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o 2,00,000 సం.ల క్రితం వేట, ఆహారసేకరణపై మానవులు ఆధారడినారు.
o మానవులు వ్యవ్సాయం 12,000 సంవ్తసరాల క్రితం ప్రారంభంచారు.
o అభవ్ృద్ధిని అంచనా వేయడం చాలా సంక్లిష్టమైన ని.
o పారిశ్రామికీకరణ మొదలై దాదాపు 400 సంవ్తసరాలు అయంద్ధ.
o కుడంకుళం అణు విద్యయత్ కంద్రం తమిళనాడులోని తిరుణవెల్లి జిలాిలో ఉంద్ధ.
o కుడంకుళం అణు విద్యయత్ కంద్ర ఉద్దేశ్యం: ద్దశ్ విద్యయచఛక్లి అవ్సరాలు తీరచడం.
o కుడంకుళం ప్రజలు భద్రత, రక్షణ, జీవ్నోపాధుల రిరక్షణకోసం

ఉదయమించారు.
o వేరు వేరు వ్యకుిలకు వేరు వేరు అభవ్ృద్ధి లక్ష్యయలు ఉండవ్చ్చచ.
o కరిక్ల అభవ్ృద్ధి అయనద్ధ మరొకరిక్ల విధవంసం కూడా కావ్చ్చచ.
o ఆఫ్రికాలోని ఐవ్రీ కోస్టట ద్దశ్ంలోని అబిద్ జాన్ అనే టటణంలో 500 టన్నుల 

విష్పూరిత వ్యరథ ద్రవ్ దారాథలన్న బహిరంగ ప్రద్దశ్ంలో, సముద్రంలో డేసారు.
o అతయంత విష్పూరితమైన వ్యరథ దారాథల న్నండి వెలువ్డిన వాయువుల వ్లి తల

తిపటం, చరమంపై దద్యేరుి, సపృహతప్పప డిపోవ్టం, విరోచనాలు వ్ంటి
సమసయలు ఏరపడాాయ.

o ప్రజలు ని, మెరుగైన కూలీ, తమ ంటలకు మంచి ధర వ్ంటివి
కోరుకుంటునాురు.

o ప్రజలు సమానత, సేవచఛ, భద్రత, గౌరవ్ం, మెరుగైన ఆదాయాలు
కోరుకుంటునాురు.

o అభవ్ృద్ధిక్ల ప్రజలు మిశ్రమ లక్ష్యయలన్న రిగణనలోక్ల తీసుకుంటారు.
o ద్దశాలన్న పోలచడానిక్ల ద్దశ్ మొతిం ఆదాయం ప్రామాణికం కాద్య.
o ద్దశాలన్న పోలచడానిక్ల సగటు ఆదాయం ప్రామాణికం.
o ద్దశ్ం మొతిం ఆదాయానిు ద్దశ్ జనాభాతో భాగిసేి సగటు ఆదాయం వ్సుింద్ధ.
o సగటు ఆదాయానిు తలసరి ఆదాయం అని కూడా అంటారు.
o ప్రంచ అభవ్ృద్ధి నివేద్ధక ద్దశాలన్న వ్రీీకరించడానిక్ల ప్రంచ బ్యంకు సగటు

ఆదాయానిు ప్రామాణికంగా ఉయోగించింద్ధ.
o అనిు ద్దశాల తలసరి ఆదాయానిు అమెరికా డాలరిలో లెక్లిసాిరు.
o 2012 ప్రకారం 12,600 డాలరుి ($) కంటే ఎకుివ్ తలసరి ఆదాయం ఉను

ద్దశాలన్న అధిక ఆదాయ/అభవ్ృద్ధి చంద్ధన/ధనిక ద్దశాలు అంటారు.
o 2012 ప్రకారం 1,035 అమెరికన్ డాలరుి ($) కంటే తకుివ్ తలసరి ఆదాయం 

ఉను ద్దశాలన్న తకుివ్ ఆదాయ/పేద/వెన్నకబడిన ద్దశాలు అంటారు.
o క దశాబేం క్రితం భారతద్దశ్ం తకుివ్ ఆదాయ ద్దశాల వ్రీంలో ఉండేద్ధ.
o ఇపుపడు భారతద్దశ్ం మధయ ఆదాయ ద్దశాల వ్రీంలో ఉంద్ధ.
o శ్చచమ ఆసియా ద్దశాలు, మరియు కొనిు చిను ద్దశాలు మినహా ధనిక ద్దశాలన్న

అభవ్ృద్ధి చంద్ధన ద్దశాలని ప్పలుసాిరు.
o పోల్లకకు సగటు ఉయోగకరంగా ఉనాు అద్ధ ప్రజల మధయ అంతరాలన్న వెలిడి

చేయద్య.
o 2012లో  ంజాబ్ తలసరి ఆదాయం 78,000 రూపాయలు.
o 2012లో హిమాచల్ ప్రద్దశ్ తలసరి ఆదాయం 74,000 రూపాయలు.
o 2012లో బీహార్ తలసరి ఆదాయం 25,000 రూపాయలు.
o IMR అంటే Infant Mortality Rate - శ్చశు మరణాల రేటు.
o సజీవ్ంగా పుటిటన ప్రతి1000 మంద్ధ ప్పలిలోి సంవ్తసరం పూరిి అయ్యయసరిక్ల

ఎంతమంద్ధ చనిపోతునాురో తెల్లయ చేసే సంఖ్యన్న శ్చశు మరణాల రేటు 
అంటారు.

o 2006లో శ్చశు మరణాల రేటు: ంజాబ్ 42, హిమాచల్ ప్రద్దశ్ 36, బీహార్ 62.
o అక్షరాసయతా శాతం అనగా 7 సంవ్తసరాలు, అంతకు మించిన వ్యసుస వాళళలో 

అక్షరాసయతన్న తెల్లపేద్ధ.

