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The Gathering in Jallianwala Bagh
As the clock struck five on thirteenth April
They all gather in the Bagh, my friends.
Seeking justice fair and honour, they stand
Sikhs, Hindus, Muslims together, my friends.
Folks young and old, and lads went too
For only a handful had stayed back, my friends.
They went to speak, to share their grief
Place lives at stake without fear, my friends.
Worrying no more about their precious lives
They left this world behind, my friends.
With slender hope of coming back home
Desires and dreams abandoned too, my friends.
With their own blood, they wanted to bloom
The parched soil of the Bagh, my friends.
Like swarms of moths, they gathered around
To be singed by violent flames, my friends.
Fed up with life, they courted death
Forcing Yama to accept their will, my friends.
Like Mansour, who said, ‘I am the Truth!’
When he knew he’d meet the gallows, my friends.
Like Shams Tabrizi, whose quest for God
Ended up in a painful death, my friends.

వై శాఖి పర్వదినాన ఏప్్ర ల్ 13, 1919న జరిగిన జలియన్ వాలా బాగ్ దురంతానికి ఈ ఏడాదితో 102 
ఏళ్్ల  నిండుతునా్నయి. ఇనే్నళ్ల యినా ఈ సంఘటన మిగిలి్చన రక్త పు కన్్నరు ఇంకా ప్ర జల గండ్ల్్ల  
మంటలు రగలుస్్త నే ఉంది. జలియన్ వాలా బాగ్ సంఘటన జరిగినప్పుడు అక్కడే ఉన్న 22 ఏళ్ల  

యువకుడు నానక్ సంగ్, ఆ విచక్షణారహిత కాలుపుల నంచి తప్పుంచుకుని బయటపడాడా రు. ఆ తర్్వత 
ఈ సంఘటనన గరు్త  చేసుకుంటూ.. ‘నెతు్త టి వై శాఖి’ అనే కవిత్వం ర్శారు. దీనిపై  కోపోది్ర కు్త లై న 

బ్్ర టీష్ ప్ర భుత్వం, ఈ కవితా్వని్న నిషేధంచింది. ఈ కవిత్వం లిఖిత ప్ర తిని జపు్త  చేసుకుంది. ఈ సంఘటన 
జరిగి 102 ఏళ్్ల  అయిన సందర్ంగా ఈ కవిత్వం మరొక్కస్రి మీ మందుకు తెసు్త నా్నం..

అమరవీరులకు స్ష్ట ంగవందనం



న్యూ ఇండియా స మాచార్ 1

సంపుటి 1, సంచిక 19                                                               

లో
ప
లి
పే
జీ
లో లో

ఆర్ఎన్ఐ దరఖాసు్త  నంబర్ :  
DELTEL/2020/78829 

NEW INDIA SAMACHAR

ఏప్రిల్ 1–15, 2021

  response-nis@pib.gov.in

ప్రచురణ,ముద్రణ

స త్యంద్ర ప్ర కాష్ , ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ 
జనరల్, బిఒసి

బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & 
క మ్్యన్కేష న్ తరఫున 

ముద్రణప్రదేశం
 ఇన్ ఫిన్టీ అడ్వర్ టైజంగ్ సరీ్వసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,  

ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్, 10వ ఫ్లోర్, 
న్్యఢిల్లో–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్, ఎన్ హెచ్–1, 

ఫరిదాబాద్–121003.

ప్రచురంచినవారు
బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & 

క మ్్యన్కేష న్, రెండో అంత స్తు, 
సూచ నా భ వ న్ , న్్యఢిల్లో -110003

సంపాదకుడు
జైదీప్ భట్నాగర్, 

ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్, పిఐబి,
న్్యఢిల్లో

కన్సల్టంగ్ఎడిటరులు
వినోద్ కుమార్ 

సంతోష్ కుమార్

డిజైనర్
రవంద్ర కుమార్ శర్మ

1 సంపాదకీయం Pg. 02

2 మెయిల్ బాక్స్ Pg. 03

3 సంక్షిప్త  వార్త  లు Pg. 04-05

9 ఫేమ్ ఇండియా& బీఎస్-6 Pg. 22-25

11 మంతి్ర వర్గ  మండలి 
నిర్ణ యాలు  Pg. 28

10 మద్ర  యోజన Pg. 26-27

12 జన్ ఔషధ Pg. 29

13 Pg. 30-31

4 ఉత్కళ్ దివస్ Pg. 06 

8 పతాక శీరిషి క Pg. 12-21

7 Pg. 11

5 వ్యకి్త త్వం Pg. 07

6 అమృత్ మహోతస్వ్ Pg. 08-10

15 గరు తేగ్ బహదూర్ 
స్మరణ Pg. 33

కరోనాపై  యుద్ం

16 సంస్కృతి Pg. 34

14 మెై తి్ర  సేతు Pg. 32

17 కా్వడ్ సమావేశం Pg. 35

18 మారుతోన్న భారతం Pg. 36

డాక్ట ర్ భీమ్ ర్వు అంబేద్కర్

ఎంఐవీ 2030
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సంపాదకీయం
సాదర నమసాకారం

ప్రజా ప్రయోజనారం్ ఏదైనా సంకల్పాన్ని పూన్తే దాన్ని మన దేశంలో ఒక పండుగల్ న్ర్వహిసాతారు. ఆ 
సంకలపాం అద్భుత విజయం సాధంచంద్కు పెద్ద మొతతాంలో ప్రజలు భాగసా్వములవుతారు.    

త్వరిత దేశాభివృద్ధికై ప్రభుత్వం ఏ కొతతా ప్రయతనిం చసినా దేశమంతా ఆశలు చిగురించి, అంచనాలు 
పెరుగుతునానియి. ఈ సంవత్సరపు కంద్ర బడ్జెట్ దేశం మొతతాం ఆశంచిన విధంగా రూపంద్, అంతటా సంతృప్తాన్ 
తెచి్చంద్. అట్టి బడ్జెట్టి న్ పక్కాగా ఈడేరించడాన్కి ప్రధానమంత్రి అపూర్వమైన విధానాన్ని అనుసరిస్తానానిరు. 
పార్లమంట్ చరిత్రలో మొటటిమొదట్సారి, బడ్జెట్ అమలుపై ప్రధాన మంత్రి నేరుగా పలువురు వాటాదారులు, 
న్పుణులు, ఇతరులతో చర్చలు జరుపుతునానిరు. 

బడ్జెట్  ప్రకటనలను వేగంగా అమలు చయడం కోసం ప్రభుతా్వన్కి, ప్రైవేట్ రంగాన్కి మధ్య నమ్మక్న్ని 
కలుగజేయడమే లక్ష్ంగా ముంద్కు సాగుతునానిరు. ప్రతి ఒకకారూ, ప్రతి సంస్ా, ప్రతి వా్యపారం పూరితా సామర్్ ంతో 
మరింత ముంద్కు వెళ్్లల్.. సా్వవలంబన భారత్ ను ప్రభుత్వం న్రి్మంచాలనుకుంటంద్. ప్రస్తాత సంచిక పతాక 
శీరిషిక ఇదే ఉదే్దశా్యన్ని ప్రతిబంబసతాంద్. 

పలు పండుగలు, ఉత్సవాలో్ల  భాగంగా, 75వ సా్వతంత్య్ర ద్నోత్సవాన్ని పురసకారించుకున్ ‘అజాదీ క్ అమృత్ 
ఉత్సవాన్ని’ ప్రభుత్వం న్ర్వహిసతాంద్. భారత దేశ 75 ఏళ్ల వృద్ధి ప్రయాణాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయడమే ఈ 
పండుగ ప్రధాన ఉదే్దశ్యం. 2047లో జరుగబోయే సా్వతంత్య్ర శతాబ్ద వారిషికోత్సవం సందరభుంగా దేశ పురోగతికి 
ఇద్ మార్గ న్ర్్దశం చస్తాంద్. 

దేశం తన సమరయోధుల వీరగాథలను ప్రేరణగా తీస్కున్ ఎల్ ముంద్కు సాగనుందో ఈ ‘న్్య ఇండియా 
సమాచార్’ పత్రికలో అంద్స్తానానిం. శ్రీ గురు తేగ్ బహదూర్ వీరత్వం, ఉతకాళ్ ద్వస్ సందరభుంగా ఒడిశా 
వీరయోధుల గురించి, రాజా్యంగ సృష్టికరతా డాకటిర్ భీమ్ రావు అంబేదకార్ జయంతి సందరభుంగా ఆయనకు న్వాళిన్, 
చినని వా్యపారస్తాల కలలకు సరికొతతా ఆశలను ర్కెతితాసతానని ‘ముద్ర యోజన’ గురించి, పరా్యవరణ హితమైన రవాణా 
విధానాలు వంట్ విషయాలపై ప్రతే్యకంగా ఈ సంచికలో అంద్స్తానానిం. 

ఎపపాట్ల్గే మీ అమూల్యమైన సూచనలను, సలహాలను మాకు అంద్ంచగలరన్ మనవి..
 

అడ్రస్ : బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమూ్యన్కషన్, సెకండ్ ఫ్్ల ర్, సూచనా భవన్, న్్యఢిల్్ల – 110003
 
e-mail  :  response-nis@pib.gov.in

(జై దీప్ భట్్నగర్)
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మెయిల్ బాక్స్

డిజిటల్ కా్యలండర్
కంద్ర  ప్ర భుతా్వనికి చందిన 

పలు పథకాలు, కార్యక్ర మాలు, 
ప్ర చురణలకు సంబంధంచిన 

సమాచారంతో డిజిటల్ 
కా్యలండరు్న, డ్ై రీని అందిసు్త నా్నం. 
అలాగే ఈ కా్యలండరో్ల నే అధకారిక 
సెలవులు, పలు మఖ్యమెై న తేదీలు 

ఉనా్నయి. 

గూగుల్ ప్లే స్టోర్, ఐఓఎస్ నంచి డిజిటల్ క్యూలండర్  న డౌన్ లోడ్ 
చేసుకోవచ్చు.

https://goicalendar.gov.in/

Google Play Store link iOS link 
https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594

న్్య ఇండియా సమాచార్ గురించి తెలుస్కోవడం నాకు 
చాల్ ఆనందంగా ఉంద్. ప్రభుత్వ పథక్లు దేశంలో ఎల్ 
అమలు అవుతునానియో పూరితాగా తెలుపుతూ విదా్యర్ుల కోసం 
ప్రతే్యక విభాగాన్ని ఈ పత్రికలో ఇవా్వలన్ నేను సూచిస్తానాని. 

    రిధమా గుపాతా
sangeetaguptashree@gmail.com;

 
ఈ పత్రికను చదవడం నేను చాల్ గొపపాగా భావిస్తానాని. 

ఈ పత్రికలో ప్రచురించ ప్రభుత్వం చపట్టిన పలు అభివృద్ధి 
క్ర్యక్రమాలు, న్వేద్కలు దేశ వాసతావికతను ప్రతిబంబస్తానానియి. 
ఈ పత్రిక ముఖ్యంగా విదా్యర్ులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా 
ఉంటంద్. ఈ పత్రిక దా్వరా వచ్చ మరో ప్రయోజనం ఏమిటంటే, 
పలు స్ాన్క భాషలలో ఇద్ అంద్బాట్లో ఉండటం. మంచి 
ప్రయతనిం. దీన్ని ఇల్నే కొనసాగంచండి. 

    ధ్రువజిత్ గుపాతా
duttadhruba200@gmail.com

పోటీ పరీక్లకు సిదధిమవుతోనని అభ్యరిగ్ా చెబుతునాని...ఈ 
పత్రిక మాకెంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటంద్. ఇద్ ప్ల్లలకు 
కూడా అంతే ముఖ్యమైనద్గా ఉంటంద్. నేను ప్రభుత్వ 
పాఠశాలలో ఉపాధా్యయురాలిగా పన్చస్తానాని. ఒకవేళ 
వీలైతే ఈ పత్రిక తెలుగు భాషకు సంబంధంచిన వెరషిన్ ను 
నాకు పంప్ంచగలరు లేదా దీన్న్ మేము ఎల్ సబ్ సకా్రయిబ్ 
చస్కోవాలో తెలుపగలరు. 

varalakshmipalla19@gmail.com

వాసతావాన్కి ఇద్ చాల్ మంచి పత్రిక. దేశాన్కి సంబంధంచిన 
సానుకూల సమాచారాన్ని పెద్ద ఎతుతాన అంద్ంచడం అభినందనీయం. 
ఇదే నాణ్యతను ఎల్లప్పుడూ పాట్ంచండి. నా తరఫున మీకు 
శుభాక్ంక్లు. పేరును జాగృత్ భారత్ సమాచార్ పత్రగా మారా్చలన్ 
నేను సూచిస్తానాని. ఇద్ కవలం నా సూచన మాత్రమే. 

    స్న్తా పటేల్
sunitapatel.sp7@gmail.com

ఒకప్పుడు వాణిజ్య కంద్రంగా ఉనని తూరుపా 
భారత అభివృద్ధిపై న్వేద్కను ప్రచురించినంద్కు 
శుభాక్ంక్లు. దేశాభివృద్ధిలో తూరుపా భారతం 
చాల్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోష్ంచనుంద్. జాతీయ 
రహదారులు, రైలే్వ, విమానయానం అభివృద్ధి, 
ఇంటర్నిట్ అనుసంధానంతో ప్రధాన మంత్రి 
నర్ంద్ర మోడీ తీస్కొచి్చన ‘యాక్టి ఈస్టి’ పాలసీ 
ప్రజల జీవితాలను స్లభతరం చయనుంద్. 
అంతేక్క దేశాభివృద్ధిలో సమానతా్వన్ని తీస్కు 
వస్తాంద్. 

     
చంద్రక్ంత్ ప్రధాన్

chandrakantapradhan2014@
gmail.com
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సంక్షిప్త  వార్త లు

మరణంచిన సబ్ంది ప్ల్ల ల కోసం 
బీఎస్ ఎఫ్ కౌనిస్లింగ్ హెల్పు లై న్

ఆత్మనిర్ర్ భారత్ కు మంచి ఊపు, 93 శాతం తగి్గ న అగర్ బతి్త  దిగమతులు

దేశీయ సంస్లను బలోపేతం చయడం కోసం ప్రభుత్వం చసతానని కృష్కి ప్రతిఫల్లు 
దకుకాతునానియి. ఆత్మన్రభుర్ భారత్  సాధంచంద్కు ప్రభుత్వం చపడుతోనని 

క్ర్యక్రమాలకు దేశీయ అగర్ బతితా పరిశ్రమ ప్రధాన ఉదాహరణగా న్లుసతాంద్. దేశీయ 
పరిశ్రమను ప్రోత్సహించంద్కు మేకిన్ ఇండియా క్ర్యక్రమం కింద గత ఏడాద్ జూలైలో 
అగర్ బతితా తయారీలో ఆత్మన్రభుర్ మిషన్ ను కుటీర, చినని, మధ్య తరహా మంత్రిత్వ 
శాఖ(ఎంఎస్ ఎంఈ) ప్రారంభించింద్. ఈ పథకం కింద, మహిళలకు, గ్రామీణ ప్రాంతాలో్ల  
ఉండేవారికి ఉదో్యగావక్శాలను అంద్బాట్లోకి తెచి్చంద్. దీంతో అగర్ బతితా ద్గుమతులు 
భారీగా తగా్గ యి. ఏప్రిల్ 2020 నుంచి జనవరి 2021 వరకు అగర్ బతితా ద్గుమతులు 93 
శాతం వరకు తగా్గ యి. ఏప్రిల్ 2019న భారత్  ద్గుమతి చస్కునని అగర్ బతుతాల విలువ 
రూ.284 కోట్్ల  ఉంటే, ఈ ద్గుమతుల విలువ ఇప్పుడు రూ.19 కోట్లకు పడిపోయింద్.

50 లక్షలన దాటేసన 
స్్ట టూ్య ఆఫ్ యునిటీ 
సందర్శకుల సంఖ్య

మరణించిన సిబ్ంద్ ప్ల్లలకు కౌన్్సలింగ్ ఇచి్చ, వారిలో మానసిక స్్ెరా్యన్ని 
న్ంపేంద్కు  సరిహద్్ద  భద్రతా దళం(బీఎస్ ఎఫ్ ) ఒక హెల్పా లైన్ ను ఏరాపాట్ 

చసింద్. సాయుధ పోల్స్ బలగాల సిబ్ంద్ ప్ల్లలు ప్రతికూల పరిస్ితులో్ల  కూడా 
ధైర్యంగా ఉండేల్, వారికి సాయంగా న్లిచంద్కు ‘సహారా’ అనే క్ర్యక్రమాన్ని 
బీఎస్ ఎఫ్, జాతీయ ప్ల్లల హకుకాల పరిరక్ణ కమిషన్(ఎన్ సీపీసీఆర్)లు సంయుకతాంగా 

ప్రారంభించాయి. ఈ క్ర్యక్రమం దా్వరా 
ప్ల్లలకు న్పుణుల దా్వరా కౌన్్సలింగ్ ఇసాతారు. 
వారి హకుకాల ఉల్లంఘన, విద్య, వైద్య, ఇతర 
అవసరాల విషయాలో్ల  ప్ల్లలకు సమసా్య 
పరిష్కారాలను చూపుతారు. కంద్ర ప్రభుత్వం, 
బీఎస్ ఎఫ్  అంద్ంచ సంక్షేమ పథక్లను ఈ 
ప్ల్లలకు అంద్ంచడాన్కి సహారా సాయం 
చస్తాంద్. దీన్ కోసం ప్రతే్యకంగా టల్ ఫ్రీ టెల్ 

కౌన్్సలింగ్ నంబర్ 1800-1-236-236ను లేదా వెబ్ లింక్  - https:/www.ncpcr.
gov.in/ను అంద్సతాంద్. విధులో్ల  ఉండగా ప్రాణాలు కోలోపాయిన సైన్క సిబ్ంద్ 
కుట్ంబాలకు సాయంగా ఉండేంద్కు రక్ణ మంత్రిత్వ శాఖ కింద పన్చసే డైర్కటిర్ట్ 
ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరీ్మ వెటర్నిస్(డీఐఏవీ) కూడా అవగాహన ఒపపాంద పత్రం(ఎంఓయూ)
పై సంతకం చసింద్. ఆరీ్మ సిబ్ంద్ కుట్ంబాల కోసం పలు సంక్షేమ పథక్లను 
అంద్ంచాలన్ ఇద్ లక్ష్ంగా పెట్టి కుంద్. దీన్లో ప్ల్లలకు, వితంతువులకు విదా్య 
ఉపక్ర వేతనాలు, కంపూ్యటర్ పరిజాఞా నం, పెళి్ల వయస్ వచ్చంత వరకు బాలికల 
ఉననిత విద్యకు సాయం, గ్రాంట్్ల  ఉనానియి. వారి జీవితాన్ని గౌరవప్రదంగా 
సాగంచంద్కు లక్కు పైగా సిబ్ంద్ ప్ల్లలకు, వితంతువులకు ఈ సంక్షేమ పథక్లు 
అంద్బాట్లో ఉంటాయి.  

ప్రపంచంలోనే అతి పడవైన సాటి ట్్య 
ఆఫ్ యున్టీ మరో మైలురాయిన్ 

చరుకుంద్. మారి్చ 15, 2021 నాట్కి ఉకుకా 
మన్ష్ సరా్ద ర్ వల్్ల భాయ్ పటేల్  విగ్రహాన్ని 
సందరి్శంచిన వారి సంఖ్య 50 లక్ల మార్కా ను 
దాటేసింద్. ఈ సందర్శకులలో స్వదేశీ, 
విదేశీ పరా్యటకులునానిరు. జాతీయ ఐక్యత 
ద్నోత్సవాన్ని పురసకారించుకున్ అకోటి బర్ 
31, 2018న ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర 
మోడీ 182 మీటర్ల పడవైన ఈ విగ్రహాన్ని 
ఆవిషకారించారు. సందర్శకుల సంఖ్య 50 
లక్ల మార్కా ను దాటడం చరిత్రాత్మకమన్, 
ఇదొక అద్భుతమైన క్ణమన్ ప్రధాన మంత్రి 
టీ్వట్ చశారు. 
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సెర్వీక్ (CERAWeek) గ్్ల బల్ ఎనరీజె , 
ఎని్వర్నె్మంట్ లీడర్ షిప్ అవారుడా  పందిన 

ప్ర ధాన మంతి్ర

భారత్ కు ఇదో గర్వక్రణమైన క్ణం. ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర 
మోడీకి అతు్యననితమైన సెరావీక్ గ్్ల బల్ ఎనరీజె, ఎన్్వరాన్ మంట్ 

ల్డర్ ష్ప్ అవారుడు  దకికాంద్. ఆయన నాయకతా్వన్కి గురితాంపుగా, 
భవిష్యత్ లో ప్రపంచ ఇంధన అవసరాల కోసం, పరా్యవరణం 
విషయంలో ఆయనకునని న్షటికు గురితాంపుగా ఈ పురసాకారం 
పందారు. ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ 
చౌకైన, పరా్యవరణహితమైన ఇంధన 
విధానాలను, పరిష్కారాలను ప్రపంచాన్కి 
అందజేస్తానానిరు. డాకటిర్ డాన్యల్ ఎరిజెన్ 
1983లో సెరావీక్ ను స్ాప్ంచారు. ఈ 
అవారుడును 2016 నుంచి ఇస్తానానిరు. 
సెరావీక్ 2021లో ప్రసంగంచిన ప్రధాన 
మంత్రి.. ‘‘సగర్వంతో సెరావీక్ గ్్ల బల్ ఎనరీజె, ఎన్్వరాన్ మంట్ ల్డర్ ష్ప్ 
అవారుడును సీ్వకరిస్తానానిను. పరా్యవరణ పరిరక్ణ విషయంలో మార్గ 
న్ర్్దశం చసిన మా పుణ్యభూమిలోన్ మహిమగల సంప్రదాయాలకు ఈ 
అవారుడును అంకితమిస్తానానిను.”అన్ తెలిపారు. 

6 కోట్ల  మంది 
చందాదారులకు ఈపీఎఫ్ ఓ 

వడ్డా  రేటు 8.5 శాతం

6 కోట్ల మంద్ ఎంపా్ల యీస్ ప్రావిడ్ంట్ ఫండ్ 
ఆర్గనైజేషన్(ఈపీఎఫ్ ఓ) చందాదారులను 

దృష్టిలో ఉంచుకున్, కంద్ర ప్రభుత్వం 2020–21 
ఆరిక్ సంవత్సరాన్కి సంబంధంచిన ప్రావిడ్ంట్ 
ఫండ్ డిపాజిట్ల వడీడు ర్ట్ను 8.5 శాతంగానే 
ఉంచింద్. మొటటిమొదట్సారి ఈపీఎఫ్ ఓ తన 
సామాజిక భద్రత ప్రయోజనాలను జము్మ కశీ్మర్, 
లడఖ్ చందాదారులకు కూడా అంద్సతాంద్. 
శ్రీనగర్ లో మారి్చ 4, 2021న జరిగన కంద్ర 
ట్రసీటిల బోరుడు (సీబీటీ) సమావేశంలో  వడీడు ర్ట్ను 
8.5 శాతంగానే ఉంచల్ న్ర్ణయం తీస్కుంద్.

విన్యోగదారుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం 
తీస్కొచి్చన ఈ–దాఖిల్ పోరటిల్ ప్రస్తాతం 15 

రాష్్రా లు, కంద్ర పాలిత ప్రాంతాలో్ల  అంద్బాట్లో 
ఉంద్. ఈ పోరటిల్ ను జాతీయ విన్యోగదారుల వివాదాల 
పరిష్కార కమిషన్(ఎన్ సీడీఆరీ్స) ఆవిషకారించింద్. 
విన్యోగదారులు స్లభంగా, తేలికగా ఫిరా్యద్లను 
దాఖలు చస్కునేంద్కు ఇద్ ఉపయోగపడుతుంద్. 
గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు కూడా అంద్బాట్లో ఉండేల్ 
సాధారణ సేవా కంద్రాలను ఈ–దాఖిల్ పోరటిల్ తో 
అనుసంధాన్ంచాలన్ న్ర్ణయించారు. ఎన్ సీడీఆరీ్స, 
రాష్రా కమిషను్ల , జిల్్ల  కమిషన్లతో కలిప్ మొతతాంగా 444 
ప్రాంతాలు ఈ పోరటిల్  పరిధలోకి వసాతాయి. అన్ని రాష్్రా లో్ల  
ఇల్ంట్ పోరటిళ్లను ప్రవేశపెటేటింద్కు విన్యోగదారుల 
వ్యవహారాల విభాగం చురుకుగా పన్చసతాంద్.  

