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మేం ఇప్ప టికీ శేంతి, స హ నాన్నే న మ్ముతునానేేం. 
ప్ర  పేంచేం దాన్నే అర్ేం చేసుకోవాలి.

ర క్ష ణ మెంత్రితో ప్ర త్యేక ఇెంట ర్ వ్యే         

పేజీలు 24-27

దేశ స రిహ ద్దు ల ను భ ద్ర ేంగా ఉేంచాల ననే ప్ర  భుత్వ దృఢ సేంక ల్పేం ర క్ష ణ ద ళాల బలోపేతాన్కి 
దోహ ద ప డేంది. స రిహద్దు ల  ఆవ లి  నుేంచి వ సుతు ననే స వాళ్ల  ను దీటుగా ఎద్ర్కొన డేంలో త మ 

స మ ర్థ  త ను న్రూపేంచుకున్ేంద్కు ర క్ష ణ ద ళాలు శకితు వేంతమై న మారణాయుధాలుగా మారాయి.

శ క్తివెంత మైన భార త్ కు 
స మ ర్థవెంతమైన ద ళాలు  



కోట్ల  యూనిట్ల  క న్నా అధికం



NEW INDIA SAMACHAR



న్యూ ఇండియా సమాచార్2

సేంపాద కీయేం

( కె.ఎస్. ధ త్వాలియా )

సాద ర న మ సాకారెం,
 

   న్యూ ఇండియా స మాచార్ మ రో సంచిక ముస్తాబై మీ ముందుకు వ చి్చంది.. భ ద్ర త , స్ధికార త , 
ప్ర భుత్ం తీసుకున్న ప్ర జానుకూల చ రయూ లు వంటి క థ నాలు పాఠ కుల ను ఆక ట్టు కుంటాయి.

 స్థిర అభివృదిధి ల క్షయూల కు (ఎస్ డిజి) అనుగుణంగా దివయూంగుల కు స్ధికార త క ల్పంచే దిశ గా 
ప్ర భుత్ం తీసుకున్న చ రయూ ల తో ఒక క థ నం ఈ సంచిక లోఉంది. అలాగే అంద రికీ అందుబాట్ ధ ర లోలో  ఔష ధాలు 
అందించేందుకు చేప టిటున ప్ర ధాన మంత్రి జ న ఔష ధి కారయూ క్ర మం గురించి మ రో క థ నం ఇందులో ఉంది. 

 బిఇస్ఎ ఒప్పందంపై సంత కాల కు దారి తీస్న అమెరికా, భార త్ మ ధయూ 2+2 ఒప్పందం, ఆరిథిక రిక వ రీపై 
వివిధ వ ర్గా ల తో ప్ర ధాన మంత్రి  సంప్ర దింపులు, కొవిడ్-19 సంక్షోభ స మ యంలో మారుమూల ప్ంతాల కు 
వరతా లు చేర వేయ డంలో క మూయూనిటీ రేడియో పాత్ర వంటివి కూడా ఈ సంచిక లో ఆక ట్టు కునే క థ నాలు.

 సంఘ సంస్క రతా , పండితుడు, ఆరిథిక వేతతా , నాయూయ శాసత్ర నిపుణుడు డాకటు ర్ బి.ఆర్ .అంబేడ్క ర్ 64వ 
వ రథింతి, ప్ర ముఖ సంగీత కారిణి ఎం.ఎస్ .సుబ్బుల క్ష్మి 16వ వ రథింతి సంద ర్ంగా నివళుల రి్పస్తా రండు ప్ర త్యూక 
క థ నాలునా్నయి. ఈ ఇద్ద రూ దేశానికి చందిన అతుయూన్న త పుర స్్కరమైన భార త ర త్న గ్ర హీత లే.

 ఇవి కాకుండా కేబినెట్ నిర్ణ యాలు, భార త గాధ , క రోనా వైర స్ పై 15 రోజుల స మీక్ష వంటి నితయూం 
ఉండే అంశాలు ఇందులో పందుప ర చ డం జ రిగంది. మెరుగుప డిన మౌలక వ స తులు, పెరిగన ఆయుధ శ కితా, 
అతాయూధునిక క్షప ణి వయూ వ సథి , అతాయూధునిక యుదధి విమానాల అందుబాట్తో స్యుధ ద ళాలకు పెరిగన శ కితాపై ఈ 
సంచిక లో క వ ర్ పేజీ క థ నం ఉంది. అలాగే ర క్ష ణ మంత్రి శ్రీ ర్జ్ నాథ్ స్ంగ్ తో ప్ర త్యూక ఇంట రూ్యూ మ న ర క్ష ణ 
ద ళాల సంస్దధి త పై పాఠ కుల  అవ గాహ న పెర గ డానికి  దోహ ద ప డుతుంది.

 ప్ర భుత్ చ రయూ ల కు చందిన విసతా ృత స మాచారం కూడా అందుబాట్లో ఉంచ డం జ రిగంది.
మీ అభిప్యాలు మాకు తెలయజేయండి.   :

చిరునామా :   బ్యేరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అెండ్ క మ్యేనికేష న్ ,

  రెండ వ అెంత స్ తి, సూచ నా భ వ న్ , న్యేఢిల్ లీ -110003

మీ అంద రి ఆశీసుసుల తో
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న్యూ ఇండియా స మాచార్ పేరిట ఇ-మాగ జైన్ పంపినందుకు ధ నయూ వదాలు. 
దేశ వయూపతాంగా ప లు కారయూ క్ర మాలు జ ర గ డం న ను్న పుల కితుడిని చేస్ంది. 
ఈ ప త్రిక ను ఎంతో చ క్క గా ముస్తాబ్ చేస్ ఆస కితాక రంగా అందిసుతానా్నరు. 
ఈ ప త్రిక ఎన్్న మైలు ర్ళులో  చేర్ల ని  మం ఆకాంక్షసుతానా్నం. మొతతాం టీమ్ 
అంద రికీ మా శుభాకాంక్ష లు.
                                                                                                                                                                                                
                  mathuramindia@gmail.com

మెయిల్ బాక్స్ 

న్యూ ఇండియా స మాచార్ పేరిట ఎంతో ఉప యోగ క ర మైన ప క్ష ప త్రిక ప్రంభించినందుకు మీకు తొలుత నా అభినంద న లు. నా 
స్్నహితుని ఆఫీస్ లో దీని్న చ దివను. ప్ర సుతాత ప రిస్థితులోలో  ఇది ఎంతో విలువైన ప త్రిక . మీరు క్ర మం త ప్ప కుండా ఈ దిగువ న ఇచి్చన మా 
ఆఫీస్ అడ్ర స్ కు న్యూఇండియా స మాచార్ పంపండి.

Botad Samachar Daily  219, Royal plaza, Second floor, Near Mastram mandir,
Botad - 364710, Gujarat.

నేను ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ కు చందిన ఎన్ 
స్్మి ర్జేష్ . బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ 
రీచ్ అండ్ క మూయూనికేష న్ ప్ర చురించే 
ప త్రిక న్యూ ఇండియా స మాచార్ నేను 
చ దువుతూ ఉంటాను. ఇది దేశంలోని 
ప్ర తీ ఒక్క రికీ చ క్క ని స మాచార్ని్న, 
జాఞా నాని్న అందిసుతాన్న  ప త్రిక . నేను క్ర మం 
త ప్ప కుండా దీని్న చ దువుతాను. దీని హార్డ్ 
కాపీ ఏదైనా అందుబాట్లో ఉందా?  నా 
మొతతాం కుట్ంబం చ దివేందుకు వీలుగా 
హ ర్డ్ కాపీ కావల ని నేను కోరుతునా్నను. 
అలాగే తెలుగు, ఇంగీలోషు రండు 
భాష లోలో న్ ఈ ప త్రిక కోరుతునా్నను. ఈ 
ప త్రిక కు చందాదారునిగా చేర డం ఎలా?  
నా చందా వివ ర్లు తెలయ చేయండి.
nswamyrajesh@gmail.com

మీ న్యూ ఇండియా స మాచార్ ప త్రిక ను ఇత ర భాష లోలో  కూడా 
అందుకోవల నుకుంట్నా్నను. ఈ ప త్రిక ఎంతో విలువైన ది, ఎంతో 
స మాచారం అందిసతాంది. దీని్న ఇంటి ద గగా ర నే ఎలా ప్ంట్ తీసుకోవ చు్చన్ 
నాకు తెలయ చేయండి.
                  bablupavitra@gmail.com;

అతుయూన్న త స్థి యి నుంచి అటటు డుగు స్థి యి వ ర కు ముఖయూ మైన వరతా ల న్్న 
(జ న ర ల్ నాలెడ్జ్, స్థి నిక వరతా లు, జాతీయ వరతా లు) ఇందులో ఉనా్నయి.

                  

      shilpyagarwal08896@gmail.com;

పోటీ ప రీక్ష ల కు స్దధిం అవుతున్న విదాయూరుథిల కు న్యూ ఇండియా స మాచార్ 
అతయూంత ఉప యోగ క రంగా ఉంది. ఎంతో విలువైన స మాచారం ఇందులో 
ఉంది.
దీని తెలుగు భాషా ప్ర తి హార్డ్ కాపీ కూడా మాకు క్ర మం త ప్ప కుండా 
అందించాల ని కోరుతునా్నం. నా అభయూ రథి న మ ని్నంచండి. ఈ ప త్రిక కు చందిన 
హార్డ్ కాపీ ఏ సటు ర్ లో అయినా అందుబాట్లో ఉంటే తెలయ చేయండి.
                     kampalliramarao@gmail.com;
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ఆరిథిక వయూ వ సథి కోలుకుంట్న్నది అనేందుకు 
సంకేతంగా 2020 అకోటు బ ర్ లో వ సుతా స్వ ల ప ను్న 

(జిఎస్ టి) వ స్ళులో  రూ.1.05 ల క్ష ల కోటలో కు చేర్యి. ఈ 
ఆరిథిక సంవ తసు రంలో ఇంత వ ర కు ఇదే గ రిష్ం. గ త ఏడాది 

ఇదే నెల లో వ స్లైన రూ.95.379 
కోటలో తో పోల్చత్ ఇది 10 శాతం 
అధికం. దిగుమ తుల పై ఆదాయం 9 
శాతం, దేశీయ లావదేవీల పై (స్వ ల 
దిగుమ తి స హా) ఆదాయం 11 
శాతం పెరిగాయి. జిఎస్ టి వ స్ళులో  
2020 జూలై నెల తో పోల్చత్ 14 

శాతం, ఆగ సుటు  నెల తో పోల్చత్ 8 శాతం, సెపెటుంబ ర్ నెల తో 
పోల్చత్  5 శాతం పెరిగాయి. జిఎస్ టి వ స్ళలో లో వృదిధికి ఇది 
ద ర్ప ణం ప డుతోంది.

సెంక్షిపతి వారతి లు

GST collection for the first time 
in last 8 months Over 1 lakh 
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GST collection from April till now

ప శ్్చమ బంగాల్ ప్ర జ ల జీవితాలు మ రింత మెరుగాగా  చేస్ందుకు 
ప్ర భుత్ం పూరో్ద య మంత్ర ప్రంభించింది. తూరు్ప 

భార తదేశం అభివృదిధికి పూరో్ద య కారయూ క్ర మం కింద ప లు కొతతా 
కారయూ క్ర మాలు చేప డుతునా్నరు. దీనిలో ప శ్్చమ బంగాల్ కూడా కీల క 
పాత్ర పోషంచ నుంది. ప్ర ధాన మంత్రి ఆవస్ యోజ న కారయూ క్ర మం 
కింద పేద ల కు 30 ల క్ష ల ఇళలో నిర్మాణం పూరితా చేయ డం, ఉజ్ ల 
ప థ కం కింద 90 ల క్ష ల మంది నిరుపేద మ హిళ ల కు ఉచిత గాయూస్ 
క నెక్ష నులో  అందించ డం, జ న్ ధ న్ యోజ న కింద 4 కోటలో బాయూంకు 
ఖాతాలు తెర వ డం, జ ల్ జీవ న్ కారయూ క్ర మం కింద 4 ల క్ష ల ఇళలో కు 
కుళాయిల దా్ర్ మంచిన్రు అందించ డం ఇందులో భాగంగా 
ఉనా్నయి. భార త , నేపాల్ , బంగాలో దేశ్ ల ను క లుపుతూ వంద లాది కోటలో  
రూపాయ ల వయూ యంతో ప లు రోడుడ్  ప్జెకుటుల ప ని కొన స్గుతోంది. 
హైవేలు, జ ల మార్గా లు, గ్రామీణ ప్ంతాల కు బ్రాడ్ బాయూండ్ క నెకిటువిటీ 
కీల క కారయూ క్ర మాలుగా చేప టిటున ఈస్టు-వెస్టు మెట్రో కారిడార్ వ ల న 
ప శ్్చమ బంగాల్ లోని గ్రామీణ ప్ర జ ల జీవితం మ రింత సౌక రయూ వంతం 
అవుతుంది.

పూర్్వద య కు కీల క కేంద్ర ేంగా 
ప శ్చిమ బేంగాల్ 

జి.ఎస్.టి వ సూళ్లీ గ త 
ఏడాది అక్టోబ ర్ నెల లో 

వ చిచిన ఆదాయెం 
రూ. 95,379 క్టలీ తో 

పోలిచిత్ 10 శాతెం 
పెరిగెంది.

గ త 8 నెల లోలీ తొలిసారిగా జిఎస్ టి వ సూళ్లీ 
రూ. ల క్ష క్ట్లీ దాటాయి.

అక్టోబర్లోజి.ఎస్.టివసూళ్లు 
రూ.1.05లక్షలక్ట్లు

2020 అకోటు బ ర్ లో దాఖ లైన 80 ల క్ష ల  జిఎస్ టిఆర్-3బి రిట ర్్న ల 
దా్ర్ వ స్ళులో  గ త ఏడాది ఇదే నెల క నా్న 10 శాతం పెరిగాయి.

ఏప్ర ల్ నుేంచి ఇప్ప టివ ర కు జిఎస్ టి వ సూళ్ల  ప టిటి క 

క్ట్లీ 

క్ట్లీ 

క్ట్లీ క్
ట్

లీ 

క్
ట్

లీ 

క్
ట్

లీ క్ట్లీ 

ఏప్రిల్      మే          జూన్      జులై       ఆగస్టో  సపెటోెంబర్ అక్టోబర్



న్యూ ఇండియా సమాచార్ 5

కొవిడ్ వాయేక్స్న్ విష యెంలో జ రుగుతున్న పురోగ తిని వెబ్ సైట్ లో తెలుస్క్ెండి

కొవిడ్-19 వయూకిసున్ గురించి, ప లు ఇత ర కిలోనిక ల్ ట్ర య ల్సు గురించిన స మాచారం 
అందించేందుకు పారిశ్రామిక రంగం, ఇత ర  ప్ర భుత్ శాఖ లు, మంత్రిత్ శాఖ లు, 

ఆరోగయూ మంత్రిత్ శాఖల  భాగ స్్మయూంలో స్ఎస్ఐఆర్ రండు వెబ్ సైట్లో  ప్రంభించింది. 
స్ఎస్ఐఆర్  స హ కార రీప ర్ప స్డ్ డ్ర గ్సు (కూయూర్డ్) పేరుతో  ప్రంభించిన ఈ వెబ్ సైట్ ఔష ధాలు, 
డ యాగ్న స్టుక్సు, కిలోనిక ల్ ట్ర య ల్సు  ప్ర సుతాత స్థితి, భాగ స్్మయూ సంసథి లు, ట్ర య ల్సు లో వటి 
పాత్ర వంటి విభిన్న అంశాల పై స మాచారం అందిసుతాంది. https://iiim.res.in/cured/  
లేదా  http://db.iiim.res,in/ct/index.php  యుఆర్ఎల్ లు ఉప యోగంచి ఆ సైటలో ను 
చూడ వ చు్చ.  

కొవిడ్-19 స మ యేంలో 
ఈశన్య పా్ర ేంతాల కు 
న్తా్యవ స ర వ సుతు వుల 
స ర ఫ రాకు భ ర్సా

స్ధార ణ ప రిస్థితులోలో  అయినా, 
సంక్షోభ స మ యంలో 

అయినా ఈశానయూ భార త ప్ంతం 
అభివృదిధి ప్ర భుత్ ప్ధానయూ త లోలో  
ఒక టి. ఈశానయూ భార తం భౌగోళికంగా 
ఏకాకిగా ఉండ డాని్న ప్ర భుత్ం 
అనుమ తించ దు. క రోనా సంక్షోభ 
కాలంలో కూడా ఈ ప్ంతానికి 
నితాయూవ స ర్లు అందించేందుకు 
ప్ర భుత్ం కృష చేస్ంది. మారి్చ 25 
నుంచి సెపెటుంబ ర్ 30వ త్దీ మ ధయూ 
కాలంలో 4500 గూడ్సు రైళులో  ఈశానయూ 
ప్ంతానికి నితాయూవ స ర్ల కొర త 
లేకుండా చేశాయి. సెపెటుంబ ర్ నెల లో 
ఒక్క అస్సుంకే 527 రైళుళు లు వెళాలో యి. 
వటిలో 322 రైళుళు లు నితాయూవ స ర 
వ సుతావులే ర వణా చేశాయి. వటిలో 
ఆహార ధానాయూలు, చ క్్కర , ఎరువులు 
ఉనా్నయి. అలాగే 58 రైళుళు లు 
త్రిపుర కు, 32 రైళుళు లు నాగాలాండ్ 
కు, 2 రైళుళు లు అరుణాచ ల్ ప్ర దేశ్ 
కు పెట్రోలయం ఉత్ప తుతాలు స ర ఫ ర్ 
చేశాయి.

ప్ర ధాన మంత్రి ఉపాధి క ల్ప న ప థ కం (పిఎంఇజిపి) 
కింద కారిగాల్ , లేహ్ ప్ంతాలోలో  ఖాదీ, గ్రామీణ 

ప రిశ్ర మ ల క మిష న్ 1000 చిన్న , మ ధయూ త ర హా త యారీ 
యూనిట్లో  ఏర్్పట్ చేస్ంది. వీటి ఏర్్పట్ దా్ర్ 
కేవ లం మూడున్న ర సంవ తసు ర్ల కాలంలోనే 8200 
మంది స్థి నిక యువ త కు ఉపాది ల భించింది. ఈ 
యూనిటలో కు మ ద్ద తుగా క్విఐస్ 2017-18 సంవ తసు రంలో 

రూ.32.35 కోటలో మర కు మారిజ్న్ మ న్ విడుద ల చేస్ంది. స్థి నిక ప్ర జ లు గౌర వ న్య మైన 
జీవితం గ డిపేందుకు క్విఐస్ మ ద్ద తు ఇచి్చన వటిలో  స్మెంట్ బాలో క్ లు, ఉకు్క ఉత్ప తుతాలు 
త యారుచేస్ ప రిశ్ర మ లు, ఆటోమొబైల్ రిపేర్ వ ర్్క షాప్ లు, టైల రింగ్ యూనిట్లో , క ల ప 
ఫ రి్నచ ర్, చక్క బొమమా ల త యారీ యూనిట్లో , సైబ ర్ కేఫ్ లు, బ్యూటీ పారలో రులో , బంగారం 
త యారుచేస్ యూనిట్లో  ఉనా్నయి.

కారిగిల్ , లేహ్ ప్ెంత్లోలీ ఉపాధి అవ కాశాలు 
క లి్పెంచ డెం దావారా చిరున వ్వాలు పూయిెంచిన కెవిఐసి

వివద్ స్ విశా్స్ స్్కమ్ కింద వివదాలు 
ప రిష్క రించుకోవల ని భావిసుతాన్న ప ను్న 

చలలోంపుదారుల కు అద న పు భారం లేకుండా చలలోంపులు 
చేస్ందుకు గ డువును 2020 డిసెంబ ర్ 31 నుంచి 2021 
మారి్చ 31 వ ర కు ప్ర భుత్ం పడిగంచింది. డికలో రేష న్ 
కు గ డువు 2020 డిసెంబ ర్ 31 వ ర కు ఇచి్చంది. వివద్ 

స్ విశా్స్ స్్కమ్ కింద డికలో రేష న్ 2020 డిసెంబ ర్ 31వ త్దీ లోగా స మ రి్పంచాలసు 
ఉంట్ంది. అలాగే వయూ కితాగ త ఆదాయపు ప ను్న చలలోంపుదారులు ఆదాయ పు ప ను్న రిట ర్్న 
లు దాఖ లు చేస్ గ డువును గ తంలో నిరే్దశ్ంచిన 2020 న వంబ ర్ 30 నుంచి 2020 
డిసెంబ ర్ 31కి పడిగంచింది. ఐటి రిట ర్్న ల దాఖ లు గ డువును పెంచ డం ఇది రండో 
స్రి.

ఐటిఆర్ ల దాఖ లు గ డువ్ పొడిగెంపు



న్యూ ఇండియా సమాచార్6

‘‘స మాజంలోని వెనుక బ డిన త ర గ తులు, అణ చివేత కు గుర వుతున్న వ ర్గా లు, 
గరిజ నుల సంక్షేమం కోసం అంబేద్క ర్ త న జీవితాని్న అంకితం చేశారు. 

అణ చివేత కు గుర వుతున్న వ ర్గా లు స్ధార ణ జీవితం గ డిపేందుకు అవ కాశాలు 
క ల్పంచాల ని ఆయ న దీక్ష బ్నారు. దీర్ఘ కాలం పాట్ అణగారిన వర్గా లకు చందిన 
ప్ర జ లు ఈ రోజున త మ హ కు్కల పై చైత నయూ వంతులై, వృదిధి ప టలో ఆస కితా క న బ రుసుతానా్నరు. 
వరు త మ హ కు్కల ను పందాల నే ఆకాంక్ష ప్ర ద రిశిసుతానా్నరు. బాబాస్హెబ్ అంబేద్క ర్ 
కృష కార ణంగానే ఇది స్ధయూ మ యింది". ఇవి ఒక్క ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రేంద్ర మోదీ 
మాట లే కాదు. అంబేద్క ర్ క ల లు గ న్న  న వ భార త సంక ల్పం.
అంబేద్క ర్ క ల లు స్కారం చేస్ందుకు ప్ర భుత్ం 2022 ల క్షష్ంగా నిరే్దశ్ంచుకుంది. 
అంబేద్క ర్ ఆలోచ న లు, దృక్ప థంపై ఎకు్కవ మంది ప్ర జ లు ప్ర త్యూకించి యువ త 
అభయూ స్ంచాలసుంది ఎంతో ఉంది. ఈ దిశ గా ముంద డుగేస్తా ప్ర భుత్ం అంబేద్క ర్ 
జీవితంతో ముడిప డి ఉన్న ఐదు ప్ర ధాన ప్ర దేశాల ను పంచ తీర్థి పేరిట యాత్రా సథి లాలుగా 
అభివృదిధి చేస్ంది. 

గ త ఆరు సంవ తసు ర్ల కాలంలో అంబేద్క ర్ తో అనుబంధం గ ల అని్న ప్ంతాల ను 

         

కొతతి త రాల కు సూఫూరితి 
బాబాసాహెబ్ డాక్ట ర్ బిఆర్ అంబేద్క ర్ భార త రాజ్యంగ నిరామాత మాత్ర మే కాదు...పండితుడు, న్్యయ నిపుణుడు, ఆర్థిక వేత్త , 
సంఘ సంస్క ర్త . ఆయ న స మాజంలో అస్పృశ్య త పేర్ట సాగుతున్న సామాజిక వివ క్ష కు వ్య తిరేకంగా, మ హిళ లు, కార్మాకుల 

హ కు్కల కు మ ద్ద తుగా పోరాడారు. ఆయ న  జీవితం యువ త కు స్ఫూర్్తదాయ కం. అంబేద్క ర్ కు అనుబంధం గ ల ఐదు ప్ర దేశాల ను 
ప్ర భుత్ం "పంచ తీర్థి " పేర్ట యాత్రా సథి లాలుగా అభివపృద్ధి చేసంద్.

