
పటిష్ట మై న పాలన కారణంగా గత ఎనిమిది 
సంవత్సరాలలో అనిని విభాగాలోలో నూ మరుగై న ప్ర జా 

జీవనం సుస్పష్ట ంగా కనిపిస్త ంది. అందువలలో  సమాజంలో 
ప్ర తి వరాగా నికీ సాధికారత కల్పంచి నవభారతం వై పు 

చేసే ప్ర యాణం విజయవంతం అయంది. స్వర్ణ భారతం 
దిశగా సాగిసు్త నని ఈ ప్ర యాణంలో ఈ అమృతకాలం 

కర్త వ్యకాలంగా మారంది.

దేశం ప్ర థమం

ఉచిత పంపిణీ కోసం
మే 16-31, 2022సంపుటి 2, సంచిక 22   నూ్య ఇండియా నూ్య ఇండియా 

స మాచార్స మాచార్

  ఏళ్ళు  ఏళ్ళు
బాటలో  బాటలో  

కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ



“ప్ర ధానమంతి్ర  మ్్యజియం యువతను అత్యంత “ప్ర ధానమంతి్ర  మ్్యజియం యువతను అత్యంత 

విలువై న దేశ వారసత్వ వై భవంతో అనుసంధానం విలువై న దేశ వారసత్వ వై భవంతో అనుసంధానం 

చేసే ఒక పెద్ద  ఆకర్ష ణ కంద్ర ం”చేసే ఒక పెద్ద  ఆకర్ష ణ కంద్ర ం”

 మీ అనుభవాలు #MUSEUMMEMORIESలో పంచుకండి:   ప్రపంచం మే 18వ తేదీన అంతర్జా తీయ మ్యూజియం దినోత్సవం 
పాటిస్తంది. ఈ సందర్ంగా నేను నా యువ సహచరుల కోసం ఒక ప్రణాళికతో వచ్చాను. ఈ సెలవుల సందర్ంగా మీ 
స్నేహితులతో కలిసి స్థా నిక మ్యూజియంల సందర్శనకు ఎందుకు వెళ్లకూడదు?  ఆ సమయంలో మీ అనుభవాలను  
#MUSEUMMEMORIESలో పంచుకోండి.  మ్యూజియం సందర్శన పట్ల మీలోని ఉతు్సకత ఇతరులో్ల  కూడా ఆసక్్తని కలిగిస్తంది. 

 ప్రతీ ఒక్క జిల్లాలోను 75 అమృత సరోవరాలు:   నీటి విషయంలో చేపట్టే ప్రతీ ఒక్క చరయూ భవిషయూతు్తపై ప్రభావం చూపుతుంది. 
అమృతకాల సంకల్పాలో్ల  జల సంరక్షణ కూడా ఒకటి. ఈ సందర్ంగా ప్రతీ ఒక్క జిల్్ల లోనూ  75 అమృత సరోవర్లు 
ఏర్పాటవుతాయి. వాల్మీక్ ర్మాయణం జలవనరుల అనుసంధానత, జల సంరక్షణపై బలంగా దృష్టే స్రంచింది.

 జల సంరక్షణకు దీక్ష తీసుకండి:  మీ పరసర్లో్ల ని చెరువులు, బావులు,  కొలనుల గురంచి తెలుసకోండి. అమృత్ సరోవర్ 
అభియాన్ ను జలసంరక్షణకు ఒక వాహికగా ఉపయోగించుకోవాలి. అల్గే స్థా నిక పర్యూటక ఆకర్షణలు కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. 
సింధు, హరపాపా నాగరకతల కాలంలోనే ప్రజలకు జలసంరక్షణ  ప్రాధానయూం గురంచి తెలుస. అదే దిశగా మనం మరో ప్రయతనేం 
చేయాలి.

 బాలలకు వేదగణితం బోధంచి తీరాలి:  భారతీయులకు గణితశాసత్ం ఎపపాటికీ కషటేమైన సబ్జాకుటే  కాదు. మన వేదగణితం ఇందుకు  
ప్రధాన కారణాలో్ల  ఒకటి. తలి్లదండ్రులందరూ తమ పిల్లలకు వేదగణితం బోధంచి తీర్లి. ఇది వారలోని విశావాస్నినే ఉదీదీపితం  
చేయడంతో పాటు తార్కక, విశ్ ్లషణాతమీక స్మరథ్ా ం పంచుతుంది.

 డిజిటల్ ఎకనామిక్ సంస్కృతిని దేశం అభివృద్ధి చేస్తంద్:  డిజిటల్ ఎకానమీ దేశంలో ఒక కొత్త సంస్కకృతిక్ జనమీనిచిచాంది. ప్రతి ఒక్క 
వీధ చివరలోను కూడా జరుగుతుననే డిజిటల్ చెలి్లంపులు మరంత ఎకు్కవ మంది వినియోగదారులకు స్వలందించడానినే తేలిక 
చేశాయి. ఇల్ంటి బహిరంగ నగదుతో ఎల్ంటి  సమసయూలు ఉండవు. ప్రతీ ఒక్క రోజూ మీరు యుపిఐ చెలి్లంపుల ప్రయోజనాలు 
పందుతూనే ఉంటారు.

 జీవితాలోలా టెక్నాలజీ పరివర్తన:  టెకానేలజీ మనందర చుట్టే  సపాషటేంగా కనిపిస్తంది. అది స్ధారణ ప్రజల జీవితాలో్ల  మారుపా 
తెస్తంది. దివాయూంగ సహచరులో్ల ని అస్ధారణ స్మర్థా ్లు టెకానేలజీ వెలుగులోక్ తెచిచా దేశానిక్, ప్రపంచ్నిక్ కూడా ప్రయోజనం 
కలిగిస్తంది. ఈ విభాగంలో ఎనోనే స్టే రటేప్ లు, సంసథాల నాయకతవా పాత్ర పోష్స్తనానేయి.

 కరోనాపై అప్రమత్తంగా ఉండండి:  కరోనాతో కూడా మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.  మాస్కలు ధరంచడం, క్రమం తపపాకుండా 
చేతులు కడుకు్కంట్ ఉండడంతో సహా ఇతర నివారణ చరయూలు అనుసరస్్తనే ఉండాలి.

 35వ ఎపిసడ్, 24ఏప్రిల్ 2022మ న్ కీ బాత్  2.0 

మన్  కీ బాత్  కార్యక్రమం కోసం ఈ క్్యఆర్  కోడ్ స్కాన్ చేయండి.

దేశ ప్రధాన మంత్రులు చేసిన కృషిని గుర్్త చేసుకునందుకు స్వాతంత్య్ర అమృత్ మహోత్సవ్ ను మించిన సందర్ం ఏమంటంద్?  

ప్రధానమంత్రి మ్్యజియం యువతరానికి ఎంతో విలువైన దేశ వారసతవా వైభవానినా పరిచయం చేస్తంద్. గతం, వర్తమానం, భవిష్యత్్త 

అనినాంటినీ ఒకే అలిలాకలోకి చేర్స్్త ఈ టాపిక్ నిరామాణం జరిగంద్. ప్రధానమంత్రి ఆక్శవాణిలో నెలవారీ నిరవాహంచే  “మన్ కీ బాత్’’ 

(‘మనసులో మాట’) క్ర్యక్రమం లో పిఎం మ్్యజియం గురించి, ఇతర మ్్యజియంల గురించి చరి్చంచి మ్్యజియంలకు సంబంధంచి 

ఏడు ప్రశనాలు వేశార్. ఈ ప్రశనాలకు నమో యాప్ లోను, స్మాజిక మాధ్యమంలో  # MusenumQuiz హాష్ టాగ్  ద్వారా సమాధానాలు 

ఇవావాలని ప్రజలను ఆహావానించార్. దీనికి తోడు దేశంలో పెర్గుత్ననా నగదురహత క్ర్యకల్పాలు, వేద గణితం, ప్రతీ ఒక్క జిల్లాలోనూ 

75 అమృత సరోవరాల సృషిటి, టెక్నాలజీ గురించి ప్రధానమంత్రి చరి్చంచడంతో పాటగా జలసంరక్షణ దీక్షను ఆమోద్ంచాలని అందరినీ 

అభ్యరి్థంచార్. గుర్గ్రామ్ లో నివసించే స్ర్థక్ పేర్ను స్వాకరించడంతో పాట వేద గణితంపై  కల్ కతా్తకు చంద్న గౌరవ్ టెక్రివాల్ తో 

సంభాషించార్.
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  ప్రచురణ, మద్రణ స త్యంద్ర ప్ర క్ష్ , ప్రిని్సపల్ డైరెకటేర్ జనరల్, బిఒసి బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & క మ్యూనికేష న్ తరఫున మద్ర ణ  ఇన్ ఫినిటీ అడవారె్టేజింగ్ సరీవాసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, 
ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పారేట్ పార్్క, 10వ ఫ్్ల ర్, నూయూఢిల్్ల–ఫరదాబాద్ బోర్డర్, ఎన్ హెచ్–1, ఫరదాబాద్–121003.

కమ్్యనికేషన్ చిర్నామా, ఈ–మెయిల్ : రూమ్ నంబర్   –278, బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ &
కమ్యూనికేషన్, 2వ ఫ్్ల ర్, స్చనా భవన్, నూయూఢిల్్ల-110003 response-nis@pib.gov.in, ఆర్ఎన్ఐ దరఖాసు్త నంబర్ : DELTEL/2020/78829

13 భాషలోలో  అందుబాటులో ఉనని  
నూ్య ఇండియా సమాచార్ చదవడానికి  

ఈ కింది లంక్ కిలో క్ చేయండి

నూయూ ఇండియా సమాచ్ర్ పాత 
సంచికలను చదవడానిక్ ఈ క్ంది లింక్ 

క్్లక్ చేయండి:

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx

‘దేశానిక పా్ర ధాన్యం’ 
సంకల్పంతో సాధికారత

కవర్ పేజీ 
కథనం:

స్్పషల్ పా్యకజి 

8 సంవత్సర్ల సతపారపాలన ‘సబ్ కా స్థ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా 
విశావాస్, సబ్ కా ప్రయాస్’ స్త్రానినే అనుసరస్తంది.  

లోప ల పేజీలోలో

ఆరోగ్య భారతం-శకి్త వంతమై న భారతం    | 12-17
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సమాచార్సమాచార్

|  70-75

తిరుగుబాటును 
రగిల్చిన రాతలు

హిందీ జరనేలిజం దినోత్సవానినే 
పురస్కరంచుకుని తమ మాటలనే అస్త్ లుగా 
మారచా స్వాతంతయూ్ం కోసం పోర్డిన కలం 
యోధుల గాథలు ఈ స్ర అమృత్ 
మహోత్సవ్ విభాగంలో చదవండి.  

అహల్యూబాయి హోల్కర్ దేశ చరత్రపై 
చెరగని ముద్ర వేసింది.  

అహల్్యబాయ:  
కీర్త మంతురాలై న రాణి

సంపాద కుడు 
జై దీప్ భట్నిగర్, 
ప్రిని్సపల్ డైరెకటిర్ జనరల్,
పత్రిక్ సమాచార క్రా్యలయం, 
నూ్యఢిల్లా

డిజై నర్్స
దివా్య తల్్వర్,  

అభయ్ గుపా్త

ల్ంగ్్వజ్ ఎడిట రులో
సుమిత్ కుమార్ (ఇంగ్లో ష్), 

అనిల్ పటేల్ (గుజరాతీ)

నదీమ్ అహ్మద్ (ఉర్్ద ),

పౌల మి ర క్షిత్ (బంగాలీ)

హరహర్ పాండా (ఒడియా)

సీనియర్ కన్సల్ట ంగ్ ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

సీనియ ర్ అసిస్్ట ంట్ క న్స ల్ట ంగ్ ఎడిట ర్ 
విభార్ శ ర్మ 

అసిస్్ట ంట్ క న్స ల్ట ంగ్ ఎడిట ర్ 
చంద న్ కుమార్ చౌద ర

సీనియర్ డిజై నర్ 
శా్యమ్ శంకర్ తివార
రవంద్ర  కుమార్ శర్మ

మానవాళి భవిష్యతు్త పెై  ఆందోళన  

నవభారత హృదయం మహిళాశకి్త  

ప్ర పంచంలో త్వరత వృది్ద  సాధిసు్త నని 

ఆరథి క వ్యవసథి   

యువత కలల భారతం 

ప్ర పంచ గురువుగా ఎదుగుతునని భారత్ 

రై తు బలం, ఆనందమయ గా్ర మం 

అదుభుత వారసత్వ సంపద, మంచి స్ఫూర్త ని 
అందించే సముననిత సాంప్ర దాయం 
ఆసా్వదిసు్త నని జాతి 

జాతి దిశ, సిథి తిగతులకు కొత్త  ఉత్్త జం 

కల్పసు్త నని ఫారు్మల్  

దేశ రక్షణ రంగం చై తన్యవంతం 

నవభారతం కలలకు డిజిటల్ స్ఫూర్త   

దేశ వనరులపెై  అందరకీ సమాన హకుకు 
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సంపాదకీయం

నమస్్కరం,
లేవండి.
మీ స్మర్థా ్లను గుర్తంచండి.
మీ బాధయూతలనీనే తెలుసకోండి.
ఇదే సమయం...సరైన సమయం!  భారతదేశానిక్ విలువైన సమయం!
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి భారతదేశ అమృత మహోత్సవం నిరవాహించుకోవాలంట్ ఇచిచాన  పిలుపు 
భారత అభివృదిధి ప్రయాణానినే సరకొత్త శిఖర్లకు చేరేచా మంత్రం. 2014 సంవత్సరంలోనే  ఇందుకు కృష్ ప్రారంభమయింది. గత 8 
సంవత్సర్లో్ల  స్ధంచిన అభివృదిధి ఇప్పుడు అమృత కాల్నిక్ మ్లస్తంభంగా నిలుస్తంది. ఆకాంక్షాపూరత లక్షాయూలు స్ధంచడమే 
భారతదేశం భవిషయూతు్తను నిర్ణయిస్తంది. వేడుకలు లేకుండా ఏ ఒక్క సంకలపాం విజయవంతం కాదు.  
ఈ రంగంలో అతయూంత శక్్తవంతమైన బలం భారత యువశకే్త. 29 సంవత్సర్ల సగటు వయసతో భారతదేశం ప్రపంచంలో అతి 
యవవాన దేశంగా ఉంది. యువతర్నిక్ స్ఫూర్త అయిన స్వామి వివేకానందజీ భారతదేశ భవిషయూతు్త గురంచి మాటా్ల డినప్పుడు భారతమాత 
గొపపాతనమే ఆయన కళ్ల ముందు కదల్డింది. “మీరు ఎంతగా చూడగలిగితే అంత వెనక్్క చూడండి” అని ఆయన చెబుతూ ఉంటారు. 
మీ వెనుక ఉననే నిరంతరం ప్రవహించే జలపాతాల నుంచి నీరు తాగండి, అప్పుడు ముందుకు వెళ్లండి, భారతదేశానినే ఉజవాలంగా 
సముననేతంగా, గతంలో కనానే మెరుగాగా  తీరచా దిదదీండి. “అది స్ధయూం చేయండి”.
సవాతంత్ర భారతంలో జనిమీంచిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వామి వివేకానంద విశావాస్లను అనుసరస్్త భారతదేశానిక్ కొత్త బాట 
అందించ్రు. ఫలితంగా గత 8 సంవత్సర్ల కాలంలో “జాతి ప్రథమం” సిదాధి ంతం ప్రతీ ఒక్క ప్రణాళికకు, కారయూక్రమానిక్ పునాది 
అయింది. ఆయన సందేశం ససపాషటేం. ముక్కలుగా, అరధిమనసతో మందంగా స్గడానినే దేశం ఇంక ఏ మాత్రం భరంచలేదు.  
సవాలపాస్థా యి వృదిధితో పని చేయడం దావార్ భారీ లక్షాయూలు చేరడం అస్ధయూం. ఏదైనా చేయాలి్స వచిచానప్పుడు పదదీగా చేయడమే ప్రధానం. 
ఈ తరహా ఆలోచనా ధోరణే భారతదేశ స్మానయూ ప్రజల ఆలోచనా ధోరణిని మారచాంది. ఫలితంగా దేశం సంకల్పాలు చేసకుంట్ 
మంచి ఫలితాలు కూడా స్ధస్తంది. మారుపాను తెచేచా దిశగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంకల్పా యాత్ర  ప్రారంభించ్రు. దానిక్  
అమృతకాలంగా నామకరణం చేశారు.
ఈ నూయూ ఇండియా సమాచ్ర్ ప్రతేయూక సంచిక గత 8 సంవత్సర్ల కాలంలో 700 కొత్త  చొరవలతో చెకు్క చెదరని సతపారపాలన 
లక్షాయూలతో దేశ సరవాతోముఖ, సమిమీళిత, సమగ్ర అభివృదిధిలో భాగస్వాములైన 130 కోట్ల మంది ప్రజలకు అంక్తం. ప్రపంచంలో 
భారతదేశ ప్రతిష్ఠ పరగింది, ర్జకీయంపై విశావాసం పరగింది. 
మీ సలహాలు పంపుతూ ఉండండి, సముజవాలమైన అభివృదిధి ప్రయాణంలో భాగస్వాములవండి.   
 
మీ సలహాలు ఈ ఇ-మెయిల్ క్ పంపండి :  response-nis@pib.gov.in 

 (జైదీప్ భటానాగర్)

హిందీ, ఇంగ్్లషు సహా 11 భాషలో్ల  పత్రికను
చదవండి/డౌన్ లోడ్ చేసకోండి.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
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మయల్ బాక్్స 
                

                
       

 
  

 

	
	ఉచిత	పంపి

ణీ	కోసం
ఏప్రిల్	16-30

,	2022

సంపుటి	2,	
సంచిక	20	

	 న్యూ	ఇండియా
	

న్యూ	ఇండియా
	

సమాచార్సమాచార్

సమాజంలో	ఏ	ఒక్క	వయూక్
తినీ	

సమాజంలో	ఏ	ఒక్క	వయూక్
తినీ	

వదిలివేయకండా	హామీలు	నెరవేర్
చే	దిశగా	

వదిలివేయకండా	హామీలు	నెరవేర్
చే	దిశగా	

సంప్రదింపులు
	ప్రారంభం

సంప్రదింపులు
	ప్రారంభం

ప్ర భుత్వ,ప్ రైవేట్
ప్ర భుత్వ,ప్ రైవేట్

భాగస్్వమాయాలకు
భాగస్్వమాయాలకు

ఉత్తే జంఉత్తే జం

#సబ్కాప్ర యాస్
సబ్కాప్ర యాస్

డియర్ ఎడిటర్, 
అదు్తమైన పత్రిక ప్రచురస్తననేందుకు మిమమీలినే, మీ 

బృందానినే అభినందిస్తనానేను. నా పిల్లలు, విదాయూరుథాలకు 
విభిననేమైన, ఆసక్్త గల అంశాలపై అవగాహన ఏరపాడందుకు 
ఈ లింక్ ను పంపాను. మరంత ఎకు్కవ మంది పాఠకులను 

స్ధంచడం కోసం ఈ ప్రచురణకు మరంత ప్రాచురయూం 
కలిపాంచండి. 

శుభాకాంక్షలు, వందనాలు
డాకటేర్ సిమీతా భండారీ కామత్ 

Smithabhandarekamat2030@gmail.com

డియర్ ఎడిటర్,
నూయూస్ లెటర్ క్రమం తపపాకుండా 

పంపుతుననేందుకు ధనయూవాదాలు. బిననేతవాం గల 
భారత్ వంటి విశాల దేశంలో జనాభాలోని ప్రతి 
ఒక్కర అవసర్లు తీరచాడం, జాతీయాభివృదిధిక్ 
ప్రధానమైన అనినే రంగాలపై దృష్టే పటటేడం ఒక 

సవాలే. గౌరవ ప్రధానమంత్రి, ప్రశంసనీయమైన 
ఆయన బృందం దీనినే అదు్తంగా ఆచరంచి 

చూపిస్తనానేరు. ఈ పత్రిక ఎంత ఎకు్కవగా చదివితే 
అంత ఎకు్కవగా అధకారంలో ఉననే వయూకు్తలు 
నిస్వారథాంగా చేస్తననే కృష్ని నేను ప్రశంసించ 

గలుగుతునానేను. ప్రపంచంలోని స్పర్ పవర్ 
దేశాలు కూడా భారతదేశం వంక గౌరవం, ఆర్ధనా 

భావంతో చూస్తనానేయి. ఎనోనే పనులు ఒకే స్ర 
నిరవాహించ గలుగుతునానేరు. ఇదే ధోరణి కొనస్గితే 
భారతదేశం స్పర్ పవర్ గా ఎదగడం, ఇతరులకు 

ఒక నమ్నాగా తయారు కావడం స్ధయూమేనననే 
నమమీకం నాకుంది. ఎన్ఐఎస్ వంటి అదు్తమైన 

బులెటిన్ రూపందించడంలో బాధుయూలైన 
ఎడిటోరయల్ బృందం అందరకీ అభినందనలు.

ప్రొఫెసర్ పి.ప్రేమ, 
తంజావూర్ 

prof.prema@gmail.com

ఉత్తర ప్రతుయూత్తర్ల చిరునామా:  రూమ్ నంబర్-278, బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, 
సెకండ్ ఫ్్ల ర్, స్చనా భవన్, నూయూఢిల్్ల - 110003

e-mail Address: response-nis@pib.gov.in

 గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీజీ  “సబ్ కా ప్రయాస్” మంత్రానినే “సబ్ కా స్థ్, సబ్ కా వికాస్” తో జత చేసి  జాతి అభివృదిధి యానంలో 
అరధివంతమైన భాగస్వామిగా చేయగలిగారు. ఇదే ముఖపత్ర కథనంతో వెలువడిన “నూయూ ఇండియా సమాచ్ర్”  ఏప్రిల్ 16-30 సంచిక 13 భాషలో్ల  

అందుబాటులో ఉంది.  భారతదేశ సముననేత వారసతవా సంపదను ఏ విధంగా పరరక్షిస్తనానేరు, అపహరంచుకుపోయిన వారసతవా సంపదను ఏ 
విధంగా దేశానిక్ తెస్తనానేరు అననే కథనం కూడా ప్రచురంచ్రు.  అల్గే “వృదిధిని ఉదీదీపింపచేయడానిక్ గ్రామ ప్రతినిధుల సంకలపాం”,  “జాతి 

పురోగతిక్ బడ్జాట్ కొత్త ఊపు”,  “పిఎం ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ్ ఎల్ంటి సౌకర్యూలకు నోచుకోని వార జీవితాలో్ల  తెచిచాన పరవర్తన”,  “దౌరజానయూకాండ, 
అచ్రకతవాం వయూతిరేక్ంచడం మన బాధయూత”  వంటి వాయూస్లనీనే ప్రశంసనీయం. ఈ పత్రిక ఎంత ఎకు్కవ మందిక్ చేరచాగలిగితే అంతమందిక్ చేరేల్ 

చూడాలి. 
సిహెచ్. శక్్తసింగ్, అడవాకేట్, కర్నేల్ 

shaktisinghadv@gmail.com.
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“భారతదేశమే ప్ర థమంభారతదేశమే ప్ర థమం”

సంకల్పంతో సాధికారం సంకల్పంతో సాధికారం 
అవుతునని జాతిఅవుతునని జాతి

అభివృదిధిక్ కొత్త ఉతే్తజం కలిపాంచడం లక్షష్ంగా స్హసపేతమైన సంస్కరణలు చేపటిటేన  
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆలోచనా ధోరణులు ఆయనను తిరుగులేని నాయకుడుగా 

నిలిపాయి. భారీ నిర్ణయాలు తీసకోవడమే కాదు, వాటిని తుచ తపపాకుండా 
అమలుపరచడం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ విధానాలో్ల ని ప్రతేయూక లక్షణం. ప్రతి 

రంగంలోనూ ప్రజా భాగస్వామయూం, ప్రజాశక్్త సతపారపాలనకు చోదకశకు్తలు అనే మంత్రం 
ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు తాను భారతీయుడనని గరవాపడల్ చేసింది. కొత్త పథకాలు 

ప్రారంభించడం కావచుచా, పాత పథకాలను పునరుజీజావింపచేయడం కావచుచా...ప్రభుతవాం 
చేపటిటేన 700 పైగా పథకాలనీనే స్మానయూ పౌరుని జీవితం మరంత సరళం చేస్ చరయూలే. 
ఇప్పుడు భారత నవనిర్మీణ కాంక్షతో ఈ అమృత కాల బాటలో భారతదేశం ముందుకు 

స్గుతోంది.

 “ప్ర ణాళికలు వేగం అందుకుననిప్పుడు జాతి  “ప్ర ణాళికలు వేగం అందుకుననిప్పుడు జాతి 
ముందుకు పురోగమిసు్త ంది”ముందుకు పురోగమిసు్త ంది”

కొత్త  ఇంటరనిట్

కొత్త  ఇంటరనిట్ 

వినియో
గదా
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లు
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భారతదేశం ప్రతి ఒక్క రంగంలోనూ వేగవంతమైన వృదిధిని స్ధస్తంది. సమరథావంతమైన నాయకతవాంతోనే 
ఇది స్ధయూమైంది. ప్రతి ఒక్క ప్రతికూలతను తటుటే కుంట్ దీటుగా పోర్డడమే కాదు, ప్రతి ఒక్క 
సంక్షోభానినే జాతి ససంపననేతకు అవకాశంగా మలుచుకుంటోంది. కొత్త లక్షాయూలు నిరేదీశించుకోవడం, 

వాటి ప్రయోజనాలు సమాజంలో చిటటేచివరన ఉననే వారక్ చేరేల్ చేయడంలో కొత్త స్ంప్రదాయాలు నలకొలుపాతోంది. 
గత ఎనిమిది సంవత్సర్ల కాలంలో భారతదేశం అభివృదిధిలో కొత్త అధాయూయం రచిస్తంది. పాలనను సతపారపాలనగా 
మారచాడం, ప్రజా భాగస్వామయూంతో ప్రజల అధకార్నినే అనుసంధానం చేయడం అననే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
స్క్షష్మ దృకపాథంతోనే ఇది స్ధయూమవుతోంది. ప్రస్తతం కేంద్ర ప్రభుతవాం 700 పైగా పథకాలు అమలుపరుస్తంది. పాత 
పథకాలతో పాటుగా దీర్ఘకాలిక దృకపాథంతో ప్రవేశ పటిటేన కొత్త పథకాలు, సంస్కరణలు కూడా వీటిలో ఉనానేయి. 
ప్రస్తత కేంద్ర ప్రభుతవాం గత 8 సంవత్సర్లుగా  సగటున ప్రతీ 4 రోజులకు ఒక కొత్త పథకం ప్రవేశపటటేడం లేదా 
సంస్కరంచిన పాత పథకాలనే పునః  ప్రారంభించడమే పథకాలపై ప్రభుతవాం ఇస్తననే ప్రాధానాయూనిక్ దరపాణం 
పడుతోంది. ఈ పథకాలు సమాజంలోని ప్రతి ఒక్క వర్గా నిక్ ప్రయోజనం కలిగించడంతో పాటు ప్రతీ ఒక్క పౌరుని 
శక్్తవంతంగా, సవాయంసమృదధింగా తయారు చేయడం దావార్ జాతిని ఆతమీనిర్ర్ చేయడంలో నిర్ణయాతమీక పాత్ర 
పోష్స్తనానేయి. 
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గత 8 సంవత్సర్ల కాలంలో భారతదేశం ప్రపంచ నాయకునిగా 
ఎదిగింది. రష్యూ-ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం తీవ్ర స్థా యిలో ఉననే కాలంలో 
భారతదేశం అపరేషన్ గంగ చేపటిటేంది. గా్ల సగా లో జరగిన కాప్-26 
సమావేశాలు, ఐకయూ ర్జయూ సమితి, బిమ్ సెటేక్, జి-20 వంటి 
అంతర్జా తీయ వేదికలపై భారత్ వరథామాన దేశాల సవారంగా నిలిచింది. 
ఇప్పుడు విభిననే అంశాలపై భారతదేశం వైఖర ఏమిటి అననేదే అందర 
దృష్టేని ఆకర్షస్తంది. వసధైవ కుటుంబకం సిదాధి ంతం స్ఫూర్తతో 
ప్రపంచంలో ఏ సంక్షోభం తలెతి్తనా ఇరుగుపరుగులకు, ఇతర 
దేశాలకు  చేయూత అందించడంలో భారతదేశం ముందువరుసలో 
నిలుస్తంది.  కోవిడ్ సంక్షోభ కాలంలో భారతదేశం ప్రపంచ ఫారమీసీగా 
ఎదిగింది.  గత 8 సంవత్సర్ల కాలంలో భారతదేశం నమమీదగిన 
ప్రపంచ భాగస్వామిగా ఎదగడమే కాదు, దేశీయంగా కూడా కేంద్ర 
ప్రభుతవాం చేపట్టే పథకాలో్ల  అందర క్రియాశీల భాగస్వామయూంతో 
వేగవంతమైన పరవర్తన స్ధస్్త వస్తంది. “సబ్ కా స్థ్, సబ్ కా 
వికాస్, సబ్ కా విశావాస్, సబ్ కా ప్రయాస్” మంత్రం ఇప్పుడు జాతి, 
సమాజాభివృదిధి మ్లసిదాధి ంతంగా మారంది.

గతంలో ఏ పథకం అయినా ఒక ప్రతేయూక కులం, మతానినే దృష్టేలో 
ఉంచుకునే రూపందించే వారు. ఇప్పుడు “సరవాజన హితం, సరవాజన 
సఖం” అనే అంశానినే దృష్టేలో ఉంచుకుని  కుల, మత వివక్ష 
లేకుండా సమాజంలోని అనినే వర్గా ల సంక్షేమమే లక్షష్ంగా పథకాల 
రూపకలపాన జరుగుతోంది. యువత లేదా మహిళలు, రైతులు లేదా 
పేదలు, షెడ్యూలు్డ  కుల్లు, షెడ్యూలు్డ  తెగలు, వృదుధి లు లేదా 
మైనారటీలు ఇల్ ప్రతీ ఒక్కరూ గత 8 సంవత్సర్ల కాలంలో కేంద్ర 
ప్రభుతవాం చేపటిటేన పథకాలతో అనుసంధానమయాయూరు. డిజిటల్ 
ఇండియా, స్టే రటేప్-స్టే ండప్ ఇండియా, ఆయుష్మీన్ భారత్, 
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన, ఉజజా్వల, జల్ జీవన్ మిషన్, క్స్న్ 
సమామీన్ నిధ, ముద్రా యోజన, ఒక జాతి-ఒక రేషన్ కారు్డ , 
యాక్్ససిబుల్ ఇండియా ప్రచ్రం, కొత్త విదాయూ విధానం, 
నైపుణాయూభివృదిధి, ఖేలో ఇండియా, మిషన్ కరమీయోగి, సవాచ్ఛత మిషన్, 
కారమీక సంస్కరణలు, సవామితవా, పిఎల్ఐ, భారత్ మాల...ఈ 
పథకాలనీనే ప్రతి ఒక్క పౌరునిక్ ప్రతయూక్షంగా లేదా పరోక్షంగా 
ప్రయోజనం కలిపాంచ్యి. అభివృదిధి యానంలో వెనుకబడిపోయిన 
ప్రతీ ఒక్క తెగ లేదా ప్రాంతం ఇప్పుడు పురోగతిలో 
భాగస్వాములయాయూయి.

అల్గే దళితులు, వెనుకబడిన వర్గా లు, ఆదివాసీలు, స్ధారణ 
కేటగిరీలోని పేదలను స్ధకారం చేస్ లక్షష్ంతో వారక్ కూడా 
రజరేవాషను్ల  వర్తంపచేయడం జరగింది. అభివృదిధి యానంలో ఏ ఒక్క 
వయూక్్త, వరగాం లేదా మతం వెనుకబడిపోకుండా సమిమీళిత అభివృదిధిని 

ప్రభుతవాం ప్రోత్సహిస్తంది. తూరుపా భారతం లేదా ఈశానయూ భారతం 
లేదా జముమీ, కశీమీర్ సహా మొత్తం హిమాలయన్ ప్రాంతం, లదాదీ ఖ్, 
కోస్్త ప్రాంతాలు లేదా గిరజన ప్రాంతాలు అనీనే దేశాభివృదిధి 
ప్రయాణంలో చోదకశకు్తలుగా మారుతునానేయి. జముమీ, కశీమీర్, 
లదాదీ ఖ్ ప్రాంతాలు కూడా అమితమైన అభివృదిధి అవకాశాల కేంద్రంగా 
పురోగతి స్ధంచ్యి. గతంలో అభివృదిధి యానంలో 
వెనుకబడిపోయిన జిల్్ల ల ఆకాంక్షలను అరధిం చేసకుని వాటిని 
పురోతిబాటలో నడిచేల్ చైతనయూం రగిలించడం జరగింది. దేశంలోని 
110 ఆకాంక్షాపూరత జిల్్ల లో్ల  విదయూ, ఆరోగయూం, పోషకాహారం, రోడు్ల , 
ఉపాధ సంబంధత పథకాలకు ప్రాధానయూత ఇస్తనానేరు. 
ఆకాంక్షాపూరత జిల్్ల లను కూడా దేశంలోని ఇతర జిల్్ల లతో 
సమానంగా నిలిపేందుకు పటిష్ఠమైన చరయూలు తీసకునానేరు. ఆరథాక 
ప్రపంచంలో పటుటే బడిదారీ విధానం, సషలిజం గురంచి ఎకు్కవగా 
చరచాస్్తరు, భారతదేశం మాత్రం సహకార సంసథాలకు కూడా 
ప్రాధానయూం ఇస్తంది. ప్రతేయూక మంత్రితవా శాఖ ఏర్పాటు చేయడం 

బాబాస్హెబ్ సిద్ధింతాలోలా సమానతవామే పలు 

సంస్కరణలకు మ్లంగా ఉంద్. 

ఆతమాగౌరవంలో సమానతవాం, చటటిం మందు 

సమానతవాం, హకు్కలోలా సమానతవాం, మనిషిగా 

గౌరవించడంలో సమానతవాం, అవక్శాలోలా 

సమానతవాం... ఇల్ ఎన్నా అంశాలను ఆయన 

నిరంతరం ప్రస్్తవించే వార్. భారతదేశంలోని 

ప్రభుతావాలు రాజ్యంగానినా అనుసరిస్్తయని, 

ఎల్ంటి వర్గ వివక్ష, కుల వివక్ష లేకుండా 

పరిపాలిస్్తయని ఆయన నిరంతరం 

ఆశంచేవార్. ఈ రోజు ప్రభుతవాం అంద్సు్తననా 

ప్రతీ ఒక్క పథకంలోను ఎల్ంటి వివక్ష 

లేకుండా అందరికీ సమాన హకు్కలు ఇచే్చ 

వైఖరిన మీర్ చూడవచు్చ.

- నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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దావార్ ఈ రంగానినే కూడా స్ధకారం చేస్ందుకు చరయూలు 
తీసకునానేరు. 

దేశంలోని సగటు పౌరుల జీవితంలో పరవర్తన తీసకుర్గల, 
జీవన సౌలభయూం ఏరపారచగల వయూవసథా ఏరపాడినప్పుడ ప్రజాస్వామయూ 
వయూవసథాలో వాస్తవికంగా జాతి, సమాజాభివృదిధి స్ధయూం అని ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర  మోదీ ప్రగాఢంగా విశవాసిస్్తరు. ఈ లక్షాయూనినే 
స్ధంచడంలో భాగంగా ప్రభుతవాం అభివృదిధి యానంలో సగటు 
పౌరులను  కూడా కీలక భాగస్వాములుగా చేసింది. “గత 8 
సంవత్సర్ల కాలంలో దేశంలో ఎనోనే ప్రధాన అంశాలు చోటు 
చేసకునానేయి. ఇల్ంటి ప్రచ్ర్లనినేంటిలోనూ ప్రవర్తనాపరమైన 
మారుపా  తేవడమే ప్రధానంగా మారంది. ఇవి అతయూంత సంక్్లషటేమైన 
చరయూలు కావడం వల్ల ర్జకీయ నాయకులు ఎవరూ వాటి జోలిక్ వెళ్్ల 
స్హసం చేయలేదు. కాని నేను ర్జకీయాలు, స్నేహితులకు 
అతీతంగా ఉంటాను. ప్రజాస్వామయూంలో ఒక వయూవసథా  ఉంది. నేను 
ర్జకీయాలకు చెందిన వాడిని అనేది భిననేమైన అంశం, కాని నా  
సవాభావం ఎననేడ్ ర్జకీయం కాదు. ప్రజావిధానంలో 
అనుసంధానమైన వయూక్్తని నేను. సగటు మానవుని జీవితంతో 
అనుసంధానమైన వాడిని నేను. ప్రవర్తనలో మారుపా తీసకుర్వడానికే 
నేను కృష్ చేస్్తను. సమాజ ప్రాథమిక అవసర్లో్ల  మారుపా 
తీసకుర్వడం పైనే ప్రతీ ఒక్క ప్రయతానేనినే కేంద్రీకరంచడం నా ఆశ, 
ఆశయం” అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెబుతూ ఉంటారు.
స్మాన్య పౌర్ల జీవితాలను మార్్చత్ననా టెక్నాలజీ

ప్రస్తత కేంద్ర ప్రభుతవా పథకాల విజయానిక్  టెకానేలజీనే 
మ్లం.  సీ్కమ్ లను టెకానేలజీతో అనుసంధానం చేయడం వల్ల 
ఒనగూడిన ప్రయోజనం  ఏమిటో తెలుసకోవాలంట్ దేశ చరత్రలో 
తొలిస్రగా ప్రభుతవా పథకాల దావార్ సమాజంలో చిటటేచివరన ఉననే 
ప్రజలు కూడా ల్భం పందగలగడం, ప్రభుతవా పథకాల ప్రతయూక్ష 
లబిధిదారులు కావడమే ప్రబల నిదర్శనం. నవభారత పరపాలనా 
సంస్కరణలు, రైలేవా సంస్కరణలు, నిరంతర్యంగా విదుయూత్ సరఫర్, 
అవినీతి నిరూమీలన, పనునే పారదర్శకత, జి.ఎస్.టి, ఒక జాతి-

ఈ రోజు భారత్ కు శకి్త  సామరాధి ్యలు ఎన్ని ఉనానియ. ఈ రోజు భారత్ కు శకి్త  సామరాధి ్యలు ఎన్ని ఉనానియ. 
మనలోని విశా్వసానిని, స్వయం-సమృది్ద  స్ఫూర్త ని మనలోని విశా్వసానిని, స్వయం-సమృది్ద  స్ఫూర్త ని 
శకి్త వంతం చేయడమే కీలకం. అభివృదిధి లో అందర శకి్త వంతం చేయడమే కీలకం. అభివృదిధి లో అందర 
భాగసా్వమ్యం ఉననిప్పుడే ఈ విశా్వసం సాధ్యమవుతుంది.భాగసా్వమ్యం ఉననిప్పుడే ఈ విశా్వసం సాధ్యమవుతుంది.
- నరంద్ర  మోదీ- నరంద్ర  మోదీ (స్మికాన్ ఇండియా కార్యక్ర మ (స్మికాన్ ఇండియా కార్యక్ర మ 
ప్ర సంగంలో)ప్ర సంగంలో)

నను అనుసరించే “క్నె్సప్టి ఆఫ్ 
ఇండియా” అంటే సహనం 
అనుసరించడం ఒక్కటే క్దు, విభిననా 
అవక్శాలకు కూడా ఆనందంగా 
అవక్శం  కలి్పంచడమే లక్షష్ం.  ప్రతి 
ఒక్క వ్యకి్త మానసిక భావాలను 
గౌరవించడం దీనిలో ప్రధానం. సత్యం, 
శాంతి, అహంసల నుంచే “క్నె్సప్టి ఆఫ్ 
ఇండియా” కేంద్రీయ సిద్ధింతం 
ఆవిర్వించింద్. సత్యమేవ జయత అంటే 
సత్యం ఒక్కటే విజయం స్ధసు్తంద్ అని 
మన ప్రాచీన గ్ంథాలు బోధసు్తనానాయి. 
నా్యయ చక్రం వేగంగా తిరిగే;  కుల, వర్గ, 
జతి భేదం లేకుండా అందరికీ 
సమానతవాం అంద్ంచే భారతదేశ 
నిరామాణానికే నను కటటిబడి ఉనానాను. 
భారతదేశంలో అనా్యయానికి చటటిబదధిత 
గాని లేద్ నైతికత గాని లేన లేదు.

- నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
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ఒకపనునే, నైపుణయూ భారత్, స్టే రటేప్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా, 
మహిళా  రైతుల ప్రయోజనానిక్ తీసకుననే చరయూలు. విదాయూరంగం 
నుంచి రక్షణ ఆధునీకరణ వరకు జరగిన మారుపాలు, దశాబాదీ ల తరబడి 
పండింగులో ఉననే ప్రాజెకుటేలు పటాటే లక్క్కడం వంటి గతంలో 
అస్ధయూంగా భావించిన ఎనోనే విప్లవాతమీక మారుపాలు ర్వడంలో సైన్్స 
అండ్ టెకానేలజీ కీలక స్ధనంగా నిలిచింది.   

ప్రజా సంక్షేమం దృష్టేలో ఉంచుకుని ప్రభుతవాం పలు చరయూలు 
తీసకుంది. లదాదీ ఖ్ లో మైనస్ 30 డిగ్రీల ఉష్్ణ గ్రతలో కూడా కుళాయిల 
దావార్ నీరందించడం  లేదా అస్్సం దుఃఖదాయినిగా పేరు పందిన 
బ్రహమీపుత్ర నదిపై బోగ్బీల్ వంతెన నిర్మీణం అమిత వేగంగా పూర్త 
చేయడం, రోహ్తంగ్ వదదీ మనాలి-లేహ్ జాతీయ రహదారపై అటల్ 
సొరంగ నిర్మీణం;  గ్రామాలకు ఎల్.పి.జి, విదుయూత్, రోడ్ల వసతి 
కలపాన, 11 కోట్లకు పైగా మరుగుదొడ్ల నిర్మీణంతో దేశానినే బహిరంగ 
మలమ్త్ర విసరజాన రహిత దేశంగా మారచాడం,  లేదా క్స్న్ సమామీన్ 
నిధ క్ంద 11 లక్షల మంది రైతులకు రూ. 1.75 లక్షల కోట్లకు పైగా 
సహాయం అందించడం...ఇల్ ప్రభుతవాం దేశానినే పరవర్తన పథంలో 
నడిపించేందుకు సంకలపాయుత చరయూలు తీసకుంది. అల్గే కొత్త 
విదాయూవిధానం సహాయంతో దేశానినే విదయూకు ప్రపంచ కేంద్రంగా 
మారేచా ప్రయతనేం చేస్తంది. పాఠశాలలో్ల  అటల్ ఇనోనేవేషన్ మిషన్ 
నవకలపానలను ప్రోత్సహిస్తంది. స్టే ర్టే-అప్  లు యునికార్నే లుగా 
మారుతునానేయి. బ్రోడో-బ్రూ-రయాంగ్ వంటి ఒపపాందాలు శాశవాత 
శాంతిక్ భరోస్ ఇస్తనానేయి. ఈశానయూ భారతానిక్ వాయు, రైల్ నట్ 
వర్్క అనుసంధానత, జముమీ-కశీమీర్ లో 370వ అధకరణం రదుదీ , 
ట్రిపుల్ తల్ఖ్ దుర్చ్రం అంతం చేయడం, స్మాజిక 
స్మరసయూంతో అయోధయూలో ర్మాలయ నిర్మీణానిక్ మారగాం సగమం 
చేయడం, కోవిడ్ వంటి ప్రపంచ మహమామీర ఆవరంచిన కాలంలో 
సవాయం-సమృదధి భారత స్ఫూర్తని రగిలించడం...ఇల్ పాతకాలం 
నాటి శృంఖల్లను తెంచి నవభారత సృష్టే దిశగా చోటు చేసకుననే 
విప్లవాతమీక మారుపాలకు  వందల్ది ఉదాహరణలునానేయి. 
“ప్రగతి”తో అభివృద్ధికి కొత్త బాట

“ప్రగతి” వేదిక దావార్ నిరదీషటే కాలపరమితిలోఅమలుపరచగల 
వేల్ది కోట్ల రూపాయల విలువ గల ప్రాజెకుటేలు అమలు 
జరుగుతునానేయి. ఈ ప్రాజెకుటేల వల్ల అవినీతి నిరూమీలించడమే 
కాదు...సరవాతోముఖాభివృదిధి ప్రయోజనాలు రైతులు, గిరజనులు, 
పేదలు, మహిళలకు అందుతునానేయి. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
కృష్ కారణంగానే దేశంలో దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన కోటా్ల ది 
రూపాయల విలువ గల ప్రాజెకుటేలు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేగంగా 
పూర్తవుతునానేయి. “ప్రగతి”  అంట్  క్రియాశీల ప్రభుతవాం, సకాలంలో 

2014 నుంచి గత 8  సంవత్సరాల కాలంలో అభివృదిధి  
పథకాలపెై  వ్యయం ర్.91 లక్షల కోటులో . 2004 నుంచి 
2014 మధ్యలో ఖరుచు చేసిన మొత్త ం ర్. 49.2 లక్షల 
కోటులో . 

అమలు (ప్రగతి) వేదికే ఈ విప్లవాతమీక మారుపాలను స్ధయూం చేసింది. 
ప్రదానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మారగాదర్శకతవాంలో కేంద్ర ప్రభుతవాం, ర్షట్ర 
ప్రభుతావాలో్ల ని విభిననే శాఖల మధయూ ఏరపాడిన సమనవాయమే ఈ పండింగు 
ప్రాజెకుటేలో్ల  అనేకం పూర్త కావడానిక్ దార తీసింది. ఈ వేదికపై ఉననే 
అభివృదిధి ప్రాజెకుటేలనినేంటినీ ప్రధానమంత్రి మోదీ సవాయంగా 
పరయూవేక్షిస్తనానేరు.  2015 మారచా 25 నుంచి ప్రతీ ఒక్క సమావేశానిక్ 
ఆయనే అధయూక్షత వహించ్రు.   2015 మారచా 25 నుంచి ఆయన ప్రతీ 
నల్ దీనిపై సమావేశమవుతునానేరు. ఇపపాటివరకు 39 ప్రగతి  
సమావేశాలు జరగాయి. రూ.14.82 లక్షల కోట్ల విలువ గల 311 
దీర్ఘకాల పండింగ్  ప్రాజెకుటేలను ఆ సమావేశాలో్ల  సమీక్షించ్రు. వాటిలో 
రూ.3.41 లక్షల కోట్ల విలువ గల 71 ప్రాజెకుటేలను తవారతగతిన 
ప్రారంభించ్రు. విభిననే శాఖల మధయూ సంప్రదింపుల దావార్ సతవార 
పరష్్కర్లు స్ధంచే వేదికగా ఇది మారంది. 
భారత అభివృద్ధి ప్రయాణానికి మార్గదర్శకం చేసు్తననా కొత్త 
ఆచరణలు

ఈ రోజు దేశం అనుసరస్తననే ఆచ్ర్లు, విధానాలు ఎంతో 
మార్యి. ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆచరణాతమీక పని వైఖర వల్ల కొత్త 
స్ంప్రదాయాలు ప్రారంభం అవుతునానేయి. సతవార నిర్ణయాలు, తవారత 
కార్యూచరణ, పేదల పట్ల ఆవేదన, టెకానేలజీతో పురోగతి, ప్రజల జీవన 
ప్రమాణాలో్ల  మెరుగుదల ప్రభుతవా చొరవలకు గ్టుర్ళ్్లగా మార్యి. 
ఇందులో కూడా ప్రధానమంత్రి వైఖర ససపాషటేం. జాతిని సరకొత్త 
శిఖర్లకు చేర్చాలననే ఆశ, వాయూమోహం గల 27 సంవత్సర్ల లోపు 
వయస్కలే జనాభాలో సగభాగం అయిన ప్రపంచంలోనే అతయూంత 
యవవాన దేశం ఆకాంక్షలు ఏమిటో ఆయన బాగా అరధిం చేసకునానేరు. 
ప్రధానమంత్రి మోదీ నవభారత మంత్రంతో భారతదేశం పట్ల ప్రపంచ 
వైఖర కూడా మారంది. గతంలో ప్రపంచ సమాజంలో భారత్ ఎందుకు?  
అనే భావం ఉండది. కానీ, ఇప్పుడు భారత్ ఎందుకు ఉండకూడదదు? 
అని ప్రశినేంచే విధంగా వాతావరణం మారంది. ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర 
మోదీ అందించిన నవభారతం పిలుపు ప్రభావమే ఇది. క్షేత్ర స్థా యిలో 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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పథకాల అమలుకు ఆయన అతయూధక ప్రాధానయూం ఇస్్తరు. 
విజయవంతంగా అమలు చేయడానిక్ అనీనే సిదధిం అయిన తర్వాత 
మాత్రమే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభివృదిధి పథకాలను 
ప్రారంభిస్్తరు. ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి ప్రకటించిన ప్రణాళికలు 
ప్రధానమంత్రి ఆలోచనా ధోరణులకు అనుగుణంగా 100 శాతం పూర్త 
కావడానిక్ ఇదే కారణం. 
“భారత్ జోడో” వైఖరితో నవభారత నిరామాణం

అభివృదిధి యానంలో ముందుకు స్గే ఏ దేశం అయినా తనను తాను 
పునరనేరవాచించుకునే సమయం ఒకటి వస్తంది. కొత్త  సంకల్పాలు 
చేసకుంటుంది. భారతదేశ అభివృదిధి ప్రయాణంలో కూడా అల్ంటి 
ఘటటేం వచిచాంది. దేశానినే నవనిర్మీణ బాటలో ముందుకు నడిపేందుకు 
కొత్త సంకల్పాలు చేసకోవాలి్స ఉంది. ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ 
నుంచి ప్రారంభమైన ఈ అమృత కాల ప్రయాణం పరవర్తనకు తొలిపదుదీ  
కానుంది. “సంకల్పా స్ సిదిధి” మంత్రం భారతదేశం తన అమృతకాల 
ఆకాంక్షలు సిదిధింప చేసకునేందుకు సహాయ పడుతుంది.  2014 నుంచి 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్రథయూంలో భారతదేశ అభివృదిధిక్ సమగ్ర 
వైఖర అనుసరంచడం మొదలయింది. ఫైళ్లను తొక్్కపట్టే స్ంప్రదాయానిక్ 
తెర పడింది. ప్రభుతవాం తాను చేపట్టే ప్రతి ఒక్క కారయూక్రమానినే, ప్రతీ ఒక్క 
సంకల్పానినే ప్రజా సహకారంతో స్కారం చేస్ందుకు కృష్ చేస్తంది. 
ప్రజలను జాతి పురోగతితో అనుసంధానం చేస్ ప్రభుతవాం ఇప్పుడుంది. 
ప్రభుతవాం ‘ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ భారత్’ స్త్రానినే ప్రచ్రం చేస్్త “భారత్ 
జోడో”కు ప్రాధానయూం ఇస్తంది.
అమృత సంకల్పం :   భారతదేశ ఆక్ంక్షల 
పునరినారవాచనం

‘సబ్ కా స్థ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశావాస్, సబ్ కా ప్రయాస్’ 
పేరట ప్రజాభాగస్వామయూం  ప్రోత్సహించిన ఫలితంగా సవాచ్ఛభారత్ 
ఉదయూమం ప్రారంభమై కొనస్గుతోంది. అదే ఉతా్సహం,  ఉతు్సకతతో 
డిజిటల్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఆతమీనిర్ర్ భారత్, స్థా నికం 
కోసం నినాదం ఉదయూమాలు ప్రారంభమై అంతే విజయం స్ధంచ్యి. 
స్ధారణ పౌరుల ప్రవృతి్త, ఆశలు ప్రధాన మంత్రి మోదీ బాగా అరధిం 
చేసకునానేరు. ఆ తర్వాతనే ఆయన ముందుకు స్గే వూయూహంపై కృష్ 
చేసి దానినే ఆచరణీయంగా మార్చారు.  ఇందుకు ఇటీవలి ఉదాహరణలు... 
ప్రతేయూక్ంచి కరోనా కషటేకాల్నినే పరగణనలోక్ తీసకుంట్ ఆయన 
ప్రారంభించిన సవాయం-సమృదిధి ప్రచ్రం పౌరుల హృదయాలను 
దోచుకుంది. కరోనా కాలంలో ల్క్ డౌన్ కారణంగా  కదలికలు పరమితం 
అయిన సమయంలో స్ధారణ పౌరుల అవసర్లు, ఆందోళనలపై దృష్టే 
పటిటే అందుకు దీటైన చరయూలు తీసకునానేరు. మారచా 25వ తేదీన ల్క్ 

దేశ ప్రయోజనం కసం పాట పడడమే మా 
సిద్ధింతం. ఈ సిద్ధింతమే మనం 
ప్రమఖంగా ప్రస్్తవించుకుంటననా జతి 
ప్రథమం స్త్రానికి కూడా మ్లం. మా 
సిద్ధింతం జతీయ విధాన భాషలోన 
రాజకీయ పాఠాలు బోధసు్తంద్. మా 
రాజకీయాలోలా కూడా జతీయ విధానానికే 
సమననాత స్్థనం ఉంద్. రాజకీయాలు, 
జతీయ విధానం రెండింటి  సవాభావం  
ఒక్కటే అని మనం ఆమోద్ంచాలి. మాకు 
విలువలే ప్రధానం:  జతీయ విధానానినా 
ఆమోద్స్్త రాజకీయాలకు రెండో స్్థనం 
మాతమే ఇస్్తం. మా సిద్ధింతం “సబ్ క్ 
స్థ్, సబ్ క్ విక్స్, సబ్ క్ విశావాస్” 
గురించి మాటాలాడడం మాకు గరవాక్రణం. ఆ 
మంత్రానికి దీటగాన మేం జీవిస్్తం.

- నరంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ఏళ్ళుఏళ్ళు
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డౌన్ ప్రారంభమయింది. ఏ మాత్రం జాపయూం లేకుండా మారచా 26 వ 
తేదీన రూ.1.7 లక్షల కోట్లతో ‘గరీబ్ కల్యూణ్ యోజన’ ప్రారంభించడమే 
కషటేకాలంలో సగటు పౌరుల అవసర్ల పట్ల ప్రధానమంత్రి 
ఆందోళనలకు దరపాణం పడుతోంది. 
పరివరి్తత భారతం

గత ఎనిమిది సంవత్సర్ల కాలంలో ప్రారంభించిన అనేక పథకాల 
ప్రయోజనాలు కోటా్ల ది మంది పేదలకు చేరుతునానేయి. ఉజవాల పథకం 
నుంచి ఆయుష్మీన్ భారత్ వరకు అనినే సీ్కమ్ లు స్మానయూ ప్రజలో్ల  
విశ్ష ప్రాచురయూంలోక్ వచ్చాయి. దేశం గతం కనానే వేగంగా 
పురోగమిస్తంది. కానీ, ఈ ప్రయాణం ఇక్కడితో ఆగదు. దేశం సంపూర్ణ 
స్మర్థా ్లను వినియోగించుకోవాలి. ఈ సంకలపాంతోనే భారతదేశం 
అమృత కాల ప్రయాణం ప్రారంభించింది. 100% గ్రామాలకు రోడు్ల , 
100% కుటుంబాలకు బాయూంకు ఖాతాలు, 100% లబిధిదారులకు 
ఆయుష్మీన్ భారత్ కారు్డలు,  ఉజజా్వల సీ్కమ్ క్ంద 100% అరుహులైన 
వయూకు్తలకు గాయూస్ కనక్షను్ల  అందాయి.  ప్రభుతవా బీమా పథకం కావచుచా, 
పన్షన్ పథకం లేదా గృహనిర్మీణ పథకం దేనికైనా అరహుత గల వారు 
అనుసంధానం కావలసిందే. సవానిధ పథకం దావార్ వీధ వాయూపారులకు 
బాయూంక్ంగ్ వయూవసథాతో అనుసంధానత కలిపాంచడం జరగింది. నేడు ‘హర్ 

ఘర్ హర్ జల్’ పథకంపై దేశం వేగంగా కృష్ చేస్తంది. జల్ జీవన్ 
మిషన్ ప్రారంభించిన రెండుననేర సంవత్సర్ల కాలంలోనే 9 కోట్లకు 
పైగా గృహాలు కుళాయిల దావార్ నీరు అందుకుంటునానేయి. ఇపపాటి 
వరకు దేశంలో 75 వేలకు పైగా ఆరోగయూ-వెల్ నస్ కేంద్రాల ఏర్పాటు 
పూర్తయింది. ఇప్పుడు బా్ల క్ స్థా యిలో మంచి ఆసపత్రులు, ఆధునిక 
ల్యూబ్ ల ఏర్పాటు కృష్ జరుగుతోంది. నేడు దేశంలోని వేల్ది ఆసపాత్రులు 
సవాంతంగా ఆక్్సజెన్ పా్ల ంటు్ల  కలిగి ఉనానేయి. 2014 తర్వాత దేశ 
ర్జకీయాలో్ల నే కాదు, పరపాలనా దృకపాథం, పనితీరులో కూడా 
అస్ధారణమైన మారుపా చోటు చేసకుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ తన రోజువారీ జీవితంలో స్గించిన పోర్టమే ఇనినే మారుపాలకు 
కారణం. ప్రారంభ సంవత్సర్లో్ల  ఆయన పడిన కష్టే లు ప్రధానమంత్రి 
మోదీ మనసపై  బలమైన ముద్ర వేశాయి. జాతికే ప్రథమ ప్రాధానయూం 
ఇచేచా జాతీయవాద ఆలోచనలే ఇంధనంగా  గల సిదాధి ంతంతో ఆయన 
ఎదిగారు. ఆయన ర్జకీయ పాఠాలు కూడా జాతీయ విధాన భాషలోనే 
నేరుచాకునానేరు. ప్రధానమంత్రి మోదీ ర్జకీయాలకు కూడా జాతీయ 
విధానమే సరోవాత్కకృషటేమైనది. ఈ లక్షణమే దేశంలోను, ప్రపంచంలోను 
కూడా ఇతర నాయకుల నుంచి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని వేరు 
చేసి చూపుతుంది. జీవనయానంలో  ఎనోనే ఎగుడుదిగుడులునానే 
ఎననేడ్ జాతి ప్రథమం అనే ఆలోచనను ఆయన వదిలిపటటేలేదు. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు
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ఆరోగ్యవంతమై న భారతంఆరోగ్యవంతమై న భారతం
శకి్త వంతమై న భారతంశకి్త వంతమై న భారతం

ఆరోగ్య సంరక్షణఆరోగ్య సంరక్షణ

మంచి ఆరోగయూమే పునాదిగా 
విజయం అయినా 
సంపననేత అయినా 

నిరమీంచగలుగుతాం. వయూక్్తగతం కావచుచా, 
కుటుంబం, సమాజం, దేశం ఏ పురోగతైనా మంచి 
ఆరోగయూం  అనే పునాదితోనే స్ధయూం. ఈ 
కారణంగానే గత 8 సంవత్సర్ల కాలంలో ఆరోగయూ 
రంగం ప్రభుతవా అగ్రప్రాధానయూంగా నిలిచింది. 
కోవిడ్ మహమామీర  పతాక స్థా యిక్ చేరన 
సమయంలోనే బా్ల క్ స్థా యిలో ఆరోగయూ సంబంధత 
మౌలిక వసతుల నిర్మీణానిక్ కొత్త చొరవ 
ప్రారంభమయింది.  

2022 మారచా 31వ తేదీ నాటిక్ దేశవాయూప్తంగా 
8700 జన ఔషధ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం 

పూర్తయింది. ల్యూబ్ రీ ఏజెంటు్ల  మినహా ఈ సీ్కమ్ 
క్ంద జాతీయ అతయూవసర ఔషధ జాబితాలోని 

మందులు సహా 1600 ఫార్మీస్యూటికల్్స, 250 
సరజాకల్ పరకర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రతీ 
నల్ 1.25 కోట్ల మంది ప్రజలు ఈ కేంద్రాల దావార్ 

ఔషధాలు కొనుగోలు చేస్తననేటుటే  అంచనా. 

పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం ఇకకుడ 50 శాతం నుంచి 90 శాతం ఇకకుడ 50 శాతం నుంచి 90 శాతం 

చౌకగా జనరక్ ఔషధాలుచౌకగా జనరక్ ఔషధాలు

ప్ర ధానమంతి్ర  భారతీయ జన ఔషధి పా్ర జకు్టప్ర ధానమంతి్ర  భారతీయ జన ఔషధి పా్ర జకు్ట

పా్ర రంభం              అకో్ట బర్ 2016పా్ర రంభం              అకో్ట బర్ 2016

లక్షష్ం:  పౌరులు ఔషధాలపై చేస్ వయూయానినే 
తగిగాంచడం కోసం అందుబాటు ధరలకు జనరక్ 
ఫార్మీస్యూటికల్్స, సరజాకల్ పరకర్లు (మారె్కట్ 
ధర కనానే 50%-90% తకు్కవ ధరకే ) సరఫర్, 
ఉపాధ కలపాన. 

2025 నాటిక్ దేశంలో 

10,500 కేంద్రాలు 
ప్రారంభించ్లని లక్షష్ం. ఈ 
సీ్కమ్ క్ంద ష్పుల 
యజమానులకు ఇప్పుడు 
రూ.5 లక్షల ప్రోతా్సహకం 
కూడా ఇస్తనానేరు. 2018 
నుంచి ఈ దుకాణాలో్ల  బయో 
డీగ్రేడబుల్ శానిటరీ నాప్ క్న్ 
ల విక్రయం కూడా చేపటాటే రు.

కేన్సర్ వంటి తీవ్ర అనారోగాయూలు కుటుంబ కోణంలో కావచుచా, 
సమాజ కోణంలో కావచుచా... భావోదేవాగ పరంగాను, ఆరథాకంగాను  
మనని బలహీనం చేస్్తయి. అందుకే గత 7-8 సంవత్సర్ల 
కాలంలో ఆరోగయూ రంగంలో దేశంలో అతి పదదీ, సమగ్ర కృష్ చోటు 
చేసకుంది. మా ప్రభుతవాం ఏడు అంశాలపై ప్రధానంగా దృష్టే 
కేంద్రీకరంచింది. వాటినే ఆరోగయూ సప్తరుషులుగా మనం చెపపావచుచా.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి (అస్్సంలో 7 కేన్సర్ ఆసపాత్రులు 
ప్రారంభించిన సందర్ంగా)
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2014 జూలైలో 106 డయాబ్టిక్ నిరోధక, కార్డయో 
వాస్కలర్ ఔషధాల ధరలు అదుపు చేయాలననే ప్రణాళిక 

ఆవిష్కరంచ్రు. ఎన్ఎల్ఇఎమ్ 2015 చటటేం 
రూపందించిన తర్వాత 102 ఫారుమీలేషన్లకు ధరల 
పరమితి విధస్్త 2016 మారచా 16వ తేదీన నోటిఫై 
చేశారు. 2017 ఫిబ్రవరలో కరోనరీ సెటేంట్ల ధరలను, 

2017 ఆగసటేలో ఆరోథా పడిక్ కృత్రిమ మోకాలి చిపపాల 
ధరలను కూడా విడుదల చేశారు. 

పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం

ఒక ఔషధం, సరై న ధర. 
మధుమేహం, కన్సర్ ఔషధాలు ఇప్పుడు చౌక

నేషనల్ పారా్మస్్యటికల్్స పెై రైసింగ్ అధారటీ 8400 

రూరూ 400

పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

పేదరకం కారణంగా ఏ చికిత్స పేదరకం కారణంగా ఏ చికిత్స 
ఇప్పుడు నిలచిపోదుఇప్పుడు నిలచిపోదు

పిఎంజెఎవై-ఆయుష్మాన్ భారత్

పథ
కం

పథ
కం

పురోగతి పురోగతి 
ఆయుష్మీన్ భారత్ సీ్కమ్ క్ంద 2022 మారచా 
వరకు 17.90 కోట్ల మంది పైగా లబిధిదారులకు 
ఆయుష్మీన్ కారు్డల పంపిణి పూర్తయింది. 3.28 
కోట్ల మందిక్ పైగా ప్రజలు ఉచిత చిక్త్స 
ప్రయోజనం ఉపయోగించుకునానేరు. ఈ సీ్కమ్ 
27,300 ప్రైవేటు, ప్రభుతవా ఆసపాత్రులను 
అనుసంధానం చేస్తంది. ఇందులో భాగంగా 
కేవలం మహిళల కోసం 141 వైదయూ చిక్త్సలు 
కూడా అందుబాటులో ఉనానేయి. 2019 అకోటే బర్ 
నుంచి 2021 సెపటేంబర్ నలల మధయూ కాలంలో ఈ 
కారయూక్రమం క్ంద లబిధి పందిన వారలో 46.7 
శాతం మంది మహిళలు ఉనానేరు. 

సమాచారం పందండి:  ఈ స్కీమ్ కు 
సంబంధంచిన సమాచారం mera.pmjay.gov.
in వెబ్ సైట్ నంచి;  టోల్  ఫ్రీ నంబర్ 14555, 
టోల్  ఫ్రీ నంబర్ 1800-111-565 నంచి 
పందవచ్చి. 

ఇంటి సమీపంలో, ఇంటి వద్ద నే 
చికిత్స సదుపాయం

ఇ-సంజీవని ఒపిడి హెల్త్ అండ్ 

వెల్ నెస్ సంటర్లు

పథ
కం

పథ
కం

పురోగతి పురోగతి 
ఆయుష్మీన్ భారత్ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా 2018లో హెల్్త అండ్ వెల్ నస్ 
కేంద్రాల నిర్మీణం  ప్రారంభమయింది.  
2022 మారచా నాటిక్ 1.17 లక్షల 
కేంద్రాలు ప్రారంభించడం జరగింది. 1.02 
బిలియన్ వెల్ నస్ సెషన్ల నిరవాహణ పూర్త 
కాగా 85.63 బిలియన్ వయూకు్తలు వాటిక్ 
హాజరయాయూరు. 2022 డిసెంబర్ నాటిక్ 
1.58 లక్షల కేంద్రాలు నిరమీంచ్లననేది 
లక్షష్ం. టెలి మెడిసిన్ కారయూక్రమం 
ఇ-సంజీవని 2020లో ప్రారంభమయింది. 
ఒక లక్షకు పైగా హెల్్త అండ్ వెల్ నస్ 
కేంద్రాలు ఈ కారయూక్రమంతో 
అనుసంధానం అయాయూయి. ప్రతీ రోజూ 
90,000 మంది పైగా రోగులకు 
ఇ-సంజీవని కేంద్రాలు చిక్త్స 
అందిస్తనానేయి. 

పా్ర రంభం 2020-2021 నుంచి 2024-2025 వరకుపా్ర రంభం 2020-2021 నుంచి 2024-2025 వరకు

లక్షష్ం:   మధుమేహం, కార్డియో వాస్కీలర్, కేన్సర్ 

ఔషధాలు, స్టంట్లు, కృత్రిమ మోకాల్ చిప్పల ధరలన 

అదుపులోకి తేవడం ద్వారా  వాటిపై వినియోగద్ర్ల 

వ్యయం తగి్గంచడం

కోట్లు ఔషధాలు, 
మెడికల్ డివైస్ ల ధరలు 
అదుపు చేయడం ద్వారా 
ప్రతీ ఏడాది 
వినియోగద్ర్లు 
పదుపు చేస్కుంట్న్న 
మొతత్ం.

పా్ర రంభం     జులై  2014పా్ర రంభం     జులై  2014

భారత మడికల్ డివై స్ ల పరశ్ర మ 
వేగంగా వృదిధి  

మెడికల్ డివైస్ పార్కీల పథకం

లక్షష్ం:  భారత మెడికల్ డివైస్ ల రంగం 

పర్మాణం 5 బిల్యన్ డాలరలు కన్్న పై 

స్థాయికి చేరచిడం, ప్రపంచ శ్రేణి మౌల్క 

వసతులు నిర్మాంచడం ద్వారా దేశీయ 

మార్కీట్ లో  వైద్య పర్కరాల 

అందుబాట్న పంచి ప్రపంచ న్యకతవా 

స్థాన్నికి చేరచిడం. 

లక్షష్ం:  10 కోటలు 74 లక్షల కుట్ంబాలకు 
చందిన 50 కోటలు మంది పైగా ప్రజలకు 
ఇపు్పడు ఏడాదికి రూ.5 లక్షల విలువైన 
ఉచిత చికిత్స

లక్షష్ం:  హెల్త్, వెల్ నెస్ కేంద్రాల 

పథకం ద్వారా ఇంటికి, వైదు్యనికి మధ్య 

దూరం 30 నిముష్ల కన్్న 

తగి్గపోయింది. టెల్ మెడిసిన్ ద్వారా 

ఇంటి నంచే వైదు్యని సంప్రదించండి.

భారత మెడికల్ డివైస్ ల పరశ్రమ 
పరమాణం 5 బిలియన్ డాలరు్ల . మొత్తం 
ఆదాయంలో దిగుమతుల వాటా 80-90 
శాతం ఉంటుంది. 2020 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ 
నుంచి మెడికల్ డివైస్ లను కూడా ఔషధాల 
నిరవాచనంలోకే తెచిచా నోటిఫై చేశారు. 

కోట్లతో మెడికల్ డివైస్ పారు్కల ప్రమోషన్ 
సీ్కమ్ అమలుపరుస్తనానేరు. 16 ర్ష్ట్ర లు దీని 
క్ంద ఆరథాక సహాయానిక్ దరఖాస్తలు 
అందించగా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ తమిళనాడు, మధయూ 
ప్రదేశ్, హిమాచల్  ప్రదేశ్ లకు ఆరథాక 
సహాయం మంజూరు చేయడం జరగింది. 
ఇందుకు నిరేదీశించిన గడువు 2024-2025.

పా్ర రంభం        స్పె్ట ంబర్ 23, 2018పా్ర రంభం        స్పె్ట ంబర్ 23, 2018

పా్ర రంభం               2018, 2020పా్ర రంభం               2018, 2020

సమాచారం పందండి:  ఏప్రిల్ 20, 2022 

వరకు ఈ సర్వాస్ కింద 3 లక్షల 16 వేల గంటల 

కన్సల్్టషనలు అందించడం జర్గింది. ఈ సర్వాస్కు 

సంబంధంచిన సమాచారం https://

esanjeevaniopd.in ద్వారా పందవచ్చి. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ



న్యూ ఇండియా స మాచార్   మే 16-31, 202214

ప్రధాన మంత్రి మోదీ 2020 ఆగసటే  15వ 
తేదీన ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి ఈ 
పథకం ప్రకటించ్రు. ఆరు ర్ష్ట్ర లో్ల  

ప్రయోగాతమీకంగా ఈ ప్రాజెకుటే  
ప్రారంభించిన తర్వాత దేశవాయూప్తంగా 

దీనిని అమలుపరచ్రు. ఇది కూడా ఆధార్ 
కారు్డ  వంటి ఆరోగయూ సమాచ్రం అందించే 

హెల్్త కారు్డ .  లబిధిదారుల ఆరోగయూ 

పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం

ప్ర తి ఒకకు పౌరునికి ప్ర త్్యక ఆరోగ్య 
గుర్త ంపు ఖాతా

ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్

2022 ఏప్రిల్ 20వ తేదీ నాటిక్ 
ఈ సీ్కమ్ క్ంద 

21,50,71,056 
ఆరోగయూ ఖాతాలు తెరచ్రు. 

దేశంలో ఆరోగ్య మౌలక వసతుల 
మరుగుదలకు సమయం

ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ 

ఆరోగ్య మౌల్క వసతుల కార్యక్రమం

ఉతత్ర ప్రదేశ్ లోని 75 జిల్లు ఆస్పత్రులోలు 

602
క్రిటికల్ కేర్ బాలుక్ లు ఏరా్పట్

పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

పందే ప్రయోజనం:   అధకార వెబ్ సైట్  ndhm.gov.in 
సందర్శంచడం దావార్ మీ సొంత ఆరోగయూ ఖాతా మీరే 
సృష్టేంచుకోవచుచా. 

मातृ वंदन योजना की शुरूआत 2016 में हुई। 1 
जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में  यह योजना 
लागू है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं की 
सुरक्षित डिलिवरी कराने और स्तनपान कराने 
वाली को अच्छा पोषण देने के लिए 5 हजार रुपए 
दिए जा रहे हैं। आज देश के 650 जिलों में इस 
योजना का फायदा उठाने वाली महिलाओं की 
संख्या करीब दो करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2018 से 
2020 के मध्य इस योजना के तहत 1.75 करोड़ 
पात्र लाभार्थियों को कुल 5931.95 करोड़ रुपए का 
भुगतान किया गया। 

पीएम मातृ वंदना योजना

ఆరోగ్య రంగంలో మారు్పకు ఆరోగ్య రంగంలో మారు్పకు 
సంబంధించిన కొత్త  కథలు సంబంధించిన కొత్త  కథలు 
రచిసు్త నని ప్ర ణాళికలురచిసు్త నని ప్ర ణాళికలు

2016లో మాతృ వందన యోజనను ప్రారంభించ్రు. 
2017 జనవర 1వ తేదీ నుంచి దేశంలోని అనినే జిల్్ల లో్ల ను 
ఈ సీ్కమ్ ఆచరణీయం చేశారు. ఈ సీ్కమ్ క్ంద గర్ణి 
మహిళల సరక్షిత ప్రసవానిక్, బాలింతలకు పోషకాహారం 
అందించడానిక్ ఒకొ్కక్కరక్ రూ.5000 సహాయం 
అందిస్్తరు. నేడు దేశంలోని 650 జిల్్ల లో్ల  ఈ సీ్కమ్ దావార్ 
రెండు కోట్ల మంది మహిళలు లబిధి పందుతునానేరు. 2018 
నుంచి 2020 సంవత్సర్ల మధయూ కాలంలో ఈ సీ్కమ్ 
క్ంద 1.75 కోట్ల మంది అరుహులైన లబిధిదారులకు 
రూ.5931.95 కోటు్ల  చెలి్లంచ్రు.

ప్ర ధానమంతి్ర  మాతృ వందన ప్ర ధానమంతి్ర  మాతృ వందన 
యోజనయోజన

పా్ర రంభం     25 అకో్ట బర్ 2021పా్ర రంభం     25 అకో్ట బర్ 2021

లక్షష్ం:  దిగువ స్థా యి నుంచి ఎంట్రీ లెవెల్ 
లో దేశ ఆరోగయూ సంరక్షణ వయూవసథాను మెరుగు 
పరచడం
n 	ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గత ఏడాది 

వారణాసిలో ఈ పథకం ప్రారంభించ్రు. 
దేశ ఆరోగయూ మౌలిక వసతులను 
మెరుగుపరచేందుకు 5 సంవత్సర్ల 
కాలంలో 64 వేల కోట్లకు  పైగా 
వయూయంతో ఇపపాటివరకు చేపటిటేన అతి పదదీ 
కారయూక్రమం ఇది. 

n 	33 రకాల వాయూధులను గుర్తంచి, 
విశ్ ్లష్ంచగల స్మరథ్ా ంతో 5 బిఎస్ఎల్-3 
స్థా యి టెసిటేంగ్ ల్బరేటరీలు ఏర్పాటు

n 	12 సెంట్రల్ ఆసపాత్రులో్ల  క్రిటికల్ కేర్ బా్ల క్ 
ల నిర్మీణం చేపడతారు. వాటిలో 1800 
అదనపు పడకలు అందుబాటులోక్ 
వస్్తయి. 

n 	17,788 గ్రామీణ ఆరోగయూ, వెల్ నస్ 
కేంద్రాలను ప్రారంభిస్్తరు. అల్గే 4 
ప్రాంతీయ వైర్లజీ ఇన్ సిటేట్యూట్ లు 
ప్రారంభిస్్తరు. 

పా్ర రంభం     27 స్పె్ట ంబర్ 2021పా్ర రంభం     27 స్పె్ట ంబర్ 2021

లక్షష్ం:  ప్రతి ఒక్క పౌరుని ఆరోగయూ సంబంధత సమాచ్రం 
అంతా ఒకే ఒక క్్లక్ తో అందుబాటులో ఉంచడం

సంబంధత గణాంకాలనీనే 
ఇందులో ఉంటాయి.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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ఈ కారయూక్రమం  ప్రారంభించే నాటిక్ 7 
రకాల వాయూధుల నివారణకు టీకాలు ఇచేచా 
వారు. ఇప్పుడు టీకాల నుంచి 12 రకాల 

వాయూధులకు రక్షణ లభిస్తంది. ఈ కారయూక్రమం 
ఫలితంగా 4.10 కోట్ల మందిక్ వాయూక్్సనేషన్ 

వేశారు. 2022 ఫిబ్రవరలో ఇంటెని్సఫైడ్ 

పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం

ఏ ఒకకు తలలో , పిలలో  వా్యకి్సన్  కు 
దూరం కాకూడదు

మిషన్ ఇంద్రధనష్

2018 మారచా 8వ తేదీన అంతర్జా తీయ మహిళా దినోత్సవం 
సందర్ంగా ర్జస్థా న్ లో జాతీయ పోషకాహార మిషన్ 

ప్రారంభించ్రు.  అంతకు ముందు ఇది పోషకాహార 
మిషన్ గా ప్రాచురయూంలో ఉండది. 2018లో పోషణ్ 

అభియాన్ క్ంద దీనినే పదదీ ఎతు్తన ప్రారంభించ్రు. శిశు 
జననం తర్వాత తొలి 1000 రోజులో్ల  ఈ సీ్కమ్ క్ంద శిశు 

ఆరోగయూంపై ప్రతేయూక శ్రదధి వహిస్్తరు. 0-6 సంవత్సర్ల 
మధయూ వయస్కలైన బాలలు, గర్ణీ మహిళలు, 

బాలింతలకు పోషకాహారం, ఆరోగయూం మెరుగుదలకు 
జాతీయ పోషకాహార మిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ 3 

సంవత్సర్ల కాలంలో దశలవారీగా పోషకాహార లోపానినే 
తొలగించేందుకు చరయూలు తీసకుంటారు. 2030 నాటిక్ 
అనినే రకాల ఆకలి, పోషకాహార లోపాలను సరదిదదీడం 

లక్షష్ంగా నిరేదీశించుకునానేరు. దీనిక్ తోడు ప్రజలందరకీ 
ప్రతేయూక్ంచి పిల్లలందరకీ పోషకాహారం అందించడం 
లక్షష్ంగా పటుటే కునానేరు. ఇందుకోసం  ప్రజాపంపిణీ 

వయూవసథాలోని  అనినే రేషన్ దుకాణాలో్ల ను ఉప్పుడు బియయూం 
పంపిణీ ప్రారంభించ్రు.

అధకారంలోక్ వచిచాన మొదటి సంవత్సరంలోనే దేశ ఆరోగయూమే కాదు, 
యావత్ భూమండలం ఆరోగయూం పట్ల తాను ఆందోళన చెందుతుననేటుటే  
ప్రభుతవాం ప్రకటించింది. ఆయుష్ మంత్రితవా శాఖ ఏర్పాటు చేసిన 
తర్వాత యోగా ప్రపంచ ఆచరణగా మారంది. ప్రతి ఒక్కరు తమను 
తాము ఒతి్తడి నుంచి దూరం చేసి ఆరోగయూవంతంగా 
మారేచాందుకు యోగా ఆచరంచే ప్రజల సంఖయూ గతంలో 
ఎననేడ్ లేనంతగా పరగిపోయింది.  అంతే కాదు, యోగా 
శిక్షణకు చెందిన ఉపాధ అవకాశాలు కూడా ఏరపాడా్డ యి. నేడు  
ప్రపంచవాయూప్తంగా 177 దేశాలో్ల  యోగా ఆచరస్తనానేరు.

2030 నాటిక్ ప్రపంచ్నినే క్షయవాయూధ విముక్తం 
చేయాలని ఐకయూర్జయూ సమితి లక్షష్ంగా 
నిరేదీశించుకుంది.  కాగా, 2025 నాటికే అది 
స్ధంచ్లని భారత్ ఆ లక్షష్ంగా పటుటే కుంది. 
మ్డు సంవత్సర్ల క్రితం 12 వేల కోట్ల 
రూపాయల వయూయంతో ఈ ప్రచ్ర్నినే భారత్ 
ప్రారంభించింది.

నరేంద్ర మోదీ ప్రభుతవాం 2017-22 సంవత్సర్ల 
మధయూ కాలంలో అమలుపరచేందుకు ఉదేదీశించిన 
జాతీయ వూయూహాతమీక మలేరయా నిరూమీలన 
ప్రణాళికను 2017 జూలైలో ప్రకటించింది. దేశం 
నుంచి మలేరయా పూర్తగా నిరూమీలించడం దీని 
లక్షష్ం. ఈశానయూ భారతంలో ఈ లక్షాయూనినే పూర్త 
చేసిన అనంతరం ఇప్పుడు మహార్షట్ర, ఒడిశా, 
ఝారం్డ్, చతీ్తస్ గఢ్, మధయూప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర లను 
లక్షష్ంగా ఎంచుకునానేరు. 2016-2030 
సంవత్సర్ల మధయూ కాలంలో మలేరయా నిరూమీలన 
ఫ్రేమ్ వర్్క ను 2016 సంవత్సరంలో ప్రభుతవాం 
విడుదల చేసింది. 

జాతీయ పోషకాహార మిషన్జాతీయ పోషకాహార మిషన్

పా్ర చుర్యం సాధించిన యోగాపా్ర చుర్యం సాధించిన యోగా

భారత్ ఇప్పుడు టిబి-రహితంభారత్ ఇప్పుడు టిబి-రహితం

భారత మలేరయా-రహిత ప్ర ణాళికభారత మలేరయా-రహిత ప్ర ణాళిక

పా్ర రంభం   25 డిస్ంబర్ 2014పా్ర రంభం   25 డిస్ంబర్ 2014

లక్షష్ం:  అందరు గర్ణి మహిళలు, 
రెండు సంవత్సర్ల లోపు వయస్కలైన 
పిల్లలకు సంపూర్ణంగా టీకాలు వేయడం

ఇంద్రధనుష్ 4.0 
ప్రారంభించ్రు. 

స్రవాత్రిక ఇముయూనైజేషన్ 
కారయూక్రమం క్ంద 30 

మిలియన్ గర్ణి మహిళలు, 
26 మిలియన్ బాలలకు కవరేజి 

కలిపాంచడం లక్షష్ం. 

 భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతి 
పదదీ జనరక్ ఔషధాలను ఉతపాతి్త 
చేస్తంది. ప్రపంచ మారె్కట్ లో 
భారత్ వాటా 20 శాతం.

 భారతదేశ ఔషధ పరశ్రమ 
2020-21లో 50 బిలియన్ల డాలర్ 
ను దాటి 12 శాతం  వార్షక వృదిధి 
నమోదు చేసింది.

 భారతదేశం 200 దేశాలకు పైగా 
అధక నాణయూత గల ఔషధాలను 
సరఫర్ చేస్తంది.

భారతదేశం: ప్ర పంచ ఔషధ కంద్ర ంభారతదేశం: ప్ర పంచ ఔషధ కంద్ర ం

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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n 	8 సంవత్సర్ల కాలంలో ఆయుష్ కళాశాలల  సంఖయూ 
200 నుంచి 780క్ పరగింది.

n 	435 కొత్త ఆయుష్ కళాశాలలు ప్రారంభించడంతో  
దేశంలో వాటి సంఖయూ 3859క్ చేరంది.

n 	దేశవాయూప్తంగా 29,951 ఆయుష్ డిసెపాన్సరీలు ప్రజలకు 
ఆయురేవాద, హోమిమోపతి, యునాని మందులు 
అందిస్తనానేయి.  2022 నాటిక్ ఆయుష్ తయారీ 
పరశ్రమ  ఒక లక్ష 40 వేల కోట్ల రూపాయలకు 
చేరుతుందని అంచనా. ఆయుష్ మారె్కట్ పరమాణం 
ఇప్పుడు 18 బలియన్ డాలరు్ల  కాగా 2027 నాటిక్ 
50% మేరకు వృదిధి చెందుతుందని అంచనా. 2014 
నాటిక్ ఆ పరశ్రమ పరమాణం 3 బిలియన్ డాలరే్ల.

అండర్ గా్ర డు్యయేట్ సీటులో  75%, పోస్్ట  
గా్ర డు్యయేట్ సీటులో  93% వృదిధి

వై ద్య విద్యలో 
పరవర్త న 

గత 8 సంవత్సర్ల కాలంలో వైదయూ విదయూను మెరుగుపరచేందుకు కేంద్ర ప్రభుతవాం పలు చరయూలు 
తీసకుంది. ప్రైవేటు కళాశాలలో్ల  50 శాతం సీట్ల ఫీజును ప్రభుతవా వైదయూ కళాశాలలకు సమానంగా 
చేశారు. వైదయూ విదయూను మెరుగుపరచే కృష్లో భాగంగా మెడికల్ కౌని్సల్ ఆఫ్ ఇండియాను రదుదీ  చేసి 
దాని స్థా నంలో నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు.  వైదయూ విదాయూ సంసథాలో్ల  ఒబిసిలకు 27 
శాతం, ఆరథాకంగా బలహీన వర్గా లకు (ఇడబు్ల ్ఎస్) 10 శాతం రజరేవాషన్ అవకాశం కలిపాంచ్రు. 
దానిక్ తోడు అనినే ప్రభుతవా కళాశాలలు, డీమ్్డ  విశవావిదాయూలయాలు, ప్రైవేటు మెడికల్ కళాశాలో్ల  
నీట్ ను తపపానిసర చేస్్త చ్రత్రక నిర్ణయం తీసకునానేరు.

అండర్ గా్ర డు్యయేట్ సీటులో

2014 51,348
2022* 89,875

పోస్్ట   గా్ర డు్యయేట్ సీటులో

2014 31,185 
2022* 60,202

Medical Colleges and AIIMS

387 596

2014 2022*

సాంప్ర దాయక వై ద్యంలో ప్ర పంచ నాయకత్వంసాంప్ర దాయక వై ద్యంలో ప్ర పంచ నాయకత్వం
భారతదేశంలో ఆయురేవాదం విలువను ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతటా 

గుర్తంచ్రు. ఆయుష్ మంత్రితవా శాఖ ఏర్పాటు చేయడం దావార్ 
2014 నుంచి కేంద్ర ప్రభుతవాం ఆయురేవాదానినే, యోగాను, ఇతర 
స్ంప్రదాయిక వైదయూ వయూవసథాలను అనుసంధానం చేస్ందుకు కృష్ 

చేస్తంది. భారతదేశం చేసిన కృష్ ఫలితంగా 2015 జూన్ 21 నుంచి 
ప్రపంచం అంతర్జా తీయ యోగా దినోత్సవం పాటించడం 

ప్రారంభించింది. గుజర్త్ లోని జామ్ నగర్ లో ప్రపంచ ఆరోగయూ 
సంసథా భాగస్వామయూంలో ప్రపంచంలోని తొలి స్ంప్రదాయిక వైదయూ 

కేంద్రం నిర్మీణానిక్ ఏప్రిల్ 19వ తేదీన శంకుస్థా పన చేసిన 
సందర్ంగా ప్రధాన మంత్రి మాటా్ల డుతూ “మన ఆయురేవాదానినే 

జీవన జాఞా నంగా పరగణించ్రు. అల్గే చతురేవాదాల వలెనే 
ఆయురేవాదానినే పంచమ వేదంగా పిలుస్్తరు” అనానేరు. 

వై ద్య 
కళాశాలలు, 
6 ఎయమ్్స 

వై ద్య 
కళాశాలలు, 22 
ఎయమ్్స 

Till: March

గుజరాత్  లోని జామ్  నగర్  లో మొదటి గ్లో బల్ స్ంటర్ ఫర్ ట్్ర డిషనల్ 

మడిసిన్  కు శంకుసాథి పన కార్యక్ర మంలోని దృశ్యం

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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కోవిడ్ పెై  శకి్త వంతమై న పోరాటంకోవిడ్ పెై  శకి్త వంతమై న పోరాటం
కోవిడ్ వంటి అతయూంత భయంకరమైన మహమామీర దేశానినే 

తాక్నప్పుడు దానితో ఎల్ పోర్డాలి అననే ఐడియా ఏదీ మన 
దగగార లేదు. మనకు అందుబాటులో ఉననే మౌలిక వసతులు ఆ 

పోర్టం చేపట్టేందుకు ఏ మాత్రం సరపోవు. పిపిఇ క్టు్ల , ఎన్95 మాస్కలు 
నామమాత్రంగానే ఉతపాతి్త చేస్వారు. అల్ంటి పరసిథాతిలో భారతదేశం 
ప్రధాన  మంత్రి మోదీ ఇచిచాన “జాన్ హై తో జహాన్ హై”, ఆ తర్వాత “జాన్ 
భీ,  జహాన్ భీ” మంత్రాలతో కోవిడ్ పై శక్్తవంతమైన పోర్టం చేపటటేడమే 
కాకుండా ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని పలు దేశాలకు సహాయం కూడా 
అందిస్తంది. కోవిడ్ మహమామీరని అదుపులోక్ తెచేచాందుకు  భారత్ కఠిన 
ల్క్ డౌన్ ప్రారంభించింది.  దానితో పాటుగా వాయూధపై తిరుగులేని 
పోర్టానిక్ ఏర్పాటు్ల  ప్రారంభించడంతో పాటు ఆరోగయూ  మౌలిక వసతులు 
పటిష్ఠం చేస్ందుకు కూడా చరయూలు చేపటిటేంది. 2020 ఏప్రిల్ లో వాయూక్్సన్ 
టాస్్క ఫ్ర్్స కూడా ఏర్పాటు చేసింది. కేవలం ఎనిమిది నలల కాలంలో 
భారతదేశం రెండు దేశీయంగా ఉతపాతి్త చేసిన వాయూక్్సను్ల  అందుకోవడంతో 
పాటు వాయూక్్సన్ల నిలవా, రవాణా, స్కరణ, శీతల్కరణ వసతులు, వాయూక్్సన్ 
వేస్ందుకు ప్రణాళికలు ఆవిష్కరంచింది.  ప్రపంచంలోనే అతి పదదీ 
వాయూక్్సనేషన్ కారయూక్రమం 2021 జనవర 16వ తేదీన ప్రారంభించింది.  
“హర్ ఘర్ దస్తక్”, “అందరకీ వాయూక్్సన్, ఉచిత వాయూక్్సన్”  ప్రచ్ర్లు  
ప్రారంభించి రకారు్డ  సమయంలో అధక సంఖయూలో ప్రజలకు వాయూక్్సను్ల  
వేసింది. “టెస్టే, ట్రాక్,  ట్రీట్”  వూయూహంతో భయంకరమైన మహమామీరపై 
మరంత దృఢమైన పోర్టం చేపటిటేంది. ప్రధానమంత్రి మోదీ జనమీదినోత్సవం 
రోజున ఒక్క రోజులోనే రకారు్డ  సంఖయూలో 2.5 కోట్ల వాయూక్్సన్ డోస్ లు 
అందించింది. ప్రపంచంలోని ఏ ఇతర దేశం కూడా ఇల్ంటి ఘనత 
స్ధంచలేదు. భారతదేశం నిరవాహిస్తననే కోవిడ్ వయూతిరేక ప్రచ్ర్లనినేంటినీ 
ప్రధానమంత్రి మోదీ సవాయంగా సమీక్షిస్తనానేరు. ఏప్రిల్ 27వ తేదీన 
నిరవాహించిన ముఖయూమంత్రుల సమావేశంలో ప్రధాన మంత్రి కొత్త కోవిడ్ 
కేసలపై సమీక్షించ్రు.

కోవిడ్ పెై  పోరాటంలో ఇండియా కోవిడ్ పెై  పోరాటంలో ఇండియా 
పురోగమించిందిల్.పురోగమించిందిల్.
n 	భారతదేశం నేడు ప్రపంచంలోనే పిపిఇ క్టు్ల , ఎన్-95 మాస్కల 

ఉతపాతి్తలో రెండో అతి పదదీ దేశం. 48 దేశాలకు మనం ఇప్పుడు  పిపిఇ 
క్టు్ల  సరఫర్ చేస్తనానేం.

n 	2020లో దేశంలో తొలి కోవిడ్ కేస బయటపడినప్పుడు మన దేశంలో 
ఒకే ఒక టెసిటేంగ్ ల్యూబ్ ఉంది. ఇప్పుడు వాటి సంఖయూ 3360క్ పరగింది. 

కోవిన్ డిజిటల్ వేదిక దావార్ యాక్్ససిబుల్ రజిస్ట్రషన్ అందుబాటులోక్ 
వచిచాంది. ఇప్పుడు దేశంలో 4143 కొత్త ఆక్్సజెన్ ఉతపాతి్త 
పా్ల ంటు్ల నానేయి.  ఎమరెజానీ్స రెస్పాన్్స పాయూకేజి క్ంద 631 జిల్్ల లో్ల   బాలల 
చిక్తా్స యూనిటు్ల నానేయి. 

n 	మే 2వ తేదీ నాటిక్ 189.23 కోట్ల వాయూక్్సన్ డోస్ లు వేయడం 
పూర్తయింది. ప్రపంచంలో ఆ ఘనత స్ధంచిన రెండో దేశం భారత్. 

n  2022 ఏప్రిల్ 27వ తేదీ నాటిక్ 96 శాతం మంది పదదీలు కనీసం ఒక 
డోస వాయూక్్సన్ అయినా పందారు. 15 సంవత్సర్ల వయస పైబడిన 
వారలో సమారు 85 శాతం మంది రెండు డోస్ ల వాయూక్్సను్ల  
అందుకునానేరు. వీటిక్ తోడుగా 2022 ఏప్రిల్ 26వ తేదీన 6-12 
సంవత్సర్ల మధయూ  వయస్కలైన బాలలకు కోవాక్్సన్ 
అందుబాటులోక్ వచిచాంది. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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n 	భారతదేశంలో 5334 భారీ, 411 నిర్మీణంలో ఉననే ఆనకటటేలతో సహా, మరెనోనే వేల 
ఆనకటటేలు ఉనానేయి.  ఆనకటటేల పటిషటేతకు ఏడు ర్ష్ట్ర లలోని 223 ఆనకటటేలను డ్రిప్-1 
ప్రణాళిక క్ంద పటిషటేపరుస్్తరు.  డ్రిప్-2లో, డ్రిప్-3 అమలులోని రెండు దశలో్ల  19 
ర్ష్ట్ర లలోని 736 ఆనకటటేలు రూ. 10,211 కోట్ల వయూయంతో పటిషటే పరుస్్తరు.  భారత 
ప్రభుతవాం డిసెంబరు 30, 2021 ఆనకటటే భద్రత చటటేం 2021 ప్రకారం, ఆనకటటేల భద్రత, 
నిరవాహణలకు రెండు జాతీయ స్థా యి, రెండు ర్షట్ర స్థా యి సంసథాలు పని చేస్్తయి.

పథకంపథకం

Ob
je

ct
iv

e

పా్ర రంభం            డిస్ంబర్ 30, 2021పా్ర రంభం            డిస్ంబర్ 30, 2021

ఉదేదీశయూం: ఆనకటటేల భద్రతకు 
వయూవసథా ఏర్పాటు

ఆనకట్ట లు ఇక భద్ర ంఆనకట్ట లు ఇక భద్ర ం
ఆనకట్ట ల భద్ర తకు కొత్త  చట్ట ంఆనకట్ట ల భద్ర తకు కొత్త  చట్ట ం

గా్ర మీణ భారతంలో స్వచ్ఛమై న 
తా్ర గునీరు ఇంటికి అందటం 
ఆరంభమై ంది 

లక్షష్ం: 2024 నాటిక్ ప్రతి ఇంటికీ 
కుళాయి దావార్ నీరందించటం

జల్ జీవన మిషన్ - 

ఇంటింటికీ నీర్

ప్ర కటన ప్ర కటన 2019 ఆగసు్ట  152019 ఆగసు్ట  15

కోటు్ల  ఖరుచా చేయగా ఈ ఆరథాక 
సంవత్సరంలో 3.8 కోట్ల  కుటుంబాలకు 
నీరందించటానిక్ రూ. 60 వేల కోటు్ల  
కేటాయించ్రు.

రూ. 61,120

పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

	 పథకం మొదలైన 32 నలలో్ల  6.30 
కోట్ల ఇళ్ళకు కుళాయి 
నీరందుతోంది. ఇప్పుడు మొత్తం 
19.32 కోట్ల ఇళ్ళలో 9.35 కోట్ల 
ఇళ్ళకు కుళాయి నీరందించటం 
మొదలైంది. 

	 గోవా, తెలంగాణ, 
హరయాణాతోబాటు అండమాన్ 
నికోబార్ దీవులు, దాద్రా  నగర్ 
హవేలి, డామన్, డయూయూలో కూడా 
ఇంటింటికీ నీరందుతోంది. 

	 ఈ పథకం మీద 3.6 లక్షల కోటు్ల  
ఖరుచా చేస్తండగా అందులో 2022 
మారచా 31 వరకు  కేంద్రం వాటా 
2.08 లక్షల కోటు్ల . 

భవిష్యతు్త ను కాపాడే భవిష్యతు్త ను కాపాడే 
పరా్యవరణహిత విధానాలుపరా్యవరణహిత విధానాలు

పై సంస్కకృత శ్్ల కం ప్రతి ఒక్కర జీవితంలో ప్రకృతి ప్రాధానాయూనినే వివరస్తంది.  ప్రకృతిలో 
కీలకమైన గాలి, నీరు, ఆకాశం మానవ ఉనిక్లో ప్రధానపాత్ర పోష్స్్తయి. మెరుగైన 
పర్యూవరణం, సవాచ్ఛమైన నీరు కూడా అనాదిగా మన పంచభూతాలలో ఉనానేయి. 
అయినపపాటికీ దేశ జనాభాలో అధకభాగం త్రాగునీటి కోసం 2019 వరకూ  ఎంతోదూరం 
వెళా్ళలి్సన పరసిథాతి ఉండది. పరశుభ్రమైన వాతావరణం కోసం తీసకోవాలి్సన చరయూల మీద 
గతంలో సరగా దృష్టే స్రంచలేదు.  ఇప్పుడు జల్ జీవన మిషన్ పథకంతో  ఇంటింటికీ 
కుళాయి నీరు అందించే వీలు కలిగింది. పర్యూవరణ పరరక్షణ దిశలో ప్రధాని మోదీ 
పంచ్మృత మంత్రం చ్ల్ కీలకమని రుజువవుతోంది.

పృధ్వీ సగంధా సరసాస్థ  థాప:  స్పర్శీ వాయుర్జ వీలంత చ తేజః | 
నభః సశబ్ం మహత్త్ వీ సహే వ కువీన్త్  సర్వీ గమ సుప్ర భాతమ్ ||

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం

బహిరంగ బహిరంగ 
మలవిసర్జ నకు స్వసి్త  , మలవిసర్జ నకు స్వసి్త  , 
మరో ముందడుగు మరో ముందడుగు 

స్వఛ్ఛ భారత్ మిషన్-గా్ర మీణ్ స్వఛ్ఛ భారత్ మిషన్-గా్ర మీణ్ 
2014 నంచి ఈ పథకం కింద 10.93 కోటలుకు పైగా వ్యకిత్గత ఇళ్ళకు మర్గుదొడులు కట్్టర్. అదే 

ప్రాతిపదికన దేశంలోని గ్రామాలనీ్న తమకు తాముగా 2019 అకో్టబర్ 2న బహిరంగ 

మలవిసర్జన రహితంగా ప్రకటించ్కున్్నయి. దీని్న స్ధంచిన తర్వాత సవాఛ్ఛ భారత్ మిషన్ 

గ్రామీణ్ ర్ండో దశలో గ్రామాలని్నటినీ 2025 న్టికి  ఓడీఎఫ్ +గా చేయాలని నిర్ణయించార్. 

అంటే ఘన, ద్రవ రూప వ్యరాథాలన సమరథాంగా నిరవాహించటం ద్వారా ఓడీఫ్ స్సిథారంగా 

కొనస్గేట్్ట చేయటం. ఇది డిమాండ్ ఆధార్త ప్రాజెకు్ట. జాతీయ ప్రణాళికా సంఘం 

ఆమోదించిన ప్రాజెకు్టలన రాష్్రాలు పంపుతాయి. 54 వేల గ్రామాలోలు ఘన వ్యరాథాల నిరవాహణకు, 

29 వేల గ్రామాలోలు ద్రవ వ్యరాథాల నిరవాహణకు ఏరా్పట్లు జర్గాయి. గోబర్ధన్ యోజన కూడా 

ఇందులో భాగమే.

పా్ర రంభం       అకో్ట బర్ 2, 2014          పా్ర రంభం       అకో్ట బర్ 2, 2014          

నదుల అనుసంధానంతో 
గా్ర మీణులు, రై తులు 
సుసంపనునిలవుతారు. 

నదుల అనసంధాన ప్రాజెక్్ట 

ఆమోదం ఆమోదం డిస్ంబర్ 8, 2021డిస్ంబర్ 8, 2021

కోటలు అంచన్తో అమలుకు 2021 
డిసంబర్ 8న  కేబినెట్ ఆమోదించింది.   
25 మిల్యన్ హెకా్టరలుతోబాట్ భూగర్భ 
జల్లు పరగటం ద్వారా మరో కోటి 
హెకా్టరలుకు స్గునీరందించే ఈ పథకంలో 
వరద నివారణతోబాట్ 3.4 కోటలు 
మెగావాటలు విదు్యదుత్పతిత్ జర్గుతుంది.   

రూ 44, 605 

పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

పురోగతి:దేశంలో నదుల అనసంధానం  
ఆలోచనని మొదటిస్ర్గా 1858 లో సర్ 
ఆరథార్ థామస్ అనే బ్రిటిష్ ఇర్గేషన్ 
ఇంజనీర్ప్రతిపాదించార్. కానీ 
ముందడుగు పడల్దు. ఆ తర్వాత 
జాతీయ దృక్పథ ప్రణాళికలో భాగంగా 
1980 లో 30 ల్ంకులు గుర్త్ంచార్. 
2014 లో ప్రధాని మోదీ స్రధ్యంలో 
ప్రభుతవాం ఏరా్పడాడిక సప్టంబర్ నెలలో 
నదుల అనసంధానం మీద ప్రతే్యక 
కమిటీ ఏరా్పటంది. 2015 లో ట్స్కీ 
ఫోర్్స ఏరా్పటంది. 8 ల్ంకులకు 
వివరణాతమాక ప్రాజెకు్ట ర్పోర్్టలు 
తయారయా్యయి. కెన్ బేతావా ల్ంక్ 
ప్రాజెకు్ట

జీవనానికి నీరు అనివార్యం 

అటల్ భూజల్  యోజన 

పా్ర రంభం పా్ర రంభం డిస్ంబర్ 25, 2019 డిస్ంబర్ 25, 2019 

పా్ర రంభంపా్ర రంభం జూన్, 2014జూన్, 2014

పథ
కం

పథ
కం

పురోగతి పురోగతి 
గుజరాత్, హర్యాణా, కరా్నటక, 

మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, 

ఉతత్రప్రదేశ్ లోని 8350 పంచాయితీలు ఈ 

పథకంతో నేర్గా లబి్ధ పందుతాయి. 50 

శాతం ప్రపంచ బా్యంక్ అపు్ప, 50 శాతం 

భారత ప్రభుతవా గ్రాంట్తో ఐదేళలుకు 6000 

కోటలు బడ్్జట్ ఉంది. నీటి వినియోగద్ర్ల 

సంఘం వార్ కమిటీ గ్రామ పంచాయితీ 

స్థాయిలో నీటి భద్రతకు ప్రణాళిక 

రూపందిస్త్ంది.  ఇందులో 20 శాతం 

మహిళలు తప్పనిసర్. దేశ వా్యపత్ంగా 5516 

నీటి భద్రతా పథకాలున్్నయి. 

పురోగతి పురోగతి 

గంగ శుభ్ర పడుతూ 
నిరాటంకంగా సాగుతోంది.  

నమామి గంగే మిషన్  నమామి 
గంగే మిషన్ 

లక్షష్ం: గంగానదిని, ద్ని 

ఉపనదులన పునర్తేత్జింప జేయటం 

లక్షష్ం: కరవుపీడిత ప్రాంతాలకు 

నీరందించటం 

లక్షష్ం: బహిరంగ మల విసరజాన నుంచి 
దేశానిక్ విముక్్త

లక్షష్ం: తీవ్ర నీటి కొరత ఉన్న 7 

రాష్్రాలలో గుర్త్ంచిన 78 జిల్లులోలు  

భూగర్భ జల వనర్ల  నిరవాహణ 

మెర్గుపరచటం 

పథ
కం

పథ
కం నమామి గంగే మిషన్ కింద ఇప్పటిద్కా 

రూ. 30,853 కోటలుతో 364 ప్రాజెకు్టలు 

ఆమోదం పంద్యి.  అందులో 183 

పూరత్యి వాడకంలోకి వచాచియి. రోజుకు 

2953 కోటలు లీటరలు ముర్గు వస్త్ండగా 

రోజుకు 240.70 కోటలు లీటరలు శుది్ధ 

స్మరథా్ం ఉంది. పథకం ఆరంభంలో 

240.70 కోటలు లీటర్లు ఉండేది. అదనంగా 

93.4 కోటలు లీటరలు ముర్గు నీటి శుది్ధ 

స్మరథా్ం తోడేయింది. నమామి గంగే 

మిషన్ -2న  2026 వరకు పడిగించార్. 

పృధ్వీ సగంధా సరసాస్థ  థాప:  స్పర్శీ వాయుర్జ వీలంత చ తేజః | 
నభః సశబ్ం మహత్త్ వీ సహే వ కువీన్త్  సర్వీ గమ సుప్ర భాతమ్ ||

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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ఈ పథకం కింద పేద కుట్ంబాలకు 

ఉచిత విదు్యత్ కనెక్షనలు ఇస్త్ర్. అర్హులు 

కాని వార్ కనీస ర్స్ము రూ.500 కి 

కనెక్షన్ పందవచ్చి. దేశంలో విదు్యత్ 

కనెక్షనలు ఉన్న ఇళ్్ళ 99.99 శాతానికి  

చేరాయి. 

పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం లక్షష్ం:  దేశంలో చిటటేచివర ఇంటిదాకా ప్రతి ఇంటికీ విదుయూత్ 

కనక్షన్ 

పేదలకు విదు్యత్ హకుకు పేదలకు విదు్యత్ హకుకు 
ప్ర ధానమంతి్ర  సౌభాగ్య యోజన ప్ర ధానమంతి్ర  సౌభాగ్య యోజన 

ఎల్ఇడి బలుబులను ఎల్ఇడి బలుబులను 
పో్ర త్సహించటం దా్వరా పో్ర త్సహించటం దా్వరా 
పరా్యవరణ పరరక్షణ పరా్యవరణ పరరక్షణ 
లక్షష్ం: ఇంటింటికీ సరసమైన ధరకు ఎల్ఇడి 
బలుబులను అందజేయటం 

మిలియన్ల ఎల్ఇడి బలుబులు 
తయారవుతునానేయి. 2014 లో ఈ 
సంఖయూ ఒక లక్ష మాత్రమే.

40 

పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

 
స్వచ్ఛ విదు్యత్ మిషన్స్వచ్ఛ విదు్యత్ మిషన్

సవా
చ

్ఛ వి
దు్యత్ ద్శగా అడు

గు
లు

లక్షష్ం: కాలుషయూ రహిత భవిత కోసం సవాచ్ఛ విదుయూత్ ను అందించే 
ప్రతాయూమానేయ వనరులను సృష్టేంచటం కాలుషయూ కారకాలను తగిగాంచటం 
జాతీయ హై డ్్ర జన్ మిషన్
n 		2021 ఆగసటే  15 న ప్రధాని మోదీ ఎర్రకోట నుంచి జాతీయ హైడ్రోజెన్ మిషన్ ను 

ప్రకటించ్రు. స్రవాత్రిక బడ్జాటో్ల  దీనిక్ కేటాయింపులు జరగాయి. తొలి హైడ్రోజెన్ 
పైలెట్ పా్ల ంట్ అస్్సంలోని జోర్ట్ లో  2023 ఏప్రిల్ 1న  మొదలైంది.m. 

పెట్్ర ల్ లో ఇథనాల్ కలపట్నికి పో్ర తా్సహం 
n  పట్రోల్ క్ ఇథనాల్ కలపటం వల్ల కారబున్ మోనాక్్్సడ్ ఉదాగా రం 35% మేర 

తగుగా తుంది. 2014 వరకూ భారత్ లో 1.5% ఇథనాల్ కలిపేవారు. ప్రస్తత పరమితి 
8.1% కాగా, 2023 ఏప్రిల్ 1 నుంచి 20% ఇథనాల్ కలుపుతారు.

