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1

సంపాదక లేఖ

ప్రయాణాన్ని మరింతగా కొనసాగిస్తూ న్యూ ఇండియా సమాచార్ తాజా సంచికలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు
విస్ తృతమై
 న కవరే జి ఇచ్చింది. ప్రధాన మంత్రిగా శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీలో పగ్గాలు చేపట్టిన నాటి నుంచి
పరిపాలనలో చోటు చేసుకున్న సుస్పష్టమైన మార్పును మా కవర్ పేజీ కథన ం ప్రతిబింబిస్తుంది. పథకాలను
సంపూర్ణపారదర ్శక తతో వేగవంతంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నమ్ముతుంది. ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన
పిఎంజెడివై, ఆయుష్మాన్ భారత్, ఉజ్జ్వల లేదా ఏ ఇతర పథక ం అయినా ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తూనే
ఉన్నాయి. ప్రధానమంత్రి క్రియాశీలమైన వైఖరి ఈ మార్పు రావడానికి ప్రధాన కారణం.

అలాగే, ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా వెనుకాడకుండా విధానాల రూపకల్పనకు అవసరం అయిన
గణాంకాలను సేకరించడంలో నేషనల్
 శాంపిల్ సర్వేలో పాల్గొన్న డేటా వారియర్ల జీవితంపై ఆసక్తికర మైన
కథనం కూడా ఇందులో ఇచ్చాం. ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకంపై అందించిన సవివరమై
 న వ్యాసం మా పాఠకుల
అవగాహన మెరుగుపడేందుకు దోహదప
 డుతుంది. భారత ఆటబొమ్మల పరిశ్రమపై కూడా విహంగవీక్షణం
వంటి కథనం అదించడం జరిగింది. ఆ రంగం పురోగమించేందుకు అపారమైన అవకాశం ఉన్నదని,
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మేళవించి భారతీయ సంస్కృతి, విలువలు ప్రతిబింబించేలా దేశీయంగా ఆటబొమ్మలు
తయారుచేసే దిశగా మనం అడుగేసినట్టయితే ‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ్ భారత్’ కల సాకారం చేయడంలో ఆ
రంగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నది ప్రధానమంత్రి భావన. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ నగరాలు చేపట్టిన వినూత్న
ఆలోచనలతో
 సాగిన స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ వ్యాసం కూడా చదివేందుకు ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్
లోని ఆసక్తికర మైన అంశాలు ప్రత్యేకించి కుషినగర్ విమానాశ్రయం అంతర్జా తీయ హోదా వంటి అంశాలు
సవివరంగా తెలియచేసే వ్యాసం కూడా ఈ సంచికలో ఉంది. చికాగోలో 1893 సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన జరిగిన
ప్రపంచ మత సమ్మేళనంలో స్వామి వివేకానందుని చిరస్మరణీయమైన ప్రసంగం ద్వారా జీవితంలోకి తొంగి
చూసే ప్రయత్నం జరిగింది. దాని వల్లఆ రుషితుల్యుని గురించి పాఠకుల అవగాహన మరింతగా పెరుగుతుంది.
‘‘ఇది మీ శతాబ్ది, కాని 21వ శతాబ్ది తప్పనిసరిగా భారత్ దే’’ అని మిచిగాన్ విశ్వవిద్యాలయంలో స్వామి
వివేకానందుడు పలికిన పలుకులు ఆయనలోని విశ్వాసానికి ప్రతీక. ఇప్పుడు భారత్ లో ఏం జరుగుతున్నది
మనం చూస్తూనే ఉన్నాం.

ఇవి కాకుండా ఈ సంచికలో ఇచ్చిన ఇతర రెగ్యులర్ కథనా
 లు విభిన్న అంశాలపై పాఠకులకు వివిధ
అంశాలపై వారికి సమాచారం అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. వారిలో అవగాహనను పెంచేందుకు,
సంచికను ఆసక్తికర ంగా చదివేలా చేసేందుకు మేం పడుతున్న శ్రమకు దర్పణం పడుతుంది. న్యూ ఇండియా
సమాచార్ ప్రభుత్వ ప్రచార సాధనం కాదు, విభిన్న అంశాలపై ప్రత్యేకమైన శైలిలో పాఠకులకు చక్కని
సమాచారం అందించి వారిని చైతన్యవంతం చేసే ఒక పుస్తకం. ఎప్పటికప్పుడు మీ స్పందన, అభిప్రాయాలు
పంపుతూ ఉండండి. ఇది ఆసక్తికరంగాను, సమాచారం అందించే సంచికగాను మీరు భావిస్తారని మేం
ఆశిస్తున్నాం. 
ధన్యవాదాలు.
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(కె.ఎస్. ధత్వాలియా)

సంస్కృతి

స్వామి వివేకానంద
స్వామి వివేకానంద చికాగో ప్రసంగం

యువతకు ఆదర్శం

– అనే
స్వా మిపేరువివేకానంద
ధైర్యం, శక్తి,

ఉత్సాహం – వీటికి ప్రతీక, కోట్ల
మంది ప్రజలను తన వ్యక్తిత్వంతో
ప్రభావితం చేసిన మహా మనీషి
ఆయన. 1893 సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన
చికాగోలో ఆయన ప్రసంగం పలు
అంశాలపై చర్చను మరో మలుపు
తిప్పింది. హిందూ జీవన విధానం,
సాంప్రదాయం, భారత నాగరికతను
స్వామి వివేకానంద పాశ్చాత్య
దేశాలకు పరిచయం చేసారు.
ప్రపంచ మతాల సమ్మేళనంలో
ఆయన “అమెరికాలో ఉన్న సోదర
సోదరీమణులారా” అని తన
ప్రసంగాన్ని
ప్రారంభించగానే,
ఆహుతులందరూ తమ స్థానాల్లోంచి
లేచి, నిలబడి హర్షధ్వానాలు చేశారు.
ప్రపంచ ప్రజలు విభిన్న మతాలు
ఆచరించవచ్చు, కాని అవన్నీ దారి
చూపేది ఒక్క భగవంతుని వైపే అని
స్వామి వివేకానంద తన ప్రసంగంలో
అన్నారు.
“ప్రపంచానికి సహనం,

1893 సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన స్వామి వివేకానంద
చేసిన సుప్రసిద్ధమైన చికాగో ప్రసంగం నేటి
పరిస్థితులకు కూడా చక్కగా అన్వయిస్తుంది.
ఆయన తన ప్రసంగంలో ప్రజలు వివిధ మతాలకు
చెందినవారైనా, అన్ని మతాలూ ఒకే భగవంతుని
వైపుకి దారి చూపుతాయని అన్నారు .

సార్వజనీన ఆమోదనీయత బోధించిన
మతానికి చెందిన వాడిని కావడం
పట్ల నేను గర్వపడుతున్నాను.
సార్వజనీన సహనం ఒక్కటే కాదు,
అన్ని మతాలు వాస్తవమే అని మేం
ఆమోదిస్తాం” అని స్వామి వివేకానంద
తన ప్రసంగంలో చెప్పారు. తన
మాతృభూమి అయిన భారతదేశానికి
చెందిన అనేక వేదాంతపరమైన
జననం : జనవరి 12, 1863
మరణం : జూలై 4, 1902
అంశాలు శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస
శిష్యుడైన వివేకానందుని
ప్రసంగంలో
ద్యోతకమయింది.
ఆయన ఆ సమ్మేళనంలో హిందూ
జీవన విధానంపై ఒక పత్రాన్ని
సమర్పించడంతో పాటు మత
ఐక్యతపై
 సవివరంగా మాట్లా డారు.
వివేకానందుని బోధనలు, ఆయన
వాగ్ధాటి అమెరికన్లను ఎంతగానో
ఆకట్టుకుంది. అమెరికాలోని సుప్రసిద్ధ

ప్రదేశాల్లో ప్రసంగించాలని ఆయనను
ఆహ్వానించారు.
భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత
ఆయన తన బోధనలు సమాజంలోని
యువత పైనే కేంద్రీకరించి వారి
అభ్యున్నతి కోసమే కృషి చేశారు.
భారతదేశం, దేశ యువతపై స్వామి
వివేకానందునికి ప్రత్యేక దృక్పథం
ఉంది. శ్రీమత్ భగవద్గీత చదివే
ముందు ఫుట్ బాల్ ఆడమని ఆయన
చెప్పే వారు. ఒక రూపాయి లేని మనిషి
నిరుపేద కాదు.. ఒక కల, ఆకాంక్ష లేని
వ్యక్తి అసలైన నిరుపేద అని ఆయన
అంటూ ఉండేవారు.
19వ శతాబ్దికి చెందిన ఆధ్యాత్మిక
గురువు, యోగి రామక ృష్ణ పరమహంస
ప్రధాన శిష్యుడు స్వామి వివేకానంద.
తన గురూజీ బోధనలే మూలంగా ఒక
సత్సంగుల కూటమిగా రామక ృష్ణ
మఠాన్ని ఆయన స్థాపించారు. ప్రాచీన
హిందూ వేదాంత తత్వాన్ని బోధించే
ఒక ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక ఉద్యమంగా
రామక ృష్ణ మిషన్ విస్తరించింది. n
న్యూ ఇండియా సమాచార్ 3

సంక్షిప్త వార్తలు


ఇండియా పోస్ ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్, పేదల కు ఒక వర ం
వరంగా మారింది. ఖాతాదారుల సంఖ్య
2 కోట్లు దాటింది. కొవిడ్-19 మహమ్మారి
సమయంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలను
ఇది ఎంతో ఆదుకుంటోంది. లాక్ డౌన్

ఇం

డియా పోస్ట్ పేమెంట్స్
బ్యాంక్ కు చెందిన
ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ‘ఆప్ కా బ్యాంక్ ఆప్కే
ద్వార్’ అనే పథకం 2018 సెప్టెంబర్
ఒకటో తేదీన ప్రారంభమయింది. గ్రామీణ
ప్రాంతాల్లో నివసించే పేదలకు ఇది ఒక

సమయంలో దీని ద్వారా సుమారు 85
లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 1,500
కోట్లు అందించగలిగాము. ఈ బ్యాంకు
సహాయంతో 75 లక్షల మనీ ఆర్డర్ల ద్వారా
రూ. 760 కోట్లు చెల్లించారు. డిబిటి ద్వారా
రూ. 1,100 చెల్లించారు. n

1.22 కోట్ల కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుల మంజూరు; ఇ.సి.
ఎల్.జి.ఎస్ కింద రూ. 1.5 లక్షల కోట్ల రుణాలు

కొ

విడ్-19 అందించిన షాక్ నుంచి వ్యవసాయ రంగానికి
రక్షణ కల్పించే ప్రయత్నంలో భాగంగా కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు ల
(కెసిసి) సహాయంతో రైతులకు రాయితీ
రుణాలందించే ప్రత్యేక కార్యక్రమ
 ం
అమలులో ఉంది. ఆగస్టు 17, 2020
నాటికి రూ. 1.02 లక్షల కోట్ల
రుణపరిమితితో 1.22 కోట్ల కెసిసిలు
మంజూరయ్యాయి. గ్రామీణ ఆర్థిక
వ్యవస్థను పునరుజ్జీవింపచేసి, వ్యవసా
 య
రంగంలో వృద్ధి వేగం పెంచేందుకు ఇది
ఉపయోగపడుతుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు
రంగ బ్యాంకులు 100% ఎమర్జెన్సీ
క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ పథకం (ఇసిఎల్
జిఎస్) కింద భిన్న రంగాలకు ప్రత్యేకంగా
ఎంఎస్ఎంఇలకు ఆగస్టు 18, 2020
నాటికి రూ. 1.5 లక్షల కోట్లకు పైబడి రుణాలు మంజూరు చేశాయి.
వాటిలో రూ. 1 లక్ష కోట్లకు పైబడిన రుణాల బట్వాడా కూడా
జరిగింది. n
4 న్యూ ఇండియా సమాచార్

పథకం: ఆధార్ కార్డు ద్వారా గ్రామీణ
ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఎవరైనా స్థానిక
పోస్టాఫీసులోనే బ్యాంకింగ్ సేవలు
పొందవచ్చు. ఒక ఫోన్ సందేశం
పంపడం ద్వారా పోస్ట్ మాన్ ను ఎవరైనా
పిలవవచ్
 చు. దేశంలోని 1.36 లక్షలు

పైగా పోస్టాఫీసుల్లో ఇండియా పోస్ట్
పేమెంట్ బ్యాంక్ ద్వారా అందుబాటులో
ఉంది. n

రెండు గంటల్లోనే పోర్టబుల్ ఆస్ప త్రి
మెడికాబ్ నిర్మాణం

సం

క్షోభాన్ని అవకాశంగా ఎలా మలుచుకోవచ్చుననేందుకు
కరోనా మహమ్మారి ఎన్నో ఉదాహరణలను మన
ముందుకు తెచ్చింది. పోర్టబుల్ ఆస్పత్రి మెడికాబ్ అందుకు
చక్కని ఉదాహరణ. దేశంలోని ఏ భౌగోళిక ప్రదేశంలో అయినా
ఎలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులనైనా తట్టు కుని నిలిచే ఈ మైక్రో
ఆస్పత్రిని కేవలం రెండు గంటల వ్యవధిలో నిర్మించవచ్చు. కొవిడ్
పై పోరాటం కోసం తిరువనంతపురం నగరానికి చెందిన శ్రీ చైత్ర
తిరునాళ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ,
ఐఐటి మద్రాస్ సంస్థలు ఉమ్మడిగా దీన్ని రూపొందించాయి.
చెన్నైలోని చెంగల్పట్టు లో 30 పడకలు, కేరళలోని వయనాడ్ లో 12
పడకలు గల మెడికాబ్ ఆస్పత్రులు ఇప్పటికే పని చేస్తున్నాయి.
						n

రూ. 27,665 కోట్ల పెట్టుబడితో ఈశాన్య
ప్రాంతంలో రైల్ కనెక్టివిటీ

ఈ

180 అడుగుల బెయిలీ వంతెన
నిర్మించిన బిఆర్ఒ

సరి

హద్దు రహదారుల సంస్థ (బిఆర్ఒ)
ఉత్తరాఖండ్ లోని పితోరాగఢ్ జిల్లా లో
జాల్జిబి, మున్సియారీ ప్రాంతాల మధ్య అనుసంధానత
కల్పించే 180 అడుగుల బెయిలీ వంతెనను మూడు
వారాల కన్నా తక్కువ వ్యవధిలోనే నిర్మించి రికార్డు
సృష్టించింది. నిరంతరం వర్షా లు, కొండచరియలు
విరిగిపడుతున్నప్పటికీ ఆ అవరోధాలను అధిగమిస్తూ
ఈ అరుదైన రికార్డు సొంతం చేసుకుంది. ఈ వంతెన
నిర్మాణం ఆ ప్రాంతంలోని 20 గ్రామాలకు చెందిన
15,000 మంది ప్రజలకు పెద్ద ఊరట కల్పించింది.
2020 జనవరి 27వ తేదీన కురిసిన కుంభవృష్టి
కారణంగా ఏర్పడిన నాళాలు, నదుల వరదలో 50
మీటర్ల పొడవైన కాంక్రీట్ వంతెన కొట్టు కుపోయింది.
కొండచరియలు విరిగి పడడం వల్ల భారీగా ప్రాణనష్టం
ఏర్పడింది. రోడ్డు అనుసంధానత పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం
అయింది. 20 రోజుల వ్యవధిలోనే ఆ వంతెన
నిర్మించగల విధంగా బిఆర్ఒ వనరులు సమీకరించి ఈ
వంతెన నిర్మాణం పూర్తి చేసింది. n

శాన్య ప్రాంతం
అభివృద్ధికి
ప్రభుత్వం ఎంతో
ప్రాధాన్యతనిస్తోంది.
2014-2019 సంవత్సరాల
మధ్య కాలంలో ఈ
ప్రాంతంలో రైల్వే
ప్రాజెక్టులపై రూ. 27,655 కోట్లు పెట్టు బడి పెట్టారు. అందులో రూ.
10,610 కోట్లు 2014-2019 మధ్య కాలంలోనే ఇన్వెస్ట్ చేశారు.
ఇప్పుడు ఒక్క సిక్కిం మినహా ఈశాన్య ప్రాంతం మొత్తానికి రైల్వే
నెట్ వర్క్ విస్తరించింది. 2022 డిసెంబర్ నాటికి సిక్కింకు కూడా ఈ
అనుసంధానత ఏర్పడుతుంది. n

పి.ఎం.జి.ఎస్.వై కింద జమ్మూ, కాశ్మీర్
రోడ్ల నిర్మాణంలో ప్లాస్టిక్ వినియోగం

కేం

ద్ర పాలిత ప్రాంతాలు జమ్ము-కశ్మీర్-లద్ధా ఖ్ మధ్య
అనుంధానత కల్పించే పనులు వేగవంతం చేయడంతో
పాటు లేహ్ జిల్లా లో రోడ్ల నిర్మాణంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను కూడా
వినియోగిస్తున్నారు. ప్రధానమంత్రి
గ్రామ్ సడక్ యోజన (పిఎంజిఎస్
వై) కింద ఇంతవరకు అనుసంధానత
లేని
జనావాసాలన్నింటినీ
అనుసంధానం చేయడం కోసం
2020 జూలై చివరి నాటికి జమ్మూ,
కాశ్మీర్లో 11,517 కిలో మీటర్ల నిడివిలో 1858 రోడ్లు , 84 వంతెనల
నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. లద్ధా ఖ్ లో 699 కిలో మీటర్ల నిడివి గల 96
రోడ్లు , 2 వంతెనల నిర్మాణం కూడా పూర్తయింది. n

విజేతలైన సివిల్ సర్వీసుల అభ్యర్థులకు సత్కారం

మై

నారిటీ వర్గాల్లోని ప్రతిభావంతులైన యువతను “ప్రోత్సహించి,
పురోగమింపచేయడం” అనే సంకల్పంతో మైనారిటీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ
శాఖ నిర్వహణలో
 ప్రభుత్వం చేపట్టిన “నయీ ఉడాన్” పథకం కింద అందించిన
ఉచిత కోచింగ్ సదుపాయం ఉపయోగించుకుని సమాజంలో నిరాదరణకు
గురైన పేద, బలహీన వర్గాలకు చెందిన 22 మంది మైనారిటీ వర్గాల యువత
ప్రతిష్ఠాత్మకమైన సివిల్ సర్వీసులకు ఎంపిక అయ్యారు. మైనారిటీ తెగల్లో ప్రతిభకు
కొదవ లేదని ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మైనారిటీ వర్గాల శాఖ మంత్రి శ్రీ ముక్తార్
అబ్బాస్ నక్వి అన్నారు. n
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समाचार-सारనేషనల్ శాంపిల్ సర్వే

గణాంకాల సేకరణ

మౌన పోరాటయోధులు

‘డేటా వీరులను’ గౌరవిద్దాం

దేశ ఆర్థిక వ్యవస
 ్థ, విధాన రూపకల్పనలో గణాంకాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. సమాజంలో డేటా
సేకరణ, ప్రత్యేకించి అత్యంత మారుమూల ప్రాంతాల్లో గణాంకాలు సేకరించడం పెను సవాలు. ఈ ‘డేటా
పోరాటయోధులు’ ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితమై
 న గణాంకాలు అందిస్తారు. నేషనల్
 శాంపిల్ సర్వేకు చెందిన ‘సరైన

డేటా, సరైన అభివృద్ధి’ లక్ష్యం సాకారం కావడంలో డేటా యోధులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అందులోనూ

మహమ్మారి కారణంగా ఏర్పడినప్రస్తుత కల్లోలిత సమయంలో వారి కృషి మరింత ప్రశంసనీయం.

