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ఈ పథకం మహిళల జీవితాలలో మార్పు తెస్త ంది

ఉజ్వలతోఉజ్వలతో
పొగరహిత వంటిల్లు  

సాకారం



సంకలపుంతో సాధంచండి...

ఈ విధంగా కొత్తగా 
తీసుకొచ్చిన ఎగాజా మ్ 
వారియర్స్ ఎడిషన్ లో 

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
విద్్ర్థు లు ఎలంటి ఒత్్తడి 

లేకండా పరీక్షలు రాసందుక 
విద్్ర్థు లు, తల్లిదండ్రులు, 

అధా్పకల కోసం మరికొన్ని 
ఆసక్ ్తకరమైన విషయాలను 

చేరాచిర్.

అలీనా తాయాంగ్ : నేను అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోని రోయాంగ్ ప్ాంతానికి చాందిన దానిని. పరీక్షల సమయాంలో, చాలా మాంది 
ననుని ఎగ్జా మ్ వారియర్స్ పుస్తకాం చదివావా! అని అడిగ్రు. కానీ నేను ఆ పుస్తకాం చదవలేదు అని చప్పాను. ఆ తర్వాత 
పుస్తకాం కొనుక్కుని, రాండుసార్లక్ పైగ్ చదివాను. ఈ పుస్తకాం చదివిన తర్వాత నా అనుభవాం చాలా మెరుగాంది. పరీక్షలక్ 
మాందు ఈ పుస్తకాం చదువి ఉాంటే నాక్ ఇాంకా ఎక్కువ ఉపయోగకరాంగ్ ఉాండేది అనిపాంచాంది. ఈ పుస్తకాంలోని 
కొనిని అాంశాలు చాలా ఆసకి్తకరాంగ్ ఉనానియ. విదాయారుథులక్ సాంబాంధాంచన చాలా అాంశాలు దీనిలో ఉనానియ. కానీ, 
తల్్లదాండ్రులక్, ఉప్ధ్యాయుల కోసాం పెద్దగ్ ఈ పుస్తకాంలో ఏమీ లేదు. మీరు కొత్త ఎడిషన్ కోసాం ఏమైనా ఆలోచస్్త, 
తల్్లదాండ్రులు, ఉప్ధ్యాయుల కోసాం కూడా మరికొనిని కొత్త అాంశాలు చేర్చాల్స్ాందిగ్ కోరుతునానిను. 

ప్రధ్న మాంత్రి: నా యువ స్నిహితులు నాపై ఈ నమ్మకానిని ఉాంచారు. వారు అడిగిన దానిని నెరవేర్చా బాధయాత దేశ ప్రధ్న్ 
స్వక్ గ్ నాపై ఉాంది. కచచాతాంగ్ నెరవేరుసా్తను. నా చనని స్నిహితుర్లు నాకో చనని పని అపపాజెపపాాంది. చప్పాలాంటే అవి 
నాక్ ఆదేశాలు. ఈ ఆదేశాలక్ అనుగుణాంగ్ పనిచేస్ాందుక్ నేను కట్టు బడి ఉాంటాను.  

Grab your 
copy now...

https://www.narendramodi.in/
examwarriors

https://www.amazon.in/Exam-
Warriors-Revised-Updated-

Narendra/dp/0143449974/ref=asc_
df_0143449974/?tag=googleshopdes-

21&linkCode=df0&hvadid=3969861254
19&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11787
528220984750938&hvpone=&hvptwo=
&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvloci
nt=&hvlocphy=9061650&hvtargid=pla-
1193639338926&psc=1&ext_vrnc=hi

సరికొత్త అవతారంలో  
ఎగాజా మ్ వారియర్స్
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ప్రచురణ, ముద్రణ
సత్యేంద్రప్రకాష్,ప్రిన్సిపల్డైరెక్టర్

జనరల్,బిఒసి
బ్్యరోఆఫ్ఔట్రీచ్&కమ్్యన్కేషన్
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ముద్ర ణ ప్ర దేశం:  

ఇన్ఫిన్టీఅడ్వరె్్టజేంగ్సరీ్వసెస్ప్రైవేట్
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ప్ర చురంచిన వారు 

బ్్యరోఆఫ్ఔట్రీచ్&కమ్్యన్కేషన్,

రెేండోఅేంతస్తు,సూచనాభవన్,
న్్యఢిల్లో-110003
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8 పరీక్షాపేచర్చ పేజీ  14-16

7 పేజీ  12-13

5 పేజీ  07-09

6

సవ్యంసమృద్ధ భారత్
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సంపాదకీయం
సాద ర  న మ సాకురాం,
మ న ప్ఠ క్లాంద రూ క్షేమాంగ్ ఉనానిర ని ఆశిస్్తనానిను. గ త ఏడాది దేశాం యవ తు్త ఐకయాాంగ్ నిల్చ క రోనాను 

ఓడిాంచాంది. అదే విధాంగ్ మ రోసారి ఐకయాాంగ్ పోర్డి స తవా రాం క రోనాను ఓడిాంచాల్. వాయాధతో పోర్డే శ కి్తని 
మ న క్ ఇచేచాాందుక్ మ న శాసత్రవేత్త లు క రోనా వాయాకిస్న్ అభివృదిధి చేశారు. క రోనా నుాంచ పూరి్తగ్ విమకి్త పాందే 
వ ర క్ మ నాం మాస్కులు ధ రిాంచాల్, సామాజిక దూరాం ప్టాంచాల్. నిరాంత ర  ఔష ధ స ర ఫ ర్క్, ఆసపా త్రులో్ల  
స దుప్యల మెరుగుద ల క్ ప్ర జ ల క షటు న ష్టు లు తెల్సిన  దేశ నాయ క తవాాం త గు చ రయా లు తీస్క్ాంటాంది. అాందువ ల్ల 
ఎలాాంట ఆాందోళ న క్ లోను కావ దు్ద . వాయాధ నుాంచ మిమ్మ ల్ని మీరు కాప్డుక్నేాందుక్ మాందు జాగ్ర త్త చ రయా లు 
ప్టాంచాండి.

క రోనాపై పోర్టాం కావ చ్చా, వివిధ కారయా క్ర మాల దావార్ మారుపాను తీస్క్ర్వ డాం కావ చ్చా అనినిాంటలోనూ 
ప్ర జా భాగ సావామయాాం కొత్త దిశ చూపాంచాంది. ఈ కార ణాంగ్నే సావాతాంతయా్ాం వ చచాన త ర్వాత కొనిని ద శాబా్ద ల ప్ట్ 
కేవ లాం కొనిని వ ర్గా ల కే ప రిమితాం అయన ఎల్.ప.జి స ర ఫ ర్ ఇప్పుడు గ్రామాల క్, పేద ప్ర జ ల క్ విస్త రిాంచాంది. 
ప్ర ధ్న మాంత్రి ఉజవా ల యోజ న ఆరోగయా , ప ర్యావ ర ణ వాంట కీల కాాంశాల తో ప్ట్ స గ ట్ ప్ర జ ల జీవ న నాణయా త 
మెరుగుప ర చ గ ల సామ ర్థు యానికి ఒక చ కకు ని ఉదాహ ర ణ గ్ నిల వ డ మే కాక్ాండా ప్ర పాంచ వాయాప్తాంగ్ ప్ర శాంస లు 
అాందుక్ాంది.

ఈ స్కుమ్ ప్రాంభిాంచ ఆరు సాంవ తస్ ర్లు పూర్త వుతోాంది.  జీవ న సౌల భయా సూచలో అదుభుత మైన మారుపాన క్ 
కార ణ మైన ఉజవా ల ప థ కమే ఈ సాంచక లో క వ ర్ పేజీ క థ నాం. అదే విధాంగ్ బీమా ప థ కాలు కూడా స గ ట్ జీవిని 
సాధకారాం చేయ డాంలో అతయాాంత కీల కాంగ్ నిలుస్్తనానియ. దానిపై కూడా ఈ సాంచక లో క థనాలునానియ.

సావాతాంతయా్ పోర్టాం కావ చ్చా, విదేశీ ఆక్ర మ ణ దారుల ను త రిమికొటటు డాం కావ చ్చా మ న దేశ అాంత రగా త బ లానికి 
ద రపా ణాం ప డ తాయ. మ హార్ణా ప్ర తాప్ , గోప్ల కృష్ణ గోఖ లే స హా వెలుగులోకి ర్ని ఎాంద రో పోర్ట యోధుల 
క థ నాలు కూడా ఈ సాంచక లో ప్ర చ్రిాంచ డాం జ రిగిాంది. యువ త రాం జీవితాంలోని స వాళ్ల ను ఎలా ఎదురోకువచ్చా 
తెల్య చేస్ాందుక్ ప్ర ధ్న మాంత్రి వారితో మఖామఖి నిరవా హిాంచే "ప రీక్షా పే చ రచా" ప్ఠ క్ల క్ సూఫూరి్త అాందిస్్తాంది.

భార త్ ను ఆత్మ నిరభు ర్ గ్ తీరిచా దిదా్ద ల నని సాంక లపాాం ప్ర తీ ఒకకు రికీ చ్ద కశ కి్తగ్ ఉాంది. గ త ఏడాది కాలాంలో అది 
తీస్క్వ చచాన ప రివ ర్త న  దేశాంలోని 137 కోట్ల మాంది భాగ సావామలు కాక పోతే సాధయా మ య్యాది కాదు.

చరునామా :  బ్యారో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అాండ్ క మ్యానికేష న్ , రాండ వ అాంత స్్త, సూచ నా భ వ న్ , నూయాఢిలీ్ల -110003
e-mail      :  response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భ ట్నాగ ర్ )  
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నూయా ఇాండియ స మాచార్ ను నేను ఫిబ్ర వ రి నుాంచ 
చ దువుతునానిను.  ప్ర తీ ఒకకు ప్ర ధ్న మైన ప థ కాం,  ప్ర ధ్న మాంత్రి 
మ న్ కీ బాత్ వాంట ప్ర ధ్న కారయా క లాప్ల క్ సాంబాంధాంచన 
స మాచారాం అాంత టనీ స మీకృతాంగ్ అాందిాంచ డాంతో ప్ట్ 
అశేష ప్ర జానీకానికి అధీకృత స మాచారాం ఇచేచా ఈ కృషికి 
ప్ర భుతావానికి ధ నయా వాదాలు తెల్య చేస్్తనానిను.

ఈ ప త్రిక మద్ర ణ ప్ర తి కూడా అాందుబాట్లో ఉనని దా అనని 
విష యాం నేను తెలుస్కోవాల నుక్ాంట్నానిను. ఉనని టటు యతే 
దానికి ఎలా స బ్ స్కకు్బ్ చేస్కోవాల్ తెల్య చేయాండి.

 
Kriti Srivastava

srivastavakriti001@gmail.com

విస్త ృత స మాచార్నిని అాందిస్్తనని ఈ ప త్రిక ను మేాం 
చ దువుతునానిాం. పోటీ ప రీక్ష లు, రోజువారీ జీవ నానికి 
సాంబాంధాంచన  ఎాంతో ఉప యుక్త మైన స మాచారాం మాక్ 
అాందుతోాంది. నూయా ఇాండియ స మాచార్ టీమ్ కి నా 
ధ నయా వాదాలు. చ కకు ని స మాచారాం అాందిాంచే ఇలాాంట ప త్రిక ల 
గురిాంచ నేను తెలుస్కోవాల నుక్ాంట్నానిను.

             Rinkoo Kumar 
rinkoo8858@gmail.com

నూయా ఇాండియ స మాచార్ చాలా బాగుాంది. దేశాంలో విభినని 
రాంగ్ల క్, వివిధ సాంఘ ట న ల క్ సాంబాంధాంచన అధీకృత 
స మాచారాం అాందిస్తాంది. ఈ ప త్రిక ప్ర చ్రిస్్తననిాందుక్ 
బ్యారో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అాండ్ క మ్యానికేష న్ క్ ధ నయా వాదాలు 
తెల్య చేస్్తనానిను. ఈ ప త్రిక ప్ర చ్ర ణ క్ నేప థయాాంలో ప ని 
చేస్్తనని టీమ్ అాంద రికీ నా శుభాభినాంద న లు.

Er.Basaam Quyoom
basaam4@gmail.com

నేను పోటీ ప రీక్ష ల క్ సిదధిాం అవుతునానిను. నేను ఈ ప త్రిక 
తొల్సారిగ్ చ దువుతునానిను. ప్ర భుతవా ప థ కాలు, వివిధ 
కారయా క్ర మాల క్ సాంబాంధాంచన ప రిజాఞా నానిని పెాంచ్కోవ డాంలో 
ఇది ఎాంతో ఉప యోగ క రాంగ్ ఉనని ట్టు  నేను గురి్తాంచాను. 
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A NEW INDIAA NEW INDIAPAVING THE WAY FOR
PAVING THE WAY FOR

The Prime Minister’s initiative 
The Prime Minister’s initiative 

to  interact with various 
to  interact with various 

stakeholders on Budget 
stakeholders on Budget 

implementation will set out a 
implementation will set out a 

journey of India becoming 
journey of India becoming 

Self-Reliant at a faster pace
Self-Reliant at a faster pace

డిజిట ల్ క్్లండ ర్
భార త ప్ర భుత్వ డిజిట ల్ 

క్యూలండ ర్, డెయిరీ అధిక్రిక 
సెల వు దినాలు, ప లు ముఖయూ మైన 
తేదీల తో పాటు వివిధ ప థ క్లు, 

సంఘ ట న లు, ప్ర చుర ణ ల కు 
సంబంధించిన తాజా స మాచారం 

అందిస్్తయి.

దీన్ని గూగుల్ ప్లి  సటో ర్, iOS నుండి డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చి

https://goicalendar.gov.in/

గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లంక్  iOS లంక్
https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

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

నూయా ఇాండియ స మాచార్ అదుభుత మైన 
ప త్రిక . గ తాంలోని సాంచక ల నినిాంట వ లెనే 
తాజాగ్ వ చచాన నూయా ఇాండియ స మాచార్ 
కూడా అదుభుతాంగ్ ఉాంది. విస్త ృత మైన 
అాంశాల క్ సాంబాంధాంచన వాయాసాలతో ఈ 
ప త్రిక చ కకు ని స మాచారాం, భార త దేశాం, 
అభివృదిధికి సాంబాంధాంచన గ ణాాంకాల తో మాక్ 
ఎాంతో ఉప యోగ క రాంగ్ ఉాంది. ఇాంత చ కకు ని, 
విలువైన ప త్రిక అాందిస్్తననిాందుక్ నూయా 
ఇాండియ స మాచార్ టీమ్ క్ ధ నయా వాదాలు. 

Prof Subir Sinha
subirsinha.2009@gmail.com

రRani Sharma 
sharmarani0144@gmail.com
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పిఎం యోగ అవార్డు లు 
2021 నామినేష నులి  ప్రారంభం

"స తయాాం మాటా్ల డితే గాంద ర గోళాం ఎకకు డుాంట్ాంది?  మ న స్ సవా చ్ాంగ్ ఉాంటే వాయాధ ఎలా వ స్్తాంది?  శావాస ను అదుపులో ఉాంచతే మ ర ణాం 
ఎకకు డిది?"    యోగ ప్ధ నయా త ను తెల్య చేసూ్త ప్ర మఖ యోగ ప్ర చార క్డు తిరుమ లై కృష్ణ మాచారయా ప లుక్ల్వి. అాందుకే యోగ కి 

అాంకిత మ వాండి. యోగ్ గురు బికెఎస్ అయయాాంగ్ర్ ఆయ న శిష్యాలో్ల   ఒక డు. ప్ర ధ్న  మాంత్రి న ర్ాంద్ర మోదీ చేసిన సాహ సపేత మైన ప్ర య తనిాం 
ఫ ల్తాంగ్నే అాంత ర్జా తీయ యోగ్ దినోతస్ వాం ప్రాంభ మైాంది. ఈ రోజు యోగ్ను, అది విశవా వాయాప్తాం కావ డానికి భార త దేశాం చేసిన కృషిని ప్ర పాంచాం 
యవ తు్త ప్ర శాంసిస్తాంది.  2016 సాంవ తస్ రాంలో రాండ వ అాంత ర్జా తీయ యోగ్ దినోతస్ వాం సాంద రభుాంగ్ ప్ర ధ్న  మాంత్రి న ర్ాంద్ర మోదీ యోగ్ 
అవారుడుల ను రాండు విభాగ్లుగ్ ప్ర క టాంచారు. వాటలో ఒక ట అాంత ర్జా తీయ అవారుడు  కాగ్ రాండోది జాతీయ అవారుడు . ప్ర తి ఏడాది అాంత ర్జా తీయ 
యోగ్ దినోతస్ వాం (ఐడివై) నాడు ఈ అవారుడుల ను ప్ర క టసా్తరు. 2021 జూన్ 21వ తేదీన ఐడివై నాడు ప్ర దానాం చేయ నునని ఈ అవారుడుల క్ నామినేష న్ల 
ప్ర క్రియ ప్రాంభ మ యాంది.  విజేత ల క్ ఒక ట్రోఫీ, స రిటుఫికెట్ , రూ. 25 ల క్ష ల న గ దు అవారుడు  బ హూక రిసా్తరు. యోగ్ వాస్త వ ఆత్మ సాక్షాతాకుర్నికి 
ఉప యోగ ప డుతుాంది, త దావార్ మ న లోని అాంత రగా త వయా వ సథు సవా చ్ాంగ్ మారుతుాంది అని యోగ్ గురు కె. ప టాటు భి అనానిరు.

ఐదు సాంవ తస్ ర్ల క్రితాం మ హిళ లు, ఎస్.సి, ఎస్.ట వ ర్గా ల సాధకార త 
ల క్షష్ాంగ్ ఆవిషకు రిాంచన సాటు ాండ ప్ ఇాండియ కారయా క్ర మాం 

అదుభుత మైన ఫ ల్తాలు ఇస్తాంది. ల క్షిత వ ర్గా ల ప్ర జ లు ఔతాస్హిక  ప్రిశ్రామిక 
నైపుణాయాలు పాందేలా ప్రోతస్ హిాంచ డాం దావార్ వారిని ఉప్ధ క లపా న శ కి్తగ్ 
మారచా డాం ఈ స్కుమ్ ల క్షష్ాం. 2021 మారిచా 23వ తేదీ నాటకి అాందుబాట్లో 
ఉనని స మాచారాం ప్ర కారాం  ఈ ప థ కాం కిాంద 1.14 కోట్ల మాంది ఖాతాదారుల క్ 
రూ. 25,000 కోట్ల క్ పైబ డి మాంజూరు చేశారు. దేశానిని సవా యాం స మృదధిాంగ్ 
తీరిచా దిద్ద డాం కోసాం ఈ ప థ కానిని 2016 ఏప్రిల్ 15వ తేదీన ఆవిషకు రిాంచారు. 
దానికి ల భిాంచన అమిత ప్చ్రయాాం, భారీ విజ యనిని ప రిగ ణ న లోకి తీస్క్ని 
ప థ కాం కాల ప రిమితిని 2025 వ ర క్ పెాంచారు. దేశాంలో నిరుదోయాగిత స మ సయా ను 
ప రిషకు రిాంచేాందుక్  ప్ర భుతవాాం గ్రామీణ ప్ాంతాలు, చనని న గ ర్ల పై ప్ర తేయాక 
దృషిటుతో సాాంప్ర దాయక ఆలోచ నా ధోర ణికి భినని మైన సాటు రటు ప్ ఇాండియ వాంట 
ప థ కాల ను ఆవిషకు రిస్తాంది.

గ్రామాలు, చ్నని 
ప టటో  ణాల ను స్వ యం 

స మృద్ం చేసు్త నని 
సాటో ండ ప్ ఇండియాసాటో ండ ప్ ఇండియా

డిజిట ల్ చల్్లాంపులు దేశాంలో బ హుళ ప్చ్రయాాంలోకి 
వ చాచాయ. అాందులోనూ కొవిడ్ మ హ మా్మరి కాలాంలో 

అవి ఎాంతో పెరిగ్య. 2020 సాంవ తస్ రాంలో దేశాం డిజిట ల్ 
చల్్లాంపుల విభాగాంలో చైనా, అమెరికాను కూడా దాట్క్ని కొత్త 
ప్ర పాంచ రికారుడులు నెల కొల్పాాంది.  గ త ఏడాది భార త దేశాంలో 
2550 కోట్ల వాస్త విక ఆన్ లైన్ లావాదేవీలు న మోద యయాయ.  
ఆన్ లైన్  లావాదేవీల సాంఖయా లో 15,700 కోట్ల తో చైనా, 600 
కోట్లతో ద క్షిణ కొరియ, 520 కోట్ల తో థాయ్ లాాండ్, 280 
కోట్ల తో బ్రిట ల్ త ర్వాతి సాథు నాలో్ల  ఉనానియ. కేవ లాం 120 కోట్ల 
లావాదేవీల తో అమెరికా అతి క షటుాంగ్ టాప్ 10లో సాథు నాం 
సాంప్దిాంచ్కోగ ల్గిాంది.

డిజిట ల్ చెల్లింపులోలి  చెనైా, 
అమరిక్ల ను ద్టిన భార త్ 

సంక్షిప్త వార్త లు
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డిడి ఉచత డిష్ ఒక కొత్త మైలుర్యని చేరిాంది. 2025 సాంవ తస్ రాం నాటకి 5 కోట్ల మైలు ర్యని 
కూడా దాట వ చ్చాన ని అాంచ నా. సాటు ర్ , సనీ, క ల ర్స్, వార్త లు, క్రీడ లు, విదాయా చాన ళ్్ల  స హా 161కి 

పైగ్ ఉచత చాన ళ్్ల  డిడి ఉచత డిష్ అాందిాంచే జాబితాలో ఉనానియ. డిడికి చాందిన ఉచత డిష్ అాందిస్్తనని 
చాన ళ్ల లో ప్త కాలాం నాట చ ల న చత్ర సాంగీతానిని విశే ్లషిాంచే డిడి రట్రో ఆధ్రిత చాన ల్ అతి త క్కువ 
స మ యాంలోనే బ హుళ ప్చ్రయాాం పాందిాంది. ఫ్రీ ట్ ఎయర్ , డైరక్టు ట్ హోమ్ (డిటహెచ్ ) స్వ లాందిస్్తనని 
బ హుళ చాన ల్ ఇది. ఎాంట ర్ టైన్ మెాంట్ , స మాచారాంలో నాణయా త క్ ప్ర తాయామానియాం అాందిాంచ డ మే ఈ 
చాన ల్ ల క్షష్ాం. ఈ డిడి ఫ్రీ డిష్ దేశాంలో అతయా ధక సాంఖాయాక్లైన  పేద లు, మ ధయా త ర గ తి వ ర్గా లక్ ఒక 
వ రాంగ్ మారిాంది.

భార త స్గాంధ ద్ర వాయాల బోరుడు  భార తీయ రైతుల క్ అాంత ర్జా తీయ మారకుట్ 
ను చేరువ చేస్ాందుక్ యు.ఎన్.డి.ప తో క ల్సిక ట్టు గ్ ప ని చేస్తాంది. 

స్గాంధ ద్ర వాయాల సాగులోని రైతుల ను మారకుట్ తో అనుసాంధ్నాం చేసూ్త 
రూపాందిాంచన ఇ-స్పాస్ బ జార్ ను బా్ల క్ చైన్ని టెకానిల జీతో అనుసాంధ్నాం 
చేయ డాం దావార్ ఇది సాధస్్తాంది. 2021 మే నాటకి ఈ బా్ల క్ చైన్ ఇాంట ర్ ఫేస్ 
సిదధిాం అవుతుాంది. ఆాంధ్ర ప్ర దేశ్ క్ చాందిన ఎాంపక చేసిన జిలా్ల లో్ల ని 3,000 
మాందికి పైగ్ మిరిచా, ప స్పు సాగులోని వయా వ సాయ దారుల క్ ఈ ప్జెక్టు  
ప్ర యోగ్త్మ కాంగ్ వ రి్తాంప చేసా్తరు. భార త దేశాం ప్ర పాంచాంలోనే అతి పెద్ద  స్గాంధ 
ద్ర వాయాల ఉతపా తి్తదారు, వినియోగ దారు, ఎగుమ తిదారు. 2019-20లో భార త 
స్గాంధ ద్ర వాయాల ఎగుమ తులు 300 కోట్ల డాల రు్ల  దాటాయ.