ఈ-ఛార్జ ంగ్ కందా్ర లు 
n  ప్రజలు ఎలక్ట్రక్ వాహనాల వైపు వేగంగా మొగుగా   చూపటానిక్ భారత 

ప్రభుతవాం స్యపడుతోంది. దేశంలో 4500 ఛారజాంగ్ సెంటరు్ల  ఆమోదం 
పందాయి. హైవేల మీద ఇరువైపుల్ కనీసం 25 క్లో మీటర్లకు ఒకచోట, 
హెవీ డ్యూటీ ఈవీలు కనీసం  100 క్లో మీటర్లకు ఒకచోట ఉండటుటే  
చూస్తనానేరు. నగర్లో్ల  ఎటు చూసినా 3 క్లోమీటర్ల దూరంలో ఒకటి 
ఉంటుంది. ఛారజాంగ్ స్టేషన్లకు 2022 మారచా 25 న మారగాదర్శకాలు 
జారీచేశారు. దేశంలో 10.76 లక్షల ఎలక్ట్రక్ వాహనాలు నమోదయాయూయి.

పా్ర రంభం    జనవర 5, 2015 పా్ర రంభం    జనవర 5, 2015 

పా్ర రంభం             స్పె్ట ంబర్ 25, 2017 పా్ర రంభం             స్పె్ట ంబర్ 25, 2017 

n 	అందరకీ అందుబాటు ధరలో ఎల్ఇడి 
బలుబులనిచేచా ఉననేత జోయూతి (ఉజాల్) పథకం 
ప్రపంచంలోనే అతిపదదీ సబి్సడీ లేని వెలుగుల 
పథకంగా పేరు మోసింది. దీని క్ంద ఎల్ఇడి 
బలుబు ను రూ. 70 క్, ట్యూబ్ లైట్ ను 
రూ.220 క్, ఫాయూన్ రూ.1110 క్ ఇస్్తరు. 
2014 వరకూ రూ. 350 ఉననే ఎల్ఇడి 
బలుబు ఇప్పుడు రూ.70 కే అందుతోంది.  
గ్రామ్ ఉజాల్ అభియాన్ క్ంద రూ.10 కే 
ఎల్ఇడి లు అందుబాటులో ఉంచ్రు. 

n 	పథకం ఆరంభం మొదలు 2022 ఏప్రిల్ 22 
దాకా 36.79 కోట్ల ఎల్ఇడిలు పంచ్రు. 

n 	ఏటా 47.778 మిలియన్ క్లో వాట్ అవర్ 
విదుయూత్ ఆదాను స్ధంచ్రు. 

n 	 9,565 మెగావాట్ల గరష్ఠ డిమాండ్ కు 
విముక్్త కలిగింది. ఏటా 3.86 కోట్ల టనునేల 
కరబున ఉదాగా ర్లు తగాగా యి. దేశంలో నలకు 

ప్రధానమంత్రి ఉజాల్ యోజన 

ఈ పథకం క్ంద విదుయూత్ 
కనక్షను్ల  ఇపపాటిదాకా  

కోట్లకు పైగా ఇళ్లకు చేర్యి.

2.63

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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నగరాలలో పరశుభ్ర త కార్యక్ర మాల నగరాలలో పరశుభ్ర త కార్యక్ర మాల 
వేగం పెంపు, ఒకసార వాడి పడేసే వేగం పెంపు, ఒకసార వాడి పడేసే 
పాలో సి్ట క్ ను పూర్త గా తొలగించటం పాలో సి్ట క్ ను పూర్త గా తొలగించటం 
మీద దృష్్ట  మీద దృష్్ట  

సవాచ్్ఛ భారత్ మిషన్ అర్బన్                    

పథ
కం

పథ
కం అదే విధంగా 6.21 లక్షల స్ముద్యక, ప్రజా వినియోగ మర్గుదొడలు 

నిరామాణం జర్గింది. పట్టణ ప్రాంత ఘన వ్యరథా నిరవాహణకోసం 89,650 

వార్డిలకు గాన 87,095 వార్డిలోలు 100% ఇంటింటికీ సేకరణ 

జర్గుతోంది. పథకం మొదలైనపు్పడు చతత్న ప్రాసస్ చేసే స్మరథా్ం 20 

శాతం కాగా అది ఇపు్పడు 72 శాతం చేర్ంది. చతత్ రహిత నగరాల్ 

సంపూర్ణ లక్ష్ంగా 2021 అకో్టబర్ 2న సవాచ్ఛ భారత్ మిషన్ అర్బన్ పథకం 

ప్రారంభంచార్. ఐదేళ్ళ ర్ండో దశలో ఒకస్ర్ వాడి పడేసే పాలుసి్టక్ న 

పూర్త్గా తొలగించటం మీద, నిరామాణ రంగ వ్యరాథాల మీద, వ్యరథా జల 

నిరవాహణ మీద దృష్్టపడతార్   

ఒక దేశం-ఒక ఒక దేశం-ఒక 
వ్యవసథి  విస్త రణ వ్యవసథి  విస్త రణ 

ఒక దేశం-ఒక గా్యస్ గ్రిడ్ 

పథ
కం

పథ
కం

పథ
కం

పథ
కం

పురోగతి పురోగతి 

పురోగతి పురోగతి 

2014 కు ముందు 27 ఏళలులో దేశంలో 

15 వేల కిలోమీటరలు గా్యస్ పైప్ లైన్ 

వేశార్. 2021 జనవర్లో 

కొచిచి-మంగుళూర్ 450 కిమీ పైప్ 

లైన్ మొదలైంది. ఈ పథకం కింద 

ఐదేళలులో 16,000 కిమీ లైన్ వేయాల్. 

ప్రధానమంత్రి ఊరా్జ గంగా ప్రాజెక్్ట 

కింద ఉతత్రప్రదేశ్ జగదీశ్ పూర్ నంచి 

పశ్చిమ బంగాల్  హల్దియా ద్కా 

2500 కిమీ పని స్గుతోంది. నిర్డు 

ప్రధాని దోభీ-దుంగాపూర్ పైప్ లైన్ 

ప్రారంభంచార్.  

లక్షష్ం: దేశంలో ప్రతి ఇంటికీ ఎల్.పి.జి, 
వాహనాలకి సి.ఎన్.జి  అంద్ంచటం 

స్వఛ్ఛమై న గాలకి స్వఛ్ఛమై న గాలకి 
పో్ర తా్సహం పో్ర తా్సహం 

జాతీయ సవాఛ్ఛ వాయు 
కార్యక్రమం పథకం

పథకం
పు

రో
గతి 

పు
రో

గతి 

లక్షష్ం: 132 నగర్లలో గాలిలోని 
ప్రమాదకరమైన ధూళిని 2024 నాటిక్ 
20 నుంచి 30 శాతం మేరకు  తగిగాంచటం 

 లక్షల ఇళ్ళకు 
ఇపపాటిదాకా  
వయూక్్తగత మరుగు 
దొడ్ల నిర్మీణం 
జరగింది.

62.65
పా్ర రంభం            అకో్ట బర్ 2, 2014       పా్ర రంభం            అకో్ట బర్ 2, 2014       

పా్ర రంభం     2014 జూన్ పా్ర రంభం     2014 జూన్ 

పా్ర రంభం           జనవర 10, 2019 పా్ర రంభం           జనవర 10, 2019 

లక్షష్ం: నగర్లలో స్రవాత్రిక పారశుదాధి ్నినే 
స్ధంచటం 

n  పథకం ఆరంభంలో 102 నగర్లకు 
వర్తంపజేయగా తరువాత మరో 30 నగర్లు 
చేర్యి 

n  29 ర్ష్ట్ర లు, 4 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలోని 
303 నగర్లు/పటటేణాలలో ఈ 
కారయూక్రమానినే 818 స్టేషను్ల  
నిరవాహిస్తనానేయి. 

n  వీటిక్ తోడు 57 నగర్లలో నిరవధకంగా 
ఎపపాటికప్పుడు గాలి నాణయూత పరశీలించే 86 
స్టేషను్ల నానేయి.  ఢిల్లో్ల  అల్ంటివి 18 
ఉండగా మరో 20 స్టేషను్ల  ఏర్పాటు దశలో 
ఉనానేయి. దేశవాయూప్తంగా అల్ంటివి 309 
స్టేషను్ల నానేయి. 

n  ఢిల్్ల ఎన్.సి.ఆర్ కోసం గ్రేడ్డ్ రెస్పాన్్స 
యాక్షన్ పా్ల న్ ప్రారంభించ్రు. 

n  మెరుగైన గాలి నాణయూతా ప్రదర్శస్తననే 
నగర్లు 2019 లో 86 ఉండగా 2020 క్ 
అవి 96 కు పరగాయి. 

n  వాహన కాలుష్యూనినే తగిగాంచటానిక్ భారత 
దేశం బిఎస్-IV ఇంధన ప్రమాణం తరువాత 
నేరుగా బిఎస్ –VI చేపటిటేంది. 

ఫేమ్ ఇండియా పథకానికి ర్ండు 
దశలున్్నయి. మొదటిది 2015 
ఏప్రిల్ న మొదలై 2019 మార్చి 31 
ద్కా ఉంది. 2వ దశ ఐదేళ్్ళ 2019 
ఏప్రిల్ 1న మొదలైంది. దీనికింద  
ఇ-వాహన్లకు రూ.18,000 
నంచి 3 లక్షల రూపాయల వరకు 
సబి్సడీ ఇస్త్ర్. ఫేమ్ ఇండియా 
ర్ండో దశలో 2.3 లక్షల 
ఈ-వాహన్లన ప్రోత్సహిస్త్ 65 
నగరాలకు 6315 ఈ-బస్్సలు 
ఆమోదించార్. 65 నగరాలకు 
2877 ఛార్్జంగ్ సే్టషనలు. 25 
హైవేలకు 1576 ఛార్్జంగ్ సే్టషనలు 
ఇచాచిర్.

పురోగతి పురోగతి 

కాలుష్యరహిత రవాణా కాలుష్యరహిత రవాణా 
దిశగాదిశగా

ఫేమ్ ఇండియా ఫేమ్ ఇండియా 

లక్షష్ం: ప్రజా రవాణాలో ఇ-వాహనాలను 
ప్రోత్సహించటం 

బాటరీ మారి్పడి విధానం 
ఎలకి్రాక్ వాహన్లలో బాటర్ల ఛార్్జంగ్, 

నిరవాహణ అతిపదది అవరోధం. అందుకే 

దేశంలో మొదటిస్ర్గా బా్యటర్ మార్్పడి 

విధానం ప్రకటించార్. 

ఫేమ్ ఇండియా మొదటి దశలో 50 మిలియన్ 
ల్టరలా ఇంధనం ఆద్ 

పా్ర రంభం             ఏపి్ర ల్ 1, 2015         పా్ర రంభం             ఏపి్ర ల్ 1, 2015         

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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నవ భారతంలో  
మహళా స్ధక్రతకు ప్రామఖ్యం

పు రుషులతో సమానంగా భుజం భుజం కలిపి నడుస్్త మహిళలు  
ప్రతి రంగంలోనూ పూర్త స్మర్థా ్నినే ప్రదర్శంచగలిగేల్ చటాటే లో్ల  
మారుపాలు, కొత్త చొరవల దావార్ ప్రభుతవాం మహిళలకు తగిన 

వాతావరణణ కలిపాంచింది. యుదధి విమానాల పైలెటు్ల గా  నియమించటం వల్ల 
కావచుచా, కమాండోలుగానూ, భారత వైమానిక దళంలోని కేంద్ర పోల్స 
బలగాలలో కావచుచా లేదా సైనిక పాఠశాలలో్ల  బాలికల ప్రవేశం వంటి  
సంప్రదాయేతర రంగాలలో కావచుచా ఇప్పుడు మహిళలు అనినే చోటా్ల  ఉనానేరు. 
మహిళలో వాయూపారదక్షతను ప్రోత్సహించటానిక్ ముద్రా యోజనలో కూడా అవకాశం 
ఉంది. మహిళల భద్రత, స్ధకారత పంచటానిక్ ‘మిషన్ శక్్త’ పేరట ప్రభుతవాం ఒక ఉమమీడి కారయూక్రమం చేపటిటేంది. 
మహిళల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుతవా చొరవలు, ప్రతి సంక్షోభంలోనూ వారక్ అండగా నిలిచి వాళ్ళ జీవనానినే 
సఖమయం చేస్ పథకాలూ ప్రభుతావానిక్ మహిళాల పట్ల ఉననే అరథావంతమైన, అంక్త భావంతో కూడుకుననే ఆలోచనా 
విధానానినే చ్టి చెబుతాయి.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
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స్ై న్యంలో మహిళలకు  భాగసా్వమ్యంస్ై న్యంలో మహిళలకు  భాగసా్వమ్యం; స్ై నిక స్ై నిక 
పాఠశాలలోలో  ప్ర వేశాలుపాఠశాలలోలో  ప్ర వేశాలు

 

నగరాలలో పరశుభ్ర త 
కార్యక్ర మాల వేగం పెంపు, ఒకసార 
వాడి పడేసే పాలో సి్ట క్ ను పూర్త గా 
తొలగించటం మీద దృష్్ట  

స్ై నిక పాఠశాలలోలో  బాలకలకు ప్ర వేశం పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

లక్షష్ం: సైనయూంలో మహిళలకు అవకాశం 
కలిపాంచటం

పా్ర రంభం              సంవత్సరం 2021-2022 పా్ర రంభం              సంవత్సరం 2021-2022 

 సైనిక పాఠశాల సైనిక పాఠశాల 
సొసైటీ విధానానిక్ అనుగుణంగా 
2018-2019 లో మొదటిస్రగా 
చింగ్ చిప్ సైనిక పాఠశాల పైలట్ 
ప్రాజెక్టే గా బాలికలను చేరుచాకుంది. 
ఇది  విజయవంతం కావటంతో 
ఆరో తరగతిలో 10 శాతం సీటు్ల  
బాలికలవే.  

 2021-22 విదాయూ సంవత్సరంలో 33 
సైనిక స్్కళ్ళలో 320 మంది 
బాలికలు 6 వ తరగతిలో చేర్రు. 
2022-23 సంవత్సర్నిక్ 
బాలికలకు 335 సీటు్ల  
అందుబాటులో ఉనానేయి. 

 అదే విధంగా నవంబర్ 2021 లో 
జరగిన ఎన్.డి.ఎ 2022 కు 
1.16.891 మంది హాజరు కాగా 
ఎంపిక ప్రక్రియ కొనస్గుతోంది. 

 ప్రభుతవాం మొదటో్ల  సీ.ఆర్.పి.ఎఫ్, సీఐఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్ స్థా యి పోసటేలలో 
33 శాతం ఇవావాలని నిర్ణయించింది. అదే విధంగా సరహదుదీ  రక్షణ దళాలైన 
బిఎస్ఎఫ్. ఎస్ ఎస్.బి, ఐటీబీపి లో 14-15 శాతం పోసటేలు మహిళలకు 
రజర్వా అయాయూయి. ప్రస్తతం సిఐఎస్ఎఫ్ లో ఉననే 6.37 శాతం సహా మొత్తం 
ఈ రంగంలో ఉననే మహిళలు 3.68 శాతమే. 

 ఢిల్్ల పోల్స్ సహా అనినే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో పోల్స దళాలలో 
మహిళల ప్రాతినిధయూం పంచటానిక్ భారత ప్రభుతవాం కానిస్టేబుల్ మొదలు 
సబ్ ఇన్్స పకటేర్ దాకా అనినే నాన్ గెజిట్డ్ పోసటేలలో మహిళలకు 33 శాతం 
రజరేవాషన్  కలిపాంచటానిక్ 2015 మారచా 20 న ప్రభుతవాం ఆమోదం 
తెలిపింది. 

 2020 జనవరలో పోల్స్ పరశ్ధన, అభివృదిధి బ్యూరో విడుదల చేసివన 
సమాచ్రం ప్రకారం ర్ష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల పోల్స బాలగాలలో 
మహిళాల శాతం 10.3 కాగా దీనినే 33 శాతానిక్ పంచ్లి్సందిగా కేంద్రం 
ర్ష్ట్ర లను కోరంది. 

 రక్షణ రంగాలో్ల  10,493 మంది మహిళా అధకారులుండగా 4734 మంది 
ఆరీమీ నర్సంగ్ సరీవాసలలో ఉనానేరు. 2021 లో 60 మంది మహిళలు భారత 
సైనయూంలో అధకారులుగా నియమితులయాయూరు. 2018-2021 మధయూ 
కాలంలో నావికాదళంలో 170 మంది మహిళా అధకారులు 
నియమితులయాయూరు. 

 2022 మారచా 28 న భారత వైమానిక దళంలో 15 మంది మహిళా యుదధి 
పైలైటు్ల  నియమితులయాయూరు. ఇప్పుడు అనినే యుదధి  విభాగాలో్ల నూ మహిళా 
అధకారులను నియమిస్తనానేరు. నౌకాదళంలో నౌకల మీద కూడా 28 మంది 
మహిళలినే నియమించ్రు. యుదధి నౌకలు, హెలికాపటేర్లను రవాణా చేస్ 
నౌకలో్ల  కూడా పోర్ట పాత్రలకు మహిళలను నియమిస్తనానేరు. 

 భారత సైనయూంలోని ఇతర మిలిటరీ పోల్స దళాల పోసటేలకు మహిళలను 
ఎంపిక చేస్ ప్రక్రియ 2019 లో మొదలైంది. ఈ పథకం క్ంద ఏటా 
దశలవారీగా నియామకాలు జరగాలి్స ఉంది. 2019-2020 ఖాళీల భరీ్త 
కోసం మొత్తం 100 మందిక్ శిక్షణ ఇస్తనానేరు. 

నూ్య ఇండియా స మాచార్   మే 16-31, 2022
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ఈ పథకాలు మహిళల ఆరథి క సాధికారత ఈ పథకాలు మహిళల ఆరథి క సాధికారత 
పెంచట్నికి దోహదపడతాయ. పెంచట్నికి దోహదపడతాయ. 

మహిళావా్యపార దక్షుల పరా్యవరణం మహిళావా్యపార దక్షుల పరా్యవరణం 
మరుగు పడుతోంది మరుగు పడుతోంది 

మహిళా వా్యపారాదక్షుల ఆరథి క సాధికారత, మహిళాల మహిళా వా్యపారాదక్షుల ఆరథి క సాధికారత, మహిళాల 
అంకుర సంసథి లు  అంకుర సంసథి లు  

n  • వయూకు్తలు, స్క్షష్మ, చిననే వాయూపార్లు, శిశు విభాగంలో 
రూ.50 వేల వరకు అప్పుగా అందుకోవచుచా. క్శ్ర్ విభాగంలో 
రూ.50 వేల నుంచి రూ.5 లక్షల దాకా, యువ విభాగంలో రూ. 5 
లక్షల దాకా తయారీ, వర్తకం, స్వా రంగాలలో ఆదాయానినేచేచా 
కారయూకల్పాల కోసం అప్పుగా పందవచుచా.

• ఈ పథకం ప్రాథమిక లబిధిదారులు మహిళలు. వీళ్్ళ 5 నుంచి 10 
లక్షల దాకా అప్పు తీసకుంటారు. 2022 మారచా 18 దాకా ఈ 
పథకం క్ంద 18.52 లక్షల కోట్ల విలువ చేస్ 34.27 కోట్ల 
రుణాల పంపిణీ జరగింది.  ఇందులో 8.10 లక్షల కోట్ల 
విలువచేస్ 23.27 కోట్ల రుణాలు, అంట్ 68% మహిళలకే 
ఇచిచానటుటే  జాతీయ సరేవా తేలిచాచెపిపాంది. దీనివల్ల 

1.12

ఈ పథకాలు మహిళలఈ పథకాలు మహిళల
ఆరథి క సాధికారతఆరథి క సాధికారత

పెంచట్నికి దోహదపడతాయపెంచట్నికి దోహదపడతాయ
ప్ర ధానమంతి్ర  ముదా్ర  యోజన (పిఎంఎంవై )ప్ర ధానమంతి్ర  ముదా్ర  యోజన (పిఎంఎంవై )

పా్ర రంభం               2015 ఏపి్ర ల్ 8పా్ర రంభం               2015 ఏపి్ర ల్ 8

పా్ర రంభం               2018 ఆగసు్టపా్ర రంభం               2018 ఆగసు్ట

లక్షష్ం: మహిళాల వాయూపారదక్షత, స్ధకారత పంచేల్ ముద్రా 
పథకం. మహిళలను శక్్తమంతం చేస్ల్ ముద్రా యోజన అమలు లక్షష్ం:  పోషణ, ఎదుగుదల పాఠాలను మహిళా వాయూపార దక్షులకు 

అపపాగించి కొత్త వాయూపార్లను ప్రోత్సహించటం 

కోట్ల అదనపు ఉదోయూగాలు 2015-18 మధయూ 
కాలంలో సృష్టేంచబడా్డ యి. అందులో 68.92 
లక్షల మంది (62%) మహిళలే. 

n  నైపుణాయూభివృదిధి, వాయూపారదక్షత మంత్రితవాశాఖ మహిళా వాయూపార 
దక్షుల ఆరథాక స్ధకారత, మహిళల అంకుర సంసథాలను ప్రోత్సహిస్్త 
జరమీన్ ప్రభుతవా సహకారంతో మహిళాల స్రధయూంలోని వాయూపార్ల 
మౌలిక సదుపాయాలు పంచుతోంది. 

n  మహార్షట్ర, ర్జస్థా న్, తెలంగాణ, ఉత్తరప్రదేశ్ తో బాటు  ఎనిమిది 
ఈశానయూ ర్ష్ట్ర లలో ఇపపాటికే ఉననే వాయూపార్లను  ఈ పథకం క్ంద  
ప్రోత్సహిస్తనానేరు. 

n  59 లక్షల యూరోల బడ్జాట్ ఉననే ఈ కారయూక్రమం ఇపపాటిదాకా 725 
మంది మహిళల వాయూపార్లకు స్యం అందించింది. 2018 
ఆగసటేలో మొదలైన ఈ కారయూక్రమం 2023 జనవరతో ముగుస్తంది. 

n  విధాన రూపకలపాన, పరశ్ధన తదితర పదధితులు వాడటం దావార్ 
మహిళల వాయూపారదక్షతకు అండగా నిలబడి మహిళా వాయూపారులకు 
తగిన పర్యూవరణం కలిపాస్తనానేరు.

ఏళ్ళుఏళ్ళు
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వా్యపార దక్షతలో బలహీనపు వా్యపార దక్షతలో బలహీనపు 
లంకును  బలోపేతం చేసే డబ్లో ్యటీపీలంకును  బలోపేతం చేసే డబ్లో ్యటీపీ

మరుగవుతునని లంగ నిష్పతి్త , మరుగవుతునని లంగ నిష్పతి్త ,  
daughters become pride

బేటీ బచావో, బేటీ బేటీ బచావో, బేటీ 
బఢావో బఢావో 

 నిధలో 10%, అంట్ రూ.1000 కోటు్ల  
స్మీల్ ఇండసీట్రస్ డ్వలపమీంట్ బాయూంక్ ఆఫ్ ఇండియా 

(ఎస్.ఇ.డి.బి.ఐ) నిరవాహణలో ఉంటుంది. ఇది 
మహిళల అంకుర సంసథాలకు నిరేదీశించబడింది.  

 మహిళా స్మర్థా ్భివృదిధి చొరవ అనేది 
వాయూపార్లు నిరవాహించే మహిళల స్మర్థా ్నినే 

పంచే కారయూక్రమం. కొత్త, పాత మహిళా 
వాయూపారదక్షులు విజయం స్ధంచటానిక్  

సహాయపడుతుంది. 

 2021 డిసెంబర్ నాటిక్ గుర్తంపు పందిన 
60,000 వాయూపార్లలో 46 శాతం, లేదా 27,665 

అంకుర సంసథాలలో కనీసం ఒక మహిళా డైరెకటేర్ 
ఉనానేరు. 

 2016 ఏప్రిల్ 5న ప్రారంభమైన స్టే ండప్ 
ఇండియా పథకానినే 2025 చివర వరకూ 

పడిగించ్రు. దీని క్ంద ప్రతి బాంకు శాఖా ఎసీ్స, 
ఎసీటే లేదా జనరల్ మహిళకు రూ.10 లక్షల నుంచి 

కోటి రూపాయల దాకా కనీసం ఒక రుణం ఇవావాలి. 

 2017 నవంబర్ నుంచి 
మహిళా శక్్త కేంద్రాలు నడుస్తనానేయి. 

ఇవి మహిళా సంఘాలు ఉమమీడిగా 
పాల్గా ని స్ధకారం కావటానిక్ సహాయ 

పడతాయి. 

మహిళల ట్కానిలజీ పార్కు మహిళల ట్కానిలజీ పార్కు 

లక్షష్ం: మహిళా సంబంధమైన జీవనోపాధ వయూవసథాలో 
బలహీనంగా ఉననే లింక్ ను మెరుగు పరచటం 
దావార్ మహిళల వాయూపార దక్షతను ప్రోత్సహించి 
సంబంధత రంగంలో ఉపాధ కలిపాంచటం 

లక్షష్ం:  తగుగా తుననే లింగ నిషపాతి్త సమసయూను 
పరష్కరంచటం, ఆడపిల్లలు ఉననేత విదయూ 
అభయూసించటం

పథ
కం

పథ
కం

పురోగతి పురోగతి 
స్థా నికంగా సవాయం సమృదిధి కోసం ఉత్తమ ఆచరణ 

విధానాలు పాటిస్్త నైపుణాయూభివృదిధి, స్మరథ్ా  
నిర్మీణం చేపడతారు. ఈ కేంద్రాలలో డిజిటల్ ఆర్టే 

తయారీ,  సిఎడి దావార్ క్రాఫ్టే డిజైనింగ్, వయూవస్య 
వయూర్థా ల నుంచి ఇంధన తయారీ, కంపూయూటరైజ్్డ 

ఎంబ్రాయిడరీ, తదితర అంశాలలో శిక్షణ ఇస్్తరు.  

దేశ వాయూప్తంగా 
ఇపపాటిదాకా 
ఇల్ంటి 13 
టెకానేలజీ 
పారు్కలు ఏర్పాటు 
చేశారు. మరనినే 
ఏర్పాటు 
కాబోతునానేయి. 

పా్ర రంభం              2015 జనవర 22 పా్ర రంభం              2015 జనవర 22 

పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

n 	లింగ నిషపాతి్త అనేది దశాబదీకాలపు 
ప్రక్రియ. జనాభా లెక్కలో్ల నే అది 
బయటపడుతుంది. ఈ కారణం వల్లనే 
జననాల నమోదులో లింగ నిషపాతి్త 
గమనిస్్తరు. 

n 	ఆరోగయూ మంత్రితవా శాఖ ప్రకారం 
జాతీయ స్థా యిలో  జనన సమయపు 
లింగ నిషపాతి్త 2014-15 లో 918 కాగా 
అది 2019-20 క్ 934 కు పరగింది. 

n 	మహిళా స్ధకారతకు సంబంధంచిన 
సమసయూల పరష్్కర వూయూహాల ప్రభావం 
లింగ నిషపాతి్తని తగిగాంచటానిక్, జీవిత 
చక్రపు కొనస్గింపుకు దోహదం 
చేసినటుటే  అనేక ర్ష్ట్ర లలో 
తేటతెల్లమైంది. ఈ అంశానినే టాస్్క 
ఫ్ర్్స కేంద్ర, ర్షట్ర, జిల్్ల  స్థా యిలలో 
నిశితంగా పరశీలిస్్త ఉంది. 

కోట్లకు పైగా సకనయూ 
సమృదిధి ఖాతాలు 

ఇపపాటిదాకా 
తెరవబడా్డ యి 

2.50 ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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మహిళల పథకాలు మహిళల పథకాలు 
అందుబాటు కడదాకా అందుబాటు కడదాకా 
గమనించటంగమనించటం

మిషన్ శకి్తమిషన్ శకి్త :  సమీకృత మహిళా సాధికారత సమీకృత మహిళా సాధికారత 
కార్యక్ర మం కార్యక్ర మం 

 మహిళల జీవనానిని సుఖమయం మహిళల జీవనానిని సుఖమయం 
చేసే పథకాలుచేసే పథకాలు

n	 2016 మే 1 న మొదలైన ఉజజా్వల 1.0, ఉజజా్వల 2.0 క్ంద 
మొత్తం 9 కోట్లకు పైగా గాయూస్ కనక్షను్ల  ఇచ్చారు. వంట 
గదులు పగరహితమయాయూయి. మహిళ ఆరోగయూం మీద 
స్నుకూల ప్రభావం చూపాయి. 

n	 55 ఏళ్ల నాటి చటాటే నినే సవరస్్త మాతృతవా సెలవు దినాలు 12 
వార్ల నుంచి 26 వార్లకు పంచ్రు   

n	 ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనలో మహిళా దరఖాస్త 
దారులకు ప్రాధానయూం కలిపాంచ్రు. 

n	 2015 ఏప్రిల్ 1న సఖి-వన్ స్టే ప్ సెంటర్ మొదలైంది. 
హింసకు గురైన మహిళలకు ఒకే చోట నాయూయ సహాయం, 
కౌని్సలింగ్,  వైదయూ సౌకరయూం,  సలభంగా అందుతాయి. 
దేశవాయూప్తంగా 729 జిల్్ల లో్ల  733 కేంద్రాలకు ఆమోదముద్ర 
పడింది. ఇందులో 35 ర్ష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలోని 
704 కేంద్రాలు వినియోగంలో ఉనానేయి. వీటిలో 49 లక్షల 
30 వేల మంది మహిళలు స్యం అందుకునానేరు. 

n	 2016 ఏప్రిల్ లో ప్రారంభమైన సవాధార గృహ పథకం 
నిస్సహాయసిథాతిలో ఉననే మహిళలకు పునర్వాసం 
కలిపాస్తంది. కేంద్ర ప్రభుతవాం ఉత్తరప్రదేశ్ లోని 
బృందావనంలో కృష్ణ కుటీర గృహం నిరమీంచింది. 2018 
ఆగసటే  31న ప్రారంభమైన ఈ భవనం దేశంలో వితంతువుల 
అతిపదదీ ఆశ్రయం. 

n	 2019 ఆగసటే  1న ట్రిపుల్ తల్క్ మీద ఒక చటటేం ఆమోదం 
పందింది. దీంతో ముసి్లం మహిళలలో ఆకసిమీక విడాకుల 
భయం పోయింది. 

లక్షష్ం:  మహిళల రక్షణ, భద్రత, స్ధకారతకు 
తీసకునే చొరవలను బలోపేతం చేయటం

15వ ఆరథి క సంఘం కాలం  2021-22 నుంచి 15వ ఆరథి క సంఘం కాలం  2021-22 నుంచి 
2025-262025-26

n 	మహిళలే స్రధులుగా స్గే 
అభివృదిధిలో ప్రజల భాగస్వామయూంతో 
పంచ్యితీలు, స్థా నిక సంసథాలలో 
మహిళాల సమసయూలను దృష్టేలో 
ఉంచుకొని వారని మంత్రితవాశాఖలో 
విభాగాలలో, పాలనలో 
భాగస్వాములను చేస్ పథకాల 
ఉమమీడి రూపమైన “శక్్త” 
ప్రారంభమైంది. 

n 	శక్్తలో భాగాలు మిషన్ సంబల్, 
స్మరథ్ా , వన్ స్టే ప్ సెంటర్, 
మహిళల హెల్పా లైన్, బేటీ బచ్వో- 
బేటీ పడావో, నారీ అదాలత్ ల్ంటి 
మహిళల భద్రతా పథకాలు సంబల్ 
కు తోడయాయూయి. ఉజజా్వల, సవాధార, 
స్క్షమ్ లో మహిళల డారెమీటరీ 
ల్ంటి మహిళల స్ధకారతకు 
సంబంధంచిన అనేక కారయూక్రమాలు 
కూడా ఇందులో కలిపారు. 2021-
22 సంవత్సర్ల ప్రణాళికల 
అమలుకు 15 వ ఆరథాక సంఘం 
ఆమోద ముద్ర వేసింది.  

పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

పా్ర రంభం పా్ర రంభం 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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ఎనిమిదేళ్ళ క్రితం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భారత ప్రధానిగా బాధయూతలు చేపటిటేనప్పుడు ఆరథాక వయూవసథా అస్తవయూస్తంగా ఉంది. 
పరశ్రమ స్తంభించిపోవటం, పటుటే బడుల తగుగా దల, గందరగోళపు చటాటే లు ల్ంటి అనేక సవాళ్్ళనానేయి. ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ సంస్కరణల మారగాం ఎంచుకునానేరు. ఇందుకోసం ఆరథాక వయూవసథాలో నిర్మీణాతమీక సంస్కరణలు అమలు చేశారు. 

పరశ్రమలకు, పటుటే బడులకు మెరుగైన వాతావరణం కలిపాంచ్రు. పనునే వస్లు వయూవసథా మెరుగుపడింది. కోవిడ్ సవాలు విసిరన 
సమయంలో ‘సవాయం సమృదధి భారత్’ నినాదం అతయూవసర వస్తవులు భారత్ లోనే తయారు చేసకోవటం మీద దృష్టేపటిటేంది. 
దిగుమతులు తగిగాంచింది. ఎగుమతులు పంచటానిక్ ప్రతేయూక చరయూలు తీసకుంది. వాటి ఫలితంగా ప్రపంచంలో ఐదో అతిపదదీ ఆరథాక 
వయూవసథా అయిన భారతదేశం అతిపదదీ ఆరథాక వయూవసథాగా తయారైంది.

2014 లో 1.10 లక్షల కోటులో  2014 లో 1.10 లక్షల కోటులో  
ఉనని జిడిపి ఇప్పుడు ర్.2.30 ఉనని జిడిపి ఇప్పుడు ర్.2.30 

లక్షల కోటులో  అయంది.లక్షల కోటులో  అయంది.

జి.ఎస్.టి: ఒక పనుని, 
ఒక దేశం చిననే వాయూపార్లకు ఊరటనిచేచాల్ 2017 లో కంపనీల చటాటే నినే 

సవరంచ్రు.  కంపనీల చటటేం మీద ఏర్పాటైన కమిటీ చేసిన 
సిఫారు్సలలో ఒకటి- 16 స్ంకేతిక తపిపాదాలను నేర్లుగా కాకుండా 
మానవ తపిపాదాలుగా లెక్్కంచ్లని చెపపాటం. దీనివలన కార్పారేట్ 
పాలనలో పారదర్శకత పరగి కంపనీ డైరెకటేరు్ల  మరంత 
బాధయూతాయుతంగా, జవాబుదారీతనంతో ఉంటారు. 

జి.ఎస్.టి అమలు వలన నలవారీ 
ఇంటి ఖరుచాలలో 4% ఆదా 
అవుతోంది. 

2022 మారచాలో జి.ఎస్.టి 
వస్లు 

కంపెనీల (సవరణ) చట్ట ం కంపెనీల (సవరణ) చట్ట ం 

పరశ్ర మ-వాణిజ్యం-ఆరథి క వ్యవసథిపరశ్ర మ-వాణిజ్యం-ఆరథి క వ్యవసథి

ప్ర పంచంలో అత్యంత వేగంగా ప్ర పంచంలో అత్యంత వేగంగా 
  ఎదుగుతునని ఆరథి క వ్యవసథిఎదుగుతునని ఆరథి క వ్యవసథి

వాయూట్ శాతం, నిబంధనలు ఒకో్క 
ర్షట్రంలో ఒకో్క విధంగా ఉండవి. 
దీంతో కొనినే ర్ష్ట్ర లు ఇనవాసటేర్లను 
ఆకటుటే కోవటానిక్ తరచూ వాయూట్ 
శాతానినే తగిగాస్్త ఉండవి. దీనివలన 
అటు ర్ష్ట్ర లు, ఇటు కేంద్రం 
ఆదాయానినే కోలోపావాలి్స వచేచాది. 
దీనినే దృష్టేలో ఉంచుకొని సలువైన 
ఒకే పనునే విధానం జి.ఎస్.టి ని 
2017 లో ప్రవేశపటాటే రు. ఇప్పుడు 
పనునే శాతం, విధానాలు 
దేశమంతటా సిథారంగా ఒకేల్ 
ఉనానేయి. 

రూ. 1,42,095 కోటు్ల . 
ఇది అతిపదదీ వస్లుగా 
రకారు్డక్క్్కంది.

దివాల్ కోడ్  దివాల్ కోడ్-2016 ను స్త్రీకరంచ్రు. దీంతో 
అపపాటిదాకా ఉననే ఋణ గ్రహీత  మీద ఉననే నియంత్రణ 

విధానంలో పను మారుపా వచిచాంది. ఈ మారుపా వల్ల 
ఋణదాత నియంత్రణ వచిచాంది. వాయూపార 

నిరవాహణను సలభతరం 
చేయటంలో ఇది కీలకపాత్ర 
పోష్స్తంది. నిరరథాక ఆస్తలను 
బాగా తగిగాంచగలుగుతుంది. 

సంబంధత సవరణలను 
పార్లమెంట్ ఇటీవలే 

ఆమోదించింది. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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 కరోనా సంక్షోభపు 
కషటేకాలంలోజీడీపీ ఎదుగుదలకు తీవ్ర 

విఘాతం కలిగింది. కఠినమైన ల్క్ డౌన్ 
ఆంక్షలు విధంచిన ఫలితంగా అది 23.9 శాతం 

పడిపోయింది. ప్రపంచ వాయూప్తంగా ఉననే ఆరథాక 
నిపుణులందరూ భారత దేశంలో మాందయూం తపపాదని 

జోసయూం చెపాపారు. కానీ, ప్రభుతవా దార్శనికత కారణంగానే 
అది నిజం కాలేదు. 2021 అకోటే బర్-డిసెంబర్ త్రైమాసిక 

కాలంలో జీడీపీ వృదిధిరేటు 5.4 శాతం నమోదైంది. 
ప్రపంచంలోని ప్రతి  దేశం కంట్ ఇది ఎకు్కవే. 2022-23 
కు ప్రభుతవా ముందస్త అంచనా 9.2 శాతం. 2030 నాటిక్ 
జపాన్ ను దాటి భారతదేశం  ఆసియాలో రెండో అతిపదదీ 
ఆరథాక వయూవసథా అవుతుంది. 
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77 77 63
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సులభతరవా్యపార నిర్వహణ 

సలభతర వాయూపార 
నిరవాహణ స్చీలో 
భారతదేశపు స్థా నం  
మొదటి 50 దేశాలలో 
ఉండటం ప్రభుతవా 
లక్షష్ం. 

ఈ స్చీని ప్రపంచబాంక్ జారీచేస్తంది. సలభతర వాయూపార నిరవాహణ 
స్చీ తయారుచేయటానిక్ అది ఆరథాక వయూవసథాలో అనేక కారకాలను లెక్కలోక్ 
తీసకుంటుంది. ఏదేశంలోనైనా వాయూపారం  ప్రారంభించటం ఎంత 
సలభమో, నడపటంలో అడ్డంకులు ఏమేం ఉంటాయో తెలియజేయటం 
దావార్ ఇనవాసటేరు్ల  సరైన మారె్కట్ ఎంచుకోవటానిక్ మారగాదర్శనం చేస్తంది. 

క్ర్్పరట్ పనునా: కంపనీల మీద పనునే భారం తగిగాంపు 
గతంలో సవాదేశీ కంపనీలు 30% కార్పారేట్ పనునే చెలి్లంచ్లి్స వచేచాది. 
పైగా, సర్ ఛార్జా విధంచేవారు. ఇప్పుడు దానినే 22% క్ తగిగాంచ్రు. 
మొత్తంగా చూస్్త సర్ చ్ర్జా, సెస్ తో కలిపి 25.17% అవుతుంది. గతంలో 
భారత్ లో నికర కార్పారేట్ పనునే ప్రపంచంలోనే అతయూధకం. 

ఎంఎస్ఎం ఇ  ల మీద ప్రత్యక దృషిటి
11 కోట్లమందిక్ ఉపాధ కలిపాస్్త జీడీపీలో 29 శాతం వాటా ఉననే 
స్క్షష్మ, చిననే, మధయూతరహా పరశ్రమలకు ప్రోతా్సహమివవాటానిక్ ఏ 
ప్రభుతవామ్ చేయనంత చేసి వాటి దావార్ స్వావలంబన స్ధంచటానిక్ 
కృష్ జరుగు తోంది. కరోనాతో బాగా దెబబుతిననే ఈ రంగానినే 
పునరనేరవాచించింది. సవాయంసమృదధి భారత్ పాకేజ్ లో 5 లక్షలకోట్ల 
విలువ చేస్ 6 నిబంధనలు చేర్చారు. ఎంఎస్ఎం ఇ సంబంధత కేసలను 
72 గంటలో్ల గా పరష్కరంచటానిక్ ఛాంపియన్్స పోరటేల్ ప్రారంభించ్రు.

ఎదుగుత్ననా మారె్కటలా జబితాలో వర్సగా మ్డో నెల కూడా 
భారత్  
2022 జనవరలో కూడా ఎదుగుతుననే మారె్కట్ల జాబితాలో ఉంట్  వరుసగా 
మ్డో నల కూడా భారత్ మొదటి స్థా నం కొనస్గిస్తంది. బలమైన తయారీ 
కారయూకల్పాలు, ఎగుమతులే ఇందుకు కారణం. ఒక వైపు ఒమిక్రాన్ 
భయపడుతునానే, జనవరలో తయారీరంగం విస్తరంచింది. కొత్త ఉదోయూగాలు, 
ఉతపాతి్తలో పరుగుదల బలపడినటుటే  మింట్ ఎమరజాంగ్ మారె్కట్ ట్రాకర్ చెపిపాంది. 
ఏడు స్చీల ఆధారంగా తయారుచేయగా, ఇందులో భారత్ కు 81 పాయింటు్ల  
వచ్చాయి. 

ఎంఎస్ఎం ఇ  ల మీద ప్రతేయూక దృష్టే 
11 కోట్లమందిక్ ఉపాధ కలిపాస్్త జీడీపీలో 29 శాతం వాటా ఉననే 
స్క్షష్మ, చిననే, మధయూతరహా పరశ్రమలకు ప్రోతా్సహమివవాటానిక్ 
ఏ ప్రభుతవామ్ చేయనంత చేసి వాటి దావార్ స్వావలంబన 
స్ధంచటానిక్ కృష్ జరుగు తోంది. కరోనాతో బాగా దెబబుతిననే 
ఈ రంగానినే పునరనేరవాచించింది. సవాయంసమృదధి భారత్ పాకేజ్ 
లో 5 లక్షలకోట్ల విలువ చేస్ 6 నిబంధనలు చేర్చారు. 
ఎంఎస్ఎం ఇ సంబంధత కేసలను 72 గంటలో్ల గా 
పరష్కరంచటానిక్ ఛాంపియన్్స పోరటేల్ ప్రారంభించ్రు. 
ఒక ఉతపాతి్త, ఒక జిల్్ల   
ఒక ఉతపాతి్త, ఒక జిల్్ల  పథకం క్ంద ఒక ప్రతేయూక ఉతపాతి్తక్ 
పేరుమోసిన జిల్్ల లను గుర్తంచ్రు. వాటి ఉతపాతు్తలను 
ప్రోత్సహించటానిక్ అవసరమైన అనినే రకాల స్యమ్ 
అందించ్రు. ఇపపాటిదాకా 103 జిల్్ల లకు 
చెందిన 106 ఉతపాతు్తలను గుర్తంచ్రు. 
మొత్తం 739 జిల్్ల లకు 739 
ఉతపాతు్తల జాబితా 
తయారుచేయాలి్స 
ఉంది. 

ప్ర పంచంలో అత్యంత 
వేగంగా ఎదుగుతునని 

ఆరథి కవ్యవసథి

2017 లో జాతీయ పారశ్రామిక కారడార్ అభివృదిధి, అమలు ట్రస్టే ఏర్పాటు 
చేయటం దావార్ ఢిల్్ల-ముంబయ్, అమృత్ సర్ – కోల్ కతా, చెన్నే-బ్ంగళూరు, 
వైజాగ్-చెన్నే, బ్ంగళూరు-ముంబై ఆరథాక కారడార్ల నిర్మీణం మొదలైంది.  
దీంతోబాటు రక్షణరంగ ఉతపాతు్తలకోసం ఉత్తర ప్రదేశ్, తమిళనాడు ర్ష్ట్ర లో్ల  రెండు 
కారడారు్ల  ఆమోదం పందాయి.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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పెరుగుతునని విదేశీ మారకద్ర వ్య నిల్వలు పెరుగుతునని విదేశీ మారకద్ర వ్య నిల్వలు 

నవంబర్ 2021 నాటిక్ చైనా, జపాన్, సివాటజార్్ల ండ్ 
తరువాత భారతదేశం నాలుగో అతిపదదీ విదేశీ 

మారకద్రవయూ నిలవాలుననే దేశంగా ఉంది. 

477.8  577 633.6

2019-2020

2020-21 (31 December, 2021)

2020-22*

ప్ర గతిలో శిఖరాగ్ర  భాగాన  ప్ర గతిలో శిఖరాగ్ర  భాగాన  
418 బిలయన్ డాలరలో కు చేరన ఎగుమతులు 

2021-2022 ఆరథాక సంవత్సరంలో భారతదేశం 
ఎగుమతులలో సరకొత్త రకారు్డ  సృష్టేంచింది. ఈ ఏడాది 
కాలంలో మొత్తం ఎగుమతులు 418 బిలియన్ డాలరు్ల . 

2014-15 లో రూ. 19 వేలకోట్ల విలువచేస్ 6 కోట్ల 
మొబైల్ ఫ్న్ యూనిటు్ల  తయారయాయూయి. అది 

2020-21 లో అది 2.20 లక్షలకోట్ల విలువచేస్ 30 
కోట్ల యూనిట్లకు పరగింది.  2014 లో రెండు సెల్ 

ఫ్న్ల తయారీ ఫాకటేరీలు ఉండగా 2021 నాటిక్ వాటి 
సంఖయూ 200 కు పరగింది. 

మొబై ల్ ఫోనలో  తయారీలో భారత్ ది రండ్ సాథి నం 

పెరుగుతునని ప్ర పంచదేశాల విశా్వసం: రకార్డ్  సాథి యలో పెటు్ట బడులు పెరుగుతునని ప్ర పంచదేశాల విశా్వసం: రకార్డ్  సాథి యలో పెటు్ట బడులు 
పటుటే బడులకు అనుకూలమైన విదేశీ 
ప్రతయూక్షపటుటే బడుల విధానం, ప్రపంచదేశాలకు 
భారత్ పట్ల పరుగుతుననే విశావాసం కారణంగానే 
విదేశీ పటుటే బడుల ప్రవాహానినే సరకొత్త రకారు్డ  
స్థా యిక్ చేరచాంది. 2014-15 లో విదేశీ ప్రతయూక్ష 
పటుటే బడుల ర్క 45.14 బిలియన్ డాలరు్ల  కాగా 
అపపాటినుంచి సిథారంగా ఎదుగుతూ 2020-21 లో 

భారత్ అతయూధకంగా 81.97 బిలియన్ డాలర్ల 
(తాతా్కలిక) వార్షక పటుటే బడులను 
అందుకుంటోంది. ఇది నిరుటి కంట్ 10%ఎకు్కవ. 
2021-22 మొదటి ఆరునలలో్ల  4 శాతం పరగి  
42.86 బిలియన్ డాలరు్ల  ర్గా, నిరుడు అదే 
కాల్నిక్ 41.37 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ ప్రతయూక్ష 
పటుటే బడులు  వచ్చాయి. 

భారతదేశ తయారీ రంగ స్మర్థా ్నినే, ఎగుమతులను పంచటానిక్ పిఎల్ఐ 
పథకం క్ంద 13 ప్రధాన తయారీ రంగాలకు 2021-22 లో రూ.1.97 లక్షల 
కోటు్ల  ప్రకటించ్రు. ఇందులో మొబైల్ తయారీ, ప్రతేయూక ఎలకాట్ర నిక్ విడిభాగాల 
తయారీ, కీలకమైన తొలిదశ సరకు, మధయూంతర ఔషధాలు, ఔషధ తయారీ 
పరకర్లు, వైదయూ పరకర్లు ఇపపాటికే ప్రకటించిన రంగాలు. 14 రంగాలలో 
ఉతపాతి్త అనుసంధానిత ప్రోతా్సహక పథకం లక్షష్ం దిశలో  అనూహయూమైన 
సపాందన ప్రదర్శంచిందని ఆరథాక మంత్రి నిరమీల్సీతార్మన్ స్రవాత్రిక బడ్జాట్ లో 
చెపాపారు. 60 లక్షల ఉదోయూగాలు కలిపాంచే స్మరథ్ా ం ఉందని, వచేచా అయిదేళ్లలో 
అదనంగా 30 లక్షలకోట్ల ఆదాయం వస్తందని అనానేరు. ఈ పది రంగాలలో 
410 ప్రతిపాదనలు ఆమోదం పందాయి. 

మొదటిస్రిగా పరిశ్రమలకు పి 

ఎల్ ఐ ల్ంటి పథకం

పారశా్ర మిక విపలో వం 4.0 కు 
పారశా్ర మిక విపలో వం 4.0 కు 

సంసిదధి త సంసిదధి త ఆహార శుదిధి  పరశ్ర మ  – 
 రూ.10,900 కోట్ల కేటాయింపు,
 25 లక్షల ఉదోయూగావకాశాలు 

ఐటీ హార్డ్  వేర్ : 
 రూ.7,350 కోటు్ల , 14 కంపనీలకు 

ఆమోదం.
 18 లక్షల ఉదోయూగావకాశాలు.

ఏసీ, ఎల్ ఇ డి బలుబులు 
 రూ.6,238 కోట్ల కేటాయింపు 
 4 లక్షల ఉదోయూగావకాశాలు 

ఔషధ పరశ్ర మ 
రూ.15 ,000 కోట్ల కేటాయింపు ,  
4 లక్షల ఉదోయూగావకాశాలు
21 దరఖాస్తల ఆమోదం, 6 
ప్రాజెకుటేలు ప్రారంభం.
ఔషధ తయారీ ముడిసరకు -  
రూ.6,940 కోట్ల కేటాయింపు 
49 దరఖాస్తల ఆమోదం, 8 
ప్రాజెకుటేలు ప్రారంభం.
ట్లకాం తయారీ -  
రూ.12,195 కోట్ల కేటాయింపు , 
40,000 ఉదోయూగావకాశాలు 
సల్ర్ పవర్ పీవ మాడ్్యల్్స -   
రూ.45,000 కోటు్ల  కేటాయింపు, 
15 లక్షల ఉదోయూగావకాశాలు .
ఎలకా్ట రైనిక్ ఉత్పతి్త  రంగం :  
రూ.40,951 కోట్లకేటాయింపు , 25 
లక్షల ఉదోయూగాలు 
వై ద్య పరకరాలు  
రూ.3,420 కోట్ల కేటాయింపు, 25 
లక్షల ఉదోయూగాలు 
ఆట్మొబై ల్ పరకరాలు : 
రూ.42,500 కోట్ల కేటాయింపు, 7.5 
లక్షల ఉదోయూగాలు 
డ్్ర నులో , సంబంధిత ఉత్పతు్త లు: 
మ్డళ్ళలో రూ.120 కోట్ల 
కేటాయింపు 
10 వేల ఉదోయూగాలు, రూ. 900 కోట్ల 
ఆదాయం
జౌళి :  
రూ.10,683 కోట్ల కేటాయింపు, 7.5 
లక్షల ఉదోయూగాలు
స్్పషల్ సీ్ట ల్ 
రూ.6,322 కోటు్ల  కేటాయింపు, 52.5 
లక్షల ఉదోయూగాలు 
ఉననిత్ రసాయన్ స్ల్  
రూ.18,100 కోట్ల కేటాయింపు 
50 గిగావాట్ అవర్ తయారీ స్మరథ్ా  
లక్షష్ం 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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భవిష్యతు్త  మీద దృష్్ట తోభవిష్యతు్త  మీద దృష్్ట తో
యువతకు సాధికారతయువతకు సాధికారత

యువత, విదా్యరుథి లు యువత, విదా్యరుథి లు 

జనాభాలో 65 శాతం మంది 35 ఏళ్ళలోపు వారే కావటం భారతదేశానికుననే ప్రతేయూక ప్రయోజనం. ఈ నేపథయూంలో దేశ 
భవిషయూతు్త కోసం  యువతను స్ధకారం  చేయటం చ్ల్ కీలకం. యువతను, విదాయూరుథాలను దృష్టేలోపటుటే కొని 
నాణయూమైన విదాయూనందించే పరధని విస్తరంచటానిక్ అనేక ముఖయూమైన నిర్ణయాలు తీసకునానేరు. దీంతోబాటు భారత 

భవిషయూతు్తను కాపాడుకోవటానిక్ యువతకు నైపుణయూ శిక్షణ ఇవవాటానిక్ ప్రతేయూక ప్రాధానయూమిస్తనానేరు. 

దేశంలో ఇప్పుడు 68 వేల అంకుర సంసథాలు 
పనిచేస్తనానేయి. ఇవి 2016 నుంచి 6 

లక్షలకు పైగా ఉదోయూగాలు కలిపాంచ్యి. 
అంకుర సంసథాలలో దివాతీయ శ్రేణి, తృతీయ 
శ్రేణి నగర్లలో వచిచానవి 45 శాతం పైగా 

ఉనానేయి. వాటిలో 45 శాతం మహిళా 
వాయూపార దక్షులకు చెందినవే. 

పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం

లక్షష్ం:దేశంలో నవకలపానలకు, అంకుర సంసథాలకు 
ప్రోతా్సహకరమైన వాతావరణం కలిపాంచటం  స్టే రటేప్ 
ఇండియా చొరవ లక్షష్ం

యువతకు వరంగా మారన సా్ట ర్ట ప్ యువతకు వరంగా మారన సా్ట ర్ట ప్ 
ఇండియా ఇండియా 

సా్ట ర్ట ప్ ఇండియా 44
క్ పైగా యూనికార్నే సంసథాలు 
2021 సంవత్సరంలో చేర్యి.   
2022 ఏప్రిల్ నాటిక్ మరో  15 
యూనికార్నే లు జోడించబడా్డ యి.  
దేశం లో మొత్తం 100 యూనికార్నే 
లు ఉనానేయి

పా్ర రంభం               జనవర 16, 2016పా్ర రంభం               జనవర 16, 2016

దాదాపు  

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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పురోగతి పురోగతి 

దేశవాయూప్తంగా 11.20 లక్షల స్్కళ్ళలో 
చదువుతుననే 11.80 కోట్ల మంది పిల్లలు ఈ 

పథకం క్ంద ఉనానేరు. బాల వాటిక (ప్రీ 
స్్కల్) అంట్ నర్సరీ నుంచి ఎనిమిదో తరగతి 

దాకా  పిల్లలు పిఎం పోషణ యోజన క్ందిక్ 
వస్్తరు. వారక్ పోషకవిలువలతో కూడిన 

భోజనం అందుతుంది. 

