
 ��� రంగం� �ప��త� క సంస� రణల� అమ� ���న�  �ప�త� ం* 

 *��ష� �ఠ�ల �ద�  �ఖ �� ష� �.ఎ�. ��� �జ�ఖ�* 

 అమ�వ�,  అ��బ�  10:  మన  ��ష�  �ప�త� ం  ���   రంగం�  �ప��త� క  సంస� రణల� 

 �ద�  ఎ��న  అమ�  ���న�   ఫ�తం�  �పపంచ  �� ం�  ఎ�  వం�  షర��  ��ం�  250 

 ��య�  �లర�  ఆ� �క  స����   అంద�యడం  జ��ంద�  ��ష�  �ఠ�ల  �ద�   �ఖ 

 �� ష�  �.ఎ�.  ���  �జ�ఖ�  ����.  �మ�రం  అమ�వ�  స��లయం  ���   �� � 
 �  �����ల�  ఆయన  �����  ��ష�ం�  అమ�  ప���న�   ప�  ���  
 సంస� రణ�,  ��  వల�  ��� ��ల�  ఒన���న�   �ప�జ�ల�  �వ�ం��.  ��ష�ం� 

 ��-��  పథకం  ��ంద  ప�  అ�వృ��  �ర� �క�ల�  �పపంచ  �� ం�  ఆ� �క  స�యం� 

 �ర� �ంచడం  జ���న� ద�� �.  ���  (SALT-Supporting  AP  Learning  Transformation) 

 �����   �ంద  �పపంచ  �� ం�  250  ��య�  �లర�  ఆ� �క  ����   అం���ంద�,  ఈ  �ణం 

 �సం  �పపంచ  �� ం�  ఎ�ం�  షర��  ��ంచ��  అ�  ఆయన  స� ష�ం  ���.  �పపంచ 

 �� ం�  ఆ� �క  స�యం�  �ఠ�ల  ��� �ఖ�  �ప��న  ��  �����   ఇ�న�  ఆయన 

 ����.  �ఠ�లల  ��నం,  ఉ��� �ల  ���ల  భ� �  �ం�  �ష���   �పపంచ  �� ం� 

 షర��  ���ందనటం  అ�స�వ  మ�� �.  గడ�న  ��ళ��  �ఠ�ల  ��� �ఖ�  �.  53 

 �ల  �ట��  ��  వ� యం  ��మ�,  అమ�   ఒ�  పథ���  �.19,617  ���,  ��  �� 

 ��దశ�  �.3  �ల  �ట��  ��  వ� యం  అ�� ంద�  ఆయన  ����.  �ఠ�ల  �ద�   �ం� 

 ���క  రంగం�  ఒక� ����  ఫ���  ఏ�  �వ�  �ష���   �� �ం�ల�,  �కమం� 

 ఐ�, ప� సంవత� ���  ఆ ఫ��� క����య�� �. 

 2022-23  ���   సంవత� రం�  �ప�త�   �ఠ�ల��   ��� ��ల  సంఖ�   40,31,239  � 

 న��ంద�,  �ంద�  ఏ���  ����  �ప�త� ,  ����,  ఎ���  ���   సంస�� 

 అ�� ం��  క����  �త�ం  ఈ��  86,119  మం�  ��� ���  ��త�  త��ర�  ఆయన 

 స� ష�ం���.  అ��  ఇం��  �ర�ల�  ��  �� ��ంచడం  జ��ంద�,  ఇతర  ����ల� 

 వలస  ��న  ��� ���  16  �ల  857  అ�,  ����ణం�  ��ష�ం��  ఒక  ��ంతం  �ం� 

 మ�క  ��ం���  వలస��న  ��  38  �ల  951  మం�  ��� ���  అ�,  1289  మం� 

 ��� ���  మర�ం�న���  �� �ంచడ�ంద�� �.  అ�  �ధం�  ��ష�ం�  ��  జ�� 

 ���దల  తగ �డం�  ఒక�  తరగ��  ��  ��� ��ల  సంఖ�   ��  గత  ���   సంవత� రం� 

 ���   �ం�  29  �ల  102  త� �న��  �� �ంచడ�ంద�� �.  ��ష�ం�  ఒక  ��ంతం  �ం� 

 మ�క  ��ం���  వలస��న  38  �ల  951  మం�  ��� ��ల�  �� �ం�  ���  �ఠ�ల��  
 ��� ం�ం��  ��  �వ�ల�  అ��   ��� ల  క�క �ర ��  పం�ంచడం  జ��ంద�,  ఇప� �� 



 ���  12  �ల  మం�  ��� ��ల�  ���  �ఠ�ల��   ��� ంచడం  జ��ంద�  ఆయన 

 �వ�ం��. 

