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మనపూర్వీకులమందుచూపు,మనపూర్వీకులమందుచూపు,
జ్ఞా నం,అవగాహనఎంతోజ్ఞా నం,అవగాహనఎంతో

ఆశ్చరయేకరంఆశ్చరయేకరం

 జలసంరక్షణప్రాధాన్్యన్్నవేలాద్సంవత్సరాలక్రితమేవివర్ంచారు:   మన సంస్కృతి వేలాది సంవత్సరాల క్రితమే నీరు, 
జల సంరక్షణ ప్రాధాన్యాన్ని వివరంచంది. ఈ జ్ఞా న్న్ని ఏ దేశం అయిన్ అంగీకరంచనట్లయితే దాన్ శక్తి అద్భుతంగా పెరుగుతంది. 
మన పూర్వీకుల జ్ఞా నం, లోతైన అవగాహన్ శక్తి గురంచ తెలుసుకుననిప్పుడు మనం ఆనందంలో మున్గిపోతం.

 ప్రజాఉద్యమంగామార్నఅమృత్సరోవర్న్రామాణం:  న్లుగు నెలల క్రితం “మన్ కీ బాత్” (‘మనసులో మాట’) 
కారయాక్రమంలో నేను అమృత్ సరోవర్ గురంచ మాట్్ల డాను. ఇప్పుడు ఆ అమృత్ సరోవర్ కారయాక్రమం ప్రజ్ ఉదయామంగా మారంది. 
దేశం కోసం ఏదైన్ చేసుతిన్నిం అనే భావం, బాధయాతయుత వైఖర, భవిషయాతతి తరాల పట్ల ఆందోళన ఉననిప్పుడు బలం జోడవుతంది. ఆ 
సంకల్ం గౌరవనీయం అవుతంది.

 త్రివర్ణపతాకంతయారీనంచిఆవిష్కరణవరకు:  ఆగసుటు  నెలలో అమృత్ మహోత్సవ్ మాధురయాం దేశం అంతట్ వ్యాపిసుతింది. 
ఇంత పెద్ద దేశంలో అన్ని చోట్ల త్రివర్ణ పతకం ఎగురవేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్రలోనూ ఒకే రకమైన స్ఫూరతి ప్రసరసుతింది. మనం దేశ 
స్ఫూరతిన్ ఇప్టికే సవీచ్ఛత,  టీకా కారయాక్రమాలో్ల  వీక్ంచం.
 “సవారాజ్”సీర్యల్చూడండి:  దేశ స్వీతంత్యారోదయామంలో పాలు పంచుకుననిప్టికీ అంతగా ప్రాచురయాంలోక్ రాన్ యోధులు, 

వ్ర కృషి గురంచ యువతరాన్క్ తెలియచేసే అద్భుత కారయాక్రమం “సవీరాజ్”. ప్రతి ఆదివ్రం రాత్రి 9 గంటలకు మీరంత 
దూరదర్శన్ లో ఆ  కారయాక్రమం వీక్ంచ మీ పిల్లలకు చూపించండి అన్ నేను అభయారథిసుతిన్నిను.

 పోషకాహారంకోసంన్రవాహిస్తున్నచైతన్యకార్యక్రమంలోటెకా్నలజీన్గర్ష్ంగావిన్యోగంచడం,ప్రజా
భాగస్వామ్యంప్రధానం: సెపెటుంబర్ నెల అంటే పండుగలే పండుగలు, దీన్క్ త్డు పోషకాహార ప్రచరం సైతం పెద్ద ఎతతిన 
జరుగుతంది. ప్రతి ఏడాది సెపెటుంబర్ 1 నుంచ 30వ తేదీ వరకు ‘పోషణ్ మా’ న్రవీహిస్తిం. ఈ పోషకాహార ప్రచరంలో టెకానిలజీ 
గరష్ఠ విన్యోగం, ప్రజ్ భాగస్వీమయాం కీలకంగా మారాయి.

 ప్రపంచవా్యపతుంగాప్రాచుర్యంలోకివస్తున్నచిరుధాన్్యలు: భారతదేశ విజఞాపితి మేరకు 2023 సంవత్సరాన్ని ఐకయారాజయా సమితి 
అంతరాజా తీయ చరుధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించంది. దీర్ఘ కాలం నుంచ ఎవరైన్ విదేశీ అతిథి లేదా విదేశీ దేశాధినేత మన దేశాన్ని 
సందర్శంచనప్పుడు దేశంలో పండే చరుధాన్యాలత్ వంటకాలు చేయించేంద్కు నేను కృషి చేశాను. ఆ వంటకాలను వ్రంత ఎంత్ 
ఆనందంగా ఆస్వీదించరు. ఇప్పుడు చరుధాన్యాల ప్రాచురయాం ప్రపంచంలో  బాగా పెరుగుత్ంది.

 గ్రామాలోలోడిజిటల్ఇండియావిజయగాథలుపంచుకోండి:   డిజిటల్ ఇండియా ప్రచరంత్ గ్రామాలో్ల  ఎన్ని జీవితలో్ల  
స్ధికారత ఏర్డిందో అందరత్నూ పంచుకోండి. అలాగే గ్రామాలో్ల న్ డిజిటల్ ఔత్సహిక పారశ్రామికవేతతిల గురంచ వీలైనంత 
ఎకు్వగా న్కు లేఖలు  రాస్తి ఉండండి.

మోదీ 2.0 (39వ ఎపిసోడ్, ఆగస్టు 28, 2022)మన్కీబాత్2.0

మన్ కీ బాత్ కోసం ఈ క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి.

ప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీప్రజలతోసంభాషంచేప్రమఖకార్యక్రమం“మన్కీబాత్”ఆగస్్టనెలకార్యక్రమంలోఆయన

హర్ఘర్తిరంగాప్రచారం,విదేశాలోలోఅమృతోత్సవాలు,ప్రాచుర్యంలోకిరాన్యోధులజీవితాలతోరూపంద్ంచిన

టెలీ-సీర్యల్సవారాజ్,ఉతతురాఖండ్కుచంద్నబేడుపండలోబ్ండింగ్,హిమాచల్లోమహిళలపరస్పరసహకారం,

పోషకాహారంకోసంప్రభుతవాంచేపడుతున్నప్రత్్యకకార్యక్రమంవంటిఅంశాలుప్రస్తువించారు.“మన్కీబాత్”

(‘మనస్లోమాట’)కార్యక్రమంలోప్రధాన్ంశాలు...
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మఖపత్ర 
కథనం

భారతదేశంఅమృత్మహోత్సవ్పేర్ట75సంవత్సరాలస్వాతంత్య్రవేడుకలు
న్రవాహించుకుంటున్నవేళప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీస్రథ్యంలోజాతిసవార్ణయుగం
ద్శగాఅడుగులువేసతుంద్.  |08-12

స్వీతంతయారో సమర యోధులు దేశ స్వీతంతయారో 
స్ధన విషయంలో ఎననిడూ అలసిపోలేద్, 
అవిశ్రాంతంగా పోరాడారు. అలాంటి యోధుల 
కథన్లు ఈ స్ర చదవండి.   
|85-88

శతవర్ష సంకల్ం
లోపలిపేజీలోలో

తమజీవితంలోప్ర తిఒక్కక్షణానిని,తమజీవితంలోప్ర తిఒక్కక్షణానిని,
ప్ర తిఒక్కభాగానినిఅంకితంచేసినప్ర తిఒక్కభాగానినిఅంకితంచేసిన
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అమృతయాత్ర కుమూలస్ ంభాలై నఅమృతయాత్ర కుమూలస్ ంభాలై న
కీలకనిర్ణ యాలుకీలకనిర్ణ యాలు

సంక్షిప్ వార్ లు

భారతమెలోడీకీవాన్

రైతులకుసరళతర
రుణాలు 

గుజరాత్కుకొతతు
ప్రాజెకు్టలు

04-05

13-78

06-07

79

80-82

83-84

ఆరోగ్యరంగంలోకొతతు
విపలోవం

న్యేఇండియాన్యేఇండియా
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పత్రికాసమాచారకారా్యలయం,
న్్యఢిలీలో

డిజై నర్స్
దివాయేతల్వీర్,అభయ్గుపా్

ల్ంగ్వీజ్ఎడిటర్లో
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సంతోష్కుమార్

సీనియర్అసిసె్ట ంట్కనస్లి్ట ంగ్ఎడిటర్
విభార్శర్మ

అసిసె్ట ంట్కనస్లి్ట ంగ్ఎడిటర్
అఖిలేష్కుమార్

చందన్కుమార్చౌదరి

సీనియర్డిజై నర్
శ్యేమ్శంకర్తివారి
రవంద్ర కుమార్శర్మ

13భాషలోలో అందుబాటులోఉననిన్యే
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(సత్్యంద్రప్రకాష్)

హిందీ,ఇంగ్లోషుసహా11భాషలోలోపత్రికన
చదవండి/డౌన్లోడ్చేస్కోండి.
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సంపాదకీయం
నమస్్రం,
భారతదేశం ఏదైన్ లక్షయాన్ని స్ధించుకోవ్లన్ సంకలి్ంచుకుంటే ఏ లక్షష్ం కూడా కషటుం కాద్. ఇదే ఆలోచనత్ 
సంకలి్త  భారతదేశం సవీర్ణ వత్సరం దిశగా ప్రయాణం ప్రారంభంచంది. ఆగసుటు  15వ తేదీన 75 సంవత్సరాల స్వీతంతయారో 
దినోత్సవ వేడుకలు న్రవీహించుకుంది. రాబోయే 25 సంవత్సరాల కాలంలో అంటే భారతదేశం 2047లో స్వీతంతయారో 
సవీరో్ణ త్సవ్లు న్రవీహించుకునే సమయాన్క్ అభవృదిధి చందిన దేశంగా ఆవిరభువించలనని సంకల్ంత్ కృషిన్ 
కొనస్గించనుంది. 
సవీయం సమృదిధి, సవీతంత్రత రండూ ఒక దాన్క్ ఒకటి బలం చేకూరుస్తియి. దేశం ఎంతగా సవీయంసమృదధిం అయితే అది 
అంత బలపడుతంది. అంద్కే నేడు భారతదేశం బలాన్ని, పరవరతినను సంఘటితం చేసతింది. న్ర్్దశిత కాలపరమితిలో 
అభవృదిధి చందిన దేశంగా మారాలనే సంకల్ం ఒక్టే కాద్.. ఇటీవల కాలంలో తన అభవృదిధి యాన్న్ని భారత్ 
పునరనిరవీచంచంది. అభవృదిధిక్ అమృకాలం అనే కొతతి న్రవీచనం పున్దిగా మారంది.
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ స్రథయాంలోన్ ప్రభుతవీం న్ర్ణయాత్మకం, ముంద్చూపుత్ కూడిన వందలాది న్ర్ణయాలత్ 
దేశాభవృదిధి క్రమాన్ని మార్చంది. అమృతయాత్ర పురోగతిక్ అవి ఆసరా అందిసుతిన్నియి. గతంలో అభవృదిధి యానంలో 
వ్టి గతిక్ వదిలి వేసిన అలాంటి అంశాలెన్నింటినో ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ పరగణనలోక్ తీసుకున్ ఆ సమసయాల 
పరష్్రాన్క్ ఒక మారం్ చూపించరు. ఆ సిదాధి ంతలన్నింటి గురంచ నూయా ఇండియా సమాచర్ అమృత్ సె్షల్ సంచక 
ప్రస్తివిసతింది. 
భారతరతని అవ్రుడు  గ్రహీత, మెలోడీ గాయన్ లత మంగేష్ర్ గురంచన కథనం వయాక్తితవీ విభాగంలోను, గురతింపునకు 
నోచుకోన్ వీరుల విశేష్లు అమృత్ మహోత్సవ్ సీర్స్ లో ఉన్నియి. అలాగే ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ జ్తిక్ అంక్తం 
చేసిన ఎనోని అభవృదిధి ప్రణాళికల వివరాలు కూడా ఉన్నియి. 
శక్తివంతమైన భారతదేశమే శాంతియుత,  సురక్త ప్రపంచన్క్ బాట వేసుతింది. రాషట్ర కవి రామ్ ధార్ సింగ్ దినకర్ రాసిన 
కవితత్మకమైన భావంత్ మనం జ్తిక్ అభవ్దం చేదా్ద ం.

నవీన్ సూర్య కీ నయీ ప్ర భా, నమో, నమో, నమో!

నమో స్వతంత్ర  భారత్ కీ ధ్వజా, నమో, నమో, నమో!

మీ అమూలయామైన సలహాలు పంపుతూ ఉండండి.
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చక్కన్కొతతుసంచిక
నూయా ఇండియా సమాచర్ తజ్ సంచక అంత భారత ప్రభుతవీం 
స్ధించన అద్భుత విజయాలత్ న్ండిపోయింది. గౌరవనీయమైన 

నేపథయాం గల శక్తివంతమైన మహిళ రాషట్రపతిగా ఎన్నిక కావడం లేదా 
క్రీడలో్ల  మహిళా విజయాలు వంటివనీని సంపూర్ణ స్ఫూరతిదాయకంగా 

ఉన్నియి. న్రాదరణకు గురవుతనని వర్ాలను ప్రోత్సహించడం 
అద్భుతమైన విజయం. కీలక రంగాలో్ల  భారత్ స్ధిసుతినని విజయాలు ప్రతీ 

ఒక్ భారతీయున్క్ గరవీకారణం. ఇంకా ఇప్టికీ తన గమయాం చేరన్ 
వ్రన్ మనం చేరాలి, వ్ర విజయాలు కూడా సొము్మ చేసుకోవ్లి.

ప్రేమతంజావూర్

prema@gmail.com

న్్యఇండియాసమాచార్ప్రశంసనీయప్రయత్నం
నూయా ఇండియా సమాచర్ ఆగసుటు  16-31 సంచక 

చదివ్ను. కేంద్ర ప్రభుతవీం అమలుపరచే వివిధ పథకాలు, 
కారయాక్రమాలు;   మంత్రిమండలి తీసుకునని కీలక 

న్ర్ణయాలు;  ఇతర ప్రధాన్ంశాలకు సంబంధించన 
కచ్చతమైన సమాచరం అందించడం ప్రశంసనీయం. 

దాన్క్ త్డు ఆజ్దీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ విభాగంలో 
ఇచ్చన జ్తీయ యోధులకు సంబంధించన కథలు కూడా 

స్ఫూరతిదాయకం.
anuragmishrabhu@gmail.com

పరీక్షలకుతయారయ్యందుకుఇద్ఎంతోప్రయోజనకరం
నేను ఒక విదాయారథిన్, సివిల్  సర్వీసు పర్క్షలకు సిదధిం 

అవుతన్నిను. నూయా ఇండియా సమాచర్ పత్రిక నేను చద్వుతూ 
ఉంట్ను. న్ పర్క్షల తయార్క్ ఈ పత్రిక ఎంత్ ఉపయోగకరం 

అన్ గురతించను. 
సిద్దార్థ్సింగ్

siddharthathakur888@gmail.com

పత్రికచద్వినతరావాతస్నకూలదృక్పథంపర్గంద్
“ఆజ్దీ కా అమృత్ మహోత్సవ్” సందరభుంగా నవభారతం ఆవిరభువిసుతినని సమయంలో 

నవభారత సంకల్ం గురంచ ప్రముఖంగా ప్రస్తివించన “నూయా ఇండియా సమాచర్” పత్రిక 
ఆగసుటు  15-31 సంచకను నేను చూశాను. నేను ఈ పత్రిక చదవడం ఇదే ప్రథమం. నర్ంద్ర 
మోదీ కథ చదివిన తరావీత న్లో స్నుకూల దృక్థం కలిగింది. ఇది చదివిన తరావీత న్ 

భారతదేశం మారడమే కాద్, ఆధున్కం అవుత్ందనని భావన కలిగింది. అంతే కాద్, రోజు 
వ్ర్ విజయాలో్ల  కొతతి కోణాలు కూడా నమోదవుతన్నియి. భవిషయాతతిలో కూడా ఈ పత్రిక 

ఉజవీలంగా వృదిధి చంద్తందన్ నేను ఆశిసుతిన్నిను.
-డాక్టర్సంజయ్కుమార్మిశ్రా

mishrakadma74@gmail.com

మెయిల్బాక్స్

ప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీఎర్రకోటబురుజులనంచి‘పం
చప్రాణ’మంత్ంఅందంచి,

2047నాటికిభారత్నఅభివృదధిచందనదేశంగా
మార్చాలన్నసంకల్ంచేశారు.

అమృత సంకల్ంఅమృత సంకల్ం

  క ర్త  వ్య పాలనే  క ర్త  వ్య పాలనే
జీవ న విధానంజీవ న విధానం

సంపుటి3,సంచిక5సంపుటి3,సంచిక5
ఉచితపంపిణీకోసంఉచితపంపిణీకోసం

సెప్టంబర్1-15,2022సెప్టంబర్1-15,2022

ఉపయోగకరం,ఆసకితుకరసమాచారం
నూయా ఇండియా సమాచర్ కొతతి సంచకను నేనెంత్ ఇషటుపడాడు ను. ఆ 

సంచక వివరంగా చదవ్లన్ నేను న్ విదాయారుథిలకు కూడా 
స్చంచను. దేశాన్క్ ఎంత్ ముఖయామైన, ఉపయోగకరమైన, 

ఆసక్తికర సమాచరం మనక్ అందిసుతినని ఈ పత్రికను ప్రతి ఒక్ 
భారతీయుడు చదవ్లన్ నేను భావిసుతిన్నిను. ఈ  పత్రిక మన 

జనరల్ న్లెడ్జా న్ కూడా పెంచుతంది. అలాగే ఈ పత్రిక 
అందిసుతినని దేశంలో జరుగుతనని విప్లవ్త్మక, చరత్రక మారు్ల 

గురంచన సమాచరం కూడా ఎంత్ ఉపయోగకరం.
mohithtripathivashisth27@gmail.com

ఉతతురప్రతు్యతతురాలచిరున్మా:ర్మ్ నంబర్-278, సెంట్రల్ బ్యారో ఆఫ్ కమూయాన్కేషన్, సెకండ్ 
ఫ్్ల ర్, స్చన్ భవన్, నూయాఢిలీ్ల - 110003
e-Mail: response-nis@pib.gov.in

అనుసరంచండి@NISPIBIndia
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భారతదేశం తొలిస్రగా దేశీయంగా న్ర్మంచన ఐఎన్ఎస్ విక్ంత్ నౌకాదళంలో 
చేరంది. సముద్ర బాహుబలిగా పేరందిన ఈ నౌకను సెపెటుంబర్ 2వ తేదీన కోచ 
షిప్ యారుడులో జరగిన ఒక కారయాక్రమంలో ప్రధానమంత్రి  నర్ంద్ర మోదీ 
నౌకాదళంలో ప్రవేశపెట్టు రు. దీంత్ 40 వేల టనునిల స్మరథ్ి ం గల విమాన 
వ్హక నౌకలు తయారుచేసే శక్తి గల 6 దేశాల బృందంలో ఇప్పుడు భారత్ 
కూడా చేరంది. విక్ంత్ లో 76 శాతం దేశీయంగానే తయారయింది. 2002లో  
అప్టి ప్రధాన మంత్రి అటల్ బిహార్ వ్జ్ పేయి ఈ ప్రాజెకుటుకు అనుమతి 
మంజూరు చేశారు. దాన్ తయార్లో 500 పైగా భారతీయ కంపెనీలు, సంసథిలు 
భాగస్వీములయాయాయి. దాన్ న్రా్మణాన్క్ 13 సంవత్సరాల కాలం పటిటుంది. 
20,000 కోట్ల ర్పాయలు వయాయం అయింది. మిగ్-29 కె ఫైటర్ జెట్ లు, 

కామోవ్-31, ఎంహెచ్-60 ఆర్ వంటి బహుళ పాత్ర పోషించే హెలీకాపటురు్ల , 
దేశీయంగా తయారైన ఆధున్క తేలికపాటి హెలీకాపటురు్ల ,  తేలికపాటి యుదధి 
విమానం వంటి మొతతిం 30 యుదధి విమాన్లు మోయగల స్మరథ్ి ం దాన్ 
ఎయిర్ వింగ్ క్  ఉంది. “శివ్జీ సముద్ర శక్తిన్ చూసి శత్రువు వెనునిలో చలి 
పుటేటుది. నేడు నేను కొతతి  నౌకాదళ పతకాన్ని ఛత్రపతి వీర్ శివ్జీ మహరాజ్ కు 
అంక్తం చేసుతిన్నిను. ఈ కొతతి పతకం భారత నౌకాదళం శక్తిన్, ఆత్మ-
గౌరవ్న్ని ఇనుమడింపచేసుతింది. నేటి వరకు భారత నౌకాదళం బాన్సతవీ 
చహానిన్ని మోసుకుంటూ తిరగింది. నేడు దాన్ స్థి నంలో కొతతి పతకం 
ఏరా్టవుత్ంది” అన్ ఈ సందరభుంగా ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ అన్నిరు.

ఐఎన్ఎస్వికా్ర ంత్:దేశీయంగాఐఎన్ఎస్వికా్ర ంత్:దేశీయంగా
తయారై నవిమానవాహకనౌకతయారై నవిమానవాహకనౌక
జలప్ర వేశంజలప్ర వేశం

రక్షణరంగబలోపేతానికిసవీయంసమృదిధి రక్షణరంగబలోపేతానికిసవీయంసమృదిధి 

“వికా్ర ంత్అతిపద్ద ది,ప్ర త్యేకమెై నది,మహిమానివీతమెై నది.అదిఒక

యుదధి నౌకమాత్ర మేకాదు...కఠోరశ్ర మ,ప్ర తిభ,ప్ర భావానికి,21వ

శతాబ్్ద భారతదేశకటు్ట బాటుకుఒకచిహనిం.నేడుభారతదేశం

దేశీయటెకానిలజీతోఅల్ంటిభార్యుదధి నౌకలుతయార్చేసే

స్మర్థ యేంఉననిదేశ్లసరసనచేరింది.ఐఎన్ఎస్వికా్ర ంత్

దేశ్నికికొత్ విశ్వీసంనింపంది.

-నరంద్ర మోదీ,ప్ర ధానమంతి్ర

భారతదేశాన్ని విదాయా రంగంలో ప్రపంచ శ్రేణి స్పర్ పవర్ గా 
న్లపడం, దేశంలో విదయాను స్రవీత్రికం చేయడం దావీరా న్ణయాత 
పెంచడం మూడు దశాబా్ద ల అనంతరం వచ్చన  కొతతి విదాయా విధానం 
ప్రధాన లక్షష్ం. ఈ చొరవను మరంత ముంద్కు నడుపుతూ కేంద్ర 
విదాయా మంత్రితవీ శాఖ జ్తీయ కరకుయాలమ్ ఫ్రేమ్ వర్్ తయార్లో 
ప్రజ్ భాగస్వీమయా సర్వీ దావీరా స్మానయా ప్రజల నుంచ సలహాలు 
ఆహావీన్సతింది. తలి్లదండ్రులు, ఉపాధాయాయులు, విదాయారుథి లు సహా 
స్ధారణ ప్రజల అభప్రాయాలు తెలుసుకోవడం ఈ సర్వీ ప్రధాన 

లక్షష్ం.  నేషనల్ కరకుయాలమ్ పై న్రవీహిసుతినని ఈ డిజిటల్ సర్వీలో 
పాల్్న్లన్ ప్రజలందరనీ ఆహావీన్సతింది. తదావీరా సమగ్ర ప్రజ్ 
భాగస్వీమయా విధాన్న్ని విజయవంతం చేయాలన్ కోరుత్ంది. 
ncfsurvey.ncert.gov.in  లింక్ ను నొక్డం దావీరా ఎన్ఇపి 
2022 డిజిటల్ సర్వీలో మీరు కూడా భాగస్వీములు కావచు్చ. 
ఇంద్లో సిలబస్ కు సంబంధించ 10 ప్రశనిలుంట్యి. ఈ సర్వీను 
విజయవంతంగా సేవ్ చేయవచు్చ. 

పాఠశ్లలోబోధనంశ్లుఎల్ఉండాలి?సరవీలోపాల్గొ నిపాఠశ్లలోబోధనంశ్లుఎల్ఉండాలి?సరవీలోపాల్గొ ని
మీరతెలియజేయండిమీరతెలియజేయండి

సంక్షిపతుసమాచారం
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ఎరువుల ఉత్తితిలో “ఒక దేశం-ఒకే ఎరువు” పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుతవీం 
అమలుపరచబోత్ంది.  ఈ  సీ్మ్ క్ంద అకోటు బర్ 2వ తేదీ నుంచ అన్ని రకాల 
ఎరువులూ “భారత్” అనే ఒక బ్ండ్ త్నే విక్రయిస్తిరు. ఎరువుల ఉత్తితిలో  
భారత్ పేరుకు ఒక కొతతి గురతింపు స్ధించడం దీన్ లక్షష్ం. దీన్క్ త్డు విభనని 
బ్ండ్ల ఎరువుల మధయా ఏదో ఒకటి ఎంపిక చేసుకోవలసిన పరసిథితి నుంచ 

రైతలు విముకతిం 
అవుతరన్ ప్రభుతవీం 
భావిసతింది. ఈ పథకం 
క్ంద కంపెనీలు తము 
తయారుచేసే ఎరువులకు 
భారత్ బ్ండ్ 
ముద్ంచడమే కాద్, 
బస్తిలపై ప్రధానమంత్రి 

భారతీయ జన్ ఫెరటులైజర్ ప్రాజెకుటు  (పిఎంబిజెపి) అన్ కూడా ముద్ంచలి. ఈ 
పథకం అమలు తరావీత యూరయా, డై-అమో్మన్యం ఫాసేఫూట్ (డిఏపి), 
మూయార్ట్ ఆఫ్ పొట్ష్ (ఎంఓపి),  ఎన్.పి.కె ఎరువులన్నింటినీ భారత్ బ్ండ్ 
పై మాత్రమే విక్రయిస్తిరు. అకోటు బర్ 2వ తేదీ నుంచ ఈ ఎరువులనీని “భారత్ 
యూరయా”, “భారత్ డిఎపి”, “భారత్ ఎంఒపి”, “భారత్ ఎన్.పి.కె” 
బ్ండు్ల గా మార్ట్్ల  అంద్బాటులో ఉంట్యి.

ప్ర పంచంలోఅతయేంతప్ర ఖ్యేతనయకుడుగామరోస్రిప్ర పంచంలోఅతయేంతప్ర ఖ్యేతనయకుడుగామరోస్రి
రయేంకుస్ధంచినప్ర ధానమంతి్ర నరంద్ర మోదీరయేంకుస్ధంచినప్ర ధానమంతి్ర నరంద్ర మోదీ

ప్రపంచ ఆరథిక వయావసథిలనీని తిరోగమనం, ద్రవ్యాల్బణం 
ప్రభావ్న్క్  ఉక్్రబిక్్రవుతనని వ్తవరణంలో కూడా 
భారత ఆరథిక వయావసథి సవ్ళ్లను ఎద్ర్ంటూనే వేగవంతమైన 
పురోగతిన్ స్ధిసతింది. ఆగసుటు  31న  విడుదల చేసిన తొలి 
త్రైమాసికం జిడిపి అధికారక గణాంకాలు దీన్క్  స్షటుమైన 
న్దర్శనం. తజ్ గణాంకాల ప్రకారం 2022 జూన్ 
త్రైమాసికంలో భారత ఆరథిక వయావసథి అద్భుతమైన 13.5 శాతం 
వృదిధిర్టును స్ధించంది. ఏడాది కాలంలో భారత ఆరథిక వయావసథి 
స్ధించన వేగవంతమైన వృదిధి ఇదే. భారతదేశం వృదిధి ఈ 
స్థి యిలోనే ఉంటుందన్ అనేక సంసథిలు అంచన్లు 
ప్రకటించయి. ప్రపంచంలోన్ అభవృదిధి చందిన ఆరథిక వయావసథిలు 
కూడా తీవ్ంగా దెబ్బతినని వ్తవరణంలో భారత ఆరథిక వయావసథి 
ఈ అద్భుత గణాంకాలు స్ధించంది. ఈ సమాచరం  జ్తీయ 
గణాంకాల  కారాయాలయం (ఎన్ఎస్ఓ) అందించంది. ఏప్రిల్-
జూన్ త్రైమాసికంలో స్ధించన ఈ అద్భుతమైన వృదిధి దేశ ఆరథిక 
వయావసథి బలాన్క్ సంబంధించన చత్రాన్ని ఆవిష్రసతింది. 
వరతిమాన ఆరథిక సంవత్సరం రండో త్రైమాసికం అంటే జూలై-
సెపెటుంబర్  జిడిపి గణాంకాలు నవంబర్ 30న విడుదల 
అవుతయి. 

తొలితెై ్రమాసికంలోబలమెై న
13.5%జిడిపవృదిధి రటు

ఒకదేశం-ఒకేఎర్వుపథకం:ఇప్పుడుఅనినిఒకదేశం-ఒకేఎర్వుపథకం:ఇప్పుడుఅనిని
ఎర్వులు“భారత్”బా్ర ండ్కిందనేఎర్వులు“భారత్”బా్ర ండ్కిందనే
విక్ర యంవిక్ర యం

నర్ంద్ర మోదీ న్రంతర ప్రయతనిల ఫలితంగానే  భారతదేశం 1970 దశకం 
న్టి శృంఖలాలు తెంచుకున్ కొతతి అభవృదిధి యానం స్గిసతింది. ప్రపంచ 
వేదికలపై భారత్ భాగస్వీమాయాన్నిప్రపంచం యావతతి ప్రశంసిసతింది.  దాన్ 
ఫలితంగానే ప్రధానమంత్రి  నర్ంద్ర మోదీ మరోస్ర ప్రపంచంలో అతయాంత 
ప్రముఖ న్యకుడుగా ఎంపికయాయారు. అమెరకన్ డేట్ ఇంటెలిజెన్్స సంసథి ద 
మారనింగ్ కన్సల్టు న్రవీహించన సర్వీలో ప్రజల ఆప్రువల్ ర్టింగ్ లో అమెరకా 
అధయాక్షుడు జో బైడెన్, ఆసేట్రలియా ప్రధానమంత్రి ఆంథోనీ అల్బనీస్ సహా మొతతిం 
22 దేశాల న్యకులను అధిగమించ ప్రపంచ ప్రఖ్యాత న్యకుడుగా 
న్లిచరు. ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీక్ 75% అప్రువల్ లభంచంది. 
వరుసగా రండు సంవత్సరాలుగా ఆయన ఇదే ట్ప్  ర్టింగ్ లో ఉన్నిరు. 
జనవరలో న్రవీహించన గత సర్వీలో కూడా ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
ప్రజ్మోదంలో అగ్రస్థి నంలో ఉన్నిరు. 71% మంది ప్రజల ఎంపికత్ ఆయన 
ప్రపంచంలో అతయాంత ప్రముఖ న్యకుడుగా న్లిచరు.

సంక్షిపతుసమాచారం
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మధయాప్రదేశ్ లోన్ ఇండోర్ కు చందిన కర్హదా బ్హ్మణ 
కుటుంబంలో పండిట్ దీన్న్థ్ మంగేష్ర్ పెద్ద 
కుమారతిగా లత మంగేష్ర్ జన్్మంచరు. ఆమె 

తండ్రి పండిట్ దీన్న్థ్ మంగేష్ర్ ఒక జ్నపద గాయకుడు, 
మరాఠీ సంగీత న్టకకరతి. ఈ కారణంగా వ్ర ఇంటిలో న్తయాం 
సుసవీరాలత్ కూడిన వ్తవరణం ఉండేది. సంగీతం వింటూనే 
ఆమె ఎదిగినంద్ వల్ల పాఠశాల తరగతలో్ల  కూడా సంగీతమే 
ఆమెను అలు్ల కోవడం సహజమే. తరగతి గదిలోనే ఆమె ఇతర 
బాలలకు ఎలా పాడాలో  బోధించే వ్రు. దాన్క్ ఉపాధాయాయులు 
అభయాంతరం చప్డంత్ ఆమె తీవ్ న్రాశ చంది రండో రోజునే 

పాఠశాలకు వెళ్లడం మానేశారు. తన జీవితన్ని పూరతిగా సంగీతన్కే 
అంక్తం చేశారు. 
జిందగీగమ్కాస్గర్భీహై ...

1942లో లత మంగేష్ర్ తండ్రి మరణించరు. సంతనంలో 
పెద్దది కావడం వల్ల ముగ్ురు చలె్లళ్్ల  -మీన్, ఆశ, ఉష-;  చనని 
సదరుడు హృదయన్థ్  అందర బాధయాత ఆమె భుజస్ంధాలపై 
పడింది. కుటుంబ ఆరథిక సిథితి ర్తయా ఆమె నటన, గానం తన కెర్ర్ 
గా ఎంచుకున్నిరు. ఆమె తండ్రిక్ సేనిహితడు మాసటుర్ విన్యక్ 
దామోదర్ కరా్ణ టక్. ఆయన వనయుగ సిన్మాట్గ్రఫీ కంపెనీ 

లతమధురసవీరమేఆమెలతమధురసవీరమేఆమె
గురి్ ంపుగురి్ ంపు

మేరఆవాజ్హీపహచాన్హై,గర్యాద్రహే(మీరుకలకాలంగురుతుంచుకోవడాన్కిన్సరవామేన్గుర్తుంపు).అవున,మెలోడీ

కీవాన్లతామంగేష్కర్వ్యకితుతావాన్్నన్రవాచించింద్ఆమెసవారమే.ఆమెవ్యకితుగతజీవితం,ద్న్తోమడిపడిఉన్నఅంశాలనీ్నఆమె

స్మధురసవారం,తద్వారాప్రభవించేసంగ్తఝర్లోమటుమాయమైపోతాయి.స్క్షాతుతుసరసవాతిమాతఆమెగంతులోనే

జీవించిందన్చప్పవచుచు.14సంవత్సరాలవయస్లోన్స్మధురగాతమేఆమెచివర్పాటవరకుకూడాకొనస్గంద్.ఆమె

జయంతిన్పురస్కర్ంచుకున్దేశంయావతుతుఆమెకున్వాళిఘటిసతుంద్.

భారత రత్న లతా మంగేషకార్
వ్యకితుతవాం

జననం:28సెప్ట ంబర్1929
మరణం:6ఫిబ్ర వరి2022
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నడిపే వ్రు. తనకు గల నైపుణయాంత్ ప్రపంచంలో ఎలా జీవించలో 
ఆమెక్ ఆయన నేరా్రు. కొది్దపాటి మరాఠీ, హిందీ చత్రాలో్ల  ఆమె 
చనని పాత్రలో్ల  కూడా ఆమె కన్పించరు. నటన తనకు సరపోదన్ 
భావించ ఆమె తన దృషిటు అంతటినీ సంగీతంపై కేంద్రీకరంచరు. 
“పెహీ్ల  మంగళ గౌర్” (1942) చత్రంలో తొలిస్రగా ఆమె పాడి, 
నటించరు. 1948లో మాసటుర్ విన్యక్ మరణానంతరం లత 
సంగీత కెర్ర్ కు సంగీతకారుడు గులాం హైదర్ మారద్ర్శకం 
చేశారు. 
గులాం హైదర్ 1948లో ఒక  రోజు లతను న్రా్మత శశాధర్ ముఖర్జా 
దగ్రకు తీసుకువెళా్ల రు. ఆ సమయంలో ఆయన “ష్హీద్” చత్రం 
న్ర్మసుతిన్నిరు. లత పాట వినని ముఖర్జా ఈ అమా్మయి గళం చలా 
మందంగా ఉంది అంటూ కొటిటుపడేశారు. దాంత్ గులాం హైదర్ 
ఆగ్రహం చంది “రాబోయే రోజులో్ల  ఆ న్రా్మత, దర్శకుడే లత కాళ్లపై 
పడి తన చత్రంలో  పాడాలన్ వేడుకుంట్డు” అన్నిరు. 
ప్రారంభంలో లత సవీరం ప్రముఖ గాయన్ నూర్ జహాన్ సవీరంత్ 
ప్రభావితం అయింది. కాన్ ఆ తరావీత తనదంటూ ఒక ప్రతేయాక 
శైలిన్ లత ఏరా్టు చేసుకున్నిరు. 
జిందగీఔర్కుఛ్భీనహీత్ర్మేర్కహానీహై ...

చలా కాలం పాటు చలనచత్ర గీతలో్ల  ఉర్్ద  ఆధిపతయాం ఉండేది. 
ఒకస్ర సంగీత దర్శకుడు అన్ల్ బిశావీస్  అప్ట్్ల  విజయాన్క్ 
మారుపేరుగా న్లిచన ప్రముఖ నటుడు దిలీప్ కుమార్ కు లతను 
పరచయం చేశారు. లత మంగేష్ర్ ను అన్ల్ బిశావీస్ పరచయం 
చేస్తి “దిలీప్ భాయ్, ఈమె లత మంగేష్ర్, పాటలు పాడుతంది, 
మరాఠీ” అన్ చపా్రు. దిలీప్ కుమార్ నవువీతూ  ఓహ్.. మరాఠీ 
మాట్్ల డే వ్ర ఉర్్ద  స్షటుంగా ఉండద్ అన్నిరు. దాన్క్ లత 
మంగేష్ర్ చలా బాధ పడాడు రు. ఆ తరావీత ఆమె ఏడాది పాటు ఒక 
మౌలివీ వద్ద ఉర్్ద  నేరు్చకున్నిరు. 
మేర్ఆవాజ్హీపహచార్హై ...

“మధుమతి” చత్రంలో పాడిన “ఆజ్ ర్ పరదేశీ” పాటకు 1958లో 
ఆమె ఫిలింఫేర్ ఉతతిమ పే్లబాక్ గాయన్ అవ్రుడు  అంద్కున్నిరు. 
దాన్క్ సలీల్ చౌధుర సంగీతం సమకూరా్చరు. ఆ తరావీత నుంచ 
ఆమె గళం ఎప్టికప్పుడు మెరుగుపడుతూనే ఉంది. కొతతి 
సంగీతకారులు జోడవుతనని కొది్ద ఆమె గళంలో కొతతిదనం 
పలుకుతూ ఉండేది. అలా లత వరుసగా న్లుగు స్రు్ల  ఫిలింఫేర్ 
అవ్రుడులు గెలుచుకున్నిరు. ఆ తరావీత ప్రతిభావంతలైన కొతతి 
గాయకులకు అవకాశం కలి్ంచలన్ భావించ ఆమె పోటీ నుంచ 

సవీచ్ఛందంగా వైదొలగారు. 1975లో “కోరా కాగజ్” చత్రాన్క్ 
ఆమె జ్తీయ అవ్రుడు  గెలుచుకున్నిరు. లత మంగేష్ర్ భారత్ 
లోను, విదేశాలో్ల ను కూడా లెక్లేనన్ని అవ్రుడులు అంద్కున్నిరు. 
1969లో పద్మ భూషణ్, 1989లో దాదా స్హెబ్ ఫాలే్, 1999లో 
పద్మ విభూషణ్ అవ్రుడులు ఆమెను వరంచయి. 2001 
సంవత్సరంలో దేశంలో అతయాననిత పౌర పురస్్రం “భారత 
రతని” ఆమె  క్ర్టంలో కలిక్ తరాయిగా న్లిచంది.  

లతాదీదీమనందర్నీవద్లిసవార్గపుర్కి

పయనమయా్యరు.ఎవర్గళంలోఅయిత్ప్రతి

ఒక్కరూసరసవాతీమాతఆశీస్్సలు

అందుకుంటూఉండేవారో,ఆగళంనేడు

అందర్నీవద్లివెళిలోపోయింద్.లతాదీదీతో

మాకుమంచిఅనబంధంఉంద్అన్న్తో

సహాఎందరోగరవాంగాచపు్పకుంటూఉంటారు.

లతాదీదీకిప్రపంచవా్యపతుంగా

అభిమానలున్్నరు.ఆమెలేన్లోటుతీరన్ద్.

-నరంద్రమోదీ

ప్రధానమంత్రి

భారత రత్న లతా మంగేషకార్ వ్యకితుతవాం
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జ్తీయత,అంతోయేదయ,సత్రిపాలనసత్రిపాలనభారతపురోగతికిమారగొ దర్శకంభారతపురోగతికిమారగొ దర్శకం

100100పరిష్్కరమారగొ లుపరిష్్కరమారగొ లు

శతవారి్ష కసంకల్్లువాస్ వంశతవారి్ష కసంకల్్లువాస్ వం
కావడానికికావడానికి

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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స్వాతంత్య్రంవచిచు75సంవత్సరాలుపూరతుయినవేళభారతదేశంకరతువ్యపథాన్్నజీవనపథంగా

ఎంచుకుంద్.సవార్ణసంకల్పంతోఅమృతయాతప్రారంభించింద్.జాతిఅభివృద్ధిప్రయాణంలో

పున్ద్పటిష్ంగాఉండడంఅత్యంతకీలకం.75సంవత్సరాలనంచి100సంవత్సరాలకు

స్గేప్రయాణంలోకలలుసఫలంచేస్కునేందుకుభారతదేశం100వస్వాతంత్య్రద్నోత్సవం

న్రవాహించుకునేసమయాన్కిబలమైనపున్ద్తోదేశాన్్నఅభివృద్ధిచంద్నదేశంగా

న్లపాలనేన్ర్ణయాతమాకమైనభావనతోపటిష్మైనన్ర్ణయాలుతీస్కుంద్.అమృతయాతకు

పున్ద్గాన్లిచినఆ100న్ర్ణయాలేమిటోమనంపర్శీలిద్దాం...

దేశాన్ని కొతతి శిఖరాలకు చేరా్చలనే దృషిటుత్ కేంద్ర ప్రభుతవీం చరత్రలోనే తొలిస్రగా జ్తీయత స్ఫూరతిగా, 
అంత్యాదయ  సిదాధి ంతంగా, సత్రపాలన జ్తీయ మంత్రంగా  న్ర్దషటు కాలపరమితిలో అభవృదిధి ఫలాలు  
వరుసలో చవరలో ఉనని వ్రక్ కూడా చేర్్చంద్కు బలమైన పున్ది వేసింది. ఈ బలమైన పున్ది ఆసరాగా 
ముందడుగేస్తి 2047లో దేశం స్వీతంతయారో శత వ్రషికోత్సవ్లు న్రవీహించుకునే న్టిక్ అభవృదిధి చందిన 

దేశంగా తయారుచేయడమే కాకుండా అలాంటి జ్తిక్ న్యకతవీం వహించగల స్మరథ్ి ం అందించబోత్ంది. సమాజంలో 
చటటుచవరన ఉనని వ్రన్ చేర్ంద్కు చేసే కృషినే స్ధారణంగా సత్రపాలనకు గీటురాయిగా తీసుకుంట్రు. ప్రధానమంత్రి 
నర్ంద్ర మోదీ  పన్తీరు ఇంద్కు ఉదాహరణగా చరగన్ ముద్ర వేశారు. ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ న్యకతవీంలో గత 
8 సంవత్సరాల కాలంలోనే రాబోయే 25 సంవత్సరాల కాలాన్క్ అవసరమైన పున్ద్లు పడాడు యి. అభవృదిధిక్ ఇచే్చ ప్రతేయాక 
ప్రాధానయాతత్ అనేక స్మాజిక ద్రాచరాలు ర్పుమాసిపోతయి. 2014 సంవత్సరంలో అధికారం చేపటిటున న్టి నుంచ 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ తీసుకునని ప్రతి ఒక్న్ర్ణయాన్క్, ప్రతి ఒక్ కారాయాచరణకు భారత్ ప్రథమం అనే సిదాధి ంతమే 
మూలం అయింది. ఆ సంకల్మే ఆయనకు కఠినమైన న్ర్ణయాలు తీసుకోగల స్హస్న్ని అందించంది. భారత సరహద్్ద ల 
పటిష్ఠత కావచు్చ లేదా ఆ ప్రాంతలో్ల  బలమైన మౌలిక వసతల న్రా్మణం, అంతరత్ భద్రత కలి్ంచడం అన్నింటికీ వసుధైవ 
కుటుంబకం సిదాధి ంతమే స్ఫూరతిగా న్లిచంది. అన్ని చరయాలో్ల ను భారత ప్రయోజన్లత్ పాటు ప్రపంచ మానవ్ళి సంక్షేమాన్కే  
పెద్ద పీట వేశారు. డిజిటల్ విప్లవం, బహిరంగ మలమూత్ర విసరజాన నుంచ విముక్తి కలి్ంచడం,   దేశీయంగా అభవృది్ద చేసిన 
వ్యాక్్సన్లత్ భారతీయులకు, ప్రపంచ జన్భాకు సురక్తమైన జీవన్న్ని అందించడం, ఎగుమతలో్ల  కొతతి రకారుడులు 
నెలకొల్డం వంటి ఎనోని విజయాలు ప్రభుతవీ పటిష్ఠ సంకల్ంత్ నెరవేరాయి. అమృత కాలంలో ప్రభుతవీ పథకాల నూరు 
శాతం ప్రయోజన్లు సగటు ప్రజలకే అందించలనని లక్షష్ం న్ర్్దశించుకుంది.  పరాయావరణం, భారతీయ సంస్కృతి, భారత 
సముననిత స్ంస్కృతిక వైభవం, న్గరకత పరరక్షణ కోసం ప్రభుతవీం కీలక న్ర్ణయాలు తీసుకుంది.

రాబోయే 25 సంవత్సరాలో్ల  దేశాన్ని శక్తివంతం, సంపననిం, సమి్మళితంగా తీర్చ దిద్దడాన్క్;  అభవృదిధి చందిన దేశంగా 
న్లపడాన్క్, దాన్ని స్కారం చేసేలా ప్రజలో్ల  స్ఫూరతి న్ంపడాన్క్ ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ “అమృత కాలం” పేరట కొతతి 
సంకలా్న్ని అందించరు.

గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో దేశం పలు అద్భుత విజయాలు స్ధించంది. ఇంద్కోసం చేపటిటున ప్రచర కారయాక్రమాలనీని 
ఆచరణాత్మక మారు్లత్ కూడి ఉన్నియి. ఒక్ న్యకుడు ఇదంత స్ధించడం అంత తేలికేమీ కాద్. కాన్ స్మానయా 
మానవులకు సేవ చేయడమే ప్రభుతవీ విధాన్లకు మూలంగా ఉండాలన్ భావించే ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ఈ దిశగా 
అరధివంతమైన ప్రయతనిం చేశారు. సవీచ్ఛత కారయాక్రమం, ప్రభుతవీ విధాన ప్రణాళికలు అన్ని ప్రచరాలో్ల ను ప్రజలకు 
భాగస్వీమయాం కలి్ంచరు. ఇప్పుడు భారతదేశం సరకొతతి ఆలోచనత్ అమృతయాత్ర ప్రారంభంచంది. నవభారతంలో ప్రజ్ 
భాగస్వీమయాం అనేది కేవలం ఓటింగుకే పరమితం కాకూడద్. జ్తి ఆశలు, ఆకాంక్షలు నెరవేరడాన్క్ అది శక్తివంతమైన 
మాధయామం అవుతంది. 

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం
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దాన్ ఫలితంగానే డిజిటల్ ఇండియా డిజిటల్ ప్రజ్స్వీమయాంగా 
మారంది. దేశ చరత్రలో తొలిస్రగా ప్రజ్ భాగస్వీమయాం వ్సతివంలోక్ 
వసతింది.
పర్వరతునతెస్తున్నస్ఫూర్తుద్యకమైనన్న్ద్లు

ప్రజలో్ల  బహుళ ప్రాచురయాంలోక్ రావ్లంటే  న్న్దాలు ఆకరషిణీయంగా 
చేయాలనే నమ్మకం స్ధారణంగా ఉంది. నర్ంద్ర మోదీ ప్రభుతవీం 
అధికారంలోక్ వచ్చన న్టి నుంచ అభవృదిధిలో చోటు చేసుకుంటునని 
వేగాన్క్ దీటుగా ప్రతి ఏడాది కొతతి న్న్దాలు ఇస్తినే ఉంది. కాన్ నర్ంద్ర 
మోదీ ప్రభుతవీంలో న్న్దం ఏదీ ప్రమాదవశాతతి వచ్చంది కాద్. 

అధికారంలోక్ వచ్చన తొలి ఏడాది “స్ల్ ఏక్, షురావీత్ అనేక్” న్న్దం 
ఇచ్చరు. రండో ఏడాది దేశంలో చోటు చేసుకుంటునని అభవృదిధిక్ వేగం 
అందించడం కోసం “మేరా దేశ్ బదా్ల  రహా హై, ఆగే బఢ్ రహా హై” అనే 
న్న్దం ఇచ్చరు. పెద్ద నోట్ల రద్్ద  అనంతరం జరగిన మూడో ఏడాది 
వేడుకల సమయంలో ఇచ్చన న్న్దం “స్త్ హై, విశావీస్ హై”... కాగా 
న్లుగో ఏడాది స్షటుమైన  ప్రభుతవీ ఆలోచనలపై నమ్మకం ఉంచలంటూ 
“స్ఫ్ న్యత్, సహీ వికాస్” న్న్దం అందించరు. “సబ్ కా స్థ్, సబ్ 
కా వికాస్, సబ్ కా విశావీస్” మూల మంత్రంగా  ప్రభుతవీం పన్ చేసుతినని 
తరుణంలో ఎర్రకోట నుంచ ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగిస్తి ప్రజ్ 

ప్ర ధానమంతి్ర నరంద్ర మోదీప్ర ధానమంతి్ర నరంద్ర మోదీ
-“నవభారతం”-“నవభారతం”

నరంద్రమోదీదేశప్రధానమంత్రిగాబాధ్యతలు

చేపటి్టనన్టినంచిఒక్కమాటప్రమఖంగా

విన్పసతుంద్...అదేనవభారతం.కాన్ఈపదం

వెనకఆలోచనఏమిటి?సవాతంతతాబాటలో

75సంవత్సరాలుపూర్తుచేస్కున్నతరావాత

భారతదేశంఅమృతయాతపథంఎంచుకుంద్.

రాబోయ25సంవత్సరాలకాలంలోకలలు

స్కారంచేస్కోవడమేఅమృతయాత.

ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ కుటుంబ నేపథయాం 
అందరకీ తెలిసిందే. ఆయన పేదరకాన్ని చూశారు, 
పేదరకాన్ని అనుభవించరు, పేదరకంలో 

జీవించరు. నేడు ప్రధానమంత్రి అయి ప్రభుతవీ సద్పాయాలనీని 
వచ్చన తరావీత కూడా తన ఆహార వయాయాలు తనే భరస్తిరు. ఈ 
రోజు ఇది పత్రికలో్ల  పతక శీరషికలను ఆకరషిసతింది. ప్రధానమంత్రి  
మోదీ ఏదైన్ కారయాక్రమం చేపడితే దాన్పై సమరథివంతమైన 
ఫలితలు స్ధించడమే ఆయన ప్రాధానయాత. అలాగే ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ఏదైన్ ప్రణాళిక ప్రకటిసేతి దాన్ అమలుకు 
సంబంధించ అన్ని ఏరా్టు్ల  జరగిపోతయి. ప్రధాన మంత్రి 
నర్ంద్ర మోదీ ఎర్రకోట నుంచ ప్రకటించన ప్రణాళికలు ఆయన 
ఆలోచనలకు అనుగుణంగానే 100 శాతం అమలు జరగాయి. 

ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ తరచుగా నవభారతం 
నవన్రా్మణం గురంచ మాట్్ల డడం వెనుక అసలైన కారణం అదే. 

జన్మదినప్ర త్యేకం:17సెప్ట ంబర్

విదేశీ ద్రాక్రమణదారులు భారతదేశాన్ని బంగారు బాతగా 
అభవర్ణస్తి భారతదేశ సంపదపై గుర పెటేటు వ్రు. కాన్ వ్రు ఎననిడూ 
బలమైన భారత పౌరసతవీం, సంస్కృతిన్ న్శనం చేయలేకపోయారు. 
అలాంటి వ్తవరణంలో తరచుగా ప్రస్తివిసుతినని నవభారతం అంటే 
ఏమిటి అనే సహజసిదధిమైన ప్రశని తలెతతితంది. వ్సతివ్న్క్ 1947 
ఆగసుటు  15వ తేదీన భారతదేశం స్వీతంతయారోం స్ధించంది. కాన్ 
సమాజంలో చవర వరుసలో ఉనని ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడంలో 
విఫలం అయింది. దేశాన్క్ స్వీతంతయారోం సిదిధించన 67 సంవత్సరాల 
తరావీత కూడా 50 శాతం మంది ప్రజలైన్ కనీస బాయాంక్ంగ్ 
సద్పాయాలు అంద్కోలేకపోతన్నిరు. గృహ వసతి లేదా సవీచ్ఛ 
ఇంధనం లేదా ఆరోగయా మౌలిక వసతలు అన్నింటిలోనూ అధిక శాతం 
జన్భా న్రాకరణకే గురయాయారు. అభవృదిధి ప్రాజెకుటులు ప్రారంభమైన్ 
పూరతి కావడాన్క్ నోచుకోలేద్. ప్రభుతవీ ఖజ్న్పై భారం  పెరగిపోతూనే 
ఉంది. బ్యారోక్రసీ, రడ్ టేపిజం పురోగతిక్ ఆటంకం అయాయాయి.

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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భాగస్వీమాయాన్ని మరంతగా పెంచేంద్కు “సబ్ కా స్థ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ 
కా విశావీస్,  సబ్ కా ప్రయాస్” న్న్దం అందించరు.ప్రతి ఏడాది గడుసుతినని 
కొదీ్ద భారతదేశం అమిత వేగం అంద్కుంట్ంది. ఇటీవల ప్రభుతవీం 
అధికారంలోక్ వచ్చన 8వ వ్రషికోత్సవం సందరభుంగా ప్రధాన మంత్రి దాన్ని 
సేవ, సత్రపాలన, పేదల సంక్షేమాన్క్ అంక్తం చేసుతిననిటుటు  ప్రకటించరు.
అందర్చుటూ్ట,అందర్న్కలుపుతూఅభివృద్ధి

అభవృదిధి ప్రయాణంలో దేశంలోన్ ఏ ఒక్ వయాక్తి, ఏ ఒక్ తరగతి, ఏ ఒక్ 
భౌగోళిక ప్రదేశం, వెనుకబడిపోకుండా ఉండేలా కేంద్ర ప్రభుతవీం జ్గ్రతతిలు 
తీసుకుంట్ంది. అభవృదిధి అనేది సరవీత్ముఖం. గతంలో న్ర్లక్షయాన్క్ గురైన 

ప్రాంతలన్నింటి అభవృదిధిక్ గత 8 సంవత్సరాలుగా కృషి జరగింది. తూరు్ 
భారతం, ఈశానయాం, జము్మ-కశీ్మర్, లదా్ద ఖ్ సహా మొతతిం హిమాలయ 
ప్రాంతం, కోస్తి ప్రాంతలు, గిరజన ప్రదేశాలు అనీని భారతదేశ భవిషయాత్ 
అభవృదిధిక్ పున్దిగా న్లుసుతిన్నియి. ఈ 21వ శతబి్దలో నీలి ఆరథిక వయావసథిను  
ఉతేతిజితం చేసే దిశగా ప్రభుతవీం తన ప్రయతనిలు వేగవంతం చేసింది. స్గర 
జలాలో్ల న్ లోతైన ప్రాంతలో్ల  అనేవీషణ చేపటటుడం దావీరా అస్ధారణ 
అవకాశాలు అనేవీషించలననిది లక్షష్ం. 

