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సగటుజీవికి
రెక్క లు

సగటుజీవికి
రెక్క లు

న్యూ ఇండియా

సమాచార్

‘‘హవాయ్చెప్పులతోనడిచే’’వారికి‘‘విమానప్రయాణసౌఖ్యం’’
కలపుయంచాలన్నప్రధానమయంత్రికలసాకారయం

సయంప్టి1,సయంచిక8
అక్టోబర్16-31,2020
ఉచితపయంపిణీక్సయం



మన్కీబాత్క్సయంఈక్్ఆర్క్డ్సాకాన్చేయయండి.

మనరైతులు,గ్రామాలేఆత్మనిర్భర్
భారత్క్మూలయం

ప్రధానమయంత్రి‘మన్కీబాత్’తాజాచర్చావేదికలోకథలుచెపపుడయం,వ్వసాయరయంగయంలోసయంసకారణలు,
సావాతయంత్్రసమరయోధులు,సయంసకార్తలక్నివాళిఅరిపుయంచడయంవయంటిపలుఅయంశాలుప్రసా్తవియంచారు.

కథలు చెపపుడయం: కరోనా సయంక్షోభయం ఇప్పుడు క్టయంబాలోలో
బయంధాలను బలోపేతయం చేసయంది. గతయంలో ప్రతీ
క్టయంబయంలోనూ పెద్దలుయండే వారు. వారు ఎన్్న రకాల
కథలుచెబుతూఇయంటిసభ్్లోలోస్ఫూరి్తని,కొత్తశకి్తనినియంపే
వారు.అటవయంటిఅద్్భతమైనకళకథలుచెపపుడయం.నాగరికత
ఎయంతప్రాచీనమైనదో, కథలు చెపపుడయం అనే ప్రక్రియ అయంత
ప్రాచీనమైనది.
విదేశాలోలో భారతదేశయం: సీదూ డయంబెల్,మాలలోని కీటాలో
ఒక పాఠశాల ఉపాధా్యుడు. ఆయనక్ మరో గురి్తయంప్
సైతయం ఉయండేది. ప్రజలు ఆయనను హయంద్సా్తనీ బాబు అని
పిలచే వారు. ప్రతీ ఆదివారయం ఆయన "బాలీవుడ్ పాటలోలో
భారతీయత"అనేశీరిషికతోగయంటపాటసాగేఒకరేడియో
కార్క్రమాని్నసమరిపుయంచేవారు.
వ్వసాయయం:కరోనామహమా్మరికలోలోలయంసృషటోయంచినసయంకిలోషటో
సమయయంలో మన వ్వసాయ రయంగయం, రైతన్నలు దాని్న
తటటోక్ని నిలబడ్డారు. వ్వసాయ రయంగయం, మన రైతన్నలు,
మనగ్రామాలేఆత్మనిర్భర్భారత్క్మూలస్తయంభయం.
మహార్ష్ట్ర:మూడునాలుగుసయంవత్సర్లక్రితయంమహార్ష్ట్ర
ప్రభ్తవాయంఎపిఎయంసచటటోయంనియమనిబయంధనలపరిధినుయంచి
పళ్లో,కూరగాయలక్విముకి్తకలగయంచియంది.దయంతోఆర్ష్ట్రయంలో
పళ్లో,కూరగాయలుపయండియంచేరైతన్నల సథితిగతులుఎయంతో
మెరుగుపడ్డాయి.శ్రీసావామిసమర్థిఫార్మర్,ప్రొడ్్సర్కయంపెనీ
రైతులు,ఉతపుతి్తదారులసయంఘయం.ఇదిరైతులుప్ణె,ముయంబై
నగర్లోలో వార్యంతప్ మార్కాటలో నిరవాహయంచుక్నేయంద్క్
రైతులక్సహాయపడియంది.మధ్దళారులప్రమేయయంలేక్యండ్
70గ్రామాలక్చెయందినసుమారు4500మయందిరైతన్నలు
ఈమార్కాటలోలోతమఉతపుతు్తలువిక్రయిసు్తనా్నరు.
తమిళనాడు:మరోచకకానిఉదాహరణతమిళనాడు.అకకాడ
రైతులు,ఉతపుతి్తదారులుకలసబనానాఫార్మర్ప్రొడ్్సర్
కయంపెనీఏర్పుటచేశారు. కరోనాలాక్డౌన్సమయయంలో
ఆ కయంపెనీసమీపయంలోనిగ్రామాలనుయంచివయందలాదిమెట్రిక్
టను్నల కూరగాయలు, పళ్లో సేకరియంచి చెన్్నలో రకరకాల
కూరగాయలకిటలోసరఫర్చేసయంది.

ఉత్తరప్రదేశ్:మరోరైతులబృయందయంలక్్నక్చెయందినఇర్డ్
ఇటవయంటిదే.కరోనాలాక్డౌన్సమయయంలోఇర్డ్పయంట
పయండిచేవారినుయంచిపళ్లో,కూరగాయలునేరుగాసేకరియంచి
మార్కాటలోలోవిక్రయియంచేది.
గుజర్త్: ఇసా్మయిల్ భాయ్ గుజర్త్ లోని బనసాకాయంత
జిలాలోలక్ చెయందిన ర్యంప్ర్ గ్రామ రైతు. అతను కొత్త
విధానాలు,సాయంకేతికపరిజాఞానయం,డ్రిప్ఇరిగేషన్ఉపయోగయంచి
బయంగాళాద్యంపపయండిసా్తడు.ఇప్పుడదేప్రత్్కతఅయియంది.
గాయంధీజీ, శాస్త్రీజీ స్మరణ: అక్టోబర్ 2వ త్ద పవితమైనది.
ఇద్దరిని భారతమాతముద్్ద బిడడాలు మహాతా్మగాయంధీ, లాల్
బహదూర్ శాస్ర్తలను ఆ రోజున మనయం స్మరియంచుక్యంటాయం.
మహాతా్మగాయంధీ ప్రవచియంచిన ఆరిథిక సదా్ధయంతాలను
ఒయంటబటిటోయంచుక్ని,సీవాకరియంచి,అమలుపరిచిఉయంటేఈరోజు
ఆత్మనిర్భర్భారత్అభియాన్అవసరమేఉయండేదికాద్.
జెపి, నానాజీలక్ నివాళి : అక్టోబర్ 11 భారతరత్న
లోక్ నాయక్ జయప్రకాశ్ నార్యణ్ జీ, భారతరత్న
నానాజీ దేశ్ ముఖ్ ల జయయంతి. ఆ రోజు వారిద్దరినీ
స్మరియంచుక్యంటాయం.
ర్జ్మాతశతజయయంతి:ర్జ్మాతవిజయర్జేసయంధియా
తనజీవితాని్నప్రజలసేవక్అయంకితయంచేశారు.అక్టోబర్12వ
త్దఆమెశతజయయంతివేడుకలుముగశాయి.
భగత్సయంగ్:   సెపెటోయంబర్ 28వత్దనమనయంషాహద్వీర్
భగత్ సయంగ్ జయయంతి వేడుకలు జరుప్క్నా్నయం. ఆయన
సావాతయంత్సమరయోధుడేకాద్,పయండితుడు,సదా్దయంతకర్త.
సరిజికల్ దాడి: నాలుగు సయంవత్సర్ల క్రితయం సుమారు ఇదే
కాలయంలోసరిజికల్దాడులదావార్మన సైనిక్లసాహసయం,
పర్క్రమయం,శౌర్యంప్రపయంచయంయావతు్త కళాలోర్చూసయంది.
సైనిక్లలక్ష్యంఒకటే:భారతమాతకీరి్తని,ఆత్మగౌరవాని్న
కాపాడడయం.
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సాదరనమసాకారయం,

నూ్భారత్సమాచార్తాజాసయంచికక్సయంమీరయంతాఎద్రుచూస్ ్తఉయండవచు చా.అక్ టోబర్31వత్దనసర్ ్దర్
పటేల్145వజయయంతినిప్రసకారియంచుక్నిజాతిఆయననుస్మరియంచుక్యంటూఆరోజునర్ష్ట్రీయఏక్తాదివస్
గాపాటియంచనుయంది.

 సర్ ్దర్పటేల్ర్జకీయయంగాదేశాని్నఐక్యంగాచేసే ్తప్రధానమయంత్రిశ్రీనరేయంద్రమోదవాస ్తవికదృకపుథయంతో
దేశాని్నఐక్యంచేస్ ్తఏక్భారత్శ్రేష్ ఠ్భారత్లక్ష్యందిశగాపయనియంపచేసు ్తనా్నరు.గతఆరుసయంవత్సర్లుగా
భారతదేశయం ప్రోగతి ఎన్్న కొత ్త క్ణాలను ఆవిషకారియంచియంది. పలు అయంతర్ జితీయ వేదికలో లో భారతదేశయం
తపపునిసరిగాభాగసావామికావడయంలోనేఅదిప్రతిబియంబిసు ్తయంది.

 ప్రభ్తవాప్రాధాన్తలో లోగ్రామాలు,గ్రామీణపేదలు,రైతులక్ఎప్పుడ్అగ్రసా థినయంలభిస ్తయంది.ప్రభ్తవాయం
పట టోణాలలోనివసయంచేపేదప్రజలక్కూడ్అదేతరహాలోమౌలకవసతులుకలపుసా ్తమనిభరోసాఇచి చాయంది.

 విమానప్రయాణయంఅనేదిదర ్ఘకాలయంగాసామాన్ప్రజలక్ఒకసవాప్నయంగానేఉయంది.ఉడ్న్పథకయంహవాయి
చెప్పులతోతిరిగేవారికికూడ్ర్కకాలుఅయందియంచివిమానప్రయాణాని్నసుసాధ్యంచేసయంది.అలాయంటివేఎన్్నప్రభ్తవా
విజయాలనుఈసయంచికలోపయంద్పరిచాయం.

 ఐక్ర్జ్సమితి75వవారిషికసమావేశయంలోప్రధానమయంత్రిశ్రీనరేయంద్రమోదమాటా లోడుతూఐక్ర్జ్
సమితివ్వస థిలోతవారితగతినసయంసకారణలుతీసుక్ర్వలసనఅవసర్ని్ననొకికాచెపాపురు.ఎయంతకాలయంభారత్
ఐక్ర్జ్సమితి విధాన నిర ్ణయ వ్వస థిక్ దూరయంగా ఉయండ్ల అని ఆయన ప్రశ్నయంచారు. ఈ సయంచికలో
ఐక్ర్జ్సమితికిఆయనఇచి చానసయందేశాని్నకూడ్ప్రచురియంచాము.

 ఈపత్రికప్రభ్తవాప్రచారమాధ్మయంఏమాతయంకాద్.సరైనసమాచార్నికిచకకానివేదిక.

 ఈ పత్రిక గ్రామ పయంచాయతీలు, జిలా లో పయంచాయతీలు, పయంచాయత్ సమితులు, గ్రయంథాలయాలు,
ఎయంఎల్ఏలు,ఎయంపిలు,అధికారులు,పాత్రికేయులుఅయందరికీఅయంద్బాటలోఉయంటయంది.

ఈపత్రికఇ-ప్స ్తకయంఇప్పుడు5క్ట లోమయందికిఅయంద్బాటలోఉయంది.

మీఅయందరిఅభిప్రాయాలు,సలహాలక్సయంమేయంఆతృతగాఎద్రుచూసు ్తనా్నయం.

మీఅభిప్రాయాలుమాక్తెలయజేయయండి.:

చిరునామా:బ్్రోఆఫ్ఔట్రీచ్అయండ్కమూ్నికేషన్,

 ర్యండవఅయంతసు ్త,స్చనాభవన్,నూ్ఢిలీ లో-110003.

e-mail   :  response-nis@pib.gov.in
మీఅయందరిఆశీసు్సలతో

సయంపాదకీయయం

(కె.ఎస్.ధతావాలయా)

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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నివాళిసర్్దర్పటేల్స్మరణ

జము్మకశీ్మర్క్2019అక్టోబర్31వత్దఅర్ధర్త్రిప్రత్్క
అధికార్లు గల ర్ష్ట్రయంహోదా రద్్ద కావడయంతో దేశ ప్రథమ
హోయంమయంత్రిసర్్దర్పటేల్కలపరిపూర్ణయంఅయియంది.ఆర్ష్రటోనికి
ప్రత్్క హక్కాలు ప్రసాదిసు్తన్న ర్జా్యంగయంలోని 370, 35 ఎ
అధికరణాలురద్్దచేయడయందావార్పారలోమెయంటసర్్దర్ పటేల్
కలనరవేరేయంద్క్మార్యంసుగమయంచేసయంది.అక్టోబర్31వత్ద
సర్్దర్పటేల్జన్మదినయంకావడయం,కశీ్మర్నులాయంఛనప్రాయయంగా
ప్రధాన జాతీయ స్రవయంతిలోకి తీసుక్ర్వడయం యాదృచిఛికయం
ఎయంతమాతయంకానేకాద్.సర్్దర్పటేల్జయయంతినిభారతదేశయం
ర్ష్రటోయఏకతాదివస్గాపాటిస్తయంది.
‘‘సమైక్ భారత నిర్్మత’’ క్ జము్మ కశీ్మర్ ను ప్రధాన

జాతీయ స్రవయంతిలోకి తీసుక్ర్వడ్ని్న మియంచిన నివాళి ఏద
ఉయండద్.‘‘కశీ్మర్సమస్గనుకనాచేతిలోఉయండిఉయంటేదాని్న
పరిషకారియంచడ్నికి ఇయంతసుదర్ఘ సమయయంపటేటోదికాద్’’ అని
సర్్దర్ పటేల్ ఒకసారి అనా్నరు. అది సర్్దర్ సాహెబ్ తీరని
కలగానే మిగలపోయియంది అని 2019 అక్టోబర్ 31వ త్దన
ప్రధానమయంత్రిశ్రీనరేయంద్రమోదవా్ఖ్్నియంచారు.
ర్జా్యంగసభలోప్రత్్కఎలకొటోరేట్నురద్్దచేయడయం,అధికార

బదిలీ సమయయంలో ప్రభ్తవాయం ఏర్పుటక్ చరచాలు జరపడయంలో
ఆయన పాతను విస్మరియంచలేము. ఖేదా, బారోడాలలో ప్రజా
సమీకరణ;అహ్మదాబాద్ప్రపాలకసయంఘయంపాలనలో,తద్పరి
కేయంద్రప్రభ్తవాయంలోమయంత్రిగాఆయనశైల;బి.ఆర్.అయంబేదకార్క్
ర్జా్యంగరచనక్ఏర్పుటైనకమిటీచైర్మన్గాఎయంపికచేయడయం
వయంటివి ఆయన అయందియంచిన విశషటో సేవలోలో కొని్న మాతమే.
సతా్గ్రహయంవిజయవయంతయంఅయినఅనయంతరయంబారోడాలకిచెయందిన
మహళలుఆయనక్సర్్దర్బిరుద్బహూకరియంచారు.

మైనారిటీలు, గరిజనులు, మినహాయియంప్ ప్రాయంతాల కమిటీ,
ప్రాథమికహక్కాలకమిటీ,ప్రొవినిషియల్ర్జా్యంగాలకమిటీలక్
చైర్మన్ గా సర్్దర్ పటేల్ అత్యంత కీలక పాత పోషయంచారు.
ప్రభ్తావాధికారులక్ ర్జకీయ జోక్యం నుయంచి రక్ణ
కలపుయంచడయం, వారికి సయంబయంధియంచిన నిబయంధనలు, హక్కాలక్
గా్రయంటీ కలపుయంచడయం వయంటివి ర్జా్యంగబద్ధయం చేస్్త ర్యండు
అధికరణాలు ఆమోదియంపచేయడయంలో ఆయనపోషయంచినపాత

అసాధారణమైనది.
సర్్దర్ పటేల్ నాయకతావాని్న, ర్జకీయ చతురతను

గాయంధీజీకూడ్ప్రశయంసయంచారు. "ప్రణాళికలను సమరథివయంతయంగా
ఆచరణీయయంచేసనతీరేఒకనాయక్నినైప్ణా్లక్గీటర్యి.
వలలోభ్ భాయ్ ని తొలసారి కలసనప్పుడు ఇయంత గయంభీరయంగా
కనిపియంచేఈవ్కి్తఎవరు,నేనుఆకాయంక్షిసు్తన్ననా్యయంఇతని
వలలోసాధ్మేనాఅనిఆశచార్పోయినవిషయయంనేనుఅయంగీకరియంచి
తీర్ల.కానిఆయనగురియంచినేనుతెలుసుక్యంటన్నకొద్దఆయన
సహాయయం నేను పయంది తీరవలసయందే అని గురి్తయంచగలగాను.
ఆయన సహకారమే లేకపోయి ఉయంటే ఈ ఉద్మాని్న (ఖేదా
సతా్గ్రహయం) ఇయంత విజయవయంతయంగా నిరవాహయంచలేకపోయే
వాడిననికూడ్అయంగీకరియంచకతపపుద్"అనిగాయంధీజీఅనా్నరు.

”  

పలుఉద్మాల 
మహానేత

ర్చరికర్జా్లనుదేశయంలోవిలీనయంచేయడయం
దావార్ సర్్దర్ పటేల్ ప్రజాసావామ్యం అనే దివ్
సౌధాని్ననిరి్మయంచారు.

జననయం: అక్టోబర్31,1875  
మరణయం: డిసెయంబర్15,1950

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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సయంక్షిప్తవార్తలు...

బోగస్కయంపెనీలనుగురి్తయంచేయంద్క్చేపటిటోనప్రత్్క
కార్క్రమయంలోభాగయంగాప్రభ్తవాయం3,82,581

డొలలో కయంపెనీలను గురి్తయంచి వాటి గురి్తయంప్ను రద్్ద
చేసయంది. వరుసగార్యండుసయంవత్సర్లు,అయంతకనా్న
పైబడిఆరిథికఫలతాలుప్రకటియంచకపోవడ్ని్నఆధారయం
చేసుక్ని ఈ కయంపెనీలను గురి్తయంచారు. కయంపెనీల
చటటోయం, 2013 సెక్న్ 248, కయంపెనీల నిబయంధనలు
(కయంపెనీలరిజిసటోర్నుయంచికయంపెనీలపేరలోతొలగయంప్)
నిబయంధనలు,2016కి ర్యండియంటికీ అనుగుణయంగా
చటటోపరయంగా చేపటటోవలసన లాయంఛనాలనీ్న పూరి్త
చేసనఅనయంతరయంఈకయంపెనీలపేరులోతొలగయంచారు.
చురుకైన వా్పార కార్కలాపాలేవీ నిరవాహయంచని
లేదా గణనీయమైన ఆసు్తలున్న కయంపెనీలను బోగస్
కయంపెనీలుగా పరిగణిసా్తరు. ఇలాయంటి కయంపెనీలను
సాధారణయంగా పను్న ఎగవేతలు, మనీ లాయండరియంగ్
వయంటి కార్కలాపాల నిరవాహణక్,యాజమానా్ని్న
బహర్తయం కానీయక్యండ్ ఉయండడ్నికి, బినామీ
ఆసు్తలనిరవాహణక్ఉపయోగయంచుక్యంటూఉయంటారు. 

డొలలోకయంపెనీలపై
ఉక్కాపాదయం

ఎనిమిదిభారతీయబీచ్లక్‘‘బ్లోఫాలోగ్’’ఎక్లేబుల్

సవాచఛిభారత్అభియాన్భారతదేశయంపైప్రపయంచవైఖరినిసయంపూర్ణయంగామారేచాసయంది.

1986సయంవత్సరయంనుయంచి100దేశాలునిరవాహసు్తన్నఅయంతర్జితీయక్సా్త

ప్రాయంతాలసవాచఛితదిన్త్సవయంసయందర్భయంగాదేశయంలోనిఎనిమిదిబీచ్లక్సవాచఛితక్

మారుపేరుగానిలచేబ్లోఫాలోగ్ఎక్లేబుల్సఫారసుచేయడమేభారతదేశయంలోని

లభియంచినకొత్తగురి్తయంప్నక్దరపుణయం.భారతదేశయంలోనిబీచ్లక్ఈతరహాగురి్తయంప్

లభియంచడయం ఇదే ప్రథమయం. ఈ గురి్తయంప్పయందిన

బీచ్లలోగుజర్త్లోనిశవ్ర్జ్పూర్,డమన్

& డయ్్లోని ఘోగోలా, కర్్ణటకలోని కాసర్

క్డ్,పద్బిద్రి;కేరళలోనికపపుడ్బీచ్,ఆయంధ్రప్రదేశ్

లోనిఋషకొయండ, ఒడిశాలోనిగోల్డాన్, అయండమాన్

నిక్బార్లోనిర్ధానగర్బీచ్లుఉనా్నయి.దేశయంలోనిబీచ్లనుశుభ్యంచేసేయంద్క్

ప్రభ్తవాయం కటటోబడి ఉన్నదని కేయంద్ర పర్్వరణశాఖశ్రీప్రకాశ్ జవదేకర్ అనా్నరు.

సవాచఛిమైనబీచ్లేక్సా్తప్రాయంతాలపర్్వరణక్గీటర్ళ్లో.

గా్స్ఆధారితఆరిథికవ్వసథితోనీల
జావాలలవిపలోవయం

సబ్కాసాత్సబ్కావికాస్కృషలోభాగయంగాదేశాని్నగా్స్ఆధారితఆరిథిక

వ్వసథిగామారచాడయం క్సయం ప్రభ్తవాయం "నీల జావాలల విపలోవానికి" శ్రీకారయం

చుటిటోయంది.ఈదిశగాచేసు్తన్నప్రయతా్నలోలోభాగయంగానేప్రభ్తవాయం28క్టలోఇళలోక్

ఎల్పిజికనక్నులోమయంజూరుచేసయంది.5క్టలోఇళలోక్పిఎన్జికనక్నులోఅయందియంచే

ప్రణాళికలు అమలులో ఉనా్నయి.  గత 6 సయంవత్సర్ల కాలయంలో దేశయంలో

సఎన్జిసేటోషనలోసయంఖ్947నుయంచి2300కిపెరిగయంది.ఈరోజున400పైగా

జిలాలోలక్సటీగా్స్డిస్రటోబ్్షన్(సజిడి)విస్తరియంచియంది.11వవిడతసజిడిబిడిడాయంగ్

నిరవాహయంచేయంద్క్ కూడ్ పెట్రోలయయం, సహజ వాయువుల నియయంతణ సయంసథి

(పిఎన్జిఆర్బి)ఏర్పుటలోచేస్తయంది.ఈదశలోమరో50నుయంచి100జిలాలోలక్

సవాచఛిఇయంధనయంఅయంద్తుయంది.ఇయంద్క్సయం17,000కిలోమీటరలోనిడివిగలపైప్

లైన్నిరి్మసు్తన్నటటోకేయంద్రపెట్రోలయయం,సహజవాయువులశాఖమయంత్రిశ్రీధరే్మయంద్ర

ప్రధాన్తెలయజేశారు.