కోటు్ల  పిఎం పోషణ్ యోజన 
మొత్తం బడ్జాట్  

పథ
కం

పథ
కం

స్కులు పిలలో లకు పోషకాహారం అందిస్్త  
పోషణ్ పథకం కొత్త  ప్ర మాణాలు 
నెలకొలు్పతోంది 

ప్ర ధానమంతి్ర  పోషణ్ పథకం ప్ర ధానమంతి్ర  పోషణ్ పథకం 

నెై పుణ్యం, పునరై నిపుణ్యం, 
నెై పుణా్యభివృదిధి కి సికుల్ ఇండియా 
వేగం పెంచింది. 

సికుల్ ఇండియా మిషన్ పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

ఆరథి క సాధికారత, ఉపాధి 

కల్పనల బలోపేతానికి సా్ట ండప్  

ఇండియా దోహదపడుతోంది. 

సా్ట ండప్ ఇండియా

పథ
కం

పథ
కం

పురోగతి పురోగతి 
స్్టండప్ ఇండియా మొదలైనప్పటి 

నంచి 2022 మార్చి 21 వరకు 

1,33,995 ఖాతాలోలుకి రూ. 30,160 

కోట్లు ఈ పథకం కింద బదలీ 

అయా్యయి. 19310 మంది ఎస్్సల 

ఖాతాలకు 3976.84 కోట్లు 

ఇవవాట్నికి ఆమోదం పందగా  

6435 ఎస్్ట ఖాతాలోలుకి రూ. 

1373.712 కోటలుకు ఆమోదం 

లభంచింది. 2019-20 లో స్్టండప్ 

ఇండియా పథకాని్న మొతత్ం 15 వ 

ఆర్థాక సంఘం కాలం 2020-25 

ద్కా పడిగించార్. 

జాతీయ విదా్యవిధానం (2020) 

విపలో వాత్మక ఫలతాలస్త ంది 

జాతీయ విదా్యవిధానం 

పథ
కం

పథ
కం

పురోగతి పురోగతి 

2022 ఏప్రిల్ 25 నాటిక్ ఈ పథకం క్ంద 
1,42,49,631 మంది నమోదు చేసకోగా 
1,81858 మంది శిక్షణ పందుతునానేరు. 
నైపుణాయూభివృదిధి, వాయూపారదక్షత మంత్రితవా 
శాఖ మ్డోదశ ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ 
వికాస్ యోజన( పీఎంక్వై 3.0) 2021 
జనవరలో ప్రారంభించింది. 7.79 లక్షల 
మంది నమోదు చేసకోగా 5,54 లక్షల 
మంది శిక్షణ పందారు. 2022 ఏప్రిల్ 25 
వరకు 2.61 లక్షలమంది పనితీరు 
అంచనా వేసి పీఎంక్వై 3.0  
ధ్రువపత్రాలిచ్చారు.     

పా్ర రంభం          ఏపి్ర ల్ 5, 2016 పా్ర రంభం          ఏపి్ర ల్ 5, 2016 

పా్ర రంభం           జులై  15, 2015 పా్ర రంభం           జులై  15, 2015 

లక్షష్ం:  ఆరథాక స్ధకారత, ఉపాధ 
కలపానలు బలోపేతం చేయటం. అదే 
విధంగా మహిళలో్ల నూ, షెడ్యూల్్డ కుల్లు, 
తెగల యువతలోనూ  వాయూపార దక్షత 
పంచటం.

లక్షష్ం: జాతీయ 
విదాయూవిధానం(2020) లక్షష్ం 
భారతదేశ యువతను సిదధిం చేసి 
భారతదేశానినే ప్రపంచంలోనే 
అతయూంత నిపుణులైన కారమీకశక్్త ఉననే 
దేశంగా మారచాటం 

లక్షష్ం: నైపుణయూం నేరపాటానిక్, 
పునరనైపుణాయూనిక్, నైపుణాయూభివృదిధిక్ తగిన 
మౌలికసదుపాయాలు కలిపాంచి 
ఉదోయూగావకాశాలు పంచటం

లక్షష్ం: ప్రభుతవా, ఎయిడ్డ్ పాఠశాలలో్ల  
ఎనిమిదో తరగతి లోపు చదివే పిల్లలకు 
పుష్్ఠకారమైన ఆహారం అందించటం 

పా్ర రంభం           జులై  29, 2020పా్ర రంభం           జులై  29, 2020

పా్ర రంభం       స్పె్ట ంబర్ 29, 2021పా్ర రంభం       స్పె్ట ంబర్ 29, 2021

రూ130794.90

ఇపపాటి వరకు 
1,35,40,509 మంది శిక్షణ 
పందారు, 1,08,40,911 
ధృవీకరంచబడా్డ యి.

విదాయూరుథాలకు వండ్ంగం, ఎలక్ట్రకల్ 
రపేర్, తోటపని, కుండల తయారీ, 
ఎంబ్రాయిడరీ, తదితర నైపుణాయూలలో 
ప్రాక్టేకల్ శిక్షణ ఇస్్తరు.  ఈ విధానం 
క్ంద 2025 నాటిక్ కనీసం సగం 
మంది విదాయూరుథాలకు వృతి్త నైపుణాయూలు 
నేర్పాలని లక్షష్ంగా పటుటే కునానేరు. 
ఆల్ పాఠశాలలో నేరకుకుననే 
నైపుణాయూలు పై చదువులదాకా 
కొనస్గిస్్తరు. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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ఐఐటి      
2014 20142021 2021

ఐఐఎం

ఉననాత విద్్యసంస్థల 
సంఖ్య పెర్గుదల

దీక్షలో వివిధ భాషలలో 12వ తరగతి 
వరకు సటేడీ మెటీరీయల్ ఉంటుంది. 

35 ర్ష్ట్ర లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు 
దీనినే అనుసరస్తనానేయి. 

పథ
కం

పథ
కం

పిలలో లకు విద్యతోబాటు టీచరులో  కూడా ఆన్ లై న్ 

శిక్షణ పందుతునానిరు 

దీక్ష 

భారత్ గ్లో బల్ ఇన్నివేషన్ ఇండెక్్స 
రా్యంక్ మరుగుదలకు అటల్ 
ఇన్నివేషన్ మిషన్ దోహదం 

అటల్ ఇన్నివేషన్ మిషన్ 

పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

ఖేలో ఇండియా: కీ్ర డలను, కీ్ర డాకారులను 
పో్ర త్సహించే జాతీయ కార్యక్ర మం 

లక్షష్ం: నవకలపాన, వాయూపార దక్షతను 
ప్రోత్సహించటానిక్ దేశమంతటా స్్కళ్్ళ, 
యూనివర్సటీలు, పరశ్ధనా సంసథాలు, స్క్షష్మ, 
చిననే, మధయూతరహా సంసథాలు, పరశ్రమలలో తగిన 
వాతావరణం కలిపాంచటం 

లక్షష్ం: పిల్లల ఆన్ లైన్ చదువులతోబాటు టీచర్లకు శిక్షణ 
ఇవవాటానిక్ దీక్ష పోరటేల్ ప్రారంభమైంది. 

పురోగతి: 
క్రీడా ప్రపంచ్నినే  ఆశచారయూపరచిన కొత్త 
ప్రతిభావంతులను తీరచాదిదిదీన పథకం ఖేలో ఇండియా. 
క్షేత్ర స్థా యిలో ప్రతిభను గుర్తంచి మెరుగులు దిదదీటం 
దావార్ వార ఒలంపిక్ కలలు స్కారం కావటానిక్ 
దోహదం  చేస్తంది. 2008-2014 మధయూ 38 క్రీడా 
మౌలిక సదుపాయాలు ఉండగా ఆటసథాల్ల అభివృదిధి 
చొరవ క్ంద 2014-20 మధయూ ఆ సంఖయూ 267 
అయింది. క్షేత్రస్థా యి  ప్రతిభ వెలిక్తీయటానిక్ 14,595 
మంది కోచ్ లకు శిక్షణ ఇచ్చారు.  2024 కల్్ల  25 
సెంటర్్స ఆఫ్ ఎక్సలెన్్స, 100 జాతీయ ఆకాడమీలు, 
జిల్్ల  స్థా యిలో దేశమంతటా 1000 ఖేలో ఇండియా 
కేంద్రాలు ఏర్పాటవుతాయి. 

లక్షష్ం: కొత్త ప్రతిభను గుర్తంచి క్రీడాకారుల అభివృదిధిక్ 
ఆరథాక సహాయం అందించటం 

పా్ర రంభం              అకో్ట బర్ 2021 పా్ర రంభం              అకో్ట బర్ 2021 

పా్ర రంభం             ఏపి్ర ల్ 26, 2016 పా్ర రంభం             ఏపి్ర ల్ 26, 2016 

n  2022 ఏప్రిల్ 26 నాటిక్ దేశంలో అటల్ 
టింకరంగ్ ల్బ్్స సంఖయూ 9500 దాటింది. 
34 ర్ష్ట్ర లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలోని 
722 జిల్్ల లకు ఇది విస్తరంచింది. 

n  ప్రస్తతం అటల్ టింకరంగ్ ల్బ్్స తో 
అనుసంధానమైన విదాయూరుథాల సంఖయూ 75 
లక్షలు దాటింది. భారత్ తన గో్ల బల్ 
ఇనోనేవేషన్ ర్ంక్ంగ్ మెరుగు 
పరచుకుంట్ 46 క్ చేరంది. 

n  2015 లో భారత్ ర్ంకు 81 ఉండది. 
కేంద్ర కేబినట్ ఈ మధయూనే అటల్ 
ఇనోనేవేషన్ మిషన్ ను 2023 మారచా దాకా 
పడిగించింది. 

n  ఈ మిషన్ క్ంద కేంద్రాల ఏర్పాటుకు, 
లబిధిదారుల స్యానిక్ రూ. 2000 కోటు్ల  
ఖరుచా చేయాలని నిర్ణయించ్రు. 

పా్ర రంభం              స్పె్ట ంబర్ 5, 2017 పా్ర రంభం              స్పె్ట ంబర్ 5, 2017 

విశ్వవిదా్యలయంవిశ్వవిదా్యలయం
ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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వివిధ ప్రచ్రోదయూమాలు నిరవాహించటం 
దావార్ ఈ పథకం పట్ల అవగాహన  

పంచి మరంత మంది లబిధి పందేల్ 
చూస్తనానేరు. దీని క్ంద కొత్త 

ఉదోయూగులకు ప్రభుతవామే యజమాని 
ఈపీఎఫ్ వాటా 8.33% చెలి్లస్తంది. 

పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం

యువత ప్ర ధానమంతి్ర  రోజ్ గార్ పో్ర తా్సహన్  యువత ప్ర ధానమంతి్ర  రోజ్ గార్ పో్ర తా్సహన్  

యోజనతో  స్వయంసమృదధి ం అవుతునానిరు. యోజనతో  స్వయంసమృదధి ం అవుతునానిరు. 

ప్ర ధానమంతి్ర  రోజ్ గార్ పో్ర తా్సహన్  యోజనప్ర ధానమంతి్ర  రోజ్ గార్ పో్ర తా్సహన్  యోజన 1.21
కోట్ల మంది 2021 
నవంబర్ 27 దాకా 1.53 
లక్షల సంసథాల దావార్ లబిధి 
పందారు. 

లక్షష్ం: యజమానులను ప్రోత్సహించి కొత్త 
ఉదోయూగావకాశాలు కలిపాంచటం 

పా్ర రంభం        2016 ఆగసు్ట  7పా్ర రంభం        2016 ఆగసు్ట  7

నేషనల్ ట్సి్ట ంగ్ ఏజనీ్స:నేషనల్ ట్సి్ట ంగ్ ఏజనీ్స:

ఒక దేశం ఒక పరీక్ష. పరీక్షలు జరపటానిక్ 2018 లో నేషనల్ రక్రూట్ 
మెంట్ ఏజెనీ్స ఏర్పాటైంది. ప్రభుతోవాదోయూగాలకు వేరు వేరు పరీక్షలు 
ర్స్ అవసరం లేకుండా చేస్తంది. ఏటా వివిధ సంసథాల ఉదోయూగాలకు 
దాదాపు 60 లక్షల మంది హాజరవుతుంటారు. 
స్వయం:స్వయం:

సటేడీ వెబ్్స  ఆఫ్ యాక్టేవ్ లెరనేంగ్ ఫర్ యంగ్ ఆస్ెపారంగ్ మైండ్్స - 
సవాయం అనేది 9-12 తరగతులు మొదలు పోస్టే గ్రాడుయూయేషన్ దాకా 
ఆన్ లైన్ కా్ల సలు అందించే సమీకృత వేదిక. చ్ల్ కోరు్సలు 
అందుబాటులో ఉండగా 2022 ఏప్రిల్ 19 నాటిక్ రజిసటేర్ అయింది 
2,71,90,053 మంది. 
స్వయం ప్ర భ:స్వయం ప్ర భ:

దేశమంతటా 24 గంటలూ డీటీహెచ్ దావార్ 34 విదాయూ సంబంధం 
చ్నల్్స  అందించే చొరవ ఇది. విస్త ృతమైన అంశాలతో 
పాఠయూప్రణాళికకు అనుగుణమైన `కోర్్స మెటీరీయల్ ఉండటం వలన 
ఇంటర్ నట్ అందని మారుమ్ల ప్రాంతాలకు సైతం చేరుకునే 
మారగామిది. 
డిజిటల్ లై బ్ర రీ:డిజిటల్ లై బ్ర రీ:

ఒకే చోట వెతుకొ్కని అధయూయనం చేయటానిక్  సమాచ్రం 
పందగలిగేల్ రూపందించిన వరుచావల్ లైబ్రరీ ఈ నేషనల్ డిజిటల్ 
లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా. నేషనల్ రీడింగ్ డ  సందర్ంగా 2018 జూన్ 
19 న దీనినే ప్రారంభించ్రు. 
డిజిటల్ యూనివర్సటీ:డిజిటల్ యూనివర్సటీ:

ప్రపంచస్థా యి విదయూను అందరకీ అందుబాటులోక్ తీసకుర్వటానిక్ 
డిజిటల్ యూనివర్సటీ ఏర్పాటును 2022 బడ్జాట్ లో ప్రకటించ్రు. 
దీని వల్ల నాణయూమైన ఉననేత విదయూ అందుబాటులోక్ వస్తంది. ఇది 
గ్రామీణ, మారుమ్ల గిరజన ప్రాంతాలవారక్ మరంత ఉపయోగం. 

నిష్ఠ :నిష్ఠ :

పాఠశాల అధపతులు, ఉపాధాయూయుల సంపూర్ణ పురోగతి కోసం 
తీసకుననే చొరవ. విదాయూరంగానినే బలోపేతం చేయటానిక్ 
ఉపాధాయూయులకు శిక్షణ ఇచేచా క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుతవాం ఈ నిష్ఠ 
పథకానినే ప్రారంభించింది. 
విదా్యప్ర వేశ్:విదా్యప్ర వేశ్:

1వ తరగతి పిల్లల కోసం 3 నలల పే్ల స్్కల్ మాడ్యూల్ విదాయూప్రవేశ్. 
చిననేపిల్లల కోసం తీసకుననే చొరవ ఇది. 
నేషనల్ రకూరూ ట్ మంట్ ఏజనీ్స: నేషనల్ రకూరూ ట్ మంట్ ఏజనీ్స: 

కేంద్ర ప్రభుతవా ఉదోయూగాల రక్రూట్ మెంట్ విధానంలో సంస్కరణలు 
తీసకుర్వటానిక్ ఏర్పాటైన సంసథా నేషనల్ రక్రూట్ మెంట్ ఏజెనీ్స. 
ప్రభుతవా ఉదోయూగాలు కోరుకునేవారంతాఈ సంసథా నడిపే పరీక్షకు 
హాజరవుతారు. ఆ తరువాతే ఆయా సంసథాల ఉననేత స్థా యి పరీక్ష 
ర్స్్తరు. 
డాకు్యమంటలో  స్ల్ఫూ అట్సే్ట షన్: డాకు్యమంటలో  స్ల్ఫూ అట్సే్ట షన్: 

‘కనీస ప్రభుతవాం-గరష్ఠ పాలన’ నినాదానిక్ అనుగుణంగా అభయూరుథాలు 
తమ డాకుయూమెంట్లను సవాయంగా ధృవీకరంచుకునే వెసలుబాటు 
2016 జూన్ నుంచి కలిపాంచ్రు. రక్రూట్ చేసకునే సంసథాలు అభయూరుథాలు 
ఇచేచా ఈ ధ్రువపత్రాల ఆధారంగా తాతా్కలిక నియామక పత్రాలు జారీ 
చేస్్తయి. 
అసీమ్ పోర్ట ల్:  అసీమ్ పోర్ట ల్:  

ఆతమీనిర్ర్ సి్కల్్డ ఎంపా్ల యీ ఎంపా్ల యర్ మాపింగ్ పోరటేల్ ను 
ప్రారంభించటం దావార్ నిపుణులైన వయూకు్తలు తమ నైపుణాయూనిక్ తగిన 
జీవనోపాధ మార్గా లు వెతుకు్కనే వెసలుబాటు కలుగుతుంది.  మారె్కట్ 
కు, నిపుణులకూ మధయూ ఉండ సప్లయ్-డిమాండ్ ఖాళీని ఇది భరీ్త 
చేస్తంది.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం

లక్షష్ం: ప్రజల రోజువారీ పనులో్ల  శారీరక శ్రమను, 
క్రీడలను చేరచాటం

ఫిట్ నెస్ కి డ్సు - అరథి గంట ఫిట్ నెస్ కి డ్సు - అరథి గంట 
ఒకోకు రోజు ఒకోకు రోజు 

ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమం ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమం 

నేషనల్ కెరీర్ సరీ్వస్ దా్వరా నేషనల్ కెరీర్ సరీ్వస్ దా్వరా 
అవకాశాలు పుషకులం అవకాశాలు పుషకులం 

నేషనల్ కెరీర్ సరీ్వస్ పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

పా్ర రంభం          జులై  20,2015 పా్ర రంభం          జులై  20,2015 

లక్షష్ం: నిరుదోయూగులు ఉదోయూగాలు 
పందేల్ స్యం చేయటం 

n 	ఎన్.సి.ఎస్ ప్రాజెక్టే క్ంద 
ఇపపాటిదాకా 94 లక్షల ఖాళీలను 
ఎన్.సి.ఎస్ పోరటేల్ లోక్ తీసకు 
వచ్చారు. 

n  ఎన్.సి.ఎస్ ప్రాజెక్టే క్ంద 
ఏర్పాటుచేసిన జాబ్ మేళాలో్ల  2 
లక్షలమంది ఉదోయూగారుథాలకు 
ఉదోయూగాలిచ్చారు. 

n  3600 వృతు్తలలో  ఉదోయూగ 
భవిషయూతు్తకు పనికొచేచా మెటీరీయల్ 
ఎన్.సి.ఎస్ పోరటేల్ లో అందుబాటులో 
ఉంది. 

n  ఉదోయూగం కోసం నేషనల్ క్రీర్ సరీవాస్ 
లో రజిసటేర్ చేసకోవాలి. రజిస్ట్రషన్ 
సౌకరయూం ఉచితం. మహిళలు, 
దివాయూంగులు సహా అనినే వర్గా లకూ 
ఉదోయూగాలు అందుబాటులో 
ఉనానేయి. ఇంటి నుంచి పని చేస్ 
సౌకరయూం కూడా ఉంటుంది. 

పా్ర రంభం          ఆగసు్ట  29, 2019పా్ర రంభం          ఆగసు్ట  29, 2019

2022 ఏప్రిల్ 18దాకా 10,13,789 స్్కళ్్ళ ఫిట్ ఇండియా క్ంద 
నమోదయాయూయి. ఫిట్ ఇండియా స్్కల్ వీక్, ఫిట్ ఇండియా ఫ్రీడమ్ రన్, ఫిట్ 
ఇండియా సైకో్ల థాన్ ల్ంటి అనేక ఫిట్ నస్  కారయూక్రమాల దావార్ ఫిట్ ఇండియా 
ఉదయూమం దేశవాయూప్తంగా లక్షల్ది మందిని కలిపింది. ‘ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహోత్సవ్’ స్మీరకంగా 2021 లో ఫిట్ ఇండియా ఫ్రీడం రన్  2.0 ను కూడా ఫిట్ 
ఇండియా ఉదయూమం  చేపటిటేంది. ఇందు కోసం 744 జిల్్ల లో్ల  75 గ్రామాల చొప్పున, 
దేశవాయూప్తంగా 30,000 విదాయూ సంసథాలను ఎంచుకుంది. ఫిట్ ఇండియా 
ఉదయూమంలో వయస వారీగా ఫిట్ నస్ నియమాలునానేయి 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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“ఏదైనా లక్షష్మంటూ ఉంటే అద్ నా దేశపు శాశవాత కీరి్త 

శఖరం. ప్రపంచం గుర్్తంచుకుంటే, నా దేశానినా 

గుర్్తంచుకవాలి. నా దేశ భవిష్యత్్తను చూడాలి. మానవ 

సంక్షేమానికి ద్రి చూపే దేశంగా ప్రపంచం భారతదేశానినా 

గుర్్తంచుకవాలి. ప్రపంచానినా కష్టిల నుంచి గటెటికి్కంచగల శకి్త 

ఈ దేశానికుంద్.” ఈ విధమైన ఆలోచనతో ప్రధాని నరంద్ర 

మోదీ  ‘భారత్ విశవాగుర్వుగా మారాల’ననా స్వామి వివేక్నంద 

సవాపానానినా స్క్రం చేసు్తనానార్. ఈ రోజు ప్రధాని మోదీ 

నాయకతవాంలో ప్రపంచంలోని అనినా మఖ్యమైన వేద్కలలోనూ 

ఆతమావిశావాసం నిండిన భారత సవారం వినబడుతోంద్. కవిడ్  

కషటిక్లంలో విశవాగుర్వు భారతదేశం ఆ సంక్షోభానినా 

ఎదురో్కగల ధైరా్యనినా చాటి చప్పటమే క్కుండా 

కలుకవటంలో తనకుననా శకి్తని ప్రదరి్శంచి చూపింద్.

ప్ర పంచంలోనే అతిపదదీ ప్రజాస్వామయూ దేశమైన భారత్ కు 2014 లో 
నరేంద్రమోదీ ప్రధానిగా ఎనినేకైనప్పుడు ఆయన విదేశాంగ విధానం 
ఎల్ ఉంటుందో అని యావత్ ప్రపంచం ఉత్కంఠతో ఎదురుచూసింది. 

ఆయన విదేశాంగ విధానానిక్ జవసతావాలు, కొత్త ఉతా్సహం నింపారు. ప్రపంచం 
నలుమ్లల్ కొత్త మిత్రులను సంపాదించటంతోబాటు పాత మిత్రులతో 
బంధానినే పటిష్ఠం చేశారు. ‘భారత్ సరవా ప్రథమం’ అనే స్త్రానినే ప్రధానంగా 
అనుసరస్్త  ఆయన చేపటిటేన మార్గా నిక్  ‘పడమటి చూపు, తూరుపాకు నడక’ గా 
పేరు వచిచాంది.  పాత శృంఖల్లు తెంచుకోవటమే ప్రపంచం పట్ల మోదీ 
స్రధయూంలోని ప్రభుతవా దార్శనికత. అందుకే కోవిడ్  సంక్షోభ సమయంలో 150 
క్ పైగా దేశాలకు స్యం చేయటం దావార్ ఈ శతాబదీపు అతయూంత కషటేకాల్నినే 
ఎదురో్కవటానిక్ ప్రపంచ్నిక్ కొత్త విశావాసమిచ్చారు. కోవిడ్  అనంతర కాలంలో 
ప్రపంచం కొత్త ఆశతో భారత్ వైపు చూస్తంది. జి-20 నుంచి బ్రిక్్స దాకా, కావాడ్ 
మొదలు ఎస్.సి.ఒ శిఖర్గ్ర సదస్స దాకా ఏసియాన్ నుంచి ఈసటేర్నే ఎకనామిక్ 
ఫ్రం, కాప్-26 దాకా భారతదేశపు మాటను శిరోధారయూంగా పరగణించ్రు. 
నిరుడు ఆగసటేలో నలరోజులపాటు యు.ఎన్.ఎస్.సి అధయూక్ష బాధయూతలు 
చేపటిటేనప్పుడు భారత్ ఒక పదదీ అంతర్జా తీయ బాధయూత చేపటటేగలదని రుజువు 
చేసకుంది.

అంతరా్జ తీయంఅంతరా్జ తీయం

విశ్వ గురువుగావిశ్వ గురువుగా
ఎదుగుతునని భారత్ఎదుగుతునని భారత్

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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సౌర విదుయూత్ వనరులు పుష్కలంగా ఉమదే దేశాల 
ప్రతేయూక అవసర్లు తీరేచా చొరవ - ఇంటరేనేషనల్ 
సల్ర్ అలయెన్్స (అంతర్జా తీయ సౌరమండలి 
– ఐఎస్ఎ) దీనిక్ భారత్, ఫ్రాన్్స నాయకతవాం 
వహిస్్తయి. ఈ అంతర్జా తీయ సంసథా కేంద్ర 

కార్యూలయం భారత్ లో ఉంది. ఇపపాటిదాకా 103 
దేశాలు సభుయూలయాయూయి.

అంతరా్జ తీయ సౌర కూటమిఅంతరా్జ తీయ సౌర కూటమి

భారతదేశపు పుర్తన, ససంపననేమైన సంప్రదాయ యోగాకు 
అంతర్జా తీయ గుర్తంపు లభించింది. ప్రపంచం జూన్ 21ని 

అంతర్జా తీయ యోగా దినోత్సవంగా గుర్తంచింది.

అంతరా్జ తీయ అంతరా్జ తీయ 
యోగా దిన్త్సవంయోగా దిన్త్సవం

దేశాలు నిర్డు జరిగన 
అంతరాజాతీయ యోగా 
ద్న్త్సవంలో పాల్్గనానాయి.

177

గత ఎనిమిదేళళులో భారత విదేశాంగ విధానాల గత ఎనిమిదేళళులో భారత విదేశాంగ విధానాల 
మ్ల స్త ంభాలు ...మ్ల స్త ంభాలు ...

పకకునుననివాడే ముఖ్యం పకకునుననివాడే ముఖ్యం 
మై తి్ర  మరంత విస్త రంపు మై తి్ర  మరంత విస్త రంపు 

మిత్రులని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవటం మాత్రమే కాదు, 
ప్రపంచమంతటా ప్రభావం చూపే ఘటాటే లను 
లెక్కలోక్ తీసకొని కలకాలం ఉండ 
భాగస్వామాయూలను ప్రోత్సహించుకోవటం  ప్రతి 
దేశానికీ ఎంతో ముఖయూం 
పరుగు దేశాలతో మెరుగైన సంబంధాలను 
ప్రోత్సహించే లక్షష్ంతో ‘పరుగువారక్ ప్రాధానయూం’ 
అనే విధానానినే అనుసరంచింది. అయితే, ఇరుగు 
పరుగును పంచుకోవటం అనే విధానానిక్ మరంత 
ప్రాధానయూం ఇవవాటం దావార్  దూర ప్రాంత దేశాలతో 
సంబంధాలకు కూడా అధక ప్రాధానయూం 
ఇచిచానటటేయింది. 
అధనాయకతవాపు సరకొత్త ఆలోచనా విధానంతో 
భారత దేశం పట్ల ప్రపంచపు వెనకడుగు ధోరణి 
కూడా మారటం మొదలైంది. కరోనా కాలంలో 
భారత్ వాసధైవ కుటుంబకమ్ భావనతో 
ప్రపంచ్నిక్ నాయకతవాం అందించింది. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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‘సర్వీ భవంతు సుఖినః సర్వీ సంతు 
నిరామయః’ కరోనా టీకాల కారయూక్రమం ఈ 
మంత్రంతోనే మొదలైంది. భారతదేశం సవాదేశీ పరజాఞా నంతో 
రెండు టీకాలు తయారు చేసినప్పుడు 150 క్ పైగా దేశాలకు 
సరఫర్ చేసి స్నేహ హస్తం అందించింది. కరోనా 
సమయంలో  ఔషధాలు, ఇతర అతయూవసర స్మగ్రి కూడా 
ఇతర దేశాలకు అందించింది. అందుకే కొనినే దేశాలు భారత్ 
ను ‘హనుమాన్’ గా అభివర్ణంచ్యి. 

టీకా మై తి్ర  టీకా మై తి్ర  

n  రష్యూ-ఉక్రెయిన్ యుదధి కాలంలో 22 
వేల మందిక్ పైగా  భారత పౌరులను 
తిరగి రపిపాంచటానిక్ ‘ఆపరేషన్ గంగ’ 
ప్రారంభించ్రు. పాక్స్్తన్ పౌరులు 
సహా ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలో్ల  
ఉననే భారత విదాయూరుథాలను కూడా 
రపిపాంచ్రు.  

n  బాధయూత గల దేశంగా కరోనా 
సమయంలో  కూడా భారత్ కరోనా 
సమయంలో కూడా ‘వందే భారత్ 
మిషన్’, ‘ఆపరేషన్ సముద్ర స్తు’ 
దావార్ ప్రపంచం నలుమ్లల నుంచీ 
భారత పౌరులను వెనక్్క  తెచిచాంది. 

n  చైనాలోని వూహాన్  నుంచి 647 మంది 
భారతీయులతో బాటు ఏడుగురు 
మాల్దీవుల పౌరులను కూడా 
తరలించ్రు.

n  2015 లో యెమెన్ నుంచి భారత 
పౌరులను తీసకుర్వటానిక్ ఆపరేషన్ 
ర్హత్  చేపటాటే రు.

n  2015 ఏప్రిల్ 25 న నేపాల్ లో 
భూకంపం వచిచానప్పుడు ప్రతేయూక 
వివమానం దావార్ సహాయ స్మగ్రి 
పంపటంతోబాటు 67 మిలియన్ 
డాలర్ల ఆరథాక సహాయం అందించింది.  

n  ఇండోనేష్యాలో సనామీ, భూకంపం 
వచిచానప్పుడు ఆపరేషన్ సముద్ర మైత్రి 
పేరుతో బాధతులక్ స్యం 
అందించింది. 2019 లో మొజాంబిక్ 
లో తుపాను వచిచానప్పుడు భారతదేశం 
మానవతా వాద  స్యం 
అందించింది.

n  ఈసటేర్ రోజు శ్రీలంకలో భయంకరమైన 
తీవ్రవాద దాడి జరగిన తరువాత ఆ 
దేశానినే సందర్శంచిన తొలి ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ. అదే విధంగా, 
భారతదేశపు అతయూవసర అంబులెన్్స 
స్వలు ఇపపాటికీ ఆ దేశపు 9 ప్రావిన్్స 
లలో పని చేస్తనానేయి.

చేయూతనిచిచున చేయూతనిచిచున 
భారత్ భారత్ 

కా్వడ్: 2+2 చరచులు 
అమెరకా, జపాన్, ఆస్ట్రలియాతోబాటు కావాడ్ గ్రూప్ 
లో భారతదేశం  ఒక ముఖయూమైన వూయూహాతమీక 
భాగస్వామి. ఆసియా, పసిఫిక్ ప్రాంత వూయూహాతమీకత 
దృష్ట్యా ఈ భాగస్వామయూం చ్ల్ ముఖయూమైనది. 
అమెరకా, జపాన్, ఆస్ట్రలియాతో కలిసి ఇప్పుడు 2+2 
చరచాలు రష్యూతో కూడా మొదలయాయూయి.  
భద్రతామండలి తాతా్కలిక సభయూతవాం 8వ స్ర: 
ఐకయూర్జయూసమితి వార భద్రతామండలిక్ భారతదేశం 
తాతా్కలిక సభయూ దేశంగా ఎనిమిదో విడత ఎనినేకైంది. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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అంతర్జా తీయ సంబంధాలలో భారత ప్రతిష్ఠ పరగటానిక్ కారణం 
దేశ విశవాసనీయతను అదే పనిగా పంచుకుంట్ పోవటానిక్ 
జరుగుతుననే కృష్, భద్రత పంచి దేశ ప్రజల జీవితానినే సలభతరం 
చేయటం కూడా.   దీనిక్ ఉదాహరణ పాస్ పోర్టే, వీస్ సౌకరయూం. 
గత కొనేనేళ్లలో దేశంలో 300 కు పైగా పాస్ పోర్టే కేంద్రాలు 
ఏర్పాటయాయూయి. ప్రధాని మాటలో్ల  చెపాపాలంట్ “ భారత పాస్ 
పోర్టే శక్్త పరగింది. ఎవరైనా విదేశాలకు వెళి్ళనప్పుడు అక్కడ 
భారత పాస్ పోర్టే చూపిస్్త ఆ వయూక్్తని గరవాంగా చూస్్తరు. 2014 కు 
ముందు దేశంలో 77 పాస్ పోర్టే కేంద్రాలు మాత్రమే పని చేస్్త 
ఉండవి. కానీ, ఇప్పుడు 521 పాస్ పోర్టే స్వా కేంద్రాలు, 424 
పోస్టే ఫీస్ పాస్ పోర్టే స్వలు అందుబాటులోక్ వచ్చాయి. ఆన్ లైన్ 
దరఖాస్తలకోసం ‘పాస్ పోర్టే స్వ’ పేరుతో ఒక పోరటేల్ 
ప్రారంభమైంది. 2014 వరకు పాస్ పోర్టే ర్వాలంట్ స్ధారణంగా 
16 రోజులు పట్టేది. కానీ, ఇప్పుడు 5 రోజులో్ల  జారీ అవుతుంది. 
2014 నుంచి 2022 మారచా వరకు 7,68,04,991 పాస్ పోరుటేలు 
జారీ అయాయూయి. 16 దేశాలు వెళ్్ళ భారతీయులకు వీస్ అక్కరే్లదు. 
ఈ దేశాలకు వెళ్్ళవారక్ భారత పాస్ పోర్టే ఉంట్ చ్లు. 

పాస్ పోర్్ట  
ఆసియాన్ లోని 10 సభయూ దేశాలతోబాటు ఆస్ట్రలియా, చైనా, జపాన్, 
దక్షిణకొరయా, నూయూజిల్ండ్ అనే ఐదు దేశాలు  అనుసరస్తననే 
స్వాచ్్ఛవాణిజయూ ఒపపాందమే ప్రాంతీయ సమగ్ర ఆరథాక భాగస్వామయూం 
(ఆర్.సి.ఇ.పి). కానీ, ప్రపంచ వతి్తడిక్ లోను కాకుండా ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ ఇందులో భారత్ చేరబోవటం లేదని విసపాషటేంగా చెపాపారు.  
మనం పరసపార సహకార స్ఫూర్తతో పని చేస్్తమే తపపా మన 
ప్రయోజనాలను తాయూగం చేయబోమనానేరు. ఆర్.సి.ఇ.పి దేశాలతో 
మన వాణిజయూ లోటు పరగిందని 2004 లో ఆ నషటేం 7 బిలియన్ 
డాలరు్ల  కాగా 2014 కు 78 బిలియన్ డాలర్లకు పరగిందని గురు్త 
చేశారు. ఆర్.సి.ఇ.పి ని నిర్కరంచటం దావార్ ప్రధాని మోదీ పేదలు, 
రైతులు, పాడి సంసథాలు, స్క్షష్మ, చిననే మధయూతరహా పరశ్రమల 
ప్రయోజనాలు కాపాడినటటేయింది .  

59
దేశాలకు వెళి్ళనప్పుడు భారత పాస్ పోర్టే తో అక్కడికక్కడ వీస్ 
తీసకునే వీలుంది. అందులో ఇర్న్, ఇండోనేసియా, మయనామీర్ 
తదితర దేశాలునానేయి. విమానాశ్రయంలో దిగగానే ఇమిమీగ్రేషన్ 
నుంచి వీస్ ఇస్్తరు. 

n  ఎఫ్ఎటిఎఫ్ లో పాక్స్్తన్ ను బా్ల క్ లిస్టే చేయటానిక్ చరయూలు 
తీసకుంది భారత్. ఆసియా పసిఫిక్ సబ్ గ్రూప్ కూడా పాక్స్్తన్ 
ను బా్ల క్ లిస్టే చేసింది. 

n  కులభూషణ్ జాదవ్ కేసలో అంతర్జా తీయ నాయూయస్థా నం భారత్ కు 
అనుకూలంగా తీరుపా వెలువరంచింది. దౌతయూ అధకారులు 
కలుసకోవటానిక్ అనుమతించ్లని చెపిపాంది. 

n  ఐకయూర్జయూ సమితి మానవ హకు్కల కమిషన్  దగగార కనీస మదదీతు 
కూడా లేకపోవటంతో కాశీమీర్ సమసయూ ప్రస్్తవించటానిక్ సైతం 
పాక్స్్తన్ కు అవకాశం దక్కలేదు. 

n  భారతదేశానిక్ పరుగుతుననే ప్రతిష్ఠ ఫలితంగానే పుల్వామా మీద 
జరగిన పిరక్పంద దాడి, ఆ తరువాత భారత వైమానిక దాడుల  
తరువాత  అనినే ప్రధాన దేశాల నాయకులూ భారత్ కు 
సంఘీభావంగా నిలిచ్రు.  

తీవ్ర వాదం మీద ఒంటర అయన తీవ్ర వాదం మీద ఒంటర అయన 
పాకిసా్త న్ పాకిసా్త న్ 

దేశ ప్ర యోజనాల దృషా్ట ్య ఆర్.సి.ఇ.పి దేశ ప్ర యోజనాల దృషా్ట ్య ఆర్.సి.ఇ.పి 
లో చేరట్నికి నిరాకరంచిన భారత్ లో చేరట్నికి నిరాకరంచిన భారత్ 

భారత పాస్ పోర్టే 2020 లో హెనే్ల పాస్ పోర్టే స్చీ  ప్రకారం 90వ స్థా నంలో 
ఉండగా 2021 క్ అది 7 స్థా నాలు ఎగబాక్ 83 క్ చేరంది.

హనేలో  పాస్ పోర్్ట  స్చీ  

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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n కరోనా కాలంలో అంతా స్తంభించిపోయినప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ  అంతర్జా తీయంగా వరుచావల్ సమావేశాలకు శ్రీకారం 
చుటాటే రు. ఆ విధంగా కరోనా సమయంలో అంతర్జా తీయ 
నాయకులతో సంభాష్ంచటం మొదలుపటాటే రు. అమెరకా, బ్రిటన్, 
ఫ్రాన్్స, జరమీనీ, గల్ఫూ దేశాలతోబాటు పశిచామాసియాతో పరసపార 
సహకార్నినే బలోపేతం చేశారు. జి20, అల్నోదయూమ శిఖర్గ్ర 
సమావేశంలో పాల్గా నానేరు. 

n మోదీ అధకారంలోక్ వచిచాన వెంటనే  ఇజ్రాయిల్, ఫ్రాన్్స, బ్రిటన్, 
జపాన్, అమెరకా దక్షిణ కొరయా దేశాలతో భారత్ సంబంధాలను 
బలపరచుకోవటంతోబాటు పశిచామాసియాలోని ఇర్న్, సౌదీ 
అరేబియా, ఇజ్రాయిల్ తోబాటు నూయూజిల్ండ్, ఆస్ట్రలియాతో  తన 
విలువైన భాగస్వామయూ సంబంధాలను మెరుగుపరచుకుంది.  

n భారత్-నేపాల్ సరహదుదీ  సహకారంతో వాణిజాయూనినే 
ప్రోత్సహించటానిక్ మోతీహార అమే్ల ఖ్ గంజ్ చమురు పైప్ లైన్, 
బీహార్ లోని జోగ్ బనీ చెక్ పోస్టే-నేపాల్ లోని బిర్ట్ నగర్ 
పురోగతిలో ఉనానేయి. ఇటీవల నేపాల్ ప్రధాని షేర్ బహదూర్ 
దేవుబా ని కలిసిన తరువాత రెండు దేశాల మధయూ అనేక 
ఒపపాందాలు జరగాయి. 

n మొటటే మొదటిస్రగా ఆస్ట్రలియాతో భారత్ స్వాచ్్ఛ వాణిజయూ 
ఒపపాందం చేసకుంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తననే ఈ 
ఒపపాందం జరగాక ఇప్పుడు భారత ఉతపాతు్తలకు ఆస్ట్రలియా 
మారె్కట్ లో అవకాశాలు బాగా పరగాయి. 

n వాతావరణ నాయూయం మీద గా్ల స్  గో లో జరగిన కాప్-26 
సమావేశంలో  ప్రధాని మోదీ చేసిన పంచ్మృత తీర్మీనానిక్ 
యావత్ ప్రపంచం నుంచి అభినందనలు వెలు్లవెతా్తయి. 

n కరోనా సమయంలో మోదీ ద్ెవాపాక్షిక సంబంధాలు మెరుగుపరచే 
దిశలో బంగా్ల దేశ్ లో పరయూటించటంతోబాటు ఆ దేశ జాతీయ 
దినోత్సవాలలో ప్రసంగించ్రు. 

n చరత్రాతమీక భారత్-బంగా్ల దేశ్ భూసరహదుదీ  మీద జరగిన 
ఒపపాందం ఏప్రిల్ లో అమలులోక్ వచిచాంది. ఇదే కాకుండా 
సముద్ర సరహదుదీ ల వివాదం కూడా ముగిసింది.  

n భారత్, మాల్దీవులు ఈ మధయూనే ఐదు  అడు్డ -అటోల్ దీవులో్ల  
పర్యూటకం కోసం  ఐదు అవగాహనా ఒపపాందాల మీద సంతకాలు 
చేశాయి. హోరఫుష్ లో నీళ్ళబాటిల్్స తయారీ పా్ల ంట్ ఏర్పాటుకు 
ఆరో ఒపపాందం కూడా సంతకాలయాయూయి. 

n భాతదేశపు ససిథార్భివృదిధిక్గాను అంతర్జా తీయ విదుయూత్ సమిమీట్ 
సందర్ంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని సెర్వీక్ గో్ల బల్ ఎనరీజా అండ్ 
ఎనివార్నమీంట్ ల్డర్ ష్ప్ అవారు్డ  ఇచ్చారు. 

• 2019 లో ప్రధాని మోదీక్ బహ్రెయిన్ అతుయూత్తమ పురస్్కరం క్ంగ్ 
హమీద్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రనైజెన్్స ఇచ్చారు. అదే సమయంలో 
మాల్దీవులు కూడా అతిననేత పురస్్కరం నిషయం ఇజుజా దిన్ తో 
సత్కరంచింది. రష్యూ అధయూక్షుడు పుతిన్ ఆ దేశ అతుయూననేత పౌర 
పురస్్కరం ‘ఆర్డర్ ఆఫ్ సెంట్ ఆండ్రూ ది అపోసెటేల్’ ఇచ్చారు. ఈ 
ఏడాదే ప్రధానిక్ సియోల్ శాంతి పురస్్కరం కూడా దక్్కంది. 

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ల్జియన్ ఆఫ్ 
మెరట్ అవారు్డతో సత్కరంచ్రు. ఈ 
ప్రతిష్్ఠ తమీక అమెరకా పురస్్కర్నినే 
అస్ధారణ స్వలందించిన వారక్ 
ఇస్్తరు. 

సవాఛ్ఛ భారత్ అభియాన్ కు గాను 
బిల్ అండ్ మెలిందా గేట్్స 
ఫండషన్ వారు ప్రధాని మోదీని 
ఈ పురస్్కరంతో సత్కరంచ్రు. 

ప్రజలు, ల్భాలు, భూమి మీద దృష్టేస్రంచే 
వారక్ ఇచేచా ఫిలిప్ కోట్లర్ ప్రెసిడ్ని్షయల్ 
అవారు్డను ప్రధాని మోదీక్ ఇచిచా సత్కరంచ్రు. 
2018 లో ఐకయూర్జయూ సమితివార అతుయూననేత 
పురస్్కరం “ఛాంపియన్్స ఆఫ్ ఎర్్త’ కూడా 
ప్రధానిని వరంచింది.

గ్లో బల్ గ్ల్  కీపర్ అవార్డ్గ్లో బల్ గ్ల్  కీపర్ అవార్డ్

కోటలో ర్ పె్ర సిడెని్ష యల్ కోటలో ర్ పె్ర సిడెని్ష యల్ 
అవార్డ్అవార్డ్

సంబంధాల బలోపేతంసంబంధాల బలోపేతం

లీజియన్  ఆఫ్ మరట్ అవార్డ్  లీజియన్  ఆఫ్ మరట్ అవార్డ్  

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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భారత్ లో పటుటే బడిపటిటేన నాలుగో పదదీ దేశం యుక్ కాగా, యుక్లో 
పటుటే బడిపటిటేన మ్డో పదదీ దేశం భారత్. భారత్ లోని  విదేశీ ప్రతయూక్ష 
పటుటే బడులలో యుక్ వాటా 6 శాతం. యుక్ లో భారత పటుటే బడుల వలన 
1.16 లక్షల ఉదోయూగాలు కలిపాంచబడా్డ యి. భారత్ ఏటా యుక్ కు చేస్ 
ఎగుమతుల విలువ 12 బిలియన్ పౌండు్ల . అదే సమయంలో 6.6 బిలియన్ 
పౌండ్ల మేరకు యుక్ నుంచి భారత్ కు ఎగుమతులుంటాయి. స్వాచ్్ఛ 
వాణిజయూ ఒపపాందంతో రెండు దేశాలూ ఈ చరత్రాతమీక భాగస్వామాయూనినే 
సముననేత స్థా నానిక్ తీసకు వెళా్ల లనుకుంటునానేయి. దీనినే ప్రస్్తవిస్్త 
అకోటే బర్ నాటికల్్ల  ఈ చరచాలు పూర్త చేయాలని ప్రధాని జాన్సన్ సవాయంగా 
కోర్రు. ఇదదీరు ప్రధానుల మధయూ ద్ెవాపాక్షిక సంబంధాల చరచాలో్ల  రోడ్ 
మాయూప్ 2030 సమీక్ష,  వివిధ రంగాలలో బలమైన సంబంధాలు, వైదయూ, 
ఉననేత విదయూ, పటుటే బడుల వంటి అంశాలు కూడా ఉనానేయి. 

గుజరాత్ కు తొల పర్యటనలో బి్ర టిష్ గుజరాత్ కు తొల పర్యటనలో బి్ర టిష్ 
ప్ర ధాన మంతి్రప్ర ధాన మంతి్ర

ప్రపంచ సిథాతిగతులు, సవాళ్ళ గురంచి అరథావంతమైన చరచా జరపటానిక్ 
ఏటా ప్రపంచం నలుమ్లల నుంచి ర్జకీయ నాయకులు, మాజీ 
అధనాయకులు, మేధావులు, నిష్్ణ తులు సమావేశమయేయూ రైజినా 
చరచాలు 2016 లో మొదలయాయూయి. ఈస్ర ఏప్రిల్ 5న మ్డు 
రోజుల రైజినా చరచాలలో 90 దేశాలకు చెందిన దౌతయూవేత్తలు, నిపుణులు 
పాల్గా నానేరు. ప్రారంభ సమావేశంలో యూరోపియన్ యూనియన్ 

అధయూక్షుడు ఉరుసల్ వాన్ డర్ లేయెన్ భారత ప్రధాని మోదీని 
ప్రశంసించ్రు. 2047 కల్్ల  భారత్ ను కాలుషయూరహిత ఇంధన 
దేశంగా మారచా స్వావలంబన స్ధస్్తమని  భారత ప్రధాని 
ప్రకటించటం తనకు స్ఫూర్త అని ఆమె అనానేరు. వచేచా దశాబదీంలో 
భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ కీలకమని, భవిషయూతు్త భారత్ దే 
అని అనానేరు.

7వ రై జినా 7వ రై జినా 
చరచులుచరచులు

భవిష్యతు్త  భారతదేశానిది: భవిష్యతు్త  భారతదేశానిది: 
యూరోపియన్ యూనియన్ అధ్యక్షులు యూరోపియన్ యూనియన్ అధ్యక్షులు 

భారత్, యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ వా్యపార భాగస్వామలే క్దు,  

వ్్యహాతమాక భాగస్వామలు కూడా. యుకె ప్రధాని బోరిస్ 

జన్సన్ రెండురోజుల పర్యటనకు భారత్ రాకతో ఈ బంధం 

మరింత బలపడింద్. ఏప్రిల్ 21 న గుజరాత్ వచి్చ మర్నాడు 

ఢిల్లా చేరార్. మహాతామా గాంధీ సబరమాతి ఆశ్రమంలో చరఖా 

తిపి్పన ప్రధాని జన్సన్ సరికొత్త సందేశానినాచా్చర్. ఢిల్లాలో 

ప్రధాని మోదీతో సమావేశం సందర్ంగా ద్వాపాక్షిక 

సంబంధాలు మరింత బలపడే  చర్యలు ప్రకటించార్.
“రక్షణ రంగంలో సహకరంచుకోవటానిక్ కూడా అంగ్కరంచ్ం. భారత్ లో 
స్గే సమగ్ర సంస్కరణలను, మన మౌలిక సదుపాయాల ఆధునీకరణ ప్రాజెక్టే 
లు, నేషనల్ ఇనాఫూస్ట్రకచార్ పైప్ లైన్ గురంచి కూడా చరచాంచ్ం. యుక్ 
కంపనీలు భారత్ లో పటుటే బడులు పటటేడానినే స్వాగతించ్ం. యుక్లో 
నివసిస్తననే 16 లక్షల మంది ప్రవాస భారతీయులు  అక్కడి సమాజం మీద, 
ఆరథాక వయూవసథా మీద స్నుకూల ప్రభావం చూపుతునానేరు. 
-నరంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాన మంత్రి 

“సరకొత్త, విస్త ృత రక్షణ, భద్రత భాగస్వామాయూల మీద ఒపపాందానిక్ వచ్చాం. 
దశాబాదీ ల తరబడి సంబంధాలు బలోపేతం చేసకోవాలననే ఆలోచనకు, 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మేక్ ఇన్ ఇండియా లక్షాయూనిక్ అనుగుణమైనదే. 
భారత్ లో నాకు లభించిన ఘనస్వాగతానిక్ ముగుధి డినై నాకు నేను సచిన్ 
టెండ్ల్కర్ ల్ భావించుకునానే. చుట్టే  హోర్డంగ్్స చూస్్త అమితాబ్ ల్ 
ఊహించుకునానే. ఈ ఘనస్వాగతానిక్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీక్ 
ధనయూవాదాలు  
-బోరిస్ జన్సన్ , యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ ప్రధాని

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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సాధికార సాధికార 
రై తులురై తులు
సుసంపనని సుసంపనని 
గా్ర మాలుగా్ర మాలు

జాతిపిత మహాతామీ గాంధీ- “భారతీయ ఆతమీ గ్రామాలో్ల నే జీవిస్తంది… కాబటిటే గ్రామాలు, రైతులు పురోగమించనిదే దేశం ప్రగతి 
పథంలో పయనించదు” అనానేరు. అందుకే ప్రస్తత ప్రభుతవాం రైతులకు, గ్రామాలకు స్ధకారత కలపాన దిశగా అనేక విప్లవాతమీక 
పథకాలను ప్రవేశపటిటేంది. ఇందులో భాగంగా ఆదర్శ గ్రామ పథకం లేదా పంచ్యతీలు, గ్రామాలకు ఇంటరెనేట్  అనుసంధానం 

లేదా ఇ-గ్రామసవార్జ్  పథకం వగైర్ల దావార్ పంచ్యతీర్జ్  సంసథాలలో ఇ-పరపాలన బలోపేతానిక్ చరయూలు చేపటిటేంది. ఆ మేరకు రైతులకు, గ్రామాలకు 
స్ధకారత లక్షష్ంగా కొత్త పథకాలను ప్రారంభించడమేగాక పాత పథకాలను ప్రజాహితంగా నవీకరంచింది. తదనుగుణంగా రైతులను, గ్రామాలను 
శక్్తమంతం చేయడం కోసం కనీస మదదీతు ధర, క్స్న్  సమామీన్  నిధ మొత్తం నేరుగా రైతు ఖాతాలో్ల  జమ, రైతు ఆదాయం రెటిటేంపు దిశగా ‘ఇ-నామ్ ’కు 
శ్రీకారం, ప్రధానమంత్రి స్గునీటి పారుదల పథకం, రైతు క్రెడిట్  కారు్డ  పథకం లేదా భూ వివాదాల పరష్్కరం-చటటేబదధి హకు్కల కలపాన లక్షష్ంగా 
స్వామితవా పథకం వంటి అనేక చరయూలు చేపటిటేంది. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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ఆరథి క తోడా్పటు

రై తుల ఆదాయం పెంచే 
పథకాలు

n 	ఈ పథకం మొదటో్ల  2 హెకాటే ర్ల వరకూ 
సొంత భూమిగల చిననే-సననేకారు రైతు 
(ఎస్ ఎంఎఫ్ )లకు ఉదేదీశించబడింది. 
అయితే, ప్రభుతవాం దీని పరధని విస్తరంచి 
భూమిగల రైతులందరకీ వర్తంపజేసింది. 
ఈ పథకం క్ంద కేంద్ర ప్రభుతవాం తరఫున 
ఏడాదిక్ రూ.6,000 వంతున మ్డు 
విడతలుగా ప్రతయూక్ష లబిధి బదిల్ క్ంద 
ఆన్ లైన్ లో నేరుగా అరుహులైన రైతుల 
బాయూంకు ఖాతాలో్ల  జమ చేయబడుతుంది. 
ఈ విధంగా 2022 ఏప్రిల్  25 వరకూ ఈ 
పథకం క్ంద 11.3 కోట్ల మందిక్పైగా 
రైతుల ఖాతాలకు రూ.1.82 లక్షల కోటు్ల  
బదిల్ చేయబడింది. కాగా, 2022 ఏప్రిల్ 
1 నుంచి పీఎం-క్స్న్  పథకం క్ంద 
ఆధార్ కార్్డ ప్రాతిపదికగా అనినే 
చెలి్లంపులూ చేయబడతాయి.

