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సంపాదక్యం

(కె.ఎస్. ధ తావాల్యా)

సాదరనమసాకారం,
 న్యూ ఇండియా సమాచార్ కు మంచి స్ందన వస్తంది.  మీరంత్ త్జా సంచిక కోసం ఎంతో

ఉత్సుకతతోఎదురుచూస్్తఉండవచ్చు.తొలిదశలో3కోటలీమందికికొవిడ్-19వ్యూకిసున్ఉచితంగాఇవ్వాలని
ప్రభుతవాంనిర్ణయంచడంతోనిరాశావహస్థితిలోకూడాకొత్తసంవతసురంకొత్తఆశనుతెచిచుంది.
 నవ భారత సవాప్నానినా ప్రకటంచినప్పుడల్లీ  ప్రభుతవా విధాన నిర్ణయాల ప్రాధాన్యూలోలీ మహిళా

సాధికారతకుఅగ్రత్ంబూలంలభిస్తంది.2021జనవరి22న్టకిబేటీబచావో,బేటీపఢావోప్రచారోదయూమం
ఆరుసంవతసురాలుపూరి్తచేసుకుంటంది.జనవరి24వతేదీనజాతీయబాలికలదినోతసువంప్టసు్తన్నారు.ఈ
నేపథయూంలోప్రభుతవాంప్రారంభించినపలుప్రచారోదయూమాలుమహిళల పటలీ సమాజంలోగలఅభిప్రాయానినా
ఎల్మారాచుయోఅర్ంచేసుకోవ్లిసునఅవసరంఉంది.భారతీయసంసకాకృతిలోమహిళలకుగౌరవనీయమైన
సాథినంలభించడమేకాదువ్రిఅపరిమితసామరాథియాలుకూడాబహిర్గతంఅయాయూయ.
 గతఆరుసంవతసురాలకాలంలోప్రభుతవాంమహిళలపైదృష్టిసారిస్్తవ్రుతమఆకాంక్షలకుదీటుగా

జీవించేందుకుసహాయపడే  పలు విధాన్లురూపందించింది. విదయూ, సైన్సు, ఆరిథికరంగం, సవాయంఉప్ధి,
రాజకీయాలు,ఎంటర్ప్రెన్యూర్ష్ప్,క్రీడారంగాలోలీనేకాదు,రక్షణ,ప్రామిలిటరీదళాలోలీపోరాటవిధులోలీ
కూడామహిళలుతమసత్్తచాటుతూప్రతేయూకసాథినంసంతంచేసుకున్నారు.ప్రసు్తతఇష్యూకవర్పేజీకథనంలో
మహిళలగొప్దనం,ఆత్మగౌరవం,సవాయంసమృది్కిసంబంధించినపలుకోణాలోలీకథన్లుప్రచ్రించడం
జరిగంది.మహిళలవిషయంలోప్రధానమంత్రిశ్రీనరంద్రమోదీదార్శనికతకుఅనుగుణంగాఇవనీనాఉన్నాయ.
 జనవరి23వతేదీననేత్జీసుభాశ్చంద్రబోస్జయంతి.ఈసందర్ంగాప్రభుతవాంఏడాదిపడవున్

సాగే వేడుకలకు సంబంధించిన ఒక ప్రణాళిక స్ద్ం చేస్ంది.ఈ అంశానినా పరిగణనలోకి తీసుకుని నేత్జీ
జీవితం.నేత్జీకిసంబంధించినపత్రాలనుడీకాలీస్ఫైచేయడంగురించిప్రభుతవానిర్ణయంవంటఅంశాలతో
ప్రతేయూకనివేదికఈసంచికలోప్రచ్రిసు్తన్నాం.
 అల్గే సాహస హృదయుడు, తొలి పరమ వర చక్ర అవ్రుడు గ్రహీత మేజర్ సమన్థ్ శర్మకు

సంబంధించినస్ఫూరి్తదాయకమైననివేదికకూడాఈసంచికలోఉంది.అంతేకాదు,ఇతరఫీచరలీతోప్టుగా
పరాయూటకరంగం,సాటిరటిప్ఇండియాలపైకథన్లున్నాయ.
మీఅమూలయూమైనఅభిప్రాయాలు,స్చనలునిరంతరంతెలియచేస్్తఉండండి.
మీఅభిప్రాయాలుమాకుతెలియజేయండి.:
చిరున్మా: బూయూరోఆఫ్ఔట్రీచ్అండ్కమూయూనికేషన్,
 రండవఅంతసు్త,స్చన్భవన్,న్యూఢిల్లీ-110003
e-mail: response-nis@pib.gov.in

మీఅందరిఆశీసుసులతో
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సర్,
ఈపత్రికయు.పి.ఎస్.స్కి,ఇతరపోటీపరీక్షలకుహాజరయ్యూఔత్సుహికులకుఎంతో 
ఉపయోగకరంగాఉంది.మీకందరికీధనయూవ్దాలు.

      ps9610022@gmail.com

న్యూఇండియాసమాచార్ప్రోత్సుహకంగానేకాదు,దేశానికిచందినవ్స్తవచిత్రానినాకూడా
అందిస్తంది. ప్రభుతవా పథకాల సమాచారానినా, ప్రధానమంత్రి ఆలోచనలను అందరి కళలీ
మందుఆవిషకారిస్తంది.
ఈపత్రికక్రమంతప్కుండానేనుచదవ్లనుకుంటున్నాను.న్అడ్రస్కుక్రమంతప్కుండా
పంపుతూఉండండి.

వందనాలు,
కనికాజైన్

రాట్లం,మధ్యప్రదేశ్

సర్,
న్యూ ఇండియా సమాచార్ డిజిటల్ ఇష్యూలు ఎంతో సమాచారం అందించేవిగాను,
స్ఫూరి్తదాయకంగాను ఉన్నాయని చప్డానికి నేను ఎంతో ఆనందిసు్తన్నాను. సీనియర్
స్టజెన్సు కోసంఈ పత్రికమద్రణ ప్రతికికూడా చందాదారుగా చేరాలనుకుంటున్నాను.
న్కుసహాయంచేయండి.

అనీష్తిరూర్
aneeshtir@gmail.com

డియర్సర్/మేడమ్
న్యూఇండియాసమాచార్పేరిటపత్రికఅందిసు్తననాందుకుధనయూవ్దాలుతెలియచేసు్తన్నాను.
అదిఎందోఉపయోగకరంగా,ఏకసంకలనంగాఉంది.ప్రభుత్వానికిచందినవిధాన్లు,
ప్రణాళికలు, కొత్త పథకాలకు సంబంధించిన త్జా సమాచారం న్కు అందిసు్తన్నారు.
క్రమంతప్కుండాన్కుఈపత్రికపంపుతూఉండండి.

ధన్యవాదాలు.
ఉమేశ్చంద్గర్గ్

umeshchand90@gmail.com

నేనుఇటీవలన్యూఇండియాసమాచార్డిసంబర్1-15,2020సంచికఅందుకున్నాను.
వర్తమాన పరిస్థితిలో ఇల్ంట ఉపయోగకరమైన పత్రికను ప్రారంభించినందుకు
శుభాకాంక్షలు. అందరికీఈపత్రిక ఎంతోవిలువైనది, నిరా్మణాత్మకమైనది. చకకాగా దీనినా
సంపుటీకరిసు్తన్నారు.
న్యూఇండియాసమాచార్ఇంగ్లీష్,బంగాల్భాషలోలీక్రమంతప్కుండామాకుఅందాలని
కోరుత్న్నాను.మీబృందంఅందరికీశుభాభినందనలు.

డాక్టర్చందన్బసు
Emailidoutlineofindia@gmail.com

గౌరవఅభివ్దం.
న్యూఇండియాసమాచార్

టీమ్అందరికీన్తనసంవతసుర
శుభాకాంక్షలుతెలియచేసు్తన్నాను.
ప్రభుతవాకారయూక్రమాలకు
చందినత్జాసమాచారం
అందిసు్తననాందుకు,పలుప్రాంతీయ
భాషలోలీవ్టనిప్రచ్రిసు్తననాందుకు,
ప్రభుతవాంచేపటటినకొత్తపథకాలకు
సంబంధించినసమాచారం
అందిసు్తననాందుకునేనుకృతజ్ఞతలు
తెలియచేసు్తన్నాను.
అవకాశంఉంటేఈ

పక్షపత్రికమద్రణప్రతినికూడా
అందుబాటులోకితేవ్లనిమీకు
వినయంగాస్చిసు్తన్నాను.
ప్రాంతీయభాషలోఈపత్రిక

చదివేఅవకాశంకలి్సు్తననాందుకు,
ప్రోతసుహిసు్తననాందుకు,దీనిపై
అభిప్రాయాలుతెలియచేసు్తననాందుకు
చివరిగామీకుఅభినందనలు
తెలియచేసు్తన్నాను.

  మీవిధేయుడు
  కిశోర్కె.శేవ్డే 

మయిల్బాక్్స
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సంక్షిప్తవార్తలు

  దేశంలో పులులు, సింహాల జ నాభా పెరిగిన అనంత రం 
ఇప్పుడు చిరుత పులుల జ నాభా కూడా వృద్ధి చంద్ంద్. 2014 నాటి 

స ర్వే  ప్ర కారం చిరుత పులుల   జ నాభా సంఖ్య  7,910 గా ఉండగా 
ఇప్పుడు తాజాగా 12,852 చిరుత పులులు పెరిగిన ట్టు  గ ణంకాలు 
తెలుపుతునానాయి. 2014 న్ంచి ఇప్ప టికి వాటి జ నాభా 60 శాతం 
పెరిగింద ననా మాట . మ ధ్య ప్ర దేశ్  (3,421), క ర్ణా ట క  (1,783), మ హార్షట్ర 
(1690) అధిక సంఖ్య లో 3,42,11,783 చిరుత పులులునానాయి.  
పాట ర్నా రిక గినాష న్ సాఫ్టు వేర్ ఉప యోగించి 51,337 చిరుత పులుల 
ఫొటోలు తీయ గా వాటిలో 5,240 పెద్ద చిరుత పులుల న్ గురితుంచారు. 
గ ణంకాల విశ్ లీష ణ ప్ర కారం చిరుత పులుల జ నాభా 12,800 అంటే 
పులుల సాథా యిలో పెరిగాయి.

చిరుత పులుల జ నాభా 60% వృదిధి  

వినియోగ దారుల కు సాధికార త క ల్పంచ డంలో కొతతు శ కానినా 
ఆవిష్క రిసూతు కొతతు క నెక్ష నలీ జారీ, ఆన్ లైన్ లో బిలులీల చలలీంపున కు 

సంబంధించి ప్ర భుతవేం కొతతు నిబంధ న లు ప్ర వేశ పెటిటుంద్. ఇందుకు 
అన్గుణంగా విదు్యత్ (వినియోగ దారుల హ కు్కలు) నిబంధ న లు, 
2020 కింద విదు్యత్ వినియోగ దారుల కు హ కు్కల న్ క ల్పంచింద్. 
వీటి ప్ర కారం మెట్రో న గ ర్లోలీ  7 రోజులు, ఇత ర న గ ర్లోలీ  15 రోజులు, 
గ్రామీణ ప్ంతాలోలీ  30 రోజులోలీ  వినియోగ దారులు విదు్యత్ క నెక్ష న్లీ  
పంద గ లుగుతారు. ఈ నిబంధ న ఉలలీంఘంచిన వారికి జ రిమానా 
విధిసాతురు. ఈ కొతతు నిబంధ న ల తో దేశంలోని 30 కోటలీ మంద్ ప్ర స్తుత , 
కొతతు వినియోగ దారులు లాభం పందుతారు. కొతతు విదు్యత్ క నెక్ష న్లీ , 
రిఫండులీ , ఇత ర సేవ ల న్ వారికి నిర్్దశిత కాల ప రిమితిలోనే అంద్ంచాలసి 
ఉంట్ంద్.

విదుయుత్ క నెక్ష న్ ఇవవా డంలో 
జాపయుం ఇక ఇప్పుడు శిక్షార్ం

జ నాభాలోని చిటటు చివ రి వ్య కితుకి కూడా 
డిజిట ల్ ఫైనానిషియ ల్ ఇంకూలీ జ న్ 

క ల్పంచాల ననా ప్ర య తానాలోలీ  భాగంగా 
పోసటు ల్ శాఖ (డిఒపి), ఇండియా పోస్టు పేమెంట్సి బ్యంక్ 
(ఐపిపిబి) 2020 డిసంబ ర్ 15వ తదీన కొతతు డిజిట ల్ 
చలలీంపుల యాప్ డాక్ పే"న్ ఆవిష్క రించింద్.  దేశీయ 
న గ దు బ ద్ల్ (డిఎంటి) విధానంలో స నినాహితుల కు డ బ్బు 
పంపడంతో పాట్ ప్ర జ లు తాము అందుకుననా సేవ లు/  
వ స్తువులు విక్ర యించిన  వా్యపారుల కు  యుపిఐ, డెబిట్ 
కారుడుల స హాయంతో డిజిట ల్ చలలీంపులు చేయ డం, బ యో 
మెట్రిక్సి దావేర్ న గ దుర హిత చలలీంపులు చేయ డం, ఏ 
బ్యంకు క సటు మ రలీ యినా ఆధార్ అన్సంధానిత చలలీంపు 
స రీవేస్ల దావేర్ ఇంట ర్ ఆప ర బ్ల్ బ్యంకింగ్ సేవ లు 
అందుకోవ  డం, యుటిలటీ బిలులీల చలలీంపు వంటి సేవ లు 
అందుకోగలుగుతారు. "డాక్ పే" డిజిట ల్ చలలీంపుల 
యాప్ మాత్ర మే కాదు, ఇండియా పోస్టు, ఐపిపిబి అంద్ంచే 
డిజిట ల్ ఫైనానిషియ ల్ స రీవేస్లు, స హాయ క బ్యంకింగ్ 
స రీవేస్లు క ల్పంచే ఒక చ క్క ని మాధ్య మం.

‘‘డాక్ పే’’ యాప్ ను ఆవిష్క రించిన 
ఇండియా పోస్్ట పేమంట్సూ బయుంక

ఆరిథాక రంగంలో ఏర్ప డిన రిక వ రీ, జి.ఎస్.
టి ఎగ వేత దారుల పై నిరవే హించిన దాడులు 

మంచి ఫ లతాల నంద్ంచ డంతో 2020 డిసంబ ర్ 
నెల లో జి.ఎస్.టి వ సూలు రూ.1.15 ల క్ష లకు 
పెరిగింద్. గత ఏడాద్ ఇదే నెల లో వ సూలైన జి.ఎస్.
టి క నానా ఇద్ 12 శాతం ఎకు్కవ . అలాగే  జి.ఎస్.టి 
ని ప్ర వేశ పెటిటున త ర్వేత  డిసంబ ర్ లో వ సూలైనదే గ రిష్ఠ 
మొతతుం.  ఇప్ప టివ ర కు 2019 ఏప్రిల్ లో వ సూలైన 
రూ.1.13 ల క్ష ల కోటలీ జి.ఎస్.టి నే గ రిష్ఠంగా వ సూలైన 
ప న్నాగా గురితుంపు పంద్ంద్. ఇప్పుడు ఆ రికారుడు  
చరిగిపోయింద్. అంత కాదు 2020 న వంబ ర్ నెల లో 
వ సూలైన రూ.1.04 కోటలీ జి.ఎస్.టి క నానా కూడా 
డిసంబ ర్ నెల వ సూలు ఎంతో అధికం. గ త 21 నెల ల 
కాలంలో కూడా అత్య ధిక నెల వారీ వ సూలు ఇదే.

డిసంబ ర్ లో చా రిత్ర క గ రిష్ఠ 
సాథాయలో జి.ఎస్.టి వ సూలు
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అమెరికాలో అతు్యననా త పుర సా్కరం "ల్జియ న్ 
ఆఫ్ మెరిట్ అవారుడు "న్ అమెరికా అధ్య క్షుడు 

గ త నెల లో ప్ర ధానమంత్రి శ్రీ న ర్ంద్ర మోదీకి 
ప్ర దానం చేశారు. భార త దేశం అంత ర్జా తీయ శ కితుగా 
ఎద్గేందుకు ఆయ న అంద్ంచిన నిల క డతో కూడిన 
నాయ క తవేం, దార్శనికతకు;   భార త -అమెరికా 
వ్్యహాతము క భాగ సావేమ్యం పురోగ తి, ప్ర పంచ శాంతి, 
స్సంప ననా త ల కు ఆయ న అంద్ంచిన అసాధార ణ 
సేవ ల కు గురితుంపుగా ఈ అవారుడు  శ్రీ మోదీకి ల భంచింద్. 
ఇత ర దేశాల అధినేత లు లేదా ప్ర భుతావేధినేత లకు 
అమెరికా అధ్య క్షుడు అంద్ంచే అతు్యననా త పుర సా్కరం 
ఇద్. అమెరికాలో భార త ర్య బరి శ్రీ త ర ణ్ జిత్ 
సింగ్ సంధు ప్ర ధాన మంత్రి త ర ఫున ఈ అవారుడు  
అందుకునానారు.

ప్ర ధాన మంత్రిక్ ‘‘లీజియ న్ ఆఫ్ 
మరిట్’’ అవారుడు

2020 అకోటు బ ర్ నెల లో ఇపిఎఫ్ఓ చందాదారుల సంఖ్య దేశంలో ఉపాధి 
క ల్ప న ఎంత విసాతురంగా ఉననా ద్ తెలయ చేస్తుంద్. 2020 డిసంబ ర్ 
20వ తదీన ఇపిఎఫ్ఓ విడుద ల చేసిన పేరోల్ డేటా ప్ర కారం 2020 
అకోటు బ ర్ నెల లో నిక రంగా 11.55 ల క్ష ల మంద్ కొతతు చందాదారులు 
జోడ యా్యరు. అకోటు బ ర్ లో చందాదారులుగా చేరిన వారితో పాట్గా 
ఆ నెల లో అందుకుననా వేత నంలో ఇపిఎఫ్ఓ వాటా జ మ అయిన వారు 
కూడా ఈ కొతతు చందాదారులోలీ  ఉనానారు. కొవిడ్-19 మ హ మామురి 
కాలంలో కూడా వ రతు మాన ఆరిథాక సంవ తసి రం (2020 ఏప్రిల్ న్ంచి 
అకోటు బ ర్ ) ఇప్ప టి వ ర కు 39.33 ల క్ష ల మంద్ కొతతు చందాదారులు 
జోడ యా్యరు. ర్ష్టట్ర ల వారీ పేరోల్ గ ణంకాల ప్ర కారం  మ హార్షట్ర, 
క ర్ణా ట క , త మిళ నాడు, గుజ ర్త్ , హ ర్్యనా ర్ష్టట్ర లు ఉపాధి రిక వ రీ 
కాల చ క్రంలో ముందువ రుస లో కొన సాగుతునానాయి. వ రతు మాన ఆరిథాక 
సంవ తసి రం ఏప్రిల్ న్ంచి అకోటు బ ర్ మ ధ్య తొల ఏడు నెల ల  కాలంలో  
నిక ర పేరోల్సి లో 53 శాతం వృద్ధి (39.33 ల క్ష లు) ఏర్ప డింద్.

అకో్టబ ర్ లో ఇపిఎఫ్ఓక 11.55 ల క్ష ల 
కొతతి నిక ర చందదరులు

పౌరుల "జీవ న సౌల భా్యనికి" ప్ర భుతవేం క ట్టు బ డి ఉంద్. ఇక 
న్ంచి జాతీయ ర హ దారుల పై టోల్ గేటలీ వ ద్ద పెద్ద కూ్యలు 

గ తంలో మాట కాన్నానాయి. ర్బోయే రండు సంవ తసి ర్ల 
కాలంలో దేశంలో టోల్ బ్త్ ర హ దారులు క నిపించ బోతునానాయి. 
కేంద్ర రోడుడు  ర వాణ, జాతీయ ర హ దారులు, ఎంఎస్ఎంఇ శాఖల  
మంత్రి  శ్రీ నితిన్ గ డ్క రీ ఈ విష యం ప్ర క టిసూతు దేశ వా్యపతుంగా 
ఎలాంటి అవ రోధాలు లేకుడా వాహ నాల క ద లక ల కు వీలు 
క ల్పంచ డం కోసం జిపిఎస్ టెకానాల జీ అన్సంధానిత  టోల్ క లెక్ష న్ 
విధానానినా ప్ర భుతవేం ఖ ర్రు చేసింద ని చపా్పరు. దీని కింద 
వాహ న క ద లక ల ఆధారంగా వాహ న చోద కుడు లేదా య జ మాని 

బ్యంకు ఖాతా న్ంచి నేరుగా టోల్ ఫీజు డిడ క్ష న్  జ రుగుతుంద్. 
ఇప్పుడు కొతతు వాణిజ్య వాహ నాల న్నా వాహ న ట్రాకింగ్ సిసటు మ్ 
తో వ స్తునానాయి. పాత వాహ నాల కు జిపిఎస్ టెకానాల జీ అమ ర్చే 
ప్ర ణళిక ప్ర భుతవేం ముందుంద్. వ చేచే మారిచే నాటికి దేశంలో 
టోల్ క లెక్ష న్ రూ.34,000 కోటలీ కు చేర న్ంద్. జిపిఎస్ టెకానాల జీ 
విధానంతో ర్బోయే ఐదు సంవ తసి ర్ల కాలంలో మొతతుం టోల్ 
ఆదాయం రూ.1,34,000 కోటలీ కు చేరుతుంద ని భావిస్తునానారు.  

ఇక టోల్ బూత్ ర హిత జాతీయ 
ర హ దరులు
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భార త తొల ప్ర ధాన మంత్రి పేరు ఎవ రినైనా 
చప్ప మ ని అడిగిత పండిట్ జ వ హ ర్ లాల్ 

నెహ్రూ పేరు ఠ కు్కన చపే్పసాతురు. కాని ఎవ రికైనా 
భార త దేశ తొల ప్విజ న ల్ ప్ర భుతావేనినా 

ఏర్్పట్ చేసిందెవ రో తెలుస్నా?  భార త దేశం 
సావేతంత్ర్యం పంద డానికి ముందే నేతాజీ స్భాశ్ 
చంద్ర బోస్ తొల ప్వినిషియ ల్ ప్ర భుతవేం ఏర్్పట్ 

చేశారు. ఈ ప్ర భుతవే ప్ర ధాన మంత్రి కూడా 
ఆయ నే. అజాద్ హింద్ ప్ర భుతవేం ఏర్్పటైన 

75వ వారిషికోతసి వానినా పుర స్క రించుకుని 2018 
అకోటు బ ర్ 21వ తదీన ప్ర ధాన  మంత్రి న ర్ంద్ర 
మోదీ ఎర్ర కోట బ్రుజుల పై జాతీయ ప తాకం 

ఎగుర వేశారు. నేతాజీ 125వ జ యంతిని 
పుర స్క రించుకుని 2021 జ నవ రి 23వ తదీన 
దేశ వా్యపతుంగా వేడుక లు నిరవే హిస్తునానారు.

1897 జ న వ రి 23వ తదీన ఒడిశాలోని క ట క్ 
లో జాన కీనాథ్ బోస్  ఈ మ ధా్యహనాం ఒక మ గబిడడు 
జ నిముంచాడు అని డైరీలో ర్స్కునానారు. త న కుమారుడు 
ఐసిఎస్ అధికారి కావాల ని ఆ తండ్రి ఆకాంక్ంచారు.  
1920 సంవ తసి రంలో ఆ కుమారుడు తండ్రి  క ల న్ 
సాకారం చేసూతు దేశ వా్యపతుంగా జ రిగిన పోటీ ప రీక్ష లోలీ  
ఉతీతురుణాడై నాల్గ వ సాథా నం సంపాద్ంచాడు. కాని అందుకు 
భననాంగా ఆయ న త న మాతృభూమి సేవ న్ గ మ్యంగా 
చేస్కునానాడు.

‘‘అమాము, మ న దేశం ఎంత కాలం ఇలా త ల వంచుకుని 
ఉండాల?  ద య న్యంగా నిలచి ఉననా  భార త మాత 
సేవ కు  సవే ప్ర యోజ నాలు విడ నాడి జీవితానినా అంకితం 
చేసే ఒక్క కుమారుడు కూడా లేడా?  ఎప్పుడు మేం ఈ 
నిద్ర న్ంచి మేల్్కనాల చప్పు, త ల్లీ?’’   అని ఆయ న 
మాతృభూమిని సంబోధిసూతు  15-16 సంవ తసి ర్ల 
వ య స్లోనే  హృద యానినా ద్ర వింప చేసే లేఖ ర్శారు. 
బ హుశ ఈ ప్రేమ , దేశ భ కితు కార ణంగానే బ్రిటిష్ 
ప్ర భుతావేనికి ఊడిగం చేసే ఐసిఎస్ అధికారి హోదాలో 
ఉద్్యగం  కొన సాగించ  లేక పోయి ఉంటారు.

