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స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ గాథస్వాతంత్య్ర దినోత్సవ గాథ
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ 

వేడుకల కోసం 

క్్య ఆర్ కోడ్ స్కాన్ 
చేయండి

కరోనా సంక్షోభం నేపథ్యలో జరిగిన 74వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్ంగా 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ దేశాన్ని సరికొత్త అభివృదిధి పథంలో నడపటాన్కి 

ప్రతినబూనారు



ముద్రణ,ప్రచురణ

ప్రచురంచినవారు

సంపాదకుడు

కన్సల్టంగ్ఎడిటర్

అసోసియేట్ఎడిటర్

సీనియర్ఆర్టస్్ట

ఇంజనీరంగ్ఇంజనీరంగ్
అద్భుతంఅద్భుతం

నిజాయితీకి
నీరాజనం
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గత సేంచికకు ప్రోత్స్హకరమైన ప్రతిస్ేందన కనబరచినేందుకు పాఠకులేందరికీ 
ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తునా్నేం. 74వ భారత స్వాతేంత్య్ర దినోతస్వేం సేందర్ేంగా 

ఎర్రకోట నేంచి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతినద్దేశేంచి చేసిన ప్రసేంగాని్న ఈ త్జా సేంచిక 
విసతు తృతేంగా అేందిస్తుేంది. 

అని్న రకాల అవరోధాలూ, సవాళలా మధ్య ప్రపేంచేం కోసేం తయారుచేదాదే ేం అనే నినాదేంతో 
కరోనా సేంక్షోభ నేపథ్యేంలో సైతేం భారత్ త్న ఇచిచిన సవాయేం సమతృద్ధ భారత్ (ఆత్మ నిర్ర్ 
భారత్)  పిలుపుకు స్ేందిేంచిన తీరు ప్రధాని వివరిేంచారు. ఈ సేంచికలో ప్రధాన పథకేంగా ‘జన్ 
ధన్ యోజన’ గురిేంచి సవివరమైన నివేదిక ఉేంది. 2014 ఆగస్టు  28న ప్రధాని ప్రారేంభేంచిన ఈ 
పథకేం లబి్ధదారుల సేంఖ్య ఇప్టికే 40 కోట్లా  దాటిేంది. భారత జౌళి రేంగేం కోవిడ్-19  సేంక్షోభ 
సమయేంలో  2 కోటలాకు పైగా మాస్కులు తయారు చేయటేం దావారా సమస్యన ఒక అవకాశేంగా 
మారుచికున్న ఘనత విజయగాథ గురిేంచి కూడా ఈ సేంచిక ప్రచురిేంచిేంది. 

విజేతల విభాగేంలో మరికేందరితోబాట్ ఈ స్రి లదాదే ఖ్ కు చేందిన కుేంజెస్ ఆేంగ్్మ స్థా నేం 
దకకుేంచుకునా్నరు. స్థా నిక పాష్్మనా లేంటి హసతుకళలకు, ఉని్న ఉత్త్తులకు ఆమె అేంతరాజా తీయ 
వేదిక కలి్ేంచిన ఘనత ఆమెది. వ్యవస్య రేంగేం ఎదుగుదల మీద, పన్న చలిలాేంపుదారుల కోసేం 
యాప్ ఆవిష్కురేం, జాతీయ విదా్యవిధానేం లేంటి  ఇతర కథనాలు కూడా ఉనా్నయి.  

భారత ప్రభుతవా సేంక్షేమ పథకాల గురిేంచిన త్జా సమాచారేం పాఠకులకు ఎప్టికప్పుడు 
అేందిేంచాలన్న మా కతృష్ కనస్గుత్ేంది.   

సంపాదక లేఖ

(కె.ఎస్. ధత్వాలియా)
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टेक्नोलॉजी 25 साल का हुआ भारत में इंटरनेट

ఆగస్టు 15న ద్శేం స్వాతేంత్్య 
వేడుకలు జరుపుకుేంట్ేంది. కానీ, 
అద్ రోజు అనేక మైలురాళ్ళకూ 

ప్రాధాన్యమేంది. అేందులో పాతికేళలానాడు 
ప్రారేంభమైన ఇేంటర్నట్ కూడా ఒకటి.    

నేడు మనేం ఇేంటర్నట్ లేని జీవిత్ని్న 
ఊహేంచుకోలేేం. ‘‘ఈ సేంవతస్రేం ఆగస్టు  
15న మన ద్శానిక ఇేంటర్ నెట్ వచిచి 25 
ఏళ్్ళ గడిచాయి.  ప్రపేంచేంలోనే అతి తకుకువ 
ధరలకు 687.6 మిలియన్ వాడకేందారలాకు భారత్ 
ఇేంటర్ నెట్ సెవలు అేందిసతుేంది.  డిజిటల్ 
ఇేండియా, సి.ఎస్.సి, భారత్ నెట్,  ఇేంటర్ నెట్ 
వలలా కలిగే ప్రయోజనాలన స్మాన్య ప్రజలకు 
అేందుబాట్లోక తెచాచియని   కేేంద్ర ఎలకా్రి నిక్స్, 
ఐటి, కమ్్యనికేషన్స్ శాఖ మేంత్రి రవిశేంకర్ 
ప్రస్ద్ అనా్నరు.  భారత్ కు ఇేంటర్నట్ 
తీస్కువచిచిన ఘనత విద్శ్ సేంచార్ నిగమ్ 
లిమిటెడ్ (విఎస్ఎన్ఎల్)కే దకుకుత్ేంది. మొదట్లా  
ఇేంటర్నట్ సేవల ఖరీదు ఎకుకువ. కానీ గత 
ఐద్ళ్ళలో ధరలు బాగా తగాగా యి. దాదాపు 96 
శాతేం మేంది వాడకేందారులు పెరగటేం వలలానే 
ఇది స్ధ్యమైేంది’’.  

2010లో స్మారు 10 కోటలా మేంది ఇేంటర్నట్ 
వాడకేందారులు ఉేండేవారు. ఈ రోజు అది 50 
కోటలాకు చేరిేంది. అేంటే, ఐదు రట్లా  పెరిగేంది. 
భారత లో ఇేంటర్నట్ వాడకేం మీద టెలికామ్ 
రగు్యలేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇేండియా (ట్రాయ్) 
నివేదిక ప్రకారేం 2014 లో సగట్ ఇేంటర్నట్ 
వాడకేం 82.8 జిబి ఉేండగా 2018 నాటిక అది 
4640.4 కోటలా జిబి క చేరిేంది. కానీ అది అకకుడ 
ఆగలేదు. 2019 చివరికలలా   5491.7 జిబి క 
చేరిేంది. 

ఇంటర్నిట్ 25వ జన్మదిన ఇంటర్నిట్ 25వ జన్మదిన 
వేడుకలను జరుపుకంటునని భారత్వేడుకలను జరుపుకంటునని భారత్

ఇంటర్నిట్  డిజిటల్ అనుసంధానం

గ్ర మాలో్ల  ఎకుకువ వాడకందారులు
స్్మర్టు ఫోనలా వాడకేం పెరుగుతూ, 
ఇేంటర్నట్ రట్లా  తగుగా తూ 
ఉేండటేంతో డేటా వాడకేంలో 
గ్రామీణ భారతేం ఎప్పుడో 
పటటుణాలన దాటిపోయిేంది. 
నగరాల కేంటే గ్రామాలోలా నే వాడకేం 
10 శాతేం ఎకుకువగా ఉేంది. 
నగరాలోలా  దాదాపు 21 కోటలా మేంది 

ఇేంటర్నట్ వాడుతూ ఉేండగా 
గ్రామాలోలా  ఈ సేంఖ్య 23 కోటలాకు 
చేరిేంది. భారత్ లో ప్రస్తుతేం 
50.40 కోటలామేంది ఇేంటర్నట్ 
వాడకేందారులు ఉేండగా 
ప్రపేంచవా్యపతుేంగా ఈ సేంఖ్య 380 
కోటలాకు చేరిేంది.

గత ఐదేళ్లలో 96 శాతం చౌకగా మారిన డేటా

మూలం: ట్రాయ్
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(మూడింట ర్ండంతుల 
చందాదారులు 29 ఏళ్ళ 

లోపు వార)

సంవత్సరం డేటా రటు 
(జిబి కి)

చందాదారు 
వ్యయం ( జిబి)

2014-15 269 3.18

2015-16 226 4.77

2016-17 75 14.16

2017-18 19 49.59

2018-19 11 92.29
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సంక్షిప్త వార్తలు

అండమాన్, న్కోబార్ క జలంతర కేబుల్ 
అనుసంధానం 

భారత ప్రధాన భూభాగేంతో అేండమాన్, నికోబార్ దీవులన అనసేంధానేం చేసే 
జలేంతర ఆపిటుకల్ ఫైబర్ కేబుల్ (ఒ.ఎఫ్.సి) ని ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ వడియో 
కాన్ఫరనిస్ేంగ్ దావారా ఆగస్టు  10న ప్రారేంభేంచారు.  దీేంతో దీవులలో ఎకుకువ భాగేం 
అనసేంధానమవుత్యి. చన్ె్న నేంచి పోర్టు బ్లాయిర్ కు, పోర్టు బ్లాయిర్ నేంచి లిటిల్ 
అేండమాన్ కు, పోర్టు బ్లాయిర్ నేంచి సవారాజ్ ఐలేండ్ కు సరీవాస్లు అేందుబాట్లోక 
వస్తుయి. 

రూ. 1,224 కోటలా అేంచనాతో చేపటిటున ఈ పథకానిక 2018 డిసెేంబర్ 30న పోర్టు 
బ్లాయిర్ లో ప్రధాని శేంకుస్థా పన చేశారు. ఈ జలేంతర కేబుల్ వలన అేండమాన్, 
నికోబార్ దీవులకు ఇేంటర్ నెట్ తో అనసేంధానేం తకుకువ ధరకు లభేంచడేంతోపాట్, 
డిజిటల్ ఇేండియా ప్రయోజనాలనీ్న కలుగుత్యి.  మరీ మఖ్యేంగా ఆన్ లైన్ 
చదువు, టెల్మెడిసిన్, బాేంకేంగ్ వ్యవసథా, ఆన్ లైన్ వా్యపారేం, పరా్యటక రేంగాలోలా  లబి్ధ 
చేకూరుత్ేంది.

సమద్రేంలో వా్యపారేం స్లభతరేం కావటానిక, సమద్ర రవాణాన 
సరళీకరిేంచడానిక ప్రభుతవాేం కతృష్ చేస్తుేందని ప్రధానమేంత్రి అనా్నరు. వేగేంగా 
అేంతరగాత హార్బర్ వేగేంగా నిరా్మణేంతోపాట్, 10 వేల కోటలా అేంచనాతో గ్రేట్ నికోబార్ 
లో ట్రాన్స్ ష్ప్ మెేంట్ పోర్టు ప్రతిపాదనన కూడా ఆయన ప్రస్తువిేంచారు. n

యాప్ రూపకల్పన సవాలు ఫలిత్ల ప్రకటనఆత్మ నిర్ర్ భారత్ యాప్ కనిపెటేటు సవాలు ఫలిత్లన 
2020 ఆగస్టు   7న ప్రకటిేంచారు. ప్రధాన మేంత్రి 

ఈ పోటీని 2020 జులై 4న ప్రారేంభేంచారు. దీనిక  
సమాధానేంగా టెక్ ఆేంట్రప్రెన్్యరులా , స్టు ర్టు అప్ ల నేంచి 
6940 ఎేంట్రీలు  రాగా అేందులో 24  యాప్స్ న ఎేంపిక 
చేశారు. మరో 20 యాప్ లు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడేల 
ఉనా్నయని గురితుేంచారు, వాటిక ప్రత్యక ప్రశేంస 
లభేంచిేంది.  n

కోవిడ్ సేంక్షోభేం కారణేంగా గ్రామాలకు 
తిరిగ వచేచి వలస కారి్మకుల కోసేం, ఉపాధి 
కోలో్యిన గ్రామీణ ప్రాేంత ప్రజల 
జీవనోపాధి కోసేం గరీబ్ కల్యణ్ రోజ్ గార్ 
అభయాన్ ప్రారేంభేంచారు. దీనివలన 
ఆరు రాష్్రి లలోని 116 జిలలా లోలా  గ్రామీణ 
ప్రజలకు ఈ విధేంగా ఉపాధి కలుగుతోేంది. 
2020 జూన్ 20న ప్రారేంభేంచిన ఈ 
పథకేంతో ఆరో వారానికలలా  దాదాపు 17 
కోటలా పనిదినాలు కలి్ేంచి రూ. 13,240 
కోట్లా  వెచిచిేంచ గలిగారు. 

ఈ పథకేం కేంద 62,532 నీటి సేంరక్షణ 
కేేంద్రాలు,  1.74 లక్షల గ్రామీణ గతృహాలు, 
2,222   పారిశుధ్య సమదాయాలు సహా 
అనేక నిరా్మణాలు చేపటాటు రు.n

17 కోట్ల  పనిదినాల 
ఉపాధి సృష్టి

పోస్్టఫీసు పొదుపు పథకం గ్రామీణ 
ప్ంత్లక విస్తరింపు 

పోసటుల్ కార్యకలపాలన బలోపేతేం చేసి గ్రామీణ ప్రాేంత్లోలా  
చిన్న మొత్తుల పొదుపున అేందుబాట్లోక తవాడానిక ఈ 
పథకాని్న బ్ేంచ్ పోస్టు ఫీస్లకు విసతురిేంచారు. ఈ కతతు 
ఆద్శేం వలన బ్ేంచ్ పోస్టు ఫీస్లలో పబిలాక్ ప్రావిడేంట్ ఫేండ్, 
నెలవారీ ఆదాయ పథకేం, జాతీయ పొదుపు పత్రాలు, కస్న్ 
వికాస్ పత్రాలు, సీనియర్ సిటిజెన్ పొదుపు పథకాలు వేంటివి 
అేందుబాట్లోక వచాచియి.  n
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అగర్ బతీతు తయారీలో భారత్ న సవాయేం 
సమతృద్ధేం (ఆత్మ నిర్ర్ భారత్)  చేసే 
క్రమేంలో ఖ్దీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల 

కమిషన్ (కెవిఐసి) ప్రతిపాదిేంచిన విశషటుమైన ఉపాధి కల్న 
కార్యక్రమానిక కేేంద్ర ఎేంఎస్ఎేంఇ శాఖ్ మేంత్రి నితిన్ 
గడకురీ ఆమోదేం తెలియ జేశారు. ఖ్దీ అగర్ బతీతు ‘ఆత్మ 
నిర్ర్ మిషన్’ పేరుతో ఈ కార్యక్రమేం ద్శేంలోని వివిధ 
ప్రాేంత్ల వలస కారి్మకులకు ఉపాధి కలి్ేంచటానిక, 
అగర్ బతీతుల సవాద్శీ ఉత్తితుని స్సిథారేం చేయటానిక 

ఉపయోగపడుత్ేంది.
ఈ పథకేం కేంద కెవిఐసి అగర్ బతీతు తయారీలో 

విజయవేంతమైన ప్రైవేట్ అగర్ బతీతు తయారీదారుల 
దావారా  వతృతితు కళాకారులకు ఆట్మేటిక్ అగర్ బతీతు తయారీ 
యేంత్రాలు, పౌడర్ మికస్ేంగ్ యేంత్రాలన అేందజేస్తుేంది. 
వాళ్్ళ వా్యపార భాగస్వామ్య ఒప్ేందాలపై సేంతకాలు 
చేయాలిస్ ఉేంట్ేంది.  యేంత్రాల ఖరీదులో కెవిఐసి 25% 
సబిస్డీగా ఇచిచి మిగత్ మొత్తుని్న స్లభ వాయిదాలలో 
తీస్కుేంట్ేంది. n

కెవిఐసి ప్జెక్్ట - అగరబత్్తల తయారీ 

రోగన్రోధక శకి్తకి ‘ఆయుష్’  
ప్రచారం ప్రంభం
ఆయుష్ మేంత్రితవాశాఖ 
‘రోగనిరోధకశకతుక ఆయుష్’ అనే 
మ్డు నెలల ప్రచారోద్యమాని్న 2020 
ఆగస్టు14న ప్రారేంభేంచిేంది. 
రోగనిరోధకశకతుని పెేంచటానిక, 
వా్యధుల నివారణకు ఆయుష్ ఆధారిత 

పరిష్కురాల గురిేంచి విలువైన 
సమాచారేం ప్రజలకు అేందిేంచటేం 
ఈ ప్రచార ప్రధాన లక్షష్ేం. ఈ 
కార్యక్రమేంలో పాల్గా నే నిపుణులు 
దైనేందిన జీవితేంలో ఎలేంటి చిన్న 
చిన్న చిటాకులు రోగనిరోధానిక ఎేంత 
బాగా పని చేస్తుయో వివరిేంచారు. n

7 లక్షల కోటు్ల ఎగుమతులు స్ధంచే పిఎల్ఐ పథకం
ఉత్తితుతో అనసేంధానమైన 
ప్రోత్స్హకాల పథకేం అదు్త 
విజయేం స్ధిేంచిేందనటానిక 
నిదర్శనేంగా విద్శీ, సవాద్శీ మొబైల్ 
ఫోన్ తయారీదారుల నేంచి, ఎలకా్రి నిక్ 
విడిభాగాల తయారీదారుల నేంచి పెదదే 
సేంఖ్యలో దరఖ్స్తులు వచాచియని 
కేేంద్ర ఎలకా్రి నిక్స్, ఐటి శాఖ్ మేంత్రి 
రవిశేంకర్ ప్రస్ద్ 2020 ఆగస్టు  
1న చపా్రు. ఈ పథకేం ఎగుమత్లన బాగా ప్రోతస్హస్తుేందనా్నరు. 
వచేచి ఐద్ళలాలో జరిగే మొతతుేం రూ. 11,50,000 కోటలా ఉత్తితులో రూ. 
7,00,000 కోటలా ఎగుమత్లతో 60% వాటా ఉేంట్ేందనా్నరు. ఈ పథకేం 
వలన ఎలకా్రి నిక్స్ తయారీ రేంగేంలో రూ.  11,000 కోటలా మేరకు అదనపు 
పెట్టు బడులు వస్తుయనా్నరు.  n

354 సరిహదుదు గ్రామాలక మొబైల్ అనుసంధానం

స్దూర ప్రాేంత్లోలా ని కలాషటుమైన, వ్్యహాత్మక సరిహదుదే  
గ్రామాలకు మొబైల్ సేవలతో అనసేంధానిేంచడానిక ప్రభుతవాేం 

ప్రాధాన్యతనిసతుేంది. ఇలేంటి 354 మారుమ్ల  గ్రామాలోలా  మొబైల్ సేవలు 
అేందుబాట్లోక  తెస్తున్నట్టు  కేేంద్ర ఎలకా్రి నిక్స్, ఐటి, కమ్్యనికేషనలా , 
నా్యయ శాఖ్మేంత్రి రవిశేంకర్ ప్రస్ద్ 2020 ఆగస్టు  10న ప్రకటిేంచారు. 
అేందులో144 గ్రామాలు కేేంద్రపాలిత ప్రాేంత్లైన జమ్్మ-కాశీ్మర్, లదాదే ఖ్ 
లో ఉేండగా, మిగలినవి బీహార్, రాజస్థా న్, ఉతతురాఖేండ్, హమాచల్ ప్రద్శ్, 
గుజరాత్ లోని ప్రాేంత్లలో ఉనా్నయి.   n



న్యూ ఇండియా సమాచార్6

పాటా్న నగరేంలో బీహార్ ఉతతుర, దక్షిణ ప్రాేంత్లన 
కలిపే  5575 మీటరలా మహాత్్మ గాేంధీ వేంతెన ఇప్పుడు 
భారతద్శపు అత్యేంత ఆధునిక పరిజాఞా నపు చిహ్నేంగా 
మారిేంది. కేేంద్ర రోడుడు  రవాణా, రహదారుల శాఖ్ మేంత్రి 
నితిన్ గడకురీ 2020 జులై 31న దీని్న ప్రారేంభేంచారు. రూ. 
1742 కోటలాతో చేపటిటున ఈ వేంతెన ఆ రాష్రి స్మాజిక ఆరిథాక 
పురోగతిక ప్రేరణగా మారుత్ేంది.

ఈ వేంతెన నిరా్మణేం ఎగువ మారగాేంలో పని  2017 
జూన్ లో ప్రారేంభమయి, కేవలేం రేండున్నరళలాలో పూరితు 
కాగా, దిగువ మారగాేం పూరితు కావటానిక 2021  లక్షష్ేంగా 
నిర్ణయిేంచుకునా్నరు. ద్శేంలో మొదటి స్రిగా కాేంక్రీట్ 
స్థా నేంలో ఈ వేంతెన కోసేం ఉకుకు వాడుత్నా్నరు. దాని 
నిరా్మణపు రూపురఖలి్న కూడా మారచిస్తునా్నరు.

బీహార్ జీవనరఖగా పిలుచుకునే మహాత్్మగాేంధీ 
సేత్న 1982లో ఆవిషకురిేంచారు. కానీ అది దురవసథాలో 
ఉేండటేంతో కేేంద్ర ప్రభుతవాేం పనలు చేపటిటుేంది.  

ఈ వేంతెనకు 6600 మెట్రిక్ టన్నల ఉకుకుతో 

మరమ్మత్తులు చేపటటుడేంతో స్దతృఢమైన ఉకుకు నిరా్మణేం 
తయారయిేంది.  గనక ఇదొక పెన ఉకుకు నిరా్మణేంగా 
తయారయిేంది. రాష్రి ఉతతురాది ప్రాేంతమైన హాజీపూర్, 
చాప్రా, మజఫర్ పూర్, సమసితుపూర్, మధుబని, సీత్మఢి, 
సివాన్ జిలలా లతోబాట్ దక్షిణాది జిలలా లైన పాటా్న, ఆరా, 
ఆరావాల్, జెహానాబాద్, నలేందా, గయ, ఔరేంగాబాద్ 
ప్రజలకు ఉపయోగపడుత్ేంది. తూరు్ ఉతతురప్రద్శ్, 
ఝారే్ండ్ లోని కని్న జిలలా లకు సైతేం ఉపయోగపడుత్ేంది. 
ఈ వేంతెనన ప్రారేంభసూతు కేేంద్ర రోడుడు  రవాణా, రహదారుల 

• జాత్య రహదారుల 
పొడవు 2014లో 91287 
కిమీ ఉండగా  2020లో  
1,32,500 కిమీ కి 
పరిగింది.
• 2014-20  మధ్య న్ర్్మణం 
మీద రూ. 7,36,000 కోట్ల 

వ్యయం
• 2014క ముందు సగటున 
రోజుక 3 కిమీ రోడు్ల 
న్రి్మంచగా ఇప్పుడు 30 కిమీ 
వంతున న్రి్మసు్తనానిరు.
• భూసేకరణ తరువాత 
బీహార్ రైతులక రూ. 

