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మన్కీబాత్కార్యక్ర మంకోసంఈక్్యఆర్కోడ్
స్కాన్చేయండి

రైతుల  సాధికార త కోసెం ప్ర భుత్ెం వ్య వ సాయ సెంస్క ర ణ లు చేసెంద ని మ న్ కీ బాత్ లో ప్ర ధాన  మెంత్రి 
న రెంద్ర మోదీ చెప్్పరు. ప్ర జ లు వీలైనెంత ఎకు్కవ గా దానికి మ దది తు ఇవ్్లని ఆయ న అభ్య ర్థిెంచారు.

భారతదేశస్వయంసమృద్ధి
కోసమేసంస్కరణలు

వ్య వ సాయ సెంస్క ర ణ లు:  సంస్క ర ణ లు రైతుల ను శృంఖ లాల 
నుంచి విముక్ం చేయ డం మాత్ర మే కాదు వారికి కొత్ హ క్్కలు, 
అవ కాశాలు అందంచాయి. ఈ కొత్ హ క్్కలు వారి గాయాల ను 
మాన్ప డం కూడా ప్రారంభం అయింద. మ హారాష్ట్ర ధూలే జిలాలా క్ 
చందన రైతు జితంద్ర భోయిజి ఇటీవ ల చేసిన ఈ వ్య వ సాయ 
చ ట్టా లు ఉప యోగంచుకోవడం కూడా జ రిగంద. భోయిజి తాను 
పండంచిన రూ. 3.32 ల క్ష ల విలువ గల మొక్క జొన్న విక్ర యించి 
అడావాన్స్ కూడా అందుక్న్్నరు.  మిగ తా మొత్ం కూడా 15 రోజుల్లా  
చలలాంచాల ని నిర్ణ యించారు. కాని ఆ త రావాత న్లుగు నెల ల పాటు ఆ 
మొత్ం అత నికి చేర ని ప రిసిథితి నెల కొంద. సెపటాంబ ర్ ల్ ఆమోదంచిన 
వ్య వ సాయ చ ట్టా లు అత ని్న ఆదుక్న్్నయి. రైతు నుంచి వ్య వ సాయ 
ఉత్ప తు్లు సేక రించిన మూడు రోజుల్లా గా వారికి చలలాంపులు 
చేయాల ని ఆ చ ట్టా లు నిర్ణ యించాయి. ఒక వేళ ఆ సొముము అంద క పోత 
రైతు దానిపై ఫిరా్యదు చేయ వ చుచు. 
అన్న పూర్ణ దేవి విగ్ర హెం:  కెన డా నుంచి అత్యంత ప్రాచీన మైన 
దేవి అన్న పూర్ణ విగ్ర హం మ న దేశానికి తిరిగ వ స్్న్న టుటా  
తెలుస్కోవ డం ప్ర తీ ఒక్క భార తీయునికి గ రవా కార ణం. 1913 
సంవ తస్ రం ప్రాంతంల్ ఈ విగ్ర హాని్న వార ణాసి నుంచి దంగలంచి 
దేశం వెలుప లకి త ర లంచారు. మాతా అన్న పూర్ణ క్ కాశీకి ప్ర త్యక 
బంధం ఉంద.
వ రుచువ ల్ గా్యల రీలు:  చాలా మూ్యజియంలు, గ్రంథాల యాలు త మ 
వ ద్ద ఉన్న క లెక్ష న్ పూరి్గా డజిట లైజ్  చేస్్న్్నయి. ఢిల్లాల్ని నేష్ న ల్ 
మూ్యజియం 10 వ రుచువ ల్ గా్యల రీలు ప్రారంభంచే అదుభుత మైన కృషి 
చేస్ంద.
బ్రెజిల్ కు చెెందిన వేదాెంత ఇన్ స్టట్్యట్:  విశవా న్థ్ గా 
ప్ర ముఖుడైన జోన్స్ మాసెట్టా బ్రెజిల్ ప్ర జ ల క్ వేదాంతం, శ్రీ మ ద్ 
భ  గ వ ద్గీత బోధిస్్న్్నరు. రియో డీ జెనీరోల్ని పట్రోపొలస్ కొండ పై 
ఆయ న విశవా వైద్య పేరిట ఒక ఇన్ సిటాట్్యట్ నిరవా హిస్్న్్నరు. 

గురున్న క్ జ యెంతి:  న వంబ ర్ 30 గురున్న క్ జీ  551వ 
జ యంతి. ఆయ న ఆధ్్యతిముక యానం స మ యంల్ ల ఖ్ ప త్ 
గురుదావారా సాహిబ్ ల్ నివ శంచారు. 2001 భూకంపం స మ యంల్ 
ఈ గురుదావారా ధవాంసం అయింద.  గురున్న క్ దేవ్ జీ ఆశీస్స్ల తో 
నేను ఆ గురుదావారాను పున రి్నరిముంచి దాని ప్రాచీన వైభ వాని్న, 
గొప్ప ద న్ని్న పున రుద్ధ రించ గ లగాను.
విదా్యరుథిల తో మాటా మెంతి:  గ త కొద్ద రోజులుగా నేను ఐఐట్ 
గౌహ తి;  ఐఐట్ ఢిల్లా; ద్న్ ద యాళ్ పట్రోలయం విశవా విదా్యల యం, 
గాంధీన గ ర్ ;   జెఎన్ యు ఢిల్లా;  మైసూర్ విశవా విదా్యల యం;  ల కో్న 
విశవా విదా్యల యం విదా్యరుథిల తో అనుసంధ్నం కాగ లగాను. ఈ 
దేశానికి చందన యువ త మ ధ్య ల్ ఉండ డం అత్యంత ఉలాలా సాని్న, 
ఉతాస్హాని్న అందస్్ంద. విశవా విదా్యల య కా్యంప స్ లు మినీ భార త్ 
వంట్వి.
అలామా మాట ర్ కు స హాయెం:  పాఠ శాల , క ళాశాలను 
చదువుక్న్న త రావాత రండు అంశాలు ఎప్ప ట్కీ ముగయ వు. ఒక ట్ 
మీరు నేరుచుక్న్న విద్య ప్ర భావం అయిత రండోద పాఠ శాల లేదా 
క ళాశాల తో మీక్ గ ల అనుబంధం.  పాత విదా్యరుథిల క ల యిక 
ఎప్పుడు జ రిగన్ పుస్ కాలు, చదువులు  క న్్న కా్యంపస్ ల్ మిత్రుల తో  
మీరు ఎక్్కవ గా  గ డపిన స మయం గురించిన జ్ఞా ప కాలు ప్ర సా్వ న క్ 
వ సూ్ ఉంట్యి. ఈ ఆల్చ న ల నుంచే సంబంధిత సంసథి క్ 
ఏదైన్ స హాయం అందంచాల నే ఆకాంక్ష కూడా ర గులుతుంద. మీ 
వ్య కి్తావాని్న మ లచిన ప్ర దేశం అభవృద్ధకి స హాయం చేయ డం కంటే 
ఆనందం ఏముంటుంద?
శ్రీ అర బెందోకు నివ్ళి:  డసెంబ ర్ 5 శ్రీ అర బందో వ రథింతి. 
ఆయ న గురించి మ నం ఎంత ఎక్్కవ గా చ దవిత ఆయ న ఆల్చ న ల్లా కి 
అంత గా చొచుచుక్పోగ లం. సాథి నికం కోసం నిన్దం ప్ర చారంల్ 
ముందుక్ సాగే స మ యంల్  శ్రీ అర బందో సవా దేశీ సిదా్ధ ంతం మ న కి 
దారి చూపుతుంద.  
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సంపాదకీయం

(కె.ఎస్. ధ త్్లియా)

సాద ర న మ సా్కరం,
   కొవిడ్-19 వా్యకిస్న్ దేశీయంగా అభవృద్ధ చేసేందుక్ శాసత్రవేత్ ల ప్ర య తా్నలు తుద ద శ క్ చేరిన 

త రుణంల్ క రోన్ వైర స్ పై పోరాటం ఒక నిర్ణ యాతము క ద శ క్ చేరింద. దేశంల్ వా్యకిస్న్ అభవృద్ధ చేస్్న్న మూడు 
ప్ర దేశాల ను ప్ర ధ్న  మంత్రి న రంద్ర మోద్ ఇటీవ ల సంద రి్శంచ డం, మ రి కొంద రితో వ రుచువ ల్ గా సంభాషించ డం 
దేశ ప్ర జ ల్లా నే కాక్ండా ప్ర పంచానికి కూడా కొత్  ఆశ లు చిగురింప చేశాయి. ఆ వా్యకిస్న్ ప్ర జ ల క్ ఏ విధంగా 
అందుతుంద అనేద ప్ర స్్త న్్య ఇండయా స మాచార్ ప త్రిక ల్ విస్ ృతంగా ప్ర స్్తించడం జ రిగంద.  

 ప్ర స్్త మ హ మామురి స మ యంల్ ప్ర భుతవాం చేప ట్టాన కార్య క్ర మాలు ఆరిథిక పున రుజీజీవానికి ఏ విధంగా 
దోహ ద ప డాడా య నేద ఈ  సంచిక ల్ని క వ ర్ పేజీ క థ నం. ప్ర ధ్న ఆరిథిక స ల హాదారు తాను జ రిపిన సంప్ర దంపుల్లా  
ప్ర భుతవా వైఖ రి, వ్్యహంపై ఆశావ హ వైఖ రిని ప్ర క ట్ంచారు.

 "జ్న్ భీ ఔర్ జ హాన్ భీ" వాస్ వ సూఫూరి్తో సంక్షోభాని్న అవ కాశంగా మారుచుక్నేందుక్ ప్ర భుతవాం 
ప్ర క ట్ంచిన క టుటా బాటు ఆరిథిక వ్య వ సథి మ రోసారి వృద్ధప థంల్కి అడుగు పటటా డానికి స హాయ ప డంద. ఆరిథిక 
వ్య వ సథి ల్ని భన్న రంగాల్లా  సానుకూలత లు క నిపించ డంతో పాటు వివిధ రంగాలు వృద్ధప థంల్ అడుగుపటటా డంల్ 
ఇద ప్ర తిబంబంచింద. ఈ అంశాల నీ్న క వ ర్ పేజీ క థ నంల్ వివ రించ డం జ రిగంద. ప్ర భుతవాం అప్ర మ త్ంగా 
ఉండ డ మే కాక్ండా ద్ర్ఘ కాలక దృక్ప థంతో ఆశావ హంగా కూడా ఉన్న ద ని  వివ రిసూ్ ప్ర భుతవా ప్ర ధ్న ఆరిథిక 
స ల హాదారు ఎన్్న సంకిలాష్టా మైన అంశాల ను పాఠ క్ల క్ తలగాగీ  అరథిం అయ్్యలా చపా్పరు.

 డసెంబ ర్ 25వ తద్న పండట్ మ ద న్ మోహ న్ మాల వ్య, మాజీ ప్ర ధ్ని అట ల్ బహారీ వాజ్ పేయిల 
జ యంతి సంద రభుంగా ఈ సంచిక వారికి నివాళి అరి్పంచింద. వాజ్ పేయి జ యంతిని దేశం స్పరిపాలన 
దన్తస్ వంగా నిరవా హించుక్ంటంద. ర క్ష ణ మంత్రి శ్రీ రాజ్ న్థ్ సింగ్ విశ్ లాష్ ణ తో రాష్ట్రప తి శ్రీ రామ్ న్థ్ 
కోవింద్ పుస్ కం విడుద ల కార్య క్ర మాని్న కూడా ఈ సంచిక ల్ స వివ రంగా ప్ర చురించాం. ద్నితో పాటుగా 
ఎప్పుడూ ఉండే సాధ్ర ణ ఫీచ రులా  కూడా ఉన్్నయి.

మీ అమూల్య మైన స ల హాలు, సూచ న ల కోసం ఆస కి్గా ఎదురు చూస్్న్్నం. 
మీ అభప్రాయాలు మాక్ తెలయజేయండ.   :
చిరున్మా :   బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ క మూ్యనికేష్ న్ ,
  రండ వ అంత స్్, సూచ న్ భ వ న్ , న్్యఢిల్లా -110003
  e-mail : response-nis@pib.gov.in

మీ అంద రి ఆశీస్స్ల తో
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ఇంత చ క్క ని స మాచారంతో ప త్రిక తీస్క్వ స్్న్నందుక్ మిమము ల్న 
అభనందస్్న్్నను. డజిట ల్ అంశాల పై స రైన అవ గాహ న లేని న్ 
క్టుంబంల్ని పద్ద వారి కోసం న్్య ఇండయా స మాచార్ ప త్రికక్ 
స బ్ సె్క్కరైబ్ చేయాల నుక్ంటున్్నను. స బ్ స్ర యిబ్ చేస్క్నే విధ్నం 
తెలయ చేయండ.

     bablupavitra@gmail.com

మెయిల్ బాక్స్ 

గ త కొద్ద వారాలుగా నేను క్ర మం త ప్ప క్ండా న్్య ఇండయా స మాచార్ డజిట ల్ ప్ర తిని చ దువుతున్్నన ని తెలయ చేయ డానికి 
సంతోషిస్్న్్నను. అద వాస్ వంగా ఎంతో ఉప యోగ క ర మైన , మంచి స మాచారం అందంచే ప త్రిక . క నీసం రండు భాష్ ల్లా  
-ఇంగ్లాష్, హింద్ - ఈ ప త్రిక హార్డా కాపీలు ముద్ంచాల న్న ద న్ అభప్రాయం.  మెయిల్ బాక్స్ ల్ని సందేశాల ను బ ట్టా ఈ ప త్రిక 
హార్డా కాపీ ఇప్ప ట్కే వ స్్న్న టుటా  అరథిం అవుతోంద.  హార్డా కాపీ ఉన్న టటా యిత నేను, న్ క్టుంబ స భు్యల ఉన్న త  చ దువుల కోసం, 
రికారుడాల కోసం దాని్న తీస్కోవాల ని భావిస్్న్్నను. అవ స ర మైన చందా చలలాంచేందుక్ నేను సిద్ధంగా ఉన్్నను.
                                  

    ritabrata446@gmail.com

‘‘న్్య ఇండయా స మాచార్’’ ప క్ష 
ప త్రిక ప్ర చురిస్్న్నందుక్ న్ అభనంద న లు 
తెలయ చేయాల నుక్ంటున్్నను.  

అదృష్టాం కొద్్ద ప త్రిక డసెంబ ర్ సంచిక 
నేను అందుక్న్్నను. అందుల్ అందస్్న్న 
ఎంతో విలువైన , స మాచారంతో కూడన 
కథన్లు న్క్ ఎంతో నచుచుతాయి. త దుప రి 
సంచిక లు కూడా న్క్ క్ర మం త ప్ప క్ండా 
న్ మెయిల్ ఐడకి పంపండ. చందా ఏమైన్ 
క ట్టా లస్ ఉంటే తెలయ చేయండ.

ఈ ప త్రిక ముద్ర ణ ప్ర తి 
అందుబాటుల్ ఉందా అనేద నేను 
తెలుస్కోవాల నుక్ంటున్్నను. మా 
అమము కోసం ప త్రిక మ లయాళం ప్ర తికి 
చందాదారుగా చేరాల నుక్ంటున్్నను.

santosh@fibre2fashion.com

ప త్రిక సె్పష్ ల్ సంచిక పంపినందుక్ ధ న్య వాదాలు. ద్ని ప్రాతినిధ్యం 
అదుభుతంగా ఉంద. విజ్ఞా న్ని్న పంపొందంచే వార్ లు విస్ ృతంగా 
ప్ర చురిస్్న్్నరు. క్ర మం త ప్ప క్ండా న్క్ పంపుతూ ఉండండ.

     iamchilwal@gmail.com

చ క్క ని స మాచారంతో కూడన ప త్రిక ప్ర చురిస్్న్నందుక్ న్ 
అభనంద న లు అందుకోండ.

     ashishkalyane1986@gmail.com
 

చ క్క ని స మాచారంతో కూడన పుస్ కం తీస్క్వ స్్న్నందుక్ న్్య 
ఇండయా స మాచార్ బృందం అంద రికీ శుభాకాంక్ష లు. ఆస కి్ గ ల 
పాఠ క్ల క్ ప త్రిక హార్డా కాపీల ను (ముద్ర ణ ప్ర తి) పంపాల ని నేను 
కోరుతున్్నను.

            mayadharmishraa@gmail.com
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సెంక్షిప్త వ్ర్త లు

ఉమంగ్విస్తరణ

తమిళనాడులోనిదేవాలయంనంచి
దంగిలంచినపురాతనవిగ్రహాలులండన్లో
స్వాధీనం

గ తంల్ చౌరా్యనికి గురైన ఎంతో విలువైన పురాత న 
విగ్ర హాల ను సావాధీనం చేస్క్ని వెన కి్క తీస్క్వ చేచుందుక్ 

చేస్్న్న ప్ర య తా్నలు మంచి ఫ లతాల నిస్్న్్నయి. లండ న్ 
నుంచి తీస్క్వ చిచున  13వ శ తాబ్దకి చందన శ్రీ రాముడు, 
ల క్షష్మ ణుడు, సీతామాత కంచు విగ్ర హాల ను న్్యఢిల్లాల్ 2020 
న వంబ ర్ 18వ తద్న త మిళ న్డు ప్ర భుతవా విగ్ర హ శాఖ క్ 
అందంచ డం జ రిగంద. 1978ల్ రాజ గోపాల విష్్ణ  దేవాల యం 
నుంచి దంగలంచిన ఆ విగ్ర హాల ను 2020 సెపటాంబ ర్ 15వ 
తద్న యుకెల్ని భార త హై క మిష్ న్ అధికారుల క్ లండ న్ 
మెట్రోపాలట న్ పోల్స్లు అంద చేశారు. త మిళ న్డుల్ని 
న్గ ప టటా ణం జిలాలా క్ చందన ఆనంద మంగ ళంల్ విజ య న గ ర 
రాజుల కాలంల్ ఈ దేవాల య నిరాముణం జ రిగంద.

ఎస్.సివిద్యార్థు లకుస్కాలర్షిప్పంపు

షెడూ్యలుడా  క్లాల క్ చందన విదా్యరుథిల క్ అందంచే నేష్ న ల్ 
ఓవ ర్ సీస్ సా్కల ర్ షిప్ ప థ కం కింద అందంచే సా్కల ర్ 

షిప్ మొతా్ని్న ప్ర భుతవాం ఏడాదకి రూ. 2 ల క్ష ల మేర క్ పంచింద. 
ఇప్పుడు ఆ మొత్ం రూ. 6 ల క్ష ల నుంచి రూ. 8 ల క్ష లు అయింద. 
ఈ సా్కల ర్ షిప్ మొతా్ని్న పంచ డం దావారా స మాజంల్ని 
బ ల హీన వ రాగీ లు, నిరాద ర ణ క్ గుర వుతున్న ప్ర జ ల అభు్యన్న తి ప టలా 
క టుటా బాటును ప్ర భుతవాం ప్ర క ట్ంచింద.  ప్ర పంచంల్ని ఉన్న త శ్రేణి 
విదా్య సంసథి ల్లా  అడముష్ న్ పొందన విదా్యరుథిల క్ ఇస్్న్న ఈ సా్కల ర్ 
షిప్ పంపు 2020-21 సెల క్ష న్ సంవ తస్ రం నుంచి వ రి్స్్ంద.  క నీస 
అర్హ త మారు్కలు కూడా 55 శాతం నుంచి 60 శాతానికి పంచారు.

ఉమంగ్ (న వ శ కం పాల న క్ ఉమము డ మొబైల్ అపిలాకేష్ న్ ) యాప్ 
ఇప్పుడు భార తీయ విదా్యరుథిలు, ప రా్యట క్లు, 

ప్ర వాస భార తీయుల క్ అందుబాటుల్ ఉంద. దాని్న 
ఇప్పుడు అమెరికా, బ్రిట న్ , కెన డా, ఆసేట్రలయా, యుఎఇ, 
నెద రాలా ండ్స్, సింగ పూర్ , న్్యజిలాండ్ దేశాల్లా  కూడా 
డౌన్ ల్డ్  చేస్కోవ చుచు. 163 ఫీచ రలా తో 2017 న వంబ ర్ 
ల్ ప్రారంభంచిన ఈ యాప్ వివిధ ప్ర భుతవా స రీవాస్లు, 
బలులా  చలలాంపు స దుపాయాలు ఒకే వేదక పై అందస్ంద 
ఇపిఎఫ్ , పాన్ , డజిలాక ర్ , గా్యస్ బుకింగ్ స హా 860కి 

పైగా ప్ర భుతవా సేవ లు, 1180 వ ర క్ బలులా  చలలాంపు, చ లాన్ చలలాంపు 
స దుపాయాలు ఇద అందుబాటుల్ ఉంచింద. 88 
శాఖ ల క్ చందన 373  సేవ లు, 101 శాఖ ల క్ 
చందన 487 సేవ లు వాట్ల్ ఉన్్నయి. ఇప్ప ట్వ ర క్ 
భార త దేశంల్ 3.75 కోటలా మంద ప్ర జ లు ఈ యాప్ 
డౌన్ ల్డ్ చేస్క్న్్నరు. ఈ యాప్ ను ఇత ర దేశాల్లా  
కూడా అందంచే ప్ర య త్నం జ రుగుతోంద. వారి 
సంఖ్య కూడా పరుగుతోంద.

దేశవాయాప్ంగా50వేలుద్టినఆయుష్మాన్
భారత్హెల్్అండ్వెల్నెస్సంటర్లు

50 కోటలా మంద పేద ప్ర జ ల క్ ఉచిత చికితస్ అందంచ డం ల క్షష్ంగా 
ప్రారంభంచిన  ప్ర ధ్న మంత్రి జ న ఆరోగ్య-ఆయుష్మున్ భార త్ 

యోజ న మ రో మైలురాయిని సాధించింద. ప్ర స్్తం దేశ వా్యప్ంగా 
ప ని చేస్్న్న ఆయుష్మున్ భార త్ - హెల్్ అండ్ వెల్ నెస్ సెంట రలా 
(ఎబ-హెచ్.డ బులా యు.సి) సంఖ్య ఇప్పుడు 50 వేలు దాట్ంద. 2022 
డసెంబ ర్ న్ట్కి దేశంల్ 1.5 ల క్ష ల ఎబ-డ బులా యు.హెచ్.సిలు ఏరా్పటు 
చేయ నున్్నరు. ఈ ఎబ-డ బులా యు.హెచ్.సిలు 678 జిలాలా ల్లా  విస్ రించి 
ఉన్్నయి. వాట్ల్ 27,890 ఉప ఆరోగ్య కేంద్రాలు, 18,536 
ప్రాథ మిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, 3599 ప టటా ణ ప్రాథ మిక ఆరోగ్య 
కేంద్రాలు ఉన్్నయి. 
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వీధి వా్యపారుల కోసం ప్రారంభంచిన ప్ర ధ్న మంత్రి 
సావానిధి మంచి ఫ లతాలు, ప్ర యోజ న్ల ను 

అందస్ంద. ఇప్ప ట్వ ర క్ ఈ ప థ కం కింద 7,88,438 
రుణాలు అందంచారు. ఇవి వీధివా్యపారుల క్ వ రంగా 
ఉన్్నయి. రుణాల కోసం అభ్య రథి న ల తో 27,33,497 
ద ర ఖాస్్లు అంద గా 14,34,497 ద ర ఖాస్్ల ను 
ఆమోదంచారు. కొవిడ్-19 లాక్ డౌన్ స మ యంల్ సవా సథి లాల క్ వ ల స పోయి తిరిగ వ చిచున 
వీధి వా్యపారులు ఈ రుణం పొందేందుక్ అరు్హలు.

ప్రధానమంత్రిస్వానిధికందవీధివాయాపార్లకు
సహాయంఅందిస్్న్నబయాంకులు

ఆపరేషన్గ్్రన్స్కందరవాణాపై
సబ్స్డీపథకంటాప్టుటోటల్

రూ.1.41లక్షలకోటలు'ప్రగత్' పారాజెకుటు
ప్ర  ధ్న  మంత్రి న రంద్ర మోద్ నెల వారీ ఇ-గ వ ర్నన్స్ 

కార్య క్ర మం ‘‘ప్ర గ తి’’ని ప్రారంభంచారు.  కేంద్ర 
మంత్రితవా శాఖ లు, రాష్ట్ర ప్ర భుతావాల ని్నంట్నీ ఒకే ఛ త్రం కింద క్ 
తీస్క్రావ డం ద్ని ల క్షష్ం. 25 న వంబ ర్ 
2020 రోజున జ రిగన  ప్ర గ తి 33వ 
స మావేశంల్ 10 రాష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలత 
ప్రాంతాల్లా  అమ లుప రుస్్న్న రూ. 1.41 
ల క్ష ల కోటలా విలువ గ ల ప్రాజెక్టాల ను 
స మీక్ంచారు.  రైలేవా మంత్రితవా శాఖ , 
రోడుడా  ర వాణా మంత్రితవా శాఖ , జ్తీయ 
ర హ దారుల మంత్రితవా శాఖ (ఎమ్.ఒ.ఆర్.ట్.హెచ్), విదు్యత్ 
మంత్రితవా శాఖ ల క్ చందన ప్రాజెక్టాలు స మీక్ష క్ సీవాక రించిన 

వాట్ల్ ఉన్్నయి. ఒడశా, మ హారాష్ట్ర, క రా్ణ ట క , ఉత్ ర్ ప్ర దేశ్ , 
జ ముము-క శీముర్ , గుజ రాత్ , హ రా్యన్, మ ధ్య ప్ర దేశ్ , రాజ సా్న్, 
దాద్రా న గ ర్ హ వేలల ల్ ఈ ప్రాజెక్టాలు అమ లు జ రుగుతున్్నయి. 

నిర్దశత గ డువు క న్్న ముందుగానే ఈ ప్రాజెక్టాలు 
పూరి్ చేయ డానికి ప్ర య తి్నంచాల ని ఈ 
స మావేశంల్ పాల్గీ న్న సంబంధిత మంత్రితవా 
శాఖ ల కార్య ద రు్శలు, రాష్ట్ర ప్ర భుతావాల ప్ర ధ్న 
కార్య ద రు్శల ను ప్ర ధ్న  మంత్రి కోరారు. కొవిడ్-
19 కి, పిఎమ్ ఆవాస్ యోజ న కి సంబంధించిన 
ఫిరా్యదుల ను కూడా ఈ స మావేశంల్ 

ప రిశీలంచారు.  

