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సంపాద కీయం

(కె.ఎస్. ధ తా్వలియా)

సాదరనమసాకారేం,
 ఈనవ్యదశాబ్ేంలోవెలువడినకొతతుకేేంద్రబడ్జెట్చరిత్రాతముకేం.మహమ్మురిప్రభావిత

ఆరిథికవ్యవసథికుపునరుతతుజేంఇవ్వగలఅనేకవిసతు తృతసేంసకారణలన్ఈబడ్జెట్ఆవిషకారిేంచేంది.‘వి’
(V)ఆకారపుపునర్వికాసేంసాధ్యేంకాగలదనితాజాఆరిథికసర్్వఅేంచనావేసిననేపథ్యేంలోఆరిథిక
వతృదిధినిమరిేంతముమమురేంచేయడేంపైబడ్జెట్దతృష్టిసారిేంచేంది.
“అేందరితోకలిసిఅేందరిఅభివతృదిధి”తారకమేంత్రమేపునాదిగా...‘ఆరోగ్యేం-ప్రజాశ్రేయస్సు,

భౌతిక/ఆరిథికమ్లధనేంతోపాటుమౌలికవసతులు,ఆకాేంక్షభరితభారతేంకోసేంసమ్ముళితఅభివతృదిధి,
మ్నవమ్లధనానికిపునరుతతుజేం,ఆవిషకారణ-పరిశోధన/అభివతృదిధి,‘తకుకావప్రభుత్వప్రమేయేం
సమరధివేంతమైనపాలన(మ్నిమమ్గవర్నమేంట్-మేకిసుమమ్గవర్నన్సు)’అనే6మ్లసతుేంభాలపై
ఈబడ్జెట్నిరిముతమైేంది.
     కొవిడ్-19మహమ్మురిఅన్భవాలనేపథ్యేంలోఆరోగ్యేం-ప్రజాశ్రేయస్సుకుప్రభుత్వేం

అత్యేంతప్రాధాన్యమ్చ్చేంది.ఇప్పటివరకూరూపేందినబడ్జెటలీలోదేనితోపోలి్చనాఆరోగ్యసేంరక్షణ
రేంగానికి అమ్తప్రాముఖ్యమ్వ్వడేం బహుశాఇదేతొలిసారికావచ్్చ. దేశేం స్వయేం సమతృదిధి
సాధేంచేదిశగాఆతమువిశా్వసాని్ననిేంపేటీకాతరహాలోఈబడ్జెట్రూపేందిేంది.
మీఅమ్ల్యమైనసూచనలన్ఇదేఆదరాభిమ్నాలతోసదాతెలియజేయేండి:
చరునామ్: బ్్యరోఆఫ్అవుట్రీచ్అేండ్కమ్్యనికేషన్,
 రేండవఅేంతస్తు,సూచనాభవన్,న్్యఢిల్లీ-110003
e-mail:response-nis@pib.gov.in

మీఅేందరిఆశీస్సులతో



న్యూ ఇండియా స మాచార్ 3

డియర్సర్/మేడమ్
న్్యఇేండియాసమ్చార్ప్రారేంభసేంచకన్ేంచీనేన్క్రమేంతప్పకుేండా
చదువుతునా్నన్.సామ్జికరేంగేంలోసేంక్షేమేంపైఅనేకమేందిసతృష్టిేంచే

ఆేందోళనపూరితవాతావారణాని్నఛేదిేంచఆశాభావేం,ప్రగతినిప్రతిబిేంబిేంచే
వారతులు,ఆలోచనలు,సమ్చారేంతోఈపత్రికసేంపూర్ణరూపేంతో

వెలువడుతోేంది.
nayananand164@gmail.com

సర్/మేడమ్
ప్రభుత్వపథకాలపైన్్యఇేండియాసమ్చార్ఎేంతోప్రయోజనకర

సమ్చారేంఇసతుేంది.నాపోటీపరీక్షలకోసేంన్్యఇేండియాసమ్చార్కు
చేందాకట్టి లనిభావిస్తునా్నన్.దయచేసిదీని్నపుసతుకరూపేంలోపేందే

ప్రక్రియతెలపేండి.
ధన్యవాదాలు

పి.శాేంతి
pshantir@gmail.com

సర్
న్్యఇేండియాసమ్చార్పత్రికప్రచ్రణపైముేందుగామీకుఅభినేందనలు.
డిసేంబరునెలఆన్లైన్సేంచకలోసేంపూర్ణసమ్చారాతముకసారాేంశేంచదివి

ఎేంతోఆశ్చర్యపోయాన్.దయచేసినామయిల్కుఆేంగలీ,బేంగాలీ భాషా
సేంచకలన్క్రమేంతప్పకుేండాపేంపేండి.ఈపత్రికముద్రితసేంచకల

లభ్యతపైసమ్చారఇవ్వేండి.
ధన్యవాదాలు,

స్మ్త్మహతా
Sumitmahata14@gmail.com

సర్,
ముఖపత్రేంలోపలిపేజీలోప్రధానమేంత్రినర్ేంద్రమోదీపద్యేంఎేంతగానో

ఆకటుటికుేంది.విలియేంవర్్స్వర్తుకవితా్వని్నప్రతిబిేంబిసూతుఅేందులోనిసహజ
సేందరా్యని్నగురుతుచేసిేంది.ఇప్పుడుప్రధానినర్ేంద్రమోదీకూడాఅనేక

పదా్యలురచేంచనఅటల్బిహారీవాజ్పేయిబాటలోనడుస్తునా్నరు.దయచేసి
ఇటువేంటికవితలుమరిని్నప్రచ్రిేంచేండి.

ధన్యవాదాలు
డాకటిర్సతీష్కె.ఇటగి

డిపార్టిమేంట్ఆఫ్జర్నలిజేంఅేండ్మ్స్కమ్్యనికేషన్
రాణిచెన్నమముయూనివరిసుటీ,బేంగళూరు(కరా్ణ టక)

Satishitagi10@gmail.com

మయిల్ బాక్సు 

సర్,
ప్రస్తుత సేంచకన్ పూరితుగా చదివిన తరా్వత నవ భారత
నిరాముణేంలోప్రభుత్వచొరవన్ఇదిప్రతిబిేంబిస్తున్నదనినాకు
అరథిమైేంది.ఈదిశగాప్రతిఅడుగులోన్ఫలితేంసిదిధిేంచాలని
ఆకాేంక్షిస్తునా్నన్.
మీవిశ్వసనీయుడు,

మధుసూదన్
academic1978cskhpkv@gmail.com

డియర్ఫ్ేండ్,
ఇేంత అదుభుతమైన పత్రిక తెస్తున్నేందుకు ముేందుగా నా
అభినేందనలుఅేందుకోేండి.మనదేశాని్నమరుగైనదిశగా
నడిపేప్రతిసాన్కూలకారా్యచరణన్ఈ దేశపౌరుడిగా
నేన్సదాసమరిథిసాతున్.
ఈసేందరభుేంగానాసూచనలు:

(1)దేశానికి,పౌరులకుముఖ్యమైనప్రభుత్వపథకాలపై
సేంక్షిపతుసమ్చారేంఇవ్వేండి.
(2) దేశానికి నిరిష్టి ఘనత తెచ్చన, ఏదైనాసాన్కూల
ఫలితేం సాధేంచన వాసతువ ధీరోదాతుతుల సమ్చారేం
ఇవ్వేండి.
(3) ఏ సేంసథికైనాఆధారభూతేం గన్కనా్యయ, విదా్య
వ్యవసథిలలోమ్రు్పలపైసమ్చారేంఇవ్వేండి.

కతృతజ్ఞతలు
హితష్కునా్వరాని

  hit7sci1@gmail.com
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సంక్షిప్ వార్ లు 

మేందుపాతరలతో భద్రత
దళాలకు, పౌరుల

ప్రాణాలకూ పెన్ముప్పు ఉేంటుేంది.
దీని్న తపి్పేంచేేందుకు పుణెలోని
మ్లిటరీ ఇేంజనీరిేంగ్ కళాశాలకు
చెేందిన కెపెటిన్ రాజ్ ప్రసాద్ కతృష్
చేశారు.ఈమేరకునేలపైసేంచరిసూతు
మేందుపాతరల జాడ కన్కొకానే
మ్నవరహిత వాహనాని్న (సాపెర్
సకాట్) అభివతృదిధి చేశారు. ఇది
మేందుపాతరలీ జాడ కన్కొకానే, ఆ
ప్రదేశాని్న గురితుస్తుేంది. తదా్వరా ఆ
క్షేత్రాలోలీ  దళాలు స్రక్షితేంగా దాడి
చేయగలుగుతాయి. ఈ వాహనేం
రిమోట్దా్వరానడుస్తుేంది.దీేంతోపాటు
‘ఎక్సుపోలీ డర్’పేరిటరిమోట్తోనడిచే
వాహనాని్న కూడా ప్రసాద్ తయారు
చేశారు. బా్యక్పా్యక్ పరిమ్ణేంలో
గలఈతలికపాటిపరికరేంస్రక్షిత
దూరేం న్ేంచ రిమోట్ సాయేంతో
‘ఐఇడి’లన్ ధ్వేంసేం చేయగలదు.
ఈ ‘ఆర్ఒవి’ (రిమోట్ల్ ఆపర్టెడ్
వెహికల్), మేందుపాతరల
జాడ కన్గొనే పరికరాలు పరీక్ష
దశలో ఉేండగా, ప్రయోగాలు
విజయవేంతమయా్యక వీటిని
సైన్యేంలోప్రవేశపెడతారు.

క్షేత్రసాథాయిలో సైనికుల రక్షణకు 
ఆర్ ఒవి, మందుపాతరలు 
పసగట్టి పరికరం

డిజిటల్  లావాదేవీల ద్శగా వీధి వరతే క్లక్ శిక్షణ

భారత్లో అేంకుర సేంసథిల వ్యవసథిన్ అభివతృదిధి చేసే దిశగా ‘సాటి రటిప్ ఇేండియా
మ్లనిధ’నిప్రారేంభిస్తున్నటులీ 2021జనవరి16నప్రధానమేంత్రినర్ేంద్ర

మోదీ ప్రకటిేంచారు. “ప్రారేంభ్: సాటి రటిప్ ఇేండియా అేంతరాజె తీయ సమేముళనేం”లో
ఆయన ఈ మేరకు వెలలీడిేంచారు. దీనికి కేట్యిేంచన వెయి్య కోటలీ వలలీ అేంకుర
సేంసథిలకుఇకమ్లనిధకొరతఉేండదు.అలాగే
హామీల దా్వరా మ్లధన సమీకరణలోన్
అేంకురసేంసథిలకుప్రభుత్వేంసాయపడుతుేంది.
“యువతకోసేంయువతచేత,యువతయొకకా”
ప్రాతిపదికగా అేంకుర సేంసథిల సతృష్టికి ప్రభుత్వేం కతృష్ చేసతుేంది. ఈ సేందరభుేంగా
“మనేంవచే్చఐదేళలీకుతగినలక్ష్యలునిర్శ్ేంచ్కోవాలి.తదన్గుణేంగామనఅేంకుర,
ఆరేంభసేంసథిలుప్రపేంచదిగ్గజాలుగా,భవిష్యత్సాేంకేతికపరిజా్ఞ నాలకుమ్ర్గనిర్శ్ేం
చేసేవిగాఎదగడమేధ్్యయేంకావాలి”.అనిప్రధానమేంత్రిస్పషటిేంచేశారు.

అంకుర భారతం కోసం రూ. 1,000 కోట్ల మూలనిధి

వీధవా్యపారులకుడిజిటల్లావాదేవీలనిర్వహణలోశక్షణఇవ్వడేంకోసేం‘పిఎేం-
స్వనిధ’పథకేంకిేందప్రభుత్వేంశక్షణకార్యక్రమేంనిర్వహిేంచేంది.ఈమేరకు

2021జనవరి4-22తదీలమధ్యజాతీయసాథి యిలోఈకార్యక్రమేంకొనసాగిేంది.
డిజిటల్ లావాదేవీలతో కలిగే ప్రయోజనాల గురిేంచ ఇేందులో వీధ వా్యపారులకు
వివరిేంచారు.ప్రతి నెలరూ.100 వరకూనగదువాపస్ప్రోతాసుహకేంతో డిజిటల్
లావాదేవీలన్ ఈ పథకేంప్రోతసుహిస్తుేంది. అలాగే డిజిటల్ లావాదేవీల నిర్వహణ
సరిగాఉేంటేవా్యపారులకురుణేంస్లభేంగాలభిస్తుేందనిబా్యేంకులుకూడాస్పషటిేం
చేశాయి.ఈపథకేంకిేంద50లక్షలమేందికిపైగాలబిధిపేందన్ేండగావా్యపారులకు
రూ. 10,000వరకూనిర్వహణమ్లధనేంరుణేంగాలభిస్తుేంది. కేేంద్రప్రభుత్వ
పథకేం కిేంద, వడ్డీ, రాయితీ, డిజిటల్ నగదు వాపస్ తదితరాలు ఇేండియన్
బా్యేంకులోని వా్యపారుల ఖాతాలోలీ  లభ్యమవుతాయి. ఈ పథకానికి సేంబేంధేంచన
అదనపుసమ్చారేంకోసేంసాథి నికబా్యేంకుశాఖలన్సేంప్రదిేంచవచ్్చ.
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గుజరాత్లోని శ్రీ సమ్నాథ్ ట్రస్టి తదుపరి చైరమున్గా ప్రధాన
మేంత్రి నర్ేంద్రమోదీ ఎని్నకయా్యరు.ఈమేరకు భవిష్యత్

మ్ర్గదరిశిగా ధరముకరతులు ఆయనన్ ఏకగ్రీవేంగా ఎన్్నకునా్నరు. శ్రీ
కేశూభాయ్ పటేల్ 2020 అకోటి బరులో కీరితుశేషులైననాటిన్ేంచీఈ
పదవిఖాళీగానేఉేంది.దేశానికిఅతిగొప్పవారసత్వప్రతీకగానిలిచన
ఈప్రాేంతేంలోమౌలికసదుపాయేం,వసతులు,ఇతరఏరా్పటులీ ,వినోద
సకరా్యలు వగైరాలన్మరిేంత మరుగు పరచడేం దా్వరా భకుతులకు
దేశ వారసతా్వని్న తెలియ చేయడేంలో ట్రస్టి  సభు్యలు సమష్టిగా
తోడ్పడగలరని ప్రధాని ఈ సేందరభుేంగా ఆశాభావేం వెలిబుచా్చరు.
సమ్నాథ్ ట్రస్టికు లోగడ ప్రధాని మొరారీజె దేశాయ్ చైరమున్గా
వ్యవహరిేంచననేపథ్యేంలోనర్ేంద్రమోదీఆపదవినిచేపటిటినరేండో
ప్రధానికావడేంగమనార్ేం.ఈట్రస్టిలోని8మేందిసభు్యలలోకేేంద్ర
హేంమేంత్రిఅమ్త్షా,మ్జీఉప-ప్రధానిఎల్.కె.అదా్వనీ,గుజరాత్
ప్రభుత్వమ్జీప్రధానకార్యదరిశి పి.కె.లహేరితోపాటు,హర్షవరధిన్
నియోతియా,జె.డి.పరాముర్కూడాఉనా్నరు.

శ్రే  సోమ్ నాథ్  టరే స్ట్   చై రమిన్ గా పరే ధాన 
మంతిరే  ఎనినిక

ఖాదీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల కమ్షన్ (కెవిఐసి)
భారతదేశపు తొలి ఆవుపేడ ఆధారిత

పరా్యవరణ హిత రేంగు “ఖాదీప్రాకతృతిక్ పెయిేంట్”న్
అేందుబాటులోకి తెచ్చేంది. ఇది విన్త్నమైనదేగాక
ఇటువేంటి మొటటిమొదటి ఉత్పతితు కావడేం విశేషేం.
ఇది విషరహితమైనదే కాకుేండా శల్ేంధ్ర, సూక్షష్మక్రిమ్
నిరోధక గుణాలు వేంటివి ఉేంట్యి. ఇేందులో సీసేం,
పాదరసేం,క్రోమ్యేం,ఆరసునిక్,కాడిముయేంవగైరాభార
లోహాలేవీఉేండవు.ఎలాేంటివాసనలేనిఈరేంగుకుభారత
ప్రమ్ణాలసేంసథి(బిఐఎస్)ధ్రువీకరణకూడాలభిేంచేంది.

భారత తొలి పరా్వరణహిత ఆవుపేడ పయింట్ క్ కెవిఐసి శ్రే కరం

కేేంద్రరోడుడీ రవాణా-జాతీయరహదారులమేంత్రిత్వ
శాఖ 2021 జనవరి 8నప్రారేంభమైనవారేంలో

534 కిలోమీటరలీజాతీయరహదారులనిరాముణేంపూరితుచేసి
సరికొతతురికారుడీ సతృష్టిేంచేంది.అేంటే-రోజుకు76కిలోమీటరలీ
మేరరోడలీనిరాముణేంపూరతుయిేంది.ప్రస్తుత2020-21ఆరిథిక
సేంవతసురానికిగాన్- 2020ఏప్రిల్న్ేంచ 2021జనవరి
15మధ్య 8,169 కిలోమీటరలీమేరజాతీయరహదారుల
నిరాముణేంపూరతుయిేంది.ఇలామొతతుేంమీదచూసేతు,రోజుకు
28.16 కిలో మీటరలీ వేగేంతో రహదారుల పన్లు
పూరతుయా్యయి.రోడలీపన్లుశరవేగేంతోసాగుతున్నేందున
2021 మ్రి్చ 31నాటికి 11,000 కిలో మీటరలీ నిరాముణ
లక్షష్ేంచేరుకోగలమనిమేంత్రిత్వశాఖఆశాభావేంతోఉేంది.
నిరుడుఇదేవ్యవధలోరోజుకుసగటున26.11కిలోమీటరలీ
వేగేంతో7,573కిలోమీటరలీరహదారులునిరిముేంచారు.

రికరుడు సాథి యిలో రోజుక్ 76 కిలో 
మీటరలు  రహదారుల నిరామిణం

‘డిసటిేంపర్,పాలీ సిటిక్ ఎమల్షన్’రూపాలోలీ  ఉత్పతతుయ్్యఈ
ఖాదీప్రాకతృతిక్పెయిేంట్ఖరీదుడిసటిేంపర్ల్టరుకురూ.
120లు,ఎమల్షన్ల్టరుకురూ.225లుఉేంది.

గూగుల్ ప్్ల స్టిర్ లింక్ న్ండి, ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్ లో 
అపి్లకషన్ డౌన్ లోడ్ చేసకునేందుకు లింక్
https://play.google.com/store/apps/ de-
tails?id=in.gov.calendar 
IOS డివైజెస్ లో, యాప్ ల న్ండి డౌన్ లోడ్ చేసకోవచుచు
https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/
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రవీందరే నాథ్  టాగూర్ 

‘గురుదేవుని’కి భకితే పూరిత 
పరే ణామాంజలి

రవంద్రనాథ్  టాగూర్  లేదా 
‘గురుదేవ్ ’ కవి, రచయితగా మాత్రమే 
కాదు... ఓ సంగీత జ్ఞాని, తత్్వవేత్, 
చిత్రకారుడుగాన్ ప్రసదుధిలు.  
ఆయన పదా్యలు, భక్ిగీతాలు ఎంత 
ప్రసదధిమైనవంట్- రండు దేశాలు.. 
భారత్ , బంగా్లదేశ్  వాటిని తమ 
జ్తీయ గీతాలుగా స్్వకరించాయి. 
ఆ మేరకు భారత్ లో ‘జన గణ మన’, 
బంగా్లదేశ్ లో ‘అమార్ స్నార్  బంగా్ల’ 
రండూ గురుదేవుని కలం న్ంచి 
జ్లువారినవే.

   కోల్కతాలోనిజోరాసేంకోసధేంలోఆధా్యతిముక సేంసకారతులైన
దేవేేంద్రనాథ్ట్గూర్,శారదాదేవిదేంపతులకు1861మే7వతదీన
రవీేంద్రనాథ్ట్గూర్ జనిముేంచారు.బహుముఖప్రతిభగలఆయన
సతృష్టిేంచన అనేక కళారూపాలునేటికీప్రజలన్అబుబురపరుసూతునే
ఉనా్నయి.
బాల్యం న్ంచే సాహిత్యంతో ప్రత్్యక అన్బంధం

ట్గూర్ చన్నతనేం న్ేంచే సాహిత్యేం-కళలతో అన్బేంధేం
కలిగిఉనా్నరు.చన్నతనేంలోసాహితీపత్రికలప్రచ్రణ, సేంగీత
కచేరీల నిర్వహణ, నాటక ప్రదరశినలు విరివిగా జరుగుతున్న
వాతావరణేంలోపెరిగారు.ఈనేపథ్యేంలోఎనిమ్దిసేంవతసురాలకే

పద్యరచన ప్రారేంభిేంచారు. అలా 16 సేంవతసురాల వయస్లో
‘భాన్సిేంహ’పేరిటతనతొలికవితాసేంకలనాని్నవెలువరిేంచారు.
అదే సమయేంలో తన అసలు పేరుతోనేనాటకాలు, చన్న కథలు
రాయడేం ప్రారేంభిేంచారు. ఆ తరా్వత బారిసటిర్ కావడేం కోసేం
1878లోఇేంగాలీ ేండ్వెళాలీ రు.కానీ,పట్టి పేందకుేండానే1880లో
బేంగాల్కుతిరిగివచ్చ,తనరచనావా్యసేంగాని్నకొనసాగిేంచారు.
అయిత,బేంగాలీ ,ఐరోపాసాహితా్యలలోనిఅేంశాలన్పేందుపరుసూతు
తనదైనసాహిత్యేం సతృష్టిేంచారు.ఈ క్రమేంలో 1901 డిసేంబరు
22న ‘బ్రహముచరా్యశ్రమ్’ పేరిట ఆయన ఏరా్పటుచేసినపాఠశాల
అనేంతరకాలేంలో‘శాేంతినికేతన్’గామ్రిేంది.అటుపైన1921లో
ఆయనవిశ్వభారతివిశ్వవిదా్యలయాని్నసాథి పిేంచారు.

జననం: 1861 మే 7  మరణం: 1941 ఆగస్ట్  7
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నేన్ నిద్రలో ఉననుప్పుడు జీవితమంట్ ఆనందమేనని 
కలలుగనానున్.  మేల్కొనానుక  జీవితమంట్ సేవేనని 
స్పషటిమైంద్. ఆ ప్రకారం చేయగా, సేవే ఆనందమని 

తెలుసకునానున్. - రవంద్రనాథ్  టాగూర్ 

‘గురుదేవుడు’- ‘మహాతుముడు’
గాేంధీజీ ని మొటటిమొదట ‘మహాతము’గా సేంబోధేంచన తొలి
సమకాల్న్డుట్గూర్.కాగా,గాేంధీజీఆయనన్‘గురుదేవ్’గా
సేంబోధేంచారు. ప్రత్యక్షేంగా కలుస్కోవడానికి ముేందు కూడా
వారిద్రిమధ్యపరస్పరగౌరవాదరాలుమేండుగాఉేండేవి.అయిత,
తమమధ్యసైదాధి ేంతికభినా్నభిప్రాయాలుఉనా్నయనిగ్రహిేంచన
తరా్వతకూడాఆగౌరవాదరాలుకొనసాగాయి.ఆమేరకుపరస్పర
విమరశిలన్సాన్కూలభావనతోసీ్వకరిేంచేవారు.

నోబెల్  పురసాకొరం అందుకునను తొలి 
ఐరోపాయతరుడు
బేంగాలీ  సాహిత్య, సేంగీతాలకు ‘గురుదేవుడు’
పునఃరూపమ్చా్చరు.భారతస్సేంపన్నసేంసకాకృతినిఆయన
పాశా్చతు్యలకూ పరిచయేం చేశారు. తదా్వరా 1913లో
నోబల్ సాహిత్య పురసాకారేం పేందిన తొలి ఐరోపాయ్తర
సాహితీవేతతుగాచరిత్రసతృష్టిేంచారు.అేందుకేట్గూర్రచేంచన
‘గీతాేంజలి’పై20వశతాబ్పుగొప్పకవులలోఒకరైనడబ్లీ యూ.
బి.ఈట్సు ప్రశేంసలు కురిపిేంచారు. గురుదేవుని రచన
“భారొతోభాగ్్యబిధాత”అనేభకితుగీతేంలోని‘జనగణమన’
భారతజాతీయగీతేంగా సీ్వకరిేంచబడిేంది.కాగా, ‘అమ్ర్
సనార్ బేంగాలీ ’ పేరిట ఆయన రచేంచనపాటనే బేంగాలీ దేశ్
తమ జాతీయగీతేంగా సీ్వకరిేంచేంది. శ్రీలేంక జాతీయ
గీతేం‘శ్రీలేంకమ్త’కూగురుదేవులుసూఫూరితుగానిలిచారు.
ఎలాగేంటే-ఆయనశషు్యడైనఆనేందసమరకూన్ఈగీతాని్న
రచేంచ,స్వరపరిచారు.