రై తుల ఆదాయం పెంచే రై తుల ఆదాయం పెంచే 
పథకాలుపథకాలు

దేశంలోని వివిధ ర్ష్ట్ర లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలో్ల ని 1000క్పైగా 
మండీలు ‘ఇ-నామ్ ’కు అనుసంధానం చేయబడా్డ యి. ‘ఇ-నామ్ ’పై 
వాయూపారులు, రైతులు, కమీషన్ ఏజెంటు్ల , రైతు ఉతపాతి్తదారు సంసథాలు 
ఎంతో ఉతా్సహం చూపుతునానేయి. రైతులు ‘ఇ-నామ్ ’ పోరటేల్  దావార్ 
తమ ఉతపాతు్తలను ఆన్ లైన్ లో పారదర్శకంగా, పోటీ వేలంలో 
అముమీకోవచుచా. ఈ సౌలభయూం ఫలితంగా రైతులు పదదీ సంఖయూలో ఇందులో 
నమోదవుతునానేరు. ఈ మేరకు 2022 మారచా 31 నాటిక్ మొత్తం 21 
ర్ష్ట్ర లో్ల  1.73 కోట్ల మంది రైతులు, 3.24 లక్షల మంది వాయూపారులుసహా 
2113 రైతు ఉతపాతి్తదారు సంసథాలు నమోదయాయూయి. ఈ నేపథయూంలో 
2022 మారచా 22 వరకూ ‘ఇ-నామ్ ’ వేదికపై రూ.1.82 లక్షల కోట్ల 
విలువైన వయూవస్య ఉతపాతు్తల వాయూపార ల్వాదేవీలు నమోదయాయూయి.

పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం నేడు వ్యవసాయ ఉత్పతు్త లకు ఆన్ లై న్  బిడిడ్ ంగ్  

దా్వరా రై తు సౌభాగా్యనికి బాటలు పడుతునానియ

జాతీయ వ్యవసాయ మారకుట్  (ఇ-నామ్ )

   సది్వనియోగం చేసుకోండి: భాగస్వాములకు సహాయం కోసం ఉచిత 
ఫ్న్  నం. 1800-2700- 224; ఇ-మెయిల్ : enam.helpdesk@
gmail.com అందుబాటులో ఉనానేయి. దీనిపై www.enam.gov.in లో 
శిక్షణ కూడా లభిస్తంది.

పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

పా్ర రంభం           2019 ఫిబ్ర వర 24పా్ర రంభం           2019 ఫిబ్ర వర 24

     పా్ర రంభం      2016 ఏపి్ర ల్  14     పా్ర రంభం      2016 ఏపి్ర ల్  14

లక్షష్ం: వయూవస్య భూమిగల రైతులందర 
ఆరథాక అవసర్లు తీరచాడం

లక్షష్ం: తాము పండించిన పంటలపై రైతుకు ల్భదాయక ధర 
లభించేల్ పారదర్శక ఆన్ లైన్  వేలం వయూవసథాను సృష్టేంచడం

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
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   వడీ్డ వాయూపారులనుంచి రైతు విముక్్తసహా సలభ, 
సరళీకృత విధానాల దావార్ ఒకే గవాక్షం క్ంద 
బాయూంక్ంగ్ వయూవసథా నుంచి రైతులకు సముచిత, సకాల 
రుణ సహాయం అందించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుతవాం  
క్స్న్ క్రెడిట్ కార్్డ పథకానినే ప్రారంభించింది. 
తర్వాత 2019 ఫిబ్రవర 4న పశుపోషణ, చేపల 
పంపకంలోగల రైతులను కూడా ఈ పథకం 
పరధలోక్ చేరచాంది.

పథ
కం

పథ
కం

పరశీలన రుసుము లేకుండా రై తులకు 

సులభ వడ్డ్ తో రుణాలు

కిసాన్  కె్ర డిట్  కారుడ్
రైతులకు 

3,00,000  
వరకూ 9 శాతం వడీ్డతో రుణం 
ఇవవాబడుతుంది. ఈ వడీ్డలో 2 
శాతానినే ప్రభుతవాం ఆరథాక 
సహాయం క్ంద అందజేస్తంది

తమ ఉత్పతు్త ల విక్ర యం కోసం 
రై తుకు సముచిత మారకుట్  లభ్యత

కృష్ ఉడాన్  యోజన పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

ప్ర కృతి విపతు్త ల 

సమయంలో తక్షణ 

ఉపశమనం

ప్ర ధానమంతి్ర  పంటల బీమా పథకం

పథ
కం

పథ
కం

పురోగతి పురోగతి 
ప్రధానమంత్రి పంటల బీమా పథకం (పీఎంఎఫ్ బీవై) 
క్ంద 2021-2022లో దేశవాయూప్తంగా 7.65 కోట్ల 
మంది రైతులు దరఖాస్త చేసకునానేరు. కాగా, 2015-
2016లో పాత బీమా పథకాల క్ంద దరఖాస్త 
చేసకుననేవార సంఖయూ కేవలం 4.85 కోటు్ల  మాత్రమే 
కావడం ఈ సందర్ంగా గమనారహుం. ఈ నేపథయూంలో 
‘పీఎంఎఫ్ బీవై’ పథకం ప్రారంభించ్క 2016-2017 
నుంచి 2021-2022 వరకు దాదాపు 36.98 కోట్ల 
మంది రైతులు దరఖాస్త చేసకునానేరు. 
తదనుగుణంగా జాతీయ పంటల బీమా పోరటేల్ దావార్ 
నేరుగా రైతుల ఖాతాలో పంటల బీమా క్్లయిములను 
ఎలకాట్ర నిక్ పదధితిలో జమచేస్ వయూవసథా 
రూపందించబడింది. అంతేకాకుండా పంట నష్టే ల 
సతవార అంచనా కోసం స్ంకేతిక పరజాఞా నంతోపాటు 
రమోట్ సెని్సంగ్, స్మీర్టే  ఫ్ను్ల , డ్రోను్ల సహా పంటల 
బీమా అనువర్తనాలు ఉపయోగంలో ఉనానేయి.

     పా్ర రంభం          2018 జూలై  4     పా్ర రంభం          2018 జూలై  4

     పా్ర రంభం       2020 ఆగసు్ట

2016           ఖరీఫ్  సీజన్ 

లక్షష్ం: వయూవస్య ఉతపాతు్తలపై 
రైతుకు మెరుగైన ధర లభించేల్ 
తోడపాడుతూ ఆదాయం పంచడం.

లక్షష్ం: ప్రకృతి పరమైన ముప్పుల 
నుంచి సరళ పంటల బీమా ఉపశమనం

లక్షష్ం: రైతులకు, సవాయం సహాయ బృందాలు లేదా కౌలు 
రైతులకు సవాలపా లేదా దీర్ఘకాలిక వయూవస్య అవసర్ల 
కోసం సలభ రుణ సహాయం అందించడం.

అనేక వయూవస్య ఉతపాతు్తలు మారె్కట్ కు 
చేరేలోగా పాడైపోయేవి. ఈ సమసయూ 
పరష్్కరం కోసం జాతీయ, అంతర్జా తీయ 
గగన మార్గా లో్ల  కృష్ ఉడాన్  యోజనను 
ప్రభుతవాం 2020 ఆగసటేలో శ్రీకారం 
చుటిటేంది. తదావార్ వయూవస్య ఉతపాతు్తలకు 
సరసమైన ధర లభయూతకు వీలు కలిపాంచింది. 
ఈ పథకం కృష్ ఉడాన్  యోజన 2.0 క్ంద 
2021 అకోటే బరులో పడిగించబడింది. ఈ 
ఉడాన్  విమానాలో్ల  కనీసం సగం సీటు్ల  
రైతులకు ర్యితీ ధరపై అందుబాటులో 
ఉంచబడా్డ యి. బేబీకార్నే , లిచీ, స్ంద్రియ 
ఉతపాతు్తలు, సముద్రాహారం, పైనాపిల్ , పాల 
ఉతపాతి్త, డ్యిరీ ఉతపాతు్తలు, మాంసం వగైర్ 
కారయూకల్పాలో్ల ని రైతులకు ప్రాధానయూం 
ఇవవాబడింది. 

అల్గే ఈశానయూం, గిరజన, పరవాత 
ప్రాంతాలో్ల ని 25 విమానాశ్రయాలు సహా 
దేశంలో 53 ఎయిర్ పోరుటేలో్ల  ఈ విమానాలకు 
ల్యూండింగ్ , పార్కంగ్ సహా కొనినే రుసములు 
పూర్తగా రదుదీ చేయబడా్డ యి. 

2022 ఏప్రిల్  వరకూ 3.05 కటలా కిస్న్ 

క్రెడిట్  క్ర్డులు జరీచేయబడాడుయి

కిసాన్  రై లు: రైతులు తమ వయూవస్య ఉతపాతు్తలను సదూర మారె్కట్ లకు వేగంగా, తకు్కవ ఖరుచాతో రవాణా 
చేయగలిగేల్ శీతల నిలవా సదుపాయంతో ప్రవేశపటిటేన క్స్న్ రైలు ప్రభుతవాం తీసకుననే కీలక చరయూలో్ల  
ఒకటి. ఈ పథకం 2020 ఆగసటే  7 నుంచి పూర్తస్థా యిలో ప్రారంభమైన నేపథయూంలో రైతుల ఆదాయానినే 
రెటిటేంపు చేయడంలో భాగంగా వార ఉతపాతు్తలు పాడుకాకముందే మారె్కట్ కు చేరవేయడంలో సమరథాంగా 
పనిచేస్తననేదని ఇపపాటికే రుజువు చేసకుంది. వివిధ శాఖలు, స్థా నిక సంసథాలు, ఏజెనీ్సలు, మారె్కట్లతో 
సంప్రదింపుల దావార్ ఈ క్స్న్  రైలు సంబంధత వలయానినే వయూవస్య-రైతు సంక్షేమ మంత్రితవా శాఖ 
గుర్తస్తంది. ఆ మేరకు డిమాండ్ ప్రాతిపదికగా క్స్న్ రైలు నిరవాహణకు బోగ్లను రైలేవాశాఖ అందుబాటులో 
ఉంచుతుంది. తదనుగుణంగా “ఆపరేషన్ గ్రీన్్స - టాప్ టు టోటల్” కారయూక్రమం క్ంద 2022 మారచా 25 
వరకూ క్స్న్ రైళ్్ల  2190 ట్రిప్పుల దావార్ రైతులకు స్వలందించ్యి. ఈ క్స్న్ రైళ్ల దావార్  పండు్ల , 
కూరగాయల రవాణాపై కేంద్ర ఆహార తయారీ మంత్రితవాశాఖ 50 శాతం ర్యితీ ఇస్తంది.
కనీస మద్ద తు ధర (ఎంఎస్ పీ): దేశవాయూప్తంగా గోధుమలు, బియయూం కనీస మదదీతు ధరతో కొనుగోలు 
చేయబడుతునానేయి. ఈ మేరకు 2022-2023 రబీ మారె్కటింగ్ సీజన్ లో 2022 ఏప్రిల్ 24 వరకు 137 
లక్షల టనునేల గోధుమలు స్కరంచగా, దాదాపు 12 లక్షలమంది రైతులకు రూ.27 వేల కోట్లకనానే 
ఎకు్కవగా కనీస మదదీతు ధరక్ంద చెలి్లంచబడింది. అల్గే 2021-2022 ఖరీఫ్ మారె్కటింగ్ సీజన్ లో 
757.27 లక్షల టనునేల బియయూం స్కరణకుగాను సమారు 1.10 కోట్ల మంది రైతులకు రూ.1.5 లక్షల 
కోట్ల దాకా కనీస మదదీతు ధరక్ంద చెలి్లంపులు చేయబడా్డ యి. రబీ పంటలపై కనీస మదదీతు ధర రైతు 
ఉతాపాదక వయూయంమీద ఒకటిననేర రెట్ల వరకూ అధకంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల గోధుమలు, ఆవాలపై 
100 శాతం ర్బడి పందే అవకాశం ఉండగా కాయ-పప్పు ధానాయూలు, బారీ్ల పంటలపై 60 నుంచి 69 
శాతందాకా ర్బడి లభించే వీలుంది.

గడచిన ఆరళలో లో 36 
కోటలో మందికిపెై గా రై తులకు
ర్.1,00,000 కోటలో కుమించి 
పరహారం చలలో ంపు

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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ప్ర ధానమంతి్ర  సాగునీటి ప్ర ధానమంతి్ర  సాగునీటి 
పారుదల పథకంపారుదల పథకం

పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

స్క్షష్మ యూరయాను ‘ఇఫ్్క’ రూపందించింది. దీనినే వర, గోధుమ, 
ఆవాలు, మొక్కజొననే, టమాటా, కాయూబేజీ, కాయూపి్సకం, ఉలి్ల వంటి 
పంటలపై వయూవస్య పరశ్ధన సంసథా, ర్ష్ట్ర లో్ల ని వయూవస్య 
విశవావిదాయూలయాలు పరీక్షించి చూశాయి. ఈ యూరయా వాడకంతో 
దిగుబడి పరగడంతోపాటు ఎరువుల ఖరుచా 50 శాతందాకా ఆదా 
అవుతుందని ఈ ప్రయోగాలో్ల  తేలింది. ఈ నేపథయూంలో ప్రస్తతం రోజుకు 
లక్ష నానో ద్రవ యూరయా సీస్లను ఉతపాతి్త చేస్తనానేరు.

పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం

వాణిజ్యపరంగా స్క్ష్మ యూరయా 
తయారుచేసు్త నని తొల దేశం భారత్ 

స్క్ష్మ యూరయాకు పో్ర తా్సహం

జాతీయ వయూవస్యాభివృదిధి పథకం క్ంద ఆరథాక సహాయం, సంరక్షక 
పర్యూవరణ వయూవసథా పంపు దావార్ ఆవిష్కరణలు-వయూవస్య 

వయూవస్థా పనను ప్రోత్సహిస్తంది. ఈ పథకం క్ంద 923 అంకుర 
సంసథాలకు రూ.50.90 కోటు్ల  చెలి్లంచ్రు.

     పా్ర రంభం        2015-2016

లక్షష్ం: అధక జలవినియోగ స్మరథ్ా ంతో 
పంట పల్లకు నీటి లభయూత పంపు

లక్షష్ం: ఎరువులకు సంబంధంచి దేశానినే స్వావలంబన 
దిశగా నడిపించడమే కాకుండా ఎరువుల ఖరుచా తగిగాంపు.. 
దిగుబడుల పంపు దీని లక్షష్ం.

అధిక జలవినియోగ సామరథి ్యంతో 
పంట పల్లకు నీటి లభ్యత పెంపు

 ప్రధానమంత్రి కృష్ సించ్యీ యోజన 
(పీఎంకేఎస్ వై) 2015-16లో ఒక స్మ్హిక 
పథకంగా ప్రారంభమైంది. సతవార స్గునీటి 
ప్రయోజనాల కారయూక్రమం, ప్రతి పల్నికీ నీరు, 
ప్రతి చుక్కకూ మరంత పంట, వాటర్ షెడ్ ల 
అభివృదిధి కూడా ఇందులో భాగంగా ఉనానేయి. 
దీనినే విజయవంతంగా అమలు చేయడంలో 
భాగంగా మ్డు మంత్రితవా శాఖలు సంబంధత 
సమసయూల పరష్్కర్నిక్ కృష్ చేస్తనానేయి   

 ‘పీఎంకేఎస్ వై’ 2021 మారచా వరకూ మాత్రమే 
అమలు కావాలి్స ఉండగా, ప్రస్తతం రూ.93వేల 
కోట్ల అంచనా వయూయంతో 2021-2022 నుంచి 
2025-2026 వరకూ పడిగించబడింది. దీనిక్ 
అదనంగా దాదాపు 20 లక్షల హెకాటే ర్ల వయూవస్య 
భూమిక్ నీటిపారుదల స్మరథ్ా ం సృష్టేంచ్లని 
కొత్త లక్షష్ం నిరేదీశించబడింది

 ఈ పథకంలో భాగమైన సతవార స్గునీటి 
ప్రయోజనాల కారయూక్రమం క్ంద 2016-2017లో 
99 భారీ నీటిపారుదల ప్రాజెకుటేలను ఉదయూమం 
తరహాలో పూర్తచేయాలని నిరేదీశించుకోగా, 
ప్రస్తతం రూ.78 వేల కోట్లతో 46 ప్రాజెకుటేలు 
పూర్తయాయూయి. కాగా, 2021 మారచా నల్ఖరు 
దాకా సమాచ్రం ప్రకారం- దేశంలో 
50.64 లక్షల హెకాటే ర్ల భూమిక్ అదనపు 
నీటిపారుదల స్మరథ్ా ం సృష్టేంచబడింది

10 వేల రైత్ ఉత్పతి్తద్ర్ సంస్థ (ఎఫ్ పీఓ)ల ఏరా్పట: 
చిననే/సననేకారు, భూమిలేని రైతులను ‘ఎఫ్ పీఓ’ల లో చేరచాడం దావార్ 

వార ఆరథాక శక్్తని, ఆదాయానినే పంచడమేగాక మారె్కట్ అనుసంధానం 
దీని ల క్షష్ం. ‘ఎఫ్ పీఓ’ల కు ఐదేళ్ల పాటు ప్ర భుతవా తోడాపాటు ఉంటుంది. 

ఈ మేర కు 2022 ఏప్రిల్ దాకా 2315 ‘ఎఫ్ పీఓ’లు నమోదవ గా వాటిక్ 
ప్రభుతవాం రూ. 410 కోటు్ల  విడుదల చేసింది.

భూస్ర నిరవాహణ: భూస్ర పరీక్ష ఆధారత పోషక నిరవాహణ 
అభివృదిధి, ప్రోతా్సహం దీని లక్షష్ం. ఈ పథకం క్ంద 2018-2019 

నుంచి 2020-2021దాకా 5.67 కోట్ల మంది రైతులు 
లబిధిపందారు. ఈ మేరకు 2022 ఏప్రిల్ 19 వరకూ 22.19 

కోట్లకుపైగా కారు్డలు జారీ చేయబడా్డ యి.

పీఎం కిస్న్  సంపద యోజన 2015 మే 3న రూ.6వేల కోట్ల 
అంచనా వయూయంతో ప్రారంభించగా, నేడు అదనంగా రూ.4,600 
కోట్లతో 2025-2026 వరకు పడిగించ్రు. దీనిక్ంద మెగా ఫుడ్ 
పార్్క, మినీ ఫుడ్ పార్్క, ఆహారపరీక్ష ప్రయోగశాల వంటి 1088 

ప్రాజెకుటేలు ఆమోదం పందాయి.

ప్రకృతి వయూవస్యం క్ంద 2020-2021లో ర్ష్ట్ర లకు 
దాదాపు రూ.49.91 కోటు్ల  చెలి్లంచ్రు. మరోవైపు 2025 

నాటిక్ 3.50 లక్షల హెకాటే ర్ల భూమిని ఈ విధానం క్ందకు 
తేవాలననేది కేంద్ర ప్రభుతవా లక్షష్ం.

పా్ర రంభం         2021 జూన్ 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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రై తు సాధికారత కోసం ఇతర కీలక రై తు సాధికారత కోసం ఇతర కీలక 
పథకాలుపథకాలు

జాతీయ వదురు కార్యక్ర మం: జాతీయ వదురు కార్యక్ర మం: 
ప్రపంచవాయూప్తంగా వెదురు స్గులో చైనా తర్వాత 
భారతదేశం రెండో స్థా నంలో ఉంది. ఈ 
నేపథయూంలో 2018 ఏప్రిల్ 25న పునరనేవీకరంచిన 
జాతీయ వెదురు కారయూక్రమానిక్ కేంద్ర  
మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. దీనిక్ంద 
వెదురు స్గు కోసం ప్రభుతవాం రైతులకు రూ.50 
వేలు సబి్సడీ ఇవవాడంతోపాటు చిననే రైతులు ప్రతి 
మొక్కపైనా రూ.120 వంతున సబి్సడీ పందే 
అవకాశం ఉంది. ప్రస్తతం దేశంలో స్గయేయూ 
136 రకాల వెదురు జాతులలో 125 పూర్తగా 
దేశీయమైనవి కాగా, భారత్  ఏటా 14 మిలియన్ 
టనునేల వెదురును ఉతపాతి్త చేస్తంది.

ఆహారతయారీ పరశ్రమ రంగంలోని ప్రస్తత అసంఘటిత వయూక్్తగత లఘు వాయూపార్ల మధయూ పోటీతతవాం పంచడం దీని 
లక్షష్ం. అల్గే రైతు ఉతపాతి్తదారు సంసథాలు, సవాయం సహాయ సంఘాలు, ఉతపాతి్తదారు సహకార సంసథాలతో కూడిన సరఫర్ 
సమ్హం మొతా్తనీనే బలోపేతం చేయడం ప్రధానోదేదీశం. మొత్తం రూ.10,000 కోట్లతో రూపందించిన ఈ పథకం 2025 
వరకూ అమలు కానుండగా- 2 లక్షల మంది లఘు ఆహారతయారీ వాయూపార సంసథాలకు ఆరథాక సహాయం లభించనుంది.

ప్ర ధానమంతి్ర  లఘు ఆహార తయారీ ప్ర ధానమంతి్ర  లఘు ఆహార తయారీ 
వా్యపారాల క్ర మబదీధి కరణ పథకంవా్యపారాల క్ర మబదీధి కరణ పథకం

వ్యవసాయ మౌలక సౌకరా్యల నిధి:వ్యవసాయ మౌలక సౌకరా్యల నిధి: దేశంలో 
మౌలిక సౌకర్యూలతోపాటు స్మాజిక వయూవస్య 
ఆస్తల సృష్టేసహా వయూవస్య మౌలిక సదుపాయాల 
మెరుగుపై పటుటే బడులకు ఈ పథకం క్ంద 
ప్రభుతవాం వడీ్డ ర్యితీతో రుణం రూపంలో ఆరథాక 
సహాయం అందిస్తంది. తదనుగుణంగా 2022 
మారచా 22 వరకూ వయూవస్య మౌలిక 
సదుపాయాల నిధ పోరటేల్  దావార్ రూ.13,400 
కోట్ల మేర పటుటే బడులపై 19 వేలకుపైగా 
దరఖాస్తలు ర్గా- వాటిలో 10 వేలకుపైగా 
ప్రాజెకుటేలు ఆమోదించబడా్డ యి.

జాతీయ సామాజిక భద్ర త కార్యక్ర మం: జాతీయ సామాజిక భద్ర త కార్యక్ర మం: 
బియయూం, గోధుమలు, పప్పుదినుసలు, ముతక 
తృణధానాయూలు (మొక్కజొననే, బారీ్ల), 
పోషకాలుగల తృణధానాయూలు (జొననే, సజజా, ర్గి), 
వాణిజయూ పంటలు (జనుము, పతి్త, చెరకు), 
నూనగింజలు, పామోలిన్  స్గులో ఉతపాతి్త పంపు 
దీని లక్షష్ం. దీనిక్ంద 28 ర్ష్ట్ర లతోపాటు 
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలైన జముమీకశీమీర్, 
లదాదీ ఖ్ లలోని రైతులు లబిధి పందుతునానేరు.

సంప్ర దాయ వ్యవసాయాభివృదిధి  సంప్ర దాయ వ్యవసాయాభివృదిధి  
పథకంపథకం: సంప్రదాయ, స్ంద్రియ 
వయూవస్యానినే ప్రోత్సహించడం దీని లక్షష్ం. 
ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుతవాం ఆరథాక సహాయం 
అందిస్తంది. సముదాయాల ఏర్పాటు, 
స్మరథ్ా  వికాసం, విలువ జోడింపు, 
మారె్కటింగ్  వగైర్ల కోసం ఈ పథకం క్ంద 
మ్డళ్ల కాల్నిక్గాను హెకాటే రుకు రూ.50 
వేల వంతున స్యం లభిస్తంది.

జాతీయ గ్కుల గా్ర మ కార్యక్ర మం: జాతీయ గ్కుల గా్ర మ కార్యక్ర మం: 
దీనిక్ంద దేశీయ సమీకృత పశుగణాభివృదిధి 
కేంద్రాలుగా 16 ‘గోకుల గ్రామాల’ ఏర్పాటు 
నిమిత్తం 2022 మారచా 31 వరకూ ప్రభుతవాం 
నిధులు విడుదల చేసింది. శాసీత్య-సమగ్ర 
విధానంలో సవాదేశీ గో జాతుల అభివృదిధి-
సంరక్షణతోపాటు వాటి ఉతాపాదకత పంపు ఈ 
కారయూక్రమ ప్రధాన లక్షాయూలు. దీనిక్ంద గడచిన 
మ్డళ్లలో ర్ష్ట్ర లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు 
దాదాపు రూ.2082 కోట్లదాకా నిధులు 
విడుదలయాయూయి.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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పురోగతి పురోగతి 

పథ
కం

పథ
కం

లక్షష్ం: గ్రామీణ స్థా నిక సంసథాలో్ల  ఎనినేకైన ప్రజా 
ప్రతినిధులకు శిక్షణ, స్మరథ్ా  వికాసం దావార్ 
పంచ్యతీర్జ్  సంసథాల బలోపేతం దీని లక్షష్ం.

ప్ర భుతా్వనిని నడపడంలో ప్ర జాప్ర తినిధుల పరధి 
విస్త రణ

గా్ర మాలు, గా్ర మీణులు, భూమి

పా్ర రంభం        2018 ఏపి్ర ల్  1

ఈ పథకం క్ంద 2021-2022లో మొత్తం 25.75 లక్షల మందిక్ శిక్షణ 
ఇచ్చారు. అల్గే ‘ఇ-గ్రామ సవార్జ్’ పోరటేల్ https://egramswaraj. gov.
in ప్రారంభమైంది. దేశంలోని గ్రామ పంచ్యతీల ప్రణాళికలు ఈ వేదికకు 
అప్ లోడ్ చేయబడతాయి. ఈ మేరకు 2021-2022 ఆరథాక సంవత్సరంలో 
2.54 లక్షల పథకాలు అప్ లోడ్ అయాయూయి. అల్గే 2.32 లక్షలకుపైగా గ్రామ 
పంచ్యతీలు ‘ఇ-సవార్జ్’ పోరటేల్ లో నమోదవడం మాత్రమేగాక ఈ 
మాధయూమం దావార్ వివిధ పథకాల క్ంద రూ.70 వేల కోట్ల మేర చెలి్లంపులు 
చేశాయి.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ



న్యూ ఇండియా స మాచార్   మే 16-31, 2022 47

సులభంగా ఆసి్త  హకుకుల 
సముపార్జ న

సా్వమిత్వ పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్్ణ టక, మధయూప్రదేశ్, 

మహార్షట్ర, పంజాబ్, ర్జస్థా న్, ఉత్తరప్రదేశ్, 
ఉత్తర్ఖండ్  ర్ష్ట్ర లో్ల  ఈ ప్రయోగాతమీక 
పథకం ప్రారంభించబడింది. ఇది 2021 
నుంచి 2025 వరకూ దేశమంతటా 
దశలవారీగా అమలవుతుంది. ‘స్వామితవా’ 
పథకం అమలు దిశగా ఇపపాటివరకూ 29 
ర్ష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ‘సరేవా ఆఫ్ 
ఇండియా’తో అవగాహన ఒపపాందాలపై 
సంతకం చేశాయి. తదనుగుణంగా 2022 
మారచా 31దాకా 1.23 లక్షల గ్రామాలో్ల  డ్రోన్ల 
పరశీలన-గుర్తంపు సంబంధత ప్రాథమిక 
చరయూలు చేపటాటే రు. అల్గే 31 వేల గ్రామాలో్ల  
ఆసి్త కారు్డలు సిదధిం చేయబడగా అవి 
‘డిజిల్కర్ ’లో అందుబాటులో ఉనానేయి.

ప్ర ధానమంతి్ర  ఆవాస్  యోజన:ప్ర ధానమంతి్ర  ఆవాస్  యోజన:

ఆదర్శ గా్ర మాల ర్పకల్పనకు పథకాలుఆదర్శ గా్ర మాల ర్పకల్పనకు పథకాలు
   స్ఫూరి్తద్యక గ్రామం:  

   అరుణాచల్ ప్రదేశ్, వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడిగల గ్రామాల 
కోసం ప్రస్తత ఆరథాక సంవత్సర బడ్జాట్ లో ఈ కారయూక్రమం 

ప్రకటించబడింది. సరహదుదీ  గ్రామాలో్ల  అనుసంధానం, 
మౌలిక వసతుల నిర్మీణం, కాంక్రీట్  ఇళ్్ల , పర్యూటక కేంద్రాల 

అభివృదిధి, ప్రభుతవా ఛానళ్్ల , డీటీహెచ్  ఛానళ్లతోపాటు విదాయూ 
చ్నళ్ల అభివృదిధి లక్షష్ంగా ప్రస్తత ఆరథాక సంవత్సర బడ్జాట్ లో 

ఈ పథకం ప్రకటించబడింది.

సంసద్  ఆదర్్శ  గ్రామ్  యోజన: 
ఇది కేంద్ర ప్రభుతవా ప్రస్తత పథకాలు, ర్షట్ర ప్రభుతావాల పథకాలు, 
సవాచ్ఛంద-సహకార రంగాలతో భాగస్వామయూం,  కార్పారేట్ స్మాజిక 
బాధయూత నిధ మదదీతుదావార్ సమీకరంచిన వనరుల సమనవాయంతో 
అమలయేయూ పథకం. ఈ పథకం 2014లో ప్రారంభం కాగా, ఎంపీలు 
ఆయా గ్రామాలను అభివృదిధి కోసం దత్తత తీసకునానేరు. తదనుగుణంగా 
దాదాపు 2100 గ్రామాలు ఈ పథకంలో చేరచాబడా్డ యి.
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లక్షష్ం: గ్రామీణ ప్రాంతాలో్ల ని భూ రకారు్డల 
డిజిటల్కరణ దావార్ గ్రామీణులకు భూమి 
యాజమానయూంతోపాటు  చటటేపరమైన 
యాజమానయూ హకు్కల కారు్డ  అందించడం 
దీని లక్షష్ం. తదావార్ స్మాజిక-ఆరథాక 
స్ధకారత లభించడంసహా ఆస్తల 
నగదీకరణ సౌలభయూం కలుగుతుంది

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్  యోజన (పీఎంఏవై) క్ంద ఇపపాటిదాకా 3.1 
కోట్ల పకా్క ఇళ్ల నిర్మీణం పూర్తయింది. మరోవైపు ఏడాది వయూవధలో 80 
లక్షల కొత్త పకా్క ఇళ్ల కోసం కేంద్ర బడ్జాట్ లో రూ.48వేల కోటు్ల  
కేటాయించబడింది.

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్  యోజన- గ్రామీణ:  
దేశవాయూప్తంగా 2.95 కోట్ల పకా్క ఇళ్ల నిర్మీణం లక్షష్ంగా 2016 
ఏప్రిల్  1న ఈ పథకం ప్రారంభించబడింది. ఆ మేరకు 2022 మారచా 
31నాటిక్ 2.52 కోట్ల ఇళ్్ల  నిరమీంచబడా్డ యి. ఈ నేపథయూంలో లక్షష్ం 
చేరుకునే దిశగా కేంద్ర ప్రభుతవాం ఈ పథకానినే 2021 మారచా నుంచి 
2024 మారచా వరకూ కొనస్గించేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. 
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్  యోజన- పటటిణ:
ఈ పథకం 2015 జూన్  25న ప్రారంభం కాగా, 2022 మారచా 
31నాటిక్ 1.23 కోట్ల పకా్క ఇళ్్ల  మంజూరు చేయబడా్డ యి. ఇందులో 
95.13 లక్షల ఇళ్ల పనులు మొదలవగా, ఇపపాటిదాకా నిర్మీణం 
పూర్తయిన 58.1 లక్షల ఇళ్లను లబిధిదారులకు స్వాధీనం చేశారు.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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పేద ప్ర జల జీవన్పాధికి పేద ప్ర జల జీవన్పాధికి 
పో్ర తా్సహంపో్ర తా్సహం
ప్రధానమంత్రి గరీబ్  కల్్యణ్  అననా యోజన: కోవిడ్-
19 మహమామీర సమయంలో మ్డు నలల కోసం 
2020 మారచా 26వ తేదీన ఈ పథకానినే ప్రారంభించిన 
ప్రభుతవాం ఆ తర్వాత పలుమారు్ల  పడిగిస్్త వస్తంది. ఈ 
పథకం క్ంద దేశంలోని 80 కోట్ల మంది ప్రజలకు 
అదనంగా 10 క్లోల గోధుమలు లేదా బియయూంతోపాటు 
క్లో పప్పుకూడా రేషన్  క్ంద ఉచితంగా అందజేసింది. 
ఈ నేపథయూంలో కేంద్ర మంత్రిమండలి ఇటీవలే ఈ 
పథకం ఆరో విడత పడిగింపునకు ఆమోదం తెలిపింది. 
దీంతో 2022 సెపటేంబరు దాకా ఈ పథకం 
కొనస్గనుంది. ఈ పథకంపై ప్రభుతవాం ఇపపాటిదాకా 
రూ.2 లక్షల 60వేల కోటు్ల  వెచిచాంచగా ఈ ఏడాది 
సెపటేంబరుతో గడువు ముగిస్నాటిక్ అదనంగా రూ.80 
వేల కోటు్ల  వయూయం కాగలదని అంచనా. కాగా, ఈ 
పథకం క్ంద 2022 ఏప్రిల్  వరకూ 1000 లక్షల 
టనునేలకుపైగా ఆహారధానాయూలు ఉచితంగా పంపిణీ 
చేయబడా్డ యి
మహాతామాగాంధీ జతీయ గ్రామీణ ఉపాధ హామీ 
పథకం (ఎంఎన్ రెగా): ‘ఎంఎన్ రెగా’ డిమాండ్  
ప్రాతిపదికన వేతన ఉపాధ కలిపాంచే కారయూక్రమం. 
దీనిక్ంద ప్రతి కుటుంబంలో పనిక్ సముఖంగా ఉననే 
వయోజనులో్ల  ఒకరక్ నైపుణయూరహిత పనులదావార్ ఏటా 
100 రోజుల ఉపాధక్ హామీ ఉంటుంది. తదనుగుణంగా 
కేంద్ర ప్రభుతవాం వేతన పరమితిని ప్రకటిస్తంది. అయితే, 
కేంద్ర ప్రకటించేదానికనానే అధక వేతనానినే 
నిర్ణయించుకునే వెసలుబాటు ర్షట్ర ప్రభుతావాలకు 
ఉంటుంది. కాగా, ఈ కారయూక్రమం క్ంద 99.69 శాతం 
కూల్లకు వేతన సొముమీ నేరుగా వార బాయూంకు ఖాతాలో్ల  
జమ చేయబడింది.

స్వానిధ పథకం క్ంద వీధ వాయూపారులకు రూ.10,000 వరకూ రుణం ఇవవాబడింది. ఈ 
నేపథయూంలో పీఎం స్వానిధ పథకానినే 2024 డిసెంబరు వరకూ పడిగించేందుకు కేంద్ర 
మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. దీనివల్ల పటటేణ ప్రాంతాలో్ల  1.2 కోట్లమంది ప్రజలు 
ప్రయోజనం పందుతారు. ఇక ఇపపాటిదాకా 29.6 లక్షల రుణ ఖాతాల క్ంద రూ.2,931 
కోటు్ల  పంపిణీ అయాయూయి.

‘సా్వనిధి’తో‘సా్వనిధి’తో
వధి వా్యపారులకువధి వా్యపారులకు

సా్వవలంబనసా్వవలంబన

ఒక దేశం -  ఒక రషన్  కారుడ్
ఈ పథకం 35 ర్ష్ట్ర లు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలో్ల  అమలు 
చేయబడుతోంది. ఆ మేరకు జాతీయ ఆహార భద్రత చటటేం క్ంద 
అరుహులైన మొత్తం జనాభాలో 96.8 శాతం.. అంట్ 77 కోట్లమంది లబిధి 
పందుతునానేరు.
‘జామ్ ’ త్ర యం: ప్ర పంచంలోనే అతిపెద్ద
ఆరథి క సార్వజనీనత ప్ర ణాళిక
దేశంలోని ప్రతి వరగాంలోని ప్రజలు ప్రభుతవా పథకాల లబిధితో ఏదో ఒక 
విధంగా అనుసంధానమై ఉనానేరు. ఇందులో పారదర్శకతకు హామీతో 
జన్ ధన్ -ఆధార్ -మొబైల్ … ‘జామ్ ’ త్రయం ప్రధాన పాత్ర పోష్స్తంది. 
ఈ మేరకు తొలుత 2015 జనవర 1న ప్రతయూక్ష లబిధి బదిల్ (డీబీటీ) 
దావార్ వంటగాయూస్  సబి్సడీ లబిధిదారుల ఖాతాలో్ల  నేరుగా జమచేయడం 
మొదలైంది. ఈ నేపథయూంలో నేడు 53 మంత్రితవా శాఖలకు చెందిన 313 
పథకాలు ‘డీబీటీ’తో సంధానమయాయూయి. ఈ మేరకు 2014-15 
నుంచి 2021-2022 వరకూ డీబీటీ దావార్ రూ.21.87 లక్షల కోటు్ల  
లబిధిదారుల ఖాతాలకు చేర్యి. ఆ విధంగా ‘జామ్ ’ త్రయంతో 
ల్కేజీలకు అడు్డ కటటే పడినందువల్ల ర్ష్ట్ర ల ఆరథాక వయూవసథాలకు 
రూ.2,22,968 కోటు్ల  ఆదా అయాయూయి.  
జన్ ధన్ తో ప్ర తి ఇంటికీ బా్యంకింగ్  సదుపాయాలు 
దేశంలో బాయూంక్ంగ్  సదుపాయం అందని దాదాపు సగం జనాభా కోసం 
2014 ఆగసటే  28న ఈ పథకం ప్రారంభమైంది. దీనిక్ంద శూనయూ 
నిలవాతో బాయూంకు ఖాతాలు తెరవబడా్డ యి. అల్గే రూపే కారు్డ  జారీసహా 
నిలవాకు మించి రూ.10,000 తీసకోగల వీలు కలిపాంచబడింది. 
అంతేగాక ఈ పథకం క్ంద బీమా రక్షణ కూడా లభిస్తంది. ఈ 
నేపథయూంలో జన్ ధన్  ఖాతాలో్ల  రూ.1,67,462.30 కోట్ల మేర జమ 
అయింది. పైగా ఈ ఖాతాదారులలో దాదాపు 55 శాతం మహిళలే 
కావడం విశ్షం.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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సుసంపనని వారసత్వ,సుసంపనని వారసత్వ,
సంప్ర దాయాల పరరక్షణసంప్ర దాయాల పరరక్షణ

నవ భారత ఆవిరాభువంనవ భారత ఆవిరాభువం

ప్ర భుతవాం అనేక చరయూలు 
చేపటిటేంది- ఎర్రకోటలో శ్రీ గురు 
తేగ్  బహదూర్ నాలుగో 

జయంతి ఉత్సవాల నిరవాహణ.. లేదా 
స్హిబాజా దాల తాయూగం సంసమీరణారథాం 
డిసెంబర్ 26ను ‘వీర బాలల దినం’గా 
ప్రకటించడం…  అయోధయూలో శ్రీర్మ 
ఆలయ నిర్మీణం, కర్్తర్ పూర్ కారడార్, కాశీ 
విశవానాథ కారడార్, జముమీకశీమీర్ పై ఆరటేకల్ 
370 రదుదీ , ముమామీరు తల్క్ రదుదీ , పౌరసతవా 
సవరణ చటటేం వాటిలో కొనినే. గత 
ఎనిమిదేళ్లలో పరసపార స్మరసయూంతో 
సమసయూలకు పరష్్కరం వల్ల శతాబాదీ ల 
వివక్షకు సవాసి్త సహా కొత్త ఆశలు 
చిగురంచ్యి.

సికుకు సమాజం కోసం చేపటి్ట న చర్యలుసికుకు సమాజం కోసం చేపటి్ట న చర్యలు
 శతాబాదీ లనాటి బానిసతవాం నుంచి విముక్్తని భారత ఆధాయూతిమీక, స్ంస్కకృతిక 
పయనం నుంచి విడదీసి చూడలేం. అందుకే దేశం నేడు స్వాతంతయూ్ అమృత 
మహోత్సవాలతోపాటు గురు తేగ్  బహదూర్ 400వ జయంతిని ఒకే 
సంకలపాంతో నిరవాహించుకుంటోంది.

 శ్రీ గురు తేగ్  బహదూర్ 400వ జయంతి ఏప్రిల్ 21న ఎర్రకోటలో ఘనంగా 
నిరవాహించబడింది. ఈ సందర్ంగా ప్రధాని మోదీ జాతినుదేదీశించి 
ప్రసంగించ్రు. గురు తేగ్  బహదూర్ వారసతవాం దేశానినే ఏకంచేస్ శక్్త 
వంటిది. ఈ వేడుకలో్ల  భాగంగా గురువు స్మీరక నాణం, తపాల్ బిళ్లను 
ఆవిష్కరంచ్రు.

 డర్ బాబా నానక్ నుంచి అంతర్జా తీయ సరహదుదీ  వరకూ సకల ఆధునిక 
సౌకర్యూలతో సమగ్ర అభివృదిధి. కర్్తర్ పూర్ స్హిబ్ కారడార్ అకోటే బర్ 
2019లో నిరమీంచబడింది. సికు్కల పవిత్ర పుణయూక్షేత్రం కర్్తర్ పూర్ కారడార్ 
కోసం చ్ల్కాలం నుంచి పండింగ్ లోగల డిమాండ్ ను కేంద్ర ప్రభుతవాం 
నరవేరచాంది.

 కర్్తర్ పూర్ పాక్స్థా న్ లోగల గురునానక్ దేవ్ నివాస ప్రాంతం. ఈ పవిత్ర 
ప్రదేశానినే భారతీయులు దుర్ణిదావార్ మాత్రమే చూస్వారు. అయితే 
రూ.120 కోట్లతో నిరమీంచిన కర్్తర్ పూర్ కారడార్ ను 2019 నవంబరు 9న 

ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించ్రు. ఇది సికు్క మత 
సంస్కకృతి-సంప్రదాయాలకు గౌరవం 

చేకూరచాంది.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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 అనినే మతాలకు చెందిన భారతీయ సంతతి యాత్రికులు నేడు 
ఈ కారడార్ దావార్ కర్్తర్ పూరో్ల  దర్శనం చేసకోవచుచా. 
ఇందుకు ప్రతేయూక వీస్ అవసరం లేదు.. చెలు్ల బాటయేయూ 
పాస్ పోర్టే  చ్లు.

 ఆసక్్తగల యాత్రికుల నమోదు కోసం ఆన్ లైన్  పోరటేల్  
ప్రారంభించబడింది.

 జీఎసీటే నుంచి సికు్కల ఉచిత వంటశాల(లంగర్)కు 
మినహాయింపు

 దశమేష్  గురు ప్రకాష్  పర్వా పై కారయూక్రమం
 ఎసీజాపీసీ ఎనినేకలు కేశధార సికు్కలకు మాత్రమే పరమితం 
చేయబడింది.

 జూన్  2019 తర్వాత విదేశీ సికు్కలపై నిషేధం మీద సమీక్ష; 
క్షమాభిక్ష పథకంలో భాగంగా (గాంధీ జయంతినాడు) 
బృందాలుగా సికు్క ఖైదీల విడుదల

 పటానే స్హిబ్  సహా గురు గోవింద్  సింగ్ తో ముడిపడిన 
ప్రదేశాలనినేటిలోనూ రైలేవా సౌకర్యూల ఆధునికీకరణ

 ‘సవాదేశ్  దర్శన్  యోజన’ క్ంద పంజాబ్ లోని ఆనందపూర్  
స్హిబ్ , అమృతసర్  లోని అమృతసర్  స్హిబ్  సహా అనినే 
ప్రధాన ప్రదేశాల అనుసంధానంతో పర్యూటక వలయం 
నిర్మీణం.

 ప్రగతిపథంలో ఉత్తర్ఖండ్ లోని హేమకుండ్  స్హిబ్  రోప్  వే 
పనులు.

 సికు్క సమాజంపై భక్్త, అంక్తభావం దృష్ట్యా సికు్కల 5 
తఖ్్త లలో ఒకటైన సచ్ ఖండ్ శ్రీ హజూర్ స్హిబ్ వారు ప్రధాని 
మోదీక్ ప్రశంసపత్రం అందజేశారు.

  ఈ బిలు్ల తో ఆఫ్ఘనిస్థా న్ , పాక్స్థా న్ , బంగా్ల దేశ్ లలో హింసకు 
గురవుతుననే కోటా్ల ది మైనారటీలు ఆతమీగౌరవంతో జీవించే వీలు 
కలుగుతుంది. అంతేగాక భారత ర్జాయూంగలో నిరేదీశాలకు అనుగుణ 
సిథాతిలోగల శరణారుథాలకు పౌరసతవాం కూడా లభించేల్ 
నిబంధనలునానేయి.

  పరుగునగల ఆఫ్ఘనిస్థా న్ , పాక్స్థా న్ , బంగా్ల దేశ్ లలో దశాబాదీ లుగా 
హింసకు గురైన మతపరమైన మైనారటీల హకు్కలు, గౌరవ పరరక్షణ 
సమసయూకు పరష్్కరంగా ఈ పౌరసతవా సవరణ చటటేంపై కేంద్ర 
ప్రభుతవాం చ్రత్రక నిర్ణయం తీసకుంది.

  ఈ మ్డు దేశాలో్ల  మతపరమైన వేధంపులతో శరణారుథాలుగా భారత్  
వచేచా హిందూ, సికు్క, బౌదధి, జైన, పారీ్స, క్రైస్తవ వర్గా లకు మదదీతిచేచా 
బిలు్ల కు 2019 డిసెంబర్ 9న లోక్ సభ, 11న ర్జయూసభ సమమీతి 
తెలుపగా, 12వ తేదీన ర్షట్రపతి ర్మ్ నాథ్ కోవింద్ ఆమోదం 
తెలిపారు. వీరర పౌరసతవాం ఇవావాలనే నిబంధన కూడా ఈ చటటేంలో 
ఉంది.

 అల్గే ఈశానయూ ర్ష్ట్ర ల ప్రజల భాష్, స్ంస్కకృతిక, స్మాజిక 
గుర్తంపుపై భరోస్కు తగిన ఏర్పాటు్ల  కూడా చేయబడా్డ యి.

పౌరసత్వ సవరణ చట్ట ం (సిఎఎ)  పౌరసత్వ సవరణ చట్ట ం (సిఎఎ)  

ముమా్మరు తల్ఖ్ ముమా్మరు తల్ఖ్ 
 భారత పార్లమెంటు చరత్రలో 2019 జూలై 30 ఓ కీలక 
మైలుర్యి. చ్రత్రక ‘ముమామీరు తల్క్’ బిలు్ల  ఆమోదం 
పందగా ఈ చటటేం అమలుతో దశాబాదీ లుగా ముసి్లం మహిళలు 
ఎదురు చూస్తననే నాయూయం, ఆతమీగౌరవం దకా్కయి.

“మమామార్ తల్క్’ చటాటినికి ఆమోదంతో రాజ 
రామోమాహన్ రాయ్, ఈశవారచంద్ర విద్్యస్గర్ వంటి 

సంఘ సంస్కర్తలతో సమానంగా ప్రధాని నరంద్ర మోదీ 
పేర్ కచి్చతంగా చరిత పుటలోలా  నిలుసు్తంద్. మసిలాం 

మహళల ప్రయోజనాలు, హకు్కల రక్షణలో ఈ చటటిం 
ఒక విపలావాతమాక చర్యగా ర్జువై.. ఇక కొత్త శకం 

మొదలవుత్ంద్.  
-అమిత్ ష్, కేంద్ర హోంమంత్రి

స్ధారణ కేటగిరీలోని ఆరథాకంగా వెనుకబడిన వర్గా ల వారక్ 
తొలిస్ర 10 శాతం రజరేవాషన్  కలిపాస్్త ప్రభుతవాం చరత్రాతమీక 
నిర్ణయం తీసకుంది. తదావార్ స్ధారణ కేటగిరీలో రూ.8 
లక్షల వార్షకాదాయం గలవారు కొనినే షరతుల మేరకు లబిధి 
పందుతారు.

చరత్ర లో తొలసార
అగ్ర కుల్ల వారకి రజర్వషన్ 
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సరహదుదీ  ప్రాంతాలో్ల  అభివృదిధి పనులు వేగిరం 
చేస్ందుకు, జాతీయ భద్రతలో స్థా నికుల పాత్రపై 
అక్కడి ప్రజలో్ల  అవగాహన కలిపాంచేందుకు ఉదేదీశించిన 
‘సరహదుదీ  ప్రాంత ప్రగతి ఉత్సవం-2020’క్ 
నవంబరు 12న ప్రభుతవాం శ్రీకారం చుటిటేంది. ఈ 
మేరకు కచ్  ప్రాంతంలోని ధోరో్డ  గ్రామం (గుజర్త్ )లో 
తొలి వేడుక మొదలైంది. కచ్ , బనస్్కంత, పటాన్  
జిల్్ల లో్ల ని 158 సరహదుదీ  గ్రామాల సరపాంచులు 
ఇందులో పాల్గా నానేరు. వారతోపాటు జిల్్ల , తాలూకా 
పంచ్యతీల సభుయూలు కూడా హాజరయాయూరు.

  రెండు దశాబాదీ ల ‘బ్రూ’ (రయాంగ్ ) శరణారథా సంక్షోభానినే 
కేంద్రం-మిజోరం-త్రిపుర త్రైపాక్షిక ఒపపాందం దావార్ 
ప్రభుతవాం పరష్కరంచింది.

  అంతరగాతంగా నిర్శ్రయులైన 37,000 మందిక్ త్రిపురలో 
పునర్వాసం లభించింది.

  ‘బ్రూ’ (రయాంగ్ ) శరణారుథాల పునర్వాసం, 
సరవాతోముఖాభివృదిధిక్ రూ.600 కోటు్ల .

ఐదు దశాబా్ద ల ఎదురుచూపులఐదు దశాబా్ద ల ఎదురుచూపుల
తరా్వత బోడ్ ఒప్పందంపెై  సంతకాలుతరా్వత బోడ్ ఒప్పందంపెై  సంతకాలు

ఎన్ ఎల్ ఎఫ్ టి (తి్ర పుర) ఒప్పందంఎన్ ఎల్ ఎఫ్ టి (తి్ర పుర) ఒప్పందం

‘బ్రూ ’ (రయాంగ్) శరణారథి‘బ్రూ ’ (రయాంగ్) శరణారథి

సంక్షోభం పరషాకురంసంక్షోభం పరషాకురం

  కేంద్ర ప్రభుతవాం-త్రిపుర ర్షట్ర ప్రభుతవాం, ‘నేషనల్  లిబరేషన్  
ఫ్ంట్  ఆఫ్  త్రిపుర’ (ఎన్ ఎల్ ఎఫ్ టి/ఎస్ డి)ల మధయూ 2019 
ఆగసటేలో త్రైపాక్షిక ఒపపాందం

  హింస్మారగాం వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిస్ందుకు, 
భారత ర్జాయూంగంపట్ల నిబదధితకు ‘ఎన్ ఎల్ ఎఫ్ టి’ (ఎస్ డి) 
అంగ్కారం… 88 మంది ఉదయూమకారుల ల్ంగుబాటు.. 44 
ఆయుధాల అపపాగింత.

‘ఏఎఫ్ ఎస్ పీఏ’ కింద‘ఏఎఫ్ ఎస్ పీఏ’ కింద
‘కలోలో ల పా్ర ంతాల’ జాబితా ‘కలోలో ల పా్ర ంతాల’ జాబితా 

తగిగా ంపుతగిగా ంపు
స్యుధ బలగాల ప్రతేయూకాధకార్ల చటటేం 

(ఏఎఫ్ ఎస్ పీఏ) క్ంద అస్్సం, నాగాల్ండ్ , 
మణిపూర్  ర్ష్ట్ర లో్ల  అమలులో ఉననే ‘కలో్ల ల 

ప్రాంతాల’ జాబితా నుంచి ఇటీవల పలు 
ప్రాంతాల పేరు్ల  తొలగించబడా్డ యి. 

కాగా- త్రిపుర, మేఘాలయ, అరుణాచల్  
ప్రదేశ్  ర్ష్ట్ర లో్ల ని అనేక జిల్్ల లు 

‘ఏఎఫ్ ఎస్ పీఏ’ పరధనుంచి ఇంతకుముందే 
పూర్తగా తొలగించబడా్డ యి.

సరహదు్ద  పా్ర ంత ప్ర గతి ఉత్సవం
  ప్రధానమంత్రి ఆకాంక్షించే ‘సబా్క స్థ్ .. సబా్క వికాస్ .. 
సబా్క విశావాస్ .. సబా్క ప్రయాస్ ’ దార్శనికత మరో 
మైలుర్యిని  అధగమించింది. ఈ మేరకు 50 ఏళ్లకుపైగా 
నలుగుతుననే బోడో సంక్షోభంపై సమగ్ర ఒపపాందంపై 
సంతకాలు పూర్తయాయూయి.

  అస్్సం ప్రాదేశిక సమగ్రతకు భరోస్ లభించింది. బోడో 
ప్రాంతాల అభివృదిధిక్ రూ.1500 కోట్లతో ప్రతేయూక ప్రగతి 
పాయూకేజీ ప్రకటించబడింది.

  ఒపపాందం తర్వాత ప్రధాని పిలుపు మేరకు 1600 
మందిక్పైగా బోడో ఉదయూమకారులు ల్ంగిపోయి, జనజీవన 
స్రవంతిలో చేర్రు.

సౌలభ్య భారతం కార్యక్ర మంతోసౌలభ్య భారతం కార్యక్ర మంతో
దివా్యంగులకు సాధికారతదివా్యంగులకు సాధికారత
స్రవాత్రిక సౌలభయూం దిశగా 2015 డిసెంబరు 3న ‘సౌలభయూ భారతం’ కారయూక్రమం 
దేశవాయూప్తంగా ప్రారంభమైంది. వైకలయూం వల్ల బాధపడ వయూకు్తలు ఆతమీగౌరవంతో, 
సరక్షితంగా, సవాతంత్రంగా సంచరంచగలిగే ఆటంకరహిత వాతావరణం సృష్టేంచడం 
దీని లక్షష్ం. తదనుగుణంగా దేశంలోని 35 అంతర్జా తీయ, 55 దేశీయ 
విమానాశ్రయాలు, ‘ఎ1’ కేటగిరీ సహా 709 గుర్తంచిన రైలేవా స్టేషన్లలో వారక్ అనువైన 
సదుపాయాలు కలిపాంచబడా్డ యి. అంతేకాకుండా ర్షట్ర ప్రభుతావాల పరధలోని వివిధ 
శాఖలకు చెందిన మొత్తం 603 వెబ్ సైటు్ల  వారక్ అందుబాటులోక్ వచ్చాయి. మరోవైపు 
కేంద్ర, ర్షట్ర ప్రభుతావాల భవనాలో్ల  దివాయూంగుల సౌకర్యూరథాం వివిధ సదుపాయాల 
కలపానకు కృష్ కొనస్గుతోంది.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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అయోధ్య తీరు్పఅయోధ్య తీరు్ప

 శతాబాదీ లనాటి వివాదానిక్ ఈ చ్రత్రక తీరుపాతో 
తీరుపా తెరపడింది. అంతేగాక దేశంలో స్మాజిక 
స్మరసయూం, సదా్వన సందేశానినేచిచాంది.