మురికిని తొలగించే పారిశుధ్య యోధుల
గురించి మీరు వినే ఉంటారు. అలాగే
సమాజాన్ని కల్లో లితం చేసిన కొవిడ్-19
మహమ్మారిని అదుపు చేయడం కోసం
అవిశ్రాంతంగా పోరాడుతున్న కరోనా
యోధుల గురించి కూడా మీరు వినే
ఉంటారు. అలాగే సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల
(ఎస్.డి.జి) సాధన కోసం పేదరికం,
ఉద్యోగిత, ద్రవ్యోల్బణం, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక
వ్యవస్థ వంటి భిన్న విభాగాల్లో ప్రభుత్వం
చేపట్టిన వివిధ పథకాల్లోని భిన్న కోణాలను
స్పృశిస్తూ గణాంకాలు సేకరించే యోధులు
కూడా ఉన్నారు. ఈ గణాంకాలను ఎవరు,
ఎందుకు ఉపయోగిస్తారన్నదే ఇప్పుడు
ఉదయించే ప్రశ్న.
నేషనల్ శాంపిల్ సర్వేకు (ఎన్ఎస్ఎస్)
చెందిన డేటా యోధులు వీరు. ప్రభుత్వం
ప్రజల కోసం ప్రవేశపెట్టి న పథకాలు,
6 న్యూ ఇండియా సమాచార్

విధానాలకు సంబంధించిన గణాంకాలు
వీరు సేకరిస్తారు. కరోనా మహమ్మారి
సమాజాన్ని ఆవరించిన సమయంలో
సుమారు 6 లక్షల మంది క్షేత్ర స్థాయి
అధికారులు డేటా సేకరణలో నిమగ్నమై
ఉన్నారు. త్వరిత విశ్లేషణ కోసం
యాప్ ఆధారిత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం
ఉపయోగించుకుని వారు ఎలక్ట్రానిక్ డేటా
నమోదు చేస్తున్నారు.
గణాంకాలు ఎందుకు ప్రధానం?
“గణాంకాలే లేకపోతే మీరు కేవలం ఒక
అభిప్రాయం గల వ్యక్తి మాత్రమే” అన్న
అమెరికాకు చెందిన ప్రఖ్యాత గణాంకవేత్త
విలియం ఎడ్వార్డ్ డెమింగ్ మాటల
ద్వారానే సమాజంలో గణాంకాలకు
ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో మనకు అర్థం
అవుతుంది. ఏ ఆలోచననైనా అమలు
చేసేందుకు గణాంకాలు అవసరం. ప్రతీ

ఒక్క పరిశ్రమ, మార్కెట్, విద్య, ఆరోగ్యం,
ఆహారం, జీవనశైలి వంటి వాటిపై పట్టణగ్రామీణ ప్రజలు ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నది
తెలుసుకోవడం కూడా ప్రధానమే. విధాన
నిర్ణయాల్లో గణాంకాల పాత్ర అత్యంత
కీలకం. ప్రభుత్వం ప్రారంభించే ఏ పథక ం
మనుగడ, ప్రయోజనానికైనా కచ్చితమైన
గణాంకాలు ఎంతో అవసరం.
“ప్రభుత్వం నిర్దేశిత కాలపరిమితిలో
వ్యవసా
 యం, వినియోగ ధరల సూచి,
దేశవాళి ఆవులు, మార్కెట్ ధరలు
 , ఉత్పత్తి,
ద్రవ్యోల్బణం, ఆరోగ్యం వంటి భిన్న
అంశాలపై సర్వేలు నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది.
అందుకు అవసరం అయిన గణాంకాలు
మేం సేకరిస్తాం. ఈ కృషిలో భాగంగా
మా ఉద్యోగులు అప్పుడప్పుడూ కొండలు
ఎక్కాల్సి ఉంటుంది, నదులు దాటాల్సి
ఉంటుంది.

ై న డేటా, సర
ై న అభివృద్ధి
సర
1

సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు
సంబంధించి, 17
లక్ష్యాలు, 169 చర్యలు,
231 ప్రపంచ, 302
జాతీయ సూచీలకు
సంబంధించిన పనులు
జరుగుతున్నాయి

2

వినియోగదారుల ధరల
సూచీ, ద్రవ్యోల్బణం,
ఆరోగ్యం, విద్య,
సమాజంలో జరుగుతున్న
వినియోగం, పరిశ్రమ
ఉత్పత్తికి సంబంధించిన
డేటా సేకరణ.

గణాంకాల సేకరణ పని పూర్తయిన
తర్వాత వాటి ఆధారంగా నివేదిక
రూపొందిస్తారు. ప్రభుత్వం విధాన
రూపకల ్పనలో

ఈ
నివేదికలను
ఉపయోగించుకుంటుంది. ఏ ఆచరణీయ
ప్రాజెక్టు లేదా పథకానికైనా కచ్చితమైన
డేటా ఉండడం తప్పనిసరి” అన్నారు
ఎన్ఎస్ఎస్ డైరెక్టర్ జనర ల్ ఎ.కె. సాధు.

డేటా సేకరణ అంత తేలికైన
పని కాదు

ఏ విధాన రూపకల్పన వెనుకైనా
సవివరమైన అధ్యయనం, పునాది
ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఒక ప్రాంతంలో
రోడ్లు , ఆరోగ్య సంరక్షణ వంటి మౌలిక
వసతులు, ఇతరఅభివృద్ధి అవకాశాల పరిధి
ఎంతగా ఉన్నది తెలుసుకుని ప్రభుత్వం
ముందడుగు వేయడానికి ఆ ప్రాంతానికి
చెందిన కచ్చితమైన గణాంకాలు చాలా
కీలకం అవుతాయి. కాని గణాంకాల
సేకరణ మాత్రం అంత తేలికైన పని కాదు.
పలు సందర్భాల్లో గణాంకాలు సేకరించే
బాధ్యత గల వారు గ్రామాలు, మారుమూల
గిరిజన ప్రాంతాలకు కాలి నడకన వెళ్లాల్సి
వస్తుంది. “నేను అండమాన్, నికోబార్ లో
ఉంటాను. అక్కడ చిన్న ద్వీపాలను సర్వే

3

జనవరి 2020 నుంచీ
డిసెంబర్ 2020
వరకూ బహుళ
సూచీలకు సంబంధించి
సర్వేలు జరుగుతాయి.

4

ఆర్థిక రంగానికి
సంబంధించిన డేటా
ప్రతీ మూడు నెలలకు
ఒకసారి విడుదల
చేస్తున్నారు.

5

వివిధ సర్వేలకు
6 లక్షల కు పైగా
డేటా వారియర్లు 23
మిలియన్ కుటుంబాల
సర్వే చేపడుతున్నారు.

ఒక డేటా యోధుని కవితాత్మకమైన అభిప్రాయ సారాంశం
ఏ ప్రభుత్వానికైనా సరే అన్ని నిర్ణయాలకూ డేటా సేకరించే వారు ప్రాతిపదిక.
సంక్షోభ సమయంలోనూ డేటా సేకరణ అవిచ్ఛిన్నంగా, సాఫీగా, ఎలాంటి
అడ్డంకులూ లేకుండా సాగిపోవలసి ఉంది. ఇక్కడే డేటా సేకరణ కర్తలు డేటా
యోధులుగా మారారు. ప్రాణాలు సైతం పణంగా పెట్టి , ఆరోగ్య శాఖ సూచించిన
ముందు జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ వాస్తవాలు, గణాంకాల సేకరణ కొనసాగించారు.
పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి, ద్రవ్యోల్బణం, ఉపాధి తదితర అంశాల మీద ప్రభుత్వానికి
వివరాలు అందించారు.
కోసం ఎంపిక చేశారు. అలాంటి చోట సర్వే
నిర్వహించడం ఒక సవాలు. మా డేటా
యోధులు ఆ ప్రాంతాలకు నౌకలు, చిన్న
పడవ ల సహాయంతో వెళ్లాల్సి వస్తుంది.
“గణాంకాలే లేకపోతే ఒక
అభిప్రాయం గల మరో వ్యక్తిగా
మీరు ఉండిపోతారు” అన్న
అమెరికాకు చెందిన ప్రఖ్యాత
గణాంక వేత్త విలియం ఎడ్వార్డ్
డెమింగ్ మాటలే సమాజంలో
గణాంకాల ప్రాధాన్యతకు దర్పణం.

ఎన్నో సవాళ్లను తట్టుకుంటూ అక్కడ
వారు బస చేయాల్సి ఉంటుంది. అయినా
వారు ఎంతో సమరవంతంగా
్థ
పని పూర్తి
చేశారు. సర్వేయరపై
్ల ప్రజలు దురుసుగా
వ్యవహరించే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది”
అని డేటా సేకరణలో అనుభవం గల ఒక
అధికారి తమ పని గురించి వివరించారు.
ప్రస్తుతం నడుస్తున్న బహుళ సూచికల
సర్వే పని 2020 డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి
కావలసి ఉంది. ఇందులో భాగంగా 23
కోట్ల కుటుంబాల పరిస్థితిని అధ్యయనం
చేసే పనిలో 6 లక్షల మంది డేటా యోధులు
నిమగ్నమై ఉన్నారు. n
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సామాజిక కార్యక్రమం

స్వచ్చ భారత్ ఉద్యమం

స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్

“పరిశుభ్రమైన భారత్” కు ఒక హామీ

పరిశుభ్రత అనేది ప్రతీ ఒక్క వ్యక్తికి ఒక అలవాటుగా మారాలని మహాత్మా గాంధీ బోధించారు. అందుకే ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వచ్ఛ భారత్ కల సాకారం చేయడంలో భాగంగా దేశంలోని ప్రతీ ఒక్క నగరం జాతిపిత
సిద్ధాంతాన్ని అనుసరణీ
 యంగా స్వీకరించి స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ లో (స్వచ్ఛత సర్వే) గౌరవనీయమైన స్థానం
పొందేందుకు పురోగమిస్తున్నాయి.

ప్ర

 న మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఐదు సంవత్సరాల
ధా
క్రితం స్వచ్ఛ భారత్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తూ
ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రజల ందరూ
కలిసికట్టు గా కృషి చేయాలని పిలుపు ఇచ్చారు. ప్రజల ఆరోగ్యం,
జీవనోపాధి, జీవన నాణ్యత మరీ ప్రధానంగా వారి ఆలోచనా
ధోరణులు, ప్రవర ్తనలో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ సుస్పష్టమైన మార్పును
తీసుకొచ్చిందన్న విషయం ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సిన
అవసరం లేదు.
స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం పురోగతిని అంచనా వేసేందుకు
కేంద్ర గృహనిర్మాణం, పట్టణాభివృద్ధి (ఎం.ఒ.హెచ్.యు.ఎ)
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శాఖ 5వ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ నిర్వహించింది. ఇండోర్ అత్యంత
స్వచ్ఛమైన నగరంగా ప్రతిష్ఠాత్మకమై
 న ప్రథమ
 స్థానం కైవసం
చేసుకోగా సూరత్, నవీ ముంబై రెండు, మూడు స్థానాల్లో
(లక్షకు
 పైబడిన జనాభా ఉన్న విభాగంలో) నిలిచాయి. పట్టణ
స్థానిక సంస్థల (యు.ఎల్.బి) విభాగంలో అత్యంత స్వచ్ఛమైన
రాష్ట్రంగా ఛత్తీస్ గఢ్ ప్రతిష్ఠాత్మకమై
 న తొలి టైటిల్ సాధించింది.
ఝార్ఖండ్ (100 కన్నా తక్కువ యు.ఎల్.బి ల విభాగంలో)
భారతదే శంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన రాష్ట్రంగా గుర్తింపు
సాధించింది. వీటితో పాటు మరో 117 అవార్డు లను కేంద్ర
గృహ నిర్మాణ, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి హర్ దీప్

నిలకడప్రదర్శించిన ఇండోర్

2020 అవార్డుల విజేతలు

ప్రాథమిక స్థాయిలో ఈ నగరం ప్రతీ ఇంటి నుంచి చెత్త సేకరించే వ్యవస్థను
INDORE MUNICIPAL CORPORATION
అమలుపరిచింది. ఏ రోజు సేకరిస్తున్న చెత్త అదే రోజున నూరు శాతం
నిర్మూలించేందుకు 10 గార్బేజ్ స్టేషన్లు పని చేస్తున్నాయి.
No 1

WINNER

బహిరంగ మరుగుదొడ్లు:

నగరంలో
ప్రజలు తిరిగే అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ
02
మరుగుదొడ్ల సదుపాయం ఉంది. రోడ్లపై
ఇండోర్ నవీ03
సూరత్
ముంబై
ఉమ్మి, చెత్త వేసిన వారికి స్థానిక పౌర
గరిష్ఠ పౌర భాగస్వామ్యం
సంస్థ జరిమానా విధిస్తోంది.
ప్లాస్టిక్ రహిత నగరం: చెత్త ఎక్కడ పడితే
షాజహాన్ పూర్
అక్కడ పడేయడాన్ని నిషేధించారు.
అత్యంత స్వచమై
్ఛ న మెగా సిటీ
నగరంలో ఉచితంగా పాత్రలు సరఫరా
అహ్మదాబాద్ > 40 లక్షల పైనజనాభా
చేసే బ్యాంక్ ఒకటి ప్రారంభించారు.
ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ వినియోగంపై కూడా
మెగా సిటీ పౌర భాగస్వామ్యం
నిషేధం అమలులో ఉంది.
> 40 లక్షల
ై
గ్రే
ట
ర్

హ
దరాబాద్
పైనజనాభా
నీటి శుద్ధి: మురుగునీటిని రీ సైకిల్ చేసి
ఉద్యానవనాలు, Executive
నిర్మాణ పనుల్లో Summary
తిరిగి
మెగా సిటీ ఇన్నోవేషన్-ప్రాక్టీస్
ఉపయోగించుకునేందుకు పైప్ లైన్ల
గ్రేటర్ చెన్నై >పైన40జనాలక్షభాల
ద్వారా సరఫ రా చేస్తున్నారు.
అత్యంత స్వచ్ఛమైన పెద్ద నగరం
చెత్త నుంచి ఆదాయం: చెత్త నుంచి
లక్షల
కంపోస్ట్ తయారుచేసి కిలో రూ.
విజయవాడ > 10-40
జనాభా
2 వంతున రైతులకు విక్రయించే
అత్యంత స్వచ్ఛమైన మధ్య శ్రేణి నగరం
కార్యక్రమం స్థానిక పౌర సంస్థ
చేపట్టింది.
మైసూరు > 3-10 లక్షల జనాభా

01

India’s
Cleanest City

(More than 1 Lakh
Population)

చెత్త వేరు చేయడం:

తడి చెత్త, పొడి
చెత్త, ఇంటి చెత్త, అంటు వ్యాధులకు
కారణం #1అయ్యే చెత్త వంటి#118 శ్రేణుల్లో
చెత్తను వేరు చేస్తారు..
యంత్రాల సహాయంతో శుద్ధి: ఇండోర్
లోని రోడ్లను ప్రతీ రోజూ 23 యంత్రాల
సహాయంతో శుభ్రం చేస్తారు. గత
రెండేళ్లు గా, రోడ్లను శుభ్రం చేసేందుకు
మెషీన్లను వాడుతున్నారు..
ఇంటి చెత్త నుంచి కంపోస్ట్: ఈ విధానం
ప్రవేశపెట్టి న తొలి నగరం ఇండోర్.
45,000 గృహాలు రోజువారీ చెత్తను
కంపోస్ట్ గా మారుస్తున్నాయి.
వ్యర్థాలరవాణా: సేకరిస్తున్న చెత్తను
1150 వాహనాల ద్వారా వ్యర్థాల
నిర్వహణ కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు.
Star Rating
ODF Status

ODF++

National Rank

SS2020

SS2019

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)

Indicator Wise Scores for
Service Level Progress
Total SLP Marks

1416.12

Maximum
Score*

Score of
the City

2000

1959.21
500.00

1

Collection and Transportation

500

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]

90

ఎస్ పురి 2020 ఆగస్టు 20వ తేదీన అందచేశారు.
ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ లో మదింపు చేస్తున్న నగరాల సంఖ్య
2016లో 73 కాగా 2020 నాటికి 4242 నగరాలకు పెరిగింది.
ఇందులో భాగంగా ప్రజలు, యు.ఎల్.బిలు చేస్తున్న అదనంగా
చేసే కృషిని, వారు అనుసరిస్తున్న వినూత్నమైన, అత్యుత్తమ
ప్రమాణాలకు గుర్తింపు ఇవ్వడం కోసం వ్యర్థ పదార్థా ల
నిర్వహణ, ప్రవర్తనాపరమైన మార్పులు, స్థిరమైన పారిశుధ్యం
లేదా వాయు నాణ్యత మెరుగుపరిచేందుకు చేసిన కృషి, నీటి
సంరక్షణ, వృధా నీటి శుద్ధి, పునర్వినియోగం లేదా వరద నీటి
నిర్వహణ అంశాలు కూడా అదనంగా మదింపు చేస్తున్నారు.
సుమారు 3010 యు.ఎల్.బి లు వ్యర్థాల నిర్వహణ,

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).

Began with
ర్యాంకింగ్
ప్రారంభం

Was

ర్యాంకింగ్
విస్తర
extended
toణ

Was further
ర్యాంకింగ్
మరింత
extended to
విస్తరణof
ranking

నగరా
 లు

434
434
నగరా
 లు

4203
4203

01
2016

02
2017

03
2018

7373

ranking of

cities

ranking of

cities

నగరాలు

cities

ర్యాంకింగ్ లు

4237
4237

04
2019

Ranking of

నగరాలు

cities

4242
4242
ర్యాంకింగ్ లు

Ranking of

cities

నగరాలు

05
2020

ప్రవర్తనాపరమైన మార్పులు లేదా స్థిరంగా బహిరంగ
మలమూత్ర విసరన్జ కు దూరంగా ఉండడం వంటి అంశాల్లో
తాము ప్రవేశపెట్టి న వినూత్న ప్రాజెక్టులను పరిశీలనకు పంపారు.
మదింపు అధికారులు ఈ విభాగాలకు ప్రత్యేక స్కోరింగ్ ఇచ్చి
అవార్డు లు ప్రకటించారు.
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.
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సామాజిక శ్రద్ధ లేదా
సమాజంపై ఆవేదన

స్వచ్చ భారత్ ఉద్యమం

ప్రత్యేకత సంతరించుకున్న విజయగాథలు...

“ప్
టి క్ రహిత” గాంధీనగర్
లా స్

నీరు ఎక్కడా నిలిచిపోకుండా ఉండేలా నగరాన్ని తీర్చి దిద్దడమే
గుజరాత్ రాజధాని నగరం గాంధీనగర్ లక్ష్యం. “ప్లాస్టిక్ రహిత
గాంధీ నగర్” కార్యక్రమ
 ంలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వినియోగం,
పునర్వినియోగం, రిసైకిల్లింగ్
గాంధీనగర్
తగ్గించి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను
సురక్షితంగా నిర్మూలించేందుకు
గాంధీనగర్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్
(జిఎంసి) పలు చర్యలు తీసుకుంది.
చెత్త సేకరణ కార్యక్రమం కింద
ఇంటింటి నుంచి పొడి, తడి
చెత్త వేర్వేరుగా సేకరిస్తారు. ఇందులో ప్లా స్టక్ వ్యర్థాలు అధికంగా
ఉంటాయి. నగరంలోని ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను సమర్థవంతంగా
నిర్మూలించడంలో చెత్త ఏరుకునే వాళ్లు , కంపెనీలు కలిసికట్టు గా పని
చేసే స్థిరమైనవాతావరణ కల్పనకు జిఎంసి చర్యలు చేపట్టింది.