భారత బహుముఖ కవిగాయక శిఖామణి

ట్గూర్స్పకృశేంచనిసాహితీ,కళాప్రక్రియేంటూదాదాపుఏదీ
లేదు.పాట,పద్యేం,నవల,కథ,నాటకేం,శల్ప/చత్రకళతదితర
రేంగాలని్నటిలోన్ ప్రపేంచ ప్రసిదధిమైనవి ఎనో్న ఉనా్నయి.
‘గ్రా, ఘర్-బైర్, షెషెర్ కవితా, యోగాయోగ్’ వేంటి అనేక
నవలలురాశారు.చాలాపుసతుకాలన్ఆేంగలీేంలోకిఅన్వదిేంచారు.
ఈ అన్వాద ప్రక్రియతో పాశా్చత్య ప్రపేంచేంలోన్ ఆయన
ప్రసిదుధి డయా్యరు. ముఖ్యేంగా ‘భకితుగీత గుచ్ేం- గీతాేంజలి’-
ప్రచ్రణతోఆయనకీరితుప్రపేంచవా్యపతుేంగావిసతురిేంచేంది.ఆయన
స్వరపరచని స్మ్రు 2,230 పాటలు ‘రవీేంద్ర సేంగీత్’ పేరిట
ప్రసిదిధిపేందాయి.
రచనలే ఆయుధాలుగా బ్రిటిష్  పాలకులపై పోరు

బేంగాల్న్రేండుగావిభజిసాతుమనినాటిభారతవైస్రాయ్లార్డీ
కరజెన్ ప్రకటిేంచనపుడు ట్గూర్ తన సాహితా్యని్న ఆయుధేంగా

మలిచారు.బ్రిటిష్ప్రభుత్వదురాముర్గవైఖరినితనపద్య,గద్యరచనల
దా్వరాఎేండగట్టి రు.అలాగేజలియన్వాలాబాగ్ఊచకోతవ్యతిర్క
‘నిరసనప్రకటనకుప్రతీక’గాబ్రిటిష్ప్రభుత్వేంతనకిచ్చనగౌరవ
బిరుదున్పరిత్యజిేంచారు.
విశ్వభారతి శతవారిషికోత్సవాలు నిర్వహించిన భారత్

విశ్వభారతి విశ్వవిదా్యలయ శతవారి్షకోతసువాలన్ భారత్
నిర్వహిేంచనసేందరభుేంగాప్రధానమేంత్రినర్ేంద్రమోదీట్గూర్న్
సమురిసూతు- “వేదకాలేం న్ేంచ వివేకానేందునిదాకాసాగిన ఆదరశి
భావజాలప్రవాహేంగురుదేవుడుప్రవచేంచనజాతీయవాదేంలోన్
ప్రతిఫలిస్తుేంది.అయిత,ఈప్రవాహేంఅేంతరుముఖేంకాదు;ప్రపేంచ
దేశాల న్ేంచ భారత్న్ వేరుపరచబోదు. ఆయన దారశినికత
ప్రకారేం.. భారత్లో అతు్యతతుమమైనదాని్న ప్రపేంచేం పేందాలి.
అలాగే,ప్రపేంచేంలోనిమేంచనిభారత్కూడాసీ్వకరిేంచాలి”అని
గురుతుచేశారు. 
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నవ భారతావని కోసం 
పరే తి రంగంలో అభివృద్్ధ ని 

పరే సాతే విస్తే  
సర్వతోముఖాభివృద్్ధ ని 
కంక్షించే బడ్జె ట్ ఇద్. 
మరీ ముఖ్ంగా మన 
దక్షిణాద్ రాష్ట్ రాలు, 
ఈశాన్ భారతం, 

ఉతతే రాన లేహ్-లద్ాఖ్ 
మీద పరే త్్క దృష్ట్  

సారించటం నాక్ 
సంతోషంగా ఉంద్. 

భారతదేశపు తీర పారే ంత 
రాష్ట్ రాలై న తమ్ళనాడు, 

కేరళ, పశి్చమ బంగాల్ ను 
వా్పార శకితే  కేందారే లుగా 

తీరి్చద్ద్టానికి వేసిన 
ముందడుగు ఈ బడ్జె ట్. 
పూరితే  శకితే  సామరాథి ్లను 

వలికి తీయని అసాసుం 
లాంటి ఈశాన్ రాష్ట్ రాల 
వనరుల వినియోగానికి 
ఈ బడ్జె ట్ చాలా బాగా 
ఉపయోగపడుతుంద్.

-పరే ధాని నరందరే  మోదీ

కేందరే  
బడ్జె ట్ 2    21
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2021-22 సాధారణ బడ్జెట్ సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ ఎంతో కంత ఇచ్చేలా 

సాగంది. ఇది అభివృదిధి చోదక బడ్జెట్. ప్రభుత్వ దీర్ఘకాల ప్రణాళికకు అద్ం 

పడుతంది. దేశానిని స్వయం సమృదధిం చ్యటానికి అవసరమైన నమ్మకానిని 

ఇచ్చే టీకా మందులా పని చ్స్తంది.

సమ్జేంలో అని్న వరా్గ లన్ కలుపుకుపోతూ ఆశ, నమముకేం
కలిగిేంచేబడ్జెట్ఇది.దేశాని్నస్వయేంసమతృదధిేంచేసిసా్వవలేంబన
దిశలో నడిపిేంచేప్రణాళికఈ బడ్జెట్. దేశమే సమున్నతేం అనే

దీక్ష భావాని్న బలోపేతేం చేసూతు రైతుల ఆదాయాని్న రటిటిేంపు చేయటేం,
శకితుమేంతమైనమౌలికసదుపాయాలకల్పన,ఆరోగ్యభారతేం,స్పరిపాలన,
యువతకు అవకాశాలు, అేందరికీ విద్య, మహిళా సాధకారత, సమ్ముళిత
అభివతృదిధిలాేంటిఅనేకలక్ష్యలతోబడ్జెట్ప్రతిపాదనలుప్రకటిేంచారు.
ఈదశాబ్పుతొలిబడ్జెట్,దేశేంలోమొటటిమొదటిడిజిటల్బడ్జెట్కావటేం

చరిత్రాతముకేం.ప్రభుత్వేంతనఆదాయేంపెేంచ్కోవట్నికిసామ్న్్యడిమీద
భారేంమోపలేదు.వ్్యహాతముకేంగాపెటుటి బడులఉపసేంహరణకుపూన్కుేంది.
ఇతరఆదాయమ్రా్గ లవైపుచూసతుేంది.కరోనాసేంక్షోభేందేశఆరిథికవ్యవసథి
మీదభారేంమోపిననేపథ్యేంలోఆదాయేంపెేంచ్కోవటేంఒకసవాలే.అయిత,
ప్రభుత్వేం దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో, ప్రజల భాగసా్వమ్యేంతో ఈ సేంక్షోభాని్న
సైతేం అవకాశేంగా మలుచ్కోగలిగిేంది. ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్’
(అేందరితోకలిసి,అేందరివికాసేంకోసేం)అనేమేంత్రేంతోబడ్జెట్ప్రతిపాదనలు
ఆరోగ్యేం, శ్రేయస్సు; భౌతిక, ఆరిథిక మ్లధనేం, మౌలికసదుపాయాలు;
ఆకాేంక్షపూరిత భారత్ కోసేం సమ్ముళిత అభివతృదిధి; మ్నవ పెటుటి బడికి
పునరుతతుజేం;నవకల్పన,పరిశోధన,అభివతృదిధి;కనీసప్రభుత్వజోక్యేంతోగరిష్ఠ
పాలనఅనేఆరుసతుేంభాలమీదనిలబడిేంది.

ఆరోగ్, మౌలిక 
సదుపాయాల రంగాలోలు  
కనీవినీ ఎరుగని 
సాథి యిలో
పట్ట్ బడులు 
పరే కటించటం స్వయం 
సమృద్్ధ కి బాట

కేందరే  
బడ్జె ట్ 2    21

ర్పంద్ంచిన బడ్జె ట్ ఇద్
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ఆరోగ్యం, శ్రేయస్స

సామ్న్్యడిఅవసరాలుతీర్్చఈ బడ్జెట్ ఆరోగ్యరేంగేంలోఒక
విపలీవమవుతుేందని చెప్పటేం అతిశయోకితు కాదు. 2021-22
బడ్జెట్లోఆరోగ్య,శ్రేయోరేంగేంలోపెటుటి బడి137%పెరిగిేంది.
ఇది కేవలేం చకితసుకే పరిమ్తేం కాదు, ప్రాథమ్క, ది్వతీయ,
తతృతీయశ్రేణి ఆరోగ్య వ్యవసథిల మరుగుదలకు, ఇప్పుడున్న
జాతీయసేంసథిలబలోపేతానికి,కొతతుసేంసథిలఏరా్పటుకుకొతతుగా
పుటుటి కొస్తున్న వా్యధుల నిరాథి రణ, చకితసుకు కూడా
సాయపడుతుేంది. ఆర్ళలీకు రూ. 64,180 కోటలీతో కేేంద్ర
ప్రాయోజిత “పిఎేం ఆతము నిరభుర్ స్వసథి భారత్ యోజన”
ప్రారేంభమైేంది.పౌష్్ఠకాహారతయారీ,పేంపిణీ,ప్రభావఅేంచనా
లక్షష్ేంగాప్రభుత్వేంమ్షన్పోషణ్2.0న్ప్రారేంభిస్తుేంది.
అభివృద్ధి కోసం మౌలిక సదుపాయాల నిర్ముణం 

ఏ రకమైన అభివతృదిధికైనా మౌలిక సదుపాయాలే పునాది. ఇది
గ్రహిేంచటేం వలలీనే ప్రభుత్వేం 2014 న్ేంచ మౌలిక

సదుపాయాలకుప్రాధాన్యేంఇసతుేంది.2021-22బడ్జెట్కూడా
అేందుకు భిన్నమేమీ కాదు. రోడలీ నిరాముణానికి ప్రభుత్వేంరూ.
1.18లక్షలకోటులీ కేట్యిేంచేంది.తమ్ళనాడు,కేరళ,పశ్చమ
బేంగాల్,అసాసుేంతదితరరాషా్రా లలోరోడలీమౌలికసదుపాయాలు
పెేంచట్నికిఆరిథికకారిడారలీకుపథకరచనచేస్తునా్నరు.జాతీయ
మౌలిక సదుపాయాల పైప్ లైన్ న్ 7400 ప్రాజెకుటిలకు
విసతురిేంచారు.
ప్రయాణేంసాఫీగా,వేగవేంతేంగాసాగట్నికిభారతీయరైలే్వలు

ఆతమి నిర్భర్ భారత్ సాధనక్ మన దేశ వ్వసాయ రంగం, మన రై తులు, మన గారే మాలు. అవి శకితే మంతంగా 
ఉననిప్పుడే ఆతమి నిర్భర్ భారత్ పునాదులు బలంగా ఉంటాయి.

- పరే ధాని నరందరే  మోదీ

బడ్జె ట్ 2021: పరిగిన సెన్సుక్సు    

మారకొట్్ల తెరిచినప్పుడు బడ్జెట్ ప్రసంగం మొదలవగానే

ప్రసంగం పూరి్ అయిన 
తరువాత

మారకొట్్ల మూసన 
తరువాత  

46,617 46,875

47,333
48,600

తొలిసారి డిజిటల్ బడ్జె ట్ : ఆరిథి క మంతిరే  నిరమిలా సీతారామన్ ఈ దశాబ్పు తొలి బడ్జె ట్ పరే వేశపటట్ టమే కక్ండా కనీవినీ ఎరుగని కరోనా సంక్షోభం నేపథ్ంలో 
డిజిటల్ బడ్జె ట్ పరే వేశపటాట్ రు. ఈ సారి బడ్జె ట్ పరే తులు ముద్రే ంచలేదు.
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భారత జాతీయ రైలు ప్రణాళిక-2030ని సిదధిేం చేసిేంది. రికారుడీ 
సాథి యిలోరూ.1,10,055కోటలీబడ్జెట్కేట్యిేంచారు.అేందులో
రూ. 1,07,100 కోటులీ  మ్లధన వ్యయమే. చన్న నగరాలలో
కూడామట్రోరైళ్ళుప్రవేశపెడతారు.
కాలుష్యరహితఇేంధనఉత్పతితుమీదఎకుకావగాదతృష్టిసారిసాతురు.
వచే్చమ్డేళలీలో 100కు పైగా నగరాలకు పైపులదా్వరాగా్యస్
అేందిసాతురు.దీేంతోబాటే,2021-22లోసమగ్రహైడ్రోజెన్ఇేంధన్
మ్షన్న్ఆవిషకారిసాతురు.
భారతదేశేం 5 ట్రిలియనలీ ఆరిథిక వ్యవసథిగామ్రట్నికి తయారీ
రేంగేంసిథిరేంగారేండేంకెలఎదుగుదలర్టుసాధేంచాలి.
‘ఆతమునిరభుర్భారత్’మీదదతృష్టిసారిసూతుఅేంతరాజె తీయసాథి యికి
ఎదగగలిగేలా 13 రేంగాలకు ఉత్పతితుతో అన్సేంధానమైన
ప్రోతాసుహకాలపథకాని్నఆరిథికమేంత్రిప్రకటిేంచారు.ఇేందుకోసేం
ప్రభుత్వేం వచే్చ ఐదేళళులో రూ. 1.97 లక్షల కోటులీ  ఖరు్చ
చేయబోతోేంది.
గ్రామాలు, రైతులు, కూలీల సమ్ముళితాభివృద్ధి

రైతులు, కూల్లు, గ్రామీణ భారతేం, వ్యవసాయేం, అన్బేంధ
రేంగాలగురిేంచబడ్జెట్లోప్రత్యకప్రసాతువనఉేంది.వ్యవసాయ
రేంగేంలో  సమ్ముళితాభివతృదిధి సాధేంచేేందుకు పశుగణాభివతృదిధి,
పాడి,మతసుయూశాఖలమీదదతృష్టిపెటిటివ్యవసాయరుణాలలక్ష్యని్న
2022ఆరిథికసేంవతసురేంలోరూ.16.5లక్షలకోటలీకుపెేంచారు.
రైతులకుస్లభేంగారుణేంలభిేంచట్నికి,మ్రకాటలీన్బలోపేతేం
చేయట్నికి ప్రాధాన్యమ్చా్చరు. వెయి్యకి పైగా మ్రకాటలీన్
ఈ-నామ్ తో అన్సేంధానేం చేసి పారదరశికత, పోటీతత్వేం

కరోనాపై  పోరాటం జరుపుతునని సమయంలో 
గానీ, ‘ఆతమి నిర్భర్ భారత్’ సాధించాలని 

సంకలి్పంచడంలో గానీ, పరే భుత్వం ఎప్పుడూ 
కిరే యాశ్లంగానే వ్వహరించింద్.  ఈ 

కిరే యాశ్లతను కొనసాగించడానికి ఈ బడ్జె ట్ 
లోనూ అలాంటి హడావిడి కనబడదు.

-  పరే ధాని నరందరే  మోదీ

సాధేంచాలనిప్రతిపాదిేంచారు.అని్నరాషా్రా లు,కేేంద్రపాలిత
ప్రాేంతాలకు‘సా్వమ్త్వపథకేం’విసతురిసాతురు.వలసకారిముకుల
కోసేం ప్రభుత్వేం ‘ఒకే దేశేం-ఒకే ర్షన్ కార్డీ’ పథకేం
ప్రారేంభిేంచలబిధిదారులుదేశేంలోఎకకాడైనార్షన్తీస్కునే
అవకాశమ్చ్చేంది. నాలుగు కారిముక నియమ్వళ్ల అమలు
కూడాజరిగిేంది.ఎసీసులు,ఎసీటిలు,మహిళలకోసేంఉద్ేశేంచన
‘సాటి డ్-అప్ ఇేండియా’ పథకేం కిేంద రుణేం అేందుబాటు
మరిేంతస్లభతరేం చేసూతు,మ్రిజెన్మనీని 25న్ేంచ 15
శాతానికితగి్గేంచాలనిఆరిథికమేంత్రిప్రతిపాదిేంచారు.పైగా,
ఎేంఎస్ఎేంఇరేంగానికిఅేండగాఎనో్నచర్యలుప్రకటిేంచారు.
ఈ రేంగానికి 2020-21లో కేట్యిేంపులకు రటిటిేంపుగా
రూ.15,700కోటలీన్ప్రభుత్వేంప్రకటిేంచేంది.
విద్య, పరిశోధనలో పురోగతి

సమ్జాభివతృదిధిలోనాణ్యమైనవిద్యప్రధానపాత్రపోష్స్తుేంది.
విద్య,పరిశోధనరేంగాలకుబడ్జెట్లోప్రత్యకకేట్యిేంపులు
ఉనా్నయి. ఇేందులో భాగేంగానే 15,000 పాఠశాలలోలీ 
జాతీయ విదా్య విధానపు అేంశాలనీ్న చేరి్చ బలోపేతేం
చేయటేం,100 సైనిక్ పాఠశాలల ఏరా్పటు, 750 ఏకలవ్య
మోడల్ రసిడ్ని్షయల్ సూకాళ్ళు ఏరా్పటు చేస్తునా్నరు.
ప్రమ్ణాల నిర్ణయేం, అక్రెడిటేషన్, నియేంత్రణ, నిధులు
అేందజేతఅనేనాలుగువిభాగాలన్ఒకగొడుగుకిేందికితెచే్చ
భారత ఉన్నత విదా్య కమ్షన్ ఏరా్పటు చేయాలని
ప్రతిపాదిేంచారు. జాతీయ ప్రాధాన్యతా అేంశాలలో
పరిశోధనన్బలోపేతేంచేసేలామొతతుేంగాపరిశోధనారేంగేం
బలపడట్నికినేషనల్రీసర్్చఫేండేషన్ఏరా్పటుచేయాలని
జాతీయ విదా్యవిధానేం సూచేంచేంది. అేందుకే దీనికోసేం
వచే్చఐదేళలీలోరూ.50వేలకోటులీ వెచ్చేంచాలనినిర్ణయిేంచారు.
ప్రభుత్వప్రమేయేంతకుకావ,చేయాలన్ననియమ్ని్నపాలన
ఎకుకావఉేండేలాప్రభుత్వేం75ఏళ్ళుపైబడడీసీనియర్సిటిజెనలీ
పన్్నపత్రాలదాఖలుసడలిేంచేంది.పెన్షన్, వడ్డీ ఆదాయేం
మ్త్రమేవచే్చసీనియర్సిటిజెన్లీ ఆదాయపుపన్్నరిటర్్నలు
దాఖలుచేయనకకార్లీదు.కారొ్పర్ట్పన్్నప్రపేంచేంలోనేఅతి
తకుకావసాథి యిలోఉేండేలాతగి్గేంచేంది.
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ర్పాయి రాక

ర్పాయి పోక
పై.

10

పై.5
పై.16

పై.9

పై.14
పై.20

పై.8
పై.8పై.10

ఇతర 
వ్యయం             

పెనషిన్                        

పన్నులు, సంకాలో్ల  

ర్ష్ట్రాల వాటా                    

కంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలు

కంద్ర రంగాల పథకాలు

వడ్డీ చెలి్లంపులు

రక్షణ రంగం

సబ్్సడ్లుఆరిథాక సంఘం, ఇతర   
బదలాయింపులు

పై.3

పై.8

పై.15

పై.6
పై.5

పై.36

పై.13
పై.14కసటిమ్్స                    

కంద్ర ఎకె్్సజ్ సంకం   

జి.ఎస్.టి                    

పనేనుతర ఆదాయం        
అప్పుకాని 
మూలధన 
వస్ళ్ళు

అప్పులు 

కార్్పరేషన్ పన్ను
ఆదాయం పన్ను            

బడ్జె ట్ పై  విహంగ వీక్షణం
రవనూ్ వస్ళ్ళు             

(కోట్లలో)                       
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వాస్వాలు       
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రవనూ్ వస్ళ్ళు 
(కోట్లలో)                                
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మూలధన వ్యం
(కోట్లలో)                                

33
57

26

41
20

85

43
91

63

55
42

36

కరోనాసేంక్షోభేంనేపథ్యేంలోప్రధానినర్ేంద్రమోదీఇచ్చన
‘ఆతమునిరభురత’పిలుపుఆరిథికవ్యవసథిపుేంజుకోవట్నికిమ్త్రమే
పరిమ్తేంకాకుేండాప్రపేంచవా్యపతుేంగాచరి్చేంచ్కునేఅేంశేంగా
మ్రిేంది. అదే ఆతము నిరభురత నవ భారత బడ్జెట్ లోన్
ప్రతిబిేంబిేంచేంది.

యావత్ప్రపేంచేంకరోనాసేంక్షోభాని్నఎదురొకాేంటుేండగా,
కేేంద్రప్రభుత్వేంమౌలికసదుపాయాలన్బలోపేతేంచేయట్నికి
ప్రాధాన్యేం ఇవ్వటేంతోబాటే ఆరిథిక వ్యవసథిన్ వేగవేంతేం
చేయట్నికిఅనేకచర్యలుతీస్కుేంది.పన్్నసాలీ బ్లోఎలాేంటి
మ్రూ్పలేదు.కానీ,75ఏళ్ళుపైబడినవారినిఆదాయేంపన్్న

రిటర్్నలదాఖలున్ేంచమ్నహాయిేంపునిచా్చరు.ఇదేకాకుేండా,
పన్్నరిటర్్నలదాఖలుస్లభతరేంచేయటేం,రీ-అసస్మేంట్
కాలపరిమ్తిని6న్ేంచ3ఏళళుకుతగి్గేంచటేంకూడాబడ్జెట్లో
ప్రతిపాదిేంచారు.

వ్్యహాతముక పెటుటి బడుల ఉపసేంహరణకు కొతతు విధానాని్న
ఆమోదిేంచారు. 2020-21 ద్రవ్యలోటున్ 9.5 శాతేంగా
నిర్ణయిేంచారు. 2021-22 సేంవతసురానికి ద్రవ్యలోటు 6.8
శాతేంగాఅేంచనావేశారు. కేేంద్రప్రభుత్వేం దీని్న 2025-26
నాటికి సూథి ల జాతీయోత్పతితులో 4.5 శాతేం దిగువకు తీస్కు
రావాలనిలక్షష్ేంగాపెటుటికుేంది.

సంక్షోభం సంభవించినా అదనపు పనుని భారం లేదు
వ్యవసాయ మౌలికవసతుల అభివృద్ధి సెస్ వలన పడే భారం న్ంచి ఊరట కలిగంచటానికి 

ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డ్జిల్ పై ఎక్ె్సజ్ తగ్గంచింద్. దంతో సామాన్్యడికి భారం బదలీ కాలేదు. పన్ను 

సా్లబ్ లో ఎలాంటి మారూ్ప లేదు.

కేందరే  
బడ్జె ట్ 2    21
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అంచనాలు

(కోట్లలో)                       
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జల్ జీవన్ మిషన్ (పట్టణ)

ఈ పథకం కింద మొత్తం 4,378 

పట్టణ ప్ంతాలోలో 2.86 కోటలో ఇళలోకు 

కుళాయిల ద్్వరా నీటి సరఫరా 

చ్యటం. 500 అమృత్ నగరాలలో 

జలవ్యరాథాల నిర్వహణ లక్ష్ంగా ఉంది. రూ. 2,87,000 కోటలో 

వ్యయంతో ఐదేళలోలో ఇది సాధిసా్తరు. 

స్వచచే భారత్, ఆరోగ్య భారత్

ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ బడ్జెట్ ను 10 

శాతం పైగా పంచారు.  త్రాగునీటిని, 

పారిశుద్ధిష్నిని జతచ్సి మెరుగైన 

ఫలితాలు రాబట్టడం దీని లక్ష్ం. 

‘పిఎం ఆత్మనిర్భర్ సా్వస్థా భారత్’ పథకంలో భాగంగా ఆరేళలోలో 

ఆరోగ్యరంగ మౌలిక సదుపాయాలకు రూ. 64,180 కోట్లో 

ఖరుచే చ్సా్తరు. ‘అర్బన్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్’ 2.0 కు ఐదేళ్ళకు 

గాను రూ. 1.41.688 కోట్లో కేటాయించారు.   

స్వచచేమైన గాలి

పరుగుతనని వాయు కాలుష్య సమస్యకు పరిష్్కరంగా 10 

లక్ల జనాభా ద్టిన 42 పట్టణ 

కేంద్రాలోలో రూ. 2,217 కోట్లో బడ్జెట్ 

లో కేటాయించారు. 

తకు్క రద్ు విధానం

పాత, పనికిరాని వాహనాలను 

క్రమంగా రద్ు చ్యడానికి కత్తగా 

తకు్కరద్ు విధానం ప్రకటించారు. 

ఆటోమేటెడ్ ఫిట్ నెస్ కేంద్రాలలో 

వ్యకి్తగత వాహనాలకు 20 ఏళలోకు, వాణిజ్య వాహనాలకు 15 

ఏళ్ళకు  ఫిట్ నెస్ పరీక్లు చ్సా్తరు. 

మిషన్ పోషణ్ 2.0 

మొత్తం 112 ఆకాంక్షాపూరిత జిలాలోలోలో పోషకాహారం, 

పంపిణీ, అందుబాట్, ఫలితం బలోపేతమయ్్యలా ప్రభుత్వం 

అనుబంధ పోషకాహార కార్యక్రమానిని, పోషణ్ అభియాన్ 

ను విలీనం చ్స్తంది.

జిడిపి లో శాతం

దరే వ్ లోట్
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వచ్చే ఏడాదికి స్థూ ల
రుణసేకరణ

డిజిటల్ చలిలు ంపుల పోరే తాసుహానికి 
కేటాయింపు

వచ్చేఏడాదికిప్ర భుత్వవ్యయ
అంచనా

`12,00,000 
కోట్్ల

`34,83,000 
కోట్్ల

`1,500 
కోట్్ల

గత కది్ నెలలుగా రికారుడు సాథాయిలో 

జి.ఎస్.టి వసూళ్్ళ

ఆద్యం పనుని అపపెల్లోట్ ట్రైబ్్యనల్ 

పరోక్ హాజరుకు అవకాశం

భారతదేశ ముఖచితారే నిని మార్చ 
నాలుగు కొతతే  పథకలు

కేందరే  
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కేందరే  
బడ్జె ట్ 2    21

నవభారత అభివృద్్ధ కి 
సిద్ధ ంగా

మౌలిక వసతులు

వేల కోట్లు  
గారే మాలోలు  మౌలిక 

వసతుల 
అభివృద్్ధ  కోసం

రై ల్ లై నలు  
విదు్దీకరణ 

2023 నాటికి 

వేల కోటలు తో పరే జారవాణాక్ 
సాయం

గ్రామీణ భారతం 

భారతీయ రై లే్వలు

పరే జా రవాణా 

`40

`18

పరే జలక్ ‘ఒకే 
దేశం-ఒకే 

రషన్ కర్డు ’ 
అందుబాట్

86 
%

100 
శాతం 

రై లే్వలక్ ర్. 1,10,055 
కోట్లు , అందులో మూలధన 
వ్యానికి ర్. 1,07,100 

కోట్లు

ఆరిథాక వ్యవసథాకు మరింత వేగం కలి్పంచేలా మౌలిక 
వసతుల విస్రణకు బడ్జెట్ లో ప్రణాళికలునానుయి. 
దనివలన జ్తీయ రహదారులు, రైలే్వలు, 
మెట్రోతోబాట్ ప్రజ్రవాణాకు ప్రోతా్సహం 
లభిస్ంద్.

