతి ృత 
స హ కారాని్న ప్ర శంసించాయ అని ఈ 
సంద ర్ంగా విడుద ల చేసిన ఉమమా డి 
ప్ర క ట న లో తెలిపాయ.  

ప్ర ధాన మంత్రి పూరతు 

ప్ర సంగం కోసం ఈ 

కుయూఆర్ కోడ్ సా్కన్ 

చేయండి.

ప్ర ధాన మంత్రి పూరతు 

ప్ర సంగం కోసం ఈ 

కుయూఆర్ కోడ్ సా్కన్ 

చేయండి.

 ఇండియా, ఇయు శాస్రతుయ స హ కారం పున ర్ న వీక ర ణ 



30

సంక్షోభాని్న అవ కాశంగా మ్రు్చకోవ డ మ నేది ప్ర ధాని 
శ్రీ న రంద్ర మోదీ ప్ర తేయూక త . ఎలంటి సందేహాలకు, 

శ ష భిష ల కు తావు లేకుండా కోవిడ్ -19 మ హ మ్మార్ ప ర్సిథితిని 
అవ కాశంగా మ్రు్చకోవాల ని ఆయ న ప్ర జ ల కు పిలుపునిచి్చన 
సంగ తి తెలిసిందే. దేశంలో నెల కొన్న కోవిడ్19 తాలూకు 
ప ర్సిథితుల ను ఎదురోకావ డం కోసం మే 12, 2020న ర్. 20 ల క్ష ల 
ప్ర తేయూక ఆర్క్ పాయూకేజీని ప్ర ధాని ప్ర క టించారు. ఇది దేశ జిడిపిలో 
ప ది శాతం. ఐదు ముఖయూ మైన అంశాల ను పేర్కాంట్ సవా యం 
స మృద్ భార త దేశ స్ధ న  కోసం ఆయ న సపా ష్ట మైన పిలుపునిచా్చరు. 
ఆ ఐదు అంశాలు ఆర్క్ రంగం, మౌలిక స దుపాయాల క లపా న , 
వయూ వ సథి , ఉజవా ల మైన జ నభా, డిమ్ండ్ . 

ప్ర ధాన మంత్రి ఇచి్చన పిలుపు ప్ర కారం ఆతమా నిర్ ర్ భార త్ 
పాయూకేజీక సంబంధంచిన ఐదు భాగాల  వివ రాల ను ఆర్క్ శాఖ 
మంత్రి శ్రీమ తి నిరమా ల స్తారామ న్ వెలలో డించారు. మే 13 నుంచి మే 
17 వ ర క్ ఆమ ఈ వివ రాల ను ప్ర జ ల కు అందించారు. జూన్ 16, 
2020న మ్టాలో డిన ప్ర ధాని  పాయూకేజీ కార ణంగా ఆర్క్ రంగంలో 
వ సుతిన్న స్నుక్ల మ్రుపాల  గుర్ంచి వివ ర్ంచారు. గ త కొని్న 
వారాలుగా ప్ర భుతవాం చేసుతిన్న కృష్క ఫ లితాలు వ సుతిన్నయ ని 
అన్నరు. విదుయూత్ వినియోగం, ఎరువుల అమమా కాలు, ఖ రీఫ్ లో 
వితతి నలు వేయ డం, దివాచ క్ర వాహ నల ఉతపా తితి, రీటెయల్ రంగంలో 
డిజిట ల్ చెలిలోంపులు, టోల్ వ స్ళ్లో , జి.ఎస్.టి వ స్ళ్లో  మొద లైన వి 
పెరుగుతున్నయ ని ఇది మంచి ప ర్ణామ మ ని ఆయ న అన్నరు. 
అంతేకాదు, ఎగుమతులు తిర్గ పుంజుకున్నయ ని అన్నరు. ఈ 
సంకేతాల న్్న మ నం మ ర్ంత వ డివ డిగా ముంద డుగు వేయ డానిక 
ప్రోత్స హ కంగా వున్నయ ని ఆయ న ధీమ్ వయూ కతిం చేశారు.  

జాన్ బి ఔర్ జహా బి ( జీవితం మ ర్యు జీవ నోపాధ) 
అనే నినదంతో,  ఆతమా నిర్ ర్ భార త్ అంటే దిగుమ తుల పై 
ఆధార ప డ డాని్న త గగించుకోవ డం, త దావారా విదేశ్ మ్ర క ద్ర వాయూని్న 
ఆదా చేయ డ మ ని ప్ర ధాని అన్నరు. ఆర్క్ శాఖ మంత్రి తాజాగా 
చేసిన స మీక్ష ప్ర కారం కంద తెలియ జేసిన రంగాలోలో  ప్ర గ తి 
స్ధంచ డం జ ర్గంది. 