‘‘బాబా సాహెబ్ తో అనుబంధం 
గ ల ఐదు ప్ర  దేశాల ను పంచ తీర్థ్  గా 
అభివృద్ధి  చేసే అవ కాశం రావ డం 

మా ప్ర  భుత్వ అదృష్ం. అవి మౌ లో 
బాబా సాహెబ్ జ న్మ సథ్  లం; లండ న్ 

లో ఆయ న విద్యాభ్యాసం చేసిన 
ప్ర  దేశంలో సా్మర కం - శిక్షాభూమి;  

నాగ పూర్ లోని దీక్షాభూమి;  
మంబై లోని చై తయా భూమి;  ఢిల్లీ లోని 

మ హాప రినిరా్వణ భూమి.’’

- ప్ర ధాన  మెంత్రి న రెంద్ర మోదీ

'పంచ తీర్ధ్ '

ప్ర త్యేక క థ నెం పంచ తీర్థి 
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యువ త కు స్ఫూర్తి

1921, 1922 సంవ తసు ర్లోలో  రండేళలో 
పాట్ లండ న్ ఆయ న నివ శ్ంచిన 
ఇలులో  10, కింగ్ హెన్రీ రోడ్ , కామ్ 
డెన్ ను   అంబేద్క ర్ కు గౌర వ 
స్చ కంగా స్మారక ప్ర దేశంగా 
మార్్చరు. 2015 సెపెటుంబ ర్ లో 
మ హార్షట్ర ప్ర భుత్ం ఆ భూమిని 
కొనుగోలు చేస్ంది. 2015 న వంబ ర్ 
లో ప్ర ధాన  మంత్రి శ్రీ న రేంద్ర మోదీ 
దాని్న ప్రంభించారు. రూ. 800 
కోటలో తో ఆ ప్ంతాని్న ఒక స్మార క 
సథి లంగా అభివృదిధి చేశారు.

ఢిల్లీ లో మ హాప రినిరా్వణ్ భూమి

మ హార్షట్రలోని నాగ పూర్ న డిబొడుడ్ న ఉన్న ఈ ప్ంతంలోనే అంబేద్క ర్ 1956 అకోటు బ ర్ 14వ 
త్దీన బౌదధి మ తం స్్క రించారు. ఇక్క డ బౌదుధి ల నిర్మాణ కౌశ లయూంతో ఒక కేంద్ర స్మార కం 
నిరిమాంచారు. అంబేద్క ర్ 125వ జ యంతి సంద ర్ంగా ప్ర ధాన మంత్రి ఈ ప్ంతాని్న ‘ఎ’ కాలో స్ 
ప ర్యూట క ప్ర దేశంగా ప్ర క టించారు. ఎ కాలో స్ ప ర్యూట క ప్ర దేశం హోదా క ల్పంచిన త ర్్త ఈ 
ప్ంతాని్న త్ రితగ తిన అభివృదిధి చేశారు.

డాకటు ర్ అంబేద్క ర్ ఇంట రే్నష న ల్ సెంటర్ (డిఎఐస్):  ఢిల్లోలోని 15, జ న్ ప థ్ రోడుడ్ లోని ఈ 
ప్ంతంలోనే స మిమాళిత వృదిధిపై మథోమ ధ నం జ రిగంది. ఇక్క డ డిఏఐస్ పేరిట  ఒక స్మార క 
భ వ న నిర్మాణానికి ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రేంద్ర మోదీ 2015 ఏప్ల్ లో శంకుస్థి ప న చేశారు. 
2017 డిసెంబ ర్ లో దీని్న ప్రంభించారు. అంబేద్క ర్ బోధ న లు, విజ న్ ను ప్ర చారంలోకి 
త్వ డంలో కేంద్ర ప్ర భుత్ం కీల క పాత్ర పోషసుతాంద న్న విశా్సం ఈ సంద ర్ంగా ప్ర ధాన మంత్రి 
ప్ర క టించారు.  

నాగ పూర్ లో దీక్షాభూమి

లండ న్ లో శిక్షా భూమి మంబయి లో చై తయా 
భూమి

ఢిల్లోలోని అలపూర్ రోడుడ్  26లో అంబేద్క ర్ తుది శా్స విడిచిన సథి లాని్న డాకటు ర్ అంబేద్క ర్ 
జాతీయ స్మారక సథి లం (డిఏఎన్ఎం) పేరిట  స్మార క ప్ర దేశంగా అభివృదిధి చేశారు.  స్రోహి 
మ హార్జాకు చందిన ఈ భ వ నంలోనే అంబేద్క ర్ నివ శ్ంచి 1956 డిసెంబ ర్ 6వ త్దీన  
తుది శా్స విడిచారు. ఈ డిఏఎన్ఎంకు 2016 మారి్చ 21వ త్దీన ప్ర ధాన మంత్రి 
శంకుస్థి పన చేశారు. 2018 ఏప్ల్ లో ఈ స్మార కాని్న ప్రంభించారు.

అంబేద్క ర్ అంతయూ క్రియ లు జ రిగన 
ప్ర దేశాని్న చైతయూ భూమి పేరిట 
ఒక స్మార క సథి లంగా అభివృదిధి 
చేశారు. 2015 అకోటు బ ర్ 11వ 
త్దీన ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రేంద్ర 
మోదీ దానికి శంకుస్థి ప న 
చేశారు. ముంబైలోని ఇందు మిల్ 
ప్ంతంలోని ఈ ప్ర దేశానికి 
2016లో ప్ర భుత్ం ‘ఎ’ శ్రేణి 
ప ర్యూట క కేంద్రం హోదా 
క ల్పంచింది.

‘మౌ’లో జ న్మ భూమి
అంబేద్క ర్ 1891 ఏప్ల్ 14వ 
త్దీన జ నిమాంచారు. ఆయ న 125వ 
జ యంతిని పుర స్క రించుకుని 2016 
ఏప్ల్ 14వ త్దీన ప్ర ధాన మంత్రి 
శ్రీ న రేంద్ర మోదీ ఆయ న 
జ నమా సథి లం ‘మౌ’ ను సంద రిశించి 
నివళుల రి్పంచారు. ఇలాంటి 
ప ని చేస్న తొల ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ 
మోదీ ఒక్క రే. 1991లో అంబేద్క ర్ 
శ త జ యంతిని పుర స్క రించుకుని 
మ ధయూ ప్ర దేశ్ ముఖయూ మంత్రి శ్రీ సుంద ర్ 
లాల్ ప టా్ ‘మౌ’ లో జ నమా భూమి 
స్మారకం ప్రంభించారు. శ్రీ 
శ్వ ర్జ్ స్ంగ్ పాటిల్ ప్ర భుత్ం 
ఆ ప్ర దేశాని్న అతి పెద్ద స్మార క 
కేంద్రంగా మారి్చంది.
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ప్ర భుత్వ చొర వ లు

l 2015 న వంబ ర్ 26న ర్జాయూంగ దిన్తసు వం 
నిర్ హించారు. అంబేద్క ర్ 125వ జ యంతి 
సంద ర్ంగా ఈ ప్ర క ట న వెలువ డింది.

l అంబేద్క ర్ 125వ జ యంతి సంద ర్ంగా 
ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రేంద్ర మోదీ రూ.10, 
రూ.125 స్మార క నాణాలు విడుద ల చేశారు.

l ఏప్ల్ 14వ త్దీ అంబేద్క ర్ జ యంతిని 
దేశ వయూపతాంగా పెద్ద ఎతుతాన నిర్ హిస్తారు.

l 2016 సంవ తసు రంలో అంబేద్క ర్ జ యంతి 
వేడుక ల ను తొలస్రిగా ఐకయూ ర్జయూ స మితి 
నిర్ హించి అస మాన త లు తొల గంచ డం 
దా్ర్ స్థిర అభివృదిధి ల క్షయూల స్ధ న సంక ల్పం 
చేప టిటుంది.  

l అంబేద్క ర్ ఆరిథిక దృకో్కణం స్ఫూరితాగా భార త 
ప్ర భుత్ం డిజిట ల్ లావదేవీల కోసం భీమ్ 
యాప్ ప్రంభించింది.

2018 ఏప్ల్ 14 నుంచి మ 5వ త్దీల న డుమ న ప్ర భుత్ం గ్రామ్ 
స్ ర్జ్ అభియాన్ నిర్ హించింది. 2018 జూన్ 1 నుంచి ఆగ సుటు  15 
త్దీల మ ధయూ న 116 ఆకాంక్షపూరిత జిలాలో లోలో ని వెయియూకి పైగా జ నాభా 
ఉన్న గ్రామాలోలో  విసతా ృత ప్ర చారోదయూ మం చేప టాటు రు.

గ్రామ్   సవా రాజ్  అభియాన్ 

n ప్ర భుత్ం చేప టిటున పేద ల 
అనుకూల విధానాల పై 
చైత నయూం క ల్పంచేందుకు, 
స్మాజిక స్మ ర సయూం 
పెంపందించ డానికి, 
పేద ల పేరులో  న మోదు 
చేస్ వివిధ ప్ర భుత్ 
కారయూ క్ర మాల పై 
వరి అభిప్యాలు 
తెలుసుకునేందుకు 
ప్ర భుత్ం "స బ్ కా స్త్ , 
స బ్ కా గాంవ్ , స బ్ కా 
వికాస్" ప్ర చారోదయూ మం 
ప్రంభించింది.

n గ్రామ స్ ర్జ్ అభియాన్ పేరిట చేప టిటున ప్ర త్యూక 
కారయూ క్ర మంలో భాగంగా ఏడు పేద ల కొరకు 
రూపందించిన కారయూ క్ర మాలు - ప్ర ధాన మంత్రి 
ఉజ్ ల యోజ న , సౌభాగయూ , ఉజాలా, ప్ర ధాన మంత్రి 
జ న్ ధ న్ యోజ న , ప్ర ధాన మంత్రి జీవ న్ జ్యూతి 
బీమా యోజ న , ప్ర ధాన మంత్రి సుర క్ష బీమా 
యోజ న , ఇంద్ర ధ నుష్ కారయూ క్ర మాల ను ప్ర భుత్ం 
ప్రంభించింది. 

n "2022 నాటికి రైతుల ఆదాయం రటిటుంపు 
చేయ డం ల క్షష్ం"గా ప్ర భుత్ం జిఎస్ఏ రైతు 
స ద సుసుల ను గ్రామీణ ప్ంతాలోలో ని ప్ర తీ బాలో క్ 
లోన్ నిర్ హించింది. 

అభివృదిధి ప రిచి సంర క్షంచేందుకు ప్ర భుత్ం అని్న ర కాల చ రయూ లు 
తీసుకుంది.. ""ఇంత వ ర కు ఏ ప్ర భుత్ం బాబాస్హెబ్ అంబేద్క ర్ 
కు ఈ త ర హా గౌర వ మ ర్యూద లు అందించ లేదు. మా ప్ర భుత్ం 
మాత్ర మ ఆయ న కు నివళిగా ఈ కారయూ క్ర మాలు చేప టిటుంది. 
ఆయ న కు అందించాలసున గౌర వని్న ప క్క న పెటిటు బాబాస్హెబ్ ను 
ర్జ కీయాలోలో కి లాగ డం మానుకుని మ నంద రం స హోద ర భావం 
స్ఫూరితాగా ఆయ న చూపిన బాట ను అనుస రించే ప్ర య త్నం చేయాల. 
అలాంటి వైఖ రిని విసమా రించి మ నం పురోగ మించ డం స్ధయూం కాదు" 

అని ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రేంద్ర మోదీ అనా్నరు. 
"పంచ తీర్థి లోలో " అంబేద్క ర్ జ నమా సథి లం (జ నమా భూమి) మ ధయూప్ర దేశ్ 

లోని మౌ;  లండ న్ లో ఆయ న విదయూ అభయూ స్ంచిన ప్ర దేశం (శ్క్ష 
భూమి);  నాగ పూర్ లో ఆయన బౌదధి మ తం స్్క రించిన ప్ర దేశం 
(దీక్షభూమి);  ఢిల్లోలో ఆయ న తుది శా్స వ దిలన ప్ర దేశం (మ హా 
ప రినిర్్ణ్ భూమి);  ముంబైలోని దాద ర్ లో ఆయ న అంతయూ క్రియ లు 
జ రిగన ప్ర దేశం (చైతయూ భూమి) ఉనా్నయి. 

ప్ర త్యేక క థ నెం పంచ తీర్థి 

n డిజిట ల్ లావాదేవీల ను 
ప్రోతస్ హెంచ డానిక్ ప్ర భుతవాెం 
ప్రెంభిెంచిన ప్ర త్యేక యాప్ కు 
బాబాసాహెబ్ కు గౌర వ సూచ కెంగా 
"భీమ్" అని పేరు పెటాటోరు.

బాబా సాహెబ్ 
అంబేద్క ర్ కు గౌర వ 
స్చ కం భీమ్ యాప్
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వయే క్తితవాెంఎం.ఎస్. సుబ్బుల క్ష్మి

ఎం.ఎస్. సుబ్బుల క్ష్మి ఆలాప న చేస్న ‘‘వైష్ణ వ 
జ న తో’’ గానం విని ముగుధి లైన  

మ హాతామా గాంధీ ఆమె గానం భ గ వంతునికి స ని్నహితంగా 
వెళిలోంద నా్నరు.  ఆమె గానం విన్న ప్ర తీ ఒక్క రికీ ఇదే అనుభూతి 
క లుగుతుంది. ఆమెను స రోజిన్ నాయుడు "నైటింగేల్ ఆఫ్ 
ఇండియా" అని కొనియాడ గా ల తా మంగేష్క ర్ ఆమెను "త ప స్్ని" 
అని అభివ రి్ణంచారు. సంగీత విదా్ంసుడు ఉస్తాద్ బ డే గులామ్ 
అల్ ఖాన్ ఆమెను "సుస్ ర ల క్ష్మి సుబ్బుల క్ష్మి" అని కొనియాడారు. 
డిసెంబ ర్ 11వ త్దీన ఈ సంగీత స్మ్రాజయూ మ హార్జిఞా 16వ 
వరథింతిని పుర స్క రించుకుని దేశం ఆమెకు నివళి అరి్పసతాంది. 

క ర్ణా ట క సంగీత 
మ హార్జ్ఞి

జ న నేం :  16 సెపటి ేంబ ర్, 1916 మ ర ణేం : 11 డసెేంబ ర్ , 2004

1916 సెపెటుంబ ర్ 16వ త్దీన జ నిమాంచిన శ్రీ మ తి మ దురై 
ష ణుమాఖ వ డివు సుబ్బుల క్ష్మి ఆమె కుట్ంబానికి మాత్రం కుంజ మమా . 
అదు్త మైన సంగీత కౌశ లం గ ల ఆమె కొని్న ద శాబా్ద ల పాట్ 
క ర్్ణ ట క సంగీత స్మ్రాజాయూని్న ఏక ఛ త్రంగా ఏలారు. ఎంఎస్ అమమా గా 
అంద రూ ఎంతో అభిమానంగా పిలుచుకునే ఆమె త మిళ నాడులోనే 
కాదు, యావ త్ భార త దేశంలో, ప్ర పంచంలో కూడా వంద లాది కోటలో 
మంది సంగీతప్యుల హృద యాల ను కొలలో గొటాటు రు.

ఆమె సంగీత ప్ర పంచం ఆతమా లోకి చొచు్చకుపోయి సంగీత  
స్గ రంలోని సంప దనంతా మ థ నం చేస్ సంప ను్నలు, 
స్మానయూ మాన వులు, పండితులు అనే త్డా లేకుండా అంద రికీ ఆ 
సుధ లు పంచారు. భ జ గోవిందం, విషు్ణ  స హ స్ర నామం, హ రి తుమ 
హ రో,  వేంక టేశ్ ర సు ప్రభాతం (శ్రీ వేంక టేశ్ రునికి మలుకొలుపు) 
వంటి ఎన్్న భ జ న లు ఆమె అందించిన సంగీత గనిలో ఉనా్నయి. 
సంగీతానికి ఉచ్ఛ స్థితి అయిన ఎనిమిదో స్రం అని ఆమెను కిషోరీ 
అమోంక ర్ పిలచే వరు.

ఈ సంగీత ర్జిఞా తొల సలో ప్ర ద రశి న ఆమె 8వ ఏట జ రిగంది. 
10వ ఏట ఆమె తొల ఆలబుం విడుద ల యింది. ద క్షణ భార త 
స్ంస్కకృతిక కేంద్రం అయిన మ దురైలో 10 సంవ తసు ర్ల బాలయూంలో 
ఆమె త లలో వీణా వదం చేసుతాండ గా ఆమె త న సంగీత యాత్ర 
ప్రంభించారు. మంత్ర ముగుధి ల్న చేస్ కంఠం, ఖ ఠోర శ్ర మ , 

అమిత క్ర మ శ్క్ష ణ , చ క్క ని స్ భావం, విన మ్ర త , ప్ర తీ ఒక్క రి నుంచి 
నేరు్చకునే స్ భావం 17 సంవ తసు ర్ల వ య సులోనే ఆమెను సలో 
గానంలో అగ్ర శ్ఖ ర్ల కు చేర్్చయి.

ఆమె సంగీత కారిణి ఒక్క టే కాదు వెండితెర పై మీర్బాయి, 
శ కుంత ల వంటి పాత్ర లు పోషంచిన న టి ఆమె. 1998లో దేశానికి 
చందిన అతుయూన్న త పుర స్్కరం అందుకున్న తొల సంగీత కారిణి 
సుబ్బుల క్ష్మి. ఆమె ఎన్్న పాట ల కు సుమ ధుర గాత్రాని్న అందించారు. 
ఆమె సమాకృతికి గురుతాగా ప్ర భుత్ం శ త జ యంతి వేడుక ల సంద ర్ంగా 
స్మార క నాణం విడుద ల చేస్ంది.

ఆమె సంగీత ప్ర పంచానికి స్వ లందించ డ మ కాదు త న భ రతా తో 
క లస్ భార త స్్తంత్రయూదయూ మంలో కూడా పాల్గా నా్నరు. త న 
ఆదాయంలో కొంత మొతాతాని్న క స్తార్బు గాంధీ మెమోరియ ల్ ఫండ్ 
కు విర్ళంగా అందించే వరు. ఐకయూ ర్జయూ స మితి స ర్ ప్ర తినిధి 
స భ లో గానం చేస్న తొల భార త సంగీత విదుషీమ ణి ఆమె. 1974లో 
ఆమెకి ర్మ న్ మెగ సెసె అవరుడ్  ల భించింది. ఐకయూ ర్జయూ స మితిలోనే 
కాకుండా ఎడిన్ బ ర్గా అంత ర్జ్ తీయ ఉతసు వంలోన్, ఎలజ బత్-2 
మ హార్ణి ద ర్బుర్ ర్య ల్ ఆలబు ర్టు హాలులోను కూడా 
ప్ర ద రశి న లచా్చరు. ఆమె త మిళం, తెలుగు, క న్న డ భాష లోలో  సంగీతం 
పాడ డంతో పాట్ హిందీలో మీర్ భ జ న లు పాడారు.   
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“అందుకే-వరిని ‘వికలాంగులు’ అని 
కాకుండా ‘దివయూంగులు’గా ఎందుకు 
వయూవహరించర్దని నేను భావించాను. 

స్ధారణ మానవులతో పోలస్తా దివయూత్ ప్రసరించే ఒకటి లేదా 
అంతకనా్న ఎకు్కవ అవయవలు కలగనవరే దివయూంగులు. కాబటిటు 
ఈ పదమంటే నాక్ంతో ఇషటుం. ప్యమైన నా దేశవసులార్, 
మనం ‘దివయూంగులు’ అనే పదం వడటానికి అలవట్ చేసుకొని, 
దీనికి ప్చురయూం కల్పంచలేమా? మీరు నా మాటను నిలబడతారని 
నేను ఆశ్సుతానా్నను.”

    ఐదేళలో కిందట ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేస్న ఈ 
వయూఖయూలు నవ భారతం దిశగా ఓ సరికొతతా మంత్రం. ఇందుకు 
ఉదాహరణ సలామాన్… ఉతతారప్రదేశ్ లోని మొర్దాబాద్ జిలాలో  
హమీరూ్పర్ గ్రామవస్ సలామాన్ పుట్టు కతోనే దివయూంగుడు. అతడు 
నడవడం కషటుమ అయినా, జీవితంలో తన కాళలోపై తాను నిలవలనే 
దృఢమైన స్్వలంబన ఆకాంక్షను అది అడుడ్ కోలేకపోయింది. 
తాను ముందడుగు వేయడమ కాకుండా ఇతరులను కూడా 
అతడు ప్రోతసుహించాడు. తన గ్రామంలోనే పాదరక్షలు, డిటరజ్ంట్ 
తయారీని సలామాన్ ప్రంభించాడు. అతని కృష అదు్త 
ఫలతమిచి్చంది. ఈ స్ఫూరితాతో మరో 30 మంది దివయూంగులు 
అతనితో జతకలశారు. నేడు సలామాన్ కంపెన్ ఒక లాభదాయక 
సంసథి. మరో 100 మంది దివయూంగులకు శ్క్షణ ఇవ్డం ఇప్పుడు 
దీని లక్షష్ం.

    సలామాన్ ఇవళ ఒంటరి కాడు. కేంద్ర ప్రభుత్ం 
చేపటిటున ‘సౌలభయూ భారతం’ ఉదయూమ సౌజనయూంతో దివయూంగుల 
స్్వలంబనకు నేడు అనేక అవకాశాలు అందుబాట్లోకి 
వచా్చయి. వికలాంగుల స్ధికారత విభాగం 2015 డిసెంబరు 
3 ‘సౌలభయూ భారత్’ పేరిట ఉదయూమానికి శ్రీకారం చుటిటుంది. ఈ 
నేపథయూంలో దివయూంగులకు స్ర్త్రిక సౌలభయూం కల్పన లక్షష్ంగా 

దివ్యంగులకు సాధికారత
వైకలయేెం గల వయేకుతిలు లేదా దివాయేెంగులు ఇప్పటిదాకా 
తమ మనుగడ క్సెం ఇతరులపై ఆధారపడే వారుగా 
పరిగణెంచబడాడారు. కానీ, ఈ ప్రత్యేక సామర్థ్ెంగల 
ఈ వయేకుతిలు అని్న రెంగాలోలీ రాణెంచగలిగేలా 
దేశెంలోని 2.68 క్టలీ దివాయేెంగులకు సౌలభయే భారత్ 
కల్పన క్సెం కేెంద్ర ప్రభుతవాెం ఆరళలీ నుెంచి అనేక 
చరయేలు చేపటిటోెంది.

ముందడుగు వేసతాంది.
ఈ ప్రచారంతో దివయూంగులపై సమాజానికిగల పాత దృక్పథంలో 

స్పషటుమైన మారు్ప వచి్చంది. ఈ సందర్ంగా “నాకు వైకలయూం ఉంది… 
అది నిజం, కాన్, దీనికి వసతావ అరథిం ఏమిటంటే- నేను మీకనా్న కాసతా 
భిన్నమైన మార్గా ని్న ఎంచుకోవలసు ఉంట్ంది” వికలాంగ స్మాజిక 
ఉదయూమకారుడు, అమెరికా కవి ర్బర్టు మైఖేల్ హెనెసుల్ మాటలను 
గురుతాచేసుకోవడం అవసరం. తదనుగుణంగా మన దేశంలో స్గుతున్న 
‘సౌలభయూ భారతం’ ఉదయూమం ఐకయూర్జయూ సమితి ‘సుస్థిర ప్రగతి లక్షయూల’ 
(ఎస్.డి.జి) కారయూక్రమంలో భాగమైంది.

    వైకలయూంగల వరికి ప్రభుత్ భవనాలు, పాఠశాలలు, రోడులో , 
విమానాశ్రయాలు, పర్యూటక ప్రదేశాలు సహా వెబ్ సైటలో లభయూతను 

సామాజిక సహానుభూతి సౌలభయూ భారత్ ఉదయూమం
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3 సౌలభ్య భారత్ ఉద్యమంలో ముఖ్యమైన భాగాలు

సౌలభయే ప్రజా రవాణా సదుపాయెం దామాషా పెెంపు
లక్ష్ెం: ప్రభుత్ రవణా సదుపాయాలోలో  50 శాతం పూరితా 
సౌలభయూంగలవిగా మారు్ప.
సాధిెంచిన విజయాలు: ప్రసుతాతం 1,13,397 
బసుసులకుగాను దాదాపు 7,131 బసుసులలో చక్రాల 
కురీ్చలునా్నయి. మరో 24,754 బసుసులు పాక్షక 
సౌలభయూంగలవిగా మార్చబడాడ్ యి.