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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దేశయంలోనివివిధజిలాలోలపూరి్తసామర్థిష్లనువినియోగయంలోకి
తీసుక్ర్వడయం లక్ష్యంగా చేపటిటోన ఒక జిలాలో ఒకే ఉతపుతి్త

(ఒడిఓపి) సరైన దిశలో సాగుతున్న కార్క్రమయంగా గురి్తయంప్
పయందియంది.ఆరిథికవృది్ధకిబాటలువేయడయంతోపాటఉపాధికలపున,
గ్రామీణ ఔతా్సహక పారిశ్రామిక్లక్ ప్రోతా్సహయం కలపుయంచడయం,
ఆత్మనిర్భర్భారత్లక్ష్యంసాకారయంచేయడయంలోఒడిఓపిచకకాని
పరివర్తనతీసుక్ర్గలగయంది.విదేశీవాణిజ్డైర్కటోరేట్జనరల్(డి.
జి.ఎఫ్.టి)సహకారయంతోకేయంద్రవాణిజ్శాఖఒడిఓపిచేపటేటోయంద్క్
కేయంద్ర,ర్ష్ట్రప్రభ్తవాఏజెనీ్సలనుప్రోత్సహస్తయంది.ప్రతీఒకకాజిలాలోక్
గల ఉతపుతి్త, ఎగుమతి సామరథిష్యం ఆధారయంగా వాటిని ఎగుమతి
కేయంద్రాలుగామారచాడయం,ఆయాఉతపుతు్తలఎగుమతులోలోలోటపాటలోను
సరిదిద్దడయం, సాథినిక ఎగుమతులను ప్రోత్సహయంచడయం, తయారీ
సయంసథిల సాథియిలో తయారీని ప్రోత్సహయంచడయం, ఎగుమతులక్
ప్రోతా్సహయం కలపుయంచడయం క్సయం వెలుపల దేశాలక్ చెయందిన
కొనుగోలుదారులను గురి్తయంచడయం, తయారీ, సేవల రయంగాలను
ఉత్్తజితయంచేసఉపాధిఅవకాశాలుమెరుగుపరచడయందనిలక్ష్లు.

దేశీయతయారీకిఉత్్తజయంఒడిఒపి

శలాజ ఇయంధనాలపై ఆధారనీయత, వాహన కాలుష్యం

తగ్యంచడయం క్సయం ఫేమ్ భారత్ పథకయం ర్యండో దశలో

భాగయంగాకేయంద్రప్రభ్తవాయంమహార్ష్ట్ర,గోవా,గుజర్త్,చయండీగఢ్

లలో 670 ఎలక్రిటోక్ బసు్సలక్, మధ్ప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ,

గుజర్త్,పోర్టోబెలోయిర్లలో241చారిజియంగ్సేటోషనలోక్అనుమతులు

మయంజూరు చేసయంది. 2019 మారిచా 31వ త్దతోముగసన తొల

దశలోప్రభ్తవాయంరూ.359క్టలోవిలువగలడిమాయండుఇన్సయంటివ్

లను2,80,987హైబ్రిడ్,విద్్త్వాహనాలక్అయందియంచియంది.అయంత్

కాద్,భారీపరిశ్రమలశాఖ(డిహెచ్ఐ)వివిధనగర్లోలోరూ.280

క్టలో వ్యయంతో 425 ఎలక్రిటోక్, హైబ్రిడ్ బసు్సలను మయంజూరు

చేసయంది.తొలదశలోభాగయంగాబెయంగళూరు,చయండీగఢ్,జైపూర్,ఎన్

సఆర్లలోరూ.43క్టలోతోఏర్పుటచేయతలపెటిటోన520చారిజియంగ్

సేటోషనలోక్కూడ్అనుమతిఇచిచాయంది.

విద్్త్వాహనాలక్భారీమద్దతు

శీతాకాలయం,పయంటలక్తసమయయంలోజాతీయర్జధాని
ప్రాయంతయంలో(ఎన్.స.ఆర్)వాయుకాలుషా్ని్నతగ్యంచడయం

లక్ష్యంగాప్రధానమయంత్రిప్రిని్సపల్కార్దరిశిడ్కటోర్పికెమిశ్రా
నాయకతవాయంలో జాతీయ ర్జధాని ప్రాయంతయంలో వాయు
నాణ్త మెరుగుదలక్ ఒక అతు్న్నత సాథియిటాస్కాఫోర్్స
ఏర్పుటయియంది. వాతావరణ వ్ర్థిలను నిరూ్మలయంచడయంతో
పాట,వ్ర్థిలఆధారయంగావిద్్త్ఉతపుతి్తచేసేపాలోయంటలో,ఇయంధన
పాలోయంటలోనుభారతీయరిజరువా బా్యంక్ప్రాధాన్తారుణాలక్
అర్హత గలవిగా గురి్తయంచియంది. దనికి అనుగుణయంగా  ఇలాయంటి
య్నిటలో తవారితయంగా ఏర్పుట చేసేయంద్క్ అవసరమైన
కార్్చరణ కేయంద్ర, ర్ష్ట్రప్రభ్తావాలు ఉమ్మడిగా చేపటాటోయి.
అలాగే ఈ టాస్కా ఫోర్్స వాయు కాలుషా్నికి ప్రధాన
కారణాలను,నిరూ్మలనక్చేపటిటోనచర్లను,ర్ష్ట్రప్రభ్తావాలు,
వివిధమయంత్రితవాశాఖలుసాధియంచినప్రోగతినిసమీక్షియంచియంది.
గతర్యండుసయంవత్సర్లకాలయంలోవ్వసాయవ్ర్థిలదగ్ఘయం
సయంఘటనలు50శాతయంమేరక్తగ్యంచడ్ని్నప్రశయంసయంచియంది.

అలాగే మయంచి వాయు నాణ్త స్చిలు (ఎక్్ఐ) అధిక
సయంఖ్లో నిరవాహయంచాల్సన అవసరయం తగ్డ్ని్న కూడ్
పరిగణనలోకి తీసుక్యంది. దనికి తోడు పయంజాబ్, హర్్నా,
ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభ్తావాలు పయంటల వ్ర్థిల దగ్ధయం సయంఘటనలు
తగ్యంచడ్నికిచేపటిటోనచర్లు,కార్్చరణనుసమూలయంగా
తనిఖీ చేయడయంతో పాట క్షేతసాథియిలో పయంటల వ్ర్థిల
నిరవాహణయయంతపరికర్లవినియోగయం,అయంద్బాటనుకూడ్
సమీక్షియంచియంది.

ఢిలీలోఎన్.స.ఆర్లోవాయుకాలుష్యంతగ్యంచేయంద్క్పిఎయంఒయాజమాన్యంలోనిపా్నల్కార్్చరణ

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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ప్రభ్తవాయం ప్రతీ ఒకకా సవాలునూ ఒక అవకాశయంగా
మలుచుక్యంటయంది.పటటోణప్రాయంతాలువేగయంగావిస్తరియంచడయంవలలో
నీటిసరఫర్,మురుగుజలాలనిరవాహణ,డ్రైనేజివ్వసథి,రవాణా
వయంటి ఎన్్న సవాళ్ళను ఎద్రోకావలసవస్తయంది. ప్రతీ ఒకకా
సమస్క్ దర్ఘకాలక దృకపుథయంతో ప్రణాళికలు రూపయందియంచే
ప్రధానమయంత్రి శ్రీ నరేయంద్ర మోద 2015 జూన్ 25వ త్దన
అటల్మిషన్ఫర్రీజువనేషన్అయండ్అర్బన్ట్రాన్్సఫరే్మషన్ను
(అమృత్)ప్రారయంభియంచారు.పటటోణజనాభాలో60శాతయంమయంది
నివసయంచే500నగర్లోలోఈపథకాని్నఅమలుచేశారు.

ఈ పథకయం ప్రారయంభియంచిన ఐదేళలో అనయంతరయం ఇప్పుడు
చూసే్త మధ్ప్రదేశ్ లోని సెహోర్ లేదా వడోదర నగర్లోలో
నీటిసరఫర్ప్రాజెక్టోలు; విజయవాడలేదాక్చిలోలోఎల్ఇడి
లైటలోప్రభ్తవాదూరదృషటోనివాస్తవయంగామారిచాఎన్్నప్రశయంసలు
క్రిపిసు్తనా్నయి.ఇపపుటివరక్67లక్లఎల్ఇడివీధిదపాల

ఏర్పుటపూర్తయియంది.వీటివలలో 147క్టలోయ్నిటలోవిద్్త్
ఆదా కావడయంతో పాట 12 లక్ల టను్నల మేరక్  కార్బన్
వ్ర్థిలుతగ్యంచడయంజరిగయంది.

అమృత్లోమరో ప్రధాన కార్క్రమయం అయిన జల్ జీవన్
మిషన్కియందదేశవా్ప్తయంగా2క్టలోనీటికనక్నులోఅయందియంచారు.
రోజువారీ  లక్కి పైగా టాప్ వాటర్ కనక్నులో ఇసు్తనా్నరు.
పరిశుభ్మైన నీరు పేదల జీవితాలను మెరుగుపరచడమే
కాక్యండ్ ఎన్్న వా్ధుల నుయంచి వారికి రక్ణ కలపుసు్తయంది.
ఆత్మనిర్భర్భారత్క్కొత్తఉత్్తజయంకలపుయంచాలయంటేనగర్లను
ప్రసు్తత అవసర్లకే కాక్యండ్ భవిష్త్ లో ఏరపుడబోయే
డిమాయండలోక్ దటగా సద్ధయం చేయడయం అత్యంత ప్రధానమని
ఎప్పుడ్ప్రధానమయంత్రిచెబుతూఉయంటారు.ఈమౌలకమైన
ఆలోచనతోనే అమృత్ కార్క్రమయం నగర్లోలో కనీస వసతుల
అభివృది్ధకిపెద్దపీటవేసయంది.పటటోణీకరణక్పెద్దమద్దతుదారైన

అమృత్:నగర్లక్‘జీవయం’
దేశయంలోనిభిన్నప్రాయంతాలక్చెయందిన500నగర్లోలోచేపటిటోనఈపథకయంనగరవాసుల

జీవితయంసౌకర్వయంతయంచేయాలన్నలక్ష్ని్నసాధియంచియంది.

भारत की कहानी- అమృత్పథకయం భవిష్త్నగర్లు

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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సపుషటోమైనఫలతాలు

బాబా సాహెబ్ బి.ఆర్.అయంబేదకార్ మాటలను ఉటయంకిస్్త
అయంబేదకార్ఏనాడ్పటటోణీకరణనుఒకసమస్గాచూడలేదని
ప్రధానమయంత్రి శ్రీ నరేయంద్రమోద అనా్నరు. నిరుపేదలుకూడ్
అవకాశాలు అయంద్క్గల, వారి జీవితాల మెరుగుదలక్
మార్్లుతెరిచేప్రాయంతాలుగాఆయననగర్లనుప్రదేశాలుగా
పటటోణాలనుఆయనఊహయంచారనిప్రధానమయంత్రిచెపాపురు."ప్రతీ
ఒకకారూ ప్రత్్కియంచిమనయువత ప్రోగమనానికి సరికొత్త,
అపరిమితమైన అవకాశాలను అయందియంచేవిగా పటటోణాలుయండ్ల.
ప్రతీ ఒకకాక్టయంబయం సయంపన్నయంగా ఆనయందమయయంగాజీవనయం

సాగయంచగలగేవిగా నగర్లు మార్ల. పేదలు, దళితులు,
వెనుకబడిన వర్్ల వారు, మహళలు... ప్రతీ ఒకకారూ
గౌరవనీయమైనజీవనయంసాగయంచగలగేవిధయంగాపటటోణాలుకొత్త
రూప్సయంతరియంచుక్వాల"అనిప్రధానమయంత్రిఅనా్నరు.

4ఎయంపికచేసన500నగర్లోలో79లక్లఇళలోక్నీటికనక్నులో,
45లక్లఇళలోక్నీటిపారుదలకనక్నులోకలపుయంచారు

4మురికివాడలు, అలాపుదాయ వర్్లు నివశయంచేప్రాయంతాలోలో
కూడ్ కనక్నులో ఇసు్తనా్నరు. ఈ పథకానికి కేటాయియంచిన
రూ.1లక్క్టలోమొత్తయంలోరూ.77,640క్టలోవిలువగల
ర్ష్ట్రవారిషిక ప్రణాళికలక్ (సాప్ లు) ఆమోదయం తెలుపగా
రూ.75,829 క్టలో విలువ గల ప్రాజెక్టోలు అమలులో
ఉనా్నయి

4రూ.10,654క్టలోవిలువగలప్రాజెక్టోలుపూరి్తకాగా
మరోరూ.65,175క్టలోవిలువగలప్రాజెక్టోలు
తవారితగతినఅమలుజరుగుతునా్నయి.
4మయంచినీటి సరఫర్లక్ ఈ కార్క్రమయంలో అగ్రప్రాధాన్యం
ఇచాచారు.రూ.39,011క్టలోమయంచినీటిసరఫర్ప్రాజెక్టోలక్,
రూ.32,546 క్టలోతో నీటి పారుదల, సెపేటోజి ప్రాజెక్టోలక్
కేటాయియంచారు.

సాధియంచినమైలుర్ళ్లో

అమృత్ గురియంచి: నగర్లోలో అయందరికీ మయంచి నీటి సరఫర్,
మురుగునీటి పారుదల వసతులక్ పైకప్పులు వేయడయం,
మురుగునీటిశుది్ధగణనీయయంగామెరుగుపరచడయం,సెపిటోక్టాయంక్లోలో
పేరుక్పోయినవ్ర్థిలనుతొలగయంచివాటిసామరథిష్యంపెయంచడయం,
వరదనీటి నిరవాహణ, పటటోణ రవాణాలో మోటారు వాడకాని్న
తగ్యంచడయం,హరితప్రాయంతాలు,పారుకాలఅభివృది్ధఈకార్క్రమయం
ప్రధాన లక్ష్లు. పటటోణ జనాభాలో 60 శాతానికి పై బడిన
ప్రజలునివశయంచే500నగర్లనుఎయంపికచేసఈకార్క్రమయం
అమలుపరిచారు.

అమృత్లోఅయంతర్్భగాలు : సామరథిష్నిర్్మణయం,అమలులో

సయంసకారణలు,నీటిసరఫర్,మురుగునీరు/సెపేటోజ్నిరవాహణ,వదర

నీటినిరవాహణ,పటటోణరవాణా,హరితప్రాయంతాలు,పారుకాలఅభివృది్ధ

ఇయంద్లోప్రధానఅయంతర్్భగాలు.పటటోణసాథినికసయంసథిలు (యుఎల్

బి) భౌతికమౌలకవసతులక్చెయందినకొన్్ననాసా్మర్టోఫీచరలోను

ప్రణాళికరూపకలపునసమయయంలోచేర్చాలన్నదిదనిలక్ష్యం.

జూన్ 25,, 2020నాడుఈపథకయం ఐదోవారిషిక్త్సవయం జరిగయంది.
ఈ పథకయం ఆశయంచిన ఫలతాలుఅయందియంచియందని కేయంద్ర గృహనిర్్మణయం,
పటటోణాభివృది్ధశాఖలసహాయమయంత్రిశ్రీహర్దప్సయంగ్ప్రిచెపాపురు.

 ఎల్ఇడిలైటలోతోవీధి
దపాలమారిపుడి
లక్ష్యం:97,93,386
మారిచానవి:62,78,571
 

 సామర్థిష్లనిర్్మణయం
లక్ష్యం:45,000
శక్ణఇచిచానవారు:52,327

 
  నీటిపయంప్లఎనరీజిఆడిట్

ఎయంఓయులపైసయంతకయం:446
నగర్లు

ఆడిట్పూర్తయినవి:
358నగర్లు
 

 నగర్లక్రెడిట్రేటియంగ్
ఆమోదియంచినవి:  485
పూర్తయినవి: 468

 భవనాలక్ఆన్లైన్లోనే
పరి్మషనులోఇచేచావ్వసథి(ఒబిపిఎస్).
ఢిలీలో,ముయంబైలోలోఅమలు

    439అమృత్నగర్లోలో
అమలు.

4గతయంలోఇళలోక్ సరఫర్చేసేనీరుతాగేయంద్క్అనుకూలయంగా

ఉయండేది కాదని, ఆ నీటి వలలో తరచు మూతపియండ్లోలో ర్ళ్లో

ఏరపుడేవనిమధ్ప్రదేశ్లోనిరేవాక్చెయందినరతా్నసనీఅనా్నరు.

ఇప్పుడుఈప్రాజెక్టోతోనీటినాణ్త పెరిగనకారణయంగాతమ

ప్రాయంతయంలోమయంచినీటిసమస్తీరిపోయియందనిఆమెచెపాపురు.

4ఒకప్పుడు చెతా్తచెదారయం గుమ్మరియంచేయంద్క్ ఉపయోగయంచిన

ప్రదేశయంలో నగరపాలక సయంసథి ఒక అయందమైన గార్డాన్ ఏర్పుట

చేసయందనినవీముయంబైకిచెయందినసయంజయ్జోషచెపాపురు. 

పూరి్తప్రసయంగయంక్సయం
ఈక్్ఆర్క్డ్సాకాన్చేయయండి

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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भारत की कहानी- మౌలకసద్పాయాలు రహదారులువయంతెనలు

నక్సల్ప్రాయంతాలోలోఅభివృది్ధపథయం
మహార్ష్ట్రలోనిగడిచారోలజిలాలోలోమూడుప్రధానవయంతెనలనుప్రారయంభియంచడయం,ర్యండు
రహదారిఅభివృది్ధప్రాజెక్టోలుచేపటటోడయంతో,..నక్సల్పుప్రాబల్యంకలగనఈప్రాయంతయం

ఇప్డుఅభివృది్ధపథయంలోసాగుతూకొత్తయుగయంక్సయంసన్నద్ధమవుతోయంది.

రోడలోనిర్్మణయంపైసయంవత్సర్లవారీసమాచారయం

దేశయంలోనక్సల్ప్రాబల్యం గల వెనుకబడినప్రాయంతాలోలో
అభివృది్ధపనులనుప్రభ్తవాయంమరియంతవేగవయంతయంచేసయంది.
‘సబ్కాసాథ్, సబ్కావికాస్’ అనేలక్ష్యంతోప్రభ్తవాయం
ఈచర్లుతీసుక్యంది.‘ప్రధానమయంత్రిగ్రామసడక్యోజన’
కియంద చేపటిటోన పలు ప్రాజెక్టోలతో పాటగా, రహదారుల,
వయంతెనల అనుసయంధానయం క్సయం కేయంద్ర రోడుడా రవాణా,
రహదారుల మయంత్రితవా శాఖ పలు చర్లు తీసుక్యంది.
ఫలతయంగా,దేశయంలోరహదారులనిర్్మణయం,ఇదివరకెన్నడ్
కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో వేగవయంతమైయంది. 2014 కయంటే
ముయంద్కాలయంతోపోలచాత్రహదారులనిర్్మణవేగయంర్యండు
ర్టలోపెరిగయంది.
 మహార్ష్ట్రలోని గడిచారోల జిలాలోలోమూడుప్రధాన

వయంతెనలను, ర్యండు రహదారి అభివృది్ధ ప్రాజెక్టోలను
కేయంద్ర రోడుడా రవాణా, రహదారులు శాఖ మయంత్రి నితిన్
గడకారీ,.2020ఆగసుటో30నవీడియోకానఫూని్సయంగ్దావార్

ప్రారయంభియంచారు.
 నిజామాబాద్-జగదల్పూర్రోడుడా(63వజాతీయ

రహదారి)లోప్రాణహతనదిపైరూ.168క్టలోతోనిరి్మయంచిన
855మీటరలోపడవైనవయంతెననుఆయనప్రారయంభియంచారు.
అలాగే, నిజామాబాద్-జగదల్పూర్రోడుడాలోపాతగూడయం
వద్దఇయంద్రావతినదిపైరూ.248క్టలోతోనిరి్మయంచిన630
మీటరలోపడవైనవయంతెననుప్రారయంభియంచారు.బేజూర్పలలో-
అహేరీరోడుడా మధ్ లయంకచేన్ వద్ద 30 మీటరలో నిడివితో
హైల్వెల్వయంతెననుకూడ్గడకారీప్రారయంభియంచారు.
 గడకారీ ప్రారయంభియంచిన ఇతర ప్రాజెక్టోలోలో బేజూర్

పలలో-అహేరీరోడుడాఅభివృది్ధపథకయంకూడ్ఉయంది.275వ
ర్ష్ట్రరహదారిఅయినఈరోడుడాను,వాత్రా-మోయాబిన్పేట
ప్రాయంతాలమధ్,అలాగేగర్యంజీ-ప్స్తలామధ్అభివృది్ధ
చేసు్తనా్నరు.
 ఈకొత్తప్రాజెక్టోలప్రారయంభయంతోగడిచారోలజిలాలోలో

నూ్ఇయండియాసమాచార్



New India Samachar 9

ఇపపుటివరకూనిరి్మయంచినరహదారులు(కిలోమీటరలోలో)

1,32,500

56,08,477 
1,56,694

58,97,671

జాతీయరహదారులు

ర్ష్ట్రరహదారులు

ఇతరరహదారులు

రహదారులమొత్తయంనిడివి

రోడలోనిర్్మణయంపైసయంవత్సర్లవారీసమాచారయం

2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

4,260
4,410

6,061
8,231

9,829
10,855

10,337

జాతీయరహదారిపడవు54కిలోమీటరలోనుయంచి647
కిలోమీటరలోక్పెరిగయంది.
ఇయంత్కాక,గడిచారోలజిలాలోలోరూ.1,740క్టలోవ్యయంతో

541కిలోమీటరలోనిడివితో44వరకూరోడుడానిర్్మణపనులు
చేపటటోడ్నికి కేయంద్రరోడుడా రవాణా, రహదారులమయంత్రితవా
శాఖఆమోదయంతెలపియంది.“నక్సల్ప్రాబల్యంకలగనగడిచారోల
వయంటిజిలాలోలోలోమారుమూలప్రాయంతాలక్తారురోడలోవ్వసథి
అమలులోకివసే్త,ఆప్రాయంతయంలోసామాజిక,ఆరిథికఅభివృది్ధ
అవకాశాలుమెరుగుపడతాయి.ర్నున్నర్యండేళలోలోఈజిలాలో
బహుముఖయంగా రూపాయంతరయం చెయందే అవకాశయం ఉయంది.”
అనిగడకారీఅనా్నరు.
నక్సల్భయయంపోగొటేటోపోలీసుపోస్టో
 నక్సల్్సముప్పుఉన్నపపుటికీగడిచారోలలోవయంతెనల

నిర్్మణయం పూరి్త చేసనయంద్క్ ఇయంజినీరలోను, కాయంట్రాకటోరలోను
గడకారీ అభినయందియంచారు. అపపుటలో యుద్ధయంలాయంటి
పరిసథితులునలకొన్ననేపథ్యంలోఅకకాడపోలీస్పోస్టోను
ఏర్పుటచేయాల్సవచిచాయందనా్నరు.వైన్గయంగా,బయందియా,
పెరిక్ట, పెరిమిలలో నద్లపై నాలుగు ప్రధాన వయంతెనల
నిర్్మణానికికూడ్గడకారీశయంక్సాథిపనచేశారు.గడిచారోల
జిలాలో సామాజిక ఆరిథికాభివృది్ధకి కీలకమైన ఈ వయంతెనలు
ఈప్రాయంతయంలోప్రజలర్కపోకలక్,ప్రయాణసౌకర్్లను
పెరుగుపరచడ్నికీదోహదపడతాయనా్నరు.