గ్
రే టర్ చెన్నై

“అఫ్సరో కీ గస్తీ” “షేమ్ బై ఫేమ్” రెండూ తేలిగ్గా అమలుపరచగ ల,
స్థిరత్వం, విస్ తృతి గలనవ్య ఆలోచనలు. “అఫ్సరో కీ గస్తీ” చత్తీస్
గఢ్ రాజధాని రాయపూర్ పౌరుల మానసిక దృక్పథంలోనే మార్పు
తీసుకువచ్చేందుకు మద్దతు
రాయపూర్
ఇచ్చే వినూత్నమైన స్వచ్ఛత
కార్యక్రమం.
ఇందులో
భాగంగా నగరానికి చెందిన
ఉ న్నతా ధి కా రు లం తా
ఉదయం 6 గంటలకల్లా
వివిధ ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తూ
పారిశుధ్య కార్యక్రమా
 లు సంతృప్తికరంగా జరుగుతున్నది లేనిది
పర్యవేక్షిస్తారు. నగరంలో స్వచ్ఛత నిబంధనలు ఉల్లంఘించే
వారిని ‘‘దక్ష’’ అనే వ్యవస ్థ సహాయంతో పర్యవేక్షించే మరో
వినూత్న కార్యక్రమం “షేమ్ బై ఫేమ్”.

్త నుంచి కంపోస్
గ్
ట్ ”
రే టర్ చెన్నై: “చెత

చెత్తను కంపోస్ట్ గా తయారుచేసే వినూత్నమైన ఆలోచన గ్రేటర్ చెన్నై కార్పొరేషన్
అమలుపరిచింది. నగరంలోని 15 జోన్లలో రీసోర్స్ రికవరీ కేంద్రాలు (ఆర్ఆర్
సి), మైక్రో కంపోస్ట్ కేంద్రాలు (ఎంసిసి) నెలకొల్పారు. వివిధ జోన్లలోని మార్కెట్లు ,
ఇళ్ల నుంచి సేకరించే చెత్తను వేరు చేసే పని ఆర్.ఆర్.సిలు నిర్వహిస్తాయి. ఆయా
జోన్లలో తయారయ్యే చెత్తను వేరు చేసి 10 నుంచి 15 వరకు విభాగాలుగా వేరు
చేస్తారు. తడి చెత్త నుంచి కంపోస్ట్ ను ఎంసిసిలు ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన పట్టణ పారిశుధ్య సర్వేకు శ్రీకారం
చుట్టడంపై హర్ దీప్ పురి మాట్లా డుతూ “2014లో స్వచ్ఛ భారత్
ఉద్యమం - అర్బన్ (ఎస్.బి.ఎం-యు) ప్రారంభించినప్పుడు
దేశంలోని పట్టణ ప్రాంతాలను నూరు శాతం బహిరంగ
మలమూత్ర విసరన్జ రహితంగా మార్చడం, నూరు శాతం ఘన
వ్యర్థాల శుద్ధి చేపట్టడమే దాని లక్ష్యం. పట్టణాల్లో ఒడిఎఫ్ అనే
కాన్సెప్ట్ అసలు లేనే లేని, ఘన వ్యర్థాల ప్రాసెసింగ్ 18 శాతం
స్థాయిలో ఉన్న సమయంలో నిర్దేశించిన ఐదు సంవత్సరాల
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కాలపరిమితిలో ప్రధాన మంత్రి స్వచ్ఛ భారత్ కల సాకారం
చేయడానికి మరింత వేగవంతమైన వైఖరి అనుసరించాలన్నది
సుస్పష్టం. కార్యక్రమం పురోగతిపై గట్టి పర్యవేక్షణ విధించడం,
రాష్ట్రాల మధ్య ఆరోగ్యవంతమైన పోటీ కల్పించడం, అత్యంత
కీలకమై
 న స్వచ్ఛత ప్రమాణాల విషయంలో నగరాల పనితీరు
మెరుగుపరచడం కోసం ఒక విధానం తప్పనిసరి అనిపించింది.
ఈ ఆలోచన నుంచి పుట్టి , తదుపరి దశలో అమలుపరిచినదే
స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్” అని చెప్పారు. " n

ఒక జాతి
ఒక రేషన్ కార్డు :

ఎన్ఎఫ్ఎస్ఎ కింద జాతీయ స్
థా యిలో
ఎక్కై డనా తీసుకునే వెసులుబాటు
తూ వలస
(పోర
్ట బులిటీ) కల్పిస్
కార్మికులందరికీ సబ్సిడీ ధరలోల్
ఆహార ధాన్యాలు ఎలాంటి ఇబ్బంది
లేకుండా అందించాలని ప
్రభుత్వం
సంకల్పించింది.

విజయవంతమైన
ప్రయాణం

ఇంతవరకు

ని
ణిపూర్ లో ప
న దానిని. మ
ది
ెం
చ
కు
డు కూడా
నేను అస్సాం
నా రేషన్ కార్
నే

లె
వ
న్
ఫో
బైల్
ది.
చేస్తాను. మొ
నా పని చేస్తుం
నేనెక్కడకి వెళ్లి

లబ్ధి లబ్ధి
పొందిన
బీహార్ కు
చ
ఉంటాను. ెందిన నేను పంజాబ్
నేను నా రే
లో పని చే
ష
సు
కుటుంబం న్ కార్డు ఇక్కడ వాడు కుంటూ
బీహార్ లో
కుంటాను,
వాడుకుంటుం
నా
ఒక జాతి
ది.

 కార్డు
రేషన్
కే
ఒ
,
తి
ఒక జా

బీహార్ కు చెందిన షోయబ్ సజ్జద్
డమన్ & డయ్యూ పారిశ్రామిక
వాడలో పని చేస్తాడు. అతను https://
www.mygov.in/ లో తన కథను
పంచుకుంటూ ఒక రోజున దేశంలో
ఎక్కడైనా చెల్లుబాటయ్యే రేషన్ కార్డు
ప్రభుత్వం అందిస్తున్నట్టు టివిలోని

, ఒక రేష

ఒక కథనం ద్వారా తెలుసుకున్నట్టు
చెప్పాడు. బీహార్ లోని తన కుటుంబ
సభ్యులు తనకు రేషన్ కార్డు పంపారని,
దాన్ని అందుకున్న అనంతరం డమన్ &
డయ్యూలోని ఒక చౌకధర ల దుకాణానికి
అది తీసుకుని వెళ్లా నని, ఆ రేషన్ కార్డు
ఉపయోగించి తన రేషన్ తీసుకునేందుకు

మీ రేషన్ అందుకునేందుకు ఈ దిగువ సూచించిన విధంగా చేయండి.

1

3

సహాయం

ఒక జాతి ఒక రేషన్ కార్డు

పిఒఎస్ అనుసంధానిత రేషన్
దుకాణానికి పని గంటల్లో
వెళ్లండి
దుకాణం వద్ద ఆధార్
అనుసంధానిత బయోమెట్రిక్
అథెంటికేషన్ చేయించుకోండి

2

4

ఆధార్ నంబర్ లేదా ఆధార్
రేషన్ కార్డ్ నంబర్ ఇవ్వండి

ఎన్ఎఫ్ఎస్ఎ కింద మీ
కోటాకు అనుగుణంగా ఆహార
ధాన్యాలు తీసుకోండి

ఇప్పుడు రేషన్ కార్డు కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఉపయోగించుకునేలా
ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అదే ఒక జాతి, ఒక రేషన్ కార్డు . తమ
గ్రామాలు వదిలి ఉపాధి, ఇతర అవసరా
 ల కోసం ఇతర రాష్ట్రాలకు
వెళ్లిన పేద ప్రజలే ఈ ఏర్పాటు వల్ల అధికంగా లబ్ధి పొందుతారు.
- ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ

న్ కార్డు

రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్, బీహార్, దాద్రా & నగర్ హవేలి, డమన్
& డయ్యూ, గోవా, గుజరాత్, హర్యానా, హిమాచల్
ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్, కర్ణా టక, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్,
మహారాష్ట్ర, మిజోరం, ఒడిశా, పంజాబ్, సిక్కిం,
రాజస్థాన్, తెలంగాణ, త్రిపుర, ఉత్తరప్రదేశ్, జమ్ము
& కశ్మీర్, మణిపూర్, నాగాలాండ్, ఉత్తరాఖండ్,
లక్షద్వీప్, లద్ధా ఖ్.

దుకాణదారు సహాయం చేయడం
ఆశ్చర్యం కలిగించిందనిన తెలిపాడు.
ఒక జాతి ఒక రేషన్ కార్డు ద్వారా దాన్ని
సాధ్యం చేసినందుకు ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్రమోదీకి ఈ రోజు తాను కృతజత
్ఞ లు
తెలుపుతున్నట్టు చెప్పాడు.
కేంద్ర ఆహారం, ప్రజా పంపిణీ శాఖ
(డి.ఒ.ఎఫ్.పి.డి) అత్యున్నత ప్రాధాన్యతల్లో
ఒక జాతి ఒక రేషన్ కార్డు అమలు
ఒకటి. అర్హులైన రేషన్ కార్డు హోల్డర్లు /
లబ్ధిదారులందరికీ జాతీయ ఆహార భద్రతా
చట్టం (ఎన్ఎఫ్ఎస్ఎ) కింద దేశంలో
ఏ ప్రాంతంలో అయినా తమ హక్కును
ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఇది
కల్పించింది. n
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समाचार-सार
ప్రధాన పథకం

ఆయుష్మాన్ భారత్

ఆయుష్మాన్ భారత్:
లక్షలాది జీవితాలకు రక్షణ

ప్రధానమంత్రి ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కార్యక్రమం ఆయుష్మాన్ భారత్ - ప్రధానమంత్రి జన
ఆరోగ్య యోజన (పిఎంజెఎవై) పేద ప్రజల జీవితాలకు ఒక రక్షణ కవచంగా నిలిచింది. కోటి మంది
పైబడిన లబ్ధిదారులతో ఈ పథకం కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో పేదల జీవితాలకు రక్షణ
కల్పించడంలో కీలకంగా మారింది.
ష్మాన్ భారత్ - ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య
2018 ఆగస్టు 15వ తేదీన ప్రధానమంత్రి ఎర్రకోట బురుజుల
యోజన (పిఎంజెఎవై), హెల్త్ అండ్ వెల్ నెస్
నుంచి దేశప్రజల నుద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ప్రపంచంలోనే అతి
సెంటర్ - ప్రపంచంలో ప్రభుత్వ నిధులతో నడుస్తున్న అతి పెద్ద
పెద్దదైన ఈ ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకాన్ని ప్రకటించారు. తన
ఆరోగ్య బీమా పథకం. లబ్ధిదారుల సంఖ్య కోటి దాటిన ఈ
పనిలోని విలక్షణత ప్రతిబింబించే విధంగా 2018 సెప్టెంబర్
పథకం పేదలకు ఒక వరంగా నిరూపించుకుంది.
23వ తేదీన పిఎంజెఎవై గా ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు.

యు

కొండలా పెరిగిపోయిన ఆస్పత్రి ఖర్చుల భారాన్ని పేద
ప్రజలపై తగ్గించడం ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం. ఆస్పత్రి ఖర్చుల
భారం వల్ల ఏటా 6 కోట్ల మంది పేదరికంలోకి జారుకుంటున్నారు.
పేదల కుటుంబాల్లో ప్రాణాంతకమైన ఆరోగ్య సంక్షోభం
ఏర్పడినప్పుడు ఆర్థికపరమైన రిస్క్ ను తగ్గించడంలో ఇది
సహాయకారిగా ఉంది.
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పేదల ప్రజల జీవితాలను అభ్యున్నతి పథంలో నడిపించాలన్నదే
ప్రధానమంత్రి నిరంతర తపన. పేద వర్గాల ప్రజలు
 ఏదైనా
అనారోగ్యానికి గురై ఆస్పత్రిలో చేరాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడితే
ద్వితీయ శ్రేణి, అంత కన్నా ఉన్నత శ్రేణి ఆరోగ్య వసతులు
పొందడం కోసం ఒక్కో కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ. 5 లక్షలు
ఆరోగ్య బీమా కల్పించడం ఈ పథకం ప్రధాన లక్షణం. ఈ

పథకం ఇప్పటికి 10.7 కోట్ల మంది పేదలు, అధిక ఆరోగ్య
ముప్పు ఎదుర్కొంటున్న వర్గాలకు అంటే 50 కోట్ల మందికి పైగా
లబ్ధిదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ పథకంలో
కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యపై ఎలాంటి పరిమితి విధించలేదు.
కోవిడ్-19 మహమ్మారి విహారం చేస్తున్న సమయంలో దేశంలో
ప్రత్యేకించి గ్రామీణ మారుమూల ప్రాంతాల్లో ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ
సాధించిన విజయం ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అండ్ వెల్ నెస్
కేంద్రాల (ఎబి-హెచ్ డబ్ల్యుసి) పనితీరులోనే ప్రతిబింబించింది.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అత్యవసర ం అయిన కోవిడ్-19 నిరోధం,
నిర్వహణ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే నాన్-కోవిడ్ అత్యవసర
ఆరోగ్య సేవలు కూడా ఈ వ్యవస్థ ద్వారా కొనసాగాయి.
2020 జనవ రి-జూలై నెలల మధ్య కాలంలో అదనంగా 13,657
హెచ్.డబ్ల్యు.సిలు పని చేయడం ప్రారంభించాయి. భారీ
సంఖ్యలో ప్రజలకు
 ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు అందుబాటులో
ఉంచాయి. 2020 జూలై 24 నాటికి దేశంలో మొత్తం 43,022
హెచ్.డబ్ల్యు.సిలు పని చేస్తున్నాయి.
2020 జూలై నెలలో మొత్తం 44.26 లక్షల మంది ప్రజలు ఎబిహెచ్ డబ్ల్యుసిలు అందించే ఆరోగ్య, వెల్ నెస్ సేవల ప్రయోజనం
పొందారు. 2018 ఏప్రిల్ 14వ తేదీన ఈ పథకం ప్రారంభించిన
నాటి నుంచి ఈ హెచ్.డబ్ల్యు.సిల సేవలు వినియోగించుకున్న
మొత్తం ప్రజల సంఖ్య 1923.93 లక్షలకు చేరింది. మౌలిక
స్థాయి నుంచి హెచ్.డబ్ల్యు.సి ల పనితీరుకు ఇదే నిదర్శనం.
నాన్-కోవిడ్ అత్యవసర సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా
చూడడంలో అవి కీలక పాత్ర పోషించాయి.
పిఎంజెఎవై ప్రధాన లక్షణాలు

•

పేదవర్గాల ప్రజలు అనారోగ్యం వల్ల ప్యానెల్ లో నమోదైన
ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో చేరినట్టయితే ద్వితీయ శ్రేణి,
అంతకన్నా పై స్థాయి వైద్య సేవలు అందుకునేందుకు
పిఎంజెఎవై ఒక్కో కుటుంబానికి రూ. 5 లక్షల బీమా కవరేజి
కల్పిస్తుంది.

• 10.74 కోట్లకు పైబడిన పేదప్రజలు, ఆరోగ్యపరమైన ముప్పు
అధికంగా ఎదుర్కొంటున్న వర్గాలకు చెందిన కుటుంబాలు
(సుమారు 50 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులు) ఈ పథకం
ప్రయోజనాలు పొందడానికి అర్హులు.
• లబ్ధిదారులకు ఈ పథకం నగదు రహితమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ
సేవలు (ఆస్పత్రిలో) అందుబాటులో ఉంచుతుంది.

పేదలు ఆస్పత్రి అనంతర చికిత్సలకు ఖర్చు
చేయాల్సిన పరిస్థితిలో ఉచిత చికిత్సా సదుపాయం
అందుబాటులో లేని పక్షంలో వారు తమ సొంత
వనరుల నుంచి రూ. 14,000 కోట్లకు పైగా ఖర్చు
చేయాల్సివస్తుందని ఒక అంచనా తెలుపుతోంది.
“ఆయుష్మాన్ భారత్” పథకం పేదలకు చెందిన
ఆ సొమ్మును ఆదా చేసింది. ఈ సందర్భంగా
నేను “ఆయుష్మాన్ భారత్” లబ్ధిదారులనే కాదు,
ఈ పథకం కింద రోగులకు చికిత్స అందించిన
అందరు వైద్యులు, నర్సులు, వైద్య సిబ్బందిని
కూడా అభినందిస్తున్నాను. దేశంలో ఎక్కడైనా
వినియోగించుకునే వెసులుబాటు “ఆయుష్మాన్
భారత్” పథకం ప్రధాన లక్షణం.
ఒక మన్ కీ బాత్ ఎపిసోడ్ లో

ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ
చెల్లించిన క్లెయిమ్ ల సంఖ్య
0-1 1-2 2-5 5-12 12-18
18-24 24-44 44-64 65+

మొత్తం - 65,51,993

చెల్లించిన క్లెయిమ్ ల సంఖ్య

పురుషులు

మహిళలు

ఇతరులు

మొత్తం - 65,51,993

పిఎంజెడివై ప్రభావాన్ని రెండు మార్గాల ద్వారా
అర్ధం చేసుకోవచ్చు...
సామాజిక సంక్షేమం

ఆస్పత్రి ఖర్చుల భారం అధికంగా ఉండే తీవ్ర అనారోగ్యాల
కారణంగా ఏర్పడే ఆర్థిక భారాన్ని పేద కుటుంబాలపై
తగ్గించడం దీని లక్ష్యం.
• ఈ పథకం కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య, వయసు, లింగపరంగా
పరిమితులేవీ విధించలేదు.
•	ముందస్తుగా ఉన్న అనారోగ్యాలన్నింటికీ కూడా మొదటి రోజు
నుంచి ఈ పథకం కింద కవరేజి ఉంది.
• దేశంలో ఎక్కడైనా ఈ పథక ం ద్వారా సేవలు పొందవచ్
 చు.
అంటే ప్యానెల్ లో నమోదైన ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆస్పత్రులు
వేటినైనా లబ్ధిదారులు సందర్శించవచ్చు.
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समाचार-सार
ప్రధాన పథకం

ఆయుష్మాన్ భారత్

ఆయుష్మాన్ భారత్ ఒకటవ కోటి లబ్ధి పొందిన మహిళతో ప్రధానమంత్రి సంభాషణ
పిఎం: నమస్తే పూజా థాపాజీ, మీరేం
చేస్తూ ఉంటారు?
పూజ: నమస్తే సర్! నేను ఒక గృహిణిని. నా భర్త
సైన్యంలో పని చేస్తారు. మణిపూర్ లో ఉన్నారు.
నాకు శస్త్రచికిత్స జరిగింది.

పిఎం: ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందిన
ఒకటవ కోటి పేషెంట్ మీరు అని
తెలుసా?
పూజ: అవును సర్! కరోనా సంక్షోభ సమయంలో
డబ్బు ఎక్కడ సమకూరుతుందని నేను ఎంతో
కలత చెందాను. నాకు ఇద్దరు చిన్న పిల్లలున్నారు.
వారిని పొరుగువారు చూసుకుంటున్నారు.
ఈ పథకం ద్వారా నేను చాలా ప్రయోజనం
పొందాను. మీకు చాలా ధన్యవాదాలు.!
పిఎం: చికిత్స వ్యయాల గురించి
డాక్టర్ మీకు ఏమి చెప్పారు. మీరేమైనా

అడుగుతూ ఉంటాను.

పూజ: పేదల కోసం మీరు ఇంత అద్భుతమైన,
అత్యంత ప్రధానమైనపథకం ప్రారంభించారు. ఆ
పథక ం ద్వారానే నేను ఆస్పత్రిలో చేరగలిగాను.

చెల్లించాలని వాళ్లేమైనా అడిగారా?
పూజ: లేదు సర్! మాకు అన్నీ అందుతున్నాయి.
శస్త్రచికిత్స అనంతరం సైతం మందులు ఇస్తామని
నాకు చెప్పారు.

పిఎంజెఎవై కింద నగదురహిత కోవిడ్-19
చికిత్స = 40,217

»» ఈ పథకం కు అనుసంధానంగా సర్జరా, డే
కేర్ చికిత్స, మందులు, డయాగ్నస్టిక్
పరీక్షలు, చికిత్స సహా 1350 మెడికల్
ప్యాకేజిలున్నాయి.

»» ఈ పథకం గతంలోని పథకం లతో పోల్చితే
అధిక కవరేజి కలిగి ఉంది. చిన్న, ప్రభుత్వ
ఆస్పత్రులు
మౌలిక
వసతు
 లు
మెరుగుపరుచుకునేందుకు
ఇది
సహాయకారిగా ఉంది.