రూ. 200 కోటలో  వ ర కూ అంత ర్జాతీయ టెండ రలో కు 
అనుమ తి లేద్ స్థి నికంగా వున్న ఎంఎస్ఎంఇ ల కు భారీ 
స్థి యలో ఉప శ మ నం క లిగస్తి ప్ర సుతిత మున్న నియ మ్ని్న వయూ య 
విభాగం స వ ర్ంచింది. ర్. 200 కోటలో వ ర క్ విలువ గ ల ఏ 
ప నికైన గోలో బ ల్ టెండ రలో కు అనుమ తి లేదు. కాయూబినెట్ సెక్ర ట రీ ద గగి ర  

భార త దేశంలో ప్ర తిభ కు కొద వ లేదు. స్యం అందంచ డాన్కి, నేరుచుకోవ డాన్కి భార త్  స ద్ సిద్ధంగా వంటంద. 
రండు వైపుల  నుంచీ ఐక మ త్యంగా జ రిగే కతృషి భారీగా లబ్్ధ చేకూరుస్ంద. భార తీయులు స హ జంగా 

సంసకా ర ణ వాదులు. స్మాజికంగా కానీ, ఆరి్ధకంగా కానీ వ చ్చున ప్ర తి స వాలును భార త దేశం స మ ర్థ వంతంగా 
ఎదుర్కానని టటి  చ రిత్ర చెబుతంద. సంసకా ర ణ స్ఫూరి్తను, పున రుత్్జంతను భార త దేశం ఆ ప న్ చేసింద. అదే స్ఫూరి్ 

ఇప్పుడు కూడా కొన స్గుతంద.
- గ్లోబ ల్ వీక్ 2020 స మావేశంల్ ప్ర ధాని న రంద్ర మోదీ

ఆరథాక పునర్జీవనం: సవాయం సమృద్ భారత్

ప్ర ధాని న రంద్ర మోదీ ప్ర త్యూక ఆరథాక 
పాయూకేజీ రూ. 20 ల క్ష లని ప్ర క టించిన 
త ర్్వత ప లు రంగల్లో సానుకూల 
మార్పులు వస్తునానియి. వాటిని ఆరథాక శాఖ 
మంత్రి స మీక్షించార్.

స్వయం సమృద్ధ  భారత్ 

కల నెరవేర దిశగ 

న్యూ ఇండియా సమాచార్
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నుంచి ముంద సుతి అనుమ తి తీసుకుంటే త పపా ఈ విష యంలో 
గోలో బ ల్ టెండ రులో  వుండ వు. 

కంట్రాకటు రలో కు ఉప శ మ నం
కోవిడ్ -19 మ హ మ్మార్ మ ర్యు ఫ్ర్్స మ్జెయురె 

నిబంధ న (ఎఫ్ఎంసి) అమ లోలో క రావ డంవ లలో వయూ య విభాగం 
విడుద ల చేసిన స్చ న ల ప్ర కారం మూడు నెల ల కు త కుకావ 
కాకుండా ఆరు నెల ల కు ఎకుకావ కాకుండా కాంట్రాక్్ట పీర్య డ్ 
ను విసతి ర్ంచ డం జ ర్గంది. ఎలంటి అప రాధ రుసుములు 
వుండ వు. 

ర్షట్ర ప్ర భుత్్వల కు మ ద్ద తుగ 
రాషట్ ప్ర భుతావాల కోర్క మేర కు కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణ యం 

ప్ర కారం ఆయా రాష్ట్ లు తీసుకునే రుణాల ప ర్మితిని 2020-
21 సంవ త్స రానికగాను 3 శాతా నుంచి 5 శాతానిక పెంచ డం 
జ ర్గంది. ఈ నిర్ణ యం కార ణంగా రాష్ట్ ల కు ర్. 4. 28 ల క్ష ల 
కోటలో అద న పు వ న రులు స మ క్రుతాయ. 

పూచీక తుతు లేకుండానే ఎంఎస్ఎంఇ ల కు ర్ణాలు
రాయతీతో క్డిన వ డీ్డక టెర్మా రుణాని్న అందించాల ని 

నిర్ణ యం తీసుకోవ డం జ ర్గంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్ర వ ర్ 29 
నటికగ ల రుణంలో 20 శాతాని్న అద న పు వ ర్కాంగ్ కాయూపిట ల్ 
ఆర్క్ స్యంగా అందిస్తిరు. ర్. 25 కోటలో రుణం వుండి 
ర్. 100 కోటలో టరో్నవ ర్ క లిగన యూనిటలో కు ఈ సౌక రయూం 
అందుబాట్లో వుంట్ంది. ఈ రుణాల కు నూటిక నూరు శాతం 
ప్ర భుతవా మే గాయూరంటీగా వుంట్ంది. 45 ల క్ష ల ఎంఎస్ఎంఇ 
లకు ర్. 3 ల క్ష ల కోటలో లికవాడిటీని అందించ డం జ రుగుతుంది. 