పాఠం 2

అభివృది్ధ భావనలు

అభివృది్ధ

అభివృది్ధ

కుడంకుళం అణు విద్యుత్ కంద్రం
వద్ద ప్రజల నిరసనలు

ఆఫ్రికాలోని ఐవరీ కోస్ట్

కుడంకుళం అణు విద్యుత్ కంద్రం
వద్ద ప్రజల నిరసనలు

కుడంకుళం అణు విద్యుత్ కంద్రం

కుడంకుళం అణు విద్యుత్ కంద్రం
వద్ద ప్రజల నిరసనలు
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o 2011లో అక్షరాసయత రేటు - ంజాబ్ 77%, హిమాచల్ ప్రద్దశ్ 84%, బీహార్ 
అక్షరాసయత రేటు 64%, ఆంధ్ర ప్రద్దశ్ అక్షరాసయత రేటు 67.66%.

o 6-17 సంవ్తసరరాల వ్యసుస ప్పలిలోి బడిక్ల హాజరవుతును ప్పలిల శాతానిు నికర 
హాజరు శాతం అంటారు.

o 2006లో నికర హాజరు శాతం: హిమాచల్ ప్రద్దశ్ 90, ంజాబ్ 76, బీహార్ 56.
o బీహార్ లో సగం మంద్ధ ప్పలిలు పాఠశాలకు వెళళటం లేద్య.
o PDS అనగా Public Distribution System ప్రజాంప్పణీ వ్యవ్సథ.
o అభవ్ృద్ధిని పోలచటానిక్ల ఉయోగిసుిను సూచికలు: ఆదాయం, ఆరోగయం, విదయ.
o UNDP అనగా United Nations Development Programme: 

ఐకయరాజయ సమితి అభవ్ృద్ధి కారయక్రమం.
o మానవ్ అభవ్ృద్ధి నివేద్ధక 2013 ప్రకారం తలసరి ఆదాయం:              

శ్రీలంక $ 5170, భారతద్దశ్ం $ 3285, పాక్లసాిన్ $ 2566, మాయన్ మార్
$1817, బంగాిద్దశ్ $ 1785, నేపాల్$ 1137. ($= డాలర్)

o HDR అనగా Human Developemnt Report – మానవాభవ్ృద్ధి నివేద్ధక.
o HDR 2013 ప్రకారం సగటు ఆయురాయిం: శ్రీలంక 75.1 సం॥లు, 

భారతద్దశ్ం 65.8 సం॥లు, పాక్లసాిన్ 65.7 సం॥లు, మాయన్ మార్ 65.7 
సం॥లు, బంగాిద్దశ్ 69.2 సం॥లు.

o HDR 2013 ప్రకారం సగటున బడిలో గడిప్పన సంవ్తసరాలు: భారతద్దశ్ం 4.4, 
పాక్లసాిన్ 4.9, మాయన్ మార్ 3.9, నేపాల్ 3.2, శ్రీలంక 9.3.

o HDR 2013 ప్రకారం విదాయరుథలు పాఠశాలలో ఉండే సంవ్తసరాలు: భారతద్దశ్ం
10.7, శ్రీలంక 12.7, పాక్లసాిన్ 7.3, మాయన్ మార్ 9.4, బంగాిద్దశ్ 8.1, నేపాల్ 8.9.

o HDI అనగా Human Development Index - మానవ్ అభవ్ృద్ధి సూచిక.
o మానవ్ అభవ్ృద్ధి సూచికలో మొతిం 177 ద్దశాల వివ్రాలన్న పంద్యరిచారు.
o ప్రంచ మానవాభవ్ృద్ధి సూచిక ప్రకారం ద్దశాల సాథనాలు:  భారతద్దశ్ం 136, 

నేపాల్ 157, శ్రీలంక 92, పాక్లసాిన్ 146, మాయన్ మార్ 149, బంగాిద్దశ్ 146.
o సగటున బడిలో గడిప్పన కాలం అనగా: 25 సంవ్తసరాల వ్యసు దాటిన వాళ్లి

సగటున బడిలో గడిప్పన సంవ్తసరాలు.
o పాఠశాల విదయలో ఉండే సంవ్తసరాలు అనగా: ప్రసుితం బడిలో ప్పలిలు చేరుతును

దానిు బటిట బడి ఈడు ప్పలిలు బడిలో ఎనిు సంవ్తసరాలు ఉంటారను అంచనా.
o పోలచడానిక్ల వీలుగా అనిు ద్దశాల తలసరి ఆదాయానిు డాలరిలో లెక్లిసాిరు.
o “పాఠశాల విదాయ విివ్ం” హిమాచల్ ప్రద్దశ్ రాష్ట్రంలో చూడవ్చ్చచ.
o “అభవ్ృద్ధి” అనుద్ధ చాలా సంక్లిష్టమైన విష్యం.
o 2005 సంవ్తసరంలో భారతద్దశ్ంలో రాష్ట్ర ప్రభుతావలు విదయపై సగటున ప్రతి

విదాయరిథపై రూ. 1,049 ఖ్రుచపెడుతునాుయ.
o 2005 సం.లో హిమాచల్ ప్రద్దశ్ విదయపై సగటున ప్రతి విదాయరిథపై రూ. 2,005

ఖ్రుచ చేసుినాురు.
o పాఠశాల విదయ కనీసం 10 సం.లు అనేద్ధ హిమాచల్ ప్రద్దశ్ లోని నియమం.
o హిమాచల్ ప్రద్దశ్ లో ఆడప్పలిల చద్యవుల టి వివ్క్షత లేద్య.
o హిమాచల్ ప్రద్దశ్ మహిళలు గ్రామాలోి మహిళా మండళళన్న ఏరాపటుచేశారు.
o 1993లో హిమాచల్ ప్రద్దశ్ లో 6 సం॥లు మించిన ఆడప్పలిలోి 5 సం॥ల కంటే

ఎకుివ్కాలం బడిక్ల వెళ్ళళన వారి శాతం 39, (భారతద్దశ్ంలో 28% కలరు).
o 2006లో హిమాచల్ ప్రద్దశ్ లో 6 సం॥లు మించిన ఆడప్పలిలోి 5 సం॥ల కంటే

ఎకుివ్కాలం బడిక్ల వెళ్ళళన వారి శాతం 60, (భారతద్దశ్ంలో 40% కలరు).
o 1993లో హిమాచల్ ప్రద్దశ్ లో 6 సం॥లు మించిన మగప్పలిలోి 5 సం॥ల కంటే

ఎకుివ్కాలం బడిక్ల వెళ్ళళన వారి శాతం 57, (భారతద్దశ్ంలో 51% కలరు).
o 2006లో హిమాచల్ ప్రద్దశ్ లో 6 సం॥లు మించిన మగప్పలిలోి 5 సం॥ల కంటే

ఎకుివ్కాలం బడిక్ల వెళ్ళళన వారి శాతం 75, (భారతద్దశ్ంలో 57 % కలరు).

రేపు మీకు కారు కావాలని
అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ రోజు

రిక్షా  లాగండి.

న్నకు ఖచ్చితమైన
పంచను కావాలి

మగాళళతో సమానంగా
కూలీ కావాలి

కుటుంబానికి
సమీంలో
నిచేయడం
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1. వివిధ దేశాలను వర్గీకరించటింలో ప్రించ బ్యింకు ఉయోగించేముఖ్యమైన
ప్రామాణికాలు ఏమిటి? పై ప్రామాణికాలలో ఏమైనా రమితులు ఉింటే వాటిని
పేర్కొనిండ్డ.