ఉపాధి కల్పన

• ఈ పథకం సుమారు 1 లక్ష మంది ఆయుష్మాన్
మిత్రల నియామకానికి అవకాశం ఇచ్చింది.
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పిఎం: నా ఆశీస్సులు కాదమ్మా,
భగవ
 ంతుని ఆశీస్సులు!

పిఎం: ఈ పథకం గురించి ఏమైనా
సలహాలున్నాయా అని నేను ప్రతీ ఒక్కరినీ

పిఎంజెఎవై కింద నగదురహిత కోవిడ్-19
పరీక్షలు = 1,43,282

• ప్రైవేటు ఆస్పత్రులతో సమానంగా ప్రభుత్వ
ఆస్పత్రుల్లో ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలకు కూడా
సొమ్ము తిరిగి ఇస్తున్నారు.

పిఎం: పొరుగువారు మీ పిల్లల సంరక్షణ
చూసుకుంటున్నారు. మీ భర్త జాతికి
సేవలందిస్తున్నారు. మిమ్మల్ని మీరు
జాగ్రతగా
్త చూసుకోండి. పిల్లలకు మంచి
విద్య అందించండి.
పూజ: అవును సర్! మీ ఆశీస్సులు మాతో
ఉన్నాయి.

పథకం ఓ మారు చూద్దాం
ప్రారంభం | సెప్టెంబర్ 23, 2018

లబ్ధిదారులు లబ్ధిదారుు  

10.74

కోట్ల కుటుంబాలు
(సుమారు 50 కోట్ల మంది ప్రజలు
 )

1.2 కోట్లు -

ఆస్పత్రుల్లో చేరిన రోగులు

సుమారు

17,000

మంది సగటున ప్రతి రోజూ పథకంతో
లబ్ధి పొందుతున్నారు
22,796
ప్యానెల్ లో నమోదైన
ఆస్పత్రులు

12.56 కోట్లు
జారీ అయిన ఇ-కార్డు లు

చికిత్సలపై మొత్తం వ్యయం : రూ.75.64 వేల కోట్లు
పథకం పై మొత్తం వ్యయం : రూ.13,433 కోట్లు

(2020 సెప్టెంబర్ 3, నాటికి అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ఆధారంగా)

Source: https://dashboard.pmjay.gov.in/publicdashboard/

హాజీ ప్రాణాన్ని రక్షించిన పథకం

పిఎంజెఎవై : సోనీకి లభించిన ఆశీస్సు

సో

ఎ

నిమిది మంది సభ్యులున్న కుటుంబ పెద్ద
అయిన హాజీ అబ్దు ల్ అలీమ్ మూడు
సంవత్సరాలుగా గుండె నొప్పితో బాధ పడుతున్నారు.
మరింత లోతుగా పరీక్షలు నిర్వహించినఅనంతరం
రక్తం గడ్డ కట్టడం వల్ల గుండె ధమనుల్లో ఏర్పడిన
అవరోధం తొలగించేందుకు బైపాస్ సరరీ్జ
చేయించుకోవాలని వైద్యులు సలహా ఇచ్చారు.
ఆర్థిక పేదరికం కారణంగా రోజువారీ కుటుంబ
అవసరాలు తీర్చుకోవడమే కష్టంగా ఉన్న ఆ
కుటుంబానికి సరరీ్జ కయ్యే అధిక వ్యయాలు
ఒక కాళరాత్రిగా పరిణమించాయి. సరరీ్జ
చేయించుకోకపోతే గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం
రోజురోజుకీ పెరిగిపోతుండడంతో ఆ కుటుంబం
బాధ వరనా
్ణ తీతం అయింది. వారణాసిలో ఐఇసి
కార్యక్రమాల ద్వారా ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం
గురించి రాష్ట్రప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ప్రచారం
సహాయంతో ఆ కుటుంబం పథకం అర్హతలు,
వివిధ లాభాల గురించి తెలుసుకుంది. అవసరమై
 న
పత్రాలతో హాజీ సమీపంలోని ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని
సందర్శించారు. అతను తన గోల్డెన్ కార్డు
అందుకున్నాడు. కుటుంబం అతన్ని సరరీ్జ కోసం
లక్నో తీసుకు వచ్చింది. అక్కడ అతనికి ఓపెన్ హార్ట్
సరరీ్జ జరిగింది. అతని ప్రాణం నిలబడింది. n

నీ గుండె జబ్బుతో బాధ పడుతోంది. ఆమె గుండెలోని వాల్వ్ లలో
ఒకటి చెడిపోయింది. దాని స్థానంలో కొత్తది అమర్చాల్సి ఉంది. వారిది
10 మంది సభ్యులున్న కుటుంబం. సోనీ భర్త చేసే కూలీ ద్వారా అందుకునే
రోజువారీ వేతనంతో పూట గడవడమే
 కష్టంగా ఉంది.

ఆర్థికంగా అంత కష్టంలో కూడా సోనీ భర్త ఖాతూన్ బీహార్ లోని ప్రైవేటు
ఆస్పత్రిలో
చికిత్స
చేయించేందుకు రూ.
2.5 లక్షలు రుణంగా
తీ సు కు రా గ లి గా డు .
కానీ, ఆ చికిత్స
వల్ల కూడా ఆమెకు
ఎలాంటి ఉపశమ
 నం
కలగలేదు.
నొప్పి
పూర్వం ఉన్నట్టు గానే
ఉంది. సరైన చికిత్స
అం ద క పో వ డం
వల్ల ఆమె ప్రాణానికి ముప్పు ఏర్పడింది. వేదనాపూరితమైన పరిస్థితి అలాగే
కొనసాగితే ఆమె పిల్లల సంరక్షణ చూసే వారెవరూ కూడా లేరు.

చివరికి ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రికి వారిని రిఫర్ చేయడంతో
అక్కడ ఆయుష్మాన్ భారత్ పిఎంజెఎవై ద్వారా వారికి భారీ మద్దతు లభించింది.
ఆ పథకం ప్రయోజనం పొందడానికి అమె అర్హురాలు కావడంతో ఆమెకు గుండె
వాల్వ్ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్స జరిగింది. ఆమె ఇప్పుడు పూర్తిగా కోలుకుని తన
కుటుంబం, పిల్లల వద్దకు తిరిగి చేరింది. ఆ పథకం ఆమెకు ఒక ఆశీస్సుగా
మారింది. దాని సహాయంతో ఆమె తన ప్రాణాలు రక్షించుకోవడమే
 కాకుండా
పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి శ్రద్ధ తీసుకోగల స్థాయికి చేరింది. n

దీనికి తోడు ఇతర ఉపాధి అవకాశాలు కూడా ఏర్పడతాయి.
ఆయుష్మాన్ మిత్రలు ఆస్పత్రులు, రోగుల మధ్య అనుసంధానకర ్తల
పాత్ర పోషిస్తారు.

ఏ ఒక్కరైనా ఆ ప్రయోజనం పొందడం ఎలా

కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అర్హులైన లబ్దిదారుల జాబితాను
తయారుచేస్తాయి. ఎంపిక చేసిన వాటిలో ప్రతీ కుటుంబానికి
ప్రత్యేకంగా కుటుంబ గుర్తింపు నంబర్ కేటాయిస్తారు. అలా

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

ఎంపికైన కుటుంబాలకు మాత్రమే పిఎంజెఎవై ప్రయోజనాలు
అందుకునే అర్హత ఉంటుంది. 2018 ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ నాటికి
జాతీయ ఆరోగ్య బీమా పథకం కింద నమోదైన వారందరూ ఈ
పథకం ప్రయోజనాలు కూడా పొందవచ్
 చు. ఎవరైనా ఈ లింక్
తెరిచి నేను కూడా లబ్ధిదారుడినేనా అనేది ఎంచుకోవడం ద్వారా
ఆమె/అతని పేరు ఉన్నది, లేనిది పరిశీలించుకోవచ్చు. n
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ముఖచిత్ర కథనం

పరిపాలన

ప్రతి కలనూ

సాకారం చేస్తూ

స్వతంత్ర భారతదేశంలో 1950 సెప్టెంబర్ 17న ఒక పేద కుటుంబంలో జన్మించిన నరేంద్ర మోదీ జీవితం- టీ
అమ్మకం మొదలుకొని దేశానికి ప్రధాన సేవకునిగా మారేదాకా ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం.
సేవకు అంకితం కావటమే నవభారతానికి ఆయన మంత్రంగా మారింది.
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పెద్ద నిర్ణయాలు, వాటి అమలు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పనితీరుకు చిహ్నాలు. ఆయన

పట్టుదల మొత్తం పరిపాలనాతీరుకు ఉదాహరణ. గత ఆరేళ్ళలో ఎర్రకోట నుంచి చేసిన
అన్ని ప్రకటనలూ పూర్తిగా అమలు చేయటమో, అమలు వివిధ దశలలో ఉండటమో
ఆయన అంకితభావానికి నిదర్శనం. వరుసగా ఏడోసారి 2020, ఆగస్టు 15న

అ

ప్రసంగిస్తూ, స్వయం సమృద్ధ భారత్ కోసం తన ప్రతిజ్ఞను పునరుద్ఘాటించారు.

నగనగా ఒకసారి ఇద
రు లు
్ద రు మిత్
అడవిలో వేటకు వెళ్
లా రు. సింహం
కనబడటానికి
సమయం
పడుతుందని కారు అక్కడ పెట్టి కాసేపు నడిచి
వద్
అంతలోనే
సింహం
దా మనుకున్నారు.
ప
ై ంది. కానీ తుపాకీ కారులోనే వదిలేసిన
్ర త్యక్షమ
తొ చ్చింది. అప్పుడు వాళ్ళేం చేశారు?
సంగతి గుర్
జేబులో ఉన్న పిస
్ట ల్ ై లసెన్స్ తీసి సింహానికి
చూపించారు. అప్పలోట్ ఉన్న ప
్ర భుత్వ పనితీరు
గురించి ఇది ఎగతాళిగా అనిపించినా, ఆరేళ్ళ
కిందట ప
గా లు చేపట్టి న నరేంద
్ర భుత్వ పగ్
్ర మోదీకి
ఈ పరిస్థి తి తెలుసు. ఈ గ
్ర హింపుతోనే 2014 మే
నెలలో భారత్ ను సమూలంగా మార్చాలనే
ఆలోచనకు బీజం పడింది. తన ప
్ర భుత్వ
పనితీరుకు ప
్ర ధాని ఒక లూబ్ ప్రింట్ సమర్పించారు.
"బ్యూరోక్రసీ లో మార్పు మొదటి అవసరం.
్త హక్కులు కల్పిస్
ప
తా మని ప
్ర జలకు కొత
్ర భుత్వం
ఘనంగా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ మన రాజ్యాంగం
మనకు ఏనాడో అనేక హక్కులిచ్చింది. మరిన్ని
చట్టా లు కాదు, చర్యలు అవసరం" అన్నారు
ప
ఈ
ప
ప
్ర ధాని.
్ర కటనతో
్ర ధాని
చెప్పదలచుకున్నదేంటంటే దేశానికి అనేక
చట్టా లూ, హక్కులూ అక్కర్లే దని. ఎందుకంటే,
రాజ్యాంగం పౌరులకు చాలావరకు కల్పించిందని,
కావాల్సిందల్లా చర్యలేనని. విధానాలూ, పథకాల
ప
్ట టమేనని.
్ర కటనలను ఆచరణలో పెట

ప్రకటన వర్సెస్ ఆచరణ

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన సంకల్పం, సిద్ధాంతాల
కారణంగా చేతలకు పెట్టింది పేరు. సుపరిపాలనా ప్రభుత్వపు
విధానాలలో అది స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది.

నమో సుపరిపాలన మంత్రం

ై క సిద్ధాంతం భారత్ సర్వ ప్రథమం
ప
్ర భుత్వ ఏక
ై క పవిత
ప
్రంథం రాజ్యాంగం
్ర భుత్వ ఏక
్ర గ
ై క భక్తి
ప
్ర భుత్వ ఏక

భారత్ కోసం అంకితం

ై క శక్తి
ప
్ర భుత్వ ఏక

మానవశక్తి

ై క ఆచారం 130 కోట్ల భారతీయుల సంక్షేమం
ప
్ర భుత్వ ఏక

అందరితో కలసి, అందరి అభివృద్ధి,

ై క మంత
ప
్ర భుత్వ ఏక
్రం అందరి విశ్వాసం పొందటం

‘‘పనులు చేయటంలో నా ప్రభుత్వానికో పద్ధతి ఉంది.
ఇప్పుడు ఏపనీ ఆలస్యం కాదు, మరుగున పడదు, వాయిదా
పడదు. ఫైళ్ళు ఆపే పని సంస్కృతి ముగిసింది. ప్రభుత్వం
చేపట్టిన ప్రతి పనీ, ప్రతి నిర్ణయం ప్రజల సహకారంతో
పూర్తిచేస్తోంది. ఇప్పుడున్నది ప్రజల మధ్య సయోధ్య
కోసం ప్రయత్నించే ప్రభుత్వం.’’
ప
్ర ధాన మంత్రి నరేంద
్ర మోదీ

(చంపారణ్ సత్యాగ
ది వేడుకలలో మహాత్ముడిని
్ర హ శతాబ్
స్మరించుకుంటూ)

న్యూ ఇండియా సమాచార్ 17

ముఖచిత్ర కథనం

పరిపాలన

#నెరవేర్చిన వాగ్దానాలు

రూ. 20.97 లక్షల కోట్ల

2020 ఆగస్టు 15న చేసిన ప్రకటనలు,
ై ది
పథకాలు అమలు కావటం మొదలం

ఆర్థిక పాకేజ్ తో కరోనా
సంక్షోభకాలంలో ఆర్థిక స్వావలంబన
ఉద్యమం

నేషనల్ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్

చెప్పింది: ఈ రోజు నుంచీ నేషనల్ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్
మొదలవుతోంది. అది ఆరోగ్య రంగాన్ని విప్లవాత్మకం చేస్తుంది.

చేసింది: మొదటి దశలో ఆగస్టు 15 నాడే ఆరు కేంద్రపాలిత
ప్రాంతాల్లో అమలైంది. రిజిస్ట్రేషన్ మొదలైంది. ముసాయిదా డేటా
విడుదలైంది. వచ్చే కొద్ది నెలల్లో దేశమంతటా అమలవుతుంది.

సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఎన్.సి.సి కాడెట్లు

చెప్పింది: 173 సరిహద్దు జిల్లా లో లక్ష మంది కాడెట్లను
సిద్ధం చేస్తాం. వాళ్ళలో మూడో వంతు మంది ఆడబిడ్డలు.

చేసింది: ఆగస్టు 16 నాడే రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ నేషనల్ కాడెట్
కోర్ (ఎన్.సి.సి) భారీ విస్తరణ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది.
వెయ్యికి పైగా కాలేజీలను, యూనివర్శిటీలను గుర్తించింది.

ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్

చెప్పింది: ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్ పథకం కింద నదుల్లో , సముద్రాల్లో
డాల్ఫిన్స్ మీద దృష్టి పెడతాం. దీనివల్ల ఉపాధి కూడా ఏర్పడుతుంది.
చేసింది: కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పు శాఖా మంత్రి
ప్రకాశ్ జావడేకర్ ఆగస్టు 17న దీన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
బ్లూ ప్రింట్ సిద్ధమైంది. లాంఛనంగా ఆమోద ముద్ర పడిన వెంటనే
ప్రారంభమవుతుంది.

జ

మ్మూ, కాశ్మీర్ లో ఆర్టికిల్ 370
రద్దు , పౌరసత్వ సవరణ చట్టం,
బోడో ఒప్పందం, కర్తార్ పూర్ కారిడార్ లాంటి
కీలకమైన నిర్ణయాలు 2019 లో ప్రభుత్వం
ఏర్పాటుచేసిన ఏడాది లోపే తీసుకోవటం
మాత్రమేకాదు, అమలు జరిగాయి కూడా.
అనేక అంశాలు 70 ఏళ్ళుగా మరుగునపడ్డా యి.
ఎర్రకోట నుంచి చేసిన మొదటి ప్రసంగమైనా,
ఏడో ప్రసంగమైనా బలంగా నిర్ణయాత్మక
నిర్ణయాలు తీసుకోవటంలో, సకాలంలో
అమలు చేయటంలో ప్రధాని సుపరిపాలనా
సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిబింబించాయి. భారతదేశాన్ని
18 న్యూ ఇండియా సమాచార్

పిపిఇ కిట్లు , ఎన్ 95 మాస్కులు సున్నా
నుంచి రోజుకు 4 లక్షలు ఉత్పత్తి చేస్తూ
ప్రపంచానికి సైతం సరఫరా చేస్తున్నాం.

‘‘ఇటీవలి రూ. 20 లక్షల
కోట్ల ఆర్థిక పాకేజ్
‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’
దిశగా వేసిన ఒక పెద్ద
అడుగు. దీని ద్వారా
ప్రతి ఒక్కరికీ, మన
రైతులకూ,
కార్మికులకూ,
శ్రామికులకూ
మధ్యతరగతి వ్యాపార
సంస్థలకూ, స్టార్టప్స్ తో
అనుబంధమున్న
యువతకూ సరికొత్త
అవకాశాలొస్తాయి.’’

ప్రభుత్వ పథకాల అమలు
వేగవంతం చేయటానికి
ఐటి (ఇన్ఫర్మేషన్
టెక్నాలజీ) గరిష్ఠ
వినియోగం,
వృత్తినిపుణుల సేవల
వాడకం మొదటిసారిగా
ప్రభుత్వం పరిపాలన
ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసి
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ గా
తీర్చిదిద్దటం
మొదలుపెట్టింది.

• ప్రధాని స్వనిది పథకం కింద
ఇప్పటిదాకా 70,000 దరఖాస్తులకు
రుణాలు మంజూరు చేశాం.
• కరోనా సంక్షోభ కాలంలో ఇబ్బందుల్లో
పడ్డ సూక్ష్మ, చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు
3 లక్షల కోట్ల హామీ లేని రుణాలు. ఈ
రంగానికి మొత్తం ప్యాకేజీ రూ. 5.94
లక్షల కోట్లు .
• రూ. 200 కోట్ల లోపు టెండర్లకు
భారతీయులు మాత్రమే దరఖాస్తు
చేసుకునే అవకాశం. మొబైల్ ఫోన్ల
తయారీ మీద ప్రత్యేక దృష్టి .
• విదేశీ యాప్ లను నిషేధించాక ఐటి
వృత్తి నిపుణులకు కొత్త వేదిక- ఆత్మ
నిర్భర్ భారత్ ఇన్నొవేషన్ యాప్
- ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఇన్నోవేషన్ యాప్

స్వయంసమృద్ధి దిశగా నడిపించటంలో
కావచ్చు, పేదలకు, కూలీలకు ఉన్న ఊళ్ళోనే
ఆహారం, ఉపాధి కల్పించటంలో కావచ్చు,
యువ శక్తిని స్టా ర్టప్స్ వైపు మళ్ళించటం
కావచ్చు, మధ్య తరగతి. మహిళలు సహా
సమాజంలోని అన్ని వర్గా లనూ ప్రధాన
అభివృద్ధి స్రవంతిలోకి తీసుకురావటంలో
కావచ్చు ఇవన్నీ ప్రధానికి ఎప్పుడూ
ప్రాధాన్యతా అంశాలే. ఎర్రకోట నుంచి చేసిన
ప్రసంగంలోని అంశాల అమలును కూడా
ఏకకాలంలో ప్రారంభించటం ఆయన
పరిపాలనా వేగానికి నిదర్శనం. నేషనల్

#నెరవేర్చిన వాగ్దానాలు
రూ. 90,000 కోట్లు

ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ నిధి కింద రైతులకిచ్చారు.
•కరోనా సంక్షోభం కాలంలోనూ, ఆహారధాన్యాల

ఉత్పత్తిని 2.9% పెరుగుదలతో 295.67 మిలియన్
టన్నులుగా అంచనా వేశారు.

