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�థ్�కత �సం ��దం: �� ��ం� � ��ల్న��
"�థ్�కత �సం ��దం" ���ం�లనన్ మన సంకలప్ం ��త్
���ం�. �థ్�క ఉతప్�త్ల� మనం అ�క ��నయ్ం ఇ�వ్�.
�రత �డ�: మలల్ఖం� ఇ�వల ప� ���ల్ ��రయ్ం
�ం��ం�. అ���� ప� �ం��ల్ మలల్ఖం� �కష్ణ ����
�� �రవ్��త్�న్�. జరమ్�, �లం�, మ��� స� 20 ఇతర
���ల్ �� మలల్ఖం� బ�ళ ��రయ్ం �ం��ం�. ఇ�వల
�రవ్�ం�న వర�డ్ �ం�య� �� � ప� ��ల �����
��గ్�న్�.
�హస ����: మన స�హ�ద్ �ల్ �రంతర �� �సం
�య�ం�న �హస ���ల ��ం� �� మనం ఆ��ం��.
�� �ర�రధ్ం మనందరం ఒక ���న్ ���ం��.
ఆ�స్� ��: �� ప�య్వరణ ���న వస�ం� ��త్ం�
�ం�ం�. ఒక �య్ష� �కటన� �� ����� వ�చ్ం�. ��
��రయ్ం ���� ���� ఉండడ� ��, �పంచం��
ప� ���ల్ ఆ వస�ం ఉతప్�త్ ��త్�న్�. ��స్��� ఆ�స్�
�ంతం� ప� ��ల �జ� �� ఉతప్�త్ ��త్�న్�. ��క్
�� ఆ �ంతం�� �జల� ��� ప�చయం �� �కష్ణ ��
ఇ�చ్�. ఈ �� ఆ�స్� �� ఒక �ం� � ��ం�.
�రథ్��ల �ం��యం: �రథ్��� �రత���న్
�ల�ల� �రం వ� క�� ఉం���. తర�� మన �శ
�జ� �న్నం �� సమయం� అ�ర�న ��వ్సం�
గం�చ య���వ ��వ� సరసవ్�
నరమ్� �ం� ��� జ� అ�మ్� స�న్�ం ��.
అ� ఐకయ్� మం��న్ ప��త్ ఉం��.
అ� �ధం� "�ం�� ���", "��న్ ���" ���వ్�ల
వం� ��క్ �� సథ్��ల్ �� ఆ మం�ం ��ధవ్��త్ం�. ��క్
���� �� తమ ����, ఆదరశ్వంత�న చరయ్ల �వ్�

ఐకయ్� �ఫ్�త్� �జవ్��ల్� ��త్ ఉం��.
��మ్� జయం�: మహ�ష్ ��మ్�� ���త హ�త్ల� అంజ�
ఘ��త్ ఆ ��య్క సందరభ్ం� �శ �జల� హృదయ�రవ్క
అ�నందన� ��య���. ��ల్� మం� �ద�, ద��ల�
ఆయన ఆ���క� ���త్ ��� ఆశ, ��వ్సం ����ప్�.
స�ద్� ప�� సమ్రణం: మనం ఎ�న్ సంద�భ్�ల్ స�ద్ � ప��
వయ్�త్తవ్ం ��ం� చ�చ్ం���న్ం. �� ఆయన� అ��రణ�న
�సయ్చ�రత ఉనన్దనన్ �షయం �� ����? స�ద్ �
ప�� ��య్�త్ల� �� న�వ్�ల్ �����న�, తన �టట్
�కక్ల�య్� ఉంద� �� ఒక �� ��ప్�. ఇ� ఏ� ఒక��
జ��ం� ��, ��� ప���ల్ జ��ం�. ���న్ ఐకయ్ం�
���ం�� ఆయన ��న �య�న్ల� మనం ఆయన�
కృత�ఞ్�� ఉం�ం.
��స్� �మం: �శం�� �లలంద� తమ �� వ�క్
���ం�నన్ �� ��స్ త�� ���ం��న్రం� �� ��క
��వ్� �జల క�ర కృ� ఉం�. ��స్� మనం ప�ట్ �� కలప
��ం� � ��య ��ం�� 90 �తం క�మ్� �య అం��త్ం�.
అం�� �� అ�క �తం ��వ్� అం��త్ం�. ��వ్���
ఔ� ��స్� ��� � ��రయ్ం �ం�ం�.
వయ్వ�యం: వయ్వ�య రంగం� ఉనన్ �తత్ అవ���
ఆ రంగం �శ� �వత� ఆక�ష్��
త్ న్�. ��న్ల� ఆ��త
��య్ష�ల్ �రఖ్ం�, మధయ్��� ల� వయ్వ��తప్�త్ల�
ఇం� �ం�ట� అం�ంచ��� �హదప���న్�. ఈ �శ�
మ� అ�� �ం�� ��త్ మ��ష� � �ం�న ఒక కం��
��ల� ఆక�ట్ ��ం�� �స� �� ఇ�త్ం�.
మ� � �� �సం ఈ �య్ఆ� �� �క్� �యం�.
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=CECeMxOxt-Q&feature=emb_logo
Diwali Celebration In

Ayodhya in 2019
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�య్ ఇం�� స��� 1

సం�ద�యం
�దర నమ�క్రం,
నవ కలప్న� అ�వృ�ధ్� �ల సత్ంభం. 2014 సంవతస్రం� ��న మం�� � న�ం� �� ప�గ్� �ప�ట్ న
�� �ం� మన ��య్వయ్వసథ్� నవకలప్నల� ���రం �యడం, �� పటల్ అవ�హన �ంచడం, ఆ�చ�
�ర�� ��ప్ ����వడం� జ��న ��గ�� �జల �ం�ంచ��� ‘�య్ ఇం�� స���’ ��
సం�క� �యతన్ం జ��ం�. �రత అ�వృ�ధ్ ��థ్��� సంబం�ం�న కథ�ల� ��� నవంబ� 26వ ��న
�రత�శం ఆ� ��య్ంగ ��తస్వం �రవ్�ం��ం�నన్ �పథయ్ం� �రత ��య్ంగం �పకలప్న ��క ఉనన్
�థ� �వ��త్ం�.
ప� లకష్ల మం� �లల� నవ ఇ�న్�ట�ల్ � ��చ్�దద్��� �రం�ం�న అట� ఇ�న్�ష� �ష� ఈ సం�క�
కవ� �� కథనం. అట� ఇ�న్�ష� �ష� �రవ్హణ� �శం�� �నన్ �ం��ల్ అట� �ంక�ం� �బ�ట��
ఏ�ప్ట���న్�.
��య్ంగ ��తస్వం �� ��న మం� ��య్ం��� �రవ వందనం ��న ఘటట్ ం� ��న �� కథనం ��
ఉం�.
��స్ �� కథనం� నవకలప్న� ���వృ�ధ్ ప��� ఏ �ధం� స�య��� ఉ�న్�, వయ్వ�య రంగం ఏ
�ధం� అ� �దద్ ల�ధ్�ర�ంద� �వ�ంచడం జ��ం�.
���లం �రంభం �వడం� �� ��ల్ – �జ�� �ంతం, ��ట్ పకక్ల ����ల్ ఖ�� పంట వయ్�థ్� (ప��)
దగధ్ం �యడం� �ద�న ��ష య్ సమసయ్� ���ం�ం�� ��తవ్ం ప� చరయ్� ���ం�. అంత�జ్�య ���
అలయ�స్ � ఇ�చ్న కథనం ��తవ్ సవ్చఛ్ ఇంధన క�ట్ ���, ఈ �యతన్ం� �గం� అంత�జ్�య స���న్
��తవ్ం సంఘ�తం ��న ���న్ �వ��త్ం�.
��నమం� ఆ�� �జన � ఇ�చ్న కథనం అంద�� ఇ�ల్ అం�ంచడం �సం ��తవ్ం ఇ�చ్న ���
స�వరం� ఆ�ష క్��త్ం�. అ�� జ�మ్-క�మ్�, వయ్వ�య రంగం� �ం� ���� ���నన్ �రణ్�� సతప్��లన
పటల్ ��తవ్ క�ట్ ��� దరప్ణం పడ��. �రత�శం ��ం�న ���ల కథ�ల� ��న అం�� ��
సం�క�� సరవ్��రణం� ఉం��. �రతరతన్ ��ష్క �ంద ��ఖ �స��తత్ �కట్� �.�. �మ� ��త ��ణ
ఇవవ్డం జ��ం�.
ఇ-��� �వ్� � అంద� �ం� అం��నన్ ��స్హకర�న సప్ందనల పటల్ హరష్ం �క��త్ �� �ంద�
ఇ�చ్న సప్ందనల ��రణ� �� ఈ సం�క� �తత్ �చ� � �రం�ం�ం. � అంద� అ����, సల�ల
�సం ఆస�త్� ఎ�� ��త్�న్ం.
� అ���� �� ��య�యం�. :
���� : �య్� ఆ� ఔ� �� అం� క�య్��ష�,
�ండవ అంత�త్, �చ� భవ�, �య్��ల్ -110003
e-mail :
response-nis@pib.gov.in
� అంద� ఆ��స్ల�
(�.ఎ�. ధ�వ్��)
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�య్ ఇం�� స���

��నన్ అం�ల� సమ� కథ�� ����త్నన్ం�� �య్
ఇం�� స��� � � ధనయ్���. ఒక �ల్� � ���
�ం�� న��త్ ఉం� ��� ఈ ప�క చదవడం ��
ఆనంద�యకం� ఉం�. కం�ం� ��� సంబం�త ���
��� �ళల్��� �ప� �ం� � �� ఇ�వ్లనన్� �
సల�.

��� ��స్
�య్ ఇం�� స���
అం��వడం, �రత�శం�
జ���నన్ �లక సంఘటనల�
సంబం�ం�న �రత్� ����వడం
ఆనందం� ఉం�. �� ఎ�� ఈ
ప�క� జ�� �� � �సక్వ�
ఇం�� కల్� (�ఐ�) స�య్ల�
పం�� ఉం��. �ర�, జ��
�జల మధయ్ సంబం�ల�,
�ంసక్��క బం��న్ ప�షఠ్ ం
�యడం �సం ఏ� సంవతస్�ల
�తం ఏ�ప్�న కల్� ఇ�. ఇపప్��
పంప�ం� ఉనన్టట్ �� జ��
ఇం�� అ���ష� � ��
ఈ ప�క పం�ల� �� ��ర�
��త్�న్�. �� �� �� : https://
www.japan-india.com/english
rabindermalik@hotmail.com

ఇ-��� � �ష ఎం�క �షయం� �� ఇపప్�� సప్షట్ త
��. మ�ంత ���పరచం�.
Bal Trivedi-Houston, TX USAbaltrivedi@gmail.com

ఇ� �సత్వం� �� మం� ��రణ. �య్ ఇం��
స��� �� �య్�ల�న్ �� ఆస�త్కరం��, ��
స��రం అం�ం���� ఉ�న్�. ధనయ్���.
savitapal97@gmail.com

�� �య్ ఇం�� స��� ప�క 1-15 నవంబ�
2020 సం�క చ���. అ� త�క్వ ��శం�
సమ� కథ�� అం�ం�న చకక్� ��రణ ఇ�. అ�న్
రం�ల� కవ� ��త్నన్ మం� �సత్కం. ఇ� �ఫ్�త్�
�న��ంచం�. �శభ�త్��త�న ఈ ప�క�
���నందన� అం��త్�న్�.
ritabrata446@gmail.com

�� �లం�ణ� �ం�న ఎ�.�మకృషణ్ . గత సం�క
�ం� �య్ ఇం�� స��� చదవడం ��
�రం�ం��. ఇంత మం� ప� ��త్నన్ం�� �మమ్�న్
అ�నం��త్�న్�. ఈ పకష్ప�క� ఇంత ఆకరష్�యం�
�వడం� � కృ� అ�భ్తం. ��న్ �ం�య �ష�ల్
�� ����త్నన్ం�� ధనయ్���. ���
పం�గల �జ� � �రసక్�ం��� � అంద��
���ంకష్� ��య��త్�న్�.
siddamramakrishna@gmail.com
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సంకిష్పత్ �రత్�

� జం
సం�
� ౖ �న ���క ప
� అ�సం�నత� ఉ�
� ���
� ష
� ��
��కం��,
�య్�తమ్కం��
��నయ్ం గల ప�చ్మ, ఉతత్ర, ఈ�నయ్
�ం��ల్ ��డ్ క��ట్��� ���ప��
44 �శవ్త �� వం�నల� 2020
అ�ట్ బ� 12వ ��న రకష్ణ మం� ��
�� �ం� ��� అం�తం ���.
30 �ం� 484 �టరల్ ��� గల
ఈ వం�నల�న్ ��ల� ర��
మ�ంత �లభం �యడం� ��
�� ఆ�ంకష్� ��చ్��ం��
స�య��� ఉం��. స�హ�ద్ �డల్
సంసథ్ (�ఆ�ఒ) ��మ్ం�న ఈ వం�న�
ప� ���ల� ��, ప� ��జ్�
జ�మ్-క�మ్� � అతయ్ంత సం�ల్షట్�న
���క ����ల్ �సత్�ం� ఉ�న్�.
అ��చల ��� �� త�ం�
�రగ్ం� ��� �రంగ ��గ్��
�� రకష్ణ మం� శం��థ్పన
���. అ�� �నగ� �య �ం�

�� � ��, ��గ్� ��� అ�న్
��వరణ ప��థ్��ల్� క��ట్��
క�ప్ం� ���ల్ �రంగ �రగ్ం
��మ్ణ ప�� �� �రంభం
అ�య్�. �� � �ం���క�న
�ల్�ట్ం� ప�� 2020 అ�ట్ బ� 15వ

��న �రంభమ�య్�. 14-15
�� �టరల్ ��� ఉం� ఈ �రంగ
�రగ్ం వలల్ ���ల్ క�మ ��ం��
��ణ సమయం ��త్త ��నన్ర
గంటల �ం� 15 ���ల�
త�గ్�ం�.

�� �ణ�త ప��ల� ఆ��క ప���రం : �� ఆ� ���

����య్�� సవ్చఛ్�న �� సరఫ� �లకం. �జల�
అతయ్ంత అవసరం అ�న ��� �మం తపప్�ం� ప�కిష్ంచడం
తపప్�స�. �� �ణయ్త� �రంతర ��, పరయ్�కష్ణ జ� �వ�
�ష� � సహజ�దధ్ం, అంత�భ్గం. ఈ లకష్�ం �ర��చ్ం��
హ�య్� ��తవ్ం అన�జ�ల్ , �నస్�ల్ , ��� త�వ్
ప���ల్ , �� ప�కష్� అవసరం అ�య్ ��న ప�క��
అమ�చ్న అతయ్ంత అ��త�న ��� �ట� ��ట్ం� �య్�
� �రం�ం�ం�. �తత్ం� క����న ఘనవయ్�థ్�
(��ఎ�), �ల్��, ���ల్ , ఐర�, ఆలక్�� వం�� హ�య్��
�� �ణయ్త� ��న అవ���.
ఈ �య్� ఎకక్డ ఉనన్� �����ం�� ��� ��ఎ�
వయ్వసథ్� అమ�చ్�. ��త్� ఆ����, �నస్� ఆ��త
అన�జ� ఇం�� ఉం�. ఈ అన�జ� �ం�య క�ం�
4
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��ట్ �� � అ�సం�నం అ� ఉం�ం�. �� ��ల్షణ
ఫ��� ��� �య్� �� ఎ�ఇ� �య్�� � అపప్�క��
క���త్�.

�� ����ల� ఆ� ౖ ��
� న� ప
�� ��
�
� �త�ం-���

��ఆ�ఎ : సం�దన� భ��,
�
�
� ���వృ�

��నమం� ఆతమ్�రభ్� �� (�ఎం �వ్��)
పథకం� �గం� �ం� గృహ ��మ్ణం, పటట్ ��వృ�ధ్
మం�తవ్ �ఖ (ఎంఒ�� �ఎ) �శం�� ఆ� ��
�� ఆరడ్�, ��వ� సంసథ్ �వ్�గ్� అవ�హన ఒపప్ందం
���చ్�ం�. �� వలల్ �� �య్��� ఇ-�మ�స్
��క �� వ�త్�. ��� మం� ���గ��ల�
��� ఆ� �� అ�సం�నత ఏరప్��ం�. ఫ�తం�
�� �య్�రం �ం��గ����. ��త్త ���-19
మహ�మ్� �లం� ��న్ అ�� �యడం� ���క
�రం �లకం అ�న �పథయ్ం� ఈ �రవ 50 మం�
�� �య్��ల� �భం ����త్ం�. �రంభం�
అహమ్���, ���న్, ��ల్, ఇం��, �ర��ల� �ం�న
250 మం� �ండరల్� ఎంఒ�� �ఎ) ఇం��
�గ�వ్��� ��చ్�ం�ం�. �� �య్���
��, ఎ�ఎ�ఎ�ఎఐ ���� ష� ���వ��� ��
క�ప్ంచడం� �� ఆ� �� �� ���గం, ��
���� �యడం, ధర� ���ంచడం, ప���త,
ఆ�రం �య్��ం� వం� అం��ల్ �కష్ణ �� ఇ�త్�.

��-19 మహ�మ్� �రణం� ��ల� ��� వ�చ్న వలస
��మ్��, �� ����� ��న ��ణ ��ల� ఉ��
అవ��ల కలప్న �సం గ�� క�య్� �� �� అ��� � (��ఆ�ఏ)
6 ����ల్� 116 ��ల్�ల్ �రం�ం��. అ�ట్ బ� 15 ��� ఈ
���ట్ �ంద 33 �టల్ ప� ��� క�ప్ం�ం�� �. 33,000
��ల్ ఖ�చ్ ���. ఈ ���ట్ � �గం� 1.4 లకష్ల �� సంరకష్ణ
వస��; 4,31,640 ��ణ గృ��; 38,287 ప��ల ��ట్�;
26,459 వయ్వ�య ����; 17,935 క�య్�� ��ట� �ం�ల్�స్
ల ��మ్ణం �ప�ట్�. ��ల్ ఖ�జ �� �వ్� 7816 ప�� �పటట్ �
2123 �మ పం�య�ల� ఇంట�న్� క��ట్�� అం�ం��. ఇ�
��ం� 22,592 ఘన వయ్�థ్ ల �రవ్హణ, �వ వయ్�థ్ ల ��ధ్ ప��
�ప�ట్�. కృ� ��ఞ్� �ం�ల �వ్� 65,374 మం�� ��ణయ్ �కష్ణ
ఇ�చ్�.

�� ప��� �సం �� �
� రంభం

�

� ప��మ� �ం�న ���య్ల కలప్న మండ�
(�ద� ��ట్� �క్� ��స్� �� ఎ�.ఎ�.ఎ�.
�) �� అం�ం� �వల�న్ం�� ఒ� �ట సమ�
�ణయ్త �� ఇ�చ్ం�� �రత �ద� ఉ�య్�ల �క్�
స�ట్��ష� అ�� �ం� (�క్�) ఆం��� �� �
�రం�ం�ం�. �ద� ప� ��� ���య్�, అ�య్సం,
మ�ం�, ఉ�� అవస�ల�న్ ఒ� ��క� �రచ్డం �సం
ఈ �రయ్�మం స�య�� అ��ం�.

�

2

ఉ���ల� ఇంట���� ర�
�

016 సంవతస్రం� ��-� (�� ����), ��-�
��ట్ ల� �ం� ��తవ్ం �క�ం�న ఇంట�వ్�ల ర�ద్ �
�న��ం�� 23 ����, 8 �ం���త �ం��ల్ ఉ�య్�ల�
ఇంట�వ్� ��నం ర�ద్ ���. 2015 ఆగ�ట్ 15వ ��న ఎ��ట
���ల �ం� ��న మం� � న�ం� �� �వ్తంతయ్�
��తస్వ సం�శం ఇ�త్ ఉ�య్�ల� ఇంట�వ్� ��నం ర�ద్ ��
��త్� �త ప�కష్ ఆ�రం� ఉ�య్��హ్ల� ఎం�క ��ల�
��ం��. ఆయన �కటన� �రసక్�ం��� ���ంట�
�ం� �బబ్ం�, �కష్ణ వయ్వ��ల �ఖ సతవ్ర చరయ్� �ప�ట్ �ం�
��తవ్ ఉ�య్గ ��మ�ల� ఇంట�వ్�� ర�ద్ ��ం�.
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��య్క ���క

��య్ంగ ��తస్వం

���ంగం:

�రత�శ ప�� �ంథం
1949 నవంబ� 26వ
��న �రత�శ
ప
ౖ న మన�,
� జల�
మన ���ం���
ఆ��ం��.
�రత ��� అత�ంత
�లకం అ�న ��
ఇ�. ���ంగ ప
� �న
�ప��� �����
�� �� అం�డ��
125వ జయం��
�రస��ం���
ప
� � ఏ�� నవంబ�
26వ ��� "���ంగ
��త�వం"�
��ం�ల� 2015�
ప
� �త�ం �ర��ం�ం�.