మహా నాయ కనిక్ 
ఘ న నివాళి

నేతాజీ జ యంతి
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1921 సంవ తసి రంలో ఆయ న ఇండియ న్ సివిల్ స రీవేస్ 
కు ర్జీనామా చేయ డం దావేర్ ఈ బధ్య త చేప టాటు ల న్కుని 
ఉంటారు. త న సోద రుడు శ ర త్ చంద్ర బోస్ కు ఒక లేఖ 
ర్సూతు "తా్యగాలు, బధ లు చింద్ంచే ఈ భూమి పైనే మ నం 
జాతీయ సౌధానినా నిరిముంచుకోగ ల మా" అని ప్ర శినాంచారు. 
ఉద్్యగానికి ర్జీనామా చేసిన త ర్వేత ఆయ న దేశ బంధు 
చితతు రంజ న్ దాస్ స ల హాతో మ హాతాముగాంధీని క లసేందుకు 
వెళ్లీ రు. ఆ త ర్వేత ఆయ న ఒక గొప్ప సావేతంత్ర్య స మ ర 
యోధుడు, ఆలోచ నాప రుడుగా మార్రు. త న జీవితం 
మొతాతునినా భార త సావేతంత్ర్య పోర్టానికి అంకితం 
చేశారు. భార త దేశం ఆయ న న్ నేతాజీ స్భాశ్ చంద్ర 
బోస్ గా తెలుస్కుంద్. మ హాతాముగాంధీని "జాతి 
పిత "గా ప్ర సాతువించిన తొల వ్య కితు నేతాజీ. 1921 న్ంచి 
1941 మ ధ్య కాలంలో బ్రిటిష్ పాల కులు ఆయ న న్ 11 
సారులీ  జైలులో నిరబుంధించారు. 1943 అకోటు బ ర్ 21వ 
తదీన స్భాశ్ చంద్ర బోస్ భార త దేశ తొల ప్విజ న ల్ 

‘‘నేతాజీ సుభాశ్ 
చంద్ర బోస్ సాహ సం 

అంద రికీ సుప రిచిత మే. 
అసాధార ణ ప్ర తిభ గ ల  
పండితుడు, సైనికడు, 
రాజ నీతిజ్ఞుడు అయన 

ఆయ న 125వ జ యంతి 
వేడుక లు మ నం తవా ర లో 

ప్రారంభంచుకోబోతునానిం.  
అందుకోసం ఒక 

అతుయునని త సాథాయ క మిటీ 
ఏరాపిటయంది. అంద రూ 

చేతులు క ల్పి రండి, 
ఈ ప్ర తేయుక వేడుక ను 
మ నం భారీ ఎతుతిన 

నిరవా హించుకందం.’’

- 2020 డిసంబ ర్ 21వ 
తేదీన టివాట్ట ర్ సందేశంలో 

ప్ర ధాన  మంత్రి న రంద్ర మోదీ

2014లో శ్రీ మోదీ సార థ్యంలోని ప్ర భుతవేం అధికార 
ప గా్గ లు చేప టిటున నాటి న్ంచి నేతాజీ స్భాశ్ చంద్ర బోస్ 
ప్ర సాద్ంచిన ఘ న వార స తావేనినా,  ప రిర క్ంచేందుకు ప లు 
చ ర్య లు తీస్కుంద్.
నేతాజీ ఏర్్పట్ చేసిన అజాద్ హింద్ ప్ర భుతవే 75వ 
వారిషికోతసి వ వేడుక ల కు గురుతుగా, గౌర వ సూచ కంగా 
ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న ర్ంద్ర మోదీ 2018 అకోటు బ ర్ 21వ తదీన 
ఎర్ర కోట బ్రుజుల న్ంచి జాతీయ ప తాక ఎగుర వేశారు. 
సావేతంత్ర్య ద్నోతసి వం నాడు  కాకుండా మ రో సంద ర్ంలో 
ఎర్రకోట న్ంచి జాతీయ ప తాక ఎగుర వేయ డం ఇదే 
ప్ర థ మం. ఈ సంద ర్ంగా ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ మోదీ 
మాటాలీ డుతూ "ఇదే ఎర్ర కోట న్ంచి విజ యోతసి వ 
వేడుక జ ర గాల ని 75 సంవ తసి ర్ల క్రితం నేతాజీ స్భాశ్ 
చంద్ర బోస్ క ల గ నానారు. ఈ ఎర్ర కోట న్ంచి ఒక రోజు 
సంపూరణా గౌర వంతో త్రివ రణా ప తాక ఎగురుతుంద ని అజాద్ 
హింద్ ప్ర భుతవే తొల ప్ర ధాన మంత్రిగా బధ్య త లు చేప టిటున 
స మ యంలో నేతాజీ అనానారు.  ఈ రోజున 125 కోటలీ 
మంద్ జ నాభా గ ల ఈ దేశం న వ భార త సంక ల్పం, నేతాజీ 
స్భాశ్ చంద్రబోస్ క ల లు గ ననా న వ భార త ఆవిష్ట్కర 
సంక ల్పంతో ముందుకు క దులుతోంద్" అనానారు. అదొక్క టే 
కాదు, 2018 సంవ తసి రంలో అండ మాన్ , నికోబర్ దీవుల 
సంద ర్శ న స మ యంలో అక్క డ నేతాజీ స్భాశ్ చంద్ర బోస్ 
త్రివ రణా ప తాకం ఎగుర వేసిన 75వ వారిషికోతసి వ వేడుక లోలీ  
పాల్్గ నానారు. 

నేతాజీవారసతావాని్న
పరరక్షించేకృషి

l	భార త సావేతంత్ర్య పోర్టం పేరిట బోస్ రండు 
సంపుటాల పుసతు కం ర చించారు.

l	1941 న వంబ ర్ లో స్భాశ్ చంద్రబోస్ బెరిలీన్ లో 
సేవేచాఛా భార త కేంద్రం, సేవేచాఛా భార త ర్డియోగా ప్ర సిద్ధి 
పంద్న అజాద్ హింద్ ర్డియో ప్రంభంచారు.

l	ఇతతుహాద్ (ఐక్య త ), ఇతాముద్ (విశావేసం), ఖుర్బున్ 
(తా్యగం) అజాద్ హింద్ ల క్షష్య మ ని ప్ర క టించారు.

ఇతేతిహాద్ , ఇతా్మద్ , ఖురాబానీ
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ప్ర భుతవేం ఏర్్పట్న్ ప్ర క టించారు. ఆ ప్ర భుతావేనికి 
ప్ర ధాన మంత్రి, ర క్ష ణ  మంత్రి, విదేశాంగ మంత్రి 
కూడా ఆయ నే. లెఫటు నెంట్ క లనా ల్ ఎ.సి.ఛ ట రీజా 
ఆరిథాక మంత్రిగాన్, ఎ.ఎస్ . అయ్య ర్ ప్ర చార , ప బిలీసిటీ 
శాఖ మంత్రిగాన్, ర్స్ బిహారీ బోస్ ఆజాద్ హింద్ 
ఫౌజ్ ప్ర భుతావేనికి స్ప్ం స ల హాదారుగాన్ ప ని 
చేశారు.

తొమిముద్ దేశాలు అప్ప టోలీ  బోస్ ప్ర భుతావేనికి 
అధికారిక గురితుంపున్ ప్ర క టించాయి. 1943 అకోటు బ ర్ 
23వ తదీన ఆయ న ప్ర భుతావేనికి తొల గురితుంపు 
ఇచిచేన దేశం జ పాన్ . ఆ త ర్వేత జ రము న్, ఫిలప్్పన్సి, 
థాయ్ లాండ్ , మంచూరియా, క్రొయేషియా గురితుంపు 
ఇచాచేయి. జ పాన్ తో కలసి ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ 
ప్ర భుతవేం బ ర్ము (ఇప్పుడు మ య నాముర్ ) దావేర్ 
 భార త దేశ ఈశాన్య ప్ంతంలోకి చొర బ డే ప్ర ణళిక 
రూపంద్ంచింద్. అప్ప టోలీ  జ పాన్ ఆక్ర మ ణ లో 
ఉననా  మ య నాముర్ ర్జ ధాని రంగూన్ న్ బోస్ త న 
కార్య క లాపాల కు ప్ర ధాన కేంద్రంగా  (హెడ్ కావేరటు ర్)  
చేస్కునానారు. 1944 మారిచే 18వ తదీన బోస్ , 
ఇండియ న్ నేష న ల్ ఆరీముకి చంద్న  ఆయ న సైనిక 
బ ల గాలు కొహిమాలో ప్ర వేశించాయి. 

125వజయంతినిపురస్కరంచుకుని
ఏడాద్పాటువేడుకలు

నేతాజీ స్భాశ్ చంద్ర బోస్ 125వ జ యంతి వేడుక ల 
నిరవే హ ణ కు ప్ర భుతవేం ఉననా త సాథా యి క మిటీని ఏర్్పట్ 
చేసింద్. కేంద్ర హోం మంత్రి శ్రీ అమిత్ ష్ట నాయ క తవేంలోని 
ఈ ఉననా త సాథా యి సాముర క క మిటీలో నిపుణులు, చ రిత్ర కారులు, 
ర చ యిత లు, నేతాజీ స్భాశ్ చంద్ర బోస్ కుట్ంబ స భు్యల కు 
స భ్య తవేం క ల్పంచారు. ఇండియ న్ నేష న ల్ ఆరీముకి చంద్న 
ప్ర ముఖులు కూడా వారిలో ఉనానారు. 2021 జ న వ రి 23వ తదీ 
న్ంచి ప్రంభ మై ఏడాద్ పాట్ సాగే ఈ సాముర క వేడుక లో 
ఏయే కార్య క్ర మాలు నిరవే హించేద్ ఆ క మిటీ నిరణా యిస్తుంద్. 
ఈ 125వ జ యంతి వేడుక ల సంద ర్ంగా ఢిల్లీ, కోల్ కతాతో 
పాట్ నేతాజీకి, ఇండియ న్ నేష న ల్ ఆరీముకి అన్బంధం 
ఉననా దేశ విదేశాలోలీ ని వివిధ ప్ంతాలోలీ  ఈ కార్య క్ర మాలు 
జ రుగుతాయి.  నేతాజీ 125వ జ యంతి వేడుక ల సంద ర్ంగా 
కోల్ కతాలోని వికోటు రియా మెమోరియ ల్ లో  ఒక భారీ ఎగిజాబిష న్ 
నిరవే హించ న్ననా ట్టు  సాంస్కకృతిక శాఖ కార్య ద రి్శ శ్రీ ర్ఘ వేంద్ర 
సింగ్ చపా్పరు. ఈ వేడుక లోలీ  భాగంగా  ప శిచేమ బెంగాల్ లో 
"ఏక్ భార త్ శ్రేష్ఠ భార త్" అంశంపై సాంస్కకృతిక కార్య క్ర మాలు 
కూడా జ రుగుతాయి. 

నేతాజీ జ యంతి
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60సంవత్సరాలఅనంతరంనేతాజీఫైల్్స
డీక్లా సిఫికేషన్

నేతాజీ స్భాశ్ చంద్ర బోస్ మ ర ణం చుట్టు  ఉననా అన్మానాస్ప ద 
సంఘ ట న ల పై ద ర్్యపుతు జ రిపేందుకు క న్సం మ్డు క మిటీలు 

ఏర్్పట యా్యయి. కాని ప్ర తీ ఒక్క క మిటీ నివేద్క దుముము కొట్టు కుపోయాయి. 
2014 సంవ తసి రంలో ప్ర ధాన మంత్రిగా ప ద వీ బధ్య త లు చేప టిటున శ్రీ న ర్ంద్ర 
మోదీ ఈ ద్శ గా చొర వ తీస్కునానారు. 2015 అకోటు బ ర్ 14వ తదీన నేతాజీ 
స్భాశ్ చంద్ర బోస్ కుట్ంబ స భు్యలు 35 మంద్ ప్ర ధాన మంత్రిని క లశారు. 
"చ రిత్ర న్ మ రిచిపోయే జాతి చ రిత్ర సృషిటుంచే శ కితుని కూడా కోలో్పతుంద్. 
చ రిత్ర న్ తొకి్క పెటటు డానికి కార ణం ఏదీ నాకు క నిపించ డంలేదు. అందుకే మా 
ప్ర భుతవేం నేతాజీకి చంద్న ఫైళలీ డీ కాలీ సిఫికేష న్ ప్ర క్రియ చేప టటు బోతోంద్" అని 
ఆ స మావేశం అనంత రం ప్ర ధాన మంత్రి అనానారు. ఆ త ర్వేత 2015 డిసంబ ర్ 
4వ తదీన ప్ర భుతవేం నేతాజీకి సంబంధించిన 33 ఫైళలీ న్ తొల విడ త గా నేష న ల్ 
ఆర్్కవ్సి ఆఫ్ ఇండియాకు అంద చేసింద్. 2016 జ న వ రి 23వ తదీన నేతాజీ 
జ యంతి వారిషికోతసి వం సంద ర్ంగా 100 ఫైళలీ కు సంబంధించిన డిజిట ల్ 
కాప్లు ప్ర ధానమంత్రి విడుద ల చేశారు. నేతాజీకి సంబంధించిన ఫైళలీ నినాంటిన్ 
www.netajipapers.gov.in  వెబ్ పోరటు ల్ లో చూడ వ చుచే.

జాతీయ ప తాక , జాతీయ గీతంపై నిర్ణ యం
ర బంద్ర నాథ్ ఠాగూర్ ర చించిన జ న గ ణ మ న గీతానినా 

ఇండియ న్ నేష న ల్ ఆరీము జాతీయ గీతంగా బోస్ 
నిరణా యించారు. దేశానికి సావేతంత్ర్యం వ చిచేన త ర్వేత భార త 
ప్ర భుతవేం ఇదే గీతానినా జాతీయ గీతంగా ధ్రువీక రించింద్.

జైహింద్  ప్ర జ లు ప ర స్ప రం చేస్కునే ఉమము డి 
అభవాదంగా ఆయ న నిరణా యించారు. అనినా మ త వ ర్్గ ల కు 
ఆమోద న్యంగా ఉండి, చ క్క గా ధవే నించే ఉమము డి 
అభవాదం అనేవేషించాల ని ఆయ న త న అన్చ రుల న్ 

కోర్రు.  బోస్ వ్య కితుగ త కార్య ద రి్శ, అభభాష కుడు అబిద్ 
హ స న్ జైహింద్ ప దానినా సూచించారు. బోస్ కి అద్ ఎంతో 
న చిచేంద్. ఇండియ న్ నేష న ల్ ఆరీములోని అనినా కా్యడ రలీ లోని 
వారు ప ర స్ప ర ప ల క రింపుగా జైహింద్ ఉప యోగించ డం 
ప్రంభంచారు. అలాగే ఇండియ న్ నేష న ల్ కాంగ్రెస్ కు 
చంద్న ఆకుప చచే , కాష్టయం, శ్వేత వ ర్ణా ల తో కూడిన త్రివ రణా 
ప తాకానినా అజాద్ హింద్ ప్ర భుతవే జాతీయ ప తాకంగా 
స్వేక రించారు. 

l	ఎర్ర కోట లో స్భాశ్ చంద్ర బోస్  మ్్యజియం 
ఏర్్పట్ చేశారు. దీనితో పాట్గా కోల్ కతాలో 
మ రో మ్్యజియం ఏర్్పట్ చేయాల ని  
ప్ర భుతవేం భావిసోతుంద్.

l	2018 సంవ తసి రంలో అండ మాన్ , నికోబర్ 
లోని మ్డు దీవుల కు పేరులీ  మార్చేరు. ర్స్ 
ఐలండ్ కు స్భాశ్ చంద్ర బోస్ దీవేప్ గా;  న్ల్ 
ఐలండ్ కు ష్టహీద్ దీవేప్ గా;  హావ్ లాక్ ఐలండ్ 
కు సవే ర్జ్ దీప్ గా నామ క ర ణం చేశారు.

l	వైప రీతా్యల నిరవే హ ణ లో అసాధార ణ మైన కృషి 
చేసిన వ్య కుతులు, సంసథా ల కు ప్ర దానం చేయ డం 
కోసం 2018లో ప్ర భుతవేం స్భాశ్ చంద్ర బోస్ 
ఆప దా ప్ర బంధ న్ పుర సా్కర్ పేరిట వారిషిక 
అవారుడున్ ఏర్్పట్ చేసింద్. 
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శతాబి్ద వేడుకలుఉననిత విదయు

వివక్షకుతావులేనిప్రగతి

50 కోట్ల మంది 
ప్రజలక రూ. 5 లక్షల 
వరక ఖరుచుతో ఉచిత 

వైదయుం

అందరక్విద్య,అందరక్
అభివృద్ధిఫలాలు

ప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీప్రతిష్టిత్మకకేంద్రీయవిశవావిదాయూలయాలైన
అల్గఢ్మస్లీంయూనివరిసుటీ,విశవాభారతియూనివరిసుటీలవిదాయూరుథిలలో
స్ఫూరి్తనింప్రు.ఈమేరకు‘ఆత్మనిర్రభారత్’ఉదయూమంలోవ్రు
కీలకప్త్రపోష్ంచాలిసుఉందనినొకికాచప్్రు.

ప్రతి పౌరుడికీ ర్జా్యంగపరమైన హకు్కలపై భరోసా ఇచేచే ద్శగా దేశం నేడు 
ముందడుగు వేసోతుంద్. ఒక మతానికి చంద్న కారణంగా ఏ ఒక్కరూ 
వెన్కబడర్దననాదే ‘అందరూ కలసి-అందరి వికాసం’ (‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ 

కా విశావేస్’) ప్రతినకు మ్లం. ఈ ఆలోచన ప్రక్రియ దావేర్ ‘ఆతమునిర్ర్ భారత్ ’కు 
ప్ధాన్యంవైపు మన దేశం పయనిసోతుంద్. ఈ మేరకు తన మనోభావాలన్ ప్రతిబింబిసూతు 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ దేశంలోని రండు అత్యంత ప్రతిష్టటు తముక కేంద్రీయ 
విశవేవిదా్యలయాలైన అల్గఢ్ ముసిలీం యూనివరిసిటీ, విశవేభారతి యూనివరిసిటీల 
విదా్యరుథాలు, అధా్యపకులన్ ఉదే్దశించి ప్రసంగించారు. ‘‘దేశం ఇవాళ ప్రతి పౌరుడూ 
ఎలాంటి వివక్షకూ  తావు లేకుండా ప్రగతి ఫలాలన్ పందగల మార్గంలో ప్రయాణిసోతుంద్. 
అంతకాకుండా ర్జా్యంగం దావేర్ సంక్రమించే ప్రతి ఒక్కరి హకు్కలకు, భవిష్యతుతుకు 
భరోసా ఇచేచే ద్శగా ముందడుగు వేసోతుంద్. ఆ విధంగా మతం పేరిట ఏ ఒక్కరూ 
వెన్కబడర్దననా లక్షష్యంవైపు కదులుతోంద్. ప్రతి ఒక్కరూ ముందంజ వేసేందుకు నేడు 
సమాన అవకాశాలు ఉననాందున అందరూ తమ సవేపానాలన్ సాకారం చేస్కోగలరు.  
‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా విశావేస్’ అననాదే దీనికి ప్తిపద్క.దేశం అన్సరిస్తుననా 

40 కోట్ల మందిక్ 
పైగా పేదల  

బయుంక ఖాతాలు 
ప్రారంభం

2 కోట్ల మందిక్ పైగా 
పేదలక పకా్క ఇళ్్ల 

మంజూరు

8 కోట్ల మందిక్ పైగా 
మహిళలక వంటగాయుస్ 

కనెక్షను్ల

80 కోట్ల మంది దేశవాసులక 
కరోనా మహమా్మరి సమయంలో 

ఉచిత రషన్ పంపిణీ



న్యూ ఇండియా స మాచార్ 11

మహమ్మదన్ ఆంగ్్ల-ఓరియంటల్ కాలేజీ నుంచి ఎఎంయు వరకూ

విధానాలు, లక్ష్యలలో ప్రతిబింబిస్తుననా సంకల్పం ఇదే. నేడు 
పేదల కోసం దేశం రూపంద్ంచే పథకాల ప్రయోజనాలు 
మతం లేదా విశావేసాలతో నిమితతుం లేకుండా సమాజంలోని ప్రతి 
వర్్గ నికీ అందుతునానాయి’’ అని ఈ సందర్ంగా పేర్్కనానారు. 
విశవేభారతి, బెనారస్ హిందూ విశవేవిదా్యలయం (బిహెచ్ యు), 
అల్గఢ్ ముసిలీం విశవేవిదా్యలయం (ఎఎంయు), మైసూర్ 
విశవేవిదా్యలయం, ఢిల్లీ విశవేవిదా్యలయం, మహాతాము గాంధీ కాశీ 
విదా్యప్ఠం, గుజర్త్ విదా్యప్ఠం వంటి విశవేవిదా్యలయాలోలీ  
భారతదేశపు అతు్యననాతమైన విదా్య వారసతవేం ప్రతిఫలసోతుంద్. 

భారత్ మేధో ప్రగతిలో నవశకం ద్శగా సాగుతుననా కాలంలో 
ఈ అతు్యననాత అభ్యసన సంసథాలు ఏర్్పటయా్యయి. ఆ మేరకు 
‘న్్య ఇండియా’ వైపు దేశం పయనిస్తుననా నేటి కాలంలో ఈ 
సంసథాలకు గల ప్ముఖ్యం మరింత సందరో్చితంగా మారింద్. 
ఈ సంసథాలు భారత జాతీయ ఉద్యమ సమయంలో మేధోపరంగా 
అత్యంత అవశ్యమైన ఉతతుజానినా నింపాయి. అదే తరహాలో 
ఇప్పుడు కూడా ఈ సంసథాలు ‘సావేవలంబన భారతం’ సవేపనా 
సాకారంలో కీలకపాత్ర పోషిసాతుయి.  

ఎఎంయు న్ సర్ సయ్యద్ అహముద్ ఖాన్ 1877లో సాథా పించారు. దీనికిముందు ఇద్ ముహమముదన్ ఆంగ్లీ -ఓరియంటల్ కాలేజీగా ప్చుర్యంలో ఉండేద్. 
తర్వేత 1920లో అల్గఢ్ ముసిలీం యూనివరిసిటీ చటటుం కింద ఎఎంయు గా ఏర్పడింద్. ఈ విశవేవిదా్యలయానికి మళప్పురం (కేరళ), మురిషిదాబద్ 
(పశిచేమ బెంగాల్), కిషన్ గంజ్ (బహార్)లలో శాఖా ప్ంగణలునానాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2020 డిసంబరు 22న శతాబి్ద వేడుకల సామురక ప్రత్యక 
తపాలాబిళలీన్ ప్రధానమంత్రి ఆవిష్కరించారు.

ప్రధాని ప్రసంగంలో మఖాయుంశ్లు
n  మ నం న వ భార త ఆద ర్శం గురించి 

మాటాలీ డుతునానామంటే- దేశమ్, సమాజ ప్ర గ తి 
అందులో కీల కాంశాల న్, వీటిని ర్జకీయ కోణం న్ంచి 
చూడర్దని అరథాం

n  ప్ర తి ఒక్క రూ ఎలాంటి వివ క్ష కూ తావులేకుండా ప్ర గ తి 
ఫ లాల న్ పందే మార్గంలో దేశం నేడు పయనిసోతుంద్

n  ముసిలీం బలకల విద్య, వారి సాధికారతపై ప్రభుతవేం 
అత్యంత శ్రదధి వ హిసోతుంద్. ఈ మేర కు ఆర్ళలీలో దాదాపు 
కోటి మంద్ ముసిలీం బలక ల కు ఉప కార వేత నాలు 
మంజూరు చేసింద్

n  ఒక ప్పుడు మరుగుదొడులీ  లేనందువ లలీ దేశంలో చ దువు 
మానేసే ముసిలీం బలక ల సంఖ్య  70 శాతానికి పైగా 
ఉండేద్. అయిత, సవేచఛా భారత్ మిషన్ మొద లైన త ర్వేత 
గ్రామాలోలీ  మరుగుదొడలీ నిర్ముణం జ రిగింద్. దీంతో 
చ దువు మానేసే బలక ల సంఖ్య స్మారు 30 శాతానికి 
త గి్గంద్

n  ముమామురు త లాక్ దుససింప్ర దాయానినా అంతం చేయడం 
దావేర్ ఆధునిక ముసిలీం సమాజ నిర్ముణ కృషి ద్శ గా 
దేశం ముంద డుగు వేసింద్

విశవాభారతి విశవావిదయులయం: అభాయుసానిక్ అతయుంత 
ప్రతిష్్టత్మకమైన సంసథా

దేశంలోని కేంద్రీయ విశవేవిదా్యలయాలోలీ  విశవేభారతి అత్యంత పుర్త న మైన ద్. 
దీనినా 1921లో గురుదేవులు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సాథా పించారు. ఆ త ర్వేత 1951 
మే నెల లో పారలీమెంట్ చటటుం దావేర్ కేంద్రీయ విశవే విదా్యల యంగా, ‘జాతీయ 
ప్ధాన్య సంసథా ’గా ప్రకటించ బ డింద్. ఈ నేప థ్యంలో 2020 డిసంబర్ 24నాటి 
విశవేవిదా్యలయ శతాబి్ద వేడుకలోలీ  ప్రధాని నర్ంద్ర మోదీ కూడా భాగసావేమి 
అయా్యరు.
n  విశవే భారతి వందేళలీ పయనం చాలా ప్రత్యకమైనద్. భరతమాత కోసం 

గురుదేవుని దార్శనికత, కఠోర పరిశ్రమ, ఆదర్్శలకు విశవేభారతి వాసతువ 
ప్రతిరూపం

n  సావేవలంబన భారత సాధన కూడా గురుదేవుని ఆదర్శంలో భాగమే
n  భారతదేశ సంక్షేమ సాధన దావేర్ ప్రపంచ సంక్షేమ సాధన మార్గమే 

‘ఆతమునిర్ర్ భారత్ అభయాన్’
n  విశవేభారతి సందేశానినా మన దేశం ప్రపంచం మొతాతునికీ విసతురింపజేసోతుంద్. 

