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మాజీ రాష్ట్రపతి భారతరత్న డాకటుర్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ 
2020 ఆగసుటు 31వ త్దీన స్ర్గసుథులయ్్యరు. 
ఆయన మరణం ఒక శూనా్యని్న సృషటుంచింది. ప్రణబ్ 
దా స్ని్నహిత్్యని్న ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరంద్రమోదీ 
ఎల్లపుపుడూ ఆస్్దించే వారు. ప్రణబ్ ముఖర్జీ ప్రజా 
జీవితం నంచి వైదొలగిన సందర్ంగా ప్రధానమంత్రి 
భావోద్్గపూర్తమైన సంద్శంలో "మీరు ఎల్లపుపుడూ 
నా పట్ల పితృ వాత్సల్యం చూపారు, మీరు నాకు 
గురుతులు్యలు. మీ జాఞాన సంపద, మార్గదర్శకత్ం, నా 
పట్ల  చూపించే ఆదరాభిమానాలు నాలో ఎపుపుడూ 
విశ్్స్ని్న, బలాని్న నింపేవి" అని రాశ్రు. 

ప్రణబ్ దాకు వీడ్్కలు
భారతరత్న శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ మృతి పట్ల భారతద్శం 

ఎంతో దుఃఖిసతాంది. మన ద్శ అభివృదిధి చర్త్రలో 

ఆయన ఒక చిరస్మరణీయమైన వ్యక్తా గా నిలుస్తారు. 

అస్ధారణ పండితుడు, నిలువెతుతా రాజనీతిజ్ఞాడు అయిన 

ఆయనన అని్న రాజకీయ పార్టులు, సమాజంలోని అని్న 

వరా్గల వారూ ఎంతో ఆరాధిస్తారు

ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరంద్ర మోదీ
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స్దర నమస్్కరం,
నూ్య ఇండియ్ సమాచార్ ప్రసు తాత సంచిక మీ చేతులో ్ల ఉంది. ఈ 

సమయ్నిక్ దీని కోసం మీరందరూ ఎంతో ఉతు్సకత ఎదరుచూసూ తా 
ఉనా్నరని భావిసు తానా్నరు.

ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరంద్ర మోదీ నాయకత్ంలో సమర థువంతమైన 
ప్రభుత్ం పని చేస తాంది.

ప్రతీ రంగంలోనూ ద్శ్ని్న ముందకు నడిపించడానిక్ ప్రభుత్ం 
కట్ టుబడి ఉంది.

ప్రభుత్ నిర ్ణయ్లు, పనలు, పథకాలకు సంబంధించిన సమాచారం 
అంత్ పాఠకులకు చేరుతుంది.

ఈ పత్రిక ప్రభుత్ ప్రచార మాధ్యమంగా కాకుండా సరైన 
సమాచారం అందించే ఒక వేదికగా నిలుసు తాంది.ఈ పత్రిక గ్రామ 
పంచాయతీలు, జిలా ్ల పంచాయతీలు, పంచాయత్ సమితులు, 
గ్ంథాలయ్లు, ఎంఎల్ఏలు, ఎంపిలు, అధికారులు, పాత్రికేయులు 
అందర్కీ అందబాట్లో ఉంట్ంది.

ఈ పత్రిక ఇ-పుస తాకం ఇపుపుడు 5 కోట ్ల మందిక్ అందబాట్లో 
ఉంది.

మీ అందర్ అభిప్రాయ్లు, సలహాల కోసం మం ఆతృతగా ఎదరు 
చూసు తానా్నం.

మీ అభిప్రాయ్లు మాకు తెలియజేయండి.   :
చిరునామా :   బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ ర్చ్ అండ్ కమ్్యనికేషన్,
               రండవ అంతసు తా, సూచనా భవన్, నూ్యఢిల్ ్ల -110003
e-mail      :   response-nis@pib.gov.in

మీ అందర్ ఆశీసు్సలతో

సంపాదక లేఖ

(కె.ఎస్. ధత్్లియ్)
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ఆరోగ్యంపోషణ మాసం 

పోషకాహార మాసత్సవం : స్మాజిక ఉద్యమం
సమాజంలో మహిళలు, పిల్లలు, వయోవృదధిలు పోషకాలతో 

కూడిన ఆహారం తీసుకోవాలన్న ప్రచారం పోషకాహార మాసం 

ప్రధాన లక్్యం.

ద్      
శ్భివృదీధి, పోషకాహారం రండూ అత్యంత సని్నహిత 
బంధం కలిగి ఉంటాయి. ప్రజలో్ల పోషకాహారం 
గుర్ంచి చైతన్యం కలిపుంచేందకు ప్రభుత్ం సపటుంబర్ 

నెలన "రాష్ట్రీయ పోషణ్ మా" లేదా పోషకాహార మాసంగా 
పాటిసుతాంది. చిన్న వయసులోని పిల్లలు, తలు్లలో్ల పోషకాహార 
లోపం అర్కటటుడం, పోషకాహారంపై ప్రజలో్ల చైతన్యం కలిపుంచడం 
లక్్యంగా ప్రధానమంత్రి  ప్రజలందర్ భాగస్్మ్యంతో జాతీయ 
స్థుయిలో ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా నిర్హిసుతాన్న విసతాృత పథకమ 
సంపూర్ణ పోషణ (పోషణ్) మాహ్.

ప్రధానమంత్రి ఇటీవల నిర్హించిన ‘మన్ కీ బాత్’ 
కార్యక్రమంలో ‘‘యథా అన్నం తథా మన్నం’’ అనే సూక్తాని 
ప్రస్తావించారు.  పోషకాలతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవడం పైనే 
మానవుని మానసిక, మథోపరమైన అభివృదిధి నేరుగా ఆధారపడి 
ఉంట్ందని దాని అరధిం.

సరైన పోషకాహారమ పిల్లలు, విదా్యరుథులు తమ సంపూర్ణ 
స్మరాథు్యలు పందడంలో పద్ద పాత్ర పోషసుతాంది. పిల్లలకు మంచి 
పోషకాహారం లభించాలంటే తలు్లలు కూడా సరైన పోషకాహారం 
తీసుకోవడం చాలా అవసరం. 

గుజరాత్ లోని సరా్దర్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ ఐక్యత్ విగ్హం 
సమీపంలో పోషకాహార పారు్క ఏరాపుట్ చేసిన విషయం కూడా 
ప్రధానమంత్రి ప్రస్తావించారు. ‘‘అక్కడ అత్యంత ప్రత్్యకమైన 
పోషకాహార పారు్క ఏరాపుటయింది. వినోదం, ఉలా్లసంతో పాట్ 
పోషకాహారానిక్ సంబంధించిన సంపూర్ణ సమాచారం అక్కడ 
మీకు అందబాట్లో ఉంట్ంది’’ అని ప్రధానమంత్రి అనా్నరు.

 2017-18 నంచి మ్డు సంవత్సరాల పాట్ అమలులో 
ఉండేలా రూ.9046.17 కోట్లతో జాతీయ పోషకాహార 
కార్యక్రమాని్న (ఎన్ఎన్ఎం) 2017 డిసంబర్ లో కేంద్ర 
కేబినెట్ ఆమోదించింది.

 పోషణ్ అభియ్న్ న రాజస్థున్ లోని ఝున్ ఝునలో 
2018 మార్చి 8వ త్దీన ప్రధానమంత్రి అధికార్కంగా 
ప్రారంభించారు.

 పోషకాహార లోపం వల్ల పిల్లల అభివృదిధిలో తగు్గదలన 
2022 నాటిక్ 25 శ్త్నిక్ తగి్గంచడానిక్ ఈ 
కార్యక్రమం కృష చేసుతాంది. 

 పోషకాహార కొరత, రకతాహీనత (పిల్లలు, తలు్లలు, 
యుకతావయసులోని బాలికలు) తగి్గంచడం, జనన 
సమయంలో శిశువులు సరైన బరువుతో జని్మంచేలా 
చూడడం కూడా ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యలు.

  2021 మార్చి 31 వరకు పడిగించిన ఈ పథకం దా్రా 
10 కోట్ల మంది ప్రజలకు లబిధి చేకూరుతుంది.

 ఈ కార్యక్రమాని్న అని్న రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంత్లు, 
జిలా్లలో్ల అమలు పరుసుతానా్నరు.  

జాతీయ పోషకాహార కార్యక్రమం

భారతీయ పోషన్ కృష కోశ్ 
ఏరాపుట్ చేసుతానా్నరు. ప్రతీ 
జిలా్లలోనూ పండే పంటలు, 
వాటి పోషక విలువలకు 
సంబంధించిన సంపూర్ణ 
సమాచారం అందలో 
ఉంట్ంది.

 ఈ ప్రజా ఉద్యమంతో 
పాఠశ్లలన కూడా 
అనసంధానం చేశ్రు. 
పిల్లలో్ల పోషకాహార చైతన్యం 
కలిపుంచడం కోసం పోటీలు 
కూడా నిర్హిస్తారు.

 ప్రతీ తరగతిలోనూ తరగతి 
మానిటర్ తరహాలోనే 
పోషకాహార మానిటర్ 
కూడా ఉంటారు.

 ఒక పోషకాహార కారుడున 
కూడా ప్రవేశపడత్రు. 

పోషకాహార మానిటర్, కారుడులు
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సంక్షిపతా వారతాలు

గంగా జలాల శుదిధి, స్చ్ఛతకు ప్రజలు పూనకోవడంతో 
వారణాసిలోని ఘాట్్ల పూర్ వైభవం తిర్గి 

పందతునా్నయి. 2020 స్చ్ఛ సర్క్ణ్ లో గంగానదీ పర్వాహక 
ప్రాంతంలో ఉన్న నగరాలో్ల వారణాసి అత్యంత స్చ్ఛమైన నగరంగా 
గుర్తాంపు పందడమ ఇందకు కారణం. ఈ రోజ్న ప్రజలు 
గంగానది జలాని్న పర్శుభ్రమైనదిగా గుర్తాంచి మత స్ంప్రదాయం 
ప్రకారం నిర్హించే ఆచమనాని్న చేయడానిక్ కూడా ప్రజలు 
వెనకాడడంలేదని వారణాసిలోని ఒక పూజార్ చెపాపురు. 
వారణాసిలో ఏరాపుట్ చేసిన 140 ఎంఎల్ డి స్మరథు్యం గల 
మురుగునీటి స్చ్ఛత పా్లంట్ గంగ శుదిధిక్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా 
ఉన్నదని రుజ్వయింది. నది గట్టుపై ఉన్న 63 స్ధారణ ఘాట్లలో 
21 ముఖ్యమైన ఘాట్లన స్చ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం క్ంద గుర్తాంచి 
వాటి పర్సర ప్రాంత్లన సుందర్కర్సుతానా్నరు. ఈ ఘాట్ల నంచి 
ప్రతీ రోజూ 8 నంచి 9 మెట్రిక్ టన్నల వ్యరాథులన సేకర్ంచి మ్సి 
ఉన్న పడవలో్ల కంపోస్టు తయ్ర్క్ తరలిసుతానా్నరు. ఈ నగరం 
ఇతర నగరాలకు సూఫూర్తాగా మార్ంది. 

ఆరోగ్య సేతుపై వాసతావిక కోణంలో మీ ఆరోగా్యని్న పర్క్షించుకోండి

ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా డౌన్ లోడ్ అయిన కాంటాక్టు ట్రేసింగ్ య్ప్ గా గుర్తాంపు 
పందిన ఆరోగ్య సేతు 50 మందిక్ పైబడి ఉద్్యగులున్న సంసథులు, వా్యపార సంసథుల కోసం 

"ఓపన్ ఎపిఐ" సర్్స్ పేర్ట కొతతా అంశ్ని్న జోడించింది. వారు ఇపుపుడు "ఓపన్ ఎపిఐ" సర్్స్ 
ఉపయోగించుకుని  వాసతావికంగా ఆరోగ్య సేతు అపి్లకేషన్ కు సంబంధించిన సమాచారం 
తెలుసుకోవడంతో పాట్ తమ ఉద్్యగులు, ఆరోగ్యసేతు ఉపయోగిసుతాన్న ఇతర సంసథుల 
ఉద్్యగుల ఆరోగ్య సమాచారం పందవచుచి. ఈ ఎపిఐ సర్్స్ ఆరోగ్య సేతు వినియోగిసుతాన్న 
వార్ పేరు, ఆరోగ్య పర్సిథుతిక్ సంబంధించిన సమాచారం మాత్రమ అందిసుతాంది. ఏ ఇతర వ్యక్తాగత 
సమాచారం అందించద. ఆరోగ్యసేతు 15 కోట్ల మందిక్ పైగా యూజర్లతో ప్రపంచంలోనే 
అత్యధికంగా డౌన్ లోడ్ అయిన య్ప్ గా గుర్తాంపు పందింది. దీనిక్ లభించిన అద్తమైన 
ఆదరణ కోవిడ్-19ని దీట్గా ఎదర్్కనడానిక్, నిర్హణ చర్యల విషయంలో ఆరోగ్య సంరక్ణ 
విభాగం సిబ్ందిక్ అత్యంత సహాయకార్ అయింది.  

లాక్ డౌన్ సమయంలో జన్ ఔషధి
 కేంద్రాలో్ల జోరుగా వా్యపారం

ఉద్్యగాలకు సపుర్టుస్ కోటా విసతారణ

పవిత్రమైన, శుభ్రమైన వారణాసి
భారత, జపాన్ చేయి చేయి కలిపి స్గే 

వ్్యహత్మక భాగస్్ములు

భారత స్యుధ దళాలు, జపాన్ కు చెందిన ఆత్మరక్ణ దళాల 
మధ్య పర్కరాలు, సేవల పరసపుర మార్పుడిక్ సంతకాలు 

చేసుకున్న పరసపుర సహకార ఒపపుందాని్న ప్రధానమంత్రి  శ్రీ నరంద్ర 
మోదీ, నాటి జపాన్ ప్రధానమంత్రి షంజో అబే ఆహా్నించారు. 
ఈ ఒపపుందం రండు ద్శ్ల మధ్య రక్ణ సహకారం పటిషటు 
పడేందకు ద్హదపడుతుందని, ఇండ్-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శ్ంతి, 
భద్రతల స్థుపనకు ఉపయోగపడుతుందని ఆ సందర్ంగా వీడియో 
కానఫూరన్్స దా్రా మాటా్లడుతూ ఉభయ ద్శ్ల ప్రధానమంత్రులు 
అనా్నరు. భారత-జపాన్ వ్్యహాత్మక భాగస్్మ్యం, అంతరాజీతీయ 
భాగస్్మ్యం పర్ధిలో స్గుతున్న ముంబై-అహ్మదాబాద్ 
హైస్పుడ్ రైలు (ఎంఎహెచ్ఎస్ఆర్) ప్రాజెకుటు పురోగతి సహా ఇతర 
రంగాలో్ల సహకారం అమలు జరుగుతున్న తీరున ఉభయులు 
సమీక్షించారు. కోవిడ్ అనంతర ప్రపంచంలో అంతరాజీతీయ 
సమాజం పయనించే తీరున నిర్దశించడంలో ఉభయ ద్శ్ల మధ్య 
శక్తావంతమైన, దీర్ఘకాలిక సహకారం కీలక పాత్ర పోషసుతాందని వారు 
అంగీకర్ంచారు. 
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సేవా భీ, రోజ్ గార్ భీ (సేవతో పాట్గా ఉద్్యగం) సూత్రానిక్ నా్యయం చేసూతా 
ప్రధానమంత్రి జన్ ఔషధి యోజన (పిఎంజెఏవై) తకు్కవ ధరలో్ల ఔషధాలు 

ప్రజలకు సరఫరా చేసతాంది. ఈ జన ఔషధి కేంద్రాలో్ల (జెఏకె) ఔషధాలు స్ధారణ 
మార్కట్ ధరల కనా్న 50 నంచి 90 శ్తం తకు్కవ ధరకే లభిసుతానా్నయి. కేన్సర్ 
చిక్త్సలో ఉపయోగించే ఒక ఔషధం ధర బహిరంగ  మార్కట్్ల రూ.6500 
ఉండగా జన్ ఔషధి కేంద్రాలో్ల రూ.800కే అందబాట్లో ఉంది. కోవిడ్-19 
లాక్ డౌన్ సమయంలో అంటే ఆర్థుక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో జన్ 
ఔషధి కేంద్రాల విక్రయ్లు రూ.150 కోట్లకు చేరాయి. గత ఆర్థుక సంవత్సరం 
మొదటి త్రైమాసికం విక్రయ్ల కనా్న ఇది రటిటుంపు. 2020 సపటుంబర్ 15 నాటిక్ 
మొతతాం అమ్మకాలు రూ.256 కోట్్ల దాటాయి. ఈ జన్ ఔషధి కేంద్రాలో్ల ఔషధాలు 
కొనగోలు చేయడం దా్రా కసటుమర్లకు అయిన పదపు రూ.1250 కోట్ల మరకు 
ఉంది. ద్శవా్యపతాంగా 6600 జన్ ఔషధి కేంద్రాలు 1250క్ పైగా ఔషధాలు, 250 
రకాల సర్జీకల్ పర్కరాలు విక్రయిసుతానా్నయి. లాక్ డౌన్ సమయంలో ఈ జన ఔషధి 
కేంద్రాలు 15 లక్ల ఫేస్ మాస్్క లు, 80 లక్ల హైడ్రో కో్లరోక్్న్ టాబ్్లట్్ల, ఒక కోటి 
పారాసిటమాల్ టాబ్్లట్్ల విక్రయించాయి. ఒకో్కటి రూపాయి ధరకు 5 కోట్లకు పైగా 
శ్నిటర్ నాప్ క్న్ల విక్రయించాయి.

లాక్ డౌన్ సమయంలో జన్ ఔషధి
 కేంద్రాలో్ల జోరుగా వా్యపారం

నవభారతంలో అద్తం :  
కోల్ కత్ లో నీటి అడుగున 

మెట్రో లింక్

కోల్కత్లో నీటి అడుగున నిర్్మసుతాన్న 
16.5 క్లోమీటర్ల నిడివి గల అండర్ 

వాటర్ మెట్రోలో  స్ల్టు లేక్ సకాటుర్ 5 
నంచి స్ల్టు లేక్ సేటుడియం వరకు మొదటి 
దశ పూరతాయింది. రైలే్ల చర్త్రలోనే 
అద్తంగా చెపపుదగిన ఈ మార్గం 
అత్్యధునిక భద్రత, కమ్్యనికేషన్ 
టెకా్నలజీలు కలిగి ఉంది. 2021 డిసంబర్ 
నాటిక్ మొతతాం కార్డార్ వినియోగంలోక్ 
వసుతాంది. రూ.8600 కోట్లతో చేపటిటున 
ఈ ప్రాజెకుటు కోల్కత్ నగర ప్రజలు 
ఎంతో ఆతృతగా ఎదరు చూసుతాన్న 
రవాణా వ్యవసథు. ఈ అండర్ వాటర్ 
మెట్రో కోల్ కత్-హౌరా జంటనగరాలన 
అనసంధానం చేసుతాంది.

ఉద్్యగాలకు సపుర్టుస్ కోటా విసతారణ

20 కొతతా విభాగాలకు చెందిన క్రీడాకారులకు ఉద్్యగాలలో అదనంగా 
సపుర్టుస్ కోటా విసతార్ంచాలన్న క్రీడల మంత్రిత్ శ్ఖ అభ్యరథునన 

2020 సపటుంబర్ ఒకట్ త్దీన కేంద్రప్రభుత్ సిబ్ంది, శిక్ణ వ్యవహారాల 
మంత్రిత్ శ్ఖ (డిఒపిటి) ఆమోదించింది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్ 
కారా్యలయ్లో్ల ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులకు ఉద్్యగార్హత కలిపుంచే 
క్రీడల జాబిత్ 43 నంచి 63క్ పర్గింది. వాటిలో స్ంప్రదాయిక 
క్రీడలైన మలా్లఖంబ్, టగ్ ఆఫ్ వార్, సపాక్ టాక్రో, రోల్ బాల్ ఉనా్నయి. 
"ద్శంలోని అథ్్లట్ల సూథుల సంక్షేమానిక్ భరోస్ ఇవ్డమ ప్రభుత్ 
ప్రాధాన్యత. మర్ని్న క్రీడలన డిఓపిటి జాబిత్లో చేరాచిలన్న ప్రతిపాదన 
ఈ దిశగా మంచి అడుగు" అని ఈ సందర్ంగా కేంద్ర యువజన 
వ్యవహారాలు, క్రీడల సహాయ మంత్రి శ్రీ క్రణ్ ర్జిజ్ అనా్నరు. 
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ఇతర ద్శ్లకు నేన  పరా్యటకుడుగా వెళాతాన, కాని 
భారతద్శ్నిక్ ఒక తీరథుయ్త్రికునిగా వచాచిన" 
అని 1959లో భారతద్శ్నిక్ చేర్న సందర్ంగా 

రవరండ్ డాకటుర్ మార్టున్ లూధర్ క్ంగ్ అనా్నరు. "మా ద్శంలోని 
మాంట్ గోమెర్, అలబామా సహా పడమటి అమెర్కాలోని 
ఇతర ప్రాంత్ల ప్రజలు అనసర్ంచినట్టుగానే స్మాజిక 
మారుపుకోసం అహింసన ఒక ఆయుధంగా వినియోగించే 
ద్శం భారత్. ఆ సిదాధింత్లు సమరథువంతం, దీర్ఘకాలికం అన్న 
విషయం మము గుర్తాంచాం" అని కూడా ఆయన అనా్నరు

డాకటుర్ క్ంగ్ న భారతద్శ్నిక్ ఆకర్్షంచిన మార్గదర్శక 
జో్యతి మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ, మహాతు్మడు, 
అత్యద్తమైన వ్యక్తా. గాంధీజీ లేదా బాపూ ఏమనా్న ఆయన 
ప్రపంచవా్యపతాంగా కోటా్లది మంది ప్రజలకు ధైర్యస్హస్లు 
అందిసూతానే ఉనా్నరు. 

గాంధీజీ ప్ర ద ర్్శంచిన ప్ర తిఘ ట న విధానం ప లు ఆఫ్రికా 
ద్శ్లో్ల ఆశ్ సూఫూర్తాని ర గిలించింది. "నేన ఘ నా, 
ప శిచిమాఫ్రికా సంద ర్్శంచిన పుపుడు త్న గాంధీ ర చ న లు 
చ దివాన ని, అహింస్యుత ప్ర తిఘ ట న న త మ ప్రాంత్నిక్ 
కూడా విసతా ర్ంచాల ని భావించాన ని ప్ర ధాన మంత్రి నకుమ్రా 
చెపాపురు. ద క్షిణాఫ్రికాలో బ సు్సల బ హిష్క ర ణ జ ర్గిన 

విష యం కూడా మ నం గురుతా చేసుకోవ చుచి" అని డాకటు ర్ క్ంగ్ 
వా్యఖా్యనించారు.మ హాతు్మని "ప విత్ర పోరాట యోధుడు"గా 
శ్రీ నెల్స న్ మండేలా అభివ ర్్ణసూతా "మ హాతు్మడు ఆచ ర్ంచిన 
స హాయ నిరాక ర ణ , బ ల వంతుల కు స హ క ర్ంచిన పుపుడే వారు 
మ న పై ఆధిప త్యం చేయ గ లుగుత్ర న్న సూత్రీక ర ణ , ఆయ న 
ప్ర ద ర్్శంచిన అహింస్యుత ప్ర తిఘ ట న" ఈ  శ త్బి్దలో 
అంత రాజీతీయంగా వ ల స వాద , జాత్య హంకార ధోర ణుల పై 
ఉద్య మాల కు సూఫూర్తా అని రాశ్రు. 