సుగంధ ద్ర వా్ల వ్ వ సాయ ద్ర్ల క 
అంత రాజా తీయ మార్కెట్ 

ప్ర ధ్న మాంత్రి ఆవాస్ యోజ న -రూర ల్ 
కిాంద అమ లుప రుస్్తనని అమృత్ 

మ హోతస్ వ్ మగిాంపు సాంవ తస్ రాం నాటకి 
దేశాంలోని గ్రామీణ ప్ాంతాలో్ల  ప్ర తీ ఒకకు రికీ 
ప కాకు ఇలు్ల  అాందిాంచాల నని ది ప్ర ణాళిక . ప్ర భుతవా 
నిరవా హ ణ లోని ఈ ప్ర ధ్న కారయా క్ర మాం కిాంద 
సామాజికాంగ్, ఆరిథుకాంగ్ వెనుక బ డిన  క్లాల 
సనస్ స్ (ఎస్ఇసిసి) ఆధ్రాంగ్ శాశవా త వెయటాంగ్ 
ల్స్టు  (పడ బ్్ల యాఎల్ ) త యర యాంది. 2011 నాట 
ఎస్ఇసిసి గ ణాాంకాల ను ఉప యోగిాంచ్క్ని 
రూపాందిాంచన ఈ పడ బ్్ల యాఎల్ కిాంద మొత్తాం 
2.14 కోట్ల మాంది ల బిధిదారులు ఇాందుక్ అరుహుల ని 
గురి్తాంచారు.  

గ త కొది్ద సాంవ తస్ ర్లో్ల  భార త దేశాం జాతీయ ర హ దారుల నిర్్మణాంలో అదుభుత మైన 
పురోగ తి సాధాంచాంది. గ త 7 సాంవ తస్ ర్ల కాలాంలో జాతీయ ర హ దారుల విడిది 

50 శాతాం మేర క్ పెరిగి 2014 నాట 91,287 కిలోమీట ర్ల నుాంచ 2021 మారిచా 20 
నాటకి 1,37,625 కిలోమీట ర్ల క్ చేరిాంది. దేశాంలోని ర హ దారులో్ల  జాతీయ ర హ దారుల 
వాటా 2.2 శాతాం మాత్ర మే ఉనని పపా టకీ మొత్తాం ట్రాఫిక్ లో 40 శాతాం భార్నిని అవే 
భ రిస్్తనానియ. దేశాంలో జాతీయ ర హ దారుల నెట్ వ ర్కు ను విస్త రిాంచాల్స్న అవ స ర్నిని 
గురి్తాంచన ప్ర భుతవాాం రోడ్ల నిర్్మణానికి బ డ్జాట్ కేటాయాంపులు 5.5 శాతాం పెాంచాంది. ఈ 
కేటాయాంపు 2015 ఆరిథుక సాంవ తస్ రాంలో రూ.33,414 కోట్్ల ాండ గ్ 2021-2022 ఆరిథుక 
సాంవ తస్ రాం నాటకి రూ.1,83,101 కోట్ల క్ చేరిాంది. నాట ప రిసిథుతిని నేట ప రిసిథుతితో 
స రిపోల్చా చూసిన టటు యతే ఆమోదిాంచన ప్జెక్టుల సాంఖయా  2010-2014 సాంవ తస్ ర్ల 
మ ధయా కాలాంలో 5,865 నుాంచ  2015-2021 నాటకి 10,855కి చేరిాంది.

రిక్ర్డు  సాథు యిలో రోజుక్ 37 క్లోమీట రలి  
జాతీయ ర హ ద్ర్ల న్రామాణం

ప్ర త్్కంగా రూపొందించ్న ఇన్ఫోటనై్ మంట్ 
క్ర్ క్ర మాల తో 4 కోటలి  కటంబాల ను చేరిన 
ఉచ్త డిష్ 

అమృత్ మ హోతస్ వ్ 
ముగియ డాన్క్ ముందే 2.14 
కోటలి  మంది ల బ్్ద్ర్ల క ప క్కె 
గృహాలు
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ఫిబ్రవరి 19, 1915న గోపాల కృష్ణ గోఖలే తుది శ్్వస విడిచినపుడు గంధీజీ 
ఎంతో భావోద్్వగనికి గురయాయూరు. “నేను ఎలంటి రాజకీయ క్రయూకర్తను 
క్వాలనుకునానానో అలంటి వయూక్్త గోపాల కృష్ణ గోఖలే.  స్ఫటికమంత  
స్వచ్ఛమైన, చిననా మేకపిలలే లగ స్ధు స్వభావం, సంహం వంటి ధైరయూ స్హస్లు 
కలవారు’’  అని కొనియాడారు. భారత స్్వతంతయూ్ర పోరాటంలో తాను 
గురువుగ భావించిన ఏకైక నాయకుడు గోఖలే అని గంధీజీ అనానారు. మహాతామా 
గంధీ ఆయన నుంచి అహంసను స్్ఫరి్తగ తీస్కుంటే, మహమమాద్ అలీ జినాహా, 
గోఖలే నుంచి నాయూయపరమైన అంశ్లను నేరుచుకునానారు. 

గోఖలే : మహాత్మాన్ 
గుర్వు

గోప్ల కృష్ణ గోఖలే మహార్షట్రలోని రతనిగిరిలో బ్రాహ్మణ 
క్ట్ాంబాంలో మే 9,1866లో జని్మాంచారు. పేద క్ట్ాంబాం 

అయనపపాటకీ, గోఖలేక్ మాంచ విదయాను అాందిాంచారు ఆయన 
తల్్లదాండ్రులు. అధునాతన బ్రిటీష్ విదాయా వయావసథు కిాంద కళాశాల 
చదువులలో గ్రాడుయాయ్ట్ పటాటు  పాందిన తొల్ తరాం భారతీయులో్ల  గోఖలే 
ఒకరు. 1884లో మాంబై ఎల్ఫూన్ సటు న్ కళాశాల నుాంచ ఆయన ఉతీ్తర్ణత 
సాధాంచారు. ఆ తర్వాత పూనా కాలేజీలో అధ్యాపక్డిగ్ పని చేశారు. 
ఈ సమయాంలోనే, మహాదేవ్  గోవిాంద్ రనాడే, ఫెరోజెష్ మెహతాలతో 
సాంభాషిాంచే అవకాశాం గోఖలేక్ దకికుాంది. వారి నుాంచ నాయాయపరాంగ్ 
ఉాండే అాంశాలను, విషయలను గోఖలే తెలుస్క్నానిరు. ఆ తర్వాత 
కాాంగ్రెస్ సభుయాడిగ్ చేర్రు. మెహతా బాంబే శాసన మాండల్కి సభుయాడిగ్ 
ఉాండేవారు. బ్రిటీష్ ఆరిథుక కారయాదరిశి ఎడవార్డు లా బడ్జాట్ ను సమరిపాాంచ, 
రూ. 7 కోట్ల వరక్ ఆదా చేసినట్టు  ప్రకటాంచ సమయాంలో.. గోఖలే 
శాసన మాండల్కి సభుయాడిగ్ ఎాంపకయయారు. ఆ సమయాంలో దేశమాంతా 
కరువు కాటకాలతో తీవ్ర ఇబ్ాందులో్ల  ఉాంది. బ్రిటీష్ ప్రభుతవాాం 
పనునిలను ఎక్కువగ్ విధస్తాందని, అవసరమైన దానికాంటే ఎక్కువగ్ 
రక్షణ రాంగాంపై ఖరుచా చేస్తాందని, విదయాను అసలు పటటుాంచ్కోవడాం 
లేదని గోఖలే విమరిశిాంచారు. ఆయన వాదనలను శాసన మాండల్లో 
గటటుగ్ వినిపాంచారు. మాండల్లో ఆయన చేసిన ఈ ప్రసాంగాం గోఖలే 
పేరును మారుమోగేలా చేసిాంది. కాాంగ్రెస్ లో ఆయన ప్మఖయాత 
మరిాంత పెరిగిాంది. 39 ఏళ్ల వయస్లోనే కాాంగ్రెస్ అధయాక్షుడిగ్ గోఖలే 
ఎాంపకయయారు. కాాంగ్రెస్ అపపాట్ల  వర్గా లుగ్ ఉాండేది. బాల గాంగ్ధర్ 
తిలక్ నేతృతవాాంలో అతివాదాం, గోఖలే నేతృతవాాంలో మితవాదాం అనే 
వర్గా లు ఉాండేవి. ఆయన కాలేజీ సహచరుడు తిలక్, గటటు ర్జకీయ 
ప్రతినిధగ్ ఉాండేవారు. క్లతతావానికి, అాంటర్నితనానికి వయాతిర్కాంగ్ 

గోఖలే పోర్డారు. దేశాంలో విదయా కోసాం భారతీయ సొసైటీ స్వక్లుగ్ 
కూడా పని చేశారు. ర్జాయాాంగపరమైన సాంసకురణలు అవసరమని గోఖలే 
తరుచూ ప్రసా్తవిాంచేవారు. గవరనిర్ జనరల్ ఎగిజాకూయాటవ్ మాండల్లో 
భారతీయులక్ కూడా చ్ట్ కల్పాాంచే మోరీ్ల–మిాంట సాంసకురణలను 
తీస్క్ర్వడాం కోసాం గోఖలే తీవ్రాంగ్ శ్రమిాంచారు. మొటటుమొదటసారి 
సవాదేశీ విధ్నానికి గోఖలే పలుపునిచాచారు. ఆ తర్వాత మహాతా్మ గ్ాంధీ 
ఈ ఉదయామానిని మరిాంత మాందుక్ తీస్కెళా్ల రు. 
గోఖలే 48 ఏళ్ల వయస్లోనే అాంటే ఫిబ్రవరి 19, 1915న 
మరణిాంచారు. గోఖలేను ఉదే్దశిసూ్త మహాతా్మగ్ాంధీ ఇలా ర్శారు. 
“సర్ ఫెరోజెష్ (మెహతా) నాక్ హిమాలయల వలె ఉననితాంగ్, 
లోక్ మానయా (బాల గాంగ్ధర్ తిలక్) సమద్రాం అాంత గాంభీరాంగ్ 
అనిపసా్తరు. కానీ (గోప్ల్ కృష్ణ) గోఖలేను చూస్్త మాత్రాం గాంగ్ నది 
గురు్తక్ వస్్తాంది. ఎాందుకాంటే హిమాలయలను కొలవలేాం.  సమద్రాం 
అవతల్కి తేల్కగ్ దాటలేాం. కానీ గాంగ్ నదిలో మాత్రాం పవిత్రమైన 
సానినమాచరిాంచవచ్చా” అని గ్ాంధీజీ అనానిరు.  

– ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

గోపాలకృష్ణ గోఖలేనుఆయనజయంతిసందర్ంగా
మనందరంస్మరంచుకందం.అపారమై నజ్ఞా నంకలిగిన
అసాధారణమై నవ్యక్తి త్ంఆయనది.విద్య,సామాజిక
సాధికారకతకగోఖలేఎంతోకృషిచేశారు.భారత
సా్తంత్య్రసమరానిక్ఆదర్శపారా యమై ననాయకత్్నిని
పోషించారు.

వయూకి్తత్వం గోపాల కృష్ణ గోఖలే



న్యూ ఇండియా సమాచార్ 7

ద్శంలో క రోనా విస్తరించి, దానినా నిలువ రించందుకు విధించిన లక్ డౌన్, ఇత ర ఆంక్ష ల  ప్ర భావం క్ర ణంగ ఆరిథిక 
వయూ వ సథి, ఉపాధి రంగం తీవ్ంగ దెబ్బ తిననా తరుణంలో ద్శ్నినా స్వ యం స మృద్ంగ నిల ప డం ల క్షష్ంగ "స్థినికం కోసం 

గ ళం" అనే దీర్ఘ క్లక వ్యూహానినా ప్ర భుత్వం ఆవిష్క రించింది.

ఆరిథుక వ్ వ సథు  ను ఆరిథుక వ్ వ సథు  ను 
కోవిడ్-19 బారి కోవిడ్-19 బారి 
నుంచ్ క్పాడిననుంచ్ క్పాడిన  
''ఆతమా న్ర్భ ర్ ఆతమా న్ర్భ ర్ 
భార త్'  భార త్'  
క్ర్ క్ర మంక్ర్ క్ర మం

భార తీయ ఉతపా తు్తల ను ప్రోతస్ హిాంచ డాం కోసాం గ త 
ఏడాది మే 12వ తేదీన ప్ర భుతవాాం ఇచచాన "సాథు నికాం 
కోసాం గ ళాం"  పలుపు అతి త క్కువ స మ యాంలోనే 

అతయాాంత ప్చ్రయాాం పాందిాంది, ఇప్పుడ ది ఒక ప్ర జా ఉదయా మాంగ్ 
మారిాంది. ప్ర ధ్న  మాంత్రి న ర్ాంద్ర మోదీ స్నిశిత మైన ఆలోచ న 
నుాంచ ఆవిరభు విాంచన ఆ కారయా క్ర మాం ఇప్పుడు దేశానికి మాంచ 
ఫ లాల నాందిస్తాంది. భార త దేశాం అగ్ర శ్రేణి  పెట్టు బ డుల గ మయాాంగ్ 
మారిాంది. "దేశాంలో త యరీ, ప్ర పాంచాం కోసాం ఉతపా తి్త" అనే 
భార తీయుల ఆకాాంక్ష లు వాస్త వ రూపాం దాలచా డానికి "సాథు నికాం 
కోసాం గ ళాం" ఒక చ్ద క శ కి్తగ్ నిల్చాంది. 

శ తాబి్దకి ఒకసారి మాత్ర మే వ చేచా ఇలాాంట సాంద ర్భులు ధ నిక్లు-
పేద లు;  యువ త -వృదుధి లు;  మ హిళ లు-పురుష్ల మ ధయా అగ్థానిని 
అధగ మిాంచ ప్ర తీ ఒకకు రూ జాతి నిర్్మణానికి ప్ట్ ప డేలా చేసా్తయ.

ఈ జాతీయ విధ్నాం దేశ గ తిని మార్చా ఒక శ కి్తగ్ నిల్చ 
భార త దేశాం సవా యాం స మృదధిాం కావ డానికి స హాయ ప డ డ మే 
కాక్ాండా దేశీయ వినియోగ దారులు విదేశీ వ స్్తవుల క్ 
ఆక రిషితుల వుతార నే ఒక అప ప్ర థ ను తుతు్తనియ లు చేసిాంది. భార తీయ  
వ స్్తవులు మాత్ర మే కొనుగోలు చేయల ని స గ ట్ వినియోగ దారులో్ల  

ఉపపాాంగిన  ఉతాస్హాం ఒక ప్ర జా ఉదయా మాంగ్ మార డానికి 
దోహ ద ప డిాంది.

కొది్ద నెల ల క్రితాం వెాంక ట మర ళీ ప్ర సాద్ అనే విశాఖ ప టటు ణాం వాసి 
ప్ర ధ్న  మాంత్రి న ర్ాంద్ర  మోదీ కి ర్సిన లేఖ దేశ ప్ర జ ల ఆలోచ నా 
ధోర ణుల క్ ద రపా ణాం ప టటుాంది. "నేను 2021 సాంవ తస్ రాం కోసాం నా 
మ దిలో మెదిల్న  ఎబిసిని ఈ సాందేశాంతో జ త చేస్్తనానిను" అని 
ప్ర సాద్   ర్శారు. మొద ట చూడ గ్నే ప్ర ధ్న  మాంత్రికి కూడా ఆ 
సాందేశ సారాం ఏమిట అరధిాం కాలేదు. కాని ఆయ న జ త చేసిన  లేఖ 
పూరి్తగ్ చ దివిన త ర్వాత ఎబిసి అాంటే ఆత్మ నిరభు ర్ భార త్ చార్టు అని 
అరధిాం అయాంది. ప్ర సాద్ ఆ లేఖ లో తాను రోజువారీ జీవితాంలో 
ఉప యోగిాంచే వ స్్తవుల జాబితా మొత్తాం అాందులో ర్శారు. తాను 
రోజువారీ వినియోగిాంచే ఎల కాట్ర నిక్స్, స్టుష న రీ, ఇత ర ఉతపా తు్తల ను 
అాందులో పాందుప రిచారు. దేశ ప్ర జ ల చమ ట , శ్ర మ తో త యరైన 
ఆ వ స్్తవుల ను మాత్ర మే తాను ఇక మాందు వినియోగిసా్తన నని 
సాంక లపాాం ఆయ న ఆ లేఖ లో ప్ర క టాంచారు. "దేశాంలో స్ల భాంగ్ 
దొరికే ప్ర తాయామానియల ను వ దిల్ మ నాం విదేశీ త యరీ వ స్్తవుల 
కోసాం ప రుగులు తీయ డాం ఆశచా రయా క రాం" అని ప్ర సాద్ వాపోయరు. 

ప్ర సాద్ ఆలోచ న ల ను ప్ర ధ్న  మాంత్రి స మ రిథుసూ్త  "మ నాంద రాం 

స్వ యం స మృద్ భార త్ 



ఇదే సూఫూరి్తని ఆక ళిాంపు చేస్క్ని మ రిాంత గ్ అనేవాషిాంచాల్. 
ప్ర జ లాంద రూ కూడా తామ రోజు వారీ వినియోగిాంచే వ స్్తవుల 
జాబితా త యరు చేస్క్ని మ న జీవితాంలో ప్ర వేశిాంచన , మ న లో 
ఆధ్ర నీయ త పెాంచన  విదేశీ వ స్్తవుల పై చ రిచాాంచాల్. మ నాం ఆ 
విదేశీ వ స్్తవుల క్ ప్ర తాయామానియాంగ్ అాందుబాట్లో ఉనని 
భార తీయ వ స్్తవుల కోసాం అనేవాషిాంచ భార తీయుల శ్ర మ శ కి్త, 

స్వాదాంతో త యరైన వాటని మాత్ర మే ఉప యోగిాంచాల్.  దేశాం 
కోసాం కూడా మ నాం ప్ర తిన బ్నాల్" అని దేశ ప్ర జ ల క్ పలుపు 
ఇచాచారు.

ప్ర ధ్న మాంత్రి త న అసాధ్ర ణ నాయ క తవా ప టమ తో జాతిని 
క రోనా ప్ర భావాం నుాంచ బ య ట ప డేయ డ మే కాక్ాండా  ఆరిథుక 

n  ఆత్మ నిరభుర్ భారత్ యోజన దావార్ వయావస్థుకృత రాంగాంలో ఉదోయాగ్ల కలపానను ప్రోతస్హిాంచటాం 
లక్షష్ాం.

n ఆరోగయా పరిరక్షణతోబాట్ 26 రాంగ్ల పరిసిథుతి మెరుగుపరచడాం కోసాం అతయావసర పరపతి హామీ 
పథకాం ప్రకటాంచబడిాంది.

n  సవాదేశీ ఉతపాతి్త పెాంచటానికి ఉతపాతి్త అనుసాంధ్నిత ప్రోతాస్హక పథకాం (పఎల్ఐ) ప్రకటాంచారు. 
10 కొత్త రాంగ్లతో సహా 13 రాంగ్లక్ ఈ పథకానిని ప్రకటాంచారు.

n  ప్రధ్నమాంత్రి ఆవాసయోజన (పటటుణ ప్ాంతాం) కిాంద రియల్ ఎస్టుట్ ప్జెక్టులు పూరి్త చేయటానికి 
రూ.18,000 కోట్్ల  అదనాంగ్ కేటాయాంచటాం దావార్ ఉదోయాగ కలపానక్ దోహదాం చేస్్తనానిరు.  

n  నిర్్మణ, మౌల్క సదుప్యల రాంగాంలో పనిచేస్ కాంపెనీలక్ 2021 డిసాంబర్ 31 వరక్ 10 
శాతానికి బదులు 3 శాతాం బాయాాంక్ గ్యారాంటీకి అనుమతిాంచారు.

n  ఇలు్ల  కొనేవారికి, సొాంత ఇళ్ళు  కటటుాంచ్క్నేవారికి ఆదాయాం పనునిలో రిబేట్ ప్రకటాంచారు.
n  దేశాంలోని 14 కోట్ల మాంది రైతులక్ లబిధి చేకూర్చాలా ఎరువుల మీద సబిస్డీకి రూ. 65,000 కోట్్ల  

కేటాయాంచారు. ప్రధ్నమాంత్రి గరీబ్ కలాయాణ్ యోజన కిాంద అదనాంగ్ మరో రూ. 10,000 
కోట్్ల  కేటాయాంచారు.

n  రుణాల మాంజూరు దావార్ ఎగుమతులు ప్రోతస్హిాంచటానికి ఎగిజామ్ బాయాాంక్ క్ రూ. 3,000 కోట్్ల  
ఇచాచారు

ఆతమా న్ర్భ ర్ భార త్ 1.0
n ఒక జాతి, ఒక రష న్ క్రుడు:  దేశ వాయాప్తాంగ్ 

ఏ ప్ాంతాంలో అయనా ఒకే ర్ష న్ కారుడు  
స హాయాంతో ఏ ర్ష న్ దుకాణాంలో 
అయనా ర్ష న్ కొనుగోలు చేయ వ చ్చా. 
ఈ ప థ కానిని 2020 సపెటుాంబ ర్ 1వ తేదీన 
ప్రాంభిాంచారు.

n పిఎం స్్వనిధి యోజ న:  దేశాంలోని 
23.97 ల క్ష ల వీధ వాయాప్రుల క్ రూ. 
21.21 ల క్ష ల కోట్లక్ పైబ డిన విలువ గ ల 
రుణాల ను అాందిాంచారు.

n కిస్న్ క్రెడిట్ క్రుడు యోజ న:  ఈ ప థ కాం 
కిాంద 157.44 ల క్ష ల మాంది రైతుల క్ 
రూ. 1.43 ల క్ష ల కోట్ల విలువ గ ల 
రుణాలు అాందిాంచారు.

n ప్ర ధాన మంత్రి మ త్సష్ సంప ద యోజ న:  

డిసాంబర్ 9, 2020 నాటకి రూ. 2,182 
కోట్ల ప్జెక్టులు మాంజూరయయాయ.

n బయూంకింగేతర కంపెనీలకు ప్రతేయూక లకి్వడిటీ 

పథకం:  ఈ ప థ కాం కిాంద రైతుల క్ రూ. 
7227 కోట్్ల  పాంపణీ చేశారు.

n డిస్కమ్ లకు లకి్వడిటీ: ఈ ప థ కాం కిాంద 
డిసకుమ్ లక్ రూ.1,18,273 కోట్ల రుణాం 
మాంజూరు కాగ్, రూ. 31,136 కోట్్ల  
పాంపణీ చేశారు. 

ఆతమా న్ర్భర్ భారత్ అభియాన్ (ప్రచారోద్మం) 3.0

ఆతమా న్ర్భ ర్ భార త్ పా్కేజీ ఏమిటి?

ఫెసటోవ ల్ అడా్వన్్స: ఈ ప థ కాం కిాంద ఎస్.బి.ఐ అరహు త గ ల వారాంద రికీ ఫెసిటువ ల్ అడావాన్స్ కారుడులు 
అాందిాంచాంది.

ఎల్.టి.స న గ దు ఓచ ర్ స్్కమ్ : ఆరిథుక వయా వ సథు క్ కొత్త ఉతే్తజాం అాందిాంచ డాం కోసాం ఈ ప థ కానిని 
ఆవిషకు రిాంచారు.

• రోడుడు  ర వాణా, హైవేల మాంత్రితవా శాఖ , ర క్ష ణ మాంత్రితవా శాఖల క్ రూ.25,000 కోట్ల విలువ గ ల 
అద న పు మ్ల ధ న వయా యల ను స మ కూర్చారు.

ఆతమా న్ర్భ ర్ భార త్ అభియాన్ 2.0

న్యూ ఇండియా సమాచార్

స్వ యం స మృద్ భార త్  
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క రోనా స గ ట్ జీవి క ద ల్క ల ను ప రిమితాం చేయ డ మే కాదు, దేశ ఆరిథుకాభివృదిధిని నిరోధాంచాంది. దిగ జారుతునని 
ఆరిథుక సిథుతిని నిలువ రిాంచ పున రుజీజావ ప థాంలో న డ ప డాం, ఆరిథుక  వయా వ సథు ను పున రుజీజావిాంప చేయ డాం ల క్షష్ాంగ్ 

ఆత్మ నిరభు ర్ భార త్ ప్యాకేజీని ప్ర క టాంచారు. ఆరిథుక మాంత్రి శ్రీ మ తి నిర్మ లా స్తార్మ న్ 
రూ. 20.97 ల క్షల కోట్ల విలువ గ ల   ఆత్మ నిరభు ర్ ప్యాకేజీ 1.0ను 2020 మే 13వ తేదీ 
నుాంచ 17వ తేదీ మ ధయా లో ఐదు అాంచలుగ్ ప్ర క టాంచారు. ఆ త ర్వాత 2020 అకోటు బ ర్ 

12వ తేదీన మ రో రూ. 73,000 కోట్ల విలువ గ ల అద న పు ఆత్మ నిరభు ర్ 
ప్యాకేజీ 2.0 ను ప్ర క టాంచారు.