క్విడ్-19 సమయయంలో లక్ష్ని్న మియంచి 400 కిలో
మీటరలోఅదనప్రోడలోనిర్్మణయం
 కరోనా వైరస్ మహమా్మరి వా్పి్త సమయయంలో

కూడ్ రహదారి నిర్్మణయం రికారుడా సాథియిలో సాగయంది.
లక్ష్ని్నసాధియంచడమేకాక, అదనయంగా 400 కిలోమీటరలో
మేరరహదారులనిర్్మణయంజరిగయంది.ఏప్రిల్,ఆగసుటోమధ్
కాలయంలో పెద్ద సయంఖ్లోకూలీలు వలస వెళాలోరు. దయంతో,
రహదారుల ప్రాజెక్టోలు నిలచిపోవడమో, ఆగపోవడమో
జరుగుతుయందన్న ఆయందోళన కూడ్ వ్క్తమైయంది. అయిత్,
రోడుడారవాణా,రహదారులమయంత్రితవాశాఖసరైననిరవాహణ
సామరథిష్యంతో పని చేస, సన్నద్ధతతో వ్వహరియంచడయంతో
లక్ష్యంగా నిరే్దశయంచుక్న్న 2,700 కిలో మీటరులో
మాతమేకాక,అయంతక్మియంచి400కిలోమీటరలోనిడివితో
అదనయంగారహదారులనిర్్మణయంసాధ్మైయంది.ఇటీవలఒక
కార్క్రమయంలోకేయంద్రమయంత్రిగడకారీమాటాలోడుతూ,కరోనా
వైరస్ వా్పి్త ఉన్నపపుటికీ, రోడలో నిర్్మణాని్న ప్రభ్తవాయం
కొనసాగయంచియందనా్నరు. కాయంట్రాక్టోలు వేగయంగా ఇవవాడయం,
రహదారులసతవారనిర్్మణానికిదోహదపడియందనా్నరు.

నక్సల్ప్రభావితర్షా్రాలు: ఛతీ్తస్గఢ్,జార్యండ్,మహార్ష్ట్ర,

బీహార్,ఒడిశా,ఆయంధ్రప్రదేశ్,తెలయంగాణ,మధ్ప్రదేశ్ర్షా్రాలోలోనక్సల్

కార్కలాపాల ప్రభావయం ఉయంది. 2019లో 670 వరకూ నక్సల్్స

వలలోహయంసాత్మకసయంఘటనలుజరిగాయి.150మయందిపౌరులు,52

మయంది భద్రతాదళ సబ్బయంది, 145మయంది నక్సల్్సమరణియంచారు.

1,267మయందినక్సల్్సపటటోబడ్డారు.   

“మౌలకసద్పాయాలప్రాజెక్టోలక్

సయంబయంధియంచినపనులపరిమాణయం,పనుల

వేగయం,గతయంలోకనీవినీఎరుగనిరీతిలో

ఉనా్నయి.2014క్ముయంద్కాలయంతోపోలచాత్

ఈరోజునర్టిటోయంప్వేగయంతోరహదారుల

నిర్్మణయంసాగుతోయంది.అలాగే,రహదారుల

నిర్్మణయంపైవ్యయంకూడ్ఇప్డుఐద్ర్టలో

ఎక్కావగాఉయంటయంది.ర్బోయేనాలుగైదేళలోలో

మౌలకసద్పాయాలపైరూ.110క్టలోక్పైగా

ఖరుచాచేయబోన్నటటోప్రభ్తవాయంప్రకటియంచియంది.”

-ప్రధానమయంత్రినరేయంద్రమోద

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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సకాల్భారత్పథకయందావార్,జము్మకాశీ్మర్
బదా్యం జిలాలోలో మారుమూల ప్రాయంతానికి
చెయందినఐజాజ్అహ్మద్దార్,పశచామబెయంగాల్
లోనిఆయన్ఘోష్తమకలలనుసాకారయం
చేసుక్నా్నరు.హయ్ర్సెయండరీసాథియిలో
చదవు ముగయంచిన ఐజాజ్ ఆ తర్వాత
కూడ్ ఉదో్గయం లేక నిస్సహాయయంగానే
ఉయండిపోయాడు. తన సే్నహతులోలో ఒకరు
ఇచిచాన సలహాపై, బదా్యంలోని ప్రధానమయంత్రి
కౌశల్ కేయంద్ర (పి.ఎయం.కె.కె.)లో, ఆతిథ్
రయంగయంలోని ఫ్యంట్ ఆఫీస్ అససయేట్
క్రు్సలోచేర్డు.

भारत की कहानी- పతాకపథకయం
సకాల్భారత్

కొత్తశఖర్లక్ఎదిగేయంద్క్
నైప్ణా్లలోశక్ణ

ఐజాజ్అహ్మద్దార్

ఆయన్ఘోష్

యువతనుఉపయోగరమైనవనరుగా
మారుచాక్నేయంద్క్వారికిఅవసరమైన
నైప్ణా్లుబోధియంచడయంఅవసరయం.ప్రధానమయంత్రి
నరేయంద్రమోద2015,జూలై15నసకాల్
భారత్పథకయంప్రారయంభియంచినప్డుఒక
లక్ష్యంనిరే్దశయంచుక్నా్నరు.దేశపారిశ్రామిక
అవసర్లనుదృషటోలోఉయంచుక్నియువతను
నైప్ణ్వయంతయంగా,సయంతయంగాజీవన్పాధిని
సమకూరుచాక్నేయంతగా,ఆత్మవిశావాసయంతో
ఉయండేలాతీరిచాదిద్దడమేఈపథకయంలక్ష్యం.
ఈపథకయందావార్గతఐదేళలోలో5.52క్టలో
మయందిదాకాయువజనులునైప్ణా్లను
సముపారిజియంచుక్నా్నరు.

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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అయిత్,పి.ఎయం.కె.కె.లోక్టటోమిషన్ఆపరేటర్
గాఅతనుచేరడయంకావడయంఅతనినైప్ణా్లను
ఎయంతగాన్పెయంపయందియంచియంది.అతనిలో
ఆత్మవిశావాసయంకూడ్పెరిగయంది.శారీరకయంగా
తనక్న్నపరిమితులనుఅధిగమియంచేలాఅతనికి
శక్క్లుతగనతరీఫూద్ఇచాచారు.ఈరోజున
“ఫ్యంటియర్ప్రొటెకిటోవ్వేర్ప్రైవేట్లమిటెడ్”అనే
సయంసథిలోఅతనుపనిచేసు్తనా్నడు.మయంచిజీతయం
కూడ్సయంపాదియంచుక్యంటూఉనా్నడు.కేరళ
ర్ష్ట్రయం,కనూ్నర్జిలాలోక్చెయందినఅజేశ్,ఢిలీలోకి
చెయందినప్రియాయంకకూడ్ఇలాయంటివిజయాలే
సాధియంచారు.

తగననైప్ణా్లుఉనా్న,నైప్ణా్లక్

సరిటోఫికెటలోరూపయంలోతగనగురి్తయంప్,

సరైనశక్ణలేకఇబ్బయంద్లు

పడుతున్నపేదలక్,అవకాశాలక్

న్చుక్నినిస్సహాయులైనయువతక్

అయండగానిలవడమేలక్ష్యంగా

కౌశల్భారత్,క్శాల్భారత్

పథకాని్నరూపయందియంచారు.వారి

ఉదో్గార్హతక్అవసరమైనశక్ణను,

సరిటోఫికేషన్సద్పాయాని్నఈపథకయం

అయందిసు్తయంది.

కౌశల్భారత్క్శాల్భారత్పథకానికి
ఏడుఅయంచెలమార్దరిశిని

యువతనైప్ణా్లనుమెరుగుపరచడ్నికేకాక్యండ్,వారికిఅపపుటికే
ఉన్ననైప్ణా్లనుమరియంతసుసయంపన్నయంచేసుక్వడ్నికికూడ్ఈ
పథకయందోహదపడుతుయందనిప్రధానమయంత్రినరేయంద్రమోదనైప్ణా్భివృది్ధ
వథకయంప్రారయంభియంచినప్డేసపుషటోయంగాప్రకటియంచారు.గతఐదేళలోలోఐద్
క్టలోమయందికిపైగాయవజనులుఈపథకయంకియందశక్ణపయందారు.ఈ
పథకయంకియంద34లక్లమయందికిరుణాలుఅయందియంచారు.

సకాల్భారత్పథకయంలోభాగయంగానే
కౌశల్వికాస్యోజనను
ప్రధానమయంత్రిప్రారయంభియంచారు.
శక్ణఖరుచాలుకూడ్భరియంచలేని
యువజనులక్ప్రయోజనయం
అయందియంచడమేఈపథకయంలక్ష్యం.

నైప్ణా్భివృది్ధ,ఔతా్సహకవృతి్త
తతవాయంక్సయంఒకమయంత్రితవాశాఖను
ప్రభ్తవాయంఏర్పుటచేసయంది.
పథకాలనుసజావుగాఅమలు
జరిగేలాఇతరమయంత్రితవాశాఖలతో
సమనవాయయంతోఈమయంత్రితవాశాఖ
పనిచేసు్తయంది.

దరఖ్సు్తదారుడుతన
పేరునునమోద్చేసుక్న్న
అనయంతరయం,40సాయంకేతిక
రయంగాలనుయంచితానుశక్ణ
పయందదలచినరయంగాని్న
ఎయంపికచేసుక్వలస
ఉయంటయంది.శక్ణప్రక్రియ
ముగసనఅనయంతరయంఅతనికి
సరిటోఫికెట్మయంజూరవుతుయంది..

సకాల్భారత్:జాతీయనైప్ణా్భివృది్ధప్రాధికారసయంసథి,జాతీయనైప్ణా్భివృది్ధ
సయంసథి,శక్ణావ్వహార్ల్డైర్కటోర్జనరల్ఆధవార్యంలోఈకార్క్రమయంఅమలు
జరుగుతుయంది.ర్షా్రాలోలోకూడ్ఇదేతరహాలోకార్క్రమయంఅమలవుతుయంది.

సకాల్భారత్పథకయంకియందప్రయోజనాలుపయందగోరుతున్నఅభ్రుథిలుతమపేరలోను
http://pmkvyofficial.orgఅనేపోరటోల్లోనమోద్చేసుక్వాల.తమపూరి్తవివర్లను
అయంద్లోపయంద్పరచాల.

l 2014వ సయంవత్సరయంలో దేశయంలో 10,750
పారిశ్రామికశక్ణాసయంసథిలు (ఐ.టి.ఐ.లు)ఉనా్నయి.
గత ఐదేళలోలోనే దాదాప్ ఐద్ వేల ఐ.టి.ఐ.లు
మొదలయా్యి. ఈ ఐ.టి.ఐ.లలో నమోదైన వారి
సయంఖ్ గత ఐదేళలోలో 27.56 లక్లక్ పెరిగయంది.
ఐ.టి.ఐ.ల సామర్థిష్ని్న కూడ్ 34.63 లక్లక్
పెయంచారు. అయంటే, 2015కలాలో సామరథిష్యం ఏకయంగా
85.5శాతయంపెరిగయంది.

l       2014లోదేశయంలో70లక్లమయందిశక్ణ,
సరిటోఫికెటలోపయందినయవజనులు ఉనా్నరు. ఇప్డు
ప్రతి ఏడ్దదాదాప్క్టి మయందియువత  సకాల్
భారత్ పథకయంలో చేరుతూ ఉనా్నరు. గత ఐదేళలో
కాలయంలోనేఐద్క్టలోమయందికిపైగాయువతఇలా
శక్ణపయందారు.

ఐదేళలోలోఇవీమైలుర్ళ్లో...

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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 అయిత్, పి.ఎయం.కె.కె.లో క్టటో మిషన్ ఆపరేటర్ 
గా అతను చేరడయం కావడయం అతని నైప్ణా్లను ఎయంతగాన్ 
పెయంపయందియంచియంది. అతనిలో ఆత్మవిశావాసయం కూడ్ పెరిగయంది. 
శారీరకయంగా తనక్న్న పరిమితులను అధిగమియంచేలా అతనికి 
శక్క్లు తగన తరీఫూద్ ఇచాచారు. ఈ రోజున “ఫ్యంటియర్ 
ప్రొటెకిటోవ్ వేర్ ప్రైవేట్ లమిటెడ్” అనే సయంసథిలో అతను 
పనిచేసు్తనా్నడు. మయంచి జీతయం కూడ్ సయంపాదియంచుక్యంటూ 
ఉనా్నడు. కేరళ ర్ష్ట్రయం, కనూ్నర్ జిలాలోక్ చెయందిన అజేశ్, ఢిలీలోకి 
చెయందిన ప్రియాయంక కూడ్ ఇలాయంటి విజయాలే సాధియంచారు.

 తమ కలలను సాకారయం చేసుక్వడయంలో వారికి సకాల్ 

భారత్ పథకయం ఎయంతో దోహదపడియంది. యువతక్ ఆత్మవిశావాసయం 

కలగయంచి, వారిని ఆరిథికయంగా సవాతయంత్రులను చేయడమే సకాల్ 

భారత్ పథకయం ఉదే్దశయం. లక్లాది మయంది తమ జీవన్పాధిని 

సముపారిజియంచుక్నేయంద్క్ వీలుగా ఈ కార్క్రమయం దోహదయం 

చేసయంది. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ పథకయం అమలును 

వేగవయంతయం చేయడ్నికి కూడ్ ఈ పథకయం దోహదపడుతోయంది.

కౌశలాచార్ అవారుడాల 
ప్రదాన కార్క్రమయంలో 
ప్రధానమయంత్రి చేసన 
పూరి్త ప్రసయంగయంక్సయం 
క్్.ఆర్. క్డ్ ను సాకాన్ 

చేయయండి.

n గత ఐదేళలోలో దాదాప్ 5,00 మయంది కొత్త 
పారిశ్రామిక శక్ణా సయంసథిలను (ఐ.టి.ఐ.లను) 
ఏర్పుట చేశారు. వాటిలో క్టిమయందికి పైగా 
యువత శక్ణ పయంద్తూ ఉనా్నరు.

 
n 723 ప్రధాన మయంత్రి నైప్ణ్ కేయంద్రాలతోపాటగా, 

33 జాతీయ శక్ణా సయంసథిలను ప్రారయంభియంచారు. 
ఈ పథకయంలో మైక్రోసాఫ్టో, ఐ.బి.ఎయం., అడోబ్, నాస్ 
కామ్ వయంటి సయంసథిలక్ ప్రమేయయం కలపుయంచారు.

n అయంతర్జితీయ నైప్ణ్ పోటీలోలో భారతదేశయం 
పాల్్నేలా తగన చర్లు తీసుక్నా్నరు. 
నైప్ణ్యం సాధియంచిన ఉదో్గారుథిలు శాశవాత 
ఉదో్గయం పయందేలా తగన సహాయయం 
అయందియంచేయంద్క్ ఆత్మ నిర్భర్ సకాల్డా ఎయంపాలోయీ, 
ఎయంపాలోయర్ మా్పియంగ్ (ఎ.ఎస్.ఇ.ఇ.ఎయం.) పేరిట 
ఒక పోరటోల్ ను ఏర్పుట చేశారు.

n  2019లో జరిగన ప్రపయంచ నైప్ణా్ల పోటీలో 
భారతదేశయం 13వ సాథినానికి ఎదిగయంది. 2017లో 
జరిగన పోటీలో భారత్ 29వ సాథినయంలోనే 
ఉయండేది.

n  కౌశలాచార్
అవారుడా: :నైప్ణా్భివృది్ధ
మయంత్రితవాశాఖప్రతిఏడ్ద,..
కౌశలాచార్సమాదార్
పేరిటఅవారుడాలుప్రదానయం
చేసు్తయంది.  

n   ఈఏడ్దినైప్ణా్భివృది్ధలో
శక్ణఅయందియంచిన92మయంది
శక్క్లను5విభిన్నకేటగరీల
కియందసతకారియంచారు.

n    ఔతా్సహకవృతి్తశక్ణ
కేటగరీకియందముగు్రు
శక్క్లక్అవారుడాలు
ప్రదానయంచేశారు.జనశక్ణ్
సయంసాథిన్కియంద15మయందికి
ప్రసాకార్లుఅయందియంచారు.
సవాలపుకాలకశక్ణాకేటగరీ
కియంద14మయందిట్రెయినరలోక్,
దర్ఘకాలకశక్ణాకేటగరీ
కియంద44మయందికి,వారితో
పాట15మయందికార్పురేటలోక్
అవారుడాలుప్రదానయంచేశారు.

ఐదేళలోసకాల్భారత్

‘యువతతమనైప్ణా్లక్కొత్తరూప్నుసయంతరియంప
జేసుక్నిభారతీయసావావలయంబనశకి్తగాపరివర్తనచెయందాల’

కౌశలాచార్సమాదార్2020
(కౌశలాచార్అవారుడాలప్రదానయం)
సయందర్భయంగాప్రధానమయంత్రినరేయంద్ర
మోదఇచిచానప్రబోధయందావార్
నైప్ణా్భివృది్ధప్రాముఖ్త
ఎయంతోమనక్అరథిమవుతుయంది.ఆ
సయందర్భయంగాప్రధానిమాటాలోడుతూ,
“ప్రపయంచయంలోడిమాయండుక్దటైన
శ్రమశకి్తనిసృషటోయంచడమేప్రభ్తవా
నైప్ణా్భృది్ధఅజెయండ్.దని్న
సాకారయంచేసుక్నేయంద్క్గాను,
బలమైననైప్ణా్భివృది్ధవ్వసథి
ఏర్పుటక్దోహదపడేలాపలు
చర్లుతీసక్నా్నయం.”అనిఅనా్నరు.
,“ఆత్మనిర్భర్భారత్పథకయంకియంద
యావదే్దశయంకలసకటటోగాఒకకాటైయంది.
మారుతున్నకాలయంలోమనుగడ
సాగసు్తనా్నయంకాబటిటోమారుపునక్
తగనటటోగాప్రతిభారతీయుడ్
సావావలయంబనసాధియంచేయంద్క్కూడ్
ఇదేతగనతరుణయం.”అనినరేయంద్ర
మోదఉదో్బధియంచారు.

ఐద్కేటగరీలోలో92మయందికినైప్ణ్అవారుడాలు

క్విడ్ సయంక్షోభయంలో వరయం
n  జాతీయ ప్రయోజనాల క్సయం ఈ శక్ణా 
సయంసథిలు, ఐ.టి.ఐ.లు ఎన్్న సేవలయందియంచాయి.  కరోనా 
సయంక్షోభ సమయయంలో ఆటమేటిక్ శానిటైజియంగ్ మెషీనలో 
రూపకలపున, వాటి తయారీ, ఫేస్ మాసుకాలు, పి.పి.ఇ. 
కిటలో తయారీ, డ్కటోరలోక్ సాయపడే రోబోల తయారీ 
వయంటి పనులను ఇవి నిరవారి్తయంచాయి.
n  ఆరోగ్ మయంత్రితవా శాఖ అయందియంచిన 
క్రియాశీలకమైన సహకారయంతో లక్ష 75వేల మయంది 
ఆరోగ్ రయంగ నిప్ణులతో ఒక డ్టా బేస్ ను ఏర్పుట 
చేశారు. 

भारत की कहानी- పతాకపథకయం
సకాల్భారత్

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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ప్రారయంభ దశ పథకయం ఉదే్దశాలు
4 ఇయంటర్్నట్ సేవలను 
అయందియంచేయంద్క్ 
ప్రతి గ్రామానికి ఒకటి 
చొప్పున వైఫై హాట్ 
సాపుట్.ను, కామన్ 
సరీవాస్ సెయంటర్.ను 
ఏర్పుట చేసా్తరు.

4 ఎయంపిక చేసన ప్రభ్తవా 
సయంసథిలక్ ఒక వైఫైని, 
ఒక ఫైబర్ ట ది 
హోమ్ (ఎఫ్.టి.టి.
హెచ్.) కనక్న్.ను 
ఉచితయంగా అయందిసా్తరు.