1. ద్దశాలన్న వ్రీీకరించటంలో ప్రంచ బ్యంకు ఉయోగించిన ముఖ్యమైన
ప్రామాణికం తలసరి ఆదాయం.

2. తలసరి ఆదాయంతో పాటు అనేక అంశాలన్న కూడా రిగణనలోక్ల తీసుకోవాల్ల.  
అవి i. శ్చశు మరణాల రేటు.

ii. అక్షరాసయతా శాతం.
iii. నికర హాజరు శాతం.
iv. ఆయుుః ప్రమాణం.
v. విదయ, ఆరోగయ సద్యపాయాలు.

3. అక్షరాసయతా శాతం మరియు శ్చశు మరణాల  రేటు అంశాలలో రిమితులు  
కలవు. 

2. ప్రతి సామాజిక అింశిం వెనుక కటి కాక అనేక కారణాలు ఉింటాయి. ఇకొడ
కూడా అది వరసిుిింది. మీ అభిప్రాయింలోహిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఏ ఏ అింశాలు
పాఠశాల విద్యకు దోహద్ిం చేశాయి?
హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పాఠశాల విద్యకు దోహద్ం చేసిన అంశాలు:
1. హిమాచల్ ప్రద్దశ్ లో ప్రభుతవం మరియు ప్రజలు విదయపై ఆసక్లి చూడం.
2. ప్రభుతవం అనేక పాఠశాలన్న ప్రారంభంచడం.
3. ప్రభుతవం ఉచిత పాఠశాల విదయన్న అంద్ధంచడం.
4. ప్రతి పాఠశాలలో ఉపాధాయయులు, త్రాగునీరు, తరగతి గద్యలు, మరుగుదొడుి 

మొదలైన సౌకరాయలు ఏరాపటు చేయడం.
5. వారు క విదాయరిథపై రూ. 2,005 ప్రతి సంవ్తసరం ఖ్రుచ చేసుినాురు.
6. అచచట కనీసం 10 సం॥లు పాఠశాలకు వెళాళలనే నిబంధన కూడా కలద్య.
7. కాబటిట హిమాచల్ ప్రద్దశ్ లో విదాయరుథలు మంచి విదయన్న పందగల్లగారు.

3. అభివృదిూని కొలవటానికి ప్రించ బ్యింకు ఉయోగించే ప్రామాణికాలకూ
ఐకయరాజ్యసమితి అభివృదిూ కారయక్రమిం ఉయోగించే వాటికీ తేడా ఏమిటి?
1. ఐకయరాజయసమితి అభవ్ృద్ధి కారయక్రమం విదాయ సాథయ, ఆరోగయం, తలసరి 

ఆదాయాల ఆధారంగా ద్దశాల అభవ్ృద్ధిని కొల్లచింద్ధ.
2. ప్రంచ బ్యంకు తలసరి ఆదాయం ఆధారంగా ద్దశాల అభవ్ృద్ధిని కొల్లచింద్ధ.
3. క తలసరి ఆదాయం గల ద్దశాల జీవ్న ప్రమాణ సాథయలలో తేడాలునాుయ.
4. కావున, ఐకయరాజయసమితి అభవ్ృద్ధి కారయక్రమ ప్రామాణికాలు పారదరశకంగా

ఉనాుయ.

4. మానవ అభివృదిూని కొలవటానికి మీ ద్ృష్టిలో ఇింకా ఏ అింశాలను రగణనలోకి
తీసుకోవాలి?
మానవ అభివృది్ధని కొలవటానికి రిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన ఇతర అంశాలు:
1. జీవ్న ప్రమాణం.
2. ఆనందమయ జీవితం.
3. పారిశుదియం.
4. లాభదాయక వ్యవ్సాయం.
5. నేరాల రేటు.
6. రవాణా మరియు విద్యయత్ సౌకరాయలు.
7. నైతిక విలువ్లు.
8. స్వవయ క్రమశ్చక్షణ.
9. ఉగ్రవాదం.
10. లంచగండితనం.

మీ అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరుచుకోండి

ఆరిిక ప్రగతి

తలసరి ఆదాయం

అమెరికన్ డాలర్ - కరెన్సీ

ఆరిికాభివృద్ధి

ధనికులు, పేదలుఉనన దేశం

మేము కురీిలు చేశం, మేమే
ఉయోగిస్తం.

ధనికులుగాన్స, పేద్లు గాన్స లేని
దేశం
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5. “సగటు” ఎిందుకు ఉయోగసాిిం? దీనిని ఉయోగించటింలో ఏమైనా
రమితులునాృయా? అభివృదిూకి సింఫింధించి మీ సింత ఉదాహరణను తీసుకుని
దీనిని వివరించిండ్డ.
1. అభవ్ృద్ధి అనేద్ధ క సంక్లిష్టమైన అంశ్ము.
2. అభవ్ృద్ధిని పోలచడానిక్ల సగటు ఆదాయంన్న ఎకుివ్గా ఉయోగిసాిరు.
3. సగటు ఆదాయంన్న ఉయోగించడంలో కూడా రిమితులునాుయ.
4. “సగటు” కూడా కోిసారి అసమానతలన్న ఖ్చిచతంగా చూలేద్య.
5. ఉదాహరణకు హిమాచల్ ప్రద్దశ్ సగటు ఆదాయం ంజాబ్ కంటే తకుివైనా

మానవాభవ్ృద్ధి సూచికలో ముంద్యనుద్ధ.
6. హిమాచల్ ప్రదేశ్ తలసర ఆదాయిం తకుొవ ఉనృౄటికీ ింజాబ్ కింటే మానవ
అభివృదిూ సూచికలోముిందుిండటిం అనృ వాసివిం నేధయింలో ఆదాయింయొకొ
ప్రాముఖ్యత గురించి ఎటువింటి నిరాూరణలు చేయవచ్చు?
1. తలసరి ఆదాయం మానవ్ అభవ్ృద్ధిని సరిగా ప్రతిబింబించలేద్య.
2. మానవుడు సంతోష్ంగా జీవించడానిక్ల డబ్బు మాత్రమే సరిపోద్య.
3. హిమాచల్ ప్రద్దశ్ తలసరి ఆదాయం ంజాబ్ కంటే తకుివ్.
4. అయనా ంజాబ్ కంటే హిమాచల్ ప్రద్దశ్ మానవాభవ్ృద్ధి మెరుగాీ ఉంద్ధ.
5. కావున ఆదాయంతో పాటు విదయ, వైదయ సౌకరాయల అభవ్ృద్ధి జరగాల్ల.