ప్ర ధ్న మాంత్రి గ రీబ్ క లాయాణ్ యోజ న -  రూ.1,92,800 కోట్్ల
ఆత్మ నిరభు ర్ భార త్ కారయా క్ర మాం 1.0 -  రూ.11,02,650 కోట్్ల
ప్ర ధ్న మాంత్రి గ రీబ్ క లాయాణ్ యోజ న -  రూ.82,911 కోట్్ల
ఆత్మ నిరభు ర్ భార త్ కారయా క్ర మాం 2.0 -  రూ.73,000 కోట్్ల
అరుజాన్ నిర్మ ల్ భార త్ అభియన్ 3.0 -  రూ.2,65,080 కోట్్ల
రిజ రువాబాయాాంక్ వివిధ ప్ర క ట న ల విలువ -  రూ.12,71,200 కోట్్ల
మొత్తం -  రూ.29,87,641 కోటులే

వయా వ సథును  సాంక్షోభాం నుాంచ వెలుప ల్కి లాగి తవా రిత ఆరిథుక వృదిధి 
సాధ న క్ ఒక  ప్ర ణాళిక ను కూడా ఆవిషకు రిాంచారు. 

దేశాంలో మ్డో లాక్ డౌన్ విధాంచన స మ యాంలో మే 12వ తేదీన 
జాతినుదే్దశిాంచ ప్ర సాంగిసూ్త కొవిడ్ అనాంత ర శ కాంలో ప్ర పాంచాం ఎలా 
ఉాండ బోతోాందో వివ రిాంచారు. ఆరిథుక వయా వ సథు , మౌల్క వ స తులు, దేశాం 
సవా యాం స మృదధిాం కావ డాం అనే అాంశాల పై ప్ర తేయాకాంగ్ దృషిటు 
సారిసూ్త ఆయ న ఒక భ విషయా త్ కార్యాచ ర ణ ప్ర ణాళిక ను 
ఆవిషకు రిాంచారు. భార త దేశాంలో త యరైన వ స్్తవుల క్ అాంత ర్జా తీయ 
గురి్తాంపు తీస్క్ర్వ డాం ల క్షష్ాంగ్ ఆయ న  సాథు నికాం కోసాం గ ళాం 
పేరిట  నిన దిాంచారు. దాని ఫ ల్తాంగ్నే ఇప్పుడు విదేశీ ఇనెవాసటు రు్ల  
భార త  మారకుట్ ప ట్ల ఆక రిషితుల వుతునానిరు. ఎగుమ తులు కూడా 
పెరిగ్య.

సాథు నిక వ స్్తవుల క్ ఇప్పుడు అధక డిమాాండు ఉాంది. ఆ 
ప్రోతాస్హాంతో భార తీయ కాంపెనీలు అాంత ర్జా తీయ పోటీ సామ రథుయాాంతో 
వ స్్తవులు ఆవిషకు రిస్్తనానియ.

తొల్ లాక్ డౌన్ 2020 మారిచా 25వ తేదీన ప్ర క టాంచన మ ర్నిడే 
ప్ర భుతవాాం గ్రామీణులు, పేద ప్ర జ ల క్ ఊర ట క ల్పాాంచ డాం కోసాం 
ప్ర ధ్న మాంత్రి గ రీబ్  క లాయాణ్ యోజ న పేరిట  రూ.1.75 ల క్ష ల కోట్ల 
ఉదీ్దప న ప్యాకేజిని ప్ర క టాంచాంది. మే 12వ తేదీన మ రో రూ. 20 
ల క్ష ల కోట్ల ఆరిథుక ప్యాకేజిని ప్ర క టాంచ డానికి మాందు లాక్ డౌన్ 
స మ యాంలోనే విస్త ృత చ రచా లు, సాంప్ర దిాంపులు చ్ట్ చేస్క్నానియ.  
ఆ ప్యాకేజి ప్ర క టాంచ డానికి మాందు ప్ర ధ్న మాంత్రి భార త 
ప్రిశ్రామిక రాంగ్నిని కూడా విశావాసాంలోకి తీస్క్నానిరు. అలాగే 
ఫార్్మ కాంపెనీలు, ఆరోగయా కారయా క ర్త లు, ఎన్.జి.ఒ ల తో సాంప్ర దిాంపులు 
జ రిప్రు. వయా వ సాయాం, ఇాంధ నాం, విదయా , ఐట, ఇత ర రాంగ్లో్ల  ప ని 
చేస్ వారితో వ రుచావ ల్ స మావేశాలు నిరవా హిాంచారు. వివిధ ర్ష్ట్ర ల  
మఖయా మాంత్రుల అభిప్యలు కూడా తెలుస్క్నేాందుక్ ఐదు 
అతుయానని త సాథు య స మావేశాలు నిరవా హిాంచారు. ప్ర ధ్న మాంత్రి 
దూర దృషిటుతో ప్ర క టాంచన ఆత్మ నిరభు ర్ భార త్ ప్ర ణాళిక భార త దేశాం 
వ ర్త మానాం నుాంచ భ విషయా తు్తలోకి విశావాసాంతో అడుగులు వేస్ాందుక్ 
స హాయ కారి అయాంద న డాంలో ఎలాాంట సాందేహాం లేదు.   

n  ప్ర భుతవాాం ప్ర క టాంచన రూ.29.87 ల క్ష ల కోట్ల ప్యాకేజి 
జిడిపలో 15 శాతాంతో స మానాం. ఆరిథుక రాంగ్నికి 
జ వ స తావాలు క ల్పాాంచ డానికి ఇత ర దేశాలు కూడా ఆరిథుక 
ప్యాకేజిలు ప్ర క టాంచాయ. ఆయ దేశాలు ప్ర క టాంచన 
ప్యాకేజిల ప రిమాణాం వారి జిడిప విలువ లో.. జ ప్న్-21.1 
శాతాం; అమెరికా-13 శాతాం;   స్వాడ న్ -12 శాతాం;  జ ర్మ నీ-
10.7 శాతాం;  సపాయన్ -7.3 శాతాం;  చైనా-3.8 శాతాం.

n  క రోనా క టటు డికి ప్ర క టాంచన ఆాంక్ష ల ప్ర భావాం వ ల్ల గ త 
ఆరిథుక సాంవ తస్రాం మొద ట త్రైమాసికాంలో జిడిప -23.9 
శాతాం ప్ర తికూల వృదిధిని న మోదు చేసిాంది. ఈ తిరోగ మ నాం 
కొన సాగుతుాంద నని ది ఆరిథుక నిపుణుల అాంచ నా. కాని ప్ర భుతవా 
మాందుచూపుతో కూడిన విధ్నాల వ ల్ల జిడిప వి షేప్ 
రిక వ రీని సాధాంచ గ త ఏడాది మ్డో త్రైమాసికాం నాటకి 
0.4 శాతాం సానుకూల వృదిధి సాధాంచ గ ల సాథు యకి చేరిాంది.

n  భార త్ క్ 2020 ఏప్రిల్ నుాంచ 2021 జ న వ రి మ ధయా న  10 
నెల ల కాలాంలో 7212 కోట్ల డాల ర్ల విలువ గ ల ఎఫ్ డిఐలు 

ఇపపు టివ ర క ప్ర క టించ్న ప్రోతాస్హ క్ల 
సంక్షిప్త రూపం

సంసకె ర ణ ల 
ప్ర భావం

త్వరాగ కోలుకుననా ఆరిథిక వయూవసథి

వ చాచాయ. ఏదైనా ఆరిథుక సాంవ తస్ రాంలో గ రిష్ఠ సాథు య ఎఫ్ 
డిఐల ర్క లో ఇదే  రికారుడు .

n   లాక్ డౌన్ క్ మాందు 2020 మారిచాలో భార త ఎగుమ తుల 
విలువ 2149 కోట్ల డాల రు్ల . 2021 మారిచా నాటకి 
ఎగుమ తులు 48.23 శాతాం వృదిధితో 3400 కోట్ల డాల ర్ల క్ 
దూస్క్పోయయ. ఇదే కాలాంలో దేశాం అధకాంగ్ 
స మీక రిాంచ్క్నే ఐదు  ప్ర ధ్న వ స్్తవుల దిగుమ తులు 13 
శాతాం త గిగా 90 శాతానికి దిగివ చాచాయ. 
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టీక్ ఉతస్ వ్ తో 
క రోనాతో రండవ యుద్ం

ప్ర పాంచవాయాప్తాంగ్ క రోనా వైర స్ ఇనెఫూక్ష న్ మ రోసారి 
విజృాంభిాంచాంది. ఈ రాండో విడ త ల తో ప లు ర్ష్ట్ర లో్ల  
కేస్ల సాంఖయా ప్ర మాద క ర సాథు యని దాటపోయాంది. 

ఈ ఏడాది ఫిబ్ర వ రిలో స్మారుగ్ అాంత రిాంచపోయ్ ద శ కి 
చేరుక్నని మ హ మా్మరి ఇప్పుడు భీక ర రూపాం దాల్చాాంది. ప్ర భుతవాాం 
వాయాకిస్నేష న్ కారయా క్ర మానిని ఉదృతాం చేయ డాంతో ప్ట్ ప్ర జ లు 
స రైన చకితస్ పాందేాందుక్ అవ స ర మైన చ రయా లు ప్ర భుతవాాం 
తీస్క్ాంది.
భార త్ త న క రోనా టీకా కారయా క్ర మానిని 2021 జ న వ రి 16వ 
తేదీన ప్రాంభిాంచాంది. తొలుత ప్ధ్నయా తా ప్తిప దిక న 
ఆరోగయా కారయా క ర్త ల క్ టీకాలు వేశారు. ఆ త ర్వాత ఫిబ్ర వ రి 2వ 
తేదీ నుాంచ క రోనాపై మాందు వ రుస లో నిల్చ పోర్డుతునని 
యోధుల క్ టీకాలాందిాంచారు. త దుప రి మారిచా1వ తేదీ నుాంచ 60 
సాంవ తస్ ర్లు పైబ డిన వ య స్ గ ల వారికి, 45-59 సాంవ తస్ ర్ల 
మ ధయా వ య స్కులై ఉాండి తీవ్ర అనారోగ్యాల తో బాధ ప డుతునని వారికి 

టీకాలు వేశారు. ఆ త ర్వాత దేశాంలో క రోనా రాండో విడ త ఉదృత 
రూపాం దాలుచాతునని కార ణాంగ్ ఎలాాంట తీవ్ర అనారోగ్యాలు 
లేని 45 సాంవ తస్ ర్ల పైబ డిన వ య స్కులాంద రికీ కూడా టీకా 
కారయా క్ర మాం విస్త రిాంచారు. ఇప్పుడు తాజాగ్ 45 సాంవ తస్ ర్లు 
పైబ డిన వ య స్లోని వారాంద రికీ వారు ప ని చేస్్తనని ప్ర దేశాలో్ల నే 
టీకాలు వేస్ కారయా క్ర మాం చేప టాటు రు.
రిక్రుడు స్థియిని తాకిన రోజువారీ ఇన్్ఫక్ష నులే
ఏప్రిల్ 19వ తేదీన విడుద ల చేసిన స మాచారాం ప్ర కారాం 24 గాంట ల 
వయా వ ధలో 2.75 ల క్ష ల కేస్లు న మోద యయాయ. ఇపపా టవ ర క్ ఒక 
రోజులో న మోదైన కేస్ల గ రిష్ఠ సాథు య ఇదే. ఒక రోజులో ఇాంత 
గ రిష్ఠ  సాథు యలో న మోదైన కేస్లో్ల  80 శాతాం 10 ర్ష్ట్ర లు, కేాంద్ర 
ప్ల్త ప్ాంతాలో్ల నే ఉనానియ. అవి - మ హార్షట్ర, మ ధయా ప్ర దేశ్ , 
పాంజాబ్ , ఢిలీ్ల, ర్జ సా్తన్ , గుజ ర్త్, క ర్్ణ ట క , త మిళ నాడు, 
ఉత్త రప్ర దేశ్ , చ తీ్తస్ గ ఢ్ , కేర ళ .

దేశంలో విజృంభంచిన రండో విడ త క రోనా మ ర ణాల ను 
అత్ంత ప్ర  మాద క ర స్థా యికి తీసుకువెళ్ల ంది. కొత్త  రోగులు, 
యాకిటి వ్ కేసులు, ఇన్ఫెక్ష న్ రేటు ఎప్ప టిక ప్పుడు కొత్త  రికార్డు లు 
తాకుతునానాయి. టీకా ఉత్స వ్ ;  టెస్టి , ట్్ర క్ , టీ్ర ట్ మంత్ర ంతో వర్స 
క రోనా ఇన్ఫెక్ష న్ల ను విచిఛిననాం చేయాల ని దేశం నిర్ణ  యించింది.

18 ఏళ్ళ పనై వయసునని వారందరికీ టీక్

ఆరోగయూం కరోనాతో పోరాటం
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1,29,53,821

19,29,329

1,78,769 86.00%
కోలుక్నని రోగులు మృతులు రిక వ రీ రటు

మొత్తాం యకిటువ్ రోగులు

మ ర ణాల రటు (1.19%) 18 ఏప్రిల్ నాటికి

వాయూకి్సనేష న్ తో అప్ర మ త్తం

రమ్ డెసవిర్ ఎగుమ తుల నిషేధం
ప్ర భుతవాాం రమ్ డ్సివిర్ ఎగుమ తుల ను నిషేధాంచాంది. క రోనా 
వాయాధ సాంక్ర మిాంచన వారిలో ఆకిస్జెన్ సాథు యలు గ ణ నీయాంగ్ 
త గిగాపోయన వారికి రమ్ డ్సివిర్ ఇాంజెక్ష న్ ఇసా్తర ని ఆరోగయా నిపుణులు 
చబ్తునానిరు.  నానాటకీ కోవిడ్ -19 కేస్లు  పెరిగిపోతునని 
నేప థయాాంలో ఇాంజెక్ష న్ క్ పెరిగిన డిమాాండును ప రిగ ణ న లోకి 
తీస్క్ని ప్ర భుతవాాం ఈ నిర్ణ యాం తీస్క్ాంది. దేశాంలో ప్ర స్్తతాం 7 
కాంపెనీలు ఈ ఇాంజెక్ష న్ ఉతపా తి్త చేస్్తనానియ. రోజుకి 38.80 ల క్ష ల 
ఇాంజెక్ష ను్ల  త యరుచేయ గ ల సామ రథుయాాం ఆ కాంపెనీల క్ాంది. దీనికి 
తోడు పరిసిథుతులు చ కకు బ డే వ ర క్ యకిటువ్  ఫార్్మ ఇాంగ్రెడియాంట్ల 
(ఎపఐ) ఎగుమ తిని కూడా ప్ర భుతవాాం నిషేధాంచాంది. అాంతేకాదు, ప్ర తీ 
ఒకకు ఉతపా తి్తదారు వారి సాటు కిస్టులు, పాంపణీదారుల స మాచారాం వారి 
వెబ్ సైట్ల లో ప్ర చ్రిాంచాల్స్ ఉాంట్ాంది.   

టసిటోంగ్ , ట్రాక్ంగ్ , ట్రీటింగ్ 
క ప్రాధాన్ం
మ హార్షట్రలో అతయా ధక క రోనా వైర స్ కేస్లు గురి్తాంచారు. 
కొనిని ప్ాంతాలో్ల  ప్క్షిక లాక్ డౌన్ కూడా విధాంచారు. 2021 
ఏప్రిల్ 8వ తేదీన ర్షట్ర ప్ర భుతావాలు, కేాంద్ర ప్ల్త ప్ాంతాల 
ప్ర తినిధుల తో స మావేశ మైన స మ యాంలో ప్ర ధ్న మాంత్రి 
న ర్ాంద్ర మోదీ టెసిటుాంగ్ , ట్రాకిాంగ్ , ట్రీటాంగ్ క్ ప్మఖయా త 
ఇవావాల ని సూచాంచారు. గ త ఏడాది ప రిసిథుతి ఏమిట ఒకకు సారి 
గురు్త చేస్కోాండి. మ న కి టెసిటుాంగ్ లాబ్ లు లేవు. మాస్కుల ల భయా త 
కూడా ఆాందోళ న క రాంగ్ ఉాండేది. పపఇ కిట్్ల  అాందుబాట్లో 
లేవు. ఆ స మ యాంలో లాక్ డౌన్ ఒకకు టే త పపాాంచ్క్నేాందుక్ 
మ న మాందునని ప్ర తాయామానియాం. అలా చేయ డాం దావార్ 
మాత్ర మే మ నాం ల భిాంచన స మ యాంలో ఏర్పాట్్ల  వేగ వాంతాం 
చేయ గ ల్గ్మ. ఆ వ్యాహాం ఎాంతో ప్ర యోజ న క రాంగ్ ఉాంది. 
సొాంత సామ ర్థు యాలు పెాంచ్కోవ డాం దావార్ మ నాం వ న రులు, 
ఏర్పాట్్ల  సృషిటుాంచ్కోగ ల్గ్ాం. మ న ప్ల న క్, మైక్రో క టటు డి 
జోన్ల పై మ న ప్ధ్నాయానికి అది ఒక ప రీక్షా స మ యాం అని ఆ 
స మావేశాంలో ప్ర ధ్న మాంత్రి అనానిరు.

ప్ర ధాన మంత్రి ప్ర స్్తవించిన కొనినా అంశ్లు....

n  వాయాకిస్న్ వృధ్ను అరిక టటు డాం కోవిడ్ -19 నిరవా హ ణ లో 
ప్ర ధ్నాాంశాం.

n  వాయాకిస్నేష న్ త ర్వాత కూడా మాస్కులు ధ రిాంచ డాంతో ప్ట్ 
అనిని ర కాల నిబాంధ న లు ప్టాంచాల్స్న అవ స ర్నిని మ నాం 
ప దే ప దే ప్ర జ ల క్ చప్పాల్.

n  ఏప్రిల్ 11వ తేదీన జోయాతిబా ఫూలే జ యాంతి నుాంచ ఏప్రిల్ 
14వ తేదీన బాబా సాహెబ్ జ యాంతి వ ర క్ టీకా ఉతస్ వ్ 
నిరవా హిాంచ డాం జ రుగుతుాంది.

n  నాలుగు అాంశాల క్ ప్ధ్నయాాం ఇవావాల్. మొద టది - 
ప్ర తీ ఒకకు రూ ఒక రికైనా వాయాకిస్నేష న్ ఇపపాాంచాల్. అాంటే 
త మ క్ తామ వాయాకిస్నేష న్ చేయాంచ్కోగ ల సామ రథుయాాం లేని 
నిసస్ హాయులైన  నిర క్ష ర్స్యాలు, వ యో వృదుధి లక్ వారు 
స హాయ హ స్తాం అాందిాంచాల్.

n  రాండోది - ప్ర తీ ఒకకు రూ ఒకకు రికైనా చకితస్ చేయాంచాల్. 
అాంటే త క్కువ వ న రులు, స మాచారాం త గినాంత లేని వారికి 
చకితస్ క్ స హాయ ప డాల్.

n  మ్డోది - ప్ర తీ ఒకకు రూ ఒక రినైనా కాప్డాల్. అాంటే 
ఇత రుల ర క్ష ణ కోసాం నేను మాస్కు ధ రిసా్తను.

n  నాలుగోది - ఎవ రికైనా క రోనా ఇనెఫూక్ష న్ సక వ చ్చా. అాంటే 
స మాజాంలోని ప్ర జ లాంద రూ క రోనా ప్జిటవ్ కేస్లు 
ఎకకు డుాంటే అకకు డ సవా యాంగ్ మైక్రో క టటు డి జోను్ల  ఏర్పాట్ 
చేస్కోవాల్. 

స్పుతినాక్ వి అతయూ వ స ర వినియోగనికి అనుమ తి, 
మరికొనినా టీక్లకు త్వరలో అనుమతులు

ర ష్యా ఉతపా తి్త చేస్్తనని స్పాతినిక్ వి టీకా అతయా వ స ర వినియోగ్నికి 
ప్ర భుతవాాం అనుమ తి ఇచచాాంది. ఇత ర టీకాల అతయా వ స ర వినియోగ్నికి 
కూడా అనుమ తి ఇచేచా విష యాం ప రిశీల్స్తాంది. కోవాగిజాన్  , కోవిషీల్డు 
త ర్వాత అతయా వ స ర వినియోగ్నికి అనుమ తి పాందిన మ్డో టీకా 
స్పాతినిక్ వి. వీటలో కోవిషీల్డు ను ఆక్స్ ఫ ర్డు విశవా విదాయాల యాం, ఆసాట్ర జెనికా 
ఉమ్మ డిగ్ అభివృదిధి చేశాయ. పూణెలోని స్ర మ్ ఇన్ సిటుట్యాట్ ఆఫ్ 
ఇాండియ ఈ వాయాకిస్న్ ను ఉతపా తి్త చేస్తాంది. కోవాగిజాన్ ను భార త ఔష ధ 
ప రిశోధ నా మాండ ల్ (ఐసిఎాంఆర్ ), నేష న ల్ ఇన్ సిటుట్యాట్ ఆఫ్ వైర్ల జీ 
భాగ సావామయాాంలో  భార త్ బ యోటెక్  అభివృదిధి చేసిాంది. స్పాతినిక్ వి 
టీకాను డాకటు ర్ రడీడుస్ లేబ ర్ట రీస్ ఉతపా తి్త చేస్తాంది. ఈ వాయాకిస్న్ సామ రథుయాాం 
91.6 శాతాం ఉాంది.

85రోజుల్లో 10కోటలో వ్్యక్సినేషనులో
క రోనా వాయాకిస్నేష న్  కారయా క్ర మాంలో భార త్ ఏప్రిల్ 10వ తేదీ నాటకి 
కొత్త రికారుడును సాధాంచాంది. జ న వ రి 16వ తేదీన వాయాకిస్నేష న్ 
ప్రాంభిాంచ గ్ 85 రోజుల వయా వ ధలోనే 10 కోట్ల టీకాల మైలుర్యని 
దాటాంది. ఇపపా టవ ర క్ ఇదే అతయాాంత వేగ వాంత మైన వాయాకిస్నేష న్ 
కారయా క్ర మాం. 85 రోజుల వయా వ ధలో అమెరికా 9.2 కోట్్ల , చైనా 6.14 
కోట్ల టీకాలు మాత్ర మే ఇచాచాయ. ఏప్రిల్ 5వ తేదీన 24 గాంట ల 
వయా వ ధలో అతయా ధకాంగ్ 43 ల క్ష ల డోస్లు ఇచాచారు.
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మే 10, 1857 భారత స్్వతంతయూ్ర పోరాటంలో న్తన శకం. సరికొత్త నాయకుడు, 
సరికొత్త పతాకం ఆవిర్భవించిన అదు్భతమైన క్షణంగ.. జాతీయ, మతపరమైన 

పోరాటంలో సఫాయిల తిరుగుబటుగ ఇది ఉంది.

భారత సావాతాంతయా్ పోర్టాంలో ఎనోని అపూరవామైన 
ఘటాటు లు, మరనోని మరుపుర్ని సాంఘటనలు ఉనానియ. 
వాటని మనాం సూఫూరి్తగ్ తీస్క్ని, సరికొత్త ఉతాస్హానిని 

పాందాల్స్ ఉాంది. మన దేశాం ప్రతి రోజూ కృతజఞాత భావాం వయాక్తాం 
చేస్ ఎాంతో మాంది పోర్ట యోధులునానిరు. లక్షలాది మాంది 
ప్రజలు శతాబా్ద ల తరబడి సావాతాంతయా్ాం కోసాం వేచ చూశారు.   
బ్రిటీష్ వారి ప్లనలో అనుభవిాంచన బానిసతావానినిమనాం ఒకసారి 
తలుచ్క్ాంటే, 75 ఏళ్ల సావాతాంతయా్ దినోతస్వ వేడుకలు ఈ 
పోర్టాలు ఎాంత చారిత్రాత్మకమైనవో అరథుమవుతుాంది. ప్రధ్న 
మాంత్రి నర్ాంద్ర మోదీ మాటలో్ల  “దేశ కీరి్తకి చరిత్ర సాక్షష్ాంగ్ 
నిలుస్్తాంది. తర్వాతి తర్నికి మన సాంప్రదాయలను, తాయాగ్లను 
బోధాంచ, వారికి సూఫూరి్తదాయకాంగ్ చరిత్ర నిలుస్్తాంది”. 
‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతస్వ్’ వేడుకలు ఈ పోర్టాలు, 
తాయాగ్లను ప్రతిబిాంబిస్్తనానియ. ఈ ఉతస్వాలు సావాతాంతయా్ 
పోర్టాల సమాహార్లు, సవాతాంత్ర భారత ప్రగతిని, పురోగతిని 
తెల్యజేస్్తనానియ. దేశ సావాతాంతయా్ పోర్ట సాందరభుాంగ్ జరిగిన 

పలు సాంఘటనలు, విప్లవాలు తర్వాతి తర్నికి సూఫూరి్తదాయకాంగ్, 
సాందేశాత్మకాంగ్ నిలుస్్తనానియ. ఇవి భారత్ మరిాంత ప్రగతి 
సాధాంచేాందుక్ దోహదాం చేసా్తయ. 