అందులో భాగంగానే అంతర్జా తీయ సౌర కూటమి దావేర్ పర్్యవరణ 
పరిరక్షణవైపు భారత్ నేడు ప్రపంచానినా నడిపిసోతుంద్

n  పారిస్ ఒప్పంద పర్్యవరణ లక్ష్యల సాధనలో సవ్యమార్్గ న పయనిస్తుననా 
ఏకైక దేశం భారత్

n  గురుదేవుని దార్శనికత ప్రకారం.. భారతదేశంలో ఉతతుమమైన వాటి న్ంచి 
ప్రపంచం లబిధి పందాల. అదేవిధంగా భారత్ కూడా ప్రపంచంలోని మంచి 
అంశాల న్ంచి నేరుచేకుంట్ ఉండాల.

n  కొతతు జాతీయ విదా్య విధానం దావేర్ భారత్ ఈ లక్ష్యనినా సాధించేందుకు 
యతినాసోతుంద్. ఈ విదా్య విధానం అమలులో విశవేభారతి ప్రధాన పాత్ర 
పోషిసోతుంద్
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బోడో ఒప్పందంజాతీయం

కేంద్ర/ర్షట్ర ప్రభుతావేలు-బోడో శ్రేణుల మధ్య 2020 
జనవరి నాటి ఓ కార్యక్రమంలో చారిత్రక ఒప్పందం 

తర్వేత ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ఇలా అనానారు.. ‘‘ఈశాన్య 
భారతంలో, నకసిలైట్ ప్బల్య ప్ంతాలోలీ  లేదా జ ముము, క శీముర్ లో 
ఆయుధాలు, హింసపై ఇప్పటికీ నమముకం వీడనివారికి ఇదే నా 
అభ్యరథాన-  మీరంతా బోడో యువత సూఫూరితుతో ఉతతుజం పంద్, 
ప్రధాన జనజీవన స్రవంతిలోకి రండి.. వెంటనే వెన్ద్రగండి.. 
జీవితానినా ఆసావేద్ంచండి.’’ ఒకనాటి కలోలీ ల ఈశాన్య భారత 
ప్ంతంలో తిరుగుబట్లీ  నేడు క్రమేణ తగు్గ ముఖం పడుతూ 

శాంతి నెలకొంట్ండటానికి ఈ సందేశ ప్రభావమే కారణం. 
బోడో ప్రతినిధులతో 1993-2020 మధ్య 27 ఏళలీ కాలంలో 
ఇట్వంటి ఒప్పందం కుదరడం ఇద్ మ్డోసారి. లోగడ 
1993, 2003 సంవతసిర్లోలీ  రండు ఒప్పందాలు కుద్రినప్పటికీ 
ప్రతిసారి ఏద్ ఒక డిమాండ్ నెరవేరని పరిసిథాతి ఏర్పడింద్. 
అయిత, ఈసారి ఒప్పందంలో కేంద్రం, ర్షట్ర ప్రభుతావేలతోపాట్ 
బోడోలాండ్ ప్దేశిక మండల (బిటిసి), యునైటెడ్ బోడో ప్పుల్సి 

ఆర్గనైజేషన్ (యుబిపిఒ), నేషనల్ డెమోక్రాటిక్ ఫ్ంట్ ఆఫ్ 
బోడోలాండ్ (ఎన్ డిఎఫ్ బి)లోని నాలుగు వర్్గ లు సహా ఆల్ బోడో 
సూటు డెంట్సి యూనియన్ (ఎబిఎస్ యు) కూడా భాగసావేములు 
కావడం విశ్షం. ఈ ఒప్పందంపై ప్రధానమంత్రి హరషిం వ్యకతుం 
చేసూతు ‘‘మొతతుం మీద 50 ఏళలీ నిరీక్షణ తర్వేత బోడో మిత్రులతో 
ఈ ఒప్పందం నవోదయానికి నాంద్ పలకింద్. ఇద్ అసాసిం 
ఐకమతా్యనినా బలోపేతం చేసి, ప్రగతి ద్శగా అడుగు వేయడం 
దావేర్ ఉజవేల భవిష్యతుతుకు బటలు పరుస్తుంద్’’ అనానారు. 
గతంలో 1993, 2003నాటి పరిష్ట్కర్లతో సంతృపితు చందని 

బోడోలు మరినినా అధికార్ల కోసం నిరంతరం 
డిమాండ్ చేసూతు వచాచేరు. ఎటటుకేలకు వారి డిమాండలీకు 
అన్గుణంగా నేడు సమగ్ర, తుద్ పరిష్ట్కరం 
సాధ్యమైంద్. ఈ ఒప్పందంతో స్మారు 1,615 
మంద్ సాయుధ తిరుగుబట్దారులు హింసకు సవేసితు 
చపి్ప ప్రధాన జనజీవన స్రవంతిలో పునఃప్రవేశించారు. 
ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా బోడో ప్ంతాలోలీ  నిరి్దషటు 
అభవృద్ధి పథకాలు చేపటేటుందుకు వీలుగా మ్డేళలీ 
కాలంలో ప్రత్యక ప్రగతి పా్యకేజీ కింద కేంద్ర ప్రభుతవేం 
రూ.1,500 కోట్లీ  కేటాయిస్తుంద్.
ఏమిటీబోడోఒప్ందం
ప్రత్యక బోడోలాండ్ డిమాండుతో 1972లో ఆల్ 

బోడో సూటు డెంట్సి యూనియన్ (ఎబిఎస్ యు) ఒక 
ఉద్యమానినా ప్రంభంచింద్. అదేవిధంగా 1974లో 

అసాసిం మైదాన గిరిజన మండల (పిటిసిఎ) కూడా బోడోలకు 
ప్రత్యక ర్షట్రం డిమాండున్ ముందుకు తెచిచేంద్. ఆ తర్వేత 
సదరు సంసథాలు గతంలో పలుమారులీ  హింసాతముక చర్యలకు, 
బంద్ తద్తర చర్యలకు పాల్పడాడు యి. ఇక 1991 తర్వేత 
హింస, తిరుగుబటలీ ఫలతంగా ఆయా సంసథాల శ్రేణులతోపాట్ 
భద్రత సిబబుంద్, సామాన్య పౌరులు పెద్ద సంఖ్యలో ప్ణలు 
కోలో్పయారు. 

బంగారు
భవిష్యత్

వతైాళికుడు

పరిష్్కరం

అర్థ
శతా
బ్దపు

శాశవేత పరిష్ట్కరం ద్శగా బోడోల ప్రతినిధులు అట్ భారత 
ప్రభుతవేం, ఇట్ అసాసిం ర్షట్ర ప్రభుతవేంతో 2020 జనవరిలో 
చారిత్రక ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. దీనికి అన్గుణంగా 
ఒప్పందంపై సంతకాలకు ముందుగానే బోడోలాండ్ ప్దేశిక 
మండల పేరు కాసాతు ‘‘బోడోలాండ్ ప్దేశిక ప్ంతం’’ 
(బిటిఆర్)గా మారచేబడింద్. ఈ పరిణమంతో బిటిఆర్  కు 
మరినినా హకు్కలు దఖలుపడాడు యి. అంతకాకుండా అనేక కొతతు 
జిలాలీ లోలీ  వారి స్టలీ సంఖ్య 40 న్ంచి 60కి పెరిగింద్. ఈ 
ఒప్పందంలో భాగంగా 2020 జనవరి 30న 1,615 మంద్ 
తిరుగుబట్దారులు ప్రభుతావేనికి ల్ంగిపోయారు. అలాగే 
బోడో ఉద్యమంలో హింసవలలీ ప్ణలు కోలో్పయినవారి 
కుట్ంబలకు ప్రభుతవేం పరిహారం కూడా ప్రకటించింద్.

గత 27 ఏళ్లలో ఇది మూడో ఒపపిందం: తీరచువలసిన డిమాండు్ల ఏవీలేవు

బోడో సంక్షోభానికి 
సవేసితు పలుకుతూ 
ఈ సమస్యకు 



ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 2015 ఆగస్టు  15న 
ఎర్రకోట బ్రుజుల న్ంచి సాటు రటుప్ ఇండియా పథకానినా 
ప్రకటించినప్పుడు దేశం మొతతుం ముకతుకంఠంతో మద్దతు 

పలకింద్. తదన్గుణంగా 2016 జనవరి 16న ఈ పథకానికి శ్రీకారం 
చుటిటున తర్వేత కేవలం నాలుగేళలీలోనే 50,000కు పైగా అంకుర 
సంసథాలు గల ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద దేశాల జాబితాలో భారత్ నేడు 
సాథా నం సంపాద్ంచింద్. భవిష్యత్ వాణిజ్య సవాళలీన్ ఎదుర్్కనేలా యువ 
పారిశ్రామికవేతతులన్ సంసిదధిం చేయడమేగాక యువతకు తగిననినా 
ఉద్్యగ అవకాశాలు కల్పంచడానికీ ఈ పథకం ఎంతగానో తోడ్పడింద్.

    అంకుర సంసథాలు ప్రణళికన్ ప్రకటించిన సందర్ంగా 
‘‘అంకుర సంసథాల సంఖ్య రీతా్య భారతదేశానినా మనం అగ్రసాథా నానికి 
తీస్కెళ్లీ ల. నవ పారిశ్రామికవేతతులకు బ్యంకులు స్లభ రుణలసాతుయి. 
ఆ ద్శగా అణగారిన వర్్గ ల కోసం దేశవా్యపతుంగాగల 1.25 లక్షల 
బ్యంకు శాఖలు ప్రత్యక పథకాలన్ రూపంద్సాతుయి. మరినినా 
ఉద్్యగావకాశాలు కల్పంచగల అంకుర సంసథాల ప్జెకుటులకు మరింత 
సహాయం సమకూరచేబడుతుంద్’’ అని ప్రధానమంత్రి చపా్పరు.

    ఈ ప్రతిష్టటు తముక పథకం దావేర్ దేశంలో స్సిథార ఆరిథాక 
వృద్ధికి ద్హదం చేసి, పెద్దఎతుతున ఉద్్యగ అవకాశాలన్ 
కల్పంచగలగే సరికొతతు ఆవిష్కరణలు, అంకుర సంసథాలతో 
కూడిన బలమైన పర్్యవరణం సృషిటుంచాలని ప్రభుతవేం 
లక్షష్య నిర్్దశం చేస్కుంద్.

భార త్ న్ ఉద్్యగారుథాల దేశంగా 
కాకుండా, ఉద్్యగ సృషిటుకరతుల 
దే శం గా 
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పారశ్రామికవేతతీలకోసం
ఔతాసూహిక 

అత్యంత విజయవంతమైన కేంద్ర ప్రభుతవే పథకాలోలీ  ‘సాటు రటుప్ ఇండియా‘ 
ఒకటి కాగా, 50,000కు పైగా అంకుర సంసథాలు ఉద్వించి లక్షలాద్ 
ఉపాధి అవకాశాల సృషిటు  దావేర్ అత్యదు్త ఫలతాలచాచేయి. అలాగే 
దేశ ఆరిథాక వ్యవసథా సిథాతితోపాట్ ప్రజల జీవన ప్రమాణలు కూడా 
మెరుగుపడాడు యి.

‘‘అంకర సంసథాలు, సాంకేతిక 
పరిజాఞునం, విన్తని ఆవిష్కరణలు 
భారతదేశ పరివరతినక ఉతేతిజకర, 

సమరథా సాధనాలుగా నేను 
పరిగణిసుతినానిను’’

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

ప్రాధానయుతా పథకం#సా్టర్టప్ ఇండియా
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భారత బాలల కోసం భారతీయ యాప్

మార్చేలననా ప్రధానమంత్రి దార్శనికతకు అన్గుణంగా ఈ 
విన్తనా పథకం ప్రంభమైన నాటి న్ంచి అనేక కార్యక్రమాలన్ 
ప్రభుతవేం చేపటిటుంద్. ‘అంతర్గత వాణిజ్యం-పరిశ్రమల ప్రోతాసిహక 
విభాగం’ (డిపిఐఐటి) పర్యవేక్షణలోని సాటు రటుప్ ప్రత్యక బృందం 
ఈ కార్యక్రమాలనినాటిన్ నిరవేహిసూతు సంబంధిత వ్యవహార్లన్ 
నివేద్సూతుంట్ంద్. సాటు రటుప్ ఇండియా కింద అంకుర సంసథాలు 
గురితుంపు పందే ద్శగా ఈ కార్యక్రమాలు అంకుర సంసథాల 
సంస్కకృతికి ఉత్పరేరకాలుగా నిలుస్తునానాయి. తదన్గుణంగా 
అనేకమంద్ పారిశ్రామికవేతతులు సవేదేశంలో తమ సంత వా్యపార్నినా 
ప్రంభంచడం దావేర్ ప్రయోజనాలు పందుతునానారు.

     అదే సమయంలో వాటి ఎదుగుదలకు సాన్కూల 
పర్్యవరణ కల్పన దావేర్ ఈ పథకం ఒక వరంగా మారిందని నేడు 
నిరూపితమైంద్. దీనివలలీ దేశవా్యపతుంగా వివిధ రంగాలోలీ  భారీగా 
అంకుర సంసథాలు ఏర్్పటయా్యయి. సంఖ్య రీతా్య 10 రకాల అంకుర 
సంసథాలు అగ్రసాథా నంలో ఉండగా- ‘ఐటీ సేవలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, జీవ 
శాసా్రా లు, విద్య, వృతితునైపుణ్యం, వాణిజ్య సేవలు, ఆహార-పాన్యాలు, 

విజయగాథలు

l	భారతదేశంలో అదొక ప్రైవేట్ లమిటెడ్ కంపెన్గా సాథా పించబడినద్ లేదా 
భాగసావేమ్య సంసథా లేదా పరిమిత బధ్యతగల భాగసావేమ్య సంసథాగా 
నమోదైనద్గా ఉండాల

l సాథా పించిన/నమోదైన తదీ న్ంచి 10 సంవతసిర్లదాకా అంకుర సంసథాగా 
గురితుసాతురు

l సాథా పించిన/నమోదైన తదీ న్ంచి ఏదైనా ఆరిథాక సంవతసిరంలో దాని వారిషిక 
వా్యపార పరిమాణం రూ.100 కోటలీకు మించకుండా ఉండాల

l సదరు సంసథా విన్తనా ఆవిష్కరణలు లేదా వస్తువులు/ప్రక్రియలు/సేవలకు 
సంబంధించి అభవృద్ధి, మెరుగుదల ద్శగా కృషి చేస్తుననాదై ఉండాల.. 
లేదా ఉద్్యగావకాశాలు లేక సంపద సృషిటులో అతు్యననాత సామరథ్ా ంతో 
ఎదుగుదలకు వీలుననా వా్యపార నమ్నాగా ఉండాల.

l అయిత, ఇప్పటికే ఉనికిలోగల ఏదైనా సంసథా విభజన లేదా వా్యపార 
పునరినార్ముణం దావేర్ ఏర్పడిన కొతతు సంసథాన్ ప్రభుతవేం అంకుర 
సంసథాగా పరిగణించదు.

l అంతకాకుండా, సాటు రటుప్ ఇండియా పోరటుల్ దావేర్ నమోదైన అనినా 
అంకుర సంసథాలకు సంబంధిత ప్రయోజనాలు పందగల అర్హత 
లభంచదు. ఆ మేరకు మేధో సంపతితు సేవలు, ప్రభుతవే కొన్గ్లు 
నిబంధనలోలీ  సడలంపు, కంపెన్ మ్సివేత సౌలభ్యం వగైర్ పథకాల 
లబిధి పందడానికి సదరు సంసథాలు డిపిఐఐటి కి ప్రత్యకంగా దరఖాస్తు 
చేస్కోవాలసి ఉంట్ంద్

అంకురసంస్థగావరీగీ కరణకుప్రాతిపద్క...

గమనించాలి్సనముఖ్యంశాలు

ఇన్వెస్ట్  
ఇండియా ట్వెట్ 

ప్ర కారం... నిత్ం దాదాపు 
26 అంకుర సంస్థ లకు 

డిపిఐఐటి గుర్త ంపు 
లభిస్త ంది

 

2016 జనవర, 

ఫిబ్ర వర న్లల మధ్కాలంలో 

28,970 
అంకుర సంస్థ లకు గుర్త ంపు 

లభించంది

3.3 లక్షల ఉద్యుగాల సృష్్ట
(26,952 అంకర సంసథాల నివేదిక ప్రకారం)

కుతుకి: భరత్-సేనాహ దంపతులు ప్రంభంచిన ‘కుతుకి’ యాప్ 
‘మేడ్ ఇన్ ఇండియా’కు నిజమైన ఉదాహరణ. భారతదేశ బలలకు 
తరుణదశలో విదా్యభా్యసానికి తగిన సార్ంశానినా ఈ యాప్ 
సమకూరుస్తుంద్. దీని ప్రత్యకత ఏమిటంటే ఇద్ న్టికి న్రు 
శాతం భారతీయం మాత్రమేగాక, ప్రత్యకంగా భారత బలల 
కోసమే ఉదే్దశించబడింద్. పిలలీలు సరికొతతుగా నేరుచేకోవడానికి 
వీలుగా అంత్యప్సల పదా్యలు, కథలు, కద్లే బొమముల న్ంచి 
చిత్రసహిత ఉదాహరణలదాకా ఇందులో లభ్యమవుతాయి. ప్రభుతవేం 
నిరవేహించిన ‘ఆతమునిర్ర్ భారత్ యాప్’ ఆవిష్కరణల పోటీ 
‘ఈ-లెరినాంగ్’ విభాగంలో విజేతగా నిలవడంతో ఈ యాప్ విశ్ష 
ప్చుర్యంలోకి వచిచేంద్. సాక్షతూతు ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ఈ 
యాప్ చూసి ఎంతో ముగుధి లై- 2020 ఆగస్టు  30నాటి తన ‘మన్ కీ 
బత్’ కార్యక్రమంలో దీనినాగురించి ప్రసాతువించడం విశ్షం.

ప్రాధానయుతా పథకం #సా్టర్టప్ ఇండియా
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ఆయురవాదం దవారా విజయం
నాడీ తరంగిణి: ఇద్ ఆయుర్వేద మ్లాలు గల ఆరోగ్య సంరక్షణ 
ఆధారిత అంకుర సంసథా. ఐఐటి పటటుభద్రులైన డాకటుర్ అనిరుదధి 
జోషి దీనినా సాథా పించారు. ‘నాడీ తరంగిణి’ పేరిట ఆయన 
సృషిటుంచిన ఉపకరణం వ్యకితు అంతర్గత ఆరోగ్య సమాచార్నినా 
పసిగటిటు, విశ్ లీషించగలదు. నవీనకాల ‘నాడీ పరీక్ష’ విధానంలో 
నాడీ తరంగిణిని హార్డు  వేర్ , కృత్రిమ మేధ ఆధారిత సహజ జాఞా న  
సాఫ్టు  వేర్ ల సంపూరణా సమాహారంగా పేర్్కనవచుచే. మణికట్టు మీద 
వాత, పితతు, కఫ సాథా నాలోలీ  మ్డు ఒతితుడి సనసిరలీన్ ఉపయోగిసూతు 
వైదు్యడు తన చేతితో నాడిని పరీక్ంచే పదధితిని ఈ ఉపకరణం 
అన్కరిస్తుంద్. అనేక బలారిష్టటు లు ఎదురైనప్పటికీ ప్రభుతవేం 
న్ం చి ఈ ఉపకరణనికి గురితుంపు లభంచడంతో ఇద్ 

ముందుకు దూస్కెళ్లీ మార్గం స్గమమైంద్. 
నేడు అత్యంత విజయవంతమైన అంకుర 
సంసథాగా నిలవడంతోపాట్ ఐటిలో 

విశ్ష ర్ణింపుపై కేంద్ర ఆయుష్ 
మంత్రితవేశాఖ ప్రదానం చేసే 
రజత పతకం సహా ‘లెకసిస్ డిజైన్ 
అవారుడు -2019’ (జూ్యరీ ఎంపిక)ని 
కూడా కైవసం చేస్కుంద్.

వ్యవసాయం, ఆరిథాక సాంకేతికత లేదా ఫిన్ టెక్, హరిత సాంకేతికత, 
సాంకేతిక హార్డు వేర్, పునరుపయోగ ఇంధనం’ వగైర్లు ఈ జాబితాలో 
ఉనానాయి. సాటు రటుప్ ఇండియా పోరటుల్ గణంకాల ప్రకారం... సాటు రటుప్ 
ఇండియా కూడల (హబ్) లో ఇప్పటిదాకా 4,47,343 అంకుర సంసథాలు 
నమోదయా్యయి. అంకుర సంసథాల పర్్యవరణంలోని భాగసావేముల 
పరస్పర సంప్రద్ంపులకు అత్యంత గతిశీల వాతావరణం గల ఏకైక 
వేద్కగా ఈ కూడల ఉపయోగపడుతుంద్. ఈ నేపథ్యంలో స్మారు 
38,756 అంకుర సంసథాలకు డిపిఐఐటి గురితుంపు లభంచింద్. అలాగే 
264 సంసథాలకు సిఐడిబిఐ నిధులు సమకూరచేగా, 221 అంకుర సంసథాలు 
పన్నా మినహాయింపు ప్రయోజనం పందాయి. అంకుర భారతం 
అమలు కింద దేశవా్యపతుంగా ఆవిష్కరణలు, వ్యవసాథా పన సంస్కకృతిని 
ప్రోతసిహించడం కోసం ప్రభుతవేం ‘అటల్ ఇన్నావేషన్ మిషన్’ 
(ఎయిమ్-ఎఐఎం)న్ ప్రంభంచింద్. ఇందులో ‘సవేయం ఉపాధి-
ప్రతిభా వినియోగం’ (ఎస్ఇటియు-సేతు) కార్యక్రమాలు అంతర్్గంగా 
ఉనానాయి. అంతర్జా తీయ సాథా యి ఆవిష్కరణ కూడళ్లీ , భారీ సవాళ్లీ , 
అంకుర వా్యపార్లు, ఇతర సవేయం ఉపాధి- ప్రత్యకించి సాంకేతిక 

పరిజాఞా న  చోదక కార్యకలాపాలు తద్తర్లన్ ప్రోతసిహించే వేద్కగాన్ 
ఇద్ ఉపయోగపడగలదు.

   ఇక అటల్ టింకరింగ్ లేబొర్టరీల కార్యక్రమం కింద ఇప్పటిదాకా 
దేశంలోని 14,916 పాఠశాలలు ఎంపికయా్యయి. వీటిలో రూ.12 
లక్షల వంతున నిధులు అందుకుననా 4,875 సూ్కళ్లీ  ప్రస్తుతం ఆ ద్శగా 
కృషి చేస్తునానాయి. అలాగే ‘ఎఐఎమ్’ కింద ఆరిథాక మద్దతు ఇవవేడం 
కోసం దేశవా్యపతుంగా ఎంపిక చేసిన 86 ఇంకు్యబేటరలీలో 68కి మొతతుం 
రూ. 201 కోటలీ మేర నిధులు పంపిణీ అయా్యయి. అటల్ ఇంకు్యబేషన్ 
కేంద్రాలోలీ  గడచిన మ్డేళలీ వ్యవధిలో 1,250 అంకుర సంసథాలకు శిక్షణ, 
ప్రోతాసిహం లభంచగా, వీటిలో 500 సంసథాలు మహిళల నేతృతవేంలోనివి 
కావడం గమనార్హం.

   అంకుర భారతం పథకానికి ప్రభుతవేం శ్రీకారం చుటిటునందువలలీ 
భారత్ ప్రపంచంలోనే విజయవంతమైన అంకుర సంసథాల 
పర్్యవరణంగల మ్డో అతిపెద్ద దేశంగా ఆవిర్వించడమేగాక 
రూ.వంద కోటలీకు పైగా విలువగల అంకుర సంసథాలుగల మ్డో అతిపెద్ద 
సమాజంగాన్ పరిణమం చంద్ంద్.  