7. టిిక 2.6 లో ఉనృ వివరాల ఆధారింగా కిింది వాటిని పూరించిండ్డ:
A. ఆరు సంవ్తసరాలు పైబడిన ప్రతి 100 మంద్ధ ఆడప్పలిలోి హిమాచల్ ప్రద్దశ్ లో
1993లో 39 మంద్ధ ఆడప్పలిలు ప్రాథమిక సాథయ దాటి చద్ధవారు. 2006 నాటిక్ల ఇద్ధ
వ్ందలో 60 మంద్ధక్ల చేరుకుంద్ధ. భారతద్దశ్ం మొతిం మీద 2006లో ప్రాథమిక
సాథయ దాటి చద్ధవిన మగప్పలిల సంఖ్య వ్ందలో 57 మాత్రమే.

హిమాచల్ ర దేశ్ భారతదేశం

1993 2006 1993 2006
(6 సంవత్సరాలుమంచిన) ఆడపిలలల్లల 5 సం॥ల కంటే
ఎకుువకాలం బడికి వెళ్ళిన వారి శాత్ం 39 60 28 40
(6 సంవత్సరాలుమంచిన) మగపిలలల్లల 5 సం॥ల కంటే
ఎకుువకాలం బడికి వెళ్ళిన వారి శాత్ం 57 75 51 57

శిశుమరణాలు

ఆదాయము

అక్షరాసయత్

నికరహాజరు

8. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో తలసర ఆదాయిం ఎింత? అధక ఆదాయిం ఉనృప్పౄడు
పిలలలిృ ఫడ్డకి ింటిం తలిలద్ిండ్రులకు తేలిక అవుతుిందా? చరుించిండ్డ. హిమాచల్
ప్రదేశ్ లో ప్రభుతవిం పాఠశాలలు నడటిం ఎిందుకు అవసరమయియింది?
1. హిమాచల్ ప్రద్దశ్ తలసరి ఆదాయం రూ. 74,000/-.
2. అధిక ఆదాయం ఉనుపుపడు ప్పలిల్లు బడిక్ల ంటం తల్లిదండ్రులకు తేల్లక

అవుతుందని నేన్న భావిసుినాున్న.
3. సావతంత్రయం వ్చిచనపుపడు హిమాచల్ ప్రద్దశ్ విదాయసాథయ చాలా తకుివ్.
4. కొండప్రాంతం కావ్టంతో చాలా గ్రామాలలో జనసాంద్రత చాలా తకుివ్.
5. గ్రామీణ, కొండ ప్రాంతాలోి పాఠశాలల ఏరాపటు పెదే సవాలుగా ఉండెన్న.
6. అయతే హిమాచల్ ప్రద్దశ్ ప్రభుతవం, ప్రజలు విదయపై చాలా ఆశ్క్లి చూపారు.
7. కావున విదాయభవ్ృద్ధిక్ల ప్రభుతవం పాఠశాలలన్న నడవ్లసిన అవ్సరం ఏరపడింద్ధ.
9. అబ్ాయిలతో పోలిస్తి, అమాాయిల చదువుకు తలిలద్ిండ్రులు తకుొవ ప్రాధానయత
ఇసాిరు. ఎిందువలన?
1. తరతరాలుగా భారతద్దశ్ం పురుషాధికయ సమాజంగా కొనసాగుతునుద్ధ. 
2. భారతద్దశ్ంలోని కొనిు ఆచార సాంప్రదాయాల వ్లన బ్లుర కంటే బ్ల్లకలకు

తల్లిదండ్రులు తకుివ్ ప్రాధానయతనివ్వడం జరుగుతునుద్ధ. ఇద్ద ల్లంగ వివ్క్ష.
3. సమాజంలో బ్ల్లకలకు రక్షణ రంగా అభద్రతా రిసిథతులు నెలకొనాుయ.
4. తల్లిదండ్రులు ఆడప్పలిలకు బ్లయ వివాహాలు చేయడం దావరా తమ బ్ధయతల

న్నండి వైదొలగినటుి భావిసుినాురు.
5. గ్రామీణ కుటుంబ్లలో బ్ల్లకలక గృహ సంబంధమైన న్నలు, చినుప్పలిలన్న

పెంచే బ్ధయత మొదలగునవి అపగించ్చచ్చనాురు.
6. కానీ ఇద్ధ మారాల్లసన అవ్సరం ఎంతైనా ఉంద్ధ.
7. అమామయల చద్యవుకు కూడా తల్లిదండ్రులు తగిన ప్రాధానయత ఇవావల్ల.

హిమాచల్ ప్రదేశ్
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10. ఆడవాళ్లల ఇింటి ఫయట ని చెయయటానికీ, లిింగ వివక్షతకూ మధయగల సింఫింధిం ఏమిటి?
1. ఉద్యయగాలు చేసే మహిళలు ఆరిథక సావవ్లంభన కల్లగిఉంటారు.
2. ఉద్యయగాలు చేసే మహిళలు ఆతమవిశావసం కల్లగి ఉంటారు.
3. గృహాలలో తీసుకునే నిరణయాలలో వీరి భాగసావమయం కూడా ఉంటుంద్ధ.
4. ప్పలలి విదయ, ఆరోగయం, పుటుటక మొదలైన నిరణయాలన్న ఆడవాళ్లళ తీసుకోగలరు.
5. ఉద్యయగాలు చేసే మహిళలు, వారి కుమార్తిలు కూడా వివాహం తరావత ఉద్యయగాలు

చేయడానిక్ల ప్రోతసహిసాిరు.
6. ఉద్యయగాలు చేసే మహిళలలో ల్లంగ వివ్క్షత తకుివ్గా ఉంటుంద్ధ.