బ్రిటీష్  వారిక్ సవాలు విసిరిన గిరిజన నేత భీమా 
ఝాన్స్క్ గర్వక్రణం ఝలకెరీ 

అజాదీ క్ అమృత్ మహోత్సవ్
జాతీయ తీరామానం

ఒక వేడుకగ్ జరపనిదే ఏ సాంకలపామ్ 
విజయవాంతాం కాదు. ఏ సాంకలపామైనా వేడుక రూపాం 
సాంతరిాంచ్క్ననిప్పుడు ప్రతిజఞాలు, లక్షలాది మాంది శకి్త 
దానికి తోడవుతూ ఉాంట్ాంది. 75 ఏళళు వేడుకలు 130 
కోట్ల మాంది భారతీయుల భాగసావామయాాంతో జరగ్ల్స్ 
ఉాంది. ఈ విధాంగ్ ప్రజలు ప్ల్గా నటమే ఈ వేడుకలలో 
కీలకాం. ఇాందులో 130 కోట్ల మాంది ప్రజల మనోభావాలు, 
సూచనలు, కలలు మిళితమై ఉనానియ.
                        -  ప్రధాని నరంద్ర మోదీ



నిమర్ రాబిన్ హుడ్

ఝానీస్ ర్ణి లక్ష్మీబాయ ప్రతేయాకాంగ్ పరిచయాం చేయల్స్న అవసరాం 
ఏమాంది? వలసవాదానికి వయాతిర్కాంగ్ పోర్డిన సూఫూరి్తదాయక చహనిాం, 
వలస వాదులక్ కాంట మీద క్నుక్ లేక్ాండా చేశారు. బ్రిటీష్ ప్లన 
పునాదులను కూకటవేళ్లతో సహా కదిల్ాంచారు. శౌరయాాంలో దుర్గా మాత 
అవతారాంగ్ భావిాంచే  ర్ణి లక్ష్మీబాయ విజయాం, కీరి్తలో ఎక్కువ 
భాగాం ఝలాకురీబాయకే దక్కుతుాంది.   ర్ణి లక్ష్మీబాయ సైనయాాంలో దుర్గా  
దళ్ లేదా మహిళా దళానికి ఝలాకురిబాయ కమాాండర్  గ్ ఉాండేవారు. 
అతిపేద, దళిత క్ట్ాంబాంలో జని్మాంచన ఝలాకురీబాయ లక్ష్మీబాయ 
పోల్కలతో ఉాండేది.  ఆమె తరచూ లక్ష్మీబాయ వేషాంలో యుదధి రాంగాంలో 
ప్రవేశిాంచ బ్రిటష్ వారిని అయోమయనికి గురి చేస్ది. బ్రిటీష్ సైనయాాం 
ఝానీస్కోటను సావాధీనాం చేస్క్నని సమయాంలో, ర్ణి లక్ష్మీబాయ 
తపపాాంచ్కోవడానికి ఝలాకురీబాయ సహాయపడిాంది.   ఝానీస్ర్ణి 
యుదధి దుస్్తలు ధరిాంచ యుదధిరాంగ్నికి వెళిళు వీరోచతాంగ్ పోర్డుతూ 
బ్రిటీష్వారి చేతికి చకికుాంది. ఆమె ర్ణి లక్ష్మీబాయ కాదని గురి్తాంచన 
బ్రిటీష్ సైనయాాం ఝలాకురీబాయని ఉరితీసిాంది. ప్రభుతవాాం ఆమె సా్మరకారథుాం 
జూలై 22, 2001లో పోసటుల్ సాటు ాంపును విడుదల చేసిాంది. బ్ాందేల్ాండ్, 
బస్తర్ ప్రజల మనస్లో్ల  ఎపపాటకీ ఝలాకురీబాయ సజీవాంగ్నే ఉాంటారు.

ఝలకెరీబాయి
రాణి లక్ష్మీ బయి  

ప్రతిరూపం

భీమా
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మధయా ప్రదేశ్ లోని ఖారోగా న్ అాందమైన ప్ాంతాం, శౌర్యానికీ 
ఈ ప్ాంతాం ఎాంతో ప్రసిదిధి చాందిాంది. ఈ ప్ాంత గిరిజనుల 
నాయక్డు భీమా నాయక్ శౌరయాాం కూడా ఎాంతో ప్చ్రయాాం 
పాందిాంది. 1857లో భారతదేశాంలో సావాతాంతయా్ పోర్టానికి 
భీమా నాయక్ నాయకతవాాం వహిాంచారు.   ఈ ప్ాంతాంలో 
ఉనని గిరిజనులాందరినీని ఒకే తాట మీదకి తెచచాన ఘనత 

భీమా నాయక్ కే దక్కుతుాంది. బ్రిటీష్ వారి అక్రమాలక్ 
ఎదురొడిడు పోర్డారు. భీమా నాయక్ పోర్ట పటమ మధయా 
ప్రదేశ్ లోని బార్వాని నుాంచ మహార్షట్రలోని ఖాండేష్ వరక్ 
వాయాప్త చాందిాంది. భీమా నాయక్ క్ చాందిన 10 వేల మాంది 
సైనయాాం, ఇాంగీ్లష్ వారి తుప్క్లను కేవలాం విలు్ల , బాణాంతోనే 
ఎదురొకుాంది. బ్రిటీష్ వారు భీమా నాయక్ ను అరస్టు చేయడానికి 
ఎనోని అడడుదారులు ఎనునిక్నానిరు. చటటుచవరికి ఆయన 
సనినిహితుల దావార్ ఆయన ఉనికిని తెలుస్కొని భీమా 
నాయక్  ను బ్రిటీష్ వారు బాందీ చేశారు. ఇపపాటకీ ఖారోగా న్ 
ప్ాంత ప్రజలు, ఎాంతో గరవాాంగ్ భీమా నాయక్ గ్థలు 
తలుచ్క్ాంట్ ఉాంటారు. బ్రిటీష్ వారి ఖజానాను కొల్లగొటటు, 
భీమా నాయక్ ఎాంతో మాంది పేద వారి కడుపులు నిాంప్రు. 
ఆయనుని నిమర్ ర్బిన్ హుడ్ గ్ కూడా పలుచ్క్ాంటారు.   
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పరీక్షలపై చరచా (పరీక్షా పే చర్చా) నాలుగో విడతలో 
భాగాంగ్ ఈ ఏడాది ప్రధ్ని నర్ాంద్ర మోదీ 
విదాయారుథులతో, వారి తల్్లదాండ్రులతో ఉప్ధ్యాయులతో 

సాంభాషిాంచారు. ఒక స్నిహితునిగ్, ఒక మారగాదరిశిగ్ 
విదాయారుథులలో విశావాసాం పెాంచ వారు ధైరయాాంగ్ పరీక్షలు 
ఎదురొకునేాందుక్ ఈ అవకాశానిని వినియోగిాంచ్క్నానిరు. 
అదుభుతమైన ఫల్తాలలో ఉతీ్తర్ణత సాధాంచటమే విజయనికి 
సాంకేతమా? విదాయారుథులను ప్రతిసారీ అయోమయనికి గురిచేస్ 
ప్రశని ఇది.  ప్రస్్తత పరిసిథుతిలో పరీక్షా ఫల్తాల్కకుటే విదాయారుథుల 
విజయనిని కొల్చే గీట్ర్యగ్ ఉనానియ. కానీ ఇప్పుడు ఆ 
పరిసిథుతి క్రమాంగ్ మారుతూ వాస్తవాంలోకి వస్తాంది. పరీక్షలాంటే 
వతి్తడికి లోను కావటాం కాదు. అనేక అవరోధ్లను అధగమిసూ్త 
కొత్త సవాళళును ఎదురోకువటానికి మనల్ని మనాం తీరిచాదిదు్ద క్నే 
ఒక అవకాశమే పరీక్షలు. 
వరుసగ్ నాలుగో ఏడాది ’పరీక్షలపై చరచా’ నుదే్దశిాంచ 

ప్రసాంగిసూ్త ప్రధ్ని “విదాయారుథులు ఈ పరీక్షలను అాంతిమ 
లక్షష్ాంగ్ భావిాంచకూడదు. ఇవి జీవితాంలో ఒక మజిలీ 
మాత్రమే. జీవితాంలో ఎదురయ్యా అనిని సవాళళునూ 
ఎదురోకువటానికి మనాం పూరి్త సిదధిాంగ్ ఉాండాల్.” అనానిరు. ఈ 
కరోనా సాంక్షోభ సమయాంలో మొదట సారిగ్ ఈ కారయాక్రమానిని 
వరుచావల్ పదధితిలో ఏర్పాట్చేశారు. ఇాందులో లక్షలాది మాంది 
విదాయారుథులు, వారి తల్్లదాండ్రులు, ఉప్ధ్యాయులు ప్ల్గా నానిరు. 
ఒక నిజమైన స్నిహితుని ప్త్రలోకి ఒదిగిపోతూ ప్రధ్ని 
విదాయారుథులను, వారి తల్్లదాండ్రులను ఉదే్దశిాంచ మాటా్ల డుతూ, 
“మన ఆలోచనలనీని ఒకకుటే, మన దీక్ష కూడా ఒకకుటే” 
అనానిరు.  
“మాంచ పుస్తకాలు, సినిమాలు, కథలు, ప్టలు, సామెతలు, 
ఆరోగయాకరమైన అనుభవాలు అనీని శిక్షణలో భాగ్లే. ఇది 
పరీక్షలపై చరచా. కానీ మనాం ఇకకుడ పరీక్షలతోబాట్ అనేక 
విషయలు చరిచాసా్తాం.” అని కూడా అనానిరు. 

అంతరాజాతీయ నాయకుని హోదాలో అతయూంత కీలకమైన అంశ్లను ప్రస్్తవించ ప్రధానమంత్రి నరంద్ర 
మోదీ అంతే వేగంగ తిరిగి వచిచు ఒక గురువు పాత్రలో సలహాలచిచు యువతను తీరిచుదిద్దటంలోన్ 

జీవిస్్తరు. పరీక్షలపై చరచు నాలుగో విడత ప్రసంగం కూడా అలంటిద్. విదాయూరుథిలను స్ధిక్రులను 
చస్్త తన ఆలోచనలను పంచుకుంటూ తన అపారమైన అనుభవాల నుంచి స్చనలస్్త వారి 

భవిషయూత్ పటలే తనకుననా తిరుగులేని అంకితభావానినా చూపుతారు.

విద్్ర్థు ల ఆలోచనలక    
పదునుపటిటోన ప్రధాన మంత్రి 

విదయూ పరీక్షా ప్ చరచు
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పరీక్షలకు భయపడవదు్ద: పరీక్షలు జరగటాం ఇది మొదటసారీ కాదు, అవి అకసా్మతు్తగ్ వచచా పడడువీ కావు. ఏటా 
మారిచా-ఏప్రిల్ లో పరీక్షలు వసూ్తనే ఉాంటాయ. కేవలాం అది భయాం మాత్రమే. పరీక్షా ఫల్తాల మీద దృషిటు పెటటుడమే 
అాందుక్ కారణాం.
వతి్తడి అంతా పరీక్ష హాలు బయట వదిలయయూండి: తగినాంతగ్ పరీక్షక్ సిదధిమయయామని విదాయారుథులు తమక్ 
తామ నచచాజెప్పుకొని వతి్తడినాంతా పరీక్ష హాలు బయట వదిలెయయాల్. పరీక్ష హాలో్ల  ఉననిప్పుడు దృషిటు మొత్తాం మాంచ 
సమాధ్నాలు ర్యటాం మీదనే ఉాండాల్.
ప్రతి సబ్జాక్టో కు సమాన సమయం క్ట్యించాల: విదాయారుథులు తమ సమయనీని, శకి్తనీ అనిని సబ్జాక్టుల మీద 
సమానాంగ్ వెచచాాంచాల్. రాండు గాంటల సమయమాంటే ఆ సమయనిని అనిని సబ్జాక్టులకూ పాంచాల్.
ఆశయనిని సపాషటుాంగ్ నిర్్దశిాంచ్కోవాల్: కలలు సాకారాం చేస్కోవటానికి గమాయానిని నిర్్దశిాంచ్కోవటాం మఖయాాం.  మీ 
జీవితాశయపు కలను ఎలా నిర్ణయాంచ్క్ాంటారు? ఒకసారి మీ ఆశయనిని ఖర్రు చేస్క్ాంటే మీ మాందునని దారి 
సపాషటుాంగ్ కనబడుతుాంది. 
వతి్తడికి దూరంగ ఉండండి: జీవితాంలో జయపజయలక్ ప్ఠయాాంశాలు ఒకకుటే కొలబద్ద కాదు. జీవితాంలో 
మీరు చేస్దే మిమ్మల్ని తీరిచాదిదు్ద తుాంది. అాందుకే సమాజాం నుాంచ, మీ తల్్లదాండ్రుల నుాంచ వచేచా వతి్తడికి దూరాంగ్ 
ఉాండటానికి ప్రయతినిాంచాండి. 
పోరాట యోధుల నుంచి స్్ఫరి్త పందండి: మీ ర్షట్రాంలో దేశ సావాతాంతోయా్దయామాంతో మడిపడిన 75 
సాంఘటనలు కనుకోకుాండి. అవి ఏ పోర్ట యోధునితోనో మడిపడి ఉాండవచ్చా. ఈ సాంఘటనల గురిాంచ మీ 
మాతృభాషలో ర్యాండి.
ఏడాది మొతా్తనికీ ప్రణాళిక సద్ం చస్కొండి: డిజిటల్ మాధయామాం దావార్ మీరు ఏాం చేయదలచ్క్నానిరో మొత్తాం 
సాంవతస్ర్నికీ ఒక ప్రణాళిక రూపాందిాంచ్కొాండి. దీనికోసాం మీ ఉప్ధ్యాయుల నుాంచ, తల్్లదాండ్రుల నుాంచ, తాతలూ 
అవవాల నుాంచీ సలహాలు తీస్కొాండి. 
ఖాళీ సమయం ఒక సంపద: ఖాళీ సమయనిని పనిలేని సమయాంగ్ భావిాంచకాండి. ఇదొక అవకాశాం.  ఖాళీ 
సమయమే లేకపోయ్ జీవితాం యాంత్రికమవుతుాంది.
స్్వయ శిక్షణకు సద్ం కండి: మెట్రిక్యాలేషన్, ఇాంటరీ్మడియట్ విదాయారుథుల అడుగుజాడలో్ల  నడవాండి. ఉదోయాగ 
నైపుణాయాలక్ సిదధిాంకాండి. మీ చ్ట్టు పకకుల జీవనశైల్ మారుపాలు గమనిాంచాండి. మీక్ మీర్ శిక్షణ ప్రాంభిాంచ్కొాండి.
మీ ఆలోచనలోలే పాఠయూంశ్నికి స్థినమివ్వండి: మీరు ఏదైనా ప్ఠయాాంశానిని మొదలుపెడితే అది మీ ఆలోచనా 
విధ్నాంలో భాగమవుతుాంది. అప్పుడది మీ జాఞా పకశకి్త నుాంచ తొలగిపోదు. 

ప్రధాన్ ప్రసంగంలో ప్రధానాంశాలు: విద్్ర్థు లతో తన ఆలోచనలు పంచ్కనని ప్రధాన్

పరీక్షలు రదు్ద, క్నీ పరీక్షలపై చరచు దా్వరా నేరుచుకునే పాఠలు 
చాల ముఖయూమైనవి

కరోనా కేస్లు పెరుగుతునని నేపథయాాంలో సిబిఎస్ఇ పరీక్షల మీద జరిగిన 
ఉననితసాథు య సమావేశానికి ప్రధ్ని అధయాక్షత వహిాంచారు. ఒక సాంరక్షక్ని ప్త్రలో 

ఆయన విదాయారుథుల ఆరోగ్యానికి సాంబాంధాంచన అనేక అాంశాలు అకకుడ చరిచాాంచారు. పరీక్షలు 
వాయదా వేయలనని సూచనలు వెల్లడయయాయ. కానీ విదాయారుథుల జీవితాలను ప్రమాదాంలోకి 

నెటేటు అలాాంట సూచనలను ఆయన నిర్్ద ాందవాాంగ్ త్రోసిపుచాచారు. ప్రస్్తత పరిసిథుతులో్ల  కేవలాం 
వారాం మాందే పరీక్షలు రదు్ద  చేసినా, పరీక్షలపై చరచాలో భాగాంగ్ విదాయారుథులు పరీక్షలలో వతి్తడి 

తగిగాాంచ్కోవటానికి తనవైన ఆలోచనలను  ప్రధ్ని పాంచ్క్నానిరు. విదాయారుథులు తమ 
కలలు నెరవేరుచాకోవటానికి సహాయపడే జీవన శైల్ని అలవరచ్ కోవటాం 

గురిాంచ ఆయన విదాయారుథులక్ బోధాంచే పని చేపటాటు రు. 

వతితి డినుంచిదూరమై నిర్యంగా
పరీక్షలుఎదురోకోవటానిక్..

ఆతమానిర్భరతను 
జీవన స్త్రంగ 

మారుచుకొండి:  ఈ రోజు నేను 
మిమ్మల్ని ఒక మఖయామైన పరీక్షక్ సిదధిాం 

చేయలనుక్ాంట్నానిను. ఈ పరీక్షలో అాందరూ 
అదుభుత విజయాం సాధాంచాల్. భారతదేశానిని ఆత్మ 

నిరభురాం చేయటమే ఈ పరీక్ష.  సాథు నికత కోసాం 
అాంతా గొాంతెతా్తల్

సమయపాలన ఉపాయాలు 
నేరపుండి: సమయప్లన నైపుణాయాలు 
పల్లలక్ చపపాాండి. ప్ఠయాాంశాలను మీరి 
దారిచూపాండి 
ఉపద్శం క్దు ఆచరణ ధోరణి 
క్వాల: మీ సలహాలనీని పల్లలు 
వినకపోవచ్చా. తల్్లదాండ్రుల చరయాలు 
చూసి వాటని అనుకరిాంచాలని 
చూసా్తరు. అాందుకే ఉపదేశాల్వవాటానికి 
బదులు వాళళులో మాంచ అలవాట్లక్ 
బీజాలు వేయాండి.

సమయపాలన, ఆచరణాతమాక 
జాఞా నం మీద ఉపాధా్యులు శిక్షణ 
ఇవా్వల్

అాంతరగాతాంగ్ స్వాకరిాంచ మన ఆలోచనా 
విధ్నాంలో అాంతర్భుగమైనవి ఎపపాటకీ 
మరచపోాం. అాందుకే బటీటు పటటుక్ాండా 

మనస్క్ ఎకికుాంచ్కోవాల్. 
-  ప్రధాని నరంద్ర మోదీ
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తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకలే 
పిలలిలక ఆదర్ం క్వాల్

పిలలేల మీద వతి్తడి పెటటోకండి: జీవితాం స్దీర్ఘమైనది. 
అాందులో పరీక్షలు ఒక చనని విర్మాం. అాందుకే పల్లల మీద 
అనవసరమైన వతి్తడి పెటటుకూడదు. ఆ వతి్తడి తీస్స్్త వాళ్లక్ 
పరీక్షల వేడి ఉాండదు. ఇాంట దగగార పల్లలక్ వతి్తడి లేని 
వాతావరణాం కల్పాాంచాల్.  అప్పుడే వాళ్లలో ఆత్మవిశావాసాం 
ఏరపాడుతుాంది. 
పిలలేలకు తలలేదండ్రులే ఆదర్ం: పల్లలు బాగ్ 
తెల్వైనవారు. చపపాాంది చయయాకపోవచ్చా. కానీ 
తల్్లదాండ్రులను జాగ్రత్తగ్ గమనిసూ్త అనుకరిసా్తరు 
మీ పిలలేల ఇష్టోయిష్టోలు అరథిం చస్కొండి:  పల్లలక్ 
దగగారవాండి. వాళళు ఇష్టు యష్టు లు అరథుాం చేస్కొాండి. దీనివల్ల 
తర్ల అాంతరాం తొలగిపోతుాంది.
మీ పిలలేలు తమను తామే తేజోమయం 
చస్కుంట్రు: ఒక దీపాం మరో దీప్నిని వెల్గిస్్తాంది. 
మీ పల్లలో్ల  మీరు చూడాలనుక్ాంట్నని తేజస్స్ వారి నుాంచే 
ర్వాల్. అది మీ కృషితోనే సాధయాాం.
పిలలేలకు నిరీ్భతి నేరపుండి:  పల్లల చదువులు ఎప్పుడూ 
పరీక్షా ఫల్తాల కోసాం కాకూడదు. ఇది తప్పుడు విధ్నాం. 
దీనివల్ల ప్రతికూల ప్రభావాం పడుతుాంది.
సంప్రదాయ ఆహారం వైపు ప్రోత్సహంచండి: మన 
సాంప్రదాయ వాంటకాలు మనక్ గరవాకారణాం కావాల్.  
వాట లక్షణాలను, లాభాలను చరిచాాంచాల్.
పిలలేలకు బగ దగ్గరవండి: ఎపపాటకీ యువక్లుగ్ 
ఉాండటానికి, వయస్ ప్రభావాం తగిగాాంచ్కోవాలనుక్ాంటే 
మీరు పల్లలక్ మానసికాంగ్ దగగారవావాల్. అది వారికి చాలా 
సహాయపడుతుాంది. 

ఈ సందర్భంగా పిలలిల నుంచ్, వాళ్ళ 
తల్లిదండ్రుల నుంచ్ ప్రధాన్ ప్రశనిలు కూడా 

స్్వకరించార్

ఆంధ్రప్రద్శ్ కు చందిన విదాయూరిథి పలలేవి, కౌలలంపూర్ విదాయూరిథి అరపుణ్ 
పాండే పరీక్షల భయం ఎల తగి్గంచుకోవాలని ప్రధానిని అడిగరు.

ఇది కేవలాం పరీక్షల భయాం కాదు, వెలుపల్ వాతావరణానిని తయరు 
చేయటాం. అదే సరవాసవామని మీరనుక్ాంట్నానిరు. ఇది జీవితాంలో ఒక 
భాగాం మాత్రమే. దీనివల్ల మీరు అతిగ్ ఆలోచస్్తనానిరు. జీవితాం చాలా 
స్దీర్ఘమైనది. పరీక్షలు అాందులో ఒక చనని దశ మాత్రమే. తల్్లదాండ్రులు, 
ఉప్ధ్యాయులు, సామానయా జనాం పల్లల మీద అనవసరమైన వతి్తడి 
పెటటుకూడదు. పరీక్షలు అనేవి ఒకరిని పరీక్షిాంచటానికే తపపా అవే జీవితాం 
కాకూడదు. పల్లల చదువుల మీద బాగ్ దృషిటు సారిాంచే వారికి వాళళు పల్లల 
బలాలు, బలహీనతలు బాగ్ తెలుసా్తయ.
ఈరోజులోలే పిలలేలనా పెంచటం తలలేదండ్రులకు క్స్త కషటోంగ 
తయారంది. మారుతుననా జీవనశైల అందుకు క్రణం క్వచుచు. ఈ 
పరిసథితులోలే పిలలేల ప్రవర్తన, అలవాటులే, నడవడిక బగ ఉండేటుటో 
చూస్కోవటం ఎల? 

అనీని తెల్సిన ఒక తాండ్రిగ్ ప్రవీణ్ క్మార్ ఈ ప్రశని అడుగుతునానిరు. 
కానీ దీనికి నేను సమాధ్నమివవాటాం చాలా కషటుాం. మాందుగ్ 
ప్రయతినిాంచ చూడమననిదే నా సలహా. మీరు ఎాంచ్క్నని జీవనశైల్నే 
మీ పల్లలు అనుసరిాంచాలనుకోవటాం కూడా సరి కాదు. ఒకవేళ  
తపపాదాలుాంటే అప్పుడది పతనాం అనుకోవచ్చా. ఒకసారి సాటు రటుప్స్ క్ 
సాంబాంధాంచన ఒక యువజన సాంఘాం ప్రతినిధులతో మాటా్ల డటాం నాక్ 
బాగ్ గురు్త. ఒక బ్ాంగ్లీ అమా్మయ తన అనుభవానిని పాంచ్క్ాంట్, 
సొాంత వాయాప్రాం ప్రాంభిాంచటానికి ఉదోయాగాం వదులుక్నానినని 
చపపాాంది. వాళళు అమ్మక్ ఆ విషయాం తెల్సి చాలా దిగ్భు్ాంతికి గురై 
వాయాఖాయానిాంచారట. వాళళు అమ్మ అాంతగ్ నిర్్ఘ ాంత పోయరు. ఆ తరువాత 
ఆ అమా్మయ తన వాయాప్రాంలో ఘన విజయాం సాధాంచాంది. అాందుకే 
మీరు మీ ఆలోచనలకే పరిమితమై మీ పల్లల్ని బాందీలుగ్ చేస్్తనానిర్, 
అననిది ఆలోచాంచాల్. మన క్ట్ాంబాలు, మన సాంప్రదాయలు ప్థమిక 
విలువలను ఎాంతగ్ బలోపేతాం చేసా్తయో మనాం గురి్తాంచాల్. 