పరా్యవరణ సౌలభ్యం

దేశెంలోని 50 నగరాలోలీ 
25-30 వెంతున అతయేెంత 
ప్రధానమైన ప్రభుతవా భవనాల 
తనిఖీ, వాటిని పూరితి 
సౌలభయేెంగల భవనాలుగా 
మారచిడెం.

అని్న జాతీయ, అంతర్జ్ తీయ విమానాశ్రయాలలో సౌలభయూ తనిఖీ నిర్హించి, 
వటిని పూరితా సౌలభయూంగల అంతర్జ్ తీయ విమానాశ్రయాలుగా మార్చడం.

సాధిెంచిన విజయాలు
l	ఇప్పటిదాకా గురితాంచిన 16,662 భవనాల 

తనిఖీ పూరితా; నివేదికల సమర్పణ
l	వీటిలో 1,152 భవనాల కోసం రూ. 443.63 

కోట్లో  మంజూరు
l	‘సుగమయూ తనిఖీ’ కోసం పరిశీలక సంసథిలకు 

రూ. 28.31 కోట్లో  చలలోంపు

లక్ష్ెం 

లక్ష్ెం 

సౌలభయే రైలేవాస్టోషనలీ దామాషా పెెంపు

రవాణా వయేవస్థలో సౌలభయేెం
l	 సౌలభయూమైన విమానాశ్రయాల సంఖయూను పెంచడం 

l	దేశంలోని 35 అంతర్జ్ తీయ, 69 జాతీయస్థి యి విమానాశ్రయాలు 
నేడు అందరికీ అందుబాట్

l	స్ల్ప చలనంగల వరికోసం ఆటంకరహిత ప్రదేశాలపై భారత 
విమానాశ్రయాల ప్ధికార సంసథి (ఎఎఐ)దా్ర్ కరదీపిక 

సాధిెంచిన విజయాలు

దేశంలోని ఎ1, ఎ, బి కేటగరీ రైలే్స్టుషనలోన్్న పూరితా సౌలభయూంగలవిగా మారు్ప చేయబడాడ్ యి. ఆ మరకు 
సుమారు 50 రైలే్స్టుషనులో  పూరితా సౌలభయూంగలవిగా మార్చబడాడ్ యి.

ఆవిష్కరణ
l	మారగాదరశికాల మరకు దేశవయూపతాంగా ఒకేతరహాలో ఆదరశి 

విమానాశ్రయాలకు రూపకల్పన

సాధిెంచిన విజయాలు
l	ప్రసుతాతం 709 స్టుషనలోలో స్ల్పకాలక సదుపాయాలు కల్పంచగా, 

మరో 603 స్టుషనలోలో దీర్ఘకాలక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రణాళిక 
స్దధిమైంది.

l	రైళలోను దివయూంగులకు సౌలభయూంగలవిగా మారే్చవిధంగా ఇంటెగ్రల్ 
కోచ్ ఫ్యూకటురీ రూపందించిన 3,400 బోగీలునా్నయి. ర్బోయే 
మూడేళలోలో మరో 498 అందుబాట్లోకి ర్నునా్నయి.

l	దేశంలోని 250 స్టుషనలోలో 521 లఫ్టులు, 226 స్టుషనలోలో 705 
ఎస్కలేటరులో  ఏర్్పట్ చేయబడాడ్ యి.  

సౌ ల భ యే 
భా ర త్ 
ఉ ద యే మ ెం    
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సులభం చేయడం దీని లక్షష్ం. అంత్కాకుండా వరికోసం 
స్ర్జన్న అవకాశాల

సృషటు కూడా దీని లక్షయూలోలో  ఒకటిగా ఉంట్ంది. తదనుగుణంగా 
వరికి స్ధికారత కల్పన ప్రణాళిక లక్షష్ం దిశగా ఇది అనుపమాన 
విజయం స్ధించింది.

వైకలాయూలున్నవరంటే ఎవరు?
దివయూంగులంటే దృశయూ/శ్రవణ/వక్ సంబంధ లోపం, కదలక/

బ్దిధిమాందయూం, మానస్క అనారోగయూం, బహుళ వైకలయూం లేదా ఇతర 
వైకలాయూలున్న వయూకుతాలు. దేశంలో 2011 లెక్కల ప్రకారం మొతతాం 
జనాభాలో వైకలయూం ఉన్నవరు 2.21 శాతం.. అంటే- 2.68 కోటలో 
మంది ఉనా్నరు.

సౌలభయూ భారతం ఉదయూమ అవసరం
వైకలాయూలున్న వరికి సమాన హకు్కలు కల్పంచే 

చటాటు లున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థి యిలో వసతావం భిన్నంగా ఉంది. 

దివయూంగులకు స్ర్జన్న సౌలభయూం స్ధన కోసమ ‘సౌలభయూ 
భారతం ఉదయూమం’ ప్రభించబడింది. ఆ మరకు భౌతిక, వరు్చవల్ 
మౌలక సదుపాయాల మెరుగుదల ఇందులో భాగంగా ఉంది. ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2015లో మాటాలో డుతూ- “వైకలయూంగల వరితో 
మన సంభాషణ సందర్ంగా వరి శారీరక లోపాలను మాత్రమ 
చూసుతానా్నమని మనం గ్రహిస్తాం. కాన్, దైవం వరికి కొని్న అదనపు 
శకుతాలు కచి్చతంగా ప్రస్దించాడు” అనా్నరు. వైకలయూంగలవరు 
దాదాపు అని్న రంగాలోలో న్ నేడు అసమాన ప్రతిభ చూపుతునా్నరు. 
ఈ ఉదయూమ విజయాని్న నిర్ధి రించే కొలబద్ద ఇదే. ప్రభుత్ం 
తనవంతు కరతావయూం నిర్రితాసుతాన్న నేపథయూంలో దివయూంగులపటలో వైఖరి 
మెరుగుపరచుకోవలసున బాధయూత సమాజం పైన,  ప్రజల మీదనే 
ఉంది.   

మరిెంత సమాచారెం క్సెం 
www.accessibileindi.gov.in and 

www.disabilityaffairs చూడెండి 

సమాచార-ఆదానప్రదాన పర్్యవరణ సౌలభ్యం
లక్ష్ెం: కేంద్ర, ర్షట్ర ప్రభుతా్లకు చందిన 50 శాతం వెబ్ సైటలోను పూరితా సౌలభయూంగలవిగా మార్చడం.

సాధిెంచిన విజయాలు
l	ఇప్పటిదాకా 917 వెబ్ సైట్ ల సౌలభయూ కల్పన కోసం ఆమోదించిన 

రూ. 26 కోటలో నిధులోలో  రూ.15.52 కోట్లో  విడుదల
l	2020 సెపెటుంబరు నాటికి 591 వెబ్ సైట్ లలో సౌలభయూ కల్పన; 

వీటిలో 419 ప్రదరిశించబడాడ్ యి.
l	కేంద్ర మంత్రిత్ శాఖలు, విభాగాల పరిధిలోని సుమారు 100 

వెబ్ సైట్ లలో కన్సం 95 అందుబాట్.
ప్రభుతవాెం చేపటిటోన ఇతర కీలక చరయేలు
l	దేశంలో 1992 నుంచి 2014 వరకూ 56 ప్రభుత్ కారయూక్రమాలు 

మాత్రమ ఉండేవి. 
గత ఆరేళలోలో ఏకంగా 
9,000కు పైగా 
కారయూక్రమాలు లక్షలాది 
ది వయూం గు ల కు 
ప్ర తయూ క్షం గా 
తోడా్పట్నిచా్చయి.

l	దివయూంగుల కోసం ప్రభుత్ం అమలుచేస్న కారయూక్రమాలోలో  10 
గని్నస్ బ్క్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్్స్ లోకి ఎకా్కయి.

l	ప్రధాన మంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ బాధయూతలు చేపటేటునాటికి 

దివయూంగుల రిజరే్షన్ కింద 1,65,000 ఉదోయూగాలుండగా 
ఏడాది వయూవధిలోనే 14,500 భరీతా చేయబడాడ్ యి.

l	దివయూంగుల నియామకం కోసం ప్రత్యూక కారయూక్రమం 
నిర్హించబడింది. అంత్కాకుండా రిజరే్షన్ కోటా కూడా 3 
నుంచి 4 శాతానికి పెంచబడింది.

l	ఉన్నత విదాయూసంసథిలోలో న్ దివయూంగుల రిజరే్షనులో  3 నుంచి 5 
శాతానికి పెంచబడాడ్ యి.

l	దివయూంగులలో 6 నుంచి 18 ఏళలో మధయూ వయసు్కలైన బాలలకు 
ఉచిత విదయూపై చటటుపరమైన నిబంధన చేర్చబడింది.

l	దివయూంగులను స్తంత్రులుగా తీరి్చదిద్దడం కోసం ఇప్పటిదాకా 2 
లక్షల మందికి నైపుణాయూభివృదిధి శ్క్షణ ఇవ్బడింది. మొతతాం మీద 
2022కలాలో  25 లక్షల మందికి శ్క్షణ లక్షష్ంగా నిరే్దశ్ంచబడింది.

l	భారత సంకేత భాషా పరిశోధన-శ్క్షణా కేంద్రం ఏర్్పట్తోపాట్ 
70 ఏళలో కాలంలో తొలస్రిగా 6,000 పదాలతో సంకేత భాషా 
నిఘంట్వు రూపందించబడింది.

l	వర్తా-సమాచార పత్రికలు, పుసతాకాలు చదువుకునేందుకు వీలుగా 
దివయూంగుల కోసం ‘జాతీయ సౌలభయూ గ్రంథాలయం’ ఏర్్పట్ 
చేయబడింది.

సామాజిక సహానుభూతి సౌలభయూ భారత్ ఉదయూమం 



న్యూ ఇండియా సమాచార్ 13

భారత్-అమెరికా 2+2 చర్చలు

న్యూఢిల్లోలో ఇటీవల భారత-అమెరికాల మధయూ ఇద్దరేస్ 
ప్రతినిధుల స్థి యి చర్చల సందర్ంగా భూగోళ-ప్దేశ్క 
సహకారం (GSOMIA) కోసం “ప్థమిక ఆదానప్రదాన 
సహకార ఒప్పందం” (BECA) కుదరడంతో రండు దేశాలూ 
ఒక కీలకమైన రక్షణ ఒడంబడికలో భాగస్్ములయాయూయి. 
తదా్ర్ ఉభయ దేశాల రక్షణ బలగాల మధయూ భూగోళ ప్దేశ్క 
సమాచార ఆదానప్రదానానికి మారగాం సుగమమవుతుంది. 
ప్రపంచ క్రమం మారుతున్న నేపథయూంలో అంతర్జ్ తీయంగా 
భారత గళానికి బలం పెరుగుతున్న పరిస్థితుల నడుమ 
ఇట్వంటి ఒప్పందాలకు ఎంతో ప్ముఖయూం ఉంది.

    ఈ ఒప్పందంపై ఇద్దరేస్ ప్రతినిధుల స్థి యి మూడో 
విడత చర్చలోలో  భాగంగా 2020 అకోటు బర్ 27న సంతకాలు 
పూరతాయాయూయి. రండు దేశాల మధయూ ద్్పాక్షక రక్షణ 
సంబంధాలకు ఉత్తాజం లభించనుండటాని్న ఇది స్చిసతాంది. 
పైగా కోవిడ్-19 అనంతరం ప్రపంచ క్రమం ప్రధాన మలుపు 
తీసుకుంట్న్న అంతర్జ్ తీయంగా నేపథయూంలో ఇది మరింత 
సందరో్చితం కానుంది. కాగా, 2016లో ‘లాజిస్టుక్సు ఎకే్చంజ్ 
మెమోర్ండం ఆఫ్ అగ్రిమెంట్’ (LEMOA), 2018లో 
‘కమూయూనికేషన్సు కంపాటబిలటీ అండ్ సెకూయూరిటీ అగ్రిమెంట్’ 
(COMCASA)లపై సంతకాలు పూరతాయాయూయి. దీంతో రక్షణ 
దళాలు పరస్పర స్మరథియూ వినియోగం, అతాయూధునిక స్ంకేతిక 
పరిజాఞా న విక్రయాలకు అనువుగా సని్నహిత భాగస్్ములతో 
మాత్రమ అమెరికా కుదురు్చకునే నాలుగు ప్థమిక 
ఒప్పందాలు పూరతాయాయూయి.  

సున్నితమైన సమాచారం పంచుకోవడాన్కి 'బిఇసిఎ' (బెకా)
భారత్-అమెరికాల మధయే 

ఇద్దరసి (2+2) ప్రతినిధుల సా్థయి 
సమావేశెం సెందర్ెంగా ‘బిఇసిఎ’ 
(బెకా) పై సెంతకెం చేయడెంతో 
వ్యేహాత్మక సెంబెంధాల విసతిరణ 
దిశగా ముఖయేమైన నాలుగు కీలక 

ఒప్పెందాల ఖరారు ప్రక్రియ 
పూరతియిెంది.

భారత్-అమెరికాల మధయూ సమగ్ర, పునఃస్థితి స్థి పక, బహుముఖ కీలక రక్షణ భాగస్్మాయూని్న(ఎండిపి) రండు దేశాల రక్షణ, విదేశాంగ శాఖల 
మంత్రులు కొనియాడారు. అలాగే స్గర సమాచారం ఇచి్చపుచు్చకోవడం, ఆ రంగంలో అవగాహన పెరగడంపై హర్ం వయూకతాం చేశారు. ఉభయ 
స్యుధ దళాల సంయుకతా, పరస్పర స్థి యి రక్షణ సమాచార-ఆదానప్రదాన భాగస్్మాయూని్న రండు దేశాలూ ముందుకు తీసుక్ళాతాయని వరు 
పేర్్కనా్నరు.

బెకా, 2+2 చరచిలెంటే ఏమిటి?
l భారత విదేశాంగ, రక్షణశాఖ మంత్రులతో అమెరికా విదేశాంగ, 
రక్షణ మంత్రుల మధయూ సమావేశాని్న 2 + 2 చర్చలు అంటారు.
l రండు దేశాల సమగ్ర భౌగోళిక మాయూపులు, సముద్ర, గగనతల 
చారుటులు సహా ఛాయాచిత్రాల వంటి సమాచార్ని్న భారత్-అమెరికాలు 
పరస్పరం ఇచి్చపుచు్చకోవడానికి ‘బకా’ వీలు కల్పసుతాంది.
l ఈ సమాచారం తోడా్పట్తో భారత్ కు గల దూరశ్రేణి క్షపణులు 
లేదా డ్రోనులో  తదితర్లకు వేలాది కిలో మీటరలో లక్షయూలను కచి్చతంగా 
ఛేదించగల స్మరథియూం సమకూరుతుంది.

మిగలిన మ్డు ఒప్పెందాలు
l ‘జనరల్ సెకూయూరిటీ ఆఫ్ మిలటరీ ఇనఫూరేమాషన్ అగ్రిమెంట్’ (GSOMIA)
పై 2002లో సంతకం పూరతాయింది. సైనిక రంగంలో మరింత స్ంకేతిక 
సహకార్నికి ఇది మారగాం సుగమం చేస్ంది
l ‘లాజిస్టుక్సు ఎకే్చంజ్ మెమోర్ండం ఆఫ్ అగ్రిమెంట్’ (LEMOA)పై 
2016లో సంతకం పూరతాయింది. ఇది రండు దేశాల సైనిక సదుపాయాల 
పరస్పర వినియోగానికి ఇది వీలు కల్పసుతాంది.
l ‘కమూయూనికేషన్సు కంపాటబిలటీ అండ్ సెకూయూరిటీ అగ్రిమెంట్’ 
(COMCASA)పై 2018లో సంతకం పూరతాయింది. తదా్ర్ అధునాతన 
రక్షణ వయూవసథిలను పందటానికి, అమెరికా-సంబంధిత వేదికలను భారత్ 
వడుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది.

భద్రత

రక్షణ-భద్ర త భ్గసా్వమయాం
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అందరికీఅందుబాట్లో
మందులధరలు

కేనస్ర్  ఔషధెం ‘జెమ్ సైటబీన్ ’ 
మారకాట్ ధర రూ. 
6,412.  కానీ, ఇదే మెందు 
ప్రధానమెంత్రి భారతీయ జన్ 
ఔషధి కేెంద్రెంలో కేవలెం 631 
రూపాయలకు లభిస్తిెంది! 
ఈ మేరకు మారకాట్లీ లభిెంచే 
ఇతర కెంపెనీ ముద్రగల 
మెందుల ధరలతో పోలిస్తి 
అదే తరహా సాధారణ 
మెందులు దేశెంలోని 6,634 
జన్ ఔషధి కేెంద్రాలలో 
అతయేెంత తకుకావ ధరలకు 
లభిసాతియి.

ప్రపంచ బాయూంకు నివేదిక ప్రకారం- తీవ్ర వయూధులకు 
చికితసు కోసం భారీగా ఖరు్చ చేయాలసున కారణంగా 

మన దేశంలో ఏటా 63 లక్షల మంది ప్రజలు దారిదయూ్రరేఖ 
దిగువకు జారిపోతునా్నరు. ఈ నేపథయూంలో ప్రజలపై ఖరీదైన 
మందుల భార్ని్న తగగాంచేందుకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ 2015 జూలై 1న ‘ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి 
ప్జెక్టు (PMBJP)కు శ్రీకారం చుటాటు రు.  అట్పైన ఈ పథకం 
లక్షయూల స్ధన దిశగా 2015 సెపెటుంబర్ 23న ‘ఆయుషామాన్ 

భారత్ యోజన’ను ప్రంభించారు. తదనుగుణంగా నేడు 
దేశవయూపతాంగా ఉన్న 6,634 జన్ ఔషధి కేంద్రాల దా్ర్ 
ప్రజలకు చౌకధరతో మందులు లభిసుతానా్నయి. ఈ కేంద్రాలోలో  
1,250 రకాల మందులతోపాట్ 204 రకాల శసత్రచికితసు 
పరికర్లను అతి తకు్కవ ధరకు ప్రజలు కొనుగోలు చేయవచు్చ. 
మార్కట్ ధరతో పోలస్తా ఇవన్్న 50 నుంచి 90 శాతం తకు్కవకే 
అందుబాట్లో ఉంటాయి.

ప్రభుత్ విధానాలు, నిర్ణయాలన్్న ప్రధానంగా “ఆరోగయూంతో 

జీవితంలో విజయానికి, సౌభ్గాయానికి 
ఆధారం ఆరోగయామే.. ఆ పురోగమనం 

వయాకితి , కుటంబం, సమాజం లేద్ దేశం 
మొత్తి నికీ సంబంధంచినదై నా ద్నికి 
పునాద్ ఆరోగయామే.” 2014లో ప్ర పంచ 
బాయాంకు నివేద్క విడుదలై న సందర్ంగా 
ప్ర ధాన మంత్్ర  నరంద్ర  మోదీ చేసిన ఈ 

ప్ర కటనకు విశేష ప్్ర ధానయాం ఉంద్.

ప్రధాన పథకెం ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి ప్జెక్టు
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సౌభాగయూం” లక్షష్ంగా తీసుకుంట్న్నవే. దేశ ప్రజలందరికీ 
ఆరోగయూ సంరక్షణ అందుబాట్లో ఉండాలని ప్రధాన మంత్రి 
ఎలలోప్పుడూ నొకి్క చబ్తుంటారు. ఆ మరకు, ప్రధాని 
ఆకాంక్ష దేశమంతటా జన్ ఔషధి కేంద్రాల ఏర్్పట్ దిశగా 
జాతీయస్థి యి ప్రచార్నికి మారగాం సుగమం చేస్ంది. ఈ 
నేపథయూంలో 2008నాటి జన్ ఔషధి పథకాని్న 2015లో కేంద్ర 
ప్రభుత్ం “ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి పరియోజన”గా 
మారి్చంది. దేశవయూపతాంగా ఈ పథకం సజావుగా అమలయేయూలా 
‘బ్యూరో ఆఫ్ ఫ్ర్మా పి.ఎస్.యు ఆఫ్ ఇండియా’ (బిపిపిఐ)ను 

న్డల్ ఏజెన్సుగా నియమించింది. దీంతోపాట్ ఈ కేంద్రాలపై 
ప్రజలకు అవగాహన పెంచేదిశగా ఏటా మారి్చ 7న జన్ ఔషధి 
దిన్తసువం’ నిర్హించాలని నిర్ణయించింది.

ఈ పథకం అదు్త విజయం స్ధించింది... దేశంలో 2014కు 
ముందు 99 కేంద్రాలు కేవలం రూ.7 కోటలో విలువైన ఔషధ 
అమమాకాలు స్గస్తాండేవి. అయిత్, 2020 నాటికి 732 జిలాలో లోలో  
6,634 కేంద్రాలు పనిచేసుతానా్నయి. వీటిలో మధుమహం, 
గుండెజబ్బులు సహా కేనసుర్, జీర్్ణ శయ రుగమాతవంటి అని్నరకాల 
వయూధులకూ సరసమైన ధరతో మందులు లభిస్తాయి.

నిరుదోయూగులైన ఔషధ విజాఞా న (ఫ్రమాస్స్టు) నిపుణులు, డాకటుర్, నమోదిత వైదయూ వృతితాదారులు, ట్రసుటులు, స్చ్ఛంద సంసథిలు, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు, 
సంఘాలు, స్యం సహాయ బృందాలు లేదా ర్షట్ర ప్రభుత్ గురితాంపు గల ఏజెన్సులు జన్ ఔషధి కేంద్రాల కేటాయింపు పందటానికి అరుహులే. 
ఇందుకోసం ‘జన్ ఔషధి కేంద్రం’ పేరిట మందుల చిలలోర విక్రయానికి లైసెన్సు పందాల. దుకాణం పరిమాణం 120 చదరపు అడుగులు ఉండాల. 
దేశంలో 2024 మారి్చ నాటికి 10,000 కేంద్రాల ఏర్్పట్ ప్రభుత్ లక్షష్ం. తదనుగుణంగా ఆన్ లైన్ నమోదుకు http://janaushadhi.gov.in/
online_registration.aspx పై కిలోక్ చేయండి.

పిఎంబిజెపి కంద్ర ం కటాయింపునకు అర్హ తలివే

దేశవ్యాప్ ంగా నితయాం 2.5 నంచి 3 
లక్షల మంది ప్ర జలు ఈ కంద్్ర లకు 
వస్ంటారు. ప్ర తి కంద్ర ంలో కనీసం 
నలుగురు పని చేస్ననా నేపథయాంలో 
వీటి ద్వారా 25 నంచి 30 వేల మందికి 
ప్ర తయాక్ష ఉపాధి లభిస్ ంది. వీరి కుటంబాలనూ 
పరిగణనలోకి తీసకుంటే మొత్ ం లబ్ధి ద్రుల సంఖయా 
ఇప్పుడు సమారు 1.25 లక్షలుగా ఉంటంది.

-మ న్ స్ఖ్ లాల్ మాెండ వీయ , కేెంద్ర ఎరువ్లు, 
రసాయనాల శాఖ సహాయమెంత్రి

లబిధిదారు 1: అశోక్ కుమార్ బెత్లీ, గువహటి, అసాస్మ్

నేను మధుమహం, అధిక రకతాపోట్, గుండె జబ్బుతో బాధపడే 60 ఏళలో 
వయూకితాని. ఐదేళలో కిందట శసత్రచికితసు చేయించుకునా్నను. అప్పటి నుంచీ క్రమం 
తప్పకుండా మందులు వడాలసు వసతాంది. గత 10 నెలలుగా నేను జన్ 
ఔషధి కేంద్రం నుంచి మందులు కొంట్నా్నను. ఇలా జన్ ఔషధ కేంద్రంలో 
మందులు కొనడం మొదలుపెటాటు క నాకు ప్రతి నెలా రూ. 2,500 ఆదా 
అవుతోంది. ఈ పదుపు సొముమాను నా మనవర్ల కోసం ‘సుకనయూ సమృదిధి 
యోజన’ ఖాతాలో నేను మదుపు చేసుతానా్నను.