3800 కోటు్ల ఇచాచారు
• బీహార్ లో గంగా 
నది మీద రూ. 3000 
కోట్లతో ఐదు వంతెనలు 
న్రి్మసు్తననిటు్ట ప్రకటన, 
రూ. 30 వేల కోట్లతో 
పురోగతిలో ఉనని హైవేలు 

• నాలుగు జలమార్గాలను 
కలిపే ప్జెక్టలు తవారలో 
ప్రంభం
• ప్రయాగ్ ర్జ్, హలిదుయా 
(పశ్చామ బంగాల్) మధ్య 
గంగానది లోతు కనీసం 
మూడు మీటరు్ల ఉండేటు్ట 

రోడుడు ,జలమారాగా లనిరామాణం

బీహార్ లోన్ ఒక ప్రసిదధిమైన వంతెనక 38 ఏళ్ళ 

తరువాత చేపటి్టన మరమ్మతు్త పనులతో ఆ ర్ష్ట్ర 

ప్రజలలో కొత్త జీవం న్ంపింది. 

మహాత్మా గాంధి సేతు:

ఒక ఇంజనీరంగ్ అద్భుతంఒక ఇంజనీరంగ్ అద్భుతం

మౌలిక 
సదుపాయాలు కొత్త మైలుర్యి
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శాఖ్మేంత్రి నితిన్ గడకురీ, ‘‘ఇదొక సివిల్ ఇేంజనీరిేంగ్ 
అదు్తేం. సివిల్ ఇేంజనీరిేంగ్ విదా్యరుథాలకు ఇదొక 
ఉదాహరణ’’అనా్నరు. ఇద్ కాకుేండా కేేంద్ర ప్రభుతవాేం  
బీహార్ లో రూ. 30,000 కోటలా విలువ చేసే హైవే పనలు 
చేపటిటుేంది.

న్తిన్ గడకారీ ప్రసంగంలో ముఖ్యంశాలు: 
• గేంగా నది మీద పాత వేంతెన పునరుద్ధరణ పనలు రేండు 

బాటలోలా  పూరితుకాగా మరో 
రేండుబాటలు  2021 డిసెేంబర్ 
నాటిక పూరతువుత్యి

• ఈ 5.5 క.మీ  
పొడవున్న వేంతెన పని పూరితు 
కావటానిక రూ. 1742 కోట్లా  
ఖరచివుత్ేంది.

• ఈ మారగాేం గుేండా రోజూ 76,000 వాహనాలు 
ప్రయాణిస్తుయి. అని్న బాటలూ పూరతుయిత ట్రాఫిక్ రదీదే 
ఉేండదు.

• ఈ వేంతెనన ఐఐటి రూరీకు డిజైన్ చేసిేంది.
• పాటా్నకు రూ.  2,926 కోటలాతో మరో నాలుగు బాటల 

వేంతెన వస్తుేంది. ఆగస్టులో టెేండరులా  తెరచారు. అకోటు బర్ లో 
పనలు మొదలవుత్యి. 2024 మారిచిలో పూరితు చేయటేం 
లక్షష్ేం.

• ద్శేంలో మొదటిస్రిగా వేంతెన కేంద ఒక నౌక 
ప్రయాణిేంచే వలు కలి్స్తునా్నేం. n

చూడటం  
• ప్రయాగ్ ర్జ్, 
వారణాసి మధ్య ఇసుక 
పూడిక త్రవవాకం పూరి్త.  
తరువాత దశలో ఢిల్్ల-
ప్రయాగ్ ర్జ్ మధ్య 
యమునా నది మీద ఒక 
మీటర్ డ్రాఫ్్ట న్ర్్మణం

• ఈ దశ కోసం 
రూ. 12,000 కోట్ల 
అంచనాతో డిపిఆర్ 
సిదధిం చేసి ప్రపంచ 
బా్యంకక  పంపారు.

వరద పరిసిథితిపై ప్రధాన్ సమీక్ష
వరద పరిసిథాతిని తెలుస్కునేేందుకు, ఆ పరిసిథాతిని ఎదురుకునే 

సేంసిద్ధతన సమీక్షిేంచటానిక ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ 2020 ఆగస్టు  10న అస్స్ేం, బీహార్, ఉతతురప్రద్శ్, 
మహారాష్రి, కరా్నటక, కేరళ మఖ్యమేంత్రులతో వడియో 
కాన్ఫరన్స్ నిరవాహేంచారు. కని్న రాష్్రి లోలా  వరద బీభతస్ేం 
దారుణేంగా ఉేంది.

వరదలన మేందుగా అేంచనావేసి హెచచిరిేంచటానిక 

వలుగా  అత్్యధునిక స్ేంకేతిక పరిజాఞా నాని్న విసతు తృతేంగా 
వాడుకోవటేం కోసేం కేేంద్ర, రాష్రి సేంసథాల మధ్య మెరుగైన 
సమనవాయేం మీద దతృష్టుపెటాటు లిస్న అవసరమేంది. 
‘‘వాత్వరణ విభాగేం, కేేంద్ర జల సేంఘేం లేంటి మన 
మేందస్తు హెచచిరిక వ్యవసథాలు ఎప్టికప్పుడు మరిేంత 
మెరుగాగా  మనకు పనికచేచి సమాచారేం అేందిేంచే ప్రయత్నేం 
చేస్తునా్నయి. కేవలేం వర్షపాతేం, నదుల నీటిమటటుమే కాదు, 
ఏయే ప్రాేంత్లు జలమయమవుత్యో కూడా కచిచితేంగా 
అేంచనావేసి చబుత్నా్నరు.’’  అని ప్రధాని వా్యఖ్్యనిేంచారు. 

నిరిదేషటు ప్రద్శాల సిథాతి మేందస్తుగా చపే్ేందుకు 
కతృత్రిమ మేధ లేంటి స్ేంకేతిక పరిజాఞా నపు వాడకేం మీద 
ప్రయోగాలు జరుగుత్నా్నయి. రాష్్రి లు తగన సమాచారేం 
అేందిేంచటేంతోబాట్ ఈ సేంసథాలు ఇచిచిన సమాచారాని్న 
సకాలేంలో  స్థా నిక ప్రజలకు అేందజేయాలిస్న బాధ్యత 
ఉేంది. n

మహాత్్మ గాంధీ సేతు

ప్రంభోత్సవం కోసం

క్యఆర్ కోడ్ స్కాన్ 
చేయండి
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మటిటు కుేండలు, టెర్రకోట వస్తువుల వాడకేం 
భారత సేంసకుకృతిలో అేంతరా్గేంగా 
ఉేంటూ ఉనా్నయి.  పేండుగలు, వివాహాల 

సమయేంలో వటిని విరివిగా వాడుత్ేండటేం చూస్తుేంటాేం.
కుమ్మరుల ఆదాయేం పెేంచటానిక ఖ్దీ, గ్రామీణ 

కుమ్మరుల ఆర్థి క సాధికారత 
దిశగా ప్ర భుత్వం వార్కి 
17,000 విద్యుత్ సారెలు 

పవంపిణీ చేస్త వంది.

పరిశ్రమల సేంసథా (కెవిఐసి) దావారా ప్రభుతవాేం 17,000 
విదు్యత్ స్ర (కుమ్మరి చక్రేం) లు పేంపిణీ చేసే 
కార్యక్రమాని్న వేగవేంతేం చేసిేంది.  75000 మేందిక లబి్ధ 
చేకూరచి ఈ కార్యక్రమేం ప్రధాన మేంత్రి సవాయేం సమతృద్ధ 
భారత్ ప్రచారాని్న మరిేంత శకతుమేంతేం చేస్తుేంది.

కేేంద్ర హేం మేంత్రి అమిత్ ష్ గుజరాత్ రాష్రిేంలో తన 
నియోజకవరగామైన గాేంధీనగర్ లో మటిటుపాత్ల తయారీలో 
శక్షణ పొేందిన 100 మేంది కుమ్మరులకు 2020 జులై 
24న విదు్యత్ స్రలు పేంపిణీ చేశారు. ఈ సేందర్ేంగా 
ఆయన మాటాలా డుతూ ‘‘ఈ కులవతృతితులో ఉన్న మన 
సదరసదరీమణులు భారత కళా నైపుణా్యనిక వాహకులు. 
ఇప్పుడు టెకా్నలజీ దావారా వాళ్ళ ఉత్తితు స్మరాథా యాని్న 
పెేంచుత్నా్నేం. ఇది వాళ్ళ జీవిత్ని్న సౌకర్యవేంతేం 
చేస్తుేంది.’’ అనా్నరు.

‘‘కుమ్మరుల స్ధికారత్ పథకేం కేంద సేంప్రదాయ 
మతృణ్మయ పాత్ల తయారీ కళన పునరుద్ధరిేంచటానిక పేద 
కుమ్మరులకోసేం కెవిఐసి అదు్తేంగా కతృష్చేసతుేంది’’ అని 
ష్ అభనేందిేంచారు. 

ద్శేంలోని స్ేంప్రదాయ హసతుకళలన స్సేంపన్నేం 
చేసూతు, కళాకారులు తమ వ్యకతుగత నైపుణా్యని్న 
పెేంపొేందిేంచుకోవాలని ప్రధాన మేంత్రి కల అని ఆయన 
అనా్నరు.

ద్శేంలో దాదాపు 4 కోటలా మేంది కుమ్మరులు ఉనా్నరని 
కెవిఐసి చైర్మన్ వి.కె. సకేస్నా గురుతు చేశారు. విదు్యత్ స్ర 
వలన ఒకోకు కుమ్మరి నెలసరి ఆదాయేం రూ. 3000 నేంచి 
స్మారు రూ. 12000 కు పెరిగేందనా్నరు.   n

శక్తి
కుమ్మరులకు

సంప్రదాయ వృతి్త కళాకారుల స్ధకారత
•  విదు్యత్ స్రలతో 2 కోటలా మటిటు మేంతలు తయారు చేస్తుేండగా 
అవి 400 రైలేవా సేటుషనలాలో అమ్మత్నా్నరు
•  కుమ్మరుల స్ధికారత పథకేం కేంద వారి నెలసరి ఆదాయేం 
రూ. 3000 నేంచి  రూ. 12000 కు పెరిగేంది.
• సేంప్రదాయ పద్ధతిలో 800 కలోల  మటిటుని బేంక మటిటుగా 
మారచిటానిక 5 రోజులు పడిత, విదు్యత్ స్రతో కేవలేం 5 గేంటలే 
పడుత్ేంది.  
•   కుమ్మరుల ఉత్త్తులు అమ్మటానిక రైలేవాలు అతిపెదదే వేదిక
• ఈ పథకాని్న రాజస్థా న్, మధ్యప్రద్శ్, హమాచల్ ప్రద్శ్, 
ఉతతురప్రద్శ్, బీహార్, మహారాష్రి, పశచిమ బ్ేంగాల్, జమ్్మ-కాశీ్మర్, 
లదాదే ఖ్, హరా్యనా, గుజరాత్, తమిళనాడు, ఒడిశా, తెలేంగాణ లలో 
అమలు చేస్తునా్నరు

స్మాజిక అంశం చేతివృతి్త కళాకారులక స్ధకారత
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శక్తి
కుమ్మరులకు మురికి లేని భారత్

స్వచ్ఛతను ఒక ప్ర జా ఉద్యమంగా 
మార్చిన ప్ర జలకు ప్ర ధాని అభినందన; 
రాజ్ ఘాట్ లో రాష్టి రీయ స్వచచితా 
కంద్ర ం పా్ర రంభం

న్్య ఢిల్లాలో రాజ్ ఘాట్ వదదే  2020 ఆగస్టు  8న 
రాష్ట్రియ సవాచచిత్ కేేంద్రాని్న ఆవిషకురిసూతు,  

మరికని భారతద్శేం వదిలి వెళా్ళలని (గేందగీ, భారత్ ఛోడో)  
ప్రధాన మేంత్రి పిలుపునివవాటేం ద్శానికక అదు్త క్షణేం.  
గాేంధీ స్మకృతి, దర్శన్ సమితి లో ‘సవాచచి భారత్ మిషన్’ మీద  
సేంభాషణా పూరవాక అనభూతిక ఈ కేేంద్రేం ఒక నిలయేం. ఈ 
సేందరా్నిక ఒక ప్రత్యకత సమకూరటానిక కారణేం అద్ రోజు 
1942లో మహాత్్మగాేంధీ బ్రిటిష్ వలసపాలనకు వ్యతిరకేంగా 
‘కవాట్ ఇేండియా’ ఉద్యమాని్న ప్రారేంభేంచారు. 

పేదరికం- కివాట్ ఇండియా!

బహిరంగ మలవిసర్జన- కివాట్ ఇండియా!

నీళ్లకోసం నడక - కివాట్ ఇండియా!

ఒకస్ర వాడే పా్లసి్టక్-కివాట్ ఇండియా!

వివక్ష ధోరణి-కివాట్ ఇండియా!

అవినీతి-కివాట్ ఇండియా!

బీభత్సం, హింస;కివాట్ ఇండియా!

ఇప్పుడు...

గందగీ భారత్ ఛోడో

రాష్ట్రియ సవాచ్ఛత్ కేేంద్రాని్న ప్రధాని మొదటి స్రిగా 2017 ఏప్రిల్ 

10న గాేంధీజీ చేంపారణ్ సత్్యగ్రహ శత్బిదే వేడుకల సేందర్ేంగా 
ప్రకటిేంచారు. 
ర్ష్టట్రయ సవాచ్ఛత్ కేంద్రంలో పర్యటన

రాష్ట్రియ సవాచ్ఛత్ కేేంద్రేంలో డిజిటల్, బహరేంగ నిరా్మణాలు 
సమత్లేంగా ఉనా్నయి. ద్శేంలో 2014 లో 50 కోటలా మేంది 
మలవిసరజానకు బహరూ్మిక వెళ్్ళ పరిసిథాతి నేంచి 2019 నాటిక 
పూరితుగా మారిపోయిన క్రమాని్న ఇేందులో ప్రదరి్శేంచి చూపారు. 
పాఠశాల విదా్యరుథిలతో సంభాష్ణ

మొతతుేం రాష్ట్రియ సవాచచిత్ కేేంద్రేంలో కలియతిరిగన అనేంతరేం ప్రధాని 
కదిదేసేపు అకకుడి స్వనీర్ కేేంద్రాని్న సేందరి్శేంచారు. ద్శేంలోని అని్న 
రాష్్రి లు, కేేంద్రపాలిత ప్రాేంత్లకు ప్రాతినిధ్యేం వహసూతు ఢిల్లా నేంచి 
వచిచిన 36 మేంది విదా్యరుథాలతో యాేంఫీథియేటర్ లో భౌతిక దూరేం 
పాటిసూతు ఆయన సేంభాష్ేంచారు. 
జాతినుదేదుశ్ంచి ప్రసంగం

సవాచచి భారత్ మిషన్ స్గన తీరున గురుతు చేస్కుేంటూ ప్రధాన 
మేంత్రి  రాష్ట్రియ సవాచ్ఛత్ కేేంద్రాని్న మహాత్్మగాేంధీక శాశవాత 
నివాళిగా అేంకతేం చేశారు.  సవాచచితన ఒక ప్రజా ఉద్యమేంగా 
మారిచిన భారత ప్రజలన అభనేందిసూతు భవిష్యత్తులో కూదా ఇద్ 
సూ్ఫరితు కనస్గేంచాలని కోరారు.   n

సవాచచి భారత్ మిషన్ 
కోసేం 

కు్య ఆర్ కోడ్ స్కున్ 
చేయేండి

సవాచ్ఛ భారత్ఉద్యమ ప్తిపదికన 

https://www.youtube.
com/watch?time_co
ntinue=524&v=a4pr
Z00teqk&feature=e

mb_logo  

Status of 
sanitation 
in India
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పన్ను చెలి్ల ంపు విధానలలో భారీ 
సంసకురణలన్ ప్ర భుతవాం

పా్ర రంభించంది. ‘నిజాయితీ’గ 
పన్నులు చెలి్ల ంచేవారికి 

సముచతమమై న
వేదికన్ అందిస్్త  ఈ చర్య 

తీసుకుననురు.

పన్నల విధిేంపు విధానేంలో (విధాన 
స్థా యిలో) భారీ సేంసకురణలన ప్రభుతవాేం 
చేపటిటుేంది. మౌలిక సదుపాయాల 

స్థా యిలో సేంసకురణలకు అనగుణేంగా ప్రత్యకేంచి, 
ఆదాయపన్న వివరాలు సమరి్ేంచే ప్రక్రియకు 
సేంబేంధిేంచి ఈ సేంసకురణలన ప్రవేశపెటాటు రు.  
‘నిజాయితీగా పన్న చలిలాేంచే వారిని గౌరవిసూతు, ఒక 
ప్రత్యక వేదికన’ ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2020వ 
సేంవతస్రేం ఆగస్టు  13న ప్రారేంభేంచారు. పన్న 
చలిలాేంపుదారులకు ఆదాయపన్న శాఖకు మధ్య ఎలేంటి 
మానవ మధ్యవరితుతవాేం లేకుేండా ఫేస్ లెస్ మదిేంపు 
విధానేం, పన్న చలిలాేంపు దారుల చారటుర్ వేంటివి ఈ 
వేదికలో ఉనా్నయి. 

ఈ సేందర్ేంగా ప్రధాన మేంత్రి మాటాలా డుతూ, ఫేస్ 
లెస్ అసెసె్మేంట్, పన్నచలిలాేంపుదారుల చారటుర్ వెేంటనే 
అమలులోక వచిచినట్టు గా ప్రకటిేంచారు. ఫేస్ లెస్ అప్్లు 
విధానేం ద్శేంలో పౌరులేందరికీ అేందుబాట్లోక 2020 
సెపెటుేంబర్ 25న పేండిట్ దీనదయాళ్ ఉపాధా్యయ జయేంతి 
నేంచి ద్శవా్యపతుేంగా పౌరులకు అేందుబాట్లోక వస్తుేందనా్నరు. 
చలిలాేంపుదారుల ఆత్మవిశావాస్ని్న ఇనమడిేంపజేయడమే 
లక్షష్ేంగా, వారు ధైర్యేంగా నిలబడేల కతతు పన్నల విధానాని్న 
రూపొేందిేంచినట్టు  ప్రధాని చపా్రు.

పన్న విధానేం స్ఫీగా, ఆేందోళనా రహతేంగా, వ్యకుతుల 
ప్రమేయేం లేనిదిగా రూపొేందిేంచడమే ప్రస్తుత సేంసకురణల లక్షష్మని 
ప్రధాని చపా్రు. పన్న చలిలాేంపుదారు సమస్య పరిషకురిేంచేదిగా, 

పారదర్శకపన్నులవిధానం
నిజాయితీపరులకుగౌరవం

పనుని విధానం కొత్త పనుని చెలి్లంపుదారుల చార్టర్

మరిని్న ఇబ్బేందులకు గురి చేయకుేండా పన్న చలిలాేంపునకు 
కట్టు బడి స్ఫీ విధానేం ఉపకరిస్తుేందనా్నరు. వ్యకుతుల 
ప్రమేయేం లేని పన్న గురిేంచి ప్రధాన మేంత్రి ప్రస్తువిసూతు, 
పన్న వివరాల పరిశీలన, నోటీస్ జారీ, సరవా మదిేంపు వేంటి 
అని్న అేంశాలోలా , చలిలాేంపుదారుకు, ఆదాయేం పన్న అధికారిక 
మధ్య నేరుగా ఎలేంటి సేంబేంధాలు ఉేండబోవనా్నరు. 

పన్న వివరాలన పరిశీలిేంచిన కేస్లు గత నాలుగేళలాలో 
కనీసేం నాలుగు రట్లా  తగాగా యని ప్రధాని అనా్నరు. 2012-
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13లో 0.94 శాతేం ఉన్న ఈ కేస్లు 2018-19లో 0.26 
శాత్నిక తగాగా యని దీని్న బటిటు చూసేతు, పన్న చలిలాేంపు వివరాలు 
దాఖలు చేసేవారిపై ప్రభుతవా విశావాస్నిక ఇద్ నిదర్శనమనా్నరు. 
పన్న యేంత్రాేంగేం రూపకల్నతో కతతు పరిపాలనా నమ్నాన 
ద్శేం గత ఆరళలాలో చూసిేందని, ప్రభుతవాేం తీస్కున్న చర్యలతో 
ఆదాయపన్న వివరాలన దాఖలు చేసే చలిలాేంపుదారుల సేంఖ్య గత 
ఆరు, ఏడేళలాలో 2.5 కోట్లా  పెరిగేందని ప్రధాన మేంత్రి తెలిపారు.

ఫేస్ లెస్ పనుని మదింపు

• స్థా నిక పన్న అధికారి తన 
ప్రాేంతేం పరిధిలోని కేస్న 
మదిేంపు చేసే అవకాశేం 
ఉేండదు.
• కేేంద్రీకరిేంచిన డిజిటల్ 
ప్రక్రియ దావారా కేస్ 
కేటాయిేంపు జరుగుత్ేంది. 
అేంటే, ఈ ప్రక్రియలో 
ఏ అధికారికైనా కేస్న 
కేటాయిేంచే అవకాశేం 
ఉేంట్ేంది.
• పన్న మదిేంపున మ్డు 
బతృేందాలు చేపడత్యి. 
మొదటి బతృేందేం మదిేంపున 
ప్రారేంభస్తుేంది. రేండవ 
బతృేందేం దాని్న సమీక్షిస్తుేంది. 
చివరి బతృేందేం ప్రక్రియన 
పూరితు చేస్తుేంది.

ఫేస్ లెస్ అప్్పలు
• ఏ నోటీస్పై అయినా కోరుటులో 
అప్్లు చేస్కునే హకుకు పన్న 
చలిలాేంపుదారుకు ఉేంట్ేంది. అయిత, 
చలిలాేంపుదారుకు, అధికారిక నేరుగా 
ఒకరి మఖేం మరొకరిక తెలిసే 
అవకాశేం ఉేండదు.
• ఏవైనా సమస్యలు, వివాదేం ఉేంటే 
సదరు అధికారిపై పన్న చలిలాేంపుదారు 
ఫిరా్యదు చేయవచుచి. కసటుమర్ కేర్ 
నేంబర్ దావారా లేదా info.mfin@
govt.mt అనే ఈ మెయిల్ ఐడి, లేదా 
http://www.finance.govt.mt అనే 
పోరటుల్ దావారా పై అధికారిక ఫిరా్యదు 
చేయవచుచి.
• ఫిరా్యదు చేసే వారిక, పరిష్కురానిక 
వచేచి అధికారిక ఒకరికకరు తెలిసే 
అవకాశేం ఉేండదు. నిరదేశేంచిన 
గడువులోగా ఫిరా్యదు కూడా 
పరిష్కురమవుత్ేంది.

ప్రయోజనాలు

“బా్యేంకేంగ్ కార్యకలపాల లేనిచోట, బా్యేంకేంగ్ న 
ప్రవేశపెటటుడేం, భద్రత లేనిచోట భద్రతన కలి్ేంచడేం, నిధులు 
లేనిచోట్కు నిధులేందిేంచడేం” వేంటి అేంశాలపై ప్రభుతవాేం గత 
ఆరళలాలో దతృష్టుని కేేంద్రీకరిేంచిేందనా్నరు. “నిజాయితీ పరులన 
గౌరవిేంచడేం” వారిక సమచిత వేదిక కలి్ేంచడేం ఈ చర్యలోలా  
భాగమేననా్నరు.

