
ప్రపంచ బొమ్మల మార్కెట్లో తమ ధీటైన సత్తా చాటుకోగలిగే అపారమైన సామర్థ్ం మన బొమ్మల పరిశ్రమకు 
ఉంది. మన దేశంలో వివిధ ప్ంత్లలో వైవిధ్ంతో కూడిన ఎన్నో బొమ్మలు తయారవుతున్నోయి. ప్రభుత్ం 

చేపడుతోననో అనేక కార్క్రమాల వలలో బొమ్మల తయారీలో భారత్ అతిపెద్ద దేశంగా నిలవబోతుంది.

ప్ర పంచ క్్ర డా ప్ర ంగణంలో
మన బొమ్మలు

మారిచి  16-31, 2021
ఉచిత పంపిణీ కోసం

సంపుటి 1, సంచిక 18                        న్యూ ఇండియా 

సమాచార్



కూ్ఆర్ కోడ్ ను సాకెన్ చేయడం ద్్రా మన్ కీ బాత్ ను వినొచ్చి.

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోడీ ‘మన్ కీ బాత్’లో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ను  మరింత మందుకు తీసుకెళలోడంపై దృష్టి సారించారు. 
నూతన్విషకెరణలను, నీటి సంరక్షణను చేపట్టిలని ప్రజలకు మోడీ పిలుపునిచాచిరు. మోడీ ‘మన్ కీ బాత్’ ప్రసంగంలో మఖ్ంశాలు:

స్వావలంబన భారత్ కు విజ్ఞా న శాస్త్ ం, 
న్తనావిష్కరణలు ఎంతో క్లకం

నీరు అమృతం : మాఘ మాసం నదులు, చెరువులు, ఇతర 
నీటి వనరులతో ముడిపడి ఉన్న నెల. భారత్ లో ఏదో ఒక 
మూలలో నీటి సంబంధిత పర్వదినం లేని రోజు అంటూ 
ఉండదు. మనకు నీరే జీవితం, నీరే విశ్్వసం, నీరే ప్రగతి ధార 
కూడా. ఈ ఏడాది హరిద్్వర్ లో కుంభ మేళ జరుగుతంది. 
మన చుటూటూ  ఉన్న నీటి వనరులను కాపాడుకునందుకు, 
శుభ్రపరిచందుకు 100 రోజుల ప్రచార కార్యక్రమాని్న 
మేము వంటన ప్రారంభంచగలమా? అని ఆలోచంచాం. ఈ 
ఆలోచనతోన జల శక్తి మంత్రిత్వ శ్ఖ ఆధ్వర్యంలో ‘వాన 
నీటిని వడిసి పట్టూ కుంద్ం’ అన పేరుతో జల శక్తి అభయాన్ ను  
చపడుతన్నం.

సంత్ రవిద్స్ జయంతి: మాఘ పూరిణిమ రోజున సంత్ 
రవిద్స్ జయంతి. ఇప్పటికీ రవిద్స్ బోధించన సిద్్ధ ంతాలు, 
విజ్ఞా నం మనక్ మార్గనిరేదేశం చస్తిన్నయి.

సి.వి రామన్ ను స్మరించుకోవడం: జ్తీయ విజ్ఞా న శ్సత్ర 
దినోత్సవాని్న(ఫిబ్రవరి 28ని) ‘రామన్ ఎఫెక్టూ’ కనుగొన్న, 
భౌతిక శ్సత్రంలో అపారమైన సేవలందించన శ్సత్రవేతతి 
డాకటూర్ సి.వి రామన్ కు అంక్తం చస్తిన్నం. దీని ద్్వరా 
ప్రపంచంలో ఉన్న ఇతర శ్సత్రవేతతిల గురించ తెలుస్కున్న 
మాదిరిగా, భారతీయ శ్సత్రవేతతిల గురించ కూడా మనం 
తెలుస్కోవాల్్స ఉంది.

వినూత్న ఆవిష్కరణలు: ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’కు విజ్ఞా న శ్సత్రం 
ఎనో్న సహాయ సహకారాలను అందిసతింది. ‘ప్రయోగశ్ల 
నుంచ క్షేత్రస్థా యిక్(ల్్యబ్ టూ ల్్యండ్)’ అన దిశగా 
మనం పయనించాల్్స ఉంది. వరి, గోధుమలలో విటమిన్–
డీ పుష్కలంగా ఉండేల్ హైదరాబాద్ కు చెందిన చంతాల 
వంకట రెడిడి వినూత్న ఆవిష్కరణను రూపందించారు. దీనిక్ 
జెనీవాలోని ప్రపంచ మేధోసంపతితి హకు్కల సంసథా నుంచ 
పేటంట్ హకు్కలను కూడా చంతాల వంకట రెడిడి ఈ నెలలోన 

పంద్రు. అదేవిధంగా గుజరాత్ లోని పఠాన్ జిల్లా కు 
చెందిన కామ్ రాజ్ భాయ్ చౌదరి కూడా మునగకాయకు 
చెందిన నణ్యమైన వితతినలను అభవృది్ధ చశ్రు.

స్్వవలంబన భారత్ : స్్వవలంబన భారత్ అనది జ్తి 
స్ఫూరితి. మేడిన్ ఇండియా యుద్ధ విమానం తేజస్ ను, 
మేడిన్ ఇండియా యుద్ధ ట్యంకులను, మేడిన్ ఇండియా 
క్షిపణులను, అభవృది్ధ చెందిన, ధనిక దేశ్ల మెట్రో 
రైళలాలో మేడిన్ ఇండియా బోగీలను చూసినప్పుడు, మేడిన్ 
ఇండియా కరోన వా్యక్్సనులా  డజనుకు పైగా ఇతర దేశ్లకు 
చరుకున్నప్పుడు మనం గర్వంతో తలెతతితన్నం. ఇదే 
హోద్ని మనం చనత రంగానిక్, చతికళల ఉత్పతతిలకు, 
ఎలకా్రా నిక్ ఉపకరణాలకు, మొబైళలాకు, ఇతర రంగాలకు 
విసతిరించాల్్స ఉంది. స్్వవలంబన భారత్ అన మంత్రం 
ఇప్పుడు దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా 
చరుకుంటంది.

పరీక్షా యోధులు : కరోన వైరస్ సమయంలో, నను కంత 
సమయాని్న తీస్కుని పరీక్షా యోధుల పుసతికంలో(ఎగాజా మ్ 
వారియర్ బుక్ లో) మరికని్న కతతి అంశ్లను జోడించాను. 
నరేంద్ర మోడీ యాప్ లో కూడా ఈ కతతి చట్కలను 
అందజేస్తిన్నం. ఇవి మీలో ఉన్న పరీక్షా యోధుని మరింత 
ప్రజ్వల్ంప జేసేందుకు స్యం చస్తియి.

కరోన వైరస్ విషయంలో అలసత్వం వీడాల్ : ఆరిథాక 
సంవత్సరానిక్ మారిచి నెల చవరిది. మన దేశంలో వాణిజ్య 
వా్యపార కారా్యల అభవృది్ధ అవడంతో ఆరి్ధక అభవృది్ధ 
కూడా పెరుగుతోంది.  కరోన వైరస్  విషయంలో అసలు 
అలసత్వం ఉండకూడదు.

ఎపిసోడ్ 21: ఫిబ్ర వరి 28, 2021మన్ కీ బాత్ 2.0
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ఆర్ఎన్ఐ దరఖాస్తు  నంబర్ : 
DELTEL/2020/78829 

NEW INDIA SAMACHAR

మార్చి 16–31, 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–ఫర్దాబాద్ బోర్డర్, ఎన్ హెచ్–1, 

ఫర్దాబాద్–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 స్ంపదక్యం Pg. 02

2 మెయిల్ బాక్స్ Pg. 03

3 స్ంక్షిపతు  వారతు  లు Pg. 04-05

4 వయూక్తు తవాం Pg. 06 

7 Pg. 10-25పతాక శీరిషి క

5 అంతర్జా తీయ స్ంతోష 
దినోతస్వం

Pg. 07

9 మంత్్ర వర్గ  మండలి 
నిర్ణ యాలు Pg. 27

16 ఐఐటీ ఖరగ్ పూ ర్, విశవా-
భారత్లో పీఎం

Pg. 39

8 నీత్ ఆయోగ్ Pg. 26

12 అంతర్జా తీయ అటవీ, నీటి 
దినోతస్వం Pg. 32-33

10 పీఎంజీకేవై క్ ఏడాది Pg. 28-29

13 విదయూ     Pg. 34-35

14

15

స్రవాత్్ర క టీకా కారయూక్ర మం

కరోనాపై  యుద్ం

Pg. 36-37

Pg.38

17 స్నుకూల దృక్పథం Pg. 40

11 బడ్జా ట్ అమలు Pg. 30-31

6 Pg. 08-09ఓటీటీ, సోషల్ మీడియా 
మార్గ దర్శకాలు 
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సంపాద కీయం

(జైదీప్ భట్నోగర్)

స్దర నమస్్కరం,
           
          బొమ్మలు పిలలాలక్ అపరిమితమైన ఆనంద్ని్న, ఉతా్సహాని్న అందిస్తియి. అంతేకాక వారి 
మనస్్సలలో చెరగని ముద్ర వేస్తియి. బొమ్మలతో పిలలాలు నిక్షిపతిం చస్కున జ్ఞా పకాలు వారిక్ 
జీవితమంతా ప్రేరణగా నిలుస్తియి. భారత్ స్థా నిక బొమ్మలకు ఎంతో ప్రసిది్ధ గాంచంది. కానీ భారతీయ 
మారె్కటలా క్ వచచిన విదేశీ బొమ్మలు ఈ పేరును చెదరగొటటూ యి. ప్రపంచంలో భారత్ అతిపెదదే బొమ్మల 
వినియోగద్రిగా ఉన్నప్పటికీ, అంతరాజా తీయ బొమ్మల మారె్కటలా  మన దేశ వాట మాత్రం కేవలం 
0.5 శ్తానికే పరిమితమైంది. ఇల్ంటి ఈ సమయంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం బొమ్మల పరిశ్రమకు మళ్లా 
జీవం పోసేందుకు పలు రకాల చర్యలు చపడుతోంది.
            
             బొమ్మల స్యంతో, భారతీయ సంస్కకృతిని, నగరికతను పిలలాలకు పరిచయం చసేందుకు 
ప్రభుత్వం ప్రయతి్నసతింది. అదేవిధంగా బొమ్మల పరిశ్రమలో విశ్్వస్ని్న నెలకల్్ప, రస్యన 
రహిత బొమ్మలను పిలలాలకు అందించాలని కృషి చసతింది. ఈ నిరణియాలు కేవలం భారతీయ ఆరిథాక 
వ్యవసథాకు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాని్న అందించడమే కాకుండా, హానికరమైన బొమ్మల నుంచ 
పిలలాల్్న కాపాడనున్నయి. బొమ్మల పరిశ్రమను స్్వవలంబన దిశగా మారేచి ప్రభుత్వ కారా్యచరణ 
ప్రణాళికను ఆధారంగా చస్కుని నూ్య ఇండియా సమాచార్ ప్రస్తిత సంచకలో పతాక శీరిషికగా 
అందిస్తిన్నం. 
              
             బొమ్మల పరిశ్రమతో పాట్, ఈ సంచకలో కరోన తరా్వత పాఠశ్లలకు వళ్లా పిలలాలపై కూడా 
ప్రతే్యక నివేదికను అందజేస్తిన్నం. కోటలా మంది ముఖాలపై చరునవు్వలు వికసించల్ ప్రభుత్వం 
తీస్కుంటన్న పలు అభవృది్ధ పథకాలను కూడా ఈ సంచకలో వివరించాం. ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ 
జ్తి స్ఫూరితిగా మారేందుకు ఇది ఒక నంది అని చాటిచెబుతన్నం.
        
         మీ అమూల్యమైన అభప్రాయాలను, స్చనలను ఇంతే ఆపా్యయత, ఇదే నమ్మకంతో మాకు 
నిరంతరం తెల్యజేస్తి ఉండండి..

                
          అడ్రస్ : బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమూ్యనికేషన్,  
                     సెకండ్ ఫ్లా ర్, స్చన భవన్, నూ్యఢిల్లా – 110003

 e-mail  :  response-nis@pib.gov.in
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మెయిల్ బాక్స్

నూ్య ఇండియా సమాచార్ ల్ంటి ఉపయుకతిమైన పత్రికను 
ప్రచురిస్తిన్నందుకు అభనందనలు. ఫిబ్రవరి నెలకు చెందిన 
ఆన్ లైన్ సంచకను చదివి ఎంతగానో ఆనందించాను. 
ఖచచితమైన సమాచారాని్న, చాల్ సరళ భాషలో 
అందిస్తిన్నరు. ఈ పత్రిక పాత సంచకలు నను ఎక్కడ 
పందగలనో తెల్యజేయగలరు. ఈ పత్రిక ఆంగలా, హిందీ 
భాషలకు సంబంధించన సంచకలను న మెయిల్ ఐడీక్ 
క్రమం తప్పకుండా పంపగలరని మనవి.
 
 జ్గృతి పాండే

ఎంకామ్, ఎల్ ఎల్ బీ, ఏసీఎస్
లకో్న

csjagritipandey@gmail.com

డిజిటల్ కాయూలండర్
కేంద్ర  ప్ర భుతావానిక్ చందిన 

పలు పథకాలు, కారయూక్ర మాలు, 
ప్ర చురణలకు స్ంబంధంచిన 

స్మాచారంతో డిజిటల్ 
కాయూలండర్ను, డ్ై రీని అందిస్తు నానుం. 
అలాగే ఈ కాయూలండరోలో నే అధకారిక 
సెలవులు, పలు ముఖయూమెై న తేదీలు 

ఉనానుయి. 

గూగుల్ ప్లో స్టిర్, ఐఓఎస్ నుంచి డిజిటల్ కా్లండర్  ను డౌన్ లోడ్ 
చేసుకోవచ్చి.

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

ఈ పత్రికలో సమాచారం అందించడానిక్ మీరు చసిన కృషిని 
చూసి నకు చాల్ సంతోషం వేసింది. ఫ్టగ్రాఫ్ లతో 
ఆకట్టూ కున విధానం, క్రమబద్ధంగా ఉన్న అక్షరాల కూరు్ప, 
ఫ్టలు వంటివి ఈ పత్రిక చవరి పేజీ వరకు చదివేల్ ప్రతి 
ఒక్క పాఠకుడిక్ ఆసక్తిని కల్గిస్తియి.
ధన్యవాద్లు

 
 

రుతరాజ్ మోహంతి
కంపూ్యటర్ సైన్్స, ఇంజనీరింగ్ విభాగం

ఇండియన్ ఇన్ సిటూటూ్యట్ ఆఫ్ టకా్నలజీ ఢిల్లా
ruturaj.mohanty.mcs18@cse.iitd.ac.in;

 నూతన భారతావనిని నిరి్మంచందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 
తీస్కుంటన్న కార్యక్రమాలకు నిలువటదదేంల్ ఈ పత్రిక 
ఉంది. ఈ అదు్భతమైన పత్రికను తీస్కసతిన్నందుకు ముందు 
మీరందరూ న శుభాకాంక్షలను సీ్వకరించాల్. ఫిబ్రవరి 16–
28, 2021కు సంబంధించన ఆన్ లైన్ సంచకను నను చదివాను. 
అచుచివేసిన  ఈ పత్రిక వారిషిక చంద్ను నను తీస్కోవాలని 
అనుకుంట్న్నను. మీరు తీస్కున ప్రతి ఒక్క నిరణియానిక్ న 
అభనందనలు. కృతజఞాతలు

 
 

అభయ్ కాంత్ ఝా
ఈమెయిల్ ఐడీ : avypur@gmail.com

నూ్య ఇండియా సమాచార్ వంటి వాటి ద్్వరా వారతి విశేషాలను, 
విధానలను మాకు ఎప్పటికప్పుడు అందజేస్తిన్నందుకు 
కృతజఞాతలు. మీ ప్రయాణంలో నను్న భాగం చసినందుకు 
కృతజఞాతలు. ఆదర్శప్రాయమైన అంక్తభావంతో, సహనంతో 
గత కన్నళలా నుంచ ప్రధాన మంత్రి, ఆయన మంత్రి మండల్లోని 
సభు్యలు అదు్భతమైన పనిని నిర్వహిస్తిన్నరు. ప్రభుత్వం 
తీస్కున్న ఆరిటూకల్–370, పెదదే నోటలా రదుదే , జీఎసీటూ వంటి చర్యలు 
వారి అంక్తభావాని్న ప్రతిబంబస్తిన్నయి. 

 
కృతజఞాతలు

సత్య ప్రకాశ్ పట్నయక్
పంచగోచయా, మరాద్

మయూర్భంజ్
pattnayaksp80@gmail.com
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2015 నుంచ ప్రపంచవా్యపతింగా ప్రతేడాది జూన్ 21న 
అంతరాజా తీయ యోగ దినోత్సవాని్న జరుపుకుంట్న్నం. 

భారతదేశంలో, ఇతర దేశ్లోలా  యోగ స్ధనను ప్రతి ఒక్కరూ 
అందిపుచుచికునల్, క్రమం తప్పకుండా స్ధన చసేల్ 
ఆయుష్ మంత్రిత్వ శ్ఖ పలు రకాల కార్యక్రమాలను 
చపడుతోంది. వాటిలోలా  ఒకటి, స్మాన్య యోగ విధాన 
క్రమం (సి వై పి).  శ్రీరక, మానసిక, ఆధా్యతి్మక 

ఆరోగా్యని్న మెరుగుపరుచికునందుకు, యోగ 
నిపుణులు ఈ విధాన క్రమాని్న తయారు 
చశ్రు.  యోగ స్ధనను మరింత విసతిరించ, 
ప్రోత్సహించందుకు సీవైపీ సమావేశ్లను ఆన్ 
లైన్ ద్్వరా ఆంగలా, హిందీ భాషలలో కూడా 

ఆయుష్ మంత్రిత్వ శ్ఖ చపడుతోంది. ఫిబ్రవరి 2021 
నుంచ ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమాలు, ప్రతి నెల్ ఒకట 
తారీఖు ఉదయం 7 గంటలకు నిర్వహిస్తిరు. జూన్ 2021 
వరకు ఈ ఆన్ లైన్ సమావేశ్లు కనస్గుతాయి.  

స్ంక్షిపతు  వారతు లు

స్రళీకృతమయిన జియో స్్పషియల్ డేటా 
మార్గ దర్శకాలు 

జియో సే్పషియల్ డేట మార్గదర్శకాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం 
సరళ్కృతం చసింది. భూ ఉపరితలంపై ఉన్న వస్తివులను, 

లక్షణాలను స్చస్తి వివరించ డేటకు ఈ  మార్గదర్శకాలు 
ఉపయోగపడి, భారతీయ సంసథాలకు మరింత ప్రోత్సహాం 
ఇవ్వనున్నయి. జియో సే్పషియల్ డేట పై ఇక ఎటిటూ నియంత్రణా 
వుండబోదు. మా్యప్ లు ల్ంటి జియో సే్పషియల్ డేట సేవలకు, 
డేట ఉత్పతితిక్, కనుగోళలాకు ముందస్తిగా ఎల్ంటి లైసెను్సలు, 
భద్రతాపరమైన ఆమోద్లు పంద్ల్్సనవసరం ఉండదు. ఈ కతతి 
మార్గదర్శకాల ద్్వరా భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంసథా ల్ంటి 
దేశీయ సంసథాలు ప్రభుత్వ నిధులను ఉపయోగించ తేల్కగా జియో 
సే్పషియల్ డేట పందవచుచి. కానీ ఎన్ ఫ్ర్్స మెంట్ సంసథాలు 
సేకరించన భౌగోళిక సమాచారాని్న మాత్రం ఇవి పందలేవు. 
ఎల్ంటి ఆంక్షలు లేకుండా ఈ డేటను శ్సీత్రయ పరిశోధనలకు, 
ఆరిథాక, అభవృది్ధ అవసరాలకు వాడొచుచి. ఈ నిరణియం మన 
దేశ్ని్నలక్ష కోటలా రూ. జియో సే్పషియల్ డేట ఆరిథాక వ్యవసథాగా 
నిల్పేందుకు ఉపయోగపడుతంది. 

యోగ దినోతస్వం కోస్ం శిక్షణా కారయూక్ర మం

భారత్ లో ప్ర పంచంలోనే అత్పద్ద  క్్ర కెట్ మెై దానం

రాష్రాపతి రామ నథ్ కోవింద్ ప్రపంచంలోన అతిపెదదే 
క్రికెట్ మైద్నని్న, గుజరాతలోని అహ్మద్బాదులో 

ఫిబ్రవరి 24,2021న ప్రారంభంచారు. హరిత భవంతల 
ధ్రువీకరణలో గోల్డి రేటింగ్ ను పందిన ఈ మైద్నం, 
పరా్యవరణహితమైన అభవృది్ధక్ ఒక ఉద్హరణగా 
నిలుసతింది. అంతక్రితం మోటేరా మైద్నంగా పిల్చ ఈ 
మైద్ననిక్ నరేంద్ర మోడీ క్రికెట్ సేటూడియంగా నమకరణం 
చశ్రు. 1.32 లక్షల మంది ప్రేక్షకులు హాయిగా కూరుచిని 
ఈ మైద్నంలో మా్యచ్ చూడొచుచి. అత్యంత అధునతన 
సౌకరా్యలతో ఈ మైద్నని్న అభవృది్ధ చశ్రు. 63 
ఎకరాలోలా  ఎల్ంటి సతింభాల సహాయం లేకుండా రూ.800 
కోటలా ఖరుచితో ఈ మైద్నం నిరి్మంచారు. ఈ మైద్నంలో 
ఎల్ ఈడీ లైటలాను కూడా అమరాచిరు. ఈ లైట్లా  కేవలం పిచ్ పై  
క్రీడాకారులు కనిపించల్న కాక, 40 శ్తం నుంచ 50 
శ్తం వరకు విదు్యతతిను ఆద్ చస్తియి. సరాదే ర్ వల్లా భాయ్ 

పటేల్ క్రీడా కాంపెలాక్్స లో భాగంగా ప్రపంచంలో అతిపెదదే 
ఈ క్రికెట్ మైద్నం ఉంది. సరాదే ర్ పటేల్ క్రీడా కాంపెలాక్్స లో 
భాగంగా కనీసం 20 మైద్నలను అభవృది్ధ చస్తిన్నరు. 
అంతరాజా తీయ స్థా యిలో దేశ్నిక్ గురితింపు తెచచిన 
క్రీడాకారుల పేరలాను ఈ మైద్నలకు పెడుతన్నరు. ఈ 
233 ఎకరాల ప్రతిషాటూ త్మక క్రీడా ఎంకేలావ్, దేశంలోన అతిపెదదే 
క్రీడా ఎంకేలావ్ గా నిలవనుంది.
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ఎతతియిన వన్య ప్రాణుల రక్షణ కారిడార్ తో దేశంలోన తొల్ జ్తీయ 
రహద్రిని అందుబాట్లోక్ తెస్తిన్నరు. ఢిల్లా–సహారన్ పూర్–

డెహ్రడూన్ ఆరిథాక కారిడార్ ను నిరి్మస్తిన్నరు. వన్యప్రాణుల రక్షణ కోసం 
12 క్.మీ పడవైన ఎతతియిన కారిడార్ కల్గి ఉన్న మొదటి జ్తీయ 
రహద్రి ఇదే కావడం విశేషం. రూ.13,000 కోటలా ఈ జ్తీయ 
రహద్రి ప్రాజెకుటూ  ఢిల్లా–డెహ్రడూన్ కు మధ్య ప్రయాణ దూరాని్న 235 
క్.మీల నుంచ 210 క్.మీలకు తగి్గస్తింది. అదేవిధంగా ప్రయాణ 
వ్యవధిని కూడా 6.5 గంటల నుంచ 2.5 గంటలకు కుదిస్తింది. గంటకు 
100 క్.మీ కనీస వేగంతో ప్రయాణించల్ ఈ కారిడార్ ను అభవృది్ధ 
చశ్రు. ప్రజల కోసం ప్రతి 25 నుంచ 30 క్.మీల దూరంలో ద్రి 
పక్కన పలు సౌకరా్యలను అందుబాట్లో ఉంచుతన్నరు. ఈ జ్తీయ 
రహద్రి మొతతిం పడవును నలుగు సెక్షనులా గా విభజించారు. బాఘ్ పట్, 
సహారన్ పూర్ వంటి పలు నగరాలను కలుపుతూ ఈ జ్తీయ రహద్రి 
వళతింది. ఈ జ్తీయ రహద్రి సెక్షన్ 4 అటవీ మార్గం గుండా ఉంది. 
దీని కోసమే ఎతతియిన వన్య ప్రాణ కారిడార్ ను నిరి్మస్తిన్నరు. మారిచి 
2021 క్ ఈ ప్రాజెకుటూ  పూరతివుతంది.      

వనయూ ప్ర ణుల రక్షణ కారిడార్ తో 
దేశంలోనే తొలి జ్తీయ రహదారి

ఈఎస్ ఐసీ లబ్్ద దార్లకు ఇప్పుడు 
స్మీపంలోనే  వై దయూ స్వలు

ఈఎస్ ఐసీ లబదేద్రులకు మెరుగైన వైద్య 
సేవలు అందించందుకు ప్రభుత్వం 

నిరంతరం కృషి చసతింది. లబదేద్రులకు 10 క్.మీల 
పరిధిలో ఈఎస్ ఐసీ ఆస్పత్రి లేద్ చక్తా్సలయం 
లేకుంటే సమీపంలోని ఈఎస్ ఐసీ పానెల్ లో వున్న 
ఆస్పత్రిలో వైద్య 
సేవలు పందేల్ 
అవకాశం కల్్పసతింది. 
ఈఎస్ ఐసీ లబదేద్రులు 
పె రు గు త న్న 
నపథ్యంలో, ప్రభుత్వం 
ఈ వస్లుబాట్ను తీస్కచచింది. అదేవిధంగా 
కతతి ప్రాంతాలకు కూడా ఈఎస్ ఐసీ పథకాని్న 
విసతిరిసతింది. ఈ వైద్య సేవలు పందేందుకు 
లబదేద్రులు ఈఎస్ ఐసీ చక్తా్సలయం నుంచ 
ఎల్ంటి రిఫరల్ ను పంద్ల్్సనవసరం లేదు. 
దగ్గరోలా ని ఈఎస్ ఐసీ పానల్ ఆస్పత్రులోలా  వైద్యం 
పందేందుకు ప్రభుత్వం జ్రీ చసిన గురితింపు 
కారుడితో పాట్ ఈఎస్ ఐ ఈ–పెహ్ చాన్ కారుడి , హెల్తి 
పాస్ బుక్ ను తీస్కెళ్లా ల్్స ఉంట్ంది. నగదురహిత 
వైద్య కన్సలేటూషన్ తో నరుగా ఓపీడీ సేవలను 
పందవచుచి.

2020–21 మూడో త్రైమాసికంలో భారత ఆరిథాక వ్యవసథా 0.4 శ్తానిక్ పెరిగింది. 
కరోనవైరస్ మహమా్మరితో, దేశవా్యపతింగా ల్క్ డౌన్ లు విధించడంతో తొల్ త్రైమాసికంలో 

దేశ ఆరిథాక వృది్ధ రేట్ 23.9 శ్తానిక్ పడిపోయిన సంగతి తెల్సిందే. ఆ తరా్వత రెండవ అంటే 
జూలై–సెపెటూంబర్ త్రైమాసికంలో కూడా జీడీపీ రేట్ 7.5 శ్తం క్షీణతను నమోదుచసింది. 
వరుసగా రెండు త్రైమాసికాలోలా  స్థా ల దేశీయోత్పతితి(జీడీపీ) పడిపోవడం సంక్షోభంగా 
పరిగణించారు. కానీ తాజ్గా ప్రధాన ఆరిథాక కార్యదరి్శ కే.వి స్బ్రమణియన్ నూ్య ఇండియా 
సమాచార్(డిసెంబర్ 16–31 సంచక)క్ ఇచచిన ఇంటరూ్వయూలో మూడో త్రైమాసికం నుంచ 
మన ఆరిథాక వ్యవసథా కోలుకుని, పాజిటివ్ గా నమోదవుతందని చెపా్పరు. స్బ్రమణియన్ చెపి్పన 
విధంగాన మూడో త్రైమాసిక డేటలో జీడీపీ 0.4 శ్తం వృది్ధ స్ధించంది. వ్యవస్యంలో 
3.9 శ్తం పెరుగుదలను, తయారీలో 1.6 శ్తం, నిరా్మణ రంగంలో 6.2 శ్తం వృది్ధని 
స్ధించనట్టూ  డేట పేర్కంది.