లబిధిదారు 2: దీపా షా, డెహ్రాడూన్, ఉతతిరాఖెండ్
నా వయసు 65 సంవతసుర్లు… 2011 నుంచి నేను 
పక్షవతంతో బాధపడుతూ మందులు వడుతునా్నను. 
అయిత్, 2015 నుంచి నేను జన్ ఔషధి కేంద్రాలోలో  మందులు 
కొంట్నా్నను. నా భరతా కూడా దివయూంగుడు... సర్ , 
మునుపటితో పోలస్తా ఇప్పుడు మా మందుల ఖరు్చ నెలకు 
రూ.3,000 దాకా తగగాంది. నా అనుభవం ప్రకారం ఈ 
మందులు చౌక మాత్రమ కాకుండా ఎంతో నాణయూమైనవిగా 
ఉనా్నయి.

ప్రధానితో 2020 మారిచి 7న లబిధిదారుల సెంభాషణ
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ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ జన్ ఔషధి పథకం లబిధిదారులతో 
ముచ్చటించారు. ఈ సందర్ంగా “ఈ మందులు అంతర్జ్ తీయ 
నాణయూత కలగనవని మీకు తెలయజేసుతానా్నను” అనా్నరు. ఔషధ 
కంపెన్ల నుంచి వచే్చ ఈ మందులను అని్నరకాల పటిషటు 
నాణయూత ప్రమాణ తనిఖీ ప్రయోగశాలలు ధ్రువీకరించాయి. 
ఏదైనా మందుల తయారీ కంపెన్పై ఫిర్యూదు అందిత్, సంబంధిత 
నియంత్రణ సంసథి కఠిన చరయూలు తీసుకుంట్ంది. ఇందులో 
భాగంగా శ్క్షతోపాట్ జరిమానా విధించే అవకాశం కూడా 
ఉంది. ‘మక్ ఇన్ ఇండియా’కు ప్రభుత్ం ఇసుతాన్న ప్ధానయూం 
దృష్ట్యా ఈ మందులు చౌకగా లభిస్తాయన్న భరోస్ ఉంట్ంది. 
నేడు ఈ మందులకు ప్రపంచవయూపతాంగా గర్కీ ఉంది. నమోదిత 
వైదయూవృతితాదారులు కొని్న ప్రత్యూక సందర్్లోలో  మినహా రోగులకు 
ఈ మందులనే తప్పనిసరిగా స్చించాలని ప్రభుత్ం 
నిరే్దశ్ంచింది.

దేశవయూపతాంగా కొతతా కేంద్రాల ఏర్్పట్వలలో యువతకు స్యం 
ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగాయి. ఈ పథకం కింద 11,000 
మందికి పైగా ప్రతయూక్ష ఉపాధి కల్పంచాలన్నది లక్షష్ం. మరోవైపు 
మందుల నాణయూత, ప్రభావని్న పెంచడంతోపాట్ గ్రామీణ 
ప్ంతాలోలో  లభయూత దిశగా ‘బ్యూరో ఆఫ్ ఫ్ర్మా పి.ఎస్.యు స్ ఆఫ్ 
ఇండియా’ (బిపిపిఐ)కు ప్రభుత్ం ఒక కార్యూచరణ ప్రణాళికను 
నిరే్దశ్ంచింది. దీని ప్రగతిపై కేంద్ర ఎరువులు-రస్యనాల శాఖ 
మంత్రి డి.వి. సదానందగౌడ 2020 నవంబరు తొల వరం 
నుంచి సమీక్ష కూడా ప్రంభించారు. ఆ మరకు ప్రణాళిక 
రూపకల్పనపై ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ అయాయూయి.

సమీప కేెంద్రెం/మెందుల లభయేతపై సమాచారెం 
క్సెం యాప్

దేశంలో జన్ ఔషధి కేంద్రాలు ఎక్కడునా్నయో స్ర్త్రిక 
విశేషత దా్ర్ తెలుసుకోవచు్చ. అయిత్, ఇందుకోసం 
ప్రత్యూకంగా “జన్ ఔషధి సుగమ్” పేరిట ఒక అనువరతానం 
(యాప్) ప్రంభం కావడంతో అనే్షణ మరింత సుగమమైంది. 
దీనిదా్ర్ గూగుల్ మాయూప్ స్యంతో సమీపంలోని కేంద్రాని్న 
ఎవరైనా సులువుగా కనుగొనవచు్చ.

పిఎెంబిజెపి కేెంద్రాల వలలీ రూ. 2,200 క్ట్లీ ఆదా

ప్రభుత్ అంచనాల ప్రకారం రోగుల కుట్ంబాలకు చికితసు 
వయూయంలో దాదాపు రూ.2,200 కోటలో మర ఆదా అవుతోంది. 
దేశంలోని 700 జిలాలో లోలో  2020 మారి్చ నాటికి సుమారు 6,200 
కేంద్రాలు ఏర్్పటవగా, 2019-20 ఆరిథిక సంవతసురం ఇవి 
రూ.433 కోటలో విలువైన మందుల విక్రయాని్న నమోదు చేశాయి.

కేెంద్ర ప్రభుతవా లక్ష్ెం

దేశంలో 2024 మారి్చ 31 నాటికి 10,000 కేంద్రాల 
ఏర్్పట్, వటిలో 2,000 రకాల మందులు, 300 రకాల 
శసత్రచికితసు పరికర్లు లభయూమయేయూలా చేయాలని కేంద్ర 
ప్రభుత్ం ఒక లక్షష్ం నిరే్దశ్ంచుకుంది. ఇక 2020 అకోటు బరు 31 
నాటికే విక్రయాలు రూ.358 కోట్లో  దాటిన నేపథయూంలో గత ఆరిథిక 
సంవతసుర గరిష్ పరిమాణం రూ.433 కోటలోను దాటడమగాక 
ఈ ఆరిథిక సంవతసురంలో వరి్క వయూపార పరిమాణం రూ.600 
కోట్లో గా నమోదు కాగలదని అంచనా. 

రూ.1కే ‘ఆక్స్జన్ ఆధారిత-నిరూ్మలన’ 
సౌలభయే శానిటరీ పాయేడ్

జన్ ఔషధి కేంద్రాలోలో  ఇప్పుడు పర్యూవరణహిత 
‘జన్ ఔషధి సువిధ ఆకిసుజన్ ఆధారిత నిరూమాలన’ 
సౌలభయూం గల శానిటరీ పాయూడులో  లభిసుతానా్నయి. 
వీటి అమమాకం 2018 జూన్ 4 నుంచి ప్రంభం 
కాగా, 2020 సెపెటుంబరు 30 నాటికి రూ. 7 కోట్లో గా 
నమోదైంది. ఈ పాయూడలోను ఒకొ్కక్కటి కేవలం 
రూపాయికే జన్ ఔషధి కేంద్రాలోలో  విక్రయిసుతాండగా 
ఇతర కంపెన్ల పాయూడలో ధర రూ. 3 నుంచి రూ. 5 
మధయూ ఉంటోంది.

ప్రధాన పథకెం ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి ప్జెక్టు
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కరోనాపై యుదధిెం

కోవిడ్-19 మహమామారిపై పోర్టంలో 
భారతదేశం అనేక మైలుర్ళలోను అధిగమించింది. 
“మనందరి రక్షణ కవచం మాస్్క” అంటూ 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పలు సందర్్లోలో  
తారకమంత్రం వంటి పిలుపునిచా్చరు. అలాగే 
సురక్షత భౌతికదూరం పాటించడం, చేతులు 
తరచూ శుభ్ం చేసుకోవడం వంటి వయూకితాగత 
రక్షణ నిబంధనలు అనుసరించడంతో క్రియాశీల 
కేసుల భారం 4.5 లక్షల స్థి యికి దిగవచి్చ, నేడు 
మొతతాం నిర్ధి రిత కేసులలో కేవలం 5.11 శాతానికి 
పరిమితమైంది.

    దేశంలో క్రియాశీల కేసుల భారం 
స్థిరంగా తగుగా ముఖం పడుతున్న ధోరణిని ఇది 
స్చిసతాంది. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలోలో  కొతతా 
కేసుల సంఖయూ పెరుగుతున్న నేపథయూంలో భారత్ 
స్ధించిన విజయానికి ఎంతో ప్ముఖయూం 
ఏర్పడింది.

కరోనా సమయంలో ఆయురే్దం
    ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 5వ 

జాతీయ ఆయురే్ద దిన్తసువం సందర్ంగా- 
భవిషయూత్ అవసర్లు తీర్చగల ఆయరే్ద సంసథిలు 
“ఇన్ స్టుటూయూట్  ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్్చ ఇన్ 
ఆయురే్ద (ఐటిఆర్ఏ), జామ్ నగర్; నేషనల్ 
ఇన్ స్టుటూయూట్  ఆఫ్ ఆయురే్ద (ఎన్ఐఎ)”లను 
నవంబరు 13న జాతికి అంకితం చేశారు. 
మరోవైపు దేశం నుంచి ఆయురే్ద ఉత్పతుతాల 
ఎగుమతులు సెపెటుంబరు నెలలో 45 శాతం 
పెరగడం విశేషం.

నిరివిరామకృషితోతగ్గిన
క్రియాశీలకేసులభారం

93.52 %

1.47%
కోలుకునేవర్ సగటు 

మరణాల సగటు 
ఇప్పటిదాకా న్ర్వహేంచిన పరీక్షలు

12,65,42,907

కోలుకునని రోగుల సంఖ్య - 83,35,109
ప్రయోగశాలలు - ప్రభుత్వ-1157 |  ప్రైవేటు  -  956

క్రియాశీల కేస్లు

4,46,805
మొతతిెం రోగులు

89,12,704 

రెండు గజాల 
దూరెం

ఉపశమనం లభించేద్కా ఉపేక్షకు త్వులేదు

మనెందరి రక్షణ కవచెం (మాస్కా) తోడా్పట్తో భారత్ లో క్విడ్-19
క్రియాశీల కేస్ల సెంఖయే బాగా తగగి… 4.5 లక్షల కనా్న దిగువకు వచిచిెంది

క్విడ్-19 నిరాధిరణ పరీక్ష క్సెం సరికొతతి పరికరెం
   కరోనా వైరస్ నిర్ధి రణకు తకు్కవ ఖరు్చతో పరీక్షల నిర్హణ కోసం ఐఐటీ 
(ఖరగ్ పూర్) రూపందించిన త్లకైన పరికరం ‘కోవిర్ప్’ వినియోగానికి భారత 
వైదయూ పరిశోధన మండల (ఐస్ఎంఆర్) ఆమోదం తెలపింది. ఈ పరికరం తయారీ 
వయూయం రూ. 5,000 కనా్న తకు్కవ కాగా, ఇందులో వడే పరీక్ష కిట్  ఒకొ్కక్కటి 
రూ.500 మాత్రమ కావడం గమనారహుం.
    ఇక ఈ “కోవిర్ప్ కోవిడ్-19 డయాగా్నస్టుక్ టెస్టు కిట్”ను ఐస్ఎంఆర్ తమ 
పరిధిలోని ఓ అధీకృత  ప్రయోగశాలలో రోగుల నమూనాల నిర్ధి రణ దిశగా కఠినంగా 
పరీక్షంచిన అనంతరం దానికి ధ్రువీకరణ పత్రం మంజూరు చేస్ంది. చౌకధర, 
వినియోగ సౌలభయూంతోపాట్ ప్రత్యూకంగా రూపందించిన మొబైల్ అనువరతానం 
(యాప్) దా్ర్ కేవలం గంటలోనే ఇది ఫలతం వెలలోడిసుతాంది.

Figures as on  
November 18, 2020
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దేశభద్రతా పరిరక్షణలో
 

సాయుధదళాలు

ముఖచిత్ర కథనెం రక్షణ రంగం

ఏడు దేశాలతో పెంచుకునే 15,000 క్లో మీటరలీ పొడవ్న్న భూసరిహదు్దను, 7,500 క్లో 
మీటరలీ పొడవ్న్న తీరప్ెంత్ని్న కాపాడుక్వటెంలో ప్రధాన మెంత్రి నరెంద్ర మోదీ ప్రభుతవాెం 

అవిశ్ెంతెంగా కృషి చేసతిెంది. గడిచిన ఆరళలీ కాలెంలో ఇెందుకు అవసరమైన బలమైన 
మౌలిక సదుపాయాలను నిరి్మెంచుక్వటెంతోబాట్, రక్షణ దళాలలోని మ్డు విభాగాలన్ 

బలోపేతెం చేసిెంది. ఇెందులో భాగెంగా వారిక్సెం అత్యేధునిక యుదధివిమానాలు, 
శక్తివెంతమైన క్షిపణులు తదితర ఆధునిక ఆయుధాలు ఇచిచిెంది. ఈ విధెంగా ఈ ప్రభుతవాపు 

సిదాధిెంతెం ‘దేశమే తొలి ప్ధానయేమని’ ఉదాఘాటిెంచిెంది.

నేలా, నీరూ, న్ంగీ, కాపాడుతూ......

శక్తిమంతమైన
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ప్రపంచంలో అతయూంత శకితామంతమైన సైనాయూలోలో  
ఒకటైన భారత సైనయూం గడిచిన రండేళళు కాలంలో 
ఒక బలమైన సందేశాని్నచి్చంది. లదా్ద ఖ్ లోని 
గాల్న్ లోయలో వసతావధీన రేఖ దాటి లోనికి వచే్చ  
యతా్నలను అడుడ్ కునా్న, ఇతర సరిహదు్ద లోలో  శత్రువు 
దుర్క్రమణని ప్రతిఘటించినా, పాకిస్తాన్ లోపల 
తీవ్రవద శ్బిర్లను ధ్ంసం చేస్ ఆకస్మాక దాడులు 
జరిపినా... శౌరయూ పర్క్రమాలతో తగన బ్దిధి చప్పటం 
తెలుసు. యావత్ దేశం డిసెంబర్ 4న నావికా 
దిన్తసువం, డిసెంబర్ 7న స్యుధ దళాల దిన్తసువం 
జరుపుకుంట్న్న తరుణంలో వళుళు భవిషయూతుతాలో 
ఎదురో్కబోయే సవళలోను, వరి సంస్దధితతోబాట్ వరి 
లక్షయూల స్ధనకు ప్రభుత్ం కట్టు బడిన తీరును కూడా 
అంచనావేయటం తప్పనిసరి.  

సైనయూం 1962 నాటి ఆలోచనా ధోరణి నుంచి 
బయటపడినట్టు  పదే పదే నిరూపించుకుంది. 
శాంతికి కట్టు బడిన తన వైఖరిని బలహీనతగా 
భావించకూడదని స్పషటుం చేస్ంది. విసతారణవదం 
ముగస్పోయిందని, ప్రపంచం ఇప్పుడు అభివృదిధివైపు 
కదులుతోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2020 జులై 3న 
స్పషటుం చేశారు. స్హసవంతులైన మన సైనికుల శౌరయూ 
పర్క్రమాలను ప్రశంస్స్తా, “వేలాది సంవతసుర్లుగా 
ఆక్రమణదారుల దాడులను, అర్చకాలను తిపి్పకొటిటున 
హీరోలు మీరు. ఇది మన గురితాంపు. 

వేణువును ధరించిన  శ్రీకృషు్ణ ణ్్ణ, చక్రధారి అయిన 
కృషు్ణ ణి్ణ కూడా పూజించేది మనమ.  
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ప్రతిపనీ        దేశెం క్సెం

l  రక్షణ విభాగంలోను మూడు విభాగాలు సైనిక, వైమానిక, 
వయుస్న దళాలు మరింత సమన్యంతో పని చేయటానికి 
వీలుగా ప్రభుత్ం ఎంతో కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న రక్షణ దళాల 
అధిపతి (స్డిఎస్) నియామకం చేపటిటుంది. జనరల్ బిపిన్ ర్వత్ 
దేశపు తొల స్డిఎస్ అయాయూరు. ఇది 4-స్టు ర్ హోదా. 

l  విధులోలో  ఉన్న, రిటైరైన సైనికుల గౌరవరథిం 2019 ఫిబ్రవరి 25న  
ప్రభుత్ం నేషనల్ వర్ మెమోరియల్ ను జాతికి అంకితం చేస్ంది. 
దీనికి ఉన్న 16 గోడల మీద 26,000 మంది సైనికుల పేరులో  చక్కబడి 
ఉన్న స్మారక చిహా్నని్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించారు. 

l  రక్షణ దళాల మూడు విభాగాలలోన్ మహిళా సైనికులకు 
ప్తినిధయూం లభించింది.

l  అంతరిక్షంలో ఏ ఉపగ్రహాని్న అయినా కూల్చగల స్మర్థి యూని్న 
దేశం సంతరించుకుంది. 

గడిచిన ఆరేళలోకాలంలో దేశ భద్రతా వయూవసథిలో మారు్ప 
సులభంగా సంభవించలేదు. ఏకైక లక్షష్ంతో ఒక పోర్ట 
యంత్రంగా తీరి్చదిద్దటం కూడా ఈ మారు్పలో భాగమనన్నది 
సుస్పషటుం.  రక్షణ దళాల నైతిక స్ెథిరయూం ఉన్నతంగా ఉంటూ 
వచి్చంది. రక్షణ దళాలు తాము ఎంచుకున్న చోట, ఎంచుకున్న 
సమయంలో తాము నిరే్దశ్ంచుకున్న  లక్షయూని్న స్ధించేందుకు, 
తగన వ్యూహాని్న రూపందించుకునేందుకు వరికి అవసరమైన 
స్నుకూల సంకేతాని్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్ం 
ఇచి్చంది.  

అతాయూధునిక స్ంకేతిక పరిజాఞా నంతో కూడిన రక్షణ 
పరికర్లు సమకూరు్చకోవటంతో సహా, క్షేత్రస్థి యిలో రక్షణ 
సంబంధమైన మౌలక సదుపాయాల నిర్మాణం దాకా  ప్రతి 
అంశంలోన్ కొతతాదనం కనబడుతూ వచి్చంది.   జెట్ యుదధి 
విమానాలు మొదలుకొని యుదధి నౌకల నిర్మాణందాకా అతయూంత 
ప్ధానయూంతో స్గాయి. 

101 రకాల కీలకమైన రక్షణ పరికర్ల దిగుమతిని పూరితాగా 
విరమించుకోవటంతోబాట్,  స్దేశీ తయారీ స్మర్థి యూని్న 
పెంచుకోవలన్న ప్రకటన ప్రభుత్ ఆలోచనా ధోరణిని చప్పకనే 
చపి్పనటలోయింది. తుపాకులు మొదలు క్షపణుల దాకా అనేక 
ఆయుధాల దిగుమతులను క్రమంగా మానుకుంట్నా్నం.

సరికొతతా స్ంకేతిక ఆవిష్కరణలకు తగనట్టు గా 
సంఘర్ణలలో వచే్చ మారు్పలకు దీట్గా సమాయతతాం 
కావటానికి అతయూంత ప్ధానయూమిస్తా యుదధిరంగపు 
తీరుతెను్నలను స్త్రీకరించుకునా్నం. ఉతతార సరిహదు్ద లోని 
దుర్మారగాపు పరుగుదేశం పదే పదే తీవ్రవదాని్న ఎగుమతి 
చేస్నప్పుడు  భారతదేశ వ్యూహంలో మారు్ప  స్పషటుమైంది. 

చొరబాట్కు ప్రయతి్నంచిన పరుగు దేశ విసతారణవదపు 
కుట్రను మన దళాలు తిపి్పకొటాటు యి. ర్జకీయ నాయకత్ం 
మన రక్షణ దళాలకు గటిటుగా వెన్నంటి నిలచింది. ప్రధాన 
మంత్రి, రక్షణ మంత్రి లదా్ద ఖ్ లో సరిహదు్ద  ప్ంతాలను 
సందరిశించారు. ఇది  సైనికుల నైతికస్ెథిర్యూని్న పెంచటంతోబాట్ 
అవతలవరికి ఒక సందేశం పంపినటటుయింది.

జముమా-కశీమార్ మొదలు, తూరు్ప లదా్ద ఖ్, ఈశానయూ 
ర్షాట్ర లదాకా ఎలాంటి కవి్ంపులూ సహించబోమని 
శత్రువులకు చాటిచపి్పనటటుయింది, భారత్ ను రచ్చగొడిత్, 
తస్మాత్ జాగ్రతతా!    

2014 అనేంతరేం రక్షణ దళాల
ఆధునీకరణ వెనుక ఒక ఆలోచన

ముఖచిత్ర కథనెం రక్షణ రంగం



న్యూ ఇండియా సమాచార్ 21

రక్షణ రంగ ఉత్పత్తిలు మేకిన్ ఇండియాను ప్రోత్సహంచే కృషి

l	మొదటిస్రిగా అదు్తమైన ఆయుధాలతోబాట్, 
సైనికులకు తప్పనిసరి అవసర్లైన బ్లెలోట్ ప్రూఫ్ 
జాక్టలోవంటివి భారత్ లోనే ఉత్పతితా అవుతునా్నయి.

l	రక్షణ రంగంలో అని్న విభాగాలన్ శకితామంతం చేస్ 
క్రమంలో రక్షణ రంగ ఉత్పతితాలో 100% విదేశీ ప్రతయూక్ష 
పెట్టు బడులకు ఆమోదం. 

l	రక్షణ రంగ ఉత్పతితాలో ఆతమానిర్ర్ భారత్ ను,  స్దేశీ 
అమమాకందారులను ప్రోతసుహించేందుకు, బడెజ్ట్ లో అదనంగా 
రూ. 52,000 కోటలోకు ఆమోదం.

l	2018లో ప్రకటించిన డిఫెన్సు కారిడార్ వలన రక్షణ రంగంలో 
ఉత్పతితా పెరుగుతుంది. ఉతతార్ ప్రదేశ్, తమిళనాడు లోని రండు 
కారిడారలో ఎగుమతుల లక్షష్ం 2025 నాటికి 500 కోటలో డాలరులో  
(రూ. 35,000 కోట్లో ) గా నిర్ణయించారు.  

l	రక్షణ ఉత్పతుతాల పరిశ్రమల లైసెనిసుంగ్ కు న్టిఫికేషన్ జారీ 
చేశారు. డి.ఆర్.డి.ఒ, రక్షణ ఉత్పతుతాల విభాగం తో ప్రైవేట్ 
పరిశ్రమలు, స్టు రటుప్సు తో సమాలోచనలను ప్రోతసుహించారు. 
భవిషయూత్ సైనిక పోర్ట వహకం పథకానికి ఆసకితా 
అభివయూకీతాకరణ  జారీ చేశారు.

l	రక్షణ ఉత్పతుతాల రంగంలో చిన్న, మధయూ తరహా సంసథిల 
ప్రవేశాని్న ప్రోతసుహిస్తా ఐడెక్సు యాప్ ను ఆవిష్కరించారు.  
ఈ యాప్ ప్రకారం 50 పైగా స్టు రటుప్సు స్ంకేతిక పరిజాఞా నాని్న 
పరికర్లను తయారు చేశాయి.

l	ప్రభుత్ కృష వలన రక్షణ పరికర్ల ఎగుమతి జాబితాలో 
భారత్ తొల 25 దేశాలోలో  ఉంది. 