జాతి నిరా్మణేంలో పన్న చలిలాేంపుదారుల పాత్ 
అభనేందనీయమని, వారి జీవిత్లన సౌకర్యవేంతేం చేయడేం 
ప్రభుతవా బాధ్యతని ప్రధాన మేంత్రి అనా్నరు. “నిజాయితీ 
పరుడైన పన్న చలిలాేంపుదారు జీవితేం సౌకర్యవేంతమైనపుడు 
అతన మేందడుగు వేస్తుడు. ద్శేం కూడా మేందుకు 
పురోగమిస్తుేంది” అని ప్రధాని అనా్నరు.

ఎప్పుడో స్వాతేంత్్య్రనిక పూరవాేం సతృష్టుేంచిన ఇదివరకటి 
పన్న వ్యవసథాకు ప్రాథమికమైన సేంసకురణలు చేపటటువలసిన 
అవసరేం ఉేందనా్నరు. స్వాతేంత్య్రేం తరావాత చేసిన 
మారు్లు కూడా పన్న వ్యవసథా ప్రాథమిక సవాభావాని్న 
సవరిేంచలేకపోయాయనా్నరు. త్జాగా తీస్కువచిచిన 
చటాటు లతో పన్న వ్యవసథాపై నా్యయపరమైన భారేం తగుగా త్ేందని 
చపా్రు. హైకోరుటులో దాఖలు చేసే కేస్లకు కోటి రూపాయలన, 
స్ప్ేంకోరుటులో దాఖలుకు పరిమితిని రేండు కోటలా వరకూ 
పరిమితి విధిేంచారు. కోరుటులతో నిమితతుేం లేకుేండా కేస్లన 
పరిషకురిేంచుకువేేందుకు ‘‘వివాద్ సే విశావాస్’’  వేంటి పథకాలు 
దోహదపడత్యని ప్రధాని తెలిపారు. 

పన్న శాలా బుల హేత్బదీ్ధకరణన ప్రధాన మేంత్రి ప్రస్తువిసూతు, 
ఐదు లక్షల రూపాయల ఆదాయేం వరకూ ఎలేంటి పన్న 
లేదని, మిగలిన శాలా బుల పన్న రట్ కూడా తగగాపోయిేందని 
అనా్నరు.

ద్శేంలోని 130 కోటలా మేంది జనాభాలో కేవలేం కోటిన్నర 
మేంది మాత్మే పన్న చలిలాస్తునా్నరన్న విషయేం ఎవరూ 
కాదనలేని సత్యమని, ప్రజలు ఆత్మశోధన చేస్కుని పన్న 
బకాయిలన చలిలాేంచేేందుకు మేందుకురావాలని ప్రధాన 
మేంత్రి విజఞాపితు చేశారు. అప్పుడే ద్శేం స్వావలేంబన దిశగా 
స్గుత్ేందని, ఆత్మనిర్ర భారత్ గా రూపొేందుత్ేందని 
ఆయన అనా్నరు.  n

పన్న సేంసకురణలపై 
ప్రధానమేంత్రి పూరితు 

ప్రసేంగేం కోసేం 

కూ్యఆర్ కోడ్ న స్కున్ 
చేయేండి.

https://www.youtube.
com/watch?time_co
ntinue=4&v=5fIQe
IjUJWk&feature=e

mb_logo   

• రూపాయలు కోట్లలో ఆదాయపనుని రిటరునిల దాఖలు 
వివర్లు 2014-2020
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రంగానికినవోదయంరంగానికినవోదయం
వ్యవస్య

2024వ సేంవతస్రానికలలా  రైత్ల ఆదాయాని్న రటిటుేంపు 
చేయాలన్న లక్షష్ేంతో ప్రభుతవాేం తీస్కుేంట్న్న పలు 
చర్యలోలా  భాగేంగా, ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 

2020 ఆగస్టు  9న ఒక కతతు పథకాని్న ప్రారేంభేంచారు. లక్ష కోటలా 
రూపాయలతో వ్యవస్య మౌలిక సదుపాయాల నిధి పేరిట 
రైత్లకు ఆరిథాక సహాయేం అేందిేంచే సదుపాయాని్న ప్రధాన మేంత్రి 
ప్రారేంభేంచారు. స్మాజిక, సమ్హ వ్యవస్య సదుపాయాలన, 
పేంట దిగుపడి అనేంతరేం వ్యవస్య మౌలిక సదుపాయాలన 
సమకూరచి కతృష్లో భాగేంగా, రైత్లకు ప్రాథమిక వ్యవస్య 
సహకార సేంఘాలకు, వ్యవస్య ఉత్తితు సేంఘాలకు ఈ పథకేం 

అేండగా ఉేంట్ేంది. 
రైత్లు తమ ఉత్త్తులన నిలవా చేసి, ఎకుకువ ధరకు 

విక్రయిేంచగలుగుత్రు కాబటిటు తమ పేంటలకు మరిేంత ఎకుకువ 
ధరన స్ధిేంచుకోవడానిక అవకాశేం ఉేంట్ేంది. వతృధాన 
తగగాేంచడానిక, అదనపు విలువన పొేందడానిక కూడా వలుేంట్ేంది. 
ఈ పథకేం ఆమోదిేంచిన 30 రోజులోలా  వెయి్య కోటలా రూపాయలు 
2,280క పైగా వ్యవస్య ఉత్్దక సేంఘాలకు విడుదలయా్యయి. 

ఈ పథకేం ప్రారేంభోతస్వాని్న వడియో కాన్ఫరన్స్ దావారా 
నిరవాహేంచారు. లక్ష మేంది రైత్లు, వ్యవస్య ఉత్తితు సేంఘాలు, 
సహకార సేంఘాలు, ప్రాథమిక వ్యవస్య సహకార సేంఘాలు, 

ప్ర భుతవాం చేపట్్ట న 

సంసకురణలు, 

వ్యవస్య రంగంలో 

కొత్త  అభివృదిధి  శకానికి 

నందిపలుకుతాయి.  

ర్ై తుల జీవనోపాధిపై  

ప్ర భుతావానికి ఉనను 

చత్త శుదిధి కి కూడా ఈ 

సంసకురణలే నిదర్శనం

పి.ఎం. కిస్న్ పథకం ప్రయోజనాలు
2019వ సేంవతస్రేం ఫిబ్రవరి నెల 24న ప్రారేంభమైన పి.ఎేం. 
కస్న్ పథకేం కేంద అరుహులైన రైత్లకు సేంవతస్రానిక 6వేల 
రూపాయల చొప్పున అేందిస్తురు. మ్డు సమాన వాయిదాల 
రూపేంలో నగదు బదిల్ దావారా ఈ ప్రయోజనేం రైత్లకు (కని్న 
మినహాయిేంపులకు లోబడి) అేందుత్ేంది. రైత్ల వ్యవస్య 
సేంబేంధమైన అవసరాలకు, కుట్ేంబానిక చేదోడుగా ఈ 
ప్రయోజనేం అేందిస్తురు. యునైటెడ్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్ (యు.
పి.ఎ.) ప్రభుతవాేం 72 వేల కోటలా రూపాయల రైత్ల రుణాని్న 
మాఫీ చేసి కర్జా మాఫీ మారగాేంలో నడవగా, ఎన్.డి.ఎ. ప్రభుతవాేం 
రుణేంతో సేంబేంధేంలేని కర్జా మకతు పద్ధతిని అమలు చేసిేంది.

వ్యవస్యం రైతులక సహాయ హస్తం

వ్యవస్య మౌలిక సదుపాయాల న్ధ
• ఇది మధ్యకాల, దీర్ఘకాల రుణ సహాయ సదుపాయ పథకేం. పేంట దిగుబడి 

అనేంతరేం వ్యవస్య ఉత్త్తుల నిలవా నిరవాహణా సదుపాయాల ఏరా్ట్లో 
పెట్టు బడిక, సమ్హ వ్యవస్య ఆస్తులన సమకూరుచికోవడానిక రుణ 
సదుపాయేం కలి్స్తుేంది. వడీడులో కేంత భాగాని్న ప్రభుతవామే చలిలాేంచే పద్ధతి 
(ఇేంటరస్టు సబ్ వెన్షన్), క్రెడిట్ గా్యరేంటీ దావారా ఈ పథకేం దావారా రుణేం 
అేందిస్తురు.

• ఈ పథకేం గడువు 2020వ సేంవతస్రేం నేంచి 2029వ సేంవతస్రవరకూ 
ఉేంట్ేంది.

• ఈ పథకేం కేంద బా్యేంకులు, ఆరిథాక సేంసథాలు లక్ష కోటలా రూపాయలమేర రుణాలు 
అేందిస్తుయి. సేంవతస్రానిక 3శాతేం ఇేంటరస్టు సబ్ వెన్షన్, సి.జి.టి.ఎేం.ఎస్.ఇ. 
పథకేం కేంద క్రెడిట్ గా్యరేంటీ పద్ధతిలో గరిషటుేంగా 2 కోటలా రూపాయల వరకూ 
రుణాలు ఇస్తురు.
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ద్శవా్యపతుేంగా ఉన్న పౌరులు ఈ కార్యక్రమేంలో పాలుపేంచుకునా్నరు. 
పి.ఎేం. కస్న్ పథకేం కేంద ఎనిమిదిన్నర కోటలా మేంది రైత్లకు 

17వేల కోటలా రూపాయల ఆరవ విడత మొత్తుని్న కూడా ప్రధాని ఈ 
కార్యక్రమేంలో విడుదల చేశారు. ఈ పథకానిక సేంబేంధిేంచి నగదు 
ప్రయోజనాని్న రైత్ల ఆధార్ లిేంక్డు బా్యేంకు ఖ్త్లకు నేరుగా బదిల్ 
చేశారు. దీనితో ఈ పథకేం ప్రారేంభమైనప్టి నేంచి ఇప్టి వరకూ 
పది కోటలా మేందిక పైగా రైత్లకు 90వేల కోటలా రూపాయల నగదు 
ప్రయోజనేం అేందిేంది.

ప్థమిక వ్యవస్య పరపతి సంఘాలతో 
ప్రధాన మంత్రి సంభాష్ణ
ఈ కార్యక్రమేంలో పాలు పేంచుకున్న కరా్ణ టక, గుజరాత్, 
మధ్యప్రద్శ్ రాష్్రి లకు చేందిన వివిధ ప్రాథమిక వ్యవస్య పరపతి 
సేంఘాల ప్రతినిధులతో ప్రధాన మేంత్రి వడియో కాన్ఫరన్స్ దావారా 
మచచిటిేంచారు. తమ ఉత్్దనలకు మరిేంత ఎకుకువ ధరన 
పొేంద్ేందుకు, గ్దామలు నిరి్మేంచదలుచుకునా్నమని, గ్రేడిేంగ్ 
స్రిటుేంగ్ యూనిటలాన ఏరా్ట్ చేయదలచుకునా్నమని ఆయా పరపతి 
సేంఘాలోలా  సభు్యలైన రైత్లు ప్రదానమేంత్రిక వివరిేంచారు.
వ్యవస్యాన్కి ఆరిథిక ప్రోత్్సహం

ప్రాథమిక వ్యవస్య పరపతి సేంఘాలతో సేంభాష్ేంచిన అనేంతరేం 
ప్రధాన మేంత్రి మాటాలా డుతూ, రైత్లకు, వ్యవస్య రేంగానిక ఈ 
పథకేం ప్రయోజనేం అేందిేంచగలదన్న ఆత్మవిశావాసేం వ్యకతుేం చేశారు. 

వ్యవస్య మౌలిక సదుపాయాల 
నిధి పథకేంపై ప్రధానమేంత్రి 

ప్రసేంగేం కోసేం
కూ్యఆర్ కోడ్ న స్కున్ చేయేండి.

రైత్లకు, వ్యవస్య రేంగానిక ఈ పథకేం ఆరిథాక ప్రోత్స్హేం 
అేందిస్తుేందని, ప్రపేంచ వేదికపై పోటీపడే స్థా యిక భారతద్శేం 
స్మరథాయాేం పెరుగుత్ేందని అనా్నరు.  

పేంట దిగుబడి అనేంతరేం గడడుేంగులోలా  దిగుబడుల నిలవా, 
శీతల్కరణ గడడుేంగుల ఏరా్ట్, ఫుడ్ ప్రాసెసిేంగ్ వేంటి అేంశాలోలా  
పెట్టు బడులు పెటేటుేందుకు మనద్శానిక ఎేంతో అవకాశేం ఉేందని, 
సేేంద్రియ ఆహార, ఫోరిటుఫైడ్ ఆహార రేంగాలోలా  ప్రపేంచ స్థా యిలో 
ఉనికని చాట్కునే స్మరథాయాేం ఉేందని ప్రధాన మేంత్రి అనా్నరు. 
వ్యవస్య రేంగేంలో స్టు రటుప్ కేంపెనీలు పెటటుడానిక ఈ పథకేం 
అవకాశేం కలి్స్తుేందనా్నరు. స్టు రటుప్ కేంపెనీలు తమ కార్యకలపాలు 
వేగర పరిచేేందుకు, ద్శేంలోని అని్న ప్రాేంత్లోలా ని రైత్లకు చేంతకు 
అవి చేరేందుకు అవకాశేం ఉేంట్ేందనా్నరు. 

ఈ పథకేం కేంద విడుదలైన నిధులు, అద్ రోజున పలు ద్శాల 
జనాభాకు సమానమైన ద్శ జనాభాకు అేందాయేంటే ఈ పథకేం 
పరిధి ఎేంత విసతు తృతమైనదో అరథాేంమవుత్ేందనా్నరు.  n

కిస్న్ రైల్:

ప్రభుత్ం ప్రారంభంచిన మొదటి 
కిసాన్ రైలు మహారాషట్రలోని దేవలాలీ 
నంచి బీహార్ లోని దానాపూర్ వరకూ 
నడుస్తంది. నాసిక్ రోడుడు, మనామాడ్, 
జలగావ్, భుసవాల్, బురాహాన్ పూర్, 
ఖండ్్, ఇటార్సీ, జబల్ పూర్, కాట్నీ, 
సాత్నీ, మణిక్ పూర్,   ప్రయాగ్ 
రాజ్, చెవోకీ, పండిట్ దీనదయాళ్ 
ఉపాధ్యాయ్ నగర్, బకసీర్ స్టేషన్ల 
దా్రా ప్రయాణిస్తంది. టననీ బరువైన 
సరుకు రవాణాకు గరిషటేంగా 4,001 
రూపాయలు చార్జీ వసూలు చేసా్తరు. 
పాలు, కూరగాయలు, పండు్ల వంటి 
సరుకులన రవాణా చేస్ ఈ రైలు 
జాతీయ శీతలీకరణ గిడడుంగులకు 
సరఫరా చేస్ జాతీయ గొలుసకట్టే 
వయావస్థలో కీలకపాత్ర పోషిస్తంది. 
రైతులకు తమ ఉత్పతు్తలకు 

సరైన ధర లభంచేందుకు ఇది 
దోహదపడుతుంది.

సమా్మన్ న్ధ:

ఈ పథకం దా్రా 10 కోట్ల మందికి 
పైగా రైతులకు 90 వేల కోట్ల 
రూపాయలన బదిలీ చేశారు.

ఉత్పతి్త:

కోవిడ్-19 సంక్షోభం ఉనానీ 295.67 
మిలియన్ టననీల ఉత్పత్్త జరగవచ్చని 
అంచనా వేశారు. అంటే 3.7శాతం 
ఎకుకువ. 2019-20లో ఇది 2.9 
శాతంగా నమోదంది.

స్్టర్టప్:

వయావసాయ రంగానికి సంబంధంచిన 
346 సాటేరటేప్ సంస్థలకు 3,671.75 లక్షల 
రూపాయల నిధ.

ఉదా్యనవన పంటల స్గు:

గత ఐదేళ్లలో ఉదాయానవన పంటల 
సాగులో 10,500 కోట్ల రూపాయలు 
పెట్టేబడి.

సంప్రదాయ వ్యవస్య అభివృదిధి:

స్ంద్రియ వయావసాయం కింద 
దాదాపు 6 లక్షల హెకాటేర్లలో పంటల 
సాగు జరుగుతంది. అదనంగా 25 
లక్షల హెకాటేర్ల విస్్తర్ంలో స్ంద్రియ 
వయావసాయం చేపటేటేందుకు పథకం 
సిద్ం చేశారు.

నాటు్ల పడిన ప్ంతం పరిగింది:

ఖర్ఫ్ స్జన్ లో నాట్్ల పడిన ప్రాంతం 
13.92 శాతం పెరిగింది. నాట్్ల వేసిన 
ప్రాంతం 774.37 హెకాటేర్ల విస్్తర్ం 
నంచి 882.18 హెకాటేర్ల విస్్తరా్నికి 
పెరిగింది.
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నవ భారత్వన్ కోసం 
జాత్య విదా్య విధానం

జాత్య విదా్య విధానం కొత్త జాతి న్ర్్మణాన్కి పునాది 
వేస్తంది. విద్య, నైపుణా్యల దావార్ యువతక స్ధకారత 
కలి్పస్్త కొత్త జాతి న్ర్్మణమే లక్షష్ంగా, దేశాన్ని న్తన 
తరహా అభివృదిధి వైపు అడుగులు వేయించేల విదా్య 
విధానం రూపొందింది.

మాజీ రాష్రిపతి డాకటుర్ సరవాపలిలా రాధాకతృష్ణన్ 
జయేంతి దినమైన సెపెటుేంబరు 5వ తదీని 
ఉపాధా్యయ దినోతస్వేంగా జరుపుకుేంటాేం. 

విద్య అనేది స్మాజిక, ఆరిథాక, స్ేంసకుకృతిక మారు్కోసేం 
ఉపకరిేంచే స్ధనేంగా డాకటుర్ రాధాకతృష్ణన్ అభవరి్ణేంచారు. 

ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ భావనలోని తత్వాని్న మరిేంత 
మేందుకు తీస్కెళాలా రు. “మన విదా్యరుథాలు ప్రపేంచ పౌరులయే్యల, 
మరో వైపు వారు తమ మ్లలకు కట్టు బడి ఉేంటూ, మ్లేంతో 
అనసేంధానేంగా కనస్గేల చూస్కోవాలి.” అని ప్రధాన మేంత్రి 
అనా్నరు. 2020వ సేంవతస్రపు జాతీయ విదా్య విధానేం ఇద్ 
భావనన ప్రతిబిేంబిసతుేంది.

అభవతృది్ధక పునాది
ఉన్నత విద్యపై 2020వ సేంవతస్రేం ఆగస్టు  7 జరిగన 

సమే్మళనేంలో ప్రధాన మేంత్రి మాటాలా డుతూ, జాతీయ 
విదా్య విధానేంపై ఆరోగ్యకరమైన వాదోపవాదాలు 
జరుగుత్నా్నయనా్నరు. న్తన విదా్య విధానేం నవ భారత్వని 
నిరా్మణానిక పునాదులు వేసిేందనీ, ద్శాని్న మరిేంత బలోపేతేం 
చేసేేందుకు యువతకు అవసరమైన విద్యన, నైపుణా్యలన 
అేందిేంచబోతోేందనీ అనా్నరు. వారు న్తన అభవతృది్ధ శఖరాలకు 
చేరుకునేేందుకు, గరిషటు

స్థా యిలో అవకాశాలు అేందిపుచుచికునేేందుకు తగన 
స్ధికారతన కలి్ేంచడమే లక్షష్ేంగా విదా్యవిధానేం 
రూపొేందిేందనా్నరు.

భారతీయ విదా్యవిధానేం చాలకాలేం ఎలేంటి మారు్ లేకుేండా 
సతుబుదే గా ఉేండిపోయిేందనీ, సమతూకేం లేని ప్రాధాన్యతలతో డాకటుర్, 
ఇేంజినీర్, లేక లయర్ అవడేంపై దతృష్టుని కేేంద్రీకరిేంచేవారనీ, 
ఆసకతు, స్మరథాయాేం, డిమాేండ్ ప్రాతిపదికగా ఎలేంటి ప్రణాళికా 
ఉేండేది కాదనీ, ప్రధాన మేంత్రి అనా్నరు. విద్యపై విశవాకవి 
రవేంద్రనాథ్ టాగూర్ ఆశయాలన కూడా జాతీయ విదా్య విధానేం 
ప్రతిబిేంబిసతుేందనీ, ప్రకతృతితో శాేంతియుతేంగా, స్మరస్యేంగా 
జీవిేంచడమే లక్షష్ేంగా ఉేండాలని టాగూరు పేరొకునా్నరని ప్రధాని 
తెలిపారు. పరిపూర్ణమైన అధ్యయన మారాగా ని్న జాతీయ విదా్య 
విధానేం విజయవేంతేంగా స్ధిేంచిేందని మోదీ చపా్రు.

స్ధికార సమాజ నిరా్మణేం
రేండు పెదదే ప్రశ్నలన దతృష్టులో పెట్టు కుని విదా్య విధానాని్న 

రూపకల్న చేశారు: విదా్య వ్యవసథా యువతలోని సతృజనాత్మకతన, 
జిజాఞా సన, చితతుశుది్ధతో కూడిన జీవితేంపై అభలషన ప్రేరపిేంచే 
విధేంగానే ఉేందా? ద్శేంలో స్ధికారత కలిగన సమాజ 
నిరా్మణానిక దోహదపడే విధేంగానే ఉేందా? అన్నవి ప్రశ్నలు. 
అయిత, ఈ రేండు అేంశాలకూ విదా్య విధానేం ప్రాధాన్యేం 
ఇచిచిేందన్న సేంతతృపితుని ప్రధాన మేంత్రి వ్యకతుేం చేశారు.

జాతీయ విదా్య విధానేం సూథా లేంగా మహాత్్మగాేంధీ ప్రబోధిేంచిన 

విదా్యవంతుడైన వ్యకి్త, సృజనాత్మకత 
కలిగి ఉండి, చారిత్రక పరిసిథితులతో, 

ప్కృతిక ప్రతిక్లతలతో 
పోర్డగలిగి ఉండాలి.

-డాక్టర్ సరవాపలి్ల ర్ధాకృష్్ణన్
భారత మాజీ ర్ష్ట్రపతి

విద్య
అందరికీ అవకాశం
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తతవాేం నేంచి రూపొేందిేంది. ‘‘నయీ త్ల్మ్’’ లేదా ఆదునిక విద్య, 
ఏదో ఒక వతృతితు కోసేం శక్షణ ఇవవాడేం మాత్మే కాదని, మరిేంత 
మానవతవాేంతో మనిష్ ఎదగడమేనని గాేంధీజీ చపా్రు.  సిసలైన 
విద్య అనేది అేందరికీ స్లభేంగా అేందుబాట్లో ఉేండాలని, ప్రతి 
ఒకకురికీ తమ దైనేందిన జీవితేంలో ఉపయోగపడేల ఉేండాలని 
గాేంధీజీ అభప్రాయపడాడు రు.