తము వెనుకబడి ఉండిపోయామన్ నము్మతనని జిలా్ల ల ఆకాంక్షలు 
ప్రేర్పించగలిగారు. దేశంలోన్ 110 ఆకాంక్షపూరత జిలా్ల లో్ల  విదయా, 

పేదరక న్ర్్మలన గురంచన మాట దీర్ఘకాలంగా విన్పిస్తినే ఉన్ని 
దాన్ని న్ర్్మలించేంద్కు పటిష్ఠమైన కారాయాచరణ ఏదీ కన్పించలేద్. 
ఇలాంటి వ్తవరణంలో నర్ంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు 
“చలాతి హై, చలేని దో,  కుచ్ నహీ హో సకాతి, అడజాస్టు కర్ లో” అనే ఆలోచన్ 
ధోరణి నుంచ భారతదేశాన్ని మార్చ కొతతి శక్తిన్ న్ంపడం ఎలా అననిదే 
ఆయన ముంద్నని పెద్ద సవ్లు. 

దేశ జన్భాలో 65 శాతం మంది జన్భా 35 సంవత్సరాల వయసు 
లోపు వ్రు, 50 శాతం 25 సంవత్సరాల వయసు లోపు వ్రు ఉన్నిరు. 
వ్రలో సహజసిదధిమైన ఆకాంక్షలు, పురోగతిలో జ్తిన్ కొతతి శిఖరాలకు 
చేరా్చలనని తపన ఉంట్యి.  యువతరంలోన్ ఆకాంక్షలను ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ న్శితంగా గమన్ంచడం వల్ల వ్రలో కొత్తి శక్తి 
న్ంపే  ఉదే్దశంత్ “నవభారత” మంత్రం అందించరు. డిజిటల్ 
టెకానిలజీన్ ఆయన ఆదరంచనటుటు గా ఏ ఇతర న్యకుడు చేయలేద్. 
ప్రభుతవీ పథకాల ప్రయోజన్లను ప్రతయాక్ష నగద్ బదిలీ ర్పంలో 
దేశంలోన్ మారుమూల ప్రాంతల ప్రజలు అంద్కోగలుగుతన్నిరంటే 
అదే కారణం. “జ్తి ప్రథమం” అనేది ఆయన మంత్రమే కాద్, న్జ 
జీవితంలో ఆయన ఆచరణ. ఆయన పటిష్ఠమైన పరపాలన్దక్షుడు కూడా 
కావడం విశేషం.

యురలో సరజాకల్ దాడులు, బాలాకోట్ పై వైమాన్క దాడులకు 
ఆదేశించడం దావీరా భారతదేశం శక్తి ఏమిట్ ప్రపంచన్క్ చటి 
చప్డమే కాద్, తన సరహద్్ద ల రక్షణ కోసం భారతదేశం ఎలాంటి 
చరయాకైన్ వెనుకాడబోదనే సందేశం ఇచ్చరు.  దేశాన్ని సవీయం-సమృదధిం 

చేయాలనే ప్రచరాన్క్ ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ఉతేతిజం 
ఇచ్చరు. అది ఒక ప్రజ్ ఉదయామంగా మారంది. ఆయన ఏ 
అవకాశాన్ని అంత తేలిగ్ా వద్లుకోరనని విషయం 
ప్రతయారుథిలు కూడా విశవీసిస్తిరు. దేశం ఎద్ర్నే సవ్ళ్లను 
అవకాశాలుగా మార్చగల అద్భుతమైన స్మరథ్ి ం ఆయనకు 
ఉంది.

న్ప్రభుతవాంఈవిధంగాపన్చేస్తుంద్.ఏపన్లోన్

గందరగోళంఉండదు,జాప్యంకాదు,ద్ర్మళలోదు.ఫైళలోన

తొకి్కపట్్టకాలంచలిలోపోయింద్.ప్రభుతవాంతానచేపట్్టఏ

పన్అయిన్పూర్తుచేస్తుంద్.ప్రతీసంకల్పంప్రజాసహకారంతో

తీరుచుతుంద్.

“దేశంలోన్ ప్రతి ఒక్ వయాక్తి తమదైన 
దృక్థంలో నర్ంద్ర మోదీ గారన్ వీక్ంచరు. 
కొంత మంది ఆయనను స్మాజిక కారయాకరతిగా 
చూసేతి మర కొందరు దేశ భద్రత పట్ల దృఢమైన 
ఆకాంక్ష, కటుటు బాటు గల బలమైన 
న్యకుడుగా చూశారు. ఇంకా కొందరు 
ప్రపంచంలో భారత  సంస్కృతిక్ గురతింపు 
తెచ్చన యోగిగాను, మర కొందరు 
ప్రపంచంలోన్ అన్ని వేదికల పైక్ భారత్ ను, 
యోగాను వెలుగులోక్ తెచ్చన భారతమాత 
ముద్్ద  బిడడుగాను వీక్ంచరు. యువత 
ఆయనలో స్టు ర్టు-అప్ లకు మారం్ చూపించే 
మార ్న్ర్్దశకుడుగా భావించరు. ఇంకా 
ఇతరులు పేదలకు విద్యాతతి, నీరు, గాయాస్, 
మరుగుదొడు్ల , ఆయుష్్మన్ కారుడులు అందించన  
రక్షకుడుగా చూశారు.
-అమిత్షా,
కేంద్ర హోం, సహకార శాఖల మంత్రి

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం
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ఆరోగయాం, పోషకాహారం, రోడు్ల , ఉపాధి రంగాలత్ ముడిపడి ఉనని 
పథకాలకు ప్రాధానయాత ఇచ్చరు.  ఆకాంక్షపూరత జిలా్ల లను దేశంలోన్ 
ఇతర జిలా్ల లకు దీటుగా మార్్చంద్కు ప్రభుతవీం అవిశ్రాంతంగా కృషి 
చేసతింది. ప్రపంచ అరథిశాసత్ంలో పెటుటు బడిదార్ వయావసథి, సషలిజం గురంచ 
ఎకు్వగా చర్చస్తిరు, కాన్ భారతదేశం సహకార వయావసథికు కూడా 
ప్రాధానయాం ఇచ్చంది. అంద్కే ఆ రంగం స్ధికారత కోసం ప్రతేయాకంగా 
సహకార మంత్రితవీ శాఖ ఏరా్టు చేశారు. నేడు దేశంలోన్ ప్రతి ఒక్ 
గ్రామాన్క్ ఆపిటుకల్ ఫైబర్ వేసే పన్ చురుగ్ా స్గుత్ంది. తవీరలో దేశంలో 
5జి ప్రారంభం కానుంది. ఈ దశాబి్ద చవరక్ 6జిన్ కూడా ప్రవేశపెటేటుంద్కు 
సన్నిహాలు జరుగుతన్నియి.  గేమింగ్, ఎంటర్ టైన్ మెంట్ రంగాలో్ల  
భారతీయ సొలూయాషన్లను ప్రభుతవీం ప్రోత్సహిసతింది. ప్రభుతవీం ఈ కొతతి 
రంగాలో్ల  పెటుటు బడులు పెడుతనని తీరువల్ల యువత ప్రయోజనం పొందడం 
సహజం. స్ంప్రదాయిక ఉదోయాగ విభాగాలత్ పాటు ఈ కొతతి విభాగాలో్ల  
కూడా తమ అదృష్టు న్ని యువత పర్క్ంచుకుంటున్నిరు. సమాజంలో 
వ్టి ఆమోదనీయత కూడా పెరుగుత్ంది. ఇలాంటి వ్తవరణంలో 
స్ధారణ ఆలోచన్ ధోరణులను ఆధున్క ఆలోచనలత్ అనుసంధానం 
చేయడం వల్ల పన్త్ పాటు పరశోధన, ఇనోనివేషన్ కూడా జీవితంలో 
భాగం అవుతయి. యువతపై విశావీసంత్నే భారతదేశం 21వ శతబి్దలోక్ 
అడుగు వేసతింది. ఫలితంగా ఇనోనివేషన్ ఇండెక్్స లో  భారతదేశం 
రాయాంక్ంగ్ పెరుగుత్ంది. గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో భారతదేశం 
నుంచ దాఖలైన పేటెంట్ల సంఖయా 7 రటు్ల  పెరగింది. యున్కార్ని ల సంఖయా 
కూడా 100 దాటింది.  గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రారంభంచన అనేక 
పథకాల ఫలాలు కోట్్ల ది పేదల ఇళ్లకు చేరాయి. ఉజజా్వల నుంచ ఆయుష్్మన్ 
భారత్ వరకు వివిధ పథకాల శక్తి ఏమిట్ పేదలు తెలుసుకోగలుగుతన్నిరు.
నేడు దేశంలో ప్రభుతవీ పథకాలో్ల  వేగం పెరగింది. భారతదేశం న్ర్్దశిత 
లక్షయాలు చేరుత్ంది. గతంత్ పోలి్చతే ఇప్పుడు మరంత వేగంగా 
పురోగమిసతింది. కాన్ ఈ ప్రయాణం ఇక్డిత్ ఆగద్. మరంత పరపూర్ణత 
దిశగా దేశం అడుగేయాలి. ఈ సంకల్ంత్నే భారతదేశం అమృత కాల 
ప్రయాణంలో 100% గ్రామాలకు రోడు్ల , 100% కుటుంబాలకు బాయాంకు 
ఖ్తలు, 100% లబిధిదారులకు ఆయుష్్మన్ భారత్ కారుడులు, 100% 
అరు్హలైన వ్రక్ గాయాస్ కనెక్షను్ల  అందించే దిశగా కృషి చేసతింది. ప్రభుతవీ 
బీమా పథకం, పింఛను పథకం, గృహన్రా్మణ పథకం అన్నింటినీ అరు్హలైన 
ప్రతి ఒక్రకీ అనుసంధానం చేసేంద్కు ప్రయతినిసతింది. రోడుడు  పక్న, 
ఫుట్ పాత్ ల మీద కూర్చన్ వసుతివులు విక్రయించే వ్రక్ కూడా సవీన్ధి 
సీ్మ్ దావీరా బాయాంక్ంగ్ వయావసథిత్ అనుసంధానత కలి్ంచరు. నేడు హర్ 
ఘర్ జల్ ఉదయామం విజయవంతం చేసేంద్కు సంపూర్ణ వేగంత్ కృషి 
జరుగుత్ంది. 

కొతతి తరం మౌలిక వసతల ఏరా్టుకు సమనవీయ పూరవీకంగా 
ప్రయతనిలు జరుగుతన్నియి. ఈ ఆలోచనత్నే ప్రధాన మంత్రి గతిశక్తి 
యోజన ప్రారంభంచరు. ఆధున్క ప్రపంచంలో పురోగతిక్ పున్ది 

ఆధున్క మౌలిక వసతలే. మధయాతరగతి ఆకాంక్షలు సఫలం కావడాన్క్ 
కూడా అవి ఉపయోగపడతయి. ఈ అంశాన్ని గురతించన ప్రభుతవీం 
భూమి, నీరు, వ్యు మార్ాలన్నింటిలోనూ అస్ధారణమైన వేగం, 
విసతిరణ కనబరుసతింది. దేశంలో కొతతి జలమార్ాలు ఏరా్టు కావలసి 
ఉంది. సీ పే్లన్ ల దావీరా కొతతి ప్రాంతలకు అనుసంధానత కలి్ంచలి. 
అనుసంధాన్న్ని ప్రోత్సహించేంద్కు దేశంలో చురుగ్ా పన్ స్గుత్ంది. 
భారత రైలేవీలు కూడా కొతతి అవతరం ఎతతితన్నియి. దేశం 75వ 
స్వీతంతయారో వేడుకలు పూరతి చేసుకునని తరుణంలో శతవ్రషిక సంవత్సరాన్క్ 
సిదధిం కావ్లనే లక్షష్ంత్  రాబోయే 25 సంవత్సరాల కాలాన్క్ 
అమృతయాత్ర ప్రారంభంచంది. ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ తీసుకునని 
కీలక న్ర్ణయాలు అమృతయాత్రకు పున్దిగా న్లవడమే కాకుండా, మన 
అమృతకాల సంకలా్ల స్ధనలో కొతతి అధాయాయాన్ని ఎలా 
ఆవిష్రస్తియో మనం తెలుసుకుందాం. 

అమృతయాత్ర ,నవభారతం
భారత స్వీతంతయారో శతవ్రషిక (100 సంవత్సరాలు) వేడుకలకు 
పరుగు తీసుతినని సమయంలో భార్ ఫలితలు స్ధించేంద్కు 
దేశం కృషి చేసతింది. ఈ సంకలా్లు నెరవేర్చడంలో జై 
అనుసంధాన్ న్న్దంత్ యువ ఇనోనివేటరు్ల  పతకధారులుగా 
న్లుస్తిరు. అమృతకాలంగా పరగణిసుతినని ఈ 25 సంవత్సరాల 
సమయం అస్ధారణ అవకాశాలను మన ముంద్కు తెచ్చంది. 
ఈ అవకాశాలు, ఈ సంకలా్లు నేరుగా యువతత్నే ముడిపడి 
ఉన్నియి. రాబోయే 25 సంవత్సరాల విజయాన్ని యువత 
స్ధించే విజయమే న్ర్ణయిసుతింది. ఎర్రకోట బురుజుల నుంచ 
ప్రధానమంత్రి ఆకాంక్షపూరత సమాజం అనే కొతతి భావనను  
ఆవిష్రంచరు. దాన్ లక్షష్ం సుస్షటుమే. సంపూర్ణ ఆకాంక్షలు 
పొంగి పొర్్ల సమాజమే పెద్ద మారు్నకు  వ్హిక అననిదే అది. 
1960, 1970 దశకంలో హరత విప్లవం దావీరా భారతదేశం 
తన స్మరాథి ్న్ని చటి చపి్ంది. రైతలు ఆహార ధాన్యాలో్ల  
దేశాన్ని సవీయం-సమృదధిం చేశారు. గత కొది్ద సంవత్సరాలో్ల  
మౌలిక వసతల విప్లవం దిశగా దేశం అడుగులు వేసతింది.  
ఆరోగయా రంగం లేదా డిజిటల్, టెకానిలజీ రంగాలు, వయావస్య 
రంగం, విదాయా రంగం, రక్షణ రంగం అన్నింటినీ 
ఆధునీకరంచేంద్కు ప్రాధానయాం ఇసతింది.  ఫలితంగా ప్రతీ 
రోజూ కొతతి అవకాశాలు ముంద్కు వసుతిన్నియి. డ్రోన్ 
టెకానిలజీ, టెలీ కన్సలేటుషను్ల , డిజిటల్ సంసథిలు, వరు్చవల్ 
సొలూయాషను్ల  అన్నింటికీ తయార్ రంగాన్క్ సేవలందించగలిగే 
అద్భుత స్మరథ్ి ం ఉంది. వయావస్య, ఆరోగయా రంగాలో్ల  డ్రోన్ 
టెకానిలజీ దావీరా కొతతి సొలూయాషన్ల కోసం యువత కృషి చేసుతిండగా 
మరోపక్ నీటిపారుదల సౌకరాయాలు మరంత మెరుగుపరచ, 
సమరథివంతంగా తీర్చదిదే్ద దిశగా ప్రయతనిలు జరుగుతన్నియి. 

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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వై పర్తాయేనినిఅవకాశంగామలచుకొనిసవీయం-వై పర్తాయేనినిఅవకాశంగామలచుకొనిసవీయం-
సమృదిధి దిశగాఅడుగులువేస్ుననిభారత్సమృదిధి దిశగాఅడుగులువేస్ుననిభారత్

“21వశతాబ్దాన్భారతదేశశతాబ్దాగామారుచుకోవాలన్నకల
స్కారంచేస్కోవాలంట్మనంభారతదేశసవాయం-సమృద్దాకి

హామీఇస్తుమందడుగువేయాలి్సఉంటుంద్.స్థ్న్క
ఉత్పతుతులనప్రోత్సహించాలి్సన,స్థ్న్కఉత్పతుతులన

ప్రపంచవా్యపతుంచేయాలి్సనతరుణంఇద్”.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

n 	ప్రపంచంలో పాల  ఉత్తితిలో 21 శాతం వ్ట్త్  
భారతదేశం పాల ఉత్తితిలో అగ్రగామి. అలాగే చకె్ర 
అధికంగా ఉత్తితి చేసే దేశం. గోధుమ, చేపలో్ల  రండో పెద్ద 
ఉత్తితిదారు. గుడ్ల ఉత్తితిలోమూడో పెద్ద దేశం. కాఫీ 
ఉత్తితిలో 7వ పెద్ద దేశం. 

n 	దేశాన్క్ స్వీతంతయారోం సిదిధించన తరావీత ఎగుమతలు 600 
రటు్ల  పెరగాయి. 2021-2022 సంవత్సరంలో మొతతిం 
ఎగుమతల విలువ 67,400 కోట్ల డాలరు్ల  కాగా అంద్లో 
వసుతి ఎగుమతలు 42,000 కోట్ల డాలరు్ల , సేవల 
ఎగుమతలు 25,400 కోట్ల డాలరు్ల  ఉన్నియి.  

n 	2021-22లో మొబైల్ ఎగుమతలు 550 కోట్ల డాలరు్ల . గత 
8 సంవత్సరాలో్ల  అధికం.

n 	2013వ సంవత్సరంలో తేనె ఎగుమతి ర్.124 కోటు్ల  కాగా 
2022 న్టిక్ ర్.309 కోట్లకు పెరగింది. భారతదేశం 
ప్రపంచంలో తేనె ఉత్తితిలో 8వ స్థి నం, ఎగుమతలో్ల  9వ 
స్థి నం పొందింది.

n 	2021-22లో 7 మిలియన్ టనునిల గోధుమ, ఒక బిలియన్ 
డాలర్ల కాఫీ ఎగుమతలు జరగాయి. ప్రపంచంలో రండో 
పెద్ద గోధుమ ఎగుమతిదారుగా న్లిచంది.

n 	ఆహార ధాన్యాల ఉత్తితి స్వీతంతయారోం తరావీత 6 రటు్ల  పెరగి 
2021-22 న్టిక్ 314.51 మిలియన్ టనునిలకు చేరంది. 

ప్రధానమంత్రి  నర్ంద్ర మోదీ 2020 మే 12వ తేదీన జ్తిన్ ఉదే్దశించ ప్రసంగిస్తి దేశాన్ని సవీయం-సమృదధిం చేయడం, 21వ శతబి్దన్ 
భారతదేశ శతబి్దగా మార్చడం గురంచ మాట్్ల డినప్పుడు ఈ శతబి్దలోనే దారుణమైన మహమా్మరక్ సంబంధించన భయాలు దేశం 
అంతట్ వ్యాపించ ఉన్నియి. ఆయన అన్ని స్థి యిలో్ల ను తన సందేశం విసతిరస్తి ట్రేడరు్ల , ఉత్తితిదారులకు అవరోధంగా ఉనని 
న్యాయపరమైన అడడుంకులన్నింటినీ తొలగించరు. ర్.20 లక్షల కోట్ల ఆత్మ న్రభుర్ పాయాకేజి అందచేశారు. దాన్ ప్రభావం ఇప్పుడు ఉత్తితి, 
ఎగుమతి గణాంకాలో్ల  కన్పిసతింది.

ఫ్యేషన్బా్ర ండ్గాఖ్దీ
నర్ంద్ర మోదీ 2003 సంవత్సరంలో గుజరాత్ ముఖయామంత్రిగా ఉనని కాలంలో 
ఖ్దీ రంగం సిథితిగతలు మెరుగుపరచేంద్కు  ‘జ్తి కోసం ఖ్దీ’, ‘ఫాయాషన్ 
కోసం ఖ్దీ’ అన్ న్నదించరు. 2014లో ప్రధానమంత్రిగా బాధయాతలు చేపటిటున 
తరావీత పరవరతినకు ఖ్దీ న్న్దంత్ దాన్ని మరంతగా విసతిరంచరు.  ఖ్దీక్ 
సంబంధించన సమసయాలన్నింటికీ ఆయన పరష్రంచ దేశ ప్రజలు ఖ్దీ ఉత్తితి 
చేపటేటులా ప్రోత్సహించరు. గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో ఖ్దీ ఫాయాషన్ బ్ండ్ 
గా మారడంత్ ఖ్దీ అమ్మకాలు 8 రటు్ల  పెరగాయి. దేశ చరత్రలో తొలిస్రగా 
ఖ్దీ, గ్రామీణ పరశ్రమల రంగం టరోనివర్ ఒక లక్ష కోట్ల ర్పాయలకు 
తక్ంది. రండుననిర కోట్ల కొతతి  ఉదోయాగావకాశాలు ఏర్డాడు యి. 

మనందిగువనంచిపా్ర రంభంచి
ఎగువకునడకపా్ర రంభంచాం

కోవిడ్-19 మన దేశాన్ని తక్నప్పుడు దేశంలో పిపిఇ క్ట్ల ఉత్తితి న్మమాత్రంగా 
ఉండేది. కాన్ ఇప్పుడు పిపిఇ క్ట్ల తయార్లో చైన్ తరావీత రండో స్థి న్న్క్ 
భారత్ చేరంది. పిపిఇ బాడీ కవరాల్ ల ఉత్తితి రోజుక్ 4.5 లక్షలకు చేరంది. 
ఎన్-95 మాస్్ ల తయార్ రోజుక్ 32 లక్షలకు చేరంది. 
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జ్తీయరహదార్లరోజువార్
విస్ రణలోవేగంమూడురటులో వృదిధి

గణాంకాలు రోజుకు క్.మీ

2013-14

2020-21
లక్షయేం

దేశ చరత్రలో తొలిస్రగా మౌలిక వసతల రంగంలో పెటుటు బడులు గరష్ఠ 
స్థి యిలో ఉండడమే కాద్, న్రంతర ప్రాతిపదికపై ప్రపంచ శ్రేణి మౌలిక 
వసతల న్రా్మణంలో వేగం, పరధిలో కూడా కొతతి రకారుడులు 
ఏర్డుతన్నియి.

జ్తీయరహదార్ల
విస్ రణఒకటిననిరరటులో 

వృదిధి

91,287 3,81,315 7,05,8171,41,345
2013 2013 2020-212020-21

99%గా్ర మీణపా్ర ంతాలన
అనసంధానంచేస్ునని

రోడులో
భారత్ మాల ప్రాజెకుటు  క్ంద ఇప్టి వరకు 8,000 
క్లో మీటర్ల న్డివి గల రోడ్ల న్రా్మణం పూరతియింది. 
11 ఎక్్స ప్రెస్ వేల పనులు జరుగుతన్నియి. 

మౌలికవసతులకువేగంమౌలికవసతులకువేగం

n 	జ్తీయ రహదారుల 
న్రా్మణంలో సగటు వేగం 25% 
పెరగింది. 

n 	65,000 క్లోమీటర్ల న్డివి గల 
జ్తీయ రహదారుల అభవృదిధి 
పురోగతిలో ఉంది. 

n 	550 జిలా్ల లకు 4 లేను్ల  లేదా 
అంతకన్ని ఎకు్వ లేన్ల 
రహదారులత్ అనుసంధానత 
ఏర్డింది.

n 	పోరుటు  ఆధారత అభవృదిధి 
కారయాక్రమం స్గర్ మాల క్ంద 
194 ప్రాజెకుటులు 

పూరతియాయాయి. 
n 	కారడార్ల సంఖయా 6 నుంచ 50క్ 

పెరగింది. 
n 	సుమారు 27 ఎక్్స ప్రెస్ వేలు 

పన్ చేసుతిన్నియి. మరో 25 
ఎక్్స ప్రెస్ వేల పన్ పురోగతిలో 
ఉంది.

n 	ర్.142 లక్షల కోట్ల విలువ 
గల 9,367 ప్రాజెకుటులను 
జ్తీయ ఇన్ ఫ్రాసట్రక్చర్ పైప్ 
లైన్ పా్ల న్ లో  చేరా్చరు. 
2,444 ప్రాజెకుటుల పన్ 
ప్రారంభమయింది. 

స్వీతంతయారో అమృత కాలంలో భారతదేశం 75 సంవత్సరాలు పూరతి 
చేసుకుననితరుణం ఇది. సవీయం-సమృదధి భారత్ సంకల్ంత్ రాబోయే 25 
సంవత్సరాల కాలాన్క్ మనం పున్ది న్ర్మసుతిన్నిం. పిఎం గతిశక్తి మాసటుర్ పా్ల న్ 
భారతదేశ విశావీస్న్ని, సవీయం-సమృదిధిన్ తద్పర స్థి యిక్ చేరు్చతంది.
    -నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

12
37
50

భారతదేశఅభవృదిధి కథననినిరచిస్ుననిభారతదేశఅభవృదిధి కథననినిరచిస్ునని
ఆధునికమౌలికవసతులు

Fig
ur

es
 in

 KM

మనంవంతెనలు,రోడులోన్ర్మాంచడంద్వారాపట్టణాలు,గ్రామాలన

అనసంధానంచేయడమేకాదు.ఆకాంక్షలనవిజయంతోన,ఆశావాద్న్్న

అవకాశంతోన,ఆశనఆనందంతోనఅనసంధానంచేస్తుం.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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n 	ఒక రోడుడు  న్రా్మణం పూరతియిన తరావీత పైప్ లైన్ న్రా్మణం 
కోసం గొయియా తవువీతరు లేదా కేబుల్ వేయడాన్క్ మొతతిం 
రోడుడు నే తవువీతరు. విభనని శాఖల మధయా సమనవీయం 
లేకపోవడమే ఇంద్కు కారణం. ఇవనీని ఏళ్ల తరబడి 
మనమంత చూసిన సంఘటనలు.

n 	సమనవీయ లోపాన్ని అధిగమించడాన్క్ 16 విభనని 
మంత్రితవీ శాఖలను ఒకే వేదికపై అనుసంధానం చేయడం 
కోసం ప్రధానమంత్రి నర్ంద్రమోదీ ర్.107 లక్షల కోట్లత్  

గతిశక్తి నేషనల్ మాసటుర్ పా్ల న్ 2021 అకోటు బర్ లో 
ప్రారంభంచరు. 

n 	దేశంలో ప్రారంభంచే ప్రతి మౌలిక వసతల ప్రాజెకుటు  గతిశక్తి 
పరధిలోక్ వసుతింది. వచే్చ ఆరథిక సంవత్సరంలో 25,000 
క్లో మీటర్ల జ్తీయ రహదార విసతిరణ, 60 క్లో మీటర్ల 
రోప్ వే ప్రాజెకుటులు చేపడుతన్నిరు. రైలేవీ భద్రత కోసం 
కవచ్ ప్రాజెకుటుత్ అనుసంధానం చేసుతిన్నిరు. 100 కార్ో 
టెర్మనల్్స అభవృదిధిన్ కూడా ఇంద్లో చేరు్చతన్నిరు. 

ఇకపా్ర జకు్ట లుఇకపా్ర జకు్ట లునిలిచిపోవు,నిలిచిపోవు,
స్ ంభంచిపోవు,జ్పయేంకావుస్ ంభంచిపోవు,జ్పయేంకావు

పా్ర జకు్ట  పా్ర జకు్ట పా్ర రంభం  పా్ర జకు్ట పూరి్

అటల్ టనెనిల్  2002 2020

కోసి రైలు వంతెన 2003 2020

పెరఫెరల్ ఎక్్స ప్రెస్ వే  2003 2018

బీదర్-కలబురగి రైల్ లైన్ 2000 2017

పాక్ యాంగ్ ఎయిర్ పోర్టు 2008 2018

పారదీప్ రఫైనర్  2002 2016

కొలా్ల ం బై పాస్ 1972 2019

సరయూ కెన్ల్ ప్రాజెకుటు  1978 2021

1990లోమూతపడినగోరఖ్పూర్ఎరువులపాలోంట్2021లోతిర్గప్రారంభమయింద్

భారతదేశం గత ఎన్మిది సంవత్సరాల కాలంలో ప్రపంచ శ్రేణి మౌలిక వసతలు 
న్ర్మంచంది. దశాబా్ద ల తరబడి పెండింగులో ఉనని ప్రాజెకుటులు ఇప్పుడు 
పూరతివుతన్నియి. అభవృదిధి ప్రాజెకుటులు ఇప్పుడు వేగం, పరధిలో రకారుడు   
సమయంలో పూరతివుతన్నియి. అంద్కే “మేం పున్ది వేసిన ప్రాజెకుటులు 
ప్రారంభస్తిం. ఇది అతిశయం కాద్, మా నమ్మకం”  అన్ ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర 
మోదీ అన్నిరు.

n 	ప్రధానమంత్రిగా నర్ంద్ర మోదీ 
బాధయాతలు చేపటిటున తరావీత అభవృదిధి 
ప్రాజెకుటులను పూరతి చేయడాన్క్ ఆయన 
అనుసరంచన స్నుకూల విధాన్న్క్ 
గీటురాయి “ప్రగతి” పా్ల ట్ ఫారం

n 	టెకానిలజీ-ఆధారతంగా పన్ చేసుతినని ఈ 
బహుళ నమూన్ వేదికలో కేంద్ర, రాషట్ర 
ప్రభుతవీలు భాగస్వీములుగా ఉన్నియి. 
దీన్ క్ంద అమలు జరగే ప్రాజెకుటులను 
ప్రధానమంత్రి సవీయంగా పర్క్స్తి 
ఉంట్రు.

n 	ఇప్టి వరకు జరగిన 40 “ప్రగతి”  
సమావేశాలో్ల  ప్రధానమంత్రి  ర్.15 
లక్షల కోట్లకు పైబడిన విలువ గల 320 
పైగా ప్రాజెకుటులను సమీక్ంచరు,

పురోగతిపురోగతి
ప్రభుతవాకృషతోకొతతు

ఉత్తుజం

భారతదేశఅభవృదిధి కథననినిరచిస్ుననిభారతదేశఅభవృదిధి కథననినిరచిస్ునని
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n 	ఆగసుటులో ప్రయోగాత్మక  ప్రాతిపదికన వ్రణాసి నుంచ 
హలి్దయాకు మారుతి కార్ల  కన్ సైన్ మెంట్ పంపారు.

n 	ఉతతిర ప్రదేశ్ మాత్రమే కాద్, బిహార్, ఝారం్డ్, పశి్చమ బంగాల్ 
రాష్ట్ర లు అంటే ఈశానయా భారతంలో అధిక శాతం కూడా 
హలి్దయా-వ్రణాసి జల మారం్ దావీరా ప్రయోజనం 
పొంద్తయి. ఈ రంగం అభవృదిధిత్ కంటైనర్ కార్ో రవ్ణా 
పెరగి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెరగాయి.

n 	ప్రసుతితం 24 రాష్ట్ర లో్ల  111 జ్తీయ జలమార్ాలున్నియి. 
వ్టిలో 106 జలమార్ాలను 2016 సంవత్సరంలో జ్తీయ 
జలమార్ాలుగా నోటిఫై చేశారు. అంతకు ముంద్ ఐదింటికే 
జ్తీయ జలమార్ాలుగా గురతింపు ఉంది. 

వ్రణాసి-హలి్దయా మధయా జల రవ్ణా ప్రారంభమైన తరావీత 
రవ్ణా వయాయాలు గణనీయంగా తగ్ాయి. ఆత్మ న్రభుర్ భారత్ 
విజన్ క్ంద జలమార్ాలు కూడా అభవృదిధి చేసుతిన్నిరు. అవి 
భారతదేశాన్ని పొరుగు దేశాలత్ అనుసంధానం చేయడమే 
కాకుండా, కొతతి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా అంద్బాటులోక్ 
వస్తియి.

ఆధునికజలమారగొ లుఆధునికజలమారగొ లు
అభవృదిధిలో కొతతి శకం ఆరంభం

4634 1390
వయాయంజ్తీయ జలమార్ాలు - 1

కోటు్లహలి్దయా-వ్రణాసి

బోగీబీల్వంతెనబోగీబీల్వంతెన
అస్్సం-అరుణాచల్ కు 

కొతతి జీవం
“ఇద్కేవలంవంతెనకాదు,ఈప్రాంతంలోన్
కోటాలోద్మంద్జీవితాలనఅనసంధానం
చేసేజీవనరఖ.ఈవంతెనతోఅస్్సం,

అరుణాచల్ప్రదేశ్మధ్యదూరంతగ్గడంతో
పాటుప్రజలుఅనేకసమస్యలనంచి
విమకుతులయా్యరు.వార్జీవితాలు

మెరుగుపడాడాయి.
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

n  బ్రహ్మపుత్ర నదిపై  న్ర్మంచన 4.94 క్లోమీటర్ల న్డివి గల ఈ బోగీబీల్ వంతెనత్ ధమేజీ 
నుంచ డిబ్రూఘర్ మధయా దూరం 100 క్లోమీటర్ల మేరకు తగ్ింది. అంతకు ముంద్ ఈ 
నగరాల మధయా దూరం 500 క్లోమీటరు్ల  కాగా ప్రయాణాన్క్ 24 గంటలు పటేటుది. పై 
నుంచ రోడుడు  మారం్, క్ంద నుంచ రైలు మారం్ గల దేశంలో అతయాంత పొడవైన రైలు-రోడుడు  
వంతెన ఇది. 1965 నుంచ ప్రజలు ఈ బోగీబీల్ వంతెన కోసం అభయారథిసుతిన్నిరు. దాన్క్ 
ఒకో్టి 125 మీటర్ల పొడవు గల 29 గరడురు్లన్నియి.

క్మీ రూ
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ఆధునికజలమారగొ లుఆధునికజలమారగొ లు

చీనబ్వంతెనచీనబ్వంతెన
ప్రపంచంలోనే అతయాంత 
ఎతతిలో చీన్బ్ నదిపై 

న్ర్మంచన రైలేవీ వంతెన

1315 
పొడవు 

మీటరు్ల
27949

వయాయం

కోటు్ల
ర్. 

359మీటరలోఎతుతులోన్ర్మాంచినచీన్బ్కమాన

ప్రపంచంలోఅతిఎతుతులోన్ర్మాంచినరైలేవా

వంతెన.అద్పార్స్లోన్ఈఫిల్టవర్కన్్న

35మీటరులోఎతుతుగాఉంద్.

ఈవంతెనకోసం28,660

మెట్రిక్టన్నలఉకు్కన

ఉపయోగంచారు.13మీటరలో

వెడలు్పగలఈవంతెనజీవిత

కాలం120సంవత్సరాలు.

ప్రపంచంలోనే
తొలిస్ర్గాడి.ఆర్.
డి.ఓసహాయంతోఈ
వంతెననపేలుడు
పద్రాథ్లప్రభావాన్్న

తటు్టకునేలా
న్ర్మాంచారు.

జము్మ-కశీ్మర్ లో చీన్బ్ నదిపై ప్రపంచంలో అతయాంత ఎతతిలో ఈ వంతెన 
న్రా్మణాన్ని 2021 ఏప్రిల్ 5వ తేదీన భారతీయ రైలేవీ పూరతి చేసింది. ఈ వంతెన 
భారత ఇంజినీరంగ్ శక్తిక్ ఉదాహరణగా న్లిచ ప్రతీ ఒక్ భారత పౌరుడు 
గరవీపడేలా చేసుతింది. ఈ వంతెన న్రా్మణంత్ కొన్ని గంటల ప్రయాణ దూరం 
కొన్ని న్ముష్లకు తగ్ుతంది. 

ఈవంతెనన్రామాణం

భారతదేశఅతా్యధున్క

ఇంజినీర్ంగ్,టెకా్నలజీశకితున్

చాటిచప్పడమేకాదు,

సంకల్్పసేసిద్ధిపేర్ట

దేశంలోపర్గనపన్

సంస్కృతికిన్దర్శనం.

-నరంద్రమోదీ

ప్రధానమంత్రి
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రక్షణరంగంలోసవీయం-రక్షణరంగంలోసవీయం-
సమృదిధి కిఆరంభంసమృదిధి కిఆరంభం

దేశ స్వీతంతయారోన్క్ ముంద్ కూడా రక్షణ  రంగంలో భారతదేశం చలా బలంగా ఉండేది. రండో  ప్రపంచ 
యుదధి కాలంలో భారతదేశం కీలక రక్షణ పరకరాల సరఫరాదారుగా ఉంది. కాన్ దేశాన్క్ స్వీతంతయారోం 

సిదిధించన తరావీత ఆ రంగం మీద సరైన శ్రదధి చూపకపోవడంత్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఆయుధ కొనుగోలు 
దేశంగా మారంది. రక్షణ రంగంలో సవీయం-సమృదిధి ప్రచరంత్ ఈ చత్రం పూరతిగా మారపోయింది.

n  2016 సంవత్సరంలో ప్రకటించన రక్షణ కొనుగోలు విధానం 
దేశాన్క్ రక్షణ ఫరకరాల కొనుగోలులో వచ్చన మౌలిక 
మారు్నకు తొలి అడుగు.

n  దిగుమతలు పరమితం చేసి దేశీయంగానే కొనుగోలు 
చేసేంద్కు గురతించన మొతతిం 310 రక్షణ ఉత్తతిలు, 
వయావసథిలత్ ఇప్టి వరకు 3 జ్బితలు విడుదల చేశారు. ఈ 
ఏడాది రక్షణ కొనుగోలు బడెజాట్ లో 68%  దేశీయ మార్ట్ 
నుంచ కొనుగోళ్లకు ప్రతేయాకంగా కేట్యించరు.

n  ర్.48,000 కోట్లకు దేశీయంగా తయారైన తేజస్ 
కొనుగోలుకు అనుమతి మంజూరు చేశారు. చనని-తరహా 
పరశ్రమలను స్టు ర్టు-అప్ లత్ అనుసంధానం చేసేంద్కు 
ఇండెక్్స డ్రైవ్ కూడా ప్రారంభంచరు. మేక్ ఇన్ ఇండియా 
క్ంద ఆయుధాలు, విడిభాగాల తయార్ కూడా 
ప్రారంభమయింది.

“సవీయం-సమృదిధి కోసం మనం న్టిన 
ఉజవీల భవిషయాతతి అనే వితతిన్లు ఒక 
మహావృక్షంగా మార మన కలను  

స్కారం చేస్తియి. న్ సైన్కాధికారులకు 
అభవ్దం.

-నరంద్రమోదీ,
ప్రధానమంత్రి
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దేశీయతయారీన్ప్రోత్సహించేందుకుతమిళన్డు,ఉతతురప్రదేశ్

రాషా్రాలోలోరెండురక్షణకార్డారులోఏరా్పటుచేశారు.గతఐదు

సంవత్సరాలకాలంలోరక్షణఉత్పతుతులద్గుమతులు212%తగా్గయి.

సెై నయేంలోయువశకి్ నినింపనననిఅగ్నిపథ్సీ్కమ్

సిడిఎస్పోసు్ట ఏర్టు ఒకేరయేంకు,ఒకేపంఛన

సరిహదు్ద లోపటిష్ఠ మెై నమౌలికవసతులు

ఫలితం

- తేజస్ విమానం కొనుగోలుకు అనేక దేశాలు ఆసక్తిన్ 
ప్రదర్శంచయి. ఫిలిపీ్న్్స తరావీత భారతదేశం బ్రహో్మస్ 
క్పణిన్ ఇతర దేశాలకు సరఫరా చేసతింది. 

 9,116 8,435
 12,815

2019-20 2020-21
2021-22

3600 క్మీ4700

7220 క్మీ14953

రోడులోవంతెనలసంఖ్య

2008-14 2008-14 

2014-202014-20

n  భారత సైన్క దళాలు కాలానుగుణంగా 
మార్ంద్కు, సైనయాంలో స్ంకేతిక పరజ్ఞా నంత్ 
కూడిన యువశక్తిన్ న్ంపేంద్కు వీలు కలి్స్తి  
ఇటీవల అగినిపథ్ కారయాక్రమాన్ని ప్రకటించరు.

n  17.5 నుంచ 23 సంవత్సరాల మధయా 
వయసు్లు అగినిపథ్ క్ంద దరఖ్సుతి 
చేసుకోవచు్చ. కరోన్ మహమా్మర కారణంగా 
గత రండు సంవత్సరాల కాలంలో న్యామకం 
న్లిచపోయినంద్వల్ల మరంత ఎకు్వ మంది 
యువకులకు అవకాశం కలి్ంచడం కోసం తొలి 
ఏడాది న్యామకం కోసం వయసులో ఏడాది 
సడలింపును ప్రకటించరు. 

n  న్యామకమైన యువకులకు ఆరు నెలలు శిక్షణ 
ఇస్తిరు. ఆ తరావీత వ్రు 3.5 సంవత్సరాలు 
సైనయాంలో పన్ చేయాలి్స ఉంటుంది. న్లుగు 
సంవత్సరాల తరావీత 25% అగినివీరులను 
నైపుణాయాల ఆధారంగా సైనయాంలో శాశవీతంగా  
రక్రూట్ చేసుకుంట్రు. 4 సంవత్సరాల తరావీత 
రటైరైన అగినివీరులకు ర్.11.71 లక్షలు సర్వీస్ 
ఫండ్ గా అంద్తంది.

n సైన్క దళాల మధయా మరంత మెరుగైన 
సమనవీయం కోసం చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్్స స్టు ఫ్ ను 
న్యమించలననికొన్ని సంవత్సరాల న్టి 
అభయారథినను ఆమోదించరు. జనరల్ బిపిన్ 
రావత్ ను తొలి సిడిఎస్ గా న్యమించరు. 

n ఆధునీకరణకు త్డు సైనయాంలో ఒకే 
రాయాంకు-ఒకే పింఛను అమలు నర్ంద్ర 
మోదీ ప్రభుతవీం తీసుకునని చరత్రక 
న్ర్ణయాలో్ల  ఒకటి. గత 43 
సంవత్సరాలుగా ఈ న్ర్ణయాన్ని 
న్లిపివేస్తి వసుతిన్నిరు. 

దేశ చరత్రలో తొలిస్రగా భారతదేశం ప్రపంచంలోన్ 25 
అగ్రశ్రేణి ఆయుధ ఎగుమతిదారులో్ల  ఒకటిగా న్లిచంది.

అంకెలు కోట్లలో
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n 	పాక్స్తినీ ఉగ్రవ్ద్లు 2016 సెపెటుంబర్ 28-29వ 
తేదీలలో యురలోన్ సైన్క దళాల ప్రధాన స్థి వరంపై 
దాడి చేసి 28 మంది సైన్కులను హతమారా్చరు. దాన్క్ 
స్ందనగా భారతదేశం సరజాకల్ దాడి న్రవీహించంది. 
దాన్క్ ప్రతీకారంగా భారత్ రాత్రిక్ రాత్రి పాక్ ఆక్రమిత 
కశీ్మర్  పై సరజాకల్ దాడి జరపి ఆ ప్రాంతంలో 
ఉగ్రవ్ద్లు దాడి చేసేంద్కు ఉపయోగించే 
స్థి వరాలన్నింటినీ న్ర్్మలించంది. అలాగే పాక్స్తిన్ 
లోన్ ఉగ్రవ్ద శిబిరాలన్నింటినీ భారత సైనయాం పూరతిగా 
ధవీంసం చేసింది. 

n 	పాక్స్తిన్ ఉగ్రవ్ద్లు 2019 ఫిబ్రవర 14వ తేదీన 
జము్మ-కశీ్మర్ లోన్ పులావీమాలో సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ 
వ్హన్లపై మెరుపు దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో 40 
మంది సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ జవ్నులు వీరమరణం పొందారు. 
ఎందరో తీవ్ంగా గాయపడాడు రు. 

n 	ఆ దాడి జరగిన 12 రోజుల తరావీత భారత వైమాన్క 
దళాన్క్ చందిన స్హస వీరులు పాక్స్తిన్ లోన్ ఖైబర్ 
పకుతింకావీ రాషట్రంలోన్ బాలాకోట్ పై వైమాన్క దాడులు 
న్రవీహించ జైష్-ఇ-మొహమ్మద్ ఉగ్రవ్ద సంసథి రహసయా 
స్థి వరాన్ని సరవీన్శనం చేశారు. ఈ దాడిలో ఎందరో 
ఉగ్రవ్ద్లు మరణించరు. గతంలో 1971 యుదధింలో 
ఒకస్ర భారత సైనయాం పాక్స్తిన్ సరహద్్ద లోక్ 
ప్రవేశించంది. 

“ఈనేలమీదఒట్్టసిచబుతున్్నన్మాతృభూమిన్విధవాంసంచేయడాన్్న,ద్న్

పురోగతిన్న్లిపవేయడాన్కిలేద్అవమాన్ంచడాన్కిజర్గేప్రయతా్నలేవీస్గనీయన.

న్దేశంమేల్కంటోంద్.ప్రతిఒక్కభారతీయుడువిజయంస్ధిస్తుడు.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి(బాలాకోట్వైమాన్కద్డులఅనంతరంరాజస్థ్న్లో

జర్గనరా్యలీలో)

పాకిస్్న్పై సరిజి కల్,
వై మానికదాడులు

పా్ర ధానయేంపా్ర ధానయేం
భారతదేశం తన సైన్క బలంత్  భారత్ పై చేసే ద్షటు 
పన్నిగాలేవైన్ సర్ దీటుగా తిపి్ కొడుతందన్ పాక్స్తిన్ 
గురతించేలా చేసింది. 
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2014 సంవత్సరంలో తను అధికార బాధయాతలు చేపటిటున వెనువెంటనే ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ అతయాంత సరళం, శక్తివంతమైన 
“ఇండియా ఫస్టు” మంత్రంత్ దేశ ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నిరు. ఇదే మంత్రంత్ ముంద్కుస్గుతూ ఒకపక్ దేశ 
సరహద్్ద లను కాపాడుకుంటూనే మరోపక్ ఉగ్రవ్ద్లకు దీటైన సమాధానం కూడా ఇసుతిన్నిరు.

ఉగ్ర వాదంపై ఉకు్కపాదం

ఉగ్ర వాదసంఘటనలోలో తగుగొ దలఉగ్ర వాదసంఘటనలోలో తగుగొ దల

2009  3574
2021  1723

తగ్గొ నమరణాలుతగ్గొ నమరణాలు

2009  523
2021  314

n 2014 సంవత్సరంలో ఇరాక్ లో ఐఎస్ఐఎస్ ఉగ్రవ్ద్లు క్డానిప్ చేసిన  46 మంది నరు్సలను కాపాడారు. 
మొతతిం 700 మంది భారతీయులను సురక్త ప్రాంతలకు తరలించరు.

n ఆపర్షన్ రాహత్ క్ంద 4778 మంది భారతీయులు సహా పలువురు విదేశీయులను కూడా కాపాడారు. 
ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ చేసిన ఫ్న్ కాల్ కు స్ందించన సౌదీ అర్బియా వ్రం రోజుల పాటు ప్రతి రోజూ 
ఉదయం 9-11 గంటల మధయాలో బాంబు దాడులు న్లిపివేసింది. 

n  2015 నేపాల్ - భూకంపం తరావీత న్రవీహించన ఆపర్షన్ మైత్రిలో 5188 మంది భారతీయులు సహా ఎందరో 
విదేశీయులను కాపాడారు.

n  2016 స్డాన్  - దక్ణ స్డాన్ నుంచ 153 మందిన్ కాపాడారు. 2020 ప్రారంభంలో కోవిడ్ కాలంలో 
చైన్లోన్ వూహాన్ లో చకు్కుపోయిన 637 మంది భారతీయులను సవీదేశాన్క్ తరలించరు.

n  2020 - కోవిడ్ సంక్షోభ కాలంలో వందే భారత్ కారయాక్రమం దావీరా ప్రపంచంలోన్ పలు దేశాలో్ల  చకు్కుపోయిన 
భారతీయులను కాపాడారు. ఈ కారయాక్రమం క్ంద  నడిపిన 2.17 లక్షల విమాన సర్వీసుల దావీరా 1.83 కోట్ల 
మందిన్ సవీదేశాన్క్ తీసుకువచ్చరు.

n  2021లో తలిబన్ల తిరుగుబాటు ప్రారంభమైన న్టి నుంచ ఆఫ్న్స్తిన్ నుంచ 550 మందిక్  పైగా ప్రజలను 
కాపాడారు. పవిత్ర గురు గ్రంథ్ స్హిబ్ ప్రతలను కూడా వెనక్్ తీసుకువచ్చరు. 2022 ఉక్రెయిన్:  రష్యా-
ఉక్రెయిన్ యుదధి సమయంలో న్రవీహించన ఆపర్షన్ గంగ క్ంద ఉక్రెయిన్ లో చకు్కుపోయిన 22,500 మంది 
పైగా భారతీయ విదాయారుథిలను కాపాడి సవీదేశాన్క్ తరలించరు. 

ప్ర పంచంలోఏపా్ర ంతంలో
నివశిస్ుననిభారతీయుడై నఅతన

ఒకరష్ట ్రదూత్.నవభారతం
అనసరించినఈవిజన్ఎల్ంటి

వై పర్తయేంఏర్డిన,ఎల్ంటికష్ట ం
ఎదురై నసందర్ంలోఅయినతన
ప్ర జలనకాపాడుకోవడమేకాదు,

సంక్షోభకాలంలోసహాయం
అందించడానికి,తక్షణసహాయ

చరయేలుచేపట్ట డానికిదారి
తీస్ంది.రష్యే-ఉక్్ర యిన్

యుదధి ంలోకావచు్చలేదాకోవిడ్
సంక్షోభకాలంలోచేపటి్ట నవందే

భారత్ఆపరషన్కావచు్చ...

“నేడుప్ర పంచానికితీవ్ర వాదమప్పు
ఎంతగానోపర్గుతోంది.

ఉగ్ర వాదానినిఒకఆయుధంగా
ఉపయోగ్ంచుకుంటుననిదేశ్లు
అదేఉగ్ర వాదంతమకుకూడా

హానికరంఅననివిషయం
మరచిపోతుననియి.

-నరంద్ర మోదీ,ప్ర ధానమంతి్ర
ఐకయేరజయేసమితి76వసరవీసభయే

సమావేశంలో

n 2016 సంవత్సరం తరావీత జము్మ-కశీ్మర్  
వెలుపల, పంజ్బ్, ఈశానయా భారత రాష్ట్ర లో్ల  
జరగిన ఉగ్రవ్ద చరయాలో్ల  ఎలాంటి మరణాలు 
నమోద్ కాలేద్. అలాగే ఎలాంటి ఉగ్రవ్ద 
దాడి లేదా బాంబు పేలుడు సంఘటనలు 
కూడా జరగలేద్. ఉగ్రవ్దాన్ని భారతదేశం 
ప్రపంచ సమసయాగా అందర్ గురతించేలా చేసి 
దాన్క్ వయాతిర్కంగా జరుగుతనని పోరాటంలో 
న్యకతవీం వహిసతింది.  వ్మపక్ష తీవ్వ్ద 
సంఘటనలు 53% తగ్ాయి. 2015లో 1089 
వ్మపక్ష తీవ్వ్ద చరయాలు నమోద్ కాగా 
2021 న్టిక్ 509క్ తగ్ాయి.

జరిగ్నచొరబాటులోజరిగ్నచొరబాటులో

2018  143
2019  138
2020  51
2021  34

ప్ర తిసంక్షోభంలోన్సహాయహస్ ంప్ర తిసంక్షోభంలోన్సహాయహస్ ం
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సర్్వ భవంతు సుఖినఃసర్్వ భవంతు సుఖినః
సర్్వ సంతు నిరామయఃసర్్వ సంతు నిరామయః

“సమాజంలో చటటుచవర వరుసలో న్లిచన వయాక్తి, న్రుపేద కూడా 
వైదయా చక్త్స, మెరుగైన వైదయా వసతలు పొందగలిగి ఉండాలి. ఈ 

ఆలోచనత్నే కేంద్ర ప్రభుతవీం చరయాలు తీసుకుంది”.
- నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ఈ అంత్యాదయ ఆలోచనత్నే 2018 సెపెటుంబర్ 23వ తేదీన పిఎంజెఎవై-ఆయుష్్మన్ భారత్ పథకం ప్రారంభంచరు. దేశంలోన్ 
10.74 కోట్ల పేద కుటుంబాలకు చందిన 50 కోట్ల మంది ప్రజలకు ఏడాదిక్ 5 లక్షల ర్పాయల విలువ గల వైదయా చక్త్సలు 
అంద్బాటులో ఉంచడం ఈ సీ్మ్ లక్షష్ం.

n ఆయుష్్మన్ భారత్ సీ్మ్ క్ంద ఇప్టివరకు 3.50 కోట్ల మంది 
ప్రజలు  ఉచత చక్త్స పొందారు. లబిధిదారులో్ల  సగం మందిక్ పైగా 
మహిళలున్నిరు.

n  28000 కన్ని అధికంగా ప్రైవేటు, ప్రభుతవీ ఆస్త్రులు ఈ సీ్మ్ 
క్ంద నమోదైన పాయానెల్ లో  ఉన్నియి. ఈ సీ్మ్ క్ంద 1.18 
లక్షలకు పైబడిన ఆరోగయా, సంక్షేమ కేంద్రాలు ప్రారంభంచరు.

కోట్ల కన్ని ఎకు్వ
2022 ఆగసుటు  15 న్టిక్ జ్ర్ అయిన 
ఆయుష్్మన్ కారుడులు

18.77

12

ఆరోగయేమౌలికవసతులమెర్గుదలకుచరయేలుఆరోగయేమౌలికవసతులమెర్గుదలకుచరయేలు
2013-14 జ్తీయ ఆరోగయా హెల్తి అకంట్ సర్వీ ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుతవీం మొతతిం 
వయాయంత్ 3.78 శాతం మాత్రమే ఆరోగయా రంగంపై ఖరు్చ చేసింది. 2017-18 
న్టిక్ అది 5.12 శాతన్క్ పెరగింది. కాన్ 2020 సంవత్సరంలో కోవిడ్ 
మహమా్మర అసలైన సవ్లు విసిరంది. సకాలంలో కఠినమైన లాక్ డౌన్ 
విధించలన్ తీసుకునని న్ర్ణయంత్ పాటు దేశంలో ఆరోగయా మౌలిక వసతలో్ల   
కూడా విసతి ృత మారు్లు జరగాయి. గత ఏడాది స్రవీత్రిక బడెజాట్్ల  దేశ చరత్రలోనే 
తొలిస్రగా ఆరోగయా రంగంపై బడెజాట్ 137% పెంచరు.

ఆయుష్్మన్భారత్డిజిటల్హల్్ మిషన్ఆయుష్్మన్భారత్డిజిటల్హల్్ మిషన్
n  2020 ఆగసుటు  15వ తేదీన  ఎర్రకోట బురుజుల పై నుంచ ప్రధాన మంత్రి 

నర్ంద్ర మోదీ ఈ పథకాన్ని ప్రకటించరు. ఈ డిజిటల్ హెల్తి కారుడులో్ల  
లబిధిదారులకు చందిన ఆరోగయా సమాచర డేట్ అంత ఒకే చోట న్క్పతిం 
అవుతంది. 2022 ఆగసుటు  25 న్టిక్ దేశంలో 23,50,03,937 హెల్తి 
అకంటు్ల  సృషిటుంచరు.

పఎంఆయుష్్మన్ఆరోగయేమౌలికపఎంఆయుష్్మన్ఆరోగయేమౌలిక
వసతులకారయేక్ర మంవసతులకారయేక్ర మం

n 2021 అకోటు బర్ 25వ తేదీన ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
ఈ సీ్మ్ ను ప్రారంభంచరు. దేశంలో ఆరోగయా సంరక్షణ 
మౌలిక వసతల పటిష్ఠతకు ఇప్టివరకు తీసుకునని 
అతయాంత ఆకాంక్షపూరతమైన పథకం ఇది. దీన్ క్ంద 
రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో బా్ల క్ స్థి యి నుంచ జిలా్ల  
స్థి యి వరకు 64 వేల కోట్ల ర్పాయల వయాయంత్ ఆరోగయా 
మౌలిక వసతలు మెరుగు పరుస్తిరు.

n  ఆరోగయా సంరక్షణ రంగాన్ని పూరతిగా ప్రక్షళనం చేయడం 
ఈ పథకం లక్షష్ం. ఈ పథకం క్ంద 17 వేల గ్రామీణ 
ఆరోగయా, వెల్ నెస్ కేంద్రాలు;  వివిధ రకాల 
అంటువ్యాధులను గురతించేంద్కు అవసరమైన 
ప్రయోగశాలలు ఏరా్టు చేస్తిరు.