ఈ-దాఖిల్ దా్వర్ వినియోగదారులు 
ఫిర్్యదులు తేలికగా దాఖలు

పరుగతోన్న దేశీయ విమాన ప్ర యాణాలు, 
ఒక్కరోజుల్నే 3.13 లక్షల మంది ప్ర యాణం

దేశీయ విమాన ప్రయాణం కోలుకుంద్. కరోనా ల్క్ డౌన్ 
క్లంలో భారీగా దెబ్తినని దేశీయ విమాన ప్రయాణం, 

ఇప్పుడిప్పుడే తిరిగ సాధారణ స్ాయికి వసతాంద్. మళ్్ల సాధారణ 
పరిస్ితులు వస్తాండటంతో, చాల్ మంద్ 
ప్రజలు విమానాలో్ల  ప్రయాణించంద్కు 
మొగు్గ చూపుతునానిరు. ఫలితంగా ఫిబ్రవరి 
28, 2021 నాట్కి 2,353 విమానాలో్ల  3.13 
లక్ల మంద్ ప్రయాణికులు దేశీయంగా 
ప్రయాణించారు. మే 25, 2020న దేశీయ 
విమాన సేవలను పునరుదధిరించిన తరా్వత 
ప్రయాణికుల సంఖ్య అత్యధకంగా నమోద్ క్వడం ఇదే 
మొదట్సారి. దేశవా్యపతాంగా ఉనని విమానశ్రయాలో్ల  మొతతాం 
ప్రయాణికుల రదీ్ద 6 లక్లకు పైగా ఉంద్. దేశవా్యపతాంగా కరోనా 
ల్క్ డౌన్ విధంచిన తరా్వత మారి్చ 25, 2020న విమాన 
ప్రయాణాలు ఎకకాడికకాడ సతాంభించిపోయాయి.   

ప్ర ధాన మంతి్ర  పూరి్త  ప్ర సంగాని్న 
వినాలంటే ఈ క్్యఆర్   కోడ్ న 

స్్కన్ చేయండి
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దేశంల్ తొలిస్రి స్్వతంత్ర  
సమరం చలరేగిన నేల

పుర్తన కాలం నంచి మధ్యయుగ కాలం వరకు భారత చరిత్ర ల్ ఒడిశా ఓ కీలక పా్ర ంతంగా 
ప్ర సద్ికెకి్కంది.  ఏప్్ర ల్ 1న తన 86వ అవతరణ దినోతస్వాని్న ఉత్కళ్ దివస్ గా జరుపుకుంటంది. 
చరితా్ర త్మకంగా, స్ంస్కృతి పరంగా, జగనా్నథుడి భూమిగా ఎంతో ప్ర సద్ి గాంచినపపుటికీ, మనం 

ఒడిశాకు చందిన మరో మఖ్యమెై న విషయాని్న తెలుసుకోవాలిస్ ఉంది. అదే 1817ల్ని పై కా 
తిరుగబాటు. భారత స్్వతంత్య్ర చరిత్ర ల్ తొలి స్యుధ సంగా్ర మంగా ఈ తిరుగబాటు నిలిచింది. 

ఉత్కళ్ దివస్చరిత్ర కు దరపుణం

ఉతతార ప్రదేశ్ లో మహారాజ స్హేల్ దేవ్  సా్మరక్న్ని 
ప్రారంభించిన ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ: ‘‘వలసవాద్లు, 
వలస ఆలోచన విధానంతో రాసిన చరిత్ర భారతీయ చరిత్ర 
క్నేరద్. జన బాహుళ్యంలో బాగా వాడుకలో వుననిదే అసలైన 
భారతీయ చరిత్ర. దీన్ని మనం ముంద్ తరాలకి తీస్కెళ్్ల లి్స 
ఉంద్.” అన్ అనానిరు. ప్రధాన మంత్రి చసిన ఈ ప్రకటన ఒడిశా 
విషయంలో తీస్కుంటే, సరియైనద్గా అన్ప్స్తాంద్. 

అశోక మహారాజు అహింస ప్రచారాన్ని వా్యప్తా చసిన ఈ ఒడిశా 
ప్రాంతం భారతీయ సా్వతంత్య్ర సంగ్రామంలో అతి పెద్ద కీలక 
పాత్ర పోష్ంచింద్. 1857లో సా్వతంత్ర ఉద్యమాన్కి, 40 ఏళ్ల 
ముందే, అంటే 1817లో ఒడిశాలో తొలిసారి సా్వతంత్ర సమరం 
చెలర్గంద్. తూరుపా భారతంలో బ్రిటీష్ పాలనను వ్యతిర్కిసూతా 
ఒడిశాలో సా్వతంత్య్ర ఉద్యమాన్కి పునాద్ పడింద్. క్నీ చరిత్ర 
పరంగా తీస్కుంటే, ఈ ఉద్యమాన్కి అసలు గురితాంపే ఇవ్వలేద్. 
బ్రిటీష్ పాలనకు వ్యతిర్కంగా ఒడిశాలోన్ గజపతి పాలకుల 
నేతృత్వంలో అసంఘట్త రైతులు ఈ ఉద్యమం చపటాటి రు. వీరు 
యుదధి సమయంలో మహారాజుకి సైన్క సేవలు అంద్ంచ వారు. 
దక్షిణంలో ఉనని మద్రాస్ ప్రావిన్్స ను, ఒడిశాలో తూరుపాన 
ఉనని బంగాల్  ప్రావిన్్స ను సా్వధీనం చస్కునని తరా్వత, 

1803లో బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యం ఒడిశాను కూడా పూరితాగా తన 
న్యంత్రణలోకి తీస్కుంద్. ఆ సమయంలో గజపతి రాజు 
ర్ండవ ముకుంద దేవ ఆయుకతా వయస్కాడు. ఆయన పెంపుడు 
తండ్రి అయిన జయి రాజగురు ప్రారంభించిన ఉద్యమాన్ని 
బ్రిటీషు వారు తీవ్ంగా అణచివేశారు. ఆ తరా్వత కొనేనిళ్లకు బక్షి 
జగబంధు నేతృత్వంలో గజపతి రాజులకు చెంద్న అసంఘట్త 
సైన్కులు తిరుగుబాట్ చసారు. గరిజనులు, సమాజంలోన్ 
ఇతర వరా్గ ల సాయంతో చసిన తొలి సా్వతంత్ర సమరం ఇదే. 
1817లో ప్రారంభమైన ఈ పైక్ తిరుగుబాట్, ఆ తరా్వత 
తీవ్రూపం దాలి్చంద్. క్నీ బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం ఈ ఉద్యమాన్ని 
తమ దళ్లతో తీవ్ంగా అణచివేసింద్. ఈ తిరుగుబాట్లో 
చాల్ మంద్ తమ ప్రాణాలను కోలోపాయారు. 1819 వరకు 
చాల్ మంద్ తిరుగుబాట్ చసూతానే ఉనానిరు. క్నీ వారిన్ 
బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం తమ ఆధీనంలోకి తీస్కున్, చంప్వేసింద్. 
బక్షి జగబంధు చివరికి 1825లో బ్రిటీష్ ప్రభుతా్వన్కి చిక్కారు. 
ఆ తరా్వత నాలుగేళ్లకు ఆయన తనువు చాలించారు. పైక్ 
తిరుగుబాట్ జరిగ 200 ఏళ్్ల  అయిన సందరభుంగా ప్రభుత్వం 
ఈ ఉద్యమాన్ని పాఠ్య పుసతాక్లో్ల  చర్చనుననిట్టి  ప్రకట్ంచింద్. 
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వ్యకి్త త్వండాకటోర్ భీమ్ రావు అంబేద్కర్

బాబాసాహేబ్ భీమ్ రావు అంబేదకార్ ఏప్రిల్ 14, 1891లో 
అపపాట్ బ్రిటీష్ ఇండియా సెంట్రల్ ప్రావిన్్స లో స్ాన్క స్ావరమైన 
‘మహూ (Mhow)’ అనే ప్రాంతంలో(ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ లో 
ఉంద్) రాంజీ మలోజి సక్పాల్, భీమాబాయ్ లకు జన్్మంచారు. 
ఆయన చిననితనమంతా కట్క పేదరికం, అంటరాన్తనంతోనే 
సరిపోయింద్. ఆయన చిననితనంలోనే కులం క్రణంగా సామాజిక 
వివక్తను ఎద్ర్కానానిరు. 

అంబేదకార్ తండ్రి రాంజీ సక్పాల్ ఆయనను భీవా రాంజీ 
అంబేదకార్  గా సతారాలోన్ ప్రభుత్వ ఉననిత పాఠశాలలో 
చరిపాంచారు. భీవా అనేద్ ఆయన చిననితనంలోన్ పేరు. సక్పాల్ కు 
బద్లు, ఆయన ఇంట్పేరును అంబ్ దే్వకర్  గా పెట్టి కునానిరు. 
ఇద్ ఆయన పుట్టిన గ్రామాన్కి చెంద్నద్. అపపాట్ నుంచి కొంకణ్ 
ప్రాంతాన్కి చెంద్న వారు తమ గ్రామ పేరును ఇంట్పేరుగా 
పెట్టి కోవడం ప్రారంభించారు. ఆ తరా్వత బ్రాహ్మణ 
ఉపాధా్యయుడు కృష్ణ మహాదేవ్ అంబేదకార్ భీమ్ 
రావ్ పై ప్రతే్యక శ్రదధి చూప్ంచి, ‘అంబ్ దే్వకర్’ 
పేరును ‘అంబేదకార్  ’గా మారా్చరు. ఇక అపపాట్ 
నుంచి అంబేదకార్  గా ప్రాచుర్యంలోకి వచా్చరు.   

1907లో మట్రికూ్యలేషన్ డిగ్రీ పూరితా చసిన 
అంబేదకార్, ఆ తరా్వత ఏడాద్ ఎలిఫిన్ సటి న్ క్లేజీలో చరారు. 
తరా్వత ఆయన విద్యను పూరితా చయడం కోసం విదేశాలకు వెళ్్ల రు. 
దేశాన్కి సా్వతంత్య్రం రాకముంద్ ఆయన, వైస్రాయి ఎగజెకూ్యట్వ్ 
కౌన్్సల్ లో పన్చశారు. క్రి్మక మంత్రిగా కూడా చశారు. ఆయన 
నేతృత్వంలోనే ప్రజా పనుల శాఖ కూడా పన్చసేద్. ప్రజా పనుల 
శాఖకు చెంద్న క్ంట్రాకుటిలను పందడాన్కి క్ంట్రాకటిరు్ల  తెగ 
పోటీపడేవారు. ఒక పేరుమోసిన క్ంట్రాకటిరు ఒక క్ంట్రాక్టి కోసం 
తన కొడుకును బాబాసాహేబ్ కొడుకు యశ్వంత్ రావు దగ్గరకు 

పంపాడు. ఆయన భాగసా్వమ్యం ఎరచూపడమే క్కుండా.. 
క్ంట్రాక్టి వసేతా 25  –50 శాతం కమిషన్ ను ఇసాతానన్ చెపాపాడు. 
దీన్పై బాబా సాహేబ్ తీవ్ంగా మండిపడాడు రు. ‘‘నేను ఇకకాడికి 

సమాజాన్కి సేవ చసేంద్కు వచా్చను. నా ప్ల్లలకి 
మేలు చయడాన్కి రాలేద్. ఇల్ంట్వి నా దగ్గర 
పన్కిరావు. ఈ ద్రాశలు నా లక్ష్ం నుంచి ననుని 
తప్పుదోవ పట్టించవు’’ అన్ అంబేదకార్ గట్టిగా 
హెచ్చరించారు. దీంతో ఆ క్ంట్రాకటిర్ కొడుకు ఒట్టి 

చతులతోనే వెనకికా తిరగాలి్స వచి్చంద్.  
ఆగస్టి 15, 1947న భారత్ కు సా్వతంత్య్రం వచి్చన తరా్వత 

దేశ తొలి నా్యయశాఖ మంత్రిగా డాకటిర్ అంబేదకార్ ఎంప్కయా్యరు. 
ఆగస్టి 29, 1947న డాకటిర్ అంబేదకార్, రాజా్యంగ పరిషతుతాలో 
ముసాయిదా సమితి అధ్యక్షులుగా న్యమితులయా్యరు. డిసెంబర్ 
6, 1956లో ఢిల్్లలో న్ద్రలోనే ఆయన క్లం చశారు. ఆయన 
చన్పోయిన తరా్వత భారత ప్రభుత్వం అంబేదకార్  కు 1990లో 
‘భారతరతని’ను ప్రదానం చసింద్. 

సమ సమాజ స్థా పనకు 
మూల శకి్త

మానవజాతి చరిత్రలో తర్క, జాఞానాలకు అందనటిటో  చాంధస భావాలకు, జాతి వివక్షతకు విరుద్ంగా ఎపుపుడూ 
ప్రతిఘటనలు సాగుతూనే వునానాయి. సమ సమాజ సాథాపనకు తన జీవితానేనా అంకితం చేసిన సామాజిక క్రయూకర్త, 
గొపపు నేత బాబాసాహేబ్ అంబేద్కర్   131వ జయంతి సందర్ంగా ఆయనన దేశమంతా స్మరించ్కుంటంది. 
బాబా సాహేబ్ కేవలం మన దేశ రాజాయూంగాన్నా న్రి్మంచడమే క్కుండా సమతులయూ సమాజ సాథాపనకు 
స్ఫూరి్తదాయకమైన వయూకి్త. 

బాబాస్హేబ్ 131వ 
జయంతి సందర్ంగా 

ఆయనకు ఘన 
నివాళ్లు
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స్వాతంత్య్రానికి75ఏళ్లు;శత్బ్ది
వేడుకలసంకల్ం

అంటే.. వేడుకలు లేకుండా ఏ ప్ర యత్నం, ఏ 
సంకలపుం క్డా విజయం కావు.  సంకలాపునికి 

ఎప్పుడు ఒక నిరిది ష్ట  రూపం వసు్త ందో, 
అప్పుడు దాని స్ఫలా్యనికెై  లక్షల మంది 

ప్ర జలు ఒక వేడుకలా ఒక తాటిపై కి వస్్త రు. 
ఈ స్ఫూరి్త తోనే 130 కోట్ల  మంది ప్ర జలు, 

మారి్చ 12, 2021 నంచి 75 ఏళ్ల  స్్వతంత్య్ర 
వేడుకల్్ల  పాల్గ ంటునా్నరు. ఇదే సమయంల్ 

దండి యాత్ర   91వ వారిషి కోతస్వాలు 
జరుగతునా్నయి. ఈ కార్యక్ర మంల్ 

భారతదేశం 75 ఏళ్ల  కాలంల్ స్ధంచిన 
విజయాలన ప్ర పంచానికి చూపుతోంది. అదే 

విధంగా వచే్చ 25 ఏళ్ల  ప్ర గతి పథానికి ఒక మార్గ  
నిరేది శంగా నిలవనంది.   

“అజాదీ క్ అమృత్ మహోత్సవ్” అంటే సా్వతంత్య్ర శకితా 
అమృతసారం ; సా్వతంత్య్ర సమర యోధుల సూఫిరితా; కొతతా 

ఆలోచనలకు, కొతతా సంకల్పాలకి ఇద్ ఒక అమృతం. అద్భుతమైన 
దేశ చరిత్రను, అభివృద్ధి ప్రయాణాన్ని 75వ సా్వతంత్య్ర వేడుకలు 
తెలియజేస్తానానియి. 2047లో శతాబ్ద ఉత్సవాల కల్్ల  భారత్ 
సా్వవలంబన ద్శగా పయన్ంచ తీరా్మనాన్కి ఈ వేడుకలు ఒక 
మార్గంగా ఉంట్నానియి. సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి మారి్చ12న 
దండి యాత్ర జరిగన సందరభుంగా.. అజాదీ క్ అమృత్ 
మహోత్సవ్ ను ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ అకకాడి నుంచ 
ప్రారంభించారు. సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి ‘పాదయాత్ర’ను 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ పచ్చజండా ఊప్ ప్రారంభించడంతో 
దేశవా్యపతాంగా అజాదీ క్ అమృత్ మహోత్సవాలు మొదలయా్యయి. 

అమృత్ మహోతస్వ్
India@75

।। ఉతస్వేన బ్నా యస్్మత్ స్థా పనమ్ నిషఫూలమ్ భవేత్ ।।
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ఈ సందరభుంగా మాటా్ల డిన ప్రధాన మంత్రి, దేశాన్ని ముంద్కు 
తీస్కువెళ్లడాన్కి ఒక మార్గ ద ర్శ క శ కితా రూపం లో సా్వతంత్య్ర 
పోరాటం, ఐడియాస్ ఎట్ 75, అచీవ్ మంట్్స ఎట్ 75, యాక్ న్ 
ఎట్ 75, రిజాల్్వ స్ ఎట్ 75 అనే అంశాలను పున రుదాఘా ట్ంచారు. 

ప్రపంచాన్కి తెలియన్, గురితాంపు పందన్ వీరుల 
గురించి తెలియజేయడాన్కి గత ఆర్ళ్ల నుంచి ప్రభుత్వం 
ప్రయతినిసతాందన్, యువతకు ఇద్ మరింత సూఫిరితాదాయకంగా 
న్లవనుందన్ మోడీ పేర్కానానిరు. కళలు, సంసకాకృతి, నాటక్లు, 
సిన్మాలు డిజిటల్ వినోద మాధ్యమాలో్ల  ఉనని వారు, దేశ చరిత్ర 
గురించి, సమర యోధుల జీవితాల గురించి ప్రతే్యకమైన కథల 
రూపంలో ప్రజల ముంద్కు తీస్కురావాలన్ ప్లుపున్చా్చరు.
 

259 మంది సభు్యలతో కమిటీ
75వ సా్వతంత్య్ర ద్నోత్సవ సంబరాలు చరిత్రలో 
న్లిచిపోయేల్ కంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిదధిం చసతాంద్. 
ఇంద్లో భాగంగానే సా్వతంత్ర సమరయోధులను సూఫిరితాగా 
తీస్కున్ దేశవా్యపతాంగా, అంతరాజె తీయంగా అమృత్ మహోత్సవ్  
వేడుకలను ప్రారంభించింద్. ఈ వేడుకల దా్వరా అమరవీరులకు 
ఘన న్వాళ్లు అరిపాసూతా.. న్తన భారతావన్కి మార్గం న్ర్్దశం 
చసతాంద్. ప్రధాన మంత్రి నేతృత్వంలో ఏరాపాటైన 259 సభు్యల 
జాతీయ కమిటీలో మాజీ రాష్రాపతులు, ఉననితాధక్రులు, 
అన్ని వరా్గ లకు చెంద్న ప్రజలు ఉంటారు. అంతేక్క, గృహ 
మంత్రి అధ్యక్తన ఇపపాట్క పలు మంత్రిత్వ శాఖలకు 
చెంద్న క్ర్యదరు్శల కమిటీ, జాతీయ స్ాయి అమలు కమిటీ 
పన్చస్తానానియి.

అమృత్ 
మహోతస్వ్ కు ఐదు 

మూల స్త ంభాలు

అమృత్ మహోతస్వ్ ల్ భాగంగా చేపటి్ట న పలు కార్యక్ర మాలు

సావాతంత్రయూ్ర 
పోరాటం

75 75 
75 

75 

ఐడియాస్ ఎట్

రిజాల్వాస్ ఎట్

అచీవ్ మంట్స్ ఎట్

యాక్ష న్ ఎట్

• India@75 కింద పలు క్ర్యక్రమాలను ఆవిషకారించారు. వీట్లో సిన్మాలు, వెబ్ సైట్్ల , పాటలు, సా్వవలంబన రాటనిం, సా్వవలంబన 
ఇంకు్యబేటరు్ల  ఉనానియి. 

• ఈ క్ర్యక్రమాలతో పాట్ మన సమర యోధుల అకుంఠిత దీక్ పట్టి దల ఎల్ ఉండేదో కూడా సాంసకాకృతిక క్ర్యక్రమాల దా్వరా 
ప్రదరి్శంచనుంద్. వీట్లో్ల  సంగీతం, నృత్యం, ఉపనా్యసాలు, రాజా్యంగ పీఠిక్ పఠనం(పలు భాషలకు చెంద్న ఒకోకా వాక్యం, దేశవా్యపతాంగా 
ఉనని పలు ప్రాంతాలను సూచిస్తాంద్) వంట్వి ఉంటాయి. ఇంతే క్క 75 మంద్ గాయకులు, 75 మంద్ నృత్య కళ్క్రులతో కూడిన 
గాయక్ బృందం యువశకితా దేశ పురోభివృద్ధికై  న్ర్వహించ పాత్రను ప్రదరి్శంచ బోతోంద్.  

‘‘మనం 75 ఏళ్లలో సాధంచిన విజయాలను 
ప్రపంచాన్కి తెలియజేయడాన్కి ఈ మహోత్సవం ఒక 
మంచి అవక్శం. వచ్చ 25 ఏళ్లకు ఇద్ ఒక సంకలపాం, 
మనకు మార్గ దర్శక సూఫిరితా. మనం 2047లో శతాబ్ద 

వేడుకలు చస్కునేటప్పుడు.. ప్రపంచంలో మన స్ానం 
ఏమిట్? మనం ఎకకాడునానిం? ఎంత దూరం మనం 
భారత్ ను తీస్కెళ్్ల ం? అనేద్ మనం తెలుస్కోవచు్చ. 
75 ఏళ్ల సా్వతంత్య్రం, సే్వచాఛా పోరాటం ఎపపాట్కీ 
మనకి సూఫిరితాన్సూతానే ఉంటాయి. భారత శతాబ్ద 
సా్వతంత్య్ర వేడుకలకు మనలిని మార్గన్ర్్దశం 

చసి, ప్రోత్సహించంద్కు ఈ 75 ఏళ్ల వేడుకలు 
ఉపయోగపడుతునానియి.’’

ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ

ప్ర ధాన మంతి్ర  పూరి్త  
ప్ర సంగాని్న ఈ క్్యఆర్ కోడ్ 

స్్కన్ చేస వినొచు్చ
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వేడుకలన ఎలా నిర్వహించననా్నరు
75 ఏళ్ల వేడుకల కోసం జాతీయ స్ాయి కమిటీన్ ఏరాపాట్ చసిన తరా్వత 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ ప్రసంగంచారు. ఈ ప్రసంగంలో “ 
భారతీయ సాంప్రదాయాలకు చెంద్న సంగ్రహావలోకనం ఉండాలి. 
అదేవిధంగా ఈ వేడుకలో అధున్క భారతం ప్రతిబంబంచాలి. 
ఈ వేడుక దా్వరా మనం 75 ఏళ్ల సా్వతంత్య్రంలో సాధంచిన 
విజయాలను ప్రపంచాన్కి తెలియజపాపాలి. వచ్చ 25 ఏళ్లకు ఈ 
వేడుకలు మనకు మార్గదరి్శగా ఉండాలి” అన్ నర్ంద్ర మోడీ 
అనానిరు. ప్రజా భాగసా్వమ్యంతో పలు రక్ల క్ర్యక్రమాలను కంద్ర 

ప్రభుత్వం న్ర్వహిస్తాందనానిరు. ఈ మహోత్సవం సందరభుంగా పలు 
రక్ల సాంసకాకృతిక వేడుకలను, డిజిటల్ క్ర్యక్రమాలను India@75 
పేరుతో న్ర్వహిస్తాననిట్టి  చెపాపారు. ఈ క్ర్యక్రమాలను ఆగస్టి 15, 
2022కు 75 వారాల ముంద్ నుంచి చపడుతునానిరు. అంతేక్క 
ఈ క్ర్యక్రమాలన్ని ఆగస్టి 15, 2023 వరకు కొనసాగనునానియి. 
అజాదీ క్ అమృత్ మహోత్సవ్  కోసం ఒక వెబ్ సైట్ న్ - india75@
nic.in న్ కూడా తీస్కొచా్చరు. ఈ వెబ్ సైట్ లో వచ్చ 75 వారాలో్ల  
జరగబోయే 75 క్ర్యక్రమాల జాబతాను ఉంచారు.   

అజాదీ కా అమృత్ మహోతస్వ్ ల్ ప్ర దర్శనలు

• దేశవా్యపతాంగా 32 ప్రాంతాలలో బ్్యరో ఆఫ్ అవుట్  రీచ్ 
అండ్ కమూ్యన్కషన్ ఫ్ట ప్రదర్శనలను ఏరాపాట్ చసింద్. 
కంద్ర సమాచార, ప్రసారాల శాఖ మంత్రి ప్రక్శ్ జవదేకర్ 
మారి్చ 13, 2021న న్్యఢిల్్లలోన్ నేషనల్ మీడియా 
సెంటర్  లో ఈ ఫ్ట ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు. 

