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సేంపాద కీయేం

(కె.ఎస్. ధ త్వాలియా)

సాదరనమసాకారం,

 మీఅందరికీన్తనసంవత్సరశుభాకంక్షలు.ఈఏడాదిఅందరికీఎంతోప్రత్యూకం.గడిచిపోయిన
దశాబిది మిగిలిచిన కొన్ని చేదు అనుభవాలను మరిచిపోయి మనందరం కొత్త ఆశలతో కొత్త దశాబిదిలోకి
ప్రవేశిస్్తననిం.అయిత్ప్రతీఒకకాసంక్షోభంలోన్మనంనేర్చికునేపాఠంకూడాఒకటంటంది.ప్రతీఒకకా
పరిస్థితిలోన్ఆశావహవైఖరిఅనుసరించడమేమనదృక్పథంకవాలి.

 ప్రధానమంత్రిశ్రీ నరంద్రమోదీ వైఖరి ఎప్పుడూఆశావహంగానే ఉంటంది.మనం ఒకగాలీస్ను
ఎప్పుడూసగంఖాళీగా, సగం న్ండుగాచూడాలన్ ఆయన తరచు చెబుతూఉంటార్.ప్రస్్తత సంక్షోభాన్ని
అవకశంగా మలుచుకోవాలన్ ఆయన ఉద్ఘాటంచార్. ఆయన చేపటటిన చరయూలు ఊతంగా ఆత్మ న్ర్భర్
భారత్ప్రచారంఒకప్రజాఉదయూమంగామారింది.ప్రజలందరూముక్తకంఠంతో"సాథిన్కంకోసంగళం"విప్్ప
వాత్వరణంఏర్పడింది.గతఆర్సంవత్సరాలకలంలోప్రభుతవాందృఢమైనన్ర్ణయాలుతీస్కోవడం,వాటన్
కటటిదిటటింగాఅమలుపరచడంతోదేశంనవోదయాన్నివక్షిస్తంది.

 ఈఆర్సంవత్సరాలకలంలోప్రభుతవాం450పథకలనుక్షేత్రసాథియిలోఅమలుపరిచింది,ప్రస్్తతం
"న్యూఇండియాసమాచార్"సంచికలోవాటలోనుంచిఎంపికచేస్న21అంశాలపైదృష్టిసారిస్్తదేశంలో
నవోదయంఏవిధంగాఏర్పడుతోంది,ఆశలుఎలాచిగురిస్్తననియివివరంగాతెలియచేసేప్రయతనించేశాం.

 భారతదేశ విజయం దేశాన్కే పరిమితం కదు. 21వ శత్బిదిలోన్ ఈ కొత్త దశాబిదిలో యావత్
ప్రపంచాన్కిఆశతీస్కురాగలశకి్తగాభారత్మార్తోంది.

 అభివృదిధిలో నవోదయం కన్పిస్్తననిఈ తర్ణంలోప్రజల ఆశలు, అంచనలుతీరలాచేసేందుకు
జర్గుతుననిప్రయత్నిన్కి130కోటలీమందిభారతీయులమదదితుఅతయూంతకీలకం.

 మరోసారిమీఅందరికీన్తనసంవత్సరశుభాకంక్షలు.

 మీఅమూలయూమైనసలహాలు,స్చనలకోసంఆసకి్తగాఎదుర్చూస్్తననిం.

మీఅభిప్రాయాలుమాకుతెలియజేయండి.:

చిర్నమా: బ్యూరోఆఫ్ఔట్రీచ్అండ్కమూయూన్కేషన్,
 రండవఅంతస్్త,స్చనభవన్,న్యూఢిల్లీ-110003
e-mail: response-nis@pib.gov.in

మీఅందరిఆశీస్్సలతో
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చక్కనిసమాచారేంతోఅేందేంగాడిజైన్చేసినపత్రికన్్యఇేండియా
సమాచార్. ఇది విదేశాల్లీ  కూడా అేందుబాటుల్ ఉేంటుేందని
ఆశిస్తునానాన్.ఈఅదుభుతమైనపత్రికన్మనేంప్రపేంచేంఅేంతటా
విసతురేంచేలాచేయాలి,నేన్ఒకచిననాసలహాఇవ్వాలన్కేంటునానాన్.
ప్రతీఒక్కసేంచికల్న్దేశానికిచేందినఅగ్రశ్రేణిపారశ్రామికవేతతులు
ముకేశ్ అేంబానీ, మలిలీకా శ్రీనివ్సన్, వేణు శ్రీనివ్సన్, ఆనేంద్
మహేంద్రా, సోనాలికా మిట్టల్, ఎస్్కర్్స్ నేందా,మురుగప్ప సిఇఒ
వేంటి ప్రముఖులతో వ్రు దేశానికి ఎలా విలువ జోడిేంచగలరో
తెలియచేసే ఇేంటర్వాయూ ఒకటి ప్రచురేంచేండి. స్్ట ర్టప్ లు, చిననా
ఎేంటర్ప్రెన్్యరలీకఇదిచక్కనిబ్స్టర్అవుతేంది.

    ధన్యవ్దాలు,వేందనాలు
vsp@tafe.com

మెయిల్ బాక్స్ 

ప్రభుతవాేం చేపడుతననా పలు సేంక్షేమ
కార్యక్రమాలకసేంబేంధేంచినసమాచారేం
సగటు ప్రజలక అేందిస్తుననాేందుక
అభినేందనలు. ఈ పత్రిక డిజైన్ చాలా
బాగేంది. పాఠకలక ప్రయోజనకరేంగా
ఉేంది.

ఈ పత్రిక ప్రతిని పేంపడానికి నన్నా
ఎేంపికచేసినేందుకమీకధన్యవ్దాలు.

పాఠకల సేంఖ్య పేంచడానికి నేన్మీ
మెయిల్ ఐడిని నా బేంధుమిత్రులక
పేంపవచుచునా?

msk141958@gmail.com

న్్య ఇేండియా సమాచార్ టీమ్ కి నా
అభినేందనలు తెలియచేస్తునానాన్. మేం
తలిగాగా  చదివేేందుక వీలుగా ఈ పత్రిక
పిడిఎఫ్ ప్రతినిమామెయిల్ క పేంపాలని
అభ్యరథిస్తునానాన్.

 hardie.desai@gmail.com

ఆరథికవ్యవసథితాజాసిథితిపైవిలువైనసమాచారేంఅేందిేంచినేందుక
ధన్యవ్దాలు.జాన్భీఔర్జహాన్భీవ్సతువసూఫూరతుతోఆరథికవ్యవసథిన్
తిరగి అభివృదిధి పటా్ట ల పైకి ఎకి్కేంచేేందుక ప్రభుతవాేం ప్రకటిేంచిన
కటు్టబాటున్,సేంక్షోభానినాఅవకాశేంగామలుచుకేంటుననాతీరుకఈ
సేంచికఒకనివ్ళివేంటిది.

మహామనమదన్మోహన్మాలవీయనివ్ళిచదవదగినఅదుభుత
కథనేం.

   ధన్యవ్దాలు,అభినేందనలు
sahab_singh2006@yahoo.com

 

ప్రభుతవాకృషికిసేంబేంధేంచిసమాచారేంఅేందిేంచినచక్కనిపత్రిక
ఇది.వ్యవస్యాధారతఉత్పతతులక్రయవిక్రయాలు,మరనినాఅేంశాలపై
లాభదాయకమైన సమాచారేం రటైలరలీక,హోల్ సేలరలీక అేందిేంచే
వేదికగా భారతీయ కిస్న్ పత్రిక (నెలవ్రీ) ఒకటి కూడా
ప్రచురేంచాలననాదినాసలహా. రైతలకఅేందుబాటుల్ఉేండేకొతతు
టెకానాలజీలు,వ్యవస్యపరశ్రమలకప్రభుతవాేంఏేంచేసోతుేందిఅనే
సమాచారేంఆపత్రికల్అేందిేంచాలి.

     

     వేందనాలు

bhilaicalibration@gmail.com



2020 సేంవత్సరేం మానవ్ళికి ఒక పీడకల వేంటిది.
అేందుల్న్గత9నెలలకాలేంఅత్యేంతబాధాకరమైనది.

కొవిడ్-19మహమామురమానవ్ళిపైచూపిేంచినవినాశకరమైనప్రభావేం
కారణేంగా2020సేంవత్సరానినాఒకపీడకలగామరచిపోవ్లనిచాలా
మేంది ఆత్ేంగా ఎదురు చూస్తునానారు. అయిత 2021 సేంవత్సరానినా
134 కోటలీ మేంది ప్రజల స్మాజిక, ఆరథికాభివృదిధిల్ కొతతు శకానినా
ఆవిష్కరేంచగలపరవరతుతసేంవత్సరేంగాచూడాలి.

2020మారచున్ేంచిఏర్పడినఅస్ధారణపరసిథితలన్పరగణనల్కి
తీస్కేంటేమెట్రోనగరాలన్ేంచిపల్లీలవరకగలపురుషులు,మహిళలు,
పద్దలన్ేంచిపిలలీలవరకఅేందరముేందుననాప్రధానసవ్లుస్ధారణ
సిథితిపునరుదధిరణ.

ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్రన మోదీ మారగాదర్శకేంల్ దశల వ్రీగా
దేశ జనాభా అేందరకీ వ్్యకి్సనేషన్ అేందిేంచేేందుక ఏరా్పటులీ  చురుగాగా 
స్గతనానాయి. ఆరోగ్య సేంరక్షణ రేంగేంల్ని పోరాట యోధులు

24 గేంటలూ నిరేంతర నిఘా కొనస్గిసూతు వీలైననినా ప్రాణాలు
కాపాడేేందుక చేస్తుననా కృషి భవిష్యతతుల్కి నడిచేేందుక కొతతు ఆశన్,
అవకాశానినాకలిగిసోతుేందని చప్పడేం వ్సతువేంగా చేయడేం కనానా చాలా
తలిక.ఎలలీప్పుడూఆశావహులుగాఉేండేమీరుకొవిడ్అనేంతరశకేంల్
కోటాలీ ది మేంది భారతీయులుమారు్పనక చోదక శకతులుగా ఉేంటారని
భావిేంచవచుచు.

రాబోయే కాలేంల్ ప్రపేంచేం గతేంల్ వల్నే ఉేంటుేందని కొతతు
సేంవత్సరానికి ఆహావానేం పలికేేందుక సమాయతతుేం అవుతననా మనేం
భావిేంచకూడదు. జీవనశైలి, ఆరథిక వ్యవసథి, ప్రవరతునాపరమైనధోరణులు
అనినాేంటిల్న్మారు్పలుచోటుచేస్కేంటాయి.భారతదేశేంఅేందుక
అతీతేం కాదు. ఇబ్ేందులు కనీస స్థి యిల్నే ఉేండేలా చూసూతు ఈ
పరవరతునకకృషిచేయడేంప్రధానమేంత్రినరేంద్రమోదీనాయకతవాేంల్ని
కేేంద్రప్రభుతవాప్రాధాన్యత.ఈమహమామురసృషి్టేంచినసేంక్షోభానినాదీటుగా
ఎదుర్్కనేేందుక, స్వాతేంతా్యరానేంతర కాలేంల్నే అత్యేంత సేంకిలీష్ట

దిగ్లు ఇక గతేం-ఆశ కు 
నవోదయం    విజన్నూతన ఆకంక్షలు  

న్యు ఇండియా సమాచార్4

సా్వగ తం
కొవిడ్-19 మ హ మామారితో 

ప్రారంభ మైన   2020 సంవ త్స రం 

ప్ర పంచ వయుప్ంగా ప్ర జ ల జీవిత్ల ను 

ప్ర భావితం చేయ డంతోనే ఆగ లేదు. 

ఆరిథిక వయు వ సథి పై అది చూపిన 

ప్ర భావం కూడ త క్కువేమీ కాదు. 

ఈ సంక్షోభానిని అవ కాశంగా 

మార్చుతూ ప్ర ధాన  మంత్రి న రంద్ర 

మోదీ స్థినికం కోసం నిన దించాల ని, 

అదొకకు టే సవా యం స మృద్ధ భార త్ క్ 

బాట లు వేస్ంద ని ప్ర జ ల క్ పిలుపు 

ఇచాచుర్. ప్ర ధాన మంత్రి చెపిపిన ఈ 

మాట ల ను ప్ర జ లు తుచ త పపి క్ండ 

ఆచ రించ డంతో ఆరిథిక వయు వ సథి లో 

వి-షేప్ ఆరిథిక రిక వ రీని దేశం 

వీక్ంచ గ లిగంది.



సమయేంల్ దేశానినా ముేందుక నడిపేేందుక సిథిరమైన, శకితువేంతమైన

నాయకతవాక్షణాలుగలఆయనఏఅవకాశానినావదులుకోలేదు.
ప్రధానమేంత్రినరేంద్రమోదీసమాజేంల్నివిభిననావరాగా లతోజరపిన

సేంప్రదిేంపులల్తిరగిహామీఇచిచునేందువలలీవిభిననారేంగాలకమరేంత
మద్దత లభిస్తుేంది. ఒకపక్క ఆరోగ్య వైపరీత్యేం సృషి్టేంచిన ప్రతికూల
ప్రభావ్నినా దీటుగా ఎదుర్్కేంటూనే ఆహార ధానా్యల న్ేంచి నగదు
మద్దతవరక,రుణాలన్ేంచిసబి్సడీలవరకఅనినాేంటిల్న్ముేందుక
నడిచిేంది.

ఆరు సేంవత్సరాల కాలేంల్ ప్రభుతవాేం పేద ప్రజల సేంక్షేమేం
లక్షష్ేంగా విధానాలు ర్పేందిేంచిేంది. గరష్ఠ పారదర్శకత, ఉననాత
స్థి నాల్లీ అవినీతినికట్టడిచేయడేం,ప్రభుతవాసరీవాస్లడిజిటైజేషన్వేంటి
చర్యలతోఅవినీతిగణనీయేంగాతగిగాేంది.ప్రధానమేంత్రినరేంద్రమోదీ
నాయకతవాేంల్ప్రజల్లీ అస్ధారణమైనవిశావాసేం,నమముకేంఏర్పడాడా యి.

న్తన సేంవత్సర శుభోదయ వేళ ఆశలు, ఆకాేంక్షలు మరేంత
ఎక్కవగా తీరగలవననా ఆశ ఏర్పడిేంది. మ 13వ తదీ న్ేంచిమ్డు
విడతలుగాప్రకటిేంచినర్.29.87లక్షలకోటలీవిలువగలఆతమునిరభుర్
భారత్పా్యకేజిఅేందిేంచినమద్దతతోఆరథికవ్యవసథిపునరుజీజీవేంస్ధస్తుననా
సేంకేతాలు వెలువడాడా యి. భారత ప్రజలు ప్రదర్శేంచిన సేంయమనేం,
బలమైనఆరథికపునాదులుఅభివృదిధిల్కొతతు శకానికిప్రభుతవాేంబాటలు

వేయగలిగిేంది. మహమాముర కారణేంగా ఏర్పడిన అేంతరాయాలన్ేంచి
విభిననా రేంగాల  పునరనారాముణేం న్ేంచి ప్రారేంభిేంచి అనినాేంటా ఆరథిక
వ్యవసథిన్అత్యననాతవృదిధిబాటల్నిలపడమప్రాధాన్యత.

కొది్ద నెలల క్రితేం ప్రభుతవాేం ప్రారేంభిేంచిన ఆతమునిరభుర్ ప్రచారమ
మొదటి అేంకేంగా ఆరథిక వ్యవసథిక చేందిన అనినా ఇేంజనలీన్
పునరుజీజీవిేంపచేయడానికి, డిమాేండున్ పేంచడానికి, సూక్షష్మ,
చిననా, మధ్యతరహా పరశ్రమల్లీ  ఉద్్యగాలన్ స్ధారణ సిథితికి తెచేచు
చర్యలక ప్రభుతవాేం శ్రీకారేం చుటి్టేంది. ఎమరజీనీ్స రుణ హామీ పథకేం
అేందిేంచిన మద్దతతో 45 లక్షల చిననా వ్్యపారాలు కార్యకలాపాలన్
పునరుదధిరేంచుకోవడేం భారీ సేంఖ్యల్ వ్యవస్థికృత, అవ్యవస్థికృత
ఉద్్యగాలన్కాపాడిేంది.ఈపథకేంకిేంద80.93లక్షలమేందికిర్.
2,05,563కోటలీకపైబడిరుణాలుమేంజూరయా్యయి.

ఈమొతతుేంల్ర్.1,58,626కోటులీ ఇప్పటికేబటావాడాఅయా్యయి.
కొతతుసేంవత్సరేంఆవిష్కరేంచన్ననావ్సతువికతలనేపథ్యేంల్పూరతుఆరథిక
రకవరీకిచేపడుతననాచర్యలకఈగణాేంకాలుఒకసేంకేతేంమాత్మ.
భారతభవిష్యత్ఆరథికవృదిధిఅవకాశాలపైసవాతేంత్కన్సల్్టనీ్సలఅేంచనాలు
ఈవ్సతువికతలన్ప్రతిబిేంబిస్తునానాయి.

సవ్ళ్లీ  అధకేంగానే ఉననాప్పటికీ ఎేంతటి సేంకిలీష్ట పరసిథితినైనా
అవకాశేంగా మలుచుకోగల నైపుణ్యేం ప్రస్తుత ప్రభుతావానికి ఉననాదననా
విషయేంసరవావిదితమ.కారముక,వ్యవస్యరేంగాల్లీ సేంస్కరణలదావారా
ప్రపేంచయవనికపైతనముద్రవేస్కోగలిగిేంది.

నవభారతకారముకశకితు,రైతననాలజీవితాల్లీ పరవరతుతమారు్పన్తవడమ
ఈసేంస్కరణలలక్షష్ేం.కొతతుకారముకచటా్ట లు,సరళీకరేంచినవ్యవస్య
మార్కటులీ  కషి్టేంచి పని చేసేపారశ్రామికకారముకలు, వ్యవస్యదారుల
స్సేంపననాతన్పేంచడానికిఒకవేదికగానిలుస్తుయి.

రైతననాలచురుకైనభాగస్వామ్యేంలేకపోతవరతుమానఆరథికసేంవత్సరేం
ప్రథమారధిేంల్వ్యవస్యరేంగేంఆరోగ్యవేంతేంగా 3.6శాతేంవృదిధిని
స్ధేంచడేం అస్ధ్యేం. అలాగే 2020 ఏప్రిల్-సెప్టేంబర్ నెలల మధ్య
కాలేంల్తీవ్రతిరోగమనేంస్ధేంచినభారతపారశ్రామికరేంగేం2020
అకో్ట బర్ ల్ 3.6 శాతేం వృదిధిని నమోదు చేయడేం రాబోయేకాలేంల్
తయారీ రేంగేం రకవరీకి సేంకేతేం.  ప్రభుతవాేం ముేందుచూపుతో
తీస్కననా విధానాల మద్దతతో 2021ల్ ప్రస్తుత అపశకనాలన్
తెేంచుకోన్ననాఅధక విలువ గలప్రపేంచ సరఫరాల వ్యవసథిల్చురుకైన
భాగస్వామిఅవుతేంది. 2020ఏప్రిల్-సెప్టేంబర్ నెలలమధ్యకాలేంల్
స్ధేంచిన 1774కోటలీడాలరలీవ్ణిజ్యమిగలు, 22,186కోటలీడాలరలీ
విలువ గల ఎగమతలే భవిష్యతతుల్కి అడుగ పటే్టేందుక బలమైన
పునాదులవుతాయి.వివేకానేందుడుచపి్పనటు్ట "ఆశ,స్న్కూలఆదరా్శలే
మనజీవితాలకఅదుభుతమైనఉతతుజితశకతులు.కొతతుసేంవత్సరేంల్అేంతా
మేంచేజరుగతేందనిఅేందరేంఆశిదా్ద ేం". 
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l	ఎగుమతులు,సేవలవిభాగంలోకొత్తసంవత్సరం
ఒకనవశకన్కిశ్రీకరంచుటటిగలదు.

l	2020సెపటింబర్లోభారతవాణిజయూఎగుమతులు
ముందుఏడాదిఇదేనెలతోపోలిచిత్5.99శాతం
వృదిధితో 2758 కోటలీ డాలరలీకు చేరడం కొత్త
ఆశలుచిగురింపచేస్్తననియి.

l	కొవిడ్-19 సమయంలోవర్సగా రదదివుతునని
ఆర్డరలీ కరణంగా ఎంతో సాహసప్తంగా
పోరాడిన భారత సరీవాస్ ప్రొవైడర్లీ 2020
అకోటిబర్నెలలోఏర్పడినవృదిధితోపాజిటవ్జోన్
లోకిప్రవేశించార్.

l	ప్రపంచవాయూప్తంగా కొవిడ్-19 సంబంధిత
పరిమితులుననిప్పటకీ మన సరీవాస్
ప్రొవైడర్లీ ప్రపంచంలోనే అతుయూత్తమమైన
సేవలందించేందుకుకటటిబాటప్రదరి్శంచార్.

స్నుకూల్ంశాలు



l	58,99.67ఇళలీల్మరుగదొడులీ నిరముేంచడేంసవాచ్ఛభారత్కార్యక్రమేం(అర్న్)లక్షష్ేం.
కానిలక్ష్యనినామిేంచి62,28,372మరుగదొడులీ నిరముేంచి106శాతేంవృదిధినినమోదు
చేసిేంది.

l	అదేవిధేంగాలక్ష్యనినామిేంచిబహిరేంగమరుగదొడులీ నిరముేంచారు.5,07,589స్మాజిక
మరుగదొడులీ నిరముేంచడేంలక్షష్ేం.ఇప్పటివరక117శాతేంవృదిధితో5,95,56స్మాజిక
మరుగదొడలీనిరాముణేంజరగిేంది.

l	4372 నగరాలు, 8434 వ్రుడాల్లీ  ఇేంటిేంటికీ వెళిలీ చతతు
సేకరస్తునానారు.

l	సవాచ్ఛభారత్సరవాక్షణ్2020ప్రకారేంగేంగానదీపరీవ్హక
ప్రాేంతేం వెేంబడి ఉననా 4242 నగరాలు, 62 కేంటోనెముేంట్
బోరుడాలు,97పట్టణాలకచేందిన12కోటలీమేందికిపైగాపౌరులు
సరవాల్పాల్గా నానారు. ఇేండోర్ న్ వరుసగానాలుగో ఏడాది
భారతదేశేంల్నేఅత్యేంతసవాచ్ఛమైననగరేంగాప్రకటిేంచారు.

l	స్మాజిక సేంక్షేమ పథకాల సహాయేంతో 5.5 లక్షలక
పైగా పారశుధ్య కారముకలు, 84,000 మేంది చతతు ఏరుకనే
కారముకలన్ప్రధానస్రవేంతిల్భాగేంగాచేశారు.

l	దేశేంల్ని77శాతేంపైగావ్రుడాల్లీ యేంత్రాలసహాయేంతోచతతు
వేరుచేసేపనినిరవాహిస్తునానారు.

l	2014అకో్ట బర్2వతదీన్ేంచి2020డిసెేంబర్15వతదీమధ్యకాలేంల్సవాచ్ఛభారత్
కార్యక్రమేం(గ్రామీణ్)కిేంద10,72,35,435ఇళలీల్మరుగదొడలీనిరాముణేంపూరతుయిేంది.

l	దేశవ్్యపతుేంగా706జిలాలీ ల్లీ ని6లక్షలకపైగాగ్రామాలుఒడిఎఫ్గ్రామాలుగామారాయి.
l	2018ప్రపేంచఆరోగ్యసేంసథినివేదికప్రకారేం3లక్షలమేందికిపైగాప్రజలన్అతిస్రేం

న్ేంచికాపాడగలిగారు.
l	2019యునిసెఫ్నివేదికప్రకారేం2014అకో్ట బర్న్ేంచి2019ఫిబ్రవరనెలలమధ్య

కాలేంల్సవాచ్ఛభారత్కార్యక్రమేంకిేంద75.5లక్షలపూరతుకాలఉద్్యగాలుకలి్పేంచడేం
జరగిేంది. 