పునర్ద్రణ బాటలో భారత ఆరిథి క వయూవస్థి  :  పుంజుకుంటోనను జీడీపీ
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వయూక్తు తవాం  

నాదస్వార విదావాంస్డు

ఉస్తు ద్ బ్స్్మలాలో  ఖాన్

నదస్వరం పదం ఉస్తిద్ బసి్మల్లా  ఖాన్ పేరును గురుతికు 
తెస్తింది. నదస్వరం పేరు ప్రఖా్యతలనూ, ఈ మేర 
ప్రాచుర్యం సంపాదించడానిక్ కారణం బసి్మల్లా  ఖాన్ న. 

వారు భారతీయ శ్సీత్రయ సంగీత స్రవంతిలోక్ ఈ వాయిద్్యని్న ఒక ఎతెతైన 
స్థా ననిక్ తీస్కెళ్లా రు. అంతకుముందు వరకు స్ంప్రద్య వేడుకలు, 
ఉత్సవాలకే పరిమితమైన నదస్వరాని్న, ప్రపంచ ప్రేక్షకుల ముందుకు 
తీస్కెళ్లా రు బసి్మల్లా  ఖాన్. ప్రపంచవా్యపతింగా ఈయనకు అభమానులు 
ఉన్నప్పటికీ, ఆయన మాత్రం బనరస్(వారణాసి)లో ఉండేందుకు 
మాత్రమే ఇషటూం చూపేవారు. బసి్మల్లా  ఖాన్ 1916 మారిచి 21న బహారులోని 
డుమ్రాన్ జిల్లా లో సంప్రద్య ముసిలాం సంగీత విద్్వంస్ల కుట్ంబంలో 
జని్మంచారు. పైగంబర్ బక్ష్ ఖాన్, మిటటూన్ ల రెండవ కడుకు. డుమ్రాన్ లోని 
మహారాజ కేశవ్ ప్రస్ద్ సింగ్  వదదే ఆయన తండ్రి సంగీత విద్్వంస్డిగా 
పనిచసేవారు. ఆ తరా్వత బసి్మల్లా  ఖాన్ కు ఆరేళ్లా  ఉన్నప్పుడు ఆయన 
కుట్ంబమంతా ఉతతిరప్రదేశ్ లోని వారణాసిలో ఉంటన్న తన మావయ్య 
అల్ భక్ష్ ఇంటిక్ తరల్ వళిలాంది. అల్ భక్ష్ విశ్వనథ్ గుడిలో నదస్వరం 
కళ్కారుడిగా పనిచసేవారు. ఖాన్  నదస్వరంపై చూపుతోన్న ప్రేమను 
గమనించన భక్ష్, ఆయనను ప్రతి రోజూ తనతో తీస్కెళిలా ఈ వాయిద్యం 
నరి్పంచడం ప్రారంభంచారు. 

ఖాన్ ప్రతి రోజూ స్ధన చస్తి.. తకు్కవ సమయంలోన విద్్వంస్డిగా 
మారారు. తన వాయిద్్యని్న ప్రతి రోజూ మెరుగుపరుస్తి బసి్మల్లా  ఖాన్ 
కతతి రాగాలను కనుగొన్నరు. నదస్వరం ప్రాముఖ్యతను విశ్వవా్యపతింగా 
చాటిచెపే్పందుకు కృషిచశ్రు. 

ఖాన్ కు వారణాసి అంటే అమితమైన ఇషటూం ఉండేది. తన జీవితమంతా ఆ 
ప్రాంతంలోన జీవించారు. కాశీ వంటి నగరం ఇంకోటి ఉండదని ఎప్పుడూ 
చెబుతూ ఉండేవారు. తనకు కావాల్్సంది ప్రతీది ఇక్కడ దొరుకుతందని, 
స్్ననమాచరించడానిక్ గంగా నది, నమాజ్ కోసం మసీదు, సంగీత 
స్ధనకు బాల్జి ఆలయం అని చెపే్పవారు. ఈ నదస్వరం విద్్వంస్డు 
మత స్మరస్యతకు సరియైన ఉద్హరణ, గంగా జమున తెహజీబ్ అన 
సంస్కకృతిని వారణాసి వా్యపతింగా ప్రాచుర్యం తెచాచిరు. ఆయన స్ధించన 

విజయాలని్నంటినీ్న అల్లా కు, సరస్వతి మాతకు, విశ్వనథ్ స్్వమిక్ 
అంక్తమిచచివారు. అల్ అని్న మతాలు ఒకటేనని చాటిచెపే్పవారు.  

బసి్మల్లా  ఖాన్  నదస్వరం వాయిద్్యనిక్ మంత్రముగు్ధ లైన చాల్ 
మంది ఆయనను విదేశ్లలో సిథారపడేందుకు అని్న రకాల వసతలు 
కల్్పస్తిమని ఆహా్వనలు పంపారు. కానీ బసి్మల్లా  ఖాన్ ఎప్పుడూ 
వారణాసిని,  తన ఇంటిని విడిచపెటిటూ వళలాడానిక్ ఇషటూపడలేదు. 
వారణాసిక్ ధీట్గా ద్ని ప్రతిరూపాలు నిరి్మస్తిమని అక్కడ అనీ్న 
సౌకరా్యలూ సృషిటూస్తిం విదేశ్లకు వచచియడంటూ చాల్ మంది నుంచ 
పిలుపులు వచాచియి. కానీ అవని్న నిజమైనవి కావుగా అని బసి్మల్లా  
ఖాన్ చెపే్పవారు. ‘‘వారణాసిలో ఉన్న గంగా నది పరవళ్లా  ఇక్కడకు 
తేగలరా?, భగవంతడు బాల్జి కోసం నను వాయించ నదస్వరం, న 
సంతిలులా  మరెక్కడా దొరకవు”అని చెపే్పవారు. 

1937లో కోల్ కతాలో జరిగిన ఆల్ ఇండియా మూ్యజిక్ సదస్్సలో 
ఆయన వాయించన కచరి, బసి్మల్లా  ఖాన్  జీవన గమనన్న పూరితిగా 
మారేచిసింది. అప్పటి నుంచ బసి్మల్లా  ఖాన్ మళ్లా వనక్్క తిరిగి 
చూస్కోలేదు. 1947లో భారత్  స్్వతంత్య్ం సంపాదించుకున్న 
సమయంలో ఎర్రకోటపై నదస్వరం వాయించ అవకాశ్ని్న బసి్మల్లా  
ఖాన్  పంద్రు. 

2006లో ఆయన స్వర్గస్తిలైనప్పుడు, ఆయనతో పాట్ ఆయన 
నదస్వరాని్న కూడా ఖననం చశ్రు. దేశంలో నలుగు 

అత్యన్నత పురస్్కరాలు పద్మశ్రీ(1961), పద్మ భూషణ్(1968), పద్మ 
విభూషణ్(1980), భారతరత్న(2001) అందుకున్న వ్యక్తిగా బసి్మల్లా  
ఖాన్ నిల్చారు.   

జననం:మారచి21,1916మరణం:ఆగస్్ట21,2006

ఉసాతాద్ బిస్్మల్లో ఖన్ న్దస్రం వాయిస్తా చాలు, అకకెడుననో 
ప్రేక్షకులంత్ మంత్రమగుధులయ్్వారు. ఈ వాయిద్ంపై 

ఆయనకుననో ప్రేమను చాటందుకు న్దస్రానినో తన 
బేగంగా(భార్గా) పిలుచ్కునేవారు. ఇప్పటికీ కూడా న్దస్రం 
అంట చాలు బిస్్మల్లో ఖన్ ప్ర గురుతాకు వసుతాంది. న్దస్రానికి 

పరా్యపదంగా బిస్్మల్లో ఖన్ మారిపోయారు. 



పీఎం క్స్న్

ఆరోగ్యకరమైన జీవితం కోసం 
50 కోటలాక్ పైగా ప్రజలకు రూ.5 
లక్షల వరకు ఉచత చక్త్సను 

అందుబాట్లోక్ తెచాచిరు. ఇప్పటికే 
1.63 కోటలా మంది ఈ పథకం ద్్వరా 

లబదే పంద్రు. 
పీఎం స్వానిధ

పీఎం ఉజవాల

జన్ ఔషధ ఉజ్లా

మీ ముఖంపై ఎలలాప్పుడూ చరునవు్వ చందిస్తి ఉంటే మీ జీవితం ఎంత హాయిగా స్గిపోతందో.. ఎల్ంటి ఉపద్రవాన్నయిన అలవోకుగా 
నెట్టూ కచచిందుకు చరునవే్వ మార్గం. అంతరాజా తీయ సంతోష దినోత్సవం కూడా ఈ విషయాన్న గురితిస్తింది. మనం సంతోషాని్న సంబరం 

చస్కునందుకు కేవలం ఒక్క రోజంటే సరిపోదు. జీవితంలో ప్రతి సందర్భం సంతోషంతో, ఆనందంతో నిండి ఉండాల్. పేదరికాని్న పారదోల్, 
సమి్మళిత అభవృది్ధ స్ధించందుకు, ఈ రోజు సమి్మళిత, సమానత, సమతల్య ఆరిథాక వృది్ధ ప్రాధాన్యతలను తెల్యజేస్తింది. ఆనందమే 

మహాభాగ్యమని చాటిచెబుతోంది.

జల్ జీవన్ మిషన్

ఉడాన్

జల్ జీవన్ మిషన్ క్ంద కేవలం 17 నెలలోలా  3.53 కోటలా 
మంది గ్రామీణ ప్రాంత ఇండలాకు మంచనీటి పంపు కనెక్షనులా  

ఇచాచిరు.

విదు్యత్ ను ఆద్ చసి, పరా్యవరణాని్న 
కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం 36.71 కోటలా ఎల్ ఈడీ 

లైటలాను పంపిణీ చసింది. దీంతో వారిషికంగా 
రూ.18 వేల కోటలా వరకు ఆద్ చయొచుచి. 

ఉడాన్ పథకం ద్్వరా చౌక విమాన 
ప్రయాణం ఇప్పుడు అందుబాట్లోక్ 

వచచింది. 53 లక్షల మందిక్ పైగా ప్రజలకు 
కేవలం రూ.2,500తోన విమానంలో 
ప్రయాణం చసే సౌకర్యం లభంచంది.

ఆయుష్్మన్ భారత్

పేద ప్రజల జీవితాలను 
మెరుగుపరేచిందుకు 700 జిల్లా లో 
6,600 పీఎం జన్ ఔషధి కేంద్రాల 

ద్్వరా చౌకగా, నణ్యమైన ఔషధాలను 
అందిస్తిన్నరు. 

కరోన సమయంలో, వీధి వరతికులకు స్యంగా 
నిల్చందుకు 2.76 కోటలాక్ పైగా వీధి వరతికులకు 

రూ.2.071 కోటలా వరకు విలువైన రుణాలను జ్రీ 
చశ్రు.

పగ లేని వంటింటిని మహిళలకు 
అందించందుకు 8.3 కోటలా మందిక్ 

ఉచతంగా గా్యస్ కనెక్షన్ ను అందించారు. 

పీఎం ఆవాస్
సంతింటి కల ఇప్పుడు ప్రతి 

ఒక్కరికీ స్ధ్యమవుతోంది. పీఎం 
ఆవాస్ యోజన క్ంద ఇప్పటి 

వరకు 1.68 కోటలా మంది ప్రజలు 
సంతింటి కలను స్కారం 

చస్కున్నరు. 
పీఎం–క్స్న్ సమా్మన్ 

నిధి ద్్వరా 11.64 కోటలా 
కుట్ంబాలు లబదే పంద్యి. 

ఇప్పటి వరకు రైతలకు 
రూ.1.13 లక్షల కోటలాను బదిల్ 

చశ్రు.

కోటలో  మంది ముఖాలోలో

చిర్నవువాల కోస్ం
అంతరాజాతీయ సంతోష 

దిన్త్సవం 

మారిచి 20, 2021

ఇత్వృతతు ం

నిశ్శబద్ంగా ఉదండదండి 
తెలివిగా ఉదండదండి 
దయను చూపదండి

అంతర్జా తీయ స్ంతోష దినోతస్వం
మారిచి 20, 2021
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పీఎం జీవన్ జ్యూత్ 
బీమా యోజన

ఏడాదిక్ కేవలం రూ.330 కటటూడం ద్్వరా రూ.2 లక్షల 
వరకు జీవిత బీమాను పందేల్ ప్రభుత్వం ఈ పథకాని్న 
తీస్కచచింది. ఇప్పటి వరకు 9.88 కోటలా మంది ప్రజలు 

ఈ పథకంలో నమోదు చస్కున్నరు. 
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21 కోటలా మంది భారత్ లో 
ఇన్ స్టూ గ్రామ్ వాడేవారు

కోటలా మంది ప్రజలు 
భారత్ లో వాట్సప్ 
వాడుతన్నరు.

కోటలా మంది టి్వటర్ 
వినియోగద్రులు

కోటలా మంది 
యూటూ్యబ్ 
వినియోగద్రులు 
భారత్ లో ఉన్నరు

కోటలా మంది ప్రజలు 
భారత్ లో ఫేస్ బుక్ ను 
వాడుతన్నరు

53 1.75
44.8 41

ఓటీటీ, స్షల్ మీడియా మార్గదర్శకాలుప్ర తేయూక నివేదిక

కంటంట్ కు ఓటీటీ బాధయూత వహంచాలి

సోషల్ మీడియాకు కొతతు  
నిబంధనలు

డిజటల్ ఇండియా కార్యక్రమం ఇప్పుడు సామాన్య 
ప్రజలకు కూడా సాధికార్కత కలిపొసతుంది. మొబైల్ 
ఫ్న్లో, ఇంటరెనాట్ బాగా పెరగడంతో, సషల్ మీడియా 
వేదికలు కూడా భారత్ లో తమ కార్యకలాపాలన్ 
విపరీతంగా విసతుర్స్తునానాయి. సషల్ మీడియా 
మాధ్యమాలన్, వార్తు పోర్టల్సి న్, ఓవర్–ది–
ట్ప్(ఓటీటీ) వేదికలన్ న్యంత్ంచాలన్ ఎపపొటి 
న్ంచో పెద్ద ఎత్తున డిమాండులో వెలులోవెత్తుత్నానాయి. ఈ 
డిమాండలోకు అన్గుణంగా పన్చేసిన ప్రభుత్వం సర్కొతతు 
మార్గదర్శకాలన్ విడుదల చేసింది.

భారత్ లో పలు రకాల సషల్ మీడియా 
వేదికలు అందుబాట్లో ఉన్నయి. అవని్న 

మన దేశ ప్రజల వాడుకలో ఉన్నయి. స్మాన్య 
ప్రజల జీవితాలోలా  సషల్ మీడియా వేదికలు 
ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తిన్నయి. భారత్ లో 
సషల్ మీడియా వేదికలు పెరిగిపోవడంతో, 
ప్రజలు తమ సృజనత్మకతను ఈ వేదికలపైన 
ప్రదరి్శస్తిన్నరు. తమకు కావాల్్సన వాటి 
కోసం సషల్ మీడియా వేదికగా గొంతెతితి 
చాట్తన్నరు. తమ అభప్రాయాలను 
నిర్భయంగా పంచుకుంట్న్నరు. సషల్ 
మీడియా వేదికగా ప్రభుతా్వని్న, ప్రభుత్వ 
విధానలను ప్రశ్నంచడంలో కూడా ప్రజలు 
వనుకాడటం లేదు. ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి 
విమర్శలను, భన్న అభప్రాయాలను ప్రభుత్వం 
గౌరవిసతింది. అయితే డిజిటల్ మీడియాలో 
పారదర్శకత లోపిసతిందని, జవాబుద్రీతనం 
ఉండటం లేదని, వినియోగద్రుల హకు్కలకు 
భంగం వాటిలులాతందని ఎంతో కాలంగా 
ఆందోళనలు వలులావతతితన్నయి. విసతిరిసతిన్న 
సషల్ మీడియా వలలా ఒక వర్గం ప్రజలు తమ 
స్ధికారికతను పెంచుకుంట్ంటే, మరోవర్గం 
ప్రజలు ఆందోళనలను వ్యకతిం చస్తిన్నరు. ఇటీవల 
కాలంలో సషల్ మీడియాలో ఆందోళనకర 
పరిణామాలు బాగా పెరిగినట్టూ  చెబుతన్నరు.  

l సమాచార స్ంకేతిక పరిజ్ఞా న(మధ్యవరితిత్వ మార్గదర్శకాలు, డిజిటల్ మీడియా నైతిక 
ప్రవరతినల కోడ్) నిబంధనలు, 2021ను ప్రభుత్వం ధ్రువీకరించంది.

l	సషల్ మీడియాను వాడే స్మాన్య ప్రజలకు కూడా ఈ కతతి నిబంధనలు స్ధికారికత కల్్పస్తియి. 
l	కతతి నిబంధనల క్ంద బాధితల నుంచ వచచి ఫిరా్యదులను సీ్వకరించ, పరిష్కరించందుకు ఫిరా్యదుల 

పరిషా్కర విధానని్న(గ్రీవన్్స రిడ్రెస్సల్ మెకానిజం) సషల్ మీడియా వేదికలు ఏరా్పట్ చయాల్. 
l	ఇల్ంటి ఫిరా్యదుల కోసం ఒక సమస్యల పరిషా్కర అధికారిని(గ్రీవన్్స ఆఫీసర్ ని) నియమించాల్. ఆ 

అధికారి పేరును, కాంటక్టూ వివరాలను అందరికీ తెల్యజేయాల్. 
l	వినియోగద్రుల నుంచ ఎల్ంటి ఫిరా్యదులను సీ్వకరించారు, వాటి కోసం ఎల్ంటి చర్యలను 

తీస్కున్నరో తెల్యజేస్తి నెలవారీ నివేదికను సషల్ మీడియా వేదికలు క్రమం తప్పకుండా 
ప్రచురించాల్. అదేవిధంగా తొలగించన సమాచారాని్న కూడా తెల్యజేయాల్. 

l	భారత సమగ్రతకు, స్ర్వభౌమాధికారానిక్ భంగం వాటిలేలాల్ ఎల్ంటి సమాచారం ఉన్న ఆ 
మెసేజలాను సృషిటూంచన తొల్ వ్యక్తి ఎవరో సషల్ మీడియా వేదికలు గురితించాల్. ఇల్ంటి నరాలకు 
పాల్పడితే కనీసం ఐదేళలా జైలు శక్షను కూడా అమలు చయనున్నరు. 

l అభ్యంతరకర కంటంట్  గురించ ఫిరా్యదు అందిన 24 గంటలోలా గా ఈ పాలా ట్ ఫామ్ నుంచ ఆ 
సమాచారాని్న తొలగించాల్.

సోషల్ మీడియా కొతతు  మార్గ దర్శకాలివే:
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కొతతు  నిబంధనలు ఎందుకు, ఎలా వచాచాయి?
l 2018లో స్ప్ంకోరుటూ  ఒక రిట్ పిటిషన్ ను స్మోట సీ్వకరించన సమయంలో కీలక 

వా్యఖ్యలు చసింది. పిలలాలను తప్పుదోవ పటిటూసతిన్న అశీలాలతను తొలగించందుకు, 
అతా్యచారం, స్మూహిక అతా్యచార ఫ్టలను, వీడియోలను ఓటీటీ వేదికలోలా , ఇతర ఏ 
అపిలాకేషనలాలో ప్రచురణ కాకుండా నిరోధించల్ ప్రభుత్వం అవసరమైన మార్గదర్శకాలను 
తీస్కురావాలని  స్ప్ంకోరుటూకు స్చంచంది. నియంత్రణ వ్యవసథాల్్న ఏరా్పట్ 
చయాలని ఆదేశంచంది.

 l కతతి నిబంధనలు తీస్కచచి ప్రక్రియకు ఎంత సమయం పడుతందో తెల్యజేయాలని 
2019లో స్ప్ంకోరుటూ  ఎలకా్రా నిక్్స, ఇనఫూరే్మషన్ టకా్నలజి మంత్రిత్వ శ్ఖను 
ఆదేశంచంది. 

l సషల్ మీడియా వేదికలపై వచచి అశీలలాత, వాటి వలలా పిలలాలపై, సమాజంపై పడే ప్రభావం 
గురించ పూరితిగా అధ్యయనం చస్తి 2020లో రాజ్య సభ తాతా్కల్క కమిటీ ఒక 
నివేదికను విడుదల చసింది. ఇల్ంటి అశీలలాత సమాచారాని్న వా్యపితి చసతిన్న తొల్ వ్యక్తి 
ఎవరో కనుగొని చర్యలు తీస్కోవాల్్సనవసరం ఉందని వ్యకతిం చసింది.

l ఎలకా్రా నిక్్స, ఇనఫూరే్మషన్ టకా్నలజి మంత్రిత్వ శ్ఖ(మైటీ) డ్రాఫ్టూ నిబంధనలను 

డిజిటల్ ఇండియా, ఓటీటీ వేదికల కోస్ం కొతతు గా వచిచాన అంశాలేమిటి?

l ఓటీటీ వేదికల కోసం కూడా ప్రభుత్వం కతతి నిబంధనలను 
తీస్కసతింది.

l ఇప్పటి వరకు ఓటీటీ వేదికలపై ఎల్ంటి ఆంక్షలు లేవు. 
l కేబుల్ టల్విజన్ నెట్వర్్క ల నియంత్రణ చటటూం క్ంద ప్రోగ్రామ్ 

కోడ్, ప్రెస్ కౌని్సల్ ఆఫ్ ఇండియాకు సంబంధించన పత్రికా శైల్ 
నిబంధనలను డిజిటల్ మీడియాపై వారతిలు ప్రచురించ సంసథాలు 
పాటించాల్. 

l ఆన్ లైన్ వారతిలు, ఓటీటీ వేదికలు, డిజిటల్ మీడియాల కోసం నీతి 
నియమావళిని స్చంచంది. 

l ఓటీటీ వేదికలు తమ కంటంట్ను వయస్ ఆధారితంగా ఐదు 
రకాలుగా  స్వతహాగా గురితించాల్. వాటిని యూ(యునివర్సల్), 
యూ/ఏ7 పలాస్, యూ/ఏ13 పలాస్, యూ/ఏ 16 పలాస్, ఏ(పెదదేలుగా) 
వరీ్గకరించాల్. యూ/ఏ13 పలాస్ లేద్ అంతకుమించన కంటంట్ కు  
తల్లాదండ్రుల చతిలో నియంత్రణ ఉండేల్ నిబంధనలు పెటటూ ల్. 

l వివిధ స్థా యిలోలా  సీ్వయ నియంత్రణతో ఈ నిబంధనల క్ంద 
మూడంచెల ఫిరా్యదుల పరిషా్కర వ్యవసథాను ఏరా్పట్ చయాలని 
ఓటీటీ వేదికలకు ప్రభుత్వం నిరేదేశంచంది.

l స్ప్ంకోరుటూకు , హైకోరుటూకు పదవీ విరమణ చసిన న్యయమూరితి 
లేద్ స్వతంత్ర ప్రముఖ వ్యక్తి నతృత్వంలో ప్రచురణ సంసథాలు 
ఒకటి లేద్ అంతకంటే ఎకు్కవ సీ్వయ నియంత్రణ సంసథాలను 
కల్గి ఉండాల్. 

l వీటని్నంటినీ్న పరిశీల్ంచందుకు సమాచార, ప్రస్రాల 
మంత్రిత్వ శ్ఖ ఒక విధానని్న ఏరా్పట్ చసతింది.

 నక్ల్ వారతిలు, కలత పెటిటూంచ పరిణామాలు సషల్ 
మీడియా వేదికలపై బాగా ప్రచురితమవుతన్నయి. సషల్ 

మీడియాలో అసభ్యకర పద్లు పెరిగాయి. మార్ఫూ డ్ ఫ్టలు, 
కంటంట్లా  గత కన్నళ్లాగా బాగా చక్కరులా  కడుతన్నయి. ఇవి 
కేవలం వ్యకుతిల గౌరవానిక్ భంగం కల్గించడమే కాకుండా.. 
అనైతికం కూడా. ఈ వేదికల ద్్వరా మతపరమైన మనోభావాలను 
దెబ్బతీసేల్, అభ్యంతరకమైన భాషను వాడుతూ కంటంటలాను 
పెడుతన్నరు. ఇటీవల ఇవి బాగా పెరిగాయి. సషల్ మీడియాలో 
వా్యపితి చెందుతోన్న అభ్యంతరకర విషయాల గురించ పలు 
ప్రాంతాలోలా  జరిగే పౌర సమాజ చరచిలోలా , న్యయ తీరు్పలోలా , పలు 
కమిటీలోలా , పారలామెంట్ లో తరుచూ చరచికు వస్తిన ఉన్నయి. 

ఫిబ్రవరి 15, 2021న ప్రభుత్వం ఫేస్ బుక్, టి్వటర్, నెట్ ఫిలాక్్స,  
అమెజ్న్ ప్రైమ్, హాట్ స్టూ ర్ వంటి ఓటీటీ వేదికల కోసం 

ప్రభుత్వం సరికతతి మార్గదర్శకాలను, నిబంధనలను విడుదల 
చసింది. డిజిటల్ ఇండియా, ఓటీటీలు స్వతహాగా నియంత్రణ 
విధానలను, సంసథాలోన అభవృది్ధ చస్కోవాల్్స ఉందని ప్రభుత్వ 
మార్గదర్శకాలు స్చస్తిన్నయి. ఫిరా్యదుల పరిషా్కర విధానని్న 
అమలు చయాలని పేర్కంట్న్నయి. అయితే ఈ నిబంధనలు 
పాత్రికేయ, సృజనత్మకత సే్వచ్ఛకు ఎట్వంటి ఆటంకం 
కల్గించడం లేదు. సృజనత్మకతకు అడుడి పడుతూ నెలకన 
అపారాథా లను తొలగించ, ప్రజల ఆందోళనలను, సమస్యలను ఈ 
కతతి నిబంధనలు పరిష్కరించనున్నయి.   

రూపందించంది. వాటి కోసం డిసెంబర్ 
2018లో ప్రజల నుంచ సలహాలను, 
స్చనలను కూడా ఆహా్వనించంది. దీని 
క్ంద 171 సలహాలు, స్చనలు రాగా, 
80 వ్యతిరేక అభప్రాయాలు వచాచియి. 
ఈ స్చనలను, అభప్రాయాలను పూరితిగా 
విశే లాషించన తరా్వత,  మంత్రిత్వ శ్ఖ 
అంతర్గత సమావేశంలో ఈ నిబంధనలను 
ఖరారు చసింది.
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ప్ర పంచ మార్్కటలో  కోస్ం

స్థి నిక బొమ్మలు
బొమ్మలు పిల్లలు ఆడుకోవడానికి, నేర్చుకోవడానికి రెండు విధాలా ఒకేసారి 

సాయెం చేసాతాయి. పిల్లల మనస్సులో ఇవి చెరగని ముద్ర వేసాతాయి. పిల్లల మానసిక, 
జ్ఞాన సామర్థ్యానిని పెంచేెందుకు బొమ్మలదే అగ్రసాథ్నెం. భారతీయ వారసత్వ, 

సాెంస్కృతిక అెంశాలు పిల్లలు తెలుస్కునేెందుకు కూడా బొమ్మలు అతి ముఖ్యమైన 
మాధ్యమెంగా ఉెంటున్నియి. ఆరిథ్క పరెంగా తీస్కుెంటే, బొమ్మలు ఉద్్యగావకాశాల 

కల్పనలో కూడా ముెందెంజలో ఉన్నియి. వినూతనిమైన, అధున్తన బొమ్మలు 
ప్రపెంచవా్యపతాెంగా చక్ర్్ల కొడుతోనని ఈ సమయెంలో, రూ.7 లక్షల కోట్ల ప్రపెంచ 

బొమ్మల మార్ట్్ల భారతీయ వాటా కేవలెం 0.5 శాతానికే పరిమితమైెంది. ఈ 
వాటాను మరిెంత పెంచాలని, 2  024 న్టికి బొమ్మల ఎగుమతులను రూ.2,800 

కోట్లకు చేర్చులని ప్రభుత్వెం లక్షయాెంగా పటుటుకుెంది. అదేవిధెంగా బొమ్మల పరిశ్రమలో 
ఉద్్యగావకాశాలను పెంచాలని ప్రయతినిసతాెంది. సా్వవలెంబన్యుతమయిన  
బొమ్మల పరిశ్రమ కోసెం భారత్ ఇప్పుడు అనిని వైపుల నుెంచి సిద్ధమవుతోెంది.