• జవదేకర్ అల్గే మరో ఆరు ప్రాంతాలలో జము్మ 
కశీ్మర్  లోన్ సంబా జిల్్ల లో, కరానిటకలోన్ బంగళూరులో, 
మహారాష్రాలోన్ పుణేలో, ఒడిశాలోన్ భువనేశ్వర్  లో, 
మణిపూర్  లోన్ మోయిరాంగ్  జిల్్ల లో, బహార్  లోన్ పటానిలో 
వరు్చ్వల్ గా ఈ ఫ్ట ప్రదర్శనలను ఆవిషకారించారు. 

• సా్వతంత్య్ర సమరయోధులకు ఘన న్వాళ్లను 
అరిపాంచడం, వారి పోరాటాలను స్ఫిరణకు తేవడం ఈ 
ఛాయాచిత్ర ప్రదర్శనల ముఖ్్యదే్దశ్యం. 

• ఈ ప్రదర్శనల డిజిటల్ వెరషిన్ న్ సిదధిం చస్తానానిరు. ఆగస్టి 
15, 2021 కంటే ముందే దీన్ని ఆవిషకారించాలన్ ప్రభుత్వం 
ప్రయతినిసతాంద్. 

స్వాతంత్య్ం సంపాదంచుకున్నప్పటి నంచి మనం ఎంత దూరం 
పయనంచం, వచ్చే 25 ఏళ్లలో మనం స్ధంచల్సినదేమిటి? 
అనేద తెల్యజేయడానకి ఇద అత్యంత ముఖ్యమైన సందర్ం. 

ఈ ప్రదర్శనల ముఖ్య ఉదేదేశ్యం ఇదే. ఎన్్న పోరాటాల ఫల్తంగా 
దేశానకి స్వాతంత్య్ం వచిచేంద. ఈ త్్యగాల వెనకున్న కథలనే 

ఈ ఫోటో ప్రదర్శనలు వివరిస్తున్్నయి. 
– ప్రకాశ్ జవదేకర్   

కంద్ర సమాచర, ప్రస్రాల  శాఖ మంత్రి

అమృత్ మహోతస్వ్ India@75
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‘‘భారత్ పెరుగుతోనని తన నౌక్ వాణిజ్య పరిశ్రమను 
చాల్ కీలకంగా తీస్కుంద్. ప్రపంచంలో 

అతి ముఖ్యమైన నీలి ఆరిక్ వ్యవస్గా భారత్ ను న్లపాలన్ 
చూసతాంద్. ప్రపంచ దేశాలు భారత్ కు వచి్చ, ఈ వృద్ధిలో 
భాగం పంచుకోవాలన్ నేను ఆహా్వన్స్తానాని” అన్ మేరిటైమ్ 
ఇండియా సమిట్ 2021 ఆవిషకారణ సందరభుంగా ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ ప్లుపున్చా్చరు. ‘ఆత్మన్రభుర్ 
భారత్ ’కు అనుగుణంగా దేశ ఓడర్వులను తీరి్చద్ద్దడమే 
తమ లక్ష్మనానిరు. ప్రపంచ నౌక్ వాణిజ్య రంగంలో 
ముందంజలో న్లిచంద్కు, భారత్  మేరిటైమ్ ఇండియా విజన్ 
2030(ఎంఐవీ 2030)ను కూడా రూపంద్ంచింద్. భారత్ లో 
ఈ రంగంలో ఉనని అవక్శాలను అంద్పుచు్చకోవడాన్కి 
ప్రపంచంలో ఉనని చాల్ దేశాలు మేరిటైమ్ ఇండియా శఖరాగ్ర 
సమావేశంలో పాలుపంచుకునానియి. డ్నా్మర్కా  ఈ మూడు 
రోజుల సమావేశాన్కి భాగసా్వమిగా వ్యవహరించింద్. 
భారత్ తనకునని 7,500 కి.మీల పడవైన తీర ప్రాంతంతో 
పాట్ ప్రధాన ఓడర్వులను మరింత అభివృద్ధి చసతాంద్. దీన్ 
కోసం రూ.6 లక్ల కోట్ల ఖరు్చతో చపడుతోనని సాగరమాల 
ప్రాజకుటి  కింద 574 ప్రాజకుటిలను కూడా గురితాంచింద్. వీట్న్ 
2035 కల్్ల  అమలో్ల కి తేవాలన్ న్ర్్దశంచుకుంద్. మేరిటైమ్ 
ఇండియా విజన్ 2030లో ప్రభుత్వం న్ర్్దశంచుకునని ప్రధాన 
అంశాలను ప్రధాన మంత్రి చెపాపారు. ఇవి మాత్రమే క్క దేశ 
జల రవాణా మారా్గ లు చాల్ తకుకావ ఖరు్చతో కూడుకుననివన్, 
సరుకు రవాణాలో పరా్యవరణహితమైనవన్ కూడా చెపాపారు. 
2030 కల్్ల  23 జల మారా్గ లను న్ర్వహణలోకి తేవాలన్ భారత్ 
లక్ష్ంగా పెట్టి కుననిట్టి  వెల్లడించారు.   

2014 నంచి ప్రధాన ఓడరేవుల సామరథా్ం వారిషికంగా దాదాపు రండింతలకు పైగా 
పెరిగంది. ఇలంటి సమయంలో, పెరుగుతోననా నౌక్ వాణిజయూ పరిశ్రమ(మేరిటైమ్ ఇండస్ట్రీ)
పై ప్రభుతవాం దృష్టోసారించింది. ప్రపంచంలో అతి ముఖయూమైన నీలి ఆరిథాక వయూవసథాగా భారతీయ 
నౌక్ పరిశ్రమన మారాచులన్ కృష్ చేస్్తంది. 2021 మారిచు 2 నంచి 4 మధయూలో ప్రభుతవాం 
‘మేరిటైమ్ ఇండియా శిఖరాగ్ర సమావేశం 2021’న కూడా న్రవాహంచింది. ఈ సదసుస్ 
ముఖయూ ఉదేదేశయూం వచేచు దశాబాదేన్నా భారత నౌక్ పరిశ్రమాభివృది్కై విన్యోగంచడమే... 

మేరిటై మ్ ఇండియా విజన్ 2030:

జాతీయంఎంఐవీ 2030

అంతర్జె తీయ ప్ర మాణాల 
స్థా యిల్ భారతీయ నౌకా 

వాణజ్య పరిశ్ర మ 

• మొతతాం పెట్టి బడులు రూ.3 లక్ల కోట్ల నుంచి రూ.3.5 లక్ల కోట్్ల . 
•  20 లక్లకు పైగా ఉదో్యగాల కలపాన
• రూ.20 వేల కోట్ల వారిషిక ర్వెన్్యను సాధంచాలన్ లక్ష్ం
• ఓడర్వుల సామర్్ ం పెంచంద్కు, ప్రపంచపు స్ాయిలో అధునాతన 

మౌలిక సద్పాయాల అభివృద్ధికి రూ.1.25 లక్ల కోట్ల పెట్టి బడి 
గుజరాత్, మహారాష్రా, ఒడిశా–పశ్చమ బంగాల్  క్లసటిర్  లలో పెద్ద 
సామర్్ ంతో ఓడర్వులను అభివృద్ధి చసేంద్కు రూ.80 వేల కోట్ల 
పెట్టి బడి. 

• విళిన్యమ్ ఓడర్వును న్ర్వహణలోకి తీస్కువచి్చ, రవాణా జోన్ ను 
అభివృద్ధి చయడం దా్వరా 2030 కల్్ల  సరుకు రవాణా పరిణామాన్ని 
25 శాతం నుంచి 75 శాతాన్కి పైగా పెంచాలన్ ప్రభుత్వం లక్ష్ంగా 
పెట్టి కుంద్. 

• ప్రస్తాతం 10 శాతంగా ఉనని పునరుతాపాదకత విద్్యత్  వాడక్న్ని 
2030 నాట్కి 60 శాతాన్కి పెంచాలన్ ప్రయతినిసతాంద్. అంతేక్క 
ఓడర్వుల వద్ద తలెతేతా ఆరోగ్య సమస్యలను, ప్రమాదాలను 2022 
నాట్కల్్ల  పూరితాగా న్రూ్మలించాలన్ చూసతాంద్. 

• 2030 కల్్ల  ప్రధాన నౌక్ న్రా్మణ దేశంగా మారాలన్ వడివడిగా 
అడుగులు వేసతాంద్. నౌక్ రంగంలో ఉనని వాటాదారులకు తకుకావ 
ఖరు్చతో, దీరఘాక్లిక ఆరిక్ ప్రయోజనాలను అంద్ంచడం కోసం 
మేరిటైమ్ డ్వలప్ మంట్ ఫండ్ ను కూడా ఏరాపాట్ చసింద్.  

• ప్రైవేట్ రంగ భాగసా్వమా్యన్ని మరుగుపరిచి, 2020లో 51 శాతంగా 
ఉనని సరుకు రవాణా న్ర్వహణ సామర్ా్న్ని, 2030 నాట్కి 85 
శాతాన్కి పైగా పెంచాలన్ ప్రభుత్వం న్ర్్దశంచుకుంద్. రో–పా్యక్్స, 
ఫెర్రీ సేవలలో ప్రైవేట్ రంగ భాగసా్వమా్యన్ని కూడా ప్రభుత్వం 
ప్రోత్సహిసతాంద్.
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బడ్జెట్ – ముందుకు వెళలేందుకు అంతా సిద్ం

పతాక       శీరిషి క

కరోనా వైరస్ ప్రజల జీవితాలన, దేశ ఆరిథాక 
వయూవసథాన తలకిందులు చేసింది. ఆ సమయంలో 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ కేవలం 
సావావలంబన సిదా్ంతాన్నా ప్రతిపాదించడమే 
క్కుండా.. అన్హయూమైన సాధారణ బడ్జెట్ తో 
దేశాన్కి సరికొత్త బాటన వేశారు. బడ్జెట్ 
ప్రతిపాదనలన అమలోలేకి తెచేచు క్రమంలో, 70 
ఏళలే పారలేమంటు చరిత్రలో తొలిసారి ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోడీనే నేరుగా ప్రతి రంగంలో 
ఉననా న్పుణులు, వాటాదారులు, ప్రతిన్ధులతో 
చరచులు జరుపుతునానారు. ప్రజల కలన సాక్రం 
చేసందుకు శాయశకు్తల కృష్ చేసు్తనానారు. 
ఆత్మన్ర్ర్ భారత్  సవాపానాన్నా సాక్రం 
చేసందుకు ఆయన చూపుతోననా న్జాయితీకి 
ఇది ఒక న్దర్శనం.

జాతినిర్మాణంలో
సరికొత్త ఆరంభం
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‘‘దేశంల్ ఉన్న వా్యపార్లకు, సంసథా లకు పూరి్త  మదది తు ఇవ్వడమే ప్ర భుత్వం 
బాధ్యత. కాన్ ప్ర భుత్వమే సంసథా లన నిర్వహించాలి, వాటిని సంతంగా నడపాలి 

అనేది నేటి కాలంల్ అవసరం లేదు. నేన చపపుదలుచుకున్నది ఏమిటంటే, 
వా్యపార కార్య క లాపాల ల్ ఉండాలిస్న అవసరం ప్ర భుతా్వనికి లేదని, ప్ర భుత్వ 
దృష్ట ంతా ప్ర జల సంక్షేమం, అభివృద్ి పా్ర జకు్ట లపై నే ఉండాలి. ఒకవేళ ప్ర భుత్వం 

వా్యపారం చేయడం పా్ర రంభిసే్త , అది పదది  మొత్త ంల్ నష్ట లన చేక్రుసు్త ంది’’

ఇటీవల పెట్టి బడిదారులతో జరిగన సమావేశంలో 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ దేశ అభివృద్ధికి 

మార్గన్ర్్దశం చసూతా చెప్పాన మాటలివి. బడ్జెట్ లో ప్రకట్ంచిన 
ప్రతిపాదనలను, ప్రణాళికలను దేశంలో ఉనని ఆఖరి వ్యకితా 
వరకు చర్చడంలో ప్రైవేట్ రంగం ప్రభుతా్వన్కి నమ్మకమైన 
భాగసా్వమిగా ఉందన్ ప్రధాన మంత్రి సపాషటిం చశారు. 
బడ్జెట్ ను అమలు చయడంలో ప్రభుత్వ మంత్రం ఇదేననానిరు. 
దేశ చరిత్రలో మొదట్సారి బడ్జెట్ అంటే కవలం వేతనాలను, 
కొతతా పథక్లను ప్రజలకు అంద్ంచడమే క్కుండా.. సరికొతతా 
ఆరంభమన్ తేలి్చ చెపాపారు. కరోనా మహమా్మరి తరా్వత దేశ 
అవసరాలను గురితాసూతా.. అవసరమైన మద్దతును అంద్సూతా 
సరికొతతా ఆరంభాన్కి నాంద్ పలిక్రు. 

ఈ ఏడాద్ బడ్జెట్  పూరితాగా భిననిమైనద్గా.. 2047లో 
శతాబ్ద సా్వతంత్య్ర వేడుకలకు లక్ష్ సాధన పత్రంగా(విజన్ 
డాకు్యమంట్ గా) ఉంద్. ఈ లక్ష్ సాధనను అమలు చసేంద్కు, 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీనే నేరుగా వాటాదారులందరితో 
చర్చలు జరుపుతునానిరు. పరిశ్రమలతో చర్చలు జరుపుతూ 
దేశ ఆరిక్ వ్యవస్ను సరికొతతా బాటలో నడిప్స్తానానిరు. పలు 
వెబనార్ల దా్వరా తొమి్మద్కి పైగా రంగాల ఆరిక్ సంస్లు, 
సలహాదారులు, ప్రతిన్ధులు, న్పుణులతో నేరుగా ప్రధాన 
మంత్రి సమావేశమయా్యరు. ఈ సమావేశాల వెనకునని 
ఉదే్దశ్యం, వివిధ రంగాలో్ల న్ ప్రైవేట్ కంపెనీలను కూడా 
భాగసా్వమ్యం చసూతా.. బడ్జెట్ ను సమరవ్ంతంగా అమలు 
చసేంద్కు అవసరమైన మారా్గ న్ని న్ర్్దశంచడమే. 

కరోనా క్లంలో భారత్ కు ప్రపంచవా్యపతాంగా గురితాంపు 
పెరిగందంటే, దాన్కి క్రణం ప్రభుత్వం తీస్కునని 
క్ర్యక్రమాలనే చెపపాచు్చ. కరోనా క్లంలో ప్రభుత్వం 
ప్రతే్యక ఆస్పత్రులను ఏరాపాట్ చయడం, వెంట్లేటరు్ల , 
ఎన్ –95 మాస్కా లను, పీపీఈ కిట్లను తయారు చయడం, 
చివరగా కరోనా వైరస్ కు టీక్లను అభివృద్ధి చసి, 
తయారు చయడం వంట్ పలు చర్యలను తీస్కుంద్. 

11%
2021-22 ఆరిథా క సంవతస్రంల్ 
స్ధంచబోయే జీడ్పీ వృద్ి రేటు

0.4%
కరోనా కాలంల్ క్్య3ల్ 

దేశ జీడ్పీ

ఆరిథా క సరే్వ అంచనా ప్ర కారం

బడ్జె ట్ అమలుల్ 
ప్ర భుతా్వనికి, పరిశ్ర మలకు 

మధ్య సరికొత్త  నమ్మకం 
పా్ర రంభం
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ఫలితంగా ప్రైవేట్ రంగంలోన్ వ్యవస్ాపకులకు నమ్మకం 
పెరిగంద్. భారత్ ను సరికొతతా శఖరాలకు తీస్కెళ్్లంద్కు ఈ 
ఉతపాతుతాలను వీరు తయారు చశారు. సరికొతతా నమ్మక్న్ని, 
గురితాంపును ఆరిక్ంగా ఎల్ ఉపయోగంచుకోవాలననిదే 
ముఖ్యమైన ఆలోచనగా ఈ సందరభుంలో ఉదభువించింద్. 
 
ప్ర భుత్వ, పై ్రవేట్ రంగానికి మధ్య వారధగా కంద్ర ం 
సా్వతంత్య్రం తరా్వత ఆరిక్ వ్యవస్ స్ిరంగా వృద్ధి 
సాధంచిందనడంలో ఎల్ంట్ సందేహం లేద్. క్నీ ప్రాథమిక 
విషయాలో్ల  అవసరమైన అభివృద్ధి, సహక్రం మాత్రం లేవు. దీన్ 
కోసం ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ ‘సబ్ క్ సాథ్, సబ్ క్ విక్స్, 
సబ్ క్ విశా్వస్’ అనే మంత్రంతో ప్రాథమిక విషయాలో్ల  మరుగైన 
సహక్రం కోసం కట్టి బడి ఉనానిరు. కంపెనీ చటాటి లో్ల  మారుపాలు, 
క్రి్మక చటాటి లో్ల  నేరరహితీకరణ, వా్యపారాలను తేలికగా 
న్ర్వహించుకునేల్ చయడం(ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బజినస్) వంట్ 
చర్యలను చపటాటి రు. ప్రైవేట్ రంగంపై, సంపద సృష్టికరతాలపై ప్రజలో్ల  
ఉనని అనుమానాలను న్వృతితా చయడమే లక్ష్ంగా పన్చస్తానానిరు. 
మొటటిమొదట్సారి, దేశంలో ఉనని ఉననిత నాయకత్వమంతా బడ్జెట్ 
ప్రతిపాదనలను అమలు చయడంలో తలమునకలై ఉంద్. దీన్ 
దా్వరా బడ్జెట్ ప్రసంగం కవలం ల్ంఛనప్రాయమైనదే క్కుండా.. 

ప్రైవేట్ వ్యవస్ాపకుల ఆలోచనను క్రమక్రమంగా మారుసతాంద్. 
గతంలో మాద్రిగా, కవలం పనుని చెలి్లంపుదారులు, 

పరిశ్రమలు, క్ర్పార్ట్ పనుని, కసటిమ్ స్ంకం లేదా పనుని విధానాలో్ల  
మారుపాలను మాత్రమే క్కుండా.. ఈ సారి విధానానేని పూరితాగా 
మార్్చసింద్. ఉతపాతుతాల తయారీ నాణ్యతను పెంచల్ పరిశ్రమలకు 
ప్రోతా్సహక్లను తెచి్చంద్. ఉతపాతితా అనుసంధాన ప్రోత్సహక(పీ.
ఎల్ .ఐ) పథకం దా్వరా విప్లవాత్మకమైన మారుపాలను చపట్టింద్. 
కంద్ర ప్రభుత్వం ఇపపాట్క 12కి పైగా రంగాలకు పీ.ఎల్ .ఐ పథక్న్ని 
ప్రకట్ంచింద్. పీ.ఎల్ .ఐ పథకం దా్వరా పరిశ్రమ వరా్గ ల ఆలోచనా 
ధోరణిలో ప్రభుత్వం మారుపాలు తెచి్చంద్. కరోనా సమయంలో కూడా 
విదేశీ పెట్టి బడులు భారత్ కు గరిషటి స్ాయికి చరుకునానియి. అంతేక్క 
ప్రభుత్వం దేశీయ వ్యవస్ాపకులను, ముఖ్యంగా కుటీర, చినని, మధ్య 
పరిశ్రమలో ఉనని వారిన్ ప్రోత్సహించింద్. కరోనాను వారికి ఒక 
అవక్శంగా మలచింద్. దీన్ ఫలితంగా కరోనా సమయంలో భారీగా 
అమ్మక్లు పడిపోయిన క్ర్ల తయారీ పరిశ్రమ ఆ తరా్వత ఉతపాతితాలో 
పుంజుకుంద్.  కరోనా సమయంలో అమలో్ల కి తెచి్చన విధానాలు 
ఈ పరిశ్రమ రూపుర్ఖలనే మార్్చశాయి. భారత ఆటమొబైల్ 
తయారీదారుల సమాఖ్య(SIAM) డేటా ప్రక్రం గత ఏడాద్తో 
పోలిసేతా ఈ సంవత్సరంలో వాహన విక్రయాలు 18 శాతం పెరిగాయి. 
ప్రభుత్వం తీస్కునని క్ర్యక్రమాల ఫలితమే ఇద్. అంచనాల కంటే 
మరుగైన అమ్మక్లను ఇవి నమోద్ చసాయి. ఆరిక్ సహక్రం, 
అభివృద్ధి సంస్(ఓ ఈ సీ డీ) అంచనా ప్రక్రం 2021–22 ఆరిక్ 
సంవత్సరంలో భారత్ వృద్ధి ర్ట్ 12.6 శాతం నమోద్ చస్తాందన్ 
అంచనాలునానియి. బలమైన వాణిజ్య, పాక్షిక ఆరిక్ చర్యలతో ఈ 
వృద్ధి ర్ట్ సాధస్తాందన్ ఓ ఈ సీ డీ పేర్కాంద్.

పీ.ఎల్ .ఐ ప్రాజకుటిల దా్వరా మౌలిక సద్పాయాల రంగంలో 
ప్రభుత్వం అంద్సతానని పెట్టి బడులు 2021–22లో ఆరిక్ వ్యవస్కు 
మరింత ఊపున్వ్వనునానియన్ క్రిసిల్ న్వేద్క తెలిప్ంద్. ఈ న్వేద్క 
ప్రక్రం, పీ.ఎల్ .ఐ ప్రాజకుటిలే వచ్చ ఐదేళ్లలో రూ.35–40 లక్ల కోట్ల 
విలువైన ఆదాయాన్ని అంద్ంచనునానియన్ పేర్కాంద్. దాంతో పాట్ 
ప్రభుత్వం చపట్టిన ‘ఆత్మన్రభుర్ భారత్’, ‘వోకల్ ఫర్ లోకల్’ అనేవి 

బడ్జెట్ – ముందుకు వెళలేందుకు అంతా సిద్ం
పతాక      శీరిషి క

‘‘భారత్ న స్్వవలంబన దిశగా 
మారే్చందుకు మేమ కరోనా 

కాలంల్ ఐదు  మిన్ బడ్జె ట్ల న 
తీసుకొచా్చం. ఈ బడ్జె ట్ క్డా 

చివరిది కాదు”అని ప్ర ధాన మంతి్ర  
అనా్నరు. 
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సామాన్య ప్రజల ఆలోచన విధానాలను మారా్చయన్ తెలిప్ంద్. 
స్ాన్క ఉతపాతుతాలపై నమ్మకం పెరిగందన్, చాల్ మంద్ ప్రజలు 
స్ాన్క ఉతపాతుతాలనే కొంట్నానిరన్ పేర్కాంద్. కన్షటి ప్రభుత్వం, 
గరిషటి పాలన అనేద్ దేశం విషయంలో సామాన్య ప్రజల వైఖరిన్ 
మారి్చంద్. 
అందరూ పాలుపంచుకునేలా
జాతి న్రా్మణంలో ప్రజలందరూ పాలుపంచుకోవడం ఎంతో 
ముఖ్యమన్ తెలుపుతూ ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్ ను ఓ సాధనంగా 
తీస్కొచి్చంద్. అంటే బడ్జెట్ కు ముంద్ వాటాదారులందరితో 
సంప్రద్ంపులు జరిప్న తరా్వత బడ్జెట్ ను రూపంద్ంచడమే 
క్కుండా.. బడ్జెట్ అమలులో కూడా ప్రతి ఒకకారిని భాగసా్వమ్యం 
చసతాంద్. వాటాదారులందరిని ఒక వేద్కపైకి తీస్కొచి్చ 
బడ్జెట్ ను సమరవ్ంతంగా అమలు చయడంపై ప్రభుత్వం 
పలు క్ర్యక్రమాలు చపడుతోంద్. ఈ విప్లవాత్మకమైన 
మారుపా, ప్రభుత్వ విధానం ప్రధాన మంత్రి మాటలో్ల  సపాషటింగా 
తెలిసిపోతుంద్. ‘‘దేశంలో ఉనని వా్యపారాలకు, సంస్లకు 

పూరితా మద్దతను ఇచ్చ బాధ్యత ప్రభుతా్వన్ద్. క్నీ ప్రభుత్వమే 
సంస్లను న్ర్వహించాలి, వాట్న్ సంతంగా నడపాలి అనేద్ నేట్ 
క్లంలో అవసరం లేద్. నేను చెపపాదలుచుకుననిద్ ఏమిటంటే, 
వా్యపార క్ర్య క ల్పాల లో ఉండాలి్సన అవసరం ప్రభుతా్వన్కి 
లేదన్, ప్రభుత్వ దృషటింతా ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధి 
ప్రాజకుటిలపైనే ఉండాలి. ఒకవేళ ప్రభుత్వం వా్యపారం చయడం 
ప్రారంభిసేతా, దాన్వల్ల పెద్ద మొతతాంలో నషటిం చకూరుతుంద్” అన్ 
మోడీ అనానిరు.  ప్రభుత్వం వా్యపారం చసేతా, వాట్ ఆశయం 
దెబ్తింట్ందన్ ఒప్పుకునని ఏకైక ప్రభుత్వం ఇదే క్వడం 
విశేషం. న్ర్ణయం తీస్కునే ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం పలు రక్ల 
ఇబ్ంద్లను ఎద్ర్కానడమే దీన్కి ప్రధాన క్రణం. వాణిజ్య 
న్ర్ణయాలను తీస్కోవడంలో ప్రభుతా్వన్కి ధైర్యం ఉండద్. 
నా్యయపరమైన విషయాలో్ల  ప్రతి ఒకకారూ భయపడతారు. 
అధక్రులు కూడా ఆలోచించడం ప్రారంభిసాతారు.