��ధ్ం�కం� ��య్ంగం �శ ���వ్�� �రగ్దరశ్కం
అ�న ��క ��ల� ��య�� ప�ం. ��య్ంగం
�జల� హ�క్�, ఆతమ్�రవం ����త్� �� ఐకయ్త�
�� ����ం�. �� ���� ��య్ంగం ఆతమ్ వం��.
�రత���� అ� అంతక�న్ ఎ�క్వ. �వ్తం�య్�దయ్మ
�లం� మన �వ్తంతయ్� సమర ��ల� �రగ్దరశ్కం
అ�న ��క ��వల� ��య్ంగం దరప్ణం ప��ం�.
��య్ంగ ��మ్తల సవ్చఛ్�న �ఞ్��� అ� ��క� ���త్
��తవ్ం మన�స్కిష్� వయ్వహ�ం�� �డడం� ��
6
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�శ ���వ్మయ్ వయ్వసథ్� �రంతరం రకష్ణ క�ప్ం� శ�త్�
వయ్వహ��త్ం�. 1949 నవంబ� 26వ ��న ��య్ం��న్
ఆచర�యం �యడం �వ్� అం��� ��న్ అం�ల�
తకష్ణం అమ�ప���. 1950 జనవ� 26 �ం� ��య్ంగం
��త్ �థ్�� అమ��� వ�చ్ం�.
�రత �� �� ఏ�� ఆగ�ట్ 15న (�వ్తంతయ్�
��తస్వం), జనవ� 26న (గణతం� ��తస్వం) ��క� �దద్
ఎ�త్న �రవ్��త్ం�. అ�� నవంబ� 26 మన ఉమమ్� ��య
�తనయ్ ఔనన్�య్�� ��క� ���త్ం�.

�� ��నయ్త� ��� ఆ ��� ఒక
��షట్ �నం� ��ం�ల� ��న మం��
� న�ం� �� అ��ర �ధయ్త� �పటట్ ��
�రణ్�ం��. �తత్ త��� ��య్ంగం�
�తనయ్ం క��ంచడం� �� నవ�ర���
తమ వం� �� అం�ంచగల �ధం� ��
��య్ంగ �ఫ్�త్� మ�ంత ���గ్ అరథ్ం
����� �యడ� ఈ సంకలప్ లకష్�ం.
�రత ��య్ంగ ��న �ప��ప్ అ�న
����� �� �� అం�దక్� 125వ
జయం�� �రసక్�ం��� ఆయన� ����
ఈ �రణ్యం ����న్�. �జయ్ంగ రచన క���
�రమ్� ��� �రత ��య్ంగ ��మ్ణం�
�కట్� అం�దక్� �లక �� ��ం�ర� ��న
మం� � న�ం� �� అ�వ�ణ్ం��. నవంబ�
26 ��య్ంగ ��తస్వం� ��ంచడం వలల్
జనవ� 26 ��నయ్ం త�గ్న�ట్ �ద� ��
ఆయన సప్షట్ ం� ��ప్�.

�

2015 అ�ట్బ� 11వ ��న �ంబ�� ఈ �రయ్�మం� ��గ్నన్
సమయం�� �� ఏ�� నవంబ� 26 ��య్ంగ �నం� ��ం�ల�
�� �క�ం��.

చక�� ఎం�క

పంచం�� ప� ��ల ��య్ంగ �బంధనల� �రత ��య్ంగం� �ం�ప��నపప్�� మన ��య్ంగం �రత����
��య్క�న �య్య��ల� ��ద్�ం�ం�. �రత���� ఉతత్మ�న ��య్ంగం అం�ంచడం �సం ��య్ంగ ��మ్త� 60� ��
��ల ��య్ం�ల� అధయ్యనం ���. �రత ��తవ్ చటట్ ం-1935 ��క ��మ్��న్ య�తథం� �న���త్� �ట�, ఐరల్ం�,
అ���, దకిష్���, �న�, ��స్, ఆ����, ర�య్, జరమ్�, జ�� ��య్ం��ల్� అం�ల� �� �ం�ప���. �డర� వయ్వసథ్,
గవరన్� పద�, �య్యవయ్వసథ్, ప�ల్� స�వ్� క�ష�ల్ , ఎమ�జ్�స్ �బంధన�, ప��ల�పర�న అం�ల� �రత ��తవ్ చటట్ ం-1935
�ం� �వ్క�ం��. ��య్ంగ ��క� �ం�ప��న �ప�ల్� ���, �వ్చఛ్, స�నతవ్ం, ��తృతవ్ం వం�� ��స్ ��య్ంగం
�ం� �వ్క�ం��. ��య్ంగ ��క� ఉప��ం�న �����న్ ఆ���� ��య్ంగం �ం�, ��య్ంగ ��క సవ్���న్ అ���
�ం� �వ్క�ం��.
ఏ రకం� ఇ� ��నన్ం: �రత ��య్ంగం� �శం�� ��
ఒకక్ ��� స�న�న� ��య చ�ట్ల� �ం�ప���.
స�జం� అటట్ �� వ�గ్ �, అణ��త వ�గ్ �, ��కబ�న
వ�గ్ �, ��దరణ� �ర��నన్ వ�గ్ � అ� �� ��ం� ��
ఒకక్ ���� ��క హ�క్� క�ప్ం�ం�, మన ��య్ంగం. ��
��క హ�క్ల� రకష్ణ క�ప్ంచడం� �� �� ��జ�ల�
�� సం�రణ్ రకష్ణ అం�ం�ం�.

సవరణ ������:
��య్ం��� సవరణ� ����ం�
������ ��ద్�ంచడం వలల్ ��య్ంగం �లభయ్త గల�� ��ం�.
���నన్ �లం� ��� ��య్ం��� ��న్ సవరణ� ��
అవసరమ��య� ��య్ంగ ��మ్త� ��ం��. అం�� ��
��య్ంగం �ల�ల అ��ట్�� పటట్ ం క�ట్ � ��ం� �డ���
ఎ���� ఎ�ం� సవరణ� �యవ�చ్న� �షయం� ��న్
������ �� ��ం�ం��. ఇపప్�వర� ��య్ం��� 104
సవరణ� జ���. ��� �వ�� 2020 జనవ�� ���.
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��య్క ���క

��య్ంగ ��తస్వం

��య్ంగ సభ క���

��నన్ �లక అం�ల� చ�చ్ం�ం�� ��య్ంగ సభ 17 ��వ్�
క��� �య�ం�ం�. ఆ క��ల ��� ఇ�.

క�� ��

�� ���ల �బంధనల క��

� ��ం� ���

���స్, �బబ్ం� క��

� ��ం� ���

�రథయ్ క��

���ష్య�స్ క��
�� క��

ఆరడ్� ఆ� ���� క��

��య ప�క అ� �� క��
��య్ంగ సభ ��ల క��

� ��ం� ���
� అ�ల్� కృషణ్ �వ్� అయయ్�
� �.ప�ట్� ���మయయ్
� �.ఎం.��ష్

� ��ం� ���
� �.�.�లంక�

��ట్ల క��

� జవహ� �� ��

�థ�క హ�క్�,
�����, ��జ��, ���
ఉనన్ �ం�ల సల� సంఘం

� వలల్� �� ప��

�థ�క హ�క్ల స� క��

� �.�.కృప��

����ల స� క��

� ��.�.�ఖ�జ్

ఈ�నయ్ స�హ�ద్ �ం��,
అ�స్ం� �ర�, �కిష్కం�
��న �ం�ల ఉపసంఘం

� ���� ��డ్ ��

�� �ం��, �కిష్కం� ��
�ం�ల (అ�స్ం �న�)
ఉపసంఘం

� ఎ.�.ఠకక్�

�ం� ��య్ంగ క��

� జవహ� �� ��

�ం� అ���ల క��
��య్ంగ రచన క��
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�రమ్�
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� జవహ� �� ��

� �.ఆ�.అం�దక్�

�రత�శం వం� �నన్తవ్ం గల �శం� ��య్ంగం��
అం�ల� �జల� �తనయ్ం క�ప్ంచడం అతయ్ంత �లకమ�
ఆయన అ�న్�.
నవంబ� 26వ ��� ��య్ంగ ��తస్వం�
��ంచడం అ�� �ం� ��తవ్ ఆ�చ� �ర��
దరప్ణం ప��ందం� �ంత �లం� ఆ ��స్�ట్
మ�ంత ��రయ్ం�� వ�త్ంద� ఆయన అ�న్�.
"���� �వ్తంతయ్�ం ��ధ్ం�న త�వ్త �జ�
స��తత్ ఆశల� �ం�� ��ల� కల� గ�న్�.
అపప్� ��న్ ���లతల� �నన్ం� ����
�ఫ్�త్ స�నన్తం� ఉం�. అ�ం� ��వరణం�
అంద�� ఆ�ద�గయ్�న ��య్ం��న్ అం�ంచడం
అంత ���న ప� ��. 12� �� మ��, 100�
�� �ష�, 1700� �� �ండ��� క�� ఉం�
నగ��ల్�, పటట్ ��ల్� ��ం� అడ��ల్ �� తమ
సవ్ంత ��వ్�� ఆలంబన� ��ం� �జ� గల �శం�
�రంద�� ఒ� ��క �� ���వ�చ్, �� ��వ్�ల�
�ర�ం� ���క ప�ం త���యడం అంత ��క
��" అ� ��న మం� 2017 నవంబ� 26వ ��న
�య్�య్�ం��.
��య్ం��న్ ఆ��ం� అమ��� �వ���
�ం� �� �రల్�ం� ఆ��ం�న �రత ��తవ్
చటట్ ం-1935 ���� �రగ్ద�శ్� ���ం�.
�రత ��య్ంగ సభ
���� �ష� �ల్� ��ర�ల �ర� ���ష్య�
���ల్�� అ�ం�ల్� ప�కష్ ��నం� ఎ�న్�నన్ 389
మం� స�య్ల� 1946 ��ంబ� 9వ ��న �రత
��య్ంగ సభ ����� స��శమ�ం�. 1946
��ంబ� 11వ ��న �కట్� ��ం� ��� ��య్ంగ సభ
అధయ్కుష్���, హ�ం���� �ఖ�జ్ ఉ�ధయ్కుష్���
�య��ల�య్�. 1947 �� 3వ �� �� �ం�

���ంగ సభ స����

�� స��శం

జనవ� 27, 1948

�ం� స��శం

నవంబ� 4, 1948 - జనవ� 8, 1949

��ంబ� 9-23, 1946
జనవ� 20-25, 1947

�� స��శం
ఏ�� 28-� 2, 1947

��� స��శం
�� 14-31, 1947

ఐ� స��శం

ఆగ�ట్ 14-30, 1947

ఆ� స��శం

ఏ� స��శం

ఎ��� స��ం
� 16-�� 16, 1949

��మ్� స��శం

�� 30-��ట్ంబ� 18, 1949

ప� స��శం

అ�ట్ బ� 6-17, 1949

పద�ండవ స��శం
నవంబ� 14-26, 1949

���ంగ సభ� మ�ళ�

ప
� ���ంగం
� పంచ ��ర

�రత ���ంగం
ప
� పంచం�� ఏ �ర��మ
�శం�� �నంత ��ర
� ౖ �న
� తం ఇం��
���ంగం. ప
� �
���ంగ ��క� ��,
395 అ�కర�ల� ��న
22 ���, 12 ����
� ,
��� అ�బం��, 104
సవరణ� ఉ���.

ప
� పంచం�� ప� �
� ం��
� మ�ళ� ��క హ��ల ��కరణ� �ర��న�
�పథ�ం� �రత ���ంగ ���ణం జ��ం�. �
� మ� స��� ���, �
� మ� ��
��� అమృ� ��, �
� మ� హన��� �� �� �హ�, �
� మ� ��� కృప��, �
� మ�
�. ��
� �� � స� 15 మం� మ�ళ� ���ంగ సభ� ఉ���.

��� ���క� అ��ణం� �శ �భజన జ��న అనంతరం
���త్� � ��య్క ��య్ంగ సభ ఏ�ప్ట�ం�. అ� ��న్
���ల ����� అ�ం�ల్ సభయ్తవ్ం ��ప్��.
�� ఫ�తం� అ�ం�ల్ స�య్ల సంఖయ్ 299� త�గ్ం�. 1950
జనవ� 26వ ��న �రత ��య్ంగం అమ��� వ�చ్ం�.
ఆ ��� అ�ం�ల్ రదద్���ం�. 1952� �తత్ �రల్�ం�
ఏ�ప్ట�య్ వర� ��య్ంగ సభ ���ష్య� �రల్�ం� �
��ం�.
�పంచం�� ��రఘ్ ��య్ంగం
��త్తం �రల్�ం� �ం�� ��� వయ్వహ��త్నన్
భవనం� �య్ ��ల్� 1946 ��ంబ� 9వ ��న �����
��య్ంగ సభ స��శమ�ం�.
సవ్తం� �ర�వ�� ��య్ంగ రచన అ� ���క ���
��త్ �య��� ��య్ంగ సభ� �� సంవతస్�ల �లం

‘‘���� �వ్తంతయ్�ం
��ధ్ం�న త�వ్త ��ల్�
మం� �జ� �తత్ ఆశల�
�ం�� నడ�ల� కల�
గ�న్�. ఆ సమయం�
�ల�నన్ అతయ్ంత ���న
���లతల మధయ్న
�� ��� �ఫ్�త్
స�నన్తం� ఉం�.
అ�వం� సమయం�
అంద�� ఆ�ద�గయ్�న
��య్ంగం అం�ంచడం
అంత ��క ��’’.
2017 నవంబ� 26వ
��న ��న మం�
అ��షణం

ప�ట్ ం�. �కష్�ం� ��ప్లం� 2 సంవతస్�ల 11 �లల 17
���. ఈ �లప���� ��య్ంగ సభ 11 �షనల్� 165
��ల �� స��శం అ�ం�. 1946 ��ంబ� 13వ ��న
పం�� జవహ� �� �� ��శ��ట్ న ��య్ంగ లకాష్య్ల
��మ్��న్ 1947 జనవ� 22వ ��న ఏక�వం� ఆ��ం��.
1947 ఆగ�ట్ 14వ ��న �యం�ం ��ద్ ��న త�వ్త
��య్ంగ ��� అ�ం�ల్ స��శమ�ం�. అ� ��
అరథ్�� గంట �గ�� సవ్తం� �రత చటట్ సభ �ధయ్త�
�ప�ట్ ం�.
1947 ఆగ�ట్ 29వ ��న �రత ��య్ంగం ����
�పకలప్న� �కట్� �.ఆ�. అం�డక్� అధయ్కష్తన ��య్ంగ
రచన క��� ��య్ంగ సభ ఏ�ప్� ��ం�. 1948 జనవ�
4వ �� ��� �� ���� �దధ్ం అ�ం�. ఆ ����
��య్ంగం� చ�చ్ం�న సందరభ్ం� ���దన� వ�చ్న
�య్ ఇం�� స��� 9
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���, �ల� యం�ంగం ��య్ంగ
�ఫ్�త్� ���త్ �ం�� �గడం అవసరం

2010 నవంబ� 26వ ��న ప
� �న మం�
� �� న�ంద
� ��
�జ�� �ఖ�మం�
� � ఉన� �లం� ���ంగ ప
� �
ౖ ��
� ం
ఒక��� ఏ���
� ���త
� �ర��ం��. �త
�త
�
ఆయ
న
ఏ��
�ం�ం�
న
���.
�

"��య్ంగం� �� ఒకక్ అకష్��న్ ��ల్ ��ం� �చ
తపప్�ం� ��ంచడం ���ల్ �� ఒకక్� �� అ� ��న మం�
2017 నవంబ� 26వ ��న ‘మ� � ��’ � అ�న్�. ��య్ంగ
�ఫ్�త్� అ��ణం� ���, �ల� యం�ంగం ఒ� ���
�ం�� ���. ఏ ఒకక్�� ఎ�ం� �� క��ంచ�దనన్
సం�శం మన ��య్ంగం అం��త్ం�. ��య్ంగ ��తస్వం
�� ����� అం�దక్� � ��త్ ���వడం సహజం"
అ� ��నమం� అ�న్�.
"మనందరం ఒక��క� బ��తం ����ల�
�లం ��ద్��త్ం�. ఏ ఒకక్ వయ్వసథ్ అ�� ఇతర వయ్వసథ్ల
అవస�ల� ��� అ� ఎ��క్ం�నన్ స�ళల్� ��
అరధ్ం ���గల��. ఈ �� వయ్వసథ్� (�రయ్��వ్హకవరగ్ం,
�య్యవయ్వసథ్, చటట్సభ�) ��య్ంగ ��ద్శకతవ్ం �ర� తమ
��ల� దృ�ట్ ��ంచగ��న�� ��ల� �� అ� ఏ
�ట అ�� ��య�� �పప్గ����. ��ం��
అ� మ����న్ వ�� స�జం, �శం తమ ��ల�
అ�స�ం�, స�జం ��ం� ఆ��ం��" అ� అ� ��న
�� �రయ్�మం� ��ల్�� ��న మం� అ�న్�.

7635 సవరణ�ల్ 2473 సవరణల� అ�ం�ల్ ఆ��ం�ం�.
1949 నవంబ� 26వ ��న �రత ��య్ం��� ఆ�ద
�� ప�ం�. 1950 జనవ� 24వ ��న స�య్లంద� ���
సంత�� ���. �తత్ం 284 మం� స�య్� ��య్ం��న్
ఆ���త్ సంత�� ���.
���త ప�ం: �రత ��య్ంగం �� ���
���త� ��త్ ���. ���ఫ� �� ��� ��య�
��� ఇ��� ��ట్� � ఇం�ల్� ���, వసం� కృషణ్
�దయ్ం �ం� ��� త�� ���. ప�చ్మ �ం�� ��
�ం���త�, క�భవ� � �ం�న నం��� ��, ఆయన
బృందం ��య్ంగం�� ప�ట్ కల వం�� (ఇల��ష�స్) త��
���. �రత ��య్ంగం ఒ��న� ఆంగల్, �ం� ��ల�
��య్కం� ��యం� త�� ��న ��ట్ �ల్ �రల్�ం�
�ం�లయం� భ�ప���. ���� �� ��బరక్�
�ంతం� ఉనన్ స�వ్ ఆ� ఇం�� �రత్�న్ �ం�ం� ��
��య్లయం� ���� ��ణ ప��ఞ్��న్ ఉప��ం�
10

�య్ ఇం�� స���

���త ��� ��య్ ��� ��ం��. �� ��ణ ���
దృఢ�న �ం�ం� �� �రత్�న్ �ం�ం� ��జ� క� ��డ్ �
�రకిష్తం� ఉం��.
జనవ� 26న ��య్ం��న్ ఎం�� అమ���
��చ్�?
1929 ��ంబ� 31వ ��న �ం�� �రణ్ సవ్�� ��మ్��న్
ఆ��ం� �� ఏ�� జనవ� 26వ ��� �వ్తంతయ్� �నం�
��ం�ల� ��� ఇ�చ్ం�. ���� �వ్తంతయ్�ం ��ధ్ం�న
త�వ్త 1950 జనవ� 26వ �� �ం� ��య్ంగం అమ���
��ల� �రణ్�ం��.
�రత�శం 2019� ��య్ంగం ఆ�దం
�ం�న 70వ ��ష్�తస్వ ��క�: 1949� �రత
��య్ంగం ఆ�దం �ం�న �రల్�ం� �ం�� ����
�రత�శం 70వ ��ష్�తస్వ ��క� �రవ్�ం�ం�. ��య్ంగ
��తస్వం �� ఉదయం 11 గంటల� ���కం�
��య్ంగ ��క� చ���.

