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75 వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ నూతన 
అభివృదిధి హేల

న్యూ ఇండియా 
సమాచార్ 
పత్రి కను 

చదివందుకు ఈ 
క్యూఆర్ కోడ్ ను 
స్కాన్ చేయండి..

శక్తి మంతమై న భారత దేశం  శక్తి మంతమై న భారత దేశం  
కోసం సంకల్ంకోసం సంకల్ం

స్వాతంతయూ్ర స్వాతంతయూ్ర 
దినోత్సవ పరి త్యూక దినోత్సవ పరి త్యూక 

సంచికసంచిక

వవ



ఆత్మనిర్భర్ భారత్ 

ఒక సంకల్ం

21వ శతాబ్దం భారత్ కు చదందిన శతాబ్దం. ఇది మన కల మాత్రమే కాదు, మనదందరి బాధ్యత.  అయితే, 
ఆ పయనదం ఎలా ఉదండాలి? ఈ రోజున ప్రపదంచదంలోని పరిస్థి తులను గమనిస్తే , దేశానిని ‘ఆత్మనిర్భర్ 

భారత్’గా తీరిచిదిద్ే బాటలో మాత్రమే మనదం మదందుకు సాగాలని అవగతమవుతుదంది.  మన 
శాసా్రా లు ఏషాః పదంథాః – ఇదే మనదం అనుసరిదంచవలస్న మార్దం అని చప్తే న్నియి.

-  నరదంద్ర మోదీ, ప్రధాన మదంత్రి

పిల్లలు, పెద్దలు, యువత, మహిళలు, రైతులు, వైద్యులు అందరూ మంద్కు వచ్చి తమకున్న 
నైపుణ్యులతో దేశాన్్న సరికొత్త బాటలో నడిపించడంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొ నడంతో... స్వావలంబన భారత్ 

పిలుపు ఒక ఉదయుమంలాగా మారింది.

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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లోప ల్ పేజీలోలో

సంపాదకుడు 
జైదీప్ భట్నాగర్, 
ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్యాలయం, 
న్యాఢిల్లీ

ప్రచురణ,ముద్రణ
స తయాంద్ర ప్ర కాష్ , ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్, 
బిఒసి బ్యారో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & 
క మ్యాన్కేష న్ తరఫున 

ముద్రణ
ఇన్ ఫిన్టీ అడ్వరె్్టజంగ్ సరీ్వసెస్ ప్రైవేట్ 
లిమిటెడ్, ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్, 
10వ ఫ్లీ ర్, న్యాఢిల్లీ–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్, 
ఎన్ హెచ్–1, ఫరిదాబాద్–121003.

డిజైనర్టీమ్
శ్యామ్ శంకర్ తివారి
రవంద్ర కుమార్ శర్మ
దివాయా తల్్వర్
అభయ్ కుమార్ గుపాతా

టీమ్
విభోర్ శర్మ
చందన్ కుమార్ చౌదరి
సుమిత్ కుమార్(ఇంగ్లీష్), అన్ల్ 
పటేల్(గుజర్తీ)
కొటేరు శ్రావణి (తెలుగు), నదీమ్ 
అహ్మద్(ఉర్దూ ),
సోన్త్ కుమార్ గోస్్వమి (అస్సిమీ), 
వినయ పి.ఎస్  (మలయాళం)

కన్సల్టంగ్ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

ఒలింపిక్సి క్రీడ ల పోటీల నేప థయాంలో 
భార త దేశ క్రీడాకారుల తో ప్ర ధాన్ న రేంద్ర 
మోదీ మాట్లీ డారు. పేజీలు 47-49

న్యూ ఇండియా సమాచార్ పరి త్యూక సంచిక

2022లో 75వ స్వాతంత్య్ర వార్షికోత్సవాలు 
జరుపుకోబోతున్న తరుణంలో స్వాతంత్య్రం కోసం 
ప్రాణ త్్యగం చేసిన సమరయోధులు కన్న కలలను 

స్కారం చేయటమే ప్రభుతవావైఖర్ పరమార్ం.

కందరి  కబినెట్
మరంత శక్తి వంతంగా

మంత్రి  మండల్ నిర్ణ యాలు :
మహమా్మర ఉన్నప్టికీ చెరగని 
ఆశలు  |  పేజీలు 50-52

వయూక్తి తవాం :
పురుషోతతి ం దాస్ టండన్ | 
పేజీ 56

కరోనాపై  యుద్ం :
పరి జల విశ్వాసంతో మహమా్మరక్ 
అడ్డు కట్ట  |  పేజీలు 53-55

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ : 
ఆగస్్ట  విపలో వం | పేజీలు 42-46

పేజీలు 40-41

ఒక లక్యూం - ఒక దిశ
సంపూర్ణ  అభివృద్ి దిశలో

భారతంభారతం
నవ నవ 

పేజీ 19

వేగవంతమైన పురోగతి స్ధంచాలన్న పట్టు దల, సమున్నతమైన ఆకాంక్షల 
మధ్య భారత దేశం ఈ 2021 ఆగస్టు  15న 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవంలోకి 
అడుగుపెడుతంది.

పేజీలు  04-39

నూ్య ఇండియా స మాచార్    ఆగస్టు  1-15, 2021

ఖేలో ఇండియా, ఫిట్ ఇండియాలు కీరి డలోలో
న్తనోత్సవాని్న  నింపుతునా్నయి

కమ్యూనికేషన్చిరునామా,

ఈ–మెయిల్:

ర్మ్ నంబర్   –278, బ్యారో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & 
కమ్యాన్కేషన్, 2వ ఫ్లీ ర్, సూచనా భవన్, 

న్యాఢిల్లీ-110003

ఆర్ఎన్ఐ ద ర ఖాస్తు నంబ ర్  : DELTEL/2020/78829

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

రై తుల పరి యోజనం మేరకు పరి త్యూక చరయూలు | పేజీ 20  

యువత ఆకాంక్లకు ఇంధనం | పేజీ 24 

అభివృద్ిలో కొతతి  అధ్యూయం ప్రి రంభం | పేజీ 25

జాత్ జీవన రేఖగా రై ల్వాలు | పేజీ 28

ఆరోగయూంపై  దృష్్ట  | పేజీ 30

సత్ పరప్లన  | పేజీ 31

స్వావలంబన దిశగా ఆరథి క వయూవసథి  అడ్గులు | పేజీ 33

అందరకీ అభివృద్ి ఫలాలు | పేజీ 35

మహిళా స్ధికారత | పేజీ 37

స్ంసకాృత్క వార స తవా ప రర క్ ణ కు చరయూలు | పేజీ 38



నూ్య ఇండియా స మాచార్    ఆగస్టు  1-15, 20212

సంపాదకీయం
సాదర నమసాకారదం,

భారత దేశ అదు్భతమైన చరిత్ర రపటి మెరుగైన భవిష్యత్ కోసదం వరతే మాన్నికి ఎల్ల వేళలా స్ఫూరితే దాయకదంగా నిలుసతే దంది. ఆగస్టు  
నెలకు ఎదంతో ప్రాధాన్యత ఉదంది. ఈ నెల కేవలదం దేశ సావాతదంత్య్ర ఉద్యమదంలో నేలకొరిగిన ఎదంతో మదంది పోరాట యోధులు తా్యగాలను 
గురుతే  చేయడమే కాకుదండా.. ఐక్యతా, సమగ్రాభివృదిధి  విషయదంలో మనలిని గరవాపడేలా చేస్తే దంది. 75వ సావాతదంత్య్ర వారిషి కోత్సవదంలోకి 
అడుగుపెటటు బోతునని తరుణదంలో, ఈ ఏడాది సావాతదంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఎదంతో ప్రామఖ్యత సదంతరిదంచుకున్నియి. ప్రభుతవాదం నూతన 
భారతావని భవిష్యత్ కు బలమైన ప్న్దులను ఏర్పరిచేదందుకు పలు కార్యక్రమాలను ప్రకటిదంచదంది. ‘సదంకల్పదంతో విజయదం సాధదంచాలి’ 
అనే నిన్దానిని కేదంద్ర ప్రభుతవాదం నిశచియిదంచదంది. ‘ఏక్ భారత్ - శ్రేష్ఠ   భారత్’ ఆశయానిని చేరుకోవాలనే భారత ఆకాదంక్షలను ఈ సదంకలా్పలు 
ఎలా నెరవేరుస్తే న్నియో ఈ ఏడాది సావాతదంత్య్ర దినోత్సవదం సదందర్భదంగా తీస్కొసతే నని ఈ ప్రతే్యక సదంచకలో పతాక శీరిషి కగా వివరిదంచాదం.

సర్ార్ పటేల్ ఆశయదం ‘ఐక్య భారత్’ను నెరవేరచిదందుకు, అదంతకుమదందు ప్రభుతావాలు చేపటిటు న లోపభూయిషటు మైన విధాన్లను 
సవరిదంచ, ఆగిపోయిన ప్రాజెకుటు లను ప్నరుజ్జీ వానిని పూరితే  చేయడదం వదంటి పలు చర్యలను కేదంద్ర ప్రభుతవాదంతీస్కుదంటదంది. జమ్మ, 
కశీ్మర్  ను భారత్ లో విలీనదం చేస్తే  ఆరిటు కల్ 370, 35ఎ లను రద్ు చేయడదం, ఆరిధి కాభివృదిధి కి బాటలు వేస్దందుకుపలు వ్యవసథి లను ఏకీకృతదం 
చేయడదం కేదంద్ర ప్రభుతవాదం చేపడుతోనని అభివృదిధి  కార్యక్రమాలకు నిదర్శనదంగానిలుస్తే న్నియి. మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతదం చేస్తే  
కనెకిటు విటీని మెరుగుపరచిదందుకు ప్రభుతవాదం ఎకుకావగా కృషి చేసతే దంది. గ్రామాల నుదంచ పేద ప్రజలు, రైతులు, యువత, మహిళల వరకు అనిని 
వర్ాల ప్రజలకు సమతుల్య అభివృదిధి ని చేరువ చేయడదం దావారా సదంపూర్ణ  అభివృదిధి  ఆశయానిని ప్రభుతవాదం సాధసతే దంది.జమ్మ, కశీ్మర్  లో 
విశవాసనీయతను చూరగొనేదందుకుతీస్కునని చర్యలు అకకాడి ప్రజలో్ల  నమ్మకానిని గెలిచేదందుకు విజయవదంతదంగా సహకరిదంచాయి. ఇవి 
భారత దేశానికి నిజమైన కిరీటదంగా మారుతున్నియి.

సహాయ నిరాకరణోద్యమదం, కివాట్ ఇదండియా ఉద్యమదం రదండూ కూడా దేశ సావాతదంత్య్ర పోరాటదంలో ఆగస్టు  నెల తొలి పక్షదం రోజులో్ల నే 
ప్రారదంభమయా్యయి. సావాతదంత్య్ర పోరాట క్రమానిని  ఇవి మనకు గురుతే  చేసాతే యి. ఈ ఉద్యమాలే నూతన భారతావనిని నిరి్మదంచేదందుకు ఆత్మ 
నిర్భర్ భారత్  కలను సాకారదం చేస్దందుకు మనకు స్ఫూరితే దాయకదంగా నిలుస్తే న్నియి. 75వ సదంవత్సరదంలోకి అడుగుపెడుతోనని వేళా 
విశేషదంలో ఈ ఉద్యమాల కథలు, గురితే దంప్ ఎరుగని న్యకుల జ్విత విశేషలు పాఠకులకు ప్రేరణ కలిగిసాతే యి. 

కోవిడ్ మహమా్మరి వల్ల  నెలకొనని సవాళ్ల ను అధగమిస్తే , భారత్  వేగవదంతమైన ప్రోగతి దిశగా పయనిదంచేదందుకు కేదంద్ర మదంత్రి మదండలి 
పలు కీలక నిర్ణ యాలు తీస్కుదంది. దేశదంలో హిదందీని అధకారిక భాషగా గురితే దంచేలా చేయడదంలో విశేష కృషి చేస్న రాజరిషి  ప్రుషోతతే దం 
దాస్ టదండన్ సాధారణమైన జ్వన విధానదం యువతకు స్ఫూరితే నిస్తే దంది. మన సావాతదంత్య్ర పోరాట యోధుల స్ఫూరితే దాయకమైన కథలు, 
సదంకల్పదంతో విజయదం సాధదంచాలి, అనే సదందేశానిని అదందిసతే నని ఈ సదంచకను చదవడదం పాఠకులు ఆనదందదంగా భావిసాతే రని మేమ 
ఆశిస్తే న్నిదం. 

కోవిడ్ స్చనలను అనుసరిస్తే  స్రక్షితదంగా ఉదండదండి, మాకు మీ సలహాలను అదందిస్తే  ఉదండదండి.

(జైదీప్ భట్్నగర్)

అడ్రస్ :   రూమ్ నెదం-278 బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అదండ్ కమ్్యనికేషన్,
   రదండవ ఫ్్ల ర్, స్చన్ భవన్, నూ్యఢిలీ్ల  – 110003
e-mail:   response-nis@pib.gov.in
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న్యూ ఇండియా సమాచార్ పత్రికను నేను 
ప్రతి నెలా పందుతున్నాను. కొతతు విషయాలు 

తెలుస్కునేందుకు ఈ పత్రిక ఎంతో 
ఉపయోగకరంగా ఉంటంది.  ప్రతి నెలా న్యూ 

ఇండియా సమాచార్ పత్రికను చదివందుకు నేను 
ఎంతో ఆసక్తు కనబరుస్తును. ఎందుకంటే, ఇతరులకు 

ముఖయూంగా యువతకు మార్గనిర్దేశం చేసందుకు 
న్కు తగినంత సమాచారానినా ఇది అందిస్తుంది.

సుధాకర్
sssnattyquieten.glorious@gmail.com

ముఖయూమైన కారయూక్రమాలు, సంఘటనలు, 
ప్రోగ్రామ్ లు, వయూక్తుత్వాలు గురంచి తెలియజేస్తు 

ఈ పక్ష పత్రికను ప్రచురంచేందుకు మీరు 
చేపడుతుననా ఈ గొప్ప కృషిక్ నేను మొదటగా 

ధనయూవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సివిల్ సర్వాస్ 
పర్క్షలకు సననాద్ధమవుతుననా వారక్ మాత్రమే 

కాక, స్ధారణ పాఠకులు కూడా ఎప్పటికప్పుడూ 
సమకాలీన అంశాలు తెలుస్కునేందుకు ఇది 
ఎంతో స్యం చేస్తుంది. మరంత స్పష్టమైన 

సమాచారానినా అందిస్తు వచేచే ఈ పత్రిక కోసం 
ఎదురుచూస్తున్నాను.  

సిద్ధ ంత్మీనన్
sidvmenon@gmail.com

పోటీ పర్క్షలకు సిద్ధమవుతుననా విదాయూరుథులకు 
ప్రామాణికమైన, సంబంధిత సమాచారానినా ఈ 

పత్రిక అందజేస్తుంది. దేశంలో జరుగుతుననా 
సమకాలీన అంశాల పట్ల వార విజ్ఞా న్నినా 

పంపందిసతుంది. సంబంధిత  సమాచారానినా 
అందజేస్తుననా ఈ పత్రిక పట్ల నేను ఎంతో 

ఆకరషితుడినయాయూను.
ravitejaado@gmail.com

నేను ఈ పత్రికను క్రమం తప్పకుండా 
చదువుతున్నాను. మీరు ఈ పత్రిక హార్డ్  కాపీని 

పంపగలిగితే చాలా మంచిది. ఈ పత్రిక ప్రభుత్వానిక్ 
చందిన కొతతు ప్రణాళికలను న్కు తెలియజేయడమే 
కాకుండా.. ప్రస్తుత పరసిథుతిలో ప్రభుతవాం తీస్కునే 

పలు చరయూల పట్ల కూడా అవగాహన కలి్పస్తుంది. 
ఇవి ప్రభుతవా పర్క్షలకు ఎంతో అవసరం. 

విధిదవే
vidhidave18@gmail.com 

న్యూ ఇండియా సమాచార్ పత్రికను న్కు అందజేస్తుననాందుకు 
కృతజఞాతలు. ఇది చాలా సమాచారయుకతుమైన పత్రిక. 
యోగా గురంచి మీరు అందించిన విసతు ృతమైన అంశాలు 
నిజంగా పాఠకులకు జ్ఞా నోదయం కలి్పంచాయి.  ప్రభుతవా 
కారయూక్రమాలకు సంబంధించి త్జ్ పరమాణాల గురంచి 
కూడా ఇది ఎప్పటికప్పుడు మాకు సమాచారం అందిస్తుంది. 
ఈ పత్రిక అవసరమైన సమాచారానంతటినీ అందిస్తుననాప్పటికీ 
న్ సలహా ఏమిటంటే, వివిధ ప్రభుతవా పథకాల నుంచి లబ్దే 
పందిన మహిళలకు సంబంధించిన కథన్లను లేదా 
సమాజ్నిక్ ప్రతేయూకమైన సవలందించిన వార గురంచి 
తెలియజేసందుకు ఒక విభాగానినా మహిళలకు కేటాయిసతు 
బాగుంటంది. స్సిథురమైన అభివృది్ధ లక్షయూలపై మరకొంత 
సమాచారం తెలియజేయాలిసి ఉంది. 
కానీ, ప్రస్తుత రూపంలో వస్తుననా పత్రిక కూడా పూరతు తరహాలోనే 
ఉంది. తదుపర సంచిక కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నాను. 

                          barnaganguli@gmail.com

మీ సలహాలను పంపంచే
కమ్యూనికేషన్చిరునామా,

ఈ-మెయిల్:
ర్మ్ నం-278, బ్యారో ఆఫ్ అవుట్ రీచ్ అండ్ కమ్యాన్కేషన్, 

రెండవ ఫ్లీ ర్, సూచనా భవన్, 
న్యాఢిల్లీ – 110003
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వేగవంతమైన పురోగతి స్ధంచాలన్న పట్టు దల, సమున్నతమైన ఆకాంక్షల మధ్య 
భారతదేశం ఈ 2021 ఆగస్టు 15న 75వ స్వాతంత్్య వార్షికోత్సవంలో 

అడుగుపెడుతంది. సవాతంత్ భారత అమృతమహోత్సవం జరుపుకంట్న్న ఈ 
చిరస్మరణీయమైన తరుణంలో భారతదేశం తన మహోజవాలమైన గత్ను్నంచి స్ఫూర్తి  

పందుతూ రానున్న పాతికేళ్ళక బాటలు వేస్కంటంది. ఆ విధంగా స్వాతంత్్య 
శత్బ్ది  వేడుకలు జరుపుకనేనాటికి భారత్ మళ్్ళ తన విశవా గురువు పాత్లో 

కనబడుతుంది. మన జ్ఞా నసంపదను, శాసత్ర స్ంకేతిక పర్జ్ఞా నాన్్న పూర్తిస్్యిలో 
విన్యోగంచుకంటూ నవభారత కలను స్కారం చేస్కోవట్న్కి ప్రభుతవాం 

శాయశకతి లా కృషి చేసతి ంది.

భారత్
అనే భావన

‘తొల్ప్రి ధ్నయూం భారత్ క’ మంతరి ంగా
దేశ్ని్న స్ధికారం చేయటం
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సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 



మనం వెనక్కి తిరిగి మన మహోన్నత గతాన్్న స్మరించుకొన్ 
గరి్వంచటాన్క్ ఈ 75వ స్్వతంత్ర్య వారిషికోత్సవం సరైన 
సమయం. ఈ స్్వతంత్ర్యం స్ధంచటాన్క్ ఎంతోమంది 
విప్లవ యోధులు, అజ్ఞా త స్్వతంత్ర్య సమరయోధులు తమ 
జీవితాలను తార్యగం చేశారు. 

ప్రజలకు ప్రాథమిక హకుకులు కలి్పంచటంతో సహా 
వివిధ చటా్ట లతో కూడిన రాజ్యూంగం దావారా పౌరులకు 
స్ధికారత అందించిన మన రాజ్యూంగ సృషి్టకరతులను 
కూడా స్మరంచుకోవాలిసిన సమయమిది.  మన దైనందిన 
జీవితంలో దీని ప్రాముఖయూత గురంచి, ప్రాధానయూం గురంచి 
ఆలోచించుకుంటూ ఆత్మ పరశీలన చేస్కోవలసిన 
సంవతసిరం కూడా ఇది. గడిచిన ఏడు దశాబాదే ల కాలంలో 
దేశం ప్రతి రంగంలోన్ ఎంతో పురోగతి స్ధించింది. 
నిజమైన విలువలు ప్రాతిపదికగా మనం కలలుగననా 
భారత్నినా స్కారం చేస్కోవాలంటే పురోగామి భారత 
నిరా్మణానిక్ కృషి చేయటం అవశయూం. 

2014 నుంచి వచిచేన మారు్ప వల్ల కేవలం భారత 
రాజకీయ చిత్రపటంలోనే కాదు, విధాన్ల అమలులోన్ 
ఒక సరకొతతు ఆలోచన మొదలంది. ప్రధాని నర్ంద్ర మోదీ 
మాటలో్ల  చపా్పలంటే, “ భారతదేశం పట్ల న్ విజన్ 
కేవలం సహనంలో ఒక కోణానికే  పరమితం కాదు, అది 
వైవిధయూభరతమైన ఆలోచనల సంచయనం. ప్రతిమనిషినీ 
గౌరవించే దేశం న్ లక్షష్ం.  భారతదేశ భావన అనే 
అవిభాజయూమైన మూల స్త్రం సతయూం, శాంతి, అహింస 
నుంచి ఏర్పడింది. మన ధర్మస్త్రాలు మనకు సతయూమేవ 
జయతే అని బోధిస్తున్నాయి.   అంటే, సతయూం మాత్రమే 
జయిస్తుంది అని. కులం, వర్గం, తరగతి అనే భేదం 
లేకుండా అందరకీ సమన్యూయం అందించే భారతదేశానిక్ 
నేను కట్ట బడి ఉన్నాను. అన్యూయానికీ ఎలాంటి 
చట్టపరమైన, నైతికమైన త్వులేని భారతదేశానినా 
కోరుకుంటన్నాను.”

ప్రపంచమంత్ ఒకే కుటంబమని చప్్ప వస్ధైవ 
కుటంబకమ్ భావనను స్వాకరస్తు దేశ సరహదుదే లతో 
నిమితతుంలేని సౌభ్రాతృతవా, సనాహ భావపు సందేశానినా 
ముందుకు తీస్కు వెళ్ళాలి. నిజ్నిక్ ఈ 21వ శత్బదేం 
మరోమారు ప్రపంచానిక్ మార్గదర్శనం చేస బాధయూత 
తీస్కోవాలని భారత్ ను కోరుతోంది. స్వామి వివకానంద 
కలలుగననా ’జగదు్గ రు భారత్’ భావనను స్కారం 

ఇది అవకాశ్లు, ఆకాంక్ల భారత్.  
సరేవా భవంతు స్ఖినః, సరేవా సంతు 
నిరామయాః -అంటే,అంతా 
స్ఖసంతోషాలతో వాయూధులకు దూరంగా 
ఉండాల్.
-  నరేందరి  మోదీ, పరి ధ్నమంత్రి

చేయటమే భారతదేశ భావన అని ప్రధాని మోదీ 
అభిప్రాయపడాడ్ రు.విశవాజన్వళితో వయూవహరంచే 
క్రమంలో భారత్ తన సిదా్ధ ంత్లతో రాజీపడబోదన్నారు. 
ఇది అవకాశాలు, ఆకాంక్షల భారత్ అని అభివర్ణంచారు. 
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సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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భారత పురోగతిని నడిపంచే స్త్రం ఒకకుటే: సర్వా భవంతు 
స్ఖినః, సర్వా సంతు నిరామయాః. అంటే, ఎకకుడైతే జనం స్ఖ 
సంతోషాలతో ఎలాంటి వాయూధులూ లేకుండాఉంటారో అకకుడే 
పురోగతి ఉంటంది.

భారతదేశం విసతు ృతమైన సహజ సంపద, అన్హయూమైన 
మానవశక్తుతో విలసిలు్ల తోంది. గతంలో వలసవాదశకుతులను భారత్ 
ఆకరషించటానిక్ కారణం కూడా లెక్కుంచలేనంత, అన్హయూమైన 
సంపదే. అలాంటి పరసిథుతిలో ఆ స్సంపననా భారత శక్తుని మళ్ళా 
తీస్కురావాలంటే మన దృక్పథంలో మారు్ప రావాలి. దేశానినా 
సవాయం సమృద్ధం చేయాలి. దీనివల్ల ప్రతి భారతీయుడూ ప్దరకపు 
సంకెళ్లనుంచి బైటపడి తన విజయగాథ రాస్కుంటూ 
సంపనునాడయ్యూలా అవకాశాలు దక్కుంచుకుంటాడు.భారతీయులకు 
స్వాభిమానం, ఆత్మగౌరవం బలంగా ఉంటాయనటంలో ఎలాంటి 
సందేహమూ లేదు. కావాలిసిందలా్ల  సమాన అవకాశమే. 

జ్ఞా న సంపద విషయానికొసతు, భారతదేశమే ప్రపంచానిక్ 
దారచూపంది. ఈన్డు 21వ శత్బదేం సమాచార, జ్ఞా న శత్బ్దేగా 
మారతుననా సమయంలో యావత్ ప్రపంచం మరోమారు భారత్ 
వైపు దృషి్ట స్రసతుంది. రానుననా కాలంలో ఒక దేశం శక్తుని దాని 
క్షిపణిశక్తుతో కాకుండా మానవ పట్ట బడి ఆధారంగా గురతుస్తురు. 
అందుకే స్రవాత్రిక విదయూ అనేది ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుతవాపు ’భారత 
భావన’ కు గుండె చప్పుడుగా మారంది. జ్ఞా న కాంతులు ప్రసరంచి 
పురోగతిక్ దారచూప్ భారతదేశానినా మనం చూస్కోబోతున్నాం. 
బాలలందరకీ సంపూర్ణ విదయూ అందించటం దావారా వయూక్తుత్వానినా, 
సౌశీలాయూనీనా పంపందించవచుచే.

మహిళ్ స్ధికారత లేని ఏ సమాజ అభివృది్ధ అయిన్ 
అసంపూర్ణమే. వార భద్రతను, గౌరవానినా కాపాడకుండా అది 
స్ధించటం కుదరదు. మహిళలు సంప్రదాయంగా ఇంటిపనిలో 
నిమగనామవుతూ వచిచేన్, ఇప్పుడు పరసిథుతి మారపోతోంది. 
మహిళలు భవిషయూత్ భారత్నినా తీరచేదిదదేగల జ్తి నిరా్మతలుగా 
తయారవుతున్నారు. 

బలమైన సమాఖయూ నిరా్మణం లేకుండా భారతదేశ అభివృది్ధ స్ధయూం 
కాదు. రాజ్యూంగ నిరా్మతలు బలమైన సమాఖయూ నిరా్మణానినా 
ఆశంచారు. అభివృది్ధ యాత్రలో రాషా్రా లు, కేంద్రం సమాన 
భాగస్వాములుగా స్గాలని కలగన్నారు. రాషా్రా లను బలోప్తం చేసి 
అవి సవాయం సమృద్ధమయ్యూలా ప్రభుతవాం చరయూలు తీస్కుంది. దేశ 
వనరులమీద ప్రతి ఒకకురకీ సమాన హకుకులున్నాయనే భావనను 
ప్రోతసిహించటంలోనే ప్రభుతవా లక్షష్ం స్పష్టమవుతోంది. దేశంలో 

ఏకీకృత ఆరథుక వయూవసథును నెలకొల్పటానిక్ ’ఒక దేశం-ఒకపనునా’ 

2047 ఆగస్్ట  15న మనం 
సవాతంతరి  భారతావనిక్ వందేళ్ళు 

పూరతి చేస్కున్నప్పుడ్ ఆత్మ 
నిర్భర్ భారత్ నినాదమే భారత 

ఆకాంక్లకు ప్రి త్పదిక 
అవుతుంది.

- నరేందరి  మోదీ, పరి ధ్నమంత్రి

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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నిన్దం క్ంద జి.ఎస్.టి అమలు చేయటం కావచుచే, లేదా 
కోవిడ్ సంక్షోభానినా తట్ట కోవటంలో రాషా్రా ల భాగస్వామయూంలో 
కలిసి పనిచేయటం కావచుచే... కేంద్ర ప్రభుతవాం టీమిండియా 
గా దేశ సరవాతోముఖాభివృది్ధక్ కృషి చేసతుంది. 

అనేక తీవ్రమైన సవాళ్ళా ఎదురైన్, ఇనేనాళ్ళాగా భారత్ అనే 
భావన చకుకుచదరలేదు. దేశం 75వ స్వాతంత్రయూ 
సంవతసిరంలో అడుగుపడుతుననా వళ దేశ న్యకతవాం 
దేశానినా పురోగామి బాటలో పరుగులు తీయిసతుంది. భారత 
ఆకాంక్షలకు వాసతువ రూపం ఇవావాలననాదే ఈ పరుగు లక్షష్ం. 
ప్రతి ఒకకురకీ సమాన అవకాశాలు, వనరులు 
కలి్పంచటమననాది ప్రగతి స్ధనకూ, దేశ అభివృది్ధకీ 
అవశయూం. శక్తుమంతమైన దేశ యువతరం దేశానీనా, 
ప్రపంచానీనా మార్చేయటానిక్ సిద్ధంగా ఉంది.కానీ ఇది 
స్ధయూం కావాలంటే వారక్ సరైన విదయూనందించటం, వార 
వాయూపారాభిలాషను ప్రోతసిహించటం, నవకల్పనలన్, 
వారలోని పరశోధన్నైపుణాయూలన్ గురతుస్తు 
ఉద్యూగావకాశాలు పుషకులంగా కలి్పంచటం అతయూవసరం. 

 భారతదేశానిక్ అపారమైన సహజ వనరులు, 
మానవ వనరులు ఉన్నాయి. శత్బాదే ల తరబడి మన 
పూర్వాకులు పంపందించుకుంటూ వచిచేన మహోజ్జ్వల 
సంసకుకృతీ సంప్రదాయాల వారసతవా సంపద ఉంది. అనేక 
ఇతర న్గరకతలు అంతరంచిన్ భారతీయ న్గరకత 
మాత్రం కాలం పటి్టన అనినా పర్క్షలకూ తట్ట కొని నిలబడింది. 
కొనినా సమాజ్లూ, సమూహాలూ ఒక వెలుగు వెలిగి 
కాలగర్ంలో కలిసిపోయిన్, భారతదేశం ప్రతి సవాలున్ 
అధిగమిస్తు,మరంత బలపడుతూ నిలదొకుకుకుననాదనటానిక్ 
చరత్రే స్క్షష్ం. భారతదేశానిక్ కచిచేతంగా ఇది గరవాంచదగిన 
సంవతసిరం. అందుకే భారత్ ను శక్తుమంతం చేయటం 
కూడా ప్రతి పౌరుడి బాధయూత. ప్రధాని నర్ంద్రమోదీ కేంద్రంలో 
అధికారం చేపటి్టన వెంటనే తన ఉదేదేశాలను, లక్షయూనీనా ఇలా 
వయూకతుపరచారు: “ మనం మన దేశానీనా, మన దేశ ప్రజలన్ 
విశవాసిదాదే ం.  మహోననాతులన మన న్యకుల నిస్వారథు 
త్యూగాలను గౌరవిదాదే ం. వార అడుగుజ్డలో్ల  నడుస్తు 
దేశపురోగతికోసం వార మారా్గ నినా అనుసరదాదే ం. జ్తి 
నిరా్మణానిక్ మనలినా మనం అంక్తం చేస్కుంటూ 
’తొలిప్రాధానయూం భారత్ కే’ అనే మంత్రానినా జపదాదే ం. 
కలసికట్ట గా మనం అలాంటి దేశానినా నిర్మసతు, అదే మళ్ళా 
మానవతపట్ల విశావాస్నినా పునఃస్థు పస్తుంది.   

ఈనాడ్ భారతదేశం తన నవ భారత 
నిరా్మణ కలను స్కారం చేస్కోవటనిక్ 

రేయింబవళ్ళు శరి మిసతి ంది. మనం 
మనతోనే తప్ మరవరతోన్ 

పోటీపడటం ల్దన్నది ఇందులో 
ముఖయూంశం.

మనల్్న మనమే సవాలు చేస్కుంటునా్నం, 
మనల్్న మనమే మారుచుకుంటునా్నం.

- నరేందరి  మోదీ, పరి ధ్న మంత్రి

ఈనాడ్ భారత్ ఎకుకావగా ఉచచురస్తి న్న 
పదం- అభివృద్ి
ఈనాడ్ భారత్ కు అత్పద్ద  మంతరి ం- సబ్ కా 
స్థ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్
ఈనాడ్ భారత్ కు అత్పద్ద  విధ్నం - 
పరి జాభాగస్వామయూం
ఈనాడ్ అతయూంత ప్రి చురయూం పందిన నినాదం 
- సంకల్్ సే సిద్ి
ఈనాడ్ భారతదేశపు అత్పద్ద  తీరా్మనం 
- నవ భారత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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ఏక్ భారత్ 

స్సంపన్నత, శ్ంత్,స్సంపన్నత, శ్ంత్,
పురోగత్ బాటలోపురోగత్ బాటలో

జమ్్మ-కశ్్మర్, లదా్ద ఖ్

అభివృదిధిలో దశాబాది లనాటి అంతరాన్్న పూడుచు తూ, నరంద్ర మోదీ ప్రభుతవాం 
రాజ్్యంగంలోన్ 370వ అధకరణాన్్న రదుది  చేసే చర్త్రాత్మక న్ర్ణయం తీస్కంది. 

దీన్వల్ల జమ్్మ-కశ్్మర్, లద్ది ఖ్ భారతదేశ ప్రధాన స్రవంతిలో కలిసిపోయాయి. 
వివక్షాపూర్తమైన న్బంధనలు తొలగంచిన రండేళ్ళలోనే ఈ ప్రాంతం

అభివృదిధి పథంలో పరుగందుకంది.

శ్రి ష్ఠ  భారత్
సంకల్్త్ భారత్ 

సశక్తి  భారత్ 
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“ఇప్పుడు నేను నెలకు రూ.15,000 
లాభం సంపాదించుకుంటన్నా. న్ 
కాళళామీద నేను నిలబడటమేకాదు, 
కుటంబ పరసిథుతులు కూడా బాగా 

మెరుగుపడాదే యి. పదదే మార్కుట్ల  ఇంకో షాపు 
తెరవాలనుకుంటన్నా.” అంటన్నారు జమూ్మ-కశీ్మర్ 
గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ సహకారంతో హార్డ్ వర్ 
షాప్ నడుపుతుననా జమూ్మ-కశీ్మర్ నివాసి నస్మా 
న్జిర్. అదే విధంగా 2019లో ’శవబాబా సవాయం 
సహాయక బృందం’ నుంచి తీస్కుననా రూ.3 లక్షల 
అప్పుతో పోలిదేవి ఒక కోళళా ఫారం మొదలుపటా్ట రు. 
లదాదే ఖ్ కు చందిన హాజియా ఫాతిమా బానో తన 
విశష్టమైన సదాయూనిక్ గాను ఉతతుమ వయూవస్యదారు 
పురస్కురం సహా అనేక పురస్కురాలు అందుకున్నారు. 
పదదే ఎతుతున కూరగాయలు పండించటం దావారా తన 

ప్రాంతంలో ఆమె అనేకమందిక్ స్ఫూరతుగా నిలిచారు. 
లదాదే ఖ్ నివాసి అయిన 30 ఏళళా కుంజెస్ అంగ్్మ అనే 
యువ మహిళ్ వాయూపారవతతు ప్రధాని నర్ంద్ర మోదీ 
పలుపునిచిచేన ఆత్మ నిర్ర్ భారత్ ను స్కారం 
చేస్తున్నారు.  ఆమె కేవలం చేనేత రంగానినా వృది్ధ 
చేయటమే కాదు, వందలాది మంది మహిళలకు ఉపాధి 
కలి్పస్తున్నారు. కశీ్మర్ లో పూంఛ్ జిలా్ల కు చందిన 
సరహదుదే  గ్రామమైన సలాట్రిలో మొహమ్మద్ షఫీ 
పూరలు్ల  మంచుకురసతు తట్ట కోలేకపోతోంది. కానీ 
నిరుడు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన క్ంద పకాకు ఇలు్ల  
రావటంతో అతడి ముఖం సంతోషంతో వెలిగిపోతోంది. 
“ఈరోజు మోదీ గారక్ ఎంతో రుణపడి ఉన్నా” 

ఇదంతకు మదందు దేశపథకాలలో అధక భాగదం 
‘‘జమ్్మ-కశీ్మర్ తప్ప” అని ఉదండేవి.

ఇప్పుడది గత చరిత్ర మాత్రమే. జమ్్మ-కశీ్మర్ 
నడుస్తే నని శాదంతి, అభివృదిధి  పథదం అకకాడ 

కొతతే  పరిశ్రమలు రావటనికీ మార్దం 
చూపదంది. నేడు జమ్్మ కశీ్మర్ ఆత్మ నిర్భర్ 
భారత్ ప్రచారోద్యమదంలో తనవదంతు పాత్ర 

పోషిసతే దంది. 
- నరదంద్ర మోదీ, ప్రధానమదంత్రి

 సంట్రల్ అడి్మనిస్రాటివ్ ట్రైబ్యూనల్ (కాట్) ఉద్యూగుల 
ప్రయోజన్లు కాపాడుతుండగా, కేంద్ర సమాచార 
కమిషన్, కేంద్ర విజిలెన్సి కమిషన్ మెరుగైన పాలనకు, 
జవాబ్దార్తన్నిక్ ద్హదం చేస్తున్నాయి.

 వివక్షపూరతమైన, అన్యూయమైన పాత చటా్ట లనీ రదుదే కో, 
సవరణకో గురయాయూయి. ఎస్సి - ఎస్్టలు, అడవిలో 
సంచార జ్తులు, బాలలు, వృదు్ధ ల పరరక్షణకు చటా్ట లు 
రూపందాయి.

 భారత పౌరులతో సమానంగా ఇకకుడి ప్రజలిప్పుడు 
హకుకులు అనుభవించగలుగుతున్నారు. విదాయూహకుకు 
చట్టం, భూమిక్ సరసమైన ధర పరహార చట్టం దావారా 
నిజమైన ప్రజ్స్వామయూస్ఫూరతు పరఢవిలి్లంది. రోషిణి చట్టం 
రదదేయింది.

 ప్రజల ప్రయోజన్లు కాపాడటానిక్ స్థు నిక నివాస చట్టం 
ప్రవశపటా్ట రు. గతంలో శాశవాత నివాస ధ్రువపత్రాలు (ప 
ఆర్ సి) ఉననావారంత్ స్థు నిక నివాస ధ్రువపత్రాలకు 
అరుహులయాయూరు. 

ఒక దేశం, ఒక రాజాయూంగం, 
ఒక జండా, ఒక మారకాట్ 

కేదంద్ర చటటు లూ ఇప్పుడు జమ్్మ-కశీ్మర్, లద్ాఖ్ లకు 
వరితే సాతే యి. ఇకకాడ అమలులో ఉనని 
వివక్షాపూరితమైన 205 పాత చటటు లు రద్యా్యయి.890 

ఈ ఆగస్్ట  15న దేశం 75వ స్వాతంతరి యూ 
సంవత్సరంలో అడ్గుపడ్తుండగా 
కశ్్మర్ కు 370వ అధికరణం నుంచి 

స్వాతంతరి యూం లభించటనిక్ 72 ఏళ్ళు 
ఎందుకు పటి్ట ందో, ఆ తరువాత మిగిల్న 

దేశంతోబాటు ఎలా వగంగా 
పురోగత్బాటలో ఉన్నదో 
తెలుస్కోవటం ముఖయూం.

మొతతిం 

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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అంటాడు. జమూ్మ-కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ లో వచిచేన ఈ కొతతు 
మారు్ప గత కాలపు  సంకెళళానుంచి బైటపడాలననా ఇకకుడి 
ప్రజల పట్ట దలకు, కొతతు తలరాత రాస్కోవాలననా తపనకు 
అదదేం పడుతోంది. కేంద్ర ప్రభుతవా విధాన్లనీనా దేశ 
సంక్షేమానినా దృషి్టలో పట్ట కొని రూపందించినవ. ప్రజల 
జీవిత్లలో స్నుకూల మారు్ప స్ధించటం దావారా 
వారందరనీ వెంటబెట్ట కొని నవభారత్నినా నిర్మంచటమే 
లక్షష్ం. ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ భారత్ (ఒక దేశం –సముననాత 
దేశం) కారయూక్రమం నేపథయూంలో జమూ్మ-కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ 
ప్రజల అభివృదే్ధ కేంద్ర ప్రభుత్వానిక్ తొలి ప్రాధానయూంగా 

మారంది.అది మహిళ్ స్ధికారత కావచుచే, యువతకు 
అవకాశాలు కావచుచే, అణచివతకు గురైన  ఎస్సి-ఎస్్ట 
బాధితుల సంక్షేమం కావచుచే, రాజ్యూంగం కలి్పంచిన 
ప్రాథమిక హకుకులకు దూరమైనవార శ్రేయస్సికావచుచే- 
ప్రభుతవాం తీస్కుననా నిర్ణయాలనీనా స్మానయూ ప్రజల 
జీవిత్లను మెరుగుపరచే దిశలో అంక్తభావానిక్ అదదేం 
పడత్యి. గడిచిన ర్ండేళ్లలో ప్రజ్ప్రయోజన్లకు 
సంబంధించిన కేంద్ర చటా్ట లు ర్ండు కేంద్రపాలిత 
ప్రాంత్లలోన్ అమలు పరచారు. ఆ విధంగా 
ప్రయోజన్లు ప్రజలకు చేరువై ఈ ప్రాంత 
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బలహీన వరాగా లకు ఉదోయూగాలలో 
రజరేవాషన్

రిజరవాషన్ నిబదంధనలు మారచిటదం దావారా వాటి పరిధ విసతే రిదంచారు. 
పహరీ భాష మాట్ల డేవారికి 4% రిజరవాషన్ ప్రయోజన్లు, 
ఆరిథి కదంగా వెనుకబడిన వర్ాలకు 10% కలి్పదంచారు. 