‘‘భారతవాతావరణమార్పు లవిజ్ఞా నపోరటుల్’’
పారారంభం

ప ర్యావ ర ణ ప రిర క్ష ణ ప టలా ప్ర భుతవా సంక లా్పని్న ప ట్ష్్ం చేయ డం కోసం కేంద్ర 
ప రా్యవ ర ణ , అడ వులు, వాతావ ర ణ మారు్పల మంత్రితవా శాఖ "భార త వాతావ ర ణ 

మారు్పల విజ్ఞా న పోరటా ల్" ను ఆవిష్్క రించింద. వివిధ మంత్రితవా శాఖ లు చేప ట్టాన వివిధ 
కార్య క్ర మాల క్ సంబంధించిన తాజ్ స మాచారం ఈ పోరటా ల్ అందస్్ంద. ఈ పోరటా ల్ ల్ని 
ప్ర ధ్న విభాగాల్లా  భార త వాతావ ర ణ ప్రొఫైల్ , జ్తీయ విధ్న ఫ్రేమ్ వ ర్్క, ఇండయా ఎన్.
డ.సి ల క్ష్యలు, కారా్యచ ర ణ ల అమ లు, నివార ణ చ ర్య లు, ద్కవాపాక్క -బ హుముఖీన స హ కారం, 
అంత రాజీ తీయ వాతావ ర ణ సంప్ర దంపులు, నివేదక లు, ప్ర చుర ణ లు ఉన్్నయి. 2020కి 
ముంద స్్ వాతావ ర ణ కారా్యచ ర ణ ల క్ష్యల ను భార త దేశం ఇప్ప ట్కే ఆచ ర ణీయంగా 
సాధించింద ని కేంద్ర ప రా్యవ ర ణం, అడ వులు, వాతావ ర ణ మారు్పల శాఖ మంత్రి శ్రీ ప్ర కాశ్ 
జ వ దేక ర్ ఈ పోరటా ల్ ప్రారంభ స మ యంల్ చపా్పరు. https://www.cckpindia .nic.in/   
లంక్ దావారా ఈ పోరటా ల్ క్ వెళలా  వ చుచు.

కేంద్ర ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప రిశ్ర మ ల 
మంత్రితవా శాఖ (ఎంఒఎఫ్.పి.ఐ) 

రైతుల అభవృద్ధ కోసం వివిధ ప థ కాలు 
తీస్క్వ చిచుంద. ఆప రష్ న్స్ గ్రీన్ ప థ కం 
కింద అమ లుప రుస్్న్న ట్ప్ టు టట ల్ 
ప థ కం వాట్ల్ ఒక ట్. ఈ ప థ కం కింద 
ప్ర క ట్ంచిన కొని్న ర కాల ప ళ్లా , కూర గాయ ల 
ర వాణా, నిలవా పై రైతుల క్ 50 శాతం 
స బస్డీ ఇస్్న్్నరు. కిసాన్ రైల్ ప థ కం 
కింద కూడా ఈ స బస్డీ అందుబాటుల్ 
ఉంటుంద. ఇప్పుడు ఆ స బస్డీని ఈశాన్య 
హిమాల య రాష్ట్ర ల నుంచి విమాన్ల 
దావారా ర వాణా చేసే ప ళ్లా , కూర గాయ ల క్ 
కూడా వ రి్ంప చేస్్న్్నరు.
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కొవిడ్-19పైపోరాటంలో
నిర్ణయాతమాకదశకుచేరినభారత్

క రోన్ వైర స్ ఇన్ఫెక్ న్్ల ప్ర పెంచవ్్యప్తెంగా ప్ర జ ల జీవిత్ల న్ ప్ర భావితెం చేస్్తనే ఉన్్నయి. 2020 సెంవ త్స రెం ఈ 
మ హ మామార్తో ప్రారెంభ మై ప్ర పెంచెంలోని ప లు దేశాల కు, ప్రాెంత్ల కు విస్త ర్ెంచిెంది. దీని ప్ర భావెంతో ప్ర పెంచ వ్్యప్తెంగా 

ప్ర జ లెంద ర్ జీవిత్లు స్తెంభెంచిపోయాయి. సెంవ త్స రెంతెంలో ఈ క రోన్ వైర స్ న్ అదుపు చేయ డానికి దేశీయ 
వ్్యకి్సన్ అెందుబాటులోకి రన్న్న ద న్న ఆశ లు చిగుర్ెంచాయి. దేశెంలోని విభన్న ప్రాెంత్లో్ల క రోన్ వ్్యకి్సన్ కోసెం 
జ రుగుతున్న కృషిని ప్ర ధాన  మెంత్రి న రెంద్ర  మోదీ ప్ర త్య క్ెంగా స మీక్షిెంచారు. న వెంబ ర్ న్ల లో ఆయ న అహమా దాబాద్ , 

హైద రబాద్, పూణే న గ రలో్ల వ్్యకి్సన్ కోసెం కృషి చేసు్తన్న ఫారమా కెంపెనీల న్ సెంద ర్్శెంచారు.

ప్ర పంచంల్ అందుబాటుల్ ఉండే వా్యకిస్నలా ల్ 60 శాతం 
భార త్ ఉత్ప తి్ చేస్ంద. ఈ కార ణంగానే  క రోన్ వైర స్ 

పై పోరాటంల్ ప్ర పంచానికి భార త దేశం ఒక ఆశాకిర ణం.  క రోన్ 
వైర స్ అదుపుల్కి తవ డానికి ప్ర పంచ వా్యప్ంగా 212 వా్యకిస్నలా పై 
అధ్య య న్లు జ రుగుతున్్నయి. ఆ 212 వా్యకిస్నలా ల్న్ 48 
కిలానిక ల్ ప రీక్ష ల ద శ క్ చేరాయ ని, 164 కిలానిక ల్ ప రీక్ష ల ముందు 
ద శ ల్ ఉన్్నయ ని  ప్ర పంచ ఆరోగ్య సంసథి (డ బులా యుహెచ్ఒ) 
ప్ర క ట్ంచింద.

కిలానిక ల్ ప రీక్ష ల ద శ ల్ ఉన్న వా్యకిస్నలా ల్ 11 మూడో ద శ 
కిలానిక ల్ ట్ర య ల్స్ ల్ ఉన్్నయి. మూడు - రండో ద శ కిలానిక ల్ 
ట్ర య ల్స్ ల్ ఉన్్నయి. క నీసం 13 వా్యకిస్నులా  తొల ద శ ల్ 
మ ధ్య సథింగాను, 21 వా్యకిస్నులా  తొల ద శ కిలానిక ల్ ట్ర య ల్స్ ల్ను 
ఉన్్నయి. ఆరు వా్యకిస్నలా క్ అత్య వ స ర వినియోగ అనుమ తులు 
కూడా మంజూర యా్యయి.

భార త దేశంల్ అహము దాబాద్ ల్ని జైడ స్ బ యోటెక్ పార్్క , 
హైద రాబాద్ ల్ని భార త్ బ యోటెక్ , పూణె ల్ని సీర మ్ ఇన్ 
సిటాట్్యట్ ఆఫ్ ఇండయాల్లా  కొవిడ్-19 వా్యకిస్నులా  అభవృద్ధ 
అవుతున్్నయి. ఆతము నిరభు ర్ భార త్ 3.0 పా్యకేజి కింద 
ప్ర భుతవాం కొవిడ్-19 వా్యకిస్నలా  ప రిశోధ న , అభవృద్ధ, అనుబంధ 
కార్య క లాపాల కోసం రూ. 900 కోటులా  కేట్యించింద. 2020 
న వంబ ర్ 28వ తద్న ప్ర ధ్న  మంత్రి న రంద్ర  మోద్ అహము దాబాద్ 
ల్ని జైడ స్ బ యోటెక్ పార్్క, హైద రాబాద్ ల్ని భార త్ బ యోటెక్ , 
పూణె ల్ని సీర మ్ ఇన్ సిటాట్్యట్ ఆఫ్ ఇండయా (ఎస్ఐఐ) 
యూనిటలా ను సంద రి్శంచారు. వా్యకిస్నులా , వా్యకిస్నలా ఉత్ప తి్పై ప్ర ధ్న  
మంత్రికి గ ల ప రిజ్ఞా నం త న క్ ఆశచు ర్యం క లగంచింద ని ఎస్ఐఐ 
చీఫ్ ఎగజీకూ్యట్వ్ ఆఫీస ర్ అద ర్ పూన్వాలా ప్ర ధ్న మంత్రి 
సంద ర్శ న అనంత రం అన్్నరు.

క రోన్పై పోరటెం
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వా్యక్్సన్పంపిణీపైఎన్మిద్రాష్ట్రా లముఖ్యమంత్రులతోసమావేశం

తుద్దశలోవా్యక్్సన్పరీక్షలు

• కొవిడ్ -19 స్పంద న , నిరవా హ ణ వ్య వ సథి సంసిద్ధ త ను 
స మీక్ంచాలస్ందగా ఎనిమిద రాష్ట్ర ల ముఖ్య మంత్రుల క్ 
సూచించారు. కొవిడ్-19పై పోరాటంల్ ప్ర తీ ఒక్క ప్రాణాని్న 
కాపాడ డం, ప్ర తీ ఒక్క రికీ వా్యకిస్న్ చేరలా చూడ డం 
ముందున్న  ప్రాధ్న్య త ల ని వారు భ రోసా ఇచాచురు.• వీడయో కానఫూ రనిస్ంగ్ విధ్నంల్ జ రిగన ఈ స మావేశంల్ 
హ రా్యన్, ఢిల్లా, చ తీ్స్ గ ఢ్ , కేర ళ , మ హారాష్ట్ర, రాజ సా్న్, 
గుజ రాత్, ప శచుమ బంగాల్ ముఖ్య మంత్రులు పాల్గీ న్్నరు.• క రోన్పై ప్ర ధ్న  మంత్రి రాష్ట్ర ల ముఖ్య మంత్రుల తో 
నిరవా హించిన 11వ స మావేశం ఇద.• రాష్ట్ర ల తో సంప్ర దంచి వా్యకిస్నేష్ న్ ప్రాధ్న్య త లు 
నిర్ణ యిసా్మ ని ప్ర ధ్న  మంత్రి చపా్పరు.• అద న పు శీత ల్క ర ణ కేంద్రాల అవ స రంపై కూడా ప్ర ధ్న  
మంత్రి చ రిచుంచారు.• మంచి ఫ లతాలు సాధించేందుక్ వీలుగా రాష్ట్ర ల సాథి యి 
సార ధ్య సంఘాల ను, జిలాలా  సాథి యి ట్స్్క ఫోర్స్ ల ను క్ర మం 
త ప్ప క్ండా స మీక్సూ్ ఉండాల ని ముఖ్య మంత్రుల ను ప్ర ధ్న  
మంత్రి కోరారు.

n ఆక్్సఫర్డ్విశ్వవిద్్యలయం,ఆసా్రా జనెకాభాగసా్వమ్యంతో
సీరమ్ఇన్సి్టట్్యట్ఆఫ్ఇండియారూపంద్ంచిన
వా్యక్్సన్(కొవిడ్షీల్డ్).భారత్లోరండువారాలోలో 
అత్యవసరవిన్యోగాన్క్దరఖాసు్త చేయనుననిట్్ట సీరమ్
ఇన్సి్టట్్యట్ప్రకటంచింద్.

n నేషనల్ఇన్సి్టట్్యట్ఆఫ్వరైాలజీ,భారతవదై్య
పరిశోధనమండలభాగసా్వమ్యంలోభారత్బయోటెక్
అభివృద్ధిచేసినవా్యక్్సన్.2021తొలత్రైమాసికంలోదీన్ని
విడుదలచేయడంలక్షం.

కొవిడ్ షీల్డ్

కోవాక్స్న్

90%సమర్థ తఉననిట్్ట తొల
పరీక్షలోలో వలలోడి

25ప్రదేశాలోలో కోవాక్్సన్మూడోదశ
క్లోన్కల్ట్రయల్్సప్రారంభం

అహమా దాబాద్ కు చెెందిన జైడ స్ కా్యడిలా హెల్్త కేర్ అభవృదిధి చేసు్తన్న వ్్యకి్సన్ కూడా రెండో ద శ 
కి్లనిక ల్ ట్ర య ల్్స లో ఉెంది. త్ ర లోనే ఈ వ్్యకి్సన్ ఫ లిత్ల న్ జైడ స్ కా్యడిలా ప్ర క టిెంచ న్ెంది. 
2021 ఏప్రిల్ న్టికి ఇది అెందుబాటులోకి వ సు్తెంద ని అెంచ న్.  

జడైస్కా్యడిలా
హెల్్తకేర్

తొలదశలో31కోటలుమందికవాయాకస్నేషన్
l తొలదశలోఈవా్యక్్సనేషన్ఎవరిక్ఇవా్వలనేవిషయంలోడాక్టర్వి.కె.పాల్

సారథ్యంలోన్నేషనల్వా్యక్్సనేషన్కమిటీబ్లో ప్ంట్సిదధించేసినట్్ట ప్న్్సపల్
సంైటఫిక్సలహాద్రుకె.విజయరాఘవన్చెపాపారు.

l వచేచేమారిచే-మేనెలలమధ్యకాలంలోవా్యక్్సనేషన్అంద్ంచేందుకు31కోటలో 
మంద్న్గురి్తంచినట్్ట సనై్్సమంత్రిత్వశాఖ,భారతపరిశ్రమలసమాఖ్య
సమావేశంలోప్రకటంచారు.

l మొదటకోటమంద్ఆరోగ్యసిబ్ంద్;రాష్ర్టలు,కేంద్రప్రభుత్వపోలీసుసిబ్ంద్,
సాయుధజవానులు,హోమ్గారుడ్ లు,50సంవత్సరాలకుపబైడినవయసు్కలు,
50సంవత్సరాలలోపువయసులోన్అధికరిస్్కగలవారు26కోటలో మంద్క్
వా్యక్్సనేషన్అంద్సా్త మన్విజయరాఘవన్చెపాపారు.

ఎలాెంటి నిర్ల క్ష్ెం లేదు

94.28 % 4,09,689 9,608,2111.45 %
యాక్టి వ్కేసులుమరణాలరేటురికవరీరేటు మొత్ ంరోగులు

లేబరేటరీలు
ప్రభుతవాం-1187
పైరైవేటు-1012ఇపపాటవరకుకోలుకుననివారు - 90,58,822

(ప్ర ధాన మెంత్రి పూర్్త ప్ర సెంగెం కోసెం ఈ కు్యఆర్ 
కోడ్ సా్కన్ చేయెండి)

• ఇప్ప ట్వ ర క్ దేశంల్ 28 వేల శీత ల్క ర ణ వ స తులు 
అందుబాటుల్ ఉన్్నయి. వాట్ సంఖ్య పంచేందుక్ కూడా 
కృషి జ రుగుతోంద.  • ప్ర తీ ఒక్క వా్యకిస్న్ ను ట్రాక్ చేయ డానికి డజిట ల్ వ్య వ సథి 
రూపొందంచి ప రీక్ంచేందుక్ కృషి జ రుగుతోంద. ప్ర తీ ఒక్క 
వా్యకిస్న్ ఫ్్యకటా రీ నుంచి బ య లుదేరి ప్ర జ ల క్ చేర వ ర క్ ప్ర తీ 
ఒక్క అడుగును ఈ వ్య వ సథి ట్రాక్ చేస్్ంద.• ఆరోగ్య సంర క్ష ణ సిబ్ంద, క రోన్పై పోరాటంల్ ముందు 
వ రుస ల్ కృషి చేస్్న్న వారు, ఇనెఫూక్ష న్ రిస్్క అధికంగా ఉన్న 
ప నివారికి వా్యకిస్న్ అందంచ డంల్ ప్రాధ్న్యం ఇవవా నున్్నరు.

• వా్యకిస్న్ కోసం సిరంజిల సేక ర ణ కూడా తుద ద శ ల్ ఉంద.

(2020డిసంబర్5సమాచారంప్రకారం)
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అట ల్ బహారీ వ్జ్ పేయి జ యెంతిసుపర్ప్ల న దినోత్స వెం

ప్రజాసంకేషిమమేప్రధాన
లక్షంగావిధానాలు

ఆచరించడం;పారదర్శకమైెన,
బాధ్యతాయుతపరిపాలనకు

కృషిచేయడంద్్వరా
అందరిమనసులోలో చెరగన్
ముద్రవేసుకుననివ్యక్ ్తగా
మాజీప్రధానమంత్రి

అటల్బిహారీవాజ్పేయి
కలకాలంగురు్త ండిపోతారు.

ఆమహోననితున్
గౌరవించుకోవడం,ఆయన
వారసతా్వన్నిముందుకు

నడిపించడంకోసండిసంబర్
25వతేదీనఆయనజయంతిన్

ప్రతీఏటాసుపరిపాలన
ద్నోత్సవంగాపాటసు్తనానిం.

రాజ నీతిజుఞా డు, క వి, ప్ర జ ల న్య క్డుగా ల బ్ధ ప్ర తిష్్డు, 
భేద భావాల క్ అతీతంగా అంద రికీ స మాన ప్రేమ పాత్రుడు 

మాజీ ప్ర ధ్న మంత్రి అట ల్ బహారీ వాజ్  పేయి. 2018ల్ ఆయ న 
మ ర ణం దేశంల్ ఒక పద్ద శూన్్యని్న సృషిటాంచింద. ప్ర స్త్ ప్ర భుతవాం  
వాజ్ పేయి వార స తావాని్న ఆధ్రం చేస్క్ని ప ని చేస్్న్న ద ని, సవా రాజ్ 
టు స్రాజ్ (సవా యంపాల న నుంచి స్పరిపాలన) అనే ఆయ న క ల 
సాకారం చేసేందుక్ చ ర్య లు తీస్క్ంటున్న ద ని  ఆ మ హోన్న తుని 
96వ జ యంతి సంద రభుంగా ప్ర తీ ఒక్క రూ విశవా సించ వ చుచు. మూడు 
సారులా  ప్ర ధ్న మంత్రిగా బాధ్య త లు నిరవా హించిన ఆయ న "సంకీర్ణ 
ధ రాముని్న" ఆచ రిసూన్ే తొల కాంగ్రెసేత ర ప్ర భుతావాని్న విజ య వంతంగా 
పూరి ్ కాలం న డపిన వ్య క్ిగా ఖా్యతిగ డంచారు. ప్ర ధ్న మంత్రిగా 
ఆయ న ప ని చేసిన కాలంల్ ప్ర భుతవాం విశష్టా మైన  ప లు మైలురాళ్లా  
నెల కొల్పంద. రండోసారి ప్ర ధ్న మంత్రిగా ఉన్న కాలంల్నే వాజ్ 
పేయి పోఖ్రాన్ అణుప రీక్ష లు నిరవా హించి ప లు అంత రాజీ తీయ 
ఆంక్ష ల ను దృఢంగా ఎదుర్్కని నిల బ డాడా రు. దేశీయంగా గాని విదేశాల 
నుంచి గాని వ చేచు ఎలాంట్ ఒతిళ్్ళక్ ఆయ న ఎన్న డూ తల్గగీలేదు. 

ఒడశా ముఖ్య మంత్రి గరిధ ర్ గ మాంగ్  త న ప్ర భుతావానికి వ్య తిరకంగా 
ఓటు చేసిన సంఘ ట న ల వంట్వి కూడా ద్టుగా ఎదుర్్కన్్నరు. 
ఒకే ఒక్క ఓటు తడాతో ప్ర భుతవాం క్ప్ప కూలన్ ఆయ న ప్ర జ ల 
విశావాసాని్న చూర గొన్్నరు. పాకిస్ాన్ తో శాంతి చ రచు లు, లాహోర్ 
ప్ర క ట న పై సంత కాలు వంట్ ఎన్్న శాంతి ప్ర య తా్నల క్ ఆయ న 
పాల న ఆల వాలం.

స్పరిపాలన చొర వ తో వాజ్ పేయి దేశాని్న మ రో మెటుటా  పైకి 
తీస్కెళాలా రు. వాజ్ పేయి పాల న్ కాలంల్ ప్రారంభ మైన  సవా ర్ణ 
చ తురుభుజి ప్రాజెక్టా  న రంద్ర మోద్ సార థ్యంల్ని ప్ర స్త్ ప్ర భుతవా 
హ యాంల్ మ రింత అదుభుత మైన రూపం సంత రించుక్ంటంద. 
ముందు చూపు గ ల ఆయ న  వైఖ రి క నెకిటావిటీ బ లం ఏమిట నిరూపించి 
చూపించింద. మొబైల్ క నెకిటావిటీ, గ్రామాల ని్నంట్కీ రోడులా  వంట్ ఎన్్న 
ప్రాజెక్టాలు ఆ నిలువెతు ్రాజ నీతిజుఞా ని దృషిటాకోణం విస్ ృతి ఎంత ట్దో 
ప్ర పంచానికి చబుతున్్నయి. దేశంల్ మొబైల్ ఫోనలా విపలా వానికి కూడా 
ఆయ నే మూలం. ఆయ న పాల న్ కాలంల్నే ఉచిత ఇన్ క మింగ్ 
కాల్స్  స దుపాయం అందుబాటుల్కి వ చిచుంద. 

సుపర్పాలనకునిలువెత్తు నిదర్శనం
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l	ప్ర గ తి :  స గ టు పౌరుని ఫిరా్యదుల ప రిష్్కరానికి 
సానుకూల చ ర్య లు, స కాలంల్ అమ లు, స మాంత ర 
ప ర్య వేక్ష ణ;   ప్ర భుతవాం చేప ట్టాన , రాష్ట్ర ప్ర భుతావాలు 
ప్రాధ్న్యత గా ప్ర క ట్ంచిన  కీల క కార్య క్ర మాలు, 
ప థ కాల పై స మీక్ష ఇందుల్ భాగం.

l	జీవ న్ ప్ర మాణ్:  ఎల కాట్ర నిక్ విధ్నంల్ వ యోవృదు్ధ లైన 
పన్ష న రులా  వారి్షక లైఫ్ స రిటాఫికెటులా  స మ రి్పంచే అవ కాశం.

l	డజి లాక ర్:  పేప ర్ ర హిత పాల న 
l	ఉమంగ్:  దేశ వా్యప్ంగా  కేంద్ర ప్ర భుతవాం నుంచి సాథి నిక 

పాల న్ యంత్ంగం వ ర క్ విభన్న సాథి యిల్లా  అందంచే 
ఇ-గ వ ర్నన్స్ సేవ ల ను ఒకే వేదక పై అందంచే వ స తి

l	అనుభ వ్:  ప ద వీ విర మ ణ చేసిన ఉదో్యగుల 
ప్ర శంస నీయ మైన ప నుల ను ప్ర ద రి్శంచే వేదక 

l	ఆన్ లైన్ ఆర్.ట్.ఐ పోరటా ల్
l	సంతృపి్క ర మైన ప నితీరు ప్ర ద రి్శంచ ని అధికారుల పై 

అస హ నం, మంచి ప ని తీరు ప్ర ద రి్శంచే వారికి ప్రోతాస్హం 
ఇచేచు విధ్నం ఎల కాట్ర నిక్ మాన వ వ న రుల నిరవా హ ణ 
వ్య వ సథి (ఇ-హెచ్ఆర్ఎంఎస్ ) :  స రైన వ్య కి్ని స రైన 
ప ద విల్ నియ మించేందుక్ ప్ర భుతావానికి స హాయ ప డే 
త క్్కవ ఖ రుచుతో కూడన వ్య వ సథి . ఉదో్యగులు అని్న 
వివ రాలు చూస్క్ని తమ  కలా యిమ్ ల ని్నంట్తో ఒకే వేదక 
దావారా ద ర ఖాస్్ చేస్క్నేందుక్ ఇద వీలు క ల్పస్్ంద.

l	ప్ర భుతోవాదో్యగుల క్ ఆధ్ర్ అనుసంధ్నిత బ యో మెట్రిక్ 
అటెండెన్స్  విధ్నం

l	జ్తీయ డజిట ల్ అక్ష రాస్య త కార్య క్ర మం
l	ఇ-పోస్టా:  క సటా మ రులా  ముద్ర ణ ల్ లేదా చేతిరాత తో 

అందంచిన సందేశాల ను సా్కన్ చేసి ఇ-మెయిల్ 
దావారా పంపించే స రీవాస్. గ మ్య సథి లాల్లా ని త పాలా 
కారా్యల యాల్లా ని సిబ్ంద ఈ సందేశాల ను ప్ంట్ చేసి 
క వ ర్ ల్ భ ద్ర ప రిచి పోస్టా మ న్ ల స హాయంతో ఎవ రికి చేరాల్ 
వారికి చేరుసా్రు.

l	ఇ-సంప ర్్క:  90 ల క్ష ల మంద రిజిసటా ర్డా వినియోగ దారులున్న 
ఆన్ లైన్ మెసేజింగ్ వేదక

వాజ్ పేయి పాల న్ కాలంల్ ప్ర క ట్ంచిన కొత ్ టెలకాం విధ్నం 
ప్రైవేటు కంపనీల విస ్ర ణ క్ పద్ద అవ కాశం ఇచిచుంద. ఆయ న పాల న్ 
కాలంల్నే 1999 మే-జూలై నెల ల మ ధ్య కాలంల్ వాస ్వాధీన రఖ వెంబ డ 
(ఎల్ఒసి) కారిగీల్ ప్రాంతంల్ జ రిగన సాయుధ పోరాటంల్ పాకిస్ాన్ పై 
భార త్ విజ యం సాధించింద.

ప రిపాల న్ సౌల భ్యం కోసం శ్రీ వాజ్ పేయి ప్ర భుతవాం మూడు కొత్ 
రాష్ట్ర లు - ఝారం్డ్ , ఉత్ రాఖండ్ , చ త్ీస్ గ ఢ్ - ఏరా్పటు చేసింద. న దుల 
అనుసంధ్నం మాజీ ప్ర ధ్న మంత్రి అట ల్ బహారీ వాజ్ పేయి క ల ల 
ప్రాజెక్టా .

ప్ర తి ఒక్క రి ఫిరా్యదులు విన డం; అవ కాశాలు, ప్ర యోజ న్లు అంద రికీ 
స మానంగా అందేలా చూడ డం;  ప్ర తి ఒక్క భార తీయుని భ ద్ర త ;  ప్ర తి 
ఒక్క పౌరునికి ప్ర భుతవాం చేరువ కావ డం ఇవ నీ్న స త్ప రిపాల న ల్ భాగం. 
ప్ర జ్సంక్షేమ మే ప్ర ధ్నంగా తీస్క్న్న మంచి నిర్ణ యాల తో ఆయ న 
స త్ప రిపాల న క్ నిలువెతు ్ నిదర్శనంగా గురి్ంపు పొందారు. అభవృద్ధ 
ఆధ్రిత , పార ద ర్శ క , బాధ్య తాయుత మైన ప రిపాల న ఆయ న ప్ర ధ్న 
ల క్షష్ం. ప్ర జ ల క్ తలగాగీ , స తవా ర ప రిపాల న్ ఫ లాలు అందేలా చూడ డం 
కోసం ఆయ న ప్ర భుతవాం కృషి చేసింద. త న ప రిపాల న్ కాలంల్ ఇవ నీ్న 
సాధించేందుక్ ఆయ న ఎంతో శ్ర మించారు.