ప్రపేంచ పౌరులన తయారు చేయనన్న జాతీయ విదా్య విధానేం
‘ఎల ఆలోచిేంచాలి’ అనే అేంశానిక జాతీయ విదా్య విధానేం 

ప్రాధాన్యేం ఇస్తుేంది. విచారణ, ఆవిషకురణ, చరచి, విశ్ లాషణ 
ప్రాతిపదికలుగా కలిగన అధ్యయన పద్ధత్లన పిలలాలకు సూచిస్తుేంది. 
దీనివలలా విషయాని్న నేరుచికుని, తరగతిలో పాలుపేంచుకోవాలన్న 
జిజాఞా స పిలలాలోలా  పెేంపొేందుత్ేంది. తన విదా్య తతృష్ణకు తగనట్టు గా 
విదా్యరిథాక తగన అవకాశాలు లభేంచేల ఇది దోహదపడుత్ేంది. 
ఒకోకుస్రి ఏేం జరుగుత్ేందేంటే, ఒక విదా్యరిథా ఏదో ఒక కోరుస్ 
చేసిన అనేంతరేం ఉదో్యగానిక అనేవాషణ ప్రారేంభేంచినపుడు త్న 
చదివిేంది ఉదో్యగేం అవసరాలకు తగనట్టు గా లేదని తలుత్ేంది. మరో 
వైపు చాల మేంది విదా్యరుథాలు మధ్యలోనే అరథాేంతరేంగా కోరుస్న 

వదిలేసూతు ఉేంటారు. ఇలేంటి విదా్యరుథాల అవసరాల కోసేం మల్టు 
ఎేంట్రీ, ఎగజాట్ మారాగా ేంతరాని్న న్తన విదా్యవిధానేం కలి్సతుేంది. 

విదా్యరుథాలు  ఏదైనా ఒక కోరుస్ నేంచి మధ్యలో వైదొలగపోయి, 
తమకు అవసరమైనపుడు తిరిగ చేర అవకాశాని్న కలి్ేంచే ‘క్రెడిట్ 
బా్యేంక్’ అవకాశాని్న కూడా జాతీయ విదా్య విధానేం కలి్సతుేంది. 
ఈ అేంశేంపై ప్రధాని మాటాలా డుతూ, “ఎవరైనా వ్యకతు తన 
నైపుణా్యలన క్రమేం తప్కుేండా మారుచికుేంటూ, వాటిని స్థా యిని 
పెేంపొేందిేంచుకుేంటూ పోయే న్తన శకేంవైపు మనేం వెళ్తునా్నేం” 
అనా్నరు.

శ్రమశకతుక ఇచేచి గౌరవానికే ప్రాధాన్యేం
శ్రమ శకతుక గౌరవేం ఇచేచి అేంశేంపై కతతు జాతీయ విదా్య 

విధానేంలో ఎకుకువ శ్రద్ధ చూపిేంచారు. యావత్ ప్రపేంచానికీ 
ప్రతిభా పాటవాలన, స్ేంకేతిక పరిజాఞా నాని్న అేందిేంచే స్మరథాయాేం 

భారతద్శానిక ఉేంది. జాతీయ విదా్య విధానేం కూడా ఈ బాధ్యతన 
నెరవేరచిల ఉేంది. స్ేంకేతిక పరిజాఞా నేం ప్రాతిపదికగా కలిగన అనేక 
కోరుస్లన, పాఠ్యేంశాలన రూపొేందిేంచడమే లక్షష్ేంగా జాతీయ 
విదా్యవిధానేం రూపొేందిేంది.

ఉన్నత విదా్యసేంసథాలకు సవాతేంత్ ప్రతిపతితు
సవాతేంత్ ప్రతిపతితు దావారా ఉన్నత విదా్యసేంసథాలకు స్ధికారత 

కలి్ేంచవలసిన అవసరేం ఉేంది. సవాేంతేంత్ ప్రతిపతితు అనే అేంశేంపై 
రేండు రకాల చరచిలు స్గుత్నా్నయి. ప్రతి అేంశేం కచిచితేంగా 
ప్రభుతవా అజమాయిష్టలోనే జరగాలని ఒక వాదన చబుత్ేండగా, 
అని్న సేంసథాలూ సవాతహాగానే సవాతేంత్ ప్రతిపతితు కలిగ ఉేండి 
తీరాలని మరో అభప్రాయేం పేరొకుేంట్ేంది. ప్రధాన మేంత్రి ఈ 
అేంశాని్న వివరిసూతు “మొదటి అభప్రాయేం ప్రభుతవాతర సేంసథాలపై 
విశావాసరాహత్యేం కారణేంగానే ఏర్డిేంది. సవాతేంత్ ప్రతిపతితుని ఒక 
అరహుతగా పేరొకుేంట్న్నవారు మాత్ేం రేండో అభప్రాయాని్న వ్యకతుేం 
చేస్తునా్నరు. ఈ రేండు అభప్రాయాల మధ్యలో నాణా్యతతో కూడిన 
విద్య ఇమిడి ఉేంది” అనా్నరు.

పటిషటుమైన విదా్యబోధనా వ్యవసథాకు రూపకల్న
ఉతతుమ వతృతితు విదా్య నిపుణులు, ఉతతుమ పౌరులన ఉపాధా్యయులు 

అేందిేంచగలిగే పటిషటుమైన విదా్య బోధనా వ్యవసథాన రూపొేందిేంచే 
అేంశేంపై జాతీయ విదా్య విధానేం దతృష్టుని కేేంద్రీకరిేంచిేంది. విదా్య 
బోధన అేంశానిక జాతీయ విదా్య విధానేంలో గొప్ ప్రాధాన్యేం 
ఇచాచిరు. ఈ సేందర్ేంగా మాజీ రాష్రిపతి డాకటుర్ ఎ.పి.జె. అబుదే ల్ 
కలమ్ చపి్న ఈ మాటలన ప్రధాన మేంత్రి ఉదహరిేంచారు. 
“విద్య ప్రధాన ఉద్దేశేం మేంచి నైపుణ్యేం కలిగన ఉతతుమ మానవులన 
తయారు చేయడేం. జాఞా నసేంపద ఆరిజాేంచిన వారిని ఉపాధా్యయులు 
మాత్మే తయారు చేయగలరు” అన్న అబుదే ల్ కలమ్ వా్యఖ్యలన 
ప్రధాని ప్రస్తువిేంచారు.

• ఉననీత విదయాలో సూ్థల నమోదు 
నిష్పత్్తని పెంచాలననీది జాతీయ 
విదాయా విధ్న లక్షష్ం. 2018 లో 
26.3 శాతం ఉననీ ఈ నిష్పత్్తని 
2035 కలా్ల 3.5 శాత్నికి 
పెంచాలననీది లక్షష్ం. కొత్తగా 3.5 
కోట్ల స్ట్లన చేరా్చలననీది ప్రణాళిక.

• మలిటేపుల్ ఎగిజీట్ ఆప్షన్లకు 
అవకాశమిసూ్త అండర్ గ్రాడుయాయేట్ 
విదయా. ఉదాహరణకు ఏడ్ది తరా్త 
సరిటేఫికెట్, రండేళ్ల తరా్త అడ్్న్సీ 
డ్ డిప్లమా, మూడేళ్ల తరా్త 

బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, నాలుగేళ్ల తరా్త 
బ్యాచిలర్ డిగ్రీ విత్ ర్సెర్్చ.

• వివిధ పాఠయాంశాల సమగ్ర 
అధయాయనానికి, పరిశోధనకు 
అవకాశం. ఐ.ఐ.టి లకు, 
ఐ.ఐ.ఎం లకు దీటైన సా్థయిలో 
విశ్విదాయాలయాల ఏరా్పట్.

• ఉపాధ్యాయ విదయా కోసం 
వివిధ పాఠయాంశాలత 2021వ 
సంవతసీరానికి జాతీయ సా్థయి 
వయావస్థ ఏరా్పట్. ఏరా్పట్ 
చేయనననీ జాతీయ ఉపాధ్యాయ 

విదాయా మండలి (ఎన్.సి.టి.ఇ.).
• 2030 కలా్ల విదాయా బోధనకు కనీస 

డిగ్రీ అరహాతగా నాలుగేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ 
బి.ఇ.డి డిగ్రీ.

• డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, 
డిజిటల్ పాఠయాంశాలు, సామరా్థష్ల 
నిరామాణం కోసం ప్రత్యాకంగా పనిచేస్ 
యూనిట్, మానవ వనరుల 
అభవృద్ి మంత్రిత్ శాఖలో ఏరా్పట్. 
ఈ-ఎడుయాకేషన్ అవసరాలన ఈ 
యూనిట్ అజమాయిషీ చేస్తంది.
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జాతీయ విదా్య విధానేంపై 
ప్రధానమేంత్రి పూరితు ప్రసేంగేం కోసేం

 కూ్యఆర్ కోడ్ న స్కున్ చేయేండి.

https://www.youtube.
com/watch?time_
continue=263&v=4SV5rf_
DHtE&feature=emb_logo
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నా ప్రియమైన దేశవాసులర్,
నమస్కారములు
l ఆగస్టు  15వ తదీ, మనలో ఎేంతో భావోద్వాగాని్న 

నిేంపుత్ేంది. త్రివర్ణ పత్కేం ఆవిషకురిేంచడేం, స్వాేంతేంత్య్ర 
దినోతస్వ వేడుకలోలా  పాల్గా నడేం, ద్శభకతు గీత్లు ఆలకేంచడేం 
మనకు ఎేంతో ఆనేందదాయకమైన విషయాలు. మనమేంత్ 
ఒక సవాతేంత్ ద్శేంలో నివసిేంచడానిక కారణమైన స్వాతేంత్య్ర 
సమరయోధుల, అమరవరుల త్్యగాలన మనేం ఎేంతో కతృతజఞాత్ 
భావేంతో స్మరిేంచుకుేంటాేం.
l మనలో ఉమ్మడిగా ఒక జాతీయ సూ్ఫరితుని ఆవిషకురిేంచేేందుకు 

దార్శనికులైన మన నాయకులు ప్రపేంచేంలోని విభన్న 
అభప్రాయాలన కలబోశారు. అణచివేత విధానాల విద్శీ పాలన 
నేంచి భరత మాతకు విమకతు కలిగేంచి, బాలల భవిషతుత్తున 
రక్షిేంచేేందుకు వారేంతో అేంకత భావేంతో కతృష్ చేశారు.
l స్వాతేంతో్య్రద్యమానిక మహాత్్మ గాేంధీ మారగాదర్శక 

జ్్యతి కావడేం మన అదతృషటుేం. స్ధువరతునడుగా, రాజకీయ 
నాయకుడుగా ఆయన ఒక అదు్తేం. అలేంటి అదు్త్లు 
భారతద్శేంలో మాత్మే జరుగుత్యి. గాేంధీజీ బోధనల దావారా 
ప్రపేంచేం కూడా ఉపశమనేం పొేందుత్ేంది.
l ప్రపేంచమేంత్ ప్రాణాేంతకమైన ఓ వైరస్ సేంక్షోభేంలో 

చికుకుకుేంది. అని్న కార్యకలపాలన విచి్ఛన్నేం చేయడమేకాక, 
భారీ ఎత్తున ప్రాణాలన కూడా ఈ వైరస్ బలిగొన్నది. గతేంలో 
మన స్గేంచిన జీవనాని్న ఈ మహమా్మరి వైరస్ సమ్లేంగా 
మారిచివేసిేంది.

l వైరస్ విసిరిన సవాలున మేందుగానే పసిగటటుగలిగన 
కేేంద్ర ప్రభుతవాేం సకాలేంలోనే బలేంగా ప్రతిస్ేందిేంచిేంది. ఎేంతో 
స్విశాలమైన, విభన్నమైన సేంసకుకృత్ల భారీ జనస్ేంద్రత కలిగన 
మన ద్శేంలో ఈ సవాలున ఎదురోకువాలేంటే మానవాతీత శకతుతో 
కతృష్ చేయక తప్దు.
l మహమా్మరి వైరస్ తో పోరాటేంలో మేందు వరుసలో 

ఉన్న వైదు్యలు, నరుస్లు, ఆరోగ్య కార్యకరతులకు మనజాతి 
ఎేంతగానో రుణపడి ఉేంది. వారు మన జాతీయ వరులు. మన 
జీవిత్లు, జీవనోపాధిని రక్షిేంచేేందుకు వారు ప్రాణాలు సైతేం 
లెకకుచేయకుేండా పని చేస్తునా్నరు.
l పశచిమ బ్ేంగాల్, ఒడిశా రాష్్రి లోలా  ఆేంఫన్ త్పాన మనకు 

తీవ్ర నషటుేం కలిగేంచిేంది. ప్రకతృతి వైపరీత్య నిరవాహణా బతృేందాలు, 
కేేంద్ర, రాష్రి ప్రభుత్వాల సేంసథాలు, అప్రమతతుమైన పలువురు పౌరులు 
చేసిన విసతు తృతమైన కతృష్ ప్రాణ నష్టు ని్న తగగాేంచిేంది. ఈశాన్య, 
తూరు్ రాష్్రి లోలా  మన వాళలా జీవిత్లన వరదలు విచి్ఛన్నేం చేసూతు 
వస్తునా్నయి. ఇలేంటి ప్రకతృతి వైపరీత్్యల నడుమ బాధలోలా  ఉన్న 
వారిక అేండగా నిలిచేేందుకు సమాజేంలోని అని్న వరాగా ల ప్రజలు 
మేందుకు రావడేం చాల గొప్విషయేం.
l మహమా్మరి వైరస్ త్కడిక పేదలు, రోజువారీ కూల్లు 

తీవ్రేంగా దెబ్బతినా్నరు. ‘ప్రధానమేంత్రి గరీబ్ కల్యణ్ యోజన’ 
వేంటి పథకాలన ప్రవేశపెటటుడేం దావారా కోటాలా ది మేంది ప్రజలు 
తమ జీవనోపాధిని పొేంద్ల ప్రభుతవాేం తగన చర్యలు తీస్కుేంది. 

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్ంగా ర్ష్ట్రపతి ర్మ్ 
నాథ్ కోవింద్ జాతినుదేదుశ్ంచి చేసిన ప్రసంగంలో 
శత్బాదుల చరిత్ర కలిగిన ప్చీన సంప్రదాయ 
విలువలను ప్రస్్తవించారు. మహమా్మరి వైరస్ వా్యపి్త 
చెందిన కష్్ట సమయంలో క్డా అవే విలువలు మనక 
మారగాదర్శకాలుగా ఉనానియన్ ఆయన అనానిరు.  
ఆయన ప్రసంగంలో ముఖ్యంశాలు

భారతీయ ఆత్మను 
సగరవాంగా 
చాటుదం

ర్ష్ట్రపతి ప్రసంగం
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ఉదో్యగాలు, ఉపాధి కోలో్యిన వారిక ఉపశమనేం కలిగేంచిేంది.
l ద్శేంలో ఏ కుట్ేంబేం కూడా ఆకలి బాధలు పడకూడదన్న 

లక్షష్ేంతో బాధిత్లకు ఉచితేంగా ఆహార ధానా్యలన ప్రభుతవాేం 
పేంపిణీ చేసిేంది. ప్రతి నెల 80 కోటలా మేంది ప్రజలకు సహాయేం 
అేందిేంచేేందుకు నిరవాహస్తున్న ప్రపేంచేంలోనే అతిపెదదే ఆహార 
పేంపిణీ కార్యక్రమేం గడువున 2020 నవేంబరు నెలఖరువరకూ 
పొడిగేంచారు.
l ‘వేంద్ భారత్ మిషన్’ కార్యక్రమేం కేంద పది లక్షల మేందిక 

పైగా భారతీయులన తిరిగ సవాద్శేం రపి్ేంచారు. ఎనో్న సవాళలాతో 
కూడిన ఈ కషటుకాలేంలో ప్రజల ప్రయాణాలు, సరుకుల రవాణా 
కోసేం రైలేవా శాఖ పలు సరీవాస్లన నడుపుతూ వసతుేంది. .
l ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రత్ మేండలిలో భారత్ కు 

త్త్కులిక సభ్యతవాేం కోసేం జరిగన ఎని్నకలోలా  వెలులా వెతితున మదదేత్, 
అేంతరాజా తీయేంగా మనకు ఉన్న స్హతృదా్వ సేంబేంధాలకు 
నిదర్శనేం.
l భారతద్శపు స్వావలేంబన అేంటే, ప్రపేంచేంలోని ఏ 

ద్శేంతోనో జట్టు కటటుడేం, లేదా ఏ ద్శానికో దూరేం కావడేం కాదు.  
సేంతేంగానే సవాయేం సమతృది్ధ స్ధిేంచడేం.
l మన పొరుగున ఉన్న కేందరు విసతురణ వాదేంతో 

దుస్స్హస్నిక పాల్డాడు రు. అయిత సరిహదుదే ల రక్షణలో మన 
వర సైనికులు ఏకేంగా తమ ప్రాణాలనే ఫణేంగా పెటాటు రు.  గాలవాన్ 
లోయ అమర వరులకు ద్శేం సెలూ్యట్ చేసతుేంది.
l వ్యవస్య రేంగేంలో అనేక గొప్ సేంసకురణలన 

ప్రవేశపెటాటు ేం. ఇపుడు రైత్లు ఎలేంటి ఆేంక్షలు లేని వాణిజ్యేం 
స్గేంచి, తమ ఉత్్దనలకు మేంచి ధరన ద్శేంలో ఎకకుడైనా 
స్ధిేంచుకోవచుచి. రైత్లపై ఉన్న కని్న ఆేంక్షలన సడలిేంచేేందుకు 
నిత్్యవసర సరకుల చటాటు ని్న కూడా సవరిేంచుకునా్నేం.
l 2020వ సవేంతస్రేంలో మనేం కని్న పాఠలు నేరుచికునా్నేం. 

వాత్వరణేంలో విపరీతమైన మారు్లగానే మహమా్మరి వైరస్ 
కూడా ప్రపేంచ వా్యపతుేంగా సమాజాని్న మేల్కులిపిేంది. నా 
అభప్రాయేం ప్రకారేం అయిత, ఆరిథాక ప్రయోజనాలతో కూడిన 
సహకార ఒప్ేందాలకేంటే, మానవత్ విలువలతో కూడిన 
సహకారేం ప్రస్తుత పరిసిథాత్లోలా  చాల మఖ్యేం.
l మనమేంత్ ప్రకతృతిమాత మేందు సమానమే అన్నది 

తెలుస్కోవడేం మనేం నేరుచికున్న రేండవ పాఠేం. మన మనగడకు, 
అభవతృది్ధక మనతో సహజీవనేం చేసే వారిపై ఆధారపడుత్నా్నేం. 
మానవ కలి్త విభేదాలకు అతీతేంగా మనేం ఎదగాలిస్న అవసరేం 
ఉేందన్న సత్్యని్న ఇది ధ్రువకరిసతుేంది.
l ఆరోగ్య రక్షణకు సేంబేంధిేంచిన మౌలిక సదుపాయాలన 

బలోపేతేం బలోపేతేం చేసి తీరాలన్నది మనేం నేరుచికున్న మ్డవ 
పాఠేం. కోవిడ్-19పై జరిగే పోరాటేంలో ప్రభుతవా ఆస్పత్రులు, 
పరిశోధనా శాలలు మేందువరుసలో ఉనా్నయి.
l నాలుగవ పాఠేం సైన్స్ టెకా్నలజీక సేంబేంధిేంచినది. లక్ 

డౌన్ సమయేంలోన్, లక్ డౌన్ సడలిేంపు లోన్, ఇన్ ఫర్మషన్, 
కమ్్యనికేషన్ టెకా్నలజీ బలమైన పరిపాలనా ఉపకరణేంగా, 
విద్య, వాణిజ్య, కారా్యలయ పనలకు, స్మాజిక సేంబేంధాలకు 
స్ధనేంగా ఆవిర్విేంచిేంది.
l జాతీయ విదా్య విధానాని్న అమలు చేయాలని ప్రభుతవాేం 

నిర్ణయిేంచిేంది. దీనితో భవిష్యత్తులో ఎదురయే్య సవాళ్లా  
అవకాశాలుగా మారి, నవ భారత నిరా్మణానిక బాటలు వేసే 
అవకాశేం ఉేంది.
l విదా్యరేంగేంలో సమి్మళిత, సతృజనాత్మక, సేంస్థా గత 

సేంసకుకృతిని జాతీయ విదా్య విధానేం మరిేంత బలోపేతేం చేస్తుేంది. 
పసి హతృదయాలు సవాతహాగా, సహజేంగా ఎదగడానిక వలుగా 
మాతతృభాషలో విదా్య బోధనకు జాతీయ విదా్య విధానేం ప్రాధాన్యేం 
ఇచిచిేంది.
l రామజన్మభూమి సమస్య నా్యయ ప్రక్రియ దావారా 

పరిష్కురమైేంది. ఈ విషయేంలో స్ప్ేంకోరుటు  తీరు్న సేంబేంధిత 
వరాగా లనీ్న గౌరవ భావేంతో ఆమోదిేంచాయి. దీనితో శాేంతి, 
అహేంస, ప్రేమ, స్మరస్య భావనలతో కూడిన భారతీయ 
సేంప్రదాయ విలువలు ప్రపేంచేం మేందు ఆవిషకుకృతమయా్యయి.

सर्वे भर्न्तु सतुखिनः, सर्वे सन्तु ननरामयाः।
सर्वे भद्ाखि पशयन्तु, मा कखचिद् द:िभाग ्

भरे््॥्

విశవా సౌభాగ్యేంపై ఈ ప్రారథానలో ఇమిడి ఉన్న సేంద్శేం, 
మానవాళిక భారతద్శేం ఇచిచిన విభన్నమైన కానక. 

74 స్వాతేంత్య్ర దినోతస్వేం సేందర్ేంగా మీ అేందరికీ మరోస్రి 
అభనేందనలు తెలియజేస్తునా్నన. మీకు మేంచి ఆరోగ్యేం, చకకుని 
భవిష్యత్తు కలగాలని ఆకాేంక్షిస్తునా్నన.

కతృతజఞాతలతో,
జైహేంద్! గౌరవ రాష్రిపతి పూరితు 

ప్రసేంగేం కోసేం
కూ్య ఆర్ కోడ్ న స్కున్ 

చేయేండి
https://www.youtube.com/
watch?v=cK38nEOuT8M  



# ఆత్మ నిర్భర్ భారత్  
ముఖచిత్ర కథనం

ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాన్ ప్రసంగం
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# ఆత్మ నిర్భర్ భారత్  

74వ స్వాతేంత్్య దినోతస్వేం 
సేందర్ేంగా జాతినద్దేశేంచి 
ప్రసేంగేంచేేందుకు చరిత్రాత్మక 

ఎర్రకోట బురుజు దగగారకు వచిచిన ప్రధన మేంత్రి, కరోనా 
సేంక్షోభ సమయేంలో ద్శేం స్గస్తున్న పోరాటానిక 
నాయకతవాేం వహస్తునా్నరు.  ద్శేం ఎదురొకుేంట్న్న 
సవాళ్ళ గురిేంచీ, నెలకన్న గేంభీర వాత్వరణేం 
గురిేంచీ ఆయనకు స్షటుేంగా తెలుస్. 130 కోటలా జాతిని 
జాగతృతేం చేయటానిక ఆయన దగగార ఒక శకతుమేంతమైన 
మేంత్మేంది. అద్ ‘ఆత్మ నిర్ర్ భారత్’.. సవాయేం 
సమతృద్ధ భారతద్శేం. ఆ మారగామే భారత్ న మిగలిన 
ద్శాల సరసన తన కీరితుని చాట్కునేల చేసిేంది. 