స్వ చ్ఛ భార తం దిశ గా అడుగు
2014అకో్ట బర్2వతదీనమహాతాముగాేంధీజయేంతిరోజునప్రధానమేంత్రిశ్రీనరేంద్రమోదీసవాచ్ఛభారత్కార్యక్రమానికి

శ్రీకారేం చుటా్ట రు. ఆ రోజు న్ేంచి గాేంధీజీ అడుగల్లీ  పయనిసూతు ఆయన సూచిేంచిన పరశుభ్రత నియమాలు
ఆచరసూతు సవాచ్ఛమైనజాతిగామారేందుకభారతదేశేంముేందుకఅడుగలు వేసోతుేంది.ఈకార్యక్రమానికి అధక

సేంఖ్యల్క్రమక్రమేంగాప్రజలుమద్దతఇవవాడేంతోఅదిఒకప్రజాఉద్యమేంగామారేంది.లక్ష్యనినామిేంచిఇేంటి,బహిరేంగ
మరుగదొడులీ భారత్నిరముేంచగలిగిేంది.పేంచాయతీలనీనాబహిరేంగమలమ్త్విసరజీనరహితేంగామారాయి.మొతతుేం60
కోటలీమేందిపైగాప్రజలకమరుగదొడలీవసతికలి్పేంచగలిగారు.ప్రజలవైఖరల్కూడావిశేషమైనమారు్పఏర్పడిేంది.ఈ
రోజునజనావ్సప్రాేంతాలన్సవాచ్ఛేంగాఉేంచేకార్యక్రమేంల్అధకారులేకాదు,ప్రజలుకూడాభాగస్వాములవుతనానారు.

l ఇేంతవరక స్ధేంచిన ఒడిఎఫ్ నిలిచేలా
చేయడేం, ఘన, వ్యరథి వృధా  నిరవాహణ
(ఎస్.ఎల్.డబ్లీ యూ.ఎేం)  సవాచ్ఛ భారత్
కార్యక్రమేం(గ్రామీణ్)రేండోదశలక్ష్యలుగా
ప్రారేంభిేంచారు. 2020-2021 న్ేంచి
2024-25 సేంవత్సరాల మధ్య కాలేంల్
ఒక ఉద్యమ సూఫూరతుతో ర్.1.40 లక్షల
కోటలీ పటు్ట బడి అేంచనాతో ఈ కార్యక్రమేం
అమలుపరుస్తునానారు.

l 2019 సెప్టేంబర్ న్ేంచి గ్రామీణ ప్రాేంతాల
సవాచ్ఛతక 10 సేంవత్సరాల కారా్యచరణ
ప్రణాళికప్రారేంభిేంచారు.

l గార్జ్ రహిత నగరాలక ఒడిఎఫ్ +,
ఒడిఎఫ్ ++, స్్ట ర్ రటిేంగ్ కోసేం వ్రషిక
సరవాల నిరవాహణ, సవాచ్ఛత నిరవాహణక కృషి
చేస్తునానారు.

l 2021 జనవర 4 న్ేంచి 31 వరక సవాచ్ఛ
సరవాక్షణ్నిరవాహిస్తురు.

l ఇప్పుడు 2900 నగరాల్లీ  60,000
పైగా టాయ్ ల్టలీన్ గూగల్ మా్యప్్స ల్
గరతుేంచగలుగతనానారు.

కొత్త ల కష్ యాల తో మ్ందుకు సాధిస్్త న్న అంచ నాలు

4,340 
ఒడిఎఫ్నగరాల్లీ 

1,319 
ఒడిఎఫ్+గావరీగాకరణ

489 
ఒడిఎఫ్++గావరీగాకరణ

స్వచ్ఛభారత్కార్యక్రమం
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నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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శ కితి
భార త దేశ చోద క 

భార త దేశం 80 కోటలా మంది యువ జ నాభా క లిగన యువ దేశం. భార త 
జ నాభాలో 65 శాతం మంది 35 సంవ త్స రాల లోపు వ య సకులే. 

భార త దేశ  ప్ర ధాన శ కి్లో యువ త కూడ ఒక టి.  ప్ర ధాన మంత్రి న రంద్ర 
మోదీ  త న మాట ల ద్వారా నైపుణాయులు అల వ ర చుకోవ డం, నైపుణాయులు 
న వీక రించుకోవ డం, కొత్ నైపుణాయులు స్ధంచ డం గురించి నిరంత రం 

యువ త రానికి గుర్్ చేయ డం లేద్ సూఫూరి్ని నింప డం ద్వారా 
భార త దేశ వృది్ధకి వర మూల స్ంభం అనే విశావాసం ఎపుపిడూ ప్ర క టిసూ్ 

ఉంటార్. 

దేశ యువత శకితు స్మరాథి యూల
గరేంచి ప్రధానమేంత్రి
నరేంద్ర మోదీ తరచు

ప్రస్తువిసూతు ఉేంటారు. నేటి యువత
అవసరాలు తీరచుడేం లక్షష్ేంగా
ప్రభుతవాేం అధక సేంఖ్యల్ పథకాలు
ర్పేందిేంచిేంది.యువతజాతిచోదక
శకితు అననాదే డిజిటల్ ఇేండియా, మక్

ఇన్ఇేండియా,సి్కల్ ఇేండియావేంటి
పథకాలనినాేంటివెన్కప్రభుతావానికిగల
ఉదే్దశేం. న్్యఢిల్లీల్ని జవహర్లాల్
నెహ్రూ విశవావిదా్యలయేం కా్యేంపస్
ల్ 2020 నవేంబర్ ల్ స్వామి
వివేకానేంద విగ్రహానినా ఆవిష్కరసూతు
ప్రపేంచేంల్ఎక్కడకవెళిలీనాభారతదేశ
బ్ేండ్ ప్రచారకరతులు (అేంబాసిడరులీ )

యువ తరం క ల లు, 
ఆకాంక్ష ల ను 

నులిమివేయ కూడ ద ని 
నేనెపుపిడూ చెబుతూ 

ఉంటాను. యువ త రంలో 
కొత్ ఆలోచ న లు 

పంగపర్లుతూ 
ఉంటాయి. వరెపుపిడూ 
పాత కాల పు భారానిని 

మోసక్ంటూ 
ముందుక్ న డిచేందుక్ 
సిద్ధంగా ఉండ ర్. వరి 

మ న సలెపుపిడూ త్జాగా 
ఉంటాయి. న వ శ కి్, 

స్మ రథి్ం, చుర్క్ద నం, 
ఆశ లు, ఆకాంక్ష లు 

రకెతు్తూ ఉంటాయి. ఈ 
కార ణంగానే యువ తలో 

స వళ్లా, స మ సయు ల ను దీటుగా 
ఎదుర్కున గ ల స మ రథి త 
అధకంగా ఉంటుంది.

- ప్ర ధాన  మంత్రి 
న రంద్ర మోదీ

యువభారతం నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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l మేంచి విద్య అేందిేంచడేం న్ేంచి యువతక ఉజవాల భవిష్యతతు
కలి్పేంచడేం వరక బహుళ అవకాశాలు అేందుబాటుల్ ఉేంచే
వివిధపథకాలన్ప్రభుతవాేంతీస్కొచిచుేంది.

l దేశేంల్ స్్ట ర్టప్ సేంస్కకృతికి కీలక శకితుగా నిలిచేేందుక స్్ట ర్టప్
ఇేండియా పథకేం ప్రారేంభిేంచారు. ఇది దేశేంల్ ఇన్నావేషన్,
ఎేంటర్ప్రెన్్యర్షిప్విభాగాల్లీ శకితువేంతమైన,సమిముళితవ్యవసథి
నిరాముణానికిసహాయకారఅయిేంది.

l భారతయువతల్విశావాసేం,నమముకేం,సత్పరావరతునఅలవరచేేందుక
కొతతు విదా్య విధానేం (ఎన్ఇపి) ర్పేందిేంచిేంది.  నిరుపేదలు
కూడాతమఅవసరాలు,తమసౌకరా్యలకఅన్గణేంగామెరుగైన
విద్యపేందేహక్కన్ఆవిధానేంహామీగాప్రస్దిేంచిేంది.

l స్ధారణ వరీగాకరణల్కి వచేచు పేద యువతక కూడా
సహాయపడేేందుకవిద్య,ప్రభుతవాసరీవాస్ల్లీ ఆరథికేంగాబలహన
వరాగా లకకూడా10శాతేంరజరవాషన్కలి్పేంచారు.

l నైపుణ్య శిక్షణల్ విభిననా రేంగాలు, రాష్ర్ట లు చేస్తుననాకృషిని
సేంఘటితేంచేయడేంకోసేంసి్కల్ఇేండియాకార్యక్రమేంప్రభుతవాేం
ప్రారేంభిేంచిేంది. 2022 నాటికి కనీసేం 40 కోటలీ మేంది పైగా
యువతన్స్శిక్షితలన్చేయగలవిధేంగాసేంస్థి గతస్మరాథి యూలు
విసతురేంచడేం ఈ కార్యక్రమేం లక్షష్ేం. అలాగే సి్కల్ ఇేండియా
విజన్స్ధనకనైపుణ్యచర్యలన్మరేంతగాసమనవాయపరచడమ
కాకేండావేగేం,ప్రమాణాలతోకూడిననైపుణా్యలుస్ధేంచేేందుక
విభిననారేంగాల్లీ వేగవేంతమైననిర్ణయాలకపట్టేంకటా్ట రు.

l దేశవ్్యపతుేంగా శకితువేంతమైన సేంస్థి గత వ్యవసథిన్ నిరముేంచడేం,
ప్రతీఏటాకోటిమేందియువతకనైపుణ్యశిక్షణలక్షష్ేంగా2015
జూలైల్ నేషనల్ సి్కల్ డెవలప్ మెేంట్ మిషన్ (ఎన్ఎస్ డిఎేం)
ప్రారేంభిేంచారు.  2019-20 సేంవత్సరానికి ఈ పథకానికి
ర్.1749.22కోటులీ కేటాయిేంచారు.

l యువతన్కెరీర్చేపటే్టేందుకసేంసిదుధిలుగాచేయడేంకోసేంయువ
పేరుతోబహుళభాగస్వామ్యవేదికప్రభుతవాేంఏరా్పటుచేసిేంది.ఈ
వేదికదావారాయువతల్ఎేంటర్ప్రెన్్యరల్ఆల్చనాధోరణులు
స్స్థి పితేం చేసేేందుక ఇప్పటికే విజయబావుటా ఎగరవేసిన
ఎేంటర్ప్రెన్్యరులీ ,నిపుణులతోయువతకఎేంటర్ప్రెన్్యర్షిప్పై
కాలీ స్లు(ఆన్లైన్,ఆఫ్లైన్)నిరవాహిస్తునానారు.

l ఉద్్యగ ఆఫరలీ కోసేం నేషనల్ కెరీర్ సరీవాస్ (ఎన్ సిఎస్)
ప్రారేంభిేంచారు. 2020 డిసెేంబర్ నాటికి ఈ పోర్టల్ ల్
1,02,74,899 మేంది యాకి్టవ్ ఉద్్యగారుథిలునానారు. 2020
డిసెేంబర్ వరక  మొతతుేం 81,158యాజమానా్యలక 71,024
ఖాళీలభరీతుఅవకాశేంఅేందుబాటుల్కితెచాచురు.

l పటు్ట బడి అవకాశాల కల్పన, ఇన్నావేషన్ క ప్రోతా్సహేం,
నైపుణా్యభివృదిధిపేంపు,మథోసేంపతితుహక్కలకరక్షణ,ఉతతుమశ్రేణి
తయారీమౌలికవసతలకల్పనఆలేంబనగామక్ఇన్ఇేండియా
కార్యక్రమేంప్రారేంభిేంచారు.

యువ త కోసం కొత్త  వై ఖ రి

29 సంవ తస్ రాల స గ టు వ య స్తో భార త దేశం అత్యంత యువ దేశం.

భార త దేశం వ య సంత 
శాతం లేద్ అంత క నాని ఎక్కువ జ నాభా 
25 సంవ త్స రాల లోపు వ య స వర.

శాతం లేద్ అంత క నాని ఎక్కువ జ నాభా 
35 సంవ త్స రాల లోపు వ య స వర.

62 శాతం జ నాభా 15 
నుంచి 59 సంవ త్స రాల 
వ యోశ్రేణిలో (కారిమాక 
శ కి్) ఉనని వర.

దేశానికి 29 సంవ తస్ రాల స గ టు వ య స్ గ ల యువ తే పెదదా  
శ కి ్త. ఈ యువ శ కి ్తతోనే భార త దేశ వృదిధి రేటు 2 శాతం మేర కు 

పెర్గే ఆసా్కరం ఉంది.

యువభారతంనవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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యువతనని ప్రధానమేంత్రి
ఉదాఘా టిేంచారు. భారతదేశ సేంస్కకృతి,
స్ేంప్రదాయాలక మన యువత
ప్రాతినిథ్యేం వహిస్తురు. అేందుకే
వేలాదిసేంవత్సరాలభారతదేశగరతుేంపు
గరేంచి గరవాేంగా భావిేంచడమ

కాదు,  21వ శతాబి్దకిభారతదేశకొతతు
గరతుేంపునక కూడా మీర ఆలేంబనగా
ఉేండాలనినేన్ఆకాేంక్షిసూతుఉేంటాన్.
గతేంల్మనేంప్రపేంచానికిఏేంఇచాచుేం
అనేదిగరుతు చేస్కని, చబ్తూఉేంటే
మనల్ ఆతమువిశావాసేం పరుగతేంది.

ఆ ఆతమువిశావాసేం పునాదిగానే మనేం
భవిష్యతతు కోసేం కృషి చేయాలి. 21వ
శతాబి్దల్ భారతదేశేం ప్రపేంచానికి
అేందిేంచే వ్టా కొతతుగా ఉేండేలా
చూడడడేంమనేందర ఉమముడిబాధ్యత
అనిఆయనఅనానారు.

l మేంచి విద్య న్ేంచి ఆదాయ అవకాశాల మెరుగదల వరక
అనినాేంటిల్న్ యువత సేంక్షేమానికే ప్రభుతవాేం కటు్ట బడిేంది.
యువతక మెరుగైన ఆరోగ్యేం, పోషకాహారేం అేందిేంచడానికి
అవసరమైనవనరులుఅేందిసోతుేంది.

l దేశేంల్ క్రీడా ప్రతిభన్ అనేవాషిేంచేేందుక ప్రభుతవాేం ఒకో్క
జోన్ క ఒకటి వేంతన -ఉతతురేం, దక్షిణేం, తూరు్ప, పశిచుమేం,
ఈశాన్యేం- ఐదు జోనల్ కమిటీలు ఏరా్పటు చేసిేంది. సో్పర్్స్
అధారటీఆఫ్ఇేండియాఖేల్ఇేండియాపథకేంకిేందఈకమిటీలు
ఏరా్పటయా్యయి.

l వ్యవస్య రేంగేం సహా వివిధ స్ేంప్రదాయిక రేంగాల్లీ  పలు
సేంస్కరణలుతెచిచుేంది.పరగినఅవకాశాలతోఇప్పుడుయువతఈ
రేంగాల్లీ పనిచేయడానికిఆసకితుకనబరుస్తునానారు.

l ఆరథికస్వాతేంత్్యేంకలిగినప్రపేంచకారముకశకితుగాగ్రామీణయువతన్
తీరచు దిద్దడేం కోసేం దీన్ దయాళ్ ఉపాధా్యయ గ్రామీణ కౌశల్య
యోజనపథకేంప్రభుతవాేంప్రారేంభిేంచిేంది.ఈకార్యక్రమేంకిేంద
2022నాటికి 28,22,677మేందియువతకశిక్షణఇవ్వాలననాది
లక్షష్ేం. 2020 డిసెేంబర్ 9వ తదీ నాటికి 10,80,900 మేందికి
శిక్షణఇవవాగా6,28,124మేందికిఉద్్యగాలులభిేంచాయి.

l ప్రధానమేంత్రిఉపాధకల్పనకార్యక్రమేం(పిఎేంఇజిపి)కిేందతయారీ
రేంగేంల్ర్.10లక్షలకపైబడిన,వ్్యపారలేదాసేవలరేంగేంల్
ర్.5 లక్షలక పైబడిన విలువ గలప్రాజెక్టలు చేపటే్టేందుక 18
సేంవత్సరాల వయస్్స పైబడిన, 8వ తరగతిల్ ఉతీతుర్ణత పేందిన
వ్రకిఅవకాశేంలభిసోతుేంది.

l ప్రధానమేంత్రి ముద్రా యోజన (పిఎేంఎేంవై) సవాయేం ఉపాధని
ప్రోత్సహిసోతుేంది.ఈపథకేంకిేందసూక్షష్మ/చిననాతరహాపరశ్రమలు,
వ్యకతులకవ్్యపారాలుఏరా్పటుచేస్కనేేందుక, విసతురేంచేేందుక
ర్.10లక్షలవరకహామీరహితరుణాలుఅేందిస్తునానారు.

మందున్న ప్ర యాణం

సాట్ రట్  ప్ ల విభాగంలో భార త దేశం 
ప్ర పంచంలో మూడో రా్యంకులో నిలిచంది.

మ్ద్ర స్్కమ్ కింద 26 కోట్ల  కు పెగైా కొత్త 
రుణాలు మంజూరయా్యయి.

50,000
యువత కలలుసాకరంచేయడాన్కిమార్ంస్గమంచేయడం
ఒకకాటేకదు,సాటిరటిప్లకుప్రభుతవాంచేయూతకూడాఅందిస్తంది.

భారతఆరిథిక వయూవసథి పరయూవేక్షణ కేంద్రంలేద్సెంటర్ ఫర్మాన్టరింగ్ఇండియన్ఎకనమీ
(స్ఎంఐఇ) అంచన ప్రకరం భారతదేశంలో సవాయం ఉపాధిపందినయువత సంఖయూ 25
లక్షలమేరకుపరిగింది.సవాయంసమృదిధిసాధించినయువతసంఖయూ5.30కోటలీ(2016)నుంచి
2019నటకి5.60కోటలీకుపరిగింది.

10,00,000



New India Samachar10

మ హిళా భ ద్ర త నంచ 
స్వ యం స మృదిధికి

l	2014న్ేంచిమహిళాస్ధకారతకోసేంపలుకొతతు
చటా్ట లుప్రవేశపటా్ట రు.

l	బాలికలరక్షణకోసేంక్రిమినల్లా(సవరణ)బిలులీన్
ఆమోదిేంచారు. 12 సేంవత్సరాల ల్పు వయస్
గల బాలికపై అతా్యచారానికి ఈ చట్టేం కిేంద
మరణదేండనవిధేంచవచుచు.ఈచట్టేంఅమలుల్కి
వచిచున కేవలేం మ్డు రోజుల వ్యవధల్నే
మధ్యప్రదేశ్ ల్ని దటియా జిలాలీ క చేందిన ఒక
వ్యకితుకిమరణదేండనవిధేంచారు.

l	ట్రిపుల్ తలాక్ పేరట అప్పటికప్పుడు విడాకలు
ప్రకటిేంచడానినా క్రిమినల్ నేరేంగా ప్రకటిేంచారు.
హజ్ యాత్రికల నిబేంధనల న్ేంచి
మహిళాయాత్రికలతో బేంధువైన ఒక మగవ్డు
ఉేండితీరాలననానిబేంధనతొలగిేంచారు.

l	ప్రతీపోల్స్సే్టషన్ల్న్ఒకమహిళాహెల్్పడెస్్క
ఏరా్పటుచేశారు.600కిపైగావన్స్్ట ప్సెేంటరులీ 
కూడాఏరా్పటయా్యయి.

l	మహిళలపై సైబర్ నేరాలు అరకట్టడేం కోసేం ఒక
పోర్టల్ప్రారేంభిేంచారు.ప్రతీఒక్కటాకీ్సకిజిపిఎస్
వ్యవసథి,పానిక్బటన్ఉేండడేంనిర్ేంధేంచేశారు.

l	మహిళలు నైట్ షిఫ్్ట ల్లీ  పని చేయడానినా కూడా
అన్మతిేంచారు.స్యుధదళాల్లీ మహిళలకోసేం
ఒకశాశవాతకమిషన్ఏరా్పటుచేశారు.

l	విభిననాసవాయేంసహాయకబృేందాల్లీ  6.60కోటలీ
మేందికిపైగామహిళలన్సభు్యలుగాచేరాచురు.

l	ప్రధానమేంత్రిమాతృవేందనయోజనకిేందగరభుణీ
మహిళలక,తొలిబిడడాగలబాలిేంతలకర్.5000
నగదు ప్రోతా్సహేం అేందిస్తునానారు. ఇప్పటి
వరక 1.20 కోటలీమేందిమహిళలక ఆసొముము
అేందిేంచారు.

l	ఇేంద్రధన్ష్కార్యక్రమేంకిేంద90లక్షలమేంది
గరభుణులకఇము్యనైజేషన్ చేశారు. సవాచ్ఛభారత్
కార్యక్రమేంకిేందప్రతీఒక్కఇేంటికీమరుగదొడిడా
నిరముస్తునానారు.

మ హిళ ల కు న వోద యం
l	భద్రతకుభరోసాఇస్తూప్రవాస

భారతీయుల(ఎన్ఆర్ఐ)
వివాహరిజిస్ట్రేషన్తప్పనిసరి
చేసింది.

l	జన్ధన్యోజనద్్వరా22
కోట్లమందిమహిళలకు
బ్యంకుఖాతాలు
ప్రారంభంచారు.

l	జన్ఔషధికంద్రాలద్్వరా
ఒకోకోటిరూపాయిధరక7
కోట్లకుపైగాశానిటరీనాప్
కిన్్లఅందించారు.

l	మహిళలపైనేరాలకుపాల్పడే
వారినిగురితూంచేందుకుజాతీయ
డేటాబేస్ఏరా్పటుచేశారు.
అలంటికసులువిచారించేందుకు
దేశంలోసుమారు1000ఫాస్్ట
ట్రాక్కోరు్టలుఏరా్పటుచేశారు.

ఫాస్ట్  ట్రాక్ కోరుట్ లు

కొత్త 
ఆశ 

మ హిళ ల వృది్ధ ద్వారానే ఏ స మాజం, దేశం అభివృది్ధ అయినా స్ధయుం. భార త దేశ మ హిళ లు ఇపుపిడు ఇంటి ప నుల 
పాత్ర నుంచి బ య ట ప డి స రిహ దుదుల ర క్ష ణ లో కీల క పాత్ర పోషిస్నానిర్. అత్యుధునిక ర ఫేల్ యుద్ధ విమానాలు 
న డ ప డంతో పాటు అంత రిక్ష కారయు క్ర మాలోలా కూడ భాగ స్వాముల వుతునానిర్. మ హిళ ల క్ స హాయ కారిగా ఉంటే 
నిర్ణ యాలు తీసక్ంటూ ప్ర భుతవాం  వరి భ ద్ర త , సంక్షేమం, స్ధకార త కోసం అవిశ్ంతంగా కృషిచేస్ంది.

l మహిళా పోర్టల్ కోసేం జాతీయ
రపోజిటరీని (ఎన్ఏఆర్ఐ) ప్రభుతవాేం
ప్రారేంభిేంచిేంది. అేందుల్ 350కి
పైగా ప్రభుతవా స్్కమ్ ల వివరాలు
పేందుపరచారు.

l    తగగా తననాబాలలలిేంగనిష్పతితుసమస్యన్
పరష్కరేంచడానికి బేటీ బచావో,  బేటీ
పఢావో కార్యక్రమేం ప్రారేంభిేంచారు.
104జిలాలీ ల్లీ పరసిథితిమెరుగపడుతననా

ధోరణులుకూడాకనిపిేంచాయి.
l  మహిళాఉద్్యగలకవేతనేంతోకూడిన

మాతృతవా సెలవుల సేంఖ్య 12 వ్రాల
న్ేంచి26వ్రాలకపేంచారు.

l స్కన్య సమృదిధి యోజన స్్కమ్ కిేంద
0-10 సేంవత్సరాల కాలపరమితి గల
పదుపుఖాతాలపై కేేంద్రేం 8.1శాతేం
వ్రషికవడీడారటుఅేందిసోతుేంది.   

మహిళాసాధికారతనవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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l	2016మ1వతదీనప్రధానమేంత్రిఉజవాలయోజన(పిఎేంయువై)
ప్రారేంభిేంచారు.2019సెప్టేంబర్7వతదీనాటికి8కోటలీకొతతు
ఎల్పిజికనెక్షనలీలక్షష్ేంస్ధేంచారు.

l	ప్రస్తుతేందేశేంల్నివేంటగదుల్లీ 98శాతేంఎల్.పి.జిసిలిేండరులీ 
ఉపయోగిస్తునానారు. ఐదు సేంవత్సరాల క్రితేం ఎల్ పిజి
సిలిేండరులీననావేంటగదులసేంఖ్య55శాతమ,అేంటే42శాతేం
పరగాయననామాట.

l	ప్రధానమేంత్రి గరీబ్ కలా్యణ్ పా్యకేజి (పిఎేంజికెపి) కిేంద
పిఎేంయువై లబిధిదారులక ఆయిల్ మార్కటిేంగ్ కేంపనీలు
(ఒఎేంసిలు)1306.87లక్షలఎల్పిజిరీఫిల్్సఅేందిేంచాయి.

l	2016-17 సేంవత్సరేంల్ 155.7 లక్షల కనెక్షన్లీ  ఉచితేంగా
ఇచాచురు.2018-19ల్362.9లక్షలఎల్పిజికనెక్షన్లీ ,2019-
20ల్82.64లక్షలకనెక్షన్లీ అేందిేంచారు.

మహిళల ఆరోగ్యం కోసం పొగ ల్ని వంట గదులు
ఆరోగయు మే మ హాభాగయుం!  

ఉజవా ల ప థ కం 
స హాయంతో ప్ర భుతవాం 

మ హిళ లు, ప రాయువ ర ణ ఆరోగాయునిని 
కాపాడుతూ అతి పెదదు సంప ద 
సృషిటికి దోహ ద ప డింది. ఈ ప థ కం 
కింద బిపిఎల్ క్టుంబాల క్ 
ఉచితంగా ఎల్ పిజి క నెక్ష నులా 
అందించార్. ఇపపి టివ ర క్ ఈ 
ప థ కం కింద 8 కోటలా ఇళలా క్ ఉచిత 
ఎల్ పిజి క నెక్ష నులా అందించార్. 
దేశంలోని 98 శాతం వంట గ దుల 
క వ రజి పూర్ యింది.

సాకారం అవుతున్న క ల లు మెరుగై న భ విష్య తు్త కు కొత్త  ఆశ 
l ఇప్పుడు ప్రభుతవాేం ఉచిత ఎల్ పిజి గా్యస్ కరక్షనలీ  సేంఖ్య

8 కోటలీ న్ేంచి 10 కోటలీక పేంచిేంది. అేందుకోసేం ఉజవాల
కేటాయిేంపులుకూడామారుస్తునానారు. దేశేంల్నిమొతతుేం 28
కోటలీకటుేంబాలకూఎల్.పి.జికనెక్షన్లీ అేందిేంచడేంప్రభుతవా
లక్షష్ేం.

l ఈ పథకేం కిేంద 2020 ఏప్రిల్-జూన్ నెలలమధ్యకాలేంల్
ఉజవాల లబిధిదారుల బా్యేంక ఖాతాల్లీ  ర్. 9709.86 కోటులీ 
బదిల్చేశారు.

l ప్రపేంచేంల్నినభారీసవాచ్ఛఇేంధనకార్యక్రమాల్లీ ఇదొకటి.
l పేదకటుేంబాలుకపైప్లదావారాసహజవ్యువు(పి.ఎన్.