ఆ మ హోన్న తుని గౌర వించుకోవ డం, ఆయ న వార స తావాని్న ముందుక్ 
న డపించ డం కోసం ప్ర తీ ఏడాద ఆయ న జ యంతిని స్పరిపాలన దనంగా 
పాట్స్్న్్నరు. 2014 సంవ తస్ రంల్ పాల న్ ప గాగీ లు చేప టటా గానే 
ప్ర ధ్న మంత్రి న రంద్ర మోద్ డసెంబ ర్ 25వ తద్ని స్పరిపాలన 
దన్తస్ వంగా ప్ర క ట్ంచారు. 

‘పౌరులే ప్ర థ మం’ అనే మంత్రం, నియ మం, మారగీ ద ర్శ క సూత్రం 
పాట్సూ ్ ప్ర భుతావాని్న ప్ర జ ల క్ చేరువ గా చేసేందుక్, త దావారా 
ప రిపాల న ల్ ప్ర జ ల ను భాగ సావాముల ను చేసేందుక్ భార త్ కృషి చేస్ంద. 
ప్ర జ్ ఫిరా్యదుల ప రిష్్కరమే బాధ్య తాయుత మైన పాల న్ యంత్ంగం 
ప్ర ధ్న ల క్షష్ం అని ప్ర భుతవాం భావిస్ంద.

2014 నుంచి ప్ర జ్ ఫిరా్యదులు అందుక్నేందుక్ ప్ర భుతవాం అత్య ధిక 
ప్రాధ్న్యం ఇస్ంద. స మూల ప్ర క్షళ న క్ కూడా కృషి చేసింద. ప్ర భుతవా 
శాఖ లు, మంత్రితవా శాఖ ల నీ్న త మ త మ ప నితీరును స మీక్ంచుక్ని 
అంత రగీ త విధ్న్లు ఎంతో మెరుగు ప రుచుక్న్్నయి. ప్ర భుతావానికి, 
ప్ర జ ల క్ మ ధ్య గ ల దూరం తొల గపోయింద. పార ద ర్శ కంగా ఉండేలా, 
వ్య వ సథి  పనితీరును వేగవంతం చేయడం, విధ్న్లు స ర ళ త రం చేయ డ మే 
స త్ప రిపాల న ల్ కీల క మైన అడుగు అని ప్ర ధ్న మంత్రి 2014ల్ తొల 
"స్పరిపాలన దన్తస్ వ" వేడుక ల్లా  ప్ర క ట్ంచారు. 

అఫిడ విటులా , అటెసేటాష్ నలా సాథి నంల్ అమ లుల్కి తెచిచున  సెల్ఫూ స రిటాఫికేష్ న్ 
విధ్నం ప్ర జ ల క్, ప్ర భుతావానికి మ ధ్య  న మము కంతో కూడన బంధ్నికి మ రో 
నిద ర్శ నం. ఇక ఏ మాత్రం  అవ స రం లేని కాలం చలలాపోయిన సంకిలాష్టా మైన 

ప్రభుత్వంచేపట్ట నసుపరిపాలనచర్యలు
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సుపరిపాలనకుఇ-గవరనిన్్స
స్పరిపాలన ప్రాథ మిక చ ర్య అయిత ఇ-గ వ ర్నన్స్ దాని్న 
ఆచ ర ణ ల్కి తెచేచు చ ర్య . ప్ర భుతవా విధ్న్లు, ఫ లతాలు 
మెరుగుప డేందుక్ అవ స ర మైన డజైన్ రూప క ల్ప న తో 
పాటు ప నిముటలా ను స్పరిపాలన నిర్దశస్్ంద. 
ఇ-గ వ ర్నన్స్ స మ రథి వంతంగా అమ లుప ర చ డం వ లలా ఐట్ 
(IT) స గ టు మ నిషికి చేరుతుంద. ప్ర జ లు, ప రిపాల న ల్ని 
భాగ సావాముల మారుతున్న అవ స రాలక్ అనుగుణంగా 
సేవ ల ను అనుసంధ్నం చేయ డానికి ప్ర భుతావానికి ఒక 
వార ధిగా నిలుస్్ంద.
సుపర్ప్లన దినోత్స వ వేడుక ల ల క్ష్యలు
దాప రికానికి తావు లేని బాధ్య తాయుత మైన 
పాల న అందంచ డం కోసం ప్ర భుతవా  విధ్న్ల ను 
పున రి్నరిముంచ డం ద్ని ల క్షష్ం.
l	పార ద ర్శ కం, బాధ్య తాయుత మైన పాల న 

అందంచ డానికి ప్ర భుతవా క టుటా బాటుపై ప్ర జ ల క్ 
అవ గాహ న క ల్పంచ డం.

l	సామాన్య పౌరుల సంక్షేమం మెరుగుప ర చ డం.
l	ప్ర జ ల క్ బాధ్య తాయుత మైన, స మ రథి వంత మైన 

ప రిపాల న అందంచే విధంగా ప్ర భుతవా ప నితీరును 
ప్రామాణికం చేయ డం.

l	స్పరిపాలనక్ ప రిపూర్ణంగా దోహ ద ప డే విధంగా 
మంచి, స మ రథి వంత మైన విధ్న్లు అమ లుప ర చ డం.

సుపరిపాలనసూచి
2019 స్పరిపాలన దన్తస్ వం సంద రభుంగా "స్పరిపాలన సూచి"ని (GOOD 

GOVERNANCE INDEX (GGI)) ప్రారంభంచారు. ప రిపాల న ల్ని విభన్న 
కొల మాన్ల ను ఆధ్రం చేస్క్ని ఈ సూచిని విశష్టాంగా డజైన్ చేశారు. ఇద పౌరుల 
అభప్రాయాల క్ పద్ద పీట వేసే సూచి. ప్ర స్్త పాల న్ విధ్న్ల తీరుతెను్నల పై 
ప్ర జ లు అభప్రాయాలు తెలయ చేయ వ చుచు. 

రాష్ట్ర ప్ర భుతావాలు, కేంద్ర పాలత ప్రాంతాలు చేప టేటా వివిధ కార్య క్ర మాల ప్ర భావాని్న 
మ దంపు చేయ డం కోసం రాష్ట్ర ల్లా  ప రిపాల న్ విధ్న్ల తీరుతెను్నల ని్నంట్నీ 
మ దంపు చేసే సారవా త్రిక కొల మానం ఇద. అని్న రాష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలత ప్రాంతాల క్ 
చందన గుణాతము క మైన గ ణాంకాల ని్నంట్నీ పొందుప రిచి వాట్ని స రిపోలచు డానికి 
వేదక క ల్పంచ డం GGI ల క్షష్ం. ద్ని వ లలా రాష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలత ప్రాంతాలు 
అవ స రాల క్ త గన విధ్న్లు, వ్్యహాలు రూపొందంచుకోవ డం దావారా స్పరిపాలన 
మెరుగు ప రుచుకోగ లుగుతాయి.

సూచీ రూపొందంచే స మ యంల్ ప లు అంశాల ను ప రిగ ణ న ల్కి తీస్క్న్్నరు. 
తలగాగీ  అరథిం అయ్్యలా, మ దంపు చేసేలా నిల ప డం, పౌరులక్ ప్రాధ్న్యం ఇవవా డం;  
ఫ లతాల సాధ న ,  ఫ లతాల మెరుగుద ల ;  అని్న రాష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలత ప్రాంతాల క్ 
సారవా త్రిక వ రి్ంపు వంట్ అంశాల ని్నంట్తోన్ ద్ని్న రూపొందంచారు.
GGI పరిగణనలోక్తీసుకునని10రంగాలు
l	వ్య వ సాయం, అనుబంధ 

రంగాలు
l	వాణిజ్యం, ప రిశ్ర మ లు
l	మాన వ వ న రుల అభవృద్ధ
l	ప్ర జ్రోగ్యం
l	ప్ర భుతవా మౌలక వ స తులు, 

యుట్లటీలు
l	ఆరిథిక ప రిపాల న 
l	సామాజిక సంక్షేమం, అభవృద్ధ
l	న్్యయం, ప్ర జ్ భ ద్ర త 
l	ప రా్యవ ర ణం
l	పౌర కేంద్రీకృత పాల న 

మొత్ం 50 సూచీల ఆధ్రంగా ఈ 10 ప్ర భుతవా రంగాల ప నితీరును మ దంపు చేసా్రు. 
ఒకో్క రంగం కింద  విభన్న సూచిల క్ భన్న మైన వెయిటేజి ఇవవా డం దావారా వాస్ విక 
విలువ ను మ దంపు చేసా్రు. 

అటల్బిహారీవాజ్పేయిజయంతి
సుపర్ప్లన దినోత్స వెం

చ ట్టా ల ను ర దు్ద  చేయ డం మ రో ప్రాధ్న్య తాంశం అని ప్ర ధ్న  
మంత్రి ప్ర క ట్ంచారు. వాజ్ పేయి జ నము దన్తస్ వాని్న స్పరిపాలన 
దన్తస్ వంగా పాట్ంచ డం, అందుక్ అంకితం అవుతామ ని ప్ర తిజఞా 
చేయ డాని్న మించిన పద్ద  నివాళి మ ర్క ట్ ఉండ బోద ని కూడా ఆయ న 

స్ప ష్టాం చేశారు. 2018 ఆగ స్టా  16వ తద్న వాజ్ పేయి అస్ మించారు. 
దేశ రాజ ధ్నిల్ య మున్ న ద్ తీరంల్ని ఆయ న సాముర కానికి స దైవ 
అట ల్ గా న్మ క ర ణం చేశారు. 
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వ్యకి్తత్ెంమహనీయుడుమదన్మోహన్మాలవ్య

ద్ర్శన్కున్స్మరణలో...
స్మాజిక అభ్్యన్నతి కోసం పండిట్మదన్మోహన్మాలవ్య
చేసిన కృషిని ప్ర శంసిస్్  గురుదేవులు రవంద్ర నాథ ఠాగూర్
ఆయన్్న మహా మనీషిగా పేర్కానడం ఎంతో సమంజసం. ఒక
విశ్వవిద్్యలయనిర్మాణంకోసంవితరణశీలిఅయినకాశీమహార్జు
న్ంచిభారీగా స్థ లాని్నస్ధంచడమేగాక,హై దర్బాద్ నిజం
న్ంచిభారీమొత్ ంలోసొమ్మాన్కూడాఆయనస్ధంచగలిగారు.
చౌరీచౌర్ సహాయ నిర్కరణోద్యమ  విప్ల వకారులన్ ఉరిశిక్ష
న్ంచి తప్పంచడం వంటి పన్లన్ నిర్వహంచడం ఆయన్్న
మహనీయునిగాధ్రు వకరిసు్ నా్నయి.

(జననం:డిసంబరు251861;మరణం:నవంబరు12,1946)

పండట్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య ఒక దార్శనిక్డు. సంఘ 
సంస్కర్,  పాత్రికేయుడు,  విదా్యవేత్,  న్యక్డు. ఇలా 

మహనీయుడుగా ఎన్నదగన మాలవ్య బహుముఖ వ్యకి్తవాం కలగన 
విశష్టావ్యకి్. ప్రగతి వాదం, సంస్కకృతీ తృష్్ణ కలగన యువతరం దేశాని్న 
పరిపాలంచగలగనపుడే దేశ సావాతంత్యరైం అరథివంతం కాగలదని 
దార్శనిక్డైన మాలవ్య ముందుగానే ఊహించారు. భారత రత్న పండట్ 
మదన్ మోహన్ మాలవ్య 159వ జయంతి ఉతస్వాలను దేశం ఇపుడు 
జరుపుక్ంటంద. బహుముఖ ప్రజ్ఞా శాల అయిన ఆయన వ్యకి్తవాం 
మాత్రం  తరతరాలుగా మనక్ సూఫూరి్దాయకంగా నిలుస్ంద. 

ఆయన దార్శనికత ఫలతంగానే 1916ల్ బన్రస్ హిందూ 

దకి్కంచుక్న్్నరని కథలుగా చప్పుక్ంట్రు. భారత జ్తీయ కాంగ్రెస్ 
అధ్యక్షుడుగా మాలవ్య న్లుగు సారులా  పని చేశారు. అఖిల భారతీయ 
హిందూ మహాసభ వ్యవసాథి పక్డుగా వ్యవహరించారు.  తన సిదా్ధ ంతాల 
విష్యంల్ ఆయన ఎప్పుడూ రాజీపడలేదు. మహనీయుడు మాలవ్యను 
‘తన అగ్రజుడు’గా జ్తిపిత మహాతాము గాంధీ ఎంతో గౌరవించేవారు. 

1909ల్ ల్డర్ పేరిట ఒక ఆంగలా పత్రికను మాలవ్య సాథి పించారు. 
గతంల్ అలహాబాద్ నుంచి ప్రచురితమైన ఈ పత్రికను ప్రస్్తం ప్రజ్ఞా రాజ్ 
పేరిట ఉంద. న్్యయవాదగా మాలవ్య కృషి ఎంతో చిరసమురణీయం. 
1922ల్ చౌరీ చౌరా సంఘటన కారణంగా మరణశక్ష పడన 170 
మందకి రక్షణ కల్పంచేందుక్ న్్యయవాదగా ఆయన ఎనలేని కృషి 
చేశారు. వారిల్ 155 మందని ఉరిశక్ష నుంచి తపి్పంచారు. మిగలన 
వారి ఉరిశక్షను తన వాదన్ పట్మతో జీవిత ఖైదుగా మారి్పంచారు. 
1916ల్ లకో్న ఒప్పందం దావారా ముసిలాములక్ విడగా ఓటరలా జ్బతా 
పటటాడాని్న ఆయన వ్యతిరకించారు. గంగానద ఎలాంట్ అడడాంక్లు, 
ఆటంకాలు లేక్ండా ప్రవహించేందుక్ వీలుగా గంగా మహాసభతో 
బ్రిట్ష్ ప్రభుతవాం ఒప్పందం క్దురుచుక్నేలా బ్రిట్ష్ పాలక్లపై మాలవ్య 
ఎంతో ఒతి్డ తెచాచురు. సావాతంత్యరై సమరయోధుడైన మాలవ్యను 
గౌరవించుక్నేందుక్ 2015ల్ ఆయనక్ మరణానంతరం భారత రత్న 
పురసా్కరాని్న ప్రకట్ంచారు.  

“మాలవ్యన్ మెంచిన గొప్ప దేశభకు్తడిగా నేన్ వేరవ్ర్నీ 
పర్గణెంచన్; నేన్ ఆయన్్న ఎపు్పడూ గౌరవిసా్తన్. 

భారతీయులో్ల  ఆయన కన్్న మన్నగా సేవలెందిెంచిన వ్యకి్త న్ 
దృషి్టలో ఎవరూ లేరు.”

మహాత్మా గాెంధీ

విశవావిదా్యలయం (బ.హెచ్.యు) రూపుదాలచుంద.  ఎలాంట్ లక్షష్ 
సాధనకైన్ ఆ మహనీయుడు నిరివారామంగా ఎంతో దృఢద్క్షతో 
కృషి చేసేవారు. ఆయన ఉక్్క సంకల్పం కారణంగానే బన్రస్ 
విశవావిదా్యలయం కోసం నిజ్మ్ నవాబు నుంచి భారీ మొత్ంల్ 
విరాళం లభంచింద. విశవావిదా్యలయం ఏరా్పటుకోసం విరాళం 
ఇవవాడానికి తొలుత నిరాకరించిన నిజ్ం నవాబు, పాదరక్షలకే 
మాలవ్య వేలంపాట నిరవాహించారని, చివరక్ నిజ్ం సవాయంగా 
వేలంల్ పాల్గీ ని తన పాదరక్షలను భారీ మొత్ంతో కొనుగోలుచేసి తానే 

l	‘సత్యమేవ జయతే’ (సత్యెం మాత్రమే జయిసు్తెంది) అనే 
నిన్దెం మాలవ్్యజీ దేశానికి అెందిెంచిన వ్రసత్ెం. 
మాెండుకోపనిషతు్త  లోని ఈ నిన్దెం మన జాతికే నిన్దెం 
కావ్లని ఆయన పేర్్కన్్నరు. 

l	హర్దా్ర్ లోని హర్ కీ పౌడీలో గెంగా హారతి ఇచేచు 
సెంప్రదాయానికి ఆయన శ్రీకారెం చుటా్టరు. హెందీ, 
గెంగానది, గోమాత కోసెం ఆయన ఎెంతో అెంకితభావెంతో 
కృషి చేశారు. 
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రీ-ఇన్్స్్ట-2020ఇెంధన భద్రత

ఇంధన
విపలో వంద్శగా..

    ప్రధ్న మంత్రి నరంద్ర మోద్ 
2014వ సంవతస్రంల్ అధికార 
బాధ్యతలు సీవాకరించిన న్ట్ నుంచి 
భారతదేశం పునరుతా్పదక ఇంధన 
ఉతా్పదనపై దృషిటాని కేంద్రీకరించింద. 
పునరుతా్పదక ఇంధన రంగంల్ 
పటుటా బడులపై జరిగన 3వ ప్రపంచ 
సమేముళన మరియు ప్రదర్శనను (రీ 
ఇనెవాస్టా-2020ను) ప్రారంభంచిన 
ప్రధ్న మంత్రి నరంద్ర మోద్ 
మాట్లా డుతూ, పునరుతా్పదక 
ఇంధన రంగంల్, పరా్యవరణ 
రక్షణల్ భారతదేశం చేస్్న్న 
కృషి ఎంతో ప్రశంసనీయమని 
అన్్నరు. 80 దేశాల నుంచి వచిచున 
ప్రతినిధుల నుదే్దశంచి ప్రధ్న మంత్రి 
ప్రసంగసూ్, పునరుత్పతి్ ఇంధన 
ఉతా్పదన అతి తక్్కవ వ్యవధిల్నే 
మెగావాటలా నుంచి గగావాటలా సాథి యికి 
పరగడం హర్షదాయకమని అన్్నరు.  
‘ఒకే సూరు్యడు, ఒకే ప్రపంచం, ఒకే 

గ్రిడ్’ అన్న నిన్దం వాస్వ రూపం 
దాలచుబోతున్నదని చపా్పరు. 

 ఇంధన విపలావం కోసం 
గత ఆరళలాల్  దేశం ఎంతో 
దూరం పయనించిందన్్నరు. 
పునరుతా్పదక ఇంధన ఉత్పతి్ 
సామరథియుం విష్యంల్ భారతదేశం 
ప్రపంచంల్నే 4వ అతిపద్ద 
దేశంగా ఆవిరభువించిందని, ఇపుడు 
మరింత వేగంగా పురోగమిస్ందని 
అన్్నరు. భారతదేశంల్ ప్రస్్తం 
పునరుతా్పదక ఇంధన ఉత్పతి్ 
సామరథియుం 136 గగావాటులా గా 
ఉందని, మొత్ం సామరథియుంల్ ఇద 
36 శాతమని ప్రధ్ని అన్్నరు. 

వికససు్తన్న రెంగెం 
l	2020 అకోటా బరు వరకూ మొత్ం 

విదు్యత్ ఉత్పతి్  3,73,436 
మెగావాటులా  కాగా, అందుల్ 
పునరుతా్పదక ఇంధనం వాట్ 
89,636 మెగావాటులా . 2022 న్ట్కి 
175 గగావాటులా , 2030 న్ట్కి 
450 గగావాటులా  ఉత్పతి్ చేయాలన్న 
లక్ష్యని్న ప్రభుతవాం నిర్దశంచుక్ంద. 
(ఒక గగావాట్ అంటే వెయి్య 
మెగావాటులా , అంటే వంద కోటలా వాటులా )

l	గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్రప్రదేశ్, 
రాజసాథి న్, తమిళన్డు, హిమాచల్ 
ప్రదేశ్ వంట్ రాష్ట్ర లు సౌరశకి్ 
విపలావంల్ ఎంతో సంఘట్తంగా 
పని చేస్్న్్నయి. అందువలలా 
పునరుతా్పదక ఇంధన రంగంల్ 
ఆ రాష్ట్ర లు అగ్రశ్రేణిల్ సాగే 
అవకాశాలున్్నయి.

l	ఇతర విదు్యత్ వనరులైన పవన, 
జీవాధ్ర, జల విదు్యత్ ఉత్పతి్పై 

వ్త్వరణెంలో ప్రతికూలమైన మారు్పలతో ప్రపెంచమెంత్ తీవ్రమైన సవ్లున్ ఎదుర్్కెంటున్న 
తరుణెంలో ప్రసు్తతెం పునరుత్్పదక  ఇెంధనెంపై దృషి్టని కేెంద్రీకర్ెంచడెం తక్ణావసరెం. ఈ సవ్లున్ 
స్్కర్ెంచిన భారతదేశెం, గత ఆరళ్లలో  పునరుత్్పదక ఇెంధన సామరథిష్ని్న ఏకెంగా రెండున్నర రటు్ల 

పెెంచుకుెంది. రన్న్నకాలెంలో ఈ సామరథిష్ెం మర్ెంత పెరగబోతోెంది.
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ప్రభుతావానికి ఉన్న చిత్శుద్ధని 
పరిశీలంచినపుడు ప్రభుతవాం 2035ల్గా 
తన లక్ష్యని్న సాధించే సూచనలు 
కనిపిస్్న్్నయి.

l	మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంల్ని రవా ప్రాంతంల్ని 
15 వందల హెకాటా రలాల్ 750 మెగావాటలా 
సామరథియుంతో కూడన అధున్తన భారీ 
సౌర విదు్యత్ ప్రాజెక్టాను ఇటీవలే 
ప్రారంభంచారు. వాతావరణంల్కి కార్న్ 
డయాక్ెస్డ్ విడుదల ఆగపోవడానికి ఇద 
దోహదపడుతుంద. ఇద 2.60 కోటలా చటులా  
న్టడంతో ద్టైన ప్రయోజన్ని్న మనక్ 
చేకూరుచుతుంద. 

l	అంతరాజీ తీయ సౌరశకి్ కూటమి 
కార్యక్రమంపై భారతదేశం చొరవ 
తీస్కోవడం చప్పుకోదగన పరిణామం. 
జ్తీయ సౌరశక్ి కార్యక్రమం ప్రకారం, 
సౌరశకి్ ఉత్పతి్ల్ దేశం 2030ల్గా 
సావావలంబన సాధించాలస్ ఉంద. అందుకే 
సౌరశకి్ ఉపరకరణాల ఉత్పతి్పై పూరి్గా 
దృషిటాని కేంద్రీకరించారు.  

ప్ర్స్ ఒప్పెందెం..
భారత్ విజయెం
వాతావరణంల్ ప్రతికూలమైన మారు్పలను 

నియంత్రించి, ప్రతికూల ప్రభావశీలతను 
తగగీంచడంల్ 2015వ సంవతస్రపు  పారిస్ 
ఒప్పందం కీలకపాత్ర పోషించింద. ఈ 
ఒప్పందం ప్రకారం, ఈ శతాబ్దంల్ ఉష్్ణ గ్రతల 
పరుగుదలను 2 డగ్రీల సెలస్యస్ లేదా కనీసం 
1.5 డగ్రీల సెలస్యస్ వరకూ అదుపు చేయడానికి 
ప్రపంచంల్ని 179 దేశాలు కటుటా బడాడా యి. 
వాతావరణ పారదర్శక నివేదక ప్రకారం పారిస్ 
ఒప్పందం ప్రకారం నిర్దశత లక్షష్ సాధనల్ 20 
దేశాల కూటమిల్ ఒక్క భారతదేశమే విజయం 
సాధించింద. పరా్యవరణ రక్షణతోపాటుగా, 
పునరుతా్పదక ఇంధన ఉతా్పదన లక్షష్ సాధనల్ 
భారతదేశం కృషిని ఇద ప్రతిఫలస్ంద.  

ప్రధ్న మంత్రి-కిసాన్ ఊరాజీ  స్రక్ష ఏవం ఉతాథి న్ మహాభయాన్(పిఎం-క్స్మ్). 
వ్యవసాయ రంగాని్న అధున్తన సాంకేతిక పరిజ్ఞా నంతో అనుసంధ్నించడానికి 
ఈ పథకం ఒక కీలక సాధనం రైతుల జీవితాలను స్సంపంన్నం చేయాలన్న ప్రధ్న 
లక్షష్ంతో ఈ పథకం రూపుదదు్ద క్ంద.  పునరుతా్పదక ఇంధన వనరులను సమరథి 
వినియోగానికి, దేశవా్యప్ంగా బలమైన సౌరశకి్ ప్రణాళికను తయారుచేయాలన్న 
సంకలఫూంతో ఈ పథకాని్న రూపొందంచారు. భారతదేశం ప్రధ్నంగా వ్యవసాయ 
ఆధ్రిత ఆరిథికవ్యవసథి కలగన దేశం. 

రైతులు చాలా కాలంగా సేద్యపునీట్ కోసం సంప్రదాయబద్ధమైన జలవిదు్యతు్, 
థరముల్ విదు్యత్ వినియోగానికి మాత్రమే అలవాటు పడాడా రు. అయిత నీట్ కొరతతో 
సేదా్యనికి నీరు అందకపోవడం కొనే్నళ్లాగా దగుబడకి ఆటంకంగా మారుతోంద. 
అయిత, 2022కలాలా  రైతుల ఆదాయాని్న రట్టాంపు చేయాలన్న లక్షష్ంతో ప్రభుతవాం 
2019 ఫిబ్రవరిల్ పిఎం-క్స్మ్ పథకాని్న ప్రకట్ంచింద. 2018-19 సంవతస్రపు 
కేంద్ర బడెజీట్ ల్ ఈ పథకాని్న తీస్క్వచాచురు.

వరా్ష భావం, తగన సేద్యపునీట్ సదుపాయ ల్పం కారణంగా, పదే పదే 
పంటనష్టాం జరిగేద. పిఎం-క్స్మ్ పథకం ప్రకటనతో రైతులు సౌరశకి్ పంపులను 
ఏరా్పటుచేస్క్ని సేద్యపునీట్ సదుపాయం పొందగలుగుతున్్నరు. తమ పొలాల్లా నే 
సౌరశకి్ ఫలకాలు ఏరా్పటు చేస్కోవడం దావారా వారు విదు్యదుతా్పదన చేయవచుచు. 
అదనపు విదు్యతు్ను విదు్యత్ పంపిణీ సంసథిలక్ విక్రయించుకోవచుచు. 2022కలాలా  
25,750 మెగావాటలా సౌరశకి్ ఉతా్పదనను లక్షష్ంగా పటుటా క్న్నందున గ్రామాలక్ 
నిరాటంకంగా విదు్యత్ సరఫరా చేయవచుచు. నిర్దశంచుక్న్న లక్షష్ం మేరక్, 
2022కలాలా  మూడు కోటలా సేద్యపునీట్ పంపులను సౌరశకి్తోనే నడపించే అవకాశం 
ఉంద. ఈ పథకం అమలుక్ లక్ష 40 వేల కోటలా రూపాయలు వ్యయమవుతుంద. 
కేంద్ర ప్రభుతవాం,.. వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుతావాలు చరి రూ. 48,000 కోటలా చొప్పున ఖరుచు 
చేసా్యి. సౌరశకి్ పంపు విలువల్ పద శాతం రైతులు భరించవలసి ఉంటుంద. 
దాదాపు రూ. 34,422 కోటలాను బా్యంక్ రుణాల దావారా క్స్మ్ పథకం కోసం 
మంజూరు చేసా్రు. 