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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n  106 యాంటి-బయోటిక్్స, కారడుయోవ్సు్లర్ ఔషధాల ధరలు, 
కరోనర్ సెటుంట్ల ధరలు, మోకాలి చప్ మార్డి ధరలు, 42 యాంటీ-
కాయాన్సర్ ఔషధాలను ట్రేడ్ మారజాన్ ర్షనలైజేషన్ (టిఎంఆర్) పరధిలోక్ 
తెచ్చరు. వీటిత్ పాటు ఆక్్సమీటర్, గ్్ల కోమీటర్, రకతిపోటు 
మాన్టర్, నెబుయాలైజర్, డిజిటల్ థరో్మమీటర్లకు ట్రేడ్ మారజాన్ పరమితిన్ 
విసతిరంచరు. వీటి ధరల న్యంత్రణ వల్ల విన్యోగదారులకు 
ర్.8400 కోట్ల మేరకు ఆదా అయింది.

జ్తీయఔషధాలధరలసంస్థ జ్తీయఔషధాలధరలసంస్థ 
(ఎన్.ప.ప.ఎ)(ఎన్.ప.ప.ఎ)

2020 కోవిడ్ మహమా్మర సమయంలో ఇ-సంజీవన్ పేరట టెలీ 
మెడిసిన్ సర్వీసు ప్రారంభంచరు. ఇప్టివరకు లక్షకు పైగా ఆరోగయా, 
వెల్ నెస్ కేంద్రాలను ఇ-సంజీవన్త్  అనుసంధానం చేశారు. వీటి 
దావీరా ఆన్ లైన్ లో డాకటుర్ కనె్సలింగ్ సేవలు అంద్కోవచు్చ. ప్రసుతితం 
రోజుకు సగటున 90,000 మంది రోగులు ఈ  సద్పాయం 
విన్యోగించుకుంటున్నిరు.

టెలీమెడిసిన్టెలీమెడిసిన్
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1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

వై దుయేలసంఖయే
అస్ధారణంగాపరిగ్ంది

వై దయేకళాశ్లలసంఖయే
పర్గుదల

దేశంలోప్రస్తుతంవైదు్యలసంఖ్య
13.01లక్షలకన్్నఅధికంగా
ఉంద్.1951లోవార్సంఖ్య
61840.

దేశంలోప్రస్తుతం34.41
లక్షలమంద్నరు్సలున్్నరు.
1951లోవార్సంఖ్య
16650.

ప్రతి834మంద్ప్రజలకుప్రస్తుతం
ఒకవైదు్యడుఉన్్నరు.ప్రపంచ
ఆరోగ్యసంసథ్సిఫారస్చేసిన
జన్భా-వైదు్యలన్ష్పతితుకన్్నఇద్
మెరుగైనసంఖ్య.

తాజాగణాంకాలప్రకారం
ప్రస్తుతందేశంలోప్రతి1000
మంద్జన్భాకుఇదదారు
నరు్సలుఉన్్నరు.

1951
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2021

2828
6060
9898
111111
128128

190190
334334

612612

2030 న్టిక్ ప్రపంచం టిబి రహితం కావ్లనని లక్షష్ం ఐకయారాజయాసమితి న్ర్్దశించంది. 
2025 న్టికే ఇది స్ధించలన్ భారత్ లక్షష్ంగా న్ర్్దశించుకుంది. మూడు సంవత్సరాల 
కాలంలో ర్.12000 కోటు్ల  ఖరు్చత్ ఈ ప్రచరం ప్రారంభంచరు.

టిబ్రహితఇండియాటిబ్రహితఇండియా

50% ప్రైవేటు వైదయా కళాశాలలో్ల  ఫీజులు ప్రభుతవీ కళాశాలల ఫీజుత్ 
సమానం చేశారు. అంద్కోసం ప్రసుతిత కేంద్ర ప్రభుతవీం 

దేశవ్యాపతింగా  నీట్ దావీరా వైదయావిదయాలో ప్రవేశ పర్క్షల విధానం 
ప్రవేశపెటిటుంది. కొతతి వైదయా కళాశాలలు, కొతతి ఎయిమ్్స ప్రారంభంత్ 

దేశంలో వైద్యాల కొరతను అధిగమించగల సంఖయాలో వైదయా విదాయా 
సీట్ల సంఖయా కూడా పెరగింది.

మారినవై దయేవిదాయేమఖచిత్ర ంమారినవై దయేవిదాయేమఖచిత్ర ం

మలేరియారహితమలేరియారహిత
భారతదేశంభారతదేశం

దేశం నుంచ మలేరయా మహమా్మరన్ తరమికొటేటు లక్షష్ంత్ 
నర్ంద్ర మోదీ ప్రభుతవీం 2017 జూలైలో 2017-22 

సంవత్సరాల కాలాన్క్ మలేరయా న్ర్్మలన జ్తీయ 
వూయాహాత్మక ప్రణాళికను ప్రారంభంచంది. ఈశానయా 

భారతంలో న్ర్్దశిత లక్షష్ం స్ధించన అనంతరం ఇప్పుడు 
మహారాషట్ర, ఒడిశా, ఝారం్డ్, చతీతిస్ గఢ్, మధయాప్రదేశ్ లపై 
దృషిటు కేంద్రీకరంచరు. 2016లో ప్రభుతవీం 2016-2030 

సంవత్సరాల మధయా కాలాన్క్ జ్తీయ మలేరయా న్ర్్మలన 
ఫ్రేమ్ వర్్  విడుదల చేసింది.

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం
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n  కరోన్ మహమా్మర చుటుటు ముటిటున సమయంలో దేశీయ వ్యాక్్సన్ల 
అభవృదిధి కోసం 2020 ఏప్రిల్ లో ఒక ట్స్్ ఫ్ర్్స ఏరా్టు 
చేశారు. వ్యాక్్సన్ పరశోధన, అభవృదిధి కోసం ర్.3500 కోట్ల 
బడెజాట్ కేట్యించరు.

n  భారతదేశం 2021 జనవర 16వ తేదీన కరోన్ మహమా్మర 
దేశంలో ప్రవేశించన 8 నెలల కాలంలోనే దేశీయంగా అభవృదిధి చేసి, 
ఉత్తితి చేసిన కోవ్గిజాన్, కోవిషీల్డు టీకాలత్  టీకాకరణ కారయాక్రమం 
ప్రారంభంచంది. 

n  టీకాకరణ మైత్రి కారయాక్రమం క్ంద ప్రపంచంలో అవసరంలో ఉనని 
దేశాలకు 25 కోట్లకు పైబడిన టీకాలను భారతదేశం పంపింది. 

n  ప్రసుతితం భారతదేశాన్క్ 5 దేశీయంగా తయారైన కోవిడ్ 
వ్యాక్్సను్ల న్నియి. అవి - కోవ్గిజాన్, కోవిషీల్డు, కార్బవ్క్్స, 
జైకోవిడ్-డి, జెనోవ్. 

కోవిడ్పై అతిపద్ద కోవిడ్పై అతిపద్ద 

టీకాకరణ కారయాక్రమంటీకాకరణ కారయాక్రమం
ఎప్పుడు-2020నంచిఇప్టికి

ఏమిటి-కరోన్వా్యకి్సన్కోసంఇతరదేశాలపైఆధారపడడాన్కి
బదులుసంతంగానేకోవిడ్వా్యకి్సనలోతయారుచేయించడం
ద్వారాప్రపంచంలోనేఅతిపదదాఉచితటీకాకరణకార్యక్రమం
ప్రారంభించింద్.

కోటలోకుపైబడినవా్యకి్సనేషన్డోస్లు2022ఆగస్్ట

31న్టికిదేశవా్యపతుకోవిడ్వా్యకి్సనేషన్ప్రచార

కార్యక్రమంకిందపూర్తుచేశారు.

212.50 

13
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n  2022 ఆగసుటు  16వ తేదీ న్టిక్ దేశంలో ఏరా్టైన జన ఔషధి కేంద్రాల సంఖయా 8786. 
ప్రభుతవీం వీటి సంఖయా 2024 మార్చ న్టిక్ 10,000కు పెంచలన్ లక్షష్ంగా న్ర్్దశించంది.

n  మార్ట్ ధర కన్ని 50-90 శాతం తకు్వ ధరకు ఔషధాలు, ఒక ర్పాయి ధరకే 
మహిళలకు శాన్టర్ న్ప్ క్ను్ల  ఈ కేంద్రాలో్ల  అంద్బాటులో ఉన్నియి. 

n  ఈ ప్రాజెకుటు  క్ంద స్ధారణ ప్రజలకు ర్.15,000 కోట్లకు పైబడి ఆదా అయింది. స్ధారణ 
వ్యాధుల నుంచ కాన్సర్ ఔషధాల వరకు అన్ని ఔషధాలు, మెడికల్ డివైస్ లు ఈ సీ్మ్ 
పరధిలోక్ తెచ్చరు. 

అధికధరకుఔషధాలకొనగోలుకూడా
భారీచికితా్సవ్యయాలోలోఒకటి.కాన్
అవేఔషధాలుమారె్కట్ధరకన్్న50
నంచి90శాతంతకు్కవధరకు
ఇపు్పడుఅందుబాటులోఉన్్నయి.
ద్న్్నస్కారంచేసింద్ప్రధానమంత్రి
భారతీయజనఔషధికేంద్రాలే.

జన్ఔషధయోజన:సమర్థ వంతం,సరసం,ఉపయోగకరమెై నఔషధాలుజన్ఔషధయోజన:సమర్థ వంతం,సరసం,ఉపయోగకరమెై నఔషధాలు

కోవిడ్మహమామార్రెండోవిడతవిజృంభించినకాలంలోఆకీ్సజెన్కొరతఅందర్దృష్టన్ఆకర్షించింద్.డిమాండుఅధికంగా
ఉన్్నరవాణాస్మరథ్్ంపర్మితంగాఉండేద్.అలాంటిపరీక్షాసమయంలోఆకి్సజెన్ఉత్పతితులోదేశాన్్నసవాయం-సమృదధిం
చేయడంలక్ష్ంగాపఎంకేర్్సఫండ్ద్వారాఆకి్సజెన్పఎస్ఎపాలోంటలోఏరా్పటుకుఅన్్నచర్యలుతీస్కున్్నరు.సకాలంలో
తీస్కున్నన్ర్ణయాలఫలితంగాదేశంలోరోజువారీఆకి్సజెన్ఉత్పతితుస్మరథ్్ంపద్రెటలోకుపైగాపర్గంద్.

ఆకీస్జన్సమసయేకుపూరి్ -కాలపరిష్్కరందిశగాఆకీస్జన్సమసయేకుపూరి్ -కాలపరిష్్కరందిశగా
భారత్అడుగుభారత్అడుగు

స్ధారణరోజులోలోభారతదేశంరోజుకి900మెట్రిక్టన్నలలికివాడ్

మెడికల్ఆకీ్సజెన్ఉత్పతితుచేసేద్.డిమాండుపరగడంతోమెడికల్

ఆకీ్సజెన్ఉత్పతితున్భారతదేశం10రెటలోకుపైగాపంచింద్.

ప్రపంచంలోఏదేశంఅయిన్స్ధించడాన్కిఊహించలేన్లక్ష్ం

ఇద్.కాన్భారతదేశంద్న్్నస్ధించింద్.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

n  కోవిడ్ రండో దశ సమయాన్క్ దేశంలో లిక్వీడ్ 
మెడికల్ ఆకీ్సజెన్ రోజువ్ర్ ఉత్తితి స్మరథ్ి ం 
900 మెట్రిక్ టనునిలుంది. ఆ స్మరాథి ్న్ని 
ఇప్పుడు 10 రటు్ల  పెంచ రోజుక్ 9300 మెట్రిక్ 
టనునిలు ఉత్తితి చేసుతిన్నిరు. 

n  కోవిడ్-19 మహమా్మర సమయంలో 
ఆస్త్రులను ఆకీ్సజెన్ ఉత్తితిలో సవీయం-
సమృదధిం చేయడాన్క్ 4755 మెట్రిక్ టనునిల 
ఉత్తితి స్మరథ్ి ంత్ మొతతిం 4115 ప్రెషర్ 
సివీంగ్ అబాజా ర్షన్ పా్ల ంటు్ల  (పిఎస్ఏ) ఏరా్టు 
చేశారు. 

1225 పిఎస్ఏ పా్ల ంట్ల ఏరా్టు, న్రవీహణ 
కోసం రాష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతలకు 
సహాయం అందించరు.

900 ఆకీ్సజెన్ ఎక్్స ప్రెస్ రైళ్ల దావీరా 36,800 
టనునిల లిక్వీడ్ ఆకీ్సజెన్ రవ్ణా చేశారు.

పఎంకేర్్సకింద

సంక్షోభకాలంలో
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n  2020లో కోవిడ్ వంటి ప్రపంచ మహమా్మరపై 
పోరాట్న్క్ దేశం సమాయతతిం అవుతనని 
సమయంలో మనం కఠినమైన లాక్ డౌన్ లో ఉన్నిం. 
వైపర్తయా సహాయంత్ పాటు ఆకలిన్, పేదరకాన్ని 
కలిపి ఎద్ర్న్లి్సరావడం పెద్ద సవ్లు. ఈ 
ఆందోళనను  పరష్రంచేంద్కు ప్రధానమంత్రి 
నర్ంద్ర మోదీ 2020 మార్చలో ర్.1.70 లక్షల 
కోట్లత్ ప్రధానమంత్రి గర్బ్ కలాయాణ్ పాయాకేజిన్ 
ప్రకటించరు. ఏ ఒక్ర్ ఆకలిత్ పడుకోకుండా 
చూడాలననిదే దీన్ ప్రధాన లక్షష్ం.

ఈపాయేకేజిప్ర ధానలక్షణాలు
కోవిడ్ త్  పోరాడుతనని ఆరోగయా కారయాకరతిలకు ర్.50 
లక్షలత్ ఆరోగయా కవర్జి కలి్ంచరు. ప్రధానమంత్రి 
గర్బ్ కలాయాణ్ అనని యోజన  క్ంద కోవిడ్ కాలంలో 
ప్రతి నెలా 80 కోట్ల మంది ప్రజలకు 5 క్లోల 
గోధుమలు లేదా బియయాం, ఒక కేజి పప్పుదినుసులు 
ఉచతంగా సరఫరా చేశారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అతి 
పెద్ద ర్షన్ంగ్ కారయాక్రమం. అంతరాజా తీయ ద్రవయా న్ధి 
అభప్రాయం ప్రకారం భారత జన్భాలో అధిక  శాతం 
మంది ద్రభుర దారద్రయాంలోక్ జ్రుకోకుండా కోవిడ్ 
కాపాడింది.

న్గుర్ంచితెలిసినవారెవరైన్నన్నఅరధించేస్కుంటారు.

నేనన్కోసం,నేనప్రేమించేవార్కోసంఇక్కడలేన.పేదల

కోసమేనేనఇక్కడఉన్్నన.నేనపేదర్కంలోపుటా్టన,

పేదర్కంలోజీవించాన.న్కుపేదలబాధలుతెలుస్.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

గరీబ్కలా్యణ్యోజనప్రారంభసమయంలో

పఎంగర్బ్కల్యేణ్పాయేకేజి...పఎంగర్బ్కల్యేణ్పాయేకేజి...
ఏఒక్కరూఆకలితోఉండకుండాఏఒక్కరూఆకలితోఉండకుండా
భరోస్కలి్ంచేసంకల్ంభరోస్కలి్ంచేసంకల్ం

మిలియన్మహిళాజన్ధన్ఖాతాద్రులు
మూడునెలలపాటునెలకు500రూపాయల
వంతుననేరుగాబా్యంకుఖాతాద్వారానగదు
అందుకున్్నరు.

13.62కోటలోకుటుంబాల
ప్రయోజనంకోసం
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎకింద
కనీసవేతన్న్్నరూ.182
నంచిరూ.202కి
పంచారు.

20 

పిఎం క్స్న్ యోజన క్ంద ఏప్రిల్ నెల తొలి వ్రంలో 8.7 కోట్ల 
మంది రైతలు ర్.2000 సహాయం తమ ఖ్తల దావీరా 

అంద్కున్నిరు.

n 	న్రా్మణ కార్మకుల  సంక్షేమ న్ధి ఏరా్టు చేయాలన్ 
రాషట్ర ప్రభుతవీలకు ఆదేశాలు జ్ర్ అయాయాయి.

n 	ఉజజా్వల పథకం క్ంద ఉచత సిలిండర్ అందించరు.
n 	43 కోట్ల మంది ఇపిఎఫ్ ఖ్తదారులకు 24% 

కాంట్రిబ్యాషన్ చలి్లంచరు.

3కోటలోమంద్పైద్వృదుధిలు,వితంతువులు,ద్వా్యంగులకునెలకు
రూ.1000పంఛనచలిలోంచారు.
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n 	“పహల్”  పథకం క్ంద 2014 నక్లీ కనెక్షన్లను గురతించరు. 
2015 మార్చలో “గివ్ ఇట్ అప్” కారయాక్రమం ప్రకటించన 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ దీన్ క్ంద సంపనునిలు గాయాస్ 
సబి్సడీ వద్లుకోవ్లన్ పిలుపు ఇచ్చరు. ఆ రకంగా మిగిలే 
న్ధులత్ అవసరంలో ఉనని వ్రక్ ఎల్.పి.జి అందచేస్తిమన్ 
హామీ ఇచ్చరు.

n 	దాన్క్ స్ందించ ఒక కోటి మందిక్ పైగా ప్రజలు సబి్సడీన్ 
వద్లుకున్నిరు. అప్పుడు 2016 మే 1వ తేదీన ప్రధాన మంత్రి 
నర్ంద్ర మోదీ ఉజజా్వల పథకం ప్రారంభంచరు. దీన్ క్ంద 
పేదలకు ఉచత ఎల్.పి.జి కనెక్షను్ల  అందించరు.

గ్వ్ఇట్అప్-ఉజజి వీలగ్వ్ఇట్అప్-ఉజజి వీల
పొగ-రహిత వంట గద్లకు మారం్ సుగమం చేయాలనని 
సంకల్ంత్ కోటి మంది గాయాస్ సబి్సడీన్ వద్లుకున్నిరు.

0 0.31
1.62

5.78

11.49

1965లో ఎల్.పి.జి కనెక్షను్ల  ఇవవీడం 
ప్రారంభంచరు. అదే ఏడాది 2000 

కనెక్షను్ల  అందించరు.

అనినికుటుంబాలకుసవీచ్ఛఇంధనం
గణాంకాలు:  ఎల్.పి.జి విన్యోగదారులు కోట్ల సంఖయాలో

1947 1965 1980 1990 2001 2010 2022

30.53 మనీషిప్రేమ్చంద్1933లోఈద్్గ
కథరాశారు.అందులోన్ప్రధాన
పాతహమీద్అనేచిన్నబాలుడు
ఒకఉత్సవంలోసీవాటులోతినకుండా
సమమాఆద్చేశాడు.ద్న్కి

బదులుగావంటసమయంలోతన
అవవాచేతులుకాలకుండా

ఉండేందుకుఆమెకోసంపటకారు
కొన్్నడు.హమీద్వంటిబాలుడే
అంతగాచేసినపు్పడుఒకదేశ
ప్రధానమంత్రిచేయలేన్ద్

ఏమంటుంద్?
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

n  ఉజజా్వల పథకం క్ంద 9.34 కోట్ల కొతతి గాయాస్ కనెక్షను్ల  అందించరు. 100% 
ఎల్.పి.జి కవర్జిన్ స్ధించరు. దేశంలో గాయాస్ కనెక్షన్ల సంఖయా 2014లో 
14 కోటు్ల  కాగా 31 కోట్లకు చేరంది. 

n  ఇప్పుడు దేశం 75% ఇళ్లకు పైప్ దావీరా గాయాస్ కనెక్షను్ల  ఇచే్చ దిశగా 
అడుగేసతింది.

17

ప్రపంచ ఆరోగయా సంసథి అంచన్ ప్రకారం వంటగదిలో పొగ 
కారణంగా భారతదేశంలో ప్రతి ఏడాది 5 లక్షల మంది 
మరణిసుతిన్నిరు. ఎల్.పి.జి సంపనునిలకే అంద్బాటులో 
ఉండేదిగా భావించే వ్రు. “పహల్”, “గివ్ ఇట్ అప్” 
కారయాక్రమాల దావీరా ఉజజా్వల క్ంద పొగ-రహిత వంటగద్ల 
ఏరా్టుకు పున్ది పడింది. 
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రైతాంగాన్కిప్రయోజనంచేకూరచుడంకోసంకొతతువితతున్లుఅభివృద్దాచేయడంనంచిమారె్కట్లభ్యతపంచేవరకుపలుచర్యలు
తీస్కున్్నరు.భూస్రపరీక్షలనంచివందలాద్కొతతువితతున్లఅభివృద్ధివరకు;పఎంకిస్న్సమామాన్న్ధిప్రారంభించడంనంచి

పంటవ్యయాలకన్్న1.5రెటులోఅధికంగాఎం.ఎస్.పన్ర్ణయించడంవరకు;శకితువంతమైనఇర్గేషన్వసతులకల్పననంచికిస్న్రైలు
ప్రారంభించడంవరకురైతులసంక్షేమంకోసంపలుచర్యలుతీస్కున్్నరు.త్నెఉత్పతితు,పశువులపంపకంవంటికార్యక్రమాలద్వారా

రైతులఆద్యాలుపరుగుతున్్నయి.వ్యవస్యంలోసవాయం-సమృద్ధికలస్కారంఅవుతోంద్.

..అల్అయిత్రై తులఆదాయంరటి్ట ంపవుతుంది..అల్అయిత్రై తులఆదాయంరటి్ట ంపవుతుంది

నటలో కుమందు... నటలో అనంతరం

నటలో కాలంలో

n  భూమి సవీసథితకు సంబంధించన సమాచరంత్ 
22.91 కోట్ల స్యిల్ హెల్తి కారుడులు జ్ర్ 
చేశారు. రైతలకు న్ధుల కొరత లేకుండా 
చూడడం లక్షష్ంగా 3.28 కోట్ల కొతతి క్స్న్ 
క్రెడిట్ కారుడులు జ్ర్ చేసేంద్కు అనుమతి 
ఇచ్చరు.

n ఎరువుల కోసం సుదీర్ఘంగా ఉండే కూయాలలో వేచ 
ఉండే కాలం చలి్లపోయింది.  2015 మే 25వ 
తేదీన కొతతి యూరయా విధానం ప్రకటించరు. 
దేశంలో 100% వేప పూత వేసిన యూరయా 
అంద్బాటులోక్ వచ్చంది. 

n  ప్రధానమంత్రి వయావస్య ఇరగేషన్ పథకం 
క్ంద నీటి పారుదల వసతలునని భూమి 
విసీతిర్ణం పెరగింది. వ్తవరణం, 
వయావస్యాన్క్ సంబంధించన సమాచరం 
జిలా్ల  స్థి యిలో రైతలకు ఎస్ఎంఎస్ దావీరా 
అంద్బాటులో ఉంట్ంది.

n  ప్రసుతితం పన్ చేసుతినని న్నో యూరయా 
పా్ల ంటు రోజువ్ర్ ఉత్తితి స్మరథ్ి ం 1.5 
లక్షల బాటిల్్స. ఏడాది కాలంలో 3.27 కోట్ల 
బాటిల్్స విక్రయించరు.

n  2018 నుంచ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా 
యోజన క్ంద 11.42 కోట్ల మందిక్ పైగా 
రైతలు ప్రయోజనం పొంద్తన్నిరు.

n  ఉత్తితి వయాయంత్ పోలి్చతే ఎం.ఎస్.పి 
ఒకటిననిర రటు్ల  అధికంగా ఉంట్ంది.

n  ఇ-న్మ్ క్ంద 1.73 కోట్ల మంది రైతలు 
నమోదయాయారు. 

n  ప్రకృతి వయావస్యం దావీరా గరష్ఠ 
ప్రయోజనం జన్భాలో 80 శాతం కన్ని 
అధికంగా ఉనని చననికారు రైతలకే 
అందిసుతిన్నిరు. 

n  దేశంలోన్ 167 ర్ట్లలో నడుసుతినని క్స్న్ 
రైలు  రైతలు పండించే పంటలను దేశంలోన్ 
ప్రతి ఒక్ ప్రాంతన్క్ రవ్ణా చేసతింది.  

n  పంటల అనంతర న్రవీహణ విధాన్లు, 
ఉత్దకత పెంపు, రైతలకు మెరుగైన ధర 
కలి్ంచడం లక్షష్ంగా వయావస్య మౌలిక 
వసతల అభవృదిధి కోసం  ఒక లక్ష కోట్ల 
ర్పాయలత్ వయావస్య మౌలిక వసతల 
న్ధి ఏరా్టు చేశారు.

బడజి ట్పంపు,ఆరి్థ కభద్ర తకుభరోస్
n  8 సంవత్సరాల  క్రితం వయావస్య బడెజాట్ పరమాణం ర్.22 వేల 

కోటు్ల .  వరతిమాన ఆరథిక  సంవత్సరంలో దాన్క్ 5.6 రటు్ల  అధికంగా 
ర్.1.32 లక్షల కోటు్ల  కేట్యించరు.

n  విదేశాలో్ల  భారతదేశ పంటలకు డిమాండు పెరగింది. ఫలితంగా 
2021-2022లో వయావస్య ఉత్తతిల ఎగుమతలు 50 బిలియన్ 
డాలర్లకు చేరాయి.

n  పిఎం క్స్న్ సమా్మన్ న్ధి క్ంద దేశంలోన్ 12.02 కోట్ల మంది 

లబిధిదారుల ఖ్తలకు ఏడాదిక్ ఆరు వేల ర్పాయలు జమ 
చేసుతిన్నిరు.

n  క్స్న్ మాన్ ధన్ యోజన క్ంద 19.16 లక్షల మంది రైతలు 
నమోదయాయారు. దీన్క్ అరు్హలు కావ్లంటే రైతలు 2 హెకాటు ర్ల 
కన్ని తకు్వ భూమి కలిగి ఉండి, 18-40 సంవత్సరాల మధయా 
వయసు్లై ఉండాలి. అలాంటి వ్రందరకీ ఈ పథకం క్ంద 
ర్.3000 పింఛను లభసుతింది. 
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దేశప్ర గతినిమారి్చదేశప్ర గతినిమారి్చ
వేసినబడజి టువేసినబడజి టు
సంస్కరణలుసంస్కరణలు

n 	పాత కాలం న్టి స్ంప్రదాయాన్క్ తెర 
దింపుతూ  2017-18 సంవత్సరంలో బడెజాట్ 
ప్రతిపాదన తేదీన్ ఫిబ్రవర 28 నుంచ ఫిబ్రవర 1క్ 
మారా్చరు. 

n 	2016 సెపెటుంబర్ 21వ తేదీన ఈ సంస్రణకు 
మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. రైలేవీ బడెజాట్ 
ను స్రవీత్రిక బడెజాట్్ల  విలీనం చేశారు.

n 	గతంలో ప్రతి ఏడాది ఫిబ్రవర చవర తేదీ న్డు 
పార్లమెంటుకు బడెజాట్ ప్రతిపాదించే వ్రు. దాన్క్ 
సంబంధించన చటటుపరమైన ప్రక్రియ  మే నెలలో 
బడెజాట్ ను ఆమోదించే వరకు కొనస్గేది. 
ఫలితంగా బడెజాట్ సొము్మలో అధిక భాగం ఖరు్చ 
కాకుండా ఉండిపోయేది.

n 	అంతే కాద్, ఆరథిక సంవత్సరం మొదటి రండు 
నెలల కాలాన్క్ కావలసిన వయాయాల కోసం 
ప్రభుతవీం పార్లమెంటులో ఓట్ ఆన్ అకంట్ 
ఆమోదింపచేసుకోవలసి వచే్చది. దాన్ని మార్చడం 
వల్ల ఏర్డిన ప్రయోజనం తొలి త్రైమాసికం 
నుంచ ప్రారంభమై మొతతిం వయాయాల 
పెరుగుదలకు వీలు కలిగింది.

n 	బడెజాట్ సంస్రణలో్ల  భాగంగా తీసుకునని ఈ చరయా 
కారణంగా  అన్ని మంత్రతవీ శాఖలు,  ప్రభుతవీ 
శాఖలు  ఆరథిక సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచే 
తమకు కేట్యించన పూరతి బడెజాట్ 
విన్యోగించుకోగలిగే సిథితి ఏర్డింది. ఫలితంగా 
ఏడాది మొతతిం పథకాల అమలులో వేగం 
ఉంట్ంది.

n 	కోవిడ్  కాలంలో ప్రతిపాదించన బడెజాట్ సమయం నుంచ ప్రధానమంత్రి 
- ప్రైవేటు, ప్రభుతవీ రంగాలు, కేంద్ర-రాషట్ర ప్రభుతవీల ప్రతిన్ధులు, వివిధ 
శాఖల అధిపతలు సహా భాగస్వీములందరత్నూ బడెజాట్ పై చర్చంచే ఒక 
కొతతి స్ంప్రదాయాన్క్ శ్రీకారం  చుట్టు రు. ఫలితంగా బడెజాట్ వీలైనంత 
వేగంగా క్షేత్ర స్థి యిక్ చేర గరష్ఠ ఫలితలు రాబటటుడాన్క్ వీలు కలిగింది. 
ఈ సంస్రణలత్ చరత్రక బడెజాట్ “నవ భారత” పున్దిన్ పటిష్ఠం 
చేసేంద్కు వీలుగా ఒక విజన్ పత్రంగా ర్పాంతరం చందింది. 
భారతదేశం ఆరథిక స్పర్ పవర్ గా అభవృదిధి చంద్త్ంది.

బడజి ట్వబ్నర్
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మేంబడ్జెట్నఒకనెలమందుగానేపూర్తుచేశాం.ఒకనెల
మందుకుజరపడంఅంట్దేశఆర్థ్కవ్యవసథ్నకూడానేన
ఒకనెలమందుగానేనడపాలి్సఉంటుంద్.
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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పారిశ్్ర మికరంగానికిమారగొ ంపారిశ్్ర మికరంగానికిమారగొ ం
సుగమంచేసినసంస్కరణలుసుగమంచేసినసంస్కరణలు

ప్రధానమంత్రి  నర్ంద్ర మోదీ 2014 సంవత్సరంలో అధికార 
పగ్ాలు చేపటేటు న్టిక్ ఆరథిక వయావసథి పరసిథితి పూరతి 
న్రాశావహంగా ఉంది. ఆ సమయంలో ప్రధానమంత్రి 
సంస్రణ బాట పట్టు రు. తొలుత వయావస్థి త్మక సంస్రణలకు 
శ్రీకారం చుట్టు రు. అప్పుడే  పరశ్రమలు, పెటుటు బడులకు 
అనుకూల వ్తవరణం ఏర్డుతందన్నిరు. ఈ సంస్రణల 
ప్రభావం వ్యాపార న్రవీహణ సౌలభయాతలో భారతదేశం 
రాయాంక్ంగ్ పెరగడంలోనే ప్రతిబింబించంది. కోవిడ్ సంక్షోభ 
కాలంలోను, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుదధి కాలంలోను ఆరథిక వృదిధిక్ 
ఈ  సంస్రణలే ఆలంబనగా న్లిచయి.

సింగ్ల్విండోకిలో యరన్స్
లు-పరిశ్ర మలు,
పటు్ట బడులకు
సంబంధంచినఅనిని
అనమతులుఇప్పుడు
ఒకేచోటలభస్ుననియి.

 పాతత్దీనంచి
పననిలవిధంపునకు

చెలులో చీటీ-పాతత్దీనంచి
పననిలువిధంచేందుకు

కారణమవుతుననినిబంధన
రదు్ద చేశ్ర్.

ఎంఎస్ఎంఇలపై 
ప్ర త్యేకఫోకస్-ఈ
రంగంనిరవీచనం
మార్చర్.ట్ర బుల్
షూటింగ్కోసం
చాంపయన్స్పోర్ట ల్
పా్ర రంభంచార్.

1.కంపనీలసవరణ

చట్టం2017.ఇద్

చిన్నకంపనీలకు

ఊరటకలి్పంచింద్.

వాయేపారనిరవీహణ

సౌలభయేతరయేంకింగ్

పర్గుదల
142

134
130

100
77
77

63

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

“కేక్ పరమాణమే ప్రదానం” అనని ఆంగ్ల స్మెత 
ఒకటుంది. కేక్ ఎంత పెద్దదైతే అంత ఎకు్వ మందిక్ 
దాన్ని పంచవచు్చ అన్ దాన్ అరధిం. అలాగే ఆరథిక లక్షష్ం 
ఎంత పెద్దగా ఉంటే దేశ సుసంపననిత అంత అధికంగా 
ఉంటుంది.
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

విదేశీపటు్టబడులకుకొతతుఅవకాశాలు
-రైలేవాలు,ఇన్ఫ్రా,రక్షణ,డివైస్ల

విభాగాలలోఎఫ్.డి.ఐలన
అనమతించారు.ఇతరరంగాలకు
కూడాసరళమైనన్బంధనలు

అమలుపరుస్తున్్నరు.  చటా్టలస్లెగూడునంచి
సేవాచ్ఛ–2,875వా్యపార
సంబంధితచటా్టలనగుర్తుంచి

2007కాలంచలిలోపోయిన
చటా్టలు,అవరోధాలు

తొలగంచారు.25000
ఫిరా్యదులు

మగసిపోయాయి.


ఇన్

స్లవీనీస్,
బాయేంక్రప్ట సీకోడ్

-2016,2021
సవరణలతోఎన్.ప.ఎలుతగ్గొ 
పరిశ్ర మలనిరవీహణత్లికయింది.
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స్వీతంతా్ర యేనంతరఆరి్థ కవృదిధిస్వీతంతా్ర యేనంతరఆరి్థ కవృదిధి

భారతజిడిప
గత 20 సంవత్సరాల కాలంలో పది రట్లకు 
పైగా పెరగింది

0.1 0.2 0.5 1.5 5.8
21.5

76.3

236.4

300

200

100

50

1950-51 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11  

ఇన్స్లవీనీస్,బాయేంక్రప్ట సీకోడ్ఇన్స్లవీనీస్,బాయేంక్రప్ట సీకోడ్

n 	మొండి బకాయిలు...అంటే ఎన్.పి.ఏలు బాయాంకులకు ఎప్పుడూ ఒక 
సమసేయా.  ఇది బాయాంకుల రుణవితరణ స్మరాథి ్న్ని తగ్ించ ఆరథిక 
వృదిధిన్ సతింభంపచేసుతింది.

n 	దీన్క్ త్డు దేశంలో నష్టు లత్ నడుసుతినని కంపెనీ మూసివేతకు చలా 
సమయం పడుత్ందన్ కార్ర్ట్ల నుంచ ఒక అభయాంతరం సైతం 
ఉంది. కంపెనీల సమసయాను వీలైనంత తవీరలో సరదిది్ద బాయాంకులకు 
డబు్బ బదిలీ చేయాలి్సన అవసరం ఉంది. ఈ నేపథయాంలో ఇన్ 
స్లెవీనీ్స, బాయాంక్ రపటుసీ కోడ్ 2016 సంవత్సరంలో అమలుపరచన 
చరత్రక సంస్రణగా న్లిచంది.

n 	వ్యాపార న్రవీహణ సౌలభయాత పెంపు, ఎన్.పి.ఏల పరష్్రంలో ఇది 
ఒక చరత్రకమైన అడుగు. కోవిడ్-19 కారణంగా ప్రభావితమైన 
కంపెనీలు, ప్రతేయాక్ంచ ఎంఎస్ఎంఇల ప్రయోజన్లను దృషిటులో 
ఉంచుకున్ ఇటీవల మర కొన్ని సవరణలు కూడా చేశారు. 

n 	ప్రసుతిత ప్రభుతవీ హయాంలో తొలిస్రగా బాయాంకులు రుణ 
ఎగవేతదారుల ఆసుతిలను స్వీధీనం చేసుకోవడం దావీరా వ్ర నుంచ 
ర్.10,000 కోట్లకు పైగా రకవర్ చేశాయి. బాయాంకు  ఎన్.పి.ఏలు 
ఆరు సంవత్సరాల కన్ష్ఠ స్థి యి 5.9 శాతన్క్ తగ్ాయి.

కార్్రటలో కుదీటుగాపరిశ్ర మలకు
పో్ర తాస్హకసదుపాయం
ఇప్టి వరకు కార్ర్ట్ ప్రపంచన్క్ మాత్రమే పన్తీరు ఆధారత 
ప్రోత్సహకాలు (పిఎల్ఐ) ఇవవీడం గురంచ విన్ ఉన్నిరు. కాన్ 
చరత్రలో తొలిస్ర మెరుగైన ఉత్తితి ఆధారంగా దేశంలోన్ 
పరశ్రమలకు కూడా పిఎల్ఐ అందించనుననిటుటు  ప్రభుతవీం 
ప్రకటించంది. రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో 30 లక్షల కోట్ల, 60 
లక్షల కొతతి ఉపాధి అవకాశాలు కలి్ంచగల అవకాశం ఉనని 14 కీలక 
రంగాలకు చందిన పరశ్రమలకు పిఎల్ఐ పథకం క్ంద 2 లక్షల కోట్ల 
ర్పాయల మేరకు ప్రోత్సహకాల పథకాన్ని ప్రకటించంది.

భారతఎగుమతులు
స్వీతంతయారోం వచ్చన న్టి నుంచ 600 రటు్ల  పెరగాయి

*All figures in dollarsమూలం: ఆరథిక సర్వీ, పిఐబి

1950-51 1960-61 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2021-221970-71

1.27 1.35 2.03 8.49 18.14
44.08

249.82

676.20

జిడిప(ప్ర స్ుతధరలప్ర కారంలక్షకోటలో లో) మూలం:ఆరి్థ కసరవీ,పఐబ్మూలం:ప్ర పంచబాయేంకు

1. ఆహార శుదిధి పరశ్రమ
2. ఐటి హార్డు వేర్
3. ఎసి, ఎల్ఇడి బలు్బలు
4. ఫారా్మస్యాటికల్ పరశ్రమ
5. పారా్మస్యాటికల్ ఎపిఐ (ముడి 

ఔషధ వసుతివులు)
6. టెలికాం తయార్
7. సలార్ పవర్ పివి మాడూయాళ్్ల

8. ఎలకాట్ర న్క్ తయార్
9. వైదయా ఉపకరణాలు
10. ఆట్మొబైల్ విడిభాగాలు
11. డ్రోను్ల , సంబంధిత ఉత్తతిలు
12. వస్త్ లు
13. ప్రతేయాకమైన ఉకు్
14. అడావీన్్స డ్ కెమిసీట్ర సెల్

21 22

2020-21
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విదుయేత్ు
ప్రతి ఇంటికీ

దేశంలోప్రతిఇంటికీఇపు్పడువిదు్యత్సౌకర్యంతోపాటుఎకు్కవ

గంటలుకరెంటుసరఫరాఅవుతోంద్.‘ఒకేదేశం-ఒకేవిదు్యత్

గ్రిడ్’నేడుమనదేశాన్కిశకితుగామార్ంద్.‘సౌభాగ్య’పథకంకింద

ద్ద్పు3కోటలోవిదు్యత్కనెక్షనలోఇవవాడంద్వారామనం

సంతృపతులక్షా్యన్్నచేరుకోబోతున్్నం.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

దేశంలో ప్రతి ఒక్రకీ అంద్బాటు ధరత్ పరాయావరణ అనుకూల 
విద్యాత్ సరఫరాకు కేంద్ర ప్రభుతవీం కటుటు బడి ఉంది. ఈ మేరకు 
‘దీనదయాళ్ ఉపాధాయాయ గ్రామజోయాతి, సౌభాగయా, ఉజ్లా, గ్రామ 
ఉజ్లా, పీఎం-కుసుమ్’ వంటి పలు పథకాల దావీరా విద్యాత్ 
రంగంలో సమూల మారు్లు తెసతింది.

n 	సౌభాగయా పథకం క్ంద 3 కోట్ల కనెక్షను్ల  ఇవవీడం దావీరా లక్షయాన్క్ 
చేరువయాయాం. దాదాపు 18,000 గ్రామాలో్ల  విద్యాదీకరణ పూరతియింది.

n 	‘పిఎం కుసుమ్’ దావీరా విద్యాతతి ఆదాకు ప్రాధానయాంత్ ప్రభుతవీం 
రైతలకు సౌర పంపుల సౌకరయాం కలి్సతింది. పొలాల పక్న సౌరశక్తి 
ఫలకాల ఏరా్టుకు సహాయం చేసతింది.

n 	‘ఉజ్లా’త్ పేద, మధయా తరగతి కుటుంబాలకు విద్యాత్ బిలు్లలో ఏట్ 
ర్.50 వేల కోట్లదాకా ఆదా అవుత్ంది.

దేశవా్యపతుంగా37కోటలోకుపైగాఎల్ఇడిబలుబులు
పంపణీచేయబడాడాయి.ప్రపంచంలోనేఇద్అతిపదదా
ఎల్ఇడిబలుబులపంపణీకార్యక్రమం.

ప్రధానమంత్రికుస్మ్యోజనఅమలువలలోఏటా32

మిలియన్టన్నలద్కాకరబునఉద్్గరాలుతగా్గయి.

ఏటాసగటువిదు్యతుతువాడకం1285బ్లియన్
యూన్టులోకాగా,2022లో1,385బ్లియన్
యూన్టలోకుపర్గంద్.

గ్రామీణభారతాన్కిన్రంతరవిదు్యత్సరఫరా
లక్ష్ంగాప్రభుతవాం2014లోదీనదయాళ్
ఉపాధా్యయగ్రామజ్్యతిపథకాన్్నప్రారంభించింద్.

23

స్థ్లవిదు్యదుతా్పదన

1గగావాట్=1మిలియన్యూన్టులో;1యూన్ట్=1కిలోవాట్
మూలం:జాతీయవిదు్యత్పోర్టల్..భారతదేశంలోవిదు్యత్రంగంవృద్ధి

గతమూడుదశాబాదాలోలో6రెటులోపరుగుదల

గగావాటలోలో
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n స్రవాత్రికసేవాకేంద్రం:ఈకేంద్రాలద్వారాగ్రామస్థ్యి

వ్యవస్థ్పకులుగ్రామీణప్రాంతాలోలో400కుపైగాప్రభుతవా,వా్యపార

సేవలంద్స్తున్్నరు.దేశంలోన్5.31లక్షలసేవాకేంద్రాలకుగాన

4.20లక్షలుపంచాయతీలస్థ్యిలోఉన్్నయి.
n ఉమంగ్యాప్:ఈయాప్ద్వారా1570కిపైగాప్రభుతవా

సేవలతోపాటు22,000కుపైగాబ్లులోచలిలోంపుసేవలు

అందుతున్్నయి.
n డిజిలాకర్:ఇద్ప్రజలకుకాగతరహితప్రభుతవాపత్రాలన

అందుబాటులోఉంచుతుంద్.వివిధరకాలపత్రాలుజారీచేసే2167

సంసథ్లకు,117కోటలోమంద్విన్యోగద్రులకు532కోటలోకుపైగా

పత్రాలుదీన్ద్వారాలభిస్తున్్నయి.
n జాతీయడిజిటల్అక్షరాస్యతమిషన్,స్క్షరతఅభియాన్కింద

53.67లక్షలమంద్లబ్ధిద్రులుఅర్హతధ్రువీకరణపత్రాలు

పంద్రు.
n దేశంలో2025న్టికి300బ్లియన్డాలరలోవిలువైనఎలకా్రాన్క్

ఉత్పతుతులతయారీలక్ష్ంతోప్రపంచంలోన్3అగ్రశ్రేణిఎలకా్రాన్క్

తయారీద్రుదేశాలోలోఒకటిగాన్లవాలన్నదేమనఆకాంక్ష.

“నగరాలు, గ్రామాల మధయా అంతరం  తగ్ింపు డిజిటల్ 
భారతం స్ధించన గొప్ విజయం. వివిధ పత్రాల కోసం 

లేదా పథకాల ప్రయోజనం కోసం ప్రజలు నేరుగా 
ప్రభుతవీం వద్దకు రావ్లి్సన అవసరం లేన్ దిశగా నేటి 

భారతం ముందడుగు వేసతింది.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

n దేశంలోసెమీకండక్టర్,డిస్పేలోతయారీవాతావరణంఅభివృద్ధికి

రూ.76వేలకోటలోఅంచన్వ్యయంతో‘సెమికాన్ఇండియా’

కార్యక్రమంఆమోద్ంచబడింద్.

డిజిటల్భారతం:డిజిటల్భారతం:
స్మానయేడికిస్ధకారతస్మానయేడికిస్ధకారత

ప్రపంచం సంక్షోభాన్ని ఎద్ర్ంటునని వేళ మన డిజిటల్ ఆరథిక వయావసథిత్పాటు పౌరుల స్ధికారతకు కృషి చేసుతినని 
ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ కన్ని డిజిటల్ శక్తిన్ చక్గా అరథిం చేసుకుననివ్రు మరవరుంట్రు? కాబటేటు.. స్మానయా 

పౌరులకు స్ధికారత కలి్స్తి 2015 జూలై 1న “డిజిటల్ భారతం” ప్రారంభంచబడింది. ఈ కారయాక్రమం ప్రజల 
జీవితలను సులభతరం చేస్తి అనేక సౌకరాయాలను అంద్బాటులోక్ తెచ్చంది.

24
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స్ంకేతికత:స్ంకేతికపరిజ్ఞా నదశ్బ్ద ంస్ంకేతికత:స్ంకేతికపరిజ్ఞా నదశ్బ్ద ం
ఆధున్క స్ంకేతిక పరజ్ఞా న్న్ని అందిపుచు్చకోలేన్ ఏ దేశమైన్ కాలంత్పాటు ముందడుగు వేయలేక ఉననిచోటనే 
చతిక్లపడుతంది. మూడో పారశ్రామిక విప్లవ సమయంలో భారతదేశం సరగ్ా ఇలాగే వెనుకబడింది. అంద్కే 
ప్రధానమంత్రిగా నర్ంద్ర మోదీ 2014లో పదవీ బాధయాతలు చేపటటుగానే డిజిటల్ పాలనత్ జీవిత సౌలభాయాన్ని 
అనుసంధాన్స్తి కొతతి కోణాలను జోడించరు. ఆ విధంగా స్ంకేతికాబ్దం త్డుగా భారత్ ఇప్పుడు పారశ్రామిక విప్లవం 
4.0 వైపు పయన్న్క్ సిదధింగా ఉంది...

25
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ఆయుష్్మన్ భారత్, జల్ జీవన్ మిషన్, ఉమంగ్ యాప్, డిజిలాకర్, 
జీవన్ ప్రమాణ్, ఆధార్ ఆధారత డిబిటి, ఇ-సేవలు సహా అనేక ప్రభుతవీ 
పథకాలలో పారదర్శకతకు భరోస్ లభంచంది. ప్రజలు ఇప్పుడు 
ప్రతిచోట్ బారులు తీరాలి్సన అవసరం లేకుండా ఇంటి నుంచే సేవలు 
పొంద్తన్నిరు.

దేశంలో ఇప్టిదాకా 5.75 లక్షల క్లో మీటర్ల మేర ఆపిటుకల్ ఫైబర్ 
లైను్ల  వేయగా 1.79 లక్షల పంచయతీలు అనుసంధానమయాయాయి. 
లక్షకు పైగా పంచయతీలో్ల  వై-ఫై సద్పాయం అంద్బాటులో ఉంది.

ప్రపంచంలో అతి తకు్వ ధరకే ఒక జిబి ఇంటరనిట్ డేట్ 
లభయామయేయా దేశాలో్ల  భారత్ కూడా ఒకటి. ఈ మేరకు 2014 
డిసెంబరులో ప్రతి జిబిక్ సగటు ధర ర్.269 కాగా- 2021 జూన్ 
న్టిక్ 96 శాతం తగ్ి, కేవలం 10 ర్పాయలకే అంద్త్ంది. 
అలాగే 2014 మార్చ న్టిక్ దేశంలో ఇంటరనిట్ కనెక్షను్ల  25 
కోటు్ల  కాగా, 2021కలా్ల  83 కోటు్ల  దాట్యి. ఇక 2021 న్టిక్ 
దేశంలో మొబైల్ చందాదారులు 120 మిలియను్ల  కాగా, వీరలో 
75 శాతం స్్మర్టు ఫ్ను్ల  ఉపయోగిసుతిననివ్ర్.

ప్రభుతవీ ఇ-మార్ట్ పే్లస్.. అంటే- ‘జిఇఎం’ పోరటుల్ ఏరా్టు దావీరా 
ప్రభుతవీ కొనుగోళ్లలో అవినీతిక్ అడుడు కటటు పడింది. ఈ పోరటుల్ దావీరా 
ఏట్ లక్ష కోట్ల ర్పాయల దాకా కొనుగోళ్్ల  స్గుతన్నియి. ప్రతయాక్ష 
లబిధి బదిలీ (డిబిటి) దావీరా అరు్హల ఖ్తలకు డబు్బ నేరుగా జమ 
అవుత్ంది. ఈ విధాన్లత్ 2014 నుంచ 2021 వరకు దాదాపు 
ర్.2.22 లక్షల కోట్ల ప్రజ్ధనం ఆదా అయింది.

అంగారక గ్రహ కక్షష్లోక్ తొలి ప్రయతనింలోనే ప్రవేశించగలిగిన ఏకైక 
దేశంగా భారత్ అంతరాజా తీయ ఘనత స్ధించంది. ఇక 2014కు 
ముంద్ భారత్ కేవలం 35 విదేశీ ఉపగ్రహాలను అంతరక్షంలోక్ 
పంపగా, ఆ తరావీత ఇప్టిదాకా 34 దేశాలకు చందిన 342 
ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా కక్షష్లో ప్రవేశపెటిటుంది. మరోవైపు 
అమిత వేగంత్ సమాచరం అందించే స్మరథ్ి ం మెరుగు కోసం 
అతయాంత అధున్తన జీశాట్-11, జీశాట్-29 వంటి ఉపగ్రహాలను 
అంతరక్షంలోక్ పంపింది.

రైతలు తమ పంటలకు పోషకాలత్పాటు పురుగుమంద్లు 
చల్లట్న్క్ డ్రోన్ (మానవరహిత వ్హనం) పరజ్ఞా న్న్ని 
వ్డుతన్నిరు. రవ్ణా సౌకరయాం లేన్ మారుమూల ప్రాంతలకు 
డ్రోన్ల దావీరా కోవిడ్ టీకాలు, మంద్లు సకాలంలో సరఫరా 
అయాయాయి. ఇప్పుడు డ్రోన్ల రంగంలోగల అపార అవకాశాల 
దృష్ట్యా తొలిస్ర ప్రభుతవీం ‘డ్రోన్ విధానం’ ప్రకటించంది.

సుపరిపాలనకోసంసమాచారస్ంకేతికతవినియోగం

ఆప్ట కల్ఫై బర్:అనినిగా్ర మాలోలో న్ఇంటరనిట్

ఇంటరనిట్,మొబై ల్విపలో వం

అవినీతికిఅడుడు కట్ట

అంతరిక్షంలోతిర్గులేనిశకి్ గాభారతదేశం

డో్ర న్స్ంకేతికపరిజ్ఞా నం

మనమిప్పుడు సెమీకండకటుర్ల వైపు పయన్సుతిన్నిం.. ఐదో తరం (5జి) స్ంకేతికత దిశగా స్గుతన్నిం.. ఆపిటుకల్ ఫైబర్ నెట్ 
వర్్ లు విసతిరసుతిన్నిం.. ఈ డిజిటల్ మాధయామం ఆధున్కతలో ఒక ప్రతేయాక లక్షణం మాత్రమే; వ్సతివ్న్క్ ఇంద్లో మూడు 
గొప్ శకుతిలు ఇమిడి ఉన్నియి. డిజిటల్ మాధయామంత్ విదాయారంగంలో, ఆరోగయా సేవలో్ల  సమూల విప్లవం వసుతింది. అలాగే 
వయావస్య రంగంలోనూ డిజిటల్ మాధయామం భార్ మారు్లు తెసుతింది. ఇలా కొతతి ప్రపంచం ర్పుదిద్్ద కుంట్ంది. ఈ 
దశాబ్దం మానవ్ళిక్ స్ంకేతికాబ్దం.
 - నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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కృతి్ర మమేధసుస్కృతి్ర మమేధసుస్
పేటెంటులో ,టే్ర డ్పేటెంటులో ,టే్ర డ్
మార్్కలలోమార్్కలలో
కొత్ రికార్డు లసృష్్టకొత్ రికార్డు లసృష్్ట

ఏ దేశ భవిషయాతతినైన్ తీర్చదిద్దగలిగేది శాసత్-స్ంకేతిక విజ్ఞా న రంగమే. ఆ 
మేరకు 2014 తరావీత భారత శరవేగ పురోగమనం కోసం భవిషయాత్ 
స్ంకేతిక పరజ్ఞా న్ల స్మరాథి ్న్ని వ్డుకోవడంత్పాటు సుపరపాలన 
వయావసథిను ప్రోత్సహించడాన్క్ అతయాధిక ప్రాధానయాం ఇవవీబడింది. ఈ 
స్ంకేతికతలలో కృత్రిమ మేధసు్స ఒకటి కాగా- దీంత్పాటు ఆవిష్రణలు-
పరశోధనలను ప్రోత్సహించడాన్క్ కేంద్ర ప్రభుతవీం పేటెంటు్ల -ట్రేడ్ మార్్ 
ల న్బంధనలను కూడా మార్చంది…

n 	కృత్రిమ మేధసు్స (ఎఐ) వ్డకంపై సమగ్ర వూయాహం ర్పకల్న 
బాధయాతను 2018-19 బడెజాట్్ల  కేంద్ర ప్రభుతవీం నీతి ఆయోగ్ కు 
అప్గించంది. ఇంద్కోసం ఓ కారాయాచరణ బృందం ఏరా్టు సహా 2020 
అకోటు బరులో ఏడు అంశాల వూయాహం కూడా సిదధిమైంది. భారతదేశంలో 
కృత్రిమ మేధసు్సపై ప్రాథమిక పరజ్ఞా న కల్న లక్షష్ంగా ‘ఇంటెల్’ సంసథి 
సహకారంత్ ‘అందరకీ కృత్రిమ మేధసు్స’ (ఎఐ ఫర్ ఆల్)  కారయాక్రమాన్ని 
‘సిబిఎస్ఇ’ ప్రారంభంచంది.

n 	పేటెంటు్ల -ట్రేడ్ మార్్ ల సంఖయా తకు్వగా ఉననింద్న కేంద్ర ప్రభుతవీం 
2016లో ‘మేధో సంపతితి విధానం’ ప్రకటించంది. పేటెంట్ 
దరఖ్సుతిదారుల సమసయాల పరష్్రాన్క్ 2016, 2017, 2019, 
2020లలో పేటెంట్ న్బంధనలను సవరంచంది. అంతేగాక పరశోధనలకు 
ప్రోత్సహించడాన్క్ విదాయా సంసథిలు చలి్లంచలి్సన పేటెంట్ రుసుమును 80 
శాతం తగ్ించంది.

n 	లోగడ ట్రేడ్ మార్్ కోసం 74 పత్రాలత్ దరఖ్సుతి సమర్ంచలి్స 
ఉండగా, నేడు ఆ పత్రాల సంఖయా కేవలం 8క్ కుదించబడింది. మరోవైపు 
పేటెంట్ దరఖ్సుతికు ఉదే్దశించన రకరకాల పత్రాలకు బద్లు ఇప్పుడు ఒకే 
ఒక పత్రం సమర్సేతి సరపోతంది. వివిధ స్ంకేతిక అంశాలపై పేటెంట్ల 
తన్ఖీక్ 2016లో 72 నెలలు పడుతండగా, ప్రసుతితం ఆ సమయం 5 
నుంచ 23 నెలలకు తగ్ింది.