08 

పైగా శాశవాత న్వాస ధ్రువపత్రాలు ఇచాచు రు. 
50,000 మంది పశ్చుమ పాకిస్తి న్ క 
చందిన న్రావాసిత శరణార్ులు. 2754 
మంది వాల్్మకలు, 789 మంది గూరాఖా లు 
వీర్లో ఉనా్నరు 

1947, 1965, 1971 సంవతసిరాలో్ల  పాక్ 
ఆక్రమిత కశీ్మర్ నుంచి తరమేసిన 42,000 
కుటంబాలకు 5.50 లక్షల చొప్పున స్యం 

దశ్బా్ద లుగా వెనుకబడిన వారక్ స్ధికారత
పశచేమ పాక్స్తున్ నుంచి పంప్సిన 6,000 కుటంబాలో్ల  ప్రతి ఒకకు 
కుటంబానికీ రూ. 5.5 లక్షల చొప్పున ఆరథుకస్యం, శాశవాత 
ధ్రువపత్రానిక్ అరహుత, ఉద్యూగాలు తదితర ప్రయోజన్లు. సరహదుదే  
ప్రాంత్లో్ల ని 3.5 లక్షల మందిక్ పోలీస్ ఉద్యూగాల స్పషల్ డ్రైవ్

కశీ్మర్ నుంచి పంపబడిన 44,000 నిరావాసిత కుటంబాలకు ఉద్యూగం, 
విదయూ, తదితర ప్రయోజన్లతోబాట శాశవాత నివాస ధ్రువపత్రాలు కూడా 
ఇచాచేరు. 

ఇతర సామాజిక వర్ాల వారి 
రిజరవాషన్ 2% నుదంచ 4% కు 
పెదంప్

నియదంత్రణ రఖ వద్ 
నివస్దంచేవారి రిజరవాషన్ 
3నుదంచ 4%కు పెదంప్ 

గిరిజన జాతులకు 
శాసనసభలో వారి జన్భాకు 
అనుగుణదంగా సీట్ల  పెదంప్

ర్జరవాషన్ 
విభాగంలో ఒబ్సి 
ల వార్షిక ఆద్య 
పర్మితి రూ.4.5 

లక్షలనుంచి 

లక్షలక పెంపు

పహారీ భాష మాట్్ల డే ద్ద్పు 9 లక్షల మందికి ర్జరవాషన్ 
ప్రయోజనాలు 

లక్లకు 

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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సరవాతోముఖాభివృది్ధక్ దారతీస్తుందననాదే ఆలోచన. 
బలహీన వరా్గ లకు, పల్లలకు, వృదు్ధ లకు చటా్ట లు 
బలోప్తమైతే అప్పుడు స్పరపాలనకు అవసరమైన 
చటా్ట లను కూడా సమరథువంతం చేసి పాలన్యంత్రాంగానినా 
జవాబ్దారుగా చేయవచుచే. ఆయుషా్మన్ యోజన –సహాత్ 
క్ంద పౌరులందరకీ రూ. 5 లక్షల విలువచేస ఉచిత 
చిక్తసికు వెస్లుబాట పందిన ఏకైక కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంతంగా దేశంలో జమూ్మ-కశీ్మర్ తన ప్రతేయూకత 
చాటకుంటంది.

విశావాస పునరుదధిరణ నేపథ్యంలో ఎదుగుదల 
జమూ్మ, కశీ్మర్ అభివృది్ధ జరగేట్ట  చూడాలంటే ముందుగా 
ప్రజల అభిప్రాయానినా విశావాసంలోక్ తీస్కోవాలి. అదే 
విధంగా వాళ్లను నమా్మలి. ఇదే ప్రధాని నర్ంద్ర మోదీ 
ఆలోచన్ విధానం. లెఫ్్ట నెంట్ గవరనార్ కూడా ఇదే 
విధాన్నినా ముందుకు తీస్కుపోతున్నారు. ’ములాకత్’, 
’మళ్ళా గ్రామాలకు’ పథకాల దావారా స్మానయూ ప్రజల 
అభిప్రాయాలు తెలుస్కుంటూ పంచాయితీరాజ్ వయూవసథును 
బలోప్తం చేయటంవలన లక్షష్ స్ధన సమరథువంతంగా 

పరి జాస్వామయూ పరి క్రి యలో పరి జల భాగస్వామయూం

  గత రాష్రా ప్రభుతవాపు పంచాయితీరాజ్ చటా్ట నినా సవరంచటం 
దావారా జిలా్ల  స్థు యిలో మూండంచల పంచాయితీ వయూవసథును 
అమలు చేశారు. పంచాయితీలకు మరనినా అధికారాలిచాచేరు.

1727 కోటలో కు

317

2,000 
పైమాటే

మంది 
పంచాయితీ 
కార్యదర్శుల 
ఖరార్ 

మంది న్యామకం 

అకంట్ ఉద్్యగులు

ఎనినాకైన ప్రజ్ప్రతినిధులు మునిసిపల్ సంసథులకు 
రూ. 5 కోట్ల  మంజూరు చేస అధికారం, వారక్ 
రూ.25 లక్షలకు బీమా. ర్ండేళ్లలో పట్టణ సంసథుల 
అభివృది్ధక్ రూ. 1455 కోట్లకు పైగా వయూయం 

  460 పంచాయితీ భవన్లు కట్టటమో, మరమ్మతు చేయటమో జరగింది. 
డిజిటల్ అక్షరాసయూతతో అనుసంధానం చేయటం దావారా గ్రామ 
పంచాయితీలకు శక్షణ ఇచాచేరు. 

  పాలన్పరమైన విధాన్లను తెలుస్కొని అరథుం చేస్కోవడానిక్ పంచాయతీ 
ప్రతినిధులను మహారాష్రా, ఉతతురాఖండ్, రాజస్థు న్, కేరళ రాషా్రా లలో శక్ష ణా 
కారయూక్రమాలకు పంపారు.

  2020 అకో్ట బర్-నవంబర్ లో జరగిన జిలా్ల  అభివృది్ధ మండలి ఎనినాకలలో 
51% మందిక్ పైగా వోటవశారు. 2018లో జరగిన పార్లమెంట్, 
పంచాయితీ ఎనినాకలతో పోలుచేకుననాప్పుడు ఇది చాలా ఎకుకువ. మొతతుం 
278 మంది జిలా్ల  వికాస్ పరషత్ (జిలా్ల  అభివృది్ధ మండలి) సభుయూలు, 20 
మంది అధయూక్షులు, ఉపాధయూక్షులు ఎనినాకయాయూరు.

  2019 అకో్ట బర్ లో జమూ్మ-కశీ్మర్ లో జరగిన బా్ల క్ డెవలప్ మెంట్ కౌనిసిల్ 
ఎనినాకలలో మొదటిస్రగా రకారుడ్  స్థు యిలో 98.3% మంది వోటరు్ల  
పాల్్గ న్నారు. 276 మంది అధయూక్షులు ఎనినాకయాయూరు.

  స్వాతంత్రయూం వచాచేక మొదటిస్రగా అనినా పంచాయితీలలోన్ రపబ్్లక్ డే 
సందర్ంగా జ్తీయ పత్కం ఆవిషకురంచారు.  

  2021-22లో మొతతుం 20 జిలా్ల లకూ అభివృది్ధ నిధులు ర్టి్టంపు చేసి రూ. 
12,600 కోట్ల   కేటాయించారు.

న్ధుల విడుదల 

ఆగస్్ట  5 న్టి నిర్ణయం మనకెంతో కీలకమైనది. జమూ్మ-కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ 
లను కొతతుబాటలో నడపాలననా పట్ట దల అచంచలమైనది. ఆగస్్ట  5న 
జమూ్మ-కశీ్మర్ లో భారత రాజ్యూంగం అమలులోక్ వచిచేంది.అనినా చటా్ట లూ 
అమలులోక్ వచాచేయి. 70 ఏళ్ళాగా జమూ్మ కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ ల అభివృది్ధక్ 

ఉననా అతిపదదే అవరోధానినా ఆగస్్ట5న తొలగించాం.
-నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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E-Office 
implementation
  Aims to support governance via paperless office management 
to ensure transparent, efficient and accountable administration

  For the first time in J&K’s 150 year old Darbar move history, the 
officials moved from Jammu to Srinagar in May, 2021, without 
the entire entourage of hundreds of trucks 

  Both the Secretariats, in Jammu as well as in Srinagar, for the 
first time, have become efficiently functional as e-files are 
accessible to all irrespective of the location of the officials

  Savings of around Rs. 400 crore annually

  1st phase (pilot) -44 Gram Panchayats
  2nd phase -remaining Gram Panchayats
  Backbone of outreach at grassroots level
  Wi-Fi access at common place in the village
  Access to regional medical centres for for expert opinion 
  Access to interactive teaching in local schools 
  Resource centres to be used for providing skill 
development training  

Digital Villages Centres 
(DVCs)

J&K Housing Board’s Property Management 
Portal launched on 28 June, 2021

• Complete data of all colonies authenticated, 
digitized and hosted on cloud for security and 
ease of access.

• Maximum time for delivery of any service 
capped at 21 days

• Open file process -applicant can see and 
participate in decision making

• Online payment & SMS gateways
• The process flow made simple, transparent 

and robust to make delivery of services time 
bound with accountability

  Transfer/Extension of 
Lease Hold Rights

  Conversion of Lease Hold 
Rights to free hold rights

  Transfer of ownership 
rights

  Permission for gift deed
  Grant of NOCs to 
Municipalities
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సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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స్గుతోంది. జమూ్మ-కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ లలో జరగిన బా్ల క్ 
డెవలప్ మెంట్ కౌనిసిల్సి ఎనినాకలలో రకారుడ్  స్థు యిలో 
98% మంది వోటేయటం ప్రజ్స్వామయూ ప్రక్రియ పట్ల 
విశావాస్నినా ప్రతిబ్ంబ్ంచింది. 
క్షేత్రస్థు యిలో ప్రజ్స్వామాయూనినా తీస్కురావటం దావారా 
ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలు వాసతువరూపం దాలచేటమే కాక 
జమూ్మ-కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ వారసతవా సంపదను 
పటిష్ఠపరచినట్టయింది. మహిళలు, పల్లల హకుకులు 
పునరుద్ధరంచబడాడ్ యి. అంతకుముందు వారు ఇతర 
రాషా్రా లవారని పళిళాచేస్కుంటే అవి పోయ్వి. గత 
ర్ండేళ్లలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలోన్ 
వగవంతమైన పురోగతి స్గింది. జలవిదుయూదుత్పతితులో 
కనీవినీ ఎరుగని ఎదుగుదల నమోదైంది. గత ఏడు 
దశాబాదే లలో కేవలం 3,500 మెగావాట్ల విదుయూదుత్పతితు 
జరగగా ఇప్పుడు దానిక్ 3,000 మెగావాట్ల స్మరథ్ు ం 
జోడించగలిగారు. ఎంతోకాలంగా పండింగ్ లో ఉననా 
ప్రాజెకు్టలు వగం పుంజుకోవటమే కాకుండా చీన్బ్ 
నదిమీద నిర్మతమవుతుననా ప్రపంచపు అతి ఎతెతైన రైలేవా 

బి2వి - బాక్ టు విల్జ్: విశ్వాసం 
పంపందించే చరయూ

  ••గ్రామాలకు మళ్్ల రండి ప్రచారోదయూమానినా ముందుకు 
తీస్కు వెళ్తూ క్షేత్రస్థు యిపాలనకూ, ప్రభుతవా పాలనకూ 
మధయూ నమ్మకానినా పంపందించే చరయూలు చేపడుతున్నారు.

  ••ప్రజలు 20,000 కు పైగా ప్రాజెకు్టలు గురతుంచగా అందులో 
7,000 ప్రాజెకు్టల పని పురోగతిలో ఉంది. 

  ••ఈ విశష్ట కారయూక్రమం క్ంద 5 లక్షలకు పైగా స్థు నిక/
జనన/ మరణ/ కుల/ అంగవైకలయూ ధ్రువపత్రాలు 
జ్ర్చేశారు.

70,000

రూ.372  కోటలో  

50,000కు పైగా అనుసదంధానదం 

రుణాలను మదంజూరు 
చేయడదం కోసదం 
19,000కు పైగా 

దరఖాస్తే లు ఎదంపక

కుటదంబాల అనుసదంధానదం 

పరి ధ్ని అభివృద్ి ప్యూకజ్ తో పుంజుకున్న వగం

ఆధార్ తో రషన్ కారుడు లు ఆయుష్మన్ భారత్ 
ఆరోగ్య పథకదంతో 

ఇదందులో రుణాలు అదందుకునని

15,000 
మదందిలో 4600 మదంది 

మహిళలు

  54 ప్రాజెకు్టలకు రూ.56,000 కోట్ల పాయూకేజ్ ప్రకటించటంతో 
అవరోధాలు తొలగిపోయాయి. 2018 జూన్ వరకు 7 
ప్రాజెకు్టలే పూరతుయాయూయి. గత ర్ండేళ్లలో 21 ప్రాజెకు్టలు 
పూరతుయాయూయి.ఈ ఆరథుక సంవతసిరంలో 12 ప్రాజెకు్టలు, 
2023 మారచే న్టిక్ మిగిలిన 14 పూరతువుత్యి.

  రాంబాగ్ ఫ్లై ఓవర్ మొదటి దశ, ఖాజిగండ్-బనిహాల్ 
సొరంగం, జీలం నది వరద నివారణ పని పూరతు చేయటం

  ఐఐటి జమూ్మ సొంత కాంపస్ మొదలంది. ర్ండు ఎయిమ్సి 
ఏరా్పటవుతున్నాయి. జమూ్మలో ఎయిమ్సి పని మొదలవగా, 
జమూ్మ రంగ్ రోడ్ మారచే 2022 న్టిక్ పూరతువుతుంది.

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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బ్రిడ్్జ ప్రతి భారతీయుడికీ గరవాకారణం. 
మెరుగైన రవాణా అనుసంధానం ఏ దేశంలోనైన్ పరాయూటక, 
పారశ్రామిక రంగాల ఎదుగుదలకు ద్హదం చేస్తుంది. 
ఈరోజు జమూ్మకశీ్మర్  ఆపల్సి, బాస్మతి బ్యయూం, అందంగా 
రూపుదిదుదే కుననా తివాచీలు, ప్రపంచ ప్రసిద్ధ కుంకుమపువువా 
దశదిశలా పరమళ్లు వెదజలు్ల తున్నాయి.  కొతతు 
వయూవస్య సంసకురణలు అట జమూ్మ లోని, ఇట 
లోయలోన్ ఆహార శుది్ధ పరశ్రమకు కొతతు అవకాశాలు 
సృషి్టస్తున్నాయి. ఫలితంగా వలాదిమంది ప్రజలు 

ఉద్యూగాలు పందటమే కాకుండా, సవాయం ఉపాధి 
పథకాలకు సైతం విసతు ృతమైన అవకాశం ఏర్పడింది. 
జమూ్మ-కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ లలో వలాది ప్రభుతోవాదాయూగాలకు 
ప్రకటనలు వెలువడుతుండగా సవాయం ఉపాధి 
కలి్పంచటానిక్ కూడా చరయూలు తీస్కుంటన్నారు. ఇప్పుడు 
జమూ్మ, కశీ్మర్ లోని యువ వాయూపారాభిలాషులకు బాయూంకుల 
దావారా స్లభంగా రుణాలు అందుతున్నాయి. 
పరాయూటక పరశ్రమ మళ్్ల వెలుగులు విరజిము్మతోంది. 
జమూ్మ-కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ లలో అతుయూతతుమ పరాయూటక 

 రూ.1327 కోట్లతో నిర్మంచిన ప్రపంచంలోనే అతయూంత ఎతెతైన 
చీన్బ్ రైలేవా వంతెన 2022క్ పూరతువుతుంది. ఉధంపూర్-
శ్రీనగర్-బారాముల్ల రైల్ లింక్ లో భాగంగా నిర్మస్తుననా ఈ 
వంతెన ఈఫిల్ టవర్ కన్నా, కుతుబ్ మీన్ర్ కన్నా ఎతెతైనది. 
ఈ 359 మీటర్ల ఎతుతుండే వంతెన ఆర్చే నిరా్మణ పనులు 
పూరతుయాయూయి. 

 జమూ్మ-కశీ్మర్ లట్ మెట్రో రైల్ ట్రానిసిట్ ఎలెవటెడ్ కారడార్ 
రూ.10వల కోట్లతో 2025 మారచేక్ పూరతువుతుంది. 

దేశంతో కశ్్మర్ అనుసంధ్నం

 జమూ్మ, కశీ్మర్ లోని ప్రతి ఊరకీ రోడుడ్  సౌకరయూం కలి్పస్తురు. 
ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన క్ంద 2020-21లో 
3,000 క్మీ పైగా రోడు్ల  నిర్మంచగా, 5500 క్మీ మేర 
రోడుడ్ ను కొతతుగా అభివృది్ధ చేస్తున్నారు. 2022 న్టిక్ 8000 
క్మీ త్రు రోడుడ్  వయటం లక్షష్ం కాగా అందులో 3,500 
క్మీ ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన క్ంద వస్తురు.

 జమూ్మ-శ్రీనగర్-లదాదే ఖ్ 
జ్తీయ రహదారలో 8 క్మీ 
పడవుననా 
ఖాజీగండ్-బనిహాల్ 
సొరంగానినా రూ. 3127 
కోట్లతో నిర్మంచారు. 

 కశీ్మర్ ను లదాదే ఖ్ తో అనుసంధానం 
చేస సన్ మార్్గ-గగన్ గీర్ మధయూ 
రూ. 2378 కోట్లతో నిర్మస్తుననా 6.5 
క్మీ జెడ్-మోర్ సొరంగం 2023 
డిసంబర్ న్టిక్ పూరతువుతుంది. 

ఊపందుకున్న పండింగ్ ప్రి జకు్ట లు 
   దీర్ఘకాలపు పండింగ్ ప్రాజెకు్టలు 

పూరతుచేయటంలో జమూ్మ, కశీ్మర్ కొతతు 
అధాయూయానినా లిఖించాయి. రూ.7110 కోట్ల 
విలువచేస 2357 ప్రాజెకు్టలలో రూ.7000 
కోట్ల విలువచేసవి జూన్ 2018 దాకా 
పండింగ్ లో ఉండిపోయాయి. 

 ఈ ఏడాది మారచేక్ ముందు ఏడాదిననారలో 
1555 కోట్ల విలువచేస 1100 ప్రాజెకు్టలు 
పూరతుయాయూయి. వీటిలో 5 ప్రాజెకు్టలు 20 
ఏళ్ళాగా సతుంభించాయి. 15 ప్రాజెకు్టలు 15 
ఏళ్ళాగా, 165 ప్రాజెకు్టలు 10 ఏళ్ళాగా 
నిలిచిపోయాయి. 

జమ్్మ-కశ్్మర్ స్వావలంబనకు ప్రశ్రి మిక అభివృద్ి

  జమూ్మకశీ్మర్ లో బా్ల క్ స్థు యివరకు వచేచే 15 ఏళ్లలో 
పారశ్రామిక ప్రోత్సిహక పథకం క్ంద కొతతు సంట్రల్ ర్జినల్ 
పా్ల న్ రూపంలో రూ. 28,400 కోట్ల  వెచిచేంచటానిక్ ఆమోదం

  సమతులయూ స్మాజిక, ఆరథుక అభివృది్ధ వగం పుంజుకునేలా 4.5 
లక్షల ఉద్యూగాలు కలి్పస్తురు. పరశ్రమలను ప్రోతసిహించటం 
దావారా కేంద్రపాలితప్రాంతపు పారశ్రామికీకరణలో కొతతు 
అధాయూయం మొదలవుతుంది.

  తయార్, సవా రంగాలలో పటే్ట పట్ట బడులలో జోన్ ఎ లో రూ.5 
కోట్ల , జోన్ బ్ లో రూ.7.5 కోట్ల వరకు మూలధన పట్ట బడి

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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ప్రదేశాలుగా తీరచేదిదదేటానిక్ అవకాశముననా ప్రదేశాలను 
గురతుంచే పని స్గుతోంది. హిమాలయాలో్ల  137 పరవాత 
శఖరాలను విదేశీ పరాయూటకుల కోసం గురతుంచగా అందులో 
15  జమూ్మ-కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ లలో ఉన్నాయి. 
లదాదే ఖ్ లో బౌద్ధ అధయూయన్ల కేంద్రం సహా తొలి కేంద్రీయ 
విశవావిదాయూలయానినా ఏరా్పట చేస ప్రణాళికలు 
స్గుతున్నాయి. దీర్ఘకాలంగా పండింగ్ లో ఉననా 
కేంద్రపాలిత ప్రాంత హోదా ఆమోదం పందటంతో లదాదే ఖ్ 

ఇప్పుడు అభివృది్ధ బాటలో స్గుతోంది. 
దశాబాది ల అనంతరం తిర్గొచిచున అదుభు తం
హకుకుల పునరుద్ధరణతో జమూ్మ కశీ్మర్ ప్రజలకు కొతతుశకం 
ఉదయించినట్టయింది. ప్రధాని ప్రకటించిన అభివృది్ధ 
పాయూకేజ్ చూసతు అభివృది్ధ వగానినా ఊహించుకోవచుచే. జూన్ 
2018 వరకు పాకేజ్ లో 26% మాత్రమే వెచిచేంచగా, 
తరువాత ర్ండేళ్లలో అది 62 శాత్నిక్ పరగింది. 
మొదటిస్రగా రజర్వాషన్ ఫలాలు కొండప్రాంత్లో్ల , 

కోవిడ్ వళ సహాయక ప్యూకజ్

ఆరథుక పాయూకేజ్ దావారా ఊరట
Rs 1353 కోటలో   

 నీరు, విదుయూత్ బ్లు్ల ల సిథుర చార్్జలలో 50% రబేట్
 రూ.23 కోట్లతో రాజ్ బాఘ్ సిల్కు ఫాక్టర్, రూ. 

4.5 కోట్లతో బెనిన్ ఊలు మిలు్ల  అప్ గ్రేడ్ చేసి 
ప్రారంభిస్తున్నారు.

 మెరుగైన వాయూపార వాత్వరణం కోసం 
పాలన్పరమైన చరయూలు తీస్కున్నారు. వివిధ 
పథకాల క్ంద పరశ్రమలకు, నిరదేష్ట బృందాలకు 
రుణసౌకరయూం కలి్పస్తురు.

 ఆత్మ నిర్ర్ భారత్ అభియాన్ క్ంద 31 వల 
కుటంబాలకు చందిన లక్షమందిక్ పైగా ఉచిత 

ఆహారధాన్యూలు అందుకున్నారు. పఎం సవానిధి 
పథకం క్ంద 11వల మందిక్ పైగా రుణాలు 
పందారు.

 కోవిడ్ సంక్షోభంలో 35 లక్షలమంది రూ.500 
కోట్ల ఆరథుక స్యం అందుకున్నారు. నిరా్మణ 
కార్మకులు, హౌస్ బోట్ యజమానులు, టూరస్్ట 
గైడు్ల , సవాయం సహాయక బృందాలకు 
రూ.1353 కోట్ల సహాయక పాయూకేజ్ అందింది.  

 కోవిడ్ ర్ండో వవ్ లోన్ సహాయక పాయూకేజ్ 
పడిగించారు. కోవిడ్ లో కుటంబపదదే మరణిసతు 
ఆధారపడడ్వారక్ స్క్షమ్ పథకం క్ంద 
కుటంబానిక్ రూ.1000 నెలసర పంఛన్, 
విదాయూరుథులకు 20,000-40,000 స్కులర్ షిప్ 
ఇస్తురు. 

  ఆగస్్ట  2020 వరకు ఆక్సిజెన్ పా్ల ంట్ల  24 
ఆమోదం పందగా ఇప్పుడు 84క్ పరగాయి. రాష్రా 
స్మరథ్ు ం నిమిషానిక్15,000 లీటరు్ల  కాగా 
తవారలో87,000 కు పరుగుతుంది.

  45ఏళ్ళా పైబడడ్ కోవిడ్ యోధులలో 85% పైగా 
టీకా తీస్కున్నారు.షోపయన్, గందేర్బల్, జమూ్మ, 
స్ంబాలో 100% టీకాలు పూరతుయాయూయి.

  వయాన్ లో 18 నిండిన వారంత్ టీకా 
తీస్కున్నారు. 

  4292 పంచాయితీలలో  కోవిడ్ కేర్ సంటరు్ల  
పనిచేస్తున్నాయి. జమూ్మ, శ్రీనగర్ లలో డిఆర్ డి 
వో 500 పడకల ఆస్పత్రులను ఏరా్పట చేసింది. 
       

కోవిడ్ పై  పోరులో ముందున్న
జమ్్మ, కశ్్మర్

 అందరకీ ఆరోగయూం

కోవిడ్, వరదల బాధిత వాయూపారాలకు 

  రాషా్రా లు, కేంద్రపాలితప్రాంత్లనినాటిలో ఆయుషా్మన్ భారత్ క్ంద 
అందరకీ వైదయూ సదుపాయం మొదటగా పందిన ఘనత జమూ్మ-కశీ్మర్ 
దే.

  ఈ పథకం క్ంద సహత్ ప్రుతో ప్రతి కుటంబానికీ రూ. 5 లక్షల 
బీమా సౌకరయూం ఉంది.

  ఇప్పటిదాకా దీనిక్ంద 49.38లక్షలమంది నమోదయాయూరు. *ర్ండు 
ఎయిమ్సి, 7 వైదయూ కళ్శాలలు, 5 నరసింగ్ కళ్శాలలు, 2 రాష్రా కానసిర్ 
కేంద్రాలకు రూ.7500కోట్లతో పని ప్రారంభం

  మెరుగైన ఆరోగయూ మౌలిక వసతులలో భాగంగా ఆరోగయూ పట్ట బడి 
పథకం, ఔషధ, డీఅడిక్షన్ విధానం అమోదం పందాయి

  వైదయూవిదయూలో 1617 స్ట్ల  చేరాయి. ఇతర కోరుసిలతోబాట ఎంబీబీఎస్ 
స్ట్ల  500 నుంచి 1100 కు పరగాయి. ఇప్పటికే ఉననా సదుపాయాలను 
రూ. 881 కోట్లతో మెరుగు పరుస్తున్నారు.  

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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అరుహు లై న పరి త్ అరుహు లై న పరి త్ 
వయూక్తి క్ వయూక్తి క్ 

పరి యోజనంపరి యోజనం

నియంత్రణార్ఖ దగ్గర సరహదుదే లో్ల  నివసించే అట్టడుగు 
వరా్గ లదాకా చేరాయి. మర్ ముఖయూంగా గుజ్జర్ బకరావాల్, 
షెడూయూల్డ్ తెగలు, అడవిక్ చేరువలో నివసించేవారు 
అటవీభూములను వాడుకునే చట్టబద్ధమైన హకుకు పందారు. 
ఇప్పుడు ఎవరపటా్ల  వివక్ష చూప్ అవకాశం లేదు. జమూ్మ, 
కశీ్మర్ లో దశాబాదే ల తరబడి నివసిస్తుననావారక్ శాశవాత 
నివాస ధ్రువపత్రాలు కూడా ఇస్తున్నారు. 

  వచేచే మూడేళళాలో ర్టి్టంపు, ఏడేళళాలో మూడు ర్ట్ల 
విదుయూదుత్పతితు లక్షష్ం. స్వాతంత్రయూం వచాచేక 70 ఏళ్లలో 
3500 మెగా వాట్ల ఉత్పతితు జరగా్గ  2025 న్టిక్ 3,000 
మెగావాట్ల స్మరథ్ు ం పంపు లక్షష్ం.  

  3,000 మెగావాట్ల ప్రాజెక్్ట పునరుద్ధరణకు 23,000 
కోట్ల . 35వల కోట్లతో 4674 మెగావాట్ల స్మరాథు ్నిక్ 
అవగాహన్ ఒప్పందంపై సంతకం

  రూ. 400 కోట్లతో సరఫరా స్మరథ్ు ం పంపు
  సౌభాగయూ యోజన క్ంద జమూ్మ, కశీ్మర్ లో100% ఇళ్ల 

విదుయూదీకరణ పూరతు, లబ్్ధదారులు 3.5 లక్షలమంది
  నియంత్రణ ర్ఖ సమీపంలో కేరన్ లోని ముండియన్ 

గ్రామం కూడా గ్రిడ్ తో అనుసంధానం. గతంలో వీరక్ 
జెనర్టర్లతో రోజుకు 3 గంటలే విదుయూత్ ఉండేది.

  ఉజ్లాక్ంద 84.86 లక్షల మంది లబ్్ధదారులకు 
100% కవర్జ్ అరుహులందరకీ లబ్్ధ అందేలా ప్రచారం

అందరకీ విదుయూత్

విదుయూత్ లక్షష్ంగా ప్రధాన మంత్రి 
ఉజ్జ్వల యోజనక్ంద 12.60 లక్షల 
లబ్్ధదారులు100%

మొదటిస్రగా రజరేవాషన్ 
ఫలాలను విసతి రంచగా స్థి నికులు 

పరి భుతవా పథకాల లబ్ి అనుభవిస్తి  
స్మాజిక భదరి త 

పందగలుగుతునా్నరు.

  స్మాజిక భద్రత, పనషిన్ పథకంలో లబ్్ధదారులు 9 లక్షలకు 
పరుగుదల; అంటే 59%. ప్రతి ఒకకురకీ రూ.1000 పనషిన్

  మైన్రటీలు, ఎస్సిలు, బీస్లక్చేచే మెట్రిక్ ముందు, మెట్రిక్ 
అనంతర స్కులర్ షిప్పులు దాదాపు 300 నుంచి 400 శాతం 
పంపు

  55 లబ్్ధపథకాలు 100%వరతుంపు, సరహదుదే ప్రాంత్లో్ల  నివసించే 
వారని ఈ పరధిలో చేరచే అవకాశం కలి్పంచారు.

 ఈ-జ్బ్ పోర్టల్, కార్మక సంసకురణలకు సంబంధించిన 4 
నియమావళ్లు 2021 జుల నుంచి అమలు 

  ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన, స్రక్ష బీమా యోజన, జీవన్ 
జోయూతి బీమా యోజన దావారా ఆరథుక లబ్్ధదారుల పరధి పంపు

 7 లక్షల క్స్న్ క్రెడిట్ కారుడ్లో్ల  రూ.6,000 కోట్లకు పైగా 
చలి్లంపు

 పశుగణాభివృది్ధ, చేపలుపట్టటంలో నిమగనామైన 87 వలమంది 
ఖాత్లో్ల క్ రూ. 514 కోట్ల మేరకు చలి్లంపు

 పఎం స్రక్ష బీమా యోజనలో నమోదైన 9.26 లక్షల 
మందిలో 1,69 లక్షల మంది 2020-21లోనే చేరారు.

 పఎం జీవన జోయూతి బీమాయోజనలో నమోదైన 4 లక్షల 
మందిలో 50,000 మంది 2020-21లో చేరారు. 25 లక్షలకు 
పైగా ఖాత్లు జన్ ధన్ యోజన క్ంద ఉండగా 3 లక్షలకు 
పైగా చేరంది నిరుడే.

పరి జల భదరి తకు ప్రి ధ్నయూం

ఒడిదుడుకులు 
లేని 

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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విదయూకు 
పోరి తా్సహం

మాజీ ప్రధాని అటల్ బ్హార్ వాజ్ ప్య్ చప్పన ఇన్సినియత్, 
జంహూరయత్, కశీ్మరయత్ ను అనుసరస్తు 
కేంద్రప్రభుతవాం ముందుకు స్గుతోంది. లదాదే ఖ్ ను కర్బన 
రహిత కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా అభివృది్ధ చేస పని చురుగా్గ  
నడుసతుంది.

తీవ్రవాదం తగగి  పుంజుకన్న అభివృదిధి
జమూ్మ- కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ లను మిగిలిన దేశంతో 
అనుసంధానం స్ధయూమైందంటే 2019 ఆగస్్ట  5న దానిక్ 
పున్దులు పడాడ్ యి. రాషా్రా నినా ర్ండు కేంద్రపాలిత 
ప్రాంత్లుగా విడదీయటానిక్, ఆర్టకల్ 370 రదుదే కు ఆరోజే 

మిషన్ యువ

కొతతు జ్తీయ విదాయూవిధాన్నినా అమలు చేయటానిక్ ఒక టాస్కు ఫోర్సి ఏరా్పట చేశారు. అది ఈ ఆగస్్ట  న్టిక్ నివదిక 
ఇవావాలిసి ఉంది.20 వల అదనపు స్ట్లతో 50 కొతతు కాలేజీలు మొదలవుతున్నాయి.మొదటిస్రగా విదాయూరుథులకు హెల్తు కారుడ్లు 
ప్రవశపటి్ట 12 లక్షల కారుడ్లిచాచేరు. 38వలమంది టీచర్లను క్రమబద్ధం చేసి బదిలీలను పారదర్శకం చేశారు.  4వల స్కుళ్లకు 
సౌరవిదుయూత్, 607 వృతితు శక్షణ లాబ్సి కలి్పంచారు.1- 5 తరగతుల పాఠయూపుసతుకాలు డోగ్రీ, హిందీ, కశీ్మర్, ఉరూదే  భాషలో్ల క్ 
అనువదింపజేశారు. 8ఏళళా తరువాత 1700 మంది లెకచేరర్లకు, 15 ఏళళా తరువాత 1200 మంది ప్రినిసిపాల్సి కు ప్రమోషన్ 
లభించింది. 

  యువతకు జీవనోపాధి, విదయూ, నైపుణాయూభివృది్ధ, ఆరథుక 
స్యం లభించేలామొదటిస్రగా బహుముఖ వుయూహం. 
ఈ లక్షష్ంతో 4500 యూత్ క్లబ్సి ఏరా్పట చేశారు. 

  యువతకు ఈ ఏట 8 పథకాలు ప్రారంభిస్తురు. యూత్ 
డేటా బాయూంక్ క్ంద విదాయూ నైపుణాయూల నమోదు పోర్టల్ లో 
ముమికున్ క్ంద 250 మంది నమోదు. అరుహులనవారు 
రవాణారంగంలో జీవనోపాధిక్ సిద్ధం. పరావాజ్ క్ంద 
శక్షణకు ఆసక్తు చూప్ 200 మంది మహిళలు తేజసివాని 
క్ంద నమోదు. ఎల్ జి-75 క్ంద 75మంది 
విదాయూరథునులకు గవరనార్ స్కులర్ షిప్పులు. 
యూనివరసిటీతో కలిసి 15 ప్రాజెకు్టలకు ఎంపక.

  క్రీడలలో పాల్్గ నేందుకు 6 లక్షలమందిక్ పైగా యువత 
సంసిద్ధత. 134 స్పర్్స్ ప్రాజెక్్స్ పురోగతిలో ఉన్నాయి. 
ఖేలో ఇండియా క్ంద హాకీ టర్ఫూ, అథ్్లట్ ట్రాక్సి, ఇండోర్ 
స్పర్్స్ హాల్సి నిరా్మణంలో ఉన్నాయి.

  యువత ఉపాధికోసం అతిపదదే నియామకాల మేళ్ 
నడుసతుంది. తొలిదశలో ఎస్ ఎస్ బ్ 19వల పోస్్టలు 
ప్రకటించగా ర్ండోదశకు 15 వలకు పైగా ఉద్యూగ 
ఖాళ్లు గురతుంచారు. 

స్పర్పాలన కోసం సంస్కరణలు 
ఈ-ఆఫీస్ ను ప్రోతసిహిస్తు కాగిత రహిత పాలన 
కోసం ఒక ప్రచారోదయూమం మొదలంది. 
జమూ్మకశీ్మర్ చరత్రలో మొదటి స్రగా 150 ఏళళా 
దరా్బర్ తరలింపు రదదేయింది. ఆరునెలలు 

జమూ్మలో మరో ఆరునెలలు శ్రీనగర్ లో రాజధాని స్గటానిక్ సచివాలయ 
తరలింపు పనుభారమయ్యూది. ఈ-ఫైల్సి, ఈ-ఆఫీస్ ప్రవశపట్టటంతో 
రూ, 400 కోట్ల  ఆదా అవుతోంది. గ్రామాలో్ల  బహిరంగ సథులాలో్ల  వైఫై, 
ఫిరాయూదుల పరషాకుర వయూవసథు జెకెఐగ్రామ్సి ఏరా్పట దీని లక్షష్ం. 2020 
సప్టంబర్ లో ఇది ప్రారంభం కాగా 85వల ఫిరాయూదులలో92% 
పరషాకురమయాయూయి. 8 నెలలో్ల  ఇవి 52 నుంచి 92% అయాయూయి.
యాపిల్్స, పరా్యటకం

యాపల్సి కోసం మార్కుట్ జోకయూ పథకం 
ప్రారంభించారు. లబ్్ధదారులు నేరుగా చలి్లంపు, కేంద్ర 
సకరణ సంసథువార్ రవాణా సౌకరయూం కలి్పంచటం 
కారణంగా యాపల్సి ధర సిథురపడింది. కొనుగ్లు 
సంసథు యాపల్సి రవాణా బాధయూత తీస్కోవాలి. 

ఎగుమతులో్ల  స్మారుగా యాపల్సి వాటా రూ. 8000 కోట్ల  కాగా దాదాపు 30 
లక్షలమందిక్ ప్రతయూక్షంగా సంబంధముంది. తీవ్రవాదుల బెదరంపులనుంచి 
రక్షణ కోసం విలువ ఆధారత ఎం ఐ ఎస్ ప్రారంభించారు. కశీ్మర్ కుంకుమపువువాకు 
జిఐ టాగ్ లభించింది. 
మహిళలక ప్రత్్యక పథకాలు

మహిళ్ పారశ్రామికవతతులకోసం ఈ ఏడాది జూన్ 29న 
హౌస్్ల  ప్రట ఒక పథకం ప్రారంభించారు. దీనిక్ంద 
ఎంపకచేసిన మహిళలకు ఆరథుక స్యం, వాళ్లప్రుతో 
బాయూంకు ఖాత్లు, మిషన్ యూత్ స్యం, ఈ-కామర్సి 
వదిక లతో అనుసంధానం, ఎగి్జబ్షన్లలో స్్ట ల్సి సౌకరయూం 

లాంటి ప్రయోజన్లు  చేకూరత్యి. జ్తీయ ఉపాధి మిషన్ క్ంద 4 లక్షలకు 
పైగా మహిళలు 46 వల సవాయం సహాయక బృందాలతో అనుసంధానమయాయూరు. 
ఈ బృందాలకు రూ.900 కోట్లకు పైగా అందుబాటలో ఉంచారు.