 ఈ మేరకు 2019 నవంబర్ 9న మొత్తం భూమిని 
‘ర్మ్ లల్్ల  విర్జ్ మాన్ ’కు అపపాగించి.. మసీదు 
కోసం 5 ఎకర్ల భూమిని విడిగా ఇస్్త 
సప్రీంకోరుటే  తీరుపా ఇవవాడంతో 492 ఏళ్ల 
వివాదాసపాద చరత్ర సఖాంతమైంది.

 ఈ నేపథయూంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
2020 ఆగసటే  5న అయోధయూలో ర్మజనమీ భూమి 
ఆలయ నిర్మీణానిక్ శంకుస్థా పన చేశారు. ఈ 
ఆలయ నిర్మీణం తర్వాత అయోధయూ వైభవం 
ఇనుమడించడంతోపాటు ఈ ప్రాంత ఆరథాక వయూవసథా 
ఆస్ంతం పరవర్తన చెందుతుందని ఆయన 
అనానేరు. ఇక అనినే రంగాలో్ల  కొత్త అవకాశాల 
సృష్టే స్గుతుంది. ప్రపంచం నలుమ్లల నుంచి 
ప్రజలు ఇక్కడిక్ ర్వడానినే ఒక్కస్ర 
ఊహించండి… శ్రీర్ముణినే, జానకీమాతను 
చూడటానిక్ ప్రపంచ పర్యూటకులంతా 
తరలివస్్తరు.

 భక్్తవిశావాస్లకు నిలయమైన శ్రీ కాశీ విశవానాథ తీరథా క్షేత్రం నేడు 
సంపూర్ణం. దీనినే ఈ సంవత్సరంలోనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
ప్రారంభించ్రు. ఆదిశంకర్చ్రయూ స్థా పించిన శ్రీ కాశీ విశవానాథ 
ఆలయం హిందూ విశావాస్నిక్ చ్ల్ ముఖయూమైన కేంద్రం. ఈ 
నేపథయూంలో నేడు గంగామాత, కాశీ విశవానాథులను అనుసంధానించే 
సంకలపాం స్కారమైంది.

 ఈ ప్రాజెకుటే  దావార్ పరసర ప్రాంతాలేగాక వారణాసి నగరం మొత్తం 
పునరుతే్తజం పందుతోంది. ఈ ప్రాజెకుటే  రూపం దాలచాడానిక్ కృష్ 
చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎంతైనా అభినందనీయులు.

కాశీ విశ్వనాథ కారడార్ కాశీ విశ్వనాథ కారడార్ 

సా్వమి కదారనాథ క్షేత్రసా్వమి కదారనాథ క్షేత్ర
నగరం సంపూర్ణ  నవకరణనగరం సంపూర్ణ  నవకరణ

 ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ కలలుగననే ప్రాజెకుటేలో భాగమైన 
కేదార్ నాథ క్షేత్రం ఘోర విపతు్త కారణంగా విధవాంస్నిక్ గురైంది. ఈ 
నేపథయూంలో ఏడళ్ల తర్వాత ఈ క్షేత్రం పునర్  వైభవం 
సంతరంచుకుంటోంది. కరోనా మహమామీర పరసిథాతులు ఉననేపపాటికీ 
పండింగ్ ప్రాజెకుటేలు వేగం పుంజుకునానేయి. దీంతోపాటు సమాచ్ర 
స్ంకేతికత దావార్ ఈ తీరథాయాత్రకు గల చ్రత్రక-స్ంస్కకృతిక 
ప్రాముఖాయూనినే ప్రదర్శంచే కారయూక్రమం చేపటటేబడింది.

 ప్రధాని మోదీ మనశా్శంతి కోసం కేదార్ నాథ్  ర్వడానినే బటిటే ఈ క్షేత్రం 
ప్రాముఖయూం ఎల్ంటిదో తెలుస్తంది. ముఖయూమంత్రి, ప్రధాని 
కాకముందు కూడా ఆధాయూతిమీక జాఞా నోదయం కోసం ఆయన 
కేదార్ నాథ్ ను సందర్శంచ్రు.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
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‘ఒక దేశం.. ఒక చట్ట ం..‘ఒక దేశం.. ఒక చట్ట ం..
ఒక చిహనిం’ కల సాకారంఒక చిహనిం’ కల సాకారం
 ఆరటేకల్  370 రదదీయింది… ఇక 6 దశాబాదీ ల అంతరం ఆరేళ్లలో 
ముగుస్తంది.

 “ఒకే దేశం.. ఒకే చటటేం.. ఒకే దేశాధపతి.. ఒకే చిహనేం”పై డాకటేర్ 
శాయూమా ప్రస్ద్ ముఖరీజా సంకలపాం స్వాతంత్రయూం తర్వాత 72 
సంవత్సర్లకు నరవేరంది. ‘ఆరటేకల్  370, 35ఎ’ రదుదీ  తర్వాత 
భూతల సవారగాంగా అభివర్ణంచే జముమీకశీమీర్ , లదాదీ ఖ్  ప్రాంతాలు కూడా 
ప్రగతి పథంలో పరుగుతీస్తనానేయి.

 ఇది జముమీకశీమీర్ లో సమగ్రతకు వాస్తవికతను జోడించింది. ప్రతేయూక 
పరసిథాతుల వల్ల ఈ ప్రాంతమంతా ఇప్పుడు జముమీకశీమీర్  (చటటేసభ 
సహిత), లదాదీ ఖ్  (చటటేసభ రహిత) కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా 
ఏరపాడింది.

 ఈ మేరకు ర్షట్ర పునరవా్వసీథాకరణ బిలు్ల ను పార్లమెంటు  
ఆమోదించడంతో లదాదీ ఖ్  70 ఏళ్ల డిమాండ్ నరవేరంది. నేడు 
జముమీకశీమీర్, లదాదీ ఖ్ స్మాజిక-ఆరథాక స్ధకారతవైపు 
పయనిస్తనానేయి. స్థా నిక చటటేం అమలుతో స్థా నిక ప్రజలు 
ప్రజాస్వామయూ హకు్కలు పందారు.

“జమమాకశ్మార్ కు ఆరిటికల్ 370, 35ఎ’లు తీవ్రవాదం, వేరా్పటవాదం, 

కుటంబవాదం.. అవినీతి తప్ప మరమీ ఇచి్చంద్ లేదు. జమమాకశ్మార్ , 

లద్దాఖ్ లకు  అవసరమైన మేర అభివృద్ధి దక్కలేదు. నడు ఈ పక్షపాత 

వ్యవస్థ తొలగంపు ద్వారా ఈ ప్రాంత ప్రజల సి్థతిగత్లు 

మెర్గుపడటమేగాక వారి భవిష్యత్్త కూడా సురక్షితంగా ఉంటంద్.”

-నరంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ఆరటేకల్ 370 రదుదీ  తర్వాత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
తొలిస్రగా ఏప్రిల్ 24న జముమీకశీమీర్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానినే 
సందర్శంచ్రు. ఈ పరయూటనలో భాగంగా రూ.20 వేల కోట్ల 
విలువైన ప్రాజెకుటేలకు ఆయన ప్రారంభోత్సవం, శంకుస్థా పన 
చేశారు. ఈ సందర్ంగా ఇచిచాన సందేశంలో- ర్బోయే 25 
సంవత్సర్ల అమృతకాలంలో జముమీకశీమీర్  సరకొత్త ప్రగతి 
చరత్రను లిఖిస్తందని పేర్్కనానేరు. ఏడు దశాబాదీ ల స్వాతంత్రయూ 
సమయంలో ప్రైవేటు రంగంలోక్ రూ.17వేల కోట్ల పటుటే బడులు 
మాత్రమే వచ్చాయని గురు్తచేశారు. అయితే, కేవలం ఇటీవలి 
రెండళ్లలోనే రూ.38000 కోట్ల దాకా పటుటే బడులు పటటేడానిక్ 
ప్రైవేట్  కంపనీలు, పటుటే బడిదారులు ముందుకొచ్చారని 
తెలిపారు. భారతదేశ ప్రగతి ‘స్థా నికం కోసం సవాగళం’ 
తారకమంత్రంలోనే దాగి ఉందని ప్రధాని వివరంచ్రు. 
అదేవిధంగా భారత ప్రజాస్వామయూ ప్రగతి శక్్త కూడా స్థా నిక 
పాలన… అంట్- పంచ్యతీర్జ్  వయూవసథాలో నిబిడీకృతమై 
ఉందని చెపాపారు. కారయూకల్పాల పరధ స్థా నికం కావచుచాగానీ, 
దాని స్మ్హిక ప్రభావం అంతర్జా తీయ స్థా యిక్ వెళ్్తందని 
తెలిపారు. పంచ్యతీ అధకార్ల నిరంతర విస్తరణకు కారణం 
ఇదేనని పేర్్కనానేరు. ఈ పరయూటనలో పంచ్యతీర్జ్  
దినోత్సవం సందర్ంగా ఆయన స్వామితవా పథకం కారు్డలు 
పంపిణీ చేశారు. అల్గే అమృత సరోవర్  కారయూక్రమానినే 
ప్రారంభించడం సహా జనౌషధ కేంద్రాలను జాతిక్ అంక్తం 

చేశారు. పంచ్యతీర్జ్  దినోత్సవం జముమీకశీమీర్ లో 
పనుమారుపానకు సంకేతంగా నిలిచింది.

జము్మకశీ్మర్ లో ఆర్ట కల్  370 రదు్ద  జము్మకశీ్మర్ లో ఆర్ట కల్  370 రదు్ద  
తరా్వత ప్ర ధాని మోదీ తొల పర్యటనతరా్వత ప్ర ధాని మోదీ తొల పర్యటన
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ధీరోదాతు్త ల వారసతా్వనికి సజీవ ధీరోదాతు్త ల వారసతా్వనికి సజీవ 
ర్పంర్పం
ఇపపాటి వరకు నిర్లక్షాయూనిక్ గురైన అజాఞా త జాతీయ వీరులకు గుర్తంపునిచేచా 
కారయూక్రమానిక్ కేంద్ర ప్రభుతవాం శ్రీకారం చుటిటేంది. వారని గౌరవించడం దావార్ దేశ 
నిర్మీణానిక్ కృష్ చేస్ల్ యువతరంలో స్ఫూర్త నింపడమే ప్రభుతవా లక్షష్ం.

డాకటేర్ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్  ఆధునిక భారత రూపశిలుపాలలో ఒకరు. భారతదేశ ర్జకీయ 
సిదాధి ంతానిక్ ఆయన తోడాపాటు అసమానం. కానీ, ఆయన వారసతావానిక్ తగిన 
గౌరవ-మర్యూదలు లోగడ అందలేదు. ఈ చ్రత్రక తపిపాదాలను చక్కదిదుదీ తూ నరేంద్ర 
మోదీ ప్రభుతవాం స్హసపేత నిర్ణయం తీసకుంది. అందులో భాగంగా డాకటేర్  
అంబేడ్కర్  జీవితంతో ముడిపడిన చ్రత్రక ప్రదేశాల ప్రాముఖాయూనినే ఇనుమడింపజేస్్త 
‘పంచతీర్థా లు’ పేరట వాటిని అభివృదిధి చేసింది. అల్గే డాకటేర్  అంబేడ్కర్  గౌరవారథాం 
ఏటా నవంబరు 26ను ‘ర్జాయూంగ దినోత్సవం’గా ప్రకటించింది.

రాజా్యంగ ర్పశిల్ప డాక్ట ర్  బి.ఆర్ .అంబేడకుర్ రాజా్యంగ ర్పశిల్ప డాక్ట ర్  బి.ఆర్ .అంబేడకుర్ 

నేతాజీ వారసత్వం పునరుదధి రణనేతాజీ వారసత్వం పునరుదధి రణ
నేతాజీ సభాష్ చంద్రబోస్ ‘ఆజాద్ హింద్ ప్రభుతవాం’ ఏర్పాటు 75వ వార్షకోత్సవం 
నేపథయూంలో ఢిల్్లలోని ఎర్రకోట వదదీ ప్రధాని త్రివర్ణ పతాకానినే ఆవిష్కరంచ్రు. 
స్వాతంత్రయూదయూమంలో ధీరోదాత్త పాత్ర పోష్ంచిన మహానేత వారసతావానిక్ 
స్వాతంత్రయూం తర్వాత ఎటటేకేలకు గౌరవం దక్కడం జాతిక్ గరవాకారణం. ఈ మేరకు 
2019 గణతంత్ర దినోత్సవ కవాతులో ఆజాద్  హింద్  ఫజ్ కు చెందిన నలుగురు 
సభుయూలు పాల్గా నానేరు. నేతాజీ సభాస్  చంద్రబోస్ కు చెందిన పత్రాలను బహిరగాతం 
చేయాలనినే ఆయన కుటుంబం చిరకాల డిమాండ్ ను మోదీ ప్రభుతవాం నరవేరచాంది. 
అల్గే ఇండియా గేట్  వదదీ నేతాజీ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయనుననేటు్ల  ప్రకటించింది.

భారతదేశానిని ఐక్యతా భారతదేశానిని ఐక్యతా 
బంధంతో ఏకీకృతం చేసిన బంధంతో ఏకీకృతం చేసిన 
సరా్ద ర్  పటేల్ సరా్ద ర్  పటేల్ 
 భారతదేశానినే ఏకీకృతం చేసిన మహనీయుడు, 
‘ఉకు్క మనిష్’ సర్దీ ర్ వల్లభ్  భాయ్ పట్ల్ కు 
నివాళి అరపాస్్త ప్రధానమంత్రి మోదీ ‘ఐకయూతా 
విగ్రహానినే’ ఆవిష్కరంచ్రు. మొత్తం 600 
అడుగులుననే ఈ విగ్రహం ప్రపంచంలోనే 
అతయూంత ఎత్తయినది కావడం విశ్షం. నరేంద్ర 
మోదీ 2013లో గుజర్త్ ముఖయూమంత్రిగా 
ఉననేపుడు విగ్రహానిక్ పునాది వేశారు.

 మరోవైపు తన ధైరయూస్హస్లతో బ్రిటిష్  
పాలకులపై అనితరస్ధయూంగా పోర్డిన 
భరతమాత స్హస పుత్రుడు వీర్ స్వర్కర్ 
వారసతవాం కూడా పునరుదధిరంచబడింది. ఆయన 
తన యవవాన కాలమంతా అండమాన్-నికోబార్ 
దీవులలోని ఇరుకు జైలుగదిలో కఠినమైన శిక్ష 
అనుభవిస్్త గడిపాడు. ఈ నేపథయూంలో ఎటటేకేలకు 
నేడు భారత చరత్రలో ఆయనకు సముచిత స్థా నం 
దక్కడం గమనారహుం.

నూ్య ఇండియా స మాచార్   మే 16-31, 202254
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అజాఞా త వరులకు పద్మ పురసాకురంఅజాఞా త వరులకు పద్మ పురసాకురం
దేశంలో ‘అతయూంత ముఖయూమైన వయూకు్తల’ (వీఐపీ) సంస్కకృతిని అంతం చేయడం దగగారనుంచి 
దేశ అతుయూననేత పౌర పురస్్కర్నినే స్మానయూ పౌరులకు అందుబాటులోక్ తీసకుర్వడం 
వరకూ ప్రస్తత కేంద్ర ప్రభుతవా పాలనలో అనేక వినూతనే కారయూక్రమాలు చేపటటేబడా్డ యి. ఈ 
నేపథయూంలో పదమీ అవారు్డల నామినేషన్ ప్రక్రియను ప్రభుతవాం ప్రజలకు చేరువ చేసింది. 
దీంతో అసలుసిసలైన అరహుతగల వయూకు్తలకు గుర్తంపు లభిస్తంది. పదమీ పురస్్కర్ల విధానం 
మారన ఫలితంగా నేడు నవ భారత కథానాయకుల కొత్త స్ఫూర్తదాయక గాథలు, వార 
అనుభవాలు సమాజానిక్ వెల్లడయేయూ అవకాశం ఏరపాడింది.

 ఢిల్్లలోని తీన్ మ్ర్త భవన్ లోగల ప్రధాన 
మంత్రుల ప్రదర్శనశాలలో దేశం స్ధంచిన 
70 ఏళ్ల ప్రగతి, ఉమమీడి వారసతవాంపై సంగ్రహ 
అవలోకనానినే చూడవచుచా. బాబాస్హెబ్ 
అంబేడ్కర్  జయంతి సందర్ంగా ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ దీనినే ప్రారంభించ్రు.

 ప్రతి భారత ప్రధానమంత్రి కృష్, విజయాల 
గురంచి తెలుపడం దావార్ ఈ ప్రదర్శనశాల 
దేశ చరత్రను వివరస్తంది. మొత్తం 14 మంది 
మాజీ ప్రధానుల జీవితాలను, దేశ నిర్మీణంలో 
వార కృష్ని ఇది వివరస్తంది.

 మాజీ ప్రధానుల జీవనశైలి, పనితీరును 
నవతర్నిక్ పరచయం చేయడమే ఈ 
ప్రదర్శనశాల లక్షష్ం. దేశ ప్రగతిలో కీలక పాత్ర 
పోష్ంచిన ప్రధానుల విజయాలపై ఇక్కడ 
సమాచ్రం లభిస్తంది. స్వాతంత్రయూ పోర్టం, 
ర్జాయూంగ రూపకలపాన గాథ కూడా తెలుస్తంది.

ప్ర ధానమంతురూ ల ప్ర దర్శనశాలప్ర ధానమంతురూ ల ప్ర దర్శనశాల
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దేశాభివృదిధి కి అత్యంత కీలకందేశాభివృదిధి కి అత్యంత కీలకం
మౌలక సదుపాయాలుమౌలక సదుపాయాలు

దేశ ప్రగతిని ముందుకు నడిపించడం 
మాత్రమేగాక కొత్త ఉదోయూగ అవకాశాలను 
సృష్టేంచే రంగాలో్ల  మౌలిక సదుపాయాల 

కలపాన కూడా ఒకటి. మెరుగైన మౌలిక 
సదుపాయాలతో సమయం ఆదా కావడమే 
కాకుండా దేశాభివృదిధి మరంత వేగిరం అవుతుంది. 
అదేవిధంగా మధయూ తరగతి అవసర్లు, 
ఆకాంక్షలను ఇది నరవేరుస్తంది. అందుకే దేశంలో 
మౌలిక సదుపాయాల దావార్ ప్రజల అనుసంధానం, 
సౌకర్యూల మెరుగుకు ప్రభుతవాం ఏకకాలంలో 
బహుళ స్థా యిలలో కృష్ చేస్తంది.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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భారతదేశంలో 2024 నాటికి అమరకా తరహాభారతదేశంలో 2024 నాటికి అమరకా తరహా
రహదార మౌలక సదుపాయాలురహదార మౌలక సదుపాయాలు

భద్రతకు ప్రాధానయూమిస్్త ప్రతి 
వాహనంలోనూ 6 ఎయిర్  బాయూగ్ లు 
ఉండటం తపపానిసర చేయబడింది.

మొత్తం 28 జాతీయ రహదారులపై 
అతయూవసర చిక్త్స కేంద్రాలు, ఎమరెజానీ్స 
ల్యూండింగ్  రోడు్ల సహా 650 రహదార 
పక్కన సదుపాయాలు నిరమీస్తనానేరు.

నిర్మీణ పనులో్ల  వృక్షాల కొటిటేవేతకు 
తావులేకుండా పనులు చేస్ందుకు 1000 
మందిక్పైగా కాంట్రాకటేరు్ల  సిదధిం

60 

జాతీయ రహదారుల పడవు 2014 ఏప్రిల్ లో 91,287 
క్లోమీటరు్ల  కాగా, 2021 డిసెంబరు కల్్ల  దాదాపు 1,41,000 
క్.మీ.లకు పరగింది. అంట్- 50 శాతంపైగా పరుగుదల 
నమోదవగా- 2021-22 ఆరథాక సంవత్సరంలో మంత్రితవాశాఖ 
5,407క్.మీ.ల రహదారులు నిరమీంచింది.

650

రహదార: భారతదేశ రహదార మౌలిక సదుపాయాలను 2024 
ఆఖరుకల్్ల  అమెరకా రహదార సదుపాయాల స్థా యిక్ తేవాలని కేంద్ర 
ప్రభుతవాం దృఢ సంకలపాం పూనింది. దేశంలో మెరుగైన రహదార మౌలిక 
సదుపాయాలతో ఉపాధ అవకాశాలు పరగడమేగాక పర్యూటక రంగానిక్ 
ఉతే్తజం లభిస్తంది.

నాడునాడు నేడునేడు
ఆనాడు 2014-15లో జాతీయ 

రహదారుల నిర్మీణ వేగం 
రోజుకు 12 క్లోమీటరు్ల . 

నేడు దాదాపు 37 క్లోమీటరు్ల . అయితే, రోజుకు 
50 క్.మీ. నిర్మీణం ప్రభుతవా లక్షష్ంగా ఉంది.

2024 నాటిక్
లేదా వాస్తవ గడువు
2026కల్్ల  పూర్తవుతాయి.

62
వేలకోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రాజెకుటే  జాతీయ ర్జధాని 
ప్రాంతం ఢిల్్లలో అమలవుతోంది. కాలుషయూ నివారణసహా 
రహదార మౌలిక వసతుల కలపాన దీని లక్షష్ం. ఈ 
నేపథయూంలో జోజిల్ భూగర్ మారగాం పనులు

ప్రస్తతం `

ప్రతి 60 క్లోమీటర్లకు ఒక టోల్  
పా్ల జా    ఉండవిధంగా పనులు 
స్గుతునానేయి.
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గతి శకి్తగతి శకి్త
ఈ ర్.107 లక్షల కోటలో  పథకం దేశంలో ఈ ర్.107 లక్షల కోటలో  పథకం దేశంలో 
మౌలక సదుపాయాల ముఖచితా్ర నిని పూర్త గా మౌలక సదుపాయాల ముఖచితా్ర నిని పూర్త గా 
మారచుసు్త ందిమారచుసు్త ంది

మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెకుటేల కోసం స్మరథ్ా  వికాసంతోపాటు ప్రభుతవా-
ప్రైవేటు భాగస్వామయూ విధానంలో రెండు ప్రదేశాలో్ల  బహుముఖ రవాణా 
పారు్కల ఏర్పాటుకు కాంట్రాకుటే

400

n	గతి శక్్త జాతీయ బృహత్  ప్రణాళిక.. రోడు్డ , రైలు, వాయు, 
విమానాశ్రయ, సరుకు రవాణా, జల మార్గా లు, రవాణా 
సదుపాయాలతో కూడిన ఏడు చోదకశకు్తలతో పందికగా 
రూపందించబడింది. ప్రపంచ స్థా యి మౌలిక సదుపాయాల 
కలపానకు బహుముఖ నట్ వర్్క  అభివృదిధిలో విశ్షంగా కృష్ చేస్తంది.

n ఏకీకృత రవాణా మాధయూమ వేదిక (యూలిప్ ) ఏర్పాటుతోపాటు 
స్రవాత్రిక రవాణా సముదాయ సౌలభయూం కలపాన

n తపాల్, రైలు నట్ వరు్కల ఏకీకరణతో ఒక స్టేషన్-ఒక ఉతపాతి్తక్ 
ప్రోతా్సహం దావార్ స్థా నిక పరశ్రమలకు ఉతే్తజం లభిస్తంది.

n బహుముఖ రవాణా సదుపాయాల కోసం 100 సరుకు రవాణా 
కూడళ్ల ఏర్పాటు

n సమారు 2,000 క్.మీ రైలుమార్గా ల నట్ వర్్క  ప్రపంచస్థా యి సవాదేశీ 
స్ంకేతిక పరజాఞా నం ‘కవచ్ ’ పరధలోక్ చేరచాబడుతుంది

n పటటేణ ప్రజా రవాణా-రైలేవా స్టేషన్ల మధయూ బహుముఖ రవాణా 
అనుసంధాన సౌలభాయూనిక్ ప్రాధానయూం ఇవవాబడుతుంది

n జాతీయ రోప్  వే అభివృదిధి ప్రణాళిక క్ంద 60 క్లోమీటర్ల పడవైన 
‘రోప్  వే’ల నిర్మీణానిక్ కాంట్రాకుటేలు ఇవవాబడతాయి

దేశంలో జాతీయ 
రహదారుల పడవు 

2022-23లో 25,000 
క్లోమీటర్లకు 

విస్తరంచబడుతుంది

భవిషయూత్తరం సెమీ-హైసీపాడ్  
వందే భారత్  ఎక్సప్రెస్  

రైళ్్ల  అభివృదిధి 
చేయబడతాయి
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“సంసకురణ, అమలు, పరవర్త న”లతో “సంసకురణ, అమలు, పరవర్త న”లతో 
దూసుకెళ్్త నని రై లే్వలుదూసుకెళ్్త నని రై లే్వలు
మౌలిక సదుపాయాల అభివృదిధి, ఆవిష్కరణలు, 
నట్ వర్్క స్మరథ్ా ం విస్తరణ, సరుకు రవాణాలో 
వైవిధయూం సహా పారదర్శకతపరంగా రైలేవాలు అదు్త 
ప్రగతిని నమోదుచేశాయి. అంతేకాకుండా భవిషయూత్ 
వృదిధిక్, ప్రయాణికుల తదుపర స్థా యి 
ప్రయాణానుభవం దిశగా పునాది వేయడానిక్ రైలేవాలు 
కృష్ చేశాయి. అల్గే “సంస్కరణ.. స్మరథ్ా ం.. 
పరవర్తన” తారకమంత్రంగా కారయూకల్పాలు, 
నిరవాహణ సంబంధత అంశాలనినేటిలో నవయుగపు 
మారుపాలు తెచ్చాయి.

1,835
క్లోమీటర్ల పడవైన కొత్త మార్గా లు 
బహుమారగా ప్రాజెకుటేల దావార్ 
జోడించబడా్డ యి.

 2014 నుంచి 2021 వరకూ ఏటా

 దేశవాయూప్తంగా 2021-22 ఆరథాక 
సంవత్సరంలో కొత్త లైను్ల , డబి్లంగ్ , 
గేజ్ మారపాడి వగైర్లలో 2,400 
క్లోమీటర్ల లక్షాయూనినే అధగమిస్్త 2,904 
క్లోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తచేశాయి.

 భారతీయ రైలేవాలు 2030 నాటిక్ “శూనయూ 
కరబున ఉదాగా ర సంసథా”గా రూపందే 
లక్షష్ంతో ప్రపంచంలోనే అతిపదదీ ‘హరత 
రైలేవా’గా అవతరంచేందుకు కృష్ చేస్తంది.

 దేశంలో 2014 నుంచి రైలేవా విదుయూదీకరణ 
దాదాపు పదిరెటు్ల  పరగింది. ఈ మేరకు 
31.03.2022నాటిక్  బ్రాడ్ గేజ్  
నట్ వరు్కలోని 52,247 క్లోమీటర్ల మారగాం 
విదుయూదీకరంచబడింది. అంట్- మొత్తం 
65,141 రూట్ క్లోమీటర్ల బ్రాడ్ గేజ్  
నట్ వరు్కలో 80.20 శాతం మేర పనులు 
పూర్తచేసింది.

సురక్షిత రై లే్వల సురక్షిత రై లే్వల 
దిశగా అడుగులుదిశగా అడుగులు

దేశంలో ఐఎస్ ఓ ధురూ వకరణ పందిన 

మొట్ట మొదటి ప్ర భుత్వ-పెై రైవేటు భాగసా్వమ్య 

నమ్నా ఆధారత రై లే్వ సే్ట షన్ 2021 నవంబర్ 

15న రాణి కమల్పతి రై లే్వ సే్ట షన్ గా జాతికి 

అంకితం చేయబడింది. అల్గ్ దాదాపు 200 

సే్ట షనలో లో పని కొనసాగుతోంది.

 మొత్తం 444 పాయూనల్ లు/స్టేషన్ ల ఎలకాట్ర నిక్ 
ఇంటర్ ల్క్ంగ్ పూర్తచేసి,  ప్రధాన మార్గా లో్ల  
మానవరహిత లెవెల్ క్రాసింగ్ గేటు్ల  
తొలగించబడా్డ యి. మొత్తం 68,800 రైలు 
బోగ్లో్ల  100 శాతం బయో-టాయిలెటు్ల  
ఏర్పాటు చేయబడా్డ యి.

 కవాచ్ వంటి కొత్త సవాదేశీ స్ంకేతికత, 
వందే భారత్ రైళ్్ల , స్టేషన్ల పునర్  అభివృదిధిపై 
దృష్టే కేంద్రీకరంచబడింది.

 ర్బోయే మ్డళ్లలో 400 వందే భారత్  
రైళ్్ల  వస్్తయని 2022-23 కేంద్ర బడ్జాట్  
ప్రకటించింది.

 చిననే రైతుల సంక్షేమం దృష్ట్యా ‘ఒక 
స్టేషన్ -ఒక ఉతపాతి్త’ పథకానినే 
ప్రారంభించ్రు.

 దేశంలో 7 హైసీపాడ్ రైల్ కారడార్లకు సరేవా, 
డీపీఆర్ సిదధిం చేయాలని నిర్ణయం.

 అహమీదాబాద్-ముంబై మధయూ బులె్లట్ రైలు 
ప్రాజెక్టే పురోగతిలో ఉంది. ఈ మేరకు 
భరూచ్ లో పిల్లర్  పనులు పూర్తయాయూయి. 
దీనిపై గుజర్త్ లోని బిలి్లమోర్-స్రత్ 
మారగాంలో ఇల్ంటి తొలి పరీక్ష 2026లో 
నిరవాహిస్్తరు.

 గూడ్్స రైళ్ల కోసం రెండు ప్రతేయూక రవాణా 
కారడార్ల నిర్మీణం ప్రారంభమైంది. 
దాద్రీ-ముంబై 1504 క్.మీ. పశిచామ 
కారడార్ తవారలో పూర్తవుతుంది. 
దంకుణి-లూథియానా 1856 క్.మీ తూరుపా 
కారడార్ పని కొనస్గుతోంది.

• కశీమీర్ లోని చీనాబ్ నదిపై ప్రపంచంలోనే 
అతయూంత ఎత్తయిన రైలేవా వంతెన కమాను 
నిర్మీణం ముగిసింది. బనిహాల్- బార్ముల్్ల  
మధయూ 136 క్.మీ.ల రైలు మారగాం 
ప్రారంభమైంది. మరోవైపు  ఈశానయూ రైలేవా 
పరధలో 75 శాతంకనానే ఎకు్కవ మార్గా లో్ల  
విదుయూదీకరణ పూర్తయింది.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తర్ఖండ్, జముమీకశీమీర్, 
ఈశానయూ ప్రాంతాల కోసం దేశంలో తొలిస్రగా 
“పరవాతమాల యోజన” ప్రారంభించబడింది. 

గంటకు 6000–8000 మంది ప్రయాణికులను 
చేరవేస్ రోప్ వే ప్రాజెక్టే ‘3ఎస్ ’ (ఒక రకమైన కేబుల్ 

కార్ వయూవసథా  లేదా తత్సమాన స్ంకేతికతలతో 
నిరమీతమవుతుంది. దీనిక్ సంబంధంచి 2022–23లో 

60 క్లోమీటర్ల మార్గా లకుగాను 8 ప్రాజెకుటేలకు 
కాంట్రాకుటేలు ఇవవాబడతాయి.

పర్వతమాల

సాగరమాల పా్ర జక్్ట  : ఓడ రవుల అభివృదిధి కి  సాగరమాల పా్ర జక్్ట  : ఓడ రవుల అభివృదిధి కి  
అంకితంఅంకితం

భారతమాల పరయోజన దశ-1 క్ంద 9,000 క్.మీ. 
ఆరథాక కారడార్ ల అమలుకు ప్రణాళిక సిదధిమైంది. 

ఇందులో 6,087 క్.మీ. మేర ప్రాజెకుటేలు మంజూరు 
చేయగా, మిగిలినవి ర్బోయే రెండు ఆరథాక 

సంవత్సర్లో్ల  ఆమోదించబడతాయి. ఇపపాటిదాకా 
1,613క్.మీ. మేర పూర్తవగా, మిగిలినది 2026–27 

నాటిక్ పూర్తవుతుంది.

జలమారగా ంజలమారగా ం ‘స్గరమాల’ కారయూక్రమం 2015 మారచాలో 
ప్రారంభమైంది. ఓడ రేవుల ఆధునికీకరణ, 
కొత్త రేవుల నిర్మీణం, రేవుల అనుసంధానం 
మెరుగుదల దీని లక్షాయూలు. రేవుల ఆధారత 
పారశ్రామికాభివృదిధి, తీర జన సమ్హాల 
ప్రగతి కూడా ఇందులో భాగంగా ఉనానేయి. 

 దేశంలోని 13 ప్రధాన రేవుల వార్షక రవాణా 
స్మరథ్ా ం (ఎంటీపీఏ) 2014 మారచా 
ఆఖరునాటిక్ 871.52 మిలియన్  టనునేలు 
కాగా, 2021 మారచా చివరనాటిక్ 79 శాతం 
పరగి 1560.61 ‘ఎంపీటీఏ’ స్థా యిక్ 
చేరగలదని అంచనా.

  ఓడరేవులు-ష్పిపాంగ్-జలమార్గా ల మంత్రితవా 
శాఖ నివేదిక ప్రకారం- 2035 నాటిక్ 
రూ.5.48 లక్షల కోట్ల విలువైన 802 
ప్రాజెకుటేలు పూర్తచేయాలి్స ఉంది. వీటిలో 
రూ.99 వేల కోట్ల విలువైన 194 ప్రాజెకుటేలు 
ప్రస్తతం పూర్తయాయూయి. కాగా, రూ.45,000 
కోట్ల విలువైన 29 ప్రాజెకుటేలు ప్రభుతవా-ప్రైవేటు 
భాగస్వామయూం (పీపీపీ) క్ంద చేపటాటే రు.

 మరో రూ.2.12 లక్షల కోట్ల విలువైన 218 
ప్రాజెకుటేలు ప్రస్తతం కొనస్గుతుండగా, 
రెండళ్లలో పూర్త కాగలవని అంచనా. 
ఇవికాకుండా రూ.2.37 లక్షల కోట్ల విలువైన 
390 ప్రాజెకుటేల పనులు కూడా 
కొనస్గుతునానేయి.

 తీరం వెంబడి పారశ్రామిక, ఎగుమతుల 
వృదిధిక్ ప్రోతా్సహం దిశగా ఓడరేవుల ఆధారత 
పారశ్రామికీకరణ అమలు చేయబడుతోంది. 
తదనుగుణంగా తీరంలోని 14 తీరప్రాంత 
ఆరథాక మండళ్ల (సీఈజడ్ )ల దావార్ ఈ లక్షష్ం 
స్ధంచ్లననేది సంకలపాం. ఇక హిందూ 
మహాసముద్రంలో వాధవాన్ వదదీ కొత్త డీప్ 
డ్రాఫ్టే పోర్టే నిర్మీణంలో ఉంది.

భారతమాల పరయోజన

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
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జలమారగా ంజలమారగా ం
n ఓడరేవులు-ష్పిపాంగ్-జలమార్గా ల మంత్రితవా శాఖ పరధలోని ప్రధాన రేవులు 2021-22 ఆరథాక 

సంవత్సరంలో అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్్త ఓడల ర్కపోకలకు సంబంధంచి 6.94 శాతం 
(వార్షక) వృదిధిని నమోదు చేశాయి.

n భారతదేశంలో జలమార్గా లను పరయూవేక్షించే భారత దేశీయ జలమార్గా ల ప్రాధకార సంసథా 
(ఐడబ్్ల ్ఏఐ) జాతీయ జలమార్గా ల దావార్ 105 మిలియన్  టనునేల సరుకు రవాణా చేసింది. 
తదావార్ 25.61 శాతం (వార్షక) వృదిధిని స్ధంచి ఆకటుటే కుంది.

n ప్రధాన నౌకాశ్రయాలలో కంటైనర్ ష్ప్ ల సగటు టరనేరండ్ సమయం 2014లో 43.44 గంటలు 
కాగా, 2021లో ఇది 26.58 గంటలకు తగిగాంది. తదావార్ సమయం రూపేణా ఆదా స్ధయూమైంది.

ఇది 24 రాషా్ట రైల పరధిలో 

కొత్త  జలమారాగా ల సంఖ్య. 

దీంతో 111కు చేరనునని 

జలమారాగా లు

106

పట్ట ణ ముఖచితా్ర నిని పట్ట ణ ముఖచితా్ర నిని 

మారుసు్త నని సా్మర్్ట   సిటీ మారుసు్త నని సా్మర్్ట   సిటీ 

మిషన్ మిషన్ 

n దేశంలో పటటేణాభివృదిధిక్ సంబంధంచి 
ఆదర్శప్రాయ మారుపా దిశగా ఇదొక 
పరవర్తనాతమీక కారయూక్రమం.

n స్మీర్టే  సిటీస్  మిషన్  (ఎస్ సీఎం) క్ంద 
ప్రతిపాదిత మొత్తం ప్రాజెకుటేలలో 
రూ.1,93,143 కోట్ల విలువైన 7,905 
ప్రాజెకుటేలకు టెండరు్ల  ర్గా, 2022 ఏప్రిల్ 
10నాటిక్ రూ.1,80,508 కోట్ల విలువైన 
7,692 ప్రాజెకుటేలకు వర్్క ఆర్డరు్ల  జారీ 
అయాయూయి. వీటిలో రూ.60,919 కోట్ల 
విలువైన 3,830 ప్రాజెకుటేలు 
పూర్తకావడమేగాక కారయూకల్పాలు 
నిరవాహిస్తనానేయి.

n ‘ఎస్ సీఎం’ క్ంద మొత్తం రూ.2,05,018 

కోట్ల పటుటే బడిలో కేంద్ర/ర్షట్ర నిధుల నుంచి 
రూ.93,552 కోట్ల విలువైన ప్రాజెకుటేల 
అభివృదిధిక్ ప్రతిపాదించ్రు. ఇందులో 
2022 ఏప్రిల్ 10 నాటిక్ ఈ ప్రాజెకుటేలలో 
రూ.92,300 కోట్ల విలువైన ప్రాజెకుటేలకు 
వర్్క  ఆర్డరు్ల  జారీ అయాయూయి. మరోవైపు ఈ 
కారయూక్రమం క్ంద ఆరథాక పురోగతి కూడా 
వేగిరం చేయబడింది. దీనిపై 2018లో 
మొత్తం వయూయం రూ.1,000 కోటు్ల  కాగా, 
నేడు రూ.45,000 కోట్లకు పరగింది. 
కేంద్ర ప్రభుతవాం నుంచి నగర్లకు 
విడుదల చేసిన నిధులలో 91 శాతం 
వినియోగించబడా్డ యి.

n రెరా: సిథార్సి్త రంగానిక్ నిరంతర హాని 
చేస్వారు లక్షష్ంగా పరవర్తనాతమీక 
నిబంధనలతో ‘రెర్’ చటటేం సిదధిమైంది. 
సంబంధత అధకార సంసథా ప్రాజెక్టే మాయూప్ ను 
ఆమోదించనిదే విక్రయాలు చేపటటేర్దని 
ఇది నిరేదీశిస్తంది. మరోవైపు పదదీనోట్ల రదుదీ , 
వస్తస్వల పనునే చటాటే ల దనునేతో సిథార్సి్త 
రంగంలో నల్లధనానినే ‘రెర్’ చ్ల్ వరకూ 
నిరూమీలించింది.

n అనినే ర్ష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు 
(యూటీ) ‘రెర్’ నిబంధనలను 
గుర్తంచ్యి. ఒక్క నాగాల్ండ్ లో ఈ 
ప్రక్రియ కొనస్గుతోంది. కాగా, 31 
ర్ష్ట్ర లు/ యూటీలు ల్యూండ్ ఎస్టేట్ 
రెగుయూలేటరీ అథారటీని ఏర్పాటు చేశాయి.

n రయల్ ఎస్టేట్ అపిపాలేట్ ట్రిబుయూనల్ 28 
ర్ష్ట్ర లు, యూటీలలో ఏర్పాటైంది. వాటి 
వెబ్ సైట్ లను నియంత్రణ సంసథా 
నిరవాహిస్తంది.

n రెర్-క్ంద దేశంలో 78,734 సిథార్సి్త 
ప్రాజెకుటేలు, 62,204 మంది ఏజెంటు్ల  
నమోదవగా, 88,894 ఫిర్యూదులను 
ల్యూండ్ ఎస్టేట్ రెగుయూలేటరీ అధకారులు 
పరష్కరంచ్రు.

ప్ర జా వినియోగ ప్ర జా వినియోగ 
పరశ్ర మ కోసంపరశ్ర మ కోసం
‘రరా’ పరవర్త నాత్మక ‘రరా’ పరవర్త నాత్మక 
నిబంధనలునిబంధనలు

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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స్ంట్ర ల్  విసా్టస్ంట్ర ల్  విసా్ట

సవాయం సమృదధి భారతదేశ 
నిర్మీణంపై  మన నిబదధిత, కృష్క్ 
సెంట్రల్ విస్టే  ప్రాజెక్టే ఒక సంకేతం. 
కొత్త పార్లమెంటు రూపానినే భారతీయ 
వస్త వాడకంతో భారతీయులే 
నిరమీంచేల్ తయారుచేశారు. 
‘ప్రజలచేత.. ప్రజల దావార్.. ప్రజల 
కోసం’ రూపందించబడ తొలి భారత 
పార్లమెంటు ఇదే.

జాతీయ మౌలక సదుపాయాల పెై ప్ లై న్  జాతీయ మౌలక సదుపాయాల పెై ప్ లై న్  
పా్ర జక్్ట  పా్ర జక్్ట  

జాతీయ మౌలిక సదుపాయాల 
పైప్ లైన్  ప్రాజెక్టే (ఎన్ ఐపి) 6,835 
ప్రాజెకుటేలతో మొదలైంది. అయితే, 
ప్రస్తతం ఇది రూ.142.45 లక్షల 
కోట్ల విలువైన 9,367 ప్రాజెకుటేలకు 

విస్తరంచబడింది. ఇందులో 2,444 
ప్రాజెకుటేల పనులు 

కొనస్గుతునానేయి.

దేశంలో 2014కు ముందు ఐదు నగర్లో్ల  మాత్రమే మెట్రో 
సౌకరయూం ఉండది. అపపాటి దాకా ఢిల్్ల జాతీయ ర్జధాని 
ప్రాంతంలోనే మెట్రో భారీ విస్తరణ స్ధయూంకాగా, నేడు 24కుపైగా 
నగర్లో్ల  మెట్రో సౌలభయూం ఉంది.. లేదా తవారలో ప్రారంభం 
కానుంది. ఢిల్్ల మెట్రో పరధలో 94 క్.మీ. మేర డ్రైవర్ రహిత రైలు 
దావార్ ఉననేతస్థా యి మెట్రో నడిపే దేశాల జాబితాలో భారత్  
నాలుగో  స్థా నంలో నిలిచింది.

పట్ట ణ రవాణాపట్ట ణ రవాణా

అమృత్ : అటల్  నవకరణ.. పట్ట ణ పరవర్త న అమృత్ : అటల్  నవకరణ.. పట్ట ణ పరవర్త న 
కార్యక్ర మం కార్యక్ర మం 

n జాతీయ వార్షక కార్యూచరణ ప్రణాళిక (స్ప్ ) 
మొత్తం పరమాణం రూ.77,640 కోట్లతో 
పోలిస్్త ప్రస్తతం రూ.80,713 కోట్ల విలువైన 
5,818 ప్రాజెకుటేలు కొనస్గుతునానేయి.

n దేశంలోని అనినే నగర్లనూ ‘జల 
సరక్షితం’ చేయడంతోపాటు ఇంటింటికీ 
కొళాయి నీటి సరఫర్ లక్షష్ంతో 2021 
అకోటే బరు 1న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
అమృత్ 2.0ను ప్రారంభించ్రు.

n అమృత్  2.0 మొత్తం వయూయం 2021నాటిక్ 
రూ.2,77,000 కోటు్ల  కాగా, 2021-22 
నుంచి 2025-26 మధయూ కేంద్రం వాటా 

క్ంద రూ.76,760 కోటు్ల గా ఉంటుంది. 
తదనుగుణంగా నీటి సరఫర్ రంగంలో 
కాంట్రాకుటేలు జారీ చేయబడా్డ యి.

n ఈ మేరకు రూ.41,850 కోట్ల విలువైన 
1,326 ప్రాజెకుటేలకు కాంట్రాకుటేలు ఇవవాగా, 
వీటిలో రూ.11,530 కోట్ల విలువైన 740 
ప్రాజెకుటేలు పూర్తయాయూయి.

n వీటితోపాటు రూ.358 కోట్ల విలువైన 18 
ప్రాజెకుటేలు వివిధ టెండర్ల దశలో్ల  ఉనానేయి. 
అందరకీ కొళాయి నీటి సరఫర్ కోసం 1.39 
కోట్ల కనక్షను్ల  ఇవావాలననేది లక్షష్ం.

దేశంలో మట్్ర  మారగా ం పడవు 2021 నాటికి 700 కిలోమీటరులో  కాగా, దేశంలో మట్్ర  మారగా ం పడవు 2021 నాటికి 700 కిలోమీటరులో  కాగా, 
2014లో ఇది కవలం 250 కిలోమీటరులో  మాత్ర మే. ఈ నేపథ్యంలో మరో 2014లో ఇది కవలం 250 కిలోమీటరులో  మాత్ర మే. ఈ నేపథ్యంలో మరో 
1000 కిలోమీటరలో  మేర కొత్త  మట్్ర  మారాగా ల పనులు కొనసాగుతునానియ.1000 కిలోమీటరలో  మేర కొత్త  మట్్ర  మారాగా ల పనులు కొనసాగుతునానియ.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
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స మ్ల మారు్పలుస మ్ల మారు్పలు

ర క్ష ణ రంగానికి అవ స ర మైన వ సు్తవుల సేకర ణ విధానంలో 
సవా దేశ్కి ప్రాధాన్య త  
భార త దేశ రక్ష ణ రంగం త న కు కావాలి్సన వ స్తవుల స్క ర ణ కు 
సంబంధంచి అనుస రంచ్లి్సన ర క్ష ణ రంగ స్క ర ణ విధానానిక్ 
సంబంధంచి 2016లో చేసిన  ప్ర క ట న అనేది ఈ అంశంలో ప్ర ధాన మైన 
మారుపాను తీసకొచిచాంది. ఈ విధాన మ నేది మారగా ద ర్శల్గా 
వయూ వ హ రస్తంది. ఈ విధానంలో పేర్్కననే అంశాల ప్ర కారం భార త దేశ 
మ్డు సైనిక విభాగాల కు కావాలి్సన వ స్తవులు, ఆయుధాలను కొనుగోలు 
చేస్ విష యంలో భార త దేశ కంపనీల కు ప్రాధానయూ త ఇవవా డం 
జ రుగుతుంది. ఆ కంపనీలు ర క్ష ణ రంగ ఉతపా తు్తలినే భార త దేశంలోనే 
రూపందించి, త యారు చేయ గ లిగి వుండాలి. మొత్తం 310 ర క్ష ణ రంగ 
ఉతపా తు్తలు వయూ వ సథా ల కు సంబంధంచి 3 జాబితాల ను విడుద ల చేయ డం 
జ రగింది. వాటి దిగుమ తులపై నిబంధ న లు విధంచ్రు. వాటిని దేశంలోనే 
కొనుగోలు చేయాల ని పేర్్కనానేరు. ర క్ష ణ రంగ బడ్జాట్ లో స్క ర ణ  కోసం 
కేటాయించే మ్ల ధ న కేటాయింపులో్ల  68 శాతం డ బుబును దేశీయ 
ర క్ష ణ రంగ ప రశ్ర మ ల కోసం కేటాయించ డం జ రగింది. 
ప్ర తి అవ సరానినా దృషిటిలో పెటటికొని...  
ఇక దేశ ర క్ష ణ రంగ మంత్రితవా  శాఖ ముందు వుననే త ర్వాతి ప ని ఏదంట్ 
అది దేశ మ్డు ర క్ష ణ విభాగాల కు సంబంధంచిన ప్ర ధాన మైన 
ప థ కాల ను గుర్తంచ డం. వాటిక్ వెంట నే నిధుల ను కేటాయించి అమ లు 
చేయాలి్స వుంది. ఉదాహ ణకు తీసకుంట్ 50 వేల బులె్లట్ ప్రూఫ్ జాక్ట్ల ను 
స్క రంచే ప నిని చ్ల్ వేగ వంతంగా పూర్త చేయ డం జ రగింది. 
ఎందుకంట్ ఉగ్ర వాదానినే, చొర బాటుదారుల ను ఎదుర్్కనే ప్రాంతాలో్ల  
విదులు నిరవా హిస్తననే జ వాన్లకు వాటి అవ స రం చ్ల్ వుంది. సైనికుల 
భ ద్ర త కు ఎంతో ముఖయూ మైన హెలెమీటు్ల  త గిన నినే అందుబాటులో 
లేవు. దీనిక్ సంబంధంచిన ప ని రెండు ద శాబాదీ ల 
త ర్వాత చేప టటే డం జ రగింది. హెలెమీట్ల 
త యారీ ప నిని కానూపార్ కు చెందిన 
ఎంక్యు కంపనీక్ అపపా గించ డం 
జ రగింది. ఈ ఒపపాందం విలువ రూ. 180 
కోటు్ల . 1.58 ల క్ష ల హెలెమీట్ల ను త యారు 

రూ. 48,000 
కోట్ల ను కేటాయిస్్త ఆమోదం. 

వైమానిక ద ళానినే బ లోపేతం చేస్్త 
ఫ్రాన్్స నుంచి 36 ర్ఫెల్ యుదధి 

విమానాల ను కొనుగోలు చేయ డం 
జ రగింది. 

సంవ త్స ర్ల త ర బ డి చేసిన కృష్ ఫలితంగా భార త దేశ రక్ష ణ మంత్రితవా శాఖ అనేది భారీ సంసథాగా అవ త రంచి ఆ మేర కు ప్ర జ లో్ల  పేరు 
సంపాదించుకుంది. అదే స మ యంలో ఈ మంత్రితవా శాఖలో నైపుణయూం కొర వ డిందని, స మ యానిక్ ఏ ప నీ జ ర గ ద నే పేరు కూడా 
సంపాదించుకుంది.  భార త దేశ మంత్రితవా శాఖ త న విధులో్ల  భాగంగా దేశానిక్ ర క్ష ణ క లిపాంచ డ మే కాకుండా 15 ల క్ష ల మంది సైనికులతో 

కూడిన అతయూంత భారీ సైనిక వయూ వ సథా  (ప దాతిద ళం, నావికాద ళం, వైమానిక  దళం, తీర ప్రాంత ర క్ష క ద ళం) ఆల నాపాల నా చూస్తంది. బ డ్జాట్ కేటాయింపుల ను 
తీసకుంట్ అతయూ ధక కేటాయింపులు దేశ ర క్ష ణ రంగానికే. ఈ నేప థయూంలో భార త దేశ ర క్ష ణ వయూ వ సథా అనేక సవాళ్ల ను ఎదుర్్కంటుననే త రుణంలో ప్ర ధాని 
న రేంద్ర మోదీ ఆధవా రయూంలో 2014లో కొత్త ప్ర భుతవాం ఏరపా డింది. ర క్ష ణ స్మ ర్థా ్ల ను బ లోపేతం చేసకోకుండా ద శాబాదీ ల త ర బ డి నిర్ల క్షష్ంగా వుననే 
స మ యంలో పాల న లోక్ వ చిచాన నరేంద్ర మోదీ ప్ర భుతవాం వెంట నే ఆ అంశానిక్ ప్రాధానయూ త ఇచిచాంది. ర క్ష ణ ఉతపా తు్తల ను దేశంలోనే త యారు చేస్ 
కారయూ క్ర మానిక్ కొత్త  ప్ర భుతవాం శ్రీకారం చుటిటేంది. అదే స మ యంలో బయటి నుంచి వ స్తననే స వాళ్ల ను ఎదురో్కవ డానిక్ వీలుగా సైనాయూనిక్ కావలి్సన మౌలిక 
స దుపాయాల నిర్మీణానిక్ అతయూ ధక ప్రాధానయూ త ఇచిచాంది.

ర క్ష ణ రంగంలో ర క్ష ణ రంగంలో 

దేశీయంగా త యారైన తేజాస్ 
యుదధి విమానాల కొనుగోలుకు ఎగుమ తులు చేస్ మొదటి  

25 దేశాల 
జాబితాలోక్ 

మొద టిస్రగా 
భార త దేశం చేరంది. 

ఫ్రాన్్స నుంచి 36 ర్ఫెల్ విమానాలను కొనుగోలు చేయాలని 
నిర్ణయించ్రు. ఫిబ్రవర 2022 నాటిక్, వీటిలో 35 విమానాలు 
భారతదేశానిక్ చేరుకునానేయి. వార స్్క్వడ్న్  లను అంబాల్, 

హసిమార్ ఎయిర్  బేస్  లలో మోహరంచ్రు.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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రక్షణ రంగంలో సా్వవలంబనకు చర్యలురక్షణ రంగంలో సా్వవలంబనకు చర్యలు

త యారీకోసం త యారీకోసం 
ప్ర  త్్యకంగా ర్. ప్ర  త్్యకంగా ర్. 
52,000 కోటలో  52,000 కోటలో  

బ డె్జ టు్ట ను బ డె్జ టు్ట ను 
ప్ర  వేశ పెట్ట  గ లగాం.ప్ర  వేశ పెట్ట  గ లగాం.

దేశంలోనే దేశంలోనే 
త యారీ విధానం త యారీ విధానం 
కింద దేశంలోనే కింద దేశంలోనే 
ఆయుధాల ను, ఆయుధాల ను, 

విడిభాగాల ను త యారు విడిభాగాల ను త యారు 
చేయడం చేయడం 

మొద లుపెట్ట  డం మొద లుపెట్ట  డం 
జ రగింది.జ రగింది.