“భారతదేశప్రస్తుతఆర్థ్కపునరుదధిరణకు

దోహదంచేసినప్రధాన్ంశాలోలో

స్ంకేతికతఆధార్తఅభివృద్ధికూడా

ఒకటి.ప్రతిరంగంలోన్ఆవిష్కరణలకు

మనంమదదాతివవాడమేదీన్కికారణం.”

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

దేశంలో 2014-15 ఆరథిక సంవత్సరంలో 
దాఖలైన పేటెంట్ దరఖ్సుతిల సంఖయా 

42,763 మాత్రమే కాగా, ఏడేళ్ల వయావధిలో 
50 శాతన్క్ పైగా పెరగి 2021-22 ఆరథిక 

సంవత్సరంలో 66,440 స్థి యిక్ 
దూసుకెళి్లంది.
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భారతఆలోచనవిధానంలోనేడుభారతఆలోచనవిధానంలోనేడు
ఆవిష్కరణఓభాగంఆవిష్కరణఓభాగం

భారతదేశంలో శాసత్విజ్ఞా న ప్రతిభకు ఎననిడూ కొదవ లేద్. లోటేదైన్ ఉందంటే అది సమరుథిలకు సరైన వేదిక, వయావసథి 
దొరక్పోవడమే. ప్రతిభావంతలకు సరైన అవకాశాలు లేకపోవడమేగాక అభవృదిధి విధానంలో శాసీత్య ఆలోచన్ 
ధోరణి ఒక భాగం కాలేకపోయింది. ఈ నేపథయాంలో ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 2014లో పదవీ బాధయాతలు 
సీవీకరంచగానే- పరశోధనలను “ప్రయోగశాల నుంచ క్షేత్రస్థి యి”క్ (లాయాబ్ టు లాయాండ్) చేరా్చలి్సన అవసరం 
ఉందన్ స్షటుం చేశారు. ఆ దిశగా ఆయన చేపటిటున కృషి 2016 నవంబరులో ‘అటల్ ఇనోనివేషన్ మిషన్’గా 
కారయార్పం దాలి్చంది.

n 	నీతి ఆయోగ్ కు ‘అటల్ ఇనోనివేషన్ మిషన్’ బాధయాతలు 
అప్గించబడాడు యి. దీన్క్ంద పాఠశాల స్థి యి నుంచే బాలలో్ల  శాసీత్య 
ఆలోచన్ ధోరణిన్ ప్రోత్సహించడం లక్షష్ంగా ‘అటల్ టింకరంగ్ 
లాయాబ్’లు ఏరా్టయాయాయి. దీంత్పాటు కొతతి పారశ్రామికవేతతిల కలల 
స్కారాన్క్ ‘అటల్ ఇంకుయాబేషన్ సెంటర్’ కూడా ఏరా్టైంది.

n 	దేశంలోన్ 722 జిలా్ల లో్ల  10,000 ‘అటల్ టింకరంగ్ లాయాబ్’లు 
ఏరా్టవగా 68క్ పైగా ఇంకుయాబేటర్ కేంద్రాలు ప్రారంభమయాయాయి. 
వీటి దావీరా 30,000 మందిక్ పైగా ఉపాధి పొందారు.

n 	అటల్ ఇనోనివేషన్ మిషన్ దావీరా 2200కు పైగా అంకుర సంసథిలకు 
చేయూత లభసతింది. ఈ కారయాక్రమాన్ని 2023 మార్చ వరకూ 
పొడిగించే ప్రతిపాదనను మంత్రిమండలి ఆమోదించంది.
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n  దేశ యువతరం ఉదోయాగారుథిలు కాకుండా ఉదోయాగ దాతలు 
కావ్లననిది ప్రధాన్ నర్ంద్ర మోదీ కల. యువత కలలు 
నెరవేరాలంటే సరైన మారన్్ర్్దశం చలా ముఖయాం. కాబటిటు 
వయావస్థి పకతకు ప్రోత్సహం ప్రధాన లక్షష్ంగా అంకుర భారతం 
ప్రారంభమైంది. ఇది దేశంలో ఉపాధి అవకాశాలను పెంచుతంది.

n  ప్రధాన్ నర్ంద్ర మోదీ 2015 ఆగసుటు  15న ఎర్రకోట బురుజుల 
నుంచ తొలిస్ర ‘అంకుర భారతం’ కారయాక్రమాన్ని ప్రకటించరు. 
ఆ తరావీత భారత్ ఇవ్ళ ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద అంకుర 
పరాయావరణ వయావసథిగా అవతరంచంది.

n  అంకుర భారతం కారయాక్రమం ప్రచరాన్ని ప్రారంభంచనప్టి 
నుండి, 2022 ఆగసుటు  24న న్టిక్ దేశంలో 76,689క్ పైగా 
అంకుర సంసథిలు గురతింపు పొందాయి. ఇప్పుడు దేశంలోన్ 45 
శాతం సంసథిలలో కనీసం ఒకరు వంతన మహిళా డైరకటురు్ల  
ఉన్నిరు. అలాగే 100కు పైగా సంసథిలు యూన్కార్ని లుగా 
మారాయి.

అంకురభారతం
గత కొనేనిళ్్లగా అంకుర సంసథిలు, యూన్కార్ని ల 

అస్ధారణ పయనం
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

46

48

52

57

60
66

81

ప్ర పంచఆవిష్కరణసూచీలోపై పై కి

దూసుక్ళ్్ననిభారత్
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యుపఐ:డిజిటల్చెలిలో ంపులవిపలో వానికినందియుపఐ:డిజిటల్చెలిలో ంపులవిపలో వానికినంది
n 	లక్ష కోట్ల (ట్రిలియన్) డాలర్ల డిజిటల్ ఆరథిక వయావసథి లక్షష్ స్ధనలో 

అంకుర సంసథిలకు, యువతరాన్క్ చురుకైన భాగస్వీమయాం ఇవవీడాన్క్ 
కేంద్ర ప్రభుతవీం కొతతి అవకాశాలను సృషిటుసతింది. ఈ మేరకు నగద్ 
రహిత ఆరథిక వయావసథి దిశగా డిజిటల్ చలి్లంపులను ప్రోత్సహిస్తి డిజిటల్ 
ఆరథిక వయావసథి సంస్కృతిక్ ర్పమిసతింది.

n 	ఏకీకృత చలి్లంపుల వయావసథి (యుపిఐ) 2016 ఏప్రిలో్ల  ప్రారంభమైంది. 
ఇకపై జేబులో నగద్  ఉంచుకునే అవసరంగానీ, ఎటిఎం కోసం వెదికే 

అవసథిగానీ ఎవరకీ ఉండవు. యుపిఐ నేడు ఒక ప్రజ్దరణ పొందిన 
డిజిటల్ చలి్లంపుల వేదిక. అన్నివర్ాలవ్రత్పాటు నగరాలు-గ్రామాలో్ల  
యుపిఐ దావీరా డిజిటల్ చలి్లంపుల పదధితిన్ అనుసరసుతిన్నిరు.

n 	దేశంలోన్ 330 బాయాంకు శాఖలకు అనుసంధానమైన ఈ వేదిక దావీరా 
కేవలం 2022 జూలై నెలలోనే ర్.10.62 లక్షల కోట్లకు పైగా విలువైన 
600 కోట్ల లావ్దేవీలత్ సరకొతతి రకారుడు  నమోదైంది.

“కేవలంఒక్కనెలలో600కోటలోయుపఐలావాదేవీలుఒకఅదుభుతవిజయం.కొతతుస్ంకేతికతలఅనసరణతోపాటుఆర్థ్క
వ్యవసథ్నసవాచ్ఛంగామారచుడంలోభారతప్రజలస్మూహికదీక్షనఈవిజయంస్చిసతుంద్.ఇదీన్దేశవాస్ల

స్మరథ్్ం…ప్రపంచవా్యపతుడిజిటల్లావాదేవీలోలో40శాతంభారతదేశంలోనేనమోదవుతున్్నయి.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

డిజిటల్జీవనధురు వకరణడిజిటల్జీవనధురు వకరణ
జీవన ధ్రువీకరణ పత్రం బడద తపి్ంచన ప్రభుతవీం

డిజిటల్జీవనన్రాధిరణన

సీవాయధ్రువీకరణతో

స్లభతరంచేసిన

నేపథ్యంలోఈడిజిటల్

జీవనధ్రువీకరణపతం

స్మాన్యలకుప్రయోజనం

చేకూరచుమరొకసమరథ్,

ప్రభావవంతమైనవ్యవసథ్గా

మార్ంద్.ఏటానవంబరులో

పనషిన్రుథ్లుతప్పన్సర్గా

జీవనధ్రువీకరణపత్రాన్్న

సవాయంగాసమర్్పంచాలి్సన

దురవసథ్డిజిటల్

ప్రమాణీకరణతో

తొలగపోయింద్.దీంతో

వార్పనషిన్నేరుగా

ఖాతాలలోజమఅవుతోంద్.

n 	ప్రధాన్ నర్ంద్ర మోదీ జీవన్ ప్రమాణ్ ను ప్రారంభస్తి- 
“వృదధి పౌరుల జీవితన్ని జీవన్ ప్రమాణ్ సులభం 
చేసుతింది. పెనషినరు్ల  తమ మనుగడకు రుజువుగా 
ఏడాదికోస్ర బాయాంకుకు వెళ్్ల అవసరం ఇకపై ఉండద్. 
మీరప్పుడు ఈ డిజిటల్ జీవన ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని 
‘ఉమంగ్ యాప్’, స్థి న్క జీవన్ ప్రమాణ్ కేంద్రం లేదా 
ప్రభుతవీ సేవ్ కేంద్రం దావీరా కూడా సమర్ంచవచు్చ” 
అన్ చపా్రు.

n 	జీవన్ ప్రమాణ్ డిజిటల్ సేవను 2014లో ప్రారంభంచన 
న్టి నుంచ 2022 ఆగసుటు  16 వరకూ దాదాపు 5.81 
కోట్ల డిజిటల్ జీవన ధ్రువీకరణ పత్రాలు 
సమర్ంచబడాడు యి.

n 	జీవన్ ప్రమాణ్ పై మరంత సమాచరాన్ని వెబ్ సైట్ 
(https://jeevanpramaan.gov.in/#home) దావీరా 
పొందవచు్చ. ఉమంగ్ యాప్ లో అవసరమైన మేర 
సమాచరాన్ని పూరంచడం దావీరా పెనషినరు్ల  జీవన్ 
ప్రమాణ్ ను డిజిటల్ గా సృషిటుంచుకోవచు్చ.

n 	ధ్రువీకరణ కోసం యుఐడిఎఐ ఆమోదం గల 
బయోమెట్రిక్ పరకరాన్ని ఉపయోగించలి.

n 	జీవన్ ప్రమాణ్ యాప్ ను 97183 97183 నంబరుకు 
‘మిస్డు కాల్’దావీరా కూడా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచు్చ.
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కొత్ పననిలవయేవస్థకొత్ పననిలవయేవస్థ
పనుని చలి్లంపుదారులకు సౌలభయాం

పరోక్షఅంచనలు,పననిసంస్కరణలుపరోక్షఅంచనలు,పననిసంస్కరణలు

పనుని సంస్రణల దిశగా ప్రభుతవీం 
కీలక చరయాలు తీసుకుంది. 
న్జ్యితీపరులైన పనుని 
చలి్లంపుదారుల కోసం పరోక్ష 
అంచన్ విధానం ప్రవేశపెటిటుంది. 
ఆదాయపు పనుని రటర్ని ల తన్ఖీ, 
పరశీలన, అంచన్, అపీ్ల్, 
వ్పసుల జ్ర్ ప్రక్రియలలో పరోక్ష 
అంచన్ విధానం ఎంతగానో 
త్డ్డుత్ంది.

n 	ఈ నేపథయాంలో 2022-23 ఆరథిక సంవత్సరాన్క్గాను 2022 జూలై 31 వరకూ 
దాదాపు 5.83 కోట్ల రటరునిలు దాఖలయాయాయి. కాగా, 2022 జూలై 31 న్డు ఒకే 
రోజున 72.42 లక్షల ఆదాయపు పనుని రటరునిల దాఖలుత్ కొతతి రకారుడు  
నమోదైంది.

n 	మరోవైపు 2022-23 ఆరథిక సంవత్సరాన్క్గాను 2022 జూన్ 16 వరకూ ప్రతయాక్ష 
పనుని వస్ళ్్ల  గత ఏడాది ఇదే కాలంత్ పోలిసేతి 45 శాతన్క్ మించ పెరగాయి. 
ఈ మేరకు 2022–23లో స్థి ల పనుని వస్ళ్్ల  దాదాపు 40 శాతం చొప్పున 
పెరగాయి. అదే సమయంలో 2022-23 ఆరథిక సంవత్సరాన్క్ ముందసుతి పనుని 
వస్ళ్్ల  ర్.1,01,017 కోటు్ల  కాగా, 33 శాతన్క్ పైగా వృదిధి నమోదైంది.

n 	వయాక్తిగత పనుని చలి్లంపుదారులకు గణనీయ ఊరట సహా 
ఆదాయపు పనుని చట్టు ల సరళీకరణకు ప్రభుతవీం 
న్ర్ణయించంది. అంద్కే 2020 బడెజాట్్ల  ఆదాయపు పనుని 
రటర్ని ల దాఖలుకు ‘ద్రవయా చటటుం-2020’ దావీరా కొతతి 
విధాన్న్ని ప్రవేశపెటిటుంది. ఈ విధానం దావీరా ఆదాయపు 
పనుని చలి్లంపులో మరంత ఆదా చేసుకోవచు్చ. అయితే, 
దీన్ని అనుసరంచడంపై  పనుని చలి్లంపుదారులకు సేవీచ్ఛ 
ఉంటుంది.

n 	5 లక్షల ర్పాయల వరకూ ఆదాయంపై పనుని చలి్లంపులో 
పూరతి ఉపశమనం ఉంటుంది. మరోవైపు  2.5 లక్షల 
ర్పాయల నుంచ  5 లక్షల ర్పాయల లోపు ఆదాయం 
శా్ల బ్ పై పనుని 10 శాతం నుంచ 5 శాతన్క్ 
తగ్ించబడింది. ప్రామాణిక తగ్ింపు ర్.40,000 నుంచ 
ర్.50,000కు పెంచబడింది.

n 	అతి తకు్వ సమయంలో రటర్ని ల సమర్ణ సౌలభయాం 
అంద్బాటులోక్ వచ్చంది. ఈ మేరకు ముంద్గా పూరతి 
చేసిన రటర్ని ఫారం ఉపయోగించడం దావీరా ఈ ప్రక్రియ 
సులభతరమైంది. రటరునిలత్పాటు అపీ్ళ్లపై ఎలకాట్ర న్క్ 
తన్ఖీ కూడా అంద్బాటులో ఉంది.

n 	ఆదాయపు పనుని విభాగం నుంచ వచే్చ అన్ని సమాచరాలు 
ఎలకాట్ర న్క్ విధానంలో ప్రతేయాక పత్ర గురతింపు సంఖయాత్ 
ర్పొందించబడతయి. ‘పాన్’, ఆధార్ ల విన్యోగంలో 
పరస్ర మార్డిక్ వీలుంది.
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భారతప్రధాన్ఒకయాచకున్లామీకుమారెతుల

జీవితాలకోసంమిమమాలి్నఅర్థ్స్తున్్నరు.దయచేసిమీ

కూతుళలోనమీకుటుంబాలకుగరవాకారణంగా,జాతికి

గౌరవంగాపర్గణించండి.

7 సంవత్సరాల క్ందట మీ కుమారతిల జీవితల 
కోసం ప్రజలను అరథిసుతినని వేళ ప్రధానమంత్రి 
నర్ంద్ర మోదీ మహిళా-కేంద్రక నవ భారతదేశాన్ని 
న్ర్మంచలనే సంకల్ం పూన్రు. ఇది మహిళా 
ప్రగతిలో కొతతి అధాయాయాన్క్ శ్రీకారం చుటిటుంది.

నేడునవభారతానికినేడునవభారతానికి
కేంద్ర కంగామహిళాశకి్కేంద్ర కంగామహిళాశకి్

జనౌషధి కేంద్రాలలో శాన్టర్ న్ప్ క్న్ లు ఒక ర్పాయికే 
లభసుతిన్నియి. మాతృ వందన యోజన నుంచ సహాయం నేరుగా 
బాయాంకు ఖ్తలకు బదిలీ అవుత్ంది. మిషన్ ఇంద్రధనుష్ క్ంద 
గరభుణులు, నవజ్త శిశువులకు ఉచత టీకా సౌకరయాం కలి్ంచబడింది.

సుకనయా సమృదిధి ఖ్తల అమలు; జన్ ధన్ ఖ్తదారులలో 55 
శాతన్క్ పైగా మహిళలు; స్టు ండప్ ఇండియా, ముద్రా యోజన 
క్ంద మహిళా పారశ్రామికవేతతిలకు సులభ రుణాలు; 
ప్రధానమంత్రి ఆవ్స్ యోజన క్ంద మహిళా దరఖ్సుతిదారులకు 
ప్రాధానయాం.

పనెనిండేళ్ల లోపు బాలికలపై అతయాచరాన్క్ పాల్డితే మరణశిక్ష; 
అతయాచరం కేసుల విచరణను 2 నెలలో్ల  పూరతి చేసేలా చటటుం; 
దేశవ్యాపతింగా సకల ఉపశమన కేంద్రాలు (ఒ.ఎస్.సి) ప్రారంభం; 
మహిళలు రాత్రి షిఫుటులో పన్ చేసేంద్కు అనుమతి; మహిళలపై 
నేరాలకు పాల్డే వ్ర వివరాలత్ జ్తీయ సమాచర న్ధి; ర్.5600 
కోట్లత్ న్రభుయ న్ధి ఏరా్టు.

ఇప్పుడు సైన్క పాఠశాలలో్ల  బాలికలకూ ప్రవేశం లభసతింది; ‘సి.
ఆర్.పి.ఎఫ్, సిఐఎస్ఎఫ్’లలోనూ ప్రతేయాక రజర్వీషన్ ఉంది. ఢిలీ్ల, 
కేంద్రపాలిత ప్రాంతలో్ల  పోలీసు న్యామకాలో్ల  న్న్-గెజిటెడ్ 
పోసుటులలో రజర్వీషన్. సైనయాంలో తొలిస్ర మహిళలకు పోరాట 
పాత్ర; వైమాన్క దళంలో యుదధివిమాన పైలట్ బాధయాతలకు 
ఆమోదం.

32

ఆరోగాయేనికిపా్ర ధానయేంఏర్డింది

లింగనిష్తి్ మెర్గుదల

చట్్ట లుమరింతకఠినతరం

మహిళలకుకొత్ అవకాశ్లకల్న
ఆరి్థ క,స్మాజికస్ధకారత
కారయేక్ర మాలు

‘బేటీ బచవ్, బేటీ పఢావ్’ వంటి పథకాల స్నుకూల ప్రభావం 
స్షటుం; ఈ మేరకు 2021 నవంబరు న్టి జ్తీయ కుటుంబ 
ఆరోగయా సర్వీ న్వేదిక ప్రకారం- దేశంలో తొలిస్ర ప్రతి 1000 
మంది పురుషులకు మహిళల న్ష్తితి 1020గా నమోదైంది.
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లోగడ ప్రస్తి సెలవు 12 వ్రాలు మాత్రమే 
కాగా, ఇప్పుడు 26 వ్రాలకు పెంచబడింది. 
గరభుణులు, శిశువుల ఆరోగయా సంరక్షణకు 
తగినంత సమయం లభంచేలా ప్రభుతవీం ఈ 
న్ర్ణయం తీసుకుంది. పిల్లలో్ల  పోషకాహార 
లోపం సరదిద్దడం, తలి్ల ఆరోగాయాన్ని 
మెరుగుపరచడం దీన్ లక్షష్ం. పిల్లలకు 
సముచత సంరక్షణ, పెంపకం దిశగా 55 ఏళ్ల 
న్టి చట్టు న్ని మార్చడం దావీరా ప్రస్తి 
సెలవులను 12 వ్రాల నుంచ 26 వ్రాలకు 
పెంచుతూ ప్రభుతవీం 2017లో ప్రస్తి 
ప్రయోజన చటటుం-1961న్ సవరంచంది. 
దీంత్ అతయాధిక ప్రస్తి సెలవు విధానంగల 
కెనడా, న్ర్వీ వంటి దేశాల జ్బితలో భారత్ 
కూడా చేరంది.

26వారల26వారల
ప్ర సూతిసెలవుప్ర సూతిసెలవు
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మమా్మర్తల్ఖ్నంచిమమా్మర్తల్ఖ్నంచి
మసిలో ంమహిళలకువిమకి్మసిలో ంమహిళలకువిమకి్

ఎప్పుడు-జులై 2019
మసిలోంమహిళలకురక్షణకోసంమమామారుతలాఖ్ద్వారా

తక్షణవిడాకులప్రక్రియ(తలాఖ్-ఎ-బ్దదాత్)ననేరంగా

పర్గణించేబ్లులోకుచట్టసభలోఆమోదం.

.n షయారా బానో కేసు విచరణ సందరభుంగా 
సుప్ంకోరుటు  2017లో తీరు్న్స్తి తక్షణ ముమా్మరు 
తలాఖ్  రాజ్యాంగ విరుదధిమన్ స్షటుం చేసింది. వివిధ 
మతలకు చందిన ఐద్గురు న్యాయమూరుతిల 
ధరా్మసనం 3:2 న్ష్తితిత్ ఈ తీరు్ ఇచ్చంది. దీన్పై 
ఆరు నెలలో్ల గా చటటుం చేయాలన్ ప్రభుతవీన్ని 
ఆదేశించంది. ఈ మేరకు ముసి్లం మహిళల వైవ్హిక 
హకు్ల రక్షణ బిలు్లను ప్రభుతవీం పార్లమెంటులో 
ప్రవేశపెటటుగా లోక్ సభలో జులై 25న, రాజయాసభలో 
2019 జులై 30న ఆమోదం పొందింది.

.n ప్రామఖ్యం: దీంత్ లక్షలాది ముసి్లం మహిళలకు 
ఊరట లభంచగా, ముమా్మరు తలాఖ్ ల సంఖయా 
తగ్ింది.

బేటీబచావో,బేటీపఢావో:అనినింట్పురోగమనంబేటీబచావో,బేటీపఢావో:అనినింట్పురోగమనం
దేశంలో లింగ న్ష్తితి క్షీణతకు పరష్్రం, 
బాలికలకు-మహిళలకు జీవన పరయాంతం స్ధికారత కల్న 
వంటి లక్షయాలత్ 2015 జనవరలో ‘బేటీ బచవ్, బేటీ 
పఢావ్’ పథకం ప్రారంభంచబడింది. జన్భాలో ఆడపిల్లల 
ప్రాముఖ్యాన్ని చటడం ప్రధాన లక్షష్ంగా మొదలైన ఈ 
పథకం ప్రజ్ ఉదయామంగా ఎదిగింది. వ్హన్ల వెనుక 
కూడా “బేటీ బచవ్, బేటీ పఢావ్” ఒక న్న్దంగా 
రాయబడటం ఇంద్కు న్దర్శనం. ఇంద్లో భాగంగా 
దేశంలోన్ 405 జిలా్ల లపై ప్రతేయాకంగా దృషిటు స్రంచన 
నేపథయాంలో కుమారతిల ఆరథిక భద్రత కోసం ‘సుకనయా సమృదిధి 
యోజన’ ప్రారంభంచబడింది. దీన్క్ంద 3.03 కోట్ల 
ఖ్తలు తెరవగా, వీటిలో డిపాజిట్ చేసే మొతతింపై లభంచే 
వడీడు శాతం ప్రామాణిక పనునిరహిత వడీడు శాతం కన్ని 
ఎకు్వగా ఉంటుంది.

పథకంప్ర భావం

జనన్లరీతా్యజాతీయ
స్థ్యిలోలింగన్ష్పతితు
2020–21లో937కి
పర్గంద్.కాగా,2014-
2015లోఇద్918గా
ఉండేద్.

మాధ్యమికవిద్యలోబాలికల

నమోదు2014-2015లో

75.51శాతంకాగా

2020-21లో79.46

శాతాన్కిపర్గంద్.

తాజాజాతీయకుటుంబ

ఆరోగ్యసరవాప్రకారం,ప్రతి

1000మంద్పురుషులకు

1020మంద్మహిళలు

ఉన్్నరు

ఆస్పత్రులలోకాన్పలసంఖ్య
గణనీయంగామెరుగుపడింద్.
ఈమేరకు2014–2015లో
ఇద్87శాతంకాగా,2020
–2021లో94.8శాతాన్కి

పర్గంద్.

“బుజజెగంపువిధానంపేర్టకోటాలోద్

తలులోలు,సదరీమణులహకు్కలు

హర్స్తుఎంతోపాపంచోటు

చేస్కుంద్.ఈనేపథ్యంలోమసిలోం

మహిళలకుసమచితహకు్క

కలి్పంచినఘనతమాప్రభుతావాన్కి

దకి్కనందుకునేనెంతోగర్వాస్తున్్నన.”

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం
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“స్మాజికన్్యయమంట్సమాజంలోప్రతివరా్గన్కీసమాన
అవకాశాలుదక్కడం.ప్రాథమికఅవసరాలుతీరన్దుసిథ్తిఏ
ఒక్కర్కీరాకుండాచూడాలి.వెనకబడడావారు,దళితులు,

మహిళలు,ఆద్వాసీలు,ద్వా్యంగులుమందడుగువేసినపు్పడే
దేశంమందుకుస్గుతుంద్.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

n  ఒక గిరజన మహిళ దేశంలో అతయాననిత 
రాజ్యాంగ హోదాగల రాషట్రపతి పదవీ బాధయాతలు 
చేపట్టు రు. ఈ మేరకు మారుమూల అటవీ 
ప్రాంత గిరజన తెగనుంచ ద్రౌపది మురు్మ 
రైసిన్ హిల్్స స్థి యిక్ ఎదిగారు.

n  షెడూయాల్డు తెగల సంక్షేమం, గిరజన ప్రాంతల 
అభవృదిధి కోసం 2022-23కు సంబంధించ 41 
మంత్రితవీ శాఖలు, విభాగాలు బడెజాట్్ల  
ర్.87,584 కోటు్ల  కేట్యించబడాడు యి.

n  భగవ్న్ బిరా్స ముండా జన్మదినమైన నవంబర్ 
15ను గిరజన ఆత్మగౌరవ దినోత్సవంగా 
ప్రకటించరు.

n  ఝారం్డ్ లో భగవ్న్ బిరా్స ముండా గిరజన 
స్వీతంతయారో యోధుల ప్రదర్శనశాల సహా 
దేశవ్యాపతింగా గిరజన స్వీతంతయారో 
సమరయోధుల ప్రదర్శనశాలలు 
న్ర్మతమవుతయి. నర్మదా జిలా్ల లోన్ గరుడేశవీర్  
లో జ్తీయ గిరజన ప్రదర్శనశాల 
ఏరా్టవుతంది.

గ్రిజనతెగలకుగ్రిజనతెగలకు
స్ధకారతస్ధకారత
స్వాతంత్య్రంవచిచు75ఏళ్లోపూరతుయా్యయి.

కానీ,స్వాతంత్య్రపోరాటంలోమరువలేన్

కృష,తా్యగంచేసినగర్జనసమాజాన్్న

ప్రధానస్రవంతిలోకిత్వడంపై8-9ఏళలో

కిందటిద్కాఅంతగాదృష్టస్ర్ంచలేదు.

1999న్టిఅటల్బ్హారీవాజ్్పయి

ప్రభుతవాంలోవార్కోసంప్రత్్యకమంత్రితవా

శాఖఏరా్పటంద్.ఆతరావాత‘సబ్కాస్థ్,

సబ్కావికాస్,సబ్కావిశావాస్,సబ్కా

ప్రయాస్’అనేద్ర్శన్కతతోప్రధాన్నరంద్ర

మోదీనేతృతవాంలోన్ప్రభుతవాంఈద్శగా

తనకృషన్మమమారంచేసింద్.

36

n  దేశంలోన్ 27 జిలా్ల లో్ల  50 కొతతి ఏకలవయా ఆదర్శ ఆశ్రమ పాఠశాలలకు 
శంకుస్థి పన చేసిన నేపథయాంలో 2026 న్టిక్ మొతతిం 740 న్ర్మంచబడతయి.

n  ట్రైబ్్సఇండియా- ‘ఆది మహోత్సవ్’ పేరట భారతదేశ స్క్షష్మర్పం 
ప్రదర్శంచబడుతంది. ఇక్డ గిరజన కళాకారులు, చేనేత కార్మకులు, 
కుమ్మరులు, త్లుబొమ్మల తయార్దారులు, ఎంబ్యిడర్ న్పుణుల అద్భుత 
హసతికళా సంప్రదాయాల సమే్మళనం దర్శనమిసుతింది.

n  ట్రైఫెడ్ పోర్టల్ (www.tribesindia.com) వేదికగా ఎలకాట్ర న్క్-వ్ణిజయా పదధితిలో 
గిరజన ఉత్తతిల విక్రయాన్క్ ప్రోత్సహం ఇవవీబడుతంది.

n  గిరజన ప్రాబలయాంగల ఈశానయా భారత ప్రాంతంలో గత 8 సంవత్సరాలలో తూరు్ 
కారాయాచరణ విధానం క్ంద అభవృదిధిక్ ప్రాధానయాం ఇవవీబడింది.

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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అగ్ర కుల్లకురిజరవీషన్:ప్ర తివరగొ ంఆకాంక్షకూవాస్ వరూపంఅగ్ర కుల్లకురిజరవీషన్:ప్ర తివరగొ ంఆకాంక్షకూవాస్ వరూపం

ఆరథికంగా వెనుకబడిన అగ్రవరా్ణ లకు 
ప్రభుతవీ ఉదోయాగాలో్ల  రజర్వీషన్ 

డిమాండ్ కొతతిదేమీ కాద్. అయితే, 
ఒక వరం్ ఆరథిక సిథితిన్ రజర్వీషన్ త్ 

ముడిపెటటుడం ఇదే తొలిస్ర. 
ప్రభుతవీం చేపటిటున ఈ వినూతని చరయా 
సమాజంలోన్ విసతి ృత వరం్ దీర్ఘకాలిక 

ఆకాంక్షను నెరవేర్్చదిగా 
పరగణించబడుత్ంది.

n 	స్ధారణ కేటగిర్లో ఆరథికంగా వెనుకబడిన వర్ాలకు విదయా, ఉదోయాగావకాశాలలో 10 శాతం 
రజర్వీషన్ కేట్యించబడింది.

n 	విదయా, ప్రభుత్వీదోయాగాలు, ఎన్నికలు, కేంద్ర/రాష్ట్ర ల సంక్షేమ పథకాలలో ప్రతి వర్ాన్కీ 
భాగస్వీమయాం కలి్ంచడమే ఈ రజర్వీషన్ ఉదే్దశం.

n 	దీన్ ప్రకారం ఐదెకరాలకన్ని తకు్వ స్గుభూమి లేదా ర్.8 లక్షల కన్ని తకు్వ 
వ్రషికాదాయంగల కుటుంబాలు ఆరథికంగా వెనుకబడిన వరం్ క్ందకు వస్తియి.

ఇతరవనకబడినతరగతులకమిషన్కురజ్యేంగహోదా
వెనుకబడిన తరగతల జ్తీయ కమిషన్ కు రాజ్యాంగ హోదా కల్న కోసం 
102వ రాజ్యాంగ సవరణ చటటుం-2018న్ ఆమోదించలి్స ఉంది. 
వెనుకబడిన తరగతలకు రజర్వీషన్ త్ పాటు అభవృదిధి అవసరమన్ ఈ 
కొతతి చటటుం పేర్ంట్ంది. ఈ మేరకు ‘ఒబిసి’ల ఆకాంక్షలు నెరవేర్్చ దిశగా 
2021-22 విదాయా సంవత్సరం నుంచ అండర్ గ్రాడుయాయేట్, పోస్టు 
గ్రాడుయాయేట్ వైదయా-దంత వైదయా విదయాలో వ్రక్ 27 శాతం రజర్వీషన్ అమలు 
చేయబడింది.

38

37

39

వృదుధి లుబాధపడకూడదు...జ్తీయసహాయకేంద్ర ంవృదుధి లుబాధపడకూడదు...జ్తీయసహాయకేంద్ర ం
n 	దేశంలో వృద్ధి ల సంఖయా 2011 జన్భా లెక్ల ప్రకారం 10.38 కోటు్ల  కాగా, 2031 న్టిక్ 

19.34 కోట్లకు చేరుతందన్ అంచన్. అంద్కే ‘వృద్ధి ల ఆరోగయా సంరక్షణ  కోసం జ్తీయ 
కారయాక్రమం’ పేరట ప్రభుతవీం వినూతని చరయాకు శ్రీకారం చుటిటుంది.

n 	ఈ దిశగా ‘అటల్ వయో అభుయాదయ యోజన’ పేరట 2020 ఏప్రిల్ 1 నుంచ ఒక 
స్ముదాయక పథకం ప్రవేశపెటిటుంది. ఇంద్లో భాగంగా వ్రక్ ఆరథిక-స్మాజిక 
భద్రతసహా వడీడు శాతల హెచు్చతగ్ుల నుంచ రక్షణ కలి్స్తి ‘ప్రధానమంత్రి వయోవందన 
యోజన’ ప్రారంభమైంది.

n 	దేశంలో అసంఘటిత రంగం పరధిలోన్వ్రక్ ఆరథిక భద్రత దిశగా ‘ప్రధాన మంత్రి సురక్ష 
బీమా యోజన, ప్రధానమంత్రి జీవన్ జోయాతి బీమా యోజన’ పేరట రండు పథకాలను 
ప్రభుతవీం ప్రారంభంచంది. వీటి క్ంద తకు్వ రుసుముత్ జీవిత, ప్రమాద బీమా రక్షణ 
లభసుతిండగా ఈ పథకాలకు 2022 మే 9వ తేదీత్ ఏడేళ్్ల  పూరతియాయాయి.

వృద్ధి లకు ఆరథిక భద్రత లక్షష్ంగా 2015 మే 9న ప్రారంభమైన ఈ పథకం 18–40 ఏళ్ల మధయా 
వయసు్లైన భారత పౌరులందరకీ వరతిసుతింది. ర్.1000, ర్.2000, ర్.3000, 
ర్.4000, ర్.5000 వంతన ఐద్ శా్ల బులత్ నెలవ్ర్ పెనషిన్ కు ఈ పథకం హామీ 
ఇసుతింది. బీమా చేసిన వయాక్తి మరణిసేతి భారయా లేదా భరతికు అదే మొతతింలో పెనషిన్ పొందే అర్హత 
ఉంటుంది. దీంత్పాటు 2021 అకోటు బరు 1న అంతరాజా తీయ వృద్ధి ల దినోత్సవం సందరభుంగా 
14567 ఉచత ఫ్న్ నంబరుత్ వృద్ధి ల జ్తీయ సహాయ కేంద్రం ప్రారంభంచబడింది.

అటల్పన్ష న్యోజన

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   సెప్టంబర్ 16-30, 202244

41

నీతిఆయోగ్నీతిఆయోగ్
భారతదేశపు మేధో న్లయం
స్వాతంత్య్రంవచాచుకమనదేశంపూరవాసవియట్
యూన్యన్స్మ్యవాదపాలనవ్యవసథ్న
అనసర్ంచింద్.దీన్కిఅనగుణంగాదేశంలో
పంచవరషి,వార్షికప్రణాళికలుచాలాకాలంనంచీ
అమలవుతూవచాచుయి.దశాబాదాలుగాప్రణాళిక
సంఘంఒకప్రణాళికరూపకల్పనవిభాగంగాతన
బాధ్యతలనన్రవార్తుసతుంద్.అయిత్,ఆర్థ్కవ్యవసథ్కు
చోదకంగాకీలకపాతపోషంచిన65ఏళలోన్టి
ప్రణాళికసంఘంప్రభావంఇటీవలికాలంలోక్షీణిస్తు
వచిచుంద్.దీంతోకేంద్రమంత్రిమండలితీరామానం
మేరకు2015జనవర్1నప్రణాళికసంఘం
స్థ్నంలోనీతి(నేషనల్ఇన్్సటిటూ్యషన్ఫర్ట్రాన్్స
ఫార్మాంగ్ఇండియా)ఆయోగ్ఏరా్పటు
చేయబడింద్.తద్వారాసహకారసమాఖ్యస్ఫూర్తుకి
పదదాపీటవేస్తుగర్ష్పాలన-కన్ష్ప్రభుతవాం
స్తంఅమలవుతోంద్.నీతిఆయోగ్కురెండు
కేంద్రాలున్్నయి:

n  భారత జటుటు  కేంద్రం: ఇది కేంద్రం-రాష్ట్ర ల మధయా 
సమనవీయకరతిగా వయావహరసుతింది.

n విజ్ఞా న-ఆవిష్రణల కేంద్రం: నీతి ఆయోగ్ మేధో 
న్లయంగా వయావహరసుతింది. 
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సహకారమంతి్ర తవీశ్ఖ:గా్ర మీణప్ర గతికిపునదిసహకారమంతి్ర తవీశ్ఖ:గా్ర మీణప్ర గతికిపునది
దేశంలోన్70కోటలోమంద్న్రుపేదలకు
ఆర్థ్కస్వావలంబనకల్పనలోసహకార
సంఘాలకుమించినవ్యవసథ్ఏదీలేదు.
దేశాన్కిస్వాతంత్య్రంవచిచున75వ
సంవత్సరంలోకేంద్రసహకార
మంత్రితవాశాఖఏరా్పటుద్వారాప్రధాన
మంత్రినరంద్రమోదీసహకార
ఉద్యమాన్కిమళ్లోఊపర్పోశారు.
సహకారసంసథ్లపురోగమనంతోపాటు
అవిసహేతుకంగాపన్చేస్తు
సంపన్నంగామారడాన్కివీలైనన్్న
సంస్కరణలఅమలుకుమంత్రితవాశాఖ
మమమారంగాకృషచేసతుంద్.

n  ప్రపంచంలో 30 లక్షల సహకార సంసథిలుండగా వ్టిలో 8,55,000 సహకార సంఘాలు భారత్ 
లోనే  ఉన్నియి. దేశంలో సుమారు 13 కోట్ల మంది వీటిత్ ప్రతయాక్షంగా ముడిపడి ఉన్నిరు. 
అలాగే 91 శాతం గ్రామాలలో ఏదో ఒక ర్పంలో సహకార సంఘం ఉన్క్ కన్పిసుతింది. ఈ 
నేపథయాంలో దేశంలోన్ 65,000 ప్రాథమిక వయావస్య సహకార పరపతి సంఘాల (పిఎసిఎస్-
పాయాక్్స) కంపూయాటర్కరణకు మోదీ ప్రభుతవీం న్ర్ణయించంది. తదావీరా న్బార్డు సహా పిఎసిఎస్ 
లు, జిలా్ల -రాషట్ర స్థి యి సహకార బాయాంకుల ఆన్ లైన్ అనుసంధాన్న్క్ సంకలి్ంచంది.

n  సహకార విశవీవిదాయాలయం స్థి పనలోనూ ముందడుగు పడింది. ఇది సరకొతతి న్పుణులను 
ర్పొందించడమేగాక సహకార రంగంలో పన్చేసేవ్రక్ శిక్షణ వయావసథిగానూ 
ఉపయోగపడుతంది.  ఆధున్క కాలాన్క్ తగిన స్ంకేతిక-వృతితి నైపుణాయాల సంధానంత్ సహకార 
భావనను ముంద్కు తీసుకెళ్్ల కృషి కొనస్గుత్ంది. సహకార సంఘాల ప్రగతిత్పాటు అవి 
సంపననిమై సంబంధిత సేవలందించేవిగా ర్పొందట్న్క్ తగిన సంస్రణలన్నిటినీ అమలు 
చేసేంద్కు కేంద్ర సహకార మంత్రితవీ శాఖ చురుగ్ా పన్ చేసతింది.

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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n  పాస్ పోర్టు కారాయాలయాలంటే- బారులుతీరన జనం, 
వంతకోసం వ్ర సుదీర్ఘ న్ర్క్షణ.. ఆఫీసుల చుటూటు  
పదేపదే ప్రదక్ణ వంటివి మదిలో మెదలుతయి. 
కానీ, మీరప్పుడు పాస్ పోర్టు సేవ్ వెబ్ సైట్ లో ఆన్ 
లైన్ దరఖ్సుతి సమర్ంచవచు్చ.

n  దేశంలోన్ 521 పాస్ పోర్టు సేవ్ కేంద్రాలలో నేడు 
424 తపాలా కారాయాలయ సేవ్ కేంద్రాలు కాగా, 
2014లో ఇవి కేవలం 77 మాత్రమే.

n  పాస్ పోర్టు పొందాలంటే 2014కు ముంద్ సగటున 
16 రోజులు పటేటుది కాగా, ఇప్పుడు కేవలం 5 
రోజులు చలు.

n  2011 జనగణన ప్రకారం- ఇతరుల విభాగంలోన్ 
4,87,803 మందిలో లింగమార్డి వయాకుతిలున్నిరు.

n  వీర హకు్ల పరరక్షణ, సంక్షేమం దిశగా “లింగమార్డి 
వయాకుతిల (హకు్ల రక్షణ) చటటుం-2019” న్బంధనలు 
2020 జనవర 10 నుంచ అమలులోక్ వచ్చయి.

n  కేంద్ర మంత్రితవీ శాఖ “స్ె్మల్” పేరట 2022 ఫిబ్రవరలో 
ఒక పథకం ర్పొందించంది. ఇంద్లో లింగమార్డి 
వయాకుతిల సంక్షేమం, పునరావ్సం కోసం ఉప-పథకం 
ఉంది. దీన్క్ంద వ్రక్ నైపుణయా శిక్షణకు ప్రణాళిక సిదధిం 
చేశారు.

n  వీర కోసం 2020 నవంబరులో జ్తీయ పోరటుల్ 
ప్రారంభంచబడింది. దీన్దావీరా దరఖ్సుతి దాఖలు చేసి, 
గురతింపు నమోద్ పత్రాలు లేదా కారుడును పొందవచు్చ.

n  గుజరాత్, మహారాషట్ర, ఢిలీ్ల, పశి్చమ బంగాల్, రాజస్థి న్, 
బీహార్, ఛతీతిస్ గఢ్, తమిళన్డు, ఒడిశా రాష్ట్ర లో్ల  
వ్రకోసం ‘గరమా గృహం’ పేరట 12 ఆశ్రయ కేంద్రాలు 
ప్రారంభంచబడాడు యి.

పఎంసవీనిధ
వధవర్ కులకుతిరిగ్ఉపాధసృష్్ట ంచే
మారగొ ం

“లక్షలాది వీధి 
వరతికులు నేరుగా 
వయావసథిత్ ముడిపడటం 
ఇదే తొలిస్ర. ఇకపై 
వ్రు ఈ వయావసథి నుంచ 
ప్రయోజన్లు 
పొందవచు్చ.”
-నరంద్రమోదీ,
ప్రధానమంత్రి

n  దేశంలోన్ గ్రామీణ లేదా పటటుణ వీధులో్ల  పండు్ల -
కూరగాయలు లేదా చనని ద్కాణాల ఏరా్టుత్ 
జీవించే వీధి వరతికులు లక్షలాది మంది ఉన్నిరు. 
అయితే, స్వీతంతయారోం వచ్చ 70 ఏళ్్ల  దాటిన్ 
వ్రకోసం ఎలాంటి ప్రణాళిక రాలేద్.

n  కోవిడ్ వ్యాపితి, దేశవ్యాపతి దిగ్బంధం ఫలితంగా ఈ 
వరం్వ్రు ఎకు్వగా ప్రభావితమయాయారు. దీంత్ 
ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 2020 జూన్ 1న 
‘పీఎం సవీన్ధి’ పథకాన్ని ప్రారంభంచరు. దీన్క్ంద 
వీధి వరతికులకు ర్.10,000 దాకా రుణం 
లభసుతింది.

n  దీన్క్ంద ఇప్టిదాకా 38 లక్షలకు పైగా రుణ 
దరఖ్సుతిలను ఆమోదించగా ర్.3,843 కోట్లకు 
పైగా న్ధులు విడుదలయాయాయి.

లింగమారి్డివయేక్ులకులింగమారి్డివయేక్ులకు
స్ధకారతస్ధకారత
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n  ప్రధానమంత్రిగా నర్ంద్ర మోదీ రండోస్ర పదవీ బాధయాతలు చేపట్టు క 
కేంద్రంలో కొతతిగా జలశక్తి మంత్రితవీ శాఖను ఏరా్టు చేశారు. ఇది 
దేశంలో నీటి సంబంధ అంశాలన్నిటినీ ఏకీకృతం చేసింది.

n దేశంలో 2024 కలా్ల  ప్రతి ఇంటికీ కొళాయి దావీరా పరశుభ్రమైన 
నీరందించలన్ 2019 ఆగసుటు  15న ప్రభుతవీం సంకలి్ంచే న్టిక్ 
స్వీతంతయారోం వచ్చన ఏడు దశాబా్ద లలో 3.5 కోట్ల గ్రామీణ 
కుటుంబాలకు మాత్రమే ఆ సౌకరయాం ఉండేది.

n  ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ న్ర్ణయం నేపథయాంలో పరయావేక్షణ దావీరా 
లక్షష్స్ధన స్త్రం ఫలితంగా కేవలం మూడేళ్లలోనే 6.90 కోట్ల కొతతి 
కనెక్షను్ల , 10.1 కోట్ల కుళాయి నీటి కనెక్షను్ల  స్కారమయాయాయి. గోవ్, 
దాద్రా-న్గర్ హవేలీ, దమన్ దీవీపాలో్ల న్ ప్రతి ఇంటికీ ఇప్పుడు 
నీరంద్త్ంది.

ప్ర తికొళాయినంచీనీర్ప్ర తికొళాయినంచీనీర్
ఫలించన కల

లక్షల కోట్ల ర్పాయల మేర 
న్ధులను ప్రసుతిత ప్రణాళిక క్ంద 
వెచ్చంచరు.

దేశంలోన్ 19.14 కోట్ల 
కుటుంబాలకు కొళాయిల 
దావీరా నీరు అందించలనని 
లక్షష్ం 2024 న్టిక్ 
పూరతివుతంది.

3.60

“స్వీతంతయారో అమృతకాలంలో భారతదేశ ప్రగతిక్ జల భద్రత 
సవ్లు కారాదననిది ప్రభుతవీ సంకల్ం. కాబటేటు దేశ ప్రజలకు 
జలభద్రత లక్షష్ంగా 8 ఏళ్ల నుంచీ ప్రతేయాక ప్రాధానయాంత్ ‘వరషిపు 
చుక్ను ఒడిసి పటుటు , అటల్ భూ జల్ యోజన, ప్రతి జిలా్ల లో 75 
అమృత సరోవరాల న్రా్మణం, నద్ల అనుసంధానం, జల్ జీవన్ 
మిషన్’ వంటి అనేక పథకాలను ప్రవేశపెటిటుంది.”
- నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

నై పుణాయేభవృదిధి -5.70కోటలో మందికిపై గాశిక్షణపూరి్నై పుణాయేభవృదిధి -5.70కోటలో మందికిపై గాశిక్షణపూరి్
దేశంలో 2014లో నైపుణాయాభవృదిధి-వయావస్థి పన 
మంత్రితవీ శాఖ ఏరా్టైంది. ఆ తరావీత 
భారతదేశాన్ని ప్రపంచ నైపుణయా రాజధాన్గా 
తీర్చదిదే్ద లక్షష్ంత్ 2015 జులై 15న 
నైపుణాయాభవృదిధి కారయాక్రమం 
ప్రారంభంచబడింది. దీన్ క్ంద 20క్ పైగా 
మంత్రితవీ శాఖలు, విభాగాలు దేశవ్యాపతింగా 
40క్ పైగా పథకాలను అమలు చేసుతిన్నియి. 
వీటి దావీరా 2021 మార్చ 31 న్టిక్ కోటి 
మందిక్ పైగా యువత సహా మొతతిం 5.70 కోట్ల 
మంది శిక్షణ పొందారు.

n వృతితి విదయా, నైపుణాయాభవృదిధి రంగంలో సహకారం కోసం జపాన్, ఆసేట్రలియా, రష్యా, ఫిన్్ల ండ్ సహా 
8 దేశాలత్ ఒప్ందం.

n దేశంలోన్ అన్ని పాఠశాలలు, ఉననిత విదాయా సంసథిలో్ల  దశలవ్ర్గా అవసరమైన సబజాకుటులు, నైపుణయా  
పాఠయాంశాల ఏకీకరణ. తదావీరా వృతితి విదయా ప్రయోజన్లపై అవగాహన కలి్స్తి వివిధ రకాల 
వృతితి నైపుణయా కల్నకు ప్రాధానయామివ్వీలన్ జ్తీయ విదాయా విధానం-2020 (ఎన్ఇపి) న్ర్్దశిసతింది. 
ఆ మేరకు అమృతకాలం… అంటే- నవ భారతం@2047 కోసం నైపుణాయాభవృదిధి-వయావస్థి పన 
మంత్రితవీ శాఖ ఒక దార్శన్క ప్రణాళికను ర్పొందించంది.

“వేగంగా మారుతనని వ్యాపార వ్తవరణంత్పాటు మార్ట్ పరసిథితలత్ 
సమాంతరంగా పయన్ంచలంటే నైపుణయాం, పునఃనైపుణయాం, నైపుణయా ఉననితీకరణే 
తరకమంత్రం.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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n 	పిఎం ఆవ్స్ యోజన క్ంద ఇప్టిదాకా 3 
కోట్లకు పైగా పకా్ ఇళ్ల న్రా్మణం పూరతి.

n 	ఇళ్ల న్రా్మణం కోసం ఇప్టిదాకా వెచ్చంచన 
మొతతిం ర్.26.26 లక్షల కోటు్ల .

n 	పిఎం ఆవ్స్ యోజన క్ంద కనీస 
సద్పాయాలత్ 4.2 కోట్లకు పైగా పకా్ ఇళ్ల 
న్రా్మణం లక్షష్ం.

ఇప్టిదాకా 2.3 కోట్ల 
మంది లబిధిదారులకు 
ఇళ్్ల  అప్గించగా 
ప్రసుతిత ఆరథిక 
సంవత్సరంలో ర్.48 
వేల కోట్లత్ 80 లక్షల 
కొతతి ఇళ్ల న్రా్మణాన్క్ 
ఆమోదం 
ఇవవీబడింది.

పఎంఆవాస్పఎంఆవాస్
ప్రతి ఒక్రకీ పకా్ ఇలు్ల …
ఓ సొంత పకా్ ఇలు్ల  కోసం కలలుగనన్ వ్రవరు? అయితే, 2014కు 
ముంద్ ‘సబ్ కా స్థ్-సబ్ కా వికాస్’ స్ఫూరతి ఉండేది కాద్. ఈ 
నేపథయాంలో ప్రధాన్ నర్ంద్ర మోదీ 2015లో ‘ప్రధానమంత్రి ఆవ్స్ 
యోజన’ దావీరా గ్రామీణ, పటటుణ ప్రజల పకా్ ఇంటి కలను స్కారం 
చేశారు. మరుగుదొడ్లత్ కూడిన పకా్ ఇళ్లత్పాటు ఉచత వంటగాయాస్ 
కనెక్షను్ల , నేరుగా వంటగదిలోక్ కొళాయి నీరు వంటివి సమకూరా్చరు. 
ఇవనీని న్రుపేద, అణగారనవర్ాల ప్రజలకు కొతతి జీవితన్నిచ్చ, 
సరకొతతి ఆశలకు జీవం పోశాయి. నవ భారతంలో మెరుగైన భవిషయాతతి 
వైపు స్గేవేళ లక్షష్ం నెరవేర్దాకా, సమాజంలోన్ చటటుచవర అంచకూ 
లబిధి చేకూర్దాకా పథకం కొనస్గాలననిది ప్రధాన్ ఆకాంక్ష. అంద్కే 
‘పిం ఆవ్స్’ పథకాలను 2024 దాకా కొనస్గించలన్ 
మంత్రిమండలి ఆమోదించంది.

అనవసరచట్్ట లసంక్ళలో నంచివిమకి్
n 	ప్రధాన్గా నర్ంద్ర మోదీ పదవీ బాధయాతలు చేపటేటు ముంద్ 2014 

ఫిబ్రవర 27న నూయాఢిలీ్లలో పారశ్రామిక, వ్ణిజయావేతతిలత్ భేటీ 
అయాయారు. “మన జీవితలు, పన్ ప్రదేశాలు, వ్యాపారాలను 
న్యంత్రించడాన్క్ స్లెగ్డు లాంటి ఇన్ని చట్టు లేమిటి?” అన్ ఈ 
సందరభుంగా ప్రశినించరు.

n 	ప్రధాన్గా పదవీ బాధయాతలు చేపటటుగానే కేంద్ర ప్రభుతవీ కారయాదరు్శలత్ 
సమావేశమై- “మీ శాఖల పరధిలో తొలగించదగిన 10 చట్టు లు లేదా 
న్బంధనలేమిట్ చప్ండి” అన్ అడిగారు. ఆ తరావీత జూన్ లో న్టి 
కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రస్ద్ ‘అసంబదధి చట్టు ల 
రద్్ద -సవరణ బిలు్ల -2014’ను పార్లమెంటు ముంద్ంచరు.

స్వాతంత్య్రంవచిచున6దశాబాదాలతరావాతకూడాఅనేకఅనవసర
చటా్టలుఅమలవుతూవచాచుయి.ఈకాలంలోవాటి

ఉపయోగంగానీ,వాటికిఔచిత్యంగానీలేదు.కానీ,వాటిన్
వద్లించుకునేయోచనఒక్కర్కీరాలేదు.

ఈనేపథ్యంలోఇప్పటిద్కా1500కుపైగా

అనవసరచటా్టలురదుదాచేయబడాడాయి.అలాగే

వాణిజా్యన్కిఆటంకంకలిగంచే25,000కుపైగా

అనమతులులేద్షరతులుకూడారదుదా

చేయబడాడాయి.
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“ఇలు్ల  అంటే- కేవలం ఇటుకలు, సిమెంటుత్ కటిటున 
న్రా్మణం కాద్. మన మనోభావ్లు, ఆకాంక్షలు 

దాన్త్ ముడిపడి ఉంట్యి. ఇంటి సరహద్్ద  గోడ 
మనకు భద్రతన్వవీడమేగాక, మంచ భవిషయాతతి దిశగా 

మనలో విశావీసం న్ంపుతంది.”
-నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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దేశంలో ఒకన్డు యువతరం ఏదైన్ వ్యాపారం చేయదలిసేతి 
వివిధ కారాయాలయాలు, బాయాంకుల చుటూటు  కాళ్లరగేలా తిరగాలి్సన 
ద్సిథితి ఉండేది. ఈ సమసయాకు పరష్్రంగా ‘పిఎం ముద్రా 
యోజన’ ప్రారంభంచబడింది. తదావీరా ర్.10 లక్షల దాకా 
హామీరహిత రుణంత్ సవీయం ఉపాధి సవీపనిం  నెరవేరు్చకునే 
అవకాశం యువతకు లభంచంది.