జి),ఎల్.పి.జిసరఫరాకకూడాచర్యలుతీస్కనానారు.
l వేంటగదుల్లీ  కలపఉపయోగిేంచడేంగేంటక400సిగరటులీ 

కాలచుడేంతోసమానమనినిపుణులుచబ్తూఉేంటారు. 

Over 100 women beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana met Prime 
Minister Narendra Modi and shared how free LPG connections changed their 
lives for the better. Pic Source: http://ddnews.gov.in

11.97 ల క్ష ల పిఎంయువై సిలిండ రలా బుకింగ్ జ ర గాగా 2020 ఏప్రిల్ -

జూన్ నెల ల మ ధయు కాలంలో వటి డెలివ రీ కూడ పూర్ యింది.

ఉజ్వలపథకం నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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నవభారత ఆకాంక్షలు, అంచనాలక్ అనుగుణంగా  సవాయంసమృది్ధ  దిశగా భారతీయ రైలేవాలు తమను త్ము 
మలుచు క్ంటునానియి. గత ఆరళలాలో మెర్గైన భద్రతను, మరింత పరిశుభ్రతను అందించాయి. సమయపాలనలోను, 
ప్రయాణించిన దూరంలోను మరింత మెర్గుదల కనబడింది. ఒకమోస్ర్ అతివేగపు రైళలా నెట్ వర్కు ను అభివృది్ధ 

చేస్నానిర్. భారతీయ రైలేవాలలో వస్నని మార్పిక్ నిదర్శనం వందే భారత్. సౌకరయుం అందని ప్రాంత్లక్ కూడ చేర్క్ంటూ 
100 శాతం రైలు మారాగాల విదుయుదీకరణక్ కృషిచేసూ్, కర్బన ఉద్గారాలను సనాని శాత్నికి తేవటం వచేచు కొదిదు సంవత్సరాలలో 
ప్రభుతవా లక్షయులు. 

రైలేవాలు 2020 నాటికి 18,065 కిల్మీటరలీ
రైలుమారగాపువిదు్యదీకరణపూరతుచేస్కనానాయి.
ఇది 2009-12 మధ్య ఐదేళలీతో పోలుచుకేంటే
2014-20నాటికి371%పరుగదల
రైలేవాలు మానవ వనరుల నిరవాహణ వ్యవసథిన్
పూరతుగాడిజిటైజ్చేశాయి.2019ఏప్రిల్-2020
జూన్ మధ్య రైలు ప్రమాదాల్లీ  ప్రాణనష్టేం
జరగలేదు. ఇలాేంటి స్ధన1853 ఇదే
మొదటిస్ర.
కాపలాఉననాల్వెల్క్రాసిేంగ్లన్2018-19ల్
631తొలగిేంచగా,2019-20ల్తొలగిేంచినవి
1274.
2018-19ల్ 4,265 ట్రాక్ కిల్మీటరలీ మర
పటా్ట లుమారచుగా 2019-20ల్ అత్యధకేంగా
5181 కిల్మీటరులీ  మారాచురు. 505 జతల
రైళ్ళన్విదు్యదీకరేంచగాస్మారు7కోటలీల్టరలీ
డీజిల్,ర్.450కోటలీసొముముఆదాఅయా్యయి.
కాలుష్య రహిత కార్యకలాపాలల్ భాగేంగా
భారతీయ రైలేవాలల్ని 69,000 కోచ్ లల్
2,44,000 క పైగా బయో టాయిల్టులీ 
నిరముేంచారు.

ఢిల్లీ-వ్రణాసిహైస్్పడ్రైల్కారడార్కోసేంప్రాజెక్్టరపోర్్ట
తయారీబాధ్యతన్నేషనల్హైస్్పడ్రైల్కార్్పరషన్క
అప్పగిేంచారు.
క్షేత్స్థి యిసరవాజరపటేంకోసేంఈసేంసథిహెలికాప్టర్క
బిగిేంచినలేజర్పరకరాలతోలైట్డిటెక్షన్అేండ్రేంజిేంగ్
సరవాటెకినాక్న్వ్డుకేంటుేంది.
మొతతుేం28,143కిల్మీటరలీబ్డ్గేజ్న్2023నాటికి
విదు్యదీకరేంచాలని రైలేవాలు నిర్ణయిేంచాయి. 2020
నవేంబర్నాటికి66%పనిపూరతుయిేంది.
రైలేవామేంత్రితవాశాఖకిేందడీమ్డా యూనివర్సటీగావడోదర
ల్ఉననానేషనల్రైల్అేండ్ట్రాన్్సపోర్్ట ఇన్సి్టటూ్యట్
2020-21 విదా్య సేంవత్సరేం న్ేంచి 7 కొతతు కోరు్సలు
ప్రారేంభిసోతుేంది.
బ్రిటన్ల్ని బరముేంగ్హామ్యూనివర్శటీ సహకారేంతో
ఇదిసిస్టమ్్సఇేంజనీరేంగ్ల్ఎమెముస్్సకోరు్సఅేందిసోతుేంది.
2030నాటికిస్నానాకర్నఉదాగా రాలురైలేవాలలక్షష్ేం
వ్గనలీఆచూకీకనిపటే్టలాఆర్ఎఫ్ఐడిటాగ్్సవేస్తునానారు.
రైలేవా శాఖ కొతతుగా ఏర్పడిన 1.4 లక్షల ఉద్్యగాలు
భరీతుచేయన్ననాటు్ట ప్రకటిేంచాయి.  

భద్రమైెన, వేగవంతమైెన 
సేవలు 

నవోదయం నవ కాంక్షలు

రైల్్వలునవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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కలలు నేరవేరుస్్త కొత్త ఆకంక్షలు నెరవేరుస్్త  

Jal Jeevan
Samvad

November, 2020

Jal Jeevan
Samvad
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Jal Jeevan
Samvad

November, 2020

Jal Jeevan
Samvad

November, 2020

గ్రామాలో్ల  ఇంటంటకీ 

నీటి కుళాయి 
భారతదేశానికి స్వాతంత్రయుం వచిచు ఏడు దశాబాదులు గడిచినా, 

ఇంటింటికీ కనీస అవసరమైన త్రాగు నీర్ పైపుల ద్వారా అందటం 
లేదు.  ఈ ప్రాథమిక అవసరం కోసం మైళ్ళకొదీదు నడిచి వెళ్లాలి్సన 

పరిసిథితి ఉంది. కానీ, 2014 తర్వత గ్రామీణ ప్రాంత్లోలా నివసించే 
ప్రజలక్ ఈ కనీస అవసరం తీరచుటానికి అతయుధక ప్రాధానయుమిచిచు 
తద్వారా వరి జీవన ప్రమాణాలు మెర్గుపరచటానికి ప్రభుతవాం 

పూనుక్ంది.

ప్రధానినరంద్రమోదీ2019ఆగసు్ట15నసా్వతంత్్యదినోత్సవంసందర్ంగాఎర్రకోటన్ంచిజాతిన్దేదేశంచిప్రసంగిస్తూ,జల్
జీవన్మిషన్న్ప్రకటించారు. రోజుకు88,000చొప్పునకుళాయిలుఏరా్పటుచేయటంప్రభుత్వలక్ష్ంకాగా,ప్రసుతూతంలక్
చొప్పునఏరా్పటుచేసుతూనానారు.అనినాపాఠశాలలు,అంగనా్వడీ కంద్రాలకు 100రోజులో్లగానీటి సరఫరాచేయటానికిప్రభుత్వం
యుద్ధప్రాతిపదికనచర్యలుతీసుకుంటంది.

lజల్జీవన్మిషన్లక్షష్ేం19కోటలీఇళలీకకళాయిలివవాటేం
l2020డిసెేంబర్కలాలీ 6కోటలీకటుేంబాలకపైపులదావారా
నీళ్ళేందిేంచారు.
l ప్రతి ఇేంటికీ నీరేందిేంచినమొదటిరాషట్ేం గోవ్కాగా,
శ్రీనగర్,జమ్ము-కశ్ముర్ల్నిగేందెరా్ల్జిలాలీ కూడాగోవ్
సరసనచేరాయి.
l నిరీ్ణతకాలేంల్16కోటలీ కనెక్షన్లీ పూరతు చేయాలి్సఉేంది.
అేంటేఏటా3.2కోటలీఇళలీకనీళ్్ళఅేందాలి.ఆల్క్కనరోజుక
88,000ఇళ్్ళపూరతుచేయాలి.
l కరోనాసేంక్షోభసమయేంల్న్45రోజుల్లీ 45లక్షల
కళాయికనెక్షనలీచొప్పునరోజుకలక్షకనెక్షన్లీ ఇస్తునానారు.
lపారదర్శకతస్ధేంచే క్రమేంల్ప్రతి ఆసితునీ జియోటాగ్
తోన్, ప్రతికళాయికనెక్షన్నీఆధార్తోఅన్సేంధానేం
చేస్తునానారు.

l	 ప్రతిగ్రామీణనివ్స్నికీ2024నాటికలాలీ కళాయి
కనెక్షన్తోనీరేందిేంచటేంఈమిషన్లక్షష్ేం.
l	2022నాటికలాలీ పేంజాబ్,హరా్యనా,జమ్ముకాశ్ముర్,
లదా్ద ఖ్,హిమాచల్ప్రదేశ్,గజరాత్,మఘాలయ,ఉతతుర
ప్రదేశ్,సికి్కేంఈమిషన్న్పూరతుచేయబోతనానాయి.
l	 అరుణాచల్ప్రదేశ్, కరానాటక, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్,
మణిపూర్, మిజోరేం, నాగాలాేండ్, త్రిపుర, చతీతుస్ గఢ్
2023న్లక్షష్ేంగాపటు్ట కనానాయి.
l	2024కలాలీ అస్్సేం,ఆేంధ్రప్రదేశ్,జారే్ండ్,మహారాషట్,
ఒడిశా, రాజస్థి న్,  తమిళనాడు, ఉతతురాఖేండ్, పశిచుమ
బేంగాల్ల్ప్రతిఇేంటికీకళాయిలతోనీళి్ళస్తురు.
l	 ఈపథకానికి గరీబ్ కలా్యణ్రోజ్గార్ అభియాన్
న్ కూడా అన్సేంధానేం చేశారు. ఆరు రాష్టట్ ల్లీ ని 25
వేల గ్రామాల్లీ  వలస కారముకలక ఇేందుల్ ఉపాధ
కలి్పస్తునానారు.  

జల్జీవన్మిషన్ నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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రతైుల్ అసలనై యజమానలు
వ్యవసాయ ఉత్పతు్త లకు ఇపు్పడు

రైతులక్ కానుకలు
lఇప్పటిదాకా22.39కోటలీభూస్రఆరోగ్యకారుడాలుఇచిచురైతలు
సరైనపేంటఎేంచుకనేఅవకాశేంకలి్పస్తునానారు.
l ఎరువుల ధర తగిగాేంచారు. ఎరువులకోసేం ప్రత్యక్ష నగదు
బదల్కిేంద సబి్సడీ ఇస్తునానారు. ఉదా్యనవన పేంటలక 9 లక్షల
మేందిరైతలకశిక్షణఇచాచురు.తక్కవవడీడాకిఅప్పులిచాచురు.
l నీటిపారుదలసౌకర్యేం కలి్పేంచటేంతోబాటుపేంటలగరుేంచి
రైతలకఫోన్,మెసేజ్దావారాసలహాలుఇస్తునానారు.
l ప్రధానమేంత్రి ఫసల్ బీమాయోజన వలన అతి తక్కవ ధరకే
పేంటబీమాఅేందుబాటుల్కివచిచుేంది.పేంటనష్ట్ట నినాపూడచుటానికి
ఇదిఉపయోగపడిేంది.

స్కారమవుతునని కలలు
lరైతలకమెరుగైనఆదాయేంకలి్పేంచటానికి,యువతకఉపాధ
అవకాశాలు మెరుగపరచటానికి ప్రభుతవాేం వ్యవస్య రేంగేంల్
స్్ట ర్టప్్సన్ప్రోత్సహిసోతుేంది.వ్యవస్య,అన్బేంధరేంగాల్లీ 346
స్్ట ర్టప్్సప్రారేంభమయా్యయి.ఇవినవకల్పనలకద్హదేంచేస్తుయి.
lవ్యవస్యసేంబేంధమైనమౌలికవసతలన్మెరుగపరచటానికి
2020ఆగస్్టల్ర్.లక్షకోటలీతోవ్యవస్యమౌలికవసతలనిధ
ఏరా్పటు చేశారు.  గిడడాేంగలు, రవ్ణా వ్యవసథి, శుదిధి, పాకేజిేంగ్
లాేంటివిఈనిధతోకలి్పస్తునానారు.
lకరోనాసేంక్షోభేంల్అనినారేంగాల్లీ మాేంద్యేంఉనానా,వ్యవస్య
రేంగేంల్ రకారుడా  ఉత్పతితు జరగిేంది.మొదటి రేండు త్రైమాసికాల్లీ 

3.4%ఎదుగదలనమోదేంది.మిగిలినరేండుత్రైమాసికాల్లీ ఇేంకా
మెరుగపడుతేందనిఅేంచనావేస్తునానారు.
l ఈ ఏడాది మౌలిక వసతలల్ చాలా మెరుగదల ఉేంటుేంది.
ఈవేగేంవలన 2022నాటికిప్రభుతవావ్గా్ద నానికితగగాటు్ట  రైతల
ఆదాయేంరటి్టేంపవుతేంది. 

10
సంవత్సరాలలో

కిస్న్ సమామాన్ నిధ

రూ.7 లక్షల కోటులా 
రైతులక్ పంపిణీ చేస్్ర్ 

ఇపపిటిద్కా రైతులకిచిచుంది

రూ. 94,000 కోటులా 

lవ్యవస్యోత్పతతులఅేంతర్రాషట్వరతుకేంకోసేంజాతీయవ్యవస్య
మార్కట్ఈ-నామ్ప్రారేంభిేంచారు.
lసూక్షష్మనీటిపారుదలసౌకరా్యలుకలి్పేంచారు.దీనివలననీటిపారుదల
వ్యయేం50%తగిగాేంది.ఎరువులఅవసరేంకూడా42%తగిగాేంది.

ఇపపిటిద్కా రైతులక్ 

రూ.94,000 
కోటులా ఇచాచుర్

కిస్న్ సమామాన్ 
నిధ కింద 

ఏటాRs6,000
రైతు ఖాత్లోకి వస్ంది.

వ్యవసాయసంసకోరణలునవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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l ప్రధాన మేంత్రి కిస్న్ ఊరాజీ  స్రక్ష ఏవేం ఉతాథి న్
మహాభియాన్(పిఎేంకస్మ్)తోగ్రామాలకనిరేంతర
విదు్యత్ సరఫరా స్ధ్యమవుతేంది. 2022 నాటికి
25,750మెగావ్టలీసౌరవిదు్యత్లక్షష్ేంగాపటు్ట కేంది.

l పునరుతా్పదక విదు్యత్ ల్ భారత్  4వ స్థి నేంల్
ఉేంటూవేగేంగాపరుగతోేంది.భారత్స్మరథియూేం136
గిగావ్టులీ కాగామొతతుేంస్మరథియూేంల్ఇది36%

l దేశేంల్ని అనినా నీటిపారుదల పేంఫుల్లీ సౌర విదు్యత్
వ్డిత  పదుపుతోబాటు 28,000 మెగావ్టులీ 
అదనేంగాఉత్పతితుచేసినటే్ట.

l కస్మ్రేండోదశల్రైతలుపలేంల్న్,గటలీమీదన్
సోలార్పానెల్్సపటు్ట కోవ్లనిప్రభుతవాేంసూచిసోతుేంది.
ఈపథకేంకిేందరైతలబేంజరుభూముల్లీ 10,000

మెగావ్టలీ సోలార్ పానెల్్స
నెలకొలు్పతారు

ఒకదేశం, ఒక గ్రిడ్, ఒక ఫ్రీకెవానీ్స’  లక్ష్ం దిశలో కంద్ర ఆరిథికమంత్రి నిరమాల్ సీత్రామన్ 
2019లో తన బడెజెట్ ప్రసంగలో ’ఒక దేశం, ఒక గ్రిడ్ ’  ని ప్రతిపాదించార్. ప్రస్తం 

దేశం ఐదు గ్రిడులాగా విభజించబడి ఉంది. పవర్ గ్రిడ్ కార్పిరషన్ ఆఫ్ ఇండియా  లెకకు ప్రకారం 12వ 
పంచవర్ష ప్రణాళిక ముగసేటపపిటికి దేశంలోని ప్రాంత్ల మధయు ట్రాన్్స మిషన్ స్మరథి్ం సమర్ 75,050 

మెగావటులా ఉంటుంది. 13 వ ప్రణాళికాంత్నికి అది 1,18,059 మెగావటలాక్ చేర్తుందని అంచనా. 
ప్రాంతీయ గ్రిడలాను అనుసంధానం చేయటం వలలా పరిమిత వనర్ల వడకానిని తగనంత స్థియిలో ఉంచవచుచు. 

వనర్ల ప్రాంత్ల నుంచి వడకం ప్రాంత్లక్ విదుయుత్ బదల్యింపు ఉంటుంది. పునర్త్పిదక ఇంధనంపై 
దృషిటిపెటిటి ప్రధాని నరంద్రమోదీ చెపిపిన ఒక సూర్యుడు, ఒక ప్రపంచం, ఒక గ్రిడ్ నినాదంతో 36% పునర్త్పిదక 

ఇంధనం వటా ఉనని భారత్, ప్రపంచ విదుయుత్ శకి్గా ఎదగవచుచు. 

విదు్యత్ రంగంలో ప్రపంచ శకి ్త గా
ఎదుగుతున్న భారత్

విదుయుత్ భద్రతక్ సరికొత్ నవోదయం
l	2014న్ేంచి7,600బిలియన్యూనిటలీకపైగావిదు్యదుత్పతితుజరగిేంది.

న్రుశాతేంగ్రామీణవిదు్యదీకరణపూరతుయిేంది.
l	ఉజాలాపథకేంకిేంద199కోటలీఎల్ఇడిబలు్లపేంపిణీజరగిేంది.వ్టి

సేకరణధర87%తగిగాేంది.వ్టివ్డకేంతోఏటా24వేలకోటలీఆదా.
l	సౌభాగ్యపథకేంకిేంద2.5కోటలీఇళ్్ళవిదు్యత్సౌకర్యేంపేందాయి.విదు్యత్

అేందుబాటుల్భారతరాేంక137న్ేంచి22కపరగిేంది.
l	పురుతా్పదక ఇేంధనేంల్ ప్రపేంచానికి భారత్ కాన్క ’ ఇేంటరనాషనల్

సోలార్అలయెన్్స’
l	136.37బిలియన్యూనిటలీవిదు్యత్ఆదాకాగా,151.7మిలియన్టన్నాల

కార్న్ డయాక్ె్సడ్ ఉదాగా రేం తగిగాేంది. ప్రభుతవా సేంసథిల కోసేం 10 వేల
ఈ-వ్హనాలకొన్గోలుప్రక్రియమొదలైేంది.

కాలుషయు రహిత విదుయుదుతపితి్ పై దృషిటి  
l	2020అకో్ట బర్దాకాజరగినమొతతుేంవిదు్యదుత్పతితు3,73,436మెగావ్టలీల్

పునరుతా్పదకవిదు్యత్వ్టా89,636మెగావ్టులీ .ప్రభుతవాేం2022నాటికి
175గిగావ్టులీ ,2035నాటికి450గిగావ్టులీ లక్షష్ేంగాపటు్టకేంది.

l	పవన,బయో,జలవిదు్యత్వనరులలాేంటిఇతరమారాగా లమీదప్రభుతవాేం
పటు్ట దలచూసేతు 2035నాటికిఈ లక్ష్యనినాస్ధేంచగలగటేం నిజమనని
అరథిమవుతేంది.

l	ఇేంటరనాషనల్ సోలార్ అలయెన్్స పటలీ భారత్ తీస్కననా చొరవ ఒక
ప్రధానమైన మైలురాయి. జాతీయ సౌర మిషన్ ప్రకారేం సౌర విదు్యత్
పరకరాల తయారీ మీద దృషి్ట పరగిేంది. తదావారా 2030 నాటికి దేశేం
స్వావలేంబనస్ధేంచాలననాదిలక్షష్ేం.   

విదు్యత్రంగంలోవిప్లవం నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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కొత్ ప్రారంభం
l	2020 ఏప్రిల్ల్ప్రారేంభమైనస్వామితవా పథకేం కిేందప్రతి నివ్స

ఆసితునీరజిస్టర్చేసిడ్రోన్స్యేంతోమాప్చేస్తురు.
l	దీనివలనఆస్తులఅమముకాలు,కొన్గోళ్్ళస్లభమవుతాయి.కటుేంబేం

తమయాజమానా్యనినారుజువుచేస్కోగలుగతేంది.
l	ప్రభుతవారజిసేట్షన్వలనఆసితువిలువమదిేంపువీలవుతేంది.ఇప్పటికే

లక్షకపైగాఆస్తులజియోటాగిేంగ్పూరతుయిేంది.
l	2020-21ల్ చేపటి్టన పైలట్ పథకేంల్  ఉతతురప్రదేశ్, హరా్యనా,

మహారాషట్, మధ్యప్రదేశ్, ఉతతురాఖాేండ్, కరానాటక తోబాటు పేంజాబ్,
రాజస్థి న్సరహదు్ద గ్రామాలుసహాలక్షగ్రామాల్లీ అమలుచేస్తురు.

l	గ్రామాల్లీ ని ఇళ్ళయజమాన్లకహక్క పత్రాలుర్పేందిేంచి ఆసితు
కారుడాలివవాటేంఈపథకేంలక్షష్ేం.
l	స్వామితవా పథకేం కిేంద ఎవరైనా తమ అస్తుల సమాచారేం

తెలుస్కోవటేంతో బాటు ప్రిేంటులీ  తీస్కోవచుచు. దీనివలలీ వక్ఫూ
తదితరఆస్తులవివ్దాలపరష్ట్కరేంస్ధ్యమవుతేంది.
l	 ప్రభుతవాేం, స్థి నిక సేంసథిలు ఆ ప్రాేంతాల్లీ ని

ధరలునిర్ణయిేంచగలుగతాయి.
l	 దీనివలన దాదాపు లక్షమేంది ఆసితు

యజమాన్లుతమఆసితుకారుడాలన్ఫోనలీ
దావారాడౌన్ల్డ్చేస్కోగలిగారు.

కొత్ ఆశ 
l	సా్వమిత్వ పథకం కింద ఆసితూ డిజిటైజేషన్

న్2020ఏప్రిల్24నపంచాయితీరాజ్
దినోత్సవంసందర్ంగాప్రారంభంచారు.

l	ఈ పథకానినా దేశవ్్యపతుేంగా దశలవ్రీగా
నాలుగేళ్ళ పాటు (2020-2024) మొతతుేం
6.62లక్షలగ్రామాల్లీ అమలుచేస్తునానారు.

l	భూమి యజమాన్లక 50 లక్షల ఆసితు
కారుడాలుఅేందిేంచేలక్షష్ేంతోవేగేంగాసరవా
చేస్తునానారు

l	మధ్యదళారీలనివ్రణక,ఒకతరేంన్ేంచి
ఇేంకో తరానికి ఆసితు బదలాయిేంపుక ఇది
ద్హదేంచేస్తుేంది.

l	ఆసితు డిజిటైజేషన్, సేంబేంధత సమాచారేం
ఈ-గ్రామ్సవారాజ్పోర్టల్ల్అేందుబాటుల్
ఉేంటుేంది. ఆసితు వివరాలు తనిఖీ
చేస్కోవచుచు.

l	అేందుబాటుల్ ఉననా భూమి ఆధారేంగా
సూ్కల్, మార్కట్ వేంటి ప్రజోపయోగ
సథిలాలునిర్ణయిస్తురు.  

అభివృద్ధి ద్శలో
ఆస్తి ల డిజిటైజేషన్

భూమి, ఇళ్ళ యాజమానయు ధ్రువపత్రాలు సమాజ అభివృది్ధలో, దేశాభివృది్ధలో గణనీయమైన పాత్ర పోషిస్్యి. ఆసి్ 
రికార్డు అందు బాటులో ఉంటే, ప్రజలక్ ఆతమావిశావాసం వస్ంది. పెటుటిబడులక్ కొత్ మారాగాలు కనబడత్యి. 
సవాయం ఉపాధ కోసం ఆస్ల రికార్డు ఆధారంగా బాంక్లనుంచి సలభంగా అపుపి తీసకోవచుచు. సంఘ 

సంసకుర్, రాజకీయ నాయక్డు అయిన నానాజీ దేశ్ ముఖ్ చెపిపినటుటి ఒక గ్రామప్రజలు వివద్లోలా చిక్కుక్ంటే వళ్్ళగాని, 
సమాజం గాని బాగుపడటం స్ధయుం కాదు. దేశంలోని ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి ఇంటికీ స్వామితవా పథకం కింద 2024 నాటికి  ఆసి్ 
పత్రం ఇస్్మని ప్రధాని నరంద్ర మోదీ వగాదునం చేశార్. 