శ్రీ మండేలాకు గాంధీజీ భార తీయుడే కాద ద క్షిణాఫ్రికా 
జాతీయుడు కూడా. దాని్న గాంధీ కూడా ఆమోదించి 
ఉంటారు. మాన వ స మాజంలో తీవ్ర వైరుధా్యల మ ధ్య ఒక 
వార ధిగా నిలిచిన ప్ర త్్యక స్మ రథు్యం ఆయ న ది.

1925లో "యంగ్ ఇండియ్" ప త్రిక లో గాంధీజీ రాసిన 
వా్యసంలో "జాతీయవాది కాకుండా అంత రాజీతీయ వాది 
కావ డం ఏ ఒక్క ర్కీ స్ధ్యం కాద.  జాతీయ త ఒక వాసతా వం 
అయిన పుపుడే అంటే భిన్న ద్శ్ల కు చెందిన ప్ర జ లు త మంత 
త్ము సంఘ టిత మై ఒక్క మ నిషగా నిల వ గ లిగిన పుపుడే 
అంత రాజీతీయత స్ధ్య మ వుతుంది" అనా్నరు. ఏ మాత్రం 
సంకుచిత త్్నిక్ త్వు లేని, మాన వాళి సేవ కు కృష చేయ గ ల 
స్ధ నంగా భార త జాతీయ త న ఆయ న వీక్షించారు. 

ప్రతీ ఒక్క పౌరుడు ఆత్మగౌరవం, సుసంపన్నత కలిగి ఉన్న ప్రపంచం మహాతు్మని కల

భారతద్శ్నిక్, ప్రపంచానిక్ గాంధీ ఎందకు అవసరం

నరంద్ర మోదీ

समाचार-सारమహాత్్మగాంధీ జయంతి
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స మాజంలోని వివిధ వ రా్గల మ ధ్య విశ్్స్ని్న కూడా 
మ హాత్్మగాంధీ ప్ర వచించారు. 1917 సంవ త్స రంలో 
గుజ రాత్ లోని అహ్మ దాబాద్ లో అతి పద్ద టెక్్స టైల్ స మె్మ 
జ ర్గింది. ఆ సంఘ ర్ష ణ ఇట్ కార్్మకులు, అట్ య్జ మాన్యం 
ఎవ రూ కూడా వెన క్్క త గ్గ ని స్థుయిక్ చేర్న స మ యంలో 
అంద ర్కీ నా్యయ బ దధి మైన ప ర్ష్ట్కర స్ధ న కు మ ధ్య వ ర్తాత్ం 
వ హించిన వ్య క్తా గాంధీజీ.

కార్్మకుల హ కు్కల స్ధ న కోసం మ జూర్ మ హాజ న్ 
సంఘ్ పేర్ట ఒక సంసథు న గాంధీ స్థుపించారు. తొలిస్ర్గా 
విన్న పుపుడు అది మ రో సంసథు పేరుగా మాత్ర మ అనిపిసుతాంది. 
కాని చిన్న చిన్న మారుపులే భార్ ప్ర భావానిక్ ఏ విధంగా 
కార ణం అవుత్యో ప్ర పంచానిక్ చూపించింది. ఆ 
రోజ్లో్ల "మ హాజ న్" అనే ప దం స మాజంలో ప లుకుబ డి 
క లిగిన వార్ సంబోధ న ప దంగానే ప్రాచుర్యంలో ఉండేది. 
గాంధీజీ ఆ స్మాజిక విధానాని్న మార్చి "మ జూరు్ల" లేదా 
కార్్మకుల కు ఆ "మ హాజ న్" ప దాని్న ఆపాదించారు. ఆ ర క మైన 
భాష్టప ర మైన ఎంపిక తో కార్్మకుల ఆత్మ గౌర వాని్న గాంధీ 
ఇనమ డింప చేశ్రు. స్ధార ణ అంశ్ల న కూడా ప్ర జా  
రాజ కీయ్ల కు గాంధీ  అనసంధానం చేశ్రు. గాంధీజీ తపపు, 
చ ర ఖా, నేత చ క్రం, భార త ద్శంలో నేసే ఖాదీ వ స్తం ఆర్థుక 
స్ యంస మృదిధిక్, జాతి స్ధికార త కు స్ధ నంగా ఎవ రు 
ఉప యోగించ గ లిగారు?   గుపపుడు ఉపుపుడతో స్మాజిక 
ఉద్య మాని్న ఎవ రు సృషటుంచ గ లిగారు!  వ ల స వాదల పాల న లో 
ప్ర వేశ పటిటున ఉపుపు చ టాటులు భార తీయులు త య్రుచేసే 
ఉపుపుపై కొతతా ప న్న విధించాయి. ఇది  స్మాన్యల కు 
భారంగా మార్ంది. 1930లో నిర్ హించిన దండి పాద య్త్ర 
స హాయంతో గాంధీ ఆ ఉపుపు చ టాటుల న మార్పుంచ గ లిగారు. 
అరబియ్ స ముద్ర తీరంలో గుపపుడు ఉపుపున ఆయ న 
చేతిలోక్ తీసుకోవడం ఒక చార్త్ర క పౌర శ్స నోల్లంఘ న 
ఉద్య మాని్న ర గిలించింది.

ప్ర పంచంలో ఎనో్న ప్ర జా ఉద్య మాలు జ ర్గాయి. 
భార త ద్శం కూడా ఎనో్న స్్తంత్రోద్య మాల న చూసింది. 
కాని విసతాృత ప్ర జాభాగ స్్మ్యం స్ధించ డ మ గాంధీజీ 
ఉద్య మాలు, ఇత ర ఉద్య మాల క నా్న విభిన్నంగా నిల వ డానిక్ 
ప్ర ధాన కార ణం. ఆయ న ఏ ఒక్క స్ర్ పాల నాప ర మైన పాత్ర 
పోషంచ లేద లేదా చ టటు స భ ల కు ఎని్నక కాలేద. ఆయ న 
ఎన్న డూ అధికారానిక్ ఆక ర్్షతులు కాలేద.

ఆయ న స్్తంత్రా్యని్న కేవ లం విద్శీ పాల న నంచి 
విముక్తాగా చూడ లేద.  రాజ కీయ స్్తంత్రా్యనిక్, వ్య క్తాగ త 
స్ధికార త కు లోతైన అనసంధాన త న ఆయ న వీక్షించారు. 
ప్ర తీ ఒక్క పౌరుడూ ఆత్మ గౌర వం, సుసంప న్న త తో జీవించే 
ప్ర పంచాని్న ఆయ న ఆకాంక్షించారు. ప్ర పంచం హ కు్కల 
గుర్ంచి మాటా్లడిన పుపుడు గాంధీ జీ బాధ్య త ల గుర్ంచి 
ప్ర బోధించారు. "హ కు్కల కు అస లు మ్లం విధులే. మ నంద రం 
చితతా శుదిధితో విధులు నిర్ ర్తాసేతా హ కు్కలు సంక్ర మించే రోజ్ 

ఎంతో దూరంలో ఉండ ద" అని "యంగ్ ఇండియ్"లో 
ఆయ న రాశ్రు.  "విధుల న స క్ర మంగా నిర్ ర్తాంచిన వార్క్ 
హ కు్కలు వాటిక వే సంక్ర మిస్తాయి" అని హ ర్జ న్ ప త్రిక లో 
ఆయ న రాశ్రు. గాంధీజీ మ న క్ ట్ర స్టు నియ మాని్నఅంటే 
పేద ల కు స్మాజిక ఆర్థుక సంక్షేమ బాధ్య త ప్ర వ చించారు. 
దాని సూఫూర్తాతో మ నం య్జ మాన్య సూఫూర్తా గుర్ంచి 
కూడా ఆలోచించాలి. భూమి వార సులుగా మ నం మ న తోనే 
స హ జీవ నం చేసుతాన్న వృక్ , జంతు జాతుల సంక్షేమంతో 
స హా య్వ త్ భూసంక్షేమానిక్ బాధ్య త వ హించాలి. మ న క్ 
గాంధీజీ రూపంలో మార్గ ద ర్శకం చేసే ఉతతా మ గురువు 
ఉనా్నరు. మాన వ త్వాదలంద ర్కీ ఐక్యం చేయ డంతో 
పాట్ సిథుర అభివృదిధి, ఆర్థుక స్ యం స మృదిధి స్ధ న వంటి 
ఎనో్న స మ స్య ల కు గాంధీజీ ప ర్ష్ట్కరాలు అందించారు.  
భార త ద్శంలో మ న వంతుగా ఆ కృష చేయ గ లుగుతునా్నం. 
మ నం అనస ర్సుతాన్న పార్శుధ్య ప్ర య త్్నలు ప్ర పంచం 
దృషటుని ఆక ర్్షంచాయి. భార త ద్శం పున రుత్పుద క వ న రుల 
విష యంలో కూడా నాయ క త్ బాధ్య త చేప టిటు అంత రాజీతీయ 
సలార్ అల యెన్్స న ఏరాపుట్ చేసింది.  సలార్ సౌరశక్తాని 
సంపూర్ణంగా ఉప యోగించుకుని సుసిథుర భ విష్య తుతా 
స్ధించేందకు ప లు ద్శ్లు ఈ అల యెన్్స గూటిలోక్ 
వ చాచియి. ప్ర పంచం కోసం, ప్ర పంచంతో క లిసి మ నం ఎంతో 
చేయ్ల ని భావిసుతానా్నం.

గాంధీజీక్ నివాళిగా నేన ఐన్ స్టున్ చాలంజ్ ని 
ప్ర తిపాదిసుతానా్నన. "ఒక పుపుడు ఈ భూమిపై ర కతా మాంస్లున్న 
ఇలాంటి ఒక వ్య క్తా సంచ ర్ంచారు అనే వాసతా వాని్న రాబోయే 
త రాలు న మ్మ డం క షటుం" అని గాంధీజీని ఉద్్దశించి ప్రముఖ 
శ్స్తవేతతా ఆల్ర్టు ఐన్ స్టున్ వా్యఖా్యనించారు.

గాంధీజీ ఆద రా్శలు భ విష్య త్ త రాలు గురుతాంచుకునేలా 
మ నం ఎలా చేయ గ లం?  స ర్కొతతా ఆలోచ న ల తో గాంధీజీ 
ఆద రా్శల న ప్ర జ లో్ల ప్ర చారం చేయ డంలో ముందండాల ని 
మథావులు, న వ పార్శ్రామికులు, స్ంకేతిక రంగ దిగ్గ జాల న 
నేన  ఆహా్నిసుతానా్నన. అస హ నం, దౌరజీ న్య కాండ, బాధ లకు 
త్వు లేని సుసంప న్న మైన ప్ర పంచాని్న ఆవిష్క ర్ంచేందకు 
మ నం భుజం భుజం క లిపి ప ని చేదా్దం. అపుపుడే, ఇత రుల బాధ 
త న బాధ గా భావిసూతా, ఎవ ర్ ప టా్ల దరుసుగా ప్రవర్తాంచడం 
లేకుండా, ఇతరుల బాధ లు దూరం చేయ డానిక్ ప్ర య తి్నంచే 
వాడే అస లైన మ నిష అనే అరధింతో కూడిన గాంధీజీక్ 
అత్యంత ఇషటుమైనదిగా ప్రాచుర్యంలోక్ వచిచిన   "వైష్ణ వ జ న తో"  
గీతంలోని ఆయ న క ల మ నం స్కారం చేయ గ లుగుత్ం.  

అభిమానపాత్రులైన బాపూ, ప్ర పంచం మీ ముంద 
మోక ర్లు్లతుంది.

(గాంధీజీ 150వ జ యంతి సంద ర్ంగా ప్ర ధాన  మంత్రి శ్రీ
 న రంద్ర మోదీ రాసిన వా్యసం)
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"ఎపుపుడు మహాత్్మ గాంధీ గుర్ంచి 
ఆలోచించినా సహజంగానే మనక్ ఖాదీ 
గురుతాకు వసుతాంది. ఒక చేతి రుమాలు లేదా 
స్్ననానిక్ ఉపయోగించే ఒక టవల్, బ్డ్ 
షీట్, దిండు గల్బు, గుమా్మనిక్ వేసే తెర...  
ఏద్ ఒకటైనా ఖాదీతో తయ్రుచేసింది 
ఉపయోగించమని నేన కోరుతూ 
ఉంటాన. మీకు చితతాశుదిధి ఉంటే 
కుట్ంబానిక్ కావలసిన అని్న రకాల 
వస్రతాలు, దసుతాలు క్రమం తపపుకుండా 
ఖాదీవే కొనండి. మీరు ఖాదీ ఉతపుతితాని 
కొన్నపుపుడలా్ల పేదల జీవితంలో దీపావళి 
రోజ్న దీపాలు వెలుగుత్యి" అని నేన 
చెబుతునా్నన.

2014 అకోటుబర్ 4 :  ఢిల్్ల మధువిహార్ ప్రాంతంలోని 
ఒక కెవిఐసి సటుర్ కు ఒక మనిష వచాచిడు. ఆయన 
ఐద బ్డ్ షీట్్ల, టవళ్్ల కొనా్నడు. ఆయన బిలి్లంగ్ 
కంటర్ దిశగా కదిలినపుపుడు సటుర్ ఉద్్యగులతో 
మాటా్లడిన మాటలో్ల ఉతు్సకత సపుషటుంగా కనిపించింది. 
నేన షోరూమ్ సందర్్శంచాన. కాని శ్రీ మోదీజీ 
మాటలు విన్న తరా్త ఖాదీ కనా్న మెరుగైనది 
ఏముంట్ంది అనే భావన ఏరపుడింది అనా్నరాయన.

2014 అకోటుబర్ 9 :  జారం్డ్ కు చెందిన ఛాత్రా 
నియోజకవర్గం లోక్ సభ సభ్యడు శ్రీ సునీల్ కుమార్ 
సింగ్ కు ప్రభుత్ బంగా్ల కేటాయించారు. గుమ్మం 
తెరల కోసం వస్తం ఎంపిక చేసేందకు సిపిడబు్ల్యడి 
అధికారులు 200 వరకు శ్ంపిల్్స తీసుకువచాచిరు. మీ 
దగ్గర ఖాదీ లేదా చేనేత కరటున్లనా్నయ్ అని ఆయన 
ఎగిజీకూ్యటివ్ ఇంజనీర్ న అడిగారు. మాకు చాలా 
మెటీర్యల్ కావాలి, కాని కెవిఐసి ఆ డిమాండున 
అందకోలేకపోతోంది అని ఆ అధికార్ చెపాపురు. 
ఎంత డిమాండు తీరాచిలి్స ఉంట్ందన్న విషయం  
మీరు కెవిఐసిక్ ముందగానే చెపిపు ఉండాలి్సంది అని 
ఆ ఎంపి అనా్నరు. ఆ తరా్త అధికారులు ఆయనకు 
ఎంపిక చేసుకునేందకు శ్ంపిల్్స అందించగలిగారు.

గత ఆరు సంవత్సరాల కాలంలో ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరంద్ర 
మోదీ నాయకత్ంలో ఖాదీ బ్ండ్ కు విస్తారమైన 

ఆమోదనీయత లభించింది. అంత్ కాద, ద్శంలో కెవిఐసి 
చర్త్రలో ఒక కొతతా విజయగాథ నమోదయింది. 2015-16 
నంచి ఐద్ళ్ల కాలంలో ఖాదీ ఉతపుతితా రండింతలు కనా్న 
అధికంగా పర్గింది.  

కేంద్రప్రభుత్ం 2014 మధ్య కాలం నంచి ఖాదీ 
ఉతపుతుతాలన ఆధునీకర్ంచేందకు, వినియోగదారుల 
అభిరుచిక్ అనగుణంగా తయ్రుచేసి అందించేందకు 
చేసిన కృష ఆ రంగానిక్ ఇబ్డిముబ్డిగా లాభాలన 
తెచిచి పటిటుంది.  ఈ రోజ్న ఖాదీ ఉతపుతుతాల అమ్మకాలు 
389 శ్తం పర్గాయి. ఉపాధి స్మరథు్యం కూడా 
పర్గింది. ప్రభుత్ం చేపటిటున ఆత్మనిర్ర్ భారత్ కు ఒక 
వెలుగుదివె్న చూపించే ఉదాహరణగా ఖాదీ పర్శ్రమ 
నిలిచింది.

ఖాదీక్  
మహర్దశ

ఫలించిన మోదీ మాజిక్, ఖాదీ 
ఉతపుతుతాలన విర్విగా కొంట్న్న ప్రజలు

समाचार-सार
ఖాదీక్ అభివృదిధి టెక్్స టైల్ రంగం    
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ఖాదీలో ఒక అద్భుతమై న దారాన్ని 
వడికిన ప్ర ధాన మంత్్ర  విజ్ఞ ప్తి

రంగం          2013-14          2019-20 
                         ఉతపుతితా          అమ్మకాలు          ఉతపుతితా      అమ్మకాలు 

ఖాదీ             `811.08 `1,081.04        `2,292.44 ` 4,211.26 
గ్రామీణ          `25,298 `26,689         `65,393.40 `84,675.39 

ఇద్ సమయంలో అమ్మకాలు కూడా మ్డు రట్్ల 
పర్గాయి. 2019-20లో ఏ ఎఫ్ఎంసిజి కంపనీ 
నమోద చేయనంత స్థుయిలో  కెవిఐసి టరో్నవర్ 
రూ.88,887 కోట్లకు చేర్ంది. ఖాదీ ఉతపుతుతాల 
వినియోగంలో సగట్ వార్్షక వృదిధి 2004-2014 
సంవత్సరాల మధ్యన గత ప్రభుత్ హయ్ంలో 
కేవలం 6.25 శ్తం ఉండగా 2015-16 నంచి 
19.45 శ్తం వార్్షక వృదిధి నమోద కావడమ 
ఇందకు నిదర్శనం.

ప్రసుతాత ప్రభుత్ హయ్ంలో ఖాదీ ఉతపుతుతాల 
విక్రయం కూడా విశేషంగా పర్గింది. 2004-14 
సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఖాదీ ఉతపుతుతాల 
విక్రయ్లో్ల సగట్ వృదిధి 6.65 శ్తం ఉండగా 
ఇపుపుడది 27.6 శ్త్నిక్ చేర్ంది.  ఖాదీ వసుతావుల 
ఉతపుతితా విలువ కూడా 2015-16 సంవత్సరంలో 
రూ.1066 కోట్్లండగా 2019-20 నాటిక్ 
115 శ్తం వృదిధితో రూ.2292.44 కోట్లకు 
చేర్ంది. ఖాదీ వస్త ఉతపుతుతాల విలువ  2015-16 
సంవత్సరంలో రూ.1510 కోట్్లండగా 2019-20 
నాటిక్ రూ.4211.26 కోట్లకు చేర్ంది. 

ఖాదీ ఉతపుతుతాలన అధికంగా కొనగోలు 
చేసుతాన్న యువత

ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరంద్ర మోదీ 2014లో ఖాదీ 
ఉతపుతుతాలు యువతరానిక్ ఆకర్షణీయంగా ఉండేలా 
తయ్రుచేయ్లని  ప్రణాళిక రచించారు. ఆయన 
ప్రణాళికన అనసర్ంచి కెవిఐసి ఇతర ప్రైవేట్ 
బ్ండ్ల వలనే ఖాదీ ఉతపుతుతాల మార్కటింగ్ న 
ప్రారంభించింది. ఇపుపుడు భారత-పాశ్చిత్య ఫ్్యషన్లకు 
కూడా దాని్న విసతార్ంచింది. ద్శంలోని వివిధ వరా్గల 
వినియోగదారులన, చివర్క్ విద్శీయులన కూడా 
ఆకర్్షంచడం కోసం దసుతాలతో పాట్ కాస్మటిక్్స, 
సబు్లు, ష్టంపూలు, ఆయుర్దిక ఔషధాలు, త్నె, 
నూనెలు, టీ, పచచిళ్్ల, అపపుడాలు, తోలు ఉతపుతుతాలు 
కూడా అందబాట్లోక్ తెచాచిరు. దీని వల్ల గ్రామీణ 
పర్శ్రమల ఉతపుతుతాల తయ్ర్ అమ్మకం కూడా 
రండింతలు పర్గింది. ప్రధానమంత్రి నిరంతరాయంగా 
చేసిన ప్రయత్్నలే ఖాదీ రంగంలో  ఈ అద్తమైన 
వృదిధిక్ కారణమని కెవిఐసి చైర్మన్ శ్రీ వినయ్ కుమార్ 
సకే్సనా అనా్నరు.  

ఉతపుతితా, అమ్మకాలో్ల కొతతా శిఖరాలు

ఉతపుతితా, అమ్మకాలు కోట్ల రూపాయలో్ల

1956 నంచి 2013-14 
మధ్య కాలంలో ఖాదీ వస్తం 
వార్్షక సగట్ ఉతపుతితా 
17.80 లక్ల చదరపు 
మీటరు్ల

 2014 నంచి 2019-20 
సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో 
కేవలం 6 సంవత్సరాలో్ల 
సగట్ వార్్షక ఉతపుతితా 1.58 
కోట్ల చదరపు మీటర్లకు 
పర్గింది.

ఉతపుతితాలో
కొతతా మైలు రాయి

 పర్శ్రమలు

ఉపాధి
2014-20
తేనె ఉత్పత్తి  
కార్యక్ర మం

13,657
ఖాదీ

సుమారు 3 లక్షలు
ఖాదీ గ్్ర మీణ 

పరిశ్ర మ
సుమారు 30 

లక్షలు
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ఏ సమాజమైనా, ద్శమైనా ఎదిగి సమకాల్నలతో 
పోటీపడాలంటే మారుపులన, సర్కొతతా ఆవిష్కరణలన 
స్్కర్ంచటానిక్ సిదధింగా ఉండాలి. ఇంగి్లష్ రచయిత 

విలియం పలార్డు అన్నట్టు ‘‘అభ్యసనం, ఆవిష్కరణ రండూ 
చెటాటుపటాటులేసుకుంటాయి. నీవు చేసింది రపటిక్ సర్పోతుందని 
విజయం పందిన వ్యక్తా అహంకర్ంచకూడద.’’