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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పార్లమెంట్ ఆమోదముద్ర వసింది.  
 జమూ్మకశీ్మర్ కు నిజమైన గురతుంపు దాని మతసంబంధమైన 
ఆమోదం, స్ఫీ సంప్రదాయమే. దశాబాదే ల తరబడి ఈ 
ప్రాంతం తుపాకులు, బాంబ్లు, తీవ్రవాదం, వరా్పట 
వాదంతో అట్ట డిక్పోయింది. కానీ కేంద్రప్రభుతవాపు అనేక 
విధాన నిర్ణయాలు,  నిరదేష్టంగా ఈ ప్రాంతం కోసం కొనినా 

పథకాలు ప్రవశపట్టటంతో ఈ ర్ండు కేంద్రపాలిత 
ప్రాంత్ల అభివృది్ధ మళ్ళా పటా్ట లకెక్కుంది. ఇప్పుడు ఈ 
ప్రాంత్లో్ల  కేంద్ర ప్రభుతవా పథకాల ప్రయోజన్ల 
అందుబాట 90 శాతం దాటిపోయింది. జమూ్మ, కశీ్మర్ లో 
కోవిడ్ టీకాల పంపణీ 76% దాటిపోగా  న్లుగు జిలా్ల లు 
100% టీకాల పంపణీని స్ధించాయి. కొతతు జమూ్మ-

నియోజకవరగా  పునర్ వయూవస్థి కరణ, ఎని్నకల దిశగా అడ్గులు

ప్రజలు ఎనునాకుననా ప్రభుతవాం ఉండేలా, ఎనినాకలు 
జరపటానిక్ వీలుగా నియోజకవరా్గ ల 

పునరవా్వస్థుకరణ ప్రక్రియ వగం పుంజుకుంది. అది 
ప్రజ్స్వామాయూనినా బలోప్తం చేయటమే కాకుండా, 
అభివృది్ధని కూడా వగవంతం చేస్తుంది. నియోజకవర్గ 
పునరవా్వస్థుకరణ వెనుక ఉననా లక్షష్ం అనినా ప్రాంత్లకూ, 
అనినా వరా్గ లకూ శాసన సభలో తగిన రాజకీయ ప్రాతినిధయూం 
ఉండాలననాదే. మర్ ముఖయూంగా షెడూయూల్డ్ కులాలు, 
షెడూయూల్డ్ తెగలు, వెనుకబడిన తరగతులు, గిరజన 
ప్రాంత్లకు తగిన ప్రాతినిధయూం ఉండాలి. ఈ విషయంలో 
ప్రధాని నర్ంద్ర మోదీ ఈ ప్రాంతంలోని అనినా రాజకీయ 
పార్్టలతో జూన్ 24న ఒక ముఖయూ సమావశం 
నిరవాహించారు. ఈ ప్రాంతంలో క్షేత్రస్థు యిలో 
ప్రజ్స్వామాయూనినా బలపరచటమే తన ప్రాధానయూమని 
ఆయన స్పష్టం చేశారు. యువత ముందుకొచిచే చొరవ 
తీస్కునేట్ట  చూడాలని జమూ్మ-కశీ్మర్ న్యకులకు 

ప్రధాని స్చించారు. ఈ సమావశంలో ఉననా కేంద్ర హోం 
మంత్రి అమిత్ షా ఈ ప్రాంతంలో మెరుగుపడిన పరసిథుతి 
గురంచి న్యకులకు వివరంచారు.అనినా పార్్టలూ తమ 
తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నాయి. ప్రధాని ర్ండు 
అంశాలమీద ప్రధానంగా దృషి్ట కేంద్రీకరంచారు. జమూ్మ, 
కశీ్మర్ లో ప్రజ్స్వామాయూనినా క్షేత్రస్థు యిక్ తీస్కువెళ్్ల లంటే 
అందరూ కలసికట్ట గా పనిచేయాలని, అందుకుగాను 
ప్రజల భాగస్వామాయూనిక్ అనువైన వాత్వరణం 
కలి్పంచాలని చపా్పరు. కేంద్ర ప్రభుతవాం ఈ దిశలో 
చరయూలు తీస్కోవటానిక్ ద్హదం చేసిన అంశాలలో 
పంచాయితీరాజ్, ఇతర స్థు నిక సంసథుల ఎనినాకలు 
విజయవంతంగా నిరవాహించటం,  భద్రత్ వాత్వరణం 
మెరుగుపడటం ఉన్నాయి. పంచాయితీ ఎనినాకల తరువాత  
దాదాపు 12,000 కోట్ల రూపాయలు పంచాయితీలకు 
అందాయి. ఇది గ్రామాలలో అభివృది్ధ వగానినా పంచింది. 

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

జమ్్మ, కశ్్మర్   అభివృద్ిపై  అని్న పరి ధ్న ప్ర్్ట ల నేతలతో 
సమావశమై న తరావాత పరి ధ్ని కారాయూలయ సహాయ మంత్రి  జిత్ందరి  
సింగ్ విడ్దల చేసిన అధికారక పరి కటనను ఈ క్యూఆర్ కోడ్  స్కాన్  
చేయడం దావారా వినొచుచు.
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ఒకదేశం, ఒక వయూవసథి

కొతతు వయూవస్య సంసకురణలు, ఈ-న్మ్ తో దేశం ఇప్పుడు 
ఒక దేశం-ఒక వయూవస్యమార్కుట్ దిశగా స్గుతోంది.

జ్తీయ ఆహార భద్రత చట్టం క్ంద ఒకే ర్షన్ కార్డ్ ఎకకుడైన్ 
పనికొచేచేలా, ముఖయూంగా వలస కార్మకులకు సబ్సిడీ ఆహార 
ధానయూం అందుకునే అవకాశం కలి్పంచే లక్షష్ంతో 
రూపందించిన పథకం ఇది. 

విదుయూత్ రంగంలో కీలకమైన మైలురాయి ఇది. భారత భూభాగంలో 
ఎకకుడ ఉత్పతితు అయిన విదుయూత్ అయిన్ అవసరముననా మరోచోట 
వాడుకునే వెస్లుబాట కలిగిస్తుంది. 

ప్రాంతీయ గ్రిడ్లను అనుసంధానం చేసి జ్తీయ గ్రిడ్ ఏరా్పట చేయటం 
దావారా దేశవాయూపతుంగా నిరాటంకంగా గాయూస్ అందించవచుచే 

దేశంలో ఎకకుడైన్ రూ. 5 లక్షలవరకు 50 కోట్లమందిక్ లబ్్ధ 
చేకూర్చే ప్రణాళిక 

భారత యువత కేవలదం మెరుగైన నగరాలనే కోరుకోవటదం లేదు. వాళ్ల కు ఉతతే మ గ్రామాలూ, నగరాలూ కావాలి. 
కేదంద్రీకృత వ్యవసథి  అదంటే చలా్ల చదురుగా ఉనని సౌకరా్యలను సమీకృతదం చేస్దే. మరోలా చపా్పలదంటే - ఒక దేశదం, ఒక 

వ్యవసథి !  గత ఏడేళ్ల లో కేదంద్రప్రభుతవాదం ప్రజల జ్వితాలను స్ఖమయదం, స్రక్షితదం చేస్లా ఈ దిశలో చాలా 
మఖ్యమైన అడుగులు వేస్దంది.

“ఒక దేశం, ఒకే రాజ్్యంగం ఉనా్నయన్ 
ఈరోజు ప్రతిభారతీయుడూ చప్పగలడు. 
సరాది ర్ స్హిబ్ (వల్లభ్ భాయ్ పటేల్) కల 

అయిన ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ  భారత్ ను స్కారం 
చేసే పన్లో మనం న్మగ్నమయా్యం. దేశ 

సమైక్యతను బలపరచే వ్యవస్లను అభివృదిధి 
చేస్కంటూ, ఈ ప్రక్రియను న్రంతరం 

కొనస్గస్తి  పోవాలి”  
 - నరంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

•ఒక దేశం,  ఒక వ్యవసాయమార్కెట్

ఒక దేశం, ఒక రేషన్ కార్డ్  

ఒక దేశం, ఒక పవర్ గ్రిడ్

ఒక దేశం, ఒక గ్్యస్ గ్రిడ్

ఒకదేశ, ఒక ఆరోగ్య హామీ

దేశవాయూపతుంగా వాహన్లు నిరాటంకంగా కదలటానిక్ టల్ 
వస్ళళాను డిజిటల్ పద్ధతిలో సమీకృతం చేయటం దీని లక్షష్ం 

ఒక దేశం-ఒక పనునా కలను గూడ్సి అండ్ సర్వాసస్ టాక్సి ( జీఎస్్ట) 
దావారా వాసతువరూపం ధరంపజేయటం

అతయూధిక కేంద్రప్రభుతవా ఉద్యూగాలకు నేషనల్ రక్రూట్ మెంట్ ఏజెనీసి 
దావారా అభయూరుథులను ఎలాంటి ఇబ్బందులూ లేని ఆన్ లన్ ఉమ్మడి 
అరహుత పర్క్ష దావారా ఎంపక చేస విధానం

ఒకదేశం, ఒక ఫాసాటా గ్

ఒక దేశం, ఒక పన్ను

ఒకదేశం, ఒక పరీక్ష

దేశవాయూపతుంగా ప్రయాణానిక్ బస్సి, మెట్రో, అద్దేకారు, పట్టణ 
ప్రాంత రైలో్ల  ప్రయాణించే వెస్లుబాట కలిగించే ఒకే కారుడ్  
ను నేషనల్ కామన్ మొబ్లిటీ కారుడ్గా పలుస్తున్నారు. 

ఒకదేశం, ఒక మొబిలిటీ కార్డ్

కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ పురోగతి వగం అక్షరాలా కేంద్ర హోమంత్రి 
అమిత్ షా ప్రకటనను రుజువు చేసతుంది. ఆర్టకల్ 370 ఒక 
చారత్రిక తప్పదమని, నిజమైన జ్తి సమగ్రత కోసం 2019 
ఆగస్్ట  5న దానినా సరదిదాదే మని ఆయన వాయూఖాయూనించారు. 
పులావామా అంటే ఒకప్పుడు తీవ్రవాదపు మచచేగా మిగిలితే 
ఈన్డు అది దేశంలో బాలల విదయూలో భాగమైన పనిసిల్ 
తయార్ కేంద్రం ఉఖు గ్రామంతో గురతుంపు తెచుచేకుంది. 
జమూ్మ-కశీ్మర్, లదాదే ఖ్ ఇప్పటి నవోదయానిక్, మెరుగైన 
ర్పటిక్ సిద్ధమయాయూయి.     

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 



ఏ ప్రభుత్వానికైన్ అభివృది్ధకోసం ఒక సంపూర్ణ దృక్పథం అవశయూం.  మెరుగైన జవాబ్దార్తనం ఉండేలా ఇంతకు ముందు 
ఏ ప్రభుతవామూ చేయని విధంగా స్వాతంత్యూరానంతరం మొట్టమొదటిస్రగా పాలన్కాలం మధయూలో తన పనితీరును 
ప్రజలముందుంచుతోంది. 2047లో స్వాతంత్రయూ శత్బ్దే వడుకలు జరుపుకునేన్టిక్ భారత్ ను స్సంపననా దేశంగా చేయటం, 

స్మానుయూణి్ణ స్ధికారం చేయటం, ప్రజల భాగస్వామాయూనీనా,  ప్రజ్స్వామయూ విలువలకు ప్రాధాన్యూనీనా పంచటం దావారా అభివృది్ధ 
చందిన దేశంగా మారటం భారతదేశపు ఆకాంక్ష. ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ మాటలో్ల  చపా్పలంటే, “ సవాతంత్ర భారత చరత్రలోనే 
మొట్టమొదటి స్రగా ధైరయూంగా మేం మా పనితీరుమీద మధయూంతర నివదిక ఇస్తున్నాం. 2022 లో 75వ స్వాతంత్రయూ వారషికోతసివాలు 
జరుపుకుంటన్నాం. ఈ సందరా్నినా స్మరంచుకుంటూ, మన స్వాతంత్రయూం కోసం ప్రాణాలు త్యూగం చేసిన సమరయోధులు కననా 
కలలను స్కారం చేస క్రమంలో  మనం 75 లక్షయూలు మనముందు పట్ట కున్నాం. ఈ 75 లక్షయూల స్ధనకు చరయూలూ తీస్కుంటాం. 
నిజ్నిక్ 75వ స్వాతంత్రయూ వారషికోతసివాలన్టిక్ ఈ 75 తీరా్మన్లను నెరవరుచేతూ ప్రభుతవాం నవ భారత్ ను నిర్మంచబోతోంది. అయితే, 
ఇంటింటికీ త్రాగు నీరందించే జల్ జీవన్ మిషన్ లాంటి పథకాలు పూరతు చేయటానిక్ 2024 దాకా గడువుంది. అలాంటి పరసిథుతిలో 
75వ సవాతంత్ర భారత్ లోక్ అడుగుపడుతుననా ఈ స్వాతంత్రయూ దినోతసివాన  దశాబాదే లుగా ఎదురుచూస్తుననా ఈ 75 లక్షయూల పురోగతిని 
ఇకకుడ చూడండి:

దేశాన్్న సమున్నత స్్యికి తీస్కవెళ్్ల లన్న ద్ర్శన్కతత, జ్తీయవాద స్ఫూర్తిత దేశాన్్న న్రంతర పురోగతి 
బాటలో స్గస్తి , అంత్యదయ ఆలోచనావిధానంత, స్పర్పాలనే మంత్ంగా మొటటుమొదటిస్ర్గా మర కేంద్ర 

ప్రభుతవామ్ చేయనంతగా సకలజనుల సంపూరా్ణ భివృదిధికి ప్రభుతవాం న్జ్యితీగా కృషి చేసతి ంది. 2022లో 
75వ స్వాతంత్్య వార్షికోత్సవాలు జరుపుకోబోతున్న తరుణంలో స్వాతంత్్యం కోసం ప్రాణ త్్యగం చేసిన 

సమరయోధులు కన్న కలలను స్కారం చేయటమే ప్రభుతవావైఖర్ పరమార్ం. దీన్్న స్ధంచట్న్కి 75వ ఏడాది 
కోసం కేంద్రప్రభుతవాం 75 లక్షా్యలు పెట్టు కన్ వేగంగా కృషి చేసతి ంది. ఇది అభివృదిధికి బలమైన పునాదిగా మార్ 

స్వాతంత్్య శత్బ్ది  ఉత్సవాలు జరుపుకనేనాటికి మనం అభివృదిధి చందిన దేశంగా అవతర్స్తి ం.

ఒక లక్యూం - ఒక దిశ
సంపూర్ణ  అభివృద్ి దిశలో
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సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

భారతంభారతం
నవ నవ 
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ఆత్మనిర్ర్ భారత్  ఆశయానినా వాసతువ రూపంలోక్ మార్చేందుకు వయూవస్యంలో స్వావలంబన ఎంతో స్యం చేయగలదు. 
దేశంలో వయూవస్య ఉత్పతితుని పంచేందుకు కనీస మదదేతు ధరను పంట ఉత్పతితు ఖరుచేలో ఒకటిననార ర్ట్ల  పంచడం, 2022 న్టిక్ 
రైతుల ఆదాయానినా ర్ండింతలు చేయడం వంటి పలు చరయూలు తీస్కుంది ప్రభుతవాం. పరశ్రమలు మాదిర ప్రస్తుతం రైతులు కూడా 
పలు ప్రయోజన్లను, నిర్మణాత్మక సౌకరాయూలను పందుతున్నారు. రైతులకు మధయూవరుతుల నుంచి విముక్తు కలి్పంచేందుకు, నచిచేన 

ప్రాంతంలో వారు తమ పంటను అము్మకునేలా వీలు కలి్పస్తు ప్రభుతవాం పలు చరయూలను కూడా తీస్కుంది. 

రై తులకు న్తన 
ఉషోదయం

దేశంలో స్మారు 86 శాతం మంది రైతులు చిననా, 
సననాకారు రైతులే. వారక్ సగటన 1.1 హెకా్ట ర్ల 

కంటే తకుకువ భూమినే ఉంటంది. రైతులు నిససిందేహంగా తమ 
అభిప్రాయాలను తెలియజేసందుకు 10 వల ఎఫ్ పీఓలను ఏరా్పట 
చేసందుకు అనుమతివవాడంతో పాట చిననా, సననాకారు రైతులు, 
భూమి లేని రైతులకు రూ.6865 కోట్ల విలువైన ఆరథుక స్యానినా 
కేంద్ర ప్రభుతవాం ప్రకటించింది. ఈ ఎఫ్ పీఓలు ఒకే జిలా్ల  – ఒకే 
క్లస్టర్ అనే కారయూక్రమానినా ప్రోతసిహించాయి. 

ఏడాదిక్ మూడుస్రు్ల  2 వల రూపాయలను 
పందుతుండటంతోరైతులకు సమా్మన్ నిధి ఒక 
వరంలాగా మారంది. ఈ ఆరథుక స్యానినా కేంద్ర 

ప్రభుతవాం నేరుగా రైతుల ఖాత్లో్ల కే బదిలీ చేస్తుంది. డిసంబర్ 1, 
2018లో ఈ కారయూక్రమం ఆవిషకురణ అయినప్పటి నుంచి, 11 
కోట్ల మందిక్ పైగా రైతుల ఖాత్లో్ల క్ లక్ష 35 వల కోట్ల 
రూపాయల నగదు బదిలీ అయింది. 

సంకల్ంసంకల్ం

సంకల్ం
సంకల్ం

2022 నాటిక్ రండింతలు పరగనున్న రై తుల ఆదాయం

పరి భుతవాం పంట సేకరణను 
పంచేందుకు వీలు కల్్స్తి  
రై తులకు ఎంఎస్ పీ (కనీస 
మద్ద తు ధర) పంపు

60 ఏళ్లో  నిండిన రై తులకు స్మాజిక భదరి త, 
సన్నకారు రై తులకు పంఛను పరి యోజనాలు

ఎంఎస్ పీ ఒకటిననార ర్ట్ల  పరగింది. కనీస 
మదదేతు అనేది గతంలో మాదిర 

కొనస్గుతుంది. రైతుల ఆదాయానినా ర్ండింతలు 
చేయాలనే లక్షష్ంతో, మోదీ ప్రభుతవాం ఉత్పతితు ఖరుచేలో 
ఒకటిననార ర్ట్ల  ఎంఎస్ పీని పంచింది

60 ఏళ్్ల  నిండిన రైతులకు ప్రధాన మంత్రి క్స్న్ 
మాన్  ధన్ యోజన క్ంద నెలకు రూ.3000 

పంఛనును ఇస్తున్నారు. ఈ పథకానిక్ రైతులు, ప్రభుతవాం 
సమాన మొతతుంలోతమ సహకారానినా అందిస్తుయి. 

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్
స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

పీఎం క్స్న్ సమా్మన్ నిధి క్ంద 
పరి త్ రై తుకు ఆరథి క స్యం

కొతతి గా 10 వల రై తు ఉత్త్తి  
సంసథి లు(ఎఫ్ పీఓలు) ఏరా్టు 
చేసేందుకు స్యం

SANKALPIT BHARAT
SASHAKT BHARAT

01 02

03
04
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పంట స్గునీటి ప్రి ంతాని్న పంచడం

1.73 కోటలో కు  పైగా రైతులు, 
వరతుకులు నమోదు

ఒక దేశం, ఒక మారకాట్ అనే చట్ట ని్న ప్రలో మంట్ 
తీస్కొచిచుంది. దీని పరమిత్ 1000 ఏపీఎంస్ 

మారకాటలో కు పరగింది.

స్యిల్ హెల్తు కారుడ్లు, నీటిపారుదల సౌకరాయూలను 
పంచడం, పంట బీమావంటి పలు కారయూక్రమాలతో 

దేశంలో వసవి పంటల క్ందనుననా ప్రాంతం 2021 ఏప్రిల్ 23 న్టిక్ 
73.76 లక్షల హెకా్ట ర్లకు పరగింది. ఇది గత ఏడాది 60.67 లక్షల 
హెకా్ట రు్లగానే ఉంది. పప్పుధాన్యూలు పండించే భూ విస్తుర్ణం 6.45 
లక్షల హెకా్ట ర్ల నుంచి 12.75 లక్షల హెకా్ట ర్లకు పరగింది. అంటే 100 
శాతం వృది్ధ స్ధించింది. న్నె గింజల పంట ఉత్పతితు ప్రాంతం 9.03 
లక్షల హెకా్ట ర్ల నుంచి 10.45 లక్షల హెకా్ట ర్లకు పరగింది. 

వర పంట ఉత్త్తి  ప్రి ంతం క్డా 39.10 లక్ల 
హెకా్ట రలో కు పరగింది. ఇది 16 శ్తం మేర వృద్ి 

స్ధించింది.

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

సంకల్ం

సంకల్ం

2015–16 నుంచి దేశంలో అనినా రాషా్రా లలో 
‘ప్రతి నీటి బొట్ట కు, మరంత పంట’ అనే కేంద్ర 
ప్రాయోజిత పథకానినా అమలు చేస్తున్నారు. 

వయూవస్య భూములో్ల  నీటిని సమరథువంతంగా వాడుకునేందుకు, 
రైతులకు స్క్షష్మ సదయూ సౌకరాయూలను కలి్పంచేందుకు ప్రభుతవాం 
పలు చరయూలు తీస్కుంటంది. దీని కోసం న్బారుడ్  క్ంద స్క్షష్మ 
సదయూం నిధిని ఏరా్పట చేసింది. ఈ ఏడాది బడె్జట్ లో రూ.5,000 
కోట్ల తొలి విడత నిధులను ర్ండింతలు పంచింది. దీని క్ంద, 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తమిళన్డు, గుజరాత్, హరాయూన్, పశచేమ 
బెంగాల్ , పంజ్బ్, ఉతతురాఖండ్ వంటి ప్రాంత్లలో 
ప్రాజెకు్టలకు రూ.3970.17 కోట్ల రుణాలను మంజూరు 
చేసింది. ఈ కారయూక్రమంతో, 12.83 లక్షల హెకా్ట ర్ల ప్రాంత్నినా 
స్క్షష్మ సదయూం క్ందకు తీస్కురానుంది. 

ప్రతి రైతును సంస్థు గత రుణానిక్ అనుసంధానించడంపై 
దృషి్టపడుతూ 2021–22 ఏడాదిలో గ్ండ్ లెవెల్ 

క్రెడిట్(జీఎల్ స్) కోసం రూ.16.50 లక్షల కోట్లను అందించాలని లక్షష్ంగా 
పట్ట కుంది. ఈ లక్షష్ం 2013–14లో రూ.7 లక్షల కోట్ల ంటే, ఇది 
2019–20 న్టిక్ రూ.13.50 లక్షల కోట్లకు పరగింది. రైతులను క్స్న్ 
క్రెడిట్ కారుడ్ (కేస్స్) క్ందకు తెచేచేందుకు ప్రభుతవాం ఫిబ్రవర 2020 
నుంచి ఒక ప్రతేయూక కారయూక్రమానినా చేపడుతోంది. ప్రభుతవా రంగ 
బాయూంకులు, న్బారుడ్  నుంచి పందిన డేటా ప్రకారం, ఈ కారయూక్రమం 
క్ంద రూ.1.76 లక్షల కోట్ల వయూయ పరమితితో జనవర 29, 2021 న్టిక్ 
దేశవాయూపతుంగా ఉననా రైతులకు 187.03 లక్షల కేస్స్లు జ్ర్ అంయాయూయి.

సంకల్ం

సంకల్ం

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

త్ల్కగా, తకుకావ వడ్డు  
రేటలో కు రుణాలు

ఇ-నామ్ , గారి మ్ ల దావారా 
పుషకాలమై న మారకాట్ అవకాశ్లు

పరి ధ్న మంత్రి  కృష్సించాయి 
యోజన క్ంద అని్న నీటిప్రుదల 
ప్రి జకు్ట లు పూరతి

సౌకరయూవంతంగా 

లావాదేవీలు చేపట్టడం
రూ 1.13 లక్ల కోటలో  

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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అంతకుముందు నేను వితతున్లు కొన్లన్నా, 
ఇతర ఏదైన్ వయూవస్యానిక్ సంబంధించిన 
పనికైన్ అప్పు తీస్కోవాలిసి వచేచేది. కానీ 
ఇప్పుడు పరసిథుతులనినా మారపోయాయి. 

ప్రధాన మంత్రి క్స్న్ సమా్మన్ నిధి యోజన 
క్ంద ఆరథుక స్యం అందిసతుంది ప్రభుతవాం. 
ఇక ఇప్పుడు అప్పు తీస్కునే అవసరం లేదు. 
రైతుల సంక్షేమం కోసం మీరు తీస్కుననా ఈ 

కారయూక్రమంపై ప్రధాన మంత్రిక్ మన:స్ఫూరతుగా 
కృతజఞాతలు తెలుపుతున్నాను.

– నరష్, జమ్్మలోన్ ర్యాసి జిలా్ల  
న్వాసి

వయూవస్యం, దాని 
అనుబంధ రంగాల 

దావారా రై తుల ఆదాయాని్న రండింతలు 
చేసేందుకు స్వాట్ రవల్యూషన్ (తీప 
విపలో వం)ను పోరి త్సహించడం

ఈ రంగంలోని స్మరాథు ్నినా పూరతుగా వినియోగించుకునేందుకు 
2020–23 ఏడాది గాను రూ.500 కోట్లను కేటాయించారు. 

ఆత్మనిర్ర్ భారత్ అభియాన్ క్ంద జూన్ 
2020లో జ్తీయ తేనె టీగల మిషన్ (నేషనల్ 

హనీ-బీ మిషన్)ను జూన్ 2020న ఆవిషకురంచారు. 

దేశంలో తేనెటీగల పంపక ప్రాంత్లను పంచేందుకు వచేచే 
మూడేళ్ల కోసం రూ.500 కోట్లను కేటాయించారు. 
దేశవాయూపతుంగా లక్షల కొదీదే తేనెటీగల పటె్టలు అందుబాటలోక్ 
వచాచేయి. వయూవస్యం, దాని సంబంధిత కారయూకలాపాలో్ల  
భాగమయ్యూ రైతుల ఆదాయానినా ర్ండింతలు పంచాలనే 
లక్షష్ంతో 100క్ పైగా క్స్న్ రైళ్్ల  ప్రారంభమయాయూయి.

వయూవస్య యాంతీరి కరణ

సబ్  మిషన్ ఆన్ అగ్రికలచేర్ 
మెకనైజేషన్(ఎస్ ఎంఏఎస్) దావారా 
వయూవస్య యాంత్రీకరణపై వలస 

కూలీలకు నైపుణాయూలను 
పంపందించేందుకు ప్రతేయూక 

కారయూక్రమం అమలు

వయూవస్య ఎగుమతులు 

40 బిల్యన్  
అమెరకన్ డాలర్ల నుంచి

2022 న్టిక్ 60 బ్లియన్ 
డాలర్లకు చేరుత్యని 

అంచన్ సంకల్ం

స్ధించిన పరి గత్

వయూవస్య రంగానిక్ మౌల్క 
సదుప్యాల అభివృద్ి
పరశ్రమల మాదిర వయూవస్యానినా 
అభివృది్ధ చేసందుకు లక్ష కోట్ల 

రూపాయలతో వయూవస్య మౌలిక సదుపాయాల 
నిధి(అగ్రి ఇన్ ఫ్రా ఫండ్ )ని ఏరా్పట చేసింది. పంట 
నిలవాకు మౌలిక సదుపాయాలు, కమూయూనిటీ ఫార్మంగ్ 
అసట్సి ను ఏరా్పట చేసి, అభివృది్ధ చేసింది. పంట 
పండే ప్రాంత్లకు దగ్గరో్ల నే శీతల గిడడ్ంగుల 
సదుపాయాలు నెలకొలు్పతుంది. ఏ కాలంలోనైన్ 
పనులు కలి్పంచేలా ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ 
యోజన కృషి చేస్తుంది. మూడో దశ ప్రధాన మంత్రి 
గ్రామ్ సడక్ యోజన ప్రారంభమైంది. లక్ష 25 వల 
క్.మీల గ్రామీణ రోడ్లను బాగు చేసందుకు రూ.80 
వల కోట్లకు పైగా కేటాయించారు. 

సంకల్ం

స్ధించిన పరి గత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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క్స్న్ రై లు

వయూవస్యంలో అంకుర సంసథి లు:

దేశవాయూపతుంగా పాలు, పండు్ల , కూరగాయల వంటి పాడయ్యూ 
పదారాథు లను సరయైన సమయానిక్, తవారగా రవాణా చేసందుకు 
అవసరమైన జ్తీయ శీతలీకరణ సరఫరా వయూవసథును(నేషనల్ కోల్డ్ 
సప్లయి చయిన్ ను) బలోప్తం చేయడంలో ఇది కీలక పాత్ర 
పోషించింది. రైతుల ఉత్పతుతులకు సరయైన ధర పందేందుకు ఇది 
స్యం చేసింది.

రైతుల ఆదాయానినా పంచేందుకు, యువతకు ఉపాధి 
అవకాశాలు కలి్పంచే లక్షష్ంతో కేంద్ర ప్రభుతవాం అంకుర 
సంసథులను ప్రోతసిహిసతుంది. వయూవస్యం, దాని అనుబంధ 
రంగంలో 346 అంకుర సంసథులను ప్రోతసిహించడానిక్ 
ప్రయత్నాలు ప్రారంభమయాయూయి.

భూ రకారుడు ల డిజిటై జేషన్

శ్తల గిడడు ంగి వయూవసథి ను బలోపేతం చేయడం దావారా, 
న్తన మత్సయూ సంపద యోజన క్ంద ఇతర 
స్యాని్న అందించడం దావారా రై తులకు పలు 
సౌకరాయూలను అందిస్తి ంది. 

వయూవస్యంలో డిజిటైజేషన్ ప్రాధానయూతను 
గురతుంచిన ప్రభుతవాం, సమాఖయూ రైతుల 
డేటాబేస్ ను సిద్ధం చేసందుకు ప్రయత్నాలు 
ప్రారంభించింది. ఈ డేటాబేస్  దేశవాయూపతుంగా 
ఉననా రైతుల భూ రకారుడ్లతో 
అనుసంధానమవుతుంది. దీని క్ంద రైతులకు 
ఒక ప్రతేయూకమైన ఐడీ కూడా కేటాయిస్తురు. 
ఇప్పటి వరకు 5 కోట్ల మంది రైతుల డేటాబేస్  
వివరాలను సిద్ధం చేశారు. గ్రామాలో్ల  ఇళ్ల 
సథులాలను డిజిటైజేషన్ చేసందుకు ప్రధాన 
మంత్రి స్వామితవా యోజనను ఆవిషకురంచారు.  

పశుపాదాలకు, నోటిలో వచేచే రోగాలు, బ్రూసలో్ల సిస్  
నుంచి పశు గణానినా రక్షించేందుకు 50 కోట్లకు పైగా 

పశువులకు ఉచిత టీకాను అందించేందుకు రూ.13,343 కోట్లను 
జ్తీయ పశు రోగ నియంత్రణ కారయూక్రమానిక్ కేటాయించబడాడ్ యి. 
పశు సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృది్ధక్ రూ.15,000 
కోట్లను అందించారు. పశువుల పాదాలకు, నోట్ల  వచేచే 
రోగాలను(ఎఫ్ ఎండీ) నియంత్రించేందుకు, అరకటే్టందుకు జ్తీయ 
పశు రోగ నియంత్రణ కారయూక్రమానినా(ఎన్ ఏస్డీపీ) తీస్కొచాచేరు. 

తోట పని(గారడు నింగ్)
గత కొనేనాళ్లలో, ఉదాయూనవన రంగంలో 

రూ.10,508 కోట్లను పట్ట బడిగా పటా్ట రు. 
ఉదాయూనవన్నిక్ సంబంధించి 8.83 లక్షల 
మందిక్ పైగా రైతులకు స్ంకేతిక శక్షణ 

ఇచాచేరు. 

స్ంపరి దాయ వయూవస్యం
సింపుల్ అఫరడ్బ్ల్ పార్టసిప్టర్ గాయూర్ంటీ సిస్టమ్(పీజీఎస్) ధృవీకరణ 

పత్రానినా 15 లక్షల మంది సననాకారు రైతులు పందారు. న్ణయూత్ 
ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉత్పతితు జరగినట్ట  నిరా్ధ రస్తు సంద్రీయ 

ఉత్పతుతులను ధృవీకరంచే ప్రక్రియకు దీనినా అందజేస్తురు. ఈ ధృవీకరణ 
పత్రం డాకుయూమెంట్ లోగ్ లేదా ప్రకటన మాదిరగా ఉంటంది. 

రాష్్ట ్రయ గోకుల్ 
మిషన్

20 గ్కుల్ గ్రామాలు 
ఏరా్పటవుతున్నాయి. 41 బ్ల్ 

మదర్ క్షేత్రాలు 
ఆధునీకరంచబడుతున్నాయి. 

ఈ కారయూక్రమం క్ంద, ప్రస్తుతం 6 లక్షల హెకా్ట ర్ల 
విస్తుర్ణంలో సంద్రీయ వయూవస్యం చేస్తున్నారు. 
భవిషయూత్ లో ఈ విస్తురా్ణ నినా అదనంగా 25 లక్షల 
హెకా్ట ర్లకు పంచాలని లక్షష్ంగా పట్ట కున్నారు. 

సేందీరి య వయూవస్యం

ఉదాయూనవనంలో కొతతి  స్ంకత్కతతో ప్టు, స్ంపరి దాయ 
వయూవస్యంపై నా అంత్ దృష్్ట  స్రంచాల్.దీంతో కొతతి  
సౌకరాయూలను ప్రి రంభించవచుచు. 

అధునాతన రవాణా స్ధనాలతో వయూవస్యాని్న 
అనుసంధ్నించడం, ఇతర విభాగాలోలో  మొతతి ం 
వయూవసథి కు సంబంధించిన మారు్లుసంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

స్ధి
ంచి

న ప రి
గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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21వ శ త్బ్దేలో ప్ర పంచానిక్ భార త్ పై అతి పదదే  
ఆశ లున్నాయి. ప్ర పంచానిక్ ప్ర తిభ , టెకానాల జీ 
అందించ గ ల స్మ రథ్ు ం భార త్ కు ఉంది. ఈ బాధయూ త ను 
జ్తీయ విదాయూ విధానం గురతుంచింది. ప్ర పంచం కోసం 
మ నం బాధయూ త స్వాక రంచ వ ల సి ఉంటంది. ఆధునిక 
స్ంకేతిక ప రజ్ఞా న్నిక్ ఒక విశష్ట మైన వైఖ రని 
అందించ డం కోసం కొతతు విదాయూవిధానంలో  కొనినా 
ప రషాకురాలు స్చించ డం జ రగింది.
- న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

భార త దేశానిక్ యువ తే అతి పదదే ఆసితు. దేశ జ న్భాలో 65 శాతం మంది 35 సంవ తసి రాల లోపు వ య స్కులు కాగా 50 శాతం 
మందిక్ పైగా 27 సంవ తసి రాల లోపు వ య స్సి వార్. దేశానినా ప రవ రతు న ప థంలో న డ పాల ననా అతుయూననా త ఆకాంక్ష లు 

యువ త లో ఉన్నాయి. జ్తి గ రావానినా ఇనుమ డింప  చేయ డంలో వారక్ స హ కారం అందించ డం ల క్షష్ంగా కేంద్ర ప్ర భుతవాం  
యువ తను కేంద్రీక రంచుకునే త న విధాన్ల నినాంటినీ రూపందించింది. 34 సంవ తసి రాల త రావాత విదాయూరుథుల  క ల ల కు ర్కకు లు 

క లి్పంచ డం ధ్యూయంగా కొతతు జ్తీయ విదాయూ విధాన్నినా ప్ర భుతవాం ఆవిషకు రంచింది.

నెై పుణాయూభివృద్ి దావారా యువ త లో 
నెై పుణాయూల మరుగుద ల 

నైపుణాయూల క ల్ప న , నైపుణాయూల కు తిరగి మెరుగులు దిదదేడం, 
కొతతు నైపుణాయూలు అల వ ర చ డం న వ భార త యువ తకు కొతతు 

మంత్రం. సికుల్ ఇండియా కారయూ క్ర మంలో ప్ర ధాన విభాగం అయిన కౌశ ల్ 
భార త్ క్ంద ఇప్ప టివ ర కు 5 కోట్ల మందిక్ పైగా యువ త కు శక్ష ణ ఇచాచేరు. 
720 ప్ర ధాన మంత్రి కౌశ ల్ కేంద్రాలు, 33 జ్తీయ నైపుణయూ త్ శక్ష ణ సంసథు ల తో 
పాట 5 వల కు పైగా కొతతు ఐటిఐల ఏరా్పట అయాయూయి.  

యువ త ఆకాంక్ ల కు ఇంధ నం

సంకల్ం సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

స్ధించిన పరి గత్

ఉన్న త   విదాయూ రంగంలో 1 ల క్ 
కోటలో  రూప్యల పటు్ట బ డి

మేనేజ్ మంట్ , లా, ఇంజ నీరంగ్ 
విభాగాలోలో  ఇన్ సి్ట ట్యూట్్స ఆఫ్ 
ఎక్స లన్్స లోలో  స్టలో  పంపున కు 
ప లు చ రయూ లు

దేశంలో విదయూ న్ణయూ త పంచ డానినా 
ప్రోతసి హించ డం కోసం 2019 ఫిబ్ర వ రలో 

ఆప ర్ష న్ డిజిట ల్ బోరుడ్  ప థ కం ప్ర వశ పటా్ట రు. ఈ 
కారయూ క్ర మం తొలి ద శలో మూడు సంవ తసి రాల కాలంలో 
ప్ర భుతవా పాఠ శాల లు, ప్ర భుతవా ఎయిడెడ్ పాఠ శాల లో్ల  
9వ త ర గ తి నుంచి క ళ్శాల స్థు యి వ ర కు అనినా 
త ర గ తుల ను డిజిట ల్ త ర గ తులుగా మారచే డం 
ప్రారంభ మ యింది. ప్రాజెకు్ట  వయూ యాలో్ల  60 శాతం కేంద్ర 
ప్ర భుతవాం భ రస్తుంది. మొతతుం 5 ల క్ష ల త ర గ తుల ను 
డిజిట ల్ గా మార్చే కారయూ క్ర మం ప్రారంభ మ యింది.

దేశంలో విదాయూరంగంలో ప రశోధ న , 
ఇనోనావష న్ ను ప్రోతసి హించ డం కేంద్ర  

ప్ర భుతవా ప్ర ధాన ల క్షష్ం. ఈ అంశానినా దృషి్టలో 
ఉంచుకుని జ్ఞా న్ , సవా యం, స మ్రాట్ ఇండియా 
హాయూక థాన్ వంటి కొతతు వదిక లు ప్రారంభించారు. 
దేశంలోని అనినా ప్రీమియర్ విదాయూ సంసథు లో్ల న్ 
స్ధార ణ , ప రశోధ న మౌలిక వ స తులు ప టిష్ఠం 
చేయాల ననా ల క్షష్ంతో 2022 సంవ తసి రం న్టిక్ 
ప్ర భుతవాం రూ.1 ల క్ష కోట్ల కు పైగా ఖ రుచే చేసతుంది.

అతుయూతతు మ వృతితు నిపుణుల ను త యారు 
చేయ డం ల క్షష్ంగా దేశంలో 7 కొతతు 

ఐఐటిలు, 16 కొతతు ఐఐఐటిలు, 7 కొతతు ఐఐఎంలు 
ప్రారంభించ డం జ రగింది.

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

ఆప రేష న్ డిజిట ల్ బోర్డు  
ప థ కం క్ంద కు అని్న 
ప్ఠ శ్ల లు తెచేచుందుకు 
పరి  య త్నం
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‘‘మ నం వంతెన లు, రోడు్ల  నిర్మంచేటప్పుడు, ప ట్ట ణాలు, 
గ్రామాల ను మాత్రమే అనుసంధానించడం లేదు. 
విజ యాల ను ఆకాంక్ష ల తో, ఆశ ను అవ కాశంతో, కోరక ల ను 
ఆనందాల తో అనుసంధానం చేస్తున్నాం’’  ప్ర ధాన  మంత్రి 
న ర్ంద్ర మోదీ ప లిక్న ఈ మాట లే న వ భార తంలో మౌలిక 
వ స తుల అభివృది్ధ ప్రాధానయూ తను చాటి చబ్తున్నాయి. కొతతు 
వంతెన లు, రోడ్ల నిరా్మణం కావ చుచే;  జ ల మారా్గ లు, రైలేవాల 
అభివృది్ధ కావ చుచే; స రహ దుదే  ప్రాంత్లో్ల  మౌలిక వ స తుల 
అభివృది్ధ కావ చుచే ప్రాజెకు్టల నినాంటినీ నిర్దేశత స మ యం 
క న్నా పూరతు చేయ డం దావారా ప్ర భుతవాం అనినాంటిలోన్ కొతతు 
ప్ర మాణాలు నెల కొలు్పతోంది. జీవ న స ర ళ త ను 
మెరుగుప రచేందుకు ప్ర భుతవాం విప్ల వాత్మ క అడుగులు 
వసతుంది.

అభివృద్ిలో కొతతి  అధ్యూయం ప్రి రంభం
భ విషయూ త్ దృకోకాణంలో కొతతి  విదాయూ విధ్నం 
ఆవిషాకారం

కొతతు విదాయూవిధానం ఆవిషాకురానిక్ భార త్ 34 
సంవ తసి రాల స్దీర్ఘ కాలం వచి చూడాలిసి 

వ చిచేంది. 2020 సంవ తసి రంలో కేంద్ర మంత్రిమండ లి కొతతు 
విదాయూ విధాన్నిక్ ఆమోదం తెలిపంది. విదాయూరుథులో్ల  అభాయూస 
నైపుణాయూలు పంచ డం కోసం విదాయూవయూ వ సథు ను ప్ర క్షళ నం చేస 
ప్ర య త్నాలు జ రుగుతున్నాయి. ఇనోనావష న్ , ప రశోధ న ను 
పంచ డం కోసం జ్తీయ ర్సర్చే ఫండేష న్ ఏరా్పట 
ప్ర య తనాం జ రుగుతోంది. అనినా భాష ల కు స మ ప్రాధానయూం 
ఇవవా డంపై దృషి్ట స్రస్తున్నారు. మాన వ వ న రుల మంత్రితవా 
శాఖ ప్రును విదాయూ మంత్రితవా శాఖ గా మారాచేరు.