ప్రతిగ్రామానికిచేరనున్న
ఆపిటోకల్ఫైబర్

దేశయంలోని మారు మూల గ్రామానికి 
సైతయం కూడ్ ఆపిటోకల్ ఫైబర్ ఇయంటర్్నట్ 
సద్పాయయం కలపుయంచేయంద్క్ ప్రభ్తవాయం 
పనులను ప్రారయంభియంచియంది

దేశయంలో ఇయంటర్్నట్ సద్పాయయం లేక్యండ్ మిగలపోయిన 
గ్రామాలను కూడ్ వెయి్ రోజులోలో ఆపిటోకల్ ఫైబర్ 

ఇయంటర్్నట్ తో అనుసయంధానయం చేసా్తమని ప్రధానమయంత్రి 
నరేయంద్ర మోద ప్రకటియంచారు. ఈ ఏడ్ది సావాయంత్ దిన్త్సవయం 
సయందర్భయంగా ఢిలీలోలోని ఎర్రక్ట బురుజు నుయంచి ప్రసయంగస్్త 
ప్రధానమయంత్రి ఈ ప్రకటన చేశారు. ఆయన ఈ ప్రకటన 
చేసన 36 రోజులోలోనే ఆయన వ్వహార శైలకి తగనటటోగా 
మెరుప్ వేగయంతో పనులు కూడ్ మొదలయా్యి. హర్ గావ్ 
మే ఆపిటోకల్ ఫైబర్ దావార్ ఇయంటర్్నట్ సువిధా పేరిట,  ప్రతి 
గ్రామయంలో ఆపిటోకల్ ఫైబర్ దావార్ ఇయంటర్్నట్ సౌకర్యం కలపుయంచే 
పనులు 2020, సెపెటోయంబరు 21న మొదలయా్యి

. అపిటోకల్ ఫైబర్ ఇయంటర్్నట్ సౌకర్యం అయంతక్ ముయంద్ 
కేవలయం 5డజనలో పయంచాయతీలకే పరిమితమైయంది. అయిత్, 
గత ఐదేళలోలో ఒకటిన్నర లక్ల పయంచాయతీలక్  ఇది 
అయంద్బాటలోకి వచిచాయంది. ర్బోయే వెయి్ రోజులోలో 6లక్ల 
గ్రామాలకూ ఆపిటోకల్ ఫైబర్ నట్ కనక్నులో అయంద్బాటలోకి 
త్వాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభ్తవాయం పనిచేస్తయంది. “తవారలోనే 
మన గ్రామాలు కూడ్ నగర్లాలోగానే ఆన్ లైన్ మార్కాట్ 
క్ అనుసయంధానయం కాబోతునా్నయి. దేశయంలోని ప్రతి 
ఊరూ, ప్రతి ఇల్లో హైసీపుడ్ ఇయంటర్్నట్ సద్పాయయంతో 
అనుసయంధానమైపోతుయంది.”

అని ప్రధాన మయంత్రి అనా్నరు. డిజిటల్ లావాదేవీల ప్రక్రియలో 
ప్రపయంచయంలోని అగ్రగామి దేశాల సరసన భారతదేశయం కూడ్ 
ఉయందన్న వాస్తవాని్న గమనిసే్త, మనక్ హైసీపుడ్ ఇయంటర్్నట్ 
ఆవశ్కత ఎయంతో అరథిమైపోతుయంది. గత ఆగసుటోలోనే 
దాదాప్ 3లక్ల క్టలో రూపాయల మేర యు.పి.ఐ. డిజిటల్ 
లావాదేవీలు జరిగాయి. అయినా, గ్రామాలక్ మయంచి నాణ్త 
కలగన, హైసీపుడ్ ఇయంటర్ నట్ సద్పాయయం చాలా అవసరయం.

4 అని్న గ్రామాలను డిజిటల్ గ్రామాలుగా 
మారచాడయం

4 గ్రామాలక్ డిజిటల్ పరిజాఞాన 
సాధికారత కలపుయంచడయం...డిజిటల్ 
పరిజాఞాన సాధికారతను వా్పి్త 
చేయడయం, డిజిటల్ పరిజాఞాన లోటను 
భరీ్త చేస, అని్న గ్రామాలక్ డిజిటల్ 
సేవలు అయందియంచడయం.

4 సమి్మళిత  సామాజిక, ఆరిథిక అభివృది్ధని 
ప్రోత్సహయంచడయం.

4 పథకాని్న పూరి్తగా అమలు చేసన 
తర్వాత, పథకయం సామాజిక ఆరిథిక 
ప్రభావయంపై మధియంప్ నిరవాహయంచడయం

పథకయం ప్రయోజనాలు
4 ఈ-ఎడు్కేషన్, ఈ-వ్వసాయయం, టెల మెడిసన్, టెలీ-లా తోపాటగా 
ఇతర సామాజిక భద్రతా కార్క్రమాలను అమలు చేయడ్నికి ఈ పథకయం 
దోహదపడుతుయంది. 

4 ఒక మౌస్ కిలోక్ తో పౌరులయందరికీ డిజిటల్ సద్పాయాలనీ్న అయంద్బాటలో 
ఉయంటాయి.  

4 విత్తనాల నిలవా పరిసథితి, వాతావరణ స్చన వయంటి అయంశాలపై రైతులక్ 
అవసరమైన సమాచారయం అయంద్బాటలో ఉయంటయంది. దేశవా్ప్తయంగా కల 
మార్కాట్ సద్పాయయం కూడ్ రైతులక్ అయంద్బాటలోకి వసు్తయంది.

4రైతులు ప్రపయంచయంలో ఎకకాడైనా తమ ఉతపుతి్తని విక్రయియంచేయంద్క్ ఈ 
సద్పాయయం వీలు కలగసు్తయంది.

గ్రామీణ ఇయంటర్్నట్ అనుసయంధానయం

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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समाचार-सार
ఫిట్ఇయండియా

సెపుషల్ రిపోర్టో..

ఫిట్ఇయండియా

ఉద్మానికి 
ఏడ్ది

ఆరోగ్వయంతమైన ప్రజలు, ఆరోగ్యంతో కూడిన 
క్టయంబాలు, ఆరోగ్కర సమాజయం,.. నవభారతావనికి, 

ఉత్తమ భారతావనికి ఇవే మార్్లు
– ప్రధాన మయంత్రి నరేయంద్ర మోద

జీవితయంలో ఆరోగ్ ప్రాముఖ్తపై ప్రజలక్ అవగాహన కలపుయంచేయంద్క్ ఫిట్ఇయండియా  పేరిట ఉద్మాని్న ప్రధాన 
మయంత్రి నరేయంద్ర మోద గత ఏడ్ది ప్రారయంభియంచారు. శారీరక ఆరోగ్యం మెరుగుపరుచుక్వడయం ఒక సవాలుగా 
తీసుక్వాలని ఈ సయందర్భయంగా ప్రధాని ప్రజలక్ ఉదో్బధియంచారు. 2014లో ప్రధానమయంత్రిగా పదవీ బాధ్తలు 

సీవాకరియంచిన నాటినుయంచి ప్రధాని నిరివార్మయంగా తన బాధ్తలు నిరవారి్తసు్తనా్నరు. ‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్టో భారత్’ కలను 
సాకారయం చేసుక్నేయంద్క్ ఫిట్ నస్ ఎయంత అవసరమో ఆయన తెలుసుక్నా్నరు.

శారీరక, మానసక ఆరోగ్యం ఎయంత ప్రధానమో క్విడ్-
19 వైరస్ మహమా్మరి కూడ్ తెలయజెపిపుయంది. శారీరకయంగా 
ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారికి వా్ధి నిరోధక శకి్త బలయంగా 
ఉయంటయందని, అలాయంటి వారికి క్విడ్- వైరస్ సకే అవకాశాలు 
చాలా తక్కావని, సకినా వారు వేగయంగా క్లుక్యంటారని 
ప్రపయంచవా్ప్తయంగా  వైద్్లు చెబుతునా్నరు

ఫిట్ భారత్ ఉద్మయం ప్రారయంబియంచి ఏడ్ది అవుతున్న సయందర్భయంగా, 
‘వయసు్సక్ తగన ఫిట్ నస్ నిబయంధనావళి’ని ప్రారయంభియంచారు.  
ప్రజలు ఆరోగ్యంగా, ఫిట్.గా ఉయండ్లన్న అయంశానికి  రోజూ 30 
నిమిషాలు కేటాయియంచాలని ఈ సయందర్భయంగా ప్రధాని  సయందేశయం 

ఇచాచారు. "శారీరకయంగా ఆరోగ్యంగా ఉయండటయం కొయంతమయంది 
అనుక్న్నటటోగా అయంత కషటోమేమీ కాద్. కొని్న నిబయంధనలు 
పాటిస్్త, కొయంత కషటోపడిత్ చాలు మనయం ఆరోగ్యంగా ఉయండవచుచా." 
అని అనా్నరు. 

ఫిట్ఇయండియా ఆవశ్కత ఏమిట ఇపపుటికే రుజువైయందని, కరోనా 
కాలయంలో కూడ్ ఇది తన ప్రభావాని్న చూపియందని అనా్నరు. 
యోగాసనాలు, కసరతు్తలు, నడక, పరుగు, ఈతకొటటోడయం, 
ఆరోగ్కరమైన ఆహారప్ అలవాటలో, ఆరోగ్వయంతమైన జీవనశైల 
ప్రజల సహజ చైతన్యంలో భాగయంగా మారుతునా్నయనా్నరు.        
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New India Samachar 15

శారీరక ఆరోగా్ని్న కాపాడుక్నేయంద్క్ ప్రతి రోజూ 30 
నిమిషాలు యోగా చేయడయం, బా్డి్మయంటన్, టెని్నస్, ఫుట్ బాల్, 
కబాడీ ఆడటయం లేదా కర్టే ఏదో ఒకటి  చేయవచచాని ప్రధాని 
అనా్నరు. .

ఫిట్ నస్ ఎయంద్క్ ముఖ్యం..?

2019 ఆగసుటో 29న ఫిట్ఇయండియా ఉద్మాని్న ప్రధాని నరేయంద్ర 
మోద ప్రారయంభియంచారు. ఫిట్ నస్ ఉద్మ ఆవశ్తకను గురియంచి 
ఆయన వివరియంచారు. జీవనశైల ఆధారయంగా సయంక్రమియంచే  
మధుమేహయం, రక్తప్ పోట వయంటివి దేశయంలో పెరిగపోతునా్నయని 
అనా్నరు. “క్టయంబయంలోని 12-15 ఏళలో చినా్నరికి కూడ్ 
మధుమేహయం సకినటటో కొని్న సారులో తెలుసుక్యంటనా్నయం.

ఫిట్ గా ఉయండటానికి ప్రత్్క ఆహారయం, క్రమయం తపపుని 
యోగా..
ఆరోగ్యంగా ఉయండటానికి ప్రధానమయంత్రి మయంతమేమిట మనక్ 
సపుషటోయంగా తెలుస్్తనే ఉయంది. ఉదయయం ప్రకృతిలో గడపటయం, 
యోగాభా్సయం చేయడయం ఆయన రోజూ చేసే పనులు. ఫిట్ నస్ 
క్సయం ఆయన ప్రత్్క ఆహారయం అయంద్బాటలో ఉయంచుక్యంటారు. 
తన ఫిట్ నస్ పై వీడియోలను కూడ్ ఆయన దేశ ప్రజలతో 
పయంచుక్నా్నరు. ఎయంపిక చేసుక్న్న ఫలానా పదార్థిలు మాతమే 
తినాలన్నది ప్రధాని ఆహార ప్రణాళిక కాద్. కానీ, ఎవరైనా తనక్ 
నచిచాన ర్యండు నిరీ్ణత సమయాలోలో మాతమే ఆహారయం తీసుక్వాలన్నది 
ఆయన ప్రణాళిక. ఉదాహరణక్ ఉదయయం 7గయంటలక్ ఆహారయం 
తీసుక్యంటే తిరిగ ర్త్రి 7గయంటలక్ మాతమే తినాల.  ఏ భోజనమైనా 
మరీ సుదర్ఘకాలయం కాక్యండ్ 55 నిమిషాల లోప్నే ముగయంచడయం 
అవసరయం. ఇదే ఆహార ప్రణాళికను ప్రధాని చాలా కాలయంగా 
అనుసరిస్్త వసు్తనా్నరు. కనీసయం 100మయంది పారలోమెయంట సభ్్లు, 
అధికారులు వారి క్టయంబ సభ్్లు ఇదే ఆహార ప్రణాళికను 
పాటిసు్తనా్నరు. ఈ  పద్ధతివలలో చాలా మయంది పారలోమెయంట సభ్్లు 
తమ బరువును తగ్యంచుక్గలగారు. 2019 లోక్ సభ ఎని్నకలక్ 
ముయంద్ కూడ్ ప్రధాని ఇదే ప్రణాళికను పాటియంచారు. ఈ పద్ధతిలో 
తనక్ ప్రయోజనాలు కనిపియంచిన తర్వాత ఇలాగే ఫిట్ గా 
కొనసాగవలసయందిగా ఇతర ఎయం.పి.లక్ కూడ్ ప్రధాని స్చియంచారు. 
ఇయంద్క్సయం 2020 సవయంత్సరయంలో బడటోట్ సమావేశాలక్ ముయంద్ 
ఒక ఆరోగ్ శబిర్ని్న నిరవాహయంచారు. దాదాప్ 100 మయంది ఎయం.పి.
లు ఇయంద్లో పాల్్నా్నరు. భద్రతా సబ్బయందికి, వారి క్టయంబాల 
క్సయం కూడ్ శబిరయం నిరవాహయంచగా, దాదాప్ మూడు వేల మయంది 
పాలుపయంచుక్నా్నరు. 

ప్రధాన మయంత్రి రోజూ చేసేవి 
గత నలతో 70వ ఏట ప్రవేశయంచిన ప్రధానమయంత్రి 
రోజూ 18 గయంటలపాట నిరివార్మయంగా పని చేస్్త 
ఉయంటారు. ఆయన రోజుక్ నాలుగైద్ గయంటలు మాతమే 
నిద్రపోతారు. ఇయంత తీరిక లేక్డ్ పనిచేసనపపుటికీ 
ప్రధానమయంత్రి ర్త్రిపూట ఎయంత చురుక్గా, శకి్తవయంతయంగా 
ఉయంటారో ఉదయయం కూడ్ అయంత్ శకి్తతో ఉయంటారు. 
ఆయనలోని ఈ లక్ణాని్న తన ప్రత్రుథిలు కూడ్ 
అభినయందిసా్తరు. ఉదయయం దాదాప్ ఐదియంటికి ప్రధాని 
నిద్రనుయంచి మేల్కాయంటారు. కాలకృతా్ల అనయంతరయం 45 
నిమిషాలసేప్ యోగా, ప్రాణాయామయం చేసా్తరు.

ప్రధాన మయంత్రి తినటానికి 
ఇషటోపడేవి..

అలాపుహారయంతో పాట అలలోయం, తక్కావ 
మోతాద్ చకెకారతో చేసన త్నీటిని ఆయన 
సేవిసా్తరు. ఆయనక్ చాలా ఇషటోమైన ఆహార 
పదార్థిలోలో కిచిడీ ఒకటి. వీటితో పాట, భఖ్రి, 
ఖయండీవా, ధోకాలో వయంటి గుజర్తీ వయంటకాలను 
కూడ్ ఆయన ఇషటోపడతారు. ఇడీలో సాయంబార్, 
దోశ, పోహ కూడ్ ఆయనక్ ఇషటోమే. 
మధా్హ్న భోజనయంలో సవాలపుయంగా గుజర్తీ 
వయంటకాలను లేదా దక్షిణాది వయంటకాలను 
ఇషటోపడతారు. ర్త్రి భోజనానికి దాల్ రోటీ 
లేదా కిచిడీ, దాల్ సాగ్ తీసుక్యంటారు. 

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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 మీ పరిసర్లోలోనే చాలా మయంది పలు రకాల వా్ధులతో 
బాధపడటయం మీక్ కనిపిసు్తయంది. 50 లేదా 60 ఏళ్ళ 
వయసు్సలో గుయండపోట ముప్పు ఎక్కావని గతయంలో 
వినా్నయం. అయిత్, ఈ రోజున 30-40 సయంవత్సర్ల వాళ్లో, 
కొడుక్లు, కూతుళ్లో కూడ్ గుయండపోటతో ప్రాణాలు 
క్లోపువడయం మనయం అప్పుడప్పుడు వియంటనా్నయం.  పరిసథితి 
నిజయంగా చాలా ఆయందోళకరయం. అయిత్, మనక్ ఆశాకిరణయం 
కూడ్ కనిపిస్తయంది. ఇలా, ఈ వా్ధుల మధ్లో నేను 
ఆశాకిరణయం గురియంచి ఎలా మాటాలోడుతునా్ననని మీక్ 
ఆశచార్యం కలగవచుచా. నేను సహజయంగా సానుకూల ధోరణి, 
ఆశావహ దృకపుథయంతో ఉయంటాను.  అయంద్వలలోనే నాక్ 
కొని్న మయంచి విషయాలు కూడ్ కనిపిసా్తయి.” అని 
ప్రధానమయంత్రి అనా్నరు.  "మనయం క్రమయం తపపుక్యండ్ 
శరీర్నికి శ్రమ ఇస్్త తగన కసరతు్తలు చేసే్త మన 
శరీరయం కూడ్ బలయంగా, ఫిట్.గా ఉయంటయంది.  అవును..
మనక్ మనమే సృషటోకర్తలయం. అన్న భావన మనలో 
మొలకెతు్తతుయంది. ఆత్మవిశావాసయం పెరుగుతుయంది. ఇదే 
ఆత్మవిశావాసయం ఒక వ్కి్త తన జీవితయంలో, వివిధ రయంగాలోలో 
కూడ్ విజయయం సాధియంచడ్నికి దోహదపడుతుయంది." 
అని మోద అనా్నరు.

క్రీడ్కారులతో, ఫిట్ నస్ నిప్ణులతో 
ప్రధాని భేటీ

ఫిట్ నస్ భారత్ ఉద్మయం తొల వారిషిక్త్సవయం 
సయందర్భయంగా ప్రధాన మయంత్రి మోద ఏడుగురు క్రీడ్కారులతో, 
ఫిట్ నస్ నిప్ణులతో ఇతరులతో మాటాలోడ్రు.  –పార్ 
ఒలయంపిక్ క్రీడల జావెలన్ త్రో సవార్ణపత విజేత దేవేయంద్ర 
ఝజారియా, జము్మ కాశీ్మర్ క్ చెయందిన ఫుట్ బాల్ గోల్ 
కీపర్ అఫా్సన్ అషఖ్, సనీ నటడు, మోడల్ మిలయంద్ 
సమన్, పోషకాహార నిప్ణుర్లు రజుతా దివేకర్, 
సావామి శవధా్నయం సరసవాతి, క్రికెటర్ విర్ట్ క్హ్లో, 
విదా్వేత్త ముక్ల్ కనికటోర్ తదితరులతో ప్రధాన మయంత్రి 
ముచచాటియంచారు. ఈ సయందర్భయంగా ప్రధాని మాటాలోడుతూ 
'ఫిట్ ఇయండియా ఉద్మయం' నిజానికి 'హట్ భారత్ 
ఉద్మయం'గా మారియందనా్నరు. సావామి వివేకానయంద 
మాటలను ప్రధాని ఉదహరిస్్త, "బలమే జీవితయం, 
బలహ్నత అయంటే మరణమే. విస్తరియంచడమే జీవితయం.. 
క్యంచియంచుక్ని పోవడయం అయంటే మరణమే" అనా్నరు.

4  ఆరోగ్యంగా, ఫిట్ గా ఎలా ఉయండ్లన్న మెలక్వలు 
నేరుచాక్నేయంద్క్ గత ఏడ్ది కాలయంలో కనీసయం క్టి మయంది 
ప్రజలు ఫిట్ఇయండియా వెబ్ సైట్ (www.fitindia.gov.in) ను 
సయంప్రదియంచారు. 

4  2.5 లక్ల పాఠశాలలు తమ పేరులో రిజిసటోర్ 
చేయియంచుక్నా్నయి. 1.67 లక్ల స్కాళలోక్ ఫిట్ భారత్ 
సరిటోఫికెట్ మయంజూరైయంది. 

4  రోజూ కనీసయం ఒక పిరియడ్ ను ఫిట్ నస్ క్, క్రీడలక్ 
కేటాయిసా్తమయంటూ పాఠశాలలు హామీ ఇచాచాయి.

4  ఆరోగ్యంగా కొనసాగడ్నికి, పరిసర్లను పరిశుభ్యంగా 
ఉయంచడ్నికి పాలోగయంగ్ మాతమే సరైన కసరతు్త. జాగయంగ్ చేస్్తనే 
దారివెయంట ఉన్న చెతా్త చెదార్ని్న ఏరివేస్్త వెళలోడ్నే్న పాలోగయంగ్ 
అయంటారు.  

4  ఫిట్ భారత్ ఫ్రీడమ్ రన్ పేరిట నిరవాహయంచిన కార్క్రమయం 
దాదాప్ 3 క్టలో మయందికి చేరియంది.

4  ఫిట్ఇయండియా వీక్ కార్క్రమయంలో 15 వేలక్ పైగా 
పాఠశాలలు పాల్్నా్నయి.

4  ఫిట్ఇయండియా సైక్లోథాన్ సయందర్భయంగా 16వేల ప్రదేశాలోలో 
కనీసయం 35 లక్ల మయంది పాల్్నా్నరు. 

4  మహళల క్సయం నిరవాహయంచిన ఫిట్ఇయండియా మార్చా లో 
మహళల ఆరోగ్యం పైనే దృషటోని కేయంద్రీకరియంచారు. 

 కరోనా వైరస్ నియయంతణక్ ఫిట్ఇయండియా
4  కరోనా వైరస్ క్ వ్తిరేకయంగా జరిగే పోర్టయంలో ఫిట్

ఇయండియా ఉద్మయం పలు కార్క్రమాలు చేపటిటోయంది.
4  లాక్ డౌన్ సమయయంలో నిరవాహయంచిన ప్రచారోద్మయంలో 

లక్లాది క్టయంబాలు పాలుపయంచుక్నా్నయి. ఫిట్ఇయండియా 
తమ జీవితయంగా భాగయంగా చేసుక్నా్నయి. 