గుర్త ంపు పందిన అంకుర సంస్థ లకు 
లభించే ప్ర యోజనాలు

స్వేయ ధ్రువీకరణ: మ్డు పర్్యవరణ, ఆరు కారిముక 
చటాటు ల కింద స్వేయ ధ్రువీకరణ, నిబంధనల పాటింపు
పన్నా మినహాయింపు: వరుసగా మ్డేళ్లీ  ఆదాయపు 
పన్నా మినహాయింపు; సముచిత విపణి విలువన్ 
మించిన మ్లధనం, పెట్టు బడులపై మినహాయింపు
మ్సివేత సౌలభ్యం: ఆరిథాక అశకతుత-ద్వాలా సముకృతి-
2016 కింద 90 రోజులలో మ్సివేసే వెస్లుబట్
అంకుర సంసథా పేటెంట్ దరఖాస్తు/ఐపిఆర్ రక్షణ: పేటెంటలీ 
దాఖలుపై 80 శాతం ర్యితీతో పేటెంట్ దరఖాస్తుల 
సతవేర పరిశీలన
ప్రభుతవే కొన్గ్ళలీ నిబంధనలోలీ  సౌలభ్యం: ధర్వతు 
సముము చలలీంపు, వారిషిక వా్యపార పరిమాణం, ప్రభుతవే 
టెండరలీకు అన్భవం తద్తర నిబంధనల న్ంచి 
మినహాయింపు.
సిఐడిబిఐ నిధులకు నిధి: ప్రతా్యమానాయ పెట్టు బడి నిధుల 
దావేర్ అంకుర సంసథాలోలీ  పెట్టు బడులకు నిధులు
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మహిళాశక్ తీ
‘‘యత్ర నార్యస్తు పూజ్యయంతే రమయంతే తత్ర దేవతా

యత్రైతాస్తు న పూజ్యయంతే సర్వాసతుత్రఫలా: క్రియా:’’
ఎక్కడైత స్్రాలన్ గౌరవిసాతురో, అక్కడ దేవతలు పూజలందుకొంటారు. ఎక్కడ స్్రాలన్ గౌరవించరో, అక్కడ ఎంత గొప్ప 
సతా్కర్్యలైనా ఫలంచవు.  భారత సంస్కకృతిలో మహిళన్ గౌరవించటానికి ఎంత ప్ధాన్యముననాద్ ఈ శ్లీ కానినాబటేటు 
స్పషటుమవుతోంద్.  మహిళలు జనాభాలో సగమైన సాధికారత పందకుండా నవ భారత సవేపనాం సాకారం కావటం 

అసంపూరణామే అవుతుంద్. మహిళలన్ సాధికారం చేయాలననా ఆకాంక్షే ప్రభుతవే పథకాలన్, ఆలోచనలన్ నడిపే చోదకశకితు. 
ఈనాడు మహిళల ప్రభావం విద్య, విజాఞా నం, ర్జకీయం, వా్యపారం, క్రీడలు తద్తర రంగాలనినాటిలోన్ విసతురిసోతుంద్.

నవభారతకేంద్రంగా

మహిళ్ సాధికారతమఖచిత్ర కథనం
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ఈ దేశ ప్రధాని ఇక్కడ 
నిలబడి అభ్యర్థిస్తున్నది 

ఒక్కటే, ఆడపిల్లల 
జీవితాలు కాపాడమని. 

మీ కుటుంబానికీ, 
దేశానికీ ఆడబిడ్డలు 

గర్వకారణమని 
గుర్తుుంచుండి. 

త్వరలోనే మన పాత 
ఆలోచనావిధానుం నుంచి 

మనుం బైటపడటుం 
చూసతుుం.  జీవితుంలో 

ఉన్నతసథి యికి 
ఎదగటానికి సయపడే 
కొడుకులు, కూతుళ్ళు 

రుండు రక్కల్ల ుంటివాళ్్ల . 
అల మనుం ఉన్నత 

సథి యికి చేరుకోవాలుంటే 
మన మనపిల్లలకు 
రక్కలు తొడగాలి. 

అప్పుడే మన కలలు 
సకారమవుతాయి.

ఆర్ళ్ళకిందట 2015 జనవరి 22న ప్రధాని నర్ంద్ర మోదీ చేసిన 
ఈ విననాపం మహిళ్ కేంద్ర బిందువుగా నవ భారతానినా అభవృద్ధి 
చేసే లక్షష్యంతో చేసిన ప్రయతనాం. సమాజానినా పటిటుప్డిస్తుననా 

సంకుచిత ర్జకీయపు ఆలోచనా ధోరణి ఏదీ ఇందులో లేదు. మహిళ్శకితు లేని 
నవభారతమనే భావన అసంపూరణాం. అందుకే ప్రభుతవేం మహిళల ఆకాంక్షలన్ 
దృషిటులో పెట్టు కొని ఈ లక్షష్యం ద్శగా కృషి చేసోతుంద్. ఈ కృషి ఫలతంగానే 
మహిళలు ఈరోజు పురుషులతో భుజం భుజం కలపి నడవటమేకాదు, 
ఇంకా మున్ముందుకు సాగిపోతునానారు. అద్ గణతంత్ర ద్నోతసివ కవాతు 
కావచుచే,  ర్ఫెల్ లో గగన వినా్యసం కావచుచే, సరిహదు్ద లోలీ  యుదధిం కావచుచే, 
క్రీడలోలీ  పతకాలూ, ప్రశంసలూ కావచుచే, ఉపాధి అవకాశాలదావేర్ దేశ సూథా ల 
జాతీయోత్పతితుకి తోడా్పట్ కావచుచే..  దేశానికి గరవేకారణమవుతునానారు.  
సమన అవకాశాలు కల్పసేతు స్భక్షమైన, ఉజజా్వల జాతిని తీరిచేద్ద్దటానికి ద్హదం 
చేయగలమని నిరూపించుకునానారు. ఈ నేపథ్యంలో  2021 జనవరి 22న 
దేశం ’బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో పథకం’ 6వ వారిషికోతసివం, 24న జాతీయ 
బలకా ద్నోతసివం జరుపుకుంట్ననా వేళ ఈ మహిళ్శకితు వెన్క ప్రభుతవేపు 
మహిళ్కేంద్రక సంపూరణా ఆలోచనావిధానం ఉందని, అదే అనేక పథకాలకు 
పునాద్ అని చప్పవచుచే. 
సాంప్రదయాలనే అడుడుగ్డలు ఛేదిసూతి
మెరుగైన దేశానికి, మెరుగైన ర్జన్తికి మహిళ్సాధికారత ఎంతో కీలకం. 
మహిళలు ఉననాతసాథా యికి ఎదగటానికి ఇదే కారణం. మిలటరీ, పోల్స్, 
పార్మిలటరీ దళ్లు, ర్జకీయాలు లాంటి రంగాలోలీ  ఎననాడూ లేనంతగా 
మహిళ్ ప్తినిధ్యం ఉండటం చూసేతు కచిచేతంగా మెరుగైన భారత్ ద్శగా 
వడివడిగా వేస్తుననా అడుగులన్ గమనించవచుచే. 2016 జనవరిలో ప్రభుతవేం 
సిఆరీ్పఎఫ్, సిఐఎస్ఎఫ్  కాన్ సేటుబ్ల్ పోస్టులలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ 
ప్రకటించింద్. పోల్స్ దళ్లోలీ  మహిళ్ ప్తినిధ్యం పెంచటానికి, మరింత 
మహిళ్న్కూలంగా మారచేటానికి ఇదొక విశిష్ఠమైన చర్య. 2019 సారవేత్రిక 
ఎనినాకలలో ఎననాడూ లేనంత అత్యధిక సంఖ్యలో 78 మంద్ మహిళ్ ఎంప్లు 
ఎనినాకయా్యరు. పంచాయితీర్జ్ సంసథాలలో ఇప్పటికే 46 శాతం ప్తినిధ్యంతో 
అతు్యననాత సాథా యికి చేరింద్.   
ఆరోగయువంతమైన వనితలు, విలసిలే్ల కటుంబలు 
ఒక పురుషుడు అనారోగ్యం బరిన పడిత మహిళ ఇంటిని, జీవనోపాధిని 
చూస్కుంట్ రండు బధ్యతలూ చేపడుతుంద్. కాన్ ఒక మహిళ అనారోగ్యం 
పాలైత మొతతుం కుట్ంబం గందరగ్ళమవుతుంద్. దానికి కారణం సమాజానికి, 
కుట్ంబలకు మహిళ్ కేంద్రబిందువు కావటం. 2014 న్ంచి ప్రభుతవేం 
మహిళల ఆరోగా్యనికి ప్ధాన్యమిచిచేంద్. ప్రసూతి అనంతర రక్షణకుననా 
ప్ముఖ్యత దృష్ట్యా మాతాశిశు ఆరోగా్యనికి, సంక్షేమానికి 2016 లోప్రధాన 
మంత్రి స్రక్త మాతృతవే అభయాన్ ప్రంభంచింద్. 
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మహిళలు ఆరిథాక భారమనే దురభప్యానికి కాలం 
చలలీంద్. ప్రభుతవేపు సాటు ండప్ ఇండియా పథకం 

సాయంతో సాటు రటుప్ రంగంలో మహిళలు తమకంట్ ఒక 
సాథా నం ఏర్పరచుకునానారు. ఈ పథకం రూ. 10 లక్షల న్ంచి 
కోటివరకూ రుణ సౌకర్యం కల్పస్తుంద్. 2020 ఏప్రిల్ 30 
వరకూ 76,451 మంద్ మహిళ్ వా్యపారులకు రూ.17,000 
కోటలీ రుణం మంజూరైంద్. సంప్రదాయ అడడుంకులన్ 
ఛేద్ంచుకుంట్ ఎంఎస్ ఎంఇ రంగంలోన్ మహిళలు 
దూస్కుపోతునానారు. మహిళలు 
నడిపే ఎంఎస్ ఎంఇ ల న్ంచి 
కన్స 3 శాతం కొన్గ్ళ్్ళ జరిపేలా 
ప్రభుతవేం చర్యలు తీస్కుంటోంద్. 
ప్రభుతవే ఈ-మార్కటింగ్ వేద్కమీద 
దాదాపు 8,000 మంద్ మహిళలు 
విజయవంతంగా  నమోదు 

చేస్కోవటం వలలీ ఇద్ సాధ్యమైంద్. ఇందులో ప్రత్యకంగా 
మహిళలకోసం ఉమనియా, సవేయాట్ వంటి ఫీచరులీ  
చేర్చేరు. ‘‘ముద్ర’’ పథకం కింద దాదాపు 70 శాతం 
లబిధిదారులు మహిళలే. గ్రామీణ భారతంలో జాతీయ 
గ్రామీన జీవనోపాధి మిషన్ కింద దాదాపు 66 లక్షల 
సవేయం సహాయక బృందాలన్ ప్రోతసిహించారు. దీని 
దావేర్ జీవనప్రమాణలు పెంచి పేదరిక నిరూములన 
సాధ్యమైంద్. 38.73 కోటలీ జన్ ధన్ యోజన లబిధిదారులలో 

54 శాతానికి పైగా మహిళలే ఉనానారు. 
32 వేలమంద్ మహిళ్ వా్యపారులు, 
సవేయం సహాయక బృందాలు, సవేచఛాంద 
సంసథాలు అంద్ంచే 7,000 ఉత్పతుతులు, 
సేవలకు ఈ-మార్కటింగ్ వేద్క మహిళ 
ఈ-హాట్ ఊతంగా నిలచింద్.

సట్ ండప్ ఇండియా పథకంలో, భారత్ ఉన్నతి

గరి్ణులందరికీ ప్రతినెలా 9వ తదీన ఉచితంగా నాణ్యమైన, 
సమగ్రమైన ప్రసూతి రక్షణ  కల్పంచటం ఈ పథకం లక్షష్యం. 
ఈ పథకం వలన ప్రసూతి మరణలు గణన్యంగా తగా్గ యి.
అధికారిక గణంకాల ప్రకారం  ప్రసూతి మరణల నిష్పతితు 
(ప్రతి లక్ష కాన్్పలలో) 2011-13 లో 167 ఉండగా 2015-17 
నాటికి 122 కు తగి్గంద్ . అదే విధంగా శిశు మరణలు (ప్రతి 
లక్ష కాన్్పలకు) 2013లో 28.3 శాతం ఉండగా 2018 నాటికి 

22.7 శాతానికి తగి్గంద్. ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన 
కింద 1.82 కోటలీకు పైగా మహిళలు లబిధిపందారు.  గరి్ణులకు 
వృతితునిపుణుల సేవలు అందాలసిన అవసర్నినా అరథాం చేస్కొని 
స్రక్త్ మాతృతవే ఆశావేసన్, మిషన్ ఇంద్రధన్ష్, పోషణ్ 
అభయాన్, మహిళలకు సకాలంలో మందులచిచే మార్గదర్శనం 
చేసూతు మెరుగైన మాతృతవే ఆరోగ్య పరిరక్షణకు తోడ్పడే ఖిల్ కారీ 
లాంటి అనేక పథకాలు ఉనానాయి.

గెలిచేనపైుణ్యంవాళలానుంచినేరుచుకోవాలి
గ్రీన్ బయోటెక్ సలూ్యషన్సి ప్రైవేట్ లమిటెడ్ సహ వ్యవసాథా పకులు 
గీతాషోరి యమనాం, డాకటుర్ అసమ్ స్ందరీ దేవి మణిపూర్ 
లోని ఇంఫాల్ వాస్లు. 2019కి ఎ2 విభాగంలో ఆహారశుద్ధి, 
వ్యవసాయం, అటవీ సంరక్షణ కింద జాతీయ వ్యవసాథా పకుల 
పురసా్కరం గెలుచుకునానారు.ర్షట్రంలో  సేంద్రియ ఆధారిత 
సంసథాన్ నెలకొలా్పలననా కలన్ సాకరం చేస్కోవటానికి ఎంతో 
కషటుపడాడు రు.  జీవ ఎరువులు, జీవ క్రిమిసంహారకాలు, చేపల 
పెంపకం, పశుగణభవృద్ధి, పర్్యవరణ నిరవేహణ లాంటి 
అంశాలమీద వారి సంసథా రైతులకు సలహాలస్తుంద్. 25 మంద్ 
మహిళలు సావేవలంబన సాధించేలా వారికి ఉపాధి కల్పంచారు. 

ఎరీలీ ఫుడ్సి ప్రైవేట్ లమిటెడ్ సహ వ్యవసాథా పకులు శాలన్ 
సంతోష్ కుమార్, విజయలక్ష్మీనాగర్జ్ మహార్షట్రకు 
చంద్నవారు. 2019 జాతీయ వ్యసాథా పకుల పురసా్కరం 
ఎ1 విభాగంలో విజేతలు వారు. శాలని తన తలలీతో కలసి 
ఒక చిననా గద్లో ఎరీలీ ఫుడ్సి ప్రంభంచారు. ఆమె ఈపని 
మొదలుపెటిటునప్పుడు ఏడేళ్ళ పిలలీవాడుననా తలలీ. ఎరీలీ ఫుడ్సి 
అనేద్ ఒక సేంద్రియ ఆహార సంసథా. ఇద్ తృణధానా్యలతో 
గంజి (గంజి), 25 రకాల ఇతర తిన్బండార్లు తయారు 
చేస్తుంద్. ఈ కంపెన్కి నెలకు 15 వేలకు పైగా ఆరడురులీ  
వసాతుయి. 

మహిళ్ సాధికారతమఖచిత్ర కథనం
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మూడు సాయుధ దళాలలోన్ పోరాట విభాగాలలో 
మొదటి సారిగా మహిళలను అనుమతించారు. 

సిఆరీపిఎఫ్, సిఐఎస్ఎఫ్ కానిస్్టబుల్ పోసు్టలో్ల 33శ్తం 
మహిళలక రిజర్వా చేశ్రు.

ఆరిథాక, సామాజిక 
సాధికారత దిశగా కొతతి 

చరయులు

 

26.75 

పిఎం ఉజ్జ్వల – మహిళలక వరం
వంటచరకుతో వంటచేయటం మహిళల ఆరోగా్యనికి చేట్ 
మాత్రమే కాదు, పర్్యవరణనికి విఘాతం కూడా. ఉజజా్వల 
పథకం మహిళలకు వరంగా మారింద్. ఐదేళలీ కిందట కేవలం 
55% ఇళలీకు మాత్రమే వంట గా్యస్ కనెక్షన్ ఉండేద్. కాన్ 
ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య 98 శాతానికి చేరింద్. దాదాపు 8 కోటలీ 
ఇళలీకి కొతతుగా గా్యస్ కనెక్షన్ వచిచేంద్. ఈ సంఖ్యన్ 10 కోటలీకు 

పెంచాలని ప్రభుతవేం లక్షష్యంగా పెట్టు కుంద్.   ప్రపంచ ఆరోగ్య 
సంసథా లెక్కలప్రకారం బొగు్గ  లేదా వంటచరకుతో వంట చేయటం 
భారత్ లో 10 లక్షలపైగా మరణలకు దారితీస్తుననాద్.
క్రీడల నుంచి వైజాఞునిక శ్సత్ం దకా దేశ్నిక్ 
గరవాకారణమై
క్రీడా రంగం కావచుచే, వైజాఞా నిక రంగం కావచుచే... మహిళలు 
తమ సాథా నానినా చాట్కుంట్నానారు. ప్రతి రంగంలోన్ 

మద్ర 
పథకం క్ంద 
మహిళలక 

రూ. 50 
వేల నుంచి 
10 లక్షల 

దకా రుణం 
ఇచాచురు. 

ఈ పథకం 
లబ్ధిదరులో్ల 

70 
శ్తం మంది 

మహిళలే.

 మహిళలోలీ  సావేవలంబనన్  
ప్రోతసిహించటానికి 6.60 కోటలీమంద్ని 
సవేయం సహాయక బృందాలతో అన్సంధానం 
చేశారు. 

 ప్రధాన్ మంత్రి జన్ ధన్ యోజన కింద 22 కోటలీకు పైగా 
మహిళల ఖాతాలు తెరిచారు. కరోనా సమయంలో మ్డు 
వాయిదాలోలీ  రూ.500 చొప్పున ఈ ఖాతాలోలీ  జమచేశారు.

 సాటు ండప్ ఇండియా పథకం కింద వా్యపారం 
ప్రంభంచేమహిళకు ప్రతి బ్యంక్ శాఖా రూ. 10 లక్షల 
న్ంచి కోటి వరకు కన్సం ఒక రుణంఇవవేటం తప్పనిసరి 
చేశారు.

 ప్రభుతవేపు స్కన్య సమృద్ధి ఖాతా పథకం దావేర్ ఆడపిలలీల 
భవిష్యతుతు స్రక్తం చేశారు. ఈ పథకం కింద 0-10 ఏళలీ 
మధ్య ఉననా బలకల పేరలీతో పోసాటు ఫీస్ ఖాతాలు తెరుసాతురు. 
ఈ డిపాజిటలీ మీద 8.1శాతం వడీ్ద ఇసాతురు. 

లక్షల మంది 
మహిళలక 

‘ప్రధానమంత్రి కౌశల్ 
వికాస్ యోజన’ క్ంద 
శిక్షణ ఇచాచురు. ఐటిఐ 

లలో చేర మహిళలలో 
97% పెరుగుదల 

నమోదంది.

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనలో మహిళలక 
ప్రాధానయుం ఇసాతిరు. పాస్ పోరు్టలు జారీచేస్ 

ప్రక్రియలో ఒంటరి తలు్లలక మినహాయంపులు కూడా 
ఇచాచురు.
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సంవత్సరం దత్తతలసంఖ్యమగపిల్లలుఆడపిల్లలు
2015-16  3,011 1,156 1,855
2016-17 3,788  1,443 2,345
2017-18 3,823  1,483 2,340
2018-19 4,027 1,629 2,398
2019-20 3,745  1,558 2,187
2020-21 2,285     954      1,331

భారతీయ జంటలు

కూతుళ్ంటే పెరుగుతునని ప్రేమ

బ్రహము జీవానినా సృషిటుంచినప్పుడు ఆయన దేహం న్ంచి మన్వు, 
శతరూప జనిముంచారు. ఆ తరువాత వారి కలయిక వలలీ ఐదుగురు 

పిలలీలు పుటాటు రు.వారిలో ముగు్గ రు కూతుళ్్ళ, ఇద్దరు కుమారులు. కూతుళలీకు 
ఆకృతి, దేవహుతి, ప్రసూతి అని పేరులీ  పెటాటు రు. కొడుకుల పేరులీ  ఉతాథా నపాదుడు, 
ప్రియవ్రతుడు. ఈ ఐదుగురూ ప్రపంచానికి తొల బిడ్దలు. తొల ఐదుగురు 
పిలలీలోలీ  మొదటివారు ఆడపిలలీలననాద్ గమనార్హం. అంటే ప్రకృతి, దైవం కూడా 
ఆడపిలలీలకే తొలప్ధాన్యమిచాచేయి. దైవం ఎప్పుడూ ఆడ, మగ పిలలీల మధ్య 
తడా చూపలేదు. వివక్ష కేవలం మానవ సృష్టు. అందుకే చదువుకుననా సమాజం 
ఇప్పుడు ఈ తడాలని విచిఛాననాం చేసోతుంద్. సమాజంలో భ్రూణ హత్యలు, 
పుటిటున ఆడబిడ్దలన్ చంపటం లేదా వద్లేయటం లాంటి అనేక దుర్చార్లన్ 
గమనించాక సమాజంలోని కొనినా వర్్గ లలో స్పకృహ పెరిగింద్. అందుకే కొనినా 
జంటలు ఇప్పుడు ఆదపిలలీలన్ దతతుత తీస్కుంట్ కొతతు ప్రమాణలకు బజం 
వేస్తునానాయి. వడోదర లోని ఒక హోటల్ మేనేజర్ వివేక్ (పేరు మార్చేం)ద్ సరైన 
పదధితనంటారు. దతతుత తీస్కునేటప్పుడు తన్ సవేయంగా ఆడపిలలీ వైపు మొగు్గ  
చూపారు. మహిళ్శిశు అభవృద్ధి మంత్రితవేశాఖ పరిధిలోని సంట్రల్ అడాపషిన్ 
రిసోరసిస్ అథారిటీ సమాచారం ప్రకారం చూసేతు ప్రజల ఆలోచనావిధానంలో 
వచిచేన పెన్మారు్ప అరథామవుతుంద్. కార్ (CARA) సమాచారం ప్రకారం 
2015-16 లో భారత జంటలు మొతతుం 3011 మంద్ పిలలీలన్ దతతుత తీస్కోగా 
వారిలో మగపిలలీలు 1156 మంద్, ఆడపిలలీలు 1885 మంద్. 2018-19 న్ంచి 
ఈ సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంద్.  

లంగపరమైన సమానతావేనికి ఉషోదయం కనబడుతోంద్. 
క్రీడారంగంలో ప్రభుతవేం ప్థమిక మౌలక వసతులు కల్పంచటం 
దావేర్ కొతతు ప్రతిభకు అవకాశమిసోతుంద్. 
మహిళలు సారథ్య పాత్ర పోషిస్తుననా మరో రంగం శాస్రా సాంకేతిక 
విజాఞా నం. శాస్్రాయ అభ్యసనానికి, నవకల్పనలకు దారితీసేలా 

మహిళ్ సాధికారతమఖచిత్ర కథనం

(డిసంబర్ దాకా) 

పదహారు మహిళ్ టెకానాలజీ పారు్కలు ఏర్్పటయా్యయి.  
మరోవైపు కిరణ్ ఫెలోషిప్సి దావేర్ మహిళ్ శాస్రావేతతులు 
అవరోధాలు అధిగమించగలుగుతునానారు. 
భద్రమైన, సురక్షితమైన మహిళలతో 
శక్తిమంతమైన దేశం సాధయుం
మహిళ భద్రతకు హామీ ఇవవేటం వారి స్సంపననాతకు 
కీలకం. ఆ కోణంలో ప్రభుతవేం ఏ అవకాశాన్నా 
వదులుకోలేదు. మహిళలపటలీ నేర్లకు కఠినమైన శిక్షలు 
విధించేలా చూడాలని ఎంతోకాలంగా సమాజంలోని 
వివిధ వర్్గ లన్ంచి ఎంతో కాలంగా డిమాండ్ ఉంద్. ఈ 
ద్శలో పారలీమెంట్ భారత శిక్షసముకృతికి సవరణలు చేసూతు 
ఆమోద్ంచింద్. దీనివలన 12 ఏళలీలోపు బలక మీద 
అతా్యచారం జరిపిత మరణ శిక్ష విధించటానికి అవకాశం 
ఉంట్ంద్. 16 ఏళలీలోపు బలక మీద అతా్యచార్నికి 
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95.06

బేటీబచావో,బేటీ
పఢావోపథకం

విధించే శిక్షన్ కూడా 10 ఏళలీన్ంచి 20 ఏళలీకు పెంచారు. 
సతవేర నా్యయం అందేలా చూడటానికి అలాంటి హేయమైన 
నేర్లోలీ  దర్్యపుతు, విచారణ కూడా రండు నెలలోలీ  పూరితు కావాలని 
చటటుం చబ్తోంద్. 
విచారణ వేగంగా జరగటం వలన బధితుర్లకి, ఆమె 
కుట్ంబనికి, సాక్షులకు రక్షణ కల్పంచటం సాధ్యమవుతుంద్. 
హింస బరినపడిన మహిళలకోసం ప్రభుతవేం సారవేత్రిక హెల్్ప 
లైన్ నెంబర్ 181 ఏర్్పట్ చేయటంతోబట్, ప్రభుతవే, ప్రైవేట్ 

పని ప్రదేశాలలో షి-బక్సి ఏర్్పట్ చేసింద్. 
గృహ హింస బధితుల ఫిర్్యదుల పరిష్ట్కరం కోసం వన్ సాటు ప్ 
సంటర్సి (ఒ ఎస్ సి లు) ఏర్్పటయా్యయి. 2020 డిసంబర్ 
దాకా 730 జిలాలీ లోలీ  733 కేంద్రాలకు అమోదం లభంచింద్. 
వీటిలో 700 కేంద్రాలలో 3 లక్షలమంద్ మహిళలకు సహాయం 
అంద్ంద్. 
నిర్య నిధిని వినియోగించుకుంట్, 1023 ఫాస్టు ట్రాక్ 
కోరుటులు ఏర్్పట్ చేయబడాడు యి. పోల్స్ సేటుషనలీలో మహిళల 

బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో పథకం వలన లంగ నిష్పతితులో 
గణన్యమైన పెరుగుదల కనిపించింద్. 2014-15 లో 
అఖిలభారత లంగ నిష్పతితు 1000 మంద్ బలురకు 918 మంద్ 
బలకలు కాగా 2019-20 నాటికి 934 కు పెరిగింద్. ప్రధాని 
నర్ంద్ర మోదీ తన #SelfieWithDaughter, #BharatKiLaxmi 
ప్రచార్ల దావేర్ సమాజంలో దశాబ్ద ల తరబడి పాతుకుపోయిన 
దృక్పథానినా మారచేగలగారు. 