49

50

n 	ఆరథిక స్రవీజనీనతను ప్రోత్సహించడమే ప్రధానమంత్రి ముద్రా 
యోజన లక్షష్ం. ఈ పథకం క్ంద కార్ర్టేతర, వయావస్యేతర 
స్క్షష్మ-చనని వ్యాపార సంసథిల ఏరా్టు కోసం యువతరాన్క్ ర్.10 
లక్షల దాకా సరసమైన వడీడుత్ హామీ రహిత రుణ సద్పాయం 
లభసుతింది.

n 	ఈ పథకం 2022 ఏప్రిల్ 8వ తేదీన 8వ వ్రషికోత్సవం చేసుకునని 
నేపథయాంలో దీన్ దావీరా క్షేత్ర స్థి యిలో భార్ ఉపాధి అవకాశాలు 
సృషిటుంచబడాడు యి. ముద్రా యోజన క్ంద 2022 ఆగసుటు  24 వరకు 36 
కోట్లకు పైగా దరఖ్సుతిలపై రుణాలివవీగా, ఇంద్లో 68 శాతన్క్ 
పైగా మహిళల రుణ ఖ్తలు కావడం, మొతతిం రుణాలో్ల  22 శాతం 
కొతతి పారశ్రామికవేతతిలకు ఇచ్చనవి కావడం విశేషం.

“ఆరథిక సహాయం అందన్వ్రక్ న్ధులందే విధంగా చరయాలు 
చేపటటుడమే మా మంత్రం. దేశం కోసమే మనం 
శ్రమిసుతిన్నిమన్, దేశాభవృదిధిలో మనమూ 
భాగస్వీములమన్, దేశం చేయూతన్వవీడాన్క్ సిదధింగా 
ఉందనే సరకొతతి భావనను మీలో సృషిటుంచడమే మా 
ధ్యాయం.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

పఎంమదా్ర యోజన
వయావస్థి పనకు ప్రోత్సహం

n  స్వీతంతయారోం తరావీత తొలిస్ర 29 కార్మక చట్టు ల స్థి నంలో 4 కార్మక సమృతలు 
ర్పొందాయి. వీటిక్ంద 50 కోట్ల మంది కార్మకులకు మెరుగైన వేతన, స్మాజిక, ఆరోగయా 
భద్రత లభసుతింది.

n  దీంత్పాటు లింగమార్డి వయాకుతిలు సహా సీత్-పురుషులకు సమాన పన్క్ సమాన వేతనం 
న్బంధన చేర్చబడింది. అలాగే ‘శ్రమ్ సువిధ’ పోరటుల్ దావీరా పనుని రటరునిల దాఖలులో 
పరశ్రమలకు సౌలభయాం కలి్ంచబడింది. మరోవైపు 2022 ఆగసుటు  25 వరకు కార్మకులకు 28 
కోట్లకు పైగా ‘ఇ-శ్రమ్’ కారుడులు జ్ర్ చేయబడాడు యి.

మానవమూలధనవినియోగం:కారి్మకసంస్కరణలుమానవమూలధనవినియోగం:కారి్మకసంస్కరణలు
ప్రధాన్ నర్ంద్ర మోదీ అనుసరంచే తరక 

మంత్రం సంస్రణ-స్మరథ్ి ం-
పరవరతిన. ఇదే మంత్రంత్ కార్మక 

సమృతలను ర్పొందించడం దావీరా 
కార్మక సంస్రణల దూరదృషిటు 

స్కారమైంది. స్వీతంతయారోం వచ్చ ఏడు 
దశాబా్ద లు గడిచన్ ఈ సమృతల 

పరధిలోక్ రాన్ అసంఘటిత కార్మకులకు 
‘శ్రమయేవ జయతే’ న్న్దంత్ 

స్మాజిక భద్రత ప్రయోజన్లను 
తొలిస్ర వరతింపజేశారు.

“కష్టజీవులైనకార్మాకులశ్రేయస్్సకుఈసంస్కరణలుభరోస్కలి్పంచడంతోపాటుఆర్థ్క

వృద్ధికిఊతమిస్తుయి.అలాగే‘వాణిజ్యసౌలభ్యం’స్కారంకావడమేగాకకార్మాకుల,పర్శ్రమల

ప్రగతిద్శగాస్ంకేతికపర్జాఞానశకితున్వాడుకునేందుకుసంస్కరణలుదోహదంచేస్తుయి.”

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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n  దేశంలో సవీచ్ఛభారత్ కారయాక్రమం ప్రారంభంచడం 
గురంచ ఎర్రకోట బురుజుల నుంచ ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర 
మోదీ ప్రకటించన నేపథయాంలో ఇది ప్రజ్ ఉదయామంగా 
మారంది. ఆ మేరకు 2014 అకోటు బరు 2 నుంచ సవీచ్ఛ 
భారత్ మిషన్ విసతి ృత జ్తీయ ఉదయామంగా మొదలైంది. 
కాగా, 2014 న్టిక్ పారశుదధి్ సౌకరయాం 39 శాతంగా 
మాత్రమే ఉంది.

n  ఆ తరావీత 2019 అకోటు బరు 2న మహాత్మ గాంధీ 150వ 
జయంతి న్టిక్ 6 లక్షలకు పైగా గ్రామాలు బహిరంగ 
విసరజాన విముకతిం (ఒడిఎఫ్) అయినటు్ల  ప్రకటించబడాడు యి. 
ఈ కారయాక్రమం ఇప్పుడు తద్పర దశ- ‘ఒడిఎప్ ప్లస్’ 
వైపు స్గుత్ంది. ఈ మేరకు 2022 ఆగసుటు  24 న్టిక్ 
‘ఒడిఎఫ్ ప్లస్’ గ్రామాల సంఖయా 1,03,398క్ చేరంది.

n  ‘సవీచ్ఛ భారత్ మిషన్-పటటుణ’ క్ంద 62 లక్షలకు పైగా 
వయాక్తిగత మరుగుదొడ్ల న్రా్మణం దావీరా 100 శాతం 
ఒడిఎఫ్ స్థి యి స్కారమైంది.

n  ప్రధాన్ మోదీ సవీచ్ఛ భారత్ మిషన్-పటటుణ రండో దశను 
2021 అకోటు బర్ 1న ప్రారంభంచరు.

సవీచ్ఛభారత్కారయేక్ర మంసవీచ్ఛభారత్కారయేక్ర మం
బహిరంగ విసరజాన నుంచ విముక్తి

“దేశాభివృద్ధికృషలోప్రజాభాగస్వామ్యంకొతతు

శకితున్ఎలాన్ంపగలదోసవాచ్ఛభారత్అభియాన్

ప్రత్యక్షంగారుజువుచేసింద్.మరుగుదొడలోన్రామాణం

లేద్వ్యరాథ్లన్రూమాలన,చార్తకవారసతవా

పర్రక్షణలేద్పర్శుభ్రతకోసంపోటీ..ఏదైన్

సర-దేశంపర్శుభ్రతరంగంలోకొతతుచర్త

సృష్టసతుంద్.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

సవీచ్ఛభారత్అభయాన్ప్ర యోజనలుసవీచ్ఛభారత్అభయాన్ప్ర యోజనలు
పథకంప్ర భావంపథకంప్ర భావం

స్మాజిక-ఆరి్థ కప్ర యోజనలు

రటులో తగ్గొ నఆహారకాలుషయేం రటులో తగ్గొ నభూగర్జలకాలుషయేం

రటులో తగ్గొ నతాగునీటికాలుషయేం
(అంతరజి తీయపరిశోధనసంస్థ 
నివేదిక)

పారిశుధయేంమెర్గుతోప్ర తికుటుంబానికీఏట్
727డాలరలో మేరప్ర యోజనం

2.16 

2.48 

12.7 

నిర్పేదలకువయేయంపై 2.6రటులో అధకంగాఆరి్థ కప్ర యోజనం..10సంవతస్రలోలో స్మాజికంగా
వచి్చంచినమొత్ ంవయేయంపై రబడి4.3రటులో అధకంగాఉంటుంది.

51
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n 	దేశంలో 2014 న్టిక్ 74 విమాన్శ్రయాలు మాత్రమే 
న్రవీహణలో ఉన్నియి. అయితే, ఉడాన్ పథకంవల్ల ఈ సంఖయా 
141క్ పెరగింది. ఈ మేరకు 58 విమాన్శ్రయాలు, 8 
హెలిపోరుటులు, 2 జల విమాన్శ్రయాలు సహా 68 ద్రమ్ 
గమయాస్థి న్లు ఈ పథకం క్ంద అనుసంధాన్ంచరు.

n 	ఉడాన్ పథకం క్ంద 425 కొతతి మార్ాల ప్రారంభం దావీరా 
దేశవ్యాపతింగా 29 రాష్ట్ర లు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతలకు విమాన 
సంధానం స్ధయామైంది. ఈ పథకాన్ని 2022 ఆగసుటు  4 న్టిక్ 
కోటి మంది ప్రయాణికులు విన్యోగించుకున్నిరు.

n 	ఉడాన్ క్ంద 1000 మార్ాలు, 220 గమయాస్థి న్లు 2026 న్టిక్ 
సిదధిమవుతయన్ అంచన్. ఈ పథకం ఇప్టికే 156 
విమాన్శ్రయాల అనుసంధానం కోసం 954 మార్ాలను 
కేట్యించంది. కాగా, 100 విమాన్శ్రయాల లక్షయాన్ని 
చేరుకోవడాన్క్ వీలుగా 68 కొతతిగా న్ర్మంచనున్నిరు. ఈ 
నేపథయాంలో వచే్చ న్లుగేళ్లలో 400 మిలియన్ల మంది విమాన 
ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది.

ఉడాన్:స్మానయేడిఉడాన్:స్మానయేడి
ఆశలకురక్కలుఆశలకురక్కలు

“స్వీతంతయారోం వచ్చక తొలిస్రగా పౌర 
విమానయాన విధానం ర్పొందించే అవకాశం 
మా ప్రభుతవీన్క్ దక్్ంది. మన దేశంలో సి్లప్రు్ల  

ధరంచేవ్రక్ పేదలుగా గురతింపు ఉంది. 
అటువంటి పేదలు కూడా విమాన్లో్ల  
తిరగాలననిదే న్ ఆకాంక్ష. అది నేడు 

నెరవేరుత్ంది.”
- నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ప్రాంతీయ అనుసంధాన పథకం ‘ఉడాన్’ 2022 ఏప్రిల్ 27 న్టిక్ 
ఐదేళ్్ల  పూరతి చేసుకుంది. ‘ఈ దేశపు పేదల గగనయానం’ 
దార్శన్కత మేరకు స్మానయా పౌరుల ఆకాంక్షను నెరవేర్్చ లక్షష్ంత్ 
2016 అకోటు బరు 21న ఈ పథకం ప్రారంభంచబడింది. ఇంద్కోసం 
ఆధున్క విమానయాన మౌలిక వసతలత్ 2, 3 అంచలలోన్ 
నగరాలు అనుసంధాన్ంచబడాడు యి.
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n 	మొతతిం 31 రాష్ట్ర లు/కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంతలో్ల  సిథిరాసితి న్యంత్రణ ప్రాధికార 
సంసథిలు ఏరా్టయాయాయి. దేశవ్యాపతింగా 
91,544 సిథిరాసితి ప్రాజెకుటులత్పాటు 
67,649 మంది సిథిరాసితి వ్యాపార ఏజెంటు్ల  
‘రరా’ క్ంద నమోదయాయారు. ఇక 
దేశంలోన్ సిథిరాసితి న్యంత్రణ ప్రాధికార 
సంసథి దావీరా 97,753 ఫిరాయాద్లు 
పరష్రంచబడాడు యి (ఈ గణాంకాలు 
2022 ఆగసుటు  20 న్టివి).

రర:గృహకొనగోలుదార్లకుధరలభయేత-భద్ర తరర:గృహకొనగోలుదార్లకుధరలభయేత-భద్ర త
సిథిరాసితి రంగ (న్యంత్రణ-అభవృదిధి) చటటుం-2016 
(రరా) భారత పార్లమెంటు ఆమోదించన ఒక 
పరవరతిన్త్మక న్బంధనలునని చటటుం. సిథిరాసితి రంగంలో 
విన్యోగదారుల పెటుటు బడుల పెంపు, వ్ర 
ప్రయోజన్ల పరరక్షణే ‘రరా’ లక్షష్ం. స్ధికార సంసథి 
ఆమోదించన ప్రాజెక్టు మాయాప్ లేన్ గృహ న్రా్మణ 
ప్రాజెకుటుల విక్రయం కుదరదన్ ఇది స్షటుం చేసతింది. 
కాగా, పెద్దనోట్ల రద్్ద  సహా వసుతిసేవల పనుని చటటుం, 
‘రరా’ అమలు నేపథయాంలో సిథిరాసితి రంగంలోన్ అధిక 
శాతం నల్లధనం తడిచపెటుటు కుపోయింది.
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అమృత్-పట్ట ణమరికివాడలలోమర్గునీటినట్వర్్కలు,రక్షితనీటిసరఫరలక్షయేం
దేశంలో పటటుణ ప్రణాళికపై సమగ్ర 

దృక్థం లేన్ కారణంగా యంత్రాంగం 
న్ర్్దశించన ప్రయోజన్లకన్ని సిథిరాసితి 

వ్యాపారుల ప్రయోజన్లు మిననిగా 
నగరాలు, పటటుణాలు విసతిరంచయి. దీంత్ 

మురక్వ్డలకు నీటి సరఫరా, మురుగు 
పారుదల న్రవీహణ, వరషిపు నీటి 

న్యంత్రణ వంటి ప్రాథమిక వనరులు 
లేకుండా పోయాయి. ఈ పరసిథితల నడుమ 

గ్రామీణ-పటటుణాభవృదిధిక్ అనుబంధంగా 
‘అటల్ నవీకరణ-పటటుణ పరవరతిన 

కారయాక్రమం’ (అమృత్) 2015  జూన్ 25న 
ప్రారంభంచబడింది.

“ప్రతి వయాక్తిక్, ప్రతి పేదకూ ‘పోషణ’నందించడం 
ప్రభుతవీ ప్రాధానయాం. పేద మహిళల, పిల్లల ప్రగతిక్ 

పోషకాహార లోపం, పోషకాల కొరత ప్రధాన 
అవరోధాలుగా మారాయి.

- నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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n  దేశంలోన్ 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలో్ల  ఎద్గుదల లోపం 2015-2016త్ 
పోలిసేతి 38.4 శాతం నుంచ 2019-2021 న్టిక్ 35.5 శాతన్క్ 
తగ్ిందన్ ‘ఎన్ఎఫ్ హెచ్ఎస్’ న్వేదిక పేర్ంది. ఈ వయసు బాలలో్ల  
బలహీనత కేసులు కూడా 21 శాతం నుంచ 19.3 శాతన్క్ తగ్ాయన్ 
తెలిపింది.

• పోషణ్ అభయాన్ క్ంద 40 కోట్లకు పైగా ప్రజల కదలిక-ఆధారత 
కారయాకలాపాలు స్గుతండగా, పోషణ ట్రాకర్ అనువరతినం దావీరా 
11.38 కోట్ల మంది లబిధిదారులపై పరయావేక్షణ కొనస్గుత్ంది. మొతతిం 
11.20 లక్షల పాఠశాలలో్ల న్ 11.80 కోట్ల మంది పిల్లలు ఈ పథకం 
పరధిలో ఉన్నిరు.

సరై నపౌష్్ట కాహారంసరై నపౌష్్ట కాహారం
అఖిలభారత ఉదయామంగా పోషకాహార 
కారయాక్రమం
ఏ దేశ ఉజవీల భవిషయాతతి కోసమైన్ పిల్లలకు, కమార బాలికలకు, 
గరభుణులకు, బాలింతలకు సరైన పోషకాహారం అందించడం అవసరం. 
శర్రాన్క్ సరైన పోషకాలు అందన్ పరసిథితినే పోషకాహార లోపం 
అంట్రు. ఇది మహిళలు, పిల్లలో్ల  ఎకు్వగా కన్పిసుతింది. అంద్కే 
పౌషిటుకాహారం అందించే ‘పోషణ్’ కారయాక్రమాన్ని ప్రధాన్ నర్ంద్ర 
మోదీ ప్రారంభంచరు. ఈ మేరకు పోషణ్ మిషన్ 2.0 ఓ సమగ్ర 
పోషకాహార కారయాక్రమంగా ప్రకటించబడింది. దీన్ని విజయవంతం 
చేసేంద్కు ప్రసుతిత ఆరథిక సంవత్సరంలో ర్.20 వేల కోట్లకు పైగా 
న్ధులు కేట్యించరు.

n  మురుగు, మురుగు పారుదల న్రవీహణ మెరుగు సహా నగర నీటి సంరక్షణ, 
మురుగునీరు నద్లో్ల క్ వెళ్లకుండా చూడటం దీన్ లక్షష్ం.

n  మిషన్ అమృత్ క్ంద రాష్ట్ర లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతలో్ల  ర్.77,640 కోట్ల విలువైన 
ప్రాజెకుటులకు ఆమోదం ఇవవీబడింది. దేశవ్యాపతింగా 500 అమృత్ నగరాలో్ల , 
స్రవీత్రిక నీటి సరఫరాకు 1.39 కోట్ల కొళాయి కనెక్షను్ల , తగిన మురుగునీటి నెట్ 
వర్్ ల కోసం 1.45 కోట్ల మురుగు కనెక్షను్ల  ఇవవీడాన్క్ ప్రణాళిక ర్పొందింది.

n  అసమానతల తొలగింపులో పటటుణాభవృదేధి కీలక మారం్గా బాబాస్హెబ్ 
విశవీసించేవ్రన్ ప్రధాన్ నర్ంద్ర మోదీ అన్నిరు. ఆయన కలను నెరవేర్చడంలో 
సవీచ్ఛ భారత్ మిషన్, మిషన్ అమృత్ తద్పర దశ పనులు కూడా ఒక ముఖయామైన 
ముందడుగన్ ఆయన పేర్న్నిరు.

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం
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స్వీమితవీయోజనస్వీమితవీయోజన న్వ్స, హకు్ల రకారుడుల కోసం దేశంలో 70  ఏళ్ల క్ందట 
గ్రామీణ భూ సర్వీ చేశారు. కానీ, అధిక శాతం జన్భా దీన్ 
పరధిలోక్ రానంద్న ఆసితి హకు్ రుజువుకు చటటుపరమైన 
పత్రాలు జనం వద్ద లేకుండా పోయాయి. ఇది తరచూ భూ 
వివ్దాలకు దారతీస్తి పోవడమేగాక భూమివల్ల 
యజమానుకుల ఆరథిక ప్రయోజనమేదీ దక్లేద్. ఈ ద్సిథితి 
న్వ్రణకు ప్రధాన్ మోదీ 2021 ఏప్రిల్ 24న ‘ప్రధానమంత్రి 
స్వీమితవీ యోజన’ను ప్రారంభంచరు. భూ రకారుడుల 
డిజిటలీకరణ, గ్రామీణులకు ఆసితి కారుడుల జ్ర్ దీన్ లక్షష్ం. ఈ 
మేరకు 2025కలా్ల  మొతతిం 6.62 లక్షల గ్రామాలో్ల  సర్వీ పూరతిక్ 
ప్రభుతవీం సంకలి్ంచంది.

1,73,065
గ్రామాలలో 2022 ఆగసుటు  
28 న్టిక్ అధయాయనం 
పూరతి 

1,27,555 
గ్రామాల మాయాప్ లు ఈ 
ప్రణాళిక పరధిలోన్ 
రాష్ట్ర లకు అప్గింత

ఆసితి కారుడులు గ్రామీణ 
ప్రజ్నీకాన్క్ పంపిణీ 
చేయబడాడు యి

41, 368 

మీ భూమిపై యాజమానయా హకు్కు రుజువు

ఉద్యేగార్్థ లసీవీయఉద్యేగార్్థ లసీవీయ
ధురు వకరణపై ప్ర భుతవీధురు వకరణపై ప్ర భుతవీ
విశ్వీసంవిశ్వీసం
n  దేశంలో ఉదోయాగం కోసం దరఖ్సుతి చేసేవ్రు తమ 

సరటుఫికెట్లకు గెజిటెడ్ అధికార నుంచ ధ్రువీకరణ పొందాలి్స 
ఉంటుంది. ఫలితంగా గ్రామీణ లేదా వెనుకబడిన ప్రాంతల 
యువత ఉదోయాగాలకు దరఖ్సుతి చేయలేకపోతన్నిరు. దీన్ని 
దృషిటులో ఉంచుకునని ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
2014లోనే కేంద్ర ప్రభుతవీ ఉదోయాగాలకు దరఖ్సుతిత్ 
సీవీయ ధ్రువీకరణ సరటుఫికెటు్ల  జోడించేంద్కు ఆమోదం 
తెలిపారు.

n  ఉదోయాగ దరఖ్సుతిలకు సీవీయ ధ్రువీకరణ ప్రారంభమయాయాక 
2016 జూన్ నుంచ ఈ విధానం అనేక ఇతర రంగాలకూ 
విసతిరంచబడింది. ఆ మేరకు సీవీయ-ధ్రువీకరణత్ పత్రాల 
సమర్ణ తరావీత ఇప్పుడు న్యామక ఉతతిరువీ జ్ర్ 
చేయబడుతంది.
న్ప్రభుతవాంసీవాయధ్రువీకరణపైన్ర్ణయంతీస్కున్నపు్పడుఇద్

చాలాచిన్నవిషయమన్మీకుఅన్పంచిఉండవచుచు.కానీ,125కోటలో

దేశప్రజలప్రామాణికతపైవిశావాసంఉంచడమనేద్న్కన్్నపదదా

న్ర్ణయంమరొకటిఉండదు.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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స్వాతంత్య్రంవచిచు68ఏళ్లో

గడిచిన్దేశజన్భాలో68

శాతంప్రజలకుబా్యంకింగ్

సౌకర్యంఅందుబాటులోలేదు.

వార్కిపదుపులేద్రుణవనరుల

లభ్యతకూడాశూన్యం.సహాయం

పేర్టప్రభుతవాంఇచేచురాయితీలు

నగదురూపంలోఉన్నందువలలో

అవినీతికిఆస్్కరంఏర్పడింద్.

నన్-గెజిటెడ్ఉద్యేగాలకుఇంటరూవీయేలురదు్దనన్-గెజిటెడ్ఉద్యేగాలకుఇంటరూవీయేలురదు్ద
n  అనేక రాష్ట్ర లు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతలు 

కూడా జూన్యర్ స్థి యి ఉదోయాగాలకు 
ఇంటర్వీ్లను రద్్ద  చేశాయి.

n  భౌతిక, నైపుణయా పర్క్షలు 
కొనస్గుతన్నియి.

n  న్ర్దషటు ఉదోయాగాలకు ఇంటర్వీ్ 
తప్న్సరన్ ఏదైన్ విభాగం లేదా 
మంత్రితవీ శాఖ భావిసేతి సిబ్బంది-శిక్షణ 
మంత్రితవీ శాఖ నుంచ అభయాంతరాలేవీ 
ఉండవు.

క్ందిస్థి యి ఉదోయాగాలకు ఇంటర్వీ్ పదధితి అవినీతిక్ దారతీసుతిననిదన్ 2015లో స్వీతంతయారో 
దినోత్సవం న్డు ఎర్రకోట బురుజుల నుంచ కేంద్ర/రాషట్ర ప్రభుతవీ యంత్రాంగాలకు ప్రధాన్ 
చేసిన స్చన ఫలించంది. కేంద్రంలో గ్రూప్ ‘బి’, తత్సమాన పోసుటులు సహా ‘డి, సి’ 
గ్రూపులకూ ఇంటర్వీ్ రద్దయింది. ఈ మేరకు 2016 జనవర 1 నుంచ మంత్రితవీ శాఖలు, 
విభాగాలు సహా ప్రభుతవీ రంగ సంసథిలలో  ఈ న్ర్ణయం అమలవుత్ంది.
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పఎంజన్ధన్యోజన:ఆరి్థ కభద్ర తకుహామీపఎంజన్ధన్యోజన:ఆరి్థ కభద్ర తకుహామీ

n  ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆరథిక స్ధికారత కారయాక్రమం ‘జన్ ధన్ 
యోజన’ను ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 2014 ఆగసుటు  15న  
ఎర్రకోట బురుజుల నుంచ ప్రకటించరు. ఆ తరావీత ఆగసుటు  28న 
ఈ పథకాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభస్తి- “ఇది విష వలయం 
నుంచ పేదలకు విముక్తి ప్రస్దించే పండుగ” అన్ పేర్న్నిరు.

n  ఈ ఆరథిక స్రవీజనీనత కారయాక్రమంలో తొలిస్ర సున్ని న్లవీత్ 
బాయాంకు ఖ్త ప్రారంభంచగా, ఖ్తదారులలో 55 శాతన్క్ పైగా 
మహిళలే కావడం విశేషం.

n  జన్ ధన్ ఖ్తల సంఖయా 2015 మార్చ న్టిక్ 15 కోటు్ల  కాగా నేడు 

46.25 కోట్ల మంది లబిధిదారులు బాయాంకులో్ల  డబు్బ జమ చేశారు.
n  ఈ ఖ్తలో్ల  మొతతిం ర్.173,954.07 కోటు్ల  జమ చేయబడిన 

నేపథయాంలో బాయాంకు శాఖలు లేన్ స్ముదాయక గ్రామాలో్ల  1.26 
లక్షల మంది ‘బాయాంక్ మిత్ర’లు బాయాంక్ంగ్ సేవలు అందిసుతిన్నిరు.

n  దేశవ్యాపతింగా 2014 ఆగసుటు  18న మొతతిం 1.5 కోట్ల జన్ ధన్ 
బాయాంకు ఖ్తలు తెరచరు. ఒక అంచన్ ప్రకారం ఒకేరోజు ఇంత 
భార్గా బాయాంకు ఖ్తలు ప్రారంభం కావడం ఆరథిక చరత్రలోనే 
సరకొతతి రకారుడు .

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం
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జ్తీయవిదాయేవిధానం-2020
విదయేమరింతవిస్ ృతంవిదయేమరింతవిస్ ృతం

హాకథాన్:‘జై అనసంధాన్’నినదంపతాకధార్లు
ఆవిష్కర్ లే

ప్రధాన్నరంద్రమోదీ2022ఆగస్్ట
25నస్మార్్టఇండియాహాకథాన్

మగంపుసందరభుంగామాటాలోడుతూ-
‘స్మార్్టఇండియాహాకథాన్ప్రజా

భాగస్వామా్యన్కికీలకమాధ్యమం’
అన్్నరు.రాబోయ25ఏళలోలోఆకాంక్ష

భర్తభావిభారతంద్శగాదేశం
చేస్తున్నకృషలోకీలకసంకలా్పలు
నెరవేరడాన్కి‘జైఅనసంధాన్’

న్న్దంతోఆవిష్కరతులేపతాకధారులు
కావాలన్్నరు.

n  స్్మర్టు ఇండియా హాకథాన్ 5వ సదసు్సలో భాగంగా 53 కేంద్ర మంత్రితవీ 
శాఖలలో 476 సమసయాల పరష్్రం లక్షష్ంగా 2900 పాఠశాలలు, 
2200 ఉననిత విదాయా సంసథిల విదాయారుథిలు పాల్్న్నిరు. సమసయాకు 
కారణాల అనేవీషణ.. వ్టిపై అవగాహన.. ప్రభుతవీం వ్టి నుంచ 
బయటపడే మార్ావిష్రణ ఈ హాకథాన్ ప్రధానోదే్దశం. అభవృదిధి చందిన 
భారతదేశ న్రా్మణంలో విదాయారుథిలు, ప్రభుతవీ-ప్రైవేట్ సంసథిల మధయా 
సహకార స్ఫూరతి సహా ప్రతి ఒక్ర కృషి ఎంత్ అవసరం. దేశంలో 
నవ్యావిష్రణలకు ఉతేతిజం దిశగా ప్రధాన్ ప్రయతనిలో్ల  భాగంగా 
2017లో స్్మర్టు ఇండియా హాకథాన్ ప్రారంభంచబడింది.

n 	దేశంలో కొతతి కళాశాలలు, విశవీవిదాయాలయాలు, ఐఐటిలు, 
ఐఐఎంల ఏరా్టులో భాగంగా విదాయాపరమైన భార్ మౌలిక 
సద్పాయాల కల్న పురోగమనంలో ఉంది. భారతీయ విలువల 
మూలాలుగల ఈ విదాయా విధానం విదాయారుథిలను అవసరమైన 
జ్ఞా న-నైపుణాయాలత్ సననిదధిం చేసుతింది. తదావీరా భారతదేశాన్ని 
తిరుగులేన్ ప్రపంచ విజ్ఞా న శక్తిగా ర్పుదిద్దడమే దీన్ లక్షష్ం. ఈ 
కృషిక్ త్డా్టుగా కేంద్ర ప్రభుతవీం 2022-23కుగాను విదాయా 
మంత్రితవీశాఖకు ర్.లక్ష కోట్లకు పైగా బడెజాట్ ను కేట్యించంది. 
స్వీతంతయారోం తరావీత విదాయారంగాన్క్ ఇంత భార్గా న్ధుల 
కేట్యింపు ఇదే తొలిస్ర.
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దేశంలో1986న్టివిద్్యవిధానం34ఏళలోపాటు

అమలవుతూవచిచుంద్.కాలక్రమానఅంతరాజెతీయస్థ్యిలో

స్ంకేతికంగా,విద్్యపరంగానేకాకుండాజీవన

విధానంలోన్ఎనో్నమారు్పలువచాచుయి.ఇందుకు

తగనటులోగామేధోస్మరథ్్ం,ఆవిష్కరణలు,విద్యసంబంధిత

బలమైనవిధాన్లుఅవసరం.వీటిస్యంతోకొతతు

భవిష్యతుతున్ర్మాంచుకునేలాయువతకుతోడ్పడటంలక్ష్ంగా

ప్రభుతవాం2020జులై29నకొతతుజాతీయవిద్్యవిధానం-

2020ప్రకటించింద్.

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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n  ఈశానయా ప్రాంతంలో శాంతి, అభవృదిధి సంబంధిత కొతతి శకం 
ప్రారంభం కావడమంటే ‘ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ పరధిలోన్ కలో్ల లిత 
ప్రాంతల సంఖయా తగ్డమే. త్రిపురను 2015లోనే ‘ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ’ 
నుంచ  తొలగించగా 2018లో మేఘాలయలో పూరతిగా- అస్్సం, 
మణిపూర్, న్గాలాండ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో పాక్కంగా 
ఉపసంహరంచబడింది.

n  ఈశానయా ప్రాంతంలో.. ముఖయాంగా అస్్సంలో చరత్రాత్మక కర్్బ 
అంగా్ల ంగ్ ఒప్ందంత్ (2021) దశాబా్ద ల న్టి వివ్దం పరష క్ృతం 
కాగా- దాదాపు 7,000 మంది తిరుగుబాటుదారులు ల్ంగిపోయారు.

n  మరోవైపు ‘ఎన్.ఎస్.సి.ఎన్’ (ఐఎం)త్ బహుపాక్క ఒప్ందం సహా 
ఇతర న్గా సంసథిలత్ కాలు్ల విరమణ ఒప్ందం కుదిర, 
సంతకాలు కూడా పూరతియాయాయి.

n  బ్రూ ఒప్ందం (2020): త్రిపురలో 37,000 మంది ‘బ్రూ’ 
వలసదారుల పునరావ్సం స్ధయామైంది.

n  అస్్సంలో 21 వైదయా కళాశాలలు ఏరా్టు కాగా, గువహటిలో 
‘ఎయిమ్్స’ ఏరా్టవుత్ంది.

ఈశాన్యభారతరాషా్రాలరాజధాన్నగరాలనీ్నరైలుమారా్గల

పటంలోతొలిస్ర్అనసంధానంకానన్్నయి.అస్్సం,

అరుణాచల్ప్రదేశ్,త్రిపురరాషా్రాలరాజధానలుఇప్పటికేబ్డ్

గేజ్రైలుమార్గంతోమడిపడిఉండగా-న్గాలాండ్,మిజ్రం,

మణిపూర్,సికి్కం,మేఘాలయరాషా్రాలరాజధానలనకలిపే

మారా్గలపనలుపురోగమనంలోఉన్్నయి.

ఈశ్నయేం:అభవృదిధి కికొత్ ఈశ్నయేం:అభవృదిధి కికొత్ 
చోదకశకి్చోదకశకి్

“గత8ఏళలోలోఈశాన్యప్రాంతంఅదుభుతప్రగతి

స్ధించింద్.మౌలికసదుపాయాలన్రామాణం,విద్య,

ఆరోగ్యసంరక్షణరంగాలోలోమెరుగుదలసహాఈ

ప్రాంతరాషా్రాలసంపన్నసంస్కృతులకుప్రాచుర్యం

కలి్పంచేద్శగాదృష్టకేంద్రీకర్ంచబడింద్.”

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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63 ‘పూరోవీదయ’మంత్ర ంతోఈశ్నయేభారతంఅభవృదిధి
స్వీతంత్రయాదయామం, స్మాజిక 
సంస్రణలు వంటివి ఏవైనప్టికీ 
తూరు్ భారతం దేశాన్క్ దిశ 
న్ర్్దశించంది. సహజ వనరులు 
పుష్లమే అయిన్ కొన్ని ప్రాంతలత్ 
పోలిసేతి స్మాజిక-ఆరథిక ప్రగతిలో ఈ 
ప్రాంతం వెనుకబడింది. ఈ పరసిథితిన్ 
చక్దిద్దడాన్క్ ప్రధాన్ నర్ంద్ర మోదీ 
నేతృతవీంలోన్ ప్రభుతవీం దీక్షత్ కృషి 
చేసతింది.

n 	తూరు్ భారత ప్రాంతల వేగవంతమైన అభవృదిధి లక్షష్ంగా ‘పూరోవీదయ’ ర్పుదాలి్చంది. ఈ 
మేరకు పశి్చమ బంగాలో్ల న్ కోల్ కతతిలో 2020 జనవర 11న అప్టి పెట్రోలియం-సహజ 
వ్యువు-ఉకు్ శాఖ మంత్రి ధర్్మంద్ర ప్రధాన్ సమీకృత ఉకు్ కూడలిన్ ప్రారంభంచరు.

n 	ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ న్యకతవీన తూరు్ భారతం అభవృదిధిపై ఎననిడూ లేన్ర్తిలో 
దృషిటు స్రంచబడింది. దేశంలోన్ ప్రగతి కాంక్త జిలా్ల లో్ల  దాదాపు సగం ఈ ప్రాంతంలోనే 
ఉననింద్న ఇది స్మాజిక-ఆరథికాభవృదిధిక్ కొతతి కూడలిగా ర్పొంద్త్ంది. కేంద్ర ప్రభుతవీ 
మౌలిక సద్పాయాల అభవృదిధి కృషిలో తూరు్ భారత ప్రాంతన్క్ ప్రతేయాక ప్రాధానయాం 
ఇవవీబడింది.

n 	న్పుణ మానవ మూలధనంత్పాటు అపార సహజ వనరులు, ఆకాంక్షత్మక జన్భా గల తూరు్ 
భారతం స్ంకేతికాధారత ఉత్దక పరాయావరణ సృషిటుక్ సిదధింగా ఉంది. ఈ నేపథయాంలో ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 2020 డిసెంబర్ 29న ‘నూయా భావు పూర్-నూయా ఖురాజా ’ మారం్ 
కారయాకలాపాల న్యంత్రణ కేంద్రం సహా తూరు్ ప్రాంతీయ ప్రతేయాక రవ్ణా కారడార్ ను 
ప్రారంభంచరు.

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం
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పరయేవరణం
ప్ర కృతి-జంతుజ్లంసంబంధాలోలో సమతూకం

మన దేశంలో భార్ జలవిద్యాత్ ప్రాజెకుటులు మినహాయించ పునరుత్దక 
ఇంధన స్థి పిత స్మరథ్ి ం 114.07 గిగావ్టు్ల . మరో 60.66 గిగావ్ట్ల 
స్మరథ్ి ంగల పునరుత్దక ఇంధన ప్రాజెకుటుల పురోగతి వివిధ దశలో్ల  
ఉంది. వీటిత్పాటు 23.14 గిగావ్ట్ల స్మరథ్ి మునని ప్రాజెకుటులు వివిధ 
బిడిడుంగ్ దశలో్ల  ఉన్నియి. మన సౌరశక్తి స్థి పిత స్మరథ్ి ం 2014-15లో 
2.63 గిగావ్టు్ల  కాగా, ప్రసుతితం అనేక రటు్ల  పెరగి 57.71 గిగావ్ట్లకు 
చేరంది.

మన దేశంలో 2014 దాకా పెట్రోలులో ఇథన్ల్ మిశ్రమం 1.5 శాతంగా 
ఉండేది. దీన్ని 10 శాతన్క్ పెంచే లక్షయాన్ని ఇప్పుడు మనం స్ధించం. 
వ్సతివ్న్క్ పెట్రోలులో 20 శాతం ఇథన్ల్ మిశ్రమం లక్షయాన్ని 2030 కలా్ల  
స్ధించలి్స ఉండగా ఆ గడువును 2025కే కుదించరు. కానీ, 2023 ఏప్రిల్ 
1 నుంచే కొన్ని పంపులలో 20 శాతం ఇథన్ల్ మిశ్రమంత్ పెట్రోల్ 
అంద్బాటులో ఉంచలన్ ప్రభుతవీం న్ర్ణయించంది. కాగా, సుమారు 
ఎన్మిదేళ్లలో 10 శాతం ఇథన్ల్ మిశ్రమం దావీరా విదేశీ మారకం 
ర్పంలో ఆదా అయిన ర్.50 వేల కోట్ల సొము్మ రైతల ఖ్తలకు చేరంది.

దేశంలో పాత, కాలుషయా కారక, కాలం చలి్లన వ్హన్ల దశలవ్ర్ 
తొలగింపులో భాగంగా వ్హన తకు్ విధానం అమలవుత్ంది. కొతతి 
వ్హన్లత్ పోలిసేతి పాతవి 10 రటు్ల  అధిక కాలుషయా కారకాలు. కాబటిటు 
వ్టిన్ స్వీధీనం చేసి ధ్రువీకరణ పత్రం చూపితే కొతతి వ్హనం 
కొననిపుడు పనుని రాయితీ లభసుతింది.

తమిళన్డులోన్ శ్రీవిలి్లపుతూతిరు మేగమాలై పులుల అభయారణయాం 2021 
ఫిబ్రవరలో దేశంలోన్ 51వ పులుల అభయారణయాంగా గురతింపు పొందింది. 
న్లుగేళ్లకు ఒకస్ర న్రవీహించే పులుల గణన ప్రకారం 2014లో 
దేశవ్యాపతింగా పులుల సంఖయా 2226 కాగా, 2018కలా్ల  అది 2967కు 
పెరగింది. ప్రపంచంలోన్ మొతతిం పులులకుగాను 70 శాతం మనదేశంలోనే 
ఉన్నియి.

పునర్తా్దకఇంధనం ఇథనల్మిశ్ర మం

వాహనలతుకు్కవిధానంపులులసంఖయేలోపర్గుదల

విదుయేత్వాహనలకోసం‘ఫేమ్ఇండియా’పథకం

మన ప్రాచీన సంప్రదాయంలో ప్రగతి-పరాయావరణాల మధయా 
సమతూకమే ప్రధాన్ంశం. ఆ మేరకు అటవీ విసతిరణ, 
పులి-సింహం-ఒంటికొము్మ ఖడ్మృగాల సంఖయా పెంపు, పెట్రోలులో 
ఇథన్ల్ మిశ్రమం, పునరుత్దక ఇంధనం లేదా పాత వ్హన్ల 
తకు్ విధానం వంటివ్టిలో అది ప్రతిఫలిసుతింది. మొతతిం మీద 
విద్యాత్ వ్హన్ల వ్డకం-తయార్న్ వేగంగా అందిపుచు్చకునే 
‘ఫేమ్ ఇండియా’ లక్షష్ంగా ప్రధాన్ నర్ంద్ర మోదీ న్యకతవీంలోన్ 
ప్రభుతవీం కృషి చేసతింది.

64

ప్రకృతిన్ఆరాధించేమనదేశంలోప్రకృతి
పర్రక్షణకుజీవఇంధనంపరా్యయపదంగా
మార్ంద్.ఈజీవఇంధనమేమనకుపచచుదనం
సమకూరచుఇంధనం..పరా్యవరణాన్్న
పర్రక్షించేఇంధనం.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

శిలాజ ఇంధన పరాధీనత, వ్హన ఉద్ారాల తగ్ింపుత్పాటు హైబ్రిడ్-విద్యాత్ వ్హన్ల వైపు వేగంగా మళ్లడం లక్షష్ంగా 2015లో ‘ఫేమ్ 
ఇండియా’ కారయాక్రమం ప్రారంభమైంది. రాబోయే ఐదేళ్లకుగాను ర్.10 వేల కోట్లత్ 2019 ఏప్రిల్ 1 నుంచ మొదలైన ‘ఫేమ్ ఇండియా’ రండో 
దశ ప్రసుతితం కొనస్గుత్ంది. ఈ నేపథయాంలో 2022 ఆగసుటు  వరకూ సుమారు 14 లక్షల విద్యాత్ వ్హన్లు నమోదయాయాయి. ఇక 2022 బడెజాట్ 
లో ప్రకటించన మేరకు ఇంధన పొద్పు సంసథి (బిఇఇ) 2030 న్టిక్ 9 ప్రధాన నగరాలో్ల  46 వేల చరజాంగ్ కేంద్రాలను ఏరా్టు చేయనుండగా 
ఇప్టిదాకా 1500 ఏరా్టయాయాయి.

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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ప్ర పంచపరయేవరణప్ర పంచపరయేవరణ
కారయేక్ర మంగాభారత్‘లై ఫ్’కారయేక్ర మంగాభారత్‘లై ఫ్’
ఉదయేమంఉదయేమం
n 	గత సంవత్సరం గా్ల స్లో జరగిన కాప్-26 సదసు్సలో 

ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ‘లైఫ్’ (పరాయావరణం 
కోసం జీవనశైలి.. అంటే- పరాయావరణహిత జీవన 
విధానం) మంత్రపదేశం చేసినపుడు ప్రపంచమంత 
ప్రశంసించంది. అటుపైన ఐకయా రాజయాసమితిలోన్ వివిధ 
సంసథిల భాగస్వీమయాంత్ భారతదేశం ‘లైఫ్’ 
ఉదయామాన్క్ శ్రీకారం చుటిటుంది.

• భూగోళహిత, హాన్రహిత జీవనశైలిన్ ఈ ఉదయామం 
ప్రధానంగా ప్రబోధిసుతింది. అలాంటి జీవన విధానం 
అనుసరంచే వ్రన్ “భూగోళ హితలు” (ప్రో-పా్ల నెట్ 
పీపుల్)గా వయావహరస్తిరు.

• పరాయావరణ స్కృహత్ కూడిన జీవనశైలి అనుసరణ 
దిశగా ప్రపంచ ప్రజ్నీకం, సమాజ్లు, సంసథిలకు 
స్ఫూరతిన్స్తి ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ఈ ఏడాది 
జూన్ 5న ‘లైఫ్’ అంతరాజా తీయ ఉదయామాన్ని 
ప్రారంభంచరు.

ఎల్ఐఎఫ్ఇఉద్యమంభవిష్యతుతుపైదృష్టతోగతం

నంచిపాఠాలునేరుచుకుంటూ..

వరతుమానంలోకృషచేస్తుంద్.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

భారత్2070కల్లో భారత్2070కల్లో 
నికర-శూనయేఉదాగొ రనికర-శూనయేఉదాగొ ర
స్్థ యికిచేరనందిస్్థ యికిచేరనంది

భారతదేశం2070న్టికిన్కర-శూన్యఉద్్గర
స్థ్యికిచేరగలదన్ప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీ
2021నవంబరులోస్్కటాలోండ్లోన్గాలోస్గలో
ప్రకటించారు.అలాగేవాతావరణమారు్పపై
ఐక్యరాజ్యసమితికాప్-26సదస్్సలోన్ప్రధాన్
మోదీపంచామృతమంతంఉపదేశంచారు.

65

66

2070నటికి
నికర-శూనయేఉదాగొ ర
లక్షయేంచేర్కోగలం

భారతదేశం2030నటికి500
గ్గావాటలో శిల్జేతరఇంధన

స్మర్థ యేంస్ధస్ుంది

2030
నటికి

బ్లియన్
టననిల
కర్బన్

ఉదాగొ రలన
తగ్గొ స్ుంది

2030నటికి
దేశఇంధన
అవసరలోలో 
50శ్తానిని
పునర్తా్దక

ఇంధనం
తీర్స్ుంది

2030నటికికర్బనతీవ్ర త
45శ్తంతగుగొ తుంది

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం
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n  వ్డి పార్సే పా్ల సిటుక్ రహిత భారతదేశ ఉదయామాన్క్ బలమైన 
సందేశం ఇవవీడంలో భాగంగా 2019 అకోటు బరులో ప్రధాన్ మోదీ 
మహాబలిపురం బీచ్ లో చలా్ల చదరుగా పడి ఉనని పా్ల సిటుక్ వయారాథి లను 
ఏరుతూ స్ఫూరతిన్చ్చరు. కాగా, పా్ల సిటుక్ వయారాథి లలో 40 నుంచ 96 శాతం 
బీచ్ లలోనే కన్పిసుతింట్యి.

n  ఈ నేపథయాంలో సవీచ్ఛ భారత్ అభయాన్ 2.0 క్ంద వ్డి పార్సే పా్ల సిటుక్ 
న్ర్్మలన సంకల్ంత్పాటు పా్ల సిటుక్ వయారాథి ల న్రవీహణ (సవరణ) 
న్యమాలు-2021 క్ంద ప్రకటన దావీరా 2022 జూలై 1 నుంచ వ్డి 
పార్సే పా్ల సిటుక్ వసుతివులపై న్షేధం విధించబడింది. సవీల్ ప్రయోజనం, 
అధిక వయారాథి లు పోగుపడే పా్ల సిటుక్ వసుతివులు ఈ న్షేధం పరధిలోక్ 
వస్తియి. అంతకుముంద్ 50 మైక్న్ల మందంగల పాలిథిన్ సంచులపై 
న్షేధం ఉండగా, కేంద్ర పరాయావరణ మంత్రితవీ శాఖ గత ఏడాది ఈ 
పరమాణాన్ని 75 మైక్న్లకు పెంచుతూ ఉతతిరువీలిచ్చంది. ఇక 2022 
డిసెంబరు 31 నుంచ దేశంలో 120 మైక్న్లకు తకు్వ మందంగల 
పా్ల సిటుక్ సంచులను కూడా న్షేధించనుంది.

ప్ర పంచంలోని‘అతయేంతప్ర పంచంలోని‘అతయేంత
పరిశుభ్ర మెై న’బీచ్లపరిశుభ్ర మెై న’బీచ్ల

జ్బ్తాలో10జ్బ్తాలో10
భారతదేశబీచ్లుభారతదేశబీచ్లు

పాలో సి్ట క్రహిత
భారతదేశం-వాడి
పారసేపాలో సి్ట క్నంచి
విమకి్ కిమారగొ ం

దేశంలో10అగ్ర శ్్ర ణిబీచ్లు

సమీకృతతీరమండలన్రవాహణప్రాజెకు్టలో
భాగంగాబీచ్పరా్యవరణ–సౌందర్య

న్రవాహణసేవలకార్యక్రమం
ప్రారంభించబడింద్.దీన్కింద‘బ్లోఫాలోగ్
బీచ్సర్్టఫికేట్’పందడంకోసంబీచ్

లలోకాలుష్యన్వారణ,
స్ందరీకరణ,రక్షణ,
పర్యవేక్షణసేవలు

న్రవాహించబడతాయి.
దీంతోభారతదేశంలోన్

10బీచ్లు
ప్రపంచంలోన్అత్యంత

పర్శుభ్రమైనబీచ్లజాబ్తాలోచేరాయి.
‘బ్లోఫాలోగ్’అన్నద్అంతరాజెతీయంగా
గుర్తుంపుపంద్నపరా్యవరణమద్ర.

“పాలోసి్టక్వలలోపరవాతాలకువాటిలేలోనష్టంవిషయంలోకూడా

మాప్రభుతవాంఅప్రమతతుంగాఉంద్.ఈమేరకువాడి-పారసే

పాలోసి్టక్కువ్యతిరకంగాదేశవా్యపతుప్రచారంతోపాటుపాలోసి్టక్

వ్యరాథ్లన్రవాహణవిషయంలోన్ప్రభుతవాంకృషచేసతుంద్.”

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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 శివరాజ్ పూర్, దేవభూమి దావీరక-గుజరాత్;  ఘోఘాల  దాద్రా 
నగర్ హవేలీ  డామన్-డియుయా;  పడుబిద్  ఉడిపి జిలా్ల   

 కాసరో్డ్-కరా్ణ టక;  కేరళ కోవలం,  తమిళన్డు  ఈడెన్,  
 పుద్చే్చర  రుషికొండ  ఆంధ్రప్రదేశ్  గోలెడున్  ఒడిశా  రాధానగర్  
 అండమాన్-న్కోబార్ దీవులు

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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n  ఈ విధానం అమలుత్ దేశంలోన్ స్మానుయాలకు పరశుభ్ర ఇంధనం లభసుతింది. అలాగే శిలాజ 
ఇంధన్లు, ముడిచమురు దిగుమతలపై ఆధారపడట్న్ని ఇది తగ్ిసుతింది. భారతదేశాన్ని 
పరశుభ్ర ఉదజన్, హరత అమో్మన్యా ఎగుమతి కూడలిగా మార్చడం కూడా ఈ కారయాక్రమ 
లక్షష్ంగా ఉంది. ఈ విధానంత్ పునరుత్దక ఇంధన ఉత్దకతకు ప్రోత్సహం లభసుతింది.

n  దేశవ్యాపతింగా గాయాస్ పైప్ లైన్ మౌలిక సద్పాయాల విసతిరణను ప్రభుతవీం ప్రోత్సహిసతింది. 
అంతేగాక స్్మర్టు గ్రిడ్ల ఏరా్టు సహా విద్యాత్ గ్రిడ్ దిశగా సంస్రణలను ప్రతిపాదించంది.

జ్తీయఉదజనికారయేక్ర మందిశగాఅడుగులు
వ్తవరణ మారు్లత్ పోరాడుతనని 
ప్రపంచం నేడు ప్రతయామానియ ఇంధన వనరుల 
వైపు చూసతింది. ఈ నేపథయాంలో భారతదేశాన్ని 
2047కలా్ల  ఇంధన సంపననిం చేసేంద్కు 
ప్రధాన్ మోదీ 2021 ఆగసుటు  15న ఎర్రకోట 
బురుజుల నుంచ జ్తీయ ఉదజన్ 
కారయాక్రమాన్ని ప్రకటించరు.

69
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నమామిగంగ్...నమామిగంగ్...
పరిశుభ్ర ,పునఃచెై తనయేపూరితగంగానదికోసం..

n  స్ంస్కృతిక, ఆధాయాతి్మక 
ప్రాముఖయాంగల గంగానది దేశ 
జన్భాలో 40 శాతన్క్ 
జీవన్ధారం.

n  ప్రధానమంత్రి 2014లో నూయాయార్్ 
లోన్ మాడిసన్ సే్్వర్ గారడున్ లో 
భారతీయ సమాజ్న్ని ఉదే్దశించ 
మాట్్ల డుతూ- “గంగానదిన్ మనం 
శుభ్రం చేయగలిగితే దేశ జన్భాలో 
40 శాతన్క్ అది జీవనదాతగా 
వరధిలు్లతంది. కాబటేటు గంగానది 
ప్రక్షళన కూడా ఆరథిక కారయాక్రమంలో 
భాగమే” అన్నిరు.

n  నమామి గంగే కారయాక్రమం 2014 
జూన్ నెలలో ప్రారంభం కాగా, 2022 
మార్చవరకూ ర్.30,853 కోట్ల 
అంచన్ వయాయంత్ 364 ప్రాజెకుటులకు 
ఆమోదం ఇవవీబడింది. వీటిలో 183 
ప్రసుతితం పన్ చేసుతిన్నియి.

n  దీన్క్ సంబంధించ 2014 న్టిక్ 
మురుగు శుదిధి స్మరథ్ి ం 1305 ‘ఎం.
ఎల్.డి’, 2022 న్టిక్ ఇది 2407 
‘ఎం.ఎల్.డి’క్ పెరగింది. నమామి 
గంగే కారయాక్రమం 2026దాకా 
కొనస్గేంద్కు ఆమోదం 
ఇవవీబడింది.

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం
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స్మానయేడి‘పద్మ’స్మానయేడి‘పద్మ’
పురస్్కరంపురస్్కరం

n 	పద్మ పురస్్రాలో్ల  జన భాగస్వీమయాం కోసం దేశం 70 ఏళ్లపాటు ఎద్రుచూసిన 
నేపథయాంలో కేంద్ర ప్రభుతవీం 2017లో తొలిస్ర స్మానుయాలకు ఈ పురస్్ర 
ప్రదానం ప్రారంభంచంది. ఆన్టి నుంచీ పద్మ పురస్్రాల ప్రతిపాదన ప్రక్రియ 
పూరతి పారదర్శకంగా స్గుత్ంది.

n 	పద్మ పురస్్రాల కోసం ప్రతేయాక వెబ్ సైట్ ఏరా్టు కాగా, 2016 నుంచ ఆన్ లైన్ 
విధానంలో దరఖ్సుతి దాఖలు మొదలైంది. ఆయా రంగాలో్ల  ప్రముఖులు, విశేష 
కృషి చేసినవ్రు ఈ పురస్్రాల ఎంపిక సంఘంలో సభుయాలుగా ఉంట్రు. 
తదనుగుణంగా 2017కు గాను పద్మ పురస్్రం కోసం దాదాపు 2200 దరఖ్సుతిలు 
రాగా, 2020లో ఈ సంఖయా 46,000కు పెరగి, 2022 న్టిక్ ఏకంగా 4.85 లక్షలు 
దాటడం విశేషం!

71

నడుమకుధోవతి,మెడలోకండువాతో..కాళలోకుచపు్పలు

కూడాలేన్స్మాన్యలురాష్ట్రపతిభవన్లోఎర్రతివాచీ

మీదుగావచిచుదేశంలోనేఉన్నతమైన‘పదమా’పురస్్కరం

సీవాకర్స్తున్నదృశా్యలుప్రజలందరీ్నఆకటు్టకున్్నయి.ఇదీనేటి

నవభారతంమఖచితం..ఇకపై‘పదమా’పురస్్కరం“ప్రత్్యకం”

కాదు..అద్“స్మాన్యడికీ”లభిస్తుంద్.దేశంలో

ప్రతిభావంతులు,అసమానసేవలంద్ంచినస్మాన్యలనపదమా

పురస్్కరాన్కిప్రతిపాద్ంచాలన్ప్రధాన్తొలిస్ర్టివాట్టర్

వేద్కగావిజఞాపతుచేశారు.ఈపురస్్కరాన్్న“జనపదమాం”గా

మారాచులనేఆయనసంకలా్పన్కిఇదేన్దర్శనం.

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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అజ్ఞా తవర్లకు
గురి్ ంపు
దేశాన్్నబాన్సతవాంలోకిజార్చునలేద్బాన్స

దృక్పథంతోచర్తనరచించినవార్కిమాతమే

భారతదేశచర్తపర్మితంకాదు.దేశంలోన్

స్మాన్యలద్వారాతరతరాలుగాసంక్రమిస్తు

వచిచునజానపదగాథలోలోన్భారతదేశచర్త

లిఖంచబడింద్.అయిత్-దేశంకోసం,భారతీయత

పర్రక్షణకుజీవితాలనఅంకితంచేసినఎందరో

వీరులకుచాలాకాలంనంచితగనగుర్తుంపులేదు.

