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ప్ర ధాన మంత్రి ఉద యం పూట నిర్వ హంచే 
కార్య క ల పాలు వీక్ంచ డానికి 

ఈ క్్యఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి.

भोर भयो, बिन शोर, 
मन मोर, भयो विभोर, 
रग-रग है रंगा, नीला भूरा  श्ाम सुहाना, 
मनमोहक, मोर ननराला। 
रंग है, पर राग नहीं, 
विराग का विश्ास यही, 
न चाह, न िाह, न आह, 
गूँजे घर-घर आज भी गान, 
नजये तो मुरली के साथ
जाये तो मुरलीधर के ताज।
जीिात्ा ही शशिात्ा,
अंतम्मन की अनंत धारा
मन मंदिर में उनजयारा सारा,
बिन िाि-वििाि, संिाि
बिन सुर-स्वर, संिेश
मोर चहकता मौन महकता।

ప్ర ధానమంత్్ర శ్్ర నరంద్ర మోదీ

తననివాసంలోనెమళ్ల కు

ఆహారంపెడుతున్నవీడియోను

షేర్చేశారు.ఆయనహందీలో

ఒకపద్ంకూడారచంచదాని్న

ఈవీడియోతోపాటుగాఅందరి

కోసంఅందంచారు.

https://www.youtube.com/
watch?v=axbpbQTIiZo 

అమూల్యమైనక్షణాలు
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ప్రయాణాన్ని మ రింత గా  కొన సాగిస్తూ న్యూ ఇిండియా స మాచార్ తాజా సించిక లో ప్ర భుత్వ కారయూ క్ర మాల కు 
విసతూ తృత మైన క వ రేజి ఇచి్చింది.  ప్ర ధాన  మింత్రిగా శ్రీ న రేింద్ర  మోదీ ఢిల్లీలో ప గాగా లు చేప ట్టిన నాట్ నించి 
ప రపాల న లో చోటు చేసుకునని సుస్ప షటి మైన మార్్పన మా క వ ర్ పేజీ క థ నిం ప్ర తిబింబసుతూింది. ప థ కాల న 
సింపూర్ణ  పార ద ర్శ క త తో వేగ వింతింగా అమ లు చేయాల న్ ప్ర భుత్విం న మ్ముతింది. ప్ర భుత్విం ప్రారింభించిన 
పిఎింజెడివై, ఆయుష్మున్ భార త్ , ఉజ్జ్వల లేదా ఏ ఇత ర ప థ కిం అయినా ఫ లితాలు స్ప షటిింగా క న్పిస్తూనే 
ఉనానియి. ప్ర ధాన  మింత్రి క్రియాశీల మైన వైఖ ర ఈ మార్్ప రావ డాన్కి ప్ర ధాన కార ణిం.  

అలాగే, ఎన్ని అవ రోధాలు ఎదురైనా వెనకాడ కుిండా విధానాల  రూప క ల్ప న కు అవ స రిం అయిన 
గ ణాింకాల న సేక రించ డింలో నేష న ల్ శింపిల్ స రే్వలో పాల్గా నని డేటా వారయ రలీ జీవితింపై ఆస కితూక ర మైన 
క థ నిం కూడా ఇిందులో ఇచా్చిం. ఆయుష్మున్ భార త్ ప థ కింపై అిందిించిన స వివ ర మైన వాయూసిం మా పాఠ కుల 
అవ గాహ న మెర్గుపడేిందుకు దోహ ద ప డుతింది.  భార త ఆట బొమము ల ప రశ్ర మ పై కూడా విహింగ వీక్ష ణిం 
వింట్ క థ నిం అదిించ డిం జ రగిింది. ఆ రింగిం పురోగ మించేిందుకు అపార మైన అవకాశిం ఉనని ద న్, 
సాింకేతిక ప రజాఞా నాన్ని మేళ విించి భార తీయ సింస్కృతి, విలువ లు ప్ర తిబింబించేలా దేశీయింగా ఆట బొమము లు 
త యార్చేసే దిశ గా మ నిం అడుగేసిన టటి యితే ‘ఏక్ భార త్ , శ్రేష్ఠ్ భార త్’ క ల సాకారిం  చేయడింలో ఆ 
రింగిం కీల క పాత్ర పోషిసుతూిందనని ది ప్ర ధాన  మింత్రి భావ న . దేశవాయూపతూింగా వివిధ న గ రాలు చేప ట్టిన విన్తని 
ఆలోచ న ల తో సాగిన స్వ చ్ఛ స రే్వక్ష ణ్ వాయూసిం కూడా చ దివేిందుకు ఆస కితూక రింగా ఉింటుింది. బుదిధిస్టి స రూ్యూట్ 
లోన్ ఆస కితూక ర మైన అింశలు ప్ర తేయూకిించి  కుషిన గ ర్ విమానాశ్ర యిం అింత రా్జ తీయ హోదా వింట్ అింశలు 
స వివ రింగా తెలియ చేసే వాయూసిం కూడా ఈ సించిక లో ఉింది. చికాగోలో 1893 సెపటిింబ ర్ 11వ తేదీన జ రగిన 
ప్ర పించ మ త స మేముళ నింలో సా్వమ వివేకానిందున్ చిర సము ర ణీయ మైన ప్ర సింగిం దా్వరా జీవితింలోకి తింగి 
చూసే ప్ర య తనిిం జ రగిింది. దాన్ వ లలీ  ఆ ర్షితలుయూన్ గురించి పాఠ కుల అవ గాహ న మ రింత గా పర్గుతింది. 
‘‘ఇది మీ శ తాబది, కాన్ 21వ శ తాబది త ప్ప న్స రగా భార త్ దే’’ అన్ మచిగాన్ విశ్వ విదాయూల యింలో సా్వమ 
వివేకానిందుడు ప లికిన ప లుకులు ఆయ న లోన్ విశ్వసాన్కి ప్ర తీక . ఇప్పుడు భార త్ లో ఏిం జ ర్గుతనని ది 
మ నిం చూస్తూనే ఉనానిిం. 

ఇవి కాకుిండా ఈ సించిక లో ఇచి్చన ఇత ర రెగుయూల ర్ క థ నాలు విభనని  అింశల పై పాఠ కుల కు వివిధ 
అింశలపై వారకి సమాచారిం అిందిించడాన్కి ప్రయతనిిం చేసుతూనానిిం. వారలో అవ గాహ న న పించేిందుకు, 
సించిక న ఆస కితూక రింగా చ దివేలా చేసేిందుకు మేిం ప డుతనని శ్ర మ కు ద ర్ప ణిం ప డుతింది. న్యూ ఇిండియా 
స మాచార్ ప్ర భుత్వ ప్ర చార సాధ నిం కాదు, విభనని అింశల పై ప్ర తేయూక మైన శైలిలో  పాఠ కులకు చ క్ న్ 
స మాచారిం అిందిించి వారన్  చైత నయూ వింతిం చేసే ఒక పుసతూ కిం. ఎప్ప ట్క ప్పుడు మీ స్పింద న , అభప్రాయాలు 
పింపుతూ ఉిండిండి. ఇది ఆస కితూక రింగాన, స మాచారిం అిందిించే సించిక గాన మీర్ భావిసాతూర న్ మేిం 
ఆశిసుతూనానిిం.  

ధ న్య వాదాలు.

సంపాదక లేఖ

(కె.ఎస్. ధ త్్వలయా)
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సంసకాకృతిసా్వమ వివేకానింద చికాగో ప్ర సింగిం

సా్వ మ వివేకానింద – అనే 
పేర్ ధైరయూిం, శకితూ, 

ఉతాసాహిం – వీట్కి ప్రతీక, కోటలీ 
మింది ప్రజలన తన వయూకితూత్వింతో 
ప్రభావితిం చేసిన మహా మనీషి 
ఆయన. 1893 సెపటిింబ ర్ 11వ తేదీన 
చికాగోలో ఆయ న ప్ర సింగిం ప లు 
అింశల పై చ ర్చ న మ రో మ లుపు 
తిపి్పింది. హిందూ జీవన విధానిం, 
సాింప్ర దాయిం, భార త నాగ రక త న 
సా్వమ వివేకానింద పాశ్చతయూ 
దేశల కు ప రచ యిం చేసార్.

ప్రపించ మతాల సమేముళనింలో 
ఆయన “అమెరకాలో ఉనని సోద ర  
సోద రీమ ణులారా” అన్ తన 
ప్రసింగాన్ని ప్రారింభించగానే, 
ఆహుతలిందరూ తమ సాథా నాలోలీ ించి 
లేచి, న్లబడి హర్షధా్వనాలు చేశర్. 
ప్ర పించ ప్ర జ లు విభనని మ తాలు 
ఆచ రించ వ చ్్చ, కాన్ అవ నీని దార 
చూపేది ఒక్ భ గ వింతన్ వైపే అన్ 
సా్వమ వివేకానింద త న ప్ర సింగింలో 
అనానిర్.

“ప్ర పించాన్కి స హ నిం,  

సార్వ జ నీన ఆమోద నీయ త బోధించిన 
మ తాన్కి చిందిన వాడిన్ కావ డిం 
ప టలీ నేన గ ర్వ ప డుతనానిన. 
సార్వ జ నీన స హ నిం ఒక్ టే కాదు, 
అన్ని మ తాలు వాసతూ వ మే అన్ మేిం 
ఆమోదిసాతూిం” అన్ సా్వమ వివేకానింద 
త న ప్ర సింగింలో చపా్పర్. తన 
మాతతృభూమ అయిన భారతదేశన్కి 
చిందిన అనేక వేదాింతపరమైన 

అింశలు శ్రీ రామకతృష్ణ పరమహింస 
శిష్యూడైన వివేకానిందున్  
ప్రసింగింలో దోయూతకమయిింది. 
ఆయ న ఆ స మేముళ నింలో హిందూ 
జీవన విధానింపై ఒక ప త్రాన్ని 
స మ ర్పించ డింతో పాటు మ త 
ఐకయూ త పై స వివ రింగా మాటాలీ డార్. 
వివేకానిందున్ బోధ న లు, ఆయ న 
వాగాధి ట్ అమెరక నలీ న ఎింత గానో 
ఆక టుటి కుింది. అమెరకాలోన్ సుప్ర సిదధి  

ప్ర దేశలోలీ  ప్ర సింగిించాల న్ ఆయ న న 
ఆహా్వన్ించార్.

భార త దేశన్కి తిరగి వ చి్చన త రా్వత 
ఆయ న త న బోధ న లు స మాజింలోన్ 
యువ త పైనే కేింద్రీక రించి వార 
అభుయూనని తి కోసమే కతృషి చేశర్.  
భార తదేశిం, దేశ యువ త పై సా్వమ 
వివేకానిందున్కి ప్ర తేయూక దతృక్ప థిం 
ఉింది. శ్రీ మ త్ భ గ వ దీగాత చదివే 
మ్ిందు ఫుట్ బాల్ ఆడ మ న్ ఆయ న 
చపే్ప వార్. ఒక రూపాయి లేన్ మ న్షి 
న్ర్పేద కాదు.. ఒక క ల , ఆకాింక్ష లేన్ 
వయూ కితూ అస లైన న్ర్పేద అన్ ఆయ న 
అింటూ ఉిండేవార్. 

19వ శ తాబదికి చిందిన ఆధాయూతిముక 
గుర్వు, యోగి రామ కతృష్ణ ప ర మ హింస 
ప్ర ధాన శిష్యూడు సా్వమ వివేకానింద . 
త న గురూజీ బోధ న లే మూలింగా ఒక 
స తసాింగుల కూట మగా రామ కతృష్ణ 
మ ఠాన్ని ఆయ న సాథా పిించార్. ప్రాచీన   
హిందూ వేదాింత త తా్వన్ని బోధించే 
ఒక ప్ర పించ ఆధాయూతిముక ఉదయూ మింగా 
రామ కతృష్ణ మష న్ విసతూ రించిింది. n

స్వామి వివేకానంద  
యువతకు ఆదర్శం

1893 సెపట్ంబ ర్ 11వ తదీన స్వామి వివేకానంద 

చేసిన స్ప్ర సిదధి మైన చికాగో ప్ర సంగం నేటి 

ప రిసిథితుల కు కూడా చ కక్ గా అనవా యిస్తుంద్. 

ఆయన తన ప్రసంగంలో ప్రజలు వివిధ మత్లకు 

చంద్నవారైనా, అని్న మత్లూ ఒకే భగవంతుని 

వైపుకి దారి చూపుత్యని అనా్నర్ .

జ న నం : జ న వ రి 12, 1863
మ ర ణం :  జూలై 4, 1902
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సంక్ప్త వార్త లు

కొవిడ్-19 అిందిించిన ష్క్ నించి వయూ వ సాయ రింగాన్కి 
ర క్ష ణ క లి్పించే ప్ర య తనిింలో భాగింగా కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుల 

(కెసిసి) స హాయింతో రైతల కు రాయితీ 
ర్ణాలిందిించే ప్ర తేయూక కారయూ క్ర మిం 
అమ లులో ఉింది. ఆగ సుటి  17, 2020 
నాట్కి రూ. 1.02 ల క్ష ల కోటలీ  
ర్ణ ప రమతితో 1.22 కోటలీ కెసిసిలు 
మింజూర యాయూయి. గ్రామీణ ఆరథాక 
వయూ వ సథా న  పున ర్జీ్జవిింప చేసి, వయూ వ సాయ 
రింగింలో వతృదిధి వేగిం పించేిందుకు ఇది 
ఉప యోగ ప డుతింది.  ప్ర భుత్వ , ప్రైవేటు 
రింగ బాయూింకులు 100% ఎమ రె్జనీసా 
క్రెడిట్ లైన్ గాయూరింటీ పథకిం (ఇసిఎల్ 
జిఎస్ ) కిింద భనని రింగాల కు ప్ర తేయూకింగా 
ఎింఎస్ఎింఇల కు ఆగ సుటి  18, 2020 

నాట్కి రూ. 1.5 ల క్ష ల కోటలీ కు పైబ డి ర్ణాలు మింజూర్ చేశయి.  
వాట్లో రూ. 1 ల క్ష కోటలీ కు పైబ డిన ర్ణాల బ టా్వడా కూడా 
జ రగిింది.    n

సింక్షోభాన్ని అవ కాశింగా ఎలా మ లుచ్కోవ చ్్చన నేిందుకు 
క రోనా మ హ మాముర ఎనోని ఉదాహ ర ణ ల న మ న 

మ్ిందుకు తెచి్చింది. పోరటి బుల్ ఆస్ప త్రి మెడికాబ్ అిందుకు 
చ క్ న్ ఉదాహ ర ణ . దేశింలోన్ ఏ భౌగోళిక ప్ర దేశింలో అయినా 
ఎలాింట్ వాతావ ర ణ ప రసిథాతల నైనా త టుటి కున్ న్లిచే ఈ మైక్రో 
ఆస్ప త్రిన్ కేవ లిం రెిండు గింట ల వయూ వ ధలో న్రముించ వ చ్్చ. కొవిడ్ 
పై పోరాటిం కోసిం తిర్వ నింత పురిం న గ రాన్కి చిందిన  శ్రీ చైత్ర 
తిర్నాళ్ ఇన్ సిటిటూయూట్ ఆఫ్ మెడిక ల్ సైన్సాస్ అిండ్ టెకానిల జీ, 
ఐఐట్ మ ద్రాస్ సింసథా లు ఉమము డిగా దీన్ని రూపిందిించాయి. 
చన్్నిలోన్ చింగ ల్ప టుటి లో 30 ప డ క లు, కేర ళ లోన్ వయనాడ్ లో 12 
ప డ క లు గ ల మెడికాబ్ ఆస్ప త్రులు ఇప్ప ట్కే ప న్ చేసుతూనానియి.    
      n

1.22 కోట్ల కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు ల మంజూర్; ఇ.సి.
ఎల్.జి.ఎస్ కింద రూ. 1.5 లక్షల కోట్ల ర్ణాలు

రండు గంట ల్్లనే పోర్ట బుల్ ఆస్ప త్రి 
మెడికాబ్ నిర్మాణం

ఇండియా పోస్్ట పేమంట్్స బా్యంక్ , పేద ల క్ ఒక వ రం

ఇిండియా పోస్టి పేమెింట్సా 
బాయూింక్ కు చిందిన 

ప్ర తిష్ఠ్ తము క మైన ‘ఆప్ కా బాయూింక్ ఆపే్ 
దా్వర్’ అనే ప థ కిం 2018 సెపటిింబ ర్ 
ఒక టో తేదీన ప్రారింభ మ యిింది.  గ్రామీణ 
ప్రాింతాలోలీ  న్వ సిించే పేద ల కు ఇది ఒక 

వ రింగా మారింది. ఖాతాదార్ల సింఖయూ 
2 కోటులీ  దాట్ింది. కొవిడ్-19 మ హ మాముర 
స మ యింలో గ్రామీణ ప్రాింతాల ప్ర జ ల న 
ఇది ఎింతో ఆదుకుింటోింది. లాక్ డౌన్ 

స మ యింలో దీన్ దా్వరా సుమార్ 85 
ల క్ష ల మింది ల బధిదార్ల కు రూ. 1,500 
కోటులీ  అిందిించగలిగామ్. ఈ బాయూింకు 
స హాయింతో  75 ల క్ష ల మ నీ ఆరడు రలీ దా్వరా 
రూ. 760 కోటులీ  చలిలీించార్.  డిబట్ దా్వరా  
 రూ. 1,100 చలిలీించార్.   n

పథకం: ఆధార్ కార్డు ద్వారా గ్రామీణ 
ప్ంతాల్లోని ప్ర జ లు ఎవ రైనా స్థానిక 
పోస్్టఫీసుల్నే బ్యంకంగ్ సేవ లు 
పందవచ్చు. ఒక ఫోన్ సందేశం 
పంప డం ద్వారా పోస్్ట మాన్ ను ఎవ రైనా 
పిల వ వ చ్చు. దేశంల్ని 1.36 ల క్ష లు 
పైగా పోస్్టఫీసుల్లో ఇండియా పోస్్ట 
పేమంట్ బ్యంక్ ద్వారా అందుబటుల్ 
ఉంది. n
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180 అడుగుల బెయిలీ వంతెన 
నిరి్మంచిన బిఆర్ఒ

స రహ దుది  ర హ దార్ల సింసథా (బఆర్ఒ) 
ఉతతూ రాఖిండ్ లోన్ పితోరాగ ఢ్ జిలాలీ లో 

జాలి్జబ, మ్న్సాయారీ ప్రాింతాల మ ధయూ అనసింధాన త 
క లి్పించే 180 అడుగుల బెయిల్ వింతెన న మూడు 
వారాల క నాని త కు్వ వయూ వ ధలోనే న్రముించి రకార్డు  
సతృషిటిించిింది. న్రింత రిం వ రా్ష లు, కొిండ చ రయ లు 
విరగిప డుతనని ప్ప ట్కీ ఆ అవ రోధాల న అధగ మస్తూ 
ఈ అర్దైన రకార్డు  సింతిం చేసుకుింది. ఈ వింతెన 
న్రాముణిం ఆ ప్రాింతింలోన్ 20 గ్రామాల కు చిందిన 
15,000 మింది ప్ర జ ల కు పదది ఊర ట క లి్పించిింది. 
2020 జ న వ ర 27వ తేదీన కురసిన కుింభ వతృషిటి 
కార ణింగా ఏర్ప డిన నాళాలు, న దుల వ ర దలో 50 
మీట రలీ పడ వైన కాింక్రీట్ వింతెన కొటుటి కుపోయిింది. 
కొిండ చ రయ లు విరగి ప డ డిం వ లలీ భారీగా ప్రాణన షటిిం 
ఏర్ప డిింది. రోడుడు  అనసింధాన త పూరతూగా విచి్ఛననిిం 
అయిింది. 20 రోజుల వయూ వ ధలోనే ఆ వింతెన 
న్రముించ గ ల విధింగా బఆర్ఒ వ న ర్లు స మీక రించి ఈ 
వింతెన న్రాముణిం పూరతూ చేసిింది.   n

విజేత లైన సివిల్ స ర్్వస్ల అభ్య రుథుల క్ స త్కారం
మైనారటీ వ రాగా లోలీ న్ ప్ర తిభావింతలైన యువ త న “ప్రోతసా హించి, 

పురోగ మింప చేయ డిం” అనే సింక ల్పింతో  మైనారటీ వయూ వ హారాల మింత్రిత్వ 
శఖ న్ర్వ హ ణ లో ప్ర భుత్విం  చేప ట్టిన  “న యీ ఉడాన్” ప థ కిం కిింద అిందిించిన 
ఉచిత కోచిింగ్ స దుపాయిం  ఉప యోగిించ్కున్ స మాజింలో న్రాద ర ణ కు 
గురైన పేద , బ ల హీన వ రాగా ల కు చిందిన 22 మింది మైనారటీ వ రాగా ల యువ త 
ప్ర తిష్ఠ్ తము క మైన సివిల్ స రీ్వసుల కు ఎింపిక అయాయూర్. మైనారటీ తెగ లోలీ  ప్ర తిభ కు 
కొద వ లేద న్ ఈ సింద ర్ింగా కేింద్ర మైనారటీ వ రాగా ల శఖ మింత్రి శ్రీ మ్కాతూర్ 
అబాబాస్ న కి్వ అనానిర్.    n

ఈశనయూ ప్రాింతిం 
అభవతృదిధికి 

ప్రభుత్విం ఎింతో 
ప్రాధానయూతన్సోతూింది. 
2014-2019 సింవ తసా రాల 
మ ధయూ కాలింలో ఈ 
ప్రాింతింలో రైలే్వ 

ప్రాజెకుటిల పై రూ. 27,655 కోటులీ   పటుటి బ డి పటాటి ర్. అిందులో రూ. 
10,610 కోటులీ  2014-2019 మ ధయూ కాలింలోనే ఇన్్వస్టి చేశర్. 
ఇప్పుడు ఒక్ సికి్ిం మన హా ఈశనయూ ప్రాింతిం మొతాతూన్కి రైలే్వ 
న్ట్ వ ర్్ విసతూ రించిింది. 2022 డిసెింబ ర్ నాట్కి సికి్ింకు కూడా ఈ 
అనసింధాన త ఏర్ప డుతింది.   n

కేింద్ర పాలిత ప్రాింతాలు జ మ్ము-క శీముర్ -లదాధి ఖ్ మ ధయూ 
అనింధాన త క లి్పించే ప నలు వేగ వింతిం చేయ డింతో 

పాటు లేహ్ జిలాలీ లో రోడలీ న్రాముణింలో పాలీ సిటిక్ వయూ రాథా ల న కూడా 
విన్యోగిసుతూనానిర్. ప్ర ధాన మింత్రి 
గ్రామ్ స డ క్ యోజ న (పిఎింజిఎస్ 
వై) కిింద ఇింత వ ర కు అనసింధాన త 
లేన్ జ నావాసాల న్నిింట్నీ 
అనసింధానిం చేయ డిం కోసిం 
2020 జూలై చివ ర నాట్కి జ మూము, 

కాశీముర్  లో 11,517 కిలో మీట రలీ న్డివిలో 1858 రోడులీ , 84 వింతెన ల 
న్రాముణిం పూరతూ చేశర్. ల దాధి ఖ్ లో 699 కిలో మీట రలీ న్డివి గ ల 96 
రోడులీ , 2 వింతెన ల న్రాముణిం కూడా పూరతూ యిింది.   n

ర్. 27,665 కోట్ల పట్్టబడితో ఈశన్య  
ప్ంతంలో రైల్ క నెకి్టవిటీ

పి.ఎం.జి.ఎస్.వై కింద జ మ్్మ, కాశ్్మర్ 
రోడ్ల నిరా్మణంలో పా్లసి్టక్ వినియోగం
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గ ణాింకాల సేక ర ణ 

దేశ ఆరిథుక వ్య వ సథు , విధాన ర్ప క ల్ప న లో గ ణంకాలు కీల క పాత్ర పోషిస్్తయి. స మాజంలో డేటా 

సేక ర ణ , ప్ర త్్యకించి అత్యంత మారుమ్ల ప్ంత్లో్ల గ ణంకాలు సేక రించ డం పను స వాలు.  ఈ ‘డేటా 

పోరాట యోధులు’ ప్ర భుత్్వనికి ఖచిచిత మైన గ ణంకాలు అందిస్్తరు. నేష న ల్ శంపిల్ స ర్్వక్ చందిన ‘స రైన 

డేటా, స రైన అభివృదిధి’ ల క్యూం స్కారం కావ డంలో డేటా యోధులు కీల క పాత్ర పోషిస్్తనానారు. అందులోన్ 

మ హ మా్మరి కార ణంగా ఏర్ప డిన  ప్ర స్్తత క లో్లలత స మ యంలో వారి కృషి మ రింత ప్ర శంస నీయం.