చినని చినని 
త ర హా త ర హా 

ప రశ్ర  మ ల తో సా్ట ర్ట  ప్ ప రశ్ర  మ ల తో సా్ట ర్ట  ప్ 
కంపెనీల ను క ల ప డం కోసం కంపెనీల ను క ల ప డం కోసం 

ఇండెక్్స కా్యంపెయన్ ను ఇండెక్్స కా్యంపెయన్ ను 
నిర్వ హించ డం నిర్వ హించ డం 

జ రగింది. జ రగింది. 

దేశీయ దేశీయ 
త యారీని త యారీని 

పో్ర త్స హించ డం కోసం పో్ర త్స హించ డం కోసం 
త మిళ నాడు, ఉత్త  ర్ ప్ర  దేశ్ త మిళ నాడు, ఉత్త  ర్ ప్ర  దేశ్ 
రాషా్ట రైల లో 2 ర క్ష ణ రంగ రాషా్ట రైల లో 2 ర క్ష ణ రంగ 

కారడారలో  ను ఏరా్పటు కారడారలో  ను ఏరా్పటు 
చేయ డం జ రగింది. చేయ డం జ రగింది. 

2008 నుంచి 2014

2014 నుంచి 2021

కొనుగ్లు అధికారాల ను స్ై నా్యనిక అప్ప గిస్్త  నిర్ణ  యం

సరహదు్ద లో బలమై న మౌలక సరహదు్ద లో బలమై న మౌలక 
సదుపాయాలుసదుపాయాలు

3600 
కి.మీ మేర రోడులో

5547 
కి.మీ మేర రోడులో  

7270 
వంతెనలు

15,000
వంతెనలు

రక్ష ణ రంగ ద ళాల ఆధునీక ర ణ , ప్రాథమిక 
సౌక ర్యూల క లపా న కోసం 2022-23 బ డ్జాట్ 
లో కేటాయింపుల ను గ ణ నీయంగా 1.52 
ల క్ష ల కోట్ల కు పంచ డం జ రగింది. 
రూ. 100 కోట్ల  నుంచి రూ. 200 కోట్ల 
వ ర కు విలువైన ప్రాజెకుటేల విష యంలో 
నిర్ణ యాలు తీసకోవ డానిక్ వీలుగా ర క్ష ణ 
రంగం మ్డు విభాగాలకు చెందిన 
క మాండింగ్ అధకారుల కు, ఆరీమీ స్టే ఫ్ వైస్ 
చీఫ్ కు అధకార్లు అపపా గించ్రు. 
అతయూంత ప్ర మాద క ర మైన ఆయుధాలు 
మందుగుండు స్మ గ్రి కొనుగోళ్ల కు 
సంబంధంచి ఒకో్క ప్రాజెకుటేకు రూ. 500 
కోట్ల వ ర కూ ఖ రుచా చేస్ అధకార్నినే 
ర క్ష ణ రంగ మ్డు విభాగాల కు 
అపపా గించ డం జ రగింది. 

సిడిఎస్ పదవి ఏరా్పటుసిడిఎస్ పదవి ఏరా్పటు
ర క్ష ణ రంగ విభాగాల మ ధయూ న ఉత్త మ స మ నవా యం కోసం డిఫెన్్స 
స్టే ఫ్ చీఫ్ ప ద విని ఏర్పాటు చేయాల నే డిమాండ్ ద శాబాదీ లుగా 
వుండది. దానినే తీరుస్్త జ న ర ల్ బిపిన్ ర్వ త్ ఆధవా రయూంలో 
మొద టి సిడిఎస్ ను నియ మించ డం జ రగింది.

ఉగ్ర  వాదుల పెై  దాడులుఉగ్ర  వాదుల పెై  దాడులు
ఆరటేక ల్ 370ని ర దుదీ  చేసిన త ర్వాత జ ముమీ, క శీమీర్ లో ఉగ్ర వాద 
కారయూ క ల్పాలు గ ణ నీయంగా త గుగా ముఖం ప టాటే యి. 

అత్యంత ప్ర మాద క ర ఆయుధాల కొనుగోలు:  
వైమానిక ర క్ష ణ వయూ వ సథా ల కు చెందిన ఎస్ 
400 మొద టి క న్ సైన్ మెంట్ ను ర ష్యూ 
నుంచి కొనుగోలు చేయ డం జ రగింది. 
ప్ర స్తతం క ల్ష్నేకోవ్ ఏక్ 203ని మ న 
దేశంలోనే త యారు చేయ డం 
జ రుగుతోంది. ధ నుష్ , క్ 9 వ జ్రా, ష్రంగ్ , 
అల్ట్ర  లైట్ హౌవిటజా ర్ తుపాకుల ను 
దేశంలోనే త యారు చేసకుంటునానేం. 
వైమానిక ద ళానినే బలోపేతం 
చేయ డానిక్గాను దేశంలోనే 6 స్ర్ పనే 
స బ్ మెరైన్ల ను త యారు చేయ డం జ రగింది.
యుఎపిఎకు మ రినినా అధక్రాలు 
చ టటే  వయూతిరేక కారయూ క్ర మాల నిరోధ క చ టటేం 
యుఎపిఎకు స వ రణ లు చేయ డం దావార్ 
దానినే మ రంత బ లోపేతం చేయ డం 
జ రగింది. ఉగ్ర వాదానినే తుద ముటిటేంచ డం 
కోసం ఎన్ఐఎకు విస్త ృత అధకార్లు 
క లిపాస్్త బిలు్లకు స వ ర ణ లు చేయడం 
జ రగింది. 

చేయ డం జ రుగుతుంది. 2016లో మ న దేశం పాక్స్్తన్ పై స రజాక ల్ దాడులు 
చేసిన త ర్వాత భ ద్ర త కు సంబంధంచిన కేబినట్ క మిటీ ఒక నిర్ణ యం 
తీసకుంది. దీని ప్ర కారం పాక్స్్తన్ నుంచి వ చేచా ఎల్ంటి దాడుల నైనా తిపిపా 
కొటటే డానిక్ వీలుగా 20 వేల కోట్ల ర క్ష ణ రంగ కొనుగోళ్ల ను చేసకునే 
బాధయూ త ను దేశ ర క్ష ణ రంగ విభాగాల కు అపపా గించ డం జ రగింది. ఫాస్టే ట్రాక్ 
విధానంలో ఈ  ప ని చేయాల ని ఆదేశించ్రు. రక్ష ణ రంగానిక్ చెందిన 
మ్డు విభాగాల ప్రాథమిక అవ స ర్ల ను కూడా తీరుచాకుండా గ త 
ప్ర భుతావాలు నిర్ల క్షష్ం చేసిన నేప థయూంలోఈ చ రయూ ల ను ప్రాధానయూ త క్ర మంలో 
చేప టటే డం జ రగింది. గ త ప్ర భుతావాల నిర్ల క్షాయూనిక్ కంపోట్ర ల ర్ అండ ఆడిట ర్ 
జ న ర ల్ నివేదికే నిద ర్శ నం. ఈ నివేదిక ప్ర కారం త కు్కవ స్థా యి ప్ర మాదానినే 
ఎదురో్కవ డానిక్ వీలుగా కూడా ఆయుధాలను నిలవ పటుటే కోలేక పోయామ ని 

తెలుస్తంది. 2013 మారచా నాటిక్ భార త  సైనయూం ఉప యోగించే 179 ర కాల 
ఆయుధాలో్ల  125 ఆయుధాల అందుబాటు అనేది ప్ర మాద క ర స్థా యిక్ 
చేరుకుంది. ఇక మిగ తా యాభై ర కాల ఆయుధాలకు సంబంధంచిన స్టే క్ , 
అందుబాటు అనేది అంత ప్ర మాద క రం కాక పోయిన పపా టికీ వాటి సంఖయూ 
కూడా ఆందోళ న క ర రీతిలో వుండది. ఎల్ంటి యుదధిం వ చిచానా ప ది 
రోజుల కు కూడా స రపోయే ఆయుధాలు వుండవి కావు. ఈ సనినేత మైన 
ప్ర మాద క ర మైన స మ సయూ ను ప రష్క రంచ డం జ రగింది. కేంద్ర సైనిక బ ల గాల 
క్ంద వుననే ఏడు విభాగాల సిబబుందిక్, వార కుటుంబ స భుయూల కు క లిపి 35 
ల క్ష ల ఆయుష్మీన్ ఆరోగయూ భ ద్ర తా కారు్డల ను విడుద ల చేయ డం జ రగింది. 
దీని క్ంద దేశ వాయూప్తంగా వుననే 24 వేల ఆసప త్రులో్ల  న గ దు 
చెలి్లంచ కుండానే చిక్త్స ల ను పంద వ చుచా.  

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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నూత న భార త దేశ నిరా్మణ క ల ల  నూత న భార త దేశ నిరా్మణ క ల ల  
సాకారం  కోసం డిజిట ల్ విధానంసాకారం  కోసం డిజిట ల్ విధానం

తకుకువ ప్ర మేయం ఉనని ప్ర భుత్వం-సమరధి వంతమై న పాలనతకుకువ ప్ర మేయం ఉనని ప్ర భుత్వం-సమరధి వంతమై న పాలన

ర్జ కీయాలో్ల  గానీ, జాతీయ విధానాలో్ల గానీ డిజిట ల్ ప్రాధానయూ త గురంచి ప్ర ధాని న రేంద్ర 
మోదీ కంట్ ఎకు్కవ అవ గాహ న ఎవ రక్ వుంది? ఈ అంశం వ ర్త మానంలోను, 
భ విషయూ తు్తలోను చ్ల్ అవ స ర మైన అంశం. అందుకే ఆయ న ప్ర ధానిగా 2014లో ప్ర మాణ 

సీవాకారం చేసిన పపా టినుంచీ ప్ర భుతవా కారయూ క్ర మాలో్ల , మారుమ్ల ప్రాంతాలో్ల  చేప ట్టే కారయూ క్ర మాలో్ల  
డిజిటల్, స్ంకేతిక త కు అధక  ప్రాధానయూ త ఇస్్త వ చ్చారు. ఈ దిశ గా చేప టిటేన కారయూ క్ర మ మే డిజిట ల్ 
ఇండియా.  ఇది ప్ర భుతవా ప్ర మేయం త కు్కవ గా వుంట్ స మ రథా వంత మైన పాల న అందించ డం దావార్ 
సల భ త ర జీవ నం స్ధంచడానిక్ అవ స ర మైన మారగా ద ర్శ క తవా విధానం. దీనినే ఇక్క డ విడుద ల చేయ డం 
జ రగింది.

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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డిజిట ల్ ఇండియా:  డిజిట ల్ ఇండియా:  
డిజిట ల్ ఆరధి క వ్య వ సథి  డిజిట ల్ ఆరధి క వ్య వ సథి  
దిశ గా అడుగులుదిశ గా అడుగులు

డిజిట ల్ ఇండియా కార్య క్ర  మం పథకం
పథకం

పు
రో

గతి 
పు

రో
గతి 

n ఇంట ర్ నట్ ఆఫ్ థింగ్్స , బా్ల క్ చెయిన్, 
డాటా అన లిటిక్్స , కృత్రిమ మేధ స్స 
మొద లైన ఆధునిక స్ంకేతిక త ల  దావార్ 
భార తీయ ఐటీ నిపుణుల కు శిక్ష ణ ఇవవా డం 
కోసం ఉననే త స్థా యి కేంద్రానినే అభివృదిధి 
చేయ డం జ రుగుతోంది. అంతే కాదు 
దృఢ మైన భార తీయ స్ప్టే వేర్ ఉతపా తు్తల 
అభివృదిధిక్ అండ గా వుండ డంకోసం భారీ 
స మాచ్రంల్ంటి ఆధునిక స్ంకేతిక త ల  
రంగంలో ఫ్యూచ ర్ సి్కల్్స ప్రైమ్ ప్రోగ్రామ్ 
త యారు చేయ డం కోసం కూడా ఈ కేంద్రం 
దోహ దం చేస్తంది. అనువైన వాతావ ర ణం 
సృజించ్ల నే ల క్షష్ంతో స్ప్టే వేర్ 
ఉతపాతు్తలు-2019 అంశంలో జాతీయ 
విధానానినే కూడా ప్రారంభించ డం జ రగింది. 

n డిజిట ల్ విధానంలో బాయూంకు అకౌంట్ల ను 
మొబైల్ ఫ్న్ల కు, ఆధార్ కారు్డల కు క ల ప డం 
దావార్ రుణ స దుపాయం పరుగుతుంది. 
డిజిట ల్ చెలి్లంపుల కు ప్రోతా్సహం 
ల భిస్తంది. 

n అల్గే ఆరోగయూ , విదయూ , వయూ స్య , సమాచ్ర 
స్ంకేతిక త ప రశ్ర మ లు, ప్ర జా డిజిట ల్ 
వేదిక లు అనేవి స మ గ్ర మైన వృదిధిక్, 
మారుపాతో కూడిన వైవిధాయూనిక్ 
మ్ల్ధారంగా నిలుస్్తయి.

n రూపే చెలి్లంపుల గేట్ వేను విస్త రంచ డం, 
డిజిట ల్ క రెనీ్సక్ మార డం, 5జి స్ంకేతిక త 
అనేవి ప్ర జ ల కు అందించే స్వ ల ను మ రంత 
అందుబాటులోక్ తెస్్తయి. 

ల క్షష్ం:ల క్షష్ం: అంద రకీ డిజిట ల్ స్వ లందించే 
విజాఞా నం క లిగిన ఆరధిక వయూ వ సథా , డిజిట ల్ 
స్ధకార త క లిపాంచేల్ భార త దేశం త యారు 
కావ డానిక్గాను దేశంలో డిజిట ల్ స్ధకార 
స మాజ స్థా ప న చేయ డం జ రుగుతుంది.

డిజిట ల్ సేవ లు:  ఆధార్ డిజిట ల్ సేవ లు:  ఆధార్ 
యుఐడిఎఐ అనే సంసథా  దేశ వాయూప్తంగా వుననే 55 వేల 
కేంద్రాల  దావార్ ఆధార్ న మోదుతోపాటు ఇత ర స్వ ల ను 
అందిస్తంది. వీటిక్ తోడుగా 79 ఆధార్ స్వా కేంద్రాల ను 
కూడా న డ ప డం జ రుగుతోంది. ఆధార్ కారు్డకు మొబైల్ 
ఫ్న్ నంబ ర్ల ను లింకు చేసిన వారు వార పేరును, 
వ య స్సను, పుటిటేన తేదీ వివ ర్ల ను myaadhaar.gov.in. 
దావార్ స వ రంచుకోవ చుచా. 

ఇది ప్ర సిదిధి చెందిన డిజిట ల్ చెలి్లంపుల వేదిక . 
ఒక మొబైల్ యాప్ కు ప లు బాయూంకు అకౌంట్ల ను 
క లుపుకోవ చుచా. చెలి్లంపులను ముందే 
నిర్ణ యించుకోవ చుచా. ఈ ఏడాది ఫిబ్ర వ ర 
నాటిక్ దేశంలో 229 బాయూంకులు యుపిఐ 
స్వ లో్ల  భాగ మ యాయూయి. ఆరధిక రంగానినే 
డిజిటల్క ర ణ చేయాల నే కేంద్ర  ప్ర భుతవా 
వూయూహంలో భాగంగా చేప టిటేన చ రయూ ల 
కార ణంగా ఈ మ ధయూ కాలంలో డిజిట ల్ 
చెలి్లంపుల నేవి అనూహయూంగా పరగాయి. 

గ ణాంకాలు ఫిబ్ర  వ ర 2022 వ ర కూ. విలువ కోటలో  లో. 

ది యూనిఫై డ్ పేమంట్ ఇంట ర్ ది యూనిఫై డ్ పేమంట్ ఇంట ర్ 
ఫేస్ (యుపిఐ)ఫేస్ (యుపిఐ)

3134 5554
4572

74
22

2018-19

2020-21

2019-20

2021-22*యుపిఐ చలలో ంపులుయుపిఐ చలలో ంపులు

2022 ఫిబ్ర వ ర నాటిక్ 
దేశంలో 132  
కోట్ల ఆధార్ కారు్డలు 
న మోద యాయూయి..

         పా్ర రంభం                   జులై  1, 2015

ఫిబ్ర వ ర 28, 2022 రూ.8.27 ల క్ష ల 
కోట్ల విలువైన  452.75 కోట్ల భీమ్ యుపిఐ 
ల్వాదేవీలు జ రగాయి. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
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గా్ర మాల లో భూముల రకారుడ్ ల ను 
కంపూ్యట రలో  లో పందుప ర చ డం 
జ రగింది. అంటే దేశంలోని గా్ర మాలోలో  
93.10 శాతం గా్ర మాలోలో  ఈ ప ని పూర్త  
చేయ డం జ రగింది. 

6, 11, 178 

n కేంద్ర  ప్ర భుతవాం అందిస్తననే 
పూర్తస్థా యి నిధుల  స్యంతో ఇది 
2016 ఏప్రిల్ 1న ప్రారంభ మైంది. 
పూర్త స్థా యిలో భూముల స మాచ్ర 
నిరవా హ ణ వయూ వ సథా ను త యారు 
చేయ డ మే దీని ల క్షష్ం. ఈ వయూ వ సథా  
దావార్ భూముల వాస్త విక 
స మాచ్ర్నినే మెరుగుప ర చ డం, భూ 
వ న రుల ను స క్ర మంగా 
వినియోగించుకోవ డం, భూ 
త గాదాల ను నిరూమీలించ డం, బినామీ 
ల్వాదేవీల ను అరక టటే డం, 
అమమీకందార్ల కు కొనుగోలుదార్ల కు 
మేలు చేయ డం జ రుగుతోంది. 

n మొత్తం 1,62,71,251 
మాయూపుల కుగాను 1,11,47,387 
మాయూపుల ను డిజిట ల్క ర ణ చేయ డం 
జ రగింది. 

గా్ర మాలోలో నూ డిజిట ల్ సేవ లుగా్ర మాలోలో నూ డిజిట ల్ సేవ లు
డిజిట ల్ ఇండియా భూమి 
రకారుడ్ ల ఆధునీక ర ణ కార్య క్ర  మం

ప్ర  ధాన మంతి్ర  గా్ర మీణ డిజిట ల్ అక్ష రాస్య తా ఉద్య మం

డిజ ట ల్ తో సుల భ త ర జీవ నండిజ ట ల్ తో సుల భ త ర జీవ నం

కిసాన్ ర థ్ మొబై ల్ యాప్ 

డిజిట ల్ గా్ర మ పెై లట్ పా్ర జక్్ట  డిజిట ల్ గా్ర మ పెై లట్ పా్ర జక్్ట  భార త్ నెట్ 

ఈ ప్రాజెక్టే 2018 అకోటే బ ర్ నల లో 
ప్రారంభ మైంది. ఎంపిక చేసిన 700 గ్రామ 
పంచ్యితీల లో డిజిట ల్ ఆరోగయూ స్వ ల ను, 
విదాయూ స్వ ల ను, ఆరథాక స హాయ స్వ ల ను, 
నైపుణాయూభివృదిధి స్వ ల ను, ప్ర భుతవా , పౌర 
స్వ ల ను అందించ డం జ రుగుతోంది. 

గ్రామీణ బ్రాడ్ బాయూండ్ కారయూ క్ర మానినే 
వేగ వంతం చేయ డానిక్గాను భార త్ నట్ ను 
ప్రారంభించ డం జ రగింది. ఈ ప్రాజెకుటే  
దావార్ దేశంలోని 2.5 ల క్ష ల గ్రామ 
పంచ్యితీల ను, గ్రామాల ను క ల పాల ని 
టెలిక మ్యూనికేష న్ల విభాగం ప్ర ణాళిక 
త యారు చేసకుంది. 2022 మారచా 15 
నాటిక్ 1, 75, 827 గ్రామాల కు బ్రాడ్ 
బాయూండ్ స దుపాయం వుంటుంది. 

మారచా 31, 2023 నాటిక్ దేశంలోగ ల 6 కోట్ల గ్రామీణ నివాస గృహాలో్ల  ప్ర తి 
ఇంటో్ల  క నీసం ఒక రకైనా డిజిట ల్ అక్ష ర్సయూ త క లిపాంచ్ల నే ల క్షష్ంతో డిజిట ల్ 
అక్ష ర్సయూ తా ఉదయూ మానినే ప్రారంభించ డం జ రగింది. దీనినే కేంద్ర ఎల కాట్ర నిక్్స 
మ రయు స మాచ్ర స్ంకేతిక త శాఖ ప్రారంభించింది. మారచా 31, 2022 
నాటిక్ 4.81 కోట్ల మందిక్ శిక్ష ణ ఇవవా డం జ రగింది. 3.56 కోట్ల మందిక్ 
స రటేఫిక్టు్ల  జారీ చేయ డం జరగింది. 

డిజిట ల్ ల్క ర్ అనేది ఒక ఎకోసిసటే మ్ . ఇందులో 
రపాజ టరీలు, గేట్ వేలుంటాయి. వీటిదావార్ 
ఇష్యూయ ర్ త న  డాకుయూమెంట్లను డిజిట ల్ 
రపాజిట రీలో అఫ్ లోడ్ చేయ డం జ రుగుతుంది. 
2022 ఫిబ్ర వ ర నల మొద టి వార్నికల్్ల  9.23 
కోట్ల మంది వినియోగ దారులు త మ పేర్ల ను 
డిజిట ల్ ల్క ర్ లో న మోదు చేసకునానేరు. దీని 
కార ణంగా 2022 ఏప్రిల్ 19 నాటిక్ 507 కోట్ల 
డాకుయూమెంట్ల ను ఇష్యూ చేయ డం జ రగింది. 
ఇందులో 1695 ఇష్యూయ రు్ల , విజఞా పి్త చేసకుననే 
సంసథా లు 1695 వునానేయి.

దేశంలోని 2.5 ల క్ష ల గ్రామాల ను క వ ర్ 
చేస్ల్ 2015 ఆగ సటే  నల లో ఉమమీ డి 

స్వా కేంద్రం 2.0 కారయూ క్ర మానినే 
ప్రారంభించ డం జ రగింది. దీనినే డిజిట ల్ 

ఇండియా కారయూ క్ర మంలో భాగంగా 
ప్రారంభించ్రు. ఈ కేంద్రాలు 400కు 

పైగా డిజిట ల్ స్వ ల ను అందిస్్తయి. 
2021 డిసెంబ ర్ నాటిక్ దేశంలో 4.46 

ల క్ష ల కు పైగా ఉమమీ డి స్వా 
కేంద్రాలునానేయి. వీటిలో 3.48 ల క్ష ల 
కేంద్రాలు గ్రామ  పంచ్య తీ స్థా యిలో 

వునానేయి. 

దేశంలోని రైతులు, రైతు ఉతపా తి్త సంఘాలు, వాయూపారులు త మ ద గగా రుననే వయూ వ స్య 
ఉతపా తు్తల ను ర వాణా చేయ డానిక్గాను అవ స ర మైన వాహ నాల ను అదెదీకు తీసకోవ డానిక్ 
క్స్న్ ర థ్ మొబైల్ యాప్ ను త యారు చేశారు. ఈ యాప్ ను ఆండ్రాయిడ్, ఐఒఎస్ 
వ ర్ష న్ల లో త యారు చేశారు. హిందీ, ఇంగ్్లషుల తోపాటు ప ది భాష లో్ల  ఇది ల భిస్తంది. క్స్న్ 
ర థ్ మొబైల్ అపి్లకేష న్ లో 

డిజిట ల్ ల్క ర్ ఉమ్మ డి సేవా కంద్ర ం (సి.ఎస్.సి)

5.84  
ల క్ష ల మంది రైతులు, రైతు ఉతపా తి్త సంసథా లు, వాయూపారులు, 
స రీవాస్ ప్రొవైడ రు్ల  త మ పేర్ల ను న మోదు చేసకోవ డం జ రగింది.  
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ఉమాంగ్ యాప్ ఉమాంగ్ యాప్ 

ఇ-ఆసుప ప తి్ర : ఆన్ లై న్ లో న మోదు వ్య వ సథి  ఇ-ఆసుప ప తి్ర : ఆన్ లై న్ లో న మోదు వ్య వ సథి  

ర్పే చలలో ంపుల గ్ట్ వే ర్పే చలలో ంపుల గ్ట్ వే 

ఇ-సంత కంఇ-సంత కం

ఆధునిక పాల న ను అంద్ంచ డంలో ఉప యోగ ప డుత్ననా దే ఉమాంగ్ 
యాప్ . కీల క మైన సేవ ల ను అంద్ంచ డానికిగాను సింగల్ మొబైల్ 
వేద్క గా ఉమాంగ్ ను త యార్ చేయ డం జ రిగంద్. ప్ర సు్తతం ఉమాంగ్ 
ద్వారా 20,527 భార త్ బిలులాల చలిలాంపుల వ్య వ స్థ (బిబిపిఎస్) వినియోగ 
సేవ ల ను, 297 కేంద్ర మ రియు రాష్ట్ర ప్ర భుతవా  విభాగాలకు, 33 రాష్ట్ర 
స్్థయి సంస్థ ల కు చంద్న 1417 సేవ ల ను అంద్ంచ డం జ ర్గుతోంద్. 

ఈ విష యంలో ఎన్ఐసికి చంద్న నష న ల్ క్లాడ్ లో ఆన్ లైన్ న మోదు 
వ్య వ స్థ ను, ఎల క్్రానిక్ ఆసుప త్రి ద రఖాసు్తల ను అంద్సు్తనానార్. ప్ర సు్తతం 
631 ఆసుప త్రుల ను ఎల క్్రానిక్ ఆసుపత్రుల కు అనుసంధానించార్. 
వీటిద్వారా 23.38 కటలా ల్వాదేవీలు జ రిగాయి. ఆన్ లైన్ న మోదు 
వ్య వ స్థ ను ఉప యోగంచుకొని 422 ఆసుప త్రుల లో 49 ల క్ష ల కు పైగా 
అపాయింట్ మెంటలా ను కేటాయించ డం జ రిగంద్. 

n పౌర్లు తామ ఆన్ లైన్ లో పంపించే 

ద ర ఖాసు్తల  మీద, ప త్రాల మీద ఎల క్్రానిక్ 

ప దధి తిలో సంత కం చేయ వ చు్చ. ఇద్ 

చ టటి బ దదా మే. ప్ర భుతవాం ప్ర వేశ పెటిటి 

ఎల క్్రానిక్ సంత కం సేవ క్ర ణంగా ఇద్ 

స్ధ్య మ వుతోంద్. ఈ సేవ ల ను 

పంద్ల నుకునవార్ యుఐడిఎఐ వారి 

ఒటిపి ఆధారిత ఆమోద సేవ ల ను 

పంద వ చు్చ. ఈ ఏడాద్ ఫిబ్ర వ రి నాటికి 

దేశంలో మొత్తం 23.72 కటలా ఎల క్్రానిక్ 

సంత క్ల ను జరీ చేయ డం జ రిగంద్. సి 

- డిఎసి కూడా మొత్తం 4.45 కటలా 

ఎల క్్రానిక్ సంత క్ల ను జరీ చేసింద్. 

జీవ న్ ప్ర  మాణ్  జీవ న్ ప్ర  మాణ్  
n	 పింఛ నుద్ర్ల కు ఇచే్చ డిజిట ల్ లైఫ్ 

స రిటిఫికెట్ ప థ క్నినా జీవ న్ ప్ర మాణ్ అని 

అంటార్. ఈ ప త్రానినా పందే 

ప్ర క్రియ నంతా డిజిట ల్క ర ణ చేయ డం 

జ రిగంద్. దీని క్ర ణంగా పింఛ ను 

ద్ర్లు సవా యంగా పంపిణీ సంస్థ లేద్ 

ధృవ ప త్రాల ను ఇచే్చ సంస్థ ద గ్గ ర కు 

వెళాలాలి్సన అవ స రం లేదు. 2014 నుంచి 

2022వ ర కు ద్ద్పు 5.58 బిలియ న్ 

డిజిట ల్ లైఫ్ స రిటిఫికెటలా ను జరీ చేయ డం 

జ రిగంద్.

ఎల కా్ట రైనిక్ డిసి్ట రైక్్ట  మిష న్ ఎల కా్ట రైనిక్ డిసి్ట రైక్్ట  మిష న్ 
మోడ్ పా్ర జక్్ట  మోడ్ పా్ర జక్్ట  
n  జిల్లా స్్థయిలో గురి్తంచిన అత్య ధక 

మొత్తంలోని పౌర కేంద్రిత సేవ ల ను 

ఎల క్్రానిక్ ప దధి తిలో అందుబాటలోకి 

తవ డానికే ఇ- డిసి్రాక్టి ఎంఎంపిల ను 

ప్రారంభించ డం జ రిగంద్. దేశ వా్యప్తంగా 

709 జిల్లాలోలా 3916 ఇ- జిల్లా సేవ ల ను 

ప్రారంభించ డం జ రిగంద్.

n 	ఇది భార త దేశానిక్ చెందిన మొద టి అంత ర్జా తీయ చెలి్లంపుల నట్ 
వ ర్్క . బాయూంకుల తో అనుసంధానించ్రు. ఈ వయూ వ సథా దావార్ కారు్డను 
ఉప యోగించి లేదా ఆన్ లైన్ ప దధి తిలో ల్వాదేవీలు జ ర ప వ చుచా. ఇక  
రూపే క్రెడిట్ కారు్డల విష యంలో అయితే వాటిని ఏ బాయూంకు 
అకౌంట్ తో సంబంధం లేకుండా జారీ చేయ డం జ రగింది. 

n 	మ న రూపే కారు్డ  స్వ లు నాలుగు దేశాలో్ల  అందుబాటులో వునానేయి. 
సింగ పూర్, యుఎఇ, భూటాన్, నేపాల్ దేశాలో్ల  ఈ స్వ లు 
ల భిస్్తయి. నేపాల్ లోని ప లు ప్రాంతాలో్ల  ముఖయూంగా ప శుప తినాధ్ , 
లుంబ ని, జ న క్ పూర్, మ న క్ మానా ప్రాంతాల లో వేయి 
యంత్రాల ను ఏర్పాటు చేయ డం జ రగింది. 

కోటలో  భార తీయులు ర్పే కోటలో  భార తీయులు ర్పే 
కారుడ్ ల ను క లగి వునానిరు.కారుడ్ ల ను క లగి వునానిరు.70
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n  వ న రుల ను పంచుకోవ డానిక్, ప ర సపా ర 
స హ కార ప రశ్ధ న చేయ డానిక్గాను 
అనినే విజాఞా న సంసథా ల ను, అతయూ ధక వేగ 
స మాచ్ర ప్ర స్ర నట్ వ ర్్క ల తో 
క ల పాల నేది జాతీయ విజాఞా న నట్ వ ర్్క 
ల క్షష్ం. ఫిబ్ర వ ర 20, 2022 నాటిక్ 1752 
లింక్ సంసథా ల ను ఏర్పాటు చేశారు. అంతే 
కాదు  ఎన్ఐసి జిల్్ల  కేంద్రాల తో 522 
జాతీయ విజాఞా న నట్ వ ర్్క లింకులు 
దేశ వాయూప్తంగా విస్త రంచి వునానేయి. .

స్ై బ ర్ భ ద్ర  త స్ై బ ర్ భ ద్ర  త 
n అంత ర్జా తీయ టెలిక మ్యూనికేష న్ సంసథా 

ప్ర క టించిన అంత ర్జా తీయ సైబ ర్ భ ద్ర త 
స్చిక 2020లో గ ల మొద టి ప ది 
దేశాలో్ల  భార త దేశం కూడా నిలిచింది. 
కీల క మైన భ ద్ర తా ప్ర మాణాల ను 
పాటించ డం దావార్ ఈ ఘ న త 
స్ధంచింది. సైబ ర్ నేర్ల పై నేష న ల్ 
సైబ ర్ క్రైమ ర్ రపోరటేంగ్ పోరటే ల్ లో 
ఫిర్యూదు చేయ డంకోసం టోల్ ఫ్రీ నంబ ర్ 
1930ను కేంద్ర హోంశాఖ ప్ర క టించింది.

బిపిఒ పో్ర తా్సహ క ప థ కంబిపిఒ పో్ర తా్సహ క ప థ కం
n చిననే ప టటే ణాల లో అందుబాటులోక్ వ చేచా 

బిపిఒ కారయూ క ల్పాల ను 
ప్రోత్స హించ డానిక్గాను బిపిఒ 
ప్రోత్స హ క యోజ న , ఈశానయూ 
ప్రోతా్సహ క యోజ నల ను ప్ర క టించ్రు. 
యువ త కు ఉదోయూగ అవ కాశాలను 
క లిపాంచ డంకోసం డిజిట ల్ ఇండియా 
కారయూ క్ర మం క్ంద ఈ ప థ కాల ను 
త యారు చేశారు. ఈ రెండు ప థ కాల  
క్ంద కారయూ క ల్పాల ను ప్రారంభించే 
అరహు త గ ల సంసథా ల కు 61,208 సీట్ల ను 
కేటాయించ్రు.

విజాఞా న మ రయు పో్ర తా్సహ క ప థ కాలువిజాఞా న మ రయు పో్ర తా్సహ క ప థ కాలు
జాతీయ విజాఞా న నెట్ వ ర్కు జాతీయ విజాఞా న నెట్ వ ర్కు డిజిట ల్ ఇండియా భ విష్య త్ ల క్ష్యలు డిజిట ల్ క రనీ్స, ఇ-పాస్ పోరు్ట  

మొద లై న సేవ ల క ల్ప నే

ఇ-పాస్ పోర్్ట  సేవ లు

త్వ ర లో పా్ర రంభం కానునని 75 డిజిట ల్ బా్యంకు యూనిటులో

ఈ ఏడాది పా్ర రంభం కానునని 5జి యానిమేష న్, గ్మింగ్ రంగంలో 
ఆవిషకు ర ణ లు..కంపనీలు చేసకుననే ద ర ఖాస్తల ఆధారంగా 

5జి స్ంకేతిక త ను ప రీక్షించ డానిక్గాను 
2021 మే నల లో టెలిక మ్యూనికేష న్ 

విభాగం అనుమ తిని ఇచిచాంది. 2022లో 
ద శ ల వారీగా 5జి నట్ వ ర్్క ను 
ప్రారంభించ డానిక్ ప్ర ణాళిక లు 

రూపందిస్తనానేరు. 

యానిమేష న్, విజువ ల్ ఎఫెకుటేలు, గేమింగ్ 
అండ్ కామిక్ ( ఏవిజిసి) రంగాలపై దృష్టే 
పటాటే ల ని ప్ర ధాని న రేంద్ర మోదీ ప్ర జ ల ను 
కోరుతునానేరు. గేమ్్స ఉతపా తి్త, గేమింగ్ 
స్వ ల ను అందించ డంలో ఇండియా 
అంత ర్జా తీయ కేంద్రంగా మార డానిక్ కృష్ 
చేయాల నే సంక లపాంతో ప్ర స్తత ఆరధిక 
సంవ త్స రం బ డ్జాట్ లో ఒక టాస్్క ఫ్ర్్స ను 
ప్ర క టించ్రు. 

ప్ర స్తత ఆరథాక సంవ త్స రంలో డాకుయూమెంటు్ల , ఎల కాట్ర నిక్ స మాచ్రం క లిగిన ఎల కాట్ర నిక్ 
పాస్ పోరుటేల ను జారీ చేయాల ని కేంద్ర  ప్ర భుతవాం భావిస్తంది. ఇందులో చివ ర కవ ర్ 
పైన యాంటెనాను వుంచుతారు. అంతే కాదు అంత రగా తంగా పందుప రచిన రేడియో 
ఫ్రీక్వానీ్స ఐడ్ంటిఫికేష న్ చిప్ కూడా వుంటుంది. డాటా పేజీ అనేది ముఖయూ మైన పాస్ పోర్టే 
స మాచ్ర్నినే ప్రింట్ చేస్తంది. అది చిప్ లో కూడా రకారు్డ  అయి వుంటుంది. 
అంత ర్జా తీయ పౌర విమాన సంసథా డాకుయూమెంట్ ప్ర కార మే డాకుయూమెంట్ మ రయు చిప్ 
ల ను రూపందిస్్తరు. నాసిక్ లోని ఇండియా సెకూయూరటీ ప్రెస్ లో ఎల కాట్ర నిక్ పాస్ పోర్టే 
ను త యారు చేస్తనానేరు. ఈ సంసథా ఇపపా టికే ఆప రేటింగ్ సిసటే మ్్స తోపాటు  45 కోట్ల 
ఎల కాట్ర నిక్ చిప్పుల ను స మీక రంచింది. అంత ర్జా తీయంగా అమ ల వుతుననే ఉత్త మ మైన 
విధానాల ప్ర కార మే ఎల కాట్ర నిక్ పాస్ పోర్టే విధానం అమ లవుతుంది. 

దేశంలో డిజిట ల్ బాయూంక్ స్వ ల ను ప్రోత్స హించ డం కోసం 75 ప్రాంతాలో్ల  డిజిట ల్ బాయూంకుల ను 
ప్రారంభించ బోతునానేరు. ప్ర స్తత ఆరథాక సంవ త్స ర బ డ్జాట్ ను ప్ర వేశ పడుతుననే సంద ర్ంలో ఆరథాక 
మంత్రి శ్రీమ తి నిరమీ ల్ సీతార్మ న్ ఈ ప్ర క ట న చేశారు. డిజిట ల్ బాయూంకుల ను 
ప్రారంభించ డానిక్గాను త గిన నియ మ నిబంధ న లినే రజ ర్వా బాయూంకు ఇపపా టికే అందించింది. 
భౌతిక బాయూంకు కేంద్రాల ల్గే డిజిట ల్ బాయూంకు కేంద్రాల ను ప రగ ణ లోక్ తీసకోవ డం 
జ రుగుతుంది. 

డిజిట ల్ క రెనీ్స:   సెంట్ర ల్ బాయూంక్ డిజిట ల్ క రెనీ్స అయిన డిజిట ల్ రూపీని 
ప్రారంభించ డంకోసం ద శ ల వారీ అమ లు వూయూహానినే రజర్వా బాయూంకు త యారు 
చేస్తంది. ఎల్ంటి అసౌక ర్యూలకు తావు లేకుండా ఉప యోగించ్లి్సన ఉప 
ప దధి తుల ను ప రశీలిస్తనానేరు. దీని కార ణంగా భార త దేశంలో డిజిట ల్ లేదా న గ దు 
ర హిత ఆరధిక వయూ వ సథా విస్త రస్తంది. న గ దును ఉప యోగించ డం త గుగా తుంది. 
ల్వాదేవీల ఖ రుచాలుండ వు. డిజిట ల్ ఆన్ లైన్ , రీటైల్ చెలి్లంపుల నేవి మ రంత భ ద్ర త , 
ప్ర మాద ర హితంగా రూపందుతాయి. ఇది అంత ర్జా తీయ డిజిట ల్ చెలి్లంపుల వయూ వ సథా 
అభివృదిధిని సల భ త రంగా కూడా చేస్తంది. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ



న్యూ ఇండియా స మాచార్   మే 16-31, 202270

దేశ వ న రుల పెై  అంద రకీ దేశ వ న రుల పెై  అంద రకీ 
స మాన మై న హ కుకులుస మాన మై న హ కుకులు

గిరజ న మై నారటీ అభివృదిధి

ఏ దేశ మైనా అభివృద్ధి చంద్లంటే ఆ దేశ ప్ర జ లు కీల క పాత 
పోషిస్్తర్. ఈ విష యానినా దృషిటిలో పెటటికొని 2014నుంచి 

కేంద్ర  ప్ర భుతవాం అనక దీర్ఘ క్లిక వ్్యహాల ను 
ప్రారంభించింద్. దేశంలోని అనినా వ రా్గల ప్ర జ లకు దేశ 

వ న ర్లు స మానంగా అందుబాటలోకి రావ డానికిగాను 
వీటిని అమ లు చేసు్తనానార్. ప్ర జ ల జీవితాల ను 

మెర్గుప ర చ డానికిగాను కేంద్ర  ప్ర భుతవా ప్రాజెకుటిల లో ఈ 
వ్్యహాల ను అమ లు చేసు్తనానార్. అంత క్దు పేద లు, 
వెనుక బడిన వ రా్గల కు ప్ర త్యకంగా ఇచే్చ ప థ క్లోలా ఇవి 

వునానాయి. అందుకే మార్మ్ల ప్రాంతాలోలా నివ సించే 
గరిజ నులప టలా, లేద్ దేశ వా్యప్తంగా నివ సిసు్తననా మైనారిటీ 

ప్ర జ ల విష యంలో ప క్ష పాతం లేదు. ఎందుకంటే దేశ 
వ న ర్లు ప్ర తి ఒక్క రికీ స మానంగా అందుబాటలోకి 

వ సు్తనానాయి. 

గిర్జ నల స్ధకార త స్ధ న తో దేశ స్ధకార త స్ధ న 
భార త దేశ జ నాభాలో గిరజ నుల జనాభా 8.6 శాతం ఉంటుంది. 
అంట్ వారు దాదాపు 10.4 కోట్ల మంది వునానేరు. భార త దేశ 
ర్జాయూంగం అధకర ణం 342 ప్ర కారం గుర్తంచిన షెడ్యూల్్డ తెగ లు 
705. ప్ర ధాన మంత్రి  న రేంద్ర మోదీ ప్ర క టించిన అంద రనీ 
క లుపుకొని పోతూ, అంద ర వికాస్నినే స్ధస్్త, అంద ర 
విశావాస్నినే పందుతూ అంద ర కృష్ని పందుతూ వుండాల నే 
దార్శ నిక త ప్ర కారం ప్ర భుతవాం దేశంలోని అనినే వ ర్గా ల స మాన 
అభివృదిధికోసం నిరంత రం ప ని చేస్తంది. ప్ర భుతవాం తాను చేప టిటేన 
అభివృదిధి కారయూ క్ర మాలో్ల  గిరజ న  తెగ ల అభివృదిధిక్ ప్రాధానయూ త 
ఇస్తంది. వార వార స తావానినే, సంస్కకృతిని ప రర క్షిస్తంది. అంతే 
కాదు మ రంత చిత్త శుదిధితో ఒక నూత న ప్ర గ తి మార్గా నినే త యారు 
చేయ డం జ రగింది.  

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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గిరజ నుల అభివృదిధిక్ కేంద్ర  ప్ర భుతవాం ప్రాధానయూ త ఇవవా డం కార ణంగా 
వారక్ కేటాంచిన బ డ్జాట్ పరగింది. 2014-15లో గిరజ న వయూ వ హార్ల 
మంత్రితవా  శాఖ కేటాయింపులు రూ. 3850 కోట్ల యితే, అదే 
మంత్రితవా శాఖ 2022-23లో చేసిన కేటాయింపుల రూ. 8407 కోటు్ల . 

ఆజాదీ కా అమృత్ మ హోత్స వ్ కారయూ క్ర మంలో భాగంగా గిరజ న 
ఆతమీ గౌర వ దినోత్స వం నాడు దేశంలోని 27 జిల్్ల లో్ల  50 ఏక ల వయూ మోడ ల్ 
రెసిడ్ని్షయ ల్ పాఠ శాల ల ఏర్పాటుకు ప్ర ధాని న రేంద్ర మోదీ పునాది ర్యి 

గిరజనుల దేవునిగా కీర్త ప్ర తిషటే లు ఆరజాంచిన శ్రీ బిర్్స ముండా పుటిటేన రోజు 
న వంబ ర్ 15ను గిరజ న ఆతమీ గౌర వ దినోత్స వంగా ప్ర క టించ డం జ రగింది. 

రండింత ల కంటే అధికంగా పెరగిన బ డె్జ ట్ రండింత ల కంటే అధికంగా పెరగిన బ డె్జ ట్ 
కట్యంపులుకట్యంపులు

ఏక ల వ్య ఆద ర్శ పాఠ శాల ఏక ల వ్య ఆద ర్శ పాఠ శాల 

గిరజ న ప రశోధ నా సంసథి  గిరజ నుల ఆత్మగౌర వ దిన్త్స వం

గిరజ నుల  కోసం మ్్యజియం
దేశ వాయూప్తంగా గిరజ న స్వాతంత్రయూ స మ రయోధుల తాయూగాల ను 
తెలియ జేస్్త ప ది గిరజ న మ్యూజియాల ను ఏర్పాటు చేస్తనానేరు. 
దేశ వాయూప్తంగా త మ ధైర్యూస్హ స్ల తో పోర్టం చేసిన యోధులు 
త మ హ కు్కల కోసం , భూ హకు్కల కోసం, సంస్కకృతిని 
కాపాడుకోవ డం కోసం చేసిన తాయూగాల ను ఈ మ్యూజియంల లో 
చూడ వ చుచా. గుజర్త్ , ఝారం్డ్ ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ , ఛ తీ్తస్ గ ఢ్ , కేర ళ , 
మ ధయూ  ప్ర దేశ్ , తెలంగాణ , మ ణిపూర్, మిజోర్మ్ , గోవాల లో వీటిని 
నిరమీస్తనానేరు. 

2014 నుంచి తీసకుంట్ దేశ వాయూప్తంగా ప ది గిరజ న ప రశ్ధ నా సంసథా ల 
స్థా ప న కు ఆమోదం ల భించింది. వీటిని ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ , ఉత్త ర్ఖండ్ , 
క ర్నేట క , అరుణాచ ల్ ప్ర దేశ్ , జ ముమీ అండ్ క శీమీర్, మిజోర్ం, 
నాగాల్ండ్, సిక్్కం, మేఘాల య , గోవాల లో ఏర్పాటు చేస్తనానేరు. 
ఇపపా టికే మ్డు సంసథా ల ఏర్పాటు ప ని పూర్త యింది. మిగ తావాటి ప ని 
కొన స్గుతోంది. 

వేశారు. ఏక ల వయూ మోడ ల్ రెసిడ్ని్షయ ల్ స్్కల్్స (ఇఎంఆర్ ఎస్) ను 
మ రంత ముందుకు తీసకుపోవ డానిక్ వీలుగా దేశంలో 740 ఏక ల వయూ 
మోడ ల్ స్్కళ్ళ ను ప్రారంభించ్ల ని నిర్ణ యించ్రు. వీటిని యాభై 
శాతం గిరజ న జనాభా వుననే బా్ల కులో్ల ను, క నీసం 20,000 గిరజ న 
జ నాభా వుననే బాకు్లలో్ల ను 2026 నాటిక్ ప్రారంభించ బోతునానేరు.   

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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n  గిరజ న విదాయూరుథాల కోసం ఏక ల వయూ మోడ ల్ డ బోర్డంగ్ స్్కల్ 
(ఇఎండిబిఎస్) ను ప్ర యోగాతమీ కంగా ప్రారంభించ్ల ని 
నిర్ణ యించ్రు. ఎంపిక చేసిన ఉప జిల్్ల లో్ల  గిరజ న జ నాభా 
90 శాతం లేదా అంత కంట్ ఎకు్కవ గా వుననే చోట 
రెసిడ్ని్షయ ల్ స దుపాయం లేని చోట చ దువుకోవాల నుకునే 
విదాయూరుథాల  కోసం వీటిని ఏర్పాటు చేయాల ని నిర్ణయించ్రు.

n  ఇ.ఎం.ఆర్.ఎస్, సి.బి.ఎస్.ఇ ఉపాధాయూయుల  కోసం 21 
శ తాబదీ అనుభ వ  పూరవా క విదయూ అంశంపైన ఆన్ లైన్ స రటేఫిక్ట్ 
కారయూ క్ర మానినే గిరజ న మంత్రితవా  శాఖ సి.బి.ఎస్.ఇ క లిసి 
ఉమమీ డిగా ప్రారంభించ్యి. 

n  ఇఎంఆర్ఎస్ ఉపాధాయూయులు, ప్రిని్సపాళ్ల  కోసం స మ రథా త 
పంపుద ల కారయూ క్ర మాల ను నిరవా హించ్ల నే ఉదేదీశయూంతో 
గిరజ న వయూ వ హార్ల మంత్రితవా  శాఖ , ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి క లిసి 
ప ని చేస్తనానేయి.

n  30 ల క్ష ల మందిక్ పైగా విదాయూరుథాల కు ఉప కార వేత నాల 
క్ంద ప్ర తి ఏడాది రూ. 2500 కోటు్ల  ఇస్తనానేరు. వీటిలో 
అనినే ర కాల ఉప కార వేత నాలునానేయి. 

n  ఐఐటి, ఐఐఎం, ఏఐఐఎంఎస్ ల్ంటి ఉననే త స్థా యి సంసథా లో్ల  
చ దివే గిరజ న విదాయూరుథాలో్ల  వేయి మందిక్ ఉప కార వేత నాలు 
అందిస్తనానేరు. 

ఏక ల వ్య మోడ ల్ డే బోరడ్ ంగ్ ఏక ల వ్య మోడ ల్ డే బోరడ్ ంగ్ 
స్కుల్ (ఇఎండిబిఎస్)స్కుల్ (ఇఎండిబిఎస్)

గిరజ న యువ త తాము ఎంచుకుననే రంగాలో్ల  
నాయ కులుగా ర్ణించ డానిక్గా డిజిట ల్ మెంట ర్ 
ష్ప్ కారయూక్ర మానినే గిరజ న మంత్రితవా  శాఖ , ఫేస్ 
బుక్ క లిసి సంయుక్తంగా నిరవా హిస్తనానేయి. దీని 
పేరు జిఒఎఎల్ (గోల్ ) అంట్ గోయింగ్ ఆన్ లైన్ 
యాజ్ ల్డ ర్్స .  ఇంత వ కు 23 ర్ష్ట్ర లు 
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఈ గోల్ కారయూ క్ర మంలో 
భాగ మ యాయూయి. 

భార త దేశ గిరజ నులు: ఆది మ హోత్స వంభార త దేశ గిరజ నులు: ఆది మ హోత్స వం
n 	గిరజ న క ళాకారుల అదు్త సంప్ర దాయాల ను తెలియ జేస్ల్ ఆది 

మ హోత్స వ్ ను నిరవా హిస్తనానేం. ఇందులో చేనేత క ళాకారులు, కుండ ల 
త యారీదారులు, తోలుబొమమీ ల  త యారీదారు్ల , ఎంబ్రాయిడ రీ క ళాకారులు 
త మ వ స్తవుల ను ప్ర దర్శస్తనానేరు. ఈ ఉత్స వం ఒక మినీ ఇండియాగా 
రూపందింది. 

n  వ ల స కారమీకులు, గిరజ వ ల స కారమీకుల విభాగం కోసం కేంద్ర గిరజ న 
మంత్రితవా శాఖ , గోవా ప్ర భుతవాం క లిసి సంయుక్తంగా మాయూన్ ప వ ర్ డిజిట ల్ 
డాటా సొలూయూష న్ కారయూ క్ర మానినే ప్రారంభించ్యి.

n  ప్ర పంచ సిక్ల్ సెల్ వాయూధ దినం సంద ర్ంగా జూన్ 19, 2021న సిక్ల్ సెల్ 
వాయూధపై రెండ వ జాతీయ స మాశానినే నిరవా హించ్రు. సిక్ల్ సెల్ వాయూధని 
నిరూమీలించ డంకోసం అన్ ముక్్త ప్రాజెక్టే  ప్రారంభించ్రు. 

n  గిరజ న ప్ర జ ల ఆరోగయూం, పోష ణ మెరుగు ప ర చ డం కోసం ప లువురు 
భాగ స్వాములుగా గిరజ న్ ఆరోగయూ స హ యోగ్ అన మ య్ కారయూ క్ర మానినే 
ప్రారంభించ డం జ రగింది. 

గ్ల్ (గ్యంగ్ ఆన్ లై న్  
యాజ్ లీడర్్స)

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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గిరజ న ఉత్ప తు్త ల అభివృదిధి , మారకుట్ గిరజ న ఉత్ప తు్త ల అభివృదిధి , మారకుట్ 
కోసం సంసాథి గ త మ ద్ద  తుకోసం సంసాథి గ త మ ద్ద  తు

n 	ఈ ప థ కం క్ంద టిఆర్ఐఎఫ్ఇడి సంసథా త న సవాంత 
పోరటే ల్ www.tribesindia.com  దావార్ గిరజ న 
ఉతపా తు్తల ఎల కాట్ర నిక్ వాణిజయూ అమమీ కాల ను 
ప్రోత్స హిస్తంది. అంతే కాదు అనినే ప్ర ధాన మైన 
ఎల కాట్ర నిక్ వాణిజయూ పోరటే ల్్స లో అంట్ అమేజాన్ , 
స్నేప్ డీల్ , ఫి్లక్ కార్టే , పేటిఎం, జిఇఎంల లో కూడా 
వీటి అమమీ కాల ను చేస్తనానేరు. 

n 	టిఆర్ఐఎఫ్ఇడి క్ చెందిన ఆన్ లైన్ పోరటే ల్ కు 
1,25,000 క ళాకారుల కుటుంబాలు 
అనుసంధాన మయాయూయి. ఒక  ల క్ష కు పైగా 
ఉతపా తు్తల ను ఈ పోరటే ల్ లో చూడ వ చుచా. 

n 	అకోటే బ ర్ 30, 2021 నాటిక్ దేశ వాయూప్తంగా 145 
అవుట్ లెట్ల నట్ వ ర్్క ను ట్రైఫెడ్ ఏర్పాటు చేసింది. 
వీటిలో 97 సవాంత అమమీ కాల అవుట్ లెటు్ల  వుంట్, 
33 అవుట్ లెటు్ల  క న్ సైన్ మెంట్ అమమీ కానిక్ 
చెందిన వి కాగా,  ఫ్రాంచైజీ అవుట్ లెటు్ల  15 
వునానేయి.