� ��,
�ర��ల�
ౖ న మనం ��
� ం�,ౖ ��స
ౖ న
���, ���� �రత �శ���
అంద�, తమ �వన�ర�ల� ప
� �క� ఒక
� ం�����.
ఉమ�� ప���� ��
-మ��� �ం�

�రత �వరణ్ ప�కం:

మన ��� ం� - ��� గర��రణం
ఒక �శ� ��య ప�కం �� ��త్ం�న�
సంబం�ం�న ఓ �గం ��� ��… ఆ �శ�
�వ్�ఛ్ �హన్ం�� ప�గ�ంచబ��ం�. �రత�శం
�ష����త్- మన �ం� �జల ఆ��వం, ఆ�కష్,
బ��� ఒక �హన్ం. �వరణ్ం(�� రం�� గల
ప�కం) �� వయ్వహ�ం� �ర�య �ం� స�య్��,
�ం�� ��క� ���త్ం�.
మన �శం ��య్ంగ ��తస్వం �రవ్�ం��ం�నన్
�పథయ్ం� ��య �ం� ��ం�న ���న్
ప���ంచడం ఈ సందరభ్ం� మ�ంత �ఖయ్ం. ���
�లన� వయ్����త్ ��న �రత �వ్తంతయ్� ��టం�
ఈ �ం� �� ఒక �ఖయ్�న ఆ�ధం� ���ం�.
��, ��త్త �పం�� �రత ��య ప����
1942 �� 22న ��య్ంగ సభ ఆ�దం ల�ం�ం�. ఆ
�ర� 1947 ఆగ�ట్ 15 �ం� 1950 జనవ� 26 మధయ్
ఇ� �రత ��జయ్ ��య ప�కం�, ఆ త�వ్త
గణతం� �రత�శ� ��య �ం�� �న���ం�.
�రత �జల ఆశ�-ఆ�ంకష్ల� �రత ��య
ప�కం ���ం��త్ం�. �� గరవ్�రణ ��న్�ల్ ఇ�
ఒక�. ఈ �వరణ్ ప�కం సగరవ్ం�, ఉజవ్ల ��శం�
�ప�ప�డటం �సం గడ�న ఏ� ద��ద్�� ��ధ
ద�ల స�య్� స� ఎంద�ంద� తమ ��ల�
తృణ�యం� అ�ప్ం��.

�రత ప�కం
 �ర�య �ం� �� రం�ల� కిష్�జ

స�ంతరం� ఉం�ం�. ��గం� ��యం,
మధయ్� ��� ��వన ఆ�పచచ్ వ�ణ్ � స�న
�షప్�త్� ఉం��. ��� ��య రం� శ�త్���య్�న్ ���త్ం�, ��� రం� �ం��స�య్�న్ �క��త్ం�. ఆ�పచచ్ రం� ��రం,
వృ�ధ్, ��ల� �హన్ం� ���త్ం�.

 �ం� �డ�ప్- �� �డ�� ��ంట �ం�

�షప్�త్� ఉం�ం�.
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చ�ం
 �ం��� �లల్ � �గం

మధయ్� ‘ధరమ్ చ�ం’�
వయ్వహ�ం� 24 ఆ�ల�
��న ���-�ల�
చ�ం ఉం�ం�. అ�క
సత్ంభం �ంహ �గం
�ం� �వ్క�ం�న ఈ
“�సన ��� చ�ం”
�శ �గ��లత�
���త్ం�. �� �య్సం
�లల్� అం� �డ�ప్�
��� స�నం�
ఉం�ం�.

ప�క సమ్��
 �వ్తంతయ్�ం వ�చ్న ��� 55 ఏళల్ త�వ్త 2002 జనవ� 26న �రత ��య

ప�క సమ్�� సవ�ంచబ�ం�. �ం� అంత��ం� ��ద్�ం�న�ల్ ��య
��ఖయ్ ���ల్� ��ం� �శ �జ� �తయ్ం ��య ప���న్ తమ
ఇ�ల్ , ��య్ల��, క�మ్��ల వదద్ ఎ�ర�య��� అ�మ� ల�ం�ం�.
అ��, �వ�ణ్�� అ�హయ్ అవ�నం కలగ�ం� �డటం �సం ప�క
సమ్�� �బంధనల� క�చ్తం� ���త్ �ర��� సగరవ్ం� ��య
�ం�� ఎకక్��, ఎ��� �ద�శ్ం� ��ం�. �రత ��య ప�క
సమ్��-2002 ��ం� �లభయ్ం �సం �� ���� �భ�ంచబ�ం�:
ఈ సమ్��� �థమ �గం ��య ప�క ��రణ �వరణ� ���త్ం�;
��తవ్/��� సంసథ్�, ��య్సంసథ్� వ��ల స�య్� ��య ప�క
�దరశ్న �సం అ�స�ం��స్న ���ల� �వ్�య �గం ��క్ం�ం�;
�ం�/�ష� ���వ్�, �� ప���� సంసథ్�, ���ధయ్ ����
��ం��స్న పదధ్�ల� తృ�య �గం� ��ద్��త్ం�.

�వరణ్ ప�క ప��మం
�వ్తంతయ్� ��టం� �గం� ��త ��శ��ట్ న �రత ప�కం ఆ� �ం� అ�క ��ప్ల� �న�� వ�చ్ం�. ఆ �ర� �రత
��య ప�కం ప��మం� ��న్ ���క ����ల్ :
 �రత�శం� �టట్����� ��య ప���న్ 1906 ఆగ�ట్ 7న కలక�త్ �� (�� కలక�త్) ��స్ �గ� �క్�� (��
��క్)వదద్ ఎ�ర���. ఈ �ం�� ఎ��, ప��, ఆ�పచచ్ రం�� గల �� �రల� ఉం��.
�ం� ప���న్ 1907� ��� నగరం� �డ� ��, ఆ� �తృతవ్ం�� బ�షక్�త �పల్వ��ల బృందం
ఎ�ర��ం�. ఇ� �� �� �ం� తర��� ఉండ�, ��ల్� � �మయ్�ద సద�స్ సందరభ్ం�� �ద�శ్ం��.
 �� �ం� 1917� �జ�య ��టం ఓ ��ద్షట్ మ�� ���నన్ సందరభ్ం� ఎ��ం�. సవ్ప��లన ఉదయ్మం� �గం�


అ���ం�, �క�నయ్ �ల� ��న్ ఎ�ర���. ఈ �ం�� 5 ఎ��, 4 ఆ�పచచ్ కిష్�జ స�ంతర �ర� ఒక� ��� మ�క��
అమరచ్బ�డ్�. సపత్�� మండలం�� 7 నకష్�ల అమ�క� ��� అంతరగ్తం� ��ం��. ఎడమ�� �ల ఎ�వ ��న
(�వ�ంతం) ��� ప�కం��� మ� �లన �లల్� �లవంక-నకష్�ం �� ఉ�న్�.
 �జ�డ (�� �జయ�డ)� 1921�� అ�ల�రత �ం�� క�� స��శం సందరభ్ం� ఆం� �వ�� �ంగ�
�ంకయయ్ ఒక ప���న్ �దధ్ం�� �ం��� ���. ఇ� ఎ��, ఆ�పచచ్ రం�ల� ��ం�ంచబ�న�. ఈ �ం� రం��
�ం� ��న వ�గ్�న �ం�-��ల్ంల� �చన� ����. ఈ �ం�� 1931� ఆ��ంచ�, ఇ� �రత ��య ��య్��
�దధ్�హన్ం�� ప�గ�ంచబ�ం�.
 ��య �ం� చ��� 1931 ఒక ����. �వరణ్ ప���న్ మన ��య ప�కం� �వ్క��త్ ఆ ఏ���� ��మ్నం
ఆ��ంచబ�ం�. ��త్త ప���� �ం� �ప�న ఈ �ం�� ��య, ���, ఆ�పచచ్ రం�ల మధయ్� మ��మ్�ం�
చర� (�ప్�న్ం� ��)� అమ�చ్�. ఏ�ఏ�నపప్�� ఇం�� మతపర�న ��ఖయ్�� �ద�, ఆ �ధం� ��న్ అరథ్ం ����ద�
సప్షట్ ం ���.
 అనంతరం 1947 �� 22న ��య్ంగ సభ ��న్ �వ్�ఛ్ �రత ��య ప�కం� ఆ��ం�ం�. అ��న �వ్తంతయ్�ం త�వ్త
�� ఈ రం��, �� ��ఖయ్ం �న���. అ��, మధయ్�గం� చర�� బ��� అ�క చ�వ�త్ ధరమ్చ��న్ ��చ్�.
Source: https://knowindia.gov.in
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క��� �దధ్ం

సత������న ��హం

���నన్ ��ల సంఖయ్ 75 లకష్ల� �� న��
�శ�య్పత్ం� ఆసప్�ల� ��న ��ల�
సమరథ్ ��తస్ �రవ్హణ� �ం�ం/�ష� /
�ం���త �ంత ���వ్ల �ం�కృత
కృ� ఫ�తం� �ర�� ���-19 మర�ల
సగ� పతన�ం�. ఆ �ర� ఈ ఏ�� ��చ్
�ం� �� అతయ్ంత క�షఠ్ ం� 1.49 ����
��వ�చ్ం�. ��తవ్/��� ఆసప్�ల�
సం�రణ్ ���క సంరకష్ణ, సంబం�త
�����ల ఆ��త సమరథ్ �యం�ణ
�య్హం, �మమ్ర ప�కష్�, ���క �దయ్
�రవ్హణ పదధ్�ల� అ�స�ంచడం� ��
మర�ల సంఖయ్ గణ�యం� త�గ్ం�. అ�ట్ బ�
26న �శం� 500క�న్ త�క్వ (497)
మర�� ��� న��న�ల్ నవంబ� 2న
�కటన ��వడట� ఇం�� �దరశ్నం.
���-19 �రవ్హణ, ��సప్ందన
��నం� �గం� మహ�మ్� �యం�ణ
�న ����క ��� ��నప�
����� గల, �షమ �థ్�� ��న ��ల�
�ణయ్�న �దయ్ సంరకష్ణ �వ� అం�ంచడం
�వ్� మర�ల త�గ్ం�, �ణరకష్ణ ��
�ం� ��తవ్ం ���గ్ దృ�ట్ ��ం�ం�.
క��
�ర�
���ం�
బయటప�న ఉప�ష�ప� దంప��
ఉప �ష� ప� ఎం. �ంకయయ్ ���,
ఆయన �రయ్ ఉ� ��� 2020 ��ట్ంబ�
29వ ��న ���-19 ��నప�డ్�. ఆ
త�వ్త ��� �ల�� ఐ��ష� �
��తస్ �ం�న అనంతరం �� క�� �ర�
���ం� బయటప�డ్ర� అ�ట్ బ� 26��
ప�కష్�ల్ సప్షట్ �ం�.

ఉపశమనం ల�ం��� ఉ��నత తగ�

91.68 �తం
���� �� సగ�

�ం� అ��ల
�రం

ఇపప్��� �రవ్�ం�న
�తత్ం ప�కష్�
11,07,43,103

మర�ల సగ�

ప
� �గ�ల�- ప
� �త�-1132|ౖ ���� - 905

���నన్ ��ల సంఖయ్- 75,44,798

��� సం��ంప�� అవ���నన్ ���
5,61,908

1.49 �తం
�తత్ం ��ల సంఖయ్
81,06,706

�తత్ం ��ల సంఖయ్� ���త్ �య్� �య్�త్ �తం, మర�ల సగ��
గణ�య త�గ్దల సప్షట్ ం� క���త్ం�. ఆ �ర� అ�ట్ బ� �ల�
�తత్� న�ద�య్ ��ల సంఖయ్ 71.61 �తం �ర త�గ్ం�.
అ�� మర�ల సగ� �� 70.57 ���� త�గ్ం�
(నవంబ� 1�� గ�ం��; �లం: �ం� ఆ�గయ్ మం�తవ్�ఖ).

��వ�ల చరయ్ల� ఆ�� మం�తవ్�ఖ స�కష్
���-19 ��ధం, �రవ్హణ �శ� ఇ�వ� �ల�ల్ తమ �ఖ
���నన్ చరయ్�, �� గణ�య ��వం� �రవ్�ం�న ఉనన్త�థ్�
స�కష్ స����� ఆ�� మం�తవ్ �ఖ �రయ్ద�శ్ �దయ్ ���
��� అధయ్కష్త వ�ం��. ��� �నఫ్��స్ �వ్� �రవ్�ం�న ఈ
స��శం�- ����/�ం���త �ంత ఆ�గయ్�ఖల���, ఆ��
ప���� ఆ� ���ల �రయ్ద�శ్�, �ఖయ్ �రయ్ద�శ్� ��గ్�న్�.
ఈ సందరభ్ం� ���-19 �రవ్హణ �సం ఇ�వల ����న ��య
ఆ��వ్ద, �� �����ల� ��ం� ����/�ం���త �ం�ల
అ���ల� ��� �వ�ం��. అ�� ��య ఆ�� �ష� (��)
�ంద ఆ��ంచబ�న ఆ�� ఆ�గయ్ సంరకష్ణ �ం�ల ��య్చరణ
���క అమ�� �గవంతం ���స్న అవస��న్ �వ�ం��.
అం���ం� ‘��’ �ంద ఆ� ���వ్ల �థ్�� వయ్యం
�ం���� ��ల ���ం�� �న��ంచవల�న ఆవశయ్కత�
�వ�ం��.
�య్ ఇం�� స��� 13

�� ��షయ్ం �� ఏ� ఎ�ర�య్ సమసయ్

ప��� ��లభయ్త కృ��…
�� ��ష�ం �న��, జం���, �క�ల� ��ం� �ండ�, �ల�, భవ�ల వం� ��� వ
� ందనడం� సం�హం ��. ‘�� సమలంబ చత��జం’ ��ట 1996�
ప��
� ల� �� ��
ౖ ��ష�ం �� ��కర ప
��
� ఇ��న ��� ఆ ��త
� డం�
� ం� �వ�ం�ం�.
� ం��
� క కట
� ���� �స�ష
�� ��ష�ం �డద� వ��ం�ం�� �ం�
� , సంఘ�త చర�ల �శ� �ంద
� కృత, సమ�
� ప
� �త�ం ఓ
�ర�క� ��� అ�స��
� ం�.

�

పంచ ఆ�గయ్ సంసథ్ (డ�ల్ �.��.ఒ) ���క ��రం…
�పంచ�య్పత్ం� �� ��షయ్ం ఏ� 38 లకష్ల మం��
�� �జల� బ��ం�ం�. అ�� 90 ���� �� �లల్�
క��త ��� ��చ్�స్ వ�త్ం�. మ��� �పంచం�� అతయ్ంత
��షయ్భ�త నగ��ల్ 14 �రత�శం�� ఉ�న్�. �ఖయ్ం�
�� ���ల� ఆరంభం��� ��వ� పం�గ సందరభ్ం�
ఉతత్ర �రతం�� అ�క నగ�ల� దటట్ �న ��షయ్ �గ �ఘం
క�మ్�ం�ం�. ఈ ఏ�� ���-19 మహ�మ్� ప��థ్�ల న�మ
�� ��షయ్ భయం మ�ంత �� భ�ం�ళనల� ����త్ం�.
ఏ���, ఇ� ��త్ం�న ��తవ్ం అ�క చరయ్� ���ం�� ��
���య్�న్ త�గ్ం� మం�దండం ఏ��ద� ��తవ్ం సప్షట్ ం ��త్ం�.
తమ��� �ష� ���వ్�, ��� త�తర �గ�వ్�� ��

“��షయ్ం ��ం� �ర� � బ�చకక్� ���… అం���…
ఈ సమసయ్� ప��క్రం అ�వ్�ంచడం�� �గ�వ్�� ఉం�.
సవ్చఛ్ �రత ఉదయ్మం, �గ�� వంట�య్�, ఎ�ఇ� ఉదయ్మం, �.ఎ�.
�-ఆ��త ర�� �� ��య్� �హ�� వం� అ���క
��గ్�ల్ కృ� ��త్� ఉం�. ��� వలల్ త��త్
���య్�న్ త�గ్ంచ��� ఇథ�� ���గం�
�ం ���గ్ దృ�ట్ ��ం�ం. ఆ �ర� 100
నగ��ల్ ��షయ్ం త�గ్ంచ��� సమ�
���ల �పకలప్న� �మగన్మ�య్ం.
ఈ �ర� ఓ స�కృత, ఆ��క
�ం��క ప��ఞ్న �రగ్ం �వ్�
�� �గ�వ్మయ్ం� �ంద��
��త్�న్ం.
-��న మం�
న�ం� ��
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పం�� ��� ��న మం� �శంస

��న మం� న�ం� �� 2018 అ�ట్ బ�� తన
‘మ� � ��’ �రయ్�మం� �గం� పం�� �
�ం�న �� �రబ్చ� �ం� � �శం�ం��. ఈ ��
తన ����� ��ల్ ��చ్�ం�న సందరభ్ం� - పంట
�త త�వ్త తమ ���ల్ ��బ్ల� త�ల�టట్ �మ�
��ద్నం ���స్ం�� వ�� త�ల్దం�ల� ��ర�
��క్�న్�. ఆయన ��ం�న ఈ షర� స�జం శ�త్�

“ప��భ
� �� లభ�త ��ల సంఖ� 2016�
�వలం 106 ��� ��, 2018� 218
��ల �
� �� ���ం�. అ�� 2016
జనవ� 1 �ం� ��
� ంబ� 30 మధ�
అత�ంత �� ��ష� ��ల సంఖ� 156
��, 2020� ఇ� వ�వ�� 56 ��ల
�
� �� తగ�డం ��షం.”

�� �� �తయ్కష్ �రయ్�మం� �గం�
2020 అ�ట్బ� 18న �ం�
ప�య్వరణ-అట� - ��వరణ
��ప్ల �ఖ మం� ��� �వ�క�

�హన ��షయ్ం �యం�ణ

���� ఇథ�� ��మం �య��న్ ��తవ్ం �తస్��త్ం�. ఈ �ర�
2022 ��� 10 �తం, 2030 ��� 20 �తం వం�న ��� � ఇథ��
��మం లకాష్య్�న్ ����ల� ��ద్�ం�ం�.
 �హన ఉ�గ్�ల� సంబం�ం� ‘�ర� ��ణం-4’ త�వ్త ��తవ్ం 2020
ఏ�� 1 �ం� ��� 6వ దశ� ��ల్ం�. ��వలల్ �హ�ల వలల్ ఏరప్� ��షయ్ం 70
�తం �� త�గ్�ం�.


�� �కష్మ్�� ���కరణ ��స్�

���ల్ ��బ్ల దహనం సమసయ్ ప��క్రం �శ� �య్ ��ల్ �� �రత
వయ్వ�య ప��ధన సంసథ్ �కష్��� ���కరణ �య్�స్�స్ ��ం�ం�ం�.
��ట్� �లం� పంట అవ��� �గం� ��ల్��� �యగల 25 �టరల్
�వణం త��� ఒ�క్కక్� �.5 ఖ�� �� 4 ��క� స����.
���ం��త్నన్ద� ��ప్�.
అ� �రయ్�మం� ��న మం� ��ల్��- పం��
�� �� స��న గల క�ల్� మ� ���న్ ��
�����. ఈ �మం�� ��� తమ ��ల్��
��బ్ల� త�ల�టట్ �ం� ��� ��న్ ఇ�క� క���ర�
����. ఈ ��య �సం అవసర�న �ం��క ప��ఞ్��న్
�� �����త్�న్ర� ��ప్�. ప�య్వర��న్ ��ం�,

��షయ్ర�తం� ఉంచడం� కృ� ��త్నన్ ఇ�ం�
�రంద� ఆ�గయ్కర �ర�య �వన��� �ం�� ����ల్
�య���� అ�వ�ణ్ం��.
“స��ం�� అ�ర జల�� �నన్�నన్ ���కక్ల��
ఏరప్�ం�… అ��ధం� ఓ �నన్ ��మ్�తమ్క చరయ్ ���ల
ప�య్వర��న్ సృ�ట్ ంచడం� �లక�� ���త్ం�” అ�
��న మం� ��ప్�.
�య్ ఇం�� స��� 15

�� ��షయ్ం

�� ఏ� ఎ�ర�య్ సమసయ్

ౖ �
ఎ��ఐ ��� ��
�� �

స��: �జల�
�� �ణయ్త
స��రం ���
‘స��’ 2017
అ�ట్ బ�� �ద�ం�.
����షయ్ �రయ్క��ల
�� ఇం�� ��య్� �యవ�చ్.
���ణయ్త స��ర �కరణ,
పం��� ఓ �ం�కృత ��శం �ం�
����. �ం� ��షయ్ �యం�ణ
సంసథ్ ���ం� ‘��య ��
�ణయ్త ��’ (ఎ�య్ఐ)� గంట���
�� స��రం స� ���ణయ్త
�� �థ్�� ఈ �� ఎపప్�క��
అం��త్ం�.
సఫ�:
���ణయ్త,
��వరణం� సమ�
�ంద�త్ �చచ్�క
వయ్వసథ్ (సఫ�)� 72 గంట� �ం�
���ణయ్త, ��వరణం అంచ�
�సం �రం�ం��. ��ల్, ��,
�ంబ�, అహమ్��� నగ��ల్ సఫ�
ప� ��త్ం�.