ప్రాధాన్యతాకార్యక్రమం:మరింతగొపపా
సౌరశక్ ్తప్రణాళికకోసంపిఎం-కుసుమ్
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ఈపథకంరతైులకురండురకాలుగాప్రయోజనాలుచేకూరుచేతుంద్.మొదటద్...వారిసేద్యపునీట
కోసంఉచితంగావిదు్యత్అంద్సు్త ంద్.రండవద్...వారుఅదనంగావిదు్యతు్త ఉతపాతి్తచేసివితు్యత్గ్రిడ్కు

పంపించుకోవచుచే.తద్్వరావారుఅదనంగాకొంతడబ్్ఆరి్జ ంచవచుచే.

“క్సుమ్”పథకంతోద్వంద్వప్ర యోజనాలు

భారీగా విదు్యత్ ఆదా.. సౌరశకి్త కారణెంగా విదు్యత్ 
పొదుపుతోప్టుగా 30,800 మెగావ్ట్ల అదనపు 
విదు్యత్ ఉత్పతి్త అవుతుెంది. సౌరశకి్త ఉపకరణాలన్ 
అమరుచుకోవడెం దా్ర రైతులు సెంతెంగా సౌరశకి్తని 
ఉత్పతి్త చేసుకోవచుచు.  

కుసుమ్పథకంప్రధానాంశాలు

30% 

30% 

30% 

10% 

ప్రయోజనాలుకేెంద్ర ప్రభుత్ెం ఇచేచు సబ్సడీ

వివిధ రష్ట్ర ప్రభుత్్లు ఇచేచు సబ్సడీ

రైతులకు బా్యెంకులు రుణెంగా ఇచేచు మొత్తెం

సౌరశకి్త ఉపకరణాలు అమరుచుకోవడెం 
కోసెం రైతులు చెలి్లెంచే మొత్తెం

రన్న్న 25 
సెంవత్సరల 

ప్టు ఒకో్క భూ 
యజమానికి 
ఎకరకు  60 

వేల న్ెంచి లక్ 
రూప్యలు 

వ్ర్షిక 
ఆదాయెం 
ఉెంటుెంది.

ఈ ప్రయోజన్లన్ మీరు పొెందవచుచు… కుసుమ్ 
యోజన కిెంద దరఖాసు్త చేసుకోవడానికి అధికార్క వెబ్.
సైట్ HTTPS://MNRE.GOV.IN/ న్ సెంప్రదిెంచి ర్జిస్టర్ 
చేసుకోవచుచు.

పథకంలోన్మూడువిభాగాలు
విభాగెం ఎ: వికేంద్రీకరించిన 10,000 మెగావాటలా విదు్యత్ గ్రిడలాను 
పునరుతా్పదక విదు్యత్ ఉతా్పదన్ కేంద్రాలతో అనుసంధ్నించడం. 
సౌరశకి్తోపాటు,  500 కిల్వాటలా నుంచి 2 మెగావాటలా మధ్య 
సామరథియుంతో ఇతర పునరుతా్పదక ఇంధన ఆధ్రిత వితు్యత్ 
పాలా ంటలాను రైతు వ్యకి్గతంగా లేదా రైతు సంఘంగా, లేదా సహకార 
సంఘాలుగా, పంచాయతీలుగా, రైతు ఉత్పతి్దారుల సంఘాలు 
(ఎఫ్.పి.ఒ.లు)గా ఏరా్పటు చేస్క్ంట్రు. కొని్న ప్రత్యక సందరాభుల్లా  
500 మెగావాటలా కంటే తక్్కవ సామరథియుంతో సౌరశకి్, తదతర 
పునరుతా్పదక ఇంధన ఆధ్రిత పాలా ంటలాను ఏరా్పటు చేస్కోవడానికి 
విదు్యత్ పంపిణీ సంసథిలక్ కూడా అనుమతి ఇవవావచుచు. 
విభాగెం బ: సౌర విదు్యత్ తో పనిచేసే 20 లక్షల వ్యవసాయ 
పంపుల ఏరా్పటు. గ్రిడ్ తో అనుసంధ్నంలేని ప్రాంతాల్లా  రైతులు 
ప్రస్్తం తమ డీజిల్ పంపుల సాథి నంల్ సొంతంగా 7.5 హార్స్ 
పవర్ (హెచ్.పి.) వరకూ సామరథియుం కలగన సౌరశకి్ పంపులను 
ఏరా్పటు చేస్కోవడానికి తగన సహాయం అందసా్రు.  7.5 హార్స్ 

పవర్ (హెచ్.పి)కి మించిన సామరథియుం కలగన పంపులను కూడా 
అనుమతించవచుచు కానీ, కేంద్ర ఆరిథిక సహాయం 7.5 హెచ్.పి  
సామరథియుం వరక్ మాత్రమే లభస్్ంద. 
విభాగెం స: గ్రిడ్ తో అనుసందానమైన 15లక్షల గ్రిడలాను 
సౌరవిదు్యత్ వ్యవసాయ పంపుల దావారా సౌరవిదు్యద్కరణ 
చేయడం. గ్రిడ్ తో అనుసంధ్నించిన వ్యవసాయ పంపులు కలగన 
రైతులక్ అవసరమైన సహాయం అందుతుంద.  
తొలదశలోడీజిల్పంపులసా్థ నంలోసౌరశక్ ్త
పంపులు
“క్స్మ్ పథకం”  తొలదశల్ డీజిల్ వినియోగంతో నడచే 
పంపులను మాత్రమే సౌరశకి్తో విదు్యద్కరించేందుక్ ఏరా్పటు 
చేశారు.  అలాంట్ 17.50 లక్షల సేద్యపునీట్ పంపులను సౌరశకి్తో 
నడపించేందుక్ ఏరా్పటులా  చేసా్రు. ఈ చర్య డీజిల్ వినియోగాని్న, 
ముడ చమురు దగుమతిని అరికడుతుంద. పరా్యవరణ రక్షణక్ 
దోహదపడుతుంద. రైతు తన బంజరు భూమిని సౌరశకి్ని 
ఉతా్పదనక్ వినియోగంచుకోవచుచు.  

రీ-ఇన్్స్్ట-2020ఇెంధన భద్రత
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రైతుల కోసం, వ్యవసాయ రంగంకోసం ప్రభుతవాం ఎన్్న 
విపలావాతముక చర్యలు తీస్క్ంటంద. గతంల్ దశాబా్ద ల 
తరబడ, ఇదవరకట్ ప్రభుతావాలు చేసిన వాగా్ద న్లపై 

రైతులు అనుమాన్లు వ్యక్ం చేసేవారు. అయిత, ఇపుడు రైతుల 
హక్్కలక్ తగన రక్షణ కలగసూ్ ప్రభుతవాం చర్యలు తీస్క్ంటంద. 
ద్నితో రైతులు మరింత ఎక్కవ ఆదాయం ఆరిజీస్్న్్నరు. తమ 
ఉత్పతు్లను ఫలాన్ మార్కట్ విక్రయించాలన్న ఒతి్డ కూడా 
ఇపుడు వారిపై లేదు. వారి ప్రయోజన్ల కోసం పరిసిథితులను 
మెరుగుదలక్ ప్రభుతవాం కృషి చేసూ్నే ఉంద. నలలాబజ్రుల్ 
యారియా విక్రయాని్న అరికటేటాందుక్ తగన చర్యలు తీస్క్ంద. 
రైతులక్ తగనంత యూరియా అందస్ంద. సావామిన్థన్ కమిష్న్ 
సిఫ్రుస్ మేరక్ కనీస మద్దతు ధరను ఒకట్న్నర రటులా  పంచాలన్న 
వాగా్ద న్ని్న కూడా ప్రభుతవాం నెరవేరిచుంద. 
పలు పథకాలు రైతులక్ అండగా నిలుస్్న్్నయి. అయిత, వారిల్ 
కొని్న అపోహలు నెలకొన్్నయి. 19వ జ్తీయ రహదారిల్ భాగంగా 
తన సొంత నియోజకవరగీమైన వారణాసి పరిధిల్ వారణాసి-
ప్రయాగ్ రాజ్ ఆరు వరుసల ప్రాజెక్టా  ప్రారంభంచిన సందరభుంగా 
నవంబరు 30న ప్రధ్ని మాట్లా డుతూ, రైతుల సంక్షేమానికే తాను 
అంకితమై ఉన్నటుటా  పునరుదా్ఘ ట్ంచారు. 
ప్రధాన మెంత్రి ప్రసెంగెం, ప్రధాన అెంశాలు:
l	 కొత్ వ్యవసాయ సంస్కరణలతో రైతులక్ కొత్ 
ప్రతా్యమా్నయాలను లభంచాయి. వారికి చటటాపరమైన రక్షణలు 
అందుబాటుల్కి వచాచుయి. అదే సమయంల్ పాత వ్యవసథి కూడా 
కొనసాగుతుంద. ఎవరైన్ పాత వ్యవసేథి కావాలనుక్ంటే వారు 
అందుల్నే కొనసాగవచుచు.
l	 గతంల్ నిర్దశంచిన మార్కట్ క్ బయట జరిగే లావాదేవీలు 
చటటావిరుద్ధం. అయిత ఇప్పుడు మాత్రం మార్కట్ బయట జరిపే 
లావాదేవీల కోసం చిన్నరైతు కూడా చటటాపరమైన చర్య తీస్క్నే 
అవకాశం ఉంద.
l	 ప్రస్్త ప్రభుతవా పనితీరు రికారుడాను పరిశీలంచినపుడు 

ప్రధ్న మంత్రి ప్రసంగం కోసం క్్య.ఆర్. కోడ్.ను సా్కన్ చేయండ.
వ్యవసాయ సంస్కరణల బలులా క్ సంబంధించి తప్పుదారి పట్టాంచే అంశాలేమిట్, 
నిజ్నిజ్లేమిట్ అన్నద న్్య ఇండయా సమాచార్ అకోటా బరు 1-15 సంచికల్ 
ప్రచురితమైంద. ఈ లంక్ దావారా ఆయా వివరాలను చదువుకోవచుచు. లంక్: 

HTTP://DAVP.NIC.IN/NIS/PDF/NIS%20ENGLISH%20 OCTOBER%20
1-15.PDF

వ్యవసాయదారుల సంక్షేమానికి సంబంధంచి రైతుల్లో అయోమయాలు 
ప్రచారం చేస్తున్న ప్రతిపక్షాలను ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ తీవ్ంగా 

విమర్శిస్తు, వార్కి దీటైన జవాబిచాచారు.  గతంల్ దశాబ్దాల తరబడి జర్గిన 
మోసం కారణంగా రైతులు అపోహలకు ల్నవుతున్్నరని అన్్నరు. “ఇపుడు 
గెంగాజలెంలా పవిత్రమైన ఉదేదిశాలతో ప్రభుత్ కృషి కొనసాగుతోెంది.” 

అన్్నరు.

సత్యం దానంతట అదే తెలుస్్ంద.
l	 2014వ సంవతస్రానికి ఐదేళలా కిందట.. దాదాపు రూ. 6.5 
కోటలా విలువైన పప్పు దనుస్లను రైతుల నుంచి సేకరించారు. 
ఇపుడు, అంటే ఆ తరావాత ఐదేళలా కాలంల్ రూ. 49,000 కోటలా 
రూపాయల పప్పు దనుస్ల సేకరణ జరిగంద. అంటే, సేకరణల్ 
75 రటలా పరుగుదల నమోదైంద.
l	 2014కి ఐదేళలా కిందట 2 లక్షల కోటలా రూపాయల విలువైన 
ధ్న్యం కొనుగోలు జరిగంద. ఇపుడు,..ఆ తరావాత ఐదేళలాల్ మేం 
5 లక్షల కోటలా రూపాయల విలువైన ధ్న్్యని్న మించి కొనుగోలు 
చేశాం. ఇద, దాదాపు రండున్న రటలా సొముముతో సమానం.
l	 మార్కట్ ల ఆధునికీకరణ కోసం ప్రభుతవాం కోట్లా ద 
రూపాయలు ఖరుచు చేస్ంద. మార్కట్ ల వ్యవసథిను, కనీస మద్దతు 
ధరను తొలగంచేదే నిజమైత ప్రభుతవాం అదే మార్కట్ లపై అంత 
భారీగా ఎందుక్ ఖరుచు చేస్్ంద?
l	 దేశంల్ని పద కోటలా రైతు క్టుంబాల బా్యంక్ ఖాతాల్లా కి 
నేరుగా సహాయం అందుతోంద. ఇప్పట్వరకూ దాదాపు లక్ష కోటలా 
రూపాయలు రైతుల ఖాతాలక్ చేరింద. 
l	 రైతు క్టుంబాల ఇబ్ందులను, బాధలను కూడా 
ప్రభుతవాం పరిష్్కరిస్ంద. ఈ రోజున వ్యవసాయ సంస్కరణలను 
అనుమానించే రైతులు కూడా భవిష్్యతు్ల్ ఈ సంస్కరణలతోనే 
లాభపడతారని. ఆదాయాని్న కూడా పంచుక్ంట్రని ప్రధ్న 
మంత్రి ఆతమువిశావాసాని్న వ్యక్ం చేశారు.   

మౌలిక సదుప్యాలువ్రణాస ప్రాజెక్్ట 

రతైులకుసాధికారత
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నూతనవ్యవసాయచటా్ట లు..రతైులకు
విసతృతమైెనమార్కట్,మెరుగనైధరలు

l	వ్యవసాయ ఉత్పతు్ల మార్కట్ కమిటీ ఆధవార్యంల్ని మార్కట్ ల్ కాక్ండా ఇతర చోటలా పంటలను అమిముత ఇక మార్కట్ లు పని చేయవు.
l	వ్యవసాయ ఉత్పతు్ల మార్కట్ంగ్ కమిటీ (ఎ.పి.ఎం.సి)ల  ఆధవార్యంల్ పనిచేసే ఇ-న్మ్ (e-NAM) వంట్ పోరటాల్స్ భవిష్్యతు్ ఏమిట్ ?  

అపోహలు:కనీసమద్దతుధర(ఎం.ఎస్.పి)పైపంటలసేకరించడంన్లచిపోతుంద్.

వాస్తవాలు:కనీసమద్దతుధర(ఎం.ఎస్.పి)పైవ్యవసాయఉతపాతు్త లసేకరణఎపపాటలా
కొనసాగుతుంద్,రతైులుతమఉతపాతు్త లనుఎం.ఎస్.పిధరలకేవిక్రయించుకోవచుచే.

ప్రధ్న మంత్రి నరంద్ర మోద్ కేంద్ర ప్రభుతావాధినేతగా ఢిల్లాల్ 
అధికారం పగాగీ లు చేపట్టాన న్ట్ నుంచి, వ్యవసాయ రంగాని్న 

సంస్కరించడం, రైతుల ఆదాయాని్న పంపొందంచడం ప్రభుతవాం 
ప్రాధ్న్యతగా మారింద.  రైతుల సిథితిగతులను మెరుగుదల కోసం 
గత ఆరళలా కాలంల్ అనేక చర్యలు తీస్క్న్్నరు. 2022 కలాలా  రైతుల 
ఆదాయం రట్టాంపు చేయడానికి ప్రభుతవాం కటుటా బడ ఉంద. బహుముఖ 
మారాగీ లను రైతులక్ అందుబాటుల్కి తెచేచుందుక్,  ముందస్్ కాంట్రాక్టా  
ఒప్పందాలు, తదతర అంశాల్లా  రైతుల కోసం ఒక చటటాబద్ధమైన వ్యవసథి 
ఏరా్పటుక్ పారలామెంటు గత సెపటాంబరుల్ 3 చట్టా లను తీస్క్వచిచుంద. 
రైతు ఉత్పతు్ల వా్యపారం, వాణిజ్య (రక్షణ, సదుపాయాల కల్పన) 
చటటాం; ధరల హామీ, వ్యవసాయ సేవలక్ సంబంధించిన రైతుల 
(సాధికారత, రక్షణ) ఒప్పంద చటటాం;  నితా్యవసర సరక్ల (సవరణ) 
చటటాం.. వంట్ చట్టా లను పారలామెంటు ఆమోదంచింద.

l	మార్కట్ ల కార్యకలాపాలు ఆగవు. గతంల్ లాగానే వా్యపారం 
కొనసాగుతుంద. మార్కట్ ల్లా నే కాక్ండా అదనంగా ఇతర 
ప్రాంతాల్లా  కూడా తమ ఉత్పతు్లను విక్రయించుక్నే 
ప్రతా్యమా్నయం కూడా రైతుల చేతుల్లా  ఉంటుంద. 

l	ఇ-న్మ్(e-NAM) దావారా వా్యపార లావాదేవీలు 
కొనసాగుతాయి.

l	పంటల ప్రాసెసింగ్ సంసథిలు, టక్ వా్యపారులు, మధ్యవరు్లు, 
భారీ రిటెయిలంగ్ సంసథిలు, ఎగుమతిదారలాతో కార్యకలాపాలు 
సాగంచడానికి రైతులక్ కూడా సాధికారత లభస్్ంద. 

l	పంటలు వేయడానికి ముందుగానే రైతులక్ ధరలపై పూచీ 
ఉంటుంద. మార్కట్ ల్ ఎక్్కవ ధర ఉన్నపుడు సదరు ధరకే, 
అంటే కనీస ధర కంటే ఎక్్కవక్ పంటను విక్రయించుక్నే 

రై తులక్స్ధకారతకలి్పంచడానికేప్ర భ్త్వం
ప్్ర ధాన్యమిస్్ వస్ ంది.2020సెపటి ంబరునెలలో
ప్ర్ల మంటుఆమోదించినవ్యవస్యచట్టి లు,
2022కలా్ల రై తులఆద్యంరటిటి ంపుచేయాలన్న
ప్ర భ్త్వచిత్ శుదిధి నితెలియజేసు్ నా్నయి.

రైతులకు సాధికారత కల్పనవ్యవసాయెం
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నూతనవ్యవసాయచటా్ట లు..రతైులకు
విసతృతమైెనమార్కట్,మెరుగనైధరలు

l	కొత్ వ్యవసథి రైతులక్ సమస్యగా పరిణమించవచుచు.
l	లావాదేవీల్ వివాదం తలెతి్నపుడు భారీ కంపనీలకే సానుకూలత   

 ఉంటుంద.

l కొనుగోలు చేసే వినియోగదారుడు నేరుగా వ్యవసాయ క్షేత్రం నుంచి 
ఉత్పతి్ని ఎంపిక చేస్కోవడానికి వీలుంటుంద. 
l వివాదం తలెతి్న పక్షంల్, పదే పదే కోరుటాక్ వెళలావలసిన అవసరం ఉండదు. 
వివాదాల పరిష్్కరానికి తగన యంత్ంగం సాథి నికంగానే అందుబాటుల్ 
ఉంటుంద.
l రైతుల భూమిపై విక్రయం, ల్జు, తనఖా వంట్ కార్యకలాపాలను ఇద 
అరికడుతుంద.
l కాంట్రాక్టా క్దురుచుక్న్న వారి నుంచి అడావాన్స్ మొత్ం అందని పక్షంల్ 
అలాంట్ ఒప్పందాల నుంచి రైతులు ఎప్పుడైన్ ఉపసంహరించుకోవచుచు. 
l కాంట్రాక్టా వ్యవసాయం అన్నద కొని్న ప్రత్యకమైన ఉత్పతు్లక్ మాత్రమే 
పరిమితం. కొని్న కాలవ్యవధులక్ మాత్రమే వరి్స్్ంద.  

వాస్తవాలు: కాంట్రాక్్ట పదధితిలో రతైులకు పూరి్త
అధికారంఉంట్ంద్.తాముపండించినఉతపాతి్తక్తమకు
నచిచేనధరనుఖరారుచేసుకునేఅవకాశంఉంట్ంద్.
మూడురోజులోలో గానేవారిక్సొము్మముడుతుంద్.

హక్్క రైతులక్ ఉంటుంద. 
l	మార్కట్ ల్ ధరపరంగా అనిశచుతి తదతర 

ఇబ్ందులు ఇక రైతుక్ ఉండవు. అద రైతు 
నుంచి సా్పనస్ర్ క్ బదల్ అవుతుంద.

l	రైతులక్ మార్కట్ంగ్ ఖరుచు తగగీపోయి, ఆదాయం 
పరుగుతుంద. 

l	వివాదాల పరిష్్కరానికి స్పష్టామైన కాలపరిమితితో 
కూడన పట్ష్టామైన యంత్ంగం ఏరా్పటు 
చేశారు. 

l	వ్యవసాయ రంగంల్ పరిశోధనక్, న్తన 
సాంకేతిక పరిజ్ఞా న్న వినియోగానికి మరింత 
ఎక్్కవ ప్రాధ్న్యం.

అపోహలు: కాంట్రాక్్ట వ్యవసాయంలో రతైులు
తీవ్రమైెన ఒతి్తడిక్ గురవుతారు. ధరల విషయంలో
న్ర్ణయంతీసుకోలేన్సి్థతిఏరపాడుతుంద్.

2014-2020 కాలంలో గణనీయంగా పరిగిన
కనీసమదధితుధర
l	ఎం.ఎస్. సావామిన్థన్ అధ్యక్షతల్ని జ్తీయ 

వ్యవసాయధ్రుల కమిష్న్ సిఫ్రుస్ల ప్రకారం, ఉత్పతి్కోసం 
రైతుక్ ఖరచుయిన మొతా్నికి ఒకట్న్నర రటలాక్ సమానంగా 
కనీస మద్దతు ధర (ఎమ్.ఎస్.పి) ఉండేలా పలు వ్యవసాయ 
ఉత్పతు్ల కనీస ధరను పంచారు.

l	ధ్న్యం ఎమ్.ఎస్.పి ని ప్రభుతవాం గత ఐదేళలాల్ 2.4 రటులా  
పంచింద. ధ్న్యంపై రైతులక్ వాస్వంగా చలలాంచిన మొత్ం 
రూ.4.95 లక్షల కోటులా . అంతక్ ముందు ఐదేళలాల్ చలలాంచింద 
రూ. 2.06 లక్షల కోటులా  మాత్రమే.  

l	పప్పు దనుస్ల ఎమ్.ఎస్.పి హెచిచుంపు గరిష్్ సాథి యిల్ 75 
రటులా  ఉంద. గత ఐదేళలాల్ ఏకంగా రూ. 49,000 కోటులా  
చలలాంచారు. 2009-15 కాలంతో పోలుచుక్ంటే ఇద భారీ 
మొత్ం. అప్పటలా   రూ. 645 కోటులా  మాత్రమే చలలాంచారు.

l	గత ఐదేళలాల్ గోధుమలక్గాను రైతులక్ చలలాంచిన ఎమ్.
ఎస్.పి. 1.77 రటులా  పరిగ, రూ. 2.97 లక్షల కోటలాక్ చేరింద.  
2019-14 కాలంల్ చలలాంచిన మొత్ం రూ. 1.68 లక్షల 
కోటులా గా ఉంద. 

l	గత ఐదేళలాల్ న్నెగంజలు, కొబ్రి క్రిడీలక్ చలలాంచిన 
ఎమ్.ఎస్.పి పద రటులా  పరిగంద. ఈ రండు ఉత్పతు్లక్ గాను 
వాస్వంగా చలలాంచిన ఎమ్.ఎస్.పి  మొత్ం రూ. 25 వేల 
కోటులా . 2019-14 కాలంల్ చలలాంచిన మొత్ం రూ. 2,460 
కోటులా  మాత్రమే

l	ఇక 2020వ సంవతస్రం రబీ సీజన్ ల్ 382 లక్షల టను్నల 
ఆహార ధ్న్్యలను ప్రభుతవా అధీకృత ఏజెనీస్లు సేకరించాయి. 
ఇద గతంల్ ఎప్పుడూ జరగని రికారుడా  సాథి యి సేకరణ.

అెంతర్ రష్ట్ర వ్ణజా్యనికి, రష్ట్రెంలో వివిధ ప్రాెంత్ల మధ్య 
వ్ణజా్యనికి ఎలాెంటి అడ్ెంకులు లేని ప్రోత్్సహెం లభసు్తెంది. 

సెంబెంధిత రష్ట్రాల వ్యవసాయ ఉత్పతు్తల మార్కటిెంగ్ 
చటా్టలు నోటిఫై చేసన మార్కట్ల పర్ధి దాటి చేసే వ్ణజా్యనికి 

కూడా తగిన ప్రోత్్సహెం ఉెంటుెంది.

పరిగినకనీసమదధితుధర
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గురున్నక్ జయెంతి 2020
ప్రకాశోత్సవ్

కొనే్నళలాపాటు సాగన ఎడతెగని కృషితో శ్రీ కరా్ర్ పూర్ సాహిబ్ 
కారిడార్ ను భక్్ల కోసం తిరిగ తెరిపించడంల్ ప్రభుతవాం 
సఫల్కృతమైంద. గురున్నక్ దేవ్ జీ 550వ జయంతి సందరభుంగా 

2019 నవంబర్ ల్ కరా్ర్ పూర్ సాహిబ్ కారిడార్ తిరిగ ప్రారంభమైంద. 
పంజ్బ్ రాష్ట్రం, గురుదాస్ పూర్ జిలాలా ల్ని డేరా బాబా న్నక్ క్, పాకిసా్న్ 
కరా్ర్ పూర్ ల్ని గురుదావారా శ్రీ కరా్ర్ పూర్ క్ మధ్యల్ కరా్ర్ పూర్ సాహిబ్ 
కారిడార్ ఉంద. 
l ద్నికోసం ప్రభుతవాం రూ. 120 కోటులా  కేట్యించింద.
l యాత్రిక్లు భారతదేశం వైపు నుంచి ఏడాద పొడవున్ పాకిసా్న్ ల్కి 

ప్రవేశంచేందుక్, పాకిసా్న్ ల్ని కరా్ర్ పూర్ సాహిబ్ సందర్శనక్ ఇద 
దోహదపడంద.

l ఈ కారిడార్ ల్ ప్రయాణిక్ల కోసం ఒక టెరిమునల్ తో సహా అధున్తనమైన 
మౌలక సదుపాయాలు అందుబాటుల్కి వచాచుయి. రోజూ 15 వేల మంద 
యాత్రిక్లక్ వసతి కల్పంచేలా ఈ టెరిమునల్ నిరిముంచారు. 