11. ఎనిమిద్వ తరగతి పాఠయప్పసికింలో మీరు విదాయహకుొ చటిిం గురించి చదివారు. 6 -14 
సింవతసరాల బ్లలకు ఉచిత విద్యకు హకుొ ఉింద్ని ఈ చటిిం పేర్కొింటింది. రసర
ప్రాింతాలలో తగననిృ పాఠశాలలు నిరాించేలా, అరుులైన టీచరలను నియమిించేలా, 
అవసరమైన సదుపాయాలు కలిౄించేలా ప్రభుతవించూడాలి. మీరుఈ అధాయయింలో చదివినది, 
మీకు తెలిసిన దానిృఫటిి (i) బ్లలకు (ii) మానవ అభివృదిూకి ఈ చటిిం ఎలాింటి ప్రాధానయత
కలిగ ఉిందో చరుించిండ్డ, గోష్టీ నిరవహిించిండ్డ.
i. బాలలకు విద్యాహకుు చట్ట ం పార ధానాత:-
1. భారత ప్రభుతవం విదాయహకుి చటాటనిు 2009లో తీసుకువ్చిచంద్ధ.
2. విదాయహకుి చటటం ప్రకారం 6-14 సంవ్తసరాలలోపు ప్పలలిందరూ చద్యవుకోవాల్ల.
3. ఇంద్యకోసం ప్రభుతవం పాఠశాలలన్న నెలకొల్లప, ఉచిత నిరుంధ విదయన్న అంద్ధంచాల్ల.
4. ప్రైవేటు పాఠశాలలు కూడా 25% విదాయరుథలకు ఉచిత విదయన్న అంద్ధంచాల్ల.
5. పాఠశాలలోి గుణాతమక విదయన్న అంద్ధంచాల్ల.
6. పాఠశాలలోి శ్చక్షణ పంద్ధన ఉపాధాయయులన్న మాత్రమే నియమించాల్ల.
7. పాఠశాలలోి తరగతి గద్యలు, త్రాగునీరు, ఆటసథలం, మూత్రశాలలు ఏరాపటుచేయాల్ల.
ii. మానవాభివృది్ధకి విద్యాహకుు చట్ట ం పార ధానాత:-
1. మానవాభవ్ృద్ధిక్ల విదయ అతి ప్రధానమైన అంశ్ం.
2. ప్రాథమిక విదయన్న బలోపేతం చేయడానిక్ల విదాయహకుి చటటం క అస్త్రం లాంటిద్ధ.
3. వ్యక్లిగత మరియు సామాజిక అభవ్ృద్ధిక్ల విదాయహకుి చటటం క ద్ధకూసచి.

Q. టిిక 1:  వివిధ వరాీల ప్రజ్లు, అభివృదిూ లక్ష్యయలు
పటి్టక 1 లో పేర్కొన్న వివిధ వరా్గల పర జల అభివృది్ధ అంటే ఏమిటో ఊహంచటానికి పర యత్ననద్ద ం. వాళ్ల ఆకంక్షలు
ఏమిట్ట?  పటి్టకలోని కొనిన గడులు నింపి ఉన్ననయి. పటి్టకను పూర్తి చేయటానికి పర యత్ననంచండి. కవాలంటే
ఇతర వరా్గల పర జలను జోడించండి.

వివిధ వరా్గల ర జలు అభివృది్ధ లక్ష్యాలు / అకంక్షలు

భూమిలేని గ్రామీణ కార్మికులు
1. మరినిు రోజుల ని, మెరుగైన కూలీ.
2. సాథనిక పాఠశాల తమ ప్పలిలకు నాణయమైన విదయన్న అంద్ధంచగలగటం.
3. సామాజిక వివ్క్షత లేకపోవ్టం.
4. గ్రామంలో నాయకులు కాగలగటం.

ధనిక రైతులు
1. తమ ంటలకు అధిక మదితు ధరల దావరా, తకుివ్ కూలీక్ల బ్గా కష్టడే కూలీల

దావరా అధిక ఆదాయానిు ఖ్చిచతంగా పందగలగటం.
2. తమ ప్పలిలు విద్దశాలలో సిథరడగలగటం.

వర్షాధార రైతులు
1. సరియైన సమయంలో వ్రాషలు కురవాల్ల.
2. ంటలు బ్గా ండాల్ల.
3. ండిన ంటలకు కనీస మదేతు ధరలు లభంచాల్ల.
4. మంచి లాభాలు పందాల్ల.

భూమి ఉనన కుటంబంలోని
గ్రామీణ మహిళ

1. ఆమె భూమినంద్య ంటలు బ్గా ండాల్ల.
2. ఆమె ప్పలిలకు నాణయమైన విదయ మరియు ఉపాధి లభంచాల్ల.
3. మరింత వ్యవ్సాయ భూమిని కొన్నగోలు చేయాల్ల.
4. శువుల న్నండి మంచి ప్రయోజనాలు పందాల్ల.

పాఠా  పుస్త క ర శనలు - పేజీ నం. 14 & 15

విదాయ సౌకరాయలు

శిశుమరణాలు

ఉదోయగాలు చేసే మహిళలు 
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Q. మీగ్రామానికి, టిణానికి లేదా ప్రాింతానికి కొనిృ అభివృదిూ లక్ష్యయలను పేర్కొనిండ్డ.
A. మాపార ంతానికి కొనిన అభివృది్ధ లక్ష్యాలు:-
1. అక్షరాసయతన్న పెంచాల్ల. 2. వైదయ సౌకరాయలన్న ఏరాపటు చేయాల్ల.
3. త్రాగునీరు, సాగునీరు సౌకరాయలు అభవ్ృద్ధి చేయాల్ల. 4. రోడుా రవాణా సౌకరాయలు ఏరాపటు చేయాల్ల.
5. మురుగునీటి కాలవల నిరామణం చేటాటల్ల. 6. అభవ్ృద్ధిక్ల సమిష్టట నిరణయాలు తీసుకోవాల్ల.

Q. ప్రభుతావనికి, అణు విదుయత్ కింద్ర ప్రాింతాలలో నివసిించే ప్రజ్లకు మధయ గల వివాదాలేవి?
1. భారత ప్రభుతవం తమిళనాడులోని కుడంకుళంలో అణు విద్యయత్ కంద్రానిు ఏరాపటు చేసింద్ధ.
2. పెరుగుతును జనాభాకు విద్యయత్ అవ్సరాలన్న తీరచడం దీని లక్షయం.
3. కుడంకుళం ప్రజలు వారి భద్రత, రక్షణ, జీవ్నోపాద్యల రిరక్షణకోసం ఉదయమించారు.
4. తీర ప్రాంత రిరక్షణ, రేడియోధారిమకత, వినాశ్కర ప్రమాదం న్నండి రక్షణ కొరకు కుడంకుళం అణు విద్యయత్

కంద్ర సాథనకు వ్యతిరేకంగా నిరసన ఉదయమాలు చలరేగాయ.