‘‘ఈ 21వ శత్బదేపు మ్డో దశాబదేమే మన కలలు 
స్కారమయే్య దశాబదేేంగా మిగలిపోవాలి. కరోనా 
ఒక పెదదే అవరోధేం. కానీ సవాయేం సమతృద్ధ భారత్ 
అనే విజయపథాన మనేం దూస్కుపోత్న్నప్పుడు 

నిరోధిేంచగలిగేేంత పెదదేది మాత్ేం కాదు’’ అనా్నరు 
ఆయన.

గేంటా 27 నిమిష్లపాట్ స్గన ఆయన ప్రసేంగేంలో 
ప్రధాని ఈ ఎదుగుదల సూత్రాని్న మేందుకు నడిపిేంచే  
స్దీర్ఘ వ్్యహాని్న సవివరేంగా మన మేందుేంచారు. ప్రతి 
సేంక్షోభానీ్న ఒక అవకాశేంగా మారుచికునే ద్శ ప్రజల 
పట్టు దలన గురుతు చేశారు.

ప్రపేంచేం కోసేం తయారు చేయాలేంటే ‘మేక్ 
ఇన్ ఇేండియా’కు కట్టు బడాలని ద్శాని్న కోరారు. 
స్వావలేంబన అేంటే కేవలేం మన ద్శేం కోసమే మనేం 
తయారు చేస్కోవటేం కాదని, మన రకకులు పరచుకని 
ప్రపేంచానిక దగగారవావాలని సూచిేంచారు. 

కరోనా మహమా్మరి మీద పోరాటానిక కరోనా 
యోధులు ఎేంత ధైర్యేంగా వ్యవహరిస్తునా్నరో ప్రధాని 
వివరిేంచారు. అద్ సమయేంలో  ప్రపేంచ సదరభావాని్న 
చదరగొడుత్న్న కేంతమేంది విసతురణ వాదుల ధోరణి, 

ప్ర ధాన మంత్్ర  నరేంద్ర  మోదీ ఎర్ర కోట బురుజు న్ంచ

మాట్్ల డుతూ 130 కోట్ల  భారతీయుల అభివృదిధి కి

ప్్ర రణగ నిలిచే సవాయం సమృదధి  భారత

మంత్ర మే పఠంచారు.

అభివృద్ధి మంత్ం
నూతన 
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విధానాల మీద కూడా ఆయన విరుచుకుపడాడు రు. 
మహాత్్మగాేంధీ 150 జయేంతి సేంవతస్రేంలో ప్రజలు 

భారతద్శాని్న బహరేంగ మలవిసరజాన రహత ద్శేంగా 
మారాచిలన్న ప్రతిజఞాన నెరవేరచిటేం పటలా ప్రధాని అభనేందనలు 
తెలియజేశారు. 

గ్రామీణ భారతేంలో అత్యేంత అధునాతన మౌలిక 
సదుపాయాల కల్న మీద దతృష్టు స్రిసూతు, అభవతృది్ధక ఇేంటర్నట్ 
అనసేంధానమే కీలకమన్న విషయాని్న గురితుేంచామనా్నరు. 
అేందుకే 1000 రోజులోలా  ఆరు లక్షల గ్రామాలన ఆపిటుకల్ ఫైబర్ 
నెట్ వర్కు తో అనసేంధానిేంచాలన్న లక్షష్ేం నిరదేశేంచారు. 

పౌరసతవా సవరణ చటటుేం కావచుచి, ఎసీస్, ఎసీటు, ఒబిసి ల 
రిజరవాషనలా  కావచుచి, అస్స్ేం, త్రిపుర లలో చరిత్రాత్మక శాేంతి 
ఒప్ేందాలు కావచుచి, రక్షణ దళాల అధిపతి నియామకేం 

కావచుచి, లేదా కరాతుర్ పూర్ స్హబ్ కారిడార్ నిరా్మణేం 
కావచుచి..  చరిత్ సతృష్టుేంచటానిక. అస్ధారణ వినా్యస్ల 
స్ధనకు భారత్  స్క్షిగా నిలిచిేంది.  జన్ ధన్ ఖ్త్లు 40 కోటలా 
మైలురాయి దాటాయని,  దీేంతో నిరుపేదలు కోవిడ్ సేంక్షోభ 
సమయేంలోన్ నేరుగా ఖ్త్లోలా క డబు్బ అేందుకోగలిగారని 
ప్రధాని అనా్నరు. 

ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, ద్శ ఆరిథాకవ్యవసథాన తీరిచిదిదదేటేంలో 
మధ్యతరగతి పాత్న ప్రధాని అభనేందిేంచారు. ఈ సేందర్ేంగా 
జాతీయ డిజిటల్ ఆరోగ్య ప్రణాళికన ప్రకటిేంచారు.

ప్రాజెక్టు టైగర్ తరహాలోనే ప్రాజెక్టు లయన్, ప్రాజెక్టు డాలి్ఫన్ 
న కూడా ప్రధాన మేంత్రి ప్రకటిేంచారు. రామజన్మ భూమి 

విషయేంలో గౌరవ స్ప్ేంకోరుటు  నిర్ణయాని్న ఆమోదిేంచటేంలో 
ద్శేం చూపిన నిగ్రహాని్న ఆయన పొగడారు. శాేంతి, సమైక్యత, 
స్మరస్యేం అనే మ్డు లక్షణాలు సవాయేం సమతృద్ధ భారత్ కు 
బలేం అవుత్యనా్నరు.
ప్రధాన్ ప్రసంగంలోన్ ముఖ్యంశాలు:

అందరికీ 74వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ 
శుభాకాంక్షలు

నా ద్శ ప్రజలరా, ఈ శుభ సేందర్ేంలో మీ అేందరికీ 
శుభాకాేంక్షలు, శుభాభనేందనలు.
కరోనా యోధులక వందనం

ఈ అస్ధారణ కరోనా సేంక్షోభసమయేంలో కరోనా యోధులు 
సేవా పరమో ధర్మమః అనే మేంత్రానిక కట్టు బడాడు రు. డాకటురులా , 
నరుస్లు, పారామెడికల్ సిబ్బేంది, ఆేంబులెన్స్ సిబ్బేంది, 
పారిశుద్ధయా కారి్మకులు, పోల్స్లు. రక్షక దళాలు, మరేంతో 
మేంది రయిేంబవళ్్ళ నిరవధికేంగా పనిచేస్తునా్నరు. 
వరద బాధతుల కటుంబాలక సంఘీభావం

ద్శేంలో అనేక చోటలా ప్రకతృతి వైపరీత్్యల కారణేంగా 
పలువురు ప్రాణాలు కోలో్వటేం పటలా విచారేం వ్యకతుేం 
చేసూతు, స్టి పౌరులకు ఈ విపతకుర సమయేంలో తన పూరితు 
అేండదేండలుేంటాయని హామీ ఇచాచిరు.

కరోనా సంక్షోభ సమయంలోన్ 
భారత ప్రభుతవాం వ్యవస్య మౌలిక 
సదుపాయాలకోసం రూ. 1,00,000 
కోటు్ల కేటాయించింది. ఈ మౌలిక 

సదుపాయం రైతుల సంక్షేమం కోసమే. 
వాళ్్ళ తమ ఉత్పతు్తలక మెరుగైన ధరలు 
పొందగలుగుత్రు. విదేశీ మార్కాట్లలో 

సైతం అము్మకోవచ్చా.

ముఖచిత్ర కథనం
ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాన్ ప్రసంగం
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భారత స్వాతంత్ర్య పోర్టం ప్రపంచాన్కి స్ఫూరి్త

భారత స్వాతేంత్్య పోరాటేం యావత్ ప్రపేంచానికీ ప్రేరణ 
అయిేంది. విసతురణవాదేం కని్న ద్శాలన బానిసతవాేంలోక 
నెటిటుేంది. భయేంకర యుదా్ధ ల మధ్య కూడా భారత్ తన 
స్వాతేంత్్య పోరాటానిక విఘాతేం కలుగనివవాలేదు.
సవాయం సమృదధి భారత్ సంకల్పం

కోవిడ్ సేంక్షోభేం నడుమ 130 కోటలా భారతీయులు సవాయేం 
సమతృద్ధేంగా ఉేండాలని దీక్ష తీస్కోగా, భారత్ మనస్లో 
ఆత్మనిర్ర్ భారత్ నిలిచిేంది. ఈ కల ఒక ప్రతిజఞాగా 
మారుతోేంది. ఆత్మ నిర్ర్ భారత్ 130 కోటలా భారతీయులకు 
ఒక మేంత్ేం. సదర భారతీయుల స్మరాథా యాలు, విశావాసేం, 
శకతు మీద నాకు నమ్మకమేంది. మనేం  ఏదైనా చయా్యలని 
అనకుేంటే స్ధిేంచేదాకా విశ్రమిేంచేం.
ప్రపంచ ఆరిథిక రంగంలో పోషంచాలి్సన 
కీలకపాత్ర

ఈరోజు ప్రపేంచమేంత్ అనసేంధానమైేంది. పైగా 
పరస్రాధితేం కూడా. అేందుకే ప్రపేంచ ఆరిథాక రేంగేంలో 
భారత్ కీలకపాత్ పోష్ేంచాలిస్ ఉేంది. మేందు భారత్ సవాయేం 
సమతృద్ధేం కావాలి. వ్యవస్యేం, అేంతరిక్షేం నేంచి ఆరోగ్యేం 
దాకా భారత్ ఆత్మ నిర్ర్ కావటానిక చర్యలు తీస్కుేంట్ేంది. 

అేంతరిక్ష రేంగేంలో పెట్టు బడులకు అవకాశమివవాటేం వలన 
యువతకు కతతు ఉపాధి అవకాశాల్స్తుయి. వాళ్ళ నైపుణ్యేం 
పెేంచుకునే వలుేంట్ేంది.
కరోనా సమయంలో పరిగిన ఎగుమతులు

కదిదే నెలల కేందట మనేం ఎన్95 మాస్కులు, పిపిఇ కట్లా , 
వెేంటిలేటరులా  దిగుమతి చేస్కునేవాళ్ళేం. కానీ ఇప్పుడు ఈ 
సేంక్షోభేంలో మనేం వాటిని తయారు చేస్కోవటమే కాదు,  
ప్రపేంచ వా్యపతుేంగాఎగుమతి చేయగలుగుత్నా్నేం.
ప్రపంచం కోసం తయారీ

‘మేకన్ ఇేండియా’కు తోడుగా మనేం ‘ప్రపేంచేం కోసేం 
తయారీ’  మేంత్రాని్న జపిేంచాలి.

ఎదుగుదలక ప్రేరణగా పైప్ లైన్ ప్జెక్్ట 

రూ. 110 లక్షల కోటలా జాతీయ మౌలిక సదుపాయ పైప్ 
లైన్ ప్రాజెక్టు మన మొతతుేం మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెకుటులకు 
ప్రేరణ అవుత్ేంది. ఇప్పుడు మనేం బహుళ నమ్నా 
అనసేంధాన మౌలిక సదుపాయాల మీద దతృష్టుపెడదాేం. 
ఒేంటరిగా ఎేంతమాత్మ్ పనిచేయలేేం. మనేం సమగ్ర, 
సమీకతృత సదుపాయాల కల్నకు ప్రాధాన్యమివావాలి. వివిధ 
రేంగాలోలా  7,000  ప్రాజెకుటులు కూడా గురితుేంచాేం. ఇది మౌలిక 
సదుపాయాల రేంగేంలో విపలావేం తెస్తుేంది.
ప్రధాన ఆహరోత్పతి్త దేశంగా భారత్

మన మడిసరకు విద్శాలకు వెళి్ళ తయారైన సరకు తిరిగ 

జాత్య విదా్యవిధానంలో జాత్య 
పరిశోధనా వ్యవసథి మీద ప్రత్్యక శ్రదధి 

పటి్టన విష్యం గమన్ంచే ఉంటారు.. 
ఎందుకంటే, పురోగతి చెందాలంటే  దేశం 

సరికొత్త ఆవిష్కారణల పై  దృష్టపటా్టలి. అల 
పరిశోధనలక ప్ధాన్యమివవాడమే,  ఈ 

పోటీ ప్రపంచంలో భారత్ ను ముందుక 
నడిపిసు్తంది.
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మనద్శానిక రావటేం ఇేంకా ఎనా్నళ్్ళ? ఒకప్పుడు మన 
వ్యవస్య రేంగేం బాగా వెనకబడి ఉేండేది. అప్ట్లా  మన 
జనాని్న ఎల పోష్ేంచాలన్నది పెదదే సమస్య. నేడు మన 
ద్శానే్న కాదు, ఎనో్న ప్రపేంచద్శాలన పోష్ేంచగలేం. 
సవాయేం సమతృద్ధమేంటే దిగుమత్లు తగగాేంచటమే కాదు, మన 
నైపుణా్యని్న, సతృజనాత్మకతన పెేంచుకోవటేం కూడా.
కరోనా వేళ పరిగిన విదేశీ పటు్టబడులు 

భారత్ లో చేపడుత్న్న సేంసకురణలన యావత్ ప్రపేంచేం 
గమనిసతుేంది. ఫలితేంగా, రికారుడులు బదదేలుకటేటు స్థా యిలో 
ద్శేంలోక విద్శీ ప్రత్యక్ష పెట్టు బడుల ప్రవాహేం మొదలైేంది. 
కోవిడ్ సేంక్షోభ సమయేంలోన్ విద్శీ పెట్టు బడులు18% 
పెరిగాయి.

జన్ ధన్ ఖత్ల విజయగాథ

ద్శేంలో  ఇని్న లక్షల కోట్లా  నేరుగా పేద ప్రజల జన్ ధన్ 
ఖ్త్లోలా క బదల్ అవుత్యని  ఎవరు ఊహేంచారు? రైత్లకు 
లబి్ధ చేకూరల ఎపిఎేంసి చటటుేంలో అేంతటి పెనమారు్ ఎవరు 
ఊహేంచారు? ఒకద్శేం-ఒక రషన్ కారుడు , ఒకద్శేం-ఒకపన్న 
విధానేం,  ఇనాస్లెవానీస్ బా్యేంకరపటుసీ కోడ్, బాేంకుల విల్నేం 
నేడు వాసతువరూపేం దాలచియి.
మహిళా స్ధకారత

మనేం మహళాస్ధికారత కోసేం కతృష్ చేశాేం. నావికా దళేం, 
వైమానిక దళేం మహళలన పోరాట విభాగాలోలా క నాయకతవా  
బాధ్యతలోలా క తీస్కునా్నయి.  ట్రిపుల్ తలక్ రదుదే  చేశాేం. 
శానిటరీ పాడ్స్ కేవలేం రూపాయికే ఇస్తునా్నేం. 

కారి్మక శకి్తకి వందనం

నా ద్శ ప్రజలరా, మనవాళ్్ళ అేంటూ ఉేంటారు - 
స్మరథాయామ్లేం స్వాతేంత్్యేం, శ్రమ మ్లేం వైభవేం అని. 
ఏ సమాజ బలేం, ఏ ద్శ సేవాచ్ఛ అయినా దాని శకతు వలలానే. 
సేంపదకూ, పురోగతికీ మ్లేం దాని కారి్మక శకేతు.
గరీబ్ కళా్యణ్ రోజ్ గార్ అభియాన్

7 కోటలా పేద కుట్ేంబాలకు ఉచిత గా్యస్ సిలిేండరులా  ఇచాచిేం. 
రషన్ కారుడు  ఉనా్న లేకపోయినా 80 కోటలా మేందిక పైగా 
ఉచిత ఆహార పదారాథా లు ఇచాచిేం. రూ.  90 వేల కోటలాకు పైగా 
ధనేం నేరుగా బాేంకు ఖ్త్లోలా క బదల్ చేశాేం.  గ్రామాలోలా ని 
నిరుపేదలకు ఉపాధి కలి్ేంచటానిక ‘గరీబ్ కల్యణ్ రోజ్ గార్ 
అభయాన్’ ప్రారేంభేంచాేం. 
స్థిన్కత కోసం న్నదిదాదుం

స్థా నికత కోసేం నినదిదాదే మనే ప్రచారేం, దారిద్ర్య రఖకు దిగువన 
ఉేండే ప్రజలలో నైపుణా్యల కల్న, నైపుణా్యల పెేంపు దావారా 
వారి ఆరిథాక వ్యవసథా  సవాయేం సమతృద్ధేం అవుత్ేంది. 
ఆకాంక్షాపురిత జిల్లల అభివృదిధి

ద్శేంలోని అనేక ప్రాేంత్లు అభవతృది్ధలో బాగా వెనకబడాడు యి. 
అలేంటి ఆకాేంక్షాపూరితమైన 110క పైగా జిలలా లన 
ఎేంచుకని అకకుడి ప్రజలకు మెరుగైన విద్య, మెరుగైన 
వసత్లు, మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు అేంద్ల ప్రత్యక 
చర్యలు తీస్కుేంట్నా్నేం.
వ్యవస్య మౌలిక సదుపాయ న్ధ

ఆరు లక్షలక పైగా గ్రామాలో్ల వేలు, లక్షల 
కిలో మీటర్ల ఆపి్టక్ ఫైబర్ వేస్్తం. 1000 

రోజులో్లగా  ఆరు లక్షలక పైగా గ్రామాలను 
ఆపి్టక్ ఫైబర్ తో అనుసంధానం చేయాలన్  

న్ర్ణయించాం

ముఖచిత్ర కథనం
ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాన్ ప్రసంగం
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సవాయేం సమతృద్ధ భారత్నిక ఒక మఖ్యమైన ప్రాథామ్యేం 
ఉేంది. అద్ సవాయేం సమతృద్ధ వ్యవస్యేం, సవాయేం సమతృద్ధ 
రైత్లు. ఈ ద్శపు రైత్కు ఆధునిక మౌలిక వసత్లు 
కలి్ేంచేేందుకు కదిదే రోజుల కేందటే లక్ష కోటలా రూపాయలతో 
వ్యవస్య మౌలిక సదుపాయ నిధి ఏరా్ట్ చేశాేం. 
జల్ జీవన్

ఇద్ ఎర్రకోట నేంచి నిరుడు నేన జల్ జీవన్ మిషన్ 
ప్రకటిేంచాన. ఈ రోజు ఈ మిషన్ కేంద ప్రతి రోజూ లక్షకు 
పైగా ఇళలాకు నీళ్ళ కనెక్షనలా  అేందుత్నా్నయి.
మధ్యతరగతి ప్రజల శకి్త

మధ్య తరగతి నేంచి వచేచి వతృతితు నిపుణులు భారతద్శేంలోనే 
కాదు, ప్రపేంచవా్యపతుేంగా తమదైన మద్ర వేస్తునా్నరు. మధ్య 
తరగతిక అవకాశేం కావాలి, ప్రభుతవా జ్క్యేం నేంచి సేవాచ్ఛ 
కావాలి.
అందరికీ ఇళ్్ళ

మీ ఇేంటి ఋణేం వాయిదాల చలిలాేంపు కాలేంలో మొతతుేం 
రూ. 6 లక్షల వరకు రాయితీ రావటేం ఇద్ మొదటి స్రి. 
అసేంపూర్ణేంగా మిగలిపోయిన ఇళ్ళ నిరా్మణేం పూరితు చేయటానిక 
నిరుడే రూ. 25 వేల కోటలాతో ఒక నిధి ఏరా్ట్ చేశాేం.
జాత్య విదా్య విధానం

సవాయేం సమతృద్ధ భారత్ నిరా్మణానిక, ఆధునిక భారత్ 
నిరా్మణానిక, సరికతతు భారత్ నిరా్మణానిక, స్సేంపన్న 
భారత్ నిరా్మణానిక ద్శ విదా్యవిధానేం చాల మఖ్యేం. ఈ 

ఆలోచనతోనే ద్శానిక ఒక కతతు జాతీయ విదా్యవిధానేం 
వచిచిేంది.
డిజిటల్ ఇండియా ప్రచారం

డిజిటల్ ఇేండియా ప్రచారేం ఫలితేం ఏమిట్ మనేం 
కరోనా సమయేంలో చూశాేం. కేవలేం గత నెలలోనే దాదాపు 
రూ. 3 లక్షల కోటలా లవాద్వలు భీమ్ యుపిఐ ఒకకుదానితోనే 
జరిగాయి. 
అందరికీ ఇంటర్నిట్

2014 కు మేందు ద్శేంలో కేవలేం 5 డజనలా పేంచాయితీలు 
మాత్మే ఆపిటుకల్ ఫైబర్ తో అనసేంధానమయా్యయి. గడిచిన 
ఐద్ళలాలో ద్శేంలోని 1.5 లక్షల గ్రామ పేంచాయితీలకు ఆ 
సౌకర్యేం ఏర్డిేంది.  వచేచి 1000 రోజులోలా  ఆరు లక్షల 

గ్రామాలూ ఆపిటుకల్ ఫైబర్ తో అనసేంధానమవుత్యి. 
మహిళాశకి్తకి వందనం

నా ప్రియమైన పౌరులరా, మన అనభవేం చబుత్న్నద్ేంటేంటే 
భారత్ లో మహళా శకతుక అవకాశేం ఇచిచినప్పుడలలా  వాళ్్ళ 
ద్శానిక పేరు ప్రఖ్్యత్లు తెచాచిరు. ద్శాని్న బలోపేతేం 
చేశారు. ఈ రోజు మహళలు భూగర్ బొగుగా  గనలోలా  పని 
చేయటమే కాదు, యుద్ధ విమానాలన్ నడుపుత్నా్నరు. 
సమన్నత శఖరాలు అేందుకుేంట్నా్నరు.
జన్ ధన్ లబిధిదారులో్ల మహిళలే ఎకకావ

ద్శేంలో ప్రారేంభేంచిన 40 కోటలా జన్ ధన్ ఖ్త్లోలా  దాదాపు 
22 కోట్లా  మహళలవే. కరోనా సమయేంలో ఏప్రిల్, మే, జూన్ 

కరోనా సంక్షోభపు తొలి దశలో 
ఒక రోజులో 300 పరీక్షలకే 

అవకాశముండేది. కానీ అతి తకకావ 
సమయంలోనే రోజుక 7 లక్షలక పైగా 

పరీక్షలు చేయగలమన్ మనవాళ్్ల 
న్రూపించారు. రూ. 300 తో మొదలై 7 

లక్షలక చేర్ం!
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నెలలోలా నే  మహళల ఖ్త్లోలా క దాదాపు రూ. 30,000 కోట్లా  
నేరుగా బదల్ అయా్యయి. 
కరోనా పరీక్షలక లబ్ లు 

కరోనా మొదలైనప్పుడు మన ద్శేంలో కరోనా పరీక్షలకు ఒకే 
ఒక లబ్ ఉేండేది. ఈ రోజు ద్శేంలో 1,400 కు పైగా లబ్ లు 
ఉనా్నయి. 
నేష్నల్ డిజిటల్ హెల్్త మిష్న్

ఈ రోజు నేంచి మరో పెదదే ప్రచారేం మొదలు కాబోతోేంది. 
అద్ నేషనల్ డిజిటల్ హెల్తు మిషన్. ప్రతి భారతీయుడికీ 
ఒక ఆరోగ్య కారుడు  ఇస్తుేం. నేషనల్ డిజిటల్ హెల్తు మిషన్ 
భారత ఆరోగ్య రేంగేంలో సరికతతు విపలావేం తెస్తుేంది. మీరు 

చేయిేంచుకునే అని్న పరీక్షలూ, ప్రతి వా్యధీ, ఏ డాకటుర్ ఎప్పుడు 
ఏ మేందిచాచిరు, నీ రిపోరుటులు, ఈ సమాచారమేంత్ ఈ ఒకకు 
ఆరోగ్య కారుడులోనే ఉేంట్ేంది.
కరోనా వాకి్సన్

ఈ రోజు ఒకటీ, రేండూ కాదు..మ్డు కరోనా వాకస్నలా  మన 
ద్శేంలో పరీక్షల దశలో ఉనా్నయి. శాసత్రవేతతులు పచచిజెేండా 
ఊపిన వెేంటనే ఆ వాకస్నలా  పెదదే ఎత్తున తయారు చేయటానిక 
ద్శేం సిద్ధేంగా ఉేంది.
జమూ్మ-కాశీ్మర్ లో అభివృదిధి శకం 

ఇది జమ్్మ, కాశీ్మర్ లో సరికతతు అభవతృది్ధ యాత్రా 
సేంవతస్రేం. మహళలకు, దళిత్లకు హకుకులు వచిచిన 
సేంవతస్రేం. శరణారుథాలు తలెత్తుకని గౌరవేంగా జీవిేంచే 

అవకాశమిచిచిేందీ ఈ సేంవతస్రమే. జమ్్మ, కాశీ్మర్ లో 
స్థా నిక సేంసథాల ప్రతినిధులు అభవతృది్ధలో నవశకానిక చురుగాగా  
పాట్పడుత్నా్నరని చప్పుకోవటేం మనేందరికీ గరవాకారణేం.
కార్బన్ తటసథి ప్ంతంగా లదాదుఖ్

నిరుడు లదాదే ఖ్ న కేేంద్రపాలిత ప్రాేంతేంగా చేయటేం 
దావారా ఎేంతో కాలేంగా అకకుడి ప్రజల ఆకాేంక్షన నెరవేరాచిేం. 
సమన్నత హమాలయ శఖరాల మీద ఉన్న లదాదే ఖ్ ఈ రోజు 
అభవతృది్ధలో మరిని్న శఖరాలు అేందుకోబోతోేంది. సేేంద్రియ 
రాష్రిేంగా సికకుేం తనదైన మద్ర వేసినటేటు, కార్బన్ తటసథా 
ప్రాేంతేంగా లదాదే ఖ్ నిలవబోతోేంది. ఈ దిశలో పనలు 
జరుగుత్నా్నయి.