కరోనా సేంక్షోభేం సమయేంలో మేందగిేంచన ఆరిథిక వ్యవసథి
ఇప్పుడుకోలుకునేబాటలో‘V’ఆకారపుచత్రపటేంలాకనబడుతోేంది.
దీనికిమరిేంతఊతేంఇచే్చేందుకుమౌలికసదుపాయాలఅభివతృదిధి
మీదదతృష్టిపెడుతునా్నరు.ఉపాధపెేంచట్నికిమౌలికవసతులలో
ప్రత్యక్షపెటుటి బడులనిబేంధనలుసడలిేంచకొతతుఆరిథికకారిడార్లు
సతృష్టిస్తునా్నరు. రూ. 20 వేలకోటలీతో అభివతృదిధి ఆరిథిక సేంసథి (డి.
ఎఫ్.ఐ)ఏరా్పటుచేసాతురు.ఈప్రతిపాదితడి.ఎఫ్.ఐకిేందమ్డేళళులో
రూ.5లక్షలకోటలీరుణమేంజూరులక్షష్ేం.
ఏడాద్లో 8,500 కిలో మీటర్ల కొత్ రోడు్ల

రూ. 5.35 లక్షలకోటలీభారతమ్లపరియోజనపథకేం కిేంద
ప్రభుత్వేం 2022 మ్రి్చ నాటికి ప్రభుత్వేం మరో 8,500 కిలో
మీటరలీకుసిదధిమవుతోేంది.అదేవిధేంగామరో11,000కిలోమీటరలీ
జాతీయ రహదారి కారిడార్ కూడాపూరితు చేస్తుేంది. ఇప్పటిదాకా
రోడుడీ రవాణాకుఅదనేంగారూ.1,18,101కోటులీ కేట్యిేంచారు.
అసాసుేంకురూ.34,000కోటులీ కేట్యిేంచటేందా్వరా1,300కిలో
మీటరలీకుపైగాజాతీయరహదారులునిరిముసాతురు.తమ్ళనాడులోరూ.
1.03 లక్షల కోటలీతో 3,500 కిలో మీటరలీ జాతీయ రహదారుల
నిరాముణేం చేపడతారు.  కేరళలో 1,100 కిలో మీటరలీ జాతీయ
రహదారులు చేపడుతుేండగా అేందులో 600 కిలో మీటరులీ 
ముేంబయ్-కనా్యకుమ్రి కారిడార్ ఉేంది. దీనికి రూ. 65,000
కోటులీ వెచ్చసాతురు.
భవిష్యత్ అవసర్ల కోసం రైలే్వలు

‘భవిష్యత్ అవసరాల’కు తగినటుటి  భారతీయ రైలే్వలన్ సిదధిేం
చేయటేంఈప్రణాళిక లక్షష్ేం. ‘మేక్ ఇన్ ఇేండియా’స్సాధ్యేం
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కోటలు  ఇళళుక్ క్ళాయిలు

లక్షల కోట్లు  జల్ జీవన్ 
మ్షన్ ( పటట్ ణ) కోసం 

పరే ధాన రవుల నిర్వహణక్ పిపిపి 
పద్ధ తిలో 7 పారే జెక్ట్ లక్ ర్. 
2000 కోట్లు

జలమే జీవం

పరే యాణం స్లభతరం 

2.86

8500
`1.18

`2.87

కి.మీ రోడ్ పారే జెక్ట్  2022 
మారి్చకి పారే రంభం

లక్షల కోట్లు  రోడుడు  రవాణా, 
హై వేల మంతిరే త్వశాఖక్

చేయట్నికిరవాణాఖరు్చతగి్గస్తునా్నరు.
పశ్చమ, తూరు్ప ప్రత్యక రవాణా కారిడార్ (డి.ఎఫ్.సి)లు

2022జూన్కలాలీ ప్రారేంభమవుతాయి.
‘మెట్రోలైట్’, ‘మెట్రోనియో’ ఆవిష్కొరం

ప్రజా బస్సు రవాణా సేవలకు సహాయేంగారూ. 18,000
కోటలీతోఒకకొతతుపథకేంప్రారేంభిసాతురు.చెన్ె్నలో118.9కిలో
మీటరలీ మట్రో ప్రాజెకుటి  నిరాముణానికి రూ. 63,246 కోటులీ 
కేట్యిేంచగా, కొచ్చ లో 11.5 కిలో మీటరలీ మట్రోకు రూ.
1,975.05 కోటులీ  కేట్యిేంచారు. టైర్-2, టైర్-3 నగరాలలో
మట్రోలైట్, మట్రోనియో అనే రేండు కొతతు టెకా్నలజీలు
వినియోగిసాతురు.
విదు్యత్ పంపిణీ సంసథా ఎంపిక వినియోగదారుక 

విదు్యత్ పేంపిణీని మరుగు పరచట్నికి రూ. 3,05,984
కోటలీతోఒకకొతతుపథకేంప్రారేంభిేంచారు.సేంసకారణలు,పనితీరు
ఆధారిత,ఫలితేంతోఅన్సేంధానమైనవిదు్యత్పేంపిణీవిధానేం
ప్రవేశపెట్టి రు.ఈపథకేంవలనపేంపిణీకేంపెనీలకుసహాయేం
అేందిప్రీ-పెయిడ్సాముర్టిమీటరులీ ,వ్యవసథిలసాథి యిపెేంపులాేంటి
మౌలికసదుపాయాలుసతృష్టిేంచగలుగుతాయి.
ప్రారంభం కాన్నను జల్ జీవన్ మ్షన్ (పటటిణ 
ప్రాంతం) 

2.86కోటలీ ఇళళుకుకుళాయిలదా్వరానీరుఅేందిేంచే ‘జల్
జీవన్ మ్షన్ (పటటిణ)’ పథకేం ప్రారేంభమవుతుేంది. 500
అమతృత్ నగరాలలో జలరూప వ్యరాథి ల నిర్వహణ చేపడతారు.
2021న్ేంచ2026వరకుపటటిణప్రాేంతస్వచ్్భారత్మ్షన్
2.0అమలుచేసాతురు.
ఉజజె్వల కింద మరో కోటి కొత్ కుట్ంబాల జోడింపు 

ఉజజె్వలపథకాని్నవిసతురిేంచటేందా్వరాఅదనేంగామరోకోటి
కుటుేంబాలకులబిధిచేకూరుసాతురు.వచే్చమ్డేళళులోసిటీగా్యస్
పేంపిణీనెట్వర్కాలోమరో100జిలాలీ లుకలుసాతుయి.జమ్ము,
కశీముర్లోఒకగా్యస్పైప్లైన్ప్రాజెక్టిచేపడతారు
అందుబాట్ ధరలో గృహనిర్ముణంపై ప్రకటనలు

అేందుబాటు ధరలోలీ  ఇళ్ళు లభిేంచేలాచౌకధర ఇళళునిరాముణ
ప్రాజెకుటిలకుపన్్నవిరామ్ని్నమరోఏడాదిపడిగిేంచారు.ఈ
చౌకధరఇళళుకొన్గ్లుకోసేంతీస్కునేఅప్పుమీదరూ.1.5
లక్షలమేరకువడ్డీమ్నహాయిేంపున్ప్రతిపాదిేంచారు.
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సంసకురణల టీకమందు
రూ. 2,23,846 కోట్లతో ఇదే ఇప్పటిదాకా భారతదేశపు అతిపెద్ద 
ఆరోగ్య బడ్జెట్. నిరుటి కంట్ ఇద్ 137 శాతం అధికం

భారతదేశపుసాధారణ బడ్జెట్ లో ఆరోగ్య రేంగానికి
ఇేంత భారీ కేట్యిేంపులు జరగటేం ఇదే
మొదటిసారి. ప్రధాని నర్ేంద్ర మోదీ మ్టలోలీ 

చెపా్పలేంటే సా్వవలేంబన భారత్ ఆరు సతుేంభాలలో అత్యేంత
ముఖ్యమైనదిఆరోగ్యేం,శ్రేయస్సు.నిరుడురూ.94,452కోటులీ ఉన్న
బడ్జెట్కేట్యిేంపుఈఏడు137శాతేంపెరగటమేఅేందుకురుజువు.

కరోనాసేంక్షోభేంన్ేంచనేరు్చకున్నపాఠాలఆధారేంగాప్రభుత్వేం
ఇనెఫూక్షన్సేంబేంధవా్యధులనివారణ, నియేంత్రణకోసేంనిరాథి రణ
పరీక్షలు, చకితసుకు సేంబేంధేంచన బలమైన వ్యవసథిరూపకల్పనకు
ప్రాధాన్యమ్సతుేంది.బాలీ క్,జిలాలీ న్ేంచజాతీయసాథి యిదాకాలాబ్ల
నెట్ వర్కా ఏరా్పటు చేయటేం దా్వరా అలాేంటి వా్యధుల పరీక్షలు
స్లభమవుతాయి.నాలుగుప్రాేంతీయవైరాలజీలాబ్లుఏరా్పటు
చేసాతురు.ప్రస్తుతేందేశేంమొతతుేంలోఒకకాపూణెలోమ్త్రమేఅలాేంటి
లాబ్ఉేంది.17కొతతుప్రజారోగ్యవిభాగాలన్వాడకేంలోపెటటిడేం,
ఇప్పుడున్న33ప్రజారోగ్యవిభాగాలన్బలోపేతేంచేసాతురు.ప్రవేశ
దా్వరాలదగ్గర..అేంటేవిమ్నాశ్రయాలోలీ 32,నౌకాశ్రయాలోలీ 11,

ఆరోగ్ం

ఆరోగ్ మౌలిక సదుపాయాలు ఎలా 
మరుగవుతాయి 

35,000కోట్్ల
కొవిడ్-19 టీక మందు 
కోసం కేటాయించారు

తాలూక సాథి యి పరే జారోగ్ 
యూనిట్లు  11 రాష్ట్ రాలలో 
ఉనానియి3382 

28,812 
మొతతే ం గారే మీణ, పటట్ ణ 
పారే ంత ఆరోగ్, శ్రే యో 
కేందారే లను పిఎం 
‘ఆతమినిర్భర్ భారత్’ 
యోజన కింద ఏరా్పట్ 
చేసాతే రు. 
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‘పిఎం ఆతమునిర్భర్ స్వస్థా భారత్’ యోజన  ప్రారంభం  

ఈ బడ్జెట్ కేేంద్రప్రాయోజిత పథకేం ‘పిఎేం ఆతమునిరభుర్
స్వస్థిభారత్’యోజనన్ప్రతిపాదిేంచేంది.ఇదిఇప్పుడున్న
నేషనల్ హెల్తు మ్షన్ కు అదనేం. ఈ పథకేం మీద రూ.
64,180 కోటులీ  వెచ్చసాతురు. దీనికిేంద ప్రాథమ్క, ది్వతీయ,
తతృతీయశ్రేణిఆరోగ్యవ్యవసథిలసామరాథి యూని్నమరుగుపరుసాతురు.
50,000 మంద్ పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడే 
న్్యమోకాకల్ ట్కా మందు

స్వదేశీతయారీన్్యమోకాకల్టీకామేందుదేశవా్యపతుేంగా
అేందుబాటులోకివస్తుేంది. దీనివలన 50,000మేందిపిలలీల
ప్రాణాలుకాపాడవచ్్చ.ప్రస్తుతేంఈటీకాలకార్యక్రమేంఐదు
రాషా్రా లోలీ నడుసతుేంది.  

ఆరోగ్రంగంలోనూ పరిశోధనను 
పోరే తసుహిసాతే రు. నూ్మోకకల్ 
(శా్వససంబంధ) టీక దేశవా్పతే ంగా 
అందుబాట్లోకి వస్తే ంద్.

కవిడ్-19 టీకా కోసం రూ. 35,000 కోట్లో కేటాయించారు. 
అవసరమైతే మరినిని నిధులు కేటాయిసా్తమని ఆరిథాకమంత్రి 
చెపాపెరు.  ప్రస్తతం భారత్ లో వాడకానికి రండు టీకాలకు 
ఆమోదం ఉందని, త్వరలో మరో రండు కూడా ఆమోదం 
పందే అవకాశం ఉందని చెపాపెరు. టీకామందు కోసం 100 
కు పైగా దేశాలు భారత్ వైపు చూస్తనానియి.

`6
4,1

80
 

కోట్లు  ‘పిఎం ఆతమినిర్భర్ స్వస్థి  భారత్ 
యోజన’ కింద్ ఆరళలు లో ఖరు్చ చేసాతే రు

జాతీయ వై రాలజీ సంసథి లు ఏరా్పట్ చేసాతే రు.  

పరే స్తే తం పూణెలో ఒకకుటి మాతరే మే ఉంద్. బయో 

సేఫ్ట్  మూడో శ్రే ణి లాబ్ లు 9 నిరిమిసాతే రు. 4
జాతీయ వా్ధి నియంతరే ణ 
కేందరే  (ఎన్.సి.డి.ఎస్) 
పారే ంతీయ శాఖలు 

05 20
మట్రే పాలిటన్ ఆరోగ్ 

నిఘా విభాగాలు

ఆయుష్ మంతిరే త్వ శాఖక్ ఈ బడ్జె ట్ 

లో ర్. 2,970 కోట్లు  కేటాయించారు. 

ఇద్ నిరుటి కంటే ర్. 848 కోటలు  పంపు

ఆయుష్ బడ్జె ట్ పంపు 

11 రాష్ట్ రాలలోని అనిని 
జిలాలు లోలు నూ సమీకృత పరే జారోగ్ 
లేబరటరీలు 
పారే రంభమవుతాయి.

దేశమంతటా కొతతే గా 
పుట్ట్ కొచే్చ వా్ధులను గురితే ంచి 
శోధించేలా ఒక చటారే నికి 
ర్పకల్పన చేసాతే రు.  

మరో రండు కరోనా టీక 
మందుల కోసం పరిశోధన 

సాగుతూ ఉంద్.

రోడుడీ  మ్రా్గ లోలీ  7 చోటలీ ఈ విభాగాలు పెడతారు. 15 ఆరోగ్య
అత్యవసరకేేంద్రాలు,రేండుసేంచారఆస్పత్రులుఏరా్పటుచేసాతురు.
ప్రపేంచఆరోగ్యసేంసథికోసేంఆగే్నయాసియాప్రాేంతపుప్రాేంతీయ
పరిశోధనావేదికకూడాదేశేంలోఏరా్పటవుతుేంది.
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ఆరిథిక వ్యవసథికు వెనె్నముకగా భావిేంచే
ఎేంఎస్ఎేంఇ రేంగేం కరోనా సేంక్షోభేంలో
ఘోరేంగా దెబబుతిన్నది. బహుశా ఈ

కారణేంగానేఆరిథికమేంత్రినిరములాసీతారామన్ఈబడ్జెట్లో
ఈరేంగానికిభారీఊరటకలి్పేంచారు.
ప్రభుత్వేం మరోమ్రు ఎేంఎస్ఎేంఇ
నిర్వచనాని్న సవరిేంచేంది. పెటుటి బడి
పరిమ్తి టరో్నవర్ పరిమ్ణేం
ఆధారేంగాకొతతు నిర్వచనేం ఇచ్చేంది.
2020జూన్లోఒకసారినిర్వచనాని్న
మ్రి్చన సేంగతి తెలిసిేందే. ప్రస్తుత
నిర్వచనేం ప్రకారేం చన్న సేంసథిల
మ్లధన అర్తన్ రూ. 50 లక్షల
న్ేంచరూ.2కోటలీకుపెేంచారు.దీనివలనదాదాపు2లక్షల
కేంపెనీలు లబిధి పేందుతాయి. ప్రభుత్వేం డేట్ అనలిటిక్సు,
కతృత్రిమమేధ,యాేంత్రికఅభ్యసనేంఆధారేంగా2021-22లో

ఎేంసిఎ21 వెర్షన్ 3.0 న్ ప్రారేంభిసతుేంది. ఈ-సకూ్యరిటీ,
ఈ-నా్యయనిర్ణయేం, ఈ-కనసులేటిషన్, చర్యల యాజమ్న్యేం
కోసేంఇేందులోకొతతుమ్డ్్యల్సుఉేంట్యి.ఆరిథికపురోగతి
ఎేంఎస్ఎేంఇ ల వాట్ 30% న్ేంచ 40% కు పెేంచాలని

కేేంద్రేం లక్షష్ేంగాపెటుటికుేంది. అదే విధేంగా
ఎగుమతులలో వీటి వాట్ని 48% న్ేంచ
60% కు పెేంచాలన్కుేంటేంది.
మదుపుదారులన్ కాపాడేేందుకు
మొదటిసారిగా ఒక ఇనె్వసటిర్ చారటిర్ న్
తీస్కువచే్చప్రతిపాదనఉేంది.సాటి రటిప్సేంసథిల
పన్్నవిరామేంఅర్తకాలాని్నమరోఏడాది
పడిగిేంచారు.ఇన్ము,దానికిసేంబేంధేంచన
ముడి పదారాథి ల మీద కసటిమ్సు డ్్యటీని

తగి్గేంచారు.భారతసరవిదు్యత్సేంసథిలోరూ.1,000కోటులీ ,
భారతపునరుతా్పదకఇేంధనఅభివతృదిధిసేంసథిలోరూ.1500
కోటులీ మ్లధనేంలోపెటుటి బడిగాపెడతారు.

స్ంకం లేని వస్తే వుల ద్గుమతుల 
మీద మ్నహాయింపులను 
హేతుబద్ధ ం చేసి దుస్తే లు, తోలు 
వస్తే వులు, హసతే కళాకృతుల 
ఎగుమతులక్ పోరే తాసుహకలు 
ఇచా్చరు

05

74%

కోట్ల కొత్ ఉద్్యగాలు 
సృష్టించబడతాయి

జౌళి రంగానిని శకితే మంతం చేస్తే  
7 కొతతే  టెక్సు టెై ల్సు మగా పార్కు 
లు నిరిమిసాతే రు

వచే్చ ఐదేళలు లో 13 రంగాలక్ 
ఉత్పతితే తో అనుసంధానమై న 
పోరే తాసుహకల పథకనికి  
ర్. 1.97 లక్షల కోట్లు  వచి్చసాతే రు. 

వరక్ బీమా రంగంలో విదేశ్ 
పరే త్క్షపట్ట్ బడుల పరిమ్తిని 
పంచుతారు

ఎంఎస్ఎంఇ 
రంగానికి పోరే తాసుహం
ఆరిథి క వ్వసథి ను పునరుద్ధ రించే కరే మంలో 
ఎంఎస్ఎంఇ రంగానికి బద్జె ట్ లో ర్.15,700 
కోట్లు  కేటాయించారు. ఇద్ నిరుటి బడ్జె ట్ క్ 
రటిట్ ంపు.

కేందరే  
బడ్జె ట్ 2    21
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జాతీయవిదా్యవిధానేం (ఎన్ఇపి) అమలు
చేయటేంమీదప్రత్యకేంగాదతృష్టిపెట్టి రు.
జాతీయ విదా్య విధానేం ప్రకారేం

పాఠశాలలమౌలిక వసతులు పెేంచటేంతోబాటు నాణ్యమైన
విద్యకు ప్రాధాన్యమ్సాతురు. ప్రభుత్వేం ప్రధానేంగా నైపుణ్య
ఆధారితవిద్యమీదనే  ఎకుకావదతృష్టి
పెడుతోేంది.లేహ్నగరేంలోకేేంద్రీయ
విశ్వవిదా్యలయేం ఏరా్పటు ప్రకటన
కూడా వెలువడిేంది. ఉన్నత విద్యన్
మరుగు పరచట్నికి ఉన్నత విదా్య
కమ్షన్ ఏరా్పటుకు చటటిేం
తీస్కురావాలనికూడాఈబడ్జెట్లో
ప్రతిపాదిేంచారు. బోధన,
అభ్యసనాలకుఅేండగానిలిచేలానేషనల్డిజిటల్ఎడు్యకేషనల్
ఆరికాటెక్చర్ఏరా్పటుచేసాతురు. ఇదికేేంద్ర,రాష్రాప్రభుతా్వల

విదా్య ప్రణాళికకు, పాలనకు, నిర్వహణాపరమైన
కార్యకలాపాలకు సహకారిగా ఉేంటుేంది. ప్రభుత్వపాలన,
విధాననిర్ణయాలకుసేంబేంధేంచనసమ్చారేంమొతతుేంఅని్న
ప్రధాన భారతీయ భాషలోలీ  అేందుబాటులో ఉేంచేేందుకు
జాతీయ భాషా అన్వాద మ్షన్ ఒకటి ప్రారేంభిసాతురు.

షెడ్్యలుడీ  కులాల విదా్యరుథిల
పస్టి-మట్రిక్ సాకాలర్ ష్ప్ పథకేం
కొనసాగుతుేంది. ప్రభుత్వేంయువతలో
నైపుణా్యభివతృదిధికి అనేక చర్యలు
తీస్కుేంటేంది.యుఎఇ,జపాన్దేశాల
సహకారేంతో ప్రత్యక శక్షణా
కార్యక్రమ్లు నిర్వహిేంచటేం దా్వరా
పారిశ్రామ్క, వతృతితువిదా్య నైపుణా్యలు,

మలకువలు, పరిజా్ఞ నేం బదలాయిేంచ్కోవటేం
సాధ్యమవుతుేంది.

గిరిజన పారే ంతాలోలు  ఏకలవ్ మోడల్ 
రసిడ్నిషి యల్ స్కుల్ యూనిట్ 
ధరను ర్. 38 కోటలు క్, కిలు షట్ మై న 
కొండ పారే ంతాలోలు  ర్. 48 కోటలు క్ 
పంచారు.

`50,000 
750

కోట్ల అంచనాతో 
నేషనల్ రీసెర్చు 
ఫండేషన్

జాతీయ విదా్విధానం అమలు పై  పరే త్్క దృష్ట్ ; 
న్ై పుణ్ ఆధారిత విద్ అభివృద్్ధ కి అనేక కొతతే  
కర్కరే మాలు అమలు చేసాతే రు

పరిశోధన, న్ై పుణా్భివృద్్ధ  
రంగాలక్ పోరే తాసుహకలు

ఏకలవ్ మోడల్ 
రసిడ్నిషి యల్ స్కుల్సు 
గిరిజన పారే ంతాలోలు  
ఏరా్పట్ 

పాఠశాలలను 
జాతీయ విదా్ 
విధానం కింద 
శకితే మంతం చేసాతే రు.
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రూ.1.48 లక్షల కోటులీ  కేట్యిేంచారు. ఎఫ్.పి.ఒ లన్
ప్రోతసుహిేంచటేం దా్వరా చన్న రైతుల ఆదాయానికి తోడా్పటు
లభిస్తుేంది.ఆపర్షన్గ్రీన్పథకేంకిేంద22రకాలనిల్వఉేండని
వ్యవసాయోత్పతుతులుజోడిేంచటేందా్వరావ్యవసాయ,అన్బేంధ

ఉత్పతుతుల విలువ పెేంచట్నికి
పూన్కునా్నరు. తమ్ళనాడులో
బహుళారథిసాధక సముద్రగడిడీ పార్కా
ఏరా్పటుకు ప్రతిపాదిేంచారు. ఇది
సముద్రపుగడిడీపెేంపకానికిదోహదేం
చేస్తుేంది. గ్రామీణ మౌలిక
సదుపాయాల కల్పనకు రూ.
40,000 కోటులీ  ఖరు్చ చేసాతురు.

తయాకుతోటలకారిముకులఅభివతృదిధి కోసేంరూ. 1,000కోటులీ 
కేట్యిేంచారు. ఆన్ లైన్ వా్యపార వేదిక ఈ-నామ్ కు మరో
వెయి్యకిపైగామేండ్లన్జోడిస్తునా్నరు.

భా రత దేశానిది ప్రధానేంగా వ్యవసాయ ఆరిథిక
వ్యవసథి.ఈరేంగానికిఅత్యేంతప్రాధాన్యమ్సూతు
ఆరిథిక మేంత్రి నిరములా సీతారామన్ ఈ ఏడాది

సాధారణబడ్జెట్లోఅనేకకార్యక్రమ్లకునిధులుకేట్యిసూతు
రైతుల ఆదాయాని్న రటిటిేంపు
చేయాలని లక్షష్ేంగా
పెటుటికునా్నరు. వ్యవసాయ
ఉత్పతుతుల నిల్వకు శీతల
గిడడీేంగులు, ఆహార శుదిధి
విభాగాలు, రవాణా తదితర
సకరా్యలు మరుగు పరచటేం
దా్వరా వ్యవసాయరేంగమౌలిక
వసతులన్పెేంచాలనినిర్ణయిేంచారు.మరుగైనవసతులకోసేం
వ్యవసాయ మౌలిక వసతుల నిధ న్ేంచ ఎపిఎేంసి మేండ్లు
అభివతృదిధి చేసాతురు. 2021-22 బడ్జెట్ లో వ్యవసాయ రేంగానికి

బలమై న వ్వసాయ మౌలిక 

సదుపాయాల కోసం
ఉత్పతితే  ధరక్ ఒకటిననిర రటలు  దాక రై తులక్ 

కనీస మద్తు ధర అందే అవకశం; 2022 

నాటికి రై తుల ఆదాయం రటిట్ ంపు చేయాలని 

నిర్ణ యం

వ్వసాయం

పరే తితే  
ద్గుమతిపై  

స్ంకం పంపు

10 
%

గారే మీణాభివృద్్ధ తోబాట్ 
మతసు్సంపద, ఉదా్నవన పంటల 
మీద దృష్ట్  సారించటం. సా్వమ్త్వ 
పథకనిని అనిని రాష్ట్ రాలు, కేందరే  పాలిత 
పారే ంతాలలో అమలు చేయటం

వ్వసాయ రుణ లక్ష్ం ర్. 16.5 లక్షల 
కోటలు క్ పంపు 

స్క్షమి నీటిపారుదల నిధి రటిట్ ంపు చేసి ర్. 
10,000 కోటలు క్ పంపు

ఐదు పరే ధాన ఫిష్ంగ్ హార్బరులు - కొచి్చ, చన్ై ని, 
విశాఖపటట్ ణం, పారాదీప్, పట్ఘాట్ లను 

ఆరిథి క కర్కలాపాల కేందారే లుగా 
తీరి్చద్ద్ుతారు.
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బలమై న వ్వసాయ మౌలిక 

సదుపాయాల కోసం
ఆధునీకరణక్ పద్పీట వేస్తే  రక్షణ 

రంగంలో మూలధన వ్యం 19% పంచారు 

రక్షణ

C-17 Globemaster being escorted by Su-30 MKI Fighters

Front Cover :
(Clockwise)

1)     Tejas Light Combat Aircraft (LCA) : Dominating the Skies

2)     Successful Trials of Sub-sonic Cruise Missile 'Nirbhay'

3)     Growth of Private Defence Industry

4)     Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operations

5)     Missile Firing- INS Kochi

6)     Dropping Soldiers by helicopter.