Q. ఇటువింటి అభివృదిూ విధానాలకు చెిందిన వివాదాలు మీకమైనా తెలుసా? ఇరు క్ష్యల వాద్నలు పేర్కొనిండ్డ.
1. ఆంధ్ర ప్రద్దశ్ లోని పోలవ్రం ప్రాజెకుటకు జాతీయ హోదాన్న కంద్రం మంజూరు చేసింద్ధ.
2. తెలంగాణలోని ఖ్మమం జిలాి భద్రాచలం సబ్ డివిజన్ లో కొనిు ముంపు గ్రామాలు కలవు.
3. ఈ పోలవ్రం ముంపు గ్రామాలన్న ఆంధ్ర ప్రద్దశ్ లో కల్లపారు.
4. ఇద్ధ స్వమాంధ్ర, తెలంగాణల మధయ వివాదాసపదంగా మారింద్ధ.
5. 130 గ్రామాలన్న ఆంధ్రప్రద్దశ్ లో కలడంపై తెలంగాణ అభయంతరం తెల్లప్పంద్ధ.
6. తెలంగాణలో దీనిక్ల వ్యతిరేకంగా ఉదయమాలు, నిరసనలు చేటాటరు.
7. అయనా తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా కంద్ర కబినెట్ దీనిని ఆమోద్ధంచింద్ధ.

వివిధ వరా్గల ర జలు అభివృది్ధ లక్ష్యాలు / అకంక్షలు

ట్టణ ప్రంతంలోని నిరుదోయగ
యువత

1. మంచి జీతంతో కూడిన ఉద్యయగం పందాల్ల.
2. సంత ఇలుి కొన్నగోలు చేయాల్ల.
3. లాయప్ టాప్, సెల్ ఫోన్, అందమైన జీవితం అంద్యబ్టులో ఉండాల్ల.

ట్టణ ప్రంతంలోని ధనిక
అబ్బాయి

1. విలాసవ్ంతమైన కారు కొన్నగోలు చేయాల్ల.
2. క అందమైన అమామయని వివాహమాడాల్ల.
3. విద్దశాలలో సిథరడాల్ల. వీకండ్ పారీటలు, డిస్కిలు, బ్బులలో ఎంజాయ్ చేయాల్ల.

ట్టణ ప్రంతంలోని ధనిక
కుటంబ్బనికి చందిన అమాియి

1. తన స్కదరుడిక్ల లభంచే సేవచఛ తనకు కూడా కావాల్ల.
2. తన జీవితంలో ఏం చేయాలో తాన్న నిరణయంచ్చకోగలగాల్ల.
3. విద్దశాలలో పై చద్యవులు చద్యవుకోవాల్ల.

గనుల తవవకం ప్రంతంలోని
ఆదివాసి

1. చేసే నిక్ల సరియైన వేతనం లభంచాల్ల.
2. గన్నలలో ప్రమాదాలు సంభవించకూడద్య.
3. జీతంతో బ్టు బోనస్ట, ఉచిత కావరటర్స, వారి ప్పలిలకు ఉచిత విదాయ సౌకరాయలు.

తీర ప్రంతంలో చేలు ట్టట
వయకిి

1. చేలు ఎకుివ్ లభంచి ఎకుివ్గా డబ్బు సంపాద్ధంచాల్ల.
2. తుఫాన్నలు, సునామీల వ్ంటి వితుిల న్నండి రక్షణ.
3. డవ్లు రిపేరుి కాకూడద్య.

గ్రామీణ ప్రంతంలోని SSC 
విద్యయర్మి

1. SSC నంద్య GPA 10 పాయంటుి సాధించాల్ల.
2. ఐఐఐటి, పాల్లటెక్లుక్ నంద్య స్వటు పందాల్ల.
3. ఇంటరీమడియట్ తరువాత వైదయ విదయలో/ ఇంజనీరింగ్ లో అడిమష్న్ కావాల్ల.

Q. (i) దీనివలల ప్రయోజ్నిం పిందిన వాళ్లు ఎవరు? పింద్నివాళ్లు ఎవరు?
1. ద్దశ్ ప్రజలందరూ కుడంకుళం అణువిద్యయత్ కంద్రం వ్లి లాభం పందారు.
2. తమిళనాడులోని తిరుణవెల్లి జిలాిలోని కుడంకుళం గ్రామ ప్రజలు లాభం

పందనివాళ్లళ.

(ii) ఈ దేశానికి అభివృదిూ లక్ష్యయలు ఎలా ఉిండాలి?
1. విష్పూరిత వ్యరథ ద్రవ్ దారాథలన్న బహిరంగ ప్రద్దశ్ంలో డవేయరాద్య.
2. అభవ్ృధిిక్ల లక్ష్యయనిు సరిగాీ నిరణయంచ్చకోవాల్ల.
3. రాయవ్రణ రిరక్షణకు కఠినమైన నియమాలు తయారుచేయాల్ల.
4. చటాటల ఉలింఘిసేి కఠిన శ్చక్షలు అమలు చేయాల్ల.

మానవాభివృదిి నివేదిక
2013
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పాఠ్య  పుస్ి క పర శ్నలు - పేజీ నం. 18, 20

అభివృదిి లక్ష్యయలు

ఆరి్మకాభివృదిి

విదయ అంటే
ధనవంతుడిన
కావటమే

విదయ అంటే
నీ ఆత్మను
తెలుసు
కోవడమే

విదయ అంటే
ఏమటి?

Q. విభినృ వయకుిలకు అభివృదిూ టల విభినృ భావనలు ఎిందుకుింటాయి? కిింద్ ఇచిున
వివరణలోల ఏది ముఖ్యమైనది, ఎిందుకు?
అ. వాకుత లు వేరు కబట్టట . ఆ. వాకుత ల జీవన రిసి్థతులు వేరు కబట్టట .
1. ర్తండవ్ వివ్రణ ముఖ్యమైనద్ధ.
2. వివిధ వ్యకుిలు అభవ్ృద్ధి టి వివిధ భావాలన్న కల్లగిఉంటారు.
3. ఎంద్యకంటే, వ్యకుిల జీవ్న రిసిథతులు వేరు వేరుగా ఉంటాయ.