2014-15 లో 92.10 
శాతం మాత్రమే టాయిలెట్సి 

అందుబట్లో ఉండగా 
2018-19 నాటికి 

శాతం అందుబట్లోకి 
వచాచేయి. దీనివలలీ బడిమానేసే 

పిలలీలు తగా్గ రు. 

 బేటీ పఢావో కార్యక్రమం కింద 19.72 
లక్షల మంద్ ఆడపిలలీలకు ప్రోతాసిహకాలు 
అంద్ంచారు. మైనారిటీ వర్్గ లకు చంద్న 1.5 
కోటలీ మంద్ ఆడ పిలలీలకు 2,315 కోటలీ మేరకు 
ఉపకారవేతనాలచాచేరు.

 బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో పథకం ప్రంభంచాక 
చదువులో అనినా సాథా యిలలో బలకల ప్రవేశాలు 
పెరిగాయి. 

 ప్రతి ప్రభుతవే పాఠశాలలోన్ ఆడపిలలీలకు స్వేయ 
రక్షణలో శిక్షణ ఇస్తునానారు. 

నిర్భయ నిధి క్ంద ప్రభుతవాం రూ, 5,600 కోట్ల 
విలువచేస్ ప్రాజెక్టలను ఆమోదించింది.  పోలీస్ 

స్్టషన్లలో మహిళల హెల్పి డెస్్క ల ఏరాపిటు, పటిష్టత 
కోసం రూ. 100 కోటు్ల కేటాయంచింది.

ఆరిథాకంగా ఆడపిల్లలను కలుపుకపోవటానిక్ వీలుగా 
సుకనయు సమృదిధి ఖాతా పథకం ప్రారంభమైంది. ఈ 

పథకం క్ంద ఇపపిటిదకా 1.56 కోట్ల బంక ఖాతాలో్ల 
రూ.47,694 కోటు్ల డిపాజిట్ చేశ్రు.

మూలం: విదయు మంత్రితవాశ్ఖ

మొతతీం

405
బహుళరంగజిలాలా లలో

282
జిలాలా లు2014-15నుంచి

2019-20దక్ఎస్
ఆర్బిలోమరుగుదల

చూపాయి
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350 క్ పైగా పథకాలు ఒకేచోట అందుబటులో 
ఉంచే లక్షష్ంతో మహిళలకోసం 

రూపందించిన “నారి” పోర్టల్ ను కేంద్ర, 
రాష్ట ప్రభుతావాలు ప్రారంభంచాయ.

కొతతి చటా్టలతో భద్రతక 
హామీ 

హెల్్ప డెస్్క ల ఏర్్పట్, పటిషటుత కోసం రూ. 100 కోట్లీ  
కేటాయించబడింద్. హిమముత్ మొబైల్ యాప్ కోసం రూ.16.23 
కోట్లీ  కేటాయించగా అద్ మహిళలకూ, పోల్స్లకూ మధ్య 
అన్సంధానంగా పని చేస్తుంద్. 
మహిళలు, బలకల అక్రమ రవాణ లాంటి తీవ్రమైన సమస్యకు 
పరిష్ట్కరంగా అక్రమ రవాణ నిరోధక చటాటు నినా పారలీమెంట్ 
ఆమోద్ంచింద్. ఇద్ రకరకాల అక్రమరవాణన్ గురితుంచి 
సతవేర నా్యయం అందేందుకు ద్హదం చేస్తుంద్. బలవంతపు 
పని, వ్యభచారం, లైంగిక ద్పిడీ, బలవంతపు వివాహం తద్తర 
అంశాలన్, వాటికి విధించే శిక్షలు ఇందులో పందుపరచారు. 
చదువుకనని మహిళ: బలమైన సమాజానిక్ 
పునాది
‘ఇలాలీ ల చదువు ఇంటికి వెలుగు’.  ఈ నాన్డిని గురితుంచిన 
ప్రభుతవేం ఈ ద్శలో అడుగులేసింద్. బలకలు చదువులు 
మధ్యలోనే ఆపేయటానికి కారణలు లోతుగా అనేవేషించింద్. 
తగిన  మరుగుదొడలీ సౌకర్్యలు లేకపోవటం, ఆడపిలలీలు 
ఆరిథాకంగా భారమనే అభప్యం ఉండటం ఇలా చదువులు 
నిలపివేయటానికి కారణలని తలంద్. అందుకే ప్రధానమంత్రి 
ఎర్రకోట న్ంచి ప్రసంగిసూతు సవేచచే భారత్ మిషన్ న్ 
ప్రకటించారు. ఇద్ పాఠశాలలోలీ  బలకల కోసం 4.17 లక్షల 
మరుగుదొడులీ , గ్రామీణ ప్ంతాలోలీ  10.29 కోటలీ మరుగుదొడలీ 
నిర్ముణనికి దారితీసింద్. దీనివలలీ బడిమానేసే వాళ్ళ శాతం 
తగి్గంద్. పాఠశాలలోలీ  చేర్ బలకల శాతం 94.23 కాగా, 
బలుర శాతం 89.28 అయింద్. స్కన్య సమృద్ధి యోజన, 
బలకలు ఇతర ఉపకారవేతన పథకాల వలన బలకలు ఆరిథాక 
భారమనే దురభప్యానినా అధిగమించగలగారు. సాంకేతిక 
విదా్యరంగంలో కూడా బలకలు ముందుకొస్తునానారు. 2014 
తో పోలుచేకుంటే ఐటిఐ లలో ప్రవేశాలు రటిటుంపయా్యయి. 
ప్రపంచ బ్యంకు లెక్కల ప్రకారం 2011 లో దాదాపు 59% 
బలకలు (15 ఏళ్్ళ పైబడడు) చదువుకుననావారు ఉంగా 2018 
లో అద్ 66% అయింద్. 
మహిళల గౌరవానిక్ ప్రచారోదయుమం
ఇంటింటా మరుగుదొడలీ నిర్ముణంకేవలం పరిశుభ్రతకు 
సంబంధించిన అంశం మాత్రమే కాదు, మహిళల గౌరవానినా 
కాపాడటం కూడా. ఈ రోజు దాదాపు 6 లక్షలకు పైగా 
గ్రామాలు బహిరంగ మలమ్త్ర విసరజానకు దూరమయా్యయి. 
గౌరవం కేవలం మరుగుదొడలీ వలలీ ర్దు, ఇళలీ యాజమానా్యనినా 
కల్పంచటం వలలీ వస్తుంద్. అందుకే సమాజంలో మహిళ్ 
సాధికారత పెంచే ద్శలోపిఎం ఆవాస్ యోజన కింద ఇళ్్ళ 

ఇవవేటం మీద ప్రభుతవేం దృషిటు పెటిటుంద్.  గ్రామీణ భారతంలో 
కేవలం మహిళల పేరు మీదనే 38 లక్షల ఇళ్్ళ మంజూరు 
చేశారు. మరో 55.7 లక్షల ఇళ్్ళ భార్్యభరతుల ఉమముడి పేరలీ 
మీద ఇచాచేరు. ట్రిపుల్ తలాక్ పదధితిలో తక్షణం విడాకులచేచే 
పాతకాలపు ఆచార్నినా నిష్ధిసూతు చటటుం తీస్కుర్వటం వలన 
ముసిలీం మహిళలు గౌరవప్రదంగా జీవించే అవకాశం కలగింద్. 
ఒక మహిళ, కశీముర్ వాసిని కాకుండా ఇతరులన్ పెళ్్ళడిత 

 12 ఏళ్ళలోపు బలకమీద అతా్యచార్నికి 
పాల్పడిత మరణ శిక్ష; విచారణ రండు నెలలోలీ  
పూరితుచేసేలా నిబంధనలు

 ట్రిపుల్ తలాక్ విధానానినా ఆపేందుకు చటటుపరమైన 
నిబంధనలు. హజ్ పాటించే మహిళలకు 
తప్పనిసరి మెహ్రమ్ (పురుష సంరక్షణ) నిబంధన 
తొలగింపు

 మహిళలమీద నేర్లకు పాల్పడే వారిని 
గురితుంచటానికి జాతీయ సమాచార నిధి 
సిదధిం చేయటం. అలాంటి కేస్ల విచారణకు 
దేశవా్యపతుంగా 1023 ఫాస్టు ట్రాక్ కోరుటుల ఏర్్పట్ 
చురుగా్గ  సాగుతోంద్.

 దేశంలోని ప్రతి పోల్స్ సేటుషన్ లో ఒక మహిళ్ 
హెల్్ప డెస్్క ఏర్్పట్. 700 కు పైగా వన్ సాటు ప్ 
సంటరులీ  ప్రంభమయా్యయి. ఉద్్యగం చేసే 
మహిళలకోసం చటాటు లోలీ  ముఖ్యమైన మారు్పలు 
చేశారు. 

మహిళ్ సాధికారతమఖచిత్ర కథనం
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32,000 క పైగా మహిళా వాయుపారులు 
ప్రభుతవా ఈ-మార్్కట్ పే్లస్ (జెమ్) పోర్టల్ లో 
నమోదయాయురు. దీనివల్ల చినని, మధయుతరహా 

పరిశ్రమలలో మహిళలు పాల్గొనటానిక్ 
అవకాశం ఏరపిడింది.

పిలలీలకు ఆసితు సంక్రమించకుండా చేసూతు  పాత జమ్ము, కశీముర్ లో 
అమలులో ఉననా వివక్షతో కూడుకుననా క్రూరమైన నిబంధనలు, 
బల్యవివాహాలన్ అడుడు కునే నిబంధనలు  లేకపోవటం ఇప్పుడు 
రద్దయా్యయి. ఆరిటుకిల్ 370, ఆరిటుకిల్ 35ఎ రదు్ద  దావేర్ ఇవి 
సాధ్యమయా్యయి. పైగా, పెళి్ళ తరువాత భార్యలన్ వద్లెసే 
ఎనానారైల మీద కఠిన చర్యలు తీస్కుంటారు. 

సామాజిక సాధికారత
మహిళలే కేంద్ర బిందువుగా ప్రభుతవేం తీస్కుంట్ననా చర్యలు 
సామాజిక దృక్పథానికి కొతతు నిరవేచనమిచాచేయి. శారదా 
చటటుం-1978 లో మారు్పలు చేసి మహిళలకు సమానావకాశాలు 
కల్పంచే లక్షష్యంతో ప్రభుతవేం ఒక టాస్్క ఫోర్సి న్ 
ఏర్్పట్చేసింద్. ప్రస్తుతం బలకల కన్స వివాహ వయస్ 18 
కాగా మళ్లీ ఆ వయస్న్ నిర్థా రించటం కూడా ఈ టాస్్క ఫోర్సి 
బధ్యత. హింసకు గురైన మహిళలకు ఊరట కలగించేందుకు 
ప్రభుతవేం ఇటీవలే వైద్యపరమైన గర్ విచిఛాతితు (MTP) చటాటు నికి 
ఆమోదం తెలపింద్. గర్ స్రావపు గడువున్ 20 వార్ల 
న్ంచి 24 వార్లకు పెంచింద్.వేతనంతో కూడిన మాతృతవేపు 
సలవున్ 12 న్ంచి 26 వార్లకు పెంచింద్. సామాజిక 
కట్టు బటలీన్ ఛేద్సూతు, ప్రధాని ఈ మధ్యనే ఎర్రకోట న్ంచి 
ప్రసంగిసూతు శానిటరీ పాడ్సి న్ ప్రసాతువించారు. జాతిన్దే్దశించి 
ప్రసంగిసూతు ప్రధాని నర్ంద్ర మోదీ “నిరుపేద సోదరీమణులు, 
కూతుళ్ళ ఆరోగ్యం పటలీ ప్రభుతవేం అదే పనిగా ఆలోచిసోతుంద్. 
జన్ ఔషధి కేంద్రాల దావేర్ 1 రూపాయికే శానిటరీ పాడ్ 
అంద్ంచే బృహత్ కార్యక్రమం చేపటాటు ం. కొద్్ద కాలంలోనే ఈ 
6,000 జన్ ఔషధి కేంద్రాల దావేర్ నిరుపేద సోదరీమణులు, 
కూతుళలీకు 5కోటలీ శానిటరీ పాడ్సి అంద్ంచగలగాం“ అనానారు. 
ఈ రోజు మహిళలు సేవేచఛాగా, ఆరిథాక సాధికారతతో, పట్టు దలతో, 
స్రక్తంగా ఉనానామననా ధీమాతో కేవలం కలలు కనటం 
కాకుండా వాటిని సాకారం చేస్కుంట్నానారు. దీనికి ప్రధాన 
కారణం మహిళలు తకు్కవ అనే చులకన భావన పోయిన 
ఆలోచనా దృక్పథమే. “అమాముయి అయిత ఏంటట” అనే 
పరిసిథాతి న్ంచి “ఆహా, అమాముయి పుటిటుంద్” అన్కునే మారు్ప 
వచిచేంద్. ఈ మారు్పన్ ప్రయతినాంచి మహిళ్సాధికారతన్ 
అన్భవపూరవేకంగా చూడండి. మీరు 130 కోటలీ మంద్ 
ప్రజలకోసం ఎనినాకైన నాయకునిగా, సామాజిక మాధ్యమాలలో 
అత్యంత ప్చుర్యం ఉననా ఒక అంతర్జా తీయ ర్జన్తిజుఞా నిగా 
ఊహించుకొండి. అలాంటప్పుడు  ఏడుగురు మహిళలు 
తమదైన సూఫూరితుమంతమైన,  పట్టు దలకు ప్రతీక అయిన 
గాథలతో, సేవాభావంతో మీ బధ్యతలు స్వేకరిసేతు ఎలా 
అనిపిస్తుంద్? అలాంటి సనినావేశానినా  ఎప్పుడూ కన్విన్ కూడా 
ఉండరు. కాన్ ప్రధాని అంతర్జా తీయ మహిళ్ద్నోతసివానినా 
జరుపుకోవటానికి ఎంచుకున పదధితి ఇదే. నవ భారత 
మహిళలు ఎలా ఉననాతసాథా యికి ఎదుగుతునానారో చప్పటానికి 
ఇదే ఒక ప్రతీక. ప్రభుతవేం వారిని మాటలోలీ న్, చేతలోలీ న్  
అడుగడుగునా ప్రోతసిహిసోతుంద్.  

 మహిళలోలీ  మెరుగైన ఆరోగ్యం కోసం ప్రభుతవేం రూపాయి 
చొప్పున శానిటరీ పాడ్సి అంద్సోతుంద్. ప్రధానమంత్రి 
జన ఔషధి కేంద్రాలలో ఇప్పటిదాకా 7 కోటలీకు పైగా 
శానిటరీ పాడ్సి అముముడుపోగా ఇకమీదట వాటిమీద జీఎస్టు 
తొలగిస్తునానారు. 

 మిషన్ ఇంద్రధన్ష్ కింద 90 లక్షలకు పైగా గరి్ణులకు 
టీకాలు వేశారు.సవేచచే భారత్ మిషన్ కింద ఇంటింటికీ 
మరుగుదొడి్ద సౌకర్యం కల్పంచి మహిళల గౌరవానినా 
కాపాడారు.

 మాతృతవే సలవులన్ 12 న్ంచి 26 వార్లకు పెంచారు. 
ఉద్్యగం చేసే మహిళలకోసం మొదటిసారిగా ప్రతి 
కార్్యలయంలోన్ క్రెష్ లు పెటాటు రు

 పోషణ్ పథకం కింద 2017 న్ంచి రూ.7411 కోట్లీ  పంపిణీ 
చేశారు.

 ప్రసూతి మరణలు 2014-16 లో లక్షకు 130 ఉండగా 
2016-18 లో 122 కు తగా్గ యి.

 ప్రధానమంత్రి మాతృ వందన యోజన కింద 1.82 కోటలీకు 
పైగా మహిళలు లబిధిపందారు. రూ.7849 కోట్లీ  నేరుగా 
వారి ఖాతాలోలీ కి బదల్ అయింద్.

ఆరోగయుం, పౌష్్ఠకాహారం మీద 
ప్రతేయుక దృష్్ట
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బొమము ల త యారీలో సవే యం స మృద్ధిజాతీయం

స్్థ నిక
ఆటబొమ్మలకోసం
గంతెతాతీ లి్సన
సమయంఇద్!

పిల్ల ల మానసిక, సమాజిక, ఉద్వెగపూరత 
ఎదుగుదలలో ఆటబొమ్మలకు వాటి 

ప్్ర ధాన్ం వాటికుంది. కానీ భారతద్శంలో 
అందుబాటులో ఉన్న ఆటబొమ్మలో్ల  15% 

మాత్ర మే భారత్ లో తయారై నవి. అంతేకాదు, 
రూ. 7 లక్షల కోట్ల  విలువచేసే అంతర్జా తీయ 

ఆటబొమ్మల మారకెట్ లో భారత్ వాటా 
కేవలం 0.5 శాతం. అందుకే ప్ర ధాని నరంద్ర  
మోదీ సవెయం సమృద్ధ  భారత్ ఉద్మంలో 
భాగం కావాలని ఆటబొమ్మల పరశ్ర మకు 

పిలుపునిచ్చారు.

హరపా్ప త్రవవేకాలలో అనేక ఆటబొమములు 
బైటపడాడు యి. అంటే ఆటబొమముల కథ 
యుగాలనాటిద్. ఆనాడు కూడా పిలలీల మానసిక 

ఎదుగుదలలో ఆటబొమములు ప్రధాన పాత్ర పోషించాయని 
చబ్తునానాయి. ప్రధాని నర్ంద్ర మోదీ ఇటీవల మన్ కీ బత్ 
లో ఆటబొమముల ప్ధానా్యనినా ప్రసాతువించారు. అవి భారతీయ 
సంస్కకృతిలో విల్నమైన తీరున్ గురుతు చేసూతు, పిలలీల సరవేతోముఖ 
వికాసానికి ద్హదం చేసేలా అనినా అంగనావేడీ కేంద్రాలోలీ న్, 
పాఠశాలలోలీ న్ వాటిని బోధనోపకరణలుగా వాడుకోవాలసిన 
అవసర్నినా న్కి్క చపా్పరు. భారత ఆటబొమముల పరిశ్రమకు ప్రేరణ 
కలగించి ’ఏక్ భారత్ శ్రేష్్ఠ భారత్’  ద్శలో ప్రోతసిహించాలసిన 
సమయమిద్. భారతసవేదేశీ ఆటబొమములకోసం గొంతెతాతులసిన 
సమయం కూడా ఇదే. 

ద్గుమతి చేస్కుననా 
ఆటవస్తువులలో 
దాదాపు 66.9శాతం 
హానికరమైనవి. ఈ 
విషయంలో సర్వే 
జరిపిన భారత నాణ్యతా 
మండల ఒక నివేద్క 
రూపంద్ంచింద్.  

హానికరఆటవస్తీవులు

భారతదేశంలో దాదాపు 
93 శాతం ఆటబొమములు 
ద్గుమతి చేస్కుననావే. వాటిని 
తయారుచేసే విభాగాలు 
ఎకు్కవగా చైనాలో ఉననావే. 
భారత నాణ్యతామండల నివేద్క 
ప్రకారం చిననాపిలలీలకోసం 
ఉదే్దశించిన మెతతుటి ఆటబొమములోలీ  
ఫాతులేట్ అనే కానసిర్ కారక 
రసాయనం ఉంట్ంద్. 

ప్రమాదకరఆటబొమ్మలకు
పిలలాలి్నఎందుకు
దూరంగాఉంచాలంటే...

ఈ బొమముల న్ంచి ర్లపడే 
ప్చు నోటికి, ముకు్కకు, 
గొంతుకు, ఊపిరితితుతులకు 
హాని చేస్తుంద్. ఈ బొమములోలీ  
ప్రమాదకరమైన పాదరసం, 
స్సం, ఆరసినిక్ లాంటి భార 
లోహాలు ఉననాట్టు  సర్వేలో 
తలంద్. 
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n భారత ఆటబొమముల పరిశ్రమన్ పునరుదధిరించటానికి, భారత్ లో అందుబట్లో ఉండే 
ఆటబొమముల నాణ్యతన్ మెరుగుపరచటానికి డిపిఐఐటి అనేక చర్యలు తీస్కుంద్. 
n దేశంలో తయారైన, లేదా ద్గుమతి అయిన ఆటబొమములు బిఐఎస్ జారీచేసిన 

నాణ్యతాప్రమాణలకు తగినట్టు గా ఉండేలా భారత్ లో అమేము ఆటబొమములకు 
ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి చేశారు. ఈ కొతతు ఆదేశాల ప్రకారం హసతుకళ్రూపాలు, 
జిఐ బొమములకు ఈ నిబంధన న్ంచి మినహాయింపు ఉంద్. 
n సవేదేశీ మార్కట్ లో భారత ఆటబొమముల పరిశ్రమకు ఊతమిచేచేలా విదేశీ 

ఆటబొమముల మీద ద్గుమతి స్ంకం పెంచారు.
n ఆటబొమముల తయారీ కలీసటురులీగా ఎదుగుతుననా కర్ణా టకలోని ర్మనగరం జిలాలీ  

చననాపటనా, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్టణా జిలాలీ  కొండపలలీ. తమిళనాడులోని తంజావ్రు జిలాలీ , 
అసాసిం లోని దుబ్రి జిలాలీ , ఉతతురప్రదేశ్ లోని వారణసి, గౌతమ బ్దధి నగర్ జిలాలీ లమీద ప్రత్యక 
దృషిటు సారించారు. ఇలాంటి ప్రదేశాలు ఇంకెనోనా ఉనానాయి. 
n భారత ఆటబొమములన్ ప్రోతసిహించటానికి విదా్య మంత్రితవేశాఖ 14 అంశాల కార్యక్రమానినా 
రూపంద్ంచింద్. ఈ కార్యక్రమం కింద వచేచే రండు మ్డేళలీలో ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి, సిబిఎస్ఇ, 
కేంద్రీయ విదా్యలయాలు, నవోదయ విదా్యలయాలు ఆటబొమములే అంశంగా సైన్సి ఎగిజాబిషన్లీ  
నిరవేహిసాతుయి. 
n చరిత్ర, విజాఞా న శాసా్రా లు, గణితం అరథాం చేస్కోవటానికి ఈ ఆటబొమములన్ వాడుకునే విధంగా 
పాఠా్యంశాలు తయారుచేసే బధ్యతన్, బొమముల లైబ్రరీలు రూపుద్దే్ద బధ్యతన్ ఎన్ సి ఇ ఆర్ 
టి తద్తర నోడల్ సంసథాలకు అప్పగించారు.  దీనినా జాతీయ విదా్యవిధానంతో అన్సంధానం 
చేస్తునానారు. 

n రూ. 7 లక్షల కోటలీ 
అంతర్జా తీయ ఆటబొమముల 
మార్కట్ లో భారత్ వాటా 
కేవలం 0.5 శాతమే. ప్రపంచ 
మార్కట్ 135 బిలయన్ 
డాలరలీకు ఎదుగుతుందని 
అంచనా.
n 2011-18 న్ంచి భారత్ 
ఆటబొమముల పరిశ్రమ 
15.9 శాతం ఎదుగుదల 
నమోదు చేస్కుంద్. దీని 
మార్కట్ పరిమాణం 1.5 
బిలయన్ డాలరులీ . 
n భారత్ లో వ్యవస్థాకృత 
ఆటబొమముల పరిశ్రమ 
విలువ 3500-4500 కోట్లీ  
ఉంట్ందని అంచనా. 
అందులో 15% సాథా నిక 
తయారీ కాగా మిగిలన 
85% అవసర్లకు ద్గుమతి 
చేస్కుంట్నానాం. 

మనకుభారతీయఆటబొమ్మలందుకు?

n  మార్కట్ పరిశ్ధనాసంసథా 
(ఐ.ఎం.ఆర్.సి) అంద్ంచిన 
సమాచారం ప్రకారం ప్రపంచ 
ఆటబొమముల మార్కట్ పరిమాణం 
105 బిలయన్ డాలరులీ . ఇందులో 
85% వాటా చైనాద్ కాగా ఆ 
తరువాత సాథా నాలోలీ  యూరప్, శ్రీలంక, 
మలేసియా, భారత్ ఉనానాయి.

ఆటబొమముల పరిశ్రమలో సవేయం సమృదధిం కావటానికి కేంద్ర ప్రభుతవేం తీస్కుంట్ననా చొరవన్ అరథాం చేస్కోవటానికి మనం 
ముందుగా అంతర్జా తీయ, భారత ఆటబొమముల మార్కట్ న్ అరథాం చేస్కోవాల.

ఈచర్యలుఎలాలబిధి కలిగిస్తీ యి..

4,000

ఆటబొమముల పరిశ్రమ విధానం వలన, 
ముఖ్యంగా నైపుణ్యం, పాక్క నైపుణ్యం 
ఉననా, నైపుణ్యంలేని, మహిళలకు ఉపాధి 
కలుగుతుంద్

సాథా నిక ఆటబొమములదావేర్ సాంస్కకృతిక వారసతావేనినా 
ప్రోతసిహించవచుచే. పిలలీల మానసిక ఎదుగుదలలో 
భాగమయే్యలా అంగనావేడీలు, పాఠశాలలన్ 
అన్సంధానం చేస్తునానారు. 