‘‘గ్రామీణ జీవితానికి,
వ్యవసాయ
జీవితానికి
వ్యవసాయాభివృద్ధి
గురించి కేవలం
చర్చిస్తే చాలదు.
దాన్ని రైతుల
సంక్షేమంతో
అనుసంధానం
చేస్తేనే ఫలితం.’’

•వ్యవసాయాధారిత మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి కోసం

రూ. లక్ష కోట్ల అగ్రి ఇన్ ఫ్రా నిధి ఏర్పాటు చేశారు
•వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో 346 స్టా ర్టప్స్

కోసం 3671.75 లక్షల గ్రాంట్ ఇచ్చారు.

•రైతుల మొత్తం ఆదాయాన్ని 20% పెంచి 68%

చేశారు.

•22.39 కోట్ల మంది రైతులకు భూసార ఆరోగ్య

కార్డు లు ఇచ్చారు.

•సరైన సమయంలో రైతు ఉత్పత్తుల రవాణా కోసం

మొదటిసారిగా కిసాన్ రైల్ ప్రారంభించారు.

డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్ రూపకల్పన ఎలా
జరిగిందంటే అదే రోజు ఆరు
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్
గా అమలైంది. అదే విధంగా ఎన్.సి.సి
కాడెట్లను సిద్ధం చేసి 173 సరిహద్దు
జిల్లాల్లో మిలిటరీ శిక్షణ ఇచ్చే
ప్రతిపాదన గురించి ప్రకటన వెలువడిన
వెంటనే రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ
రంగంలోకి దిగింది. యువత
ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేలా ఈ విస్తరణ
పథకానికి ఆ మరునాడే ఆమోదం
తెలిపింది. అదే విధంగా ప్రాజెక్ట్ టైగర్,
ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ విజయవంతంకాగానే
జీవవైవిధ్యం కాపాడేందుకు

నదుల్లోనూ, సముద్రాల్లోనూ ఉండే
డాల్ఫిన్స్ మీద దృష్టి పెట్ట ింది. కేంద్ర
పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ
మార్పు శాఖల మంత్రి ప్రకాశ్
‘‘పాతకాలపు పనితీరు
పూర్తిగా మారిపోయింది.
అలా మారటంతో యువ
వృత్తినిపుణులకూ,
బ్యూరోక్రసీకి మధ్య
సమన్వయం
మెరుగవటంతో ప్రతి
పథకమూవాస్తవరూపం
దాలుస్తోంది.’’

‘‘సకాలంలో పూర్తిచేయటమన్న పని
సంస్కృతి రూపొందుతోంది. శంకుస్థాపన
చేసి, దాని ఆవిష్కరణ కూడా
చేయగలుగుతున్నాం. ప్రజలపట్ల ఇది
మాకున్న అంకితభావమే తప్ప అహంకారం
కాదు.’’

-ప్ర ధాని నరేంద్ర మోదీ

జావడేకర్ కేవలం 15 రోజుల్లో బ్లూ ప్రింట్
తయారు చేశారు. ఆమోదముద్ర పడిన
వెంటనే ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్ మొదలవుతుంది.
ఆరంభం నుంచే కార్యక్షేత్రంలో
దూకిన ప్రభుత్వం
ఒకప్పుడు ఢిల్లీ రాజకీయాలకు కొత్త
అనిపించుకున్న నరేంద్ర మోదీ, అన్ని
పనులూ ఒక పద్ధతి ప్రకారం,
నిర్మాణాత్మకంగా చేస్తూ బ్యూరోక్రసీని,
విమర్శకులను ఆశ్చర్యపరచారు. భారత
15వ ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసి నెల
గడిచిందో లేదో టీమిండియా లాగా పనిలో
పడ్డారు. ప్రణాళికా సంఘం స్థానంలో నీతి
ఆయోగ్ ఏర్పాటు కావచ్చు, బ్యూరోక్రసీని
తన వెంట నడిపించటం కావచ్చు,
వృత్తినిపుణులను ప్రభుత్వంలో భాగం చేస్తూ
పాలనావేగాన్ని పెంచటం కావచ్చు పనులు
జరగటానికి ఒక బృందం అవసరాన్ని
ప్రధాని చాటారు. ఫలితంగా పరిపాలన
వేగం పుంజుకుంది. ఆలస్యం చేయటం,
పక్కనబెట్ట టం, వాయిదా వేయటం లాంటి
పాత ధోరణులు కనుమరుగయ్యాయి.
2014లో ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన
మరుసటిరోజు జరిగిన తొలి మంత్రిమండలి
సమావేశంలోనే వాగ్దా నానికి అనుగుణంగా
విదేశాల్లో దాచిన నల్లధనాన్ని వెనక్కి
తీసుకురావటం మీద ప్రత్యేక దర్యాప్తు
న్యూ ఇండియా సమాచార్ 19

ముఖచిత్ర కథనం

పరిపాలన
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ప్రజలకు ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద రూ. 5 లక్షల
ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యం.

‘‘పేదల జన్ ధన్
ఖాతాల్లోకి క్షణాల్లో
లక్షలాది రూపాయలు
బదలీ అవుతాయని ఎవరు
ఊహించగలిగారు?
ఆయుష్మాన్ భారత్
కావచ్చు, ఉజ్జ్వల యోజన
కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికీ
పారదర్శకంగా
సాయమందించటంలో
ఎంతో పురోగతి
సాధించాం.’’

రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న
వృత్తినిపుణులకు ప్రధాని తన
మంత్రివర్గంలో స్థానం
కల్పించారు. కార్పొరేట్
సంస్కృతి తరహాలో చేసిన ఈ
ప్రయోగం విజయవంతమైంది.
ప్రభుత్వ విధానం మొదలు
అమలు దాకా మొత్తం ప్రక్రియ
ఒక పద్ధతి ప్రకారం కార్యరూపం
దాలుస్తోంది.

బృందం (సిట్) ఏర్పాటు చేశారు.
ఆ తరువాత అత్యంత ముఖ్యమైన చర్య
- జడత్వాన్ని వదిలించటానికి మొత్తం
20 న్యూ ఇండియా సమాచార్

8 కోట్ల కుటుంబాలకు ఉజ్జ్వల పథకం
కింద ఉచిత సిలిండర్లు అందాయి.
కరోనా మహమ్మారి సమయంలో పేద
కుటుంబాలకు రూ. 1.70 లక్షల కోట్ల
ప్యాకేజ్.
ప్రధానమంత్రి గరీబ్ రోజ్ గార్ కల్యాణ్
కింద వలస కార్మికులకు ఇళ్ల దగ్గర్లో నే
పని.
గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద
కూలీల వేతనాల్లో రూ. 2000
పెంచటం ద్వారా 13.62 కోట్ల
కుటుంబాలకు లబ్ధి.

బ్యూరోక్రసీ వ్యవస్థనే మార్చటం. వేరు
వేరు విభాగాలుగా పని చేస్తున్న అనేక
మంత్రిత్వశాఖలను కలిపి ఒక గొడుగు
కిందికి చేర్చటం, నైపుణ్యాభివృద్ధి,
వ్యాపార నైపుణ్యం పెద్దఎత్తున
ప్రోత్సహించటానికి
యువతకు
శిక్షణావకాశాలు పెంచటంతోబాటు
వాళ్లలో సరికొత్త ఆవిష్కరణల స్ఫూర్తి
నింపటం అందులో ఒకటి. వివిధ
మంత్రిత్వశాఖల విలీనం ద్వారా
చురుకైన పాలన సాగించటం ప్రధాన
లక్ష్యం. అధికారులు కూడా శక్తికొద్దీ
పని చేయాలి. అది పాలనలో స్పష్టంగా
ప్రతిబింబించాలి. బ్యూరోక్రసీ

2006 నుంచి మూలన పడ్డ జి.
ఎస్.టి బిల్లు 2014 లో వేగం
పుంజుకుంది. ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా
2017 జులై 1 నుంచి
అమలుచేయగలిగాం

నిర్భయంగా పని చేయటానికి వీలుగా
వారి అధికారాలను బలోపేతం చేస్తూ
ప్రధాన మంత్రి పది సూత్రాల బ్లూ ప్రింట్
ఒకటి రూపొందించారు. సమర్థంగా పని
పూర్తిచేయటమే తన మంత్రమని ప్రధాని
అప్పుడే స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వ కార్యదర్శులతో సమావేశమై,
పాలనలో
ఎజెండాను
వాళ్ల
ముందుంచారు. 2014 జూన్ 4న
సీనియర్ ఐఎఎస్ అధికారి, నీతి ఆయోగ్
ప్రస్తుత సిఇఒ అమితాబ్ కాంత్ ఈ
సమావేశం గురించి ఇలా ట్వీట్ చేశారు:
‘‘నా
ఉద్యోగ
జీవితంలో
మొట్ట మొదటిసారిగా ఒక ప్రధానితో
ఇంత నిజాయితీగా, నిర్భయంగా
సంభాషించే అవకాశం వచ్చింది, దీనివల్ల
ఎన్నో స్ఫూర్తిదాయకమైన ఆలోచనలు
రేకెత్తాయి’’ అని. ప్రధాని మోదీ కూడా
అధికారులతో సమన్వయానికి యువ
వృత్తి నిపుణులను కీలక మంత్రిత్వ
శాఖలకు, విభాగాలకు, నీతి ఆయోగ్ కు
కేటాయించారు. పనివేగం పెంచటం
ద్వారా సంప్రదాయ పాలన నమూనాలో
సంపూర్ణ మార్పు తీసుకురావటం దీని
లక్ష్యం. పనిచేయని అధికారులకు
తప్పనిసరి ఉద్యోగవిరమణ దారి
చూపారు.

ఆర్థికంగా వెనుకబడిన జనరల్ కేటగిరీ
వారికి 10% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ కేంద్ర
కేబినెట్ 2019 జనవరి 7న ఆమోదముద్ర
వేసింది. ఆ తరువాత రెండు రోజుల్లోనే
పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లోనూ అది
ఆమోదం పొందింది.

కార్పొరేట్ పాలన నమూనాలో యువత
తన వయసులో సగం ఉండే వృత్తి
నిపుణుల జాబితా రూపొందించి ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ, పరిపాలన నమూనాను
కార్పొరేట్ యాజమాన్య తరహాలో పూర్తిగా
మార్చటానికి రంగం సిద్ధం చేశారు. దీని
ఫలితంగా వందలాది వృత్తి నిపుణులు
ప్రభుత్వంలో చేరి 2022 నాటికి నవభారత్
నిర్మాణం జరగాలన్న ఆయన కలను
సాకారం చేస్తున్నారు. ఈ యువ వృత్తి
నిపుణులు బ్యూరోక్రాట్ల తో కలిసి
హైదరాబాద్ లో ఇవాంకా ట్రంప్ పర్యటన
మొదలు, ఇజ్రాయెల్ లో భారత టెక్
ఎగ్జిబిషన్ దాకా, మాడిసన్ స్క్వేర్, హౌడీ
మోడీ, గుజరాత్ లో నమస్తే ట్రంప్ లాంటి
ఘట్టా లను
విజయవంతంగా
నిర్వహించారు.
ప్రధాని కార్యాలయం, నీతి ఆయోగ్ తో
బాటు అనేక మంత్రిత్వశాఖల్లో పనిచేస్తూ
వాటిలో గణనీయమైన మార్పులు
సాధించటానికి దాదాపు 350 మంది
యువ వృత్తి నిపుణులు వివిధ స్థాయిలలో
బ్యూరోక్రాట్ల తో కలసి పనిచేస్తున్నారు.
ఐఐఎం, ఇంటలెక్చువల్ లా, పేటెంట్ లా
వంటి అనేక డిగ్రీలతో ఈ యువకులు
ప్రపంచ
బ్యాంకు,
ఐక్యరాజ్య
సమితితోబాటు మెకిన్సే & కంపెనీ,
పిడబ్ల్యుసి లాంటి బహుళజాతి సంస్థలలో
ఉద్యోగాలు వదిలిపెట్టి మరీ ప్రధాని కలలు
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మంది పిల్లలకు దేశవ్యాప్తంగా మిషన్
ఇంద్రధనుష్ కింద టీకాలు వేశారు
నేషనల్ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్ కింద ప్రతి
ఒక్కరికీ ఆరోగ్య రికార్డు ఉంటుంది. దీన్ని
త్వరలోనే దేశమంతటా అమలు చేస్తారు.
‘‘అందరం కలిసి ఉమ్మడిగా
పరిశుభ్రమైన,
ఆరోగ్యకరమైన భారత్ ని
నిర్మించగలం. అక్కడే
మనం కలగన్న సు-రాజ్
నెరవేరుతుంది.’’

గన్న నవభారత నిర్మాణాన్ని సాకారం
చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. తన
అనేక ప్రసంగాలలో ప్రధాని ప్రజలతో
నేరుగా సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడమే
తన ప్రధాన మంత్రమని అభివర్ణించారు.
గడిచిన 70 ఏళ్లలో కొద్ది కాలాన్ని
పక్కనబెడితే ప్రభుత్వాలు అతి
మామూలు నమూనాను మాత్రమే
అనుసరించాయి. కానీ ఇప్పుడు ప్రధాని
వృత్తి నిపుణుల ద్వారా సమాచార
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని గరిష్టంగా
వాడుకుంటున్నారు. దీని ఫలితంగా
స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత
ప్రభుత్వం
మొట్ట మొదటిసారిగా
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ను ప్రవేశపెట్టి
పరిపాలన ముఖచిత్రాన్నే మార్చేయటం

చౌకగా మందులు అందించేందుకు మొత్తం
6,000 జన ఔషధి కేంద్రాలు
ప్రారంభమయ్యాయి.
ఔషధ ధర నియంత్రణ ద్వారా
వినియోగదారులకు రూ. 15,000 కోట్ల
ఆదా
స్వచ్ఛ్ భారత్ అభియాన్ కింద 10 కోట్ల కు
పైగా మరుగు దొడ్ల నిర్మాణం.

ఆరంభించింది. ఆ మార్పు ప్రతి
ప్రభుత్వ పథకంలోనూ కనబడుతోంది.
వీలయ్యే పథకాలు మాత్రమే
స్పష్ట మైన ఫలితాలు ఇచ్చినప్పుడే ఆ
పని విజయవంతమైనట్టు ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ భావిస్తారు. అందుకే
2016 జనవరిలో ఆయన కార్యదర్శుల
బృందంతో సమావేశమై ఒక కొత్త
విధానం అవలంబించాలని కోరారు.
ఇప్పటికే ప్రాథమిక పనులు మొదలైన
వాటిని మాత్రమే భవిష్యత్తులో
చేపట్టా లని సూచించారు. దీని వెనుక
ప్రధాని ఉద్దేశ్యం క్షేత్ర స్థాయిలో పని
జరుగుతూ ఉంటే తప్ప కాగితం మీద
ఉండే ఏ పథకమూ లెక్కలోకి రాదన్నది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం మొదటి నుంచీ
న్యూ ఇండియా సమాచార్ 21

ముఖచిత్ర కథనం

పరిపాలన

ప్రజల సంక్షేమం కోసం చర్యలు తీసుకుంటూ
వస్తోంది. ప్రధాని స్వయంగా ప్రతి పథకాన్నీ
పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మీడియా కథనాల
ప్రకారం 2016 జనవరిలో కార్యదర్శుల
సమావేశంలోనే మంత్రులకు ప్రధాని ఒక
ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. మంత్రి వర్గా న్ని
మూడుగా విభజించి వ్యవసాయ సంబంధ
రంగాలు, మౌలిక వసతుల రంగాలు,
సామాజిక, కీలక రంగాలుగా చేర్చారు.
2014 మే నుంచి 2015 డిసెంబర్ దాకా
548 కేబినెట్ నిర్ణయాలు, 182 ఆర్థిక
వ్యవహారాల మీద మంత్రివర్గ ఉపసంఘం
నిర్ణయాలు కలిపి వాటి మీద పురోగతిని ఆ
ప్రజెంటేషన్ లో వివరించారు. కొన్ని
ప్రాజెక్టులు మాత్రమే అమలుకాలేదని ఈ
సందర్భంగా అధికారులకు చెప్పారు. ఏదైనా
ప్రాజెక్టు లేదా పథకంలో న్యాయసంబంధమైన
సమస్యలు
తలెత్తితే
అవరోధాలు
తొలగించటానికి స్వయంగా క్రియాశీలక
పాత్ర పోషించారు.
అభివృద్ధికి అవరోధంగా ఉండే చట్టా ల
ఉపసంహరణ
గతంలో ప్రభుత్వాలు అనేక చట్టా లు చేసేవి.
అవి ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉండేవంటే, తీరా
అమలు చేయాల్సిన సమయం వచ్చేసరికి
క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు బాగా మారిపోయేవి.
ఫలితంగా ఆ చట్టం నిరుపయోగంగా మారేది.
అనవసరంగా అర్థిక ప్రగతికి అడ్డు గా
తయారైన దాదాపు 1500 చట్టా లను ఆయన
తన మొదటి మూడేళ్ళ పాలనలో
తొలగించారు. ఒక బలమైన నిర్ణయం
తీసుకోవటానికి భిన్నంగా ఆలోచించటం
ఒక్కటే ప్రాతిపదిక అని నమ్ముతారు. ప్రధాని
కాకముందు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న
కాలంలోనే ఆయన చాలా దగ్గరగా ఇలాంటి
అనుభవాన్ని చవి చూశారు.
22 న్యూ ఇండియా సమాచార్
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30 కోట్ల

మహిళా లబ్ధిదారులకు కరోనా సంక్షోభ సమయంలో
3 వాయిదాల్లో రూ. 500-500 ఇచ్చారు

జన ఔషధి కేంద్రాల నుంచి 8.5 కోట్ల మంది
మహిళలకు రూ. 1 కే శానిటరీ నాప్కిన్స్
అందజేత.

‘‘బలమైన భారత్
నిర్మాణంలో
మహిళలది కూడా
సమానమైన పాత్ర.
మన తల్లులు, చెల్లెళ్ళ
గౌరవాన్ని,
వాళ్ళవంతు కృషిని,
వాళ్ళ శక్తిని దేశం
గుర్తిస్తోంది.’’

12 ఏళ్లలోపు బాలికల మీద అత్యాచారానికి
పాల్పడిన దోషులకు మరణశిక్ష.
బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో ప్రచారం వల్ల 104
జిల్లాల్లో బాలికల నిష్పత్తి పెరుగుదల.
మిషన్ ఇంద్రధనుష్ కింద 87 లక్షలకు పైగా
మహిళలకు టీకాలు.
ముద్ర ఋణాలు, స్టాండప్ ఇండియా పథకాల
కింద 12 కోట్ల మంది మహిళలకు లబ్ధి.
ముస్లిం మహిళల హక్కులు కాపాడటానికి ట్రిపుల్
తలాక్ మీద కొత్త చట్టం.

అభివృద్ధి ద్వారా సంప్రదాయ సమస్యలకు పరిష్కారం

ప

దవి చేపట్టి న వెంటనే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ‘ప్రగతి’ పేరిట ఒక
అభివృద్ధి ఫోరమ్ ఏర్పాటు చేశారు. అది ఇన్ఫర్మేషన్, కమ్యూనికేషన్,
టెక్నాలజీ మీద ఆధారపడిన బహుళ నమూనా. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను
భాగస్వాములను చేస్తూ నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలోగా ప్రాజెక్టులు అమలు
చేయటానికి, పరిపాలన చురుగ్గా సాగటానికి ఉన్న అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది.
ప్రాజెక్టులను సమీక్షించి అవరోధాలు తొలగించటం దీని లక్ష్యం. 2014 నుంచి
ప్రధాని 32 ‘ప్రగతి’ సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహించారు. మరో 47 ప్రభుత్వ
కార్యక్రమాలను, పథకాలను సమీక్షించారు. 12.54 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే
280 ప్రాజెక్టుల సమస్యలను పరిష్కరించారు. జనవరిలో జరిగిన 32వ
సమావేశంలో రూ. 24,000 కోట్ల విలువ చేసే 9 ప్రాజెక్టులలో జాప్యం మీద
సమీక్ష జరిపారు. ఈ ప్రాజెక్టులు ఒడిశా, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్,
బీహార్, కర్నాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, ఉత్తరప్రదేశ్ తోబాటు మరికొన్ని
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో విస్తరించి ఉన్నాయి. n
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40.35 కోట్ల

ఆగస్టు నాటికి తెరచిన జన్ ధన్ ఖాతాలు. రూ.
1,30,701.05 కోట్లు జమ చేశారు. 29.75 కోట్ల
రూపే కార్డులు జారీ అయ్యాయి

జిడిపి ప్రకారం ప్రపంచంలో ఐదో ఆర్థికవ్యవస్థ
భారత్ దే.