పతాక శీరిషి క సా్వలంబన దిశగా బొమ్మల పరిశ్రమ
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ఆంధ్రప్రదేశ్ విశ్ఖపట్నంలోని ఏటికపా్పకలో 
దేశీయ చెక్క బొమ్మలను సి.వి రాజు తయారు 
చస్తిన్నరు. ఏటికపా్పకలో బొమ్మల తయారీ 
స్ంప్రద్యం కని్న వందల సంవత్సరాల 

నుంచ కనస్గుతోంది. ఒకప్పుడు ఏటికపా్పక 
బొమ్మలు  ప్రపంచవా్యపతింగా బాగా ప్రాచుర్యం 
సంపాదించాయి. ఏటికపా్పక బొమ్మల ప్రతే్యకత 

వాటిని చెక్కలతో తయారు చయడం, లక్కతో 
రంగులు వేయడం. ఈ బొమ్మలకు ఎల్ంటి పదునైన 

అంచులుండవు. అంచులను గుండ్రంగా చక్కడం 
వలలా ఇవి పిలలాలకు ఎల్ంటి  హాని కల్గించవు. 

ఈ బొమ్మలలో ఎల్ంటి రస్యనలను వాడరు. 
అంతరించ పోతన్న ఈ కళను కాపాడేందుకు 
రాజు తన గ్రామంలోని ఇతర కళ్కారులతో 

కల్సి ఏటికపా్పక బొమ్మల కోసం ఉద్యమాని్న 
ప్రారంభంచారు. ఏటికపా్పక బొమ్మలు కోలో్పయిన  
ప్రాభవాని్న రాజు తిరిగి నిలబెటటూ రు.  జియోగ్రాఫికల్ 
ఇండికేషన్ (జీ ఐ) రిజిసీ్రా నుంచ ఈ స్ంప్రద్య 

బొమ్మలకు జీ.ఐ ట్యగ్  కూడా వచచింది. రాజు 
కేవలం కనుమరుగవుతోన్న ఈ స్ంప్రద్యాని్న 

కాపాడటమే కాకుండా, 150క్ పైగా కుట్ంబాలకు 
జీవనోపాధి కల్్పంచారు. 

 “ స్్వవలంబన భారత్ కోసం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇచచిన పిలుపు మేరకు, మేము స్థా నికంగా బొమ్మలు తయారు చయాలని 
నిరణియించాం. ఇని్న రోజులు బొమ్మలను దిగుమతి చస్కునవాళలాం. ల్క్ డౌన్ సమయంలో స్దీర్ఘ పరిశోధన చసిన మేము, గుజరాత్  
రాజ్ కోట్ లో బొమ్మల తయారీని ప్రారంభంచాం. దిగుమతలను తగి్గంచ, బొమ్మల రంగంలో భారత్ ను స్్వవలంబన దిశగా తయారు 
చయడమే మా లక్షష్ం”అని అదితి టయ్్స ప్రైవేట్ ల్మిటడ్ జనరల్ మేనజర్ హిమానుషి  వోరా చెపా్పరు. ఈ బొమ్మల తయారీ కంపెనీ 100 

శ్తం మేడిన్ ఇండియా బొమ్మల తయారీ చపటటూ లని లక్షష్ంగా పెట్టూ కుంది. దిగుమతి చస్కున బొమ్మలకు గటిటూ పోటీ ఇస్తి 160 
రకాల బొమ్మలను ఈ కంపెనీ రూపందిసతింది. మారె్కటలా క్ వచచి సరికతతి టకా్నలజిని  వాడుతూ తాము 100 
శ్తం భారతీయ ఉత్పతతిలను తయారు చస్తిన్నట్టూ  వోరా చెపా్పరు. ‘భారతీయ డిమాండ్ ను  
పూరితిగా అందుకోవాలన్నదే మా లక్షష్ం. దిగుమతలపై ఆధారపడటని్న తగి్గస్తిం. విద్్యపరమైన 
ఆటలను(ఎడు్యకేషనల్ గేమ్్స) తయారు చయడానిక్ మేము ఎకు్కవగా పనిచస్తిన్నం. ల్క్ డౌన్ తరా్వత 
మూడు నెలలోన బొమ్మల తయారీ కోసం అని్న రకాల సౌకరా్యలను కల్్పంచుకున్నం. మేమందరం 
కల్సి బొమ్మల తయారీలో కీలకమైన మారు్పలను తెస్తిన్నం” అని వోరా తెల్పారు. రూ.1.15 

కోటలా అప్పు తీస్కున్న ఈ కంపెనీ కరోన సంక్షోభాని్న అవకాశంగా మలుచుకున్నట్టూ  పేర్కంది. కంపెనీ 
మూడో పాలా ంట్ నిర్వహణలోక్ వచచిందని, రిమోట్ తో నియంత్రించ కారలా నుంచ డాకటూర్ పరికరాల వరకు 
అని్న రకాల బొమ్మలను తయారు చస్తిన్నట్టూ  చెపి్పంది. దిగుమతి చస్కున్న బొమ్మలతో పోల్సేతి తమ బొమ్మల 
ధరలు చాల్ చౌకగా మారె్కట్ లో దొరుకుతన్నట్టూ  వోరా తెల్పారు.   

‘‘బొమ్మలు తయారు చయడమంటే 
నకు చాల్ ఇషటూం. బొమ్మలు తయారు 
చయడం నను రాజస్తిన్, కోల్ కతాలలో 
నరుచికున్నను. మా బొమ్మలక్ మంచ 

పేరు వసతింది. స్థా నికంగా తయారు 
చసే బొమ్మల విషయంలో ప్రజల 

అవగాహన చాల్ వేగంగా మారింది. 
ఇప్పుడు స్థా నిక బొమ్మలకు మంచ 

స్పందన వసతింది” అని జ్రా్ఖ ండోలా ని 
రాంచక్ చెందిన శోభ కుమారి 

చెపా్పరు. బొమ్మలు తయారు చసే తన 
అభరుచని ఆద్యం సంపాదించ మార్గంగా 
మలుచుకున్నట్టూ  చెపా్పరు. సల్న కచచిప్, 

ప్రతిభా తోపే వంటి వాళలాకు బొమ్మల 
తయారీ నైపుణా్యలను నరి్పనట్టూ  చెపా్పరు. 
నడు ఈ గ్రూప్ తమ బొమ్మలను అమెరికా, 
నెదరాలా ండ్్స దేశ్లకు ఎగుమతి చస్తిన్నరు. 

భారతీయ బొమ్మలకు అంతరాజా తీయ 
గురితింపును తెస్తిన్నరు. 
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ఇవి కేవలం కథలు మాత్రమే కాదు, భారత్ లో మారుతోన్న 
బొమ్మల రంగాని్న ప్రతిబంబస్తిన్నయి. ఢిల్లాలోని 

జండేవాలన్ లో ఉన్న ప్రముఖ బొమ్మల మారె్కట్ కు వళిలాన అభనవ్ బెనరీజా 
అన వ్యక్తి, ఈ మారు్పను గమనించారు. అంతకుముందు ఎప్పుడు 
ఈ మారె్కట్ కు వళిలాన కేవలం దిగుమతి చసిన బొమ్మలే ఉండేవని, 
కానీ తాజ్గా ఈ ప్రాంతానిక్ వళ్తి పెదదే మొతతింలో మేడిన్ ఇండియా 
బొమ్మలు కనిపించాయని చెపా్పరు. కేవలం బొమ్మల తయారీద్రులు 
మాత్రమే కాక, కనుగోలుద్రులు కూడా మేడిన్ ఇండియా బొమ్మలకు 
ప్రాధాన్యత ఇస్తిన్నరని అభనవ్ బెనరీజా చెపా్పరు. క్షేత్ర స్థా యిలో వసతిన్న 
మారు్పకు ఇది ప్రతీకగా నిలుస్తిన్నట్టూ  తెల్పారు. ఈ మారు్పకు ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోడీ 2020లోన వితతినలు నటరని అన్నరు. ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రతి నెలలో నిర్వహించ రేడియో కార్యక్రమం 
‘మన్ కీ బాత్’ కార్యక్రమం సందర్భంగా 2020 ఆగస్టూ లో ‘వోకల్ ఫర్ 
లోకల్’ బొమ్మలకు పిలుపునిచాచిరు. ‘‘ప్రపంచ బొమ్మల మారె్కట్ విలువ 
రూ.7 లక్షల కోటలాకు పైగా ఉందంటే మీరు ఆశచిర్యపోతారు. కానీ ఇంత 
పెదదే బొమ్మల మారె్కటలా  భారత్ వాట చాల్ పరిమితంగా ఉంది. ఎంతో 
వారసత్వం, స్ంప్రద్యం, వైవిధ్యం, యువ జనభా ఉన్న మన దేశం 
ఇప్పుడు దీని గురించ ఒకస్రి ఆలోచంచాల్. అంత పెదదే ప్రపంచ 
బొమ్మల మారె్కటలా  మన వాట కేవలం చాల్ పరిమితంగా ఉండటం 
మీకు మంచగా అనిపిసతింద్? లేదు కద్, ఇది విన్న తరా్వత నకు 
కూడా అల్న అనిపించంది” అని ప్రధాన మంత్రి అన్నరు. భారతీయ 
బొమ్మల మారె్కట్ పై ప్రజలు దృషిటూస్రించాలని పిలుపునిచాచిరు. 
భారతీయ మారె్కట్లా  పూరితిగా విదేశీ బొమ్మలతో నిండిపోయాయని 
ఆందోళన వ్యకతిం చశ్రు. మన స్ంప్రద్యాలు, స్థా నిక బొమ్మలు 
కనుమరుగవుతన్నట్టూ  విచారణ వ్యకం చశ్రు. ప్రపంచం మొతతిం 
కరోన వైరస్   మహమా్మరితో పోరాడుతోన్న ఈ సమయంలో, భారత్ 
ఈ సంక్షోభాని్న అవకాశంగా ఎల్ మలుచుకోవాలో ప్రయతి్నంచంది. 
ఈ సందర్భంగాన చతివృతతిలు, స్థా నిక బొమ్మలు వలుగులోక్ వచాచియి. 
తమ ప్రతిభా, ధైర్యస్హస్లతో బొమ్మల మారె్కట్ కు ఏలేందుకు భారత్ 
అని్న వైపుల నుంచ సిద్ధమవుతోంది.   
       ‘వోకల్ ఫర్ లోకల్’ అన మంత్రం స్థా నిక బొమ్మల విషయంలో 
అమ్మకంద్రులకు, కనుగోలుద్రులకున్న అభప్రాయాని్న పూరితిగా 
మారేచిసింది. స్ంప్రద్య బొమ్మలకు మళ్లా డిమాండ్ పెరగడం 
మొదలైంది. కలప, వదురు, బెట్టూ  గింజ, మటిటూ, తాబేళలా గుండలా నుంచ 
తయారు చసే స్ంప్రద్య బొమ్మలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. 
ఈ మారు్పలు చతివృతతిల కళలపై మాత్రమే ప్రభావం చూపడం 
కాకుండా.. బొమ్మల పరిశ్రమలో కూడా సమూల మారు్పలు 
తెస్తిన్నయి. భారతదేశంలో చతితోన మంచ మంచ బొమ్మలను 
తయారు చసే కళ్కారులు ఉన్నరు. గుజరాత్ లోని రాజ్ కోట్ లో, 

స్వావలంబన భారత్ తో పటు, 
భారతీయ బొమ్మల కోస్ం 

వోకల్ ఫర్ లోకల్ ను చేపటాటా లని 
ప్ర ధాన మంత్్ర  నరంద్ర  మోడీ 

పిలుపునిచాచార్.  

కరా్నటక రామనగర్ లోని చెన్నపట్నలో, ఆంధ్రప్రదేశ్  కృషాణి  జిల్లా లో 
కండపల్లాలో,  తమిళనడులోని తంజ్వూర్  లో, అస్్సంలోని 
ధుబ్రిలో, ఉతతిరప్రదేశ్ లోని వారణాసిలలో బొమ్మల కలాసటూరలాను అభవృది్ధ 
చస్తిన్నరు. 
      బొమ్మల తయారీ పరిశ్రమలో స్్వవలంబన స్ధించందుకు 
భారత్ కున్న నిబద్ధత, ప్రభుత్వం తీస్కుంటన్న కార్యకల్పాలలో 
ప్రతిబంబసతింది. ఈ పరిశ్రమను విసతిరించందుకు, మళ్లా 
పునరుద్ధరించందుకు మొతతింగా 15 మంది మంత్రులు, పలు 
విభాగాలు కల్సి పనిచస్తిన్నయి. భారత్ బొమ్మల పరిశ్రమను 
స్్వవలంబనగా తయారు చసేందుకు ఇది కేవలం ప్రారంభం 
మాత్రమే. అంతకుముందు కేంద్ర ప్రభుతా్వలు ఈ దిశగా ఏమైన 
నిరణియాలు తీస్కున్నయా? వాటి వలలా వచచిన ఫల్తమేమిటి? కతతి 
ప్రారంభానిక్ కారణమేమిటి? అంటే ఇని్న రోజులు మూలన పడడి 
బొమ్మల పరిశ్రమన మనకు కనిపిసతింది.

మన ప్ర చీన నాగరికతలే నేటి నై పుణాయూలకు 
పునాదులు

ఏ దేశ బొమ్మలైన, ఆ దేశ స్ంస్కకృతిని, జీవన విధానలను 
ప్రతిబంబస్తియి. భారతీయ బొమ్మలలో కూడా హరప్పన్ నగరికతను 

పతాక శీరిషి క సా్వలంబన దిశగా బొమ్మల పరిశ్రమ
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స్వావలంబన స్ధంచేందుకు లఖ్్మ ఛంద్, విజయ్ మెహ్్ర కు బొమ్మలు స్యం

ఢిల్లాక్ చెందిన లఖ్్మ ఛంద్  బొమ్మల తయారీ చసతిన్న తన 
తల్లాదండ్రుల ప్రయతా్నలను మరింత ముందుకు తీస్కెళ్తిన్నరు. 
ఢిల్లాలో రఘుబీర్ నగర్  లోని జేజే కాలనీక్ చెందిన 55 ఏళలా వ్యక్తి 
టక్–టక్ గా ప్రాచుర్యం పందిన చతితో తయారు చసిన కారలాను 
అమే్మవారు. ‘మా తల్లాదండ్రులు గత 43 ఏళలా నుంచ ఈ బొమ్మలను 
తయారు చస్తిన్నరు. న చన్నప్పటి నుంచ నను వారిక్ స్యం 
చస్తిన్న. ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తీస్కున్న నిరణియం, మాల్ంటి 
చతివృతతిల కళ్కారులకు కచచితంగా స్యం చస్తింది’ అని 
లఖ్్మ చెపా్పరు. ఈ బొమ్మలు చాల్  స్ధారణంగా ఉండటమే 

కాకుండా.. పిలలాలకు ఆకరషిణీయంగా కూడా ఉంట్న్నయి. 
టక్–టక్ బొమ్మలను తయారు చయడం అంత తేల్కేమీ 
కాదు. ఈ బొమ్మను తయారు చయడం పూరితి కావాలంటే 

కనీసం 40 మంది చతలు మారాల్్స 
ఉంట్ంది. ప్రస్తితం వరుచియూవల్ 
మాధ్యమం ద్్వరా ప్రపంచానిక్ ఈ 

కళ్కారుల నైపుణా్యలను పరిచయం 
చస్తిన్నరు. 

సంకల్పం ఎక్కడ ఉంటే, మార్గం అక్కడ ఉంట్ంది. దీని్న రుజువు 
చసేందుకే హిమాచల్ ప్రదేశ్  కాంగాడి  చెందిన విజయ్ మెహ్రా 
కనుమరుగవుతోన్న బొమ్మల తయారీ కళకు మళ్లా జీవం పోస్తిన్నరు. 
వదురు నుంచ బొమ్మలను తయారు చయడం ద్్వరా మెహ్రా కేవలం 
స్్వవలంబన స్ధించడమే కాకుండా.. ఇతరులకు ఉదో్యగావకాశ్లు 
కల్్పంచడానిక్ కూడా స్యపడుతన్నరు. ‘వదురు చాల్ తేల్కగా 
దొరుకుతంది. ఈ బొమ్మల ద్్వరా మంచ ఆద్యం కూడా వస్తింది. 
ఇప్పటి వరకు 150 మందిక్ పైగా నను శక్షణ ఇచాచి’ అని మెహ్రా 
తెల్పారు.  

మనం చూడొచుచి. ఆ కాలం తవ్వకాలోలా న బొమ్మలు బయటపడడిట్టూ  
ఆనవాళ్లాన్నయి. 

 పిలలాల్్న, వారి ఆనంద్ని్న బొమ్మల నుంచ దూరంగా ఉంచలేం. ఈ 
కారణంతోన ప్రతి ఒక్కరి ఇంటలా  బొమ్మలనవి ప్రాచీన కాలం నుంచ 
ముఖ్యమైన వస్తివుగా ఉంట్న్నయి. పేదలైన లేద్ ధనికులైన, వారి 
పిలలాల జీవితంలో బొమ్మలు తప్పనిసరి. ఖరీదైనవైన, చౌకైన బొమ్మలైన 
తల్లాదండ్రులు వారి స్మరాథా యూలకు అనుగుణంగా పిలలాలకు బొమ్మలను 
కనిస్తి వారిని అలరిస్తి ఉన్నరు. భారత దేశంలో, బొమ్మలు 
మన జీవితాలోలా , స్ంప్రద్యంలో భాగంగా ఉంట్న్నయి. నటిక్ 
కూడా పిలలాలకు బొమ్మలు కనకుండా ఇండలాలో ఎల్ంటి పండుగలు, 
వేడుకలు జరుగవు. దక్షిణ భారత దేశంలో, దసరా సందర్భంగా 
‘బొమ్మల కలువు’ ఎంతో అటటూహాసంగా జరుగుతంది.  వివిధ 
రకాల ఇతివృతాతిలకు అనుగుణంగా బొమ్మలను తయారు చస్తిరు. 
గ్రామీణ ప్రాంత కళ్కారులు చెక్క, మటిటూ నుంచ బొమ్మలను తీరిచిదిదిదే 
ప్రదరి్శస్తిరు. ఈ బొమ్మలను వివిధ రకాల ప్రకాశవంతమైన రంగులతో 
సరా్వంగ స్ందరంగా తీరిచిదిదుదే తారు. 

ప్రపంచంలో జీఐ ట్యగ్్స తో 12 స్ంప్రద్య బొమ్మల కలాసటూరులా  
ఉన్న ఏకైక దేశం భారత్ అని భారతీయ బొమ్మల అససియేషన్ 
టక్్నక్ కమిటీ కని్వనర్ మను గుపాతి తెల్పారు. వాటితో పాట్ 
20 స్ంప్రద్య బొమ్మల కలాసటూరులాన్నయి.  భారతీయ బొమ్మలకు 
5,000కు పైగా చరిత్ర ఉంది. బొమ్మల తయారీద్రులను 
అధికారికంగా తీస్కురావడంలో ఇది ముఖ్యమైనదిగా ఉందని 
గుపాతి అన్నరు. 

భన్నత్వంలో ఏకత్వమే భారత దేశం. బొమ్మలు కూడా ఇదే 

భారతీయ బొమ్మలకు 5,000 
స్ంవతస్ర్లకు పై గా చరిత్ర  ఉంది. 
అయినప్పటిక్, ప్ర పంచ మార్్కటోలో  
భారతీయ బొమ్మల వాటా చాలా 
పరిమితంగా ఉంది. 
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సంస్కకృతిని ప్రతిబంబస్తిన్నయి. ఉతతిరం నుంచ దక్షిణం, 
ఈశ్న్యం వరకు బొమ్మలని్న తమ తమ స్థా నిక స్ంప్రద్యాలకు 
అనుగుణంగా ఉంట్న్నయి. 

కళాకార్లోలో  స్రికొతతు  ఆశలు
భారతీయ బొమ్మలు గొప్ప స్ంస్కకృతికతను కల్గి ఉన్నయి. 

కానీ ఈ బొమ్మలకు సరియైన వేదిక లేదు. భారతీయ బొమ్మలకు 

అవసరమైన వేదికను అందించందుకు, కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు రకాల 
చర్యలను తీస్కుంటంది. స్ంప్రద్య బొమ్మలకు, స్ంకేతికతను, 
నూతనవిష్కరణలను జత చసతింది. దీని కోసం నెల రోజుల పాట్ 
టయ్ కాథన్ ను నిర్వహించంది. అదేవిధంగా దేశంలో తొల్ బొమ్మల 
ప్రదర్శన(టయ్ ఫెయిర్  )ను కూడా ఫిబ్రవరిలో చపటిటూంది. కానూ్పర్ 
నుంచ రాజస్తిన్ వరకున్న బొమ్మల తయారీ కళ్కారులకు ఈ ప్రదర్శన 
సరికతతి ఆశను అందించంది. ఇల్ంటి కార్యకల్పాలు దేశవా్యపతింగా 

7.4 %

2.5%

నమూనలు రస్యన లక్షణాల 
పరీక్షలలో విఫలమయా్యయి

41.3 %

3.3 %
నమూనలోలా  థాలేట్్స స్థా యి 
అధికంగా ఉంది.

12.4 %
నమూనలు రస్యన, థాలేట్్స 
పరీక్షలోలా  విఫలం

నమూనలు మంటలు వా్యపితి చెందే 
పరీక్షలోలా  విఫలమయా్యయి

నమూనలు రస్యన, మంటల 
వా్యపితి చెందే పరీక్షలలో విఫలం  

పిలలో ల ఆరోగాయూనిను జ్గ్ర తతు గా చూస్కోవడం

2009–10లో సైన్్స, పరా్యవరణ కేంద్రం 
నిర్వహించన అధ్యయనంలో పెదదే బ్ండలాలోని 
బొమ్మలోలా  థాలేట్్స(phthalates) ఉన్నట్టూ  గురితించంది. 
ఈ థాలేట్్స మనుషులకు హానికరమని పేర్కంది. 
ఈ థాలేట్్స ఎకు్కవగా దిగుమతి చస్కున బొమ్మలోలా  
ఉంట్న్నట్టూ  తెల్పింది.
 ఈ నివేదిక ప్రకారం, పాలా సిటూక్ బొమ్మలు మెతతిగా, పిలలాలు 
నోట్లా  పెట్టూ కుని నమిలేందుకు వీలుగా ఉండేందుకు 
థాలేట్్స ను బొమ్మల తయారీద్రులు వాడుతన్నట్టూ  
గురితించంది. ఈ రస్యనం మరింత హానికరమని, 
ముఖ్యంగా మూడేళలా కంటే తకు్కవ వయస్న్న పిలలాల 
ఆరోగా్యనిక్ ముప్పని చెపి్పంది. 
అమెరికా, యూకేలు థాలేట్్స వాడకాని్న రదుదే  చశ్యి. 
థాలేట్్స వాడిన బొమ్మల వలలా పిలలాలకు అలరీజా, ఆసతిమా, 
పునరుత్పతితి రుగ్మతలు వస్తిన్నయి. 
2007లో అమెరికాకు చెందిన మాటిల్ బొమ్మల 
సంసథా, బొమ్మల తయారీలో పేయింట్ ను ఎకు్కవగా 
వాడినందున్న ఎనిమిది లక్షలకు పైగా బొమ్మలను 
వనక్్క తీస్కుంది. ఇవి పిలలాలకు హానికరమని 
పేర్కంది. 
ఇల్ంటి సంఘటనల గురించ మీడియా రిపోరుటూలు 
కూడా చాల్న వలుగులోక్ వస్తిన్నయి. కేవలం 
ప్రభుతా్వలు తీస్కున చర్యలు మాత్రమే సరిపోవని, 
అవగాహనలు అవసరమని వాదనలు వినిపిస్తిన్నయి. 
 ఈ బొమ్మల వలలా పిలలాల శరీరం దెబ్బతింట్ందని, 
వారిక్ ప్రమాదకరంగా మారుతన్నయని అధ్యయనం 
గురితించంది. కేవలం 33 శ్తం బొమ్మలు మాత్రమే  
పరీక్షలలో నెగి్గనట్టూ  చెపి్పంది. 

ఈ తనిఖీలలో చాల్ రకాల బొమ్మలు భద్రతా 
ప్రమాణాలను అందుకోవడంలో విఫలమైనట్టూ  
వలలాడంది. అంతేకాక వీటిలోలా  థాలేట్్స, భారీ 
లోహాలు అధికంగా ఉన్నట్టూ  తేల్ంది.

2019లో కా్వల్టీ కౌని్సల్ ఆఫ్ ఇండియా(కూ్యసీఐ) 
దేశ రాజధాని పరిసర ప్రాంతాల (ఎన్ సీఆర్ )  
మారె్కటలాలో అందుబాట్లో ఉన్న 121 రకాల 
బొమ్మలను పరీక్షించంది.

ఈ బొమ్మలోలా  ఉండే రస్యనలను, భౌతిక 
భద్రతా ప్రమాణాలను కూ్యసీఐ పరీక్షించంది. 
అంతేకాక బలమైన లోహాలు ఏ మేర ఉన్నయో తనిఖీ 
చసింది.

కూ్యసీఐ పరీక్షల ఫల్తాలోలా  చాల్ బొమ్మలలో 
హానికరమైన రస్యనలు ఉన్నట్టూ  గురితించంది. 

పతాక శీరిషి క సా్వలంబన దిశగా బొమ్మల పరిశ్రమ
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ఉన్న స్థా నిక తయారీద్రులను ప్రోత్సహిస్తియని రాజస్తిన్ కు చెందిన 
రాజేంద్ర కుమాహా ర్ చెపా్పరు.  ‘‘స్్వవలంబన భారత్, వోకల్ ఫర్ లోకల్ 
కార్యక్రమాల క్ంద, స్ంప్రద్య బొమ్మల తయారీద్రులు లబదే చెందుతారు. 
భారత్ కు ఇది ఎంతో ముఖ్యం. మన స్ంప్రద్య బొమ్మలు మన సంస్కకృతిని, 
స్ంప్రద్యాలను కాపాడటనిక్ స్యం చస్తియి. విదేశీ బొమ్మల నుంచ 
మన దేశ్ని్న ఇవి రక్షిస్తియి’’ అని కుమాహా ర్ చెపా్పరు. ఈ టయ్ ప్రదర్శన 
మధ్య ప్రదేశ్  ఇండోర్  కు చెందిన బొమ్మల తయారీద్రి జితేంద్రకు కూడా 

సరికతతి ఉతా్సహాని్న అందించంది. రీసైక్ల్ చసిన తోలును బొమ్మల తయారీక్ 
వాడుతన్నరు జితేంద్ర. ఈ టయ్ ఫెయిర్ తమ ల్ంటి కళ్కారులకు తమ 
ప్రతిభను ప్రదరి్శంచందుకు ఒక గొప్ప వేదికగా నిల్చందని జితేంద్ర పేర్కన్నరు. 
స్థా నిక బొమ్మలను ప్రధాన మారె్కటలా క్ తీస్కెళలాడానిక్ ఇది ఒక సమరథావంతమైన 
మార్గంగా ఉందని చెపా్పరు.  
ఆరోగయూకరమెై న పిలలో ల కోస్ం స్థి నిక బొమ్మలు

బొమ్మలే పిలలాలకు తొల్ సే్నహితలు. ఇవి కేవలం పిలలాల్్న అలరించడమే 

ప్రపంచవా్యపతింగా ఎగుమతి 
అవుతోన్న బొమ్మలలో 

చైన వాట. ఈ జ్బతాలో 
యూరోపియన్ యూనియన్ 

రెండో స్థా నంలో ఉంది. 

ప్రపంచ బొమ్మల పరిశ్రమ విలువ. 
2025 నటిక్ ఈ పరిశ్రమ 

విలువ రూ.9.5 లక్షల కోటలాకు 
పెరుగుతందని అంచన.

ప్రపంచ బొమ్మల మారె్కటలా  
భారతీయ వాట. కేవలం 

రూ.45 కోటలాతో ఈ శ్తానిక్ 
పరిమితమైంది. 

85 % 0.5%7 లక్షల 
కోటులో

ప్ర పంచ బొమ్మల 
మార్్కట్ లో భారత్ 
వాటాను పంచాలని 

కేంద్ర  ప్ర భుతవాం 
లక్షయూంగా పటుటా కుంది. 

2024 నాటిక్ ఈ 
మార్్కట్ ను రూ.2,800 

కోటలో కు చేర్చాలని 
ప్ర యత్నుసోతు ంది. 

ప్ర పంచ బొమ్మల మార్్కట్ లో భారత్ 
స్తాతు

ప్రతీ సంవత్సరం భారత్ లో రూ.3,500 
కోటలా నుంచ రూ.4,500 కోటలా వరకు 
విలువైన బొమ్మలు అము్మడవుతన్నయి. 
ఈ అమ్మకాలోలా  భారత్ లో తయారవుతోన్న 
బొమ్మల వాట కేవలం 15 శ్తంగాన ఉంది. 
మిగిల్న బొమ్మలు ఇతర దేశ్ల నుంచ 
దిగుమతి అవుతన్నయి.  