విదయూ పరీక్షలప ైచరచి
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కేంద్ర మంత్రిమండల్  ఇపపుటికే పీఎల్ ఐ 
పథకం ఆమోదించ్న 9 రంగాలు..

గత ఏడాది ప్రకటించ్న పీఎల్ ఐ

ఫుడ్ ప్రాసెసంగ్ పరిశ్రమ

ఐటీ హారడువేర్ ఉతపుతు్తలు

స్లర్ పీవీ మాడుయూల్

ఏస్, ఎల్ ఈడీలేదా వైట్ గూడ్్స

తయారీ కేంద్రంగా భారత్; యువతక కోటిక్ 
పగైా ఉద్్గాలు

ఫుడ్ ప్ససిాంగ్, ఔషధ రాంగాం, ఐటీ హార్డ్ు ర్ వాంట 13 రాంగ్లో్ల  ఉతపాతి్త 
అనుసాంధ్న ప్రోతాస్హక(పీఎల్ ఐ) పథకాలను అమలు చేయడాం దావార్ 
భారత్ ను కేాంద్ర ప్రభుతవాాం తయరీ కేాంద్రాంగ్ మార్చాలనుక్ాంటాంది.  
అాంతేకాక అదనాంగ్ వచేచా ఐదేళ్లలో 520 బిల్యన్ డాలర్ల విలువైన తయరీ 
సామర్థు యానిని ఉతపాతి్త చేయలని నిర్్దశిాంచ్క్ాంది. ఈ పథకాం దేశాంలో 
తయరీని పెాంచడమే కాక్ాండా.. ఉదోయాగ్వకాశాలను మెరుగు పరచనుాంది. 
యువతక్ కోటకి పైగ్ ఉదోయాగ్లను కల్పాాంచనుాంది. ఈ పథకాం ప్రభుతవాాం చేపటటున ప్రతిష్టు త్మక కారయాక్రమాం 

ఆత్మనిరభుర్ భారత్ లో భాగాంగ్ ఉాంది. బడ్జాట్ల  రూ.2 లక్షల కోట్ల 
కేటాయాంపులతో ఉతపాతి్త అనుసాంధ్న ప్రోతాస్హక(పీఎల్ ఐ) 

పథకానిని ప్రభుతవాాం ప్రాంభిాంచాంది. వచేచా ఐదేళ్లలో 520 బిల్యన్ డాలర్ల 
ఉతపాతి్త లక్షాయానిని చేరుకోవాలని ప్రభుతవాాం లక్షష్ాంగ్ పెట్టు క్ాంది. ఇపపాటకే 
కేాంద్ర మాంత్రివరగా మాండల్ 9 రాంగ్లక్ పీఎల్ ఐను ఆమోదిాంచాంది. ఈ 
రాంగ్లు పరిశ్రమలక్, పెట్టు బడిదారులక్ ఆకరషిణీయాంగ్ మార్య. 
మిగిల్న నాలుగు రాంగ్ల ఆమోద ప్రక్రియ కూడా కేాంద్ర మాంత్రి వరగా 
మాండల్ మాందు ఉాంది.

కోట్్ల కోట్్ల కోట్్ల

రూ రూ రూ

6,940 40,951 3,420

ఔషధ రంగ ఏపీఐలకు ఎలక్్రానిక్ తయారీకి మెడికల్ పరికరాలకు

టెలక్ం తయారీ

జీడీపీలో వీట షేరును పెాంచ, ఈ పథకాం బలమైన ప్రిశ్రామిక వయావసథును 
సృషిటుాంచడానికి ఉపయోగపడుతుాంది. అాంతేగ్క,  తయరీ రాంగ పురోగతికి 
మరిాంత ప్రోతాస్హాం చేకూరుసూ్త.. జీడీపీలో వీట వాటాను 25 శాతానికి 
పెాంచ్తుాంది. తయరీలో మన దేశానిని సావావలాంబనగ్ మార్ాందుక్ 
అవసరమైన సహకార్నిని, వాతావరణానిని ఇది అాందిస్్తాంది. ‘మేక్ ఇన్ 
ఇాండియ’, ‘మేక్ ఫర్ వరల్డు’ అనే రాండు అాంశాలపై దృషిటు పెటటున ఈ పథకాం 
దావార్ ఎగుమతులను కూడా ప్రభుతవాాం పెాంచనుాంది. తయరీలో పోటీకరాంగ్ 
మారి, స్నిహపూరవాకమైన పెట్టు బడిదారి విధ్నాలతో భారత్ ను ప్రపాంచ ఆరిథుక 
అధనేతగ్ పీఎల్ ఐ పథకాం నిలబ్టటునుాంది. ప్రపాంచ సరఫర్ వయావసథులో భారత్  
భాగాంగ్ ఉాంది.

 ఉతపాతి్త సామర్థు యానిని పెాంచేాందుక్ ప్రభుతవాాం గత ఏడేళ్లలో చాలా చరయాలు 
తీస్క్ాంది. యువతక్ తయరీదారులు మరినిని ఉదోయాగ్వకాశాలను 
కల్పాాంచేాందుక్, మరిాంత కీలక ప్త్ర పోషిాంచేలా ప్రభుతవాాం అనుమతిస్తాంది. 
సావావలాంబన భారత్ కిాంద చేపటటున ఇలాాంట కారయాక్రమాం ఇదే మొదటది. 
తయరీ రాంగ్నిని ప్రోతస్హిాంచేాందుక్ ప్రభుతవాాం పలు సాంసకురణాత్మక చరయాలు 
తీస్క్ాంటాంది. 

 పీఎల్ ఐ పథకాం భారత్ ను ప్రపాంచాంలోనే అతిమఖయామైన తయరీ గమయాసాథు నాలో్ల  
ఒకటగ్ నిలుపనుాంది. ప్రపాంచవాయాప్తాంగ్ ఈ రాంగ్లు మరిాంత పోటీకరాంగ్ 
మారనునానియ. అాంతేకాక ప్రపాంచ తయరీ కేాంద్రాంగ్ భారత్  ఎదగనుాంది.

పీఎల్ ఐ పథక నేపథ్ం, ప్రయోజనాలు..

ఔషధ పరిశ్రమ
కేటాయాంపులు రూ 

15,000
స్మారు లక్ష ఉదోయాగ్లు 
కలపాన

కోట్్ల

కేటాయాంపులు రూ 

7,350
స్మారు 1.8 
లక్షల మాందికి 
ఉదోయాగ్వకాశాలుకోట్్ల

కేటాయాంపులు రూ 

4,500
1.5 లక్షల మాందికి 
ఉదోయాగ్వకాశాలు కలపాన

కోట్్ల

కేటాయాంపులు రూ 

12,195 
40,000 మాందికి 
ఉదోయాగ్వకాశాలు కలపాన

కోట్్ల

కేటాయాంపులు రూ 

6,238
4 లక్షల మాందికి 
ఉదోయాగ్వకాశాలు

కోట్్ల

కేటాయాంపులు రూ 

10,900 
స్మారు 2.5 
లక్షల మాందికి 
ఉదోయాగ్వకాశాలుకోట్్ల

మంత్రిమండల నిర్ణయాలు 
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పతాక శీరిషిక ఆరళ్ళ పిఎం ఉజ్వల పథకం

అందరకీఅందుబాటుల్
కాలుష్యరహితఇంధనం

అేందరికీకాలుష్యరహితఇేంధనేం
అేందుబాటులోఉేంచటమే

ఉజ్వలయోజనప్రధానలక్ష్ేం.ఈ
క్రమేంలోఎల్.పి.జకనెక్న్లోసహా

అమ్ల్యమైనవనరులన్విచ్చలవిడిగా
వాడుకుేంటుననాసేంపననావర్గాల,

నగర్లగుత్తుధిపత్్యన్నాఅదిఛేదిేంచేంది.
సామాన్యప్రజలజీవిత్న్నాస్ఖమయేం

చేయటేంలో
అదికనీవినీఎరుగన్మారుపొలుతెచ్చేంది.

వాళ్ళఆరోగా్యన్నా
కాపాడటేంతోబాటుపర్్యవరణాన్నా

రక్ేంచేంది.
ప్రధానమేంత్రిఉజ్వలయోజన

ప్రారేంభమైనపపొటిన్ేంచఈఆరేళ్ళలో
లిక్్వఫైడ్పెట్రోలియేంగా్యస్(ఎల్.పి.జ)
అేందుబాటు99.6శాత్న్క్చేరిేంది.
ప్రధానేంగాఎన్మిదికోటలోఇళ్ళకుఉచత
ఎల్.పి.జకనెక్న్లోఇవ్వటమేకారణేం.
భారతవిజయగాథన్అన్సరిేంచట్న్క్

ఘనా,బేంగాలోదేశ్కూడా
ప్రయతనాేంచటమేఈకార్యక్రమేం

విజయాన్క్కొలమానేం.

చ్గురిసు్త నని ఆశ



ఇాంతక్ మాందు గ్యాస్ సటువ్ లేని రోజులో్ల  కటెటుల పయయా 
మీద వాంట చేసూ్త సగాం రోజు వాంటగదిలో గడప్ల్స్ 

వచేచాది. వర్షి కాలాంలో తరచూ ఆ మటటు క్ాంపట కాసా్త నీళ్లతో 
నిాండిపోయ్ది. వాంటచరక్ కూడా తడిసిపోయ ఒక పటాటు న అాంట్క్నేది 
కాదు. అలా వరషిాం పడినప్పుడు పల్లలు తిాండిలేక పస్్తలుాండేవారు. “ 
మా పల్లలతో గడపటానికి సమయాం కూడా దొరికేది కాదు. కానీ  మాక్ 
గ్యాస్ కనెక్షన్ ర్వటాంతో వర్షి కాలాంలో కూడా ఎలాాంట సమసాయాలేదు. 
ఇప్పుడు మా పల్లలతో గడపగలుగుతునాని” అాంటారు విప్పారిన 
మఖాంతో ఒడిశాలోని మయూర్ భాంజ్ ప్ాంతానికి చాందిన స్సి్మత. 
ఇది ఒకకు స్సి్మత కథ మాత్రమే కాదు. 

“మా టైమ్ ఆదా అవుతుాంది, ఇాంతక్మాందు పల్లలు 
మాంటదగగారికొసా్తరని భయపడేవాళ్లాం” అాంటారు జమ్్మ, కశీ్మర్ లోని 
అనాంత నాగ్ క్ చాందిన అరుజామన్ అర్.  “పగబారిన వాంటప్త్రలు 
కడుకోకుటానికి చాలా టైమ్ పటేటుది. పల్లలకి వాంట్ల  బాగ్లేకపోతే ఇక 
రోజాంతా ఆసపాత్రిలోనే గడిపతే వాంట చేస్కోలేకపోయ్వాళ్లాం. ఉజవాల 
గ్యాస్ వచచాన తరువాత అాంతా స్లువుగ్ ఉాంది, మఖయాాంగ్ రాంజాన్ 
నెలలో ఉదయాం 15-30 నిమిష్లో్ల  వాంట చేస్కొని తినగలుగుతునానిాం. 
ఇది వరక్ ఉపవాసాం ఉాండాలాంటే అరథుర్త్రి 1 గాంటకే లేచ 
వాండుక్నేవాళ్లాం. సాయాంత్రాం కూడా మళీళు బయటకెళి్ల కటెటులు 
తెచ్చాకోవటాం కషటుమయ్యాది. పగతో పల్లలు కూడా ప్రశాాంతాంగ్ 
నిద్రపోలేక చాలా ఇబ్ాంది పడేవారు, ఇప్పుడు చాలా టైమ్ కల్సి 
ర్వటాం వల్ల క్ట్టు పని నేరుచాక్నాని.  సాంప్దనా ఉాంది, సిల్ాండరూ్ల  
కొనుకోకుగలుగుతునాని. 

గ్యాస్ సటువ్ వాడకాం మొదలుపెటటునపపాటనుాంచీ చతీ్తస్ గఢ్ లోని ర్య్ 
పూర్ కి చాందిన మీనా నిర్మలాకర్ ఇాంట ఖరుచాలు తగిగాపోయయ. పైగ్, 
పరిసర్ల వాతావరణాం కూడా మెరుగాంది.  తమిళనాడులోని 
రూతారమ్మకైతే, గ్యాస్ సటువ్ మీద ఇడీ్ల-దోస వేస్కోవటాం చాలా 
స్లువుగ్ ఉాంది. బీహార్ లోని రజోజా  దేవికి కటెటులు తెచ్చాక్నే పని 

“నాకుచననాపపొటికథగుర్తుసతుేంది.బడికెళ్్ళనతలులోలూ,చెల్లోమమేలూఇదిచదివేఉేంట్రు.
మునీషీప్రేమ్చేంద్మనదేశేంలోబాగాపేరుమోసినరచయిత.1933లోర్సిన‘ఈదాగా’

అనేకథఆయనకుఎేంతోపేరుతెచ్చపెటి్టేంది.ఈకథలోప్రధానపాత్రహమీద్అనే
చననాపిల్లోడిది.వేంటచేసేటప్పుడువాళ్ళనాయనమమేచేతులుకాలకూడదన్

సేంతకెళ్లోనప్పుడుమిఠాయిలుకొన్కోక్కుేండాఒకపట్టకారుకొన్తెసాతుడు.మునీషీప్రేమ్
చేంద్కథఈరోజుకూనాకుసూఫూరితున్స్తుేంది.ఒకహమీద్ఇల్ేంటిపన్చేసినప్పుడుఈ

దేశప్రధాన్ఎేందుకుచేయకూడదు?
-ఉజ్వల లబ్ధిదారులతో మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరంద్ర మోదీ

ఇపుపుడు నా కళలిలోలి  పొగ న్ండదు. 
సిల్ండర్ ఇచ్చినందుక ధన్వాద్లు 
మోదీ గారూ 

ఇదివరక వంటచేసటపుపుడు నా 
కళ్ళలో పొగచేరది. పగైా 
వంటచెరక తెచ్చికోవాల్స్ వచేచిది. 
ఉజ్వల నా జీవితాన్ని, మా కటంబ 
జీవితాన్ని మారచిసింది.

అంతకముందు నాక 
వంట చాల కషటో ంగా 
ఉండేది. క్న్ 
సిల్ండర్, సటో వ్ 
అందుకనానిక నా 
కషటో ం ఆద్ అయింది. 

8 కోటలివ కనెక్షన్

5 కోటలివ కనెక్షన్ 

మొదటి కనెక్షన్

ఆయ్ష్ షేక్, ఔరాంగ్బాద్ మహార్షట్ర 
(సపెటుాంబర్ 7,2019)
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గడువుకమందేమై లురాయి
చేరుకోవటం

తకీ్దరన్, ఢిలీ్ల 
(ఆగస్టు  3, 2018)

గుడీ దేవి, బల్య, ఉత్తరప్రదేశ్ 



తపపాాంది. పైగ్ కటెటుల పగ నుాంచ కూడా విమకి్త 
కల్గిాంది. వాళళుక్ కళళుమాంటలు, తలనొపపా 
సమసయాలే్లవు. పల్లల్ని బడికి పాంపటాం ఆలసయాాం 
కావటాం లేదు. జీవితాం చీకట్ల  నుాంచ వెలుగులోకి 
వచచాన వారి ఇలాాంట అనేక కథలు దేశాంలో ప్రతి 
మ్లనా వినబడుతూనే ఉనానియ. ఇదాంతా 
ప్రధ్నమాంత్రి ఉజవాల యోజన వల్లనే. 

అంతోయూదయ పథకం, సవాళలేతో 
కూడిన దాని ప్రయాణం 

ప్రపాంచ ఆరోగయా సాంసథు (డబ్్ల యాహెచ్ఒ) 
సమాచారాం ప్రకారాం భారతదేశాంలో సాంప్రదాయ 
వాంట ఇాంధనాలైన కటెటులు, బగుగా , పడకలతో 
వాంటచేయటాం వలన ఆ పగక్ ఏటా ఐదు లక్షల 
మాంది చనిపోతునానిరు. వాళ్లలో ఎక్కువ మాంది 
మహిళలే కావటాం వల్ల సహజాంగ్నే ఆ ప్రభావాం 
మొత్తాం క్ట్ాంబాం మీద పడుతూ వస్తాంది. 
సాంప్రదాయ వాంట ఇాంధనాం వాయు కాలుష్యానికి 
కూడా దారితీస్తాంది.  అయతే, ఎల్.ప.జి వాంట 
కాలుషయారహిత ఇాంధనాం సావాతాంత్రయాాం వచచానపపాట 
నుాంచీ చరకాలాంగ్ ఒక వరగాాం ప్రజలకే 
అాందుబాట్లో ఉాంట్ వచచాాంది. 

గత ప్రభుతావాలు దేశవాయాప్తాంగ్ ప్రజలాందరికీ 
అాందిాంచలేకపోయయ. 2014 వరక్ 
దేశవాయాప్తాంగ్ 13 కోట్ల గ్యాస్ కనెక్షను్ల  మాత్రమే 
ఉాండగ్ కేాంద్ర ప్రభుతవాాం ప్రాంభిాంచన ఉజవాల 
పథకాం దేశ మఖచత్రానేని మారిచావేసిాంది.  దేశాంలో 
గ్యాస్ కనెక్షను్ల  ఉనని క్ట్ాంబాల సాంఖయా గత 
ఆర్ళ్లలో రటటుాంపై ఇప్పుడు 29 కోట్లక్ చేరిాంది. 
ఈనాడు ఎల్.ప.జి కనెక్షన్ ప్రతి ఒకకురి జీవితాంలో 
ఒక భాగమైాంది.  కానీ ఒకప్పుడు అది ఒక వరగాపు 
ప్రతిష్ఠక్ చహనిాంగ్ ఉాండేది. ఎాంపీలక్ ఏటా 25 
గ్యాస్ కూపను్ల  ఇచేచావారు.

వారు తమ నియోజకవరగాాంలో ఆ 25 కూపన్లతో 
25  క్ట్ాంబాలక్ గ్యాస్ కనెక్షను్ల  ఇవవాగలగటానిని 
గరవాాంగ్ భావిాంచేవారు. గ్యాస్ కనెక్షను్ల  బా్ల క్ 
మారకుట్ లో అమ్మటమననిది తరచ్ పత్రికలలో 
ప్రధ్న శీరిషికలలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు 
ఎనిమిది కోట్ల గ్యాస్ కనెక్షను్ల  పఎాం-ఉజవాల పథకాం 
కిాంద పేదలక్ ఉచతాంగ్ ఇచాచారు. అాందుబాట్ 

8 కోటలా ఉచత గ్యాస్ 
కనెక్షను్ల  ఇవావాలనని 
లక్షష్ాం,నిర్్దశిాంచ్క్నని 
గడువుకాంటే మాందే 
2019 సపెటుాంబర్ 7న 
పూర్తయాంది. 

38%8 కోటలే లబి్దారు కుటుంబలోలే 
3.05 కోటులే (38%) ఎస్్సలు, ఎస్టోలు

న్యూ ఇండియా సమాచార్20

పతాక శీరిషిక
ఆరళ్ళ పిఎం ఉజ్వల పథకం

పరా్వరణ పరిరక్షణ క్పలద్ర్

ఈ పథకం 
2016 
మే 1న 

బల్యాలో 
ప్రారంభమైంది.

ఈపథకేంమీద
సామాజకపెటు్టబడి  

రూ. 12,800 
కోటులే 

(180కోటలోఅమెరికా
డాలరులో)

l	సబిస్డీ వదులుక్నే 
ప్రచారోదయామాంలో 1.08 
కోట్లమాంది చేర్రు.

l	మళీ్ల నిాంపుకోవటానికి ఉతాస్హాం 
చూపుతునానిరు. మొదట 
వాడకాం తరువాత 80శాతాం 
పైగ్ లబిధిదారులు రాండో విడత 
నిాంపుకోవటానికి ఆసకి్త  చూప్రు. 

27.12 కోటలే మంది 
చందాదారులు 

పహల్ పథకంతో 
అనుసంధానమయాయూరు. 

ఇపపుటిదాక్  
రూ. 1,37,483 కోటలే 
సబి్సడీ నేరుగ లబిద్ారుల 
ఖాతాకు బదలీ అయింది.



l	మహిళలు వాంట సమయాం 
ఆదా చేస్కోవటాంతోబాట్ 
సవాయాం ఉప్ధ దావార్ 
క్ట్ాంబ ఆదాయాం 
పెరుగుదలక్ దోహదపడాడు రు.  

l	కాలుషయారహిత ఇాంధనాం 
మీద. అాంటే ఎల్.ప.జి మీద 
వాంట చేస్క్నే ఇళళు సాంఖయా 
బాగ్ పెరిగిాంది. దీనివలన 
ఆరోగయా సమసయాలు తగ్గా య.   

l	వాంట చరక్ కోసాం అడవులో్ల  
తిరిగే పని నుాంచ విమకి్త 
దొరికిాంది.

సులభతర జీవనం: 
విపలివాతమాక మార్పు

ద్శంలో స్లభతర జీవనానినా ఉజ్వల పథకం చప్పుకోదగినంతగ మెరుగు పరచింది. 
మహళల ఆరోగయూ పరిసథితిని మెరుగు పరచట్నికి, పరాయూవరణ పరిరక్షణకు జరిగే కృషికి 
తగినంత ఊతమివ్వట్నికి ఈ పథకం ఉపయోగపడింది.  ప్రపంచ ఆరిథిక వేదిక వారి ప్రపంచ 
ఇంధన మారిపుడి స్చీ లోను, వాతావరణ మారుపు పనితీరు స్చీలోను భారత  రాయూంకులు 
గణనీయంగ మెరుగుపడాడుయి.

శాతం ఇళ్్ళ వంట గా్స్ వాడటం మొదలు 
పట్టో యి. ఆరళ్ళ క్ందట దేశంలో 55 శాతం 
ఇళలిలో మాత్రమే వాడేవార్. అంటే, 43 శాతం 
పగైా పర్గుదల 

99.6

భారత్ 
ప్రపంచంలోనే 

అత్పద్ద  ఎల్.పి.జి
విన్యోగ దేశంగా 

మారింది

దృష్ట్యా చూస్్త, సావాతాంతయా్ాం వచాచాక మొదట 60 ఏళ్లలో 55% 
ఇళ్లక్ మాత్రమే ఎల్ ప జి అాందగ్ గత ఆర్ళ్లలో అది 43% పెరిగి 
99.6 శాతానికి చేరిాంది.  

పాండిట్ దీన్ దయళ్ ఉప్ధ్యాయ సవాపనిమైన అాంతోయాదయను 
సాకారాం చేసూ్త దేశవాయాప్తాంగ్ కాలుషయా రహిత ఇాంధనానిని 
ఇాంటాంటకీ అాందిాంచటమననిది మోదీ ప్రభుతావానికి అాంత 
స్లభాంగ్ సాధయామైన విషయాం కాదు. ఆరిథుక వనరులు అతిపెద్ద 
సవాలు. అాంతక్మాందు ప్రభుతావాలు కూడా అధగమిాంచ పని చేసి 
ఉాండవచ్చా. కానీ వాళ్లక్ సబిస్డీతో కూడిన ఎల్.ప.జి  ఇవావాలనని 
ఆలోచన లేదు. కేాంద్ర ప్రభుతవాాం తీస్క్నని సాహసపేతమైన 
నిర్ణయాం వల్లనే ఎనిమిది కోట్ల ఉచత ఎల్.ప.జి కనెక్షను్ల  ఇవావాలనని 
లక్షష్ాం ఏదు నెలల గడువుక్ మాందే సాధయామైాంది. ఈ పథకానికి 
ప్రపాంచవాయాప్తాంగ్ ప్రశాంసలు లభిాంచాయ. ఈ విజయాంతో 
సూఫూరి్తపాందిన ఘనా, బాంగ్్ల దేశ్ కూడా దీనిని అమలు చేస్్తనానియ. 
ఉజవాల యోజన ఆర్ళ్ళు పూరి్త చేస్క్నని సాందరభుాంగ్ దాని 
విజయవాంతమైన యత్రను అరథుాం చేస్కోవటాం కూడా చాలా 
మఖయాాం.

పహల్ తో కొత్త ఆరంభం 

కేాంద్రాంలో 2014 మే నెలలో అధకార మారిపాడితో కొత్త ప్రభుతవా 
వైఖరి సపాషటుాంగ్ కనబడిాంది. దేశవాయాప్తాంగ్ సబిస్డీ ఎల్.ప.జి 
ఇవవాటానికి వీలుగ్ వనరుల సమీకరణక్ ఒక పథక రచన 
చేయటాం మీద దృషిటు సారిాంచాంది.   ఈ దిశలో ప్రభుతవాాం తీస్క్నని 
మొదట చరయా డీజిల్ మీద సబిస్డీని రదు్ద  చేసి దానిని మారకుట్ క్ 
అనుసాంధ్నాం చేయటాం. చాలా ఆశచారయాకరమైన విషయమేాంటాంటే 
యదృచ్కాంగ్ అదే సమయాంలో అాంతర్జా తీయ మారకుట్ లో మడి 
చమరు ధరలు కూడా తగ్గా య. అాంతక్మాందు బారల్ ధర 150 
డాలరు్ల  ఉాండగ్ అది 26 డాలర్లక్ పడిపోయాంది. 