తూరు్ప ప్ంత్న్ని గా్యస్ పైప్  లైన్ 
తో అనుసంధానం చేస్్త, కొత్త రైలు 

మారగాపు మౌలిక సదుపాయాలు.  కొత్త 
నౌకాశ్రయాలతో తూరు్ప ప్ంత ప్రత్్యక 
సరక రవాణా మార్గాన్ని  ఒక సంపూర్ణ 

దృక్పథంతో అభివృదిధి చేసు్తనానిం.

ముఖచిత్ర కథనం
ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాన్ ప్రసంగం
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కాలుష్్య న్వారణ ప్రచారం

ఎేంపిక చేసిన 100 నగరాలలో కాలుష్యేం తగగాేంచటానిక 
ఒక సేంపూర్ణ విధానేంతో ప్రత్యక ప్రచారోద్యమేం 
చేపడుత్నా్నేం.
ప్జెక్్ట లయన్, ప్జెక్్ట డాలిఫూన్

భారత్ తన జీవవైవిధా్యని్న కాపాడుకోవటేం పటలా 
ఆతతృతతో ఉేంది. ఈ మధ్యనే పులుల సేంఖ్య చాల వేగేంగా 
పెరిగేంది. ఇప్పుడు ఆసియా సిేంహాల కోసేం కూడా ఒక 
ప్రాజెక్టు మొదలవుతోేంది. అద్విధేంగా ప్రాజెక్టు డాలి్ఫన్ కూడా 
ప్రారేంభస్తునా్నేం.
మన వీర సైన్కలక వందనం

ఎల్.ఒ.సి నేంచి ఎల్.ఎ.సి దాకా మన ద్శ స్రవాభౌమతవాేం 
మీద ఎవరు కనే్నసినా యావత్ భారత్, యావత్ భారత్ సైన్యేం 
అద్ భాషలో సమాధానమిచిచిేంది. భారత స్రవాభౌమతవాేం 
పటలా గౌరవేం మనకు సరోవాతకుకృషటుమైనది. ఈ ప్రతిజఞా కోసేం 
మన సైనికులు, మన ద్శేం ఏ చేసేదీ లదాదే ఖ్ లో యావత్ 
ప్రపేంచేం చూసిేంది.
దక్షిణాసియా అభివృదిధి

ప్రపేంచ జనాభాలో పావు వేంత్ దక్షిణాసియాలో 
ఉేంట్ేంది. సహకారేం,  భాగస్వామ్యేం  దావారా ఇేంత భారీ 
జనాభాకు మనేం చప్లేనేంత అభవతృది్ధక, స్సేంపన్నతకు 
అవకాశాలు సతృష్టుేంచగలేం.  
సరిహదుదులలో మౌలిక సదుపాయాలు

మన సరిహదుదే , తీరప్రాేంత మౌలిక సదుపాయాలు ద్శ 
భద్రతలో కీలకపాత్ పోష్స్తుయి. హమాలయ పరవాత 
శఖరాలైనా, హేందూ మహాసమద్రేంలోని దీవులైనా ఈ రోజు 
ద్శేంలో మనేం  కనీవినీ ఎరుగనేంత రోడుడు  మారాగా ల విసతురణ, 
ఇేంటర్నట్ అనసేంధానేం చూస్తునా్నేం.
దీవుల అభివృదిధి

మన ద్శేంలో 1300 కు పైగా దీవులునా్నయి. వాటి 
నైసరిగాక ప్రద్శేం, ద్శాభవతృది్ధలో ప్రాధాన్యేం దతృష్ట్యా కని్న 
ఎేంపిక చేసిన దీవులలో కతతు అభవతృది్ధ పథకాల పనలు 
ప్రారేంభేంచటానిక సిద్ధమవుత్నా్నేం. అేండమాన్ నికోబార్ 
దీవుల తరువాత,  రానన్న 1000 రోజులోలా  లక్ష దీవులు 

భారతదేశపు సరికొత్త శకాన్ని, పరుగుతునని 
ఆత్మ విశావాస్న్ని, సవాయం సమృదధి భారత్ 

శంఖర్వాన్ని  చూడగలుగుతునాని.

కూడా ఆపిటుక్ ఫైబర్ కేబుల్ దావారా అనసేంధానమవుత్ేంది. 
ఎన్.సి.సి విస్తరణ

ద్శేంలోని 173 సరిహదుదే , తీరప్రాేంత జిలలా లోలా  ఎన్.సి.సి 
విసతురణ జరిగేట్టు  చూస్తుేం. ఇేందులో భాగేంగా లక్ష మేంది కతతు 
కాడటలాకు ప్రత్యక శక్షణ ఇస్తురు. ఇేందులోన్ మ్డోవేంత్ 
మేంది ఆడబిడడులుేంటారు.
ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ్ భారత్

మన విధానాలు, మన ప్రక్రియలు, మన ఉత్త్తులు.. అనీ్న 
అత్్యతతుమేంగా ఉేండాలి. అత్్యతతుమేంగా ఉేండి తీరాలి. అప్పుడే 

మనేం ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ్ భారత్ దార్శనికతన స్కారేం 
చేస్కుేంటాేం. 
సులభతర జీవనం

స్లభతర జీవనేంలో అతిపెదదే లబి్ధదారు మధ్యతరగతి మనిషే. 
చౌక ధరకే ఇేంటర్నట్ అేందుబాట్ మొదలు సరసమైన ధరకే 
విమాన టికెట్ దాకా, హైవేల నేంచి ఐ-వేల దాకా, అేందుబాట్ 
ధరలో ఇళ్్ళ మొదలు పన్న తగగాేంపు దాకా ఈ చర్యలనీ్న ఈ 
ద్శపు మధ్యతరగతి మనిష్ని శకతుమేంతేం చేస్తుయి.   n

ప్రధాని ఎర్రకోట 
ప్రసేంగేం 

పూరితుపాఠేం కోసేం 
కూ్యఆర్ కోడ్ స్కున్ 

చేయేండి.

https://www.
youtube.com/
watch?v=3jqaSQB-
Nnc 



న్యూ ఇండియా సమాచార్26

దేశ వాయాప్తంగా ప్ర భుత్ ప థ కాల 

ల బి్దారుల ప్ర యోజ నం కోసం 

ప్ర వేశ పెటిటేన విప్ల వాతమాక ప థ కం 

ప్ర ధ్న మంత్రి జ న్ ధ న్ యోజన. 

పేదల సి్థత్గతులన మార్్చదిగా 

ప్ర వేశ పెటిటేన ఈ ప థ కం ల బి్దారుల 

సంఖయా దేశవాయాప్తంగా 40 కోట్ల 

మైలురాయిని దాటింది.

ఉతతు రాఖేండ్ లోని హ లదే వాని జిలలా కు చేందిన ఒక చిన్న 
గ్రామ నివాసి అయిన ర మాద్వి బా్యేంకు ఖ్త్ 
క లిగ ఉేండ డేం అనేది స మాజేంలో సేంప న్నల కే 

అేందుబాట్లో ఉన్న ప్ర త్యక హ కుకు అనకుేంటూ ఉేండేది. 
మగుగా రు పిలలాల త లిలా అయిన ర మాద్వి  తన భ రతు కు జ న ర ల్ 
సటు ర్ లో స హాయేం చేసూతు ఉేంట్ేంది. వారి కుట్ేంబానిక సవా ల్ 
విసీతుర్ణేం గల భూమి ఉేంది. ఆ భూమిలో 
ఆమె కని్న ర కాల తతృణ ధానా్యలు, 
కూర గాయ లు పేండిస్తుేంది. 2014 
సేంవ తస్ రేంలో ‘ప్ర ధాన మేంత్రి జ న్ ధ న్ 
యోజన’ (పిఎేంజెడివై) ప్రారేంభేంచిన 
త రావాత బా్యేంకు అధికారుల 
స ల హాతో ఆమె ఒక జాతీయ బా్యేంకు 
శాఖ లో ఖ్త్ తెరిచిేంది. ఆ బా్యేంకు 
ఖ్త్కు గల ప్ర యోజ నాలేమిటి 

అన్న అేంశేంపై ఆమెక ఎలేంటి అవ గాహన లేదు.
ఈ రోజున ఆమె ఆ ఖ్త్లో క్ర మేం త ప్ కుేండా న గ దు 

జమ చేయ డేం, తీస్కోవ డేం వేంటి లవాద్వలు నిరవా హసూతు 
‘రూపే’ డబిట్ కారుడు  కూడా ఉప యోగసూతు ఆనేంద మ య మైన 
జీవితేం అనభ విసతుేంది. తన పిలలాల కోసేం ఒక రిక రిేంగ్ 
డిపాజిట్ ఖ్త్ తెర వాల ని ఆమె యోచిసతుేంది. ఈ రోజు ఆమె 

తన గ్రామేంలో ఇత రుల కు కూడా జ న్ 
ధ న్ ఖ్త్లు క లిగ ఉేండ డేం వ లలా కలిగే 
లభాలపై విదా్యవేంత్ల న చేసతుేంది. 
ద్శ వా్యపతుేంగా అని్న ప్రాేంత్లోలా న్ 
పిఎేంజెడివై వ లలా ప్ర యోజ నేం పొేందిన 
ల క్ష లది మేంది క థనాలు ఉనా్నయి. 

అేంద రికీ ఆరిథాక ప్ర యోజ నాలు 
అేందుబాట్లో ఉేంచే జాతీయ ఆరిథాక 

పేద లకు 
సాధికారత

పేద లు, వృద్ధులు, త లులులు, 
సోద రీమ ణులు, దివ్యంగ 

జ నుల కోసం ప్ర భుతవాం జ న్ ధ న్ 
ఖాతాల దవారా ఒక్కొకకొ రికి 

వెయ్్య రూపాయ లు స హాయంగా 
అందించంది.

ప్రత్్యక కథనం ప్రధాన పథకం : పిఎంజెడివై
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బా్యేంకు స దుపాయాలు లేని వారిక 
బా్యేంకేంగ్ సౌకర్యేం
పిఎేంజెడివై ఖ్త్లోలా  క నీస నిలవా 
ఉేంచాల న్న నిర్బేంధేం ఏదీ లేదు
పిఎేంజెడివై ఖ్త్లోలా  డిపాజిటలా పై వ డీడు 
పొేంద్ అవ కాశేం
పిఎేంజెడివై ఖ్త్దారులేంద రికీ రూపే 
డబిట్ కారుడు
పిఎేంజెడివై కేంద రూపే డబిట్ కారుడు  
జారీ అయిన వారేంద రికీ రూ. ల క్ష 
ప్ర మాద  బీమా క వ రజి (28-08-
2018 త రావాత తెరిచిన పిఎేంజెడివై 
ఖ్త్ల ని్నేంటికీ రూ. 2 ల క్ష ల కు పెేంపు)
15-08.2014 నేంచి 31-01-
2015 తెరిచిన పిఎేంజెడివై ఖ్త్లోలా  
తొలిస్రిగా ఖ్త్లు ప్రారేంభేంచిన 
ఖ్త్దారులేంద రికీ రూ. 30,000 
జీవిత బీమా క వ రజి 
ఖ్త్దారులేంద రికీ రూ. 10,000 
ఓవ ర్ డ్రాఫ్టు స దుపాయేం
ప్ర ధాన మేంత్రి జీవ న్ జ్్యతి బీమా 
యోజన (పిఎేంజెజెబివై), ప్ర ధాన మేంత్రి 
స్ర క్ష బీమా యోజన (పిఎేంఎస్ బివై), 
అట ల్ పెన్ష న్ యోజన (ఎపివై);  సూక్షష్మ 
ప రిశ్రమల అభవతృది్ధ, రీఫైనాన్స్ ఏజెనీస్ 
బా్యేంకు (మద్రా) సీకుమ్ ల కేంద 
అేందుకునే ప్ర యోజ నాల నీ్న పిఎేంజెడివై 
ఖ్త్ల ని్నేంటిలోన్ ప్ర త్య క్ష న గ దు 
బ దిల్ (డిబిటి) రూపేంలో జమ చేసే 
అరహుత.

పిఎంజెడివై కింద 
ప్ర యోజ నాలు

ఫైనాని్షయ ల్ ఇేంకూలా జ న్ ప థ కేంలో భాగేంగా ప్రారేంభేంలో 4 సేంవ తస్ రాల 
కాల ప రిమితి గల (రేండు ద శ లోలా ) పిఎేంజెడివై ని 2014 ఆగ స్టు  28వ తదీన 
ప్రారేంభేంచారు. ఈ ప థ కేం దావారా ప్ర తీ ఒకకు కుట్ేంబానిక క నీసేం ఒక 
బేసిక్ బా్యేంకు ఖ్త్తో స్రవా త్రిక బా్యేంకేంగ్ స దుపాయాలు అేందుబాట్లో 
ఉేండ డేంతో పాట్, ఆరిథాక అక్ష రాస్యత, న గ దు జమ, బీమా, పిేంఛ న 
ప్ర యోజ నాలు అేందుబాట్లోక వ చాచియి. 

స్మాజిక భ ద్ర త్ ప థ కాలు ప్ర ధాన మేంత్రి జీవ న్ జ్్యతి బీమా యోజన 
(పిఎేంజెజెబివై), ప్ర ధాన మేంత్రి స్ర క్ష బీమా యోజన (పిఎేంఎస్ బివై), 
అట ల్ పెన్ష న్ యోజన (ఎపివై); ప్ర ధాన మేంత్రి మద్రా యోజన (పిఎేంఎేంవై) 
ల కు ఇది ఒక వేదిక న క లి్ేంచిేంది. 

1969 లోనే బా్యేంకుల జాతీయీకరణ జ రిగన ప్ టికీ ద్శేంలోని 40 
కోటలా మేంది బా్యేంకు ఖ్త్లు, వాటి వ లలా ల భేంచే ఎలేంటి ప్ర యోజ నాలు 
పొేంద లేని సిథాతిలో ఉన్నేందు వ లలా నే ఈ పథకాని్న పేదల జీవిత్లు మారచి ఒక 

దేశంలోన్ ఆరిథిక వ న రుల ను పేద  
ప్రజల సంక్షేమాన్కి విన్యోగించాలి. 

ఇప్పటినుంచీ ఆ మారు్ప ప్రంభం 
అవుతుంది.

- ప్ర ధాన  మంత్రి న రంద్ర మోదీ
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శ కతుగా అభవ రి్ణేంచ డేం స మచితేం అవుత్ేంది.
పిఎేంజెడివై ఆ ప రిసిథాతిని పూరితుగా మారచిసిేంది. ఈ పథకేం 

ప్రారేంభేం కావ డానిక మేందు ఇని్న సేంవ తస్ రాలుగా 
వారేంద రికీ ఈ ప్ర యోజ నాలు లభేంచేవి కావు. త్జా 
గ ణాేంకాల ప్ర కారేం ఇప్ టివ ర కు పిఎేంజెడివై ల బి్ధదారులు 
40.14 కోటలా మేంది ఖ్త్లోలా న రూ. 1,29,756.95 కోటలా 
న గ దు ప్ర యోజ నాలు జమ అయా్యయి. 

కోవిడ్-19 ప్ర పేంచ మ హ మా్మరితో ద్శేం యావ త్తు పోరాటేం 
చేస్తున్న స మ యేంలో ప్ర భుతవాేం పేద లు, వతృదు్ధ లు, త లులా లు, 
సద రీమ ణులు, దివా్యేంగ జ నలోలా  ఒకకుకకు రిక రూ.1000 
వేంత్న ఆరిథాక స హాయేం అేందిేంచ డేం ఇేందుకు త్రాకుణేం. 

జ న్ ధ న్, ఆధార్, మొబైల్ (జామ్) అనసేంధాన త కు  ప్ర ధాన  
మేంత్రి దతృష్టు కేేంద్రీక రిేంచ డేం కూడా ఆశేంచిన ఫ లిత్లు 
ల భేంచాయి.   n

మ ేందురైక చేందిన న బీస్ బేగేంకు జీవితేం అేంత్ 
ఒడిదుడుకులే. ఎలేంటి ఆరిథాక ప్ర ణాళిక లేక వ చిచిన 
సమ్మేంత్ అనవసర వ్య యాల కు ఖ రచి యిపోతూ ఉేండేది. 

ఇళలా లో ప నలు చేస్కుేంటూ జీవితేం వెళలా బుచేచి ఆమెకు, కాేంట్రాకుటు  కూల్గా ప ని చేసే 
ఆమె భ రతు కు ఇదదే రు పిలలా ల న చ దివిేంచుకుేంటూ కుట్ేంబాని్న నిరవా హేంచుకోవ డేం 
చాల క షటుేంగా ఉేండేది. తొలి బా్యేంకు ఖ్త్ అయిన పిఎేంజెడివై ఖ్త్తో ఆమెక 
కతతు జీవితేం ల భేంచిేంది. నిరేంతర ఆరిథాక లవాద్వలు, క్ర మేం త ప్ ని పొదుపుతో 
ఈ రోజు ఆమె బా్యేంకేంగ్ అల వాట్ మెరుగు ప రచుకుేంది. ఈ రోజు ఆమె బా్యేంకు 
ఖ్త్లో ఐదేంకెల స్థా యిలో న గ దు నిలవా ఉేంది. ఈ పొదుపు సమ్మతో ఆమె పూలు 
విక్ర యిేంచే వా్యపారేం ప్రారేంభేంచిేంది. ఉద యేం వేళ ఇళ్ళలో ప నలు చేస్కుేంటూ 
స్యేంత్ేం వేళ లోలా  పూలు విక్ర యిేంచ డేం దావారా ఆమె రేండు మారాగా లోలా  ఆదాయేం 
పొేందుతోేంది. ఈ ఖ్త్ దావారా అేందుబాట్లో ఉన్న ‘ఒడి’ స దుపాయేం 
ఉప యోగేంచుకుని తన వా్యపారాని్న విసతు రిేంచుకోవాల ని ఆమె నిర్ణ యిేంచుకుేంది. 

విజయ గాథ లు
రండు రటులు ఆదయం
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ప్రధానమంత్రిజన్-ధన్యోజన
12/08/2020 నాటికి ల బిధిదారుల సంఖ్య

(అన్ని అంకెలు కోట్ల లోనే)

బా్యంక పేరు/రంగం

గ్రామీణ/ సెమీ 

అర్బ న్ సెంట ర్ల లోన్ 

బా్యంక శాఖ లో్ల 

ల బిధిదారుల సంఖ్య

అర్బ న్ మెట్రో 

సెంట ర్ల లోన్ 

బా్యంక శాఖ లో్ల 

ల బిధిదారుల సంఖ్య

గ్రామీణ-ప ట్టణ 

ప్ంత్లో్ల మ హిళా 

ల బిధిదారుల సంఖ్య

మొత్తం ల బిధిదారుల 

సంఖ్య

అకంట్ల లో 

డిపాజిట్ (కోట్ల లో)

ల బిధిదారుల క జారీ 

చేసిన రుపే డెబిట్ 

కారుడుల సంఖ్య

ప్ర భుతవా రేంగ బా్యేంకులు 18.77 13.19 17.48 31.96 101418.84 25.41
ప్రాేంతీయ గ్రామీణ బా్యేంకులు 6.17 0.90 4.08 7.07 25693.89 3.16
ప్రైవేట్ రేంగ బా్యేంకులు 0.70 0.56 0.68 1.26 4016.30 1.15
మొతతుేం 25.63 14.66 22.23 40.29 131129.02 29.72

డిస్ కె్లయిమ ర్ :  వివిధ బా్యంకలు అందించిన గ ణాంకాల ఆధారంగా రూపొందించిన స మాచారం
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ప్ర భుతవాేం పేద ల కు పేంపిేంచే ప్ర తీ ఒకకు రూపాయిలోన్ 15 పైస లు మాత్ మే 
వారిక చేరుత్న్న ద ని ఒక మాజీ ప్ర ధాన  మేంత్రి వా్యఖ్్యనిేంచారు. కానీ, ఈ 

రోజు ఎలేంటి కోత లేకుేండా న్రు శాతేం ప్ర భుతవా స హాయేం వారికే అేందుతోేంది. డిబిటి 
మ ధ్య ద ళారీలు, బ్రోక రలా కు క ళలాేం వేయ డ మే కాకుేండా అవినీతిక కూడా అడుడు క టటు వేసిేంది. 
2014 సేంవ తస్ రేం నేంచి ఇప్ టి వ ర కు పేదల బా్యేంకు ఖ్త్లోలా  మొతతుేం రూ. 8 ల క్షల 
కోట్లా  డిపాజిట్ అయిేంది.  ప్ర స్తుతేం 52 మేంత్రితవా శాఖ ల కు చేందిన 386 ప థ కాలు డిబిటి 
స దుపాయాని్న ఉప యోగస్తునా్నయి.