4  ‘ఏక్ భారత్, శ్రేషఠ్ భారత్’ (ఒకే భారత్, గొపపు భారత్) 
నినాదయం కియంద కొని్న సాథినిక క్రీడలను స్చియంచారు. దాదాప పది 
లక్ల మయంది నాటిని చూశారు. దేశయంలోని సయంప్రదాయ క్రీడలపై 
ఇది ప్రజలక్ అవగాహన కలగయంచియంది. 

4  ఫిట్ నస్ టాక్ కార్క్రమయంలో 3.5 లక్ల మయందికి పైగా జనయం 
పాల్్నా్నరు. ఇయంద్లో క్రీడ్కారులు కూడ్ తమ అనుభవాలను 
పయంచుక్నా్నరు.

4  వివిధ వయసు్సల వారికి విడివిడిగా నియమావళిని 
తయారు చేశారు. ఉదాహరణక్ 5 నుయంచి 18 ఏళలో వారికి, 18 
నుయంచి 65 సయంత్సర్ల వారికి, 65 ఏళలోక్ పైబడిన వారికి ఇలా 
విడివిడిగా ప్రొటకాల్ రూపయందియంచారు. 

ఫిట్ఇయండియా ఉద్మయంలో ఏడ్ది పయనయం
55 వేల చోటలో జరిగన ప్రారయంభోత్సవ కార్క్రమాలోలో30 లక్ల 

మయందికి పైగా పాల్్నా్నరు.

సెపుషల్ రిపోర్టో..
ఫిట్ఇయండియా

ఫిట్ఇయండియా పై ప్రధానమయంత్రి పూరి్త ప్రసయంగయం క్సయం 
క్్.ఆర్. క్డ్ ను సాకాన్ చేయయండి.

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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పారలోమెయంట్ సమావేశాలు

క్విడ్-19 సమయయంలో
రికారుడా సయంఖ్లో బిలులోలు
ఆమోదియంచిన పారలోమెయంట్

n 2020 సెపెటోయంబర్ 14 నుయంచి 23 వరక్ 10 రోజులపాట 10 
సమావేశాలు

n లోక్ సభ పని సామరథిష్యం 167 శాతయం కాగా, ర్జ్సభ పని 
సామరథిష్యం 100.47 శాతయంగా నమోదైయంది. 

n  సమావేశాల సమయయంలో 22 బిలులోలు (16 లోక్ సభలోను, 6 
ర్జ్సభలోను) ప్రవేశపెటాటోరు. 

n పారలోమెయంట్ ఉభయసభల్ 27 బిలులోలు ఆమోదియంచగా సగటన 
రోజుక్ 2.7 బిలులోలు ఆమోదయం పయందటమన్నది ఒక రికారుడా

n ఈ వర్షికాల సమావేశాలలో 11 ఆరిడానను్సల సాథినయంలో 
పారలోమెయంట్ చటాటోలు చేసయంది.  

పారలోమెయంట్ వర్షికాల సమావేశాలలో లోక్ సభ, 
ర్జ్ సభ పని సామరథిష్యం 100 శాతానికి పైగా 
ఉయంది.  రికారుడా సయంఖ్లో బిలులోలు ఆమోదయం 

పయందటయంతో మొత్తయం 11 ఆరిడానను్సల సాథినయంలో 
పారలోమెయంట్ చటాటోలు అమలులోకి వచాచాయి.

అభివృది్ధ దిశను గాడిలో పెటటోడ్నికి చేసు్తన్న కృషలో 
భాగయంగా ప్రభ్తవాయం సెపెటోయంబర్ 14న పారలోమెయంట్ 

వర్షికాల సమావేశాలు ఏర్పుటచేస ఎలాయంటి విర్మమూ 
లేక్యండ్ సెపెటోయంబర్ 23న ముగయంచియంది. దేశయం కరోనా 
సయంక్షోభయంలో కొటటోమిటాటోడుతున్నపపుటికీ ఈ సమావేశాలు 
ఫలవయంతమైనటటో రుజువైయంది. ఈ పది రోజులలో పారలోమెయంట 27 
బిలులోలక్ ఆమోదముద్ర వేయగా సగటన రోజుక్ 2.7 బిలులోలను 
ఆమోదియంచినటటోయియంది.  ప్రభ్తవాయం ఆమోదియంచిన బిలులోలలో 
రైతులు, కారి్మక్లు, విద్, ఆరోగ్యం సహా అనేక అయంశాలక్ 
సయంబయంధియంచినవి ఉనా్నయి. ఇవనీ్న ప్రభ్తవాయం ప్రతిపాదియంచిన 
‘ఆత్మ నిర్భర్ భారత్’ ను బలోపేతయం చేసేవే. ర్జా్యంగ పరయంగా 
85వ అధికరణయం పేర్కాన్న అవసర్ల దృషాటోష్, చటటోపరమైన 
కార్కలాపాల నిరవాహణ అనివార్త దృషాటోష్ కరోనా సయంక్షోభ 
సమయయంలోనూ సమావేశాలు నిరవాహయంచవలస వచిచాయందని 
పారలోమెయంటరీ వ్వహార్ల శాఖ్ మయంత్రి ప్రహాలోద్ జోషీ 
చెపాపురు.  హోయం మయంత్రితవాశాఖ, ఆరోగ్ మయంత్రితవాశాఖ జారీ 
చేసన మార్దరశికాలక్ అనుగుణయంగా నిబయంధనల్ పాటిస్్త, 
కటటోదిటటోమైన ఏర్పుటలో మధ్ సమావేశాలు నిరవాహయంచామనా్నరు.

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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కలలు కనే 
సాహసయం చెయి్!

ముఖచిత కథనయం
ఉడ్న్ పథకయం

దేశ సామాన్ పౌరుల విమానయానయం

ప్రాయంతీయ విమానాశ్రయాలను అనుసయంధానయం చేసే ఉడ్న్ పథకయం
చిన్న, మధ్ తరహా నగర్లలో 48 లక్ల మయందికి పైగా

విమానయానయం చేయటానికి దోహదపడియంది.



నిర్మలమైన వినీలాకాశయంలో విమానయం ఎగురుతున్న ప్రతిసారీ తలపైకెతి్త చూసే ఒక మామూలు 
మనిషకి ఇది కచిచాతయంగా కల నిజయం కావటమే.  మానవుడు తయారు చేసన ఈ లోహ విహయంగయం 
ర్త్రిపూట ప్రయాణిసు్తన్నప్పుడు  దిగటానికి ముయంద్ దాని వెనుక భాగాన పైలట్ వేసే లైటలో మెరుప్ 
కూడ్ అయంత్ ఆశచార్యంతో చూసేటటో చేసు్తయంది.
ఈ మధ్ కాలయంలో విమానయంలో అడుగుపెటేటోదాకా చాలామయంది భారత ప్రజలక్  గగనతల 

ప్రయాణమన్నది  బహుశా ఒక ఊహా ప్రపయంచయంగానే మిగలపోయియంది.  బడజిట్ ఎయిర్ లైన్్స ర్కతో 
ఒక మోస్తరు కయంపెనీలలో పనిచేసే వృతి్తనిప్ణులు కూడ్ విమానాలోలో ప్రయాణియంచే సాహసయం 
చేయటయం మొదలైయంది. గతయంలో విమానయం దిగన వారిని పూలమాలలతో సతకారియంచేవారు, వారు ఏదో 
మహత్తర విజయయం సాధియంచినటటో.
ఇప్పుడిక  మామూలు దిగువ మధ్తరగతి క్టయంబాల వయంతు వచిచాయంది. సెలవులు గడపటానిక్, 

ఆఫీసు పనుల మీదన్, వా్పారయం అవసర్ల రీతా్న్, సుదూర ప్రాయంతాలోలో ఉయండిపోయిన 
బయంధువులను కలవటానిక్ విమానాల్క్కాతునా్నరు. గడిచిన మూడేళ్ళ కాలయంలో అయిత్,  కేయంద్ర 
ప్రభ్తవాయం ప్రారయంభియంచిన ఉడ్న్ (ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్- సామాన్ పౌరుణి్ణ విమానయానయం 
చేయనిదా్దయం) పథకయంతో సామాను్డు సయంబరయం చేసుక్యంటనా్నడు. 
ప్రధాని నరేయంద్ర మోద ఆశయంచిన విధయంగా “ఒక హవాయి చెప్పులేసుక్నే సామాను్డు సైతయం 

విమానయం ఎకకాగలగే” ఉడ్న్ పథకయం 2017 లో ర్కకాలు విప్పుక్యంది. 

సమయయం, డబు్బ ఆదా

రూ. 2,500 తనవి కాదనుక్యంటే సామాను్డు కూడ్ గయంట సేపటలో 500 కిలో మీటరలో దూరయం 
ప్రయాణియంచవచుచా. ఆ మాటకొసే్త అదే మొత్తయంతో హెలకాపటోర్ లో కూడ్ ప్రయాణియంచవచుచా. 
భారతీయులు ఈ ఉడ్న్ పథకాని్న కాస్త సీరియస్ గానే తీసుక్న్నటటో కనబడతారు. 2016 అక్టోబర్ 

లో పథకయం ప్రారయంభమైన నాటినుయంచే ప్రయాణాలు మొదలుపెటాటోరు. ఆరోజు నుయంచి ఇపపుటిదాకా 
ఉడ్న్ కియంద దాదాప్ 48 లక్లమయంది విమాన ప్రయాణయం చేశారు. ఇలాయంటి సమూలమైన మారుపుక్ 
దారితీసన ఉడ్న్ వలన పెద్ద ఎతు్తన విమాన ప్రయాణాలక్ గర్కి పెరగటయంతో పటటోణప్రాయంతాలోలో 
విమానాశ్రయాల మౌలక సద్పాయాలక్ కూడ్ ప్రాధాన్యం పెరిగయంది. గ్రామీణ ప్రాయంతాలక్ వెళ్్ళ 
వారికి కూడ్ వైమానిక అనుసయంధానయం అయంద్బాటలోకి వచిచాయంది.

ఇది గమనియంచయండి: సావాతయంత్యం వచిచానపపుటినుయంచి 2016 దాకా దేశయంలో  ప్రజల ప్రయాణానికి, 
సరక్ రవాణాక్ సుమారు 70 విమానాశ్రయాలునా్నయి.  కానీ మూడేళ్ళ కాలయంలోనే ఉడ్న్ పథకయం 
కియంద 281 రూటలో కలుప్క్యంటూ ఐద్ హెలపోరుటోలతో సహా 50 విమానాశ్రయాలు తోడయా్యి.  
ఉడ్న్ కియంద 766 రూటలో ఎయిర్ లైన్్స పరయం అయా్యి.  దనివలన ఏటా 10 క్టలో మయంది 
విమానయానయం చేయగలుగుతునా్నరు.
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ఉపాధి:  ఎగరే ప్రతి విమానమూ విమానయం లోపల, విమానాశ్రయయంలో, 
మరమ్మతులలో, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ నిరవాహణలో, ప్రయాణీక్ల సామగ్రి 
నిరవాహణ తదితర సౌకర్్ల కలపునలో కనీసయం 100 మయందికి ఉపాధి 
కలపుసు్తయంది. ఉడ్న్ కియంద లాభాలను గరిషఠ్యం చేసే ఉదే్దశ్యంతో 
పర్్టకరయంగాని్న ప్రోత్సహయంచటానికి 46 రూటలో గురి్తయంచారు. 
పేరుమోసన పర్్టక కేయంద్రాలను కలపే 23 రూటలో ఇపపుటికే 
వాడకయంలోకి వచాచాయి.

ఆరిథిక వ్వసథి:  వాయుమార్ అనుసయంధానయం విస్తరియంచటయం వలన భారత్ 
లో మరిని్న ప్రదేశాలు చౌకగా లభ్మయే్ మానవవనరులను వాడుక్నేలా  
విదేశీ, సవాదేశీ వా్పార్లను ఆకటటోక్గలుగుతాయి. అయంతర్జితీయ 
పౌరవిమానయాన సయంసథి అధ్యనయం ప్రకారయం వాయుమార్ అనుసయంధానయం 
వలన ఆరిథికపరయంగా 3.1 ర్టలో, ఉపాధి ఆరు ర్టలో పెరుగుతుయంది. 
ఉదాహరణక్ కిషన్ గఢ్ విమానాశ్రయాని్న ఢిలీలో, అహమ్మదాబాద్, ఇయండోర్, 
హైదర్బాద్ తో అనుసయంధానయం చేయటయం వలలో పాలర్తి వా్పార్నికి 
ఎయంతో లబి్ధ చేకూరియంది. ఈ ప్రాయంత వర్తక్ల వా్పార ఆదాయయం ఈ మధ్ 
కాలయంలో 3 ర్టలో పెరిగయంది.

పర్్టకయం:  పర్్టక కేయంద్రాలుగా పేరుమోసన బుది్ధస్టో సరూకాష్ట్, ఆగ్రా, 
జైపూర్, ఉదయ్ పూర్, వారణాస, ర్జమయండ్రి, గోవా, విదా్నగర, గౌచార్ 
తదితర ప్రదేశాలు ఇపపుటికే వాయుమార్యంలో అనుసయంధానమయా్యి. 
ఈశాన్ ర్షా్రాలోలోని పర్్టక ప్రదేశాలను అనుసయంధానయం చేస 
అయంద్బాటలోకి తీసుక్ర్వటానికి అగర్తలా-ఐజావాల్, షలాలోయంగ్-క్ల్ 
కతా, గువాహతి – పాకా్యంగ్, దిమాపూర్-ఇయంఫాల్ వాయుమార్్లను 
వాడుతునా్నరు. అహ్మదాబాద్ లో సబర్మతి ఒడుడాన, ఉత్తర్ఖయండ్ లో తెహ్రీ 
డ్మ్ దగ్ర, తెలయంగాణలో నాగారుజిన సాగర్ పకకాన విమానాశ్రయాల అభివృది్ధ 
చురుగా్ సాగుతోయంది. సర్్దర్ సరోవర్ ప్రాజెక్టో సమీపయంలో సమైక్తా స్ఫూరి్త 
చిహ్నయంగా చేపటిటోన సర్్దర్ వలలోభ్ భాయ్ పటేల్ విగ్రహాని్న సయందరిశియంచే 
యాత్రిక్ల క్సయం కూడ్ ఈ నలాఖరులోగా ఏర్పుటలో పూరి్తకావసు్తనా్నయి.

ఇయంకా ముయంద్ ముయంద్ ఎయంతో ఉయంది. 2026-27 
కలాలో మరో 100 విమానాశ్రయాలు అయంద్బాటలోకి వచిచా 
భారత వైమానిక చితపటయంలో నిలుసా్తయి. అవి కొత్తవి 
కావచుచా, లేదా వాడక్యండ్ వదిలేసనవి కావచుచా.
విమానయానయం అయంద్బాటలో ఉయండటమే ఈ 

విపలోవాత్మకమైన ఉడ్న్ పథకయం విజయానికి కారణయం. 
ఈ ధరను మామూలు టాకీ్స ప్రయాణయం ధరతో 
పోలుచాక్గలుగుతునా్నయం. సగటన టాకీ్సకి కిలో 
మీటర్ క్ రూ. 8-10 చెలలోసు్తయంటే ఉడ్న్ పథకయం కియంద 
విమానప్రయాణానికి చెలలోయంచేది కిలోమీటరుక్ రూ.5 
మాతమే.
మరోవిధయంగా కూడ్ ఉడ్న్ పథకయం సయంచలనానికి 

కారణమైయంది. విమాన ప్రయాణయం అతికొది్దమయంది 
ధనిక్లక్ మాతమే అయంద్బాటలో ఉయంటయందన్న 
మిథ్ను ధవాయంసయం చేసయంది. 
విమాన ప్రయాణాని్న సామాను్నికి చేరువ చేయాలని 

ప్రధాని ఎప్పుడ్ కలలు కనేవారన్నది రహస్మేమీ కాద్. 
పారీటో బాధు్నిగా ఉన్నప్పుడు కూడ్ అపపుటలో ఎబి వాజ్ 
పేయి ప్రభ్తవాయంలో పౌర విమానయాన శాఖ్మయంత్రిగా 
ఉన్న  ర్జీవ్ ప్రతాప్ రూడీని కూడ్ అడిగేవారు, 
“ఎయిర్ భారత్ లోగో మహార్జా సాథినయంలో సుప్రసద్ధ 
కారూటోనిసుటో ఆర్ కె లక్ష్మణ్ చిత్రియంచిన సామాను్డి బొమ్మ 
పెటటోగలర్?” అని. ఆ తరువాత కాలయంలో ఏయం జరిగయందో 
అయందరికీ తెలసయందే. కేయంద్రయంలో ప్రధాని నరేయంద్ర మోద 
పగ్ాలు చేపటిటోన ర్యండేళ్ళక్ 2016 లో కేయంద్రయం కొత్త 
వైమానిక విధానయం ప్రకటియంచియంది.  దయంతో విమానయానయం 
లక్ష్మణ్ కారూటోన్ లోని సామాను్నికి అయంద్బాటలోకి 
వచిచాయంది. ముయంద్గా ప్రాయంతీయయంగా విమానాశ్రయాల 
అనుసయంధానయంతో మొదలై విమాన ప్రయాణాని్న 
సామాను్డి చెయంత చేరిచాయంది. ప్రాయంతీయ అనుసయంధాన 
పథకయం (ఆర్ స ఎస్) – ఉడ్న్ కియంద సమాలో-నూ్ఢిలీలో 
మధ్ తొల విమానయానాని్న 2017 ఏప్రిల్ లో ప్రధాన 
మయంత్రి ప్రారయంభియంచారు.

పథకయం గురియంచి

అయంతర్జితీయయంగా మూడవ అతిపెద్ద వైమానిక రయంగ 
మార్కాట్ అయిన భారత దేశయంలోని దివాతీయ శ్రేణి, 
తృతీయ శ్రేణి

బహుళ ప్రయోజనాలు
సగట భారతీయుడు ఇయంతక్ 
ముయందెన్నడ్ లేని విధయంగా విమానాలోలో 
ప్రయాణియంచటయం ఒకకాటే కాద్,  ఉడ్న్ 
పథకయం వలన బహుళ ప్రయోజనాలు 
కనిపియంచాయి. పర్్టక రయంగయం 
ఎదగటయంతో ఉతా్సహయం, ఆకాయంక్లు 
నియంప్క్న్న యువతక్ కొత్త ఉపాధి 
అవకాశాలు వచాచాయి. 

ముఖచిత కథనయం
ఉడ్న్ పథకయం
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విజయయాత
కలఆరయంభయం ముయంద్న్నసవాలు

4ఇపపుటివరక్48లక్లమయందిఈపథకయంకియందలబి్ధ
పయందారు.మెట్రోనగరేతరవిమానాశ్రయాలలోసవాదేశీ
ప్రయాణిక్లవాటా5శాతయంపాయియంటలోపెరిగాయి. 

4ఉడ్న్ కియంద వచేచా ఐదేళ్ళలో 1,000 మార్్లను
వాడకయంలోకి తీసుక్ర్వటయం, మరో 100
విమానాశ్రయాలను ప్నరుద్ధరియంచటయం దని లక్ష్యం.
ఇయంద్లో30హెలపోరుటోలు,10జలవిమానాశ్రయాల
అభివృది్ధకూడ్ఉయంది. 

4ఏటాపదిక్టలోమయందికిసబి్సడీతోకూడినప్రయాణయం
ఏర్పుటచేయటమేలక్ష్యం.

4ఈపథకయంకియందఅని్నర్షా్రాల్,కేయంద్రపాలతప్రాయంతాలు
అనుసయంధానమవుతాయి.

4వ్వసాయోతపుతు్తల రవాణా క్సయం కృష ఉడ్న్
ప్రారయంభయం.

4ఈ పథకయం కియంద 650కి పైగా కొత్త నగర్ల మధ్
ర్కపోకలక్ నిర్ణయయం. ఇపపుటికే 200 ప్రదేశాల
అనుసయంధానయం.

4దేశప్ ఐద్ భౌగోళిక ప్రాయంతాలైన ఉత్తర్ది,
దక్షిణాది,తూరుపు, పడమర,ఈశాన్ప్రాయంతాలమధ్
సమతుల్యంతోకూడినఅనుసయంధానయం.

4ఈపథకయం కియందఉడ్న్ 1, ఉడ్న్2, ఉడ్న్3,
ఉడ్న్4అనేనాలుగుదశలక్ఆమోదయంలభియంచియంది.
దనికియంద 70 విమానాశ్రయాలు ఎయంపికయా్యి.
ఇపపుటిదాకా ఐద్ హెలపోరుటోలతో సహా 50
విమానాశ్రయాలు 281 మార్్లలో వాడకయంలో
ఉనా్నయి.

4మొదటి మూడు దశలోలో 688 మార్్లు
ఎయంపికయా్యి.మొదటి దశ కియంద 56మార్్లు
పనిచేసు్తనా్నయి.ర్యండోదశలో118,మూడోదశలో
100పనిచేసు్తనా్నయి.ఇపపుటిదాకా766ఆమోదయం
పయందాయి. 

4కరోనాసయంక్షోభసమయయంలోనూనాలుగోదశకియంద
78 మార్్లక్ ఆమోదయం లభియంచియంది. ఈశాన్
ర్షాటోలు, కొయండ ప్రాయంతాలు, దవులమీద దృషటో
సారియంచారు.

4ఆమోదయం పయందిన మార్్లలో  ఇపపుటికే
సేవలయంద్క్యంటన్న29,పూరి్తగాకొత్తవి8ఉనా్నయి.
వాటిలో  2 హెలపోరుటోలు, 1 జలవిమానాశ్రయయం
ఉనా్నయి. మరో ర్యండు విమానాశ్రయాలలో
నామమాత సేవలునా్నయి. ఉడ్న్-4 కియంద
హెలకాపటోరులో,సముద్రవిమానాలుకూడ్చేర్చారు.

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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సావాతయంత్యంవచిచా67ఏళ్్ళగడిచిన2014దాకాపాట

భారతదేశయంలో65విమానాశ్రయాలుమాతమేఉనా్నయి.