రక్షణరేంగ ఆధునీకరణకు కేేంద్ర బడ్జెట్ చరిత్రాతముక
సాథి యిలో పెద్పీట వేసిేంది. రక్షణ రేంగ పెటుటి బడి
వ్యయాని్న18.75%పెేంచేంది.గత15ఏళలీలోరక్షణ

రేంగ మ్లధన వ్యయేం ఈ
సాథి యిలో ఎప్పుడు పెరగలేదు.
రక్షణరేంగకేట్యిేంపులు2021-
22 ఆరిథిక సేంవతసురానికి రూ.
4,78,195.62కోటలీకుపెరిగాయి.
l ఆధునీకరణకు, మౌలిక

సదుపాయాల కల్పనకు
మ్లధన వ్యయేం కిేంద
కేట్యిేంచనమొతాతుని్న2021-22సేంవతసురానికిరూ.
1,35,060.72 కోటలీకు పెేంచారు. ఇది నిరుటి కేంటే
18.75%,2019-20కేంటే30.62%పెేంచనటుటి లెకకా.

l రక్షణమేంత్రిత్వశాఖలోఅని్నసేవలకూకలిపి(పెన్షన్లీ 

మ్నహా) 2021-22 కోసేం  కేట్యిేంచేంది రూ.
3.62.345.62కోటులీ .ఇది2020-21ఆరిథికసేంవతసురేం
కేంటేరూ.24,792.62కోటులీ అధకేం.

l నిర్వహణ వ్యయేం అవసరాల కోసేం
జీతేం కాని ఆదాయేం కిేంద కేట్యిేంపున్
రూ. 54,624.67 కోటలీకు పెేంచారు. ఇది
2020-21 సేంవతసురేం కేంటే 6 శాతేం
ఎకుకావ.
l డి.ఆర్.డి.ఒకుమ్లధనకేట్యిేంపు
రూ.11.375.5కోటలీకుపెేంచారు.

l సరిహద్ురహదారులసేంసథి(బి.ఆర్.ఒ)కుకేట్యిేంపు
రూ.6004.08కోటలీకుపెేంచారు.ఇదిగతసేంవతసురేం
కేంటే7.48%పెేంపు.

రక్షణ రంగంలో పరిశోధనను 
పోరే తసుహించేందుక్ డి.ఆర్.డి.ఒ క్ 
మూలధన కేటాయింపు పంచారు. 
సరిహద్ు మౌలిక సదుపాయాల 
పంపుక్ చర్లు తీస్క్నానిరు.

`4.78

100 

18.75% 

లక్షల కోటలు  రక్షణ రంగ బడ్జె ట్, 
2014 లో అద్ ర్, 2.29 లక్షల 
కోట్లు  మాతరే మే

బడ్జె ట్ పంపుదలతో సాయుధ 
దళాల ఆధునీకరణ 

కొతతే  సెై నిక పాఠశాలల 
పారే రంభం 

రక్షణ రంగ బడ్జె ట్
ర్. 4.78 లక్షల కోటలు క్ పంపు
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నూతన దశాబ్్లో భారతదేశం స్వయంసమృద్్ధ  సాధించడానికి 
బడ్జె ట్ పునాద్గా ఉంట్ంద్ : ఆరి్ధ క శాఖ మంతిరే
‘ఆత్మనిర్భరత’, ఇది 130 కోటలో మంది భారతీయుల అభిలాష. ఈ పద్నిని ఆక్స్ ఫర్డు నిఘంట్వు 2020లో 
హందీ పదంగా గురి్తంచంది. భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా దేశానిని స్వయంసమృదధిం చ్యాలనని లక్ష్ంతో 
తొలిసారిగా బడ్జెట్ కు రూపకలపెన జరిగందని చెప్పుకోవచ్చేను. ఈ బడ్జెట్ గత బడ్జెటలోతో పోలిచేచూస్్త ఏ  
విధంగా భిననింగా ఉందంటూ న్్య ఇండియా సమాచార్ కనస్లి్టంగ్ ఎడిటర్ సంతోష్ కుమార్ అడిగన 

ప్రశనిలకు ఆరిథాకశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సమాధానాలు ఇచాచేరు.

‘ఆతము నిర్భర్  భారత్ అభియాన్’ కార్యక్రమానిను ప్రకటించిన 
తరవాత వచిచున తొలి బడ్జెట్ ఇద్. ఈ బడ్జెట్ భారతదేశ 
స్వయం సమృద్ధికి ఏవిధంగా తోడ్పడుతుంద్?

స్వయేంసమతృదిధిఅనేదిభారతదేశానికికొతతుకాదు.పూర్వేంభారతదేశేం
అనేకవిధాలుగాస్వయేంసమతృదిధిసాధేంచప్రపేంచవా్యపారరేంగానికి
తలమ్నికేంగా నిలిచేంది. తమ శకితుసామరాధి యూలన్, నైపుణా్యలన్
గురితుేంచన130కోటలీభారతీయులభావన‘ఆతమునిరభుర్భారత్’.2020
మే నెలలోప్రభుత్వేంతొలిసారిగా ‘ఆతమునిరభుర్భారత్’ (ఎ.ఎన్.బి)
పా్యకేజీ1.0నిప్రకటిేంచేంది.ఆతరువాతమరోరేండుపా్యకేజీలన్
(ఎ.ఎన్.బి 2.0,  ఎ.ఎన్.బి 3.0) ప్రకటిేంచడేం జరిగిేంది. ప్రధాన
మేంత్రి నేతతృత్వేంలో సమ్జేంలో నిరలీక్ష్యనికి గురవుతున్న వరా్గ ల
సేంక్షేమ్ని్నదతృష్టిలోఉేంచ్కునిమేముకార్యక్రమ్లకురూపకల్పన
చేశాము. ‘ప్రధాన మేంత్రి గరీబ్ కళా్యణ్ యోజన’, ఆ తరువాత
ప్రకటిేంచనమ్డుఎ.ఎన్.బిలుఅయిదుమ్నీబడ్జెటలీతోసమ్నేంగా
వునా్నయి.నిరాముణాతముకసేంసకారణలఅమలున్‘ఆతమునిరభుర్భారత్’
కార్యక్రమేంమరిేంతవేగవేంతేంచేసిేంది.

మౌలిక సదుపాయాల పారే జెక్ట్  పూరితే  
కవడానికి అయిదు సంవతసురాలు 

పటట్ వచు్చ. అయిత్, ఉపాధి అవకశాలు 
వంటనే లభిసాతే యి. ఇద్ ఆరి్ధ క 

వ్వసథి క్ జవసతా్వలను ఇస్తే ంద్.

ఇంటరూ్వయూ  
నిరమిలా సీతారామన్  

ప్ర

జ
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బడ్జె ట్ ర్పకల్పనలో మీ 
పారే ధాన్తలు ఏవి?
బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలకు ఆరు మూల స్ంభాలు 
ఆదారంగా రూపందాయి:
l ఆరోగ్యేంమరియుసేంక్షేమేం
l భౌతికమరియుఆరిధికపెటుటి బడి(మ్లధనేం),మౌలిక

సదుపాయాలు
l ఆకాేంక్షలకునెలవైనభారతదేశేంలోసమీకతృతాభివతృదిధి
l మ్నవవనరులన్అభివతృదిధిచేయడేం
l న్తనఆవిషకారణలుమరియుపరిశోధనాభివతృదిధి
l తకుకావప్రమేయేంఉన్నప్రభుత్వేం,సమరధివేంతమైన

పాలన

రైతులు, ఆరిధికంగా వెన్కబడిన వర్్గల సంక్షేమానికి 
ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్్ంద్. ఈ బడ్జెట్ న్ంచి ఈ 
వర్్గలు ఏమ్ ఆశించవచుచున్ ?

రైతుల సేంక్షేమ్నికి ప్రభుత్వేం కటుటి బడి వుేంది. ప్రధాన
మేంత్రి ‘సా్వమ్త్వ’ పథకాని్న ప్రవేశపెట్టి రు.  దీని కిేంద
గ్రామ్లోలీ ని ఆస్తులయజమ్న్లకు ‘హకుకాల రికారుడీలు’
జారీచేయడేం జరుగుతుేంది. ఇప్పటివరకు, 1,241
గ్రామ్లలో 1.80 లక్షల యజమ్న్లకు  ఈ పత్రాలు
అేందిేంచారు. ఈ పథకాని్న అని్న రాషా్రా లు, కేేంద్రపాలిత
ప్రాేంతాలకువిసతురిేంచాలనినేన్ఇప్పుడుప్రతిపాదిేంచాన్.
2021-22 ఆరిథిక సేంవతసురానికి నేన్ వ్యవసాయ రుణ
లక్ష్యని్నరూ16.5లక్షలకోటలీరూపాయాలకుపెేంచాన్.
పశుసేంవరధిక,పాడి,మతసుయూరేంగాలకుమరిేంతఎకుకావగా
రుణాలన్అేందిేంచేఅేంశేంపైమేముదతృష్టిసారిేంచాము.
గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల అభివతృదిధి నిధకి చేస్తున్న
కేట్యిేంపులన్  30,000 కోటలీ రూపాయల న్ేంచ
40,000 కోటలీ రూపాయలకు పెేంచ్తునా్నము. 5,000
కోటలీరూపాయలకార్పస్ఫేండ్తోసూక్షష్మనీటిపారుదలనిధ
ఏరా్పటయిేంది.ఇప్పుడుమరో5,000కోటలీరూపాయలన్

కేట్యిేంచదీనినిరటిటిేంపుచేయాలన్నేన్ప్రతిపాదిేంచాన్.
వ్యవసాయేందానిఅన్బేంధఉత్పతుతులకువిలువఆధారితన్
కలి్పేంచ వాటి ఎగుమతులన్ పెేంచడానికి ప్రస్తుతేం
టమోట్లు, ఉలిలీపాయలు మరియు బేంగాళాదుేంపలకు
వరితుస్తున్న ‘ఆపర్షన్గ్రీన్సీకామ్’పరిధనివిసతురిేంచదీనిలో
22 త్వరగా పాడైపోయ్ ఉత్పతుతులన్ చేరు్చతునా్నము.
ఈ-నామ్తోవ్యవసాయమ్రకాట్వ్యవసథిలోపారదరశికత,
పోటీతత్వేంపెరిగిేంది. దీనిని దతృష్టిలోఉేంచ్కునిఇ-నామ్
లోమరో 1,000మేండ్లన్ అన్సేంధానిసాతుము.మౌలిక
సదుపాయాలకల్పనకోసేంవ్యవసాయమౌలికసదుపాయాల
నిధనిఎపిఎేంసిలకుఅేందుబాటులోకితీస్కొసాతుము.
అసేంఘటిత శ్రామ్క శకితు ముఖ్యేంగా వలస కారిముకుల
సేంక్షేమేం కోసేం సాగుతున్న ప్రయతా్నలలో భాగేంగా
గిగ్, భవనేంమరియునిరాముణకారిముకులకు సేంబేంధేంచన
సమ్చారాని్న సేకరిేంచడానికి ఒక పోరటిల్ న్
ప్రారేంభిేంచాలని నేన్ ప్రతిపాదిేంచాన్. అని్న వరా్గ ల
కారిముకులకు కనీస వేతనాలన్ వరితుేంపచేయడమేకాకుేండా
వారినిఎేంపాలీ యీస్సేటిట్ఇన్సురన్సుకారొ్పర్షన్పరిధలోకి
తీస్కునిరావడేంజరుగుతుేంది.తగినరక్షణతోమహిళలు
అని్న తరగతులోలీ మరియునైట్ష్ఫుటిలలోపనిచేయడానికి
అన్మతిసాతురు.
యువశకి్ గురించి ప్రధానమంత్రి తరచుగా 
ప్రసా్విస్్, వారు ‘ఆతమునిర్భర్ భారత్’ లో ప్రధాన 
పాత్ర పోష్ంచాలని అంట్నానురు. ఈ రంగానికి 
బడ్జెట్ లో ఎంత ప్రాధాన్యం ఇచాచురు?

ప్రభుత్వేం యువతకు మరిేంతగా శక్షణా సకరా్యలన్
పేందడానికి అవకాశేం కలి్పేంచే విధేంగా అప్ేంటిస్ ష్ప్
చట్టి ని్న సవరిేంచాలన్న ఆలోచనతో ప్రభుత్వేం ఉేంది.
విద్య పూరతుయిన తరువాత కూడా శక్షణ  పేందడానికి,
ఇేంజనీరిేంగ్లోగ్రాడు్యయ్టులీ డిపలీ మ్లుకలిగివున్నవారికి
శక్షణకలి్పేంచేవిధేంగాప్రస్తుతేంఅమలులోవున్నజాతీయ
అప్ేంటిస్ష్ప్ శక్షణాపథకేం (ఎన్ఎటిఎస్)లోమ్రు్పలు
తీస్కుని వసాతుేం. దీనికోసేం 3,000 కోటలీ రూపాయలకు

కొవిడ్ టీక కోసం బడ్జె ట్ లో 35,000 కోటలు  ర్పాయలను కేటాయించాం. 

ఈ మొతతే ం ఈ ఏడాద్కి మాతరే మే. ఇంక ఎక్కువ నిధులు అవసరమై త్ వాటిని 

కూడా కేటాయించడానికి నేను సిద్ధ ంగా ఉనానిను.
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పైగా కేట్యిసాతుేం. నైపుణ్య అర్తలన్ నిర్శ్ేంచ, వాటిని
విశే లీష్ేంచసరిటిఫికెటలీన్జారీచేసినతరువాతవారికిఉపాధ
కలి్పేంచడానికి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమ్ర్ట్సు తో కలసి ఒక
కార్యక్రమ్ని్నఅమలుచేయాలనినిర్ణయిేంచాము.
జపాన్ న్ేంచ పారిశ్రామ్క, వతృతితు నైపుణా్యలు, సాేంకేతిక
పరిజా్ఞ నబదిల్కోసేంజపాన్తోకలసిశక్షణఅేంతరశక్షణా
కార్యక్రమ్ని్న (టిఐటిపి) నిర్వహిస్తునా్నము. మరికొని్న
దేశాలతో కలసి ఇటువేంటి కార్యక్రమ్లన్ అమలు
చేయాలన్నప్రతిపాదనఉేంది.
భారత ఉన్నత విదా్య కమ్షన్ న్ నెలకొల్పడానికి వీలు
కలి్పేంచేచట్టి ని్నఈఏడాదిప్రవేశపెడతాము.ప్రమ్ణాలు,
గురితుేంపు నియేంత్రణ మరియు నిధుల కేట్యిేంపున్
ఈ కమ్షన్ పర్యవేక్షణలో జరుగుతాయి. ప్రభుత్వ
సహకారేంతోఅనేకపటటిణాలలోవివిధపరిశోధనాసేంసథిలు,
విశ్వవిదా్యలయాలు, కళాశాలలు నడుస్తునా్నయి. ఈ
సేంసథిలు మరిేంత సమరధివేంతేంగా పనిచేసేలాచూడడానికి
చర్యలన్ అమలు చేసాతుము.  గురితుేంపున్ కొనసాగిసూతునే
వీటిని  కమ్షన్ పరిధలోనికి తీస్కు వసాతుము. దీనికోసేం
ప్రత్యక నిధులన్ కేట్యిసాతుము. లడఖ్ లో ప్రజలకు
ఉన్నత విద్యన్ అేందుబాటులోకి తీస్కురావడానికి లేహ్
లో కేేంద్రీయవిశ్వవిదా్యలయాని్న నెలకొలా్పలనిప్రభుత్వేం
ప్రతిపాదిేంచేంది.
కరోనా వైరస్ వల్ల దెబ్బతినను స్క్ష్మ, చినను, మధ్య 
తరహా సంసథాల రంగానికి సహకారం అంద్స్నానురు. 
ఈ బడ్జెట్ లో ఈ రంగం కోసం ఎట్వంటి ప్రత్్యక 
చర్యలన్ అమలు చేస్నానురు?

సూక్షష్మ,చన్న,మధ్యతరహాసేంసథిలరేంగాని్నఆదుకోవడానికి
మేముఅనేకచర్యలన్అమలుచేస్తునా్నము.గతేంతోపోలి్చ
చూసేతుఈరేంగానికినేన్నిధులన్రేండిేంతలుఎకుకావచేసి
రూ.15,700కోటలీరూపాయలుకేట్యిేంచాన్.

రక్షణ శాఖ మంత్రిగా ఆ తరువాత ఇప్పుడు 
ఆరిధిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేస్నను తొలి 
మహిళ మీరు. ఈ బడ్జెట్ వల్ల నవభారతావని 
మహిళలకు ఎట్వంటి ప్రయోజనాలు 
కలుగుతాయి?

ఎనిమ్దికోటలీకుటుేంబాలకుప్రయోజనేంకలిగిేంచన
ఉజజె్వల పథకాని్న మరో కోటి కుటుేంబాలకు
వరితుేంపచేసాతుము.  తగిన రక్షణతో మహిళలు అని్న
తరగతులోలీ మరియు నైట్ ష్ఫుటిలలో పని చేయడానికి
అన్మతిసాతుము.అసాసుేం,పశ్చమబేంగాల్రాషా్రా లలో
తయాకు తోటలలో పని చేస్తున్న వారికి ముఖ్యేంగా
మహిళలసేంక్షేమేంకోసేం1,000కోటలీరూపాయలన్
కేట్యిేంచాలని ప్రతిపాదిేంచాము. ‘‘సాటి ేండ్ అప్
ఇేండియా’’ పథకేం కిేంద మరిేంత ఎకుకావగా
రుణాలన్అేందిేంచడానికిమ్రిజెన్మనీశాతాని్న25
న్ేంచ15కితగి్గేంచాలనిప్రతిపాదిేంచాము.

విధాన సంసకొరణల దా్వర్ ‘సలభతర జీవనాని’కి 
ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతన్ ఇస్ననుద్. దనికోసం 
ఈ బడ్జెట్ లో ఎట్వంటి సంసకొరణలన్ 
ప్రతిపాద్ంచారు? వటివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం 
కలుగుతుంద్? 

‘జల్ జీవన్మ్షన్ (పటటిణ)’న్ప్రారేంభిసాతుము. 4,378
పటటిణసాథి నికసేంసథిలలో2.86కోటలీగతృహాలకుకొళాయిల
దా్వరారక్షితమేంచనీటినిసరఫరాచేయడేం,500అమతృత్
నగరాలోలీ  ద్రవ వ్యరాధి లన్ శుదిధి చేయాలన్న లక్షష్ేంతో
2,87,000 కోటలీరూపాయల వ్యయేంతో దీనిని అయిదు
సేంవతసురాలపాటుఅమలుచేసాతుము.
పటటిణస్వచ్భారత్మ్షన్2.0ని2021-26లలోఅయిదు
సేంవతసురాలపాటు 1,41,678 కోటలీ ఖరు్చతో అమలు
చేసాతుము.వాయుకాలుష్య సమస్యన్ పరిషకారిేంచడానికి
10 లక్షలకు మ్ేంచ జనాభా కలిగి వున్న 42 పటటిణ
ప్రాేంతాలకు2,217కోటలీరూపాయలన్కేట్యిేంచాలని
బడ్జెట్లోప్రతిపాదిేంచాము.
దీనితోపాటు,రాన్న్నమ్డుసేంవతసురాలలోమరో100

ఈ పరే భుత్వం దీర్ఘ కల విధానాలక్ 
ర్పకల్పన చేస్తే ననిద్. ఇద్ 
ఫలితాలను ఇసోతే ంద్. దీనిని 
కొనసాగించవలసి ఉంట్ంద్.

ప్ర

జ
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జ

ప్రశను జవాబు

ఇంటరూ్వయూ  
నిరమిలా సీతారామన్  
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జిలాలీ లన్నగరగా్యస్సరఫరావ్యవసథిలోచేరుసాతుము.
కేేంద్రపాలితప్రాేంతమైన జమ్ము, కాశీముర్ లోగా్యస్
పైప్ లైన్ నిరాముణాని్న చేపడతాము.  రహదారులు,
రైలే్వ, మట్రో రవాణా రేంగాలలో భారీ ప్రాజెకుటిలన్
చేపడతాము.మౌలికసదుపాయాలకల్పనకుబడ్జెట్లో
పెద్పీటవేశాము.
ర్జకీయాలో్ల ఇంతవరకు  ఆరోగ్య రంగానికి 
తగనంత ప్రాధాన్యత లభించలేదు. అయిత్, 
ఈసారి ప్రభుత్వం సార్వత్రిక ఆరోగ్య రక్షణకు 
‘పిఎంజె ఆయుష్మున్ భారత్ యోజన’ 
దా్వర్ ఈ రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇచిచుంద్. 
ఆరోగ్యవంతమైన భారతదేశానినుసృష్టించి 
సాధికారత కలి్పంచడానికి ఈ బడ్జెట్ 
ఎంతవరకు ద్హదపడుతుంద్?

ఆరోగ్య రేంగేంలోమౌలిక సదుపాయాల కల్పనకుఈ
బడ్జెట్లోకేట్యిేంపులన్ఎకుకావచేశాము.వా్యధుల
నివారణ,చకితసుమరియుసేంక్షేమరేంగాలన్మరిేంత
పటిషటిేం చేసే అేంశేంపై దతృష్టి సారిేంచాము. 64,180
కోటలీ రూపాయలతో ఆరు సేంవతసురాలపాటు కేేంద్ర
నిధులతో ‘పిఎేం ఆతమునిరభుర్ స్వస్థి భారత్ యోజన’

ఆరోగ్ రంగంలో పౌష్ట్ కహారం, పరిశుభరే తక్ 
పారే ధాన్త ఇవ్వవలసి ఉంట్ంద్. సమగరే  విధానాల 
దా్వరా మాతరే మే దీనిని సాధించడానికి అవకశం 
కలుగుతుంద్.

అనిని తరగతులక్ చంద్న కరిమిక్లక్ కనీస 
వేతనాలను చలిలు ంచి వారిని ఉద్్గుల రాజ్ 

బీమా సంసథి  పరిధిలోని తీస్క్ని రావడం 
జరుగుతుంద్. తగిన రక్షణతో న్ై ట్ ష్ఫ్ట్ లలో 

పని చేయడానికి మహిళలను అనుమతిసాతే ము. 
-నిరమిలా సీతారామన్

పథకేంఅమలుచేసాతుము.ప్రాథమ్క,ది్వతీయ,ప్రాేంతీయ
ఆరోగ్య వ్యవసథిలన్ దీని దా్వరా మరిేంత పటిషటిేం చేసి
కొతతు వా్యధులన్ గురితుేంచ వాటిని నివారిేంచడానికి కతృష్
జరుగుతుేంది. ఇేంతవరకుఅయిదురాషా్రా లలోమ్త్రమే
ఇస్తున్నన్్యమోకాకల్టీకాన్దేశేంలోఅని్నప్రాేంతాలలో
ఇసాతుము. 2021-22 బడ్జెట్ లో కొవిడ్-19 టీకా కోసేం
35,000కోటలీరూపాయలన్కేట్యిేంచాము.ఆరోగ్యేం,
శ్రేయస్సు కోసేం బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలలో 94,452 కోటలీ
రూపాయలన్ కేట్యిేంచగా, 2021-22 బడ్జెట్ లో
2,23,846 కోటలీ రూపాయలన్ కేట్యిేంచాము.
కేట్యిేంపులు137శాతేంపెరిగాయి.
డిజిటల్ ఆరిధిక వ్యవసథా సాధనకు ప్రభుత్వం 
రూపంద్ంచిన కార్్యచరణ ఏమ్టి? 
దనిని సాధించడానికి ఎట్వంటి చర్యలన్ 
తీసకుంట్నానురు?

ఇటీవల కాలేంలో డిజిటల్ చెలిలీేంపులు ఎకుకావగా
జరుగుతునా్నయి. వీటిని మరిేంత ఎకుకావ చేయడానికి
బడ్జెట్ లో 1,500 కోటలీ రూపాయలన్ కేట్యిేంచడేం
జరిగిేంది. డిజిటల్ విధానేంలో చెలిలీేంపులన్ఈ పథకేం
ప్రోతసుహిస్తుేంది.
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మానవాళి లబ్్ధ కి సాంకేతిక పరిజాఞా నానిని 
వినియోగించడానికి భారతదేశం సిద్ధ ంగా ఉంద్

డిజిటలైజేషన్ విధానం నాల్గవ 
పారిశ్రామిక విపలోవానికి ఆధారంగా 
ఉంది. ఇందుకోసం భారతదేశం 
గత ఆరు సంవతస్రాలలో ఒక 
బలమైన వ్యవసథాను ఏరాపెట్ 
చ్సింది. ఆరిధిక సా్వతంతా్యరానిని 
సాధించ సమాజంలో పేదలు 
అణగారిన వరా్గల జీవన 
సిథాతిగతలను మెరుగు పరచడానికి 
దీనిని ఉపయోగంచవచ్చేనని 
ద్వోస్ లో జరిగన ప్రపంచ ఆరిధిక 
వేదిక సమావేశంలో ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ పేర్్కనానిరు.