�� �ణ�త �ం�ం�� ���చరణ ప
� ��క

�ం� ��తవ్ం �రఘ్��క ‘��య ప��� �� �రయ్���న్’
�రం�ం�ం�. ఈ �రయ్�మం ��ద్షట్ వయ్వ�� ��య�థ్�
�య్హం� సమ� ��షయ్ �యం�ణ� కృ� ��త్ం�. ఆ �ర�
2017 ��ప�క సంవతస్రం� 2024క�ల్ �శం �తత్ం�ద �ఎం10, �ఎం-2ల� 20–30 �తం త�గ్ం� ��ంచ��న్ లకష్�ం�
��ట్ �ం�.
 �రత-గం� ��న �ంత ప���� ���ణయ్త ��ంచ�� 102
నగ�ల� 2011-2015 మధయ్ �లం� �� �ణయ్త, 2014/2018
మధయ్ �పంచ ఆ�గయ్ సంసథ్ ���కల ��ప�కన ��త్ం�ం�.
ఈ నగ�ల�న్��� �� �ణయ్త ���� ��ద్షట్ ��య్చరణ
���కల� ఆ��ం�ం�.
 ఎ�.�.ఆ� �� ��షయ్ ��రణ, �యం�ణ, ఉపశమన చరయ్ల
అమ� �సం ��ద్షట్ వయ్వ��, సంసథ్ల� ��ద్��త్ ��ం�ం�న సమ�
��య్చరణ ���క� �ం� ��తవ్ం 2018�� �క�ం�ం�.
 ఎ�.�.ఆ� � �� ��షయ్ ��ధం, �యం�ణ, ఉపశమనం �సం
దశల�� ��సప్ందన ��య్చరణ ���క� 2017 జనవ� 12న
��తవ్ం �క�ం�ం�. ఇం�� �గం� ‘ఓ �సత్� �ం� అలప్,
అతయ్లప్, ��, అతయ్ంత ��’ ఎ�య్ఐ ప���ల� త�న చరయ్ల�,
అమ� సంసథ్ల� ��త్�త్ం�.


���ల దహనం ����� చర��

��బ్ల �రవ్హణ �సం ��తవ్ం ���ల� �.1,700 ��ల్
���ం�ం�. ��త్తం ��బ్ల దహనం ��ధక యం�ల �సం
సహ�ర సంసథ్ల� 80 �తం, వయ్�త్ల� 50 �తం వం�న ��తవ్ం
��� ఇ�త్ం�.
 ఉతత్ర ���, హ�య్�, �జ�థ్� ����ల్ ��త అ�కం� గల
�ం�ల� ��త్ం�ం�. ��� మ�ంత �దధ్ వ�ం�ల� ఆ� �ష�
���వ్ల� ఆ��ం�ం�.
• �ష� ��య్చరణ ���కల �పకలప్న స� ��� చరచ్ ��
�రత్�ం�. తవ్ర�� ఇ� అమ� అ���.


ఈ సమసయ్ �ం� ఉపశమ��� తమవం� �� ��ం��స్న
అవసరం ఉంద� ��క్���ం�. అ�నపప్��, �� ��షయ్ం
�యం�ణ �శ� �ం� ��తవ్ం అ�క చరయ్� ���ం�.
ఉతత్�� ����ల్- �ఖయ్ం� ��ల్� ���లం సందరభ్ం�
�� ��షయ్ం సమసయ్ ��ట్ ం� అ��ం�ం�. �నవ
త�ప్�ల��� ��వరణ, ���క ప��థ్�� �� ఈ
��థ్�� �ర�ల���న్�. ఈ �పథయ్ం� 2020 ��ట్ంబ�
29న �ం� ప�య్వరణ-అట�-��వరణ ��ప్ల�ఖ మం�
16
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��� �వ�క� ఏమ�న్రం�- “�� ���య్�న్ ఒకక్
�బబ్� �ద��ట్ ం� ఆ�ధ�� ��. ��వరణ, ���క
�ర�ల��� ఏ� 2-3 �లల�� �నవ క�ప్త అం��
ప��థ్�� మ�ంత �షమం ��త్�న్�. ఇ�వం� ప��థ్�ల�
చకక్�దద్��� �ం�ం, ��ల్ ��తవ్ం, ��� ���� స�
��� �� ��క�� ఏక�లం� ��షయ్ ��రణ� కృ�
�యడం ఎంత�� అవసరం. ఇ� అంద� ఉమమ్� �ధయ్త” అ�
సప్షట్ ం ���.

��నమం� ఆ�� �జన

��న �రయ్�మం

ఇ���� �� ఒక��� 2022క��
స�గృహం

ప
� ణ� � ఒక��� అన�వ�
� � క�స అవస�� ��, �ంత �� ఉం�లన�� ఓ స�ప�ం. అ��, పట
�
� �ణ �
� ం��
� � �ర��ల� అ�క �తం ��� తల���� �� �సం కల� కం�� ఉ���.
� ప
ౖ )’
ఇ�ం� ఇ�
� �త�ం ‘ప
� �నమం�
� ఆ�� �జన (�ఎంఎ�
� �� �రంద� �దన� �ల��
పథ��� ప
� ం�.
� �శ��

�ం

త ఇ�ల్ అనన్� �� వయ్�త్� క�స
అవసరం. ��, �లల్ల చ��,
��ంబ
ఆ�గయ్ం,
ఇతర
��య్వస�ల �రవ్హణ త�తర �ఖయ్�న అవస�ల�
��చ్�ం�, స�జం� అటట్ ��నగల ��మం��
ఇ� కల�� �����ం�. ఇ�ల్ �� ��� ��
క�ప్ం�ం�� ఇపప్��� �ప�ట్ న అ�న్ పథ�� ��ధ
�ర�లవలల్ ఆ లకష్��ధన� �ఫలమ�య్�. �రదరశ్కత
�పం ఇం�� ఒక�. ఈ �పథయ్ం� ��న మం� ఆ��
�జన 2015� �రంభ�ం�. అణ��న వ�గ్ల�

“ఇ�ల్ అం� చకక్� ��తం గడపగల �� స��యం ల�ం�
��శం; ��ం��� ఆనందం క��ం� సథ్లం.. ఇం�ల్ ��

ఒకక్�� ఒక కల. ‘��నమం� ఆ�� �జన’ పర��ద్ శం

ఇ�. ఆ �ర� �శం 75వ �వ్తంతయ్� ��తస్వం �రవ్�ం���
��క�ల్ �� �ద� �ంత ఇం�� ��క� ఇ�వ్లనన్
సవ్�న్�న్ ��రం ���వడ� � �య్యం.”

- ��న మం� న�ం� ��
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��న �రయ్�మం

��నమం� ఆ�� �జన

��నమం� ఆ�� �జన-��ణ
లకష్�ం

2,26,98,288

న��

1,84,75,380

ఆ�దం

1,71,00,848

�రత్�న ఇ�ల్
1,18,21,595

��ల బ��

Rs 1,65,861 CR

���క-ఆ�థ్క, �ల గణన (SECC) ����ల ��ప�కన ల�ధ్��ల� ఎం�క ��క �మసభల �వ్� ��కరణ జ���ం�.
సవ్చఛ్
�ర� �ష�-��ణ
(SBMG)వం� ఇతర
�ం� ��తవ్ పథ�ల� ‘�ఎంఎ�- ��ణ’ పథకం అ�సం�న� ఉం�ం�.
PMAY-G
Completed
Houses
తద��ణం� ఎ�.�.ఎం.� �ంద మ���డల్ �సం మ��మ్�ం� ��య ��ణ ఉ�� �� పథకం �� ఇతర పథ�ల
సహ�రం� �.12,000 �� స�యం అం�ంచబ��ం�.

అనరహ్త�

�ఎంఎ�-� �సం
అరహ్త�











ఇ�ల్ �� �� క�చ్
�డ, �క��
గ�షఠ్ ం� 2 గ�ల
ఇ�ల్ నన్ ��ం��
25 ఏ�ల్ �బ�న అకష్ర
�ఞ్నం గల �దద్� ��
��ం��
16 �ం� 59 ఏళల్ మధయ్
వయ�క్�న ��ష
స�య్�ల్� ��ం��
�క�ం��ం�/
వ�జన �దద్�ల్�
��ం��
���� �మ�
��ం� ���� �ద�
��య్�డ్ �లం (ఎ�స్)/
�గ (ఎ�ట్), అలప్
సం�య్కవ�గ్�



 ��న �ం��ల్ �� ఇం�� �. 1.20

లకష్ల ఆ�థ్క స�యం వం�న ఇళల్ ��మ్ణ
వయ్��న్ �ం�-�ష� ���వ్� 60:40
�షప్�త్� భ��త్�.
 ��లయ �ంత/ఈ�నయ్ �రత ����
స� జ�మ్క�మ్� �ం���త �ంత ప����
��ణ �ం�ల� ఈ �షప్�త్ 90:10�
ఉం�ం� అం�- �� ఇం�� �. 1.30 లకష్ల
ఆ�థ్క స�యం �ంద �ం� ��తవ్ం 90
�తం, �ష� ��తవ్ం 10 �తం వం�న ��మ్ణ
వయ్��న్ భ��త్�.
 �తత్� ఏరప్�న లడ� స� అ�వం�
�ం���త �ం�ల� ఇళల్ ��మ్��� 100
�తం ఆ�థ్క స���న్ �ం� ��తవ్�
అంద��త్ం�.

��త్ �రదరశ్కత� �రవ�ద�న �వన�లభయ్ కలప్న�
లకష్�ం� ��ట్ �ం�. ఈ �ర� గత ఆ�ళల్� �శ�య్పత్ం�
2.25 �టల్ ఇళల్� ��తవ్ం అపప్�ం�ం�. ��ణ, పటట్ ణ
ప��థ్�ల� ఈ పథకం� ��య్క �బంధన��న్�.
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�వ్చ�-�చ�-చ�శచ్�
��� �హనం,
వయ్వ�య ప�క�� ��
�పల�ట పడవ ఉనన్���
ఈ పథకం వ�త్ంచ�.
�. 50,000 ��
అంతక�న్ ఎ�క్వ ఖ�చ్
ప���� ��� ���
��డ్ గల వయ్�త్�
��తవ్ �వ� ఉం�
�ల�� �. 10 ��
�ం� ఆ�యం గల
��ం��
వృ�త్ �� ఆ�య�
ప�న్ ��ల్ం�
స�య్�నన్��ంబం
�య్ం� �� �� �� ��
ఉనన్ ��ం��

అ��, �ఎంఎ� (పటట్ ణ), ��ణ �షనల్ �ంద 2022
��� పటట్ ణ, ��ణ �ం��ల్ అంద�� గృహ ��మ్ణ�
లకష్�ం� ��ద్�ం��ం�. ఈ పథకం �వలం ���ద�,
�ద�, ��కబ�న వ�గ్ల� ����క మధయ్తరగ�

��నమం� ఆ�� �జన (పట� ణ)

ల�ధ్��ల� 30 చదర� �టరల్ ఇం�� సమ��చ్ ఈ పథకం 2015 �� 25న �రంభ�ం�.

�ఎంఎ� (పటట్ణ) �ంద 2022క�ల్ 1.12 �టల్ ఇళల్ ��మ్ణం ��త్ �శ� ఈ ప�ల ���న్ అంచ� ���చ్.
ఆ �ర� ఇపప్��� 1.07 �టల్ ఇళల్ ��మ్��� ఆ�దం ల�ం�ం�. ��� ఇపప్�� 35 లకష్ల ఇళల్�
అపప్�ంచ� మ� 67 లకష్ల� �� ఇ�ల్ ��మ్ణం� ఉ�న్�. మ��� ఈ ఏ�� ఆగ�ట్� 10 లకష్ల�
�� ఇళల్� ‘�ం� మం��-పరయ్�కష్ణ క��’ అ�మ� ఇ�చ్ం�. ఈ పథకం �ంద �తత్ం వయ్యం �.
6.49 లకష్ల ��ల్ ��, �ం�ం �� �. 1.72 లకష్ల �టల్��� ���� �. 76,753 ��ల్ మం��
��ం�.

�ఎంఎ�-పటట్ణ �సం అరహ్త�
 ��ష్��యం �.3 లకష్ల �� ఉనన్
ఆ�థ్కం� బల�నవ�గ్ � (ఇడ�ల్ �ఎ�)
 ��ష్��యం �. 3 లకష్ల �ం�
�. 6 లకష్ల మధయ్గల అ�ప్�య
వ�గ్ �(ఎ�ఐ�)
 ��ష్��యం �. 12 లకష్ల ��గల
మ�య్�య స�హం (ఎంఐ�); ���
�. 2.35 లకష్ల �ణ సం�న ���
�ం� అరహ్త ఉం�ం�
 ��ష్��యం �. 18 లకష్ల క�న్
త�క్వగల మ�య్�య వరగ్ం (ఎంఐ�)II; ��� �. 2.35 లకష్ల �ణ సం�న
��� �ం� అరహ్త ఉం�ం�
గృహ ��మ్ణం� స�యం
మం���, ��� ��దల,
మ����డ్ వం� �క�య్ల� ఇ�ల్
��మ్ంచబడ��. ‘ఇడ�ల్ �ఎ�, ఎ�ఐ�’
వ�గ్ ల� వ�డ్� �. 1 లకష్ �ం� �.
2.30 లకష్ల �� ��� ల��త్ం�. ఇక
�ంత ఇం� �న�న్�మ్ణం �సం �.
1.5 లకష్ల �ర �ణం అం����

ఉం�ం�.
అం��� అ�ద్� ఇళల్ పథకం
(ఎ.ఆ�.��.ఎ�)
ఓ నగరం� �ంత ఇ�ల్ నన్ వయ్�త్�
�లల్ల� ���న �దయ్ �� తమ
ఉ�� �సం ��క్�కం� ఇతర
నగ�ల� ��ల్�స్న అవసరం తర�
ఏరప్��ం�ం�. ఇ�ం��� �సం
�ఎంఎ�-పటట్ ణ పథకం� �గం�
అం��� అ�ద్� �ం� పడకగ�ల
వస�� గృహ స���ల ��మ్ణం
�పడ��. వలస ��మ్�ల �సం ఈ
ఇ�ల్ 2022 ��చ్క�ల్ అం�����
వ�త్�. �థ్�క ��క్� స�వ్ ��
ఆప�ట�ల్ �� సంసథ్ల అంచ� �ర�
పటట్ ణ �థ్�క సంసథ్ ఈ ఇళల్� అ�ద్�
�రణ్��త్ం�. �ం�ళల్� ఒక�� అ�ద్� 8
�తం �� సవ�ంచవ�చ్.
��జనం �ం���వ�
ఈ పథకం �ంద వలస ��మ్��, పటట్ ణ
�ద�, �కాష్ ��మ్��, �� వరత్��,
��య్-�దయ్ రం��ల్ ప� �������
‘ఇడ�ల్ �ఎ�, ఎ�ఐ�’ వ�గ్ ల� �ం�న

��� ఉ�ద్�ంచబ�ం�. ��ట� ��కరణ �వ్� ��తవ్ం
‘�ఎంఏ�’� ��త్ �రదరశ్కం ��ం�. ��ణ �ం��ల్
ప�క్ ఇళల్ ��మ్��� ల�ధ్��ల ఎం�క� 2011 జ��
�కక్ల� ��ప�క� ��ద్�ం��ం�. ��, ��నమం�

��య్�థ్ �, మ� ఇతర నగరం��� ఈ
పథకం �ంద ల�ధ్�ం�నపప్�� మ�
నగ��� ��న�� �� అ�హ్�.
మ�ళల� ���రత
��ప� గృహ��మ్ణ పథ�ల తర��
��ం� ‘ఇడ�ల్ �ఎ�, ఎ�ఐ�’ వ�గ్ ల
మ�ళల� ���రత కలప్న� �ఎంఏ�
��నయ్��త్ం�. తద��ణం� ఈ
పథకం �ంద మ�ళ� తపప్�స��
��ంబ �దద్ �� యజ�� �� సహయజ��� ఉం��.
అ���� అవ�శం ��
 ల�ధ్��ల ఎం�క, ఇళల్ ��మ్ణంఅపప్�ంత ��య �తత్ం ��త్
�రదరశ్కం� ఉం�ం�.
 ఇళల్ ��మ్ణం� క�చ్త�న
పరయ్�కష్ణ��� ప�ల �గ��బ�ట్
��� ��దల��ం��.
��ట� �ల్� ��:

�ఎ�ఎ�-�: WWW.PAYG.NIC.IN.
�ఎ�ఎ�-�: WWW.PMAYMISS.GOV.IN

న�ం� �� ఇ�వల మధయ్���ల్ � ల�ధ్��ల� ‘గృహ
��శం’ �రయ్�మం�వ్� �సం�ం��, ఇకక్డ ‘�ఎంఏ���ణ’ �ంద 1.75 లకష్ల ఇళల్� ల�ధ్�� ��ం�ల�
అపప్�ం��.
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�ఖ�� కథనం

అట� ఇ�న్�ష� �ష�

�కక్� ���న నవ�రత

� ఆ�ష�రణల
�న�� చ�త
� అం�� స��త
చ�త
� . బ�� అ� చక� ం క���వటం��
ౖ ం�. చ�త
�ద�
� �ర��లం �ం�
� ం�
ఇప�� ��ట� శకం �� ప
� పంచ��ప
�నవ���ల� ���ం� ఈ నవకల�న�.
ఈ ఉజ�ల �థ� �రత�శం ��
���ద�న �త
� ��ం�ం�. �� స�జ
సమస�ల� ప�ష��ం��వ��� ఆ �త
� �
� � ఉం�. ఆ�� క వ�వస
ఇప��� �న���
� �,
అ�వృ�
� � ��� అం�� �లకం- �స
�
�ం��క ��
� నం, �ర స�జం, ప�శ
� మ,
� ఆ�ష�రణల� �ర�
ప
� �త�ం. స��త
�వలం ఈ అం�ల� అ�సం�నం �యట�
� �జయ �థ� ���
��, �త
� ం�. 202425 ��� 5 �
� �
� �య� �లర
� ఆ�� క వ�వస
ఎద�లన� �ర� ఆ�ం�� నవకల�న� ఎం�
�లకం. ఈ ల��ల �ధన�సం 2016 � అట�
ఇ���ష� �ష� �
� రం�ం��.
20

�య్ ఇం�� స���

�ద� కథ

అహమ���� �� ఒక ���
� ప� తరగ�
����� ఆ�త� �� ��.ౖ ���� �� ��చక
� �హనం
వల
� అత� ��� ఒ�యన ����ం�
��న ప�
� �. ౖ ���� ���� �హనం న��
����ం� ��లన� ఆ�చన� తన
��
� � �మ� మ�శ��, �� ప��, మ�� ప��
� క�� ���ద ప��యటం �ద���
� �.
ఒక ���� �॓ � �పకల�న ���. యజ��
తన ౖ ���ం� ౖ ���� �యం� �త
� �
నడపగ�� ఒక న�� త�� ���.
�డకం��� ��
�
� � ఒక �� � ఈ వ�వస
అ�సం�నమ��ం�. అ�మ� ����
� ం
నడప��� �� �� యజ��� అప
� మత
� ం�.
��

�ం� కథ

ప
� పంచమంత� మ��ల ��� ప
� �న
�రణం �ం���. స�లం� ౖ �ద� �యం
అందక�వటం వల
� � ఎ��వ మం� �ం���
�
వల
మర��
ఉం��. అహమ����
�
మ�నగ� �� ��
� ౖ � ��� ����
� � �మ�,
��� క�� ��� ఒక ��ం� �� ధ�ంచగ��
�� ఒక� త�� ���. అ� ఇ�� �
� , �ం���
���ల� అధ�యనం ��
� ం
�వ��� అరగంట �ం� అప
� మత
� ం�. �ం� �
��
� ణర�క ఔష�ల� ��దల
�యటం� �� దగ
� ర� ఉన� ఆస��
� �,
� ం
���� బం��ల� �నంతట అ� అప
� మత
� ం�.
��

ఉ

�స్హం� ఉరక�� �వ మ�త్�క్� �తత్ ఆ�చనల� �ల��. అ��, 2016 వర� త�న
��క� �క�వటం� �లల్ల �తత్ ఆ�చనల కథల� ����ళ్ క�వ�య్�. �లల మ�త్�క్ల
శ�త్�మ�థ్�ల� ��ం�న �దట ��తవ్ం అట� ఇ�న్�ష� �ష� � �రం�ం�ం�. ఇ� అ�ం����
ఒక ��క క�ప్ంచటం� �� ���న ��య్�థ్ � �� �తత్� ఆ��ం�� �తస్��త్ం�. ఈ కృ� ఇ��
ఫ�ల�వవ్టం �ద�ం�. �ల్బ� ఇ�న్�ష� ఇం��స్-2020 � �ర� 48వ �థ్��� ఎగ��ం�. ఈ �ష�
ఇ�� అంద� �గడత్� అం��ం�ం�. 2015� �ర� ఇ� �� � 81వ �థ్నం� ఉం��.
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�ఖ�� కథనం

అట� ఇ�న్�ష� �ష�

�ర�: అ�వృ�� � �దకశ� �

నవకలప్న�, �య్�ర దకష్త� �ంచటం �వ్� ��స్ �, ఆ�షక్రణ�
అ�సం��ం� వం�న ��మ్ణం అరథ్ం ���ం�ం. అ�� అ�వృ�ధ్�
అవసర�న ��� సత్ం�� ఏక�లం� �ం�� ����.
నవ�రత ��మ్ణ� కల ��రమ��ం�.