ఎన్.బి.ఎఫ్.సి ల కు పాక్షికంగ ర్ణ గయూరంటీ 

ప థ కం 2.0
త కుకావ రట్ క లిగన ఎన్.బి.ఎఫ్.సి లు, హెచ్.ఎఫ్.సి లు, 

ఇంకా ఇత ర స్క్షష్మ ఆర్క్ స హాయ సంసథి ల రుణాల ను క వ ర్ 
చేయ డానికగాను అమ లులో వున్న పిసిజి ల ను విసతి ర్ంచ డం 
జ రుగుతుంది. ప్ర భుతవా రంగంలోని బాయూంకుల కు 20 శాతం 
మొద టి న ష్టం స్వ ర్న్ గాయూరంటీని ప్ర భుతవా మే అందిసుతింది. 
ర్. 14 వేల కోటలో పోర్్ట ఫ్లియో అమమా కానిక ప్ర భుతవా రంగ 
బాయూంకులు అనుమ తి ఇచా్చయ. జులై 3, 2020 నటిక 
తీసుకుంటే ర్. 6 వేల  కోటలో కు అనుమ తి/బేరాలు ఆడే ద శ లో 
వున్నయ. 

అతయూ వ స ర ప రసిథాతుల్లో రైతుల కు వ ర్కంగ్ 
కాయూపిట ల్

కోవిడ్ -19 కాలంలో ఆర్.ఆర్.బి లు మ ర్యు స హ కార 
బాయూంకుల కు ర్. 30 వేల  కోటలో ప్ర తేయూక రీఫైనన్్స స దుపాయాని్న 
నబారు్డ  క ల గ జేసింది. దీని దావారా 3 కోటలో మంది రైతుల కు ల బ్ి 
చేక్రుతుంది. పంట నూర్పాడి త రావాత మ ర్యు ఖ రీఫ్ వితతి నల 
స మ యంలో  వ చే్చ  రుణ అవ స రాల కోసం ఈ స దుపాయం 
ఉప యోగ ప డుతుంది. ర్. 30 వేల కోటలో లో జులై 6, 2020 
నటిక ర్. 24, 876. 87 కోటలో రుణాల ను పంపిణీ చేయ డం 
జ ర్గంది. 

టిడిఎస్/టిసిఎస్ రట్ త గి్గంపు ద్వర్ లకి్వడిటీ
ప్ర తేయూకంగా పేర్కాన్న చెలిలోంపుల కు టిడిఎస్ రటలో త గగింపును 

ఆదాయ పను్న శాఖ ప్ర క టించింది. అలగే ప్రతేయూక టిసిఎస్ 
రటలో ను 25 శాతం త గగించారు. అయతే ఈ త గగింపు మే 14, 
2020 నుంచి మ్ర్్చ 31, 2021 వ ర క్ చేస్ లవాదేవీల కు 
మ్త్ర మే వ ర్తిసుతింది. 

ప్ర తయూ క్ష ప నునిల చ రయూ లు
ఏప్రిల్ 8 నుంచి జూన్ 30, 2020 వ ర క్ 20.44 ల క్ష లకు 

పైగా కేసుల విష యంలో సిబిడిటి రీఫండలో ను విడుద ల చేసింది. ఈ 
రీఫండలో మొతతిం విలువ ర్. 62, 361 కోటలో పైమ్టే. డిసెంబ ర్ 
31, 2020 వ ర క్ ‘వివాద్ స్ విశావాస్’ ప థ కాని్న విసతి ర్ంచారు. 

స్లువుగ వాయూపార నిర్వ హ ణ ల్ మెర్గుద ల 
ప్ర సుతిత మున్న ర్. 1 ల క్ష వున్న డిఫాల్్ట మొతాతిని్న సెక్ష న్ 

4,  ఐబిసి, 2016 కంద  ర్. 1 కోటిక పెంచుతూ కార్పారట్ 
వయూ వ హారాల  శాఖ నిర్ణ యం తీసుకుంది. 

ఎన్.బి.ఎఫ్.సి లు / హెచ్.ఎఫ్.సి లు / 
ఎం.ఎఫ్.ఐ.ఎస్  ల  కోసం ప్ర త్యూక లకి్వడిటీ ప థ కం

కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తరావాత  ఎన్.బి.ఎఫ్.సి లు/హెచ్.
ఎఫ్.సి ల కోసం ప్ర తేయూక లికవాడిటీ ప థ కాని్న అమ లు చేశారు. 
జులై 7, 2020 నటిక ర్. 9, 875 కోటలో ఆర్క్ స హాయం 
అర్థిస్తి ఎస్.బి.ఐ.సి.ఏ.పి క 24 ద ర ఖ్సుతిలు వ చా్చయ. ఇవి 
ప ర్శ్ల న ద శ లో వున్నయ.    