మౌన పోరాట యోధులు

‘డేటా వీర్ల ను’ గౌర విద్ద ం

మ్రకిన్ తల గిించే పారశుధయూ యోధుల 
గురించి మీర్ వినే ఉింటార్. అలాగే 
స మాజాన్ని క లోలీ లితిం చేసిన  కొవిడ్-19 
మ హ మామురన్ అదుపు చేయ డిం కోసిం 
అవిశ్ింతింగా పోరాడుతనని క రోనా 
యోధుల గురించి కూడా మీర్ వినే 
ఉింటార్. అలాగే సుసిథార అభవతృదిధి ల క్షయూల 
(ఎస్.డి.జి) సాధ న కోసిం పేద రకిం, 
ఉదోయూగిత , ద్ర వ్యూలబా ణిం, ఆరోగయూిం, ఆరథాక 
వయూ వ సథా వింట్ భనని విభాగాలోలీ  ప్ర భుత్విం 
చేప ట్టిన వివిధ  ప థ కాలోలీ న్ భనని కోణాల న 
స్పకృశిస్తూ గ ణాింకాలు సేక రించే యోధులు 
కూడా ఉనానిర్. ఈ గ ణాింకాల న ఎవ ర్, 
ఎిందుకు ఉప యోగిసాతూర నని దే ఇప్పుడు 
ఉద యిించే ప్ర శని .

నేష న ల్ శింపిల్ స రే్వకు (ఎన్ఎస్ఎస్ ) 
చిందిన డేటా యోధులు వీర్. ప్ర భుత్విం 
ప్ర జ ల కోసిం ప్ర వేశ పట్టిన ప థ కాలు, 

విధానాల కు సింబింధించిన గ ణాింకాలు 
వీర్ సేక రసాతూర్. క రోనా మ హ మాముర 
స మాజాన్ని ఆవ రించిన స మ యింలో 
సుమార్ 6 ల క్ష ల మింది క్షేత్ర సాథా యి 
అధకార్లు డేటా సేక ర ణ లో న్మ గని మై 
ఉనానిర్. త్వ రత విశ్ లీష ణ కోసిం 
యాప్ ఆధారత సాింకేతిక ప రజాఞా నిం 
ఉప యోగిించ్కున్ వార్ ఎల కా్రా న్క్ డేటా 
న మోదు చేసుతూనానిర్.

గ ణాింకాలు ఎిందుకు ప్ర ధానిం?
“గ ణాింకాలే లేక పోతే మీర్ కేవలిం ఒక 

అభప్రాయిం గ ల వయూకితూ మాత్రమే” అనని 
అమెరకాకు చిందిన ప్ర ఖాయూత గ ణాింకవేతతూ 
విలియిం ఎడా్వర్డు డెమింగ్ మాట ల 
దా్వరానే స మాజింలో గ ణాింకాలకు 
ఎింత ప్రాధానయూ త ఉిందో మనకు అరథాిం 
అవుతింది. ఏ ఆలోచ న నైనా అమలు 
చేసేిందుకు గ ణాింకాలు అవసరిం. ప్ర తీ 

ఒక్ ప రశ్ర మ , మారె్ట్ , విదయూ , ఆరోగయూిం, 
ఆహారిం, జీవ న శైలి వింట్  వాట్పై ప టటి ణ -
గ్రామీణ ప్ర జ లు ఎింత ఖ ర్్చ చేసుతూనని ది 
తెలుసుకోవ డిం కూడా ప్ర ధాన మే. విధాన 
న్ర్ణ యాలోలీ  గ ణాింకాల పాత్ర అతయూింత 
కీల కిం. ప్ర భుత్విం ప్రారింభించే ఏ ప థ కిం 
మ నగ డ , ప్ర యోజ నాన్కైనా క చి్చత మైన 
గ ణాింకాలు ఎింతో అవ స రిం.

“ప్ర భుత్విం న్రేదిశిత కాల ప రమతిలో 
వయూ వ సాయిం, విన్యోగ ధ ర ల స్చి, 
దేశ వాళి ఆవులు, మారె్ట్ ధ ర లు, ఉత్ప తితూ, 
ద్ర వ్యూలబా ణిం, ఆరోగయూిం వింట్ భనని 
అింశల పై  స రే్వలు న్ర్వ హస్తూ ఉింటుింది. 
అిందుకు అవ స రిం అయిన గ ణాింకాలు 
మేిం సేక రసాతూిం. ఈ కతృషిలో భాగింగా 
మా ఉదోయూగులు అప్పుడ ప్పుడూ కొిండ లు 
ఎకా్లిసా ఉింటుింది, న దులు దాటాలిసా 
ఉింటుింది.

समाचार-सारనేష న ల్ శంపిల్ స ర్్వ
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గ ణాింకాల  సేక ర ణ ప న్ పూరతూ యిన 
త రా్వత వాట్ ఆధారింగా న్వేదిక 
రూపిందిసాతూర్. ప్ర భుత్విం విధాన 
రూప క ల్ప న లో ఈ న్వేదిక ల న 
ఉప యోగిించ్కుింటుింది. ఏ ఆచ ర ణీయ 
ప్రాజెకుటి  లేదా ప థ కాన్కైనా క చి్చత మైన 
డేటా ఉిండ డిం త ప్ప న్స ర” అనానిర్ 
ఎన్ఎస్ఎస్ డైరెకటి ర్ జ న ర ల్ ఎ.కె. సాధు.

డేటా సేక ర ణ అంత త్లకైన 
ప ని కాదు

ఏ విధాన రూప క ల్ప న వెనకైనా 
స వివ ర మైన అధయూ య నిం, పునాది 
ఉింటాయి. ఉదాహ ర ణ కి  ఒక ప్రాింతింలో 
రోడులీ , ఆరోగయూ సింర క్ష ణ వింట్ మౌలిక 
వ స తలు, ఇత ర  అభవతృదిధి అవ కాశల ప రధ 
ఎింత గా ఉనని ది తెలుసుకున్ ప్ర భుత్విం 
మ్ింద డుగు వేయ డాన్కి ఆ ప్రాింతాన్కి 
చిందిన క చి్చత మైన గ ణాింకాలు చాలా 
కీల కిం అవుతాయి. కాన్ గ ణాింకాల 
సేక ర ణ మాత్రిం అింత తేలికైన ప న్ కాదు. 
ప లు సింద రా్లోలీ  గ ణాింకాలు సేక రించే 
బాధయూ త గ ల వార్ గ్రామాలు, మార్మూల 
గిరజ న ప్రాింతాల కు కాలి న డ క న వెళాలీ లిసా 
వ సుతూింది.  “నేన అిండ మాన్ , న్కోబార్ లో 
ఉింటాన. అక్ డ చినని దీ్వపాల న స రే్వ 

కోసిం ఎింపిక చేశర్. అలాింట్ చోట స రే్వ 
న్ర్వ హించ డిం ఒక స వాలు. మా డేటా 
యోధులు ఆ ప్రాింతాల కు నౌక లు, చినని 
ప డ వ ల స హాయింతో వెళాలీ లిసా వ సుతూింది. 

ఎనోని స వాళలీ న త టుటి కుింటూ అక్ డ  
వార్ బ స చేయాలిసా ఉింటుింది.  అయినా 
వార్ ఎింతో స మ రథా వింతింగా ప న్ పూరతూ 
చేశర్. స రే్వయ రలీ పై ప్ర జ లు దుర్సుగా 
వయూ వ హ రించే రస్్ కూడా ఉింటుింది” 
అన్ డేటా సేక ర ణ లో అనభ విం గ ల ఒక 
అధకార త మ ప న్ గురించి వివ రించార్. 
ప్ర సుతూతిం న డుసుతూనని బ హుళ స్చిక ల 
స రే్వ ప న్ 2020 డిసెింబ ర్ నాట్కి పూరతూ 
కావ ల సి ఉింది.  ఇిందులో భాగింగా 23 
కోటలీ కుటుింబాల  పరసిథాతిన్ అధయూయనిం 
చేసే పన్లో 6 లక్షల మింది డేటా యోధులు 
న్మ గని మై ఉనానిర్.   n

సుసిథార అభవతృదిధి లక్షయూలకు 
సింబింధించి, 17 
లక్షయూలు, 169 చరయూలు, 
231 ప్రపించ, 302 
జాతీయ స్చీలకు 
సింబింధించిన పనలు 
జర్గుతనానియి

విన్యోగదార్ల ధరల 
స్చీ, ద్రవ్యూలబాణిం, 
ఆరోగయూిం, విదయూ, 
సమాజింలో జర్గుతనని 
విన్యోగిం, పరశ్రమ 
ఉత్పతితూకి సింబింధించిన 
డేటా సేకరణ.

జ న వ ర 2020 నించీ 
డిసెింబ ర్ 2020 
వ ర కూ బ హుళ 
స్చీలకు సింబింధించి 
స రే్వలు జర్గుతాయి.

ఆరథాక రింగాన్కి 
సింబింధించిన డేటా 
ప్రతీ మూడు న్లలకు 
ఒకసార విడుదల 
చేసుతూనానిర్.  

వివిధ స రే్వల కు 
6 ల క్ష లకు పైగా 
డేటా వారయర్లీ  23 
మలియ న్ కుటుింబాల  
సరే్వ చేపడుతనానిర్.

సరై న డేటా, సరై న అభివృద్ధి

1 2 3 4 5

“గణాంకాలే లేకపోతే ఒక 

అభిప్రాయాం గల మరో వ్యక్తిగా 

మీరు ఉాండిపోతారు” అన్న 

అమెరికాకు చాందిన ప్రఖ్్యత 

గణాంక వేతతి విలియాం ఎడ్వార్డ్ 

డెమాంగ్ మాటలే  స మాజాంలో 

గణాంకాల ప్రాధాన్యతకు ద ర్ప ణాం.

ఒక డేటా యోధుని క విత్త్మ క మైన అభిప్య స్రాంశం
ఏ ప్రభుతా్వన్కైనా సరే అన్ని న్ర్ణయాలకూ డేటా సేకరించే వార్ ప్రాతిపదిక. 
సింక్షోభ సమయింలోన్ డేటా సేకరణ అవిచి్ఛననిింగా, సాఫీగా, ఎలాింట్ 
అడడుింకులూ లేకుిండా సాగిపోవలసి ఉింది. ఇక్డే డేటా సేకరణ కరతూలు డేటా 
యోధులుగా మారార్. ప్రాణాలు సైతిం పణింగా పట్టి,  ఆరోగయూ శఖ స్చిించిన 
మ్ిందు జాగ్రతతూలు పాట్స్తూ వాసతూవాలు, గణాింకాల సేకరణ కొనసాగిించార్. 
పారశ్మక ఉత్పతితూ, ద్రవ్యూలబాణిం, ఉపాధ తదితర అింశల మీద ప్రభుతా్వన్కి 
వివరాలు అిందిించార్.



న్యూ ఇండియా సమాచార్8

స్మాజిక కార్య క్ర మం స్వ చ్చ భార త్ ఉదయూ మిం

ప రిశుభ్ర త అనేది ప్ర తీ ఒకకా వ్య కి్తకి ఒక అల వాట్గా మారాల ని మ హాత్్మ గాంధీ బోధంచారు. అందుకే ప్ర ధాన 
మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ స్వ చ్ఛ భార త్ క ల స్కారం చేయ డంలో భాగంగా దేశంలోని ప్ర తీ ఒకకా న గ రం జాతిపిత 
సిదాధింత్నినా అనుస ర ణీయంగా సీ్వక రించి స్వ చ్ఛ స ర్్వక్ ణ్ లో (స్వ చ్ఛ త స ర్్వ) గౌర వ నీయ మైన స్థునం 
పందేందుక్ పురోగ మిస్్తనానాయి.

స్వ చ్ఛ స ర్్వక్ష ణ్
“ప రిశుభ్ర మైన భార త్” క్ ఒక హామీ

ప్ర ధాన  మింత్రి న రేింద్ర  మోదీ ఐదు సింవ తసా రాల 
క్రితిం స్వ చ్ఛ భార త్ ఉదయూ మాన్ని ప్రారింభస్తూ 

ఈ కారయూ క్ర మిం ల క్షయూన్ని సాధించేిందుకు ప్ర జ లింద రూ 
క లిసిక టుటి గా కతృషి చేయాల న్ పిలుపు ఇచా్చర్. ప్ర జ ల ఆరోగయూిం, 
జీవ నోపాధ, జీవ న నాణయూ త మ రీ ప్ర ధానింగా వార ఆలోచ నా 
ధోర ణులు, ప్ర వ రతూ న లో  స్వ చ్ఛ స రే్వక్ష ణ్  సుస్ప షటి మైన మార్్పన 
తీసుకొచి్చింద నని విష యిం ప్ర తేయూకింగా ప్ర సాతూవిించాలిసాన 
అవ స రిం లేదు.

స్వ చ్ఛ భార త్ కారయూ క్ర మిం పురోగ తిన్ అించ నా వేసేిందుకు 
కేింద్ర గతృహ న్రాముణిం, ప టటి ణాభవతృదిధి (ఎిం.ఒ.హెచ్.యు.ఎ) 

శఖ 5వ స్వ చ్ఛ స రే్వక్ష ణ్ న్ర్వ హించిింది. ఇిండోర్ అతయూింత 
స్వ చ్ఛ మైన న గ రింగా ప్ర తిష్ఠ్ తము క మైన ప్ర థ మ సాథా నిం కైవ సిం 
చేసుకోగా స్ర త్, న వీ మ్ింబై రెిండు, మూడు సాథా నాలోలీ  
(ల క్ష కు పైబ డిన జ నాభా ఉనని విభాగింలో) న్లిచాయి. ప టటి ణ 
సాథా న్క సింసథా ల (యు.ఎల్.బ) విభాగింలో అతయూింత స్వ చ్ఛ మైన 
రాష్రాింగా ఛతీతూస్ గ ఢ్ ప్ర తిష్ఠ్ తము క మైన తలి టైట్ల్ సాధించిింది. 
ఝారి్ండ్ (100 క నాని త కు్వ యు.ఎల్.బ ల విభాగింలో) 
భార త దేశింలోనే అతయూింత స్వ చ్ఛ మైన రాష్రాింగా గురతూింపు 
సాధించిింది. వీట్తో పాటు మ రో 117 అవార్డుల న కేింద్ర 
గతృహ న్రాముణ , ప టటి ణాభవతృదిధి శఖ స హాయ  మింత్రి హ ర్ దీప్ 



న్యూ ఇండియా సమాచార్ 9

ఎస్ పుర 2020 ఆగ సుటి  20వ తేదీన అింద చేశర్.
ఈ స్వ చ్ఛ స రే్వక్ష ణ్ లో మ దిింపు చేసుతూనని న గ రాల సింఖయూ 

2016లో 73 కాగా 2020 నాట్కి 4242 న గ రాల కు పరగిింది. 
ఇిందులో భాగింగా ప్ర జ లు, యు.ఎల్.బలు చేసుతూనని  అద నింగా 
చేసే కతృషిన్, వార్ అనస రసుతూనని  విన్తని మైన , అతయూతతూ మ 
ప్ర మాణాల కు గురతూింపు ఇవ్వ డిం కోసిం వయూ రథా ప దారాథా ల 
న్ర్వ హ ణ , ప్ర వ రతూ నాప ర మైన మార్్పలు, సిథార మైన పారశుధయూిం 
లేదా వాయు నాణయూ త మెర్గుప రచేిందుకు చేసిన కతృషి, నీట్ 
సింర క్ష ణ , వతృధా నీట్ శుదిధి,  పున ర్వన్యోగిం లేదా వ ర ద నీట్ 
న్ర్వ హ ణ అింశలు కూడా అద నింగా మ దిింపు చేసుతూనానిర్.

సుమార్ 3010 యు.ఎల్.బ లు వయూ రాథా ల న్ర్వ హ ణ , 

ప్ర వ రతూ నాప ర మైన మార్్పలు లేదా సిథారింగా బ హరింగ 
మ ల మూత్ర విస ర్జ న కు దూరింగా ఉిండ డిం వింట్ అింశలోలీ  
తామ్ ప్ర వేశ పట్టిన విన్తని ప్రాజెకుటిల న ప రశీల న కు పింపార్. 
మ దిింపు అధకార్లు ఈ విభాగాల కు ప్ర తేయూక సో్రింగ్ ఇచి్చ 
అవార్డులు ప్ర క ట్ించార్.

నిల క డ  ప్ర ద రి్శంచిన ఇండోర్
ప్థ మిక స్థుయిలో ఈ న గ రం ప్ర తీ ఇంటి నుంచి చత్త సేక రించే వ్య వ సథు ను 

అమ లుప రిచింది. ఏ రోజు  సేక రిస్్తననా చత్త అదే రోజున న్రు శతం 
నిర్్మలంచేందుక్ 10 గార్బేజ్ సే్టష ను్ల ప ని చేస్్తనానాయి.

 చత్త వేరు చేయ డం:  త డి చతతూ , పడి 
చతతూ , ఇింట్ చతతూ , అింటు వాయూధుల కు 
కార ణిం అయ్యూ చతతూ వింట్ 18 శ్రేణులోలీ  
చతతూ న వేర్ చేసాతూర్..
యంత్రాల స హాయంతో శుదిధి:  ఇిండోర్ 
లోన్ రోడలీ న ప్ర తీ రోజూ 23 యింత్రాల 
స హాయింతో శుభ్ిం చేసాతూర్. గ త 
రెిండేళ్లీగా, రోడలీన శుభ్ిం చేసేిందుకు 
మెషీనలీన వాడుతనానిర్.. 

 ఇంటి చత్త నుంచి కంపోస్్ట:  ఈ విధానిం 
ప్ర వేశ పట్టిన తలి న గ రిం ఇిండోర్ . 
45,000 గతృహాలు రోజువారీ చతతూ న 
కింపోస్టి గా మార్సుతూనానియి. 
 వ్య రాథుల  ర వాణ:   సేక రసుతూనని చతతూ న 
1150 వాహ నాల దా్వరా వయూ రాథా ల 
న్ర్వ హ ణ కేింద్రాల కు త ర లిసుతూనానిర్.

 బ హరంగ మ రుగుదొడు్ల:  న గ రింలో 
ప్ర జ లు తిరగే అన్ని ప్రాింతాలోలీ న్ 
మ ర్గుదొడలీ స దుపాయిం ఉింది. రోడలీ పై 
ఉమము, చతతూ వేసిన వారకి సాథా న్క పౌర 
సింసథా జ రమానా విధసోతూింది.
 పా్లసి్టక్ ర హత న గ రం:  చతతూ ఎక్ డ ప డితే 
అక్ డ ప డేయ డాన్ని న్షేధించార్. 
న గ రింలో ఉచితింగా పాత్ర లు స ర ఫ రా 
చేసే బాయూింక్ ఒక ట్ ప్రారింభించార్. 
పాలీ సిటిక్ బాయూగ్సా విన్యోగింపై కూడా 
న్షేధిం అమ లులో ఉింది.
 నీటి శుదిధి:   మ్ర్గునీట్న్ రీ సైకిల్ చేసి 
ఉదాయూన వ నాలు, న్రాముణ ప నలోలీ  తిరగి 
ఉప యోగిించ్కునేిందుకు పైప్ లైనలీ 
దా్వరా స ర ఫ రా చేసుతూనానిర్.
 చత్త నుంచి ఆదాయం:  చతతూ నించి 
కింపోస్టి త యార్చేసి కిలో రూ. 
2 వింతన రైతల కు విక్ర యిించే 
కారయూ క్ర మిం సాథా న్క పౌర సింసథా 
చేప ట్టిింది.

2020 అవారుడుల విజేత లు

ఇండోర్ న వీ ముంబైసూర త్ 

01
0302

9090

INDORE MUNICIPAL CORPORATION

ODF Status ODF++

National Rank
SS2019 SS2020

#1 #1
Overall Score (6000) 5647.56

Service Level Progress Score (1500) 1431.44

Certification Score (1500) 1300.00

Direct Observation Score (1500) 1500.00

Citizen Feedback Score (1500) 1416.12

India’s 
Cleanest City
(More than 1 Lakh 

Population)

No 1 

WINNER

Star Rating 

Indicator Wise Scores for
Service Level Progress  

Maximum 
Score* 

Score of 
the City

Total SLP Marks 2000 1959.21

1 Collection and Transportation 500 500.00

2 Processing and Disposal 700 679.21

3 Sustainable Sanitation 500 500 .00

4 IEC Behavior Change 160 160.00

5 Capacity Building 60 60.00

6 Innovation and Best Practices 80 60.00

*[ Each quarter evaluation is for 2000, Q1+Q2+Q3=6000. 25% of 6000= 1500 Marks] 
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Executive Summary 

Swachh Survekshan is an annual ranking exercise taken up by the Ministry of Housing and Urban Affairs
(MoHUA), Government of India to assess urban areas of country on their levels of cleanliness and active
implementation of Swachhta mission initiatives in a timely & innovative manner. The objective of survey is to
encourage large scale citizen participation and create awareness amongst all sections of society about the
importance of working together towards making towns & cities a better place to live in. In addition, survey also
seeks to promote a spirit of healthy competition between towns & cities; to improve the quality of their services to
people, and create cleaner cities and towns.

MoHUA started an annual ranking of cities in the year 2016. First Swachh Survekshan conducted that year
covered 73 cities and in subsequent years number of cities were added to expand its coverage. The second
survey held in 2017 included 434 ULBs, third survey held in 2018 covered 4203 ULBs and fourth edition of survey
held in 2019 covered 4237 ULBs. This year in 2020 the coverage of survey was 4242 cities (including 62
Cantonment Boards).

Swachh Survekshan 2020 was carried out across 4242 ULBs from 4th to 31st January, 2020. The data collected
through multifarious sources for 57 indicators (40 – Service Level Progress, 9 – Direct Observation and 8 –
Citizen Feedback) have been compiled for ranking the cities. Rankings of the ULBs under Swachh Survkeshan
2020 is an outcome of continuous efforts put in by ULBs. In a bid to sustain on ground performances & efforts of
cities and ensure continuous monitoring of service level progress, MoHUA introduced Swachh Survekshan
league 2020 in the fifth edition. Marks obtained by the cities in Quarter 1 (Q1) and Quarter 2 (Q2) of league were
combined with Quarter 3 (Q3) marks.