అందకే, ప్రసుతాత ప్రభుత్ం తీసుకుంట్న్న చొరవ, కొతతా 
ఆవిష్కరణలమీద, పర్శోధన, అభివృదిధి మీద పడుతున్న శ్రదధి  
వల్ల తగిన ఫలిత్లొసుతానా్నయి.  ప్రపంచ మధోసంపతితా సంసథు 
వార్ ’విశ్ ఆవిష్కరణల సూచి-2020’  రాంకుల ప్రకారం 
మొదటి 50 ద్శ్లో్ల స్థునం పందటమంటే భారత్  చాలాపద్ద 
ముందడుగు వేసినటేటు. స్టురటుప్ ఇండియ్, అటల్ ఇన్్నవేషన్ 
మిషన్, మక్న్ ఇండియ్, అటల్ టింకర్ంగ్ లాబ్, హా్యకథాన్ 
లాంటివి కొతతా ఆవిష్కరణలకు అండగా నిలుసుతానా్నయి. 

ఆవిష్కరణల
సందోహం

స్టురటుప్ ఇండియ్, అటల్ ఇన్్నవేషన్ మిషన్, మక్న్ ఇండియ్ లాంటి 
కేంద్ర ప్రభుత్ ప్రాజెకుటుల ఫలితంగా విశ్ ఆవిష్కరణల సూచిలో 

భారత్ మొదటి 50 ద్శ్లో్ల స్థునం పందగలిగింది.

भारत की कहानी- 
జాతీయం   గో్లబల్ ఇనో్నవేషన్ ఇండెక్్స

2015 2016 2017 2018 2019 2020

57
60

66

81

భారత్ నాలుగు మెటె్లక్్కంది. విశ్ ఆవిష్కరణల సూచి 2020 
సంవత్సరపు రాంకులో్ల 48వ రాంకు వచిచింది. కోవిడ్-19 
సంక్షోభంలో ఉండగా భారత్ క్ ఇదొక గొపపు వారతా. మన దృఢమైన 

48
52

విశ
్ 

ఆవి
ష

్కర
ణ

ల 
సూ

చి
లో

 భా
రత్

 రా
్యం

కు
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ద్శ స్ర్భౌమత్్నికీ, సమగ్తకూ భంగం 
కలిగించే కార్యకలాపాలన పుర్గొలేపు 118 మొబైల్ 
య్ప్్స న నిషేధించాలని ఎలకా్రానిక్్స, ఇనఫూర్మషన్ 
టెకా్నలజీ మంత్రిత్శ్ఖ నిర్ణయించింది.
ఆండ్రాయిడ్, ఐఒఎస్ పా్లట్ ఫ్మ్్స మీద 
అందబాట్లో ఉన్న అనేక య్ప్్స  వాడకందారుల 
సమాచారాని్న దొంగిలించి రహస్యంగా, ఎలాంటి 
అనమతీ లేకుండా  భారత్ వెలుపల ఉన్న సర్ర్లకు 
పంపుతూ దర్్నియోగానిక్ పాలపుడుతున్నట్టు  
ఫిరా్యదలు అందటంతోబాట్ వారతాలు కూడా 
వెలువడుతుండటంతో మంత్రిత్శ్ఖ ఈ నిర్ణయం 
తీసుకుంది.

నిషేధానిక్ గురైన య్ప్్స లో పియుఎస్ లాంచర్ 
ప్రో-థీమ్, లైవ్ వాల్ పేపర్్స, స్్మర్టు, ఎపియుఎస్ 
లాంచర్-థీమ్, కాల్ షో, వాల్ పేపర్, హైడ్ య్ప్్స, 
బైద, ఫేస్ యు ఇన్ స్పుర్, యువర్ బ్్యటీ, షేర్ సేవ్ 
వై జియోమి : ఆధునిక గాడెజీట్్స. అమజింగ్ డీల్్స, 
కామా్కర్డు-బిజినెస్ కార్డు ర్డర్, వియ్ చాట్ ర్డింగ్, 
సైబర్ హంటర్, లూడ్ వరల్డు-లూడీ సూపర్ స్టుర్, 
డాంక్ టాంక్్స, పబ్ జి మొబైల్ నార్డుక్ మాప్:లివిక్, 
పబ్ జి మొబైల్ లైట్. 

118 యాప్ లు న్షేధించిన ప్ర భుత్ం
ఆర్ అండ్ డి వ్యవసథుకు అది క్త్బు.

2015లో భారత్  81 వ రాంకులో ఉండగా 2019 

నాటిక్ పైక్ ఎగబాక్  52వ రాంకు దక్్కంచుకుంది. 

సర్కొతతా ఆవిష్కరణలతో చురుగా్గ ఉండే అభివృదిధి 

చెందిన ద్శ్ల జాబిత్లోక్ ఎక్కటం ఒక వినా్యసమ. 

మధ్య, దక్షిణాసియ్ ప్రాంతంలో ఆవిష్కరణలు స్ధించే 

ద్శ్లో్ల భారత్ ముంద వరసలో ఉందని 2019 లో 

ప్రపంచ మధోసంపతితా సంసథు కూడా ఒపుపుకుంది.

విశ్ ఆవిష్కరణల సూచి రాంకులో్ల మనం సిథురంగా 

మెరుగుపడటానిక్ మన జాఞాన మ్లధనం, చురుకైన 

స్టురటుప్ వ్యవసథు, ద్శంలోని ప్రభుత్, ప్రైవేట్ పర్శోధనా 

సంసథుల అద్త కృష కారణం. 

పైగా ఈ ద్శ బాలలో్ల, యువతలో ఆవిష్కరణల 

సూఫూర్తాని పంచే దిశలో జాతీయ విదా్యవిధానం-2020 

మరో అడుగేసతాంది. నీతి ఆయోగ్ నిరుడు విడుదలచేసిన   

భారత ఆవిష్కరణల సూచి ఆవిష్కరణల వికేంద్రీకరణ 

దిశగా వేసిన అడుగని అని్న రాష్ట్రాలూ  ఒపుపుకునా్నయి. 

విశ్ ఆవిష్కరణల సూచిలో మర్ంత మెరుగుపడుతూ 

ఈస్ర్ రటింగ్్స లో మొదటి 25 ద్శ్లో్ల స్థునం 

పంద్లా భారత్ కృష ఇపుపుడు రటిటుంపైంది. గడిచిన 

ఆరళ్లలో ఈ ప్రయ్ణం అద్తంగా స్గింది. 2020 

విశ్ ఆవిష్కరణల సూచి నివేదికలో పేర్్కన్నట్టు భారత్ 

లో దాదాపు 50,000 స్టురటుప్ లు ఉండగా అతిపద్ద 

స్టురటుప్ ఆర్థుక వ్యవసథులో్ల యు.ఎస్. , యు.కె. తరువాత 

ప్రపంచస్థుయిలో భారత్ మ్డ్ స్థునంలో ఉంది.

భారత్ 2018 లో 57వ స్థునంలో ఉండగా 2019 

లో తన రాంకున మెరుగుపరచుకుంటూ 52వ స్థునం 

చేరుకున్నట్టు వారతాలు చెబుతునా్నయి. జ్్యర్క్ కేంద్రంగా 

పనిచేసే గో్లబల్ స్టురటుప్ వ్యవసథుల పర్శోధనాకేంద్రం 

స్టురటుప్ బి్లంక్ ప్రకారం 100 ద్శ్లో్ల భారత్ స్థునం 

17వ రాంకు. 2018 లో ఉన్న 37వ రాంకు నంచి 20 

మెటె్లక్కటానిక్ ఇక్కడి స్టురటుప్ వ్యవసథు బలమ కారణం. 

మొతతాం 80 కొలమానాల ఆధారంగా విశ్ ఆవిష్కరణల 

సూచీ రాంకులు నిర్ణయిసుతాంది..   



శ్రామికులకు
స్ధికారత 

కొతతి  చట్టా లతో

ప్రత్్యక కథనం  కార్్మక సంస్కరణలు
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స్
తంత్ర భారత చర్త్రలోనే మొటటుమొదటిస్ర్గా ప్రసుతాత 

ప్రభుత్ం 50 కోట్లమంది శ్రామికులన సంక్్లషటుమైన 

కార్్మకచటాటుల కోరల నంచి విముకతాం చేసి స్మాజిక  

      భద్రతకలిపుంచే చర్యలు ప్రారంభించింది. 

కార్్మక సంస్కరణల చర్యలో్ల భాగంగా ప్రభుత్ం అనేక కార్్మక 

చటాటులన విల్నం చేసి వేతనాలు, పార్శ్రామిక సంబంధాలు, 

స్మాజిక భద్రత, రక్ణ, ఆరోగ్యకరమైన పనిప్రద్శ పర్సిథుతులు అనే 

నాలుగు రకాల నియమావళి క్ందిక్  మారాచిలని నిర్ణయించింది.

ద్శంలోని శ్రామికులకు స్మాజిక భద్రత్ప్రయోజనాలతో కూడిన 

గౌరవప్రదమైన జీవితం అందించటమ లక్్యం. అసంఘటితరంగంలో 

ఉన్న 93 శ్తం మంది శ్రామికులన కాపాడే చటాటులేమీ 

లేకపోవటమ వార్ దయనీయమైన సిథుతిక్ అద్దం పడుతోంది. కేవలం 

7 శ్తమ వ్యవస్థుకృత రంగంలో ఉనా్నరు.

కార్్మక చటాటుల సంస్కరణలకు ప్రభుత్ం కట్టుబడి ఉంది. 2014 

అకోటుబర్ 16న ప్రధాని "శ్రమయేవ జయత్’  ప్రారంభం సందర్ంగా 

శ్రామికులన జాతి నిరా్మతలుగా అభివర్్ణంచారు. శ్రమయేవ జయత్ 

క్ంద ప్రభుత్ం ఐద బృహత్ కార్యక్రమాలు ప్రకటించింది. 

వాటిలో ముఖ్యమైనది ’శ్రమ సువిధ’ పోరటుల్ ప్రారంభించటం. 

ఆదాయ పన్న ర్టర్్న న ఒకే ఆన్ లైన్ ఫ్ర్్మ లో దాఖలు  సహా 

16 కార్్మక చటాటుల పాటింపున సరళీకృతం చేయటం దాని లక్్యం. 

తనిఖీక్ యూనిట్లన య్దృచి్ఛకంగా ఎంచుకోవటం, పారదర్శక 

తనిఖీ విధానం మరో సంస్కరణ. అనవసరమంగా వేధించే తనిఖీ 

రాజా్యనిక్ స్సితా పలకటానిక్ ఇది స్యపడింది. అందకు బదలుగా 

నిబంధనలు మెరుగా్గ పాటించటం అలవాట్ చేసింది.

ఈ పథకం దా్రా మొదటి స్ర్గా వ్యవస్థుకృత రంగంలోని 

ఉద్్యగ భవిష్యనిధి చందాదారులకు యూనివర్సల్ అకంట్ నెంబర్ 

(యుఎఎన్) దా్రా పోరటుబిలిటీక్ వీలు కలిపుంచింది. దీనివలన 

భవిష్యనిధి సంసథులో ఎవరూ కె్లయిమ్ చేయకుండా ఉండిపోయిన 

రూ. 27,000 కోట్లన పంద్ మారా్గని్న సులభతరం చేసింది.

 అసంఘటితరంగానిక్ చెందిన వయసుపైబడడు శ్రామికులకు 

స్మాజిక భద్రత కలిపుంచటానిక్ కూడా ప్రభుత్ం ఏరాపుట్్ల 

చేసింది. ఇందకోసం ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాన్-ధన్ పథకం  

ప్రారంభించి 60 ఏళ్ళు పైబడడువార్క్ నెలకు రూ. 3,000 పన్షన్ 

అంద్ వీలు కలిపుంచింది.

వీటని్నటినీ ముందకు నడిపిసూతా ప్రభుత్ం ఇపుపుడు అని్న 

కార్్మక చటాటులన విల్నం చేసి నాలుగు రకాల నియమావళి 

క్ందిక్ తెసతాంది. ఒక నియమావళి వేతనాలకు సంబంధించినది 

కాగా ఇంకొకటి వృతితాపరమైన భద్రత, పని ప్రద్శంలో ఆరోగా్యనిక్ 

సంబంధించినది. స్మాజిక భద్రతకు సంబంధించినది ఒకటి, 

పార్శ్రామిక సంబంధాలమీద మర్కటి ఉనా్నయి. వేతనాల 

నియమావళిని పార్లమెంట్ ఇపపుటికే ఆమోదించింది. మిగిలిన 

మ్డింటినీ కాబినెట్ ఆమోదించింది. 

చటాటుల సంక్్లషటుత నంచి విముక్తా
కార్్మక చటటుం లోని అనేక అంశ్లు బ్రిటిష్ కాలం నాటివి. 

ఇంతకాలం గడిచినా ఆ చటాటులో్ల మారుపు రాలేద. దీంతో వాటిక్ 

కాలం చెలి్లంది. అవి కార్్మకుల ప్రయోజనాలు కాపాడటానిక్ 

బదలు అవరోధాలు కలిపుసుతానా్నయి. ఆ చటాటులో్ల ఎలాంటి 

చికు్కలునా్నయంటే కార్్మకులు అనేక ఫ్ర్్మస్ నింపాలి్స ఉండటం 

సంక్్లషటుంగా తయ్రైంది. అందకే ప్రభుత్ం వాటినినాలుగు రకాల 

నియమావళి క్ందిక్ తీసుకురావాలనకుంట్ంది.

స్మాజిక భద్రత పర్ధిని విసతార్సూతా మెరుగైన వేతనాలు, 
ఉచిత వైద్యం, మందలు, పనిప్రద్శ్లో్ల భద్రత కలిపుంచి 

మెరుగుపరచటం నాలుగు కార్్మక నియమావళ్ల 
లక్్యం
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వేతన 
న్యమావళి

కోట్ల మంది సంఘటిత, 
అసంఘటిత కార్్మకులు కనీస 
వేతన హామీ పందత్రు 50

n 	 అసంఘటిత రంగానిక్  స్మాజిక భద్రత్ నిధి

n 		కార్్మకులకు వాళిళుచేచి చిన్నమొతతాం తోనే  ఉచిత ఆరోగ్య 

సేవలన ఇ ఎస్ ఐ అందిసుతాంది.

n  అసంఘటిత కార్్మకులకు కూడా ఇ ఎస్ ఐ తలుపులు తెరచే 

ఉంటాయి

n  ఇ ఎస్ ఐ ఆసపుత్రులు, డిసపున్సర్లు, శ్ఖలు జిలా్ల స్థుయి 

దాకా విసతారణ

50ఉద్్యగ భవిష్యనిధి 
లాభాలు 

n 	 ప్రతి కార్్మకునికీ నియ్మక పత్రం
n 		వలస కార్్మకులు ఏడాదికొకస్ర్ ఇళళుకు 

వెళిళురావటానిక్ అలవెన్్స
n  వలసకార్్మకులు పనిచేసుతాన్న ప్రాంత్నిక్ 
    రషన్ కార్డు బదల్ సౌకర్యం
n  ఏదాదికొకస్ర్ ఉచిత వైద్య పర్క్లు 
n  ఏ రంగమైనా, మహిళాకార్్మకులన 

అనమతించాలి్సంద్

n 	 రాత్రివేళలో్ల పనిచేసే మహిళలకు భద్రత, 
రవాణా సౌకర్యం కలిపుంచాలి

n 		నిరా్మణ రంగ కార్్మకులకు వార్ నిధి నంచి 
స్యం అందతుంది.

n  వార్్షక సలవు అర్హత పనిదినాలు 240 
నంచి 180 క్ తగి్గంపు

n  వలసకార్్మకుల సమాచారంతో జాతీయ స్థుయి 
డేటా బేస్  తయ్ర్

వృత్తి గత భద్ర త, ఆరోగ్యం (ఒఎస్ హెచ్) న్యమావళి

వలస కార్్మకుల పట్ల ఆంద్ళన
కోవిడ్-19 లాక్ డౌన్ సమయంలో ప్రధాన మంత్రి 

వలస కార్్మకుల విషయంలో ఎంతో ఆంద్ళన చెందారు.
అందకే అలాంటి సంక్షోభ సమయంలో వార్క్ వీలైనంతగా 
ఇబ్ందలు తగి్గంచే ఎనో్న చర్యలు తీసుకునా్నరు. ఉచిత 
రషన్ అందించటం సహా వాళళుకు స్ంత్న చేకూరచిటం మీద 
ప్రభుత్ం దృషటుపటిటుంది.

వలస కార్్మకుల పర్సిథుతి చూసి ప్రధాని చలించిపోయ్రు. 
మరోవైపు శ్రామికులకు మెరుగైన భవిష్యత్ కలిపుంచటానిక్ 
అద్ పనిగా కృష చేశ్రు. దాని ఫలితంగానేనాలుగు 
నియమావళ్లు రూపందాయి.

ఇపుపుడు వలసకార్్మకుల జాతీయ డేటాబేస్ ఉంట్ంది. 
దానివలన వారు ఒక రాష్ట్రం నంచి మరో రాష్ట్రానిక్ వెళిళునా 
అద్ నియమావళి వర్తాసుతాంది.ఇపపుటిదాకా కాంట్రాకటుర్ల దగ్గర 
పనిచేసే వలస కార్్మకులకే చటటుం వర్తాంచేది. కొతతా నియమావళి 
ప్రకారం యజమాని తన కార్్మకులకు ఏడాదికొకస్ర్ సంత 
ఊళ్లకు వెళ్లటానిక్ రవాణా భత్యం ఇవా్లి.

n 	73 ఏళళు స్్తంత్ర్యం తరువాత  భారత్ లో ప్రభుత్ం 50 కోట్ల 
మంది వ్యవస్థుకృత, అసంఘటిత కార్్మకుల వేతన భద్రతమీద, 

స్మాజిక భద్రత, ఆరోగ్య భద్రత మీద కృషచేసతాంది. 

n 	ప్రతి కార్్మకునికీ కనీస వేతనానిక్ హామీ

భవిష్యనిధి విసతారణ
సామాజిక    భద్ర తా న్యమావళి

ప్రత్్యక కథనం  కార్్మక సంస్కరణలు
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భవిష్యన్ధి విసతి రణ 
(పెన్ష న్)

n   పన్షన్ (భవిష్యనిధి) లబిధి వ్యవస్థుకృత, అసంఘటిత, స్యం ఉపాధి 

కార్్మకులందర్కీ వర్తాంపు

n   స్యం  ఉపాధి, ఇతర వరా్గల కార్్మకులూ భవిష్యనిధి పర్ధిలోక్

n   అసంఘటిత కార్్మకులకోసం స్మాజిక భద్రత్నిధి ఏరాపుట్

n   కాంట్రాకుటు కార్్మకులకు గ్రాట్్యటీ ఇవ్టానిక్ కనీస సర్్స్ నిబంధన 

తొలగింపు

n   రగు్యలర్ ఉద్్యగులతో సమానంగా కాంట్రాక్టు ఉద్్యగులకూ  

స్మాజిక భద్రత

n  అవ్యవస్థుకృత రంగ కార్్మకుల ర్జిసే్రాషన్ దా్రా జాతీయ డేటాబేస్  

సృషటు

n   20 మంది కంటే ఎకు్కవమంది కార్్మకులున్న సంసథులో్ల ఖాళీలు ఆన్  

లైన్ లో వెల్లడించాలి 

n 	  ట్రైబు్యనల్్స లో  కార్్మకులకు సత్ర నా్యయం
n    ట్రైబు్యనల్్స లో కార్్మకుల కేసులు ఏడాదిలో పర్ష్ట్కరం
n    పని వేగవంత్నిక్ ట్రిబు్యనల్ లో ఇద్దరు సభు్యలు
n    51శ్తం పైగా వోట్్ల తెచుచికున్న కార్్మక సంఘానిక్     
       గుర్తాంపు, సటిల్మంట్ చరచిలకు అనమతి. 

పారిశ్్ర మిక సంబంధాల 
( ఐఆర్) న్యమావళి

50 లక్లమంది కార్్మకులు ఉబ్ర్, ఓలా, ఫి్లప్ 
కార్టు, అమెజాన్ లాంటి కొతతా స్ంకేతిక పర్జాఞానం 
వాడుకుంట్నా్నరు.

భవిష్యనిధి విసతారణ (ఆరోగ్యం, బీమా)

సామాజిక    భద్ర తా న్యమావళి

n  ప్రమాదకర యూనిట్లలో ఒక్క ఉద్్యగి ఉనా్న ఇ ఎస్ ఐ 
వర్తాంపు

n  పా్లంటేషన్ కార్్మకులకు ఇ ఎస్ ఐ ప్రయోజనాలు

n 	 10 మంది లోపు కార్్మకులునా్న, స్చ్ఛందంగా ఇఎస్ ఐ లో 
చేర అవకాశం

n  ప్రతి కార్్మకునికీ సకాలంలో వేతనాలకు హామీ

n 	 వేతనాలలో లింగ వివక్కు త్వుండద

n 		కనీస వేతనాలలో ప్రాంతీయ భేదం ఉండద

n   అని్న సంఘాలతో కలిపి ఒక కని్సల్ ఏరాపుట్
n  ఉద్్యగం కోలోపుయే కార్్మకునిక్ అటల్ బీమిత్ వ్యక్తా కలా్యణ్ 

యోజన క్ అనగుణంగా వేతనాలివా్లి.   
n  ఉద్్యగం కోలోపుయ్క మళీళు నైపుణ్యం పందటానిక్ 15 రోజ్ల 

జీతం ఇవా్లి.
n  కార్్మక సంఘాలకు కేంద్ర, రాషటు స్థుయిలో్ల గుర్తాంపు ఇవా్లి. 

ఇలాంటి గుర్తాంపు ఇద్ ప్రథమం
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కార్్మకుడు-ఉద్్యగి బంధం
ఈ నాలుగు కార్్మక నియమావళ్లు కార్్మకుల, యజమానల 

హకు్కలమధ్య సమతుల్యత స్ధిస్తాయి.  2015 జ్లై20న జర్గిన 

భారత కార్్మక సదసు్స ప్రారంభం వేడుకల సందర్ంగా ప్రధాని 

వెల్లడించిన తన ఆలోచనల ఆధారంగానే దీని్న నిర్ణయించారు. ద్శ 

నిరా్మణంలో శ్రామికులు, రైతులు, కార్్మకుల పాత్ర అత్యంత కీలకమని 

ప్రధాని విశ్సిసుతానా్నరు. ఒక కార్్మకుడు అసంతృపితాతో ఉంటే 

ద్శం సంతృపితాతో ఉండే వీలే్లద. " ఒక సమాజంగా మనం శ్రమన 

గౌరవించాలి." అనా్నరు.

కార్్మకునికీ, యజమానికీ మధ్య ఒక బంధం ఉండాలని 
కూడా అభిప్రాయపడాడురు. సంసథు సజావుగా నడవాలంటే 
పరసపుర గౌరవం చాలా ముఖ్యమనా్నరు. యజమానిక్ 
తన కార్్మకుల పట్ల కరుణ ఉండాలని, కార్్మకుల 
నంచి కూడా స్నకూల ప్రతిసపుందన కనిపించాలని 
సూచించారు. 