45 ఏళ్ళ పొరపాటు దిద్దు బాటు, ఇప్్పడు ఒక హోదా-ఒక పెన్షన్ 

ధనుష్ భారతదేశపు తొలి స్వదేశీ ఫిరేంగి

l	ఈ పథకం కింద సమాన హోదా ఉన్న అధికారులకు 
రిటైరమాంట్ తో సంబంధం లేకుండా సమాన పెన్న్ 
లభిసుతాంది. అంటే 1980 లో రిటైరైన కర్నల్ కూ, ఈ రోజు 
రిటైరయేయూ కర్నల్ కూ ఒకే పెన్న్ వసుతాంది. 

l	1973 లో ప్రభుత్ం ఒక హోదా-ఒక పెన్న్ ను రదు్ద  
చేస్ంది. పైగా, అప్పటి ప్రభుత్ం 58 ఏళలోకు రిటైరయేయూ 
స్ధారణ పౌరుల పెన్న్ ను 30 నుంచి 50 శాతానికి 
పెంచి, సైనికుల పెన్న్ తగగాంచింది.  2009 సెపెటుంబర్ 
లో సుప్ంకోరుటు  ‘ఒక హోదా-ఒక పెన్న్’ కు ఆమోదం 
తెలపింది. కాన్ మాజీ సైనికుల ఈ 45 ఏళళు డిమాండ్ 
స్కారం కాలేదు.

l	చివరగా 2015 నవంబర్ 7న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దీని్న 
ఆమోదించి తన వగా్ద నం నిలబట్టు కునా్నరు. 2014 
జులై 1 నుంచే అమలయేయూట్టు  చూశారు. ఇప్పటిదాకా 
20,60,700 మంది మాజీ సైనికోదోయూగులకు, వరి 
కుట్ంబాలకు పెన్న్ బకాయిల కింద రూ. 42,700 
కోటలోకు పైగా చలలోంచారు.  

l	అమరులైన సైనికుల కుట్ంబాలు  ప్రభుత్ నివసంలో 
ఉండే అవకాశాని్న మూడు నెలల నుంచి ఏడాదికి 
పడిగంచారు. మాజీ సైనికులు, వరి మీద ఆధారపడిన 
కుట్ంబ సభుయూలు ఎక్సు సరీ్స్ మెన్ కంట్రిబ్యూటరీ 
హెల్తా స్్కమ్ కింద ఎంపానెల్ అయిన ప్రభుతా్స్పత్రులలో 
చికితసు పందవచు్చ. 
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సరిహదుదు  రహద్రుల సంసథ్

రక్షణవారధులనిరామాణం

సైన్యం: తీవ్రవాదమైనా,  సరిహద్దు  
సవాళ్ళు అయినా ఎద్ర్కోవటానికి 

ఎప్పుడూ సిద్ధమే

l	ఇటీవల నివేదిక ప్రకారం రూ. 3.37 లక్షల కోటలో సైనిక 
బడెజ్ట్ తో బలమైన  సైనాయూలున్న దేశాల జాబితాలో భారత్ 
138 నాలుగో ర్యూంకులో ఉంది. 

l	అతయూంత భయంకరమైన ఆయుధాలలో ఒకటైన ఎక్-
203 తయారీ ఉతతార్ ప్రదేశ్ లోని అమథీలో చేపటాటు లని 
ప్రతిపాదించారు. మకిన్ ఇండియా కింద ధనుష్, క్ 9 
వజ్ర, షారంగ్, అతి త్లకపాటి ఎమ్777ఎ 2 హొవిటజ్ర్ 
ఫిరంగులు సైనయూంలోకి తీసుకుంట్నా్నరు.

l	సైనయూం బ్లెట్ ప్రూఫ్ జాక్టలో కొరత ఎదురు్కనేది. 
స్దేశీ సంసథిల నుంచి 1.86 లక్షల జాక్టలో కొనుగోలుకు 
ప్రభుత్ం ఆమోదించింది. అతయూవసర ప్తిపదికన రూ. 
25,000 కోటలో విలువ చేస్ ఆయుధాలు, మందుగుండు 
స్మగ్రి కొనా్నరు.

l	సుని్నత ప్ంతమైన జముమా-కశీమార్ లో నియోగంచిన 
భద్రతా దళాల రక్షణ మీద ప్రత్యూక దృషటు పెటాటు రు. సైనికుల 
రవణాకు సురక్షత వహనాలు, మందుపాతరల నుంచి 
కాపాడే ఎస్్కర్టు వహనాలు వడే ఏర్్పట్లో  చేసుతానా్నరు. 

రక్షణ పర్శోధన, అభివృదిధ్ సంస్థ  
(డి.ఆర్.డి.ఒ)

‘‘బలసయూ మూలమ్ విజాఞా నమ్’’ - అనే సంస్కకృత స్కితా డి.ఆర్.
డి.ఒ స్త్రం.  బలానికి కారణం విజాఞా నమ అన్నది దీనరథిం. 
కిలోషటు సమయాలోలో  ఈ బలమ దేశాని్న స్ధికారం చేసుతాంది. ఈ 
లక్షష్ంతో డి.ఆర్.డి.ఒ భారత సైనిక దళాలను శకితామంతం 
చేసుతాంది. అది స్ధించిన విజయాలు: 

 దేశపు వ్యూహాతమాక సరిహదు్ద  రహదారుల నిర్మాణంలో సరిహదు్ద  
రహదారుల సంసథి (బిఆర్ఒ) పాత్ర చాలా కీలకం. సరిహదు్ద లోని 
ర్షాట్ర లు, కేంద్రపాలత ప్ంతాలైన జముమా-కశీమార్, లదా్ద ఖ్, 
హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉతతార్ఖండ్, పంజాబ్, అస్సుం, ర్జస్థి న్, 
అరుణాచల్ ప్రదేశ్, స్కి్కం, మిజ్రం, నాగాలాండ్, త్రిపుర, 
అండమాన్-నికోబార్ దీవులలో రోడులో , వంతెనల నిర్మాణంలో ఈ 
సంసథికు అదు్తమైన చరిత్ర ఉంది. 

l	1960 మ 7న ఏర్్పటైన ఈ సంసథి 60,000 కి.మీ రోడులో , దాదాపు 
59,500 మీటరులో  పడవు వంతెనలు, 19 వైమానిక కేంద్రాలు, 
మూడు సొరంగాలు నిరిమాంచింది. 

l	22 వేల కిలో మీటరలో రోడులో ,  24 వేల మీటరలో శాశ్త వంతెనలు, 5 
వైమానిక కేంద్రాలు,3 సొరంగాల నిర్హణ పనులు బిఆర్ఒ సంసథి 
చేపటిటుంది. ప్రసుతాతం 6,000 కి.మీ రోడులో , 2 విమాన కేంద్రాలు, 
16,000 మీటరలో శాశ్త వంతెనతో కూడిన 2 సొరంగాలు 
నిర్మాణంలో ఉనా్నయి. 

l	2018-19 కంటే బిఆర్ఒ సంసథి 2019-20 లో 30% ఎకు్కవగా 
రోడులో , వంతెనలు నిరిమాంచింది. 

l	2008-14 మధయూ బిఆర్ఒ సంసథి వ్యూహాతమాక ప్ధానయూమున్న రోడులో  
నిరిమాంచింది. కాన్ 2014-20 మధయూ 4,700 కిలో మీటరలో రోడులో  
నిరిమాంచగలగంది. 

l	2008-14 మధయూ 7270 వంతెనలు నిరిమాంచగా, 2014-2020 
మధయూ 14,953 వంతెనలు నిరిమాంచింది.

l	రోహ్ తంగ్ పాస్ లో భాగమైన తొమిమాది కిలో మీటరలో  అటల్ 
సొరంగం ఇప్పుడు పూరతాయింది. ఎప్పుడో 2002 లోనే ఈ నిర్ణయం 
తీసుకునా్నరు. కాన్, 2014లో వేస్న ముందడుగు వలలో ఇప్పుడు 
ప్రజలకు అందుబాట్లోకి వచి్చంది. 

l	వ్యూహాతమాక ప్ధానయూమున్న వసతావధీన రేఖ సమీపంలో డారబుక్-
షయక్-దౌలాతాబేగ్ ఓల్డ్ రోడుడ్  ప్రంభించటం 

l	2009 నుంచి 2015 వరకు బిఆర్ఒ బడెజ్ట్ రూ. 4,000 కోట్లో  
ఉండగా 2017-18లో అది రూ. 5,400 కోటలోకు, 2018-19లో 
రూ. 7,000 కోటలోకు పెరిగంది. ఇప్పుడు 2019-20 లో దీని్న 
రూ. 8,000 కోటలోకు పెంచగా 2020-21లో రూ. 11,000 కోట్లో  
చేయటానికి ఆమోదం లభించింది.

ముఖచిత్ర కథనెం రక్షణ రంగం
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వైమానిక దళెం:  గగనెంలో ఘనత వైమానిక దళెం: 7,500 క్.మీ. 
తీరప్ెంత పహరా

l	4.5 తర్నికి చందిన 36 రఫెల్ యుదధి విమానాల కొనుగోలుకు 
ప్రభుత్ం ఆదేశం. వైమానిక దళానికి ఇప్పటిదాకా 8 యుదధి 
విమానాలునా్నయి.

l	భారత్-రషాయూ సహకారంతో తయారు చేస్న బ్రహోమాస్ ఈ 
విభాగంలో తయారుచేస్న అతయూంత ప్రమాదకర క్షపణులలో 
ఒకటి.  2017లో పరీక్షంచి చూశాక సుఖోయ్-30 ఎంక్ఐ 
యుదధి విమానానికి అమర్్చరు. 

l	‘మక్ ఇన్ ఇండియా’ యుదధి విమానం త్జాస్ సమూహాని్న 
వైమానిక దళంలో ప్రవేశపెటాటు రు. 

l	2019లో అపాచే హెచ్-64 ఇ హెలకాపటుర్ ను తీసుకోగా, 
ఇప్పుడు భారీ బరువును ఎత్తా చినుక్ హెలకాపటుర్ కూడా వచి్చ 
చేరింది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సరకు రవణా విమానం గోలో బ్ 
మాసటుర్ కూడా భారత వైమానిక దళంలో భాగమైంది. 

l	కొతతాగా 12 సుఖోయ్-30లు, 21 మిగ్-29లు రషాయూ నుంచి 
కొనటానికి ఆమోదం లభించింది. ఇప్పటికే ఉన్న మిగ్-29 
ల స్థి యి పెంచే పని స్గుతోంది. 

l	రషాయూ నుంచి కొంట్న్న అతయూంత బలమైన, అతాయూధునిక 
గగన రక్షణ వయూవసథి ఎస్-400 వచే్చ ఏడాది అందుతుంది.

l	 8-10 ఏళలోలోనే వైమానిక స్మర్థి యూని్న నాలుగు రట్లో  
పెంచటానికి ప్రభుత్ం లక్షష్ంగా నిరే్దశ్ంచుకుంది. యుదధి 
నౌకలు, జలాంతర్గా ముల సంఖయూ పెంచుకోవటం ఇందులో 
భాగం. 

l	భయంకరమైన స్్కరీ్పన్ జలాంతర్గా ముల తయారీ పని 
మజగాన్ డాక్ యార్డ్ లో స్గుతోంది.

l	ఐఎన్ఎస్ కల్రి,  ఐఎన్ఎస్ కరంజ్, ఐఎన్ఎస్ ఖండేరి, 
ఐఎన్ఎస్ వజీర్ ను నావికాదళంలోకి చేరు్చకునా్నరు. 

l	ప్జెక్టు ఎ కింద శ్వలక్ తరహా యుదధినౌక తయారీ 
పురోగతిలో ఉంది. 

l	ఆరు జలాంతర్గా ములు కొనాలని, మరో 24 ప్జెక్టు 75 కింద 
కొనాలని నావికాదళం యోచిసతాంది.

l	కొచి్చన్ షప్ యార్డ్ లో నిరిమాంచిన తొల భారత విమాన వహక 
నౌక ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ను వచే్చ ఏడాది తీసుకుంటారు. ఒక 
స్్కవాడ్రన్ మిగ్-29 లను ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ దగగార ఉంచుతారు.  
తీర ప్ంత గస్తా విమానం పి-8ఐ, బ్రహోమాస్, హరూ్పన్ కూడా 
విమాన వహక నౌక దగగార ఉంటాయి.              

సపెటోెంబర్ 7: హైపర్ స్నిక్ టెకా్నలజీ డొమాన్ స్ట్రషన్ వెహికిల్ (హెచ్ఎస్ 
టిడివి)  పరీక్షంచారు
సపెటోెంబర్ 22: హై స్్పడ్ ఎక్సు పెండబ్ల్ ఏరియల్ టారగాట్ (హీట్) అభాయూస్ 
ను విజయవంతంగా పరీక్షంచారు
సపెటోెంబర్ 23: లేజర్ గైడెడ్ యాంటీ-టాంక్ గైడెడ్ మిస్ెసుల్ ను 
విజయవంతంగా పరీక్షంచారు.
సపెటోెంబర్ 23: 500 కిలో మీటరలో లక్షయూని్న ఛేదించగల పృధీ్ క్షపణిని 
పరీక్షంచారు.
సపెటోెంబర్ 30: భూమి నుంచి భూమికి ప్రయోగంచే స్పర్ స్నిక్ క్రూయిజ్ 
మిస్ెసుల్ బ్రహోమాస్ ను విజయవంతంగా పరీక్షంచారు. స్దేశీ తయారీ బ్సటుర్, 

ఎయిర్ ఫ్రేమ్ సెక్షన్ ఇందులో ఉనా్నయి.
అక్టోబర్ 1: లేజర్ గైడెడ్ యాంటీ-టాంక్ గౌడెడ్ మిస్ెసుల్ ను విజయవంతంగా 
పరీక్షంచారు.
అక్టోబర్ 3: అణా్యుధాని్న మోసుక్ళలోగల శౌరయూ క్షపణి అతాయూధునిక 
నమూనాను విజయవంతంగా పరీక్షంచారు. 
అక్టోబర్ 5: స్పర్ స్నిక్ మిసైల్ అస్సెటుడ్ రిల్జ్ ఆఫ్  టార్పడోను 
విజయవంతంగా పరీక్షంచారు.
అక్టోబర్ 9: కొతతా తరపు యాంటీ రేడియేషన్ మిస్ెసుల్ ను సుఖోయ్-30 
ఎంక్ఐ యుదధి విమానం నుంచి ప్రయోగంచి పరీక్షంచారు. ఇది భారత 
వైమానిక దళానికి తొల స్దేశీ నిరిమాత యాంటీ రేడియేషన్ క్షపణి
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శాంత్, సహనం మా ఆదరాశాలు.
కానీ, ఇద్ నవ భ్రతం

ప్ర పంచం దీనిని అరథ్ ం చేసుకోవాలి

నేడు ప్రపెంచెంలో అతయేెంత శక్తి సామరా్థ్లున్న సైనాయేలలో భారత్ ఒకటి. ప్రభుతవాెం గత ఐదేళలీలో అనేక 
అవరోధాలను తొలగెంచి, సరిహదు్దలలో సరికొతతి ఆవిషకారణలతో, సాెంకేతిక పరిజాఞానెం వాడుకుెంటూ సైనాయేనిక్ 
మౌలిక సదుపాయాలను పటిషటోపరచిెంది. రక్షణ రెంగెంలో ప్రధాన దిగుమతిదారుగా పేరుపడడా దేశెం భారత్. కానీ 
ఇప్పుడు రక్షణ రెంగ ఎగుమతులలో మొదటి 25 దేశాల జాబిత్లో ఉెంది. ప్రభుతవాెం సరిహదు్ద ప్ెంత్ల అభివృదిధిక్ 
సమగ్ర దృక్పథెం అవలెంబిసూతి అకకాడి ప్రజల సావావలెంబనకు కృషి చేసతిెంది. న్యే ఇెండియా సమాచార్ కనస్లిటోెంగ్ 
ఎడిటర్ సెంతోష్ కుమార్ తో జరిపిన సెంభాషణలో రక్షణ శాఖా మెంత్రి రాజ్ నాథ్ సిెంగ్ తమ ఆలోచనలను 
పెంచుకునా్నరు. 

ముఖచిత్ర కథనెం రక్షణ మంత్రి శ్రీ ర్జ్ నాథ్ స్ంగ్ ఇంట ర్ వ్యూ
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ప్రశ్న: ప్రభుతవాెం కొతతి సవాళలీకు దీట్గా అదే పనిగా రక్షణ 
రెంగ మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరుసతిెంది. 
ప్రభుతవాెం నిర్దశెంచుకున్న ఇతర లక్షయేలేెంటి?

జవాబు: మన సైనయూం, ఇతర రక్షణ దళాలు దేశ అంతరగాత భద్రతకు, 
సరిహదు్ద  భద్రతకు వెనె్నముక. వళళుకు నేల మీద, నింగలో, న్టిలో 
తగన ఆయుధాలు అందించటానికి నిరంతరం కృష జరుగుతోంది. 
రక్షణ దళాల అధిపతి (స్డిఎస్) నియామకం తదితర సంస్కరణల 
దా్ర్ ఏకీకృతం చేయటంలోను, ఆధున్కరణలోను ముందునా్నం. 
సరిహదు్ద  మౌలక సదుపాయాలను పటిషటుపరచటం వలన రవణా 
మెరుగుపడటమ కాకుందా స్థి నిక ఆరిథికవయూవసథి మెరుగవుతుంది. 

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్ంలోని ప్రభుత్ం ఎలాంటి 
సవలునైనా ఎదురు్కనేందుకు పూరితా సన్నదధింగా ఉంది.  2020 
అకోటు బర్ 3న ప్రధాని ప్రపంచంలోనే పడవైన అటల్ సొరంగాని్న 
మనాల లో జాతికి అంకితం చేశారు. మనాల ని లాహౌల్ స్్పతి 
లోయతో కలపే ఈ 9.02 కిలో మీటరలో సొరంగం, మనాల-కీలాంగ్ 
మధయూ 3-4 గంటల ప్రయాణ సమయాని్న తగగాంచటానికే కాకుండా 
అని్న రకాల వతావరణాలోలో న్ రవణాకు వీలు కలగసుతాంది. ఇదే 
కాకుండా  సరిహదు్ద లోలో  మనం అనేక రోడులో , వంతెనలు నిరిమాంచాం. 
ఇక్కడ ఒక విషయం చపా్పల, సరిహదు్ద లోలో  మౌలకసదుపాయాల 
కల్పన కేవలం రక్షణ అవసర్లు తీర్చటమ కాదు, ఈ ప్ంత 
స్మాజిక-ఆరిథిక పురోగతికి దారితీసుతాంది. 

ప్రశ్న: సరిజికల్ దాడులు, బాలాక్ట్ వైమానిక దాడుల 
దావారా భారత్ తన బలెం చాట్కుెంది. అలాెంటి 
సాహసపేత నిర్ణయాల వెనుక ప్రభుతవా ఆలోచన 
ఏెంటి?

జవాబు: సరిహదు్ద  ఆవల తీవ్రవదం పటలో మా వైఖరి ఒక్కటే. 
బలమైనవళుళు శాంతి కోరుకోవల. తరచు మన సరిహదు్ద లోలో కి 
తీవ్రవదులను పంపే పశ్్చమ ప్ంత దుషటుచరయూలను వీరులైన మన 
జవనులో  ఎప్పటికప్పుడు తిపి్పకొడుతూనే ఉనా్నరు. ఇది దీర్ఘకాల 
సమసయూ. దురదృషటుం కొదీ్ద పాకిస్తాన్ మొండిగా ఉంటూ తీవ్రవదాని్న 
ఒక విధానంగా వడుకుంటోంది.  మనం కళళుప్పగంచి చూస్తా 
ఊరుకోలేం కదా. అలాంటి కుట్రలను భగ్నం చేయటానికి మనం ఒక 
ప్రతాయూమా్నయ మార్గా ని్న ఎంచుకుని, పులా్మాలో మన బిఎస్ఎఫ్ 
జవనలో పై జరిగన దాడి తరువత దాని్న వడుకునా్నం. అలాంటి  
ప్రయతా్నలు పనికిర్వని పాకిస్తాన్ అరథిం చేసుకున్నదనుకుంటా. 
పైగా మనం పదే పదే చబ్తూనే ఉనా్నం మన స్ర్భౌమతా్నికి, 
భౌగోళిక సమగ్రతకు భంగం కలగస్తా ఊరుకోబోమని. 

ప్రశ్న: భారత్ ప్రస్తిత మిలిటరీ సామర్థ్ెంలో పరిశోధన, 
కొతతి ఆవిషకారణలు కీలకపాత్ర పోషిెంచాయి. ఈ 
విషయెంలో ఇెంకా కొతతి ప్రణాళికలేెంటి?

జవాబు: స్దేశీ పరిజాఞా నంతో స్్వలంబన దిశలో డిఆరీడ్ఒ  కృష 
చేసతాంది. 

అగ్న, పృధి్ క్షపణుల పరంపర, త్లకపాటి 
యుదధివిమానాలు(త్జాస్), బహుళ ర్క్ట్ ప్రయోగ వహకం 
(పినాక), వయు రక్షక వయూవసథి ( ఆకాశ్), వివిధ ర్డారులో , ఎలకాట్ర నిక్ 

మన రక్షణ రంగ సననిదధ్తను బలోపేతం 
చేయటాన్కి దిగుమత్లు గణనీయంగా తగ్గిసుతిననిం. 

బలమైన శకి తిగా రూపొందాలనుకునే ఏ దేశమూ 
దీర్ఘకాలం విదేశాల నుంచి రక్షణ ఆయుధాల 

కొనుగోళ్ల మీద ఆధారపడకూడదన్ మనం అర్థం 
చేసుకోవలి. ప్రభుత్వం ఈ దిశలో పన్చేసతి ంది. 

దాన్ ఫలితాలు కనబడుత్ననియి.
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యుదధి వయూవసథిల వంటి వ్యూహాతమాక ఉత్పతితాలో చురుగాగా  ఉంది.  
ఇవన్్న భారత మిలటరీ శకితాని పెంచాయి. ఇటీవలే డి.ఆర్.డి.ఒ 
శాసత్రవేతతాలు పినాక ర్క్ట్ స్మరథియూం పెంచి పరీక్షంచి చూశారు. కొతతా 
తరం యాంటీ రేడియేషన్ క్షపణి ( రుద్రమ్) ,. బ్రహోమాస్, హైస్్పడ్ 
ఎక్సు పెండబ్ల్ ఏరియల్ టారగాట్ (హీట్)-అభాయూస్, స్పర్ స్నిక్ 
మిసైల్ అస్సెటుడ్ రిల్జ్ ఆఫ్ టార్పడో (స్మార్టు), లేజర్ గైడెడ్ యాంటీ 
టాంక్ గైడెడ్ మిసైల్, మూడవ తరం యాంటీ టాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ 
–నాగ్ వంటివి స్దధిం చేశారు.

ప్రశ్న: సరిహదు్ద ప్ెంత్లు ఎప్పుడూ ఉద్రికతితలో 
ఉెంట్నా్నయి, భారత్ తగన బుదిధి  చెపి్పెందా? 
సెంసిదధిత ఏ సా్థయిలో ఉెంది?

జవాబు: సెపెటుంబర్ 15న లోక్ సభలో నేను సమాధానమిచా్చ. 
తూరు్ప సరిహదు్ద  లదా్ద ఖ్ లో పరిస్థితి చపా్పను. వసతావ స్థితి చపి్ప 
గాల్న్ లోయలో భారత దళాలకు, పిఎల్ఎ దళాలకు మధయూ ఈ 
నెల జూన్ 15న నెలకొన్న ప్రతిషటుభన గురించి వివరించా. వళుళు 
రచ్చగొటిటునా, మన స్యుధ దళాలు సంయమనం పాటించినా, 
అవసర్ని్నబటిటు భారత బహుగోళిక సమగ్రత కాపాడటానికి 
శౌర్యూని్న కూడా చాటారు.  

పరిస్థితిని చర్చల దా్ర్ పరిష్కరించటానికి ప్రయతి్నస్తానే మనం 
చైనాని దౌతయూ పరంగా మిలటరీ పరంగా కూడా ఎదుర్్కనడానికి 
స్దధిమయాయూం. నవంబర్ 6న 8వ విడత ఇండియా-చైనా కమాండర్ 
స్థి యి చర్చలు చుషూల్ లో జరిగాయి.  ఇరు దేశాల నాయకుల 
ఏకాభిప్యాని్న అమలు చేయాలని ఇరుపక్షలూ అంగీకరించాయి. 
ఆవిధంగా క్షేత్రంలో ఉన్న దళాలు సంయమనం పాటించాలని, 
అపోహలు, తప్పుడు అనుమానాలు నివరించాలని నిర్ణయించాయి. 
త్రలో మరో సమావేశానికి కూడా వరు ఒప్పుకునా్నరు. 

ప్రశ్న: సరిహదు్ద వివాదాలను పరిషకారిెంచటెంలో 
గత ప్రభుతవా లోపాలేెంటి?పరిషాకారానిక్ మీ 
ఆలోచనలేెంటి?