2,30,01,080 
ప్ర ధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజ న క్ంద 
ఇప్ప టి వ ర కు నిర్మంచిన ఇళ్్ల

2021 మారచే 31 న్టిక్ గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల  1.92 కోట్ల ఇళ్ల 
నిరా్మణానిక్ అనుమ తులు మంజూరు చేయ గా 1.36 కోట్ల ఇళ్ల 
నిరా్మణం ఇప్ప టివ ర కు పూరతు యింది.

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

పరి  తీ బాలో క్ లోన్ క నీసం ఒక అట ల్ 
టింక రంగ్ లాయూబ్ ఏరా్టు

పరి  తీ ఒకకా కుటుంబానిక్ ప కాకా ఇలులో

యువ త లో ఇనో్నవష న్ కు కొతతి  
వదిక క ల్్ంచ డం దావారా సవా యం 
ఉప్ధిక్ చొర వ 

యువ మ న స్లో్ల  కొతతు అంశాలు ప రశోధించాల ననా 
ఆలోచ న ఏర్ప డిన సంద రా్లు ఎనోనా ఉన్నాయి. 

అట ల్ టింక రంగ్ లాయూబ్ లు టెకానాల జీ, ఇనోనావష న్ ప్ర వశ పట్ట డం 
దావారా యువ త ఆశ ల కు ర్కకు లు తొడుగుతున్నాయి. ఒకోకు 
పాఠ శాల లో రూ. 20 ల క్ష ల వయూ యంతో అట ల్ టింక రంగ్ లాయూబ్ 
లు ఏరా్పట చేస్తున్నారు.  94 శాతం జిలా్ల లో్ల  10 వల అట ల్ 
టింక రంగ్ లాయూబ్ లు ఏరా్పట చేయ డం ఈ స్కుమ్ ల క్షష్ం. 
ఇప్ప టివ ర కు 7246 లాయూబ్ ల ఏరా్పట జ రగింది. కాని క రోన్ 
మ హ మా్మర కార ణంగా ఆ వగానిక్ అడుడ్  ప డింది. తవా ర లోనే 
మిగ త్ లాయూబ్ ల ఏరా్పట కూడా పూరతు వుతుంది.

ప్ర తీ కుటంబానికీ ప కాకు ఇలు్ల ’’ 
నిర్మంచాల ననాప్ర ధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ  
సంక ల్పం ఆరు సంవ తసి రాల క్రితం కారయూ రూపం 

దాలిచేన న్టి నుంచి ఆశంచిన దాని క న్నా మెరుగైన ఫ లిత్లు 
అందిసతుంది. ప్ర ధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజ న (అర్బ న్ ) కారయూ క్ర మం 
క్ంద 2021 జూన్ న్టిక్ 112.4 ల క్ష ల ఇళ్్ల  మంజూరు కాగా 82.5 
ల క్ష ల ఇళ్ల నిరా్మణం వివిధ ద శ లో్ల  ఉంది. 48.31 ల క్ష ల ఇళ్ల నిరా్మణం 
పూరతు యి ల బ్్ధదారుల కు అందించ డం కూడా జ రగింది. 
ల బ్్ధదారులంద రకీ గౌర వ నీయ మైన జీవితం గ డిప్ అవ కాశం 
ఇవావాల ననా ల క్షష్ంతో గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల  2022 న్టిక్ 2.95 కోట్ల 
ప కాకు ఇళ్్ల  నిర్మంచాల ననా ల క్షష్ం నిర్దేశంచ డం జ రగింది.

న్న్ కార్్పర్ట్ , వయూ వ స్య్త ర చిననా /  స్క్షష్మ 
పరశ్రమలకు రూ.10 ల క్ష ల వ ర కు రుణాలు 

అందించ డం కోసం ప్ర ధాన మంత్రి ముద్రా యోజ న ప్రారంభించారు. 
ఈ ప థ కం క్ంద రూ.31 కోట్ల కు పైగా రుణాలు అందించ డం 
జ రగింది. యువ త లో ఇనోనావష న్ కు కొతతు వదిక అందించ డం కోసం 
స్్ట ర్్ట-అప్ ఇండియా కారయూ క్ర మం క్ంద ఇంత వ ర కు 52 వల 
స్్ట ర్్ట-అప్ ల ను గురతుంచారు. ఇప్పుడు అక్రెడిటెడ్ స్్ట ర్ట ప్ ల ను 623 
జిలా్ల ల కు విసతు రంచారు.

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

20

21

22

23
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పరి  తీ ఒకకా ఇంటికీ మ రుగుదొడిడు  సౌక రయూం

దేశంలోని ప లు గ్రామాలు బ హిరంగ మ ల విస ర్జ న ర హిత మైన విగా 
ప్ర క టించారు. 2021 ఏప్రిల్ న్టిక్ దేశ వాయూపతుంగా 11 కోట్ల ఇళ్ల కు 
మ రుగుదొడ్ల నిరా్మణం పూరతు యింది.

సవా చ్ఛ భార త్ గ్రామీణ్ కారయూ క్ర మం విజ యంతంగా 
పురోగ మిసతుంది. ఇప్పుడు ప్ర తీ ఒకకు గ్రామంలోన్ ఘ న , ద్ర వయూ 
వయూ రా్ధ ల నిరవా హ ణ స రైన విధానంలో చేప టా్ట ల ని సంక లి్పంచారు. 
ఇందుకోసం ఐదు సంవ తసి రాల కాలంలో ప్ర భుతవాం 
రూ.1,40,881 కోట్ల  కేటాయించింది. 

55 
ఇప్పుడు ప్ర జ లు బ హిరంగంగా మ ల విస ర్జ న చేసే 
అల వాట్ మానుకనా్నరు. ఆర కంగా న్రదిశ్త 
గ డువు క నా్న 11 సంవ త్స రాలు ముందే భార త్ ఆ 
ల క్షం పూర్తి చేసిన ట్టు  ఐక్య రాజ్య స మితి 
ప్ర క టించింది.

గ త 5 
సంవ త్స రాలుగా 

కోట్ల  క పైగా

భార త్ మాలా ప రయోజ న తొల్ 
ద శ వగంగా పూరతి  చేయ డం

ఈ ప థ కం దేశంలోని ప్ర ధాన ఆరథుక 
కేంద్రాల నినాంటినీ అనుసంధానం చేస్తుంది. 

స రహ దుదే లు, అంత రా్జ తీయ క నెక్్టవిటీ;  కోస్తు ప్రాంత్లు, పోరు్టల 
క నెక్్టవిటీ క లి్పస్తుంది. ఈ ప్రాజెకు్ట  క్ంద 65,000 క్లోమీట ర్ల 
నిడివి గ ల రోడు్ల  నిర్మంచాల ని గురతుంచ డం జ రగింది. 

భార త్ మాలా ప రయోజ న మొద టి ద శ క్ంద 2017-2022 మ ధయూ లో 
34,800 క్లో మీట ర్ల రోడు్ల  నిర్మంచాల ని ల క్షష్ంగా నిర్దేశంచారు. 
2021 ఫిబ్ర వ ర న్టిక్ 3,800 క్లోమీట ర్ల రోడ్ల నిరా్మణం పూరతు యింది. 
2022 మారచే న్టిక్ 8,500 క్లో మీట ర్ల రోడ్ల నిరా్మణం పూరతు 
కానుంది.

2025 సంవ త్స రం నాటిక్ రూ. 3.10 ల క్ ల 
వయూ యంతో 22 గ్రి న్ ఫీల్డు  కారడారులో  నిర్మంచ నునా్నరు.

న్ గ్రామం స రహ దుదే కు చివ రలో ఉననా జ న్వాస 
ప్రాంతం. మేం ద శాబాదే లుగా ఎప్పుడు స రహ దుదే ల 
వెంబ డి కాలు్పలు జ రుగుత్యో అననా భ యంలోనే 
నివ శస్తున్నాం. న్ ఆరథుక సిథుతి కార ణంగా నేను 
ఇప్ప టివ ర కు ప కాకు ఇలు్ల  నిర్మంచుకోలేక పోయాను. 
వ రాషి కాలంలో మేం నివ శస్తుననా క చాచే ఇంటిలోక్ 
నీరు రావ డం ప రపాటి అయింది. కాని 
ప్ర ధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజ న క్ంద ప కాకు ఇలు్ల  
పందిన త రావాత ఇప్పుడా స మ సయూ లేదు. ప్ద లు 
త మ కాళ్ల పై త్ము నిల బ డేందుకు మ దదే తు 
ల భించ డం మాకు ఆనందంగా ఉంది. ప కాకు 
ఇంటితో మేం ఇప్పుడు ఇలాంటి స మ సయూ నుంచి 
బ య ట ప డాడ్ ం.
-  ఆషిక్ హుసే్సన్ , పూంఛ్ , జ ము్మ-క శ్్మర్ 

సంకల్ం

స్ధించిన పరి గత్

మ రని్న గారి మీణ గృహాల కు ఎల్.ప.
జి గాయూస్ క నెక్ నులో  అందించ డం

అని్న గారి మాల విదుయూదీక ర ణ 

పరి  తీ ఒకకా పౌరునిక్ బాయూంక్ంగ్ 
స దుప్యం క ల్ న 

దేశానిక్ స్వాతంతయూరాం సిదిదేంచిన ఆరు ద శాబాదే ల త రావాత 
కూడా దేశంలో 55 శాతం కుటంబాల కు మాత్ర మే ఎల్.

ప.జి సౌక రయూం ఉంది. ప్ర ధాన మంత్రి ఉజవా ల యోజ న క్ంద ల బ్్ధదారుల కు 8 
కోట్ల కు పైగా ఎల్.ప.జి క నెక్ష ను్ల  అందించ డం పూరతు యింది. ఇప్పుడు జ న్భాలో 
99.6 శాతం కుటంబాల కు ఎల్.ప.జి క నెక్ష ను్ల న్నాయి. గ త ఆరు సంవ తసి రాల 
కాలంలోనే ఎల్.ప.జి గాయూస్ క నెక్ష న్ల లో 99.6 శాతం వృది్ధ న మోద యింది.

వెయియూ రోజుల వయూ వ ధిలో చీక ట్ల లో మ గు్గ తుననా 18,500 
గ్రామాల ను విదుయూదీక రంచాల ననా ల క్షయూనినా 2015 ఆగ స్్ట  
15వ తేదీన ఎర్ర కోట బ్రుజుల నుంచి ప్ర సంగిస్తు 

ప్ర ధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ నిర్దేశంచారు. ప్ర భుతవాం అవిశ్రాంతంగా 
చేసిన కృషి ఫలితంగా ల క్షష్ం క న్నా 13 రోజులు ముందుగానే అంటే 987 
రోజులో్ల నే అది పూరతు యింది. ఆ త రావాత ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల   ప్ర తీ 
ఒకకు కుటంబానిక్ విదుయూత్ అందించాల ని నిర్ణ యించారు. ఈ కారయూ క్ర మం 
క్ంద 99.93 శాతం ల క్షష్ స్ధ న ఇప్ప టికే పూరతు యింది. ఇప్ప టివ ర కు 2 
కోట్ల 63 ల క్ష ల ఇళ్ల కు విదుయూత్ క నెక్ష ను్ల  ఇచాచేరు. 

ప్ర ధాన మంత్రి జ న్ -ధ న్ యోజ న క్ంద ప్ర తీ ఒకకు 
కుటంబానిక్ క నీసం ఒక బాయూంకు ఖాత్ 
అందించాల ననా ల క్షష్ం నిర్దేశంచారు.  ఇప్పుడు త్జ్గా 

ప్ర తీ ఒకకు వ యోజ నునిక్ ఒక బాయూంకు ఖాత్ ప్రారంభించాల ననా కొతతు 
ల క్షష్ం నిర్దేశంచారు. 2021 జూన్ న్టిక్ 42 కోట్ల 55 ల క్ష ల కు పైగా 
బాయూంకు ఖాత్లు ప్రారంభించ డం పూరతు యింది. 
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175 గిగావాటలో  పున రుతా్ద క 
ఇంధ న ల క్యూం

ఇంధ న భ ద్ర త , ఇంధ న అందుబాట్, క ర్బ న వ్య ర్ాల 
త గగి ంపు ల క్షంగా భార త ప్ర భుతవాం ఒక 

శ కితివంత మైన పున రుత్్పద క ఇంధ న కార్య క్ర మం న్రవా హిసతి ంది. 
భ విష్య త్ ఇంధ న అవ స రాలు దృషిటు లో ఉంచుకన్ 2022 నాటికి 
175 గగావాట్ల పున రుత్్పద క ఇంధ నం అందుబాట్లోకి 
త్వాల న్న ఆశావ హ మైన ల క్షం న్రదిశ్ంచారు. ఇందులో 100 
గగావాట్్ల  సౌర విదు్యతుతి , 60 గగావాట్ల ప వ న విదు్యత్ , 10 
గగావాట్్ల  బ యోమాస్ విదు్యతుతి , 5 గగావాట్్ల  చిన్న జ ల విదు్యత్  
కేంద్రాల ద్వారా విదు్యత్ ఉత్ప తితి స్ధంచాల న్ న్ర్ణ యించారు. 
2020 అకోటు బ ర్ 31 నాటికి భార త్ పున రుత్్పద క ఇంధ న స్్పిత 
స్మ ర్్ం (25 మెగావాట్ల జ ల విదు్యత్ మిన హా) 89.63 
గగావాట్ల క చేర్ంది.

అంత రగా  త జ ల మారాగా ల 
సంఖయూ పంపు

దేశంలో ఇత ర ర వాణా స్ధ న్ల కు తోడుగా త కుకువ ధ ర లో్ల  
ప రాయూవ ర ణ మిత్ర మైన ర వాణా వ స తిని అందుబాటలోక్ 

తేవ డం కోసం అంత ర్గ త జ ల మారా్గ ల ను ప్రోతసి హించాల ని నిర్ణ యించారు. 
ఇందుకోసం తొలి మూడు సంవ తసి రాల కాలంలో  జ ల మారా్గ ల వినియోగ 
చార్్జల ను మాఫీ చేశారు.

జాతీయ జ ల మారాగా లు

24 రాషా్రా లో్ల  మొతతుం 20,275 క్లో 
మీట ర్ల నిడివి గ ల జ ల మారా్గ లను 
అనుసంధానం చేయ డం జ రగింది.

n మోదీ ప్ర భుతవాం స్గ ర్ మాల ప్రాజెకు్ట  దావారా 7500 క్లో మీట ర్ల 
నిడివి గ ల కోస్తును పూరతు స్థు యిలో ఉప యోగించుకుని వాటి ఆరథుక 
స్మ రథ్ు ం పూరతుగా వినియోగంలోక్ తేవ డం కోసం పోరు్ట  
అనుసంధానిత అభివృది్ధని చేప టి్టంది.

n పోరు్టల ఆధునీక ర ణ , కొతతు పోరు్టల అభివృది్ధ, పోరు్ట  క నెక్్టవిటీ 
పంపు, పోరు్టల పారశ్రామికీక ర ణ, కోస్తు క మూయూనిటీ అభివృది్ధక్ ఈ 
కారయూ క్ర మం ద్హ ద ప డుతుంది.

n రూ.30,000 కోట్ల వయూ యంతో 121 పోరు్ట  ప్రాజెకు్టలు ఇప్ప టిక్ 
పూరతు కాగా రూ.3,00,000 కోట్ల వయూ యంతో 201 ప్రాజెకు్టలు 
అమ లులో ఉన్నాయి.

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

అని్న ఇళలో  కు సవా చ్ఛమై న మంచినీరు 
అందించడం

పట్రి ల్ లో 10 శ్తం ఇథ నాల్ 
మిశరి  మ ల క్యూం

పరి  తీ ఒకకా గారి మ పంచాయ తీక్ 
హెై స్్డ్ ఆప్ట క ల్ ఫై బ ర్ నెట్ వ ర్కా

దేశానిక్ స్వాతంతయూరాం సిది్ధంచిన న్టి నుంచి 3.23 
కోట్ల కుటంబాల కు మాత్ర మే నలా్ల ల దావారా నీటి 

క నెక్ష ను్ల  అందుబాటలోక్ వ చాచేయి. అందుకే ప్ర తీ ఒకకు  
కుటంబానిక్ సవా చ్ఛ మైన మంచినీరు నలా్ల ల దావారా అందిస్తుమ ననా 
సంక ల్పం 2019 ఆగ స్్ట  15 న ఎర్ర కోట నుంచి  ప్ర క టించారు. 
2021 జూన్ న్టిక్ 4 కోట్ల 43 ల క్ష ల కు పైగా కుటంబాల కు నలా్ల  
క నెక్ష ను్ల  ఇచాచేరు. 2024 న్టిక్ 19 కోట్ల 20 ల క్ష ల ఇళ్ల కు నలా్ల  
క నెక్ష ను్ల  ఇవావాల ని ల క్షష్ంగా నిర్దేశంచారు. గ్వా, తెలంగాణ 
రాషా్రా లు ప్ర తీ ఒకకు ఇంటికీ  నలా్ల  క నెక్ష న్ ల క్షష్ం స్ధించాయి.

ప రాయూవ ర ణ ప రర క్ష ణ ఇప్పుడు ప్రాధానయూ త్ంశం. 
2014లో స గ టన భార త దేశంలో పట్రోల్ లో 1.5 

ప్ర జ ల జీవిత్లు స ర ళం చేయ డం ఒకకు టే  కాదు, 
ఉపాధిక ల్ప న కు, ఆదాయ వృది్ధక్ కీల క మైన 

ప రక రంగా మారచే డం కూడా డిజిట ల్ ఇండియా ల క్షష్ం. 
గ్రామాల నినాంటికీ బ్రాడ్ బాయూండ్ అందుబాటలోక్ తేవాలిసిన 
ప్రాధానయూ త ను గురతుంచి 1.60 ల క్ష ల గ్రామ పంచాయ తీల ను భార త్ 
నెట్ దావారా ఆప్టక ల్ ఫైబ ర్ నెట్ వ ర్కు తో అనుసంధానం చేశారు. 
పపప విధానంలో 16 రాషా్రా లో్ల  భార త్ నెట్ ప్రాజెకు్ట  దావారా 3.60 
ల క్ష ల కు పైగా గ్రామాల కు బ్రాడ్ బాయూండ్ క నెక్్టవిటీక్ జూన్ 30న 
ఆమోదం ఇచాచేరు.  

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

శాతం ఇథ న్ల్  క లిప్ వారు. ఇప్పుడు ఇథ న్ల్ మిశ్ర మం 8.5 
శాత్నిక్ చేరంది. 2013-14లో దేశంలో 38 కోట్ల లీట ర్ల ఇథ న్ల్ 
కొనుగ్లు చేయ గా ఇప్పుడ ది 320 కోట్ల లీట రు్ల  దాటింది. 2025-
2030 మ ధయూ కాలంలో 20 శాతం ఇథ న్ల్ మిశ్ర మ ల క్షష్ం భార త్ 
ప్ర క టించింది.

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం
సంకల్ం 29
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జ ల నిరవా హ ణ కు సంబంధించిన 
కారయూ క లాప్ల ని్నంటినీ ఒకకా టి చేస్తి  కొతతి  గా 
నీటి మంత్రి తవా శ్ఖ ఏరా్టు

భార త్ వంటి స్విశాల దేశంలో భ విషయూ త్ 
అవ స రాల కు నీటిని ఆదా చేయాలిసిన 
అవ స రం ఉంది. అలాగే ప్ర తీ ఒకకు పౌరునిక్ 

అవ స రానిక్ కావ ల సినంత సవా చ్ఛ మైన నీరు అందించ డం 
ఒక పదదే  స వాలు. ఇందుకు ఒక రోడ్ మాయూప్ 
రూపందించ డంలో భాగంగా ప్ర ధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ 
సంపూర్ణ ప్ర ణాళిక , విధాన రూప క ల్ప న , స మ నవా యం, 
మార్గ ద ర్శ కం, నీటిపారుద ల , వ ర ద ల నివార ణ , మంచినీటి 
వ న రుల క ల్ప న , జ ల వ న రుల రంగానిక్ బ హుముఖీన 
ప్రాజెకు్టల రూప క ల్ప న వంటి విధుల నినాంటినీ ఏకీకృతం 
చేస్తు జ ల శ క్తు మంత్రితవా శాఖ ఏరా్పట చేశారు.

జాత్ జీవ న  రేఖగా రై ల్వాలు
క చిచేత మైన ప్ర యాణ కాలంతో స్ర క్షిత మైన ప్ర యాణ 
సౌక రయూం క లి్పంచ డం ల క్షష్ంగా నేష న ల్ రైల్ ప్రాజెకు్ట-2030 
ని చేప టా్ట రు. 2021-22 సంవ తసి ర పు బ డె్జట్ లో కేవ లం కొతతు 
ప్రాజెకు్టల కోస మే రైలేవా శాఖ కు రూ.1.07 ల క్ష ల కోట్ల  
కేటాయించారు.

2050 న్టి భ విషయూ త్  ట్రాఫిక్ అవ స రాలు తీరచే డం 
కోసం ప్ర భుతవాం నేష న ల్ రైల్ పా్ల న్ (ఎన్.ఆర్.ప) 

2030ని రూపందించింది. ఇందుకోసం 2030 న్టిక్ అవ స ర మైన 
మౌలిక వ స తుల నీనా అభివృది్ధ చేయాలిసి ఉంది. దేశంలోని మొతతుం 
67,956 క్లోమీట ర్ల ట్రాక్ రూట్ లో 63 వల కు పైగా రూట్ బ్రాడ్ 
గేజిగా ఉంది. అంటే మొతతుం ట్రాక్ లోబ్రాడ్ గేజ్ 94 శాతం అననా 
మాట . 2019 న్టిక్ బ్రాడ్ గేజి రూట్ లో అనినా కాప లార హిత 
లెవెల్ క్రాసింగ్ ల ను తొల గించారు. కాప లా ఉండే రైలేవా క్రాసింగ్ ల 
తొల గింపు 2018-19లోని 631తో పోలిచేతే 2019-20 
సంవ తసి రంలో  1274క్ పరగింది. 2019 ఏప్రిల్ నుంచి 
ఇప్ప టివ ర కు రైలు ప్ర మాదాలో్ల  ఒకకు మ ర ణం కూడా న మోదు 
కాలేదు.

2022 నాటిక్ లాభ దాయ క మై న అని్న రై లు మారాగా లు 
బారి డ్ గేజిగా మారు్

స్ధించిన పరి గత్

జాతీయ ర హ దారుల నిడివి రటి్ట ంపు

పై ప్ ల దావారా న గ రాలు, చిన్న 
ప ట్ట  ణాలోలో  ఎల్.ప.జి స ర ఫ రా

మరుగై న క నెక్్ట విటీ కోసం 
విమానాశరి  యాల సంఖయూ 150క్ 
పంపు

గ త 7 సంవ తసి రాల కాలంలో 1,37,625 క్లో మీట ర్ల 
నిడివి గ ల జ్తీయ ర హ దారుల నిరా్మణం జ రగింది. 

అంత కు ముందు కేవ లం 91,287 క్లో మీట ర్ల జ్తీయ ర హ దారులు 
మాత్ర మే అందుబాటలో ఉండేవి. ఇప్పుడు రోజుక్ 37 క్లో మీట ర్ల 
జ్తీయ ర హ దారుల నిరా్మణం జ రుగుతోంది. 2014 వ ర కు రోజుక్ 12 
క్లో మీట ర్ల జ్తీయ ర హ దారుల నిరా్మణం మాత్ర మే జ రగేది.

పైప్ ల దావారా ఎల్.ప.జి స ర ఫ రాను ప్రోతసి హించ డంలో 
భాగంగా ఇప్ప టికీ 16,800 క్లో మీట ర్ల నిడివి గ ల 
పైప్ లన్ల నిరా్మణంతో ఒక విశష్ట మైన అడుగు ప డింది. 

2019-20లో 14,200 క్లోమీట ర్ల నిడివి గ ల పైప్ లన్ల నిరా్మణానిక్ 
అనుమ తి మంజూరైంది.

ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ న్గ రక్ (ఉడాన్ ) వంటి ప థ కాల 
దావారా స్మానయూ మాన వుల కు అందుబాట ధ ర లో్ల  

విమాన యాన సౌక రయూం క లి్పంచారు. ఇందులో భాగంగా 500 
క్లోమీట ర్ల దూరం వ ర కు రూ.2500కే విమాన యాన చార్్జ 
నిర్ణ యించ డంతో పాట ఎనోనా కీల క చ రయూ లు తీస్కున్నారు. ఉడాన్ 
ప థ కం క్ంద ప్ర స్తుతం అందుబాటలో ఉననా 59 విమాన్శ్ర యాలు 
2024 న్టిక్ 100క్ చేరుకోబోతున్నాయి. ఇందులో 5 హెలీపాడు్ల , 
2 వాట ర్ ఏరోడ్రోమ్ లు కూడా ఉన్నాయి. దీనిక్ తోడు 
విమాన్శ్ర యాల సంఖయూ 125క్ పరగింది.

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

34
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సౌక రయూ వంతమై న పరి  యాణం, హెై స్్డ్ కు భ రోస్

637 సిసిటివి 
కెమరాల 
ఏరా్టు

రైలేవాలు విసతు రంచాలి, రైలేవాలు అభివృది్ధ 
చందాలి, రైలేవాలు ఆధునికం కావాలి, స గ ట 
మాన వుని జీవితంలో న్ణయూ మైన ప రవ రతు న 
తీస్కురావ డానిక్ రైలేవాలు స హాయ ప డాలి. 
ప్ద లో్ల  నిరుప్ద లే రైలేవాను ఉప యోగిస్తురు 
గ నుక రైలేవా బ డె్జట్ ను విశేషంగా పంచ డానిక్ 
నిర్ణ యించాం. గ తంలో ఏడాదిలో రైలేవా ట్రాక్ 
డ బ్్లంగ్ ప నులు కొదిదే క్లోమీట ర్ల కే ప రమితం 
అయ్యూవి, ఇప్పుడు అంత క న్నా ర్ండు-
మూడు ర్ట్ల  వగంగా ప నుల జోరు పరగింది.
- న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన  మంత్రి

స్ధి
ంచి

న ప రి
గత్

2006 నుంచి 2014 మ ధయూ కాలంలో ఒకకు కొతతు రైలేవా లను 
నిరా్మణం కూడా జ ర గ లేదు. ఇందుకు భిననాంగా 2014-20 మ ధయూ 
కాలంలో 1353 క్లోమీట ర్ల నిడివి గ ల మొతతుం 32 ప్రాజెకు్టలు 
పూరతు యాయూయి. 2014-20 మ ధయూ కాలంలో 1458 క్లోమీట ర్ల 
రైలేవాలన్ డ బ్్లంగ్ ప నులు చేప టా్ట రు. ఇప్పుడు 100% రైలేవా కోచ్ లు 
బ యో టాయ్ లెట్ల  క లిగి ఉన్నాయి. చ రత్ర లోనే తొలిస్రగా 
కూర గాయ లు, ప ళ్ల ర వాణాకు క్స్న్ రైలును కూడా 
ప్రారంభించారు.

సే్ట ష నలో  లో 

పూరతి  స్థి యిలో అని్న రై ల్వా లై నలో  
విదుయూదీక ర ణ ప నులు

అని్న పరి  ధ్న సే్ట ష నలో  లోన్ వెై -ఫై  
స దుప్యం

డెడికటడ్ ఫై ్రట్ కారడార్ పూరతి

2023 న్టిక్ 100% రైలేవాలన్ల విదుయూదీక ర ణ 
పూరతు కానుంది. 2020 న్టిక్ 18,000 

క్లోమీట ర్ల కు పైగా రైలేవా లన్ల విదుయూదీక ర ణ జ రగింది. హ రత 
రైలేవాను ప్రోతసి హించ డంలో భాగంగా 505 రైళ్్ల  ఇప్పుడు హెడ్-
ఆన్-జ న ర్ష న్ టెకానాల జీ క లిగి ఉన్నాయి. ఫ లితంగా 2030 
న్టిక్ 7 కోట్ల లీట ర్ల డీజిల్ ఆదా కానుంది. 2030 న్టిక్ జీరో 
క ర్బ న వయూ రాథు ల ర వాణా స్ధ నంగా మారాల ననా ది రైలేవాల ల క్షష్ం.

దేశంలో మొతతుం 8338 రైలేవా స్టష ను్ల న్నాయి. 
వీటిలో ప్ర స్తుతం 6000 స్టష న్ల లో ఉచిత వైఫై 

స దుపాయం అందుబాటలో ఉంది. ఒకకు  2019-20 
సంవ తసి రంలోనే 4411 స్టష న్ల లో వైఫై స దుపాయం 
అందుబాటలోక్ వ చిచేంది.

ర్ండు ప్ర తేయూక స ర కు ర వాణా కారడార్ల లో 
(డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారడార్)  ర్వార-మదార్ 
సక్ష న్, ఖురా్జ -భ ద న్ సక్ష న్ల లో కారడార్ల నిరా్మణం 

పూరతు యింది. ప్ర తేయూక ప శచేమ స ర కు ర వాణా కారడార్ (డిఎఫ్ సి), 
ప్ర తేయూక తూరు్ప స ర కు ర వాణా కారడార్ లు ర్ండూ 2022 జూన్ 
న్టిక్ పూరతు స్థు యిలో అందుబాటలోక్ వ స్తుయి.

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

గంట కు 130 క్లో మీట ర్ల వగంతో ప్ర యాణించే వందే 
భార త్ రైలు ప్రారంభించారు. సమీ హై స్్పడ్ తో బ్లె్లట్ 
ట్రైన్ ప్రాజెకు్ట  ప నులు పూరతు వగంతో స్గుతున్నాయి.

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

39

40
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మరుగై న జీవ నానిక్ భ రోస్గా ఆరోగయూ 
రంగంలో పటు్ట బ డ్ల పున రుద్ ర ణ 

విజ యం, స్సంప న్న త క పునాది ఆరోగ్యం. 
ఒక వ్య కితి, కట్ంబం, స మాజం లేద్ 
యావ త్ జ్తి సంక్షేమాన్కి గీట్రాయి 
ఆరోగ్య మే. ఈ ఆలోచ న తనే దేశంలో 
ఆరోగ్య రంగాన్్న స మ్లంగా ప్ర క్షాళ న 
చేస్తి నా్నరు. కొతతి  ఆస్ప త్రులు, మెడిక ల్ 
క ళ్శాల లు, 50 కోట్ల  మంది పైగా ప్ర జ ల క 
ఉచిత వైద్యం అన్్న ఇదే ల క్షంత 
స్గుతునా్నయి.

కొతతి  గా 75 అండ ర్ గారి డ్యూయేట్ -పోస్్ట  
గారి డ్యూయేట్ వెై దయూ క ళాశ్ల ల ఏరా్టు

వైదయూ విదయూ ను ప్రోతసి హించ డం 
ల క్షష్ంగా దేశంలో 15 కొతతు 
ఎయిమ్సి విదాయూసంసథు లు 

ప్రారంభించారు. జ ము్మ-క శీ్మర్ లో 370వ 
అధిక ర ణం ర దుదే  త రావాత 2 ఎయిమ్సి విదాయూసంసథు లు, 
9 కొతతు మెడిక ల్ క ళ్శాల లు ప్రారంభ మ యాయూయి.

1947 నుంచి  2014

2014 నుంచి 2020
381

184

52000

85000

30000

46000

మొతతే దం దేశదంలోని 
వైద్య క ళాశాల లు 

కొతతే  వైద్య 
క ళాశాల లు 

వైద్య క ళాశాలో్ల  సీట్ల

వైద్య క ళాశాలో్ల  సీట్ల

గ్రాడు్యయేట్ 

పైబ డి - 
గ్రాడు్యయేట్ 

పోస్టు  
గ్రాడు్యయేట్ 

పోస్టు  
గ్రాడు్యయేట్ 

చికిత్స ఉచితంగా అందుబాట్లోకి వ స్తి ంద న్ ఎన్న డూ 
ఊహించ లేదు. ఆయుష్్మన్ భార త్ స్్కమ్ గుర్ంచి తొలిస్ర్గా 
విన్న ప్పుడు నేను ద్న్్న న మ్మ లేక పోయాను. నా చిన్న కమారతిను 
అనారోగ్యం కార ణంగా ఆస్ప త్రిలో చేరాచు లి్సవ చిచుంది. ఆయుష్్మన్ 

కారుడు  ద్వారా ఆస్ప త్రిలో ఆమెకి ఉచితంగానే మందులు, 
ర కతి మార్్పడి సౌక రా్యలు అందుబాట్లోకి వ చాచు యి.

- బులై ద్స్ , ధ ర్మ న గ ర్ జిలా్ల , త్రిపుర 

గ త 6 సంవ తసి రాల కాలంలో ఆయుష్ క ళ్శాల ల 
సంఖయూ 200 నుంచి 711క్ పరగింది. 435 కొతతు 
ఆయుష్ ఆస్ప త్రులు ప్రారంభించ డంతో వాటి 

సంఖయూ ఇప్పుడు 4035 అయింది.
సంకల్ం

ఆయుషా్మన్ భార త్ క్ంద ఆరోగయూం, 
వెల్ నెస్ సంట రలో  ఏరా్టు

టలీ మడిసిన్ స ర్వాస్ దావారా పేద ల 
ముంగిటిక ప్రి థ మిక ఆరోగయూం 
ల క్యూం

టిబి నిరూ్మల న ల క్యూం దిశ గా 
ముంద డ్గు

క రోన్ మ హ మా్మర కాలంలో దేశంలోని 678 
జిలా్ల లో్ల  50,025 ఆరోగయూం, వెల్ నెస్ కేంద్రాలు 

ప్రారంభం అయాయూయి. దేశ వాయూపతుంగా ఇలాంటివి 150,000 
కేంద్రాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సంట ర్ల దావారా 28 కోట్ల 
మందిక్ పైగా ప్ర జ లు ప్ర యోజ నం పందారు.

దేశంలోని 30 రాష్ర్ట లో్ల  1800 కేంద్రాలో్ల   
ఇ-సంజీవ ని ప్రట  20,000 వ ర కు టెలీ మెడిసిన్ 

కేంద్రాలు ఏరా్పట యాయూయి. జూన్ 10 వ ర కు ఇ-సంజీవ ని సవా 
కేంద్రాలు 60 ల క్ష ల క నసి లే్టష ను్ల  పూరతు చేశాయి. దేశంలోని ప్ర తీ ఒకకు 
ఆరోగయూ , వెల్ నెస్ కేంద్రంలో  వాటిని ఏరా్పట చేస్తురు.

2030 న్టిక్ ప్ర పంచం యావ తుతు టిబ్ నిరూ్మల న 
స్ధించాల ననా ల క్షష్ం ఐకయూ రాజయూ స మితి 

నిర్దేశంచింది. 2025 న్టికే ఈ ల క్షష్ం పూరతు చేస్తుమ ననా సంక ల్పం 
భార త్ ప్ర క టించింది. ఇందులో భాగంగా టిబ్ ర హిత భార త్ 
ప్ర చారానిక్ ప్ర ధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ ఒక వ్యూహాత్మ క ప్ర ణాళిక 
ప్రారంభించారు. తొలి మూడు సంవ తసి రాల కాలానిక్ దీనిక్ 
రూ.12,000 కోట్ల  కేటాయించారు.

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం
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పోష ణ్ కారయూ కరి  మం క్ంద 
పోష కాహార లోపం త గిగా ంచ డానిక్ 
ఆశ్వ హ మై న ల క్షయూలు

ఆరోగయూం, విదయూ , ఆరథుక రంగం అనినాంటిలోన్ 
పున్దులు ప టిష్ఠం చేసందుకు కేంద్ర ప్ర భుతవాం కృషి 

చేసతుంది. పోష కాహార లోపానినా తొల గించ డం కోసం 2018 మారచే 
8వ తేదీ నుంచి ద శ ల వార్గా కేంద్ర ప్ర భుతవాం పోష ణ్ అభియాన్ 
నిరవా హిసతుంది.

మ్డేళ్ల కాలాన్కి ఈ ప థకాన్కి కేట్యించిన 
బ డ్్జట్ . ఈ ప థ కం కింద అన్్న మంత్రితవా శాఖ లు 
పోష కాహార లోపం న్రూ్మల న క  క లిసిక ట్టు గా 
కృషి చేస్తి నా్నయి. 22 రాష్రటు లో్ల  50కి పైగా 
ప్రాజెకటు లు చేప ట్టు రు.

స త్ పరప్లనకు దృఢ 
సంక ల్ం

"క న్ష్ఠ  ప్ర భుతవాం-గ ర్ష్ఠ  పాల న" మంత్ంత కేంద్ర  
ప్ర భుతవాం ప్ర జ ల జీవ న స ర ళ త మెరుగుద ల , విధానాల 
స ర ళ్క ర ణ , అన వ స ర చ ట్టు ల ర దుది , సేవ ల కోసం వ చేచు  
వార్కి ప్ర భుతవా కారా్యల యాలో్ల  పేప ర్ వ ర్్క త గగి ంపు, ఆన్ 
లైన్ లోనే ఫారంల ద ర ఖాస్తి , ప్ర జ ల ఫిరా్యదులు ఓరు్పత 
విన్ ప ర్ష్క ర్ంచ డం వంటి చ ర్య లు చేప టిటు ంది. ప్ర భుతవా 
కారా్యల యాల ప న్ సంసకృతిలో ఇవి ఇప్పుడు 
భాగంగామారాయి.

దేశంలో డిజిట ల్ 
లావాదేవీల కు పోరి తా్సహం

ప్ర స్తుత కాలంలో ప్ర జ ల జీవ నంలో డిజిట ల్ 
లావాదేవీలు అవిభాజయూ మైన భాగంగా 

మారపోయాయి. ఈ ప్రాధానయూ త ను గురతుంచిన ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ 
న ర్ంద్ర మోదీ 2015 సంవ తసి రంలో డిజిట ల్ ఇండియా 
ప్ర చారోదయూ మం ప్రారంభించారు. క రోన్ కాలంలో డిజిట ల్ 
లావాదేవీల స మ రథు త మ రంతగా బ య ట ప డింది. ప్ర తయూ క్ష న గ దు 
బ దిలీ (డిబ్టి) విధానంలో 54 ప్రభుతవా శాఖ ల కు చందిన 318 
ప థ కాల ల బ్్ధదారుల ఖాత్ల కు సొము్మ నేరుగా బ దిలీ చేశారు. భీమ్ 
యాప్ వంటి డిజిటల్ ప్మెంట్ స దుపాయంతో 170క్ పైగా 
బాయూంకులు 24 గంట ల డిజిట ల్ లావాదేవీల సౌక రయూం 
అందిస్తున్నాయి. 2016 ఆగ స్్ట  నుంచి 2021 మారచే మ ధయూ 
కాలంలో 4 ట్రిలియ న్ కు పైగా లావాదేవీలు ఈ యాప్ దావారా 
జ రగాయి.

స్ధించిన పరి గత్

2020  అకోటు బ ర్ నుంచి 2021 
మార్చు 15 మ ధ్య లో చేప టిటు న 

కార్య క లాపాలు
10.09 ల క్ లు

చేర్న  వ యోజ న పురుషులు  
51.7 ల క్ లు

చేర్న వ యోజ న మ హిళ లు 
75.5 ల క్ లు

కోటులో

జ నాభాలో 1:1400 నిష్ త్తి లో స్శిక్షితులై న 
వెై దుయూల నియామ కానిక్ చ రయూ లు

ఆరోగయూ మౌల్క వ స తుల పరి  క్షళ న 

ప్ర పంచ ఆరోగయూ సంసథు ప్ర మాణాల ప్ర కారం ప్ర తీ 1000 
మంది జ న్భాకు 1 వైదుయూడుండాలి. ఈ నిష్ప తితుని 

స్ధించేందుకు భార త్ క్ర మంగా అడుగులు వసతుంది. ఆరథుక స ర్వా నివదిక 
ప్ర కారం దేశంలో ప్ర తీ 1456 మంది జ న్భాకు 1 వైదుయూడున్నాడు. ఈ 
నిష్ప తితుని మ రంత గా మెరుగు ప రచే ప నులు పురోగ తిలో ఉన్నాయి.