కానీ,2014తరావాతదేశంలోసిసలైనవీరులకు

సమచితస్థ్నందక్కడంమొదలైంద్…

ఐకయేతా
విగ్ర హం

భారతదేశాన్ని ఏకం చేసిన ఉకు్ మన్షి 
సరా్ద ర్ వల్లభ్ భాయ్ పటేట్ కు ఘన న్వ్ళిగా 
గుజరాత్ లోన్ కేవడియాలో ఐకయాత విగ్రహం 

న్ర్మతమైంది. ప్రపంచంలోనే అతయాంత ఎతతియిన 
(600 అడుగులు) ఈ విగ్రహ న్రా్మణాన్క్ 
ప్రధాన్ నర్ంద్ర మోదీ 2013లో గుజరాత్ 

ముఖయామంత్రిగా ఉననిప్పుడు 
శంకుస్థి పన చేశారు.

“చర్తరచనపేర్టచర్తనేతారుమారుచేసినవార్వలలో
జర్గనఅన్్యయాన్్ననేటిభారతంసర్ద్దుదాతోంద్.ఈమేరకు

తపు్పలనంచిదేశాన్్నవిమకతుంచేస్తున్్నం”

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమం
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స్వీతంతయారోం తరావీత ఆధున్క భారత వ్సుతిశిలు్లలో ఒకరైన డాకటుర్ 
భీమ్ రావ్ అంబేడ్ర్ వ్రసతవీన్క్ తగిన గురతింపు దక్లేద్. ఈ 
చరత్రక తపి్దాన్ని సరదిదే్ద దిశగా కేంద్ర ప్రభుతవీం ఆయన జీవితంత్ 
ముడిపడిన ప్రదేశాలను ‘పంచతీరథిం’ పేరట అభవృదిధి చేసింది. బాబా 
స్హెబ్ గౌరవ్రథిం నవంబర్ 26వ తేదీన్ ‘రాజ్యాంగ దినోత్సవం’గా 
ప్రకటించంది. 

ఆజ్ద్ హింద్ ప్రభుతవీ 75వ వ్రషికోత్సవం నేపథయాంలో ప్రధాన్ నర్ంద్ర 
మోదీ ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతకం ఎగురవేశారు. నేతజీ సంబంధిత 
రకారుడులలో అధిక శాతన్ని రహసయా పత్రాల జ్బిత నుంచ 
తొలగించడంత్ చరకాల డిమాండ్ నెరవేరంది. ఇండియా గేట్ వద్ద 
నేతజీ విగ్రహాన్ని ప్రధానమంత్రి ఆవిష్రంచరు.

వీర స్వర్ర్, మహారాజ్ సుహెల్ దేవ్, రాజ్ మహంద్ర ప్రతప్, 
దీనబంధు సర్ ఛోటూరామ్.. వగైరా ఎందరో వీరులు సహా చరత్రలో ఏదో 
ఒక మూలన సమాధి చేయబడినవ్ర వ్రసతవీన్క్ పునరుజీజావం 
లభంచంది.

బాబాస్హబ్వారసతవీంపై గౌరవం...

నేతాజీసుభాష్చంద్ర బోస్...

వర్లకుఅభవందనం...

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం
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రమమందిరం       రమమందిరం       
శతబా్ద ల వివ్దాన్క్ తెర, రామ 
జన్మభూమి పునరనిరా్మణం
అయోధయాలో అంతరాజా తీయ స్థి యి సౌకరాయాలత్ న్రా్మణాలు 
స్గుతన్నియి. ఈ ఆలయ న్రా్మణం తరావీత అయోధయా 
వైభవం ఇనుమడిసుతింది. ఈ ప్రాంత ఆరథిక వయావసథి 
సమూలంగా మారపోతంది. ప్రతి రంగంలో కొతతి 
అవకాశాలు అందివస్తియి. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచ 
పరాయాటకులు వస్తిరు. ఆధాయాతి్మక కూడలిగా, ప్రపంచ 
కేంద్రంగా, సుసిథిర అతయాధున్క కేంద్రంగా అయోధయా 
ర్పొంద్తంది.

n  మొతతిం భూమిన్ రామ్ లాలా విరాజ్ మాన్ కు అప్గిస్తి 
2019 నవంబర్ 9న సుప్ంకోరుటు  తీరు్ ఇవవీడంత్ 499 
ఏళ్ల వివ్దం సుఖ్ంతమైంది.

n  అయోధయా నగరంలో రామ మందిరాన్క్ ప్రపంచం 
నలుమూలల నుంచ తెపి్ంచన పవిత్రమైన మటిటుత్ 
2020 ఆగసుటు  5న శంకుస్థి పన చేయగా, ప్రసుతితం 
ఆలయ న్రా్మణం పురోగమిసతింది.
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డేరబాబాననక్-కర్ర్పూర్కారిడార్డేరబాబాననక్-కర్ర్పూర్కారిడార్
డేరా బాబా న్నక్ నుంచ అంతరాజా తీయ 
సరహద్్ద  వరకూ అన్నివిధాలా 
ఆధున్క సౌకరాయాలత్, సమగ్ర అభవృదిధి 
ప్రాజెకుటుగా 2019 అకోటు బరులో కరాతిర్ 
పూర్ స్హిబ్ కారడార్ సిదధిమైంది. 
స్వీతంతయారోం తరావీత తొలిస్రగా, 
సికు్ల పవిత్ర పుణయాక్షేత్రమైన కరాతిర్ 
పూర్ కారడార్ న్రా్మణం అభయారథినను 
కేంద్ర ప్రభుతవీం నెరవేర్చంది.

n 	అమృత్ సర్ - డేరా బాబా న్నక్ ను అనుసంధాన్ంచే గురుదాస్ పూర్ మారం్లో 
ర్.120 కోట్లత్ 4.2 క్లో మీటర్ల పొడవైన 4 వరుసల రహదార వేశారు.

n 	ఇంద్లో భాగంగా 15 ఎకరాలో్ల  అతయాధున్క ప్రయాణికుల కూడలి భవనం న్ర్మంచరు. 
న్తయాం 5,000 మంది యాత్రికుల రాకపోకలకు వీలుగా 50క్ పైగా ఇమి్మగ్రేషన్ 
కంటర్లత్ ఈ భవనంలో పూరతి శీతల న్యంత్రణ సౌకరయాం కలి్ంచరు. క్యోస్్ లు, 
మరుగుదొడు్ల , శిశు వినోద కేంద్రాలు, ప్రథమ చక్త్స, ప్రారథిన గది, అలా్హార కంటర్ 
వంటి సౌకరాయాలూ ఇక్డున్నియి.

n 	ఇక్డ సీసీటీవీ న్ఘా, ప్రజ్ ప్రకటన వయావసథి సహా బలమైన మౌలిక భద్రత వసతలు 
కూడా ఉన్నియి.

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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కేదారనథ్ధామంకేదారనథ్ధామం
పునరనిరా్మణం
పుణయాక్షేత్రమైన కేదార్ న్థ్ ధామం 2013 న్టి 
భయంకర ప్రకృతి విలయంలో ధవీంసమైంది. అనంతరం 
ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ నేతృతవీంలోన్ కేంద్ర 
ప్రభుతవీం దీన్ని పునరుదధిరంచంది.

n 	కేదార్ న్థ్ లో ర్.130 కోట్లకు పైగా న్ధులత్ అనేక 
మౌలిక వసతల పనులు పూరతియాయాయి. వీటిలో సరసవీతీ ఆసథి 
మారం్, ఘాట్ చుటూటు  భద్రత గోడ, మందాక్న్ ఆసథి మారం్, 
తీరథి పురోహిత గృహం, మందాక్న్ నదిపై గరుడ ఛటీటు వంతెన 
తదితరాలున్నియి.

n 	శ్రీ ఆదిశంకరాచరుయాల వ్ర సమాధి 2013 వరదలో్ల  
ధవీంసంకాగా.. ఇప్పుడు పునరనిర్మంచరు.

n 	ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ర్.180 కోట్లకు పైగా అంచన్ 
వయాయంత్ అనేక అభవృదిధి పనులను ప్రారంభంచరు. వీటిలో 
వైదయా-పరాయాటక సౌకరాయాల కేంద్రం, పరపాలన కారాయాలయం, 
ఆస్త్రి, రండు అతిథి గృహాలు, పోలీస్ సేటుషన్, కమాండ్-
కంట్రోల్ కేంద్రం, మందాక్న్ ఆస్థి  మారం్లో యాత్రిక 
న్రవీహణ-వరషి రక్షణ భవనం, సరసవీతి పౌరసేవల కేంద్రం 
తదితరాలున్నియి.

n 	జున్ సమన్థ్ ఆలయ సముదాయం అభవృదిధి పనులలో 
ఏటవ్లు మార్ాలు, ప్రాంగణాలు, యాత్రికులు కూరు్చనే ఏరా్టు్ల , 
15 ద్కాణాలు, లిఫుటులు, రండు పెద్ద హాళ్్ల  కూడా ఉన్నియి. ఈ 
ప్రాజెకుటు  కోసం శ్రీ సమన్థ్ ట్రస్టు ర్.3.5 కోటు్ల  వెచ్చంచంది.

n 	కేంద్ర పరాయాటక మంత్రితవీ శాఖ 2017 మార్చలో గుజరాత్ లోన్ 
సమన్థ్ లో తీరథియాత్ర సౌకరాయాల అభవృదిధిక్ ‘ప్రస్ద్’ పథకాన్ని 
ఆమోదించగా ర్.45.36 కోట్లత్ ఇది పూరతియింది. ఇంద్లో 
భాగమైన “వ్హన్లు న్లిపే ప్రదేశం అభవృదిధి, పరాయాటక 
సౌకరాయాల కేంద్రం, ఘనవయారాథి ల న్రవీహణ సద్పాయం” వంటివి 

2020 జులైలో పూరతికాగా, జ్తిక్ అంక్తం చేయబడాడు యి.
n 	సమన్థ్ ప్రకృతి సౌందరాయాన్ని దృషిటులో ఉంచుకున్, ‘ప్రస్ద్’ 

పథకం క్ంద సముద్ర దర్శన మార్ాన్ని న్ర్మంచరు.
n 	ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 2022 జనవర 21న సమన్థ్ 

సర్్్ట్ హౌస్ ను ప్రారంభంచరు.  అతిథులు ఈ భవనంలో 
కూరు్చన్ ‘సముద్ర వీక్షణం’ చేయగలిగేలా దీన్ని న్ర్మంచరు. 
అంటే- యాత్రికులు తమ గద్లలో కూరు్చంటే చలు... సముద్రపు 
కెరట్ల సయగం, సమన్థ్ ఆలయ శిఖరం కనువింద్గా 
దర్శనమిస్తియి.
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76 సమనథఆలయంపునరినిర్మణంసమనథఆలయంపునరినిర్మణం
సమన్థ్ సముద్ర దర్శన మారం్, సమన్థ్ ప్రదర్శన కేంద్రం, నవీకరంచన పాత (జున్) సమన్థ్ ఆలయ సముదాయం తదితరాలను 2021 

ఆగసుటు  20న ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ప్రారంభంచరు. ఈ సందరభుంగా శ్రీ పారవీతీ ఆలయాన్క్ ఆయన శంకుస్థి పన చేశారు.
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కాశీకారిడార్కాశీకారిడార్ కాశీవిశవీన్థ పుణయా క్షేత్రాన్క్ తిరగి 
పూరవీ వైభవం
n 	పురాత న దేవ్ల యం అస లు ర్పాన్క్ ఎలాంటి భంగం క ల గ కుండా 

5 ల క్ష ల 27 వేల చ ద ర పు అడుగులో్ల  నూత న దేవ్ల యాన్ని 
న్ర్మంచ డం జ రగింది. గ తంలో ఆల య విసీతిర్ణం కేవ లం కొన్ని వేల 
చ ద ర పు అడుగులు మాత్ర మే వుండేది. నూత న ఆల యాన్ని ఒకేస్ర 
50 వేల  నుంచ 75 వేల మంది భ కుతిలు సంద ర్శంచేలా న్ర్మంచరు. 
మొద ట గంగ మ్మ ను ద ర్శంచుకొన్ అక్ డ పుణయా స్నిన మాచ రంచ ఆ 
త రావీత విశవీన్థ పుణయా క్షేత్రాన్ని ద ర్శంచ డం జ రుగుతంది. 

కాశీ  న్తయాం జీవ న చైత నయాంత్ 
వెలుగొంద్తనని పుణయా క్షేత్రం. ఒకే చోట  

వ్ర స తవీ ప రర క్ష ణ , అభవృదిధిన్ 
ఆవిష  ్రంచ వ చ్చ నే విష యాన్ని కాశీ 
న గ రం చటుత్ంది. అద్భుత మైన 

వ్ర స తవీ సంప ద క లిగిన కాశీన్ మ రంత్ 
శోభాయ మానంగా, దైవికంగా, 

వినూతనింగా చేయ డమ నేది న్రంత రం 
కొన స్గే ప్ర క్రియ . న్తయాం అభవృదిధిన్ 

క లిగి వుండే న గ రం కాశీ.  రైలేవీ సేటుష న్ 
నుంచ విమాన్శ్ర యం దాకా 

ర హ దారులు, వీధులు, కొల నులు, 
ఘాటు్ల , దావీరాల దాకా ఈ అభవృదిధి 

న్తయాం జ రుగుతూనే వుంటుంది.
- న ర్ంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

ఒక ప్పుడు వ్ర ణాసిలోన్ మౌలిక స ద్పాయాల ను 
చూసిన వ్రు ఈ న గ రంలో మారు్ అస్ధయా మ న్ 
అనుకునేవ్రు. న గ రంలోన్ స ద్పాయాల నీని 
ఆక్ర మ ణ కు గురై, తేనెటీగ ల తటెటును త ల పించేలా 
వుండేవి. ఆ ఆక్ర మ ణ లిని తొల గించే స్హ సం ఎవర్ 
చేయ లేక పోయేవ్రు. కాశీ విశవీన్థ ఆల యం చుటూటు  
ప్ర ద క్ణ చేయాల న్ని చలా క షటుంగా వుండేది. ఈ 
ప రసిథితిలో మారు్ తేవ్ల న్ ప్రధాన మంత్రి న ర్ంద్ర 
మోదీ సంక లి్ంచరు. 2019 మార్చలో కాశీ విశవీన్థ 
కారడార్  న్రా్మణం కోసం శంకుస్థి ప న చేశారు. 
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n 	న్తయాం జీవితంలో మ నం చూస్తినే వుంట్ం. రాత్రి ప గ లు అనే 
తేడా లేకుండా క షటు ప డి ప న్ చేసేవ్రు త మ ఆకాంక్ష ల ను 
నెర్వేరు్చకోవ డాన్క్ కృషి చేసుతింట్రు. వ్రు కొంత మేర కు త మ 
ల క్షయాన్ని చేరుకుంట్రు. అయితే ఇత రుల క ల లిని స్కారం 
చేయ డాన్క్, వ్ర ఆకాంక్ష ల ను నెర వేర్చ డాన్క్ కృషి చేయ డం 
కూడా మ న విజ యంలో భాగ మే అన్ భావిసేతి అది చ రత్ర ను 
సృషిటుసుతింది. అలాంటి చ రత్ర నే దేశంలోన్ వెన క బ డిన జిలా్ల లను 
అభవృదిధి ప థంలోక్ తీసుకురావ డంలో సృషిటుంచ డం 
జ రుగుత్ంది. ఈ కారయా క్ర మం 2018లో ప్రారంభ మైంది. 

n 	ఈ కారయా క్ర మంలోక్ దేశ వ్యాపతింగా 112 జిలా్ల ల ను చేరా్చరు. 
ఇవి ఆరోగయాం, పోష ణ , విదయా , నైపుణాయాభవృదిధిలాంటి 49 
ప్ర మాణాల ప రంగా వెన క బ డి వున్నియి. ఈ కారయా క్ర మాన్ని 
ప్రారంభంచన త రావీత ఆయా వెన క బ డిన జిలా్ల లో్ల  జీవ న 
ప్ర మాణాలు మెరుగ యాయాయి. ప్ర జ ల ఆరథిక ఉత్ద క త అనేది 
స్ షటుంగా క న్పిసతింది. ఈ ప థకాన్ని అమ లు చేసుతినని జిలా్ల లో్ల  
స్ధిసుతినని ప్ర గ తిన్ ఆధారం చేసుకొన్ ప్ర తి నెలా వ్టిక్ 
రాయాంకులు ఇవవీ డం జ రుగుత్ంది. అది వ్టి మ ధయా న పోటీక్ 
దోహ దం చేసతింది. 

స్ంస్కృతికవారసతవీస్ంస్కృతికవారసతవీ
పరిరక్షణపరిరక్షణ
చర్తనచదవడంద్వారా,మనగతాన్్నతెలుస్కోవడం
ద్వారామనభవిష్యతుతునన్రవాచించుకోవాలన్,మన
ఘనమైనవారసతావాన్్నరక్షించుకోవాలన్తద్వారా
వరతుమాన,భవిష్యతుతుతరాలుతమఅదుభుతమైనగతాన్్న
చూడగలుగుతారనేద్ప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీ
సంకల్పం.ఆసంకలా్పన్్నఅవగాహనచేస్కున్న
భారతదేశంద్న్్నఅమలోలోకితెసతుంద్.
n ప్రధానమంత్రిసంగ్రహాలయ:
నూయా ఢిలీ్లలోన్ తీన్ మూరతి భ వ న 
స ముదాయం వ ద్ద 14 ఏప్రిల్ 
2022న దీన్ని 
ప్రారంభంచ డం జ రగింది. 
ఇది భార త దేశంలోన్ 
అతయాంత విశిషటు మైన 
మూయాజియం. ఇంద్లో 
43 గాయాల ర్లున్నియి. 
స్వీతంతయారోం 
వ చ్చన ప్ టినుంచీ ఇప్ టివ ర కూ 
గ ల ప్ర ధాన మంత్రుల సేవ లను, 
దేశాభవృదిధిలో వ్రు ఎద్ర్నని స వ్ళ్ల ను ఈ 
మూయాజియంలో చూడ వ చు్చ. 
n జ్తీయ యుదధి స్్మర క మందిరం నూయా ఢిలీ్లలో వుంది. 
ప్రాణ తయాగాలు చేసిన సైన్కుల సమృతయా రథిం దీన్ని 
న్ర్మంచ డం జ రగింది. జ్తీయ యుదధి స్్మర క మందిరంలో 
అమ ర్ జ వ్న్ జోయాతిన్ విలీనం చేయ డం జ రగింది. 
n జ్తీయ పోలీసు స్్మర క మందిరం నూయా ఢిలీ్లలో వుంది. 
దేశాన్క్ సేవ లందించన పోలీసులు, పారా మిలిట ర్ ద ళాల కు ఈ జ్తీయ 
స్్మర క మందిరాన్ని అంక్తం చేయ డం జ రగింది. దీన్ని ప్రధాన మంత్రి న ర్ంద్ర 
మోదీ అకోటు బ ర్ 21, 2018న ప్రారంభంచ డం జ రగింది. 
n జలియన్వాలాబాగ్స్మారకమంద్రం:  జ లియ న్ వ్లా బాగ్ భ వ న 
స ముదాయాన్ని, స్్మర క మందిర గాయాల ర్ల ను ప్ర సుతిత ప్ర భుతవీం పున ర్ 
న్ర్మంచ డం జ రగింది. 
n కొల్ క తతిలో బిపో్ల బి భార త్ గాయాల ర్ వుంది. ఇక్ డ భార త స్వీతంతయారో 
పోరాట విశేష్ల ను ఆధున్క స్ంకేతిక త  దావీరా ప రర క్ంచ డం జ రుగుత్ంది. 
ఈ గాయాల ర్లో ఆజ్ద్ హింద్ సైనయాం దేశాన్క్ అందించన సేవ ల ను అద్భుతంగా 
ఆవిష  ్రంచరు. 
n ఝారం్డ్ లో భ గ వ్న్ బిరా్స ముండా గిరజ న స్వీతంతయారో పోరాట యోధుల 
మూయాజియాన్ని ప్రారంభంచ డం జ రగింది. మ న దేశాన్క్ చందిన మొటటు మొద టి 
జ్తీయ గిరజ న స్వీతంతయారో పోరాట యోధుల మూయాజియాన్ని గుజ రాత్ లో 
న్ర్మసుతిన్నిరు. దీన్ని ఏక త విగ్ర హాన్క్ ఆరు క్లో మీట ర్ల దూరంలో 
న్ర్మసుతిన్నిరు. 

అభవృదిధి నిఆకాంక్షిస్ునని
జిల్లో లు:చాల్కాలంగా

నిరలో క్షయేనికిగురై నజిల్లో లన
ప్ర ధానస్ర వంతిలోకి

తీసుకువస్ుననికారయేక్ర మం.
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దేశంలోనే త యార్ కారయా క్ర మం క్ంద రైలేవీలు గ ణ నీయ మైన 
ప్ర గ తిన్ స్ధించయి. రైలేవీ రంగంలో ప్ర గ తిదాయ క మారు్లు 
వ సుతిన్నియి. వేగ వంత మైన రైళ్ల కోసం వేసుతినని ట్రాక్ ల 
విష యంలో స్ధించన ప్ర గ తి అనేది వందే భార త్ ఎక్్స ప్రెస్ లో 
మ నం స్ షటుంగా గ మ న్ంచ వ చు్చ.
- ప్రధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ

భారతీయరై లేవీలప్ర గతిభారతీయరై లేవీలప్ర గతి
అధిక వేగం, సద్పాయాల కల్నలో

.n భార తీయ రైలేవీరంగంలో ప్ర వేశ పెటిటున అతయాతతి మ రైలు వందే భార త్ 
రైలు. ఇది దేశీయంగా త యారైంది. వేగం, స ద్పాయంలో విష యంలో 
దీన్క్దే స్టి. ప్ర సుతితం వందే భార త్ రైళ్్ల  రండు మార్ాలో్ల  
సేవ లందిసుతిన్నియి. నూయా ఢిలీ్ల - వ్ర ణాసి, నూయా ఢిలీ్ల- వైష్్ణ దేవి మార్ాలో్ల  
ఇవి సేవ లందిసుతిన్నియి. 

.n 2023 న్టిక్ 75 వందేభార త్ రైళ్ల ను న డ పాల నే ల క్షష్ంత్ ప్ర భుతవీం 
ప న్ చేసతింది. రాబోయే మూడు సంవ త్స రాలో్ల  ఇలాంటి 400 రైళ్ల ను ప న్ 
చేయించల న్ అడుగులు వేసుతిన్నిరు. ప్ర సుతితం వందేభార త్ రైలు వేగం 
గంట కు 160 క్లోమీట రు్ల . దీన్క్ సంబంధించన రండ వ త రం రైలు 
గంట కు 180 క్లో మీట ర్ల వేగంత్ ప్ర యాణించ గ ల ద్. 

.n ఇక మూడ వ త రం రైలు గంట కు 220 క్లో మీట ర్ల వేగంత్ ప్రయాణం 
చేయ గ ల ద్. వీటిక్ సంబంధించన కోచ్ ల తయార్ ప్ర క్రియ 
కొన స్గుత్ంది. 

ప్ర ధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ ప్ర భుతవీం ఏర్ డిన త రావీత 
రాపిడ్ రైల్ ప్రాజెకుటు  అనేది వేగం పుంజుకుంది. ఇది కేంద్రం, 
రాష్ట్ర ల సంయుకతి భాగ స్వీమయాంత్ చేప టిటున ప్రాజెకుటు . ఢిలీ్ల 
-మీర ఠ్ మొద టి లైనుకు సంబంధించన ప నులు వేగంగా 

జ రుగుతన్నియి. ఈ ప్రాజెకుటును జూన్ , 2025న్టిక్ పూరతి 
చేయాల న్ ల క్షష్ంగా న్ర్ణ యించుకున్నిరు.

ఆర్.ఆర్.టి.ఎస్

n  ప్రధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ పాల న ప్రారంభ మైన త రావీత రోడుడు  ప్ర మాదాలు 
గ ణ నీయంగా త గ్ాయి. సుర క్త మైన వ్హ న ప్ర యాణాలు స్ధించ డం కోసం 
అవ గాహ న కారయా క్ర మాలు, మెరుగైన న్రవీ హ ణ , న్య మ న్బంధ న ల అమ లు 
తీవ్ త రం చేయ డం కార ణంగా ఇది స్ధించ డం జ రగింది. 

1970         814

1980       339

1990         148

2000         80

2010          39

2020        15

దేశ వ్యాపతింగా రోడుడు  ప్ర మాదాల ను, త దావీరా సంభ వించే 
మ ర ణాల ను త గ్ించ డం కోసం కేంద్ర  ప్ర భుతవీం ప లు 
చ రయా ల ను చేప టిటుంది.  పాత మోట్రు వ్హ న్ల 
చ ట్టు న్క్ 2019లో ప లు స వ ర ణ లు చేయ డం జ రగింది. 
న్బంధ న లిని ఉల్లంఘంచేవ్రక్ వేసే అప రాధ 
రుసుముల ను ప ది రటు్ల  పెంచరు. వ్హ న్లు 
ఢీకొనని ప్పుడు ప్ర యాణికులు సుర క్తంగా బయట 
ప డ డంకోసం చ రయా లు తీసుకున్నిరు. 2017 లో 
డ్రైవ ర్ల కు, 2021లో కోడ్రైవ ర్ల కు వ రతించేలా వీటిన్ 
చేప ట్టు రు. 2022లో విడుద ల చేసిన ప్ర క ట న ప్ర కారం 
వ్హ న్ల కు రండు సైడ్ ఎయిర్ బాయాగులను త ప్ న్స ర 
చేశారు. 2022 అకోటు బ ర్ త రావీత త యార యేయా 
వ్హ న్ల కు రండు కారటు న్ ఎయిర్ బాయాగులు త ప్ న్స ర 
చేశారు. 

సురక్షితంగామార్తుననిరహదార్లు

54రటులో తగ్గొ నరోడులో ప్ర మాదాలు

80

81

ప్ర తిపదివేల

వాహనలకురోడుడు 

ప్ర మాదాలసంఖయే

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం
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పఎమ్కేర్స్నిధులుపఎమ్కేర్స్నిధులు
కోవిడ్ 19 లాంటి మ హ మా్మర జ బు్బల ను 
ఎద్రో్వ డాన్క్గాను ప్ర ధాన మంత్రి పౌర స హాయ 
న్ధిన్ ప్రారంభంచ డం జ రగింది. దీన్ని ప్రైమ్ మిన్సటు ర్్స 
సిటిజ న్ అసిసెటున్్స అండ్ రలీఫ్ ఇన్ ఎమ రజానీ్స 
సిటుయాయేష న్్స ఫండ్ ( పీఎం కేర్్స ఫండ్ ) అంట్రు. 
క రోన్ సంక్షోభ స మ యంలో ఈ న్ధి కీల క పాత్ర 
పోషించంది. దీన్న్ విన్యోగించ ఆసుప త్రుల కోసం 
కావల సిన వ సుతివుల ను కొనుగోలు చేయ డం జ రగింది. 
వెంటిలేట రు్ల , ఆక్్సజ న్ త యార్ కేంద్రాల కు దీన్ని 
ఉప యోగించ డం జ రగింది. త దావీరా ఎంత్ మంది 
జీవితల ను కాపాడ డం జ రగింది. వేలాది కుటుంబాల 
భ విషయా తతిను సుర క్తంగా వుంచ డం జ రగింది. 

n  పిఎం కేర్్స ఫండ్ వెబ్ సైట్ అందిసుతినని స మాచరం 
ప్రకారం దీన్కోసం అద నంగా  బ డెజాట్ కేట్యింపులు 
లేవు. ప్ర జ లు, సంసథి లు సవీ చ్ఛందంగా ఇచే్చ విరాళాల 
మీద ఆధార ప డి ఇది ప న్ చేసతింది. 

n  ఈ న్ధులో్ల ంచ కొంత భాగాన్ని వెంటిలేట రు్లలాంటి 
మెడిక ల్ స్మ గ్రిన్ కొనుగోలు చేయ డాన్క్ 
విన్యోగిసుతిన్నిరు. అంతే కాద్ వ ల స కార్మకుల 
సంర క్ష ణ కోసం ఖ రు్చ చేశారు. త దావీరా కోవిడ్ 19పై 
స మ రం బ లోపేతం అయింది. 

n  చన్నిరుల కోసం పీఎం కేర్్స ను మే 29, 2021న 
ప్రధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ ప్రారంభంచరు. 

సహకారసమాఖయేవిధానం:టీమ్ఇండియాసహకారసమాఖయేవిధానం:టీమ్ఇండియా
సూఫూరి్ తోకోవిడ్పై జరిగ్నసమరంసూఫూరి్ తోకోవిడ్పై జరిగ్నసమరం

n 	ప్రధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ తను రాజయా స భ లో చేసిన త న మొద టి 
ప్ర సంగంలో టీమ్ ఇండియా ప్రాధానయా త ను చట్రు. ప్రధాన మంత్రి, 
ముఖయా మంత్రులు క లిసిక టుటు గా వుండి ఐక మ తయాంత్ ప న్ చేయాల న్ 
పిలుపున్చ్చరు. కోవిడ్ 19 మ హ మా్మరపై చేసిన పోరాటంలో ప్ర ధాన్ 
సంక ల్ం ప్ర తిఫ లించంది. 

n 	కోవిడ్ మ హ మా్మర స మ సయా రాగానే ప్రధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ మార్చ 
20, 2020లో ముఖయా మంత్రుల త్ స మావేశ మై ప రసిథితిన్ వివ రంచరు. 
టీమ్ ఇండియా స్ఫూరతిన్ చట్రు. ఒక రోజు త రావీత అంటే మార్చ 22, 
2020లో దేశ వ్యాపతింగా జ న త క ర్ఫూ్ను విధించరు. ఆయ న 2020 
సంవ త్స రంలో దాదాపు రండు డ జ న్ల స్రు్ల  ముఖయా మంత్రుల త్ ఇదే 
స మ సయా పై చ ర్చంచరు. 

మనరాజా్యంగంలోన్సమాఖ్యవిధానమనేద్మనకున్న

బలం.భారతదేశంప్రగతిస్ధించాలంట్రాషా్రాలు

ప్రగతిస్ధించాలి.దేశంలోన్అన్్నరాషా్రాలు

స్ధికార్తనస్ధించాలి.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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 ప్ర పంచ సంక్షేమాన్ని ఆశించన భార త దేశం ప్ర పంచన్క్ 
యోగాను ప రచ యం చేసింది. భార త దేశం చేసిన ప్ర తిపాద న ల 
కార ణంగా ప్ర తి ఏడాది జూన్ 21న అంత రాజా తీయ యోగా 
దినోత్స వ్న్ని న్రవీ హించుకుంటున్నిం. ఐకయా రాజయా స మితి మ న  
యోగాకు అంత రాజా తీయ గురతింపు ఇచ్చన త రావీత ఇది 
ప్ర పంచ వ్యాపతింగా భార్ ఉదయా మంగా విసతి రంచంది. ప్ర జ లంద ర్ 
జ బు్బల ను జ యించ ఆరోగయాంగా వుండాల నే న్న్దంత్ జూన్ 21, 
2015లో అంత రాజా తీయ యోగా దినోత్స వం ప్రారంభ మైంది. 

అంతరజి తీయయోగ
జీవన విధానంగా మారన యోగా

మ నం యోగా గురంచ తెలుసుకోవ్లి. దాన్ని మ న జీవ న విధానంగా 
మారు్చకోవ్లి. మ నం యోగ సిథితిన్ స్ధించలి. యోగాను మ నం 
అనుదినం పాటించలి. యోగాను జీవితంలో భాగంగా చేసుకుంటే 
యోగా డే అనేది స తఫూ లితల ను ఇసుతింది. అప్పుడే మ న జీవితలో్ల  
ఆరోగయాం, సంత్షం, శాంతి వెలి్లవిరస్తియి.
... న ర్ంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

n  మాన వ సంస్కృతిక్ సంబంధించ మ ర ణంలేన్ వ్ర స తవీంగా 
యోగాను యునెస్ గురతించంది. 

n 2030 న్టిక్ ప్ర పంచ వ్యాపతింగా ఆరోగయాక ర వ్తవ ర ణాన్ని 
స్ధించ డంకోసం భార త దేశంత్ కలిసి ప్ర పంచ ఆరోగయా 
సంసథి మొబైల్ యోగా ప్రాజెకుటును ప్రారంభంచంది. 

n యోగా ఛాలెంజ్ అనే స్టు ర్టు-అప్ ను ఆయుష్ మంత్రితవీ శాఖ 
ప్రారంభంచంది. దేశ వ్యాపతింగా 451 ఆయుర్వీద 
క ళాశాల లున్నియి. ఈ క ళాశాల ల కు అనుమ తిన్ ఇచే్చ 
విశవీ విదాయాల యాలు దేశవ్యాపతింగా 69 వున్నియి. 

ప్ర జలభాగస్వీమయేంకోసంప్ర భుతవీప్ర త్యేకకారయేక్ర మాలు
మెై గవ్:ప్ర జ ల భాగ స్వీమయాం లేకుండా ఏ ప్ర జ్స్వీమయాం విజ యం 

స్ధించ లేద్. న ర్ంద్ర మోదీ ప్ర ధాన మంత్రిగా పాల న్ ప గ్ాలు 
చేప టిటున త రావీత 60 రోజుల కు జులై 26, 2014న  https://.mygov.
in/  అనే పోరటు ల్ ను ప్రారంభంచరు. సుప రపాల న అందించేంద్కు 
వీలుగా ప్ర జ ల భాగ స్వీమయాం కోరుకుంటూ ఏక కేంద్రంగా వుండేలా 
దీన్ని ప్రారంభంచరు. దీన్లో భార్ సంఖయా లో ప్ర జ లు పాల్్ంటూ 
సుప రపాల న కు దోహ దం చేసుతిన్నిరు. మై గ వ్ వేదిక ను 
ఉప యోగిసుతినని వ్ర సంఖయా రండునని ర కోటు్ల  దాట డం ప్ర తేయాక త ను 
సంత రంచుకుంది. ప్ర భుతవీ పాల న , విధాన్ల కు సంబంధించ 
ప్ర జ లు త మ విలువైన అభప్రాయాల ను, ఆలోచ న లిని ఇంద్లో 
పంచుకోవ డం జ రుగుతంది. 

మన్కీబాత్:ప్ర జ ల త్ నేరుగా సంబంధ బాంధ వ్యాల ను క లిగి 
వుండాల నే సంక ల్ంత్ అకోటు బ ర్ 3, 2014న  ర్డియోలో ‘మ న్ కీ 
బాత్’ (‘మనసులో మాట’) కారయా క్ర మాన్ని  ప్రధాన మంత్రి న ర్ంద్ర 
మోదీ ప్రారంభంచరు.  ఆయ న పాల న ప్రారంభ మై ఐద్ నెల ల కు ఈ 
కారయా క్ర మం మొద లైంది. దీన్క్ సంబంధించన 92వ ఎపిసడ్ ఆగ సుటు  
2022న ప్ర స్ర మైంది. ‘మ న్ కీ బాత్’ కారయా క్ర మం దావీరా ఆయ న 
ప లు ప్ర జ్సంక్షేమ ఉదయా మాల గురంచ, ప లు స్ఫూరతిదాయ క 
విజ యాల గురంచ ప్ర జ ల త్ త న విలువైన అభప్రాయాల ను 
పంచుకున్నిరు. వ్టిన్ వెలుగులోక్ తెచ్చరు. ప్ర జ లు ఎవ రైన్ స ర్ 
ప్ర ధాన్క్ త మ విలువైన అభప్రాయాల ను స్ఫూరతిదాయ క క థ న్ల ను 
పంప వ చు్చ. 

84

85

నవ భారత సంకల్పయాత్రమఖపతకథనం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   సెప్టంబర్ 16-30, 2022 69

అభవృదిధిక్ సంబంధించ భార త దేశం చేసిన తీరా్మన్ల ను ల క్షష్ 
స్ధ న కు మార్ాలుగా ప్ర పంచం భావిసతింది. అది ప్ర పంచ 
శాంతి కావ చు్చ, ప్ర పంచం ఎద్ర్ంటునని స వ్ళ్ల కు 
ప రష్్రాలు కావ చు్చ, ప్ర సుతితం ప్ర పంచం ఎంత్ 
న మ్మ కంత్, విశావీసంత్ ఇండియావైపు చూసతింది.
- న ర్ంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి
n  ఐకయా రాజయా స మితి భ ద్ర త మండ లి అధయా క్ష స్థి న్న్ని ఆగ సుటు  2021లో 

మొద టిస్రగా భార త దేశం చేప టిటుంది. ఐకయా రాజయా స మితి భ ద్ర త 
స మితి స మావేశాన్క్ అధయా క్ష తవ హించన మొద టి భార తీయ 
ప్ర ధాన్గా న ర్ంద్ర మోదీ గురతింపు పొందారు. 

n  ఇంట ర్నిష న ల్ ఒలింపిక్ క మిటీ స మావేశాన్క్ ఆతిథయాం ఇచే్చ 
అవ కాశం 40 సంవ త్స రాల త రావీత భార త దేశాన్క్ ద క్్ంది. 

n  త న మొద టి ప్ర య తనింలోనే కుజ గ్ర హం (మార్్స ) క క్షష్ లోక్ 
ప్ర వేశించన మొద టి దేశంగా భార త దేశం గురతింపు పొందింది. 
మంగ ళ యాన్ కారయా క్ర మం దావీరా ఈ ప న్ చేయ డం జ రగింది. 

n  భార త దేశ అపూరవీ సంప దైన యోగాకు అంత రాజా తీయ గురతింపు 
తేవ డం జ రగింది. ప్ర తి ఏడాది 21న అంత రాజా తీయ యోగా 
దినోత్స వ్న్ని ప్ర పంచ వ్యాపతింగా ఘ నంగా జ రుపుతన్నిరు. 
2015లో ఢిలీ్లలోన్ రాజ్ ప థ్ లో న్రవీ హించన యోగా దినోత్స వ 
కారయా క్ర మంలో 85 దేశాలు పాల్్న్నియి. ఈ అద్భుత ఘ ట న  గిన్నిస్ 
ప్ర పంచ రకారుడుల పుసతి కంలో న మోదైంది. 

n  దేశీయంగా అభవృదిధి స్ధించ డాన్క్ గ తంలో దౌతయా రంగాన్ని 
ఉప యోగించుకునేవ్రు కాద్. ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
పాల న ప్రారంభ మైన త రావీత దౌతయా రంగం దావీరా సవీ చ్ఛ భార త్ 
మిష న్ , నైపుణయా భార త దేశం, స్టు ర్టు-అప్ ఇండియా, ఆక రషి ణీయ 
న గ రాలు మొద లైన కారయా క్ర మాల ను విజ య వంతం చేయ డం 
జ రగింది. ఈ విధాన్న్క్ దౌతయా రంగం దావీరా అభవృదిధి అనే పేరు 
పెట్టు రు. 

n  భార త దేశ ఘ న మైన సంప ద ఆయుర్వీదం. దీన్ ప్రాధానయా త ను 
ప్ర సుతితం ప్ర పంచం గురతిసతింది. కేంద్ర  ప్ర భుతవీం 2014లో 
ఆయుర్వీద , యోగా, ఇంకా ఇత ర సంప్ర దాయ వైదయా విధాన్ల ను 
క లిపి ఆయుష్ పేరుత్ ప్ర తేయాకంగా మంత్రితవీ శాఖ ను ఏరా్టు 
చేసింది. భార త దేశం చేసిన కృషి కార ణంగా 2015 జూన్ 21 నుంచ 
ఆ రోజును ప్ర తి ఏడాది అంత రాజా తీయ యోగా దినోత్స వంగా 
న్రవీ హించుకుంటున్నిం. ప్ర పంచ ఆరోగయా సంసథి భాగ స్వీమయాంత్ 
గుజ రాత్ రాషట్రం జ్మ్ న గ ర్ లో ప్ర పంచ మొటటు మొద టి సంప్ర దాయ 
వైదయా కేంద్రాన్ని ఏరా్టు చేసుకుంటున్నిం. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 19న 
పున్ది రాయి వేయ డం జ రగింది. 

సత్ాచాటుతుననిభారతదేశం
అంత రాజా తీయ స్థి యిలో 

విపత్ులనఎదుర్్కనినిలిచేమౌలిక
సదుపాయాలకల్నసమాఖయే(సిడిఆర్ఐ)

n  విపతతిల ను ఎద్ర్న్ న్లిచే మౌలిక స ద్పాయాల క ల్ న  స మాఖయా 
(సిడిఆర్ఐ) ఏరా్టు దావీరా విప తతిల ను ఎద్ర్నే దేశాల కు భార త దేశం 
ఒక నూత న మార్ాన్ని చూపింది. 

n  వ్తవ ర ణ మారు్ల ను చ ర్చంచ డాన్క్గాను సెపెటుంబ ర్ 2019లో 
నూయాయార్్ లో ఏరా్టు చేసిన శిఖ రాగ్ర స మావేశంలో దీన్ని 
ప్రారంభంచ డం జ రగింది. ప్ర ధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ పిలుపు మేర కు 
దీన్ని ప్రారంభంచరు. ఈ సంసథిను ఏరా్టు చేసిన త రావీత 31 దేశాలు, 
6 అంతరాజా తీయ సంసథి లు, రండు ప్రైవేటు రంగ సంసథి లు ఇంద్లో 
స భుయాలుగా చేరాయి. 

n  భార త దేశం చేసిన ఈ కృషి కార ణంగా ఈ సంసథి లో స భుయాలుగా వునని 
దేశాలు బ ల మైన వయా వ సథి ల ను తయారు చేసుకోగ లుగుతయి. వ్టి దావీరా 
సుసిథిర అభవృదిధి ల క్షయాలు, పారస్ వ్తవ ర ణ ఒప్ందాల ప్ర కారం 
ప్ర కృతి విపతతిల ప్ర మాదాల ను త గ్ించుకోవ డం జ రుగుతంది. ఇది 
ఐఎస్ఎ త రావీత భార త్ ఏరా్టు చేసిన రండో అంత రాజా తీయ సంసథి. దీన్ 
ప్ర ధాన కారాయాల యం ఇండియాలో వుంది. 

పారస్ శిఖరాగ్ర స మావేశం సంద రభుంగా ఫ్రాన్్స దేశంత్ క లిసి 
భార త దేశం అంత రాజా తీయ సౌర స మాఖయా (ఐఎస్ఎ) ను 
ప్రారంభంచంది. సౌర శ క్తి వ న రుల ను పుష  ్లంగా క లిగిన 
దేశాలో్ల  ఇంధ న అవ స రాల ను తీర్చ డం కోసం ఈ సంసథి కృషి 
చేసుతింది. ఈ సంసథి లో ప్రసుతితం 103 దేశాలు స భయాతవీం క లిగి 
వున్నియి. 

అంతరజి తీయసౌరసంస్థ 

అంతరజి తీయయోగ
86

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   సెప్టంబర్ 16-30, 202270

అభవృదిధి పథంలోభారతదేశఅభవృదిధి పథంలోభారతదేశ
స్ంస్కృతికపరయేటకరంగంస్ంస్కృతికపరయేటకరంగం

n 	ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర 
మోదీ చేతల మీద్గా 
జులై 12, 2022న దియోగ ఢ్ 
విమాన్శ్ర యం ప్రారంభ మైంది. దీన్ 
దావీరా బాబా వైదయా న్థ్ పుణయా క్షేత్రాన్క్ నేరుగా విమాన యాన 
స ద్పాయం ఏర్ డింది. 

n 	బుద్ద భ గ వ్నుడు జ న్్మంచన పుణయా క్షేత్రం లుంబిన్. ఈ 
పుణయా క్షేత్రాన్ని సంద ర్శంచన మొటటు మొద టి భార తీయ ప్ర ధాన్గా 
న ర్ంద్ర మోదీ గురతింపు పొందారు. సవీదేశీ ద ర్శ న్ ప థ కం క్ంద 
ఆయా ప రాయాట క కేంద్రాల లో ఆద్న్క స ద్పాయాల క ల్ న 
జ రుగుత్ంది. దేశ వ్యాపతింగా  31 రాష్ట్ర లు కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంతలో్ల న్ 500 పరాయాట క కేంద్రాల లో ఇది అమ లవుత్ంది. 
ప్ర తేయాక అంశాన్క్ ప్రాధానయా త న్చే్చ 15 స ర్్్టు్ల  న్రా్మణంలో 
వున్నియి. 

n 	పంధర్ పూర్ కు ర వ్ణా సౌక రాయాన్ని మెరుగుప రచల నే లక్షష్ంత్ 
న వంబ ర్ 8, 2021న ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ చేతల మీద్గా 
ప లు ర హ దారుల న్రా్మణ ప్రాజెకుటులు ప్రారంభ మ యాయాయి. 

ప.ఆర్.ఎ.ఎస్.హచ్.ఎ.డి
పథకం
ఈ ప థ కం నూటిక్ నూరు శాతం కేంద్ర  
ప్ర భుతవీ న్ధుల త్ న్రవీ హిసుతినని ప థ కం. 
పిలిగ్రమేజ్ ర్ జువ నేష న్ అండ్ సి్రటుయావ ల్ 
హెరటేజ్ ఆగ్మంటేష న్ డ్రైవ్ (పి.ఆర్.ఏ.ఎస్.
హెచ్.ఎ.డి) అన్ దీన్ని పిలుస్తిరు. కేంద్ర 
ప రాయాట క శాఖ ఈ జ్తీయ కారయా క్ర మాన్ని 
2014-15 లో ప్ర వేశపెటిటుంది. 

ధార్మక ప రాయాట క రంగంలో గ ల నూత న 
అవ కాశాల ను వెలుగులోక్ తేవ్ల న్ ప్రతి 
త రం కోరుకుంట్ంది. త దావీరా 
తీరథి యాత్రికుల కు, స్థి న్క ఆరథిక వయా వ సథి ల కు 
మ ధయాన గ ల బంధం బ లోపేత మ వుతంది. 
- న ర్ంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి 

కోట్లను ఇంత వ ర కు ప్ర ష్ద్ 
ప థ కం క్ంద విడుద ల 
చేయ డం జ రగింది. 

ఇంద్లో మొతతిం 37 
ప్రాజెకుటులున్నియి. వీటిలో 
15 పూరతి యాయాయి. వీటిక్ 
ర్. 1,214.19 కోటు్ల  
ఖ రు్చ చేసుతిన్నిరు. 
దేశంలోన్ 24 రాష్ట్ర ల లో 
ఈ ప థ కం అమ లో్ల  వుంది. 

n అకో్టబర్2021నప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీచేతులమీదుగాకుషీనగర్
విమాన్శ్రయంప్రారంభమైంద్.589ఎకరాలోలోదీన్్నఅభివృద్ధి
చేయడాన్కిగానప్రభుతావాన్కి589కోటలోరూపాయలుఖరచుయింద్.
భారతదేశస్ంస్కృతికచర్తన,బుద్ధిస్్టసరూ్క్ట్నప్రపంచవా్యపతుంగా
ప్రచారంచేయడాన్కిగానకుషీనగర్విమాన్శ్రయంగణనీయమైన
పాతనపోషస్తుంద్.అంత్కాదుఈవిమాన్శ్రయంద్వారాఅంతరాజెతీయ
ప్రయాణాలుస్లువుగాకొనస్గుతాయి.

రూ675.89
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n 	ప్ర సుతిత మునని పార్ల మెంటు భ వ న్న్ని 1921-1927 
సంవ త్స రాల లో న్ర్మంచరు. ప్రారంభంలో దీన్ని కన్్సల్ 
హౌస్ అన్ పిలిచేవ్రు. 

n 	ప్ర సుతిత పార్ల మెంటు భ వ నం వంద సంవ త్స రాలు పూరతి 
చేసుకుంది. దీన్ని గ్రేడ్ 1 వ్ర సతవీ సంప ద న్రా్మణంగా 
గురతించరు. గ త వంద  సంవ త్స రాల లో పార్ల మెంటు 
కారయా క లాపాలు ఇబ్బ డిముబ్బ డిగా పెరగాయి. 1971 
జ న్భా లెక్ ల ప్రకారం లోక్ స భ సీట్ల సంఖయా 545.  
భ విషయా తతిలో ఈ సంఖయా పెర గ బోతనని ది. 

n 	పెరుగుతనని అవ స రాల కు అనుగుణంగా ప్ర సుతిత 
పార్ల మెంటు స రపోద్ క నుక భ విషయా త్ అవ స రాల ను 
దృషిటులో పెటుటు కొన్, మారపోతనని ప రసిథితల దృష్ట్యా 
నూత న పార్ల మెంట్ భ వ నం మ రయు సెంట్ర ల్ విస్టు  
ప్రాజెక్టు  న్రా్మణం చేప ట్టు రు. ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర 
మోదీ పున్ది రాయి వేయ డం జ రగింది. 

n 	రాషట్ర ప తి భ వ న్ , రాజ్ ప థ్ ల కు స మీపంలో ఇది 
న్ర్మత మ వుత్ంది. అన్ని మంత్రితవీ శాఖ లు, విభాగాలు 
ఒకే ప్ర దేశంలో ఒకే గొడుగు క్ంద కు వస్తియి. 
పార్ల మెంట్ భ వ న ప్ర ధాన న్రా్మణం ఇప్ టికే 
పూరతి యింది. తది మెరుగులు దిద్్ద తన్నిరు. 

సెంట్ర ల్విస్్ట :సెంట్ర ల్విస్్ట :
న్తనన్తన
పారలో మెంటుపారలో మెంటు
భవనంభవనం

పాతపారలోమెంట్భవనంఅనేద్స్వాతంత్రా్య్రనంతరభారతదేశాన్కి
ఒకద్శనచూపంద్.ప్రస్తుతంన్ర్మాంచుకుంటున్నన్తన

పారలోమెంట్భవనమనేద్సవాయంసమృదధిభారతదేశఆవిష్కరణకు
స్క్షిగాన్లుస్తుంద్.

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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భారతదేశవారసతవీసంపదతిరిగ్భారతదేశంలోకి...
అమూలయా మైన వ్ర స తవీ సంపద కు, 

అపుర్పమైన స్ంస్కృతిక 
సంప్ర దాయాల కు, వైవిధాయాన్క్ న్ల యం 
భార త దేశం. ఎంత్ ఘ న మైన భార తీయ 

వ్ర స తవీన్క్ ఎనని డూ లేన్ విధంగా 
నర్ంద్ర మోదీ ప్ర భుతవీంలో ప్రాధానయా త 

ల భసతింది.  గ త ఎన్మిది 
సంవ త్స రాల లో ప్ర భుతవీం అనేక 
చ రయా ల ను చేప టటుడందావీరా మన 
వ్ర స తవీ సంప ద ను ర క్సతింది. 

విదేశాల కు త ర లిపోయిన క ళాఖండాల ను 
తిరగి భార త్ కు తెపి్సతింది. అంతే కాద్ 

ప్ర పంచ వేదికల మీద మ న 
అమూలయా మైన క ళాసంప ద కు తగిన 

గురతింపు ల భంచేలా చూసతింది. 

n  భార త దేశం నుంచ దొంగిలింప బ డి విదేశాల కు త ర లిపోయిన క ళాఖండాల ను తిరగి భార త్ కు 
తెపి్ంచే ప న్ గ తంలో మొకు్బ డిగా స్గేది. 2014 వ ర కు కేవ లం 13 విగ్ర హాల ను మాత్ర మే 
తిరగి తెపి్ంచ గా, 2014 త రావీత 228 క ళాఖండాల ను భార త దేశాన్క్ తిరగి తీసుకురావ డం 
జ రగింది. ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ అమెరకాను సంద ర్శంచన త రావీత ఆ దేశాన్నించ 29 
క ళాఖండాల ను, ఆసేట్రలియాను సంద ర్శంచన త రావీత 157 క ళాఖండాల ను భార త దేశాన్క్ తిరగి 
తీసుకురావ డం జిర గింది. యునెస్ ప్ర పంచ వ్ర స తవీ ప్ర దేశాల జ్బితలో భార త దేశాన్క్ 
చందిన వ్ర స తవీ ప్ర దేశాలు 40 వున్నియి. వీటిలో ప ది ప్ర దేశాల ను 2014 త రావీత నే ఆ 
జ్బితలోక్ తీసుకున్నిరు. ఇక మ రో 49 వ్ర స తవీ ప్ర దేశాల ను ఈ జ్బితలోక్ చేర్చ డంపై 
చ ర్చ లు జ రుగుతన్నియి. 

89 90
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నరంద్రమోదీప్రభుతవాంస్దీర్ఘమైనచరచులుచేసినతరావాత

దేశవా్యపతుంగాఅమలయ్యలావస్తువులుసేవలపన్నవిధాన్న్్న

అమలోలోకితెచిచుంద్.

n  ప రోక్ష ప నునిల వయా వసథి ను అమ లు చేయ డం కోసం మొద లైన 
సంస్ ర ణ ల ప్ర క్రియ అనేది సుదీర్ఘంగా స్గింది. దీన్కోసం 
గ తంలో చలా ప్ర భుతవీలు కృషి చేశాయి. అయితే న ర్ంద్ర 
మోదీ ప్ర భుతవీం పాల న్ ప గ్ాలు తీసుకునని త రావీత దీన్ని 
ప్రాధానయా త అంశంగా తీసుకుంది. జి.ఎస్.టిక్ వ్సతి వ ర్పం 
క లి్ంచేంద్కుగాను 122వ రాజ్యాంగ స వ ర ణ కు కేంద్ర మంత్రి 
మండ లి ఆమోదం తెలిపింది. న్టి ఆరథిక శాఖ మంత్రి అరుణ్ 
జైటీ్ల ఈ జి.ఎస్.టి సంబంధిత స వ ర ణ  (122వ రాజ్యాంగ 
స వ ర ణ ) బిలు్ల ను లోక్ స భ లో ప్ర వేశ పెట్టు రు. సెపెటుంబ ర్ నెల లో 
జి.ఎస్.టి కన్్సల్ ను ఏరా్టు చేయ డం జ రగింది. 17 
సంవ త్స రాల సుదీర్ఘ ప్ర యాణం త రావీత, గ తంలో ఎనని డూ లేన్ 
అతి పెద్ద ప నుని సంస్ ర ణ అయిన జి.ఎస్.టి  జులై 1, 2017లో 
అమ లో్ల క్ వ చ్చంది. 

n ప్రాధాన్యత:  ఆరథిక రంగ స ర ళీక ర ణ త రావీత దేశంలో జ రగిన 
అతి పెద్ద ఆరథిక సంస్ ర ణ గా ఇది గురతింపు పొందింది. జి.ఎస్.
టిన్ అమ లు చేసిన త రావీత దేశ వ్యాపతింగా స రాస ర ఒక కుటుంబ 
ఖ రు్చ 4 శాతం త గ్ింది. 

 ప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీప్రభుతవాంరెండోస్ర్పాలన

చేపటి్టనతరావాతతీస్కున్నచార్త్రాతమాకన్ర్ణయమేజమమా,

కశీమార్లోఆర్్టకల్370రదుదా.అంత్కాదుజమమాఅండ్కశీమార్

రాషా్రాన్్నజమమాఅండ్కశీమార్,లద్దాఖ్అనేరెండుకేంద్రపాలిత

రాషా్రాలుగావిభజించడంజర్గంద్.

n రాజయా స భ లో 370 ఆరటుక ల్  ర ద్్ద , జ ము్మ అండ్ క శీ్మర్ పున ర్ 
వయా వ సీథిక ర ణ తీరా్మన్ల ను  హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ ష్ 
ప్ర వేశ పెట్టు రు. అనంత ర ప రణామాలో్ల  ఆరటుక ల్ 370న్ ర ద్్ద  
చేస్తి నోటిఫికేష న్ ఇచ్చరు.  ఈ ఆరటుక ల్ కార ణంగా జ ము్మ 
అండ్ క శీ్మర్ కు ప్ర తేయాక హ కు్లు వుండేవ నని విష యం 
అంద రకీ తెలిసిందే. 

n ప్రాధాన్యత:   న ర్ంద్ర మోదీ ప్ర భుతవీం ఈ న్ర్ణ యం 
తీసుకునని త రావీత క శీ్మర్ లో కూడా ఒక దేశం, ఒకే చ టటుం, 
ఒకే చహనిం అనే భావ న అమ లో్ల క్ వ చ్చంది. జ ము్మ అండ్ 
క శీ్మర్ , ల దా్ద ఖ్ కేంద్ర పాలిత  ప్రాంతలకు చందిన ప్ర జ లకు 
కేంద్ర  ప్ర భుతవీ ప థ కాల ల బిధి స మ కూర డం మొద లైంది. 