సా్వమిత్వపథకంనవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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అందరికీ విద్య  
l	బడిమానేసినదాదాపు2కోటలీమేందినిమళీ్ళప్రధాన

స్రవేంతిల్కితీస్కవస్తురు.
l	పాఠశాల చదువుల్ 10+2 పదధితి స్థి నేంల్ 3-8,

8-11, 11-14, 14-18 వయోవరాగా లక అన్గణేంగా
5+3+3+4పదధితిఅమలవుతేంది.

l	ప్రపేంచవ్్యపతుేంగా గరతుేంపు పేందిన విధానేంల్కి
మారుతూ, అేంతకముేందు వదిలేసిన 3-6 మధ్య
వయస్ననాబాలలన్పాఠశాలపరధల్కితెస్తురు.

l	5వ తరగతి వరక బోధనాభాషగా మాతృ/స్థి నిక/
ప్రాేంతీయభాషఉేంటుేంది.కానీ8వతరగతి,అేంతకేంటే
మిేంచికూడాఉేండటేంఅభిలషణీయేం.

l	కేేంద్రేం, రాష్టట్ లు కలిసి విదా్యరేంగేంల్ ప్రభుతవా
పటు్ట బడులు పేంచుతూ, సూథి ల జాతీయోత్పతితుల్
6శాతానికిచేరటు్ట చూస్తుయి.

l	ఉననాతవిదా్యసేంసథిలఅధా్యపకలకశిక్షణఇవవాటానికి
ఫాకల్్ట డెవలప్ మెేంట్ ప్రోగ్రాేం కిేంద 46 ఎఐసిటిఇ
శిక్షణాకేేంద్రాలుప్రారేంభిేంచిేంది.

l	నవకల్పనలక పేటెేంట్ సేంపాదిేంచుకోవటేం మీద
అవగాహనపేంచటానికిప్రభుతవాేం కలాేంపేరుతోఐపి
స్క్షరత, అవగాహనావిద్య కార్యక్రమేం (కపిల) న్
ప్రారేంభిేంచిేంది.

21 వ 
శ త్ బ దు ం 

భారతదేశానిదే అయ్యుల్ కషటిపడి పనిచేయాలని 
ప్రధాని నరంద్రమోదీ భారతీయులక్ పిలుపునిచాచుర్. 

జాతీయ విద్యువిధానానిని ఆవిషకురించటంతో ఈ లక్ష్ 
స్ధనలో జాఞాన సంపద కీలకపాత్ర పోషించగలుగుతుంది. పాఠశాల 
విదయులో, ఉననిత విదయులో పెదదు ఎతు్న మార్పిపరమైన సంసకురణలక్ 
ద్రితీసి భారత దేశానిని  ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ్ భారత్ తరహాలో సవాయం 
సమృద్ధం చేస్ంది. పాఠశాల విదయు, ఉననిత విదయు పాఠయుంశాలు, 
బోధనావిధానం విద్యుర్థిల సంపూరా్ణభివృది్ధ ధ్యుయంగా వరిని 

21వ శత్బదుపు నైపుణాయులతో సంసిద్ధం చేస్్యి. ప్రభుతవాం 
మానవవనర్ల మంత్రితవాశాఖ పేర్ను కూడ విద్యు 

మంత్రితవాశాఖగా మారిచుంది. 

జ్ఞా న సంపదలో భారత్ 
నాయకత్వ పాత్ర

జాఞానసంపద

అందరినీ కలుపుకుపోయేలా విద్య 
l  విదా్య మేంత్రితవాశాఖ ఆధవార్యేంల్  నేషనల్ మిషన్ ఆన్

ఫేండేషనల్లిటరస్,న్్యమరస్ఏరా్పటుచేస్తురు.
l  పాఠశాలవిద్యమొదలుఉననాతవిదా్యస్థి యిదాకాసేంస్కకృతేం

ఒకఐచి్ఛకాేంశేంగాఉేంటుేంది.భారతదేశపుఇతరశాస్్రీయ
భాషలుకూడాఐచి్ఛకపాఠ్యేంశాలుగాఉేంటాయి.

l  పనితీరు మ్లా్యేంకనేం, సేంపూరా్ణ భివృదిధి  కోసేం జాఞా న
సమీక్ష, విశే లీషణ (పరఖ్) పేరట జాతీయ మ్లా్యేంకన
కేేంద్రేంఏరా్పటుచేస్తురు.

l  లిేంగభేదేం లేకేండా అవకాశాలివవాటానికి ఒక
నిధ, వెన్కబడిన ప్రాేంతాలు, వరాగా ల కోసేం ప్రత్యక
విదా్యమేండలులఏరా్పటుజరుగతాయి.

l  జాతీయ విదా్యస్ేంకేతిక వేదికన్ ఏరా్పటు చేసి
స్ేంకేతిక పరజాఞా నపు వినియోగేం మీద సేవాచచుగా
అభిప్రాయాలు పేంచుకోవటానికి, అభ్యసనేం పేంచటానికి,
మ్లా్యేంకనానికి, ప్రణాళికక, నిరవాహణక అవకాశేం 
కలి్పస్తురు.  

నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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ఆయుర్వేదం

ఆయురవాదం భారత వరసతవా సంపద. యావత్ మానవళి శ్రేయస్స కోసం దీని విస్రింపు చాల్ 
ముఖయుం. మన సంప్రద్య విజాఞానం ఇపుపిడు ఇతర దేశాలను సైతం ససంపననిం చేసననిదంటే 
సంతోషించని భారతీయుడెవర్?

జీవన సారం
ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ స్రధయుంలోని ప్రభుతవాం 2014 లో ఇతర సంప్రద్య వైదయు విధానాలైన 
ఆయురవాదం, యోగ, నేచురోపతీ, యునాని, సిద్ధ, హోమియోపతి ని సమీకృతం చేసి ఆయుష్ పేర్తో 
ఒక ప్రతేయుక మంత్రితవాశాఖ ఏరాపిటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ప్రభుతవా కృషివలలానే 2015 నుంచి ఏటా 

జూన్ 21వ తేదీని అంతరాజెతీయ యోగా దినోత్సవంగా పాటిస్నానిర్. అదే యావత్ ప్రపంచానిని 
ఆయురవాదం వైపు  ఆకరి్షంచేటుటి చేసింది. ఆ విధంగా ఇపుపిడు మన ప్రాచీన వైదయు విధానం అంతరాజెతీయ 

గుర్ింపు స్ధంచుక్ని దేశదేశాలకూ మారెకుట్ ను విస్రించుక్ంది. 

నేటి జీవనశైలిల్ ఆయురవాద ప్రాధాన్యేం గరేంచి ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ చపి్పన మాటలు ఎేంతో విలువైనవి. ఈ

ప్రతా్యమానాయ వైద్య విధానానినా  ఎేంతోకాలేంగాభారతదేశేంల్
ఆచరసూతుఉనానారు.కరోనాసేంక్షోభసమయేంల్అదితనవిలువన్
చాటుకేంది.కోవిడ్-19కఏవిధమైనచికితా్సఅేందుబాటుల్లేని
సమయేంల్ ఆయురవాదేం, యోగా మాత్మ రోగనిరోధక శకితుని
పేంచేస్ధనాలనిసేందేహాలకఅతీతేంగానిర్పిేంచుకనానాయి.
పైగా,ప్రపేంచేంనలుమ్లలాఉననావైద్యనిపుణులుకూడాదీనినా
ఆమోదిేంచారు. కరోనా పటలీ సమరథిేంగా వ్యవహరేంచిన తీరు
కారణేంగాయావత్ప్రపేంచేంభారత్వైపేచుసూతుఉేండిపోయిేంది.
ఇప్పుడు ఆధునిక వైదు్యలు ఆయురవాదేం పటలీ తమకననా
చిననాచూపున్సమరథిేంచుకోలేనిపరసిథితిఏర్పడిేంది.మరేంతమేంది

ప్రజలు  తమ అనారోగా్యలక ఆయురవాదేం మీద ప్రధానేంగా
ఆధారపడుతూ ఉేండటేంతో ఆయురవాదేం తన స్మరాథి యూనినా
నిలబటు్టకనేదశకచేరుకేంది.
దుషపి్రభావలు లేని ఆయురవాదం  
ఏద్రకేంగాఆయురవాదేందాదాపుప్రతిఇేంటికీచేరుకేంది.ప్రతి
భారతీయకటుేంబేంల్న్అనినా రకాల ఆయురవాదమేందులూ
ఉేండటేం ఎవరకైనాస్లభేంగా కనిపిస్తుేంది. అల్లీ పతిమేందుల
వలనదుష్పరాభావ్లుఉేండటేంకూడాఎక్కవమేందిఆయురవాదేం
వైపుచూడటానికిప్రధానకారణేం.ఈ వైద్య విధానేం క్రమేంగా
మరేంత ప్రజాదరణ చూరగేంటోేంది. సౌేందర్య స్ధనాలు
మొదలుకొని తిన్బేండారాల దాకా ప్రజల దనేందిన జీవితాల్లీ 
ఆయురవాదేంఒకభాగేంకావటేంగమనిేంచవచుచు.

ఆరోగ్యంనవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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ఆయురే్వదం విశిషట్ త 

పరా్యటకం పంచకరము

మార్కట్సౌకరా్యలు

ఈ ప్రాచీన వైదయు విధానం ధాయునం, మందులతో చికిత్స సహా ద్నిక్నని వైవిధయు 
భరితమైన లక్షణాల కారణంగా ఆధునిక జీవన విధానంలో భాగంగా మారింది. 

ఆఫఘానిస్తున్కచేందిన8ఏళ్ళమహమముద్మ్స్కథదావారాకూడాఆయురవాదప్రాధానా్యనినాఅేంచనాకట్టవచుచు.2015
ల్మ్స్ఆఫఘానిస్తున్న్ేంచివచాచుడు.అతడిమెడసొేంతగానిలబడటానికిఎలాేంటిఆధారమ్లేదు.ఆఫఘానిస్తున్ల్న్,
భారత్ల్న్పద్దఆస్పత్రులల్యూసఫ్నైమిఖరీదనవైద్యేంచేయిేంచటేంల్విఫలమైనఅతడితేండ్రిఆయురవాదానినా
నముముకనానాడు.కనీసేంరేండునిమిష్టలపాటుకూడానిలబడలేని,నడవలేనిమ్స్కేవలేంఆరునెలలఆయురవాద
చికిత్సతోనే6న్ేంచి8నిమిష్టలపాటునడవగలుగతనానాడు.

ఆయురవాదంలో ఎనిమిది శాఖలు

ఆయురవాదేం, అల్లీ పతి పరస్పరేం పరపూరకాలు. అల్లీ పతి
తక్షణఉపశమనేంకలిగిసేతు,ఆయురవాదేంవ్్యధమ్లకారణానినా
తొలగిస్తుేంది.అేందుల్శస్రీచికిత్సమొదలుకాన్సర్దాకాఅనినా
రకాల చికిత్సలూ ఉనానాయి. క్రీస్తుపూరవాేం 1000 సేంవత్సరాల
కిేందటే ఆయురవాదేం 8 శాఖలుగా ఉేంది. అేందుల్ ఔషధేం,
శిశుసేంరక్షణ, న్్యరాలజీ, శస్రీ చికిత్స, చవి-ముక్క గేంత,
దేంతచికిత్స, విషసేంబేంధ శాస్రీేం, రస్యన ఔషధేం, ప్రాచీన
ఔషధేం ఉనానాయి. ప్రతిశాఖకూ వివరేంగా రాసిన తాళపత్
గ్రేంథాలునానాయి. అేంత కాకేండా జేంతవులక, మొక్కలకూ
విడిగాచికిత్సలునానాయి.అయిత,ఇేంతవిసతు ృతమైనశాస్రీేంఇేంత
కాలేం భారతదేశేంల్ ఎేందుక వెన్కబడిేందనే ప్రశనా వస్తుేంది.
11, 12శతాబా్ద లల్విదేశ్దాడులుదెబ్తీశాయి. ఆతరువ్త

1835ల్బ్రిటిష్పాలనల్కోల్కతాల్నిఆయురవాదకళాశాలన్
ఆధునిక వైద్య కళాశాలగా మారాచురు. ఆయురవాద వైదు్యలక
శిక్షణారాహిత్యేం అేంటగటా్ట రు. ఆయురవాదానినా, యునానీనీ,
హోమియోపతిని పక్కనబటి్ట అల్లీ పతిని తప్పనిసరచేసూతు బ్రిటిషరులీ 
ఒకచట్టేంచేశారు.
యోగా, ఆయురవాద ప్రయాణం
స్వాతేంత్్యేం వచిచున రేండు దశాబా్ద ల తరువ్త 1970 ల్
ఆయురవాద,యునాని వైదు్యలక చట్టపరమైన రక్షణ లభిేంచిేంది.
1995ల్దానినా ఒక ప్రత్యక విభాగేంగామారాచురు. 2003ల్
వ్జ్ పేయ్ ప్రధానిగా ఉననా కాలేంల్ దాని పేరు ఆయుష్ గా
మారాచురు. అయిత, 2014 ల్ ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఆయుష్
న్ ప్రత్యక మేంత్రితవాశాఖగా విభజిేంచారు. 2014 సెప్టేంబర్
27న ఆయన ఐక్యరాజ్యసమితిల్యోగా విశిష్టత గరేంచి చపి్ప

వతితుడినిఎదురో్కవటానికిమరేంతమేందియోగా,ధా్యనేం,
ఆయురవాదేం వైపు మొగగా చూపుతనానారు. ఇప్పుడు కేరళ,
కరానాతక, తమిళనాడు, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉతతురాఖేండ్
లాేంటి ప్రదేశాలు ఆయురవాద పరా్యటక కేేంద్రాలుగా
ప్రసిదధిమవుతనానాయి

చరువుల్పూడిక పేరుకననాటే్ట మన దేహేంల్ విషపదారాథి లు
నిలవాఉేంటునానాయి.అలాేంటిసిథితిల్వ్ేంతలు,నాసికవసితు,
రకతుపోటుదావారాదేహానినాపరశుదధిేంచేయటానికిపేంచకరముఒక
సమరథివేంతమైనవిధానేం.

ఆయురవాదఆస్పత్రులు,మేందులష్టపులసేంఖ్యల్గణనీయమైన
పరుగదల ఉేంది. చివరకి ఆయురవాదేంల్ ఎయిమ్్స లాేంటి
వైద్యసేంసథిలుసైతేం2016న్ేంచిపరశోధనలుస్గిస్తునానాయి.

ప్రపేంచమార్కట్ఆయురవాదేంవ్టా8
కోటలీడాలరులీ .అది2050నాటికి6లక్షల
కోటలీకపరుగతేందనిఅేంచనా.

                                 ఆయురే్వద అదుభుతం
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మారుతున్న ఆయుష్ 
మ్ఖచత్రం

l	ఆరళ్ళకాలేంల్ 200 న్ేంచి 711క
చేరటేం దావారా ఆయుష్ కాలేజీల
సేంఖ్యగణనీయేంగాపరగిేంది.

l	435 కొతతు ఆయుష్ ఆస్పత్రులతో
మొతతుేంసేంఖ్య4035కచేరేంది.

l	2014-18 మధ్య కొతతుగా 1821
డిసె్పన్సరీలు ఏరా్పటు కాగా ఇప్పుడు
దేశవ్్యపతుేంగా27,951ఉనానాయి.

l	దేశేంల్ ఇప్పుడు 8 లక్షలమేంది
ఆయురవాదవైదు్యలునానారు.

l	ఆయుష్కేేంద్రాలదావారాదాదాపు18
కోటలీమేందిరోగలులబిధిపేందారు.

l	దేశేంల్ లైసెన్్స పేందిన ఆయుష్
దుకాణాలు9,000ఉనానాయి.

 

కరోనా టీకలు
l	కరోనా టీకా అనే అతిపద్ద లక్షష్ేం కోసేం ప్రపేంచవ్్యపతుేంగా శాస్రీవేతతులు

అవిశ్రాేంతేంగా కృషి చేస్తునానారు. భారతదేశేంల్ కోవిషీల్డా మీద స్రమ్ ఇన్
సి్టటూ్యట్,కొవ్కి్సన్మీదభారత్బయోటెక్-ఐసిఎేంఆర్,జైకోవ్-డికోసేంజైడస్
కాడిలాలీ పనిచేస్తునానాయి.

l	జనవరనాటికలాలీ  దేశానికి టీకామేందు అేందుతేంది. దాని రవ్ణా, నిలవా,
యుదధిప్రాతిపదికనటీకాలివవాటేంకోసేంప్రభుతవాేంసిదధిమవుతోేంది.ఈమొతతుేం
కార్యక్రమానినాప్రధానిసవాయేంగాపర్యవేక్షిస్తునానారు.

l	డాక్టర్వికెపాల్నాయకతవాేంల్నేషనల్వ్కి్సన్కమిటీఒకకారా్యచరణప్రణాళిక
సిదధిేంచేసిేంది.2021మారచున్ేంచిమవరకటీకాలుతీస్కనేదాదాపు31
కోటలీమేందినిగరతుస్తునానారు.	

ప్రధాన మంత్రి జన ఔషధి 
l	మార్కట్ధరకేంటే90శాతేంచౌకగామేందులుఅేందిసూతునేడుదేశేంల్ని700

జిలాలీ ల్లీ 6,600జనఔషధకేేంద్రాలుపనిచేస్తునానాయి.
l	ఈ కేేంద్రాల్లీ  1250 రకాల మేందులు, 204 శస్రీచికిత్స పరకరాలు ఉనానాయి.

ప్రభుతవాేందావారామహిళలకఅేందేశానిటరీపాడ్్సన్ర్.1చొప్పునఈకేేంద్రాలే
పేంపిణీచేస్తునానాయి.

అేంతరాజీ తీయగరతుేంపు తెచాచురు. ఏటాజూన్ 21న అేంతరాజీ తీయ
యోగాదిన్త్సవేంపాటిేంచాలనిఐక్యరాజ్యసమితి193సభ్యదేశాల
మద్దతతోఏకగ్రీవేంగాఆమోదిేంచిేంది.మొదటిఅేంతరాజీ తీయయోగా
దిన్త్సవేం2015జూన్21నాడున్్యఢిల్లీరాజ్పథ్ల్35,985
మేంది పాల్గా నటేం, 84 దేశాలు యోగాదిన్త్సవేం పాటిేంచటేం
గినీనాస్బ్క్ల్రేండుప్రపేంచరకారుడాలునెలకొలి్పేంది.
ఆయుష్మాన్ భారత్
అేందరకీఆరోగ్యరక్షణకలి్పేంచేదిశల్ప్రభుతవాేంతనదనముద్రవేసూతు
ప్రపేంచేంల్నేఅతిపద్ద ఆరోక్షరక్షణపథకానికిశ్రీకారేంచుటి్టేంది.

ఈపథకేంకిేంద50కోటలీమేందికిపైగాప్రజలుర్.5లక్షలదాకా
ఉచితచికిత్సపేందుతనానారు.
ఉదోయుగావకాశాలు
రైలేవాల తరువ్త ఆరోగ్యరేంగమ అతిపద్ద ఉపాధ వనరుగా
మారుతోేంది. కరోనా సేంక్షోభ సమయేంల్ ప్రపేంచేంల్నే
రేండో అతిపద్ద పిపిఇ కిట్్స తయారీదారుగా భారత్ మారటమ
అేందుకఉదాహరణ.ఎన్-95మాస్్కలతయారీల్న్అదేకథ
పునరావృతమవుతోేంది.   

ఆరోగ్యం

l ఈఏడాదిదేశానికిసొేంతకరోనాటీకాఅేందుతేంది.టీకాల
కార్యక్రమానికిప్రభుతవాేంసననాదధిమైేంది.

l ప్రభుతవాేంయోగాకపోటీఆటప్రతిపతితుకలి్పేంచిేంది.దీనివలలీ
మరేంతమేందియోగాకఆకరషితలవుతారు.

l ఖేల్ఇేండియాప్రచారోద్యమేంకిేందవిశవావిదా్యలయక్రీడల్లీ 
యోగాన్తప్పనిసరచేసేకృషిజరుగతోేంది.యోగాల్నాలుగ

రకాలఅేంశాలల్7విభాగాలకిేంద51పతకాలుఇవ్వాలని
ప్రతిపాదిేంచారు.

l దాదాపుఅనినాజిలాలీ ల్లీ న్జనఔషధకేేంద్రాలుప్రారేంభిస్తురు.
ర్పాయికే శానిటరీ పాడ్ ఇచేచు పథకానినా దేశమేంతటా
విసతురస్తురు.

 కొత్త  ఆకాంక్ష

నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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జై  జవాన్, జై  కిసాన్ తరువాత ఇప్పుడు 

జై విజ్ఞా న్, జై అనుసంధాన్

శాస్త్రవిజ్ఞా నం, నవకల్పన

‘టెక్నాలజీకే ప్రథమ తాంబూలాం’ అనే ఆలోచనకు అనుగుణాంగా ప్రభుత్ాం దేశాంలోని ప్రతి గ్రామానికీ హైస్పీడ్ 
ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇాంటర్నాట్ కల్పీస్తాంది.  2014కు మాందు కేవలాం ఐదు డజన్ల పాంచాయితీలే ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ తో 
అనుసాంధానమయ్యాయి. క్నీ, గత ఐదేళ్ళలో దాదాపు లక్షననార గ్రామ పాంచాయితీలకు ఆ సౌకరయాాం ఉాంది. అటల్ 
ఇన్నావేషన్ మిషన్, స్టిరటిప్ ఇాండియ్ లాంటి పథక్లు నవకలపీనల పరాంగా నవభారతనికి ర్క్కలు తొడిగాయి.

నెరవేరిన కలలు
l	భారతదేశేం తొలిప్రయతనాేంల్నేమార్్స ఆర్టర్ మిషన్

పూరతు చేసిేంది. దానికైన ఖరుచు కిల్ మీటర్ క ర్. 7
మాత్మ.అేంటేఆటోచార్జీకేంటేతక్కవ.

l	అేంతరక్షేంఆవలఉేండేఉపగ్రహానినాఅడుడాకోగలస్మరథియూేం
రుజువుచేస్కనిఅలాేంటిదేశాల్లీ నాలుగోదిఅయిేంది.

l	ఒకేమిషన్ల్104ఉపగ్రహాలుప్రయోగిేంచిభారత్చరత్
సృషి్టేంచిేంది.

l	50 వేలక పైగా స్్ట ర్టప్్స తో భారతదేశేం స్్ట ర్టప్ ఆరథిక
వ్యవసథిల్మ్డోఅతిపద్దదేశేంగామారేంది.

l	అటల్ ఇన్ క్యబేషన్ సెేంటర్ కిేంద కేవలేం రేండేళ్ళల్
69,000స్్ట ర్టప్్సరజిస్టర్అయా్యయి.

ముందునని భవిషయుత్ 
l	డిజిటల్ఇేండియామిషన్కిేందవచేచుపదేళ్ళల్గూగల్

ర్.75,000కోటలీపటు్ట బడిపట్టబోతోేంది.
l	వచేచు15ఏళ్ళల్కృత్రిమమథకిేందర్.7లక్షలకోటలీ

పటు్ట బడిఉేంటుేంది.
l	గగన్యాన్మిషన్కఆమోదేం;దీనికిేంద2022నాటికి

ముగగా రుభారతీయులన్అేంతరక్షేంల్కిపేంపుతారు.  

సమాచారం, కమూయునికషన్ లో నవశకం
l	భారత్ నెట్ ప్రాజెక్్ట కిేంద లక్షననార గ్రామ పేంచాయతీలు

ఆపి్టకల్ఫైబర్కేబ్ల్తోఅన్సేంధానమయా్యయి.
l	ఇేంటరనాట్ వ్డకేం పట్టణ ప్రాేంతాలకేంటే గ్రామీణ

ప్రాేంతాల్లీ నేఎక్కవగాఉేంది.
l	గత ఆరళ్ళల్ భారతదేశేంల్ ఇేంటరనాట్ ధర 56 శాతేం

చౌకగామారేంది.
l	3.75కోటలీమేందివ్డకేందారులుననాఉమాేంగ్యాప్కిేంద

కేేంద్ర,రాషట్ప్రభుతావాల2039సేవలుఒకకిలీక్దూరమ
l	5682రైలేవాసే్టషనలీల్ఉచితవైఫైసౌకర్యేంఉేంది.అేందుల్

70శాతేంగ్రామీణరైలేవాసే్టషన్లీనానాయి.
 

  కమూ్యనికేషన్

కమూయునికషన్ విపలావం
l	2021నాటికిప్రతిరోజూ600గ్రామాలచొప్పునహైస్్పడ్

ఇేంటరనాట్తోఅన్సేంధానమవుతాయి.
l	ముేందుగా ప్రభుతవాేం గ్రామపేంచాయితీలక ఇేంటరనాట్

ఇవ్వాలన్కేంది. కానీ, ఇప్పుడు మిగిలిన 80 వేల
పేంచాయతీలతోబాటుగ్రామాలనినాటికీఇవవాబోతోేంది.

l	ఒకనివేదికప్రకారేం2023నాటికిభారతదేశేంల్ఇేంటరనాట్
వ్డకేందారులసేంఖ్య83.5కోటలీకచేరుతేంది.