పిలలీలకు ఆరోగ్యపరంగా 
ఎలాంటి హాన్ చేయని మంచి 
నాణ్యమైన ఆటబొమములు 
అందుతాయి.  1. 2. 3.

కేంద్రంతీస్కున్నచర్యలేంటంటే..

ఎంఎస్ఎంఇ కింద 4,000 తయారీ విభాగాలు 
ఉనానాయని, అందులో 75% సూక్ష్మీ, 22%  
చిననా, మధ్య తరహా, 3% భారీ యూనిట్లీ  
ఉనానాయని  పరిశ్రమ, అంతర్జా తీయ వరతుక 
ప్రోతాసిహక విభాగం(డిపిఐఐటి) , వాణిజ్య 
మంత్రితవేశాఖ చబ్తునానాయి. 

ప్రభుతవేం ఒక ద్వేముఖ వ్్యహంతో 
పనిచేసోతుంద్. మొదటిద్, సాథా నిక 
ఆటబొమముల తయారీ పరిశ్రమన్ 
మెరుగుపరచటం. రండోద్, భారతీయ 
ఆటబొమములకు భారత్ లో విదేశీ 
ఆటబొమములతో పోటీపడగల వాతావరణం 
కల్పంచటం. పిలలీల ఆరోగ్యం దృష్ట్యా 
భారత ఆటబొమములు ఆరోగ్యవంతంగా 
తయారుచేయిస్తునానారు.  

తయారీవిభాగాలు
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PMFBY
వ్యవస్యసంస్కరణలు

స్పరిపాలన ద్నోతసివం సందర్ంగా పూరవే ప్రధాని అట ల్ బిహారీ వాజ్ పేయిని గురుతుకు తెచుచేకుంట్- దేశంలో 
వ్యవసాయ సంస్కరణల రూపకరతు ఆయనేనని ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ అనానారు. 2022నాటికి రైతుల ఆదాయం 

రటిటుంపు చేయడానికి ప్రస్తుత ప్రభుతవేం కట్టు బడి ఉంద్

ఆశావహభరోస్

రైతు ఆదాయానినా 2022 నాటికి రటిటుంపు చేయడం ఒక్కటే 
కాకుండా రైతుకు పంట నషటుభయం న్ంచి విముకితు ద్శగా 
‘‘ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బమా యోజన’’ (పిఎంఎఫ్ బివై)న్ 

ప్రభుతవేం ప్రంభంచింద్. మరోవైపు ‘పిఎమ్ కిసాన్ సమామున్ నిధి 
పథకం’ ప్రంభంచాక ఇప్పటిదాకా రైతుల బ్యంకు ఖాతాలోలీ కి రూ. 
1.10 లక్షల కోటలీ సముము బద్ల్ అయింద్. స్పరిపాలనకు నిదర్శనం 
ఇదే. కాగా, సాంకేతిక పరిజాఞా న వినియోగం దావేర్ స్పరిపాలన 
సాధ్యమవుతోంద్. కాబటేటు ఒక్క క్షణంలో రూ. 18,000 కోట్లీ  రైతుల 
బ్యంకు ఖాతాలోలీ  నేరుగా జమ అయా్యయి.

    స్పరిపాలన ద్నోతసివం సందర్ంగా ప్రధాన మంత్రి 
నర్ంద్ర మోదీ ప్రసంగిసూతు- ‘‘కమీషన్ లేదు... కోతలేలీవు... అక్రమాలకు 
తావులేదు. సాంకేతిక పరిజాఞా నంతో పిఎమ్ కిసాన్ సమామున్ నిధి పథకంలో 
ల్కేజీలకు తావులేకుండా పోయింద్. ఆన్ లైన్  దావేర్ రైతుల నమోదు, 
వారి ఆధార్ నంబరుతోపాట్ ర్షట్ర ప్రభుతావేల తోడా్పట్తో బ్యంకు 
ఖాతాల తనిఖీ ఆధారంగా ఈ వ్యవసథా సృషిటుంచబడింద్’’ అని చపా్పరు. 
పశిచేమ బెంగాల్ ర్షట్రంలో 70 లక్షల మంద్కి పైగా రైతులు మినహా 

పిఎంఎఫ్బివైదవారాప్రయోజనాలు
l బమా రుస్ములో మిగిలన 90 శాతం ప్రభుతవేమే 

చలలీంచినప్పటికీ ర్యితీ పందడానికి గరిష్ఠ పరిమితి ఏదీ 
లేదు.

l ఈ పథకానినా 2016 ఫిబ్రవరి న్ంచి అమలు చేసిన 
నేపథ్యంలో 2016-17 బడెజాట్ లో దీనికి కేటాయింపులు 
రూ.5,500 కోట్లీ  కాగా, 2019 మధ్యంతర బడెజాట్ లో 
ప్రకటించిన మేరకు కేటాయింపులన్ ప్రభుతవేం 154 
శాతం పెంచింద్.

l పిఎంఎఫ్ బివై ప్రంభమైనప్పటి న్ంచి ఇప్పటిదాకా 41 
శాతం రైతులు దీని పరిధిలోకి వచాచేరు.

పిఎంక్స్న్సమా్మన్యోజన
l దేశంలోని 9 కోటలీ మంద్ రైతుల బ్యంకు ఖాతాలోలీ కి 

రూ.18,000 కోట్లీ  నేరుగా జమ
l పథకం ప్రంభమైన నాటి న్ంచి నేటిదాకా మొతతుం 

రూ.1.10 లక్షల కోట్లీ  బ్యంకు ఖాతాలకు బద్ల్
l రైతులు తమ పంటకు సముచిత ధర పందే విధంగా 

ప్రభుతవేం భరోసా ఇసోతుంద్
l సావేమినాథన్ కమిటీ నివేద్కలోని సిఫారస్ల ప్రకారం 

పంటలకు కన్స మద్దతు ధర (ఎం.ఎస్.పి)న్  సాగు 
వ్యయానికి ఒకటిననార రట్లీ  అధికంగా ప్రభుతవేం 
నిరణాయించింద్.

నేడు దేశం యావత్తి అటల్ జీ స్మరిసూతి ఆయనక
సగౌరవంగా నివాళి అరిపిసతింది. ఒకవిధంగా దేశంలో 

ఇప్పుడు అమలుచేసుతినని వయువసాయ సంస్కరణల
రూపకరతి కూడా అట ల్ బ్హారీ వాజ్ పేయ గార. పేదలు, 
రైతుల ప్రయోజనాలక ఉదే్దశించిన అనిని పథకాలో్లన్ 
చోటుచేసుకనే అవినీతిని ఓ జాతీయ వాయుధిగా  అటల్ 

గారు పరిగణించారు

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ
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దేశమంతటా అననాదాతలు ఈ పథకంతో లబిధి పందుతునానారు. 
అంతకాకుండా, మొతతుం పంటకాలంలో అనినారకాల ప్రకృతి 
విపతుతుల న్ంచి రైతుకు రక్షణ కవచంలా ఉండేలా, కేంద్ర ప్రభుతవేం 
రూపంద్ంచిన ముప్పు తొలగింపు కార్యక్రమాలోలీ  పిఎంబిఎఫ్ వై 
కూడా ఒకటి.

అతి తకు్కవ రుస్ము చలలీంపు దావేర్ అత్యధిక విలువతో పంటకు 

బమా రక్షణ కల్పంచే తొటటుతొల పథకం ఇదే.
ఇక రైతులు వ్యవసాయోత్పతితు నషటుభయానినా మెరుగైన రీతిలో 

నిభాయించగలరని, తదావేర్ ఆదాయానినా సిథారీకరించుకోగలరని 
ప్రభుతవేం భావిసోతుంద్. మరోవైపు ఈశాన్య భారత ప్ంతంలోన్ 
ఈ పథకం మరింతగా విసతురిసోతుంద్. 

మరంత రై తుల అందుబాటులోకి: కిసన్ రై లు
రైతుల సారవేత్రిక అభవృద్ధి ద్శగా ప్రభుతవే చితతుశుద్ధిని ఇప్పటిదాకా 
తీస్కుననా విన్తనా చర్యలే రుజువు చేస్తునానాయి. ఆ మేరకు 
ఒక  లక్ష కోటలీ రూపాయలతో ఏర్పరచిన వ్యవసాయ మౌలక 
సదుపాయాల నిధి ‘ఆతమునిర్ర్ భారత్’ ఉద్యమానికి ఉతతుజమిసూతు 
అంతర్గతలన్ సంధాన రంగానినా బలోపేతం చేస్తుంద్.  ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ దార్శనికతకు అన్గుణంగా ప్రభుతవేం 
ఇతరత్రా చర్యలు చేపటటుడమేగాక మరో ప్రతిష్టటు తముక కిసాన్ 
రైలు ప్జెకుటు  కూడా సాకారమైంద్. ఈ మేరకు మహార్షట్రలోని 
సంగ్లా న్ంచి పశిచేమ బెంగాల్ లోని ష్టలమార్ వరకూ 100వ 
కిసాన్ రైలున్ ప్రధాని జెండా ఊపి ప్రంభంచారు. తదావేర్ 
దేశంలోని అననాదాతలకు మరింత బలం చేకూర్చేలననా తన దృఢ 
సంకలా్పనినా ఆయన మరోసారి చాట్కునానారు.
  కరోనా మహమామురి సమయంలోన్ గడచిన 4 నెలలోలీ  
100 కిసాన్ రైళ్లీ  ప్రంభం కావడంపై ప్రధాన మంత్రి హరషిం 
వ్యకతుం చేశారు. మరోవైపు కిసాన్ రైళలీలో రవాణకు కన్స 
పరిమాణమంట్ నిరణాయించలేదు. దీనివలలీ రైతు పండించిన 
పంట ఎంత సవేల్పమైనా ఈ రైలు దావేర్ గిట్టు బట్ ధర లభంచే 
పెద్ద మార్కట్ వరకూ తకు్కవ ఖరుచేతో తరలంచే వీలుంట్ంద్.
l కిసాన్ రైలు దావేర్ పశిచేమ బెంగాల్  లోని లక్షలాద్ చిననా 
రైతులకు భారీ చేయూత లభంచింద్.
l నిలవేతో అన్సంధానమైన మౌలక సదుపాయాలు, వ్యవసాయ 
ఉత్పతుతులకు విలువ జోడించే ఆహార తయారీ పరిశ్రమలకు 
ప్రభుతవేం ప్ధాన్యమిసోతుంద్.
l దీనికి అన్గుణంగా ‘ప్రధాని కృషి సంపద యోజన’ కింద 
మెగా ఫుడ్ పారు్కలు, శీతల గిడడుంగుల మౌలక సదుపాయాలు, 
వ్యవసాయ ఉత్పతుతుల తయారీ సముదాయాల రూపేణ 6,500 
పథకాలకు ప్రభుతవేం ఆమోదం తెలపింద్. అలాగే ఆతమునిర్ర్ 
అభయాన్ పా్యకేజీ కింద ఆహార తయారీ సూక్ష్మీ పరిశ్రమలకు 
రూ.10,000 కోట్లీ  మంజూరు చేయబడాడు యి
l కిసాన్ రైళలీ సదుపాయంతో 80 శాతానికి పైగా చిననా, సననాకారు 
రైతులు లబిధి పందుతారు
l ఈ రైళలీలో 50 న్ంచి 100 కిలోల పారిసిల్ కూడా రవాణ 
చేయవచుచే

l ఇప్పటిదాకా ఈ రైళలీలో రవాణ అయినవాటిలో అతిచిననాద్ 
కేవలం 3 కిలోల దానిమము పండలీ పారి్శల్ కావడం గమనార్హం. 
అంతకాదు... ఒక కోళలీఫారం యజమాని కూడా ఈ రైలు దావేర్ 
కేవలం 17 డజనలీ గుడలీన్ రవాణ చేశాడు
l కిసాన్ రైలు, కృషి ఉడాన్ (విమానం), వంటి వసతుల దావేర్ 
ప్రభుతవేం స్దూర, మారుమ్ల ప్ంతాల రైతులకు జాతీయ, 
అంతర్జా తీయ మార్కటలీన్ కూడా అందుబట్లోకి తెచిచేంద్
l ఈ రైలు ఒకవిధంగా ‘కద్లే శీతల గిడడుంగి’ వంటిద్. అంటే- 
ఇందులో పండులీ , కూరగాయలు, పాలు, చేపలు, ఇతరత్రా తవేరగా 
పాడయే్య వస్తువులన్ కూడా ఒకచోట న్ంచి మర్క చోటకు 
స్రక్తంగా రవాణ చేయవచుచే
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కరోనాపై పోరాటం

ప్రభుతవాంసరవాసన్నదధిం

కొవిడ్-19టీక్ల
ప్రక్రియ

దేశవాయుపతింగా కొవిడ్-19 టీకాల్చేచు ప్రక్రియను అమలు చేస్ందుక 
కేంద్ర ప్రభుతవాం సననిదధిమవుతోంది. ఈ మేరక తొల్దశలో సుమారు 

30 కోట్ల మంది ప్రజలక టీకాలు వేసాతిరు. నమూనా కసరతుతి 
ఇపపిటికే మొదలైన నేపథయుంలో కరోనా వైర స్ పై యుదధింలో భారత్ 

ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా ఆవిర్భవించనుంది.

కొవిడ్-19 టీకా కోసం ఎదురుచూపులు 
ఎటటుకేలకు ఫలంచాయి! కరోనా 

వైరస్ మహమామురిపై పోర్టంలో భారతదేశం 
ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలచే కీలకపాత్ర 
పోషించింద్. ఇందులో భాగంగా టీకాల 
రూపకల్పనలో నిమగనామైన శాస్రావేతతులకు 
ప్రభుతవేం పూరితు మద్దతిచిచేంద్. అదే సమయంలో 
టీకా సిదధిం కాగానే ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా 
ప్రజలకు అంద్ంచడానికి వీలుగా అవసరమైన 
చర్యలన్నా చేపటిటుంద్. తదన్గుణంగా టీకాల 
పంపిణీ వ్యవసథాన్ పరీక్ంచేందుకు నమ్నా 
కసరతుతున్ కూడా ప్రంభంచింద్.

    కొవిడ్-19 టీకాల కార్యక్రమం 
కోసం నిరవేహణ మార్గదర్శకాలన్ కూడా జారీ 
చేసింద్. టీకా ఇచిచేన తర్వేత వారిని స్మారు 
30 నిమిష్టలపాట్ పరిశీలనలో ఉంచుతారు. 
మొతతుంమీద తొలదశలో 30 కోటలీ మంద్కి 
టీకాలు ఇవవేన్నానారు. వీరిలో ఆరోగ్యసంరక్షణ 
కార్యకరతులు, ముందువరుస సిబబుంద్, 50 
ఏళలీకు పైబడినవారు, ఇతరత్రా అనారోగా్యలతో 
బధపడేవారు ఉంటారు.

కొవిడ్-19 టీకాల ప్రక్రియ అమలుపై జాతీయ నిపుణుల కమిటీ (నెగ్ వా్యక్) సలహా మేరకు 
తొలదశలో టీకాలు వేసేందుకు కింద పేర్్కననా వర్్గ ల వారిని ఎంపిక చేశారు:

ప్రాధానయు జనాభా సమూహాల చేరుపి

ఆరోగయు సంరక్షణ కారయుకరతిలు: ప్రభుతవే, ప్రైవేట్ రంగాలోలీ ని 
స్మారు కోటి మంద్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యకరతులు

మందు వరుస ప్రజారోగయు సిబబాంది: కేంద్ర, ర్ష్టట్ర ల పోల్స్ 
విభాగాల న్ంచి దాదాపు 2 కోటలీ మంద్.. వీరిలో సాయుధ బలగాలు, 
హోమ్ గారుడులు, పౌర రక్షణ సంసథాలు, విపతుతు నిరవేహణ సవేచఛాంద 
కార్యకరతులు, పురపాలకల కారిముకులు.
ప్రాధానయు వయో సమూహాలు: స్మారు 27 కోటలీ మంద్ ప్ధాన్య 
వయో సమ్హాలోలీ  ఉనానారు. ఆ మేరకు 50 ఏళలీకు పైబడినవారు, 
ఇతరత్రా అనారోగా్యలతో బధపడేవారు ఉనానారు.

1
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3
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ట్కాల ప్ర కి్ర య

తొలి వా్కిసినేటర్ అధికార 
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టీకాలు ఇవవేడం కోసం ‘వా్యకిసినేటర్ అధికారులు’ పేరిట 
ఐదుగుర్సి సభు్యలతో ప్రత్యక బృందాలు ఏర్్పటవుతాయి

ప్రభుతవాంసరవాసన్నదధిం

టీకాల కోసం నమోదు
l టీకాల కోసం పేరలీ నమోదున్ ‘కో-విన్ యాప్’ దావేర్ మాత్రమే నిరవేహిసాతురు. 

దీనినా కేంద్ర మంత్రితవేశాఖ/ర్షట్ర ప్రభుతావేలు లేదా జిలాలీ  యంత్రాంగం అప్ 
లోడ్ చేసాతుయి

l టీకా కోసం తమ పేరున్ సవేయంగా నమోదు చేస్కునేవారు నిర్్దశిత 15 రకాల 
ధ్రువీకరణ పత్రాల జాబితాలో ఏదైనా ఒకదానినా సమరి్పంచాలసి ఉంట్ంద్

l ఈ జాబితాలో- ఆధార్ కారుడు , డ్రైవింగ్ లైసన్సి, ఆరోగ్య బమా, కేంద్ర 
కారిముకశాఖ జారీచేసిన సాముర్టు కారుడు , ఉపాధిహామీ పథకం జాబ్ కారుడు , పాన్ 
కారుడు , బ్యంక్ పాస్ బ్క్, పాస్ పోర్టు, తపాలా కార్్యలయ పాస్ బ్క్, పెనషిన్ 
కాగితాలు, పనిచేసే కార్్యలయం జారీచేసిన గురితుంపు కారుడు , ఓటరు గురితుంపు 
కారుడు  వగైర్లునానాయి.

l టీకాలు వేసే ప్రక్రియకు సంబంధించి ర్షట్ర ప్రభుతావేలకు ముఖ్యమైన ఆదేశాలు 
ఇవవేబడాడు యి. దీనికి సంబంధించి ర్షట్ర, జిలాలీ సాథా యి కమిటీలు ఇప్పటికే 
సమావేశమై చరిచేంచి సననాదధిమయా్యయి.

ప్రపంచవా్యపతుంగా కొవిడ్-19 పరిసిథాతి ఆంద్ళనకరంగా 
మారుతుననాప్పటికీ భారతదేశంలో మాత్రం మహమామురి 
సిథారమైన, నిరంతర క్షణత స్పషటుంగా కనిపిసోతుంద్. దేశంలో 
ద్గబుంధానికి ముందు, ఆ తర్వేత ప్రభుతవేం సరవేసననాదధింగా 
ఉండటమే ఈ సతఫూలతానికి కారణం. ఇక టీకాలు వేసే 

కార్యక్రమం తర్వేత సిరంజిలు, ఇతరత్రా వైద్య వ్యర్థా లన్ 
తొలగించడంలో తీస్కోవాలసిన జాగ్రతతులపై ఇప్పటికే తగు 
సూచనలు జారీ అయిన నేపథ్యంలో టీకాల ప్రక్రియపై కేంద్ర 
ప్రభుతవే సమరథా సననాదధితన్ అంచనా వేయవచుచే.  

తొల్దశలో ఉచితంగా టీకాలు
l టీకాలు వేసే ప్రక్రియకు సంబంధించి 2021 జనవరి 2న 

సంపూరణా సాథా యిలో నమ్నా కసరతుతు పూరతుయింద్
l కొవిడ్-19 టీకా వేయడంపై ఆరోగ్య వ్యవసథాలో 

ఏర్్పటైన యంత్రాంగాల సననాదధిత, నిరవేహణ 
యోగ్యతలన్ పరీక్ంచేందుకు ఈ నమ్నా కసరతుతు 
నిరవేహించబడింద్.

l లబిధిదారుల సమాచారం అప్ లోడ్, టీకా కేంద్రాల 
కేటాయింపు, సూక్ష్మీ ప్రణళిక, టీకాల కేటాయింపు, 
పరీక్షరుథాలైన లబిధిదారులతో టీకా ప్రదేశాల నిరవేహణ, 
నివేదన యంత్రాంగం వగైర్ అంశాలన్నా ఈ నమ్నా 
కసరతుతు సందర్ంగా పరీక్ంచబడాడు యి.

l ‘‘మనం ఎనినాకలకు సిదధిమయే్య తరహాలోనే వైద్య 
బృందాలోలీ ని ప్రతి సభు్యడికీ తగిన శిక్షణ ఇవావేలసిన 
అవసరం ఉంద్’’ అని కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి డాకటుర్ 
హరషివరధిన్ చపా్పరు.

l మొతతుం కోటి మంద్ ఆరోగ్య కార్యకరతులకు, 2 కోటలీ 
మంద్ ముందువరుస సిబబుంద్కి ఉచితంగా టీకాలు 
వేసాతురు.

l స్రమ్ ఇన్ సిటుట్్యట్ , భార త్ బ యోటెక్  సంసథాలు 
అభవృద్ధి చేసిన ‘కోవాగిజాన్ టిఎం’, ‘కోవిషీల్డు’ టీకాలన్ 
అత్యవసర పరిసిథాతులోలీ  పరిమితంగా వినియోగించడానికి 
సంబంధిత నిపుణుల కమిటీ అన్మతి మంజూరు 
చేసింద్.

96.19 శాతం

1.45 శాతం

కోలుకంటుననివారి 
సగటు

మరణాల సగటుఇప్పటిదాకా నిరవెహంచన పరీక్షల సంఖ్                               

               17,56,35,761

కోలుకున్న బాధితుల సంఖ్య - 99,46,867
చురుకైన కేసులు           

2,43,953
మొతతిం రోగులు      
1,03,41,416

మొతతిం మరణాలు 
1,50,858

రండుగజాలదూరం

జనవరి 4 వరక గల సమాచారం ప్రకారం; మూలం: కేంద్ర ఆరోగయు మంత్రితవాశ్ఖ



గ త ఆరు సంవ తసూ రాల లో 
ప రాయుట క రంగం ఆరోగయు క ర మైన 
వృదిధిని సాధించింది. భార త దేశంలో 
సుంద ర ప్ర దేశ్లు, వైవిధయుం, నిరా్మణ 
సామ రధిష్ం వంటి అంశ్ల ఆధారంగా 
ఈ రంగం విజ య వంతంగా 
అభవృదిధి సాధిసతింది.  2020లో 
కొవిడ్ -19 మ హ మా్మరి స మ యంలో 
కూడా ప రాయుట క  రంగం అభవృదిధిక్ 
సిదధింగా ఉంటూ, రాబోయే రోజ్లో్ల 
త న విజ య గాథ ను పున రావృతం 
చేయ నుంది.

న్యు ఇండియా స మాచార్ 30

అదు్త సంద ర్శ న్య ప్ంతాల భార త దేశంప రాయుట క రంగం 

పరా్యటకరంగ
అభివృద్ధి
ఉజవాల

భారతదేశం
కోసం

ప్ర పంచ ఏడు వింత లోలీ  ఒక టైన తాజ్ మ హ ల్ , ఐక్య తా విగ్ర హం (statue 
of unity) ప ర్్యట క ప్రేమికుల కు కొతతు ఆక రషి ణ గా నిలుస్తునానాయి. 

ప ర్్యట క రంగ ప్ర ద ర్శ న కు భార త దేశం అప రిమిత మైన ప రిధిని, బ లాన్నా 
క లగివుంద్. భార త దేశ వైవిధ్యంలోనే దాని సౌంద ర్యం ఉంద్. ప రవే తాలు, 
స ముద్రాలు, ఇస్క ద్బబు లు, దీవేప క లా్పలు వంటి అనేక ప్ర కృతి సౌంద ర్్యలు 
ప్ర త్యక త సంత రించుకుని, ప్ర పంచ వా్యపతుంగా ప ర్్యట కుల న్ విశ్షంగా 
ఆక రిషిస్తునానాయి. ఈ రంగంలో ఉపాధి అవ కాశాలు మెండుగా ఉండ డంతో ఇద్ 
ప్ర జ ల జీవ న విధానానినా మెరుగుప ర చ డ మే కాక, దేశ ఆరిథాక వ్య వ సథా ప టిషటు త కు 
కూదా ద్హ ద ప డుతోంద్.  

‘‘నేన్ మిమము లనా ఒక్క టే అడుగుతునానాన్. యువ త కు ఉపాధి అవ కాశాలు 
పెంపంద్ంచడానికీ, ప్ర పంచంలో భార త దేశ ఖా్యతిని పెంచ డానికీ, 
భార త దేశ స మ రధి త ప్ర పంచానికి చాటి చప్ప డానికి ఈ రంగం ఎంతగానో 
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If we, 125 Crore Indians, decide that we have to give 
importance to our tourism sector, we can attract the 

world. We can draw a very large number of tourists to 
our side. Through this we can provide new employment 

opportunities to several million young people in India. Be 
it the government, institutions, society, citizens – we all 
have to come together to make this happen. Come, let’s 

make an endeavour in this direction

Prime Minister Narendra Modi in Mann Ki Baat, 
March 27, 2016

4 ప్ర భుతవేం చేప డుతుననా అత్యంత ప్ర తిష్టటు తము క ప థ కాల లో 
ఒక టి బౌదధి స రూ్క్ట్ . ‘సవే దేశీ ద ర్శ న్ స్్కమ్’ కింద 15 
బౌదధి నేప థ్య ముననా వాటిని గురితుంచి అభవృద్ధి చేస్తునానారు. 