కార్్మకులు చటాటుని్న అరథుం చేసుకొని 
హకు్కలు వాడుకోగలరు

కార్్మక సంస్కరణల పట్ల ప్రభుత్ ఆలోచన, ప్రణాళిక 
మొదటి విడత పాలనాకాలంలోనే సపుషటుమైంది. ఒక 
సంపూర్ణ వైఖర్తో కార్్మక సంస్కరణలు  చేపటటుటానిక్  
కేంద్ర ఆర్థుక మంత్రి నేతృత్ంలో ప్రధాని ఒక కమిటీని 
ఏరాపుట్ చేశ్రు. ఆయన ఆవేదనంత్ కరోనాలో 
కార్్మకులకు చేయూత ఇపుపుడున్న కార్్మక చటాటులు 
నిజంగా లబిధి చేకూరుసుతానా్నయ్, లేదంటే సంక్షేమ 
చర్యల అమలుకు అవరోధంగా మారాయ్ అన్నద్. 

కరోనా కాలంలో శ్్ర మికులకు సహాయ హసతి ం

కోట్ల  మందికి 8 నెలలపాటు 
ఉచిత రేషన్80

n  రైళ్ళు, బసు్సలో్ల కార్్మకులన వాళళు ఇళ్లకు తరలించటం 
n  ప్రధానమంత్రి గర్బ్ కలా్యణ్ రోజ్ గార్ అభియ్న్ దా్రా 
వాళళు ఇళళు దగ్గర ఉపాధి
n 116 జిలా్లలకు చెందిన 23,000మంది పథకంతో 
అనసంధానమయ్్యరు

    వ్యవస్థీ కృత, అసంఘటిత రంగ కారిమికుల పట్ల  జాగ్ర తతి
భారతద్శంలో 50 కోట్ల మంది కార్్మకులునా్నరు. వీళళులో దాదాపు 93 శ్తం మంది అసంఘటిత 
రంగంలో ఉనా్నరు. కఠినమైన చటాటులునా్న, వాళ్లకు ప్రయోజనాలు అందవు. కార్్మక సంఘాల సమాచారం 
ప్రకారం వ్యవస్థుకృత రంగంలోని 7 శ్తం మందిలో సగం మంది ఔట్ సర్్సంగ్ పదధితిలోనో, కాంట్రాక్టు 
పదధితిలోనో ఉనా్నరు. అందవల్లనే ప్రభుత్ం వాళళు హకు్కలన కాపాడలేకపోతోంది. ఈ సమస్యలకు 
పర్ష్ట్కరం దిశలో రండవ లేబర్ కమిషన్ 2002లో తన నివేదిక సమర్పుసూతా. కార్్మక చటాటులన కార్్మక 
నియమావళిగా మారాచిలని సూచించింది. అయిత్, 2004-2014 మధ్య కాలంలో ఎలాంటి పురోగతీ 
కనిపించలేద. కానీ 2014లో ప్రధానమంత్రి ఢిల్్లలో పగా్గలు చేపటిటున తరువాత కార్్మక చటాటులన 
నాలుగు నియమావళ్లుగా మారచిటానిక్  తీవ్ర ప్రయత్్నలు మొదలయ్్యయి. 

2015 జ్లై20న జర్గిన భారత కార్్మక 
సదసు్స ప్రారంభం వేడుకల సందర్ంగా 
ప్రధాని వెల్లడించిన తన ఆలోచనల 
ఆధారంగానే దీని్న నిర్ణయించారు. 

ప్రత్్యక కథనం  కార్్మక సంస్కరణలు
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ప్రభుత్ం తీసుకున్న ఈ చొరవకు కారణమంటంటే, 
ఖర్దైన లాయర్లని పట్టుకోలేకపోవటం 
వల్లనే అనేక నా్యయపోరాటాలలో కార్్మకులు 
నషటుపోతునా్నరని గమనించటం. ఈ నాలుగు 
నియమావళ్లూ భారతద్శ్ని్న సర్కొతతా 
శిఖరాలకు చేరచి చర్త్రాత్మక అడుగులు. 

అంతిమంగా ఇవి కార్్మకుల పట్ల ప్రజల ఆలోచనన 
విప్లవాత్మకం చేస్తాయి. అందర్కీ సంక్షేమం అనే 
భావనతో మొదలైన ప్రభుత్ం ఈ ద్శంలోని 
50 కోట్ల కార్్మకుల కోసం సురక్షితమైన, 
ఆరోగ్యవంతమైన, గౌరవ ప్రదమైన జీవనశైలిని 
అందించేందకు కృష చేసతాంది. 

ప్రభుత్ం తీసుకున్న 
చర్త్రాత్మక చర్యలు 

అసంఘటిత కార్్మకంగం మొత్తాని్న  
స్మాజిక భద్రత పర్ధిలోక్ 
తీసుకువసతాంది. స్మాజిక 
భద్రత్ నియమావళి ప్రస్తావన 
2011-12 లోనే వచిచింది. అయిత్, 
జీఎస్టు అమలు చేసిన తరువాత  
దీని మీద  అనేక మథోమథన 
సమావేశ్లు జరగటంతో వేగంగా 
అమలుచేయటం స్ధ్యమైంది.
అంతకు ముంద ఇలాంటి 
సంస్కరణ అస్ధ్యమనకునేవారు. 
రాష్ట్రాల నంది ఆమోదం 
పందటమనేది సులభమని 
జీఎస్టు నిరూపించింది. ప్రభుత్ం 
ఇపుపుడు కూ్య లో ఉన్న చిటటుచివర్ 
మనిషని చేరుకోగలుగుతోంది. 
స్మాన్యడి భాషలో చెపాపులంటే 
ఈ స్మాజిక భద్రత్ నియమావళి  
స్మాన్యడి మాటలో్ల చెపాపులంటే, 
ఒక పద్ద పార్శ్రామికవేతతా మొదలు 
చితుతాకాగిత్లు ఏరుకునేవాడిదాకా 

ప్రతి ఒక్కర్కీ పన్షన్, ఆరోగ్య 
స్మాజిక భద్రత లభిసుతాంది.
అత్యంత నిరుపేదలు సైతం తమ 
ప్రాథమిక హకు్కలు కోలోపురు.
ప్రసుతాతం కేంద్రంలో, రాషటుంలో 
భిన్న పథకాలునా్నయి.  ఇపుపుడు 
వీటని్నటినీ విల్నం చేసే ఆలోచన 
ఉంది. ఇందలో మ్డు రకాల 
పౌరులుంటారు. తమన త్ము 
చూసుకోగల ఉన్నతశ్రేణి, రండ్ 
రకం-యజమాని నంచి ఈ 
సౌకర్యం పందగలిగినవారు, 

ఇక మ్డ్ రకం-పేదవారు. 
పన్షన్, వైద్యం పందగలిగేలా 
చెలి్లంచలేనివారు. స్మాజిక ఆర్థుక 
జనగణన ప్రకారం ఈ మ్డ్ 
రకం వాళ్ళు 23 శ్తం. వీళళు ఖరుచి 
ప్రభుత్ం భర్సుతాంది. చెలి్లంచాలి్సన 
పి ఎఫ్, ఇ ఎస్ ఐ దీనిక్ందికే 
వసుతాంది.  పిఎఫ్ ఉపసంహరణ 
ప్రక్రియ మారద.ఈ నిరా్మణం 
సిదధిమయ్్యక జాతీయ బోరుడు 
ఏరాపుటవుతుంది. 

సామాజిక భద్ర తా పరిధిలోకి అసంఘటిత కారిమికులు

దేశ న్రామిణంలో శ్్ర మికులు, రై తులు, కారిమికుల పాత్ర  అత్యంత కీలకమన్
ప్ర ధాన్ విశ్సిసుతి నానిరు. ఒక కారిమికుడు అసంతృప్తి తో ఉంటే

దేశం సంతృప్తి తో ఉండే వీల్్ల ద్.
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राष्ट्रముఖచిత్ర కథనం వ్యవస్య సంస్కరణలు
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ఔతాసాహిక 
పారిశ్్ర మికవేతతి గ్ 
మారుతునని రై తు

వ్యవస్యం ఇపుపుడు సర్కొతతా రూపంలో పర్శ్రమగా ఆవిష్కృతమవుతోంది. దళారుల 
కోరల నంచి విముక్తా పందిన రైతు స్యం సమృదధి భారతద్శ్నిక్ సమాంతరంగా 
సుసంపన్నత, స్్వలంబన మార్గంలో స్గుతునా్నడు. ఉతపుతితావ్యయ్నిక్ ఒకటిన్నర 
రట్్ల ఉండేలా కనీస మద్దతు ధర ఎకు్కవ చేసి 2022 నాటికలా్ల రైతుల ఆదాయ్ని్న 

రటిటుంపు చేయటంలాంటి చర్యలతో వార్ కష్టటులు తొలగించటానిక్ ప్రభుత్ం కట్టుబడి 
ఉంది. దాదాపు 10 కోట్ల మంది రైతుల ఖాత్లో్లక్ ప్రభుత్ం రూ. 7 లక్ల కోట్్ల 

నేరుగా బదల్ చేయటం మరో చర్య. ’ఒక ద్శం-ఒక పన్న’,’ఒకద్శం-ఒక రషన్ కారుడు’, 
ప్రభుత్ ఉద్్యగాలకు ఒక ద్శం-ఒక పర్క్ తరువాత ప్రభుత్ం తన తిరుగులేని 

సంస్కరణాభిలాషన చాట్కుంటూ వ్యవస్య రంగానిక్ ’ఒకద్శం-ఒక మార్కట్’ న 
ప్రవేశపటిటుంది.

రైతు ఉతపుతుతాల వా్యపారం, వాణిజ్యం (ప్రోత్్సహక, సదపాయ) బిలు్ల-2020, 
రైతుల (స్ధికారత, రక్ణ) ధర హామీ ఒపపుందం, వ్యవస్య సేవల బిలు్ల 

ఇపపుటివరకూ ద్శంలో చేపటిటున అతిపద్ద వ్యవస్య సంస్కరణలు.

రైతులకు గాని పేదలకు గాని నగద బదల్ చేసినపుపుడు మిడిమిడి జాఞానంతో ఆర్థుక వేతతాలమని చెపుపుకునే కుహనా మధావులు దాని్న 
అవమానకరంగా సబి్సడీగా అభివర్్ణస్తారు.  అద్ ఒక పర్శ్రమకో, వాణిజ్య సంసథుకో అలాంటి లబిధి అందిసేతా దాని్న మాత్రం రాయితీ లేదా 
ప్రోత్్సహకం అంటూ మెరుగులు అద్దత్రు. ఈ భాషలో త్డా వార్ వైఖర్లో కూడా ప్రతిబింబిసుతాందా? ఒక మీడియ్ సంసథు 2016 జనవర్ 
30న ఏరాపుట్ చేసిన కార్యక్రమంలోన, మరుసటి రోజ్ ఒక రైతుల ప్రతినిధి బృందంతోన ప్రధాని ఈ అభిప్రాయ్లు వ్యకతాం చేశ్రు. 
రైతులపట్ల ప్రధాని ఆలోచనా విధానానిక్ అద్దంపడుతూ ప్రభుత్ం రండు బిలు్లలూ పార్లమెంట్లో ఆమోదించింది. ఉద్్దశపూర్కంగా  
పనిగట్టుకొని చేసే దషపు్రచారాలనూ, అబదాధిలనూ త్రోసిపుచిచింది. 

ఈ రండు బిలు్లలలో ఒక్క దెబ్తో మార్కట్ కూ, మధ్యవరుతాలకూ మధ్య ఉండే మైత్రిని ధ్ంసం చేశ్యి. దళార్ల సంకెళ్ల నంచి 
రైతులకు నిజమైన సే్చ్ఛ కలిపుస్తాయి. 2016లో ప్రధాన ఎర్రకోట నంచి ప్రసంగిసూతా ‘ఒక ద్శం-ఒక మార్కట్’ న ప్రకటించిన 
తరువాత అది కేవలం ప్రకటనగా ఉండి పోకుండా చూశ్రు. త్రలోనే దానిక్ వాసతావ రూపమిచాచిరు. ద్శ్ని్న సమైక్యం చేసే 
తలపుతో సరా్దర్ పటేల్ కలలుగన్న ఐక్యత్ కార్యక్రమానిక్ సూఫూర్తాగా నిలిచిన ‘ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ్ భారత్’ న ప్రధాని తన ప్రసంగంలో 
ప్రస్తావించారు. అయిత్, భారత్  ఇంకా ఏకీకృత మార్కట్ మాత్రం కాలేదనా్నరు. ప్రభుత్ం ఈ దిశలో దశలవార్గా ముందకు 
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స్గింది. 2014 ఏప్రిల్ 14 నాడే ఈ-నామ్ ప్రారంభమైనపపుటికీ, 
ఇపుపుడు పార్లమెంట్లో ఆమోదం పందిన బిలు్లతో ప్రభుత్ 
దూరదృషటు సపుషటుమైంది. పర్శ్రమ తరహాలో వ్యవస్య రంగం 
అభివృదిధి చెందటం ఒక్కటే కాద, రైతు నిజమైన యజమానిగా 
తన ఉతపుతుతాలన ద్శంలో ఎక్కడైనా సే్చ్ఛగా లాభానిక్ 
అము్మకోవచుచి. ఇపపుటిదాకా రైతులకు ఇలాంటి సే్చచి లేద. ‘ఒక 
మార్కట్-ఒక లైసన్్స’  రాజ్యంలో ఒక నిర్్దషటుమైన మార్కట్ లో 
మాత్రమ అము్మకోవాలి్స వచేచిది. అక్కడి దళార్లు కారు చౌక ధర 
ఇవ్జూపినా సరకు వెనకు్క తీసుకెళళులేకపోయేవారు.

కనీస మద్దతు ధర :  ఖరుచికు ఒకటిన్నర రట్్ల

ఈ చటాటులు అమలులోక్ వచాచిక కనీస మద్దతు ధర 
రద్దవుతుందనే పుకార్లతో అయోమయం సృషటుసుతానా్నరు. కానీ 
నిజమంటంటే, రైతుల ఆదాయ్ని్న రటిటుంపు చేయటానిక్ 
ప్రభుత్ం ఇపుపుడు కనీస మద్దతు ధరన ఖరుచికు ఒకటిన్నర 
రట్్ల చేసింది. ప్రభుత్ం 2014-2019 మధ్య 1870 లక్ల 
మెట్రిక్ టన్నల ధాన్యం సేకర్ంచి రూ. 4,34 లక్ల కోట్్ల 
చెలి్లంచింది.  అద్ 2009-2014 మధ్య కాలంలో 1670 
లక్ల మెట్రిక్ టన్నలకు గాన చెలి్లంచింది రూ. 2.88 లక్ల 
కోట్్ల మాత్రమ. అదికారం చేపటిటున ప్రభుత్ం కనీస మద్దతు 
ధర నిర్ణయించటంలో ఎం.ఎస్. స్్మినాథన్ కమిషన్ 
సిఫ్రు్సలు అమలు చేసింది.

రైతులు భూమి హకు్క కోలోపురు

రైతుల భూములి్న బడా కార్పురట్్ల 
చేజికు్కంచుకుంటారనేది మరో తపుపుడు ప్రచారం. రైతులతో 
కార్పురట్ అనబంధానిక్ సంబంధించిన కా్లజ్లో ఎక్కడా 
భూమి య్జమాన్యం ప్రస్తావనలేద. ఆ మాటకొసేతా, పలాని్న 
మెరుగు పరచుకోవటానిక్ తగినంత పట్టుబడి ఉండని 
86 శ్తం మంది సన్నకారు రైతులకు ఈ బిలు్ల లాభం 
చేకూరుసుతాంది. ప్రభుత్ం రూ. 7,000 కోట్ల పట్టుబడితో 
10,000 రైతు ఉతపుతితాదారుల సంఘాలన బలోపేతం 
చేసతాంది. చిన్న, సన్నకారు రైతులు బృందాలుగా తయ్రై 
కార్పురట్లతో ఒపపుందాలు చేసుకోవటానిక్ ఈ సంఘాలు 
సహాయం చేస్తాయి. ఎవరూ రైతుల నిస్సహాయతన తమకు 
అనకూలంగా మలచుకోకుండా ఉండేందకు వీలుగా రైతుల 

భూములన ఈ కార్పురట్్ల కొనటం, ల్జ్కు తీసుకోవటం 
నిషేధించారు. అలాగే రైతుల భూములన ర్కవర్ నంచి 
కూడా మినహాయించారు. కుదరుచికున్న కాంట్రాకుటు ఏదైనా 
ఉనా్న, దానిక్ కట్టుబడి ఉండాలి్సంది ఆ ప్రైవేట్ సంసేథు తపపు 
రైతు కాద. ఏదైనా అడా్న్్స గాని ఇతర చెలి్లంపు గాని జర్గి 
సంతకం చేసినా సర, ఎలాంటి జర్మానా లేకుండా అసలు 

మాత్రమ వెనక్్క ఇచిచి రైతు ఎపుపుడైనా తన ఒపపుందాని్న 
వెనక్్క తీసుకోవచుచి. ఎలాంటి వడీ్ద కటటునక్కర్లద. అయిత్, 
ప్రైవేట్ సంసథులు మాత్రం ఏకపక్ంగా కాంట్రాకుటు రద్ద 
చేసుకోవటానిక్ వీలే్లద. కాబటిటు ఏం జర్గినా, రైతుకు అని్న 
విధాలుగా రక్ణ ఉంది.

రైతులన మర్ంత పర్పుషటుం చేసేందకు వీలుగా నిర్్దషటు 
సమయంలో పర్ష్ట్కరం వచేచిలా సమరథువంతమైన వివాద 
పర్ష్ట్కర యంత్రాంగం కూడా కలిపుంచారు. ప్రతి వివాదానీ్న 
నెలరోజ్లో్లగా పర్ష్కర్ంచాలి.  కాంట్రాకుటు కుదరుచికున్న 
తరువాత ఉతపుతితా ధర పర్గిత్ అదనపు ప్రయోజనాలన 
రైతుకు బదలాయించాలి.

ముఖచిత్ర కథనం వ్యవస్య సంస్కరణలు
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మార్కట్ పన్న నంచి సే్చ్ఛ
రైతులు 2 నంచి 8.5 శ్తం దాకా మార్కట్ పన్న 

కటాటులి్స వచేచిది. ఒకో్కచోట వేరువేరుగా ఉండే ఈ పన్న 
పంజాబ్ లో అత్యధికం.  కానీ, ఇపుపుడు రైతులు మార్కట్ 
వెలుపల అము్మకునే వెసులుబాట్ కలిపుంచటం వలన వాళ్ళు 
ఈ పన్న బార్ నంచి బయటపడి ఆ మరకు ఆదాయం 
పంచుకుంటారు.

రైతులకు నా్యయ కవచం 
స్్తంత్ర్య్రం వచిచినపపుటి నంచీ ద్పిడీక్ గురవుతూ 
వచిచిన రైతులు మొదటిస్ర్గా ఆ శృంఖలాల నంచి 
బయటపడా్దరు. కొతతా చటాటుల ప్రకారం రైతులు తమ 
ఉతపుతుతాలు అము్మకోవటానిక్ చాలా మారా్గలునా్నయి.

ఈ చటాటులు పార్లమెంట్లో ఆమోదం పందటాని్న 
చర్త్రాత్మకంగా ప్రధాని అభివర్్ణంచారు. ‘‘కొంతమంది 
ఈ ద్శ్ని్న దశ్బా్దల తరబడి పాలిసూతా రైతులన 
తపుపుదార్ పటిటుంచారు. మధ్యదళార్లకు, రైతుల కష్టటుని్న 
ద్చుకునేవార్క్ వారు అండగా నిలుసూతా వచాచిరు. రైతులకు 
ఇక మీదట కనీస మద్దతు ధర రాదని అబదాధిలు ప్రచారం 

చేసుతానా్నరు. కనీస మద్దతు ధర దా్రా రైతులకు సరసమైన 
ధర ఇవ్డానిక్ ప్రభుత్ం కట్టుబడి ఉంది. వ్యవస్య 
ఉతపుతుతాల సేకరణ ఎపపుటిలాగానే కొనస్గుతుంది” అనా్నరు. 
“ఇపుపుడు అమలులోక్ వచేచి కొతతా నిబంధనల ప్రకారం రైతులు 
తన ఉతపుతుతాలన ద్శం ఎక్కడైనా, ఏ మార్కట్ లో అయినా 
తమ ఇషటుమొచిచిన ధరకు అము్మకోవచుచి.  ఇది చర్త్రాత్మక 
నిర్ణయం” అనా్నరు.

ఇలాంటి రక్ణ కవచాలతో ఈ ద్శపు 21వ శత్బ్దపు రైతుకు 
వ్యవస్య కార్యకలాపాలలో, రవాణాలో, అమ్మకంలో 
ఎలాంటి అవరోధాలూ ఉండవు. “దశ్బా్దల తరబడి ఈ 
ద్శ రైతుకు అనేక ఆంక్లుండేవి. దళార్ల బ్డద ఉండేది. 
పార్లమెంట్ ఆమోదించిన బిలు్లలతో ఆ సమస్యల నంచి 
విముక్తా లభించింది. రైతులకు రటిటుంపు ఆదాయం వచేచిటట్్ల 
చేసే కృషక్ ఇవి అండగా ఉంటాయి.  వాళ్లన సుసంపన్నం 
చేస్తాయి” అనా్నరు.

రైతుల జీవిత్లన మారచి దిశలో తీసుకున్న అతిపద్ద చర్య 
క్స్న్ సమా్మన్ నిధి. ఈ పథకం క్ంద రైతులకు ఏడాదిలో 
మ్డు సమాన వాయిదాలో్ల మొతతాం రూ. 6,000 బదల్ 
అవుత్యి. వాళ్ళు అపుపులు తీసుకోవాలి్సన తపపునిసర్ 
పర్సిథుతి ఉండద. ప్రభుత్ం 2008లో రూ. 72,000 
కోట్ల  ఋణమాఫీ  చేసినపుపుడు వాసతావంగా మాఫీ జర్గింది 
రూ. 52,000 కోట్్ల మాత్రమ.  కానీ, ప్రసుతాత ప్రభుత్ం 
ఏడాదిన్నరలో రూ. 92,000 కోట్్ల బదల్ చేసి రైతులన రుణ 
విముకుతాలి్న చేసింది. దీనివలన వాళ్ల చేతిలో డబు్ గౌరవప్రదమైన 

‘‘కొతతా వ్యవస్య సంస్కరణలు ఈ ద్శంలో ప్రతి రైతూ తన 
పంటన, పండ్లన, కూరగాయలన ఎవర్కైనా, ఎక్కడైనా  

అము్మకునే సే్చ్ఛనిచాచియి.  ఇపుపుడు తన ప్రాంతపు మార్కట్ 
తోబాట్ ఏ ప్రాంతంలోనైనా అము్మకునే అవకాశ్లు ఉనా్నయి.   

ఏ ప్రాంత మార్కట్ లో ఎకు్కవ ధర పలిక్త్ అక్కడికే వెళిళు 
అము్మకుంటాడు. ఇపుపుడు రైతు మీద ఎలాంటి వతితాళ్ళు లేవు.’’
                           -   ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరంద్ర మోదీ
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ఏది ఏమైనా, కనీస మద్దతు ధరకే కొనస్గుతుంది: 
కేంద్ర వ్యవస్య శ్ఖా మంత్రి నరంద్ర సింగ్ 
తోమర్ మాటలో్ల చెపాపులంటే కనీస మద్దతు ధరల 
ధాన్య సేకరణ కొనస్గుతుంది. ఈ మరకు తనకు 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ హామీ ఇచాచిరనా్నరు.  
కనీస మద్దతు ధరన 2014 నంచి 2020క్ బాగా 
పంచారు. వచేచి రబీ స్జన్ కు సవర్ంచిన కనీస 
మద్దతు ధర ప్రకటించారు. ఈ బిలు్లలలో రైతులకు 
పూర్తా రక్ణ కలిపుంచినట్టు కేంద్ర వ్యవస్య శ్ఖా 
మంత్రి చెపాపురు. 