జవాబు: దేశభద్రతను కాపాడుకునే క్రమంలో మం 
నాలుగు ప్రధాన స్త్రాలను పేర్్కనా్నం. మొదటిది వెలుపల 
హెచ్చరికల నుంచి  భారత స్ర్భౌమాధికార్ని్న, సమగ్రతను 
కాపాడుకునే స్మరథియూం. రండోది, భారత ఆరిథిక వయూవసథి 
సురక్షతంగా ఉండగలగే స్మరథియూం స్ధించటం. మూడోది, 
దేశహదు్ద లకు ఆవల నివస్ంచే మనవరందరి ప్రయోజనాలు 
కూడా కాపాడుకుంటూ మన భద్రతా అవసర్లను కూడా 
రక్షంచుకోవటం. చివరగా, మనం గోలో బలైజేషన్ కారణంగా, 
ప్రపంచ దేశాల భద్రతా అవసర్లు ఒకదానితో మర్కటి 
ముడిపడి ఉనా్నయని గురితాంచాం. 

ఉమమాడి అవసర్లలో భాగంగా దేశ భద్రతావసర్లు దానితోన్ 
ముడిపడి ఉంటాయి. ‘‘పరుగువళలోకు ప్ధానయూం” అన్నది 
భారతదేశపు విదేశాంగ, భద్రతా విధానంలో కీలకమైన అంశాలోలో  
ఒకటి. 2014 నుంచీ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన 

ప్రశ్న: రక్షణ మెంత్రి కాగానే మీరు సియాచిన్ 
సెందరి్శెంచారు. జవానలీ కుట్ెంబాలకు లేఖలు 
రాయటెం మొదలు పెటాటోరు. మీ అనుభూతి ఏెంటి?

జవాబు: 2019 జూన్ లో రక్షణమంత్రిగా బాధయూతలు 
చేపటటుగానే స్యాచిన్ వెళాలో . మన జవనులో  దేశ సరిహదు్ద ల్న 
కాపాడుతూ తీవ్రమైన ప్రతికూల వతావరణాని్న ధైరయూంగా ఎలా 
ఎదురు్కంట్నా్నరో దగగారగా చూడటానికి అదొక అవకాశం. 
అని్న కషాటు ల మధయూ కూడా వరు దేశభకితాతో తమ కరతావయూని్న 
నిర్రితాసుతానా్నరు. వరికి నా వందనం. 

ముఖచిత్ర కథనెం రక్షణ మంత్రి శ్రీ ర్జ్ నాథ్ స్ంగ్ ఇంట ర్ వ్యూ
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శకితాయుకుతాలలో తగనంత భాగం ఈ సంబంధాల పెంపుదలకు 
వెచి్చంచారు. ఇది పురోగామి భాగస్్మాయూని్న, విశా్స్ని్న 
పెంచింది. తీవ్రవదాని్న పెంచిపోషంచే పాకిస్తాన్ ఒక్కదాని్న 
మినహాయిస్తా భారత్ తన పరుగు దేశాలని్నటితో బంధాని్న 
మెరుగుపరచుకుంది. 

ప్రశ్న: సవాదేశీ రక్షణ ఉత్పతుతిలలో ఆత్మ నిర్ర్ భారత్ 
దిశగా ప్రభుతవా కారాయేచరణ ఎలా ఉెండబోతోెంది?

జవాబు: ‘మకిన్ ఇండియా’ను ప్రోతసుహించటానికి 
కీలకరంగాలోలో  ఒకటిగా రక్షణ రంగాని్న ఇప్పటికే గురితాంచాం.  
వచే్చ ఐదేళలోలో రక్షణ రంగ ఉత్పతుతాలు 500 కోటలో డాలరలో (రూ. 
35 వేల కోట్లో ) మరకు ఎగుమతి లక్షష్ంగా విధిస్తా ప్రధాని 
ఇప్పటికే తన ఆలోచన వెలలోడించారు. 

ఈ దిశగా:

l	 ఉత్పతితా, ఎగుమతి ప్రోతాసుహక విధానపు ముస్యిదా 
స్దధిమైంది.  స్యుధ దళాల అవసర్లను ఇది రక్షణ ఉత్పతుతాల 
తయారీ పరిశ్రమకు తెలయజేసుతాంది. 2025 నాటికి 1,75 లక్షల 
కోటలో వరి్క టరో్నవర్ స్ధించటం ఈ విధాన లక్షష్ం

l	 రక్షణ మంత్రిత్శాఖ 2020-21 సంవతసుర్నికి వసుతా 
స్కరణ బడెజ్ట్ ను విదేశీ, స్దేశీ పెట్టు బడిగా విభజించింది. 
ప్రసుతాత ఆరిథిక సంవతసురంలో స్దేశీ పరికర్ల కోసం ప్రత్యూకంగా 
రూ. 52,000 కోట్లో  కేటాయించింది. దీనివలన రక్షణ రంగ 
ఉత్పతుతాలలో ఆతమానిర్ర్ భారత్ ను ప్రోతసుహించినటటువుతుంది.

l	 101 రకాల పరికర్ల దిగుమతుల మీద ఆంక్షలు 
విధించగా, రూ. 4 లక్షల కోటలో కాంట్రాకుటులు వచే్చ 5-7 ఏళలోలో 
స్దేశీ పరిశ్రమకు ఇస్తారు.

l	రక్షణ రంగంలో 74% వరకు విదేశీ ప్రతయూక్ష పెట్టు బడులకు 
అవకాశం కల్పంచటం లాంటి స్హసపేత నిర్ణయాలు అనేకం 
తీసుకునా్నరు. ఉతతార్ ప్రదేశ్ లోను, తమిళనాడులోని రక్షణ రంగ 
కారిడార్ ల ఏర్్పట్కు నిర్ణయించారు

ప్రశ్న: మన భవిషయేత్ సెంసిదధిత మీద దాని ప్రభావెం 
ఎలా ఉెంట్ెంది? 

జవాబు: దీనివలన రక్షణ రంగంలో క్రమంగా దిగుమతుల 
మీద ఆధారపడే పరిస్థితి పోతుంది. గణన్యంగా శకితామంతమైన 
ఏ దేశమూ దీర్ఘకాలం రక్షణ పరికర్లను విదేశాల నుంచి 
కొనుగోలు చేయదు.

ప్రశ్న: 2018-19 బడెజిట్ లో ప్రకటిెంచిన రక్షణ రెంగ 
కారిడార్ పరిసి్థతి ఏెంటి? 

జవాబు: అలాంటి ఒక కారిడార్ ఉతతార్ ప్రదేశ్ లోను, మర్కటి 
తమిళనాడులోను తలపెటాటు ం. ఈ కారిడారలో ఏర్్పట్కు 
ప్రభుత్ం ఉతతార్ ప్రదేశ్ లో ఆరు కేంద్రాలను, తమిళనాడులో 
ఐదు కేంద్రాలను గురితాంచింది.

ఉతతార్ ప్రదేశ్ రక్షణ కారిడార్ ప్రంభానికి రూ, 3,700 
కోటలోకు పైగా పెట్టు బడులు ప్రకటించాం. అందులో 2020 ఆగసుటు  
వరకు రూ. 883 కోట్లో  వచా్చయి. ఉతతార్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్ం 2020 
రక్షణ ప్రదరశిన సందర్ంగా 23 అవగాహనా ఒప్పందాలు 
చేసుకుంది. ఈ కారిడార్ కోసం మరో రు. 50,000 కోటలో దాకా 
వస్తాయని అంచనా వేసతాంది. 

అదే విధంగా తమిళనాడు రక్షణ పరిశ్రమల కారిడార్ కు 
రూ, 3,100 కోటలోకు పైగా పెట్టు బడులు ప్రకటించగా, 2020 
మారి్చ వరకు రూ. 808 కోట్లో  వచా్చయి. 
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ఆరిథిక వయూవసథి ఎదుగుదలకు ప్రేరణ ఇచే్చందుకు కేంద్ర 
ఆరిథిక శాఖా మంత్రి శ్రీమతి నిరమాలా స్తార్మన్ 

‘ఆతమానిర్ర్ భారత్ 3.0’ రూపంలో మరో రూ. 2.65 లక్షల 
కోటలో పాయూకేజ్ ప్రకటించారు. 2020 నవంబర్ 12న ఈ మరకు 
వెలలోడిస్తా, ఆతమానిర్ర్ భారత్ 1.0,  2.0 ప్రకటించిన తరువత 
ఆరిథిక వయూవసథి. ఎదుగుదలబాటలో స్గుతున్నదనా్నరు. స్టు క్ 
మార్కట్ స్థిరంగా ఎదుగుదల చాట్కుంట్ండగా, బాయూంకుల 
రుణాల ఎదుగుదల కూడా 5.1 శాతం కనబరచాయనా్నరు.  
మూడవ త్రైమాస్కానికి ఆరిథికరంగం మీద రిజర్్ బాయూంక్ 
అంచనా కూడా స్నుకూలంగా ఉంది. 
ఇప్పటిదాకా మూడు విడతలోలో  ఇచి్చన మొతతాం పాయూకేజ్ విలువ 
రూ. 29.87 లక్షల కోట్లో  కాగా, ఇది దేశ స్థి ల జాతీయోత్పతితా 
(జిడిపి) లో  15 శాతం. కొతతా పాయూకేజ్ లో ఉదోయూగాల కల్పనకు 
ప్ధానయూమిచా్చరు. ప్రత్యూకంగా వయూవస్యం, గ్రామీణ ఉపాధి, 
రియల్ ఎస్టుట్ మీద దృషటు స్రించారు. 
కొతతి పాయేకేజ్ 

ఆత్మనిర్ర్ భారత్ రోజ్ గార్ యోజన్

ఇంతకు ముందు పిఎఫ్ కోసం దరఖాసుతా చేసుకోని, రూ. 
15,000 లోపు నెల జీతం తీసుకునేవరు ఈ పథకం దా్ర్ 
లబిధి పందుతారు. ఇందుకోసం ఆ కంపెన్ ఇపిఎఫ్ఒ లో రిజిసటుర్ 
చేసుకోవల. ఆగసుటు , సెపెటుంబర్ మధయూ ఉదోయూగం లేకుండా ఆ 
తరువత పిఎఫ్ లో చేరినవరు కూడా లబిధి పందుతారు. 2021 
జూన్ వరకు ఈ పథకం అందుబాట్లో ఉంట్ంది. 
అతయేవసర రుణ హామీ పథకెం 

ఎంఎస్ఎమ్ఇ లు, వయూపార్లు, ముద్ర రుణగ్రహీతలు, వయూపార 
రుణ అవసరమున్న వయూకుతాల కోసం ఈ పథకాని్న 2021 మారి్చ 
31 వరకు పడిగంచారు.
కొవిడ్-19 కారణంగా రుణహామీ సహాయ పథకాని్న ఆరోగయూ 
రక్షణ రంగంతోబాట్ రూ. 50 కోటలో నుంచి రూ. 500 కోటలో 
వరకు అప్పు బకాయిపడడ్  మరో 26 బాధిత రంగాల కోసం 

2020 ఫిబ్రవరి 29న ప్రంభించారు. ఈ సంసథిలు, వయూకుతాలకు 
వరి అప్పు బకాయిలో 20% మరకు అదనంగా అప్పు ఇస్తారు. 
ఈ అదనపు మొతతాం తిరిగ చలలోంచటానికి 5 ఏళలో వయూవధి 
ఉంట్ంది. అందులో ఏడాది పాట్ మారటోరియం ఉంట్ంది. 
ఈ పథకం 2021 మారి్చ 31 వరకు అమలులో ఉంట్ంది. 
సంసథిలకైత్ అదనంగా బకాయిలో మరో 20% అప్పు ఇస్తారు. 
ఐదేళలోలో తిరిగ చలలోంచవచు్చ.  
10 రెంగాలకు రూ. 1.46 లక్షల క్టలీ పిఎల్ఐ

ఉత్పతితాతో అనుసంధానమైన ప్రోతాసుహకాల (పిఎల్ఐ) 
పథకాని్న మరో పది రంగాలకు విసతారించారు. స్దేశీ తయారీ 
సంసథిలోలో  పోటీతత్ం పెంచటానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. 
ఈ రంగాలని్నటికీ కలపి వచే్చ పదేళలో కోసం రూ. 1.46 లక్షల 
కోట్లో  నిరే్దశ్ంచారు. ఈ పది రంగాలలో అడా్న్సు సెల్ క్మిస్ట్ర 
బాటరీ, ఎలకాట్ర నిక్/టెకా్నలజీ ఉత్పతుతాలు, ఆటోమొబైల్సు. ఆటో 
పరికర్లు, ఔషధాలు, 

టెలకామ్,  నెట్ వరి్కంగ్ ఉత్పతుతాలు, జౌళి ఉత్పతుతాలు, ఉన్నత 
స్మరథియూం ఉన్న సలార్ పివి మాడూయూల్సు, ఎస్ లు, ఎల్ఇడి లు, 

ఎద్గుదలకు మరో ప్రేరణ
ఆత్మనిర్ర్ భారత్ పాయేకేజ్ 3.0 ప్రకటనతో రూ. 2.65 లక్షల క్టలీకు పైగా విలువచేస్ పథకాలతో 

ముెందుకొచిచిెంది. కరోనా సెంక్షోభ కాలెంలో ఆరి్థకవయేవస్థ ఎదుగుదలకు ఇది ఊతమిస్తిెంది.

ఆరి్థకెం ఆతమానిర్ర్ భారత్ పాకేజ్ 3.0
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నూతన అభివృదిధ్వపై్
నిర్ణయెం: హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో 210 మెగావటలో లుహ్రీ స్టుజ్ -1 
జలవిదుయూత్ ప్జెకుటుకు రూ. 1810 కోటలో పెట్టు బడికి అమోదం

లాభాలు: 
l ఈ ప్జెక్టు వలన ఏటా 75.82 కోటలో యూనిటలో విదుయూత్ ఉత్పతితా 

అవుతుంది. 
l ఈ విదుయూదుత్పతితా వలన పవర్ గ్రిడ్ స్థిరత్ం ఏర్పడి విదుయూత్ సరఫర్ 

మెరుగవుతుంది.
l ప్జెక్టు నిర్మాణ పనుల వలన దాదాపు 2,000 మందికి ప్రతయూక్ష, పరోక్ష 

ఉపాధి కలుగుతుంది. 
l హిమాచల్ ప్రదేశ్ కు రూ. 1,140 కోటలో ఉచిత విదుయూత్ అందుబాట్లోకి 

వసుతాంది. 40 ఏళళుపాట్ ఈ లబిధి కలుగుతుంది. 
నిర్ణయెం: 
10 రంగాలకు ఉత్పతితాతో అనుసంధానమైన ప్రోతాసుహకాల (పిఎల్ఐ) 

పథకం దా్ర్ తయారీ స్మరథియూం పెంచటానికి రూ. 8,100 కోట్లో  
లాభాలు:
l ఎగుమతులను పెంచుతుంది. భారత తయారీదారులను అంతర్జ్ తీయ 

స్థి యిలో పోటీపడేటట్లో  చేసుతాంది. పెట్టు బడులను ఆకరి్సుతాంది. 
ఎగుమతులను పెంచుతుంది. స్మాజిక, ఆరిథిక మౌలక సదుపాయాలలో 
పిపిపి లను ప్రోతసుహిసుతాంది. ఆసుతాల కల్పనకు దోహదం చేసుతాంది. 
స్మాజికంగా అవసరమైన ప్జెకుటులు వణిజయూపరంగా గట్టు బాట్ 
అవుతాయి.

l ఈ పది రంగాలకు పిఎల్ఐ పథకం వలన అవి అంతర్జ్ తీయంగా 
పోటీపడగలుగుతాయి. తయారీదారులు అంతర్జ్ తీయ పోటీలో 
నిలుస్తారు. పెట్టు బడులు వస్తాయి. అతాయూధునిక టెకా్నలజీ 
వడుకోవచు్చ. 

l స్మర్థి యూలు కొనస్గేట్టు  చూసుతాంది. స్థి యి పెంచుకోవటం వలన 
కలగే లాభాలు పందవచు్చ. ఎగుమతులు పెరుగుతాయి. ‘మక్ ఇన్ 
ఇండియా’ ను అంతర్జ్ తీయ సరఫర్ వయూవసథిలో భాగం చేసుతాంది. 

సె్పషాలటీ స్టుల్ ఉనా్నయి. 
పిఎెంఎవై-యు  క్సెం రూ.18,000 క్ట్లీ

ప్రధాన మంత్రి ఆవస్ యోజన (పటటుణ ప్ంతం) కింద 
రూ. 18,000 కోట్లో  కేటాయించారు. ఇది ఈ ఏడాది 
ఇచే్చ రూ. 8,000 కోటలోకు అదనం. దీనివలలో 12 లక్షల ఇళలో 
నిర్మాణ ప్రంభానికి, 18 లక్షల ఇళుళు పూరితా చేయటానికి 
వీలవుతుంది. దీనివలలో 78 లక్షల మందికి కొతతాగా ఉపాధి 
కలుగుతుంది.
నిరా్మణెం, మౌలిక వసతులు

వయూపార్ని్న సులభతరం చేయటానికి, డబ్బు ఇరుకు్కపోయి 
ఉన్న కాంట్రాకటురలోకు ఊరట కలగటానికి వీలుగా కాంట్రాకుటుల 
మీద వళలో సెకూయూరిటీ డిపాజిట్ ను 5-10 శాతం నుంచి 
3 శాతానికి తగగాంచారు. ప్రసుతాతం నడుసుతాన్న పనులకు, 
ప్రభుత్ రంగ సంసథిలకు కూడా ఇది వరితాసుతాంది.  ఈ 
మినహాయింపులు 2021 డిసెంబర్ 31 వరకు అమలులో 
ఉంటాయి.
డెవలపరలీకు, కొనుగోలుదారులకు ఊరట 

డెవలపరలోకు, కొనుగోలుదారులకు పను్న ఊరట 
కల్పంచేందుకు, సరి్కల్ రేట్కు,  ఒప్పందపు రేట్కూ మధయూ 
త్డా విషయంలోన్ పను్న ర్యితీని 10 నుంచి 20 
శాతానికి పెంచారు. వీటిని కొనేవళలోకు కూడా 2020 జూన్ 
30 వరకు 20 శాతం ఊరట ఇస్తారు. 
ఎరువ్ల మీద సబిస్డీక్ రూ.  65,000 క్ట్లీ

వచే్చ పంట కాలంలో రైతులకు సకాలంలో ఎరువుల సరఫర్ 
జరగటానికి రూ. 65,000 కోట్లో  కేటాయిసుతానా్నరు. 
గ్రామీణ ఉపాధిక్ ప్రోత్స్హెం

గ్రామీణ ఉపాధి కల్పన పెంపుదలకు అదనంగా రూ. 
10,000 కోట్లో  ఇచి్చ గ్రామీణ ఆరిథిక వయూవసథిను వేగవంతం 
చేసుతానా్నరు.
కొవిడ్-19 వాక్స్న్ పరిశోధనలకు గ్రాెంట్

భారత్ లో కొవిడ్ వకిసున్ తయారీకోసం పరిశోధన, 
అభివృదిధికి బయోటెకా్నలజీ విభాగానికి రూ. 900 కోట్లో  
ఇసుతానా్నరు. 

మెంత్రిమెండలి నిర్ణయాలు
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ప్రధాన మెంత్రి వాయేఖలు
ప్ర పంచ పెట్టు బ డిదారుల రండ్ టేబ్ల్ వరు్చవ ల్ స మావేశం

2024 నాటికి ఐదు ట్రిలయ న్ డాల రలో ఆరిధిక వయూ వ సథి ను 
స్ధించ డంలో భాగంగా ప్ర పంచ  పెట్టు బ డిదారులను 
ఆక రి్ంచ డం కోసం భార త దేశం ప లు ముఖయూ మైన 
చ రయూ ల ను చేపటిటుంది. ఇందులో భాగంగా వరు్చవ ల్ గోలో బ ల్ 
ఇనె్సటు ర్ రండ్ టేబ్ల్ (విజిఐఆర్) రూపంలో ప్ర పంచం 
ముందు ఒక రోడుడ్  మాయూపును ఉంచింది. ఇది ప్ర పంచ 
సంస్థి గ త పెట్టు బ డిదారులు, భార తీయ వయూపార దిగగా జాలు, 
ప్ర భుత్ంలోని ప్ర ధాన మైన విధాన నిరే్ణత లు, ఆరిధిక రంగంలోని 
మార్కట్ నియంత్ర ణ దారుల మ ధయూ న ప్ర త్యూక మైన చ ర్చ కు 
వేదిక గా నిలచింది.

విజిఐఆర్ సమావేశంలో మాటాలో డిన ప్ర ధాని న రేంద్ర 
మోదీ భార త దేశం మెరుగైన మారు్పను స్ధిసతాంద ని 
అనా్నరు. ఉన్న త ప ర్యూవ ర ణ , స్మాజిక , పాల నాప ర మైన 
అంశాలోలో  (ఇ.ఎస్.జి) స మాన మైన దృషటుని నిలపి వృదిధిని 
స్ధించడంపై భార త దేశం విశా్సం వుంచింద ని అనా్నరు. 
ప్ర జాస్్మయూం, జ నాభా, డిమాండ్ , వైవిధయూం అంశాల ను 
ఆయా పెట్టు బ డిదారుల  ముందు వుంచ డం జ రుగుతోందని 
స్ప షటుం చేశారు. న్త న భార త దేశ స్ధ న కోసం ప్ర ధాని 
న రేంద్ర మోదీ త న దారశినిక త ను, రోడుడ్  మాయూపును 
ఆవిష్క రించారు. అంత్ కాదు ప్ర పంచ పెట్టు బ డిదారుల ను 
దేశంలోకి ఆహా్నించారు. 

భార త దేశ ఆరిధిక , పెట్టు బ డి దృక్ప థం, నిర్మాణాతమా క 
సంస్క ర ణ లు, ఐదు ట్రిలయ న్ డాల రలో ఆరిధిక వయూ వ సథి గా 
రూపంద డానికిగాను ప్ర భుత్ం క న బ రుసుతాన్న  దారశి నిక త 
అంశాల పైన విజిఐఆర్ 2020 స మావేశం ప్ర త్యూకంగా దృషటు 
పెటిటు చ ర్చ లు చేస్ంది. ఈ స మావేశంలో ప్ర పంచ వయూపతాంగా 
వున్న 20 భారీ పెన్ న్ మ రియు స్వ రిన్ వెల్తా  ఫండ్సు 
పెట్టు బ డిదారులు పాల్గా నా్నరు.  వరి మొతతాం ఆసుతాల 
నిర్ హ ణ విలువ 6 ట్రిలయ న్ డాల రులో . వీరిలో కొంత మంది 
ప్ర భుత్ంతో మొద టిస్రి సంప్ర దింపులు చేసుతానా్నరు. 

ఆరిధిక వయే వ స్థ
ఐదు ట్రిలియ న్ డాల రలీ 

ప్ర పంచ పెటుటు బ డిదారులు భార త దేశంలో పెటుటు బ డులు పెటాటు ల న్ కంద్ర  ప్ర భుత్వం కోర్ంది. గ ర్షటు  
ఇఎస్ జ్ స్కరుకు స మాన మైన ప్రాధాన్య త ను ఇస్తి నే  వృదిధ్ అనే మార్గి న్ని మాత్ర మే నమ్మడం కాకుండా 
ప్ర జాసా్వమ్యం, జ నభా, డిమాండ్ తో పాటు వవైిధ్య త భార త్ సంతమన్ కంద్ర  ప్ర భుత్వం చాటుతోంది.  

ప్ర ధాని ఏయం మాటాలా డారయంటే...
l గ తంలో స మ స్యూతమా కంగా వున్న విధానాల ను వ దిలేస్ న్త న 

భార త దేశాని్న నిరిమాసుతానా్నం. స మ సయూ లకు దీర్ఘ కాలక , సుస్థిర మైన 
ప రిషా్కర్ల ను అమ లు చేయ డ మ భార త దేశ విధానం. 

l న మమా క మైన ఆదాయం, ప్ర జాస్్మయూ వతావ ర ణం, స్థిర త్ం, వృది్ద 
కావలంటే అందుకు త గన దేశం భార త దేశం.

l భార త దేశం అనుస రిసుతాన్న విధానాలు స్థిర తా్ని్న క లగ వునా్నయి కాబ టేటు 
ప్ర పంచ వయూపతాంగా చూస్న ప్పుడు పెట్టు బ డులు పెటటు డానికి అనువైన 
దేశంగా భార త దేశం గురితాంపు స్ధించింది. 