4 గౌత మ బ్దుధి డి జీవన గ మ నంలో ఎదురైన వివిధ 
ఘ టాటు ల న్ ప ర్్యట కుల కు తెలయ జేయ డమే ప్ర భుతవేం 
చేప టిటున ఈ ప థ కం ముఖ్య ఉదే్దశం. 

4 ఉతతు ర్ ప్ర దేశ , బహార్ , మ ధ్య ప్ర దేశ్ , గుజ ర్త్ , 
ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ లో బౌదధి నేప థ్య అంశాల న్ వెలకితీసి 
అభవృద్ధి చేసేందుకు మొతతుం అయిదు ప్జెకుటుల కోసం 
ప్ర భుతవేం 355.26 కోటలీ రూపాయ లు మంజూరు చేసింద్. 

బౌదధి 
స రూ్కష్ట్ 

ఈ ప థ కం 2014-15లో ప్రంభ మైంద్. అవ స ర మైన 
భ వ నాలు, మౌలక స దుపాయాల తో స మ గ్ర వృద్ధిపై దృషిటుపెటిటు 
ట్రిజం స రూ్క్టలీ న్ అభవృద్ధి చేయ డ మే ఈ థీమ్ ముఖ్య 
ఉదే్దశం. త దావేర్ ఆయా ప్ంతాల ప్ర జ ల కోసం కొతతు 
ఉపాధి అవ కాశాలు సృషిటుంచే వీలు క లుగుతుంద్.  అభవృద్ధి 
చేయాలసిన 15 స రూ్క్టలీ న్ గురితుంచారు. అవి నార్తు ఈస్టు 
ఇండియా స రూ్క్ట్ , బౌదధి స రూ్క్ట్ , హిమాలయ సరూ్క్ట్, 
కోసటు ల్ స రూ్క్ట్ , కృష్టణా  స రూ్క్ట్ , ఎడారి స రూ్క్ట్ , 
గిరిజ న స ర్క్ ట్, ఎకో స రూ్క్ట్ , వైల్డు లైఫ్ స రూ్క్ట్ , రూర ల్ 
స రూ్క్ట్ , ఆధా్యతిముక స రూ్క్ట్ , ర్మాయ ణ స రూ్క్ట్ , 
హెరిటేజ్ స రూ్క్ట్ , తీరథాంక ర్ స రూ్క్ట్ , సూఫీ స రూ్క్ట్ . 
మొతతుం 77 ప్జెకుటుల కోసం 6035.70 కోట్లీ  ప్ర భుతవేం 
మంజూరు చేసింద్. 

సవాదేశీదర్శన్

ఉప యోగ ప డుతోంద్. 
2022 లో భార త దేశం 75వ సావేతంత్యరే  ద్నోతసి వం జ రుపుకోన్ననా 

సంద ర్ంగా మ నం మ న కుట్ంబల తో దేశంలోని క న్సం 15 ప ర్్యట క 
ప్ర దేశాల నైనా సంద రి్శంచాల నే నిరణా యం తీస్కోవ ల సిన స మ యం ఆస ననా మైంద్’’  
అని మ న ప్ర ధాని న ర్ంద్ర  మోదీ 2019 ఆగ స్టు 15వ తదీ సావేతంత్ర ద్నోతసి వం 
సంద ర్ంగా అనానారు. 

హ్్యసటు న్, టెకాసిస్ లో జ రిగిన ‘హౌడీ మోదీ’ కార్య క్ర మంలో కూడా  
క న్సం అయిదు విదేశీ కుట్ంబలు భార త దేశం ప ర్య టించే విధంగా వారిని 
ప్రేర్పించేందుకు కృషి చేయాల ని ప్ర ధాని అక్క డి ప్ర వాస సంఘాల కు విజఞా పితు 
చేశారు. 

సవే యం ప్ర తిప తితు గ ల భార త దేశ సాధ న కోసం దృఢ సంక ల్పంతో ప్ర భుతవేం ఈ 
రంగంపై దృషిటు సారించింద్. ప్ర భుతవే ప్ర య తానాలు స తఫూ లతాల నిస్తునానాయి. వ ర ల్డు 
ఎక నామిక్ ఫోరం ఆన్ ట్రావెల్ , ప ర్్యట క పోటీత తవేం 2019 నివేద్క ప్ర కారం 
140 దేశాలోలీ  భార త దేశం 34వ సాథా నంలో ఉంద్. 2017లో వీరు పందుప రిచిన 
నివేద్క తో పోలచేత ఇద్ 6 సాథా నాల కు పైగా ర్్యంకింగ్ న్ మెరుగు ప రుచుకుంద్. 
భార త దేశంలో వాయు ర వాణ రంగంలో కూడా మౌలక స దుపాయాలు మెండుగా 
ఉనానాయి (33వ సాథా నంలో ఉంద్) ఇంకా స హేతుక మైన గ్ండ్ మ రియు 
పోర్టు మౌలక స దుపాయాలు ఉనానాయి (28వ సాథా నం), ‘ఉడాన్ ప థ కం’ కింద 
కేంద్ర ప్ర భుతవేం కొతతు గా మ రో 100 విమానాశ్ర యాల న్ చేరచే న్ంద్. ఇలాంటి 
కార్య క్ర మాలు ప ర్్యట క ప రిశ్ర మ అభవృద్ధికి అధ న పు బ లానినా చేకూరుచేతాయి. 

జిడిపి ప రంగా తీస్కుంటే ప ర్్యట క రంగం మొద టి ప ద్ సాథా నాలోలీ  నిలుస్తుంద్. 
దేశంలో విదేశీ పెట్టు బ డుల కు కూడా ఇదే అతి పెద్ద ఆధారంగా ఉంద్. తాజా 
గ ణంకాల ప్ర కారం దేశంలో ప ర్్యట క ప రిశ్ర మ స్మారు 13% ఉపాధి 
అవ కాశాల కు ద్హ ద ప డుతోంద్. స్మారు 10 కోటలీ మంద్ ప్ర జ లు ప్ర త్య క్షంగా, 
ప రోక్షంగా ఈ ప రిశ్ర మ దావేర్ ఉపాధి పందుతునానారు. ఫికి్క (FICCI) నివేద్క 
ప్ర కారం 2029 క లాలీ  భార త ప ర్్యట క ప రిశ్ర మ విలువ 35 ట్రిలయ న్ డాల రలీ కు 
పెరుగుతుంద్. ప ర్్యట క ప రిశ్ర మ లో మౌలక స దుపాయాల న్ మ రింత మెరుగు 
ప ర చేందుకు ప్ర భుతవేం వివిధ కార్య క్ర మాలు చేప టటు న్ంద్. 



న్యు ఇండియా స మాచార్ 32

ఆయా ప్ంతాలోలీ  సామాజిక ఆరిథాక సిథాతిగ తుల న్ మెరుగు 
ప ర చ డంతో పాట్ మొతతుం ఆరిథాక వ్య వ సథా నే ప టిషటు ప రిచే విధంగా 
రండు అత్యంత కీల క ప థ కాలు ఉనానాయి. అవి సవే దేశీ ద ర్శ న్ , 
పిలగ్రిమేజ్ రిజువ నేష న్ అండ్ సి్పరిచువ ల్ హెరిటేజ్ ఆగముంటేష న్ 
డ్రైవ్ (PRASHAD). క రోనా మ హ మామురి ప ర్్యట క రంగంపై 
తీవ్ర ప్ర వాభానినా చూపిసోతుంద్. CII అంచ నాల ప్ర కారం విదేశీ 
ప ర్్యట కుల సంఖ్య 58 న్ంచి 78 శాతానికి ప డిపోయింద్. 
క రోనా స మ యంలో కూడా ప్ర భుతవేం  దేఖో అపానా దేశ్ పేరిట 
వెబినార్ సిరీస్ దావేర్ ట్రిజానినా ప్రోతసి హిసోతుంద్. ‘ఏక్ భార త్ 
శ్రేష్్ఠ భార త్’ కార్య క్ర మం కింద భార త దేశంలోని గొప్ప వైవిధా్యనినా 
ప్ర ద రి్శంచ డానికి ఈ సిరీస్ ఒక మంచి ప్ర య తనాం. ఈ వెబ్ నార్ సిరీస్ 
దావేర్ ప ర్్యట క మంత్రితవే శాఖ ‘ఇండియాస్ హిడెన్ జెమ్సి’ వంటి 

విభననా కార్య క్ర మాలు చేప టిటుంద్. ఇద్ సంద ర్శ నాల పై త కు్కవ దృషిటుని 
కేంద్రీక రించినా ఆక రషి ణీయ మైన గ మ్యసాథా నాల  పై దృషిటుసారించింద్. 
‘బ రిడుంగ్  ఇన్ ఇండియా’ అనేద్ మ ర్క టి. ఈ దేశంలో ప క్షులు, ప క్షుల 
అవ కాశాల చుట్టు  ఈ ప థ కం కేంద్రీకృత మై ఉంట్ంద్. భార త దేశం 
నిజంగా క లైడోసో్కప్  లాంటిద్. ఇక్క డ ప్ర తీ మ లుపూ విభననా మైన 
రూపుర్ఖ ల తో, భననా మైన రంగులు, సంస్కకృతి, భననా రుచులతో 
ఉంట్ంద్. ఆయా ప్ంతాల న్ సంద రి్శంచి అన్భ వ పూరవే కంగా 
తెలుస్కోవ డ మే ఉతతు మ మార్గం. 

  ప్ర స్తుతం భార త దేశంలో ట్రిజమ్ అనేద్ ఇక్క డి 
అదు్తాల న్ తిల కించి ఆనంద్ంచేందుకు ప్ర పంచానినా సావేగ తించే 
విధంగా ఉంద ని చప్పచుచే. 

అదు్త సంద ర్శ న్య ప్ంతాల భార త దేశంప రాయుట క రంగం 

అపిని ధ రోహార్ , అపిని పెహ చ న్ః 
వార స తవే ప్ర దేశాల న్ అభవృద్ధి చేసి 
ప్ర ణళికాబ దధింగా, ద శ ల వారీగా 
వాటిని ప ర్్యట క సేనాహ పూరవే కంగా 

మారచే డమే ఈ ప థ కం ల క్షష్యం. దేశంలోని వివిధ వార స తవే ప్ర దేశాలు, 
ఇత ర ప ర్్యట క ప్ర దేశాలు, సాముర క చిహానాల న్ ప్రైవేట్ , ప బిలీక్ 
కంపెన్లు, సంసథా లు, వ్య కుతులు సి.ఎస్.ఆర్ కింద  ద తతు త తీస్కునేలా 
ప్రోతసి హించ డం ఈ ప థ కం ముఖ్య ఉదేధిశం. 
తీరథా పున రుజీ్జవ నం, ఆధాయుతి్మక, వార స తవా వృదిధి డ్రైవ్ 
(PRASHAD): తీరథా యాత్రా ప ర్్యట కానినా ప్రోతసి హించేందుకు ఈ 
ప థ కంలో భాగంగా 28 ర్ష్టట్ర లోలీ  51 సైటలీ న్ గురితుంచి వాటిని అభవృద్ధి 

చేస్తునానారు. ఈ స్్కమ్ 
కోసం 17 ర్ష్టట్ర లోలీ  28 
ప్జెకుటుల కోసం 840.02 
కోటలీ రూపాయ లు 
మంజూరు చేశారు. 
ప్ర ధాన మైన ప రాయుట క 

ఉతపి తుతిల అభవృది్ద :
దేశంలోని వివిధ ప్ంతాలోలీ  వైవిధ్య నినా గురితుంచి నిచే ట్రిజం 
(NICHE TOURISM) ఉత్ప తుతుల న్ అభవృద్ధి చేసేందుకు ప ర్్యట ల క 

మంత్రితవే శాఖ చొర వ 
తీస్కుంద్.  ప ర్్యట క రంగం 
కాలాన్గుణంగా ఎదురైయే్య 
స వాళ్ళ న్ అధిగ మించి, 
భార త దేశంలో 365 రోజులూ 

ప ర్్యట క ప్ర దేశాలు సంద రి్శంచే విధంగా ప్రోతసి హించేందుకు ప ర్్యట క 
ఉత్ప తుతులైన క్రూజ్ , అడెవేంచ ర్ , మెడిక ల్ , వెలెనాస్, గ్ల్ఫూ , పోలో, 
స మావేశాలు, ప్రోతాసిహ కాలు, స మావేశాలు & ప్ర ద ర్శ న లు ((MICE), 
ఎకో-ట్రిజం, ఫిల్ము ట్రిజం, స స్టున బ్ల్ ట్రిజం మొద లైన వాటికి 
ప్ర చారం చేస్తునానారు.  

పరాయుట కల సంఖయులో పెరుగుద ల  
l	2019లో భార త దేశానినా సంద రి్శంచిన విదేశీ ప ర్్యట కుల సంఖ్య 

10.89 మిలయ న్ . ఇద్ ముందు సంవ తసి రంకంటే 3.2 శాతం 
అధికం. 

l	ప ర్్యట క రంగం దావేర్ 2019లో విదేవీ మార క ద్ర వ్య సంపాద న రూ. 
2,11,661 కోట్లీ . ఈ విష యంలో వారిషిక వృద్ధి ర్ట్ 8.6 శాతం.

l	2019 సంవతసి రంలో వివిధ ర్ష్టట్ర లు, కేంద్ర పాలత ప్ంతాల న్ 
సందర్శంచిన  దేశీయ  ప ర్్యటకులు  2321.98 మిలయ న్లీ . 
అంత కు ముందు సంవ తసి రం ఈ సంఖ్య 1853.79 మిలయ న్లీ . ఈ 
విష యంలో న మోదైన వృద్ధి 25.3 శాతం. 

l	వైద్య చికితసిల  ప ర్్యట క రంగం దావేర్ దేశానికి  విదేశీ మార క ద్ర వ్యం 
అత్య ధికంగా ల భసోతుంద్. 

l	2020 నివేద్క ల ప్ర కారం భార త దేశ వైద్య చికితసి ల ప ర్్యట క రంగం దావేర్ వ చేచే 
ఆదాయ అంచ నా 5 న్ంచి 6 బిలయ న్ డాల రలీ దాకా వుంద్. 

l	2019 ఆగ స్టు  30 న్ంచి భార త దేశంలో విదేశీ ప ర్్యట కుల కు మెడిక ల్ వీసా 
లేకుండా వైద్య సేవ లు అందుబట్లో వునానాయి. దీనికి అవ య వ మారి్పడి 
చికితసి లు మిన హాయింపు.

వైదయు పరాయుటకం

ప రాయుట కల  కోసం ఎల కా్రానిక్ వీసా, ఇత ర సౌక రాయులుS 
l	ప్రస్తుతం  165 దేశాల పౌరుల కోసం ఎల కాట్ర నిక్  వీసా సౌకర్యం అందుబట్లో 

ఉంద్.  ఇవి ఇప్పుడు దేశంలో 25 విమానాశ్ర యాలు, 5 నౌకాశ్ర యాల లో 
పందవచుచే.  

l	పర్్యటకుల కోసం 24 గంటల బహుళ భాషలోలీ  హెల్్ప లైన్ సౌకర్యం  
ప్రంభమైంద్.  ఎల కాట్ర నిక్  వీసా చలులీ బట్  30 న్ండి 60 రోజులకి 
పెరిగింద్. 

l	భార త దేశ  సందర్శనారథాం పర్్యటకులకు సావేగత కారుడులు ఇస్తునానారు.  వీటిలో 
పర్్యటకులకు అవసరమైన ముఖ్య సమాచారమంతా ఒకే చోట పందుపరుసాతురు 

l	దేశంలో 10 ముఖ్యమైన సామురక చిహానాల	సందర్శన సమయాలు 
సవరించారు. ఇప్పుడు అవి ఉదయం 9 గంటల న్ండి ర్త్రి 9 గంటల వరకు 
పర్్యటకుల సందర్శన కోసం తెరిచి ఉంటాయి

వా ర  స  తా వా ని ని  స్ వా క  రి ం చ డ ం
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ఎస్.సివిదా్యర్థులఉపకారవేతనమొత్్తనినిపంచడందగగ్రనంచిమరినినిఉద్్యగాలకల్న
లక్ష్ంతోడిటిహెచ్సేవలమారగ్దర్శకాలసవరణ వరకూకాబినెట్సమావేశంలోఅనేక

నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగంది.  మంత్రిమండల తీసుకునని పలుముఖ్యమైన నిర్ణయాల
వివరాలుచూదా్దం.

నిర్ణ యం: పోస్టు మెట్రిక్ ఉప కార వేత నాల కు సంబంధించి కేంద్ర వాటాలో 
ఐదు రటలీ పెరుగుద ల నిరణా యానికి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం.  
ప్ర యోజ నాలు: 
l	ఈ నిరణా యంతో దేశ వా్యపతుంగా 4 కోటలీ మంద్ ఎస్.సి విదా్యరుథాల కు మేలు 

జ రిగేలా రూ. 59,048 కోటలీ విలువైన ఉప కార వేత నాల కు ఆమోదం 
ల భంచింద్. 

l	ఈ నిరణా యంవ లలీ డ్రాప వుట్ త గు్గ తుంద్. ప్ర త్యక డ్రైవ్ ప్రంభంచ డం 
దావేర్ 1.36 కోటలీ మంద్ నిరుపేద విదా్యరుథాల న్ ఈ ప థ కంలో భాగం 
చేయ డం జ రుగుతుంద్. 

l	కేంద్రం వాటా   60 శాతం ( రూ. 35,534కోట్లీ ) నేరుగా ల బిధిదారుల 

నిర్ణ యం:  సిబిఐసి కింద కృషణా ప టనాం, తుమకూరు పారిశ్రామిక 
కారిడార్ నోడలీ కు ఆమోదం. 
ప్ర యోజ నాలు: 
l	ఈ ఆమోదం పంద్న ప్ర తిపాద న ల విలువ అంచ నా రూ. 7,725 

కోట్లీ . ఉద్్యగ ఉపాధి క ల్ప న కు సంబంధించి 2.8 ల క్ష ల మంద్కి 
పైగా ల బిధి పందుతారు. 

l	ప రిశ్ర మ ల కు నాణ్య మైన , న మము క మైన, స్సిథార మైన , దృఢ మైన 
మౌలక స దుపాయాల క ల్ప న కార ణంగా దేశంలోకి తయారీ రంగ 
పెట్టు బ డులు వ సాతుయి. 

l	అంత ర్జా తీయంగా విలువ క లగిన స ర ఫ ర్ వ్య వ సథా ల విష యంలో 
భార త దేశం బ ల మైన దేశంగా నిలుస్తుంద్. న గ ర్లోలీ  అభవృద్ధి 
చంద్న సథా లాల అందుబట్వ లలీ వాటిని వెంట నే కేటాయించి 
పెట్టు బ డుల న్ ఆక ట్టు కోవ డంవ లలీ ఇద్ సాధ్యం. 

ప రిమితిని 10 ఏళలీ న్ంచి 20 ఏళలీ కు పెంచ డం జ రిగింద్. త ర్వేత 
లైసన్సి రన్్యవ ల్ న్ ఒకేసారి ప ద్ సంవ తసి ర్ల కు చేస్కోవ చుచే. 
లైసన్సి ఫీజున్ 10 శాతం జిఆర్ న్ంచి 8 శాతం ఎజిఆర్ కు 
స వ రించ డం జ రిగింద్. 

l	ప్ర స్తుత ముననా డిటిహెచ్ మార్గ ద ర్శ కాలోలీ ని 49 శాతం ఎఫ్.డి.ఐ కా్యప్  
ఎప్ప  టిక ప్పుడు స వ రించే ఎఫ్.డి.ఐ ల డిపిఐఐటిల విధాన క్ర మంలోనే 
వుంట్ంద్. 

నిర్ణ యం:  మొలాసిస్సిల ఆధారిత డిసిటుల రీతోపాట్ ధానా్యల ఆధారిత 
డిసిటుల రీలలో ఎథ నాల్ డిసిటులష్న్ సామర్థా ్నినా పెంచ డానికిగాన్ వ డీడు 
ర్యితీతో కూడిన ఆరిధిక సాయం ప థ క విసతు ర ణ కు ఆమోదం. 
ప్ర యోజ నాలు:  
l	వడీడు ర్యితీ ప థ కానినా విసతు రించ డంవ లలీ ఎథ నాల్ వాలూ్య ఛెయిన్ 

రంగంలో రూ. 40,120 కోటలీ  వ ర కూ పెట్టు బ డులు వ సాతుయి. త దావేర్ 
‘ఉర్జా  ఖేతి’ (ఇంధ న వ్య వ సాయం)కి ప్రోతాసిహం ల భస్తుంద్. దాంతో 
రైతుల కు ఆదాయాలు వ సాతుయి. అననా దాత లు ఇంధ న వ్య వ సాయ 
రైతులుగా అవ త రించి ‘ఆతము నిర్ ర్ భార త్’ సాధ న కు ద్హ దం 
చేసాతురు. 

l	2013-14 చర కు పంట సంవ తసి రంలో ఎథ నాల్ సేక ర ణ ధ ర ల్ట రుకు 
రూ. 39 వుంటే ఇద్ 2020-21 చర కు పంట సంవ తసి ర్నికిగాన్ 
రూ. 58 అయింద్. 

నిర్ణ యం:  పార్దీప్ నౌకాశ్ర యం వ ద్ద కేప్ ప రిమాణంలోని నౌక ల న్ 
నిరవే హించ డానికిగాన్ బిఒటి ఆధారితంగా అభవృద్ధి చేసే వెసట్ర న్ డాక్ తో 
స హా అంత ర్ నౌకాశ్ర య స దుపాయాల న్ బ లోపేతం చేసే నిరణా యానికి 
ఆమోదం. 
ప్ర యోజ నాలు:    
l	ఈ ప్జెకుటు  కార ణంగా (1) నౌకాశ్ర యం ద గ్గ ర ర వాణ స్లువుగా 

వుంట్ంద్ (2)  స ముద్రందావేర్ బొగు్గ  ర వాణకు త కు్కవ వ్య యం 
(3) నౌకాశ్ర యం చుట్టు  ప క్క ల ప్ంతాలోలీ  పారిశ్రామిక ఆరిధిక వ్యవ సథా 
బ లోపేతమై ఉపాధి అవ కాశాలు పెరుగుతాయి.  

విద్యరు్థ ల,మహిళల,
రతైులస్ధిక్రతే
లక్షంగానిర్ణయాలు

అకంట్ లోనే జ మ అవుతుంద్. 
నిర్ణ యం:  భార త దేశంలో డిటిహెచ్ సేవ ల కు సంబంధించిన 
మార్గ ద ర్శ కాల స వ ర ణ కు ఆమోదం. 
ప్ర యోజ నాలు:  
l	ఈ నిరణాయంవ లలీ డిటిహెచ్ సేవ ల కు ఇప్పుడు ఇస్తుననా లైసన్సి కాల 

మంత్రిమండల్ నిర్ణ యాలు



న్యూ ఇండియా స మాచార్ 34

శ త్రువులు మాకు కేవ లం 50 గ జాల దూరంలో 
వునానారు. వారి సంఖ్య చాలా ఎకు్కవ గా వుంద్. 
భీక ర మైన కాలు్పలు జ రుగుతునానాయి. ఒక అంగుళం 

కూడా మేం వెన్తిరిగే ప్ర స కితు లేదు. చివ రి బ్లెలీట్ పేలేచేదాకా, 
చివ రి ప్ణం పోయేదాకా మా పోర్టం కొన సాగుతుంద్...ఇదీ 
మేజ ర్ సోమ నాధ్ శ రము చివ రి సందేశం. భార తీయ సైనిక ద ళ్ల 
ధైర్య సాహ సాల కు ఈ సందేశం నిద ర్శ నం. తాన్ కాప లాగా 
వుననా ప్ంతం వ ద్ద 1947లో ఆయ న అమ రుల యా్యరు. ఆయ న 
సార ధ్యంలోని 4వ కుమావ న్ రజిమెంట్ చూపిన ధైర్య సాహ సాల 
కార ణంగా శ త్రువులు ముందుకు ర్లేక పోయారు.  దాదాపు 6 
గంట ల పాట్ వారిని అడుడు కోవ డంతో ఈ లోపు స హాయ క  భార త  
ద ళ్లు ఆ ప్ర దేశానినా చేరుకోగ లగాయి. 

దాంతో శ త్రువుల పనానాగాల న్ నిరీవేర్యం చేయ డం 
జ రిగింద్. అద్ చ రిత్ర నే మార్చే పోర్టంగా గురితుంపు పంద్ంద్. 
ఈ పోర్టంలో భార త్  పై దాడి చేసిన పాకిసాథా న్ గిరిజ న ద ళ్ల 
సైనికులు 200 మంద్ని, వారి సారథిని మ ట్టు పెటటు డం జ రిగింద్. 
మేజ ర్ శ రము చూపిన సాహ సం కార ణంగానే శ్రీన గ ర్, కాశీముర్ 
లోయ శ త్రువుల వ శం కాలేదు. ఆయ న చూపిన ధైర్య సాహ సాల 
కార ణంగా మ ర ణనంత రం ఆయ న కు ప ర మ వీర చ క్ర 
ప్ర క టించారు. యుదధి రంగంలో ఆయ న ప ర్క్ర మం వీర తావేనికి 
ప్ర తీక గా నిలచింద్. 