లెగో, మాటిల్ బ్ండులా  ప్రపంచవా్యపతింగా 
అతిపెదదే బొమ్మల బ్ండులా గా ఉన్నయి. 
టప్ లో ఉన్న పలు బొమ్మల బ్ండలా 
పరిశ్రమలు చైనలోన ఉన్నయి. 

ప్రపంచ బొమ్మల మారె్కట్  ఐదు శ్తం 
వరకు పెరుగుతందని అంచనలున్నయి. 
అదేవిధంగా భారత మారె్కట్ కూడా 10–
15 శ్తం పెరుగుతందని తెలుసతింది. 
ఈ పెరుగుదల అంచనలతో, భారత్ 
బొమ్మల పరిశ్రమలో తన వాటను 
పెంచుకోవాలనుకుంటంది.  
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ఉతతు రప్ర దేశ్
సంప్రదాయబొమ్మలకువారణాసిపెట్టందిపేరు.
అంతర్జాతీయనిబంధనలకుఅనుగుణంగాబొమ్మలనుతయారు
చేసందుకుగ్రేటర్నోయిడా,సహారన్పూర్సిద్ధమయాయాయి.

ఇండోర్లో 1000 ఎకర్ల భూమిని గుర్తంచారు.
భోపాల్కు దగ్గర్లు ఉండటం వలలు బుదిని ప్రజలుకూడా లబ్ది
పందనున్నిరు.

తనవాయాపార్లతోప్రఖ్యాతిగాంచినగుజర్త్ప్ంతం,
బొమ్మలతయారీకంద్రంగామారబోతంది.

సిక్కిగడిడితోతయారుచేసినబొమ్మలకుఇకకిడప్రత్యాకమైన
గుర్తంపుఉంది.

కంద్రపాలతప్ంతంలోబొమ్మలకలుస్టరలుతో,ప్రభుత్ంసథానిక
బొమ్మలకుప్రపంచవాయాప్తంగాగుర్తంపుత్వాలనిసిద్ధమైంది.

ప్రముఖపర్యాటకగమయాసథానం,హిమాచల్ప్రదేశ్బొమ్మలు
ప్రపంచవాయాప్తంగాపేరునుసంపాదించుకుంటున్నియి.

త్రిపురప్రత్యాకతవెదురుతోబొమ్మలనుతయారు
చేయడం.

పర్యావరణహితమైనబొమ్మలతోపుదుచేచిర,
ప్రపంచవాయాప్తంగాగుర్తంపుపందేందుకుసిద్ధమైంది.

400ఏళలుపుర్తనసంప్రదాయానినికలగిఉనని,జంత,
పక్షిబొమ్మలనుమృదువైనచెకకిలతోనిర్మల్లోతయారు
చేస్్తన్నిరు.

వారణాస్ గే్ర టర్ నోయిడా స్హ్రన్ పూర్

ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్
ఏటకొపాపాక,కొండపలలుప్ంతాలుచెకకిబొమ్మలకు
ప్రసిది్ధ.ఇవిగ్రామీణభారతానినిప్రతిబ్ంబ్స్్తన్నియి.

ఏటికొప్పక కొండపలిలో కడప

బ్హ్ర్

దర్ంగా స్క్్క

లడఖ్

లడఖ్

హమాచల్ ప్ర దేశ్

షిమాలో

మధయూప్ర దేశ్

ఇండోర్ భోపల్ బుదిను

గుజర్త్

పఠాన్ స్గరూ్పర్

తెలంగాణ

నిర్మల్

పుదుచేచారి

పుదుచేచారి

త్్ర పుర

అగరతు ల

పతాక శీరిషి క సా్వలంబన దిశగా బొమ్మల పరిశ్రమ
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లకకితోచేసినబొమ్మలు,తోలుబొమ్మలుర్జసథాన్నుంచి
ప్రపంచవాయాప్తంగాప్చురయాంసంపాదించాయి.వాట

ఉతపాతి్తనిపెంచేందుకుప్రస్్తతందృష్్టపెట్్టరు.

జార్్ఖండ్లోతయారుచేసచెకకితో,బంకమట్టతోచేసిన
బొమ్మలుఇప్పుడుప్రపంచగుర్తంపునుపందేందుకు

సిద్ధమయాయాయి.

వాయాపారర్జధానిగాఉననికరళలోనిఎర్నికుళంఇప్పుడు
బొమ్మలఉతపాతి్తకంద్రంగాపేరుపందనుంది.

మృదువైనబొమ్మలను
తయారుచేయడంలో60
ఏళలుక్పైగాసంప్రదాయం
కలగిఉననిసిక్కిం,
ఇప్పుడుప్రపంచదృష్్టని
ఆకర్షంచడానిక్సిద్ధమైంది.

అస్సంటెడ్డిబేర్ల
ఉతపాతి్తక్కంద్రమనే
చెపపాచుచి.ఇదిఇప్పుడు
బొమ్మలకలుస్టర్తోకొత్త
గుర్తంపునుపందుతోంది.

తంజావూర్బొమ్మలు,
డాయాని్సంగ్బొమ్మలుగా
బాగాపేరుపందాయి.
పిలలులలో,పెదదిలలో
కూడాఈబొమ్మలు
బాగాప్చురయాం
సంపాదించాయి.

ఈప్ంతంనుంచి
చెకకితోతయారుచేసిన
బొమ్మలుబాగాప్చురయాం
సంపాదించాయి.బొమ్మల
కలుస్టర్తోఇప్పుడుకొత్త
ఉద్యాగావకాశాలుకూడా
వస్తయి.

మయూర్భంజ్అనేప్ంతంఇత్తడి,లోహానిక్
చెందినహస్తకళలకుప్రసిది్ధచెందింది.ఇదిఇప్పుడు

బొమ్మలహబ్గాఅభివృది్ధఅవుతోంది.

చెననిపటనిదేశంలోనేతొలబొమ్మలకలుస్టర్.ఇకకిడిబొమ్మలు
ప్రపంచవాయాప్తంగాగుర్తంపుపందాయి.

సంసకికృతికపరంగాఎంతోగొపపాప్ంతమైనన్గాలండ్,
బొమ్మలతయారీలోతనకంటూఒకకథనులఖిస్తంది.

ర్జస్తు న్

చితోతు ర్ఘ డ్ ఉదయ్ పూర్ కత్్పటిలో  నగర్

జ్ర్్ఖ ండ్

ధనాబాద్

కేరళ

ఎర్నుకుళం

స్క్్కం

అస్స్ం

నాగాలాండ్

నాగాలాండ్

కర్నుటక

చననుపటను

ఒడిశా

మయూర్  భంజ్

మహ్ర్షటా ్ర
స్వంతావాది

తంజ్వూర్

తమిళనాడు

క్నాహా ల్
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కాకుండా, వారిక్ జీవిత పాఠాలను కూడా నరు్పతాయి. ఇది అందరికీ 
తెల్సిందే. విదేశ్ల నుంచ వచచిన బొమ్మలతో భారతీయ బొమ్మలు మన 
మారె్కట్ లో తమ స్థా నని్న కోలో్పయాయి. దిగుమతి చస్కున బొమ్మలు 
కేవలం భారతీయ బొమ్మల పరిశ్రమను దెబ్బతీయడమే కాకుండా, 
పిలలాల ఆరోగా్యనిక్ హానికరంగా నిలుస్తిన్నయి. స్మారు 67 శ్తం 
దిగుమతి చస్కున బొమ్మలు కా్వల్టీ కౌని్సల్ ఆఫ్ ఇండియా(కూ్యసీఐ) 
పరీక్షలలో విఫలమయా్యయి. అంతేకాక మన దేశ మారె్కట్ లో ఉన్న 
85 శ్తం బొమ్మలు దిగుమతి చస్కునవే. అది కూడా ఎకు్కవగా మన 
సరిహదుదే లో ఉన్న దేశ్ల నుంచ దిగుమతి చస్కుంట్న్నం. నివేదికల 
ప్రకారం, 45 శ్తం మృదువైన బొమ్మలలో థాలేట్్స  ఆమోదయోగ్యమైన 
స్థా యిల కంటే అత్యధికంగా ఉండి, కా్యన్సర్  కు కారణమవుతాయని 
తెల్సింది. అంతేకాక దిగుమతి చస్కున బొమ్మలోలా  భారీ లోహాలు కూడా 

అధికంగా ఉంట్న్నయని, అవి పిలలాల ఆరోగా్యనిక్ ప్రమాదకరంగా 
మారుతన్నట్టూ  కూ్యసీఐ నివేదికలోలా  వలలాడంది. ఈ పరిసిథాతలోలా  మన 
స్ంప్రద్య బొమ్మలు మరింత కీలకంగా మారాయి. ఇవి కేవలం 
మన దేశం స్ంస్కకృతిని, సమాజ్ని్న కాపాడటమే కాకుండా.. పిలలాలకు, 
పరా్యవరణానిక్ ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాని్న అందిస్తిన్నయి. 

ప్ర పంచ మార్్కట్ లో స్ంచలనానిక్ స్ద్మవుతోనను 

భారతీయ బొమ్మలు 
ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ బొమ్మల పరిశ్రమ రూ.7 లక్షల కోటలాకు పైగా 

ఉంది. దీనిలో భారత్ వాట కేవలం 0.5 శ్తానికే పరిమితమైంది. 2025 
నటిక్, ప్రపంచ బొమ్మల మారె్కట్  రూ.9.50 లక్షల కోటలాకు పెరుగుతందని 
అంచనలున్నయి. దేశీయంగా బొమ్మల మారె్కట్ లో 85 శ్తం దిగుమతి 
చస్కునవే. మన మారె్కట్ లో కూడా భారతీయ బొమ్మల వాట కేవలం 15 

ప్ర భుతవా కారయూక్ర మాలు
వాణిజ్య మంత్రిత్వ శ్ఖ, పరిశ్రమ, అంతర్గత వాణిజ్య 
ప్రోతా్సహకాల విభాగం డేట ప్రకారం, భారత్ లో 400 కుటీర, 
చన్న, మధ్య తరహా సంసథాలు(ఎంఎస్ ఎంఈలు) బొమ్మల 
తయారీలో పాల్గ ంట్న్నయి. వీటిలో 75 శ్తం కుటీర సంసథాలు 
కాగా, 22 శ్తం చన్న, మధ్య తరహా సంసథాలు. మిగిల్న 3 శ్తమే 
పెదదే యూనిట్లా గా ఉన్నయి. 

బొమ్మల పరిశ్రమలో రెండు వైపుల నుంచ ప్రభుత్వం తన 
కార్యకల్పాలను చపడుతోంది. ఒకటి, స్థా నిక బొమ్మల తయారీ 
పరిశ్రమను మెరుగుపరచిడం, రెండు భారతీయ మారె్కట్ లో విదేశీ 
బొమ్మలతో పోటీ పడేల్ అవసరమైన మారె్కట్ ను కల్్పంచడం. 
జనవరి–ఫిబ్రవరి కాలంలో, టయ్ కాథన్ ను భారత్ లో 
మొదటిస్రి నిర్వహించారు. ఆ తరా్వత ఫిబ్రవరి 27 నుంచ 
మారిచి 4 వరకు దేశంలో తొల్స్రి బొమ్మల ప్రదర్శన(టయ్ 
ఫెయిర్  )ను నిర్వహించారు.

పిలలాల ఆరోగా్యనిక్ బొమ్మలు హానికరం కాదంటూ బ్్యరో ఆఫ్ 
ఇండియన్ స్టూ ండర్్స్(బీఐఎస్) నుంచ కంపెనీలు ధ్రువీకరణ 
పత్రాని్న పంద్ల్్స ఉంది.  భారత్ లో తయారయే్య చతివృతతిలు, 
జీఐ టయ్ లకు ఈ ధ్రువీకరణ నుంచ మినహాయింపు ఉంది. 

విదేశీ బొమ్మలపై విధించ దిగుమతి స్ంకాని్న కూడా పెంచంది. 
ఈ నిరణియం వలలా స్థా నికంగా తయారయే్య బొమ్మలను 
కాపాడవచుచి. 

పతాక శీరిషి క
సా్వలంబన దిశగా బొమ్మల పరిశ్రమ
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శ్తంగాన ఉంది. స్థా నిక బొమ్మలను పెంచడం ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది. 
ప్రపంచవా్యపతింగా 14 ఏళలా కంటే తకు్కవ వయస్న్న జనభాలో మూడింట 
ఒక వంత భారత్ లోన ఉన్నరు. ఈ జనభా స్థా నిక తయారీద్రులకు 
కేవలం సవాలుగా నిలవడమే కాకుండా, సరికతతి అవకాశ్లను వారి ముందు 
ఉంచుతోంది.అదేవిధంగా ప్రపంచ మారె్కట్ లో భారతీయ వాటను రూ.2,800 
కోటలాకు పెంచందుకు కూడా మన బొమ్మల తయారీద్రులకు సతాతి ఉంది. 
స్్వవలంబన బారత్, ‘వోకల్ ఫర్ లోకల్’ను కలుపడంతో ప్రపంచ మారె్కట్ లోక్ 
భారతీయ బొమ్మలను తీస్కెళ్లాందుకు వీలవుతంది. 

దేశంలోనే తొలి టాయ్ ఫెయిర్, టాయ్ కాథన్

భారత్ లో బొమ్మల పరిశ్రమను మళ్లా పునరుద్ధరించడానిక్ చాల్ 
కారణాలున్నయి. బొమ్మల ప్రాముఖ్యతను తెల్యజేయడానిక్ 
మొటటూమొదటిస్రి ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణ దిశగా కార్యకల్పాలను 

చపడుతోంది. బొమ్మలు తయారు చసే కళ్కారులకు సరియైన వేదికలు 
అందించడం, వాటిపై వారి ప్రతిభను, కళను ప్రదరి్శంచడం వంటి పలు 
నిరా్మణాత్మక చర్యలను చపడుతోంది.

బొమ్మలకు భారత్ ను ప్రపంచ కేంద్రంగా మారాచిలన లక్షష్ంతో, టయ్ 
ఫెయిర్  ను ప్రభుత్వం నిర్వహించంది. ఈ ఫెయిర్ దేశవా్యపతింగా ఉన్న 
బొమ్మల తయారీద్రులను, కనుగోలుద్రులను, డిజైనరలాను, టీచరలాను ఒకే 
వేదికపైక్ చరిచింది. మొతతిం పరిశ్రమ అభవృది్ధక్ అవసరమైన వాతావరణాని్న 
అందించంది. ప్రపంచ మారె్కట్ కు మన బొమ్మలను తీస్కు వళ్లాందుకు 
ప్రభుత్వం ఈ సన్నహాలు చసతింది. దేశంలో తొల్ టయ్ ఫెయిర్  ను ఫిబ్రవరి 
27 నుంచ మారిచి 4 మధ్య నిర్వహించారు. ఈ ఫెయిర్  లో 1,200 మందిక్ పైగా 
ప్రదర్శకులు, కళ్కారులు, బహుళ జ్తీయ కంపెనీల ప్రతినిధులు పాల్గ న్నరు. 
తొలుత మారిచి 2 వరకే ఈ ఫెయిర్  ను నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం అనుకుంది. 

ప్ర భుతవాం తొమి్మది రకాల 
బొమ్మలపై  దృషిటా స్రించింది.

భారతీయ 
స్ంస్్కృత్ని, 

చరిత్ర ని, 
ప్ర వీణాయూనిను 

బొమ్మలు 
ప్ర త్బ్ంబ్స్తు యి.

పిలలో లు కొతతు  విషయాలు 
నేర్చాకునేలా, విదాయూ, 
బడులు వంటి వాటిక్ 

అనుగుణంగా బొమ్మల 
తయారీ

స్మాజిక, 
మానవ విలువలు 

ప్ర దరి్శంచేవి

వృత్తు లు, ప్ర తేయూక 
రంగాలకు 
చందినవి

పర్యూవరణం

ఫిట్ నస్, క్్ర డలు

పిలలో ల మేధస్స్ను 
పంచేందుకు, 

స్ృజనాత్మకత, 
తారి్కక ఆలోచనల 

కోస్ం బొమ్మలు

    దివాయూంగ్ 

పుర్తన భారతీయ 
బొమ్మలకు మళీలో  జీవం 

పోయడం, త్రిగి 
తీరిచాదిద్ద డం
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కానీ ఈ ఫెయిర్  క్ వసతిన్న డిమాండ్ ను దృషిటూలో పెట్టూ కుని మరో రెండు 
రోజలు పాట్ బొమ్మల ప్రదర్శనను పడిగించంది. 2021లో టయ్ కాథన్ ను 
కూడా ప్రభుత్వం నిర్వహించంది.   జనవరి 5 నుంచ ఫిబ్రవరి 25 వరకు 
టయ్ కాథన్ ను ప్రభుత్వం నిర్వహించంది. ఈ టయ్ కాథన్ లక్షష్ం భారతీయ 
విలువల ఆధారంగా వినూత్నమైన బొమ్మలను రూపందించడం. అదేవిధంగా 
పిలలాలలో స్నుకూల దృక్పథాని్న, మంచ విలువలను తీస్కురావడం. 12 లక్షల 
మందిక్ పైగా యువత, టీచరులా , నిపుణులు ఈ టయ్ కాథన్ లో నమోదు చస్కుని 
పాల్గ న్నరు. 7,000కు పైగా భన్నమైన ఆలోచనలను, అభప్రాయాలను 
టయ్ కాథన్  ద్్వరా ప్రభుత్వం ముందుకు తెచాచిరు.  

స్్వవలంబన స్ధించడం కోసం కీలక నిరణియం తీస్కునందుకు.. 
టయ్ కాథన్–2021ని విద్్య మంత్రిత్వ శ్ఖ, మహిళ్, పిలలాల అభవృది్ధ 
మంత్రిత్వ శ్ఖ, చనత మంత్రిత్వ శ్ఖ, వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శ్ఖ, 
కుటీర, చన్న, మధ్య తరహా సంసథాల మంత్రిత్వ శ్ఖ, సమాచార, ప్రస్రాల 
మంత్రిత్వ శ్ఖ, ఆల్ ఇండియా కౌని్సల్ ఫర్ టక్్నకల్ ఎడు్యకేషన్ లు కల్సి 
ఆవిష్కరించాయి. 

అధా్యపకులను, విద్్యరుథాలను, కాలేజీలను, డిజైన్ నిపుణులను, బొమ్మల 

నిపుణులను, అంకుర సంసథాలను ఒక వేదికపైక్ తీస్కచచిందుకు ఒక ప్రతే్యకమైన 
హా్యకథాన్ ఇది. భారతీయ విలువలు, స్ంప్రద్యాలు, స్ంస్కకృతిక, దేశ వీర 
యోధులను ప్రతిబంబస్తి బొమ్మలను, ఆటలను ఎల్ తయారు చయాలో ఈ 
టయ్ కాథన్ లో తమ అభప్రాయాలను పంచుకున్నరు.  

అని్న వయస్ల వారు చాల్ సంతోషంగా బొమ్మల ద్్వరా 
నరుచికునల్ నిర్వహించన తొల్ ఫెయిర్   ఇదే కావడం విశేషం. ఈ 
ఫెయిర్ ఉల్లా స్ని్న,ఉతా్సహాని్న, విజ్ఞా నని్న, స్థా నిక విద్్య పరమైన 
బొమ్మలను, ఎలకా్రా నిక్ బొమ్మలను పిలలాలకు, పెదదేలకు అందించంది. ఈ 
బొమ్మలు కేవలం పలు రకాలుగా పిలలాల్్న అలరించడమే  కాకుండా.. 
ప్రపంచ ఉత్పతతిలతో పోటీ పడేల్ ఇవి ఉన్నయి. బొమ్మల ద్్వరా ఎంత 
స్లభంగా నరుచికోవచ్చి, ఏ మేర పిలలాల్్న ఇవి అలరిస్తియో నిపుణులు 
చెపా్పరు. వినోదభరితమైన సెషనలాను నిర్వహించారు. ఈ టయ్ కాథన్ లో 
పెట్టూ బడిద్రులు, దిగుమతిద్రులు, స్థా నిక పారిశ్రామిక వేతతిలు, కుటీర, 
చన్న, మధ్య తరహా సంసథాలు పాలుపంచుకున్నయి. 1000క్ పైగా 
భారతీయ సంసథాలు దీనిలో భాగమయా్యయి. బొమ్మల తయారీలో వారి 

బొమ్మలు పిలలో లక్ అనంతమెై న ఆనంద ప్ర పంచానిను 

అందజేస్తు యి. ఇదే భారతీయ ఆటలకునను ప్ర తేయూకత. 

బొమ్మలలో విజ్ఞా నం ఉంటుంది. సెై న్స్, వినోదం, మానస్క 

స్ంబంధమెై న అంశాలూ కలిస్ ఉంటాయి. 
- ప్ర ధాన మంత్్ర  నరంద్ర  మోడీ

పతాక శీరిషి క
సా్వలంబన దిశగా బొమ్మల పరిశ్రమ
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आआआआ आआआ

డిజిటల్ ఆటలోలో  స్వావలంబనపై  దృషిటా

తన కడుకు ఆన్ లైన్ ఆటలకు బాగా బానిసయా్యడని, ఎల్ 
మాని్పంచాలని ఒకస్రి ‘పరీక్షా పే చరచి’ కార్యక్రమంలో 

ఒక తల్లా ప్రధాన మంత్రిని అడిగారు. “పబ్ జీ గురించ కాదుగా? 
మీరు మాటలా డేది అని ప్రధాన మంత్రి ఆమెను ఎదురు ప్రశ్నంచారు. 
‘‘ సమస్య, పరిషా్కరం కూడా ఇదే. పిలలాల్్న మొబైల్ గేమ్్స నుంచ 
బయట పడేయలేకపోతన్నం. అందుకు పిలలాల్్న ‘పేలా సేటూషన్ నుంచ 
పేలా ఫీల్డి ’క్ మారాచిల్్స ఉంది.” అని అన్నరు. 

ఆన్ లైన్ ఆటలకు పిలలాలు బానిసగా మారడానిక్, ఆన్ లైన్ 
ఆటలకు వున్న మారె్కట్టూ ను అర్ధం చస్కోవడానిక్ ఇది ఒక మంచ 
ఉద్హరణ అని అన్నరు. స్ధారణంగా 98 శ్తం నుంచ 99 
శ్తం డిజిటల్, వరుచియూవల్ రియాల్టూ ఆటలను విదేశీ దేశ్ల కంపెనీలే 
తయారు చస్తిన్నయి. డిజిటల్ గేమింగ్ రంగంలో కూడా మన 
దేశ్ని్న స్్వవలంబన దిశగా మారేచిందుకు ప్రభుత్వం పనిచసతింది. 
అదేవిధంగా ప్రపంచ మారె్కట్ లో కూడా మన డిజిటల్ గేమింగ్ 
రంగాని్న నిలబెటటూ లని ప్రయతి్నసతింది. ఈ మేరకు ఫిబ్రవరి 2020న 
ప్రధాన మంత్రి ఒక నిపుణుల కమిటీని ఏరా్పట్ చశ్రు. ఈ నిపుణుల 
కమిటీలో డాకటూర్ పరాగ్ మంక్కర్, డాకటూర్ ఉన్నత్ శర్మ, పంకజ్ సప్కల్, 
డాకటూర్ ఆరితి ప్రకాశ్, అవి ద్స్ లు ఉన్నరు. 

 ‘‘ఈ కతతి డిజిటల్ గేమ్్స భారతీయ స్ంస్కకృతిని, 
స్ంప్రద్యాలను పిలలాలకు నరే్పందుకు స్యం చస్తియి. 
భారతీయ చరిత్రను వీటి ద్్వరా పిలలాలకు తెలుపవచుచి. కా్యండీ 
క్రష్ స్గా ల్ంటి గేమ్్స తో ప్రపంచ మారె్కట్ లో పోటీ పడేందుకు 
మన దగ్గర స్మరాథా యూలున్నయి.”అని కమిటీ సభు్యడన  డాకటూర్ 
పరాగ్ అన్నరు. 

అదే విధంగా ప్రభుత్వం చపటిటూన ఈ కార్యక్రమం 
ఇప్పుడెంతో అవసరమని డాకటూర్ ఉన్నత్ పండిట్ అన్నరు. 
ఈ రంగంలో చాల్ వేగంగా పనిచయాల్్సనవసరం 
ఉందని చెపా్పరు. ‘‘నూతనవిష్కరణల స్యంతో 
పలు రంగాలోలా  ఎల్ అయితే స్్వవలంబన 
స్ధించాలనుకుంట్న్నమో, అల్గే డిజిటల్ గేమ్్స పైక్  
కూడా మన దృషిటూని మరల్ంచాల్్స ఉంది.” అని అన్నరు.

 మూడు రకాల అవకాశాలపై  ప్ర భుతవాం 
దృషిటా స్రిసోతు ంది... అవి

l పౌరాణిక కథల ఆధారంగా ఆటలు: డిజిటల్ గేమ్్స ను ప్రపంచవా్యపతింగా 
అందరూ ఆడతారు. ముఖ్యంగా హింస్త్మక, ఘరషిణాత్మక ఆటలను 
ఎకు్కవగా ఇషటూపడతారు. ఈ ఆటల నుంచ ఏమీ నరుచికోనప్పటికీ పిలలాలు 
మాత్రం వీటిక్ బానిసలవుతన్నరు. పంచతంత్ర ల్ంటి పౌరాణిక కథలకు 
భారత్ లో ఎంతో కాల స్ంప్రద్యం ఉంది. ఒకవేళ ఈ గేమ్్స ను ఈ కథల 
ఆధారంగా రూపందిసేతి, కనీసం పిలలాలు కతతి అంశ్లను నరుచికోవడానిక్ 
వీలవుతంది.

l నైతిక విద్య ఆధారంగా ఆటలు: భారత్ ల్ంటి దేశ్లకు ఎనో్న ఏళలా 
ప్రాచీన స్ంప్రద్యం, నగరికత ఉంది. డిజిటల్ గేమ్్స ను ఈ నగరికత, 
స్ంప్రద్యాలకు అనుగుణంగా తయారు చసేతి, కనీసం పిలలాలు మన నైతిక 
విలువలను నరుచికుంటరు. ఇప్పటికే అమెరికా, యూరప్ లో ఈ మేరకు 
అడుగులు కూడా పడాడి యి. అక్కడ 500క్ పైగా పాఠశ్లలో వాసతివిక జీవిత 
ఆధారంగా పిలలాలకు గేమ్్స ను అందిస్తిన్నరు. దీని ద్్వరా పిలలాలక్ ఏదైన 
కతతిది, మంచది నరి్పంచందుకు వీలవుతంది.

l వరుచియూవల్ రియాల్టూ ఆటలు: వరుచియూవల్ రియాల్టూ ఆటలను వివేకానంద, వీర్ 
స్వర్కర్, శవాజీ ల్ంటి పాత్రలతో రూపందిసేతి,  వారు చసిన తా్యగాలు 
పిలలాలక్ తెలుస్తియి. వారి గురించ పిలలాలు మరింత తెలుస్కునందుకు 
ప్రయతి్నస్తిరు.

ఇది ఎలా స్ధయూమవుత్ంది?

• భారత్ లో గేమింగ్ పరిశ్రమ, స్ఫ్టూ వేర్  లతో భాగస్్వమ్యమై పనిచసే 
వారిలో నైపుణా్యలను మెరుగుపరాచిల్. 

• డిజిటల్, వరుచియూవల్ రియాల్టూ గేమ్్స లో అంకుర సంసథాలను 
ప్రోత్సహించాల్. అంతేకాక వారిక్ అవసరమైన స్యాని్న, తొల్ 
రోజులలో ఈ సంసథాలు నిలదొకు్కకునల్ ఆసరా అందించాల్.

• డిజిటల్ గేమ్్స, విజు్యవల్ ఎఫెక్్స్, యానిమేషన్, కామిక్్స వంటి వాటి 
కోసం ఐఐటీ బొంబై స్యంతో నషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్్స లెనీ్సని 
ఏరా్పట్ చస్తిన్నరు.   

• డిజిటల్ గేమింగ్ పరిశ్రమ కోసం అవసరమైన మౌల్క వసతలను 
కల్్పంచాల్.

ఎందుకంత అవస్రం..?

26.36 81.78
భారత్ లో ఉనను డిజిటల్ గేమ్ మార్్కట్ పై  ఒక లుకే్కదా్ద ం

మొతతిం యూజరులా  మొతతిం ఆద్యం

కోట్లా కోట్లా
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పాత తరానిక్ సంబంధించన ప్రతిభను ప్రపంచానిక్ పరిచయం చశ్యి. 

బొమ్మలతో మేధస్స్కు పదును
పిలలాల కళల ప్రపంచానిక్ బొమ్మలు రెక్కలు తొడుగుతాయి. వారిని 

అలరించడమే కాకుండా.. వారి మేధస్్సకు పదును పెడతాయి. ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, గురుదేవ్ రవీంద్ర నథ్ టగూర్ బొమ్మల గురించ 
అన్న మాటలను గురుతి చస్కున్నరు. మంచ బొమ్మ అనది అసంపూరణిం, 
ఎప్పడతే పిలలాలతో కల్సి అది ఆట ఆడటం ప్రారంభస్తిందో అప్పుడే అది 
సంపూరణిమైనట్టూ  లెక్క అని టగూర్ అన్న మాటలను గురుతి చశ్రు.  