ఆతమా నిర్ ర్ భార త్ పాయూకేజీ ద్వర్ 

చేకూరన మొతతుం ఉదీ్దప న 
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భార తీయ రైలేవాలు అందిసుతిన్న రైల్ టెల్ రైల్ వైర్  వైఫై 
స్వ లు అనేక మంది జీవితాలోలో  కొతతి వెలుగులు 
నింపుతున్నయ. కేర ళ రాషట్ం ఎరా్నకులం రైలేవా 

స్్టష నోలో  క్ల్గా ప ని చేసుతిన్న క. శ్రీనధ్ అనే వయూ కతి ఈ స్వ లను 
వినియోగంచుకుంట్ కేర ళ ప బిలోక్ సరీవాస్ క మిష న్ ప రీక్ష లోలో  
విజ యం స్ధంచారు. అలగే హెలెన్ అనే మ హిళా ఆటో డ్రైవ ర్ 
క్డా రైలేవా వైఫై సౌక రయూందావారా ల బ్ి పందారు. ఆమది 
అంద ర్ మ న సులి్న క దిలించే గాధ .   

రైలేవా స్్టష నలో ను డిజిట ల్ కేంద్రాలుగా మ్రు్చతూ భార తీయ 
రైలేవాలు ఉచిత ఇంట ర్ నెట్ వైఫై స్వ లు అందిసుతిన్నయ. 
అంద ర్న్ డిజిట ల్ వయూ వ సథి లో భాగ స్వాములను చేసుతిన్నయ. 
ప్ర ధాని క న్న డిజిట ల్ ఇండియా క ల ను స్కారం చేసుతిన్నయ. 
దీని ల క్షష్ం ఏమంటే హాల్్ట స్్టష నలో ను మిన హాయంచి అని్న రైలేవా 
స్్టష నలో లో వైఫై సౌక రాయూని్న ఉచితంగా అందించ డం. 

ప్ర సుతితం దేశ వాయూపతింగా 5682 రైలేవా స్్టష నలో లో రైల్  టెల్ రైల్ 
వైర్ వైఫై స్వ ల ను అందిసుతిన్నరు. 2019-20 ఈ ఒకకా 
ఏడాదిలోనే 4 వేల స్్టష నలో లో ఉచిత వైఫై సౌక రాయూని్న ఏరాపాట్ 
చేయ డం ప్రాధానయూ త ను సంత ర్ంచుకుంది. రైలేవా స్్టష నలో లో వైఫై 
సౌక రాయూని్న ఏరాపాట్ చేయ డ మ నేది స్ధార ణ మైన  విష యం 

దేశ వాయూపతుంగ 5682 సేటుషనలో ల్ రైల్ టెల్ 
రైల్ వైర్ వైఫై సేవ లంద్తుండ డంత 
ఆ సౌక రయూం అనేక మంది జీవిత్ల్లో 
వెలుగులు నింపుతంది. ఒక నెల ల్ 
2.2 కోటలో మంది వినియోగ దర్లు 

ఈ సౌక ర్యూనిని పంద్తూ 
దదపు 9 వేల టిబి డాట్ను 
వినియోగించుకుంట్నానిర్.

 పేదలకు 

డిజిటల్ భాగసా్వమయూం

కాదు. ఇది పెదదు స వాల్ . ముఖయూంగా పెదదు పెదదు రైలేవాస్్టష నలో లో. 
బ ల మైన గోడ లలో ంటి  ప లు అడ్డంకుల కార ణంగా వై ఫై 
సిగ్న ల్ ఆగపోతుంట్ంది. ప్ర యాణ కుల ర దీదుని దృష్్టలో 
పెట్్ట కొని ఆయా రైలేవాస్్టష నలో ను అకకా డి అవ స రాల కు 
అనుగుణంగా నిర్మాంచి వుంటారు. అంతే కాదు కొని్న చోటలో 
రైలేవాస్్టష నలో ను తాజా అవ స రాల కు అనుగుణంగా నిరామాణ 
ప నులు చేప టి్ట పున ర్ నిర్మాసుతింటారు. ఇలంటి అనేక 
స వాళలో కార ణంగా ఉచిత వైఫై సౌక రయూం అందించ డం 
చాల క ష్టంతో క్డుకున్న ప ని. 

రైలేవాస్్టష నలో లో ఏరాపాట్ చేసిన వైఫై సౌక రాయూనిక 
వినియోగ దారుల నుంచి చ కకా టి సపాంద న ల భిసతింది. ఈ 
మ ధయూ కాలంలో 2.2 కోటలో మంది లగన్ అయ స్వ ల ను 
పందారు. స రాస ర్ తీసుకుంటే 9 వేల టిబి స మ్చారాని్న 
వినియోగ దారులు పందారు. ఆయా స్్టష నలో లో 
ప్ర యాణికులు ఈ సౌక రాయూని్న ఉప యోగంచుకుంట్ హై 
డెఫినిష న్ (హెచ్.డి) వీడియోల ను చూసుతిన్నరు. 
సినిమ్ల ను, పాట ల ను, వీడియో గేముల ను డౌనోలో డ్ 
చేసుకోవ డమే కాకుండా చాల మంది త మ ఆఫీసుకు 
సంబంధంచిన ప నిని ఆన్ లైన్ దావారా చేసుతిన్నరు.  