కనీస మద్ద తు ధర యథాతథం: మీ ఉత్పత్తి న్  

వ్యవసాయోత్పతుతి ల వరతి క, వాణిజ్య (ప్్ర తాసాహక, సౌకర్యకల్పన) బిలు్ల , 2020

n రైతులు, వా్యపారులు సే్చ్ఛగా అము్మకునే, 
కొనగోలు చేసే వాత్వరణం కలిపుసుతాంది.

n రాష్ట్రాలు నోటిఫై చెసిన మార్కట్ల భౌగోళిక 
హద్దలు సైతం చెర్పేసి రాష్ట్రం లోపలా, 
బయటా అవరోధాలు లేని వాణిజా్యనిక్ వీలు 
కలిపుసుతాంది.

n రైతులు తమ ఉతపుతుతాల అమ్మకాల మీద 
ఎలాంటి సుంకమ్ చెలి్లంచక్కర్లద. రవాణా 
ఖరుచిలుండవు.

n ఎలకా్రానిక్ పదధితిలో వా్యపార లావాద్వీలకు వీలు 
కలిపుంచే వేదికన కూడా ఇది ప్రతిపాదిసతాంది.

n మండీలతోబాట్ రైతులు పలాలు, శీతల 
గిడడుంగులు, గోదాములు, ప్రాససింగ్ యూనిట్ల 
దగ్గర కూడా అము్మకోవచుచి

n పూర్తా ధర వచేచి విధంగా దళారులన 
తొలగించి రైతులు  ప్రత్యక్ మార్కటింగ్ కూడా 
చేసుకోవచుచి. 

ప్రధాన నిబంధనలు సంద్హాలు

n కనీస మద్దతు ధరకు సేకరణ ఆగిపోతుంది
n వ్యవస్యోతపుతుతాలు మార్కట్ బయల అము్మకుంటే ఇవి 

పని చేయటం నిలిచిపోతుంది. 
n ప్రభుత్పు ఎలకా్రానిక్ వరతాకపు పోరటుల్ ఈ-నామ్ 

భవిష్యతుతా ఏంటి

n కనీస మద్దతుధరతో సేకరణ కొనస్గుతుంది.  రైతులు తమ 
ఉతపుతుతాలు కనీస మద్దతు ధరకు అము్మకోవచుచి. రబీ కనీస 
మద్దతు ధర ఇపపుటికే ప్రకటించారు.

n మార్కట్్ల ఉంటాయి. ఎపపుటిలాగే వరతాకమ్ 
కొనస్గుతుంది. కొతతా వ్యవసథులో రైతు మార్కట్ బయట 
కూడా అము్మకోవచుచి.

n మార్కట్లలో ఈ-నామ్ వ్యవసథు కూడా కొనస్గుతుంది
n ఎలకా్రానిక్ వేదికల దా్రా వ్యవస్యోతపుతుతాల వా్యపారం 

పరుగుతుంది. దీనివలన సమయం ఆదా అవుతుంది.  
పారదర్శకత పరుగుతుంది. 

వివరణలు

ముఖచిత్ర కథనం వ్యవస్య సంస్కరణలు
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వ్యవసాయోత్పతుతి ల వరతి క, వాణిజ్య (ప్్ర తాసాహక, సౌకర్యకల్పన) బిలు్ల , 2020

రై తుల (సాధికారత, రక్షణ) ధర హమీ, వ్యవసాయ సేవల ఒప్పందం బిలు్ల , 2020

n రైతులు నేరుగా ఫుడ్ ప్రాససింగ్ సంసథులతో, 
ట్కు, పద్ద స్థుయి చిల్లరవా్యపారులతో, 
ఎగుమతి దారులతో వ్యవహర్ంచవచుచి. 
పంట వితతాటానిక్ ముంద్ ధరకు హామీ 
లభిసుతాంది. మార్కట్ ధర ఎకు్కవగా ఉంటే 
కనీస మద్దతు ధరకంటే ఎకు్కవ ఉన్నది 
రైతుకు వసుతాంది.

n దీనివలన అనూహ్యమైన మార్కట్ 
ఒడిదడుకుల ర్స్్క రైతుకు కాకుండా 
స్పున్సర్ కు ఉంట్ంది. ముందగా ధర 
నిర్ణయం జరగటం వలన మార్కట్ ధరల 
ఒడిదడుకుల నంచి రైతుకు రక్ణ 
దొరుకుతుంది.

n దీనివలన రైతుకు ఆధునిక స్ంకేతిక 
పర్జాఞానం, మంచి వితతానాలు అందత్యి.

n మార్కటింగ్ ఖరుచి తగి్గంచి రైతుల 
ఆదాయ్ని్న పంచుతుంది.

n వ్యవస్యరంగపు ఆధునిక స్ంకేతిక 
పర్జాఞానం మీద పర్శోధనక్ 
ఉత్తాజమిసుతాంది.

ప్రధాన నిబంధనలు

n కాంట్రాకుటులో  ఉతపుతితా ధర నిర్ణయ్ధికారం పూర్తాగా 
రైతుద్. గర్షఠ్ంగా మ్డు రోజ్ల లోపల చెలి్లంపు 
జరుగుతుంది.

n ద్శవా్యపతాంగా 10,000 వ్యవస్యోతపుతితాదారుల 
సంఘాలు ఏరాపుటవుతునా్నయి. 

n కాంట్రాకుటు మీద సంతకమయ్్యక వినియోగదారుడు 
నేరుగా పలం నంచే ఉతపుతితాని తీసుకువెళత్డు.

n స్థునిక వివాదాల పర్ష్ట్కర వ్యవసథు ఏరాపుటైంది. 

సంద్హాలు

వివరణలు

n కాంట్రాకుటు వ్యవస్య 
విధానంలో రైతులు 
వతితాడి మధ్య ఉండి ధర 
నిర్ణయించుకోలేరు

n చిన్న రైతులు కాంట్రాక్టు 
వ్యవస్యంలోక్ 
వచేచిదెలా? వాళ్ల 
విషయంలో స్పున్సర్  
ముఖం చాటేస్తాడు

n ఈ కొతతా వ్యవసథు రైతులకు 
ఒక సమస్య

n ఏదైనా వివాదం వసేతా పద్ద 
సంసథులది పైచేయిగా 
ఉంట్ంది

        ధర ఎకు్కవ పలికేచోట అమ్మికోవచ్చు
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రై తుల సాధికారత                                           దశలవారీగ్ 
దశలవార్గా రైతుల ఆదాయ్ని్న 
పంచడానిక్ ప్రభుత్ం తీసుకొంట్న్న 
చర్యల వల్ల, రైతు సంక్షేమానిక్ ప్రభుత్ం 
ఇసుతాన్న ప్రాధాన్యతన అరథుం చేసుకోవచుచి.  
ఉత్పుదకత పంచడానికీ, సరైన ధర 
లభించడానిక్ తీసుకొంట్న్న చర్యల వల్ల 
రైతుకు మలు జరుగుతోంది.  ఈ చర్యల 
వల్ల ఎరువులు త్లికగా లభించడం, స్గు 
చేయడానిక్ సౌకరా్యలు మెరుగుపడడం, 
రుణ లభ్యత పరగడం, స్ంకేతికత 
అందబాట్లోక్ రావడంతోపాట్, రైతు 
ఉతపుతితాక్ అధిక ధరలు లభిసుతానా్నయి.

భూస్ర పర్క్ల కారుడు  వలన రైతులు సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలుగుత్రు. 
ప్రభుత్ం 22.39 కోట్ల భూస్ర పర్క్ల కారుడుకు పంపిణీ చేసింది.

ఎరువులు: పడవాటి కూ్యలలో 
నిలబడి ఎరువులకోసం 
ఎదరుచూడటం ఒకపపుటి మాట. 
ప్రభుత్ం రైతులు సులువుగా 
ఎరువులు పంద్ ఏరాపుట్ 
చేసింది. ఎరువుల ధరలు కూడా 
గణనీయంగా తగా్గయి.100% వేప 
పూతపూసిన యూర్య్ ద్శంలో 

వితతాటానిక్ ముంద

జీవితం గడపటానిక్ దార్ చూపుతుంది. వచేచి 10 ఏళళులో వాళళు 
ఖాత్లో్లక్ నేరుగా రూ. 7 లక్ల కోట్్ల బదల్ అవుత్యి.

స్యం సమృదధి పాకేజ్

2022 నాటికలా్ల రైతుల ఆదాయ్ని్న రటిటుంపు చేయటానిక్ 
ప్రభుత్ం అవిశ్రాంతంగా కృష చేసతాంది.  కోవిడ్-19 
సంక్షోభాని్న ఒక అవకాశంగా కూడా మారచిగలిగింది. వ్యవస్య 
మౌలిక సదపాయ్లకు లక్కోట్ల రూపాయలు, ఫుడ్ ప్రాససింగ్ 
రంగానిక్ రూ. 10,000 కోట్్ల, త్నెటీగల పంపకానిక్ రూ. 500 
కోట్్ల కేటాయించటాని్నబటిటు  వ్యవస్య్నిక్ ప్రభుత్మిసుతాన్న 
ప్రాధాన్యతన అంచనావేయవచుచి. వ్యవస్య మౌలిక 
సదపాయ్ల నిధిక్ కేంద్ర కాబినెట్ 2020 జ్లై 8న ఆమోదం 
తెలియజేయగా ఆగసుటు 9న ప్రారంభించారు. ఈ పథకం క్ంద 
ప్రభుత్ం నాలుగేళ్లలో లక్ కోట్్ల ఖరుచి చేయబోతోంది. ఈ 
కేటాయింపులో రూ.10,000 కోట్్ల 2020-21లోన, ఆ 
తరువాత మ్డేళ్ళు రూ. 30 లక్ల చొపుపున ఖరుచి చేస్తారు.  
2 కోట్ల వరకు ఋణానిక్ 2 శ్తం ర్బేట్ ఇస్తారు. వ్యవస్య 
మౌలిక సదపాయ్ల కలపున, వ్యవస్య పరపతి సంఘాలు, 
రైతు ఉతపుతితా సంఘాలు, వ్యవస్య్ధార వా్యపారులు, 
పంటనూర్పుడి అనంతర సహాయం ఇందలో ఉంటాయి.

రైతుల ఆదాయం రటిటుంపు చేయటానిక్...

ఆర్థుక అవసరాలు: 
వ్యవస్య్నిక్ 
నిధులలేమి రైతులని 
ఇబ్ందలలోక్ 
నెడుతుంది. 
కానీ ఇపుపుడు 
రైతులుతకు్కవ వడీడుకే 
సులువుగా రుణం 
పందవచుచి. 

2016 ఫిబ్రవర్ 28న ప్రధాని బరలిలో క్స్న్ రాల్ని 
ఉద్్దశించి మాటా్లడుతూరైతుల ఆదాయ్ని్న రటిటుంపు చేయటం 
గుర్ంచి ప్రస్తావించారు. అపపుటికే ఆయన మదిలో ఒక నిర్్దషటుమైన 
ఆలోచన ఉంది.” ద్శం 75వ స్్తంత్ర్య్ర వేడుకలు జరుపుకునే 
2022 నాటిక్ రైతుల ఆదాయం రటిటుంపవుతుంది” అనా్నరు.

అపపుటినంచి ప్రభుత్ం ద్శంలో వ్యవస్య రంగ పర్సిథుతిని 
మెరుగుపరచే దిశలో కృష చేసూతా వచిచింది. కొతతా వ్యవస్య 
బిలు్లలు రండూ ఈ దిశలో అతిపద్ద సంస్కరణలు. ప్రభుత్ం 
ఆరళ్ళుగా చేసుతాన్న  అవిరళ కృష ఇపుపుడు రైతుల సంపన్నతగా 
మారుతోంది.

ఆర్థుక వ్యవహారాల కాబినెట్ కమిటీ తీసుకున్న నిర్ణయం 
రైతులకు మంచిరోజ్లు వసుతానా్నయనటానిక్ సంకేతం. కనీస 
మద్దతు ధర మళీళు పంచటానిక్ ప్రభుత్ం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచిచింది. 
కేంద్ర వ్యవస్య శ్ఖా మంత్రి నరంద్ర సింగ్ తోమర్ మాటలో్ల 
చెపాపులంటే, గోధుమల క్్ంటాల్ మద్దతు ధర రూ. 50 చొపుపున, 
పపుపుధానా్యలకు రూ. 225, బార్్లక్ రూ. 75. మసూర్ క్ రూ. 
300 పంచారు. 

 ప్రభుత్్నిక్ రైతు సంఘాల మద్దతు 
ద్శంలోని వివిధ ప్రాంత్ల రైతులు ఈ వ్యవస్య 

సంస్కరణ బిలు్లలు ప్రవేశపటిటునందకు ప్రభుత్్నిక్ కృతజఞాతలు 

వ్యవస్య సంస్కరణలుముఖచిత్ర కథనం 
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రై తుల సాధికారత                                           దశలవారీగ్ 

విత్తా సమయంలో 

వితితాన తరువాత

 నీటి పారుదల సౌకర్యం ఉండేట్టు చూడటం
 రైతులకు మద్దతు, మార్గదర్శనం
 ఎస్ఎంఎస్, ఫీన్ల రూపంలో కోటా్లది రైతులకు శ్స్త్రీయ 

సలహాలు 

ప్రధాన మంత్రి పంట బీమా పథకం
రైతులకు అతి తకు్కవ ప్రీమియం ధరకే ఈ పథకం అందబాట్లో 
ఉంట్ంది. దీనిక్ంద ఒకపంటకు ఒకరట్ ఉంట్ంది. అంటే, ఖర్ఫ్ 
పంటలకు 2% ఉంటే రబీ పంటలకు 15% ఉండవచుచి. ప్రీమియం 
రట్లమీద ఎలాంటి పర్మితీ ఉండద. బీమా మొతతాంలో ఎలాంటి 
తగి్గంపూ ఉండద. స్్తంత్ర్యం వచిచినపపుటినంచి ఈ పథకం 
ప్రకటించే దాకా 20% మంది రైతులకు మాత్రమ పంట బీమా 
ప్రయోజనాలు దకా్కయి.

ఈ-నామ్: అమ్మకం దారులకు, కొనగోలుదారులకు మధ్య సమాచార 
అంతరం తొలగించే సమీకృత ఆన్ లైన్ మార్కట్ ఇది. క్ణాలో్ల డేటా 
సమకూర్చి వేలం ప్రక్రియలో పారదర్శకతకు పద్దపీట వేసుతాంది.

తెలియజేశ్రు. స్నియర్ రైతు నాయకులు మహారాషటు రాజ్ షెటిటు 
(స్్భిమాని షేత్్కర్ సంఘటన), అనిల్ ఘన్త్ (షేత్్కర్ సంఘటన్) 
తోబాట్ కానూపుర్, మొరాదాబాద్, గోరఖ్ పూర్, ధూలే, కథువా, 
జబలూపుర్ కు చెందిన రైతులు మాటా్లడుతూమార్కట్ వ్యవసథు, కనీస 
మద్దతు ధర అలాగే ఉంటాయనా్నరు.  వీటికీ, కొతతా బిలు్లలకూ సంబంధం 
లేద. కొతతా వ్యవస్య బిలు్లలురైతుల ప్రయోజనాలు కాపాడత్యని 
అనేక పత్రికలు సంపాదకీయ్లు రాశ్యి.  

రైతు సంక్షేమ చర్యలు
క్స్న్ రైల్:  ద్శవా్యపతాంగా శీతల్కరణ సౌకరా్యల 
అభివృదిధిలో కీలకపాత్ర పోషంచే మొదటి క్స్న్ రైలున 
ప్రభుత్ం ప్రారంభించింది.రైతులు తమ ఉతపుతుతాలకు 
సరైన ధరలు పందటానిక్ ఇది పనికొసుతాంది.
సమా్మన్ నిధి:   ప్రతి రైతు కుట్ంబమ్ ఏటా రూ. 
6,000 నేరుగా బదల్ దా్రా అందకుంట్ంది. 10,000 
కు పైగా కుట్ంబాలకు రూ. 94,000 కోట్్ల అలా బదల్్క 
అయ్్యయి.
ఉతపుతితా: పండు్ల, కూరగాయల ఉతపుతితా 52% మర 
పర్గింది. ఖర్ఫ్ లో వితితాన ప్రద్శం 13,92% పర్గింది. 
వర్ స్గుబడిలో 19.04% పరగగా, ఆరా్గనిక్ ఉతపుతుతాల 
ఎగుమతులు 2020జ్లై వరకు 78% పర్గాయి.
ఆదాయం: రైతుల ఆదాయం 20% నంచి 68% వరకు 
పర్గింది
స్టురటుప్: యువతలో ఉపాధి పంచి రైతుల ఆదాయం 
పంచటానిక్ వ్యవస్య సంబంధ 346 స్టురటుప్్స కు రూ. 
3,671.75 లక్ల నిధి అందతోంది
ఉదా్యనవన రంగం: గత ఐద్ళ్లలో ఉదా్యనవన రంగంలో 
రూ. 10,500 కోట్్ల పట్టుబడిపటటుగా 8.83 లక్లమంది 
రైతులకు కొతతా టెకా్నలజీ అందింది
నీటిపారుదల: సూక్ష్మ నీటి పారుదల దా్రా నీటివాడకం 
పర్గింది. నీటిపారుదలమీద ఖరుచి 50% తగి్గంది. 
ఎరువులవాడకం 42% తగి్గంది. రస్యన ఎరువుల 
బదలు వేప పూత పూసిన ఎరువులవాడకం పర్గింది.   
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समाचार-सार
ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన కార్యక్రమం

భార్ ఎగుమతి 
స్మరథు్యం గల, 
పంటల అనంతర 
నష్టటులన తగి్గంచగల, 
21 రాష్ట్రాలో్ల త్జా ఉపాధి 
సృషటుంచగల స్మరథు్యం ఉన్న మత్స్య 
రంగాని్న ఆధునికీకర్ంచడంలో రూ. 20,000 
కోట్ల పట్టుబడితో చేపటిటున ఆకాంక్షపూర్తమైన 
మత్స్య సంపద అభివృదిధి ప్రాజెకుటు ద్హదపడుతుంది.

ప్రపంచంలో పర్మాణ పరంగా ప్రధాన 
ఆర్థుక వ్యవసథులో్ల ఐద్ పద్ద ఆర్థుక వ్యవసథు భారత్. 
మత్స్య ఎగుమతులో్ల ప్రపంచంలోనే నాలుగో 
స్థునంలో ఉంది. ఈ కారణంగా మత్స్య 
పర్శ్రమ మర్ంతగా వృదిధి చెంద్లా ప్రయత్్నలు 
వేగవంతం చేయ్లని ప్రభుత్ం నిర్ణయించింది. 
ఇపుపుడు ఈ రంగంతో ఉన్న అనసంధానతలు 
పటిషఠ్ం చేయడం తపపునిసర్. ఆ అవసరాని్న 
గుర్తాంచిన ప్రభుత్ం ఆ దిశగా కృష చేసతాంది. 

ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరంద్ర మోదీ మత్స్య 
పర్శ్రమకు మర్ంత బలం చేకూరచిందకు 
ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన 
(పిఎంఎంఎస్ వై) కార్యక్రమాని్న ప్రారంభించారు. 
మత్స్య పర్శ్రమ, పాడి పర్శ్రమ, పశు సంవరథుక 
విభాగం, వ్యవస్య రంగాలపై అధ్యయనాలు, 

మత్స్యకారులు, రైతుల ఆదాయం రటిటుంపు చేయడం

రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో చేపల వార్్షక 
ఉతపుతితాని ప్రసుతాత స్థుయి 150 లక్ల టన్నల నంచి 220 
లక్ల టన్నలకు పంచడం

వార్్షకాదాయం ప్రసుతాతం ఉన్న రూ.46,000 కోట్ల 
నంచి రూ.1 లక్ కోట్లకు పంచడం

పంటల అనంతర నష్టటుని్న ప్రసుతాతం ఉన్న 20-25 శ్తం 
నంచి 10 శ్త్నిక్ తగి్గంచడం

మత్స్య పర్శ్రమలో 55 లక్ల ఉపాధి అవకాశ్లు 
కలిపుంచడం

ఐద్ మూల సతి ంభాలు

1
2
3
4
5

బృహతతి ర నీలి  
విప్ల వం
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  కేంద్ర ప్రభుత్ం 2014 
సంవత్సరంలో "నీలి విప్లవాని్న" 
ప్రకటించింది. తన మొదటి విడత 
పాలనా కాలంలో ప్రభుత్ం 
మత్స్య పర్శ్రమ రంగంలో 
రూ.2600 కోట్్ల పట్టుబడి పటిటుంది. 
1947 నంచి 67 సంవత్సరాల 
కాలంలో ఈ రంగంపై పటిటున 
మొతతాం పట్టుబడి రూ.3682 కోట్్ల.

 2014 నంచి ఈ రంగం 
సర్కొతతా మారుపునకు 
లోనయింది. ఆకర్షణీయమైన 
పనితీరు ప్రదర్్శసూతా గతంతో 
పోలిచిత్ రటిటుంపు వృదిధిని నమోద 
చేసతాంది. ఇంతకు ముంద 
వృదిధిరట్ 5.2 శ్తం ఉండగా 
ఇపుపుడది 11 శ్త్నిక్ చేర్ంది.  

 గత ఐద సంవత్సరాలలో 
కంటే 2014 నంచీ చేపల 
ఉతపుతితా 4-7 శ్తం నంచి 
7.53 శ్త్నిక్ పర్గింది

.  చేపల ఎగుమతులు 
రూ. 46,662 కోట్లకు 
చేరుకొనా్నయి.  2014-15 
నంచి 2018-19 మధ్య 
ఇవి 9.71 శ్తం పర్గాయి.

పర్శోధనతో అనసంధానత కోసం 
ఇ-గోపాల య్ప్ న, ఇంకా ఎనో్న 
కార్యక్రమాలన 2020 సపటుంబర్ 
10వ త్దీన వీడియో కానఫూరని్సంగ్ 
దా్రా ప్రారంభించారు.