తన చన్నప్పుడు ఇంటలా  ఉన్న వాటితోన బొమ్మలు తయారు చసే వాడినని 
టగూర్ చెపి్పనట్టూ  మోడీ తెల్పారు. ఒకరోజు గురుదేవ్  సే్నహితలోలా  
ఒకరు అతిపెదదేదైన, స్ందరమైన విదేశీ బొమ్మను తెచాచిరు. అప్పుడు 
వారి దృషటూంతా ఆట కంటే బొమ్మను ప్రదరి్శంచడంపైన ఉందని టగూర్ 
అన్నట్టూ  తెల్పారు. గురుదేవ్ ఈ ఆలోచన, మన భారతీయ బొమ్మలకు 
సహాయం చసేందుకు కీలకంగా మారిందని పేర్కన్నరు. 

బాల్యం వికసించందుకు, ఆనంద భరితంగా మారేందుకు బొమ్మలనవి 
తప్పనిసరి అని ప్రధాన మంత్రి నొక్్క చెపా్పరు. అంతేకాక బొమ్మలు 

• భారత్ లో జరుగుతోన్న ఈ తొల్ బొమ్మల ప్రదర్శన, కేవలం వా్యపార, 
ఆరిథాక కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు. ఎనో్న ఏళలా క్రీడా సంస్కకృతిక్, 
ఆనంద్నిక్ మధ్యనున్న సంబంధాని్న మరింత బలోపేతం చసే 
కార్యక్రమం.

• బొమ్మలతో భారత్ కున్న సృజనత్మకత సంబంధం చరిత్రాత్మకమైనది. 
సింధు లోయ నగరికత, మోహెంజో–ద్రో, హరప్ప కాలంలో 
ఉన్న బొమ్మలపై ప్రపంచవా్యపతింగా పరిశోధనలు కూడా జరిగాయి. 
ప్రాచీన కాలంలో, చాల్ మంది పరా్యటకులు భారత్ కు వచాచిరు. 
మన ఆటలను వారి దేశ్లకు పట్టూ కుని వళ్లా రు. దీనిలో చెస్ బాగా 
ప్రాచుర్యం సంపాదించుకున్న క్రీడ. అంతకుముందు దీని్న భారత్ లో 
‘చతరంగ లేద్ చదురంగ’ పేరుతో ఆడేవారు.

•  జీవావరణ శ్స్త్ర నిక్, మానసిక శ్స్త్ర నిక్ రెండింటిక్ మంచ చసేల్ 
బొమ్మలను తయారు చయాలని నను బొమ్మల తయారీద్రులను 
కోరుతన్నను. బొమ్మల తయారీలో తకు్కవ పాలా సిటూక్ ను వాడండి. ఈ 
ఉత్పతతిలను మళ్లా రీసైక్ల్ చసేల్ రూపందించండి. 

• కతతి జ్తీయ విద్్య విధానం కూడా ఆటల ఆధారితంగా, కారా్యచరణ 
ఆధారిత విద్్య విధానంగా రూపందింది. పిలలాలోలా  సృజనత్మకతను, 
తారి్కక ఆలోచనలను పెంపందించల్ ఈ విద్్య విధానం ప్రతే్యక 
దృషిటూ పెటిటూంది.

• బొమ్మల విషయానికసేతి, భారత్  స్ంప్రద్యం, స్ంకేతికతలతో 
మిళితమై ఉంది. ప్రపంచానిక్ మనం పరా్యవరణ హితమైన బొమ్మలను 
మళ్లా అందించాల్్స ఉంది. 

• భారతీయ బొమ్మల కళ్కారులు, స్ంప్రద్యాలు ఏడు దశ్బాదే లుగా 
నిరలాక్షా్యనిక్ గురయా్యయి. ఈ నిరలాక్షష్ంతో, విదేశీ బొమ్మలు మన 
మారె్కటలాను, ఇండలాను ముంచెతాతియి.

• భారత దేశంలో పిలలాలు మన హీరోల కంటే ఎకు్కవగా విదేశీ నట్లను 

ఏడు దశాబా్ద లుగా నిరలో క్షయూమెై న భారత్  బొమ్మల పరిశ్ర మను 
స్వావలంబనగా మారచా స్మయం

ఫిబ్రవరి 27, 2021న భార త్ లో తొలిసారి బొమ్మల ప్రదర్శనను ప్రంభంచిన ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోడీ, భారతీయ 
సంసకెకృతి, సమాజానినో తెలియజేయడంలో బొమ్మలకుననో ప్ధాన్తను వివరించారు. భారతీయ బొమ్మల పరిశ్రమను 
సా్వలంబనగా మారాచిలని పిలుపునిచాచిరు. ఆయన ప్రసంగంలోని మూఖ్ంశాలు..

గురుతి పడుతన్నరు. దీని కోసం మన దేశం ఉద్యమించాల్. మన 
స్థా నిక వాణిజ్్యని్న విదేశీ బొమ్మలు నశనం చశ్యి. 

• భారతీయ బొమ్మలు కనీసం మన విలువలు, స్ంప్రద్యాలు 
పిలలాలకు నరే్పల్ ఉండాల్. అంతరాజా తీయ ప్రమాణాలకు 
అనుగుణంగా భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించాల్. ఈ దిశగా 
భారత్  పలు కీలక నిరణియాలను తీస్కుంటంది. గతేడాది నుంచ 
బొమ్మల నణ్యతను కచచితంగా పరీక్షిస్తి ఉంది. దిగుమతి 
చస్కున ప్రతి బా్యచ్ బొమ్మల నమూనలను పరీక్షించాకే 
అనుమతిసతింది. 

• 24 కీలక  రంగాలలో బొమ్మల పరిశ్రమను కూడా భారత్  చరిచింది. 
జ్తీయ బొమ్మల కారా్యచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చసింది. దీనిలో 
బొమ్మల పరిశ్రమను మరింత పోటీకరంగా మారేచిందుకు, భారత్ 
బొమ్మల పరిశ్రమ స్్వవలంబన స్ధించందుకు, భారతీయ 
బొమ్మలను ప్రపంచ మారె్కటలాకు పరిచయం చసేందుకు 15 మంది 
మంత్రులు, వారి విభాగాలు కల్సి పనిచస్తిన్నయి.

పతాక శీరిషి క సా్వలంబన దిశగా బొమ్మల పరిశ్రమ

ప్ర ధాన మంత్్ర  పూరితు  ప్ర స్ంగానిను 

వినాలంటే ఈ కూయూఆర్   కోడ్ ను 

స్్కన్ చేయండి
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పరా్యవరణ హితంగా ఉండాలన్నరు. కతతి విద్్య విధానంలో, బొమ్మలు 
పిలలాల జీవితంపై చూపే ప్రభావం ప్రశంసనీయంగా ఉంట్ందని 
పేర్కన్నరు. ఆడేటప్పుడు నరుచికోవడం, బొమ్మలు తయారు చసే విధానం 
నరుచికోవడం, పరిశ్రమలను సందరి్శంచడం, అనీ్న కూడా ఇప్పుడు వారి 
పాఠా్యంశ ప్రణాళికలో భాగంగా చరిచింది ప్రభుత్వం. భారతీయ గొప్ప 
స్ంప్రద్యాని్న బొమ్మల ద్్వరా పిలలాలకు తెల్యజేయడమే ఈ విద్్య 
విధానం లక్షష్ం. 
 
స్ంప్ర దాయం, ఆధునికతల మిశ్ర మం

స్ంప్రద్యాని్న, ఆధునికతలను కల్పి, యానిమేషన్ రూపంలో 
తన జ్నపద కథలను భారత్ యువతరానిక్ అందిసతింది. ఇవి కేవలం 
సంతోషాని్న మాత్రమే కాక, భారతీయ స్ంప్రద్యాని్న, స్ంస్కకృతిని 
ప్రజలు నరుచికునల్ కూడా స్యం చస్తిన్నయి. దిగుమతి చస్కున 
బొమ్మలు బాగాన ఉన్నప్పటికీ, వీటి ద్్వరా నరుచికోవడం అన అంశం 
చాల్ వరకు అంతంతమాత్రమే. స్ంప్రద్య క్రీడలలో మన గొప్ప 
ప్రాచీన సంపద ఉంట్ందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నరు. 
‘‘ఉద్హరణకు ‘పచీచిస్’ అన ఆట మీరు విన ఉంటరు. దీని్న 

తమిళనడులో ‘పలలాంగుల్’ ల్గా ఆడతారు.  కరా్నటకలో ‘అల్ గుల్ 
మాన’, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ‘మాన్ గుంట్లా ’గా పిలుస్తిరు.  చాల్ రకమైన 
చట్కలతో ఆడే ఇది ఒక రకమైన ఆట. దక్షిణ భారతదేశం నుంచ 
ఆగే్నయాసియా, ప్రపంచవా్యపతింగా ఈ ఆట చాల్ ప్రసిది్ధ చెందింది. 
నడు ప్రతి పిలలావానిక్ పాముల్ట, ద్నిలోని నిచెచినల గురించ తెల్సే 
ఉంట్ంది. కానీ ఇది ‘‘మోక్ష పథం’’, ‘‘పరంపాదం” అని పిలుచ మరక 
స్ంప్రద్య భారతీయ ఆట అని మీకు తెలుస్. ఈ ఆటలను తాతయ్యలు, 
నన్నమ్మలు, అమ్మమ్మలు, పెదదేలు మీ పిలలాలకు తెల్యజేయాలని నను 
కోరుతన్ననని ప్రధాన మంత్రి  నరేంద్ర మోడీ తన రేడియో కార్యక్రమం 
మన్  కీ బాత్ లో జూన్ 2020న కోరారు. కతతి తరానిక్ మీరు నరి్పంచకపోతే 
ఇంకెవరు నరు్పతారని అన్నరు. ఇప్పుడు ప్రతీది ఆన్ లైన్ అయిందని, 
దీంతో పిలలాలు కూడా ఆన్ లైన్ ఆటలన ఆడుతన్నరని, మన పిలలాల కోసం 
మనం ఏదోకటి చయాలన్నరు. ఆన్ లైన్ గా మారడం కూడా ఒకందుకు 
మంచదేనని, మన అంకుర సంసథాలకు, మన యువతరానిక్ సరికతతి 
అవకాశ్లను తెచచి పెడుతందని మన్  కీ బాత్ లో  చెపా్పరు.

పురాతన కాల స్ంప్రద్యాలను, ఆధునికతతో జత 
జేసేందుకు ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి  చసతింది. పిలలాలు మనస్్సను 

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ఏటికొప్పక 
బొమ్మలు

పచీచాస్

భారత్ గొప్ప ప్రాచీన స్ంప్రద్య ఆటలకు పెటిటూంది పేరు. 
ఆటలను కేవలం వినోద్నిక్ మాత్రమే కాక, మానసిక 
స్మరాథా యూలను, ఆరోగా్యని్న మరింత ఉతా్సహపరచుకునందుకు 
ఆడేవారు. మానసిక స్మరాథా యూని్న పెంపందే ఆటలోలా  ఒకటి 
‘పచీచిస్’. దీని్న తమిళనడులో ‘పలలాంగుల్’ ల్గా ఆడతారు.  
కరా్నటకలో ‘అల్ గుల్ మాన’, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ‘మాన్ 
గుంట్లా ’గా పిలుస్తిరు.  చాల్ రకమైన చట్కలతో ఆడే ఇది 
ఒక రకమైన ఆట. దక్షిణ భారతదేశం నుంచ ఆగే్నయాసియా, 
ప్రపంచవా్యపతింగా ఈ ఆట చాల్ ప్రసిది్ధ చెందింది. 

లక్క పూతతో తయారు చసిన ఈ చెక్క బొమ్మలు ఆంధ్ర ప్రదేశ్  
విశ్ఖ పట్నం ఏటికపా్పకలో బాగా ప్రాముఖ్యం పంద్యి. 
400 ఏళలాకు పైగా చరిత్ర ఈ బొమ్మలకు ఉంది. ఈ బొమ్మల 
కళను ‘లక్కపిడతలు’గా పిలుస్తిరు. ఈ చెక్క బొమ్మలు కేవలం 
ఆధునికమైనవిగా ఉండటమే కాకుండా.. రస్యన రహితంగా కూడా 
ఉంటయి. పరా్యవరణానిక్ అనుగుణంగా వీటిని తయారు చస్తిరు. ఈ 
బొమ్మలు భారతీయ మారె్కటలాతో పాట్ విదేశీ మారె్కటలాలో కూడా మంచ 
పేరును సంపాదించుకున్నయి. ఏటికపా్పక బొమ్మలకు 2017లో 
జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ రిజిసీ్రా(జీఐఆర్) నుంచ జియోగ్రాఫికల్ 
ఇండికేషన్(జీఐ) ట్యగ్ కూడా వచచింది. 
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గెలుచుకునందుకు వాటిక్ సరికతతి అవతారాని్న తీస్కసతింది. 
గుజరాత్ , రాజస్తిన్ లోని తోలుబొమ్మలను అక్కడి మతపరమైన కథలు 
చెపే్పందుకు వాడుతన్నరు. యానిమేషన్ ను కూడా భారతీయ 
స్ంస్కకృతిని పిలలాలకు పరిచయం చసేందుకు ఉపయోగిస్తిన్నరు. 

భద్ర తకు, స్వాయం ప్ర త్పత్తు క్ తీస్కునను కారయూక్ర మం

భారత్  తన బొమ్మలను భారతీయ విలువలకు అనుగుణంగా తయారు 
చస్తింది. ఈ బొమ్మలు ఎంతో మందిక్ ఉదో్యగావకాశ్లను కూడా 
అందిస్తిన్నయి. అదేవిధంగా భారతీయ స్ంస్కకృతిని కాపాడుతన్నయి. 
పిలలాల నైపుణా్యల అభవృది్ధక్ బొమ్మలు కీలక పాత్ర పోషిస్తిన్నయి. మంచ 
బొమ్మలు పిలలాలకు చాల్ రకాల నైపుణా్యలను నరి్పస్తియి. 

కరోనవైరస్ మహమా్మరి సమయంలో ఇండలాకే పరిమితమైన 
పిలలాల జీవితాలోలా  బొమ్మలు చాల్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాయి. అదే 
సమయంలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గాంధీనగర్  లోని పిలలాల 
యూనివరి్సటీ, మహిళ్, శశు అభవృది్ధ మంత్రిత్వ శ్ఖ, విద్్య మంత్రిత్వ 
శ్ఖ, ఎంఎస్ ఎంఈ మంత్రిత్వ శ్ఖలతో చరచిలు జరిపారు. ఈ 
చరచిలోలా  పిలలాలకు అందుబాట్లో ఉంచ కతతి బొమ్మల తయారీ గురించ 

చరిచించారు. బొమ్మల ఉత్పతితిలో భారత్ ను ఎల్ కేంద్రంగా మారాచిలని 
మంత్రిత్వ శ్ఖల నుంచ అభప్రాయాలు తీస్కున్నరు. భారతీయ 
భన్నత్వ స్ంప్రద్యాని్న  మరింత మందిక్ తెల్యజేసేందుకు దేశంలో 
పలు ప్రాంతాలోలా  కలాసటూరలాను అభవృది్ధ చయాలని నిరణియించారు. భారత్ లో 
పిలలాల జనభా ఎకు్కవగా ఉంది. వీరిక్ మన బొమ్మల స్ంప్రద్యాని్న 
పరిచయం చస్తి  పలు రకాల బొమ్మలను అందివ్్వచుచి. ఈ అంశ్లని్న 
భారత్  బొమ్మల పరిశ్రమకు అనుకూలంగా ఉన్నయని, ప్రపంచ 
బొమ్మల మారె్కట్ లో మన సహకారం పెరుగుతందనడంలో ఎల్ంటి 
సందేహం లేదని అన్నరు. మన నీతి శ్సత్రం ‘వోకల్ ఫర్ లోకల్’ అన 
నినదంతో, బొమ్మల పరిశ్రమను స్్వవలంబన దిశగా మారాచిలని 
నిరేదేశంచుకున్నరు. పాలసీ విధానలతో ఈ దిశగా అడుగులు కూడా 
వేస్తిన్నరు.

 వందేళలా క్రితం మహాతా్మగాంధీ సహాయ నిరాకరణోద్యమాని్న 
ప్రారంభస్తి.. మన దేశ ప్రజలు తమ ఆత్మ అభమానం, సతాతి ఏంట 
తెలుస్కోవాలని పిలుపునిచాచిరు. ఇప్పుడు బొమ్మల పరిశ్రమ వంత 
వచచిందని, ద్ని బల్ని్న తెలుస్కుని, స్్వవలంబన దిశగా మారాలని 

పతాక శీరిషి క సా్వలంబన దిశగా బొమ్మల పరిశ్రమ

వారణాస్ చక్క బొమ్మలు

ఉతతిరప్రదేశ్ లోని వారణాసి చెక్క బొమ్మలకు పెటిటూంది పేరు. 
కలపకు చెందిన సహజసిద్ధమైన సిరలతో ఈ డిజైనలాను 
తయారు చస్తిరు. ఈ బొమ్మలను ఎల్ంటి సంధులు 
లేకుండాన రూపందిస్తిరు. ఇవి పిలలాలకు ఆకరషిణీయంగా 
ఉండటమే కాకుండా.. స్రక్షితం కూడా. జీఐ ట్యగ్ పందిన 
తరా్వత, బొమ్మల పరిశ్రమ పలు రెట్లా  పెరిగింది. భారత్ లో 
వారణాసి అతిపెదదే బొమ్మల తయారీ ప్రాంతంగా ఉంది. 

పశిచామ బంగాల్  కృష్ణ నగర్  కు 
చందిన బంకమటిటా  బొమ్మలు

పశచిమ బెంగాల్ లోని నదియా జిల్లా కు చెందిన కృషణినగర్  లో 
చతితో తయారు చసిన బంకమటిటూ బొమ్మలు ఎకు్కవ ప్రసిది్ధ. 
ఆకరషిణీయమైన రూపురేఖలతో ఉన్న ఈ మటిటూబొమ్మలు, 
ఇతర బొమ్మలు ప్రజలను బాగా ఆకట్టూ కుంటయి. ఈ 
బొమ్మలు చాల్ ప్రతే్యకమైనవి. స్థా నిక నదీతీరాలోలా  ఉండే 
మటిటూతో వీటిని తయారు చస్తిరు. బొమ్మల మూ్యజియాలోలా   
ప్రపంచవా్యపతింగా ఈ బొమ్మలను చూడొచుచి. 
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ప్రధాని మోడీ పిలుపునిచాచిరు. 
 కరోన వైరస్ కాలంలో, నితా్యవసరం కానీ అని్న వస్తివులను రదుదే  

చశ్రు. ఇదే భారతీయ బొమ్మలను మరింత ప్రోత్సహించడానిక్ సరికతతి 
అవకాశంగా మారిందని రాంచక్  చెందిన మనోజ్ కుమార్ చెపా్పరు. 
మృదువైన బొమ్మలను తయారు చయడం ప్రారంభంచానని, పలువురిక్ 
ఉదో్యగావకాశ్లను కూడా కల్్పస్తిన్నట్టూ  తెల్పారు. దిగుమతలు రదుదే  చసిన 
ఆ సమయంలో బొమ్మల రంగంపై దృషిటూస్రించడానిక్ సరియైన సమయం 
దొరిక్ందని అన్నరు. ‘నను మృదువైన బొమ్మలను తయారు చయడం 
ప్రారంభంచాను. పలువురు కళ్కారులను కూడా నియమించుకున్నను. 
యువతకు ఉదో్యగాల విషయంలో ‘వోకల్ ఫర్ లోకల్’ అన ఆలోచన చాల్ 
మంచ సందేశ్ని్న ఇస్తింది. ఈ రంగంలో యువత భాగస్్వమ్యమైతే, 
మరిని్న అవకాశ్లను పందవచుచి. ”అని కుమార్ అన్నరు.  టయ్ 
ఫెయిర్, టయ్ కాథన్ ల ఫల్తం ఇదేనన్నరు. స్్మర్టూ ఫ్నులా , కంపూ్యటరులా  పెదదే 
మొతతింలో వాడే ఈ రోజులోలా , భారతీయ కంపూ్యటర్ గేమ్ బాగా ప్రాచుర్యం 
సంపాదించుకుంట్ందని పేర్కన్నరు. అంకుర సంసథాల నుంచ పరిశ్రమల 
వరకు, విద్్యరుథాల నుంచ అధా్యపకులు, డిజైనరలా వరకు బొమ్మల రంగాని్న 
స్్వవలంబన చయాలని చూస్తిన్నరు. ఈ చన్న సహకారాలే భారతీయ 

చననుపటను: కర్నుటకలో బొమ్మల 
స్ంప్ర దాయానిక్ 300 ఏళ్లో

కరా్నటకలోని చెన్నపట్నలో తయారు చసే 
బొమ్మలు, అదే ఊరి పేరుతో పిలుస్తిరు. ఈ 
బొమ్మలకు 300 ఏళలా చరిత్ర ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో 
బొమ్మల తయారీ మూల్లు టిప్పు స్ల్తిను 
కాలం నటివి. ఈ బొమ్మలు ప్రపంచవా్యపతింగా 
ప్రాచుర్యం పంద్యి. పిలలాలు వీటిని అమితంగా 
ఇషటూపడతారు. 

తంజ్వూర్: 
డాయూనిస్ంగ్ బొమ్మలు

గుండ్రటి తలతో చూడముచచిటగా ఉండే ఈ బొమ్మలు మన 
భారతీయ స్ంప్రద్యంలో భాగంగా ఉంట్న్నయి. మందమైన 
ఓ విధమైన ఎరుపు రంగుతో వీటిని తయారు చస్తిరు. తమిళ 
సంస్కకృతిలో వీటి ప్రస్తివించారు. ఈ బొమ్మలు  తమిళనడులోని 
తంజ్వూర్  లో పుటటూ యి. ఈ బొమ్మల తల, వాటి శరీర భాగం 
కంటే పెదదేదిగా ఉంట్ంది. మనం ఈ బొమ్మలను ముట్టూ కుంటే 
చాలు తల ఎగురుతూ ఉంట్ంది. ఈ బొమ్మలు కేవలం చన్న 
పిలలాలోన కాదు, పెదదేలకు కూడా మస్తి ఇషటూం. ఈ బొమ్మలకు 
కూడా జీఐ గురితింపు కారుడి  ఉంది.   

గేమింగ్, యానిమేషన్ లో సెంటర్   
ఆఫ్ ఎక్స్ లనీస్ని ఏర్్పటు చేస్ందుకు...  
స్మాచార, ప్ర స్ర్ల మంత్్ర తవా శాఖ 
ఐఐటీ బొంబై తో జత కటిటా ంది.

బొమ్మల పరిశ్రమను స్్వవలంబనగా మారచినున్నయి. ప్రభుత్వం 
కృషితో ‘అందరం జతకటిటూ, బొమ్మలను చద్దే ం’ అన నినదంతో బొమ్మల 
పరిశ్రమను సరికతతి స్థా యిలకు తీస్కెళ్లాందుకు పనిచస్తిన్నరు. భారత్ తన 
స్థా నిక బొమ్మలతో ప్రపంచ బొమ్మల మారె్కట్  లో తఫాను సృషిటూంచడానిక్ 
సిద్ధమవుతోంది. నూతన భారతావని, సరికతతి విశ్్వసంతో ముందుకు 
స్గుతోంది.     



నూ్ ఇండియా స మాచార్ 26

జ్తీయం నీతి ఆయోగ్

బలమెై న స్మాఖయూ నిర్్మణంతో స్రికొతతు  
అభివృద్ి అవకాశాలు

‘‘దేశ పురోగతి సార్ంశం ఏమిటంటే కేంద్ర, ర్షట్ర ప్రభుత్్వలు కలిసి 
కట్్టగా పన్చేసూతు, మందుకు సాగడం. సహకార సమాఖ్య విధానాన్నా 
మేమ మర్ంత అర్థవంతంగా తయారు చేస్తునానాం. ర్ష్ట్రాల, జలాలోల 

సా్థయిలో పోటీకరమైన సహకార సమాఖ్య విధానాన్నా తీస్కుర్వడాన్కి 
ప్రయతినాస్తునానాం. కరోనా కాలంలో ర్షట్ర ప్రభుత్్వలు, కేంద్రం కలిసి 
పన్చేయడంతో ఎలా భారత్ న్ అభివృదిధి పయనంలో నడిపించామో, 

ప్రపంచంలో సాన్కూల దృకపొథాన్నా కలిగంచామో చూడొచ్చి’’
ప్రధానమంత్రినరంద్రమోడ్

ప్ర ధాన మంత్్ర  ప్ర స్ంగంలో ముఖయూమెై న అంశాలు:

• దేశ అభవృది్ధ పయనంలో ప్రైవేట్ రంగం మరింత ఉతా్సహంతో ముందుకు 
దూస్కెళతింది. ప్రభుత్వ బాధ్యతగా తాము ఈ ఉతా్సహాని్న గౌరవించ, ఆత్మనిర్భర్ 
భారత్  ప్రచారంలో ప్రైవేట్ రంగానిక్ అవకాశ్లను అందజేస్తిన్నం. 

• ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమం అనది భారత్ ఎల్ అభవృది్ధ చెంద్లన 
ద్నిక్ సంబంధించనది. కేవలం సంత అవసరాలను మాత్రమే కాక, ప్రపంచ 
అవసరాలను కూడా తీరాచిలన్నది ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్రధాన ఉదేదేశ్యం. 

• కేంద్ర, రాషా్రా ల మధ్య విధానల రూపకల్పనలో మెరుగైన సహకారం అనది 
అత్యంత ముఖ్యం. దీనిక్ తీర ప్రాంత రాషా్రా లే ఉద్హరణ. మత్సయూ పరిశ్రమను, 
బ్లా  ఎకానమీని ప్రోత్సహించందుకు అపరిమిత అవకాశ్లు ఉన్నయన్నరు. 

• ప్రభుత్వం పలు రంగాల కోసం పీఎల్ ఐ పథకాని్న కూడా తీస్కచచింది. పలు 
రంగాలోలా  తయారీ స్మరాథా యూలను పెంచందుకు ఈ పథకం ఉపయోగపడుతంది.