ల��ం



(��� �
� �� నవకల�న)











అట� క�య్��
ఇ�న్�ష� �ంట�
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101
�ం��ల్

5400, ���న� 2021 ������

రూ 20 లకష్ల ��న ఒ�క్ �క్�� స�యం



సమసయ్

ఆ�చన



ప��క్రం










అ�స్ం వయ్వ�య �శవ్��య్లయం, బనసథ్� �శవ్��య్లయం, ��ర�
�ం� �శవ్��య్లయం మ���న్ ��� ��య్సంసథ్� ఉ�న్�.

�శవ్��య్లయ, ఎ�.�.ఒ, ఎ�ఎంఇ, ��ప్�� ప��మ �థ్�ల�
�పంచ �థ్� ఎఐ� � ఏ�ప్� ��లనన్� ఎఐఎం లకష్�ం. ��
�ష� ం�, �� రంగం� ��థ్ర�న �ట్రట్�స్ �జయవంతం� ఎదగ���
ఇ� �తస్��త్ం�.
�పంచ�థ్� ఇ��య్�ష� �ం�ల� త��, ర��, ఇంధనం,
ఆ�గయ్ం, �దయ్, వయ్వ�యం, ��, ���దధ్�ం �ం� రం�ల�
�ల�లప్��� ఎఐ� � ఏరప్�ద్�.
ఎఐ� ల ఏ�ప్�� ఎఐఎం గ�షట్ ం� ఐ�ళల్� �. 10 �టల్ వర� �ం�ఇ�-ఎ�� � ఇ�త్ం�. ఈ ��త్�న్ �లధన అవస�ల�, �రవ్హణ
అవస�ల� ���వ�చ్.
దర��త్�� �డ��� �దధ్ం� ఉనన్ క�సం 10,000 చదర� అ��ల
��మ్త ����న్ ��య్కం� ఎఐ� �డ��� ఇ�వ్�.
మ�ళ �రధయ్ం�� ఇ� �య్�టరల్�, �య్�ర దకష్త గల �ట్�ట్ అ� ల�
ఎఐఎం బలం� �తస్��త్ం�. ఎఐఎం ఇపప్��� 68 ఇ� �య్�ష�
�ం�� �ల��ప్ం�.

�శం� �థ్�క స��ల నవకలప్నల� మదద్�� ఈ �ష� ఈ �రవ ���ం�.
స���� �వ �� �ధం� ప��క్రం క��క్� �శ� �� నవకలప్నల �ఫ్�త్� �తస్�ంచట�
లకష్�ం� ఈ �రయ్�మం ��ం�ం�.
�శం� ఎ�ం� �వ� అంద�, �� �కిష్కం� ��� అం��నన్ వ�గ్ల �ద ఇ� దృ�ట్
���త్ం�. ��త్తం అ�ం� ���సం ���న �ట్రట్�, నవకలప్నల వయ్వసథ్ ఏ� ��.
ఈ ����త ��నయ్� �ం�ల� �� 1 �� నగ��, �� 2, �� 3 నగ��, �మ్�ట్ ���,
ఆ�ంకాష్��త ��ల్�, ఈ�నయ్ �ంతం, జ�మ్-క�మ్�, �శం�� ��ణ, ��జన �ం��
ఉ�న్�.
ఇ� ��షట్ �న, ���ల� ��న ప��క్ర ��గ్� ���త్ ��య్�థ్ ల�, ప��ధ�ల� ��
ఎవ�� వయ్�త్�/బృం�ల� �� �తత్ ఆ�చనల� �ప��చ్� �తస్��త్ం�.
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(���ర ద�త �ం� ��వరణం క��ంచటం)

ౖ న�
ఏ���

�ర� � ప� లకష్ల మం� �లల� �తత్రకం ఆ�షక్రత్�� ��చ్�దద్���
ఎఐఎం �శ�య్పత్ం� �క్ళల్� అట� �ంక�ం� �బ�ట�� ఏ�ప్�
��ం�.
�వ మ�త్�క్ల� ఆస�త్, సృజ�తమ్కత, ఊ�శ�త్ �ంచటం �� లకష్�ం.
ఆ�చ� ����న్, ��క్ం� �మ�థ్��న్, అభయ్సనం� అ�సర�యత�
అలవరచటం �� �� �య్యం.
సవ్యం� త�� ���వ���, నవకలప్నల ���య్�న్ �ంద���
���స్న ప� ����న్ ఎ.ఎ�.� క�ప్�త్ం�. 6-10 తరగ�ల మధయ్
��య్�థ్ � ��స్, ��న్ల�, ఇంజ��ం�, ��స్ (�ట్�) �వన� అరథ్ం
���వ��� ప�క�� ��ం��త్�.
ఎ�ఎ� �ంద ఒ�క్ �క్�� �ం�–ఇ� –ఎ�� �ంద ఎఐఎం �. 20
లకష్� సమ���త్ం�.
ఇం�� ఏక�తత్ం� అవసరమ�య్ �థ్పన వయ్యం �ంద �. 10
లకష్�, �రవ్హణ వయ్యం �సం �. 10 లకష్� ��న గ�షఠ్ ం�
ఐ�ళల్�� అం��త్�.
�� వర� �శ�య్పత్ం� 660 � �� ��ల్�ల్ 5,100 అట� �ంక�ం�
��స్ �థ్�ం� 20 లకష్ల మం� ��య్�థ్ ల� ��వ�య్�.
2021 ��చ్ ��� 10,000 �ఠ�లల� ���వటం లకష్�ం�
��ట్ ��న్�.



అట� ఇ����ష� �ంట� (ఎఐ�)

అట� �ంక�ం� ���

10,000 ����

అట� ఇ�న్�ష� �ష�

అట� �� ఇం�� ��ం� (ఎ ఎ� ఐ�)








�

50
లకష్�

�ర� ఎ��దల� �లక�
ౖ న
అం��
� నవకల�నల�
���ల� �
� త��ంచటం ఎఐఎం
ప
� �న ల���
� ఒక�
అ�గ�, గృహ���ణ, ఇంధన, జల
����
� ప���రం ��
ఆ�ష�రణ� స�జం��
అ��వ�
� ల ���ల� ప
� ��తం
��
� �.
��ధ మం�
� త��ఖ�, �ంద
�
ప
� �త� ���ల �గ��మ�ం�
� ం 24 ర�ల స�ళ��
�త
ఆ�ష��ం��.
�� �ంద నవకల�నల� ఆ�
�ల�
� � ���ట
� �
ఆ�ష��ంచవల� ఉం�ం�.

ప��ధన� ���ం�, అ� ఒక� �ం�
ఒక�నన్ర ఏళల్� ఫ�తం ���

ఎఐఎం అం� ఏ��?
�శం� నవకలప్నల�, �య్�రదకష్త� �ం�ం��
��తవ్ం ���నన్ �రవ ఫ�తం అట� ఇ�న్�ష� �ష�
(ఎఐఎం). �� ఆ�� �ల��ప్న ఈ ఎఐఎం లకష్�ం- ఆ�థ్క
వయ్వసథ్�� ��ధ రం�ల� నవకలప్న� �తస్�ం��
�తత్ �రయ్���, ���� ��ం�ంచటం. ��ధ
�గ�వ్�ల� ఒక ��క క�ప్ం� పరసప్ర సహ����
అవ�శ�వవ్టం. �శం� నవకలప్నల వయ్వసథ్� పరయ్�కిష్ం��
ఒక ����ం� ��మ్��న్ సృ�ట్ ంచటం.
ఎఐఎం ��క ఆ�చన
�� ��� �� బహ�� ��� � జ��, � ���
అ�హ్�న

దర��త్���: ���,

����చ్

��నం: ఈ

ఎఐ��ఇ అ�బంధ ��వ�స్��, ����,
�శం� �స� �ం��కత� �ం�ం�ంచటం�
అ�భవం ఉనన్ ఐ�ఐ త�తర ��న్క� ��ల్�
��� �.

�ం�ల�
ఏ�ప్�� ��� పదధ్�� �� ��తవ్ రంగసంసథ్�,
మ���న్ సంసథ్ల మదద్�� ఏ�ప్� ��త్�. ఎఐఎం
�ం� గ�షఠ్ ం� �. 2.5 ��ల్ �ం� ఇ� ఎ��
� అం��ం�.

��ప్� �కష్ణ






(�పంచ �థ్� ��భ� �కష్ణ)

ఎఐఎం �ంద ఎ�ఎ�, �ట్రట్�స్, ఇ� �య్�ట�స్ � �ం�న ���
��య్�థ్ ల�
�రగ్దరశ్నం
�యగల
�య�ల�
����ం��వటం �సం �ప�ట్ న �య్�తమ్క�న �� ��మ్ణ
�రయ్�మం ఇ�.
అ�ం� ��స్ �� �ట్రట్�స్/ఇ� �య్�ట�స్ � ���� 1-2
గంట� ��చ్ంచగల��, �వత� భ�షయ్� ���య్ల�
�ం��, నవకలప్నల ఆ�చనల�, �య్�ర దకష్త�
�ం�ం�ం���� ����� �క�ం��.
ఈ �� � ఒక చ�ం� ఉం�, �ధన �సం ప��య���
బ�� శ�త్� ����య��� ప� ��త్�.

��ద��చ్�. ఆ త��త ��� �� �� � ��ఞ్�
��ం��. ��� న�ం� �� మ� అ�� �ం���
� అ�సం�� ��చ్�. ఇ� �వలం ��దం ��, ��తవ్
�రదృ�ట్ .
�ం�, �ష� ����, రం�ల�� నవకలప్న పథ�ల�
సమనవ్యం ��త్ ఒక చ�ం� ప��� సంసథ్� ఎఐఎం
ఏ�ప్� �లక�� ���త్ం�. నవకలప్న�, �య్�రదకష్త�
�� �� �థ్�ల� – హయయ్� �కండ� �క్�స్, ��స్,
ఇంజ��ం� త�తర ఉనన్త ��య్సంసథ్ల�, ఎ�ఎంఇ /
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అట� ఇ�న్�ష� �ష�

� న �రంతరం ���
“మ�� ప
� వర
ఉం�ం�. ప
� ��లం�� ���
తన� �� ��
� �ం�. నవకల�న
� ం�. వ�వస
ఆ��� ��తం � స ం��
�
��
� �
� వమ��ం�. ��
� వ వ�వస
��తం �లవం� ఉం�ం�. అం��
నవకల�న అ�� ప
� �స����,
ప
� ����� తప��స�. మనం
నవకల�నల ��వరణం సృ�
� ం��.”

- ��న మం� న�ం� ��

�రయ్�మ లకష్�ం. �ం� ��తవ్ మం�తవ్�ఖ�, ����
�� ������� అ�య్� ఎపప్�క�� స��తత్
ఉతప్�త్�, �తత్ ప��క్�� అం�ంచటం ఆతమ్�రభ్� �ర�
ఎఐఎం లకష్�ం
ఎ��-ఎఎ�ఐ� లకష్�ం. �రత అంత�కష్ ప��ధ�సంసథ్
�కష్�,Hkkjr
�నన్ తర�
ప��మ�/�
ట్ రట్�స్ ea
�సం
���ం�,
ఆ�గయ్, ��ంబసంకేష్మ,
ds ekuuh;
ç/kku
=h] ��య
Jh ujsUæ(ఇ�),
eksnరకష్ణ,
h vkSj��:l
ds ekuuh;
jk"Vªifr] Jh Oy
�థ్�� �నన్�య్�ర నవకలప్న, ప��ధన, అ�వృ�ధ్
గృహ,e&fljh;l
��మ్ణ, పటట్ ణ వయ్వ��ల
LVwMVsa మం�తవ్�ఖ�,
buksosVlZ ���
lkFk ,vkbZ
సంసథ్ ఒక� ఏ�ప్� �యటం, �శ ���క, ఆ�థ్క సంబం�ం�న ప��మ� ఈ �రయ్���న్ �ం��
అవస�ల� అ��ణం� �ఎ�ఐఆ� (���య, ����క న����. ఆ� రం�ల సమసయ్ల� ప��క్��
ప��ధ�మండ�), ఐ�ఎఆ� (�రత వయ్వ�య క���ం�� సహక��త్�. ఆతమ్�రభ్� �ర� ఎ��-ఎ
ప��ధ�మండ�), ఐ�ఎంఆ� (�రత �దయ్ ప��ధ� ఎ�ఐ� �రయ్�మం ��� �����చ్న �� ఇ� ఇం��,
pkj fnolh;
VdSEi సంసథ్
ds లlkFk
,vkbZ,�eట్ రట్�vkSఇం��,
j :l ఆతమ్
ds �fljh;l
s'kuy lsVa j u
మండ�)
వం� ��న cwప��ధ�
� �స�es
�]a ం��క
రభ్� �ర� ,tq
ల� dఅ��ణం�
నవకలప్నల�
�తం �యటం
ల ���
ఎంఎ�ఎంఇ
��నన్ం�ం�ం��
baVVsa rS;�న��త్
kj fd;k]
ftlds ఎఐఎం
vuql�రఘ్
kj�:lh
vkSj �రత
,Vh,y
Ldwyరం���
ksa Hkkjrh;
Nk= gj o"kZ
లకాష్య్�.
ఉపక��త్ం�.
ఎంఎ�ఎంఇ ప��మ�, ��ప్��, ఎ�.�.ఒ �థ్��
ఎఐఎం �తస్��త్ం�.

fy, pqus tk,¡xsA

ఆతమ్�రభ్� �ర� ఎ��-అట� �య్ ఇం��
��ం� (ఎఎ�ఐ�)

ప��ధన ఫ��ల�, నవకలప్నల� �రత ఎంఎ�ఎంఇ
ల��, �ట్రట్�స్ �� �తస్�ంచ��� 2020 ��ట్ంబ�
� �� ఆ�� సంసథ్ ఆతమ్�రభ్� �ర� ఎ��-అట� �య్
ఇం�� ��ం� � �రం�ం�ం�. �రత �ట్రట్�స్,
ఎంఎ�ఎంఇ ల� �� త�వ్�న్ �ంపటం ఈ ��య

ఎఐఎం-��య� ఇ�న్�ష� ��ట్వ�

�ర�, ర�య్ ��య్�థ్ ల మధయ్ నవకలప్నల సహ���న్
�తస్�ంచ��� �రత�శ� అట� ఇ�న్�ష� �ష�
(ఎఐఎం), ర�య్� �ం�న ��య� ఎ�య్�షన� �ం�ష�
మధయ్ 2018� ఒక అవ�హ� ఒపప్ందం ���ం�.
అపప్��ం� ఎఐఎం-��య� ఇ�న్�ష� ��ట్వ� ఏ�ప్�
�� నవకలప్న� సహ�ర �ర�� �తస్�ం��ం�

అట� క�య్�� ఇ�న్�ష� �ంట�: �శం� ��2, ��-3 నగ�ల� స� ఎ�ం� �వ�
అంద�, �� �కిష్కం� ��� అం��నన్ వ�గ్ల� జనస���న్ �ం�ం� ����
నవకలప్న�, ఆ�చన� ����త్ం�.
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2030 ��� �నూత�, ������హ �ర�

�రత���� 2030 ���
అత�ంతౖ ��ణ�వంత�
ౖ న,
��త��
ౖ న,
������హవంత�
ౖ న �శం�
���ల� �ంద
� ప
� �త�ం
ల��ం� ��
� �ం�. ఇం��సం
2021��� ��� 10,000
��ళ
� � అట� �ంక�ం�
��� ఏ��� ��ల� ల��ం
����ం��ం�. ఇప����
5,400 �ౖ �� ��ళ�� �� ల
� �ం�. ఒ�� ��
ఏ��� �ర
�సం �. 20 ల�ల వం�న
� ం�. ఈ�� 20
�ంద
� ం ఇ�
ల�ల�ౖ �� ����
� � ఈ ��
ల� ���ం���రం�� ��
�జ��� అంచ� �యవ��.
�� ��� ��� �ం�న�ర
� ఆ�చన�
ల�ల మం� �త
�ం�� �వట�, న��
త�� �యట� ��
జ��ం�.

ఎ�ఎ� క�య్�� �

అ� ��స్ �ంక�ం�

�ంక� ��ట్

�ంక�ం� �ర��

అట� �ంక�ం� ��స్, ��య� ఎ�య్�షన� �ం�ష� �
�ం�న �వ ���� �ం�� ����న్�.

2018: ఎఐఎం-��య� ఇ�న్�ష� ��ట్వ� � ప� మం�
ర�య్ ��య్�థ్ ����� �జర�య్�. �ర� � అ�ట్ బ�
� ��ల్ ���ట్ �ం� ఆ� ��� � ��� ��ల ��
జ��న �� �ం� � ఎం��న 10 మం� ఈ ��ట్వ� �
�రత ������ �జర�య్�. అంత�కష్ం, ��న్ల�,
ఆ�గయ్ం, ��య్�, వయ్వ�య �ం��క ప��ఞ్నం �
స�ళళ్� ప��క్�� క��� ఐ�� బృం�ల ప����
��� న�ం� ��, ర�య్ అధయ్కుష్� �ల్��� ���
���.
2019: ఏ� ��ల ప��ధన సంబంధ �రయ్�మం �సం
25 మం� ��య్�థ్ �, ఐ��� ఉ��య్�ల� ��న
�రత ���� బృందం ర�య్�� ��� ఉనన్ ��య�

అట� �ంక�ం� ��స్ �� �క్ళళ్ ��య్�థ్ � �కట్� �.ఆ�.
అం�దక్� జయం� సందరభ్ం� ��స్ ఉనన్ �క్ళళ్� ��ల్�.
దగగ్ర� ఎ�ఎ� �� �క్ళళ్�� �సం ఎ�ఎ� ��ల్ ��ల్
�ర���న్�. ఎ�.�.ఒ �, �థ్�క సం�� నవకలప్నల �ద
చ�చ్��క� �రవ్�ం��.
అట� �ంక�ం� ��స్ � ఉ��య్�ల �కష్ణ �� ���ం�.
ఎం�క ��న ఉ��య్�ల� ఈ �� ల ��ధ్ంతం ��ం�,
అ�య్��క �ం��క ప�క�ల ��ం� �కష్ణ ఇ�త్�. ఇపప్���
50,000 మం� �కష్ణ �ం��
ఇ� 1 �ం� 12 తరగ�ల ��య్�థ్ ల సృజ�తమ్కత, నవకలప్నల
పం�గ. ఈ �ం� ��ల �రయ్�మం� ��య్�థ్ � అ�క
���, �దరశ్న�, వ�క్ ���, �� ��న ���ల �సంగ
�రయ్���ల్ ��గ్�న్�.
ఒక సమసయ్� ��త్ం�, 2022 ��� స��తత్ �ర� �
సృ�ట్ ం�లనన్ ��య ఎ�ం�� అ��ణం� నవకలప్న�
ప��క్రం క��క్వటం �ద దృ�ట్ ���త్ం�. తమ �� �వ్�
తమ �ఠ�ల �జయం ��ం� ఇ�న్�ష� హ� � �ర���
��య్కత ����ం�� �శ�య్పత్ం� ఉనన్ అ�న్ అట�
�ంక�ం� �� �ఠ�లల� అవ�శం ఉం�.