న్యూ ఇండియా సమాచార్
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దేశ వాయూపతింగా ఇంత వ ర క్ వైఫై స్వ ల ను 5682 
రైలేవా స్్టష నలో లో అందిసుతిన్నరు. వీటిలో 70 శాతం స్్టష నులో  
గ్రామీణ ప్రాంతాలోలో  వున్నయ. అకకా డి వినియోగ దారుల కు 
ఉచితంగా, వేగ వంతంగా ప ని చేస్ వైఫై సౌక రయూం ల భిసతింది. 

గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్ర జ ల కు ఉచితంగా ల భిసుతిన్న 
ఈ వేగ వంత మైన  వైఫై స్వ ల కార ణంగా ప ట్ట ణ గ్రామీణ 
ప్రాంతాల మ ధయూ న వున్న తేడా తొల గపోతోంది. 
ఆయా గ్రామీణ రైలేవా స్్టస నలో లో ప ని చేసుతిన్న వార్క, ఆ 
స్్టషనలో దావారా ప్ర యాణం చేసుతిన్న వార్క ఈ సౌక రయూం 
ఒక వ రంలగా మ్ర్ంది. రైలు కోసం ఎదురు చూస్ 
విదాయూరుథిలు ఆ స మ యంలో త మ స్ట డీ మటీర్య ల్ డౌనోలో డ్ 

చేసుకుంట్న్నరు. అకకా డి చిరు వాయూపారులు డిజిటల్ 
లవాదేవీల దావారా ల బ్ి పందుతు న్నరు. నితయూం ప్ర యాణం 
చేస్వారు నూత న నైపుణాయూల ను నేరు్చకోవ డానిక ఈ 
సౌక రాయూని్న వినియోగంచుకుంట్న్నరు.

2020 డిసెంబ ర్ నటిక మ రో 225 స్్టష నోలో  వై ఫై స్వ ల ను 
అందించ బోతున్నరు. ఇక ఓఎఫ్ సి కనెక్టవిటీ లేని మిగ తా 
రైలేవా స్్టష నలో లో 4 జి / 3 జి దావారా క నెక్టవిటీ క లిపాస్తిరు. 50 
స్్టష నలో లో ఈ సౌక రాయూని్న ప్ర యోగాతమా కంగా అంద జేసి ప్ర జ ల 
సపాంద నను బ టి్ట దీని్న ముందు ముందు కొన స్గంచ డ మ్ 
లేదా అనేది అంచ న వేస్తిరు.  

సమ్లమైన మార్పు దిశల్

రైల్ వైర్ వైఫై సౌక రాయూని్న ఉప యోగంచుకొని విజ యాలు స్ధంచి 
త మ జీవితాలోలో  కొతతి వెలుగులు నింపుకున్న వార్ విజ య గాధ లకు 
కొద వ లేదు. కేర ళ రాషట్ం ఎరా్నకులం స్్టష నోలో  ప ని చేసుతిన్న క. 
శ్రీనథ్ అనే రైలేవా క్ల్ త న చ దువుల కోసం ఈ స దుపాయాని్న 
ఉప యోగంచుకున్నరు. కేర ళ ప బిలోక్ స రీవాస్ క మిష న్ వార్ 
ప రీక్ష లోలో  ఉతీతిర్ణ త స్ధంచారు. క్ల్గా ప ని చేస్తినే స మ యం 
దొర్ కన ప్పుడ లలో  స్డ డీ మటీర్య ల్ డౌనోలో డ్ చేసుకొని పోటీ ప రీక్ష ల కు 

త యార యాయూరు. 
ఇక మ రో విజ య గాధ చూస్తి ఆమ పేరు హెలెన్ . ఆటో డ్రైవ ర్ గా 
ప ని చేస్తి ఉపాధ పందుతున్నరు. రైల్ వైర్ వార్ వైఫై సౌక రయూం 
ఉప యోగంచుకొంట్ ప లు అంశాలోలో  విజాఞా నని్న ఆర్జాంచారు. 
అల అప్ డేట్ అవుతూ, స్కాలు విదయూ న భయూ సించే త న పిలలో ల కు 
పాఠలు బోధంచి వార్క చ దువులోలో  స్యం చేశారు. 
రైలేవా స్్టష నలో లో ఉచితంగా అందిసుతిన్న వైఫై సౌక రయూం గ్రామీణ 
ప్రాంతాల వార్క వ రంల మ్ర్ంది. క రా్నట క రాషట్ంలోని 

ఖ్నపురా రైలేవాస్్టష న్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో వుంది. ఇకకా డ శ్రీకాంత్ 
అనే ఇంజిన్ర్ంగ్ విదాయూర్థి ప్ర తి రోజూ రైలుకోసం ఎదురు చూసుతిన్న 
స మ యంలో రైల్ వైర్ వైఫై దావారా యూట్యూబ్ లోని ఆటోకాడ్ 
వీడియాల ను చూస్వాడు. ఆ విధంగా విజాఞా నని్న పెంచుకొని త న 
సివిల్ ఇంజిన్ర్ంగ్ డిగ్రీని పూర్తి చేశాడు. 
ఇక హుబిలో డివిజ నోలో ని ఓబ్ల పురం రైలేవాస్్టష న్ నుంచి ప్ర యాణం 
చేస్ ర్జావాన్ అనే విదాయూర్థి ఉచిత వైఫై దావారా స్డడీ మటీర్య ల్ 