అయంటే,సగటనసుమారుఏడ్దికిఒకటిచొప్పున.ఇదవాళ్ళ

దూరదృషటో,వేగయం.గడిచిననాలుగేళలోలోసగటనఏడ్దికి

తొమి్మదిచొప్పున36విమానాశ్రయాలునిరి్మయంచాయం.ఇది

తొమి్మదిర్టలోవేగవయంతయం.ఈలక్ష్యంచేరటానికివాళలోకైత్40

ఏళ్్ళపటేటోది”.

-ప్రధానమయంత్రిశ్రీనరేయంద్రమోద(సకికాయంలోనిపాకా్యంగ్లో
విమానాశ్రయప్రారయంభోత్సవసయందర్భయంగా)

ఉడ్న్పథకయంప్రారయంభయంసయందర్భయంగా
ప్రధానిప్రసయంగయం

పూరి్తపాఠయంక్సయంక్్ఆర్క్డ్నుసాకాన్చేయయండి

నూ్ఇయండియాసమాచార్

 

ముఖచితకథనయం ఉడ్న్పథకయం

నగర్లు మెట్రోపాలటన్ నగర్లతో అనుసయంధానమయా్యి.
ప్రాయంతీయ అనుసయంధానయంలో భాగయంగా విమానాలు ర్షటో
ర్జధానులను దాటి ఇతర ముఖ్మైన నగర్లను కలపేలా
ప్రోత్సహయంచారు.విమానసయంసథిలుగ్రామీణప్రాయంతాలక్దగ్రవటానికి
వీలుగావాటికిఆరిథికపరమైనప్రోత్సహకాలుఇసు్తనా్నరు.

విమానయానసయంసథిలక్మద్దతు
ఏ రూట్ లో అయినా విమానాలు నడిపే సయంసథిను వేలయం

దావార్ ఎయంపికచేసా్తరు. కనీసయం 50 శాతయం సీటలో గయంటక్
రూ.2,500 చొప్పున కేటాయియంచాలన్నది షరతు. అలాయంటి
వైమానికసయంసథిలు9నుయంచి40సీటలోవరక్సబి్సడీపయందటానికి
అర్హమైనవి.
అయంద్బాటలోఉయండేలాచూసేయంద్క్గరిషఠ్విమానటికెట్ధర

మీదపరిమితిఉయంది.వైమానికసయంసథిలక్గటటోబాటకావటానికి
వీలుగాఆత్డ్మొతా్తని్న కేయంద్ర,ర్ష్ట్రప్రభ్తావాలుఇవవాటయం
దావార్ప్రాయంతీయరూటలోలోవిమానప్రయాణయంవాణిజ్పరయంగా
లాభదాయకమయే్లా చూసా్తయి. సేవల అయంద్బాటలేని
విమానాశ్రయాలలోఇయంధనయంధరలమీద,మౌలకసద్పాయాల
అభివృది్ధకిప్రత్్క ర్యితీలు ఇవవాటయం వలన పెద్ద వైమానిక
సయంసథిల నిరవాహణ మెరుగుపడటమే కాక్యండ్ ప్రాయంతీయయంగా
చిన్నసయంసథిలప్రారయంభానికిదారితీసయంది.
వైమానిక టర్్్బన్ ఇయంధనయం మీద ఎకె్్సజ్ సుయంకయం తగ్యంప్,

సరీవాస్టాక్్సర్యితీలవలనప్రాయంతీయయంగానడిచేవిమానాలు

మరియంతగటటోబాటగాతయారయా్యి.
ర్ష్ట్రప్రభ్తావాలుతమతరఫునవైమానికటర్్్బన్ఇయంధనయం

మీద వాట్ ను ఒక శాతయం లేదా, అయంతకయంటే తక్కావక్
తగ్స్్తఒపపుయందాలమీదసయంతకయంచేయాల.భద్రతాసబ్బయందిని,
అగ్నమాపకసబ్బయందినిఉచితయంగాఏర్పుటచేయాల.విద్్త్,
నీరు తదితర సౌకర్్లను సాధ్మైనయంత ర్యితీ ధరలక్
అయందియంచాల. విమానాశ్రయ నిర్వాహక్లు కూడ్ లాయండియంగ్,
పారికాయంగ్ధరలుతగ్యంచాల.భారతదేశయంలోప్రాయంతీయవైమానిక
సయంసథిలక్న్న భారీ అవకాశయం దృషాటోష్ వైమానిక రయంగయం
ఎపపుటికప్పుడుమారుతూవస్తయంది.
విమానప్రయాణిక్లక్ణయంలోచూసనప్పుడుఆశాజనకమైన

విషయమేయంటయంటే,ప్రాయంతీయ అనుసయంధానాని్న కేయంద్రయంమరో
ర్యండడుగులుముయంద్క్తీసుక్వెళా్ళలనుక్వటయం.అని్నటికయంటే
ముఖ్యంగా పటటోణప్రాయంత, ప్రాయంతీయ వైమానిక రయంగప్
ఆశావాదయంఅరథిమవుతూనేఉయంది.
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జమూ్మ-కశీ్మర్లోనిప్లావామాజిలాలోఎయంతోకాలయంగాతీవ్రవాదానికి
పెటిటోయందిపేరు. దానికితోడు 2019 ఫిబ్రవరి 14 నాటి తీవ్రవాద్ల
దాడితోమరియంతచెడడాపేరుమూటగటటోక్యంది.
కానీ ఇప్పుడు ఆ జిలాలో తన పాత పేరు పోగొటటోకొని

నవభారతయంలో సరైన సాథినయంక్సయం ప్రయతి్నస్తయంది. ప్రభ్తవా
కార్క్రమాల సాయయంతో జిలాలోలోని ఔఖూ గ్రామయం భారతదేశప్
పెని్సల్గ్రామయంగాతయారైయంది.దేశయంలోవాడే90శాతయంపెని్సల్
చెకకానుఈగ్రామమేఅయందిస్్తఉయంది.కేవలయం10శాతయంమాతమే
కేరళనుయంచివసు్తయంది.
ఈ జిలాలోలోని మాగాణి భూములోలో మాతమే పెరిగే పోపలోర్

చెటలో కలపతోఇళ్ళలోనేపెని్సల్చెకకాతయారుచేసా్తరు. ఇలాయంటి
య్నిటలోఇకకాడడజనలోకొద్దఉనా్నయి.ఈకేయంద్రపాలతప్రాయంతానికి
ఒకకొత్తగురి్తయంప్నిసు్తన్నఔఖూక్రమయంగాపెని్సల్తయారీహబ్గా
మారుతోయంది.మీరుఎప్పుడుపెని్సల్చేతబటిటోనా,అదికశీ్మరీశ్రమ
ఫలమేకావచుచా.
ఆరిటోకిల్ 370 రద్్ద తరువాత ఈ కేయంద్ర పాలత ప్రాయంతాని్న

ప్రధాన స్రవయంతిలోకి తీసుక్ర్వటానికి కేయంద్రయం అనేక చర్లు

తీసుక్యంది.ఈలక్ష్సాధనక్సయంప్లావామాజిలాలోలోతీవ్రవాదాని్న
సమూలయంగాతుడిచిపెటిటో దేశప్పెని్సల్జిలాలోగాదానిక్గురి్తయంప్
తెచిచాపెటాటోలనుక్యంది.
దేశయంలోనిపెని్సల్చెకకాలో90శాతయంఔఖూనుయంచేవసు్తయంది.

మొత్తయం పెని్సల్్స ఇకకాడే తయారయే్లా దనొ్నక ప్రత్్క జోన్
గా అభివృది్ధ చేసు్తనా్నరు. 400 మయందికి పైగా గ్రామసు్తలు ఈ
వా్పారయంలో ఉయండగా ఇప్పుడుమరియంత ఉపాధిదొరకబోతోయంది.
నిరుడుపెని్సల్చెకకాతోరూ.107క్టలోఆదాయయంవచిచాయంది.
అనయంత నాగ్ జిలాలోలోని గ్రామాలోలో కూడ్ పెని్సల్ చెకకా

తయారుచేసా్తరు.కానీపెని్సల్గ్రామమనేపేరుఔఖూక్సబి్సడీకి
అర్హత తెచిచాపెడుతోయంది. వా్పార్ని్న విస్తరిస్్త పరిశ్రమక్
తనవాటాఅయందియంచగలుగుతోయంది.
1960నుయంచిదేవదారువృక్షలతోపెని్సల్చెకకాతయారుచేస్్త

వచాచారు. దనివలన దేవదారు వృక్ సయంపద అయంతరియంచిపోతూ
వస్తయంది.పోపలోర్వాడకయంవలనఇకకాడిసహజవనరులనుకాపాడటయం
సాధ్మవుతోయంది. కశీ్మర్ క్రికెట్బా్టలోక్మార్కాట్ కలపుయంచాల్సన
అవసరయంకూడ్ఉయంది.కేయంద్రప్రభ్తవాయంతీసుక్యంటన్నచొరవవలన
హస్త కళలక్ప్రోతా్సహయం లభియంచటమేకాద్, జమూ్మకశీ్మర్ లో
మారినపరిసథితిలోసాథినికతక్,సవాయయంసమృద్ధభారత్నినాదానికి
ఊతమిచిచానటటోవుతోయంది.ఇప్పుడికదేశయంలోఅయందరిచేతిలోఉయండేది
ప్లావామాలోతయారైనపెని్సళ్్ళమాతమే.

ప్రభ్తవాయం కార్క్రమాల సాయయంతో ప్లావామా జిలాలోలోని
ఔఖూగ్రామయంభారతదేశప్ పెని్సల్గ్రామయంగాతయారైయంది.
దేశయంలో పెని్సల్ తయారీలోవాడేచెకకాను 90శాతయంఈ
గ్రామమేఅయందిస్్తఉయంది.

ప్లావామా
భారతదేశప్పెని్సల్జిలాలో

పెని్సల్గ్రామయం సాధికారత

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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సామాన్ప్రజలసాధికారత

సమాచారయం,
విన్దయం

ఉచితయంగాదిశలో

మారుమూల సరిహద్్ద గ్రామాలక్ సైతయం ధరక్ తగ్
విలువతోనాణ్మైనసమాచారయంఅయందియంచేమాధ్మయం
డిడి ఫ్రీడిష్. ఇది క్రమయంగా జనబాహుళా్నికి, మరీ
ముఖ్యంగాసమాజయంలోనిబడుగుబలహ్నవర్్లక్
సాధికారతసమకూరేచాఆయుధయంగాతయారవుతోయంది.
అదేసమయయంలోవిన్దసాధనయంగానూపనిచేస్తయంది.

ప్రాథమిక అత్వసర్ల తరువాత ప్రజలక్కావాల్సయంది
సమాచారయం, విన్దయం. కానీ భారతదేశయంలో చాలామయంది
ఖరీదైన డిటిహెచ్లేదాకేబుల్సేవలుఅయంద్క్నేసథితిలో
లేరు. అలాయంటి ప్రజల సాధికారత క్సయం సమాచారయం
అయందేలా డిడి ఫ్రీడిష్ ప్రవేశపెటాటోరు. దనికి ఒకసారి రూ.
1200చెలలోసే్తచాలు.
బ్రేకియంగ్నూ్స్తొకికాసలాటలోదూరదరశిన్, ఆకాశవాణి

తరచూనలగపోయినా,వాటివిశవాసనీయతడిడిఫ్రీడిష్క్
అదనప్బోనస్.
కొని్నసారులో ప్కారలోను నము్మతూ సాగే ఇతర

చానల్్స మధ్ విశవాసనీయత చాటక్నే దూరదరశిన్,
ఆకాశవాణి  ప్రత్్కయంగా నిలుసా్తయని కేయంద్ర సమాచార,
ప్రసారశాఖ్మయంత్రిప్రకాశ్జావడేకర్అనా్నరు.దూరదరశిన్
ఒకవిశవాసనీయవ్వసథి.
డిడి ఫ్రీడిష్ ఒక ఉచిత వేదిక. ప్రైవేట్ డిటిహెచ్,

కేబుల్ వేదికలక్ పెద్దమొత్తయంలో చయందాలు కటటోలేని
ప్రజలక్ అయంద్బాటలో ఉయండే ఏకైక ప్రతా్మా్నయయం.

బాహ్ప్రపయంచప్వార్తలు, విశ్లోషణలతోబాట పెద్దమొత్తయం
చయందా కటటోగలగే ధనవయంతులక్ మాతమే అయంద్బాటలో
ఉయండేనాణ్మైనవిన్దయంకూడ్ఎలాయంటిచయందాలేక్యండ్నే
ప్రజలక్అయందిసు్తయంది.
ఇలాయంటి ఉచిత సేవ అయందియంచే వ్వసథి ఏర్పుటను

10వ ప్రణాళిక ఆమోదియంచియంది. ప్రసారభారతి దావార్ ఇది
అమలవుతోయంది.మిగలనప్రైవేట్డిటిహెచ్ఆపరేటరలోలాగా
ప్రసారభారతితనడిడిఫ్రీడిష్చూసు్తన్నయంద్క్ప్రేక్క్లనుయంచి
ఎలాయంటినలవారీచయందానూవస్లుచేయద్.
ఈ పథకాని్నమొదట ఎస్.ఎఫ్.స ఆమోదియంచగా అటల్

బిహారీ వాజ్ పేయ్ ప్రభ్తవాయం ఉన్న కాలయంలో 2003లో
మయంత్రిమయండలఆమోదయంకూడ్లభియంచియంది.30చానల్్సతో
కె.యు.బాయండ్పయంపిణీవ్వసథిక్అనుమతియంచగాఅయంద్లో
20 దూరదర్సన్ చానల్్స తోబాట ప్రైవేట్ బ్రాడ్ కాసటోరలో
ఉచితచానల్్స10ఉయండేవి.ఇయంద్లోచోటకావాలనుక్నే
ప్రైవేట్చానల్్సనుయంచిప్రసారభారతికారేజ్ఫీజువస్లు
చేస్్తవచిచాయంది.

పథకయం డిడిఫ్రీడిష్

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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ఆ తరువాత 2004లో ప్రభ్తవాయం డిడి డిటిహెచ్ వేదిక
సామర్థిష్ని్న30నుయంచి40చానల్్సక్పెయంచియంది.అయంద్లో
17దూరదరశిన్చానల్్సతోబాట23ప్రైవేట్ఉచితచానల్్స
ఉయండేవి.అనేకప్రభ్తవాపథకాలకియందఈవేదికసామరథిష్యం
పెరుగుతూవచిచాప్రసు్తతయం112సాటోయండర్డాడఫినిషన్చానల్్స,
48రేడియోచానల్్సఅయంద్తునా్నయి.డిడిఫ్రీడిష్లోవివిధ
తరహాలక్ప్రాతినిధ్యంవహసు్తన్నవైవిధ్భరితమైనచానల్్స
ఉనా్నయి.

డిడిఫ్రీడిష్సెట్టాప్బాక్్సలు
    డిడిఫ్రీడిష్క్సయందూరదరశిన్ఆధీకృతసెట్టాప్బాక్్సలవిధానయం

ప్రవేశపెటిటోయంది.అలాయంటిబాక్్సలుతయారుచేసే10మయందితయారీదారులను

ఎయంపానల్ చేసయంది. ఇది ప్రేక్క్లక్ మెరుగైన వీక్ణానుభవయం ఇసు్తయంది.

ప్రసు్తతయంఅధికభాగయంబాక్్సలుదిగుమతిచేసుక్యంటన్నవే.అయిత్,ప్రధాన

మయంత్రినరేయంద్రమోదఆశయాలైనడిజిటల్భారత్,‘మేక్ఇన్భారత్’

నినాదాలక్అనుగుణయంగావాటితయారీభారత్లోనేజరిగేవిధయంగా

ప్రసార భారతి ఇయండియన్ కయండిషనల్ యాకె్సస్ ససటోమ్ (ఐ-కాస్) ను

అమలు చేస్తయంది. భారత ప్రభ్తవాప్ ఎలకా్రానిక్్స, ఇనఫూరే్మషన్ టెకా్నలజీ

• కరోనా సయంక్షోభ కాలయంలో పాఠశాలలు,
కళాశాలలు మూతబడిన నేపథ్యంలో విన్దయం,
సమాచారయం అయందియంచటయంతోబాట విదా్రుథిలక్
నిర్టయంకయంగా అభ్సన అవకాశయం కలపుయంచియంది.
పటటోణప్రాయంత విదా్రుథిలు ఆన్ లైన్ తరగతుల
సౌకర్యంపయంద్తుయండగా,34డిటిహెచ్చానల్్స
తో కూడిన సవాయయం ప్రభ అయందియంచే విదా్
కార్క్రమాలను మారుమూల ప్రాయంత విదా్రుథిలు
కూడ్అయంద్బాటలోకితెచిచాయందిడిడిఫ్రీడిష్.

•సవాయయం ప్రభ చానల్్స అత్యంత నాణ్మైన
విదా్కార్క్రమాలను జి శాట్-15 దావార్ రోజూ
రేయియంబవళూ్ళ ప్రసారయం చేసు్తనా్నయి. ప్రతిరోజూ
కనీసయం నాలుగు గయంటలపాట కొత్త అయంశాలు
అయందిస్్తమరోఐద్సారులోప్నఃప్రసారయంచేయటయం
దావార్ విదా్రుథిలు తమక్ వీలున్న సమయయం
ఎయంచుక్నేవీలుకలపుయంచియంది.

•ఎన్.పి.టి.ఇ.ఎల్,ఐఐటిలు,యుజిస,సఇస,ఇగో్న,
ఎన్.స.ఇ.ఆర్.టి,ఎన్.ఐ.ఒ.ఎస్ఈకార్క్రమాలను
అయందిసా్తయి.ఇనిఫూలిబె్నట్సెయంటర్దనివెబ్పోరటోల్
నునిర్బహసు్తయంది.

•డిగ్రీ, పిజి క్రు్సల పాఠ్యంశాలక్ అనుగుణమైన
బోధన అయందిసు్తయంది. ఆర్టోస్, సైన్్స, కామర్్స,
పెర్ఫూరి్మయంగ్ఆర్టోస్,సషల్సైన్సస్,హు్మానిటీస్,
ఇయంజనీరియంగ్,టెకా్నలజీ,మెడిసన్,అగ్రికలచార్తదితర
విభాగాలలోబోధనఉయంటయంది.పాఠశాలలసలబస్
తోబాటపోటీపరీక్లక్హాజరయే్ 11, 12
తరగతులవిదా్రుథిలక్కూడ్సహాయపడుతుయంది

లాక్డౌన్లోడిజిటల్అభ్సనయం

పేద,మధ్తరగతిప్రజలక్మోదప్రభ్తవాకానుకఫ్రీడిష్.

ఇయంద్లో104క్పైగాచానల్్సఉనా్నయి.ఏఎలకా్రానిక్

షాప్లోనైనాఫ్రీడిష్కొనుక్కావచుచా.రూ.1200పెటిటో

కొనుక్కాయంటేజీవితాయంతయంప్రసార్లుచూడవచుచా.ప్రైవేట్

డిటిహెచ్ఆపరేటరులోనలవారీచయందాలువస్లుచేసా్తరు.

ఫ్రీడిష్లోజీ,సాటోర్,సనీ,కలర్్ససహాఅనేకఇతరచానల్్స

ఉయంటాయి.ఇయంద్లోనూ్స్,సపుర్టోస్తోబాట34

ఎడు్కేషన్చానల్్సకూడ్ఉనా్నయి.అవనీ్నచూడవచుచా.ఈ

రోజేఫ్రీడిష్తెచిచాపెటటోక్యండి. 

-ప్రకాశ్జావడేకర్, 
కేయంద్రసమాచార,ప్రసారశాఖ్మయంత్రి

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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మయంత్రితవాశాఖ తీసుక్న్న చొరవ ఫలతయంగా డిడి ఫ్రీడిష్ వేదికలో

ఐ-కాస్వాడుతునా్నరు.

ఈపథకయందేశయంలోనిఅని్నప్రాయంతాలకూఅయందేలాప్రభ్తవాయంవివిధ

పథకాల కియందమారుమూలప్రదేశాలు,కొయండప్రాయంతాలు,వామపక్

తీవ్రవాదయంప్రబలయంగాఉన్నచోటలోఉచితయంగాడిడిఫ్రీడిష్సెట్టాప్

బాక్్సలుపయంపిణీచేసయంది.ప్రభ్తవాయంనిరుడుజమూ్మ-కశీ్మర్,లదా్దఖ్

లో30,000డిడిఫ్రీడిష్సెట్టాప్బాక్్సలుపయంచియంది.ఈఏడ్ది

కూడ్ వామపక్ తీవ్రవాద ప్రభావిత ప్రాయంతాలోలో 1,20,000 సెట్

టాప్బాక్్సలుపయంచాలనుక్యంటయంది

వైవిధ్భరితమైనచానల్్స
ఇప్పుడుడిడిఫ్రీడిష్లోఅయంద్తున్నచానల్్సలో38డిడిచానల్్స

ఉయండగా, 2పారలోమెయంట్చానల్్స, 2విదేశీప్రజాప్రసారచానల్్స,

ప్రైవేట్శాటిలైట్ రయంగయంలోవివిధతరహాలక్ప్రాతినిధ్యం వహస్్త

67 జనరల్ ఎయంటర్్టోన్మయంట్, సనిమా, నూ్స్, సపుర్టోస్, ఆధా్తి్మక.

మూ్జిక్చానల్్సఉనా్నయి.2019లో11ర్షా్రాలడిడిచానల్్సడిడి

ఫ్రీడిష్దావార్భారతశాటిలైట్పరిధిలోకివచాచాయి.మొదటిసారిగా

చతీ్తస్గఢ్,గోవా,హర్్నా,హమాచల్ప్రదేశ్,జార్యండ్,మణిపూర్,

మేఘాలయ, మిజోరయం, నాగాలాయండ్, త్రిప్ర, ఉత్తర్ఖయండ్ వాటి

సయంతదూరదరశిన్చానల్్సశాటిలైట్నట్ వర్కామీద డిడి ఫ్రీడిష్

దావార్అయంద్బాటలోకివచాచాయి.