MoHUA, through a competitive Quality and Cost Based Selection (QCBS) linked bidding and evaluation process,
hired a third party research agency, Ipsos - a global market research company to undertake the Swachh
Survekshan 2020.

Began with 
ranking of

73 cities

Was 
extended to 
ranking of

434 cities 4203 cities 4237cities 4242 cities

01
2016

02
2017

03
2018

04
2019

05
2020

Was further 
extended to 
ranking of Ranking of Ranking of

మగా సిటీ పౌర భాగ స్్వమ్యం

అత్యంత స్వ చ్ఛ మైన పద్ద న గ రం

అత్యంత స్వ చ్ఛ మైన మగా సిటీ

మగా సిటీ ఇన్నావేషన్-ప్కీ్టస్ 

అత్యంత స్వ చ్ఛ మైన మ ధ్య శ్రేణి న గ రం

షాజ హాన్ పూర్ 

గ్రెట ర్ హైద ర్బాద్ 

విజ య వాడ

అహమా దబాద్  

గ్రెటర్ చెనైనై

మెైసూర్ 

గ రిష్ఠ పౌర భాగ స్్వమ్యం

> 40 ల క్ష ల పైన  జ నాభా

> 10-40 ల క్ష ల 
జ నాభా

> 3-10 ల క్ష ల జ నాభా

> 40 ల క్ష ల 
పైన  జ నాభా

> 40 ల క్ష ల 
పైన  జ నాభా

రాయూింకిింగ్ ప్రారింభిం 

73 
న గ రాలు

రాయూింకిింగ్ విసతూ ర ణ 

434
 న గ రాలు

రాయూింకిింగ్ మ రింత 
విసతూ ర ణ 

4203 
న గ రాలు

రాయూింకిింగ్  లు 

4237 
న గ రాలు

రాయూింకిింగ్ లు 
4242 

న గ రాలు
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ప్ర పించింలోనే అతి పదది దైన ప టటి ణ పారశుధయూ స రే్వకు శ్రీ కారిం 
చ్టటి డింపై హ ర్ దీప్ పుర మాటాలీ డుతూ “2014లో స్వ చ్ఛ భార త్ 
ఉదయూ మిం - అరబా న్ (ఎస్.బ.ఎిం-యు) ప్రారింభించిన ప్పుడు 
దేశింలోన్ ప టటి ణ ప్రాింతాల న న్ర్ శతిం బ హరింగ 
మ ల మూత్ర విస ర్జ న ర హతింగా మార్చ డిం, న్ర్ శతిం ఘ న 
వయూ రాథా ల శుదిధి చేప టటి డ మే దాన్ ల క్షష్ిం. ప టటి ణాలోలీ  ఒడిఎఫ్ అనే 
కాన్సాప్టి అస లు లేనే లేన్, ఘ న వయూ రాథా ల ప్రాసెసిింగ్ 18 శతిం 
సాథా యిలో ఉనని స మ యింలో న్రేదిశిించిన ఐదు సింవ తసా రాల 

కాల ప రమతిలో ప్ర ధాన  మింత్రి స్వ చ్ఛ భార త్ క ల సాకారిం 
చేయ డాన్కి మ రింత వేగ వింత మైన వైఖ ర అనస రించాల నని ది 
సుస్ప షటిిం. కారయూ క్ర మిం పురోగ తిపై గ ట్టి ప రయూ వేక్ష ణ విధించ డిం, 
రాష్్రా ల మ ధయూ ఆరోగయూ వింత మైన పోటీ క లి్పించ డిం, అతయూింత 
కీల క మైన స్వ చ్ఛ త ప్ర మాణాల విష యింలో న గ రాల ప న్తీర్ 
మెర్గుప ర చ డిం కోసిం ఒక విధానిం త ప్ప న్స ర అన్పిించిింది. 
ఈ ఆలోచ న నించి పుట్టి, త దుప ర ద శ లో అమ లుప రచిన దే 
స్వ చ్ఛ స రే్వక్ష ణ్” అన్ చపా్పర్.  " n

ప్రత్్యక త సంత రించుక్ననా విజ య గాథ లు...
“ప్లా స్టి క్ ర హిత” గాంధీన గ ర్ రాయ పూర్ : “ షేమ్ బై  ఫేమ్ ”

నీర్ ఎక్ డా న్లిచిపోకుిండా ఉిండేలా న గ రాన్ని తీర్చ దిదది డ మే 
గుజ రాత్ రాజ ధాన్ న గ రిం గాింధీన గ ర్ ల క్షష్ిం. “పాలీ సిటిక్ ర హత 
గాింధీ న గ ర్” కారయూ క్ర మింలో భాగింగా  పాలీ సిటిక్ విన్యోగిం, 

పున ర్వన్యోగిం, రసైకిలిలీింగ్ 
త గిగాించి పాలీ సిటిక్ వయూ రాథా ల న 
సుర క్షితింగా న్రూములిించేిందుకు 
గాింధీన గ ర్ మ్న్సిప ల్ కార్్పరేష న్ 
(జిఎింసి) ప లు చ రయూ లు తీసుకుింది. 
చతతూ సేక ర ణ కారయూ క్ర మిం కిింద 
ఇింట్ింట్ నించి పడి, త డి 

చతతూ వేరే్వర్గా సేక రసాతూర్. ఇిందులో పాలీ సటి క్ వయూ రాథా లు అధకింగా 
ఉింటాయి. న గ రింలోన్ పాలీ సిటిక్ వయూ రాథా ల న స మ రథా వింతింగా 
న్రూములిించ డింలో చతతూ ఏర్కునే వాళ్లీ , కింపనీలు క లిసిక టుటి గా ప న్ 
చేసే సిథారమైన  వాతావ ర ణ క ల్ప న కు జిఎింసి చ రయూ లు చేప ట్టిింది.

“అఫసా రో కీ గ స్తూ”  “షేమ్ బై ఫేమ్” రెిండూ తేలిగాగా  అమ లుప ర చ గల, 
సిథార త్విం, విసతూ తృతి గ ల  న వయూ ఆలోచ న లు. “అఫసా రో కీ గ స్తూ” చ తీతూస్ 
గ ఢ్ రాజ ధాన్ రాయ పూర్ పౌర్ల మాన సిక దతృక్ప థింలోనే మార్్ప 

తీసుకువ చే్చిందుకు మ దది త 
ఇచే్చ విన్తని మైన స్వ చ్ఛ త 
కారయూ క్ర మిం. ఇిందులో 
భాగింగా న గ రాన్కి చిందిన 
ఉ నని  తా ధ కా ర్ లిం తా 
ఉద యిం 6 గింట ల క లాలీ  
వివిధ ప్రాింతాలోలీ  సించ రస్తూ 

పారశుధయూ కారయూ క్ర మాలు సింతతృపితూక రింగా జ ర్గుతనని ది లేన్ది 
ప రయూ వేక్షిసాతూర్. న గ రింలో స్వ చ్ఛ త న్బింధ న లు ఉలలీింఘించే 
వారన్ ‘‘ద క్ష’’ అనే వయూ వ సథా స హాయింతో ప రయూ వేక్షిించే మ రో 
విన్తని కారయూ క్ర మిం  “షేమ్ బై ఫేమ్”.

గ్రే ట ర్ చెనైనై:  “చెత్త  నాంచి కాంపోస్టి ”
చతతూ న కింపోస్టి గా త యార్చేసే విన్తని మైన ఆలోచ న గ్రేట ర్ చన్్ని కార్్పరేష న్ 

అమ లుప రచిింది. న గ రింలోన్ 15 జోనలీ లో రీసోర్సా రక వ రీ కేింద్రాలు (ఆర్ఆర్ 
సి), మైక్రో కింపోస్టి కేింద్రాలు (ఎింసిసి) న్ల కొలా్పర్. వివిధ జోనలీ లోన్ మారె్టులీ , 
ఇళలీ నించి సేక రించే చతతూ న వేర్ చేసే ప న్ ఆర్.ఆర్.సిలు న్ర్వ హసాతూయి. ఆయా 
జోనలీ లో త యార య్యూ చతతూన వేర్ చేసి 10 నించి 15 వ ర కు విభాగాలుగా వేర్ 
చేసాతూర్. త డి చతతూ నించి కింపోస్టి న ఎింసిసిలు ఉత్ప తితూ చేసాతూయి. 

గ్రే ట ర్ చెనైనై 

గశంధీన గ ర్  రాయ పూర్  

స్మాజిక శ్ర దధి లేదా 
స మాజంపై ఆవేద న స్వ చ్చ భార త్ ఉదయూ మిం
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స హాయంఒక జాతి ఒక రేష న్ కార్డు  

బీహార్ కు చిందిన  షోయ బ్ సజ్జ ద్ 
డ మ న్ & డ య్యూ పారశ్మక 
వాడ లో ప న్ చేసాతూడు. అత న https://
www.mygov.in/  లో త న క థ న 
పించ్కుింటూ ఒక రోజున దేశింలో 
ఎక్ డైనా చలులీబాట య్యూ రేష న్ కార్డు  
ప్ర భుత్విం అిందిసుతూనని టుటి  ట్విలోన్ 

ఒక క థ నిం దా్వరా తెలుసుకునని టుటి  
చపా్పడు. బీహార్ లోన్ త న కుటుింబ 
స భుయూలు త న కు రేష న్ కార్డు  పింపార న్, 
దాన్ని అిందుకునని అనింత రిం డ మ న్ & 
డ య్యూలోన్ ఒక చౌక ధ ర ల దుకాణాన్కి 
అది తీసుకున్ వెళాలీ న న్, ఆ రేష న్ కార్డు  
ఉప యోగిించి త న రేష న్ తీసుకునేిందుకు 

ఒక జాతి
ఒక ర్ష న్ కారుడు :  

విజ య వంత మెైన 
పరె యాణం
ఇంత వ ర క్

ఎన్ఎఫ్ఎస్ఎ కశంద జాతీయ స్థా యిలో 
ఎక్క డై నా తీసుకునే  వెసులుబాటు 
(పోర్ట  బులిటీ) క లిపిస్తూ  వ ల స 
కార్మికులశంద ర్కీ స బ్సిడీ ధ ర లోలో  
ఆహార ధానాయాలు ఎలశంటి ఇబ్శంద్ 
లేకుశండా అశంద్శంచాల ని పరే  భుత్శం 
సశంక లిపిశంచశంద్.

ఇప్పుడు రేష న్ కార్డు  కూడా దేశ వాయూపతూింగా ఉప యోగిించ్కునేలా 
ఏరా్పటు చేసుతూనానిిం. అదే ఒక జాతి, ఒక రేష న్ కార్డు . త మ 

గ్రామాలు వ దిలి ఉపాధ, ఇత ర అవ స రాల కోసిం ఇత ర రాష్్రా ల కు 
వెళిలీన పేద ప్ర జ లే ఈ ఏరా్పటు వ లలీ అధకింగా ల బధి పిందుతార్.

- ప్ర ధాన  మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ

1
3

2
4

మీ ర్ష న్ అందుక్నేందుక్ ఈ దిగువ సూచించిన విధంగా చేయండి.

పిఒఎస్ అనుసంధానిత రేష న్ 
దుకాణనికి ప ని గంట లోలీ 
వెళలీండి

ఆధార్ నంబ ర్ లేదా ఆధార్ 
రేష న్ కార్డు నంబ ర్ ఇవవాండి

దుకాణం వ ద్ద ఆధార్ 
అనుసంధానిత బ యోమెట్రిక్ 
అథంటికేష న్ చేయించుకండి

ఎన్ఎఫ్ఎస్ఎ  కింద మీ 
కటాకు అనుగుణంగా ఆహార 
ధానాయూలు తీస్కండి

దుకాణ దార్ స హాయిం చేయ డిం 
ఆశ్చ రయూిం క లిగిించిింద న్న తెలిపాడు. 
ఒక జాతి ఒక రేష న్ కార్డు  దా్వరా దాన్ని 
సాధయూిం చేసినిందుకు ప్ర ధాన  మింత్రి 
న రేింద్ర  మోదీకి ఈ రోజు తాన కతృత జఞా త లు 
తెలుపుతనని టుటి  చపా్పడు.

కేింద్ర ఆహారిం, ప్రజా పింపిణీ శఖ 
(డి.ఒ.ఎఫ్.పి.డి) అతయూనని త ప్రాధానయూ త లోలీ  
ఒక జాతి ఒక రేష న్ కార్డు  అమ లు 
ఒక ట్. అర్హులైన రేష న్ కార్డు  హోలడు ర్లీ /
ల బధిదార్లింద రకీ జాతీయ ఆహార భ ద్ర తా 
చ టటిిం (ఎన్ఎఫ్ఎస్ఎ) కిింద  దేశింలో 
ఏ ప్రాింతింలో అయినా త మ హ కు్న 
ఉప యోగిించ్కునే అవ కాశిం ఇది 
క లి్పించిింది.   n

రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలత ప్ంత్లు 
ఆింధ్ర ప్ర దేశ్ , బీహార్ , దాద్రా & న గ ర్ హ వేలి, డ మ న్ 
& డ య్యూ, గోవా, గుజ రాత్ , హ రాయూనా, హమాచ ల్ 
ప్ర దేశ్ , ఝారి్ండ్ , క రా్ణ ట క , కేర ళ , మ ధయూ ప్ర దేశ్ , 
మ హారాష్రా, మజోరిం, ఒడిశ, పింజాబ్ , సికి్ిం, 
రాజ సాథా న్ , తెలింగాణ , త్రిపుర , ఉతతూ ర ప్ర దేశ్ , జ మ్ము 
& క శీముర్ , మ ణిపూర్ , నాగాలాిండ్ , ఉతతూ రాఖిండ్ , 
లక్షదీ్వప్, లదాధి ఖ్.

ల బిధి ల బిధి 
పందిన 

నేన అసాసాింకు చిందిన దాన్న్. మ ణిపూర్ లో ప న్ 

చేసాతూన. మొబైల్ ఫోన్ వ లెనే నా రేష న్ కార్డు   కూడా 

నేన్క్ డ కి వెళిలీనా ప న్ చేసుతూింది.

ఒక జాతి, ఒకే ర్ష న్ కారుడు

బీహార్ కు చిందిన నేన పింజాబ్ లో ప న్ చేసుకుింటూ 
ఉింటాన. నేన నా రేష న్ కార్డు  ఇక్ డ వాడుకుింటాన, నా 

కుటుింబిం బీహార్ లో వాడుకుింటుింది.ఒక జాతి, ఒక ర్ష న్ కారుడు
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యుష్మున్ భార త్ - ప్ర ధాన మింత్రి జ న ఆరోగయూ 
యోజ న (పిఎింజెఎవై), హెల్తూ అిండ్ వెల్ న్స్ 

సెింట ర్ - ప్ర పించింలో ప్ర భుత్వ న్ధుల తో న డుసుతూనని అతి పదది 
ఆరోగయూ బీమా ప థ కిం. ల బధిదార్ల సింఖయూ కోట్ దాట్న ఈ 
ప థ కిం పేద ల కు ఒక వ రింగా న్రూపిించ్కుింది.

కొిండ లా పరగిపోయిన  ఆస్ప త్రి ఖ ర్్చల భారాన్ని పేద 
ప్ర జ ల పై త గిగాించ డిం ఈ ప థ కిం ప్ర ధాన ల క్షష్ిం. ఆస్ప త్రి ఖ ర్్చల 
భారిం వ లలీ ఏటా 6 కోటలీ మింది పేద రకింలోకి జార్కుింటునానిర్. 
పేద ల కుటుింబాలోలీ  ప్రాణాింత క మైన ఆరోగయూ సింక్షోభిం 
ఏర్ప డిన ప్పుడు ఆరథాక ప ర మైన రస్్ న త గిగాించ డింలో ఇది 
స హాయ కారగా ఉింది.

2018 ఆగ సుటి  15వ తేదీన ప్ర ధాన మింత్రి ఎర్ర కోట బుర్జుల 
నించి దేశ ప్ర జ ల నదేదిశిించి ప్ర సింగిస్తూ  ప్ర పించింలోనే అతి 
పదది దైన ఈ ఆరోగయూ సింర క్ష ణ ప థ కాన్ని ప్ర క ట్ించార్. త న 
ప న్లోన్ విల క్ష ణ త ప్ర తిబింబించే విధింగా 2018 సెపటిింబ ర్ 
23వ తేదీన పిఎింజెఎవై గా ఈ ప థ కాన్ని ప్రారింభించార్.
పేద ల ప్ర జ ల జీవితాల న అభుయూనని తి ప థింలో న డిపిించాల నని దే 
ప్ర ధాన మింత్రి న్రింత ర  త ప న. పేద వ రాగా ల ప్ర జ లు ఏదైనా 
అనారోగాయూన్కి గురై ఆస్ప త్రిలో చేరాలిసాన ప రసిథాతి ఏర్ప డితే 
ది్వతీయ శ్రేణి, అింత క నాని ఉనని త శ్రేణి ఆరోగయూ వ స తలు 
పిందడిం  కోసిం ఒకో్ కుటుింబాన్కి ఏడాదికి రూ. 5 ల క్ష లు 
ఆరోగయూ బీమా క లి్పించ డిం ఈ ప థ కిం ప్ర ధాన ల క్ష ణిం. ఈ 

ఆయుషామాన్ భార త్:
ల క్ లాది జీవిత్ల క్ ర క్ ణ 

ప్ర ధాన  మంత్రి ప్ర తిష్్టత్మ కంగా చేప టి్టన కార్య క్ర మం ఆయుష్్మన్ భార త్ - ప్ర ధాన మంత్రి జ న 
ఆరోగ్య యోజ న (పిఎంజెఎవై) పేద ప్ర జ ల జీవిత్ల క్ ఒక ర క్ ణ క వ చంగా నిలచింది. కోటి మంది 
పైబ డిన ల బిధిదారుల తో ఈ ప థ కం కోవిడ్ -19 మ హ మా్మరి స మ యంలో పేద ల జీవిత్ల క్ ర క్ ణ 

క ల్పంచ డంలో కీల కంగా మారింది.

समाचार-सारప్ర ధాన ప థ కం ఆయుష్మున్ భార త్ 
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పథకిం ఇప్ప ట్కి 10.7 కోటలీ మింది పేద లు, అధక ఆరోగయూ 
మ్ప్పు ఎదుర్్ింటునని వ రాగా  ల కు అింటే 50 కోటలీ మిందికి పైగా 
ల బధిదార్ల కు అిందుబాటులో కి వ చి్చింది. ఈ ప థ కింలో 
కుటుింబ స భుయూల సింఖయూ పై ఎలాింట్ ప రమతి విధించ లేదు. 
కోవిడ్ -19  మ హ మాముర విహారిం చేసుతూనని స మ యింలో దేశింలో 
ప్ర తేయూకిించి గ్రామీణ మార్మూల ప్రాింతాలోలీ   ప్ర జారోగయూ వయూ వ సథా  
సాధించిన విజ యిం ఆయుష్మున్ భార త్ హెల్తూ అిండ్ వెల్ న్స్ 
కేింద్రాల (ఎబ-హెచ్ డ బులీ యూసి) ప న్తీర్లోనే ప్ర తిబింబించిింది. 
ప్ర సుతూత ప రసిథాతలోలీ  అతయూ వ స రిం అయిన  కోవిడ్ -19 న్రోధిం, 
న్ర్వ హ ణ బాధయూ త లు న్ర్వ రతూస్తూనే నాన్-కోవిడ్ అతయూ వ స ర 
ఆరోగయూ సేవ లు కూడా ఈ వయూ వ సథా దా్వరా కొన సాగాయి.
2020 జ న వ ర-జూలై న్ల ల మ ధయూ కాలింలో అద నింగా 13,657 
హెచ్.డ బులీ యూ.సిలు ప న్ చేయ డిం ప్రారింభించాయి. భారీ 
సింఖయూ లో ప్ర జ ల కు ఆరోగయూ సింర క్ష ణ సేవ లు అిందుబాటులో 
ఉించాయి. 2020 జూలై 24 నాట్కి దేశింలో మొతతూిం 43,022 
హెచ్.డ బులీ యూ.సిలు ప న్ చేసుతూనానియి.
2020 జూలై న్ల లో మొతతూిం 44.26 ల క్ష ల మింది ప్ర జ లు ఎబ-
హెచ్ డ బులీ యూసిలు అిందిించే ఆరోగయూ , వెల్ న్స్ సేవ ల ప్ర యోజ నిం 
పిందార్. 2018 ఏప్రిల్ 14వ తేదీన ఈ ప థ కిం ప్రారింభించిన 
నాట్ నించి ఈ హెచ్.డ బులీ యూ.సిల సేవ లు విన్యోగిించ్కునని 
మొతతూిం ప్ర జ ల సింఖయూ 1923.93 ల క్ష ల కు చేరింది. మౌలిక 
సాథా యి నించి హెచ్.డ బులీ యూ.సి ల ప న్తీర్కు ఇదే న్ద ర్శ నిం. 
నాన్-కోవిడ్ అతయూ వ స ర సేవ ల కు అింత రాయిం క ల గ కుిండా 
చూడ డింలో అవి కీల క పాత్ర పోషిించాయి.
పిఎంజెఎవై ప్ర ధాన ల క్ ణలు

•  పేద వ రాగా ల ప్ర జ లు అనారోగయూిం వ లలీ పాయూన్ల్ లో న మోదైన 
ప్ర భుత్వ , ప్రైవేటు ఆస్ప త్రులోలీ  చేరన టటి యితే ది్వతీయ శ్రేణి, 
అింత క నాని పై సాథా యి వైదయూ సేవ లు అిందుకునేిందుకు 
పిఎింజెఎవై ఒకో్ కుటుింబాన్కి రూ. 5 ల క్ష ల బీమా క వ రేజి 
క లి్పసుతూింది.

• 10.74 కోటలీ కు పైబ డిన పేద  ప్ర జ లు, ఆరోగయూ ప ర మైన మ్ప్పు 
అధకింగా ఎదుర్్ింటునని వ రాగా ల కు చిందిన కుటుింబాలు 
(సుమార్ 50 కోటలీ మింది ల బధిదార్లు) ఈ ప థ కిం 
ప్ర యోజ నాలు పింద డాన్కి అర్హులు.

• ల బధిదార్ల కు ఈ ప థ కిం న గ దు ర హత మైన ఆరోగయూ సింర క్ష ణ 
సేవ లు (ఆస్ప త్రిలో) అిందుబాటులో ఉించ్తింది.

పిఎంజెడివై ప్ర భావానినా రండు మారాగాల దా్వరా 
అరధిం చేస్కోవ చుచి...
స్మాజిక సంక్షేమం

ఆస్ప త్రి ఖ ర్్చల భారిం అధకింగా ఉిండే తీవ్ర అనారోగాయూల 
కార ణింగా ఏర్ప డే ఆరథాక భారాన్ని పేద కుటుింబాల పై 
త గిగాించ డిం దీన్ ల క్షష్ిం.

• ఈ ప థ కిం కుటుింబ స భుయూల  సింఖయూ , వ య సు, లిింగ ప రింగా 
ప రమతలేవీ విధించ లేదు.

• మ్ింద సుతూగా ఉనని అనారోగాయూల న్నిింట్కీ కూడా మొద ట్ రోజు 
నించి ఈ ప థ కిం కిింద క వ రేజి ఉింది.