సకు్క యువతకు సాధికారత 
l 2014కి ముందు 18 లక్షల మంద సిక్్క విదా్యరుథిలక్ మాత్రమే ఉపకార 

వేతన్లు అందంచారు. అయిత, 31 లక్షల మంద సిక్్క విదా్యరుథిలక్ ప్రీ/
పోస్టా మెట్రిక్ సా్కలర్ షిప్పులు, మెట్రిక్, మెరిట్ కమ్ మీన్ సా్కలర్ షిప్పులు 

‘‘గురున్నక్ దేవ్ జీ ప్రభావెం ప్రపెంచ వ్్యప్తెంగా 

ప్రసుఫెటెంగా కనిపిసు్తెంది. వ్ెంకూవర్ న్ెంచి వెలి్లెంగ్టన్ 

వరకూ, సెంగపూర్ న్ెంచి దక్షిణాఫ్రికా వరకు, అని్న 

చోటా్ల ఆయన సెందేశాలు వినిపిసా్తయి. –“సేవక్ 

కో సేవ్ బన్ ఆయీ” అెంట్ గురుగ్రెంథ సాహబ్ 

పేర్్కెంటెంది. అెంటే, సేవక్ లేదా సేవకుడి విధి 

సేవలెందిెంచడమే.. అని అరథిెం. గత కొనే్నళ్లలో అనేక 

ముఖ్య ప్రాెంత్లో్ల సేవక్ లాగా సేవలెందిెంచే అవకాశెం 

మనకు లభెంచిెంది. న్కు గురుసాహబ్ ప్రతే్యక 

ఆశీర్దాలు ఉన్్నయని భావిసా్తన్. ఎెందుకెంటే,  

తన పనిలో అతి సని్నహతెంగా మెలిగే అవకాశెం 

ఆయన న్కు ప్రసాదిెంచారు.”

నరెంద్ర మోదీ, ప్రధాన మెంత్రి

దశాబ్దాల తరబడి మూసుకుపోయిన కర్తార్ పూర్ సాహిబ్ కారిడార్ ను తిరిగి తెరిపించడం మొదలుకొని, 
శ్రీ గురునానక్ దేవ్ జీ 550వ జయంతి ఉత్సవాలు ప్రపంచ వాయాపతాంగా ఘనంగా నిర్వహించడం వరకూ.. ఇలా 
అనిని విధాలా సికుకుల హోదాను తిరిగి పరిపుష్ం చేయడానికి, ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ, ఆయన ప్రభుత్వం 
ఎంతో కృషి చేసింది. సికుకుల సంక్షేమం లక్ష్ంగా గత ఆరళ్లలో అనేక సంసాధాగత చరయాలు కూడా తీసుకునానిరు.

సికు్కలతోప్రతే్యకఅనుబంధం
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అందంచేందుక్ నరంద్ర మోద్ ప్రభుతవాం చర్యలు తీస్క్ంద.  
l సావావలంబన కోసం రూపొందంచిన పలు పథకాలను ఇపుడు 10 

లక్షల మంద సిక్్క యువక్లక్ వరి్ంపజేస్్న్్నరు. హునర్ 
హాట్, గరీబ్ నవాజ్ ఉపాధి పథకం, సీఖో అవుర్ కామావో, నయీ 
మంజిల్ వంట్ పథకాల దావారా వారు ఉపాధి అవకాశాలను 
పొందుతున్్నరు.  

l వెనుకబడన ప్రాంతాల కోసం నిర్దశంచిన పి.ఎమ్ జన వికాస్ 
కార్యక్రమం వంట్ సామాజిక మౌలక సదుపాయాల నిరాముణ 
పథకాలను సిక్్కలు ప్రాబల్యం ఎక్్కవగా ఉన్న ప్రాంతాల్లా  

అమలు చేస్్న్్నరు. 
l  గురున్నక్ దేవ్ జీ బోధనలపై పరిశోధనక్ ప్రోతాస్హం: అమృత్ 

సర్, గురున్నక్ దేవ్ విశవావిదా్యలయంల్ జ్తీయ మతాంతర 
అధ్యయన సంసథిను ఏరా్పటు చేస్్న్్నరు. సౌభ్రాతృతావాని్న, 
భన్నసంస్కకృతులపై అధ్యయన్ని్న ప్రోతస్హించేందుక్ ఈ 
సంసథిను నెలకొలు్పతున్్నరు.  ఇందుకోసం రూ. 67 కోటులా  
మంజూరయా్యయి. యునైటెడ్ కింగ్ డమ్, కెనడా ల్ని ఒకో్క 
విశవావిదా్యలయంల్ గురున్నక్ దేవ్ జీ అధ్యయన పీఠాలు 
ఏరా్పటు చేశారు.   

సకు్కల వ్రసత్్ని్న ప్రపెంచానికి 
తెలియజెప్పడెం
l సవాదేశ్ దర్శన్ పథకం కింద, ఆనంద్ పూర్ సాహిబ్-ఫతగఢ్ 

సాహిబ్ చంకౌర్ సాహిబ్-ఫిరోజ్ పూర్-అమృత్ సర్ ఖట్కర్ 
కలాన్-కలానౌర్-పాట్యాలా వారసతవా ప్రాంతాలతో ఒక 
పరా్యటక వలయం అభవృద్ధకి పరా్యటక మంత్రితవా శాఖ 
ఆమోదం తెలపింద.  

l అమృత్ సర్, న్ందేడ్ మధ్య ఒక ప్రత్యక విమాన సరీవాస్ 
ప్రారంభంచారు. 

1984 అల్లర్ల బాధితులకు న్్యయెం  
l  1984ల్ జరిగన అలలారలాల్ బాధితులైన సిక్్కలు దాదాపు 3 

దశాబా్ద లక్ పైగా న్్యయానికి న్చుకోలేదు. సిక్్కలక్ తగన 
న్్యయం చేసా్మని ప్రభుతవాం హామీ ఇచిచుంద. 1984వ 
సంవతస్రపు  సిక్్కల వ్యతిరక అలలారలా కేస్లపై విచారణా పరిధిని 
ప్రభుతవాం విస్రించింద. అని్న కేస్ల్లా న్ విచారణను తిరిగ 
ప్రారంభంచి, విచారణ ప్రక్రియను పూరి్ చేయించి, నిందతులక్ 
న్్యయం దకే్కలా చేయడానికి ప్రత్యక దరా్యపు్ బృందానికి (సిట్ 
క్) తగన అధికారం ఇచిచుంద.  

l  నేరారోపణలపై విచారణ: మరింత ల్తైన విచారణ కోసం 80 
నేరారోపణ కేస్లను సిట్ తిరిగ తెరిపించింద.  సిట్ ఏరా్పటైన 
3 నెలల్లా గానే పద్దపద్ద రాజకీయ న్యక్లపై నేర నిరా్ధ రణ 
ప్రక్రియను పూరి్ చేయడానికి చర్యలు తీస్క్న్్నరు. 

l  దేశవా్యప్ంగా బాధితులక్ నష్టాపరిహారం: 1984 అలలారలా 
బాధితుల క్టుంబ సభు్యలక్ రూ. 5 లక్షల చొప్పున అదనపు 
మొత్ం అందజేశారు. సిక్్క వ్యతిరక అలలారలా కారణంగా దేశంల్ని 
వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పంజ్బ్ రాష్ట్ర నికి వలసపోయిన కనీసం 
1,020 బాధిత క్టుంబాలక్ కేంద్ర ప్రాయోజిత పునరావాస 
పథకం కింద రూ. 2 లక్షల చొప్పున అందంచారు.   

వివిధ చర్యల దా్ర సకు్కల డిమాెండ్లన్ 

న్రవేరచుడెం
l  బలవంతపు మతమారి్పడులు, ఉగ్రవాద చర్యలు, ఇతర 

దుశచుర్యల కారణంగా ఆఫ్ఘనిసా్న్, పాకిసా్న్ నుంచి వచిచున 
సిక్్క శరణారుథిలక్ పౌరసతావాని్న మంజూరు చేశారు. పౌరసతవా 
సవరణ చటటాం దావారా వారికి పౌర హోదా కల్పంచారు.

l  370 ఆరిటాకల్ రదు్ద  చేయడం దావారా జముము కాశీముర్ ల్ని సిక్్క 
మైన్రిటీలక్ సమాన హక్్కలు అందంచారు; అలాగే, 1947వ 
సంవతస్రపు పశచుమ పాకిసా్న్ సిక్్క శరణారుథిలక్ నివాస 
ధ్రువీకరణ సరిటాఫికెటులా  కూడా జ్రీ చేస్్న్్నరు. 

l  శరోమణి గురుదావారా ప్రబంధక్ కమిటీ ఎని్నకల్లా  పాల్గీ నడానికి 
సంబందంచి స్ద్ర్ఘకాలంగా ఉన్న డమాండ్ పరిష్్కరం కోసం 
2016వ సంవతస్రపు సిక్్క గురుదావారా (సవరణ) చట్టా ని్న 
మరోసారి సవరించారు.  

l ‘బాలా క్ లస్టా’ క్దంపు: అమెరికా, యునైటెడ్ కింగ్ డమ్, కెనడా 
తదతర దేశాల్లా  నివాసం ఉండే పలువురు సిక్్కలు నిషిద్ధ 
జ్బతా (బాలా క్ లస్టా)ల్న్, కేంద్ర ప్రతికూల వ్యక్్ల జ్బతాల్ 
కొనసాగుతూ వచాచురు. దాదాపు 314 మందతో కూడన జ్బతాను 
ప్రభుతవాం భారీగా క్దంచి, వారి సంఖ్యను రండుక్ చేరిచుంద. 
ఈ చర్యతో వారు తమ క్టుంబ సభు్యలను కలుస్కోవడానికి, 
భారతీయ వీసాను, విదేశాల్లా  భారతీయ పౌరసతవాం కారుడాను 
(ఒ.సి.ఐ కారుడాను) పొందడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంద.    

l  జలయన్ వాలా బాగ్ సామురకం: అమరవీరుల ప్రాణ తా్యగాలక్ 
గౌరవిసూ్ వారికి నివాళ్లరి్పంచేందుక్ జలయన్ వాలా బాగ్ ల్ 
జ్తీయ సామురక నిరాముణం కోసం 2019వ సంవతస్రపు జలయన్ 
వాలాబాగ్ జ్తీయ సామురక చిహ్నం (సవరణ) బలులా ను ప్రభుతవాం 
తీస్క్వచిచుంద.   
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సి్థరంగాకోలుకుంట్నని

ఆరి్థకవ్యవస్థ
2020-21 రెండో త్రైమాసక ఫలిత్లు సాన్కూలెంగా 

కోలుకుెంటున్న దృశా్యని్న ఆవిష్కర్ెంచటెంతో భారత్ పురోగతి 
విజయ గాధ వచేచు అర్థిక సెంవత్సర ఆరెంభెం న్టికి గాడిలో 

పడబోతోెంది. ఆర్థిక వ్యవసథి కోలుకునే తీరు V ఆకారపు చిత్రపటెంలా 
ఉెంటుెందని గణాెంకాలు చెబుతున్్నయి.

ఆర్థిక వ్యవసథిముఖచిత్ర కథనెం 



ఎన్నడూ ఎరగని మహమామురి సంక్షోభం 
ప్రపంచమంతట్ జీవితాలను, ఉదో్యగాలను, ఆరిథిక 
వ్యవసథిలను అతలాక్తలం చేసింద. ఈ ప్రభావానికి 
భారత్ మినహాయింపేమీకాదు. కాకపోత, ప్రత్యకంగా 
కనిపించిందలాలా  ఈ తొమిముద నెలల కాలంల్ 
ప్రభుతవాం, ప్రజలు, ఆరిథికవ్యవసథి ప్రతిస్పందంచిన 
తీరు మాత్రమే. 

స్పందంచే గుణమున్న ప్రభుతవాం, భారత ప్రజల 
సవాభావం, కోలుక్నే సవాభావమున్న ఆరిథిక వ్యవసథి  
అనీ్న కలసి మహమామురి పీడత దేశం దశలవారీగా 
కోలుకోవట్నికి దోహదం చేశాయి. ప్రధ్ని నరంద్ర 
మోద్ న్యకతవాంల్ని కేంద్ర ప్రభుతవాం ఆతము నిరభుర్ 
పాకేజ్ ప్రకట్ంచి, కరోన్ సృషిటాంచిన దారుణం నుంచి 
ఆరిథిక వ్యవసథిను కాపాడుతూ సావావలంబన సాధన 
లక్షష్ంగా పటుటా క్ంద. ఇందుల్ని భాగసావాములు 
అత్యధిక భాగం చాలా బాగా స్పందంచి ఐకమత్యంతో 
పని చేశారు. ఆ విధంగా పేరని్నకగన్న భారతదేశ 
ఎదుగుదలను గాడల్ పట్టా రు.

ఇలా తిరిగ కోలుకోవటం సాగుతూ ఉండగానే 
అనేక రంగాలు ఆశలు రకెత్ిసూ ్ చిగురించటం 
మొదలుపట్టా యి. భారత వ్యవసాయరంగం తన సతా్ 
చాటుతూ 2020 ఏప్ల్-సెపటాంబర్ ల్ 3.4 శాతం 
ఎదుగుదల చూపింద. అంటే, కరోన్ విజృంభంచిన 
రండు త్రైమాసికాల సమయం అద. 

కోవిడ్ బారి నుంచి ఆరిథిక వ్యవసథిను కాపాడే దశల్ 
ప్రధ్ని ప్రకట్ంచిన విధ్నపరమైన పా్యకేజీలక్, 
చూపిన చొరవక్ భారత వా్యపారాలు కూడా బాగా 
స్పందంచాయి. నిజ్నికి ఇదే తయారీ రంగం, 
ఎదుగుదలను జులై-సెపటాంబర్ మధ్య కాలంల్ బాగా 
పంచి పంచి ధన్తముక దశల్ 0.6 శాతం సాధించింద. 
అంతక్ముందు త్రైమాసికంల్ 39.3శాతం తగగీటం 
గమన్ర్హం. 

విదు్యత్, గా్యస్, నీట్ సరఫరా రంగాలు కూడా రండో 
త్రైమాసికంల్ 4.4 % ఎదగాయి. అంతక్ముందు 
మూడు నెలల కాలంల్, అంటే 2020  ఏప్ల్-జూన్ 
కాలంల్ 7% క్ంచించుక్పోవటం గమన్ర్హం. 
ఏప్ల్-సెపటాంబర్ కాలంల్ విదేశీ ప్రత్యక్ష పటుటా బడులు 
నిరుడు ఇదే కాలంతో పోలచునప్పుడు 30 బలయన్ 
డాలరలాక్ పరిగ 15% పరుగుదలను చాట్యి. 
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సి్థరంగాకోలుకుంట్నని

ఆరి్థకవ్యవస్థ

స్నకూలఎదుగుదలసూచికలు

l	తయారీ రంగపు కొనుగోలు నిరవాహణా సూచి అకోటా బర్ ల్ ఈ 
దశాబా్ద నికే అత్యధికమైన 58.9 సాథి యికి చేరి నవంబర్ ల్ 56.3 
దగగీర నిలచింద. పిఎంఐ సూచీ కూడా ఏడు నెలల తగుగీ దల నుంచి 
బైటపడ అకోటా బర్ ల్ 54.1 కి, నవంబర్ ల్ 53.7 కి పరిగంద. 
2020-21 దవాతీయారథిం దగుబడ ఎదుగుదల రండో త్రైమాసికానే్న 
ప్రతిబంబంచబోతోంద. నవంబర్ ల్ ఒక మోస్రుగా ఉన్నప్పట్కీ 
తయారీరంగం చురుగాగీ  సాగుతోంద.

తయారీరంగసూచి(శాతంలో)

రంగం                 ఆర్థి కసంవత్సరం 2019-20      ఆర్థి కసంవత్సరం 2020-21
                                      1వ త్రైమాసకెం    2వ త్రైమాసకెం            1వ త్రైమాసకెం       

2వ త్రైమాసకెం వ్యవసాయం 3 3.5 3.4 
3.4
తయారీరంగం  3 -0.6 -39.3 0.6
విద్్యత్ /గ్్యస్ 8.8 3.9 -7 4.4
నిర్మాణ రంగం  5.2 2.6 -50.3 -8.6
పర్్యటకం 3.5 4.1 -47 -15.6

(అెంకెలు శాతెంలో)

55.3
54.5 51.8

27.4
30.8

47.2 46
52

56.8
58.9

56.3
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ఈ ఏడాద ఎర్రకోట నుంచి ఇచిచున “ప్రపంచం కోసం మేక్ ఇన్ 
ఇండయా” అనే పిలుపుక్ అనుగుణంగా ఉత్పతుల్ పరుగుదలకి 
ఆరోగ్యకరమైన విదేశీ ప్రత్యక్ష పటుటా బడులు దోహదం చేస్ాయి. 
ప్రపంచానికి భారత్ ఒక పారిశ్రామిక హబ్ గా రూపొందంచే మరో 
ప్రాజెక్టా ఇప్పుడప్పుడే రూపుదదు్ద క్నే దశల్ ఉంద. 

ద్నికి కొనసాగంపుగా బొగుగీ  (11.6%), విదు్యత్ (10.5%), 
ఎరువులు (6.3%), సిమెంట్ (2.8%) రంగాలు నిరుడు అకోటా బర్ 
ల్ కంటే ఈ ఏడాద అకోటా బర్ ల్ ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదల 
చాటుక్న్్నయి. ఖరీఫ్ పంటల అదుభుతమైన దగుబడ,  విదు్యత్ 
వినియోగం పరుగుదల, రైలు రవాణా వసూళ్్ళ, ఆటమొబైల్స్, 
దవాచక్రవాహన్ల అమముకాల పరుగుదల, మెరుగైన టల్ వసూళ్లా , 
జి.ఎస్.ట్ వసూళ్్ళ మళ్లా కోవిడ్ ముందున్ట్ సిథితికి చేరటం.. 
ఇవనీ్న అరిథికవ్యవసథి కోలుకోవట్నికి నిదర్శన్లు. 

తయారీ రంగ పిఎంఐ అకోటా బర్ ల్ 58.9, నవంబర్ ల్ 56.3 
ఉండటంతో ఈ దశాబ్దంల్నే అత్యంత బలమైన సిథితికి చేరలా 
కోలుక్న్నటుటా  చాటుక్న్్నం. సేవారంగపు పిఎంఐ కూడా అకోటా బర్ 

ల్ 54.1 కి పరిగంద. నవంబర్ ల్ అద 53.7 ఉండటం కూడా 
కోలుకోవట్నికి నిదర్శనం. జులై - సెపటాంబర్ మధ్య సంకోచం 
అంతక్ ముందు త్రైమాసికంల్ 23.9 ఉండగా తరువాత కాలంల్ 
అద 7.5 కే పరిమితం కావటంతో మొత్ంగా ఆరిథికరంగ పనితీరు, 
అంచన్కంటే మెరుగాగీ  ఉంద. ఈ రకమైన కోలుక్ంటున్న తీరును 
గమనించటం వలలానే మొత్ం ఆరిథిక సంవతస్రపు జిడపి తగుగీ దల, 
పాత అంచన్ల కంటే చాల తక్్కవగా ఉంటుందని సవాతంత్ర 
కనస్లెటానీస్లు అంటున్్నయి.  

కేర్ రట్ంగ్స్, న్మురా, ఐసిఆర్ఎ, హెచ్.డ.ఎఫ్.సి, ఐ.డ.ఎఫ్.
సి ఫస్టా, కావాంట్ ఎకో, బ్రిక్ వర్్క రట్ంగ్స్ లాంట్ సంసథిలు గతంల్ 
ఇచిచున నిరాశాజనకపు అంచన్లను ఇప్పుడు మారుచుక్న్్నయి. 
రండో త్రైమాసికంల్ కోలుక్ంటున్న ధోరణి చూశాక ఈ సంసథిల 
రట్ంగ్స్ గతంల్ చూపిన 8.2-11 శాతం తగుగీ దలను కొంత 
తగగీసూ ్7-9 శాతంగా మారాచుయి.  

ఇంకాస ్ ముందుకెళి్ళ అధిక శాతం ఆరిథికవేతల్ు 2021-
22 ఆరిథిక పురోగతి 10 శాతం పైగా ఉంటుందని అంచన్ 

ఆరిథిక వ్యవసథిముఖచిత్ర కథనెం 

ఐఎమ్ఎఫ్ మాటలో్ల చెప్్పలెంటే, ఆతమా నిర్భర్ భారత్ కిెంద మూడు 
దశలో్ల ఇచిచున 29 లక్ల 87 కోట్ల ఆర్థిక ప్్యకేజీ భారత ఆర్థిక వ్యవసథికు 
తోడా్పటునిచిచుెంది. ఈ ప్్యకేజీ విలువ భారత జిడిపి లో 15%.
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ఫిబ్రవర్ తరువ్త మొదటిసార్గా అకో్టబర్, నవెంబర్ 
న్లలో్ల జి.ఎస్.టి వస్ళ్ళు లక్ కోటు్ల దాటాయి. ఆర్థిక 

కార్యకలాప్లు పెరుగుతున్్నయనటానికి ఇదొక స్చిక.  
అని్న ఆెంక్లూ సడలిెంచాక వ్్యప్ర కార్యకలాప్లు 

పునరుదధిర్ెంచబడా్యి.

ఏప్రి ల్నంచిఇప్పటిదాకాజి.ఎస్.టివసూళ్ళు

గత8నెలల్లో మొదటిసార్గ్జి.ఎస్.టి
వసూళ్ళురూ.లక్షకోట్లో దాటాయి

నిరుడు ఇదే న్లతో పోలుచుకుెంటే 
వస్లు 10 శాతెం పైనే 

2020 అకో్టబర్ లో 80 లక్ల జి.ఎస్.
టి -3బ ర్టర్్న లు దాఖలు
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వేశారు. కోవిడ్ కారణంగా ఆరిథిక వ్యవసథి మీద పడన దారుణ 
ప్రభావం ముగసినటేటానని, కోలుక్ంటున్న ఫలతంగా వచేచు కొద్్ద 
త్రైమాసికాలల్నే రండంకెల ఎదుగుదల నమోదు కావచుచునని 
అంచన్ వేస్న్్్నరు.
మూడీ, గోల్్ మాన్ శాక్్స, బార్్క లేస్ మెరుగైన రటిెంగ్్స 

కరోన్ కాలంల్ అభవృద్ధ శాతం ప్రతికూలంగా మారి -23.9% 
చేరింద.  రండో త్రైమాసికంల్ -12% అవుతుందని నిపుణులు 
అంచన్ వేశారు. కానీ, వాళలా అంచన్లు తప్పని తలుసూ ్ఆరిథిక 
వ్యవసథి -7.5% దగగీర నిలచింద.  ఇందుల్ సిమెంట్, సీటాల్, 
వ్యవసాయం, తయారీరంగం కీలకపాత్ర పోషించాయి. ఆరిథిక 
వ్యవహారాల విభాగం వారి నెలవారీ ‘ఆరిథిక సమీక్ష-నవంబర్ 
2020’ ప్రకారం ఆరిథిక వ్యవసథి ఇప్పుడు కోలుక్ంట్ చిత్రపటంల్ 
V ఆకారాని్న (అంటే పడపోయి మళ్్ళ తిరిగ పైకి ఎగబాకింద) 
చూపుతోంద. ప్రభుతవా పటుటా దలవలలానే అంతరాజీ తీయ ఆరిథిక 
సంసథిలు సానుకూలమైన రట్ంగ్స్ ఇచాచుయి. మూడీ సంసథి 2021 
అంచన్లను 8.1% నుంచి 8.6% కి పంచింద. గోల్డా మన్ శాక్స్, 

బార్ కేలాస్ కూడా తమ అంచన్లను మారుచుక్న్్నయి. ఆక్స్ ఫర్డా 
ఎకనమిక్స్ నివేదక ప్రకారం భారత ఆరిథిక వ్యవసథి అంచన్లక్ 
మించి వేగంగా కోలుక్ంటంద. అంతరాజీ తీయ ద్రవ్యనిధి సంసథి 
(ఐఎంఎఫ్) ప్రపంచ ఆరిథిక పరిసిథితి మీద తాజ్ నివేదకల్ భారత్ 
ను అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న ఆరిథిక వ్యవసథిగా పేర్్కంద. 
భారత్ ఆరిథికాభవృద్ధ రటు 2021 ల్ 8.8 శాతం ఉంటుందని, అద 
ప్రపంచంల్నే అత్యధికమని ఐఎంఎఫ్ చపి్పంద. 
ఒక వ్్యహాతమాక విజయెం

సవాళ్ళను నేరుగా ఢీకొన్లన్న ప్రధ్ని మోద్ వ్్యహం వలలా  
మిగతా దేశాలకంటే కరోన్ను సంతృపిక్రంగా నియంత్రించటంల్ 
భారత్ విజయం సాధించింద.  మొదట్ లాక్ డౌన్ విధించిన 
మరుసట్ రోజే 2020 మారిచు 25న ప్రధ్నమంత్రి గరీబ్ కలా్యణ్ 
యోజన కింద రూ. 1.70 లక్షల కోటలా పా్యకేజ్ ప్రకట్ంచడమే 
అందుక్ ఉదాహరణ. 

ప్రధ్ని తన సహజ శైలల్ ఈ విష్యంల్ భాగసావాములందరినీ 
విశావాసం ల్కి తీస్క్ంట్ వాళలాతో వరుచువల్ సమావేశాలు 
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తయారీఅకోటో బర్
ల్అత్యధికం

ఆటోమొబై ల్అమమాకాల్లో పెరుగుదల

2020 అకో్టబర్ లో  అత్యధిక సెంఖ్యలో వే బలు్లలు 
తయారయా్యయి. అెంటే, పన్్న చెలి్లెంపుల తరువ్త 

సరకు ఒకచోట న్ెంచి మర్క చోటుకు రవ్ణా 
జర్గిెంది.

లాక్ డౌన్ సమయెంలో అమమాకాలు బాగా పడిపోవటెంతో 
దెబ్బతిన్న ఆటమొబైల్ రెంగెం గణనీయమైన ఎదుగుదల 

ప్రదర్్శెంచిెంది. అకో్టబర్ లో పెండుగ స్జన్ వ్హన్ల అమమాకాల 
పెరుగుదలన్ చూసెంది.

l అని్న రకాల (రండు, మూడు, న్లుగు చక్రాల) వాహన్ల 
ఉత్పతి్ ఈ అకోటా బర్ ల్ 28,30,153. నిరుడు ఇదే నెలల్ ఆ 
సంఖ్య 20,86,479 

l ఈ అకోటా బర్ ల్ ప్రయాణ వాహన్ల అమముకాలు నిరుడు 
అకోటా బర్ కంటే రికారుడా  సాథి యిల్ 14.19% పరిగాయి. 

l దవాచక్ర వాహన్ల విభాగంల్ గత అకోటా బర్ కంటే ఈ 
అకోటా బర్ ల్ అమముకాలు 16.88% పరిగాయి. 