Q. కిింది రెిండు వాకాయల అరీిం కటేనా? మీ సమాధానానిృ ఎలా సమరీించ్చకుింటారు?
అ. ర జల అభివృది్ధ లక్ష్యాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి.
ఆ. ర జల అభివృది్ధ లక్ష్యాలు రస్పర విరుది్ంగా ఉంటాయి.
1. ఈ ర్తండు వాకాయల అరథం కటి కాద్య అని నేన్న చపగలన్న. ఎలాగంటే...
2. మొదటి వాకయం ప్రజలు అభవ్ృద్ధి టి వివిధ లక్ష్యయలన్న కల్లగి ఉనుటుి వివ్రిసుింద్ధ.
3. ర్తండవ్ వాకయం ప్రజలు విరుదిమైన ఆలోచనలు కల్లగి ఉనుటుి తెలుపుతునుద్ధ.
4. ప్రతి సందరభంలోన్న వీటిని అనవయంచ్చకోలేము.
Q. మన జీవితింలో ఆదాయిం కింటే ముఖ్యమైన ఇతర అింశాలకు కొనిృ ఉదాహరణలు
ఇవవిండ్డ.
A. మన జీవితంలో ఆద్యయం కంటే ముఖ్ామై న అంశాలు:
1. సమాన హోదా. 4. సేవచఛ, సావతంత్రయం.
2. రక్షణ. 5. విదయ మరియు జాాన సంద. 
3. ఆరోగయం. 6. విశావసం, గౌరవ్ం.
Q. పై భాగింలోని ముఖ్యమైన అింశాలను మీసింత మాటలలో వివరించిండ్డ.
1. ప్రజలు నాణయమైన సంతోష్కరమైన జీవితానిు కోరుకుంటునాురు.
2. అభవ్ృద్ధిపై ప్రజలు వివిధ అభప్రాయాలన్న కల్లగి ఉంటారు.
3. సేవచఛ, సమానత, గౌరవ్ం కోరుకుంటారు.
4. ప్రజలు మరింత ఆదాయానిు కోరుకుంటునాురు.
5. ప్రజలు వివ్క్షన్న వ్యతిరేక్లసుినాురు.
Q. పోలికకు సగటును ఉయోగించే మరోమూడు ఉదాహరణలు ఇవవిండ్డ.
1. విజయాలు - అజయాలు 3. జనసాంద్రత
2. ఉతాపదకత 4. పుటుటకలు – మరణాలు
Q. అభివృదిూకి సగటు ఆదాయిం ముఖ్య ప్రామాణికమని ఎిందుకింటారు? వివరించిండ్డ.
1. ర్తండు లేక అంతకంటే ఎకుివ్ ద్దశాలన్న పోలచడానిక్ల సగటు ఆదాయం 

ఉయోగకరంగా ఉంటుంద్ధ.
2. సగటు ఆదాయం అభవ్ృద్ధి చంద్ధనపుపడు జీవ్న ప్రమాణ సాథయ కూడా

పెరుగుతుంద్ధ.
3. సగటు ఆదాయం ఆ ద్దశ్ ప్రజల కొన్నగోలు శ్క్లిని తెల్లయచేసుింద్ధ.
4. ప్రంచ బ్యంకు, IMF లాంటి సంసథలు కూడా ద్దశాలన్న పోలచడానిక్ల సగటు

ఆదాయానిు ఉయోగిసుినాుయ.
5. కావున, సగటు ఆదాయంన్న అభవ్ృద్ధిక్ల ముఖ్యమైన ప్రామాణికం అనవ్చ్చచ.

Q. కొింతకాలింగా క దేశ సగటు ఆదాయిం పెరుగుతోింద్ని గణాింకాలు
చెబుతునాృయని అనుకుిందాిం. సమాజ్ింలోని అనిృ వరీాల ప్రజ్ల జీవితిం
మెరుగయియింద్ని దీని ఆధారింగా చెౄగలమా? మీ జ్వాబుకు క ఉదాహరణ ఇవవిండ్డ.
1. సగటు ఆదాయం ప్రజలమధయ అంతరాలన్న వెలిడి చేయద్య.
2. ఉదాహరణకు: భారతద్దశ్ంలో కొద్ధేమంద్ధ కోటీశ్వరుల ఆదాయం

పెరిగిందన్నకుందాం.
3. అపుపడు భారత సగటు ఆదాయం పెరుగుతుంద్ధ.
4. కానీ సాధారణ ప్రజల ఆదాయం పెరిగిఉండకపోవ్చ్చచ కదా!
5. ఈ విధంగా క ద్దశ్ సగటు ఆదాయం పెరిగినా సమాజంలోని అనిు వ్రాీల ప్రజల

జీవితం మెరుగయయందని చపలేము.
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Q. ప్రించ అభివృదిూ నివేదిక 2012 ప్రకారిం మధయ ఆదాయ దేశాల
తలసర ఆదాయిం ఎింతో పైన ఉనృ భాగిం చదివి చెౄిండ్డ.
1. క సంవ్తసరానిక్ల 1035 డాలరి కంటే ఎకుివ్, 12600 డాలరి

కంటే తకుివ్ తలసరి ఆదాయం గల ద్దశాలన్న మధయ ఆదాయ 
ద్దశాలు అంటారు.

Q. అభివృదిూ చెిందిన దేశింగామారటానికి మీకు గల ఆలోచన ప్రకారిం
భారతదేశిం ఏిం చెయాయలో, లేదా ఏిం సాధించాలో క పేరా రాయిండ్డ.
1. అభవ్ృద్ధి చంద్ధన ద్దశ్ంగా మారటానిక్ల ముంద్య అవ్సాథన 

సౌకరాయలు అభవ్ృద్ధి చేయాల్ల.
2. జనాభా పెరుగుదల రేటున్న నియంత్రంచాల్ల.
3. అవినీతిని అంతమొంద్ధంచాల్ల.
4. ఉద్యయగాలన్న కల్లపంచి నిరుద్యయగుల సామరాథయనిు

ఉయోగించ్చకోవాల్ల.
5. ధరల సాథయని నియంత్రంచాల్ల.
6. వ్యవ్సాయం మరియు రిశ్రమలన్న అభవ్ృద్ధి చేయాల్ల.
7. నిరామణాతమక పెటుటబడులు పెటిట భవిష్యతుికు బ్టలు వేయాల్ల.
8. రాయతీలు, సబీసడీలన్న తొలగించాల్ల.
9. విదయ, వైదయ, ఆరోగయ సౌకరాయలన్న మెరుగురచాల్ల.

Q. టిికలు 3, 4 లలోని వివరాలుచూడిండ్డ. తలసర ఆదాయాలలో
బీహార్ కింటే ింజాబ్ ముిందునృటులగా అక్షరాసయత వింటి వాటిలోల
కూడా ఉిందా?
1. అవున్న. 2011లో ంజాబ్ అక్షరాసయత రేటు 77%, బీహార్ 

అక్షరాసయత రేటు 64%.
2. 2012 లో ంజాబ్ తలసరి ఆదాయం రూ. 78,000/-, బీహార్ 

తలసరి ఆదాయం రూ. 25,000/-.
3. తలసరి ఆదాయం, అక్షరాసయతలో బీహార్ కంటే ంజాబ్

ముంద్యఉనుద్ధ.

Q. వయకుిలుగా సమకూరుుకోవటిం కింటే సామూహికింగా వసుివులు, 
స్తవలు సమకూరుుకోవటానికి తకుొవ ఖ్రుు అయ్యయ మరకొనిృ
ఉదాహరణలు పేర్కొనిండ్డ.
1. వీధి దీపాలు.
2. రోడుి మరియు రైలేవలు.
3. వాటర్ షెడుి.
4. నీటిపారుదల ప్రాజెకుటలు.
5. విమానాశ్రయాలు మొదలైనవి.