• దేశింలో ఎక్ డైనా ఈ ప థ కిం దా్వరా సేవ లు పింద వ చ్్చ. 
అింటే పాయూన్ల్ లో న మోదైన ప్ర భుత్వ , ప్రైవేటు ఆస్ప త్రులు 
వేట్నైనా ల బధిదార్లు సింద ర్శించ వ చ్్చ.

మొత్తం  - 65,51,993 మొత్తం - 65,51,993

చలిలీంచిన కెలీయిమ్ ల సంఖయూ చలిలీంచిన కెలీయిమ్ ల సంఖయూ 
0-1   1-2  2-5  5-12  12-18   
18-24  24-44  44-64   65+

పురుషులు మ హళ లు ఇత రులు

ఒక మ న్ కీ బాత్ ఎపిసోడ్ లో 

ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న ర్ంద్ర మోదీ

పేద లు ఆస్ప త్రి అనంత ర చికిత్స ల కు ఖ ర్చు 
చేయాలి్సన ప రిసిథితిలో ఉచిత చికిత్్స స దుపాయం 
అందుబాటులో లేని ప క్ంలో వార్ త మ సంత  
వ న ర్ల నుంచి ర్. 14,000 కటలీ కు పైగా ఖ ర్చు 
చేయాలి్సవ స్తుందని ఒక  అంచ నా తెలుపుతంద్. 
“ఆయుష్మాన్ భార త్” ప థ కం పేద ల కు చంద్న 
ఆ సమ్మాను ఆదా చేసింద్. ఈ సంద ర్ంగా 
నేను “ఆయుష్మాన్ భార త్” ల బిధిదార్ల నే కాదు, 
ఈ ప థ కం కింద రోగుల కు చికిత్స అంద్ంచిన 
అంద ర్ వైదుయూలు, న ర్్సలు, వైదయూ సిబ్ంద్ని 
కూడా అభినంద్స్తునా్నను. దేశంలో ఎకక్ డైనా 
వినియోగంచుకునే వెస్లుబాటు “ఆయుష్మాన్ 
భార త్” ప థ కం ప్ర ధాన ల క్ ణం.
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ఆయుష్్మన్ భార త్ ఒకట వ కోటి ల బిధి పందిన మ హళ తో ప్ర ధాన మంత్రి సంభాష ణ 
పిఎం:  న మ సే్త పూజా థాపాజీ, మీర్ం 
చేసూ్త ఉంటారు? 
పూజ:  న మ సేతూ స ర్ !  నేన ఒక గతృహణిన్. నా భ రతూ 
సైనయూింలో ప న్ చేసాతూర్. మ ణిపూర్ లో ఉనానిర్. 
నాకు శ సత్రచికితసా జ రగిింది.

పిఎం:   ఈ ప థ కం దా్వరా ల బిధి పందిన 
ఒక ట వ కోటి పేషంట్ మీరు అని 
తెలుస్? 
పూజ: అవున స ర్ !  క రోనా సింక్షోభ స మ యింలో 
డ బుబా ఎక్ డ స మ కూర్తింద న్ నేన ఎింతో 
క ల త చిందాన. నాకు ఇదది ర్ చినని పిలలీ లునానిర్. 
వారన్ పర్గువార్ చూసుకుింటునానిర్. 
ఈ పథకిం దా్వరా నేన చాలా ప్ర యోజ నిం 
పిందాన. మీకు చాలా ధ నయూ వాదాలు.!

పిఎం:   చికిత్స వ్య యాల గురించి 
డాక్ట ర్ మీక్ ఏమి చపా్పరు. మీర్మైనా 

చల్లంచాల ని వాళ్్లమైనా అడిగారా?
పూజ:  లేదు స ర్ !  మాకు అనీని అిందుతనానియి. 
శ సత్రచికితసా అనింత రిం సైతిం మిందులు ఇసాతూమ న్ 
నాకు చపా్పర్.

పిఎం:  ఈ పథకం గురించి ఏమైనా 
స ల హాలునానాయా అని నేను ప్ర తీ ఒకకా రినీ 

అడుగుతూ ఉంటాను.

పూజ:  పేద ల కోసిం మీర్ ఇింత అదు్త మైన, 
అతయూింత ప్ర ధాన మైన  ప థ కిం ప్రారింభించార్. ఆ 
ప థ కిం దా్వరానే నేన ఆస్ప త్రిలో చేర గ లిగాన.

పిఎం:  పరుగువారు మీ పిల్ల ల సంర క్ ణ 
చూస్క్ంట్నానారు. మీ భ ర్త జాతికి 
సేవ లందిస్్తనానారు. మిమ్మ లనా మీరు  
జాగ్ర త్త గా చూస్కోండి. పిల్ల ల క్ మంచి 
విద్య అందించండి.
పూజ:  అవున స ర్ !  మీ ఆశీసుసాలు మాతో 
ఉనానియి.

పిఎం:  నా ఆశ్స్్సలు కాద మా్మ, 
భ గ వంతుని ఆశ్స్్సలు!

చికిత్స ల పై మొత్తం వ్య యం :  ర్.75.64 వేల కోట్్ల
పథకం పై మొత్తం వ్య యం :  ర్.13,433 కోట్్ల

పథకం ఓ మారు చూదా్దం

ప్రంభం  | సెప్టంబ ర్ 23, 2018

ల బిధిదారులు  లలలలలలలలలలల

10.74
కోట్ల క్ట్ంబాలు

(స్మారు 50 కోట్ల మంది ప్ర జ లు)

1.2 కోట్్ల - 
ఆస్ప త్రులోలీ  చేరన రోగులు

22,796  
 పాయూన్ల్ లో న మోదైన 

ఆస్ప త్రులు

12.56 కోట్్ల 
జారీ అయిన ఇ-కార్డులు

స్మారు 

17,000
మంది సగట్న ప్రతి రోజూ పథకంతో 

లబిధి పందుతునానారు

(2020 సెపటిింబర్ 3, నాట్కి అిందుబాటులో ఉనని గ ణాింకాల ఆధారింగా)

• ప్రైవేట్ ఆస్ప త్రుల తో స మానంగా ప్ర భుత్వ 
ఆస్ప త్రులో్ల ఆరోగ్య సంర క్ ణ సేవ ల క్ కూడా 
సొము్మ తిరిగి ఇస్్తనానారు.

 » ఈ పథకం క్ అనుసంధానంగా స ర్జ రా, డే 
కేర్ చికిత్స , మందులు, డ యాగనా సి్టక్ 
ప ర్క్ లు, చికిత్స స హా 1350 మడిక ల్ 
పా్యకేజిలునానాయి.

 » ఈ పథకం గ తంలోని పథకం ల తో పోలచిత్ 
అధక క వ ర్జి క లగి ఉంది. చిననా, ప్ర భుత్వ 
ఆస్ప త్రులు మౌలక వ స తులు 
మరుగుప రుచుక్నేందుక్ ఇది 
స హాయ కారిగా ఉంది.

ఉపాధ క ల్ప న 

•  ఈ పథకిం సుమార్ 1 ల క్ష మింది ఆయుష్మున్ 
మత్ర ల న్యామ కాన్కి అవ కాశిం ఇచి్చింది. 

పిఎంజెఎవై కింద న గ దుర హత కోవిడ్ -19 
ప ర్క్ లు = 1,43,282

పిఎంజెఎవై కింద న గ దుర హత కోవిడ్ -19 
చికిత్స = 40,217

समाचार-सारప్ర ధాన ప థ కం ఆయుష్మాన్ భార త్ 

Source: https://dashboard.pmjay.gov.in/publicdashboard/
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ఎన్మది మింది స భుయూలునని కుటుింబ పదది 
అయిన హాజీ అబుది ల్ అల్మ్ మూడు 

సింవ తసా రాలుగా గుిండె నొపి్పతో బాధ ప డుతనానిర్. 
మ రింత లోత గా ప రీక్ష లు న్ర్వ హించిన  అనింత రిం 
ర కతూిం గ డడు క టటి డిం వ లలీ గుిండె ధ మ నలోలీ  ఏర్ప డిన 
అవ రోధిం తల గిించేిందుకు బైపాస్ స ర్జ రీ 
చేయిించ్కోవాల న్ వైదుయూలు స ల హా ఇచా్చర్. 
ఆరథాక పేద రకిం కార ణింగా రోజువారీ కుటుింబ 
అవ స రాలు తీర్్చకోవ డ మే క షటిింగా ఉనని ఆ 
కుటుింబాన్కి స ర్జ రీక య్యూ అధక వయూ యాలు 
ఒక కాళ రాత్రిగా ప రణ మించాయి. స ర్జ రీ 
చేయిించ్కోక పోతే గుిండె ఆగిపోయ్ ప్ర మాదిం 
రోజురోజుకీ పరగిపోతిండ డింతో ఆ కుటుింబిం 
బాధ వ ర్ణ నాతీతిం అయిింది. వార ణాసిలో ఐఇసి 
కారయూ క్ర మాల దా్వరా  ఆయుష్మున్ భార త్ పథకిం 
గురించి రాష్రాప్ర భుత్విం న్ర్వ హసుతూనని ప్ర చారిం 
స హాయింతో ఆ కుటుింబిం పథకిం అరహు త లు, 
వివిధ లాభాల గురించి తెలుసుకుింది. అవ స ర మైన 
ప త్రాల తో హాజీ స మీపింలోన్ ఆరోగయూ కేింద్రాన్ని 
సింద ర్శించార్. అత న త న  గోలెడున్ కార్డు  
అిందుకునానిడు. కుటుింబిం అత న్ని స ర్జ రీ కోసిం 
ల కోని తీసుకు వ చి్చింది. అక్ డ అత న్కి ఓపన్ హార్టి 
స ర్జ రీ జ రగిింది. అత న్ ప్రాణిం న్ల బ డిింది.  n

హాజీ ప్ణనినా రక్ంచిన పథకం పిఎంజెఎవై :  సోనీకి లభించిన ఆశ్స్్స

సోనీ గుిండె జ బుబాతో బాధ ప డుతోింది. ఆమె గుిండెలోన్ వాల్్వ ల లో 
ఒక ట్ చడిపోయిింది. దాన్ సాథా నింలో కొతతూ ది అమ రా్చలిసా ఉింది. వారది 

10 మింది స భుయూలునని కుటుింబిం. సోనీ భ రతూ చేసే కూల్ దా్వరా అిందుకునే 
రోజువారీ వేత నింతో పూట గ డ వ డ మే క షటిింగా ఉింది.
ఆరథాకింగా అింత క షటిింలో కూడా సోనీ భ రతూ ఖాతూన్ బీహార్ లోన్ ప్రైవేటు 
ఆస్ప త్రిలో చికితసా 
చేయిించేిందుకు రూ. 
2.5 ల క్ష లు ర్ణింగా  
తీ సు కు రా గ  లి గా డు . 
కానీ, ఆ చికితసా 
వ లలీ  కూడా ఆమెకు 
ఎలాింట్ ఉప శ మ నిం 
క ల గ లేదు. నొపి్ప 
పూర్విం ఉనని టుటి గానే 
ఉింది. స రైన చికితసా 
అిం ద  క  పో వ  డిం 
వ లలీ ఆమె ప్రాణాన్కి మ్ప్పు ఏర్ప డిింది. వేద నాపూరత మైన ప రసిథాతి అలాగే 
కొన సాగితే ఆమె పిలలీ ల సింర క్ష ణ చూసే వారెవ రూ కూడా లేర్.
చివ రకి ఉతతూ ర ప్ర దేశ్ లోన్ ఒక మ ల్టి సె్పష్లిటీ ఆస్ప త్రికి వారన్ రఫ ర్ చేయ డింతో 
అక్ డ ఆయుష్మున్ భార త్ పిఎింజెఎవై దా్వరా వారకి భారీ మ దది త ల భించిింది. 
ఆ పథకిం ప్ర యోజ నిం పింద డాన్కి అమె అర్హురాలు కావ డింతో ఆమెకు గుిండె 
వాల్్వ మార్పడి శ సత్ర చికితసా జ రగిింది. ఆమె ఇప్పుడు పూరతూగా కోలుకున్ త న 
కుటుింబిం, పిలలీ ల వ దది కు తిరగి చేరింది. ఆ పథకిం ఆమెకు ఒక ఆశీసుసాగా 
మారింది. దాన్ స హాయింతో ఆమె త న ప్రాణాలు ర క్షిించ్కోవ డ మే కాకుిండా 
పిలలీ ల భ విషయూ తతూ గురించి శ్ర దధి తీసుకోగ ల సాథా యికి చేరింది. n

Source Link: http://ayushmanup.in/pages.aspx?pt=success-stories 

దీన్కి తోడు ఇత ర ఉపాధ అవ కాశలు కూడా ఏర్ప డ తాయి. 
ఆయుష్మున్ మత్ర లు ఆస్ప త్రులు, రోగుల మ ధయూ అనసింధాన క రతూ ల 
పాత్ర  పోషిసాతూర్.
ఏ ఒకకా రైనా ఆ ప్ర యోజ నం పంద డం ఎలా

కేింద్ర రాష్రా ప్ర భుతా్వలు అర్హులైన ల బదిదార్ల జాబతాన 
త యార్చేసాతూయి. ఎింపిక చేసిన వాట్లో ప్ర తీ కుటుింబాన్కి 
ప్ర తేయూకింగా కుటుింబ గురతూింపు నింబ ర్ కేటాయిసాతూర్. అలా 

ఎింపికైన కుటుింబాల కు మాత్ర మే పిఎింజెఎవై ప్ర యోజ నాలు 
అిందుకునే అరహు త ఉింటుింది. 2018 ఫిబ్ర వ ర 28వ తేదీ నాట్కి 
జాతీయ ఆరోగయూ బీమా ప థ కిం కిింద న మోదైన వారింద రూ ఈ 
పథకిం ప్ర యోజ నాలు కూడా పింద వ చ్్చ. ఎవ రైనా ఈ లిింక్ 
తెరచి నేన కూడా ల బధిదార్డినేనా అనేది ఎించ్కోవ డిం దా్వరా 
ఆమె/అత న్ పేర్ ఉనని ది, లేన్ది ప రశీలిించ్కోవ చ్్చ. n



పరెత్ కలనూ

స్వతంత్ర భారతదేశంలో 1950  సెప్టంబర్ 17న ఒక పేద క్ట్ంబంలో జని్మంచిన నర్ంద్ర మోదీ జీవితం- టీ 
అమ్మకం మొదలుకొని దేశనికి ప్రధాన సేవక్నిగా మార్దాకా ఒక స్దీర్ఘ ప్రయాణం.

సేవక్ అంకితం కావటమే నవభారత్నికి ఆయన మంత్రంగా మారింది.

ముఖచిత్ర కథనం పరపాలన
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సాకారం చేసూతూ
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పద్ద  నిర్ణయాలు, వాటి అమలు ప్రధాని నరంద్ర మోదీ పనితీర్కు చిహ్నాలు. ఆయన 
పటు్టదల మొత్ం పరిపాలనాతీర్కు ఉద్హరణ. గత ఆరళ్ళల్ ఎర్రకోట నుంచి చేసిన 

అనినా ప్రకటనలూ పూర్ిగా అమలు చేయటమో, అమలు వివిధ దశలల్ ఉండటమో 
ఆయన అంకతభావానిక నిదర్శనం. వర్సగా ఏడోస్రి 2020, ఆగసు్ట 15న 
ప్రసంగిస్్, సవాయం సమృద్ధ భారత్ కోసం తన ప్రతిజ్ఞను పునర్ద్ఘాటించార్.

అనగనగ ఒకస్ర్ ఇద్ద రు మిత్రు లు 
అడవిలో వేటకు వెళ్లో రు.  సశంహశం 
కనబడటానిక సమయశం 

పడుత్శందని కారు అక్కడ పెటి్ట  కాసేపు నడిచ 
వద్్ద మనుకునానైరు. అశంతలోనే సశంహశం 
పరే తయాక్షమై శంద్. కానీ త్పాకీ కారులోనే వద్లేసన 
సశంగతి గుర్తూ చ్చశంద్. అప్పుడు వాళ్ళశం చేశారు?  
జేబులో ఉననై పిస్ట ల్ లై సెన్సి తీస సశంహానిక 
చూపిశంచారు. అపపిట్లో  ఉననై పరే భుత్ పనితీరు 
గుర్శంచ ఇద్ ఎగతాళిగ అనిపిశంచనా, ఆరేళ్ళ 
కశందట పరే భుత్ పగగా లు చేపటి్ట న నరేశందరే  మోదీక 
ఈ పర్సథా తి తెలుసు.  ఈ గరే హశంపుతోనే 2014 మే 
నలలో భారత్ ను సమూలశంగ మారా్చలనే 
ఆలోచనకు బీజశం పడిశంద్. తన పరే భుత్ 
పనితీరుకు పరే ధాని ఒక బ్లో  పిరే శంట్ సమర్పిశంచారు. 
"బ్యారోకరే సీ లో మారుపి మొదటి అవసరశం. 
పరే జలకు కొతతూ  హకు్కలు కలిపిస్తూ మని పరే భుత్శం 
ఘనశంగ చెప్పుకోవచ్్చ. కానీ మన రాజాయాశంగశం 
మనకు ఏనాడో అనేక హకు్కలిచ్చశంద్. మర్నినై 
చటా్ట లు కాదు, చరయాలు అవసరశం" అనానైరు 
పరే ధాని.  ఈ పరే కటనతో పరే ధాని 
చెపపిదలచ్కుననైదశంటశంటే దశానిక అనేక 
చటా్ట లూ, హకు్కలూ అక్కరేలో దని. ఎశందుకశంటే, 
రాజాయాశంగశం పౌరులకు చాలవరకు కలిపిశంచశందని, 
కావాలిసిశందలలో  చరయాలేనని.  విధానాలూ, పథకాల 
పరే కటనలను ఆచరణలో పెట్ట టమేనని. 

ప్రకటన వర్సస్ ఆచరణ
ప్రధాన మింత్రి నరేింద్ర మోదీ  తన సింకల్పిం, సిదాధి ింతాల 

కారణింగా చేతలకు పట్టిింది పేర్. సుపరపాలనా ప్రభుత్వపు 
విధానాలలో అది స్పషటిింగా ప్రతిబింబసుతూింది. 

‘‘పనులు చేయటంలో నా ప్రభుత్్వనికో పదధితి ఉంది. 
ఇప్పుడు ఏపనీ ఆలస్యం కాదు, మరుగున పడదు, వాయిదా 

పడదు. ఫైళ్ళు ఆపే పని సంసకాకృతి ముగిసింది. ప్రభుత్వం 
చేపటి్టన ప్రతి పనీ, ప్రతి నిర్ణయం ప్రజల సహకారంతో 
పూరి్తచేసో్తంది. ఇప్పుడుననాది ప్రజల మధ్య సయోధ్య 

కోసం ప్రయతినాంచే ప్రభుత్వం.’’

పరే ధాన మశంతిరే  నరేశందరే  మోదీ

(చశంపారణ్ సతాయాగరే హ శతాబ్్ద  వేడుకలలో మహాత్మిడిని 
సమిర్శంచ్కుశంటూ)

నమో సుపరిపాలన మంతరెం
భారత్ సర్వ ప్రథమం 

రాజా్యంగం

భారత్ కోసం అంకితం 

130 కోట్ల భారతీయుల సంక్షేమం 
అందరితో కలసి, అందరి అభివృదిధి, 
అందరి విశ్వసం పందటం

మానవశకి్త

పరే భుత్ ఏకై క సద్ధి శంతశం

పరే భుత్ ఏకై క పవితరే  గరే శంథశం     

పరే భుత్ ఏకై క భకతూ       

పరే భుత్ ఏకై క ఆచారశం  

పరే భుత్ ఏకై క మశంతరే శం  

పరే భుత్ ఏకై క శకతూ  
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ప్రభుత్వ పథకాల అమలు 
వేగవంతం చేయటానికి 

ఐటి (ఇన్ఫర్్మషన్ 
టెకానాలజీ) గరిష్ఠ 

వినియోగం, 
వృతి్తనిపుణుల సేవల 

వాడకం మొదటిస్రిగా 
ప్రభుత్వం పరిపాలన 

ముఖచిత్రానినా మార్చిసి 
కార్్పర్ట్ గవరనాన్్స  గా 

తీరిచిదిద్దటం 
మొదలుపటి్టంది.

2020 ఆగసు్ట  15న చేసిన పరెకటనలు, 
పథకాలు అమలు కావటం మొదలైంది

నేషనల్ డిజిటల్ హెల్్త మిషన్

 సరిహదు్ద ప్ంత్లో్ల ఎన్.సి.సి కాడెట్్ల

 ప్జెక్్ట డాల్ఫన్

చపి్పంది: ఈ రోజు నించీ నేషనల్ డిజిటల్ హెల్తూ మషన్ 
మొదలవుతోింది. అది ఆరోగయూ రింగాన్ని విపలీవాతముకిం చేసుతూింది.

చేసింది: మొదట్ దశలో ఆగసుటి  15 నాడే ఆర్ కేింద్రపాలిత 
ప్రాింతాలోలీ  అమలైింది. రజిసే్రాషన్ మొదలైింది.  మ్సాయిదా డేటా 
విడుదలైింది. వచే్చ కొదిది న్లలోలీ  దేశమింతటా అమలవుతింది.

చపి్పంది: ప్రాజెక్టి డాలిఫిన్ పథకిం కిింద నదులోలీ , సమ్ద్రాలోలీ  
డాలిఫిన్సా మీద దతృషిటి పడతాిం.  దీన్వలలీ ఉపాధ కూడా ఏర్పడుతింది.
చేసింది: కేింద్ర పరాయూవరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్్ప శఖా మింత్రి 
ప్రకాశ్ జావడేకర్ ఆగసుటి  17న దీన్ని ప్రారింభసుతూననిటులీ  ప్రకట్ించార్. 
బ్లీ  ప్రిింట్ సిదధిమైింది.  లాింఛనింగా ఆమోద మ్ద్ర పడిన వెింటనే 
ప్రారింభమవుతింది.

‘‘ఇటీవల ర్. 20 లక్ల 
కోట్ల ఆరిథుక పాకేజ్ 
‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ 

దిశగా వేసిన ఒక పద్ద 
అడుగు. దీని దా్వరా 
ప్రతి ఒకకారికీ, మన 

రైతులకూ, 
కారి్మక్లకూ, 
శ్రామిక్లకూ 

మధ్యతరగతి వా్యపార 
సంసథులకూ, స్్టర్టప్్స తో 

అనుబంధముననా 
యువతకూ సరికొత్త 
అవకాశలొస్్తయి.’’

ఆరిథుక పాకేజ్ తో కరోనా 
సంక్షోభకాలంలో ఆరిథుక స్్వవలంబన 
ఉద్యమం

ర్. 20.97 లక్ల కోట్ల

 పిపిఇ కిటులీ , ఎన్ 95 మాసు్లు సునాని 
నించి రోజుకు 4 లక్షలు ఉత్పతితూ చేస్తూ 
ప్రపించాన్కి సైతిం సరఫరా చేసుతూనానిిం.

• ప్రధాన్ స్వన్ది  పథకిం కిింద 
ఇప్పట్దాకా 70,000 దరఖాసుతూలకు 
ర్ణాలు మింజూర్ చేశిం.

• కరోనా సింక్షోభ కాలింలో ఇబబాిందులోలీ  
పడడు స్క్షష్మ, చినని తరహా పరశ్రమలకు 
3 లక్షల కోటలీ హామీ లేన్ ర్ణాలు. ఈ 
రింగాన్కి మొతతూిం పాయూకేజీ రూ. 5.94 
లక్షల కోటులీ .