జనవరి      ఫిబ్రవరి     మారిచి      ఏప్రిల్         మే         జూన్        జులై       ఆగస్టు     సెపటుెంబర్    అక్టుబర్     నవెంబర్
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జరిపారు. ఫ్రాము సంసథిలు, డాకటారులా , సామాజిక సంసథిలు, వ్యవసాయ, 
విదు్యత్, విద్య, ఐట్ సహా వివిధ రంగాల ప్రజలు వీరిల్ ఉన్్నరు. 
జ్తీయ భద్రత తదతర కీలక అంశాలపటలా తన అంకిత భావాని్న 
ప్రధ్ని పునరుదా్ఘ ట్ంచారు. వివిధ రాష్ట్ర ల ముఖ్యమంత్రులను 
విశావాసంల్కి తీస్క్న్్నరు.  ఈ కృషి వలన నిరుపేదలక్ సాయం 
అందటం మాత్రమే కాదు, సంసథిలను ఉత్పతిక్ి ప్రోతస్హించింద. 
అద ప్రధ్నమైన నిరాముణాతముక సంస్కరణలక్ దారితీసింద.

ఆరిథిక వ్యవసథిక్ అత్యంత ప్రాధ్న్యమిసూ,్ సావావలంబనకోసం 
‘‘ఉదే్దశ్యం, కలుపుక్పోవటం, పటుటా బడ, మౌలక వసతులు, 
నవకల్పన”  అనే ఐదు మంత్లను ప్రధ్ని ఉదో్ధించారు. 
ఇందుకోసం ప్రభుతవాం “భూమి, కారిముకశక్ి, ద్రవ్యతవాం, చటటాం’’ 
– ఈ అంశాలపై కూడా అదే దృషిటా పట్టాంద.  

ప్రధ్ని ప్రకటన అనంతరం కేంద్ర ఆరిథిక మంత్రి శ్రీమతి నిరములా 
సీతారామన్  ఐదు విడతల ఆరిథిక పా్యకేజి ప్రకట్ంచారు. అద 
ప్రభుతవాం తీస్క్న్న వ్్యహాతముక నిర్ణయం.

ఉత్పతిన్ి, సరఫరాలను క్రమబద్ధం చేయటం దావారా 

ఎంఎస్ఎంఇ రంగాని్న బల్పేతం చేయట్నికి సంస్కరణల 
అవసరాని్న ఆరిథికమంత్రి మొదట్ రోజు స్పష్టాంగా చపా్పరు. రండో 
రోజు ఆమె రైతులక్, కారిముక్లక్, వీధి వరక్్లక్, పా్యకేజీ 
ప్రకట్ంచారు. ఆ విధంగా ఉపాధి సృషిటా, గృహవసతి మీద దృషిటా 
సారించారు. మూడో రోజు వ్యవసాయోత్పత్ి, పశుగణాభవృద్ధ 
మీద కేంద్రీకరించారు. న్లుగో రోజు మౌలక వసతుల మెరుగుదల 
మీద మాట్లా డారు. ఇక చివరి రోజు గ్రామీణ, ఆరోగ్య మౌలక 
సదుపాయాల మెరుగుదలకోసం సంస్కరణలు ప్రకట్ంచారు. 
ద్ని్నబట్టా ప్రధ్ని ఆతమునిరభుర్ భారత్ సాకారానికి ఒక ప్రణాళిక 
రూపొందంచారని అరథిమవుతుంద. ఈ సంస్కరణలు అకసాముతుగ్ా 
ప్రవేశపట్టానవి కావు. ద్ర్ఘకాల ప్రణాళికతో బాగా ఆల్చించి 
రూపొందంచిన వ్్యహంల్ భాగం.

నిరుపేదలక్ ఆహార ధ్న్్యలు, జన్ ధన్ ఖాతాల్లా కి నగదు 
బదల్, రైతులక్ సమామున్ నిధి, వలస కారిముక్లక్ ఇంట్కి దగగీరోలా నే 
ఉపాధి కల్పన లాంట్ పథకాలను విజయవంతంగా అమలు 
చేయటంతోబాటు జి.ఎస్.ట్ వసూలు సజ్వుగా సాగటం ఆరిథిక 

పిఎఫ్ ఖాత్లో్ల పెరుగుదల
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ఎన్నడూ లేనెంత తకు్కవ వ్ణజ్యలోటు

అెంకెలలో శాతెం

-15.3% -10.2% -10 -6.8 -3.6 -4.8 -6.8 -2.70.6

భవిష్యనిధి (ఇపిఎఫ్ఒ) లో కొత్తగా చేర్నవ్ర్ సెంఖ్య 
ఆగసు్టలో 10.05 లక్లు అయిెంది. 2020లో సగటున 

ప్రతిన్లా 7 లక్ల మెంది ఉదో్యగులు ఖాత్లు తెరచారు. 
ఈ సెంఖ్య పెరగటమెంటే కెంపెనీలు కొత్తవ్ళళుకు 

ఉదో్యగాలిసు్తన్్నయని అరథిెం.

ఆతమానిర్భర్ భారత్ ప్్యకేజి వలన స్దేశీ ఉత్పతి్తకి 
ప్రోత్్సహెం లభెంచిెంది. దిగుమతుల కెంటే ఎగుమతులు 

వేగెంగా పెరగటెం వలన వ్ణజ్యలోటు తగి్గెంది.

పారిశ్రామికకార్యకలాపాలుమామూలుసా్థ యిక్రావటం,వ్యవసాయం,విదు్యత్
లాంటప్రజావిన్యోగరంగాలుసానుకూలంగాఎదగటంవలనభారతదేశపు
జిడిపిమళ్లో పుంజుకొన్మూడునుంచినాలుగోత్రైమాసికంలోక్వళ్ళేసరిక్
ధనాత్మకతలోక్అడుగుపడుతుంద్.

జీతాలందుకునేవారిసంఖ్యపరుగుదల
ప్రజలు

ఆరిథిక వ్యవసథిముఖచిత్ర కథనెం 

-5.12
జనవర్ఫిబరి వర్మార్చిఏప్రి ల్ మేజూన్ జులై ఆగసుటో సెపెటో ంబర్అకోటో బర్
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కెంపెనీల ఆదాయెం పెరుగుదల -2.1% ఉెంటుెందని అెంచన్వేయగా 
అవి 26 శాతెం పెరుగుదల నమోదు చేసుకున్్నయి. ఆటమొబైల్ 
రెంగెంతోబాటు ఐటి, ఫారమా, సమెెంట్ కెంపెనీలు లాభాలో్ల బలమైన 

ఎదుగుదల ప్రదర్్శెంచాయి.

విదేశీ మారకద్రవ్య నిల్లు సర్కొత్త ఘనత సాధిెంచాయి. ర్కారు్ 
సాథియిలో 575 బలియన్ డాలర్లకు చేరయి. ఇది ముెందెన్నడూ 

లేనెంత సాథియి. బెంగారెం నిల్లు కూడా 1.328 బలియన్ డాలర్ల 
సాథియికి పెర్గాయి.

వ్యవసథి సరైన దశల్ సాగుతున్నదనట్నికి సంకేతంగా మారింద. 
అభవృదిధికి కీలకమవుతున్న తయారీరెంగెం

ఆరిథికవ్యవసథిను ముందుక్ నడపే ముఖ్యమైన చోదక శక్్లల్ 
తయారీ రంగం ఒకట్.  ఎదుగుదలను నడపగలగే  సామరథియుం 
దానిక్ంద. జిడపి ల్ 15% వాట్ ఉండటంతోబాటు దేశ 
కారిముకశక్ిల్ ద్ని వాట్ 12%.  దాదాపు 250 పరిశ్రమల మీద 
ద్ని ప్రభావముంద.

భారతదేశాని్న ప్రపంచ తయారీరంగపు హబ్ గా మారచుట్నికి 
ప్రభుతవాం కీలకమైన చర్యలు తీస్క్ంద. ఇందుకోసం 10 
రంగాలక్ రూ. 1.5 లక్షలు ఉత్పతి ్అనుసంధ్నిత ప్రోతాస్హకంగా 
(పిఎల్ఐ) ప్రకట్ంచింద. 

మెరుగైన అవకాశాలు కల్పంచటం దావారా భారత్ ను 
పటుటా బడులక్ అనుకూలమైన కేంద్రంగా మారచుటం ద్ని లక్షష్ం. 
ఇద ప్రపంచవా్యపం్గా తయారీరంగంల్ పోటీ వాతావరణం 

ఊహలకుమించినపరిశ్రమఆద్యం

8 8
14.3 14.4

24 23
26

13.2

-25 -25-2 -3

13

17.9 18.4

సపె్టెంబర్ 
2019

అకో్టబర్ 
2019

మార్చు
2020

జూన్ 
2020

సపె్టెంబర్
2020

వ్యవసాయంలో సి్థరమైెన ఎదుగుదల విదేశీప్రత్యక్షపట్్ట బడులరికారుడ్ సా్థ యిపరుగుదల

-2020సంవత్సరంలోబిలియన్డాలరు్ల

పనుని చెల్లంచిన తర్్వత లాభం నిర్వహణపరమైన లాభం నిర్వహణ తేడా 

అెంకెలలో శాతెం

n  భారత ఆరిథిక వ్యవసథిక్ వెనె్నముక వ్యవసాయం. కరోన్ల్ ద్ని 
ఎదుగుదల రికారుడా  సాథి యిల్ ఉంద. 2020-21 తొల సగంల్ 
వ్యవసాయోత్పతు్ల ఎగుమతులు కూడా 43.4 శాతం 
పరిగాయి.

n ఇదే కాదు, ఈ ఏడు ఆహారధ్న్్యల ఉత్పతి్ 29.8 కోటలా 
టను్నలని అంచన్. 2018-19ల్ అద 285.21 మిలయన్ 
టను్నలు, 2019-20 ల్ 291.95 మిలయన్ టను్నలు.

n నిరుడు పప్పుధ్న్్యల ఉత్పతి్ 23.02 మిలయన్ టను్నలు 
కాగా, ఈ ఏడాద 25 మిలయన్ టను్నలు ఉండవచుచునని 
అంచన్ వేశారు.

n కరోన్ సంక్షోభం ఉన్నప్పట్కీ దేశానికి 2020-21 ఏప్ల్-
ఆగస్టాల్ 27.1 బలయన్ డాలరలా విదేశీ ప్రత్యక్ష పటుటా బడులు 
వచాచుయి.  ఇద నిరుట్ 23.35 బలయన్ కంటే 16 శాతం 
ఎక్్కవ. 

n వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రితవా శాఖ ప్రకారం  ఈ కాలంల్ 
మొత్ం విదేశీ ప్రత్యక్ష పటుటా బడులు 13% పరిగ 35.73 
బలయన్ డాలరలాక్ చేరింద. అదే 2019-20 మొదట్ ఐదు 
నెలల్లా  చూసే్ 31.60 బలయన్ డాలరులా .

n 2008-14 మధ్య 23137 కోటలా డాలరలా  విదేశీ 
ప్రత్యక్షపటుటా బడులు రాగా, 2014-20 ల్ 55% పరిగాయి.

రికారుడ్ సా్థ యిలోవిదేశీమారకద్రవ్యన్ల్వలు
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న్జాయితీన్,పారదర్శకతను
ప్రోత్సహంచేసంసకృతి

ప్రధాని నరెంద్ర మోదీ 2016 లో తీసుకున్న పెదదినోట్ల 
రదుది నిర్ణయెం కేవలెం నల్లధన్ని్న అదుపుచేయటమే 
కాదు, దేశాభవృదిధిలో ఒక మైలురయి అని కూడా రుజువు 
చేసో్తెంది. అది యూనిఫైడ్ పేమెెంట్్స ఇెంటర్ ఫేస్ ( 
ఏకీకృత చెలి్లెంపుల సమన్యెం) వేదిక కిెంద వివిధ 
యాప్్స దా్ర డిజిటల్ లావ్దేవీలకు సమరథివెంతమైన 
మౌలిక వసతిని కలి్పెంచినట్లయిెంది.

డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవసథి

కల్పంచటంతోబాటు ఉపాధి కల్పస్్ంద.
స్దేశీ ఉత్పతి్తలో మేలి మలుపు

పటు్ద దల, కృషి ఉంటే నిరి్దష్టాకాలంల్ అదుభుతాలు సృషిటాంచి 
ఎదుగుదల సాధించగలమని  ప్రపంచానికి భారత్ చాట్చపి్పంద. 
ద్నికి అతిపద్ద ఉదాహరణ వ్యక్ిగత రక్షణ పరికరాల (పిపిఇ 
కిటలా) తయారీ.  అంతక్ ముందు ఇవి భారత్ ల్ తయారయ్్యవి 
కావు. కానీ కరోన్ సమయంల్ ప్రధ్ని నరంద్ర మోద్ చొరవ 
తీస్కోవటంతో లాక్ డౌన్ సమయంల్ రండు నెలల్లా నే భారత్ 
ప్రపంచంల్నే వీట్ తయారీల్ రండో అతిపద్ద తయారీదారుగా 

మారింద.
కచిచుతంగా ప్రపంచసాథి యిల్ అత్యంత ప్రతిభావంతమైనద 

భారత్.  రానున్న కాలంల్ భారత ఆరిథికవ్యవసథి కోవిడ్ క్ 
ముందున్ట్ పరిసిథితికి చేరటంతోబాటు అత్యంత వేగంగా అభవృద్ధ 
చందే ఆరిథిక వ్యవసథిగా మారుతుందని అని్న దేశాలూ, అని్న రట్ంగ్స్ 
సంసథిలూ ఒప్పుకోక తప్పని పరిసిథితి వచిచుంద. 

భీమ్ యాప్: జేబులో కొత్త బా్యెంక్ 

భీమ్ యాప్ మీ మొబైల్ ఫోన్ ల్ కొత్గా ఒక ప్రతిష్్ చిహ్నం 
అయింద. ప్రధ్ని సావాతంత్యరై దన్తస్వ ప్రసంగంల్ ఎర్రకోట 

బురుజు నుంచి మాట్లా డుతూ, “ఆన్ లైన్ డజిటల్ లావాదేవీలు ఎంత 
వేగంగా పరుగుతున్్నయో మీరు చూడవచుచు. భీమ్ యుపిఐ యాప్ 
చూడండ” అన్్నరు. ఒక్క నవంబర్ నెలల్నే భీమ్ యాప్ దావారా 
రూ. 3.9 లక్షల కోటలాక్ పైగా లావాదేవీలు జరిగాయంటేనే అదక 
గరవాకారణం. మారుతున్న పరిసిథితులను  ప్రజలు ఆమోదంచారని 
చప్పట్నికి ఇదక అదుభుతమైన ఉదాహరణ. నవంబర్ ల్ 
యుపిఐ-భీమ్ యాప్ దావారా 221 కోటలా లావాదేవీలతో అత్యధికంగా 
రూ. 3,86,000 కోటలా డబు్ డజిటల్ రూపంల్ బదల్ అయింద. 
నిరుట్తో పోలుచుక్ంటే, ఇప్పుడు కరోన్ ఆంక్షలు సడలంచిన 
తరువాత కూడా భీమ్ యాప్ దావారా లావాదేవీలు 80 శాతం 
పరిగనటుటా  లెక్క.  

పద్దన్టలా రదు్ద  తరువాత డజిటల్ లావాదేవీల కోసం 
ప్రభుతవాం భీమ్ యాప్ ను అందుబాటుల్కి తెచిచుంద. 
ద్నివలలా యావదే్దశం నేడు డజిటల్ లావాదేవీల 
సంస్కకృతికి అలవాటు పడటం చూస్్న్్నం. కరోన్ 
కాలంల్ ఈ డజిటల్ లావాదేవీలు ఏ సాథి యికి 
వెళా్ళయో చూసే్ న్లుగేళలా కిందట వేసిన పున్ద  
ఇప్పుడు దేశాని్న అభవృద్ధల్ ఉన్నత సాథి న్నికి 
తీస్కెళ్ళట్నికి పనికొచిచుందని అరథిమవుతుంద. 

ప్రధ్ని నరంద్ర మోద్ అన్నటుటా గా “ యావత్ 
ప్రపంచం నగదు రహిత సమాజం వైపు వెళ్తోంద.  
నగదు లావాదేవీలనీ్న ఎలకాట్ర నిక్ పద్ధతిల్ 
జరపవచుచు.  కొనుగోళలాకూ, బలులా ల చలలాంపుకూ ఇదే 
మారగీం. మొదటలా  కాస్ ఇబ్ందగా అనిపించవచుచు, 
అలవాటుగా మారాక చాలా స్లువవుతుంద.”

భీమ్ యాప్ లక్ణాలు
l	అని్న రకాల ఫోనలాల్న్ పని చేస్్ంద.
l	189 బా్యంక్లతో అనుసంధ్నమవుతుంద.
l	24 గంటలూ అందుబాటుల్ ఉంటుంద.
l	స్లువైన చలలాంపు విధ్నం
l	20 భాష్ల్లా  అందుబాటు 
l	అని్న క్్య ఆర్ కోడ్ ల మీద పని చేస్్ంద.
l	10కి పైగా బా్యంక్లతో అనుసంధ్నం 

చేయవచుచు. 

ఆరిథిక వ్యవసథిముఖచిత్ర కథనెం 
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అభివృదిధి స్చీల
గమనంనాక్ఆరి్థ క
ప్ర గతిపట్ల ఆశావహ
దృక్పథాని్నకలిగిస్ ంది

ప్రశ్న: కోవిడ్ -19 మహమామార్ని ఎదురో్కవటెంలో 
భారత్ సన్నదధిత ప్రాణాలు కాప్డటానికే కాకుెండా 
ఆర్థిక వ్యవసథికు ప్రేరణ ఇచిచుెంది. దేశాని్న సర్కొత్త ఆశ 
దిశగా నడిపిసు్తన్న ప్రభుత్ ప్రణాళిక ఇెంత సమరథిెంగా 
ఎలా పని చేసో్తెంది?
జవ్బు: మారిచుల్ ఇతర దేశాల్లా  కోవిడ్-19 కేస్లు పరగటం 
మొదలుపట్టానప్పుడు మనం 102 ఏళ్ళన్ట్ సా్పనిష్ ఫ్లా  

మహమామురి తీరును అధ్యయనం చేశాం. అందుల్ తలందేమిటంటే, 
లాక్ డౌన్ ప్రకట్ంచిన దేశాల్లా  మరణాలు తక్్కవగా ఉన్్నయని, 
ఆరిథిక వ్యవసథి స్లువుగా కోలుక్ందని. ద్ర్ఘకాలక వ్్యహం 
రూపొందంచుకోవాలని ద్ని్న బటేటా అరథిమైంద. ముందుగా ప్రజల 
ప్రాణాలు కాపాడటం, ఆ తరువాత జిడపి గురించి జ్గ్రత్ పడటం 
ప్రభుతవా ప్రాధ్న్్యలయా్యయి. దానే్న ప్రధ్ని ‘‘ప్రాణమంట్ 
ఉంటే ప్రపంచం ఉంటుంద’’  అన్్నరు.  

‘‘ప్రాణమెంట్ ఉెంటే ప్రపెంచెం ఉెంటుెంది’’ అనే 
సామెత న్ెంచి భారతదేశెం మర్ెంత ముెందడుగు వేస 
ప్రాణెంతోప్టు ప్రపెంచెం కూడా ఉెంటుెంది   అనే 
సథితికి చేర్ెంది. ప్రాణాలు కాప్డుకోవటెంతోబాటు ఆర్థిక 
పర్సథితిని గాడిలో పెడుతోెంది. 137 కోట్ల జన్భా 
ఉన్న దేశెం కేవలెం కోవిడ్-19 తో పోరటానికే 
పర్మతెం కాకుెండా, ఆర్థికవ్యవసథి మీద దాని ప్రభావ్ని్న 
నిరీ్ర్యెం చేయటెంలో కూడా విజయవెంతమవుతోెంది.  
తగిన ప్రణాళిక, దాని్న మెరుగా్గ అమలు చేయటెం, 
నిర్ణయాతమాకమైన న్యకత్ెంలాెంటి అెంశాలు ఈ  
పర్సథితిని చక్కదిదదిటెం చూడవచుచు.   న్్య ఇెండియా 
సమాచార్ కన్సలి్టెంగ్ ఎడిటరు్ల వినోద్ కుమార్, సెంతోష్ 
కుమార్ మన ఆర్థిక వ్యవసథి భవిష్యత్ మార్గెంతో సహా 
అనేక అెంశాల మీద ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారు డాక్టర్ 
కె.వి. సుబ్రమణయన్ తో సెంభాషిెంచారు. ఆ సెంభాషణ 
ముఖా్యెంశాలు ఇవి: 

ముఖచిత్రెం కథనెంఇంటరూవాయు
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ఆయన మాటలు అనుసరిసూ్ దేశం వేగంగా కోలుక్ంటున్నప్పుడు 
ఆయన ఇచిచున మరో పిలుపు ‘‘ప్రాణమంట్ ఉంటే ప్రపంచం 
ఉంటుంద’’ క్రమంగా మన అల్ లాక్ ప్రక్రియతోబాటు ప్రభావం 
చూపింద. యుకె వారి జిడపి 20 శాతం పడపోత, కఠినమైన లాక్ 
డౌన్ నిబంధనలున్నప్పట్కీ భారతదేశ జిడపి 23.9 శాతం మేర 
తగగీంద.  ఇప్పుడు అన్ లాక్ దశల్ అనీ్న మెరుగుపడుతున్్నయి. 
ఉత్పతి్ రంగం బాగా కోలుక్ంటున్నద. అందుకే గ్రాఫ్ ల్ మనం 
V ఆకారం చూడగలుగుతున్్నం. 
ప్రశ్న: దేశాని్న పురోగతి బాటలో పెట్టటానికి ప్రధాని 
చేపటి్టన ఆర్థిక సెంస్కరణలన్ పర్శ్రమతోబాటు ఇతర 
రెంగాలు కూడా మెచుచుకున్్నయి. దీనికి కారణమేెంటి?
జవ్బు: అంతక్ ముందు సంక్షోభం కంటే కోవిడ్ అనంతర 
ఆరిథిక సంక్షోభం చాలా భన్నమైనద. అద డమాండ్ ను వ్యతిరక 
దశల్ నడపటం వలలా  ద్ర్ఘకాల ఆరిథిక ఎదుగుదలను ప్రభావితం 
చేసింద. ఆలా సాగక్ండా ఉండేలా ప్రభుతవాం సంస్కరణల 
అంతక్ ముందు సంక్షోభం కంటే కోవిడ్ అనంతర ఆరిథిక 
సంక్షోభం చాలా భన్నమైనద. అద డమాండ్ ను వ్యతిరక దశల్ 
నడపటం వలలా  ద్ర్ఘకాల ఆరిథిక ఎదుగుదలను అద ప్రభావితం 
చేసింద. ఆలా సాగక్ండా ఉండేలా ప్రభుతవాం సంస్కరణల 
బాట పట్టాంద. కారిముక సంస్కరణలు, వ్యవసాయ సంస్కరణలు, 
ఎంఎస్ఎంఇ నిరవాచనంల్ మారు్ప, పిఎల్ఐ పథకం లాంట్వనీ్న 
ప్రభావశీలమైనవి.  అవి ఆరిథిక వ్యవసథిని మరింత లాంఛనపూరవాకం 
చేసా్యి. ఉదాహరణక్ మనం 2011-12 ఉదో్యగ సమాచారాని్న 
2017-18 తో పోలచుచూసే్, కాజువల్ సిబ్ందల్ 5% తగుగీ దలను, 
జీతం పొందేవాళలాల్ 5% పరుగుదలను చూపుతుంద. ఆరిథిక వ్యవసథి 
లాంచనబద్ధం కావట్నికి ఇద ఉదాహరణ. ఈ సంస్కరణల వలన 
జరిగే ఇంకో మేలు ఏమిటంటే, ఉదో్యగ రంగం ఎదుగుదల మీద 
మరింత దృషిటా సారించటం. ఎందుకంటే వ్యవసాయం, తయారీ 

లాంట్ రంగాలు ఆరిథిక వ్యవసథిల్ చాలా ఎక్్కవ ఉపాధినిస్ాయి. 
ప్రశ్న: నోట్ల రదుది తరువ్త ఆర్థిక వ్యవసథి డిజిటల్, 
నగదు రహత మాధ్యమెం వైపు వేగెంగా అడుగులేస్్త 
బలమైన  నవభారత్నికి పున్దులేసో్తెంది. అలాెంటి 
సాహసోపేతమైన నిర్ణయెం వెన్క ప్రభుత్ ఆలోచన 
ఏెంటి? 
జవ్బు: వ్యవసీథికృత రంగం మరింత బలపడట్నికి ఆరిథిక వ్యవసథి 
డజిటైజేష్న్ ఉపయోగపడుతుంద.  జన్ ధన్, ఆధ్ర్, మొబైల్ 
తో ఒక త్రయం ఏర్పడంద. కోవిడ్-19 సంక్షోభం కూడా అనేక 
కార్యకలాపాలు డజిటైజేష్న్ వైపు నడుస్్న్నటుటా  రుజువు చేసింద.
ప్రశ్న: భీమ్ యాప్ న్లుగేళ్ళు పూర్్త చేసుకుెంటెంది.  
అది ముఖ్యెంగా కరోన్ కాలెంలో పెదది ఎతు్తన డిజిటల్ 
లావ్దేవీల వైపు నడిపిెంది. ముెందున్న ప్రణాళిక 
ఏెంటి?
జవ్బు: మన దేశంల్ వివిధ ప్రభుతవా పథకాల కింద అందంచే 
సహాయాని్న కేవలం ఒక కిలాక్ తో నిరుపేదల బా్యంక్ ఖాతాలక్ 
బదలాయించగలగాం. ఇంటలా  కూర్చుని భౌతిక దూరం పాట్సూ్ 
లావాదేవీలు జరిపారు. కరోన్కాలంల్ అద ఎంతో పనికొచిచుంద. 
ప్రశ్న: ఆర్థిక వ్యవసథి అనే పదెం సామాన్్యలకు కి్లష్టమైన 
అెంశెం. మన వ్యవసథి పర్మాణెం, తీరుతెన్్నలు మగత్ 
దేశాలకు ఎలా భన్నమైనవి? ఇలాెంటి కి్లష్ట పదాల 
అరథిెం తెలియని సామాన్్యలకు సులభెంగా అరథిమయ్్య 
భాషలో చెబుత్ర?
జవ్బు: ఈ సంవతస్రం ఆరిథిక సరవాల్ మనం తాలన్మిక్స్ 
గురించి ప్రసా్వించాం. ద్రవో్యల్ణాని్న అరథిం చేస్కోవట్నికి 
ఒక పేలాట్ భోజనం ధరల్ పరుగుదల శాతం దావారా చప్పటం దాని 
లక్షష్ం. అదే విధంగా ఉపాధి గురించి మాట్లా డత ఎంతమందకి 
ఉదో్యగాలు వచాచుయో చబుతాం. జిడపి పరుగుదల అయిత ప్రజల 
కార్యకలాపాలు, వాట్ నుంచి వచిచున ఆదాయం లెక్కల్లా  చబుతాం. 
పరిగన, తగగీన శాతాలు ఈ విశ్ లాష్ణక్ ప్రాతిపదక. సూక్షష్మ ఆరథి శాసత్ర 
వివరణక్ ఈ రండు మూడు కీలక సమాచారాలే ముఖ్యం. 
ప్రశ్న: ప్రధాని ఆతమా నిర్భర్ భారత్ ప్రచారెం ఆర్థిక వ్యవసథి 
మెరుగుదలకు ఎలా ఉపయోగపడుతోెంది?
జవ్బు: ఇవి చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు. ముందుగా వివిధ 
రంగాల్లా  మనం సవాయం సమృద్ధం కావాల. పిపిఇ కిట్స్ ల్ 
మనం ప్రపంచంల్నే రండో పద్ద తయారీదారు అయా్యం. పోటీ 
తతవాంతోనే సావావలంబన వస్్ంద. పోటీపడలేకపోత ఏ వ్యకీ్, 
సంసాథి , దేశమూ  సావావలంబన సాధించటం క్దరదు. 
పైగా, మన కంపనీలు అందంచే ఉత్పతు్లు, సేవలు చూసే్ వాట్ 