పిఎంఎంఎస్ వైని 21 రాష్ట్రాలో్ల 
రూ. 20,000 కోట్ల పట్టుబడితో 

ప్రారంభిసుతానా్నరు. ఈ మొత్తాని్న 
4-5 సంవత్సరాల కాలంలో ఖరుచి 
చేస్తారు. ఈ మొతతాంలో రూ. 1,700  
కోట్ల విలువ గల ప్రాజెకుటులన 
2020 సపటుంబర్ 10వ త్దీన 
ప్రారంభించారు. ప్రధానమంత్రి 
శ్రీ నరంద్ర మోదీ ఈ సందర్ంగా 
మాటా్లడుతూ "మన గ్రామాలన 
స్యం సమృదధిం చేసి 21వ 

మతసా్య పరిశ్ర మ సుసిధి రం 
కావాలి

   చేపల వేట పడవలకు బీమా:  చేపల వేట పడవల ఆధునీకరణ, 
బయో టాయ్ లట్ల ఏరాపుట్;  ఉపుపునీరు, ఆల్కలిన్ నీటిలో చేపల 
పంపకం; సముద్ర మిత్ర, సూక్ష్మ బ్రీడింగ్ కేంద్రాల ఏరాపుట్; మత్స్య, 
ఆకా్కలచిర్ స్టురటుప్ య్ప్ లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆకా్ పారు్క ఏరాపుట్, 
కోస్తా ప్రాంతంలో మత్స్యకారుల కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫిషంగ్ గ్రామం 
అభివృదిధి;  అకా్టిక్ లేబరటర్లు, అనబంధ సదపాయ్ల నెట్ 
వర్్క ఏరాపుట్; ఇ-ట్రేడింగ్, మార్కటింగ్ వంటివి త్జా పథకంలో 
భాగంగా ఉనా్నయి.

   తొలి దశలో రూ.1,720 కోట్ల విలువ గల ప్రాజెకుటులన 21 
రాష్రటులు, కేంద్రపాలిత ప్రాంత్లో్ల అమలుపరుసుతానా్నరు. మత్స్య 
ఉతపుతితా, టెకా్నలజీ నాణ్యత, చేపల వేట అనంతరం హార్స్టు 
మౌలిక వసతులు, నిర్హణలో లోపాలన తొలగించడం 
పిఎంఎంఎస్ వై ప్రధాన లక్్యం. అలాగే విస్తారమైన ఫిషర్ 
మనేజ్ మెంట్ వ్యవసథున ఏరాపుట్ చేసేందకు, మత్స్యకారుల 
సంక్షేమానిక్ కూడా ఇది ద్హదపడుతుంది.

   మత్స్య రంగం కోసం ఒక సిథురమైన అభివృదిధి ప్రణాళిక 
రూపందిసుతానా్నరు. వచేచి ఐద్ళ్ల కాలంలో రూ.20,050 
కోట్ల పట్టుబడితో ఆత్మనిర్ర్ భారత్ పా్యకేజి క్ంద దీని్న 
అమలుపరుసుతానా్నరు. ఈ మొతతాంలో రూ.12,340 కోట్్ల మెరైన్, 
ఫిషర్స్, అకా్కలచిర్ కార్యకలాపాల కోసం ఖరుచి చేస్తారు.

సాధించిన ప్ర గత్
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ఇ-గోపాల య్ప్ పశుసంపదకు ఒక మంచి మార్కట్ 
అందబాట్లోక్ తెసుతాంది. ఈ పథకం క్ంద బిహార్ లోని 
పాటా్న, పర్్నయ్, సిత్మర్, మధేపురా, క్షన్ గంజ్, 
సమసితాపూర్ జిలా్లలో్ల పలు వసతులు ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర 
జనాభాలో 89 శ్తం గ్రామీణ ప్రజలే కావడం, వార్లో 
కూడా 76 శ్తం మంది వ్యవస్యం, పశుపోషణపై 
ఆధారపడి జీవిసుతాన్నంద 
వల్ల ఈ ప్రాజెకుటుకు బిహార్ 
అత్యంత కీలకం.

ఇ - గో పా ల 
య్ప్ దా్రా 
ప శు ప ం ప క ం దా రు లు 
పశుసంవరథుక రంగానిక్ 
చెందిన సమాచారం 
సమగ్ంగా పందత్రు. 
వారు పశువుల 
కొనగోళ్్ల, విక్రయ్లు 
స్ గి ం చు కో వ డ ం తో 
పాట్ నాణ్యమైన బ్రీడింగ్ సర్్సులకు సంబంధించిన 
సమాచారం కూడా పందత్రు. అలాగే పశువుల 
చిక్త్సకు అందబాట్లో ఉన్న ఆయుర్ద ఔషధాల  
సమాచారం, మార్గదర్శకం;  పశువుల టీకాలకు 
సంబంధించి చక్కని సమాచారం సైతం అందబాట్లో 
ఉంట్ంది.

ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన క్ంద సిత్మర్ 
జిలా్లలో చేపల వితతాన బా్యంకు, క్షన్ గంజ్ లో  ఆకా్టిక్ 
వా్యధుల ర్ఫరల్ లేబరటర్ ఏరాపుట్ చేసుతాన్నట్టు కూడా 
ప్రధానమంత్రి ప్రకటించారు. దీనిక్ తోడు మధేపురాలో 
చేపల ఆహార మిలు్లన, పాటా్నలో రండు " ఫిష్ ఆన్ వీల్్స"  
వాహనాలన ఆయన ప్రారంభించారు. బిహార్ లోని 
పూస్లో డాకటుర్ రాజేంద్ర ప్రస్ద్ కేంద్రీయ వ్యవస్య 
విశ్విదా్యలయంలో సమగ్ మత్స్య ఉతపుతితా టెకా్నలజీ 
సంటర్ న కూడా ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు. 
వెటర్నర్ విశ్విదా్యలయంలో ఐవిఎఫ్ లా్యబ్ ఒకటి 
ప్రారంభించారు.

పశుసంపదకు వరుచువల్ మార్కట్  
ఇ-గోపాల

శత్బి్దలో భారత్ న  స్యం సమృదధిం (ఆత్మనిర్ర్ 
భారత్) చేయడం ఈ పథకాల లక్్యం" అనా్నరు. ఈ 
పథకం మత్స్య పర్శ్రమకు కొతతా మౌలిక వసతులు, 
ఆధునిక పర్కరాలు అందిసుతాందని, మత్స్యకారులకు 
కొతతా మార్కట్్ల అందబాట్లోక్ తెసుతాందని, చేపల 
ఉతపుతితాక్ అవకాశ్లు పంచడంతో పాట్ ఇతర 
వసతులు కూడా అందిసుతాందని ప్రధానమంత్రి 
అనా్నరు. స్్తంత్ర్యం సిదిధించిన తరా్త ద్శంలో 
మత్స్య పర్శ్రమ రంగానిక్ ఇంత భార్ పథకం 
ప్రారంభించడం ఇద్ ప్రథమమని ఆయన చెపాపురు. 
ఈ రంగంలో 2014 కనా్న ముంద అధికారంలో 
ఉన్న ప్రభుత్్లని్నంటి ఉమ్మడి పట్టుబడి కేవలం 
రూ.3,682 కోట్్ల కాగా 2014 తరా్త  
ప్రభుత్ం రూ.20,000 కోట్ల పట్టుబడి ప్రణాళిక 
ఆవిష్కర్ంచడంతో పాట్ ఇపపుటిక్ రూ.2,600 
కోట్్ల పట్టుబడి పటిటుంది.

వచేచి 3-4 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో మత్స్య 
ఎగుమతులు రటిటుంపు చేయడం, లక్లాది కొతతా 
ఉపాధి అవకాశ్లు కలిపుంచడం ఈ కార్యక్రమాల 
లక్్యం. మత్యస్ రంగంలో ఉన్న కీలకమైన 
లోట్పాట్లని్నంటినీ సర్దిద్దతూ ఈ రంగానిక్ 
ఆధునిక స్ంకేతిక పర్జాఞానం అందించడం, 
కీలకమైన మౌలిక వసతులన ఆధునీకర్ంచడం, 
విలువ కలపున వ్యవసథున పటిషఠ్ం చేయడం, ఉపాధి 
అవకాశ్లు కలిపుంచడం ఈ పథకం కలిపుంచే ఇతర 
ప్రయోజనాలో్ల ఉనా్నయి.  అలాగే మత్స్య పర్శ్రమతో 
అనసంధానమైన వార్ సంక్షేమానిక్ కూడా ఒక 
కొతతా దిశ కలిపుంచేందకు ఈ పథకం కృష చేసుతాంది.

ద్శ్నిక్ స్్తంత్ర్యం సిదిధించిన నాటి నంచి ఈ 
రంగంలో అతి పద్ద పట్టుబడి ఇద్నంటూ రాబోయే 
సంవత్సరాలో్ల మత్స్య ఎగుమతులు రటిటుంపు 
చేయడం లక్్యమని ప్రధానమంత్రి చెపాపురు. మత్స్య 
రంగం స్మరాథు్యని్న మర్ంతగా వినియోగంలోక్ 
త్వడం కోసం కొతతా మంత్రిత్ శ్ఖ ఏరాపుట్ 
చేశ్మని, దీనిక్ తోడు గంగాజలాల శుదిధి, మిషన్ 
డాలిఫూన్ వంటి ఇతర పథకాలు కూడా మత్స్య 
రంగానిక్ ప్రయోజనకం కలిపుస్తాయని ప్రధానమంత్రి 
తెలిపారు. "చేపల పంపకం, ఇతర మారా్గల దా్రా 
ఆదాయ అవకాశ్లన కూడా ఇది పంచుతుంది" 
అని ఆయన అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమం మత్స్య 
ఉతపుతుతాలు, పాలు, త్నె ఉతపుతితాని పంచడంతో 
పాట్ నీలి విప్లవానిక్ మార్గం తెరుసుతాంది.  

समाचार-सार
ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన కార్యక్రమం

పి . ఎ ం . ఎ ం . ఎ స్ . వై 
పూర్తా సమాచారం కొరకు 
ఈ కు్య ఆర్ కోడ్ స్్కన్ 

చేయండి.
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రాష్ట్రం

బీహార్ కీరితి కిరీటంలో
మరో కలికితురాయి

అభివృదిధిలో మమకం చేసూతా కేంద్రం అనేక ప్రాజెకుటులకు 

శ్రీకారం చుటిటుంది. స్చ్ఛమైన నీరందించటం, నదీతీరం, 

రహదారుల అభివృదిధి మొదలు మురుగునీటి శుదిధి దాకా 

అభివృదిధి కొనస్గుతోంది

ప్రభుత్ం ఎపుపుడూ రాష్ట్రాల అభివృదిధి 

మీద దృషటుపడుతూనే ఉంది. మర్ ముఖ్యంగా 

కీలకమైన బీహార్ సహా తూరుపు రాష్ట్రాల మీద. 

ప్రధాని నరంద్ర మోదీ ఎపుపుడూ తూరుపు రాష్ట్రాల 

అభివృదిధిని ప్రస్తావిస్తారు. దాని్న ఆచరణలో 

పటటుటానిక్ సపటుంబర్ 15న బీహార్ లో నమామి 

గంగే, పటటుణాలన పునరుజీజీవింపజేసి మారుపు 

స్ధించే ’అమృత్’ క్ంద వివిధ పథకాలు 

ప్రారంభించారు. 

సపటుంబర్ 15న ప్రారంభించిన నాలుగు 

పథకాలలో అమృత్ పథకం క్ంద పాటా్నలోని 

బేర్, కారమాలిచాక్ లో మురుగునీటి శుదీధికరణ 

ప్రాజెకుటులతోబాట్  సివన్, చాప్రా జిలా్లలో్ల నీటి 

సంబంధ ప్రాజెకుటులు కూడా ఉనా్నయి. ఇవే 

కాకుండా ముంగేర్, జమాలూపుర్ నీటి సరఫరా 

ప్రాజెకుటులకు, నమామి గంగే పథకం క్ంద 

ముజఫర్ పూర్ జిలా్లలో నదీతీర అభివృదిధి 

పథకానిక్ శంకుస్థుపన చేశ్రు. గడిచిన 

నాలుగైద్ళళులో బీహార్ లోని లక్లాదిమంది 

పటటుణ ప్రాంత ప్రజలకు మిషన్ అమృత్ క్ంద, 

రాష్ట్ర ప్రభుత్ పథకాలక్ంద  త్రాగు నీరందించిన 

విషయం ప్రధాని ప్రస్తావించారు. 

 

చంపారణ్ లో ఎల్పుజీ బాటి్లంగ్ పా్లంట్
ఏడాదిక్ 84.50 లక్ల సిలిండర్ల స్మరథు్యమున్న ఎల్పుజీ బాటి్లంగ్ 
పా్లంట్ రూ.136.4 కోట్లతో  నిర్్మంచారు. తూరుపు చంపారణ్, 
పశిచిమ చంపారణ్, ముజఫర్ పూర్, సివన్, గోపాల్ గంజ్, స్త్మాడి 
తోబాట్ ఉతతారప్రద్శ్ లోని కుషనగర్ కు కూడా లబిధి
కోష వంతెన పూర్తా
కరోనా కాలంలోనే రూ. 516 కోట్ల ఖరుచితో 1.9 క్లోమీటర్ల 
వంతెన నిరా్మణం పూరతాయింది.

మురుగునీరు, నదీతీరం అభివృదిధి 
పాటా్న నగరంలోని బేవుర్, కర్మల్చక్ లో మురుగునీటి శుదిధి 
పా్లంట్ కు తోడు సివాన్, చాప్రా జిలా్లలో్ల అమృత్ పథకం క్ంద 
ప్రధానమంత్రి నీటి సంబంధ పథకాలు ప్రారంభించారు. ముంగేర్, 
జమాలూపుర్ లో నీటి సరఫరా ప్రాజెకుటులకు, నమామి గంగే క్ంద 
ముజఫర్ పూర్ జిలా్లలో నదీతీర అభివృదిధిపథకానిక్ శంకుస్థుపన 
చేశ్రు. 

నదీతీర అభివృదిధి పథకం
నమామి గంగే పథకం క్ంద ముజఫర్ పూర్ నగరంలో మ్డు 
ఘాట్లన అభివృదిధి చేస్తారు. మరుగుదొడు్ల, సమాచార కేంద్రాలు, 
బటటులు మారుచికునే గదలు, కాలిబాటలు, వాచ్ టవరు్ల, సంకేత్లు, 
భద్రత, లైటింగ్ ఏరాపుట్ చేస్తారు.

3 నెలలో్ల ముంగేర్-భాగలూపుర్ జాతీయ రహదార్
ముంగేర్-భాగలూపుర్ 80వ జాతీయ రహదార్మీద మీద 120 
క్.మీ ముంగేర్-భాగలూపుర్ -తిరపుతి-కహలా్గవ్  రోడుడున కాంక్రీట్ 
రోడుడుగా మారచి ప్రతిపాదనన మధ్య కేంద్ర రోడుడు రవాణా, జాతీయ 
రహదారులశ్ఖామంత్రి నితిన్ గడ్కర్ ఆమోదించారు

అభివృదిధి పథకాలు     
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समाचार-सार
పిఎం స్నిధి స్్కమ్సహాయ హసతాం 

వీధి వరతి కులకు 
చేయూత

కోవిడ్-19 తో దెబ్తిన్న పది లక్ల మందిక్ పైగా వీధి వరతాకులు తమ చిన్నపాటి వా్యపారాలన 
పునర్్నర్్మంచుకోవడానిక్  కేంద్రం నంచి ఆర్థుక స్యం అందకోబోతునా్నరు.

పటటుణ ప్రాంత ప్రైవేట్ ఆర్థుక 
వ్యవసథులో వీధి వరతాకులు చాలా 
కీలకమైన పాత్ర పోషస్తారు. 

అయిత్, కోవిడ్-19 మహమా్మర్ 
వల్ల వాళళు జీవనోపాధి తీవ్రంగా 
దెబ్తిన్నది. లాక్ డౌన్ సమయంలో 
మార్కట్్ల మ్తపడా్దయి. అందరూ 
బలవంతంగా ఇళ్లలోనే ఉండిపోవాలి్స 
వచిచింది. దీని ఫలితంగా వీధి వరతాకుల 
వా్యపారం బాగా దెబ్తిన్నది.  ఇలాంటి 
వీధి వరతాకులకు అత్యవసరంగా 
నిర్హణ మ్లధనం అందజేసి, 
వాళళు వా్యపారాల పునరుదధిరణకు   
స్యపడాలి్సన అవసరముందని 
ప్రభుత్ గ్హించింది. అందకే, 
వాళ్లన కష్టటులో్లనం గటెటుక్్కంచేందకు 

2020 జూన్ 1 న ప్రధానమంత్రి 
స్నిధి పథం ప్రారంభమైంది. 

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ 2020 సపటుంబర్ 
9న మధ్యప్రద్శ్ లోని వీధి 
వరతాకులతో సంభాషంచారు. 
ఏ పద్ద సంక్షోభం 
వచిచినా బాగా దెబ్తినేది 
పేదలేననా్నరు.”పేదవాళళుకు 
ఉపాధి సమస్య ఎదరవుతుంది. 

తిండి సమస్య ఉంట్ంది. 
పదపు చేసుకున్న 
కొది్ద సము్మ కూడా 
కర్గిపోతుంది” అనా్నరు. 
ఈ కరోనా సంక్షోభంలో వీధి 
వరతాకులు బాగా దెబ్తినా్నరని 
కూడా అనా్నరు. ఇపపుటిదాకా 
11,12,189 దరఖాసుతాలు 
పిఎం స్నిధి పథకం క్ంద 
వచాచియి. వాటిలో 3,95,120 

ఒకవిడత ఆరిథీ కసాయంగ్ న్ర్హణ మూలధన అవసరాల కోసం 
ఇచేచు ఈ రుణంతో చిననివా్యపారాలు వరిధి లు్ల తాయి. ఇప్పటికే లక్షా 
నాలుగు వేలమంది వీధి వరతి కులు ఈ రుణాల దా్రా లబిధి పందారు.



న్యూ ఇండియా సమాచార్ 31

“ఈ పథకం 
ముఖ్యోద్దే శయోమంటంటే, 

ప్ర జలకు సులువుగా పెట్టు బడి 
అందుతంది. ఇది సరికొత్త  

ఆరంభానికి దోహదం చేసి మళ్లీ  
పని మొదలుపెటేటు లా చేసు్త ంది. 

స్వయం ఆరిథి క సహాయం 
నంచి స్వయం ఉపాధికి, 
స్వయం ఉపాధి నంచి 

సుసిథి ర ఆదాయ వనరుకు. 
సుసిథి ర ఆదాయవనరునంచి 
ఆత్మగౌరవానికి దారితీసే ఈ 
యాత్ర  స్వనిధి పథకంలో ఒక 

ముఖయోమైన మైలురాయి.”

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

 ఈ పథకానిక్  నిధులు మొతతాం 
సమకూరచిది గృహనిరా్మణ, 
పటటుణ వ్యవహారాల 
మంత్రిత్శ్ఖ

 ఇది ఏటా రూ.10,000 కోట్ల 
మరకునిర్హణ మ్లధన 
రుణానిక్ వెసులుబాట్ 
కలిపుసుతాంది.

 గడువు త్దీ కంటే ముంద 
చెలి్లంచినవార్మీద  ముందసుతా 
చెలి్లంపు పనాల్టు ఉండద.

 ఈ పథకాని్న 2022 మార్చి 
వరకు అమలు చేస్తారు.

 సకాలంలో/ముందసుతాగా 
తిర్గి చెలి్లంచేవార్క్ 7 
శ్తం వడీ్ద సబి్సడీ

 డిజిటల్ లావాద్వీలమీద 
నెలవార్ కా్యష్ బాక్ 
రాయితీలు

 మొదటి రుణం సకాలంలో 
తిర్గి చెలి్లసేతా ఎకు్కవ రుణానిక్ 
అర్హత

ప్రత్్యక సూక్ష్మ రుణ పథకం

లబిధి పందటమెలా
 పటటుణప్రాంత్లో్ల అమ్మకాలు 

చేసే వీధివరతాకులకు 
అందబాట్

 అపిపుచేచి సంసథులు ఆ 
అపుపుకోసం ఎలాంటి 
తనఖాలూ అడగద

 షెడూ్యల్డు వాణిజ్య బా్యంకులు, 
ప్రాంతీయ గ్రామీణ బా్యంకులు, 
చిన్న రుణాల బా్యంకులు, 
బా్యంక్ంగేతర ఆర్థుక సంసథులు, 
సూక్ష్మ రుణ సంసథులు, 

స్యం సహాయక బృందాలు 
అపుపులిస్తాయి

 అమ్మకపు ధ్రువపత్రం, పటటుణ 
స్థునిక సంసథు లేదా పటటుణ 
అమ్మకాల కమిటీ సిఫ్రు్స 
లేఖ, గతంలో తీసుకున్న 
వా్యపార రుణపత్రాలు, ఏదైనా 
వీధి వరతాకుల సంఘంలో 
సభ్యత్ వివరాలు లేదా ఆ 
వ్యక్తా వీధి వరతాకంలో ఉన్నట్టు 
రుజ్వుచేసే ఆధారం

రుణాల మంజూరు కాగా 
1,04,062 రుణాలు పంపిణీ 
పూరతాయింది. 

లబిధిదారులతో ప్రధాన మంత్రి

మాటామంతీ కోసం 

కూ్యఆర్ కోడ్ స్్కన్ చేయండి.
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समाचार-सार
సుపర్పాలనకు చర్యలుమిషన్ కర్మయోగి  

ఉజ్ల భవిష్యతుతి కు

సివిల్ సర్ంటు్ల

ఒకద్శం-ఒక రషన్ కారుడు, నేషనల్ 
ర్క్రూట్ మెంట్ ఏజెనీ్స తరువాత ఇపుపుడు 
బ్్యరోక్రస్క్ మరో మలిమలుపు. 
ప్రభుత్ం తలపటిటున మిషన్ కర్మయోగి 
అనేది ప్రజాసేవలందించే యంత్రాంగాని్న 
సమగ్ంగా సంస్కర్ంచి స్మరథు్యం పంచే 
ఏరాపుట్. వ్యక్తాగత, సంస్థుగత స్థుయిలో 
సివల్ సర్్స్ న పటిషటుం చేయటం 
దా్రా స్మాన్యడి జీవిత్ని్న సరళతరం 
చేయ్లన్నది ప్రభుత్ లక్్యం.ఈ విధంగా 
నవభారత్నిక్ అవసరమైన భవిష్యత్ 
అధికారులకోసం ఉద్్దశించిన ప్రత్్యక 
కార్యక్రమం ఇది.

సివిల్ సర్ంట్లన మర్ంత 
సృజనాత్మకంగా, నిరా్మణాత్మకంగా, 
సర్కొతతాగా ఆలోచించేలా, శక్తామంతంగా, 
నవకలపునలతో, క్రియ్శీలంగా, 
పురోగాములుగా, పారదర్శకంగా, కొతతా 
టెకా్నలజీక్ అనగుణంగా వ్యహర్ంచేలా 
సిదధిం చేయటం దీని ఉద్్దశ్యం. 
ప్రభుత్ంలో మానవ వనరుల నిర్హణన 
మిషన్ కర్మయోగి విప్లవాత్మకంగా 
మెరుగుపరుసుతాందని ప్రధాని నరంద్రమోదీ 
తన వరుస టీ్ట్లలో పేర్్కనా్నరు.   