• రూ. 200 కోటలీ లోపు టెిండరలీకు 
భారతీయులు మాత్రమే దరఖాసుతూ 
చేసుకునే అవకాశిం. మొబైల్ ఫోనలీ 
తయారీ మీద ప్రతేయూక దతృషిటి.

• విదేశీ యాప్ లన  న్షేధించాక ఐట్ 
వతృతితూ న్పుణులకు కొతతూ వేదిక- ఆతము 
న్ర్ర్ భారత్ ఇనొనివేషన్ యాప్

- ఆతమున్ర్ర్ భారత్ ఇనోనివేషన్ యాప్ 

ముఖచిత్ర కథనం పరపాలన

జమూము, కాశీముర్ లో ఆరటికిల్ 370 
రదుది , పౌరసత్వ సవరణ చటటిిం, 

బోడో ఒప్పిందిం, కరాతూర్ పూర్ కారడార్ లాింట్ 
కీలకమైన న్ర్ణయాలు 2019 లో ప్రభుత్విం 
ఏరా్పటుచేసిన ఏడాది లోపే తీసుకోవటిం 
మాత్రమేకాదు, అమలు జరగాయి కూడా.  
అనేక అింశలు 70 ఏళ్ళుగా మర్గునపడాడు యి. 
ఎర్రకోట నించి చేసిన మొదట్ ప్రసింగమైనా, 
ఏడో ప్రసింగమైనా బలింగా న్ర్ణయాతముక 
న్ర్ణయాలు తీసుకోవటింలో, సకాలింలో 
అమలు చేయటింలో ప్రధాన్ సుపరపాలనా 
సిదాధి ింతాన్ని ప్రతిబింబించాయి. భారతదేశన్ని 

స్వయింసమతృదిధి దిశగా నడిపిించటింలో 
కావచ్్చ, పేదలకు, కూల్లకు ఉనని ఊళ్ళునే  
ఆహారిం, ఉపాధ కలి్పించటింలో కావచ్్చ, 
యువ శకితూన్ సాటి రటిప్సా వైపు మళిళుించటిం 
కావచ్్చ, మధయూ తరగతి. మహళలు సహా 
సమాజింలోన్ అన్ని వరాగా లన్ ప్రధాన 
అభవతృదిధి స్రవింతిలోకి తీసుకురావటింలో 
కావచ్్చ ఇవనీని ప్రధాన్కి ఎప్పుడూ 
ప్రాధానయూతా అింశలే.  ఎర్రకోట నించి చేసిన 
ప్రసింగింలోన్ అింశల అమలున కూడా 
ఏకకాలింలో ప్రారింభించటిం ఆయన 
పరపాలనా వేగాన్కి న్దర్శనిం.  నేషనల్ 

#నెరవేరిచిన వాగా్దనాలు

చపి్పంది: 173  సరహదుది  జిలాలీ లో లక్ష మింది కాడెటలీన 
సిదధిిం చేసాతూిం. వాళళులో మూడో వింత మింది ఆడబడడులు. 

చేసింది: ఆగసుటి  16 నాడే రక్షణ మింత్రిత్వశఖ నేషనల్ కాడెట్ 
కోర్ (ఎన్.సి.సి) భారీ విసతూరణ ప్రతిపాదనకు ఆమోదిం తెలిపిింది. 
వెయియూకి పైగా కాలేజీలన, య్న్వర్శటీలన గురతూించిింది.
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జావడేకర్ కేవలిం 15 రోజులోలీ  బ్లీ  ప్రిింట్ 
తయార్ చేశర్. ఆమోదమ్ద్ర పడిన 
వెింటనే ప్రాజెక్టి డాలిఫిన్ మొదలవుతింది.

ఆరంభం నుంచే కార్యక్షేత్రంలో 
దూకిన ప్రభుత్వం

ఒకప్పుడు ఢిల్లీ రాజకీయాలకు కొతతూ 
అన్పిించ్కునని నరేింద్ర మోదీ, అన్ని 
పనలూ ఒక పదధితి ప్రకారిం, 
న్రాముణాతముకింగా చేస్తూ బ్యూరోక్రస్న్, 
విమర్శకులన ఆశ్చరయూపరచార్. భారత 
15వ ప్రధాన్గా ప్రమాణస్్వకారిం చేసి న్ల 
గడిచిిందో లేదో టీమిండియా లాగా పన్లో 
పడాడు ర్. ప్రణాళికా సింఘిం సాథా నింలో నీతి 
ఆయోగ్ ఏరా్పటు కావచ్్చ, బ్యూరోక్రస్న్ 
తన వెింట నడిపిించటిం కావచ్్చ, 
వతృతితూన్పుణులన ప్రభుత్వింలో భాగిం చేస్తూ 
పాలనావేగాన్ని పించటిం కావచ్్చ పనలు 
జరగటాన్కి ఒక బతృిందిం అవసరాన్ని 
ప్రధాన్ చాటార్. ఫలితింగా పరపాలన 
వేగిం పుింజుకుింది. ఆలసయూిం చేయటిం, 
పక్నబెటటిటిం, వాయిదా వేయటిం లాింట్ 
పాత ధోరణులు కనమర్గయాయూయి.  
2014లో ప్రమాణ స్్వకారిం చేసిన 
మర్సట్రోజు జరగిన తలి మింత్రిమిండలి 
సమావేశింలోనే వాగాది నాన్కి అనగుణింగా 
విదేశలోలీ  దాచిన నలలీధనాన్ని వెనకి్ 
తీసుకురావటిం మీద ప్రతేయూక దరాయూపుతూ 

ప్రధాన మంత్రి కిస్న్ నిధ కింద రైతులకిచాచిరు.

ర్. 90,000 కోట్్ల

•కరోనా సింక్షోభిం కాలింలోన్, ఆహారధానాయూల 
ఉత్పతితూన్ 2.9% పర్గుదలతో 295.67 మలియన్ 
టననిలుగా అించనా వేశర్.

•వయూవసాయాధారత మౌలిక వసతల అభవతృదిధి కోసిం 
రూ. లక్ష కోటలీ అగ్రి ఇన్ ఫ్రా న్ధ ఏరా్పటు చేశర్

•వయూవసాయ అనబింధ రింగాలోలీ  346 సాటి రటిప్సా 
కోసిం 3671.75 లక్షల గ్రాింట్ ఇచా్చర్.

•రైతల మొతతూిం ఆదాయాన్ని 20% పించి 68% 
చేశర్.

•22.39 కోటలీ మింది రైతలకు భూసార ఆరోగయూ 
కార్డులు ఇచా్చర్.

•సరైన సమయింలో రైత ఉత్పతతూల రవాణా కోసిం 
మొదట్సారగా కిసాన్ రైల్ ప్రారింభించార్.

‘‘గ్రామీణ జీవిత్నికి, 
వ్యవస్య 
జీవిత్నికి  

వ్యవస్యాభివృదిధి 
గురించి కేవలం 
చరిచిసే్త చాలదు. 

దానినా రైతుల 
సంక్షేమంతో 

అనుసంధానం 
చేసే్తనే ఫలతం.’’

‘‘సకాలంలో పూరి్తచేయటమననా పని 
సంసకాకృతి ర్పందుతోంది.  శంక్స్థుపన 

చేసి, దాని ఆవిషకారణ కూడా 
చేయగలుగుతునానాం.  ప్రజలపట్ల ఇది 

మాక్ననా అంకితభావమే తప్ప అహంకారం 
కాదు.’’

-పరెధాని నర్ందరి మోదీ

డిజిటల్ హెల్తూ మషన్ రూపకల్పన ఎలా 
జరగిిందింటే అదే రోజు ఆర్ 
కేింద్రపాలిత ప్రాింతాలోలీ  పైలట్ ప్రాజెక్టి 
గా అమలైింది. అదే విధింగా ఎన్.సి.సి 
కాడెటలీన సిదధిిం చేసి 173 సరహదుది  
జిలాలీ లోలీ  మలిటరీ శిక్షణ ఇచే్చ 
ప్రతిపాదన గురించి ప్రకటన వెలువడిన 
వెింటనే రక్షణ మింత్రిత్వశఖ 
రింగింలోకి దిగిింది. యువత 
ఆకాింక్షలన న్రవేరే్చలా ఈ విసతూరణ 
పథకాన్కి ఆ మర్నాడే ఆమోదిం 
తెలిపిింది. అదే విధింగా ప్రాజెక్టి టైగర్, 
ప్రాజెక్టి ఎలిఫింట్ విజయవింతింకాగానే 
జీవవైవిధయూిం కాపాడేిందుకు  

నదులోలీ న్, సమ్ద్రాలోలీ న్ ఉిండే 
డాలిఫిన్సా మీద దతృషిటిపట్టిింది. కేింద్ర 
పరాయూవరణ, అటవీ, వాతావరణ 
మార్్ప శఖల మింత్రి ప్రకాశ్ 

#నెరవేరిచిన వాగా్దనాలు

‘‘పాతకాలపు పనితీరు 
పూరి్తగా మారిపోయింది. 
అలా మారటంతో యువ 

వృతి్తనిపుణులకూ, 
బ్్యరోక్రసీకి మధ్య 

సమన్వయం 
మరుగవటంతో ప్రతి 

పథకమ్వాస్తవర్పం 
దాలుసో్తంది.’’
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బతృిందిం (సిట్) ఏరా్పటు చేశర్.
ఆ తర్వాత అతయూింత మ్ఖయూమైన చరయూ 
- జడతా్వన్ని వదిలిించటాన్కి  మొతతూిం 

బ్యూరోక్రస్ వయూవసథానే మార్చటిం. వేర్ 
వేర్ విభాగాలుగా పన్ చేసుతూనని అనేక 
మింత్రిత్వశఖలన కలిపి ఒక గొడుగు 
కిిందికి చేర్చటిం,  నైపుణాయూభవతృదిధి, 
వాయూపార నైపుణయూిం పదదిఎతతూన 
ప్రోతసాహించటాన్కి యువతకు 
శిక్షణావకాశలు పించటింతోబాటు 
వాళలీలో సరకొతతూ ఆవిష్రణల స్ఫిరతూ 
న్ింపటిం అిందులో ఒకట్. వివిధ 
మింత్రిత్వశఖల విల్నిం దా్వరా 
చ్ర్కైన పాలన సాగిించటిం ప్రధాన 
లక్షష్ిం. అధకార్లు కూడా శకితూకొదీది 
పన్ చేయాలి. అది పాలనలో స్పషటిింగా 
ప్రతిబింబించాలి. బ్యూరోక్రస్  

ప్రజలక్ ఆయుష్్మన్ భారత్ కింద ర్. 5 లక్ల 
ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యం.

50 కోట్ల     

8 కోటలీ కుటుింబాలకు ఉజ్జ్వల పథకిం 
కిింద ఉచిత సిలిిండర్లీ  అిందాయి.
కరోనా మహమాముర సమయింలో పేద 
కుటుింబాలకు రూ. 1.70 లక్షల కోటలీ 
పాయూకేజ్.
ప్రధానమింత్రి గరీబ్ రోజ్ గార్ కలాయూణ్ 
కిింద వలస కారముకులకు ఇళలీ దగగారోలీ నే 
పన్.
గ్రామీణ ఉపాధ హామీ పథకిం కిింద 
కూల్ల వేతనాలోలీ  రూ. 2000 
పించటిం దా్వరా 13.62 కోటలీ 
కుటుింబాలకు లబధి.

‘‘పేదల జన్ ధన్ 
ఖాత్లో్లకి క్ణలో్ల 

లక్లాది ర్పాయలు 
బదలీ అవుత్యని ఎవరు 

ఊహంచగలగారు? 
ఆయుష్్మన్ భారత్ 

కావచుచి, ఉజ్జ్వల యోజన 
కావచుచి, ప్రతి ఒకకారికీ 

పారదర్శకంగా 
స్యమందించటంలో 

ఎంతో పురోగతి 
స్ధంచాం.’’

న్ర్యింగా పన్ చేయటాన్కి వీలుగా 
వార అధకారాలన  బలోపేతిం చేస్తూ  
ప్రధాన మింత్రి పది స్త్రాల బ్లీ  ప్రిింట్ 
ఒకట్ రూపిందిించార్. సమరథాింగా పన్ 
పూరతూచేయటమే తన మింత్రమన్ ప్రధాన్ 
అప్పుడే స్పషటిిం చేశర్. 
ప్రభుత్వ కారయూదర్్శలతో సమావేశమై, 
పాలనలో ఎజెిండాన వాళలీ 
మ్ిందుించార్. 2014 జూన్ 4న 
స్న్యర్ ఐఎఎస్ అధకార, నీతి ఆయోగ్ 
ప్రసుతూత సిఇఒ అమతాబ్ కాింత్ ఈ 
సమావేశిం గురించి ఇలా టీ్వట్ చేశర్: 
‘‘నా ఉదోయూగ జీవితింలో 
మొటటిమొదట్సారగా ఒక ప్రధాన్తో 
ఇింత న్జాయితీగా, న్ర్యింగా 
సింభాషిించే అవకాశిం వచి్చింది, దీన్వలలీ 
ఎనోని స్ఫిరతూదాయకమైన ఆలోచనలు 
రేకెతాతూయి’’ అన్. ప్రధాన్ మోదీ కూడా 
అధకార్లతో సమన్వయాన్కి యువ 
వతృతితూ న్పుణులన కీలక మింత్రిత్వ 
శఖలకు, విభాగాలకు, నీతి ఆయోగ్ కు 
కేటాయిించార్. పన్వేగిం పించటిం 
దా్వరా సింప్రదాయ పాలన నమూనాలో 
సింపూర్ణ మార్్ప తీసుకురావటిం దీన్ 
లక్షష్ిం. పన్చేయన్ అధకార్లకు 
తప్పన్సర ఉదోయూగవిరమణ దార 
చూపార్.

రాజకీయాలక్ దూరంగా ఉననా 
వృతి్తనిపుణులక్ ప్రధాని తన 

మంత్రివరగాంలో స్థునం 
కల్పంచారు. కార్్పర్ట్ 

సంసకాకృతి తరహాలో చేసిన ఈ 
ప్రయోగం విజయవంతమైంది.  

ప్రభుత్వ విధానం మొదలు 
అమలు దాకా మొత్తం ప్రక్రియ 

ఒక పదధితి ప్రకారం కార్యర్పం 
దాలుసో్తంది.

2006 నుంచి మ్లన పడడు  జి.
ఎస్.టి బిలు్ల 2014 లో వేగం 
పుంజుక్ంది. ప్రధాని నర్ంద్ర 

మోదీ ఆదేశలక్ అనుగుణంగా 
2017 జులై 1 నుంచి 

అమలుచేయగలగాం

ముఖచిత్ర కథనం పరపాలన

#నెరవేరిచిన వాగా్దనాలు
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గనని నవభారత న్రాముణాన్ని సాకారిం 
చేయటాన్కి ప్రయతినిసుతూనానిర్. తన 
అనేక  ప్రసింగాలలో ప్రధాన్ ప్రజలతో 
నేర్గా సింబింధాలు ఏర్పరచ్కోవడమే 
తన ప్రధాన మింత్రమన్ అభవర్ణించార్. 
గడిచిన 70 ఏళలీలో కొదిది కాలాన్ని 
పక్నబెడితే ప్రభుతా్వలు అతి 
మామూలు నమూనాన మాత్రమే 
అనసరించాయి. కానీ ఇప్పుడు ప్రధాన్ 
వతృతితూ న్పుణుల దా్వరా సమాచార 
సాింకేతిక పరజాఞా నాన్ని గరషటిింగా 
వాడుకుింటునానిర్. దీన్ ఫలితింగా 
సా్వతింత్రయూిం వచి్చన తర్వాత 
ప్రభుత్విం మొటటిమొదట్సారగా 
కార్్పరేట్ గవరెనిన్సా న ప్రవేశపట్టి 
పరపాలన మ్ఖచిత్రానేని మారే్చయటిం 

ఆరింభించిింది. ఆ మార్్ప ప్రతి 
ప్రభుత్వ పథకింలోన్ కనబడుతోింది. 

వీలయ్యూ పథకాలు మాత్రమే
స్పషటిమైన ఫలితాలు ఇచి్చనప్పుడే ఆ 

పన్ విజయవింతమైనటుటి  ప్రధాన్ 
నరేింద్ర మోదీ భావిసాతూర్. అిందుకే 
2016 జనవరలో ఆయన కారయూదర్్శల 
బతృిందింతో సమావేశమై  ఒక కొతతూ 
విధానిం అవలింబించాలన్ కోరార్. 
ఇప్పట్కే ప్రాథమక పనలు మొదలైన 
వాట్న్ మాత్రమే భవిషయూతతూలో 
చేపటాటి లన్ స్చిించార్. దీన్ వెనక 
ప్రధాన్ ఉదేదిశయూిం క్షేత్ర సాథా యిలో  పన్ 
జర్గుతూ ఉింటే తప్ప  కాగితిం మీద 
ఉిండే ఏ పథకమూ లెక్లోకి రాదననిది.

కేింద్ర ప్రభుత్విం మొదట్ నించీ 

మంది పిల్లలక్ దేశవా్యప్తంగా మిషన్ 
ఇంద్రధనుష్ కింద టీకాలు వేశరు

 3.50 కోట్ల

నేషనల్ డిజిటల్ హెల్తూ మషన్ కిింద ప్రతి 
ఒక్రకీ ఆరోగయూ రకార్డు  ఉింటుింది.  దీన్ని 
త్వరలోనే దేశమింతటా అమలు చేసాతూర్.
చౌకగా మిందులు అిందిించేిందుకు మొతతూిం 
6,000 జన ఔషధ కేింద్రాలు 
ప్రారింభమయాయూయి.
ఔషధ ధర న్యింత్రణ దా్వరా 
విన్యోగదార్లకు రూ. 15,000 కోటలీ 
ఆదా
స్వచ్్ఛ భారత్ అభయాన్ కిింద 10 కోటలీకు 
పైగా మర్గు దొడలీ న్రాముణిం.

‘‘అందరం కలసి ఉమ్మడిగా 
పరిశుభ్రమైన, 

ఆరోగ్యకరమైన భారత్ ని 
నిరి్మంచగలం. అకకాడే 

మనం కలగననా స్-రాజ్ 
నెరవేరుతుంది.’’

కార్్పరేట్ పాలన నమూనాలో యువత
తన వయసులో సగిం ఉిండే వతృతితూ 

న్పుణుల జాబతా రూపిందిించి ప్రధాన్ 
నరేింద్ర మోదీ, పరపాలన నమూనాన 
కార్్పరేట్ యాజమానయూ తరహాలో పూరతూగా 
మార్చటాన్కి రింగిం సిదధిిం చేశర్. దీన్ 
ఫలితింగా విందలాది వతృతితూ న్పుణులు 
ప్రభుత్వింలో చేర 2022 నాట్కి నవభారత్ 
న్రాముణిం జరగాలనని ఆయన కలన 
సాకారిం చేసుతూనానిర్. ఈ  యువ వతృతితూ 
న్పుణులు బ్యూరోక్రాటలీతో కలిసి 
హైదరాబాద్ లో ఇవాింకా ట్ింప్ పరయూటన 
మొదలు, ఇజ్రాయెల్ లో భారత టెక్ 
ఎగి్జబషన్ దాకా, మాడిసన్ సే్్వర్, హౌడీ 
మోడీ, గుజరాత్ లో నమసేతూ ట్ింప్ లాింట్ 
ఘటాటి లన విజయవింతింగా 
న్ర్వహించార్.

ప్రధాన్ కారాయూలయిం, నీతి ఆయోగ్ తో 
బాటు అనేక మింత్రిత్వశఖలోలీ  పన్చేస్తూ 
వాట్లో గణనీయమైన మార్్పలు 
సాధించటాన్కి దాదాపు 350 మింది 
యువ వతృతితూ న్పుణులు వివిధ సాథా యిలలో 
బ్యూరోక్రాటలీతో కలసి పన్చేసుతూనానిర్. 
ఐఐఎిం, ఇింటలెకు్చవల్ లా, పేటెింట్ లా 
వింట్ అనేక డిగ్రీలతో ఈ యువకులు 
ప్రపించ బాయూింకు, ఐకయూరాజయూ 
సమతితోబాటు   మెకినేసా & కింపనీ,  
పిడబులీ యూసి లాింట్ బహుళజాతి సింసథాలలో 
ఉదోయూగాలు వదిలిపట్టి మరీ ప్రధాన్ కలలు 

ఆరిథుకంగా వెనుకబడిన జనరల్ కేటగిర్ 
వారికి 10% రిజర్్వషన్ కల్పసూ్త కేంద్ర 

కేబినెట్ 2019 జనవరి 7న ఆమోదముద్ర 
వేసింది. ఆ తరువాత రండు రోజులో్లనే 
పార్లమంట్ ఉభయ సభలో్లన్ అది 

ఆమోదం పందింది.

#నెరవేరిచిన వాగా్దనాలు
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ప్రజల సింక్షేమిం కోసిం చరయూలు తీసుకుింటూ 
వసోతూింది. ప్రధాన్ స్వయింగా ప్రతి పథకానీని 
పరయూవేక్షిసుతూనానిర్. మీడియా కథనాల 
ప్రకారిం 2016 జనవరలో కారయూదర్్శల 
సమావేశింలోనే మింత్రులకు ప్రధాన్ ఒక 
ప్రెజెింటేషన్ ఇచా్చర్. మింత్రి వరాగా న్ని 
మూడుగా విభజిించి వయూవసాయ సింబింధ 
రింగాలు, మౌలిక వసతల రింగాలు, 
సామాజిక, కీలక రింగాలుగా చేరా్చర్. 
2014 మే నించి 2015 డిసెింబర్ దాకా 
548  కేబన్ట్ న్ర్ణయాలు, 182 ఆరథాక 
వయూవహారాల మీద మింత్రివరగా ఉపసింఘిం 
న్ర్ణయాలు కలిపి వాట్ మీద పురోగతిన్ ఆ 
ప్రజెింటేషన్ లో వివరించార్. కొన్ని 
ప్రాజెకుటిలు మాత్రమే అమలుకాలేదన్ ఈ 
సిందర్ింగా అధకార్లకు చపా్పర్. ఏదైనా 
ప్రాజెకుటి  లేదా పథకింలో నాయూయసింబింధమైన 
సమసయూలు తలెతితూతే అవరోధాలు 
తలగిించటాన్కి స్వయింగా క్రియాశీలక 
పాత్ర పోషిించార్.

అభవతృదిధికి అవరోధింగా ఉిండే చటాటి ల 
ఉపసింహరణ  

గతింలో ప్రభుతా్వలు అనేక చటాటి లు చేసేవి. 
అవి ఎింత సింకిలీషటిింగా ఉిండేవింటే,  తీరా 
అమలు చేయాలిసాన సమయిం  వచే్చసరకి 
క్షేత్రసాథా యిలో పరసిథాతలు బాగా మారపోయ్వి. 
ఫలితింగా ఆ చటటిిం న్ర్పయోగింగా మారేది. 
అనవసరింగా అరథాక ప్రగతికి అడుడు గా 
తయారైన దాదాపు 1500  చటాటి లన ఆయన 
తన మొదట్ మూడేళళు పాలనలో 
తలగిించార్.  ఒక బలమైన న్ర్ణయిం 
తీసుకోవటాన్కి భననిింగా ఆలోచిించటిం 
ఒక్టే ప్రాతిపదిక అన్ నమ్ముతార్. ప్రధాన్ 
కాకమ్ిందు గుజరాత్ మ్ఖయూమింత్రిగా ఉనని 
కాలింలోనే ఆయన చాలా దగగారగా ఇలాింట్ 
అనభవాన్ని చవి చూశర్.