ఇంటరూవాయుముఖచిత్రెం కథనెం

ప్రశ్న: ప్రధాని లక్ష్ెంగా చెబుతున్న 5 ట్రిలియన్ 
డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవసథి ప్రాధాన్యమేెంటి? దానికి 
ఎవరెం చేయాలి?
జవ్బు: ఆ పురోగతి సాధించట్నికి అనేక సంస్కరణలు 
ప్రవేశపట్టా రు. ప్రజలు కోవిడ్-19 కి సంబంధించిన సామాన్య 
నియమాలు పాట్ంచటం చాలా ముఖ్యం. మాస్్క ధరించటం, 
భౌతిక దూరం పాట్ంచటం, తరచూ చేతులు కడుకో్కవటం. ఆరిథిక 
ప్రభావమంతా కరోన్ మహమామురితో సంబంధమున్నదే.
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ఉత్పతు్ల ఆదాయం  అభవృద్ధ పిరమిడ్ ల్ని మొదట్ 20-30 
శాతంల్ ఉంటుంద.  కానీ, మారుమూల ప్రాంతాల ప్రజలక్ సైతం 
అందంచగలగే ష్ంపూ పా్యకెటలా లాంట్ ఉత్పతు్ల విష్యంల్ 
మనం 137 కోటలా జన్భా కోసం మరింత విస్రించాలస్ ఉంద.  
ప్రశ్న: ఐఎెంఎఫ్, వరల్్ ఎకన్మక్ ఫోరమ్, మూడీ 
రటిెంగ్్స దేశెంలో కరోన్ సెంక్షోభ సమయెంలో ఆర్థిక 
వ్యవసథి బాగా పుెంజుకున్నటు్ట చూప్యి.  ఈ స్చికల 
ఆధారెంగా దీని్న ఎలా అరథిెం చేసుకోవ్లి?
జవ్బు: దాని్న మనం అన్ లాక్ దశల్ చరిచుంచుక్న్్నం. మనం 
బాగా కోలుక్న్్నం. అదే ఈ రట్ంగ్స్ ల్ ప్రతిబంబంచింద. 
సాధ్రణంగా విశ్ లాష్క్లు తాజ్ సమాచారానే్న లెక్కల్కి 
తీస్క్ంట్రు తప్ప ద్ర్ఘకాల ఫలతాలను అంచన్ వేయలేరు.  కానీ 
ఈ రట్ంగ్స్ మాత్రం కచిచుతంగా శుభవార్.
ప్రశ్న: మన ఆర్థిక వ్యవసథి వ్టా 2040 న్టికి ప్రపెంచ 
ఎదుగుదలలో మూడో వెంతు ఉెంటుెందన్న ఐఎెంఎఫ్ 

ప్రశ్న:  సెంక్షోభెంలో అవకాశెం గుర్ెంచి ప్రధాని 
ఎపు్పడూ చెబుత్రు. ఆర్థిక మహాశకి్తగా ఉన్న 
భారత్ న్ మీరలా చూసా్తరు? 

జవ్బు: భారతదేశపు దూరదృషిటాని ఈ సంక్షోభం రుజువు 
చేసింద.  ప్రతి త్రైమాసికానీ్న విడవిడగా చూస్కోం. ముందుగా 
ప్రాణాలు కాపాడుకోవాల కాబట్టా ఆరిథిక కార్యకలాపాల మీద 
కొంత ప్రభావం పడంద. మరణాల పరంగా చూసే్ భారత్ ల్ 
లక్ష మందల్ 5గురు చనిపోత అమెరికాల్ లక్షక్ 60 మంద 
చనిపోయారు.  సె్పయిన్, ఇటల్, యుకె ల్ మరణాల శాతం 
భారత్ కంటే 10-12 రటులా  ఎక్్కవ ఉంద. మన దూరదృషిటా 
మనల్న చాలాముందుక్ నడుపుతుంద.  నైతిక సంపద 
సృషిటాల్ మనం మారగీదర్శకం. పదహేడున్నర శతాబా్ద లపాటు 
ఆరిథిక వ్యవసథిల్ భారత్ ముందున్నద. మొత్ం ప్రపంచ 
జిడపి ల్ మనద మూడోవంతు (33%) వాట్.  మరోవైపు 
ఆరిథిక మహాశకి్గా చప్పుక్నే అమెరికా వాట్ 15-16 శాతం 
మాత్రమే.

నివేదిక సెంగతేెంటి?
జవ్బు: మన విధ్న్లు, సంస్కరణలు ఎదుగుదలక్ తగన 
ప్రేరణ ఇసా్యి. ఈ అంచన్క్ తగనటుటా  కచిచుతంగా ఎదుగుతాం.
ప్రశ్న: కరోన్ మాయెం కాలేదు. సెంస్కరణలు 
సాగుతున్్నయి. ఎదుగుదల ఇలాగే సాగుతుెందా? 
పడిపోయ్ ప్రమాదముెందా?
జవ్బు:  కోలుక్ంటున్నటుటా  సమాచారం చూపుతోంద.  అందుకే 
న్ద అప్రమత్తతో కూడన ఆశావాదం.  ఈ చలకాలంల్, 
ముఖ్యంగా ఉత్రాదన కరోన్ పరగవచుచు. అందుకే ప్రజలు 
అప్రమత్ంగా ఉండ కేస్లు పరగక్ండా చూడాలని న్ విజఞాపి్.  
వ్యక్్ల కోసమే కాదు, ఇద దేశ ప్రయోజనం కోసం ముఖ్యం.
ప్రశ్న: మన జిడిపి ప్రతికూల సథితి న్ెంచి సాన్కూల 
సథితికి ఎపు్పడు చేరుతుెంది? 
జవ్బు: న్ అంచన్ ప్రకారమైత మూడు, లేదా న్లుగో 
త్రైమాసికంల్ ఆ సాథి యికి మనం చేరతాం. 
ప్రశ్న: ప్రతికూల ఎదుగుదల ప్రభావెంలోకి వెళళుకుెండా 
ఉన్నది వ్యవసాయెం మాత్రమే. వ్యవసాయ రెంగెంలో 
అవకాశాలు కలి్పెంచటమన్నది ఎపు్పడూ చాలా 
కీలకాెంశమే. ప్రభుత్ెం లక్ కోట్ల రూప్యల 
వ్యవసాయ మౌలికసదుప్యాలు కలి్పసా్తనని 
ప్రకటిెంచిెంది.  అెంతిమ వినియోగదారు అయిన 
రైతులకు ఇదెలా పనికొసు్తెంది?
జవ్బు: భౌతిక దూరమన్నద ఈ రంగాని్న పద్దగా ప్రభావితం 
చేసే అవకాశం లేదు కాబట్టా వ్యవసాయ రంగం మీద కరోన్ 
ప్రభావం లేదు. లాక్ డౌన్ ఉన్నప్పట్కీ ప్రభుతవాం అవసరమైన 
అని్న చర్యలూ తీస్క్ంద. ఈ రంగం వెను్నదను్నగా నిలబడంద. 
ఇటీవల సంస్కరణలు, ముఖ్యంగా వ్యవసాయ చట్టా లు ఈ 
రంగానికి చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే సన్నకారు రైతులు 
తమ ఉత్పతు్లను ఎవరికైన్ అముముకోవచుచు. పైగా 40-45 
శాతం మంద ప్రజలు ఈ రంగంల్ పని చేస్్ంట్రు. అందుకే 
ఉపాధి కల్పనక్ చాలా ఎక్్కవగా వీలున్న రంగం ఇద. 
సరైన మౌలక సదుపాయాలు లేక్ండా ఆశంచిన ఎదుగుదల 
సాధించటం అసాధ్యం. లక్ష కోటలా రూపాయల పటుటా బడ వలన 
మౌలకసదుపాయాలు అందుబాటుల్కి వసా్యి. ఆ విధంగా 
మౌలకసదుపాయాల నిధి వ్యవసాయ రంగ ఎదుగుదలక్ 
దోహదం చేస్్ంద.  
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ప్సైడంగ్ ఆఫీసర్స్ కానఫూరన్స్ఎని్నకల సెంస్కరణలు

కొని్న నెల ల తడాతో దేశంల్ ఎక్క డో 
ఒక చోట ఎని్నక లు జ రుగుతూనే 

వున్్నయి. ఆ ఎని్నక ల ప్ర క్రియ కార ణంగా 
అభవృద్ధ ప నులు ఆగపోతున్్నయి. ఈ 
ఏడాద న వంబ ర్ 26న రాజ్్యంగ దన్తస్ వ 
కార్య క్ర మం సంద రభుంగా మాట్లా డన ప్ర ధ్ని 
న రంద్ర మోద్ ఒకే జ్తి, ఒకేసారి ఎని్నక ల 
కోసం వ స్్న్న డమాండును మ రోసారి 
ప్ర సా్వించారు. 
జ్తీయ సాథి యి ప్సైడంగ్ ఆఫీస రలా 80వ 
స మావేశాని్న ఉదే్దశంచి మాట్లా డన ఆయ న 
‘ఒకే జ్తి ఒకే ఎని్నక’ అనేద కేవ లం 
చ రచు నీయాంశం మాత్రమే కాదు. అద దేశ 
అవ స రం కూడా అని అన్్నరు. కొని్న నెల ల 
తడాతో దేశంల్ ఎక్క డో ఒక చోట ఎని్నక లు 
జ రుగుతున్్నయి. దాంతో అభవృద్ధ ప నులు 
దబ్ తింటున్్నయి. కాబ ట్టా, ఒకే జ్తి, ఒకే 
ఎని్నక మీద పూరి్సాథి యిల్ చ రచు జ ర గ డం 
చాలా అవ స ర మ ని అన్్నరు. 
అని్న ఎని్నక లు ఒకే ఓటలా ర జ్బతా వుండాల ని, 
ప్ర స్్తం ఆయా ఎని్నక ల ప్ర కారం ఓట రలా 
జ్బతా వుంటంద ని అన్్నరు. మ నం 
ఎందుక్ అంత స మ యం, డ బు్ వృధ్ 
చేస్్న్్నం? అని ఆయ న ప్ర శ్నంచారు.  18 
ఏళలా కే ఓటు హ క్్క వ చిచుంద కాబ ట్టా వేరు వేరు 
ఓట రలా జ్బతాల అవ స రం లేదు అని ప్ర ధ్ని 
అన్్నరు. 
ప్ర ధాని ప్ర సెంగెంలో విశష్ట అెంశాలు
దేశంల్ని సామాన్య  ప్ర జ ల క్ రాజ్్యంగంప టలా 
స మ గ్ర మైన అవగాహ న క ల్పంచే కృషి జ ర గాల.  
రాజ్్యంగం ప టలా త గన అవ గాహ న , చైతన్యం 
వున్న వారు రాజ్్యంగ ప ర మైన ర క్ష ణ వ్య వ సథి ను 

భార తదేశాని్న ఏకెం చేసన శ్రీ స రదిర్ పటేల్ సాక్షిగా, ఆయ న 

సమా ర ణారథిెం నిర్మాెంచిన అత్యెంత ఎత్తయిన ఆయ న విగ్ర హ 

స మ క్ెంలో భార త దేశ ప్రిసైడిెంగ్ అధికారుల 80వ స మావేశెం 

నిర్ హెంచారు.  ఈ సెంద ర్భెంగా మాటా్లడిన ప్ర ధాని న రెంద్ర 

మోదీ రజా్యెంగ విలువ ల గొప్ప దన్ని్న వివ ర్ెంచారు. 

అెంతేకాదు ‘ఒకే జాతి, ఒకే ఎని్నక’ ఆవ శ్య క త  గుర్ెంచి 

మాటా్లడారు.

ఒకేజాతి,ఒకేఎన్నిక:
భారతదేశఆవశ్యకత
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బ ల్పేతం చేస్క్ంట్రు.
l	 రాజ్్యంగంల్ని మూడు విభాగాలైన శాస న, కార్య నిరావాహ క , 
న్్యయ వ్య వ సథి ల ప టలా పూరి్ న మము క ముంద ని 130 కోటలా మంద 
భార తీయులు చాటుతున్్నరు. ఈ న మము కాని్న నిరంత రం క లగంచే 
కృషిని కొన సాగసూ్నే వుండాల. 
l	మీ వినియోగ దారుని గురించి తెలుస్కోండ (న్ యువ ర్ కసటా మ ర్ 
- కెవైసి) అనేద డజిట ల్ భ ద్ర త ల్ ముఖ్య మైన అంశం. కెవైసి లాగానే 
మ రో కెవైసి అంటే న్ యువ ర్ కానిసిటాట్్యష్ న్ (మీ రాజ్్యంగం గురించి 
తెలుస్కోండ) అనేద కూడా రాజ్్యంగ ర క్ష ణ వ్య వ సథిను బ ల్పేతం 
చేస్్ంద. 
l	 భార తీయ పౌరులమైన మ నం మ న కోసం  రాజ్్యంగాని్న 
రూపొందంచుక్న్్నం. కాబ ట్టా, దేశంల్ని సామాన్య పౌరుల క్ చ ట్టా లు 
బాగా తెలసి వుండేలా మ నం కృషి చేయాల. 
l	 శాస న, కార్య నిరావాహ క , న్్యయ వ్య వ సథి ల మ ధ్య న మెరుగైన 
స మ నవా యం పంచ డం కోసం ఈ ఆరు ఏడు సంవ తస్ రాలుగా చ ర్య లు 
తీస్క్న్్నం. 

ప్రధ్న మంత్రి ప్రసంగం కోసం ఈ కూ్య 
ఆర్ కోడ్ సా్కన్ చేయండ

రాజ్్యంగ దన్తస్ వ  సంబ రాలు చేస్కోవ డానికిగాను కేంద్ర 
ప్ర భుతవాం దేశ వా్యప్ంగా ప లు కార్య క్ర మాలు నిరవా హించింద. 
రాష్ట్ర పతి రామ్ న్ధ్ కోవింద్ ఆధవా ర్యంల్ జ్తీయ సాథి యిల్ 
రాజ్్యంగ ప్ర వేశక ప ఠ న కార్య క్ర మం జ రిగంద. రాజ్్యంగ 
దన్తస్ వ సంద రభుంగా గుజ రాత్ ల్ కెవాడయాల్ ఏరా్పటు 
చేసిన ప్ర త్యక ప్ర ద ర్శ నను పారలా మెంటు స భు్యలు, శాస న స భు్యలు 
ప్ర శంసించారు.  1,600   చ ద ర పు అడుగుల్లా  ఏరా్పటు చేసిన 
ప్ర త్యక ప్ర ద ర్శ నల్ భార త దేశ  ప్ర జ్సావామ్య సంప్ర దాయాల 
ప్ర యాణాని్న ఆవిష్్క రించారు. వేదకాలం నుంచి లచచువి రిప బలాక్ 
నుంచి ఆధునిక భార త దేశ నిరాముణం వ ర కూ జ రిగన ప్ర యాణాని్న 
ఇందుల్ ప్ర ద రి్శంచారు. 

జ్తీయ ప్సైడంగ్ అధికారుల 80వ స మావేశం సంద రభుంగా 
పారలా మెంట్ మూ్యజియం మ రియు ఆర్క యివ్స్ వారితో క లసి, 
బ్్యరో అవుట్ రీచ్ క మూ్యనికేష్ న్ (బఒసి) ఈ ప్ర ద ర్శ న ను 
ఏక తా విగ్ర హ వేదక వ ద్ద ఏరా్పటు చేసింద. ఇందుల్ రాజ్్యంగ 
రూప ప క ల్ప నక్ సంబంధించి మొద ట్ నుంచీ జ రిగన అని్న 
అంశాల ను ఆవిష్్క రించారు. రాజ్్యంగ త యారీ సంద రభుంగా తీసిన 
ప లు ప్ర త్యక ఫిలుముల ను, రాజ్్యంగ స భ క్ సంబంధించి అందుల్ 
స భు్యలుగా వున్న  డాకటా ర్ బ.ఆర్ అంబేద్క ర్ , డాకటా ర్ రాజేంద్ర ప్ర సాద్ , 
పండట్ జ వ హ ర్ లాల్ నెహ్రూ, స రా్ద ర్ వ లలా భాయి ప టేల్ , శా్యమా 

రాజా్యంగద్నోత్సవసందర్ంగామలీ్టమీడియాప్రదర్శన

l	 దేశంల్ని అని్న రాష్ట్ర ల శాస న స భ లు త మ ద గగీ ర వున్న 
స మాచారాని్న పంచుక్నే దశ గా అడుగులు వేయ డ మ నేద 
త ప్ప నిస రి. త దావారా అంద రికీ క లపి ఒక కేంద్రీయ స మాచార 
వ్య వ సథి వుంటుంద. ఇందుకోసం (ఎల కాట్ర నిక్) విధ్న్ అపిలాకేష్ న్ 
అనే డజిట ల్ వేదక ను ఇప్ప ట్కే అభవృద్ధ ప ర చి వున్్నం. 
l	 దేశంల్ ప నికిరాని వంద లాద చ ట్టా ల ను గ త కొని్న 
సంవ తస్ రాల్లా  తొల గంచ డం జ రిగంద. పాత చ ట్టా ల ను 
ఆటమేట్గాగీ  తొల గంచే వ్య వ సథి ను మ నం త యారు చేస్కోలేమా? 
l	 క రోన్ మ హ మామురి స మ యంల్ పారలా మెంటుల్ని రండు 
స భ లు త మ క్ కేట్యించిన స మ యంకంటే ఎక్్కవ గానే ప ని 
చేశాయి.  

ప్ర సాద్ ముఖ రీజీ మొద లైన ప్ర ముఖులు చేసిన ప్ర సంగాల ను 
ముంబయిల్ని ఫిల్ముస్ డవిజ న్ విభాగం నుంచి సేక రించి ఇక్కడ 
ప్ర ద రి్శంచారు. 

ఈ ప్ర ద ర్శ న ల్ మ రో ముఖ్య మైన అంశం ఆయా రాష్ట్ర ల 
శాస న స భ ల క్ సంబంధించిన ద. ఇందుల్ శాస న స భ లక్ 
సంబంధించిన భ వన్ల  నిరాముణ గొప్ప దన్ని్న, వాట్ వైవిధ్్యని్న 
చూడ వ చుచు. పాలా సాము ట్వి ప్ర ద ర్శ న ల్లా ని ఒక దానిల్ రాజ్్యంగ 

ప్ర వేశక ను వివిధ భాష్ ల్లా  చ దువుక్నేలా ఏరా్పటు చేశారు. అలాగే 
ప్ర త్యక డజిట ల్ పుస్ కం దావారా రాజ్్యంగంల్ని వివిధ అంశాల 
ప్ర ధ్న చిత్ల ను చూడ వ చుచు. డజిట ల్ ట చ్ గోడ మీద జ్తీయ 
చిహా్నల ను ఏరా్పటు చేశారు. మ రో డజిట ల్ తెర మీద రాజ్్యంగ 
నిరాముణానికి సంబంధించి కాల క్ర మాని్న ఆవిష్్క రించారు. మ న 
రాజ్్యంగంపై ప్ర పంచంల్ని ఇత ర రాజ్్యంగాల ప్ర భావాల ను 
మ రో డజిట ల్ గోడ మీద ఆవిష్్క రించారు.

ఈ ప్రదర్శనలో రజా్యెంగ రూపకల్పనకు 
సెంబెంధిెంచి మొదటి న్ెంచీ జర్గిన అని్న 

అెంశాలన్ ఆవిష్కర్ెంచారు.  రజా్యెంగ తయారీ 
సెందర్భెంగా తీసన పలు ప్రతే్యక ఫిలుమాలన్ 

ప్రదర్్శెంచారు.



పారలా మెంటుక్ స మీపంల్ ఉన్న డాకటా ర్ బ.డ. రోడుడా ల్ 
ఎన భై ఏళలా క్రితం నిరిముంచిన 8 బంగాలా ల ను తొల గంచి 

వాట్ సాథి నంల్ 76 అపార్టా మెంట్ పాలా టలా ను నిరిముంచారు. 
ప రా్యవ ర ణాని్న దృషిటాల్ పటుటా కొని ఇక్క డ అనేక జ్గ్ర త్ లు 
తీస్క్న్్నరు. సౌర విదు్యతు్ను అందంచే పాలా ంటుల తో పాటు 
మురికి నీట్ శుద్ధ పాలా ంటుల ను కూడా ఇక్క డ నెల కొలా్పరు. 
ఈ పాలా టలా నిరాముణానికి ఉప యోగంచిన ఇటుక ల ను బ్డద తో 
త యారు చేశారు. కిట్కీ నిరాముణంల్ కూడా థెరము ల్ 
ఇనుస్లేష్ న్ వుండేలా జ్గ్ర త్ లు తీస్క్న్్నరు. విదు్యతు్ను 
ఆదా చేయ డానికిగాను లెడ్ లైటలా ను, వి.ఆర్.వి సిసటా మ్ ఎయిర్ 
కండష్ నరలా ను అమ రాచురు. నీట్ని ఆదా చేయ డానికి చ ర్య లు 
తీస్క్న్్నరు. 
ఈ పాలా టలా నిరాముణం కోసం కేట్యించిన నిధుల్లా  14 శాతం ఆదా 
చేయ డ మే కాక్ండా కోవిడ్ వున్న ప్ప ట్కీ జ్ప్యం జ ర గ క్ండా 
నిరాముణం పూరి్ చేశారు. ప్ర ధ్ని న రంద్ర మోద్ వీట్ని ఏడాద 
న వంబ ర్ 23న ప్రారంభంచారు. 
ప్ర ధాని ప్ర సెంగెంలోని ప్ర ధాన అెంశాలు 
l ద శాబా్ద ల త ర బ డ వున్న స మ స్య లను ప క్క న పటటా డం దావారా 
కాక్ండా, వాట్కి ప రిష్్కరాల ను క నుగొన డం దావారా వాట్ని 
తీరాచుల. 
l చాలా ఏళ్లాగా ఢిల్లాల్ని ప లు ప్రాజెక్టాలు అసంపూరి్గా 

వుండేవి. మా ప్ర భుతవాం వ చిచున త రావాత ప లు భ వ న నిరాముణాల ను 
ప్రారంభంచి అను క్న్న స మ యానికి అంద జేయ గ లగాం. శ్రీ 
అంబేద్క ర్ జ్తీయ సాముర క నిరాముణం, డాకటా ర్ అంబేద్క ర్ జ్తీయ 
కేంద్రం, కేంద్ర స మాచార క మిష్ న్ న్త న భ వ నం, దేశం కోసం 
ప్రాణాలు అరి్పంచిన వారి సామురకారథిం ఇండయా గేటు వ ద్ద యుద్ధ  
సాముర క నిరాముణం నిరిముంచాం. 
l క రోన్ మ హమామురి కార ణంగా ప్ర త్యక జ్గ్ర త్ లు తీస్కొని 
పారలా మెంటు స మావేశాలు నిరవా హించుక్న్్నం. కేంద్ర ప్ర భుతవా 
పాల న ల్ న్త న దృక్పథాని్న, విన్త్న ఆల్చ నల్న చూడ వ చుచు. 
l న్త న ద శాబ్దంల్ దేశాని్న ముందుక్ తీస్క్పోవ డానికిగాను 
రాబోయ్ ల్క్ స భ కూడా ప్ర ధ్న మైన పాత్ర ను పోషిస్్ంద ని న్క్ 
న మము కంగా వుంద. 
l మ నం తీస్క్నే వాస్ వ నిర్ణ యాలు, మ నల్ని చిత్ శుద్ధ 
కార ణంగా మ నక్ క రము లు ప్రాపి్సా్య ని పద్ద లు అంట్రు. ఈ 
రోజున మ న క్ కావ ల సిన వ న రులున్్నయి. దృఢ మైన సంక ల్పం 
వుంద.   

 ప్రధ్న మంత్రి ప్రసంగం కోసం ఈ కూ్య 
ఆర్ కోడ్ సా్కన్ చేయండ

ఎంపీలన్వాసం
కోసంఎన్మిద్

బంగాలో లసా్థ నంలో76
ఫ్లో టలో న్రా్మణం

పారలో మెంటుకునూతనెంగాఎెంపికై నసభ్యులకునివాస
గృహాలుకేటాయెంచడమనేదిఎప్పటినెంచోవున్నసమసయు.

కొత్త గాఎని్నకై నవారినిచాలాకాలెంపాటుహోటళలో లో
వుెంచాలిసివచ్చేది.తద్వారాఖజానామీదభారెంపడేది.

ఎెంపీలుకూడాతప్పనిసరిపరిస్థి తులోలో హోటళలో లోవుెండేవారు
తప్పఇష్ట పడికాదు.ఈనేపథయుెంలోఈసమసయున

పరిష్కరిెంచడానికిగాన2014తరావాతకేెంద్ర ప్ర భ్తవాెం
ప్ర త్యుకదృష్్ట పెటి్ట ెంది.
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పరా్యవరణ-సే్నహపూరవాక భవన్లుసౌకర్యెం
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రష్ట్ర పతి ర చిెంచిన పుస్త కాలు న్త న భార త దేశెం గుర్ెంచి ఆయ న ఆలోచ న లి్న చాటుతున్్నయి. భార త దేశ 
చార్త్రాతమా క , సాెంస్కృతిక విలువ ల వ్య వ సథి న్ ప్ర తిఫ లిసు్తన్్నయి. ర క్ ణ మెంత్రి రజ్ న్ధ్ సెంగ్ , స మాచార 

ప్ర సార  శాఖ మెంత్రి ప్ర కాష్ జ వ దేక ర్ చేతుల  మీదుగా ఈ పుస్త కాలు విడుద ల యా్యయి. ఈ సెంద ర్భెంగా వ్రు ఈ 
పుస్త కాల విశష్టత న్ వివ ర్ెంచారు.