జి.ఎస్.టిఅమలు ఆరి్ట కల్370
జ ము్మ, క శీ్మర్ లో ఆరటుక ల్ 370 
ర ద్్ద
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ఒకదేశం,ఒకేవయేవస్థ

ఒకజ్తి-ఒకరషన్కార్డు

ఒకజ్తి,ఒకగాయేస్గ్్ర డ్
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n 	దేశంలోన్ ప్ర తి ఇంటిక్ ఎల్.పి.జి సిలిండ ర్ ను, వ్హ న్ల కు సి.ఎన్.జి న్ 
అందించ డమే ల క్షష్ంగా ఒక జ్తి, ఒక గాయాస్ గ్రిడ్ కారయా క్ర మాన్ని 
ప్రారంభంచ డం జ రగింది. ఒక జ్తి, ఒక గాయాస్ గ్రిడ్ ల క్షయాన్ని 
అంద్కోవ్ల న్ కృషి చేసుతినని ప్ర భుతవీ గాయాస్ ఆధారత వయా వ సథి ను 
ర్పొందించ డాన్క్ ప న్ చేసతింది. ఎంద్కంటే గాయాస్ ను ఉప యోగించ డం 
వ ల న ప రాయావ ర ణ ప రంగా మంచ జ రుగుతంది. 

n  2014 కంటే ముంద్ 27 సంవ త్స రాలో్ల  దేశ వ్యాపతింగా కేవ లం 15 వేల 
క్లోమీట ర్ల గాయాస్ పైప్ లైనును మాత్ర మే వేశారు.  న ర్ంద్ర మోదీ ప్ర భుతవీం 
వ చ్చన త రావీత  దేశ వ్యాపతింగా 16 వేల క్లో మీట ర్ల పైప్ లైను వేయ డం 
జ రగింది. ఈ పైపులైన్ల ను వేసే ప న్ రాబోయే ఐద్ సంవ త్స రాల లో 
పూరతి వుతంది. 

n  గ తంలో ఎనని డూ లేన్విధంగా దేశ వ్యాపతింగా సి.ఎన్.జి ఇంధ న కేంద్రాల ను, 
పి.ఎన్.జి కనెక్ష న్ల ను, ఎల్.పి.జి క నెక్ష న్ల ను పెంచ డం జ రగింది. త దావీరా 
క్రోసిన్ విన్యోగం త గ్ింది. దాంత్ దాన్ కొర త కు సంబంధించన స మ సయా లు 
తగ్ాయి. దేశంలో ప లు రాష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతలు త మ ను తము 
క్రోసిన్ ర హిత రాష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతలుగా ప్ర క టించుకున్నియి. 

n 	నేషనల్ టెసిటుంగ్ ఏజెనీ్స (ఎన్.టి.ఎ) ఉననిత విదాయా సంసథిలకు ప్రవేశ 
పర్క్షలను న్రవీహించడాన్క్ ఏరా్టు చేయడం జరగింది.

n 	ఇది ఒక సవీయంప్రతిపతితి గల సంసథి.  అంతరాజా తీయ ప్రమాణాల 
ఆధారంగా పర్క్షలను సమరథివంతంగా, పారదర్శకంగా 
న్రవీహించడమే దీన్ లక్షష్ం.

n 	విదాయారుథిల ప్రతిభ, తెలివితేటలు, సమసయాల పరష్్ర స్మరాథి ్న్ని 

అంచన్ వేయడాన్క్ ఎన్.టి.ఎ న్ ఏరా్టుచేశారు.
n 	ఎన్.టి.ఎ న్ ఏరా్టుచేయడం వల్ల వివిధ ప్రవేశ పర్క్షలకు 

హాజరయేయా 40 లక్షల మందిక్ పైగా విదాయారుథిలు ప్రయోజనం పొందే 
అవకాశం ఉంది. దీన్వల్ల ప్రవేశ పర్క్షల న్రవీహణ బాధయాత నుండి 
సిబిఎస్ఇ, ఎఐసిటిఇ, ఇంకా ఇతర ఏజెనీ్సలకు వెసులుబాటు 
కలుగుతంది.

ఒకజ్తి,ఒకపర్క్ష(ఎన్.టి.ఎ)

ఒకజ్తి,ఒకేమొబ్లిటీకార్డు

n  రాష్ట్ర ల ను, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతల ను క లుపుకుంటే  ఒక జ్తి ఒక ర్ష న్ 
కారుడు  విధాన్న్ని అమ లు చేసిన 36వ రాషట్రంగా అస్్సం న్లిచంది. ఈ 
ప థకం దావీరా దేశ వ్యాపతింగా అన్ని రాష్ట్ర ల లోను, కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంతల లోను ప్ర జ ల కు ఆహార భ ద్ర త స మ కూరుత్ంది. 

n  ఒక జ్తి, ఒక ర్ష న్ కారుడు  ప థ క మ నేది ఆగసుటు  2022 న్టిక్ 
విజ య వంతంగా మూడు సంవ త్స రాలు పూరతి చేసుకుంది. ఈ ప థ కాన్ని 
2019లో న్లుగు రాష్ట్ర ల లో పైలెట్ ప్రాజెకుటుగా అమ లు చేయ డం 
జ రగింది. 

దేశ వ్యాపతింగా ఆహార భ ద్ర త ను క లి్ంచ డం జ రగింది. చేతిలో ర్ష న్ 
కారుడు  వుంటే చలు దేశంలో ఎక్ డైన్ స ర్ ర్ష న్ స రుకుల ను 
తీసుకోవ చు్చ. ఇది గ తంలో ఎనని డూ లేన్ విధంగా అమ ల వుతనని 
విధానం. పౌరుల శ్రేయ సు్స కేంద్రంగా చేసుకొన్ ప్రారంభ మైన 
వినూతని మైన కారయా క్ర మ మిది. 

n 	దేశవ్యాపతింగా ఎక్ డ కు వెళి్లన్ స ర్ ప్ర యాణాలు సుఖ వంతంగా 
స్గేలా వుండ డాన్క్గాను కేంద్ర  ప్ర భుతవీం ప్ర వేశ పెటిటున ప్ర తేయాక 
కార్డు ఒక జ్తి, ఒకే మొబిలిటీ కారుడు . అహ మదాబాద్ లో జ రగిన 
ఒక కారయా క్ర మంలో మార్చ 4, 2019న ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర 
మోదీ ప్రారంభంచరు. ఇలాంటి కారుడును ర్పొందించ డం 
దేశంలోనే మొద టిస్ర. దేశీయంగా త యారైన  ఈ ఆట్ మేటిక్ 
ఛార్జాల వ స్లు వయా వ సథి అనేది ఒక జ్తి, ఒకే కార్డు అనే మోడ ల్ 
మీద ఆధార ప డి త యారైంది. దీన్ని జ్తీయ ఉమ్మ డి మొబిలిటీ 
కారుడు  అన్ అంట్రు. 

n 	దేశ వ్యాపతింగా ఎక్ డ కు వెళి్లన్ అక్ డ ఈ జ్తీయ ఉమ్మ డి 
మొబిలిటీ కారుడును ఉప యోగించ ఎలాంటి ఇబ్బంద్లు లేకుండా 
మెట్రో రైళ్ల లోను, ఇత ర ర వ్ణా వయా వ సథి ల లోను ప్రయాణం 
చేయ వ చు్చ. అంతే కాద్ ర్టైల్ ష్పింగ్ , ఇంకా ఇత ర కొనుగోళ్ల కు 
కూడా ఈ కారుడు  ఉప య యోగ ప డుతంది. 

n 	ఈ డెబిట్ , క్రెడిట్ , ప్రి పెయిడ్ కారుడుల ను బాయాంకులు విడుద ల 
చేస్తియి. ఒకే ఒక కారుడును ఉప యోగించ విన్యోగ దారులు అన్ని 
రంగాల కు సంబంధించన చలి్లంపుల ను చేయ వ చు్చ. మెట్రో, బ స్ , 
స బ ర్బ న్ రైలేవీ, ట్ల్ గేటుల ద గ్ ర , పార్ంగ్ ప్ర దేశాలో్ల , స్్మర్టు సిటీ, 
ర్టైల్ ష్పింగ్ మొద లైన అన్ని చోట్్ల  చలి్లంపులు చేయ వ చు్చ. 

నవ భారత సంకల్పయాత్ర మఖపతకథనం
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పాలనమొదలై నమొదటిఏడాదిలోనే
దేశంలోనేతయార్విధాననిని
ప్ర కటించినప్ర ధానమంతి్ర

పా్ర రంభమెై ననదులఅనసంధానకారయేక్ర మంపా్ర రంభమెై ననదులఅనసంధానకారయేక్ర మం
ప్రతిసంవత్సరందేశవిసీతుర్ణంలోమూడో
భాగంకరువుబార్నపడుతోంద్.అంత్
కాదుప్రతిఏడాద్40మిలియన్హెకా్టరలో
భూమివరదలకుగురవుతోంద్.ఈ
అసమతుల్యతనతొలగంచగలిగత్
దేశంలోన్అపారమైనజలసంపదన
ఉపయోగంచుకొన్ప్రగతిన్
స్ధించవచుచు.వరదలు,విధవాంస్లు
తగు్గతాయి.ఇద్మాజీప్రధాన్ద్వంగత
నేతఅటల్బ్హారీవాజ్పేయిదేశాన్కి
అంద్ంచినఆలోచన,స్ఫూర్తు.అయిత్
ఆయనతరావాతపాలనచేపటి్టనవారుఈ
స్ఫూర్తున్కొనస్గంచలేదు.ఈ
నేపథ్యంలోప్రస్తుతప్రభుతవాందేశంలో
30నదులనఅనసంధానంచేయాలన్
సంకలి్పంచిప్రణాళికలుసిదదాంచేసతుంద్.

n 	భార త దేశం ఎంత్ విస్తిర మైన పెద్ద దేశం. మ న దేశం 
కేవ లం మార్ట్ గానే మిగిలిపోతే ప్ర గ తి స్ధించ డం క షటు మే. 
అంతే కాద్ యువ త కు త గిన ఉదోయాగ ఉపాధి అవ కాశాల ను 
క లి్ంచ లేమ న్ ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ అన్నిరు. 
ఆయ న ప్ర క టించన దేశంలోనే త యార్ విధాన నేప థయాంలో 
ఆయ న చేసిన ప్ర క ట న ను ప్ర జ లు అరథిం చేసుకున్నిరు. 
2014 సంవ త్స రంలో అంటే ఆయ న పాల న చేప టిటున మొద టి 
ఏడాదిలో స్వీతంతయారో దినోత్స వ సంద రభుంగా ఎర్ర కోట వేదిక 
మీద  నుంచ ప్ర సంగించన ఆయ న దేశంలోనే త యార్ 
విధాన్న్ని ప్ర క టించరు. ప్ర జ లు ఇంద్లో భాగస్వీములు 
కావ్ల న్ ప్ర గ తి స్ధించల న్ పిలుపున్చ్చరు. 

n 	ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 2014 సెపెటుంబ ర్ 25న విజ్ఞా న 
భ వ న్ వేదిక నుంచ ‘మేక్ ఇన్  ఇండియా’( దేశంలోనే 
త యార్ విధానం)  కారయా క్ర మాన్ని ప్రారంభంచరు. 25 కీల క 
రంగాల ను అంత రాజా తీయంగా ఉనని త సిథితిక్ తీసుకుపోవ్ల న్ 
సంక లి్ంచరు. 

n 	దేశంలోనే త యార్ విధానంపై స మీక్ష చేసిన త రావీత ‘మేక్ 
ఇన్ ఇండియా’ 2.0ను ప్ర క టించరు. దేశంలో త యార్ 
రంగంపై మ రంత గా దృషిటు పెటిటు 15 త యార్ రంగాల ను, 12 
సేవ్ రంగాల ను ఈ విధానంలో కొన స్గించరు. 

దేశంలోనేతయారీఅనేవిధానంసరద్గాప్రస్తువించే
విధానంకాదు.ఇద్అధికార్కంగాఅంద్ంచేఆహావానంకాదు.
ఇద్మనందర్ఉమమాడిబాధ్యత.మనందరంబాధ్యతగా
మందడుగువేసేతునేప్రపంచవా్యపతుంగావున్నప్రజలుమన
దగ్గరకువస్తురు.మనకోసంచూస్తురు.మీరున్పైనమమాకం
వుంచండి.
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

n  ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ పాల న్ ప గ్ాలు చేప టిటున 
త రావీత దేశంలో న ద్ల అనుసంధానం ఎలా చేయాలి 
అనేదాన్పై 2014లోనే ఒక ప్ర తేయాక క మిటీన్ వేయ డం 
జ రగింది. దీన్క్ సంబంధించ ప నుల ను వేగ వంతం 
చేయ డాన్క్గాను ఏప్రిల్ 2015లో ట్స్్ ఫ్ర్్స ను 
న్య మించరు. ర్. 44,605 కోట్ల త్ దేశంలోనే 
మొద టి న ద్ల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు కేన్ బతవీకు 
డిసెంబ ర్ 2021న ఆమోదం ల భంచంది. దీన్క్ 
సంబంధించ జులై 31, 2022 న్టిక్ ర్. 395 
కోట్ల ను ఖ రు్చ చేయ డం జ రగింది. ఈ అనుసంధానం 
జ రగితే మ ధయా ప్ర దేశ్ , ఉతతి ర్ ప్ర దేశ్ రాష్ట్ర ల లో 10.62 
ల క్ష ల హెకాటు ర్ల భూమిక్ స్గునీరు అంద్తంది. అంతే 
కాద్ 62 ల క్ష ల మంది ప్ర జ ల కు తగునీరు ల భసుతింది.  
103 మెగావ్ట్ల హైడ్రో ప వ ర్ , 27 మెగావ్ట్ల సౌర 
విద్యాత్ అంద్బాటులోక్ వ సుతింది.  మ రో ఐద్ న ద్ల 
అనుసంధాన్న్క్ సంబంధించ డిపిఆర్ ను ఇప్ టికే 
త యారు చేయ డం జ రగింది. 
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దేశాన్క్ స్వీతంతయారోం వ చ్చన త రావీత ప్ర ధాన మంత్రి మ త్స్ సంపద 
యోజ నకు సంబంధించ పెటిటున పెటుటు బ డులు మా పాల న లో అతయా ధికంగా 

వున్నియి. మా ప్ర భుతవీం చేసిన కృషి కార ణంగా మ త్స్ సంప ద 
ఉత్ తితిక్ సంబంధించ గ తంలో వునని రకారుడుల నీని 

తడిచపెటుటు కుపోయాయి.
-  న ర్ంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

నీలివిపలోవాన్్నస్ధించడాన్కిగానభారతదేశంలోసమృద్ధిగా
వనరులున్్నయి.తీరప్రాంతంకావలసినంతఅందుబాటులోవుంద్.
మత్స్సంపదనంచిలబ్ధిపందడాన్కిఅనేకఅవకాశాలున్్నయి.
రొయ్యలఉత్పతితులోభారతదేశంప్రపంచంలోనేనెంబర్వన్స్థ్నంలో
న్లిచింద్.ఇకచేపలఉత్పతితులోరెండోస్థ్నంలోవుంద్.ఈరెండు
రంగాలోలోకలిప2.8కోటలోమంద్కిఉపాధిలభిసతుంద్.దేశంలోరైతుల
ఆద్యాన్్నరెటి్టంపుచేయడాన్కిగానప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీ
న్శచుయించారు.ఆయనపాలనప్రారంభమైనమొదటిఏడాద్లోనే
ఇందుకుసంబంధించితీరామానంచేసిఅందులోహర్త,శ్వాత,నీలి
విపలోవాలకుప్రాధాన్యతఇచాచురు.

n 	దేశంలోనే మొద టిస్రగా మ త్స్ , ప శుసంవ రథి క , డెయిర్ 
రంగాల కోసం ఒక మంత్రితవీ శాఖ ను ప్రారంభంచ డం జ రగింది. 

n 	నీలి విప్ల వం:   3 వేల కోట్ల ర్పాయల బ డెజాట్ కేట్యింపుల త్ 
2015-16 ఆరథిక సంవ త్స రంలో ఐద్ సంవ త్స రాల పాటు 
అమ ల యేయాలా ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవ ల పె్మంట్ అండ్ మేనేజ్ మెంట్ ఆఫ్ 
ఫిష ర్స్ అనే ప థ కాన్ని ప్రారంభంచ డం జ రగింది. 

n 	మ త్స్ మ రయు ఆకావీ రంగంలో మౌలిక స ద్పాయాల బ లోపేతం 
కోసం ర్. 7522 కోట్లను 2018-19 ఆరథిక సంవ త్స రంలో 
కేట్యించరు. 

n 	దేశాన్క్ స్వీతంతయారోం వ చ్చన త రావీత ఎనని డూ లేన్విధంగా ప్ర ధాన 
మంత్రి సంప ద యోజ న కోసం అతయా ధిక న్ధుల ను అంటే ర్. 20 
వేల 50 కోట్ల ను  మే, 2020లో కేట్యించ డం జ రగింది. మత్స్ 
సంప ద రంగంలో సిథిర మైన ప్ర గ తి స్ధ న కోసం, నీలి విప్ల వ్న్ని 
తేవ డం కోసం ఈ న్ధుల ను కేట్యించరు. 2024-25 న్టిక్ 
ల క్షయాల ను అంద్కుంట్రు. 2025 న్టిక్ అద నంగా 55 ల క్ష ల 
ఉదోయాగాల ను క లి్ంచల నేది పి.ఎమ్.ఎమ్.ఎస్.వై త న ల క్షష్ంగా 
న్ర్్దశించుకుంది. 

n 	నీలి ఆరథిక వయా వ సథి-2021 పేరు మీద కేంద్ర  ప్ర భుతవీం ఒక జ్తీయ 
విధాన్న్ని త యారు చేసింది. దీన్ దావీరా భార త దేశ జిడిపిలో నీలి 
విప్ల వ వ్ట్ పెంచల న్ ల క్షష్ంగా పెటుటు కున్నిరు. ఈ విధానం 
దావీరా తీర ప్రాంత ప్ర జ ల జీవితల ను మెరుగు ప ర చల న్, సముద్ర 
ప్రాంతల వైవిధయా త ను కాపాడాల న్, అలాగే దేశవ్యాపతింగా స ముద్ర 
ప్రాంతల , వ న రుల ను సంర క్ంచుకోవ్ల న్ ప్ర ణాళిక లు సిదధిం 
చేశారు.  
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ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్
న్తయాం అప్ర మ తతింగా వుంటూ విపతతిల స మ యంలో 
ప్ర జ ల ను కాపాడుతనని ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్

n 	ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ లో ప న్ చేసేవ్రు ఉప యోగించ డాన్క్ వీలుగా వ్రక్ ఆధున్క 
ప న్ముట్ల ను, యంత్ర ప రక రాల ను ఇవవీ డం జ రుగుత్ంది. అంతే కాద్ వ్రక్ 
ఉనని త స్థి యి శిక్ష ణ ఇసుతిన్నిరు. 

n 	దేశ వ్యాపతింగా ఎప్పుడు ఎక్ డ విప తతిలు సంభ వించన్ అక్ డ ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ 
స భుయాలు త మ సేవ ల నందిసుతిన్నిరు. ఉతతి రాఖండ్ లో ప్ర మాదం కావ చు్చ, బిహార్ కేర ళ 
రాష్ట్ర ల లో వ ర ద లు కావ చు్చ, స ముద్రంలో త పి్పోయిన న్వికుల ను కాపాడ డం 
కావ చు్చ, దియోఘ డ్ త్రికూట్ ప రవీ తంపైన భూమిక్ 2 వేల 500 అడుగుల ఎతతిన 
రోప్ వే మారం్లో చకు్కుపోయిన వ్రన్ ర క్ంచ డంలో కావ చు్చ.. ఇలా ప్ర తి చోట్ 
మ న జ వ్ను్ల  ఎంత్ స్హ సంత్ ప న్ చేసి ప్ర జ ల ను ర క్ంచ డం జ రగింది. 

n 	ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ ను ప్రారంభంచన ప్ టి నుంచీ జ న వ ర 2022 వ ర కు ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ 
జ వ్ను్ల   7,600 స హాయ క చరయా లో్ల  పాల్్న్నిరు. వ్టి దావీరా వ్రు 7.13 ల క్ష ల 
మందిన్ ర క్ంచ గ లిగారు. 

దేశవా్యపతుంగాఎపు్పడుఎక్కడప్రమాద్లుజర్గన్,ప్రకృతివిపతుతులుసంభవించిన్,
తుపానలువిరుచుకుపడిన్,కొండచర్యలువిర్గపడిన్వెంటనేకేంద్రప్రభుతవాం
సహాయకచర్యలుచేపడుతోంద్.తద్వారాప్రజలప్రాణాలనకాపాడడంజరుగుతోంద్.
అంత్కాదుప్రకృతివిపతుతులసమయంలోవేగంగాస్పంద్ంచడంకారణంగా
ప్రాణాలతోపాటుఆస్తులనరక్షించుకోవడంజరుగుతోంద్.
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n 	2011 జ న్భా లెక్ ల ప్రకారం దేశంలో 
2,68,14,994 మంది దివ్యాంగులున్నిరు. వీరక్ 
రజ ర్వీష ను్ల  వ రతిస్తియి. కానీ వ్రక్ స రైన 
సౌక రాయాలు క లి్ంచల న్ ఎవ ర్ అనుకోలేద్. ఈ 
నేప థయాంలో దివ్యాంగుల కోసం యాకె్సస బుల్ 
ఇండియా కారయా క్ర మాన్ని ప్రారంభంచ డం 
జ రగింది. త దావీరా వ్రక్ భ ద్ర త పూరవీ క మైన 
వ్తవ ర ణాన్ని, సేవీచ్ఛపూరత , గౌర వ ప్ర ద మైన 
జీవితన్నిఅందించల నేది ప్ర భుతవీ ల క్షష్ం. 

n 	యాకె్సస బుల్ ఇండియా విధానం క్ంద 
దేశ వ్యాపతింగా దివ్యాంగుల జీవ నం సులువుగా 
కొన స్గ డం కోసం ప లు స ద్పాయాల ను 
ఏరా్టు చేయ డం జ రగింది. 35 అంత రాజా తీయ 
విమాన్శ్ర యాలు, 55 దేశీయ విమాన్శ్ర యాలు, 
709 రైలేవీ సేటుష న్ లలో దివ్యాంగుల ప్ర యాణం 
సులువుగా స్గడంకోసం ప్ర తయా క 
స ద్పాయాల ను ఏరా్టు చేయ డం జ రగింది. 

n 	ప్ర భుతవీ విభాగాల కు చందిన 603 వెబ్ సైట్ల ను 
దివ్యాంగుల విన్యోగాన్క్ అనుకూలంగా 
త యారు చేయ డం జ రగింది. అంతే కాద్ కేంద్ర 
రాషట్ర ప్ర భుతవీల కారాయాల యాలో్ల  
దివ్యాంగుల కోసం ప్ర తేయాక సౌక రాయాలు ఏరా్టు 
చేయ డం జ రగింది. 

n 	దేశంలో 19 ప్రైవేట్ నూయాస్ ఛానెళ్్ల  
దివ్యాంగుల కోసం నూయాస్ బులెటిను్ల  
న డుపుతన్నియి. యాకె్ససిబుల్ ఇండియా 
ప థ కం క్ంద దివ్యాంగులు ఉప యోగించ డాన్క్ 
వీలుగా ర్.1182 కోట్ల విలువైన ప రక రాల ను 
19.68 ల క్ష ల మంది దివ్యాంగుల కు పంపిణీ 
చేయ డం జ రగింది. 

 

దివాయేంగుల
హకు్కలసంరక్షణ

దేశంలోన్ ప్ర తి పౌరుడిన్ స్ధికారుడిన్ 
చేయాల న్, అంద రకీ అవకాశాలు ల భంచే 
స మాజ్న్ని త యారు చేయాల న్, స మాన తవీ 
భావ న విసతి రంచల న్, స హ కారం దావీరా 
స మాజంలో శాంతి స్మ రస్యాలు 
వెలి్లవిరయాల న్, త దావీరా ప్ర తి ఒక్ రు ప్ర గ తి 
స్ధించల నేది మా ప్ర భుతవీ ల క్షష్ం.
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

ప్ర తిచోట్అనకూలఅవకాశ్లు
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భార త దేశ జ న్భాలో 65 శాతం మంది 35 సంవ త్స రాల లోపు వ య సు్స క లిగిన వ్ర్. 
అయిన్ మ నం ఎంద్కు క్రీడారంగంలో వెన క బ డి వున్నిం?  ఏవ్ కొన్ని క్రీడ లో్ల  త పి్సేతి 
ఒలింపిక్్స , ఆసియాడ్ క్రీడా పోటీలో్ల  మ న క్రీడాకారులు ఆశించన స్థి యిలో 
రాణించ లేక పోతన్నిరంద్క నే ప్ర శని ప్ర తి భార తీయున్లో క లుగుత్ంది.  ఈ నేప థయాంలో 
భార త దేశ క్రీడా వ్తవ ర ణంలో మారు్లు తేవ డాన్క్ కేంద్ర  ప్ర భుతవీం అనేక చ రయా లు 
చేప టిటుంది.  ఫ లితంగా ట్కోయా ఒలింపిక్్స, బర్మంగ్ హామ్ కామ న్ వెల్తి పోటీలో్ల , ప్ర పంచ 
ఛాంపియ న్ షిప్ పోటీలో్ల , థామ స్ క ప్ పోటీలో ఇలా ప్ర తి చోట్ భార తీయ క్రీడాకారులు 
విజ యాలు స్ధిసుతిన్నిరు. 

కీ్ర డారంగంలో
సరికొత్ వాతావరణం

ప్ర తిభావంతులన
గురి్ ంచడంలోకేంద్ర 
ప్ర భుతవీప్ర త్యేకకృష్ ట్రగొ ట్ఒలింపక్పోడియం

సీ్కమ్(టిఒపఎస్-ట్ప్స్)
ఖేలోఇండియా
కారయేక్ర మం

n  ఈ ప థకాన్ని కేంద్ర ప్ర భుతవీం 2014లో 
ప్రారంభంచంది. దీన్ క్ంద ఆయా 
ఉతతి మ శ్రేణి క్రీడాకారుల శిక్ష ణకు, ఆయా 
క్రీడా పోటీలో్ల  పాల్్న డాన్క్ అయేయా 
ఖ రు్చల ను కేంద్ర  ప్ర భుతవీం భ రసతింది. 

n  ప్ర సుతితం ఈ ప థ కం క్ంద 162 మంది 
క్రీడాకారులున్నిరు. వీరలో మ హిళా, 
పురుష హాకీ టీమ్ స భుయాలున్నిరు. అలాగే 
ట్ప్్స జూన్య ర్్స ప థ కం కూడా వుంది. 
దీన్ క్ంద 254 మంది ప్ర తిభావంతలైన 
జూన్య ర్ క్రీడాకారుల కు త గిన శిక్ష ణ 
ఇవవీ డం జ రుగుత్ంది. వ్రన్ 
భ విషయా తతిలో జ రగే అంత రాజా తీయ 
పోటీల కు సిద్దం చేసుతిన్నిరు. 

n  ఈ ప థ కాన్ని 2016లో 
ప్రారంభంచరు. మారు మూల 
ప్రాంతలో్ల న్ ప్ర తిభావంతల ను 
ఎంపికచేసి వ్రక్ త గిన శిక్ష ణ 
అందించ, స ద్పాయాల ను 
క లి్ంచ డమే ఈ ప థ కం ఉదే్దశయాం. 

n  ఖేలో ఇండియా ప్రారంభాన్క్ కంటే 
ముంద్ 2014లో దేశంలో 38 క్రీడా 
సౌక రాయాలు మాత్ర మే వుండేవి. ఖేలో 
ఇండియా త రావీత ఈ సంఖయా 360కు 
చేరుకుంది. ఖేలో ఇండియా దావీరా 
గురతించన ప్ర తిభావంతల కు స రైన 
శిక్ష ణ ఇచ్చ వ్రన్ మ రంత ఉనని త 
స్థి యిక్ తీసుకుపోవ డం 
జ రుగుతంది. 

ఫిట్ఇండియా
ఆగ సుటు , 2019న ఫిట్ ఇండియా కారయా క్ర మాన్ని ప్రారంభంచ డం జ రగింది. ప్ర జ లు న్తయా 

జీవితంలో మారు్లు చేసుకొన్ భౌతికంగా దృఢంగా త యారయేయాలా వ్రన్ తీర్చదిద్ద డం కోసం 
దీన్ని ర్పొందించరు. ఈ ప థ కం  క్ంద స్్ళ్ల లోను, జిలా్ల స్థి యిలోను అనేక కారయా క్ర మాలు 

న్రవీ హించరు.  

98
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రై తులకుఎల్ంటిఇబ్బందులులేనిర్ణాలురై తులకుఎల్ంటిఇబ్బందులులేనిర్ణాలు
ప్ర పంచానికిభారతీయసంప్ర దాయవిజ్ఞా నవిస్ రణప్ర పంచానికిభారతీయసంప్ర దాయవిజ్ఞా నవిస్ రణ

ఫ్స్్ట గ్తోడబు్బ,
సమయంఆదా
జ్తీయ ర హ దారుల మీద ఏరా్టు చేసిన ట్ల్ 
పా్ల జ్ల ద గ్ ర వ్హ న్ల కూయాలు క న్పిసుతింట్యి. 
అంతే కాద్ వ్టి న్రవీ హ ణ లో అవినీతి ఆరోప ణ లు 
కూడా విన్పిసుతిన్నియి. ఏదో ఒక పా్ల జ్ ద గ్ ర 
ఎప్పుడూ ఏదో ఒక గొడ వ జ రుగుతూనే వుంటుంది. ఈ 
స మ సయా ల కు ప రష్్రంగా కేంద్ర  ప్ర భుతవీం 
ప్ర వేశ పెటిటున విధాన మే ఫాస్టు గ్ . దీన్ని 2021 ఫిబ్ర వ ర 
15వ తేదీ అరథి రాత్రి నుంచ అమ లో్ల క్ తెచ్చరు. అన్ని 
వ్హ న్ల కు ఫాస్టు గ్ ను త ప్ న్స ర చేశారు. ఫాస్టు గ్ 
లేకుండా ఏదైన్ వ్హ నం ట్ల్ పా్ల జ్ ద గ్ ర కు వ సేతి 
వ్రు రటిటుంపు రుసుం చలి్లంచలి్స వుంటుంది. ఫాస్టు గ్ 
సంస్ ర ణ తేవ డం కార ణంగా వ చ్చన మారు్లు ఇలా 
వున్నియి. 
n 	 ట్ల్ పా్ల జ్ ద గ్ ర కు వ చే్చ వ్హ న్లో్ల  97 శాతం ఫాస్టు గ్ 

ను క లిగి వున్నియి. 
n 	 మార్చ, 2022 న్టిక్ బాయాంకులు మొతతిం 5 కోట్ల ఫాస్టు గ్ 

ల ను విడుద ల చేశాయి. 
n 	 2021లో చేసిన మ దింపు ప్ర కారం ఫాస్టు గ్ కార ణంగా 

ఏడాదిక్ 35 కోట్ల లీట ర్ల ఇంధన్న్ని ఆదా చేయ డం 
జ రుగుత్ంది. 

n 	 9.78 ల క్ష ల ట నునిల  కంటే ఎకు్వ గా కార్బ న్ డ యాక్ె్సడ్ 
ఉద్ారాల ను త గ్ించ డం జ రగింది. 

జిఇఎంతోపారదర్శకతజిఇఎంతోపారదర్శకత
ప్ర భుతవీ విభాగాలు త మ కు కావలి్సన వ సుతివుల ను కొనుగోలు చేసుతింట్యి. అయితే వీటి కొనుగోలులో అవినీతి జ రుగుత్ంద నే ఆరోప ణ లు ఎప్ టినుంచో 
విన్పిసుతిన్నియి. ఈ స మ సయా ను ప రష  ్రంచ డం కోసం ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ప్రారంభంచన పోరటు లే ఇ- మార్ట్ పే్లస్ ( జిఇఎమ్ ). దీన్ని 9 ఆగ సుటు  
2016లో ప్రారంభంచరు. డిజిట ల్ ఇండియాలో భాగంగా ఆయా ప్ర భుతవీ విభాగాలు త మ కు కావ్లి్సన వ సుతివుల ను సేవ ల ను ఈ పోరటు ల్ దావీరా సమీక రణ 

చేస్తియి. ప్ర తి ప్ర భుతవీ విభాగం ఈ పోరటు ల్ ను త ప్ కుండా విన్యోగించలి. ఇప్పుడు దేశంలోన్ స హకార సంసథి లు కూడా ఈ పోరటు ల్ లో చేరాయి.
n 	ఇంత వ ర కూ జిఇఎం దావీరా 54 ల క్ష ల ఉత్ తతిల ను 49 లక్ష ల మంది అమ్మ కందార్ల  నుంచ కొనుగోలు చేయ డం జ రగింది. వీటి విలువ ర్.2.78 ల క్ష ల కోటు్ల . ఈ 

పోరటు ల్ కార ణంగా ఇంత వ ర కు ఒక బిలియ న్ యుఎస్ డాల ర్ల ను ఆదా చేయ డం జ రగింది. ప్ర సుతితం జిఇఎంలో 62 వేల మంది ప్ర భుతవీ కొనుగోలుదారు్ల  వున్నిరు. 
2021-22 ఆరథిక సంవ త్స రంలో రకారుడు  స్థి యిలో ఒక ల క్ష కోట్ల ర్పాయల విలువైన వ సుతివుల ను కొనుగోలు చేయ డం జ రగింది. 

99
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...అమృత్యాత్ర
అభివృద్ధిచంద్నబారతదేశాన్్నస్ధించాలనేకలనస్కారం
చేస్కునేద్శగామందడుగు.దేశంలోప్రతిఒక్కర్కీప్రగతిఫలాలు
లభించేలాచూడడమేలక్ష్ం.
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మంతి్ర మండలినిర్ణ యాలు

n న్ర్ణయం:3లక్షలరూపాయలవరకుతీస్కునేసవాల్పకాలిక
రుణాలమీదవడీడారాయితీన్1.5శాతంతగ్గస్తుకేంద్రమంత్రి
మండలిన్ర్ణయం.

n ప్రభావం:ఈ న్ర్ణ యం కార ణంగా వయా వ స్య రంగాన్క్ 
త గిన న్ని రుణాలు ల భస్తియి. త దావీరా ప శుసంవ రథి క  శాఖ , 
డెయిర్, పౌలీట్ర, మ త్స్ ప రశ్ర మ రంగాల లో ఉదోయాగ ఉపాధి 
అవ కాశాలు పెరుగుతయి. ఈ ప థ కం క్ంద 2022-23 నుంచ 
2024-25 ఆరథిక సంవ త్స రాల  వ ర కు అద నంగా ర్. 34,856 
కోట్లను బ డెజాట్్ల  కేట్యించ డం జ రుగుతంది. రైతలు తము 
తీసుకునని రుణాల ను స కాలంలో చలి్లంచ డం దావీరా ప్ర తి 
ఏడాది 4 శాతం వ డీడు ర్టుత్ సవీ ల్ కాలిక రుణాల ను 
పొంద వ చు్చ. 

n న్ర్ణయం:భారతీయసంప్రద్యవిజాఞాన్న్్నస్మాన్యలకు
పంచడంకోసంఆయాడేటాబేస్లనఅందర్కీ
అందుబాటులోకిత్వాలన్న్ర్ణయించడంజర్గంద్.భారతీయ
సంప్రద్యవిజాఞానప్రాథమికడేటాబేస్న2001లోఏరా్పటు
చేయడంజర్గంద్.

n ప్రభావం:సంప్ర దాయ విజ్ఞా న డిజిట ల్ లైబ్ర ర్న్ అంద రకీ 
అంద్బాటులో తేవ్ల నే న్ర్ణ యం  భార త దేశ విలువైన 
వ్ర స తవీన్ని ఆధారం చేసుకొన్ వివిధ రంగాల లో ఆర్ అండ్ 
డి, ప రశోధ న లు, ఆవిష  ్ర ణ లు జ రగ డాన్క్  దోహ దం 
చేసుతింది.  విజ్ఞా న , స్ంకేతిక ప రధులు మ రంత 
విసతి రంచ డాన్క్గాను ఈ న్ర్ణ యం ఉప యోగ ప డుతంది.  
భార తీయ సంప్ర దాయ చక్త్స ల కు మ రంత ప్రోత్సహం 
ఆమోదం పెరుగుతంది.

n న్ర్ణయం:కంద్పపు్ప,మినపపపు్ప,మస్ర్పపు్పధాన్్యల
కొనగోలుకుసంబంధించివున్నపర్మితిన్పంచుతూ
మంత్రిమండలిన్ర్ణయంతీస్కుంద్.మదదాతుధరలపథకంకింద
ప్రస్తుతంవున్న25శాతంపర్మితిన్40శాతాన్కిపంచారు.
దీన్తోపాటురాషా్రాలు,కేంద్రపాలితప్రాంతాలుతమబఫర్స్్టక్
నంచిరాయితీరటలోకు1.5మిలియన్టన్నలశనగపపు్పన
ఆయాసంక్షేమపథకాలకోసంవిడుదలచేయడాన్కివీలుగా
అనమతిన్వవాడంజర్గంద్.

n ప్రభావం:రాష్ట్ర లు 15 ల క్ష ల ట నునిల శ న గ ప ప్పును ఆయా 
సంక్షేమ ప థ కాల కు కేట్యించ వ చు్చ.  ఏ రాషట్రం మొద ట  
ముంద్కు వ సేతి ఆ రాష్ట్ర న్క్ మొద ట గా అవ కాశం ఇస్తిరు. కేజీ 
ప ప్పుకు 8 ర్పాయలు రాయితీ వుంటుంది. ఈ ప థ కం క్ంద 
ప్ర భుతవీం   1, 200 కోట్ల ర్పాయలు ఖ రు్చ చేసుతింది. 

n న్ర్ణయం:ఎమరెజెనీ్సక్రెడిట్లైన్గా్యరంటీసీ్కమపర్మితిన్
పంచుతూకేంద్రమంత్రిమండలిన్ర్ణయం.ప్రస్తుతమన్న4.5
లక్షలకోటలోరూపాయలన5లక్షలరూపాయలకుపంచుతూ
న్ర్ణయం.అంట్50వేలకోటలోరూపాయలుపంపు.

n ప్రభావం:ఈ ప రమితిన్ పెంచ డం కార ణంగా ఈ ప థ కం 
క్ంద కు వ చే్చ సంసథి లు త మ వ్యాపార కారయా క లాపాల ను 
ప టిషటుం చేసుకుంట్యి. వ్యాపారాల ను 
కొన స్గించ గ లుగుతయి. ఆయా రుణాల ను ఇచే్చ సంసథి ల ను 
ప్రోత్స హించ డం దావీరా ఆయా వ్యాపార సంసథి ల కు త కు్వ వ డీడు 
ర్టుకే రుణాలు ల భస్తియి. అద నంగా కేట్యిసుతినని డ బు్బను 
ఆతిథయా రంగం, సంబంధిత రంగాల కు వెచ్చంచల న్ 
న్ర్ణ యించరు. 

రై తులకుఎల్ంటిఇబ్బందులులేనిర్ణాలురై తులకుఎల్ంటిఇబ్బందులులేనిర్ణాలు
ప్ర పంచానికిభారతీయసంప్ర దాయవిజ్ఞా నవిస్ రణప్ర పంచానికిభారతీయసంప్ర దాయవిజ్ఞా నవిస్ రణ

దేశవా్యపతుంగాఅన్నద్తలకుఎలాంటిఇబబుందులులేన్రుణసౌకరా్యన్్నఅతి
తకు్కవవడీడారటుకుఅంద్ంచాలనేద్కేందప్రభుతవాప్రథమప్రాధాన్యతలోలో
ఒకటి.ఇందుకుఅనగుణంగారైతులకోసంకిస్న్క్రెడిట్కారుడాపథకాన్్న

అమలుచేయడంజర్గంద్.దీన్ద్వారారైతులురుణపరపతిన్
ఉపయోగంచుకొన్తమకుకావాలి్సనవ్యవస్యఉత్పతుతులన,సేవలనఏ

సమయంలోనైన్పందవచుచు.రైతులుఅతితకు్కవవడీడారటున
చలిలోంచేందుకువీలుగాకేంద్రప్రభుతవాంప్రవేశపటి్టనపథకమేవడీడారాయితీ

పథకం.దీన్పేరునసవర్ంచివడీడారాయితీపథకంగామారచుడంజర్గంద్.దీన్
ద్వారారైతులుబా్యంకులనంచితకు్కవవడీడాకిసవాల్పకాలికరుణాలన

తెచుచుకొవచుచు.
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గుజరత్కుకోట్లో దిగుజరత్కుకోట్లో ది
రూపాయలవిలువై నపా్ర జకు్ట లురూపాయలవిలువై నపా్ర జకు్ట లు

గుజ్రత్లోప్ర ధానమంతి్ర నరంద్ర మోదీపరయేటన

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఆగ స్టు 27, 28 తేదీల లో రండు 

రోజుల పాటు గుజ రాత్ రాష్టంలో ప రయు టంచారు. ప్ర ధాని త న 

ప రయు ట నలో భాగంగా ప లు ప్రాజెక్టుల నుప్రారంభంచ డంగానీ, పునాది 

వేయ డంగానీ చేశారు. అంతేకాదు, పలు కారయు క్ర మాలోలో పాల్గొనా్నరు. 

అహ మదాబాద్  స బ ర్మ తీ న ది తీరాన ఏరా్పటు చేసిన ఖాదీ ఉత్స వ్ 

కారయుక్ర మంలో పాల్గొన్న ఆయ న అకకా డ అహ మదాబాద్ మునిసిప ల్ 

కార్్పరష న్ వారు నిర్మంచిన ఫుట్ ఓవ ర్ బ్రిడిజిని ప్రారంభంచారు. ఈ 

బ్రిడిజికి మాజీ ప్ర ధాని అట ల్ బిహారీ వాజ్ పేయి పేరు పెట్టురు. ఆ 

త రావాత రోజున భుజ్ లో ఏరా్పటు చేసిన స్మమృతి వ నాని్న 

ప్రారంభంచారు.  భుజ్ లో ప లు అభవమృదిధి కారయు క్ర మాల క్ పునాది 

వేశారు. భార త దేశంలో స్జుకీ సంస్థ 40 సంవ త్స రాలు పూరతి 

చేస్క్న్న సందర్ంగా గాంధీన గ ర్ లో ఏరా్పటు చేసిన కారయు క్ర మంలో 

ప్ర ధాని పాల్గొనా్నరు. 

గుజ రాత్ రాషట్రం కచ్్ఛ ప్రాంతంలో 2001లో సంభ వించన భార్ 
భూకంపం కార ణంగా ఆ ప్రాంతం తీవ్ంగా దెబ్బ తినని 
సంగ తి తెలిసిందే. అది చూసి కొంత మంది ఇక కచ్్ఛ అనే 

ప్రాంతం కాల గ రభుంలో క లిసిపోయిన టేటున న్ అనుకున్నిరు. ఇక కచ్్ఛ 
కోలుకోవ డం క షటు మే అన్ భావించరు. అయితే వ్ర అంచ న్ల ను 
త ల క్ంద్ల ను చేస్తి కచ్్ఛ ప్రాంతం తిరగి న్లదొకు్కుంది. కచ్్ఛ ప్ర జ ల 
ధైరయా స్హ స్ల కార ణంగా ప్ర సుతితం ఆ ప్రాంతంలో ప రశ్ర మ లు, 
వయా వ స్య , ప రాయాట క రంగం తిరగి పుంజుకున్నియి. చలా త కు్వ 
స మ యంలోనే కచ్్ఛ జిలా్ల  అతయాంత వేగంగా అభవృదిధి అయిన జిలా్ల గా 
పేరు సంపాదించుకుంది. కచ్్ఛ ప్ర జ ల క షటు ప డే త తవీం కార ణంగానే ఈ 
ప్రాంతం తిరగి న్ల దొకు్కొన్ స గ రవీంగా న్లిచంద న్,  ఇది ప రశోధ న్ 
సంసథి లు ప రశోధ న చేయాలి్సన అంశ మ న్ ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
అన్నిరు. ఇండియాలోనే కాద్ ప్ర పంచ వ్యాపతింగా విదాయాల యాలు కచ్్ఛ 
జిలా్ల  విజ యంపై ప రశోధ న చేయాల న్ ఆయ న స్ షటుం చేశారు. 2001లో 
భార్ తీవ్  భూకంపం ఈ ప్రాంతం పూరతిగా దెబ్బ తింది. ఆ త రావీత  నుంచ 

ప్రధాన్గుజరాత్రాష్ట్రపర్యటనజాతీయం
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స్మృతివనస్్మరకమందిర
పా్ర రంభం

భుజ్ లో  ఏరా్పటు చేసిన స్మమృతి వ న స్్మర క మందిరాని్న ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ ప్రారంభంచారు.  దీని్న 470 ఎకారాలోలో నిర్మంచ డం జ రగంది. కచ్ఛ్ ప్ర జ ల 

అలుపెర గ ని కమృషి, ప టుటుద లక్ దీని్న అంకితం ఇవవా డం జ రుగుతంది. 2001 
భూకంపం వ చిచిన త రావాత ఈ ప్రాంత ప్ర జ ల జీవ న యానాని్న, ప డ్డ క ష్టుల ను, 

విజ యాల ను ఈ మ్యుజియం ప్ర తిఫ లిస్తింది. ఈ మ్యుజియాని్న ఏడు 
అంశాల వారీగా విభ జించారు.

రోజున నేను ఎంత్ విశావీసంత్ అన్నిను. అలాగే ఎర్ర కోట వేదిక మీద 
నుడి నేను చబుతన్నిను. 2047 న్టిక లా్ల  భార త దేశం అభవృదిధి 
చందిన దేశంగా మారుతంది. భూకంపం వ చ్చన త రావీత ఏర్ డడు 
ప్ర తికూల ప రసిథితల మ ధయా న నేను మాట్్ల డిన దాన్ని వినని వ్ళ్్ల , ఆ 
రోజున న నుని చూసిన వ్ళ్లకు నేను ఏం చపా్నో బాగా తెలుసు. నేను ఆ 
రోజున న మి్మంది ఈ రోజున న్జ మైంది. మ నం ప్ర గ తిస్ధిస్తిమ నే 
విష యం ప్ర సుతితం మ న క ళ్ల ముందే క న్పిసతింది. ఈ రోజున మీరు 
దేశ వ్యాపతింగా ప లు స మ సయా ల ను చూసుతిన్నిరు. అయితే 2047 కోసం 
నేను క ల లు కంటున్నిను. 2001-02లో కచ్్ఛ ప్రాంతం విపత్ ర 
ప రసిథితలో్ల  వుండేది. తీవ్ సంక్షోభాన్ని ఎద్ర్ంది. అయితే ఆ రోజున 
ప్ర గ తి స్ధ న కోసం మ నం కనని క ల లు నేడు న్జ మ యాయాయి. అలాగే 
ఇప్ టి క ల లిని ఇండియా 2047లో స్కారం చేసుకుంటుంది. 
విధవీంసంనంచిఅభవృదిధి దాకాకచ్్ఛప్ర యాణం:మారినకచ్్ఛ
మఖచిత్ర ం

కచ్్ఛ లో 2003లో  క్ంతిగురు శాయామ్ జీ కృష్ణ వ ర్మ విశవీ విదాయాల యాన్ని 
ఏరా్టు చేయ డం జ రగింది. అంతే కాద్ దాన్ త రావీత అక్ డ 35 
నూత న క ళాశాల లిని నెలకొలా్రు. త కు్వ స మ యంలోనే వేయిక్ పైగా 
నూత న పాఠ శాలలిని ప్రారంభంచ డం జ రగింది. నేడు కచ్్ఛ లో ఎలాంటి 
భూకంపాన్ని అయిన్ త టుటు కునేలా ఆసుప త్రి వుంది. అంతే కాద్ 
200కు పైగా వైదయా చక్త్స కేంద్రాలున్నియి. ఒక ప్పుడు క రువు 
కాట కాల త్ త ల్ల డిలి్లన కచ్్ఛ ప్రాంతన్క్ నేడు న ర్మ దా నీరు స ర ఫ రా 
అవుత్ంది. ప్ర తి ఇంటికీ న ర్మ దా నీరు ల భసతింది. వేలాది ఎక రాల 
భూమిక్ స్గునీరు వ సతింది. వేలాది చక్ డాయాములు క టటు డంవ ల్ల, 

n పున రజా న్మ 
n ప రశోధ న 
n పున రుద్ద ణ 
n పున ర్ న్రా్మణం
n పున రాలోచ న 
n పున ర్ జీవ నం
n పున ర్ వైభ వం 

కచ్్ఛ లో జ రగిన ప రణామాలు ఊహించ లేన్వ న్ ప్ర ధాన్ పేర్న్నిరు. 
చవులు, విధవీంసం మ ధయా న ఆ రోజున మ నం ఒక తీరా్మనం చేసుకున్నిం. 
దాన్ని వ్సతి వ ర్పం దాలే్చలా చేసుకున్నిమ న్ ప్ర ధాన్ త న ప్ర సంగంలో 
స్ షటుం చేశారు. అలాగే ఈ రోజున చేసుకుంటునని తీరా్మనం 2047 న్టిక్ 
వ్సతి వ ర్పం దాలుసుతింద న్ ఆయ న అన్నిరు. న్టి క షటు కాలం న్కు ఇంకా 
గురుతింది. ఈ విప తతిను ఒక అవ కాశంగా భావించ ప్ర గ తి స్ధిదా్ద మ న్ ఆ 

ప్రధాన్గుజరాత్రాష్ట్రపర్యటన జాతీయం
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సుజ లాం సుఫ లా కారయా క్ర మం కార ణంగా స్గునీరు పుష  ్లంగా 
అంద్త్ంది.  భుజ్ అభవృదిధిక్గాను ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ప లు 
ప్రాజెకుటుల ను ప్రారంభంచరు. వ్టి విలువ 4,400 కోట్ల  ర్పాయల 
దాకా వుంది. స ర్ దార్ స రోవ ర్ ప్రాజెక్టు కు చందిన 357 క్లో మీట ర్ల 
పొడ వైన కాలువ ను ప్ర ధాన్ ప్రారంభంచరు. భుజ్ లో నూత న పాల 
పాయాకెట్ తయార్ డెయిర్ పా్ల ంటుకు, ప్రాంతీయ విజ్ఞా న కేంద్రం మొద లైన 

ప లు ప్రాజెకుటుల ను ప్ర ధాన్ ప్రారంభంచరు. ర్. 1,500 విలువైన 
ప్రాజెకుటుల కు ప్ర ధాన్ పున్ది రాయి వేశారు. వీటిలో భుజ్ -బీమ స్ర్ రోడుడు  
న్రా్మణం కూడా వుంది. గాంధీదామ్ లో డాకటు ర్ బాబాస్హెబ్ అంబేద్ ర్ 
స మావేశ కేంద్రాన్ని ప్ర ధాన్ సంద ర్శంచరు. అంజ్ర్ లో వీర్ బాల్ స్్మర క 
మందిరం, భుజ్ 2 స బ్ సేటుష న్ న ఖ్ త్రాన్ మొద లైన ప్రాజెకుటుల ను ప్ర ధాన్ 
ప్రారంభంచరు.   

భారతదేశంలో40సంవతస్రలుపూరి్ చేసుకుననిసుజుకీ

సంస్థ దృఢమెై నభారత్-జపాన్బంధానికిప్ర తీక

గుజరాత్ , మ హారాషట్ర ల మ ధయా న బులె్లట్ రైలు సౌక రయాం,  ఉతతి ర ప్ర దేశ్ వ్ర ణాసిలో రుద్రాక్ష 
కేంద్రం.. ఇలాంటి అనేక అభవృదిధి ప్రాజెకుటుల నేవి ఇండియా-జ పాన్ దేశాల మ దయా న దృఢ మైన 
మైత్రిక్ న్ద ర్శ నంగా న్లుసుతిన్నియి. అంతే కాద్ రండు దేశాల సేనిహ బంధాన్ని 
ప్రస్తివించన ప్పుడ లా్ల  ప్ర తి భార తీయున్ మ న సు్సలో మెదిలే న్య కుడు మ రవ రో కాద్ 
జ పాన్ మాజీ ప్ర ధాన్ షింజో అబే.  ప్ర ఖ్యాత సుజుక్ కంపెనీ భార త దేశంలో 40 సంవ త్స రాలు 
పూరతి చేసుకునని సంద రభుంగా గాంధీన గ ర్ మ హాత్మ మందిరంలో వ్రషికోత్స వ కారయా క్ర మం 
న్రవీ హించరు. ఈ సంద రభుంగా మాట్్ల డిన ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ఇరు దేశాల 
సేనిహ సంబంధాల గురంచ లోతగా మాట్్ల డారు. భార త దేశం చతతిశుదిధిత్, గౌర వ పూరవీ కంగా 
వయా వ హ రంచ డంవ ల్ల ప్ర సుతితం గుజ రాత్ లో సుజుకీత్ స హా 125 కంపెనీలు కారయా క లాపాలు 
న్రవీ హిసుతిన్నియ న్ ప్ర ధాన్ అన్నిరు.  13 ఏళ్ల క్రితం గుజ రాత్ లోక్ సుజుక్ అడుగుపెటిటుంది. 
అప్ టినుంచీ గుజ రాత్ రాషట్రం అంత రాజా తీయ స్థి యి ఆట్మోటివ్ త యార్ హ బ్ గా 
ర్పొందింది. ఈ కారయా క్ర మం సంద రభుంగా జ పాన్ ప్ర ధాన్ క్షిందా త న వీడియో సందేశాన్ని 
పంపారు. ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ బ ల మైన న్య క తవీం క్ంద భార త దేశంలో త యార్ 
రంగంలో అనేక చ రయా లు చేప ట్టు ర న్, దాంత్ భార త దేశ ఆరథిక వృదిధి వేగ వంత మైంద న్ జ పాన్ 
ప్ర ధాన్ త న సందేశంలో ప్ర శంసించరు. జ పాన్ ఇండియా అంత రాజా తీయ వూయాహాత్మ క 
భాగ స్వీమాయాన్ని మ రంత ముంద్కు తీసుకుపోవ డాన్క్గాను ప్రధాన మంత్రి న ర్ంద్ర మోదీ 
త్ క లిసి ప న్ చేయ డాన్క్ తను సదా సిద్దంగా వున్నిన న్ జ పాన్ ప్ర ధాన్ తెలిపారు. 
సేవీచ్ఛయుత, పార ద ర్శ క ఇండో ప సిఫిక్ కోసం ఇరు దేశాలు క లిసి ప న్ చేస్తియ న్ ఆయ న 
స్ షటుం చేశారు. 
సుజుకిగ్రు ప్కుచెందినరండుప్ర ధానపా్ర జకు్ట లకుపునదిరయి
వేసినప్ర ధానమంతి్ర
భార త దేశంలో సుజుక్ గ్రూప్ ఏరా్టు చేయ బోతనని రండు కీల క  ప్రాజెకుటుల కు ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ పున్ది రాయి వేశారు.  ఈ రండు ప్రాజెకుటులో ఒక టి గుజ రాత్ రాషట్రం 
హ న్్సల్ పూర్ లో ఏరా్టు చేయ బోతనని ఎల క్ట్రక్ వ్హ న్ల బాయాట ర్ త యార్ కేంద్రం కాగా, 
రండ వ ది హ రయాణా రాషట్రం ఖ రో్డాలో వ్హ న్ల త యార్ కేంద్రం. గుజ రాత్ హ న్్సల్ 
పూర్ లో ఏరా్టు చేయ బోతనని ఎల క్ట్రక్ వ్హ న్ల బాయాట ర్ త యార్ కేంద్రం కోసం 7300 
కోట్ల ర్పాయలు పెటుటు బ డులు పెడుతన్నిరు. దీన్ దావీరా ఎల క్ట్రక్ వ్హ న్ల కోసం 
అతయాధున్క సెల్ బాయాట ర్ల ను త యారు చేసుతిన్నిరు. ఇక హరయాణా రాషట్రం ఖ రో్డాలో 
ఏరా్టు చేసుతినని వ్హ న్ల త యార్ కేంద్రం దావీరా సంవ త్స రాన్క్ ప ది ల క్ష ల వ్హ న్ల ను 
త యారు చేస్తిరు. ఇది ప్రపంచంలోనే ఒకే చోట భార్ స్థి యిలో వ్హ న్లు త యార్ చేసే 
ఏకైక కేంద్రంగా రకారుడుల కు ఎక్ నుంది. దీన్క్ సంబంధించన మొద టి ద శ ప్రాజెకుటుకోసం 11 
వేల కోట్ల ర్పాయల పెటుటు బ డులు పెటటుబోతన్నిరు. 