కొది్దపాటిపెటటోబడితో
డిడి ఫ్రీ డిష్ క్సయం ఏకమొత్తయంగా ఒకసారి కొది్దపాటి పెటటోబడి

చాలు. డిష్ రిసీవ్ ససటోమ్ లో భాగయంగా సెట్ టాప్ బాక్్స, చిన్న

డిష్యాయంటెనా్న వసా్తయి. చయందా ఏద కటటోక్యండ్నే జీవితాయంతయం

ఉచితయంగాచూడవచుచా.ఈప్రత్్కమైననమూనాదేశవా్ప్తయంగా3.8

క్టలోఇళ్ళక్అయంద్తూఅతిపెద్దడిటిహెచ్నట్వర్కాగానిలచియంది.

మారుమూలప్రాయంతాలకూటీవీఅయంద్బాట
సరైన దారి కూడ్ లేని మారుమూల, సరిహద్్ద ప్రాయంతాలోలోని

లక్లాది మయంది పేద ప్రజలక్ డిడి ఫ్రీడిష్ టీవీ వీక్ణావకాశయం

కలుగుతోయంది.సమాజయంలోనిబడుగు,బలహ్నవర్్లలోసాధికారత

నియంపే ఆయుధయంగా ఇది పనిచేస్తయంది. నాణ్మైన సమాచార్ని్న

అతితక్కావధరకేఅయందిస్తయంది.  

పథకయం డిడిఫ్రీడిష్

2019జూన్నుయంచిబయంగాలోదేశ్
టీవీ యాజమాన్యంలోని
’బిటివి వరల్డా’ చానల్ డిడి
ఫ్రీడిష్ లో అయంద్బాటలోకి
వచిచాయంది. తూరుపు భారత
ప్రేక్క్లక్ ఇది ప్రత్్కయంగా
ఆసకి్త కలగసు్తయంది. కెబిఎస్
అనే కొరియా ప్రభ్తవాప్
24X7 చానల్ కూడ్ డిడి
ఫ్రీడిష్దావార్అయంద్తోయంది.

బయంగాలోదేశ్,
దక్షిణకొరియా
చానల్్ససైతయం 
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Iకొవిడ్ -19 మహమా్మరి వైరస్పై భారత్ ర్జీలేని
పోర్టయం చేస్తయంది. కేయంద్ర ప్రభ్తవాయం సమయానికి
చేపటిటోన చర్ల కారణయంగాను, టెసటోయంగ్, ట్రేసయంగ్, ట్రీట్

మెయంట్ (పరీక్లు, గురి్తయంచడయం,చికిత్స) దావార్ కరోనాను
కటటోడి చేదా్దమయంటూ ప్రధాని శ్రీ నరేయంద్ర మోద ఇచిచాన
పిలుప్కారణయంగానురికవరీ రేటపెరిగయంది.భారత్లో
కరోనానుయంచిక్లుక్యంటన్నవారిసయంఖ్ప్రపయంచయంలోనే
అత్ధికయంగా నమోదవుతుయండడయంతో రికవరీ రేట
విషయయంలో భారత్ ప్రపయంచయంలోని మొదటి పది దేశాల
జాబితాలోకిచేరియంది.

కొవిడ్ -19క్ వ్తిరేకయంగా ప్రపయంచమయంతా
పోర్టయం జరుగుతోయంది. ఈ సయందర్భయంగా
ర్యండు విషయాలోలో అయంద్తున్న నివేదికలు

ప్రోతా్సహకరయంగా వునా్నయి. మొదటిది కరోనానుయంచి
క్లుక్న్నవారి సయంఖ్ అక్టోబర్ 4 నాటికి 55 లక్లు
దాటియంది. ఇది ప్రపయంచయంలోనే అత్ధికయం. ఇక ర్యండో
అయంశయం సెపెటోయంబర్ 20నుయంచి అక్టోబర్ 4 వరకూ ప్రతి
రోజూ నమోదవుతున్న రికవరీలు (క్లుక్యంటన్నవారు)
ప్రతి రోజూ నమోదవుతున్న కొత్త కేసులకయంటే అధికయంగా
వుయంటనా్నయి.వరుసగా14రోజులపాటకొత్తకేసులకయంటే
రికవరీలుఅధికయంగావుయంటేఆదేశయంలోకరోనాగరిషటోదశక్
చేరుక్న్నటటోగాప్రపయంచఆరోగ్సయంసథిపరిగణిస్తయంది.

భారత్ లో రికవరీ రేట 84.34 శాతానికి
చేరుక్యంది. ఇది ప్రపయంచయంలోనే అత్ధికయం.
సులువుగా చెపాపులయంటే వయందమయంది

రోగులక్గాను84మయందిక్లుక్యంటనా్నరు.ఇయంతవరకూ
దేశయంలో నమోదైనకొవిడ్ -19 కేసులు 66, 23, 515.
వీటిలో 55, 85, 645 మయంది క్లుక్నా్నరు. కరోనా
మహమా్మరికారణయంగాఇయంతవరకూ1,02,723మయంది
మరణియంచారు.మరణాలరేట1.55శాతమన్నమాట.70
శాతయంరికవరీరేటనమోదవుతున్నర్షా్రాలుమహార్ష్ట్ర,
కర్్నటక, ఆయంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, ఢిలీలో,
ఒడిషా,కేరళ,పశచామబెయంగాల్,మధ్ప్రదేశ్.ఈజాబితాలో
మహార్ష్ట్రప్రధమసాథినయంలోవుయంది.

కొత్తగానమోదయే్కేసులతోపోలసే్త
పెరిగనకరోనారికవరీలు

కరోనాపైసమరయం

7,99,82,394

ఇయంతవరకూచేసన
పరీక్లు

9,89,860

అక్టోబర్4నచేసన
పరీక్లు

నాప్రియమైనదేశపౌరులార్ఈకరోనాసమయయంలోమీక్మరోసారి
గురు్తచేసు్తనా్నను.తపపుక్యండ్మాసుకానుధరియంచయండి.ఫేస్షీల్డాలేక్యండ్
బైటక్వెళలోవద్్ద.ర్యండుగజాలభౌతికదూరమనేదిమిమ్మల్న,మీక్టయంబ
సభ్్లనుకాపాడుతుయంది.ఈకొని్ననియమాలనేవికరోనాపైపోర్టయంలో
మనఆయుధాలు.ప్రతిపౌరునిప్రాణాలనుకాపాడుక్వడ్నికిబలమైన
వనరులవి.ఒకవిషయాని్నమరిచిపోవద్్ద.టీకావచేచాయంతవరకూకరోనా

కటటోడిలోమనకృషనికొనసాగస్్తనేవుయండ్ల. 
  

-ప్రధానమయంత్రిశ్రీనరేయంద్రమోద

కొవిడ్-19పైపోర్టాని్నసమరథివయంతయంగాకొనసాగస్తన్నభారత్

19సెపెటోయంబర్

20సెపెటోయంబర్

21సెపెటోయంబర్

22సెపెటోయంబర్

23సెపెటోయంబర్

24సెపెటోయంబర్

25సెపెటోయంబర్

26సెపెటోయంబర్

27సెపెటోయంబర్

28సెపెటోయంబర్

29సెపెటోయంబర్

30సెపెటోయంబర్

1అక్టోబర్

2అక్టోబర్

3అక్టోబర్

4అక్టోబర్

10.10లక్లు

10.04లక్లు

9.75లక్లు

9.68లక్లు

9.66లక్లు

9.69లక్లు

9.61లక్లు

9.56లక్లు

9.63లక్లు

9.47లక్లు

9.40లక్లు

9.40లక్లు

9.42లక్లు

9.45లక్లు

9.37లక్లు

9.35లక్లు

భారతదేశయంలో
రికవరీరేట
84.34శాతయం

భారతదేశయంలో
మరణాలరేట
1.55శాతయం

Source:covid19india.org/

త్ద యాకిటోవ్కేసులు
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'ఐక్ర్జ్సమితిలో
సయంసకారణలుతపపునిసరి'

సెపెటోయంబర్ నలలో 75 ఏళ్లో పూరి్త
చేసుక్న్న ఐక్ర్జ్సమితి, నూతన
ప్రపయంచ అవసర్లక్ అనుగుణయంగా
మారడ్నికి సద్ధయంగా వున్నటటో
కనిపియంచడయం లేద్. తన ఏర్పుట
వెనకగల ఉదే్దశా్లక్ నా్యయం

చేయలేకపోతోయంది.

సయంసకారియంచబడిన బహుపాక్షిక వ్వసథి ఐక్ర్జ్సమితిలో
(ఐర్స) ఏరపుడ్లని భారతదేశయం క్రుక్యంటయంది. ఎయంద్కయంటే
ఐర్సను ఏ ఆశయాలతోనైత్ ప్రారయంభియంచారో వాటిక్సయం
పాటపడడయంలో ఆ సయంసథి అత్యంత ఘోరయంగా విఫలమైయంది.
ఐక్ర్జ్ సమితి 75వ వారిషిక్త్సవయం సయందర్భయంగా మాటాలోడిన
ప్రధాని శ్రీ నరేయంద్రమోద దనికి సయంబయంధియంచి కొని్నముఖ్మైన
ప్రశ్నలను సయంధియంచారు. అయంత్ కాద్ సమస్ల పరిషాకార్నికి
చర్లనుకూడ్స్చియంచారు.
ఐక్ర్జ్సమితి ప్రారయంభమైనపపుటినుయంచీ కొని్న విజయాలను

సాధియంచినపపుటికీ, మొత్తయం మీద చూసనప్పుడు వర్తమాన
ప్రపయంచయంలో ప్రపయంచ పౌరులు ఎద్ర్కాయంటన్న ప్రధానమైన
సమస్లనుపరిషకారియంచడయంలోఅదివిఫలమైయంది.ప్రపయంచదేశాలు
సభ్్లుగాగలఈఅయంతర్జితీయసయంసథిక్విడ్ -19మహమా్మరి
విషయయంలోనిశశిబ్దప్రేక్క్ర్లగాఉయండిపోవడయంచూసే్తఈసయంసథిను
వెయంటనే,పూరి్తసాథియిలోప్రక్షళనచేయాల్సనఅవసరయంఉయందన్న
సయంగతితెలుసు్తయంది.
తన ప్రసయంగయంలో ప్రధాని శ్రీ నరేయంద్ర మోద ఇలా అనా్నరు.

ఐర్స సపుయందియంచాల్సన తీరులోను, చేపటేటో విధానాలోలోను, సయంసథి
సవాభావయంలోనువెయంటనేసయంసకారణలుత్వాల.ఇదినేటిఅవసరయం.
ఐర్సలో చేపటిటోన సయంసకారణల కార్క్రమయం పూర్తవవాడయంక్సయం

భారతదేశ ప్రజలు ఎద్రుచూసు్తనా్నరు. ఐర్సలో సయంసకారణల
కార్క్రమయంఎపపుటికైనాసహేతుకమైనముగయంప్క్చేరుక్యంటయందా
అనిప్రజలుఆయందోళనచెయంద్తునా్నరనిప్రధానితనప్రసయంగయంలో
పేర్కానా్నరు.
ఒక దేశయం ఎయంతకాలయం ఎద్రు చూడ్ల?  ముఖ్యంగా ఆ

దేశయంలో వసు్తన్న మారుపులు ప్రపయంచయంలోని అధిక భాగాని్న
ప్రభావితయం చేసు్తన్నప్పుడు ఇయంకా ఎయంతకాలయం ఎద్రుచూడ్ల?
అని ప్రధానిఈ సయందర్భయంగా ప్రశ్నయంచారు.ఈ 21వ శతాబ్దయంలో
వర్తమానప్రపయంచఅవసర్లు,భవిష్తు్తలోర్బోయేఅవసర్లు
గతయంతో పోలసే్త చాలా భిన్నమైనవి. 1945లో అపపుటి
పరిసథితులక్ అనుగుణయంగాతయారైన ఐర్ససవాభావయం ఇపపుటికీ
అలాగేవుయండడయంసముచితమేనా?ఐర్సఏరపుడినతర్వాతనుయంచి
మూడో ప్రపయంచయుద్ధయం ర్క్యండ్ ప్రపయంచ దేశాలు ఎలాగోలా
నటటోకొసు్తనా్నయి. అయిత్, ప్రపయంచవా్ప్తయంగా అకకాడకకాడ్ జరిగే
యుదా్ధలు,పౌరఘరషిణలు,ఉగ్రవాద్లదాడులుఆయాప్రాయంతాలక్
తీవ్రనషటోయంకలగసు్తనా్నయి.లక్లాదిమయందిప్రజలనుశరణారుథిలను
చేసు్తనా్నయి. ఐకర్జ్సమితి తీసుక్యంటన్న చర్లు ఆయా
సయంక్షోభాలను పరిషకారియంచలేకపోతునా్నయి. గత 8-9 నలలుగా
కరోనాతోప్రపయంచయంపోర్టయంచేస్తయంది.

యు.ఎన్.జి.ఎ ఐర్ససయంసకారణలు

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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భారత్:అభివృది్ధలోనూతననమూనా ప్రపయంచశాయంతిక్సయంనిబద్ధతతోకృష

ఈ మహమా్మరికి వ్తిరేకయంగా జరుగుతున్న పోర్టయంలో
ఐర్సపాతఏయంటి?  ‘వసుధైవక్టయంబకయం’ అయంటేప్రపయంచానే్న
క్టయంబయంగా భావియంచే దేశయం భారతదేశయం. కాబటిటో ప్రపయంచ
దేశాలక్తనసహాయాని్నఅయందిస్తయంది.ప్రపయంచయంలోనేఅతిపెద్ద
ప్రజాసావామ్దేశయంభారతదేశయం.130క్టలోజనాభాకలగవుయంది.
ప్రపయంచ జనాభాలో18శాతయంభారత్లోవుయంది. అయినాసరే
ఐక్ర్జ్సమితి పరయంగాచూసనప్పుడు ఆ సయంసథిలో నిర్ణయాలు
తీసుక్నే వ్వసథిలోలో భారతదేశానికి చోట లేద్. ఐర్స
కార్క్రమాలోలో పాల్్యంటూ సహాయయం అయందిసు్తన్న భారతదేశయం
ఆ సయంసథిలో విస్తృతసాథియి పాతపోషయంచాలని ఈ రోజున ప్రతి
భారతీయుడు క్రుక్యంటనా్నడు అని ప్రధాని అనా్నరు. ఐర్స

• అయంతర్జితీయ ఆరి్ధక వ్వసథి గణనీయయంగా వృది్ధ

చెయందడ్నికిగాను సవాయయం సమృద్ధ భారతదేశయం దోహదయం

చేసు్తయంది.

• 40 క్టలో మయంది భారతీయులను బా్యంక్ల వ్వసథిలోలోకి

తీసుక్ర్వడయం దావార్ క్టాలోది మయంది జీవితాలోలోమారుపులు

తెచిచానభారతదేశయం.

• బహరయంగమలవిసరజినలేక్యండ్చేయడయందావార్60క్టలో

మయందికి లబి్ధ. ఇది నాలుగైద్ సయంవత్సర్లోలోనే సాధియంచిన

విజయయం.

• 50క్టలోమయందిప్రజలక్ఆరోగ్భద్రతనయందియంచేసేవలు

• ప్రజలక్ సాధికారత కలగయంచేలా పారదరశికయంగా డిజిటల్

లావాదేవీలు జరపడయంలో ప్రపయంచయంలోనే ముయంద్వరసలో

నిలుసు్తన్నభారతదేశయం.

• 2025నాటికిదేశయంలోక్యవా్ధిలేక్యండ్చేయడ్నికిగాను

భారీకార్క్రమాని్ననిరవాహసు్తన్నభారత్.

• దేశయంలో15క్టలోగ్రామీణక్టయంబాలక్క్ళాయిపైప్లదావార్

తాగునీటినిఅయందియంచేకార్క్రమాని్నఅమలుచేసు్తన్నభారత్.

• ఆరులక్లగ్రామాలక్బ్రాడ్బా్యండ్ఆపిటోకల్ఫైబర్నట్వర్కా

సౌకర్యం కలపుయంచడ్నికిగానుభారీప్రాజెక్టోనుప్రారయంభియంచిన

భారత్.

• మహళలక్ 26 వార్లపాట జీతయంతో కూడిన ప్రస్తి

సెలవులసౌకర్్ని్నఇసు్తన్నదేశాలసరసనభారతదేశయం.

• ఐక్ ర్జ్ సమితి భద్రతా మయండలలో తాతాకాలక సభ్్ర్ల
హోదాలో వున్న భారత్. జనవరి 2021 నుయంచి ర్యండేళలోపాట
ప్రపయంచసయంక్షేమయంక్సయంప్రధానపాతపోషయంచనున్నభారతదేశయం.

• ప్రపయంచవా్ప్తయంగా ఏర్పుట చేసన యాభై శాయంతి సయంరక్ణ
కార్క్రమాలోలోసేవలనుఅయందజేసు్తన్నభారతదేశసైనిక్లు.

• ఐక్ర్జ్సమితి శాయంతి సయంరక్ణ కార్క్రమాలోలో సేవలయందిస్్త
చనిపోయినసైనిక్లోలోఅధిక్లుభారతీయసైనిక్లే.

• అయంతర్జితీయ అహయంసా దిన్త్సవయం అక్టోబర్ 2. అయంతర్జితీయ
యోగాదిన్త్సవయంజూన్21.

• భారతదేశచొరవకారణయంగావిపతు్తనివారణమౌలకసద్పాయాల
వేదిక,అయంతర్జితీయసౌరవేదికఏర్పుట.

• ఇరుగుపరుగుదేశాలక్మొదటిప్రాధాన్తనిచేచావిధానయంనుయంచి
యాక్టోఈస్టోపాలసీవరకూ,ఇయండోపసఫిక్ప్రాయంతయంవిషయయంలో
అమలు చేసు్తన్న భారత్ విధానయం వరకూ... భారత్ చేపటేటో ప్రతి
కార్క్రమయంఈప్రాయంతయంలోఅయందరిఅభివృది్ధక్సయం,భద్రతక్సమే.
మానవాళిక్షేమయంక్సయంనిత్యంకృషచేసు్తన్నభారత్.

• ప్రపయంచవా్ప్తయంగా150దేశాలక్అత్వసరమయంద్లనుసరఫర్
చేసనభారతదేశమయంద్లతయారీపరిశ్రమ.

• పపయంచయంలోనే అత్ధిక సాథియిలో టీకాలను ఉతపుతి్త చేసే దేశయం
భారతదేశయం.ఈనేపథ్యంలోకరోనామహమా్మరిపైపోర్టయంలో
భాగయంగా  టీకా ఉతపుతి్త చేస, సరఫర్ చేసే తన సామర్థిష్ని్న
ప్రపయంచశ్రేయసు్సక్సయంవినియోగసా్తమనిచెపిపునభారత్.

• బలమైనదేశయంగావున్నసమయయంలోప్రపయంచానికిఎలాయంటిఇబ్బయంద
కలగజేయనిభారతదేశయం.అలాగేబలహ్నయంగావున్నప్పుడుకూడ్
ఎవరిమీదాఆధారపడక్యండ్వృది్ధసాధియంచినభారతదేశయం.

తన 75వ వారిషిక్త్సవయం జరుప్క్యంటన్న సయందర్భయంగా ఈ
సయంసథిలో సభ్్లైన దేశాలుఈ ఉన్నతమైన సయంసథి ఆశయాలక్
అనుగుణయంగాదృఢమైననిబద్ధతతోకృషచేసఐర్సఆశయాలక్
అనుగుణయంగా అది రూపయందేలా కృష చేసా్తరనే సయంకలాపుని్న
ప్రధానితనప్రసయంగయంలోవ్క్తయంచేశారు.

• ఐక్ర్జ్సమితి భద్రతా మయండల తాతాకాలక సభ్్ర్లగా జూన్ 17, 2020న ఎని్నకైన భారతదేశయం. ర్యండు
సయంవత్సర్లపాటహోదా.తాతాకాలకసభ్్ర్లగా8వసారిఎని్నకైనభారత్.

•ఐక్ర్జ్సమితిభద్రతామయండలలో15దేశాలుసభ్తవాయంకలగవునా్నయి.వాటిలోఐద్దేశాలుశాశవాతసభ్తవాయం
కలగవునా్నయి.అవిఅమెరికా,బ్రిటన్,ఫ్న్్స,రషా్,చైనా.మిగతాపదిదేశాలుతాతాకాలకసభ్తవాయంకలగవునా్నయి.
తాతాకాలకసభ్్లోలోసగయంమయందినిప్రతిఏడ్దిఎను్నకొనివాటికిర్యండేళలోసభ్తవాహోదాఇసా్తరు.
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యు.ఎన్.జి.ఎప్రధానిప్రసయంగయం
పూరి్తపాఠయంక్సయంక్్ఆర్క్డ్ను

సాకాన్చేయయండి
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కొవిడ్ -19మహమా్మరికారణయంగాజీవితయం
స్తబు్దగాఅయిపోయియంది.తపపునిసరిపరిసథితులోలో
ప్రతి ఒకకారూ  ఇయంటికే పరిమితమయా్రు.
టర్నమెయంటలో రద్దయా్యి. ఆఖరికి ఒలయంపిక్్స
కూడ్వాయిదాపడియంది.అయిత్అని్నటికనా్న
ముఖ్యం మన జీవితయం. కాబటిటో ఆరోగ్
భద్రతక్సయంఇయంటికేపరిమితయంకావాల.కరోనా
వైరస్ఎకకాడైనావుయండవచుచా,అదిచాలావేగయంగా
విస్తరిస్తయంది.అయంద్కేనేనుఇయంటలోనేవుయండినా
శక్ణకార్క్రమాల్నకొనసాగసు్తనా్నను.భారత్
లోనేకాద్ప్రపయంచయంలోఎకకాడైనాసరేప్రయాణయం
చేయడయం ప్రమాదకరయం. క్రీడ్కారులుగా మేయం
పాజిటివ్ (సానుకూల దృకపుథయం)గా వుయండ్ల.
ఓపిగా్, తవారలోఅయంతామయంచిజరుగుతుయందనే
ఆకాయంక్తోమేయంజీవిసు్తయంటాయం.
కొవిడ్ -19 మహమా్మరి నివారణ క్సయం

ప్రభ్తవాయం అనేక చర్లు చేపటిటోయంది. ప్రజలక్
అయండదయండలు అయందిసు్తన్నయంద్క్గాను
ప్రభ్తావానికిఅభినయందనలుతెలయజేసు్తనా్నను.
ఒలయంపిక్్సపోటీలువచేచాఏడ్దినిరవాహయంచాలని
నిర్ణయియంచారు కాబటిటో వాటికి ఎయంపికయే్
అవకాశమున్నవారిని మాతమే శక్ణ
తీసుక్వడ్నికి అనుమతియంచారు. భద్రయంగా
వుయండడ్నికిగాను ఎలాయంటి చర్లు
తీసుక్వాలో ప్రభ్తవాయం చెబుతూనే వుయంది.
మేయం ప్రాకీటోస్ మొదలుపెటాటోయం. ప్రసు్తతయం అది
బాగానే నడుస్తయంది. అయిత్ టర్నమెయంటలో,
క్రీడ్ కార్క్రమాలు జరగడయం లేద్. ప్రభ్తవాయం
క్రమయం తపపుక్యండ్ అడవాయిజరీ విడుదల
చేస్్తనే వుయంది. చాలా మయంది క్రీడ్కారులు
మానసక ఆయందోళనక్ గురై వుయండవచుచా.
భవిష్తు్తలోఏయం జరుగుతయందనే ఆలోచనలతో
వారుఆవేదనగావుయండవచుచా.అయిత్నేనుఒక
విషయయంచెపాపులనుక్యంటనా్నను.ఈసమస్
ఒకకారిది మాతమే కాద్. ఇది అయంతర్జితీయ
సయంక్షోభయం.కొవిడ్ -19కారణయంగా క్రీడ్కారుల
ఆదాయయం కూడ్ ప్రభావితమై వుయంటయంది.