ముఖచిత్ర కథనం పరపాలన

పదవి చేపట్టిన వెింటనే ప్రధాన మింత్రి నరేింద్ర మోదీ ‘ప్రగతి’ పేరట ఒక 
అభవతృదిధి ఫోరమ్ ఏరా్పటు చేశర్. అది ఇనఫిరేముషన్, కమూయూన్కేషన్, 

టెకానిలజీ మీద ఆధారపడిన బహుళ నమూనా. కేింద్ర, రాష్రా ప్రభుతా్వలన 
భాగసా్వమ్లన చేస్తూ న్రదిషటి కాలపరమతిలోగా ప్రాజెకుటిలు అమలు 
చేయటాన్కి, పరపాలన చ్ర్గాగా  సాగటాన్కి ఉనని అడడుింకులన తలగిసుతూింది. 
ప్రాజెకుటిలన సమీక్షిించి అవరోధాలు తలగిించటిం దీన్ లక్షష్ిం.  2014 నించి 
ప్రధాన్ 32 ‘ప్రగతి’ సమావేశలకు అధయూక్షత వహించార్. మరో 47 ప్రభుత్వ 
కారయూక్రమాలన, పథకాలన సమీక్షిించార్. 12.54 లక్షల కోటలీ విలువ చేసే 
280 ప్రాజెకుటిల సమసయూలన పరష్రించార్. జనవరలో జరగిన 32వ 
సమావేశింలో రూ. 24,000 కోటలీ విలువ చేసే 9 ప్రాజెకుటిలలో జాపయూిం మీద 
సమీక్ష జరపార్. ఈ ప్రాజెకుటిలు ఒడిశ, తెలింగాణ, మహారాష్రా, ఝారి్ండ్, 
బీహార్, కరానిటక, ఆింధ్రప్రదేశ్, కేరళ, ఉతతూరప్రదేశ్ తోబాటు మరకొన్ని 
కేింద్రపాలిత ప్రాింతాలలో విసతూరించి ఉనానియి. n

అభివృదిధి దా్వరా సంప్రదాయ సమస్యలక్ పరిష్కారం

మహళా లబిధిదారులక్ కరోనా సంక్షోభ సమయంలో 
3 వాయిదాలో్ల ర్. 500-500 ఇచాచిరు

30 కోట్ల

జన ఔషధ కేింద్రాల నించి 8.5 కోటలీ మింది 
మహళలకు రూ. 1 కే శన్టరీ నాపి్న్సా 
అిందజేత.
12 ఏళలీలోపు బాలికల మీద అతాయూచారాన్కి 
పాల్పడిన దోష్లకు మరణశిక్ష.
బేటీ బచావ్, బేటీ పఢావ్ ప్రచారిం వలలీ 104 
జిలాలీ లోలీ  బాలికల న్ష్పతితూ పర్గుదల.
మషన్ ఇింద్రధనష్ కిింద 87 లక్షలకు పైగా 
మహళలకు టీకాలు.
మ్ద్ర ఋణాలు, సాటి ిండప్ ఇిండియా పథకాల 
కిింద 12 కోటలీ మింది మహళలకు లబధి.
మ్సిలీిం మహళల హకు్లు కాపాడటాన్కి ట్రిపుల్ 
తలాక్ మీద కొతతూ చటటిిం.

‘‘బలమైన భారత్ 
నిరా్మణంలో 

మహళలది కూడా 
సమానమైన పాత్ర. 

మన తలు్లలు, చల్్లళళు 
గౌరవానినా, 

వాళళువంతు కృషిని, 
వాళళు శకి్తని దేశం 

గురి్తసో్తంది.’’

#నెరవేరిచిన వాగా్దనాలు
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మధయూలోనే బడి మానేసే పిలలీల సింఖయూ 
తగిగాించటాన్కి ఆయన మ్ఖయూమింత్రి కాగానే 
‘‘శలా ప్రవేశోతసావ్’’ లాింట్ అనేక 
విశిషటిమైన న్ర్ణయాలు తీసుకునానిర్. 
మర్గుదొడులీ  లేన్ కారణింగా ఆడపిలలీలు 
స్్లు మాన్వేసే పరసిథాతిన్ న్వారించటాన్కి 
అన్ని పాఠశలలోలీ  మర్గుదొడలీ న్రాముణాన్కి 
ఆదేశిించార్. గుజరాత్ లో ఆయన అనభవిం 
కారణింగానే దేశవాయూపతూింగా అన్ని గ్రామాలోలీ , 
పాఠశలలోలీ  మర్గుదొడలీ న్రాముణిం వేగిం 
పుింజుకుింది.
ప్రభుత్వం కనిష్టం, పాలన గరిష్టం

ప్రధాన్ అనేక సిందరా్లలో చబుతూ 
ఉింటార్, ‘‘ప్రభుత్విం వాయూపారిం 
చేయకూడదు, దాన్ దతృషటిింతా’’, కనీస 
సాథా యిలో అదికారిం మీద, అతయూధకింగా 
పాలనమీద ఉిండాలి’’ అన్. అప్పుడు 
పరపాలన సజావుగా సాగడిం మ్ఖయూిం. 
సుపరపాలన పటలీ ప్రధాన్ వైఖరకి మరో 
మ్ఖయూమైన కోణమ్ింది- గాింధీజీ స్వరాజయూ 
స్త్రిం పాట్ించటిం.  ప్రతి గ్రామమూ 
సాథా న్క సమసయూలకు పరష్్రిం కనకో్వాలన్ 
మహాతాముగాింధీ చపే్పవార్. మహాతాముగాింధీ 
సా్వతింతోయూరోదయూమిం విజయాన్కి కారణిం 
కూడా ప్రజల భాగసా్వమయూమే.

అదే విధింగా విధానాల రూపకల్పనలోన, 
వాట్ అమలులోన్ ఏ ప్రభుత్వ విజయాన్కైనా  
ప్రజల సహకారిం తప్పన్సర. ప్రజలకు 
ప్రభుత్విం అవకాశిం ఇవ్వనింతకాలిం 
ఎకు్వభాగిం లక్షయూలు కాగితాల మీదనే 
ఉింటాయి తప్ప ఆశిించిన సాథా యికి చేరవు. 

ఈ ఆలోచనతోనే ప్రధాన్ తన మింత్రాన్ని 
ప్రజలతో అనసింధానిం చేస్తూ, వార జీవన 
ప్రమాణాలు మెర్గుపర్స్తూ  స్చచ్ఛ 
అభయాన్, పరాయూవరణ పరరక్షణ, జల 
సింరక్షణ, జన్ ధన్, నైపుణాయూభవతృదిధి, 

ప్రాజెకుటిలు ప్రకట్ించినది మొదలు వాట్ అమలు దాకా క్షేత్ర సాథా యిలో 
వాసతూవాలు పరయూవేక్షిించటిం ప్రధాన్కి అలవాటు. అలాింట్దే ఒడిశలో 

ఖురాది  నించి బాలింగీర్ దాకా 289 కిలో మీటరలీ రైలు మారగాిం. పాతికేళ్ళుగా ఈ 
ప్రాజెక్టి పూరతూ కాలేదు.  2015లో దీన్ గురించి విననిప్పుడు ఆయనకు బాగా 
కోపమొచి్చింది. అసింతతృపితూ వయూకతూిం చేస్తూ, అది అతయూింత వెనకబడిన ప్రాింతమనీ, 
ప్రజలకు ఎింతో అవసరమనీ పి.ఎిం.ఒ కారాయూలయ అధకార్లకు చపా్పర్. 
దీన్ని ప్రాధానయూతాక్రమింలో పటాటి లనానిర్. 2000 లోపు అది పూరతూయి ఉింటే 
ప్రాజెకుటి  వయూయిం తగగాటమే గాక తూర్్ప భారత ప్రజలు ఎింతగానో లాభపడేవార్. 
వివిధ ప్రాజెకుటిలన సమీక్షిించే ప్రగతి సమావేశింలో ఈ ఏడాది జనవరలో దీన్ని 
ప్రధాన్ మ్ిందుించార్. ఆయన జోకయూింతో పనలు వేగిం పుింజుకునానియి. ఇది 
త్వరలో పూరతూ కాబోతోింది. n

25 ఏళ్ళుగా ఆగిన పారాజెక్్ట కి నిమిషాల్్ల మోక్షం

 జిడిపి ప్రకారిం ప్రపించింలో ఐదో ఆరథాకవయూవసథా 
భారత్ దే.
 2013-14 న్లకు తలసర ఆదాయిం 
రూ.6,699, 2018-19 నాట్కి రూ. 10,534. 
 2019 డిసెింబర్ నాట్ లెక్ల ప్రకారిం ప్రపించ 
జిడిపిలో భారత్ వాటా 3.9%.
 విదేశీ ప్రతయూక్ష పటుటి బడులలో 18 శతిం 
పర్గుదల.
 35 ఏళళు తర్వాత కొతతూ జాతీయ విదాయూ 
విధానిం. యువత ఆరథాకింగా స్వయిం సమతృదధిిం 
కావటాన్కి వీలుగా వారకి ఉపాధన్వ్వగలిగే 
విదయూ అిందిించటిం.

ఆగస్్ట నాటికి తెరచిన జన్ ధన్ ఖాత్లు. ర్. 
1,30,701.05 కోట్్ల జమ చేశరు. 29.75 కోట్ల 
ర్పే కారుడులు జార్ అయా్యయి

40.35 కోట్ల

‘‘ఈ దేశంలో అత్యంత 
పేదవారిని ప్రధాన స్రవంతి 
ఆరిథుక కార్యకలాపాలతో 

అనుసంధానం చేయటం 
మన లక్యూం. అభివృదిధి 

ర్ట్, జిడిపి లలో మనం 
ప్రపంచ ప్రధాన ఆరిథుక 
వ్యవసథులను ఎప్పుడో 

దాటాం.’’

#నెరవేరిచిన వాగా్దనాలు



న్యూ ఇండియా సమాచార్24

ఆయుష్మున్ భారత్, ఉజ్జ్వల, కిసాన్ సమామున్ న్ధ, జన్ 
ఔషధ లాింట్ అనేక పథకాల దా్వరా చేర్వయాయూర్. 
టెకానిలజీన్ పూరతూ సాథా యిలో వాడుకుింటూ కేింద్ర 
ప్రభుత్విం ప్రజాభాగసా్వమాయూన్ని పించటిం దా్వరా 
పాలనలో పారదర్శకతకు పదదిపీట వేసిింది. ఆ విధింగా 
డిజిటల్ ఇిండియాన విసతూరణకు సైతిం దోహదిం 
చేసిింది. అది నవకల్పనలకు దారతీయటమే కాదు, 
ప్రజలు తామ్ కూడా దేశన్రాముణింలో భాగసా్వమ్లమనే 
భావన కలి్పసుతూింది. ఈ ఆలోచనతో ప్రధాన్ ఆలోచనలకు 
కారయూరూపమస్తూ ప్రజల భాగసా్వమయూింతో ఒక పదది 
ఉదయూమాన్ని న్రముించగలిగార్. గత హయాింలో ప్రధాన్ 
అనసరించిన ఈ విధానమే భారతదేశన్కి ఆరథాక 
పునాదులన బలోపేతిం చేసి అింతరా్జ తీయ ఆమోదిం 
లభించేటుటి  చేసిింది. ఇప్పుడు భారత్ కరోనా 
సింక్షోభింలోన్ నాయకత్వ పాత్రలో న్లవడాన్కి అదే 
కారణిం. వాయూపారిం సులభతరిం చేయటింలో విజయమే 
భారతదేశపు కొతతూ కథన చబుతింది.  

భారతదేశన్ని స్వయిం సమతృదధిిం చేయటమనని 
న్నాదాన్ని ఒక ప్రజా ఉదయూమింగా మార్చన సమయింలో 
ప్రధాన్ వయూతిరేకులు సైతిం ఆయన ఏ అవకాశనీని 
వదులుకోరన్ ఒప్పుకుింటునానిర్. అింతేకాదు, 
సవాళళున సైతిం అవకాశలుగా మార్్చకునేింత 
అదు్తమైన ఆతము విశ్వసిం ఆయన సింతిం. ఉవె్వతతూన 
ఎగసిపడే ఈ ఆతమువిశ్వసింతోనే భవిషయూత్ భారత్ కోసిం 
సా్వవలింబన దిశగా అడుగులేసుతూనానిర్. ఈ మార్్పకు 
సాక్షిగా న్లిచే వరతూమానిం కచి్చతింగా సువర్ణ చరత్రన 
లిఖిసుతూింది. n

2018 ఆగస్్ట 15న  ఎర్రకోట నుంచి 
ప్రకటించిన ఆయుష్్మన్ భారత్ పథకం 

2018 సెప్టంబర్ 23న రాంచీలో 
ప్రంభమైంది.

 రూపే కార్డు  మీద ఉచిత అగినిప్రమాద బీమా 
రూ. లక్ష నించి రెిండు లక్షలకు పింపు.
 ఓవర్ డ్రాఫ్టి పరమతి  రూ. 5,000 నించి 
రూ. 10,000 కు పింపు.
 ఓవర్ డ్రాఫ్టి కు గరషఠ్ వయో పరమతి 60 
ఏళళు నించి 65 ఏళళుకు పింపు.
వారింలో 18 కోటలీ బాయూింకు ఖాతాలు 
తెరవటింతో మొతతూిం ఖాతాలు  40.35 
కోటలీకు చేరాయి. దీింతో ఇది గినీస్ బుక్ లో 
చోటు దకి్ించ్కుింది. ఈ ఖాతాలలో 55.2 
శతిం మహళలవి కావటిం విశ్షిం.   n

ఆర్ళ్ళు నిండిన 
పిఎంజెడివై

‘‘ప్రధాని జన్ ధన్ 
యోజన కారణంగా 
అనేక క్ట్ంబాల 
భవిష్యతు్త భద్రంగా  

మారింది. అధక శతం 
లబిధిదారులు 

గ్రామీణులు కావటం, 
అందులోన్ 

మహళలే అత్యధకంగా 
ఉండటం విశేషం.. 

పిఎం జెడివై 
విజయానికి 

అవిశ్రాంతంగా 
పనిచేసిన 

అధకారులక్ 
ధన్యవాదాలు’

- నర్ంద్ర మోదీ, ఆగస్్ట 
28, 2020

ముఖచిత్ర కథనం పరపాలన

ప్రపించింలోనే అతిపదది ప్రజాపథకిం ప్రధాన్ మింత్రి జన్ ధన్ 
యోజన (పిఎింజెడివై)2020 ఆగసుటి  28 నాట్కి ఆరేళ్ళు పూరతూ 

చేసుకుింది. ఈ పథకాన్ని ప్రధాన్ 2014 ఆగసుటి  15న ఎర్రకోట నించి 
ప్రకట్ించార్. 2020 ఆగసుటి   28న ఆరేళ్ళు పూరతూచేసుకుననిప్పుడు 
ప్రధాన్ ఒక టీ్వట్ దా్వరా ప్రజలన అభనిందిించార్. ఈ పథకాన్కి 
సింబింధించిన కొన్ని వాసతూవాలు కూడా వెలలీడిించార్. కేింద్ర ఆరథాక, 
కార్్పరేట్ వయూవహారాల శఖా మింత్రి న్రములా స్తారామన్ ఈ పథకిం 
ప్రాధానాయూన్ని మరోమార్ వివరస్తూ, ‘‘ప్రజలే కేింద్రింగా మోదీ 
ప్రభుత్విం తీసుకునని చొరవకు పిఎింజెడివై ఒక పునాది. ప్రతయూక్ష నగదు 
బదల్ కావచ్్చ, కొవిడ్ ఆరథాక సహాయిం కావచ్్చ, పిఎిం కిసాన్ 
అయినా, పన్కి ఆహారిం వేతనాలు పించినా, జీవిత, ఆరోగయూ బీమా 
అయినా, అన్నిట్కీ తలి అడుగు ప్రతి పౌర్న్కీ బాయూింకు ఖాతా 
ఇవ్వటిం. పిఎిం జె డి వై దాదాపుగా ఆ పన్ పూరతూ చేసిింది.’’

ఇతరులు మహిళలు 

44.8% 55.2%

పిఎంజెడివై కింద 55%ఖాత్లు మహళలవే
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కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో క్రీడాకారుల సమాయత్తత గురించి కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, 
క్రీడల శఖ సహాయమంత్రి (స్వతంత్ర ప్రతిపతి్త) కిరెన్ రిజుజు న్్య ఇండియా సమాచార్ తో 

మాటా్లడారు. ఆ ఇంటర్్వయూ ముఖా్యంశలు:

కొవిడ్ -19 సంక్షోభ సమయంలో 
క్రీడాకారులు సమాయత్తం 
కావటానికి క్రీడామంత్రిత్వశఖ 
ఏం చేసో్తంది?

కోవిడ్ మహమాముర ప్రపించిం పై  దాడి 
చేసినప్పుడు ఆటల పోటీలు బాగా 
దెబబాతినానియి. కానీ క్రీడాకార్లన 
న్మగనిిం చేయటాన్కి కొన్ని మారాగా లు 
కన్పటాటి ిం.  వాయూయామ కారయూకలాపాలన 
వాళళు కోచ్ లే ఆన్ లైన్ లో పరయూవేక్షిించే 
వయూవసథా రూపిందిించాిం. వాళళు ఫిట్ న్స్ 
అదే సాథా యిలో కొనసాగటాన్కి వాళళు 
విభాగాన్కి తగినటుటి గా క్రీడాకార్ల 
కోసిం రూపిందిించిన వాయూయామాలు 
చేసేలా చూసుతూనానిిం. క్రీడల కోసిం ఒక 
ప్రామాణిక న్ర్వహణా విధానాలు 
రూపిందిించాిం.
ఒకవేళ నిర్ణయం తీస్క్ంటే 
టోకో్య ఒలంపిక్్స క్ భారత 
క్రీడాకారులు సిదధింగా ఉనానారా?

మన క్రీడాకార్లు ఎప్పుడూ 
సింసిదధిింగానే ఉింటార్. కానీ ఒలింపిక్సా 
విషయాన్కొసేతూ, వాట్కి సిదధిమయ్యూ తీర్ 
భననిింగా ఉింటుింది. ఇప్పుడు తిరగి 
ఏరా్పటులీ  మొదలయాయూయి. వచే్చ ఏడాది 
జులై, ఆగసుటి  కలాలీ  మళ్ళు గరషఠ్ సాథా యికి 

చేర్కుింటాిం.
దేశంలో మారుమ్ల ప్ంత్లో్ల 
కూడా ఎంతో మంది 
ప్రతిభావంతులునానారు. 
వాళళుకోసం ఏం 
చేదా్దమనుక్ంట్నానారు?

మన దేశింలో 130 కోటలీ జనాభా ఉనాని 
మనిం ఒకటో రెిండో పతకాలే 
గెలుచ్కోగలుగుతనానిిం. ఇప్పుడు మేిం 
8-12 వయసులో ఉనని ప్రతిభావింతలైన 

పిలలీలిని లక్షష్ిం చేసుకునానిిం. దేశన్ని 
ఐదు మిండలాలుగా విభజిించాిం. 
ప్రతిభన గురతూించటాన్కి ఐదు కమటీలు 
ఏరా్పటు చేసి ప్రాింతాలవారీగా మాజీ 
క్రీడాకార్లు, న్పుణులు, 
పరజాఞా నమ్ననివార సహాయిం 
తీసుకుింటాిం. ప్రతి క్రీడా విభాగాన్కీ ఒక 
కమటీ ఉింటుింది. అలా గురతూించిన 
పిలలీలన జూన్యర్ విభాగింలో నేషనల్ 
సో్పర్్స్ అకాడమీలో చేర్్చకుింటాిం. 
ప్రతిభావింతల కోసిం ఇింకా ఎనోని 
చరయూలు తీసుకుింటునానిిం. దీన్ని బట్టి 
నేన చపే్పదేింటింటే 2028 లాస్ 
ఏింజెలెస్ ఒలింపిక్సా లో మనిం మొదట్ 
10 దేశలోలీ  ఉింటాిం.
ఒక మంత్రిగా మీరు 
క్రీడాకారులకిచేచి సందేశమేంటి?

ప్రతిభకు కొదవ లేకపోయినా దేశింలో 
క్రీడా సింస్కృతి లేదు. క్రీడలకు భవిషయూతతూ 
లేదనని ఆలోచనావిధానిం ఉింది. 
ఆటలకు సమాజిం గురతూింపు ఇచి్చనప్పుడే 
మార్్ప సాధయూిం. దీన్ దయాళ్ 
ఉపాధాయూయ్ పేర్తో ఒక న్ధ ఏరా్పటు 
చేశిం.  దేశిం కోసిం ఆడిన క్రీడాకార్లకు 
దీన్ కిింద రూ. 10 లక్షల దాకా సాయిం 
అిందిసుతూనానిిం. n

lభారత్ లో క్రీడా మౌలక 
సదుపాయాలు ఎలా 
పరుగుతునానాయో 
చబుత్రా?

ఆటగాళ్ళు వారవార విభాగాలోలీ  
అదు్తాలు సతృషిటిించాలింటే క్రీడా 
మౌలిక సదుపాయాలు ప్రాథమక 
అవసరిం. విదేశీ కోచ్ లకు న్ల జీతిం 
రూ. 10 లక్షల దాకా ఇవ్వటిం సహా 
జాతీయ శిబరాలోలీ  అతయూతతూమ సౌకరాయూలు 
కలి్పసుతూనానిిం. మా ఆరథాక అవసరాలకు 
తగినింత ప్రాధానయూిం ఇస్తూ మెర్గైన 
కేటాయిింపులతో ప్రధాన్ ఎింతో 
ఉదారింగా వయూవహరసుతూనానిర్.

“2028 లాస్ ఏంజెల్స్ ఒలంపిక్్స 
లో మనం మొదటి 10 దేశలో్ల 

ఉంటాం”

ఇంటర్్వయూకిరన్ రిజుజు



ఆట బొమమాల 

ప్రపంచ ప్రమాణల తగినట్్టగా నాణ్యమైన ఆట బొమ్మల 
తయార్కి స్ంకేతిక పరిజాఞానం, సృజనాత్మకతను 
వినియోగించడం కలసి వసో్తంది. ఆట బొమ్మల 
భార్ మారకాట్ ను ఆకరి్షంచడంలో భారత్ ప్రముఖ 

పాత్ర వహంచేలా దోహదపడుతోంది. 
భారతీయ సంసకాకృతి, జానపద గాథల 

ఇతివృత్తంలో భారత్ తయారు 
చేసే డిజిటల్ గేమింగ్ టాయ్్స 

కూడా  మారకాట్ ను విశేషంగా 
ఆకరి్షస్్తనానాయి.