న్తనభారతదేశనిరాముణానికిప్రయతా్నలుజరుగుతున్న
సమయేంలో నాల్గవ పారిశ్రామ్క విపలీవేం
సాధేంచడానికి జరుగుతున్న ప్రయతా్నలు దేశానికి,

దేశ ప్రజలకు ఒక వరేంగా మ్రాయి. కనీస మౌలిక సదుపాయాలు
ఏమేరకుఅభివతృదిధిచెేందాయన్నఅేంశేంపైదీని
విజయేం ఆధారపడి ఉేంటుేంది. దేశేంలో
లభిస్తున్న సదుపాయాలతో భారతదేశేం
పెటుటి బడిదారుల స్వర్గధామేంగా మ్రిేంది.
2021, జనవరి 28వ తదీన  దావోస్ లో
జరిగిన ప్రపేంచ ఆరిధిక వేదిక సమ్వేశేంలో

పాల్్గ న్న ప్రధాన మేంత్రి నర్ేంద్ర మోదీ వా్యపారేం సాగిేంచడానికి
‘భారతదేశేం ఆమోదయోగ్యమైన సే్నహపూర్వక వాతావరణాని్న’
అేందిస్తున్నదని, స్వయేం సమతృదిధి సాధేంచడానికి భారతదేశేం చేస్తున్న
ప్రయతా్నలుప్రపేంచీకరణకుదోహదపడతాయనిపేరొకానా్నరు.

నాల్గ వ పారిశారే మ్క విపలు వం:

పరే పంచంలో పరే ముఖ 400 
సంసథి ల సమక్షంలో నవ 
భారతానిని నిరిమిసాతే మని 
పరే ధాన మంతిరే  పరే తిజఞా  

పారిశ్రామ్క విప్లవం
దావోస్ చర్చలు

పరే ధాన మంతిరే  పరే సంగం కోసం 
ఈ కూ్ ఆర్ కోడ్ ను సాకున్ 

చేయండి

యూసఫ్అలీ లక్ష్మీఎన్.మిత్తల్ ఇగ్నేషియోగార్షియాఆలవిస్

హన్్సపాల్బర్క్నెర్ స్వియిన్టెరెహోల్స్త్ సిలీవిలగీస్

జోకేస్ర్ పాల్బల్క్ ఒర్ట్గడీష్

జెరోన్వాన్డర్వి మాస్టర్కార్డ్, కెవిన్స్నేకర్

హేరీజోస్లీ ఆండ్రేకెడెల్స్క్ మార్గరీక్రాస్
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‘ఆతమునిర్భర్ భారత్’ పై స్మెన్్స  
అధ్యక్షుడు, సఇఒ జో కసర్ ఒక 
ప్రశనున్ అడిగారు. 

‘ఆతమునిరభుర్భారత్’కార్యక్రమేంపైకేసర్కు
నర్ేంద్రమోదీ వివరిేంచారు. భారతదేశాని్న
ఉత్పతితు ఎగుమతుల కేేంద్రేంగా అభివతృదిధి
చేయడేం ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన లక్ష్యలలో
ఒకటని మోదీ పేరొకానా్నరు. దీనికోసేం,
ప్రభుత్వేంకారొ్పర్ట్పన్్న, జి.ఎస్.టిలన్
తగి్గేంచేంది. పన్్న విధానాని్న కూడా
స్లభతరేం చేసిేంది. కారిముక చట్టి లన్
సరళీకతృతేం చేయడేం వలలీ వా్యపారాలన్
స్లువుగా చేయవచ్్చన్. ఇేందుకోసేం
కేంపెనీల చటటిేంలో మ్రు్పలు తీస్కుని
రావడేం జరిగిేంది. 26 బిలియన్ అమరికన్
డాలలీరలీ విలువ చేసే ఉత్పతితుతో కూడిన
ప్రోతాసుహక(పిఎల్ఐ)పథకప్రయోజనాలన్
వినియోగిేంచ్కోవాలనిప్రపేంచప్రముఖులకు
ప్రధానమేంత్రిపిలుపుఇచా్చరు.
మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం 
చేపటిటిన ప్రాజెకుటిలపై ఎబ్బ్ సఇఒ 
బెజ్ర్ను రోసన్్గరెన్ ప్రశనుసంధించారు 

అభివతృదిధిసాధేంచడానికితప్పనిసరిగామౌలిక
సదుపాయాలన్ కలి్పేంచవలసి ఉేంటుేందని
గురితుేంచన ప్రభుత్వేం గత ఆరు
సేంవతసురాలుగా ఈ అేంశానికి ప్రాధాన్యత

ఇసతుేంది. గత ఆరు సేంవతసురాలలో
భారతదేశేం 57,000 కిలో మీటరలీ పడవు
రహదారులన్అభివతృదిధిచేసిేంది.58శాతేం
రైలే్వలైనలీవిదు్యద్ీకరణచేయడేంతోపాటు36
గెగావాటలీ విదు్యత్ న్ అదనేంగా ఉత్పతితు

చేయడేం జరుగుతోేంది.  బజార్్న రోసినె్గరెన్
అడిగినప్రశ్నకుసమ్ధానేంఇచ్చనప్రధాన
మేంత్రిదేశేంలోఅమలుజరుగుతున్నమౌలిక
సదుపాయాల కల్పన ప్రాజెకుటిల ప్రగతిని
వివరిేంచారు. మౌలిక సదుపాయాలన్
అభివతృదిధి చేయడానికి రాన్న్న అయిదు
సేంవతసురాలలో దేశేంలో 1.5 ట్రిలియన్
అమరికా డాలలీరలీ విలువ చేసే ప్రాజెకుటిలన్
అమలు చేసాతుమని వివరిేంచారు. ఆరిధిక
మేండళలీన్ అన్సేంధానేం చేయడానికి
బహుళ ప్రయోజన రవాణా వ్యవసథిన్
అభివతృదిధి చేయడానికి మ్సటిర్ పాలీ న్ కు
రూపకల్పన చేశామని అనా్నరు. కరోనా
మహమ్మురి సమయేంలో కూడా
భారతదేశేంలో ఎఫ్.డి.ఐ లలో 13 శాతేం
పెరుగుదలఉేందనిఅనా్నరు.
మాసటిర్ కార్డీ సఇఒ అజయ్ ఎస్ 
బంగా భారతదేశంలో నగదు 
లభ్యతపై ప్రశను అడిగారు 

బేంగాకుసమ్ధానేంఇచ్చనప్రధానమేంత్రి
ఇటీవల కాలేంలో భారతదేశేంలో లభిస్తున్న
నగదు లభ్యత అేంశాని్న వివరిేంచ
ఎేంఎస్ఎేంఇరేంగాని్నపటిషటిేంచేయడానికి
తీస్కుేంటున్నచర్యలన్వివరిేంచారు.అనేక
కోటలీ మేంది ప్రజల ఖాతాలలోకి నేరుగా
నగదున్ జమ చేయడేం జరుగుతున్నదని,
బా్యేంకులకువెళలీకుేండాఈమొతాతులన్వారు
వినియోగిేంచ్కుేంటునా్నరని వివరిేంచారు.
రుణ హామీ పథకాని్న అమలు చేయడేం
దా్వరా13లక్షలమేందివీధవా్యపారులన్

అధకార వ్యవసథి, డిజిటల్ ఆరిధికవ్యవసథి
పరిధలోకి తీస్కు వచా్చమని వివరిేంచారు.
ఎేంఎస్ఎేంఇనిర్వచనేంలోచేసినమ్రు్పలు
ఈ రేంగేం మరిేంత పటిషటిేం కావడానికి
ఉపకరిేంచాయి.అవకాశాలన్మరుగుపరచ
మరిేంత సహకారాని్న అేందిేంచడానికి
వీలుగా సాేంకేతిక పరిజా్ఞ నాని్న మరిేంత
ఎకుకావగా వినియోగిేంచడేం జరుగుతోేంది.
దీనికి ఉదాహరణగా ప్రభుత్వ ఈ-మ్రకాట్
పేలీస్ న్ చెప్పుకోవచ్్చన్. ప్రభుత్వ సేకరణ
ప్రక్రియలో 450,000 ఎేంఎస్ఎేంఇ
పాల్్గ నా్నయి.
డిజిటల్ అవసర్లపై ఐబ్ఎం కి 
చెంద్న అరవింద్ కృష్ణ ప్రశనులు 
అడిగారు 

అరవిేంద్కతృష్ణప్రశ్నకుసమ్ధానేంఇచ్చన
ప్రధానమేంత్రిభారతదేశేంలోడిజిటల్విధాన

వినియోగాని్న వివరిేంచారు. భారతదేశ
డిజిటల్ రూపుర్ఖలు మ్రిపోయాయని
ప్రధాన మేంత్రి అనా్నరు. వినియోగదారుని
గ్ప్యతకు భేంగేం కలిగిేంచకుేండా పరిధని
విసతురిేంచ మరిేంత ఎకుకావ మేందికి దీనిని
అేందుబాటులోకి తీస్కువచ్చ వారికి
సాధకారతన్ కలి్పేంచడేం జరుగుతుేంది.
కరోనాసమయేంలోఅనేకదేశాలులాక్డౌన్
లో వున్న సమయేంలో కతృష్ణతో సమ్వేశేం
అయిన అేంశాని్న ప్రధాన మేంత్రి గురుతు
చేస్కునా్నరు.ఆసమయేంలోకూడాడిజిటల్
ఆరిధిక విధానేం దేశ ప్రజలకు ఎేంతగానో
ఉపయోగపడిేందనిఅనా్నరు.

పారిశారే మ్క పరే ముఖులతో పరే ధాన మంతిరే  నరందరే  మోదీ పరే శోనితతే రాలు

నూతన శకితే  సామరా్ధ ్లు 
సమకూరు్చక్ని భారత్ 

అభివృద్్ధ పై  విశా్వసంతో ఉంద్

పరే పంచ ఆరి్ధ క వ్వసథి ను  ‘స్వయం 
సమృద్ధ  భారత్’ కోలుక్నేలా చేస్తే ంద్. 

సాధికరతలతో సమ్మిళిత అభివృద్్ధ  
సమూల మారు్ప తీస్క్ని రావాలని 

పరే భుత్వం భావిసోతే ంద్

21వ శతాబ్ధ ంలో భారతదేశం కీలక 
పాతరే  పోష్స్తే ందని 2018లో దావోస్ 

లో పరే ధాన మంతిరే  చేసిన పరే కటన 
కరోనా కిలు షట్   సమయంలో 

కర్ర్పం దాల్చడానిని పరే పంచం 
గమనిసోతే ంద్
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 Pravasi Bharatiya Divas 
కొవిడ్-19 ట్కా  కరోనాపై  పోరాటం 

టీకతో మై తిరే
‘మేడ్ ఇన్ ఇండియా’ కరోనా టీకలను 
ఇక పరే పంచ దేశాలు పందుతాయి 
కరోనా వైరస్ విలయతాండవం చేస్నను 
సమయంలో దేశ ప్రజలన్ రక్షించడానికి 
ఒకవైపు చర్యలు తీసకుంట్నను భారతదేశం 
మరోవైపు పరుగు దేశాలకు అండగా 
నిలుస్్ంద్. ప్రపంచంలో అతి పెద్ద కరోనా 
ట్కాల కార్యక్రమానిను అమలు చేస్నను 
భారతదేశం ' మేడ్ ఇన్ ఇండియా' ట్కా న్ 
పరుగుదేశాలకు సరఫర్ చేస్ననుద్.

సర్్వసేంతునిరామయా(అేందరూవా్యధులన్ేంచకోలుకోవాలి)
అనిసేంసకాకృతేంలోఒకనాన్డిఉేంది.దీనినిసూఫూరితుగాతీస్కున్న

భారతదేశేంకొవిడ్-19న్ేంచఎలాబైటపడాలన్నఅేంశేంపైప్రపేంచ
దేశాలకుమ్ర్గేంచూపిేంచేంది.కరోనావైరస్వా్యపితుచెేందకుేండా
చర్యలు తీస్కుని విజయేం సాధేంచన భారతదేశేం ఇేంతటితో
ఆగకుేండాఒకటికాదుఏకేంగారేండుటీకాలన్రూపేందిేంచేంది.
ప్రపేంచేంలోఅతిపెద్ టీకాకార్యక్రమ్నికిభారతదేశేంశ్రీకారేం
చ్టిటిేంది.ప్రస్తుతేంభారతదేశేంప్రపేంచదేశాలకుతనటీకాతోసే్నహ
బేంధేంతోవెలుగులన్ప్రసాదిసతుేంది.
తొలుత పరుగు దేశాలకు ప్రాధాన్యత 

పరుగుదేశాలు,భాగసా్వమ్యదేశాలన్ేంచఅేందినవిజ్ఞపుతులమేరకు
భారతదేశేంజనవరి 20వతదీన్ేంచదేశేంలోతయారైనటీకాల
సరఫరాప్రారేంభిేంచేంది.భూట్న్,బేంగాలీ దేశ్,నేపాల్,మయనాముర్,
సీషెల్సులాేంటిదేశాలకుభారతటీకాచేరిేంది.దేశేంలోఅవసరాలకు
సరిపడానిల్వలుఉేంచనతరువాతఇతరదేశాలకుటీకాన్సరఫరా
చేయడేంజరుగుతున్నది.

భారతదేశేంసాధేంచనవిజయాని్నమరోదేశేంతోసరిపోల్చడేం
మేంచదికాదు.ప్రపేంచజనాభాలో18శాతేంమేందిఉన్న
భారతదేశేంలోకరోనాబారినపడకుేండాచూడడానికినివారణ
చర్యలన్అమలుచేశాము.కరోనాబయటపడినతొలినాళలీలో
మేము కరోనామ్స్కాలన్, పిపిఇ కిటలీన్, పరీక్షల కిటలీన్
దిగుమతిచేస్కోవలసివచ్చేంది.ఈరోజుమేముమ్దేశప్రజల
అవసరాలన్తీర్చడమేకాకుేండావీటినివిదేశాలకుఎగుమతి
చేస్తునా్నము. ప్రపేంచేంలో అతి పెద్ టీకా కార్యక్రమ్ని్న
అమలుచేస్తునా్నము...ఇేంతకాదుఇతరదేశాలకుకొవిడ్-19
టీకాలన్పేంపుతూఅకకాడటీకాలుఇవ్వడానికిసకరా్యలన్

కలి్పేంచేఅేంశేంలోసహకరిస్తునా్నము.
- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోద
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పరే పంచానికి సా్వంతన కలిగిస్తే నని భారత్

భారతదేశేం ఇేంతకుముేందు హైడ్రాకీసుకోలీ రోకి్వన్, రమ్డ్సివిర్,
పారాసటమ్ల్మ్త్రలతోసహాపెద్సేంఖ్యలోడయాగొ్నసిటిక్

కిటులీ ,వెేంటిలేటరులీ ,మ్స్కాలు,చేతితొడుగులు,ఇతరవైద్యసామ్గ్రిని
కొవిడ్-19 మహమ్మురి సమయేంలో అనేక దేశాలకు సరఫరా చేసిేంది.
బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు జైర్ బోలోసునారో  ‘సేంజీవని పర్వతాని్న' మోస్తున్న
హన్మేంతుని చత్రాని్న టీ్వట్ చేసూతు భారత్, ప్రధాని నర్ేంద్రమోదీకి
కతృతజ్ఞతలుతెలిపారు.ఆయనతనటీ్వట్లో‘ధన్యవాద్’(హిేందీలోథేంక్
యూ) అేంటూ భారతదేశానికి కతృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
  కొవిడ్-19 నివారణకు టీకా కార్యక్రమ్ని్న విజయవేంతేంగా
ప్రారేంభిేంచనేందుకు పరుగు దేశాల నాయకులు ప్రధాన మేంత్రిని,
ప్రభుతా్వని్నఅభినేందిేంచారు.పరుగుదేశాలపటలీసే్నహపూర్వకమైత్రిని
కొనసాగిస్తున్న భారతదేశానికి శ్రీలేంక అధ్యక్షుడు గ్టబయ రాజపకసు
అభినేందనలు తెలిపారు. టీకా అభివతృదిధితో కరోనా వైరస్మహమ్మురిని
అేంతేంచేసేకార్యక్రమేంప్రారేంభేంఅయిేందనిశ్రీలేంకప్రధానిమహేంద
రాజపకేసు,మ్ల్్వులఅధ్యక్షుడుఇబ్రహేంమొహమముద్సలిహ్,భూట్న్
ప్రధానమేంత్రిలోటేశెరిేంగ్అనా్నరు.

నివేదికలప్రకారేంజనవరి31వరకుభారతదేశేంవివిధదేశాలకు64
లక్షలమోతాదులకరోనావైరస్టీకాలన్బహుమతిగాఅేందజేసిేంది.

కొవిడ్-19 టీక గురించి భరోసా 
కలి్పస్తే నని డాకట్ రులు , ఆరోగ్ సిబ్బంద్

కరోనావైరస్నివారణకుసాగుతున్నపోరాటేంలోభారతదేశేం
ఇప్పుడు నిర్ణయాతముక దశకు చేరుకుేంది. భారతదేశేంలో

సాథి నికేంగాతయారవుతున్నటీకాకుఅనేక దేశాలన్ేంచ డిమ్ేండ్
కనిపిసతుేంది.ఇదిటీకాపైవిశ్వసనీయతన్మరిేంతపెేంచేంది.టీకాన్
తీస్కున్నఫ్ేంట్ లైన్ సిబబుేంది,డాకటిరులీ కూడాటీకాస్రక్షితేంగా
ఉేందనిచెబుతునా్నరు.ఛతీతుస్గఢ్ రాయ్పూర్మడికల్కళాశాలలో
పారిశుధ్య కార్యక్రమ్లన్ నిర్వహిస్తున్న తులాసు తాేండి  కరోనా
వైరస్టీకామొదటిమోతాదున్పేందినతరువాతతాన్ఆరోగ్యేంగా
ఉలాలీ సేంగావునా్నననిచెపా్పరు.
    టీకా మొదటి మోతాదున్ తీస్కున్నతరువాత తాన్ పూరితు
ఆరోగ్యేంతోవునా్నననిఅజామ్ఘర్ జిలాలీ ఆస్పత్రిలోపారిశుధ్య
విధులన్నిర్వహిస్తున్నకేశదేవితెలిపారు.‘ప్రతిఒకకారూటీకాన్
తీస్కోవాలి'అనిఆమఅనా్నరు.
     టీకాపైఫ్ేంట్లైన్ సిబబుేందిమ్త్రమేకాదు వైదు్యలుకూడా
ఇలాేంటినమముకాని్నవ్యకతుేంచేస్తునా్నరు.గుజరాత్లోనిఅహముదాబాద్
సివిల్హాసి్పటల్లోఅదనపుసూపరిేంటెేండ్ేంట్గాపనిచేస్తున్నడాకటిర్
రజనీష్ పటేల్  టీకా పై విశా్వసాని్నవ్యకతుేం చేసూతు  “నేన్మొదటి
మోతాదుతీస్కునా్నన్. కరోనావైరస్ పైమనటీకాస్రక్షితేంగా
ప్రభావవేంతేంగాపనిచేస్తుేంది’’అనిఅనా్నరు.

18 రోజులోలు  40 లక్షల కొవిడ్-19 టీకలను అత్ంత వేగంగా ఇచి్చన దేశంగా భారతదేశం గురితే ంపు పంద్ంద్

18 రోజులో్ల  

41,38,918 మంద్కి 

ట్కాలు వేశారు. 

ఇపపెటివరకు 64 లక్ల మోతాదుల  

కరోనా టీకాలు  17 దేశాలకు పంపారు. 

మరో 60 దేశాలు తమకు టీకా 

పంపాలని భారతదేశానిని కోరాయి 

భారతదేశంలో టీకాల 
కార్యక్ర మం మొత్ం రోగులు క్రియాశీల కసలు 

ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ 

కోలుకుననువారి 
శాతం 

మరణాల శాతం 

2021 ఫిబ్రవరి 2 వరకు అందుబాట్లో వునను 
సమాచారం (ఆరోగ్య శాఖ వివర్ల ఆధారంగా)

* జనవరి 31వ తేదీ వరకు 

1,07,77,284 1,60,057 97.08%

1.49% 1.43%

ధన్యవాద్ భారత్

ఓబ్్ర గాడో, ఇండియా
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మౌలిక సదుపాయాలు  
కేవడియాక్ రై ళ్లు

పరా్టక కేందరే ంగా కేవడియా

సమయాన్నేఆదాచేస్్తవివిధ
ప్ంతాలనుసందర్్శంచడాన్కిరైళ్లీ
అనువుగాఉంటాయి.గుజరాత్
లోన్కేవడియానుదేశంలోన్వివిధ
ప్ంతాలకుఅనుసంధానంచేస్్త
ప్రధానమంత్రిఎన్మిదిరైళలీను
ప్రంభంచారు.దీన్తోసరాదార్పటేల్
ఐక్యతవిగ్రహంవుననేకేవడియాను
చేరడాన్కిదేశంలోన్అన్నే
ప్ంతాలనుంచిరవాణాసౌకర్యం
అందుబాటులోకివచి్చంది.కేవడియా
ఇకపైమారుమూలప్ంతంలోఉననే
చిననేప్రదేశంకాదు.ఇదిప్రపంచంలో
ప్రముఖపరా్యటకకేంద్రాలలో
ఒకటిగామార్ంది.

సర్ార్ పటేల్ ఐక్త విగరే హం ఉనని పారే ంతానికి 8 కొతతే  రై ళ్ళు  

సర్ార్ వలలీభ్ భాయ్ పటేల్ భారీ విగ్రహేం ఇప్పుడు
దేశేంలోని వివిధ ప్రాేంతాలకు అన్సేంధానేం
అయి్యేంది.పటేల్ఐక్యతావిగ్రహాని్నచేరుకోవడానికి

వీలుకలి్పేంచేఎనిమ్దిరైళలీన్ప్రధానమేంత్రినర్ేంద్రమోదీ2021
జనవరి17వతదీనప్రారేంభిేంచారు.గుజరాత్లోఉన్నకేవడియా
న్ేంచఈరైళ్లీ ఢిల్లీ,వారణాసి,ర్వా,ముేంబై,చెన్ె్న,ప్రతాప్నగర్
మరియుఅహముదాబాదలీకుప్రయాణేంసాగిసాతుయి.ఇదికేవడియా
చరిత్రలోన్తనఅధా్యయానికిశ్రీకారేంచ్టటిడమేకాకుేండాఈ
ప్రాేంతేంలోపరా్యటక రేంగఅభివతృదిధికిదోహదపడుతుేంది. దేశ
ఐక్యతకోసేంకతృష్చేసినపటేల్కుఇదిఅతిపెద్నివాళి.
కేవడియాఅభివతృదిధిలోన్తనశకేం
ఐక్యత విగ్రహాని్న జాతికి అేంకితేం చేసిన తరువాత ఈ

విగ్రహాని్న సేందరిశిేంచడానికి 50 లక్షల మేంది పరా్యటకులు
వచా్చరు.కరోనాలాక్డౌన్వలలీమ్తపడినఈప్రాేంతాని్నతిరిగి
తెరవడేంతోసేందరశికులసేంఖ్యపెరుగుతూవసతుేంది.
దీనికి లభిస్తున్న ఆదరణన్ దతృష్టిలో ఉేంచ్కుని ప్రభుత్వేం ఈ

ప్రాేంతానికిదేశేంవివిధప్రాేంతాలన్ేంచరైళలీన్ప్రారేంభిేంచేంది.ఇది
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కవడియా న్ంచి వారణాస

దాదర్ న్ంచి  కవడియా 

అహముదాబాద్ న్ంచి కవడియా

కవడియా న్ంచి హెచ్ నిజ్ముద్దన్  

కవడియా న్ంచి  రేవా                       

చెన్్ను న్ంచి కవడియా   

ప్రతాప్ నగర్ న్ంచి  కవడియా  

కవడియా న్ంచి ప్రతాప్ నగర్ 

భారత రై లే్వల చరితరే లో తొలిసారిగా ఒకే గమ్సాథి నానికి దేశం వివిధ పారే ంతాల నుంచి నడవడం 
ఇదే తొలిసారి

ఈ పారే ంత ముఖచితారే నిని మారి్చన రై లు సౌకర్ం

హజరత్ 
నిజముద్దన్ 

వారణాస అహ
ముదా

బా
ద్ 

రేవా 

చెన్్ను 

దాదర్ 

ఇవి కక్ండా మరో 
రండు రై ళ్లు  త్వరలో 

పారే రంభం అవుతాయి. 
అహమిదాబాద్- 

కేవడియా జనశతాబ్్ 
రై లు ఆకరషి ణీయమై న 

'విసోకు డోమ్' పటెట్ లను 
కలిగి ఉంట్ంద్.

గ్రే న్ బ్లిడు ంగ్ సరిట్ ఫికెట్ 
పంద్న తొలి 

భారత రై లే్వ సేట్ షన్ 
కేవడియా

lఐక్యతావిగ్రహానికి5కిలోమీటరలీదూరేంలోరైలే్వలు
కొతతుకేవడియారైలే్వసేటిషన్న్నిరిముస్తునా్నయి

lదాబోయి,చేందోద్మరియుకేవడియాకొతతుసేటిషన్
భవనాల నమ్నాలన్ ఆకర్షణీయేంగా సాథి నిక
పరిసిథితులకు అన్గుణేంగా ఆధునిక సకరా్యలతో
సిదధిేంచేశారు.రూపకల్పనచేశారు.పరా్యవరణాని్న
పరిరక్షిసూతు 80 కిలో మీటరలీ మ్రా్గ ని్న పూరితుగా
విదు్యదీకరణచేశారు.

l ప్రతాప్ నగర్-దబోయ్  మధ్య సక్షనల్ వేగాని్న
75 కిలో మీటరలీ న్ేండి 110 కిలో మీటరలీ వరకు
పెేంచారు మరియు దభోయ్ - కేవడియా విభాగేం
గేంటకు 110 కి.మీ.వేగేం తటుటి కుేంటుేంది ప్రతాప్
నగర్-కేవడియాలమధ్యవేగేంగేంటకు130కి.మీ
కుపెేంచబడుతుేంది

ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగంలో ప్రధాన అంశాలు 
lపరా్యటకేం పెరుగుతున్న కారణేంగా గిరిజనయువతకి  ఉపాధ మరియు

ఆధునికసకరా్యలుస్లభేంగాఅేందుబాటులోకివసాతుయి.
lతయారీ మరియు రైలే్వ టెకా్నలజీలో  స్వయేం సమతృదిధి సాధేంచడానికి

ప్రాధాన్యతలభిేంచడేంతోరైలే్వలువేగేంగాఆధునీకరణదిశలోసాగుతునా్నయి
lరైలే్వలప్రస్తుత,భవిష్యతుతుఅవసరాలకోసేం20రాషా్రా లకుచెేందినవేందలాది

మేందియువతశక్షణపేందుతునా్నరు.
lఈసేంఘటనభారతదేశదూరదతృష్టికి,వలలీభాయ్పటేల్ఆశయాలకుఅద్ేం

పడుతుేంది
lకేవడియాలోగిరిజనఆర్టిగా్యలరీ,వీక్షణగా్యలరీకూడాఅభివతృదిధిచేయబడాడీ యి.