ప్రపంచ మహమా్మరి కోవిడ్–19క్ 
వ్యతిరేకంగా పోరాడి విజయం 

స్ధించన తీరు మన దేశ బలమైన 
సమాఖ్య విధానని్న చాటి చెబుతోంది. 
ఈ మహమా్మరిని విజయవంతంగా 
అధిగమించన భారత్, వంటన కోలుకుని 
అభవృది్ధ బాటలో పయనిసతింది. భారత్  వృది్ధ 
కథను సరికతతి స్థా యిక్ తీస్కెళ్లాందుకు, 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ నతృత్వంలో 
ఫిబ్రవరి 20,2021న నీతి ఆయోగ్ పాలక 
మండల్ ఆరవ సమావేశం నిర్వహించంది. 
ఈ సమావేశంలో వ్యవస్యం, తయారీ, 
మానవ వనరులు, ఆరోగ్యం, ఆహారం వంటి 
పలు అంశ్లపై చరిచించంది. అంతేకాక 
క్షేత్ర స్థా యిలో అందించ సరీ్వస్లపైన 
దృషిటూపెటిటూంది. భారత అభవృది్ధ పయనంపై 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ మాటలా డారు. 
జన్ –ధన్ అకౌంటలా ద్్వరా పేదలకు కల్్పసతిన్న 
స్ధికారికత, టీకాల కార్యక్రమం, ఉజ్వల 
పథకం, మరుగుదొడులా , చౌక గృహాలు వంటి 
వాటి గురించ చరిచించారు. జల్ జీవన్ 
పథకం క్ంద ప్రతి ఇంటిక్ పంపుల ద్్వరా 
మంచనీటిని అందిస్తిన్నట్టూ  పేర్కన్నరు. 
పోషకాహార లోపాని్న ఎప్పటికప్పుడు 
పరిశీల్స్తిన్నమని, భారత్ నెట్ పథకం 
క్ంద దేశవా్యపతింగా ఇంటరె్నట్ సౌకరా్యని్న 
అందుబాట్లోక్ తెచచినట్టూ  చెపా్పరు. 
పలక మండలి ఏమిటి?
నీతి ఆయోగ్ పాలక మండల్ అనది 
అంతర్ ప్రాంతాల, విభాగ సంబంధమైన, 
సమాఖ్య సమస్యలకు సంబంధించన 
విషయాలపై చరిచించ ఒక పరిపాలన వేదిక. 
ఈ పాలక మండల్లో ప్రధాన మంత్రి, 
రాషా్రా ల ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర పాల్త 
ప్రాంతాల లెఫిటూనెంట్ గవర్నరులా  ఉంటరు. 
ఈ పాలక మండల్ ఆరవ సమావేశం చాల్ 
ప్రతే్యకమైంది. తొల్స్రి జము్మ కశీ్మర్, 
లడఖ్ లు కేంద్ర పాల్త ప్రాంతాలుగా ఈ 
సమావేశంలో పాల్గ న్నయి.  
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మంత్్ర వర్గ  మండలి నిర్ణ యాలు

ప్ర పంచ టలికాం-ఎలకాటా ్రనిక్ కేంద్ర ంగా భారత్ 
ఐటీ హార్డ్ వేర్, టెలికాం, ఔషధ రంగంలో భారత్ ను తయారీ కంద్రంగా తీరిచిదిదే్దందుకు కంద్ర ప్రభుత్ం పలు 
రకాల నిర్ణయాలను తీసుకుంది. అంతేకాక పిలలోలను సంరక్ంచడం, వారి హకుకెలను వారికి కలి్పంచడంపై 

కూడా నిర్ణయాలను అమలోలోకి తెస్తాంది. 
నిరణియం: ఐటీ హార్డి వేర్ క్ ఉత్పతితి ఆధారిత ప్రోతా్సహక(పీఎల్ ఐ) 
పథకం

ప్రయోజనలు:
l	ల్్యప్ టప్ లు, టబెలాట్లా , ఆల్–ఇన్ –వన్ పీసీలు, సర్వరలాను తయారు 

చసే ఐటీ హార్డి వేర్ రంగంలో ఉన్న 5 ప్రపంచ దిగ్గజ్లు, 10 దేశీయ 
కంపెనీలకు ఈ పథకం లబదే చకూరచినుంది.

l	గోలా బల్ వాలు్య చెయినలాతో భాగస్్వమ్యం కావడంతో భారత్  ఎలకా్రా నిక్ 
సిసటూమ్ డిజైన్, తయారీ(ఈఎస్ డీఎం)లో ప్రపంచ కేంద్రంగా 
మారనుంది. 

l	నలుగేళలా కోసం రూపందించన ఈ ప్రతిపాదిత పథకం మొతతిం ఖరుచి 
స్మారు రూ.7,350 కోట్లా గా ఉంట్ంది. ఈ పథకం క్ంద అరహాత 
స్ధించన కంపెనీలకు నలుగేళలా పాట్ తమకు పెరిగే అమ్మకాలోలా  4 
శ్తం నుంచ 1 శ్తం మధ్యలో ప్రోతా్సహకాలు ఇస్తిరు. అయితే 
ఉత్పతతిలను భారత్ లోన తయారు చయాల్.  

నిరణియం: టల్కాం, నెట్ వరి్కంగ్ ఉత్పతతిలకు పీఎల్ ఐ పథకం ఆమోదం
ప్రయోజనలు:
l	వచచి ఐదేళలాలో రూ.12,195 కోటలా ఖరుచితో 

టల్కాం తయారీక్ మరింత ప్రోతా్సహం 
ఇవా్వలని ప్రభుత్వం భావిసతింది. దీంతో 
ఉత్పతితిని రూ.2 లక్షల కోటలాకు పైగా పెంచాలని 
ప్రయతి్నసతింది.

l	ప్రపంచ స్థా యి సంసథాల నుంచ భారత్  పెదదే 
మొతతింలో పెట్టూ బడులను కూడా ఆకరిషిసతింది. 

l	ఈ పథకం దేశీయ దిగ్గజ్లుగా ఉన్న కంపెనీల 
పరిణామాలను పెంచ, మరిని్న అవకాశ్లను 
కల్్పంచ ఎగుమతల మారె్కట్ లో వారిని 
అతిపెదదే సంసథాలుగా తీరిచిదిదదేనుంది.

l	‘మేడిన్ ఇండియా’ టల్కాం, నెట్ వరి్కంగ్ 
ఉత్పతతిల ఎగుమతలను ఈ పథకం 
ప్రోత్సహించనుంది. 

l	రూ.50,000 కోటలా విలువైన టల్కాం పరికరాల 
దిగుమతలను తగి్గంచందుకు ఈ పథకం 
ఉపయోగపడుతంది. 

l	భారత్  ఈ పథకంతో తయారీ రంగంలో 
ఉన్న పోటీతతా్వని్న మరింత పెంచాలని 

చూసతింది. అంతేకాక రాబోయే ఐదేళలాలో  రూ.2.44 లక్షల కోటలా 
ఉత్పతితితో, స్మారు రూ.2 లక్షల కోటలా ఎగుమతలను చరుకోవాలని 
ప్రయతి్నసతింది. 

l	ఈ పథకం రూ.3,000 కోటలాకు పైగా పెట్టూ బడులను, 40 వేలకు పైగా 
ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉదో్యగావకాశ్లను కల్్పంచనుంది. 

 
నిరణియం: ఔషధ రంగం కోసం ఉత్పతితి ఆధారిత ప్రోతా్సహకం(పీఎల్ ఐ) 
పథకం 
ప్రయోజనలు: 
l	ఈ పథకాని్న 2020–21 ఆరిథాక సంవత్సరం నుంచ 2028–29 

ఆరిథాక సంవత్సరం మధ్యకాలం కోసం తీస్కచాచిరు. దేశంలో 
అత్యధిక విలువ ఉన్న ఉత్పతతిల తయారీని పెంచందుకు ఈ పథకం 
ఉపయోగపడుతంది. అల్గే ఎగుమతల విలువను మరింత 
పెంచుతోంది.

l	వచచి ఆరేళలాలో అంటే 2022–23 నుంచ 2027–28 వరకు మొతతిం 
అమ్మకాలు రూ.2,94,000 కోటలాకు, మొతతిం ఎగుమతలు 
రూ.1,96,000 కోటలాకు చరుకుంటయని అంచనలున్నయి.
l	 ఈ పథకం ద్్వరా వృది్ధ స్ధించ ఈ రంగం 
ప్రత్యక్షంగా 20,000 మందిక్, పరోక్షంగా 80,000 మందిక్ 
ఉదో్యగాలను కల్్పంచనుందని అంచన. 
నిరణియం: బాల నరస్తిల చటటూం(బాలల సంరక్షణ, భద్రత) 
చటటూం, 2015లో మారు్పలకు ఆమోదం  
ప్రయోజనలు: 
l	  బాలల సంరక్షణను మరింత బలోపేతం చసేందుకు 
చర్యలు తీస్కోవడం.
l	 కేస్లను సత్వరంగా ముగించందుకు, 
జవాబుద్రీతనని్న తీస్కచచిందుకు జిల్లా  కలెకటూర్ తో పాట్ 
జిల్లా  అదనపు మెజిసే్రాట్ కు కూడా బాలలను దతతిత ఇచచి 
అధికారం ఉంట్ంది.
l ఈ చటటూ ని్న ఎల్ంటి అవాంతరాలు లేకుండా, స్ఫీగా 
అమలు చసే బాధ్యత కూడా జిల్లా  కలెకటూరలాపైన ఉంట్ంది. 
అదేవిధంగా ఒతితిడిలో, బాధలో ఉన్న పిలలాల కోసం కూడా 
పనిచయాల్్సనవసరం ఉంది.
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చేయూత పీఎంజీకవైకి ఏడాది

కరోన్వైరస్ మహమా్మరితో మూడు వారాల పాటు దేశవా్పతాంగా ల్క్ డౌన్ విధంచిన సంగతి తెలిస్ందే. ల్క్ డౌన్ 
విధంచిన 48 గంటలోలోనే ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోడీ ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కల్్ణ్ యోజన(పీఎంజీకవై)ను 
ఆవిషకెరించారు. ప్ద ప్రజల సంరక్షణ, వారి జీవన్పాధకి ఆసరాగా నిలవడమే ఈ పథకం ప్రధాన ఉదే్దశ్ం. 

ల్క్ డౌన్ ప్రకటన వలువడిన తరా్వత, పేద ప్రజల 
జీవనోపాధి ముఖ్యమైన సమస్యగా మారింది. బహార్ 

సద్ర్ కు చెందిన ల్లో మంజి, మనోజ్ మంజి, స్ందర్ మంజి 
ఉద్హరణగా తీస్కుంటే.. ఈ ముగు్గ రు ల్క్ డౌన్ తో తీవ్ంగా 
ప్రభావితమయా్యరు. ఇల్ దేశవా్యపతింగా ఎందరో కూల్లు 
ల్క్ డౌన్ ప్రభావంలో పడాడి రు. వారిని ఆదుకోవడం కోసం ప్రభుత్వం 
చర్యలు తీస్కుంది. ల్క్ డౌన్  ప్రకటించన కని్న గంటలోలా న ప్రధాన 
మంత్రి గరీబ్ కల్్యణ్ యోజన(పీఎంజీకేవై)ను ఆవిష్కరించంది. 
సికందరూ్పర్ గ్రామంలో ప్రజ్ మరుగుదొడలాను నిరి్మంచడం 
ప్రారంభంచారు. ల్లో కూల్గా పనిచయగా, మనోజ్ మేసిత్రగా 
పనిచశ్రు. అల్గే స్ందర్ రంగుల వేసేవారు. ఈ ముగు్గ రు కూడా 
పీఎంజీకేవై ద్్వరా ఆద్యం సంపాదించుకున మారా్గ ని్న పంది, 
వారి ఇంటిక్ దగ్గరోలా న ఉపాధి పంద్రు. జీవనోపాధి కోసం ఎక్కడికో 
ఎందుకు వళ్లా ల్ అని ఇప్పుడు వారు ప్రశ్నస్తిన్నరు. ఉదో్యగాలు 
కావాలనుకున్న చాల్ మందిక్, ప్రభుత్వం పీఎంజీకేవై రూపంలో 
స్యం చసింది. అదేవిధంగా ప్రతి కుట్ంబానిక్ అవసరమైన 

ఆహార ధాన్యలను సరఫరా చసింది. ల్క్ డౌన్ కాలంలో ఉచతంగా 
ఆహార ధాన్యలు పందిన వారిలో 80 కోటలా మంది ఉన్నరు. వారిలో 
జ్రా్ఖ ండ్ కు చెందిన రామ్ శంకర్ ఠాకూర్ నుంచ, మధ్యప్రదేశ్  
అనుపూ్పర్ కు చెందిన అనిత వరకున్నరు. 

కోవిడ్ కారణంతో మారిచి 24,2020 నుంచ విధించన మూడు 
వారాల ల్క్ డౌన్ తో ఎక్కడ భారతం అక్కడే సతింభంచపోయింది. 
కనీసం పనిక్ కూడా బయటిక్ వళలాడానిక్ లేకుండా అయింది. చాల్ 
మంది రోజువారీ కూల్లు, పేదలు, పెదదేవారు, దివా్యంగుల పరిసిథాతి 
ఈ ల్క్ డౌన్ నిరణియంతో అధా్వనంగా మారింది.  

మారిచి 26, 2020న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రధాన 
మంత్రి గరీబ్ కల్్యణ్ యోజన క్ంద రూ.2.76 లక్షల కోటలాతో 
ఉదీదేపన పా్యకేజీని ప్రకటించారు. ఈ పా్యకేజీ వనకున్న ఉదేదేశ్యం 
పేద ప్రజలను ఈ ల్క్ డౌన్ ఇబ్బందుల నుంచ కాపాడటం, కరోన 
వైరస్ తో పోరాడేందుకు వారిక్ స్యంగా నిలవడం. 

ఈ పథకం క్ంద ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కల్్యణ్ అన్న 

లాక్ డౌన్ లో పేద ప్ర జలను 
ఆదుకోవడం
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యోజన(పీఎం–జీకేఏవై)ను కూడా ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించంది. 
ప్రజ్ పంపిణీ వ్యవసథా(టీపీడీఎస్ ) ద్్వరా ప్రభుత్వం 

లబదేద్రులందరికీ, నెలకు ఉచతంగా ఒకో్క వ్యక్తిక్ 5 కేజీల ఆహార 
ధాన్యలను అందించంది. ఈ ఆహార ధాన్యలు ఎన్ ఎఫ్ ఎస్ ఏ క్ంద 
తప్పనిసరిగా ఇవా్వల్్సన వాటి కంటే అదనంగా ఉన్నయి. ఈ 
పథకాని్న కూడా నవంబర్ 2020 వరకు పడిగించారు. 200 లక్షల 
మెట్రిక్ టను్నల కంటే ఎకు్కవ ఆహార ధాన్యలను అందించడం కోసం 
ప్రభుత్వం రూ.75,000 కోటలాను ఖరుచి పెటిటూంది.  

పీఎంజీకేవై  మెై లుర్యిలు, స్ధంచిన విజయాలు:
• రూ.2.76 లక్షల కోటలా విలువైన పా్యకేజీ
• 80 కోటలా మంది ప్రజలకు ఉచతంగా ఆహార ధాన్యలు పంపిణీ
• 8 కోటలా కుట్ంబాలకు ఉచతంగా వంట గా్యస్
• 42 కోటలా మంది రైతలకు, మహిళలకు, పేద వారిక్, పెదదేలకు, 

అవసరమైన వారిక్ నరుగా నగదు బదిల్

రైతలకు ప్రయోజనం: పీఎం క్స్న్ యోజన క్ంద 2020 డిసెంబర్ వరకు 
మూడు వాయిద్లోలా  రూ.2,000 చొప్పున 9 కోటలా మంది రైతల ఖాతాలోలా క్ 
ప్రభుత్వం జమ చసింది.
పేద ప్రజలకు స్యం: 20.60 కోటలా మంది ప్రధాన మంత్రి జన్ –ధన్ 
యోజన(పీఎంజేడీఐ) మహిళ్ ఖాతాద్రులకు మూడు నెలల పాట్ ప్రతి నెల్ 
రూ.500 ఎక్్స గ్రేసియాను ప్రభుత్వం ఇచచింది. మొదటి వాయిద్లో రూ.10,325 
కోటలాను, రెండో వాయిద్లో రూ.10,315 కోటలాను, మూడో వాయిద్ క్ంద 
రూ.10,312 కోటలాను జమ చసింది. అదనంగా 2.81 కోటలా మంది పెదదే వారిక్, 
వితంతవులకు, దివా్యంగులకు రెండు వాయిద్లోలా  ప్రతి నెల్ రూ.500 చొప్పున 
రూ.2,814.5 కోటలాను జమ చసింది. 1.82 కోటలా మంది నిరా్మణ, భవంతల 
కారి్మకులు ఆరిథాక స్యం క్ంద రూ.4,987.18 కోటలాను పంద్రు.
పీఎం గరీబ్ కల్్యణ్ యోజన క్ంద 8.5 కోటలా పేద కుట్ంబాలకు 
ఉచతంగా గా్యస్ సిల్ండరులా : ఏప్రిల్ నుంచ మే 2020 మధ్య కాలంలో 8.52 
కోటలా పేద కుట్ంబాలకు ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన(పీఎంయూవై) క్ంద 
సిల్ండరలాను ప్రభుత్వం పంపిణీ చసింది. అదనంగా జూన్  నెలలో 3.27 కోటలా 
పీఎంయూవై ఉచత సిల్ండరలాను లబదేద్రులకు అందజేశ్రు. జూలై 2020లో 
1.05 కోటలా సిల్ండరలాను బుక్ చస్కుంటే, పంపిణీ చశ్రు. 
అధికారిక రంగంలో ఉన్న తకు్కవ వేతన ఉదో్యగులకు స్యం: 
నెలకు రూ.15,000 కంటే తకు్కవగా జీతం సంపాదించ వారిని.. 100 
కంటే తకు్కవ మంది కారి్మకులుండి వారి ఉదో్యగాలు ప్రమాదంలో ఉన్న 
వా్యపారాలను ప్రభుత్వం ఆదుకుంది. ఉదీదేపన పా్యకేజీ క్ంద జూన్ 
2020 వరకు వారి పీఎఫ్  అకౌంటలాలోక్ నెలవారీ జీతాలోలా  24 శ్తం 
ఈపీఎఫ్ సహకారాని్న జమ చసింది. 0.43 కోటలా మంది ఉదో్యగులకు 
రూ.2,476 కోటలా వరకు ఈపీఎఫ్  సహకారాని్న ప్రభుత్వమే నరుగా వారి 
పీఎఫ్ ఖాతాలోలా క్ క్రెడిట్ చసింది. మారిచి 2020లో 34.19 లక్షల మంది 
ఉదో్యగులకు రూ.514.6 కోటలాను ఇచచింది. ఏప్రిల్ లో 32.87 లక్షల మంది 
ఉదో్యగులకు రూ.500.8 కోటలాను జమ చసింది. అదేవిధంగా మే నెలలో 
32.68 లక్షల మంది ఉదో్యగులకు రూ.482.6 కోటలాను, జూన్ నెలలో 
32.21 లక్షల మంది ఉదో్యగులకు రూ.491.5 కోటలాను, జూలైలో 30.01 
లక్షల మంది ఉదో్యగులకు రూ.461.9 కోటలాను, ఆగస్టూ లో 1.77 లక్షల 
మంది ఉదో్యగులకు రూ.24.74 కోటలాను జమ చసింది.  

ఖాతాలో ఉన్న మొతతిం నుంచ తిరిగి చెల్లాంచని అడా్వన్్స లో 75 శ్తం 
లేద్ 3 నెలల జీతం, ఏది తకు్కవైతే ద్ని్న ఈపీఎఫ్ ఓ సభు్యలు విత్ డ్రా 
చస్కున అవకాశం: ఈపీఎఫ్ ఓ ఖాతా నుంచ తిరిగి చెల్లాంచని అడా్వన్్స లో 
నుంచ 75 శ్తం మొతాతిని్న లేద్ 3 నెలల మూల జీతాని్న వనక్్క తీస్కన 
వస్లుబాట్ నుంచ మొతతింగా 36.05 లక్షల మంది లబదే పంద్రు. వీరు 
రూ.9,543 కోటలాను తమ ఖాతాల నుంచ వనక్్క తీస్కున్నరు. 

పీఎం గరీబ్ కల్్యణ్ అన్న యోజన ద్్వరా పేద ప్రజలను ఆదుకోవాలని 
ప్రభుత్వం నిరణియించంది. ల్క్ డౌన్ తో ఎక్కడికక్కడ నిల్చపోయిన ఆహార 
ధాన్యలను ప్రజలకు చరవేసింది. ప్రభుత్వం ఈ పథకాని్న తొలుత జూన్ 
2020 వరకే ఆవిష్కరించంది. ఆ తరా్వత దీని్న నవంబర్ 2020 వరకు 
పడిగించంది. దీని క్ంద 80 కోటలా మంది పేద ప్రజలకు స్య పడింది.  
మొతతిం భారత జనభాలో వీరు మూడింట రెండు వంతలుగా ఉన్నరు. 
ఉచతంగా వీరందరికీ ఆహార ధాన్యలను సరఫరా చసింది. ఏప్రిల్ నుంచ 

జూన్ 2020 మధ్య కాలంలో 18.8 కోటలా మంది 
లబదేద్రులకు 5.43 లక్షల 
మెట్రిక్ టను్నల పప్పు 

ధాన్యలను అందించంది.

ప్ర ధాన మంత్్ర  గరీబ్ కలాయూణ్ పయూకేజీ కేవలం ఆహ్రం 
మాత్ర మే కాక.. అంతకుమించిన స్వలను అందించింది. 

ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులోలా , ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలలో పనిచసతిన్న 
22 లక్షల మందిక్ పైగా వైద్య కారి్మకులకు రూ.50 లక్షల 
వరకు బీమా సౌకరా్యని్న ప్రభుత్వం అందించంది. వైద్య 
కారి్మకులలో పారిశుద్ధయూ కారి్మకులు, టక్్నషియనులా , పారామెడిక్్స 
ఉన్నరు. 



న్యూ ఇండియా స మాచార్ 30

ఆరిథి క వయూవస్థి బడ్జెట్ అమలు

బడెజాట్ ను సమరథావంతంగా అమలు చయడంలో టప్ 
నయకతా్వనిక్ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం పారలామెంటరీ 

ప్రజ్స్్వమ్య చరిత్రలోన మొదటిస్రి. ఈ బడెజాట్ ను కేవలం 
సంప్రద్యబద్ధంగా చూడకుండా.. చవరి వ్యక్తి వరకు ఈ 
ప్రయోజనలు చకూరేచిందుకు ప్రభుత్వం ప్రయతి్నసతింది. ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రతి రంగాని్న బడెజాట్ లో ప్రాధాన్యంగా 
తీస్కున్నరు. క్షేత్ర స్థా యిలోక్ బడెజాట్ ను తీస్కెళ్లా లన్నది 
ప్రభుత్వ లక్షష్ం. ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో ఎంత కచచితంగా 
ఉందో కూడా ఈ కార్యక్రమాలు వివరిస్తిన్నయి. దేశ అభవృది్ధలో 
ప్రతి రంగం కీలక పాత్ర పోషించల్ ప్రభుత్వం చూసతింది. 
బడెజాట్ ను సమరథావంతంగా అమలు చసేందుకు ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోడీ పలు సెమినరలాను నిర్వహిస్తిన్నరు. అదేవిధంగా 
పెట్టూ బడుల ఉపసంహరణ, ఆస్తిలను నగదుగా మారచిడం వంటి 
ప్రాధాన్యతలను వివరిస్తిన్నరు. ఆరోగ్యం, మౌల్క వసతలు, 
రక్షణ రంగాలోలా  బడెజాట్ ను సమరథావంతంగా అమలు చయడం 
వంటి వాటిపై నరేంద్ర మోడీ చరిచిస్తిన్నరు. పీఎస్ యూల 

ప్రైవేటీకరణను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ సమరిథాంచారు. 
వా్యపారంలో ఉండటనిక్ ప్రభుతా్వనిక్ వా్యపారం లేదని 
అన్నరు. నగదీకరణ, ఆధునీకత ద్్వరా మొతతిం ఆరిథాక వ్యవసథా 
సమరథాతను పెంచడంపైన ప్రభుత్వం పనిచస్తిందని తెల్పారు.

నషాటూ లోలా  ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంసథాల గురించ మాటలా డిన 
మోడీ, పను్న చెల్లాంపుద్రుల నగదు ద్్వరా ఈ సంసథాలకు తాము 
అండగా నిలుస్తిన్నమని తెల్పారు. ఇది ఆరిథాక వ్యవసథాపై పెను 
భారాని్న కలుగజేస్తిందని ఆందోళన వ్యకతిం చశ్రు. ఎప్పుడతే 
ప్రభుత్వం ఒక ఆసితిని నగదీకరణ చయాలనుకుంట్ందో, 
అప్పుడు ద్ని్న ప్రైవేట్ రంగంతో భరీతి  చస్తిన్నమని తెల్పారు. 
ప్రైవేట్ రంగ భాగస్్వమా్యని్న పెంచ, ప్రభుత్వ రంగ సంసథాలను 
బలోపేతం చసేందుకు ఒక ప్రణాళికను కూడా సిద్ధం చసినట్టూ  
చెపా్పరు.

కరోనవైరస్ తరా్వత తీస్కచచిన తొల్ స్ధారణ బడెజాట్ లో ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతల ప్రకారం కేటయింపులు 
చసింది. ఈ బడెజాట్ పై ప్రజల నుంచ స్నుకూల స్పందన వసతింది. దేశంలో ఉన్న టప్ నయకత్వమంతా ప్రస్తితం 
బడెజాట్  అమలులో తల్మునకలై ఉంది. బడెజాట్ అనది కేవలం స్ంప్రద్యం కోసం తెచచింది కాదని, చవరి వ్యక్తి 
వరకు ఈ ప్రయోజనలను చకూరచిలనదే ప్రభుత్వ లక్షష్మన దిశగా పనిచసతింది.

దేశ బాధయూతలు తీస్కోవడం
బడ్జాట్2021-22:
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ప్ర భుతవాం నిధులను ఎలా స్మకూర్చాకుంటుంది?
 ‘కనిషటు ప్రభుత్వెం, గరిషటు పాలన’ ఆలోచనను మరిెంత ముెందుకు తీస్కెళ్లెందుకు ప్రభుత్వెం పనిచేసతాెంది. ప్రభుత్వ 
నియెంత్రణ కిెంద అసలు వాడని ఆస్తాలు, నిరూపయోగెంగా ఉనని ఆస్తాలు దేశెంలో చాలా ఉన్నియని ప్రధాన 
మెంత్రి నరెంద్ర మోడీ చెపా్పర్. దీనిని దృష్టులో పటుటుకునే ప్రభుత్వెం జ్తీయ ఆస్తాల నగదీకరణ పైప్ లైన్ ను 
ప్రారెంభెంచినటుటు పేర్్న్నిర్. దీని కిెంద, ఆయిల్, గా్యస్, పోర్టులు, విమానశ్రయాలు, విదు్యత్ రెంగాలలో ఉనని 
100 శాతెం ఆస్తాలను నగదీకరణ చేపటాటులని ప్రభుత్వెం లక్షయాెంగా పటుటుకుెంది. ఈ ఆస్తాల పటుటుబడుల విలువ 
రూ.2.5 లక్షల కోటు్లగా ఉెంటుెందని ప్రభుత్వెం అెంచన్వేసతాెంది. 
ఆరిథి క స్వల రంగంలో బడ్జా ట్ అమలును స్మరథి వంతంగా 
చేపటటా డంపై  ప్ర ధాన మంత్్ర  ప్ర స్ంగం
• మా ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే డిపాజిట్ద్రునిక్, 

పెట్టూ బడిద్రునిక్ నమ్మకమైన, పారదర్శకమైన అనుభవాని్న 
కల్్పంచడం.

• దేశంలో ఆరిథాక సేవల రంగంపై ఉన్న ప్రభుత్వ దృషిటూ చాల్ స్పషటూమైనదిగా 
ఉంది. ఈ లక్షా్యన్న బడెజాట్ మరింత ముందుకు తీస్కెళతింది. 

• స్ధారణ వ్యకుతిలు కూడా మెరుగైన ఆద్యలు పందేల్, ప్రభుత్వ 
ప్రయోజనలను పేద ప్రజలకు ఉచతంగా పంపిణీ చసేల్, మౌల్క 
వసతల పెట్టూ బడులను ప్రోత్సహించల్ మా ప్రాధాన్యతలున్నయి. 

• రైతలు, ఎంఎస్ ఎంఈలు, అంకుర సంసథాల ద్్వరాన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ 
కల స్కారమవుతందని మేము గురితించాం.

వై దయూ రంగంలో స్మరథి వంతమెై న బడ్జా ట్  అమలుపై  ప్ర ధాని ప్ర స్ంగం
l	2021–22లో వైద్య రంగానిక్ బడెజాట్ అనూహ్య రీతిలో కేటయింపులు చసింది. ప్రతి 

పౌరునిక్ ప్రభుత్వం మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలను అందిస్తిందన ద్నిక్ ప్రభుత్వం 
కట్టూ బడి ఉందని నిరూపించంది. 

l	వైద్య పరికరాల నుంచ ఔషధాల వరకు, వంటిలేటరలా నుంచ వా్యక్్సనలా వరకు, శ్సీత్రయ 
పరిశోధన నుంచ నిఘా మౌల్క వసతల వరకు, డాకటూరలా నుంచ ఎపిడెమియాలజిస్టూ ల వరకు 
ప్రతి ఒక్కరిపై, ప్రతి ద్నిపై ప్రభుత్వం దృషిటూ పెటిటూంది. 

l	ప్రజ్రోగ్య ల్్యబోరేటరీల నెట్ వర్్క ను ఏరా్పట్ చయడానిక్ ప్రైవేట్ రంగం కూడా పీపీపీ 
విధాననిక్ మదదేత ఇసతింది. పీఎం–జేఏవై, జ్తీయ డిజిటల్ వైద్య మిషన్, ప్రజల 
డిజిటల్ వైద్య రికారుడిలలో ప్రైవేట్ రంగం భాగస్్వమ్యం కల్గి ఉండనుంది. 

భారత్ ను ఆరోగయూకరంగా ఉంచేందుకు నలువై పుల నుంచి ప్ర భుతవాం 
కృషి: రోగాలను నివారించ, ప్రజల శ్రేయస్్సను పెంచందుకు, పేద ప్రజలకు చౌకైన, 
సమరథావంతమైన చక్త్సను అందించందుకు ప్రభుత్వం కృషి చసతింది. వైద్య మౌల్క 
సదుపాయలలో నైపుణా్యలను, నణ్యతను పెంచందుకు, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను 
పెంచందుకు కూడా ప్రభుత్వం దృషిటూ స్రించంది. సమయానుగుణంగా అని్న రకాల 
అవసరాలను తీరేచిందుకు ప్రభుత్వం ప్రయతి్నసతింది.