‘‘ఈ దేశంలో అత్యంత
పేదవారిని ప్రధాన స్రవంతి
ఆర్థిక కార్యకలాపాలతో
అనుసంధానం చేయటం
మన లక్ష్యం. అభివృద్ధి
రేటు, జిడిపి లలో మనం
ప్రపంచ ప్రధాన ఆర్థిక
వ్యవస్థలను ఎప్పుడో
దాటాం.’’

2013-14 నెలకు తలసరి ఆదాయం
రూ.6,699, 2018-19 నాటికి రూ. 10,534.

2019 డిసెంబర్ నాటి లెక్కల ప్రకారం ప్రపంచ
జిడిపిలో భారత్ వాటా 3.9%.
విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టు బడులలో 18 శాతం
పెరుగుదల.

35 ఏళ్ళ తరువాత కొత్త జాతీయ విద్యా
విధానం. యువత ఆర్థికంగా స్వయం సమృద్ధం
కావటానికి వీలుగా వారికి ఉపాధినివ్వగలిగే
విద్య అందించటం.

25 ఏళ్ళుగా ఆగిన ప్రాజెక్ట్ కి నిమిషాల్లో మోక్షం

ప్రా

జెక్టులు ప్రకటించినది మొదలు వాటి అమలు దాకా క్షేత్ర స్థాయిలో
వాస్తవాలు పర్యవేక్షించటం ప్రధానికి అలవాటు. అలాంటిదే ఒడిశాలో
ఖుర్దా నుంచి బాలంగీర్ దాకా 289 కిలో మీటర్ల రైలు మార్గం. పాతికేళ్ళుగా ఈ
ప్రాజెక్ట్ పూర్తి కాలేదు. 2015లో దీని గురించి విన్నప్పుడు ఆయనకు బాగా
కోపమొచ్చింది. అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ, అది అత్యంత వెనుకబడిన ప్రాంతమనీ,
ప్రజలకు ఎంతో అవసరమనీ పి.ఎం.ఒ కార్యాలయ అధికారులకు చెప్పారు.
దీన్ని ప్రాధాన్యతాక్రమంలో పెట్టా లన్నారు. 2000 లోపు అది పూర్తయి ఉంటే
ప్రాజెక్టు వ్యయం తగ్గటమే గాక తూర్పు భారత ప్రజలు ఎంతగానో లాభపడేవారు.
వివిధ ప్రాజెక్టులను సమీక్షించే ప్రగతి సమావేశంలో ఈ ఏడాది జనవరిలో దీన్ని
ప్రధాని ముందుంచారు. ఆయన జోక్యంతో పనులు వేగం పుంజుకున్నాయి. ఇది
త్వరలో పూర్తి కాబోతోంది. n

మధ్యలోనే బడి మానేసే పిల్లల సంఖ్య
తగ్గించటానికి ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాగానే
‘‘శాలా ప్రవేశోత్సవ్’’ లాంటి అనేక
విశిష్ట మైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
మరుగుదొడ్లు లేని కారణంగా ఆడపిల్లలు
స్కూలు మానివేసే పరిస్థితిని నివారించటానికి
అన్ని పాఠశాలల్లో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి
ఆదేశించారు. గుజరాత్ లో ఆయన అనుభవం
కారణంగానే దేశవ్యాప్తంగా అన్ని గ్రామాల్లో ,
పాఠశాలల్లో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం వేగం
పుంజుకుంది.

ప్రభుత్వం కనిష్టం, పాలన గరిష్టం

ప్రధాని అనేక సందర్భాలలో చెబుతూ
ఉంటారు,
‘‘ప్రభుత్వం
వ్యాపారం
చేయకూడదు, దాని దృష్టంతా’’, కనీస
స్థాయిలో అదికారం మీద, అత్యధికంగా
పాలనమీద ఉండాలి’’ అని. అప్పుడు
పరిపాలన సజావుగా సాగడం ముఖ్యం.
సుపరిపాలన పట్ల ప్రధాని వైఖరికి మరో
ముఖ్యమైన కోణముంది- గాంధీజీ స్వరాజ్య
సూత్రం పాటించటం. ప్రతి గ్రామమూ
స్థానిక సమస్యలకు పరిష్కారం కనుక్కోవాలని
మహాత్మాగాంధీ చెప్పేవారు. మహాత్మాగాంధీ
స్వాతంత్య్రోద్యమం విజయానికి కారణం
కూడా ప్రజల భాగస్వామ్యమే.
అదే విధంగా విధానాల రూపకల్పనలోను,
వాటి అమలులోనూ ఏ ప్రభుత్వ విజయానికైనా
ప్రజల సహకారం తప్పనిసరి. ప్రజలకు
ప్రభుత్వం అవకాశం ఇవ్వనంతకాలం
ఎక్కువభాగం లక్ష్యాలు కాగితాల మీదనే
ఉంటాయి తప్ప ఆశించిన స్థాయికి చేరవు.
ఈ ఆలోచనతోనే ప్రధాని తన మంత్రాన్ని
ప్రజలతో అనుసంధానం చేస్తూ, వారి జీవన
ప్రమాణాలు మెరుగుపరుస్తూ
స్చచ్ఛ
అభియాన్, పర్యావరణ పరిరక్షణ, జల
సంరక్షణ, జన్ ధన్, నైపుణ్యాభివృద్ధి,
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ముఖచిత్ర కథనం

పరిపాలన

ఆరేళ్ళు నిండిన

2018 ఆగస్టు 15న ఎర్రకోట నుంచి
ప్రకటించిన ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం
2018 సెప్టెంబర్ 23న రాంచీలో
ప్రారంభమైంది.

ఆయుష్మాన్ భారత్, ఉజ్జ్వల, కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, జన్
ఔషధి లాంటి అనేక పథకాల ద్వారా చేరువయ్యారు.
టెక్నాలజీని పూర్తి స్థాయిలో వాడుకుంటూ కేంద్ర
ప్రభుత్వం ప్రజాభాగస్వామ్యాన్ని పెంచటం ద్వారా
పాలనలో పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేసింది. ఆ విధంగా
డిజిటల్ ఇండియాను విస్తరణకు సైతం దోహదం
చేసింది. అది నవకల్పనలకు దారితీయటమే కాదు,
ప్రజలు తాము కూడా దేశనిర్మాణంలో భాగస్వాములమనే
భావన కల్పిస్తుంది. ఈ ఆలోచనతో ప్రధాని ఆలోచనలకు
కార్యరూపమిస్తూ ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఒక పెద్ద
ఉద్యమాన్ని నిర్మించగలిగారు. గత హయాంలో ప్రధాని
అనుసరించిన ఈ విధానమే భారతదేశానికి ఆర్థిక
పునాదులను బలోపేతం చేసి అంతర్జా తీయ ఆమోదం
లభించేట్టు చేసింది. ఇప్పుడు భారత్ కరోనా
సంక్షోభంలోనూ నాయకత్వ పాత్రలో నిలవడానికి అదే
కారణం. వ్యాపారం సులభతరం చేయటంలో విజయమే
భారతదేశపు కొత్త కథను చెబుతుంది.
భారతదేశాన్ని స్వయం సమృద్ధం చేయటమన్న
నినాదాన్ని ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మార్చిన సమయంలో
ప్రధాని వ్యతిరేకులు సైతం ఆయన ఏ అవకాశాన్నీ
వదులుకోరని ఒప్పుకుంటున్నారు. అంతేకాదు,
సవాళ్ళను సైతం అవకాశాలుగా మార్చుకునేంత
అద్భుతమైన ఆత్మ విశ్వాసం ఆయన సొంతం. ఉవ్వెత్తున
ఎగసిపడే ఈ ఆత్మవిశ్వాసంతోనే భవిష్యత్ భారత్ కోసం
స్వావలంబన దిశగా అడుగులేస్తున్నారు. ఈ మార్పుకు
సాక్షిగా నిలిచే వర్తమానం కచ్చితంగా సువర్ణ చరిత్రను
లిఖిస్తుంది. n
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ప్ర

పిఎంజెడివై

పంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాపథకం ప్రధాన్ మంత్రి జన్ ధన్
యోజన (పిఎంజెడివై)2020 ఆగస్టు 28 నాటికి ఆరేళ్ళు పూర్తి
చేసుకుంది. ఈ పథకాన్ని ప్రధాని 2014 ఆగస్టు 15న ఎర్రకోట నుంచి
ప్రకటించారు. 2020 ఆగస్టు 28న ఆరేళ్ళు పూర్తిచేసుకున్నప్పుడు
ప్రధాని ఒక ట్వీట్ ద్వారా ప్రజలను అభినందించారు. ఈ పథకానికి
సంబంధించిన కొన్ని వాస్తవాలు కూడా వెల్లడించారు. కేంద్ర ఆర్థిక,
కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖా మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ పథకం
ప్రాధాన్యాన్ని మరోమారు వివరిస్తూ, ‘‘ప్రజలే కేంద్రంగా మోదీ
ప్రభుత్వం తీసుకున్న చొరవకు పిఎంజెడివై ఒక పునాది. ప్రత్యక్ష నగదు
బదలీ కావచ్చు, కొవిడ్ ఆర్థిక సహాయం కావచ్చు, పిఎం కిసాన్
అయినా, పనికి ఆహారం వేతనాలు పెంచినా, జీవిత, ఆరోగ్య బీమా
అయినా, అన్నిటికీ తొలి అడుగు ప్రతి పౌరునికీ బ్యాంకు ఖాతా
ఇవ్వటం. పిఎం జె డి వై దాదాపుగా ఆ పని పూర్తి చేసింది.’’
పిఎంజెడివై కింద 55%ఖాతాలు మహిళలవే

ఇతరులు
44.8%

మహిళలు
55.2%

రూపే కార్డు మీద ఉచిత అగ్నిప్రమాద బీమా
రూ. లక్ష నుంచి రెండు లక్షలకు పెంపు.
ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ పరిమితి రూ. 5,000 నుంచి
రూ. 10,000 కు పెంపు.
ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కు గరిష్ఠ వయో పరిమితి 60
ఏళ్ళ నుంచి 65 ఏళ్ళకు పెంపు.
వారంలో 18 కోట్ల బ్యాంకు ఖాతాలు
తెరవటంతో మొత్తం ఖాతాలు 40.35
కోట్ల కు చేరాయి. దీంతో ఇది గినీస్ బుక్ లో
చోటు దక్కించుకుంది. ఈ ఖాతాలలో 55.2
శాతం మహిళలవి కావటం విశేషం. n

‘‘ప్రధాని జన్ ధన్
యోజన కారణంగా
అనేక కుటుంబాల
భవిష్యత్తు భద్రంగా
మారింది. అధిక శాతం
లబ్ధిదారులు
గ్రామీణులు కావటం,
అందులోనూ
మహిళలే అత్యధికంగా
ఉండటం విశేషం..
పిఎం జెడివై
విజయానికి
అవిశ్రాంతంగా
పనిచేసిన
అధికారులకు
ధన్యవాదాలు’
- నరేంద్ర మోదీ, ఆగస్టు
28, 2020

కిరెన్ రిజుజు

ఇంటర్వ్యూ

“2028 లాస్ ఏంజెలెస్ ఒలంపిక్స్
లో మనం మొదటి 10 దేశాల్లో
ఉంటాం”
కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో క్రీడాకారుల సమాయత్తత గురించి కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు,
క్రీడల శాఖ సహాయమంత్రి (స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి) కిరెన్ రిజుజు న్యూ ఇండియా సమాచార్ తో
మాట్లాడారు. ఆ ఇంటర్వ్యూ ముఖ్యాంశాలు:

కొవిడ్ -19 సంక్షోభ సమయంలో
క్రీడాకారులు సమాయత్తం
కావటానికి క్రీడామంత్రిత్వశాఖ
ఏం చేస్తోంది?

l భారత్ లో క్రీడా మౌలిక

సదుపాయాలు ఎలా
పెరుగుతున్నాయో
చెబుతారా?

కోవిడ్ మహమ్మారి ప్రపంచం పై దాడి
చేసినప్పుడు ఆటల పోటీలు బాగా
దెబ్బతిన్నాయి. కానీ క్రీడాకారులను
నిమగ్నం చేయటానికి కొన్ని మార్గాలు
కనిపెట్టాం. వ్యాయామ కార్యకలాపాలను
వాళ్ళ కోచ్లే ఆన్ లైన్ లో పర్యవేక్షించే
వ్యవస్థ రూపొందించాం. వాళ్ళ ఫిట్ నెస్
అదే స్థాయిలో కొనసాగటానికి వాళ్ళ
విభాగానికి తగినట్టు గా క్రీడాకారుల
కోసం రూపొందించిన వ్యాయామాలు
చేసేలా చూస్తున్నాం. క్రీడల కోసం ఒక
ప్రామాణిక నిర్వహణా విధానాలు
రూపొందించాం.

చేరుకుంటాం.

మన
క్రీడాకారులు
ఎప్పుడూ
సంసిద్ధంగానే ఉంటారు. కానీ ఒలంపిక్స్
విషయానికొస్తే, వాటికి సిద్ధమయ్యే తీరు
భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు తిరిగి
ఏర్పాట్లు మొదలయ్యాయి. వచ్చే ఏడాది
జులై, ఆగస్టు కల్లా మళ్ళీ గరిష్ఠ స్థాయికి

మన దేశంలో 130 కోట్ల జనాభా ఉన్నా
మనం ఒకటో రెండో పతకాలే
గెలుచుకోగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు మేం
8-12 వయసులో ఉన్న ప్రతిభావంతులైన

ఒకవేళ నిర్ణయం తీసుకుంటే
టోక్యో ఒలంపిక్స్ కు భారత
క్రీడాకారులు సిద్ధంగా ఉన్నారా?

ఆటగాళ్ళు వారివారి విభాగాల్లో
అద్భుతాలు సృష్టించాలంటే క్రీడా
మౌలిక సదుపాయాలు ప్రాథమిక
అవసరం. విదేశీ కోచ్ లకు నెల జీతం
రూ. 10 లక్షల దాకా ఇవ్వటం సహా
జాతీయ శిబిరాల్లో అత్యుత్తమ సౌకర్యాలు
కల్పిస్తున్నాం. మా ఆర్థిక అవసరాలకు
తగినంత ప్రాధాన్యం ఇస్తూ మెరుగైన
కేటాయింపులతో ప్రధాని ఎంతో
ఉదారంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
దేశంలో మారుమూల ప్రాంతాల్లో
కూడా ఎంతో మంది
ప్రతిభావంతులున్నారు.
వాళ్ళకోసం ఏం
చేద్దామనుకుంటున్నారు?

పిల్లల్ని లక్ష్యం చేసుకున్నాం. దేశాన్ని
ఐదు మండలాలుగా విభజించాం.
ప్రతిభను గుర్తించటానికి ఐదు కమిటీలు
ఏర్పాటు చేసి ప్రాంతాలవారీగా మాజీ
క్రీడాకారులు,
నిపుణులు,
పరిజ్ఞానమున్నవారి
సహాయం
తీసుకుంటాం. ప్రతి క్రీడా విభాగానికీ ఒక
కమిటీ ఉంటుంది. అలా గుర్తించిన
పిల్లలను జూనియర్ విభాగంలో నేషనల్
స్పోర్ట్స్ అకాడమీలో చేర్చుకుంటాం.
ప్రతిభావంతుల కోసం ఇంకా ఎన్నో
చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. దీన్ని బట్టి
నేను చెప్పేదేంటంటే 2028 లాస్
ఏంజెలెస్ ఒలంపిక్స్ లో మనం మొదటి
10 దేశాల్లో ఉంటాం.
ఒక మంత్రిగా మీరు
క్రీడాకారులకిచ్చే సందేశమేంటి?

ప్రతిభకు కొదవ లేకపోయినా దేశంలో
క్రీడా సంస్కృతి లేదు. క్రీడలకు భవిష్యత్తు
లేదన్న ఆలోచనావిధానం ఉంది.
ఆటలకు సమాజం గుర్తింపు ఇచ్చినప్పుడే
మార్పు సాధ్యం. దీన్ దయాళ్
ఉపాధ్యాయ్ పేరుతో ఒక నిధి ఏర్పాటు
చేశాం. దేశం కోసం ఆడిన క్రీడాకారులకు
దీని కింద రూ. 10 లక్షల దాకా సాయం
అందిస్తున్నాం. n
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समाचार-सार
పరిశ్రమ

ఆటబొమ్మల తయారీ రంగం

ఆట బొమ్మల
ప్రపంచ ప్రమాణాల తగినట్టుగా నాణ్యమైన ఆట బొమ్మల
తయారీకి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సృజనాత్మకతను
వినియోగించడం కలసి వస్తోంది. ఆట బొమ్మల
భారీ మార్కెట్ ను ఆకర్షించడంలో భారత్ ప్రముఖ
పాత్ర వహించేలా దోహదపడుతోంది.
భారతీయ సంస్కృతి, జానపద గాథల
ఇతివృత్తంలో భారత్ తయారు
చేసే డిజిటల్ గేమింగ్ టాయ్స్
కూడా మార్కెట్ ను విశేషంగా
ఆకర్షిస్తున్నాయి.
భారతీయ సాంస్కృతిక
ఆటబొమ్మలే అనుసంధానం:
ఎందుకు? వారసత్వం
బదిలీ

26 న్యూ ఇండియా సమాచార్

చి

న్నారి ఎదుగుదలలో ఆటబొమ్మలకు సొంతంగా కొంత
ప్రాముఖ్యం ఉంటుంది. మానసికంగా, సామాజికంగా,
శారీరకంగా, భావోద్వేగపరంగా ఆటబొమ్మలు చిన్నారులపై తప్పక
ప్రభావం చూపిస్తాయి. భారత్ లో ఆటబొమ్మల మార్కెట్ విస్తరణకు ఎంతో
అవకాశం ఉంది. మార్కెట్ స్వరూప స్వభావాలనే గణనీయంగా మార్చగల
సామర్థ్యం ఆటబొమ్మల పరిశ్రమకు ఉంది. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్రచారంలో
భాగంగా ‘ఓకల్ ఫర్ లోకల్’ (స్వదేశీ ఉత్పాదనలకే ప్రాధాన్యం) అన్న
నినాద స్ఫూర్తితో ఇది సాధ్యమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో,
ఆటబొమ్మల తయారీని ప్రోత్సహించి, ప్రపంచ మార్కెట్లో భారతీయ
ఆటబొమ్మలకు ప్రముఖ స్థానం కల్పించాలన్న అంశంపై చర్చించేందుకు
సీనియర్ మంత్రులతో అధికారులతో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఒక
సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి మాట్లా డుతూ, ‘‘పలు ఆటబొమ్మల
తయారీ సమూహ ప్రాంతాలకు, హస్త కళానిపుణులకు భారత దేశమే
కేంద్రం. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో వారు తయారు చేసే ఆటబొమ్మలు, ప్రజలతో
సాంస్కృతిక అనుసంధానాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంతేకాక, పిల్లల్లో
తొలి రోజుల్లో నే జీవన నైపుణ్యాలను పాదుకొల్పడానికి, వారి మానసిక
ఎదుగుదలకు కూడా అవి దోహదపడతాయి’’ అని అన్నారు. అలాంటి
ఆటబొమ్మల తయారీ సమూహ ప్రాంతాలను సృజనాత్మక పద్ధతులు, కొత్త
తరహా మెలకువలతో ప్రోత్సహించాల్సి ఉందన్నారు. 2020వ ఆగస్టు 30న
‘మన్ కీ బాత్’ ప్రసంగంలో ప్రధాన మంత్రి మాట్లా డుతూ,
మంచి ఆటబొమ్మలను తయారు చేయడంలో చక్కని నైపుణ్యం కలిగిన

పిల్లలను ఆకర్షిస్తాయి
వారిలో ఆసక్తిని
కలిగిస్తాయి.