వీక్షణగా్యలరీన్ేంచపరా్యటకులుసే్వచా్విగ్రహాని్నచూడగలుగుతారు.
lసాటి టూ్యఆఫ్లిబరీటినిసేందరిశిస్తున్నవారిసేంఖా్యకేంటేసే్వచా్విగ్రహాని్న

చూడట్నికివచే్చపరా్యటకులసేంఖ్యఎకుకావగావుేంది.


lగ్రీన్బిలిడీేంగ్సరిటిఫికెట్పేందినతొలిభారతరైలే్వసేటిషన్గాకేవడియా
గురితుేంపుపేందిేంది.

lసేటిషన్మొదటిరేండుఅేంతస్తులోలీ ఎయిర్కేండిషన్విశ్రాేంతిగదులు
ప్రముఖులకోసేంవివిఐపిలాేంజ్లుఉనా్నయి.

ఈప్రాేంతఅభివతృదిధికిదోహదపడుతుేంది.రవాణాసకరా్యలు
మరిేంత మరుగు పడిత ఇకకాడకి ప్రతిరోజూ లక్ష మేంది
సేందరశికులు వసాతురని అేంచనా వేస్తునా్నరు. పరా్యవరణాని్న

పరిరక్షిసూతుఆరిధికవ్యవసథిన్వాతావరణాని్నప్రణాళికాబదధిేంగా
ఏవిధేంగాఅభివతృదిధిచేయవచ్్చనన్నఅేంశానికిఇదిఒకమేంచ
ఉదాహరణగానిలుస్తుేంది.

ప్రధానమంత్రి పూరి్ 
ప్రసంగానిను వినడానికి 

QR కోడ్ ని సాకొన్ 
చేయండి   

మహామాన ఎక్్స  ప్రెస్ (వార్నికి ఒకసారి)

దాదర్- కవడియా  ఎక్్స  ప్రెస్ (ప్రతిరోజూ)

జనశతాబ్్ద  ఎక్్స  ప్రెస్ (వార్నికి రండు సారు్ల)

నిజ్ముద్దన్-కవడియా సంపర్కొ క్ంతి 
ఎక్్స  ప్రెస్ (వార్నికి రండు సారు్ల)

కవడియా-రేవా ఎక్్స  ప్రెస్ (వార్నికి ఒకసారి )

చెన్్ను-కవడియా ఎక్్స  ప్రెస్ (వార్నికి ఒకసారి) 

మెము రైలు ( ప్రతిరోజూ) 

మెము రైలు ( ప్రతిరోజూ) 
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నేతాజీ జ నమి ద్నోతసు వం
పర్క్రమ్ ద్వస్

‘ఆతమి నిర్భ ర్ భార త్, 
సోనార్ బంగాలు  సాధ న  

కోసం మ హోనని త 
స్ఫూరితే నంద్ంచిన 

నేతాజీ’

కోల్ క తా లోని నేతాజీ భ వ న్ (సభాష్ 
చంద్ర బోస్ నివాస గృహం)సంద రి్శంచి 
ఘ న నివాళి అరి్పంచిన ప్ర ధాని మోద.

‘‘ప్రతీసేంవతసురేంనేతాజీపుటిటినరోజుఅయినజనవరి23న్
‘పరాక్రమదివస్’గాజరుపుకోవాలనిప్రభుత్వేంనిర్ణయిేంచేంది.
దేశానికిసా్వతేంత్యరెేంవచ్చ75ఏళలీవుతున్నసేందరభుేంలో,

‘ఆతమునిరభుర్భారత్’సేంకల్పేంతోదేశేంముేందుకుసాగుతున్న
తరుణేంలోనేతాజీజీవితేం,ఆయనచేసినప్రతీపనీ,ప్రతీనిర్ణయేం

మనేందరికీగొప్పసూఫూరితుదాయకేం.’’
- ప్ర ధాని న రేంద్ర మోద

నేతాజీకి నివాళులు అర్పిస్తూ.. అత ని నిస్వార్థ సేవ , తిరుగులేని 
స్ఫూర్తూకి గురుతూగా నేతాజీ జ న్మ దినం అయిన జ న వ ర్ 23వ తేదీని  

‘ప రాక్రమ్  దివ స్’ గా  జ రుపుకోవాల ని బోస్ 125వ జ యంతి 
సంద ర్ంగా ప్రభుతవాం నిర్ణ యించంది. ఈ సంద ర్ంగా 

ప్ర ధాని మాట్లాడుతూ, ఇప్పుడు LAC  నంచ LOC వ ర కు 
బోస్ కంక్ంచన  ప టిష్ట మైన భార త దేశానిని ప్ర పంచమంతా 

చూసతూంద ని అన్నిరు.

l జనవరి23,నేతాజీజయేంతిని‘పరాక్రమదివస్’గాప్రకటిసూతుఒకగెజిట్
నోటిఫికేషన్ప్రచ్రిేంచారు.

l రైలే్వమేంత్రిత్వశాఖఅధకారులుహౌరా-కలాకామయిల్పేరున్,నేతాజీ
ఎక్సుప్స్గామ్రా్చరు.

l ఈసేందరభుేంగాప్రధానిసామురకనాణెేం,ఇేంకాతపాలాబిళళున్విడుదల
చేశారు.

l భారతీయ నేలపై నేతాజీ స్వయేంగా త్రివర్ణ పతాకాని్న ఎగురవేసి 75
సేంవతసురాలైన సేందరభుేంగా 75వ వారి్షకోతసువాని్న పురసకారిేంచ్కుని
2018లో ఒక పబిలీక్ ఈవెేంట్ నిర్వహిేంచారు. అలాగే రాస్ ఐలాేండ్
(దీ్వపాని్న)నేతాజీస్భాష్చేంద్రబోస్దీ్వప్గా,నీల్ఐలాేండ్న్షహద్
దీ్వప్గా,హావ్లాక్ఐలాేండ్న్స్వరాజ్దీప్గాపేరులీ మ్రా్చరు.

మహన్నతసా్వతేంత్యరెసమరయోధుడు
నేతాజీస్భాష్చేంద్రబోస్జయేంతిని
పురసకారిేంచ్కుని నేతాజీచూపిేంచన

అపరిమ్తమైనధైరా్యని్న,శౌరా్యని్నగౌరవిసూతుఆయన
పుటిటిన రోజైన జనవరి 23న్ భారతదేశవా్యపతుేంగా
‘పరాక్రమ దివస్’ గా జరుపుకునా్నేం. దేశ
పౌరులన్,ముఖ్యేంగాయువతకుప్రోతసుహిేంచడమే
ముఖ్యఉదేధిశేం.దీేంతోవారుదేశభకితునీ,సహనానీ్న
అలవరు్చకుేంట్రు. నేతాజీ 125వ జయేంతిని
ప్రభుత్వేంజాతీయేంగా,అేంతరాజె తీయసాథి యిలోన్
కూడా నిర్వహిేంచేంది. జనవరి 23, 2021 తదీన
కోల్ కతాలోని వికోటి రియామమోరియల్లో ఏడాది
పడవునాజరిగే వేడుకలప్రారేంభకార్యక్రమ్నికి
ప్రధాని నర్ేంద్ర మోదీ అధ్యక్షత వహిేంచారు.
నేతాజీపై శాశ్వత ప్రదరశిన, మరియు ప్రొజెక్షన్
మ్్యపిేంగ్షోకూడాప్రారేంభిేంచారు.ఇేంటరాకిటివ్
ఎగిజెబిషన్ నేతాజీ జీవితానికి సేంబేంధేంచన 125
ముఖ్యమైన సేంఘటనలన్ ప్రతిఫలిేంచేంది.
‘ఆతమునిరభుర్ భారత్’ కలతోపాటు సనార్
బేంగాలీ కినేతాజీఅతిపెద్ప్రేరణఅనితనపర్యటన
సేందరభుేంగాప్రధానిపేరొకానా్నరు.

ప్రధాన మంత్రి 

ప్రసంగం కోసం ఈ 

కూ్య ఆర్ కోడ్ న్ 

సాకొన్ చేయండి
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స రికొతతే   ర్పులో పిఎంకెవివై
నూత న నై పుణ్్యల ను అందంచ డానికిగాను ‘కౌశ ల్ వికాస్ యోజ న 

3.0’ రూప కల్ప న . స రికొత్త  రూపానిని సంత రించుకునని పిఎంకెవివై  ద్వారా 
అంత రాజా తీయ నై పుణ్య రాజ ధానిగా భార త దేశ అవ త ర ణ .

కరోనామహమ్మురివైరస్కారణేంగాప్రపేంచవా్యపతుేంగాప్రజలజీవితాలోలీ పెన్మ్రు్పలు
సేంభవిేంచాయి. అేంతకాదు, దీనికారణేంగా నైపుణా్యల అవసరేంకూడాబాగాపెరిగిేంది.
ఈనేపథ్యేంలోసాథి నికఆరిధికపరిసిథితులన్బలోపేతేంచేసూతుప్రపేంచఅవసరాలన్తీర్చడానికి
వీలుగా‘ప్రధానమేంత్రికౌశలవికాస్యోజన3.0’(పిఎేంకెవివై3.0)న్కేేంద్రప్రభుత్వేం
ప్రారేంభిేంచేంది. అటు ప్రపేంచ సాథి యిలోన్, ఇటు సాథి నికేంగాన్ ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పడే
డిమ్ేండలీకుఅన్గుణేంగాదీని్నరూపేందిేంచారు.కొవిడ్అనేంతరపరిసిథితులోలీ 8లక్షలమేంది
యువతనైపుణా్యలన్పెేంచేలాశక్షణఇవ్వడానికిగాన్రూ.949కోటలీన్కేట్యిేంచారు.

సేంవతసురాలతరబడిజముము,కశీముర్అనేకసమస్యలన్ఎదురొకాేంది.అయినప్పటికీఅకకాడ
నివసిస్తున్నఅహమముద్నజర్ఇప్పుడుఒకనైపుణ్యేంగలహెయిల్సటియిలిస్టిగాఎదిగారు.ఆయన
ఇప్పుడుఆరిధికేంగాతనకాళలీమీదతాన్నిలబడాడీ రు.అేంతకాదుసా్వవలేంబనసాధేంచారు.
దీనికికారణేం‘ప్రధానమేంత్రికౌశల్వికాస్యోజన(పిఎేంకెవివై)’.ప్రీతేం,ఆయనసే్నహితుడు
ఇద్రిదీకూడాఇలాేంటిగాథే.రాత్రిపగలుపనిచేసినాచాలాఇబబుేందిపడేవారు.అయిత,
పిఎేంకెవివై దా్వరా పరిశ్రమలకు సేంబేంధేంచన వెలిడీేంగ్ పన్లోలీ  శక్షణ పేందిన తరా్వత
వీరు ఇప్పుడు రేండు పెద్ సేంసథిలోలీ  పని చేస్తునా్నరు. నైపుణ్య శక్షణ లేకపోవడేంవలలీ తాన్
గతేంలోకేవలేంరూ.8వేలుమ్త్రమేసేంపాదిస్తుేండేవాడిననిప్రీతమ్అేంటునా్నడు.అయిత
‘ప్రధానమేంత్రికౌశల్ వికాస్యోజన’ కిేంద శక్షణపేందిన తరా్వత ఒక పెద్ కేంపెనీలో
మేంచ జీతానికి ఉదో్యగేం లభిేంచేందని అతన్ అేంటునా్నడు. ఇేండసి్రాయల్ వెలిడీేంగ్ అనేది
పలురేంగాలోలీ అవసరమైనపనికాబటిటితనకుపలురకాలఅవకాశాలులభిస్తునా్నయనిఅతన్
స్పషటిేంచేస్తునా్నడు.

నైపుణా్యలన్ పెేంచ్కోవడేం దా్వరా ప్రజల జీవితాలు మరుగవుతునా్నయనడానికి
ఇలాేంటి పలు ఉదాహరణలు ఇప్పుడు కనిపిస్తునా్నయి. అయిత కరోనామహమ్మురి వైరస్
కారణేంగాదేశవా్యపతుేంగాన్తననైపుణా్యలఅవసరేంపెరిగిేంది.ఈనేపథ్యేంలోభవిష్యతుతులో
ఎదురయ్్యఅవకాశాలగురిేంచదారశినికతతోఆలోచేంచపిఎేంకెవివై3.0నికేేంద్రప్రభుత్వేం
ప్రారేంభిేంచేంది. దీనిదా్వరా దేశేంలోనియువతకు 300 నైపుణ్య కోరుసులన్ అేందిస్తుేంది.
న్తనప్రపేంచానికితగ్గటుటి ,డిమ్ేండ్ప్రకారేంనైపణా్యలఅభివతృదిధికి,డిజిటల్సాేంకేతికతకు,
ఇేండసీ్రా4.0నైపుణా్యలకుఇదిప్రాధాన్యతన్ఇసతుేంది.

న్త న భార త దేశ ఆకాంక్ష ల  
పిఎంకెవివై 3.0
l దేశవా్యపతుేంగా దాదాపు 600 జిలాలీ లోలీ 

పిఎేంకెవివై3.0న్ప్రారేంభిేంచారు.
l 37రేంగాలోలీ మ్డువేందలకోరుసులన్

అేందిేంచేలా దీని్న ప్రారేంభిేంచారు.
దీని్న 28రాషా్రా లోలీ న్, 8 కేేంద్రపాలిత
ప్రాేంతాలోలీ న్ మొదలుపెట్టి రు.
‘ఆతమునిరభుర్ భారత్’ సాధనలో ఇది
మరోముేందడుగు.

l 15న్ేంచ45ఏళలీమధ్యవయస్సుగల
నిరుదో్యగులన్, మధ్యలో చదువులు
ఆపేసినవారికి అేండగా నిలిచవారిలో
నైపుణా్యలన్ పెేంపేందిేంచే విధేంగా,
ఈపథకాని్నతీరి్చదిద్ారు.

l దేశవా్యపతుేంగాగల729ప్రధానమేంత్రి
కౌశల్ కేేంద్రాలోలీ న్ (పిఎేంకెకెలు),
శక్షణా కేేంద్రాలోలీ న్, సికాల్ ఇేండియా
కిేంద 200కు పైగా ఐటిఐలలోన్
పిఎేంకెవివై3.0శక్షణన్అేందిసాతురు.

l శక్షణఇవ్వడమేకాకుేండాఅభ్యరుథిలకు
ఉదో్యగఉపాధఅవకాశాలులభిేంచేలా
చూసాతురు.

l అవసరాలకు అన్గుణేంగా నైపుణ్య
శక్షణ ఇవ్వడానికిగాన్ జిలాలీ  నైపుణ్య
కమ్టీలన్బలోపేతేంచేయడేంపైదతృష్టి
పెడతారు.

జ్తీయంపిఎమ్ కెవివై  3.0జజజజజజ



న్యూ ఇండియా స మాచార్ 34

ర్ర్బ న్ మ్ష న్ :  గారే మీణ 
భార తం కోసం ప టట్  ణ 

పరే  ణాళిక 
ప్ర ధాన  మంత్రి త్ను ఇచ్చే ప లు ఉప న్యూసాల్లీ సుల భ త ర 
జీవ నం గురించి మాట్లీడారు. అయితే ప్రాధ మిక సౌక ర్యూల 
క ల్ప న అనేది ప ట్ట ణ ప్రాంత్ల కు మాత్ర మే ప రిమిత మైన ది 
కాదు. ఇది దేశంల్ గ్రామీణ ప్రాంత్ల్లీ నివ సంచ్ 68 శాతం 
జ న్భాకు సంబంధంచింది కూడా.  ప ట్ట ణ ప్రాంత్ల్లీ క లి్పంచ్ 
ప్ర తి సౌక రయూం గ్రామీణ ప్ర జ లు కూడా పందాల నే ఉదేదేశయూంతో 
కంద్ర ప్ర భుతవాం 2016ల్ ప్రారంభంచిన ప థ కం శ్రీ శాయూమ 
ప్ర సాద్ ముఖర్జీ రూర్బ న్ మిష న్ ప థ కం.

శా్మ పరే  సాద్ ముఖ రీజె  ర్ర్బ న్ మ్ష న్ (ఎస్.పి.ఎం.ఆర్.ఎం)

రూర్బ న్ ప్ర  తిపాద న ఎలా చేశారంటే...
శా్మ పరే  సాద్ ముఖ రీజె  ర్ర్బ న్ మ్ష న్ 

ప్రధాన పథకం 

మేంచ విద్య, సరైన ఆస్పత్రులు, పరిశుభ్రమైన
తాగునీరు,ఇేంకాఇేంటర్నెట్లాేంటిమరుగైన

సకరా్యలు,ఉపాధఅవకాశాలుకావాలనిదేశేంలోనిగ్రామీణ
ప్రాేంతాలు కూడా కోరుకుేంటునా్నయి. ఈ సకరా్యలు
లేకపోవడేంవలలీ గ్రామీణ ప్రాేంతాల ప్రజలన్ నగరాలు,
పటటిణాలు ఆకరి్షస్తునా్నయి. నగరాలకు వలస వచ్చనప్పుడు
ఇకకాడ వున్న వసతులు తమఊళళులో ఎేందుకు లేవు? అనే
ప్రశ్నవారిలో కలుగుతుేంటుేంది.ఈ నేపథ్యేంలోసామ్న్య
ప్రజల సమస్యలన్ పరిషకారిేంచడానికిగాన్ప్రధాని నర్ేంద్ర
మోదీ ప్రారేంభిేంచన పథకమే శ్రీ శా్యమ ప్రసాద్ ముఖరీజె
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రూర్బ న్ ప్ర  తిపాద న ఎలా చేశారంటే...
l ఐదేళలీలో300వరకూరూరబున్కలీసటిరులీ ఏరా్పటయా్యయి.రాబోయ్మ్డేళలీలోమరోవేయికలీసటిరలీ

ఏరా్పటుకోసేంప్రభుత్వేంకతృష్చేసతుేంది.
l నగరాలలోవుేండేసకరా్యలాలీ ేంటివేగ్రామ్లోలీ  కలి్పేంచాలనేదిరూరబున్వెనకవున్నఆలోచన.

గ్రామీణజీవితానికి,పరిసరాలకుఎలాేంటిభేంగేంకలగకుేండానేఈసకరా్యలన్కలి్పసాతురు.
l ఐదేళలీలో 300 రూరబున్ కలీసటిరలీన్ ఏరా్పటు చేయాలని లక్షష్ేంగా పెటుటికునా్నరు. 296 కలీసటిరలీ

అభివతృదిధికోసేం2020ఫిబ్రవరినెలలోకేేంద్రప్రభుత్వేంఆమోదేంతెలిపిేంది.
l రూరబున్ప్రాేంతాలకుఇచ్చననిర్వచనేంఇలావుేంది.ఒకరూరబున్కలీసటిర్లో30న్ేంచ40

లక్షలజనాభాతోకూడిన15న్ేంచ20గ్రామ్లుేంట్యి.ఈకలీసటిరలీనేవిభౌగ్ళికేంగాపకకాపకకానే
వుేండేగ్రామపేంచాయతీలసమ్హేంగాఏర్పడతాయి.ఒకోకాపేంచాయతీలో25వేలన్ేంచ
50వేలవరకుజనాభావుేంటుేంది.అదేగిరిజనపలెలీలి్నతీస్కుేంటేఅకకాడఒకోకాపేంచాయతీలో
ఐదువేలన్ేంచపదిహేన్వేలవరకూజనాభావుేంటుేంది.
l గ్రామీణాభివతృదిధిశాఖఈకలీసటిరలీన్ఏరా్పటు చేస్తుేంది.ఇేందుకోసేంజిలాలీ ,ఉపజిలాలీ ,గ్రామీణ

సాథి యిలోలీ  జనాభా, ఆరిధిక శకితు, సామరాథి యూలు, పరా్యటక ప్రాేంతాలు మొదలైన అేంశాలన్
పరిగణనలోకితీస్కొనిపలుఅేంశాలన్విశే లీష్ేంచనతరా్వతవీటినినిర్ణయిసాతురు.
l కలీసటిరలీ అభివతృదిధికోసేం ఆరిధిక కార్యక్రమ్లు, నైపుణ్య అభివతృదిధి కార్యక్రమ్లు, సాథి నిక

పారిశ్రామ్కాభివతృదిధిపన్లన్చేపడతారు.ప్రాథమ్కసకరా్యలన్కలి్పసాతురు.

ఈ ప థ కం దా్వరా దేశంలోని మారుమూల పారే ంతాల పరే  జ లు ల బ్్ధ  పందుతారు. 
న గ రాల లోని సౌకరా్లపై  భారం త్వ ర లోనే త గు్గ తుంద్. గారే మాల ను వ ద్లేసి 

రావాల నుక్నేవారికి ఇషట్  మై న సౌకరా్లు అకకు డే లభిసాతే యి. నూత న న గ రాల ను 
నిరిమించ డం జ రుగుతుంద్. ఈ నూత న న గ రాలు కరే  మ ప ద్ధ  తిలో వుంటాయి. ఆరి్ధ క 

కర్ కరే  మాల తో ఒక దానితో మ రొక టి సంబంధం క లిగి వుంటాయి. ఈ సంక ల్పంతో 
మేం ఈ ర్ర్బ న్ కర్ కరే  మానిని మొద లుపడుతునానిం. ఈ కర్ కరే  మం స మగరే ంగా 

అమ ల వ్వ డం మొద లై త్ దేశంలో కోటాలు ద్ మంద్ పరే  జ లు ల బ్్ధ  పందుతారు.

- పరే  ధాని న రందరే  మోదీ

రూరబున్మ్షన్పథకేం.దీని్నఆయన2016ఫిబ్రవరి21నఛతీతుస్ఘడ్
లోప్రారేంభిేంచారు. ఆ రోజున ఆయనమ్ట్లీ డుతూ, ‘‘సాముర్టి సిటీ
వున్నప్పుడుసాముర్టి విలేజ్ ఎేందుకువుేండకూడదు?’’ అేంటూప్రజలు
అడుగుతునా్నరనిఅనా్నరు.
ఈపథకానికిడాకటిర్శా్యమ్ప్రసాద్ముఖరీజెపేరుపెట్టి రు.రూరబున్అనే
పదాని్నరూరల్,అరబున్అనేరేండుపదాలన్ేంచతయారుచేశారు.
‘రూరల్ (గ్రామీణ) న్ేంచరూర్, అరబున్ (పటటిణ) న్ేంచ బన్’ అనే
వాటిని ఆ పదాల న్ేంచ విడదీసి కలపడేం దా్వరా ‘రూరబున్’ పదేం
ఏర్పడిేంది. గ్రామీణ ప్రాేంతాలోలీ  ఆరిధిక, సామ్జిక, భౌతిక మౌలిక
సదుపాయాలన్అభివతృదిధిచేయడేంఈకార్యక్రమలక్షష్ేం.

దేశేంఅసలైనఅభివతృదిధినిసాధేంచాలేంటేగ్రామ్లుఅభివతృదిధికావడేం
కూడాచాలాముఖ్యేం. ఆరిధికేంగా ప్రగతి సాధేంచాలేంటే , ప్రజలకు
ఉదో్యగ ఉపాధ కల్పన జరగాలేంటే అభివతృదిధినిగ్రామీణప్రాేంతాలకు
తీస్కుపోవాలి.గ్రామీణప్రాేంతాలన్వతృదిధి కేేంద్రాలుగామ్ర్చడానికే
రూరబున్ మ్షన్ ప్రారేంభిేంచామని ప్రధాని మోదీ అేంటునా్నరు.
ఆరిధికప్రగతిలోఅవికీలకేంగామ్రడానికిగాన్ఈమ్షన్దోహదేం
చేస్తుేందని ప్రధాని అనా్నరు. చన్న సైజుమ్రకాటులీ  వసాతుయని 5-10
గ్రామ్లకోసేంవాటిదా్వరావా్యపారేంజరుగుతుేందని,ఆగ్రామ్లు
కలిపినెమముదిగారూరబున్గాఅవతరిసాతుయనిప్రధానితనప్రసేంగేంలో
స్పషటిేంచేశారు.

పటటిణాలోలీ వుేండేసకరా్యలన్గ్రామీణ
ప్రాేంతాలోలీ  కూడా కలి్పేంచాలనే
ఉద్ేశ్యేంతోమ్జీరాష్రాపతి శ్రీ ఎపిజె
అబ్ుల్కలాేంచేతులమీదుగాఅరబున్
ఎమ్నిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్
(పియుఆర్ఎ) కార్యక్రమేం (పురా)
మొదలైేంది. కనెకిటివిటీకి సేంబేంధేంచ
ఆయననాలుగుఅేంశాలకుప్రాధాన్యత
ఇచా్చరు.ఫిజికల్కనెకిటివిటీ,ఎలకా్రా నిక్
కనెకిటివిటీ,నాలెడ్జెకనెకిటివిటీ,ఎకనామ్క్
కనెకిటివిటీఅనేవిఈనాలుగుఅేంశాలు.
పురాకోసేం చేపటిటిన పైలెట్ ప్రాజెకుటి 
విఫలమైేంది. తదనేంతర పరిసిథితులోలీ 
రూరబున్రూపేందిేంది.
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నవభారతపద్మశ్్ర అవారుడు గ్ర హీతలునవయుగవీరులు.వారుతమజీవితాలనుఉన్నతమై నలక్ష్యల
కోసంఅంకితంచ్సినప్పటికీవారిలోఎక్కువమందిఎలంటిగురి్త ంపులేక్ండాఅనామకజీవితాన్్న

గడిపేవారే.కానీ,పద్మశ్్ర అవారుడు రూపంలోగురి్త ంపుపందినతర్్వత,వారుఇప్పుడుమొత్త ం
దేశాన్కిస్ఫూరి్త దాయకంగామార్రు.