ప్ర తికూల ప రసిథుతులో్ల  కూడా అవ కాశాలు క లి్పంచ గ ల మ న  
స్మ రాథు ్ల కు క రోన్ మ హ మా్మర ఒక ప ర్క్ష గా నిలిచింది. దీనినా 

దృషి్టలో ఉంచుకుని ప్రాథ మిక , సకండ ర్, టెరషియ ర్ ఆరోగయూ స ర్వాస్ల మెరుగుద ల 
కోసం రూ.64,180 కోట్ల వయూ యంతో ప్ర ధాన మంత్రి సవా స్థు భార త్ యోజ న 
కారయూ క్ర మం ప్రారంభించారు. 3382 బా్ల క్ ల లో ప్రాథ మిక ఆరోగయూ కేంద్రాల స్థు ప న కు 
కృషి ప్రారంభ మ యింది. అలాగే నేష న ల్ డిజిట ల్ హెల్తు కారయూ క్ర మం కూడా 
ప్రారంభించారు. ఈ ప్ర యోగాత్మ క కారయూ క్ర మం క్ంద 6 రాషా్రా లో్ల  12 ల క్ష ల మంది 
ప్ర జ ల కు డిజిట ల్ హెల్తు ఐడి కారుడ్లు జ్ర్ చేశారు. ఇత ర రాష్ర్ట లో్ల  కూడా తవా ర లో 
దీనినా ప్రారంభిస్తురు. 2021-22 సంవ తసి రానిక్ రూ.23,123 కోట్ల పట్ట బ డితో 
ఇండియా కోవిడ్ -19 అతయూ వ స ర స్పంద న మ రయు ఆరోగయూ వయూ వ సథు సంసిద్ధ త పాయూకేజి 
ప్రట ఒక కొతతు ప థ కం ప్రారంభించారు. మంచి ఫ లిత్ల స్ధ న కు ప్రాధానయూం 
ఇస్తు బాల ల ఆరోగయూ సంర క్ష ణ స హా దేశంలో ఆరోగయూ మౌలిక వ స తులు అభివృది్ధ 
చేయ డం దీని ల క్షష్ం. అలాగే స తవా ర నిరోధం, గురతుంపు, నిరవా హ ణ ల క్షష్ంతో ఆరోగయూ 
వయూ వ సథు సంసిద్ధ త ను వగ వంతం చేయ డం కూడా దీని ల క్షష్ం.
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పరి  తీ ఒకకా పౌరునిక్ 5 
క్లోమీట రలో  ప రధిలో బాయూంక్ంగ్ 
స దుప్యం క ల్ న 

దేశానిక్ స్వాతంత్రయూం సిది్ధంచిన 70 
సంవ తసి రాల త రావాత కూడా కోటా్ల ది మంది 

ప్ర జ లు బాయూంక్ంగ్ , బీమా, రుణ , పంఛ న్ స దుపాయాల 
నిరాక ర ణ కు గుర వుతున్నారు. ప్ర ధాన మంత్రి జ న్ ధ న్ యోజ న 
ప థ కం క్ంద ప్ర తీ ఒకకు యువ జ న పౌరుడు బాయూంకు ఖాత్ 
తెరచేలా ప్రోతసి హించ డంతో పాట ప్ర జ లు త మ  ముంగిట్ల నే 
బాయూంక్ంగ్ సవ లు అందుకునేందుకు వీలుగా ఇండియా పోస్్ట 
ప్మెంట్ బాయూంక్ స దుపాయం కూడా ఆచ ర ణ లోక్ తెచాచేరు. 
ఇప్పుడు ఇంటి నుంచే ర్గుయూల ర్ బాయూంక్ంగ్ లావాదేవీలు కూడా 
నిరవా హించుకునే స దుపాయం అందుబాటలోక్ వ చిచేంది. 
ఇందుకోసం అర్బ న్ , గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల  1 ల క్ష 36 వల 
యాకెసిస్ పాయింట్ల  ఏరా్పట చేశారు. దేశ వాయూపతుంగా 3 ల క్ష ల 
మందిక్ పైగా పోస్్ట మాన్ లు ప్ర జ ల ముంగిట్ల నే బాయూంక్ంగ్ 
సవ లు అందిస్తున్నారు. 

స్ధించిన పరి గత్
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ప్ర పంచ ఆరోగయూ సంసథు నివదిక ప్ర కారం ప్ర పంచంలోని 
90 శాతం మంది బాల లు విష పూరత మైన గాలినే 

పీలుచేతున్నారు. 2024 న్టిక్ 122 ప్ర ధాన న గ రాలో్ల  వాయు 
కాలుషాయూనినా 20 నుంచి 30 శాతం మేర కు త గి్గంచ డం, గాలిలోని 
కాలుషయూ కార క క ణాల ను ప్ర స్తుతం ఉననా పఎం 10 స్థు యి నుంచి పఎం 
2.5క్ త గి్గంచ డం ల క్షష్ంగా 5 సంవ తసి రాల పాట అమ లులో ఉండే 
జ్తీయ సవా చ్ఛ వాయు కారయూ క్ర మానిక్ శ్రీ కారం చుట్ట డం జ రగింది.  
వాయుకాలుషాయూనినా ప్ర ధానంగా దృషి్టలో ఉంచుకుని భార త దేశంలో 
అంత రా్జ తీయంగా బ్ఎస్ 4 ప్ర మాణాలు గ ల ఇంధ నం స్థు నంలో బ్ఎస్ 
6 ప్ర మాణాలు గ ల ఇంధ న్నినా నేరుగా ప్ర వశ పట్ట డం జ రగింది. దీని 
ఫ లితంగా వాహ న కాలుషయూం 70 శాతం మేర కు త గు్గ తుంది.

డిజిట ల్ ఇండియా కారయూ క్ర మం ప్ర భుతవా స త్ప రపాల న 
చొర వ కు ద ర్ప ణం ప డుతోంది. ప్ర జ ల జీవ న్నినా స ర ళం 

చేస ప్ర క్రియ లో భాగంగా డిజిట ల్ ఇండియా క్ంద మూడు ప్ర ధాన్ంశాల పై 
కేంద్ర ప్ర భుతవాం దృషి్ట స్రంచింది. వాటిలో మొద టిది డిజిట ల్ మౌలిక 
వ స తులు;  ర్ండోది డిజిట ల్ అక్ష రాసయూ త ;  మూడోది డిజిట ల్ మాధయూ మంలో 
సవ లందించ డం. ఈ కారయూ క్ర మం క్ంద వివిధ సవ లో్ల  పార ద ర్శ క త , 
బాధయూ త్యుత ధోర ణి పంపందించి, అంద రకీ స్రవా త్రికంగా 
అందుబాటలోక్ తెచాచేరు. భీమ్ యాప్ , భార త్ నెట్ , డిజిట ల్ అక్ష రాసయూ త 
కారయూ క్ర మం, డిజిలాక ర్ , డిజి సవ క్ , లేదా మై గ వ్ వంటివ నీనా డిజిట ల్ 
ప్ర చారానినా విసతు రంప చేస్తున్నాయి. పంఛ నుదారులు ఇప్పుడు పంఛ న్ 
కారాయూల యానిక్ వెళ్ల కుండానే డిజిట ల్ గా లఫ్ స ర్టఫికెట్ల  
పంద గ లుగుతున్నారు. దేశంలో మూడుననా ర ల క్ష ల కు పైగా కామ న్ సవా 
కేంద్రాలు ఆధార్ , ఆన్ లన్ బాయూంక్ంగ్ సవ లందిస్తున్నాయి.

వాయుకాలుషయూం త గిగా ంపు దిశ గా కృష్ పరి  భుతవా కారయూ క లాప్ల ని్నంటి సంపూర్ణ  డిజిట లీక ర ణ 

20%

30%2025 నాటికి పెట్రోల్ లో 
ఇథ నాల్ మిశ్ర మ న్ష్ప తితి

గాలిలో అత్యంత ప్ర మాద క ర మైన 
కార్బ న్ మోనాక్్సడ్ వ్య ర్ాల 

త గగి ంపు న్ష్ప తితి

ఫేమ్ కారయూ క్ర మం క్ంద దేశంలో ప్ర జ్ర వాణా వయూ వ సథు లో 
ఇ-వాహ న్లను ప్రోతసి హిస్తురు. ఇ-వాహ న్ల కొనుగ్లుకు 
ప్ర తేయూక స బ్సిడీ కూడా ప్ర క టించారు. ఢిలీ్ల-ఎన్ సిఆర్ లో 
కాలుషయూం విసతు రంప చేస వారపై క ఠిన చ రయూ లు కూడా 
ప్ర క టించారు.

4.54 కోట్ల క పైబ డిన పింఛ నుద్రులు డిజిట ల్ అథంటికేష న్ 
స దుపాయం విన్యోగంచుకంట్నా్నరు.

భార త డిజిట ల్ ఆర్్క వ్య వ స్ 
1 ట్రిలియ న్ మైలురాయి 

స్ధంచే దిశ గా 
అడుగులేసతి ంది.

ఉమంగ్ యాప్ పై 2039 
డిజిట ల్  స రీవాస్, బ్లు్ల  చలి్లంపు 

సేవ లు అందుబాట్లో 
ఉనా్నయి.

‘‘ఈ ద శాబ్ది  భార తదేశ డిజిట ల్ టెకా్నల జీ స్మ ర్ా్ల ను విశేషంగా ఇనుమ డింప చేయ డంత పాట్ 
ప్ర పంచ డిజిట ల్ ఆర్్క వ్య వ స్ లో భార త దేశం వాట్ పెర గ డాన్కి ద్హ ద ప డుతుంది. డిజిట ల్ 
స్ధకార త పందిన యువ కలు ఈ ద శాబ్ది న్ భార త టెకేడ్ గా మారచు నునా్నరు’’.

స్ధించిన పరి గత్ స్ధించిన పరి గత్

- న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన  మంత్రి
వయూ వ స్య వయూ రాథి ల త గిగా ంపున కు 
కృష్

గ గ న్ యాన్ కారయూ కరి  మంలో భాగంగా 
భార తీయుని అంత రక్ యాతరి  

పంట ల అనంత ర వయూ రాథు ల ను స మ రథు వంతంగా న్శ నం 
చేయ డానిక్ పంజ్బ్ , హ రాయూన్ రాష్ర్ట ల కు చందిన 

రైతుల కు రూ.1400 కోట్ల వయూ యంతో యంత్రాల ను అందించారు. 
యంత్రాల కొనుగ్లు కోసం స హ కార సంఘాల కు 80%, ఇత రుల కు 
50% స బ్సిడీ ఇస్తున్నారు. కేంద్ర ప్ర భుతవా ప్ర య త్నాల ఫ లితంగా మంచి 
వాయున్ణయూ త గ ల రోజుల సంఖయూ 2016లో 106 నుంచి 2020 న్టిక్ 
218క్ పరగింది.

భార త దేశ తొలి మాన వ ర హిత గ గ న్ యాన్ అంత రక్ష యాత్ర 
ఈ ఏడాది డిసంబ ర్ న్టిక్ ప్రారంభం కానుంది.  2022-

23లో ర్ండో మాన వ ర హిత అంత రక్ష నౌక ప్ర యోగం జ రుగుతుంది. ఈ ర్ండు 
యాత్ర ల అనంత రం మాన వుల ను అంత రక్షంలోక్ తీస్కువెళ్్ల అంత రక్ష నౌక 
ప్ర యోగించాల ని యోచిస్తున్నారు. గ గ న్ యాన్ కారయూ క్ర మంలో భాగంగా 
న లుగురు భార త వోయూమ గాములు ర షాయూలో శక్ష ణ పందారు.ఈ కారయూ క్ర మం 
నిరవా హ ణ కు ఇస్రోకు చందిన  భార్ అంత రక్ష వాహ క నౌక జిఎస్ఎల్ వి ఎంకె 3 
వినియోగించాల ని గురతుంచారు. 

స్ధించిన పరి గత్ స్ధించిన పరి గత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

సంకల్ం సంకల్ం

సంకల్ం సంకల్ం

52 53

54 55
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స్వావలంబన దిశగా ఆరథి క 
వయూవసథి  అడ్గులు
దేశానిక్ స్వాతంత్రయూం సిది్ధంచిన 7 ద శాబాదే ల త రావాత మాత్ర మే భార త 
ఆరథుక వయూ వ సథు 3 ట్రిలియ న్ అమెరక న్ డాల ర్ల స్థు యిక్ ఎదిగింది. 2014 
సంవ తసి రంలో ప లు సంసకు ర ణ ల దావారా ఆరథుక వయూ వ సథు కు కొతతు ఉతేతుజం 
క లి్పంచిన ఫ లితంగా 2025 న్టిక్ 5 ట్రిలియ న్ ఆరథుక వయూ వ సథు గా 
ప రవ రతు న చందే దిశ గా భార త్ పురోగ మిసతుంది.

ప్ర పంచబాయూంకు ఈ స్చీని జ్ర్ చేస్తుంది. వాయూపార 
స ర ళ్క ర ణ రాయూంక్ంగ్ ఇవవా డానిక్ ప్ర పంచ బాయూంకు 
ప లు అంశాల ను ప రగ ణ న లోక్ తీస్కుంటంది. ఏదైన్ 

దేశంలో వాయూపారం ప్రారంభించ డంలో సౌల భయూం ఎంత ఉంది లేదా 
వాయూపార నిరవా హ ణ కు అవ రోధాలేవైన్ ఉన్నాయా అనే ప్ర శనా ల కు 
స మాధాన్లు ఇవవా డం దావారా త మ కు ఏ మార్కుట్ అనుకూల మో 
తెలుస్కునేలా ఇనెవాస్ట ర్ల కు మార్గ ద ర్శ కం చేస్తుంది.

వాయూప్ర స ర ళీక ర ణ లో భార త 
రాయూంకు మ రంత గా పంచేందుకు 

కృష్
కెఎం జోసీ త్రిసూర్ లో ఒక చిన్న స్్నక్ 
యూనిట్ న డుపుతున్్నర్. కాని భార త 
ఆహార భ ద్ర త , ప్ర మాణాల సంస్థ వెబ్ సైట్ 
లో రిజిస్ట ర్ చేసుకుని లైసెన్సు పంద డంలో 
స్ంకేతిక ఇబ్ందులు 
ఎదుర్కంటున్్నడు. ఎన్్న ప్ర య త్్నలు 
చేసి విఫ ల మైన త రావాత ఆయ న 
చాంపియ న్సు పోర్ట ల్ పై ఫిరా్యదు న మోదు 
చేశాడు. ఫిరా్యదు న మోదైన 24 గంట ల 
లోగా త్రిసూర్ కి చందిన ఎంఎస్ఎంఇ 
బృందం  ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐని సంప్ర దించి  
అత ని స మ స్య ప రిష్క రించింది.

14
2

13
1

13
0

10
0

77 77 63

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

వాయూప్రానుక్ల త
వాయూపారానుకూల త లో 
భార త దేశానినా 
ప్ర పంచంలోని 50 
అగ్ర గామి దేశాలో్ల  ఒక టిగా 
నిల ప డం ప్ర భుతవా ల క్షష్ం.

జిడిపలో త యార్ రంగం వాట 
పంచేందుకు చ రయూ లు

మొతతి ం ఎగుమ తులు రటి్ట ంపు 
చేయ డానిక్ చ రయూ లు

మొతతుం జిడిపలో త యార్ రంగం వాటా 30 శాతం 
మేర కు ఉంది. కాని క రోన్ క ష్ట కాలంలో జిడిపలో 

త యార్ రంగం వాటా సవా ల్పంగా త గి్గంది. స్ంప్ర దాయికంగా త యార్ 
రంగానినా ప్రోతసి హించేందుకు ప్ర భుతవా స ర ళ త ర మైన రుణాలు, విదుయూత్,  
నీటి వ స తి వంటి స దుపాయాలు అందుబాటలో ఉంచుతోంది. 
దేశ చ రత్ర లో తొలిస్రగా కేంద్ర  ప్ర భుతవాం త యార్లో ఉతతు మ ప నితీరు 
ప్ర ద ర్శస్తుననా 13 రంగాల కు ప్రోత్సిహ కాల అనుసంధానిత స్కుమ్ 
ప్ర వశ పటి్టంది. 10 మిలియ న్ కొతతు ఉద్యూగాలు, 500 బ్లియ న్ డాల ర్ల 
త యార్ రంగ ఉత్్పద క త స్ధించ డం ల క్షష్ంగా వ చేచే 5 సంవ తసి రాల 
కాలంలో వివిధ పఎల్ఐ ప థ కాల పై రూ.1.97 ల క్ష ల కోట్ల  ఖ రుచే 
చేయాల ననా ది ప్ర భుతవా ల క్షష్ం. అంతే కాదు, ఈ ఏడాది బ డె్జట్ ప్ర తిపాద న 
అనంత రం ప్ర ధాన మంత్రి ఆ రంగానిక్ చందిన వారంద రతోన్ 
ముఖాముఖి చ రచేంచ డం భార త్ ను సవా యంస మృద్ధం చేస దిశ గా కొతతు 
స్ంప్ర దాయానిక్ న్ంది.

దిగుమ తులు త గి్గంచి ఎగుమ తులు పంచ డం 
సవా యంస మృద్ధ భార త్ కు పున్ది. 

కేంద్ర ప్ర భుతవాం ఈ దిశ గా నిరంత ర కృషి చేసతుంది. ఇప్పుడు 
ప్ర పంచం  విశవా స నీయ, ఆధార నీయ భాగ స్వామిగా భార త్ ను 
చూసతుంది. వాణిజయూ , ప రశ్ర మ ల శాఖ గ ణాంకాలు ఈ వాసతు వానినా 
నిరూపస్తున్నాయి. క రోన్ క ష్ట కాలంలో 2020-21లో భార త 
ఎగుమ తులు 290 బ్లియ న్ డాల ర్ల మేర కు ఉన్నాయి. 2021-
22 సంవ తసి రం న్టిక్ భార త ఎగుమ తుల ను 400 బ్లియ న్ 
డాల ర్ల కు చేరాచేల ననా ఆశావ హ మైన ల క్షష్ం కేంద్ర ప్ర భుతవాం 
నిర్దేశంచింది. 2021-22 సంవ తసి రం మొద టి త్రైమాసికంలో 
చారత్ర క రకారుడ్  స్థు యిలో 95 బ్లియ న్ డాల ర్ల ఎగుమ తులు 
జ రగాయి. 

స్ధించిన పరి గత్ స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

సంకల్ం సంకల్ం

సంకల్ం 56

57 58
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వాయూపారుల భాగ స్వామయూం దావారా వార 
సంక్షేమానిక్ ప్ర య తనాం జ రుగుతోంది.  ఈ 

అంశానినా దృషి్టలో ఉంచుకుని ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న ర్ంద్ర 
మోదీ నేష న ల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రేడ ర్సి ఏరా్పటకు చొర వ 
తీస్కున్నారు. 2019 జూలలో ఇందుకు సంబంధించిన 
నోటిఫికేష న్ జ్ర్ చేశారు. వాయూపారులు, వార ఉద్యూగుల 
సంక్షేమానిక్ తీస్కోవ ల సిన విధాన ప ర మైన చ రయూ లు 
గురతుంచ డం ఈ బోరుడ్  ల క్షష్ం.
రటైల్ రంగం 2030 న్టిక్ 25 మిలియ న్ కొతతు ఉద్యూగాలు 
అందుబాటలోక్ తెస్తుంద ని అంచ న్. ఇందుకోసం భార త 
ప్ర భుతవాం కొతతు రటైల్ వాణిజయూ విధానం రూపందించే 
ప్ర య తనాంలో ఉంది. ఇది రటైల్ వాణిజ్యూనిక్ అనుకూల 
వాత్వ ర ణం క లి్పంచ డంతో పాట ఆ రంగంలో వృది్ధక్ 
అవ రోధంగా ఉననా విధాన్లు స ర ళం చేసందుకు 
ద్హ ద ప డుతుంది.

ఒక ప్పుడు భార త దేశంలో కార్్పర్ట్ ప నునా గ రష్ఠ స్థు యిలో ఉండేది. 
గ తంలో దేశీయ కంపనీలు 30% కార్్పర్ట్ ప నునా చలి్లంచాలిసి వ చేచేది. 
దానిపై స ర్ చార్్జ కూడా ఉండేది. ఇప్పుడు స ర్ చార్్జలు, సస్ లు అనీనా 
క లిప వాసతు వ కార్్పర్ట్ ప నునా25.17 శాత్నిక్ త గి్గంచ డం జ రగింది. 
ఇది వాయూపారాల కు ప్ర తయూ క్షంగా ప్ర యోజ నం క లిగిస్తుంది. కొతతు గా 
ఉపాధి అవ కాశాలు కూడా ల భిస్తుయి.
అనుకూల మైన జిఎస్ టి దావారా వాయూపారుల కు ఊర ట క లి్పంచేందుకు 
ప లు చ రయూ లు తీస్కున్నారు.  ఇప్ప టి వ ర కు జిఎస్ టి క మిటీ 44 స్రు్ల  
స మావశ మ యింది. గ తంలో 14% ఉననా స గ ట ప నునా ర్ట ఇప్పుడు 
11 శాత్నిక్ దిగి వ చిచేంది. రాయితీల కార ణంగా ప నునా వ స్ళ్్ల  
పరగాయి. క రోన్ క ష్ట కాలంలో కూడా 2020 అకో్ట బ ర్ నుంచి 2021 
మే నెల మ ధయూ కాలంలో వ రుస గా 8 నెల ల పాట జిఎస్ టి వ స్ళ్్ల  
రూ.ల క్ష కోట్ల కు పైబ డే ఉన్నాయి.

నేష న ల్ బోర్డు  ఆఫ్ టేరి డ ర్్స ఏరా్టు, కొతతి  
రటై ల్ విధ్నం పరి  క ట న కు చ రయూ లు

ప ను్న రేటలో  త గిగా ంపు, ప ను్న వ స్ళలో  పంపు, ప ను్న 
భాగ స్వామయూం విసతి  ర ణ 

స్ధించిన పరి గత్

కోరు్ట లోలో   ల్టిగేష నలో  సంఖయూ త గిగా ంచి వాయూప్రాల కు అనుక్ల 
వాతావ ర ణం క ల్్ంచ డం ల క్యూంగా కంపనీల చ ట్ట ం స వ ర ణ;  
చిన్న కస్లోలో  జ రమానాలు విధించే విధ్నం

వివిధ క్రిమిన ల్ చ రయూ ల నుంచి ఔత్సిహిక 
పారశ్రామిక వతతు ల కు ఊర ట క లి్పంచడం, వాయూపార 

నిరవా హ ణ స ర ళం చేయ డం కోసం 2020 మారచేలో ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ 
న ర్ంద్ర మోదీ న్య క తవాంలో స మావశ మైన కేంద్ర మంత్రిమండ లి 
కంపనీల చ ట్టం స వ ర ణ బ్లు్ల -2020క్ ఆమోదం తెలిపంది. 2020 
సప్టంబ ర్ లో దానినా పార్ల మెంట ఆమోదించ డంతో రాష్రాప తి కూడా  
ఆమోద ముద్ర వశారు. కంపనీల చ ట్టం-2013లోని సక్ష న్ 65ని 
స వ రంచ డం దావారా వాయూపార నిరవా హ ణ లో ఔత్సిహిక పారశ్రామికవతతు లు 
ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కున కుండా ఉండేందుకు 72 ర కాల మారు్పలు 
తీస్కువ చాచేరు. 

స్ధించిన పరి గత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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అంద రకీ అభివృద్ి 
ఫలాలు

ద శాబాది ల న్ర్్లపతి  త , న్ర్ల క్షం అనంత రం ప ర్పూర్ణ మైన ఆలోచ నా విధానాల త 
దేశం అభివృదిధి ప థంలోకి ప్ర వేశ్ంచింది. ఇప్పుడు స బ్ కా స్త్ , స బ్ కా వికాస్ , స బ్ కా 

విశావాస్ అనే కొతతి మంత్ం దేశ పురోగ తికి మారగి ద ర్శ కంగా ఉంది. అది స్ధంచిన 
విజ యాన్్న దృషిటు లో ఉంచుకన్ ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రంద్ర మోదీ నూ్య ఇండియా, గ్రేట్ 

ఇండియా (న వ భార తం, అతు్యన్న త భార తం) కార్య క్ర మాన్కి రూప క ల్ప న చేశారు. పేద ల 
స మ స్య ల ప ర్ష్్కరాన్కి ప్ర భుతవాం ప లు విప్ల వాత్మ క చ ర్య లు చేప టిటు ంది. యువ త కోసం  
స్టు రటు ప్, ముద్రా ప థ కాలు ప్ర వేశ పెటిటు  త ద్వారా భార త ఆకాంక్ష  మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేక్ 

ఫ ర్ ద వ ర ల్డు  (ప్ర పంచం కోసం భార త్ లో త యారీ) ల క్ష స్ధ న క ఒక రూపం 
ల భిసతి ంది. అలాగే సవా యంస మృదిధి స్ధ న కోసం ప్ర భుతవా విధానాల 

రూప క ల్ప న క స్్న్కం కోసం న్నాదం  మ్ల సతింభంగా న్లిచింది. 
న్ర్ల క్షా్యన్కి గుర వుతున్న వ రాగి ల ను చేర డాన్కి స మి్మళిత వైఖ ర్ 

అనుస ర్ంచ డం ప్రోత్్సహ క ర మైన 
ఫ లిత్ల న్సతి ంది.

ఆరోగయూ స దుపాయాలు తేలిగా్గ  అందుబాటలో లేని 
మారుమూల ప్రాంత్లు, ఆరథుకంగా వెనుక బ డిన 

ప్రాంత్లో్ల ని బాల లంద రకీ సంపూర్ణంగా టీకాలు వయించే 
కారయూ క్ర మం కేంద్ర ప్ర భుతవాం చేప టి్టంది. ఇప్పుడు 12 ర కాల 
వాయూధుల కు టీకాలు వస్తున్నారు.

విభిననా స్మ రాథు ్లు గ ల దివాయూంగుల కు అనుకూల మైన 
వాత్వ ర ణం క లి్పంచేందుకు యాకెసిసిబ్ల్ ఇండియా 

కారయూ క్ర మం ప్రారంభించారు.  ప్ర భుతవా భ వ న్లు, ఆస్ప త్రులు దివాయూంగుల కు 
అనుకూలంగా మారచే డం కోసం చేప టి్టన కారయూ క్ర మం క్ంద 1152 భ వ న్లకు 
రూ.450 కోట్ల  కేటాయించారు. 35 అంత రా్జ తీయ , 55 జ్తీయ 
విమాన్శ్ర యాలు దివాయూంగుల కు అనుకూలంగా మారాయి.

బాల లంద రకీ సంపూర్ణ  
టీకాల కారయూ కరి  మం

దివాయూంగుల కు అనుక్లంగా అని్న 
పరి  భుతవా కారాయూల య భ వ నాలు సిద్ం

3.70 50,000
కోట్ల మంది బాల లు, 92 

ల క్ష ల మంది గ ర్ణుల కు 36 
రాషా్రా లు/  కేంద్ర పాలిత 

ప్రాంత్లో్ల ని 690 జిలా్ల లో్ల  
టీకాలు వశారు.

మంది బాల ల జీవిత్ల ప రర క్ష ణ కు 
దేశ వాయూపతుంగా ప్ర తీ ఏడాది దేశీయంగా 

త యారైన  నుయూమోకోక ల్ వాయూక్సిను్ల  
ఇస్తున్నారు. ఈ కారయూ క్ర మం చేప ట్ట నుననా ట్ట  

బ డె్జట్ లో ప్ర క ట న చేశారు.

709 రైలేవా స్టష న్ల లో 
సవా ల్ప కాలిక 

స దుపాయాలు, 6703 
రైలేవా స్టష న్ల లో 

దీర్ఘ కాలిక 
స దుపాయాలు 
క లి్పంచారు.

యాకెసిసిబ్ల్ కోచ్ లు 
ప్ర స్తుతం భార త రైలేవా వ దదే 
అందుబాటలో ఉన్నాయి. 

రాబోయ్ మూడు సంవ తసి రాల 
కాలంలో మ రో 498 కోచ్ ల 

నిరా్మణం జ రుగుతుంది.

ఎసకు లేట రు్ల  250 రైలేవా 
స్టష న్ల లో ఏరా్పట 

చేశారు. 226 స్టష న్ల లో 
521 లిఫ్్ట లు ఏరా్పట 

చేశారు.

3400 705

స్ధించిన పరి గత్ స్ధించిన పరి గత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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n కార్మకుల కు స్మాజిక భ ద్ర త ప్ర యోజ న్లుగా మాతృతవా సల వు, 
ప్రావిడెంట్ ఫండ్ , అంగ వైక లయూ స హాయం, ఆరోగయూ బీమా, గ్రాటయూటీ, 
వృదా్ధ పయూ భ ద్ర త క ల్ప న 
n అవయూ వ స్థుకృత రంగంలోని ఉద్యూగుల కు ఇఎస్ఐసి, ఇపఎఫ్ఒ 
ప్ర యోజ న్లు
n నిరదేష్ట కాలం ప ని చేసిన వారక్ గ్రాటయూటీ ప్ర యోజ నం
n పాల న్ప ర మైన విధాన్ల జ్పాయూల ను నిరూ్మలించేందుకు సంసథు ల కు 
డీమ్డ్  రజిస్రాష న్ 
n దేశంలో పారశ్రామిక వివాదాలు, కార్మక సంఘాల నిబంధ న ల 
ప రషాకురానిక్ చ ట్టంలో మారు్పలు
n రట్ంచ్ మెంట్ కేస్లు, వయూ య నియంత్ర ణ లేదా సంసథు ల మూసివత  
కేస్లో్ల  అనుమ తులకు గ డువు కోర్ కాల వయూ వ ధి 3 రోజుల నుంచి 300 
రోజుల కు పంపు
n ఎంత మంది ఉద్యూగులు ప ని చేస్తున్నార నే అంశంతో సంబంధం 
లేకుండా సంసథు ల నినాంటికీ వత న కోడ్ వ రతుంపు. వయూ వ స్థుకృత , అవయూ వ స్థుకృత 
రంగాలో్ల  ప ని చేస ఉద్యూగులంద రకీ ఇది వ రతుస్తుంది. 

కాలం చలి్లపోయిన కార్మక చ టా్ట ల ను సంసకు రంచి 
దేశంలో వాయూపారానుకూల త పంచేందుకు 29 కేంద్రీయ  

కార్మక చ టా్ట ల ను కేంద్ర  ప్ర భుతవాం న్లుగు కార్మక సమృతులుగా స మీకృతం 
చేసింది. దేశానిక్ స్వాతంతయూరాం సిది్ధంచిన 73 సంవ తసి రాల త రావాత 
దేశంలోని 50 కోట్ల మంది కార్మకుల కు న్యూయం చేసందుకు న్లుగు 
కార్మక సమృతులు అందుబాటలోక్ వ చాచేయి. అవి

స మాజంలో నిరాక ర ణ కు గుర వుతుననా, వెనుక బ డిన 
వ రా్గ ల సంక్షేమానిక్ బాబా స్హెబ్ డాక్ట ర్ భీమ్ రావు 

అంబేదకు ర్ త న సంపూర్ణ జీవితం అంక్తం చేశారు. ఇప్పుడు ఈ దిగువ 
ప్రాంత్ల ను క లుపుతూ పంచ తీర్థు స రూకు్ట్ అభివృది్ధ చేయ డం దావారా 
ఆయ న వైభ వం పున రుద్ధ రంచే ప్ర య తనాం ప్రారంభ మ యింది.

వగం అందుకున్న  పంచ తీర్థి  
స రూకాయూటలో  అభివృద్ి

అవయూ వ స్థి కృత రంగంలోని 
కార్మకుల కు బీమా, పంఛ ను స హా 
స్మాజిక భ దరి  త క ల్ న 

మ హోలోన్ జ న్మ స్ లం -  బాబాస్హెబ్ జ యంతిని పుర సకు రంచుకుని 
అంబేదకు ర్ జ న్మ సథు లం అయిన మ హోలోనే 2016 ఏప్రిల్ 14వ తేదీన 
ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న ర్ంద్ర మోదీ నివాళి అర్పంచారు. ఇలా జ న్మ సథు లంలోనే 
బాబాస్హెబ్ కుక నివాళి అర్పంచిన తొలి ప్ర ధాన మంత్రి ఆయ నే.  స్ంద ర్ 
లాల్ ప టావా మ ధయూ ప్ర దేశ్ ముఖయూ మంత్రిగా ఉననా కాలంలో 1991లోనే దానిక్ 
శంకుస్థు ప న చేశారు.
లండ న్ లో విద్య అభ్య సించిన ప్ర దేశం - లండ న్ లో బాబాస్హెబ్ 
విదాయూభాయూసం చేసిన ప్పుడు నివ సించిన ఇంటిని ప్ర భుతవాం కొనుగ్లు చేసి 
రూ.800 కోట్ల వయూ యంతో ఒక మూయూజియం నిర్మసతుంది.
చైత్య భూమి - ముంబైలో స్్మర క సథు లం నిరా్మణానిక్ ప్ర ధాన  మంత్రి 
న ర్ంద్ర మోదీ భూమిపూజ చేశారు.
నాగ పూర్ లో దీక్షా భూమి - బాబాస్హెబ్ న్గ పూర్ లో బౌద్ధ మ తం 
స్వాక రంచారు. ఆ ప్రాంత్నినా ఎ-కా్ల స్ ప రాయూట క కేంద్రంగా  అభివృది్ధ చేస 
ప నుల స తవా ర అమ లుకు బాబాస్హెబ్  125 జ యంతిని పుర సకు రంచుకుని 
ప్ర ధాన  మంత్రి శ్రీ కారం చుటా్ట రు.
ఢిల్్లలో ప ర్న్రావాహ భూమి - ఢిలీ్లలో బాబాస్హెబ్ తుది శావాస విడిచిన  
అలీపూర్ రోడుడ్ లోని 26వ నంబ ర్ భ వ న్నినా ఒక పదదే మూయూజియంగా తీరచే 
దిదుదే తున్నారు.  జ న్ ప థ్ రోడుడ్ లోని 15వ నంబ ర్ భ వ న ప్రాంగ ణంలో రూ. 
192 కోట్ల వయూ యంతో బాబాస్హెబ్ సమృతిక్ ఒక భార్ అంత రా్జ తీయ  కేంద్రం 
నిర్మంచారు.

n వేత న కోడ్   n స్మాజిక భ ద్ర త , సంక్షేమ కోడ్   
n వృతితిప ర మైన భ ద్ర త , ఆరోగ్యం, ప న్ స్ితిగ తుల కోడ్   
n పార్శ్రామిక సంబంధాల కోడ్
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గిరజ న స్వాతంతరి యూ యోధుల కోసం 
ఆరు మ్యూజియంలు ఏరా్టు పూరతి

పరి  ధ్న మంత్రి  శరి  మ యోగి మాన్ 
ధన్ యోజ న కారయూ కరి  మంలో చిన్న 
దుకాణ దారుల కు స్థి నం

భార త స్వాతంతయూరా స మ రంలో ఎంద రో గిరజ న 
యోధులు కీల క పాత్ర పోషించారు. వార త్యూగాల కు 

గురతుంపుగా గిరజ న స్వాతంతయూరా పోరాట యోధుల మూయూజియంలు 
ఏరా్పట చేయాల ని ప్ర ధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ సంక లి్పంచారు. 
దేశంలో 6 మూయూజియంల కు బ దులుగా 9 మూయూజియంల ఏరా్పట 
ప నులు పురోగ తిలో ఉన్నాయి. గుజ రాత్ లోని రాజ్ పపా్ల , ఝారం్డ్ 
లోని రాంచి, ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ లోని లంబ సింగి, తెలంగాణ లోని 
హైద రాబాద్ , మ ణిపూర్ లోని సన్ప తి, మిజోరంలోని కెలేసిల లో 
అవి ఏరా్పట వుతున్నాయి. 

వృదా్ధ పయూంలో ఆరథుక భ ద్ర త ప్ర తి ఒకకు పౌరుని మ న స్ను 
తొలిచివస అంశం. దీనినా దృషి్టలో ఉంచుకుని 2019 మారచేలో 

ప్ర ధాన మంత్రి శ్ర మ యోగి మాన్ ధన్ యోజ న ను ప్రారంభించారు. నెల క్ 
రూ.15,000 లోపు వత నం పందే వారంద రూ  ఈ ప థ కం క్ంద  కేవ లం నెల క్ 
రూ.55 ప్రీమియం చలి్లంచ డం దావారా 60 సంవ తసి రాల వ య స్ పూరతు యిన నెల 
నుంచి నెల క్ రూ.3 వలు పంఛ ను పందేందుకు అరుహుల వుత్రు. ప్ద ల కు 
వృదా్ధ పయూంలో ఆరథుక భ ద్ర త కు భ రోస్ క లి్పంచిన త రావాత ప్ర ధాన  మంత్రి న ర్ంద్ర 
మోదీ చిననాకారు రైతులు, చిననా వాయూపారులు, సవా యం ఉపాధి పారశ్రామికుల కు 
కూడా అదే త ర హాలో పంఛ ను స్కుమ్ ను ప్రారంభించారు. రూ.1.5 కోట్ల క న్నా 
త కుకువ వారషిక ట రోనావ ర్  ఉననా చిననా వాయూపారులంద రూ ఈ స్కుమ్ దావారా 
ప్ర యోజ నం పంద వ చుచే. ప్ర స్తుతం ఈ స్కుమ్ క్ంద 44 వల మందిక్ పైగా 
ప్ర యోజ నం పందుతున్నారు. 

స్ధించిన పరి గత్ స్ధించిన పరి గత్
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నవ భారత నిరా్మణానిక్ 
మహిళాశక్తి  కీలకం 

ఆరు సంవ తసి రాల క్రితం జ న వ ర 22న మ న దేశంలో మ హిళ ల ను శ క్తువంతంగా తీరచేదిదేదే 
ప నిలో దేశ న్య క తవాం నిమ గనా మైంది. సవా తంత్ర భార త దేశంలో మునిపననా డూ 
లేనివిధంగా మొద టిస్ర కేంద్ర ప్ర భుతవాం మ హిళ ల శ్రేయ స్సి కోసం వివిధ ర కాల చ రయూ లు 
చేప టి్టంది. కేంద్ర కేబ్నెట్ లో 11 మంది మ హిళ్ మంత్రులు ఉండ డం  మ న  ప్ర ధాని 
నర్ంద్ర  మోదీక్ మ హిళ ల శ క్తు మీద ఉననా అపార న మ్మ కానిక్ నిద ర్శ నంగా చప్పుకోవాలి.

''బాల్క ల ను సంర క్షించి వారక్ త గిన విదాయూ బుదు్ద లు అందించాలని పరి  ధ్న మంత్రి గా 
అభయూ రథి స్తి నా్నను. ఆడ పలలో  ల్్న కుటుంబానిక్, దేశ్నికీ గ రవా కార ణంగా భావించాల్. 

కొడ్కెై నా, క్తురై నా ఇద్ద  రూ రండ్ రకకా ల వంటివారు. ఏ రకకా ల్క పోయినా 
జీవితంలో పై క్ ఎగరల్ం.''

సంకల్ం టిరి పుల్ త లాక్ కు వయూ త్రేకంగా 
చ ట్ట ం చేసి ముసిలో ం మ హిళ ల కు 
నాయూయం జ రగేలా చూడ టం. 

2018, సప్టంబ ర్ 19న రాష్రా ప తి ఆమోదం త రావాత 
ట్రిపుల్ త లాక్ శాశవా తంగా నిషేధిస్తు చ టా్ట నినా 

తీస్కొచాచేరు. ఇప్ప డు ఒక భ రతు త న భారయూ కు మౌఖిక , 
వ్రాత పూరవా కంగా లేదా మ ర్ ఇత ర మారా్గ ల దావారా అయిన్ ట్రిపుల్ 
త లాక్ ఇసతు అది నేరం అవుతుంది. ఈ విష యంలో ఆమె ద గ్గ ర 
బంధువులు ఎవ రైన్ కేస్ పట్ట వ చుచే. ట్రిపులు త లాక్ ఇచిచేన ట్ట  
ఆరోప ణ లు ఎదుర్కునే ఆ భ రతు లు పోలీస్లు వార్ంట్ లేకుండా  
అర్స్్ట  చేయ వ చుచే. నిందుతుడిక్ జ రమాన్తో కూడిన జూలు శక్ష 
విధిస్తురు. ఈ శక్షను మూడేళళా కు పడిగించ వ చుచే. అలాంటి 
సంద రా్లో్ల  నింధితులు మేజిస్రాట్ కోరు్ట  నుంచి మాత్ర మే బెయిల్ 
పందే అవ కాశం ఉంటంది. బాధితుల క థ నం విన కుండా మేజిస్రాట్ 
కూడా బెయిల్ మంజూర్ చేసందుకు లేదు. ఇటవంటి విష యాలో్ల  
భారాయూ, బ్డడ్ ల నిరవా హ ణ కోసం భ రతు భ రంచాలిసిన ఖ రుచే కూడా 
మేజిస్రాటే నిర్ణ యిస్తురు. 

స్ధించిన పరి గత్
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ఆరథి క కారయూ క లాప్లోలో  మ హిళా శ్రి మిక 
శ క్తి ని మరుగుప ర చ డం

మొట్ట మొద టిస్రగా  రాత్రి స మ యాలో్ల   
ప నిచేసందుకు మ హిళ ల ను  అనుమ తించారు. 

సైన్యూనిక్ సంబంధించిన మొతతుం మూడు విభాగాలో్ల న్ మ హిళ ల కు 
శాశవా త క మిష న్ ఇచాచేరు. స్్ట ండ్ అప్ ఇండియా ప థ కం క్ంద ప్ర తీ 
బాయూంక్ బ్రాంచ్ ప రధిలో క నీసం ఒక మ హిళ కు  10 ల క్ష ల నుంచి 1 
కోటి రూపాయ ల దాకా రుణాలు ఇచేచే విధంగా నిబంధ న 
రూపందించారు.  పఎస్ యు లు అవ స ర మయ్యూ విధంగా 
త యారుచేశారు. మ హిళ్ నేతృతవాంలోని ఎంఎస్ ఎంఈ నుంచి వార 
కొనుగ్ళళా లో క నీసం 3శాతం సక రస్తురు. గ వ రనా మెంట్ ఈ-మార్కుట్ 
(జిఈఎం)లో 32,000 ల కు పైగా మ హిళ్ పారశ్రామిక వతతు లు త మ  
ప్రు్ల  న మోదు చేస్కున్నారు. 