రాష్ట్రపతిరచనలు:

అరుదైన అవ గాహ న 

భార త రాష్ట్ర ప తి రామ్ న్థ్  కోవింద్ గొప్ప 
విదా్యసంప ను్నలు. ఆయ న ప లు సంద రాభుల ల్ చేసిన 
ప్ర సంగాల ను పుస్ కాలుగా  సంక ల నం చేశారు. 
ఇవి ఆయ న వ్య కి్తావానికి అద్ధం ప డుతున్్నయి. 
ఈ పుస్ కాల్లా ని ప్ర తీ వాక్యం రాష్ట్ర ప తి వ్య కి్తావాని్న 
ప్ర తిఫ లంప జేస్్ంద ని కేంద్ర  ర  క్ష ణ  శాఖా మంత్రి రాజ్ 
 న్ధ్ సింగ్ అన్్నరు.

రామ్  న్థ్ కోవింద్ రాష్ట్ర ప తిగా మూడ వ సంవ తస్ రం 
పూరి్ చేస్క్న్న సంద రభుంల్  కేంద్ర ర క్ష ణ మంత్రి 
రాజ్ న్థ్ సింగ్ , కేంద్ర స మాచార ప్ర సార శాఖామంత్రి 
ప్ర కాష్ జ వదేక ర్  ఈ సంవ తస్ రం న వంబ ర్ 19న 

పుస్త కాల గుర్ెంచి 
రిప బలాక న్ ఎథిక్స్ వాలూ్యమ్ -3, రాష్ట్ర ప తి చేసిన ప్ర సంగాల ల్ 57 
ప్ర సంగాల ను ఎంచి కూరిచున పుస్ కం. న్్యయ వ్య వ సథి ల్ ఆద రా్శలు, 
స మాన తవాం, సద ర భావం, అహింస , సారవా త్రిక సద ర భావం, అభవృద్ధ, 
స మాజ్నికి హాని క లగంచే విష్ యాలప టలా జ్గ రూక త క లగ వుండ డం 
ఆయ న ప్ర సంగాల్లా  ప్ర ధ్న అంశాలుగా ఉంట్యి. 21వ శ తాబ్ధంల్ 
భార త్ ను మ రింత శ కి్వంత మైన దేశంగా మారచుందుక్ ప్ర జ ల ను 
స మాయాత్ం చేసి స్ర క్త ఉజవా ల భ విష్్య త్ సాధ న క్ కావ ల సిన 
అంశాల ప్ర సా్వ నే ఈ పుస్ కాల ప్ర ధ్న ఉదే్దశంగా క నిపిస్్ంద. 
రాష్ట్ర ప తి ప్ర సంగాల్లా  ఆయ న సిదా్ధ ంతాలు, విలువ లు ప్ర పంచ దృషిటాని 
ఆక రి్షంచేవిధంగా ఉన్్నయి. 

సెంఘటనరాష్ట్రపతి పుస్కాల ప్రారంభం
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రాష్ట్రపతి పుస్కాల ప్రారంభంసెంఘటన

రాష్ట్ర ప తి రాసిన రండు పుస్ కాల ను ఆవిష్్క రించారు.  
ది రిప బ్్లక న్ ఎథిక్ వాల్యామ్ -3,  లోక్ తంత్రకే స్వ ర్ అనే 

ఈ రండు పుస్ కాలు  కోవిడ్ -19 తో దేశం ఎదుర్్కంటున్న 
పోరాటం మీద రాష్ట్ర ప తి ప లు సంద రాభుల ల్ చేసిన ప్ర సంగాల 
నుంచి ఎని్నక చేసి పుస్ క రూపాని్న ఇచాచురు.  

రాష్ట్ర ప తి ప్ర సంగాలు భార త దేశ స మ కాల్న ప రిసిథితుల ను 
క్షుణ్ణంగా అరథిం చేస్కోవ డానికి తోడ్ప డ తాయ ని,  దానికి 
అనుగుణంగా చ ర్య లు చేప టేటాందుక్ ఈ పుస్ కాలు 
ఉప యోగ ప డ తాయ ని  రాష్ట్ర ప తితో జ రిగన భేటీ త న మ న స్పై 

సుని్నత మ న సు్కడు
సైకిల్ రస్ల్ పాల్గీ న్ల ని ఎంతో ప్ర య తి్నంచిన ఒక 
నిసస్ హాయ పేద విదా్యరిథి గురించిన తెలుస్క్న్న రాష్ట్ర ప తి 
అత నికి సొంత సైకిల్ లేక పోవ డంతో ఆ విదా్యరిథిని రాష్ట్ర ప తి 
భ వ న్ కి పిలచి స్పర్్స్ సైకిల్ బ హుమ తిగా ఇచాచురు. ఇద 
ఆయ న  స్ని్నత మ న స్ తావానికి నిద ర్శ నం.
పేద వ్ర్ ప ట్ల నిబ దధి త 
రాష్ట్ర ప తి గ తంల్ ప్ర ఖా్యత న్్యయ వాద. ఒక సారి ఒక పేద 
వ్య కి్ కోరుటా  కేస్ ఎదురో్కవ ల సి వ చిచుంద. కానీ, అత నికి 
లాయ ర్ కి ఫీజు చలలాంచ గ ల సథి మ త లేద ని తెలుస్క్ని అత ని 
కేస్ని ఉచితంగా వాదంచారు. ప్ర జ ల క్ న్్యయ ప ర మైన 
స హాయం చేయ డం త న విధిగా భావిసా్రు. ఆయ న 
ఎప్పుడూ ఎక్్కవ గా న్్యయ వ్య వ సథి ల్ సంస్క ర ణ ల గురించి 
మాట్లా డుతూ ఉంట్రు. స్ప్రీం కోరుటా , ఇత ర హైకోరుటా   
తీరు్పల ప్ర తుల ను హింద్, ఇత ర ప్రాంతీయ భాష్ ల్లా  
పొందుప ర చ డం అనేద రాష్ట్ర ప తి సంస్క ర ణ ల ఫ లత మ నే 
చపా్పల. 
ఉప్ధా్యయుల న్ ఎెంత గానో గౌర విసా్తరు
రాష్ట్ర ప తి గ తంల్ త ను చ దువుక్న్న పాఠ శాల ల్ ఒక 
ప్రోగ్రాంకి హాజ ర యా్యరు. ఆ కార్య క్ర మం ముగసిన త రావాత 
దేశ ప్ర థ మ పౌరుడు త న టీచ ర్ కాళ్ళ క్ వంగ న మ సా్కరం 
చేశారు. ఎంత ఎతు్క్ ఎదగన్ చ దువు నేరి్పన టీచ రలా ను 
గౌర వించాల ని ఆయ న ఆచ ర ణ దావారా తెలయ జేశారు. 

తెలయ జేస్్ంద ని రాజ్ న్థ్ సింగ్ అన్్నరు. రాష్ట్ర ప తి వివిధ 
అంశాల పై చేసిన ప్ర సంగాలు ఎంతో సూ్పరి్దాయ కంగా 
ఉన్్నయ ని ముఖ్యంగా కోవిడ్ పైన చేసిన ప్ర సంగాలు, ఇత ర 
దేశాల తో పోలచుత భార త దేశం సాధించిన మెరుగైన ఫ లతాలపై 
ప్ర సంగాలు ఉత్జ్ని్న క లగంచే విధంగా ఉన్్నయ ని స మాచార 
ప్ర సార శాఖా మంత్రి అన్్నరు.  

రాష్ట్రపతివిశాలమైెనమనసుగలవ్యక్ ్త.ఆయన
మాటలూ,చేతలూఒకటే.రాజకీయరంగంలో
చాలామంద్అనేద్ఒకట,చేసేద్ఒకట.వారి

మాటలకూ,చేతలకూపంతనఉండదు.

ర క్ ణ మెంత్రి రజ్ న్ధ్ సెంగ్ 

రాష్ట్రపతివ్యక్ ్తత్వంగురించి
రక్షణమంత్రి

చర గ ని ముద్ర వేసింద ని ర క్ష ణ మంత్రి ఈ సంద రభుంగా 
అన్్నరు. 

రాష్ట్ర ప తితో క లసి ప ని చేసిన అనుభ వాని్న పంచుకంట్ 
‘‘ఆయ న గొప్ప మ న స్న్న మ నిషి అని, ఆయ న ఏదైత 
మాట ల్లా  చబుతారో అదే చేత ల్లా  చేసి చూపిసా్ర ని, అదే ఆయ న 
విశవా స నీయ త క్ నిద ర్శ నం’’ అని శ్రీ రాజ్ న్థ్ సింగ్ అన్్నరు. 
రాజ కీయాల్లా  చాలా మంద చపే్పద ఒక టైత చేసేద మ ర్క ట ని, 
మాట్లా డే మాట ల క్, చేసే ప నుల క్ ఏమాత్రం పొంత న ఉండ ద ని 
అన్్నరు. 

రాష్ట్ర ప తి ప్ర సంగంల్ ఆయ న మాట్లా డే ప్ర తీ మాట్ ఆయ న 
మ న స్ ల్తుల్లా ంచి వ స్్ంద. ఈ పుస్ కంల్ ఉన్న ప్ర తీ 
మాట్ ఆయ న వ్య కి్తావాని్న ప్ర తిబంబసూ్ ఆయ న విలువ లను 
తెలయ జేసా్యని ర క్ష ణ  మంత్రి కొనియాడారు. ఈ పుస్ కంల్ 
రాష్ట్ర ప తి గౌత మ బుదు్ధ డు, క బీర్ దాస్ , మ హాతము గాంధీ, బ.ఆర్ .
అంబేడ్క ర్ , ద్న్ ద యాళ్ ఉపాధ్్యయ మొద లైన ప్ర ముఖుల 
భోద న ల ప్రాధ్న్య త , అవ శక్య త గురించి ప్ర సా్వించారు. 

భార త ర క్ష ణ వ్య వసథి , సైనిక సిబ్ంద విష్ యంల్ రాష్ట్ర ప తి 
కీల క పాత్ర పోషిసా్ర ని, సియాచన్ లాంట్ ప్ర దేశాల ను 
సంద రి్శంచి సైనిక ఆరీము ఛీఫ్ ల ను క లుస్కోవాల నుకోవ డం 
సైనిక్ల పై ఆయ న క్ ఉన్న వాతస్ లా్యనీ్న, గౌర వానీ్న 
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నూతనభవిష్యతు్త ఆవిష్కరణద్శగా...
బా్యెంకుల రెంగెంలో విల్నెం, ఇన్ ఫ్రా బాెండ్ల దా్ర నిధుల అెంద జేత , ఆర్ధిక విదా్యరెంగెంలో ఎెంఒయులు 

మొద లైన  వ్టి దా్ర బెంగారు భ విష్య తు్త ఆవిష్క ర ణ దిశ గా అడుగులు.

నిర్ణ యెం:   20 ల క్ ల మెంది అకెంటుదారుల కు 
మేలు జ ర్గేలా ల క్ష్మి విలాస్ బా్యెంక్ , డిబఎస్ 
బా్యెంకుల విల్న ప థ కానికి కేెంద్ర  కేబన్ట్ ఆమోదెం. 

ప్ర యోజ న్లు: 
l	ఈ విల్నం కార ణంగా 20 ల క్ష ల మంద డపాజిటుటా దారుల క్ 

మేలు జ రుగుతుంద. బా్యంక్క్ సిథిర తవాం ల భస్్ంద. ఎల్.
వి.బ అనేద 30 రోజుల పాటు మార టరియం కింద వుంద. 

l	గ డువు తద్ల్గా ఎల్.వి.బ అనేద డబఐఎల్ ల్ విల్నం 
అవుతుంద. ద్ని త రావాత విత్ డ్రా నిబంధ న లు వుండ వు. 

l	4 వేల మంద ఉదో్యగులక్ నియ మ నిబంధ న ల ప్ర కారం 
భ ద్ర త ల భస్్ంద. వారి ఉదో్యగాల క్ ఎలాంట్ ప్ర మాదం 
లేదు.

నిర్ణ యెం:  బ్రిక్స్ దేశాల మ ధ్య న వా్యయామ విద్య మ రియు క్రీడ ల 
రంగానికి సంబంధించి స హ కారం కోసం అవ గాహ న ఒప్పందం. 
ఒప్పంద  ప త్నికి కేబనెట్  ఆమోదం. 

ప్ర యోజ న్లు: 
l	క్రీడల శాసత్రం, క్రీడా వైద్యం, శక్ష ణా నైపుణా్యలు మొద లైన రంగాల క్ 

సంబంధించి ఐదు బ్రిక్స్ దేశాల్లా  విజ్ఞా న్ని్న అనుభ వాల ను 
విస్ రించ డానికిగాను ఈ స హ కారం ఉప యోగ ప డుతుంద. ద్ని 
కార ణంగా ఈ దేశాల క్ చందన క్రీడాకారులు ప లు అంత రాజీ తీయ 
క్రీడా పోటీల్లా  స తా్ చూపుతారు. 

l	ఈ స హ కారం కార ణంగా క్లం, వ రగీం, ప్రాంతం, మతంతో 
సంబంధం లేక్ండా లంగ వివ క్ష క్ తావు లేక్ండా ఈ ఐదు దేశాల్లా ని 
ప్ర తిభావంతులైన క్రీడాకారులంద రికీ ల బ్ధ చేకూరుతుంద.  

నిర్ణ యెం: అసీమ్ ఇన్ ఫ్రాసట్ర కచు ర్ ఫైన్న్స్ లమిటెడ్ , ఎన్.ఐ.ఐ.ఎఫ్ 
ఇన్ ఫ్రాసట్ర కచు ర్ ఫైన్న్స్ లమిటెడ్ క లసిన  ఎన్.ఐ.ఐ.ఎఫ్ ఇన్ 
ఫ్రాసట్ర కచుర్ డెట్ ఫైన్నిస్ంగ్ పాలా ట్ ఫ్మ్ నిరవా హ ణ కోసం 6 వేల 
కోటలా మూల ధ న పటుటా బ డ ఇవవా డానికి కేబనెట్ ఆమోదం. 
ప్ర యోజ న్లు:  
l	రానున్న ఐదు సంవ తస్ రాల్లా  మౌలక సదుపాయాల రంగానికి 

ల క్ష  కోటలా రూపాయ లు అప్పురూపేణా ఇసా్రు. 
l	ఈ నిర్ణ యం కార ణంగా మౌలక స దుపాయాల రంగంల్ 

బా్యంక్ల పాత్ర పరుగుతుంద. న్త న ప రా్యవ ర ణ హిత 
ప్రాజెక్టాలక్ ప్రోతాస్హం ల భస్్ంద. 

l	ఈ డెట్ ఫ్లా ట్ ఫ్మ్ అనేద బాండ్ మార్కట్ నుంచి నిధుల ను 
సేక రిస్్ంద. న మము క మైన మ ధ్య వ రి్గా ప ని చేస్్ంద. 

నిర్ణ యెం:   ఇనిసిటాట్్యట్ ఆఫ్ ఛారటా ర్డా అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండయా  
( ఐసిఎఐ), నెద రాలా ండ్స్ క్ చందన వెరనిగంగ్ వా్యన్ రిజిసటా ర్ కంట్రోల ర్స్ 
( వి.ఆర్.సి) మ ధ్య న అవ గాహ న ఒప్పంద ప త్నికి ఆమోదం. 
ప్ర యోజ న్లు: 
l	 ఈ నిర్ణ యం కార ణంగా నెద రాలా ండ్స్ , ఇండయా దేశాల క్ 
మ ధ్య న అకౌంట్ంగ్ , ఫైన్న్స్ , ఆడట్ ల క్ సంబంధించిన విజ్ఞా నం 
బల్పేత మ వుతుంద. 
l	 భారతీయ ఛారటార్డా అకౌంటెంటలా క్ ఉదో్యగ ఉపాధి అవ కాశాల 
క ల్ప న జ రుగుతుంద. 
l       ఈ నిర్ణ యం వ లలా  ఐసిఎఐ స భు్యలక్ ల బ్ధ చేకూరుతుంద. ఐసిఎఏ 
స భు్యల అవ కాశాల క్ సంబంధించి అద న పు బ లం చేకూరుతుంద. 

కేబన్ట్ నిర్ణయాలు
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మారుతున్న భారత్సాన్కూల దృక్ప థెం

బా్యట రీ మాసు్క త యారు చేసన ఐఐటి ఖ ర గ్ పూర్ పూర్ విదా్యర్థి. శక్ ణ స మ యెంలో క్రీడాకారుల కు 
ఉప యోగ ప డుతున్న బా్యట రీ మాసు్క.  శానిట రీ న్ప్ కిన్ల న్ పెంపిణీ చేస్్త త న దాన గుణాని్న 

చాటుతున్న జ ముమా, క శీమార్ నివ్స

క రోన్ వైర స్, కాలుష్ట్యని్నెంచి కాప్డుతున్న 
బా్యట రీ మాస్్క 

ఏదైన్ స మ స్య వ చిచున ప్పుడు దాని వెన కే ప్ర జ ల్న ర క్ంచ డానికి 
త గన ప్ర య తా్నలు కూడా ముమము రంగానే జ రుగుతూ 

ఉంట్యి. తాజ్గా ఖ ర గ్ పూర్ ఐఐట్ పూరవా విదా్యరిథి, కోల్ క తా 
ఐఐఎమ్ కి చందన  పియూష్ అగ రావాల్ బా్యట రీతో న డచే మాస్్క 
త యారు చేశాడు. ఈ మాస్్క  క రోన్ వైర స్ నుంచి ర క్ష ణ క లగంచ డ మే 
కాక్ండా కాలుష్్యం బారి నుండ కూడా మ న ల్న కాపాడుతుంద. 
ద్ని్న ధ రించే వ్య కి్కి త గనంత ఆకీస్జ న్ అందేలా ఈ మాస్్క  ల్ 
బా్యట రీతో న డచే రండు ఫ్్యనులా  అమ రాచురు. ఇద ఈ మాస్్క ప్ర త్యక త . 
ఈ బా్యట రీ స్మారు ఎనిమిద గంట ల వ ర క్ ప ని చేస్్ంద. వీట్ని 
ప్ర భుతవా ఆధవా ర్యంల్ క వచ్ మాస్్క ప్రాజెక్టా కింద అభవృద్ధ చేశారు. 
ఈ మాస్్క ధ ర 3,000 రూపాయ లు. ద్నిల్ రండు ఫ్్యనులా  ఉంట్యి. 
ఒక ఫ్్యన్  ఆకీస్జ న్ ని స ర ఫ రా చేసే్ మ ర్క ట్ కార్న్ డయాక్ెస్డ్  ని, 
తమ ని బ య ట్కి పంపివేయ డానికి ఉప యోగ ప డ తాయ ని పియూష్ 
చబుతున్్నడు. అంటే ద్ని్న ఉప యోగంచే వారికి నిరంత రం 
సవా చ్ఛ మైన గాల అందుతూ ఉంటుంద న్న మాట . ద్నికి బ్ండ్ 
మోక్ష అని పేరు పట్టా రు. ఈ మాస్్క ప్ర త్యకంగా ఆరోగ్య సిబ్ంద, 
పారిశుధ్య కారిముక్లు, ఇత రుల కోసం త యారు చేశారు. వీట్ 
వ లలా కారిముక్ల క్ ఉపాధి ల భంచ డంతోపాటు వారు కొత్ టెకి్నక్స్ 
నేరుచుక్నే అవ కాశం క లుగుతుంద. వ చేచు సంవ తస్ రం జ ర గ నున్న 
ఒలంపిక్స్  ల్ పాల్గీ నేందుక్ సిద్ధమవుతున్న క్రీడాకారులు ఈ మాస్్క  
లు ఉప యోగంచేందుక్ ఆస కి్ చూపిస్్న్్నరు. ఇవి వారిని క రోన్ 
వైర స్ నుంచి ర క్ంచ డ మే కాక్ండా వారి శక్ష ణా స న్్నహాల క్ 
మంచి వాతావ ర ణం కల్పస్్న్్నయి. 

శానిట రీ న్ప్ కిన్ల పెంపిణీకి ప్ర శెంస లు

స మాజ్నికి ఏదైన్ చేయాల నే అభరుచి కొత్ 
ఆల్చ న ల క్ దారితీస్్ంద. జ ముము,కాశీముర్  

ల్ని శ్రీ న గ ర్ క్ చందన ఇరాఫూన్ అనే మ హిళ శ్రీ న గ ర్ ల్ 
ఉచిత శానిట రీ న్ప్ కీన్స్ పంపిణీ చేసూ్ స మాజ్నికి త న 
వంతు చేయూత నందస్ంద. ఆడ వారి నెల స రి (రుతుక్ర మం) 
ప రిశుభ్ర త ప్ర చారంల్ భాగంగా ఆమె ఈ న్ప్ కీనలా ను పంపిణీ 
చేయాల ని భావించింద. ఆమె ఇవా సేఫీటా డోర్ శానిట రీ న్ప్ కీన్ 
కిట్ పేరిట మ హిళ లు, యువ తుల కోసం శ్రీ న గ ర్ ల్ని ప బలాక్ 
వాష్ రూంల ల్, కాశీముర్ ల్య ప రిస ర గ్రామాల్లా  వాట్ని 
అందుబాటుల్కి తీస్కొచాచురు. ఆమె సేవాభావంతో ఈ ప ని 
చేసూ్ ప  లువురి ప్ర సంశ ల ను అందుక్ంటున్్నరు. కోవిడ్ -19 
లాక్ డౌన్ స మ యంల్ కూడా ఆమె శ్రీ న గ ర్ ల్ అవ స ర మైన 
వారికి శానిట రీ ప రిక రాల ను అందంచింద. ఇప్ప ట్ వ రక్ 
శ్రీ న గ ర్ ల్ని 15 వాష్ రూముల్లా  ఆమె శానిట రీ కిటలా ను పంపిణీ 
చేసింద. ఆమె తండ్రి మ ర ణం ఆమెను స మాజ్నికి ఉప యోగ ప డే 
ఏదో ఒక అరథి వంత మైన ప నికి పురికొలే్పలా చేసింద. దాంతో 
ఆమె ఈ శానిట రీ కిటలా ను తండ్రి జ్ఞా ప కారథిం పంపిణీ చేస్ంద. ఈ 
కిట్ ల్ శానిట రీ న్ప్ కిన్స్ , యాంటీసా్పసముడక్స్ , హా్యండ్ వాష్ లు 
ఉంట్యి. ఇందుల్ ల్ దుస్్లు, ప సి పిలలా ల డైప రులా , శానిటైజ రులా  
కూడా ఉన్్నయి.  
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మీడియా కార్న ర్ 

న రెంద్ర మోదీ:  రాజ్్యంగానికి ఆమోదం 
ల భంచి 60 ఏళలా యిన సంద రభుంగా 2010ల్ 
గుజ రాత్ రాష్ట్రం స్రంద్రన గ ర్ ల్ సంవిధ్న్ 
గౌర వ్ యాత్ర ను నిరవా హించ డం జ రిగంద. 
రాజ్్యంగ ప్ర తి న మూన్ను ఏనుగుపై పట్టా 
ఊరగంచ డం జ రిగంద. ఈ ఊరగంపుల్ 
నేను కూడా పాల్గీ న్్నను. అద ఒక విశష్టా మైన 
కార్య క్ర మం. 

రజ్ న్ధ్ సెంగ్:  రాష్ట్ర ప తి తాను చేసిన 
ప లు ఉప న్్యసాల్లా  ప ్ర జ్ సేవ అనేద అతు్యత్ మైన 
మ త మ ని చాట్రు. ఆయ న త న ప్ర సంగాల్లా  
భార తీయ విలువ ల ప్రాధ్న్య త ను ప్ర త్యకంగా 
పేర్్కన్్నరు. అవి ఉన్న త ప్ర భావాని్న క లగ 
వున్్నయి. ఎందుకంటే ఈ విలువ లు ఆయ న 
వ్య కి్గ త జీవితంల్ భాగం. 

అమత్ ష్ట :  ఐసిఎంఆర్ ఢిల్లా, స్ె్పస్ హెల్్ 
క లసి అభవృద్ధ చేసిన కోవిడ్-19 మొబైల్ ఆర్.
ట్.పి.సి.ఆర్ లా్యబును ఢిల్లా ప్ర జ ల క్ అంకితం 
చేయ డం జ రిగంద. ఢిల్లాల్ కోవిడ్-19 క టటా డ 
కోసం శ్రీ మోద్ ప్ర భుతవాం అంకిత భావంతో 
పని చేస్ంద.  ఈ లా్యబు దావారా తవా ర గా రోగ 
నిరా్ధ ర ణ జ రిగ తదావారా వెంట నే చికితస్ ను కూడా 
చేయించుకోగ లం.

నిరమా లా స్త్రమ న్: ఈ రోజున కాశీ 
(ప్ర ధ్ని నియోక వ రగీం)ల్ను, ఉత్ ర ప్ర దేశ్ ల్ను 
మౌలక స దుపాయాల బల్పేతం గురించి 
మాట్లా డాను. ఈ సంద రభుంగా ప్ర ధ్ని 
వ్య వ సాయ రంగ చ ట్టా లు 2020 సంబంధిత 
విష్ యాల గురించి మాట్లా డారు. 2014కంటే 
ముందు ఐదేళలా ల్ గోధుమ ల సేక ర ణ క్ రూ. 1.4 
ల క్ష లు వెచిచుసే్ 2014 త రావాత ఐదేళలా ల్ రూ. 3 
ల క్ష ల కోటులా  (రట్టాంపు) వ్య యం చేయ డం జ రిగంద. 

నితిన్ గ డ్క రీ: ఉత్ర్ ప్రదేశ్ ల్, రూ. 7500 
కోటలా వ్యయంతో 505 కిల్ మీటరలా పొడవున్న 
రహదారి నిరాముణంతో పాటు చేపడుతున్న అనేక 
రోడుడా  నిరాముణ ప్రాజెక్టాల వలలా అనుసంధ్నత 
పరిగ ఆరి్ధక ప్రగతి తవారితంగా జరుగుతుంద.

పీయూష్ గోయ ల్: కోవిడ్-19 వున్న ప్ప ట్కీ 
విదేశీ ప్ర త్య క్ష పటుటా బ డులు పరుగుతూనే వున్్నయి. 
ప్ర ధ్ని న రంద్ర మోద్ నేతృతవాంల్ దేశంల్ 
సానుకూల వాతావ ర ణం వుండ డంవ లలా నే ప్ర పంచ 
పటుటా బ డదారులు భార త్ క్ ప్రాధ్న్య త నిస్్న్్నరు. 
జులై- సెపటాంబ ర్ త్రైమాసికంల్ ఎఫ్.డ.ఐ లు 
14.06 బలయ న్ డాల రలా  నుంచి 28.1 బలయ న్ 
డాల రలా క్ పరిగాయి. 
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