గురి్ంపు ఎరుగని భార తీయుల కు 
ప దాము అవారుడీలు

 ప్రపంచానికి తెలియని హీరోలు:

ఒక హరో ఎకకాడి న్ేంచైనా రావచ్్చ. సాధారణ
ప్రజలోలీ నే కొేందరు  వారి అసాధారణ చర్యలతో
ప్రత్యకతన్ కనబరుసూతు ఉేంట్రు. వారి

జీవితాలన్ విలువైన ప్రయోజనాల కోసేం అేంకితేం చేసినప్పటికీ
వారికిసరైనగురితుేంపులభిేంచదు,ఇదిబాధాకరేం.

దీనినిగురితుేంచనకేేంద్రప్రభుత్వేంఅలాేంటిహరోలన్గౌరవిేంచ
అవారుడీలుఇవా్వలనినిర్ణయిేంచేంది.ఇలాేంటివ్యకుతులకుప్రభుత్వేం
2014న్ేంచపదముశ్రీఅవారుడీలుప్రదానేంచేసతుేంది.

వాహనాలపైఎర్రబుగ్గన్నిషేధేంచడేందా్వరావిఐపిసేంసకాకృతికి
ప్రభుత్వేంస్వసితుపలికిసామ్న్్యలకుప్రాధాన్యతనిసతుేంది.ప్రధాని
నర్ేంద్రమోదీఈదేశానికిప్రతిఒకకారిసహకారేంఎేంతోముఖ్యమని,
చన్నప్రయత్నేంకూడాదేశేంలోపెన్మ్రు్పన్తీస్కురాగలదని
నొకికాచెపా్పరు.పదముఅవారుడీలఎేంపికప్రక్రియన్ప్రభుత్వేంపూరితుగా
మ్రి్చవేసిేంది.

పదాము అవారుడీ  గ్రహతలన్ తలుచ్కొని గరి్వస్తున్న
క్షణాలివి. దేశానికి, మ్నవాళికి వారు చేస్తున్న
సేవలన్భారతదేశేంగురితుేంచేంది.వివిధరేంగాలకు
చెేందిన ఈ అసామ్న్్యలు తోటివారి జీవితాలోలీ 
గుణాతముకమైనమ్రు్పలుతవడానికి కతృష్ చేశారు.

చేస్తునా్నరు.
- ప్ర ధాని న రేంద్ర మోద

ప దమి అవారుడు లుప్ర త్్యక నివేద్క
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పదము అవారుడీ గ్రహీతలో్ల గురి్ంపు పందనివారు ఎందరో.  నిసా్వరధింగా సమాజ్నికి వారు చేసన 
సేవకు వారికి అవారుడీ ఇచాచురు.

స్ఫూరి్త గా మారిన పోరాటం

ప్రభుత్వేం నవభారత నిరాముణానికి ప్రతీ పౌరుడు చేసే కతృష్ని
గురితుేంచ గౌరవిసతుేంది. ఇప్పుడు ఒక వ్యకితు చేసే పనికి గురితుేంపు
లభిసతుేందితప్పవ్యకుతులకుకాదు.దేశేంలోనిసామ్న్యప్రజలన్
కూడాఅతు్యన్నతపౌరపురసాకారానికిఎేంపికచేయడమనేదికేవలేం
ఈప్రభుత్వేంలోమ్త్రమేజరిగిేంది.

ప్రతీసేంవతసురేంపదముఅవారుడీలన్ప్రదానేంచేయడానికిఒక
నిరిష్టిపదధితిఉేందనిప్రధానినర్ేంద్రమోదీతన‘మన్కీబాత్’లో
ప్రసాతువిేంచారు. అయిత గతమ్డేళ్ళుగా  ఈమొతతుేం ప్రక్రియ
మ్ర్చడేం జరిగిేంది. ఇప్పుడు మన దేశేంలో ఏ పౌరుడైనా ఏ
వ్యకితునైనానామ్నేట్ చేయవచ్్చ.ఈప్రక్రియమొతతుేం ఆన్లైన్లో
పారదరశికేంగాఉేంది.

బీరుబాలా ర భా (అసాసుం) ప ప్ప మమి ల్ (త మ్ళ నాడు)
మంత్రగ తె్ల నే ముద్ర వేస వేటాడేవారి న్ంచి ర క్ష ణ న్ 
క లి్పంచే చ టటిం 2015 అమ లువ్వ డంలో కీల క పాత్ర .

105 సంవ త్స ర్ల వృదధి మ హిళ , సేంద్రియ రైతు

అసాసుేంకిచెేందినబీరుబాలారభాఒకఅసాధారణమహిళ.మేంత్రగతెతుఅనే
అన్మ్నేంతో మహిళలన్ వేధేంచ వేట్డే దురాముర్గ పరిసిథితులన్ ఆమ
స్వయేంగా ఎదురోకావడేంతో ఆమ దీనికి  వ్యతిర్కేంగా పోరాటేం
ప్రారేంభిేంచేంది.మహిళలన్మేంత్రగతెతులుగాముద్రిేంచవారిపైఆకతృతా్యలు
సాగిేంచడేంఆమగ్రామేంలోసర్వసాధారణమైనవిషయేంగాఉేండేది.ఈదుషటి
ఆచారానికివ్యతిర్కేంగాతనగళేంవినిపిేంచాలనిబిరుబాలానిర్ణయిేంచ్కుేంది.
ఆమమహిళలతోకూడినదళాని్నఏరా్పటుచేసిపోరాటేంప్రారేంభిేంచేంది.ఈ
దురాచారేం బారి న్ేండి  ఆమ ఇప్పటివరకు 42 మేంది మహిళలన్
రక్షిేంచడేంతోప్రభుత్వేంఆమప్రయతా్నని్నగురితుేంచవలసివచ్చేంది.ఆమకతృష్
ఫలితేంగాఅసాసుేంప్రభుత్వేంఒకచట్టి ని్నతెచ్చేంది.మేంత్రగతెతులేంటూముద్ర
వేసే దురాచార నివారణతోపాటు, అలాేంటి దుషటిశకుతుల న్ేంచ రక్షణన్
కలి్పేంచడానికి వీలుగా 2015లో (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అేండ్ప్రొటెక్షన్ఫ్మ్ విచ్

హేంటిేంగ్ఏక్టి,2015ని)చట్టి ని్నరాష్రాప్రభుత్వేంతీస్కొచ్చేంది.

60 ఏళళు వయస్ దాటిత చాలు సాధారణేంగా ప్రజలు
రిటైరవుతారు.కానీ,తమ్ళనాడుకుచెేందినపప్పమముల్సేేంద్రీయ
వ్యవసాయేం చేయాలేంటూ ప్రజలకు సూఫూరితునిేంపుతునా్నరు.
ఆమ వయస్ 105.  ఆమ తనకున్న 2.5 ఎకరాలభూమ్లో
స్వయేంగాసేేంద్రీయవ్యవసాయేంచేసతుేంది.ఈమన్ప్రేరణగా
తీస్కుని ఈ ప్రాేంతేంలో పలువురు రైతులు సేేంద్రియ
వ్యవసాయాని్నఆశ్రయిేంచారు.పప్పమముల్కూడావ్యవసాయానికి
సేంబేంధేంచన కార్యక్రమ్లోలీ  చ్రుగా్గ  పాల్్గ ేంటునా్నరు. ఆమ
తమ్ళనాడు వ్యవసాయ విశ్వవిదా్యలయేం సలహా మేండలి

సభు్యరాలిగాఉనా్నరు.

పదమి విభూషణ్ 
ష్ంజో అబే

పదమి విభూషణ్ 
ఎస్.పి. బాలసబ్రమణ్యం  

పదమి భూషణ్
తరుణ్ గోగోయ్

పద్మ అవారుడు గ్రహీతల జాబితా కోసం 

https:// padmaawards.gov.in/ 

PDFS/2021AwardeesList.pdf  వెబ్ 
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పదము అవారుడీలు ప్రతీ సేంవతసురేం గణతేంత్ర దినోతసువేం
సేందరభుేంగాప్రకటిసాతురు.

2021 సేంవతసురేంకి గాన్ 7 మేందిని పదమువిభూషణ్, 10
మేందిని పదముభూషణ్, 102 మేందిని పదముశ్రీ అవారుడీల కోసేం

ఎేంపికచేశారు.పదముఅవారుడీలకుఎేంపికచేసినకొద్ిమేందిప్రఖా్యత
వ్యకుతులోలీ జపాన్మ్జీప్రధానిష్ేంజోఅబేఉనా్నరు.ఇేండో-జపనీస్
సే్నహానికి ఆయన కొతతు కోణాని్న అేందిేంచనేందుకు ఆయనకు
పదమువిభూషణ్ఇచా్చరు.తమ్ళనాడుకుచెేందినప్రముఖగాయకుడు
ఎస్ పి. బాలస్బ్రమణ్యేంన్ మరణానేంతరేం పదమువిభూషణ్తో

డా. తిరువంగ డం వీర రాఘ వ న్ (త మ్ళ నాడు) 
(మ ర ణాంనంత రం)

స్లిట్ రామ్ చోనోజె ర్ (ల ద్ాఖ్ ) స్జిత్ చ ట్పాధా్య్  (ప శి్చమ బంగాల్ )

నారాయ ణ్ దేవ్ నాథ్ (ప శి్చమ బంగాల్ )

రేండురూపాయలుఫీజుమ్త్రమేతీస్కునేడాకటిర్

స్వేంతఆసితునిఅమ్ము38కిలోమీటరలీపడవైనరహదారినినిరిముేంచారు సేంవతసురేంమొతాతునికిటూ్యషన్ఫీజుగా1రూపాయివసూలుచేస్తున్నటీచర్

ప్రపేంచపుపడవైనకామ్క్సి్రాప్సతృష్టికరతు
ఉతతురచెన్ె్నకిచెేందినడాకటిర్తిరువెేంగడేంవీరరాఘవన్కేవలేం2
రూపాయలుతీస్కునిరోగులకుచకితసుచేయడేంలోప్రసిదిధిచెేందారు.
రోగులన్ ఆరిథిక ఇబబుేందులన్ేంచ గటెటికికాేంచడానికిగాన్ ఆయన
1973లోదీని్నప్రారేంభిేంచారు.తరా్వతికాలేంలోఆయనకనసులేటిషన్
ఫీజు5రూపాయలకుపెేంచారు.ఈప్రాేంతేంలోనిఇతరవైదు్యలు
దీనిపై అభ్యేంతరేం వ్యకతుేం చేశారు. ఫీజు కిేంద కనీసేం 100
రూపాయలు వసూలు చేయాలని కోరారు. కానీ ఆయన వీరి
ప్రతిపాదనన్ తిరసకారిేంచ పూరితు ఉచతేంగా వైద్యేం చేయాలని

నిర్ణయిేంచ్కునా్నరు.

సరైన రోడులీ  లేకపోవడేంతో సాథి నికులు ఎదురొకాేంటున్న
సమస్యలకుఆయనఆవేదనచెేందారు.కారి్గల్జిలాలీ లోనిజాన్
సకార్ప్రాేంతానికిచెేందిన 79 ఏళళుసాలెటిన్చోనోజె ర్ 57 లక్షల
రూపాయల వ్యయేంతో కూడిన యేంత్రాని్న కొన్గ్లు
చేయడానికి తన ఆసితుని విక్రయిేంచారు. ఆ తరా్వత 38 కిలో
మీటరలీ పడవైన రహదారిని నిరిముేంచారు. అేంతకుముేందు
సాథి నికులురోజులతరబడినడిచప్రయాణానికిభారీమొతాతుని్న
ఖరు్చ చేయాలిసు వచే్చది. కానీఈ రహదారితోసాథి నిక ప్రజల

కషాటి లుచాలావరకుతగా్గ యి.

పశ్చమ చెేంగాల్ లోని బరథిమన్ జిలాలీ కు చెేందిన స్జిత్
చటపాధా్యయ్పరోపకారానికి ఒక అదుభుతమైన ఉదాహరణ.
ఆయనతనబోధనాతరగతులకురుస్ముగాసేంవతసురానికిఒక
రూపాయి మ్త్రమే వసూలు చేస్తునా్నరు.  చటపాధా్యయ్
కోచేంగ్ ఇన్సిటిటూ్యట్ లో 300 మేంది విదా్యరుథిలు ఉనా్నరు.
‘‘పేద కుటుేంబాలకు చెేందిన పిలలీలు కోచేంగ్ల కోసేం భారీ
ఫీజులుఎలాభరిేంచగలుగుతారు?ఇదిగ్రహిేంచనేన్ఇలాేంటి
కోచేంగ్సేంటర్ప్రారేంభిేంచాలనినిర్ణయిేంచ్కునా్నన్.అయిత
తాన్చేస్తున్నఈపనికిఇేంతగొప్పగౌరవాని్నఆశేంచలేదు’’

అనిచటపాధా్యయ్అేంటునా్నరు.

ప్రపేంచేంలోనేఅతిపడవైనకామ్క్సి్రాప్న్నడుపుతున్నరికారుడీ 
ఏవ్యకితుపేరుమీదవుేందనిఎవరైనాఅడిగిత,సమ్చారవిజా్ఞ నేం
బాగాఉన్నవారికికూడాతెలియదు.కానిఈఅసాధారణమైన
ఘనతన్నారాయణ్దేవ్నాథ్సాధేంచారు.హౌరాలోజనిముేంచన
97 ఏళళు దేవ్నాథ్ 70 సేంవతసురాలుగా బేంగాలీ  కామ్క్ సి్రాప్
తయారుచేస్తునా్నడు.ఈయనడి.లిట్అవారుడీ పేందినఏకైక
కామ్క్ఆరిటిస్టి.అతన్సతృష్టిేంచనబేంటుల్అనేహాస్యపాత్రపేరు

పశ్చమబేంగాల్లోప్రతీఇేంటలీ న్పరిచతమే.

ప దమి అవారుడు లుప్ర త్్యక నివేద్క
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సతకారిేంచారు. అసాసుేం మ్జీ ముఖ్యమేంత్రి తరుణ్ గ్గయ్ కి
మరణానేంతరేం పదముభూషణ్, లోక్సభ మ్జీ సీసుకర్ స్మ్త్ర
మహాజన్కి కూడా పదముభూషణ్ అవారుడీలు ఇచ్చ సతకారిేంచారు.

గురితుేంపుపేందినఅనేకమేందిప్రముఖులపేరలీతోపాటు,గురితుేంపు
ఎరుగని పేరులీ  కూడా ఎనో్న ఈ జాబితాలో ఉనా్నయి.  వీరి
అలుపెరుగనిపోరాటేంవలలీవీరికిఆగురితుేంపులభిేంచేంది.

ఆచార్ రామ్  య తని శుకలు  (ఉతతే  ర పరే  దేశ్ ) భూరి భాయ్ (మ ధ్ పరే  దేశ్ )

అనూషి  జంప్ సెనా్ప (అరుణాచ ల్ పరే  దేశ్ ) ల ఖా ఖాన్ (రాజ సాథి న్ )

89ఏళళువయస్లోఉచతేంగాసేంసకాకృతవిద్యన్బోధస్తున్నపేండితుడు ఆమచత్రాలుఆమకుప్రపేంచగురితుేంపుతెచా్చయి

మౌేంట్ఎవరస్టిపర్వతాని్నఅయిదురోజులోలీ రేండుసారులీ అధరోహిేంచేంది ఏకైకసిేంధీసారేంగివాద్యకారుడు

సేంసకాకృత భాషన్ దైవ భాషగా పరిగణిేంచే ప్రాచీన
నాగరికతలలోభారతదేశేంఒకటి.వారణాసికిచెేందిన89
ఏళళుఆచార్యరామ్యత్నశుకలీసేంసకాకృతభాషన్న్తన
తరానికిఅేందిస్తునా్నరు.సేంసకాకృతేం,వేదిక్సైన్సులోఉచత
శక్షణఇస్తునా్నరు.ఆయనకాశీవిద్వత్పరిషత్అధ్యక్షుడు.

పిథోరా పెయిేంటిేంగ్ ని తనగ్రామ సరిహద్ులుదాటి
తీస్కువెళిలీనమొదటిగిరిజనమహిళాకళాకారిణిపేరు
సేంపాదిేంచ్కునా్నరు భూరి భాయ్. ఆమ కానా్వస్
గుడిసల గ్డల న్ేండి కాగితానికిమ్రిేంది. దాేంతో
ఆమకుపురసాకారాలు,  ఇేంకాప్రపేంచవా్యపతు గురితుేంపు
వచ్చేంది. ఆమ పెయిేంటిేంగ్సు యూరప్, ఆసే్రాలియా
ఇేంకా అమరికా దేశాల గా్యలరీలు,మ్్యజియేంలలో
ప్రదరిశిేంచారు.ఆమపెయిేంటిేంగ్ఒకటిప్రఖా్యతసథెబ

వేలేంలోఅముముడుపోయిేంది.

ప్రపేంచేంలోనే ఎతైన మౌేంట్ ఎవరస్టి శఖరాని్న
అధరోహిేంచాలనేది ప్రతి పర్వతారోహకుల కల. ఇద్రు
పిలలీల తలిలీ అయిన 41 సేంవతసురాల అన్్ష  జేంప్సనా్ప
కేవలేం అయిదు రోజులోలీ  రేండుసారులీ  మౌేంట్ ఎవరస్టి
అధరోహిేంచనఏకైకమహిళ.2017సేంవతసురేంమే16న
మొదటిసారి, మళీళు మే 21న రేండవసారి ఆమ ఎవరస్టి
ఎకికాేంది. ఆమ ఇప్పటివరకు ఎవరస్టి పర్వతాని్నమొతతుేం

అయిదుసారులీ అధరోహిేంచేంది.

దేశేంలోనేసిేంధ్సారేంగివాయిద్యకళతెలిసినఏకైకకళాకారునిగా
పేరుపేందారు లఖాఖాన్.  ఆయన రాజసాథి న్ లోనిజోధ్పూర్
జిలాలీ కు చెేందినమేంగనియర్సామ్జిక వరా్గ నికి చెేందిన వ్యకితు.
ఈయన శక్షణ పేందిన గాయకుడు. హిేందీ,మ్రా్వడి, సిేంధ్,
పేంజాబీఇేంకాములాతునీవేంటివివిధభాషలోలీ పాడగలడు.సాహిత్య
అకాడమీ అవారుడీతోబాటు అనేక అేంతరాజె తీయ అవారుడీలు
పేందాడు. లఖాఖాన్ తన ప్రతిభతోప్రపేంచవా్యపతుేంగాప్రజలి్న

ఉతతుజపరుస్తునా్నరు.
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సమా్మన్  నిధ కంద సొము్మ నేరుగా రైతుల 
బయూంకు ఖాత్ల్లీ జమ అవుతుంది. ఇందుల్ 

కమీషనలీకు, కోతలకు, దురివానియోగానిక 
ఎంతమాత్రం త్వుండదు.  కాబటి్ట సొము్మ 

నేరుగా రైతుకు చ్రుతుంది.  ఈ పథకం లక్ష్ం 
ఇలా నెరవేరింది.  ప్రతి రైతు కుటంబనికీ.. 

ప్రతేయూకంచి సకాలంల్ ప్రయోజనం చ్రే 
విధంగా ఈ పథకం విజయంతమైంది.

ప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీ

 Pravasi Bharatiya Divas 
వ్యవసాయం పిఎమ్-కిసాన్ , భూసార కరుడు

పిఎం-కిసాన్  సమ్మాన్  
నిధికి రండేళ్లు ,

భూసార కార్డు కు ఆర్ 
సంవత్సరాలు

నూతన విశా్వసంతో సా్వవలంబన 
సాధించిన రై తులు

దేశంలో దశాబా్దలుగా దగాపడిన, నిర్లక్ష్యనికి గురైన రైతుల ప్రయోజనాలపై ప్రభుత్వ పథకాలు శ్రదధి 

వహిస్నానుయి. ఈ మేరకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ ప్రత్యక్ష నగదు బద్లీ పథకమైన ‘పిఎం-కిసాన్ 

సమామున్ నిధి’ పథకం రండేళ్ల కిందట ప్రారంభమైంద్. దనికింద ఇప్పటిదాకా రైతుల ఖాతాలో్లకి రూ. 

1,13,000 కోట్ల నగదు బద్లీ అయింద్. అలాగే ఆరు సంవత్సర్ల కిందట ప్రారంభించిన భూసార కారుడీల 

పథకం కూడా వ్యవసాయ ఉతా్పదకత సహా రైతుల ఆదాయం పెంచేందుకు తోడ్పడుతోంద్.

ఆరు సేంవతసురాల కిేందట 2015 ఫిబ్రవరి 19
రాజసాథి న్లోని శ్రీగేంగానగర్లో ‘భూసార కారుడీల’

పథకేం ప్రారేంభిేంచారు. ఇది వ్యవసాయ ఉతా్పదకతన్
పెేంచడేంతోపాటురైతులఆదాయాని్నమరుగుపరచడేంలోన్
ఎేంతగానోతోడ్పడుతోేంది.ఇదేతరహాలో2019ఫిబ్రవరి24న
ప్రభుత్వేంమరోనిర్ణయేంతీస్కుేంది.తదన్గుణేంగాదేశేంలోని
రైతులేందరికీవరితుేంచేవిధేంగా‘కిసాన్సమ్మున్నిధ’పథకానికి
ఉతతురప్రదేశ్లో శ్రీకారేం చ్టిటిేంది. వ్యవసాయేం, అన్బేంధ
కార్యకలాపాలోలీ వ్యయాని్నతగి్గేంచడమేఈపథకేంధ్్యయేం.ఆ
మేరకుఏడాదిలోనాలుగునెలలకొకసారిరూ.2,000వేంతున
వారిబా్యేంకుఖాతాలోలీ నేరుగాజమచేసతుేంది.
ఒకవైపు సూక్షష్మ పోషకాల సముచత వినియోగేం దా్వరా

భూమ్ ఉతా్పదకతన్ పెేంచడేంలో భూసార కారుడీల పథకేం
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సమామిన్  నిధితో రై తులలో హరాషి తిరకం

సారవంతమై న భూమ్ - పచ్చని పలాలు

సతఫూలితాలిస్తుేండగా,
మరోవైపు ‘కిసాన్ సమ్మున్ నిధ’ పథకేం ప్రత్యకిేంచ చన్న

రైతులకు వరేంగా మ్రుతోేంది. ఈ పథకేం కిేంద రేండేళలీలో
10.60కోటలీమేందిరైతులబా్యేంకుఖాతాలకురూ.1,13,000
కోటలీకుపైగాసొముముబదిల్అయిేంది.
హరా్యనాలో సర్ార్ సిేంగ్, స్ేందర్ సిేంగ్; గుజరాత్లో

ఘన్శా్యమ్ పటేల్, ధీరూ పటేల్; మధ్యప్రదేశ్లో మ్ల్చేంద్

మహా్వరా, తెలేంగాణలో ఎేం.స్ధాకర్ రడిడీ వేంటి ఎేందరో
రైతులకు‘పిఎేం-కిసాన్సమ్మునినిధ’పథకేంఅేండగానిలిచేంది.
ఈపథకేంతమవేంటిచన్నరైతులకేకాకుేండాభూసా్వములకూ
అపార లబిధిని ఇచ్చేందని వీరేంతా అేంటునా్నరు. ఈ పథకేం
దా్వరానాలుగునెలలకుఒకసారివాయిదాసొముముసకాలేంలో
అేందుతుేంది.ఈవిధేంగా‘కిసాన్సమ్మున్నిధ’తోఅవసరాలు
తీరడేంవలలీ రైతులు రూ. 2,000 కోసేం వడ్డీ వా్యపారులన్
ఆశ్రయిేంచేదుసిథితితపి్పేంది.