ప్ర ధాన మంత్్ర  
నేతృతంలోన్

ఎన్.ప్.సి.ఎస్.సి.బి
సంసాథీ గత న్రామిణం

ప్రధాని ప్రభుత్ 
మానవవనరుల మండలి

స్మరథు్య నిరా్మణ కమిషన్

కాబినెట్ కార్యదర్్శ 
నాయకత్ంలో సమన్య 
విభాగం

ఐగాట్ కర్మయోగి పా్లట్ ఫ్మ్ నిర్హణకు 
డిజిటల్ ఆసుతాలన సంతం చేసుకొని  
నడిపించే సపుషన్ పరపుస్ వెహిక్ల్

1

2

3

4

స్మరథు్య నిరా్మణం, పాలనలో భవిష్యత్ సవాళ్లన 
ఎదరో్కగలిగేలా అధికారులన సిదధిం చేయటమ 
ధే్యయంగా మిషన్ కర్మయోగి సమరథుంగా, ఉత్్సహంగా 
ఇంటి వద్దనే పాలన అందించటమ లక్్యంగా 
రూపందింది.
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సంధి కాలం
 భారతద్శపు తొలి హోమ్ మంత్రి 

సరా్దర్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ 1947 
ఏప్రిల్ 21న ఐఎఎస్ ప్రొబేషనర్లన 
ఉద్్దశించి మాటా్లడుతూ ఇది మారుపుకు 
సంధికాలమని అభివర్్ణంచారు. “మీరు 
అత్యంత నిష్టపుక్షికంగా , పాలనలో 
అవినీతి అంటకుండా చూడాలని 
నా సలహా. ఒక సివిల్ సర్ంట్ 
రాజకీయ్లజోలిక్ వెళళుకూడద. 
ఎలాంటి మతపరమైన వివాదాలో్లనూ 
త్న చికు్కకోకూడద. ఈ రండు 
విషయ్లో్లనూ సరైన నైతిక మార్గం 
నండి దూరం జరగటమంటే ప్రజాసేవన 
అసిథురపరచి క్షీణింపజేయటమ. అద్ 
విధంగా,అతు్యన్నత ప్రమాణాలతో 
కూడిన నిజాయితీ లేకపోత్ ఏ సేవ 
కూడా పేరుకు తగినంత గొపపుదని 
చెపుపుకోవటానిక్ వీలే్లద”

సామరథీ ్య న్రామిణ ప్ర ణాళిక
ఇద్ విధమైన ఆలోచనావిధానంతో 

ప్రధానమంత్రి అధ్యక్తన జర్గిన కేంద్ర 
కాబినెట్సమావేశం సివిల్ సర్్సుల 
స్మరథు్య నిరా్మణ జాతీయ కార్యక్రమం 

సామరథీ ్య న్రామిణ కమిషన్ పాత్ర
4	ప్రధాన మంత్రి ప్రభుత్ మానవ 

వనరుల మండలి వార్్షక 
స్మరథు్యనిరా్మణ ప్రణాళికల 
ఆమోదంలో స్యపడటం

4	సివిల్ సర్్సస్ స్మరథు్య నిరా్మణ 
సంబంధమైన కేంద్ర శిక్ణా 
సంసథుల పర్యవేక్ణ

4 అంతర్గత, బాహ్య బోధకులు, 
వనరుల కేంద్రాలు సహా అభ్యసన 
వనరులన వాడుకునేట్టు చేయటం

 4	శిక్ణ, స్మరథు్య నిరా్మణ ప్రణాళికల 
అమలున సమన్యం చేయటం, 
పర్యవేక్షించటం 

4 శిక్ణ, స్మరథు్య నిరా్మణం మీద 
సిఫ్రు్సలు చేయటం

4	సర్్సు మధ్యలో శిక్ణా 
కార్యక్రమానిక్ విధి విధానాల 
రూపకలపున

4	మానవ వనరుల నిర్హణ 
వంటి విషయ్లలో 
అవసరమైన విధానపర 
అంశ్లనసూచించటం

ఆరిథీ కపరమై న అంశ్లు  

 ఐగాట్ కర్మయోగి పా్లట్ 
ఫ్ం నిర్హణకు ఎన్ 
పి సి ఎస్ సి బి కోసం 
సపుషన్ పరపుస్ వెహిక్ల్ 
ఏరాపుట్ 

 మొతతాం 46 లక్ల మంది 
ప్రభుతో్ద్్యగులకూ 
వర్తాంచేలా 2020-
21నంచి 2024-
2025 దాకా 
ఐద్ళళుకాలానిక్ 
రూ.510.86 కోట్్ల 
ఖరుచి చేయటం 

 ప్రభుత్ం తరఫున అని్న 
మధోసంపతితా హకు్కలూ 
సపుషల్ పరపుస్ వెహిక్ల్ 
య్జమాన్యంలో 
ఉంటాయి

   ఐగాట్ కర్మయోగి 
పా్లట్ ఫ్మ్ 
వాడకందారుల పనితీరు 
అంచనావేయటానిక్ 
ఒక పర్యవేక్ణ, 
మ్లా్యంకన వ్యవసథు 
కూడా ఏరాపుటవుతుంది.

అతు్యన్నత ప్రమాణాలతో కూడిన 
నిజాయితీ లేకపోత్ ఏ సేవ 

కూడా పేరుకు తగినంత గొపపుదని 
చెపుపుకోవటానిక్ వీలే్లద.

సరా్ద ర్ వల్ల భ్ భాయ్ పటేల్
మాజీ హోమ్ మంత్్ర
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(ఎన్.పి.సి.ఎస్.సి.బి) ని ఒక సంసథు రూపంలో 
ఏరాపుట్ చేసే ప్రతిపాదనన ఆమోదించింది.

 సివిల్ సర్ంట్ల స్మరథు్య నిరా్మణానిక్ తగిన 
పునాది వేసేలా ఈ కార్యక్రమాని్న జాగ్తతాగా 
రూపందించారు. భారతీయ సంస్కృతి, 
సుని్నతత్ం, మ్లాలతో అనసంధానం 
చేసూతా ఇందలో ఇమిడాచిరు. సమీకృత ప్రభుత్ 
ఆన్ లైన్ శిక్ణ- ఐగాట్ కర్మయోగి పా్లట్ ఫ్మ్ 
ఏరాపుట్ చేసి దాని దా్రా ఈ కార్యక్రమాని్న 
అందిస్తారు. “ఇది ప్రభుత్ంలో అతి పద్ద మానవ 
వనరుల అభివృదిధి సంస్కరణ” అని కేంద్ర 
సమాచార, ప్రస్రశ్ఖామంత్రి ప్రకాశ్ జావడేకర్ 
అభివర్్ణంచారు. 

ఈ ప్రతిపాదిత ఐగాట్-కర్మయోగి పా్లట్ ఫ్మ్ 
కు అండగా అత్్యధునిక మౌలిక సదపాయ్లు 
కలిపుంచే కృష జరుగుతోంది. ఇది రండు 
కోట్లమందిక్ పైగా ఉన్న అధికారులస్మరాథు్యలకు 
సహాయపడుతుంది. ఈ వేదిక  ఒక చురుకైన 
అంతరాజీతీయ స్థుయి వేదికగా మార్ జాగ్తతాగా 
ఎంపిక చేసిన అంశ్లనీ్న డిజిటల్ రూపంలో 
నిక్షిపతాం చేసుకొని ఈ-అభ్యసనానిక్ అందబాట్లో 
ఉంట్ంది. 

‘ఆరంభం’తో మొదలు
ప్రధానిక్, ప్రభుత్్నిక్ ప్రాధానా్యలలో 

ఒకటి మానవ వనరుల నిర్హణ. సిబ్ంది, 
ప్రజాఫిరా్యదలు, పన్షన్ల శ్ఖ సహాయమంత్రి 
జిత్ంద్ర సింగ్ మాటలో్ల చెపాపులంటే  
2017లో ప్రధానమంత్రి ముస్సర్లోని 
సివిల్ సర్్స్ అకాడెమీని సందర్్శంచినపుపుడే 
ఈ సంస్కరణలకు పునాది పడింది. అనేక 
విడతలుగా శిక్కులు, శిక్ణారుథులతో చరచిలు 
జర్పిన మీదటపైలట్ ప్రాజెక్టు ’ఆరంభ్’ కు బీజం 
పడింది. ఈ ప్రాజెక్టు ప్రకారం శిక్ణాంశ్లలో  
భారతీయ సంస్కృతీసంప్రదాయ్లన 
చొపిపుసూతా,  ప్రసుతాత అవసరాలకు తగినట్టుగా 
ఇపుపుడున్న శిక్ణావిధానంలో మారుపులు 
చేయ్లి. 

   

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఇండియన్ పోల్స్ సర్్స్ 
(ఐపిఎస్) ప్రొబేషనర్లతో వీడియో కానఫూరన్్స దా్రా 
మాటా్లడుతూ, ఎపుపుడూ ఖాకీ యూనిఫ్ం పట్ల గౌరవం 
కోలోపువద్దని సూచించారు.

2020 సపటుంబర్ 4 న సరా్దర్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ 
జాతీయ పోల్స్ అకాడెమీలో ” దీక్షంత్ పరడ్ 
ఈవెంట్” సందర్ంగా మాటా్లడుతూ, ప్రొబేషనరు్ల తమ 
యూనిఫ్ంన గర్కారణంగా భావించాలే తపపు దాంతో 
అధికారం చెలాయించాలనకోవద్దని చెపాపురు. “మీ ఖాకీ 
యూనిఫ్ం పట్ల గౌరవం కోలోపువద్ద. పోల్సులు చేసిన 
గొపపు పనివలన, ముఖ్యంగా కోవిడ్-19 సమయంలో 
ఖాకీ యూనిఫ్ం మానవత్పు కోణం ప్రజల మనసులలో 
ముద్రవేసుకుంది” అనా్నరు.

“ఇపపుటిదాకా మీరు ఒక రక్షిత వాత్వరణంలో 
ఒక ట్రెయినీగా ఉనా్నరు.  కానీ అకాడెమీ నంచి బైటిక్ 
అడుగుపటిటున మరుక్ణమ పర్సిథుతి మార్పోతుంది.  
మీ పట్ల దృకపుథం మారుతుంది.తొలి అభిప్రాయమ 
చివర్దాకా ఉంట్ంది గనక అప్రమతతాంగా ఉండండి. 
మీరు ఎక్కడిక్ బదిల్ అయినా మీకున్న పేర మిమ్మలి్న 
నీడలా అనసర్సుతాంది.” అనా్నరు.

కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ ష్ట టీ్ట్ చేసూతా, 
“ద్శ భద్రతన, సమగ్తన కాపాడుతూ  అత్యంత 
అంక్తభావంతో ద్శ్నిక్ సేవ చేయ్లి. సేవ పట్ల వార్ 
అంక్తభావం యువతరానిక్ ప్రేరణగా నిలిచి ఇండియన్ 
పోల్స్ సర్్స్ లో చేరలా చెసుతాందని నము్మతునా్నన” 
అని పేర్్కనా్నరు.  

మీ ఖాకీ యూన్ఫం గౌరవం 
తగ్గ న్వ్కండి: ప్ర ధాన్

समाचार-सार

ఐపిఎస్ ప్రొబేషనర్లతో 
ప్రధాని మాటామంతీ 

కోసం కూ్యఆర్ కోడ్ స్్కన్ 
చేయండి.

మిషన్ కర్మయోగి  సుపర్పాలనకు చర్యలు
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హెచ్.ఎస్.టి.డి.వి ప్రయోగం స్్వలంబన

భారతద్శం చేపటిటున హైపరస్నిక్ 
క్రూయిజ్ వెహికల్ ప్రయోగ పర్క్ 
విజయవంతమైంది. హైపరస్నిక్ టెకా్నలజీ 
డిమాన్ సే్రాషన్ వెహికల్ ( హెచ్ ఎస్ టి 
డివి) ప్రయోగ పర్క్దా్రా తన హైపర్ 
స్నిక్ స్ర్క్రమ్ జెట్ టెకా్నలజీని భారతద్శం 
ప్రదర్్శంచినటటుయింది. ఈ ప్రయోగంలో 
హైపర్ స్నిక్ కంబషన్ (ఇంధనం మండడం) 
సిథురంగా వుండిపోయింది. క్రూయిజ్ వెహికల్ 
తనకు కేటాయించిన మార్గంలో ధ్నికంటే 
ఆరు రట్ల వేగంతో ప్రయ్ణం చేసింది. 
అంటే సకనకు రండు క్లోమీటర్ల వేగంతో 
దూసుకుపోయింది.  

ఒడిష్ట  వీలర్ ఐలా్యండ్ లోగల డాకటుర్ 
ఏపిజె అబు్దల్ కలాం ప్రయోగవేదికనంచి 
సపటుంబర్ 7న  రక్ణ రంగ పర్శోధన 
అభివృదిధి సంసథు (డిఆర్ డివో) ఆధ్ర్యంలో 
హెచ్ ఎస్ టి డివి ప్రయోగ పర్క్ 
విజయవంతగా జర్గింది. ఈ ప్రయోగాని్న 
క్రూయిజ్ వెహికల్, స్ర్క్రమ్ జెట్ ఇంజిన్ 
న పలు ట్రాక్రింగ్ రాడారు్ల, ఎలకో్రా 
ఆపిటుకల్ వ్యవసథులు, టెలిమెట్రీ సేటుషన్లదా్రా 
పర్యవేక్షించారు. దృఢమైన రాకెట్ మోటార్ 
న ఉపయోగించి దీని్న ప్రయోగించారు. 
ఇది వాహనాని్న 30 క్లోమీటర్ల ఎతుతాకు 
తీసుకుపోయింది. అక్కడ ఏరో డైనమిక్ 
హీట్ షీలుడులు హైపర్ స్నిక్ వేగంతో 
విడిపోయ్యి. క్రూయిజ్ వెహికల్, లాంచ్ 
వెహికల్ విడిపోయ్యి. ప్రణాళిక ప్రకారమ 
ఎయిర్ ఇన్ టేక్ తెరుచుకుంది. హైపర్ 
స్నిక్ కంబసటున్ సిథురంగా వుండిపోయింది. 
క్రూయిజ్ వెహికల్ తనకు కేటాయించిన 
ప్రయ్ణ మార్గంలో ధ్నికంటే 6 రట్్ల 
ఎకు్కవ వేగంతో ప్రయ్ణం చేసింది. 

డిఆర్ డివో ..ద్శీయంగా అభివృది్ద 
చేసిన స్ర్కమ్ జెట్ ప్రొపల్షన్ సిసటుమ్ 
ఉపయోగించుకొని హైపర్ స్నిక్ 

టెకా్నలజీ డిమాన్ సే్రాషన్ వెహికల్ న  
విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. ఈ 

ప్రధానమైన విజయ్ని్న స్ధించినందకు 
డిఆర్ డివోకు నా అభినందనలు. ప్రధాని శ్రీ 
నరంద్ర మోదీ ఆకాంక్లకు అనగుణంగా 
ఆత్మనిర్ర్ భారత్ స్ధనకోసం డిఆర్ డివో 

కృష చేసతాంది.

రక్షణ శ్ఖ మంత్్ర  
శ్్ర  రాజ్ నాధ్ సింగ్

హైపర్ స్నిక్ క్రూయిజ్ వెహికల్ ప్రయోగ విజయంతో భారతద్శ రక్ణ రంగంలో మరో భార్ 
ముందడుగు

హెచ్ . ఎస్ . టి . డి . వి న్ విజయవంతంగ్ 
ప్ర యోగంచిన నాలుగో దేశంగ్ భారతదేశ రికారుడు  

హెై పర్ సాన్క్ సాంకేత్కత 
అంటే ఏంటి?

రాకెట్్లగానీ, క్షిపణులుగానీ హైపర్ 
స్నిక్ వేగంతో దూసుకుపోవడానిక్ 
ఉపయోగపడే స్ంకేతికతనే హైపర్ 
స్నిక్ స్ంకేతికత అంటారు. ధ్ని 
వేగంకంటే ఐద రట్్ల ఎకు్కవ 
వేగాని్న ( మా్యచ్ 5) పందినపుపుడు 
దాని్న హైపర్ స్నిక్ వేగమంటారు. 
హైపర్ స్నిక్ వేగాని్న సూపర్ 
స్నిక్ అని కూడా పిలుస్తారు. దీని్న 
అత్యధిక వేగాలో్లనే ఇది అత్యధికం. 
ధ్ని వేగాని్న ( మా్యచ్ 1) మించి 
ప్రయ్ణం చేసే రట్న సూపర్ 
స్నిక్ ప్రయ్ణమంటారు. డిఆర్ డివో 
ప్రయోగించిన హైపర్ స్నిక్ వెహికల్ 
మాచ్ 6 వేగాని్న అందకుంది.  

ఇండియ్ ఎలాంటి లబిధి 
పందతుంది?

 ఈ స్ంకేతికతన రాకెట్్ల, 
క్షిపణుల ప్రయోగానిక్ 
వాడత్రు. ఈ స్ంకేతిక 
స్యంతో తకు్కవ 
సమయంలోనే లక్ష్యలన 
ఛేదించవచుచి. 

 దీని కారణంగా ఇంధనాని్న 
పదపు చేయవచుచి. 
ముఖ్యంగా రాకెట్ 
అంతర్క్ంలోక్ వెళ్్లలోపు 
ఈ పదపు చేయవచుచి. 
దీని కారణంగా వాహనం 
త్లికవుతుంది.  
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స్చ్ఛ భారతదేశ కలను 
సాకారం చేసుకుంటూ

ద్శవా్యపతాంగా 
10 కోట్లకు పైగా 
మరుగుదొడ్లన 

నిర్్మంచాం. గ్రామాలు 
నూటిక్ నూరుశ్తం 

బహిరంగ మల 
విసరజీన రహిత 

గ్రామాలయ్్యయి. 
పర్శుభ్ర భారతద్శ 

స్ధన దిశగా 
ఎదరయే్య సవాళ్లన 
ఎదర్్కవడానిక్ ద్శం 

సిదధింగా వుంది.

ప్రధాని శ్రీ నరంద్ర మోదీ చేతుల మీదగా 2014 అకోటుబర్ 2న 
స్చ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం మొదలైంది. ద్శవా్యపతాంగా పార్శుదధి్య 
పనల ప్రాధాన్యతపై దృషటు పటటుడానిక్, అంత్ కాద అని్న చోటా్ల 
పర్శుభ్రమైన పర్సిథుతులు నెలకొనడానిక్గాన ఈ పని చేశ్రు. 
స్చ్ఛ భారత్ మిషన్ అనేది ప్రధానంగా ద్శ వా్యపతాంగా గ్రామీణ 
ప్రాంత్లన దృషటులో పట్టుకొని మొదలైంది. గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల 
2019 నాటిక్ బహిరంగ మల విసరజీన లేకుండా చేయడానిక్, 
ఈ విషయంలో ప్రజలో్ల భార్ స్థుయిలో మారుపు త్వడానిక్, 
ప్రతి ఇంట్్ల మరుగుదొడ్ల నిరా్మణం, అంత్కాద వీటి నిరా్మణం, 
వినియోగానిక్ సంబంధించి పర్యవేక్ణ వ్యవసథుకోసం ఈ 
మిషన్ ప్రారంభమైంది. గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల పది కోట్లకు పైగా 
మరుగుదొడ్లన నిర్్మంచడం దా్రా ఈ ప్రతిష్టటుత్మక కార్యక్రమం 
విజయవంతమైంది. దాంతో అకోటుబర్ 2, 2019న భారతద్శం 
బహిరంగ మలవిసరజీన రహిత ద్శంగా ప్రకటించబడింది. 

స్చ్ఛ భారత్ మిషన్ క్ంద ద్శవా్యపతాంగా 
పటటుణ ప్రాంత్లో్ల ప్రజలకోసం 
మరుగుదొడు్ల కటేటు కార్యక్రమం 

ప్రసుతాతం నడుసతాంది. ఈ విషయంలో విజయం 
ఆశించినదానికంటే ఎకు్కవగా వుంది. గృహాలో్ల 
నిర్్మంచే మరుగుదొడ్ల 105 శ్తం వుండగా, 
స్మ్హిక అవసరాల కోసం కమ్్యనిటీకోసం 
కటేటు మరుగుదొడ్ల విషయంలో ఇది 117శ్తంగా 
నమోదైంది. 

గ్రామాలో్ల ప్రతి ఇంట్్ల మరుగుదొడు్ల 
నిర్్మంచుకోవడందా్రా అకోటుబర్ 2, 2019 నాటిక్ 
ద్శ్ని్న బహిరంగ మల విసరజజీన రహిత ద్శంగా 
( ఓడిఎఫ్)  తీర్చిదిదా్దలని ప్రధాని శ్రీ నరంద్ర మోదీ 
2014 ఆగసుటు 15న పిలుపునిచాచిరు. ప్రధాని 
తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ద్శవా్యపతాంగా ఒక ప్రజా 
ఉద్యమంగా రూపందింది. ప్రసుతాతం ద్శంలోని 

समाचार-सारప్రధాన కార్యక్రమం స్చ్ఛ భారత్ మిషన్
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గ్రామాలనీ్న ఓడిఎఫ్ విభాగం క్ందకు వచాచియి.
ఇపుపుడు ప్రభుత్ం ఓడి ఎఫ్ ప్లస్ కార్యక్రమం 
నిర్హిసతాంది. నగరాలో్లన, గ్రామాలో్లన 
ప్రైవేట్, పబి్లక్ మరుగుదొడ్ల నిర్హణ 
పర్శుభ్రంగా జర్గేలా చూడాలనేది ఈ ఓడిఎఫ్ 
ప్లస్ కార్యక్రమం ఉద్్దశ్యం. అంత్ కాద రైలే్ 
ట్రాకులు పర్శుభ్రంగా వుండడంకోసం రైళళులో 
బయో టాయిలట్లన ప్రవేశపటటుడం జర్గింది

ఈ స్చ్ఛ భారత్ ఉద్యమం విషయంలో 
ప్రజలో్ల తగిన సూఫూర్తాని నింపడానిక్గాన 
ప్రధాని మర్ంత చొరవ తీసుకొని స్చ్ఛ 
భారత్ విజయం గుర్ంచి ద్శ విద్శీ 
వేదికల మీద మాటా్లడుతునా్నరు. స్్తంత్ర్య 
దినోత్సవ వేడుకల సందర్ంగా ఎర్రకోట 
వేదిక మీదనంచి కావొచుచి లేదా అమెర్కాలో 
నిర్హించిన హౌడీ మోడీ కార్యక్రమం కావచుచి 
ప్రతి వేదిక మీద ప్రధాని శ్రీ నరంద్ర మోదీ తన 
ప్రసంగాలో్ల స్చ్ఛ భారత్ అభియ్న్ విజయం 
ప్రస్తావిసుతానా్నరు. ఈ భార్ విజయంలో ప్రజల 
పాత్రన ప్రశంసిసుతానా్నరు. 