�ంట� � ��ల్ం�. ��� ��స్ం�, �వ, జ�య్ ప��ధన,
�రంతర ��య్�, �� ��ల్షణ, ��ల్ , ����స్ �ద 2019
��ంబ� � �తత్ ఆ�షక్రణ� �ద�శ్ం��.

2020: �రత�శ� ఆతమ్ �రభ్� �ర�, ర�య్ �� ��
��ం� �ం� �ఫ్�త్� అం���చ్�ం� ఎఐఎం, ��య�
క�� �ఠ�లల ��య్�థ్ ల� �పంచ� �టట్ �ద�
“�ర�-ర�య్ ��వ్�కిష్క �వ నవకలప్న �రయ్�మం”
��ం�ం��. నవంబ� 7-21 మధయ్ జ��న �ం� ��ల
ఉమమ్� �రయ్�మం� 48 మం� ��య్�థ్ �, 16 మం�
��య్����, ���� ��గ్� ఎ��� ఉతప్�త్�,
��� ��స్ త�� �� ��� అనంతర �పంచ
స�ళళ్� జ���చ్�. 2019 ఎ�ఎ� �ర�� �� ��
150 జటల్ �ం� �ం� ఉతత్మ �రత ��య్�థ్ ల�, ఎ�ఎ�
ఇ� ��జ్ ల� ఎం�క ���.
�య్ ఇం�� స��� 25

��స్

�వ �ధ�స్ �తనయ్వంతం

�ౖ�� ��:
అ�వృ�� � న��ం� �త� ఆ�ష�రణ
సవ్యం సమృదధ్ం �వ��� �ర� వయ్వ�యం, �కష్మ్, �నన్, మధయ్ తర� ప��మల� స� ��ధ
రం�ల� ��స్ �వ్� అ�సం�నం ��త్ ���క స��తత్, ��నన్�న దృకప్��న్�త్ం�.

�

� రం��� �తత్ ఆ�షక్రణ �లకం. �రత�శం
తన సం��య పదధ్�ల �ం� ����ం�.
�శం ఆ�థ్కం� ఒక బల�న శ�త్� �ర��� నవకలప్నల�
�తస్�ం��స్న అవసర�ంద� ��త్త ��తవ్ం
��త్ం�ం�. అం�� �క్�ళ్, ���ల దశ�� ��య్�థ్ ల
ఆ�చ� ����న్ నవకలప్నల �శ� న��ం�� ���గ్
�య�న్�త్ం�. 2020 అ�ట్ బ� 16న ఐకయ్�జయ్స�� ��
ఆ�ర, వయ్వ�య సంసథ్ 75వ ��ష్�తస్వం సందరభ్ం� ���
ఒక �రయ్�మం� ��ల్��, �ణయ్�న �తత్�� �నయ్�
��ట్ క ��వ� �ం��య�న్�. అ�ం� ���దల�
��స్ �� �లక�� ��ం�ం�.
క��ల�ల్ ��ంచటం� �రత �స��తత్� ���గ్
మ�కం ��ల� 2014� ��� �����చ్న త��త
��స్ �� �రయ్�మం �రంభ�ం�. ��� ��సప్ందన�
���� �షన� ఇ� �ట్�య్� ఆ� ఇ�య్�ల� ఒక
స�వర�న �రయ్���న్ �దధ్ం ��ం�. �� �థ్� ���ల�
అ�సం�నం �వ��� అ�స�ం��స్న ��ల�, ��
ప��, ఆచరణ ��నం ��ం�ం�ం�. ఈ �మం� ��ల్
��వ�స్� ప���� అ�క క��లల� స��చన�
జ��ం�. ఈ �రయ్���� ��స్ �� అ� �� ��ట్�.
ఇపప్��� ��ల్ ��వ�స్�� �ం�న 10 ���� ఇం��
�గ�వ్�� �వ��� అం�క�ం��.
ఉనన్త �దయ్� �ధ�వన�ల �రత �ం� ఈ ఆ�చన
��ట్ ం�. ��ధయ్ం� ��న అ�క ��య్ ���ల�
సంబం�ం�న వంద�� ��య ప��ధ� సంసథ్� �ర� �
ఉ�న్�. అ�య్తత్మ �ం�తయ్ం ఉనన్ ��� మం� �స��తత్�
ఇం�� ఉ�న్�. ఈ ��య ప��ధ� సంసథ్ల� �-���
� �థ్�� �ధన� సంబం�ం� �మ��� �� ఉండ�
�� �థ్� ���ల� ఎ�ం� సంబంధ� ఉండ�.
���వంత�న �వ �ధ�స్� �తస్�ం�లనన్ ��య
లకాష్య్�� ��ప్� అం��త్, �స� �ం��క రం��న్ ఒక ���
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మ�ంత ��ట్కర �ర�య �జనం

ఆ�ర, వయ్వ�య సంసథ్ 75వ ��ష్క
��కల సందరభ్ం� ��� న�ం� ��
ఆ�ర ��ట్ కత� నవకలప్నల� అ�క
��నయ్��చ్�. �రత�శం� వ�,
��మ స� ��ధ పంటల� సంబం�ం�
17 �తత్ వంగ�� ��ల� అం����
ఉం���న్మ�న్�. ��రణం� ��
వంగ�ల� �ష��ర ��వ� ��
త�క్వ� ఉం�య�, ఈ ���న వంగ�ల
�పకలప్న� అ�ం� ��� �ల�ం�
అ�క �ష�� ఉం�� ��ర� ��ప్�.
అ�ం� వంగ�ల �పకలప్న� ��న్�ళ్�
�ర� � ��ష కృ� జ��ంద�న్�.
�ంసకృ�త్�, ఇ��, �ం� �ం�
��ట్ కర�న ప��థ్�నన్ �తత్ పంటల�
�శం� �తస్��త్�న్మ� ��ప్�. ��
తృణ ��య్�న ���, �నన్�, సజజ్�,
��� వం� పంటల ఉతప్�త్ ���ంద�, �జ�
�� తమ ఆ�రం� ��� ���త్�న్ర�
��త్ ���. 2023 � తృణ��య్ల
సంవతస్రం� �క�ం�ల� �� �రత
�శం ����ం�ంద�న్�.
అవ�శం� ఎం��వ��� ఈ �రయ్���న్
�రం�ం��.

ప��ధన ��ఖయ్త ఏం�

వయ్వ�య ప��ధ�రంగం� ��న అ�క
నవకలప్న�, �య�న్� �పంచ �య్పత్ం��,
మ� �ఖయ్ం� �రత�శం �� హ�త �పల్���
�����. ��వలన ��ల్� మం� ఆక� ��ల
��న పడ�ం� ��డటం��� అ�కమం�
�ద�కం �ం� బయటపడటం �ధయ్�ం�. ��
ఆక�� ��త్� జ�ం� ��ట్ ��ర ���న్

ఆతమ్ �రభ్� �ర� �సం ��స్-స�జం–��

ఆతమ్ �రభ్� �ర� లకష్� �ధన �సం ప��క్రం �శ� ��స్ అం�
��న్ల� త�న �� ��ం��స్ ఉం�. �ం� �థ్�� ప��క్��
కనబడ� సమసయ్� ��త్ం� ��ం� ��� ప��క్రం క��క్��.
���న, �ణయ్�న ����న్వవ్��� �థ్�క సంసథ్ల�, �వల�
�తస్�ం��. ఇపప్��� ����క��న ��� ���వటం
�వ్� ఆతమ్ �రభ్� �ర� �ధన �సం ��స్-స�జం-��
ఆ�షక్�ం��. �ం��క ప��ఞ్నం, ��ఞ్నం, ��ణయ్ం, వన��
సమరథ్ం� సమనవ్యం ���ం� ఈ �రయ్�మం ఆతమ్ �రభ్�
�ర� � �ల సత్ం��న ���క ��క వస�ల�, �ం��క
ప��ఞ్నం� న�� వయ్వసథ్� ప�షట్ ప��త్ం�.

వయ్వ�య, అ�బంధ
రంగం

���క
��కస����

ఎం�ఎంఇ, ఆ�థ్క
రంగం

��ధ రం�ల
అ�సం��త అం��

ఆతమ్ �రభ్� �ర� �సం ��స్ - స�జం – �� లకాష్య్�
 ఎ�.�.ఒ �, ��ఒ ల, �థ్�క సం�ల �స� �ం��క �మరథ్�ం
�ంచటం
 ���కం� అవసర�న ప��ధన, అ�వృ�ధ్ �వ్� నవకలప్నల�
��రం ��ట్ , ఎ�.�.ఒ ల �స� �ం��కత �ం� �దద్ ఎ�త్న అంద��
అవసర�న ��న్ల�ల� అం�ంచగ��� �� సంసథ్ల� అవ�హన
క�ప్ంచటం.
 �తత్ ఆ�చనల�, �గ�వ్�ల� ��త్ం�, �థ్�క �ం��క ప��ఞ్�ల
�శ� సమరథ్వంతం� అం����� ��చ్� ’��’ �రయ్���
��ం�ంచటం
 కేష్� �థ్� నవకలప్న �ం�� ����ద్ ��ణ �ం��ల్ ���క,
ఆ�థ్క ��గ�� ఆచరణ �గయ్�న �య్�ర న��� త��
�యటం
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��స్

�వ �ధ�స్ �తనయ్వంతం

�ల�ం�లనన్ అంత�జ్�య ఎం�ం� ఇం� ��రం��
ఉం���ం�.
��ట్ ��ర �పం ��� 200 �టల్ మం��
�ం���ం�. �లల్�ల్ 45% మర�ల� �� �రణ�ం�.
ఐకయ్�జయ్ స�� ��థ్ర అ�వృ�ధ్ లకాష్య్ల� �� ఈ
అంశం ఉం�. �లల్�, గ�భ్��, ��ంత� �ష��రం
���వటం ���పడ��� �రత�శం �ష� అ���
� �రం�ం�ం�.

��ల��ల్ ��� సవ్�� ఇం�వ�
ఆ�వ్�ంచం�

��ప్ ఎ� �ద�ం�

�రత�శం� �ష��ర �పం �ద జ�� ���
��నం� �నన్ వయ�� గరభ్ం �లచ్టం, ����
అం���� �క�వటం, అప���త అ�� స��ళ్�
త�ర�య్�. �ట�న్� మధయ్ ��� న�ం� ��
�జ�� �ఖయ్మం�� తన అ�భ��న్ ��ం� 2014
�ం� �శం� �ష��ర �పం �ద �దధ్ం �క�ం��.
��తవ్ం �దధ్��ప�కన ప�� �ప�ట్ ం�. 11 �టల్
మ���డల్ ��మ్ణం, ��ట్ ����� ��నయ్�వవ్టం,
అంద�� ���ల �వ్� ��, ���� ��ట� ��క్�
ఇవవ్టం �ద���ట్ ం�. ఇ�� ��రకం వంగ�ల �ద
�� దృ�ట్ ��ట్ ం�. �షక ��వ�నన్ వంగ�ల� �నయ్ం
�షక ��వ� �ం�ం�. 2014 � �ం� ��ల� ఈ
�ధ�న �తత్�� �వలం ఒక రకం ��� అం�����
�� ఇ�� 70 ర�ల �షక��వ�నన్ వంగ��
అం���� ఉ�న్�.

��� �సంగం�� ��య్ం��










అ�క సంవతస్��� ఆ�ర, వయ్వ�య సంసథ్ �ర�
స� �పంచ�య్పత్ం� వయ్వ�య ఉతప్�త్� �ంచటం��,
ఆక�� �ర�లటం��, �ష�� �ంచటం��
�లక�� ��ం�ం�.
ఆ�ర, వయ్వ�య సంసథ్ �� �పంచ ఆ�ర �రయ్�మం
ఈ ఏ�� ��� బ�మ� అం��వటం �� ఒక ��న
�జయం. �పంచ ఆ�ర �రయ్�మం �రం�ం�న��
ఆ�ర, వయ్వ�య సంసథ్ ��కట్� జనర� � ప���ం�
�కట్� �న� రంజ� �� అ� �షయం మనంద�� ���.
�ర� అంత�జ్�య �� ��తస్వం ��ం�ల�
����ం�న�� ఎంత��� ��ట్ బ� అవసరం ��
�ధం� అ�న్ ��ల �జల సం�రణ్ కేష్మం ���ం�.
గత��ద్ �లల క�� సంకోష్భం� �ర� ��� 80 �టల్
మం� �దల� ఉ�త �ష� అంద��ం�.
2014 వర� ఆ�రభ�త చటట్ ం �వలం 11 ���ల�
��� అమ�� ఉండ� 2014 త��త �శ�య్పత్ం�
సమరథ్ం� అం����� వ�చ్ం�.
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ర� � ఎ�క్వ ధర ప�� �గంధ ��య్ల�
ఇం�వ ఒక�. ఏ� �రత�శం ��� 10
�టల్ �ల�ల్ ��చ్ం� 1200 ట�న్ల �� ఇం�వ�
ఆషఘ్ ��త్�, ఇ��, ఉ�బ్��త్� �ం� ��మ�
���ం�ం�. �� ఇ�� �లం�� � �ఎ�ఐఆ�
� �ం�న ఇ� �ట్�య్� ఆ� ��లయ� బ����స్
��న్ల� �� ��గ�ల కృ�� వయ్వ�య ���ల�
చ��తమ్క ��ప్ ���ం�. ��చ� ��� ��
���ల ��� �య�� ��� ఇం�వ ��
�ప�ట్ �తల ఎ�� �ం� �ట ఉనన్ వృ� ���న్
�డకం�� ��చ్�. �ఎ�ఐఆ� – ఐ.��.�.� ఇం�వ
�తత్�� ��ప్ం� �� వయ్వ�య �ం��క ప��ఞ్��న్
అ�వృ�ధ్ ���. ���� ప�క�� అం����
�క�వటం సమసయ్� ఉం�.
�ర�- ఆ�ర, వయ్వ�య సంసథ్

ఆక�� �ర�� �ష��ర �థ్��, ఆ�ర భ�త�
���పర� కృ�� �ం�ం� ఐకయ్�జయ్స�� ��
ఎ�ఎఒ 1945 అ�ట్ బ� � ఏ�ప్�ం�. ��� �ర�
� ��య్క అ�బంధం ఉం�. �రత ��య్��� �న�
రంజ� �� 1956 నవంబ�-1967 ��ంబ� మధయ్ ��
��కట్� జనర� � ఉ�న్�. 2020 అ�ట్ బ� 16న ఎ�ఎఒ
75 ఏళల్ ��కల� �గం� ��� ఆయన �మ్రక ��ం
��దల �� 130 �టల్ �ర�యల� ఎ�ఎఒ ఇ�చ్న
���ఫ్�త్� �ర�ం��.

�.�.�మ�

వయ్�త్తవ్ం

�ం�, ధవ్� అం��ల్

అ��రణ ���

�ర�య �స� ��ఞ్న రంగ చ��� 1930 సంవతస్��� ��య్కత �ం�.
��క�స�ం� ��ష ��భ ��నం���� ��� చ���� �ద���� ఆ
సంవతస్రం �ర�య �స��తత్ �.�.�మ� � ���ట్తమ్క ��� బ�మ� ద�క్ం�.

�

జ న నం: న వంబ � 7, 1888, మ ర ణం: న వంబ � 21, 1970

���ప�ల్�� ��నయ్ ��ంబం� �.�.
�మ� జ�మ్ం��. అతయ్ంత ���వం��న
�మ� 11 సంవతస్�ల వయ�స్ వ�చ్స��
���య్�ష� ��త్ ���. 16 సంవతస్�ల వయ�స్
�క�ం� ��క�స�ం� పటట్ భ�లవవ్డ� ��ం�
సవ్రణ్ పతక ��త� ����.
���� �ండ�� �ం� �కేష్పం (��కష్� ఆ� ��)
అ� అంశం� �మ� ��న �స� ��ఞ్న ప�ం ���
���� �ం�న ‘��స�క� �య్గ��’ � 1906�
�రదర�కం� �ం� ర�యన స��ళన
న��
�ం�
�ం�
�ంజం
���ం�న��� �ం��ంజం�� ఒక �న�
�గం పక�� �ౖ����ం�. ఇ� �ౖ���న
ఈ �న� �గ�ౖన �ం� తరంగ�ర
ౖ �ం...
�ర�� �ం� తరంగ �ౖర�ం�� ��ం�
�� తరంగ�ౖర�ం క�� �ం�ం�. ��� �మ�
��వం అం��.

���త�ం�. ఆ త�వ్త ఆయన ��ల తల తనయ్త
(స�ఫ్� �నష్�) అ� అంశం� ��న �స� ��ఞ్నప�ం
�� ��ఖ �స��తత్ ��� ఆక�ట్ �ం�. �మ�
��భ� �శం��త్ ఆయన ‘‘��స�’’ అ� �లవడం
జ��ం�.
ఇం�య� ���స్ స�వ్� � సంబం�ం�న ప�కష్�ల్
�థమ�థ్నం� ���న �మ� 1907� అ��ట్ం�
అ�ం�ం� జనర� ఉ�య్గం� ���. ఆ �ధం�
��� � ��ప్ �వడం, �శం� ప��ధన�
సంబం�ం�న స���� అర�ర� �ండడం�
�మ� అసంతృ�త్� �ం���. సమయం ���� ��
ఇం�య� అ���ష� ఆ� క�ట్�ష� ఆ� ��స్ సంసథ్�

ప��ధన� ����. ఆయన 1917� తన ఉ�య్���
���� �� కలక�త్ �శవ్��య్లయ ఆ��య్��
�తన �ధయ్త� �ప�ట్�.
1921� ఇం�ల్ం�� జ��న �స���ఞ్న
స����� �జర�య్��� �.�. �మ�
�పంచ�య్పత్ం� �� ��య్�� సం��ం���న్�.
అకక్డ �ం� ��� వ�త్నన్ సమయం� ఆయన తన
�ద� అ�భ్త ఆ�షక్రణ ���. స�� ��
�� రం�� �ండ���గల �ర��న్ ఆయన తన
ఆ�షక్రణ� �వ�ం��. అంత��ం� �స��తత్
�� ����ం�న �వరణ� �మ� ఆ�షక్రణ పకక్న
��ట్ �ం�. �.�.�మ� � 1930� ��� బ�మ�
ద�క్ం�. ఆయన ��� ��దధ్�న �మ� ఎ��ట్ (�మ�
ఫ�తం) �రణం�� ఆయన� ఈ ��య్త బ�మ�
ల�ం�ం�. ���, ����, ఘ�ల �ం��ష� �
��ల్షణ �య����� �మ� ఎ��ట్ �హదం ��ం�.
1998� అ��� ర�య�ల సంసథ్ �మ� ఎ��ట్ �
�షన� ��ట్�� ��క� �య్ం� ��క్ � ��త్ం�ం�.
చం�� �ద ప��ధన� ��న చం���-1 �ష�..
���ల్ ఉప�తలం �ద ���డ� క��క్వడం మన�
���ం�. ఇం�� ��న �� ��ం�న అంశం
�మ� �క్ట�ం�.
సం�త ధవ్�ల� సంబం�ం�న ��క�స�
అం�ల� �మ� ��ష�న ప��ధన� ���.
���న �దయ్ం���, ప� సం�త ��య్ల ధవ్�
సంబం�త అం�ల� ఆయన అధయ్యనం ���.
ఆయన� 1954� ���ట్తమ్క �రతరతన్ �ర�క్��న్
��నం ���. 1928, ��వ� 28� �మ� ఎ��ట్
� క��నడం జ��ం�. �బ�ట్ ఆ సంద�భ్�న్
�రసక్�ం��� మన �శం� �� ఏ�� ��య �స�
��ఞ్న ��తస్��న్ �రవ్�ంచడం జ���ం�.