చినానిర ఎదుగుదలలో ఆటబొమములకు సింతింగా కొింత 
ప్రామ్ఖయూిం ఉింటుింది. మానసికింగా, సామాజికింగా, 

శరీరకింగా, భావ్దే్వగపరింగా ఆటబొమములు చినానిర్లపై తప్పక 
ప్రభావిం చూపిసాతూయి. భారత్ లో ఆటబొమముల మారె్ట్ విసతూరణకు ఎింతో 
అవకాశిం ఉింది. మారె్ట్ స్వరూప స్వభావాలనే గణనీయింగా మార్చగల 
సామరథాయూిం ఆటబొమముల పరశ్రమకు ఉింది. ఆతమున్ర్ర్ భారత్ ప్రచారింలో 
భాగింగా ‘ఓకల్ ఫర్ లోకల్’ (స్వదేశీ ఉతా్పదనలకే ప్రాధానయూిం) అనని 
న్నాద స్ఫిరతూతో ఇది సాధయూమయ్యూ అవకాశలు ఉనానియి. ఈ నేపథయూింలో, 
ఆటబొమముల తయారీన్ ప్రోతసాహించి, ప్రపించ మారె్టోలీ  భారతీయ 
ఆటబొమములకు ప్రమ్ఖ సాథా నిం కలి్పించాలనని అింశింపై చర్చించేిందుకు 
స్న్యర్ మింత్రులతో అధకార్లతో ప్రధాన మింత్రి నరేింద్ర మోదీ ఒక 
సమావేశిం న్ర్వహించార్.

ఈ సిందర్ింగా ప్రధానమింత్రి మాటాలీ డుతూ, ‘‘పలు ఆటబొమముల 
తయారీ సమూహ ప్రాింతాలకు, హసతూ కళాన్పుణులకు భారత దేశమే 
కేింద్రిం. స్వదేశీ పరజాఞా నింతో వార్ తయార్ చేసే ఆటబొమములు, ప్రజలతో  
సాింస్కృతిక అనసింధానాన్ని కలిగి ఉింటాయి. అింతేకాక, పిలలీలోలీ  
తలి రోజులోలీ నే జీవన నైపుణాయూలన పాదుకొల్పడాన్కి, వార మానసిక 
ఎదుగుదలకు కూడా అవి దోహదపడతాయి’’ అన్ అనానిర్.  అలాింట్ 
ఆటబొమముల తయారీ సమూహ ప్రాింతాలన సతృజనాతముక పదధితలు, కొతతూ 
తరహా మెలకువలతో ప్రోతసాహించాలిసా ఉిందనానిర్. 2020వ ఆగసుటి  30న 
‘మన్ కీ బాత్’ ప్రసింగింలో ప్రధాన మింత్రి మాటాలీ డుతూ, 
మించి ఆటబొమములన తయార్ చేయడింలో చక్న్ నైపుణయూిం కలిగిన 

భారతీయ 
ఆటబొమమాలే 
ఎందుకు? 

స్ంసకాకృతిక 
అనుసంధానం: 
వారసత్వం 
బదిలీ 

పిల్లలను ఆకరి్షస్్తయి 
వారిలో ఆసకి్తని 
కలగిస్్తయి. 

అందరికీ అందుబాట్ 
ధరలో ఉంటూ, మానసిక 
ఎదుగలక్, నైపుణ్యలక్ 
దోహదపడత్యి. 

జీనవ 
నైపుణ్యలను 
పంపందిస్్తయి.

समाचार-सारపరిశ్రమ
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ఆటబొమముల తయారీ రింగిం
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‘‘ ‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్్ఠ భారత్’  సూ్ఫరి్తని మరింత 
వా్యపి్త చందించేందుక్ ఆటబొమ్మలు అదు్భతమైన 

మాధ్యమాలు అవుత్యి’’

- ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ

పలువుర్ హసతూ కళాకార్లు దేశింలో పలుచోటలీ ఉనానిరన్, కరా్ణ టక 
రాష్రాిం, రామనగరలోన్ చననిపటటిణ, ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్రాిం, కతృష్్ణ  
జిలాలీ లోన్ కొిండపలిలీ, తమళనాడులోన్ తింజావూర్,  అసాసాింలోన్ 
ధుబ్రి, ఉతతూరప్రదేశ్ లోన్ వారణాసి ప్రాింతాలు ఆటబొమముల తయారీ 
కేింద్రాలుగా అభవతృదిధి చిందుతనానియి అన్ ప్రధాన్ అనానిర్.
ఒక అించనా ప్రకారిం ప్రపించ ఆటబొమముల మారె్ట్ పరమాణిం వింద 
బలియన్ డాలర్లీగా భావిసుతూనానిర్. ఇిందులో భారతీయ ఆటబొమముల 
మారె్ట్ 2011-18 కాలింలో 15.9 శతిం పరగిింది. ప్రసుతూతిం 
ప్రపించ మారె్టోలీ  భారత ఆటబొమముల పరమాణిం 1.5 బలియన్ 
డాలర్లీగా ఉింది. భారతీయ మారె్ట్, కారముక శకితూన్ ఎకు్వగా 
విన్యోగిించే రింగిం. ధరల ప్రభావింతోపాటు, నకిల్ల మ్ప్పున 
కూడా ఈ పరశ్రమ ఎదుర్్ింటోింది. ఎలకా్రా న్క్ ఆటబొమముల 
తయారీకి, సాథా న్కింగా తగిన మ్డి సర్కు ఉననిప్పట్కీ, సాింకేతిక 
పరజాఞా న నైపుణయూిం, సామరథాయూిం లోపిించిిందన్ ఆయన అనానిర్. 

ఈ పరసిథాతలోలీ  ఆటబొమముల తయారీ సాింకేతిక పరజాఞా నింలో 
సతృజనాతముకత, డిజైనలీ రూపకల్పన వింట్ ప్రక్రియలోలీ  పోటీలన 
(హాయూకథానలీన) న్ర్వహించవలసిన అవసరిం ఉిందన్ ప్రధాన్ సఫిషటిిం 
చేశర్. ఈ విషయింలో భారతీయ సింస్కృతి, ఇతిహాసాల నేపథాయూన్ని 
అన్ని అింగన్ వాడీ కేింద్రాలోలీ , పాఠశలలోలీ  బోధనాింశలుగా 
చేరా్చలన్, పిలలీల బహుమ్ఖ అభవతృదిధికి, మానసిక ఎదుగుదలకు ఇది 
దోహదపడుతిందన్ ప్రధాన మింత్రి చపా్పర్.

పరిశ్రమలో ఈ సంసథులదే కీలకపాత్ర
పారశ్మక ప్రోతాసాహక, అింతరగాత వాణిజయూ మిండలి (డి.

పి.ఐ.ఐ.ట్.), కేింద్ర వాణిజయూ మింత్రిత్వ శఖ లెక్ల ప్రకారిం,  
దేశింలో దాదాపు 4 వేల వరకూ MSME సింసథాలలో ఆటబొమములు 
తయారవుతనానియి. ఇిందులో స్క్షష్మ పరశ్రమలు 75 శతిం, చినని 
మధయూతరహా సింసథాలు 22 శతిం, పదది తరహా సింసథాలు 3 శతిం 
ఉనానియి. ఆటబొమముల తయారీలో ఫన్ స్్ల్ అనే కింపనీ వాటా 30 
శతిం వరకూ ఉింది. మాటెటిల్ సింసథాకు 20 శతిం, హాస్ బ్రో కు 9 
శతిం, బిందాయ్ కి 4 శతిం, లెగోకు 4 శతిం, ల్ప్ ఫ్రాగ్ కు 3 
శతిం మారె్ట్  వాటా ఉింది. మగతా కింపనీల వాటా 30 శతిం 
ఉింది. n
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బారాండింగ్

• మారె్టోలీ  అిందుబాటులో ఉనని ఆటబొమముల కొనగోలు తీర్పై, టెస్టి రపోర్టిపై  
పారశ్మక ప్రోతాసాహక, అింతరగాత వాణిజయూ మిండలి (డి.పి.ఐ.ఐ.ట్.) 
ఆధ్వరయూింలో భారతీయ నాణయూతా న్యింత్రణ మిండలి (కుయూ.సి.ఐ.) సరే్వ 
న్ర్వహించిింది. 

• దేశింలో తయారయ్యూ లేదా దేశన్కి దిగుమతి అయ్యూ ఆట వసుతూవులు 
భారతీయ ప్రమాణాల సింసథా (బ.ఐ.ఎస్.) ప్రమాణాలకు అనగుణింగా ఉిండేలా 
చూసేిందుకు బ.ఐ.ఎస్. చటటిిం ప్రకారిం నాణయూతా న్యింత్రణ ఉతతూర్్వన జారీ 
చేశర్. 2020 ఫిబ్రవర 25న ఈ ఉతతూర్్వ జారీ అయిింది.

• ఆటబొమముల దిగుమతికి సింబింధించిన విదేశీ వాణిజయూ  విధానాన్ని మరింత 
కఠినతరిం చేశర్. దిగుమతి అయ్యూ ప్రతి సాటి కుపై నమూనా పరీక్షలు 
తప్పన్సర చేస్తూ ఈ చరయూ తీసుకునానిర్.

దిగుమతుల నియంతరెణకు చర్యలు

స్్లోలీ  చేరకమ్ిందు పిలలీలు ఆడుకునే ఆటబొమములు, బలిటిింగ్ బాలీ క్ 
టాయ్సా, 2016 నించి అతి వేగింగా అమ్ముడుపోయ్ విభాగాలోలీ  
ఉనానియి. మారె్టోలీ  వీట్ అమముకాల విలువ 20 శతిం.
టీనేజ్ లో ప్రవేశిించే వార్ అింటే, ఏడు నించి 12 ఏళలీ లోపు 
వయసుసానని పిలలీలే..  అతి విసతూ తృతమైన విన్యోగదారలీ సమూహిం 
పరధలోకి వసాతూర్. 44 శతిం అమముకాలు వీర దా్వరానే 
జర్గుతనానియి. 
228.41 రూపాయల (అింటే, 3.06 డాలర్లీ ) అతి తకు్వ ధర 
ఉిండే ఆట బొమములే అమముకాలోలీ  అధకిం ఈ కోవకు చిందినవే. వీట్ 
వాటా 46 శతిం.

మధయూతరహా నించి తకు్వ ధరకు వచే్చ బాయూటరీతో పన్చేసే 
ఆటవసుతూవులు కొనేవార్ ఇపుడు సతృజనాతముకమైన ఎలకా్రా న్క్ 
బొమముల వైపు తమ ఆసకితూన్ మరలా్చర్. 

సగటు ఆదాయాన్ని మించిన ఆదాయింగల తలిలీదిండ్రులు 10 
శతిం సింసాథా గత రటైల్ మారె్ట్ లో కొనగోళలీకు ప్రాధానయూిం 
ఇసాతూర్.  
ఆటబొమముల సగటు మనగడ కాలిం ఒక ఏడాది కింటే తకు్వే. 
కొనగోలుదారలీ కుతూహలిం, ప్రేరణ, ఉతా్పదనలో నవయూత వింట్వే 
ఈ పరశ్రమ వతృదిధికి ఆధారాలు.

భారీ ఎత్తూ న పరే చారశం 

ఇస్రో, డి.ఆర్.డి.ఒ. వంటి 
ఆశవహ సంసథులతో భార్ 

స్థుయి ప్రచారం.
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ఆటబొమ్మల, ఆటవస్్తవుల 
మ్్యజియంను, ఆటబొమ్మల 

మారగాం (ఆటబొమ్మల షోర్మ్ 
లు, ప్రదర్శనశలలు, ఫన్ పారుకాలు 

ఉననా ప్రదేశలను కలపే మారగాం) 
జర్మనీ అంకితం చేసింది. భారతీయ 

ఆటబొమ్మల పరిశ్రమ విషయంలో కూడా 
ఇదే తరహా చొరవ తీస్కోవాల.

భారతీయ చర్తరే , ఇతిహాస్లు

శివాజీ వంటి భారతీయ యోధులు, 

సరా్దర్ పటేల్ వంటి జాతీయ నాయక్లు, 

పరమవీర చక్ర అవారుడు విజేతలు ప్తిపదికగా 

ఆటబొమ్మలు, ఆటవస్్తవులు
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ఆటవస్్తవుల దా్వరా 
వైజాఞానిక స్పకృహను 

కలగించేందుక్ దూరదర్శన్ 
లో ప్రత్్యక టివి కార్యక్రమాలు 

ప్రంభించడం
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भारत की कहानी- 

మహమామిర్తో సహజీవనశంపెై  పాఠాలు
రోగనిరోధక శకి్తని పంచే ఆయుష్ కాధా హెరబేల్ టీ పడిని టీ స్్టళ్లలో అందుబాట్లో ఉంచడం, 
సంప్రదాయ వ్యవస్య ఉపకరణల తయార్, దేవదారు పత్రాలతో అలంకరణ వస్్తవుల తయార్ 

వంటివి కరోనా కష్టకాలంలో జీవన్పాధకి దారిచూపిన కొనినా మారాగాలు

డామన్ టీ స్్టళ్లలో కాధా అమ్మకం వ్యవస్య ఉపకరణల అమ్మకంతో ఆర్జన

దివా్యంగురాల కలలక్ రకకాలు!

కొవిడ్-19 వైరస్ మహమాముర దాడితో 
పలువులు తమ ఉదోయూగాలు కోలో్పయార్. 
మహారాష్రాలోన్ అఖోలా ప్రాింతాన్కి చిందిన 
నరేష్ పుింకార్ అనే కారె్పింటర్ కూడా లాక్ 
డౌన్ తో ఉపాధన్ కోలో్పయాడు. అయితే, 
అతన్ సతృజనాతముక నైపుణాయూలు మాత్రిం 
చకు్చదరలేదు. సింప్రదాయ వయూవసాయ 

ఉపకరణాలైన ఎడలీ బిండులీ , చినని బిండులీ , నాటులీ  వేసే పరకరిం, 
కొడవళ్లీ , సింప్రదాయ లాింతర్ వింట్వి తయార్ చేయడిం 
ప్రారింభించాడు. అతన్ దగగార నించి ప్రజలు ఈ ఉపకరణాలన 
కొనగోలు చేయసాగార్. లాక్ డౌన్ అమలులో ఉనని 50 రోజులోలీ  
తాన తయార్ చేసిన ఈ ఉపకకరణాలే పుింకార్ కు జీవనోపాధ 
వనర్లయాయూయి. n

ప్రధాన మింత్రి నరేింద్ర మోదీ 
పిలుపున్చి్చన ఆతమున్ర్ర్ భారత్ 
న్నాదిం స్ఫిరతూతో విభనని సామరాథా యూలు 
కలిగిన వార్ కూడా తమ వింత 

సేవలిందిసుతూనానిర్. హమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్రాిం నహాన్ ప్రాింతింలో 
ఉనని కేఫ ఎలేబా సింసథాన ఐదుగుర్ దివాయూింగ యువకులు న్ర్వహస్తూ 
ఉనానిర్. కింగారా రాయిత్ గ్రామాన్కి చిందిన సుదర్శనా దేవి అనే 
దివాయూింగ మహళ దేవదార్ ఆకులతో పలు రకాల ఉతా్పదనలు 
తయార్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్రకీ స్ఫిరతూదాయకింగా న్లుసుతూనానిర్. 
దేవదార్ ఆకులతో రాఖీలన తయార్ చేయడిం ప్రారింభించార్. 
2007 నించి ఆమె అలింకరణ వసుతూవులు తయార్ చేసుతూననిప్పట్కీ, 
2018లో అమలులోకి వచి్చన ‘సాటి రటిప్ ఇిండియా’ పథకిం, ఆమె 
కలలకు రెక్లు తడిగిింది. n

స్నుకూల దృక్పథం మార్తనని భారత్ 

కరోనా మహమాముర వైరస్ తో పోరాటింలో భాగింగా, 
డామన్, డయ్యూ ప్రాింతాన్కి చిందిన దామన్ మహళా 
ఫిండేషన్ సింసథా ఒక విన్తనిమైన ఆలోచనతో మ్ిందుకు 
వచి్చింది. రోగన్రోధక శకితూన్ పించే ఆయుష్ కాధా 
అనే హెరబాల్ తేనీట్ పడి తయారీలో టీ  విక్రేతలకు 
శిక్షణ ఇచి్చింది. డామన్, వేలాది మింది కారముకులు 
ఉనని పారశ్మక ప్రాింతిం. కారముకులకు తమ పన్ 
ప్రదేశింలోనే  కాధాన అిందుబాటులో ఉించేిందుకు 
వీలుగా కాధా టీపడి తయారీలో అక్డి టీ విక్రేతలకు 
శిక్షణ ఇవా్వలన్ దామన్ ఫిండేషన్ న్ర్ణయిించిింది. 
తలసి, అలలీిం, లవింగాలు, మరయాలు వింట్ వాట్తో 
ఆయుష్ కాధా  తయారవుతింది.. దీన్తోపాటుగా, నమో 
యాప్, ఆరోగయూ సేత యాప్, ఆయుష్ మింత్రిత్వ శఖ 
వెబ్ సైటలీపై ఈ ఫిండేషన్ ప్రజలోలీ  అవగాహన కలి్పసోతూింది. 
ఇప్పట్కే, టీ విక్రేతలోలీ  కొిందర్ ఆయుష్ కాధా అమముకిం 
ప్రారింభించార్. వేలాది మింది బార్లు తీర న్లబడి మరీ  
ఈ పడిన్ కొనగోలు చేసుతూనానిర్.  n
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చివరివరకూ పోర్!

కొవిడ్ వైరస్ సోకి, 2020 జులై 27న ఆసుపత్రిలో చేరన కరా్ణ టక 
రాష్రాిం, చిత్రదురగా జిలాలీ కు చిందిన 110 ఏళలీ సిదదిమము 2020 ఆగసుటి  1వ తేదీ 
వైరస్ నించి కోలుకున్ ఆసుపత్రి నించి డిశ్చర్జ అయిింది.  2020 జూలై 
20న కరోనాతో ఆసుపత్రిలో చేరన కేరళకు చిందిన 103 ఏళలీ పరీద్  20 
రోజులోలీ  కరోనాన జయిించి డిశ్చర్జ అయాయూడు.  తీవ్ర లక్షణాలతో కరోనా 
వైరస్ సోకిన వార్, కరోనా యుదధివీర్ల సాయింతో  కరోనాపై విజయిం 
సాధించారనేిందుకు ఇవి కొన్ని ఉదారహరణలు మాత్రమే. 

 ‘పరీక్షలు చేయడిం, కేసులు పసిగటటిడిం, చికితసా అిందిించడిం’ అనే 
వూయూహింతో ప్రభుత్విం మ్ిందుకు వెళలీడింతో కరోనా నించి కోలుకుింటునని 
రోగుల సింఖయూ క్రమింగా పర్గుతూ వసోతూింది. మరణాల రేటు వేగింగా 
క్షీణిస్తూ వసోతూింది. గత ఐదు న్లలోలీ  నాలుగిింట మూడు వింతల కరోనా 
రోగులు వైరస్ నించి విమ్కితూ పింది ఆరోగయూవింతలయాయూరన్ 2020 
సెపటిింబర్ 4 వరకూ అిందిన సమాచారాన్ని బట్టి తెలుసోతూింది. కేవలిం 4వ 
వింత కింటే తకు్వ మింది యాకిటివ్ కేసులుగా ఆసుపత్రిలో చికితసా 
పిందుతనానిర్. 2020 ఆగసుటి  న్లాఖర్ నాట్కి భారత్ లో రకవరీ రేటు 
77.23 శతింగా ఉింది. దాదాపు 19.5 లక్షల మింది (19,48,631) వైరస్ 
నించి కోలుకునానిర్. 8,46,395 మింది ఇింకా చికితసా పిందుతనానిర్.

భారీ ఎతతూవ వైరస్ బాధతలు కోలుకోవడింతో దేశింలో మొతతూిం 
పాజిట్వ్ కేసులోలీ  చికితసా పిందుతననివార క్రియాశీలక (యాకిటివ్) కేసులు 
21.60 శతాన్కి తగాగా యి. దేశింలో పది రాష్్రా లోలీ  కేసుల సింఖయూ ఎకు్వ. 
వైరస్ న్యింత్రణపై ప్రధాన్ నరేింద్ర మోదీ ఆగసుటి  11 సదర్ రాష్్రా లకు 
అవసరమైన మారగాదర్శక స్త్రాలన జారీ చేశర్. కరోనాపై  వివిధ 
రాష్్రా ల మ్ఖయూమింత్రులతో జరపిన సమీక్ష సమావేశిం నేపథయూింలో ఈ 
మారగాదర్శక స్త్రాలు జారీ చేశర్.  కరోనా కారణింగా సింభవిసుతూనని 
మరణాలపై కేింద్ర కేబన్ట్ కారయూదర్శ రాజీవ్ గౌబా పది రాష్్రా లు, 
కేింద్రపాలిత ప్రాింతాల అధకార్లతో ఆగసుటి  27, 2020న సమీక్ష 
న్ర్వహించార్. 

అన్ని జిలాలీ లోలీ  మరణాల రేటున ఒక శతిం కింటే తకు్వ సాథా యికి 
తీసుకురావాలన్,  మరింత పట్షటిింగా వాయూధ న్యింత్రణ, కాింటాక్టి 
కేసులన పసిగటటిడిం, న్ఘాతో వయూవహరించడింపై మరింత 
క్రియాశీలకింగా దతృషిటిన్ కేింద్రీకరించాలన్ రాజీవ్ గౌబా స్చిించార్.n

కరోనా నుంచి కోలుక్ంట్ననా రోగుల శతం 77 దాటింది.  
సమరథువంతంగా ‘పర్క్లు చేయడం, కేస్లు పసిగట్టడం, 
చికిత్స అందించడం’ అనే వ్్యహానినా ప్రభుత్వం 
అనుసరించడంవల్లనే ఇది స్ధ్యమైంది.

కరోనాపై పోరాటం

మొత్తం లేబర్టర్లు 

1583 

ఈ అంకెలనీనా సెప్టంబరు 4, 2020కి సగట్న ప్రతి 10 లక్ల జనాభాక్ ల్కకాగటి్టనవి

కరోనాతో భారత్ పోరాటశం

మొత్తం పర్క్లు

4.66 
         కోట్్ల 

      1003 ప్రభుత్వ.        580  ప్రైవేట్ 

సగట్ పర్క్లు 10.5 లక్లు/ రోజుక్ 

2020 సెపటిింబర్ 4, నాట్కి 77.23%
లాక్ డౌన్-1 కాలంలో 

రికవర్ ర్ట్ 11 
శత్నికి చేరింది

31 లక్ల మంది కోలుక్నానారు

781975 
మొత్తం యాకి్టవ్ కేస్లు

64469

 పాజిటివ్ యాకి్టవ్ మరణలు
ప్రపంచం  3233 872 108
యూరప్  4779 1717 279
అమరికా  18531 7675 564
రష్్య 6786 1138 117
బ్రెజిల్  18077 3379 566
భారత్  2583 555 46

( మ్లం: https://
covidindia.org  

or https://www.
worldometers.info)

పరే పశంచశంతో పోలు్చతూ సమాచారశం
కరోనా మహమా్మరి నియంత్రణక్ సంబంధంచి ప్రపంచంలోని ఇతర దేశలతో 

పోలచినపుడు భారత్ పరిసిథుతి చాలా మరుగాగా ఉంది.