సోమ నాధ్ శ రము  హిమాచ ల్ ప్ర దేశ్ ర్షట్రంలోని కంగ్రా జిలాలీ  
దాద్ ఊరులో 1923, జ న వ రి 31న జ నిముంచారు. ఆయ న 
తండ్రి అమ ర్ నాధ్ శ రము కూడా భార తీయ సైన్యంలో ప ని 
చేశారు. భార తీయ సైన్యంలో ఆయ న తండ్రి మేజ ర్ జ న ర ల్ గా 
ప ని చేశారు. 1942, ఫిబ్ర వ రి 22న 19వ హైద ర్బద్ 
రజిమెంట్లోని (త ర్వేత దీని పేరున్ కుమాన్ రజిమెంట్, 4వ 
బెటాలయ న్ గా మార్చేరు) 8వ బెటాలయ న్ లో ఆయ న చేర్రు. 

1947, అకోటు బ ర్ 22న పాకిసాథా న్ వైపు న్ంచి దాడి ప్రంభం 
అయింద్. ఆ స మ యంలో మేజ ర్ శ రము కుడి చేతికి గాయముంద్. 
హాకీ ఆడుతుండ గా ఆయ న  చేతికి గాయం కావ డంవ లలీ 

పాలీ సటు ర్ వేస్కునానారు. విశ్రాంతి తీస్కోమ ని అంద రూ 
చపి్పన ప్ప టికీ ఆయ న విన కుండా విధి నిరవే హ ణ లోకి వెళ్లీ రు. 
చొర బట్దారుల  న్ంచి క శీమురు లోయ న్ కాపాడే బధ్య త న్ 
పై అధికారులు ఆయ నకు అప్ప గించారు. 

న వంబ ర్ 3, 1947న శ్రీన గ ర్ ఎయిర్ ఫీల్డు కు కొనినా కిలో 
మీట రలీ దూరంలోని బ్డా్గ మ్ ప టటు ణం వ ర కూ శ త్రువులు 
వ చాచేరు. ఈ విష యం తెలయ గానే త న ద ళంతో కలసి మేజ ర్ 
శ రము అక్క డ కు వెళ్లీ రు. దాడికి సిదధి మ యా్యరు. ఆయ న ద ళంలో 
50 మంద్ వునానారు. అదే స మ యంలో శ త్రువుల కు చంద్న 500 
మంద్ గిరిజన ద ళ చొర బట్దారులీ  దాడి చేశారు. శ కితువంత మైన 
మోర్టు రలీ సాయంతో వారు ముందుకు ర్గ లగారు. మేజ ర్ శ రము 
ద ళంలోని 50 మంద్పై దాడి చేశారు. మ్డు వైపుల  న్ంచి 
వ చిచేన శ త్రువులు, మోర్టు రలీ దాడితో 4వ కుమావ న్ రజిమెంట్ 
తీవ్రంగా దెబబు తింద్. ప రిసిథాతి చూసిన మేజ ర్ శ రము త మ కు 
అద న పు బ ల గాలు పంపాల ని  సందేశం పంపారు. 

అయిత అదే స మ యంలో ఆ ప్ంతంలోనే వుండాల నే 
విష యం కూడా మేజ ర్ శ రము కు బగా తెలుస్. కాశీముర్ లోయ కు, 
మిగ తా భార త దేశానికి మ ధ్య న గ ల శ్రీన గ ర్ ఎయిర్ ఫీల్డు 
దేశానికి ఎంతో ముఖ్యమైంద్. దాంతో మేజ ర్ ధైర్య సాహ సాల తో 
పోర్టం కొన సాగించారు. త న్ సవే యంగా మా్యగ జైనలీ న్ 
నింపుతూ స భు్యల కు తుపాకుల న్ అంద్ంచారు. త న చేతికి 
గాయముననా ప్ప టికీ దాని కార ణంగా ఎక్క డా లోపం జ ర గ కుండా 
చూశారు. అద న పు బ ల గాలు బ్డ గామ్ చేరుకునేస రికి మేజ ర్ 
సోమ నాధ శ రము తోపాట్ ఒక జూనియ ర్ క మిష న్డు ఆఫీస ర్, 20 
మంద్ సైనికులు అమ రులయా్యరు. ఆయ న తా్యగం వృధా 
పోలేదు.   

జ ముము & క శీముర్ లోని బ్డా్గ మ్ వ ద్ద జ రిగిన నిరణా యాతము క పోరులో అత్యంత ధైర్య సాహ సాలు ప్ర ద రి్శంచిన  
యోధుడు ప ర మ వీర చ క్ర మేజ ర్ సోమ నాధ్ శ రము . పాకిసాథా న్ తో పోరులో ఆయ న చూపిన తెగువ అసాధార ణం.  

ధైర్య సాహ సాల కు ప్ర త్యక నిరవే చ నం చపే్పలా ఆయ న చూపిన తెగువ కార ణంగా పాకిసాథా న్ చేతులోలీ ంచి క శీముర్ న్ 
ర క్ంచుకోగ లగాం. ఆయ న జ యంతి సంద ర్ంగా ఘ న మైన నివాళి ఘ టిసూతు ఈ వా్యసం.

క్శీ్మర్
రక్షణయోధుడు

జ న నం:  జ న వ ర 31, 1923
మ ర ణం :  న వంబ ర్ 3, 1947

మేజర్సోమనాధ్శర్మస్మమృతిఫలకం:
ఆయనన్యకతవాపటమ,ధైరయూసాహసాలకారణంగా

ఆయనబృందంలోనిమిగత్సైనికులుస్ఫూరి్తపందారు.
అతయూధికసంఖయూలోవుననాశత్రుమూకలతోవరోచితపోరాటం
చేశారు.భారతదేశసైనికచరిత్రలోఆయనధైరయూసాహసాలు

ప్రతేయూకమైనవి.

వయు క్తితవాం
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మారుతుననా భార త్ సానుకూల దృకపిథం

ప్రజలమనసుగెలుచుకునేలా
సంస్కరణలు,నూతనకార్యక్రమాలు

నా్యయ ప ర మైన స హాయానినా అంద్ంచ డం ద గ్గ ర  న్ంచి వ్య వ సాయ సంస్క ర ణ ల  వ ర కూ ప్ర భుతవేం చేప టిటున కార్య క్ర మాలు, 
ప థ కాలు దేశ వా్యపతుంగా ప్ర జ ల కు అందుబట్లోకి వ చాచేయి. ఈ చ ర్య ల వ లలీ ప్ర జ ల జీవితాలోలీ  మారు్పలు తవ డ మే కాకుండా వారిని 

సాధికారుల న్ చేస్తునానాయి.

టెల్ లా సేవ నేద్ ప్ర జ ల కు నా్యయ మంద్ంచ డంలో ప్ర జాద ర ణ 
పందుతుననా ముఖ్య మైన వేద్క గా నిలుసోతుంద్. ఈ సేవ న్ 

2017లో ప్రంభంచ డం జ రిగింద్. దేశ వా్యపతుంగా 260 జిలాలీ లోలీ  
29, 860 క మ్్యనిటీ కేంద్రాలోలీ  టెల్ లా సేవ ల న్ అంద్స్తునానారు. 
టెలఫోన్, వీడియో కానఫూ రన్సి దావేర్ మారుమ్ల ప్ంతాల కు సైతం 
టెల్ లా సేవ లంద్స్తునానాం. ఇంత వ ర కూ దీనిదావేర్ 2.75 ల క్ష ల 
మంద్కి నా్యయ స హాయం ల భంచింద్. టెటీ లా ప థ కం దావేర్ 
సేవ లందుకుననా వారిలో స యీదా రిజివే ఒక రు. జ ముము, క శీముర్ లోని 
బ్డ గాం జిలాలీ లోని గుండిపూర్ గ్రామానికి చంద్న స యీదా త న 
అతతు మామ ల చేతులోలీ  క ష్టటు లు ప డుతుండేద్. కార ణం ఆమె పిలలీ లనా 
క న లేక పోవ డం. ఒక సారి ఆమెన్ ఆమె అతాతుమామ లు రండు రోజుల  
వ ర కూ ఇంటోలీ నే బంధించి వుంచారు. అయిత ఎలాగ్లా వారి న్ంచి 
త పి్పంచుకొని పుటిటుంటిని చేరుకుననా స యీదాకు టెల్ లా గురించి 
తెలసింద్. ఆశా వర్క ర్ దావేర్ ఈ సేవ గురించి తెలుస్కునానారు. 
ఆమె వెంట నే టెల్ లా దావేర్ ఫిర్్యదు చేసింద్. ఆమె ఫిర్్యదు చేరిన 
నెల లోపే ఆమె స మ స్య కు పరిష్ట్కరం ల భంచింద్. స యిదా భ రతు త న 
త ప్పున్ ఒప్పుకునానారు. భార్య కు జ రిగిన అనా్యయానినా స రి చేశాడు. 
ఆమెకు ప్ర త్యకంగా సవేంత ఇంటిని స మ కూర్చేడు. టెల్ లా దావేర్ 
స హాయం పంద్న స యీదా త న హ కు్కల న్ కాపాడుకోగ లగింద్. 

న్త న వయు వసాయ చ ట్టంతో 
ప్ర యోజ నం పందుతునని రైతులు

గృహ హింస బధితుల క నాయుయం 
చేసుతినని టెలీ లా

బిహార్ ర్షట్రం స మ సితుపూర్ జిలాలీ కు చంద్న రైతు గాధ 
సోష ల్ మీడియాలో చ రచే న్యాంశ మైంద్.  వాసతు వానికి 

చపా్పలంటే ఆ రైతు పండించిన కాల్ఫలీ వ ర్ పంట కు స రైన 
ధ ర ల భంచ లేదు. డిజిట ల్ వేద్క దావేర్ ఆయ న స మ స్య 
ఉమము డి సేవా కేంద్రానికి చేరింద్. అద్ తెలసి ఢిల్లీకి 
చంద్న వా్యపారవేతతు ఆ రైతుకు ల భస్తుననా  ధ ర కంటే ప ద్ 
రట్లీ  ఎకు్కవ  ధ ర చలలీంచి పంట న్ కొన్గ్లు చేశాడు. 
రైతులు త మ పంట ల న్ అముముకోవ డానికి ఉప యోగ ప డేలా 
కేంద్ర ప్ర భుతవేం ఈ డిజిట ల్ వేద్క న్ రూపంద్ంచింద్. కేజీ 
కాల్ఫలీ వ ర్ న్ రూపాయికి అముముకుంట్ననా రైతు, ఈ వేద్క 
దావేర్ కేజీ ప ద్ రూపాయ ల కు అముముకునానాడు. రైతుకు 
వా్యపారికి మ ధ్య న ఒప్పందం కుద్రిన త ర్వేత ఆ వా్యపారి 
తాన్ చలలీంచాలసిన సముమున్ రైతు ఖాతాలో జ మ చేశాడు. 
న్త న వ్య వ సాయ చ టాటు ల కార ణంగానే ఇద్ సాధ్య మైంద్. 
ఈ చ టాటు ల కార ణంగా రైతులు త మ పంట ల న్ దేశంలో 
ఎక్క డైనా అముముకోవ చుచే.   



‘మన్ కీ బాత్’ కోసం ఈ క్యు ఆర్ కోడ్ ను స్కాన్ చేయండి

గ డిచిన ఏడాది నుంచి మ నం అనేక గుణ పాఠాలు నేరుచుకోవ చుచు. మఖయుంగా కొవిడ్ -19 సంక్షోభం నుంచి.  మ నం సవా యం 
స మృదిధి సాధించ డానిక్ ఈ సంక్షోభం కార ణ మైంది. అంతే కాదు దేశ వాయుపతింగా సావావ లంబ న భార త దేశ ఉదయు మానిక్ ఇది 
ద్హ దం చేసింది. సిక్క గురువుల  నుంచి సూఫూరితిని పందడం దవారా ఇత రుల ప ట్ల ద య, స్వాభావం క ల్గ వుండాల నే 

న్త న సంవ తసూ ర తీరా్మనాలు చేసుకనానిం.  ప్ర ధాని ‘మ న్ కీ బత్’ (మ న సులో మాట ) కొనిని ప్ర ధాన అంశ్లు.

స్థా నికఉత్పత్తు లకు
అంతర్జా తీయమార్్కట్

సంక్షోభానిని అవ కాశంగా మారుచుకనానిం: క రోనా 
కార ణంగా ప్ర పంచ వా్యపతుంగా అనేక అవ రోధాలు ఎదుర్్కనానాం. 
ముఖ్యంగా స ర ఫ ర్ వ్య వ సథా లు దెబబు తినానాయి. అయిత ఈ 
సంక్షోభానినాంచి మ నం గుణ పాఠం నేరుచేకునానాం. మ న 
శ కితుయుకుతుల కార ణంగా న్త న సామ ర్థా ్లు పంద గ లగాం. ఈ 
సామ రథ్ా మే ఆతము నిర్ ర్ లేదా సావేవ లంబ న . 
భార త్ లో త యారైన బొమము లు:  ఢిల్లీలోని జండేవాల న్ మార్కట్ 
అనేద్ సైకిళలీ కు, బొమము ల కు ప్ర సిద్ధి. గ తంలో అక్క డ ల భంచే 
ఖ రీదైన ఆట బొమము లు విదేశాల  న్ంచి వ చిచేన వే. త కు్కవ ధ ర కు 
ల భంచేవి ఇత ర ప్ంతాల  న్ంచి వ స్తుంటాయి. ఇప్పుడు అక్క డ 
ఆటబొమము ల న్ అముముతుననా వా్యపారులు నాణ్య మైన బొమము ల న్ 
అముముతూ ఇవి భార త దేశంలో త యారైన వి అని చబ్తునానారు. 
ప్ర జ లు కూడా దేశంలో త యారైన వే కావాల ని కోరుతునానారు. 
సవా దేశీ:  జీరో ఎఫెక్టు జీరో డిఫెక్టు విలువ ల తో ప ని చేయ డానికి 
ఇద్ మంచి అవ కాశం. భార త దేశంలో త యార యే్య ఉత్ప తుతులు 
అంత ర్జా తీయ సాథా యి ప్ర మాణల తో త యారు చేస్కోవడానికి ఇదే 
స రైన స మ యం. ప్రప చంలో ఉతతు మ మైన  వాటిని భార త దేశంలో 
త యారు చేయాల. ఆ ప ని చేయ గ లమ ని నిరూపించాల. 
ఇందుకోసం వా్యపారులు ముందుకు ర్వాల. సాటు రటు ప్ కంపెన్లు 
ముంద డుగు వేయాల.
సిక్క గురువులు:  సికు్క గురువులైన శ్రీ గురు తజ్ బ హ దూర్ 
జీ, శ్రీ గ్వింద్ సింగ్ జీ, మాతా గురుజీ ఇంకా ఇత ర సాహిబ్ 
జాదాల కు మ నం ఎలలీ వేళ లా రుణ ప డి వునానాం. వారు ఏనాడూ 
త మ ఆద ర్్శల విష యంలో ర్జీప డ లేదు. ద యాపూరిత మైన 
స మాజానినా నిరిముంచ డానికిగాన్ వారు నిరంత రం కృషి చేశారు. 
చిరుత పులుల సంఖయులో పెరుగుద ల:  మ న దేశంలో 
చిరుత ల సంఖ్య పెరుగుతోంద్. 2014-2018 మ ధ్య న దేశంలో 
చిరుత పులుల సంఖ్య 60 శాతం పెరిగింద్. 2014లో దేశంలో 
గ ల చిరుత పులుల సంఖ్య 7,900. 2019 నాటికి ఈ సంఖ్య 
12,852కు చేరుకుంద్. సింహాల జ నాభా కూడా పెరుగుతోంద్. 
పులుల సంఖ్య కూడా పెరిగింద్. 
గ్మాత సంర క్ష ణ:  చిరిగిపోయిన దుప్ప ట్లీ , పాత దుప్ప టలీ న్ 
ఉప యోగించి క వ రలీ న్ త యారు చేసి, వాటిని ఉప యోగించి 
గ్మాత ల న్ చ ల న్ంచి కాపాడడం జ రుగుతోంద్. ఈ క వ రలీ న్ 
ఉతతు ర ప్ర దేశ్ ర్షట్రం, కశంబి జిలాలీ లోని జైలు ఖైదీలు త యారు 

చేస్తునానారు. వారు ప్ర తి రోజూ అనేక క వ రలీ న్ కుడుతునానారు. 
ఇత రులు సేవ చేయాల నే భావంతో చేప టిటున ఇలాంటి 
కార్య క్ర మాలన్ ప్రోతసి హిదా్ద ం. 
యువ త శ క్తి: ‘ఏదైనా చేయ గ ల మ ని’, ‘తప్ప కుండా 
చేయ గ ల మ నే’ సూఫూరితు యువ త లో వుంట్ంద్. ఎలాంటి స వాలునైనా 
ఎదురో్కవ డానికి వారు సిదధిం.  వారు త లుచుకుంటే ఏదైనా 
సాధ్య మే. త మిళ నాడుకు చంద్న ఉపాధా్యయుర్లు హేమ ల త 
ఎన్ .కె అక్క డి విదు్ద పురం పాఠ శాల లో త మిళం బోధిస్తునానారు. 
ఇద్ ప్ర పంచంలోనే పుర్త న భాష . కొవిడ్ 19 మ హ మామురి 
కూడా ఆమె బోధ నా కార్య క్ర మానినా అడుడు కోలేక పోయింద్. భాష కు 
సంబంధించిన 53 అధా్యయాల న్ రికారుడు  చేసి యానిమేష న్ 
వీడియోల న్ తయారు చేసి వాటిని పెన్ డ్రైవ్ లో పెటిటు త న 
విదా్యరుథాల కు పంపిణీ చేశారు. 
అంత రా్జతీయంగా కంకమ పువువా: 2019 మే నెల లో 
క శీముర్ కుంకుమ పువువేకు అంతర్జా తీయ గురితుంపు ల భంచింద్. 
భౌగ్ళిక గురితుంపు టా్యగ్ న్ పంద్ంద్. స్గంధ ద్ర వ్య మైన 
కాశీముర్ కుంకుమ పువువేలో ఆయుర్వేద వైదా్యనికి ప నికి వ చేచే 
ల క్ష ణలునానాయి. దీని న్ంచి వ చేచే వాస న ఘాట్గా వుంట్ంద్. 
బగా న లుపు రంగులో వుండ డ మే కాకుండా దీని దార్లు చాలా 
పడువుగా, మందంగా వుండ డంవ లలీ వైద్య చికితసిలో దీని విలువ 
పెరిగింద్. ఇప్పుడు దీని ఎగుమ తులు పెర గ బోతునానాయి. త దావేర్ 
మ న ‘ఆతము నిర్ ర్ భార త్’ కృషి మ రింతగా బ లోపేత మ వుతుంద్. 
ప రాయువ ర ణ సంర క్ష ణ యోధులు:  గురుగ్రామ్ కు చంద్న 
ప్ర దీప్ సంగావేన్ హీలంగ్ హిమాల యాస్ అనే ఉద్య మానినా 2016 
న్ంచి నిరవే హిస్తునానారు. అత న్ త న ద గ్గ ర వుననా సవే చఛాంద 
సేవ కుల న్ తీస్కొని హిమాల యాలోలీ ని ప్ంతాల న్ సంద రి్శంచి 
అక్క డ ప ర్్యట కులు పాడేసిన చతాతుచదార్నినా తొల గిస్తునానారు. 
అలాగే క ర్నాట క కు చంద్న అన్దీప్, మిన్ష్ట దంప తులు అక్క డి 
సోమేశవే ర బచులో సేవ లంద్స్తునానారు. సంద ర్శ కులు వ ద్లేసిన 
చతతు న్ తొల గించి ఆ ప్ంతానినా శుభ్రంగా వుంచుతునానారు. 
వారిద్ద రూ క లసి 800 కేజీల చతతు న్ తొల గించారు.  

सससससस-ससस
ఎపిసోడ్ 19 :  డిసంబ ర్ 27, 2020మ న్ కీ బత్ 2.0
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మీడియా కారని ర్ 

న రంద్ర మోదీ: ప ్ర తి భార తీయుని మ ద్లో 
సిథారంగా వుండిపోయే రోజు డిసంబ ర్ 30, 1943. 
ఆ రోజున నేతాజీ స్భాష్ చంద్ర బోస్ పోరుటు  బెలీయిర్ 
లో మ న మ్డురంగుల జెండాన్ ఎగుర వేశారు. 
ఈ ప్ర త్యక మైన రోజున్ సము రించుకుంట్ 75వ 
వారిషికోతసి వానినా నిరవే హించాం. ఆ సంద ర్ంగా నేన్ 
సవే యంగా అక్క డ కు వెళిలీ భార త జాతీయ జెండాన్ 
ఎగ ర్శాన్. ఈ సంద ర్ంగా కొనినా జాఞా ప కాన లు 
పంచుకుంట్నానాన్. 

నితిన్ గ డ్క రీ:  క రోనా మ హ మామురి సంక్షోభం 
2020లో మ న కు అనేక స వాళలీ న్ విసిరింద్. మ న 
జీవితాల న్ మార్చేసింద్. అయిత ఈ సంక్షోభ 
స మ యంలో ఆతము నిర్ ర్ భార త్ చేప టిటు కృషి 
చేస్తునానాం. త దావేర్ ‘వోక ల్ ఫ ర్ లోక ల్ ’, ఔతాసిహిక 
పారిశ్రామికుల న్ ప్రోతసి హించే ప నిని చేస్తునానాం. 
మ న దేశం ఎంతో దృఢ మైన ద ని నిరూపించాం. 
అంద ర మ్ ఐక మ త్యంగా నిలచి ఎలాంటి 
స వాలునైనా ఎదురో్కగ ల మ ని నిరూపించాం. 

స్మమృతి జెడ్ ఇరానీ:  అమెరికా న్ంచి ప ని చేసే 
మారినాంగ్ క నసి ల్టు అనే డాటా సంసథా చేసిన స ర్వే 
ప్ర కారం ప్ర పంచ నేత ల స ర స న ప్ర ధాని న ర్ంద్ర 
మోదీకి అత్య ధిక ఆమోదం, ఆద రణ  ల భసోతుంద్. ఇద్ 
భార త దేశం గ రివేంచ ద గ్గ విష యం. గౌర వ న్యులైన 
ప్ర ధాని నాయ క తావేనికి, దార్శ నిక త కు పెరుగుతుననా 
ఆద ర ణకు, ఆయ న పై ప్ర జ లు వుంచిన న మము కానికి 
ఇద్ నిద ర్శ నంగా నిలుసోతుంద్. 

డాక్టర్ హర్ష్ వరధిన్:  ఎనినాకల సమయంలో 
సిబబుంద్కి ఏ విధంగా అయత శిక్షణ ఇసాతుమో, 
అదే విధంగా హెల్తు వర్కరలీకి కూడా శిక్షణ 
ఇచాచేము.

రాజ్ నాధ్ సింగ్: ‘ఆతము నిర్ ర్ భార త్’ 
కార్యక్ర మం కింద భార త దేశం త న సామ ర్థా ్ల న్ 
పెంపంద్ంచుకుంటోంద్. ప లు ర కాల ర క్ష ణ 
వేద్క ల న్, క్ప ణుల న్ తయారు చేస్కోవ డం 
జ రిగింద్. ఆకాశ్ క్ప ణి వ్య వ సథా న్ ఎగుమ తి చేసే 
నిరణా యానికి ప్ర ధాని న ర్ంద్ర మోదీ అధ్య క్ష త న జ రిగిన 
కేబినెట్ స మావేశం ఆమోదం తెలపింద్. అంతకాదు 
తవేరిత గ తిన ఆమోదాలకోసం ఒక క మిటీని కూడా 
ఏర్్పట్ చేయ డం జ రిగింద్. 

అమిత్ ష్:  రూ. 7725 కోటలీ విలువైన 
పారిశ్రామిక కారిడారలీ ఏర్్పట్కు ఆమోదం 
తెలుపుతూ కేబినెట్ ఆమోదం తెలపింద్. ఈ 
సంద ర్ంగా ప్ర ధాని న ర్ంద్ర మోదీకి అభనంద న లు. 
ఈ నిరణా యంతో 2.8 ల క్ష ల ఉద్్యగాల క ల్ప న 
జ రుగుతుంద్. ఈ ప్జెకుటులు దేశంలో చేప టిటున 
‘ఆతము నిర్ ర్ భార త్’ ఉద్య మానినా బ లోపేతం 
చేసాతుయి. అంతకాదు దేశ వా్యపతుంగా పెట్టు బ డులు 
పెరుగుతాయి. 



ప క్ష ప త్రి క 

భారతమాతముదు్ద బిడ్డ పంజాబ్కేసరలాలాలజపత్రాయ్
జయంతిసందర్ంగాఆయనకునాసెల్్యట్.దేశస్వాతంత్ర్ం
కోసంతనజీవితాని్నతా్యగంచేసినఘనమైనచరత్ఆయనద్.

అద్దేశప్రజలకునిత్యంస్ఫూరతీనిఅంద్స్తీ నేవుంటుంద్.

ప్రధానినరంద్రమోదీటీవాట్
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