సాధ న దిశ గా 
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l విదేశీ ప్ర తయూ క్ష పెట్టు బ డుల ను తీసుకుంటే ఈ రంగంలో 2008-14 
మ ధయూ న 231.37 బిలయ న్ డాల రులో  దేశంలోకి వ చా్చయి. 2014-
20 సంవ తసు ర్లోలో  358.29 బిలయ న్ డాల రులో  వ చా్చయి. అంటే 55 
శాతం వృదిధి క నిపించింది. 

l ఐకయూ ర్జయూ స మితి నివేదిక ప్ర కారం ద క్షణ ఆస్యా ఎఫ్ డిఐ వృదిధి 
10శాతం. ఈ వృదిధికి భార త దేశ మ కార ణం. 

l సుల భ త ర వణిజయూ ర్యూంకుల లో ప్ర సుతాతం భార త దేశ స్థి నం 63. 
2014లో ఇది 142. 

l ఈ ఏడాది ఏప్ల్ నుంచి ఆగ సుటు  వ ర కూ భార త దేశంలోకి వ చి్చన 
ప్ర తయూ క్ష పెట్టు బ డులు 35.73 బిలయ న్ డాల రులో . ఆరిధిక సంవ తసు రం 
మొద టి ఐదు నెల ల కాలాని్న తీసుకుంటే గ తంలో ఎన్న డూ 
లేనివిధంగా ఎఫ్.డి.ఐ లు వ చా్చయి. 

l గ త ఏడాదితో పోలస్తా  గ త ఐదు నెల లుగా ఎఫ్.డి.ఐ ల లో 13 శాతం వృదిధి 
క నిపించింది. 

l భార త దేశంలోని వయూ వ సథి ల బ లం కార ణంగా 800 మిలయ న్ ప్ర జ ల కు 
ఆహార ధానాయూల ను, 420 మిలయ న్ ప్ర జ ల కు న గ దును, 80 మిలయ న్ 
కుట్ంబాల కు ఉచిత వంట గాయూసును ఇవ్ గ లగాం. 

l జాతీయ మౌలక స దుపాయాల పైప్ లైన్ కింద 1.5 ట్రిలయ న్ డాల రలో ను 
పెట్టు బ డిగా పెటటు డానికిగాను ఉజ్ ల మైన ప్ర ణాళిక రూపందించాం. బ హుళ 
విధాలా అనుసంధానతను అందించే అమోఘ మైన మౌలక స దుపాయాల 
విశ్షటు ప్ర ణాళిక రూప క ల్ప న ద శ లో వుంది. దేశ వయూపతాంగా ప్ర ధాన 
ర హ దారులు, రైలే్లు, మెట్రోలు, న్టి ర వణా మార్గా లు, ఎయిర్ పోరుటులు 
మొద లైన మౌలక స దుపాయాల ను పెద్ద ఎతుతాన నిరిమాంచుకుంట్నా్నం. 

l ఈ మ ధయూ నే వయూ వ స్య రంగంలో చేప టిటున సంస్క ర ణ ల కార ణంగా 
భార త దేశ రైతుల తో భాగ స్్ములు కావ డానికి అవ కాశాలు ల భించాయి. 
స్ంకేతిక త,ఆధునిక ప్సెస్ంగ్ విధానాల  దా్ర్, త్ ర లోనే భార త దేశం 
వయూ వ స్య ఎగుమ తుల కేంద్రంగా గురితాంపు పంద నుంది. 

l జాతీయ విదాయూవిధానం కార ణంగా దేశంలో విదేశీ విశ్ విదాయూల యాలు 
త మ కాయూంప స్ ల ను ప్రంభించుకోవ చు్చ. జాతీయ డిజిట ల్ ఆరోగయూ 
కారయూ క్ర మం దా్ర్ ఆరిథికరంగ స్ంకేతిక సంసథి ల కు అవ కాశాలు 
పెరుగుతాయి. 

పరిధానిపైనమమాకంవలలుపట్టో బడిదారులోలుపరిగ్నఉతాసాహం

విదేశీ పెట్టు బ డుల విష యంలో భార త దేశం స్థిర మైన ప్ర గ తిని స్ధిస్తానే 
వుంది. ఉత్ప తితాని పెంచ డంకోసం దేశంలో పారిశ్రామిక కారిడారలో ను, ప్ర త్యూక 
ఆరిధిక మండ ళలో ను, ప్జెక్టు వృదిధిని ప రయూ వేక్షంచే సంసథి ను ప్రోతసు హించ డం 
జ రుగుతోంది.  
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2024 నాటిక్ ఐదు ట్రిలియ న్ డాలరలీ ఆరి్థక వయే వ స్థ గా 
భార త దేశెం రూపొెందుతుెంద ని ప్ర క టిెంచిన ప్ర ధాని

ఒక వైపు క రోనా మ హ మామారి కార ణంగా భార త దేశ ఆరిధిక వయూ వ సథి 
వృదిధి దబబు తిన్న ప్ప టికీ 2024 నాటికి భార త దేశం ఐదు ట్రిలయ న్ 
డాల రలో ఆరిధికశ కితాగా అవ త రిసుతాంద నే ఆతమా విశా్స్ని్న ప్ర ధాని 
నరేంద్ర మోదీ క న బ రుసుతానా్నరు. ఒక ఆంగలో దిన ప త్రిక కు ఇచి్చన 
ఇంట రూ్యూలో మాటాలో డుతూ ఆయ న ఏమ నా్నరంటే మ హ మామారి 
కార ణంగా ఈ ఏడాది ఆశ్ంచిన  స్థి యిలో వృదిధి లేక పోయిన ప్ప టికీ 
ఈ న షాటు ని్న అతయూ ధిక కృష చేయ డం దా్ర్ ర్బోయే సంవ తసు రంలో 
పూడు్చకుంటామ ని అనా్నరు. ఇక కొనుగోలు స్మ రథియూంలో 
ప్ర పంచంలోనే భార త దేశం మూడో అతిపెద్ద ఆరిధిక వయూ వ సథి గా 
అవ త రించింద ని అనా్నరు. ప్ర సుతాత అమెరికా డాల ర్ ధ ర ల ప్ర కారం 
ప్ర పంచంలోనే భార త దేశం మూడో అతి పెద్ద దేశం కావల ని 
మం ప ని చేసుతానా్నం. దాని్న స్ధించ డంకోసం ఐదు ట్రిలయ న్ 
డాల రలో ల క్షష్ం దోహ దం చేసుతాందని ప్ర ధాని ఆకాంక్షంచారు. ఇక 
ల క్షయూల ను అందుకోవ డంలో త మ ప్ర భుత్ం ట్రాక్ రికారుడ్  క లగ 
వుంద ని అనా్నరు. అనుకున్న స మ యానికంటే ముందుగా గ్రామీణ 
పారిశుదధియూ ల క్షయూని్న అందుకునా్నం. అలాగే ముందుగా అనుకున్న 
స మ యానికంటే ముందుగానే గ్రామీణ విదుయూదీ్దక ర ణ ల క్షయూని్న 
చేరుకునా్నం. అనుకున్న స మ యానికంటే ముందుగానే 8 కోటలో 
ఉజజ్వాల క నెక్ష నలో లక్షయూని్న చేరుకునా్నం. కాబ టిటు ఈ ట్రాక్ రికారుడ్ల 
ప్ర కారం, చేప డుతున్న సంస్క ర ణ ల్న తీసుకుంటే లక్షయూని్న చేరుకునే 
విష యంలో ప్ర జ ల కు మా స్మ ర్థి యూల మీద న మమా కం వుంది అని 
ప్ర ధాని అనా్నరు. 

ప రాయేవ ర ణ హత ప్జెకుటోల విష యెంలో ఇరుగు 
పొరుగు దేశాల  కెంటే అధికెంగా ప్ర గ తి

ఈ ఏడాది అమెరికా నుంచి 154 గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్జెకుటులు భార తదే శానికి 
వ చా్చయ ని ప్ర ధాని అనా్నరు. చైనాకు 86, వియ తా్నంకు 12, 
మ లేస్యాకు 15 వ చా్చయ ని వటితో పోలస్తా భార త దేశం చాలా 
ముందు వుంద ని అనా్నరు. భార త దేశ అభివృది్ద క థ నంప టలో 
ప్ర పంచానికి న మమా కం పెరుగుతుంద న డానికి ఇది ప్ర తయూ క్ష 
నిద రశి న మ ని ఆయ న అనా్నరు. 

క్విడ్ -19 క టటో డిక్సెం శాస్త్రీయ మైన విధానెం

కోవిడ్ -19 మ హ మామారి క టటు డికోసం ప్ర భుత్ం ముంద సుతాగానే 
చేప టిటున చ రయూ లు ఫ లతం ఇసుతానా్నయ ని ప్ర ధాని అనా్నరు.  ఈ 
ముంద సుతా చ రయూ ల కార ణంగా మ హమామారిని ఎదురో్కగ లగే 
స తాతా ఏర్ప డింద ని ప్ర పంచంలోనే భార త దేశంలో అతి త కు్కవ 
మ ర ణాలు న మోద వుతునా్నయ ని ప్ర ధాని అనా్నరు. మహ మామారిని 
ఎదురో్కవ డంలో భాగంగా గ త కొని్న నెల లుగా తెలుసుకున్న 
స ముచిత విష యాలోలో  ప్ర ధాన మైంది... చిటటు చివ రి ల బిధిదారుడిని 
చేరుకునేలా డెలవ రీ వయూ వ సథి ల ను త యారు చేసుకునా్నమ నే 
విష య మ ని ప్ర ధాని అనా్నరు. ఈ డెలవ రీ వయూ వ సథి లోలో  అతయూ ధికం త మ 
మొద టి టెర్మా ప్ర భుత్ంలోనే త యారు చేసుకునా్నమ ని త దా్ర్ 
ఈ శ తాబా్ద నికి ఒక స్రి వ చే్చ మ హ మామారిని ఎదురో్కవ డానికి అది 
దోహ దం చేస్ంద ని ప్ర ధాని అనా్నరు. 
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జ ల మారాగిలు 
ఆర్ఒ-పాక్సు ఫెర్రీ స రీ్సు

మారుత్నని తీరప్రాంత ముఖచిత్రం
ఆర్ఒ-పాక్స్ స రీవాస్ దావారా సూర త్ లోని హ జీరా నౌకాశ్ర యాని్న, సౌరాషట్ర లోని గోఘాను క లిపే ప్జెకుటోను 
ప్రెంభిెంచారు. దేశెంలోని 21 వేల క్లో మీట రలీ క్సాతితీరప్ెంత్ని్న క లుపుతూ మ ల్టో మోడ ల్ క నెక్టోవిటీని 

అెందిెంచ డానిక్గాను కేెంద్ర  ప్ర భుతవాెం కృషి చేసతిెంది. త దావారా ఆత్మ నిర్ ర్ భార త్ ను బ లోపేతెం 
చేయ డానిక్గాను ఇది దోహ దెం చేసతిెంది.ప్ర ధాన ర హ దారులు కావ చు్చ, రైలే్లు, విమాన మార్గా లు 

కావ చు్చ, జల ర వణా మార్గా లు కావ చు్చ దేశంలో 
ఉతతా మ మైన మౌలక స దుపాయాల ను త యారు 

చేసుకోవ డ మ నేది ప్ర భుతా్నికి చాలా ముఖయూ మైన అంశం. ఏ 
స మాజం అభివృదిధికైనా జల ర వణామార్గా లు చాలా ముఖయూ మైన 
అంశం. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్ర భుత్ం స్థిర మైన ఆలోచ న ల తో 
ముంద డుగు వేసతాంది. స ముద్రంలో జల ర వణాకు 
సంబంధించిన విధివిధానాలను త యారు చేయ డం దా్ర్ 
గుజ ర్త్ లో సౌర్షట్రను, స్రత్ ను క లపే న్టి ర వణా మార్గా ని్న 
ప్రంభించాం. గోఘా, హ జీర్ మ ధయూ న ఈ ఏడాది న వంబ ర్ 
8న ప్ర ధాని చేతుల  మీదుగా మొద లైన ఆర్ఒ-పాక్సు ఫెర్రీ 
స రీ్స్ ఆ ప్ంతంలో 20 ల క్ష ల మంది ప్ర జ లకు ఒక వ రంలా 

మారింది. వీరంద రూ ఇంత కాలం త మ త మ కుట్ంబాల కు 
దూరంగా నివ స్స్తా వ చా్చరు. ఇప్పుడు ఆ స మ సయూ లేదు. అంత్ 
కాదు ఈ సరీ్సు కార ణంగా వయూపార కారయూ క లాపాల కు ఊపు 
వ చి్చంది. స ముద్ర ర వణా మార్గా ని్న ప్రంభించ డంవ లలో 
ఇంత వ ర కూ వున్న 10-12 గంట ల ప్ర యాణం ఇప్పుడు మూడు 
నాలుగు గంట ల కు త గగాపోయింది. గ తంలో 375 కిలో మీట రలో 
దూర్ని్న 10-12 గంట ల పాట్ ప్ర యాణం చేస్వరు ఇప్పుడు 
90 కిలో మీట రలో దూర్ని్న మూడు నాలుగు గంట లోలో  పూరితా చేస్ 
గ మయూ స్థి నాలు చేరుకుంట్నా్నరు. స ముద్ర న్టి ర వణా మారగాం 
కావల ని గుజ ర్త్ లోని ఈ ప్ంత ప్ర జ లు సంవ తసు ర్ల 
త ర బ డి క ల లు క నేవరు. ప్ర ధాని న రేంద్ర మోదీ దారశి నిక త 
కార ణంగా తీర ప్ంతాల ను క ల ప డానికి వీలుగా విధివిధానాలు 

ఆర్ఒ-పాక్స్ ఫెర్రీ స రీవాస్ను ప్రెంభిెంచి ప్ర ధాని న రెంద్ర మోదీ ఆ స మ యెంలోనే కేెంద్ర నౌకా ర వాణా 
మెంత్రితవా శాఖ పేరును మారాచిరు. ఈ మెంత్రితవా శాఖ కు కొతతి గా నౌకాశ్ర యాలు, నౌకారవాణా, జల ర వాణా మారాగిల 
మెంత్రితవా శాఖ అనే నామ క ర ణెం చేశారు. దాదాపుగా అని్న అభివృదిధి చెెందిన దేశాలోలీ నౌకార వాణ మెంత్రితవా శాఖే 
నౌకాశ్ర యాల ను, జల ర వాణామారాగిల ను నిరవా హస్తిెంద ని అనా్నరు. మెంత్రితవా శాఖ పేరులో స్ప షటో త వ చిచిెంది 
కాబ టిటో, ప నిలో కూడా స్ప షటో త వ స్తిెంద న డెంలో ఏమాత్రెం సెందేహెం లేదు. 

నౌకా 
ర వాణా శఖ 

మేంతి్ర త్వ శఖకు 
కొతతు  పేరు
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బ లోపేత మ యాయూయి. త దా్ర్ ఏర్ప డుతున్న 
న్త న స ముద్ర ర వణా మార్గా లు న్ల ఆరిధిక వయూ వ సథి 
బ లోపేతానికి దోహ దం చేసుతానా్నయి. ఇది ‘ఆతమా నిర్ ర్ 
భార త్’ అనే బృహ తతా ర లక్షష్ స్ధ న ను వేగ వంతం 
చేసుతాంది. 
జల ర వాణా
దేశ స ముద్ర తీర హ దు్ద లోలో  నౌకాశ్ర యాల స్మ ర్థి యూని్న 
పెంచుతునా్నరు. న్త న నౌకాశ్ర యాల ను ఏర్్పట్ 
చేసుతానా్నరు. మ న దేశానికి 21 వేల కిలో మీట రలో 
పడ వైన జల మార్గా లునా్నయి. ఇందుకోసం 500కు 
పైగా ప్జెకుటులు స్గ ర మాలా ప్జెకుటు  కింద 
నిర్మాణ మ వుతునా్నయి. 
జల మార్గా ల  దా్ర్ ర వణా అనేది రైలు, రోడుడ్  మార్గా ల  
కంటే అతయూంత త కు్కవ ఖ రు్చతో కూడుకున్న ద ని ప్ర ధాని 
అనా్నరు.  అంత్కాదు ఇది ప ర్యూవ ర ణ హిత మైంది 
కూడా అని ఆయ న అనా్నరు. 2014లో కొతతా ప్ర భుత్ం 
ఏర్ప డిన త ర్్త నే దీనికి సంబంధించి స మ గ్ర మైన 
విధానంతో దేశంలో ప నులు ప్రంభ మ యాయూయి. 
దేశానికి ప్ర ధానిగా శ్రీ మోదీ ర్క ముందు నుంచే ఈ 
దేశంలో ప్రసుతాత మున్న న దులు, స ముద్రాలే వునా్నయి. 
కాన్ స రైన  దారశి నిక త లేక పోవ డంవ లలో ఈ జల 
ర వణా మార్గా ల గురించి ఆలోచించ లేదు. ప్ర సుతాతం 
ప్ర భుత్ం ఎంతో స మ రథి వంతంగా ప ని చేస్తా ర్షాట్ర ల 
మ ధయూ న జల ర వణా మార్గా ల ను కొతతా గా ఏర్్పట్ 
చేస్తా వటిని ఆయా స ముద్రాల దా్ర్ క లుపుతోంది. 
హిందూ మ హాస ముద్రంలోను, బంగాళాఖాతంలోను 
ప్ర భుత్ం త న స్మ ర్థి యూల ను క్ర మం త ప్ప కుండా 
మెరుగుప రుచుకుంటూ వటిని ఆతమా నిర్ ర్ భార త్ 
స్ధ న లో ప్ర ధాన మైన వ న రులుగా చూసతాంది.    

l	దీని కార ణంగా జల ర వణా మార్గా ల వినియోగం కోసం న్త న 
విధానాలు మొద ల వుతాయి. త దా్ర్ ఆయా ప్ంతాలోలో  స్మాజిక 
ఆరిధిక అభివృదిధి జ రుగుతుంది. 

l	ఈ సౌక రయూం కార ణంగా వహ నాల ను ర వణా చేయ వ చు్చ. 
గ తంలో ప ది ప నె్నండు గంట ల స మ యంపాట్ 370 కిలో 
మీట రులో  ప్ర యాణం చేయాలసు వ చే్చది. ఇప్పుడు నాలుగు గంట లోలో నే 
ప్ర యాణం పూరతా వుతుంది. 

l	స ముద్ర ర వణా మీద ఆధార ప డే ప రిశ్ర మ ల ఉత్ప తుతాలు స్మెంట్ , 
ఇనుము, ఆహార ప దార్థి ల త యారీ ప రిశ్ర మ ముడి స రుకులు, 

ఎప్పుడుకొనుగోలుచేసినాసాథా నిక
వసుతి వులకేప్రాధాన్యతఇవవిండి:

పరిధానినరంద్రమోదీ
స్థి నిక ఉత్ప తుతాల కే ప్ధానయూ త ఇవ్ల ని ‘వోక ల్ ఫ ర్ లోక ల్’ (vocal 
for local) మంత్రాని్న కేంద్ర ప్ర భుత్ం ప్ర చారం చేసతాంది. ప్ర ధాని 
న రేంద్ర మోదీ త న నియోజ క వ రగాం వర ణాస్లో రూ.620 కోటలో అభివృదిధి 
ప్జెకుటుల కు శంకుస్థి ప న చేస్తా ఈ మంత్రాని్న మ రోస్రి వినిపించారు. 
మ టిటుదీపాల కు మాత్ర మ ప రిమితం కావ ద్ద ని ఆయ న అనా్నరు. స్యం 
స మృదిధి స్ధించాల ని త పించేవరికి ఒక భార తీయునిగా స్యం చేయాల ని 
పిలుపునిచా్చరు. ఎంతో క షటు ప డి స్్దం చిందించే యువ త కు స్యం 
చేయ డం కూడా మ న బాధయూత అని వరు త మ తెలవిత్ట ల తో స్మ ర్థి యూలు, 
బ లాల తో న్త న తా్ని్న ఆవిష్క రించ డానికి కృష చేసుతానా్నర ని ఆయ న 
అనా్నరు. వరిని ప్రోతసు హించ డం మ నంద రి బాధయూ త అని ప్ర ధాని అనా్నరు. 
ప విత్ర గంగానదిని ప్రక్షళన చేయాలని కాశీ ప్రజలు సంకల్పంచుకునా్నరని 
ఆయన అనా్నరు. ఘాటలో వద్ద పరిశుభ్త క్ర మ క్ర మంగా మెరుగవుతోందని, 
వర ణాస్ ఘాటలో కు సంబంధించిన అంద మైన దృశాయూల ను క్మెర్లోలో  
బంధించేలా అవి ప ర్యూట కుల ను ఆక ట్టు కుంటాయ ని ఆయ న అనా్నరు. 
విదుయూతుతా వైరలో బారిన ప డే ప్ర మాదం నుంచి కాశీ బయటప డింద ని ప్ర ధాని 
స్ప షటుం చేశారు. గ తంలో కాశీకి ప్ర తి రోజూ 12 విమానాలు వ చే్చవ ని, ఇప్పుడు 
ఆ సంఖయూ పెరిగ 48కి చేరుకుంద ని ప్ర ధాని అనా్నరు. ర హ దారుల మౌలక 
సౌక ర్యూలు పెరిగ క నెకిటువిటీ పెరిగంద ని అనా్నరు. మొతతాం పూర్్ంచల్ 
కు సంబంధించి కాశీ అనేది ఒక వైదయూ సౌక ర్యూల కేంద్రంగా మారింద ని 
అనా్నరు. నిజం చపా్పలంటే మొతతాం తూరు్ప భార త దేశం దీని దా్ర్ ల బిధి 
పందుతోంది. ‘ఆతమా నిర్ ర్ భార త్’ ఉదయూ మానికి మూల సతాంభాలాలో ంటివరు 
గ్రామీణ భార త దేశానికి చందిన రైతులు, పేద ప్ర జ లేన ని, అంత్ కాదు వరే 
అతి పెద్ద ల బిధిదారుల ని కూడా ప్ర ధాని అనా్నరు.  

పరిధానమైనపరియోజనాలు
వినియోగానికి స్దధింగా వున్న వ సుతావుల ర వణా త కు్కవ 
ఖ రు్చతో జ రుగుతుంది. అట్ ఇట్ ప్ంతాల మ ధయూ న 
దూరం తగగా డంవ లలో వయూపార కారయూ క లాపాలు పెరుగుతాయి.

l	స్ర త్ నుంచి, ముంబాయిలాంటి మెట్రో న గ ర్ల  నుంచి 
సౌర్షట్ర కోస్తా తీర వణిజయూం ల బిధి పందుతుంది. త దా్ర్ 
అనేక మంది ఉపాధి ల భిసుతాంది. 

l	ఈ రండు ప్ంతాల ను క లుపుతూ ప్ర తి రోజూ 5 వేల కు 
పైగా వహ నాలు ప్ర యాణం చేసుతానా్నయి. ఇప్పుడు ఈ 
ర వణా అంతా రోడుడ్  మీద  కంటే స ముద్రం మీద నే ఎకు్కవ గా 
వుంట్ంది. 
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క మూయూనిటీ రేడియోలు

మారుమూల ప్రాంతాల కు విసతి ర్సుతి నని 

క మ్యానిటీ రడియో
క మ్యేనిటీ రడియో దేశ మెంత్ విసతి రిెంచ డెం క్సెం ప్ర భుతవాెం తీస్కుెంట్న్న దృఢ మైన చ రయే ల 

కార ణెంగా అది దేశెంలోని మారుమ్ల  ప్ెంత్ల కు సైతెం విసతి రిసతిెంది. త దావారా ప్ర భుతవా అభివృదిధి 
కారయే క్ర మాలు ప్ర జ ల కు చేర డ మే కాకుెండా క్విడ్ -19పై పోరాటానిక్ కూడా అది ఉప యోగ ప డుతోెంది.