వయూవస్య రంగ పరిశోధన, అభివృద్ిలో పై ్రవేట్ 
రంగాలు భాగస్వామయూం కావాలని ప్ర ధాని పిలుపు:
l	21వ శతాబదేపు భారత్ లో వ్యవస్య ఉత్పతితిని పెంచందుకు, పంట 

పండించన తరా్వత అవసరమైన చర్యలు అవసరం. అంతేకాక 
పంటలకు అదనపు విలువను అందించడంతో పాట్ ఆహార 
ప్రక్రియలో విపలావాని్న తీస్కురావాల్్స ఉంది. 

l	ప్రాసెస్ చసిన ఆహారం కోసం ప్రపంచ మారె్కట్ లో మన వ్యవస్య 
రంగాని్న విసతిరించాల్్స ఉంది. 

l జంత, పశుసంవరథాక, డెయిరీ, మత్సయూ పరిశ్రమకు ప్రాధాన్యత 
ఇస్తి వ్యవస్య రుణ లక్షా్యని్న ప్రభుత్వం రూ.16.50 లక్షల 
కోటలాకు పెంచంది. 

ప్ర పంచ నమ్మకానిను గెలుచుకునను భారతీయ వై దయూ రంగం

రక్షణ రంగంలో బడ్జా ట్ అమలు గురించి ప్ర ధాని ప్ర స్ంగం:
• 2014 నుంచ పారదర్శకత, వా్యపారాలు తేల్కగా నిర్వహించుకోగలగడం(ఈజ్ 

ఆఫ్ డూయింగ్ బజినెస్) వంటి వాటితో రక్షణ రంగాని్న మరింత ముందుకు 
తీస్కెళ్తిన్నం. 

• లైసెని్సంగ్ రదుదే , నియంత్రణలను తీసేయడం, ఎగుమతల ప్రోత్సహకాలు, 
విదేశీ పెట్టూ బడులలో సరళ్కరణ వంటి చర్యలతో మేము చాల్ కీలకమైన 
నిరణియాలు తీస్కున్నం.  

• రక్షణ రంగంలో స్వతహా సంపతితితో సైనికులకు, యువతకు స్ధికారికత 
కల్్పస్తిన్నం. 

• తయారీ, డిజైనింగ్, అభవృది్ధ వాటిలోలా  ప్రైవేట్ రంగం మరింత ముందుకు 
రావాల్్స ఉంది. 

• మొతతిం తయారీ రంగానిక్ ఎంఎస్ ఎంఈలు వన్నముకగా ఉంట్న్నయి. నడు 
తీస్కున్న సంస్కరణలు ఎంఎస్ ఎంఈలకు మరింత సే్వచ్ఛను ఇచచి, మరింత 
విసతిరించందుకు ప్రోతా్సహం కల్్పంచనున్నయి.  

కరోన్వైరస్ మహమా్మరి సమయంలో భారత్  తన అనుభవానినో, 
సామరా్్థ నినో ప్రపంచానికి చాటి చెపి్పంది. దేశంలో ఉననో బలమైన 
వైద్ రంగానినో కరోన్ కాలంలో ప్రపంచం గురితాంచింది. మన 
ప్రతిష్టిత్మక వైద్ రంగం, ద్ని నమ్మకం ప్రపంచవా్పతాంగా 
సరికొతతా సా్థయిలకు చేరుకున్నోయి. కవలం భారతీయ వైదు్లే 
కాక, ఔషధాలు, టీకాలు కూడా ప్రపంచంలో సరికొతతా నమ్మకానినో 
చూరగొన్నోయి. 

రక్షణ తయారీలో వృద్ి
ఆయుధాలు, మిలటరీ పరికరాల తయారీలో 
భారత్ కు ఎనో్న శతాబాదే ల అనుభవం ఉంది. 
ప్రస్తితం భారత్  తన స్మరాథా యూలను, సౌకరా్యలను 
మరింత పెంచుకోవాలనుకుంటంది. రక్షణ 
రంగానిక్ చెందిన 100 ముఖ్యమైన ఉత్పతతిల 
జ్బతాను భారత్  సిద్ధం చసింది. వీటిని 
నెగిటివ్ జ్బతాలో పెటిటూంది. అంటే ఈ ఉత్పతతిలను కేవలం స్థా నిక పరిశ్రమల 
స్యంతోన తయారు చయాల్్స ఉంట్ంది. ఫైళలాకే పరిమితమైన భారత ఫైటర్ 
విమానం తేజస్ ను ప్రభుత్వం ఇంజనీరులా , శ్సత్రవేతతిల స్యంతో అభవృది్ధ 
చసినట్టూ  ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ తెల్పారు. ప్రస్తితం తేజస్ లు ఆకాశంలో 
చక్కరులా  కడుతన్నట్టూ  చెపా్పరు. గత కని్న వారాల క్రితం రూ.48,000 కోటలా 
తేజస్ కు ఆరడిరులా  కూడా దకా్కయని అన్నరు. 

ప్ర ధాన మంత్్ర  పూరితు  
ప్ర స్ంగానిను వినాలంటే ఇక్కడ 

కూయూఆర్ కోడ్ ను స్్కన్ 
చేయండి
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Role and Mandate of the Ministryభారతీయ స్ంప్రద్యం ఏమిటంటే.. ప్రకృతిని 
కూడా దేవతగా కలవడం. దైనందిన జీవితాలోలా  
ప్రకృతే భాగంగా ఉంటంది. నదులను పూజించడం 

కేవలం ఒక్క భారత్ లోన ఉంది. అశోకా రాజు నుంచ మహాత్మ 
గాంధీ వరకు అందరూ కూడా తమ తమ భావాజలంలో నీటి 
పరిరక్షణకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచాచిరు. ఫిబ్రవరి 23, 2021న 
జరిగిన ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండల్లో ప్రతినిధిగా పాల్గ న్న 
భారత్, ‘అంతరాజా తీయ శ్ంతి, భద్రతకు పరా్యవరణ పరంగా ఉన్న 
ప్రమాద్లు’ అన అంశంపై  చరిచించంది. ఈ మండల్ సమావేశంలో 
కేంద్ర పరా్యవరణ శ్ఖా మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ పాల్గ న్నరు. 
పరా్యవరణానిక్ దేశం కట్టూ బడి ఉంట్ందని తెల్యజేస్తి ఈ 
సమావేశంలో శుకాలా  యజురే్వద నుంచ ఒక శోలా కాని్న వినిపించారు.  
 
 

Special Report International Forest and Water Day

భూమిపై వాత్వరణంలో ఏమైన్ మారు్పలు సంభవిస్తా.. మొతతాం భూగోళంపై ఉష్్ణగ్రతలు పెరగడం, కరువులు సంభవించడం, 

వరదలు మంచెతతాడం, అడవుల కాలిచివేత, వరాషాపాతం, మంచ్పాత్లు సంభవిసుతాంట్యి. 2015 పారిస్ ఒప్పందం 

ప్రకారం ప్రపంచ త్పానినో 2 డిగ్రీల సెలి్సయస్ వరకు ఉంచడానికి కటుటిబడిన ఒక ఒకకె దేశంగా భారత్ ఉంది. 

మారిచి 21న అంతరాజాతీయ అటవీ దిన్త్సవంగా, మారిచి 22ను అంతరాజాతీయ నీటి దిన్త్సవంగా 

మనం జరుపుకుంటున్నోం. పరా్వరణానినో పరిరక్ంచడంలో ప్రభుత్ం చేస్తాననో 

ప్రయత్నోలకు మనం ఏ మేర సహకారం అందించగలమో ఒకసారి 

ఆలోచించాలి్స ఉంది. 

పర్యూవరణ పరిరక్షణకు 
కటుటా బడిన భారత్ 

ప్ర తేయూక నివేదిక అంతరాజాతీయ అటవీ, నీటి దిన్త్సవం

ఆయన ఏం చెపా్పరంటే:  ॐ द्यौ: शान्तिर्तिररक्षँ शान्ति:,
पृथ्वी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति:।

्नसपतिय: शान्तिर्विश्वे दवे्ा: शान्तिर्विह्म शान्ति:,
स्विषँ शान्ति:, शान्तिरवे् शान्ति:, सा मा शान्तिरवेरध॥

ఆకాశాన్ని, అెంతరిక్షాన్ని శాెంతి ఆవరిెంచు గాక, భూమా్యకాశాలనూ, 
న్టిన్, ఔషధులనూ, వృక్షాలనూ, మొక్లనూ శాెంతి పాలెంచుగాక. 
విశ్వమెంతా శాెంతి ప్రవహెంచుగాక, సృష్టు ప్రారెంభెం శాెంతి మయెం 
అెంతటా శాెంతి, శాెంతి మాత్రమే ఉెండు గాక. ఓెం శాెంతి, శాెంతిశా్శెంతి, 
సమసతా ప్రాణులకూ... 

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంసథా(డబ్లా యూహెచ్ ఓ) నివేదిక ప్రకారం, ప్రతేడాది గాల్ 
కాలుష్యంతో స్మారు 38 లక్షల మంది చనిపోతన్నరు. మరికని్న ఇతర 
నివేదికలు, అధ్యయనల ప్రకారం భూభాగంపై విసతిరించ ఉన్న అడవులు, నీటి 
స్థా యిలు తగి్గపోతన్నట్టూ  తేల్ంది. అదేవిధంగా నదులు కూడా తమ ప్రవాహాలను 
మారుచికుంట్న్నయి. ప్రకృతి వైపరీతా్యలు చ్ట్ చస్కుంట్న్నయి. ఈ ప్రకృతి 
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పర్యూవరణ పరిరక్షణకు అనుగుణంగా నడుసోతు నను భారత్

సంక్షోభాలకు పరిషా్కరంగా, స్మారు 195 దేశ్లు ఒకే వేదికపైక్ వచచి 
2015లో పారిస్ లో ఒప్పందం కుదురుచికున్నయి. వాతావరణంలో వసతిన్న 
మారు్పలను తగి్గంచందుకు అభవృది్ధ చెందిన, అభవృది్ధ చెందుతోన్న దేశ్లని్న 
కల్సి కట్టూ గా లక్షా్యలను నిరేదేశంచుకున్నయి. పరా్యవరణ మారు్పలతో 
ప్రపంచానిక్ పంచ ఉన్న ప్రమాద్ని్న తపి్పంచందుకు జతకటటూ యి. కానీ 

ఈ ఒప్పందం కుదురుచికున్న ఐదేళలా తరా్వత వచచిన నివేదికలో కేవలం భారత్  
మాత్రమే లక్షా్యలను చరుకున్నట్టూ  వలలాడంది. పరా్యవరణాని్న కాపాడేందుకు 
ప్రభుత్వం పలు రకాల చర్యలు తీస్కుంటంది. స్మాన్య ప్రజలు కూడా 
దీనిలో భాగస్్వమ్యం కావాలని ప్రభుత్వం పిలుపునిచచింది.  

పారిస్ ఒప్పందం కుదురుచికుని ఐదేళ్లో అయిన సందర్భంగా విడుదల చేస్న ప్రపంచ వాత్వరణ మారు్పల పనితీరు 
సూచిక 2021లో, ట్ప్ 10 దేశాలోలో భారత్  చోటు సంపాదించ్కుంది. 2021లో భారత్  ట్ప్ 10వ సా్థన్నినో 
దకికెంచ్కుంది. 2014లో ఈ నివేదికలో భారత్  31వ సా్థనంలో ఉండేది. కానీ పకాకె ప్రణాళిక, కృష్తోనే భారత్ కు 
ఇది సాధ్మైంది. గత న్లుగేళలోలో భారత్  అటవీ ప్ంత్లను కూడా 13 వేల కి.మీల మేర పెంచింది.

 l 2017తో పోల్సేతి దేశంలో అటవీ, చెటలా విసీతిరణిం 5,188 చదరపు క్.మీ(0.65శ్తం) పెరిగింది. 
 l మొతతిం దేశంలో విసతిరించ ఉన్న అటవీ ప్రాంతం 7,12,249 చదరపు క్.మీ. మొతతిం భౌగోళిక 

ప్రాంతంలో ఇది 21.67 శ్తంగా ఉంది. 
 l కరా్నటకలో అడవుల విసీతిరణిం బాగా పెరిగింది. అక్కడ 1,025 చదరపు క్.మీలకు అడవుల విసీతిరణిం 

చరుకుంది. ఆ తరా్వత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 990 క్.మీ, కేరళలో 823 క్.మీ, జము్మ అండ్ కశీ్మరోలా  371 
క్.మీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో 334 క్.మీల మేర అడవుల విసీతిరణిం పెరిగింది. 

 l వంటపయి్యల ద్్వరా వచచి కాలుషా్యని్న తగి్గంచందుకు ప్రభుత్వం ఉజ్వల పథకాని్న ప్రవేశపెటిటూ 
ఇండలాలో ఎల్ పీజీ వాడకాని్న పెంచంది. ఈ పథకం క్ంద ఇప్పటి వరకు 8 కోటలా వరకు కనెక్షనులా  
ఇచచింది. స్వచ్ఛమైన వాతావరణం స్ధించడం కోసం 2019లో భారత్  జ్తీయ స్వచ్ఛమైన గాల్ 
కార్యక్రమాని్న ప్రారంభంచంది. ఇది పీఎం 2.5ను తగి్గంచాలని లక్షష్ంగా పెట్టూ కుంది.  పీఎం 10 
ప్రమాదకరమైన కణాలు 2024 నటిక్ గాల్లో 30 శ్తం వరకు ఉండనున్నయని ప్రభుత్వం తన 
నివేదికలో చెపి్పంది. 

 l గాల్ కాలుషా్యని్న నియంత్రించందుకు బీఎస్–4 తరా్వత వంటన బీఎస్–6 ప్రమాణాలను కూడా 
ప్రభుత్వం అమలోలా క్ తెచచింది. ఈ కతతి విధానం విదు్యత్ వాహనలను ప్రోత్సహిసతింది. 

 l ఉజ్వల, స్వచ్్ఛ భారత్, నమామి గంగే వంటి పథకాల ద్్వరా పరా్యవరణంతో పాట్ నీటి సంరక్షణను 
కూడా చపడుతోంది. నమామి గంగే పథకం క్ంద స్మారు 305 ప్రాజెకుటూలను ఆమోదించంది. 
గంగా నదిలోక్ డ్రైనజీ నీటి రాకను రదుదే  చసింది. 

 l అటవీ పరా్యవరణ వ్యవసథాను కాపాడేందుకు, వన్యప్రాణుల రక్షణ ప్రణాళికలకు ప్రభుత్వం ప్రతే్యకమైన 
ప్రాధాన్యతను ఇచచింది. సముద్రాలను కాపాడేందుకు పాలా సిటూక్ ను నిరూ్మల్ంచ కార్యక్రమం చపటిటూంది. 
తాబేళలా కారా్యచరణ విధానం, ప్రాజెక్టూ డాల్ఫూన్ వంటి వాటిని ప్రవేశపెటిటూంది. 

ప్రతిరండేళలుకువిడుదలచేసభారతఅటవీఅధయాయననివేదిక,

2019ప్రకారంభారత్లోఅటవీ,చెటులువిస్తరంచినప్ంతం

8,07,276 క్.మీ  
భారత్లోఉననిమొత్తంభౌగోళికప్ంతంలోఇది

24.56శాతం

 l అడవులను కాపాడేందుకు భారత్  
పునరుతా్పదకత విదు్యత్ లో పలు 
కట్టూ దిటటూమైన చర్యలను చపటిటూంది. 
అంతరాజా తీయ సల్ర్ అలయెన్్స ను  
ఏరా్పట్ చయడం ద్్వరా 2022 
నటిక్ 175 గిగావాటలా పునరుతా్పదకత 
విదు్యత్ ను ఉత్పతితి చయాలని 
లక్షష్ంగా పెట్టూ కుంది. నిరేదేశంచుకున్న 
సమయం కంటే ముందుగాన దీని్న 
చరుకోవాలని భావిసతింది. 

 l దేశంలో ఉన్న 31 నదులను 
అనుసంధానించ ద్నిపై 
వివరణాత్మకంగా కారా్యచరణ 
ప్రణాళికను సిద్ధం చసింది. 

 l ఈ కార్యక్రమాలని్నంటినీ్న 
అడవులను, నీటిని సంరక్షించందుకు 
ప్రభుత్వం గత ఆరేళలాలో చపటిటూంది. 
మామళలాపురం బీచ్ ను సందరి్శంచన 
తరా్వత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 
మోడీ తీవ్ విచారం వ్యకతిం 
చశ్రు. ప్రకృతిని పరిరక్షించాలని 
ప్రజలందరికీ పిలుపునిచాచిరు. 
పరా్యవరణ పరిరక్షణ కార్యక్రమానిక్ 
సహకరించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని 
గురుతి చశ్రు.
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బడులు ప్ర రంభం కావడంతో 
స్ంతోషంతో మెరిస్న చినానుర్లు

కరోనవైరస్ మహమా్మరి 21వ 
శతాబదేంలో సరికతతి, ప్రతే్యకమైన 

అనుభవాని్న విద్్యరుథాలకు అందించంది. 
ఈ అనుభవాని్న వారు తమ జీవితంలో 

ఎప్పటికీ మారిచిపోలేరు. ద్ద్పు 11 
నెలల పాట్ బలవంతంగా ఇంటలా  

ఉన్న చన్నరులు.. ఆ తరా్వత ఆన్ లైన్  
బడుల బాటలోక్ వచాచిరు. ఇప్పుడు 
కరోన తగ్గడంతో పాఠశ్లలు తిరిగి 

ప్రారంభమయా్యయి. కోవిడ్–19 
నిబంధనలను పాటిస్తి బడుల తలుపులు 
తెరుచుకున్నయి. మళ్లా పిలలాల చదువులు 

పటటూ లెకా్కయి. ఇప్పుడిక పిలలాలందరూ 
ఇతర సే్నహితలతో కల్సి చదువుకోవడం, 

ఆడుకోవడం వంటివనీ్న చయొచుచి. 

డెహ్రాడూన్ లోని భారతీయ పబలాక్ స్్కల్ రెసిడెనిషియల్ 
కా్యంపస్ కు చెందిన జో్యతి, కరోన వైరస్, ల్క్ డౌన్ కారణంతో 

చాల్ రోజుల పాట్ బహార్ పట్నలోన గడిపి ఫిబ్రవరి 2021న 
పాఠశ్లకు వచచింది. పాఠశ్లకు వచచిన తరా్వత జో్యతి తన 
అనుభవాలను పంచుకుంది. ‘‘అత్యధిక సమయం పాట్ ఇంటలా న 
గడిపాను. ఆ సమయంలో పాఠశ్లలు, సే్నహితల విలువేంట 
నకు బాగా అరథామైంది. కరోనవైరస్ కాలంలో, ప్రతీది పరిమితమే. 
చదువులని్న ఆన్ లైన. ప్రస్తితం మళ్లా పాత రోజులచచిన అనుభూతి 
కలుగుతంది’’ అని చెపి్పంది. 

విద్్యరుథాలను స్రక్షితంగా ఉంచందుకు తగిన జ్గ్రతతిలు 
తీస్కుంటూ పాఠశ్లలను దేశవా్యపతింగా ప్రారంభంచారు. 
ఫిబ్రవరిలో పాఠశ్లలు తెరిచన యాజమాన్యలు కోవిడ్–19 
నెగిటివ్ రిపోర్టూ తీస్కుని బడులకు రావాలని ఆదేశస్తిన్నట్టూ  విద్్యరిథాని 
జో్యతి చెపి్పంది. నెగిటివ్ రిపోర్టూ ఉన్నప్పటికీ, కని్న పాఠశ్లలు మళ్లా 
కోవిడ్–19 పరీక్షలను అడుగుతన్నయని పేర్కంది. అంతేకాక 
విద్్యరుథాలను వారం రోజలు పాట్ కా్వరంటైన్ లో ఉంచుతన్నరు. 
వారి గదులోలా కే అని్న రకాల సౌకరా్యలను సమకూరుచితన్నరు. 
తొలుత ఈ నిబంధనలని్న విద్్యరుథాలకు కషటూమయా్యయని, 

కానీ మెలలాగా కోవిడ్–19 నిబంధనలను వారు పాటిస్తిన్నరని 
పేర్కంది. నగాల్ండ్ కు చెందిన వజ్రదీపన్ ది కూడా ఇదే కథ. 
11 నెలల తరా్వత ఇంటలా  నుంచ బయటిక్ రావడం చాల్ మంచ 
అనుభూతిని కల్్పస్తిందని చెపా్పడు. చాల్ గంటల పాట్ పెదదే పెదదే 
సీ్క్నలాపై పాఠాలు విన్న తరా్వత ఇప్పుడు పాఠశ్లలకు వస్తింటే, 
ఏదో తెల్యని అనుభూతి కలుగుతందని హిమాచల్ ప్రదేశ్ కు 
చెందిన శ్రూదే ల్ అన్నడు. ప్రస్తితం ఇతను పాఠశ్లలో ఫుట్ బాల్ 
క్రీడాకారుడిగా ఉన్నడు. 

 పాఠశ్లలకు తిరిగి రావడం చాల్ సంతోషంగా ఉందని 
ఘజియాబాద్ కు చెందిన ఆయుష్ కేడియా చెపా్పడు. బ్రిజ్ విహారోలా ని 
బాల భారతి పబలాక్ స్్కల్ లో ఆయుష్ చదువుతన్నడు. రోజువారీ 
కాలా స్ లే తనకు సంతోషాని్న కల్గిస్తిన్నయని చెపా్పడు. ‘’11 నెలల 
తరా్వత పాఠశ్లలు తెరుచుకోవడం చాల్ సంతోషంగా ఉంది. 
ఆన్ లైన్ కాలా స్ ల సమయంలో మేము పాఠశ్ల వాతావరణాని్న చాల్ 
వరకు కోలో్పయాము. ఇప్పుడు మా సే్నహితలను, అధా్యపకులను 
అందరి్న కలుస్కుంట్న్నం. ఇది కేవలం చదువులోలా  మాత్రమే కాదు, 
ఇతర కార్యకల్పాలోలా  మమ్మల్్న భాగస్్వమ్యం చయడంలో సహాయ 

విదయూ బడులు పున:ప్రంభం
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 l విద్్య మంత్రిత్వ శ్ఖ ఆన్ లైన్ కెపాసిటీ బల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్  ‘నిస్తి’ ను 
అమలు చసింది. దేశంలో ఉన్న 42,00,000 ప్రాధమిక పాఠశ్ల 
అధా్యపకులు, ప్రధానోపాధా్యయుల కోసం ఈ కార్యక్రమాని్న 
తెచచింది. 

 l ల్క్ డౌన్ విధించన వంటన సీబీఎస్ ఈ, కేంద్రీయ 
విద్్యలయ(కేవీలు), జవహర్ నవోదయ విద్్యలయాలు(జేఎన్ వీలు) 
తమ ఉపాధా్యయులకు ఆన్ లైన్ బోధన స్మరాథా యూలను పెంచందుకు 
ప్రయతి్నంచాయి. ఆన్ లైన్  ద్్వరా పాఠాలు నరి్పంచల్ శక్షణ 
ఇచాచియి. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా సీబీఎస్ ఈ 4,80,000 మంది 
అధా్యపకులకు, కేవీ 15,855 మంది అధా్యపకులకు, జేఎన్ వీ 
9,085 మంది అధా్యపకులకు శక్షణ ఇచాచియి. 

 l పలు ఆన్ లైన్ లైవ్ సెషనలా ద్్వరా విద్్యరుథాల శ్రీరక స్ధనను 
పెంచడానిక్ సీబీఎస్ ఈ ఫిట్ ఇండియా మూవ్ మెంట్ తో జతకటిటూంది. 
పిలలాల శ్రీరక శ్రేయస్్స కూడా ముఖ్యమని భావించన సీబీఎస్ ఈ 
ఈ కార్యకల్పాలను అందించంది. 

 l ప్రస్తిత విద్్య సంవత్సరం నుంచ కాలా స్ 11లో సెకండరీ లెవల్ లో 
పిలలాల శ్రీరక ధృడతా్వలను పెంపుకు కతతి పాఠాని్న సీబీఎస్ ఈ 
ప్రవేశపెటిటూంది. శ్రీరక ధృడత్వ శక్షకుడిని నియమించంది. అల్గే 
కేవీఐసీ కూడా విద్్యరుథాలకు శ్రీరక ధృడత్వం కోసం యోగా, 
శ్రీరక శక్షణ వంటి వాటికోసం ఆన్ లైన్ సెషనలాను ప్రవేశపెటిటూంది.

 l విద్్యరుథాల మానసిక వికాసం కోసం, విద్్య మంత్రిత్వ  శ్ఖ 
‘మనోదర్పణ్’ అన కార్యక్రమాని్న ప్రారంభంచంది. కరోన 
మహమా్మరి నపథ్యంలో పిలలాల మానసిక ఆరోగ్యంపై, వారి 
భావోదే్వగాలపై ఎల్ంటి ప్రభావం పడకుండా ఉండేందుకు 
విద్్యరుథాలకు, అధా్యపకులకు, వారి కుట్ంబాలకు మానసిక ఆరోగ్య 
పెంపుగా  ‘మనోదర్పణ్’ ఉంది.

 l కందరు విద్్యరుథాలకు, కని్న ప్రాంతాలోలా  అవసరమైన గాడెజాట్లా , 
నెట్ వర్్క లేకపోవడంతో, వాటి కోసం విద్్య మంత్రిత్వ శ్ఖ ‘‘పీఎం 
ఈ–విద్య’’ను తెచచింది. దీని క్ంద ప్రతే్యకంగా ఒకో్క తరగతి కోసం 
విద్్య టీవీ ఛానళలాను అందించంది.

 l స్వయం ప్రభా టీవీ ఛానల్ ద్్వరా దీక్షపై కంటంట్ ను ఆన్ లైన్ గా 
అందుబాట్లో ఉంచంది. అదేవిధంగా రేడియో ద్్వరా కూడా ఈ 
కంటంట్ ను అందించంది. 

 l మొతతింగా 34 ఛానళ్లా  కేవలం అత్యన్నత ప్రమాణాలతో విద్్య 
కార్యక్రమాలను అందించాయి. 

 l దీక్ష, స్వయం ప్రభా, కమూ్యనిటీ రేడియో, శక్ష వాణి వంటి వాటిని 
పీఎం ఈ–విద్య క్ంద అభవృది్ధ చసింది. 

 l హిందీ, ఇంగీలాష్, ఉరూదే , స్ంస్కకృతం భాషలలో సీఐఈటీ–ఎన్ సీఈఆరీటూ 
2,000 ఆడియో–రేడియో ప్రోగ్రామ్ లను ప్రవేశపెటిటూంది.

పడుతంది. కరోన సమయంలో వీటని్నంటినీ్న మేము కోలో్పయాము.’’ 
అని ఆయుష్ అన్నడు.  కరోనవైరస్  మహమా్మరి పిలలాలపై బాగా 
ప్రభావం చూపింది. ప్రభుతా్వలు అనుమతించడంతో, కోవిడ్–19 
నిబంధనలు పాటిస్తి పాఠశ్లలు పున:ప్రారంభమయా్యయి.  పరిసిథాతలు 
తిరిగి స్ధారణ సిథాతిక్ రావడమే కాకుండా.. ఇని్న రోజులు ఇంటలా న 
బందీలుగా మిగిల్పోయిన పిలలాలు సరికతతి ఉతా్సహం, సంతోషాని్న 
పందుతన్నరు. 11 నెలల పాట్ పాఠశ్లలు లేకపోయిన, విద్య 
ప్రక్రియపై ఎల్ంటి ప్రభావం చూపలేదు. విద్్య సంవత్సరం ప్రభావితం 
కాకుండా.. అవసరమైన అని్న రకాల ఏరా్పట్లా  చసి పిలలాలకు చదువులు 

చెపా్పరు. తరగతలను ఆన్ లైన్ వేదికగా నిర్వహించారు. బయటిక్ 
వళలాకుండా పిలలాలు పాఠాలను నరచికున్నరు. డిజిటల్ విద్్య విధానని్న 
ప్రోత్సహించడానిక్, విద్్యరుథాలకు, అధా్యపకులకు ఈ–లెరి్నంగ్ ను 
స్లభతరం చయడానిక్ ప్రభుత్వం పీఎం ఈ–విద్్య కార్యక్రమాని్న 
ఆవిష్కరించంది. ఎవరైతే విద్్యరుథాలు డిజిటల్  కనెక్షనులా  పందడంలో 
వనుకబడి ఉన్నరో, వారి కోసం ప్రభుత్వం డీటీహెచ్ ద్్వరా విద్యను 
అందించంది.   