అదే క్రమాంలో ఆధ్ర్ కార్డు వయావసథుక్ ఒక విధ్నపరమైన 
చట్రానిని రూపాందిాంచారు. 2015 జనవరిలో ఎల్.ప.జి  ప్రతయాక్ష 
నగదు బదలీ పథకాం ప్రవేశపెటటుటాంతో బాట్ జన్ ధన్ - ఆధ్ర్ 
-మొబైల్ త్రయాం ఒక సరికొత్త శకానికి నాాంది పల్కిాంది.  పహల్ 
పేరుతో ఈ పథకాం ప్రపాంచాంలోనే అతిపెద్ద ఆరిథుక సహాయాం ల్మాకు 
బ్క్ ఆప్ రికార్్స్ లో చ్ట్ సాంప్దిాంచ్క్ాంది. ఎల్.ప.జి కి ప్రతయాక్ష 
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నగదు బదలీ కారణాంగ్ ప్రభుతవాాం 4.11 కోట్ల నకిలీ కనెక్షన్లను 
గురి్తాంచటాంతో రూ. 13,000 కోట్్ల  ఆదా అయాంది. వృధ్ 
నివారిాంచే డిజిటల్ విధ్నాం వలన ప్రభుతవాాం యవత్ దేశానికీ 
ఎల్.ప.జి  సౌకరయాాం కల్పాాంచటానికి అవకాశాం ఏరపాడిాంది. 

ఎల్.ప.జి  ప్రతయాక్ష నగదు బదలీకి ఒకవైపు ఏర్పాట్్ల  చేసూ్తనే 
డిజిటల్ చల్్లాంపుల వయావసథుక్ సిదధిాం చేయటాం వలన పేదలక్ 
ఎలాాంట ఇబ్ాందీ కలగక్ాండా చూడగల్గ్రు. వాళ్ళు 
చేయల్స్ాందలా్ల   డిసిట్రబ్యాటర్ దగగారికెళిళు ఉజవాల కనెక్షన్ కావాలని 
అడగటమే. ఆ తరువాత వినియోగదారునికి ఉజవాల కనెక్షన్ 
ఇవావాల్స్న బాధయాత డిసిట్రబ్యాటర్ దే. 

పథక్నికి సంపననా వరా్గల ప్రశంసలు 

ప్రజలను భాగసావామలుగ్ చేసి ప్రజల కోసాం చేపటటున ఈ 
పథకాం మోదీ ప్రభుతవా స్పరిప్లనక్ నిదరశినాంగ్ నిల్చాంది. ఈ 
పథకాం కోసాం అవసరమైన మౌల్క వయావహార్లనీని సిదధిాం చేసిన 
తరువాత  2015 మారిచా17న పెట్రోల్యాం మాంత్రితవాశాఖ ఏర్పాట్ 
చేసిన ఊర్జా  సాంగాం కారయాక్రమాంలో ప్రధ్ని నర్ాంద్ర మోదీ 
ప్రసాంగిసూ్త “ ఎల్.ప.జి  సబిస్డీ వదులుకోాండి” అని పలుపునిచాచారు.  
సాంపననివర్గా లు తమ ఎల్.ప.జి  సిల్ాండర్ల మీద సబిస్డీని 
వదులుకోవటాం దావార్ వచేచా డబ్్ ప్రభుతవా ఖజానాక్ ర్దని,  

పేద ప్రజలక్ ఉచత ఎల్.ప.జి  సిల్ాందరు్ల  అాందిాంచటానికి 
ఉపయోగపడుతుాందని వివరిాంచారు. ప్రధ్ని పలుపుక్ 
సాంపననివర్గా లు సానుకూలాంగ్ సపాాందిాంచాయ. వెనువెాంటనే కోటీ 
ఎనిమిది లక్షల మాంది వినియోగదారులు సవాచ్ాందాంగ్ ఎల్.ప.జి  
సబిస్డీని వదులుక్నానిరు. ఆ విధాంగ్ ప్రజల సహకారాంతో ఉజవాల 
పథకాం ఒక ప్రజా ఉదయామాంగ్ మారిాంది. పేద, మధయాతరగతి వారికి 
జీవన ర్ఖగ్ మారిాంది. 2016 మే 1 న బల్యలో ప్రధ్ని నర్ాంద్ర 
మోదీ ప్రాంభిాంచన ఉజవాల పథల  ఆర్ళ్ళు పూరి్త చేస్క్ాంది. 

ఆక్ంక్షలకు రక్కలు, జీవితం స్లభతరం

నిరుపేద, పేద, మధయాతరగతి, షెడూయాల్డు క్లాలు, షెడూయాల్డు తెగల 
ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను, మరీ మఖయాాంగ్ మహిళల జీవితాలను 
ఉజవాల యోజన మార్చాసిాంది. 

స్ఖమయ జీవితాం ప్రభుతవా మాంత్రాంగ్ మారిాంది. ఈ 
మాంత్రానిని సాకారాం చేస్కోవటాంలో ఉజవాల యోజన ఒక మ్ల 
స్తాంభాంగ్ నిల్చాంది. సామానుయాడి ఆకాాంక్షలక్ ఇది రకకులు 
తొడిగిాంది. గ్యాస్ సటువ్ ల మీద వాండటాం మహిళల జీవితానిని 
మరిాంత స్ఖమయాం చేసిాంది. ఇప్పుడు వాళ్లక్, వాళళు 
క్ట్ాంబాలక్ అదనపు సమయాం దొరుక్తోాంది. దీని ఫల్తాంగ్ 
మహిళలు  తమ ఖాళీ సమయనిని సవాయాం ఉప్ధకి, నైపుణయా 
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పతాక శీరిషిక ఆరళ్ళ పిఎం ఉజ్వల పథకం

  ఘనా, బాంగ్్ల దేశ్ లాాంట దేశాలు ఉజవాల యోజన నమ్నాను 
అధయాయనాం చేసి వాళళు దేశాలో్ల  పేదలక్ అమలుచేయలని 
నిర్ణయాంచాయ.

  ఘనా జనాభాలో కేవలాం 23 శాతాం మాందికే ఎల్.ప.జి  కనెక్షను్ల  
ఉాండటాంతో  సిల్ాండరు్ల  మళీళు నిాంపుకోవటానికి గాంటల తరబడి 
వేచ ఉాండాల్స్న పరిసిథుతి ఉాంది. దీాంతో ఇాండియన్ ఆయల్ సాంసథుతో 
ఒపపాాందాం చేస్క్ాంది.

  ఉజవాల పథకాం దావార్ పగ రహిత వాంటగదులను సమరథుాంగ్ 
అమలు చేసినాందుక్ 2017 లో వరల్డు పెట్రోల్యాం కౌనిస్ల్ వారి 
ఎకస్లెన్స్ అవార్డు లభిాంచాంది.  

  ప్రిస్ క్ చాందిన వరల్డు ఎల్.ప.జి  అససియ్షన్ దాని వెబ్ సైట్ 
లో ఉజవాల విజయగ్థను “భారత్ లో ఎల్.ప.జి  పాంపణీ 
విజయగ్థ” పేరుతో ప్రచ్రిాంచాంది.

  పర్యావరణ పరిరక్షణక్, మహిళల ఆరోగయాాం మెరుగుదలక్ 
భారతదేశాం చేసిన కృషిని, సాధాంచన విజయనిని  ఇాంటర్నిషనల్ 
ఎనరీజా ఏజెనీస్ ప్రశాంసిాంచాంది.

అంతరాజా తీయ సాథు యిక్ ఉజ్వల



శిక్షణక్, ఇతర కారయాకలాప్లక్ వాడుక్ాంట్నానిరు.  
“ 2020 నాటకలా్ల  భారతదేశాంలో అాందరికీ ఎల్.ప.జి  
అాందిాంచటాం ఒక గొపపా సాధన” అని ఇాంటర్నిషనల్ 
ఎనరీజా ఏజెనీస్ ఎగిజాక్యాటవ్ డైరకటుర్ ఫెయత్ బిరోల్ 
వాయాఖాయానిాంచారు. “అది కేవలాం కాలుషయారహిత 
ఇాంధనానిని అాందిాంచటమే కాదు, అది ఆరిథుక, సామాజిక 
చొరవ కూడా” అనానిరు.

జీవితానిని స్ఖమయాం చేయటాంలో ప్ధ్నాయానిని ఈ 
పథకాం వెనుక  ఉనని దేశ నాయకతవాపు 
ఆలోచనావిధ్నానిని గురి్తాంచటానికి మాందుగ్ ప్రధ్ని 
నర్ాంద్ర మోదీని అరథుాం చేస్కోవాల్. ఆయన ఒక 
సాందరభుాంలో “ నేను పుటటున ఇలు్ల  ఒక చనని వరాండాలా 
ఉాంట్ాంది. కిటకీ లేదు. ఒకే తలుపు ఉాండేది. అమ్మ 
వాంట చేయటానికి కటెటులు వాడేది. ఒకోకుసారి ఎాంత పగ 
వచేచాదాంటే ఆమె వడిడుస్్తననిప్పుడు మాక్ ఆమె మఖాం 
కనబడేది కాదు. అలా నేను చననిప్పుడు పగలోనే 
తినేవాడిని. అాందుకే అలాాంట తలు్ల లు, పల్లల కష్టు లు 
నాక్ తెలుస్. ఆ బాధ  నేను సవాయాంగ్ అనుభవిాంచా. 
అాందుకే అలాాంట తలు్ల లను ఆ కష్టు లనుాంచ విమక్తాం 
చేయల్స్న అవసరమాంది. ఆ విధాంగ్ ఎనిమిది 
కోట్లక్ట్ాంబాలక్ ఉచత ఎల్.ప.జి  సిల్ాండరు్ల  ఇవావాలనే 
ప్రతిజఞా తీస్క్నాని” అనానిరు. ఈ పథకాం సామానయా 
ప్రజలక్ ఆరోగయాకరమైన జీవితానినిచచాాంది. ఆ విధాంగ్ 
ఆరోగయావాంతమైన సమాజానిని నిరి్మాంచటానికి అది దారి 
తీసిాంది. 

ఆరోగయూవంతమైన కుటుంబం, 
ఆరోగయూకరమైన వాతావరణం

శాసత్రవేత్తల లెకకుల ప్రకారాం ఒక మహిళ కటెటుల 
పయయామీద వాండినప్పుడు  ఒక రోజులో దాదాపు 400 
సిగిరట్లతో సమానమైన పగ పీలుచాతుాంది. అదే 
సమయాంలో పల్లలు, ఇతర క్ట్ాంబ సభుయాలు కూదా 
ప్రభావితమవుతారు. కళళుమాంట, తలనొపపా, ఆసా్తమా, 
ఊపరితితు్తల వాయాధులు ర్వటాం సరవాసామానయాాం. 
ఉజవాల పథకాం గ్రామీణ ప్ాంతాలో్ల ని మహిళల 
జీవితాలను ఎాంతగ్నో మెరుగుపరుస్తాంది. 

ప్రపాంచ ఆరోగయా సాంసథు, ఇాండియన్ చస్టు సొసైటీ, చస్టు 
రిస్కు ఫాండేషన్ గణాాంకాల ప్రకారాం ఉజవాల యోజన తో 
క్ట్ాంబ ఆరోగయాాం మెరుగుపడి ఆరోగయావాంతమైన 
సమాజ నిర్్మణానికి నాాంది అయాంది. సప్రదాయ 
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 ప్రపాంచ ఆరోగయా సాంసథు లెకకుల ప్రకారాంభారతదేశాంలో ఏటా 5 లక్షల 
మాంది ప్రజలు సాంప్రదాయ ఇాంధనవనరులతో వాంట చేయటాం వలన 
కల్గే కాలుషయాాంతో చనిపోతునానిరు.

 ఇప్పుడు ఉజవాల పథకాం వలన శావాసకోశ, ఊపరితితు్తల వాయాధులు 
20 శాతాం మేరక్ తగిగాపోయనట్టు   ప్రపాంచ ఆరోగయా సాంసథుక్ చాందిన 
ఇాండియన్ చస్టు సొసైటీ, చస్టు రీసర్చా ఫాండేషన్ గురి్తాంచాయ.

 ఉజవాల పథకాం వలన అాందరికీ – మఖయాాంగ్ మహిళలక్- మెరుగన 
ఆరోగయాాం సాధయామైాంది.

 పగర్ని వాంటగదుల వలన మహిళలక్ తలనొపపా, కళ్ళు మాండటాం 
లాాంట సమసయాలు తొలగిపోయయ.

 సవాయాం సహాయక బృాందాల దావార్ మహిళలక్ ఉప్ధ అవకాశాలు 
ర్వటాం మొదలైాంది. వాంటగదిలో వెచచాాంచే సమయాం బాగ్ 
తగగాటాంతో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇరుగుపరుగు వాళ్లతో సామాజిక 
అాంశాలమీద చరిచాాంచటానికి సమయాం దొరుక్తోాంది. 

 నిరుపేద, పేద, షెడూయాల్డు క్లాలు, షెడూయాల్డు తెగల ప్రజల జీవితాలు 
మెరుగుపడాడు య. అదే సామాజిక సాధకారతక్ పునాది.

ఆరోగ్వంతమైన కటంబం, 
ఆరోగ్వంతమైన సమాజం
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సమాజంలోన్ అన్నివరాగా ల ప్దలకూ అందుబాటలో
  ఉజవాల పథకాం ఊపాందుక్ాంట్ననిప్పుడే దేశ సరోవాననిత నాయకతవాాం 

దీనిని మరిాంత విస్తరిాంచాలనే నిర్ణయాం తీస్క్ాంది. మొదట పథకాం 
లక్షష్ాం ఐదు కోట్ల ఇళళుక్ ఉచత కనెక్షను్ల  ఇవవాటాం. కానీ పెరుగుతునని 
ప్ధ్నయాాం, ప్రజల మనోభావాల దృష్ట్యా దీని లక్షాయానిని 2018 లో 8 
కోట్్ల  చేశారు.

  మొదట లక్షష్ాం 2011 జనాభా లెకకుల ప్రకారాం సామాజిక-ఆరిథుక 
క్లగణాాంకాలమీద ఆధ్రపడిాంది. కానీ లక్షాయానిని విస్తరిాంచనప్పుడు 
ఇతరవర్గా లను కూడా కల్ప్రు.

  సామాజిక-ఆరిథుక గణనక్ తోడుగ్ అనిని ఎస్స్/ఎస్టు క్ట్ాంబాలను, 
ప్రధ్నమాంత్రి ఆవాస్ తోయాజన-గ్రామీణ్, అాంతోయాదయ అనని యోజన. 
అటవీ సాంచారులు, తేయక్ తోటల తెగలు, దీవులో్ల  నివసిాంచేవారు. 
ఎాంబీస్లు, ఆరిథుకాంగ్ పేద వర్గా లు కూడా పథకాం లబిధిదారులుగ్ 
జోడిాంచబడాడు రు.

  8 కోట్ల మాంది లబిధిదారులలో ఎస్స్. ఎస్టు వర్గా లే 3.05 కోట్్ల , అాంటే 
38% ఉనానిరు.

  ప్రభుతవా ఉదే్దశయాాం కేవలాం ఎల్.ప.జి  సౌకరయాాం కల్పాాంచటమే కాదు. 
ఎల్.ప.జి  అాందుబాట్ని విస్తరిాంచటాం దావార్ దూరాం కారణాంగ్ 
ప్రజలు వాడకానిని నిల్పవేయకూడదననిది కూడా. గ్యాస్ 
పాంపణీదారుల సాంఖయా పెాంచటానికి జియో టాయాగిాంగ్ టెకానిలజీ 
వాడారు. అలా సరఫర్ వయావసథును పెాంచ ప్రతి 15 కిలోమీటర్ల 
వాయాసార్థు నికీ పాంపణీదారులు అాందుబాట్లో ఉాండేట్టు  చూశారు.

  ఇాంతక్మాందు 13,500 మాంది పాంపణీదారులుాండగ్ ఇప్పుడు 
వారి సాంఖయా 25,000 క్ చేరిాంది. ఇది వినియోగదారులు, 
పాంపణీదారులు బాగ్ తక్కువగ్ ఉాండే  తూరుపా, ఈశానయాప్ాంత 
ప్రజలక్ బాగ్ ఉపయోగపడిాంది. వారిషిక ఎల్.ప.జి  దిగుమతి కూడా 

16 మిల్యన్ మెట్రిక్ టనునిల నుాంచ 26 మిల్యన్ మెట్రిక్ 
టనునిలక్ పెరిగిాంది.  

  పైగ్, ఇాందులో ప్రధ్నమైన సవాలు ఏాంటాంటే, ఒక పేదవాడు 14 
కిలోల సిల్ాండర్ క్ రూ.800 ఎలా చల్్లసా్తడనేది. అాందుకే ప్రభుతవాాం 
5 కిలోల చనని సిల్ాండర్ ను కూడా ప్రవేశపెటటుాంది. కానీ ఎక్కువమాందికి 
ఇది నచచాలేదు. 

  కనెక్షన్ తీస్క్నేటప్పుడు వారికి ప్రభుతవాాం రూ.1600 అపపాచచాాంది. 
దానిని సబిస్డీ దావార్ తగిగాాంచ్క్ాంట్ాంది. అయతే, ప్రజలు ఎలాాంట 
సమసాయా ఎదురోకుక్ాండా రూ.1600 అప్పు మీద మారటరియాం 
పడిగిాంచాంది. దీనికి సాంబాంధాంచన నిర్ణయాం భవిషయాతు్తలో 
తీస్క్ాంటారు. 

పతాక శీరిషిక ఆరళ్ళ పిఎం ఉజ్వల పథకం

ఇాంధనాం వాడటాం వలన ఏటా ఐదు లక్షలమాంది మృతుయావాత 
పడుతూ ఉాండగ్ ఉజవాల యోజన ఇప్పుడు కీలకప్త్ర పోషిసూ్త 
ఊపరితితు్తల వాయాధులను 20 శాతాం మేర తగిగాాంచగలుగుతోాంది.  
అాంతే కాదు, ఈ పథకాం పర్యావరణ పరిరక్షణ కోణాంలో కూడా 
ఎాంతో సమరథుాంగ్ పనిచేస్తాంది. అహమ్మదాబాద్ లోని ఇాండియన్ 
ఇన్ సిటుట్యాట్ ఆఫ్ మేనేజ్ మెాంట్ క్ చాందిన ప్రొఫెసర్ ఎస్ కె 
బారువా అనేక గ్రామీణ ప్ాంతాలను సాందరిశిాంచ చేసిన అధయాయనాం 
ప్రకారాం ఇళ్లలో కాలుష్యానిని ఎల్.ప.జి  గణనీయాంగ్ 
తగిగాాంచగల్గిాంది. సహజాంగ్నే దీనివల్ల మహిళల, పల్లల ఆరోగయాాం 
మెరుగుపడిాంది, ఇాంటర్నిషనల్ ఎనరీజా ఏజెనీస్ ఎగిజాక్యాటవ్ డైరకటుర్ 
ఫెయత్ బిరోల్ కూడా ఇప్పుడు ఇళ్లలో తక్కువ కాలుషయాాం 
ఉాందనానిరు. సాంప్రదాయ ఇాంధనాల వలన వెలువడే మిథేన్, బా్ల క్ 
కార్న్, ఆర్గా నిక్ కార్న్ వలన ఉష్ణతాపాం పెరుగుతుాందని, 
ఇప్పుడు ఆ సమసయా కొాంత తగిగాాందని వాయాఖాయానిాంచారు. అడవుల 
నరికివేత తగిగాాందని ఐకయార్జయాసమితివారి బహుమఖ పేదరిక సూచీ 

చబ్తోాంది. ఐకయార్జయాసమితి వారి స్సిథుర్భివృదిధి లక్షాయాల సాధనక్ 
కూడా ఉజవాల పథకాం ఒక స్తాంభాంలా నిల్చాంది. 

కరోనా క్లం, భవిషయూతు్త

ఉజవాల పథకాం కరోనా కాలాంలో  గ్రామాలను, పేదలను ఎలా 
ఆదుక్ననిదో ప్రతయాక్ష ఉదాహరణ గరీబ్ కలాయాణ్ ప్కేజ్ (పేదల 
సాంక్షేమ ప్కేజ్).  దేశాంలో లాక్ డౌన్ ఉనని సమయాంలో ప్రభుతవాాం 
అనని యోజన పథకాంలో భాగాంగ్ వాంటకోసాం ఎల్.ప.జి  సిలీాండరు్ల  
ఉచతాంగ్ ఇచచాాంది. 

ఆ విధాంగ్ పేదల ఇళ్లలో వాండుక్నే సటువ్ ఆగిపోక్ాండా 
చూసిాంది. ప్రభుతవాాం కరోనా సమయాంలో రూ. 9600 కోట్్ల  ఖరుచా 
చేసి 14.17 కోట్ల సిల్ాండరు్ల  ఉచతాంగ్ ఇచచాాంది. ఉజవాల పథకాం 
విజయవాంతాం కావటానికి. లక్షాయానిని గడువుక్ మాందే 
చేరుకోవటానికి కారణమైన ప్రధ్న అాంశాలో్ల  ఒకట - ఈ పథకానికి 
రూపకలపాన జరిగిాంది క్షేత్రసాథు య వాస్తవాలను దృషిటులో 
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పెట్టు కోవటంతోనే. దీని మొత్ం యంత్ంగం నేరుగా కంద్ర 
ప్రభుత్ం కంద నడవటం కూడా. కంద్ర పెట్రోలియం, 
సహజవాయువు శాఖ కంద ఉన్న చమురు కంపెనీలు దేశవాయాప్ంగా 
750 జిల్లా ల్లా  జిల్లా  నోడల్ అధికారులను నియమంచాయి. 
పెట్రోలియం శాఖామంత్రి ధర్మంద్ర ప్రధాన్ ప్రతివారం వీడియో 
కాన్ఫరెని్సంగ్ ద్్రా ఈ యువ అధికారులతో సంభాషిస్్నే 
ఉంటారు. దీనివలన వారిల్ నైతిక స్థైరయాం నింపటం, పథకం 
అమలును పరయావేక్ంచటం సాధయామవుతోంది. ఒక లక్షయాని్న 
నిరదేశంచుకొని అంకతతభావంతో ద్ని అమలుకోసం  కృషి 
చేయటమే ఉజ్ల పథకం విజయవంతానిక కారణం. 
కాలుషయారహిత ఇంధనం, పరాయావరణ పరిరక్షణ, ఆరోగయాపరిరక్షణల్ 
మెరుగుదలకు మారుపేరుగా మారటం ద్్రా ప్రపంచం దృషిటుల్ 
పడింది. 

ఉజ్ల యోజన విజయం మనందరి కళ్ళముందలే ఉంది. కానీ 
ప్రభుత్ం అంతటితో ఆగలేదు. కంద్ర ప్రభుత్ం ఎల్.పి.జి  
అందుబాట్ను 99.6 శాతం జనాభాకు అందేవరకూ తీసుకెళ్ళంది. 
ఈ సారి సాధారణ బడ్జెట్ ల్ కూడా మరో కోటి ఉచిత కనెక్షనులా  
ఇవా్లని నిర్ణయించుకోవటం గమనార్ం. దీనివలన ఇంకా 
నగరాలల్ మగిలిన 0.4 శాతం వరాగా లను కూడా చేరుకోవాలని 
లక్షష్ంగా పెట్టు కునా్నరు. శాశ్త నివాసం లేని వారందరినీ గురి్ంచి 
వారిక ఎల్.పి.జి  కనెక్షనులా  ఇచాచారు. అందుక దూరదృషిటుతో 
రూపందించిన ప్రధానమంత్రి ఉజ్ల యోజన ఈ రోజు 
భారతదేశాని్న స్యం సమృద్ం చేసే ఒక ముఖయామైన యోధునిగా 
మారింది.  