డిబిటి స హాయేంతో ప్ర భుతవాేం 2019 వ ర కు రూ. 1,77,377 కోట్లా  ఆదా చేయ గ లిగేంది. 
క రోనా క షటు కాలేంలో మ హళల జ న్ ధ న్ ఖ్త్లు ఒకోకు దానిలోన్ ప్ర భుతవాేం మ్డు 
వాయిదాలోలా  రూ. 500 వేంత్న జమ చేసిేంది.  డిబిటి కేంద చలిలాేంపులు 2014-15లో రూ. 
46,294 కోటలా స్థా యి నేంచి 2015-16 నాటిక రూ. 61,942 కోటలా కు పెర గ డానిక  జామ్ 
(జ న్ ధ న్, ఆధార్, మొబైల్) ఉప యోగ ప డిేంది. ఇది 2017-18 నాటిక రూ. 1.90 ల క్షల 
కోట్లా , 2018-19 నాటిక రూ. 3.29 ల క్షల కోటలా కు పెరిగేంది.  n

ప్ర త్య క్ష 
ప్ర యోజ నాల 

బ దిలీ : 

జీవ
న 

స్ థిత్
గతు

లన్
 మా

రేచే
 శ

కి్త

*This years figures are incomplete as only few months have elapsed
మొత్తం ప్ర త్య క్ష న గ దు బ దిల్ 

మొత్తం ప్ర త్య క్ష న గ దు బ దిల్ 
(ఆరిథిక సంవ త్స రం 2020-21)
రూ. 83,840 కోటు్ల

మొత్తం బ దిల్లు 
(ఆరిథిక సంవ త్స రం 2020-21)
రూ.89 కోటు్ల 

మొత్తం ప థ కాలు 
387

మంత్రితవా 
శాఖ లు
52 

అందుకనని అంచ నా 
ప్ర యోజ నాలు
రూ.1,70,377 కోటు్ల

సంవ త్స ర్ల వారీగా న గ దు బ దిల్

సంవ త్స ర్ల వారీగా డిబిటి ల బిధిదారులు
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చేనేత కారుల యాజ మాన్య హ కుకుల 
ప రిర క్ ణ కు టెక్్స టెై ల్ మంత్్ర తవా 
శాఖ ఒక యాప్ పా్ర రంభించ డం,  
క రోన మ హ మామారి స మ యంలో 
రికారుడు  స్థి యిలో మాసుకులు ఉతపు త్్త  
చేయ డం కోసం కెవిఐస్ ఎంద రో 
హ స్త  క ళాకారుల కు ఉపాధి అందించ డం 
వంట్ చ ర్యల దావారా  టెక్్స టెై ల్ రంగం 
వృదిధి  గథ కొన స్గుతోంది.

జౌళిరంగం:
ల క్ష లాది 
మంది 
కల(ల) నేత

ఇప్పుడు చేనేత ఉత్ త్తుల అధీక ర ణ కు సేంఘ టిత 
గురితుేంపుగా హా్యేండూలా మ్ మార్కు ఉేంది. చేనేత 

ఉత్ త్తుల రిజిసే్రిష న్ ప్ర క్రియ న పూరితుగా డిజిటైజ్ చేయ డానిక 
టెక్స్ టైల్ మేంత్రితవా శాఖ వెబ్ పోరటు ల్ అనసేంధానిత 
మొబైల్ యాప్ అభవతృది్ధ చేసిేంది. ద్శేంలోని న లుమ్ల లోలా  
ఉన్న చేనేత కారులు తమ ఇళలా లో కూచుని మొబైల్ పై ఒక 
బ ట న్ ప్రెస్ చేయ డేం దావారా హా్యేండూలా మ్ మార్కు రిజిసే్రిష న్  
కు ద ర ఖ్స్తు చేస్కోవ చుచి.  అత్యేంత ప్ర త్యక మైన, డైన మిక్ 
కు్యఆర్ కోడ్ ప్ర తి ఉత్ తితుపై మద్రిేంచ డేం దావారా చేనేత 
ఉత్ త్తుల నిజాయితీని, అవి ఒరిజిన ల్ అనే విష యాని్న 
ధ్రువక రిేంచేేందుకు ఈ యాప్ స హాయ ప డుత్ేంది. 

2020 ఆగ స్టు  7వ తదీ జాతీయ చేనేత దినోతస్ వేం 
సేంద ర్ేంగా కేేంద్ర టెక్స్ టైల్స్, మ హళా, శశు అభవతృది్ధ శాఖల 
మేంత్రి స్మకృతి ఇరానీ హా్యేండూలా మ్ మార్కు సీకుమ్ (హెచ్ఎల్ఎేం) 

కోసేం మొబైల్ యాప్, దానితో అనసేంధాన మైన వెబ్ 
సైట్ ప్రారేంభేంచారు. మేంబైక చేందిన టెక్స్ టైల్ క మిటీ 
త యారు చేసిన ఈ హా్యేండూలా మ్ మార్కు ద్శేంలోని అని్న 
ప్రాేంత్లోలా ని చేనేత ఉత్ త్తుల త యారీదారులు తమ 
ఉత్ త్తులన అధీకతృతేం చేస్కోగ లుగుత్ర ని స్మకృతి ఇరానీ 
అనా్నరు. 

చేనేత కారులు వివిధ చేనేత సీకుమ్ ల కేంద అమ లులో ఉన్న 
బాలా క్ స్థా యి కలా సటు రులా , హా్యేండూలా మ్ మారకుటిేంగ్ స హాయేం, 
అవారుడులు పొేంద డానిక ఆమె “మై హా్యేండూలా మ్” పోరటు ల్ న 
కూడా ఆమె ఆవిషకు రిేంచారు. తొలి జాతీయ హా్యేండూలా మ్ 
దినోతస్ వేం సేంద ర్ేంగా 2015లో “ఇేండియా హా్యేండూలా మ్” 
బ్ేండ్ న ప్రారేంభేంచినేందుకు ఆమె  ప్ర ధాన  మేంత్రి శ్రీ 
న రేంద్ర  మోదీ క ధ న్య వాదాలు తెలిపారు. ఇప్ టివ ర కు 
180క పైగా విభాగాల కు చేందిన 1590 ఉత్ త్తులు ఈ 

అభివృదిధి గాథ
చేనేత రంగం
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బ్ేండ్ కేంద రిజిసటు ర్ అయా్యయ ని ఆమె చపా్రు.
కేవ లేం ఒకే ఒకకు ‘సైన్ ఇన్’ తో ఈ పోరటు ల్ అని్న 

చేనేత ప థ కాల కు వ న్ స్టు ప్ ష్ప్ గా ఉేంట్ేంది. జాతీయ 
చేనేత అభవతృది్ధ కార్య క్ర మేం కేంద ద ర ఖ్స్తుల పై వాసతు విక 
స మాచారాని్న ఎప్ టిక ప్పుడు త్జాగా అేందుబాట్లో 
ఉేంచ డేంతో పాట్ సేంపూర్ణ పార ద ర్శకత క లిగ ఉేంట్ేంది. 
అలగే మద్రా రుణాలు, చేనేత కారుల బీమా, మ గాగా ల కు 
న్లు, ఇతర విడిభాగాల స ర ఫ రా, శక్షణ వ స త్లు వేంటి 
స మాచారేం అేంత్ అేందుబాట్లో ఉేంచుత్ేంది. వివిధ 
మేళాలు, ఢిల్లా హాట్స్ లో పార ద ర్శ క మైన విధానేంలో  
స్టు ల్స్ కేటాయిేంపు ఉేండేల చేసేేందుకు ఆన్ లైన్ లట రీ 
విధానేం కూడా ఉేంది. ఈ పోరటు ల్ ఇ-ఆఫీస్, డిబిటి పోరటు ల్ 
రేండిేంటితోన్ అనసేంధాన మై ఉేంట్ేంది. 

ప్ర ధాన  మేంత్రి శ్రీ న రేంద్ర మోదీ కూడా ‘మన్ కీ 
బాత్’ ఎపిసడ్ ఒక దానిలో ఆగ స్టు  7వ తదీని జాతీయ 
చేనేత దినోతస్ వేంగా పాటిేంచ డేం గురిేంచి మాటాలా డారు. 
“భారత చేనేత, మన హ సతు క ళ లు వేంద లది సేంవ తస్ రాల 
ఘన చ రిత్ కు చిహా్నలు.  వలైనేంత వ ర కు భార త ద్శేంలో 
త యారైన చేనేత నే ధ రిేంచ డేం, వలైనేంత ఎకుకువ మేందితో 
చేనేత గురిేంచి చ రిచిేంచ డేం మ నేంద రి బాధ్యత కావాలి” 
అని  ఆయన పిలుపునిచాచిరు. చేనేతకారులు, ప నివారు.. 
ప్ర త్యకేంచి సవా తేంత్ేంగా ప ని చేస్కుేంట్న్న వారు లేదా 
సవా యేం స హాయక బతృేందాలోలా  భాగేంగా ప ని చేస్తున్న వారు 
అేంద రికీ వివిధ చేనేత ప థ కాల ప్ర యోజ నాలు అేంద్ల 
చూడ డేం ల క్షష్ేంగా ద్శ వా్యపతుేంగా ఒక ఉతతుజిత శ కతుగా చేనేత 
ఉత్ తితుదారుల కేంపెనీలు ఏరా్ట యే్యేందుకు టెక్స్ టైల్ 
మేంత్రితవా శాఖ త గు స హాయేం అేందిసతుేంది.   n

కోవిడ్-19 మ హ మా్మరి ద్శాని్న తీవ్రేంగా దెబ్బతీసిన త రుణేంలో కూడా టెక్స్ టైల్ రేంగేంలో చేనేత 
విజ య గాథ లు న మోద వుత్నా్నయి. ఖ్దీ క ళాకారుల స్ధికార త కు మాస్కుల త యారీని ఒక స్ధ నేంగా 
మారాచిల ని ఖ్దీ, గ్రామీణ ప రిశ్రమల క మిష న్ (కెవిఐసి) చొరవ తీస్కుేంది.

ద్శ వా్యపతుేంగా 9 ల క్షల ఫేస్ మాస్కులు పేంపిణీ చేయ డేంతో పాట్ తమ ఔట్ లెటలా దావారా ఆన్ లైన్ 
లో మాస్కుల విక్ర యాని్న కూడా కెవిఐసి చేప టిటుేంది. ఆన్ లైన్ అమ్మ కాలు స హా మొతతుేం 11 
ల క్షల ఫేస్ మాస్కులు విక్ర యిేంచిన ట్టు  కెవిఐసి గ ణాేంకాలు తెలుపుత్నా్నయి.  
ద్శ వా్యపతుేంగా పేంపిణీ చేసిన మాస్కుల కు ఈ విక్రయ గ ణాేంకాలు అద నేం. 
అధికేంగా మ హళ లే భాగ స్వామలుగా ఉన్న చేనేత క ళాకారుల కు 
మాస్కులు కుటేటు బాధ్య త న అప్ గేంచి ఒకోకు మాస్కుకు రూ. 3 
చలిలాేంచిేంది. ఆ ర కేంగా మాస్కుల త యారీ క ళాకారుల కు రూ. 
30 ల క్ష ల కు పైగా చలిలాేంపులు చేసిేంది. 

కెవిఐసి ఇటీవల ఇేండియ న్ రడ్ క్రాస్ ససైటీ నేంచి 1.61 
ల క్షల ఫేస్ మాస్కుల సరఫ రాకు ఆరడు ర్ పొేందిేంది. ఇది 20 వేల మీట రలా ఖ్దీ వ సత్రేం త యారీక, 9 వేల ప ని 
దినాల క ల్ న కు స హాయ కారిగా ఉేంట్ేంది. 

ఇేండియ న్ రడ్ క్రాస్ ససైటీ నేంచి అేందిన ఈ ఆరడు ర్ న కెవిఐసి చైర్మ న్ విన య్ కుమార్ స కేస్నా 
స్వాగ తిసూతు భారీ ప రిమాణేంలో ఖ్దీ ఫేస్ మాస్కుల కు గల డిమాేండు “ఆత్మ నిర్ ర్ భార త్” బాట లో 
ఒక పెదదే అడుగు అని అభవ రి్ణేంచారు. “మన ఖ్దీ క ళాకారులు మ రిేంత అధికేంగా న్లు, వ సత్రేం ఉత్ తితు 
చేసేేందుకు ఇది స హాయ కారి అవుత్ేంది. క షటు కాలేంలో వారిక మ రిేంత ఆదాయాల న ఇది జ్డిస్తుేంది” 
అని స కేస్నా అనా్నరు.  

ఖాదీకళాకారులన్సాధికారంచేస్తు ననుకెవిఐసి
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ఏ మాత్ేం నిరలా క్షష్ేం ప్ర ద రి్శేంచినా ఇేంత వ ర కు స్ధిేంచిన 
ప్ర యోజ నేం అేంత్ నిరీవార్యేం అయిపోత్ేంద ని ప్ర ధాన  మేంత్రి  
శ్రీ న రేంద్ర మోదీ ప్ర జ ల కు ఇచిచిన పిలుపుతో  కోవిడ్-19ని 
స మ రథా వేంతేంగా అదుపు చేయ డేంలో భార త్ విజ య వేంతేంగానే 
నిలిచిేంది. వా్యధి సకన వ్య కతుని గురితుేంచి 72 గేంటలలోగా 
ప రీక్ష లు నిరవా హేంచ డేం ఒకకు టే కోవిడ్-19పై పోరాటేంలో 
భాగేంగా ప్ర స్తుతేం 1.95 శాతేంగా ఉన్న మ ర ణాల రట్న 1 
శాతేం క నా్న దిగువ కు తీస్కురావ డానిక కతతు మేంత్ేం. 

కోవిడ్-19 మ హ మా్మరిని స మ రథా వేంతేంగా క టటుడి చేయ డానిక, 
మేంద స్తుగానే అవ స ర మైన ప్ర ణాళిక రూప క ల్ న కు  
ప్ర ధాన మేంత్రి శ్రీ న రేంద్ర  మోదీ 2020 ఆగ స్టు  11వ తదీన 
10 రాష్్రి ల మఖ్య మేంత్రులు, అధికార ప్ర తినిధుల తో 
సేంభాష్ేంచారు. ప్ర స్తుతేం 9 ల క్ష లుగా ఉన్న స గ ట్ రోజువారీ 
ప రీక్షల స్మ రాథా యాని్న రోజుక 10 ల క్షల స్థా యిక చేరచిడానిక 
ప్రయతి్నస్తునా్నరు.  2020 ఆగ స్టు  13వ తదీ నాటిక ద్శేంలో 
రిక వ రీ రట్ 74 శాతేం ఉేంది. కోవిడ్-19 వా్యధి సక కోలుకున్న 
రోగుల సేంఖ్య 20.96 ల క్ష ల కు చేర డ మే కాకుేండా వా్యధి 
సక ఇప్ టికీ చికతస్ పొేందుత్న్న వ్య కుతుల యాకటువ్ కేస్ల తో 

(6,86,395) పోలిచిత కోలుకున్న వారి సేంఖ్య 14 ల క్ష లు పైబ డి 
ఉేండ డ మే ద్శేం స రైన బాట లోనే ప య నిస్తున్న ద నేేందుకు 
నిద ర్శ నేం. 

మఖ్య మేంత్రుల తో  ప్ర ధాన మేంత్రి స మావేశేంలోని కని్న  
ప్ర ధానాేంశాలు...:

టీమ్ ఇండియా టీమ్ వ ర్కా 

టీమ్ ఇేండియాలో ప్ర తీ ఒకకు రూ అత్యేంత ఉతకుకృషటు మైన 
స హ కారేం, టీమ్ వ ర్కు ప్ర ద రి్శేంచ డేం ప్ర శేంస నీయేం. 
ఆస్ త్రులు, ఆరోగ్య  సేంర క్షణ సిబ్బేంది ఎనో్న స వాళ్లా , ఒతితుడులు 
ఎదురొకుేంట్నా్నరు.  ప్ర స్తుతేం యాకటువ్ కేస్లోలా  80 శాతేం 10 
రాష్్రి లోలా నే ఉనా్నయి. అవి ఆేంధ్ర ప్ర ద్శ్, క రా్ణ టక, త మిళ నాడు, 
ప శచిమ బ్ేంగాల్, మ హారాష్రి, పేంజాబ్, బీహార్, గుజ రాత్, 
తెలేంగాణ, ఉతతు ర ప్ర ద్శ్. ఈ రాష్్రి లోలా  వైర స్ న ఓడిేంచిన టటు యిత 
కోవిడ్-19పై పోరాటేంలో ద్శేం విజ యేం స్ధిేంచిన టేటు. 

టెసు్టల సంఖ్య పంపు;  మ ర ణాల రటు త గిగాంపు

ద్శేంలో రోజువారీ ప రీక్షల సేంఖ్య 8.5 ల క్ష ల కు చేర డ మే 
కాకుేండా అవి రోజురోజుకీ నిరేంత రాయేంగా పెరుగుతూ వా్యధి 

కోవిడ్-19ని అర్కటటి డానికి వ్్యధి సంక్ర మంచిన 
తీరును గుర్్త ంచడం, పరీక్షలు, చికిత్స

దేశంలోని మొత్తం యాకిటేవ్ కేసలో్ల 80 శాతం ఉననీ10  రాష్ట్రాలో్ల ఈ మ హ మామారిపై 

మొకకు వోని దీక్ష త పోరాటం చేయ డం త ప్ప మారా్గంత రం లేదు.

క రోనాపై పోర్టం
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గ్ర స్తుల న స తవా రేం గురితుేంచి వా్యధిని స మ రథా వేంతేంగా క టటు డి 
చేసేేందుకు స హాయ కారి అవుత్నా్నయి. స గ ట్ మ ర ణాల  
రట్ కూడా నిరేంత రాయేంగా త గుగా తూ ప్ర పేంచేంలోనే 
ఇేంచుమిేంచుగా అతి త కుకువ స్థా యిలో ఉన్న ద్శేంగా నిలిచిేంది. 
యాకటువ్ కేస్ల శాతేం త గుగా తూ రిక వ రీ రట్ పెరుగుతోేంది. 
మ ర ణాల సేంఖ్య న 1 శాతేం క నా్న త కుకువ స్థా యిక తవా ర లోనే 
తీస్కురాగ లుగుత్ేం.

కొన్ని ర్ష్ట్రాలో్ల ప రీక్షల స్మ రథిష్ం పంచ డం 
త ప్ప న్స రి

బీహార్, గుజ రాత్, ఉతతు ర ప్ర ద్శ్, ప శచిమ బ్ేంగాల్, తెలేంగాణ 
రాష్్రి లోలా  స తవా రేం ప రీక్ష లు మ రిేంత గా పెేంచాలిస్న అవ స రేం 
ఉేంది. క టటు డి, కాేంటాకుటుల గురితుేంపు, నిఘా ఈ పోరాటేంలో 
అత్యేంత స మ రథా వేంత మైన స్ధ నాలు. ప్ర జ లు కూడా 
చైత న్య వేంత్లై అధికారుల చ ర్య ల కు స హ క రిస్తునా్నరు. దాని 
ఫ లితేంగానే ద్శేంలో హమ్ కావారేంటైన్ విజ య వేంతేంగా 
ఉప యోగేంచ డేం స్ధ్య ప డిేంది.

ట్రేసింగ్ లో ఆరోగ్య సేతు కీల కం

అనమానిత కేస్ల న తొలి 72 గేంట లోలా నే గురితుేంచి 
వైర స్ వా్యపితుని స మ రథా వేంతేంగా త గగాేంచ డేంలో ఆరోగ్య సేత్ 
ఉప యోగేం కీల కేం. వా్యధి సకన వ్య కతుతో కాేంటాకుటు  గల వారిని 
72 గేంట లోలా  గురితుేంచి ప రీక్ష లు నిరవా హేంచ డేం త ప్ నిస రి. దీని్న 
ఒక మేంత్ేంగా ఆచ రిేంచాలి. ఈ త ర హాలోనే త ర చు చేత్లు 
క డుకోకువ డేం, రేండు గ జాల దూరేం పాటిేంచ డేం, మాస్కులు 
ధ రిేంచ డేం కూడా త ప్ నిస రిగా ఆచ రిేంచాలిస్న మేంత్రాలు.

హం మంత్రి విజ య వంత మైన వ్్యహం 

ఢిల్లా, చుట్టు ప కకుల రాష్్రి లోలా  కోవిడ్ క టటు డిక ఉమ్మ డి కతృష్ 
కోసేం ఒక ప టిషఠ్ మైన ప్ర ణాళిక తో కూడిన కేేంద్ర హేం మేంత్రి 
వ్్యహేం విజ య వేంతేం అయిేంది. క టటు డి జ్నలా వ రీగాకరణ, 
సీకు్రనిేంగ్ పై ఫోక స్, ప్ర త్యకేంచి అధిక రిస్కు కేస్లన 
గురితుేంచ డేం ఈ వ్్యహేంలో కీలక సతుేంభాలు. ప్ర తీ ఒకకు రూ 
ఈ చ ర్యల ఫ లిత్ల న వక్షిేంచ వ చుచి. ఆస్ త్రుల  నిరవాహణ 
మెరుగుప ర చ డేం, ఐసియు పడకల సేంఖ్య పెేంచ డేం వేంటి 
చ ర్య లు ఎేంతో ఉప యోగ క ర మైన విగా నిరూపిేంచుకునా్నయి.n

క రోనాపై భార త్ పోరాటం 

మొత్తం లబ్ లు  
1494 

686395 
మొత్తం యాకి్టవ్ 

కేసులు

2096664 
మొత్తం రిక వ రీ

మొత్తం ప రీక్ష లు

3.25

       977 ప్ర భుతవాం.          517 ప్ర యివేటు  

ర్ండు గ జాల దూరం

కోటు్ల

స గ టు ప రీక్ష లు రోజుకి 9 ల క్ష లు

2020 ఆగ సు్ట 20 నాటి స మాచారం 
74 % రిక వ రీ రటు లక్ 

డౌన్ 1 స మ యంలో 
11 శాతం

90.02% 1.89%
కేంద్ర జోక్యం 

అనంత రం ఢిల్్లలో 
రిక వ రీ రటు, దేశంలోనే 

అత్య ధకం

దేశంలో మ ర ణాల రటు

ప్ర  పంచం దేశాల గ ణంకాల తో పోలిక 
క రోనా కేసుల విష్ యంలో ప్ర పంచంలోన్ ఇతర 
దేశాల క నాని భార త్ మెరుగైన స్థియిలో ఉంది. 
 పాజిటివ్  యాకి్టవ్  మ ర ణాలు 
ప్రపంచం 2869 831  100.8
యూరప్ 4362 1472 274
అమెరకా 17079 7460 529
రష్యా 6423 1172 110
బ్రెజిల్ 16036 3512 517
ఇండియా 2017 493 38

కోలుకనని రోగులు 21 ల క్ష లు

10 ల క్షల జ నాభాలో కేసుల సంఖ్య

మొత్తం కేసులో్ల  నాలుగో వంతు (25%) క నాని త కకావ యాకి్టవ్ కేసులు

కోలుకనని వారు

మ ర ణాలు
యాకి్టవ్ కేసులు 
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సవా యేంస మతృద్ధ భార త్ కోసేం ప్ర ధాన  మేంత్రి న రేంద్ర 
మోదీ ఇచిచిన స్స్ షటు మైన పిలుపున పుర సకు రిేంచుకుని 

ర క్షణ మేంత్రితవా శాఖ (ఎేంఓడి)  విద్శీ దిగుమ త్ల పై నిషేధేం 
విధిేంచ ద గన 101 వ స్తువుల న గురితుేంచిేంది. ఆయా వ స్తువుల కు 
నిరదేశేంచిన కాల ప రిమితి త రావాత నిషేధేం అమ లులోక వ స్తుేంది. 
దేశీయ త క ప్ధాన్యం

• వైమానిక ద ళానిక 106 బేసిక్ శక్షణ విమానాలు స హా 
మొతతుేం రూ. 8722.38 కోటలా విలువ గల ర క్షణ ప రిక రాల 
స మీక ర ణ కు ర క్షణ కనగ్ళలా మేండ లి 2020 ఆగ స్టు  11న 
ఆమోదేం తెలిపిేంది.