‘న్లు వడకడమనేది దేవునిపా్ర ర్థ నతో
సమానం’ 
ఖ్దీ బ టటు లకు ప్ర జ్ద ర ణ పెర గాల నే ల క్షష్ంత్ ప్ర ధాన మంత్రి  న ర్ంద్ర  మోదీ 
వీలు చక్్న ప్పుడ లా్ల  త గిన చైత నయాం పెంచుతూనే వున్నిరు. ముఖయాంగా 
యువ త లోఖ్దీ వ స్త్ ల ప ట్ల ఆస క్తి పెర గ డాన్క్గాను ఆయ న కృషి చేస్తినే 
వున్నిరు. 2014 నుంచ ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ చేసుతినని కృషి కార ణంగా 
భార త దేశంలో ఖ్దీ వ స్త్ ల అమ్మకాలు న్లుగు రటు్ల  పెరగాయి. గుజ రాత్ లో 
ఖ్దీ వ స్త్ ల అమ్మ కాలు 8 రటు్ల  పెరగాయి. దేశంలోనే మొద టిస్రగా ఖ్దీ 
గ్రామీణ ప రశ్ర మ ల ట రోనివ ర్ ఒక ల క్ష కోట్ల ర్పాయ ల ను దాటింది. ఈ 
రంగం కార ణంగా దేశంలో కొతతి గా 1.75 కోట్ల ఉదోయాగాల క ల్ న జ రగింది. 
అహ మ్మ దాబాద్ స బ ర్మ తీ న ది తీరాన ఏరా్టు చేసిన ఖ్దీ ఉత్స వ్న్క్ ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ హాజ ర యాయారు. చ ర ఖ్త్ వయా క్తిగ తంగా త న కునని 
అనుబంధాన్ని స్మ రంచుకున్నిరు. త న చనని త నంలో త న మాతృమూరతి 
చ ర ఖ్ను విన్యోగించన విష యాన్ని గురుతి చేసుకున్నిరు. దేశాన్క్ 
స్వీతంతయారోం వ చ్చ 75 సంవ త్స రాలైన సంద రాభున్ని పుర స్ రంచుకొన్  7,500 
మంది మ హిళ లు చ ర ఖ్ను ఉప యోగించ నూలును త యారు చేసి చ రత్ర ను 
సృషిటుంచర న్, స బ ర్మ తీ న ది తీరాన ఈ కారయా క్ర మం జ ర గ డం చలా గొప్ గా 
వుంద న్ ప్ర ధాన్ అన్నిరు. చ రఖ్ తిప్ డం చనని విష యం కాద న్ అది దైవ 
ప్రారథి న త్ స మాన మ న్ ఆయ న స్ షటుం చేశారు. 
ఖ్దీఉతస్వం:స్వీతంతయే్రసమరసమయంలోఖ్దీ
వస్్రా లుపోష్ంచినపాత్ర నగుర్్కుతెచే్చల్ఉతస్వాలు

n దేశాన్క్ స్వీతంతయారోం వచ్చ 75 సంవ త్స రాలైన సంద రభుంగా అమృత్ 
మ హోత్స వ్ కారయా క్ర మాల ను న్రవీ హించ డం జ రగింది. అంద్లో 
భాగంగా ఖ్దీ ఉత్స వ్న్ని జ రపారు. స్వీతంతయారో స మ ర 
స మ యంలో ఖ్దీ పోషించన పాత్ర ను, ఆ వ స్త్ ల ప్రాధానయా త ను 
చటేలా ఖ్దీ ఉత్స వ్న్ని న్రవీ హించ డం జ రగింది. 

n చ ర ఖ్ల అభవృదిధి:    1920ల  నుంచ ఉప యోగిస్తి వ చ్చన 22 
ర కాల చ ర ఖ్లను ప్ర ద ర్శంచ డం జ ర గింది. పాత కాలం 
చ ర ఖ్ల త్పాటు ఆధున్క స్ంకేతిక త ను ఉప యోగించ త యారు 
చేసిన చ ర ఖ్ల దాకా అన్ని ర కాల చ ర ఖ్ల ను ఇంద్లో 
ప్ర ద ర్శంచరు.

n ఇంద్లో ఎర వ్డ చ ర ఖ్ కూడా వుంది. ఇది స్వీతంతయారో స మరాన్క్ 
ప్ర తీక గా న్లిచన నూలు వ డుకు చ క్రం. పొందూరు ఖ్దీ తయార్న్ 
తెలియ జేసే ప్ర ద ర్శ న కూడా సంద ర్శ కుల ను ఆక టుటు కునేలా ఏరా్టు 
చేశారు. 

n  గుజ రాత్ రాషట్ర ఖ్దీ గ్రామీణ ప రశ్ర మ ల సంసథి నూత న 
కారాయాల యాన్ని ప్ర ధాన్ న ర్్ంద్ర మోదీ ప్రారంభంచరు. అంతే 
కాద్ స బ ర్మతి న ది మీద పాద చరుల  కోసం న్ర్మంచన ఫుట్ ఓవ ర్ 
బ్రిడిజాన్ కూడా ఆయ న ప్రారంభంచరు. 

ప్రధాన్గుజరాత్రాష్ట్రపర్యటనజాతీయం
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ఆరోగయేరంగంలోన్తనఆరోగయేరంగంలోన్తన
ప్ర జ్విపలో వంప్ర జ్విపలో వం

బార త దేశం అభవమృదిధి చందిన దేశాల స ర స న చేరాలంటే దేశ వాయుపతింగా ఆరోగయు రంగ సేవ లను అభవమృదిధి చేయ డం చాలా ముఖయుం. ఆరోగయు రంగ 
సేవ లు స రవా త్రా ల భయుం కావాలంటే అందుక్ తగన ఆస్ప త్రులుండాలి. వాటలో త గనంత మంది సిబ్ంది వండాలి. వారు త గన 

విదాయుప్ర మాణాలు క లిగవండాలి. ప్ర తి చోట్ పారా మెడిక ల్ సిబ్ంది త ప్ప నిస ర. ఈ విషయాని్న దమృషిటులో పెటుటుక్న్న ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ ఇందుకోసం ఒక స మ్ర గ మైన విధానాని్న రూపందించారు. ఆరోగయు రంగాని్న ఆరు ప్రాథమిక మ్ల సతింభాలుగా వరీగొక రంచారు. వీటలో 

ఒక ట ఆధాయుతి్మక గురువల సేవ ల ను వినియోగంచుకోవ డం. ప్ర ధాని ఆలోచ న మేర క్ వారు భారీ స్్థయిలో ఆరోగయు సేవా రంగంలో 
పాల్గొంటునా్నరు. అంతే కాదు స మాజంలోని అని్న వ రాగొల వార సేవ ల ను ఇందుకోసం ఉప యోగంచుక్ంటునా్నరు. ఇందులో భాగంగా 

ఫ రదాబాద్ లో ఏరా్పటు చేసిన అమమృత ఆస్ప త్రిని, మొహాలీలో నిర్మంచిన హోమీ భాభా కేన్సర్ ఆస్ప త్రి మ రయు ప రశోధ నా కేంద్రాని్న ఆగ స్టు 
24న ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ప్రారంభంచారు.ఆరోగయా రంగంలో విశిషటు మైన సేవ లందిస్తి ప్ర జ ల ప్రాణాల ను 

కాపాడుతనని విశిషటుమైన శ క్తిగా ప్ర పంచ వ్యాపతింగా 
భార త దేశం ప్ర శంస లు పొంద్త్ంది. ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
దిశాన్ర్్దశం ప్రకారం దేశంలోన్ ప్ర తి గ్రామాన్క్, ప్ర తి న గ రాన్క్, ప్ర తి 
ఇంటిక్ వైదయా సేవ లంద్తన్నియి. ఆరోగయా భ ద్ర త కు సంబంధించ 
ప్ర ధాన్  న ర్ంద్ర మోదీ చేప టిటున చ రయా లు దేశంలోనే కాద్, ఇత ర 
దేశాలో్ల కూడా ప్ర భావం చూపుతన్నియి. దీన్క్ కార ణం స మ గ్ర మైన 
ఆరోగయా సేవల విధాన మ నేది గ త 8 సంవ త్స రాల లో కేంద్ర  ప్ర భుతవీ 
ప్రాధానయా త గా న్ల వ డ మే. ప్రైవేటురంగంత్పాటు ఆధాయాతి్మక రంగాన్క్ 
చందిన గురువులు కూడా వైదయా సేవ ల రంగంలో సేవ లందించ డాన్క్ 
ముంద్కు వ సుతిన్నిరు. స్ఫూరతిదాయ కంగా ప న్ చేసుతిన్నిరు. 
భార త దేశంలో ఆరోగయా రంగాన్ని బ లోపేతం చేయ డాన్క్గాను ప్ర ధాన్ 

మోదీ చేసుతినని కృషిన్ గ మ న్ంచన ప్ర ముఖ అమృత ఆసుప త్రి మేము 
సైత మంటూ ప్ర భుతవీ సేవ ల కు అండ గా న్లుసతింది. దేశ రాజ ధాన్ 
ప్రాంతంలో ఫ ర్దాబాద్ లో ఏరా్టు చేసిన అమృత ఆసుప త్రి అన్ని 
ర కాల ఆధున్క సౌక రాయాల ను క లిగిన భార్ ప్రైవేటు ఆసుప త్రిగా పేరు 
సంపాదించుకుంది. ఇది న్రా్మణప రంగానే కాద్ సేవ ల ప రంగా కూడా 
ఆధున్క త ను సంత రంచుకునని వైదాయాల యం. విశిషటు మైన సేవ లత్పాటు 
ప్ర జ లో్ల  త గిన ఆధాయాతి్మక భావ్ల ను క ల గ జేసుతినని ఆసుప త్రిగా ఇది 
గురతింపు పొందింది. 

మాత అమృతనంద మ యి ప్ర జ ల హృద యాల లో 
సంపాదించుకునని పేరు ప్ర తిషటు ల ను ప్ర ధాన్ ప్ర శంసించరు. స రైన 
ర్తిలో జ రగే అభవృదిధి అనేది అంద రనీ చేరుకుంటుంద న్, అంద రకీ ల బిధి 
చేకూరుసుతింద న్ ప్ర ధాన్ స్ షటుం చేశారు. కీల కమైన ఆందోళ న క ర మైన 

ఆరోగయేం-ఆధాయేతి్మకతఆరోగయేం-ఆధాయేతి్మకత

అమృతఆస్పత్రి-హోమీభాభాకేన్సర్చికితా్సలయం జాతీయం
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రోగాల కు సంబంధించన చక్త్స లు అంద రకీ ల భంచలనే 
స్ఫూరతిదాయ క మైన విధాన్న్ని అమృత ఆసుప త్రి చటుత్ంది. 

ఆధున్క త ను ఆధాయాతి్మక త ను రంగ రంచ అందిసుతినని సేవ లు దిగువ 
మ ధయా త ర గ తి, మ ధయా త ర గతి ప్ర జ ల కు నేరుగా ప్ర భావ వంతంగా 
చేరుతన్నియి.  అమృత ఆసుప త్రిత్పాటు పంజ్బ్ రాషట్రం మొహాలీలో 
న్ర్మంచన హోమీ భాభా కేన్సర్ ఆసుప త్రి మ రయు ప రశోధ న్ కేంద్రాన్ని 

కూడా ప్ర ధాన్ ప్రారంభంచరు. ఈ సంద రభుంగా మాట్్ల డిన ప్ర ధాన్ 
త మ పాల న వ చ్చన త రావీత 500 ర కాల కేన్సర్ మంద్ల ర్ట్ల ను 90 
శాతం మేర కు త గ్ించ డం జ రగింద న్ అన్నిరు. ఇవి గ తంలో చలా 
ఖ ర్ద్ను క లిగివుండేవ న్ ఆయ న గురుతి చేశారు. దీంత్పాటు స రాస ర 
తీసుకుంటే ప్ర తి ఏడాది రోగుల విష యంలో వేయి కోట్ల ర్పాయ ల ను 
ఆదా చేయ డం జ రుగుత్ంద న్ అన్నిరు.  

Itissaidhere, अयं निजः परो वेनि गणिा, लघुचेिसाम्। 
उदारचररिािां िु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ एन्न महा उपनिषद 

आशयमाण, अममयुडे, जीनविा संदेशम।
అమ్మఅంటేపే్ర మ,దయ,సేవ,తాయేగాలకుప్ర తిరూపం.
భారతదేశంప్ర బోధస్ుననిఆధాయేతి్మకసంప్ర దాయాలన
ప్ర తిఫలించేశకి్ అమ్మ.మహాఉపనిషత్ులలోఅమ్మ

ఇచే్చసందేశ్నినిమనంచూడవచు్చ.

n దేశ రాజ ధాన్ ప్రాంతంలో ఏరా్టు చేసిన అమృత ఆసుప త్రిన్ ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ప్రారంభంచరు. దాంత్ ఈ ప్రాంతంలో ఆధున్క 
వైదయా సేవ ల మౌలిక సద్పాయాలు మ రంతగా ఈ ప్రాంతంలో 
అంద్బాటులోక్ వ చ్చయి. 

n  ఈ ఆసుప త్రిన్ మాత అమృతనంద మ యి మ ఠంవ్రు న్రవీ హిసుతిన్నిరు.
n ఇది దేశంలోన్ అతయాంత పెద్ద దైన ప్రైవేటు రంగా స్ప ర్ సె్ష్లిటీ 

ఆసుప త్రి. 130 ఎక రాలో్ల  ఇది విసతి రంచ వుంది. మొతతిం 2600 
ప డ క లున్నియి. ఇక దీన్క్ సంబంధించన వైదయా క ళాశాల 5.20 లక్ష ల 
చ ద ర పు అడుగులో్ల  న్ర్మంచరు. ఈ వైదాయాల యంలో 81 వైదయా విభాగాలో్ల  
సేవ లందిసుతిన్నిరు. ఇక్ డ 64 ఆధున్క వ స తల ఆప ర్ష న్ థియేట రు్ల  
ఉన్నియి. 

n ఇంద్లో భార త దేశంలోనే అతి పెద్ద దైన చనని పిల్ల ల వైదయా సేవ ల 
కేంద్ర ముంది. ఇక్ డ 534 అతయా వ స ర చక్త్సల ప డ క లున్నియి. 24 
గంట లు సేవ లందిసుతిన్నిరు. డిజిట ల్ గా ప రయా వేక్ష ణ ల భసుతింది. 

n దేశంలోనే అతయాధున్క ఆట్మేటెడ్ స్్మర్టు లాయాబ ర్ట ర్ ఇంద్లో వుంది. 
దేశంలోనే ఉతతి మ మైన ఇమేజింగ్ సేవ లు ఇక్ డ ల భసుతిన్నియి. కేన్సర్ 
చక్త్స కోసం దేశంలోనే అతి పెద్ద ర్డియేష న్ కేంద్రాన్ని ఏరా్టు చేశారు. 

n దేశంలోనే అతి పెద్ద దైన, అతయాధున్క ఫిజిక ల్ మెడిసిన్ , పున రావ్స కేంద్రం 
ఇంద్లో వుంది. నూయాక్్లయ ర్ మెడిసిన్ , రోబోటిక్్స సేవ లందించే కేంద్రం 
అన్ని ర కాల చక్త్స లందించే అతి పెద్ద కేంద్రంగా న్లిచంది. 

n అంటువ్యాధుల కు సంబంధించన  అతయాధున్క విభాగం ఇంద్లో వుంది. 
ఇక్ డ ప రశోధ న లు మాత్ర మే న్రవీ హిసుతిన్నిరు. 

n కార్బ న్ ఉద్ారాల ను శూనయాస్థి యిలో వెలువ రంచే వైదాయాల యంగా ఇది పేరు 
పొందింది. అంతే కాద్, వయా రాథి ల న్రవీ హ ణ లో కూడా శూనయా స్థి యిలో 
వయా రాథి ల ను వెలువ రంచే వైదాయాల యంగా న్లిచంది. 

-నరంద్ర మోదీ,ప్ర ధానమంతి్ర

మొహాలీలోహోమీభాభాకేనస్ర్
చికితాస్లయం,పరిశోధనకేంద్ర ం

n  పంజ్బ్ రాషట్రం స్హిబ్ జ్దా అజిత్ సింగ్ న గ ర్ జిలా్ల  (మొహాలీ), 
ముల్ల న్ పూర్ లో హోమీ భాభా కేన్సర్ ఆసుప త్రిన్, ప రశోధ న్ కేంద్రాన్ని 
న్ర్మంచరు. దీన్ని ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ప్రారంభంచ డం 
జ రగింది. పంజ్బ్ త్ పాటు ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంతల  ప్ర జ ల కు అతయాధున్క వైదయా సేవ లందించేలా ఈ కేన్సర్ 
ఆసుప త్రిన్ న్ర్మంచరు. 

n  కేంద్ర ప్ర భుతవీ అణుశ క్తి విభాగం క్ంద ప న్ చేసుతినని ట్ట్ మెమోరయ ల్ 
స హాయ క సంసథి ఈ ఆసుప త్రిన్ న్ర్మంచంది. ఇంద్కోసం 660 కోట్ల 
ర్పాయలు ఖ రు్చ చేశారు.  300 ప డ క ల సౌక రయాంగ ల ఈ ఆసుప త్రి 
మూడో స్థి యిలో వునని రోగాన్క్ చక్త్స అందించ గ లిగే స్మ రథ్ి  మునని 
ఆసుప త్రి. 

n  అన్ని ర కాల కాయాన్స ర్ల కు చక్త్స అందించ డాన్క్గాను ఈ ఆసుప త్రిలో 
అన్ని ర కాల ఆద్న్క సౌక రాయాల ను ఏరా్టు చేశారు. ఈ ఆసుప త్రిలో 
స రజా ర్, ర్డియో థెర పీ , మెడిక ల్ ఆంకాల జీ, కీమో థెర పీ, ఇముయానో థెర పీ, 
బోన్ మారో ట్రాన్్స పా్ల ంట్ లాంటి ప లు ర కాల సేవ లందిసుతిన్నిరు. 

n  ఈ ప్రాంతంలోన్ కేన్సర్ రోగుల కు అన్ని ర కాల స ద్పాయాల త్ 
చక్త్స లు అందించ డాన్క్ ఈ ఆసుప త్రి ఉపయోగ ప డుతంది. సంగ్రూర్ 
ద గ్ ర న్ర్మంచన వంద ప డ క ల ఆసుప త్రిక్ బ్ంచ ఆసుప త్రిగా ప న్ 
చేసుతింది. 

భారతదేశంలోవై దయేచికితస్లుఅందించడానినిసేవగాపరిగణిస్్ర్.
ఆరోగయేమేమహాభాగయేమనిభావించినదేశంఇది.వై దయేరంగంకోసం
ప్ర త్యేకంగాఒకవేదమేఈదేశంలోవుంది.మనవై దయేరంగానికిమనం
పటు్ట కుననిపేర్ఆయురవీద.ఆయరవీదరంగంలోసేవలందించిన
పండితులకుమనంర్ష్,మహార్ష్అనేబ్ర్దులనఇచి్చవారిపై 
సమననితమెై ననమ్మకమంచడంజరిగ్ంది.మహార్ష్చరకుడు,
మహార్ష్సుశురు తుడు,మహార్ష్వాగ్బటఈకోవకేచెందినవార్.
ఇల్ంటిమహానభావులుఎందరోతమవిదవీత్ుతోప్ర జలకు
సేవలందించిప్ర జలమనసులోలో చెరగనిస్్థ నంసంపాదించుకుననిర్.

-నరంద్ర మోదీ,ప్ర ధానమంతి్ర

ఫరిదాబాద్సెక్ట ర్88లోనిఅమృతఆసుపతి్ర లోన్తన
ఆరోగయేకేంద్ర ఏర్టు

అమృతఆస్పత్రి-హోమీభాభాకేన్సర్చికితా్సలయంజాతీయం
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మాతృభూమికోసంసరవీసవీంతాయేగంచేసినమాతృభూమికోసంసరవీసవీంతాయేగంచేసిన
స్వీతంతయే్రసమరయోధులుస్వీతంతయే్రసమరయోధులు

ఆ పిల్ల వ్డు 6వ త ర గ తి చ ద్వుకుంటునని స మ యంలోనే 
స్వీతంతయారో పోరాటంలోక్ వెళాళాడు. విప్ల వ కారుల గురంచ 

తెలుసుకునని త రావీత త న చ ద్వుల ను ఆపేసి స్వీతంతయారో 
పోరాటంలోక్ వెళాళాడు. అత ను ప్ర సిదిధి చందిన యోధులు భ గ త్ సింగ్ , 
రాజ గురు లాంటి వ్రక్ స్యం అందించన వీరుడు. మ హావీర్ సింగ్ 
రాథోడ్ ఉతతి ర్ ప్ర దేశ్ లోన్ ఇట్ జిలా్ల లో 1904లో సెపటుంబ ర్ 16న 

జ న్్మంచరు. మ హావీర్ సింగ్ అతయాంత ధైరయా శాలి. ఒక స మావేశంలో 
బ్రిట న్ పాల కుల ముందే వ్రక్ వయా తిర్కంగా న్న్దాలు చేసి 
గాంధీజీక్ మ ద్ద తగా న్లిచరు. ఆయ న ఆ త రావీత న వ జ వ్న్ భార త్ 
స భ అనే విప్ల వ సంసథి లో స భుయాలుగా చేరారు. ఆ సంసథి లో అతయాంత 
దైరాయాశాలి అయిన స మ ర యోధున్గా పేరు సంపాదించుకున్నిరు. 
లాహోర్ నుంచ విప్ల వ కారులు భ గ త్ సింగ్ , బ తకేశవీ ర్ ద త్ , 

భారతదేశాన్కిస్వాతంత్య్రంవచిచు75సంవత్సరాలుపూరతుయా్యయి.
ఈసందరభుంగాదేశవా్యపతుంగా‘ఆజాదీకాఅమృతమహోత్సవ్’

సంబరాలుజరుపుకుంటున్్నం.సమరయోధులుచేసినఅపారమైన
తా్యగాలఫలితంగామనంస్వాతంత్య్రంసంపాద్ంచుకోగలిగాం.
లెక్కలేనంతమంద్యోధులుఉర్కంబాలకుఎకి్కతమప్రాణాలన

తా్యగంచేశారు.భరతమాతనద్స్యశృంఖలాలనంచి
తప్పంచడంకోసంపోరాటంచేసినవిపలోవకారులకు,స్వాతంత్య్ర
సమరయోధులకుమనంఎంతగానోరుణపడివున్్నం.భారత
స్వాతంత్య్రపోరాటాన్్నఅణచడాన్కిబ్రిటన్పాలకులువేయన్
ఎతుతుగడలేదు.ప్రజలనభయకంపతులనచేయడాన్కి,

న్రాశపరచడాన్కి,తీవ్రఆందోళనలకుగుర్చేయడాన్కిగానవారు
అనేకప్రయతా్నలుచేశారు.అయిన్అవనీ్నమనపోరాటాన్్నఏమీ
చేయలేకపోయాయి.మనసమరయోధులకువార్సమరథ్తపైపూర్తు

నమమాకంవుండేద్.ఎన్్నఅవాంతరాలుఎదురైన్సరదేశం
మందడుగువేసిస్వాతంత్య్రంసంపాద్ంచుకుంటుందన్వారు
నమేమావారు.ఈనేపథ్యంలోచూసినపు్పడుసెప్టంబర్22కు

ప్రాధాన్యతకలిగవుంద్.ఎందుకంట్1921లోఇదేరోజునజాతిపత
మహాతామాగాంధీతనవిదేశీవస్త్రధారణనవద్లేసిధోవతీన్మాతమే
ధర్ంచడంప్రారంభించారు.ఆయనఈపన్న్మధురైనగరంలో

చేశారు.

సెలుయేలర్జై లులోనిరహారదీక్షచేస్ూపా్ర ణతాయేగం

చేసినయోధుడు:మహావర్సింగ్రథోడ్

జననం:16సెప్ట ంబర్1904,మరణం:17మే1933

ఆజాదీకాఅమృతమహోత్సవం జాతీయం
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దేశాన్క్ స్వీతంతయారోం వ సేతి ఏమ వుతంది?  
స్వీతంతయారోం పొందిన దేశం త న ఆలోచ న ల కు 
అనుగుణంగా ప్రణాళిక లు తయారు చేసుకొన్ వ్టిన్ 
అమ లు చేసి అభవృదిధిన్ స్ధించుకుంటుంది. అన్ని 
విధాలా పెద్దదైన భార త దేశాన్క్ న్ర క్ష రాసయాత ప్ర ధాన 
స మసయాగా వుంది. దేశాన్క్ స్వీతంతయారోం వ చ్చన 
త రావీత కూడా ప్ర జ ల కు త మ హ కు్ల గురంచ 
అవ గాహ న లేద్. కార ణం వ్రలోన్ న్ర క్ష రాసయా త . 
అది న్టి స్వీతంతయారో స మ ర యోధుల ను ఎంత గానో 
బాధించేది. సవీ తంత్ర భార త దేశం స్ధించలి్సన 
ల క్షయాల విష యంలో వ్రక్ చలా క ల లుండేవి. 
వ్టిలో ఒక టి సంపూర్ణ అక్ష రాసయా త స్ధించ డం. 
1951లో భార త దేశంలో అక్ష రాసయా త కేవ లం 18.3 
శాత మే. 2018 న్టిక్ అది 74.4 శాతన్క్ 
చేరుకుంది. దేశంలో ఏరా్టు చేసుకునని విదాయా 
స ద్పాయాలు, భేటీ బ చవ్- భేటీ ప డావ్, స రవీ శిక్ష 
అభయాన్, స మ గ్ర శిక్ష లాంటి ఉదయా మాల కార ణంగా 
ఇది స్ధించ గ లిగాం. అంతే కాద్ కేంద్ర  ప్ర భుతవీం 
మొద లుపెటిటున నూత న విదాయా విధానం కార ణంగా 
మ న స మ ర యోధుల క ల లు స్కార మ వుతన్నియి. 

స్వీతంతయే్రసమరయోధులఆకాంక్షలకుఅనగుణంగాసంపూర్ణ 
అక్షరసయేతస్ధనకోసంపనిచేస్ుననికేంద్ర ప్ర భుతవీం

ద్ర్ాదేవీలు పారపోవ డాన్క్ వీలుగా రాథోడ్ స్యం అందించరు. 
ఆయ న పై ఒక  క నేనిసిన బ్రిట న్ అధికారు్ల   రండో లాహారో కుట్ర లో 
భాగ మ యాయాడ న్ ఆయ నుని 1929లో అరసుటు  చేశారు. లాహోర్ 
న్యాయ స్థి నంలో విచర ణ ఎద్ర్నని మ హావీర్ సింగ్ కు జీవిత  
కారాగాశిక్ష విధించరు. జైలులో భ గ త్ సింగ్ , రాజ గురు, సుఖ దేవ్ 
ఇంకా ఇత ర విప్ల వకారుల త్ క లిసి 40 రోజుల పాటు న్రాహార దీక్ష 
చేశారు. ఈ నేప థయాంలో మ హావీర్ సింగ్ రాథోడ్ ను, ఇత ర 
విప్ల వ కారుల ను అండమాన్ లోన్ సెలుయాలర్ జైలుకు త ర లించరు. 
అక్ డి జైలులో ఖైదీలను హీనంగా చూసేవ్రు. అది అతయాంత 
క ఠినమైన జైలు. దీన్క్ న్ర స న గా మ హావీర్ సింగ్ రాథోడ్ అక్ డ 
కూడా న్రాహార దీక్ష కు కూరు్చన్నిడు. అయితే ఆయ న దీక్ష ను భ గనిం 
చేయ డాన్క్గాను ఆయ న కు బ ల వంతంగా పాల ను తగించరు 
అక్ డి అధికారులు. అయితే ఆ పాలు ఆయ న ఊపిరతితతిలో్ల క్ చేర 
ఊపిరాడ క మ హావీర్ సింగ్ అమ రుడ యాయాడు. ఆయ న పారథివ 
దేహాన్క్ రాళ్్ల  క టిటు దాన్ని స ముద్రంలో పార్శార న్ కుటుంబ 

స భుయాల కు కూడా అప్ గించ లేద న్ త రావీత ప్ర జ ల కు తెలిసింది. 
రాథోడ్ కు ఆయ న తండ్రి మ ద్ద త బ లంగా వుండేది. ఈ దేశం 

కోసం నీవు చేసుతినని పోరాట్న్ని చూసుతింటే నీవు బాన్స బ తకుల ను 
ఏమాత్రం అంగీక రంచ వ న్ తెలుసతింది. స్వీతంతయారో పోరాట 
మారం్లో న్లిచన నీవు వెనుతిరగి చూడ వ ద్్ద . నీ త్టి 
విప్ల వ కారుల ను ఎలాంటి ప రసిథితలో్ల ను విడిచపెటటు వ ద్్ద  అన్ 
రాథోడ్ కు ఆయ న తండ్రి ధైరాయాన్ని క లి్ంచడ న్ తెలుసతింది. 
దేశాన్క్ స్వీతంతయారోం వ చ్చన త రావీత అండ మాన్ సెలుయాలర్ జైలులో 
మ హావీర్ సింగ్ రాథోడ్ విగ్ర హాన్ని ఏరా్టు చేశారు. డిసెంబ ర్ 30, 
2018న అండ మాన్ సెలూయాలర్ జైలును సంద ర్శంచన ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ రాథోడ్ కు ఘ న న్వ్ళి ఘ టించరు. అలాగే 
కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ ష్ కూడా అకోటు బ ర్ 15, 2021న 
అండ మాన్ సెలూయాలర్ జైలును సంద ర్శంచ రాథోడ్ సమృతిక్ ఘ న 
న్వ్ళి ఘ టించరు. 

ఆజాదీకాఅమృతమహోత్సవంజాతీయం

అక్షరాస్యతరటులోచపు్పకోదగనవృద్ధి

1951లో18.3%గాఉన్నఅక్షరాస్యతరటు2018లో
74.4%కిచేరుకోవడంవిజాఞానభారతాన్్నస్థ్పంచడంలో
ప్రభుతవాంచేస్తున్నఅవిశ్రాంతప్రయతా్నలకున్దర్శనం.

అక్షరాస్యతరటు
(శాతంలో)
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బంగాల్ విభ జ న కు వయా తిర్కంగా దేశ వ్యాపతింగా ఉదయా మం 
మొద లైంది. అది తీవ్ంగా మార జ్తీయ ఉదయా మంగా 

అవ త రంచంది. ఈ ఆందోళ న లిని ఉకు్పాదంత్ అణ వేయ డాన్క్ బ్రిట న్ 
పాల కులు చేయ న్ ప్ర యతనిం లేద్. వ్ర అణ చవేత పెరగేకొదీ్ద దేశ వ్యాపతింగా 
విప్ల వ ఉదయా మం మ రంత పెరగింది. ఆ విప్ల వ ఉదయా మం నుంచ 
జ న్్మంచన వ్రలో మ ద న్ లాల్ దింగ్రా కూడా వున్నిరు. గొప్ విప్ల వ కారున్గా, 
మ హా దేశ భ కుతిన్గా పేరు సంపాదించుకునని మ ద న్ లాల్ దింగ్రా పంజ్బ్ 
రాషట్రం అమృత్ స ర్ ప టటు ణంలో సెపటుంబ ర్ 18, 1883లో జ న్్మంచరు. లాహోర్ 
లోన్ ప్ర భుతవీ క ళాశాల లో చ ద్వుకోవ డాన్క్గాను 1900 సంవ త్స రంలో 
అక్ డ కు చేరారు. అక్ డ ఆయ న కు సవీ రాజయా కాంక్ష త్ ప న్ చేసుతినని 
విప్ల వ్దయా మంత్ ప రచ యం ఏర్ డింది. చ ద్వుకుంటునని రోజులో్ల  
ఆయ న లోన్ న్య క తవీ ల క్ష ణాలు బైట ప డాడు యి. బ్ర ట న్ నుంచ దిగుమ తి 
చేసుకునని వసత్ంత్ త యారు చేసిన బే్లజ ర్ ను మాత్ర మే ధ రంచల న్ క ళాశాల 
ప్రిన్్సపాల్ ఆదేశించ డంత్ దాన్క్ వయా తిర్కంగా దింగ్రా న్య క తవీంలో 
ఆందోళ న జ రగింది. దాంత్ ఆగ్ర హించన అధికారులు ఆయ నుని కాలేజీ 
నుంచ బ హిష  ్రంచరు. అంత వ ర కూ జ్తీయ విప్ల వ ఉదయా మంత్ 
ప రచ యం లేన్ దింగ్రా అప్ టినుంచీ ఆ దిశ గా అడుగులు వేశారు. ఆయ న 
1905లో లండ న్ కు వెళి్ల అక్ డ ఇండియా హౌస్ లో మ కాం వేశారు. 
అప్పుడు ఆ హౌస్ కు మేనేజర్ గా వీర స్వర్ ర్ వుండేవ్రు. ఆ స మ యంలో 
అంటే జూన్ 8, 1909లో స్వర్ ర్ పెద్ద నని యయా గణేష్ దామోద ర్ వీర 
స్వర్ ర్ ను ఇంగా్ల ండు నుంచ బ హిష  ్రంచరు. ఆయ న చరత్రాత్మ క 
క విత లు ప్ర చురంచర న్ అవి దేశ ద్రోహాన్క్ పాల్ డిన టేటున న్ భావించ వ్రు 
అప్ టి అధికారులు ఆయ నుని బ హిష  ్రంచరు. దీన్క్ వయాతిర్కంగా లండ న్ 
లోన్ విప్ల వ కారులు ఆందోళ న చేప ట్టు రు. 

ఆ స మ యంలో బ్రిట న్ అధికార స ర్ విలియం క రజా న్ విలీ్ల క నుని 

స్వర్ ర్ త్పాటు అక్ డ ఇత ర విప్ల వ కారుల మీద ప డింది. వ్ర 
స మాచర న్ని సేకరంచేవ్డు. క రజా న్ విలీ్ల కార ణంగానే లండ న్ లో అనేక 
మంది విప్ల వ కారులు అక్ డి ప్రభుతవీ అధికారుల చేతిలో హింస కు 
గురయేయావ్రు. శాయామ్ జీ కృష్ణ వ ర్మ ఆధవీ రయాంలో వెలువ డే ది ఇండియ న్ 
సషియాల జిస్టు అనే జ రని ల్ కరజా న్ విలీ్లన్ భార త దేశాన్క్ అతయాంత ప్ర మాద కార 
అయిన ద్రా్మర ్ శ త్రువుగా పేర్ంది. ఈ నేప థయాంలో విలీ్లపై ప గ ను 
పెంచుకునని దింగ్రా స మ యంకోసం పొంచ వున్నిడు. జులై 1, 1909లో 
ఇంపీరయ ల్ సంసథి లో ఏరా్టు చేసిన స మావేశంలో విలీ్లన్ చంపేశాడు. 
కోరుటులో విచర ణ ఎద్ర్నని దింగ్రా త న త ర ఫున ప బి్లక్ ప్రాసికూయాట ర్ ను 
పెటుటు కోవ డాన్క్ అవ కాశ మున్ని ఆ ప న్ చేయ లేద్. ఎంద్కంటే ఆయ న ఆ 
కోరుటు  అధికారాల నే అంగీకారంలోక్ తీసుకోలేద్. దేశ భ కుతిలైన భార తీయులకు 
ఉరశిక్ష లు వేయ డం వ్రన్ బ హిష  ్రంచ డాన్క్ వయా తిర్కంగానే తను 
ప్ర తీకారం తీరు్చకున్నిన న్ దింగ్రా ప్ర క టించరు. కోరుటు  నుంచ న్ష ర్ో మిసుతినని 
స మ యంలో దింగ్రా చేసిన ప్ర క ట న ను ఇప్ టికీ అంద ర్ త లుచుకుంటూ 
వుంట్రు. థాయాంక్ యు మై లార్డు , నేను ఎవ రకీ త ల వంచ ను. న్ 
మాతృభూమిక్ న్ జీవితన్ని అంక్ంత చేసినంద్కు న్కు ఎంత గానో 
గ రవీంగా వుంద న్ దింగ్రా చేసిన ప్ర క ట న విప్ల వ కారులో్ల  మ రంత ఉతేతిజ్న్ని 
న్ంపింది. 

దింగ్రాకు మ ర ణ శిక్ష విధించరు. లండ న్ లోన్ పెంట న్ విలే్ల జైలులో 17 
ఆగ సుటు  1909లో 26 సంవత్స రాల వ య సు్సలో దింగ్రాను ఉర తీశారు. 
బ్రిట న్ పాల కు ద మ న కాండ ను ఎంత్ బ లంగా ఢీకొటిటున మ ద న్ లాల్ దింగ్రా 
దేశ యువ త కు ఆద ర్శంగా న్లిచరు. ఆయ న ధైరయా స్హ స్ల ను కీరతిస్తి 
అన్బీసెంట్ ఒక ప త్రిక లో ఇలా రాశారు. మ ద న్ లాల్ దింగ్రా లాంటివ్రు ఈ 
దేశాన్క్ మ రంత్ మంది కావ్ల న్ ఆమె పేర్న డం ఆయ న గొప్ద న్న్క్ 
తరా్ణంగా న్లిచంది. 

దేశం గ రవీంచ ద గ్ స్వీతంతయారో యోధుడు ఉచ్చ రంగరాయ్ న్వ ల్ 
శంక ర్ దెబార్ గుజ రాత్ రాషట్రం జ్మ్ న గ ర్ లో సెపటుంబ ర్ 21, 

1905లో జ న్్మంచరు. ఆయ న సౌరాషట్ర ముఖయా మంత్రిగా కూడా విధులు 
న్రవీ హించరు. మ హాత్మగాంధీ ఆద రా్శల కు ప్రభావితడైన దెబార్ 
1936లో త న న్యాయ వ్ద వృతితిన్ వ దిలేసి స్వీతంతయారో పోరాటంలోక్ 
వెళాళారు. అప్ ట్్ల  రాజుల సంస్థి నంగా వునని రాజ్ కోట్ లో 1938 
నుంచ 42 దాకా జ రగిన స తయాగ్ర హాల కు ఆయ న న్య క తవీం 

వ హించరు. ఆ విధంగా ఆయ న ఆ కాలంలో జ రగిన ప లు వయా క్తిగ త 
స తయాగ్ర హాలో్ల ను, స మాఖయా ఉదయా మాలో్ల ను పాల్్న్నిరు. బ్రిట న్ 
పాల కుల  నుంచ దేశాన్ని విముక్తి చేయ డం కోసం చేసిన పోరాట్ల 
కార ణంగా ఆయ న మూడుస్రు్ల  జైలు జీవితన్ని అనుభ వించరు. 
ప్ర జ ల ప్ర యోజ న్ల ను ప టిటుంచుకోకుండా అప్ టి రాజయా సంస్థి న్లు 
ఇషటు మొచ్చన టుటు గా పనునిలు వేసేవి. వ్రక్ బ్రిట న్ పాల కులు మ ద్దతగా 
వుండి భ ద్ర త క లి్ంచేవ్రు. 

మదన్ల్ల్దింగా్ర :బ్్ర టన్దౌరజి నయేలకు
నిరసనగాప్ర తీకారంతీర్్చకుననియోధుడు

యుఎన్దెబార్:స్వీతంతయే్రఉదయేమంలోపాల్గొ నడంకోసం
నయేయవృతి్ నిపక్కనపటి్ట నదేశభక్ుడు

జననం:18సెప్ట ంబర్1883,మరణం:17ఆగసు్ట 1909

జననం:21సెప్ట ంబర్1905,మరణం:11మారి్చ1977

ఆజాదీకాఅమృతమహోత్సవం జాతీయం
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బ్రిట న్ పాల కులు త మ కు క లి్సుతినని భ ద్ర త కు ప్ర తిగా న్టి రాజయా 
సంస్థి న్ల పాల కులు బ్రిటీష్ స్మ్రాజయా వ్ద విధాన్ల కు అండ గా 
న్లిచేవ్రు. 20వ శ తబ్ద ప్రారంభంలో అంటే మొద టి రండు 
ద శాబా్ద ల లో దేశ వ్యాపతింగా జ్తీయ ఉదయా మం ఉధృత మైంది. ఈ 
నేప థయాంలో రాజ్ కోట్ కేంద్రంగా 1930, 1940ల లో జ రగిన స్వీతంతయారో 
ఉదయా మాల కు దెబార్ న్య క తవీం వ హించేవ్రు. 1930ల చవ ర లో 
ఆయ న క థియావ్ర్ ఉదయా మాన్క్ న్య క తవీం వ హించరు. సంయుకతి 
సౌరాషట్ర ఏరా్టులో ఆయన కీల క పాత్ర పోషించరు. అకోటు బర్ 1947లో 
జున్గ ఢ్ న వ్బు త న సంస్థి న్న్ని పాక్స్తిన్ దేశంలో క ల ప డాన్క్ 
ప్ర య తినించన ప్పుడు దాన్క్ వయా తిర్కంగా దెబార్ ఆధవీ రయాంలో పెద్ద 
ఉదయా మం న డిచంది. న వ్బ్ ప్ర భుతవీన్ని ఆరథికంగా బ హిష  ్రంచల నే 

పిలుపున్చ్చరు.  దాంత్ జున్గ ఢ్ న వ్బు వెన క్్ త గ్ాడు. దెబార్ 
ప్రారంభంచన బ హిష  ్ర ణ ఉదయా మం ఇత ర రాజయా సంస్థి న్ల  పైన కూడా 
ప్ర భావం చూపింది.  ఆ విధంగా జున్గ ఢ్ సంస్థి నం భార త దేశంలో 
క లిసింది. దెబార్ న్య క తవీంలో న్యంతృతవీ పాల న  నుంచ 
బయట ప డింది. ప లు రాజయాసంస్థి న్ల ను,  స్థి న్క పాల న ప్రాంతల ను 
క లిపి సౌరాషట్ర రాషట్రంగా ఏరా్టు చేయ డంలో దెబార్ కీల క పాత్ర 
పోషించరు. ఆయ న చేసిన కృషిత్నే ఫిబ్ర వ ర 15, 1948లో సౌరాషట్ర 
ఏర్ డింది. అదే రోజున దెబార్ ను ముఖయా మంత్రిగా న్య మించరు. 
దెబార్ చేసిన సేవ ల ను గురతించన కేంద్ర ప్ర భుతవీం ఆయ న కు 1973లో 
ప ద్మ విభూష ణ్ స త్రాన్ని ప్ర క టించంది. అది దేశ రండో అతయానని త 
పుర స్్రం. ఆయ న మార్చ 11, 1977లో సవీ ర ్సుతిల యాయారు. 

ఆజాదీకాఅమృతమహోత్సవంజాతీయం

ప్ర ముఖ టెలివిజ న్ ఛానెల్ దూర ద ర్శ న్ ఈ మ ధయా నే సవీరాజ్ అనే 
సీరయ ల్ ను ప్ర స్రం చేయ డం మొద లుపెటిటుంది. దీన్ దావీరా 
భార త స్వీతంతయారో సంగ్రామాన్ని ఆవిష  ్రంచ డాన్క్ 

ప్ర య తినిసతింది. 550 మందిక్ పైగా స్ఫూరతిదాయ క పోరాట యోధుల 
గాధ ల ను ప్ర జ ల కు తెలియ జేయాల నే ప్ర య తనింలో భాగంగా ఈ సీరయ ల్  
ప్రారంభ మైంది. కొతతి త రాన్క్ న్టి దేశ భ కుతిల గురంచ తెలియ జేయాల నేది 
ల క్షష్ం. పోరాట యోధుల జీవితల ను సీరయ ల్ గా చూప బోతన్నిరు. 
దేశాన్క్ స్వీతంతయారోం వ చ్చ 75 సంవ త్స రాలైన సంద రభుంగా రాబోయే 75 
వ్రాలో్ల  75 ఎపిసడ్ లను ప్ర స్రం చేస్తిమ న్ దూర ద ర్శ న్ ప్ర క టించంది. 
ఆగ సుటు  14న మొద టి ఎపిసడ్ ప్ర స్ర మైంది. ప్ర తి ఆదివ్రం రాత్రి 9 
గంట ల కు సవీ రాజ్ సీరయ ల్ ప్ర స్రమ వుతంది. పార్ల మెంటులోన్ 
బాల యోగి ఆడిట్రయంలో ఆగ సుటు  17న వేసిన ప్ర తేయాక ప్ర ద ర్శ న ను 
తిల క్ంచన ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ఆ విశేష్ల ను త న ‘మ న్ కీ బాత్’ 
కారయా క్ర మం దావీరా విన్ల న్ కోరారు. ఈ సీరయ ల్ ను త ప్ కుండా 
చూడాల న్, దేశం కోసం ప్రాణ తయాగం చేసిన వ్ర గురంచ నేటి త రం 
త ప్ కుండా తెలుసుకోవ్ల న్ ఆయ న ప్ర జ ల కు విజఞా పితి చేశారు. 
సవారాజ్సీర్యల్ప్రత్్యకతఏంటి?
భార త గ డడు పై 1498లో వ్స్డ గామా మొద టిస్రగా అడుగుపెట్టు రు. 
అత న్ రాక త్ ఈ సీరయ ల్ మొద ల వుతంది. ఆ విధంగా పోరు్చగీసులు, 
ప్రెంచ్ వ్రు, డ చ్ వ్రు, బ్రిటీష్ వ్యాపారులు మ న దేశంలోక్ అడుగుపెట్టు రు. 
వ్రు ఈ దేశంలో కాల నీలు ఏరా్టు చేసుకున్నిరు. అప్ టి నుంచీ 
స్వీతంతయారోం వ చే్చ వ ర కూ ఈ సీరయ ల్ కొనస్గుతంది. 

75వారాలు,75ఎపసడ్లు
డిడి జ్తీయ ఛానెల్ లో ప్ర తి ఆదివ్రం రాత్రి 9 గంటల నుంచ 10 గంటల 
వ ర కు ఈ సీరయ ల్ ప్ర స్ర మ వుతంది. అంతే కాద్ ఆ ఎపిసడ్ లు తిరగి 
ఆ వ్రంలో పునః ప్ర స్ర మ వుతయి. అంతే కాద్ హిందీ భాష లో 
న్ర్మత మైన ఈ సీరయ ల్ ఆగ సుటు  20వ తేదీ నుంచ త మిళ్ , తెలుగు, క నని డ , 
మ ల యాళం, మ రాఠీ, గుజ రాతీ, ఒడియా, బంగాలీ, అస్్సమీ భాష లో్ల  
కూడా ప్ర స్ర మ వుత్ంది. 
కేంద్రసమాచారప్రస్రశాఖచేపటి్టనవిన్త్నమైనకార్యక్రమం
స్వీతంతయారో పోరాటం, అంద్లో పాల్్న్ జీవితల ను తయాగం చేసిన 
మ హోనని త స మ ర యోధుల జీవితల గురంచ నేటి బాల బాలిక లు 
తెలుసుకోవ్ల నే ఉదే్దశయాంత్ కేంద్ర స మాచర ప్ర స్ర శాఖ ఒక 
వినూతని మైన కారయా క్ర మాన్ని చేప టిటుంది. అది మ ర్ంట్ కాద్ ఆజ్దీ కెవీస్టు 
అనే మొబైల్ గేమ్ . అమృత మ హోత్స వ్ సంబ రాల సంద రభుంగా ఆ మొబైల్ 
ఆట ను ఆవిష  ్రంచరు. భార త స్వీతంతయారో పోరాట గాథను నేటి త రాన్క్ 
అందించల నేది ఉదే్దశయాం. జింగా ఇండియా అనే సంసథి భాగ స్వీమిగా ఈ 
ఆన్ లైన్ లెరనింగ్ మొబైల్ గేమ్ ను త యారు చేశారు. ఈ గేమ్ ను 
ప్రారంభసుతినని సంద రభుంగా మాట్్ల డిన స మాచర ప్ర స్ర శాఖ మంత్రి 
అనురాగ్ కశయా ప్ స్వీతంతయారో స మ రంలో మ న పోరాట యోధులు చేసిన 
కృషిన్ అంద రకీ తెలియ జేయాల నే సంక ల్ంత్ ప్ర భుతవీం చేప టిటున ప లు 
కారయా క్ర మాలో్ల  ఇది ఒక టి అన్ ఆయ న అన్నిరు. ఇంద్లో భాగంగా 
విడుద లైన మొద టి రండు మొబైల్ ఆట లో్ల  మొద టిది ఆజ్దీ కెవీస్టు :  మాయాచ్ 
3 ప జిల్, అయితే రండ వ ది ఆజ్దీ కెవీస్టు :  హీరోస్ ఆఫ్ ఇండియా. 

దూరదర్శన్లో75గుర్స్వీతంతయే్రసమరయోధులజీవిత
కథలతో‘సవీరజ్’సీరియల్పా్ర రంభం

దేశాన్క్ స్వీతంతయారోం వ చ్చ 75 సంవ త్స రాలైన సంద రభుంగా అమృత్ మ హోత్స వ్ కారయా క్ర మాల ను న్రవీ హించుకుంటున్నిం. ఈ సంద రభుంగా 
దేశ ప్ర గ తికోసం, భ విషయా త్ న్రా్మణం కోసం నూత న తీరా్మన్లు చేసుకుంటున్నిం. నూత న ఆలోచ న లిని చేసుతిన్నిం. అంతే కాద్ దేశాన్క్ 

స్వీతంతయారోం సంపాదించ డంకోసం త మ ప్రాణాల ను తృణ ప్రాయంగా భావించన యోధులెంద రనో స్మ రంచుకుంటూ వున్నిం. వ్ర గురంచ 
కొతతి త రాల ప్ర జ ల కు తెలియ జేసుతిన్నిం. ఇది న్రంత ర ప్ర క్రియ . ఈ సంద రభుంగా సవీరాజ్ సీరయ ల్ ను ప్రారంభంచన దూర ద ర్శ న్ ఈ దిశ గా 

ఒక విశిషటు మైన అడుగు వేసింది.
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పండిట్దీన్దయాళ్ఉపాధాయేయపండిట్దీన్దయాళ్ఉపాధాయేయ
జయంతిసెప్ట ంబర్25,1916జయంతిసెప్ట ంబర్25,1916

ఇంటెగ్ర ల్ హ్యామ న్ ఫిలాస ఫీ వయా వస్థి ప కులైన పండిట్ దీన్ ద యాళ్ ఇంటెగ్ర ల్ హ్యామ న్ ఫిలాస ఫీ వయా వస్థి ప కులైన పండిట్ దీన్ ద యాళ్ 
ఉపాధాయాయ  గారక్ ఆయ న జ యంతి సంద రభుంగా న్ ఘ న న్వ్ళి. ఆయ న ఉపాధాయాయ  గారక్ ఆయ న జ యంతి సంద రభుంగా న్ ఘ న న్వ్ళి. ఆయ న 
త న జీవితంతం ‘స రవీజ న్ హితయ , స రవీజ న సుఖ్య’ అనే సిదాధి ంతన్ని త న జీవితంతం ‘స రవీజ న్ హితయ , స రవీజ న సుఖ్య’ అనే సిదాధి ంతన్ని 

నమా్మరు. త న జీవితన్ని జ్తి న్రా్మణంకోసం అంక్తం చేశారు. ఆయ న నమా్మరు. త న జీవితన్ని జ్తి న్రా్మణంకోసం అంక్తం చేశారు. ఆయ న 
ఆద రా్శలు దేశ ప్ర జ ల కు స్ఫూరతిదాయ కంగా న్లుస్తియి. బ ల మైన దేశం ఆద రా్శలు దేశ ప్ర జ ల కు స్ఫూరతిదాయ కంగా న్లుస్తియి. బ ల మైన దేశం 
మాత్ర మే ప్ర పంచన్క్ సేవ చేయ గ ల ద్ అన్ పండిట్ దీన్ ద యాళ్ గారు మాత్ర మే ప్ర పంచన్క్ సేవ చేయ గ ల ద్ అన్ పండిట్ దీన్ ద యాళ్ గారు 

అనేవ్రు. నేడు కేంద్ర  ప్ర భుతవీం ప్రారంభంచన సవీ యం స మృదధి భార త దేశ అనేవ్రు. నేడు కేంద్ర  ప్ర భుతవీం ప్రారంభంచన సవీ యం స మృదధి భార త దేశ 
స్ధ న అనే విధానంలోన్ ప్రాథమిక మైన ఆలోచ న కూడా అదే. ఆయ న స్ధ న అనే విధానంలోన్ ప్రాథమిక మైన ఆలోచ న కూడా అదే. ఆయ న 
ఆద రా్శలే స్ఫూరతిగా సవీ యం స మృదిధి స్ధించ డం కోసం భార త దేశం ఆద రా్శలే స్ఫూరతిగా సవీ యం స మృదిధి స్ధించ డం కోసం భార త దేశం 

ముంద డుగు వేసతిందిముంద డుగు వేసతింది
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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పండిట్దీన్దయాళ్ఉపాధా్యయపండిట్దీన్దయాళ్ఉపాధా్యయఅస్ధారణమైనప్రజఞా

కలిగననేత.ఆయనరాజకీయాలకుఅతీతమైనవ్యకితు.గప్ప

ఆలోచన్పరుడు,రచయిత.సమతుల్యతకలిగన,అభివృద్ధి

చంద్న,శకితువంతమైనదేశంగాభారతదేశాన్్నతీర్చుద్ద్దాలన్

ఆయనసంకలి్పంచారు.దేశమంట్ప్రజలసమూహమన్

వారందర్కీఒకేలక్ష్ం,ఒకేఆదర్శం,ఒకేదీక్ష

వుంటాయన్,అంత్కాదువారుతామజీవిస్తున్న

ప్రాంతాన్్నతమమాతృభూమిగాభావిస్తురన్ఆయన

స్పష్టంచేశారు.ప్రజలకుఒకేఆదర్శంలేకపోత్,తమ

ప్రాంతాన్్నమాతృభూమిగాభావించకపోత్దేశఅసితుతవామే

వుండదన్అన్్నరు.ఆయనజయంతిసందరభుంగాఆయనకు

ఘనన్వాళి.