మంచి అధక్రులు తమ వద్ద లేరన్ క్దన్, క్నీ వీరు 
ప్రాథమికంగా ప్రభుత్వ పాలనలో శక్ణ పంద్ ఉంటారన్, 
విధానాలను, మార్గదర్శక్లను రూపంద్ంచడం, ప్రజల 

• అంతకుముంద్ పారిశ్రామిక ప్రోత్సహక్లంటే కవలం ఇన్ పుట్ 
ఆధారితంగానే ఉండేవి. క్నీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం 13 రంగాలకై 
తీస్కునని న్ర్ణయాల వల్ల వాట్న్ ప్రోత్సహించడంతో బాట్ వాట్లో 
పోటీపడే శకితాన్ కూడా పెంచనునానియి. ఇద్ పరిశ్రమల అభివృద్ధిపై 
ప్రభుతా్వన్కి ఉనని న్షటిను సూచిసతాంద్. 

• ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, చనేత, వ్యవసాయం, ఐటీ, ఆట, ఔషధ రంగాల కోసం 
తెచి్చన పీ.ఎల్ .ఐ పథకం వల్ల పెద్ద ఎతుతాన విదేశాలపై ఆధారపడటం 
తగ్గంద్. ఆట విభాగాలు, వైద్య పరికరాలు, ఔషధాల ముడిసరుకుల 
ద్గుమతులు బాగా తగా్గ యి. 

• విద్్యత్ రంగాన్ని క్రి్మకులు, నైపుణా్యలతో ఆధునీకరించడం దా్వరా 
ఈ రంగం మరింత దూకుడుగా ముంద్కు వెళ్్లంద్కు సాయం 
చస్తాంద్. సగట్న 5 శాతం ఉతపాతితాన్ ప్రోతా్సహకం మాద్రిగా ఇవ్వడం 
దా్వరా వచ్చ ఐదేళ్లలో 520 బలియన్ డాలర్ల విలువైన ఉతపాతితా క్నుంద్. 

• పీ.ఎల్ .ఐ ఇచి్చన 13 రంగాలో్ల  ఉదో్యగుల సంఖ్య కూడా ర్ట్టింపు 
క్నుంద్. ఉపాధ అవక్శాలు పెరిగ, ఉతపాతితా, ఎగుమతులు 
పెరగనునానియి. 

• కవలం ఐటీ హార్డు వేర్ రంగం మాత్రమే వచ్చ నాలుగేళ్లలో రూ.3.25 
లక్ల కోట్ల ఉతపాతితాన్ చపటటినుంద్. ఐటీ హార్డు  వేర్  లో దేశీయ విలువ 
ప్రస్తాతమునని 5–10 శాతం నుంచి వచ్చ ఐదేళ్లలో 20–25 శాతం 
పెరగనుంద్. 

• వచ్చ ఐద్ నుంచి ఆర్ళ్లలో ఔషధ రంగంలోన్ ఉతపాతుతాల అమ్మకం 
రూ.3 లక్ల కోట్్ల , ఎగుమతులు రూ.2 లక్ల కోట్్ల  పెరగనుననిట్టి  
అంచనాలునానియి. 

పీ.ఎల్ .ఐ: ఉతపుతి్త ల్ 
దూకుడుకు సద్ం

స్ధారణ బడ్జెట్, విధాన్ల రూపకల్పన 
కవలం ప్రభుత్వానక పరిమితమైన ప్రక్రియ 
కాకూడదు. ఇద దేశ అభివృదధిలో అందరూ 
సమానంగా పాలుపంచుకునే విధానంగా 
ఉండాల్. ప్రభుతవా జోకా్యన్న తగ్గిస్తు.. స్వాయ 
నయంత్రణ, స్వాయ ధ్రువీకరణ, ప్రజలో్ల 
నమ్మకాన్న కలుగజేసే విధాన్న్న ఈ బడ్జెట్ 
అందపుచుచేకుంద. దీనకోసమే ప్రభుతవాం 
ఉత్పత్తు అనసంధాన  ప్రోత్సిహక(పీ.ఎల్ .ఐ) 
పథకాన్న ప్రారంభించింద.  

13 రంగాలల్ పీ.ఎల్ .ఐ అమలు కోసం వచే్చ ఐదేళ్ల కు 
బడ్జె ట్ ల్ రూ.1.97 లక్షల కోటు్ల  కట్యింపు
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సంక్షేమం, దాన్కి అనుగుణంగా విధానాలను తయారు 
చయడంపైనే వారి దృష్టి ఉంట్ందనానిరు. ఈ విషయాలో్ల నే వీరి 
శక్ణ పంద్, న్పుణులవుతారన్ పేర్కానానిరు. వీరు స్దీరఘాక్లం 
పాట్ ప్రజల మధ్య పన్చసాతారనానిరు. క్నీ ప్రభుత్వం వా్యపారం 
చయడం ప్రారంభిసేతా, ప్రతిభ గల వారికి, ప్రభుత్వ రంగ సంస్కు 
కూడా అనా్యయం చసినటటివుతుందనానిరు. ప్రభుత్వం ప్రజల 
జీవన విధానాలను మరుగుపరా్చలనుకుంటందన్, అల్గే 

అనవసరంగా ప్రజల జీవనాలో్ల  తలదూర్చకూడదన్ పేర్కానానిరు. 
ప్రజల జీవితాలో్ల  ప్రభుత్వ ప్రమేయం క్నీ, ప్రభుత్వ కొరత 
క్నీ ఉండకూడదనానిరు. 2016లో అతిముఖ్యమైన మంత్రి 
వర్గ మండలి న్ర్ణయం దా్వరా దీన్ని ప్రారంభించింద్. బడ్జెట్ 
ప్రవేశపెటేటి తేదీను ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి చివరి రోజు క్కుండా 
తొలి రోజుకి మారి్చంద్. 
దేశ దశదిశలన మారే్చ బడ్జె ట్ సంస్కరణలు 

‘‘భారత ఆరిథిక వ్యవసథిన నేన ఒక నెల ముందుకు తీస్కు 
వెళ్ళాల్’’

బడ్జెట్ ప్రవేశపెటేటి తేదీలను మార్చడం దా్వరా ప్రభుత్వం 
విప్లవాత్మకమైన మారుపాలను చపట్టింద్. 2017–18 
నుంచి బడ్జెట్ ను ఫిబ్రవరి 28న క్కుండా ఫిబ్రవరి 1న 
ప్రవేశపెడుతునానిరు. ఒక నల ముంద్కు జరపడం వల్ల నల 
ముంద్గా ఇద్ ఆమోదం పంద్తోంద్. గతంలో బడ్జెట్ ను 

విదు్యత్ రంగం: ‘ఆర్  ’తో 
నాలుగ స్త ంభాలు

• ఈ మంత్రం కింద, ప్రభుత్వం 21వ శతాబ్దంలో కూడా విద్్యత్ వెలుగులు 
చూడన్ గ్రామాలకు విద్్యత్ ను అందజేసతాంద్. అంతేక్క విద్్యత్ 
సామర్ా్న్ని పెంచి, దేశంలో కర్ంట్ మిగులును పెంచింద్.

• సంసకారణల వేగం పెంచంద్కు, ప్రభుత్వం ఉదయ్ పథకం కింద రూ.2.32 
లక్ల కోట్ల బాండ్లను జారీ చసింద్. మొటటిమొదట్సారి ప్రభుత్వం విద్్యత్ ను 
ఒక పూరితా రంగంగా వరీ్గకరించింద్. అంటే పరిశ్రమలో దీన్ని భాగం 
చయకుండా, ఒక రంగంగా దీన్కి గురితాంపు లభించింద్. 

• ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు పునరుతాపాదక విద్్యత్ వైపు చూసతాంద్. ఈ 
క్రమంలో భారత్  కూడా తన సామర్ా్న్ని గత ఆర్ళ్లలో 2.5 ర్ట్్ల  పెంచింద్. 

• సౌర విద్్యత్ లో భారత్  తన సామర్ా్న్ని 15 ర్ట్్ల  పెంచింద్. అంతరాజె తీయ 
సౌర కూటమిలో నేడు భారత్ ముందంజలో ఉంద్.

• పీ.ఎల్ .ఐ పథకం కింద, 10,000 మగావాట్ల సామర్్ ంతో ఇంట్గ్రేటెడ్ 
సల్ర్ పీవీ తయారీ పా్ల ంట్లను నలకొలుపాతోంద్. వీట్ కోసం స్మారు 
14,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టి బడులను పెడుతోంద్. 

• పీఎం కుస్మ్ పథకం కింద, 30 గగావాట్ల సల్ర్ సామర్్ ంతో చినని 
విద్్యత్ పా్ల ంట్లను నలకొల్పాలన్ లక్ష్ంగా పెట్టి కుంద్. వచ్చ ఏడాద్ననిర 
సమయంలోనే పైకప్పు సౌర ప్రాజకుటిల(రూఫ్ టాప్ సల్ర్ ప్రాజకుటిల) దా్వరా  
40 గగావాట్ల సౌర విద్్యత్ ను ఉతపాతితా చయాలన్ ప్రభుత్వం పలు చర్యలు 
తీస్కుంద్. 

రూ.2,500
కోట్ల  పటు్ట బడి

ప్రజల జీవిత్లన స్లభతరం చ్స్తు, వ్్యపారాలన స్ళువు చ్స్తు దేశ 
రూపురేఖలన మారచేడంలో విదు్యత్ రంగం కీలకంగా ఉంద. విదు్యత్ 
రంగంలో కంద్ర ప్రభుతవాం ‘రీచ్ (Reach), రీఎన్ ఫోర్సి (Reinforce), 
రీఫామ్సి (Reforms), రెన్్యవబుల్ ఎనరీజె (Renewable Energy) ’ అనే 
మంత్రంతో పనచ్స్తుంద.

బడ్జెట్ – ముందుకు వెళలేందుకు అంతా సిద్ం

పతాక      శీరిషి క

పీఎం కుసుమ్ లాంటి 
పథకం కింద అన్నదాతన 

ఉరజె దాత(విదు్యత్ 
అందించేవారిగా) 

మారు్చతోంది. 

ప్ర సు్త త ఆరిథా క సంవతస్రం సౌర, 
పునరుతాపుదకత విదు్యత్ ల్
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ఫిబ్రవరి చివరిలో ప్రవేశపెటటిడం వల్ల చటటిపరమైన ప్రక్రియలు మే 
నలలో ర్ండో వారం వరకు కొనసాగేవి. అపపాట్ వరకు ఎల్ంట్ 
బడ్జెట్ ఖరు్చలు జరిగేవి క్వు. అద్ ఒకకాటే క్ద్, ప్రభుత్వం 
ఆరిక్ సంవత్సరాన్కి సంబంధంచి తొలి ర్ండు నలల కోసం 
ఓటాన్ అకౌంట్ ను పార్లమంట్ నుంచి ఆమోదం పందాలి్స 
వచ్చద్. ఈ విప్లవాత్మకమైన మారుపా తీస్కురాకముంద్, 
సగట్న 24 శాతం త్రైమాసిక బడ్జెట్ అంచనాలను ఆరిక్ 
సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఖరు్చ పెటేటివారు. క్నీ ఈ సంసకారణ 
తీస్కొచా్చక, 28 శాతం వరకు ఖరు్చ పెడుతునానిరు. ఈ 
సంసకారణతో ఆరిక్ సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచ బడ్జెట్ 
న్ధులను సంబంధత శాఖలకు, విభాగాలకు అంద్స్తానానిరు. 
ఏడాదంతా పథక్లను అమలు చసేల్ ప్రోత్సహిస్తానానిరు.  

బడ్జెట్ సంసకారణల విషయంలో ప్రధాన మంత్రి విధానం 
చాల్ సపాషటింగా ఉంద్. ‘‘ఇల్ ఉంటే, ఇద్ బాగుండేద్. 

మనం ఇల్ చసి ఉంటే, ఇద్ బాగుండేద్. అనే సమయం 
ముగసింద్. ఏ సమయంలోనైనా, వేగంగా అమలు చయడమే 
మన ముంద్నని కరతావ్యం. ప్రస్తాతం మనం బడ్జెట్ ను నల 
ముంద్కు తీస్కొచా్చం. దీన్ ప్రధాన ఉదే్దశ్యం దేశ ఆరిక్ 
వ్యవస్ను ఒక నల ముంద్కు తీస్కెళ్లడమే” అన్ ప్రధాన 
మంత్రి పలు బడ్జెట్  అమలు ప్రసంగాలో్ల  వాటాదారులతో 
అనానిరు. అంతకుముంద్ బడ్జెట్  అమలో్ల కి వచ్చ సరికి 

ప్ర జల జీవితాల్్ల  ప్ర భుత్వ 
ప్ర మేయం కాన్, ప్ర భుత్వ కొరత 

కాన్ ఉండదు. ఇక ఈ విధంగానే 
పనలు జరుగతాయని ప్ర ధాన 

మంతి్ర  అనా్నరు. 

వై ద్య రంగం: 
భారత్ పై  ప్ర పంచానికి 
పరుగతోన్న నమ్మకం • వైద్య రంగాన్కి పెట్టి బడులను పెంచడం దా్వరా సరికొతతా ఉపాధ 

అవక్శాలను మరింత మరుగుపర్చవచు్చ. ఈ ఉదే్దశ్యంతోనే 
కంద్ర ప్రభుత్వం మొటటిమొదట్సారి ఈ రంగాన్ని నాలుగు 
ప్రధాన విభాగాలుగా వరీ్గకరించింద్.

• మొదట, పరిశుభ్రతను మరుగుపరిచ విధంగా పథక్లను 
అమలు చయడం, ర్ండు ప్రాథమిక స్ాయిలోనే రోగాలను 
న్రూ్మలించడం, పేద ప్రజలకు చౌకగా, మరుగైన వైద్య 
సేవలంద్ంచడం, మూడు సరియైన మౌలిక సద్పాయాలతో 
వైద్య న్పుణుల సంఖ్యను పెంచడం, నాలుగు వైద్య రంగంలో 
ఉనని సమస్యలను త్వరితగతిన పరిషకారించడం చపడుతోంద్.

• ఈ నాలుగు అంశాలో్ల  విజయాన్ని సాధంచడాన్కి ప్రభుత్వం 
వైద్య పరికరాల నుంచి ఔషధాల వరకు, వెంట్లేటర్ల నుంచి 
వా్యకి్సన్ల వరకు, పరిశోధనల నుంచి వా్యధులను పర్యవేక్షించ 
వరకు అవసరమైన అన్ని రక్ల మౌలిక వసతులను 
అంద్వా్వలన్ న్ర్ణయించింద్. 

• ప్రధాన మంత్రి ఆత్మన్రభుర్ స్వస్్ భారత్ యోజనను కూడా 
ఆవిషకారించింద్. పరీక్ల నుంచి చికిత్స వరకు అవసరమైన అన్ని 
సేవలను అంద్ంచంద్కు ఇద్ సరికొతతా వ్యవస్ను అంద్స్తాంద్. 

• 15వ ఆరిక్ సంఘం ప్రతిపాదనల మేరకు, వైద్య రంగంలో 
ఉనని స్ాన్క సంస్లు రూ.70,000 కోట్లకు పైగా న్ధులు 
పందనునానియి. 

• 41 రక్ల ఔషధాల ఏపీఐలను పీ.ఎల్ .ఐ పథకం కిందకు 
తెచి్చంద్. 

కరోన్ తరావాత, ప్రపంచం చూపంత్ భారతీయ 
వైద్య రంగంపైనే ఉంద. భారతీయ వైద్య రంగ 
బలాన్న, ధైరా్యన్న ప్రపంచం కొనయాడంద. కరోన్ 
కాలంలో ప్రపంచవ్్యపతుంగా భారత్  వైద్య రంగంపై 
ఉన్న నమ్మకం, గౌరవం పలు రెట్్ల పెరిగ్ంద. దీంతో 
మొట్టమొదటిస్రి ప్రభుతవాం వైద్య రంగానకి కంద్ర 
బడ్జెట్ లో కటాయింపులన 137 శాత్నకి పైగా 
పెంచింద. 

ఈ బడ్జె ట్ ల్ ఆరోగా్యనికి, 
శ్్ర యసుస్కు కట్యించిన మొత్త ం 
రూ.2,23,846 కోటు్ల
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మే నల అయిపోయేద్. వరాషి క్లం వచ్చద్, వానలతో అన్ని 
మౌలిక వసతులకు సంబంధంచిన ప్రాజకుటిలు సెపెటింబర్ వరకు 
ఆగపోయేవి. మౌలిక వసతుల విషయంలో ఏప్రిల్ నుంచి 
జూన్ మధ్య క్లం ఎంతో కీలకం. బడ్జెట్ ను నల ముంద్కు 
తీస్కువచి్చనపపాట్ నుంచి ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ మధ్య నలలో 
ఆరిక్ క్ర్యకల్పాలు వేగంగా పురోగతి సాధస్తానానియి. 
బడ్జెట్ అమలో్ల కి వస్తాండటంతో అన్ని ప్రాజకుటిలు ఏప్రిల్ 1 

నుంచ ప్రారంభమవుతునానియి. ఫిబ్రవరి, మారి్చ నలలను 
బడ్జెట్ ను ఎల్ సమరవ్ంతంగా అమలు చయాలో ప్రణాళికలను 
రచించంద్కు వాడుతునానిమన్ ప్రధాన మంత్రి అనానిరు. 
ప్రభుత్వం తీస్కునని ఈ న్ర్ణయం ఫలితంగా కరోనా తరా్వత 
విపతకారమైన సమయంలో వచి్చన చరిత్రాత్మక బడ్జెట్ గా 
ఇద్ న్లిచింద్. న్తన భారతావన్ న్రా్మణాన్ని మరింత 
బలోపేతం చసేంద్కు ఇద్ ఒక లక్ష్ సాధన పత్రంగా(విజన్  
డాకు్యమంట్ ల్) న్లుసతాంద్. భారత్ ను ఆరిక్ంగా అద్భుతమైన 
శకితాగా అవతరించల్ రూపుద్ద్్ద తోంద్.

దేశ మనసథా తిని తెలిపేలా స్ధారణ బడ్జె ట్
ఈ ఏడాద్ బడ్జెట్ కు వసతానని సానుకూల సపాందనలపై 

ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ ప్రతిసపాంద్ంచారు. ఇద్ దేశ 
మనస్ితిన్ తెలిపేల్ ఉందన్ వివరించారు. అన్ని వైపుల నుంచి 
సానుకూల వాతావరణాన్ని ఇద్ సృష్టిస్తాందనానిరు. దేశ 
మానసిక స్ితిన్ ప్రభావితం చయడంలో యువ శకితా కీలకంగా 

బడ్జెట్ – ముందుకు వెళలేందుకు అంతా సిద్ం
పతాక      శీరిషి క

• స్ాన్క పరిశ్రమ సాయంతో ప్రభుత్వం భారత్ లోనే తయారు చసే 
100 రక్ణ ఉతపాతుతాల జాబతాను సిదధిం చసింద్. తేజస్ ల్ంట్ 
అధునాతన యుదధి విమానాలను గగనంలోకి ప్రవేశపెట్టింద్.

• తాజాగా తేజస్ కు సంబంధంచి రూ.48,000 కోట్ల క్ంట్రాకుటిను 
దకికాంచుకుంద్. ప్రపంచంలో 100కి పైగా దేశాలకు 
బులె్లట్ ప్రూఫ్ జాకెట్లను సరఫరా చసతాంద్. 

• ప్రైవేట్ రంగ భాగసా్వమ్యం లేకుండా.. భారత్  రక్ణ ఉతపాతుతాల 
రంగ వ్యవస్ను అభివృద్ధి చయలేద్. అంద్వల్ల తమిళనాడు, 
ఉతతారప్రదేశ్ లో ర్ండు రక్ణ క్రిడార్లను అభివృద్ధి చసతాంద్. 
74 శాతం విదేశీ ప్రత్యక్ పెట్టి బడులు, లైసెన్్సంగ్ లేకపోవడం, 
అన్యంత్రణ, ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడం వంట్ చర్యలను 
తీస్కుంటంద్. 

• మొటటిమొదట్సారి, మూలధన వ్యయాలను 19 శాతం పెంచింద్. 
రక్ణ సిబ్ంద్ ముఖ్య అధక్రి(చీఫ్ ఆప్ డిఫెన్్స సాటి ఫ్) అనే 
ముఖ్యమైన పదవిన్ కూడా ఏరాపాట్ చసింద్. శోధంచడం, 
పరిశీలించడం, సేకరించడం వంట్ ప్రక్రియలో ఏకరూపతను 
తెసతాంద్. 

• రక్ణ ఉతపాతితాలో ఎంఎస్ ఎంఈలకు మరింత సే్వచఛాను ఇచి్చంద్. 
పరిశోధన, డిజైన్ లో విన్తనితకు ఈ రంగంలో అంకుర 
సంస్లను ప్రోత్సహిసతాంద్. 

రక్షణ రంగం: 
స్్వవలంబన దిశగా 
పయనం

కొంతకాలంగా మనం ప్రపంచంలో రక్షణ ఉత్పత్తులన 
కొంటోన్న అత్పెదదే దేశంగా భారత్ ఉందన వింటూ 
వచచేం. కానీ మొట్టమొదటిస్రి, గత ఏడాద ప్రపంచంలోనే 
మొదటి 25 ఎగుమత్దారుల జాబిత్లో చోట్ 
దకి్కంచుకుంద. రక్షణ ఉత్పత్తుల తయారీ రంగంలో భారత 
దేశానకి  స్దీర్ఘకాలం పాట్ అనభవం ఉన్్న.. దీంటో్ల 
అంతగా బలోపేతం కాలేకపోయింద. కానీ మన దేశం 
ఇప్పుడు రక్షణ ఉత్పత్తుల తయారీలో తన స్మరాథియాన్న 
మరింత వేగంగా, బలంగా మారుచేకునేందుకు కట్్టబడ 
ఉంద. 