• త్రివిధ ర క్షణ ద ళాలు 2015 ఏప్రిల్ నేంచి 2020 ఆగ స్టు  
మ ధ్య కాలేంలో 260 సీకుమ్ ల కేంద  రూ. 3.5 ల క్షల 
అేంచ నా వ్య యేంతో కాేంట్రాకుటులు జారీ చేశాయి. 

• రాబోయే ఐదు నేంచి ఏడు సేంవ తస్ రాల కాల వ్య వ ధిలో 
ద్శీయ  ప రిశ్ర మ ల కు రూ. 4 కోటలా విలువ గల కాేంట్రాకుటులు 
జారీ చేయ గ ల వ ని అేంచ నా. 

• ఈ ప రిక రాలోలా  సైన్యేం, వైమానిక ద ళేం నేంచి రూ. 1.30 
ల క్షల కోటలా వేంత్న, నౌకాద ళేం నేంచి రూ. 1.40 ల క్షల 
కోటలా విలువ గల ఆరడు రులా ేంటాయ ని అేంచ నా.

ర క్ణ మంత్్ర తవా శాఖ దేశీయ ప రిశ్ర  మ ల కు రాబోయే 
ఐదు న్ంచ ఏడు సంవ త్స రాల కాల ప రిమిత్లో రూ. 
4 ల క్ల కోట్ల  విలువ గల కాంట్్ర కు్ట లు ఇవవా గ ల ద ని 

అంచ న.

ర క్షణ

ప రిక ర్ల నుంచి పదదు శ తఘ్నిల వ ర క..
• ఆధునిక స్ేంకేతిక ప రిజాఞా నేంతో కూడిన శ త ఘ్్నలు, 

దాడిలో ఉప యోగేంచే రైఫిళ్లా , కోరవాట్ లు, సనార్ సిసటు మ్స్, 
ర వాణా విమానాలు, తలిక ర కేం యుద్ధ హెల్కాపటు రులా , 
రాడారులా , ఇతర వ స్తువులు వటిలో ఉేంటాయి.

• 2021 డిసెేంబ ర్ నేంచి దిగుమ తి నిషేధేం అమ లులోక వ చేచి 
విధేంగా స్యుధ పోరాట వాహ నాలు కూడా ర క్షణ ఆరడు రలా లో 
ఉేంటాయి. వాటిలో రూ. 5,000 కోటలా అేంచ నా వ్య యేంతో 
కూడిన 200 వాహ నాల కు సైన్యేం ఆరడు రులా  ఇవవా వ చుచి.

• 2021 డిసెేంబ ర్ నేంచి దిగుమ తి నిషేధేం అమ లులోక వ చేచి 
విధేంగా నౌకాద ళేం రూ. 42,000 కోటలా విలువ గల ఆరు 
కాేంట్రాకుటులు జారీ చేయ వ చుచిన ని భావిస్తునా్నరు. 

• 2020 డిసెేంబ ర్ నేంచి దిగుమ తి నిషేధేం అమ లులోక 
వ చేచి విధేంగా వైమానిక ద ళేం తలిక ర కేం ఎేంకె 1ఎ యుద్ధ 
విమానాల కు ఆరడు ర్ ఇవావాల ని నిర్ణ యిేంచిేంది. వాటిలో 123 
విమానాల అేంచ నా వ్య యేం రూ. 85,000 కోట్లా .

క్ర మంగా మారు్ప

2020 నేంచి 2024 మ ధ్య కాలేంలో దిగుమ త్లపై 
నిషేధాని్న ప్ర గ తిశీలేంగా అమ లుచేయాల ని నిర్ణ యిేంచారు. 
వా్యపార నిరవాహణ స ర ళీకరణ దిశ గా ఎేంఒడి ప లు చ ర్య ల న 
అమ లుప రుసతుేంది.    n

సవా యంసవా యం

సమృద్ధిద్శగాసమృద్ధిద్శగా

ముందడుగుముందడుగు
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కేబినెట్

న్ర్ణ యం :  ఉదో్యగాల కు ఉమ్మ డి అరహుత ప రీక్ష నిరవాహణ 
కోసేం జాతీయ నియామ కాల ఏజెనీస్ (ఎన్ఆర్ఎ) ఏరా్ట్కు 
అనమ తిేంచిేంది.

ప్ర యోజ నం :  ఉమ్మ డి అరహుత ప రీక్ష నిరవా హేంచ డేం వ లలా 
ఈ అభ్య రుథాలు ఒకే స్రి ప రీక్ష కు హాజ రై ఉన్నత స్థా యి ప రీక్షల 
కోసేం వటిలో ఏదో ఒక టి లేదా అని్న నియామక ఏజెనీస్ల కు 
ద ర ఖ్స్తు చేస్కోవ చుచి. 

న్ర్ణ యం :  చ కెకుర కు నా్యయ బ ద్ధ మైన, 
గట్టు బాట్ ధర (ఎఫ్ ఆర్ పి) 10% రిక వ రీ 
రట్తో కవాేంటాలుకు రూ. 285క పెేంచ డానిక 
ఆమోదిేంచిేంది.

ప్ర యోజ నం :  1 కోటి మేంది రైత్లు, వారి 
కుట్ేంబాల కు ఈ నిర్ణ యేం వ లలా ప్ర యోజ నేం 
క లుగుత్ేంది. క ష్టుేంచి పాట్ప డే సవా భావేం గల 
ద్శేంలోని వ్య వ స్య దారుల నైతిక బ లని్న 
పెేంపొేందిేంచే చ ర్య ఇది. 

న్ర్ణ యం :  ఉజవాల డిసకు మ్ అష్్యరన్స్ యోజన (ఉద య్) 
సీకుమ్ కేంద విదు్యత్ పేంపిణీ కేంపెనీల కు (డిసకు మ్) గత 
ఏడాది ఆదాయాలోలా  25% ప రిమితిక పైబ డి వ రికుేంగ్ కా్యపిట ల్ 
రుణాలేందిేంచేేందుకు  ప వ ర్ ఫైనాన్స్ కారొ్రష న్ (పిఎఫ్ సి), 
గ్రామీణ విదు్యదీకరణ కారొ్రష న్ (ఆర్ఇసి) రేండిేంటికీ ఏక కాల 
చ ర్య గా నిబేంధన స డ లిేంపు.

ప్ర యోజ నం :  దీని వ లలా విదు్యత్ రేంగానిక నిధుల ల భ్యత 

ఏర్ డుత్ేంది. రాష్రి ప్ర భుత్వాలు డిసకు మ్ ల కు చలిలాేంపులు చేసే 
హామీ ఏర్ డుత్ేంది. 

న్ర్ణ యం :  ఎయిర్ పోర్్స్ అథారటీ ఆఫ్ ఇేండియాకు (ఎఎఐ) 
చేందిన జైపూర్, గువాహ టి, తిరువ నేంత పురేం విమానాశ్ర యాల 
కార్య క లపాలు, నిరవాహణ, అభవతృది్ధని ప్ర భుతవా ప్ర వేట్ 
భాగ స్వామ్య (పిపిపి) విధానేంలో అప్గేంత కు నిర్ణ యిేంచారు.

ప్ర యోజ నం :  పిపిపి విధానేం కేంద చేసిన 
ప్ర యోగాలు ప్ర పేంచ శ్రేణి విమానాశ్ర యాల 
ఏరా్ట్కు, విమానాశ్ర యాలోలా  ప్ర యాణికుల 
సేవల స మ రథాత, నాణ్యత పెేంపున కు స హాయ కారిగా 
నిలిచాయి.

న్ర్ణ యం :  ఎేంఎస్ఎేంఇ ల కు నిధులు 
పెేంచ డేం ల క్షష్ేంగా వ స్తువులు స ర ఫ రా 
చేసిన రోజు నేంచి 90 రోజుల కు పైబ డి 
సతుేంభేంచిపోయిన చలిలాేంపుల విడుదల ల క్షష్ేంతో 

కేవ లేం ఎేంపిక చేసిన ఎన్.బి.ఎఫ్.సి లే కాకుేండా ట్రేడ్ రిసీవ బుల్ 
(వాణిజ్య ప రేంగా అేంద నన్న నిధులు) డిసౌకుేంటిేంగ్ విధానేం 
కేంద  అనీ్న నాన్ బా్యేంకేంగ్ ఫైనాని్షయ ల్ కేంపెనీలు (ఎన్.
బి.ఎఫ్ .సి) భాగ స్వామల యే్యేందుకు అనమ తిేంచాల ని కేబినెట్ 
నిర్ణ యిేంచిేంది. 

ప్ర యోజ నం : సేంసకుర ణ లు, పార ద ర్శకత స్ధిేంచేేందుకు 
ప్ర భుతవా క ట్టు బాట్న ఈ నిర్ణ యేం ప్ర తిబిేంబిస్తుేంది. ఈ నిర్ణ యేం 
ఎేంఎస్ఎేంఇ రేంగేంలో పోటీని పెేంచి న గ దు ప్ర వాహానిక హామీ 
ఇస్తుేంది.n

లక్షలాద్ఉద్యాగారుథు లకుసహాయకారగాఎన్ఆర్ఎ
ప్ర  భుత్వం కొనిని కీలక నిర్ణ  యాల తో ప్ర  జ ల కు స హాయ కార్గా ఉండందుకు నిరీ్ణ త 

కీలక రంగాలో్ల  ఉపాధి, వ్య వ సాయం, విదు్యత్, ర వ్ణ, ఎంఎస్ఎంఇ లు ఉనానియి.

SCAN QR CODE  
FOR CABINET 

BRIEFING
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ల దాదుఖ్ క చెందిన యువ విజేత
చేనేత రేంగేంలో యువ పారిశ్రామిక వేతతు అయిన కుేంజెస్ అేంగ్్మ 
యువత ఆశ ల న నిజాలుగా మారచి డేం దావారా సవా యేంస మతృద్ధ 
భార త్ న మ్నాగా మారిేంది. విదా్యభా్యసేం పూరితు చేస్కున్న 
త రావాత ల దాదే ఖ్ లోనే ఉేండిపోయి ల దాదే ఖ్ స్ేంప్ర దాయానిక కతతు 
గురితుేంపు తీస్కురావ డేం కోసేం కతృష్ చేసతుేంది. ప్ర ధాన మేంత్రి 
ఉపాధి హామీ ప థ కేం ఆమె క ల లు వాసతు వేంగా మారచి డేంలో కీలక 
పాత్ పోష్ేంచిేంది. “మ్డు సేంవ తస్ రాల క్రితేం నేన ఏదైనా 
చేయాల ని భావిేంచిన ప్పుడు పిఎేంజిఇపి దావారా ఈ వా్యపారానిక 
రుణేం పొేంద్ అవ కాశేం ఉన్న ట్టు  తెలిసిేంది” అని ఆమె అనా్నరు.

మ హిళ జీవిత్న్కి ధూప సుగంధం 
ప్ర తీ ఒకకు భార తీయుని జీవితేంలోన్ ధూపానిక ప్ర త్యక పాత్ 
ఉేంది, కానీ ఆ ధూపేం రాేంచిక చేందిన మ హళల జీవిత్నే్న 
మారిచిేంది. సవా యేం స హాయక బతృేందానిక చేందిన 30-40 
మేంది మ హళ లు ధూప్ త యారుచేసి ట్కు మారకుట్ లో 
విక్ర యిేంచే వారు. స్థా నిక జాత ర లోలా  అప్పుడ ప్పుడూ వారు స్టు ల్ 
కూడా పెడుతూ ఉేండే వారు. ఈ ప ని చేసి త్మ సేంపాదిేంచిన 
రూ. 5,000 నేంచి రూ. 10,000 త మన ఆరిథాక సేంక్షోభేం 
నేంచి కాపాడ డ మే కాకుేండా ఖ్ళీ స మ యేం ఉత్్ద క మైన 
ప నిక ఉప యోగేంచుకునే అవ కాశేం కూడా క లిగేంచిేంద ని వారు 
చపా్రు.

చేపల వేట దావార్ ల క్ష లో్ల ఆదాయం
మ ధ్య ప్ర ద్శ్ లోని బాలఘాట్ జిలలా కు చేందిన వేద్రేం అనే 
రైత్ సవా యేం స మతృద్ధ భార త్ కు ఒక చిహ్నేంగా మారాడు. 
ఎేంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ ప థ కేం కేంద అత న తన వ్య వ స్య 
భూమిలో ఒక చరువు త వివా చేపల పెేంప కేం ప్రారేంభేంచాడు. 
గత ఏడాది చేపల ఉత్ తితు దావారా అత న రికారుడు  స్థా యిలో రూ. 
10 ల క్షల ఆదాయేం సేంపాదిేంచాడు. అేంత కు మేందు అత న 
ఒక ప్రైవేట్ కేంపెనీలో ప ని చేసూతు ఉేండేవాడు. కాని అేందులో ఏ 
మాత్ేం భ విష్య త్తు లేద ని గురితుేంచాడు. గ్రామానిక తిరిగ వచిచిన 
అత నిక రాష్రి ప్ర భుతవాేం నేంచి స హాయేం అేందిేంది. ఇప్పుడ త న 
మొతతుేం జిలలా కే ఒక సూ్ఫరితుగా మారాడు. n

బొమ్మల త యారీ దావార్ విజ యం
ఏదైనా చేయాల నే సేంక ల్ేం ఉేంటే విజ యేం స్ధిేంచ గ ల మ ని హమాచ ల్ 
ప్ర ద్శ్ లోని హ మీర్ పూర్ జిలలా కు చేందిన గ వ రుదే  పేంచాయ తీ నివాసి 
పేంక జ్ కుమార్ కథ నిరూపిసతుేంది. క రోనా లక్ డౌన్ స మ యేంలో 
గ్రామానిక బ ల వేంతేంగా తిరిగ వ చిచిన పేంక జ్ త్న హేం కావారేంటైన్ 
లో ఉన్న 28 రోజులోలా  ఒకకు క్ష ణేం కూడా వతృధా చేయ లేదు. ప్ర ధాన మేంత్రి 
సవా యేం స మతృది్ధ కార్య క్ర మేం కేంద  చకకు, పేప ర్  బొమ్మ లు త యారు 
చేయ డేం ప్రారేంభేంచాడు. సష ల్ మీడియా దావారా తన ఉత్ త్తుల కు 
మారకుటిేంగ్  చేస్కునా్నడు. దానిక అదు్త మైన స్ేందన వ చిచిేంది. 
ఒక బొమ్మ త యారు చేయ డానిక అత నిక రేండు నేంచి మ్డు రోజులు 
ప డుత్ేంది. 

స్వ యం సమృద్ధ  భార త్ క థ లు

స్నుక్ల దృక్పథం మారుతునని భారత్
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స్వ యం సమృద్ధ  భార త్ క థ లు

మీడియా కారని ర్

కోటాలా ది మేంది యువ త కు నేష న ల్ రిక్రూట్ 
మెేంట్ ఏజెనీస్ ఒక వ రేం. ఉమ్మ డి అరహుత 
ప రీక్ష దావారా యువ త కు బ హుళ ప రీక్షల బాధ 
త ప్పుత్ేంది. ఎేంతో విలువైన వ న రులు, కాలేం 
కూడా ఆదా అవుత్యి. పార ద ర్శ క త కు కూడా 
ఇది పెదదే ఉతతుజేం. 

ప్ర ధాన  మంత్రి శ్రీ న రంద్ర మోదీ
ప్ర ధాన మైన, స్నిశత మైన సథా లలోలా  నౌకాద ళేం నౌక లు, 
విమానాలు మోహ రిేంచ డేం దావారా భారత నౌకాద ళేం 
ఉద్యమ సూ్ఫరితుతో సేనల మోహ రిేంపు స మ రథా వేంతేంగా 
నిరవా హేంచిేంది. స్గర ప్ర ద్శాలోలా  చైత న్యేం 
పెేంచ డేంలోన, మాన వ త్ పూరవా క మైన స హాయేం, 
స హాయ చ ర్య లు చేప టటు డేంలోన ఈ మోహ రిేంపు 
స హాయ ప డిేంది. 

ర్జ్ నాథ్ సింగ్
భార త ద్శ పురోగ తి, అభవతృది్ధక వెనె్నమక వేంటి 
నిజాయితీప రులైన ప న్న చలిలాేంపుదారుల న 
స తకు రిేంచేేందుకు, స్ధికార త కు శ్రీ మోదీ ప్ర భుతవాేం ప లు 
విపలా వాత్మక నిర్ణ యాలు తీస్కుేంది.
ప్ర ధాన  మేంత్రి  న రేంద్ర మోదీ సేంక ల్ేం అయిన క నిషఠ్ 
ప్ర భుతవాేం, గ రిషఠ్ పాల న కు చ కకు ని వేదిక క లి్ేంచ డేంలో 
ఇది ఒక మేంద డుగు.  

అమిత్ షా 

ఈశాన్య కారిడార్ అభవతృది్ధ గౌర వ నీయ ప్ర ధాన  
మేంత్రి న రేంద్ర  మోదీజీ గ రిషఠ్ ప్రాధాన్యత. 
రూ. 3000 కోటలా మొతతుేం వ్య యేంతో 
316 కలోమీట రలా నిడివి గల జాతీయ హైవే 
ప్రాజెకుటుల తో మ ణిపూర్ క ఇతర ఈశాన్య 
రాష్్రి ల తో అనసేంధానత పెరుగుత్ేంది. 

న్తిన్ గ డకా రి
కారి్మకుల కు ఉపాధి క ల్న మోదీ స రాకుర్ కతృత  
సేంక ల్ేం. ఎేంజిఎన్ఆర్ఇజిఎ కేంద ఇప్ టి 
వ ర కురూ.170 కోటలా కు పైబ డిన ప నిదినాలు 
క లి్ేంచ డేం జ రిగేంది. కేేంద్ర స రాకుర్ రాష్్రి లు, 
కేేంద్ర పాలిత ప్రాేంత్ల కు ఇప్ టివ ర కు రూ. 
53,473 కోటలా కు పైబ డిన నిధులు అేందిేంచిేంది.

న రంద్ర సింగ్ తోమ ర్

1000 రోజుల వ్య వ ధిలో గ్రామాల ని్నేంటికీ 
ఆపిటుక ల్ ఫైబ ర్ ఇేంట ర్నట్ అేందుబాట్లోక తెచేచి 
ప ని డాట్ కు అప్ గేంచినేందుకు ప్ర ధాన మేంత్రి 
న రేంద్ర  మోదీజీ మీకు ధ న్య వాదాలు. డిజిట ల్ 
ఇేండియా దిశ న మారచి కార్య క్ర మేం ఇది. 
మీరేందిేంచే సూ్ఫరితుతో మేేం అది పూరితు చేస్తుేం.

ర విశంక ర్ ప్ర స్ద్
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పక్ష పత్రిక

ఆయారంగాల్లో అగ్రసాథు నం

#భారత్ కీ   లక్ష్మి మహిళా                 విజేతలు
#భారత్ కీ   లక్ష్మి #భారత్ కీ   లక్ష్మి

#భారత్ కీ   లక్ష్మి #భారత్ కీ   లక్ష్మి

#భారత్ కీ   లక్ష్మి#భారత్ కీ   లక్ష్మి

అయేష్అజీజ్
పైల ట్ 

డాక్టర్రువేదాసలామ్
ఐపిఎస్ అధకారి

• దేశాన్కి చెందిన అతి పినని 
వ య సుకార్లైన పైల ట్, క శీ్మర్ నుంచి 
తొలి పైల ట్

• శ్క్షణ  స మ యంలో సింగిల్ ఇంజ న్ 
విమానాన్ని 200 గంట లు న డిపిన 
ఘనత స్ధంచారు.

• వైదు్యర్లు, క శీ్మర్ నుంచి తొలి మ హిళా 
ఐపిఎస్ అధకారి
• త మిళ నాడులోన్ చెనె్ని, కోయంబ తూ్తర్ 
ల లో అసిసె్టంట్ క మిష్ న ర్ ఆఫ్ పోల్స్ గా 
విధులు న్రవా రి్తంచారు.
• 2018 సంవ త్స రంలో తొలి మ హిళ 
అవారుడు ప్ర దానం

దీపాకరామాకర్
క్రీడాకారిణి

• 52 సంవ త్స ర్ల చ రిత్ర లో రియో 
ఒలింపిక్్స లో పాల్గానేందుక 
అర్హత స్ధంచిన తొలి భారత 
మ హిళ;  2015 ప్ర పంచ జిమానిసి్టక్్స 
చాపింయ న్ షప్ లో ఫైన ల్్స క 
అర్హత స్ధంచిన తొలి భారత 
మ హిళ
• ర్జీవ్ గాంధీ ఖేల్ ర తని అవారుడుతో 
స త్కారం

• ప్ర యాణికల రైలు న డిపిన తొలి 

మ హిళా రైలు డ్రైవ ర్ 

• మ హిళా స్ధ కల క అందించే 

జిజావు పుర స్కార్ (1998), స్ర థి 

అవారుడు స హా ఎనోని అవారుడుల గ్ర హీతస్రేఖాయాదవ్
లోకో-పైల ట్

మంజు
పోర్ట ర్

• భారత నౌకాద ళంలో తొలి నేవీ 

కెప్టన్

• “స్గ ర త లంలో అస్ధారణ 

స్హస  ప్ర ద ర్శన 2016”క గాను  

అంత ర్్జత్య మారిటైమ్ ఆరగా నైజేష్ న్ 

నుంచి ఇంట రనిష్ న్ బ్రేవ రీ అవారుడు
రాధికామీనన్

నౌకాదళ అధకారిణి

• నార్్త వెస్ట ర్ని రైలేవా మొత్తంలో ర్జ స్్తన్ 

క చెందిన తొలి మ హిళా పోర్ట ర్

• ఆమెలోన్ శ కి్త, సంక ల్పన్ని ప్ర శంసిస్్త 

డ బు్లష్సిడి మంత్రితవా శాఖ నుంచి 

2018లో “తొలి మ హిళ” స త్కారం
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