డౌనోలో డ్ చేసుకొని ల బ్ి పందుతున్నడు.  
గుజ రాత్ రాషట్ం బ రజాది నందేజ్ స్్టష న్ నుంచి ప్ర తి రోజూ 
ప్ర యాణం చేస్ మొహ మమా ద్ అసఘా ర్ అనే విదాయూర్థి ఉచిత వైఫై దావారా 
ల బ్ి పందుతున్న  ట్్ట  చెబ్తున్నరు. అత ను ఈ సౌక రయూందావారా 
నెట్ బాయూంకంగ్ స్వ ల ను పందుతున్నన ని, సైబ ర్ కేఫ్ కు వెళిలో 
డ బ్్లు ఖ రు్చపెటా్ట లి్సన  అవ స రం లేకుండానే ప లు ఉప యోగ క ర 
యాప్్స డౌనోలో డ్ చేసుకోవ డం జ ర్గంద ని అంట్న్నడు.  
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సంస్కకృతి రామ్లయం

అయోధయూల్ 
ర్మమందిర్నికి ప్రధాని 
శంకుసాథాపన చేసిన 
ఘటటుం ప్రపంచ వాయూపతుంగ 
ఉత్సవాలు

…ర్మ కారయూం చేయనిదే నాకు విశ్ంతి ఎక్కడిది…ర్మ కారయూం చేయనిదే నాకు విశ్ంతి ఎక్కడిది

ప్రధాని నరంద్ర మోదీ అయోధయూల్ 
2020 ఆగస్టు 5న శ్రీ ర్మ జనమాభూమి 
మందిరం వద్ద భూమి పూజ చేశార్.

భారతదేశ చరత్ల్ ఒక మహోననిత అధాయూయం 
స్టి భారతీయులకు, ప్రపంచవాయూపతింగా ఉన్న 
రామ భకుతిలకు అభినందనలు తెలియజేస్తి, 
ఈ చర్త్రాతమాక సందర్ంతో భారత్ లో ఒక 
మహన్నత అధాయూయం ప్రారంభమవుతోందని 
ప్రధాని అన్నరు. 
దేశవాయూపతింగా స్తంతయూ్ర సమరంలో 
ప్రజల తాయూగాలకు ఆగసు్ట  15వ 
తేదీ ఎల ప్రతీక అయందో 

New India Samachar

    కోట్లోది
        మంది     
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 � క్లి్చవేత, పునర్్నరామాణం అనే చక్రం నుంచి 
రామజనమాభూమి విముకతి పందింది.  ఇప్పుడు 
గుడారాల స్థి నంలో రామ్ లలలో  కు ఒక గపపా 
నిరామాణం జరగబోతోంది.  

 � శ్రీరాముడు ఎపపాటికీ మన సంసకాకృతిక పునది. 
రామమందిరం మన సంసకాకృతిక, శాశవాతమైన 
విశావాస్నిక, జాతీయ స్ఫుర్తిక, ఉమమాడి సంకలపా 
శకతిక  ఆధునిక చిహ్నం. రాబోయే తరాలకు అది 
స్ఫుర్తిదాయకం.

 � ఆలయ నిరామాణం క్డా అనేక రంగాలలో ఎనో్న 
అవకాశాలకు తెరతీసుతింది. ఈ ప్రాంత ఆర్థిక 
పర్సిథితిలో మ్రుపా తెసుతింది.

 � పురాతన కాలంలో వాల్మాక రామ్యణం దావారా, 
మధయూయుగంలో తులస్దాస్, కబీర్, గురుననక్ ల 
దావారా, వరతిమ్నంలో అహింస, సతాయూగ్రహాలకు 
శకతిదాయకమైన మహాతామాగాంధీ భజనల ర్పంలో 

శ్రీరాముడు మనకు దార్చూపే దీపమయాయూడు.
 � రానున్న యుగాలలో మొతతిం మ్నవాళికే 
రామ్లయం ఒక ప్రేరణగా పని చేసుతింది.

 � శ్రీరాముడు, రామమందిరం, మన పురాతన 
సంప్రదాయం యావత్ ప్రపంచానికీ చేరుతుంది. 
దీని్న దృష్్టలో ఉంచుకొని దేశంలో రామ్ సర్కా్యట్ 
ర్పుదుదు కుంటోంది.