ముదారి  స్కామ్ - 

ఈ ప థ కం క్ంద 50 వల 
నుంచి 10 ల క్ష ల వ ర కు 
రుణాలు ఇచేచే కారయూ క్ర మం 
ప్రారంభ మైంది. ఇందులో 
70% ల బ్్ధదారులు 
మ హిళ లే.

26 ల క్ ల కు 
పైగా మ హిళ లకు 
ప్ర ధాన మంత్రి 
కౌశ ల్ వికాస్ 
యోజ న క్ంద 
శక్ష ణనిస్తురు. 

సంకల్ం
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ముసి్లమ్ మ హిళ ల కు ట్రిపుల్ త లాక్ 
అనేది అతి పదదే స మ సయూ . ఈ ట్రిపుల్ 
త లాక్ అనేది ముసి్లం మ హిళ ల మెడ 
మీద క తితులా ఉండేది. ఈ చ ట్టం 
అమ లులోక్ వ చాచేక త్ము  ఎంతో 
స్ర క్షితంగా ఉన్నామ నే భావ న ముసి్లం 
మ హిళ లో్ల  క నిపసతుంది. ఈ చ టా్ట నినా 
అమ లులోక్ తెచిచేనందుకు ప్ర ధాని 
న ర్ంద్ర మోడీగారక్ ధ నయూ వాదాలు.
- స హ బ్యా, హైద రాబాద్ 

స్ంసకాృత్క వార స తవా 
ప రర క్ ణ కు చ రయూ లు
భార త దేశం చారత్ర క, స్్మర క  క ట్ట డాల కు, వార స త్వానికీ 
పటి్టంది ప్రు. ఏ దేశ మైన్ దాని స్ంసకుకృతిక , పురావ స్తు 
అభివృది్ధని బ టే్ట గురతుంచ బ డుతుంది. భార త దేశంలో వద కాలం 
న్టి నుంచి నేటి వ ర కు క నుగొననా అనేక న గ రాలు, 
దేవాల యాలు, పురావ స్తు ప్ర దేశాలు మ న దేశ ఘ న చ రత్ర ను 
చాటతున్నాయి. రాజ్ పుత్రుల కాలం నుంచి సవా తంత్ర 
భార త్వ ని వ ర కు ఈ దేశం గొప్ప చారత్ర క గ త్నినా క లిగివుంది. 
దేశ స్ంసకుకృతిక వార స త్వానినా పంచ డానిక్ అనేక చ రయూ లు 
చేప టా్ట రు. దీర్ఘ కాలంగా పండింగ్ లో ఉననా రామ మందిర 
నిరా్మణం, సికుకు యాత్రికుల కోసం చారత్రాత్మ క క రాతురూ్పర్ 
కారడార్ నిరా్మణాలు ప్రారంభించారు. భార త దేశం దాని 
వార స త్వానినా ప రర క్షించే చ రయూ లు మాత్ర మే తీస్కోలేదు, వారక్ 
స రకొతతు రూపానినా ఇస్తున్నారు. 

మ హిళ ల పోష ణ , వార 
ఆరోగయూంపై  పరి  త్యూక దృష్్ట -

చ ట్ట ల తో భ దరి  త క ల్్ంచ డం

మ హిళ ల ఆరోగయూ సంర క్ష ణ ను ప్రోతసి హించేందుకు 
ప్ర ధాన్ మంత్రి జ న్ ఔష ధీ కేంద్రాల లో స్నిట ర్ 

న్యూప్ క్న్సి కేవ లం 1 రూపాయికే విక్ర యిస్తున్నారు. మిష న్ 
ఇంద్ర ధ నుష్ క్ంద 92 ల క్ష ల కు పైగా మ హిళ ల కు టీకాలు వశారు. 
n ప ని చేస మ హిళ ల సౌల భాయూనినా దృషి్టలో ఉంచుకుని ప్ర స్తి 
సల వుల ను 12 నుండి 26 వారాల కు పంచారు. శశు సంర క్ష ణ 
కోసం ప్ర తి కారాయూల యంలో క్రెచ్ లు ప్ర వశ పటా్ట రు. 
n 2017 నుంచి పోష కాహార ప్ర చారం కోసం 7 వల కోట్ల 
రూపాయ ల కు పైగా ఖ రుచే చేశారు. 

12 సంవ తసి రాల లోపు వ య స్ననా బాలిక ల పై జ రగే  
అత్యూచారం కేస్ల ను ర్ండు నెల ల కంత్ విచార ణ 

పూరతు చేస శక్షించే విధంగా చ టా్ట నినా రూపందించారు. 
n మ హిళ ల పై నేరాల కు పాల్ప డే వారని గురతుంచ డానిక్ జ్తీయ 
డేటాబేస్ త యారు చేశారు. ఇలాంటి కేస్ల ను స తవా రం 
విచారంచేందుకు స్పష ల్ ఫాస్్ట ట్రాక్ కోరు్టలు ఏరా్పట చేశారు. 
n దేశ వాయూపతుంగా 700ల కు పైగా ఒన్ -స్్ట ప్ కేంద్రాల ను 
ప్రారంభించారు. ఈ కొతతు టాకీసి విధానం ప్ర కారం ప్ర తీ టాకీసిలో  
జిపఎస్ , పానిక్ బ ట న్ల ను త ప్ప నిస రగా చేరాచేలిసి ఉంటంది. 

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

సవా దేశ్ ద ర్శ న్ , పరి స్ద్ , మ రయు హృద య్ యోజ న 
క్ంద గ ల ప్రి జకు్ట ల నీ్న వగంగా పూరతి  చేయ డందావారా 
దేశంలో ప రాయూట క రంగాని్న పోరి త్స హించ డం

ప్ర స్ద్ యోజ న (PRASAD Yojana): 
ప రాయూట క శాఖ అధవా రయూంలోని ప్ర స్ద్ యోజ న 

అనేది యాత్రాకారయూ క్ర మాల ను ఉతేతుజితం చేస్తు... ఆధాయూతి్మక 
ప్రోత్సిహ క ప్ర చార కారయూ క్ర మం చేప ట్ట డం ప్ర ధాన ఉదేదేశంగా 

స్ధించిన పరి గత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

70

71

72
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గంగాన ది స్ంసకుకృతిక , ఆధాయూతి్మక ప్రాధానయూ త 
క లిగి ఉండ డంతో దేశంలో 40% కంటే ఎకుకువ 
ప్ర జ లు ఈ న ది పైనే ఆధార ప డి ఉన్నారు. 

గంగాన దిలో చైత నయూం నింప డానికీ, దాని స్ంసకుకృతిక పున రుద్ధ ర ణ 
ల క్షష్ంగా  ప్ర ధాని న ర్ంద్ర మోడీ న మామి గంగే మిష న్ ప్రుతో 
కారయూ క్ర మాలు చేప టా్ట రు. వెంట నే అమ లు చేస ప్రారంభ ద శ లోని 
కారయూ క లాపాల తోబాట ఈ కారయూ క్ర మంలో మీడియం టెర్్మ 
కారయూ క లాపాలు (5 సంవ తసి రాల గ డువు కాలంతో చేస ప నులు),  
దీర్ఘ కాలిక కారయూ క లాపాలు (10 సంవ తసి రాల లో అమ లు చేసవి ) 
ఉంటాయి. గంగాన దిని శుభ్ం చేయ డానిక్ అనేక చ రయూ లు 
తీస్కున్నారు.

గంగాన దిని శుభరి  ప రచేందుకు చేప టి్ట న అనేక  చ రయూ లు-

n న మామి గంగే 2014-15లో ప్రారంభ మైంది. 20,000 కోట్ల 
రూపాయ ల హామీ నిధిని గంగా ఇంకా దాని ఉప న దుల పున రుజీ్జవ నం 
కోసం విడుద ల చేశారు. 

n గంగ పున రుజీ్జవ నం కోసం వెచిచేంచే ఖ రుచేలో గ ణ నీయ మైన 
పరుగుద ల ఉంది. 1986 నుంచి 2014 మ ధయూ కాలంలో గంగ 
ప రర క్ష ణ కోసం 4,000 కోట్ల  ఖ రుచే చేసతు 2014- 2021 మారచే 
వ ర కు 10,100 కోట్ల  ఖ రుచే చేశారు. 

n మురుగునీటిని మెరుగుప ర చ డం, ఆధునిక రవ ర్ ఫ్ంట్ నిరా్మణం, 
ద హ న ఘాట్ల పున రనారా్మణం, ఘాట్ల ప రశుభ్ త వంటి అనేక 
కారయూ క లాపాలు గ త కొదిదే సంవ తసి రాలుగా జ రుగుతూ ఉన్నాయి. 
గంగాన దీ ప ర్వాహ క ప్రాంత్లో్ల  2,300 కోట్ల ఖ రుచేతో 
అట వీప్రాంత్నినా కూడా విసతు రంప జేశారు. గంగాన దిని క లుషితం 
చేస ప రశ్ర మ ల ను నిషేధించారు. ఇప్పుడు పారశ్రామిక మురుగునీరు 
మురుగునీటి శుది్ధ క రా్మగారానిక్ చేరుకుంటంది. 

29,990 కోటలో  రూపాయ ల విలువ చేసేత 344 ప్రాజెకటు ల క 
అనుమ తి ల భించింది. వీటిలో 147  ప్రాజెకటు లు ఇప్ప టికే 
పూరతి యా్యయి. మిగ త్ వాటికి సంబంధంచిన ప నులు 

కొన స్గుతునా్నయి.

రూపందించారు. యాత్రాసథులాల ను గురతుంచి వార స తవా సంపదను 
అభివృది్ధ చేయ డం. ఈ ప థ కం క్ంద ర హ దారులు, రైళ్ళా, నీటి 
ర వాణా వంటి ప్ర వశ పాయింట్ల మీద శ్ర ద్ధ పడ త్రు. ఎన్డ్ పాయింట్ 
క నెక్్టవిటీ, స మాచార కేంద్రం, ఎటిఎం, మ నీ ఎకేసింజ్ సౌక రాయూల 
వంటి  ప్రాథ మిక ప రాయూట క సౌక రాయూలు మెరుగుప రుస్తురు. ప రాయూవ ర ణ 
అనుకూల మైన ర వాణా విధానం, పున రుత్్పద క వ న రుల దావారా ఈ 
ప్రాంత్ల లో లటింగ్ శ క్తు, పారకుంగ్, త్గునీరు, మ రుగుదొడు్ల , 
కా్ల క్ రూములు, వెయిటింగ్ రూములు, ప్ర థ మ చిక్తసి కేంద్రం, 
ఫ ల హార శాల , విశ్రాంతి గృహం, టెలీక మూయూనికేష న్ సౌక రాయూలు, 
ఇంట ర్నాట్ క నెక్్టవిటీ మొద లన వి ఎనోనాఅభివృది్ధ చేస్తున్నారు. 
హృద య్  యోజ న :  నేష న ల్ హెరటేజ్ సిటీ అభివృది్ధ ఇంకా 
ప్ర మోష న్ ప థ కం (HRIDAY) జ న వ ర 21, 2015న ప్రారంభించి 12 
న గ రాలో్ల  అమ లు చేస్తున్నారు. ఈ న గ రాలు అజీ్మర్ , అమ రావ తి, 
అమృత స ర్, బాదామి, దావార క , గ యా, కాంచీపురం, మ ధుర , పూర, 
వార ణాసి, వెలంక నీనా , వ రంగ ల్ .  ఈ ప థ కం క్ంద దేశంలోని 
చారత్ర క భ వ న్లను  ప రర క్షించి పున రుద్ధ రస్తురు. దీనితోబాట ఈ 
ప్రాజెక్్ట క్ంద ప్ర జ్ ఆస్తులు సృషి్టంచి వాటిని స్దీర్ఘ కాలం ప్ర జ ల 
భాగ స్వామయూంతో నిరవా హిస్తురు. 

జాతీయ మ్యూజియంల ను 
డిజిట లై జ్ చేయ డం

దేశంలో గురతి ంపుపంద ని 
హీరోల కు త గిన  గౌర వాని్న ఇవవా డం

దేశంలోని అనినా నేష న ల్ మూయూజియంల ను డిజిట ల్ 
చేయ డానిక్గాను నేష న ల్ పోర్ట ల్ అండ్ డిజిట ల్ రపాజిట ర్ ఫ ర్ 
ఇండియన్ మూయూజియ మ్సి ప్రారంభించారు. త దావారా  

మూయూజియంల కు త గిన గౌర వం ఇస్తున్నారు. ఈ పోర్టల్ దావారా వరుచేవల్ గా 
డిజిట ల్ సక ర ణ ను చూడ వ చుచే. గూగుల్ లో ఆర్్ట అండ్ క లచే ర్ యాప్ దావారా 
అనువ రతు నం, చేస్కోవ చుచే.  
సంద ర్శ కులు ఒకే క్్లక్ తో ఆన్ లన్ లో 2,000ల కు పైగా మూయూజియంల స మాచారం 
తెలుస్కోవ చుచే.  ప్ర పంచంలోని  క ళ ల ను, చ రత్ర అదు్త్ల ను అనేవాషించ డానిక్ 
ఈ పోర్ట ల్ గొప్ప స్ధ నంగా ప నిచేస్తుంది. ఐఓఎస్ , ఆన్డ్రా యిడ్ లో  గూగుల్ ఆర్్ట 
అండ్ క లచే ర్ యాప్ ఆన్ లన్ లో ఉచితంగా ల భిస్తుంది. 

స్వాతంత్రయూం వ చిచేన ఇంత కాలం త రావాత గురతుంపు 
పంద ని అనేక మంది హీరోల కు నిజ మైన గౌర వం 

ల భిసతుంది. నేత్జీ స్భాష్ చంద్ర బోస్ క్ సంబంధించిన ర హ సయూ ఫైళళా ను 
మొద టిస్ర బ హిరంగ ప ర చ డం జ రగింది. బ్రాసి ముండా, దీన్ బంధు స ర్ 
చోతు రామ్ , మ హారాజ్ స్హేలేదేవ్ వంటి హీరోల వార స తవాం 
ప రర క్షింప బ డుతోంది. ప ద్మ అవారుడ్  మొతతుం ప్ర క్రియ , న్మినేష ను్ల  
ఇప్పుడు స్మానుయూల కోసం దావారాలు తెరుచుకున్నాయి.. స మాజ్నికీ, 
దేశానికీ నిస్వారథుంగా సవ చేసిన హీరోల కు త గిన గౌర వం ల భిసతుంది. 

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

స్ధించిన పరి గత్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

సంకల్ం

సంకల్ం

సంకల్ం

73

74

75
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మరంత శక్తి వంతంగా
కందరి  కబినెట్ 

అధికార మ నేది ప ద వుల కు సంబంధించిన ది కాదు. అది ప్ర జ ల కు సవ చేయ డానిక్ ల భించిన అవ కాశం. ఈ విష యానినా 
మ నం మ దిలో నిలుపుకొని ప ని చేయాలి. చట్ట  ఎంత ఎతుతుకు పరగిన్ ఫ లాల ను ఇస్తుంది. అంతే కాదు ఎదిగే కొదీదే ఒదిగి 
వుంటంది. ఈ మాట లినా ప్ర ధాని శ్రీ న ర్ంద్ర మోదీ ప లు సంద రా్లో్ల  చప్ప డం జ రగింది. అవి ఆయ న నేతృతవాంలోని ప్ర భుతవా 
జ్తీయ దృక్ప థానిక్ కీల క మ యాయూయి. ప థ కాలు స మ యానిక్ అంద డానిక్ ద్హ దం చేశాయి. ప్ర ధాని మోదీ ఆలోచ న లు ఈ 
మ ధయూ నే ఆయ న చేప టి్టన కేబ్నెట్ విసతు ర ణలో ప్ర తిఫ లించాయి.ప్రాంతీయ స మ తూకానినా పాటిస్తు కేంద్ర కేబ్నెట్ విసతు ర ణ 
చేయ డం జ రగింది.యువ త ను, మ హిళ లినా స్ధికారుల ను చేయాల నే సంక లా్పనినా దృషి్టలో పట్ట కొని వారక్ త గిన ప్రాతినిధయూం 

క లి్పంచ డం జ రగింది.

భార త దేశానినా ప్ర గ తి ప థంలో న డిపంచాల నే సంక లా్పనినా 
కొన స్గిస్తు అందుక నుగుణంగా జుల 7న ప్ర ధాని శ్రీ 
న ర్ంద్ర మోదీ త న కేబ్నెట్ కూరు్పను స రకొతతు గా 

ఆవిషకు రంచారు. న్త న భార త దేశానినా స్ధించుకోవాల నే ల క్షష్ంతో 
75వ స్వాతంత్రయూం దినోతసి వ సంబ రాల ను జ రుపుకోవ డానిక్ 
సిద్ధ మ వుతుననా వళ, దేశంలో అభివృది్ధ కారయూ క్ర మాల ను స రకొతతు గా 
చేప టే్టలా 15 మంది కేబ్నెట్ మంత్రుల కు, 28 మంది స హాయ 
మంత్రుల కు బాధయూ త లినా అప్ప గించ డం జ రగింది. వీరలో ఆరుగురు 
మంత్రుల వ య స్సి 35నుంచి 45 సంవ తసి రాల మ ధయూ న వుంది. న్త న 
మంత్రివ ర్గ బృందానినా ఏరా్పట చేస్కుననా త రావాత వృది్ధ స్ధ న కు 
సంబంధించి ప్ర ధాని శ్రీ న ర్ంద్ర మోదీ ఒక టీవాట్ చేశారు. త న ప్ర భుతవాం 
అభివృది్ధక్ అంక్త మైన ప్ర భుతవా మ ని అభివ ర్ణస్తు ఈ టీవాట్ చేశారు. 

ఈ రోజున ప్ర మాణ స్వాకారం చేసిన న్ మంత్రివ ర్గ 
స హ చ రులంద రకీ న్ అభినంద న లు. మంత్రులుగా వారు 

మంచి ప్రు సంపాదించుకోవాల ని ఆశస్తు వారక్ 
శుభాకాంక్ష లు తెలుపుతున్నాను. సౌభాగయూ వంత మైన 
భార త దేశానినా ఆశస్తు, దేశంలోని ప్ర జ ల ఆకాంక్ష ల 

నెర వరచే డానిక్గాను మ న కృషి కొన స్గుతూనే 
వుంటంది.

- న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన్
కొతతి కేబ్నెట్ బృందంలోన్ మొతతిం సభు్యల జ్బ్త్  కోసం ఈ 

లింక్ ను కి్లక్  చేసి చూడవచుచు : https://pib.gov.in/
PressReleasePage.aspx?PRID=1733526

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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స రైన స మ తూకంత మంత్రివ రగి కూరు్ప
130 కోట్ల మంది భార తీయుల ఆకాంక్ష ల స్ధ న కోసం 
దేశంలోని అనినా ప్రాంత్ల కు, క మూయూనిటీల కు ప్రాతినిధయూం 
క లి్పస్తు మంత్రివ రా్గ నినా రూపందించ డం జ రగింది. కేంద్ర 
ప్ర భుతవా నిన్ద మైన స బ్ కా స్త్ , స బ్ కా వికాస్ , స బ్ కా 
విశావాస్ ను ప్ర తిఫ లిస్తు న్త న మంత్రివ రా్గ నినా రూపందించారు. 
స్మాజిక ప్రాంతీయ స మ తూకానినా పాటిస్తునే అదే 
స మ యంలో ప్రతిభావంతులన నేత ల ను మంత్రులుగా 
తీస్కున్నారు.
యువ త కు, మ హిళ ల కు ప్ర తేయూక ప్రాతినిధయూం క లి్పస్తునే అదే 
స మ యంలో త న మంత్రివ ర్గ సభుయూలకు స్దీర్ఘ అనుభ వం, 
అరహు త లు వుండేలా ప్ర ధాని శ్రీ న ర్ంద్ర మోదీ జ్గ్ర తతు లు 
తీస్కున్నారు. న్త న మంత్రివ ర్గంలో వైదుయూలు, న్యూయ వాదులు, 
ఇంజినీరు్ల  వున్నారు. మంత్రివ ర్గంలో న్త నంగా 36 మందిక్ 
స్థు నం క లి్పంచారు. వీరలో 8 మంది న్యూయ వాదులు, ఇదదే రు 

మాజీ ఐఏఎస్ అధికారులు, న లుగురు ఎంబీఏ ప ట్ట భ ద్రులున్నారు. 
అంతే కాదు ప లువురు ఇంజినీరు్ల , ఇత ర ఉననా త 
విదాయూవంతులున్నారు. 
మంత్రితవా శాఖ ల మ ధ్య న మెరుగైన స మ నవా యాన్కి 
ప్రాధాన్య త 
క్షేత్ర స్థు యిలో ప్ర భుతవా ప థ కాల ను మ రంత మెరుగా్గ , వగంగా 
అమ లుకావ డానిక్గాను న్త న త రానిక్ మంత్రివ ర్గంలో 
అవ కాశాలు క లి్పంచారు. అంతే కాదు మంత్రితవా శాఖల మ ధయూ న 
మెరుగైన స మ నవా యం కోసం, అభివృది్ధని వగ వంతం చేయ డం 
కోసం ప లువురు మంత్రుల కు ర్ండు మంత్రితవా శాఖ ల ను 
ఇవవా డం జ రగింది. 

నూత న కేంద్ర మంత్రివ రాగి న్్న ప్ర కటించ డాన్కంటే ముందు.. దేశ సౌభాగా్యన్్న, అభివృదిధిన్ కాంక్షిస్తి  కేంద్ర ప్ర భుతవాం నూత నంగా స హ కార 
శాఖను ఏరా్పట్ చేసింది. ఈ నూత న శాఖ న్రవా హ ణ బాధ్య త లి్న కేంద్ర హోంమంత్రి శ్రీ అమిత్ ష్క అప్ప గస్తి  న్ర్ణ యిం తీస్కనా్నరంటే 
ఈ శాఖ ప్రాధాన్య త ఎంత టిద్ ఇటేటు  ఊహించ వ చుచు . దేశంలోన్ స హ కార రంగ ఉద్య మాన్్న బ లోపేతం చేయ డాన్కిగాను ఈ నూత న 
మంత్రితవా శాఖ ఒక ప్ర త్్యక న్రవా హ ణ వ్య వ స్ ను, నా్యయ మ ర్యు విధాన ప ర మైన వ్య వస్ లి్న క లిగ వుంట్ంది. ప్ర జ ల భాగ స్వామ్య ఆధార్త 
ఉద్య మాన్్న బ లోపేతం చేయ డాన్కిగాను అది దేశవా్యపతింగా క్షేత్ స్్యికి చేరుకనేలా స హ కార సంస్ ల క ఈ మంత్రితవా శాఖ స్యం 
చేస్తి ంది. స హ కార ఆధార్త ఆర్దికాభివృదిది అనేది దేశాన్కి అవ స రం. ఈ ఉద్య మంలో ప్ర తి స భు్యడు త మ దైన ప దధి తిలో బాధ్య త్యుతంగా 
మెలుగుత్రు. స్ల భ త ర వాణిజ్యంకోసం చేప టేటు  ప దధి తుల ను క్ర మ బ దీదిక ర్ంచే దిశ గా ఈ మంత్రితవా శాఖ ప న్ చేస్తి ంది. బ హుళ రాషట్ర  
స హ కార సంస్ లు (ఎం.ఎస్.సి.ఎస్ ) అభివృదిధికి ద్హ దం చేస్తి ంది.

న్త న ‘స హ కార మంత్రి తవా శ్ఖ’

కేంద్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ ప్రమాణ 

సీవాకార కార్యక్రమం కోసం ఈ క్్యఆర్ 

కోడ్ న్ స్్కన్ చేయండి

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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ఆగ స్్ట  విపలో  వంఆగ స్్ట  విపలో  వం
భార త దేశ స్వాతంత్్య సంగ్రామంలో ఆగ స్టు  నెల క ప్ర త్్యక ప్రాముఖ్య త ఉంది. స హాయ న్రాక ర ణోద్య మం 1920 

ఆగ స్టు 1న ప్రారంభ మైంది. కివాట్ ఇండియా ఉద్య మం 1942 ఆగ స్టు 9న మొద లైంది. దీన్్న ఆగ స్టు క్ంతి (విప్ల వం) అన్ 
పిలుస్తి రు. భార త దేశాన్కి స్వాతంత్్యం 1947 ఆగ స్టు 15న వ చిచుంది. ప్ర ధాన్ న రంద్ర మోదీ మాట లో్ల  చపా్పలంటే 

కివాట్ ఇండియా అనే గంభీర మైన తీరా్మనం కివాట్ ఇండియా ఉద్య మంలో న్ర్ణ యాత్మ కంగా మార్ంది. అదే విధంగా 
దేశాన్కి స్వాతంత్్యం వ చిచు   75 సంవ త్స రాల వుతున్న ఈ వేళ లో కొన్్న న్ర్ణ యాత్మ క తీరా్మనాల ను స్కారం 

చేయ డాన్కిగాను న్ర్ణ యాత్మ క యుద్ధి న్్న చేయ డాన్కి మ న మంత్ సంసిదుధి లం కావాలి.

మురక్ని దేశ్ని్నంచి ప్రదోరి లుదాం

పేద రకాని్న దేశ్ని్నంచి త రమికొడ దాం

అవినీత్ని దేశ్ని్నంచి ప్ర దోరి లుదాం 

ఉగరి  వాదాని్న దేశ్ని్నంచి త రమికొడ దాం 

కుల త తావాని్న దేశ్ని్నంచి ప్ర దోరి లుదాం 

మ త తతావాని్న దేశ్ని్నంచి త ర మికొడ దాం

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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రోజు, రానుననా ఆగ స్్ట 15న మ నం స్తంత్రయూం స్ధించి 75 వ 
సంవ తసి రంలోక్ అడుగుపట్ట బోతున్నాం. దానికంటే ముందు ఈ ఆగ స్్ట 
1వ తేదీన స హాయ నిరాక ర ణోదయూ మం 101 వారషికోతసి వం, ఆగ స్్ట 9న 
క్వాట్ ఇండియా ఉదయూ మం 79వ వారషికోతసి వ వడుక లు కూడా 
జ రుపుకోబోతున్నాము. త దావారా  1942 ఆగ స్్ట 9వ తేదీ ఏం జ రగింద్, 
అస లు 1857 నుంచి 1942 వ ర కు భార త దేశంలో ప్ర జ లు ఎలాంటి 
ఉదయూ మాలు స్గించారో, సవాచ్ఛ కోసం ఎంత గా ప రత పంచారో, క లిసి 
పోరాడి, క షా్ట ల ను క లిసి అనుభ వించి ఏ విధంగా స్వాతంత్రాయూనినా 
తెచిచేపటా్ట రో ఈ కొతతుం త రం కూడా తెలుస్కుంటారు. అదు్త మైన 
భార త దేశానినా నిర్మంచ డానిక్ చ రత్ర లోని ఈ ప్జీలు మ న కు ఎంతో 
ప్రేర ణ క లిగిస్తుయి. దేశ ప్ర జ ల కు సవాచా్ఛ వాయువులు అందించేందుకు 
ఎంద రో  వీరులు  గొప్ప గొప్ప త్యూగాలు చేసి త మ జీవిత్ల ను సైతం 
అర్పంచారు. భార త స్వాతంత్రయూ ఉదయూ మంలో క్వాట్ ఇండియా ఉదయూ మం 
అనేది ఎంతో ముఖయూ మైన మైలురాయిగా చప్పుకోవాలి. ఈ ఉదయూ మం  
బ్రిటీష్ పాల న నుంచి భార త దేశానినా ఎలాగైన్ విముక్తు చేయాల నే దృఢ 
సంక ల్పం  ప్ర తీ ఒకకు  భార తీయుడిలో ర గిలించింది.  ఈ స మ యంలోనే 
దేశ ప్ర జ లంత్  ఏక మ యాయూరు. గ్రామాలు -న గ రాలు, విదాయూవంతులు, 
నిర క్ష రాస్లు, ధ నికులు, ప్ద ల నే తేడాలు లేకుండా క్వాట్ ఇండియా 
ఉదయూ మం కోసం దేశంలోని న లుమూల ల నుండి ప్ర జ లు త ర లివ చాచేరు. 
క ట్ట లు తెంచుకుననా ఆగ్ర హంతో ఉదయూ మంలో భాగ స్వాముయూల యాయూరు. 
ల క్ష లాది మంది ప్ర జ లు మ హాత్్మగాంధీ అందించిన డూ ఆర్ డై అనే 
నిన్దానినా ఎవ రక్ వార్ మంత్రంగా మారుచేకుని త మ ను త్ము 
పోరాటానిక్ అంక్తం చేస్కున్నారు. దేశంలోని యువ త త మ 
పుసతు కాల ను, అధయూ య న్ల ను తయూ జించి మ ర్ క వాతుకు బ య లుదేరంది. 
మ హాత్్మ గాంధీ గారు 1942 ఆగ స్్ట 9న క్వాట్ ఇండియా ఉదయూ మానిక్ 
పలుపునిచాచేరు. ఇందుల్ పాల్్గ ననా ప్ర తీ ప్ర ముఖ న్యుకుడీనా బ్రిటీష్ 
ప్ర భుతవాం జైలుపాలు చేసింది. ఈ స మ యంలోనే  డా. రామ్ మ నోహ ర్ 
లోహియా, జ య్ ప్ర కాష్ న్రాయ ణ , అరుణ అస ఫ్ అలీ వంటి గొప్ప 
వయూ కుతుల తో కూడిన ర్ండో త రం న్య క తవాం కీల క పాత్ర పోషించింది. 

మ హిమానివాత మైన మ న గ త చ రత్ర ను, స్వాతంత్రోదయూ మ 
ప్రాముఖయూ త ను  మ న భ విషయూ త  త రాల తో పంచుకోవ డం మ న బాధయూ త . 
70 సంవ తసి రాల క్రితం ఈ దేశం సవాచ్ఛ కోసం ఎంత టి మూలాయూనినా 
చలి్లంచ వ ల సి వ చిచేంద్ నేటి త రం తెలుస్కుంటంది. అందుకే 
స్వాతంత్రాయూనిక్ సంబంధించి ఈ సంవ తసి రానినా అమృత సంవ తసి రంగా 
ప రగ ణించాలి. దేశ స్వాతంత్రయూం కోసం వీరోచితంగా పోరాడి కూడా 
అంత గా గురతుంపు తెచుచేకోని కొంద రు వీరుల గాథ ల తో  వార త్యూగాల ను 
గురతుంచే విధంగా కారయూ క్ర మాలు చేప టే్టందుకు ముందుకొస్తున్నాము. 
వారు చేసిన వి త్యూగాలు మాత్ర మే కాదు, వాటి దావారా  భ విషయూ త్ 
త రాల కు ఎన లేని ప్రేర ణ క లిగించారు. 

భార తీయులు బాన్స తవాంలో మ గగి న 
కాలాన్్న, కోట్్ల ది ప్ర జ లు స్తంత్్యం 

కోసం శ త్బాది ల త ర బ డి ఎదురుచూసిన 
విష యాలు త లుచుకంటే 75 

సంవ త్స రాల స్వాతంత్్య వేడుక లు 
ఎంత టి చార్త్రాత్మ క మైన వో, 

అదుభు త మైన వో మేము గుర్తించ గ ల ము. 
ఇందులో పండ గ మాత్ మే కాదు, 

భార తీయ స్ంప్ర ద్యం ద్గుంది. 
భార త దేశ  స్తంత్్య పోరాట 

ఛాయ లు, దేశం గ ర్వాంచ ద గన 
పురోగ తి కూడా ఉనా్నయి.

- న రంద్ర  మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

ఈ
సంకల్్త్ భారత్ 

సశక్తి  భారత్ 
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ఉషా మెహ త్ 1920, మార్చే 20వ తేదీ గుజ రాత్ లోని స్ర త్ లో 
జ ని్మంచారు. మెహ త్ తండ్రి బ్రిటీష్ పాల న లో న్యూయ మూరతుగా 

ప నిచేసవారు. ఒక రోజు ఆమె నివ సించే గ్రామంలో మ హాత్్మ గాంధీ గార 
మీటింగ్ జ రగింది. ఆ స మావశం ఆమె లేత హృద యంపై చర గ ని ముద్ర 
వసింది. ఆమె గాంధీ అనుచ రురాలిగా మారంది. గాంధీజీ  ఆలోచ న లు, 
త్తివాక త ఉష ను ఎంతో ప్ర భావితం చేశాయి. దాంతో ఆమె అనినా 
సౌక రాయూల ను వ దిలేసి స్ధార ణ జీవ న శైలి అవ లంభించ డం ప్రారంభించారు. 
ఆమె ఖాదీ నేయ డం నేరుచేకుంది. అదే ఆమె వష ధార ణ అయియూంది. ఆమెకు 
కేవ లం ఎనిమిది సంవ తసి రాల వ య స్ననా ప్పుడే సైమ న్ గ్ బాయూక్ అంటూ 
తీవ్ర సవా రంతో నిన దించేది. 1942 ఆగ స్్ట 8వ తేదీ క్వాట్ ఇండియా 
ఉదయూ మంలో చేరాలంటూ గాంధీజీ దేశ ప్ర జ ల కు పలుపునిచిచే, డూ ఆర్ డై 
అనే నిన్దంతో ప్ర జ లో్ల  ఉతేతుజ్నినా ర గిలించే ప్ర య తనాం చేశారు. ఉషా 
మెహ త్ ఈ నిన్దానినా విసతు ృతంగా ప్ర చారం చేసి భార త దేశ స్వాతంత్రయూ 
సంగ్రామంలో ముఖయూ మైన పాత్ర పోషించారు. క్వాట్ ఇండియా ఉదయూ మం 
పలుపు త రావాత బ్రిటీష్ ప్ర భుతవాం గాంధీజీని, ఇత ర కీల క కాంగ్రెస్ 
న్య కులంద ర్నా అర్స్్ట చేసింది. న్య కులంద ర్నా జైళ్ళా పటి్ట ఉదయూ మానినా 
నీరుగారాచేల నేది బ్రిటీష్ పాల కుల ప న్నాగం. కానీ ఉష వార ప్ర య త్నాల ను 
నీరుగారుచేతూ అజ్ఞా తంలోక్ (అండ ర్ గ్ండ్ ) వెళిళాపోయి ర హ సయూంగా ఒక 
ర్డియో స్టష న్ ప్రారంభించింది. ఆమె 1942 ఆగ స్్ట 14న ర్డియోలో త న 
మొద టి ప్ర సంగం వినిపంచింది. క్రమంగా ఈ ర్డియో సవాచ్ఛ కు సవా రం 
అయియూంది. ఆమె ప్ర తేయూక దూత ల  దావారా ఇత ర స్ధ న్ల దావారా 
ముఖయూ మైన స మాచారానినా సంపాదించి ప్ర స్రం చేసది. ప్రారంభంలో 
ఆమె రోజుకు ర్ండుస్రు్ల  త న హిందీ, ఆంగ్ల భాష లో్ల  త న ప్ర సంగాలు 
ప్ర స్రం చేసది, త రావాత దానినా రోజులో ఒక స్రక్ త గి్గంచింది. ఆమె 
అజ్ఞా తంలోక్ ఉంటూ ర్డియో స్టష న్ న డుపుతుండ డంతో ఆమె త ర చూ త న 
స్థు వ రానినా మారచే వ ల సిన ప రసిథుతి వ చేచేది. పోలీస్లు ఆమె వెంట ప డుతూనే 
ఉన్నారు. చివ ర కు ఆమె ఉననా ప్ర దేశానినా గురతుంచి అర్స్్ట చేశారు. 1942లో 
ఆమెకు న్లుగు సంవ తసి రాల క ఠిన మైన జైలు శక్ష విధించారు. 1946 
ఏప్రిల్ లో ఉష యెర వాడ జైలు నుంచి విడుద ల అయియూంది. త రావాత ఆమె 
బాంబే విశవా విదాయూల యానిక్ చందిన విలసి న్ కాలేజీలో చేర 30 సంవ తసి రాలు 
బోధ న్ వృతితులో కొన స్గింది. ఆమె పలిటిక ల్ డిపార్్ట  మెంట్ హెడ్ గా 
కూడా ప నిచేశారు. గాంధీ పీస్ ఫండేష న్ క్ అధయూ క్ష బాధయూ త లు కూడా 
నిరవా హించారు. ప్ర భుతవాం ప ద్మ విభూష ణ అవారుడ్తో స తకు రంచింది. ఉషా 
మెహ త్ 20000 సంవ తసి రం ఆగ స్్ట 11న త న 80వ ఏట మ ర ణించారు. 

క న క్ ల త బారువా అస్సింలో 1924 డిసంబ ర్ 22న 
జ ని్మంచారు.  క ర్నాశవా ర్ దేవి, కృష్ణ కాంత్ లు ఆమె 

త లి్లదండ్రులు. క న క్ ల త బారువా భార త దేశం 
గ రవాంచ ద గ్గ గొప్ప స్వాతంత్ర స మ ర యోధురాలు. ఆమె 
చేతిలో త్రివ ర్ణ ప త్కం పట్ట కోడానికీ, ఛాతిలో బ్లెట్ 
దింపుకోడానిక్ వెన కాడ లేదు. ప సిత నం నుంచే ఆమె 
మ న స్లో విప్ల వ భావాలు మొల కెత్తుయి. 
మ హాత్్మగాంధీ క్వాట్ ఇండియా ఉదయూ మానిక్ 
పలుపునిచిచేన త రావాత  ఆమె ఆలోచ న లు, అభిరుచులు 
కొతతు దిశ ను సంత రంచుకున్నాయి. ఆమె బ్రిటీష్ వారక్ 
వయూ తిర్కంగా జ రగే అనినా కారయూ క్ర మాలో్ల  ఎంతో చురుగా్గ  
పాల్్గ నేది. క్వాట్ ఇండియా ఉదయూ మంలో 43వ రోజు... 
అంటే సప్టంబ ర్ 20 1942 న్డు ఉదయూ మ కారులంత్ 
ఒక స మావశం జ ర పాల ని నిర్ణ యించుకున్నారు. 
ఇందులో భాగంగా తేజ్ పూర్ పోలీస్ స్టష న్ ముందు 
త్రివ ర్ణ ప త్కానినా ఎగుర వయాలని 
తీరా్మనించుకున్నారు.  విప్ల వ కారులంత్ త మ 
చేతులో్ల  త్రివ ర్ణ ప త్కాలు ప ట్ట కుని పోలీస్ స్టష న్ వైపు 
క ద లిపోతున్నారు. వారలో క న క్ ల త ముందు వ రుస లో 
ఉంది. పోలీస్ స్టష న్ చేరుకోగానే, ఈ జ న స మూహం 

ఉషా మహ తా
బిరి ట న్ ప్ల కుల కు 

వయూ త్రేకంగా చెల రేగిన 
విపలో  వంలో నిన దించిన 

గంతు

చేత్లో త్రి వ ర్ణ  ప తాకం 
ప టి్ట నందుకు 17 ఏళళు అమా్మయి 

గుండెలోలో క్ దూస్కుపోయిన 
బులలో ట్

క న క్ ల త బారువా

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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క్వాట్ ఇండియా ఉదయూ మం ప్రారంభ మ వుతుంద ని 
మ హాత్్మగాంధీ ప్ర క టించ గానే స్వాతంత్రయూ ఉదయూ మానిక్ 

చందిన ప లువురు ప్ర ముఖుల ను బ్రిటిష రు్ల  అర్స్్ట  చేసి జైలులో 
పటా్ట రు. ఈ నేప థయూంలో దివాతీయ శ్రేణిక్ చందిన న్య కులు, 
కారయూ క రతు లు రంగంలోక్ దిగి ఆంద్ళ న ను ముందుకు 
తీస్కుపోయారు. త మ ప్రాంత్లో్ల  స మావశాలు నిరవా హించి, 
ఆంద్ళ న లు చేప టా్ట రు. ఆ స మ యంలో ఉతతు ర ప్ర దేశ్ రాష్రాం 
అంబేదకు ర్ న గ ర్ జిలా్ల  రాజేస్లాతున్ పూర్ లో ఈ ఉదయూ మానిక్ 
వ స్ధాసింగ్ నేతృతవాం వ హించేవారు. స్వాతంత్రయూంకోసం 
పోరాట స్ఫూరతు క లిగిన విప్ల వ యోధునిగా అత ను అప్ప టికే ప్రు 
సంపాదించుకున్నారు. ఆ రోజులో్ల  అంబేదకు ర్ న గ ర్ అనేది 
ఫైజ్బాద్ జిలా్ల  ర్విన్యూ ప్రాంతంగా వుండేది. ఫైజ్బాద్ జిలా్ల ను 
ఇప్పుడు అయోధయూ జిలా్ల  అని పలుస్తున్నారు. చిననా వ య స్సిలోనే 
స్వాతంత్రయూ పోరాటంలోక్ ఉరక్న వ స్ధా సింగ్ వివిధ 
కారయూ క్ర మాలో్ల  చురుగా్గ  పాల్్గ నేవారు. 1942 ఆగ స్్ట  23వ తేదీన 
రాజేస్లాతున్ పూర్ కు చందిన స్వాతంత్రయూ పోరాట యోధుల తో 
వ స్ధా సింగ్ స మావశ మ యాయూరు. ఈ విష యం తెలుస్కుననా 
బ్రిటీష్ పోలీస్లు ఆ స మావశంపై దాడి చేసి లాఠీ చార్్జ చేశారు. 
పోలీస్ల చ రయూ తో కోపోద్రికుతులన స్వాతంత్రయూ స మ ర యోధులు 
పోలీస్ ఇన్ స్పక్ట ర్ ను, ఇదదే రు కానిస్టబ్ళ్ల ను మంట లో్ల  వసి 
కాలేచేశారు.ఆ త రావాత వార దేహాల ను స మీపంలోని న దిలో 
ప డేశారు. ఈ చ రయూ తో న్టి బ్రిటీష్ ప్ర భుతవాం ర గిలిపోయింది. 
స్థు నిక ప్ర జ ల పై విరుచుకుప డి న్న్ అకృత్యూల కు పాల్ప డాడ్ రు. 
వ స్ధా సింగ్ ఆచూకీ కోసం గాలింపు చేప టా్ట రు. ఆయ న 
అప్ప టికే త న స హ చ రుల తో క లిసి త ప్పంచుకున్నారు. ప్రును 
మారుచేకొని క ల క త్తులోని ఒక తుపాకుల ఫాయూక్ట ర్లో ఉద్యూగం 
సంపాదించారు. మ హాత్్మగాంధీ స్చ న ల మేర కు అత ను 
పోలీస్ల కు ల్ంగిపోయారు. కోరు్టలో విచార ణ చేయించిన 
బ్రిటీష్ ప్ర భుతవాం అత నిక్ మ ర ణ శక్ష ప డేలా చేసింది. వ స్ధా 
సింగ్ ను ర క్షించ డం కోసం ప లువురు స్వాతంత్రయూ స మ ర 
యోధులు రంగంలోక్ దిగి ఆంద్ళ న చేశారు. చివ ర కు 
మ హాత్్మగాంధీ క ల గ జేస్కోవ డంతో న్టి బ్రిటీష్ వైస్రాయ్ 
వ స్ధా సింగ్ ఉరశక్ష ను జైలుశక్ష గా మారాచేరు. దేశానిక్ 
స్వాతంత్రయూం వ చిచేన త రావాత వ స్ధా సింగ్ విడుద లయాయూరు. 
ఆయ న 1982 డిసంబ ర్ 11న కీరతుశేషుల యాయూరు. 