విజాఞానం,సాంకతికత నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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  సా్తేంత్య్రానేంతరేం పాత పార్ల మేంట్ భవనేం
భారతదేశానికి కొత్త  దిశానిరేదే శేం చేసేంది. ఈ కొత్త  భవనేం

ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ నిరా్మణానికి సాక్య్మవుతేంది.
ప్ధానమేంత్్ నరేేంద్ మోదీ

నవీన పార్లమంట్ భవనం
నవ భారతావనికి 

శంకుసాథాపనకార్యక్రమంనవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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న్యు ఢిల్లాలోని సంసద్ మార్గా లో 2020 డిసంబర్ 10న కొత్ పారలామెంట్ 
భవనానికి జరిగన శంక్స్థిపన కారయుక్రమంలో భూమిపూజ చేస్నని 
ప్రధాని నరంద్ర మోదీ

న్యు ఢిల్లాలోని సంసద్ మార్గా లో 
2020 డిసంబర్ 10న కొత్ 
పారలామెంట్ భవనానికి జరిగన 
శంక్స్థిపన సూచకంగా 
శిల్ఫలకానిని ఆవిషకురిస్నని 
ప్రధాని నరంద్ర మోదీ

ప్రధాని
ప్రసేంగపుపూరతు
పాఠేంకోసేం
క్యఆర్కోడ్

స్్కన్చేయేండి.

నవీన పార్లమంట్ భవనం
నవ భారతావనికి 



దూసుకుపోతన్ ఆర్థి క వయ్వసథి

క్రీస్తుశకారంభం నంచి 2000వ సంవత్సరం మధ్య పదిహేడున్నర శతాబ్దాలపాటు ప్రపంచ ఆర్థిక 
వ్యవసథిలో భారత్ కు మూడోవంతు వాటా ఉండేది. కానీ, స్వాతంత్ర్యనంతరం ఏడు  

దశాబ్దాలలో కీ 3 ట్రిల్లియనలి డాలరలిన మంచలేకపోయంది. ప్రభుతవాం తీస్కున్న కొన్్న చర్యల ఫల్తంగా 
దేశం తవారలో 5 ట్రిల్యన్ డాలరలి ఆర్థిక వ్యవసథిగా మారే మార్ంలో స్గుతంది. 2014లో అధికార 

పగా్లు చేపట్టిన ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ ఆధవార్యంలోన్ ప్రభుతవాం ప్రారంభంచిన ఆర్థిక సంస్కరణల 
ఫల్తంగా స్మాన్య మానవుడి జీవన ప్రమాణంలో చెప్పుకోదగినంత పెరుగుదల కన్పంచింది.

న్యు ఇండియా సమాచార్24

ఆరిథాకవ్యవసథానవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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దేశవ్్యపతుేంగా ఏకర్ప పరోక్ష పన్నా
నిర్ణయేం,అేంటే–వస్తు,సేవ్పన్నా
(జి.ఎస్.టి),వేందేళ్ళల్అతితక్కవ

కార్్పరట్పన్నా,దివ్లాప్రకటననియమావళి,
నలలీధనేం ఏరవేతక పద్దన్టలీ రదు్ద , పన్నా
సేంస్కరణలు, వరతుకానికి ఏకగవ్క్ష అన్మతల
విధానేం వేంటి నిర్ణయాలుభారత ఆరథిక వ్యవసథి
మీదపన్ప్రభావేంచూపాయి.విదేశ్పటు్ట బడుల
పరుగదలన్ చూపే గ్రాఫ్, ప్రపేంచదేశాల్లీ 
భారతదేశపు వ్్యపార నిరవాహణక స్లభతరేం
చేయటేంల్ప్రపేంచదేశాల్లీ భారతదేశపురా్యేంక
అేందుకనిదర్శనాలు.

కరోనా మహమాముర దేశానినా అతలాకతలేం
చేస్తుననాప్పుడు ప్రధాని ఇచిచున “ప్రాణేం
ఉేంటే ఏదనా స్ధస్తుేం” అనే పిలుపు దేశానినా
ఆకటు్ట కేంది. అదే సమయేంల్ఈ సేంక్షోభానినా
అదుపు చేయటానికి ఆయన లాక్ డౌన్
విధేంచాలననా నిర్ణయేం తీస్కనానారు. వ్్యధ

l వస్తు,సేవలపన్నా(జి.ఎస్.టి)ని101వరాజా్యేంగసవరణకిేందఅమలుచేశారు.
2017జూన్ 30 అరథిరాత్రిపారలీమెేంట్ సమావేశానినా ఏరా్పటుచేసిమరీ బిలులీన్
ఆమోదిేంచారు.

l జి.ఎస్.టి కి ముేందు పన్నా రటలీల్ ఏకర్పత ఉేండేది కాదు. సేంకిలీష్టత,
అయోమయేంఉేండేవి.దేశేంల్ఆరథికవ్యవసథిసమీకృతానికిదారతీసినవిపలీవ్తముక
చర్యజి.ఎస్.టి.

l పన్నా విధేంపున్ నాలుగ రటలీల్ 5,12,18, 28 శాతాలుగా నిర్ణయిేంచారు.
అేందుల్నితా్యవసరాలుమొదలుకొనివిలాసవస్తువులదాకాఉనానాయి.దేశేంల్
మొతతుేంగాపటు్ట బడులవ్తావరణానినామెరుగపరచటేంల్జి.ఎస్.టిఒకకీలకమైన
మైలురాయిగానిలిచిేంది.

l ఇదిమక్ఇన్ఇేండియాకఊతమిసోతుేంది.
పెద్ద నోటలో రద్్ద :పారదర్శకతదిశగాఒక
విపలో వాత్మకమై నఅడుగు

l 2016 నవేంబర్ 8న తీస్కననా పద్దన్టలీ రదు్ద  నిర్ణయేంనగదు రహిత ఆరథిక
వ్యవసథికబలమైనపునాదివేసిేంది.బలమైన,పారదర్శకమైనఆరథికవ్యవసథిదిశల్
విపలీవ్తముకమైనఅడుగ

l దీనిఫలితేంగాఆదాయేంపన్నారటర్నాలుదాఖలుచేసేవ్రసేంఖ్య4న్ేంచి6.79
కోటలీకపరగిేంది.

l నికరప్రత్యక్షపన్నాలవసూళ్్ళ2014-15ల్ర్.6,95,792న్ేంచి10,50,678
కోటలీకపరగాయి.

l 2016-17ల్యుపిఐలావ్దేవీలు6,592కోటులీ కాగా2019-20ల్21లక్షల
కోటులీ దాటాయి.2020నవేంబర్ల్నే3.90లక్షలకోటులీ దాటటేంవిశేషేం.

l కార్్పరట్పన్నారటర్నాలు2016ల్8లక్షలుకాగా2019ల్9.34లక్షలయా్యయి.
l 2016 నవేంబర్ల్ కరనీ్స చలామణి 17.74 లక్షలకోటులీ . 2019 డిసెేంబర్ల్

22.35లక్షలకోటులీ .
l 2017ఏప్రిల్న్ేంచి2020సెప్టేంబర్దాకాఐటిశాఖదాడుల్లీ ర్.3950కోటలీ

అప్రకటితఆసితుతలిేంది.
l ఐటిశాఖదాడులదావారార్. 45,218 కోటలీ అప్రకటిత ఆదాయానినా వసూలు

చేశారు.
l పద్దన్టలీరదు్ద అనేంతరేంబాేంకిేంగ్వ్యవసథిల్కిర్.3లక్షలకోటులీ తిరగివచాచుయి.

నవోదయం
జి.ఎస్.టి:ఒకదేశం,ఒకపన్ను

కార్పిరట్ పనుని: కంపెనీల పై పనుని భారం తగగాంపు
అేంతకముేందుసవాదేశ్కేంపనీలమీద30శాతేంకార్్పరట్పన్నావిధేంచేవ్రు.దీనికిసర్
ఛార్జీఅదనేం.ఇప్పుడుదీనినా22శాతానికితగిగాేంచారు.ఈతాజారటలీఫలితేంగాసర్ఛార్జీతో
కలిపిఅది25.17శాతేంఅయిేంది.ఇదివరతుకానికిమలుచేస్తుేంది.తయారీయూనిటలీకమలు
చేయటేంతోబాటుఉపాధఅవకాశాలుకలి్పస్తుేంది.

దివల్ ప్రకటన నియమావళి (ఐబిసి): 
ర్ణగ్రస్ల నిరరథిక ఆస్ల (ఎన్.పి.ఎ) 
తగగాంపు

l ఒకరుణగ్రస్తుడుఅప్పుతిరగిచలిలీేంచలేకపోత
ఆ అప్పున్ నిరరథిక ఆసితు (ఎన్.పి.ఎ) గా
ప్రకటిస్తునానారు.

l ఒకవ్్యపార అప్పు తిరగి కట్టలేకపోవటేం
వలనబా్యేంకలఆరోగ్యపరసిథితిదెబ్తినటమ
గాక, ఆరథిక వ్యవసథి బలహనమవుతేంది.
చివరకి ప్రభుతవా రేంగ బా్యేంకల, ఆరథిక
సేంసథిల నష్ట్ట ల ప్రభావేం పడేది ప్రభుతవా
ఖజానామీదనే.

l ఈ సమస్యన్ పరష్కరేంచే క్రమేంల్
ప్రభుతవాేం మొట్టమొదటిస్ర దివ్లా
ప్రకటన నియమావళి అమలుచేసిేందిదీని
తరువ్త నిరరథిక ఆస్తులు 9 శాతేం మర
తగాగా యి.

l దివ్లా పరష్ట్కరాల సూచిల్
అేంతరాజీ తీయేంగా భారత్ రా్యేంక 2014
ల్137కాగా,ఇప్పుడు52వరా్యేంకల్కి
వచిచుేంది.
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వ్్యపితుని నిరోధేంచటానికి దేశేం పూరతుగా
సననాదధిేం కాగానే “ప్రాణేంతోబాటు
ప్రపేంచేం కూడా” అనే నినాదమిచాచురు.
దశలవ్రీగా ఆేంక్షల సడలిేంపు
మొదలవగానే ఆరథిక వ్యవసథి మళీ్ళ పటా్ట ల
మీదికిఎక్కటేంమొదలైేంది.

దేశానినామళీలీఅధకఎదుగదలమారగాేంల్
పడుతూ ఎదుగదల శాతేం10 కి పైగా
ఉేంటుేందని ఎక్కవ మేంది ఆరథికవేతతులు
అేంచనావేశారు.కోవిడ్వలనఅరథికవ్యవసథి
మీదపడినదారుణప్రభావేంఇకముగిసినటే్ట
కనబడుతోేంది. కోలుకేంటుననా శాతేం

వచేచు రేండు త్రైమాసికాలల్ రేండేంకెలక
చేరుకనేసూచనలుకనిపిస్తునానాయి.ఆరథిక
వ్యవహారాలశాఖవ్రనెలవ్రీఆరథికసమీక్ష
(నవేంబర్ 2020) ప్రకారేం ఆరథిక వ్యవసథి
ఇప్పుడు V ఆకారేంల్ కోలుకేంటుననా
తీరు ప్రదర్శసోతుేంది. ప్రభుతవా పటు్ట దల
కారణేంగానే అేంతరాజీ తీయ ఆరథిక సేంసథిలు
స్న్కూల రటిేంగ్్స ఇసూతు ఉనానాయి.
2021సేంవత్సరానికిమ్డీసేంసథిభారత
ఆరథిక ఎదుగదల అేంచనాన్ 8.1 శాతేం
న్ేంచి8.6శాతానికిపేంచిేంది.గోల్డామన్
శాక్్స, బార్ కేలీస్కూడావ్టి అేంచనాలు

పేంచాయి. ఆక్్స ఫర్డా ఎకనమిక్్స వ్ర
ఒక నివేదిక ప్రకారేం భారత ఆరథిక
వ్యవసథి అన్కననాదానికేంటే వేగేంగా
కోలుకేంటోేంది. అేంతరాజీ తీయ ద్రవ్యనిధ
సేంసథి (ఐఎేంఎఫ్) తన తాజా నివేదికల్
ప్రపేంచ ఆరథిక సిథితిగతలన్ వివరసూతు
భారతదేశానినా వేగేంగా ఎదుగతననా
ఆరథిక వ్యవసథిగా అభివర్ణేంచిేంది.ఐఎేంఎఫ్
అేంచనా ప్రకారేం 2021ల్ భారత ఆరథిక
ఎదుగదల ప్రపేంచేంల్నే అత్యధకేంగా
స్మారు8.8శాతేంఉేంటుేంది.

ఎదుగుదలకు కొత్త లక్ష్యాలు
l ప్రపేంచబా్యేంకనివేదికప్రకారేంభారతదేశేంనిరుటి77వస్థి నేంన్ేంచి14స్థి నాలు

దాటి63వస్థి నానికిఎగబాకిేంది.2014ల్భారతరా్యేంక142.
l వ్్యపార నిరవాహణ స్లభతరేం చేయటేంల్ రా్యేంకలివవాటానికి ప్రాతిపదిక- నిరాముణ

అన్మతలుతెచుచుకోవటేం,రుణేం,చిననామదుపుదారులరక్షణ,పన్నాచలిలీేంపు,విదేశ్
వరతుకానికిదరఖాస్తు,విదు్యత్పేందటేం,ఆసితురజిసేట్షన్,మైనారటీమదుపుదారులరక్షణ,
దివ్లాపరష్ట్కరప్రక్రియతదితరఅేంశాలు

విదేశీ ప్తయ్క్ పెట్టు బడులు (ఎఫ్.డి.ఐ): దేశానికి సర్కొత్త  ర్కార్డు
l విదేశ్ప్రత్యక్షపటు్ట బడులు2008-14మధ్య231.37బలియన్డాలరులీేండగా2014-20

మధ్య55%పరగాయి.2019ల్విదేశ్పటు్ట బడులుఅేందుకననాదేశాల్లీ భారత్రా్యేంక9.
l 2020-21 ఆరథిక సేంవత్సరేం ఏప్రిల్-ఆగస్్ట  మధ్య దేశానికి 27.1 బిలియన్ డాలరలీ

పటు్ట బడులుఅేందాయి.అదేకాలేంల్నిరుటికేంటేఇది16%ఎక్కవ.
పను్ సేంస్కరణలు: పను్ చెల్ల ేంపుదార్ల నిజాయితీకి సత్్కరేం
l 2020 ఆగస్్టల్ నిజాయితీపరులక సతా్కరేం పేరుతో పన్నాపారదర్శకతక వేదిక
ఏరా్పటైేంది
lపన్నాచలిలీేంపుదారు,ఆదాయేంపన్నాఅధకార,శాఖబాధ్యతలుస్పష్టేంగానిర్దశిేంచారు.

l జి.ఎస్.టి వయువసథిను మరింత సరళం 
చేశార్. గతంలో సగటు రటు 14.4% 
కాగా ఇపుపిడు 11.8% క్ తగగాంచార్. 
అన్ ల్క్ దశల తర్వత అకోటిబర్, 
నవంబర్ నెలలోలా జి.ఎస్.టి వసూళ్్ళ 
లక్ష కోటులా ద్టటంలో ప్రభావం 
కనబడింది 

l పరోక్ష మదింపు చేపటటిటం వలన 
ఆద్యపనుని చెలిలాంపుద్ర్ సమసయు 
ఏదైనా తక్షణం పరిషకురిస్నానిర్.

l పిఎంజెడివై కింద డిసంబర్ ద్కా 
40.38 కోటలా బాయుంక్ ఖాత్లు 
తెరిచార్. క్టుంబంలో కనీసం 
ఒకరికైనా ఖాత్ ఉండలననిది పథక 
ఆరంభంలో లక్ష్ం. క్టుంబంలో 
ప్రతి వయోజనుడూ ఖాత్ తెరవలని 
నిరదుశించార్.

l ఇపుపిడు ఆరిథిక వయువసథి కోలుకొంటునని 
క్రమానిని ‘V’ అక్షరంతో పోలచువచుచు. 
రానునని కాలంలో వచేచు ఏళలాలో 
భారత ఆరిథిక వయువసథి అతయుంత వేగంగా 
ఎదుగుతుందని ఐఎంఎఫ్ చెపిపింది. 

వ్య్పార నిర్హణ సులభతరేం: దేశేం ఎేంత మేందేంది

పిఎేంజెడివెై : 40 కోట్ల  మేందికి పెై గ్ బాయ్ేంకు ఖాత్లు
l ప్రధానమేంత్రిజన్ధన్యోజనన్2015ఆగస్్ట 28నప్రారేంభిేంచారు.
l ఇప్పటిదాకా 40.38 కోటలీక పైగా ఖాతాలు తెరచారు. ఇేందుల్ 55.2% ఖాతాలు

మహిళలవి.
l ప్రత్యక్షలబిధిబదల్(డిబిటి)
l 2014 న్ేంచి ఇప్పటిదాకా ర్. 13.23 లక్షలకోటులీ  నేరుగా లబిధిదారుల ఖాతాల్లీ కి

వెళా్ళయి.
l దీనివలనమోస్లు,అవినీతితొలగిపోయాయి.ప్రభుతవాేంఇప్పటిదాకార్.1.78లక్షల

కోటులీ ఆదాచేసిేంది.

ఆరిథాకవ్యవసథానవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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వరణాశిలో కాశీవిశవానాథ్ ధామ్ పనుల మీద ప్రధాని నరంద్ర మోదీ 
ప్రతేయుక దృషిటి స్రించటం వలన ప్రణాళిక, అమలు లో అది ప్రతిఫలించి 
2021 లో పూరి్ కాబోతోంది.

ప్రపేంచేంల్నే అతి పురాతన నగరమైన వ్రణాశి ల్పల ఎేంతో
విలువైన సేంపదక చిహానాలు  ఉననాప్పటికీ కాేంక్రీట్ అరణ్యేంల్ అవి

మరుగనపడా్ద యి.స్థి నికపారలీమెేంట్సభు్యడైననరేంద్రమోదీతీస్కననాచొరవ,
ప్రణాళిక, ఆచరణ కారణేంగా శిథిలావసథిల్ ఉననా నిజమైన శిల్ప సౌేందర్యపు
అదుభుతాలుబైటపడాడా యి.ఆక్రమణలకారణేంగాఈఆలయాలు,ఇతరభవనాలు
అేందుబాటుల్ లేకేండాపోయాయి. కాశ్ విశవానాథ్ కారడార్ వలన దాదాపు
50ప్రాచీన ఆలయాలు కొతతుగాప్రాణేం పోస్కోవటమ కాదు, కాశ్ విశవానాథ
ఆలయానికికొతతుర్పురఖలువచాచుయి.ప్రధాని2019మారచు8నఈకారడార్క
శేంకస్థి పనచేశారు.అప్పటిన్ేంచిపన్లుచురుగాగా స్గతూ2021ఆగస్్టకలాలీ 
పూరతువుతాయని అేంచనా వేస్తునానారు. ఈ ప్రాజెక్ట  50,261 చదరపు మీటరలీ
విస్తుర్ణేంల్విసతురేంచిఉేంది.పాలీ న్ప్రకారేంఈమొతతుేంప్రాేంగణేంల్24భవనాలు
నిరాముణేంల్ ఉనానాయి. ఇప్పటికే 28% పనిపూరతు కాగా 2021 ఆగస్్టనాటికి
ప్రజలసేందర్శనారథిేంఅేందుబాటుల్కివస్తుయి.
l	ఈప్రాజెక్ట కిేంద63చిననా,మధ్యతరహా,పద్దఆలయాలమరమముత,

జీరో్ణ దధిరణజరుగతాయి.వ్టిల్పేంచపాేండవ, గేంగేశవారమహాదేవ,
మన్కామశవార,నీలకేంఠమహాదేవ,దావాదశలిేంగఆలయాలతోబాటు
ఇేంకెన్నాఉనానాయి.గోయెేంకాగ్రేంధాలయఆధునీకరణపన్లుకూడా
స్గతనానాయి.

l	ప్రాజెక్టకిేందచేపటే్టజీరో్ణ దధిరణపన్లవలనదెబ్తినే314భవనాలన్
గరతుేంచి అేందుల్ నివసిేంచే వ్ర పునరావ్సేం విషయేంల్న్
ప్రత్యకశ్రదధితీస్కేంటునానారు.

l	3,175 చదరపు మీటరలీ విస్తుర్ణముననా ఆలయప్రాేంగణేం ఈ
ప్రాజెక్టల్ప్రధానఆకరషిణ.

l	దీేంతోబాటు మేందిర్ చౌక్, సిటీ మ్్యజియేం, వ్రణాశి
గా్యలరీ,బహుళారథిక భవనేం, పరా్యటకల సేవ్కేేంద్రేం,
ముముక్షుభవనేం,అతిథిగృహేం,నీలకేంఠమేండపేం,భద్రతా
కారా్యలయేం,భోగశాల,ఆధునిక్పుసతుకకేేంద్రేం,అలా్పహారశాల,
వేదకేేంద్రేందివ్్యేంగలకకూడాఅేందుబాటుల్కితెస్తునానారు

కాశీవిశ్వనాథ్ ధామ్ కు
కొతతి  హంగులు

కాశీవిశ్వనాథ్ధామ్ నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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పెర్గ్తన్ 

మారుతననా
అేంతరాజీ తీయ
బలాలమధ్య

భారతదేశప్రాధాన్యేంచాలాపరగిేంది.
అదేవిధేంగాభారతపాస్పోర్్టబలేంకూడా
పరగిేంది. గడిచిన ఆరళలీల్ ప్రభుతవాేం
అనేక మారు్పలక, సేంస్కరణలక
శ్రీకారేం చుటి్టేంది. కొనినా కీలక
నిర్ణయాలుసతఫూలితాలనిచాచుయి.దీేంతో
అనేకఅేంతరాజీ తీయఅేంశాలల్భారత్
స్థి నేంచప్పుకోదగినేంతపైకిఎదిగిేంది.
విదేశ వ్యవహారాల మేంత్రితవాశాఖ
వ్రపాస్పోర్్టసేవపథకేంఒకలక్షష్

స్ధన దిశల్ నేషనల్ ఈ-గవరనాన్్స
పాలీ న్ కిేంద చేపటి్టన కార్యక్రమేం ఇది.
పాస్పోరు్టలజారీఅననాదిపౌరులకోసేం
విదేశ వ్యవహారాల మేంత్రితవాశాఖ
చేపటి్టన అత్యేంత విజయవేంతమైన
కార్యకలాపాలల్ఒకటి.2019ల్నేఈ
మేంత్రితవాశాఖకోటికిపైగాపాస్పోరు్టలు
జారీచేసిేంది.స్మరథియూేంపరగటేంవలన
కోవిడ్ క ముేందు వరకూ సగటున
నెలక10లక్షలుజారీచేసూతువచిచుేంది.
భద్రత పేంచటేంల్ భాగేంగా జాతీయ
పుష్పమైన కమలేం బొమమున్ పాస్
పోరు్టల మీద ముద్రిస్తునానారు. ప్రధాని

నరేంద్రమోదీఇలాఅనానారు.“విదేశాల్లీ 
నివసిేంచే వ్రకి, తరచు విదేశాలక
వెళ్్ళవ్రకి భారతపాస్పోర్్ట కి నేడు
ఉననా గౌరవమేంటో తెలుస్. అేంతక
ముేందువ్ళలీకభారతపాస్పోర్్టబలేం
అేంతగాతెలియదన్కేంటా”.

పరివర్న పూరవాకమైన మార్పి

l టాటా కన్సల్్టనీ్స సరీవాసెస్
భాగస్వామ్యేంతోపాస్పర్్టసేవ్ప్రాజెక్్ట
ప్రజలక పాస్ పోర్్ట సేవ్ కేేంద్రాల
దావారానాణ్యమైనసేవలేందిసోతుేంది.

భారత్ పాస్ పోర్టు  ప్ాభవేం
‘సంస్కరంచు-

ఆచరంచు-మారుచు’ అనే 
మంత్రా న్ని అనుసరంచి 

భారత పాస్ పోర్ట్  
గౌరవం పెరుగుతంది. 

అది కోట్లా ది భారతీయ 
పౌరుల జీవిత్లను 

మార్చుసంది.

పాస్పోర్్టజారీకార్యక్రమంనవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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l పాస్ పోర్్ట జారీ ప్రక్రియన్ విదేశ
వ్యవహారాల మేంత్రితవాశాఖ
స్లభతరేం చేసిేంది. దరఖాస్తు
చేస్కోవటేం, పత్రాల సమర్పణక
అపాయిేంట్ మెేంట్ తీస్కోవటేం
కూడాఆన్లైన్ల్జరగేటు్ట చేసిేంది.

l పాస్పోర్్ట దరఖాస్తుదారుడు ఇప్పుడు
ప్రపేంచేంల్ఎక్కడిన్ేంచైనాదరఖాస్తు
చేస్కోవచుచు. చిరునామాల్ పోల్స్
ధ్రువీకరణ జరుగతేంది. అదే
చిరునామాకపాస్పోర్్టఅేందుతేంది.

l 2018 ల్ ఎమ్ పాస్ పోర్్ట సేవ్
మొబైల్ యాప్ ప్రారేంభిేంచారు.
దీనిల్ దరఖాస్తు చేస్కోవటేం, డబ్్
చలిలీేంచటేం, అపాయిేంట్ మెేంట్
నిర్ణయిేంచుకోవటేం పూరతువుతాయి.
పాస్ పోర్్ట సేంబేంధమైన పి.ఎస్.కె,
పి.ఒ.పి.ఎస్.కెప్రదేశేం,ఫీజు,దరఖాస్తు
సమర్పేంచే విధానేం, ఏ స్థి యిల్
ఉననాద్ తెలుస్కోవటేంకూడాస్ముర్్ట
ఫోన్ల్స్ధ్యమవుతేంది.

l ప్రస్తుత విధానేంల్ దరఖాస్తుదారుడు
పాస్ పోర్్ట సేంబేంధ సేవలకోసేం
అేందుబాటుల్ ఉననా ఐదు సమీప
తదీలన్ేంచి అపాయిేంట్ మెేంట్ క
ఎేంచుకోవచుచు,మారుచుకోవచుచు.

l నకిల్ పాస్ పోరు్టలక
అడుడా కట్టవేసేేందుక భద్రత పరమైన
జాగ్రతతులల్ భాగేంగా  జాతీయ
చిహనామైనకమలానినాపాస్పోర్్టమీద
ముద్రిేంచారు.

l విదేశాల్లీ ని భారత కార్యక్రమాల
కేేంద్రాలన్పాస్పర్్టసేవ్కార్యక్రమేం
కోసేం వ్డుకోవ్లని ప్రభుతవాేం

సలభతర ప్రయాణం: 
l స్లభతరప్రయాణవిధానాలకఇచేచుహెనేలీపాస్పర్్టసూచిల్2019వసేంవత్సరానికి

భారత్ఒకస్థి నేంమెరుగపడి 80వస్థి నానికిచేరేంది. నిరుడు 81ల్న్, 2015ల్
88ల్న్ఉేంది.అప్పుడేమొదటిస్రగాఈ-వీస్ప్రవేశపటా్ట రు.ప్రపేంచపాస్పోర్్ట
సూచీల్భారత్48వస్థి నేంల్ఉేంది.2019ల్అది71ల్ఉేండేది.