అందరికీ అందుబాటు
ధరలో ఉంటూ, మానసిక
ఎదుగలకు, నైపుణ్యాలకు
దోహదపడతాయి.

జీనవ
నైపుణ్యాలను
పెంపొందిస్తాయి.

వినియోగదారులు వీరే

స్కూల్లో చేరకముందు పిల్లలు ఆడుకునే ఆటబొమ్మలు, బిల్టింగ్ బ్లా క్
టాయ్స్, 2016 నుంచి అతి వేగంగా అమ్ముడుపోయే విభాగాల్లో
ఉన్నాయి. మార్కెట్లో వీటి అమ్మకాల విలువ 20 శాతం.
టీనేజ్ లో ప్రవేశించే వారు అంటే, ఏడు నుంచి 12 ఏళ్ల లోపు
వయస్సున్న పిల్లలే.. అతి విస్ తృతమైన వినియోగదార్ల సమూహం
పరిధిలోకి వస్తారు. 44 శాతం అమ్మకాలు వీరి ద్వారానే
జరుగుతున్నాయి.
228.41 రూపాయల (అంటే, 3.06 డాలర్లు ) అతి తక్కువ ధర
ఉండే ఆట బొమ్మలే అమ్మకాల్లో అధికం ఈ కోవకు చెందినవే. వీటి
వాటా 46 శాతం.
మధ్యతరహా నుంచి తక్కువ ధరకు వచ్చే బ్యాటరీతో పనిచేసే
ఆటవస్తువులు కొనేవారు ఇపుడు సృజనాత్మకమైన ఎలక్ట్రానిక్
బొమ్మల వైపు తమ ఆసక్తిని మరల్చారు.
సగటు ఆదాయాన్ని మించిన ఆదాయంగల తల్లిదండ్రులు 10
శాతం సంస్థాగత రిటైల్ మార్కెట్ లో కొనుగోళ్లకు ప్రాధాన్యం
ఇస్తారు.
ఆటబొమ్మల సగటు మనుగడ కాలం ఒక ఏడాది కంటే తక్కువే.
కొనుగోలుదార్ల కుతూహలం, ప్రేరణ, ఉత్పాదనలో నవ్యత వంటివే
ఈ పరిశ్రమ వృద్ధికి ఆధారాలు.

తు న ప
భారీ ఎత్
్ర చారం

ఆటబొమ్మల పర్యాటకం

ఇస్రో, డి.ఆర్.డి.ఒ. వంటి
ఆశావహ సంస్థలతో భారీ
స్థాయి ప్రచారం.

ఆటబొమ్మల, ఆటవస్తువుల
మ్యూజియంను, ఆటబొమ్మల
మార్గం (ఆటబొమ్మల షోరూమ్
లు, ప్రదర్శనశాలలు, ఫన్ పార్కులు
ఉన్న ప్రదేశాలను కలిపే మార్గం)
జర్మనీ అంకితం చేసింది. భారతీయ
ఆటబొమ్మల పరిశ్రమ విషయంలో కూడా
ఇదే తరహా చొరవ తీసుకోవాలి.

బ్రాండింగ్
అంకితం చేసిన టి.వి.
కార్యక్రమాలు

ఆటవస్తువుల ద్వారా
వైజ్ఞానిక స్పృహను
కలిగించేందుకు దూరదర్శన్
లో ప్రత్యేక టివి కార్యక్రమాలు
ప్రారంభించడం

భారతీయ చరిత
్ర , ఇతిహాసాలు

లు,
యోధు
,
భారతీయ నాయకులు
టి
ం
వ
శివాజీ వంటి జాతీయ ప్రాతిపదికగా
తలు
టేల్
సర్దార్ ప క్ర అవార్డు విజే వస్తువులు
చ
ట
ర
పరమవీ టబొమ్మలు, ఆ
ఆ

‘‘ ‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ్ భారత్’ స్ఫూర్తిని మరింత
వ్యాప్తి చెందించేందుకు ఆటబొమ్మలు అద్భుతమైన
మాధ్యమాలు అవుతాయి’’

- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

పలువురు హస్త కళాకారులు దేశంలో పలుచోట్ల ఉన్నారని, కర్ణా టక
రాష్ట్రం, రామనగరలోని చెన్నపట్ట ణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, కృష్ణా
జిల్లా లోని కొండపల్లి, తమిళనాడులోని తంజావూరు, అస్సాంలోని
ధుబ్రి, ఉత్తరప్రదేశ్ లోని వారణాసి ప్రాంతాలు ఆటబొమ్మల తయారీ
కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి అని ప్రధాని అన్నారు.
ఒక అంచనా ప్రకారం ప్రపంచ ఆటబొమ్మల మార్కెట్ పరిమాణం వంద
బిలియన్ డాలర్లు గా భావిస్తున్నారు. ఇందులో భారతీయ ఆటబొమ్మల
మార్కెట్ 2011-18 కాలంలో 15.9 శాతం పెరిగింది. ప్రస్తుతం
ప్రపంచ మార్కెట్లో భారత ఆటబొమ్మల పరిమాణం 1.5 బిలియన్
డాలర్లు గా ఉంది. భారతీయ మార్కెట్, కార్మిక శక్తిని ఎక్కువగా
వినియోగించే రంగం. ధరల ప్రభావంతోపాటు, నకిలీల ముప్పును
కూడా ఈ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటోంది. ఎలక్ట్రానిక్ ఆటబొమ్మల
తయారీకి, స్థానికంగా తగిన ముడి సరుకు ఉన్నప్పటికీ, సాంకేతిక
పరిజ్ఞాన నైపుణ్యం, సామర్థ్యం లోపించిందని ఆయన అన్నారు.

దిగుమతుల నియంత్రణకు చర్యలు

• మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆటబొమ్మల కొనుగోలు తీరుపై, టెస్ట్ రిపోర్టు పై
పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహక, అంతర్గత వాణిజ్య మండలి (డి.పి.ఐ.ఐ.టి.)
ఆధ్వర్యంలో భారతీయ నాణ్యతా నియంత్రణ మండలి (క్యు.సి.ఐ.) సర్వే
నిర్వహించింది.
• దేశంలో తయారయ్యే లేదా దేశానికి దిగుమతి అయ్యే ఆట వస్తువులు
భారతీయ ప్రమాణాల సంస్థ (బి.ఐ.ఎస్.) ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా
చూసేందుకు బి.ఐ.ఎస్. చట్టం ప్రకారం నాణ్యతా నియంత్రణ ఉత్తర్వును జారీ
చేశారు. 2020 ఫిబ్రవరి 25న ఈ ఉత్తర్వు జారీ అయింది.
• ఆటబొమ్మల దిగుమతికి సంబంధించిన విదేశీ వాణిజ్య విధానాన్ని మరింత
కఠినతరం చేశారు. దిగుమతి అయ్యే ప్రతి స్టా కుపై నమూనా పరీక్షలు
తప్పనిసరి చేస్తూ ఈ చర్య తీసుకున్నారు.

ఈ పరిస్థితుల్లో ఆటబొమ్మల తయారీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో
సృజనాత్మకత, డిజైన్ల రూపకల్పన వంటి ప్రక్రియల్లో పోటీలను
(హ్యాకథాన్లను) నిర్వహించవలసిన అవసరం ఉందని ప్రధాని స్ఫష్టం
చేశారు. ఈ విషయంలో భారతీయ సంస్కృతి, ఇతిహాసాల నేపథ్యాన్ని
అన్ని అంగన్ వాడీ కేంద్రాల్లో , పాఠశాలల్లో బోధనాంశాలుగా
చేర్చాలని, పిల్లల బహుముఖ అభివృద్ధికి, మానసిక ఎదుగుదలకు ఇది
దోహదపడుతుందని ప్రధాన మంత్రి చెప్పారు.
పరిశ్రమలో ఈ సంస్థలదే కీలకపాత్ర
పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహక, అంతర్గత వాణిజ్య మండలి (డి.
పి.ఐ.ఐ.టి.), కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ లెక్కల ప్రకారం,
దేశంలో దాదాపు 4 వేల వరకూ MSME సంస్థలలో ఆటబొమ్మలు
తయారవుతున్నాయి. ఇందులో సూక్ష్మ పరిశ్రమలు 75 శాతం, చిన్న
మధ్యతరహా సంస్థలు 22 శాతం, పెద్ద తరహా సంస్థలు 3 శాతం
ఉన్నాయి. ఆటబొమ్మల తయారీలో ఫన్ స్కూల్ అనే కంపెనీ వాటా 30
శాతం వరకూ ఉంది. మాట్టెల్ సంస్థకు 20 శాతం, హాస్ బ్రో కు 9
శాతం, బందాయ్ కి 4 శాతం, లెగోకు 4 శాతం, లీప్ ఫ్రాగ్ కు 3
శాతం మార్కెట్ వాటా ఉంది. మిగతా కంపెనీల వాటా 30 శాతం
ఉంది. n
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भारत कीసానుకూల
कहानी- దృక్పథం

మారుతున్న భారత్

ై పాఠాలు
మహమ్మారితో సహజీవనంప
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆయుష్ కాధా హెర్బల్ టీ పొడిని టీ స్టాళ్లలో అందుబాటులో ఉంచడం,
సంప్రదాయ వ్యవసాయ ఉపకరణాల తయారీ, దేవదారు పత్రాలతో అలంకరణ వస్తువుల తయారీ
వంటివి కరోనా కష్టకాలంలో జీవనోపాధికి దారిచూపిన కొన్ని మార్గాలు

డామన్ టీ స్టాళ్లలో కాధా అమ్మకం

కరోనా మహమ్మారి వైరస్ తో పోరాటంలో భాగంగా,
డామన్, డయ్యూ ప్రాంతానికి చెందిన దామిని మహిళా
ఫౌండేషన్ సంస్థ ఒక వినూత్నమైన ఆలోచనతో ముందుకు
వచ్చింది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆయుష్ కాధా
అనే హెర్బల్ తేనీటి పొడి తయారీలో టీ విక్రేతలకు
శిక్షణ ఇచ్చింది. డామన్, వేలాది మంది కార్మికులు
ఉన్న పారిశ్రామిక ప్రాంతం. కార్మికులకు తమ పని
ప్రదేశంలోనే కాధాను అందుబాటులో ఉంచేందుకు
వీలుగా కాధా టీపొడి తయారీలో అక్కడి టీ విక్రేతలకు
శిక్షణ ఇవ్వాలని దామిని ఫౌండేషన్ నిర్ణయించింది.
తులసి, అల్లం, లవంగాలు, మిరియాలు వంటి వాటితో
ఆయుష్ కాధా తయారవుతుంది.. దీనితోపాటుగా, నమో
యాప్, ఆరోగ్య సేతు యాప్, ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ
వెబ్ సైట్ల పై ఈ ఫౌండేషన్ ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తోంది.
ఇప్పటికే, టీ విక్రేతల్లో కొందరు ఆయుష్ కాధా అమ్మకం
ప్రారంభించారు. వేలాది మంది బారులు తీరి నిలబడి మరీ
ఈ పొడిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. n
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వ్యవసాయ ఉపకరణాల అమ్మకంతో ఆర్జన
కొవిడ్-19 వైరస్ మహమ్మారి దాడితో
పలువులు తమ ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు.
మహారాష్ట్రలోని అఖోలా ప్రాంతానికి చెందిన
నరేష్ పుంకార్ అనే కార్పెంటర్ కూడా లాక్
డౌన్ తో ఉపాధిని కోల్పోయాడు. అయితే,
అతని సృజనాత్మక నైపుణ్యాలు మాత్రం
చెక్కుచెదరలేదు. సంప్రదాయ వ్యవసాయ
ఉపకరణాలైన ఎడ్ల బండ్లు , చిన్న బండ్లు , నాట్లు వేసే పరికరం,
కొడవళ్లు , సంప్రదాయ లాంతరు వంటివి తయారు చేయడం
ప్రారంభించాడు. అతని దగ్గర నుంచి ప్రజలు ఈ ఉపకరణాలను
కొనుగోలు చేయసాగారు. లాక్ డౌన్ అమలులో ఉన్న 50 రోజుల్లో
తాను తయారు చేసిన ఈ ఉపకకరణాలే పుంకార్ కు జీవనోపాధి
వనరులయ్యాయి. n

దివ్యాంగురాలి కలలకు రెక్కలు!

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
పిలుపునిచ్చిన ఆత్మనిర్భర్ భారత్
నినాదం స్ఫూర్తితో విభిన్న సామర్థ్యాలు
కలిగిన వారు కూడా తమ వంతు
సేవలందిస్తున్నారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం నహాన్ ప్రాంతంలో
ఉన్న కేఫె ఎల్బే సంస్థను ఐదుగురు దివ్యాంగ యువకులు నిర్విహిస్తూ
ఉన్నారు. కంగారా రాయిత్ గ్రామానికి చెందిన సుదర్శనా దేవి అనే
దివ్యాంగ మహిళ దేవదారు ఆకులతో పలు రకాల ఉత్పాదనలు
తయారు చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు.
దేవదారు ఆకులతో రాఖీలను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు.
2007 నుంచి ఆమె అలంకరణ వస్తువులు తయారు చేస్తున్నప్పటికీ,
2018లో అమలులోకి వచ్చిన ‘స్టా ర్టప్ ఇండియా’ పథకం, ఆమె
కలలకు రెక్కలు తొడిగింది. n

కరోనాపై పోరాటం

చివరివరకూ పోరు!

కరోనా నుంచి కోలుకుంటున్న రోగుల శాతం 77 దాటింది.
సమర్థవంతంగా ‘పరీక్షలు చేయడం, కేసులు పసిగట్టడం,
చికిత్స అందించడం’ అనే వ్యూహాన్ని ప్రభుత్వం
అనుసరించడంవల్లనే ఇది సాధ్యమైంది.

కొవిడ్ వైరస్ సోకి, 2020 జులై 27న ఆసుపత్రిలో చేరిన కర్ణా టక
రాష్ట్రం, చిత్రదుర్గ జిల్లా కు చెందిన 110 ఏళ్ల సిద్దమ్మ 2020 ఆగస్టు 1వ తేదీ
వైరస్ నుంచి కోలుకుని ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయింది. 2020 జూలై
20న కరోనాతో ఆసుపత్రిలో చేరిన కేరళకు చెందిన 103 ఏళ్ల పరీద్ 20
రోజుల్లో కరోనాను జయించి డిశ్చార్జి అయ్యాడు. తీవ్ర లక్షణాలతో కరోనా
వైరస్ సోకిన వారు, కరోనా యుద్ధవీరుల సాయంతో కరోనాపై విజయం
సాధించారనేందుకు ఇవి కొన్ని ఉదారహరణలు మాత్రమే.
‘పరీక్షలు చేయడం, కేసులు పసిగట్ట డం, చికిత్స అందించడం’ అనే
వ్యూహంతో ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్లడంతో కరోనా నుంచి కోలుకుంటున్న
రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. మరణాల రేటు వేగంగా
క్షీణిస్తూ వస్తోంది. గత ఐదు నెలల్లో నాలుగింట మూడు వంతుల కరోనా
రోగులు వైరస్ నుంచి విముక్తి పొంది ఆరోగ్యవంతులయ్యారని 2020
సెప్టెంబర్ 4 వరకూ అందిన సమాచారాన్ని బట్టి తెలుస్తోంది. కేవలం 4వ
వంతు కంటే తక్కువ మంది యాక్టివ్ కేసులుగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స
పొందుతున్నారు. 2020 ఆగస్టు నెలాఖరు నాటికి భారత్ లో రికవరీ రేటు
77.23 శాతంగా ఉంది. దాదాపు 19.5 లక్షల మంది (19,48,631) వైరస్
నుంచి కోలుకున్నారు. 8,46,395 మంది ఇంకా చికిత్స పొందుతున్నారు.
భారీ ఎత్తువ వైరస్ బాధితులు కోలుకోవడంతో దేశంలో మొత్తం
పాజిటివ్ కేసుల్లో చికిత్స పొందుతున్నవారి క్రియాశీలక (యాక్టివ్) కేసులు
21.60 శాతానికి తగ్గాయి. దేశంలో పది రాష్ట్రాల్లో కేసుల సంఖ్య ఎక్కువ.
వైరస్ నియంత్రణపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆగస్టు 11 సదరు రాష్ట్రాలకు
అవసరమైన మార్గదర్శక సూత్రాలను జారీ చేశారు. కరోనాపై వివిధ
రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో జరిపిన సమీక్షా సమావేశం నేపథ్యంలో ఈ
మార్గదర్శక సూత్రాలు జారీ చేశారు. కరోనా కారణంగా సంభవిస్తున్న
మరణాలపై కేంద్ర కేబినెట్ కార్యదర్శి రాజీవ్ గౌబా పది రాష్ట్రాలు,
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల అధికారులతో ఆగస్టు 27, 2020న సమీక్ష
నిర్వహించారు.
అన్ని జిల్లాల్లో మరణాల రేటును ఒక శాతం కంటే తక్కువ స్థాయికి
తీసుకురావాలని, మరింత పటిష్టంగా వ్యాధి నియంత్రణ, కాంటాక్ట్
కేసులను పసిగట్ట డం, నిఘాతో వ్యవహరించడంపై మరింత
క్రియాశీలకంగా దృష్టి ని కేంద్రీకరించాలని రాజీవ్ గౌబా సూచించారు.n
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కరోనాతో భారత్ పోరాటం
2020 సెప్టెంబరు 4, నాటికి

77.23%

లాక్ డౌన్-1 కాలంలో
రికవరీ రేటు 11
శాతానికి చేరింది

రెండు గజాల దూరం

88.91%

మొత్తం లేబరేటరీలు

1583
1003 ప్రభుత్వ. 580 ప్రైవేటు

కేంద్రం జోక్యం
చేసుకున్న తర్వాత ఢిల్లీ
రికవరీ రేటు ఇది

మొత్తం పరీక్షలు

1.73%

4.66

కోట్లు	

సగటు పరీక్షలు 10.5 లక్షలు/ రోజుకు	

781975

మొత్తం యాక్టివ్ కేసులు

64469

మొత్తం మరణాలు

ఇది భారత్ లో మరణాల
రేటు

39,53,618

భారత్ లో మొత్తం కేసులు
( మూలం: https://
covidindia.org
or https://www.
worldometers.info)

ప
్ర పంచంతో పోల్చుతూ సమాచారం

కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణకు సంబంధించి ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలతో
పోల్చినపుడు భారత్ పరిస్థితి చాలా మెరుగ్గా ఉంది.