2014ల్ రూ.2.29 లక్షల కోటు్ల గా ఉన్న 
రక్షణ బడ్జె ట్, ఈ ఏడాది రూ.4.78 

లక్షల కోట్ల కు చేరిక

2016 నంచి 2020 మధ్య 
కాలంల్ రక్షణ ఉతపుతు్త ల 

దిగమతులు 33 శాతం 
వరకు తగా్గ యి.   
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ఉంట్ందన్ ప్రధాన మంత్రి విశా్వసం వ్యకతాం చశారు. దేశం 
ముంద్ అద్భుతమైన అవక్శాలునానియన్, ఈ అవక్శాలను 
ప్రభుత్వం వద్లుకోవాలనుకోవడం లేదన్ సపాషటిం చశారు. 
ప్రభుత్వ అధనేతగా మొటటిమొదట్సారి ప్రధాన మంత్రి 
నర్ంద్ర మోడీనే, తనకు తానుగా అన్ని రంగాలకు చెంద్న 
వాటాదారులు, ప్రతిన్ధులు, న్పుణులు, వ్యవస్ాపకులతో 
నేరుగా సంప్రద్ంపులు జరుపుతునానిరు. సా్వవలంబన భారత్  
పయనంలో పరిశ్రమ, వాణిజ్యం ఎద్ర్కాంటనని అడడుంకులను 
తొలగస్తానానిరు.   నేరుగా అన్ని రంగాల ప్రతిన్ధులతో చర్చలు 
జరపడంలో ఉనని ప్రధాన ఉదే్దశ్యం, సాధారణ బడ్జెట్ ను 
ప్రభుత్వం ఎంత ముఖ్యమైనద్గా తీస్కుననిదో పరిశ్రమలకు, 
ప్రజలకు తెలిజేయడమే. చిటటిచివరి వ్యకితా దాక్, బడ్జెట్  
ప్రయోజనాలను అంద్ంచడాన్కి ప్రభుత్వం శాయశకుతాల్ 
పన్చసతాంద్. ఫిబ్రవరి 1న బడ్జెట్ ను విడుదల చసిన తరా్వత 

పద్హేను రోజులో్ల నే, ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ నేరుగా 
మౌలిక వసతులు, విద్్యత్, ఆరిక్ వనరుల వాడకం, ఆరోగ్య 
సంరక్ణ, రక్ణ రంగంలో సా్వవలంబన సాధంచడం, ఆరిక్ 
సేవలు, వ్యవసాయం, రైతులు, విదా్య రంగం, పరిశ్రమలకు 
ఉతపాతితా ఆధారిత ప్రోతా్సహక్లు వంట్ పలు విషయాల 
కోసం వెబనార్లను, సమావేశాలను న్ర్వహించారు. ప్రభుత్వం 

కొతతు జాతీయ విదా్య విధానం దావారా మొతతుం విదా్య రంగ 
వ్యవసథిన మారాచేలన కంద్ర ప్రభుతవాం ప్రయత్్నసతుంద. 
ఈ ఏడాద బడ్జెట్ లో ఆరోగ్యం తరావాత విదా్య రంగానక 
ప్రభుతవాం పెదదే పీట వేసంద. విదా్య, పరిశోధన, విన్త్న 
ఆవిష్కరణలపై దృష్్టపెటి్టంద. విద్యన నైపుణ్్యల 
అభివృదధితో అనసంధానస్తు ప్రభుతవాం ముఖ్యమైన 
నర్ణయం తీస్కుంద. 

విదా్య రంగం: 
వినూత్నత, పరిశోధన, 
నెై పుణా్యలు

• పాఠశాలలో అటల్ ఇంకు్యబేషన్ సెంటర్లను, ఉననిత 
విదా్యసంస్లలో అటల్ ట్ంకరింగ్ ల్్యబ్్స ను ఏరాపాట్ 
చయడంపై ప్రభుత్వం ప్రతే్యక దృష్టి పెట్టింద్. జాతీయ 
ప్రాధాన్యతా అంశాలలో పరిశోధనను బలోపేతం చసేల్ 
మొతతాంగా పరిశోధనారంగం బలపడటాన్కి నేషనల్ రీసెర్్చ 
ఫండేషన్ ఏరాపాట్కు వచ్చ ఐదేళ్లలో రూ.50 వేల కోట్్ల  
వెచి్చంచాలన్ న్ర్ణయించింద్.

• అంకుర సంస్ల కోసం తెచి్చన హా్యకథాన్ ల కొతతా సంప్రదాయం 
యువత, పరిశ్రమ గొపపా శకితాగా మార్ంద్కు దోహదం 
చస్తాంద్. జాఞా నాన్ని, పరిశోధనలను పరిమితం చయడం దా్వరా 
దేశాన్కి తీరన్ అనా్యయం జరుగుతుండటంతో, ప్రభుత్వం 
ప్రతిభ గల యువతకు అంతరిక్ం, అటామిక్ ఎనరీజె, డీఆర్  డీఓ, 
వ్యవసాయం వంట్ రంగాలో్ల  అవక్శాలు కలిపాంచల్ 
న్ర్ణయాలు తీస్కుంద్. 

• అంతరిక్ శాసత్ం, జియోసేపాష్యల్ డేటా వంట్ రంగాలో్ల , 
భారతీయ అంకుర సంస్లు న్తనావిషకారణలు చపటేటిల్ 
సంసకారణలను ప్రభుత్వం తీస్కొచి్చంద్. బయోటెక్నిలజీ 
రంగంలో కూడా వీరు పన్చసేల్ ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిసతాంద్.

• భారత్ హైడ్రోజన్ వాహనాన్ని పరీక్షించింద్. దీంతో ఇక 
హైడ్రోజన్ ను కూడా రవాణాలో ఇంధనంగా వాడుకోవచు్చ. 
పరిశోధన, న్తనావిషకారణలు, నైపుణా్యలపై దృష్టిపెటేటిల్ 
పరిశోధన, విదా్య రంగాన్కి సంబంధంచిన సంస్ల నట్ వర్కా ను 
బలోపేతం చసేల్ ప్రభుత్వం పన్చస్తాంద్.

ఈ ఏడాది బడ్జె ట్ ల్ విదా్య రంగానికి 
కట్యించిన మొత్త ం రూ. 93,223.65 
కోటు్ల

కరోనా మమమా్మరి తర్్వత, 
భారత్ కు మనపన్నడూ 

లేని విధంగా స్్వవలంబన 
దేశంగా మారేలా అవకాశం 

దకి్కంది. 
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తనకునని సామర్ా్న్ని మొతతాం వాడుతూ ప్రతి ఒకకా రంగాన్కి 
ఎంత సే్వచఛాను, మద్దతును ఇస్తాందో తెలుస్కోవాలి్సనవసరం 
ఉంద్.  

కీలక పటు్ట బడుల ఉపసంహరణ : వనరుల 
వినియోగం 

బడ్జెట్ లో పలు సంసకారణలను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెటటిడమే 
క్కుండా, ‘నగదీకరణ, ఆధునీకరణ(మోన్టైజేషన్, 
మోడ్రనైజేషన్)’ అనే మంత్రంతో కూడా ప్రభుత్వం 
ముంద్కు వెళతాంద్. ఇద్ భారతీయులకు మరింత 
సాధక్రమిచ్చల్ పన్చసతాంద్. సా్వతంత్య్రం తరా్వత 
అపపాట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏరాపాట్ చసిన ప్రభుత్వ 
రంగ సంస్లు చాల్ వరకు నష్టి లో్ల నే ఉనానియి. చాల్ 

కంపెనీలు ప్రజా నగద్తోనే నడుస్తానానియి. ఇద్ ఆరిక్ 
వ్యవస్కు భారంగా మారుతోంద్. ఈ నేపథ్యంలో ఈ 
ఏడాద్ బడ్జెట్ లో ప్రైవేట్ రంగ భాగసా్వమా్యన్ని మరింత 
విసతారిసూతా ప్రభుత్వం సపాషటిమైన రోడుడు మా్యప్ ను విడుదల 
చసింద్. అంతేక్క ప్రభుత్వ రంగ సంస్లను బలోపేతం 
చసేల్ ఈ రోడుడు మా్యప్ ను రూపంద్ంచింద్. తన 
వనరులు పరిమితంగా ఉననిప్పుడు ప్రభుత్వం వా్యపారం 
చయకూడదన్ ప్రధాన మంత్రి నొకికా చెపాపారు. అంద్వల్ల 
కన్షటి ప్రభుత్వం, గరిషటి పాలనను తీస్కొచా్చమన్, నాలుగు 
వ్్యహాత్మక రంగాలను మినహాయించి 100 ప్రభుత్వ 
రంగ సంస్లను జాతీయ ఆస్తాల నగదీకరణ పైప్ లైన్ కింద 
నగదీకరణ చపటాటి లన్ లక్ష్ంగా పెట్టి కుననిట్టి  చెపాపారు. 
పూరితాగా వాడన్ చాల్ ఆస్తాలు ప్రభుత్వం వద్ద ఉనానియన్ 

 ‘‘ఇలా ఉంటే, ఇది బాగండేది.... మనం 
ఇలా చేస ఉంటే, ఇది బాగండేది... 

అనే సమయం మగిసంది. ఏ 
సమయంల్నెై నా, వేగంగా అమలు 

చేయడమే మన మందున్న కర్త వ్యం”
- ప్ర ధాన మంతి్ర  నరేంద్ర  మోడ్

బడ్జెట్ – ముందుకు వెళలేందుకు అంతా సిద్ం
పతాక    శీరిషి క
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అనానిరు. 100 ఆస్తాలను అమ్మడం దా్వరా స్మారు 
రూ.2.5 లక్ల కోట్ల న్ధులను సేకరించవచ్చన్ చెపాపారు. 
డిపాజిట్దారులు, పెట్టి బడిదారులలో విశా్వసాన్ని, 
పారదర్శకతను తీస్కురావడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన 
ఉదే్దశ్యమనానిరు. ఆరిక్ రంగాన్ని బలోపేతం చసే లక్ష్ంతో, 
బడ్జెట్ సామాన్య ప్రజల ఆదాయాలకు కూడా భద్రతను 
కలిపాసతాంద్. ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను పేదలకు చరవేసతాంద్. 
మౌలిక సద్పాయాలకు సంబంధంచిన పెట్టి బడులను 
కలిపాసతాంద్. దీన్ కోసం ప్రభుత్వం ఆరిక్ంగా క్కుండా, 
ఉతపాతితాకి సంబంధంచిన విధానాలను రూపంద్ంచింద్. 
దీంతో ఆరోగ్యకరమైన పోటీవాతావరణంతో మనం 
ప్రపంచ మార్కాట్ లో గురితాంపును పంద్, నమ్మక్న్ని 
చూరగొనగలం. తమ జోక్్యన్ని తగ్గసూతా ప్రజల 

సామర్్ ంపైనే ఎకుకావగా ఆధారపడేల్ ప్రభుత్వం చసతానని 
ఒక ప్రతే్యకమైన ప్రయోగంగా ఇద్ ఉంద్. కరోనా తరా్వత 
మారిన వాతావరణంలో, సా్వవలంబన కలను సాక్రం 
చస్కునేంద్కు ప్రభుత్వం ముంద్కు, ప్రజల ముంద్కు 
సరికొతతా అవక్శాలు వచా్చయి. దీన్లో ప్రైవేట్ రంగం 
కీలకమైనద్గా ప్రభుత్వం న్ర్ణయించింద్. ప్రపంచంలో ఉనని 
ప్రతి ఒకకా వ్యకితా భారతీయ వస్తావులను గౌరవించల్, వారి 
ప్రథమ ఎంప్క మన వస్తావులే ఉండేల్ ఆత్మన్రభుర్ భారత్ ను 
న్రి్మసతాంద్.   

భారత్ వ్యవస్యాధారిత దేశం. వ్యవస్య 
రంగానకి భారత దేశంలో అపారమైన 
స్మరథియాం ఉంద. అయినప్పటికీ, మనం 
రూ.65–70 వేల కోట్ల విలువైన వంటన్నెన 
దగుమత్ చ్స్కోవ్ల్సిన పరిసథిత్ ఏర్పడంద. 
ఈ ఇబ్ందులన తొలగ్ంచలన ప్రభుతవాం 
ప్రయత్్నసతుంద. పప్పుధాన్్యల విషయానకి 
వచిచేన్ ఇదే పరిసథిత్ ఉంద. భారత్ లో పప్పు 
ధాన్్యల ఉత్పత్తు స్మరథియాం సమృదధిగా 
ఉన్నప్పటికీ, మన వినయోగం కోసం ఇతర 
దేశాల నంచ్ దగుమత్ చ్స్కోవ్ల్సి వసతుంద. 
విధాన్లో్ల మారు్పలు తీస్కురావడంతో 
ఇప్పుడప్పుడే దగుమత్లు తగుగిత్న్్నయి. 
వ్యవస్య రంగంలో ప్రభుతవా, ప్రైవేట్ రంగాలకు 
మధ్య మెరుగైన భాగస్వామ్యం కుదురుత్ంద.      

• గ్రామీణ ఆరిక్ వ్యవస్కు సహక్రం అంద్సతానని 12 కోట్ల 
మంద్ చినని రైతులు పూరితాగా న్ర్లక్ష్యన్కి గురయా్యరు. 
రాత్రింబవళ్్ల  పన్చసినా వారికి గురితాంపురావడం లేద్. వారి 
ప్రయతానిలకు సరియైన విలువ అందడం లేద్. ప్రైవేట్, 
ప్రభుత్వ రంగ భాగసా్వమా్యన్కి వ్యవసాయ రంగం సరియైన 
ఉదాహరణ. 

• రైతులు పండిసతానని పండు్ల , కూరగాయలు మార్కాట్లకు 
చరుకోకముందే పాడైపోతునానియి. దీన్ కోసం ప్రభుత్వం 
300 కిసాన్ రైళ్లను ఆపర్షన్ గ్రీన్ కింద ఏరాపాట్ చసింద్. 
అల్గే 50 శాతం రాయితీన్ కూడా ఇసతాంద్. 

• ఈ సారి బడ్జెట్ లో ప్రభుత్వం వ్యవసాయ రుణ లక్ష్యన్ని 
కూడా రూ.16.50 లక్ల కోట్లకు పెంచింద్. అదేవిధంగా 
దేశంలో ఉనని వెయి్యకి పైగా మండీలను ఈ–నామ్ లతో 
కలిప్ంద్. దీంతో రైతులకు సరియైన ధర లభిస్తాంద్.

• రైతుల ఉతపాతితాదారుల సంఘం నట్ వర్కా (ఎఫ్ పీఓ)ను మరింత 
బలోపేతం చసేంద్కు ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీస్కుంటంద్. 
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పై ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఎకుకావగా దృష్టి 
పెట్టింద్. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మార్కాట్ లో భారతదేశ వ్యవసాయ 
ఉతపాతుతాలకు అదనంగా సరియైన విలువను అంద్ంచడం 
దా్వరా వాట్న్ మరింత ప్రోత్సహించవచు్చ. 

వ్యవస్య రంగం: 
సంపూర్ణ  విధానం 

అవసరం
బడ్జెట్ లో వయూవసాయ రంగం 
కోసం రూ.1.28 లక్షల కోటులే 
కేటాయింపు 

50  
శాతం 

ఆపరేషన్ 
గ్్ర న్ కింద 

క్రగాయలు, 
పండు్ల  సరఫర్ 
చేసు్త న్నందుకు 
ఇచే్చ ర్యితీ

గా్ర మాల్్ల  మౌలిక వసతులన మెరుగపరిచేందుకు 
గా్ర మీణ మౌలిక సదుపాయాల నిధని రూ.40,000 
కోట్ల కు పంపు

పాలు, తేన, చపల 
ఉతపాతితాన్ పెంచంద్కు 
ప్రభుత్వం పలు చర్యలు 
తీస్కుంటంద్. 
మొటటిమొదట్సారి కిసాన్ 
క్రెడిట్ క్రుడులతో చినని 
రైతులు, మత్స్క్రులు, 
పశువుల క్పరులు 
అనుసంధానమయే్యల్ 
ప్రభుత్వం వీలు 
కలిపాసతాంద్. 



ఆరోగయూకరమైన జీవనాన్నా ఆసావాదించాలంటే 
పరిశుభ్రమైన వాతావరణం ఎంతో అవసరం. 

పరాయూవరణ రక్షణ అనేది ప్రపంచం 
ఎదుర్కంటననా అతిముఖయూమైన సవాలులో 

ఒకటిగా ఉంది. భారత్ లో కూడా పరాయూవరణాన్కి 
ప్రమాదం వాటిలిలేస్్త సహజ వనరుల వాడుక 
అధికంగా జరుగుతోంది. ఈ పరిసిథాతి నంచి 
బయటపడందుకు కేంద్ర ప్రభుతవాం విదుయూత్ 
వాహనాలన ప్రోతస్హస్్తంది. ప్రతిష్టోత్మక 
పథకం ఫేమ్ ఇండియాన్ ఆవిష్కరించింది. సనాహపూరవాకమైన రవాణా విధానం

పర్్యవరణం 
దిశగా 

వడివడిగా 
అడుగలు

పర్్యవరణం ఫేమ్ ఇండియా, బీఎస్ –6

నాగరిక భారతీయ విలువల విధానంలో మనకు క్వాలి్సనంత మాత్రమే మనం ప్రకృతి నుంచి తీస్కునే వాళ్లం. సహజ 
వనరులను సంరక్షించవాళ్లం. వాసతావాన్కి, ప్రకృతితో మనకు శాంతియుత, సామరస్యపూర్వక సంబంధం ఉండేద్. 

ప్రకృతి అనేద్ భారతీయ నాగరికతలో ప్రధానమైన స్ావరంగా ఉండేద్. పరా్యవరణ పరిరక్ణ విషయంలో, భారత్ ఎల్లప్పుడూ 
చురుగా్గ , న్స్సంకోచంగానే ఉంటంద్. 
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దేశవా్యపతాంగా గాలి క్లుష్యం ప్రధానమైన 
సమస్యగా ఉంద్. ముఖ్యంగా పెద్ద నగరాలో్ల  

ఈ క్లుష్యం బాగా పెరిగపోతుంద్. 
పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల నుంచి వచ్చ 
ఉదా్గ రాల క్రణంగా గాలి క్లుష్్యన్కి 

గురవుతోంద్. 

శల్జ ఇంధనాలతో నడిచ 
వాహనాలునని దేశాలలో 

భారత్  ప్రపంచంలోనే నాల్గవ 
అతిపెద్ద దేశం.

శల్జ ఇంధనాల 
విన్యోగంలో 

ప్రపంచంలోనే భారత్ 
మూడో స్ానంలో ఉంద్.

ఫేమ్ ఇండియా పథకం ఎందుకు అవసరం:

మొదటిది: రండోది: మూడవది:

మనకు క్వాలి్సన డీజిల్, పెట్రోల్ ను 83 
శాతం ఇతర దేశాల నుంచ ద్గుమతి 

చస్కుంట్నానిం. 61
• ఈ అంశాలన్నింట్న్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్ ఫేమ్ ఇండియా పథక్న్ని ప్రభుత్వం ఆవిషకారించింద్. అదేవిధంగా గాలి క్లుష్్యన్ని 

తగ్గంచంద్కు ప్రభుత్వం యూరో–6 ఉదా్గ రాల ప్రమాణాలను వెంటనే అమలో్ల కి తెచి్చంద్. ఏప్రిల్ 1, 2020న నేరుగా బీఎస్–4 
బద్లు బీఎస్–6 ప్రమాణాలను ప్రవేశపెట్టింద్. 

ఫేమ్ఇండియాపథకం

రూ.5,500 రూ.10,000

ఫేమ్ ఇండియా పథకం అవసరమెై నందుకు మూడు మఖ్యమెై న అంశాలునా్నయి. 

• ఫేమ్ ఇండియా పథకం తొలి దశ 2015–17 మధ్యలో అమలో్ల కి 
వచి్చంద్. ఈ దశలో ప్రజలు విద్్యత్ వాహనాలను అనుమతించడం, 
అంద్పుచు్చకునేల్ చయాలన్ ప్రభుత్వం లక్ష్ంగా పెట్టి కుంద్. దీన్ 
కోసం విద్్యత్ క్ర్లను, ట్వీలర్ హైబ్రిడ్ వాహనాలను అంద్ంచింద్. 

• ఫేమ్ ఇండియా పథకం ర్ండు దశలలో ఉంద్. తొలి దశ మారి్చ 31, 
2019లో ముగసింద్. ర్ండో దశ ఏప్రిల్ 1, 2019 నుంచి ప్రారంభమైంద్. 
ఇద్ మారి్చ 31, 2022 వరకు కొనసాగుతుంద్. ఎప్పుడైతే దేశం తన 
75వ సా్వతంత్య్రం జరుపుకుంట్ందో ఆ సమయం కల్్ల  రోడ్లపై నడిచ 
వాహనాలో్ల  పెద్ద సంఖ్యలో విద్్యత్ వాహనాలనే ఉంచాలన్ ప్రభుత్వం 
ప్రయతినిసతాంద్. దీంతో గాలి క్లుష్్యన్ని క్సతా న్యంత్రించవచ్చన్, 
ప్రజల నగద్ను పద్పు చయొచ్చన్ చూసతాంద్. అల్గే గాలి క్లుష్యం 
తగ్గంచి, ప్రజల ఆరోగా్యన్ని మరుగుపర్చవచ్చన్ ప్రయతినిసతాంద్. 

• ఈ పథకం తొలి దశలో భాగంగా, 2,80,987 హైబ్రిడ్, విద్్యత్ 
వాహనాలకు రూ.359 కోట్లతో ప్రభుత్వం మద్దతు ఇచి్చంద్. దీన్కి 
అదనంగా, భారీ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ కూడా దేశవా్యపతాంగా పలు 
నగరాలో్ల  425 విద్్యత్, హైబ్రిడ్ బస్్సలను అంద్ంచంద్కు రూ.280 
కోట్లను జారీ చసింద్. ఈ పథకం దా్వరా ప్రభుత్వం 7,000 ఈ–
బస్్సలకు, 5 లక్ల ఈ–త్రీ వీలర్లకు, 55,000 ఈ–పా్యసెంజర్ క్ర్లకు, 
10 లక్ల ఈ–బైక్ లకు మద్దతు ఇవా్వలన్ లక్ష్ంగా పెట్టి కుంద్. 

• ఈ పథకం ప్రధాన ఉదే్దశ్యం, గాలి క్లుష్్యన్ని, గ్రీన్ హౌస్ గా్యస్ 
ఉదా్గ రాలను తగ్గంచడమే. ఈ పథకం కింద పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలకు 
బద్లు విద్్యత్ ట్వీలరు్ల , త్రీ వీలరు్ల , భారీ వాణిజ్య వాహనాలను 
తీస్కొచ్చంద్కు ప్రభుత్వం దేశవా్యపతాంగా మౌలిక సద్పాయాలను 
ఏరాపాట్ చసతాంద్.

• ఫేమ్ ఇండియా వల్ల ప్రతి రోజూ 52,794 ల్టర్ల ఇంధనం కూడా ఆదా 
అవుతోంద్.

50 మిలియన్ లీటర్ల  ఇంధనం ఫేమ్ ఇండియా 
పథకం తొలి దశ పా్ర రంభమెై నపపుటి నంచి ఆదా 
అయింది. 

శాతం.. అధ్యయన రిపోర్టి ప్రక్రం 
మొతతాం గాలి క్లుష్యం వీట్ వలే్ల 
ఏరపాడుతుంద్

గత దశాబ్ద క్లంలో, దేశంలో ఇల్ంట్ 
వాహనాలు పలు ర్ట్్ల  పెరిగాయి.  

ప్రజలకు క్లుష్య రహిత రవాణా సౌకరా్యలను అంద్ంచంద్కు 
ప్రభుత్వం ఫేమ్ ఇండియాను ఆవిషకారించింద్. దీన్కి ప్రజల నుంచి 
మాత్రమే క్క, కంపెనీలు, న్ర్వహణదారుల నుంచి కూడా మంచి 

సపాందన వసతాంద్. స్రక్షితమైన పెట్రోల్, డీజిల్ ను అంద్సూతా 
క్లుష్్యన్కి చెక్ పెటేటింద్కు మేము బీఎస్–6ను ప్రారంభించాం. 

ప్రస్తాతం దేశంలో ప్రతి ఒకకా వాహనం కూడా బీఎస్–6 
ప్రమాణాలతోనే నడుసతాంద్. దీంతో గాలి క్లుష్య 

స్ాయిలను 75–80 శాతం వరకు తగ్గంచాం. 
– ప్రక్శ్ జవదేకర్, పరా్యవరణ, అటవీ, వాతావరణ 

మారుపాల శాఖా మంత్రి, భారీ పరిశ్రమల, ప్రభుత్వ సంస్ల 
మంత్రి

కోట్్ల  
రాయితీన్ ఫేమ్ 

ఇండియా 2 కింద 
ఆమోద్ంచారు.

కోట్ల రాయితీన్ ఫేమ్ 
ఇండియా తొలి దశలో 

భాగంగా ఇచా్చరు.
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( ఫిబ్రవరి 26, 2021 
వరకునని డేటా) 

ఫేమ్ ఇండియా విజయ 
పయనం గణాంకాల్్ల

3.37  
6,690 

2,80,830

3,397 

56,499

విదుయూత్ బసుస్లు జారీ 
చేశారు

ఈ-ఛారిజె ంగ్ సే్ట షన్ల  
దేశవా్యప్త ంగా ఏర్పుటు 

చేశారు

విదు్యత్ వాహనాలన ఫేమ్ 
ఇండియా రండో దశల్ 

భాగంగా ఇపపుటిదాకా 
విక్ర యించారు

లక్షల విదు్యత్ 
వాహనాలు ఇపపుటి వరకు 
అమ్మడుపోయాయి

లీటర్ల  ఇంధనం ఈ పథకం 
ఆవిష్కరై నపపుటి నంచి ఆదా 

అయింది

20,05,91,605 కజీలు

తగి్గ న CO2 ఉదా్గ ర్లు

1,30,835 కజీలు 

8,06,46,229

రోజుకు తగి్గ న CO2 ఉదా్గ ర్లు

వాతావరణ మారుపాల విషయంలో సవాళ్్ల  పెరుగుతునానియి. 
విధానాలు, చటాటి లు, న్బంధనలు, ఆదేశాలకు పర్యవసానంగా 
ప్రకృతి వైపరీతా్యలు సంభవిస్తానానియి. 