ఇంకా ముందుకు స్గ డానినా అధికారులు నిషేధించారు. 
ముందుకు వ సతు కాలేచేస్తుమ ని పోలీస్లు హెచచే రక లు జ్ర్ 
చేశారు. త్ము ఘ రషి ణ ప డేందుకు రాలేద ని, జెండా 
ఎగుర వసి వెళిళాపోత్మ ని క న క్ ల త పోలీస్ల కు వివ రంచే 
ప్ర య తనాం చేసింది. కానీ వాళ్ళా వినేందుకు సిద్ధంగా లేరు. 
వారక్ దార వ ద ల లేదు. ప్ర జ లంత్ అలా నిల బ డి 
చూస్తున్నారు. కానీ క న క్ ల త మాత్రం వార బెదిరంపుల ను 
ఖాత రు చేయ కుండా జెండా ప ట్ట కుని ముందుకు 
క దులుతూనే ఉంది. దాంతో ఒక సైనికుడు ఆమెపై 
కాలు్పలు జ రపాడు. బ్లెట్ ఆమె ఛాతిలో దిగ బ డింది. 
ఆమె క్ంద ప డిపోయింది. కానీ త్రివ ర్ణ ప త్కానినా మాత్రం 
నేల కు ఒర గ నివవా లేదు. ఆమె అకకు డిక కకు డే  ప్రాణాలు 
కోలో్పయింది. ఉదయూ మ కారులు ఆమె మృత దేహానినా త న 
గ్రామానిక్ తీస్కెళిళా క ర్మకాండ లు జ రపంచారు. అస్సిం 
ప్ర జ లు ఆమె ధైరాయూనినా, త్యూగానీనా ఇప్ప టికీ 
గురుతుచేస్కుంటారు. ఆమెను బీర్ బాల (వీర బాలిక ) అని 
పలుచుకుంటారు. త న దేశానిక్ చందిన ఒక 17 ఏళళా 
బాలిక ను, ఉదయూ మ కారణిని దారుణంగా చంపనందుకు 
ఆమెపై కాలు్పలు జ రపన  సైనికుడు త రావాత చాలా 
ప శాచేత్పం చందాడు. ఆ బాధ తో బావిలో దూక్ 
ఆత్మ హ తయూ చేస్కున్నాడు. 

స్వాతంతయూ్ర ఉదయూమంలో 
ఆమ అందించిన 

సహకారానిక్ 
గురతి ంపుగా,  ఐసిజిఎస్  
కనక్  లత బారువాగా 

నామకరణం చేసిన 
అతాయూధునిక ఫాస్్ట  

పట్రి ల్ వెస్సల్(ఎఫ్ పీవీ)
ను భారతీయ నౌకా 

దళం గత ఏడాది 
ప్రి రంభించింది.

వ స్ధ్ సింగ్ 
బిరి టిష రలో  కు గుణ ప్ఠం 

నేర్న యోధుడ్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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ఈయ న క రా్ణ ట క  
రాష్రాంలోని  

రాయ లాసిడులో 1927లో  
జ ని్మంచారు.  
రామ ప్ప న్యుడులో  
విప్ల వ జ్వాల అనేది   
చిననా త నంలోనే ర గిలింది.  
రామప్ప 1942లో గాంధీ  
ఇచిచేన క్వాట్ ఇండియా ఉదయూ మ 
పలుపుతో ఎంత గానో  
ప్ర భావితులయాయూరు. కేవ లం 15 సంవ తసి రాల వ య స్లోనే 
క్వాట్ ఇండియా ఉదయూ మంలో చేరారు. ఆయ న స రహ దుదే  ప్ర జ లినా  
స్వాతంత్రోయూదయూ మంలో పాల్్గ నే విధంగా చైత నయూ ప రచే 
కారయూ క్ర మాలు ప్రారంభించారు. ప్ర జ లో్ల  అవ గాహ న 
క లిగించేందుకు ఆయ న రాత్రి స మ యాలో్ల  ర హ సయూంగా 
గ్రామాలు సంద ర్శంచి దేశ భ క్తు పాట లు పాడేవారు. ఆయ న కు 
సంగీతం అన్నా, పాట లు పాడ డం అన్నా ఎంతో ప్రీతి. ఈ 
అభిరుచే సవా తంతయూరా పోరాటంలో బ్రిటీష్ వారక్ వయూ తిర్కంగా 
అదు్త స్ధ నంగా ఉప యోగ ప డింది. రాయ లా్పడు 
ఉదయూ మంలో ప్ర జ లు పద్ధ సంఖయూ లో పాల్్గ న్నారు. 
రామ ప్ప న్యుడు ,కె. ప టా్ట భిరామ న్ , హ ర్దేక ర్ మంజ ప్ప , కె.సి.
ర్డిడ్, కెంగ ల్ హ నుమంత యయూ తో బాట ఈ ఉదయూ మంలో 
చేరారు. 1947లో స్వాతంత్రయూ స మ ర యోధుల బృందం 
నేతృతవాంలో ప.న్రాయ ణ్ ర్డిడ్ రాయ లా్పడు పోలీస్ స్టష న్ పై 
దాడి చేసి,  ప త్రాల కు నిప్పంటించారు. ఈ ఘ ట న లో రామ ప్ప 
కూడా ఉన్నారు. ఈ పోలీస్ స్టష న్ పై దాడి చేసిన మొతతుం 80 
మంది  స భుయూల లో 40 మందిక్ అర్స్్ట వార్ంట్ల  జ్ర్ చేశారు.   
అర్స్్ట అయిన 35 మందిలో రామ ప్ప కూడా  ఉన్నారు. 
పోలీస్లు ఆయ నినా శార్ర క చిత్ర హింస కు గురచేశారు. దేశం 
స్వాతంత్రయూం స్ధించిన  త రావాతే ఆయ న జైల్ నుండి విడుద ల 
అయాయూరు. స్వాతంత్రాయూనంత రం రామ ప్ప వినోభాబావ 
ప్రారంభించిన భూధాన్ ఉదయూ మంలో చాలా చురుగా్గ  
పాల్్గ న్నారు. అదే స మ యంలో గాంధీజీ విలువ ల ను ప్ర చారం 
చేస ల క్షష్ంతో స్మాజిక , స్ంసకుకృతిక కారయూ క్ర మాలు 
నిరవా హించేవారు.  

బాబా కానీషిరాం స్వాతంతయూరా స మ ర యోధుడు. ఆయ న 
భార త దేశానిక్ చందిన విప్ల వ స్హితీవతతు . 

స్మాజిక , ఆరథుక, రాజ కీయ , స్ంసకుకృతిక , మ త ప ర మైన 
ద్పడీక్ విరుద్ధంగా ప దాయూలు, పాట లు, క థ ల రూపంలో త న 
గ ళ్నినా బ లంగా వినిపంచేవారు. ప్ర జ ల ఆవదన, బాధ త న 
ప దాయూల లో వయూ కతు ప రచేవారు. ఆయ న కంగ్రా జిలా్ల లో డెహ్రా 
స బ్ -డివిజ న్ లోని దాదాసైబాలో 1882 జూల 11న 
జ ని్మంచారు. మ హాత్్మగాంధీని  ఎంతగానో ఆరాధించే 
కానీషిరాం సవాచా్ఛ న్యూయ వాది. జ లియ న్  వాలా బాగ్ 
ఘాతుకానిక్ చ లించిపోయిన ఆయ న గాంధీజీ సందేశాల ను 
త న ప దాయూలు, పాట ల తో ప్ర జ లో్ల క్ తీస్కెళ్ళాల ని 
నిర్ణ యించుకున్నాడు. దేశానిక్ స్వాతంత్రయూం వ చేచే వ ర కు 
త ను న ల్ల దుస్తులే ధ రస్తున ని ప్ర తిజఞా చేశాడు. అందుకే ప్ర జ లు 
ఆయ నినా స య హ్ పోస్ జ న ర ల్ (ది బా్ల క్  జ న ర ల్ ) గా 
గురతుంచారు. ఆయ న మ ర ణించేవ ర కూ త ను చేసిన ప్ర తిజఞా 
ఉల్లంఘంచలేదు. ఆయ న 1943, అకో్ట బ ర్ 15వ తేదీన 
మ ర ణించినప్పుడు కూడా న ల్ల దుస్తులో్ల నే ఉన్నారు. ముస్గు 
కూడా న ల్ల రంగులో ఉండేది. ఆయ నినా హిమాచల్ ప్రదేశ్  
ప్ర జ లు ప హ ర్ గాంధీ అని పలిచేవారు. ఆయ న త న ప హ ర్ 
ప దాయూల తో బ్రిటీష్ పాల న కు వయూ తిర్కంగా దేశ భ క్తు సందేశాల ను 
వినిపంచినందుకు 11 స్రు్ల  అర్స్్ట అయాయూరు.  1930 నుంచి 
1942 వ ర కు  త న జీవితంలో స్మారు 9 సంవ తసి రాలు 
వివిధ జైళళా లో గ డిపారు. ఆయ న ర చ న లు చాలావ ర కు 
జైళళా లో రాసిన వ. అంగ్రేజ్ స రావార్ దా తిఘా ప ర్ ధ యాదా 
(స్రయూ డు బ్రిటీష్ స్మ్రాజయూంలో అసతు మించ బోతున్నాడు) 
అనేది అత ని ప్ర సిద్ధ ర చ న . ఆయ న లాహోర్  లో ఉననా 
స మ యంలో లాలా హ ర్ ద యాల్ , స రాదే ర్ అజిత్ సింగ్ , మౌలీవా 
బ రకు త్ అలి ని క లిస్రు. కానీషిరాం జీవితంలో ఈ ముగు్గ ర 
ప్ర భావం ఎంతో కీల క మైంది. ఈయ న ప దాయూలు, పాట లు 
విననా త రువాత స రోజినీ న్యుడు ఈయ నినా బ్ల్  బ్లె-ఇ-
ప హార్ అని బ్రుదునిచాచేరు. ఈయ న గౌర వారథుం భార త 
ప్ర భుతవాం 1984లో కానీషిరాం ప్రు మీద పోస్ట ల్ స్్ట ంప్ 
విడుద ల చేసింది. 

బాబా కానీషీ రాం
జాన ప ద గ్తాలు, 
ప దాయూలు, క థ ల తో 
జ నంలో చెై త నయూం 

తీస్కొచిచున  
విపలో  వ కారుడ్

దేశ భ క్తి  గ్తాలాప న తో 
స్వాతంతయూ్ర కాంక్ ను ర గిల్ంచిన 

యోధుడ్

రామ ప్ నాయుడ్

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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క్రీడాకారుల తో సంభాషించిన ప్ర ధాని న ర్ంద్ర మోదీ ఈ 
కారయూ క్ర మం సంద్ంగా వారతో అనేక విష యాల పై 
ముచచే టించారు. వారు త మ క్రీడల విష యంలో ఎలా 

ప్రిప్ర్ అవుతుననా ది తెలుస్కున్నారు. అంతే కాదు వారలో నైతిక 
సథు యిరయూం నింప డంకోసం వార అభిరుచుల ను ఇషా్ట యిషా్ట ల ను 
తెలుస్కున్నారు. ఎంస్ మేర్కామ్ (బాక్సింగ్ ), స్నియా మీరా్జ  
(టెనినాస్), విలువిదయూ క్రీడాకారులు దీపకా కుమార, ప్ర వీణ్ జ్ద వ్ , 
జ్వెలిన్ క్రీడాకారుడు నీర జ్ చోప్రా మొద లన వారతో ప్ర ధాని 
మాటా్ల డారు. వీరతో పాట పవి సింధు (బాయూడి్మంట న్ ), ఎల వెనిల్ 
వ లారవ న్ (షూట ర్) సౌర భ్ చౌద ర (షూట ర్) శ ర త్ క మాల్ 

(టేబ్ల్ టెనినాస్ ), మ నికా బాత్రా (టేబ్ల్ టెనినాస్) వినేష్ ఫోగ ట్ 
(ర్జి్లంగ్ )స్జ న్ ప్ర కాష్ (ఈత ), మ న్ ప్రీత్ సింగ్ (హాకీ) మొద లన 
క్రీడాకారులు ఈ కారయూ క్ర మంలో పాల్్గ న్నారు. 

ఈ స్ర భార త దేశం త ర ఫున మొతతుం 228 మంది సభుయూల తో 
బ ల మైన క్రీడాకారులు బృందం ఒలంపక్సి లో పాల్్గ ంటననా ది. 
వీరలో 119 మంది అథ్్లట్ల న్నారు. భార త దేశ క్రీడా బృందంలో 
67 మంది పురుషులు, 52 మంది మ హిళ్ క్రీడాకారులు 
పాల్్గ ంటన్నారు. భారత్ 69 ఈవెంట్లలో 18 విభాగాలలో 
పాల్్గ ంటంది. భార త దేశానినాంచి ఒలంపక్ క్రీడ లో్ల  పాల్్గ ంటననా 
అతి పదదే క్రీడా బృందమిది. 

భార త దేశ చ రత్ర లోనే మునుపననా డూ లేనివిధంగా క్రీడ ల ను, క్రీడ ల సంబంధిత అంశాల ను ప్ర స్తుత ప్ర భుతవాం ప్రోతసి హిసతుంది. 
ఒలింపక్సి క్రీడ ల పోటీల ప్రారంభ నేప థయూంలో భార త దేశ క్రీడాకారుల తోను, వార కుటంబ స భుయూల తోన్ ప్ర ధాని న ర్ంద్ర మోదీ 
మాటా్ల డారు. ఆయా క్రీడాకారులో్ల  నైతిక సథు యిరాయూనినా నింప డానిక్గాను ప్ర ధాని సవా యంగా త్నే వారతో మాటా్ల డ డం జ రగింది. 
జుల 13 న స్యంత్రం 5 గంట ల స మ యంలో ఆయ న క్రీడాకారుల తో మాటా్ల డారు. ఆ స మ యంలో ఆయ న దేశ ప్ర ధానిగానే 
కాకుండా ఆయా క్రీడాకారుల సంర క్ష కునిగా, మెంట ర్ గా ఈ బాధయూ త ను స్వాక రంచి మాటా్ల డారు. ప్ర ధాని త న ప్ర సంగందావారా 

ఆయా క్రీడాకారులను ప్రోతసి హిస్తు, వారక్ త గిన స్చ న లు స ల హాలు కూడా ఇచాచేరు.

కీరి డలోలో  న్తనోత్సవాని్న  నింపుతునా్నయి
ఖేలో ఇండియా, ఫిట్ ఇండియాలు  
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దేశ ప్ర జ లు స రకొతతు ఆలోచ న ల తో, స రకొతతు 
దృక్ప థంతో త మ కు అండ గా నిలుస్తున్నార నే 
విష యానినా క్రీడాకారులు తెలుస్కున్నారు.
క్రీడాకారులు అందించే స్ఫూరతు అనేది దేశ 
ప్ర జ ల కు చాలా అవ స రం. క్రీడాకారుల కు 
అనినా విధాలా సవాచ్ఛ నిచాచేం. వారు త మ 

పూరతు స్థు యి ప్ర తిభ ను ప్ర ద ర్శంచేలా, వార 
ఆట ను, మెళ కువ ల ను మెరుగుప రుచుకునేలా 

స హాయ స హ కారాలు అందించ డం 
జ రగింది.

- న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

 ప్ర ధాన మంత్రి: దీపకాజీ మీరు విలువిదయూ దావారా చట్ల నుంచి 
మామిడికాయ ల ను సక రంచేవార ని న్కు తెలిసింది. మీ 
ప్ర యాణం గురంచి దేశ ప్ర జ లు తెలుస్కోవాల నుకుంటన్నారు. 
మీ గురంచి మీరు ఏమైన్ చబ్తే మేం సంతోషిస్తుం. 

  దీపికా కమార్: ఈ క్రీడ లో న్ ప్ర యాణం మొద టినుంచీ మంచి 
మార్గంలో న డిచింది. న్కు మామిడికాయ లంటే బాగా ఇష్టం. 
మొద ట్ల  న్కు స రైన స దుపాయాలుండేవి కావు. దాంతో 
ఇబ్బందిగా వుండేది. అయితే విలువిదయూ క్రీడ లోక్ వ చిచేన 
త రావాత ప లు స దుపాయాలు, మంచి శక్ష కులు ల భించారు. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  ఐస్ క్రీములు తిన డానిక్ కూడా మీకు అనుమ తి 
ల భించేది కాద ని న్కు తెలిసింది. ఇప్ప టికే అదే ప రసిథుతి 
వుందా?  లేక ఏమైన్ మిన హాయింపులున్నాయా?

  పీవీ సింధు:  ఐస్ క్రీములు తినకుండా న నునా నేను 
నియంత్రించుకున్నాను. ఎందుకంటే క్రీడాకారులు ఆహార 
స మ తులయూ త చాలా ముఖయూం. ఒలంపక్ క్రీడ లుండ డంతో ప్ర తి 
రోజూ స్ధ న చేస్తున్నాను. ఆహారం తీస్కోవ డంపై నియంత్ర ణ 
కొన స్గిస్తును. ఎప్పుడైన్ ఒక స్ర ఏదైన్ సంద ర్ం వ సతు ఐస్ 
క్రీమ్ తింటాను. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  మీరు క ఠోర స్ధ న చేయండి. ఈ స్ర కూడా 
మీరు విజ యం స్ధిస్తుర ని న్కు న మ్మ కంగా వుంది. మీరు 
విజ యం స్ధించి వ చిచేన త రావాత మీతో క లిసి నేను కూడా ఐస్ 
క్రీమ్ తింటాను. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  నీరజ్ మీరు భార తీయ సైనయూంలో ప ని చేశారు 
క దా. క్రీడ లో్ల  ఈ స్థు యిక్ రావ డానిక్గాను మీకు మిలిట ర్ 
శక్ష ణ , అనుభ వాలు ఎలా ఉప యోగ ప డాడ్ యి ? 

  న్రజ్ చోప్రా:  న్కు భార తీయ సైనయూ మంటే చాలా ప్రేమ . 
సైనయూంలో చేరన ప్ప టినుంచీ నేను న్ క్రీడ ప ట్ల ప్ర తేయూక దృషి్ట 
పటా్ట ను. భార తీయ సైనయూం న్కు అనినా స దుపాయాలు 
క లి్పంచింది. మ న ప్ర భుతవాం న్కు అనినా విధాలా స హాయ 
స హ కారాలు అందిసతుంది. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  నీర జ్ జీ భ విషయూ తుతులో ఏం జ రుగుతుంద నే 
అంచ న్ల కు సంబంధించి ఎలాంటి ఆంద్ళ న చంద కండి. 
మీలోని స త్తును న్టిక్ న్రుశాతం చూపండి. ఎలాంటి 
వ తితుడిక్ లోనుకాకుండా మీ ఉతతు మ ప్ర తిభ ను క న బ ర చండి. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  దుతీ సంవ తసి రాల త ర బ డి చేసిన క ఠోర శ్ర మ 
ఫ లితం కొనినా క్ష ణాలో్ల నే తేలిపోతుంది. దీనినా మీరు ఎలా 
ఎదుర్కుంటారు?

  దుతీ చంద్:  వంద మీట ర్ల ప రుగుపంద్మ నేది కేవ లం ప ది 
ప నెనాండు సకన్ల లోనే ముగుస్తుంది. ఆ పోటీకోసం సంవ తసి రాల 
త ర బ డి స్ధ న చేయాలిసి వుంటంది. క ఠోర మైన శ్ర మ 
చేయాలిసి వుంటంది. వాయూయామ శాల లోను, ఈత కొల నులోను 

చాలా శ్ర మ ప డాలిసి వుంటంది. ఈ క్ర మంలో చాలా 
స వాళ్్ల  వుంటాయి. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  ఆశష్ కుమార్ జీ మీరు కోవిడ్ తో పోరాటం 
కూడా చేశారు. ఒక క్రీడాకారునిగా మీరు ఎలాంటి 
స మ సయూ ల ను ఎదుర్కున్నారు ?

  అశ్ష్ కమార్:   పోటీల కంటే 25 రోజుల కంటే ముందు మా 
న్ననా గారు మ ర ణించారు. దాంతో నేను షాక్ కు 
గుర యాయూను. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  మీ అంద రకీ గురుతుండే వుంటంది. స చిన్ 
టెండూలకు ర్ జీ త న తండ్రిగారు చ నిపోయిన స మ యంలో 
దేశానిక్ ఎంతో ముఖయూ మైన టర్నాని ఆడుతున్నారు. అయితే 
ఆయ న అంక్త భావంతో ముందడుగు వసి త న ఆట దావారా 
తండ్రిక్ ఘ న నివాళి ఘ టించారు. మీరు కూడా అదే ప నిని 
చేస్తున్నారు. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  మీకు ఇష్ట మైన క్రీడాకారులు ఎవ రో 
తెలుస్కోవాల ని అన కుంటన్నాను.

  మేరీ కామ్:  స ర్ న్ అభిమాన ఆట గాడు మ హ మ్మ ద్ ఆలీ, 
ఆయ న న్ బాక్సింగ్ హీరో. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  ఎలా వెనిల్ , మీరు ప్ర స్తుతం గ్రాడుయూయ్ష న్ 
చ దువుతున్నారు. క్రీడ లినా, చ దువులినా ఎలా స మ నవా యం 
చేస్కుంటన్నారు?

  ఎలా వెన్ల్:  ఈ విష యంలో న్కు స హ క రస్తుననాందుకు 
గుజ రాత్ విశవా విదాయూల యానిక్, కాలేజీక్ న్ కృత జఞా త లు. 
వారు చాలా స హ కారం అందిస్తున్నారు. న్ ప ర్క్ష ల కోసం 
ప్ర తేయూక ఏరా్పట్ల  చేశారు. న్ ప్ర యాణంలో వార మ దదే తు 
చాలా వుంది. 

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 



నూ్య ఇండియా స మాచార్    ఆగస్టు  1-15, 2021 49

 ప్ర ధాన మంత్రి:  చిననా ప్పుడు నీవు ఎలాంటి క షా్ట లు ప డాడ్ వో న్కు తెలుస్. మీ న్ననా గారు దిన స ర కూలీగా ప ని 
చేసవారు. ఈ రోజున మీరు దేశానిక్ ప్రాతినిధయూంవ హిస్తున్నారు. అది స్ఫూరతుదాయ కం. ఎంతో క ఠిన మైన 
ప రసిథుతులుననా ప్ప టికీ మీరు ల క్షయూనినాంచి వైదొల గ లేదు. ఛాంపయ న్ కావ డానిక్గాను మీకు ఎలాంటి 
అనుభ వాలు ఉప యోగ ప డాడ్ యి ?

  ప్రవీణ్ జ్దవ్:  మ ధయూ లోనే వ దిలేసతు  ఇంత వ రకు ప డిన క ష్ట మంత్ వృధా అయిపోతుంద ని అనుకుంటండేవాడిని. 
మ రంత గా క ష్ట ప డి విజ యం స్ధించాల ని భావించి ముంద డుగు వశాను. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  ప్ర వీణ్ జీ మీరు అథ్్లట్ కావాల ని మొద ట శక్ష ణ తీస్కుననా ట్ట  న్కు తెలిసింది. 
  ప్రవీణ్ జ్దవ్:  ప్ర భుతవా అకాడ మీలో అథ్్లట్ శక్ష ణ తీస్కుంటండేవాడిని. కానీ నేను చాలా బ ల హీనంగా 

వుండేవాడిని. దాంతో న్ కోచ్ వర్ క్రీడ లోక్ వెళ్ల మ ని న్కు స ల హా ఇచాచేరు. దాంతో విలువిదయూ క్రీడ లోక్ 
వ చాచేను. మా ఆర్ధక ప రసిథుతి స రగా వుండేది కాదు. అకాడ మీని వ దిలేసి ఇంటిక్ వెలితే ఏద్ ఒక ప ని చేయాలిసి 
వుండేది. దాంతో అకాడ మీలోనే వుండి ప నికొచేచే ప నులు చేస్తుండేవాడిని. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  మీరు చాలా చిననా వ యుసిలోనే ఒలంపక్సి కు 
ఎంపక యాయూరు. ఇది ఎలా స్ధయూ మైంది? 

  సౌరభ్ చౌదర్:   న్ షూటింగ్ క్రీడ ను 2015లో ప్రారంభించాను. 
మా సమీప గ్రామంలో షూటింగ్ అకాడ మీ వుంది. అకకు డే న్ 
క్రీడా జీవితం మొద లంది. న్ కుటంబం న్కు మంచి స హ కారం 
అందించింది. భార త ప్ర భుతవాం అందించిన స హాయంతో నేను 
ఈ స్థు యిక్ రాగ లిగాను. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  మీరు టేబ్ల్ టెనినాస్ క్రీడ లోక్ వ చిచేన ప్ప టినుంచీ 
గ మ నిసతు ఇప్పుడు ప రసిథుతులు మారాయ ని అనుకుంటన్నారా ?  
క్రీడారంగంప ట్ల ప్ర భుతవా విభాగాల దృక్ప థంలో వ చిచేన 
మారు్పను మీరు గ మ నించారా?

  శ ర త్ కోమ ల్:  చాలా మారు్పలు వ చాచేయి. 2006లో నేను కామ న్ 
వెల్తు క్రీడ లో్ల  మొద టిస్ర బంగారు ప త కానినా స్ధించాను. 
2018లో మేమంద ర మూ క లిసి బంగారు ప త్కానినా స్ధించాం. 
2006కు 2018క్ పోలిసతు చాలా మారు్ప వ చిచేంది.

 ప్ర ధాన మంత్రి:  మానికా మీకు నృతయూ మంటే చాలా ఇష్ట మ ని న్కు 
తెలిసింది. నృతయూ మ నేది మీ ఒతితుడిని త గి్గస్తుందా?

  మాన్కా బాత్రా:   అవును స్ర్ . న్ నృతయూ మ నేది న్ ఒతితుడిని 
త గి్గస్తుంది. టరనా మెంట్ల కు వెళి్లన ప్పుడు , ఖాళ్ స మ యం 
దొరక్న ప్పుడు నేను న్ రూముకు వ చిచే నృతయూ స్ధ న చేస్తును. 
దాంతో న్కు ఆత్మ విశావాసం ల భించిన ట్ట వుతుంది. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  వినేష్ ఫోగాట్ త లి్లదండ్రుల ను ఒక ప్ర తేయూక మైన 
ప్ర శనా ను అడుగుతున్నాను. ఎవ రైన్ ఆరోగయూంగా, దృఢంగా 
వుంటే ఏ మిలు్ల  పండిని తింటన్నారు అని వారని అడుగ త్ం. 
నేను కూడా అదే ప్ర శనా అడుగుతున్నాను. ఫోగ ట్ కుటంబం 
త మ బ్డడ్ ల కు ఏ పంట పండిని పడుతున్నారు?  వినేష్ టకోయూ 
ఒలంపక్సి లో విజ యం స్ధించ డం కోసం ఎలాంటి మంత్రానినా 

ఉప దేశంచారు? 
  గార్డుయ న్ : పండి మిలు్ల  గురంచి మాటా్ల డాలిసి వ సతు మా 

గ్రామంలోని మిలు్ల  పండినే మేం వాడుతున్నాం. మేం పాలు, 
పరుగు, వెననా కోసం సవాంతంగా ఆవుల ను, గేద్ల ను 
పోషిస్తున్నాం. ఈ స్ర న్ కూతురు మీద న్కు పూరతు విశావాసం 
వుంది. ఆమె త ప్ప కుండా బంగారు ప త కానినా తీస్కొస్తుంది. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  మీ మాతృమూరతు కూడా క్రీడలో్ల  పాల్్గ ని దేశానిక్ 
ప్రు సంపాదించి పటా్ట ర ని న్కు తెలిసింది. మీరు మా 
త లి్లగారనుంచి ఏమి నేరుచేకున్నారు?

  స్జ న్ ప్ర కాష్:  మా అమే్మ న్కు స రవా సవాం. ఆమె ఒక క్రీడాకారణిగా 
న్కు చాలా స హాయం చేశారు. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  ఒలంపక్సి లో భార త దేశానిక్ గ రవాంచ ద గ్గ చ రత్ర 
వుంది. ఈ నేప థయూంలో మీరు అద నంగా ఒతితుడిక్ గుర వుతున్నారా?

  మ న్ ప్రీత్:  ఎంత మాత్రం ఒతితుడిక్ గుర కావ డం లేదు. హాకీలో 
ఇంత వ ర కూ మ న కు 8 బంగారు ప త కాలు వ చాచేయి.  మ న 
క్రీడాకారులు ఎప్పుడు ఒలంపక్సి కు వెళి్లన్ దేశానిక్ ప త కాలు 
తేవ డానిక్గాను మా అతుయూతతు మ ప్రతిభ ను క న బ రుస్తున్నాం. 

 ప్ర ధాన మంత్రి:  క్రీడల కు సంబంధించి ప్ర భుతవా విభాగాలు ఎలా 
ప ని చేస్తున్నాయో మీరంద రూ ఇప్ప టికే గ మ నించారు. గ త 
ఐదారు సంవ తసి రాలో్ల  ఎలాంటి మారు్ప వ చిచేంద ని మీరు 
అనుకుంటన్నారు?

  స్న్యా:  గ త ఐదారు సంవ తసి రాలో్ల  క్రీడాకారులో్ల  న మ్మ కం 
పరగింది. ప్ర భుతవాంవైపునుంచి నితయూం మాకు స హాయం 
ల భిసతుంది. న్కు అనినా విధాలా అండదండ లందిస్తున ని మీరు 
అనేక స్రు్ల  చపా్పరు. ఈ ఐదారు సంవ తసి రాలో్ల  దేశ 
క్రీడారంగంలో చాలా మారు్పలు వ చాచేయి. గ త ఒలంపక్సి కు 
ఇప్ప టి ఒలంపక్సి కు చాలా తేడా వుంది.   

టకో్య ఒలిదంపక్్స కు వెళ్ళే భార త దేశ క్రీడాకారుల తో ప్ర ధాని 
న రదంద్ర మోదీ సదంభాషణ ను వినడదం కోసదం ఈ కూ్యఆర్ కోడ్ 
ను సాకాన్ చేయదండి.

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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 న్ర్ణయం: లక్షలాదిమంది కేంద్ర ప్రభుతవా ఉద్యూగుల, 
పంఛనుదారుల ప్రయోజనం మేరకు డియర్  నెస్ అలవెన్సి  ను 
మంత్రి మండలి 28 శాత్నిక్ పంచింది. 

 ప్రభావం: కోవిడ్ మహమా్మర సమయంలో డియర్  నెస్ 
అలవెన్సి  ను నిలిపవశారు. కానీ ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుతవా 
ఉద్యూగులకు, పంఛనుదారులకు భార్ ఊరటనిస్తు డియర్  నెస్ 
అలవెన్సి ను కేంద్ర ప్రభుతవాం11 శాతం పంచింది. 
అంతకుముందు ఈ ర్ట 17 శాతం ఉంటే, ప్రస్తుతం ఇది 28 
శాత్నిక్ పరగింది.జూల 1, 2021 నుంచి పంచిన డిఎ 
అమలో్ల క్ తేనున్నారు. 48.34 లక్షలకు పైగా కేంద్ర ప్రభుతవా 
ఉద్యూగులు, 65.26 లక్షల మంది పంఛనుదారులు దీని నుంచి 
నేరుగా లబ్దే పందనున్నారు. 

 న్ర్ణయం: వస్్రా లు, దుస్తులు, ఇతర జౌళి ఉత్పతుతులకుకేంద్ర, 
రాష్రా పనునాలు–రుస్ములలో ఇచేచే రాయితీని 
కొనస్గించేందుకు కేంద్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపంది. 

ఈ పథకానినా 2024 వరకు పడిగించింది. దీని కోసం 2021–
22లో రూ.19,400 కోట్లను కేటాయించింది. 

 ప్రభావం: ఈ నిర్ణయం వల్ల ఎగుమతులకు ప్రోత్సిహం 
లభించి, లక్షలాది ఉద్యూగాలు కలి్పంచబడత్యి. అంతేకాక 
భారత కంపనీలు ప్రపంచవాయూపతుంగా పోటీ పడేందుకు ద్హదం 
చేయనుంది. 

 ప్రధానంగా ఈ సిథురమైన, విశవాసనీయమైన విధానంవల్ల కార్మక 
ఆధారత వస్రా రంగంలోనిఅంకుర సంసథులు, వయూవస్థు పకులకు 
ప్రయోజనం చేకూర, ఎగుమతులకు ప్రోత్సిహం లభిస్తుంది. 
ఆరథుకాభివృది్ధక్ ప్రోత్సిహం కలి్పంచడంతో పాట చేనేత 
రంగానినా పునరుజీ్జవింప చేస్తుంది. 

 న్ర్ణయం: దేశవాయూపతుంగా ఉననా ఆయుష్ విదాయూ సంసథులను 
శక్తువంతం చేసి, ఆయుష్ సవలు, ఔషధాలు మెరుగా్గ  
అందుబాటలో ఉండేలా కేంద్ర మంత్రి మండలి నిర్ణయం 
తీస్కుంది. దీని కోసం ‘జ్తీయ ఆయుష్ మిషన్’కు 

మహమా్మర ఉన్నప్టికీ చెరగని 
ఆశలు

కోవిడ్ మహమా్మర సమయంలో నిలిపవసిన డియర్  నెస్ అలవెన్సి(కరువు భతయూం)ను పునరుద్ధరంచడమే కాకుండా.. 
లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుతవా ఉద్యూగులు, పంఛనుదారుల ప్రయోజనం మేరకు ప్రభుతవాం దీనినా భార్గా పంచింది. 
ఆరథుక వయూవసథును పటిష్టపరచే లక్షష్ంతో, ప్రజలకు మెరుగైన సంక్షేమ ప్రయోజన్లను అందించేందుకు కేంద్ర మంత్రి 
మండలి పలు నిర్ణయాలు తీస్కుంది. వీటిలో చేనేత రంగానినా స్వావలంబనగా మారచేడం, ఆయుష్ దావారా సంపూర్ణ 
ఆరోగయూ సంరక్షణ విధాన్నినా అందించడం, ర్ండో దశ కోవిడ్ అతయూవసర, ఆరోగయూ పాయూకేజీ కోసం ఆత్మనిర్ర్ భారత్  
క్ంద న్లుగ్ పాయూకేజీని ప్రకటించడం వంటివి ఉన్నాయి.పదదే మొతతుంలో రైతులకు లబ్దే చేకూరచేడం కోసం మండీల 

దావారా అందించే ప్రయోజన్ల వయూవసథును బలోప్తం చేసింది.

మంత్రి  మండల్ నిర్ణ యాలు
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రూ.4,607 కోట్లను కేటాయించింది. అంతేకాక ఈ కేంద్ర 
ప్రభుతవా ప్రాయోజిత పథకానినా మారచే 31, 2026 వరకు 
పడిగించాలని నిర్ణయించింది.

 ప్రభావం: చిక్తసి కంటే నివారణకే ఎకుకువ ప్రాధానయూతమిస్తు.. 
వైదయూ వయూవసథును బలోప్తం చేసందుకు ఆయుష్ విధానం క్ంద 
విదాయూ, శక్షణా సౌకరాయూలను పరధిని విసతురస్తుంది. 

 వైదయూ వయూవసథుపై పడే వాయూధి వయూయ భారానినా ఇది తగి్గస్తుంది. వాయూధి 
నివారణకు సంబంధించిన భారతీయ ప్రాచీన సంప్రదాయానిక్ 
దేశవిదేశాలో్ల  మరంత ప్రాచురయూం కలి్పంచనుంది.

 దేశవాయూపతుంగా 12 వలకు పైగా ఆయుష్ ఆరోగయూ–సంరక్షణ 
కేంద్రాలను ఏరా్పట చేయనుంది. 

 న్ర్ణయం: గ్రామీణ భారత స్ధికారత కోసం దేశంలో 
పాడి పశువుల పంపక రైతుల ఉత్్పదకతను, ఆదాయానినా 
పంచేలా పలు విప్లవాత్మక నిర్ణయాలను తీస్కోవడం 
జరగింది. 

 ప్రభావం: కేంద్ర ప్రభుతవాం రూ.9800 కోట్లను ఖరుచే 
చేయనుంది. ఇది పాడి పశువుల సంబంధిత రంగాలో్ల క్ 
రూ.54,618 కోట్ల పట్ట బడులను తీస్కురానుంది. 

 దీనిలో మూడు పథకాలుంటాయి. అవి పశుధన్ వికాస్ 
యోజన, రాష్ట్రాయ గ్కుల్ మిషన్, నేషనల్ యానిమల్ 
డిస్జ్ ప్రోగ్రామ్(జ్తీయ పశు రోగ కారయూక్రమం). 

 గ్కుల్ మిషన్ క్ంద మన దేశానిక్ చందినఆవు లేదా 
గేద్అయిన్,ఆధునిక స్ంకేతికతతో పశు సంవర్ధక వృది్ధని 
ప్రోతసిహిస్తురు. ఫలిత్లను బటి్ట రైతులకు ప్రోత్సిహకాలు 
ఇస్తురు.

 పశు సంవర్ధక, పాడి కోసం ఒక పాయూకేజీని కేటాయించారు. 
ఈ పాయూకేజీలో న్ణయూమైన పశు జ్తి పంపకం, పశువులకు 
చిక్తసి, టీకా, పాల సదుపాయాలు, ప్రయోగాలకు వెచిచేంచే 
పట్ట బడులు ఉన్నాయి.  

 పశు రోగ నియంత్రణ కారయూక్రమం క్ంద పశువుల 
ఆరోగాయూనినా జ్తీయ పశువుల కారయూక్రమంతో 
అనుసంధానిస్తురు. ప్రస్తుతం పాడి పశువులకు చిక్తసి 
చేసందుకు, వాటిని సంరక్షించేందుకు అంబ్లెన్సి సౌకరయూం 
కూడా అందుబాటలో ఉంటంది. 

 అదనంగా దేశవాయూపతుంగా ఉననా 6 ఆయుష్ కాలేజీలకు, 12 పీజీ 
ఆయుష్ సంసథులకు, 10 అండర్   గ్రాడుయూయ్ట్ సంసథులకు కేంద్రం 
మౌలిక వసతులను అభివృది్ధ చేయనుంది. కొతతుగా 50 పడకలు, 
30 పడకలు, 10 పడకలతో ఆయుష్ ఆస్పత్రులను 
నిర్మంచనుంది. అంతేకాక, 50 పడకలతో 101 మొబైల్ 
ఆస్పత్రులకు మౌలిక వసతులను కలి్పంచనుంది.