వయుపార నిరవాహణ సలభతరం: 
l వ్్యపారనిరవాహణస్లభతరేంచేయటేంమీద2020ల్ప్రపేంచబా్యేంక్వ్రషికనివేదిక

ప్రకారేంభారతదేశేం190దేశాల్లీ 63వరా్యేంకల్ఉేంది.ఈఏడాది13స్థి నాలుపైకి
ఎగబాకిేంది.

ప్రపంచ డిజిటల్ పోటీతతవాం: 
l జాఞా నేం,భవిష్యత్ల్కొతతుస్ేంకేతికపరజాఞా నాలఅనేవాషణకోసేంసేంసిదధితమెరుగపడి

భారత్4స్థి నాలుదూకి44వస్థి నేంచేరుకోగలిగిేంది.ప్రపేంచడిజిటల్పోటీతతవాపు
రా్యేంకిేంగ్-2019నివేదికడిజిటల్స్ేంకేతికపరజాఞా నానినాఅేందుకోవటేంల్63దేశాల
స్మరాథి యూనినాల్క్కగటి్టేంది.వ్్యపారేంల్పాలనల్,సమాజేంల్మారు్పకఇదేకీలమైన
అేంశేంఅననాదేదానిఉదే్దశేం.

ప్రపంచ నవకలపినల సూచీ:
l అభివృదిధికిమ్లేంనవకల్పనలు.భారతప్రభుతావానికిమారగాదర్శనేంచేసేసూత్ేంకూడా

ఇదే.131 ఆరథిక వ్యవసథిల్లీ  ప్రపేంచ నవకల్పనలసూచిల్భారత్స్థి నేం 48. 2019
తరువ్త4స్థి నాలుమెరుగైేంది.మధ్య,దక్షిణాసియానవకల్పనలరాేంకిేంగ్జాబితాల్
భారత్అగ్రస్థి నేంల్ఉేంది.

ప్రపంచ పోటీతతవా రాంకింగ్ :
l ఆసియాపసిఫిక్ప్రాేంతేంతోబాటుఅేంతరాజీ తీయేంగాకూడాఎదుగతననాశకితుగాఉననా

భారత్కమనేజ్మెేంట్డెవలప్మెేంట్సేంసథిప్రపేంచపోటీతతవాసూచిల్43వరా్యేంక
ఇచిచుేంది.అది2017ల్45,2018ల్44,2019ల్43అయిేంది.

ప్రపంచ ఇంధన పరిణామ సూచీ: 
l ప్రపేంచఇేంధన పరణామసూచీల్భారత్ 2020ల్ఆరథికాభివృదిధి, ఇేంధన భద్రత,

పరా్యవరణస్సిథిరతలాేంటిఅనినాఅేంశాలల్మెరుగపడిరేండుస్థి నాలుఎదిగి74వ
రా్యేంకకచేరేంది.పునరుతా్పదకఇేంధనకార్యక్రమానినాప్రభుతవాేంతప్పనిసరచేయటేం
వలలీనేభారత్ల్ఈపురోగతి కనిపిేంచినటు్ట ప్రపేంచఆరథిక వేదిక  పేర్్కేంది.భారత
పునరుతా్పదకఇేంధనేం2027నాటికి275గిగావ్ట్కాబోతోేంది.

ఎడెలమాన్ ట్రస్టి భారమితి: 
l అమెరకాల్నిసవాతేంత్పిఆర్సేంసథినిరవాహిేంచినఎడెలమున్ట్రస్్టభారమితిప్రభుతవాేంపటలీ

ప్రజలనమముకానినాల్కి్కేంచిేంది.భారత్కరేండోస్థి నేందకి్కేంది.2020జనవరన్ేంచి
ప్రభుతవాేంమీదనమముకేంస్థి యి7%పరగిేంది.భారత్లాేంటిఅతికొది్దదేశాలేనమముకేంల్
రేండేంకెల ఎదుగదల చాటుకనానాయి.ఏళ్ళతరబడి స్గతననా ఎదుగదలే అేందుక
కారణేం.చైనాలాేంటిదేశాల్లీ నమముకేంఎక్కవగాఉనానా,వేగేంగాకోల్్పయాయి.

పెర్గ్తన్ అేంతరాజా తీయ పలుకుబడి

భారత్ పాస్ పోర్టు  ప్ాభవేం
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ఆల్చిసోతుేంది.
l తతా్కల్ పథకేం కిేంద పాస్ పోర్్ట

క దరఖాస్తు చేస్కనేవ్రు
గెజిటెడ్ అధకారన్ేంచి ధ్రువపత్ేం
తీస్కోనక్కరలీదు.

l మైనరులీ , తలిలీదేండ్రుల్లీ  ఒక్కర ఉననా

దరఖాస్తుదారులు, విడిపోయిన
లేదా విడాకలు తీస్కననావ్రు
సమర్పేంచాలి్సన డాక్యమెేంటలీన్
తగిగాేంచి పాస్ పోర్్ట జారీ ప్రక్రియన్
ప్రభుతవాేంస్లభతరేంచేసిేంది.

l పాస్పోరు్టలకసేంబేంధేంచి

ప్రపేంచేంల్ అత్యేంత శకితుమేంతమైన
పాస్ పోర్్ట సూచీ 2020 ల్ భారత్
క 84వ రా్యేంక దకి్కేంది. దీనివలలీ
ప్రపేంచవ్్యపతుేంగా 58 దేశాలక వీస్
లేకేండాప్రవేశేంలభిస్తుేంది.

l	 భారతసేంతతివిదేశ్యులుకూడాఈ-వీస్అేందుకోవచుచు.ఇది
166దేశాల్లీ నివ్రకిఅేందుబాటుల్ఉేంటుేంది.

l	 విదేశాల్లీ ని అనినా దౌత్యకారా్యలయాలన్, రాయబార
కారా్యలయాలన్ పి.ఎస్.పి తో అన్సేంధానిేంచి సమీకృతేం
చేయాలనిమేంత్రితవాశాఖప్రతిపాదిేంచిేంది

l	 పి.ఎస్.కెలులేనిల్క్సభనియోజకవరాగా ల్లీ పి.ఒ.పి.ఎస్.కెలు
ప్రారేంభిేంచాలనిప్రభుతవాేంఆల్చిసోతుేంది.

నవతరం పాస్ పోర్టి
l	అతా్యధునిక భద్రత లక్షణాలతోకొతతు పాస్పోర్్ట పుసతుకాలు

తయారుచేసూతు  విదేశాేంగ శాఖ ఈ-పాస్ పోరు్టలు
ర్పేందిసోతుేంది.

l	చిప్్సవ్డుతూ20వేలఅధకారక,దౌత్యపరమైనఈ-పాస్
పోరు్టలుఇచాచుకపౌరులేందరకీఈ-పాస్పోర్్టఇచేచుయోచన
ఉేంది.

l	దీనివలన నకిల్ పాస్ పోర్్ట తయారీ కష్టమవుతేంది.
అేంతరాజీ తీయ ప్రయాణీకల ఇమిముగ్రేషన్ ప్రక్రియ
వేగవేంతమవుతేంది.

l	వీస్లజారీప్రక్రియన్హేతబదధిేం, సరళీకృతేం చేయటేం
ఒకనిరేంతరప్రక్రియ.భారతసేంతతికిచేందినవిదేశ్యులు
విదేశ్భారతపౌరుల(ఓవరీ్సస్సిటిజన్ఆఫ్ఇేండియా)కారుడా 
పథకానినావ్డుకోవచుచు.

l	ఈ పథకేం కిేంద ఒసిఐ కారుడాదారులు భారత్ క ఏ
కారణేంతోనైనాజీవితకాలేంవసూతుపోతూఉేండవచుచు.

l	అదే విధేంగా భారత సేంతతికి చేందిన విదేశ్యులు
పలువిడతలు భారత్ క వచిచుపోవటానికి ఐదేళలీక కూడా
తీస్కోవచుచు.

ప్రపంచ వినియోగద్ర్ విశావాసం: 
l 2020ప్రపేంచవినియోగదారువిశావాసేంల్భారతదేశానిదిరేండోస్థి నేం.

నీల్సన్ సరవాప్రకారేం వినియోగదారువిశావాసేంల్భారత్అత్యతతుమేం.
వరుసగారేండేళ్ళపాటుప్రథమస్థి నేంల్ఉేంది.

ప్రపంచ తుపాకిశకి్ రాంకింగ్:
l వ్రషికసమీక్ష2020ల్భారత్138దేశాలల్4వరా్యేంకస్ధేంచుకేంది.

అమెరకా,రష్ట్య,చైనాతరువ్తస్థి నేంభారత్దే.
వత్వరణ మార్పి పనితీర్ సూచిక:
l మొదటిస్రగాభారత్ఈఏడాదివ్తావరణమారు్పపనితీరుసూచికల్

మొదటి పది దేశాల్లీ  చేరేంది. దేశేంల్ కర్న్ ఉదాగా రాలు తగిగాేంచటానికి
చేసిన కృషివలలీనే ఇదిస్ధ్యమైేంది.మరోవైపు అమెరకామొదటిస్రగా
దారుణమైనపనితీరుకనబరచినదేశాల్లీ కివెళి్ళపోయిేంది.

గత ఐదేళ్ళలో బలపడిన భారత పాస్ పోర్టి: 
ప్రపంచ సూచిలో 77(2015) నుంచి 67 

(2019) రాయుంక్క్ ఎదుగుదల

పాస్పోర్్టస్టవాకార్యక్రమంనవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  



న్యూ ఇండియా సమాచార్ 31

మౌలిక వసతలు పరగటేంతో
దేశేంల్ చిననా పట్టణాలు,
గ్రామాలుసైతేంఅభివృదిధివైపు

స్గతనానాయి. ఒకవైపు జాతీయ రహదారులు,
మెరుగైన రోడులీ  స్దూర ప్రాేంతాలన్ కూడా
కలుపుతేండగా మరోవైపు మెట్రో రైల్ నెట్ వర్్క
27నగరాల్లీ అేందుబాటుల్కివచిచుేంది.ఇదిగత
ఆరళలీల్రటి్టేంపయిేంది.నేషనల్ఇనాఫూరాసట్కచుర్పైప్
లైన్ప్రాజెక్టక100లక్షలకోటులీ రాబోతనానాయి.
దీనికితోడుదేశానికిఈ-హైవేలురాబోతనానాయి.
ఢిల్లీ-మీరట్ మధ్య 14 వరుసల ఎక్్స ప్రెస్ వే
వసోతుేంది. ఇది కచిచుతేంగా అభివృదిధికి ప్రేరణ
అవుతేంది.దేశవ్్యపతుేంగాలక్షలాదిమేందికిఉపాధ
కలుగతేంది.

వేగంగా మౌలిక వసతుల ఎదుగుదల

l	2014వరకఉననా225కిల్మీటరలీమెట్రోరైక్నెట్వర్్కతో
పోలుచుకనప్పుడుగతఆరళలీల్నే450కిల్మీటరలీకఎదిగాేం.

l	అమృత్పథకేంనగరాల్లీ నీటిసరఫరా,మురుగనీటిపారుదల,
రవ్ణావేంటిప్రాథమికసౌకరా్యలకల్పనమీదదృషి్టపడుతేంది.
దీనివలలీప్రజలజీవననాణ్యతపరుగతేంది.

l	ఆరళలీల్ 667 కిల్మీటరలీ రోడలీన్ జాతీయ రహదారులక
అన్సేంధానేం చేశారు. ఇది 76% పరుగదల, 2014ల్
జాతీయరహదారులఅన్సేంధాననెట్వర్్క881కిల్మీటరులీ 
కాగా,ఇప్పుడది1547కిల్మీటరలీకపరగిేంది.

l	ఉతతురప్రదేశ్ల్500కిల్మీటరలీరోడలీకోసేంర్.7,500కోటలీతో
జాతీయరహదారులప్రాజెక్టక 2020నవేంబర్ల్శ్రీకారేం
చుటా్ట రు

14.2 కిలో మీటరలా జోజి-ల్ సొరంగం, 1100 కిలో మీటరలా జాతీయ 
రహద్రి, 1000 కిలో మీటరలా మెట్రో కారిడర్ బహువిధ రవణా 

అనుసంధానానిని ప్రోత్సహిస్్యి.

మనం కొత్ శత్బదుం కోసం బహువిధ రవణా అనుసంధానపు మౌలిక సదుపాయాల దిశగా కదులుతునానిం. ఇదొక కొత్ 
కోణానినిస్ంది. ఒక పెదదు కలతో ఈకారయుక్రమం మొదలుపెటాటిం.అవరోధాలు తొలగంచుకోవటం ద్వారా ఈ వయువసథిలనినిటికీ 

మనం కొత్ బలం ఇస్్మని నముమాతునానిను

ప్రధాని నరంద్ర మోదీ.
వేగవంతంగాఅభివృదిధి మరుగై నభవితకోసంకొత్త ఆశ

l	2020-2025మధ్యభారత్కనేషనల్ఇనాఫూరాసట్కచుర్
పైప్ లైన్ ప్రాజెక్్ట కిేంద ర్, 111 లక్షలకోటులీ 
అవసరమవుతాయి.

l	2025 నాటికి 5 ట్రిలియన్ డాలరలీ ఆరథిక వ్యవసథిగా
మారుతేంది. ర్.133.28 కోటలీ విలువచేసే 7,398
ప్రాజెక్టలుప్రభుతవాేంతనడాష్బోర్డాల్ప్రకటిేంచిేంది.

l	ప్రభుతవాేం ఢిల్లీ-ముేంబయ్ ఎక్్స ప్రెస్ హైవేని
ఈ-హైవేగాఅభివృదిధిచేయటానికికృషిచేసోతుేంది.

l	స్గరమాలపథకేంకిేంద8లక్షలకోటలీవిలువచేసే
415 ప్రాజెక్టలన్ రవ్ణా రేంగ అభివృదిధికోసేం
గరతుేంచారు.దీనికిేంద108కొతతుజలరహదారులన్
ప్రకటిేంచారు.

మౌలికవసతలు నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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పురాత న చ ట్ట్ ల 
సాలగూడునంచ విమ్కి ్త

పారదర్శకతతోకూడిన బాధ్యతపై దృషి్ట
పట్టడేంవలలీ దేశవ్్యపతుేంగా పని సేంస్కకృతిల్
మారు్పలువస్తునానాయి. ఎేంతోకాలేంగావుననా

పురాతన చటా్ట లన్ తొలగిేంచి న్తన చటా్ట లన్ తయారు
చేస్కోవడేందావారాఈవిజయానినాస్ధేంచాేం.ప్రజలజీవనేం
స్లభతరేం చేయడానికే ఈ పని చేశాేం. న్తన భారతదేశ
స్ధనకోసేం ప్రభుతవా యేంత్రాేంగమీద తక్కవగా ఆధారపడే
పారదర్శకత వ్తావరణానినా అభివృదిధి చేస్తునానామని ప్రధాని
నరేంద్రమోదీఅనానారు.ఇేందుకోసేంనిబేంధనలినాస్లభతరేం
చేయడేం జరగిేందని అవసరమైన చటా్ట లన్ సవరేంచడేం
జరగిేందని, తొలగిేంచాలి్సన అవసరేం వచిచున చోట చటా్ట లినా
తొలగిేంచామనిప్రధానిస్పష్టేంచేశారు.స్ప్ేంకోరు్టకచేందిన
ఇ కమిటీ అనేది ఇ- చలానా, వరుచువల్ కోరు్టలదావారా ప్రజల
ముేంగిటనేనా్యయానినాఅేందిసోతుేంది.

పురాత చ ట్ట్ ల తొల గంపు
l	66సేంవత్సరాలుగాపాలనఅేందిేంచినప్రభుతావాలుకేవలేం 1, 301

పురాతన, పనికిరాని చటా్ట లన్మాత్మ తొలగిేంచగలిగాయి. ప్రస్తుత
ప్రభుతవాేంఈఆరళలీల్1,500కపైగాపురాతనచటా్ట లన్తొలిగిేంచిేంది.

l	జముము కశ్మురుక ప్రత్యక ప్రతిపతితుని కలిగిేంచే రాజా్యేంగ అధకరణలు
370, 35Aన్ రదు్ద  చేయడేం జరగిేంది. దేశవ్్యపతుేంగా కొేంతమేంది
ఆేంద్ళనలుచేపటి్టనప్పటికీపౌరసతవాసవరణచటా్ట నినా2020,జనవర
10న్ేంచిఅమల్లీ కితవడేంజరగిేంది.

l	దేశేంల్ని16,845జిలాలీ ,సబారడానేట్కోరు్టల్లీ కేంపూ్యటీకరణచేయడేం
జరగిేంది. ఈ ప్రాజెక్టన్ అమలు చేయడేంకోసేం  ప్రభుతవాేం ర్.
1, 459.52 కోటలీన్ విడుదల చేసిేంది.ఈప్రాజెక్టకజులై 2015ల్
ఆమోదేంలభిేంచిేంది.

l	ఈఏడాదిమారచు23నలాక్డౌన్విదిేంచినతరావాత15వేలకపైగాకోరు్ట 
వ్యవహారాలన్వీడియోకానఫూరన్్సదావారాస్ప్ేంకోరు్ట వినడేంజరగిేంది.
ఉననాతనా్యయస్థి నేంవేందరోజులపాటువరుచువల్కోరు్టన్నిరవాహిేంచి
ఇేంతవరకూ4,300కేస్లన్పరష్కరేంచిేంది.1,022ధరాముసనాలన్
ఏరా్పటుచేసివ్టిదావారాకేస్లన్పరష్కరేంచిేంది.వరుచువల్కోరు్టల
దావారా50వేలమేందినా్యయవ్దులుతమవ్దనలినావినిపిేంచారు.

l	జూన్2020న్ేంచిఅకో్ట బర్2020వరకూ27ఎలకాట్ నిక్ల్క్అదాలత్
లన్నిరవాహిేంచారు.15రాష్టట్ లకసేంబేంధేంచిన4.83లక్షలకేస్లు
కోరు్టల ముేందుక రాగా వీటిల్ 2.51 లక్షల కేస్లన్ పరష్కరేంచి
తదావారార్.1,409కోటలీచలిలీేంపులుజరగేలాచూశారు.

నూత న చ ట్ట్ లు 
l	వీడియో కానఫూరన్్స దావారా వ్దనలు వినిపిేంచడేం ఎలాగో

తెలియజేయడానికిగాన్ నా్యయవ్దులక శిక్షణ ఇపి్పేంచాలని
స్ప్ేంకోరు్ట  ఎలకాట్ నిక్ కమిటీ నిర్ణయిేంచిేంది. దీనికి అన్గణేంగా
ఎలకాట్ నిక్ పదధితిల్ కేస్లన్ ఫైల్ చేయడేం, వరుచువల్ కోరు్టల్లీ 
వ్దనలుచేయడేంపైనా్యయవ్దులకశిక్షణఇస్తురు.

l	పనికిరానిపురాతనకాలచటా్ట లన్తొలగిేంచాలనికేేంద్రప్రభుతవాేం
తీస్కననానిర్ణయానినాఉతతురప్రదేశ్ప్రభుతవాేంఆదర్శేంగాతీస్కేంది.
వేందేళలీకపైగాచరత్కలిగినపనికిరానిచటా్ట లగరేంచిప్రతిపాదనన్
తయారుచేయడేంపైయూపీప్రభుతవాేంప్రకటనచేసిేంది.

l	స్ప్ేంకోరు్టక చేందిన ఎలకాట్ నిక్ కమిటీ ఛైరమున్ డి.వై చేంద్రచూడ్
మద్రాస్ హైకోరు్టక సేంబేంధేంచిన ఎలకాట్ నిక్ కోరు్టన్ వరుచువల్
పదధితిల్ ప్రారేంభిేంచారు. ఈ సేందరభుేంగా మాటాలీ డిన ఆయన
దేశేంల్ని ప్రతి కోరు్టల్ ఎలకాట్ నిక్ సేవల కేేంద్రానినా ప్రారేంభిేంచే
బాధ్యతన్ఇకమిటీతీస్కననాదనిఅనానారు.

l	ఇ-కోరు్ట ప్రాజెక్ట కిేంద2,927కోరు్టలన్అత్యధకవేగేంకలిగినవైడ్
ఏరయానెట్వరు్కదావారాకలుపుతారు.మిగతాకోరు్టల్లీ కూడాదీనికి
సేంబేంధేంచినపన్లుకొనస్గతనానాయి.

l	దేశేంల్ ఇ కోరు్టల సేంఖ్య పేంచడేం జరుగతోేంది.  ఢిల్లీల్,
మహారాషట్లల్రేండువరుచువల్కోరు్టలుపనిచేస్తునానాయి.హరా్యనా,
తమిళనాడు, కరానాటక, కేరళ, అస్్సేం రాష్టట్ ల్లీ  రాష్టట్ నికి ఒకటి
వేంతన్వరుచువల్కోరు్టలుపనిచేస్తునానాయి.ఇవి30లక్షలకపైగా
కేస్లన్పరష్కరేంచాయి.  

నా్యయ సంస్క ర ణ లునవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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సిటజ న్ ఫ్ండ్్ల  గ వ ర్నన్స్ (పౌర హిత పాల న )
l గెజిటెడ్ ఆఫీసరలీ సేంతకాలతో ఉననా డాక్యమెేంటలీక బదులుగా

దరఖాస్తుదారులన్ేంచిఫోటోలు, ఐడిఫ్రూఫ్లు, జనన దృవీకరణ
పత్ేం, మారు్కల పత్రాలు వేంటి స్వాయ దృవీకరణ పత్రాలన్
స్వారకరేంచేవిధేంగాప్రభుతవాేంనిర్ణయేంతీస్కేంది.

l స్ేంకేతికేతర ఉద్్యగాలైన బిమరయుసిగ్రూప్ఉద్్యగాలకోసేం
అభ్యరుథిలన్ ష్టర్్ట లిస్్ట చేయడానికిగాన్ నేషనల్ రక్రూట్మెేంట్
ఏజెనీ్స(ఎన్ఆర్ఎ)నిరవాహిేంచేకామన్ఎలిజిబిలిటీటెస్్ట(సిఈటి)
ఏరా్పటుకిప్రభుతవాేంఆమోదేంతెలిపిేంది.

l గ్రూప్ బి (నాన్ గెజిటెడ్)ల్  జూనియర్ స్థి యి ఉద్్యగాలక
ఇేంటర్వాయూలన్ నిలిపివేయాలని ప్రభుతవాేం ఇప్పటికే నిర్ణయేం
తీస్కేంది.గ్రూప్సి,గ్రూప్డి(వీటినిఇప్పుడుగ్రూప్సిగాతిరగి
వరీగాకరేంచారు) అనీనా ఇప్పుడు సమానమైన పోస్్టల జాబితాకి
చేరుకనానాయి.

l రషన్కారుడాలుకలిగినNFSAపరధల్నిలబిధిదారులుదేశేంల్ఎక్కడి
న్ేండిఅయినాతమఅర్హతన్బటి్టలబిధిపేందేవిధేంగాఒకదేశేం,
ఒకేరషన్కారుడా (వన్నేషన్,వన్రషన్కార్డా(ONORC))అవకాశేం
కలి్పస్తుేంది.

ఉజ్వ ల భ విష్య త్ కోసం స న్న దధిం
l	పేదఅభ్యరుథిలకఎేంతోఉపశమనేంకలిగిేంచేఎన్ఆర్ఎమహిళా

అభ్యరుథిలకకూడాచాలాఉపయోగకరేంగాఉేంది.
l	గ్రామీణ ప్రాేంత అభ్యరుథిలక ఇది అదుభుత అవకాశేం.  పరీక్ష

ఫలితాలు ప్రకటిేంచిన రోజు న్ేంచి 3 ఏళ్ళపాటు సిఇటి  సో్కర్
ఎలాేంటిఅడడాేంకిలేకేండాచలులీబాటుఅవుతేంది.

l	ఒకదేశేం,ఒకేరషన్కార్డాఅనేది2020ఆగస్్ట1న్ేండి24రాష్టట్ లు,
కేేంద్రపాలిత ప్రాేంతాల్లీ  సజావుగా ప్రారేంభిేంచారు. దీని దావారా
స్మారు65కోటలీమేందిలబిధిదారులుప్రయోజనేంపేందుతనానారు.
ఇదిమొతతుేంఎన్ఎఫ్ఎస్ఏజనాభాల్80%ఉేంటుేంది.

l	ఒకదేశేం,ఒకేఎనినాకఅనేదికేవలేంచరచునీయాేంశమైనవిషయేం
మాత్మ కాదు, ఇది భారతదేశానికి అవసరమైన విషయేం అని
ప్రధానమేంత్రిఅనానారు.భారతదేశేంల్కొది్దనెలలవ్యవధల్తరచూ
ఎనినాకలుజరుగతేంటాయనిఇవిఅభివృదిధిపైప్రభావేంచూపిస్తుయని
అేందుకేదేశమేంతాఒకేస్రఎనినాకలునిరవాహిేంచాలి్సనఅవసరేం
ఉేందనిఅనానారు.  