పెరుగుతోనని గాలి క్లుష్యం మనకు పెద్ద ప్రమాదక్రిగా 
మారుతోంద్. శల్జ ఇంధనాలతో నడిచ వాహనాలు దీన్కి అతిపెద్ద 
క్రణంగా ఉంట్నానియి. ఈ పరిస్ితిన్ పరిగణనలోకి తీస్కునని 
కంద్ర ప్రభుత్వం, ఏప్రిల్ 1, 2015న ఫేమ్ ఇండియా(విద్్యత్, 
హైబ్రిడ్ వాహనాలను వేగంగా అంద్పుచు్చకునే, తయారు చసే) 
పథక్న్ని ప్రవేశపెట్టింద్. నేషనల్ ఎలకి్రాక్ మొబలిటీ మిషన్ కింద 
దీన్ని తీస్కొచి్చంద్.

బీఎస్-6 : ఏడాది పాటు ప్ర శంసన్యమెై న పయనం
యూఎన్ న్వేద్క ప్రక్రం, ప్రతి ఏడాద్ ప్రపంచవా్యపతాంగా 70 లక్ల 
మంద్ ప్రజలు గాలి క్లుష్యం బారిన పడి మరణిస్తానానిరు. గాలి 
క్లుష్్యన్ని తగ్గంచంద్కు కంద్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ 1, 2020 నుంచి 
బీఎస్–6 ఉదా్గ రాల ప్రమాణాలను అమలో్ల కి తెచి్చంద్. వాహన 
ఉదా్గ రాల కోసం కంద్ర ప్రభుత్వం న్ర్్దశంచిన ఈ ప్రమాణాలను 
బీఎస్ గా అంటే భారత్  సేటిజ్ గా ప్లుస్తానానిం. యూరోప్యన్ 
విధానాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రమాణాలను అటవీ, పరా్యవరణ 
మంత్రిత్వ శాఖ, కంద్ర క్లుష్య న్యంత్రణ బోరుడు  కలిసి న్ర్ణయిసాతాయి. 
ఉదా్గ రాల ప్రమాణాలను భారత్  1991లో ప్రవేశపెట్టింద్. అప్పుడు వీట్న్

3,59,58,08,700 రూపాయల 
ప్రోతస్హక రాయితీన్

కలేయిమ్ చేసుకునానాయి 37 కంపన్ల నంచి 107 
రకాల బై క్ లు, తీ్ర -వీలర్, ఫోర్-
వీలర్ వాహనాలు మార్కట్ల కి 
వచా్చయి. వీటికి రూ.7,500 

నంచి రూ.2.5 లక్షల 
వరకు ర్యితీని ప్ర భుత్వం 

అందించింది.

పర్్యవరణం
ఫేమ్ ఇండియా, బీఎస్ –6



న్యూ ఇండియా స మాచార్ 25

ఫేమ్ ఇండియా పథకంపై  ప్ర శో్నత్త ర్లు

కవలం పెట్రోల్ తో నడిచ వాహనాలకు మాత్రమే వరితాంపజేసింద్. 
బీఎస్  ప్రమాణాలను 2002 నుంచి అమలు చయడం ప్రారంభించారు. 
ఆ తరా్వత బీఎస్ –2ను 2005లో, బీఎస్ –3ను 2006లో, బీఎస్ –
4 ప్రమాణాలను 2010లో అమలో్ల కి తెచా్చరు. గత కొనేనిళ్్లగా 
గాలి క్లుష్యం బాగా పెరుగుతుండటంతో, ప్రభుత్వం బీఎస్–5 
న్బంధనలను క్కుండా.. నేరుగా బీఎస్ –6 ఉదా్గ రాల ప్రమాణాలనే 
గత ఏడాద్ ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలో్ల కి తెచ్చసింద్. 
 కొత్త  నిబంధనలతో వచి్చన మారుపులేమిటి?
• కొతతా క్ర్లలో ఇంజిను్ల  కొతతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా 

రూపంద్సాతారు. ముఖ్యంగా హాన్కరమైన వాయువుల 
ఉదా్గ రాలను తగ్గంచంద్కు కంబశ్చన్ ఛాంబర్ వాహనంలో  

ఉంట్ంద్. అదేవిధంగా ఇంధనాలను కూడా ఈ ప్రమాణాలకు 
అనుగుణంగా మారా్చరు. 

• బీఎస్ –6 ప్రమాణాల కింద, పీఎం 2.5 ర్ణువు పదారం్ 20 
నుంచి 40 ఎంజీసీఎం మధ్యలో ఉంట్ంద్. బీఎస్–4లో దీన్ 
పరిమితి 120 ఎంజీసీఎం. 

• బీఎస్–4 ప్రమాణాలు ఇంధనాలో్ల  సలఫిర్ ను కజీకి 50 మి.గ్రా 
అనుమతించవారు. క్నీ బీఎస్ –6లో ఈ పరిమితిన్ కజీకి 10 
మి.గ్రా క పరిమితం చశారు. 

• ఏప్రిల్ 1, 2020 తరా్వత నుంచి కవలం బీఎస్–6 ఉదా్గ ర 
ప్రమాణాలను కలిగన వాహనాలనే దేశంలో అము్మతునానిరు.

ఈపథకంకిందప్రయోజనంఎలా
పందవచుచు?
ఎవరైనా విద్్యత్ వాహనం 
కొననాప్పుడు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ 
వాహనంపై అందంచే ప్రోత్సిహక 
మొతతుం నగద్ డిసక్ంట్ రూపంలో 
వారికి లభిస్తుంద. 

ఫేమ్ఇండియాపథకందేశవాయ్ప్ంగా
అమల్లుకితెచ్చురా?
అవును. తొలి దశలో ఇద పైలట్ 
ప్రాజెకు్టగా అమలోలోకి వచి్చంద. కానీ 
ఇప్పుడు దేశవా్యపతుంగా అంద్బాటులో 
ఉంద. ప్రోత్సిహకాలు కేవలం ద్వ, త్రిచక్ర 
వాహనాలకు మాత్రమే కాక, ఫ్ర్–వలరలోకు 
కూడా అందస్తునానారు.

వాణిజయ్అవసరాలకోసం
విద్య్త్వాహనాలనుకంటే
ఈప్రోత్్సహకంవస్ందా?
ట్్యక్సిలాగా వాడే ప్రయాణికుల 
విద్్యత్ కారలోకు రాయితీన్ 
ఆఫర్ చేస్తునానారు. ప్రైవేట్  
అవసరాలకు వాడే 
టూవలరులో మాత్రమే రాయితీ 
పంద్తునానాయి.

కార్్రేట్,ఇతరసంస్థలుఈరాయితీకిఅరుహులేనా?
అవును, కార్పొరేట్ సంస్థలు, ఇతర సంస్థలన్నా కూడా ఈ 
రాయితీన్ పందవచ్్చ.

ఒకటికంటేఎకుకువవిద్య్త్వాహనాలుకంటే,రాయితీకి
అరుహులేనా?
అవును, ఎవరు ఎన్నా వాహనాలు కొనానా, రాయితీ లభిస్తుంద.

ఫేమ్ఇండియాపథకంకిందరాయితీనిపందడానికిమా
పెట్రోల్,డీజిల్వాహనాలనువిక్రయించవచ్చు..?
లేద్, ప్రస్తుత మార్గదర్శకాల ప్రకారం అలా కుదరద్.

మార్కుట్ల్ అంద్బాటుల్ ఉన్న విద్య్త్, హైబ్రిడ్
వాహనాలుసరక్షితమైనవేనా?
ఫేమ్ ఇండియా కిందనుననా అన్నా వాహనాలు కూడా 
కఠినమైన ప్రమాణాలను పాటిస్తునానాయి. ప్రయాణం 
చేసంద్కు ఇవి పూరితుగా స్రక్షితమైనవి.

రాయితీనిఎలాలెకికుస్్రు?
ట్్యక్సిలాగా వాడే ప్రయాణికుల విద్్యత్ కారలోకు మాత్రమే 
రాయితీ లభిస్తుంద. అయిత అలాంటి విద్్యత్ కారలో  
ఎక్సి షోరూం ధర రూ.15 లక్షలుండాలి. అప్పుడైతనే రాయితీ 
పంద్త్రు. బా్యటరీ సామర్థ్ం బటి్ట రాయితీ ఇసాతురు. 
బస్సిలకు ఒక్క్ కిలోవాట్ కు రూ.20,000 వరకు రాయితీ 
ఇసాతురు. అలాగే ఇతర వాహనాలకు ఒక్క్ కిలోవాట్ కు 
రూ.10,000 రాయితీ లభిస్తుంద.

ఫేమ్ఇండియా–2కిందఈ–వాహనాలకుఎంతరాయితీ
ఇస్నా్నరు?
ఈ పథకం కింద, 55 వేల విద్్యత్ కారలోకు రాయితీ ఇచ్్చరు. 
ఒక్క్ వాహనాన్కి రూ.2.5 లక్షల వరకు రాయితీ లభిసతుంద. 20 
వేల హైబ్రిడ్ కారలోకు రూ.20 వేల క్టలో వరకు రాయితీ ఇచి్చంద 
ప్రభుత్వం. 10 లక్షల బైకులకు, 5 లక్షల త్రిచక్ర వాహనాలకు, 
7,000 బస్సిలకు ఈ పథకం కింద రాయితీన్ ప్రభుత్వం 
అందంచనుంద. అధునాతన టెకానాలజీన్ ప్రోతసిహంచేంద్కు, 
ప్రభుత్వం లిథియం అయాన్ బా్యటరీలు లేదా ఇతర కొతతు టెకానాలజీ 
ఉననా వాహనాలకు ప్రోతసిహకాలు ఇసతుంద.
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నిధులు దొరకని 
వారికి నిధులు

భారత్ లో చినని వా్యపారస్తాలకు సాయం చయడం దా్వరా దేశ ఆరిక్ వ్యవస్ మరింత 
వరిధిలే్లంద్కు ఉపయోగపడుతుంద్. గత ఆర్ళ్లలో ప్రధాన మంత్రి ముద్ర యోజన 
పథకం చాల్ మంద్ చినని తరహా వా్యపారస్తాల కలలను సాక్రం చసేంద్కు 

ఉపయోగపడింద్. ఇపపాట్ వరకు ఈ పథకం కింద ప్రయోజనాలు పంద్తూ 28 
కోట్ల మంద్ యువత, మహిళలు స్వయం ఉపాధగా మారారు. వడీడుదారుల వద్ద చయి 
చాచాలి్సనవసరం లేకుండా.. వీరికి ప్రభుత్వం సాయం చస్తాంద్. వారికి వారు తమ 

విజయ గాధను లిఖించుకునేంద్కు చయూతనంద్సతాంద్. 

ప్రమోద్ శర్మ, మధ్యప్రదేశ్ లోన్ బంఖేడికి చెంద్న చినని 
ద్క్ణదారుడు. ఆయన కుట్ంబాన్ని నడపడాన్కి 

తనకునని చినని ద్క్ణం దా్వరా వచ్చ ఆదాయం సరిపోవడం 
లేద్. దీంతో ఆయన తన వా్యపారాన్ని మరింత విసతారించాలన్ 
అనుకునానిరు. ప్రధాన మంత్రి ముద్ర యోజన కింద రుణాన్కి 
దరఖాస్తా చస్కునానిరు. తన వా్యపారాన్ని విసతారించుకోవడం 
కోసం రూ.9 లక్ల మొతాతాన్ని రుణంగా తీస్కునానిరు. ఇప్పుడు 
తన కుట్ంబాన్కి మరుగైన వసతులు కలిపాంచడమే క్కుండా.. 
నలుగురు వ్యకుతాలకు ఉపాధ కూడా కలిపాస్తానానిరు. వారికి 
జీవనోపాధ సాయం చస్తానానిరు. కష్టి నేని నము్మకునని శర్మ పద్ 
నలలో్ల  ఈ రుణాన్ని తిరిగ కూడా చెలి్లంచారు. ప్రస్తాతం ఆయన 
ఆదాయం రూ.50 లక్లకు పైన ఉంద్. 

శర్మ ల్ంట్ చాల్ మంద్ చినని వా్యపారస్తాలకు ముద్ర 

యోజన సాయం చసింద్. చతీతాస్ ఘడ్  కు  చెంద్న రాజ్ కుమారి 
వర్మద్ కూడా ఇదే కథ.  ఆమ కూరగాయల ద్క్ణం 
అగనిప్రమాదంలో క్లిపోయింద్. వర్మ బా్యంక్ ను ఆశ్రయించి, 
ముద్ర యో జన కింద రూ.4 లక్ల రుణం పందారు. ఆ 
మొతతాంతో మళ్్ల తన ద్క్ణాన్ని తెరిచారు. దేశవా్యపతాంగా 
చూస్కుంటే ఇల్ంట్ కథలు మనకు చాల్నే కన్ప్సాతాయి. 
ఇవన్ని కంద్ర ప్రభుత్వం తీస్కొచి్చన ముద్ర యోజన పథకం 
వల్లనే సాధ్యమయా్యయి. ‘‘ఎవరైనా యువత ఏదైనా వా్యపారం 
ప్రారంభించాలనే ఆలోచన రాగానే.. తొలుత వారికి న్ధులు 
ఎల్ వసాతాయి? అనే ప్రశని మదళ్లలో మొలుస్తాంద్. ప్రభుత్వం 
వారికి ముద్ర యోజన కింద హామీ ఇస్తాంద్ ” అన్ ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ అనానిరు. 

ఒకప్పుడు ఎవరైనా హామీ ఇసేతానే బా్యంక్ నుంచి రుణం 

ప్ర తిష్ట త్మక పథకం ముద్ర యోజన

‘‘ముద్ర పథకం ప్రధాన లక్ష్ం ‘న్ధులు 
దొరకన్ వారికి న్ధులు’ కలిపొంచడం. 

ఇంత కాలం చిననా వా్యపారస్తులు 
వడీ్డదారుల వద్ద చేతులు చ్చి రుణాలను 
అడిగేవారు. కానీ ముద్ర వచి్చన తరా్వత 
వారిలో కొతతు నమ్మకం పెరిగంద. వారికి 

అన్నా విధాలా ప్రభుత్వం ముద్ర దా్వరా 
సాయం చేసతుంద. జాతి న్రా్మణంలో వరి 

పాత్ర ఎకుక్వగా ఉండేలా ప్రయత్నాలు 
చేసతుంద’’

–ప్రధానమంత్రినరేంద్రమోడీ
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మద్ర  యోజన అంటే
ఏప్రిల్ 8, 2015న ఈ పథక్న్ని 

ప్రారంభించారు. న్ధుల కోసం కటకటల్డే 
చినని వా్యపారులు, స్వయం ఉపాధ 
పందేవారికి చయూతన్చ్చల్ దీన్ని 

తీస్కొచా్చరు. దీన్ ప్రధాన ఉదే్దశ్యం ప్రజలకు 
ఆదాయం సమకూర్్చ అవక్శాలను 

కలిపాంచడమే. కుటీర, చినని యూన్ట్లకు 
రూ.10 లక్ల వరకు రుణాలను దీన్ కింద 

జారీ చసాతారు. అదేవిధంగా దేశంలో ఉనని చినని 
ఆరిక్ సేవల సంస్లను కూడా న్యంత్రించడం 

దీన్ లక్ష్ం. 

మూడు రకాలుగా విస్త రించిన మద్ర  రుణాలు

వచ్చద్. ఇద్ సమాజంలో వెనుకబడిన, పేద వరా్గ ల ప్రజలకు 
తీరన్ సమస్యగా ఉండేద్. వారికి కవలం చినని మొతతాంలో 
మాత్రమే క్రెడిట్ లభించద్. అద్ కూడా అసంఘట్త వడీడుదారుల 
నుంచి అత్యధక వడీడుకి రుణం తీస్కునేవారు. క్నీ ఇప్పుడు 

చినని వా్యపారస్తాలకు రూ.15 లక్ల కోట్ల వరకు రుణాలను 
ఇచా్చరు. ముద్ర కింద లబ్ద పంద్న 50 శాతం మంద్లో ఎస్ సీ, 
ఎస్ టీ, ఓబీసీ, ఇతర వెనుకబడిన వరా్గ ల చెంద్న వార్ ఉనానిరు.   

ఆరిథాక సంవతస్రం   మంజూరు చేసిన రుణాల సంఖయూ       మంజూరు చేసిన మొత్తం       పంపిణీ చేసిన మొత్తం 

2015-16 3.49 కోట్్ల  `1,37,449.27  `1,32,954.73

2016-17 3.97 కోట్్ల  `1,80,528.54 `1,75,312.13

2017-18 4.81 కోట్్ల  `2,53,677.10 `2,46,437.40

2018-19 5.99 కోట్్ల  `3,21,722.79  `3,11,811.38 

2019-20 6.23 కోట్్ల  `3,37,495.53 `3,29,715.03

2020-21 3.88 కోట్్ల  `2,47,662.88  `2,33,274.67*

l శిశు : రూ. 50,0000 దాకా రుణాలు l కిశోర్ : రూ.50,000 పైనుంచి, రూ.5 లక్షల వరకు రుణాలు
l తరుణ్ : రూ.5 లక్షలకు పై నుంచి, రూ.10 లక్షల వరకు రుణాలు

మద్ర  యోజనకు ఎవరు అరుహు లు
భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి. వ్యవసాయేతర ఆదాయ 

ప్రణాళిక సూచించ విధంగా వీరి వా్యపారం ఉండాలి.  
అంటే తయారీ, ప్రాసెసింగ్, వాణిజ్యం, సేవల రంగం 

వంట్ద్ ఏదైనా అయి ఉండొచు్చ. ముద్రా రుణాన్ని 
పందడాన్కి బా్యంక్ , ఎంఎఫ్ ఐ లేదా ఎన్ బీఎఫ్ సీను 

ఆశ్రయించి రూ.10 లక్ల వరకు రుణం పందవచు్చ.

ప్ర యోజనాలు ఎలా పందవచు్చ
ముద్ర వెబ్ సైట్ లో జాబతా చయబడడు ఏ సంస్ 

నుంచైనా రుణాన్ని కోరవచు్చ. దాంతో 
పాట్ రుణం క్వాలనుకునేవారు వెబ్ సైట్ - 

www.udyamimitra.in లో ఆన్ లైన్ గా 
కూడా దరఖాస్తా చస్కోవచు్చ. 

మద్ర  దరఖాసు్త  ప్ర కి్ర య
• లబ్దదారులు తొలుత ముద్ర 

వెబ్ సైట్ నుంచి ఫామ్ ను 
డౌన్ లోడ్ చస్కోవాలి. 
అవసరమైన సమాచారం 
అంతా న్ంపాలి. 

• ఆ తరా్వత దగ్గరో్ల న్ బా్యంక్ కు 
వెళ్్ల లి. సంబంధత బా్యంక్ 
వద్ద దరఖాస్తాను న్ంపాలి. 

• దరఖాస్తాదారుడి న్ంపే 
ఫామ్ లో పేరు, చిరునామా, 
ఆధార్ నంబర్ వంట్వి 
అడుగుతారు. అన్ని ఫ్ట 
క్పీల డాకు్యమంట్లను 
బా్యంక్ కు సమరిపాంచాలి.

• బా్యంక్ అధక్రులు దరఖాస్తా 
ఫామ్ లో న్ంప్న అన్ని 
వివరాలను, దరఖాస్తాదారుడు 
సమరిపాంచిన పత్రాలను 
పరిశీలించిన తరా్వత, నల 
వ్యవధలో రుణ మొతాతాన్ని 
ఆ వ్యకితా బా్యంక్ ఖాతాలో 
వేసాతారు.

• ఈ పథకం ల్ంచ్ చసినపపాట్ నుంచి మారి్చ 
8, 2021 వరకు, 28.36 కోట్ల రుణాలను 
జారీ చశారు. ఫిబ్రవరి 26, 2021 వరకు 
వీట్లో 70 శాతం రుణాలను మహిళ్ 
వా్యపారస్తాలక ఇచా్చరు.

• ఈ రుణాలను వాణిజ్య బా్యంక్ లు, 
స్ాన్క గ్రామీణ బా్యంక్ లు(ఆర్  ఆర్  బీలు), 
సూక్ష్మ ఫైనాన్్స బా్యంకులు, సూక్ష్మ రుణ  
సంస్లు(ఎంఎఫ్ ఐలు), ఎన్ బీఎఫ్ సీలు 
అంద్స్తానానియి. 

• రుణాలు పందే ప్రక్రియను బా్యంక్ లు 
సరళతరం చశాయి. క్గత ప్రక్రియను కూడా 
స్లభతరం చయడంతో, డాకు్యమంట్లను 
సేకరించడంలో ఇప్పుడు ఎల్ంట్ 

ఇబ్ంద్లు ఉండటం లేద్. 
• ముద్ర రుణాలు ‘కోలేటరల్ ఫ్రీ’గా ఉంటాయి. 

ఈ ముద్ర రుణం తిరిగ చెలి్లంచ క్లం 
గరిషటింగా 5 సంవత్సరాలుగా ఉంద్. 

• ముద్ర పథకం కింద చినని తయారీ యూన్ట్్ల , 
సేవల రంగ సంస్లు, ద్క్ణదారులు, 
పండు్ల , కూరగాయల వరతాకులు, ట్రకుకా 
నడిపేవారు, ఆహార సేవల సంస్లు, 
మరమ్మతుతా ద్క్ణాలు, చినని పరిశ్రమలు, 
కళ్క్రులు, ఆహార ప్రక్రియదారులు రుణం 
కోసం దరఖాస్తా చస్కోవచు్చ. 

• మూడు రక్లలో, శశు రుణాలను ఎకుకావగా 
88 శాతం వరకు దరఖాస్తా చస్కునానిరు.

చిన్న వా్యపార్లకు పదది  స్యం
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Cabinet Decisions

నిర్ణ యం: ప్రధాన మంత్రి సా్వస్్ స్రక్ష న్ధ(పీఎంఎస్ ఎస్ ఎన్)
ను ఏరాపాట్ చసేంద్కు మంత్రి వర్గ మండలి ఆమోద ముద్ర వేసింద్. 
ఆరోగ్యం, విద్య స్ంకం రూపేణా సేకరించిన మొతాతాన్ని ఆరోగ్యం కోసం 
ఒక సింగల్ నాన్–ల్ప్సబుల్ రిజర్వ ఫండ్  రూపంలో జమ చసాతారు.
ప్ర యోజనాలు:
•  ప్రతే్యకంగా కటాయించిన వనరులు అంద్బాట్లోకి రావడం 

వల్ల సార్వజన్క ఆరోగ్య సంరక్ణను, తకుకావ ఖరు్చలో అంద్ంచ 
అవక్శాలు పెరుగుతాయి. దీంతో పాట్ ఇంద్కు వెచి్చంచ 
సము్మ ఆరిక్ సంవత్సరం చివరిలో రద్దయిపోకుండా చూస్కునే 
వీలు కూడా ఉంట్ంద్. 

• అంటే ప్రజా అకౌంట్ లో ఆరోగ్యం కోసం నాన్–ల్ప్సబుల్ రిజర్్వ 
ఫండ్ ఉంట్ందననిమాట. 

• ఆరోగ్యం, విద్య స్ంకం కింద సేకరించ మొతాతాన్ని 
పీఎంఎస్ ఎస్ ఎన్ లోకి జమ చసాతారు.

• పీఎంఎస్ ఎస్ ఎన్ లోకి జమ అయిన సము్మలను ఆరోగ్యం, 

కుట్ంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖకు చెంద్న ప్రధాన పథక్ల 
కోసం విన్యోగసాతారు.. అవేమిటంటే..