తవారలోనే పరిసథితులు చకకాబడతాయని నేను
భావిసు్తనా్నను.
దేశయంలోకి కరోనా ర్క ముయంద్

మేయం క్రీడ్కారులుగా నిత్యం శక్ణలోను,
ప్రయాణాలోలోనుమునిగత్లుతూవుయండేవాళలోయం.
చాలా టర్నమెయంటలో కారణయంగా నేను కూడ్
ప్రయాణాలు చేస్్త క్ణయం తీరిక లేక్యండ్
గడిపాను. గత నాలుగైద్ నలలుగా
మనయందరయంమూ ఇయంటికే పరిమితమై వునా్నయం.
అయిత్,మనయంఏదోఒకవా్పకయంతోగడపడయం
చాలాముఖ్యం.ఏదోఒకపనిచేస్్తగడపాలని
నేనుక్రీడ్కారులక్సలహాఇసు్తనా్నను.మనయం
బైటక్ వెళిలో, ఆటలు ఆడుక్నే పరిసథితి లేద్
కాబటిటో శక్ణ, వా్యామాలక్ తపపునిసరిగా
ప్రాధాన్తఇవావాల.అవిచాలాముఖ్యం.
పరిసథితులు చకకాబడడా తర్వాత కూడ్

జాగ్రత్తగా వుయండడయంమయంచిది. భద్రతనుగాలకి
వదిలేయవద్్ద. జాగ్రత్తగా వుయంటూ భౌతిక
దూర్ని్న పాటియంచాల. మాసుకాలు ధరియంచాల.
టర్నమెయంటలోఆడడ్నికివెళిలోనప్పుడు,ప్రయాణయం
చేసు్తన్నప్పుడు ఇది చాలా ముఖ్యం. ప్రతి
ఒకకారూఅవసరమైనప్పుడలాలోచేతులనుశుభ్యం
చేసుక్యంటూనే వుయండ్ల. భౌతిక దూర్ని్న
పాటిస్్తనే వుయండ్ల. టర్నమెయంటలో ఆడడయం
మొదలవవాగానే ముఖ్యంగా బా్డి్మయంటన్
టర్నమెయంటలోలో కరచాలనయం చేయడయం
ఆపేయాల. ప్రతి ఒకకారూ నివారణక్ చర్లు
తీసుక్వాల. మాసుకాలు ధరియంచాలనే
నియమాని్న తపపునిసరిగా పాటియంచాల. బైట
నుయంచి ఇయంటికి వచిచాన తర్వాత తపపుక్యండ్
సా్ననయం చేయాలనే విషయాని్న అలవాటగా
చేసుక్వాల. తవారలోనే క్రుటోలక్ వెళిలో ఆటలు
ఆడతామనిభావిసు్తనా్నను. ప్రేక్క్లు లేక్యండ్
టర్నమెయంటలో జరగవచుచా. అలాయంటి పరిసథితికి
మనయంఅలవాటపడ్ల.

అనుకూలదృకపుథయంతో,భవిష్త్పటలో
ఆశతోకరోనాపైసమరయం

 పి.వి.సయంధు

భద్రయంగా

వుయండడ్నికిగాను

ఎలాయంటిచర్లు

తీసుక్వాలో

ప్రభ్తవాయం

చెబుతూనేవుయంది.

మేయంప్రాకీటోస్

మొదలుపెటాటోయం.

ప్రసు్తతయం

అదిబాగానే

నడుస్తయంది.

అయిత్

టర్నమెయంటలో,

క్రీడ్

కార్క్రమాలు

జరగడయంలేద్.

समाचार-सारకాలమ్ పి.వి.సయంధు

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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సముద్రమటాటోనికిమూడువేలమీటరలోఎతు్తలోగలప్రాయంతయంలదా్దఖ్.
ప్రపయంచానికి ‘‘పైకప్పు’’గా అత్యంత ఎత్తయిన ప్రాయంతాలోలో ఒకటిగా
పేర్యందియంది.లదా్దఖ్లోగలఎడ్రిలాయంటిప్రాయంతాలోలోగ్రామాలుఅకకాడి
ఒయాససు్సలమీదఆధారపడిమనుగడసాగసు్తనా్నయి.ఎయండ్కాలయంలో
మయంచుకరిగననీటితోఏరపుడిననీటిబుగ్లసమీపయంలోవున్నగ్రామాల
ప్రజలువాటిమీదఆధారపడిజీవిసు్తనా్నరు.
అయిత్ గత కొని్న సయంవత్సర్లుగాఈ ప్రాయంతాలోలో నీటి కొరత

అధికమవుతోయంది. నానాటికి ఉష్్ణగ్రతలు పెరగడయం, నీటి వనరులైన
గేలోసయరులో తగ్పోవడయంతో నీటి లభ్త తగ్పోతోయంది. నీటి కొరత
బారినపడడాగ్రామాలుతమవ్వసాయాని్నవదిలేసఇతరప్రాయంతాలక్
వలసపోతుయంటారు.
అయిత్, మయంచు స్థిపాలను నలకొలపుడయం ఈ సమస్క్

పరిషాకారయం చూప్తోయంది.నీటి కొరత తదావార్ వచేచా సమస్లను
తొలగయంచడ్నికిగాను మయంచు స్థిపాలు పనికొసు్తనా్నయి. గరిజన
వ్వహార్ల కేయంద్రమయంత్రితవాశాఖ గత ఏడ్ది నవయంబర్ నలలో ఒక
ప్రాజెక్టోప్రారయంభియంచియంది.ఇదిలదా్దఖ్లోనిహమాలయన్ఇనిసటోటూటోష్ట్
ఆఫ్ఆలటోర్నేటివ్్సతోకలసగరిజనప్రజలక్సయంబయంధియంచినపరిశోధన,
డ్క్్మెయంటేషన్, అభివృది్ధకి సయంబయంధియంచిన ప్రాజెక్టో. ఇయంద్లో ఒక
ముఖ్మైన అయంశయం ప్రజలు వదిలేసన గ్రామాలక్ సయంబయంధియంచినది.
ఈగ్రామాలోలోమయంచుస్థిపాలదావార్వీటినిప్నరుద్ధరియంచి,ప్రజలక్
ప్నర్వాసయంకలపుయంచడయంజరుగుతోయంది.
2019-20ఏడ్దికిగానులదా్దఖ్వా్ప్తయంగా26ప్రాయంతాలోలోమయంచు

స్థిపాలనుతయారుచేయడ్నికి కేయంద్రమయంత్రితవాశాఖ సహాయయం
చేసయంది. ఈ కార్క్రమానికి సయంబయంధియంచి 250 మయంది సాథినిక్లక్
శక్ణ ఇచాచారు.  అదనయంగా వర్కా షాప్లు, శక్ణా కార్క్రమాలు
నిరవాహయంచారు.వీటిదావార్ఈప్రాజెక్టోక్సయంబయంధియంచిఅవగాహన
కలపుయంచారు. తదావార్ శీతాకాలయంలో దాదాప్ 7.5 క్టలో లీటరలో
నీటిని సయంరక్షియంచడయం జరిగయంది. పర్్వరణ పర్్టక కార్క్రమాలు
నిరవాహయంచడయం జరిగయంది. వీటి దావార్ సాథినికయువతక్ వా్పార

అవకాశాలను కలపుయంచడ్నికిగాను మొదటి లదా్దఖ్ మయంచు పరవాత
అధిరోహణ ఉత్సవాని్న నిరవాహయంచడయం జరిగయంది. గత ఏడ్ది
నవయంబర్నలప్రారయంభయంలోఈప్రాజెక్టోనుప్రారయంభియంచారు.గేలోసయరులో
అయంతరియంచడయంవలలో 2012లోఖ్ళీ అయిపోయిన క్లుయం గ్రామాని్న
ప్నరుద్ధరియంచడయంక్సయంఈగ్రామయంలోఈప్రాజెక్టోనుమొదటిసారిగా
గతఏడ్దిప్రారయంభియంచారు.
క్లుయం గ్రామ సమీపయంలో ఫిబ్రవరి 2020 నాటికి 45 అడుగుల

మయంచు స్థిపయం ఏరపుడియంది. ఇది మూడు లక్ల లీటరలో నీటిని
సయంరక్షియంచియంది.ఇదిఏప్రిల్నలఆఖరినాటికికరిగపోయిక్లుయంప్రాయంత
పలాలక్కావలసననీటినిఅయందియంచియంది.
ర్బోయేశీతాకాలయంలోలదా్దఖ్వా్ప్తయంగా50ప్రాయంతాలోలోమయంచు

స్థిపాలను నలకొలాపులని ప్రతిపాదియంచడయం జరిగయంది. ర్బోయే
సయంవత్సర్లోలోఈప్రాజెక్టోలోమారుపులుచేయాలనిసయంకలపుయంచారు.
దాయంతో నీటి నిరవాహణ వ్్హాల నుయంచి సమగ్రమైన ప్నర్వాస
నమూనాగాఇదిఅవతరియంచనున్నది.ఇయంద్క్సయంచేపటేటోకార్క్రమాల
వివర్లుఇలావునా్నయి.
• లోయ పై ప్రాయంతాలోలో మొకకాలు నాటి చెటలోను పెయంచడయం

దావార్వాతావరణయంలోకార్బన్తొలగసా్తరు.అయంత్కాద్ఈపనివలలో
వర్షికాలవరదలక్అడుడాకటటోపడుతుయంది.
• బియంద్సేద్యం,హైడ్రోఫోనిక్వ్వసథిలదావార్నీటినిపద్ప్గా

వాడుక్నేనీటిపారుదలదావార్ఆధునికవ్వసాయాని్నచేపడతారు.
• నిత్యంవాడుక్వడ్నికి వీలుగాపవన,సౌర, బయోగా్స్

మొదలైనప్రతా్మా్నయసాయంకేతికతలనువినియోగసా్తరు.
యువత వలసల్న ఆపడ్నికిగాను గురి్తయంచిన గ్రామాలోలో

ఉపాధి అవకాశాలను కలపుసా్తరు. హమాలయన్ ఫార్్మ సేటోస్ అనే
కార్క్రమయందావార్ వ్వసాయదారుల గృహాలోలో పర్్టక్లక్ విడిది
ఏర్పుటచేసా్తరు.ఈ విడిదిప్రాయంతాలనిరవాహణక్సయంగ్రామాలోలోని
వృద్్ధలసేవలనుతీసుక్యంటారు.

మయంచుస్థిపాలతో
లదా్దఖ్లోసవాయయం

సమృద్ధగరిజనగ్రామాలు
లదా్దఖ్ గరిజన గ్రామాలోలో చేపటిటోన వినూత్నమైన
నీటి నిరవాహణ వ్వసథి కారణయంగా సయంప్రదాయ
వ్వసాయానికిఊపిరిపోసనటటోయియంది. తదావార్
ప్రజలోలో ఆత్మ నిర్భర్ స్ఫూరి్త కలగడమే కాక్యండ్
యువతపరయంగావలసల్నఆపినటటోయియంది.

సవాయయంసమృద్ధగ్రామాలు పర్్వరణయం

నూ్ఇయండియాసమాచార్
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समाचार-सार
మారుతున్నభారత్

సానుకూలదృకపుథయం

కరోనాకాలయంలోఅవకాశాలు
కరోనాపైపోర్టయంలోభాగయంగామెడికేటెడ్మాసుకానుతయారుచేసనబాయంబేఐఐటి;డ్బాపైమొకకాలు

పెయంచుతున్నపర్్వరణప్రేమిక్డు

ఆరునలలపాటవినియోగయంచగలగేమాసుకాలు నగరీకరణనేపథ్యంలోఆక్పచచాదనయం

ఈకరోనా సమయయంలో ప్రతి ఒకకారికీ మాసుకాలు తపపునిసరి.
అయిత్వాటినితరచూమారచాడమనేదిఖరుచాతోకూడుక్న్నపని.

అయంత్కాద్వనరులుకూడ్వృధాఅవుతాయి.ఇలాయంటిపరిసథితులోలో
మార్చాల్సన అవసరయం లేని మాసుకా అనేది ఒక వరయంలాయంటిదేనని
చెపపువచుచా.ఇలాయంటిదితయారుచేయడమనేదిఒకసవాల్లాయంటిదే.
బాయంబే ఐఐటి, జీవికా దదస్ సయంసథితో కలస చాలా కాలయంపాట
మని్నకయే్మెడికేటెడ్మాసుకాను తయారుచేసయంది. జీవికా దదస్
అనే సయంసథి మహళల సవాయయం సమృది్ధక్సయం గ్రామీణ ప్రాయంతాలోలో
పనిచేసు్తన్నసయంసథి.ఈమెడికేటెడ్మాసుకానుఉతకాల్సనఅవసరయం
లేక్యండ్ఆరునలలపాటవినియోగయంచవచుచా.బాయంబేఐఐటినిప్ణులు
వైశాల, పటా్నజిలాలోలక్చెయందినజీవికాదదలక్  ఆన్లైన్దావార్
శక్ణఇచాచారు.తదావార్వారుతయారుచేసన5లక్లమాసుకాలను
ఆరోగ్శాఖక్సరఫర్చేయడయంజరిగయంది.అవిమార్కాటలోఅయందరికీ
అయంద్బాటలోకి త్వడ్నికి చర్లు తీసుక్యంటనా్నరు. అసెయంబీలో
ఎని్నకలోలోఈమాసుకాలనుఉపయోగయంచాలనిఎని్నకలకమిషన్కూడ్
నిర్ణయియంచియంది.జీవికాదదలుబాయంబేఐఐటివారుతమక్అయందియంచిన
వైరస్వ్తిరేకరసాయనికద్రవాని్న,వేడినీటిలోకలపిఒకద్రావణాని్న
తయారుచేశారు.మాసుకాలనుఈద్రావణయంలోముయంచిఆరబెటిటోపా్క్
చేససరఫర్చేసు్తనా్నరు.డు్ర్పాట్సాయంకేతికతనువాడడయందావార్
క్టియంగ్ అనేదిమాసుకా బటటో మీదయాయంటీ బా్కీటోరియల్, యయంటీ
వైరల్ కాయంపనయంటలోను కలుప్తుయంది. ద్రావణయంలో ముయంచడమనే
సులవైనప్రక్రియదావార్ఈపనిఅయిపోతుయంది.జీవికాదదలుప్రతి
రోజుఒకొకాకకారు200-300వరక్మాసుకాలనుతయారుచేస్్తరూ.
వేయిదాకాసయంపాదిసు్తనా్నరు.

ఆధునికనగర్లయంటేకాయంక్రీట్అరణా్లు.ఇలాయంటినగర్లోలో
ఆక్పచచాదనాని్నకనులార్తిలకియంచడమనేదిఅసాధ్యంగా

కనిపిస్తయంది. అయిత్ మనసుయంటే మార్ముయంటయందని అని
భావియంచేవారికిమాతయంఅదిసాధ్మే.ఢిలీలోకిచెయందినపర్్వరణ
ప్రేమిక్డుపదయంసయంగ్ఈకరోనాసమయయంలోతనఇయంటిడ్బాను
ఆక్పచచాదనయంతో కళకళలాడే తోటలాగా మార్చారు. ఆయన
తన మిదె్దతోటలో 105 రకాల మొకకాలను పెయంచుతునా్నరు.
వీటిలోమామిడి,జామ,నిమ్మ,ద్రాక్,నారియంజ,బతా్తయి,కినూ,
దానిమ్మలాయంటి35రకాలపయండలోమొకకాలునా్నయి.పయండలోతోపాట
15 రకాల కూరగాయల పయంటల్న ఆయన తన మిదె్దతోటలో
పయండిసు్తనా్నరు. వాటిలో బీర, సర, కాకర, వయంకాయ,
ఆక్కూరలు, మిరిచా పయంటలునా్నయి.  కరోనా వచిచాన తర్వాత
లాక్డౌన్ కారణయంగా అయందరూ ఆయందోళన చెయందారు. అయిత్
నేనుదని్నఅవకాశయంగాభావియంచిసదివానియోగయంచేసుక్నా్నను..
నేను మొకకాలను పెయంచడమే కాక్యండ్ ఆ పని చేయాలని
ఇతరులను ప్రోతా్సహయంచానని పదయంసయంగ్ అయంటనా్నరు.
మిదె్దతోటపై అవగాహన పెయంచడ్నికిగాను ఆయన వాటా్సప్
గ్రూప్ నిరవాహసు్తనా్నరు. అయంత్ కాద్ పేదవారికి తన మిదె్ద
తోటలోపయండినపయంటల్నపయంచుతునా్నడు.అన్లాక్మొదలైన
తర్వాతచాలామయందిపదయంసయంగ్నుకలసమిదె్దతోటపెయంపకయం
ఎలాచేయాలోతెలుసుక్యంటనా్నరు. పదయంసయంగ్ తన దగ్రక్
వచిచానవారికి తోట గురియంచి చెపపుడమే కాక్యండ్ మొకకాలను
కూడ్ఉచితయంగాఇచిచావారుతోటపెయంపకాని్నహాబీగాచేపటేటోలా
ప్రోత్సహసు్తనా్నరు.
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మీడియాకార్నర్

NarendraModi@narendramodi

130క్టలోజనాభాగలభారతదేశయం

ఐర్సకార్క్రమాలోలోవిస్తృతసాథియి

పాతపోషయంచాలనిప్రతిభారతీయుడు

క్రుకొయంటనా్నడు.

OfficeofNitin
Gadkar@#SadakSurakshaJeevanRaksha

సడక్సురక్షజీవన్రక్షసరిటోఫికెట్గడువు

డ్క్్మెయంటలోజారీ,వాహనాని్నఇన్సెపుక్టోచేసన

తారీక్,సమయయం,ఆఫీసర్వివర్లుఉయంటాయి.

DharmendraPradhan@

గతఆరేళ్ళలోభారత్ఇయందనభద్రత

పెరిగయంది.మనయంఇప్పుడు30దేశాలనుయంచి

మనఅవసర్లక్ముడిచమురుదిగుమతి

చేసుకొయంటనా్నము.

HardeepSinghPuri@

29సెపెటోయంబరు2020వరకూప్రయాణీక్లు

1,18,861;డిపారచార్్స1338;అరైవల్్స1334;

విమానాశ్రయాలనుసయందరిశియంచినవారిసయంఖ్

2,37,632

RajnathSingh@rajnathsinghIDEX4

ఫౌజీమనసైనిక్లనూతనఆలోచనా

విధానాని్నప్రోత్సహసు్తయంది.సైనిక్ల

అవసర్లక్అనుగుణయంగాసాథిపియంచేఅయంక్ర

సయంసథిలక్,మనసైనిక్లుతమఅవసర్లను

సరైనరీతిలోతెలయజేస,వారికికావలసనవి

పయందగలరు.

AmitShah@amitShah

ఈశవారచయంద్రవిదా్సాగర్మహళల

హక్కాలకైపోర్డి,వితయంతువివాహాలను

ప్రోత్సహయంచారు.ఆయనవారసతవాయంఎయంతో

మయందికిస్ఫూరి్తదాయకయం.
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పక్పత్రిక

‘‘కౌటిలు్నిదౌత్విధానయం,శవాజీమహార్జ్
ధైర్సాహసాలుకలగలపినవ్కి్తతవాయంసర్్దర్
పటేల్సవాయంతయం.నాటిర్జసాథినాలనుఉదే్దశయంచి
ఆయనచెపిపునమాటలవి.మనదేశయంలోఅయంతర్త

కలహాలు,శత్రుతావాలకారణయంగానేమనయం
విదేశీయులదయండయాతలోలోఓడిపోయాయం.ఆ
తప్పులనుమనయంఇకముయంద్చేయకూడద్.ఆ
తప్పులుచేసఇతరులచేతిలోబానిసలుగామగే్
పనినిఇకముయంద్చేయకూడదనిసర్్దర్అనా్నరు.
ఆయనమాటలువిన్నతర్వాతఐకమత్యంలోని
బలయంగురియంచిఅవగాహనపెయంచుకొనినాటి

ర్జసాథినాలనీ్నతమర్జా్లనుభారతదేశయంలో
కలపాయి.ఆవిధయంగాభారతదేశయంఒకకాటిగా

అవతరియంచియంది.’’

-సర్్దర్వలలోభాయ్పటేల్విగ్రహావిషకారణసభలో
ప్రధానిశ్రీనరేయంద్రమోదచేసనప్రసయంగయంనుయంచి

ఏక్భారత్
శ్రేషఠ్భారత్

నూ్ఇయండియా
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