ప్రపంచం
యూరప్
అమెరికా
రష్యా
బ్రెజిల్
భారత్

పాజిటివ్
3233
4779
18531
6786
18077
2583

యాక్టివ్ మరణాలు
872
1717
7675
1138
3379
555

108
279
564
117
566
46

ఈ అంకెలన్నీ సెప్టెంబరు 4, 2020కి సగటున ప్రతి 10 లక్షల జనాభాకు లెక్కగట్టినవి
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समाचार-सार
చారిత్రక వైభవం

బౌద్ధ పర్యాటక వలయం

బౌద్ధంతో సాంస్కృతికమైన,
మతపరమైన సంబంధం

బౌద
్ధ పర్యాటక ప
ధి చేయడంవల
్ర దేశాల వలయం అభివృద్
రి కులకు, పరిశోధకులకు
్ల యాత్
ప
్ర యోజనం కలగడమే కాక సంబంధిత ప్ర ాంతాల్
లో ఉపాధి కల్పన కూడా జరుగుతోంది. వివిధ
దేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకలకు చక్కని అనుభవాన్ని అందించేందుకు బౌద
ై న
్ధ మత ప
్ర ధానమ
ై న సదుపాయాలు కల్పిస
స
్త ోంది.
్థ లాల్
్ర భుత్వం మెరుగ
లో ప
వచ్చే డిసెంబర్ నాటికి కుషీనగర్ లో అంతర్జా తీయ
విమానాశ్రయం పని చేయడం ప్రారంభించబోతోంది. ఉత్తర
ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చిన్న నగరమైన కుషీ నగర్ బౌద్ధ పర్యాటక
స్థలంగా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. గౌతమ బుద్ధు డు ఇక్కడ
పరినిర్వాణం (పరమపదం) పొందాడు. కుషీ నగర్ విమానాశ్రయాన్ని
అంతర్జా తీయ విమానాశ్రయంగా కేంద్ర మంత్రివర్గం 2020, జూన్
24న ప్రకటించింది. బుద్ధ భగవానుడి జీవితంతో సంబంధం ఉన్న
ప్రదేశాలతో కూడిన బౌద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాలను ఈ ఏడాది చివరి
లోపల విస్తరించాలన్న ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈ చారిత్రాత్మక
నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
బుద్ధ భగవానుడి జీవితంతో సంబంధం ఉన్న పర్యాటక స్థలాలున్న
రాష్ట్రాలు మనదేశంలో 18వ వరకూ ఉన్నాయని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ 2018 ఏప్రిల్ 30న చెప్పారు. వాటిలో కొన్ని పర్యాటక స్థలాలు
2,000 సంవత్సరాల ప్రాచీనమైనవి. ప్రపంచంలోని పలు ప్రాంతాల
నుంచి అవి యాత్రికులను ఆకర్షిస్తూ వస్తున్నాయని, దీన్ని దృష్టి లో
పెట్టు కుని ‘స్వదేశీ దర్శన్’ పథకం కింద బౌద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాలను
అభివృద్ధి చేస్తున్నామని ప్రధాని తెలిపారు. బౌద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాల కోసం
ప్రభుత్వం 360 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించిందని, బౌద్ధ పర్యాటక
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వలయం అభివృద్ధితో యాత్రికులకు సదుపాయాలతోపాటుగా, ఉపాధి
కల్పన జరుగుతుందని ప్రధాని తెలిపారు.
లక్షలాది మంది బుద్ధ భగవానుడి అనుయాయులు తమ
జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ ప్రాంతాలను సందర్శించాలని
కోరుకుంటున్నారన్నారు. బౌద్ధ పర్యాటక స్థలాల అభివృద్ధి, బౌద్ధ
పర్యాటక స్థలాల ప్రోత్సాహం పేరిట కేంద్ర పర్యాట మంత్రిత్వ శాఖ
వివిధ పథకాల కింద పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టిందని కేంద్ర పర్యాటక
శాఖ మంత్రి ప్రహ్లా ద్ సింగ్ పటేల్ చెప్పారు.
శతాబ్దా ల కిందటే బౌద్ధమతం ఆసియా ఖండంలోని అనేక
దేశాలకు వ్యాప్తి చెందిందని, ఆయా దేశాలతో కొనసాగుతున్న
దీర్ఘకాలిక సాంస్కృతిక సంబంధాలు, వాణిజ్యపరమైన, మతపరమైన,
దౌత్యపరమైన, సముద్రయాన సంబంధాలు మనదేశానికి, ఆయా
దేశాలకు పరస్పరం ఎంతగానో దోహదపడ్డా యన్నారు. బౌద్ధ
పర్యాటకులకు భారత్ అన్ని విధాలా సదుపాయాలు కల్పిస్తోందన్నారు.
కుషీనగర్ విమానాశ్రయాన్ని అంతర్జా తీయ విమానాశ్రయంగా
ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఎంతో ప్రాముఖ్యం
సంతరించుకుందని, దీనివల్ల విమాన ప్రయాణికులకు మరింత
మెరుగైన అనుసంధానం ఏర్పడుతుందని, స్వదేశీ, అంతర్జా తీయ

ఇతర ప్రాంతాలకు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించే కుషీ నగర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం

నేపాల్

కపిలవస్తు
శ్రావస్తి

న్యూ ఢిల్లీ

లుంబినీ

కుషినగర్

వైశాలి

నలందా

గోరఖ్ పూర్
ఉత్తర్ ప్రదేశ్
లక్నో

పాట్నా

బౌద్ధమతంపై ప్రధాని మాట
ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి...

బీహార్
వారణాసి

రాజ్ గిర్

బోధ్ గయ

పర్యాటక రంగం బలోపేతం కాగలదని, ఆ ప్రాంతం ఆర్థికాభివృద్ధికి
ఉపకరిస్తుందని కేంద్రమంత్రి అన్నారు.
అంతర్జా తీయ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు దేశంలోని
ముఖ్యమైన బౌద్ధ పర్యాటక స్థలాల్లో సూచిక బోర్డు లను అంతర్జా తీయ
భాషల్లో ఏర్పాటు చేసినట్టు చెప్పారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఐదు బౌద్ధ
క్షేత్రాల్లో బోర్టు లను చైనా భాషతో పాటు అంతర్జా తీయ భాషల్లో ఏర్పాటు
చేసినట్టు తెలిపారు. సారనాథ్, కుషీ నగర్, శ్రావస్తి ప్రాంతాల్లో కూడా
ఇలాంటి ఏర్పాట్లు చేసినట్టు తెలిపారు. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సాంచి
స్తూపానికి శ్రీలంక నుంచి పెద్దసంఖ్యలో యాత్రికులు వస్తున్నందున
అక్కడ సింహళ భాషలో గుర్తింపు బోర్డు లను ఏర్పాటు చేశామన్నారు.
బౌద్ధ క్షేత్రాల అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ అనేక
చర్యలు తీసుకున్నట్టు ప్రహ్లా ద్ సింగ్ పటేల్ చెప్పారు. దేశంలో పది వేల
కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో బౌద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాలను అభివృద్ధి
చేసే ప్రాజెక్టు పనులు ప్రస్తుతం కొనసాగుతూ ఉన్నాయని, ఈ ఏడాది
చివరి నాటికే పూర్తికావచ్చని భావిస్తున్నామని చెప్పారు. 2020 చివరి
నాటికి ఈ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి అవుతాయని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా,
రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కూడా 2018, అక్టో బర్ 17న
చెప్పారు.
బీహార్ రాష్ట్రంలోని బుద్ధగయ, నలందా, రాజగిర్, ఉత్తరప్రదేశ్ లోని
సారనాథ్, కుషీనగర్, శ్రావస్తి ఒడిశాలోని ధౌలీ, ఉదయగిరి, లలిత్ గిరి,
రత్నగిరి, మధ్యప్రదేశ్ లోని సాంచి నేపాల్ లోని లుంబిని, కపిలవస్తు
ప్రాంతాలు, బౌద్ధమతానికి ఆనవాళ్లు గా, కొన్ని బౌద్ధ క్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి
పొందాయి. బౌద్ధ పర్యాటక ప్రాంతాల యాత్రికులు, పరిశోధకులు, ఈ
బౌద్ధ క్షేత్రాల సందర్శనకు ఉత్సాహం చూపుతారు. చాలా కాలంగా
వారు ఈ క్షేత్రాలను సందర్శిస్తూ వస్తున్నారు.
n

ఆ

సియా ఖండంలోని పలు దేశాలతో భారతదేశాన్ని
బౌద్ధమతం అనుసంధానం చేస్తుంది. స్వాతంత్య్ర
దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట బురుజు నుంచి చేసిన
ప్రసంగంలో ప్రధాన మంత్రి ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
“తూర్పున ఉన్న ఆగ్నేయాసియా సంఘం (ఎఎస్ఇఎఎన్)
సభ్య దేశాలు మాకు సముద్ర బంధం ఉన్న పొరుగు
దేశాలు. ఈ దేశాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ
దేశాలతో భారతదేశానికి వేలాది సంవత్సరాల సాంస్కృతిక
బంధం, మతపరమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. బౌద్ధమత
సంప్రదాయాలతో ఆ దేశాలకు మనకు అనుబంధం ఉంది.
ఈ రోజున ఈ దేశాలతో భద్రతా రంగంలోనే కాక, సముద్ర
వనరుల సంపద తదితర రంగాల్లో కూడా సహకారం
బలోపేతమవుతోంది.” అని ప్రధాన మంత్రి అన్నారు.
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समाचार-सार
మన్ కీ బాత్ 2.0

ఎపిసోడ్ 15: ఆగస్టు 30, 2020

‘‘ఆటబొమ్మల విషయంలో స్
థా నికత కోసం
్త టానికి  అందరికీ ఇదే సమయం’’
గొంతెత
ప్రధాని తన ‘మన్ కీ బాత్’ లో ఆటబొమ్మల పరిశ్రమలో స్థానికత కోసం గొంతెత్తాలని చెప్పారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి
చెబుతూ బీహార్ లోని పశ్చిమ చంపారణ్ జిల్లా గిరిజనుల సంప్రదాయాలను, భారతీయ శునక జాతులను, సెప్టెంబర్ నెలను
పౌష్ఠికాహార మాసంగా జరుపుకోవటాన్ని ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. ముఖ్యాంశాలు:
పండుగ వాతావరణం: ఇది పూర్తిగా పండుగల కాలం. ప్రజలు
తమ దైనందిన జీవితాలను కొనసాగిస్తూనే, తమ గురించి, ఇతరుల
గురించి తగిన జాగ్రత్త వహిస్తూ ఉన్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గణేశ్
ఉత్సవాన్నికూడా ఆన్ లైన్ పద్ధతిలో నిర్వహిస్తున్నారు. చాలా
ప్రాంతాల్లో పర్యావరణ హితమైన గణేశ్ విగ్రాహాలను ప్రతిష్టించారు.

పర్యావరణం: ‘సాత్ ఘంటే కే బార్నా’ పేరిట, ఆరు గంటల
లాక్ డౌన్ ను బీహార్ లోని పశ్చిమ చంపారాన్ గిరిజనులు గత కొన్ని
శతాబ్దా లుగా పాటిస్తూ వస్తున్నారు. తాము బయటకు అడుగుపెడితే,
లేదా మరో చోటునుంచి ఇతరులెవరైనా తమ ప్రాంతంలో ప్రవేశిస్తే..
అంటే, మామూలు కార్యకలాపాలకు భిన్నంగా ఏ కదలిక జరిగినా,
కొత్త మొక్కలకు, చెట్ల కు చేటు తప్పదని వారి విశ్వాసం.

స్వాతంత్య్ర సమరయోధులను స్మరించుకోవడం: మన
స్వాతంత్య్ర సమర యోధులను గురించి తెలుసుకోవడం మన
విద్యార్థు ల కర్తవ్యం. స్వాతంత్య్ర పోరాట చరిత్ర గురించీ, తమ
స్థానిక పరిసరాలతో, ఆ పోరాటానికి ఉన్న సంబంధం గురించీ
తెలుసుకుంటారో, ఆ విషయాలు వారి వ్యక్తిత్వాన్ని తప్పక ప్రభావితం
చేస్తాయి.

వ్యవసాయం: గత ఏడాదితో పోల్చినపుడు, ఖరీఫ్ సీజన్ లో
పంటల నాట్లు 7 శాతం పెరిగాయి. వరినాట్లు దాదాపు 10 శాతం,
పప్పు ధాన్యాలు 5 శాతం, ముతక ధాన్యాలు దాదాపు 3 శాతం, నూనె
గింజలు దాదాపు 13 శాతం, పత్తి నాట్లు రమారమి 3 శాతం పెరిగాయి.
ఈ సందర్భంగా రైతులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. దృఢమైన
వారి దీక్షకు, పట్టు దలకు సెల్యూట్ చేస్తున్నాను.
ఓణం: వ్యవసాయంతో ముడిపడి ఉన్న ఓణం పండుగ
ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణంలో జరుగుతోంది. మన గ్రామీణ
ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది కొత్త ప్రారంభం కూడా.

ఆటబొమ్మల పరిశ్రమ: ఆటబొమ్మల పరిశ్రమ అభివృద్ధికి మనం
నడుం బిగించాలి. ఆటబొమ్మలను కలసి తయారు చేద్దాం. ‘ఓకల్
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ఫర్ లోకల్’ (స్వదేశీ ఉత్పాదనలకే ప్రాధాన్యం) అన్న స్ఫూర్తిని
ఆటబొమ్మల పరిశ్రమకు వర్తింపచేయాలి. రండి!.. యువతకోసం
మంచి నాణ్యమైన ఆటబొమ్మలను, ఆటవస్తువులను తయారు చేద్దాం.
ఆటబొమ్మలు ఎలా ఉండాలంటే వాటి ఉనికితోనే చిన్నారుల బాల్యం
వికసించాలి. చిరునవ్వులు చిందించాలి. పర్యావరణ హితమైన
ఆటబొమ్మలను కూడా మనం తయారు చేద్దాం.
పోషకాహారం: సెప్టెంబరు నెలను పోషకాహార మాసంగా
దేశవ్యాప్తంగా పాటిస్తున్నాం. పోషకాహారానికి సంబంధించి ఈ
సమయంలో ప్రజల భాగస్వామ్యం కూడా చాలా కీలకం. దేశంలో గత
కొన్నేళ్లు గా ఈ కోణంలో చాలా కృషి జరిగింది. ప్రత్యేకించి, గ్రామాల్లో ,
ప్రజాసమూహం భాగస్వామ్యంతో పోషకాహార కార్యక్రమాన్ని భారీ
ఉద్యమంగా మార్చివేశారు.
భారతీయ జాగిలాల జాతులు: సోఫీ, విదా అనే జాగిలాలు
సాయుధ బలగాల అధిపతి నుంచి ‘కమెండేషన్ కార్డు లు’
అందుకున్నాయి. భారతీయ జాతుల్లో మధోల్ హౌండ్, హిమాచల్
హౌండ్ అనేవి అద్భుతమైన జాతులకు చెందినవి. ఇక మీరు ఏదైనా
జాగిలాన్ని పెంచుకోవాలనుకుంటే, భారతీయ జాతి జాగిలాల్లో నే
ఒకదానిని ఇంటికి తెచ్చుకునే విషయాన్ని పరిశీలించండి.

భారతీయ యాప్ లు: ఆత్మనిర్భర భారత్ యాప్ కు సంబంధించిన
సృజనాత్మక చాలెంజ్ పోటీల్లో మన యువత ఎంతో ఉత్సాహంగా
పాల్గొన్నారు. దాదాపు ఏడు వేల ఎంట్రీలు అందగా, వాటిలో దాదాపు
మూడింట రెండు భాగాలు యువత రూపకల్పన చేసినవే. అవీ, 2వ,
3వ కేటగిరీ నగరాలకు చెందిన వారివే. స్వావలంబన కలిగిన దేశంగా
భారత్ రూపుదిద్దుకుంటోందనడానికి ఇది మంచి నిదర్శనం.

స్వావలంబన భారత్: ఈ రోజున మనం దేశాన్ని స్వావలంబనతో
తీర్చిదిద్దా లంటే మనం పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు కదలాలి.
ప్రతి రంగంలోని స్వావలంబనతో మన దేశాన్ని తయారు చేయాలి.
క్యుఆర్ కోడ్ ను స్కాన్ చేయండి. మన్ కీ బాత్ ప్రసంగాన్ని వినండి.

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

మీడియా కార్నర్

నరేంద్ర మోదీ
‘ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట భారత్’ నినాదాన్ని మరింత ముందుకు
తీసుకెళ్లేందుకు ఆటబొమ్మలు, ఆటవస్తువులు అద్భుతమైన
మార్గాలు. భారతీయ నాగరకత ఔన్నత్యాన్ని మన దేశంలోనే
తయారైన ఆటవస్తువుల ద్వారా ప్రచారం చేయగలిగే
మార్గాలను పరిశీలించాలి. చైతన్యవంతమైన ఆటవస్తువుల
రంగం, ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ కలను సాకారం చేసే దిశగా
మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లగలదు.

నితిన్ గడ్కరీ
కొవిడ్-19 వ్యాప్తి నేపథ్యంలో భౌతిక దూరం పాటించి తీరాలన్న
నిబంధనలతో తలెత్తిన ఇబ్బందిని తగ్గించేందుకు కేంద్ర రోడ్డు
రవాణా, రహదారుల శాఖ అన్ని రాష్ట్రాలకు ఒక సూచన జారీ
చేసింది. 1988వ సంవత్సరపు మోటారు వాహనాల చట్టానికి,
1989వ సంవత్సరపు కేంద్ర మోటారు వాహనాల చట్టానికి
సంబంధించిన పత్రాల చెల్లు బాటు గడువును మరి కొంతకాలం
పొడిగించవలసిందిగా ఆదేశించాం.

రాజ్ నాథ్ సింగ్
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కలను సాకారం చేసే దిశగా మేం అన్ని
రకాల సూచనలను, విధాన సంస్కరణలను ఆహ్వానిస్తున్నాం.
ప్రపంచ శ్రేణి పరికర సామగ్రిని, ఆయుధాలను తయారు
చేసేందుకు అవి తగిన సామర్థ్యాన్ని అందస్తాయి.

అమిత్ షా
ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన (పి.ఎం.జె.డి.వై)
ద్వారా కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, సబ్సిడీ, పెన్షన్లను పేదలకు,
రైతులకు, మహిళలకు, వయో వృద్ధు లకు మోదీ ప్రభుత్వం
అందిస్తోంది. ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ పద్ధతి (డి.బి.టి)
ద్వారా వారి ఖాతాల్లో కే నగదును జమ చేయిస్తున్నారు. కరోనా
ఆపత్కాలంలో ఈ పథకం ద్వారా కోట్లా ది మంది పేదలకు
సహాయం అందింది. ఇందుకు మోదీజీని అభినందిస్తున్నాను.
#ఆరేళ్ల జన్ ధన్ యోజన

ప్రకాశ్ జవదేకర్

హర్ దీప్ సింగ్ పురి

ఒకే దేశం, ఒకే రేషన్ కార్డు పథకం కింద రేషన్ కార్డు ల
పోర్టబిలిటీ అమలుజరిగి తీరుతుంది. రేషన్ కార్డు లు కలిగి
ఉన్న 23 రాష్ట్రాల్లోని 67 కోట్ల మందిలో 83 శాతం మందికి
ఆగస్టు చివరి నాటికి ఈ పథకం వర్తించింది. 2021 మార్చి నెల
31లోగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ వంద శాతం ఈ పథకం అమలు
చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నాం.

ప్రతి ఏడాదీ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ సర్వే పెరుగుతున్న
విషయాన్ని గమనిస్తున్నాం. 2016లో 73 నగరాల
నుంచి 4,242 నగరాలకు పెరిగింది. 62 కంటోన్మెంట్
బోర్డు ల పరిధిలో, 92 గంగా పరివాహక నగరాల్లో 2020
సంవత్సరపు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ పథకం సంపూర్ణంగా
అమలు జరిగింది. పట్ట ణ ప్రాంతాల్లోని కోటీ 87
లక్షల మంది పౌరులు ఈ సంవత్సరం కార్యక్రమంలో
పాలుపంచుకున్నారు.
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“దేశం, ప్రపంచం, సమస్త మానవాళి ప్రగతి సాధించాలంటే శాంతి, మైత్రి చాలా ముఖ్యమని
ప్రతి ఒక్కరూ విశ్వసిస్తారు. అయితే, బలహీనులు ఎప్పటికీ శాంతిని సాధించలేరన్నది కూడా
మనం తెలుసుకోవాలి. శాంతి ప్రక్రియపై బలహీనులు అసలు చొరవ కూడా చూపలేరు. శాంతి
సాధనకు ధైర్యసాహసాలు తప్పక ఉండాలన్నది ముందస్తు షరతు
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