• ఆయుష్్మన్ భారత్–ప్రధాన మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన(ఎబీ–
పీఎంజేఏవై)

• ఆయుష్్మన్ భారత్–ఆరోగ్యం, శ్రేయస్్స సెంటరు్ల (ఎబీ–
హెచ్ డబ్్ల ్సీలు)

• నేషనల్ హెల్తా మిషన్
• ప్రధాన మంత్రి సా్వస్్ స్రక్ యోజన(పీఎం ఎస్ ఎస్ వై)
• అత్యవసర పరిస్ితి, విపతుతాల వేళలో్ల  సననిదధిత; ఆరోగ్య సంబంధత 

అత్యవసర పరిస్ితులలో వెంటనే సపాంద్ంచడం
• 2017 నాట్ జాతీయ ఆరోగ్య విధానం(ఎన్ హెచ్ పీ)లో 

న్ర్్దశంచుకునని లక్ష్యలు, పురోగతి కోసం చపటేటి క్ర్యక్రమాలు, 
పథక్లకు ఖరు్చ పెటటిడం  

ఆరోగ్యం కోసం 
ప్ర తే్యకంగా నాన్ 

లాపస్బుల్ రిజర్్వ ఫండ్

అభివృదధి విషయంలో ఫల్త్లు మెరుగుపడాలంటే ఆరోగ్యం అనేద అత్యంత 
ముఖ్యమైనద. జన్భా జీవన కాలం అదనంగా మరో ఏడాద పాట్ మెరుగుపడతే, తలసరి 

జీడీపీ కూడా 4 శాతం వరకు పెరుగుత్ంద. వైద్య రంగంలో అవసరమైన శ్రామికులన 
మరింత పెంచల్సినవసరం ఎంతైన్ ఉన్నందున వైద్యంలో పెట్్టబడులన పెంచి, లక్షల 
మందకి(ముఖ్యంగా మహిళలకు) పెదదే మొతతుంలో ఉపాధ అవకాశాలు కల్్పంచనంద 

ప్రభుతవాం. కంద్ర బడ్జెట్ 2018లో ఆరిథిక మంత్రి ఆయుష్్మన్ భారత్ పథకాన్న 
ఆవిష్కరించింద. అప్పటి 3 శాతం విదా్య స్ంకానకి బదులు, 4 శాతం ఆరోగ్యం, విద్య 
స్ంకాన్న ప్రవేశపెడుత్న్నట్్ట ప్రకటించింద. ప్రస్తుతం ప్రభుతవాం ఆరోగ్య స్ంకాన్న 

ప్రతే్యకంగా న్న్–లాపసిబుల్ ఫండ్ గా సేకరించలన నర్ణయించింద. దీంతో స్మాన్య 
ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలకు ఎలాంటి నధుల కొరత రాకుండా ప్రభుతవాం 

చూస్కుంటోంద. 

Chapter 1
INTRODUCTION

1.1 Mandate of Department of Pharmaceuticals 

మంతి్ర వర్గ  మండలి నిర్ణ యాలు
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Chapter 1
INTRODUCTION

1.1 Mandate of Department of Pharmaceuticals 

జన్ ఔషధ కంద్ర  : ప్ర తి ఒక్కరి్న సంరక్షించడం

చినని ప్ల్లల డైపరు్ల  
‘జన్ ఔషధ బచ్ పన్’ 
కింద అంద్బాట్లో 

ఉంటాయి. 

ట్బాకో నుంచి 
బయటపడేల్ 

‘జన్ ఔషధ 
న్ర్మల్’ ఉతపాతుతాలు 

లభ్యమవుతునానియి.

గరభువంతులకు 
అవసరమైన మంద్లు 

‘జన్ ఔషధ జనన్’ 
ప్రచారం దా్వరా 
అంద్స్తానానిరు. 

సెటింట్లకు, క్్యన్సర్ 
రహిత మంద్లకు 
న్యంత్రణ ధరలు 
అమలు, దీంతో 
రూ.5,066 కోట్ల 

వరకు ప్రజలకు ఆదా

‘జన్ ఔషధ 
సా్వభిమాన్’ కింద 

వయస్ మళి్లన వారికి 
డైపరు్ల  అంద్బాట్లో 

ఉంటాయి. 

జన్ ఔషధ కంద్రాల నుంచి 
ఔషధాలను కొనుగ్లు 
చయడం దా్వరా ప్రజలు 
మొతతాంగా ఇపపాట్ వరకు 
రూ.9,000 కోట్ల వరకు 

ఆదా చస్కునానిరు. 

• గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి మట్రో నగరాల వరకు మొతతాంగా 7,500 
జన్ ఔషధ కంద్రాలునానియి. 

• 1,400కి పైగా ఔషధాలు, శాన్టరీ పా్యడ్ లు, సిరంజీలు అన్ని ఈ కంద్రాలో్ల  
దొరుకుతాయి. 204కి పైగా సరిజెకల్ పరికరాలు కూడా మార్కాట్ ధర కంటే 
50 శాతం నుంచి 90 శాతం తకుకావకు ఈ కంద్రాలలో లభిస్తానానియి. 

• ప్రతి రోజూ 10 లక్ల మంద్ రోగులకు తకుకావ ఖరు్చలో ఔషధాలను 
అంద్ంచడం వల్ల గత ఆర్ళ్లలో 9,000 కోట్ల రూపాయల వరకు ఆదా 
అయా్యయి. 

• సరసమైన ఔషధాలు కూడా చాల్ మంచి నాణ్యతతో ఉంటాయి. 
ఎంద్కంటే  ఈ ఔషధాలు డబ్్ల ్హెచ్ ఓ జీఎంసీ నుంచి ధ్రువీకరణ 
పంద్న తయారీదారుల నుంచి కొనుగ్లు చసినవై ఉంట్నానియి.

• ఎన్ ఏబీఎల్  ల్్యబ్ లో సరియైన విధంగా పరిశీలించిన తరా్వత, జన్ ఔషధ 
కంద్రాలకు వీట్న్ సరఫరా చసాతారు.

ఆరోగ్యంజన్ ఔషధి

మైలురాయిన్ తాకడం ఎంతో కీలకమన్ అనానిరు. ఆర్ళ్ల క్రితం ఇల్ంట్ 
కంద్రాలు కనీసం 100 కూడా లేవనానిరు. ఈ కంద్రాల సంఖ్యను 
ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా 10 వేలకు పైగా పెంచడమే తమ లక్ష్మన్ 
తెలిపారు.  

‘‘నేను అత్యధక రకతాపోట్, మధుమేహం, గుండ్కు సంబంధంచిన 
జబు్తో బాధపడుతునానిను. ప్రతి నల్ నేను ఎట్టిపరిస్ితులో్ల  
రూ.5,000 నుంచి రూ.6,000 వరకు మార్కాట్ లో ఔషధాల కోసమే 
ఖరు్చ పెటాటి లి్స వస్తాంద్. క్నీ జన్  ఔషధ కంద్రాలు ఏరాపాటైన తరా్వత, 
నాకు ఈ ఔషధాలు కవలం రూ.800 నుంచి రూ.1,000 మధ్యలోనే 
దొరుకుతునానియి.” అన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోన్ సరోగ్ గ్రామాన్కి 
చెంద్న కృష్ణ వర్మ చెపాపారు. ఈ క్ర్యక్రమాలన్నింట్న్ని చపడుతోనని 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీన్ మహా పురుషుడిగా కొన్యాడారు.

 జన్ ఔషధ కంద్ర అనేద్ పేద, మధ్య తరగతి ప్రజల కోసం 2014 
తరా్వత తీస్కొచి్చన విప్లవాత్మకమైన న్ర్ణయం. ఈ ఔషధ కంద్రాల 
ప్రధాన ఉదే్దశ్యం పేద ప్రజలకు తకుకావ ఖరు్చలోనే ఔషధాలను 
అంద్ంచడం. ఔషధాలు తకుకావ ధరలో్ల  దొరకక ప్రాణాలు కోలోపాయే 
పరిస్ితులు రాకూడదన్ ప్రభుత్వం న్ర్ణయించి, ఈ కంద్రాలను 
తెచి్చంద్. దేశవా్యపతాంగా జన్ ఔషధ సెంటర్లను ఏరాపాట్ చసింద్. 
మూడవ జనరిక్ ఔషధ ద్నోత్సవం(జన్ ఔషధ ద్వాస్) కింద మారి్చ 
7, 2021న ష్ల్్ల ంగ్ లో 7,500వ జన్ ఔషధ కంద్రాన్ని ప్రభుత్వం 
ప్రారంభించింద్. 

ఈ సందరభుంగా మాటా్ల డిన ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ, 7,500 

పేద ప్ర జలకు ప్ర యోజనం

జన్ ఔషధ కంద్ర  : ప్ర జలకు 
సేవలందించడం

అన్ని వయస్ల వారికి ప్రధాన మంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధ కంద్రా(పీఎంబీజేపీ)
ల దా్వరా సేవలు అంద్స్తానానిరు. ప్ల్లల నుంచి పెద్దల వరకు, మహిళల నుంచి 

వయస్ మళి్లన వారి వరకు.. పీఎంబీజేపీ తకుకావ ఖరు్చలోనే ఔషధాలను 
ప్రజలకు అందజేస్తాంద్. ఇటీవల ప్రధాన మంత్రి 7500వ జన్ ఔషధ కంద్రాన్ని 

ప్రారంభించి, ఈ పథక్న్ని మరింత విసతారించారు.
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ప్ర పంచానికి భారత్ 
బూస్ట ర్ డోసు

కరోనాకు వ్యతిర్కంగా పోరాడటంలో భారత్  ప్రపంచాన్కి ఒక ఉదాహరణల్గా 
న్లుసతాంద్. ర్ండో దశ టీక్ క్ర్యక్రమంలో కూడా భారత్ ముందంజలో ఉంద్. 
మారి్చ 16 నాట్కి భారత్  71 దేశాలకు 5.86 కోట్లకు పైగా మోతాద్ల కోవిడ్–
19 టీక్లను సరఫరా చసింద్. వీట్లో 81.25 లక్ల మోతాద్లను 36 దేశాలకు 
బహుమతిగా అంద్ంచింద్. 

వా్యకిస్న్ మెై తి్ర  

‘‘మీ వంతు వచి్చనప్పుడు మీకు మీరుగా టీకాన వేయించుకోవాలని దేశంల్ ఉన్న ప్ర జలందరిని్న 
నేన అభ్యరిథా సు్త నా్న. అప్పుడ్ై తేనే కరోనా మహమా్మరిని మనం తరిమి కొట్్ట చు్చ.’’

ఈ అభ్యరన్ను 104 ఏళ్ల శా్యమ్ శరణ్ నేగ అనే వ్యకితా 
టీక్ను వేయించుకునని తరా్వత దేశ ప్రజలను కోరారు. 

సా్వతంత్య్ర భారతంలో తొలి ఓటరుగా నేగ ఉనానిరు. కరోనా 
టీక్ వేయించుకోవడాన్కి హిమాచల్  ప్రదేశ్ లోన్ కిన్నిర్ జిల్్ల  
ర్క్ంగ్ ప్యోకు వెళి్లనప్పుడు ఆయనకు అకకాడ వైద్య క్రి్మకులు 
హృదయపూర్వకంగా సా్వగతం పలిక్రు. దేశంలో అత్యధక 
వయస్ గల మహిళ బంగళూరుకు చెంద్న 103 ఏళ్ల జే క్మేశ్వరి 
కూడా కరోనా టీక్ను వేస్కున్ సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతురాలిగా 
మారారు. 80 ఏళ్ల  రామ్ కిశోర్ సాహు అనే పదవీ విరమణ 
చెంద్న ఉపాధా్యయుడు కూడా తన సంతం గ్రామం సరజెమి్ద హ్ 
నుంచి రాంచికి 68 కి.మీ ప్రయాణించి టీక్ వేయించుకునానిరు. 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ తలి్ల 100 ఏళ్ల హీరా బన్ కూడా 
కరోనా టీక్ను వేయించుకునానిరు. 

భారత్ లో ప్రారంభమైన ర్ండో దశ కోవిడ్–19 టీక్ 
క్ర్యక్రమంలో ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే.

కరోనాను పారదోలేంద్కు భారత్  ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద 
టీక్ క్ర్యక్రమాన్ని చపడుతోంద్. తొలి దశలో భాగంగా ఆరోగ్య 
సంరక్ణ క్రి్మకులకు, కరోనా యోధులకు ప్రభుత్వం టీక్ వేసింద్. 
అంతేక్క 60 ఏళ్్ల  పైబడిన వారికి, 45 ఏళ్ల నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్యలో 
స్దీరఘా వా్యధులునని వారికి ర్ండో దశలో భాగంగా ప్రభుత్వం 
టీక్ క్ర్యక్రమాన్ని మారి్చ 1 నుంచి చపట్టింద్. టీక్ క్ర్యక్రమం 
ప్రారంభించినపపాట్ నుంచి 59వ రోజు వరకు అంటే మారి్చ 15 వరకు 

ఏప్రిల్ లో హరిదా్వర్  లో జరగబోయే 
కుంభమేళకు కంద్ర ప్రభుత్వం సర్వం 
సిదధిమవుతోంద్. ఉననితాధక్రుల సమక్ంలో 
డాకటిర్ల బృందాన్ని అకకాడకు పంప్ంద్. 
వీరు కోవిడ్–19 వా్యప్తా చెందకుండా 
మార్గదర్శక్లను అమలు చయనునానిరు. 

కరోనాపై  యుద్ం

హరిదా్వర్ కుంభ మేళ వదది కు కంద్ర  వై ద్య 
బృందం..

ప్ర ధాన మంతి్ర  పూరి్త  ప్ర సంగాని్న 
వినాలంటే ఈ క్్యఆర్   కోడ్ న 

స్్కన్ చేయండి
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1,10,27,543  1,58,856 96.65%
మరణాలు కోలుకునని ర్ట్

మరణాల రేటు : 1.39%

కఠిన నిబంధనలకు కటు్ట బడి ఉండటంతో పాటు ఔషధాలు క్డా అవసరమే...

కొని్న ర్ష్ట ్రల్్ల  మళ్్ల  పరుగతోన్న కరోనా కసులు

• కరోనా కస్లను గురితాంచడంలో భారత్ అవలంభించిన విధానంపై 
ప్రపంచవా్యపతాంగా పగడతాల వరషిం కురుసతాంద్. ప్రపంచ ఆరోగ్య 
సంస్(డబ్్ల ్హెచ్ ఓ) తరా్వత కరోనా మహమా్మరిన్ పారదోలే విషయంలో భారత్ 
వ్యవహరించిన తీరును అంతరాజె తీయ ద్రవ్య న్ధ(ఐఎంఎఫ్) ప్రధానాధక్రి గీతా 
గ్ప్నాథ్  కూడా కొన్యాడారు. భారత్ అభివృద్ధి చసిన టీక్లు, ఇతర దేశాలకు 
ఆ టీక్ మోతాద్లు అంద్ంచిన తీరు చూసి ప్రతి ఒకకారూ సూఫిరితా చెందాలన్ 
ప్లుపున్చా్చరు. 

• వా్యకి్సన్ మైత్రి క్ర్యక్రమం కింద, భారత్ 5.86 కోట్ల కరోనా టీక్ మోతాద్లను 
ప్రపంచంలోన్ 71 దేశాలకు సరఫరా చసింద్. వాట్లో 81.25 లక్ల 
మోతాద్లను భారత్  36 దేశాలకు బహుమతి కింద అందజేసింద్. 

• గొపపా క్రికెటర్ వివియన్ రిచర్్స్ నుంచి జిమీ్మ ఆడమ్్స వరకు, వెసిటిండీస్ కు 
చెంద్న రామ్ నర్ష్ శ్రవణ్ వంట్ చాల్ మంద్ కరోనా టీక్లను తమకు 
అందజేస్తాననింద్కు ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీకి కృతజఞాతలు చెపాపారు.  

• ఇంటర్ పార్లమంటరీ యూన్యన్ చీఫ్ డువార్టి పచకో మారి్చ 16,2021న 
పార్లమంట్లోన్ కంద్ర హాల్ లో చటటి సభు్యలను ఉదే్దశంచి ప్రసంగంచిన 
సమయంలో కూడా భారత్ తన టీక్లతో ప్రపంచాన్కి సాయం చసిందన్ 
కొన్యాడారు.

భారత్ వా్యకిస్న్ మెై తి్ర  కార్యక్ర మాని్న పగిడిన ప్ర పంచం

3.17 కోట్ల మంద్ ప్రజలకు కరోనా టీక్ను ప్రభుత్వం వేసింద్. 
కోవిడ్–19 మోతాద్లను గరిషటింగా వేసిన దేశాల జాబతాలో 
భారత్ నాలుగ్ స్ానంలో ఉంద్.  

• కొన్ని రాష్్రా లో్ల  కరోనా కస్లు మళ్్ల పెరుగుతునానియి. 
మారి్చ 15 వరకునని డేటా ప్రక్రం, మహారాష్రా, 
పంజాబ్, కరానిటక, గుజరాత్, తమిళనాడులలో 
కరోనా కస్లు భారీగా పెరిగాయి. మారి్చ నల తొలి 15 
రోజులో్ల నే దేశంలో 2.97 లక్ల మంద్ కొతతాగా కరోనా 
సకిన వ్యకుతాలు ఆస్పత్రులో్ల  చరారు. వీరిలో 80 శాతం 
కస్లు ఈ ఐద్ రాష్్రా లకు చెంద్న వార్ ఉనానిరు. ఢిల్్ల, 
హరా్యనాలలో కూడా కరోనా కస్లు పెరుగుతునానియి. 

• కరోనా వా్యప్తాకి అడుడు కటటి వేయడాన్కి మహారాష్రాలో 
కొన్ని ప్రాంతాలో్ల  తాతాకాలికంగా ల్క్ డౌన్ 
విధంచారు. ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ ఆయా 
రాష్్రా ల ముఖ్యమంత్రులతో ఎపపాడికప్పుడు సమీక్లు 
న్ర్వహిసూతా పర్యవేక్షిస్తానానిరు. 

మొత్ంపరీక్షలు:2,416 ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ లా్యబ్ లలో మొతతుంగా 
22,82,80,763 నమ్నాలను పరీక్షించ్రు.

*మారి్చ 15, 2021 వరకునని గణాంక్లు

మొతతాం క్రియాశీలక కస్లు:  
2,23,432

కోలుకునని వ్యకుతాలు

తొలి మోతాదు

74,08,521
తొలి మోతాదు

74,26,479 తొలి మోతాదు

16,96,497
తొలి మోతాదు

95,19,024రండో మోతాదు

43,97,613
రండో మోతాదు

13,23,527 మారి్చ 15, 2021 సాయంత్రం 7 గంటల వరకునని గణాంక్లు, వనరు.. ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ, కంద్ర ప్రభుత్వం

ఆరోగ్య పరిరక్షణ 
కారి్మకులకు

కరోనా 
యోధులకు

కరోనా సోకిన ప్ర జలతో సంబంధం ఉన్న 45 ఏళ్ల  నంచి 
60 ఏళ్ల  మధ్య వారికి 60 ఏళ్ల కు పై బడిన వారికి
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మెై తి్ర  సేతు : సరికొత్త  వాణజ్య కారిడార్

ఎప్పుడైనా వంతెన కడితే.. అద్ ఇరువైపులను 
అనుసంధాన్స్తాంద్. క్నీ ఫెన్ నద్పై న్రి్మంచిన వంతెన 

భారత్ లోన్ త్రిపురలో దక్షిణ జిల్్ల లను, బంగా్ల దేశ్ లను కలుపుతూ.. 
ర్ండు దేశాల మధ్య ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకుంద్. 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ మారి్చ 9, 2021న ‘మైత్రి సేతు’ 
వంతెనను ప్రారంభించారు. వరు్చ్వల్ గా న్ర్వహించిన ఈ వంతెన 
ప్రారంభోత్సవ క్ర్యక్రమంలో బంగా్ల దేశ్ ప్రధాన మంత్రి షేక్ 
హసీనా కూడా పాలుపంచుకునానిరు. నర్ంద్ర మోడీ చివరిసారి 
బంగా్ల దేశ్ ను సందరి్శంచినప్పుడు ఈ వంతెన న్రా్మణాన్కి ఆ 
దేశంతో కలిసి శంకుస్ాపన చశారు. 

భారత్, బంగా్ల దేశ్ ల మధ్య అనుసంధానాన్ని ఈ వంతెన 
మరుగుపర్చడమే క్కుండా.. పరా్యటకం, వాణిజ్యం, ర్వుల 
ఆధారిత అభివృద్ధిలో ఇద్ సరికొతతా అవక్శాలను అంద్స్తాంద్. మైత్రి 
సేతు వంతెన ప్రారంభం సందరభుంగానే రాష్రా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి 
చసే పలు క్ర్యక్రమాలను కూడా ప్రధాన మంత్రి ప్రారంభించారు. 
పీఎం ఆవాస్ యోజన కింద జిల్్ల ల స్ాయిలో రాష్రా ప్రభుత్వం రోడుడు  
ప్రాజకుటిలను చపడుతోంద్. అగరతాల సా్మర్టి సిటీ మిషన్, వాణిజ్య 
కంద్రం కింద ఇంట్గ్రేటెడ్ కమాండ్, కంట్రోల్  కంద్రాన్ని కూడా 

అభివృద్ధి చసింద్. 
జీవన విధానాలన సులభతరం చేసన వంతెన

• 1.9 కి.మీ పడవైన ఈ మైత్రి సేతు వంతెన భారత్ లోన్ 
సబ్ రూంను బంగా్ల దేశ్ లోన్ రామ్ గఢ్ తో అనుసంధానం 
చస్తాంద్. ఫెన్ నద్పై రూ.133 కోట్ల ఖరు్చతో దీన్ని న్రి్మంచారు. 

• ఈ వంతెన న్రా్మణంతో, త్రిపుర ఇప్పుడు ఛటటి గ్రామ్ ర్వును 
అనుసంధాన్సూతా బంగా్ల దేశ్ కు తలవాకిలిగా ఉంటంద్. 
ఎంద్కంటే సబ్ రూం, రామ్ గఢ్ మధ్య దూరం ఇప్పుడు 
కవలం 80 కి.మీగానే ఉంద్.

• భారత్, బంగా్ల దేశ్ ల మధ్య అనుసంధానాన్ని మరుగుపర్చడమే 
క్కుండా.. వాణిజ్య సంబంధాలను పెంచుతోంద్. ఈ వంతెన 
సరికొతతా మైలురాయిగా న్లుసతాంద్. 

• సబ్ రూంలో ఇంట్గ్రేటెడ్ చెక్ పోస్టి(ఐసీపీ) న్రా్మణం కూడా 
ప్రారంభమైంద్. ఐసీపీ పూరితా తరహా సరుకు రవాణా కంద్రంగా 
పన్చయనుంద్. 

• ఫెన్ వంతెన ప్రారంభంతో, అంతరాజె తీయ నౌక్శ్రయాన్కి 
భారత్ లో అగరతాల అతిపెద్ద సమీప ప్రాంతంగా న్లవనుంద్.  

బంగా్ల దేశ్ తో మరుగైన సంబంధాలను ఏరపారుసూతా తమ సేనిహాన్ని మరింత బలోపేతం చయడమే క్కుండా.. 
బలమైన వాణిజ్య బంధాలపై కూడా ప్రభుత్వం దృష్టిసారిసతాంద్. తూరుపా, ఈశాన్య, బంగా్ల దేశ్ ల మధ్య వాణిజ్య 

క్రిడార్  ను ఏరపారుసూతా.. ఆ ప్రాంతం మొతాతాన్ని అభివృద్ధి చసతాంద్.

మౌలిక వసతులు మైత్రి సతు

ప్ర ధాన మంతి్ర  పూరి్త  ప్ర సంగాని్న 
వినాలంటే ఈ క్్యఆర్   కోడ్  

స్్కన్ చేయండి
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14 వయస్ననిప్పుడు అందరూ చద్వులంట్, క్రీడలంట్ తీరిక లేకుండా గడిపేస్తాంటారు. క్నీ తా్యగ్ మాల్ అనే బాలుడు మాత్రం 
మొఘల్్స పై యుదధిం చసి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆయన పరాక్రమం, శౌర్యమమే ఆయనను తేగ్ బహదూర్  గా(ఖడ్గ ప్రశసితాగా) పేరులోకి 

తెచి్చంద్. ఈ పరాక్రమమైన గుండ్ ధైర్యమే ఆయనను సికుకాల తొమి్మదవ గురువుగా మారి్చంద్.  

అమృత్ సర్  లో జన్్మంచిన గుర్ తేగ్ బహదూర్ జీ.. ఆరో 
గురు, గురు హర గ్వింద్ సాహిబ్ కు చినని కొడుకు. 

సికుకాల ఎన్మిదవ గురు, గురు హర్ కృష్ణన్ రాజ్ జీ తరా్వత, 
తొమి్మదవ గురువుగా తేగ్ బహదూర్ జీన్ ఎనునికునానిరు. 
అణచివేత, హింసల నుంచి ప్రజలకు ఉపశమనం కలిపాంచారు 
తేగ్ బహదూర్   జీ. 