వ న్ ధ న్ వికాస్ యోజ న వ న్ ధ న్ వికాస్ యోజ న 

ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి /ఎస్.ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి /ఎస్.
టి.ఎఫ్.డి.సి కి ఈకి్వటీ మ ద్ద  తుటి.ఎఫ్.డి.సి కి ఈకి్వటీ మ ద్ద  తు

మై న ర్ అట వ ఉత్ప తు్త లు (ఎం.ఎఫ్.పి)
మైన ర్ అట వీ ఉతపా తు్తల కు సంబంధంచిన క నీస మ దదీ తు ధ ర 
(ఎం.ఎస్.పి)ని పంచ డం జ రగింది. ఎం.ఎఫ్.పి ల  కోసం 
ప్ర క టించిన ఎం.ఎస్.పి పథ కం క్ంద 2020-21 నుంచి  37 
నూత న వస్తవుల ను చేరచా డం జ రగింది. దాంతో 2020-21లో 
ఎం.ఎఫ్.పిల సంఖయూ 50 నుంచి 87 కు పరగింది. ఎం.ఎఫ్.పి 
ల కోసం క నీస మ దదీ తు ధ ర అమ లు చేయ డం మొద లైన పపా టి 
నుంచి కేంద  ప్ర భుతవా నిధుల ను ఉప యోగించి ర్షట్ర ప్ర భుతావాలు 
రూ.317.89 కోట్ల విలువైన  ఎం.ఎఫ్.పిల ను స్క రంచ డం 
జ రగింది. 

n 	‘ఎం.ఎస్.పి ఫ ర్ ఎం.ఎఫ్.పి’ ప థ కం క్ంద స్థా నిక 
అట వీ ఉతపా తు్తల క్ల సటే రు్ల  (విడివిక్సీ లు) కామ న్ 
ఫెసిలిట్ష న్ సెంట ర్ లల్గా ప ని చేస్్తయి. వీటి దావార్ 
స్థా నికంగా అందుబాటులో వుండ మైన ర్ అటవీ 
ఉతపా తు్తల ను స్క క రంచ డం జ రుగుతుంది. అద న పు 
విలువ ల భించేల్ స్క ర ణ వుంటుంది. 

n 	వ న్ ధ న్ వికాస్ కేంద్ర క్ల సటేర్ (విడివిక్సి) ఏర్పాటు 
చేయ డానిక్గాను గ త మ్డు సంవ త్స ర్లో ట్రైఫెడ్ కు  
మొత్తం రూ. 254.64 కోట్లను విడుల చేయ డం 
జ రగింది.  

n 	2019-20లో వాటిని ఏర్పాటు చేయ డం జ రగింది. 
అపపా టి నుంచి ఇంత వ ర కు 3110 విడివిక్సీల ను 
మంజూరు చేశారు. త దావార్ 52,000 ఎస్ హెచ్ 
జిల కు చెందిన  9.28 ల క్ష ల ఎం.ఎఫ్.పి స్క ర ణ దారులు 
ల బిధి పందారు. 

n 	అరహు త క లిగిన ఎస్.టి ప్ర జ లు త మ ఆదాయాల ను 
పంచుకునే కారయూ క్ర మాలు లేదా సవా యం ఉపాధ 
చేప టాటే లంట్ వారక్ ర్యితీ రుణాల ను జాతీయ 
వెనుక బడిన తెగ ల ఆరథాక స హాయ మ రయు అభివృదిధి 
సంసథా (ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి) అందిస్తంది. ఈ ప నిని 
ఏజెనీ్సల దావార్ చేస్తంది.

n 	గ త మ్డు సంవ త్స ర్ల లో (2019-20 నుంచి 
30-11-2021 వ ర కు) ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి 4.04 
ల క్ష ల గిరజన ల బిధిదారుల కు రూ. 748.75 కోట్లను 
పంపిణీ చేసింది. 

n 	పిఎంఇజిపి కారయూ క్ర మానినే అమ లు చేయ డంలో క లిసి 
ప ని చేస్్తమ ని ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి మ రయు క్విఐసి 
నిర్ణ యించ్యి. ఈ ఎంఓయు ఉదేదీశయూం బాయూంకులు, 
ఎస్.సి.ఏల  దావార్ గిరజ న పారశ్రామిక వేత్త ల కు 
త కు్కవ వ డీ్డ రుణాలందేల్ చూడ డం. యూనిట్ 
వయూ యంలో 35 శాతం ర్యితీని ల బిధిదారులు 
పందుతారు.  

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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మై నారటీల అభివృదిధి  కోసం మై నారటీల అభివృదిధి  కోసం 
విస్త ృత మై న అవ కాశాలువిస్త ృత మై న అవ కాశాలు

దేశం అనినే విధాల్ స మ గ్ర అభివృదిధిని స్ధంచ్లంట్ అనినే 
స్థా యిలో్ల  అభివృదిధిని స్ధంచ డం చ్ల్ ముఖయూం. ఈ దిశ గానే 
ప్ర యాణం చేస్తననే కేంద్ర ప్ర భుతవాం ఎల్ంటి వివ క్ష కు తావు 

లేకుండా దేశ పౌరులంద రూ దేశాభివృదిధి దావార్ ల బిధి పంద డానిక్ కృష్ 
చేస్తంది. దేశంలోని పౌరులంద రూ త మకు ర్జాయూంగం క లిపాంచిన 
హ కు్కల ను పందేల్, వార భ విషయూ తు్త బాగుండల్ కేంద్ర  ప్ర భుతవాం ప ని 
చేస్తంది. పౌరుల మ త న మమీ కాల  కార ణంగా వారక్ ప్ర భుతవా ప్ర యోజ నాలు 
అంద కుండా పోయే ప రసిథాతి లేకుండా ఈ రోజు ప్ర భుతవాం ప ని చేస్తంది. 
ప్ర తి ఒక్క రక్ స మాన మైన అవ కాశాలు క లిపాంచి వారు ప్ర గ తి స్ధంచేల్, 
వార ల క్షాయూల ను అందుకునేల్ ప్ర భుతవాం చ రయూ లు చేప టిటేంది. ప్ర భుతవాం 
చేప టిటేన ప థ కాల నీనే మ త వివ క్ష కు తావు లేకుండా అమ ల వుతునానేయి. 
వ క్ఫూ ఆసు్తల వినియోగం
వ క్ఫూ భూములో్ల  ఏర్పాటైన పాఠ శాల లు, కాలేజీలు, ఆసప త్రులు, 
క మ్యూనిటీ హాళ్్ల  ఇంకా ఇత ర మౌలిక స దుపాయాల అభివృదిధి కోసం 
పూర్త స్థా యిలో ప్ర ధాని  న రేంద్ర  మోదీ ప్ర భుతవాం నిధుల ను అందిస్తంది. 
ఇది దేశానిక్ స్వాతంత్రయూం వ చిచాన త ర్వాత మొద టిస్రగా జ రగిన ప ని. 
బ ల హీన వ ర్గా ల కోసం అమ లు చేస్ ప్ర ధాన మంత్రి జ న వికాస్ కారయూ క్ర మ్ 
(పి.ఎం.జె.వి.క్) దావార్ ఈ ప ని చేస్తనానేరు. దేశంలో దాదాపు 74,875 
వ క్ఫూ ఆస్తలు న మోద యి వునానేయి. అనినే ర్ష్ట్ర ల వ క్ఫూ బోరు్డల 
డిజిట ల్క ర ణ పూర్త యింది. జిఐఎస్ / జిపిఎస్ స్ంకేతిక త ను ఉప యోగించి 
వ క్ఫూ ఆస్తలో్ల  95 శాతానినే మాయూప్ చేశారు. 

విద్య  దా్వరా సాధికార త విద్య  దా్వరా సాధికార త 
n గుర్తంపు పందిన మైనారటీ మ తాల కు చెందిన  (పారీ్స, జైన్, బౌదధి , సిక్ , 

క్రిసిటేయ న్ , ముసి్లం)  దాదాపు 5 కోట్ల 20 ల క్ష ల మంది విదాయూరుథాల కు గ త 
ఎనిమిది సంవత్స ర్ల లో ప్రి మెట్రిక్ , పోస్టే మెట్రిక్ , మెరట్ ఆధారత , 
బేగం హ జ ర త్ మ హ ల్ బాలిక ల  ఉప కార వేత నాల ను అందివవా డం 
జ రగింది. ఈ ఉప కార వేత నాల ను అందుకుననే విదాయూరుథాలో్ల  మ హిళా 
విదాయూరుథాలు స గం కంట్ పైగానే వునానేరు. 

n ముసి్లం మ హిళా విదాయూరుథాల లో డ్రాప వుట్ రేటు తగిగాపోయింది. ఒక ప్పుడు 
పాఠ శాల విదయూ ను మ ధయూ లోనే ఆపేస్ బాలిక ల సంఖయూ 70 శాతం ఉండది. 
ముసి్లం క మ్యూనిటీ అభివృదిధిక్ ఇది ప్ర ధాన మైన అడ్డంక్గా వుండది. గ త 
70 సంవ త్స ర్లో్ల  ముసి్లం ఆడ పిల్ల లో్ల  70 శాతం మంది త మ 
చ దువుల ను పూర్త చేస్వారు కాదు. ఇప్పుడు ఈ సంఖయూ 30 శాతానిక్ 
ప డిపోయింది. 

n మ రుగుదొడు్ల  లేక పోవ డంవ ల్ల గ తంలో వేల్ది మంది ముసి్లం బాలిక లు 
మ ధయూ లోనే చ దువుల ను ఆపేస్వారు. ఈ దుసిథాతి ఇప్పుడు లేదు. ముసి్లం 
మ హిళ ల డ్రాప్ రేటు త గిగాపోవ డానిక్ కేంద్ర ప్ర భుతవాం అనినే ర కాల 
చ రయూ లు తీసకుంటోంది. పాఠ శాల విదయూను మ ధయూ లోనే ఆపేసిన 
విదాయూరుథాల  కోసం ఆల్గ ఢ్ ముసి్లం విశవా విదాయూల యంలో బ్రిడిజా కోరు్స 
అందిస్తనానేరు. ఆల్గ ఢ్ ముసి్లం విశవా విదాయూల యంలో మ హిళా 
విదాయూరుథాల సంఖయూ 35 శాతం పరగింది. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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హునార్ హాట్ :  పారశా్ర మిక రంగంలో హునార్ హాట్ :  పారశా్ర మిక రంగంలో 
నూత న అవ కాశాలునూత న అవ కాశాలు

పిఎంజవికె (ప్ర  ధాన మంతి్ర  జ న వికాస్ పిఎంజవికె (ప్ర  ధాన మంతి్ర  జ న వికాస్ 
కార్య క్ర  మం)కార్య క్ర  మం)

n 	1550 నూత న పాఠ శాల ల 
నిర్మీణం

n 	అద న పు త ర గ తి గ దులు : 23094
n 	691 హాసటే ళ్ల నిర్మీణం
n 	177 రెసిడ్ని్షయ ల్ పాఠ శాల లు
n 	14312 స్మీర్టే త ర గ తి గ దుల 

నిర్మీణం
n 	38 క ళాశాల లు
n 	94 ఐటిఐలు
n 	13 పాలిటెక్నేకు్కలు
n  ఆరు న వోద య విదాయూల యాలు
n 	413 బ హుళ ప్ర యోజ న 

క మ్యూనిటీ కేంద్రాలు (స దా్వ్ 
మండ పాలు)

n  553 మారె్కట్ షెడు్ల
n  6742 మ రుగుదొడు్ల , పారశుదధి్ 

స దుపాయాలు
n  18,692 తాగునీటి సౌక ర్యూలు
n  170 ఉమమీ డి స్వా కేంద్రాలు
n  27 ఉదోయూగ మ హిళ ల వ స తి 

గృహాలు
n  2324 ఆరోగయూ సంబంధత 

ప్రాజెకుటేలు
n  12 వృతి్త క ళాకారుల కేంద్రాలు
n  91 వివిధ క్రీడ ల స దుపాయాలు
n  6014 అంగ న్ వాడీ కేంద్రాలు
n 	11,483 ప కా్క గృహాలు మొద లైన వి 

నిరమీంచ డం జ రగింది.  

n  మైనారటీ వయూ వ హార్ల మంత్రితవా శాఖ ఆధవా రయూంలో 
దేశ వాయూప్తంగా ప లు ప్రాంతాలో్ల  హునార్ హాట్ కారయూ క్ర మానినే 
నిరవా హించ్రు. ఇది దేశ వాయూప్తంగా వుననే నైపుణయూ వంత మైన 
క ళాకారుల కు న మమీ క మైన వేదిక గా నిలిచింది. వారక్ మారె్కట్ 
అవ కాశాల ను క లిపాంచింది. 

n  సవా యం స మృదధి భార త దేశ స్ధ న కు, స్థా నికుల త ర ఫున 
మాటా్ల డ వేదిక గా హునార్ హాట్ అనేది ఒక న మమీ క మైన వేదిక గా 
నిలిచింది. 

n  గ త 8 సంవ త్స ర్ల లో 39 హునార్ హాట్్స నిరవా హ ణ జ రగింది. 
ఇవి దేశ వాయూప్తంగా 8 ల క్ష ల 50 వేల క ళాకారుల కు వారతో 
భాగ స్వాములైన వారక్ ఉపాధ అవ కాశాల ను క లిపాంచ్యి. 

n  ప్ర భుతవా ఎల కాట్ర నిక్ మారె్కట్ పే్లస్, ఆన్ లైన్ పోరటే ల్ లో కూడా 
హునార్ హాట్ అందుబాటులో వుంది. 

కేంద్ర  ప్ర భుతవాం గ త 8 సంవ త్స ర్ల లో దేశ వాయూప్తంగా మైనారటీ 
జ నాభా అధకంగా నివ సించే ప్రాంతాల లో స్మాజిక ఆరధిక విదయూ , 
ఉపాధ క లపా న మౌలిక స దుపాయాల ను క లిపాంచింది. వీటిలో ముఖయూ మైన 
అంశాలు ఇల్ వునానేయి. 

ఏళ్ళుఏళ్ళు

బాటలోబాటలో
కర్త వ్య నిర్వహణకర్త వ్య నిర్వహణ
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విపలో  వానిని ర గిలచున 
ర చ న లు

సవారాజ్యకు సంపాద కుడు క్వ లెను. జీతం:  రెండు ఎండిపోయిన ర్టెటిలు, ఒక గాలాసు చ లలా ని నీర్, ప్ర తి సంపాద కీయానికి ప ద్ సంవ త్స రాల 
జైలు. ఇద్ 1884లో ప్ర చురిత మైన ప్ర క ట న . బ హుశా ప ద్ సంవ త్స రాల జైలు జీవితానినా జీతంగా ప్ర క టించిన ప్ర పంచంలోన ఏకైక ప్ర క ట న ఇద్. 

ద్స్య శృంఖ ల్లోలా దేశం మ గు్గత్ననా స మ యంలో జ రనా లిజం ఎల్ంటి గ డుడు ప రిసి్థత్ల ను ఎదుర్్కననా దో తెలియ జేయ డానికి ఈ ప్ర క ట న 
ఉద్హ ర ణ . అదే స మ యంలో మొద టి హందీ భాష్ వారా్త ప త్రిక ఉద్ంత్ మారా్తండ్ మే 30, 1826లో ఇండియాలో ప్ర చురిత మైంద్. బ్రిటీష్ 

ప్ర భుతావానికి వ్యతిరకంగా జ రిగన స్వాతంత్య పోరాటం ప లు విధాలుగా జ రిగంద్. ప్ర జ లు త మ ప్రాంత , వ ర్గ , కుల్ల కు అతీతంగా అనినా 
హ దుదాల ను ద్టి పోరాటం చేశార్. ఈ పోరాటంలో స మాజంలోని ఇత ర ప్ర తినిధులు, మేధావుల తో క ల సి జ రనా లిసుటిలు పాల్్గనానార్. బ్రిట న్ 

ప్ర భుతవా దోపిడీని, అనా్యయ మారా్గల ను ఎండ గడుతూ దేశం యావ తూ్త ఒకతాటిపై నిలిచేల్ కృషి చేశార్. నాటి జ రనా లిసుటిలు త మ ర చ న ల తో 
స మాజంలోని చడుపై పోరాటం చేస్్తన బ్రిటీష్ బానిస పాల న కు వ్య తిరకంగా ర చ న లు చేసి ప్ర జ లోలా త గన స్ఫూరి్తని నింపార్.జ రనే లిసటేల పాదాల మీద ఏరపా డిన బొబబు ల పైన చ రత్ర 
ర్య బ డుతోంద ని ప్ర ఖాయూత క వ యిత్రి మ హాదేవి వ రమీ ఓ 

సంద ర్ంలో అనానేరు. ఆమె చెపిపాన ఈ మాట లు స్వాతంత్రయూ స మ రంలో 
జ రనే లిసటేల పాత్ర ను ప్ర తిఫ లిస్తనానేయి. నాడు జ రనే లిసటేల ల క్షష్ం ఏదంట్ 
స్మాజిక సంస్క ర ణ లో్ల , జాతీయ ఉదయూ మంలో ప్ర జ లు భాగ మ యేయూల్ 
చూడ డ మే. ఆ రోజులో్ల  వార్్త ప త్రిక ను ప్ర చురంచ డ మంట్ చ్ల్ ధైరయూ మైన 
ప ని. ఎందుకంట్ అందులో ప్ర చురత మైన అంశాలు త మ కు వయూ తిరేకంగా 
వునానేయని బ్రిటీష్ పాల కులు భావిస్్త జ రనే లిసటేలు, ప్ర చుర ణ క ర్త ల పై 
ఉకు్కపాదం మోపేవారు. స్వాతంత్రయూ పోర్టంలో వార్్త ప త్రిక ల ను 
శ క్్తవంత మైన ఆయుధాలుగా ప రగ ణించేవారు. బ్రిటీష్ స్మ్రాజయూ వాద 
పాల కుల కు వయూ తిరేకంగా దేశ వాయూప్తంగా పౌరుల ను ఐకయూం చేయ డమ నే 
గ రవా కార ణ మైన సంప్ర దాయానినే వార్్త ప త్రిక లు, మాయూగ జైను్ల  నల కొల్పాయి. 
బ్రిటీష్ పాల కుల కు వయూతిరేకంగా విల్ల ముమీలు, క తు్తలు ఎకు్కపటాటే లి్సన 

అవ స రం లేద ని, బ్రిట న్ సిపాయిల ఫిరంగులకు వయూ తిరేకంగా వార్్త ప త్రిక ను 
బయట కు తీయండి అని నాడు అనేవారు. ఈ మాట లు వార్్తప త్రిక ల 
బ ల్నినే స్చిస్తనానేయి. ఎంతో మంది జ రనే లిసటేలు జ రనే లిజం దావార్ 
స్వాతంత్రయూ పోర్టంలో పాల్గా ంట్ దేశానిక్ స్వ చేశారు. స్వాతంత్రయూ 
పోర్ట యోధులో్ల  దాదాపుగా ప్ర తి ఒక ప్ర ముఖుడు త న ర చ న ల  దావార్ 
ప్ర జ లో్ల  చైత నయూం నింపారు. నేటి ప్ర పంచంలో జ రనే లిజం ప రధ 
నాట కీయంగా విస్త రంచింది. అంతే కాదు దాని బాధయూ త లు కూడా పరగాయి. 
అందుకే దేశ ప్ర గ తి జ రనే లిజం దావార్ జ రగాల ని ప్ర ధాని   న రేంద్ర మోదీ 
ప్ర తేయూకంగా ప దే ప దే చెపపా డం జ రుగుతోంది. జ రనే లిజం స వయూంగా వుంట్నే 
అరథా వంతంగా వుంటుంద ని ఆయన సపా షటేం చేశారు. ఈ నేప థయూంలో 
జరనే లిజం దావార్ స్ంఘిక సంస్క ర ణ ల కు, స్వాతంత్రయూ స మ ర్నిక్ నూతన 
మార్గా నినే నిరేదీశించిన మ ఖ న్ ల్ల్ చ తురేవాది, అజిముల్్ల  ఖాన్ , బ రీంద్ర 
ఘోష్ , ర్జా ర్మోమీహ న్ ర్య్ గాధ ల ను చ ద వ గ ల రు. 
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అజీముల్లో ఖాన్ అజీముల్లో ఖాన్ 
విపలో  వానిని ర గ లంచ డానికి 
‘పాయ మ్ ఇ- అజాదీ’ని 
ప్ర  చురంచిన యోధుడు

అజీముల్్ల ఖాన్ తండ్రి న జీబ్ మిసీత్ను 
ఒక స్ర ఒక బ్రిట న్ అధకార 

పిలిచి అశవా శాల ను శుభ్రం చేయాల ని 
ఆదేశించ్రు. ఆయ న ఆ ప ని చేయ న ని 
చెపపా డంతో వెంట నే ఆగ్ర హించిన ఆ 
అధకార న జీబ్ మిశ్రీని పై అంత స్త నుంచి 
క్ంద కు తోస్శాడు. అంతే కాదు, ఇటుక తో 
కొటాటే డు. ఆ ఘ ట న తో తీవ్రంగా 
గాయాల పాలైన న జీబ్ మిసీత్ చిక్త్స 
తీసకుంట్ ఆరు నల ల త ర్వాత 
మ ర ణించ్డు. ఆ విధంగా అజీముల్్ల ఖాన్ 
చిననే నాడ త న తండ్రిని కోలోపాయాడు. 
తండ్రి మ ర ణం ఆ చినానేరపై తీవ్ర ప్ర భావం 
చూపింది. 1857 సిపాయిల 
తిరుగుబాటులో పాల్గా ననే ఆయ న ఆ 
స మ యంలో మిలిట రీ, ర్జ కీయ పాత్ర ల నే 
కాకుండా ఆ విప్ల వానినే న డిపించిన 

రాజా రామో్మహ న్ రాయ్ రాజా రామో్మహ న్ రాయ్ 
మొద టి ప తి్ర కా సే్వచా్ఛ మొద టి ప తి్ర కా సే్వచా్ఛ 
ఉద్య మంఉద్య మం

జ రనే లిజం దావార్ భార త దేశ స్వాతంత్రయూ ఉదయూ మానిక్ నూతన మార్గా నినే అందించిన గొపపా 
వయూ క్్త ర్జా ర్మోమీహ న్ ర్య్ . ఆయ నునే ఆధునిక భార త దేశ పున రుదధి ర ణోదయూ మ 

పితామ హునిగా పిలుస్్తరు. దేశంకోసం జీవితానినే తాయూగం చేసిన మ హ నీయుడు. బ్ంగాలో్ల ని 
ర్ధాన గ ర్ లో చ్ంధ స బ్రాహ ణ కుటుంబంలో మే 22, 1772లో ర్జా ర్మోమీహ న్ ర్య్ 
జ నిమీంచ్రు. ఆయ నునే అంద రూ సవా తంత్ర పాత్రికేయ పితామ హునిగా కూడా పిలుస్్తరు. 
ఆయ న మ్డు భాష ల లో ఆంగ్లం, బ్ంగాల్, ఉరూదీ ల లో వార్్త ప త్రిక ల ను ప్ర చురంచేవారు. అంతే 
కాదు త న ర చ న ల  దావార్, ఇంకా ఇత ర కారయూ క్ర మాల  దావార్ భార త దేశంలో ప త్రికా స్వాచ్ఛ కోసం 
పోర్టం చేస్వారు.
ముద్ర ణా యంత్రానినే 1778లో క నుగొనానేరు. ర్జార్మోమీహ న్ ర్య్ జ రనే లిజం రంగంలోక్ 
వ చేచాస రక్ భార త దేశ వార్్త ప త్రిక ల ను బ్రిట న్ ప్ర భుతవాం నియంత్రిస్్త వుండది. అల్ంటి 
ప రసిథాతులో్ల  ప త్రికా స్వాచ్ఛ కోసం ఆయ న మొద టి ఉదయూమానినే ప్రారంభించ్రు. ప త్రిక ల పై సెనా్సర్ 
ష్ప్ ను 1819లో ల్ర్్డ హేసిటేంగ్్స ఎతే్తశారు. దాంతో ర్జా ర్మోమీహ న్ ర్య్ మ్డు జ రనే ల్్స ను 
ప్ర చురంచ డం మొద లెటాటే రు. అవి ది బ్రాహమీ నిక ల్ మాయూగ జైన్ (1821), బ్ంగాల్ వార ప త్రిక 
సంవాద కౌముది (1821), ప ర్షయ న్ వార ప త్రిక మిర్త్ ఉల్ అకబు ర్ (1821). భార త దేశ 
పున రుజీజావ న ఉదయూమానిక్ పునాది వేసిన ఆయ న బ్ర హమీ స మాజానినే ప్రారంభించ డ మే కాకుండా 
నాటి స్వాతంత్రయూ స్మాజిక సంస్క ర ణ ఉదాయూమాల కు త న జ రనే లిజం దావార్ నూత న మార్గా నినే 
క లిపాంచ్రు. ఆయ న ప్రారంభించిన ఉదయూమాల కార ణంగా జ రనే లిజానిక్ వ ననే తెచ్చారు. అదే 
స మ యంలో ఆయ న జ రనే లిజం కూడా ఆయా ఉదయూ మాల ను స రైన మార్గా లో్ల  న డిపేది. ర్జా 
ర్మోమీహ న్ ర్య్ త న జీవిత కాలంలో అనేక ప త్రిక ల కు సంపాద క తవాంవ హించి ప్ర చురంచ్రు. 
బంగ దూత్ అనేది ఆయ న ప్ర చురంచిన ప్ర తేయూక మైన ప త్రిక . ఇందులో ఒకేస్ర బ్ంగాల్, హిందీ, 
ప ర్షయా భాష ల ను ఉప యోగించేవారు. 
ఆయ న ప లు సంద ర్్ల లో త న బ ల మైన వయూ క్్తతావానినే, పోర్ట ప టిమ ను ప్ర ద ర్శంచ్రు. 
1821లో ప్ర తాప్ నార్య ణ్ దాస్ అనే భార తీయునిక్ బ్రిటీష్ జ డిజా మ ర ణ శిక్ష విధంచ్రు. కొర డా 
శిక్ష స రపోయే త ప్పుకు మ ర ణ శిక్ష విధంచ డంతో దానినే ఖండిస్్త ర్జార్మోమీహ న్ ర్య్ ఒక 
వాయూసం ర్శారు. బ్రిటీషువార దౌరజా నాయూనినే ఎండ గ టాటే రు. ఆయ న చేసిన కృష్ కార ణంగా 
భార తీయ ప త్రికా వయూ వ సథాకు బ ల మైన పునాది ఏరపా డింది. అంతే కాదు భార తీయ జ రనే లిజం 
నూత న మార్గా లో్ల  అడుగుపటిటేంది. ఆ కాలంలో ఆధునిక యుగం ప్రాధానయూ త ను గుర్తంచిన అతి 
కొదిదీ మందిలో ఒక రు ర్జార్మోమీహ న్ ర్య్ . స్వాచ్ఛ లేకుండా త మంత ట తామే మాన వ 
నాగ రక త ఆద ర్్శలు మ నుగ డ లోక్ ర్వ ని అవి స్వాచ్ఛ తో క లిసి వుండవ ని ఆయ న అనానేరు. 
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మ ఖ న్ ల్ల్ చ తురేవాది అరుదైన యోధుడు, పాత్రికేయుడు మ రయు 
స్హితీవేత్త . ఆయ న దేశ స్వాతంత్రయూ పోర్టంలో ఎంతో ఉతా్సహంగా 

పాల్గా ని జైలుకు వెళా్ల రు. యువ త అభివృదిధిని కాంక్షించి వారక్ మారగా ద ర్శ కునిగా 
నిలవ డ మే కాకుండా దేశంప ట్ల ఆయ న ప్రేమ అంక్త భావం నిరుప మాన మైన వి. 
దేశానిక్ స్వాతంత్రయూం ర్క ముందు త న ర చ న ల దావార్, ఉప నాయూస్ల  దావార్ 
ప్ర జ ల ను ప్ర భావితుల ను చేశారు. స్వాతంత్రయూం వ చిచాన త ర్వాత  కూడా ఆయ న 
త న కృష్ని కొనస్గించి, త దావార్ జాతి నిర్మీణంలో పాలుపంచుకునానేరు. 
మ ధయూ ప్ర దేశ్ ర్షట్రం హొసంగాబాద్ జిల్్ల  బ వాయి గ్రామంలో ఏప్రిల్ 4, 
1889లో ఆయ న జ నిమీంచ్రు. మ ఖ న్ ల్ల్ చ తురేవాది త న పాత్రికేయ జీవితం 
మొద లుపటిటేన ప్పుడు మొత్తం దేశ వాయూప్తంగా బ్రిటిష్ వయూ తిరేక ఉదయూ మం ఉండది. 
జాతీయ భావాల గురంచి మాటా్ల డుకునేవారు. స్ంఘిక సంస్క ర ణ ల గురంచి 

భార త దేశానిక్ స్వాతంతయూ్ం వ చిచా 75 
సంవ త్స ర్లైన సంద ర్ంగా నిరవా హిస్తననే 
ఉత్స వాలు 130 కోట్ల మంది ప్ర జ ల 
భావాల ను ప్ర తిఫ లిస్తనానేయి. స నాత న 
భార త దేశ గొపపా ద నానినే ప రర క్షించ డానిక్, 
దేశంకోసం తాయూగాలు చేసిన వార నుంచి 
స్ఫూర్తని పంద డానిక్, ఆధునిక 
భార త దేశానినే నిరమీంచ్ల నే వార క ల ల 
స్కార్నిక్ అమృత్ మ హోత్స వ్ కారయూ క్ర మం 
దోహ దం చేస్తంది.
- న రేంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

ఆలోచ నాప రునిగా కూడా ప ని చేశారు. 
ఆయ న గొపపా విప్ల వ వాది, వూయూహ క ర్త . 
1857లో కానూపార్ నుంచి మొద టి 
భార త స్వాతంత్రయూ సంగ్రామానినే 
న డిపించ్రు. కానూపార్ పాల కుడు, ఆ 
త ర్వాత ప్ర ధానిగా ప ని చేసిన  
నానాస్హెబ్ కు మొద టి 
స ల హాదారునిగా ప ని చేశారు 
అజీముల్్ల ఖాన్ . యూర ప్ ప రయూ టించిన 
త ర్వాత భార త్ కు వ చేచాట ప్పుడు 
ముద్ర ణా యంత్రానినే తీసకొచ్చారు. 
దేశంలో విప్ల వానినే, తిరుగుబాటును  
ప్రోత్స హించ డానిక్గాను ఆయ న ఈ 
ముద్ర ణా యంత్రానినే ఉప యోగించి 
‘పాయ మ్-ఇ-ఆజాదీ’ అనే 
వార్్తప త్రిక ను ప్ర చురంచ్రు. ఆయ న 
దీనినే హిందీ, ఉరూదీ , మ ర్ఠీ భాష లో్ల  
ప్ర చురంచేవారు. హ మ్ హై ఇస్్క 
మాలిక్ , హిందూస్థా న్ హ మార్, పాక్ 
వ త న్ హై కౌమ్ కా, జ ననే త్ స్ బి పాయూర్ 
అనేది ఆ ప త్రిక లో ఆయ న ర్సిన 
పాట లో్ల  ఒక పేర్ందిన పాట . అది 
1857 పోర్టంలో పాల్గా ననే 
యోధుల కు ప్ర ధాన గ్తంగా నిలిచింది. 
ఈ పాట 1857 నాటి ఆద ర్్శలు, 
ల క్షాయూల ను సపా షటేంగా ప్ర తిఫ లించింది. 
ఈ పాట లో జాతీయ భావాలను 
పందుప రచ్రు. అవి 1857 
పోర్టంలో ప్ర జ ల త ర ఫున 
నిన దించ్యి. 1857 పోర్టంలో 
పాల్గా ననే విప్ల వ సైనికుల ఉదయూ మ 
గ్త మైన ఈ పాట జాతీయ గ్తాలో్ల  
త ల మానికంగా నిలిచింది. ఇది ప్ర జ ల 
గుండ్లను నేరుగా తాక్ంది. సపాషటేంగా 
అంద రకీ అరథా మ యేయూల్ వుంట్ 
అప రమిత మైన శ క్్తని క లిగి వుండది. 
ఇందులో దేశ ఘ న త ను కీర్తంచ డ మే 
కాకుండా స్వాతంత్రయూ  పోర్టం 
చేదాదీ మ నే పిలుపు వుంది. ఈ పాట ను 
విననే త ర్వాత ర చ యిత అజీముల్్ల ఖాన్ 
ను ఆధునిక భార త మొద టి 
జాతీయ వాది అని పిల వ డం అతిశ యోక్్త 
కాద ని అనిపిస్తంది.
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మ ఖ న్ ల్ల్ చతుర్వది:మ ఖ న్ ల్ల్ చతుర్వది:  జ రని లజం, సాహిత్యం, జాతీయ ఉద్య మాల కు అంకిత మై న తిరుగులేని యోధుడుజ రని లజం, సాహిత్యం, జాతీయ ఉద్య మాల కు అంకిత మై న తిరుగులేని యోధుడు

గౌరీ శంక ర్ రాయ్గౌరీ శంక ర్ రాయ్: జ రని లజం దా్వరా సా్వతంత్యరై పోరాట్నికి మ ద్ద  తు జ రని లజం దా్వరా సా్వతంత్యరై పోరాట్నికి మ ద్ద  తు 
ఇచిచున యోధుడుఇచిచున యోధుడు

మొద టి ఒడియా మాయూగ జైన్ ఉత్క ల్ దీపిక ను 1866లో గౌర శంక ర్ 
ర్య్ ప్ర చురంచ్రు. నాడు సంభ వించిన తీవ్ర క రువు స మ యంలో 

బ్రిటీష్ పాల కుల వైఖ రని బయట పడుతూ ఒడిష్ యువ త లో చైత నయూం 
రగిలిస్్త ఆయ న ఈ ప త్రిక ను ప్రారంభించ్రు. ఆ స మ యంలో ఒడిష్ 
వాయూప్తంగా వ చిచాన క రువులో ప ది ల క్ష ల కు పైగా ప్ర జ లు చ నిపోయార ని 
తెలుస్తంది. ఆ స మ యంలో భార త దేశంలో సొంత ప రపాల న వుండి ఉంట్ 
అల్ంటి క రువు ప రసిథాతులు త లెతే్తవి కావ ని ప్ర జ లు భావించ్రు. ఈ 
నేప థయూంలో స్వాచ్ఛ కోసం పోర్టం తీవ్ర త రమైంది. క రువు కాలంలో గౌర 
శంక ర్ ర్య్, బాబు విచిత్రానంద దాస్ క లిసి ఒరయా భాష లో ఉత్క ల్  దీపికా 
ప త్రిక ను ప్ర చురంచ డం మొద లెటాటే రు. 
ఈ ప త్రిక కార ణంగా ప్ర జ ల కు అనినే విష యాలు తెలిస్వి. క రువుకు ప్ర ధాన 
కార ణం ఎవ రో తెలుసకోవ డం మొద లు పటాటే రు. ఈ ప త్రిక ను మొద ట 13 
జులై 1838లో క ట క్ లో ఏర్పాటు చేశారు. అయితే మొద టి ముద్ర గౌర శంక ర్ 
ర్య్ ఆధవా రయూంలో 4 ఆగ సటే , 1866లో జ రగింది. అందుకే ఈ రోజున 
ఒడియా జ రనే లిజం దినోత్స వానినే నిరవా హించుకుంటునానేరు. ఒడిష్ అనేక 
స వాళ్ల ను ఎదుర్్కంటుననే స మ యంలో ఈ ప్రాంత ప్ర జ లో్ల  స్వాచ్్ఛభావ న లు 

ర గిలించ డానిక్గాను గౌరశంక ర్ ర్య్ ప్రారంభించిన మాయూగ జైన్ లో క రువు, 
పేద రకం గురంచి వాయూస్ల ను ప్ర చురంచ్రు. త న జాతీయ వాద ప్ర ధాన మైన 
మాయూగ జైన్ దావార్  ఆయ న బ్రిటీష్ వారక్ వయూ తిరేకంగా భార తీయుల 
ప్ర యోజ నాల  కోసం పోర్టం చేశారు. ఆయ న తన ప త్రిక లో బ్రిటీష్ పాల న ను 
నిశితంగా విమ ర్శస్్త ప్ర జ ల డిమాండ్ల ను ముందుకు తీసకువ చేచావారు. 
వ ర ద లు ల్ంటి ప్ర కృతి విపతు్తల ను ఎదురో్కవ డానిక్ ఏం చేయాల నేదానిపై 
ఆయ న త న ప త్రిక లో స్చ న లు, స ల హాలు చేస్వారు. ఆయ న దావార్ స్ఫూర్త 
పందిన శ శి భూష ణ్ ర థ్ త ర్వాత రోజులో్ల  ఒడియా దిన ప త్రిక ను 1913లో 
బ్రహుంపూర్ నుంచి ప్ర చురంచ డం ప్రారంభించ్రు. అంతే కాదు 
గోప బంధుదాస్ స తయూ వ తి అనే పేరుతో ప త్రిక ను ప్ర చురంచ్రు. అందులో 
ఒడియా స్హితాయూనినే ప్రోత్స హించ్రు. ఒక ప క్క బ్రిటీష్ వారు బైబిళ్ల ను 
ప్ర చురంచి వాటిని ఇంటింటికీ పంచుతుంట్ ఆయన మ హాభార తం, 
ర్మాయ ణం, ఇంకా ఇత ర భార తీయ ఇతిహాస్ల ను త న ముద్ర ణాల యం 
దావార్ ఒడియా భాష లో ప్ర చురంచేవారు. బ్ర హమీ స మాజంలో భాగంగా ప ని 
చేసిన గౌర వంక ర్ ర్య్ ర్షట్రంలో సంగ్తం, నాట క క ళ లినే ప్రోత్స హించ డంలో 
కీల కంగా ప ని చేశారు. అంతే కాదు స మాజంలో స్ంస్కకృతిక అభివృదిధికోసం 
ఇతోధకంగా కృష్ చేశారు.  

చ రచాంచేవారు. దేశానినే బ్రిట న్ పాల కుల ను వెళ్ళ గొటాటే ల నే భావాలు 
అధకంగా వుండవి. 1913లో ఖాండావాకు చెందిన కాలుర్మ్ గంగా 
ర ణ డ అనే ఆయ న ప్ర భ అనే మాస ప త్రిక ను ప్రారంభించి దాని 
సంపాద కీయ బాధయూ త ల ను మ ఖ న్ ల్ల్ కు అపపా గించ్రు. త న జీవితానినే 
జ రనే లిజానిక్, స్హితాయూనిక్, జాతీయ ఉదయూ మానిక్ అంక్తం 
చేయ డంకోసం మ ఖ న్ ల్ల్ 1913లో త న ఉపాధాయూయ ఉదోయూగానిక్ 
ర్జీనామా చేశారు. ప్ర భ అనే ఉత్త మ నాణయూ త క లిగిన స్హితయూ ప త్రికను 
ప్ర చురస్్త దాని దావార్ స్వాతంత్రయూ ఉదయూమానిక్ స్వ లందించ్రు. 
ప్ర భలో ప్ర చురంచిన ర చ న ల కార ణంగా అది చ్ల్ వేగంగా ప్ర జ ల 
అభిమానం పందింది. హిందూ స్హితయూ ప్ర పంచంలో పేరు 
సంపాదించుకుంది. ప్ర జ ల ను జాగృతం చేస్ ర చ న లు అందులో ర్వ డ మే 
ఆ ప త్రిక పేరు ప్రతిషటే ల కు కార ణం. కానూపార్ నుంచి ప్ర తాప్ అనే 
వార ప త్రిక కు సంపాద క తవాం వ హిస్తననే గ ణేష్ శంక ర్ విదాయూరథాతో మ ఖ న్ 
ల్ల్ క లిశారు. 1920లో జ రగిన మ హాతామీగాంధీ స హాయ నిర్క ర ణ 
ఉదయూ మంలో మొద ట గా అరెసటే యిన వయూ క్్త మ ఖ న్ ల్లే. జులై 17, 1920లో 
మ ఖ న్ ల్ల్ నాయ క తవాంలో క ర మ్ వీర్ ప్ర చుర ణ మొద లైంది. 
ర్జ స్థా నాల గురంచి అందులో ర చ న లు వ చేచావి. ఎల్ంటి రజరేవాషన్ 
లేకుండా ఈ మాయూగ జైన్ ర చ న లినే ప్ర చురంచేవారు. అల్ంటి ప రసిథాతులో్ల  
కొంత మంది ర్జులు ఆ ప త్రిక కు త మ మ దదీ తును ఉప సంహించుకునానేరు. 
ఆ ప త్రిక త న అసిథాతావానినే కొనస్గిస్్తనే అనినే ర కాల స మ సయూ ల ను 

ఎదుర్్కంది. క ర మ్ వీర్ ప త్రిలో స్వాతంతయూ్ం పైనే కాకుండా ఇత ర అనేక 
అంశాల  పైన ప్ర చురత మైన ర చ న లు ఆ కాలంలో దేశాననేంతా 
అటుటే డిక్ంచేవి. అందులో స హాయ నిర్క ర ణ , ప్ర జాస్వామయూం, ఖిల్ప త్ , 
రల త్ చ టటేం, పంచ్యితీ ర్జ్ , హిందూ ముసి్లం వివ క్ష విధానాం, విప్ల వ 
ఉదయూ మం, అతివాద మిత వాద పారీటేలు ఇల్ అనేక అంశాల  పైన ర చ న లు 
వెలువ డవి. మ ఖ న్ ల్ల్ చ తురేవాది చ్ల్ ఉతా్సహంగా క ర మ్ వీర్ ప త్రిక  
దావార్ స హాయ నిర్క ర ణ ఉదయూ మంలో పాల్గా నేవారు. దాంతో ఆయ న 
బ్రిట న్ పాల కుల కంటో్ల  న లుసగా మార్రు. ఆయ న అరెసటే యిన ప్పుడు 
దానినే ఖండిస్్త మ హాతామీ గాంధీ, గ ణేష్ శంక ర్ విదాయూరథా త మ యంగ్ 
ఇండియా, ప్రతాప్ ప త్రిక లో్ల  సంపాద కీయాలు ర్శారు. వాటి దావార్ 
తీవ్ర సవా రంతో బ్రిట న్ పాల కుల ను హెచచా రంచ్రు. అంతే కాదు 
దేశ వాయూప్తంగా వుననే ప లు వార్్త ప త్రిక లు ఆయ న అరెసటేను గ టిటేగా 
ఖండించ్యి. మ ఖ న్ ల్ల్ చతురేవాది త న విలువ ల తో కూడిన జ రనే లిజ 
ప్ర మాణాల ను క ర మ్ వీర్ ప త్రిక లో చ్టారు. ఆయ న పాత్రికేయం 
భార తీయ జ రనే లిజానిక్ ల భించిన ఒక  అమ్లయూ మైన వార స తవాం. త న 
జ రనే లిజ యం జీవితం దావార్,  ప్ర భ , ప్ర తాప్ , క ర మ్ వీర్ ప త్రిక ల  దావార్ 
ఆయ న ప్ర జ లో్ల  చైత నాయూనినే ర గ లించ్రు. అందుకే  ప్ర ధాని  న రేంద్ర 
మోదీ ప దే ప దే తన కారయూ క్ర మాలో్ల  ఆయ న క వితావానినే ప్ర స్్తవిస్తంటారు. 
భార త దేశ ప్ర సిదధి క వి మ ఖన్ ల్ల్ చ తురేవాది ఘ న త ను గురు్త చేస్తంటారు.  
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మ హార్షట్ర అహ మమీ ద్ న గ ర్ లోని చోండి అనే గ్రామంలో 
స్మానయూ రైతు కుటుంబంలో మే 31, 1725లో ఆమె 
జ నిమీంచ్రు. ఆమె తండ్రి మంకోజి ర్వు ష్ండ గ్రామ పదదీ గా 

ప ని చేశారు. త న కూతురు అహ లయూ బాయిక్ ఇంటో్ల నే చ ద వ డం ర్యడం 
నేరపాంచ్రు. స్మానయూ కుటంబానిక్ చెందిన  అహ లయూ బాయి ర్జ కుటుంబ  
ప్ర వేశం ఆష్మాషీగా జ ర గ లేదు. దాని వెనుక అనేక మ లుపులునానేయి. 
మాల్వా ప్రాంతానిక్ చెందిన మ లహు ర్ ర్వు హోల్క ర్ ఓ రోజున పుణే కు 
వెలుతుననే స మ యంలో మారగా మ ధయూంలో ఓ దేవాల యం ద గగా ర పేద వారక్ 
ఆహార మందిస్తననే 8 సంవ త్స ర్ల అహ ల్యూబాయిని గ మ నించ్డు. ఆయ న 
ర్జ కుటుంబానిక్ చెందిన వారు. ఆ చినానేర ద యాగుణం చూసి 
చ లించిపోయిన ఆయ న ఆ అమామీయిని త న కోడ లుగా చేసకోవాల ని 
భావించ్డు. త న కుమారుడు ఖాందేర్ ర్వు హోల్క ర్ తో పళి్ల చేయాల ని 
అనుకునానేడు. ఆ విధంగా 1733లో కేవ లం 8 సంవ త్స ర్ల వ య స్సలో 
ఖాందేర్ ర్వు హోల్క ర్ ను మ నువాడింది. ఖాందేర్ ర్వు, అహ ల్యూబాయిల కు 
మ ల్ ర్వు అనే కుమారుడు, ముఖా్తబాయి అనే కూతురు జ నిమీంచ్రు.  
అహ ల్యూబాయి భ ర్త ఖాందేర్ ర్వు హోల్క ర్ చ్ల్ చిననే వ య స్సలోనే 
1754లో కుంబ ర్ యుదదీంలో చ నిపోయారు. 12 సంవ త్స ర్ల త ర్వాత ఆమె 
మామ గారైన మ లహు ర్ ర్వు మ ర ణించ్రు. ఒక ఏడాది త ర్వాత మాల్వా ర్జయూ 
ర్ణిగా ఆమె ప ద వీ బాధయూ త లు చేప టాటే రు. 

అహ ల్యూబాయి శివ భ కు్తర్లు. ఆమె ఎంత టి భ కు్తర్లంట్ తాను ఇచేచా 
ఆదేశాలకు సంబంధంచిన  ఉత్త ర్ల విష యంలో క్ంద త న పేరు కాకుండా శ్రీ 
శంక ర్ అనే పేరును ర్స్వారు. త న ర్జయూ క రెనీ్స పైన శివ లింగానినే, బిలవా 
ప త్రాలను ముద్రించేవారు. నంది బొమమీ కూడా వుండది. ఇండోర్ ర్జాయూనినే 
ప రపాలించిన ర్జులు కూడా దేశానిక్ స్వాతంత్రయూం వ చేచాంత వ ర కూ శ్రీ 
శంక ర పేరు లేకుండా ఆదేశాలు జారీ చేస్వారు కాదు. ఏదైనా ఆదేశం మీద శ్రీ 
శంక ర అనే పేరు లేక పోతే దానినే ఆదేశం క్ంద ఎవ రూ ప రగ ణించేవారు 
కాదు. దాంతో అది అమ ల యేయూది కాదు. 

దేవి అహ ల్యూబాయి ద క్ష త క లిగిన ర్జ కీయ వేత్తగా కూడా పేరు 
పందారు. ఒక స్ర మ ర్ఠా పీష్వాలు మాల్వా ప్రాంతంపై దండ్త్తడానిక్ 
సిదధి మ యాయూరు. మ ల్వా ర్జయూం బ ల హీనంగా వుంద ని భావించి ఈ దాడి 
త ల పటాటే రు. ఈ విష యం తెలిసి మ ర్ఠా పీష్వాల కు అహ ల్యూబాయి ఒక 
దౌతయూ ఉత్త ర్నినే పంపారు. అందులో ఆమె ఇల్ ర్శారు. మ ర్ఠా పీష్వాలు 
అహ ల్యూబాయి సైనయూంపై విజ యం స్ధస్్త మ హిళ ను ఓడించ్ర ని అంద రూ 
అనుకుంటారే త పపా మీ పేరు ప్ర తిషటే లు ఎంత మాత్రం పర గ వు..ఒక వేళ మీరు 

మా చేతిలో ఓడిపోతే మ హిళా పాల కుర్లి చేతిలో ఓడిపోయార ని 
ప్ర పంచమంతా న వివాపోతుంది. యుదధిం చేయాలో లేదో తేలుచాకోండి అంట్ 
ఆమె త న ఉత్త రంలో తెలిపారు. దాంతో పీష్వాలు త మ దాడిని ఆపేశారు. 

దేవి అహ ల్యూబాయి అనుస రంచిన సనాత న  ధ రమీ తాతివాక త ను, 
నియ మాల ను కొంత మంది ఆధునిక భార తీయ నాయ కులు మాత్ర మే 
అనుస రంచ్రు. వారలో ముఖయూ మైనవారు ప్ర ధాన మంత్రి న రేంద్ర మోదీ. 
చ్ల్ మంది చ రత్ర కారులు మోదీ పాల న ను అహ లయూ బాయి హోల్క ర్ చేసిన 
దృఢ మైన , ప్ర భావ వంత మైన , సంక్షేమ పాల నతో పోలచా డం జ రుగుతోంది. 
ఆమెను త తవా వేత్త ల ర్ణిగా చ రత్ర కారుడు  జాన్ కేయే అభివ ర్ణంచ్రు. అంతే 
కాదు ఈ ఇదదీ ర పాల న మ ధయూ న  అనేక స్మీపాయూలునానేయి. భార త దేశంపై 
దండ్తి్తన వావార చేతిలోను, బ్రిటీష్ పాల కుల చేతిలోను ధవాంస మైన అనేక 
దేవాల యాల ను అహ ల్యూబాయి త న పాల నాకాలంలో పున రుదదీ రంచ్రు. 
అల్గే నరేంద్ర మోదీ కాశీ విశవా నాధ్ ఆల యానినే పున ర్ నిరమీంచ్రు. 
ధవాంస మైన సమ నాథ్ ఆల య స మీపంలో రెండు అంత స్తల ఆల యానినే 
నిరమీంచ్రు. ఆల యాల పున రుదధి ర ణ విష యంలో ఇల్ంటి అనేక 
ఉదాహ ర ణ లు నరేంద్ర మోదీ పాల న లో క నిపిస్తనానేయి. ప్ర ధాని న రేంద్ర 
మోదీ నాయ క తవాంలో పుర్త న మ త ప్రాధానయూ త గ ల క్షేత్రాల ను 
పున రుదదీ రస్తనానేరు. వాటి ప విత్ర త ను, ప్ర తేయూక త ల ను తిరగి నల కొలుపాతునానేరు.  
లోక మాత అహ ల్యూబాయిచేసిన టుటే గానే మోదీ ప్ర భుతవాం కూడా స్ంస్కకృతిక 
వార స తావానినే సంరక్షించ డానిక్, మ త ప ర మైన అసిథాతావానినే పున రుదదీ రంచ డానిక్ 
కృష్ చేస్తనానేరు. ఈ కృష్ని విస్త రంచి విదేశాలో్ల  కూడా కొనస్గిస్తనానేరు. 
బ హ రెయిన్ ర్జ ధాని మ నామాలో 200 సంవత్స ర్ల వ య స్సగ ల శ్రీనాధ్ జీ 
దేవాల యానినే పున రుదదీ రంచ్రు. ఈ ఆల యం ప్ర ధాని చేతుల  మీదుగా తిరగి 
ప్రారంభ మైంది. ప్ర ధాని చేసిన కృష్ కార ణంగా యుఎఇ ప్ర భుతవాం అక్క డ శ్రీ 
స్వామినార్య ణ్ ఆల యానినే నిరమీంచింది. అది అబుదాబిలోని మొద టి 
సంప్ర దాయ హిందూ ఆల యం. గ త ఐదు సంవత్స ర్లుగా ప్ర భుతవాం 
చేప టిటేన చ రయూ ల కార ణంగా ప్ర పంచ వాయూప్తంగా వుననే అనేక క ళాఖండాలు 
తిరగి భార త్ కు చేరుకునానేయి. అహ ల్యూబాయి త న పాల న లో భూమి 
ఆదాయ నిరవా హ ణ విధానాల ను స ర ళీక రంచ్రు. నరేంద్ర మోదీ ప్ర భుతవాం 
కూడా ప్ర స్తతం భూ నిరవా హ ణ ప నిని స ర ళీక రస్తంది. మ హేశవా ర్ లో చేనేత 
ప రశ్ర మ ను అభివృదిధి చేసిన అహ ల్యూబాయి ప్ర పంచ్నిక్ మ హేశవా ర చీర ల ను 
బ హుమ తిగా అందించింది. అదే విధంగానే ప్ర ధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా 
స్థా నిక క ళాకారుల కు ల బిధి చేకూరేల్ ‘వోక ల్ ఫ ర్ లోక ల్’ విధానం అమ లో్ల క్ 
తెచ్చారు.  

భార తీయ త తవా శాస్త్ నినే తీసకుంట్..మంచి ఆలోచ న లు, స త్ ప్ర వ ర్త న అనేవాటిని కూడా ఒక 
మతంగా గుర్తంచ డం జ రగింది. ఈ గుణాలుననే ర్జులు లేదా పాల కులు త మ ప్రజ లినే 
సంతోషంగా వుంచ గ ల రు. దేవీ అహల్యూబాయి హోల్క ర్ కు ఈ రెండు గుణాలుండవి. ఆమె 
ధైరయూ వంతుర్లైన యోధుర్లే కాదు, నైపుణయూవంత మైన ష్ట ర్ కూడా. అంతే కాదు 
పాల నాద క్ష తగ ల ర్ణి.  ప్ర జ ల సంక్షేమం కోసం అనేక కారయూ క్ర మాలు చేప టాటే రు. ధారమీక 
మారగాంలో న డిచి త న ర్జయూంలోను, బయట అనేక దేవాల యాల ను, ప విత్ర క్షేత్రాల ను 
నిరమీంచ్రు. అందుకే ఆమెను అంద రూ లోక మాతా అని ప్రేమ పూరవా కంగా పిలిచేవారు. 

అహ ల్్యబాయ:  ఉనని త  ఆదరా్శలు గల మ హారాణిఅహ ల్్యబాయ:  ఉనని త  ఆదరా్శలు గల మ హారాణి

జ న నం: 31 మే 1725, మ ర ణం: 13 ఆగ సుటి 1795

వయూ క్్తతవాం దేవి అహ ల్యూబాయి హోల్క ర్ 



మీడియా క్రనార్ 



న్యూ ఇండియా స మాచార్   మే 16-31, 202282

 స్వ ర్క ర్ గార గురంచి గౌర వ నీయులైన అట ల్ బిహారీ వాజ్ పేయి గారు 
ఒక అదు్త మైన వ ర్ణ న చేశారు. అట ల్ జీ ఏమ నానేరంట్ స్వ ర్క ర్ అనేది 
సంస్కకృత ప దం.. ఈ ప దానిక్ వేగం, తాయూగం, దృఢ చిత్తం, మ్ల కం, 
త ర్కం, య వవా నం, బాణం, క తి్త అనే అర్థా లునానేయి. అట ల్ జీ చేసిన 

వ ర్ణ న అక్ష ర స తయూం. స్వ ర్క ర్ త న లో క వితావానినే, విప్ల వానినే 
నింపుకునానేరు. ఆయ న సనినేత మైన క వి మాత్రమే కాదు, 

ధైరయూ వంతుడైన విప్ల వ కారుడు కూడా.
- ప్రధాన మంత్రి, న రేంద్ర మోదీ

Scan to see a video of 
Prime Minister Modi 

paying tribute to Veer 
Savarkar at Port Blair's 

Cellular Jail.

Scan to hear the Prime 
Minister remembering 
Veer Savarkar on his 

birthday.
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