అదే విధంగా  రామమందిరం కోసం అని్న తరాల వారు 
అంకతభావంతో స్గంచిన సుదీరఘా పోరాటానిక ఈ రోజు 
ప్రతీకగా నిలుసతింది అన్నరు.
కోటాలో ది మంది రామభకుతిల విశావాస్నిక, పట్్ట దలకు 
ఈ రోజు ఒక నిదర్నమని ప్రధాని అన్నరు.  నిరుడు 
గౌరవ సుప్రీంకోరు్ట  తీరుపా వెలువర్ంచినప్పుడు గౌరవంగా, 
హుందాతనంతో, సంయమనం పాటిస్తి, అందర్ 
మనోభావాలనూ దృష్్టలో ఉంచుకుంట్ సపాందించిన 
విధంగానే  నేడు క్డా దేశ ప్రజలందర్ అదే 
హుందాతనం, సంయమనం ప్రదర్్సుతిన్నరని ఆయన 
ప్రశంసించారు. 

పరసపుర ప్రేమ, సౌభ్రాతృత్్వనికి పునాది

పరసపార ప్రేమ, సౌభ్రాతృతవాం అనే పునది మీద 
ఆలయ నిరామాణం జరగాలని ప్రధాని పిలుపునిచా్చరు. 
అందర్తో, అందర్ విశావాసంతో అందర్ అభివృద్ిని 
స్ధంచాలి్స ఉందన్నరు.  అప్పుడే నమమాకమైన ‘ఆతమా 
నిర్ర్ భారత్’ ర్పుదిదుదు కుంట్ందన్నరు. శ్రీరాముడి 
సందేశాని్న నొకకా చెబ్తూ, ఎలంటి ఆలసయూమూ లేకుండా 
మనం ముందడుగు వేయాలని ఆ సందేశాని్న దేశం 
అనుసర్ంచాలని కోరారు. 

ప్ర
ధా

ని
 ప్ర

స
ం

గ
ం

ల్
 ము

ఖా
యూం

శా
లు

అయోధయూ వివాదంపై స్ప్ంకోర్టు తీర్పు
• ప్రధాన నయూయమూర్తి రంజన్ గగోయ్ నేతృతవాంలోని 

ఐదుగురు నయూయమూరుతిల సుప్రీంకోరు్ట  ధరామాసనం 
రామ జనమాభూమిక అనుక్లంగా తీరుపా చెపిపాంది.  
అయోధయూలో వివాదంలో ఉన్న మొతతిం 2.77 ఎకరాల 
భూమిన్ రామ్ లలలో కు ఇచి్చంది.

• ఒక ప్రతాయూమ్్నయం గా ము సిలోం లు మస్ దు 
నిర్మాంచుకోవటానిక ఒక  ప్రముఖమైన ప్రదేశం లో 
5  ఎకరాల భూమి కేటాయంచాలని కేం ద్ర 
ప్రభు తావాని్న ,  ఉతతి రప్రదేశ్  రాషట్  ప్రభుతావా ని్న 
కోరు్ట  ఆదేశించిం ది. 

• దీరఘా  కాలంగా పెండింగ్  లో ఉన్న  అయోధయూ 
భూవివాదాని్న  సుప్రీంకోరు్ట  ఒకే స్ ర్ 
నిరంతరాయంగా 40  రోజులపాట్ విచార్ం చి 
2019  నవంబర్  9న  తీ రుపా  వెలువ ర్ంచింది . 

భూమి పూజ అనంతరం
ప్రధాని ప్రసంగం కోసం

కుయూ ఆర్ కోడ్ సా్కన్ 
చేయండి

ప్రధాని హనుమాన్ గరీహీ 
ఆలయ సందర్శన కోసం

కుయూ ఆర్ కోడ్ సా్కన్ 
చేయండి
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ప్ర ఖ్యూత పుణయూ క్షేత్రం కేదార్ నధ్ పున ర్ 
నిరామాణ ప నులను ప్ర ధాని శ్రీ న రంద్ర మోదీ 
స మీక్షించారు. ఈ పుణయూ క్షేత్రంలోని ముఖయూ మైన 

ప్రాంతాల నిరామాణంతోపాట్ ఇకకా డ భ కుతిల కు అందించే 
సౌక రాయూల తీరు తెను్నల గుర్ంచి క్డా విపులంగా 
స మీక్షించారు. శుభ ప్ర ద మైన శ్రావ ణ మ్సంలో జులై 15న 
కేదార్ నధ్ పుణయూ క్షేత్ర పున ర్ నిరామాణ ప నుల స మీక్ష చేశారు. 
ఈ ప నుల కు సంబంధంచి జూన్ 10న క్డా ప్ర ధాని స మీక్ష 
చేసిన విష యం తెలిసిందే. 