జానపద కథల ప్రక్రం మొఘల్ చక్రవరితా ఔరంగజేబు 
ఆస్ానంలో ఒక పండితుడు ఉండేవారు. ఆయన భగవదీ్గత 
నుంచి శో్ల క్లను పఠించి, వాట్ అర్ాలను చెపేపావారు. ఈ 
పండితులు కవలం కొన్ని శో్ల క్లను మాత్రమే తీస్కున్ పఠించ 
వారు. ఒక రోజు ఆయన అనారోగ్య బారిన పడితే, ఆస్ానంలో 
శో్ల క్లు పఠించడాన్కి ఆయన కొడుకు వెళ్్ల డు. ఆ సమయంలో 
ఏ శో్ల క్లు చదవాలో ఆయన కుమారుడికి తెలియద్. ఆయన 
భగవదీ్గతలో ఉనని శో్ల క్లన్నింట్న్ని సంపూర్ణంగా చద్వి 
విన్ప్ంచారు. అప్పుడు ఔరంగజేబు అన్ని మతాలు ఎంతో 
ఉననితమైనవన్ గురితాంచాడు. క్నీ ఏ మతం కూడా తమ కంటే 
గొపపాద్ క్వడం ఔరంగజేబు ఓరు్చకోలేకపోయాడు. దీంతో 
ప్రతి ఒకకారూ ఇసా్ల ంలోకి మారాలన్ బలవంతం చశాడు. ప్రజల 

ముంద్ ర్ండే ఎంప్కలు ఉంచారు. ఒకట్ ఇసా్ల ంలోకి మారడం 
లేదా చన్పోవడం. ఈ విషయంపై కొందరు కశీ్మరీ పండితులు 
సాయం కోసం గురు తేగ్ బహదూర్   జీన్ కలిశారు. గురు తేగ్  
బహదూర్   జీన్ ఇసా్ల ంలోకి మారిసేతా.. మిగలినవారందరూ ఆ 
మతంలోకి మారతారన్ ఔరంగజేబుకు చెపపామన్ గురు తేగ్ 
బహదూర్ వారిన్ ఆదేశంచారు. దీన్పై కోపోద్రికుతాలైన మొఘల్ 
చక్రవరితా, గురు తేగ్ బహదూర్  న్ అర్స్టి చయమన్ ఆదేశాలు 
జారీ చశాడు. తేగ్ బహదూర్   జీన్, ఆయన అనుచరులను 
చాల్ రోజుల పాట్ ఔరంగజేబు సేవకులు నానా రక్లుగా 
హింసించారు. అయినా కూడా తేగ్ గురు మతం మారలేద్. 
దీంతో మొఘల్ చక్రవరితా ఔరంగజేబు ఆదేశాల మేరకు గురు 
తేగ్ బహదూర్ జీన్ ఢిల్్లలోన్ చాంద్న్ చౌకలో బహిరంగంగా 
నరికి చంపారు. నేడు రకబ్ గంజ్ గురుదా్వర్ అనే ప్రాంతం 
గురు తేగ్ బహదూర్ జీ అంత్యక్రియలు చసిన ప్రదేశంగా ఉంద్. 
ఆయన అతు్యననిత తా్యగాన్కి సాక్ష్ంగా ఇద్ న్లుసతాంద్. 
గురు తేగ్ బహదూర్ జీ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ కు అనేక శో్ల క్లను 
అంద్ంచారు. దీన్లో 116 పవిత్ర పాటలు, 57 సలోక్ లు, 15 
రాగాలునానియి. 

ధై ర్యం, స్హసం, కరుణలకు 
ప్ర తీకెై న జీవితం

ప్ర పంచవా్యప్త ంగా ఉన్న లక్షల 
మంది వలే్ల  నేన క్డా శీ్ర  గరు తేగ్ 
బహదూర్   జీ కరుణన చూస ఎంతో 

స్ఫూరి్త  పందాన.
-ప్ర ధాన మంతి్ర  నరేంద్ర  మోడ్

సంసకుకృతిగురు తేగ్ బహదూర్ స్మరణ 

గరు తేగ్ బహదూరు :

ఏప్్ర ల్ 1న ఆయన జయంతిని పురస్కరించుకుని
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శతాబ్దా లుగా కర్మ పట్ల భారత్ కున్న 
భక్తిని గీత సూచిసతిోంది

మహాభారతం నుంచి కరోనా మహమా్మరికి 
వ్యతిర్కంగా పోరాడటం వరకు, ప్రతి క్లంలో 

మన దేశాన్కి భగవదీ్గతనే మార్గన్ర్్దశం 
చసింద్. భారతదేశ సంఘీభావాన్కి, మత 

సామరసా్యన్కి ఇద్ ప్రతీకగా న్లుసతాంద్. గీత 
ఏం చెబుతుందంటే..‘సమం సర్్వషు భూతేషు 

తిష్ంతం పరమేశ్వరమ్’ అంటే.. అన్ని ప్రాణుల 
హృదయాలో్ల  భగవంతుడు కొలువుతీరి వుంటాడు. 
ఈ సూఫిరితాతోనే ప్రధాన మంత్రి శ్రీమదభుగవదీ్గతకు 

చెంద్న ఈ–బుక్ ను, అచు్చ ప్రతిన్ విడుదల 
చశారు.

శ్రీమద్గవద్గీతసంసకుకృతి

శ్రీమదభుగవదీ్గత కవలం ఒక మతాన్కి చెంద్న పుసతాకం క్ద్. 
ఇద్ మానసిక శకితాన్ ఇచ్చ మూల్ధారం. ప్రతి క్లంలో 

భగవదీ్గత మనకు మార్గన్ర్్దశం చసూతానే ఉంద్. ప్రపంచమంతా 
కరోనా మహమా్మరితో పోరాడుతోనని ఈసమయంలో, గీత 
ప్రాముఖ్యత మరింత సూఫిరితాన్ ఇచి్చంద్. ఈ క్రణంతోనే 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోడీ శ్రీమదభుగవదీ్గత శో్ల క్లపై 21 
మంద్ పండితులు రాసిన వా్యఖా్యనాల అచు్చపత్రిన్ విడుదల 
చశారు. అంతేక్క వీడియో క్నఫిర్న్్సంగ్ దా్వరా సా్వమి 
చిదభువానంద రచించిన భగవద్ గీత కిండిల్ రూపాన్ని కూడా 
ఆవిషకారించారు. ‘శ్రీమదభుగవదీ్గత :  అరుదైన బహుళ సంసకాకృత 
వా్యఖా్యనాల దసూతారీ’ పదకొండు సంకలనాలను కూడా విడుదల 
చశారు. అదేవి ధంగా సా్వమి చిదభువానంద రచించిన భగవదీ్గత 
కిండిల్ రూపాన్ని ఆవిషకారించడంతో, 5 లక్లకు పైగా క్పీలు 
అము్మడుపోయాయి. సా్వమి చిదభువానంద తమిళనాడులోన్ శ్రీ 
రామకృష్ణ తపోవనం ఆశ్రమం వ్యవస్ాపకులు. 
ప్ర ధాన మంతి్ర  ప్ర సంగంల్ మఖా్యంశాలు
• గీత భారత దేశ సైదా్ద ంతిక సే్వచఛాకు, సహనాన్కి ప్రతీకగా 

న్లుసతాంద్. దేశంలో ఉనని ప్రతి ఒకకారిని వారి ఆలోచనకు 
తగ్గట్టి  ప్రోత్సహిస్తాంద్. 

• ఆద్ శంకరాచార్య గీతను ఆధా్యతి్మక చతనగా చూశారు. 
సా్వమి వివేక్నంద విషయాన్కి వసేతా, గీత అంచలంచలమైన 

శ్రదధికు, లంగన్ విశా్వసాన్కి మూలం. 
• శ్రీ అరబందో విషయాన్కి వసేతా, గీత న్జమైన జాఞా న 

స్వరూపం, మానవత్వం. మహాతా్మగాంధీ కూడా గీతను కషటి 
సమయాలో్ల  మనకు వెలుగున్చ్చ క్ంతిగా పరిగణించారు.      

• నేతాజీ స్భాష్ చంద్ర బోస్  దేశభకితాకి, శౌరా్యన్కి గీత 
సూఫిరితాగా న్లిచింద్. బాల్ గంగాధర్ తిలక్ కూడా సా్వతంత్ర 
సమరంలో గీతను సరికొతతా బలంగా, శకితాగా నమా్మరు.

• మన సా్వతంత్ర సమరంలో గీత మనకు ఎల్ శకితాన్చి్చందో 
తెలుపుతూ యువతరాన్కి తెలియజేయాలి్స ఉంద్. ఎల్ 
సా్వతంత్ర వీర యోధులు తమ జీవితాలను దేశాలకు 
అంకితమిచా్చరో తెలుపాలి. గీత దేశాన్ని ఆధా్యతి్మకంగా 
ఒకట్గా ఎల్ మారి్చందో తెలియజేయాలి్స ఉంద్. 

• ఈ ఈ–బుక్ ప్రపంచవా్యపతాంగా ఉనని ప్రవాస్లకు తేలికగా 
భగవదీ్గత చద్వుకునేల్ వీలు కలిపాస్తాంద్. ఈ మధ్య 
క్లంలో యువతలో ఈ–పుసతాక్లు బాగా ప్రాచుర్యం 
సంపాద్ంచాయి. డిజిటైజేషన్ చసే ప్రక్రియలో భాగంగా 
యువతను గీతతో మరింత ఎకుకావ అనుసంధానం 
చయొచ్చన్ మోడీ తెలిపారు. 

క్్యఆర్ కోడ్ న స్్కన్ చేస 
ప్ర ధాన మంతి్ర  నరేంద్ర  మోడ్ పూరి్త  

ప్ర సంగాని్న వినొచు్చ
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ఇండో–పసిఫిక్ ప్రాంతంలో 
భారత్ కు ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత 

ఉంద్. భారత్, అమరిక్, ఆసే్రాలియా, జపాన్ 
దేశాల చతురు్మఖ భద్రతా కూటమి (క్్వడ్) 
ఇద్. క్్వడ్ సమావేశం మారి్చ 12, 2021న 
జరిగంద్. ఈ సమావేశంలో మన ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోడీతో పాట్, అమరిక్ 
అధ్యక్షుడు జోయ్ బైడ్న్, ఆసే్రాలియా ప్రధాన 
మంత్రి సాకాట్ మార్రిసన్, జపనీస్ ప్రధాన 
మంత్రి యొష్హిదె స్గా పాల్గ నానిరు. ఇండో–
పసిఫిక్ దేశాలో్ల  నమ్మక్న్ని పెంచడంతో పాట్ 
వాతావరణ మారుపాలు, నౌక వాణిజ్యంలో 
భద్రతా, ముఖ్యమైన టెక్నిలజీలు, సప్లయి 
చెయిన్లలో తలెతితాన సమస్యలపై అభిప్రాయాలను 
పంచుకునేంద్కు క్్వడ్ సదస్్స ఒక 
అవక్శంగా ఉపయోగపడుతోంద్. 

మంత్రుల సమావేశం మూడు స్ాయిలో్ల  
జరిగన తరా్వత తొలిసారి ఈ నాలుగు దేశాల 
అధనేతలతో క్్వడ్ సమావేశం జరిగంద్. కోవిడ్–
19కి వ్యతిర్కంగా ప్రపంచమంతా పోరాడుతోనని 
ఈ సమయంలో, ఇండో–పసిఫిక్ ప్రాంతంలో 
స్రక్షితంగా, సమానంగా, చౌకగా టీక్లను 
ఎల్ అంద్ంచాలనే దాన్పై ఈ సమావేశంలో 
చరి్చంచారు. ఇండో–పసిఫిక్ ప్రాంతాన్ని ప్రతి 
ఒకకారికీ అంద్బాట్లో ఉంచంద్కు, ఈ 
ప్రాంతంలో స్ిరత్వం తీస్కురావడాన్కి ఇద్ ఒక 
ముఖ్యమైన మూలసతాంభంగా ఉంద్. 

ఇండో–పసిఫిక్ ప్రాంతం వా్యపారాల 
పరంగా, వ్్యహాత్మకంగా ఎంతో 
ముఖ్యమైనద్. క్్వడ్ కవలం వా్యపారాల 
పరంగా మాత్రమే క్క, ఈ ప్రాంతంలో ఉనని 
ఇతర దేశాల ప్రయోజనాలను క్పాడేంద్కు 
కూడా ప్రయతినిసతాంద్. ఇండో–పసిఫిక్ 
ప్రాంత స్ిరత్వం కోసం క్్వడ్ ముఖ్యమైన 
మూలసతాంభంగా ఉంటంద్. 

కా్వడ్ విజయవంతం

క్్వడ్ అంటే నాలుగు దేశాలు – భారత్, అమరిక్, జపాన్, ఆసే్రాలియా దేశాల వ్్యహాత్మక వేద్క. ఇవి తమ 
ఆలోచనలను ఒకరికొకరు పంచుకోవడమే క్కుండా, సంయుకతాంగా సైన్క క్ర్యకల్పాలను చపడతాయి. ఇపపాట్ 
వరకు క్్వడ్ సమావేశాలు విదేశీ మంత్రుల స్ాయిలోనే జరిగాయి. ఇండో–పసిఫిక్ ప్రాంతాన్ని భద్రతా పరంగా 
స్రక్షితంగా ఉంచడం, పరా్యవరణం పరిరక్షించడం, వా్యపారాలు, ఇతర ప్రయోజనాలను క్్వడ్ సంరక్షిస్తాంటంద్. 
ఈ దేశాలు ప్రతి ఏడాద్ ‘ఎక్సర్ సైజు మలబార్’ పేరుతో సైన్క కవాతును న్ర్వహిస్తాంటాయి. 

కా్వడ్ అంటే ఏమిటి?

• కోవిడ్–19ను న్రూ్మలించంద్కు క్్వడ్ తమ 
భాగసా్వమా్యన్ని త్వరలోనే ఆవిషకారించబోతుంద్.

• ఇండో–పసిఫిక్ ప్రాంతంలో ఉనని దేశాలకు క్్వడ్ 
నేతలు టీక్ క్ర్యక్రమంలో సాయం చయనునానిరు. 
డబ్్ల ్హెచ్ ఓ, కోవాక్్స వంట్ వాట్తో సన్నిహిత 
సంబంధాలు కలిగ ఉండనునానిరు.

• క్్వడ్ భాగసా్వమ్య దేశాలు భారత్  పా్ల ంట్లలో కోవిడ్–
19 టీక్లను స్రక్షితంగా, సమరవ్ంతంగా తయారీ 
చపటేటిల్ పన్చయనునానియి.

• క్్వడ్ భాగసా్వమ్య దేశాలు తకుకావ ఆదాయమునని 
దేశాలకు, అవసరమైన దేశాలకు ప్రాణాలను రక్షించ 
టీక్లను అంద్ంచనునానియి. 

టీకా భాగస్్వమ్యం

• టెక్నిలజీ రూపకలపాన, 
అభివృద్ధి, వాడకంపై క్్వడ్ 
పన్చసతాంద్.

• సాంకతిక ప్రమాణాల 
అభివృద్ధికి సహక్రాన్ని 
కలిపాంచడం, అంటే మన దేశ 
టెక్నిలజీ ప్రమాణాల సంస్లు, 
భాగసా్వమ్య దేశాలతో 
కలిసి పన్చసేల్ అవక్శం 
కలిపాంచడం.

• టెలికమూ్యన్కషన్్స సేవలను 
విసతారించడంపై దేశాల మధ్య 
సహక్రాన్ని ప్రోత్సహించడం, 
పరికరాల సరఫరాదారులను 
విసతా ృతీకరించడం, భవిష్యత్ 
టెలికమూ్యన్కషన్్స 
విషయంలో మన ప్రైవేట్ 
రంగాలు, పరిశ్రమలతో కలిసి 
పన్చసేల్ చూడటం.

కీలకమెై న, కొత్త  
టకా్నలజీలు

అంతర్జె తీయంక్వాడ్ సమావేశం

• పారిస్ ఒపపాందాన్ని అమలు చసేంద్కు క్్వడ్, 
ఇతర దేశాల సహక్రంతో పన్చసతాంద్. 
న్ర్్దశత సమయం లోపల పారిస్ ఒపపాందంలో 
లక్ష్ంగా పెట్టి కునని ఉష్్ణ గ్రత స్ాయిలను క్్వడ్ 
చరుకోవాలనుకుంటంద్. 

• ఉదా్గ రాలను తగ్గంచంద్కు టెక్నిలజీ 
పరిష్కారాలను అంద్బాట్లోకి తేవడాన్కి 
క్్వడ్ ప్రయతినిసతాంద్. 

పర్్యవరణంపై  పనిచేసే బృందం

క్్యఆర్ కోడ్ న స్్కన్ చేస 
ప్ర ధాన మంతి్ర  నరేంద్ర  మోడ్ పూరి్త  

ప్ర సంగాని్న వినొచు్చ



సానకూల దృకపుథంమారుతోన్న భారతం

ప్రముఖ వ్యకుతాల కథలను మనం తరుచూ వింట్నే ఉంటాం. క్నీ ఆ కథలు వెనుక ఎనోని పోరాటాలు, ఎంతో 
సూఫిరితాదాయకమైన పయనం ఉంట్ంద్. మధ్యప్రదేశ్ లోన్ ఒక చినని గ్రామంలో ప్రతి ఒకకారూ తమ వంట్ంట్ల  సౌర 
విద్్యత్ ను వాడేల్ చసతాంద్ ఒక సూఫిరితాదాయకమైన కథ. మర్కట్ ఇద్దరు యువ ఇంజనీరు్ల  ప్రపంచంలోనే తొలి 
పరా్యవరణహితమైన బా్యటరీన్ అభివృద్ధి చశారు. పరా్యవరణ పరిరక్ణకు ఇద్ సూఫిరితాదాయకంగా న్లుసతాంద్.

స్ఫూరి్త దాయకమై నపయనం

సాధారణంగా వాడే రసాయన బా్యటరీల నుంచి వచ్చ 
క్లుష్్యన్ని తగ్గంచడం కోసం న్మిష వర్మ, నవీన్ 

స్మన్ అనే ఇద్దరు ఒక ప్రతే్యకమైన క్ర్యక్రమాన్ని చపటాటి రు. 
వారి అంకుర సంస్ అలోయ్ ఈసెల్ దా్వరా, ప్రపంచంలోనే తొలి 
100 శాతం పరా్యవరణహితమైన బా్యటరీన్ రూపంద్ంచారు. 
కలబందతో ఎల్ంట్ రసాయనాలు విడుదల క్న్ బా్యటరీన్ 
విడుదల చశారు. మనం సాధారణంగా వాడే బా్యటరీలో్ల  
విషపూరితమైన లోహాలు ఉంటాయి. వాట్లో ఉండే పాదరసం, 
సీసం ఎంతో హాన్కరమైనవి. సాధారణ బా్యటరీలో్ల  ఉండే 
విషపూరితమైన రసాయనాలకు బద్లు హెర్ల్ ఎలకో్రా లైట్ ను 
వీట్లో అంద్ంచారు. అలోయ్ ఈ–సెల్ గా ఈ బా్యటరీకి 
పేరు పెటాటి రు. ఈ అలోయ్ ఈ–సెల్ 1.5వీ ఏఏ, ఏఏఏ 
పరిణామాలో్ల  అంద్బాట్లో ఉంట్ంద్. రిమోట్ కంట్రోల్్స, 
గడియారాలు, బొమ్మలలో వాడే డ్రై సెల్ బా్యటరీలను కూడా 
వీట్లో ప్రతా్యమానియంగా వాడొచు్చ. వీరు అభివృద్ధి చసిన 
బా్యటరీ సాధారణ బా్యటరీల కంటే 10 శాతం చౌకగా, 1.5 
ర్ట్్ల  ఎకుకావ మన్నికగా ఉంట్ంద్. నవీన్, న్మిషకు ఈ 
బా్యటరీన్ రూపంద్ంచినంద్కు పలు అవారుడులు వచా్చయి. 
బస్టి బోల్డు ఐడియా ఆఫ్ వరల్డు 2019 అనే అవారుడును వీరు 
పందారు. ష్నిడర్ జీఓ గ్రీన్  వద్ద ప్రపంచ విజేతలుగా కూడా 
న్లిచారు. అదేవిధంగా నేషనల్ సాటి రటిప్ అవారుడు  2020న్ వీరు 
గెలుచుకునానిరు. 

మధ్యప్రదేశ్  బేతుల్ జిల్్ల లోన్ బంచ కవలం ఒక 
సాధారణ గ్రామం క్ద్. సమస్యలను సూఫిరితాగా 

తీస్కున్, విజయగాధను లిఖించిన గ్రామం ఇద్. షడూ్యల్డు 
తెగ ఎకుకావగా ఉనని ఈ గ్రామంలో కవలం 74 ఇండే్ల 
ఉనానియి. ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఒకకారి వంట్ంట్ల  సౌర విద్్యత్  
ఉంద్. సౌర విద్్యత్ తో ప్రతి వంట్ళ్్ల  నడిచ తొలి గ్రామం 
బంచనే. బంచ గ్రామంపై మఖన్ ల్ల్ చతుర్్వద్ జాతీయ 
జరనిలిజం విశ్వవిదా్యలయాన్కి చెంద్న అసిసెటింట్ ప్రొఫెసరు్ల  
లోకంద్ర సింగ్, మనోజ్ పటేల్ లు డాకు్యమంటరీ తీశారు. ఈ 
గ్రామ ప్రజలు ఎద్ర్కానని కష్టి లను కూడా డాకు్యమంటరీలో 
చూపారు. 2016 నుంచి ఈ విన్తని క్ర్యక్రమాలు బంచలో 
ప్రారంభమయా్యయి. వరషిపు నీట్పైనే ఆధారపడిన బంచ 
ప్రజలు ఇస్క సంచుల దా్వరా వాన నీట్న్ వడిసి పట్టి కునే 
వారు. నీళ్ల విషయంలో వారు సా్వవలంబన సాధంచిన 
తరా్వత, చెతతా, పా్ల సిటిక్ రహిత ప్రాంతంగా తమ గ్రామాన్ని 
న్లిపేంద్కు ప్రయతినించారు. ఇద్ కూడా విజయవంతంగా 
పూరతాయా్యక, వీరు ఓఎన్ జీసీ, ఐఐటీ బొంబే సాయంతో సహజ 
విద్్యత్ పై దృష్టిపెటాటి రు. ఈ లక్ష్యన్ని సాధంచడం కోసం, 
ప్రతి వంట్ంట్ల  సల్ర్ సటివ్ ను ఏరాపాట్  చశారు. ఇప్పుడు 
ప్రతి ఒకకారూ కూడా ఆ గ్రామంలో సల్ర్ సటివ్ లపైనే వంట 
చస్తానానిరు. 

ప్ర తి వంటింట్ల  సౌర విదు్యత్ న వాడుతోన్న తొలి గా్ర మం ప్ర పంచంల్నే తొలి 100 శాతం గ్్ర న్ బా్యటరీ
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‘‘మనకు 
ఉప్పు 

నిజాయితీకి, 
నమ్మకానికి, 

విధేయతకు స్చికగా 
నిలుసో్త ంది. మన దేశ 

ఉప్పునే మనం తింటునా్నం 
అని ఇపపుటికీ ఎంతో గర్వంగా 

చబుతుంట్ం. ఉప్పు విలువై నది 
మాత్ర మే కాదు. ఇది కారి్మకులన, 

సమానతా్వని్న స్చిసు్త ంది. ఉప్పు ఆ కాలంల్ 
భారతీయ స్్వవలంబనకు చిహ్నంగా ఉండేది. 

బ్్ర టీష్ వారు కవలం మన భారతీయ విలువలన మాత్ర మే 
బాధంచలేదు. మన స్్వవలంబనన క్డా దెబ్కొట్్ట రు. 

అపపుట్ల  భారతదేశంల్ ప్ర జలు ఇంగా్ల ండ్ నంచి వచే్చ ఉప్పుపై నే 
ఎకు్కవగా ఆధారపడాలిస్ వచే్చది. గాంధీజీ ప్ర జల బాధన అరథా ం చేసుకునా్నరు. 

ప్ర జల నాడిని పటు్ట కుని, ప్ర తి ఒక్క భారతీయుని ఉద్యమంగా దీని్న మార్్చరు. ఆ తర్్వత 
ఇది ప్ర తి ఒక్క భారతీయుని సంకలపుంగా నిలిచింది.’’

- ప్ర ధాన మంతి్ర  నరేంద్ర  మోడ్

ఉప్పు చట్్ట ని్న 
ఉల్ల ంఘిస్్త  
బ్్ర టీష్ స్మారా జ్య 
పునాదులన 
గాంధీజీ 
ఒక కుదుపు 
కుదిపారు. 

ఉపుపు సతాయూగ్రహాన్కి
91వ వారిషికోతస్వం
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