��� బ�మ�
ప
� క�ం�న��
అ� ���� �
సహచ�� ��ం�న
�జయం� ��ం��.
�ం� ��
� � ��ల
��� ఆ బ�మ��
అం��ం�న���
ప
� �భ� త�న
�రవం ద��న�
� �
��ం��. ��
ఎ���� �����
క���. అ�� ఆ
సమయం� న�� ��
సం��ం�����.

- �.�. �మ�.
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�జ�� � �ఎం

��య ఐకయ్� ��తస్వం

నూతన �రత ���ణ మంత�ం
ప��త� అ��రం త��వ, �లన� ���న�ం ఎ��వ
�రత�శ ఐక� �ధన� స��� ప�� �ఖ��ౖన �� ��ం��. అం�� ఆయన� స�ౖక� �రత
�ధ��� అంద� ����ం��. 2014 �ం� �� ఏ�� ఆయన జయం� ��ౖన అ�� బ� 31� ��య
ఐక�� ��త�వం� జ���ం���ం.

స

�ద్ � వలల్� �� ప�� �రత�శ �ం మం��
��� ��త్ం� �ంద��. ఆయన స�కయ్ �రత
�ధ��� అంద� �� �శంస� �ం��.
స�ద్ � ప�� 145వ జయం� సందరభ్ం� ��ల్�� ���
న�ం� �� ఒక మం�ప�శం ���. గవ�న్�స్ ఇం��
@ 100 �� �ద ఈ మం�ం త�ర�ంద� ఆయన అ�న్�.
�రత���� �వ్తంతయ్�ం వ�చ్ వం�ళల్�య్ సందరభ్ం�
త�క్వ ��తవ్ యం�ంగం� అతయ్�క �లన ��ం�ల��
ఆ మం� ఉ�ద్శయ్ం.
�రత�శ ��� స�వ్� ��ం� �కష్ణ �ం��నన్���
ఉ�ద్�ం� ఈ ఏ�� అ�ట్ బ� 31న ��ల్�న ��� �శ �జల�
�వలం�ం� �షయం� స�ద్ � ప�� ��న ��వ్కత�
అ�స�ం�ల� �కష్ణ �ం��నన్��� ���. �� ���
స�వ్ం� � సంబం�ం� ఇ� అ�య్తత్మ�న �� అ� ఆయన
అ�న్�.
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��� �సంగం �ం� �ఖయ్�న అం��
 ‘ఏ� �ర� ��ఠ్ �ర�’ �ధన��� �రత�శం ��ణం
��త్ం�. ఆతమ్�రభ్� �ర�, న�న �ర� �సం �రత�శం కృ�
��త్ం�.
 �నవ వన�ల �కష్ణ� సంబం�ం� గ��కం� �నన్ం�
ఆ��క ���ల �వ్� �కష్ణ ఇ�చ్ ��నం� ��య్కం�
��ల్��.
 ఉనన్త �థ్� �ం� �ంద� ఆ��� ఇ�చ్ ��నం �వ్�
��తవ్ �రవ్హణ �ండద� ��� అ�న్�. ఏ �జల��
సంకేష్మ పథ�ల� త�� ��త్�న్� ��� క����
�వడం �� �ఖయ్ం. ���వ్�న్ �ం�� న���త్నన్
అస�న రథ�ర�� �జ�.
 స�నతవ్ం, అవ��� క��న �రత���న్ ��మ్ంచ���,
బల�న, సమరథ్వంత�న �శ ��మ్ణం �సం �శం�� 130
�టల్ మం� క��క�ట్ � ప� ��త్�న్�.
 సవ్యం సమృ�ధ్ ��ం�న �శం ��� �గ� ���త్ం�.
అం���, భ�త� క���ం�ం�. రకష్ణ రంగం� స�
ప� రం��ల్ సవ్యంసమృ�ధ్ ��ంచ����� �రత�శం
�ంద�� ��త్ం�.
 �రత�శం ఐకమతయ్ం� �ండడం �ంత మం�� కంటకం�
��ం�. �� �రత�శ ���య్�న్ బల�నం �య���
��త్�న్�. అ�ం� �షట్ శ�త్ల �షయం� మనం ��తత్�
�ం��.

�రత�శ స�హ�ద్ �ల్ మనం వంద�� ���టరల్ �ర
రహ��ల�, డజనల్ ��ద్ వం�నల�, �రం�ల� ��మ్�త్�న్ం.
�శ �రవ్�మ�వ్�న్, ఐకమ�య్�న్ ����వ��� �శం
సరవ్�దధ్ం� �ం�.
 ఇ�� క�మ్� �తన అ�వృ�ధ్ �శ� అ��� ��త్ం�. తన
అ�వృ�ధ్� అడడ్ం� �నన్��� �ల�ం��� క�మ్� అ�వృ�ధ్
���త్ం�. ఐకమతయ్ం �షయం� �రత�శం �తన ��ల�
ఆ�షక్��త్ం�.
 �నవ�వ్�� సంబం�ం� �ం�, ��తృ�వ్�, పరసప్ర
�రవం అ�� అస�న అం��. ఉ��దం త�వ్� క��

అ�ంస అ� ���ం� సంకేష్��న్ ��ంచడం �ధయ్ం ��.

��వ్� ��� �రత�శం ఎనన్�� మ����. ఈ ���
సంబం�ం� ��వ�న �కటన�న్ �శం ఎపప్�� మ����.
��� సంబం�ం� ����శం �రల్�ం�� ��న �కటన�
�సత్��న్ �ట� ��త్�న్�. ��� ��యక�, �వ్రథ్ం �స�
����హశ�త్ల� అ��ణం� ప� �యడంవలల్ �� �శ
��జ�ల �సం ��, ��ట్ ��జ�ల �సం కృ� �య��.

ఏక� ��హం ��ట్ �తన అ�వృ�ధ్ �రయ్���
ఆ�గయ్వనం: 380 ��ల� సంబం�ం�న 5 లకష్ల �కక్ల�
17 ఎక�ల సథ్లం� �టడం జ��ం�
ఆ�గయ్ ���: ఇం�� �ం��� �� �� �ంట� �� �ద
సం��య ���స్ �కరయ్ ఏ�ప్�. �� �వ్� ఆ��వ్ద, �దద్,
�గ, పంచకరమ్ �దయ్ ��తస్ల� అం��త్�న్�.
ఏ� � ��: �శ�య్పత్ం� �నన్ ��నన్�న ��వృ�త్ల
క�కృ�త్ల�, సం��య వ�త్�ల� ఇకక్డ �ద�శ్ంచడం
జ���ం�. ఇ� 35 �ల చదర� అ���ల్ ��మ్ం��.
��న్�ల �షణ �సం ��క్: ��న్�ల �సం
�పంచం�� �టట్ �ద���� �ం��కత ఆ�రం� ప� ��
�షణ ��క్. ��న్ 35 �ల చదర� అ��ల సథ్లం� ��మ్ం��.
జం�� స�� : ఉనన్త�థ్� ���క� ��క్. ఇ� 375
ఎక��ల్ �సత్�ం� �ం�. 29 �ం� 180 �టరల్ �థ్��ల్ ఎ�త్
ప�ల్ల� క�� �ం�.ఇం�� 1,100 పకిష్, జం� ���
��స�ం��న్�. ఐ� లకష్ల �కక్ల� �లయం.
ఐకయ్� ���ల �ట: 3.61 ఎక��ల్ �సత్�ం�న ��య్క�న
�� ��క్ . ప� ఆకరష్�య�న ��మ్��, ఆ���, దృశయ్పర�న
���� ఇం�� ��న్�.
�కట్� ��డ్�: 17 ��ల �ం� ��చ్న ��య అంత�జ్ �య
�కక్ ��� 450 �� ఇం�� ��న్�. ఆకరష్�యం�
��మ్ం�న బృహతత్ర �� �� ��మ్ణ��. ఇం�� 6 లకష్ల
�కక్� ��న్�. ��� 1.9 లకష్� �కట్� (���) �కక్�.
ఇ� 25 ఎక��ల్ �సత్�ం� �ం�.
�-�ల్� స�వ్�: అహమమ్��� �� సబరమ్� న� �ర�ం��న్
������ ఏక� ����న్ క��� ఈ �వ� అం��త్�న్�.
� �ల్�స్ అ�� అ� స��ం��, ఇ� �ల �ద �ం�ం��� ప�
��త్�. �� �ద �ం� ��� �యడం �ల�గం �� �ట ���
�య్ం� �యడం జ���ం�.

నేషనల్ ఇంటిగేషన్ డే సందరభ్ంగా
పర్ధాన మంతి పూరిత్ పర్సంగం
వినడానికి ఈ కుయ్ ఆర్ కోడ్ సాక్న్
చేయండి

పర్ధాన మంతి ఐఎఎస్
అధికారులతో జరిపిన సంభాషణ
వినడానికి ఈ కుయ్ ఆర్ కోడ్ సాక్న్
చేయండి

బృహత�ర స�ళ� ��� క
స��శం 2020

పర్ధాన మంతి పూరిత్
పర్సంగం వినడానికి ఈ కుయ్
ఆర్ కోడ్ సాక్న్ చేయండి.

��ఞ్న �స�ం, ఆ�షక్రణ అ�� �నవ��తం�� అ�న్
అం�ల� త���. ఈ ���-19 మహ�మ్� సమయం�
ఇ� మ�ంత ��నయ్త� సంత�ం���న్�. బృహతత్ర
స��ల్ 2020 స��శం� ��ల్�న ��� � న�ం�
��.. ��ఞ్న �స�ం, ఆ�షక్రణ రం��ల్ ��ట్ బ�ల��
మన భ�షయ్�త్� ��మ్�త్య� సప్షట్ ం ���. �సత్వం�
ఈ స��శం ��క�పం� మన �శం� �రవ్�ం��స్
�ం�. అ�� క�� మహ�మ్� �రణం� ��న్ వ�చ్వ��
�రవ్�ం��. ఈ సందరభ్ం� ��ల్�న ��� వ�చ్వ�
స��శమ�� �ం��కరంగ �పప్ద��న్ ��య��త్ంద�...
మహ�మ్� �� మన�న్ �డ�టట్ �క��ంద� అ�న్�.
��య్� ��ర� ఈ �రయ్�మం �రవ్�ంచడం జ��ంద�,
ఇ� మన శ�త్��త్ల�, ��తన్ ఆ�చనల� �దరశ్నమ�
ఆయన అ�న్�.
బహృహతత్ర స�ళల్ ��ష్క స��శం 2020 అం�
ఏం�?
ఈ ��ష్క స��శం అ�ట్ బ� 19, 21 ��ల మధయ్న
�రవ్�ం��. ఇం�� �పంచ�య్పత్ం� నల� ��ల�
�ం�న 1, 600 మం� ��న ��ణ్త�, �స� �ం��క
సల���� ��గ్�న్�. �పంచం ఎ��క్ం�నన్
ఆ�గయ్ సమసయ్ల� ప�షక్�ం��వడం�సం దృఢ�న
�గ�వ్�య్� అవసరమ� అ�న్�. ��� -19 �పథయ్ం�
��� ��నయ్త ఇ�త్, �పం��� స�యం� ���త్నన్
ఇం�� అ� అంశం �� ఈ స��శం ��య్క దృ�ట్ ��ట్ ం�.
�య్ ఇం�� స��� 31

హ�త ఇంధనం

అంత�జ్�య ��� అలయ�స్

�ర శ�త్

చ�త�
�న�వృతం

��జ ఇంధ�ల �ద అతయ్�కం� ఆ�రపడడంవలల్ �న�ల ఏ�క ��స�న
�� ��దం� ప�ం�. �ం� అందర� మ��� ��య్���
��త్�న్ం. ��� సంబం�ం� ��య్� �ద�, అ�య్నన్త�న శ�త్ వన�.
��త్తం �పంచ�య్పత్ం� హ�త ఇంధ���, �� �నః ���గ ఇంధ���
��నయ్త ఏరప్��ం�. త�క్వ వయ్యం� �� ���గ ఇంధనశ�త్�
�ంద����� �పంచ��� త�న ప��ధన�, ఆ�షక్రణ� ���.
అ� మ�ంత నమమ్క�న���, అం���� �ం� �డల్� అ�సం�నం
�యదగగ్�� �ం��.

��తన �లం �ం� �రత�శం� �కృ�� �తృ��త్�
��ం� ఆ���త్�న్ం. �న�� �కృ�� �గమ�
అ���న్ం. �న�� �కృ�కం� �పప్ద� ఏ��
అ����. �కృ�పటల్ �ర��ల దృకప్థం ఈ అధరవ్�ద
�కత్ం� �డవ�చ్. ‘‘�� ��ః ��హం పృ�వ్��’’
అ� అధరవ్�దం ���ం�. అం� ఈ ధర� మన �త, మనం
�� ��లం అ�� ఈ �కత్ ��ంశం.
�ర�య సం��యం� అ�న్ శ�త్వన�ల� �లం
�రయ్భగ���. �ర ��య్� అ�� ��య్� రంగం�
ఈ �పం��� సవ్యంసమృ�ధ్� క���త్ం�. అం���
అ� ప�య్వరణ �త�ం�. �ం� ఇ�� �పంచమం�
�రయ్శ�త్�� ��త్ం�. ఈ �శ� �రత�శం, ��స్ క��
అ��� �� 2015� అంత�జ్�య �ర ��క� (ఐఎ� ఏ)
�రం�ంచడం జ��ం�. ఈ కృ� �రణం� �రశ�త్� అ�
త�క్వ ధర�, నమమ్కం��, ����� ఉతప్�త్ ����
��న్ �డల్� అ�సం��ంచవ�చ్.

ఆ సందరభ్ం� ��ల్�న ��� న�ం� �� �పంచ ���
తమ తమ ���ల్ సం��యక ఇంధ��న్ ఉతప్�త్ ���వచచ్�,
అం� �� �న� ���గ ఇంధన శ�త్� సంబం�ం� �తన
వన�ల� అ�వృ�ధ్ ����ల� అ�న్�. ఇ� �పంచ
�జల �ధయ్త. అందర� క�� స�న ఉమమ్� భ�షయ్�త్ క��
�ం�లం� ఈ �ధయ్త �ఖయ్మ�, మన ఆ�షక్రణ� అ��
�జల� ఉప�గప�� �ం�ల�, అ� ��క్� ��స్హ�ల
�సం, ��పర�న ఆ�త్�� �ండ�డద� 2015� ���
అ�న్�. �పంచ�య్పత్ం� ఉతప్�త్ అ��నన్ ��య్�త్� 2.8
�తం ��య్�... �రశ�త్�ం� వ�త్ం�. ఇ� �ధ�న ���
�న��� 2030 ��� ��య్�త్� సంబం�ం� ఇ� �ఖయ్�న
వన�� ���ం�.
ఐఎ�ఎ అధయ్కుష్��� మ��� ఎ�న్�న �రత�శం
�ం��� �� ఐఎ�ఎ అధయ్కష్త �రత���న్ వ�ం�ం�.
ఈ పద�� �ం� సంవతస్�� �ం�ం�. ఐఎ�ఎ సహ
అధయ్కుష్��� ��స్ �శం ��� ఎ�న్�ం�. అ�ట్ బ� 14న

�కృ� అ�� �నవ �� మ�గడ �సం �ద�, �కృ� ��� �నవ�� �ద� �� అ� �ష��న్ �ం ఎపప్��ం� న�మ్�
వ�చ్ం. �కృ� �క�� మనం ��. �కృ� అ�� మన మ�గడ� �హదం ��త్ం�. అం� తపప్ ��న్ మనం ����డ�. �కృ�
అ�� సమ�లయ్త� �ం� �పంచం సం�లనం� (�య్��స్) �ం�ం�.
- ��� న�ం� ��, నవంబ� 30, 2015, �� -21 ��� స��శం, ఇం�� ���య� � ��న �సంగం �ం�.
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ఐఎ�ఎ అం� ఏం�?
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వ�చ్వ� � జ��న స��శం� 53 సభయ్ ���, ఒపప్ందం
� సంతకం ��న స�య్�� �� అవ���నన్ ఐ� ���
��గ్�న్�.
40 ��ల� �ద�న ��థ్నం 68 ��ల� �సత్రణ..
మ��న్ ��ల� �సత్�ం� �శ� అ���
ఐఎ�ఎ �సంబం�ం�న �ద� స��శం 2018 అ�ట్ బ� �
జ��ం�. అం�� 40 సభయ్��� ��గ్�న్�. ఆ సందరభ్ం�
��ల్�న ��� న�ం� �� అంత�జ్ �య �ర ��క బ��తం
��ం� �వ�ం��. �ర శ�త్ అం��� అ�� ����న్
ఉషణ్ మండలం�� 100 , 125 ��ల� ��ం� �పంచ
��ల�న్�� ల�ధ్ ���చ్ల� అ�న్�. ��త్తం ఐఎ� ఏ � 68
సభయ్ ����న్�. మ� 20 ��� సభయ్తవ్ం ���వ���
�దధ్ం� ��న్�.
���తర ఇంధ��న్ం� 175 ���టల్ ��య్� శ�త్
2030 ��� �శం� ���తర ఇంధన వన�ల �వ్� 40 �తం
��య్�త్� ఉతప్�త్ ��ల� �రత�శం లకష్�ం� ��ట్ �ం�.
గత ���ళల్� �రత�శం తన � �నః ���గ ఇంధన శ�త్
�మ�థ్ ��న్ �ం�ంత� ��ం�. అం� 72 ���టల్ � �ం�ం�.
�శం� �ర ��య్�త్ �మరథ్�ం ��మ్� ��ల్ ���ం�. �శం�
ఉతప్�త్ అ��నన్ ��య్�త్� ��తర �నః ���గ శ�త్�ం�
వ�చ్ ��య్�త్ 20 �త�ం�. 2022 ��� 175 ���టల్ లకాష్య్�న్
���వ����� �రత�శం తవ్�తగ�న అ��� ��త్ం�.

��కం� ��న�� ��త్���, �కిష్కం��� �య్నస్�,
����న్ ఉషణ్ మండ��ల్�నన్ ���ల్ �ర శ�త్ వన��
సమృ�ధ్� �ం��. ఈ ��ల సభయ్తవ్ం� ఏరప్�ం� అంత�జ్�య
�ర ��క ( ఐఎ�ఐ). ��న్ 2015 నవంబ� 30న ��� న�ం�
�� �� ��స్ ��� �ం��� ��ం� క�� సం�కత్ం�
��స్ �జ�� ��� � �రం�ం��. ��వరణ ��ప్ల�
ఐకయ్�జయ్స�� �రవ్�ం�న �నఫ్��స్ ఆ� ��ట్� 21వ స��శ
�పథయ్ం� ��న్ �రం�ం��. 2016 నవంబ� 15న మ���
(���)� �రవ్�ం�న �� 22 స��శం� ఐఎ� ఏ �����ల
ఒపప్ందం�ద సంత�� �యడం జ��ం�.
�రశ్�కత ��య్చరణ, లకాష్య్�: ����న్, �య్నస్�
ఉషణ్ మండ��ల్ �సత్�ం�న ��� సమృ�ధ్� �రశ�త్ వన�� క��
��న్�. ఈ ���ల్ సహ�రం �ంచడం�సం ��త్�థ్�� ��క
ఏ�ప్� �యడం�సం ఐఎ� ఏ � ఏ�ప్� �యడం జ��ం�.
ఇ� ఐఎ� ఏ �రశ్�కత,��య్చరణ. ఐఎ� ఏ � సభయ్తవ్ం క��న
���ల్ �ర శ�త్ �����న్ �ంచడం�సం, ఈ �షయం� అ�
తమ ఉమమ్� లకాష్య్ల� ���వడం�సం �పంచ�య్పత్ం� ఈ
రంగం�� ����, ��య్�కిష్క, బ�ళ�కిష్క వయ్వసథ్�, ��ప్��
సంసథ్�, ప��మ� అంద� క�� స��త�న �వలం�ం�ల�
�రడం జ��ం�. అం� �� ఐఎ�ఎ ��� ఈ లకాష్య్�న్ �రడం
�సం అ� భ��న, �కరయ్వంత�న, అం��� ధరల� ,
��థ్ర�న, అంద�� �� �� �ధం� కృ� ��ల� �రణ్�ం��.
సభయ్��ల� ఒక ���ద� ����చ్ అ� అంత�జ్�య సంసథ్ల
�వ్� �యం ����� �డడం ఐఎ�ఎ ��. అం��� ���
రంగం�� సంసథ్ల� ��ల్� �� �వ్� ��ణ, ��ం�కరణ
���� అమల�య్� ���. అం� �� స��త�న ఆ�ధ్క
�యం, �వ్��, ��ణ �ం��ల్ �� �డల్ ఏ�ప్�, ��ల �ద
�ర��య్� ఉతప్�త్ ఏ�ప్�ల్ , �ర ��య్� �వ్� ప� �� �ం��కతల
త���సం కృ� ���.
ఐఎ�ఎ �రం�ం�న �రయ్���
 �ర శ�త్� సంబం�ం� ��ధ అం�ల� క��న ఆ� �రయ్���,
�ం� ���ట్ � త�� దశ� ఉ�న్�.
 ఐఎ�ఎ సభయ్���ల్ �రశ�త్ స���ల� ఏ�ప్� �యడం�సం
ఐ� ��య� �లరల్ ��ల� స�క�ంచడం జ��ం�. ఆ� ���ల్
��య్� ఏ�ప్�ల్ , �� ���� �క�య్�, ఉ�ప్దన� సంబం�ం�
అవస�ల�సం ఈ ��ల� �����త్�.