కేదార్ నధ్ పుణయూ క్షేత్ర ప విత్ర త ను పెంపందించ డం, 
జ గ దుగి రు ఆది శంక రాచారుయూల వార్ స మ్ధ సథి ల అభివృద్ి, 
సవాచ్ఛ త నిరవా హ ణ , అభివృద్ి ప నులను విసతి ృత ప ర చ డం 
త దితర అంశాల పైన ఈ స మీక్ష లో చ ర్్చంచ డం జ ర్గంది. 
గౌర్కుంద్ -కేదార్ నధ్ దార్లో భ కుతిల కు త గన సౌక రాయూలు 

సంస్కకృతి కేదార్ నథ్ ధామ్

ప్ర గ తి నివేదిక 
 � ఆది శంక రాచారుయూని స మ్ధ నిరామాణ ప నులు ఈ 
ఏడాది డిసెంబ ర్ 31 నటిక పూరతి వుతాయ.

 � మందాకని న దిపై నిర్మాంచే వంతెన నిరామాణం 2021 
మ్ర్్చ 31నటిక పూరతి వుతుంద ని అంచ న. 

 � పుణయూక్షేత్రానిక చుట్్ట ప కకా ల గల  మూడు గుహ లు 
2020 సెపె్టంబ ర్ నటిక పూరతి వుతాయ. 

 � భైర వ ఆల య మ్రగింలోని వంతెన నిరామాణం 
పూరతి యంది. 

( మీడియా నివేదిక లు)

ఆధాయూతిమాక వైభ వం ఉటిటుప డేలా ప్ర ఖాయూత

 కేదర్ నాథ్ పుణయూ క్షేత్ పున ర్ద్ధ ర ణ 
ఏరాపాట్ చేస్ అంశం, స్ంకేతికత  దావారా పుణయూ క్షేత్ర 
చార్త్రాతమా క , స్ంసకాకృతిక ప్రాధానయూ త ను తెలియ జేయ డం 
త దిత ర అంశాల పైన క్డా ఈ స మీక్ష స మ్వేశం 
కొన స్గంది. 

దేశంలోని ప నె్నండు జోయూతిర్లోంగాల లో కేదార్ నధ్ 
పుణయూ క్షేత్రం ఒక టి. ఉతతి రాఖండ్ రాషట్ం రుద్ర ప్ర యాగ్ 
జిలలో లోని మందాకని న దీ తీరాన ఈ పుణయూ క్షేత్రం వుంది. 
ఈ ఆల యం 8వ శ తాబిదుక చెందిన ది. 

ఈ స మీక్ష సంద ర్ంగా ప్ర ధాని శ్రీ న రంద్ర మోదీ 
టీవాట్ చేశారు. కేదార్ నధ్ స్వామిని ద ర్ నం చేసుకోగానే 
భ కుతిల కు ఎకకా డలేని అప ర్మిత మైన శ కతి వసుతింది. ఆల య 
పున రుద్ ర ణ కు సంబంధంచి వివ ర ణాతమా క స మీక్ష 
చేయ డం జ ర్గంది. పుణయూ క్షేత్ర చార్త్ర క , స్ంసకాకృతిక 
వైభ వాని్న తెలియ జేస్ ఏరాపాటలో ను గౌర్కుంద్ కేదార్ నద్ 
మ్రగింలో త పపా కుండా ఏరాపాట్ చేయ డం జ రుగుతుంద ని 
అలంటి అనేక ఇత ర ఏరాపాట్లో  చేస్తిమ ని ఆయ న త న 
టీవాట్ లో తెలిపారు. 

పుణయూ క్షేత్రంలో ప ర్శుభ్ర మైన ప ర్స రాలు వుండేల 
చూడాల ని స మగ్ర మైన అభివృద్ిని చేప్ట టాల ని ఇది కేదార్ 
నధ్ ఆల య ఆధాయూతిమాకత శోభిలేలోల, ఆది శంక రాచారుయూని 
స మ్ధ ప విత్ర త కు ఎలంటి భంగంవాటిలలో కుండా 
వుండేల చూడాల ని స మీక్ష లో చ ర్్చంచిన ట్్ట  ప్ర ధాని త న 
టీవాటోలో  వివ రంగా తెలిపారు. బాబా ఆశ్సు్సల తో కేదార్ 
నధ్ పుణయూ క్షేత్ర అల్కక శ కతి మ ర్ంత గా వ ర్ల్ులో తుంద నే 
పూర్తి విశావాసం త న కు వుంద ని ఆయ న ఈ టీవాటోలో  
అన్నరు.   
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మీడియా కారనిర్



ర ఫేల్ యుద్ధ ర ఫేల్ యుద్ధ 
విమానాల కు ఘ న విమానాల కు ఘ న 

సా్వగతంసా్వగతం

పూరతు 
ప్రసంగం 

కోసం 
కూయూ ఆర్ 

కోడ్ సా్కన్ 
చేయండి 

బ హుళ పాత్ ల ను నిర్వ హించే ర ఫేల్ యుద్ధ విమానాలు ఐద్ జులై 29, 2020న 
అంబాలా విమానాశ్ర యానికి చేర్కునానియి. మొద టి బాయూచ్ కు చెందిన విమానాలవి. 

వీటి ర్క త భార త దేశ వైమానిక శ కితు వ్యూహాతమా కంగ బ ల్పేతం పందింది.
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