ఎల్.పి.జి పంచాయితీ, ఐదు మంత్రాలు
ఉజ్లను విజయవంతం చేయటానిక జరిగిన కృషి గ్రామాలక పరిమతం కాలేదు. దీని్న విస్రించటానిక ఎల్.పి.జి  పంచాయితీలు ఏరాపాట్ 

చేశారు. ఎల్.పి.జి  వాడకంద్రులల్ కాలుషయారహిత ఇంధనాని్న సక్రమంగావాడటం మీద, ద్నివలన కలిగే ప్రయోజనాలమీద అవగాహన 
కలిపాంచేకారయాక్రమం ఇది. ఆవుపేడ, బొగుగా , కలప వంటి సంప్రద్య ఇంధనం వాడటానిక, కాలుషయారహిత ఎల్.పి.జి  వాడకానిక మధయా తేడా 
మీద చరిచాంచుకోవటానిక, వారి వయాక్గత అనుభవాలను పంచుకోవటానిక ఈ వేదికను వాడుకుంట్నా్నరు. పథకం ప్రారంభమై ద్ద్పు ఏడాది 
గడిచిన తరువాత 2017 అకోటు బర్ ల్ ఎల్.పి.జి  పంచాయితీ అనే విశషటుమైన  ఆల్చనను అమలుల్ పెటాటు రు. దీనిక ఐదు ప్రధానమైన 
లక్షయాలునా్నయి: 

పంచాయితీ లక్షష్ం కాలుషయారహిత ఇంధనాని్న నిరాటంకంగా వాడుకోవటం, భద్రతా సమసయాలకు పరిష్కారం చెపపాటం. ఈ పంచాయితీ  నినాదం ’ ఏదైనా నేరుచాకో, ఏదైనా నేరుపా’. గుజరాత్ ల్ నిర్హించిన తొలి పంచాయితీ మొదలుకొని  దేశవాయాప్ంగా ఇపపాటిద్కా లక్ష పాతిక వేల పంచాయితీలు నిర్హించారు.

సమయాన్ని ఎవరూ కొనలేరు. కానీ ఉజ్వల వలన 

మనం సమయాన్ని కొననిట్టే.

రాష్ట్రపతిభవన్ దరాబార్ హాల్ లో నిర్వహించిన ఎల్.

పి.జి  పించాయితీలో లబ్ధిదారు నారాయణి సాహు

రక్షితిం, సమర్థత: సురక్షితమైన, 
తక్షణ, ఆధారపడదగిన సహాయం

ఆరోగ్ిం: ఇంట్లో పొగరహిత 
వంట

ఆర్్థకాభివృద్ధి: చౌకగా ఇంధనం 
అందుబాటు వలన మెరుగైన ఆదాయ 

అవకాశాలు

సాధికారత: నాణ్యమైన జీవితంలో మెరుగుదల
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పెట్టు కోవటాంతోనే. దీని మొత్తాం యాంత్రాాంగాం నేరుగ్ కేాంద్ర 
ప్రభుతవాాం కిాంద నడవటాం కూడా. కేాంద్ర పెట్రోల్యాం, 
సహజవాయువు శాఖ కిాంద ఉనని చమరు కాంపెనీలు దేశవాయాప్తాంగ్ 
750 జిలా్ల లో్ల  జిలా్ల  నోడల్ అధకారులను నియమిాంచాయ. 
పెట్రోల్యాం శాఖామాంత్రి ధర్్మాంద్ర ప్రధ్న్ ప్రతివారాం వీడియో 
కానఫూరనిస్ాంగ్ దావార్ ఈ యువ అధకారులతో సాంభాషిసూ్తనే 
ఉాంటారు. దీనివలన వారిలో నైతిక స్థురయాాం నిాంపటాం, పథకాం 
అమలును పరయావేక్షిాంచటాం సాధయామవుతోాంది. ఒక లక్షాయానిని 
నిర్్దశిాంచ్కొని అాంకితతభావాంతో దాని అమలుకోసాం  కృషి 
చేయటమే ఉజవాల పథకాం విజయవాంతానికి కారణాం. 
కాలుషయారహిత ఇాంధనాం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఆరోగయాపరిరక్షణలో 
మెరుగుదలక్ మారుపేరుగ్ మారటాం దావార్ ప్రపాంచాం దృషిటులో 
పడిాంది. 

ఉజవాల యోజన విజయాం మనాందరి కళళుమాందలే ఉాంది. కానీ 
ప్రభుతవాాం అాంతటతో ఆగలేదు. కేాంద్ర ప్రభుతవాాం ఎల్.ప.జి  
అాందుబాట్ను 99.6 శాతాం జనాభాక్ అాందేవరకూ తీస్కెళిళుాంది. 
ఈ సారి సాధ్రణ బడ్జాట్ లో కూడా మరో కోట ఉచత కనెక్షను్ల  
ఇవావాలని నిర్ణయాంచ్కోవటాం గమనారహుాం. దీనివలన ఇాంకా 
నగర్లలో మిగిల్న 0.4 శాతాం వర్గా లను కూడా చేరుకోవాలని 
లక్షష్ాంగ్ పెట్టు క్నానిరు. శాశవాత నివాసాం లేని వారాందరినీ గురి్తాంచ 
వారికి ఎల్.ప.జి  కనెక్షను్ల  ఇచాచారు. అాందుకే దూరదృషిటుతో 
రూపాందిాంచన ప్రధ్నమాంత్రి ఉజవాల యోజన ఈ రోజు 
భారతదేశానిని సవాయాం సమృదధిాం చేస్ ఒక మఖయామైన యోధునిగ్ 
మారిాంది.  

ఎల్.పి.జి పంచాయితీ, ఐదు మంత్రాలు
ఉజవాలను విజయవాంతాం చేయటానికి జరిగిన కృషి గ్రామాలకే పరిమితాం కాలేదు. దీనిని విస్తరిాంచటానికి ఎల్.ప.జి  పాంచాయతీలు ఏర్పాట్ 

చేశారు. ఎల్.ప.జి  వాడకాందారులలో కాలుషయారహిత ఇాంధనానిని సక్రమాంగ్వాడటాం మీద, దానివలన కల్గే ప్రయోజనాలమీద అవగ్హన 
కల్పాాంచేకారయాక్రమాం ఇది. ఆవుపేడ, బగుగా , కలప వాంట సాంప్రదాయ ఇాంధనాం వాడటానికి, కాలుషయారహిత ఎల్.ప.జి  వాడకానికి మధయా తేడా 
మీద చరిచాాంచ్కోవటానికి, వారి వయాకి్తగత అనుభవాలను పాంచ్కోవటానికి ఈ వేదికను వాడుక్ాంట్నానిరు. పథకాం ప్రాంభమై దాదాపు ఏడాది 
గడిచన తరువాత 2017 అకోటు బర్ లో ఎల్.ప.జి  పాంచాయతీ అనే విశిషటుమైన  ఆలోచనను అమలులో పెటాటు రు. దీనికి ఐదు ప్రధ్నమైన 
లక్షాయాలునానియ: 

పాంచాయతీ లక్షష్ాం కాలుషయారహిత ఇాంధనానిని నిర్టాంకాంగ్ వాడుకోవటాం, భద్రతా సమసయాలక్ పరిష్కురాం చపపాటాం. ఈ పాంచాయతీ  నినాదాం ’ ఏదైనా నేరుచాకో, ఏదైనా నేరుపా’. గుజర్త్ లో నిరవాహిాంచన తొల్ పాంచాయతీ మొదలుకొని  దేశవాయాప్తాంగ్ ఇపపాటదాకా లక్షా ప్తిక వేల పాంచాయతీలు నిరవాహిాంచారు.

సమయానినా ఎవరూ కొనలేరు. క్నీ ఉజ్వల వలన 

మనం సమయానినా కొననాటేటో.

రాష్ట్రపతిభవన్ దరాబార్ హాల్ లో నిర్వహంచిన ఎల్.

పి.జి  పంచాయితీలో లబ్ధిదారు నారాయణి సాహు

రక్షితం, సమర్థత:స్రక్తమైన,
తక్ణ,ఆధారపడదగినసహాయేం

ఆరోగ్ం: ఇేంట్లోపొగరహిత
వేంట

పరా్వరణం:వాయుకాలుష్్యన్నా
తగిగాస్తుేంది,అడవులనరిక్వేతన్,
ఎడారిగారరరరరరరరర రరరరరరరరరరరరర.

ఆర్థకాభివృద్ధి:చౌకగాఇేంధనేం
అేందుబాటువలనమెరుగైనఆదాయ

అవకాశాలు

సాధికారత:నాణ్యమైనజీవితేంలోమెరుగుదల
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కార్పొరేట్సంస్థ గాగురతి ంపుఉననిపెట్రా లియం
మంతిరా త్శాఖఉజ్లపథకంతోపరా జ్ఉద్యమంగాకొతతి 

రూపందలి్చంది

 ఉజ్వల యోజన ప్రారంభంచట్నికి ముందు కిరోసన్, పిడకలు, 

వంట చరకు వాడే ప్రజలకు వరి్తంపజేయటం మీద ఏదైనా 

అధయూయనం జరిపించారా? ఈ పథకం ప్రారంభం వెనుక ఆలోచన 

ఏంటి? 

దీనికి ఒక లబిధిదారు మాటలో్ల నే జవాబ్ చబ్తా. 2017 లో బీహార్ 
దర్భుాంగ జిలా్ల  ఛతారియ గ్రామానికి చాందిన ఫూలో దేవి ఇలా 

అనానిరు: “ ఇప్పుడు వాంట గ్యాస్ మా ఇాంటకే వస్్తననిది. ఇదివరక్ 
కనీసాం ఆలోచాంచగల్గేవాళళుాం కాదు.”   కాలుషయా రహిత ఇాంధనాం పై పని 
చేస్ నిపుణులు తరచూ అడుగుతుాంటారు, ఇలాాంట పథకాం ఇాంతక్మాందు 
ఎాందుక్ అమలు చేయలేదని. గ్రామీణ ప్ాంతాలో్ల  దశాబా్ద ల తరబడి  
ప్రతాయామానియ పదధితులపై దృషిటుపెటటు ప్రచారాం చేశారు. కానీ నా దృషిటులో 
వాంటగ్యాస్ తో వాండటమే చాలా స్లభాం. ఇది అాందరికీ అాందుబాట్లో 
ఉాంది. ఎల్.ప.జి  మన దేశ మహిళల అాంచనాలను అాందుక్ాంది. 
సావాతాంత్రయాాం వచచానపపాటనుాంచ చాలా కాలాం ఎల్.ప.జి  కేవలాం కొనిని 
వర్గా లక్ మాత్రమే అాందుబాట్లో ఉాంట్ వచచాాంది. కానీ, ఈ దేశాంలోని 
వనరులపై అాందరికీ సమాన హక్కులునానియ. మేాం 8 కోట్ల మాంది 
లబిధిదారులక్ చేర్లనని లక్షాయానిని మాందుగ్నే చేరుకోగల్గ్ాం. మొదట 
60 ఏళ్లలో కేవల 55 శాతాం.. అాంటే 13 కోట్ల క్ట్ాంబాలక్ మాత్రమే ఎల్.
ప.జి  కనెక్షను్ల  ఉనానియ. కానీ ప్రధ్నికి ఉనని సపాషటుమైన దూరదృషిటు 
కారణాంగ్ ఆర్ళళులో ఎల్.ప.జి  కనెక్షను్లనని క్ట్ాంబాల సాంఖయా  29 
కోట్లక్ చేరి దేశాంలోని 99.6 శాతాం ఇళళుక్ అాందుబాట్లోకి వచచాాంది. 

“పెట్రోల్యాం, సహజవాయువు మాంత్రితవాశాఖక్ గతాంలో 
కారొపార్ట్ ప్రపాంచపు గురి్తాంపు మాత్రమే ఉాండేదని చపపాగలను. 
కానీ ప్రధ్నమాంత్రి ఉజవాల యోజన వలన దానికి కొత్త అరథుాం 

వచచాాంది. ఆరిథుకపెట్టు బడి దావార్ దానిని ఒక సామాజిక 
సాధకారతక్ ఆయుధాంగ్ మారిచాాంది. ప్రభుతవా ఇాంధన, పేదరిక 

నిరూ్మలన విధ్నాలక్ మహిళలే కేాంద్ర బిాందువులయయారు.
-ధరమాంద్ర ప్రధాన్, క్ంద్ర పెట్రోలయం శ్ఖామంత్రి ”

పెట్రోలియేం,సహజవాయువుమేంత్రిత్వశాఖకుగతేంలోకార్పొరేట్ప్రపేంచపుగురితుేంపుమాత్రమేఉేండేదన్చెపపొగలన్.కానీ
ప్రధానమేంత్రిఉజ్వలయోజనవలనదాన్క్కొతతుఅరే్ంవచ్చేంది.ఆరి్కపెటు్టబడిదా్వర్దాన్నాఒకసామాజకసాధికారతకు
ఆయుధేంగామారి్చేంది.ప్రభుత్వఇేంధన,పేదరికన్ర్మేలనవిధానాలకుమహిళలేకేేంద్రబిేందువులయా్యరు.పేదలఇళలోలో
వేంటపొగరహితేంగామారుతోేంది.నాదేశేంమారుతోేంది,పురోగతచెేందుతోేంది...నరేేంద్రమోదీప్రభుత్వేంరెేండేళ్్ళపూరితు
చేస్కుననాసేందర్ేంగావిడుదలచేసినఈ2.46న్మిష్లన్డివిగలపాటఒకప్రజాగీతేంగాతయారేంది.ప్రధానమేంత్రిఉజ్వల
యోజనవిజయేంవలలోనేఇదిసాధ్యమైేంది.ఈపథకేందేశేంముేందు,ప్రపేంచేంముేందుసామాజకసాధికారతకుఒక
ఉదాహరణగాన్లిచేంది.మే 1న ఈ యోజన ఆరళ్ళు పూరతి చేసుకుంటున్న సందర్ంగా న్్ ఇండియా సమాచార్ కన్సల్టంగ్ 
ఎడిటర్ సంతోశ్ కుమార్ కంద్ర పెట్రోలయం శాఖామంత్రి ధర్మంద్ర ప్రధాన్ తో జరపిన ఇంటర్్వయూ. 

ఇంటరూ్వష్
పట్రోల్యం శాఖ మంత్రి ధరమాంద్ర ప్రధాన్

ప్ర

జ
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ప్రధ్నమాంత్రి ఉజవాల 2.0 లో మేాం ప్రతేయాకాంగ్ పటటుణ ప్ాంత పేదలను, 
వలస కారి్మక్లను లక్షష్ాంగ్ చేస్క్నానిాం. దీనిని ప్రాంభిాంచటాం మీద 
తవారలోనే ప్రకటన చేసా్తాం. 

 చాల పథక్లు ప్రకటించినా, వాటి అమలు ముఖయూం కదా? ఈ 

పథకం స్ధాయూస్ధాయూలు, అందరికీ ఎల్.పి.జి  కన్క్షన్ 

ఇవా్వలనుకుననాప్పుడు ఎదురన సవాళ్ళు చబుతారా? 

 ఎల్.ప.జి  కనెక్షన్ ను ఇాంటాంటకీ తీస్క్వెళళుటానికి మాందు నా 
దృషిటులో పహల్ పథకాం రాంగాం సిదధిాం చేసిాంది. ఆ తరువాత వివిధ 
చరయాల దావార్ వివిధ భాగసావామలను ఒకే వేదిక మీదికి 

తీస్క్ర్వటాం మాక్ తెలుస్. సాంపననివర్గా లవారు కూడా అదే 
ఉతాస్హాంతో సబిస్డీలు వదులుకోవటానికి సిదధిమై చేతులు కల్ప్రు. ఆ 
విధాంగ్ పేదలక్ ఎల్.ప.జి  పాంపణీ కోసాం మాందుక్ ర్వటాం ప్రభుతావానిని 
ప్రోతస్హిాంచాంది. అాందువల్లనే ఉజవాల పథకాం దేశాంలో అవసరమనని 
ఆఖరి మనిషి దాకా చేరిాంది. ఇాంత వైవిధయాాం ఉనని భారత్ లాాంట దేశాంలో 
ఇాంతట భారీ కారయాక్రమానిని అమలు చేయటాం ఒక సవాలు లాాంటదే. గ్యాస్ 
సరఫర్ పెాంచటాం, బాట్లాంగ్ ప్్ల ాంట్ నెట్ వర్కు ను విస్తరిాంచటాం, సిల్ాండర్ల 
ఉతపాతి్త పెాంపుతోబాట్  రగుయాలేటరు్ల , గ్స్ సటువ్ ల సరఫర్ సాగేట్టు  చూడటాం 
లాాంట ఎనోని పనులు సమనవాయాం చేయల్స్ వచచాాంది. 

 పంపిణీదారులు దూరంగ ఉండటం వలలే గ్రామీణులు సలండరులే 

నింపుకోవట్నికి కషటోపడా్దరు కదా? ఎల పరిష్కరించారు?

 పాంపణీదారుల జాబితా చూడాండి. దాదాపు 10 వేల మాంది 
పెరిగ్రు. ఉజవాల కారణాంగ్ ఎల్.ప.జి  కనెక్షను్ల  భారీగ్ పెరిగ్య. 
దీనివల్ల పాంపణీదారులు కూడా బాగ్ లాభపడాడు రు. ప్రజా సాంక్షేమ 

కేాంద్రాలు, ఉజవాల దీదీ లాాంట చొరవల వల్ల భవిషయాతు్తలో మెరుగన 
స్వలాందుతాయ. 

 వినియోగదారులు ఒక్క స్ర సలండరలే కోసం పెద్దమొత్తం కట్టోల్స 

వస్్తంది. అది భారం కదా? ఈ విషయంలో ఏం చస్్తరు? 

 చూడాండి. ఉజవాల లక్షష్మే ఇాంటాంటకీ ఎల్.ప.జి  కనెక్షన్ ఇవవాటాం. 
సిల్ాండరు్ల  మళీ్ల నిాంపుకోవటాం సమసయా అనుక్ననిప్పుడు చనని 
సిల్ాండరు్ల  చేయాంచాాం. కానీ, జనాం 14 కిలోలవే అడిగ్రు. మీక్ 

గురు్తాంటే ఉజవాల పథకాం కిాంద రూ.1600 రుణాం ఇచాచాాం. దానిని సబిస్డీ 
నుాంచ మినహాయాంచే ఏర్పాట్ చేశాాం. ప్రజల మీద భారాం పడక్ాండా 
కాలుషయారహిత ఇాంధనాం అాందిాంచాలని ప్రభుతవాాం రుణ వయావధని పెాంచాంది. 

మహళల ఆరోగయూ సమసయూలు తీరచుటంలో, పరాయూవరణ 

పరిరక్షణలో ఇది ఎల స్యపడింది? 

ఈ విషయాంలో ఒక మాంత్రి కాంటే నిపుణులే ఎక్కువ 
చపపాగలరు. ఈ పథకాం మొదలయయాక ప్రపాంచ ఆరోగయా 
సాంసథు, చస్టు సొసైటీ, ఐఐఎాం హైదర్బాద్, వరల్డు 
పెట్రోల్యాం కౌనిస్ల్, దేశవిదేశ యూనివరిస్టీలు చేపటటున 
అధయాయనాలు సపాషటుాంగ్ చపపాాందేాంటాంటే పగలేని వాంట 
వలన కాలుషయా సమసయాలు తగ్గా య. అడవులో్ల  చట్్ల  
నరకటాం తగిగాాంది. మహిళలు, వారి క్ట్ాంబాలు బాగ్ లబిధి 
పాందినట్టు  అనేక అధయాయనాలు చప్పాయ. 

 కరోనా వేళ ఉజ్వల పథకం ప్దలకు ఎల ఊరటనిస్్తంది?

 దేశాం లాక్ డౌన్ వైపు అడుగులేస్్తననిప్పుడు ఎలా ఉాందో 
గమనిాంచే ఉాంటారు. సాపానిష్ ఫూ్ల  నాట పరిసిథుతులు ఎలా 

ఉాండేవో ప్రభుతవాాం చాలా నిశితాంగ్ పరిశీల్ాంచాంది.  దాని 
ఆధ్రాంగ్నే లాక్ డౌన్ ప్రకటాంచన మరుసట రోజే ప్రధ్నమాంత్రి 
గరీబ్ కలాయాణ్ యోజన కిాంద రూ.1.75 లక్షల కోట్ల సహాయక ప్యాకేజీ 
ప్రకటాంచాంది. మా ఆలోచనలు చాలా సపాషటుాంగ్ ఉనానియ. ఒకకు పేద 
క్ట్ాంబాం కూడా ఆకల్తో ఉాండిపోకూడదు. దేశ ఖజానా మీద 
రూ.96,000 కోట్ల భారాం పడిాంది. కానీ ప్రభుతవాాం మాత్రాం 14 కోట్ల 
సిల్ాండరు్ల  పేదల ఇాంట దగగార్ అాందేట్టు  చూసిాంది. 

 ఉజ్వల పథకం ఘన విజయం తరువాత ఘనా సహా అనేక 

ద్శ్లు భారత్ నుంచి నైపుణయూ స్యం కోరాయి కదా?. 

 ఇది భారత పరిజాఞా నపు ప్రతిబిాంబాం. భారతదేశాం ఒకసారి కొత్త 
ఇాంధనాం కొత్త పరిజాఞా నాంతో నిర్ణయాం తీస్క్ననిదాంటే దానిని 
విజయవాంతాం చేస్్తాందని ప్రపాంచాం గురి్తాంచాంది. ఉజవాల 

పథకాం కిాంద గడువుక్ మాందే లక్షష్ాం సాధాంచ వినియోగదారులను 
కాలుషయారహిత ఇాంధన వాడకానికి ప్రోతస్హిాంచాంది. ఈ ఆలోచనా 
ధోరణి కూడా ప్రపాంచాం భారత్ వైపు చూస్ట్టు  చేసిాంది. ఇాంధనాం, 
పర్యావరణాం, ఆరోగయాాం మీద సమకాలీన అధయాయనాలనీని ఉజవాల 
పథక విజయాం గురిాంచే మాటా్ల డటాం చూడవచ్చా.  
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పుస్త క ఆవిష్క ర ణ 

తూరుపా భార త దేశ సారథయాాంలో అాంటే ఒడిశా, బిహార్, బ్ాంగ్ల్...ఈ ప్ాంతాల సార థయాాంలో 
భార త దేశాంలో సవా ర్ణ యుగాం కొన సాగిాంది. భార త దేశానిని మాందుక్ న డిపాంచన ప్ర ధ్న 
కేాంద్రాల్వి. ఉతకు ల్ కేస రి డాకటు ర్ హర్ కృష్ణ మ హ తాబ్ పుస్త కాం ఒడిశా ఇతిహాస్ క్ సాంబాంధాంచన 
హిాందీ అనువాదానిని ఆవిషకు రిాంచన సాంద రభుాంగ్ ప్ర ధ్ని న ర్ాంద్ర మోదీ మాటా్ల డారు. సావాతాంతయా్ 
చ రిత్ర ప్ఠల ను అవ గ్హ న చేస్క్ాంట్, దానికి నేట యువ త సామ ర్థు యానిని స మే్మళ నాం చేసూ్త 
భార త దేశానిని ఉనని త సాథు యకి తీస్క్పోవాల నే సాందేశానిని ప్ర ధ్ని అాందిాంచారు. 

"భార త దేశాంలో స మ తుల అభివృదిధి అాంట్ లేక పోతే 
బ హుశా మ న పూరి్త సామ ర్థు యానిని మ నాం 
ఉప యోగిాంచ్కోలేాం. ఈ రోజులో్ల  ప శిచామ ప్ాంతాంలో 

క నిపస్్తనని ప్ర గ తిని, సౌభాగ్యానిని మీరు చూడాండి. ఇక తూరుపాన 
అాంటే అది ఒడిశా కావ చ్చా, బిహార్ కావ చ్చా, బ్ాంగ్ల్ కావ చ్చా. లేదా 
అసాస్ాం కావ చ్చా. అకకు డ  చాలా స హ జ సిదధి వ న రులు, సృజ నాత్మ క 
వయా క్్తలు, అదుభుత మైన మాన వ వ న రులునానియ. ఎాంతో సామ రథుయాాం 
గ ల్గిన ఈ ప్ాంతాం అభివృదిధి చాందితే భార త దేశాం వెన క బ డే ప్ర స కే్త 
లేదు. అాందుకోస మే కేాంద్ర ప్ర భుతవాాం ఈ ఆరు సాంవ తస్ ర్ల లో త న 
య ధ్శ కి్తని ఉప యోగిసూ్త తూరుపా భార త దేశ అభివృదిధికోసాం కృషి 
చేస్తాంది. త దావార్ దేశాంలో స మ తుల వృదిధికోసాం ప్ట్ప డుతోాంది" 
అని ప్ర ధ్ని న ర్ాంద్ర మోదీ అనానిరు. ఉతకు ళ్ కేస రి డాకటు ర్ హ ర్కృష్ణ 
మ హ తాబ్ పుస్త క హిాందీ అనువాదానిని విడుద ల చేసూ్త ఈసాంద రభుాంగ్ 
మాటా్ల డిన ప్ర ధ్ని తూరుపా భార త దేశ అభివృదిధికోసాం త న లోగ ల దృఢ 
నిర్ణ యనిని సపా షటుాం చేశారు.   