దేశం
రేషన కరుడు  
ప రీక్ష 
ఎని్నక 

న రంద్ర మోడీ ప్ర భుతవాం 2014లో సీవాయ దృవ ప త్రాల నిబంధ న లు సీవాక రించిన పుపిడే దేశంలో పౌర్ల 
స్ధకార త ప్రారంభ మైంది. స్వాతంత్రయు దినోత్స వం సంద ర్ంగా ప్ర ధాన మంత్రి త న ప్ర సంగంలో ఇల్ంటి 
విష యానేని ప్ర స్్వించార్. జూనియ ర్ స్థియి పోసటిల నియామ కం కోసం వయు కి్తవా అంచ నా ప రీక్ష లు 

అవ స రం లేద ని అందుక ఇంట  రూవా్ల నిరవా హ ణ  ర దుదు చేస్నని టులా తెలిపార్. పేద ల అవ స రాలు, సంక్షేమానిని దృషిటిలో 
పెటుటిక్ని ఒక దేశం, ఒక రష న్ కార్డు అనే నిర్ణ యం తీసక్నానిర్. ఒక దేశం ఒక ప నుని అనేది ఇపపి టిక అమ లులో 
ఉంది. ఇక ఒక దేశం, ఒక ఎనినిక అనే పిలుపుతో ప్ర భుతవాం పేద ల సంక్షేమానికి బాట లు వేస్ంది. ఎనినిక లు త ర చూ 
జ ర్గుతుంటే ఎంతో డ బు్బ వృధా అవుతుంద ని, దేశ మంత్ ఒకస్రి ఎనినిక లు నిరవా హించ డంతో చాల్ డ బు్బ ఆద్ 
అవుతుంద ని ద్నిని పేద ప్ర జ ల సంక్షేమానికి వినియోగంచ వ చచు నే యోచ న లో ఉనానిర్. 

పర్పాలన నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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జముము కశ్ముర్ ల్ అధకరణాలు 370, 35Aలన్
రదు్ద  చేయడేంవలలీ ఆ ప్రాేంతేం రాజకీయేంగానే
కాదు, స్మాజికేంగా, స్ేంస్కకృతికేంగా, ఆరధికేంగా

భారతదేశేంల్ పూరతుస్థి యిల్ విల్నమైేంది. ఒక ఏడాది క్రితేం
జముముకశ్ముర్ప్రాేంతేంరేండుకేేంద్రపాలితప్రాేంతాలుగామారపోయిన
సేంగతి తెలిసిేందే.జముము కశ్ముర్, లదా్ద ఖ్ కేేంద్రపాలితప్రాేంతాలు
అవతరేంచాయి.గతేంల్ఈప్రాేంతేంల్పలుచటా్ట లుఅమలయే్యవి
కావు.అవిబాల్యవివ్హాలవివ్రణచట్టేం,అేందరకీవిద్య,భూమి
కొన్గోలుచట్టేం,బహుళవైకలా్యలచట్టేం,స్నియర్సిటిజన్్సచట్టేం,
గిరజన్ల స్ధకారతకోసేం ఏరా్పటు చేసిన చటా్ట లు, మైనారటీల
జాతీయకమిషన్,ఉపాధా్యయవిద్యజాతీయకమిషన్...ఇలాపలు
చటా్ట లు,సేంసథిలకార్యకలాపాలుజముముకశ్ముర్కవరతుేంచేవికావు.
కారణేం అధకరణేం 370. అధకరణేం 370 రద్దయిన తరావాత
జముముకశ్ముర్ల్అనేకఅభివృదిధికార్యక్రమాలుప్రాజెక్టలుచేపట్టడేం

జరగిేంది. అవి ఆ ప్రాేంత ప్రజలన్ స్ధకారులన్ చేయడమ
కాకేండాఆప్రాేంతసౌభాగా్యనికిద్హదేంచేస్తునానాయి. .  

భూత ల సవా రగా మైన జ ముమాక శీమారోలా న్త న ఉషోద యం
l	చాలాకాలేంపాటు కొనస్గిన అనా్యయమైన రాషట్ చటా్ట లన్

తొలగిేంచడేంగానీ, మరకొనినాటిల్ సేంస్కరణలు చేయడేంగానీ
జరగిేంది.జముముకశ్ముర్ప్రాేంతేంల్నిఎస్్సలు,ఎస్్టలక,అటవీప్రాేంత
ప్రజలక,చినానారులక,వృదుధి లకఅేండగానిలిచేలాప్రస్తుతేం170
కేేంద్రచటా్ట లువరతుస్తునానాయి.

l	లఖానాపూర్టోల్న్రదు్ద చేయడేంజరగిేంది.ఒకేదేశేం,ఒకేపన్నా
అనేవిధానానినాఅమలుచేస్తునానాేం.

l	ప్రజలప్రయోజనాలన్రక్షిేంచడానికిగాన్నివ్సచటా్ట నినాఅమలు
చేయడేం జరుగతోేంది. పశిచుమపాకిస్థి న్ శరణారుథిలు,గూర్ాలు,
పారశుదధియూకారముకలు,ఇతరప్రాేంతాలవ్రనివివ్హేంచేస్కననా
జముము కశ్ముర్ మహిళలు..ఇలా అనేక మేంది ప్రజలు ఇేంతకాలేం
వివక్ష ఎదుర్్కనానారు. పరమునెేంట్ రసిడెేంట్ సర్టఫికెట్ కలిగిన

సంపూర్ణ విలీనం
జ మ్ము 
క శీముర్ 

ఇప్పుడు పులావేమా దేశంలోనే పెన్స్ల్ త యారీ కంద్ర ంగా 
ప్ర  సిద్ధి  చంద్ంద్. బై ట ప్ర ంతాల కు చంద్న వారు కూడా 
ఇప్పుడు జ మము క శ్ముర్ లో స్థ  లాల ను కొనుగోలు చేయ వచ్చు. 
ఇప్పుడు బై ట ప్ర ంతాల వారిన్ వివాహం చేసుకోవ డంవ ల్ల  
జ మము క శ్ముర్ మ హిళ లు త మ ఆసి్త హ కుకును కోలోపోవ డం లేదు. 
ప్ర  భుతవేం చేప ట్టి న ప లు ఉద్్యగ ఉపధి ప థ కాల కార ణంగా... 
నూత నంగా ఏరపో డిన కంద్ర  పలిత ప్ర ంతాలు జ మము క శ్ముర్ , 
ల ద్దా ఖ్ ల కు అండ గా న్లుసు్త న్్నయి. అవి నూత న అభివృద్ధి  
ప థంలో అడుగు పెటటి డంద్వేరా ఇంత కాలంవాట్పెై న వున్న 
ఉగ్ర  వాద ప్ర ంతాల నే మద్ర  ను తొల గంచ్కుంటున్్నయి. 

జమ్ముకశీముర్,లద్దేఖ్నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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వీరేందర్ఇప్పుడుడొమిసైల్సర్టఫికెట్కఅర్హతపేందారు.
l	మాజీమేంత్రులక ఇచిచున అనవసర సదుపాయాలన్తొలగిేంచాేం.

రాజకీయ నాయకలక ఇచేచు పిేంఛన్ పై పరమితిని విధేంచడేం
జరగిేంది.

l	పలుచటా్ట లన్సవరేంచడేంకారణేంగాదేశేంల్నిఇతరప్రాేంతాలవ్రు
జముముకశ్ముర్కేేంద్రపాలితప్రాేంతేంల్సథిలాలన్కొన్గోలుచేయడానికి
మారగాేంస్గమేంఅయిేంది.అధకరణలు370,35ఏరదు్ద చేయడేంవలలీ
ఇదిస్ధ్యమైేంది.

l	సౌభాగ్యపేరుమీదఅమలుచేసినప్రధానమైనపథకాలఅమలున్టికి
న్రుశాతేం విజయమైేంది. దీనిదావారా 3, 87, 501 లబిధిదారులక
మలుజరగిేంది.

l	పిఎేం ఉజవాల యోజన కిేంద 12, 60, 685 లబి్దదారులక మలు
జరగిేంది.ఉజాలాపథకేం కిేంద 15, 90, 873మేందిలబిధిదారులక
ప్రయోజనేంచేకూరేంది.

l	జముముల్చేపటి్టనమిషన్ఇేంధ్రధన్ష్కారణేంగా1,353పిలలీలక,
381గరభుణీలకటీకాలుఇవవాడేంజరగిేంది.

l	బారాములాలీ ,కపావారాలల్జిఎస్ఏకిేందచేపటి్టనమిషన్ఇేంధ్రధన్ష్
కారణేంగా2,259మేందిపిలలీలక,320మేందిమహిళలకటీకాలు
ఇవవాడేంజరగిేంది.

l	సవాచ్ఛభారత్కార్యక్రమేంఅమలుదావారాజముముకశ్ముర్ముేందడుగ
వేసిేంది.న్టికిన్రుశాతేంఓడిఎఫ్గాగరతుేంచడేంజరగిేంది.

l	ఒకఏడాదిల్పిేంఛన్లబిధిదారులసేంఖ్య7,42, 781కపరగిేంది.
రాషట్ పరధల్ని ఐఎస్ ఎస్ ఎస్ పథకేం, మైనారటీ ప్రి మెట్రిక్
ఉపకారవేతనాలన్4,76,670మేందిలబిధిదారులకఅేందజేయడేం
జరుగతోేంది.

l	ఆయుష్టమున్భారత్పథకేంకిేంద11.41లక్షలగోల్డాకారుడాలన్ఇవవాడేం
జరగిేంది.తదావారా3,48,370కటుేంబాలులబిధిపేందుతనానాయి.

l	పిఎేంకిస్న్యోజనఅమలుల్జముముకశ్ముర్ముేందువరసల్వుేంది.
ఒకఏడాదిల్నే9.86లక్షలలబిధిదారులకపథకేంవరతుేంపు.

l	భూములరజిసేట్షన్ప్రక్రియకోరు్టలన్దాటినిరవాహణవిభాగేంకిేందక
వచిచుేంది. 77 సబ్ రజిస్ట్ రలీన్ నియమిేంచడేం జరగిేంది. ఎలకాట్ నిక్
స్్ట ేంపిేంగ్నిబేంధనలినార్పేందిేంచడేంజరగిేంది.

l	విదు్యత్విభాగేంల్సేంస్కరణల కారణేంగాఅదిఐదుకార్్పరషనలీగా
అవతరేంచిమున్పటిభారేంలేకేండాపనిచేసోతుేంది.

l	కశ్ముర్కేంకమపువువాకభౌగోళికగరతుేంపుటా్యగ్లభిేంచిేంది.   
              

ప్ర జ లోలా ఉద యించిన న్త న ఆకాంక్ష లు
l	దేశేంల్ఉత్పతితుఅవుతననాపని్సల్స్లీ టలీల్90శాతేంపులావామా

జిలాలీ ఓఖూగ్రామేంల్తయారవుతనానాయి.దాేంతోఇప్పుడు
ఆగ్రామానికిపని్సల్గ్రామేంగాగరతుేంపులభిేంచిేంది.

l	పిఎేండిపి కిేంద చీనాబ్ నది మీద ప్రపేంచేంల్నే అత్యధక
ఎతతుయినప్రాేంతేంల్బ్రిడిజీ నిరముేంచడేం జరుగతోేంది.  467
మీటరలీఎతతుమీదదీనినానిరముస్తురు.

l	జముము ఐఐటి తన సవాేంత కా్యేంపస్ న్ేంచి కార్యకలాపాలు
ప్రారేంభిేంచిేంది.జముముఎయిమ్్సపన్లుప్రారేంభమయా్యయి.
మరోఎయిమ్్సపన్లుకశ్ముర్ల్ప్రారేంభేంకాన్నానాయి.

l	హైడ్రోప్రాజెక్టల సేంఖ్య పరగిేంది. వేయిమెగావ్టలీ పాకల్
దల్ప్రాజెక్్ట,624మెగావ్టలీకిరుప్రాజెక్్టలకసేంబేంధేంచిన
కాేంట్రాక్టలకేటాయిేంపుపూరతుయిేంది.

l	గతేంల్ఎననాడూలేనివిధేంగాభారీఉద్్యగాలకల్పనచేపట్టడేం
జరగిేంది. పదివేల ఉద్్యగాల భరీతుకోసేం ప్రకటన విడుదల
చేయడేం జరగిేంది. ఉద్్యగాల భరీతుకి సేంబేంధేంచి ప్రత్యక
నిబేంధనలుచేయడేంజరగిేంది.మరోపాతికవేలఉద్్యగాల
ప్రకటనతవారల్నేవెలువడేఅవకాశముేంది.

l	ప్రధాని తన మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమేంల్ హిమాయత్
పథకానినాప్రశేంసిేంచారు.శిక్షణపేందడానికిగాన్74,324
అభ్యరుథిలకఆమోదేంలభిేంచిేంది.రేండేళలీల్శిక్షణాకేేంద్రాలు
మ్డిేంతలుపరగాయి.

l	ప్రపేంచ పటు్ట బడుల సదస్్స నిరవాహణ జరగిేంది.ర్. 13,
600కోటలీవిలువైన168ఎేంఓయులపైసేంతకాలుజరగాయి.
పరశ్రమలకోసేం 6వేల ఎకరాల ప్రభుతవా భూములన్
గరతుేంచడేం జరగిేంది. 37పారశ్రామికఎసే్టటలీ ఏరా్పటుకోసేం
భూములకేటాయిేంపుజరగిేంది.

l	జముము కశ్ముర్ ల్ మొదటిస్రగా బాలీ క్ అభివృదిధి మేండళలీక
సేంబేంధేంచిన ఎనినాకలు నిరవాహిేంచడేం జరగిేంది.  98.3
శాతేంమేందిఓటుహక్కవినియోగిేంచుకనానారు.

l	ఆపిల్ పేంటక సేంబేంధేంచి ప్రత్యకేంగా మార్కట్ చొరవ
పథకానినా ప్రవేశపటా్ట రు. నేరుగా నగదు చలిలీేంపు విధానేం
దావారాగిటు్టబాటుధరలన్చలిలీేంచడేంజరగిేంది.కేేంద్రసేకరణ
సేంసథిదావారాపేంటసరఫరాజరగిేంది.

l	జముముకశ్ముర్,లదా్ద ఖ్కేేంద్రపాలితప్రాేంతాల్లీ ర్.520కోటలీ
ప్రత్యకపా్యకేజీకిప్రభుతవాేంఆమోదేంతెలిపిేంది.ఇది2023-
24 ఆరధిక సేంవత్సరేంవరకూ అేంటే ఐదేళలీపాటు అమల్లీ 
వుేంటుేంది.

l	జముము,శ్రీనగర్ప్రాేంతాలమధ్యనమెట్రోఏరా్పటుకోసేండిపిర్
న్సిదధిేంచేయడేంజరగిేంది.

కంద్ర హోంశాఖ గ ణాంకాల ప్ర కారం జ ముమాక శీమార్ లో 
ఉగ్ర వదుల కారయు క ల్పాలు 35శాతం త గుగాముఖం 
ప టాటియి. 2018లో 257 మంది  2019లో 157మంది 
ఉగ్ర వదులు హ త మ యాయుర్. ఈ ఏడది సపెటింబ ర్ 
వ ర కూ 180 మంది ఉగ్ర వదులు హ త మ యాయుర్. 
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వ్యవస్య రేంగేంల్ వైవిధ్యపరమైన జేంట లక్ష్యలన్
స్ధేంచి రైతలక రటి్టేంపు ఆధాయేం తెచిచుపటే్టేందుక

ఆతమునిరభుర్భారత్స్ఫల్యతకోసేంకేంకమపువువాస్గన్దేశేంల్ని
ఈశాన్యప్రాేంతానికివిసతురేంపచేస్తునానారు.

గతేంల్ కేంకమ పువువా ఉత్పతితుని జముముకాశ్ముర్ ల్ని పాేంపూర్
ప్రాేంతేం వరకే పరమితేం చేసూతు ఇతర ప్రాేంతాల్లీ  స్గని
నియేంత్రిేంచారు.  కేంకమ పువువా పాత్గా (సఫ్రాన్ బౌల్) పాేంపర్
ప్రాేంతేం ప్రసిదిధి చేందిేంది. బడగామ్, శ్రీనగర్, కిష్్ట వర్ ఇేంకా కొనినా
ఇతర జిలాలీ ల్లీ  కేంకమపువువా పేంట పేండిస్తునానారు. వితతునాల న్ేండి
వచిచునమొక్కలన్కాశ్ముర్న్ేండిసికి్కమ్కిరవ్ణాచేసేవ్రు.సికి్కమ్
దక్షిణ ప్రాేంతమైనయాేంగ్యాేంగ్ల్ దీని వ్డకేం
ఎక్కవగాఉేంది.

భారతదేశేం ప్రతీ సేంవత్సరేం స్మారు 6-7
టన్నాల కేంకమపువువాని ఉత్పతితు చేస్తుేంది. కానీ
దేశేంల్దీనిడిమాేండ్మాత్ేం100టన్నాలుఉేంది.
దాేంతో ఈ డిమాేండ్ని దృషి్టల్ పటు్టకని వైజాఞా నిక
స్ేంకేతిక మేంత్రితవాశాఖ (డిపార్్టమెేంట్ ఆఫ్ సైన్్స
అేండ్ టెకానాలజీ) కేంకమపువువాస్గనిఈశాన్య
రాష్టట్ లకవిసతురేంపజేయాలనినిర్ణయిేంచిేంది.ప్రస్తుతేం
సికి్కేం ల్ ప్రారేంభమైేంది. తరావాత మఘాలయ,
అరుణాచల్ప్రదేశ్ల్మొదలుపట్టన్నానారు. ఈశాన్య
రాష్టట్ ల్లీ ని  కొనినా ప్రాేంతాల్లీ  భౌగోళిక పరసిథితలు,
వ్తావరణేం పూరతుగా కాశ్ముర్ల్ ఉననాటు్టగానే

ఉేండడేంవిశేషేం.
డిపార్్టమెేంట్ఆఫ్ సైన్్స అేండ్ టెకానాలజీ ఆధవార్యేంల్నినార్తుఈస్్ట

సెేంటర్ఫర్టెకానాలజీఅపిలీకేషన్అేండ్రీచ్(NECTAR),సికి్కేంసెేంట్రల్
యూనివర్సటీకి చేందిన వృక్ష ఉదా్యనవన శాఖ సేంయుకతుేంగా కలిసి
దక్షిణ సికి్కేంప్రాేంతమైనయాేంగ్యాేంగ్గ్రామేంల్కేంకమపువువా
స్గబడిచేపటా్ట రు.

యాేంగ్యాేంగ్ వ్యవస్యభూమిల్నిమటి్టని అేందుల్ పిహెచ్
స్థి యిని తెలుస్కనేేందుక యూనివర్శటీ డిపార్్టమెేంట్ వివిధ
పరీక్షలు నిరవాహిేంచిేంది. ఇది పూరతుగా కాశ్ముర్ల్ కేంకమ పువువా
పేండే భూమితో పోలి ఉననాటు్ట  గరతుేంచారు. దాేంతో కాశ్ముర్ న్ేండి

కేంకమ పువువా వితతునాలన్, మొక్కలన్
సికి్కేంల్నియాేంగ్యాేంగ్కి రవ్ణా చేశారు.
అక్కడ కేంకమ పువువా పేంట పేండిేంచే రైత
యూనివర్శటీ నిపుణుడితో కలిసి పేంటన్
పర్యవేక్షిస్తుేంటారు.

ఈకేంకమపువువామొక్కలన్ఉపయోగిేంచి
సెప్టేంబర్, అకో్ట బర్ నెలల్ నాటులీ  వేస్తురు.
ఆ సమయేంల్ అయిత  పువువా ఉత్పతితుల్
నాణ్యతబాగేంటుేంది.కాశ్ముర్ల్నిపాేంపూర్
ప్రాేంతేంల్వ్తావరణేం,భౌగోళికపరసిథితలు
సికి్కేంల్ పరసిథితలు ఒకేలా ఉేండడేంతో
యాేంగ్యాేంగ్ల్ కేంకమ పువువా పేంట
నమ్నాస్గబడివిజయవేంతమైేంది.

కుంకుమ పువ్్వ దారిలో...
కుాంకుమ పువ్్ పాంట స్గులో జ మము క శ్ముర్్లని ఆ ప్ాంతాం  

భార త దేశ సేఫ్రన్ బౌల్  గా ప్ర సిదిధి చాందిాంది. కుాంకుమ పువ్్ 
పాంట కు సాంబాంధాంచిన జాతీయ క్రయా క్ర మాం చేప టిటిన అనేక 

చ రయా ల క్ర ణాంగా ఇప్పుడు  ఆ పాంట ను ఈశానయా రాషట్రమైన సికి్కాంలో 
పాండిాంచ డానికి ప్ర య తనాలు మొద ల య్యాయి.

ప్ర యోజ నాలు
l	కేంకమపువువాఉత్పతితుని

విసతురేంచడేంవలలీభారతదేశ
డిమాేండ్కిఅన్గణేంగాఉత్పతితు
పేంచుకోవచుచు.ఇదికేంకమ
పువువాదిగమతలుతగిగాేంచడానికి
తోడ్పడుతేంది.

l	వ్యవస్యరేంగేంల్విసతురణవలలీ
ఈశాన్యప్రాేంతరైతలఅవకాశాలు
మెరుగపడతాయి.

lభారతదేశేంఏటా6-7టన్నాల
కేంకమపువువాఉత్పతితుచేస్తుేంది.
కానీదేశేంల్డిమాేండ్మాత్ేం
100టన్నాలుఉేంది.

కుంకుమపువ్్వసాగునవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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భార త దేశ రక్ష ణ రంగంలో మొద ట 
వ ర స లో నిలిచ భ ద్ర త నిస్్త న్న 

బిఎస్ఎఫ్బిఎస్ఎఫ్
స రిహ దుదు భ ద్ర త్ ద ళం ఆవిర్ వించి 55 సంవ త్స రాలు. ఈ 

సంద ర్ంగా బిఎస్ ఎఫ్ ఉత్స వలు నిరవా హిస్ంది. దేశ స రిహ దుదుల ను 
కాపాడ డంలో జాతికి సేవ లందించ డంలో బిఎస్ ఎఫ్ సేవ లు కీల కం. 

సరహదు్ద భద్రతాధళేం(బిఎస్ఎఫ్)
అనేది ఇేండో- పాకిస్థి న్, ఇేండో-

బేంగాలీ దేశ్ సరహదు్ద లక కాపాలా కాసే
ఉననాతశ్రేణిరక్షణాసిబ్ేంది.1965ల్భారత్
పాకిస్థి న్మధ్యజరగినయుదధిేంఅనేంతరేం
1965 డిసెేంబర్ 1వ తదీన ఈ రక్షణా
సిబ్ేంది ఏర్పటు జరగిేంది. ఇరు దేశాల
మధ్య యుదధి సమయాల్లీ  అలాగే శాేంతి
వ్తావరణేంల్ తమ వేంత బాధ్యతన్
విజయవేంతేంగా నిరవారతుేంచే ఏకైక రక్షణా
సిబ్ేందిబిఎస్ఎఫ్.సరహదు్దల్లీ యుదధిేం
ఉనానా,శాేంతిఉనానా,యుదధిేంశాేంతిరేండూ

లేకపోయినా అనినా వేళలా అప్రమతతుేంగా
ఉేంటూ దానికి అప్పగిేంచిన ఎలాేంటి
పనినైనా స్ధేంచడేంల్ స్మారాథి యూనినా
నిర్పిేంచుకేంది.
సరహదు్ద  ప్రాేంతాల్లీ  పోలిసిేంగ్

నిరాథి రేంచడేం, సరహదు్దల్లీ  జరగే నేరాలన్
ఎప్పటికప్పుడు పరశ్లిసూతు, సరహదు్దల్లీ 
భద్రతాభావ్నినాపేంపేందిేంచేపనికూడా
వీరపైఉేంటుేంది.
బిఎస్ఎఫ్ల్మొతతుేం192బటాలియన్లీ 

ఉనానాయి. ఇేందుల్నే 3 బటాలియన్లీ 
సరహదు్దల్లీ విపతతులుజరగినప్పుడువిపతతు

సరిహదుదు సైనిక్ని 

ప్రతిజఞా 
సరహదు్ద సైనికని
ఆయుధాలన్

అవమానిేంచన్.నాపక్కన
నిలబడిఉననాకామ్రేడ్న్
వదిలివెళ్ళన్.ఒక్కడినే

ఉనానా,అేందరతోకలిస్నానా,
నాదేశేంపవిత్మైనవిగా,
భావిేంచేఅనినాేంటినీ
రక్షిేంచుకేంటాన్.

భద్రత నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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నిరవాహణ కోసేం పనిచేస్తుయి. స్మారు
2.65 లక్షల మేంది స్హసోపేతలైన
పురుషులు, మహిళలన్ కలిగిన
అత్యేంత శకితువేంతమైన దళేం. ఫిరేంగి
రజిమెేంటులీ , గాలి, నీటి విభాగాలు,
ఒేంటెలతోకూడినవిభాగేం,డాగ్స్్కవాడులీ ,
కమాేండోయూనిటులీ  ఎలలీప్పుడూ వీళ్ళక
అేందుబాటుల్ఉేంటాయి.
కమ్్యనికేషన్ ఏరా్పటులీ , బలమైన

శిక్షణకకావలసినమౌలికసదుపాయాలు,
మెరుగైనవైద్యసదుపాయాలతోబిఎస్ఎఫ్
ప్రపేంచేంల్నేఅతిపద్దసరహదు్ద భద్రతా
సిబ్ేందిగాఉేంటూఇేండియాస్ఫస్్టలైన్
ఆఫ్డిఫెన్్సగాప్రసేంశలుఅేందుకేంది.