88.91%
కేింద్రిం జోకయూిం 

చేసుకునని తరా్వత ఢిల్లీ 
రకవరీ రేటు ఇది

1.73%
ఇది భారత్ లో మరణల 

ర్ట్

39,53,618
భారత్ లో మొత్తం కేస్లు

రండు గజాల దూరం 

మొత్తం మరణలు
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వచే్చ డిసెింబర్ నాట్కి కుషీనగర్ లో అింతరా్జ తీయ 
విమానాశ్రయిం పన్ చేయడిం ప్రారింభించబోతోింది. ఉతతూర 
ప్రదేశ్ రాష్రాింలోన్ చినని నగరమైన కుషీ నగర్ బౌదధి పరాయూటక 
సథాలింగా ప్రామ్ఖయూత సింతరించ్కుింది. గౌతమ బుదుధి డు ఇక్డ 
పరన్రా్వణిం (పరమపదిం) పిందాడు. కుషీ నగర్ విమానాశ్రయాన్ని 
అింతరా్జ తీయ విమానాశ్రయింగా కేింద్ర మింత్రివరగాిం 2020, జూన్ 
24న ప్రకట్ించిింది.  బుదధి భగవానడి జీవితింతో సింబింధిం ఉనని 
ప్రదేశలతో కూడిన బౌదధి పరాయూటక ప్రదేశలన ఈ ఏడాది చివర 
లోపల విసతూరించాలనని ప్రయతనిింలో భాగింగానే ఈ చారత్రాతముక 
న్ర్ణయిం తీసుకునానిర్.

బుదధి భగవానడి జీవితింతో సింబింధిం ఉనని పరాయూటక సథాలాలునని 
రాష్్రా లు మనదేశింలో 18వ వరకూ ఉనానియన్ ప్రధాన మింత్రి నరేింద్ర 
మోదీ 2018 ఏప్రిల్ 30న చపా్పర్. వాట్లో కొన్ని పరాయూటక సథాలాలు 
2,000 సింవతసారాల ప్రాచీనమైనవి. ప్రపించింలోన్ పలు ప్రాింతాల 
నించి అవి యాత్రికులన ఆకర్షస్తూ వసుతూనానియన్, దీన్ని దతృషిటిలో 
పటుటి కున్ ‘స్వదేశీ దర్శన్’ పథకిం కిింద బౌదధి పరాయూటక ప్రదేశలన 
అభవతృదిధి చేసుతూనానిమన్ ప్రధాన్ తెలిపార్. బౌదధి పరాయూటక ప్రదేశల కోసిం 
ప్రభుత్విం 360 కోటలీ రూపాయలు కేటాయిించిిందన్, బౌదధి పరాయూటక 

వలయిం అభవతృదిధితో యాత్రికులకు సదుపాయాలతోపాటుగా, ఉపాధ 
కల్పన జర్గుతిందన్ ప్రధాన్ తెలిపార్. 

లక్షలాది మింది బుదధి భగవానడి అనయాయులు తమ 
జీవితింలో కనీసిం ఒక్సారైనా ఈ ప్రాింతాలన సిందర్శించాలన్ 
కోర్కుింటునానిరనానిర్. బౌదధి పరాయూటక సథాలాల అభవతృదిధి, బౌదధి 
పరాయూటక సథాలాల ప్రోతాసాహిం పేరట కేింద్ర పరాయూట మింత్రిత్వ శఖ 
వివిధ పథకాల కిింద పలు కారయూక్రమాలు  చేపట్టిిందన్ కేింద్ర పరాయూటక 
శఖ మింత్రి ప్రహాలీ ద్ సిింగ్ పటేల్ చపా్పర్. 

శతాబాది ల కిిందటే బౌదధిమతిం ఆసియా ఖిండింలోన్ అనేక 
దేశలకు వాయూపితూ చిందిిందన్, ఆయా దేశలతో కొనసాగుతనని 
దీర్ఘకాలిక సాింస్కృతిక సింబింధాలు, వాణిజయూపరమైన, మతపరమైన, 
దౌతయూపరమైన, సమ్ద్రయాన సింబింధాలు మనదేశన్కి, ఆయా 
దేశలకు పరస్పరిం ఎింతగానో దోహదపడాడు యనానిర్. బౌదధి 
పరాయూటకులకు భారత్ అన్ని విధాలా సదుపాయాలు కలి్పసోతూిందనానిర్. 
కుషీనగర్ విమానాశ్రయాన్ని అింతరా్జ తీయ విమానాశ్రయింగా 
ప్రకట్స్తూ ప్రభుత్విం తీసుకునని న్ర్ణయిం ఎింతో ప్రామ్ఖయూిం 
సింతరించ్కుిందన్, దీన్వలలీ విమాన ప్రయాణికులకు మరింత 
మెర్గైన అనసింధానిం ఏర్పడుతిందన్, స్వదేశీ, అింతరా్జ తీయ 

బౌదధింతో స్ంసకాకృతికమైన, 
మతపరమైన సంబంధం

బౌద్ధ  పరాయాటక పరే దేశాల వలయాం అభివృద్్ధ  చేయడాంవలలా  యాత్రే కులకు, పరిశోధకులకు 
పరే యోజనాం కలగడమే కాక సాంబాంధిత ప్రే ాంతాల్లా  ఉప్ధి కల్పన కూడా జరుగుతాంద్. వివిధ 
దేశాల నాంచి వచేచే పరాయాటకలకు చక్కని అనభవానినై అాంద్ాంచేాందుకు బౌద్ధ మత పరే ధానమై న 

స్థ లాల్లా  పరే భుత్ాం మరుగై న సదుప్యాలు కల్్పస్త ాంద్.

समाचार-सारచారిత్ర క వైభ వం బౌదధి పరాయూటక వలయిం
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ఇతర ప్ంత్లక్ ప్రయాణ సౌకరా్యనినా కల్పంచే క్షీ నగర్ అంతరా్జతీయ విమానాశ్రయం

న్్య ఢిలీ్ల  

వైశల 

క్షినగర్  
లుంబినీ 

నేపాల్ 

కపిలవస్్త  

శ్రావసి్త

పాటానా  

నలందా  

రాజ్ గిర్  

బోధ్ గయ  
వారణసి  

లకోనా  

ఉత్తర్ ప్రదేశ్  

గోరఖ్ పూర్  

బీహార్  

పరాయూటక రింగిం బలోపేతిం కాగలదన్, ఆ ప్రాింతిం ఆరథాకాభవతృదిధికి 
ఉపకరసుతూిందన్ కేింద్రమింత్రి అనానిర్.

అింతరా్జ తీయ పరాయూటకాన్ని ప్రోతసాహించేిందుకు దేశింలోన్ 
మ్ఖయూమైన బౌదధి పరాయూటక సథాలాలోలీ  స్చిక బోర్డులన  అింతరా్జ తీయ 
భాషలోలీ  ఏరా్పటు చేసినటుటి  చపా్పర్. ఉతతూరప్రదేశ్ లోన్ ఐదు బౌదధి 
క్షేత్రాలోలీ  బోర్టిలన చైనా భాషతో పాటు అింతరా్జ తీయ భాషలోలీ  ఏరా్పటు 
చేసినటుటి  తెలిపార్. సారనాథ్, కుషీ నగర్, శ్వసితూ ప్రాింతాలోలీ  కూడా 
ఇలాింట్ ఏరా్పటులీ  చేసినటుటి  తెలిపార్. మధయూప్రదేశ్ రాష్రాింలోన్ సాించి 
స్తూపాన్కి శ్రీలింక నించి పదదిసింఖయూలో యాత్రికులు వసుతూననిిందున 
అక్డ సిింహళ భాషలో గురతూింపు బోర్డులన ఏరా్పటు చేశమనానిర్. 
బౌదధి క్షేత్రాల అభవతృదిధి కోసిం కేింద్ర పరాయూటక మింత్రిత్వ శఖ అనేక 
చరయూలు తీసుకుననిటుటి  ప్రహాలీ ద్ సిింగ్ పటేల్ చపా్పర్. దేశింలో పది వేల 
కోటలీ రూపాయల వయూయింతో బౌదధి పరాయూటక ప్రదేశలన అభవతృదిధి 
చేసే ప్రాజెకుటి  పనలు ప్రసుతూతిం కొనసాగుతూ ఉనానియన్, ఈ ఏడాది 
చివర నాట్కే పూరతూకావచ్చన్ భావిసుతూనానిమన్ చపా్పర్. 2020 చివర 
నాట్కి ఈ ప్రాజెకుటి  పనలు పూరతూ అవుతాయన్ కేింద్ర రోడుడు  రవాణా, 
రహదార్ల శఖ మింత్రి  న్తిన్ గడ్రీ కూడా 2018, అకోటి బర్ 17న 
చపా్పర్.

బీహార్ రాష్రాింలోన్ బుదధిగయ, నలిందా, రాజగిర్, ఉతతూరప్రదేశ్ లోన్ 
సారనాథ్, కుషీనగర్, శ్వసితూ ఒడిశలోన్ ధౌల్, ఉదయగిర, లలిత్ గిర, 
రతనిగిర, మధయూప్రదేశ్ లోన్ సాించి నేపాల్ లోన్ లుింబన్, కపిలవసుతూ 
ప్రాింతాలు, బౌదధిమతాన్కి ఆనవాళ్లీ  గా, కొన్ని బౌదధి క్షేత్రాలుగా ప్రసిదిధి 
పిందాయి. బౌదధి పరాయూటక ప్రాింతాల యాత్రికులు, పరశోధకులు, ఈ 
బౌదధి క్షేత్రాల సిందర్శనకు ఉతాసాహిం చూపుతార్. చాలా కాలింగా 
వార్ ఈ క్షేత్రాలన సిందర్శస్తూ వసుతూనానిర్.  n

ఆసియా ఖిండింలోన్ పలు దేశలతో భారతదేశన్ని 
బౌదధిమతిం అనసింధానిం చేసుతూింది. సా్వతింతయూరో 

దినోతసావిం సిందర్ింగా ఎర్రకోట బుర్జు నించి చేసిన 
ప్రసింగింలో ప్రధాన మింత్రి ఈ విషయాన్ని ప్రసాతూవిించార్. 
“తూర్్పన ఉనని ఆగేనియాసియా సింఘిం (ఎఎస్ఇఎఎన్) 
సభయూ దేశలు మాకు సమ్ద్ర బింధిం ఉనని పర్గు 
దేశలు. ఈ దేశలకు ఎింతో ప్రామ్ఖయూత ఉింది. ఈ 
దేశలతో భారతదేశన్కి వేలాది సింవతసారాల సాింస్కృతిక 
బింధిం, మతపరమైన సింబింధాలు ఉనానియి. బౌదధిమత 
సింప్రదాయాలతో ఆ దేశలకు మనకు అనబింధిం ఉింది. 
ఈ రోజున ఈ దేశలతో భద్రతా రింగింలోనే కాక, సమ్ద్ర 
వనర్ల సింపద తదితర రింగాలోలీ  కూడా సహకారిం 
బలోపేతమవుతోింది.”  అన్ ప్రధాన మింత్రి అనానిర్.  

బౌదధిమతంపై ప్రధాని మాట 
ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి...
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క్్యఆర్ కోడ్ ను స్కాన్ చేయండి. మన్ కీ బాత్ ప్రసంగానినా వినండి. 

समाचार-सार
ఎపిసోడ్ 15: ఆగసుటి  30, 2020మన్ కీ బాత్ 2.0

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=CECeMxOxt-Q&feature=emb_logo

ప్రధాన్ తన ‘మన్ కీ బాత్’ లో ఆటబొమముల పరశ్రమలో  సాథా న్కత కోసిం గొింతెతాతూలన్ చపా్పర్. పరాయూవరణ పరరక్షణ గురించి 
చబుతూ బీహార్ లోన్ పశి్చమ చింపారణ్ జిలాలీ  గిరజనల సింప్రదాయాలన, భారతీయ శునక జాతలన, సెపటిింబర్ న్లన 
పౌషిఠ్కాహార మాసింగా జర్పుకోవటాన్ని ప్రధానింగా ప్రసాతూవిించార్.  మ్ఖాయూింశలు:

‘‘ఆటబొమమిల విషయశంలో స్థా నికత కోసశం 

గశంతెతతూ టానిక  అశందర్కీ ఇద సమయశం’’

పండుగ వాత్వరణం: ఇది పూరతూగా పిండుగల కాలిం. ప్రజలు 
తమ దైనిందిన జీవితాలన కొనసాగిస్తూనే, తమ గురించి, ఇతర్ల 
గురించి తగిన జాగ్రతతూ వహస్తూ ఉనానిర్. కొన్ని ప్రాింతాలోలీ  గణేశ్ 
ఉతసావాన్నికూడా ఆన్ లైన్ పదధితిలో న్ర్వహసుతూనానిర్. చాలా 
ప్రాింతాలోలీ  పరాయూవరణ హతమైన గణేశ్ విగ్రాహాలన ప్రతిషిటిించార్.  
పరా్యవరణం:  ‘సాత్ ఘింటే కే బారాని’ పేరట, ఆర్ గింటల 
లాక్ డౌన్ న బీహార్ లోన్ పశి్చమ చింపారాన్ గిరజనలు గత కొన్ని 
శతాబాది లుగా పాట్స్తూ వసుతూనానిర్. తామ్ బయటకు అడుగుపడితే, 
లేదా మరో చోటునించి ఇతర్లెవరైనా తమ ప్రాింతింలో ప్రవేశిసేతూ.. 
అింటే, మామూలు కారయూకలాపాలకు భననిింగా  ఏ కదలిక జరగినా, 
కొతతూ మొక్లకు, చటలీకు చేటు తప్పదన్ వార విశ్వసిం.
స్్వతంత్య్ర సమరయోధులను స్మరించుకోవడం: మన 
సా్వతింతయూరో సమర యోధులన గురించి తెలుసుకోవడిం మన 
విదాయూర్థాల కరతూవయూిం. సా్వతింతయూరో పోరాట చరత్ర గురించీ, తమ 
సాథా న్క పరసరాలతో, ఆ పోరాటాన్కి ఉనని సింబింధిం గురించీ 
తెలుసుకుింటారో, ఆ విషయాలు వార వయూకితూతా్వన్ని తప్పక ప్రభావితిం 
చేసాతూయి. 
వ్యవస్యం: గత ఏడాదితో పోలి్చనపుడు, ఖరీఫ్ స్జన్ లో 
పింటల నాటులీ  7 శతిం పరగాయి. వరనాటులీ  దాదాపు 10 శతిం, 
పప్పు ధానాయూలు 5 శతిం, మ్తక ధానాయూలు దాదాపు 3 శతిం, న్న్ 
గిింజలు దాదాపు 13 శతిం, పతితూ నాటులీ  రమారమ 3 శతిం పరగాయి. 
ఈ సిందర్ింగా రైతలకు శుభాకాింక్షలు తెలుపుతనానిన. దతృఢమైన 
వార దీక్షకు, పటుటి దలకు సెలూయూట్ చేసుతూనానిన.
ఓణం: వయూవసాయింతో మ్డిపడి ఉనని ఓణిం పిండుగ 
ఉతాసాహభరతమైన వాతావరణింలో జర్గుతోింది. మన గ్రామీణ 
ఆరథాక వయూవసథాకు ఇది కొతతూ ప్రారింభిం కూడా.
ఆటబొమ్మల పరిశ్రమ: ఆటబొమముల పరశ్రమ అభవతృదిధికి మనిం 
నడుిం బగిించాలి.  ఆటబొమములన కలసి తయార్ చేదాది ిం. ‘ఓకల్ 

ఫర్ లోకల్’ (స్వదేశీ ఉతా్పదనలకే ప్రాధానయూిం) అనని స్ఫిరతూన్ 
ఆటబొమముల పరశ్రమకు వరతూింపచేయాలి. రిండి!.. యువతకోసిం 
మించి నాణయూమైన ఆటబొమములన, ఆటవసుతూవులన తయార్ చేదాది ిం. 
ఆటబొమములు ఎలా ఉిండాలింటే వాట్ ఉన్కితోనే చినానిర్ల బాలయూిం 
వికసిించాలి. చిర్నవు్వలు చిిందిించాలి. పరాయూవరణ హతమైన 
ఆటబొమములన కూడా మనిం తయార్ చేదాది ిం.
పోషకాహారం: సెపటిింబర్ న్లన పోషకాహార మాసింగా 
దేశవాయూపతూింగా పాట్సుతూనానిిం. పోషకాహారాన్కి సింబింధించి ఈ 
సమయింలో ప్రజల భాగసా్వమయూిం కూడా చాలా కీలకిం. దేశింలో గత 
కొనేనిళ్లీగా ఈ కోణింలో చాలా కతృషి జరగిింది. ప్రతేయూకిించి, గ్రామాలోలీ , 
ప్రజాసమూహిం భాగసా్వమయూింతో పోషకాహార కారయూక్రమాన్ని భారీ 
ఉదయూమింగా మార్చవేశర్.
భారతీయ జాగిలాల జాతులు: సోఫీ, విదా అనే జాగిలాలు 
సాయుధ బలగాల అధపతి నించి ‘కమెిండేషన్ కార్డులు’ 
అిందుకునానియి. భారతీయ జాతలోలీ  మధోల్ హౌిండ్, హమాచల్ 
హౌిండ్ అనేవి అదు్తమైన జాతలకు చిందినవి. ఇక మీర్ ఏదైనా 
జాగిలాన్ని పించ్కోవాలనకుింటే, భారతీయ జాతి జాగిలాలోలీ నే 
ఒకదాన్న్ ఇింట్కి తెచ్్చకునే విషయాన్ని పరశీలిించిండి.
భారతీయ యాప్ లు: ఆతమున్ర్ర భారత్ యాప్ కు సింబింధించిన 
సతృజనాతముక చాలెింజ్ పోటీలోలీ  మన యువత ఎింతో ఉతాసాహింగా 
పాల్గా నానిర్. దాదాపు ఏడు వేల ఎింట్రీలు అిందగా, వాట్లో దాదాపు 
మూడిింట రెిండు భాగాలు యువత రూపకల్పన చేసినవే. అవీ, 2వ, 
3వ కేటగిరీ నగరాలకు చిందిన వారవే. సా్వవలింబన కలిగిన దేశింగా 
భారత్ రూపుదిదుది కుింటోిందనడాన్కి ఇది మించి న్దర్శనిం.  
స్్వవలంబన భారత్: ఈ రోజున మనిం దేశన్ని సా్వవలింబనతో 
తీర్చదిదాది లింటే మనిం పూరతూ ఆతమువిశ్వసింతో మ్ిందుకు కదలాలి. 
ప్రతి రింగింలోన్ సా్వవలింబనతో మన దేశన్ని తయార్ చేయాలి.
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మీడియా కారనార్

నర్ంద్ర మోదీ

‘ఏక్ భారత్ శ్రేషటి భారత్’ న్నాదాన్ని మరింత మ్ిందుకు 
తీసుకెళలీిందుకు ఆటబొమములు, ఆటవసుతూవులు అదు్తమైన 
మారాగా లు.  భారతీయ నాగరకత ఔననితాయూన్ని మన దేశింలోనే 
తయారైన ఆటవసుతూవుల దా్వరా ప్రచారిం చేయగలిగే 
మారాగా లన పరశీలిించాలి. చైతనయూవింతమైన ఆటవసుతూవుల 
రింగిం, ‘ఆతమున్ర్ర్ భారత్’ కలన సాకారిం చేసే దిశగా 
మరింత మ్ిందుకు తీసుకెళలీగలదు.

రాజ్ నాథ్ సింగ్ 

ఆతమున్ర్ర్ భారత్ కలన సాకారిం చేసే దిశగా మేిం అన్ని 
రకాల స్చనలన, విధాన సింస్రణలన ఆహా్వన్సుతూనానిిం. 
ప్రపించ శ్రేణి పరకర సామగ్రిన్, ఆయుధాలన తయార్ 
చేసేిందుకు అవి తగిన సామరాథా యూన్ని అిందసాతూయి.

అమిత్ ష్

ప్రధాన మింత్రి జన్ ధన్ యోజన (పి.ఎిం.జె.డి.వై) 
దా్వరా కిసాన్ సమామున్ న్ధ, సబసాడీ, పన్షనలీన పేదలకు, 
రైతలకు, మహళలకు, వయో వతృదుధి లకు మోదీ ప్రభుత్విం 
అిందిసోతూింది. ప్రతయూక్ష ప్రయోజన బదిల్ పదధితి (డి.బ.ట్) 
దా్వరా వార ఖాతాలోలీ కే నగదున జమ చేయిసుతూనానిర్. కరోనా 
ఆపతా్లింలో ఈ పథకిం దా్వరా కోటాలీ ది మింది పేదలకు 
సహాయిం అిందిింది. ఇిందుకు మోదీజీన్ అభనిందిసుతూనానిన. 
#ఆరేళలీ జన్ ధన్ యోజన

నితిన్ గడకార్ 

కొవిడ్-19 వాయూపితూ నేపథయూింలో భౌతిక దూరిం పాట్ించి తీరాలనని 
న్బింధనలతో తలెతితూన ఇబబాిందిన్ తగిగాించేిందుకు కేింద్ర రోడుడు  
రవాణా, రహదార్ల శఖ అన్ని రాష్్రా లకు ఒక స్చన జారీ 
చేసిింది. 1988వ సింవతసారపు మోటార్ వాహనాల చటాటి న్కి, 
1989వ సింవతసారపు కేింద్ర మోటార్ వాహనాల చటాటి న్కి 
సింబింధించిన పత్రాల చలులీ బాటు గడువున మర కొింతకాలిం 
పడిగిించవలసిిందిగా ఆదేశిించాిం.

ప్రకాశ్ జవదేకర్ 

ఒకే దేశిం, ఒకే రేషన్ కార్డు  పథకిం కిింద రేషన్ కార్డుల 
పోరటిబలిటీ అమలుజరగి తీర్తింది. రేషన్ కార్డులు కలిగి 
ఉనని 23 రాష్్రా లోలీ న్ 67 కోటలీ మిందిలో 83 శతిం మిందికి 
ఆగసుటి  చివర నాట్కి ఈ పథకిం వరతూించిింది. 2021 మార్చ న్ల 
31లోగా అన్ని రాష్్రా లోలీ న్ వింద శతిం ఈ పథకిం అమలు 
చేయాలన్ లక్షష్ింగా న్రేదిశిించ్కునానిిం.

హర్ దీప్ సింగ్ పురి

ప్రతి ఏడాదీ స్వచ్ఛ సరే్వక్షణ్ సరే్వ పర్గుతనని 
విషయాన్ని గమన్సుతూనానిిం. 2016లో 73 నగరాల 
నించి 4,242 నగరాలకు పరగిింది. 62 కింటోన్ముింట్ 
బోర్డుల పరధలో, 92 గింగా పరవాహక నగరాలోలీ  2020 
సింవతసారపు స్వచ్ఛ సరే్వక్షణ పథకిం సింపూర్ణింగా 
అమలు జరగిింది. పటటిణ ప్రాింతాలోలీ న్ కోటీ 87 
లక్షల మింది పౌర్లు ఈ సింవతసారిం కారయూక్రమింలో 
పాలుపించ్కునానిర్.
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“దేశం, ప్రపంచం, సమస్త మానవాళి ప్రగతి స్ధంచాలంటే శంతి, మైత్రి చాలా ముఖ్యమని 

ప్రతి ఒకకార్ విశ్వసిస్్తరు. అయిత్, బలహీనులు ఎప్పటికీ శంతిని స్ధంచలేరననాది కూడా 

మనం తెలుస్కోవాల.  శంతి ప్రక్రియపై బలహీనులు అసలు చొరవ కూడా చూపలేరు. శంతి 

స్ధనక్ ధైర్యస్హస్లు తప్పక ఉండాలననాది ముందస్్త షరతు

---లేహ్ ప్ంతంలో ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ, 2020 జూలై 3.”

అంతరా్జతీయ శంతి దిన్త్సవం (సెప్టంబరు 21)

మానవాళి కోసశం శాశంతి పరే తిజ్ఞ
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