 స్చ్ఛ భారత్ అభియ్న్ లో ప్రజలన 
పాలొ్గనేలా చేయడానిక్గాన వార్క్ నేతలు 
ఆదర్శంగా నిలవాలన్నది ప్రధాని నమ్మకం.    
అకోటుబర్ 2, 2014న నూ్యఢిల్్లలోని వాల్్మక్ 
సదన్ నంచి ఆయన ఈ కార్యక్రమాని్న 
ప్రారంభించడమ కాకుండా అద్ రోజ్న త్నే 
చీపురు పట్టుకొని వీధులన శుభ్రం చేశ్రు. 
దాంతో ఇది ప్రజా ఉద్యమంగా మార్పోయింది. 
ప్రజలతో పాట్, అనేక మంది ప్రముఖులు ఈ 
కార్యక్రమంలో క్రమం తపపుకుండా పాలొ్గనడం 
మొదలైంది. 

విదేశ్లో్ల  సై తం స్చ్ఛ 
భారత్  కోసం ప్ర సంగ్లు

2019 సపటుంబర్ 2న అమెర్కాలో 
హౌడీ మోడీ కార్యక్రమం నిర్హించారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో మాటా్లడిన ప్రధాని 
గత 70 సంవత్సరాలో్ల భారతద్శంలో 
గ్రామీణ పార్శుదధి్యం కార్యక్రమం 38.70 
శ్తంమాత్రం జర్గిందని అనా్నరు. 
తమ ప్రభుత్ం గత ఐద్ళ్లలో 11కోట్లకు 
పైగా మరుగుదొడ్లన నిర్్మంచందని 
వివర్ంచారు. గ్రామీణ పార్శుదధి్యం 99 

వాసతి వాల్ మాట్్ల డతాయి
n	గృహ మరుగుదొడు్ల n

	పబి్లక్ టాయిలట్్ల
లక్్యం                    58,99,637
వాసతావం             62,16,114

లక్్యం              5,07,589
వాసతావం            5,94,658

n  ఎన్.హెచ్.ఎ.ఐ వార్ 500 మరుగుదొడ్ల బా్లకులతో కలిపి 290 నగరాలకు చెందిన 60 వేల 
మరుగుదొడ్ల బా్లకులకుపైగా గూగుల్ తన మా్యపులో్ల చూపుతోంది. 

n  కేంద్ర ప్రభుత్ం ప్రారంభించిన స్చ్ఛ భారత్ య్ప్ న 1.55 కోట్ల మంది పౌరులు డౌనో్లడ్ 
చేసుకునా్నరు. 

105 శ్తం లక్్య స్ధన 117 శ్తం లక్్య స్ధన

స్చ్ఛ భారత్ మిషన్ విజయం నా వల్ల వచిచింది కాద. ఈ 
విజయం నాదని నేన చెపుపుకోన. ఇది ప్రజల విజయం. వంద 
మంది మహాత్్మగాంధీలు వచిచినా, వేయి మంది నరంద్రమోదీలు 
కలిసి వచిచినా ఈ కల స్కారం కాద. 125 కోట్లమంది ప్రజలు 

ఐకమత్యంగా నిలిచి పని చేశ్రుకాబటేటు ఈ కల చాలా 
సులువుగా స్కారమైంది.

ప్రధాని శ్రీ నరంద్ర మోదీ

స్చ్ఛ భారత్ మిషన్ (గ్్ర మీణ భారతం)

n  అకోటుబర్ 2, 2014నంచి 10, 65, 56, 165 గృహ 

మరుగుదొడ్ల నిరా్మణం

n 6, 03, 177 ఓడిఎఫ్ గ్రామాలు

n  2, 62, 736 ఓడిఎఫ్ గ్రామ పంచాయితీలు

n 706 ఒడిఎఫ్ జిలా్లలు                                                
n  36 ఒడిఎఫ్ రాష్ట్రాలు /  కేంద్రపాలిత ప్రాంత్లు

అకోటుబర్ 2, 2014 38.7
2015-2016          50.85
2016-2017         64.92
2017-2018         84.19
2018-2019         98.28
2019-2020         100
2020-2021         100

గృహ మరుగుదొడ్ల  
శ్తం పెరిగన క్ర మం(శ్తాలో్ల )

రాష్ట్రం           జిలా్ల  నగరం

ఛతీతాస్ గఢ్   సుర్ గుజా  అంబికాపూర్

గుజరాత్ రాజ్ కోట్ రాజ్ కోట్

గుజరాత్ సూరత్ సూరత్

కరా్నటక మైసూర్ మైసూర్

ఎంపీ ఇండ్ర్ ఇండ్ర్                

మహారాష్ట్ర  థానే              నవీ ముంబాయి

ఫై వ్ సాటా ర్ రేటింగు పందిన చెతతి  రహిత నగరాలుస్చ్ఛ భారత్ ( పటటా ణ)
బహిరంగ మలవిసరజీన రహిత ( పటటుణ)

మొతతాం నగరాలు                  

43,722
ఓడిఎఫ్ గా ప్రకటించినవి               
4323 (99%)
సర్టుఫికెట్ పందిన నగరాలు

4204 (96%)

ఓడిఎఫ్ ప్లస్ 
సర్టుఫైడ్         
1632 (37%)

ఓడిఎఫ్ ప్లస్ 
ప్లస్ సర్టుఫైడ్        
489  (11%)
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స్చ్ఛభారత్ గురించి ప్ర ధాన మంత్్ర  మాటలో్ల ... 
స్చ్ఛ భారత్ మిషన్ కు సంబంధించి ప్రధాని శ్రీ నరంద్రమోదీ , కేంద్ర ప్రభుత్ చితతాశుదిధిక్ నిదర్శనమ గత ఆరళ్్లగా ఎర్రకోట వేదిక 
మీదనంచి ప్రధాని శ్రీ నరంద్ర మోదీ ప్రసంగాలు. ఈ తన ప్రసంగాలో్ల ఆయన క్రమం తపపుకుండా  స్చ్ఛ భారత్ కార్యక్రమానిక్ 
సంబంధించిన త్జా సమాచారాని్న ఇసూతా వసుతానా్నరు. వాటిక్ సంబంధించిన సంక్షిపతా వివరాలు

గాంధీజీ 150వ జయంతినాటిక్ 
భారతద్శం బహిరంగ మల 

విసరజీన రహిత ద్శంగా గుర్తాంపు 
పందింది. 

గ్రామాలో్ల మహిళల 
గౌరవమరా్యదలకు భంగం 

కలగనివ్కుండా వుండాలనే 
ఉద్యమం ఇపుపుడు ద్శంలో 

ముఖ్యమైన అంశం. బహిరంగ 
మల విసరజీన లేకుండా చేయడం 

చాలా ముఖ్యం. 

ఈ 2019లో మర్కొని్న వారాలో్లనే 
భారతద్శం బహిరంగ మల విసరజీన 
రహత ద్శంగా ప్రకటితమవుతుందనే 

నమ్మకం నాకు వుంది. ఓడిఎఫ్ కు 
సంబంధించి రాష్ట్రాలు, గ్రామాలు, 
మునిసిపాలిటీలు, మీడియ్...ప్రతి 

ఒక్కరూ తమ స్థుయిలో దీని్న ప్రజా 
ఉద్యమంగా తీర్చి దిదా్దరు. 

2019లో మహాత్్మగాంధీ 
150వ జయంతి వేడుకలి్న 

జరుపుకోబోతునా్నం. ఆయన 
150వ జయంతి సందర్ంగా 
ఆయనకు ఇచేచి నివాళి స్చ్ఛ 

భారత్ స్ధన. 

ఈ ఎర్రకోట వేదిక మీదనంచి 
2014లో పార్శుదధి్యం గుర్ంచి 

నేన మాటా్లడినపుపుడు కొంతమంది 
దాని్న ఎగత్ళి చేశ్రు. బాపూ 
తన జీవితకాలంలో స్్తంత్ర్య 

స్ధనకంటే పార్శుదాధి్యనికే ఎకు్కవ 
ప్రాధాన్యత ఇచాచిరు. 

ద్శంలో అని్న పాఠశ్లలో్ల 
బాలికలకు ప్రత్్యకంగా 

మరుగుదొడు్ల వుండాలి. అపుపుడే 
మన బిడడులు మధ్యలోనే చదవులు 

వదిలేసే పనిని బలవంతంగా 
చేయడం ఆపేస్తారు.

2020 2019 2018

2016 2015 2014

శ్త్నిక్ చేరుకుందని అనా్నరు.
గో్ల బల్ గోల్ కీపర్ అవార్డు
స్చ్ఛ భారత్ మిషన్ విజయవంతమైనందకుగాన 
గత ఏడాది సపటుంబర్ నెలలో ప్రధాని శ్రీ నరంద్ర 
మోదీక్ బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్్స సంసథు వారు 
గో్లబల్ గోల్ కీపర్ అవారుడున ప్రదానం చేశ్రు. 
నూ్యయ్రు్కలోని లింకన్ కేంద్రంలో ఈ 
కార్యక్రమం నిర్హించారు. ఈ సందర్ంగా 
ఫండేషన్ ప్రతినిధులు మాటా్లడుతూ భారతద్శ 
స్చ్ఛ భారత్ మిషన్ దా్రా 50 కోట్ల 
మంది ప్రజలకు ఆరోగ్య భద్రత లభించిందని 
ప్రశంసించారు.  

समाचार-सारప్రధాన కార్యక్రమం స్చ్ఛ భారత్ మిషన్

ఘన వ్యరథీ  పదారాథీ ల 
న్ర్హణ

స్చ్ఛ భారత్ మిషన్తి  డబ్బు ఆదా, ఆరోగ్య భద్ర త, ఉదో్యగ్ల కల్పన

n  యునిసఫ్ వార్ 2017 నివేదిక ప్రకారం బహిరంగ 
మల విసరజీన రహిత గ్రామాల కారణంగా  ఆరోగ్య 
వాత్వరణం ఏరపుడి ప్రతి కుట్ంబానిక్ రూ. 50 
వేలు ఆదా అయ్్యయి. ఈ సము్మన గతంలో 
రోగాల నివారణకు ఖరుచి చేసేవారు.

n 	ప్రపంచ ఆరోగ్య సంసథు 2018 నివేదిక ప్రకారం ఈ 
మిషన్ కారణంగా 3 లక్ల ప్రాణాలు నిలిచాయి.

n  యునిసఫ్ వార్ 2019 నివేదిక ప్రకారం స్చ్ఛ 
భారత్ మిషన్ దా్రా ద్శంలో 2014 అకోటుబర్ 
నంచి 2019 ఫిబ్రవర్ వరకూ 75.5 లక్ల ఫుల్ 
టైమ్ ఉద్్యగాల కలపున జర్గింది.1 స్టుర్       64

3 స్టుర్       86
5 స్టుర్         6

చెతతి  రహిత నగరాలు     
( సాటా ర్ రేటింగులు)

వ్యరాథుల ఉతపుతితా
రోజ్కు 1, 42, 058 
మెట్రిక్ టన్నలు

ప్రాససింగ్ రోజ్కు 
95, 066 టన్నలు 
ఇంటింటిక్ తిర్గి 
చెతతా సేకరణ
83, 213 వారుడులు
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War Against Corona

అక్టు బర్ 15న అంతరాజా తీయ చేత్ శుభ్ర తా దినోత్సవం. 
క్విడ్ -19 మహమా్మరి నేపథయోంలో ఇది చాలా 
ముఖయోమైన దినోత్సవం. చేతలన శుభ్ర ం చేసుక్వాలని, 
పారిశుదాధ్ యానికి అతయోధిక పా్ర ధానయోత ఇవా్వలని 
మాసుకులు ఉపయోగిస్్త , మనిషికి మనిషికి మధయోన 
రండు గజాల దూరం పాటంచాలని ప్ర చారం చేస్్త  ఈ 
మహమా్మరిపైె భారతద్శం విజయవంతంగా పోరాటం 
చేస్త ంది. దీనికి నిదర్శనమ ప్ర త్ రోజూ పెరుగుతన్న 
రికవరీలు. అంటే రోగ విముకు్త లవుతన్నవారి సంఖయో 
పెరుగుతంది. సెపెటు ంబర్ 17, 2020 నాటకి భారతద్శ 
రికవరీ రేట్ 78.64కు చేరుకుంది.

ద్శంలో 50 శాతం (48.8 శాతం) వరకూ యాకిటు వ్ 
కేసులు మహారాషటు ్ర, కరా్నటక, ఆంధ్ర ప్ర ద్శ్ రాష్టు ్రలోలీ  
నమోదయాయోయి. మొత్త ం యాకిటు వ్ కేసులన 
తీసుకున్నప్పుడు మహారాషటు ్ర, కరా్నటక, ఆంధ్ర ప్ర ద్శ్, 
ఉత్త ర్ ప్ర ద్శ్, తమిళనాడు రాష్టు ్రలోలీ  60.35 శాతం 
వునా్నయి. అంతే కాదు రికవరీ విషయంలో కూడా 60 
శాతం ( 59.42 శాతం) ఈ రాష్టు ్రలోలీ నే నమోదవుతంది.  
ఇంతవరకూ కరోనా కారణంగా మొత్త ం 80, 776 మంది 
మరణంచగా వారిలో దాదాప్గా 69 శాతం మంది 
మహారాషటు ్ర, తమిళనాడు, కరా్నటక

 ‘మ్డు లక్ల టెల్ కన్సలేటుషన్లన ర్కారుడు చేసిన ఇ-సంజీవని
కేంద్ర  ఆరోగయో శాఖ ఆధ్వరయోంలో నిర్వహిసు్త న్న ఇ - 

సంజీవని టెలి మడిసన్ సేవ విభాగంలో మూడు లక్షల 
టెలీ కన్సల్టు న్్సలు నమోదయాయోయి. ఈ వేదిక దా్వరా 
1.5 లక్షల కన్సల్టు షనలీ  పూర్త యిన సందర్ంగా దాని్న 
ప్రసకురించుకొని కేంద్ర  ఆరోగయో, కుట్ంబ సంకేషే మ 
శాఖ మంత్్ర  డాకటు ర్ హరషే వరధ్ న్ ఆధ్వరయోంలో ఆగసుటు  9, 
2020న ఒక సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశం తరా్వత 
ఒక నెలలోనే ఈ వేదిక దా్వరా నమోదైన కన్సల్టు షనలీ  
రటటు ంపయాయోయి.      

కోవిడ్ -19 మహమా్మర్పై పోరాటానిక్ సంబంధించి వా్యధి 

వచిచిన తరా్త చిక్త్సకంటే వా్యధి రాకుండా తీసుకునే జాగ్తతాలే 

ముఖ్యం. ఈ విషయంలో భారతద్శం విజయవంతంగా చర్యలు 

తీసుకుంట్ంది. ర్కవర్ రట్ కూడా పరుగుతూనే వుంది.

కరోనాపై పోరాటం

 కరోనా మహమామిరి పెై
 ప్రాటం

(సంఖయోలన్్న సెపెటు ంబర్ 22 నాటకి వరకూ. మూలం:  ఆరోగయో మంత్్ర త్వ )
శాఖ) 

కరోనా పై భారతద్శ పోరాటం
సపటుంబర్ 22, 2020 నాటిక్

భారతదేశంలో నమోదై న 56,46,010 కేసులు 

కరోనా నుంచి కోలుకునని 44 లక్షల మంది రోగులు

రండు గజాల దూరం

ర్కవర్ రట్ 80.86%
44,97,867 మంది రోగులు కరోనానంచి కోలుకునా్నరు. 100 రోగులో్ల 
80 మంది కరోనానంచి కోలుకుంట్నా్నరు. మరణాల రట్ 1.59 శ్తం. 

కరోనానంచి కోలుకున్న రోగులో్ల 79 శ్తం మంది మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రద్శ్, 
కరా్నటక, తమిళనాడు, ఉతతారప్రద్శ్, డిశ్, కేరళ, పశిచిమ బ్ంగాల్, ఢిల్, 
పంజాబ్ రాష్ట్రాలకు చెందినవార. ఇంతవరకూ 6 కోట్ల పర్క్లన చేయడం 
జర్గింది. 

మార్చి 2020 నంచి ఇంతవరకూ ఐసలేషన్ పడకల సంఖ్య 36.3 రట్్ల 
పర్గింది. ఐసియు పడకల సంఖ్యలో 24.6 శ్తం పరుగుదల నమోదైంది. 

సపటుంబర్ 21 త్దీ నాటిక్ 1,01,468 మంది  రోగులు కరోనా నంచి

ఆక్్సజన్ సదపాయం గల పడకల సంఖ్య 2,31,093. వెంటిలేటర్ల 
సదపాయం గల పడకల సంఖ్య 32,575.
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ప్ర జలను సాధికారులను 

చేస్తి ....

కేంద్ర ప్రభుత్ం ప్రారంభించిన పలు పథకాలు ద్శవా్యపతాంగా 
ప్రజలకు లబిధి చేకూరుసుతానా్నయి. ఈ పథకాల దా్రా 

కలుగుతున్న ప్రయోజనాల గుర్ంచి ప్రజలే మాటా్లడుతునా్నరు. 
తమ సపుందనలి్న తెలియజేసుతానా్నరు.

ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన - గ్రామీణ్ ( 
పిఎంఎవై-జి) పథకం క్ంద చాలా మంది 

ప్రజల సంత ఇంటి కల స్కారమవుతోంది. 
అలా లబిధి పందినవార్లో జము్మ కశీ్మర్ 
పూంఛ్ జిలా్లకు చెందిన మహమ్మద్ 
షఫి వునా్నరు. ‘‘పిఎంఎవై-జి లాంటి 
పథకాని్న ప్రారంభించినందకుగాన నేన 
ప్రధాని శ్రీ నరంద్ర మోదీక్ కృతజ్ఙతలు 
తెలియజేసుతానా్నన’’ అని ఆయన అంటారు. 
ఫంచ్ జిలా్ల మాన్ కోటె తహశీల్ లో 

పలువురు లబిధిదారులకు గృహాలన 
అందివ్డం జర్గింది. మర్క లబిధిదారు 
రుక్షనా కసర్ మాటా్లడుతూ త్ము 
దయనీయమైన జీవిత్ని్న గడిపామని 
ఇపుపుడు సౌకర్యవంతమైన ఇలు్ల 
లభించిందని సంతోషంగా చెబుతునా్నరు. 
స్ంత ఇంటి కలన స్కారం చేసుకోవాలని 
ఎంతోకాలంగా ఎదరు చూసుతాన్నవార్కోసం 
పిఎంఏ వై క్ంద 2.25 కోట్ల గృహాలన 
నిర్్మంచారు. 

విరుచువల్ కాన్కేషన్ ను 
ఆవిష్కరించిన ఐఐటి బంబే

మహమామిరి సమయంలో ప్ర భుత్ 
పథకాలు అండగ్ వునానియి

బాంబే ఐఐటివార్ 2018 కాన్కేషన్ కు హాజరైన ప్రధాని 
శ్రీ నరంద్ర మోదీ మాటా్లడుతూ ప్రజలకు ఉపయోగపడే 

ఆవిష్కరణలు చేయ్లని పిలుపునిచాచిరు. ఆయన అభ్యరథునకు ఫలిత్లు 
కనిపిసుతానా్నయి. ఐఐటి బాంబే తన ప్రతిషటుకు తగ్గట్టుగానే ఈ కరోనా 
మహమా్మర్ సమయంలో వరుచివల్ కాన్కేషన్ న నిర్హించింది. వేదిక 

మీద వుండే ముఖు్యలు, అతిథుల 
సంద్శ్లనంచి విదా్యరుథులకు 
పటాటులు ప్రదానం చేసేవరకూ ప్రతి 
పనిని గతంలో ఎలా చేశ్రో అలాగే 
చేశ్రు. కానీ దాని్న విరుచివలా్గ 
నిర్హించారు. బా్లక్ సటున్ సిఇవో 
స్టుఫెన్ వా్యచ్ మా్యన్, నోబ్ల్ గ్హీత 

డంకన్ ఎం హలాడునే విరుచివల్ పదధితిలో ఈ కార్యక్రమంలో పాలొ్గనా్నరు. 
ఈ కార్యక్రమంనంచి మొతతాం ప్రపంచం నేరుచికోవాలి. ఎందకంటే  
ఆవిష్కరణల విషయంలో మారుతున్న కాలానిక్ అనగుణంగా, చాలా 
బలంగా, త్నేంటనే విషయ్ని్న భారతద్శం చాట్తోందని వారు 
అనా్నరు. 

మహమా్మర్ గుర్ంచి ఆమెకు 
తెలియద. లాక్ డౌన్ 

కంటే ముందగా రాంఛీక్ చెందిన 
పుష్టపు ఛౌదర్ జన్ ధన్ అకంట్ 
ప్రారంభించింది. అది ఇపుపుడు ఆమెకు 
చాలా సహాయకరంగా వుంది. ప్రతి 
నెలా ఐదవందలవంతున మ్డు 
నెలలపాట్ నాకు డబు్లు అందాయి. 
అవి నన్న ఆదకునా్నయని ఆమె అంట్నా్నరు. కరోనా వైరస్ ప్రభావం 
భారతద్శం మీద పడిన తరా్త జైపూర్ కు చెందిన మహంద్ర 
ప్రజాపతిక్ పిఎం స్నిధి పథకం క్ంద రుణం లభించింది. క్స్న్ 
సమా్మన్ నిధిక్ంద రైతులు లబిధి పందారు. మహారాష్ట్రలోని అకోలా 
గ్రామానిక్ చెందిన రైతు హర్దాస్ పగం మాటా్లడుతూ పిఎం క్స్న్ 
సమా్మన్ నిధి పథకం క్ంద తన అకంట్ కు నగద బదిల్ అయిందని 
అనా్నరు. ఆ డబు్తో పురుగుమందలు, కంపోస్టు కొనా్ననని ఆయన 
అంట్నా్నరు. ఈ విధంగా కరోనా సమయంలో లబిధి పందినవారు 
ప్రధానిక్ తమ కృతజఞాతలు తెలియజేసుకుంట్నా్నరు. 

పిఎంఎవై-జి క్ంద గృహాని్న పందిన మహమ్మద్ షఫి

समाचार-सार
మారుతున్న భార తంస్నకూల ధోర ణి 
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స్యం సమృదిధి, విద్శీ వసుతావుల బహిష్కరణ అనే ఆలోచనలకు మ్లం స్ద్శీ 
ఉద్యమం. ద్శ స్్తంత్ర్య్ర పోరాటంలో ఈ రండూ బలమైన ఆయుధాలయ్్యయి. 
చరఖా ద్శవా్యపతాంగా ప్రజాదరణ పందింది.  ఖాదీ బటటులనేవి జాతీయోద్యమానిక్ 
సంకేతంగా నిలిచాయి. గాంధీజీ ఖాదీని స్్తంత్రా్య్రనిక్, స్్వలంబనకు ప్రతీకగా 

బావించారు. ప్రసుతాత కేంద్ర ప్రభుత్ం మొదలుపటిటున ద్శంలోనే తయ్ర్ కార్యక్రమం, 
ప్రధాని శ్రీ నరంద్ర మోదీ పిలుపు నిచిచిన స్యం సమృదధి బారతద్శ స్ధన అనేవి 

స్ద్శీ సూఫూర్తాని ముందకు తీసుకుపోతునా్నయి.

పక్పత్రిక

భారతీయుల ఐకమత్్యనిక్ ఖాదీ అనేది ప్రతీక. అది ప్రజల ఆర్ధిక సే్చ్ఛకు, 

సమానత్్నిక్ ప్రతీక.
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