�తత్ం �ద 22 ���ల్ 2,70,000 ��� పం�ల� ��ం�
�నన్�ట్ ఐఎ� ఏ ��త్ం�ం�. 11 ���ల్ ��ల �ద ఒక ����
కం� ఎ�క్వ� ��య్� ఉతప్�త్, 9 ���ల్ 10 ���టల్ కం� ఎ�క్వ�
��� �� �డల్ �రవ్హణ అ�� సంబం�త �రయ్��ల �ంద
��న్�.

2030 ��� ఒక ��య� �లరల్ కం� ఎ�క్వ� ��ల�
స�క�ం�ల� ���క� త�� ���వడం జ��ం�.
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���� �రణ్��

�జల� మ�ంత ���రత

ఈ మధయ్� �ం� ���� ���నన్ �రణ్�ల �రణం� జ�మ్, క�మ్� � �థ్�క సవ్యం �ల�
సంసథ్ల ఏ�ప్ట�� �సత్వ �పం ��చ్ం�. �ం� ��తవ్ ఉ�య్�ల� �న� �కటన, ఆ��
��క్�ం� కం��ల �వ్� ఇథ�� �కరణ �రణ్యం �ద�న �� �రణం� ��క్� �� ��వ్��
���ం�. త�వ్� ఆ�ధ్కరంగం బ��త�ం�.

�రణ్యం: జ�మ్, క�మ్� పం����� చటట్ ం, 1989�
ఆ�దం. త�వ్� �డం�ల �థ్�క సవ్యం �ల�
సంసథ్ల ఏ�ప్�.
��జ��: ఈ �రణ్యం �రణం� జ�మ్, క�మ్� ��
��ణ �ం��ల్ �డం��ల్ ���వ్మయ్ం అమ�ల్�
వ�త్ం�. �శం�� ఇతర �ం��ల్��� ఇకక్� �ం���త
�ంతం� �జ� ������ల� ఎ�న్�ం��. జ�మ్,
క�మ్�ల్� �� �థ్��ల్� అం� పం���, �ల్�, ��ల్
�థ్��ల్ �ంద�త్ ఎ�న్క� జ����. 370 ఆ�ట్క�
ర�ద్ కం� �ం� జ�మ్, క�మ్� � ఈ �డం�ల వయ్వసథ్
�ం�� ��. �ం� జ�మ్, క�మ్� �జల� తమ �థ్�క
������ల� ఎ�న్�� అవ�శ�ం�� ��.
�రణ్యం: 30 లకష్ల మం�� �� ��తవ్ ఉ�య్�ల �సం
�. 3,737 �టల్ �న� ���దన� ఆ�దం.
��జ��: ��వ్�, ��ట్ �, రకష్ణ, రకష్ణ రంగం,
ఇ�ఎ�ఒ, ఇఎ�ఐ� �ద�న రం��ల్ ప� ��త్నన్ 16.97
లకష్ల మం� �� ���� ఉ�య్�ల� ఉ�ప్దకత ఆ��త
�న� (�.ఎ�.�). ఇ� �. 2, 791 ��ల్ . ఇక �.ఎ�.� �
సంబంధం ��ం� 13. 70 లకష్ల మం� �� ���� �ం�
ఉ�య్�ల� �న�. ఈ �తత్ం �. 946 ��ల్ . ఈ �రణ్యం
�రణం� ���వ్�� ���వ్�� అ�య్ ఆ�ధ్క వయ్యం
�. 3,737 ��ల్ . �� �వ్� �శం�� 30.67 లకష్ల మం�
ఉ�య్�ల� ��జనం ����ం�.
�రణ్యం: స��ర మ�� క�య్��ష� �ం��కతల
రంగం� ��వ్�కిష్క సహ�రం �సం జ�� � ���న
ఎంఒ�� ���� ఆ�దం.
��జ��: క�య్��షనల్ రంగం� ఇం���,
జ�� � మధయ్న ��వ్�కిష్క సహ�రం పరసప్ర అవ�హన
మ�ంత బ��తమ��ం�. ��య్క �య్�తమ్క �పంచ
�గ�వ్మయ్ �థ్� �రణం� �రత���� జ��
��న�న �గ�వ్� �వడంవలల్ ఇ� ��ల మధయ్న
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�రణ్యం: ��తవ్ రంగ చ�� ��క్� కం���
ఇథ�� �క�ంచ��� ��� ఉప�గప� వయ్వసథ్�
ఆ�దం
��జ��: ఈ �రణ్యం �రణం� �శం�� ���
���, ఇథ�� ఉతప్�త్��� ��జనం �ం���.
��� �ం� ఉతప్�త్ �� ఇథ�� �����సం �ట��
�. 62.65 ��ల్��
త్ . �-�� ����స్ల �ం� త��
�� ఇథ�� ధర� �టర� �. 57.61 � �రణ్�ం��.
�-�� ����స్ల� సంబం�ం� త�� �� ఇథ��
ధర� �ట�� �. 45.69 � �రణ్�ం��. 2014�
చ�� కం��ల� 38 �టల్ �టరల్� సరఫ� ���.
గత ఏ�� ఇ� 195 �టల్ �టరల్� ���ం�. ఇథ��
���గంవలల్ ����షయ్ం త�గ్�ం�. అం� ��
��� �రక�వయ్ం ఆ� అ��ం�, ��ల ఆ���
�� �����.
�య్�తమ్క ��య్చరణ ఏరప్��ం�. 5� �� వ�క్,
��క� భ�త, స� ��� ���, క�య్��ష� ప�క�ల�
సంబం�ం� ��ణల� ��న ��త్ం�, �� ��
�� �ం��కత� ఐ��ల ���గం, ఐ��ల �మరథ్�
��మ్ణం, �జల� రకష్ణ, �ప�త్ స�య చరయ్�, కృ�మ
�ధ�స్/�ల్� ���, �ప్క�� ���, �ప్క�� ��� �ం�,
బ�ళ ��కల �ద సహ�రం �ద�న రం��ల్ ఇ�
��ల మధయ్న సహ���� ఈ ఎంఒ� �హదం ��త్ం�.

�రణ్యం: �య్�ం� �షయం� జనప�ర సం�� ��ల� �బంధనల �న��ం�. ���� ఆ�దం.

��జ��: ఆ�ర ప��థ్ల �య్�ం� �షయం� వంద �తం, పంచ�ర �య్�ం�

�షయం� 20 �తం వర� తపప్�ం� జనప�ర సం�� ��ల� ��తవ్ం ���నన్ �రణ్యం
�రణం� �� ప��మ ల�ధ్ �ం��ం�. అం��� ఈ �రణ్యం �రణం� �� �య్�ల�
సంబం�ం�న 10 �తం ఇం�ం�స్ � �వ�స్ ఆకష్� �వ్� �ఇఎం �రట్� � �ంచవ�చ్. ��వలల్
�మ�మం� స�న ధర� ల��త్�. అం� �� ఈ �రణ్యంవలల్ జనప�ర ��ల� మ�ంత
ఆ�యం ల��త్ం�.

�రణ్యం: 2020-21 ఏ����� జ�మ్, క�మ్� �
ఆ��పండల్ స�కరణ� సంబం�ం�న ��క్� �కయ్
పథకం ���ం�

��జ��: గత �జ� � అమల�న �యమ
�బంధనల ��ర� ఈ �జ� �� అం� 2020-21 �జ�
�� ఈ పథకం �ంద ��తవ్ం 12 లకష్ల ��� ట�న్ల
ఆ�� పండల్� �క��త్ం�. జ�మ్, క�మ్� ఏ��స్ అ�న
��కట్�� ఆ� �ల్�ం�, జ�మ్, క�మ్� ఉ�య్న వన �ఖ
���ం� అం� ��క్�ం� ��ప్�ష� � క�� �ం�
��తవ్ �కరణ సంసథ్ �షన� అ�కలచ్ర� � ఆప���
��క్�ం� �డ�ష� ���� (���) ఈ ఆ�� పండల్
�కరణ ��త్ం�. ��ల �ం� ��� ���� ��త్�.
��ల� ��ల్ం� ��మ్� �� ���ల్� ��� జమ
��త్�. ఈ �రయ్�మం �సం ��� సంసథ్ �. 2,500
��ల్ ����ం���� ��తవ్ం �య్రం� ఇ�చ్ం�.
ఈ �రయ్�మం� వ�చ్ న�ట్ల� �ం�ం, �ం���త
�ంత�న జ�మ్, క�మ్� ��సగం పం��ం��.
�రణ్యం: �జ�వ్యరల్� సంబం�ం�న �న��సం,
�� బ����� సంబం�ం� ��లం�ం� �� ���ట్
�ం�, �� దశల� ఆ�దం.
��జ��: 2021 ఏ�� �ం� 2031 ��చ్ వర�
ఈ ���ట్ అమల��ం�. ��క�య్ వయ్యం �. 10,211
��ల్ . �శ�య్పత్ం� �నన్ �జ�వ్యరల్� ఎం�క ��న 736
�జ�వ్యరల్� సంబం�ం� భ�త, �రవ్హణ �మ�థ్��న్

���పరచ��� ఈ డ�బ్� ఖ�చ్ ��త్�. �శం�
5,334 �య్���న్�. 411 �య్�� ��మ్ణ దశ�
��న్�. అ���, ��ల త�వ్త �రత�శం�� అ�కం�
�జ�వ్య�ల్ ��న్�. ��య్� ఉతప్�త్��, �������
అం�ంచడం�� ఇ� �లక�� ���త్�న్�.
�రణ్యం:
ఆ�గయ్ం, మం�ల రంగం� ఇం��,
కం��� ��ల మధయ్న ���న అవ�హన ప���
(ఎంఒ�) ఆ�దం.
��జ��: ఈ ఎంఒ� �వ్� ఆ�గయ్ రంగం�
ఉమమ్� �రయ్��ల� �పటట్ డం��, �ం��కత� అ�వృ�ధ్
పర��వడం�� ఇ� ��ల� అవసరమ�య్ సహ����
��స్హం ల��త్ం�.
�రణ్యం:
ఇం��� �ం�న ఐ�ఎఐ, ప��
�య్���� �ం�న ��ఎ� మధయ్న ���న ఎంఒ��
ఆ�దం.
��జ��: �రత���� �ం�న ��ట్� అ�ం��స్
ఇ��ట్�య్� , ప�� �య్��� ���� �ం�న స�ట్��
��ట్�ం� అ�ం�ం�స్ సంసథ్ ... �ం� క�� ప� రం��ల్
సహక�ం��ం��. ��ప్�� గవ�న్�స్, �ం��క
ప��ధన మ�� సల�, �ణయ్� భ��, ���స్�
అ�ం�ం�, వృ�త్పర�న అ�వృ�ధ్ �న��ం����
ఇం� ఇతర పరసప్ర ��జన రం��ల్ ఇ����
సహక�ం��ం��. అ�ం��స్� సంబం�ం� ఇ�
���ల్ ఆ�దం �ం�న స����న్ �ం� ���
పం��ం��.

October 21

October 29

మం�మండ� �రణ్�� �న��� ఈ
�య్ ఆ� �� �క్� �యం�
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���ల దృకప్థం

���నన్ �ర�

����ల ��తం� నూతన ఉ�దయం

�బబ్� ఆ�ల� త�� ��న ���, అ��చ� ��� � ఒక ఉ��య్��� �ద���ట్న ��
�ం�లయం ��నన్ ఆ�చనల� పటట్ం క�ట్ ఉ�హరణ�.

ఇ� నగ� � �� �ం�లయం

అ

��చ� ��� �ష� ం, ���� పటట్ ��� �ం�న �రం� �� అ�
30 ఏళళ్ �వ� తన �ంత ఊ�� అ�భ్త�న �� �ం�లయం
ఒక� �థ్�ం��. ఆ� ఉ��య్���� ప���త్�న్�. తన
�ం��� �ం�న ��య్�థ్ � ��డ్ ప�కష్�ల్ ���త్నన్ ఫ��ల� �� ఆ�
ఆం�ళన �ం���. �� ఫ�త� ఈ �� �ం�లయం ��ట్లనన్ ఆ�చన�
����ం�. ���ం� ఎవ� �రవ్��త్నన్ ఇ�ం� ఒక ���ం�లయం
��ం� �ష� ��� �వ్� ఆ�� ���ం�. ఆ ��� పటల్ అకక్� �లల్�
���త్నన్ ఆస�త్, అ� ��� అక�ష్ం�న �� ��� �� ఆక�ట్ �వడం�
అ�ం�� �ర�� పటట్ ణం� �� �థ్�ం�ల���న్�.
�� త�ల్ �రకష్��య్��. తం� ��� వర� ��� చ����న్�. �సత్క
పఠనం మ�� వయ్�త్�వ్�న్ ఏ�ధం� ��చ్��ద్ �ం� ఆ�� �� ���. అం��
��య్�థ్ ల� �మ్�ట్ �� �పంచం �ం� బయ�� ����చ్ ����పం�
ఉనన్ �సత్క �పం��� దగగ్ర ��ల� ఉ�ధ్శం� ఈ �� �ం�ల��న్
ఏ�ప్����. ���సం �సత్��, �� ��ఫ్� �న��� ��� 20,000
��య� ఖ�చ్�� �� �ం�లయం �రం�ం��. �నన్�లల్�, ��ర
దశ� ఉనన్�� �సత్క పఠ��న్ అల��� ���వడ� ��ం� �సత్��
చదవడం పటల్ ఆస�త్, ఇషట్ ం �ం�ం�ం���ల� ఆ� ���త్�న్�. ఆ�
ఏ�ప్���న �� ��� �లల్ల��� �దద్ల� ఆక�ష్�త్ం�. ఇ�వర�.. �సత్��
�న�� �సత్క ���� తపప్�స�� ��తవ్ �ం�ల�ల� �ళళ్వల� వ�చ్�.
ఈ �� �ం�లయం �లల్�ల్ పఠన అల��� �ం�ం�ంచడ� ��ం�
�� త�ల్దం�� �� �లం� చ��పటల్ ��ప్�న ఆస�త్� ��� ���
�ం���� ��త్ం�. �ఖయ్ం� �సత్�� �� చ���� �థ్మత ����� ఈ
�ం�లయం ఎం� ఉప�గప��ం�.
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అంత�జ్�య �థ్ �� �ం��
��న �బబ్� ఆ� �� �

అ

వసరం
అ��
ఆ�షక్రణ�
�తృ��త్�ం�దం��. ఈ ఇం�ల్�
��త� �ం���� �ం�న స� వర��
అ� ��స� �జం ���. ఆయన �బబ్�
ఆ�ల� ��� త�� ���. అ� ��త్�
�ం�య�న�. ప�య్వర��� అ��ల�న�.
�కృ�� ఎ�ం� �� �య� ఎ� �ం�ల్ ���.
�తల����, �బబ్���ళ్ �గ��� ��త్తం
ఉప��ం� �ల్�ట్� ��ల బ��� ఈ �ం�
ఫంగ� (�కష్���ల వృ�ధ్� అవ�శం��)
�బబ్�� ��� ����ంచవ�చ్. ఈ
బ���డ�� ��ల� క��ం�న ��జ్�
ఇం���� �పంచ�య్పత్ం� �శంస�
అం��ం��న్�. ఈ ��� ��లం�
అ�క ��ల �ం� ఆరడ్�ల్ �� వ�త్�న్యట.
ఒ��� ఉప��ం� ��� �ల్�ట్� వ�త్�ల�
����ంచవదద్� ��నమం� � న�ం� ��
�� తన �సం�ల� �����త్నన్ సంగ�
���ం�. � ��జ్� ��న ఈ �తత్ ఆ�షక్రణ
ప�య్వరణ �త ఉదయ్��న్ బ��తం �యడ�
��ం� ఎం� మం�� ఉ�� క�ప్�త్ం�.
�ఖయ్ం� �ర�ం�ల మ�ళల� ఈ రంగం�
ఉ�� అవ��� �����న్�.

��� �రన్�

న�ం� ��: �� �ం��, ఎసప్� �ఒ�
ల� క���వడం ఆనందం� �ం�. �రత�శం
అ��� సంబం��ల్� �డవ 2+2 చరచ్�ల్�
గణ�య�న �గ� ��ంచడం ఆనంద�యకం�
�ం�. ఇ� ��� పం��ం�నన్ ��వ�,
ఉమమ్� �య్�తమ్క ��జ�ల� సంబం�ం�న
దృఢ�న ��� �ద ఇ� ��ల సమ��న
�పంచ �య్�తమ్క �గ�వ్మయ్ం ���ం�.

��� గడక్�:
�రవ���న ��� �
న�ం� �� �యకతవ్ం� �ం� ���� ���న
ఆ�దం �రణం� ��తవ్రంగ ఒఎం��
ఇథ�� �క�ం� వయ్వసథ్� ఏ�ప్� ���వడం
జ���ం�. అం���, ఈ �రణ్యం �రణం�
���, ����స్ ఆ��త ఇథ�� ధరల� ��
�ంచడం జ��ం�.

�� �� �ం�: �వ్తంతయ్�ం వ�చ్నపప్� �ం�
�శ రకష్ణ రంగ ద�� మన ���� సంబం�ం�న
భ�త, �రవ్�మ�వ్�� ఎ�ర��నన్ అ�క
స�ళల్� �జయవంతం� ఎ��క్ం��న్�.
ఉ��ద సమసయ్ �వ�చ్, �ర��ల్ �వ�చ్ ��
బయట �ం� జ�� ��� �వ�చ్.. ఇ�ం�
��� మ�ట్ �టట్ డం� మన �నయ్ం �శంస�య�న
��� ���త్ వ�చ్ం�.

స�నంద �డ: గత ��న్ �ల�� �రత�శ
మం�ల త�� ప��మ చకక్� �గ� ���త్ం�.
అంత�జ్ �య మం�ల త�� సరఫ� వయ్వసథ్�ల్
ఇపప్�� �రత�శం ��న�న �� �రవ్��త్ం�.
మన �శం �� త�క్వ సమయం�� ��ఇ
�టల్ త��� �పంచం�� �ం� అ� �దద్
త����� అవత�ం�ం�.

అ�� �: ��� -19 � ��టం� �గం�
�ం� ��తత్ల�, ���లకం�, దశల���,
�తత్ం ��తవ్ం, �జలంద� క��న ��య్క
��నం� �ం�� నడవడం జ��ం�.
ఈ ��నం �రణం� �ర� �గం� �సత్�ంచ�ం�
�డగ��ం. త�వ్� ��� అ�లయ్�న
��ల� ��డగ��ం.

సమ్�� ఇ��: �య్�ం�� �� ���య�
తపప్�ం� ఉప��ం�ల� �బంధన�న్ ����త్
���� �రణ్యం ���నన్ం�� ��� � న�ం�
��� � కృతజఞ్త� ��య��త్�న్�. �య్�ం� �
సంబం�ం� ఆ�ర ��య్ల� వంద �తం, చ�క్ర
�షయం� 20 �తం వర� వ�గ్క�ం�న ��
�య్�ల� ఉప��ం� �య్� ��� తపప్�స�
�యడంవలల్ 3.7 లకష్ల మం� ��మ్��, 40 లకష్ల
మం� ���.. �ఖయ్ం� ప�చ్మ �ం�� �
�ం�న�� ల�ధ్ �ం���.
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