Q. ఆరోగయిం, విద్యపై ప్రభుతవిం ఖ్రుు పెటేి డబుాపైనే మెరుగైన స్తవలు
అిందుబ్టులో ఉిండటిం ఆధారడ్డఉిందా? ఇింకా ఏయ్య అింశాలు
ప్రధాన పాత్రపోష్టసాియి?
కాద్య. ఆరోగయం, విదయపై ప్రభుతవం ఖ్రుచ పెటేట డబ్బుపైనే మెరుగైన
సేవ్లు అంద్యబ్టులో ఉండకపోవ్చ్చచ. వీటిని అనేక ఇతర అంశాలు
ప్రభావితం చేసాియ.
ఇతర స్ంబంధిత అంశాలు:
1. ప్రజల చైతనయం. 5. ఉపాధి కలపన.
2. మానవ్ వ్నరుల అభవ్ృద్ధి. 6. అవ్సాథనా సౌకరాయల కలపన.
3. రవాణా సౌకరాయల అభవ్ృద్ధి. 7. సైన్స మరియు టెకాులజీ.
4. అంతరిక్ష రిశోధన. 8. సవచఛంద సంసథలు.

విద్యయ సూచికలు

మానవాభివృదిి సూచిక

సగట పాఠశాల హాజరు

సగట ఆయుుః ప్రమాణం

పాఠ్య  పుస్ి క పర శ్నలు - పేజీ నం. 20, 22

అమెరికా ఇజ్రాయెల్ ఫ్రాన్సస జపాన్స

సగట ఆయుుః ప్రమాణం
దక్షిణాఫ్రికా రష్యయ భారత్ చైనా
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కీలక పదాలు
1. తలసర ఆదాయిం: జాతీయాదాయానిు జనాభాతో భాగిసేి వ్చేచద్ద తలసరి ఆదాయం.
2. మానవాభివృదిూ: ఆదాయం, ఆరోగయం, విదయ, వైదయ, సాంఘిక సూచికలన్న ఉయోగించి అభవ్ృద్ధిని
అంచనావేయడం.
3. ప్రజా సదుపాయాలు: రోడుి, విద్యయత్, త్రాగునీరు, పారిశుదియం, విదయ మరియు వైదయం లాంటి సద్యపాయాలన్న
ప్రభుతవం ప్రజలకోసం ఏరాపటు చేయడం.
4. విద్య, ఆరోగయ సూచికలు: విదయ, ఆరోగయ సద్యపాయాల విష్యంలో జరిగిన అభవ్ృద్ధిని తెల్లపేవి.

Q. తమిళనాడు, ఆింధ్రప్రదేశ్ లోని గ్రామీణ ప్రాింతింలోని కుటుింఫిం 2009-
2010లోచౌక ధరల దుకాణాల నుించి తమకు అవసరమైన దాింటల 53 శాతిం, 
33 శాతిం కొనుకుొనాృయి. మిగలిన బియయిం ఫజారు నుించి కొనుకుొింటారు. 
శ్చుమ బింగాల్, అసింలలో 11 శాతిం, 6 శాతిం బియయిం మాత్రమే పౌరసరపరా
దుకాణాల నుించి కొనుకుొింటునాృయి. ఏ రాష్ణాల ప్రజ్లు మెరుగాీ ఉనాృరు? 
ఎిందుకు? 
1. తమిళనాడులో చౌక ధరల ద్యకాణాలోి బియయం కొన్నగోలు చేసేవారు 53%.
2. అద్ద ఆంధ్ర ప్రద్దశ్ లో 33 శాతం, శ్చచమ బంగాల్ లో 11 శాతం, అస్కంలో 6 

శాతం ఉనాురు.
3. శ్చచమ బంగాల్, అసాసం కుటుంబ్లు బియాయనిు ఎకుివ్గా బజారు న్నంచి

కొన్నగోలు చేసాియ.
4. అంటే వారి కొన్నగోలుశ్క్లి ఆంధ్ర ప్రద్దశ్, తమిళనాడుల కంటే అధికంగా ఉంద్ధ.
5. కావున, శ్చచమ బంగాల్ మరియు అస్కం ప్రజలు మెరుగాీ ఉనుటుి నేన్న

భావిసుినాున్న.

తలసర్మ ఆద్యయం మానవాభివృదిి ప్రజా సదుపాయాలు విద్య, ఆరోగయ సూచికలు

ఆద్యయము మర్మయు అభివృదిి

వీరికి అభివృద్ధి
చందాలని లేద్య

ప్రాజెక్టు పన్న:
జీవనోపాధకి సింఫింధించిన
వివిధ వనరులు ఈ చిత్రింలో
చూఫడాుయి. అభివృదిూ టల
వారకి గల భావనను ఇలాింటి
క చిత్రింతోచూపి, దానికి
సరైన వాయఖ్యను రాయిండ్డ.

ఈప్రాజెకుు నికి ఒక విదాయరిి
త్యారుచేస్తన చిత్రం –
మరియువాయఖ్య ఈనాడు దిన
త్రికల్లకూడాముద్రిత్మైనది. 
గమనించండి.

కొతి రాష్ట్రిం.. కోటి ఆశలు

శ్రీకాళహసిి బ్లుర ఉనుత
పాఠశాలలో 2014-15 విదాయ

సంవ్తసరంలో ర్తండవ్ పాఠానిక్ల చంద్ధన
ప్రాజెకుట నిలో భాగంగా బ్లాజి కొతి

రాష్ట్రం అభవ్ృద్ధిపై రాష్ట్రంలోని 13 జిలాిలోి ఎలాంటి
అభవ్ృద్ధి జరగాల్ల, అంద్యబ్టులో ఉను వ్నరుల
ఆధారంగా అకిడ ఎలాంటి ప్రాజెకుటలు చేటాటల్ల
తద్ధతర వివ్రాలతో రాష్ట్ర చిత్ర టం
చిత్రీకరించారు. దానిక్ల వాయఖ్యన్న “కొతి రాష్ట్రిం
కోటి ఆశలు” అని జోడించి విదాయరుథల, 

ఉపాధాయయుల మనునలు పందాడు. 

బ్లాజి

శ్రీకాళహసిి, న్యయస్ టుడే:
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వైద్యశాల

త్రాగునీరు

విదుయత్

రవాణా

పాఠశాల

గృహవసతి

వైద్యిం
ఆరోగయిం

సవచఛమైన
రాయవరణిం
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భారత ప్రధాన మోంత్రులు
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