 ��ష�ం��  �ప�త�   �ఠ�ల��   ��క  స����,  ఆంగ ��ద� మం�  �ధన  � 

 ��� ��ల  సంఖ�   ఏ  ��తం  తగ �  �ద�  ఆయన  ����.  ఆం����   ���   అంశం�  త� ర�� 

 అ��   �ఠ�లల�  ఎ�ఓ�  �  ��  ���మ�,  నవంబ�  ��ఖ�  ���  8  తరగ� 

 చ���న�   4.6  ల�ల  మం�  ��� ��ల�  �� �  ల�  ��  పం��  ���మ�  ఆయన 

 ����. 2025 ��� �రం� ��ఎ�ఈ ��నం� ప��� ��� ర�� �. 

 ��ష�  �భజన  త�ప�  2014-15  ���   సంవత� రం�  �ప�త� ,  ����,  ఎ���  ���  
 సంస��  అ�� ం��  క����  *�త�ం  72  ల�ల  32  �ల  771  మం�*  ��� ���  �ఠ�ల 

 �ద� �  అభ� ���ండ�,  �ప��త  ���   సంవత� రం  (2022-23)  �  ���  71  ల�ల  59  �ల 

 441  మం�  ��� ���  ఉ�� ర�� �.  అ�  �ధం�  2015-16  ���   సంస�త� రం�  69  ల�ల 

 7�ల  4  ��� ���,  2016-17  �  68  ల�ల  48  �ల  197  ��� ���,  2017-18�  69  ల�ల  75 

 �ల  526  ��� ���,  2018-19  �  70  ల�ల  43  �ల  71  ��� ���,  2019-20  �  72  ల�ల  43 

 �ల  269  ��� ���,  2020-21�  73  ల�ల  12  �ల  852  ��� ���  మ��  2021-22�  72 

 ల�ల  45  �ల  640  ��� ���  �ఠ�ల  �ద� �  అభ� �ం�న��  ఆయన  ����.  ఈ  �ధం� 

 �ప�  ఏ��  ��� ��ల  గ�ం���   ��� త���  సహజం�  ఉ�� య�,  అ��  గత  ���  
 సంవత� రం�  ��� �ం�  ఈ  ఏ��  86  �ల  199  మం�  ��� ��ల  త��దల  ఉన� �� 
 �� �ం�న�� ఆయన ����. 

 అ�  �ధం�  2014-15  ���   సంవత� రం�  �ప�త�   �ఠ�ల��   41  ల�ల  83  �ల  441  మం� 

 ��� ���  �ఠ�ల  �ద� �  అభ� �ంచ�  ఆ  సంఖ�   2018-19  వర�  త���  �గ,  ��� 

 2019-20  ���   సంవత� రం  �ం�  ��� ��ల  సంఖ�   ����  వ�� ంద�,  2021-22  ���  
 సంవత� రం�  44  ల�ల  29  �ల  569  ��� ���  �ప�త�   �ఠ�ల��   �ర�  ��  40  ల�ల 

 31  �ల  239  ��� ���  �ప�త�   �ఠ�ల�  �ద� �  అభ� ����� ర�� �.  ���  �ప��  వల� 
 ��  మం�  ��� ���  ����  �ఠ�లల�  వ��  �ప�త�   �ఠ�ల�  ��ర�,  ఆ  �ప�� 
 త� ��వడం  �రణం�  �ంత  మం�  ��� ���  ���  ����  �ఠ�ల��   �రడం 

 జ��ంద�� �.  ����  �ఠ�లల�  ���  �ప�త�   �ఠ�లల�  అ�వృ��  పర� డం  వల� 
 ఇం�  ��  మం�  ��� ���  ����  �ఠ�లల�  ���  �ళ��ం�  �ప�త�   �ఠ�ల��� 

 �న����� ర� ఆయన ����. 



 �ఠ�ల  ���   �ఖ  ��ం�  ��క ��  ఎం.�మ�ంగం,  �ప�త�   ప��ల 

 సం�ల�� �.��ం�ద���  ఈ స��శం� ����� �. 

 (ప���� �� స��ర �ఖ అమ�వ� స��లయం ��� �� �యడ�న�) 

 Deputy  Director  IPR 
 <dydir.ipr@gmail.com> 

 Mon,  Oct  10,  10:42 
 PM (2 days ago) 
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 *��ష�  �ఠ�ల  �ద�   �ఖ  �� ష�  �.ఎ�.  ���  �జ�ఖ�  ��  �����ల  స����� 
 సంబం�ం� �� ��న ప��� �పకటన � �న�  సవరణ* 

 ��ష�  �భజన  త�ప�  2014-15  ���   సంవత� రం�  �ప�త� ,  ����,  ఎ���  ���  
 సంస��  అ�� ం��  క����  *�త�ం  72  ల�ల  32  �ల  771  మం�*  ��� ���  �ఠ�ల 

 �ద� �  అభ� ���ండ�,  �ప��త  ���   సంవత� రం  (2022-23)  �  ���  71  ల�ల  59  �ల 

 441 మం� ��� ��� ఉ�� ర�� �. 

 *WRONG*...ఈ  ప���  �పకటన�  �త�ం  75  ల�ల  32  �ల  771  మం�  ��� ��ల� 

 �ర��� �యటం జ��ం� ఈ ��� � �� �ం��� ం� � �జ��� ����� �. 
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