‘పిఎం కిసాన్  సమామిన్  నిధి’కి సంబంధించిన పూరితే  సమాచారానిని https://

pmkisan.gov.in/ వబ్ సెై ట్ లో పందవచు్చ

రై తులు ఈ వబ్ సెై ట్  దా్వరా తమ పేరు నమోదు చేస్కోవచు్చ

ఇప్పటిదాక 11.52 కోటలు మంద్ లబ్్ధ దారులు నమోదు చేస్క్నానిరు

l అేంతరాజె తీయ భూసార దినోతసువేం 2015లో నిర్వహిేంచారు.
అదే ఏడాది కేేంద్ర ప్రభుత్వేం భూసార కారుడీల పథకాని్న
ప్రారేంభిేంచేంది.దేశవా్యపతుేంగాప్రతికమతేంలోసూక్షష్మపోషకాల
సాథి యినిఅేంచనావేయడమేదీనిలక్షష్ేం
l ఎరువులవాడకేంసేందరభుేంగాసూక్షష్మపోషకాలకొరతనివారణ

ప్రాతిపదికగాప్రతిరేండేళలీకూఒకసారిరైతులకుభూసారకారుడీలు
జారీచేయడేంఈపథకేంప్రధానోద్ేశేం.
l ఈమేరకుతొలిదశ(2015-17)లో10.74కోటలీకారుడీలుపేంపిణీ

చేయగా,మలి దశ (2017-19)లో 11.69 కోటలీ కారుడీలుజారీ
అయా్యయి.
l ఈపథకేంకోసేంకేేంద్రప్రభుత్వేంఇప్పటిదాకారూ.700కోటలీకు

పైగాఖరు్చచేసిేంది.
l దేశవా్యపతుేంగానేడు429కొతతుసిథిరభూసారపరీక్షప్రయోగశాల

(ఎస్టిఎల్)లు,102సేంచారఎస్.టి.ఎల్లు,మరో8,752మ్నీ
ఎస్.టి.ఎల్లుఅేందుబాటులోఉనా్నయి.
l రైతులు పేంట భూమ్ నమ్నాలన్ పరిశీలిేంచడేంతోపాటు

భూసారకారుడీ నివేదికన్పేందవచ్్చ.
l భూసార కారుడీల సిఫారస్లు అన్సరిేంచడేంవలలీ రసాయన

ఎరువులవాడకేం8న్ేంచ10శాతేంతగు్గ ముఖేంపటటిడమేగాక
ఉతా్పదకత5న్ేంచ6శాతేంపెరిగిేందని‘జాతీయఉతా్పదకత

మేండలి’(ఎన్పిసి)నిర్వహిేంచనఅధ్యయనేంతలి్చేంది.
l ‘ఆదరశి గ్రామ్ల అభివతృదిధి’ పేరిట 2019-20లో చేపటిటిన

ప్రయోగాతముకకార్యక్రమేంకిేందగ్రిడ్లవద్కాకుేండారైతుల
భాగసా్వమ్యేంతో ప్రతి కమతేంలోన్ మటిటి నమ్నాలన్
సేకరిేంచారు.
l ఈపథకేంవ్యవసాయరేంగేంలోయువతకుఉపాధనికూడా

సతృష్టిసతుేంది.ఈపథకేంగ్రామీణయువత,40ఏళలీలోపుగల
రైతులు భూసార ప్రయోగశాలలు ఏరా్పటు చేసి, పరీక్షలు
నిర్వహిేంచవచ్్చ.

ప్రయోజనాలు పందడం ఎలా
సేేంద్రియఎరువులుసహాఆరుపేంటలలోఎరువులవాడకేంపై
భూసార కారుడీలు రేండు రకాల సిఫారస్లన్ అేందజేసాతుయి.
అవసరమైత రైతులు అదనపు పేంటల సిఫారస్లూకోరవచ్్చ.
రేండుపేంటకాలాలకుసేంబేంధేంచనరైతుగణాేంకసమ్చారేం
‘ఎస్హెచ్సి’పోరటిల్లో 21భాషలోలీ  లభిస్తుేంది.సార్వత్రికసేవా
కేేంద్రాలతోపాటు రైతుల కేేంద్రేం www.soilhealth.
gov.in లో వారు తమ నమ్నాలన్చూస్కుని కారుడీలు
ముద్రిేంచ్కునే వీలుేంది. తదా్వరా ‘ఆరోగ్యవేంతమైన భూమ్-
పచ్చనిపలేం’కలన్వారునిజేంచేస్కోవచ్్చ.
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నిర్ణయం: ఆరిథిక వ్యవహారాలపై మేంత్రిమేండలి కమ్టీ 2021
సీజన్లోకొబబురికనీసమద్తుధరపెేంపు
ప్రయోజనాలు:

l భారతదేశేం అతిపెద్కొబబురి ఉత్పతితుదారుకాగా, 20 లక్షల
హెకాటి రలీ విసీతుర్ణేంలో 1.5కోటలీ టన్్నలమేరఉత్పతితు అవుతోేంది.ఈ
నేపథ్యేంలో తీస్కున్న నిర్ణయేంవలలీ 12 తీరప్రాేంత రాషా్రా లోలీ ని 30
లక్షలమేందిరైతులులబిధిపేందుతారు.
l న్నెతీయడానికిఉపయోగిేంచేకొబబురిపైకనీసమద్తుధరన్
2021సీజన్లోకి్వేంట్లుకురూ.375పెేంచడేంతోరూ.10.335కు
చేరగా,2020సీజన్లోకి్వేంట్లుధరరూ.9,960గాఉేంది.
l కురిడ్కొబబురికనీసమద్తుధరన్2021సీజన్లోకి్వేంట్లుకు
రూ. 300 పెేంచడేంతోరూ. 10.600కు చేరగా, 2020 సీజన్లో
కి్వేంట్లుధరరూ.10,300గాఉేంది.
l కనీసమద్తుధరపెేంపుప్రకటనతోజాతీయసగటుఉత్పతితు
వ్యయేంపైన్నెతీయడానికికొబబురికి51.87శాతేం,కురిడ్కొబబురికి
55.76శాతేంవేంతునలాభేంపేందగలభరోసాలభిేంచేంది.
l కనీసమద్తు ధరన్జాతీయసగటుఉత్పతితు వ్యయేంకనా్న
1.5 రటులీ అధకేంగానిర్ణయిసాతుమని2018-19బడ్జెట్లోప్రభుత్వేం
ప్రకటిేంచేంది. ఈ సూత్రానికి అన్గుణేంగానే  2021 సీజన్లో
కొబబురికికనీసమద్తుధరన్పెేంచేంది.
l దీనివలలీకనిష్ఠేంగా50శాతేంలాభేంపేందగలభరోసాలభిస్తుేంది.
lకొబబురిసాగుచేసేరాషా్రా లోలీ కనీసమద్తుధరఅమలునిర్వహణ
బాధ్యతన్కేేంద్రనోడల్సేంసథిలతరహాలో‘నాఫెడ్,ఎన్సిసిఎఫ్’లు
కొనసాగిసాతుయి.

జముమి,కశ్మిర్ లో పరే గతి; మరుగై న ఆదాయంపై  
రై తులక్ భరోసా

అభవృదిధితోపాట రైతులకు మెరుగైన ఆదాయంపై ప్రభుతవా చిత్తశుదిధిని ఇటీవల 
మంత్రిమండలి తీసుకున్న రండు నిర్ణయాలు ప్రతిబింబించాయి. ఈ మేరకు 
కురిడీ కొబ్బరి, న్నెతీసే కొబ్బరిక కనీస మదదేతు ధర పంపు ప్రతిపాదనకు 

ఆమోదంతో 12 ర్ష్ట్రాల్లీని 30 లక్ల మంది రైతులకు లబిధి కలిగంది. అలాగే 
కంద్రపాలిత ప్రాంతం జము్మ, కశ్్మర్ ల్ జలవిదుయూత్  కంద్రానిక ఆమోదంతో 

సతవార ప్రగతిక మార్ం సుగమమైంది.

నిర్ణయం: కేేంద్రపాలితప్రాేంతేంజముము, కశీముర్లోనికిష్టి వర్
జిలాలీ  పరిధలోచీనాబ్నదిపైరూ. 5,281.94కోటలీ పెటుటి బడితో
850మగావాటలీరతలీజలవిదు్యత్కేేంద్రేంనిరాముణానికిఆమోదేం.
ఇేందుకోసేం ‘ఎన్హెచ్పిసి-జెకెఎస్పిడిసి’ 51 శాతేం, 49
శాతేంమ్లధనవాట్లతోసేంయుకతువాణిజ్యకేంపెనీ(జెవిసి)
ఏరా్పటుకునిర్ణయేం.
ప్రయోజనాలు:

l రతలీ జలవిదు్యత్ ప్రాజెకుటి  నిరాముణేం కోసేం ఏరా్పటయ్్య
సేంయుకతువాణిజ్యకేంపెనీలో‘జెకెఎస్పిడిసి’వాట్మ్లధనేం
కోసేంకేేంద్రప్రభుత్వేంన్ేంచజముము,కశీముర్కురూ.776.44
కోటలీ మేర ఆరిథిక సహాయేం. కేంపెనీలో మరో భాగసా్వమ్
‘ఎన్హెచ్పిసి’ తన వాట్మ్లధనేం కిేంద రూ. 808.14
కోటులీ సమకూరుస్తుేంది.

l రతలీజలవిదు్యత్కేేంద్రేం60నెలలోలీ నిరాముణేంపూరితుచేస్కుని
ప్రారేంభేంకాన్ేంది.

l ఈ కేేంద్రేం న్ేంచ విదు్యదుత్పతితు గ్రిడ్లో సమతూకానికి
తోడ్పడటేంతోపాటువిదు్యత్సరఫరాపరిసిథితిమరుగుపడుతుేంది.

l ఈవిదు్యత్కేేంద్రేంనిరాముణకార్యకలాపాలదా్వరాప్రత్యక్షేంగా,
పరోక్షేంగా4,000మేందికిఉపాధలభిస్తుేంది.జముము,కశీముర్లో
సేంపూర్ణసామ్జిక-ఆరిథికప్రగతికీఇదితోడ్పడుతుేంది.

మంత్రిమండలి నిర్ణయాలు
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సాన్కూల దృక్పథం

వసా్రాలుగా మారుతునను వ్యర్థాలు

రామ్గులాబ్ఉతతురప్రదేశ్కుచెేందినఒకరైతు.నిరుడు
డిసేంబరు నాటి తన కార్యక్రమేంలో ప్రధాన
మేంత్రిప్రశేంసతో అతడు వెలుగులోకి వచా్చడు.
రామ్గులాబ్మరో300మేందిరైతులతోఒకరైతు

ఉతా్పదకసేంసథి (ఎఫ్పిఒ)న్ఏరా్పటుచేశాడు.వారిప్పుడుతాము
పేండిేంచనఉత్పతుతులన్మున్పటితోపోలిసేతుఒకటిన్నరరటులీ అధక
ధరకువిక్రయిేంచగలుగుతునా్నరు.దేశేంలో10,000‘ఎఫ్పిఒ’ల
ఏరా్పటుతోపాటువాటికి ఆరిథిక సహాయేం అేందిేంచేలాప్రభుత్వేం
చేపటిటిన ఉద్యమేం నేడు దేశమేంతట్ కొనసాగుతోేంది. ఈ
నేపథ్యేంలోరామ్గులాబ్ఆధ్వర్యేంలోని‘ఎఫ్పిఒ’ప్రస్తుతేంతాము
పేండిేంచే ‘వి-43 స్వర్ణ చలగడ దుేంప’ పేంటన్ గుజరాత్లోని
అహముదాబాద్ నగరేంలో గల వ్యవసాయకేంపెనీకి విక్రయిసతుేంది.
దీనిపైప్రధానమేంత్రిన్ేంచరామ్గులాబ్అభినేందనలుఅేందుకున్న
తరా్వత గుజరాత్కు వ్యవసాయ ఉత్పతుతుల రవాణాలో సమయేం,
ఖరు్చఆదాఅయ్్యవిధేంగాతమకుతోడ్పడాలనిభారతరైలే్వశాఖ
అతని్న సేంప్రదిేంచేంది. కేంపెనీ ఇప్పుడు 400 టన్్నల చలగడ
దుేంపలన్కిలోరూ.25వేంతునకొన్గ్లుచేయన్ేండగా,ఇదే
పేంటకు సాథి నికేంగా కిలోరూ. 15-20మ్త్రేం ధర లభిస్తుేంది.
కొన్గ్లు ఒప్పేందేంలో భాగేంగా కేంపెనీకి తొలి విడతగా 10
టన్్నలచలగడదుేంపపేంటన్ఫిబ్రవరిలోపేంపన్ేండగామరో
200 టన్్నలు 2021 జూన్ నాటికి సరఫరా చేసాతురు. ఇప్పుడిక
రామ్గులాబ్పేండిేంచేచలగడదుేంపతకుకావరవాణావ్యయేంతో
కేవలేం35గేంటలోలీ గుజరాత్లోనిమ్రకాటలీకుచేరిపోతుేంది.

ప్రభుతవాం అనుసరిసు్తన్న కొత్త వయూవసాయ విధాన్లతో చిలగడ దుంప సాగుచ్సే రైతు ర్మ్ గులాబ్  జీవితమే మారిపోయింది.  

ప్రధానమంత్రి 2020 డిసంబరు న్టి తన కారయూక్రమంల్ అతని్న ప్రశంసంచారు; ఓ మహిళా బృందం చొరవ కజిరంగా 

జాతీయ పారుకు శుభ్రతకు తోడ్పడటమేగాక ఉపాధ అకాశాలన్ సృష్్టస్తంది

మనస్ంటే
మార్గ ం ఉంట్ంద్!

రైతుల కోసం సరికొత్ మార్్గలు

రూప్జో్యతి సైకియా గగ్య్- కజిరేంగా జాతీయ
పారుకాలో, ఆ పరిసరాలోలీ  పోగుపడే పాలీ సిటిక్
వ్యరాథి ల సమస్యకు ఆవిషకారణాతముక పరిషాకారేం

కన్గొేంది.ఈపారుకాప్రపేంచవారసత్వప్రదేశేంమ్త్రమేగాక,
అేంతరిేంచపోతున్న ఒేంటికొముము ఖడ్గమతృగాల నిలయేంగాన్
ప్రసిదధిేం. ఇకకాడ పోగుపడే పాలీ సిటిక్ వ్యరాథి లన్ గగ్య్ సేకరిేంచ,
తన విన్త్నవా్యపార సేంసథి ‘విలేజ్ వీవ్సు’ దా్వరా సేంప్రదాయ
చేనేత వసత్ేంగా రూపేందిస్తుేంట్రు. ఆ ప్రాేంతేంలోని కొేందరు
మహిళలతో కలసి అకకాడ కనిపిేంచే చెతతునేంతా ఆమ సేకరిసాతురు.
ఆ మేరకు తగినేంత వ్యరాథి లు పోగయా్యక దాన్నేంతా శుభ్రేంగా
కడిగి, ఎేండబడతారు. ఆ తరా్వత వాటిని పడవైన సన్నని
దారాలాలీ  కతితురిేంచ,ఒకదానికొకటిముడివేసూతుమరిేంతపడవుగా
చేసాతురు.ఈదారాలన్,పతితుదారేంతోకలిపిసేంప్రదాయమగ్గేంపై
నేసాతురు.అటుపైనఈవసత్ేంతోసేంప్రదాయదుస్తులు,దుపట్టి లు,
టేబుల్పైపరిచేవసాత్ లువగైరాతయారుచేసాతురు.ఇప్పటిదాకాఆమ
అసాసుేంలోని 35 గ్రామ్లోలీ  2,000 మేందికి పైగా మహిళలకు
ఇేందులో శక్షణ ఇచ్చ వారికి సా్వవలేంబన కలి్పేంచారు. ఈ
బతృేందేం2012లో‘కజిరేంగాహాట్’పేరిటఒకవిక్రయకేేంద్రాని్న
కూడాప్రారేంభిేంచేంది.ఈకేేంద్రేంలోనేవారుతమఉత్పతుతులన్
విదేశీయులకు,ఇతరఖాతాదారులకువిక్రయిస్తునా్నరు.ఆమచొరవ
ఫలితేంగా పరా్యవరణ పరిరక్షణతోపాటు మహిళలన్ ఆరిథికేంగా
స్వతేంత్రులన్చేసిేంది.

మారుతునని భారత్



ఈకూ్యఆర్కోడ్న్సాకాన్చేయడేందా్వరామన్కీబాత్వినేండి

ప్ర ధానమంత్్ర నరేంద్ర మోదీతన‘మన్కీబాత్’కార్యక్ర మంలోస్థూ న్కధీరోదాత్్త లవినూత్నచొరవనుకొన్యాడారు;
ప్ర స్్త తకరోనాసంక్షోభంనడుమప్ర పంచాన్కిసేవలందించడంలోభారతస్్వవలంబన,స్మర్థూ ్యలుఏవిధంగా

తోడ్పడాడు యోఈసందర్ంగావిశదీకరించారు.

బలమై న.. సామరథి ్ం గల దేశంగా 
ఆవిర్భవించిన భారత్  

పదము పురసాకొర్లు: అజా్ఞ త ధీరోదాతుతులన్ ‘పదము
పురసాకారేం’తో సతకారిేంచే సేంప్రదాయేం ఈసారి కూడా
కొనసాగుతుేంది. ఇలాేంటి వ్యకుతులతోపాటు వారి సేవాతత్పరత
గురిేంచ మరిేంత తెలుస్కోవాలిసుేందిగా నేన్ మీకు విజ్ఞపితు
చేస్తునా్నన్.
అత్యంత వేగంతో ట్కా: ప్రపేంచేంలోనే అత్యేంత భారీ
కొవిడ్-19టీకాకార్యక్రమేంచేపటిటినభారత్కేవలేం15రోజులోలీ నే
30లక్షలమేందికరోనాయోధులకుటీకాలుపూరితుచేసిేంది.ఈ
మైలురాయినిచేరడేంలోఅమరికా18రోజులు,బ్రిటన్36రోజుల
సమయేంతీస్కోవడేంగమనార్ేం!
పర్్యటక గమా్యలు: దేశేంలోని 15 జాతీయ పరా్యటక
ప్రదేశాలసేందరశినకునేన్పిలుపునిచా్చన్.ఈసూఫూరితుతోభారత
తొలి రాష్రాపతి డాకటిర్ రాజేేంద్ర ప్రసాద్ పూరి్వకుల నివాసాని్న
ప్రియాేంకపాేండేజనవరి1నసేందరిశిేంచారు.తదా్వరాదేశేంలోని
మహనీయులజీవితాలతోపరిచయానికితొలిఅడుగువేశారు.
భారత్ న్ ఆవిషకొరించండి:భారత్తన75వసా్వతేంత్యరె
దినోతసువేం నిర్వహిేంచన్న్న నేపథ్యేంలో ‘ఇేండియా సవెేంటీ
ఫైవ్’ దిశగా యువ రచయితల కోసేం విన్త్న కార్యక్రమేం
చేపటటిబడిేంది. భారతీయ వారసత్వేం-సేంసకాకృతిని లోతుగా
అధ్యయనేం చేసినయువతరేం ‘సా్వతేంత్యరె పోరాటేం, సమర
యోధుల’అేంశేంపైరచనచేసేలావారినిప్రోతసుహిేంచడేందీని
ఉద్ేశేం.
ఆవిషకొరణల శక్ి: బోయిన్పలిలీలోని కూరగాయల మ్రకాట్
అకకాడికూరగాయ వ్యరాథి లతో విదు్యదుతా్పదన చేసతుేంది. ఇలా
రోజూ10టన్్నలవ్యరాథి లతోస్మ్రు500యూనిటలీవిదు్యతుతు
మ్త్రమేగాక30కిలోలజీవఇేంధనాని్నకూడాఉత్పతితుచేసతుేంది.

మహిళా సాధికారత: నలుగురు భారత మహిళా పైలటులీ 
శాన్ఫ్రానిసుసకా న్ేంచ బేంగళూరు దాకా ఎకకాడా ఆగకుేండా
విమ్నేం నడిపిేంచారు. జనవరి 26నాటి కవాతులో భారత
వాయుసేనకుచెేందినఇద్రుమహిళాపైలటులీ చరిత్రసతృష్టిేంచారు.
దేశేంలోమహిళాభాగసా్వమ్యేంనిరేంతరేంపురోగమ్సతుేంది.
వ్యవసాయం: ఝానీసులో నెలపాటు నిర్వహిేంచే ‘సా్రా బర్రీ
వేడుక’ ఇటీవలే ప్రారేంభమైేంది. ఇప్పుడిక బుేందేల్ఖేండ్లో
సా్రా బర్రీసాగుపైఉతాసుహేం పెరుగుతోేంది. ఇదిఝానీసు నగరేం
ముద్ుబిడడీ గురీలీన్ చావాలీ  పోష్ేంచన కీలక పాత్ర ఫలితమే!
‘స్వదేశేంలోనే ఉేందాేం’ అనే భావనన్ఝానీసుసా్రా బర్రీ వేడుక
నొకికాచెబుతోేంది.
ఎల్లలు దాటిన యోగా: చల్లోనవేంబరు4వతదీని‘జాతీయ
యోగా దినేం’గా ప్రకటిేంచారు. చల్ చటటిసభకు సేంబేంధేంచ
మీకు ఆసకితు కలిగిేంచే మరొక విషయేం కూడా ఉేంది. చల్
సనేట్ ఉపాధ్యక్షుడిపేరు రవీేంద్రనాథ్ కి్వేంటెరోస్.గురుదేవుడు
రవీేంద్రనాథ్ట్గూర్సూఫూరితుతోఆయనకుఆపేరుపెట్టి రు!
రహదారి భద్రత:మనదేశేంలోజనవరి18న్ేంచఫిబ్రవరి
17దాకారహదారిభద్రతమ్సతసువేంనిర్వహిస్తునా్నేం.రోడుడీ 
ప్రమ్దాలుమనదేశానికేగాకప్రపేంచేంమొతాతునికీఆేందోళనకర
అేంశేం. నేడు భారత్లో రహదారి భద్రతపై ప్రభుత్వేం సహా
వ్యకితుగత,సామ్హికసాథి యులలోవిశేషకతృష్సాగుతోేంది.
సృజనాతముకతకు గుర్ింపు: సరిహద్ు రహదారుల
సేంసథి (బిఆర్ఒ) నిరిముేంచన రహదారుల గుేండా వెళ్తున్నపుడు
అనేక ఆవిషకారణాతముక నినాదాలు కనిపిస్తుేంట్యి. ఇప్పుడు
మీరు కూడా అటువేంటి సతృజనాతముక నినాదాలు, ఆకటుటికునే
పదబేంధాలన్పేంపవచ్్చ. ఉతతుమ నినాదాలుఈఉద్యమేంలో
వినియోగిేంచబడతాయి.

సేంచక20:జనవరి31,2021మన్  కీ బాత్  2.0
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నరేంద్ర మోద:ఈస్వయేంసమతృదధిభారత
బడ్జెట్ప్రధానేంగారైతులు,వ్యవసాయ
రేంగేంకోసమే.ఆరుగాలేంకష్టిేంచేమన
అన్నదాతలఆదాయేంరటిటిేంపుచేయడానికి
ఇదితోడ్పడుతుేంది.దీేంతోపాటుభవిష్యత్
సాేంకేతికపరిజా్ఞ నాలతోవ్యవసాయ
రేంగానికిమరిేంతఉతతుజమ్స్తుేంది.రుణ
లభ్యతకూడామరుగుపడి,ఎపిఎేంసివ్యవసథి
బలోపేతమవుతుేంది.

ర్జ్ నాథ్  సంగ్ : రక్షణరేంగానికి
కేట్యిేంపులన్21-22ఆరిథికసేంవతసురేంలో
రూ.4.78లక్షలకోటలీకుపెేంచనేందుకుప్రధాన
మేంత్రితోపాటుఆరిథికశాఖమేంత్రికినాప్రత్యక
కతృతజ్ఞతలు.ఇేందులోరూ.1.35లక్షలకోటులీ 
మ్లధనవ్యయేంకాగా,తదా్వరారక్షణమ్లధన
వ్యయాని్న19శాతేంపెేంచనటలీయిేంది.గత15
సేంవతసురాలోలీ రక్షణరేంగానికిఅత్యధకమ్లధన
కేట్యిేంపుఇదేతొలిసారి.

అమ్త్  ష్: విదా్యనాణ్యతకోసేంమోదీ
ప్రభుత్వేంరూ.3,000కోటలీతోజాతీయఅప్ేంటిస్
ష్ప్శక్షణయోజనన్ప్రారేంభిేంచేంది.అలాగే
రూ.50,000కోటలీతోజాతీయపరిశోధన
సేంసథికూడాఏరా్పటవుతుేంది.వీటితోపాటు
జాతీయభాషాన్వాదకార్యక్రమేంప్రారేంభేం
కాన్ేంది.తదా్వరాప్రాేంతీయభాషావికాసకతృష్
బలోపేతమవుతుేంది.

నితిన్ గడకొరీ: గౌరవనీయప్రధానమేంత్రి
నర్ేంద్రమోదీనాయకత్వేంలోమేంత్రినిరములా
సీతారామన్సమరి్పేంచనస్వయేంసమతృదధిభారత
బడ్జెట్నవభారతానికిపునాదివేస్తుేంది.అేంతగాక
130కోటలీమేందిభారతీయులజీవనప్రమ్ణాలన్
మరుగుపరుస్తుేంది.

పీయూష్ గోయల్: ఈస్వయేంసమతృదధి
భారతబడ్జెట్లోపన్్నవిరామ్లు,ప్రోతాసుహకాలు
ప్రకటిేంచడేంహర్షణీయేం.దేశేంఆరిథికవతృదిధికి
కీలకమ్లసతుేంభాలబలోపేతానికినిర్శ్ేంచన
మ్ర్గప్రణాళికన్భారతపారిశ్రామ్కరేంగేం
కొనియాడుతోేంది.

డాకటిర్  హరషివరధిన్ : ఈస్వయేంసమతృదధిభారత
బడ్జెట్సరికొతతుసభాగ్యభారతనిరాముణేంకోసేంమ్నవ
మ్లధనానికిపునరుతతుజమ్స్తుేంది.
• ఎన్ఇపికిేందపాఠశాలలుగుణాతముకేంగా

బలోపేతేంఅవుతాయి
• గిరిజనప్రాేంతాలోలీ విదా్యమౌలిక

సదుపాయాలుమరుగవుతాయి
• షెడ్్యలుడీ కులాలవిదా్యరుథిలకుసాధకారత

కలుగుతుేంది
• ప్రభుత్వనిధులతోపనిచేసేపరిశోధనసేంసథిల

మధ్యసమన్వయేంపెరుగుతుేంది
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(ఫిబరే వరి 19న ఛతరే పతి శివాజీ 391వ 
జయంతి సందర్భంగా దేశం ఆ 

మహనీయుడిని సమిరించుక్ంట్ంద్)

“శివాజీ మహరాజ్  యుద్ధ  క్షేతరే ంలో
వీరవిహారం చేయడమేగాక

పరిపాలనలో తనద్ై న ముదరే  వేశారు.
తన స్పరిపాలన దా్వరా

అసంఖా్క పరే జల మననిన పందారు”
- పరే ధానమంతిరే  నరందరే  మోదీ

పరే పరే థమంగా దేశం, ఆ తరా్వత గురువు,  

ఆ తరా్వత తలిలు దండురు లు, ఆ తరా్వత్ పరమేశ్వరుడు 

అంటే - ముందుగా నీ గురించి కక్ండా 

దేశం గురించి ఆలోచించడం పరే ధానం

-ఛతరే పతి శివాజీ మహరాజ్ 
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