మ న దేశంలో ప టటు ణ  ప్ంతాలోలో  నివ స్ంచే 
ప్ర జ ల కు స మాచార్ని్న చేర వేయ డానికి అనేక 
మాధయూ మాలు ఉనా్నయి. గ్రామీణ  ప్ంత ప్ర జ లు 

మాత్రం స మాచారం అందుకునే స రైన మాధయూ మాలు లేక ఇప్ప టికీ 
ఇబబుందులు ప డుతూనే ఉనా్నరు. ఇలాంటి ప రిస్థితులోలో  క మూయూనిటీ 
రేడియోలు గ్రామీణ ప్ంతాలోలో  ముఖయూ స మాచార స్ధ నాలుగా 
ఉంటూ ప్ర జ ల కు ఎంతో  ఉప యోగ క రంగా ఉనా్నయి. ప్ర సుతాతం 
దేశంలో 310 క మూయూనిటీ రేడియో స్టుష నులో  ఉనా్నయి. 

ఈ క మూయూనిటీ రేడియో స్టుష నులో  క రోనా వైర స్ మ హ మామారి 
స మ యంలో కూడా ఆయా ప్ంతీయ భాషలోలో  ప్ర జ ల కు కావ ల స్న 
స మాచార్ని్న అందిస్తా వైర స్ ప టలో అవ గాహ న క లగంచాయి. ఈ 
రేడియో స్టుష నులో  సుమారు 10 కోటలో ప్ర జ ల కు స్వ లందిసుతాండ డంతో 
వీటి అవ  స ర్ని్న, స్మ ర్థి యూని్న గురితాంచిన ప్ర భుత్ం స్టుష నలో సంఖయూ ను 
విసతా ృతంగా పెంచాల ని నిర్ణ యింది. త్ ర లో మ రో 276 కొతతా రేడియో 
స్టుష నలో ను ఏర్్పట్ చేసుతానా్నరు. 2025 సంవ తసు రం నాటికి దేశంలో 
అదనంగా మ రో 500 క మూయూనిటీ రేడియో స్టుష నులో  ఏర్్పట్ 
చేయాల నే ప్ర తిపాదన కూడా ఉంది. 

మ న ప్ర ధాన మంత్రి న రేంద్ర మోదీ గారు స్మానయూ  
ప్ర జ ల కు స మాచారం అందించ డంలో రేడియో అనేది అతయూంత 

శ కితావంత మైన మాధయూ మంగా భావిసుతానా్నరు. రేడియోని ఏ ఇత ర 
మాధయూ మాల తో పోల్చ లేమ నేది ఆయ న విశా్సం. ప్ర తి నెలా 
రేడియోలో ప్ర స్రమ యేయూ ‘మ న్  కీ బాత్’ కారయూ క్ర మానే్న తీసుకుంటే 
2018 సంవ తసు రం న వంబ ర్  లో  ప్ర ధాన మంత్రి మాటాలో డుతూ 
హిమాచ ల్ ప్ర దేశ్ కి చందిన బిజెపి కారయూ క రతా కు సంబంధించిన 
ఒక సంఘ ట న ను గురుతా చేసుకునా్నరు.  అక్క డ టీ అముమాకునే ఒక 
వయూ కితా  భార త అణు ప రీక్ష కు సంబంధించిన విష యాని్న తెలుసుకుని 
సంతోషంగా సంబరం చేసుకునా్నడ ట . ఆ వయూ కితా ఆ వరతా ను రేడియో 
దా్ర్ తెలుసుకునా్నన ని ప్ర ధానమంత్రికి చపా్పడ ట . ఒక మారు 
మూల మంచు ప ర్ త ప్ంతంలో టీ అముమాకునే ఒక పేద వయూ కితా 
రోజంతా రేడియో వింటూ ప్ర పంచాని్న తెలుసుకోవ డం చాలా గొప్ప 
విష యంగా ఆయ న అభివ రి్ణంచారు. రేడియో శ కితా ఏంటో, స్మానయూ 
ప్ర జ ల కు అది ఎంత గా ఉప యోగ ప డుతుందో ఈ సంఘ ట న దా్ర్ 
తాను గురితాంచ గ లగాన ని ప్ర ధాని ఆ కారయూ క్ర మంలో చపా్పరు. 

దూర ద రశి న్ , ఆల్ ఇండియా రేడియో చేరుకోలేని మారు 
మూల ప్ంతాలోలో  క న్సం 310 క మూయూనిటీ రేడియోలు 
ప్ర  జ ల కు స్వ లందిసుతానా్నయి. క రోనా వైర స్ మ హ మామారి 
స మ యంలో విదాయూరుథిల స్్కళళు మూస్వేత వంటి అనేక వరతా ల ను 
తెలయ జేయ డానికే కాకుండా...  గ్రామీణ మారుమూల ప్ంత 

స మాచారెం
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ప్ర జ ల కు ప్ర భుత్ం తీసుకుంట్న్న చరయూ ల్న చేర వేయ డంలో ఈ 
క మూయూనిటీ రేడియోలు అదు్తంగా ప నిచేశాయ ని కేంద్ర స మాచార 
ప్ర స్ర శాఖ మంత్రి ప్ర కాష్ జ వ దేక ర్ అనా్నరు. ఈ క మూయూనిటీ 
రేడియోలు మారు్పకు ప్ర తినిధుల ని అయ న అభిప్య ప డాడ్ రు. 

738 క మూయూనిటీ రేడియో స్టుష నలో ఏర్్పట్కు న వంబ ర్ మొద టి 
వరంలో ఆమోద ప త్రం (ఎల్ఒఐ) ఇచా్చరు.  373 క మూయూనిటీ 
రేడియో స్టుష నలో కు అనుమ తి ఇచా్చరు. ప్ర భుత్ం ఈ క మూయూనిటీ 
రేడియోల కు సంబంధించిన 2004-05 సంవతసు రంలోనే ప్ర తిపాద న 

చేస్నా 2014 వ ర కు పెద్ద గా పురోగ తి లేదు. దేశంలో మొటటుమొద టి 
క మూయూనిటీ రేడియో స్టుష న్ ని అనా్నమ లై యూనివ రిశిటీలో 
స్థి పించారు. 

క మూయూనిటీ రేడియోలు భార త దేశాని్న ఏకం చేసుతానా్నయ ని 
ఇండియ న్ ఇన్ స్టుటూయూట్ ఆఫ్ మాస్ క మూయూనికేష న్ డైరకటు ర్ జ న ర ల్ 
సంజ య్ ది్వేది అంట్నా్నరు. మ ధయూ ప్ర దేశ్ గరిజ న ప్ంతాలోలో  
2011లో ఎనిమిది క మూయూనిటీ రేడియోల ను స్థి పించిన ట్టు  విదాయూశాఖ 
డిపుయూటీ డైరకటు ర్ సుర బ్ మిశ్రా చపా్పరు.  

క మూయూనిటీ రేడియో స్టుష నులో  (స్ఆర్ఎస్ ) త కు్కవ 
ఎఫ్ఎం క లగన రేడియో స్టుష నులో . ఆయా 
భౌగోళిక ప్ంతాని్న బ టిటు ఇవి 10-15 కిలో 
మీట రలో విస్తార్ణంలోని ప్ర జ ల కు అందుబాట్లో 
వుంటాయి. వయూ వ స్యరంగ స మాచార్ని్న, 
ప్ర జ ల సంక్షేమం కోసం ప్ర భుత్ం అమ లు 
చేస్ ప థ కాలను, వతావ ర ణ నివేదిక ల ను 
ప్ర జ ల కు అందించ డంలో ఇవి ప్ర ధాన పాత్ర 
పోషసుతానా్నయి. క మూయూనిటీ రేడియోల లో 
వ చే్చ కారయూ క్ర మాలోలో  50 శాతం దాకా స్థి నిక 
భాష లోలో ను, మాండ ళికాలోలో ను వుంటాయి. 
క మూయూనిటీ రేడియోలు ప లు భాష లోలో  
స్వ లందిసుతానా్నయి. స్థి నిక మాండ లకాలోలో  
కూడా ప్ర స్ర్లు వుండ డంవ లలో బాగా వెన క బ డిన 
వ ర్గా ల ప్ర జ లకు కూడా ఇవి స మాచార్ని్న 
అందించ గ లుగుతునా్నయి. త దా్ర్ ఇవి వరి 
త ర ఫ్న వరి స మసయూ ల ను తెలయ జేస్తా, వరి 
అభిప్యాల కు వేదిక గా నిలుసుతానా్నయి. 

క మూయూనిటీ రేడియో స్టుష న్ ప్రంభించాల నుకునేవరు 
లాభాపేక్ష లేని స్ చ్ఛంద  స్వ సంసథి ను మూడు 
అంత కంటే ఎకు్కవ సంవ తసు ర్ల పాట్ నిర్ హిస్తా 
వుండాల. విదాయూసంసథి లు, కృష విజాఞా న కేంద్రాలు, 
స్విల్ సొసైటీలు, స్ చ్ఛంద స్వ సంసథి లు, రిజిసటు ర్డ్ 
సంసథి లు, స్ యంప్ర తిప తితా క లగన సంసథి లు, సొసైటీల 
రిజిస్ట్రష న్ చ టటుం ప్ర కారం రిజిస్ట్రష న్ చేయించుకున్న  
పబిలోక్ ట్ర సుటులు క మూయూనిటీ రేడియోను నిర్ హించ వ చు్చ. ట్రానిసుమిట ర్ , ఫీడ ర్ కేబ్ల్ , 
అంటెనా్న, రికారుడ్  చేయ డానికి, పేలో చేయ డానికిగాను ప రిక ర్లు, ఇంకా స్టు డియో 
అవ స ర్ల కు త గన ప రిక ర్లు, స్టు డియో మికసు ర్ , మానిట ర్ లాంటివి అవ స రం. వీటికోసం 
6 లక్ష ల రూపాయ ల  నుంచి 27 ల క్ష ల రూపాయ లు అంత కంటే ఎకు్కవే ఖ రు్చ అవుతుంది. 

క మూ్యన్టీ రేడియో స్టుష ను్ల  అంటే ఏంట్?
క మ్యేనిటీ రడియో ఆవ శయే క త 
దేశంలో ఆకాశ వణి గాన్, దూర ద రశి న్  గాన్ గ్రామీణ ప్ంతాల ప్ర జ ల కు 
స్వ లందిసుతాన్న ప్ప టికీ ప్ర భుత్ స మాచారం అంద కుండా వున్న మారుమూల 
ప్ంతాలు ఇంకా వునా్నయి. వరిని చేరుకోవ డానికిగాను ప్ర భుతా్నికి స రైన 
మాధయూ మం లేదు. ప్ర జ ల కు ప్ర భుత్ ప థ కాలు చేర్లంటే వటిపైన ప్ర జ లోలో  చైత నయూం 
ముఖయూం. ఆ విష యంలో క మూయూనిటీ రేడియో స్టుష నులో  కీల క పాత్ర పోషస్తాయి. ఇక 
స్థి నిక ప్ర జల ను ఆక ట్టు కోవలంటే మాండ లక భాష వినియోగం చాలా ముఖయూం.

క్విడ్ -19పై పోరాటెంలో భాగెంగా క మ్యేనిటీ రడియోలు
క రోనా వైర స్ పై పోర్టంలో భాగంగా చేప టిటున చైతనయూ పూరిత కారయూ క్ర మాలు, ముందు 
జాగ్ర తతా ల ప్ర చారంలో క మూయూనిటీ రేడియోలు గ ణ న్య మైన స్థి యిలో ఉప యోగ ప డాడ్ యి. 
మాసు్కలు, చేతుల ను శుభ్ ప రిచే శానిటైజ రులో  ఇంకా ఇత ర ఉప యోగ క ర మైన వ సుతావులు 
స్థి నిక మార్కటోలో  ల భయూ మ వుతునా్నయా?  లేదా అనే స మాచారం తెలప డానికి క మూయూనిటీ 
రేడియోలు ఉప యోగ ప డాడ్ యి. మ హ మామారి గురించి ప్ర జ లోలో  వున్న అపోహ ల ను 
తొల గంచ డానికి ఈ మాధయూ మం ఉప యోగ ప డింది. ఒక ముక్క లో చపా్పలంటే మ హ మామారి 
విష యంలో అతయూ ధిక ప్ర జ ల ను చేరుకోవ డానికి క మూయూనిటీ రేడియోలు స హాయ ప డాడ్ యి. 

క మూ్యన్టీ రేడియో స్టుష ను్ల  ప్రారంభించాలంటే కావలి్సన అర్హ  త ఎలా ద ర ఖాస్తి చేస్క్వాలి? క మూయూనిటీ 
రేడియోను ప్రంభించాల నుకుంటే కేంద్ర 
స మాచార ప్ర స్ర మంత్రిత్ శాఖ (ఎంఒఐబి) ద గగా ర 
అనుమ తి తీసుకోవల. ఇక్క డ అనుమ తి దొర కాలంటే 
ముందుగా 12 అంచల విధానాని్న అనుస రించాల. 
మొద టి ద శ లో ద ర ఖాసుతా చేసుకోవల.  WWW.MIB.
NID.IN లోకి వెలత్ అక్క డ ఉచితంగా ద ర ఖాసుతా 
ల భిసుతాంది. ద ర ఖాసుతా దారులు ఆ ద ర ఖాసుతాను 
పూరితా చేస్ WWW.CRONLINEINDIA.NET  లో 
స మ రి్పంచాల. ఈ ద ర ఖాసుతా ప త్రాల ను WWW.
CRFC.IN లో కూడా తీసుకోవ చు్చ. 



క ల ల ను సాకారం చేస్తి ...
ఈసారి కూడా రెండు సూఫూరితిదాయ క క థ నాల గురిెంచి తెలుస్కుెందాెం. శార దా సిెంగ్ త న ప్ర తిభ తో అనేక 

మెంది మ హళ లకు సాయెం చేసూతి వారిని సవా యెం ఆధారిత మ హళ లుగా తీరిచిదిదు్దతునా్నరు. గుజరాత్ 
సాెంకేతిక విశవా విదాయేల యానిక్ చెెందిన ఐదుగురు విదాయేరు్థలు సెంక్షోభాని్న అవ కాశెంగా మారుచికొని 

హాయేెండ్ శానిటైజ ర్ బాయేెండును త యారు చేశారు.
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మారుతున్న భారత్సానుకూల దృక్పథెం

దేశంలో ‘ఆతమా నిర్ ర్ భార త్’ క్ర మంగా రూపుదిదు్ద కుంట్ంద న డానికి 
 డాకటు ర్ శార దా స్ంగ్ ఆధ్ రయూంలో న డుసుతాన్న అభుయూద య అనే 

సంసథిను నిద రశి నంగా చప్పుకోవల. ఆమె త న చుట్టు ప క్క ల  నివ స్సుతాన్న  
ఇత ర స్త్రల తో క లస్ జ న ప నార తో సంచులు (జూట్ బాయూగులు), చిన్న 
చిన్న ప రుసులు త యారు చేసుతానా్నరు. ఈ ఉత్ప తుతాలు ప ర్యూవ ర ణ 
అనుకూల మైన వే కాకుండా, మ న దేశాని్న పాలో స్టుక్ ర హిత దేశంగా 
చూడాల న్న ప్ర ధాని న రేంద్ర  మోదీ క ల స్కార్నికి తోడ్ప డుతునా్నయి. 
వీళుళు గుజ ర్త్ , ప శ్్చమ బంగాల్ ర్షాట్ర ల నుంచి ముడి స రుకు 
స్క రిస్తారు. మూడు నాలుగు నెల ల క్రితం ఈ మ హిళ లంతా త న తో 
చేతులు క లపి, జూట్ బాయూగ్ త యారీలో వరి క ళాతమా క త , ప్ర తిభ 
చాట్కుంట్నా్నర ని శార దా స్ంగ్ చబ్తునా్నరు. ముఖయూంగా ల క్ష్మి, 
పూన మ్ అనే ఇద్ద రు మ హిళ లు పాలో స్టుక్ వడ కం వ లలో క లగే న షాటు లు, 
జూట్ బాయూగుల ఆవ శకయూ త గురించి ప్ర జ లోలో  అవ గాహ న క లగస్తా ఈ 
సంసథి కు వెనె్నముక లా నిలుసుతానా్నర ని ఆమె కొనియాడారు. స్థి నికంగా 
త యార యేయూ  ఈ జూట్ బాయూగులు అక్క డి ప్ర  జ ల కు స ర స మైన ధ ర లోలో  
ల భిస్తా మ హిళ లు, విదాయూరిథినులకు ఉపాధి రూపంలో ఆరిథికంగా 
ఉప యోగ ప డుతునా్నయి. ఆహార ధానాయూల పాయూకింగ్ విష యంలో 
100%, చ క్క ర పాయూకింగ్ లో 20%  జూట్ బాయూగుల నే ఉప యోగంచాల ని 
పేర్్కంటూ  ప్ర భుత్ం ఇటీవ ల త ప్ప నిస రి చేయ డంతో వీటి ప్ముఖయూ త 
మ రింత పెర గ నుంది.  

 స్థి నిక వ సుతావులు మాత్ర మ కొనుగోలు చేయాల నే నినాదం 
ప్ర సుతాతం ఒక ఉదయూ మంగా మారింది. ఒక సంక్షోభాని్న 

కూడా అవ కాశంగా మారు్చకోవ చ్చ న డానికి ఎన్్న ఉదాహ ర ణ లు. 
ఈ క రోనా సంక్షోభ స మ యంలో ఈ మంత్రాని్న బాగా గురితాంచిన 
గుజ ర్త్ టెకి్నక ల్ యూనివ రిశిటీకి చందిన స్రథిక్ భక్ష, కారితాక్ , 
స్గర్, క ర న్ ప టేల్ , స్గ ర్ , జాగృత్ దావె - అనే అయిదుగురు 
స్్నహితులు హాండ్ శానిటైజ ర్ బాయూండ్ ని క నుగొనా్న రు. ఎక్క డికి 
వెళిళునా, ప్రతిస్రీ శానిటైజ ర్ బాటిల్ ని త ప్ప కుండా త మ వెంట 
తీసుకువెళాళులసున  జంజాటాని్న ఈ బాయూండ్ త పి్పసుతాంది. ఈ బాయూండ్ 
ధ రించి ఉండ గా మ  నం ఎప్పుడు ఏ వ సుతావుని తాకినా, వెంట నే 
మ ణిక ట్టు  పైన ఉన్న ఈ ప రిక ర్ని్న కూడా తాక వ ల స్ ఉంట్ంది. అలా 
తాకిన త క్ష ణ మ స్్ప్ర రూపంలో అది బ య టికి వ చి్చ అటోమెటిక్ గా 
చేతిని శానిటైజ్ చేసుతాంది. ఇది రోజులో 30 స్రులో  చేతిని ఈ విధంగా 
శుభ్ ప ర చ గ ల దు. ఈ శానిటైజ ర్ బాయూండ్ త యారు చేయ డానికి 
ఈ యువ కుల కు రండు నెల ల స మ యం ప టిటుంది. ఈ బాయూండ్ ధ ర 
అంద రికీ అందుబాట్లో ఉండ డ మ కాక చేతికి ధ రించ డానికి కూడా 
ఎంతో సౌక రయూంగా ఉంట్ంది. మ న  దేశంలో యువ త త మ ప్ర తిభ తో 
ప్ర తికూల ప రిస్థితుల ను కూడా అనుకూలంగా మారు్చకుని ఉపాధి 
క ల్పంచుకోగ ల ర నే విష యాని్న ఇది రుజువు చేసతాంది. .  

హాయాండ్ శానిటై జ ర్ బాయాండును 
త యారు చేసిన విద్యారుథ్ లు

మ హిళ ల కు నూత న మారాగా నిని 
చూపుతునని జూట్ బాయాగుల త యారీ
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మీడియా కార్న ర్ 

న రెంద్ర మోదీ: ప ్ర తి ఏడాది దీపావ ళి 
రోజున మ న భ ద్ర తాద ళాల తో క లస్ గ డ ప డం 
నాకు సంతోష దాయ క మైన విష యం. వరు 
మ న దేశాని్న ఎంతో ధైరయూ స్హ స్ల తో 
కాపాడుతూ, ప్ర గ తి స్ధ న లో న్త న శ్ఖ ర్లు 
అధిరోహించ డానికి దోహ దం చేసుతానా్నరు.  
అందుకే వరిప టలో మ న కున్న సంఘీభావని్న 
మ రోస్రి దృఢంగా ప్ర క టించ డానికి ఇదొక 
మారగాం. 

నితిన్ గ డకా రీ:  ఉత్ప తితా సంబంధిత 
ప్రోతాసుహ కాల ప థ కాని్న ప ది రంగాల కు 
వ రితాంప చేస్తా గౌర వ న్యులైన ప్ర ధాని 
నేతృత్ంలోని కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలపింది.  
దీనివ లలో దిగుమ తులు త గుగా తాయి. అంత్ కాదు, 
అదే స మయంలో దేశంలోని ఎంఎస్ఎంఇ ల 
వృదిధికి ఇది దోహ దం చేసుతాంది. 

ఎన్ స్తత్రామ న్ కారాయేల యెం: ఇపిఎఫ్ఒ 
కింద న మోదైన సంసథి లోలో  కొతతా గా ఉదోయూగాలోలో  చేరే 
అరహు త గ ల వరికి ఆతమా నిర్ ర్ భార త్ రోజ్ గార్ 
యోజ న వ రితాసుతాంది. కొవిడ్ -19 మ హ మామారి 
స మ యంలో ఈ సంసథి ల ను వ దిలేస్న వరికి 
కూడా వ రితాసుతాంది. 

మ న్ స్ఖ్ మాెండ వీయా:  దేశంలో విస్తారంగా 
వున్న కోస్తా తీర ప్ంతాని్న ఉప యోగంచుకుంటూ 
జల ర వణా మార్గా ల ను అభివృదిధి చేయ డానికిగాను 
మా ప్ర భుత్ం ప్ర త్యూక కృష చేసతాంది. జల 
ర వణామార్గా ల  కార ణంగా ప్ర యాణ స మ యం, 
దూర్భారం త గుగా తాయి. రైతులు, వయూపారుల కు 
సంబంధించి వరి ఉత్ప తుతాల ర వణా ఖ రు్చలు 
తగుగా తాయి. అంత్ కాదు వరికి న్త న మార్కట్లో  
ల భయూ మ వుతాయి. 

ర క్ష ణ శాఖ మెంత్రి కారాయేల యెం:  
భార త దేశాని్న స్ యం స మృదధి దేశంగా చేయాలనే 
దీర్ఘ కాల వ్యూహంతో ర క్ష ణ రంగ త యారీకి 
సంబంధించి దేశంలోనే త యారీ విధానాని్న 
అమ లు చేసుతానా్నం. ఇది మా దారశి నిక త . 
దీనికి సంబంధించి ప్రోతాసుహ క ర మైన స్పంద న 
ల భిసతాంది. ఈ విధానాని్న మెరుగుప ర చ డం కోసం 
అవ స ర మైన ప్పుడ లాలో  ముందు ముందు మ రిని్న 
మారు్పలు చేసుతాంటాం. 

అమిత్ షా:  అని్న ప్ర తికూల త ల్న ఎదుర్్కని 
మాతృదేశానికి ర క్ష ణ గా నిలుసుతానా్నయి మ న సైనిక 
బ ల గాలు. వరి సంక్షేమం కోసం శ్రీ మోదీ ప్ర భుత్ం 
నిబ ద్ద త తో ప ని చేసతాంది. ఎన్్న ద శాబా్ద లుగా 
పెండింగులో వున్న ఒ.ఆర్.ఒ.పి ని ఐదేళలో క్రిత మ 
అమ లు చేయ డం దీనికి నిద రశి నం. 



పక్షపత్రిక

వెన క బ డిన కులాల కు చెెందిన నాలాెంటి ల క్ష లాది మెందిక్ బాబా సాహెబ్ అెంబేదకార్ సూఫూరితిదాయ కెంగా 
నిలిచారు. జీవితెంలో విజ యెం సాధిెంచాలెంటే సెంప న్న కుట్ెంబాలోలీనే పుటాటోల నుక్వ డెం త ప్ప ని ఆయ న 
నిరూపిెంచారు. భార త దేశెంలో పేద కుట్ెంబాలోలీ జ ని్మెంచిన వారు కూడా ధైరయేెంగా క ల లుగ ని వారి క ల ల ను 

సాకారెం చేస్కొని విజ యెం సాధిెంచ వ చచి ని ఆయ న మారగి ద ర్శ నెం చేశారు.

ప్ర ధాన మెంత్రి న రెంద్ర మోదీ
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