కోవిడ్-19 నేపథయూంలో పఠశాలలకు తెచిచాన కొతతు  నిబంధనలు
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స్రవాత్్ర క టీకా కారయూక్ర మంఆరోగయూం

వాయూధులతో పోర్టం ప్రతి ఏడాది భారత్ 
మారిచి 16న జాతీయ 
టీకా దిన్త్సవానినో 

జరుపుతోంది. దేశంలో 
తొలిసారి పోలియో 

వా్ధ నివారణకు 
పోలియో టీకా వేస్ంది 

ఈ రోజే. ప్ణాంతక 
వా్ధుల నుంచి 

ప్రజలను కాపాడాలనే 
ఉదే్దశ్ంతో భారత్  

పలు వా్ధ నిరోధకత 
కార్క్రమాలను 

చేపడుతోంది. మన 
దేశం చేపటిటిన పలు 
టీకా కార్క్రమాల 

గురించి ఒకసారి ఇకకెడ 
తెలుసుకుంద్ం..

రోగ నిరోధకత అనది అత్యధిక ఖరుచితో కూడుకున్నది. భారత్  
ల్ంటి అభవృది్ధ చెందుతోన్న దేశ్లలో పిలలాల మనుగడను 

మెరుగుపరుచికోవడం కోసం రోగ నిరోధకత కార్యక్రమాలను 
చపడుతన్నరు. కానీ నిరక్షరాస్యత, సమాచారం సరిగా్గ  లేకపోవడం, 
స్మాజిక కళంకం, భౌగోళిక ప్రాంతాలు వంటి వాటి వలలా పిలలాలకు 
రోగనిరోధకత అందించడం గురించ చాల్ మందిక్ పెదదేగా తెల్యడం 
లేదు. దీని కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఇంద్ర 
ధనుస్్స మిషన్ ను చపటిటూంది. అస్్సం ధుబ్రిలో ఇస్క బటీటూల వదదే పనిచసే 
రోజువారీ కూల్లు రోగ నిరోధకత గురించ తెల్యక వారి పిలలాలకు 
టీకాలు వేయించడం లేదు. ఎని్న ప్రయతా్నలు చసినప్పటికీ వారి పిలలాలకు 
రోగనిరోధకత టీకాలు వేయించడానిక్ ముందుకు రావడం లేదు. దీంతో 
ఆరోగ్య కేంద్ర అధికారులే నరుగా వారి వదదేక్ వళిలా రోగ నిరోధకత టీకాల 
కార్యక్రమాని్న చపడుతన్నరు. ఇప్పటి వరకు 30 మంది పిలలాలకు 
రోగనిరోధకత టీకాలు ఇచాచిరు. అస్్సం చరాంగ్, మోరిగాన్, లఖ్ంపూర్ 

వంటి ప్రాంతాలది ఇదే కథ. ఇక్కడ కూడా ఇంద్ర ధనుస్్స మిషన్ ద్్వరా 
ప్రభుత్వం రోగనిరోధకతను కార్యక్రమాని్న చపటిటూంది. లఖ్ంపూ  రోలా  ఈ 
ప్రతే్యక కార్యక్రమాల ద్్వరా 99 శ్తం రోగనిరోధకతను స్ధించారు.

 టీకాల విషయంలో ప్రజలలో ఉన్న భయాలను తొలగించడానిక్ 
ప్రభుత్వం అవిరామంగా పనిచసతింది. రోగనిరోధకత ప్రాముఖ్యత గురించ 
ప్రజలకు అవగాహన కల్్పసతింది. మారిచి 16న జ్తీయ టీకా దినోత్సవం 
కూడా ఇందులో భాగమే. దేశంలో తొల్స్రి పోల్యో టీకా వేసిన 
సందర్భంగా ఈ రోజును టీకా దినోత్సవంగా ప్రభుత్వం నిర్వహిసతింది. 
పల్్స పోల్యో కార్యక్రమం క్ంద, పోల్యో వా్యధిని పారదోల్, ఐదేళలా 
కంటే తకు్కవ వయస్న పిలలాల్్న ప్రభుత్వం కాపాడుతోంది. ఈ టీకాను 
రెండు చుక్కలుగా పిలలాలక్ ఇస్తిరు.

ఒక్కస్రి ఒక్క 
టీకానే
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 l డిఫీతిరియా, బాల్యంలోన తీవ్మైన క్షయ వంటి 
వా్యధులను పారదోలేందుకు ప్రభుత్వం యూఐపీ 
ప్రోగ్రామ్ ను మరింత విసతిరించంది. 

 l జ్తీయ గ్రామీణ ఆరోగ్య మిషన్ లో భాగంగా 
చపటిటూన యూఐపీ ఎకు్కవ ఖరుచితో కూడుకున్న 
ప్రజ్రోగ్య కార్యక్రమం. ఐదేళలా కంటే తకు్కవ 
వయస్న వారి మరణాల రేట్ తగి్గంచందుకు ఈ 
టీకాల కార్యక్రమాని్న ప్రభుత్వం చపడుతోంది. 

స్రవాత్్ర క రోగనిరోధకత 
కారయూక్ర మం(యూఐపీ)

యూఐపీ క్ంద ప్ర వేశపటిటా న కొతతు  టీకాలు
నూ్యమోకాకల్ నూ్యమోనియా వలలా ఏర్పడే శశు మరణాలను, అనరోగా్యలను 
నిరూ్మల్ంచందుకు 2017లో నూ్యమోకాకల్ కంజుగేట వా్యక్్సన్(పీసీవీ)ని ఆవిష్కరించంది.  
‘మేడిన్ ఇండియా’ టీకాగా ఉన్న ఈ టీకాను ప్రస్తితం దేశవా్యపతింగా ఐదు రాషా్రా లోలా న 
ఇస్తిన్నరు. బడెజాట్ 2021–22 ప్రకారం ఈ టీకాను దేశవా్యపతింగా ప్రవేశపెడుతన్నట్టూ  
కేంద్రం చెపి్పంది.                  50,000

వారిషిక శశు మరణాలు

l	ప్రపంచవా్యపతింగా పోల్యోను పారదోలే క్రమంలో భాగంగా, యూఐపీలో 
నవంబర్ 2015లో ఇన్ యాక్టూవేటడ్ పోల్యో వా్యక్్సన్(ఐపీవీ)ని ప్రవేశపెటటూ రు. 
టీవోపీవీ నుంచ బీఓపీవీ వరకు పంచ ఉన్న ప్రమాద్లను తగి్గంచందుకు ఈ 
టీకాను వేస్తిన్నరు.  

l	రోటవైరస్ టీకా(ఆర్  వీవీ)ని మారిచి 2016లో ప్రవేశపెటటూ రు. రోటవైరస్ అతిస్రం నుంచ 
కాపాడేందుకు, మరణాల రేట్ను తగి్గంచందుకు ఈ టీకా కార్యక్రమాని్న చపడుతన్నరు. 

l	తట్టూ  రుబెల్లా (ఎంఆర్) టీకాను 2017లో ఆవిష్కరించారు. రుబెల్లా ను నిరోధించడానిక్, 
తట్టూ ను నిరూ్మల్ంచడానిక్ ఈ టీకాన పనిచయనుంది.  

l	ధనురా్వతం, పెదదేలలో డిఫీతిరియా కోసం టీడీ అన టీకాను యూఐపీలో భాగంగా 
ప్రవేశపెటటూ రు. టీటీ టీకా స్థా నంలో దీని్న తెచాచిరు. డిఫీతిరియాకు వ్యతిరేకంగా అని్న 
వయస్ల వారిని కాపాడేందుకు ఈ టీకా ఉపయోగపడుతంది.   

దేశంలో రోగనిరోధకత కవరజ్ ను 
భారీగా పంచడం మూలానా 

2.67 కోటలో  మంది అప్పుడే పుటిటా న 
శిశువులు, 2.9 కోటలో  మంది 
గరి్ణీలకు యూఐపీ క్ంద 

వారిషి కంగా టీకాలు ఇవవాడం 
జరిగింది. 

 l టీకాలతో నశంచ 12 రకాల వా్యధులకు ఉచతంగాన 
దేశవా్యపతింగా టీకాలను ఇస్తిన్నరు.

 l దేశవా్యపతింగా టీకాలు ఇచచి 12 రకాల వా్యధులు: 
డిఫీతిరియా, పోల్యో, రుబెల్, కోరింత దగు్గ , 
ధనురా్వతం, తట్టూ , బాల్యంలో వచచి తీవ్మైన 
క్షయ, హైపటైటిస్ బీ, నడీ మండల్లోలా  వచచి జబు్బ, 
హేమోఫిలస్ ఇన్ ఫులాయెంజ్ టైప్ బీ ద్్వరా వచచి 
నూ్యమోనియా ఉన్నయి. 

మూడు దశ్బాదే లుగా ప్రభుత్వం స్ర్వత్రిక 
రోగనిరోధకత కార్యక్రమాని్న(యూఐపీ) 
చపడుతన్నప్పటికీ, 2014 వరకు కేవలం 
65 శ్తం మంది పిలలాలు మాత్రమే పూరితిగా 
రోగనిరోధకత శక్తిని కల్గి ఉన్నరు. అంటే 
స్మారు 89 లక్షల మంది పిలలాలు ఇంకా టీకాను 
వేయించుకోలేదు. టీకా వేయించుకోని, లేద్  
పాక్షికంగా టీకా వేయించుకున్న పిలలాలు వారి చన్నతనంలోన పలు 
వా్యధులను ఎదుర్కంట్న్నరు. అంతేకాక ఇతర పిలలాలతో పోల్సేతి 
బలహీనులుగా ఉంట్న్నరు. దీని కోసమే ప్రభుత్వం రోగనిరోధకత 
పెంచ పలు కార్యక్రమాలను చపడుతోంది. మిషన్ ఇంద్ర ధనుస్్స 

కూడా ఇందులో ఒక భాగమే.
డిసెంబర్ 2014లో మిషన్ ఇంద్ర ధనుస్్సను 
ఆవిష్కరించారు. ప్రతే్యక కార్యక్రమాల ద్్వరా 
రోగనిరోధకత వా్యపితిని ప్రభుత్వం పెంచుతోంది.  
రెండు సంవత్సరాల లోపు చన్న పిలలాలకు, గరి్బణీ 
సీత్రలకు ఇచచి అని్న టీకాలను స్ర్వత్రిక రోగనిరోధకత 
కార్యక్రమం క్ంద అందిసతింది. మిషన్ ఇంద్ర 

ధనుస్్సను రెండు దశలలో ప్రభుత్వం చపటిటూంది. తొల్ రెండు 
దశలలో 6.7 శ్తం రోగనిరోధకత కవరేజ్ ను పెంచంది. మిషన్ 
ఇంద్ర ధనుస్్స క్ంద ఫిబ్రవరి 23, 2021 నటిక్ 3,76,00,000 
పిలలాలకు టీకాలు ఇచచింది. 

ప్రపంచవా్పతాంగా 60 శాతం పిలలోల జీవిత్లను కాపాడే టీకాలు భారత్ లోనే 
ఉత్పతితా అవుతున్నోయని ప్రతి భారతీయుడు గర్ంగా చెప్పుకోవచ్చి. 

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోడీ
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కరోనవైరస్ కు వ్యతిరేకంగా భారత్  పోరాడిన తీరును 
ప్రపంచవా్యపతింగా కనియాడుతన్నరు. ప్రస్తితం ఈ యుద్ధం 
నిరణియాత్మక దశకు చరుకుంది. కరోనవైరస్ వా్యక్్సనషన్ డ్రైవ్ 

తొల్ దశ జనవరి 16, 2021లో ప్రారంభమైంది. 1.43 కోటలా మంది 
కరోనయోధులు ఈ కరోన టీకాను వేయించుకున్నరు. మారిచి 1, 
2021 నుంచ తరా్వతి దశలో 60 ఏళ్లా  పైబడిన వారిక్, 45 నుంచ 
59 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న దీర్ఘకాల వా్యధిగ్రస్తిలు టీకా ఇస్తిన్నరు. 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ టీకాను వేయించుకుని రెండో దశను 
ప్రారంభంచారు. దేశవా్యపతింగా స్మారు 12,000 ప్రభుత్వ 
ఆస్పత్రులలో ఉచతంగా ప్రజలకు కరోన టీకాను వేస్తిన్నరు. ఇంతే 
సంఖ్యలో ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు కూడా టీకా కార్యక్రమాని్న చపటటూ యి. 
కానీ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులలో టీకా ధర రూ.250గా ఉంది. అదేవిధంగా 
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కరోనవైరస్ రహితంగా మారింది. ఫిబ్రవరి 28 
వరకు రాష్రాంలో 16,836 కరోనవైరస్ కేస్లే నమోదయా్యయి. మారిచి 
1 నటిక్ అని్న కేస్లు రికవరీ అయా్యయి. కరోనవైరస్ బారిన పడి ఆ 
రాష్రాంలో కనీసం 56 మంది వ్యకుతిలు చనిపోయారు. 

నమ్మకానిక్ టీకా

1,76,319

 1,80,05,503  21,99,40,742

1,08,39,894 97.01%

మరణాల రటు: 1.41%

కోవిడ్ వాయూక్స్న్ :  ఇప్పుడు ప్ర జల వంత్
కరోన్వైరస్  మహమా్మరికి వ్యతిరకెంగా పోర్డటెంలో భారత్  అతి ముఖ్యమైన పాత్ర పోష్ెంచిెందని ప్రపెంచ ఆరోగ్య 
సెంసథ్(డబ్్లయాహెచ్ ఓ) కొనియాడెంది. తొల దశలో కరోన్ యోధులకు టీకాలు ఇచిచున తర్్వత, మారిచు 1, 2021 నుెంచి సామాన్య 
ప్రజలకు కరోన్ టీకాలను ఇస్తాన్నిర్. కరోన్ టీకాను తీస్కునని ప్రధాన మెంత్రి నరెంద్ర మోడీ దేశ ప్రజలకు తన సెందేశానిని ఇచాచుర్..

‘‘నేడు కోవిడ్–19కు సంబంధించిన తొలి డోస్న్ ఎయిమ్సి లో 
వేయించ్కునానాన్. ప్రపంచ మహమా్మర్ కోవిడ్ కి వ్యతిరేకంగా 

మన దేశ వైదు్యలు, శాసత్రవేతతులు చేసిన కృషి అమోఘం. 
అరుహులైనందరూ కోవిడ్ టీకాన్ తీస్కోవాలి. భారత్ న్ కోవిడ్ 

రహిత దేశంగా తీర్చిదిదు్దదాం. ’’
ప్రధానమంత్రినరంద్రమోడ్

దేశంలో ర్ండు రకాల టీకాలు-భారత్ లోని స్రమ్ ఇన్ స్టా ట్యూట్ 
ఆఫ్ ఇండియా కోవిషీల్డ్ , భారత్  బయోటక్ కోవాయూక్స్నులో  రూపందాయి. 

ఈ టీకాల గురించి ప్ర జలలో పలు రకాల అనుమానాలు ఉనానుయి. 
ప్ర జలోలో  ఉనను ఆందోళనలను తగి్గ ంచేందుకు ప్ర ధాన మంత్్ర  నరంద్ర  

మోడీనే కరోనా టీకాను తీస్కుని టీకా వలలో  ఎలాంటి ప్ర మాదం 
లేదని తెలియజెప్పర్. మారిచా 1న ఉదయం ఎయిమ్స్ కు వళ్లో న మోడీ, 
పుదుచేచారిక్ చందిన నర్స్ పీ.నివేదా చేత కరోనా టీకా తొలి డోస్ను 
వేయించుకునానుర్. టీకా తీస్కునే స్మయంలో అసోంలో తయార్ 

చేస్న గమాచా(కండువా)ను మోడీ ధరించార్.  

కోవిడ్-19 ఇంకా పోలేదు, అజ్గ్ర తతు గా ఉండకండి

మొతతిం టీకా వేయించుకున్నవారు పరీక్షలు నిర్వహించంది

మొతతిం క్రియాశీలక కేస్లు మొతతిం కోలుకున్న కేస్లు

వాయూక్స్న్ మెై త్్ర  
48 దేశ్లకు భారత్  4.61 కోటలాకు పైగా కరోనవైరస్ డోస్లను సరఫరా చసింది. ఇతర 
దేశ్లు భారత్ ను చూసి నరుచికోవాలని డబ్లా యూహెచ్ ఓ చెపి్పంది. 

మారిచి 3, 2021 వరకు ‘వా్యక్్సన్ మైత్రి’ క్ంద 48 దేశ్లకు 4 కోటలా 61 
లక్షల 66 వేల వా్యక్్సన్ డోస్లను అందించంది. వీటిలో 71.25 లక్షల 
డోస్లను బహుమతిగా ఇచచింది. 
ప్రపంచవా్యపతింగా ఉన్న ఇతర దేశ్లకు కోవిడ్–19 వా్యక్్సన్ సరఫరాలో 
భారత్  కట్టూ బడి ఉన్న విధానని్న డబ్లా యూహెచ్ ఓ చీఫ్ టడ్రోస్ అధనమ్ 
ఘెబ్రేయేసన్ కనియాడారు. ఇతర దేశ్లకు భారత్ ఒక ఉద్హరణగా, 
ప్రేరణగా నిలుస్తిందన్నరు. 

మారిచి 4, 2021 
వరకున్న డేట

శ్తం
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స్వాయంగా అలవర్చుకునే మూడు మంతా్ర లను చపి్పన ప్ర ధాని

స్వాయం అవగాహన, ఆత్మవిశావాస్ం, నిస్వారథి ం

విశ్వ – భా ర తీ 
యూనివరి్సటీ, ఐఐటీ 

ఖరగ్ పూర్   స్్నతకోత్సవంలో 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ 
మాటలా డారు. విద్్యరుథాలు 
ఆత్మవిశ్్వసంతో, స్వయం 
అవగాహన, నిస్్వరథాత కల్గి 
ఉండాలన్నరు. దేశమే 
మొదటిదిగా విద్్యరుథాల 
ఆలోచనలు ఉండాలన్నరు. 
ఏదైన నిరణియం 
తీస్కోవడానిక్ విద్్యరుథాలు 
అసలు వనుకంజ వేయొదదేని, 
ఆ నిరణియాలే కని్న సమస్యలకు 
పరిషా్కరాలు చూపుతాయని 
చెపా్పరు. స్్వవలంబన భారత్  
దిశగా పయనించడంలో 
జ్తీయ విద్్య విధానం ఒక 
మైలురాయిని అభవరిణించారు. 
ఈ స్్నతకోత్సవంలో విశ్వ–
భారతిలోని స్మారు 2,535 
మంది విద్్యరుథాలకు డిగ్రీలను 
అందజేశ్రు.   

విశవా-భారత్ స్నుతకోతస్వంలో ప్ర ధాన మంత్్ర  
ప్ర స్ంగంలో ముఖయూమెై న అంశాలు.

ఐఐటీ ఖరగ్ పూర్  లో ప్ర ధాన మంత్్ర  
ప్ర స్ంగంలో ముఖాయూంశాలు

l 21వ శతాబదేంలో, భారత్  విజ్ఞా న ఆరిథాక 
వ్యవసథాగా పయనిసతింది. భారత్ విజ్ఞా న 
సంపదను ఇతరులకు అందించడంలో 
విశ్వ–భారతీ పాత్ర చాల్ కీలకం. 
ప్రపంచంలో ప్రతి మూలన విశ్వ–భారతి 
విజ్ఞా నం ప్రసరించ, గురితింపబడుతంది. 

l జ్తీయ విద్్య విధానంలో జెండర్ 
ఇంకూలా జన్  ఫండ్ ను ఏరా్పట్ చశ్రు. 

l విద్్యరుథాలు గ్రామస్తిలను, కళ్కారులను, 
రైతలను స్్వవలంబన దిశగా మారాచిల్. 
వారి ఉత్పతతిలను పెదదే పెదదే మారె్కటలాకు 
తీస్కెళ్లాందుకు ఒక విధానని్న అందిస్తిం.

l గ్రాడు్యయేట్ అయిన తరా్వత మీరు కతతి 
జీవితాని్న ప్రారంభస్తిరు. కానీ మీకు మీరే 
అంకుర సంసథాను ఏరా్పట్ చసేతి, దేశంలో లక్షల 
మంది జీవితాలను మారచివచుచి. 

 
l ఇంజనీర్  గా, మీకు మీరే కతతి వాటిని అభవృది్ధ 

చసే స్మరాథా యూలు మీ దగ్గరున్నయి.  

l ఐటీ, అధునత నిరా్మణ స్ంకేతికతతో 
కోవిడ్–19 సమయంలో ఐఐటీ ఖరగ్ పూర్ 
ప్రశంసనీయమైన కరతివా్యలను నిర్వహించంది.  

l పీఎం రీసెర్చి ఫెలోస్ పథకం ద్్వరా 
పరిశోధనకు సరికతతిదనని్న అందిసతింది.     

ఈఏడాదిభారత్75
ఏళలుస్తంతాయారానిని

జరుపుకుంటంది.ఈ
సందర్ంగాఐఐటీఖరగ్పూర్
అభివృది్ధచేసిన75గొపపా
నూతన్విషకిరణలను
మీరుసకరంచాలనినేను

సూచిస్్తన్ని.

ప్రభుత్ంమాయాప్,
జియోసపాష్యల్డేట్పై
ఉననినియంత్రణలను
తొలగించింది.ఈ

నిర్ణయందేశంలోనియువ
అంకుర్లకు,నూతన
కలపానలుచేసవారక్
సరకొత్తఉతా్సహానిని,
స్చ్ఛనుఇస్్తంది.

ఈఏడాదిబడ్జాట్లోవచేచి
ఐదేళలుపరశోధనలకోసం
రూ.50,000కోటలును
ఖరుచిచేయనుననిటు్ట

ప్రతిపాదించాం.జాతీయ
పరశోధనఫండేషన్

దా్ర్ఈమొతా్తనినిఖరుచి
చేయనున్నిం.

ఏక్భారత్–శ్రేష్ఠభారత్కు
బంగాల్సూఫూర్తదాయకం.భారత్
2047లోవందేళలుస్తంతాయారానిని

జరుపుకునేసమయంలో,
విశ్–భారతిక్అతిముఖయామైన
25లక్షయాలుఏమిట..?అవే

విశ్–భారతివిజన్డాకుయామంట్
ఎందుకుకాకూడదు?.

జ్తీయంఐఐటీ ఖరగ్ పూర్  , విశ్–భారతిలో ప్రధాని

ప్ర ధాన మంత్్ర  పూరితు  
ప్ర స్ంగానిను వినాలంటే ఇక్కడ 

కూయూఆర్ కోడ్ ను స్్కన్ 
చేయండి
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స్నుకూల దృక్పథం

కేందీ్ర య విదాయూలయ విదాయూర్థి లు తయార్ చేస్న 
ప్ర తేయూకమెై న బొమ్మలు

బొమ్మలతో ఒత్తు డి మటుమాయం
బొమ్మలు చినను పిలలో ల మృదువై న మనస్స్లు వికస్ంచడానిక్ స్హకరిస్తు యి. ఒత్తు డిని 

మటుమాయం చేయడంలో వీటి పత్ర  అమోఘం. విదాయూర్థి లను కూడా బొమ్మల రూపకల్పనలో 
భాగస్వామయూం చేయడం దావార్ వీటిక్ స్రికొతతు  రూపనిను ఇవావాలనుకుంటోంది ప్ర భుతవాం. ఈ 

పరిశ్ర మను ప్ర పంచంతో పోటీపడేలా తీరిచాదిదా్ద లని ప్ర భుతవాం ప్ర యత్నుసోతు ంది. 

కరోనావై రస్ పై  అవగాహన కలి్పంచేందుకు 
ప్ర తేయూకమెై న వై కుంఠపళీ

ప్రతి విద్్యరిథాక్ వారి కోణంలో ఒక ప్రతే్యకత ఉంట్ంది. పాత జేఎన్ యూ 
కా్యంపస్ , నూ్యఢిల్లాక్ చెందిన కేంద్రీయ విద్్యలయ విద్్యరుథాలకు తమ 

ప్రతిభను నిరూపించుకునందుకు దేశంలో తొల్ టయ్ ఫెయిర్  లో పాల్గ న 
అవకాశం దక్్కంది. ఈ ఫెయిర్  లో, విద్్యరుథాలు వివిధ పాఠా్యంశ్లను 
అరథాం చస్కునల్ పలు రీతిలోలా  బొమ్మలను తయారు చసి ప్రదరి్శంచారు. ఈ 
బొమ్మల తయారు చసిన విద్్యరుథాలోలా  ఒకరు, తమ పాఠా్యంశ్లను తేల్కగా 
అరథాం చస్కునందుకు ఈ బొమ్మలను తయారు చసినట్టూ  చెపా్పరు. ‘ బొమ్మల 
ద్్వరా నరుచికుంటే, మన భారతీయ స్ంస్కకృతి, స్ంప్రద్యాల గురించ 
మాకు అవగాహన వస్తింది. ఇది కేవలం మమ్మల్్న అలరించడమే కాకుండా, 
చాల్ సమాచారం అందించడానిక్ ఉపయోగపడుతంది”అని ఒక విద్్యరిథా 
చెపా్పరు. మరికంత విద్్యరుథాలు రిమోట్ తో నడిచ బొమ్మలను తయారు 
చశ్రు. ‘‘భౌతిక శ్సత్రంలో ఉన్న సిద్్ధ ంతాలను ఆధారంగా చూస్కుని మేము 
నలుగు చక్రాలతో రిమోట్ తో నడిచ బొమ్మలను తయారు చశ్ం”అని స్దీప్ 
బాజ్ పేయి అన విద్్యరిథా చెపా్పడు. ఆనందం అంటే కేవలం విద్్యరుథాల సంతోషం 
మాత్రమే కాదని, పాఠశ్ల మొతతిం వాతావారణం ఆనందంగా ఉండటమే 
మా సంతోషమని అన్నడు. “కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చసిన జ్తీయ విద్్య 
విధానంలో ఇది తొల్  అధా్యయం. విద్్యరుథాలం చాల్ వేగంగా, వినూత్న 
మారా్గ లలో నరుచికుంటం”అని చెపా్పడు. టయ్ ఫెయిర్ సరికతతి ఆశను, 
నరుచికున విధానంలో సరికతతి శకాని్న ల్ఖ్ంచంది. 

వినూత్నమైన ఆలోచనలు కల్గిన వారు, స్ధారణ 
అంశ్లను కూడా భన్న కోణాలోలా  చూస్తిరు. మధ్యప్రదేశ్ 

ఇండోర్  కు చెందిన సమీర్ కుమార్ కూడా అల్ంటి వ్యకేతి. 
కరోనవైరస్  నుంచ బయట పడిన అతను ప్రజలోలా  అవగాహన 
కల్్పంచడానిక్ సరికతతి మారా్గ ని్న ఎంచుకున్నడు. ఈ 
సృజనత్మకతతో, వైకుంఠపాళి ఆటను ఆసక్తికరంగా తయారు 
చశ్డు. పాములు, నిచెచినలు ఎక్కడం కాకుండా.. పాములు, 
ఆటగాళ్లా  కరోనవైరస్  నుంచ తమల్్న తాము రక్షించుకున 
విధంగా ఈ ఆటను తయారు చశ్రు. కరోనవైరస్  
నుంచ తమను తాము రక్షించుకునందుకు చయాల్్సనవి, 
చయకూడనవి ఈ ఆట ద్్వరా ఆటగాళలాకు తెలుస్కోవచుచి. 
ఈ గేమ్ తో సమీర్  కు టయ్  ఫెయిర్  లో పాల్గ న అవకాశం 
దక్్కంది. ఆయన తయారు చసిన గేమ్ ప్రతి రోజూ మరింత 
ప్రాచుర్యం సంపాదిసతింది. ‘ఈ ఆటలో ఫేస్  మాస్్క లు, 
శ్నిటైజరలా వాడకం గురించ చెపా్ప. అల్గే స్మాజిక దూర 
ప్రాధాన్యతను తెల్యజేశ్. కరోనవైరస్  గురించ ప్రజలలో 
అవగాహన కల్్పంచల్ ఈ ఆటను తయారు చశ్” అని 
సమీర్ చెపా్పరు. అల్గే సమీర్  ఇంజనీరింగ్ విద్్యరుథాలకు 
ఉపయోగపడేల్ టచ్ లెస్ ఫ్రెషనర్  ను, నూ్యమాటిక్ ట్రైనింగ్ 
క్ట్ ను అభవృది్ధ చశ్రు. 



మీడియా కారనుర్



‘‘వైకుంఠపాళిఆటగురంచిప్రతిఒకకిపిలలునిక్తెలుస్.కానీమీకుతెలుసఇదికూడా
ఒకసంప్రదాయభారతీయఆటఅని.దీనిని‘‘మోక్షపథం’’,లేదా‘‘పరంపదం”అని

కూడాపిలుస్తరు’’
ప్రధానమంత్రినరంద్రమోడ్

ప క్ష  ప త్్ర క

న్యూ ఇండియా 

సమాచార్
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