జీవన్ పర్యేంత్ కరతువ్్య (జీవితాేంతేం
బాధ్యతగా ఉేంటాము) అనే నినాదేంతో
మారగానిర్దశానినాస్తుేంది.1971ల్బాేంగాలీ దేశ్
విముకితు కోసేం జరగిన యుదధిేంల్ బి
ఎస్ ఎఫ్ పాత్ ఎనలేనిది. శతృతవాేం
చలరగడానికి ముేందు ముకీతు వ్హిని
సనానాహాలకసహాయేంచేయవలసిేందిగా
ఈ సిబ్ేందికి ఆదేశాలు జారీచేశారు.
1999మ-జూలైవరకకారగాల్ప్రాేంతేంల్
పాకిస్థి న్తోజరగినయుదధిేంల్సైన్యేంతో
కలిసి సమనవాయేంచేస్కేంటూ బి ఎస్
ఎఫ్  వీరోచితేంగా పోరాడిేంది. దేశ
ఐక్యతన్  కాపాడిేంది.  ఈ రక్షణా
దళేం అటు పాకిస్థి న్, ఇటు బేంగాలీ దేశ్

రేండు అేంతరాజీ తీయ సరహదు్దల్లీ 
విపత్కర పరసిథితలన్ ల్క్కచేయకేండా
ప్రాణాలక తెగిేంచి భద్రత కలి్పస్తుననాది.
జమ్ము కాశ్ముర్ మేంచుకి, రాజస్థి న్
ఎడారుల్లీ ,గజరాత్సర్క్రీక్ప్రాేంతాల్లీ ,
పశిచుమ బేంగాల్ స్ేందర్న్ డెలా్ట ల్,
అస్్సేం వరద ప్రాేంతాల్లీ , మిజోరాేం,
త్రిపురల్నిదట్టమైనఅడవుల్లీ మలేరయా
ప్రాేంతాల్లీ బిఎస్ఎఫ్సిబ్ేందినిరేంతరేం
అప్రమతతుేంగా పనిచేస్తుననాది. దేశ రక్షణ
కోసేం నియేంత్ణ రఖల్లీ  బి ఎస్ ఎఫ్
జవ్న్లీ  మోహరేంచబడి ఉేంటారు.
అేంతకాకేండా 1965 న్ేండి బి ఎస్
ఎఫ్ ని దేశేంల్అేంతరగాత భద్రతకోసేం,

l	ఆధునిక స్ేంకేతిక పరజాఞా నేం ఇేంకా ఆధునిక పరకరాలన్
వినియోగిేంచి బి ఎస్ ఎఫ్ తన వ్్యహాతముక స్మరాథి యూలన్
విసతురేంచిేంది. దేశ పశిచుమ సరహదు్ద ప్రాేంతేంల్అరాచకశకతులు
వినియోగిేంచే డ్రోన్లక స్ేంకేతిక పరష్ట్కరాలు కన్గనేేందుక
అవసరమైనఅనినారకాలచర్యలన్బిఎస్ఎఫ్అమలుచేసోతుేంది.

l	2020ల్ గత కొది్ద నెలలుగా పాకిస్థి న్ కార్యకలాపాలు
తారాస్థి యికిచేరుకోవడేంచూశాేం.సరహదు్ద ఉగ్రవ్దేం,కాలు్పల
విరమణఉలలీేంఘనలు,ఆయుధాలువదలడేంకోసేండ్రోనలీవ్డకేం,
మాదకద్రవ్్యలసముగిలీేంగ్,సొరేంగాలదావారాచొరబాటుప్రయతానాలు
వేంటిపాకిస్థి న్చేపటి్టనఅనేకపన్లన్చూశాేం.

l	జూన్20,2020నబిఎస్ఎఫ్దళాలుజమ్ముల్నికతవ్జిలాలీ 
సరహదు్ద ప్రాేంతేంల్పాకిస్థి న్డ్రోన్నికూలిచువేశాయి.

l	2020 ఆగస్్ట 22న పేంజాబ్ల్ని ఖేేంకరన్ సరహదు్ద ప్రాేంతేంల్
మాదకద్రవ్్యలు,ఆయుధాలఅక్రమరవ్ణానిబిఎస్ఎఫ్దళేం
అడుడాకని, అయిదుగరు ఉగ్రవ్దులన్హతమారచు ఆయుధాలు,
మేందుగేండు స్మగ్రి, మాదకద్రవ్్యలన్ భారీ మొతతుేంల్
స్వాధీనేంచేస్కేంది.

l	2020సెప్టేంబర్9నబిఎస్ఎఫ్దళాలు...రాజస్థి న్ల్నిగేంగానగర్

ప్రాేంతేంల్చొరబాటుప్రయతానాలన్విఫలేంచేసిఇద్దరుపాకిస్థి న్
చొరబాటుదారులన్హతమారాచురు.

l	2020నవేంబర్8నకాశ్ముర్ల్నియేంత్ణరఖవద్దవిధనిరవాహణల్
ఉననా సిటి స్ధీప్ సరా్కర్ అక్రమ చొరబాటు ప్రయతానానినా
అడుడాకనానారు. ఆ ప్రయతనాేంల్నే ఉగ్రవ్దుల ఎన్కౌేంటర్ల్
ప్రాణాలుకోల్్పయారు.

l	2020నవేంబర్22నజమ్ముల్నిసేంబాఅేంతరాజీ తీయసరహదు్ద 
ప్రాేంతేంల్ పాకిస్థి న్ న్ేంచి వచేచు ఒక సొరేంగ మారాగా నినా బి
ఎస్ఎఫ్దళేంకన్గనిేంది.నాగ్రోటాల్2020నవేంబర్19న
చనిపోయినఉగ్రవ్దులుఈసొరేంగమారాగా నినావినియోగిేంచినటు్ట 
తెలుస్తుేంది.

l	తూరు్పసరహదు్ద ప్రాేంతేంల్మోహరేంచినబిఎస్ఎఫ్దళాలు
మిజోరాేంల్ దేశ వ్యతిరక శకతులు చేస్తుననా ఆయుధాల అక్రమ
రవ్ణా ప్రయతానానినా సెప్టేంబర్ 28 2020న విజయవేంతేంగా
అడుడాకేంది.29ఎకెసిరీస్రైఫిల్్సన్,భారీమొతతుేంల్మేందుగేండు
స్మగ్రినిస్వాధీనేం చేస్కేంది. దేశ విద్రోహ శకతులు చేసేప్రతీ
ప్రయతానానీనాబిఎస్ఎఫ్విజయవేంతేంగాఅడుడాకేంటోేంది.

చొరబాటు యతా్నలను అడుడు కోవడం 

భద్రత
నవోదయం    

నూతన ఆకంక్షలు  
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తిరుగబాటు అణచివేత విధుల కోసేం
కూడా వినియోగిస్తునానారు. 1990ల్
జమ్ముకాశ్ముర్ల్ జరగిన తిరుగబాటుల్
బి ఎస్ ఎఫ్ ని రేంగేంల్కి దిేంపారు.
1990 న్ేంచి 2005 వరక ఈ రక్షణా
దళేం వివిధ  యాేంటీ మిటిటెనీ్స
ఆపరషనలీల్పాల్గా నిఎేందరోఉగ్రవ్దుల
వ్్యహాలన్నిరీవార్యేంచేసిేంది. 11,000
పైగా మిలిటెేంటలీన్ ప్రభుతావానికి
పటి్టేంచిేంది. 1,000 పైగా ఉగ్రవ్దులు
ల్ేంగిపోయారు.
చతీతుస్గడ్, ఒరస్్స ప్రాేంతాల్లీ 

వ్మపక్షతీవ్రవ్దులన్ఎదురు్కనేేందుక
ప్రభుతవాేం 2009 డిసెేంబర్ న్ేంచి
ఈ రాష్టట్ ల్లీ  బి ఎస్ ఎఫ్ జవ్నలీన్
మోహరేంచిేంది.అేంతరగాతభద్రతకోసేం,
తిరుగబాటుదారుల అణచివేత కోసేం
యాేంటీ నక్సల్ ఆపరషన్ల్ బి ఎస్
ఎఫ్ అేంకితభావేంతో పనిచేసి వృతితు పటలీ
నిబదధిత చాటుకేంది. ఈ సమయేంల్

విధ నిరవాహణల్ 1922 మేంది జవ్న్లీ 
ప్రాణాలుకోల్్పయారు.ప్రతీసేంవత్సరేం
అేంతరాజీ తీయ శాేంతి పరరక్షణ కోసేం
ఐక్యరాజ్యసమితి నిరవాహిేంచే సదస్్సల్
బిఎస్ఎఫ్దళేంప్రాతినిద్యేంవహిస్తుేంది.
ప్రపేంచేంల్నే అతి పద్ద సరహదు్ద 
భద్రతా దళేం అతా్యధునిక స్ేంకేతికతో
కవ్తనిరవాహిస్తుేంది. బిఎస్ఎఫ్మన
సరహదు్దల్లీ అత్యేంతధైర్యస్హస్లతో
పోరాడుతూ, సరహదు్ద  ప్రాేంత ప్రజల్లీ 
విశావాస్నినా పేంపేందిసూతు వ్రకి
సహకారానినా అేందిస్తుేంది. దక్షిణ
ఆసియాల్ ప్రబలేంగా ఉననా భౌగోళిక
రాజకీయ పరసిథితల కారణేంగా మన
దేశానికిఇతరదేశాలన్ేంచిబదిరేంపులు
అనేవిసేంప్రదాయబద్దేంగాఎేంతమాత్ేం
లేవు. స్ధారణేంగా దేశేంల్ మన
విరోధులు, జాతీయ వ్యతిరక అేంశాలు
రకరకాల స్ేంకేతికలతో, వ్్యహాలతో
రక్షణ పరసిథితిని అసిథిరపరచే ప్రయతనాేం

చేస్తురు.బిఎస్ఎఫ్ఉననాతమైనకఠినమైన
శిక్షణ, గేండె ధైర్యేం కారణేంగా వ్రు
ఇలాేంటి వ్్యహాలన్ విజయవేంతేంగా
చేధేంచగలుగతనానారు.దేశేంల్ఈశాన్య
రాష్టట్ ల్లీ , పేంజాబ్, జమ్ముకాశ్ముర్ వేంటి
ప్రాేంతాల్లీ  అేంతరగాత భద్రతా విధులన్
నిరవారతుేంచడేంల్కూడాబిఎస్ఎఫ్సతాతు
చాటుకేంది. దేశేంల్ని వివిధ రాష్టట్ ల్లీ 
ఇటీవల జరగిన ఎనినాకల సమయేంల్
ప్రజాస్వామా్యనినాపరరక్షిేంచడేంల్కూడా
బిఎస్ఎఫ్ముఖ్యభూమికనిరవాహిేంచిేంది.
పాకిస్థి న్ నీచమైన ఉదే్దశాల కారణేంగా
పశిచుమ సరహదు్ద  కూడా స్నినాతేంగా
తయారైేంది. సరహదు్ద  దళాలు
విసతురేంచడేంతో జాతి వ్యతిరక శకతుల
పనానాగాలు విఫలమవుతూ ఉగ్రవ్దులు,
చొరబాటుదారులు, సముగలీరలీక నిరాశ
కలిగిస్తునానాయి.

జాతీయభద్రతకసేంబేంధేంచినసవ్ళ్ళన్ఎదుర్్కనడానికి
అతా్యధునిక స్ేంకేతిక పరజాఞా నానినా అవలేంబిసూతు బి

ఎస్ ఎఫ్ ఆధునికీకరణ మారగాేంల్ పయనిసోతుేంది. అనినా రేంగాల
కార్యకలాపాలన్ సమరథివేంతేంగా పూరతుచేసోతుేంది. ఆధునిక
ఆయుధాలు, కమ్్యనికేషన్, నిఘా వ్యవసథిలు, ఆధునిక  పరకరాల
స్ేంకేతికతతోసరహదు్ద ప్రాేంతాలనిరవాహణకోసేంపాటుపడుతోేంది.
ఆధునీకరణకోసేంచేపటే్టఅేంశాలుఇలావునానాయి. :
l	రక్షణస్మగ్రిపరష్ట్కరాలు
l	నిఘాపరష్ట్కరాలు
l	రాత్రిపూటచేసేపోరాటేంల్

ఆధపత్యేం
l	మెరుగైనఫైర్పవర్
l	ప్రాణాేంతకఅలలీరలీనియేంత్ణ

స్మగ్రి
l	ఫూల్-ఫ్రూఫ్సమాచార

వ్యవసథి
l	యుదధిక్షేత్ేంనిరవాహణవ్యవసథి
l	శిక్షణాసహాయాలు

ఇేంకా,సమగ్రమైనఇేంటిగ్రేటెడ్బోరడార్మనేజ్మెేంట్సిస్టమ్(CIBMS),
హానికలిగే అవకాశముననా ప్రాేంతాలక స్ేంకేతిక పరష్ట్కరాలు

ఉపయోగిస్తునానారు. ఇది తగిన ఆదేశాలతో  నిఘా పరకరాలు,
నియేంత్ణవ్యవసథితోవివిధసెనా్సరలీఏకీకరణన్కలిగిఉేంటుేంది.
బాధ లో, అవ స రంలో ఉనని ప్ర జ ల స హాయారథిం
కోవిడ్-19మహమాముర విజృేంభిేంచినప్రస్తుత పరసిథితల్లీ  సరహదు్ద 
ప్రాేంతాల్లీ  జవ్నలీ పనితీరు,అేంకితభావేంప్రశేంసనీయేం. దేశేంల్
వివిధప్రాేంతాల్లీ విధనిరవాహణల్పాల్గా ననావీరుప్రజలకఅవగాహన
కలి్పేంచడేంతోపాటు భరోస్ ఇచాచురు. ఉచిత రషన్ పేంపిణీ, వైద్య
శిబిరాలునిరవాహిేంచడేం,పాలీ స్ముదానేంఅత్యేంతప్రశేంసనీయేం.
కేేంద్ర ప్రభుతవాేం నిరవాహిస్తుననా లక్ష్యలన్ స్ధేంచడానికి బి ఎస్
ఎఫ్తనకార్యకలాపాలన్కిేందిస్థి యిన్ేంచిచేపటి్టేంది.సరహదు్ద 
ప్రాేంతాల రక్షణతోపాటు గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాేంతాల్లీ  యువతక
అవసరమైనసౌకరా్యలన్అేందజేసూతు,మిలటరీల్నియామకాలపటలీ
వీరకిఅవగాహనకలి్పేంచడేంకూడాఈదళేంప్రాథమికబాధ్యతగా
తీస్కేంది.

బిఎస్ ఎఫ్  ఆధునికీకర ణ 
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మారు మూల ప్ంతాల కు 
విస్త ర్ంచన అభివృదిధి

అభివృదిధిస్ధనల్కనెకి్టవిటీఅనేదికీలకేం.మారుమ్లప్రాేంతాలైన
లక్షదీవుల్లీ న్,ఈశాన్యరాష్టట్ ల్లీ న్అభివృదిధికార్యక్రమాలన్అమలు
చేయడేందావారాఆతమునిరభుర్భారత్లక్ష్యలస్ధనకోసేంమారగాేం
స్గమేంఅవుతోేంది.

నిర్ణ యం

l	ప్రజలవినియోగేంకోసేం
వైఫైసేవలన్ఏరా్పటు
చేయడేంల్భాగేంగాపబిలీక్
డాటాఆఫీస్అగ్రిగేటర్్స
ఏరా్పటుచేసేపబిలీక్వైఫై
నెట్వరు్కలపైనఎలాేంటి
లైసెన్్సఫీజులవిధేంపు
వుేండదు.

ప్ర యోజ నాలు
l	ఈనిర్ణయేంకారణేంగా

పబిలీక్వైఫైనెట్వరు్కలు
వృదిధిచేందుతాయి.దేశేంల్
బ్డ్బా్యేండ్ఇేంటర్నెట్
విసతురస్తుేంది.

l	కోవిడ్-19మహమాముర
కారణేంగాదేశవ్్యపతుేంగా
సిథిరమైన,అత్యేంతవేగమైన
బ్డ్బా్యేండ్ఇేంటర్
నెట్సేవలుగణనీయేంగా
పరగాయి.4జిమొబైల్
కవరజీలేనిప్రాేంతాల్లీ న్
పద్దసేంఖ్యల్
వినియోగదారులక
సేవలేందిేంచాలి్సనపరసిథితి
వచిచుేంది.అేందరకీ
మెరుగైనఇేంటర్నెట్
సేవలేందిేంచాలేంటేపబిలీక్
వైఫైఏరా్పటుఅవసరేం.

కా్యబినెట్నిర్ణయాలు

నిర్ణ యం : 
l	చరకరైతలసేంక్షేమేం

కోసేంర్.3500కోటలీ
రాయితీలివవాడానికిగాన్
ఆరధికకార్యకలాపాల
కేబినెట్కమిటీఆమోదేం
తెలిపిేంది.	

ప్ర యోజ నాలు:
l	60లక్షలమెట్రిక్

టన్నాలపేంచదార
మిగలునిలవాలన్
ఎగమతిచేయడానికి
కేేంద్రప్రభుతవాేం
అన్మతినిచిచుేంది.
ఎగమతలదావారావచిచున
ఆదాయానినానేరుగా
పేంచదారరైతలఖాతాల్లీ 
జమచేయడేంజరగిేంది.

l	ఈనిర్ణయేంకారణేంగా
పేంచదారరైతలక
ఇవ్వాలి్సనపాతబాకీలన్
చలిలీేంచడేంజరగిేంది.
పేంచదారమిలులీలు
రైతలకచలిలీేంచాలి్సన
బకాయిలినాఆమిలులీల
తరఫుననేరుగారైతల
ఖాతాల్లీ నిజమచేయడేం
జరగిేంది.	

నిర్ణ యం

l	ఈశాన్యప్రాేంతవిదు్యత్
వ్యవసథిఅభివృదిధిప్రాజెక్్ట(
ఎన్ఇఆర్పిఎస్ఐపి)
అేంచనావ్యయసవరణక(
ఆర్సిఇ)కేబినెట్ఆమోదేం.
సవరేంచినఅేంచనావ్యయేం
ర్.6,700కోటులీ .

ప్ర యోజ నాలు 

l	ఈనిర్ణయేంకారణేంగా
ఈశాన్యరాష్టట్ లైనఅస్్సేం,
మణిపూర్,మఘాలయ,
మిజోరాేం,నాగాలాేండ్,
త్రిపురలల్విదు్యత్
పేంపిణీ,సరఫరావ్యవసథిలు
బల్పేతమవుతాయి.
తదావారాఆరాష్టట్ ల్లీ ఆరధిక
అభివృదిధిస్ధనల్అది
ప్రధానమైనముేందడుగ
అవుతేంది.

l	ఈపథకేంకారణేంగా
ఈశానా్యరాష్టట్ ల్లీ ప్రజల
తలసరవిదు్యత్వినియోగేం
పరుగతేంది.అదిఆ
ప్రాేంతాల్లీ నిఆరధికఅభివృదిధికి
ద్హదేంచేస్తుేంది.

నిర్ణ యం

l	కొచిచు,లక్షదీవులమధ్యనసబ్
మెరైన్ఆపి్టకల్ఫైబర్కేబ్ల్
కనెకి్టవిటీఏరా్పటుకోసేంర్.1,
072కోటలీవ్యయానికికేబినెట్
ఆమోదేం.

ప్ర యోజ నాలు
l	ఈప్రాజెక్ట దావారాకొచిచుకి,

లక్షదీవుల్లీ ని11దీవులక
మధ్యనపూరతుస్థి యిసబ్మెరైన్
ఆపి్టకల్ఫైబర్కేబ్ల్(ఓఎఫ్సి)
దావారాప్రత్యక్షకమ్్యనికేషన్
లిేంకన్ఏరా్పటుచేయడేం
జరుగతేంది.

l	ఆయాప్రాేంతాల్లీ నిప్రజల
ముేంగిటకేప్రధానమైన
ఎలకాట్ నిక్గవరనాన్్ససేవలన్
అేందజేయడేంజరుగతేంది.
తదావారాఆయాప్రాేంతాల్లీ 
మత్సయూసేంపద,కొబ్ర
ఆధారతపరశ్రమలు,అత్యధక
విలువకలిగినపరా్యటకరేంగేం,
టెల్విద్యదావారావిదా్యరేంగేం,
టెలిమెడిసిన్కారణేంగా
ఆరోగ్యభద్రతారేంగేంఅభివృదిధి
చేందుతాయి.

నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  
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మీడియాకారనార్ నవోదయం    
నూతన ఆకంక్షలు  

నరేంద్రమోదీ:ఆతమునిరభుర్భారత్ఉద్యమానినాబల్పేతేం
చేయడానికిగాన్ప్రతిభారతీయుడుకృషిచేస్తునానాడు.
అేందర్కలిసివోకల్ఫర్ల్కల్నినాదానినాముేందుక
తీస్కపోతనానారు.
ప్రైవేటురేంగేంస్మరాథి యూలపటలీదేశానికిపూరతుస్థి యిల్
నమముకేంవుేందనడానికిఇదినిదర్శనేం.దేశ్య
అవసరాలనేకాకేండాఅేంతరాజీ తీయేంగాసతాతుచాటడేంల్
మనప్రైవేటురేంగసతాతుకఇదినిదర్శనేం.

నితిన్గడ్కరీ:న్తనఆవిష్కరణలు,ఔతా్సహిక
పారశ్రామికతతవాేం,సమాచారస్ేంకేతికత,
విజయవేంతమైనవిధానాలు..వీటినిస్ధారణేంగా
విజాఞా నేంగాపేర్్కేంటాేం.ఈవిజాఞా నానినాసేంపదగా,
ఆదాయేంగామారచుడేంపైనా,వ్యరాథి లన్ేంచిసిథిరమైన
అభివృదిధినిస్ధేంచడేంపైనాదేశభవిష్యతతుఆధారపడి
వుేంటుేంది.

నరేంద్రసిేంగ్తోమర్:చరకస్గరైతలకమలు
చేయడానికిప్రభుతవాేంఅదుభుతమైననిర్ణయాలు
తీస్కననాది.చరకరైతలలాభేంకోసేంరైతలక
చలిలీేంచేరాయితీడబ్్లన్నేరుగావ్రఅకౌేంటలీల్నే
జమచేయడేంజరుగతేంది.ఈనిర్ణయేంవలలీఐదుకోటలీ
రైతలక3,500కోటలీర్పాయలలబిధిచేకూరుతేంది.

పీయూష్గోయల్:రణిగేంటన్ేంచిఢిల్లీవరకూదూద్
దురేంతోదావారాపాలన్సరఫరాచేసేకార్యక్రమేంఐదు
కోటలీల్టరలీమైలురాయినిదాటిేంది.37రోజుల్లీ ఒకకోటి
ల్టరలీపాలన్సరఫరాచేస్తునానారు.

రక్షణమేంత్రికారా్యలయేం:1950లు,1960లతో
పోలిసేతునేటిభారతదేశేంచాలామారపోయిేంది.మీలాేంటి
వ్్యపారవేతతులువ్రవ్రరేంగాల్లీ విజేతలుగానిలిచారు.
భారతదేశేంల్న్,విదేశాల్లీ న్మీరుస్ధేంచిన
విజయాలదావారామీల్విశావాసేంపరగిేంది.మీక
విశావాసేంతోపాటుప్రపేంచవ్్యపతుేంగానిర్ణయాలన్
ప్రభావితేంచేసేశకితువుేంది.

అమిత్ష్ట:ఈశాన్యప్రాేంతవిదు్యత్వ్యవసథిఅభివృదిధి
ప్రాజెక్్టకోసేం(ఎన్ఇఆర్పిఎస్ఐపి)సవరేంచిన
అేంచనావ్యయేంర్.6,700కోటలీకకేబినెట్ఆమోదేం
తెలిపిేంది.
మనఈశాన్యప్రాేంతసమగ్రఆరధికఅభివృదిధిస్ధనపటలీ
ప్రధానిశ్రీనరేంద్రమోదీకివుననాచితతుశుదిధికిఈనిర్ణయమ
నిదర్శనేం.



ప్ర పంచంలో భార త దేశ 
బ్ండ్ కి ఈ దేశ యువతే 

ప్రాతినిధయుం...  బ్ండ్ 
అంబాసిడర్లా. భార త దేశ 

సంసకుృతీ, సంప్ర ద్యాల క్ 
మ న యువ తే ప్రాతినిధయుం 
వ హిస్ంది. అందుక మీ 

మీద పెటుటిక్నని అంచ నాలు 
వేల ఏళ్ళ ప్రాచీన భార తదేశ 
అసిథితవాం గ రివాంచే విధంగా 

మాత్ర మే కాదు, 21వ 
శ త్బదుంలో ఆధునిక 

భార త్వ ని అసిథిత్వానిని 
ప్ర తిఫ లించే విధంగా 

ఉండలి. 

- ప్ర ధాని శ్రీ న రంద్ర మోదీ 
ప్రధానమేంత్రి
ప్రసేంగేంకోసేం
ఈకూ్యఆర్కోడ్
స్్కన్చేయేండి

పక్షపత్రిక

(జెఎన్యుకా్యేంపస్్సల్
ప్రధానిశ్రీనరేంద్ర
మోదీచేతలమీదుగా
ఆవిష్కకృతమైనస్వామి
వివేకానేందులవిగ్రహేం)
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