 152 ఆయుష్ డిస్పనసిర్లను కూడా నవీకరంచనుంది. 
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోని పసిఘాట్  లో ఉననా న్ర్తు ఈస్రాన్ 
ఇన్ సి్టటూయూట్ ఆఫ్ ఫోక్ మెడిసిన్ (ఎన్ ఇఐఎఫ్ఎం)లో 
ఆయుర్వాదానిక్ సంబంధించిన పరశోధనలను 
ప్రోతసిహించనుంది. ట్రాన్సి –హిమాలయ ప్రాంతంలో ఇది 
ఉండటం వల్ల, ఆయుష్ కు సంబంధించిన అనినా రకాల 
పరశోధనలకు ప్రోత్సిహం లభించనుంది. 

 న్ర్ణయం: వయూవస్య మౌలిక సదుపాయాల నిధి క్ంద ఆరథుక 
సహాయం కలి్పంచే కేంద్ర ప్రభుతవా పథకంలో మారు్పలకు 
మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపంది. ఇది ఏపఎంస్లను 
బలోప్తం చేయడమే కాకుండా రైతులకు ప్రయోజనం 
చేకూరుస్తుంది. 

 ప్రభావం: ఈ పథకం క్ంద రాష్రా ఏజెనీసిలకు, ఏపీఎంస్లకు, 
జ్తీయ, రాష్రా సహకార సమాఖయూలకు, రైతు ఉత్పతితు సంసథులకు, 
సవాయం సహాయక బృందాలకు అరహుతలను పంచడం జరగింది.

 ఒకవళ అరహుత పందిన సంసథు పలు ప్రాంత్లో్ల  ప్రాజెకు్టలను 
ఏరా్పట చేసతు, అనినా ప్రాజెకు్టలకు కూడా రూ.2 కోట్ల వరకుననా 
రుణాలపై వడీడ్ సహాయానినా అందిస్తురు. అంతకుముందు ఇది 
కేవలం ఒకకు ప్రాంత్నికే అందుబాటలో ఉండేది. 

 ఒకే మార్కుట్ యారుడ్లో ఉండే కోల్డ్ స్ట ర్జ్, స్ర్టంగ్, గ్రేడింగ్, 
అససియింగ్ యూనిట్ల , సిలోస్ వంటి వివిధ మౌలిక వసతుల 
ప్రాజెకు్టలకు ప్రతి ప్రాజెకు్టకు ఏపీఎంస్క్ రూ.2 కోట్ల వరకు 
రుణాలపై వడీడ్ సహాయం కలి్పంచబడుతుంది.

 న్ర్ణయం: కోవిడ్ ర్ండో దశలో వైదయూ రంగం ఎదుర్కుననా 
ఇబ్బందులను దృషి్టలో ఉంచుకుని, రూ.50 వల కోట్లతో రుణ 
హామీ పథకం(ఎల్ జీఎస్ స్ఏఎస్ )ను ఆమోదించింది. వైదాయూరోగయూ 
మౌలిక సదుపాయాల సంబంధిత ప్రాజెకు్టలు (బ్రౌన్ ఫీల్డ్), 
గ్రీన్ ఫీల్డ్ (హరత) ప్రాజెకు్టలను విసతురంచేందుకు ఆరథుక హామీని 
అందించడమే ఈ నిధి ప్రధాన ఉదేదేశయూం..

 ప్రభావం: కోవిడ్ ప్రభావిత రంగాలకు రుణ హామీ 
పథకానినా(ఎల్ జీఎంస్ఏఎస్), అతయూవసర దశల వార్ రుణ హామీ 
పథకానినా(ఈస్ఎల్ జీఎస్ ), మెరుగైన వైదయూ పథకం కోసం ఇతర 
కారయూక్రమాలను ఆవిషకురంచారు.

 ఆరోగయూ సంరక్షణ సదుపాయాలను విసతురంచడం, క్రెడిట్ రస్కును 
తగి్గంచడం చేస్తురు.తకుకువ వడీడ్ర్ట్లకు బాయూంకు నుంచి రుణ 

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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 న్ర్ణయం: వైదయూ సదుపాయాలను పంచేందుకు కోవిడ్–19 అతయూవసర స్పందన, ఆరోగయూ వయూవసథుల 
సంసిద్ధనీయత పాయూకేజీ : ఫేజ్ 2క్ మంత్రి మండలి ఆమోద ముద్ర వసింది. 

 ప్రభావం: కరోన్ మహమా్మరక్ వయూతిర్కంగా పోరాడేందుకు వగంగా స్పందించేందుకు, జిలా్ల ల స్థు యిలో్ల  
స్మరాథు ్నినా బలోప్తం చేయాలని ఇది లక్షష్ంగా పట్ట కుంది. 

సౌకరాయూలను కలి్పస్తురు.
 ఈస్ఎల్ జీఎస్ క్ంద అదనంగా రూ.1,50,000 కోట్ల దాకా 

నిధులు సమకూరుత్యి.
 తకుకువ వయూయాలకు అదనంగా రుణాలు మంజూరుచేసలా రుణ 

సంసథులను ప్రోతసిహిస్తుంది. 
 మెరుగైన ఆరోగయూ సంరక్షణకు సంబంధిత పథకాలను 

తీస్కురావడం, మారుతోననా పరసిథుతులను బటి్ట ఎప్పటికప్పుడు 
సమగ్ర విధివిధాన్లను ఖరారు చేయడం చేస్తుంది.

 న్ర్ణయం: ప్రతి ప్రాంతంలో బ్రాడ్ బాయూండ్ సౌకరాయూలను 
తేలికగా అందించేందుకు రూ.19,000 కోట్లను కేటాయించారు. 
రూ.29,430 కోట్ల వయూయంతో ప్రభుతవా–ప్రైవట్ భాగస్వామయూ 
పద్ధతిలో 16 రాషా్రా లో్ల  భారత్ నెట్ ను అమలో్ల క్ తీస్కురావడానిక్ 
మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపంది. 

 ప్రభావం: కేంద్ర ప్రభుతవాం నుంచి రూ.19,041 కోట్ల 
వయబ్లిటీ గాయూప్ ఫండింగ్ ను ఆమోదించింది. 

 ఈ చారత్రాత్మక నిర్ణయం వల్ల, ప్రతి సమాచారం ప్రతి 
గ్రామానిక్ చేరుకుంటంది. 

 ఈ–గవర్నాన్సి మారుమూల ప్రాంత్లకు కూడా చేరుకుంటంది. 
కోవిడ్ కాలంలో మంచి స్పందన వచిచేన టెలి–మెడిసిన్ సవలకు 

ప్రోత్సిహం లభిస్తుంది. దేశంలో గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల  ఉననా 
పల్లలకు మెరుగైన డిజిటల్ శక్షణా వయూవసథు అందుబాటలోక్ 
వస్తుంది. 

 ఈ–కామర్సి కారయూక్రమాలకు, ఓటీటీలకు పదదే ఎతుతున 
అవకాశాలు కలి్పంచబడత్యి. వయూవస్థు పకత అభివృది్ధ 
చందుతుంది. డిజిటల్ సదుపాయాలను నిరవాహించేందుకు 
గ్రామాలో్ల నే యువత సిద్ధమవుతుంది. గ్రామాలో్ల  కేబ్ల్ ను 
బ్గించే(ఇన్ స్్ట లేషన్) నైపుణాయూలు అభివృది్ధ చందుత్యి.

 న్ర్ణయం: విదుయూత్ రంగానినా బలోప్తం చేసందుకు సంసకురణ, 
ఫలిత ఆధారతంగా ‘పునరుద్ధరంచిన పంపణీ రంగ 
పథకానినా(రవాంప్డ్ డిసి్రాటూయూషన్ సకా్ట ర్ స్కుమ్ ను)’ కేంద్ర 
మంత్రి మండలి ఆమోదించింది.

 ప్రభావం: విదుయూత్ రంగంలో అన్హయూమైన మారు్పలు 
వచాచేయి. అంతకుముందు విదుయూత్ కొరత ఎకుకువగా ఉండేది. 
కానీ ఇప్పుడు విదుయూత్ మిగులు ఉంది. దేశమంత్ ఒకే 
ట్రాన్సి మిషన్ వయూవసథుతో అనుసంధానమైంది. విదుయూత్ కోసం 
దేశమంత్ ఒకే మార్కుట్ గా అవతరంచింది. దీంతో విదుయూత్ 
వయూయం తగి్గంది. ప్రపంచ చరత్రలోనే అతయూంత తకుకువ 
సమయంలో వగవంతమైన విసతురణకు ఇది ద్హదం చేసింది.     
       

 రాషా్రా లకు ఆరథుక సహాయానినా అందిస్తుంది. దేశంలో 
736 జిలా్ల లో్ల  పల్లల చిక్తసి కేంద్రాలు ఏరా్పట 
చేస్తురు. ప్రతి రాష్రాంలో పల్లల చిక్తసికు సంబంధించి 
సంటర్సి ఆఫ్ ఎక్సి లెన్సి  ను నెలకొలు్పతుంది. 

 ప్రజ్రోగయూ సంరక్షణ వయూవసథులో 20 వల ఐస్యూ 
పడకలను పంచారు. దీనిలో 20 శాతం పడకలు 
పల్లల చిక్తసికు ఐస్యూ పడకలుగా 
కేటాయించింది.  

 ప్రస్తుతం 6 నుంచి 20 పడకలు కలిగిన కమూయూనిటీ 
ఆరోగయూ కేంద్రాలకు, ప్రాథమిక ఆరోగయూ కేంద్రాలకు, 
ఉప ఆరోగయూ కేంద్రాలకు అదనంగా పడకలను 
అందిస్తుంది.

 దివాతియ శ్రేణి, తృతియ శ్రేణి నగరాలు, జిలా్ల  ప్రధాన 
కారాయూలయాలో్ల  50 నుంచి 100 పడకల యూనిట్లతో 
అతిపదదే స్థు నిక ఆస్పత్రులను ఏరా్పట చేస్తుంది.

 మెడికల్ గాయూస్ పైప్ లన్ వయూవసథుతో 1050 ద్రవరూప 

మెడికల్ ఆక్సిజన్ నిలవా టాయూంకులను ఏరా్పట 
చేస్తుంది. కొతతుగా 8,800 అంబ్లెనుసిలను 
అందిస్తుంది.. 

 కేంద్ర ప్రభుతవా ఆస్పత్రులు, ఎయిమ్సి, వాయూధి 
నియంత్రణ జ్తీయ కేంద్రం(ఎన్ స్డీస్)లాంటి 
జ్తీయ ప్రాధానయూత కలిగిన ఇతర సంసథులను 
బలోప్తం చేయనుంది.

 అనినా జిలా్ల ల ఆస్పత్రులో్ల  నిరవాహణ సమాచార 
వయూవసథును అమలు చేయనుంది. హార్డ్ వర్ 
స్మరాథు ్నినా పంచనుంది. 

 ఈ–సంజీవనిలో టెలి–కనసిలే్టషన్సి  సంఖయూను 
రోజుకు 50 వల నుంచి 5 లక్షలకు పంచనుంది.

 డిఓహెచ్ ఎఫ్ డబ్్ల ్ వదదే సంట్రల్ వార్ రూమ్ ను 
పటిష్ట పరచడం, దేశీయ కోవిడ్–19 పోర్టల్ ను, 
కోవిడ్ హెల్్ప లన్లను, కోవిన్ పా్ల ట్ ఫామ్ ను బలోప్తం 
చేయడం చేయనుంది.

మంత్రి  మండల్ నిర్ణ యాలు

కూ్యఆర్   కోడ్ లను స్్కన్ చేయడం ద్వారా 
మంత్రి మండలి న్ర్ణయాల పూర్తి సమాచారాన్్న 
తెలుస్కోవచుచు .



నూ్య ఇండియా స మాచార్    ఆగస్టు  1-15, 2021 53

ఏ పరసిథి త్నెై నా 
ఎదుర్కానేందుకు భారత్ సిద్ం

కరోనాపై  యుద్ం

ప్రపంచంలోన్ ఇతర దేశాలత పోలిసేతి 
భారత్ లో కరోనా ర్కవరీ రట్(కోలుకనే 
వార్ సంఖ్య) మెరుగాగి  ఉంది. విసతిృతంగా 

చేపడుతన్న టెసిటుంగ్, ట్రేసింగ్, 
ట్రీట్ మెంట్ త పాట్ వేగవంతమైన 

టీకాకరణ కార్యక్రమంత భారత్ లో 3 
కోట్ల  మంది ప్రజలు ఈ వా్యధబార్ నుంచి 

బయటపడాడు రు.

కరోన్ ర్ండో దశ ఉధృతి కాసతు శాంతిస్తుననాప్పటికీ, ఇంకా 
పూరతుగా సమసి పోలేదు. ఈ వాయూధిని పూరతుగా మనం 
అరకటా్ట లంటే, కచిచేతంగా మనం కోవిడ్ నిబంధనలను 

పాటించాలిసి ఉందని నీతి ఆయోగ్ సభుయూడు డాక్టర్. వి.కె పౌల్ 
చపా్పరు. కరోన్ ర్ండో దశ మధయూలో ఎంత భార్గా అయితే కోవిడ్ 
కేస్లు పరగాయో, అంతే వగంగా ప్రస్తుతం కేస్లు కూడా 
తగి్గపోతున్నాయి. 3 కోట్ల మంది కరోన్ రోగులకు చిక్తసి 
చేయడానిక్ భారత్ కు 529 రోజుల సమయం పటి్టంది. కోలుకునే 
వార సంఖాయూ ర్ట కూడా స్మారు 97.36 శాత్నిక్ చేరంది. 
అయితే ఈ విషయంలో అమెరకాను తీస్కుంటే 2 కోట్ల 90 లక్షల 
మంది రోగులకు చిక్తసి చేయడానిక్ అకకుడ 539 రోజులు పడితే, 
రకవర్ ర్ట 84.18 శాతంగా ఉంది. జూల 13న మొతతుంగా కరోన్ 
కేస్లు 31,443గా నమోదయాయూయి. రోజువార్ కేస్ల పరంగా 
తీస్కుంటే 4 నెలల తరావాత అంటే 118 రోజుల తరావాత ఇంత 
తకుకువ మొతతుంలో కేస్లు నమోదైంది ఈ రోజే. కేస్లు భార్గా తగి్గ 
పోతుండటంతో, కేంద్ర ప్రభుతవాం భవిషయూత్ అవసరాల కోసం 

సిద్ధమవుతోంది. ఈ మేరకు జూల 8న కేంద్ర మంత్రి మండలి 
“భారత కోవిడ్–19 అతయూవసర స్పందన, వైదాయూరోగయూ వయూవసథుల 
సంసిద్ధనీయత పాయూకేజీ–ఫేస్ 2”క్ంద రూ.23,123 కోట్లకు 
ఆమోదం తెలిపంది. ముందస్తు నివారణ, గురతుంపు, నిరవాహణ అనే 
విషయానినా దృషి్టలో ఉంచుకుని వగంగా స్పందించేందుకు 
వైదాయూరోగయూ సదుపాయాలను అభివృది్ధ చేయాలని, వైదాయూరోగయూ 
వయూవసథును సంసిద్ధం చేయాలని ఈ పాయూకేజీ లక్షష్ంగా పట్ట కుంది. 
భవిషయూత్ లో కరోన్ను ఎదుర్కునేందుకు రాషా్రా లు పూరతు తరహాలో 
సిద్ధంగా ఉండాలని8 ఈశానయూ రాషా్రా ల ముఖయూమంత్రులతో జూల 
13న జరగిన సమావశంలో ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
పలుపునిచాచేరు. మోదీ మాటా్ల డుతూ, “కరోన్ కొతతు 
రూపాంతరాలపై(వరయంట్లపై) మనంకనేనాసి ఉండాలి. వైరస్ 
పరవరతున చందిన తరావాత ఇది ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంటంద్ 
తెలుస్కోవడం కోసం ఎప్పటికప్పుడు నిపుణుల అభిప్రాయాలను, 
అధయూయాలను పరగణనలోక్ తీస్కోవాలి. ఈ పరసిథుతిలో, నివారణ, 
చిక్తసి అనేవి అతయూంత అవసరం. కరోన్ వాయూధిని నిరూ్మలించేందుకు, 

మాస్్కలు లేకండానే పరా్యటక ప్రదేశాలో్ల , 
మార్కట్లలో పెదది మొతతింలో జనాలు 

గుమి్మకూడుతునా్నరు. మ్డో దశ రాకముందే 
కొంత మంది వ్యకతి లు సంతషంగా 

గడపాలనుకంట్నా్నరు, కాన్ అది తప్పు.
–  నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

సకాలంలో పరి ధ్న మంత్రి  హెచచురకలు

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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మరంత కఠినతరమైన చరయూలను తీస్కోవాలి. మైక్రో–కంటైన్ మెంట్ల 
జోన్లపై మనం ఎకుకువగా దృషి్టస్రంచాలి. గత ఏడాదిననారగా 
పందిన అనుభవానినా పూరతుగా వినియోగించుకుని ఈ వైరస్ బార 
నుంచి బయటపడాలి’ అని అన్నారు.
కరోనా కేస్ల కాలక్రమం..
గత ఏడాది ఆగస్్ట  7న దేశంలో మొతతుం కరోన్ రోగుల సంఖయూ 20 
లక్షలను దాటగా.. ఆగస్్ట  23న 30 లక్షలను, సప్టంబర్ 5న 40 
లక్షలకు పైగా దాటింది. ఈ వాయూధి సక్న కేస్లు మొతతుంగా 
సప్టంబర్ 16న 50 లక్షలను, సప్టంబర్ 28న 60 లక్షలను, అకో్ట బర్ 
11న 70 లక్షలను, అకో్ట బర్ 29న 80 లక్షలను, నవంబర్ 20న 90 
లక్షలను దాటాయి. డిసంబర్ 19న కరోన్ కేస్లు కోటిక్ పైగా 
నమోదయాయూయి. ఆ తరావాత మే 4న ర్ండు కోట్లను, జూన్ 23న 
మూడు కోట్లను అధిగమించాయి. 
వేగంగా టీకాకరణ...
కరోన్కు వయూతిర్కంగా జరుగుతోననా పోరాటంలో దేశమంత్ ఎంతో 

ఉత్సిహంగా పాల్్గ ంటంది. బ్హార్  లో వరదలు ముంచతితునప్పటికీ, 
టీకాకరణ ప్రక్రియ మాత్రం ఆగలేదు. బ్హార్  లో వరద ప్రభావిత 
ప్రాంత్లో్ల  ప్రజలకు టీకా వసందుకు వైదయూ సిబ్బంది విన్తనా 
మారా్గ లను ఎంచుకున్నారు. ఆ ప్రాంత్లో్ల  వరదలు ఉననాప్పటికీ, 
టీకాకరణ కారయూక్రమానిక్ ఎకకుడా కూడా ఇబ్బంది పడలేదు. టీకా 
వయించుకోవాలనుకునే వార ప్ర్లను పడవలో్ల నే నమోదు చేస్కుని, 
వారక్ అకకుడే వైదయూ సిబ్బందిటీకాను వశారు. ఇది కరోన్కు 
వయూతిర్కంగా భారత్ చేపడుతోననాసమషి్ట కృషిక్ ఒక ఉదాహరణలాగా 
నిలుసతుంది. వైదాయూరోగయూ సిబ్బందిక్ తొలుత టీకాను వస్తు దేశంలో 
కరోన్ టీకాకరణ కారయూక్రమం జనవర 16న ప్రారంభమైంది. 
‘సంకల్ప స సిది్ధ(సంకల్పంతో విజయం స్ధించాలి)’ అనే 
మారా్గ నినా అనుసరస్తు.. జూల 13వ తేదీ న్టిక్ 38 కోట్ల మందిక్ 
పైగా ప్రజలకు ప్రభుతవాం టీకా వసింది. 
తవారలోనే దేశ్య కోవాగ్జ న్ క డబ్్ల ్హెచ్ ఓ అనుమతి
భారత్  బయోటెక్ కు చందిన కోవాగి్జన్ టీకా ప్రయోగాల డేటా 

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 
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దేశంలో 43 కోటలో ను మించిపోయిన మొతతి ం పర్క్లు
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దేశంలో కరోన్ వైరస్ వ్్యధి న్ంచి 

కోలుకున్న వ్రి సంఖ్్య రేటు

దేశంలో కోవిడ్-19 కోసం చికిత్స పందుతన్న 
రోగుల సంఖ్య 4,05,513క పడిపోయినట్టు  
వైద్్యరోగ్య మంత్రితవా శాఖ డేట్లో వెల్లడంది. 
మొతతిం కేస్లో్ల  ఈ రోగుల సంఖ్య కేవలం 1.30 
శాతం మాత్మే. 

క్రియాశ్లక కేస్లు          కోలుకన్న రోగులు                          కొతతి కేస్లు
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సంతృపతుకరంగా ఉందని డబ్్ల ్హెచ్ ఓ ప్రధాన శాస్రావతతు డాక్టర్ 
సౌమయూ స్వామిన్థన్ చపా్పరు. మొతతుంగా దీని సమరథుత కూడా 
చాలా ఎకుకువగా ఉందన్నారు. 
అప్పటి నుంచి, కోవాగి్జన్ కు డబ్్ల ్హెచ్ ఓ నుంచి అనుమతులు 
లభిస్తుయని అంచన్లు పరగిపోయాయి. భారత వైదయూ పరశోధన 
మండలి(ఐస్ఎంఆర్)తో కలిసి హైదరాబాద్ కు చందిన భారత్  
బయోటెక్ కంపనీ ఈ టీకాను అభివృది్ధ చేసింది. ఈ టీకాకు 
డబ్్ల ్హెచ్ ఓ నుంచి అనుమతి లభించి, డబ్్ల ్హెచ్ ఓ అతయూవసర 
వాడక టీకాల జ్బ్త్లో చేరచేతే, అంతరా్జ తీయంగా 
కోవాగి్జన్ నుఆమోదించడం పరుగుతుంది. కోవాగి్జన్ యొకకు 
ధృవీకరణను అనినా దేశాలు గురతుస్తుయి. ప్రస్తుతం, అలాంటి ఏడు 
టీకాలకు డబ్్ల ్హెచ్ ఓ నుంచి అనుమతి లభించి, అతయూవసర 
వాడక జ్బ్త్లో చోట దక్కుంచుకున్నాయి.

భారత్ లో టీకా కార్యక్రమాన్కి ప్రధాన ఆధారమైన కో–విన్ క 
ప్రపంచవా్యపతింగా ఆసకితి..
ఆరోగయూ సతు యాప్ తరావాత, ఆన్ లన్  వాయూక్సినేషన్ పా్ల ట్ ఫామ్ కో–విన్, 
కరోన్కు వయూతిర్కంగా పోరాడటంలో భారత్ కు స్ంకేతికత స్థు యిలలో 
పదదే ఎతుతున స్యం చేసతుంది. భారత్  చేపటి్టన ప్రపంచంలోనే అతిపదదే 
టీకా కారయూక్రమం విజయవంతం కావడంలో కో–విన్ చాలా 
సమరథువంతమైనదని రుజువు చేసింది. దేశీయంగా అభివృది్ధ చేసిన ఈ 
కో–విన్ పా్ల ట్ ఫామ్ కరోన్ మహమా్మరని ఒక క్రమబద్ధంగా, నిరంతర 
పద్ధతిలోఅరకటే్టందుకు, నియంత్రించేందుకు భారత వైదాయూరోగయూ 
వయూవసథుకు మార్గనిర్దేశం చేసింది. కెనడా, మెక్సికో లాంటి 50క్ పైగా 
దేశాలు తమ టీకా కారయూక్రమంలో డిజిటల్ పా్ల ట్ ఫామ్ కో–విన్  
వాడేందుకు ఆసక్తు చూపాయి. కో–విన్ పా్ల ట్ ఫామ్ ను అనినా దేశాలకు 
ఉచితంగా అందుబాటలో ఉంచుతుననాట్ట  జీ–20 దేశాల ఆరథుక 
మంత్రుల, కేంద్ర బాయూంకుల గవరనార్లతో జరగిన సమావశంలో ఆరథుక 
మంత్రి నిర్మలా స్త్రామన్ చపా్పరు.     

ఈ కూ్యఆర్ కోడ్ లను స్్కన్ చేసి, ప్రపంచ సదస్్సలో, జ్తీయ వైదు్యల దినోత్సవం 
సందరభుంగా ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగాన్్న వినొచుచు . అదేవిధంగా కో–విన్ యాప్  పై ఈశాన్య రాష్ట్ర ల 
ముఖ్యమంత్రులత జర్పిన కోవిడ్ సమీక్షా సమావేశాన్్న వినొచుచు .

టీకా పడవటీకా పడవ
బిహార్   వరదల సదందర్భదంగా తీస్న ఈ చత్రదం కరోన్కు వ్యతిరకదంగా పోరాడటదంలో వైదా్యరోగ్య 

స్బ్దంది చూప్తోనని సాహసానిని కళ్ల కు కడుతోదంది. రాషట్ దంలో కొనిని జిలా్ల లో్ల  వరదలు 
పోటెతతే డదంతో, పరిపాలన్ యదంత్దంగదం పడవల దావారా ప్రజలకు టీకా వేస్దంది. 

సంకల్్త్ భారత్ 
సశక్తి  భారత్ 

ఇప్టి వరకు మొతతి ంగా వసిన టీకాలు 38.76 కోటులో

1,02,80,416 76,51,103
1,06,40,254

55,55,468

3,30,32,658

3,25,92,396

1,78,34,482

13,33,04,056
9,95,79,752
7,29,46,445

తొల్ మోతాదు రండో మోతాదు
వైద్య సిబ్బంది         ముందు వరుస ఉద్్యగులు        18–44 మధ్య వయస్న్న వారు        45–49 మధ్య వయస్న్న వారు        60 ఏళ్్ల , ఆపైబడిన వారు



సమాజ్నిక్ ఎంతో సవ చేసినప్పటికీ,చాలాతకుకువగా ప్ర్ందిన వయూకుతులు చరత్రలో కొంతమంది ఉన్నారు. అలాంటి వయూకుతులో్ల  ఒకర్ 
రాజరషి పురుషోతతుం దాస్ టాండన్. గొప్ప ప్రాచీన వారసత్వానినా మనకు అందించిన ఘనతఆయన సొంతం. స్వాతంతయూరా ఉదయూమానిక్ 

ఆయన అందించిన కృషి చిరస్మణీయంగా నిలుస్తుంది. హిందీక్ ప్రాచురయూం కలి్పంచేందుకు, హిందీ భాషను విసతురంచేందుకు 
ఆయన విశేష కృషి చేశారు. ఆయన చేసిన ఈ నిరంతర ప్రయత్నాల వల్లనే హిందీని అధికారక భాషగా గురతుంచారు. దేవన్గరని 
అధికారక భాష లిపగా ఆమోదించారు. ప్రముఖ హిందీ రచయిత బన్రస్ దాస్ చతుర్వాది మాటా్ల డుతూ, “ ఎవరైన్ భవిషయూత్ 

చరత్రకారులు 20వ శత్బదేం గురంచి తెలుస్కోవాలంటే, ప్రతేయూకంగా చప్పబడిన ప్ర్లలో మహరషి దయానంద, మహాత్్మ గాంధీ, 
రాజరషి టాండన్  ఉంటారు.”అని అన్నారు.

పార్లమెంట్  స్క్షిగా జరగిన ఒక చిరస్మణీయమైన సంఘటనను 
మనం గురుతుకు తెచుచేకుంటే, ఒకరాజయూసభ ఎంపీ ఒకస్ర తన 

అలవెన్సి చక్ ను తెచుచేకోవడానిక్ రాజయూసభకు వెళ్్ల రు. కానీ ఆయన వదదే పన్ 
లేకపోవడంతో తన పకకునే ఉననా ఒక పదదేమనిషి దగ్గర పన్  తీస్కుని, అలవెన్సి 
చక్ ను ‘లోక్ సవ మండల్ ’క్ పంపంచేందుకు వివరాలు నింపుతున్నారు. దీనినా 
పకకునే ఉండి గమనిసతుననా ఒక వయూక్తు దానినా చూసి ఆశయూరయూపోయారు. ‘‘మీకు 
వచిచేంది కేవలం రూ.400 అలవెన్సి,దానినా కూడా మీరు లోక్ సవ మండల్ క్ 
విరాళంగా ఇస్తున్నారా”అని ఆ వయూక్తు ఆశచేరయూపోయారు.

పన్ వెనక్కు ఇస్తు ఆ పార్లమెంట్ సభుయూడు ఏం చపా్పరంటే, ‘‘న్కు 
బాగా సంపాదించి పటే్ట ఏడుగురు కుమారులున్నారు. ప్రతి ఒకకురపై నేను 
వంద రూపాయల పనునా వసిన్, నెలకు ఏడు వందల రూపాయలు నేను 
సంపాదించగలను. దానిలో నేను కేవలం రూ.300 నుంచి రూ.400 న్కోసం 
ఖరుచే చేస్కుంటే, మిగిలిన సంపాదనను లోక్ సవ మండల్ కు నేను పంపస్తును. 
ఈ సంపాదనతో నేనేమీ చేస్కోను. ”అని ఆయన అన్నారు. 

ఇంతటి దాతృతవా హృదయం కలిగిన వయూక్తు మర్వరో కాదు పురుషోతతుం దాస్ 
టాండన్. ఆగస్్ట 1, 1882లో ఉతతురప్రదేశ్  ప్రయాగ్రాజ్ లో జని్మంచారు టాండన్. 
1899లో కాంగ్రెస్ పార్్టలో ఆయన సవాచ్ఛంద సవకుడిగా చేరారు. బాయూంగ్ బాంగ్ 
ఉదయూమం నుంచి స్ఫూరతు పందిన ఆయన 1905లోసవాదేశీ విధాన్నికే కట్ట బడి 
ఉండేలా ప్రతిజఞా పూనుకున్నారు. మిలు్ల లో్ల  చకెకుర వాడకానినా నిషేధించారు. 
స్వాతంతయూరా పోరాటంలోచురుకుగా పాల్్గ ంటడటంతో,తన చదువులకు 
ఇబ్బందులు ఎదురయాయూయి. అలహాబాద్ యూనివరసిటీ నుంచి ఆయన 
బహిషకురణకు గురయాయూరు. అయినప్పటికీ, ఆయన మరో యూనివరసిటీ నుంచి 
తన విదయూను పూరతు చేశారు. 1906లో టాండన్ న్యూయవాదిగా తన వృతితు జీవిత్నినా 
ప్రారంభించారు. మహాత్్మ గాంధీతో టాండన్ కు ప్రతేయూకమైన అనుబంధం 
ఉండేది. గాంధీజీ స్చన మేరకు 1921లో ఆయన తన న్యూయవాది వృతితుని 
వదులుకుని, పూరతుగా తనకు త్ను స్వాతంతయూరా ఉదయూమానిక్ అంక్తమయాయూరు. 

‘‘జ్తీయవాదం పట్ల టాండన్ కుననా భక్తు ఆయనునా హిందీ వైపుక్ ఆకరషితుడిని 
చేసింది. హిందీ భాష వాయూపతుక్, ప్రచారానిక్ ఆయన చేసిన కృషి, ఆయనునా హిందీ 
స్హితయూ సమే్మళనం తొలి సదస్సిలో అధయూక్షుడి బాధయూతలో్ల  కూరోచేపటి్టంది. 
”అని మాజీ ప్రధాన మంత్రి లాల్ బహదూర్ శాసి్రా తెలిపారు. 

1925 నుంచి 1929 మధయూలో లాలా లజపత్ రాయ్ ఆదేశాల మేరకు, 
పంజ్బ్ నేషనల్ బాయూంకుకు మంత్రిగా వయూవహరంచారు. 1928లో లాలా 
లజపత్  రాయ్ మరణించినప్పుడు, లోక్ సవ మండల్ క్ ఆయన తరావాత ఛైర్మన్ 
ఎవరనే? ప్రశనా ఉత్పననామైంది. ఆ సమయంలో టాండన్ కు నెలకు రూ.1,300 
జీతం వచేచేది. గాంధీజీ ఆదేశాల మేరకు వెంటనే ఆ ఉద్యూగం మానేసి, బోరుడ్కు 
ఛైర్మన్  వయూవహరంచే బాధయూతలను చేపటా్ట రు. ‘యంగ్ ఇండియా’లో, గాంధీజీ 
ఈ సంఘటన గురంచి వివరస్తు – "ఎందరో ధైరయూ స్హస్లు, త్యూగాలతో 
భారత దేశ నిరా్మణం జరగింది" అని రాశారు.

శాసనోల్లంఘనోదయూమంలో పాల్్గ నందుకు టాండన్ కూడా జైలు 
పాలయాయూరు. ఆచారయూ జె.బ్ కృపలానీని భార్ మెజ్ర్్టతో ఓడించడంతో 1950లో 
టాండన్ కాంగ్రెస్ అధయూక్షుడు అయాయూరు. అయితే కాంగ్రెస్  అగ్ర న్యకులతో 
తలెతితున విభేదాలతో ఆయన గెలిచిన కొదిదే కాలానికే తన పదవిక్ రాజీన్మా 
చేశారు. ఆయనకుననా బహుముఖ, ప్రతిభా వయూక్తుతవాంతో, రాజరషి అనే బ్రుదును 
ఆయన సొంతం చేస్కున్నారు. 1961లో భారత రతనా  పురస్కురం చేత 
సతకురంచబడాడ్ రు.     

హిందీ భాష కోసం పోరాడిన యోధుడు, గొప్ప వకతి, రాజర్షిగా 

పేరందిన ప్రముఖ స్వాతంత్య్ర ఉద్యమకారుడు పురుషోతతిం ద్స్ 

ట్ండన్ క హృదయపూరవాక న్వాళి అర్్పస్తి నా్నం.

- అమిత్  ష్, కేంద్ర హోమ్ మంత్రి

హిందీ 
రాజరషీ
జననం: ఆగస్్ట  1, 1882 - మరణం: జూలై  1, 1962
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వయూక్తి తవాం

పురుషోతతి ం దాస్ టండన్



మీడియా 
కార్న ర్ 

పిఎంఒ ఇండియా రాజ్ నాథ్ సింగ్ అమిత్ ష్
కరోన్ మహమా్మర ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి దీనిపై 
యుద్ధం చేసందుకు ప్రపంచ దేశాలతో మన 
అనుభవాలను, నిపుణతను, వనరులను పంచుకునేందుకు 
భారత్ కట్ట బడి ఉంది. 
ఎనినా ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ, మేము స్ధయూమైనంత 
వరకు ప్రపంచంతో సంబంధాలు కొనస్గించడానిక్ 
ప్రయతినాంచాం : పఎం నర్ంద్ర మోదీ

జము్మ, కశీ్మర్  , లదాదే ఖ్ లను వరుచేస్తు ర్ండు కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంత్లుగా ఏరా్పట చేస్తు కేంద్ర ప్రభుతవాం తీస్కుననా 
నిర్ణయంతో దేశ భద్రత పరగింది. తీవ్రవాద 
కారయూకలాపాలు తగే్గందుకు సహకరంచింది. అంతేకాక ఈ 
ర్ండు ప్రాంత్లలో ప్రజలకు స్మాజిక–ఆరథుక అభివృది్ధ 
కోసం కొతతు దావారాలు తెరుచుకున్నాయి. 

‘సహకార్   స సమృది్ధ’ కలను స్కారం చేయడానిక్ కేంద్ర 
ప్రభుతవాం ప్రతేయూకంగా సహకార మంత్రితవా శాఖను 
ఏరా్పట చేసింది. ఇందుకు గాను గౌరవనీయులన ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోదీక్ ధనయూవాదాలు తెలుపుతున్నాను. 
మోదీజీ దూరదృషి్టతో ఆలోచించి ఈ శాఖను ఏరా్పట 
చేశారు. దీని వల్ల వయూవస్యం, గ్రామీణ రంగాలకు 
న్తన జవసత్వాలు వస్తుయి. 

న్తిన్ గడ్కరీ
కోవిడ్ ర్ండో దశ కారణంగా రటైల్, హోల్ సల్  
వాయూపారులపై పడిన ప్రభావానినా దృషి్టలో ఉంచుకుని, వీటిని 
కూడా ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఎంఇ పరధిలోక్ తీస్కురావాలని 
నిర్ణయించాం. ప్రాధానయూత రంగ రుణాల పరధిలోక్ వీటిని 
తీస్కురావడం దావారా ఆరథుక స్యానినా అందించాలని 
ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. 
#MSMEGrowthEngineOfIndia

మన్ స్ఖ్ మాండవియా అనురాగ్ ఠాకూర్ ఆఫీస్

అతయూవసర స్పందన, ఆరోగయూ వయూవసథుల సంసిద్ధనీయత 
పాయూకేజీ : ఫేజ్ 2 క్ంద కేంద్ర ప్రభుతవా ఆస్పత్రులు, 
ఎయిమ్సి లో అదనంగా 6700 పడకలు ఏరా్పట 
చేస్తుం. కోవిన్, ఈ–సంజీవని టెలి కనసిలే్టషన్, 
ఎన్ స్డీస్ వంటి కోవిడ్ –19క్ సంబంధించిన ఐటీ 
వయూవసథులను బలోప్తం చేస్తుం. 
#cabinet decisions

కరోన్ మహమా్మర కాలంలోన్ రైతుల పంటలకు 
సంబంధించి రకారుడ్  స్థు యిలో కొనుగ్ళ్్ల  జరగాయి. 
2021–22 రబీ స్జన్ లో భాగంగా దేశవాయూపతుంగా ఇప్పటి 
వరకు 433.32 ఎల్ ఎంటీ (లక్ష మెట్రిక్ టనునాల) 
గ్ధుమలను కొనుగ్లు చేశాం. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 
387.50 లక్ష మెట్రిక్ టనునాల గ్ధుల కొనుగ్ళ్్ల  
జరగాయి. ఇందుకు గాను 49.16 లక్షల మంది రైతులకు 
ఎంఎస్ పీ పై రూ.85,581.02 కోట్ల  చలి్లంచాం. 



ఏక్ భారత్ ఏక్ భారత్ - - శ్రి ష్ఠ  భారత్శ్రి ష్ఠ  భారత్

దేశంలో ఉన్న ముఖయూమై న వయూవస్య మారకాటలో ను అనుసంధ్నించే ఇ-నామ్ దేశంలో ఉన్న ముఖయూమై న వయూవస్య మారకాటలో ను అనుసంధ్నించే ఇ-నామ్ 
పథకం, ఒక దేశం, ఒక గిరి డ్, భారత్ మాలా, సేతు భారతం, భారత్ నెట్ వంటి పథకం, ఒక దేశం, ఒక గిరి డ్, భారత్ మాలా, సేతు భారతం, భారత్ నెట్ వంటి 

కారయూకరి మాల  దావారా  దేశమంతటినీ అనుసంధ్నిస్తి  ‘ఏక్ భారత్ - శ్రి ష్ఠ  భారత్’ కారయూకరి మాల  దావారా  దేశమంతటినీ అనుసంధ్నిస్తి  ‘ఏక్ భారత్ - శ్రి ష్ఠ  భారత్’ 
కలను స్కారం చేయడానిక్ మన పరి భుతవాం కృష్ చేసతి ంది.కలను స్కారం చేయడానిక్ మన పరి భుతవాం కృష్ చేసతి ంది.

-  పరి ధ్న మంత్రి  నరేందరి  మోదీ-  పరి ధ్న మంత్రి  నరేందరి  మోదీ
ఈ కూయూఆర్ కోడ్ ను స్కున్ చేసి 
ఏక్ హై భారత్, శ్రేష్్ఠ హై భారత్ 
ఇతివృతతుంతో స్ఫూరతు పందిన 

పాటలను వినొచుచే. 

దేశంలో పలు ప్రి ంతాల మధయూనున్న స్ంసకాృత్క సంబంధ్లను మరంత బలంగా మారచుడం   
‘ఏక్ భారత్ - శ్రి ష్ఠ  భారత్’ కారయూకరి మం లక్యూం. అంత్కాక, వివిధ రాషా్ట ్రలోలో ని పరి జల మధయూ 

సంబంధ్లను మరుగుపరచేందుకు క్డా ‘ఏక్ భారత్ - శ్రి ష్ఠ  భారత్’ కారయూకరి మం కృష్ చేసతి ంది.

ప క్ష ప త్రి కప క్ష ప త్రి క

సరాదే ర్ పటేల్ అఖండ 
భారత్నినా మనకు 

అందించారు. 
ప్రస్తుతం సమషి్టగా 

శ్రేష్ఠ భారత్నినా 
నిర్మంచుకునే 

బాధయూత130 కోట్ల 
మంది భారతీయుల 

చేతులో్ల నే ఉంది.
మరంత సమాచారం 
కోసం ఈ వెబ్ సైట్ ను 

సందర్శంచండి..
https://

ekbharat.gov.
in/Home/Index
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