తూర్పు భార త దేశ అభివృద్ిప ై

ODISHA

WEST 
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ఆధార ప డిన దేశ ప్ర గత్ సాధ న 
BIHAR

NORTH 
EAST
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తూరుపు భార త ద్శ ప్ర గ తికి ఊపు
వాణిజయాాం, ప రిశ్ర మ లు ప్ర గ తిసాధాంచాలాంటే మౌల్క స దుప్యలు 
చాలా మఖయాాం. ఒడిశా ర్షట్రాంలో వేలాది కిలో మీట ర్ల జాతీయ 
ర హ దారుల ను, తీర ప్ాంత ర హ దారుల ను నిరి్మాంచ డాం జ రుగుతునని ది. 
ఇవి ర్షట్రాంలోని నౌకాశ్ర యల ను క లుపుతునానియ. గ త ఆర్డు 
సాంవ తస్ ర్ల లో వేలాది కిలో మీట ర్ల పడ వైన  నూత న రైలేవా లైన్ల ను 
ని రి్మాంచ డాం జ రిగిాంది. సాగ ర మాలా ప్జెక్టు  కోసాం వేల  కోట్ల  
రూప్య ల ను ఖ రుచా చేయ డాం జ రుగుతోాంది. మౌల్క స దుప్యల 
క లపా న త ర్వాత ప్ర ధ్న మైన అాంశాం ప రిశ్ర మ లు. ఇదే తీరుగ్నే 
ప రిశ్ర మ ల ను, కాంపెనీల ను ప్రోతస్ హిాంచ డానికిగ్ను ప్ర ణాళిక లు 
రూపాందిాంచ డాం జ రుగుతోాంది. ఒడిశాలో నిక్షిప్తమైన  చ మరు, గ్యాస్ 
నిలవా ల  కోసాం వేల కోట్ల రూప్య ల ను పెట్టు బ డులుగ్ పెటటు డాం 
జ రుగుతోాంది. అదే విధాంగ్ ఉక్కు ప రిశ్ర మ సామ ర్థు యానిని వెలుగులోకి 

తీస్క్ర్వ డాం జ రుగుతోాంది. స మద్ర ప్ాంత వ న రుల క్ సాంబాంధాంచ 
ఒడిశాలో ఘ న మైన అవ కాశాలు వునానియ. ఈ వ న రుల ను 
ఉప యోగిాంచ్క్ాంట్ నీల్ విప్ల వాం దావార్ ఒడిశా ప్ర గ తిని సాధాంచ డ మే 
ప్ర స్్తతాం దేశాం మాందునని క ర్త వయాాం. త దావార్ ర్షట్రాంలోని మ తస్యా కారుల , 
రైతుల జీవ న ప్ర మాణాలు మెరుగ వుతాయ. అభివృదిధి దావార్ ఒడిశా 
యువ త  సాంపూర్ణ మైన ల బిధి పాంద డానికిగ్ను ర్షట్రాంలో ఐఐట 
భువ నేశవా ర్ , ఐఐఎస్ ఇ ఆర్ బ్హ ర మ్ పూర్, ఇాండియ న్ ఇనిసిటుట్యాట్ 
ఆఫ్ సికుల్ సాంసథు ల నిర్్మణాం కోసాం పునాది ర్య వేయ డాం జ రిగిాంది. ఈ 
ఏడాది జ న వ రిలో ఐఐఎాం సాంబల్ పూర్ విదాయాసాంసథు కోసాం పునాది 
ర్య వేయ డాం జ రిగిాంది. దీని దావార్ ర్నునని రోజులో్ల  ఒడిశా ర్షట్రాం 
మ రిాంత ప్ర గ తిని సాధస్్తాంది. త దావార్ అభివృది్దకి మ రిాంత ప్రేర ణ 
ల భిస్్తాంది.    

ఒడిశా, జ గ నానిధునికి నిల య మైన పుణయా భూమి. క ళ ల క్, సాంసకుకృతికి పుటటునిలు్ల . ఈ ప్ాంతాంలో గొపపా వయా క్్తలు ఎాంద రో 
జని్మాంచారు. ఐతిహాసిక గ్రాంథాం మ హాభార తాంలో క ళిాంగ ర్జయాాం గురిాంచన ప్ర సా్తవ న వుాంది. మ హా చ క్ర వ రి్త ఖార వేలుని 

పేరును శాస నాల  మీద చూడ వ చ్చా. ఒడిశా ప్ర జ ల ఆతా్మభిమానానికి, దేశ భ కి్తకి, ధైరయా సాహ సాలక్ క ళిాంగ యుదధిాం ప్ర తీక గ్ 
నిలుస్్తాంది. అశోక చ క్ర వ రి్తకి వయా తిర్కాంగ్ పోర్టాం చేసి ప్ణాల ను తాయాగాం చేసిన అస మాన యోధులు క ళిాంగ ప్ర జ లు. క ళిాంగ 
యుదధిాం అశోక చ క్ర వ రి్త జీవితాం మీద తీవ్ర మైన ప్ర భావాం చూపాంది. ఆ త ర్వాత ఆయ న యుదాధి ల ను తయా జిాంచ ప్ర జ ల క్ సనా్మర్గా నిని 
బోధాంచారు. బౌదధి విధ్నానికి ఆక రిషితులై భ గ వాన్ బ్దుధి ని బోధ న ల్ని ప్ర చారాం చేశారు. దేశ సావాతాంత్రయాాం కోసాం ఒడిశాలో మొద లైన మొద ట యుదధిాం 
1804లో జ రిగిన పైకా యుదధిాం. దీనికి శ్రీ జ య ర్జ గురు (జ యకృష్ణ మ హాప్త్ర ) సార థయాాం వ హిాంచారు. ఆ త ర్వాత 1807లో శ్రీ భ క్షి జ య బాంధు 
(జ య బాంధు విదాయాధ ర్ మ హాప్త్ర ), చ క్ర బిషోయ్ , రిాందో మాఝీలు దేశ సావాతాంత్రయాాం కోసాం పోర్డారు. 

ఉజ్లమై నఉతకోళసంపరా దయం
భార త ద్శ స్్వతంత్రయూ పోరాటంకోసం అపూర్వ మైన తాయూగలు చసన యోధుల ను ఉత్క ళ ప్రాంతం ఈ ద్శ్నికి అందించింది. 

వారు త మ శ్ర మ తో స్్వచా్ఛ పుష్పుల ను విక సంప చశ్రు. వారిలో ఒక రు డాకటో ర్ హ రకృష్ణ మ హ తాబ్ .

ఆధునిక ఒడిశ్ పిత డాకటో ర్ మ హ తాబ్ 
తమ మాతృభూమిని త లుచ్క్ని గరివాాంచే మ హ నీయులో్ల  
ఒక రు ఉతకు ళ్ కేస రి డాకటు ర్ హ ర్కృష్ణ మ హ తాబ్ . 
దేశ సావాతాంత్రయాాం కోసాం బ్రిటీష్ ప్ల క్ల పై పోర్టాం చేయల నే 
పలుపు అాందుకోగ్నే ఆయ న త న చ దువును తృణ ప్యాంగ్ 
భావిాంచ క దనరాంగాంలోకి దూకారు. 1946 ఏప్రిల్ 23న 
ఆయ న ఒడిశా మఖయా మాంత్రి అయయారు. 25 సాంసాథు నాల ను 
ఒడిశాలో క ల్ప గ్రేట ర్ ఒడిశా ఏర్పాట్క్ కార ణ మ యయారు. ఈ 
విష యాంలో ఆయ న క్ శ్రీ స ర్్ద ర్ ప టేల్ అాందిాంచన సాయాం 
ఎాంతో గొపపా ది. ఆ త ర్వాత ఆయ న ర్ష్ట్ర నికి మొద ట మఖయా మాంత్రి 
కాగ ల్గ్రు. ఉనని త సాథు య ప ద వుల ను చేప టటు ప్ర జ ల క్ స్వ చేసిన ఆయ న 
త న న డ వ డిక దావార్ ప్ర జ ల క్ ఆద రశిాంగ్ నిల్చారు. నూత న ఒడిశా 
స రిహ దు్ద ల ను నిర్ణ యాంచ డ మే కాక్ాండా ర్షట్ర భ విషయా తు్త కోసాం అహ రినిశ లు 
కృషి చేశారు. ఆధునిక ఒడిశా నిర్్మణాం కోసాం ఆయ న హిర్క్డ్ డాయామ్ 
ను, ప్ర్దీప్ నౌకాశ్ర యనిని, రూరకులా ఉక్కు క ర్్మగ్ర్నిని నిరి్మాంచారు. 

క ట క్ సాథు నాంలో భువ నేశవా ర్ ను ర్జ ధ్ని చేశారు. ఉతకు ళ్ ప్ాంత 
కీరి్తని జాతీయ సాథు యలో రప రప లాడిాంచన ఘ న త ఆయ న క్ 
ద కికుాంది. ఆయ న దారిశినిక త, కృషి కార ణాంగ్ ఒడిశా ర్షట్రాంలో 
మ్యాజియాం, పుర్వ స్్త విభాగ్లు ఏరపా డాడు య. ద మ్రా, ప్ర్దీప్ 
నౌకాశ్ర యల పున రుద్ద ర ణ , ఎన రీజా గాంగ్ పైప్ లైన్ ప్జెక్టు ,  
ఖ నిజాల ను స క్ర మ వినియోగాం, హైడ్రోకార్ న్ల కేాంద్రాంగ్ 
ర్ష్ట్ర నికి పేరు ర్వ డాం, మొద లైన అాంశాలో్ల  ఒడిశా సిథుర మైన 
అభివృదిధిని సాధస్తాంది. 

ఒడిశా ఘ న మైన చ రిత్ర ను ప్ర పాంచాం మాందుక్ తేవ డాంలో డాకటు ర్ 
మ హ తాబ్ కీల క ప్త్ర పోషిాంచారు. ఆయ న ర్సిన పుస్త కాం హిాందీ 
అనువాదానిని ప్ర ధ్ని న ర్ాంద్ర మోదీ ఏప్రిల్ 9న ఆవిషకు రిాంచారు. ఈ 
సాంద రభుాంగ్ మాటా్ల డిన ప్ర ధ్ని భార త దేశ చ రిత్ర అాంటే ర్జ భ వ నాల 
చ రిత్ర కాద ని అనానిరు. 
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పోఖ్రాన్ - II : భారత్ శక్తిని 
గురతి ించిన ప్రపించిం 

దేశ ప్ధ్నయా త ల క్, ఆతా్మభిమానానికి, సవా యాం ర క్ష ణ క్ 
ఎలాాంట భాంగాం క ల గ క్ాండా అాంత ర్జా తీయ శాాంతిని 
కాాంక్షిాంచే ఏకైక ల క్షష్ాంతో భార త దేశాం ప ని చేస్తాంది. 

అనిని దేశాలు శాాంతియుతాంగ్ మ నుగ డ సాగిాంచాల నే ఉనని త మైన 
ఆకాాంక్ష భార త దేశ సవాాంతాం. 1974 మే నెల 18న అణుప్ట వ 
ప రీక్ష ల ను చేసిన భార త దేశాం ఆ ప్ర యోగాంతో ప్ర పాంచ అణుశ కి్త 
దేశాల స ర స న చేరిాంది. ఆ త ర్వాత అలాాంట ప రీక్ష ల ను 1998 మే 
11న తిరిగి జ ర ప డాం జ రిగిాంది. ఈ ప రీక్ష ల దావార్ భార త దేశాం త న 
ఆతా్మభిమానానిని చాటాంది. ఇవి భార త దేశ ఉజవా ల ప్ర యణానికి 
నిద రశినాం. అణుశ కి్త సామ ర్థు యాల విష యాంలో సవా యాం స మృదిధి 
సాధ న కోసాం బ్్ల  ప్రిాంట్ త యరు చేస్కోవ డాం జ రిగిాంది. ఈ బ్్ల  
ప్రిాంట్ త యరు చేస్ ప నిని 13 రోజుల ప్ట్ ప్ల న చేసిన అట ల్ 
బిహారీ వాజ్ పేయ ప్ర భుతవాాం త యరు చేసిాందన డాంలో సాందేహాం 
లేదు. త క్కువ రోజులు ప్ల న చేయ డాంతో అప్పుడు ఆ ప్ర ణాళిక 
కారయా రూపాం దాలచా లేదు.

  అది 1998 సాంవ తస్ రాం మే నెల 11వ తేదీ. ఆ రోజున 
ప్ర ధ్ని అధకారిక నివాసాం 7, ర్స్ కోర్స్ రోడుడు లో మీడియ 

కొనినాస్రులే కొనినా క్రయూ క్ర మాల ఫ లతాల కంటే వాటిని స్ధించ డంలో పాటించిన ప్ర క్రియ ప్రాధానయూ తను సంత రించుకుంటుంది. దీనికి 
నిద ర్ న మే 1998 మే 11న అంటే 22 సంవ త్స రాల క్రితం నిర్వ హంచిన పోఖ్రాన్ అణుపాట వ ప రీక్ష లు. 1974 మే 19న మొద టిస్రి 
భార త ద్శం త న అణుశ కి్త ప రీక్ష ను చసంది. అయితే 1998 మే న్ల లో భార త ద్శం చసన అణుప రీక్ష మాత్రం అనేక ద్శ్ల డేగ చూపుల ను 
ఎదుర్కంటూ చసంది. అయిన పపు టికీ భార త్ ఐదు అణుశ కి్త ప రీక్ష లు చస త న స తా్త ఏంటో ప్ర పంచానికి చాటింది. ఈ ప రీక్ష లు చయాల ని 
భార త్ నిర్ణ యించుకోవ డమ నేది అపపు టికి మూడు న్ల ల క్రిత మే అధిక్రంలోకి వ చిచున క్ంద్ర ప్ర భుత్వ రాజ కీయ సంక లపునినా చాటుతోంది. 

ప్ర తేయూక నివేదిక : పోఖ్రాన్ లో ఆపరషన్ శక్ ్త

స మావేశాం నిరవా హిాంచారు.  ప్ర ధ్ని నివాసాంలో మీడియ స మావేశాం 
పెటటున ప్పుడు సాధ్ర ణాంగ్ అాందులోని స బ్జాక్టు  మాందే తెలుస్్తాంది. 
కానీ ఆ రోజున ఆ మీడియ స మావేశానికి సాంబాంధాంచన అాంశాం 
ఎవ రికీ తెల్య లేదు. కెమెర్ మాందు ప్ర తయా క్ష మైన ప్ర ధ్ని  అట ల్ 
బిహారీ వాజ్ పేయ అక సా్మతు్తగ్ ఒక ప్ర క ట న చేశారు. ఈ రోజున 
మ ధ్యాహనిాం 3.45 నిమిష్ల క్ పోఖ్రాన్ ప్ాంతాంలో మ్డు భూగ రభు 
ప రీక్ష లు చేశామ ని ఆయ న ప్ర క టాంచారు. దాని తాలూకా వివ ర్లు 

ఇదొక భిననిమైన భారతదేశాం. సమానతవాాం ప్తిపదికగ్ 
సహకారాం అాందిసూ్త ప్రపాంచ ప్రజానీకాంతో కల్సి 

అడుగేయలనుక్ాంటాంది. ఆాంక్షల విధాంపు బ్దరిాంపులక్ 
ఎటటుపరిసిథుతులో్ల నూ తలవాంచదు. మన అణావాయుధ్లు ఏ 

దేశాం మీదికో ప్రయోగ్నికి కాదు, శాాంతిభద్రతల 
పరిరక్షిాంచటానికే.

అణు పరీక్షల అనంతరం ప్రసంగంలో అపపుటి 
ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్ ప్య్
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వెల్ల డిాంచారు. ఒక ఫూయాజ న్ , ఒక త క్కువ సాథు య ప రిక ర్నిని , ఒక 
థెరో్మ నూయాకి్లయ ర్ ప రిక ర్నిని పరీక్షిాంచామ ని ఆయ న అనానిరు. 

ప్ర ధ్ని చేసిన ఈ ప్ర క ట న తో భార త దేశాం ప్ర పాంచాంలోనే 
శ కి్తవాంత మైన అణుశ కి్త దేశాల స ర స న క్ చేరిాంది. అదే వ ర వ డిని 
కొన సాగిస్్తనని బార త దేశాం ఇప్పుడు కూడా నూత న భార త దేశ 
సాధన కోసాం కృషి చేస్తాంది. 

ఆ రోజు ప్ర ధ్ని అట ల్ బిహారీ వాజ్ పేయ ప త్రికా స మావేశాంలో 
ప్ర క ట న చేసిన అనాంత రాం 45 గాంట ల వయా వ ధలో మ రో రాండు 
ప రీక్ష ల ను చేయ డాం జ రిగిాంది. అపపా టనుాంచీ మే 11ను జాతీయ 
సాాంకేతిక దినోతస్ వాంగ్ ప రిగ ణిసా్తరు. అణు ప రీక్ష లు జ రిప్మ 
కాబ టేటు మే నెల 11వ తేదీని ప్ర తేయాక మైన దిగ్ భావిాంచవ ద్ద ని ఆ 

ప రీక్ష ల  కోసాం చేప టటున  విధ్నాం కూడా చాలా మఖయా మ ని ప్ర ధ్ని 
న ర్ాంద్ర మోదీ అాంట్నానిరు. ఆ ప రీక్ష ల తో భార త దేశ మాంటే ఏమిట 
ప్ర పాంచానికి తెల్సి వ చచాాంది. భార త దేశ మాంటే ప్ర తిభ  క ల్గిన 
శాసత్ర వేత్త ల ని, బ ల మైన నాయ క తవాాం భార త్ సవాాంత మ ని ప్ర పాంచానికి 
తెల్సిాంది. ఆ రోజున అట ల్ బిహారీ వాజ్ పేయ దేశానికి ఒక 
నినాదాం ఇచాచారు. అది జై జ వాన్ , జైకిసాన్ , జై విజాఞా న్ . భార త దేశ 
శ కి్తయుక్్తల ను చాట డానికిగ్ను ఆయ న జై విజాఞా న్ మాంత్రానిని 
అాందిాంచారు. త దావార్ శ కి్తవాంత మైన భార త దేశాం, ఆదునిక 
భార త దేశానిని, సవా యాం స మృదిధి భార త దేశానిని ఆవిషకు రిాంచ డానికే 
ఆయ న ఆ  నినాదాం చేశారు. కాబ టటు  మీరు కూడా భార త దేశ 
శ కి్తయుక్్తల సాయాంతో మీ శ కి్తని వినియోగిాంచ్క్ాంట్ మాంద డుగు 
వేయాండి.  

అింత ర్జా తీయ నిఘా ఉన్నప్పటికీ అింత ర్జా తీయ నిఘా ఉన్నప్పటికీ 
విజ య వింతింగా ప రీక్ష లు జ రపిన భార త్ విజ య వింతింగా ప రీక్ష లు జ రపిన భార త్ 

n	అణు ప రీక్ష ల ను జ ర ప్ల ని 1995లో భార త దేశాం ప్ర య తినిాంచాంది. 
అయతే అమెరికా వ తి్తడి కార ణాంగ్ ఆ ప్ర య తానిలు ఆగిపోయయ. 
పోఖ్రాన్ అణు పరీక్ష  జరిపే సథులాంలో అమెరికా పెద్ద ఎతు్తన నిఘా 
పెటటుాంది. క్ర మాం త పపా క్ాండా నాలుగు ఉప గ్ర హాల సాయాంతో 
భార త దేశాంపై నిఘాను కొన సాగిాంచాంది. 

n	భార త దేశాంపై నిఘా వుాంచన అమెరికా ఉప గ్ర హాల వాస్త వ ప ని 
తీరును తెలుస్కోవ డానికి భార తీయ శాసత్ర వేత్త లు త మ ప్ర య తానిలు 
మొద లుపెటాటు రు. పోఖ్రాన్ పై నిఘా వుాంచన ఉప గ్ర హాల వాస్త వ 
స మ యాం అాంటే అవి పోఖ్రాన్ ప్ాంతాంపై ప ని చేస్ స మ యనిని 
తెలుస్కోవ డాంవ ల్ల మ న కారయా క లాప్లు అమెరికాక్ దొర క్కుాండా 
చూస్కోవాల నేది మ న శాసత్ర వేత్త ల ఆలోచ న . ఈ విష యాంలో మ న 
శాసత్ర వేత్త లు విజ య వాంత మ యయారు. అాంత రిక్షాంలో సాంచరిాంచే 
ఉప గ్ర హాలు పోఖ్రాన్ వైపు తిరిగి వ చేచాలోపు ప నులు చ కకు బ్టేటువారు. 

n	అమెరికా ఉప గ్ర హాలు సాంచరిసూ్త రోజులో రాండుసారు్లగ్నీ, మ్డు 
సారు్లగ్నీ పోఖ్రాన్ వైపు వచేచావి. ఆ స మ యాంలో మ న శాసత్ర వేత్త లు ఏ 
ప నీ చేస్వారు కాదు. 

n	ఈ ప్జెక్టు  కోసాం ప ని చేసిన శాసత్ర వేత్త లు చాలా జాగ్ర త్త గ్ వుాండేవారు. 
కోడ్ భాష లో మాటా్ల డుక్నేవారు. ఒక రినొక రిని ప్ర తేయాక మైన 
పేర్ల తో సాంబోధాంచ్క్నేవారు. ప్జెక్టులో భాగాం పాంచ్క్నని 
వయా క్్తలు సైనిక ద ళాల దుస్్తలో్ల  వుాండేవారు. సైనిక్లు త మ విధులు 
నిరవా రి్తస్్తనానిర్మోన ని నిఘా వ ర్గా లు భావిాంచాయ. 

n	అణుశ కి్త క మి ష న్ ఛైర్మన్ డాకటు ర్ ఆర్. చదాంబ రాం మేజ ర్ జ న ర ల్ దుస్్తలు 
ధ రిాంచారు. డి.ఆర్.డి.ఒ ఛైర్మ న్ డాకటు ర్ అబ్్ద ల్ క లాాం, మేజ ర్ జ న ర ల్ 
పృథ్వార్జ్ యూనిఫారాం ధ రిాంచారు. అణుశాసత్ర వేత్త లు అనిల్ క కోదకు ర్ , 
కె.శాాంత నాం సైనిక దుస్్తలు ధ రిాంచ ప రీక్ష లో్ల  ప్ల్గా నానిరు. 

n	మే 10వ తేదీ ర్త్రి స మ యాంలో ఈ ఆప ర్ష న్ క్ తుదిరూప మిచాచారు. 
దీనికి ‘ఆప ర్ష న్ శ కి్త’గ్ నామ క ర ణాం చేశారు. మ రుస ట రోజు ఉద యాం 
3 గాంట ల స మ యాంలో నాలుగు ట్రక్కులో్ల  అణుశ కి్త ప రిక ర్ల ను పోఖ్రాన్ 
ప్ర దేశానికి చేర్చారు. అాంత క్ మాందు ఆ ప రిక ర్ల ను భార త వైమానిక 
ద ళానికి చాందిన విమానాం మాంబయ నుాంచ జైస లే్మర్ ఆరీ్మ బేస్ క్ 
చేరిచాాంది. 

n ఆప ర్ష న్ సాగినాంత స్పూ ఢిలీ్ల కార్యాల యాం కోడ్ భాష ను 
ఉప యోగిాంచాంది. ఈ అణు ప రికర్ల లో ఒక దానికి తాజ్ మ హల్ అని 
పేరు పెటాటు రు. మిగ తావాటకి వైట్ హౌస్ , క్ాంభ క ర ణ్ అనే పేరు్ల  పెటాటు రు. 

n శాసత్ర వేత్త ల సూచ న ల ప్ర కారాం అణుప రీక్ష ల వేదిక ద గగా ర లోతైన బావులు 
త వవా డాం జ రిగిాంది. ఈ లోతైన బావులో్ల  అణుప రికర్ల ను వుాంచారు. ఈ 
బావులపైన భారీ ఇస్క మేట ల ను పేరిచా వైర్ల ను దాచారు. 

n అణు ప రీక్ష జ రిపన త ర్వాత పుటటు గొడుగు ఆకారాంలో మాంద మైన పగ 
ఆకృతి ఏరపా డిాంది. ప రీక్ష ల ప్ర దేశాం ద గగా ర భారీ గుాంత ఏరపా డిాంది. ఈ 
కారయా క్ర మాం 20 మాంది శాసత్ర వేత్త ల ప రయా వేక్ష ణ లో కొన సాగిాంది. 

n అణు విస్త ర ణ నిరోధ క ఒపపాాందాంపై సాంతకాం చేయని ఏకైక దేశాం 
భార త దేశాం సాంత కాం చేయ లేదు. పోఖ్రాన్ పరీక్ష  తర్వాత త న సతా్త 
చాటాంది.   మ న దేశాంపై ఆాంక్ష లు, నిబాంధ న లు విధాంచబడాడు య.   
ప్ర జ లక్ మాత్రాం గరవాకారణమయయాయ.    

భార త దేశాం త న మొద ట అణుప్ట వ ప రీక్ష ను 1974 మే 18న 
బ్దధి పూరి్ణమ రోజున నిరవా హిాంచాంది. ఆ రోజు విశిషటు త ప్ర కారాం ఆ 
ఆప ర్ష న్ క్ స్క్మల్ాంగ్ బ్దధి అనే పేరు పెటాటు రు. 1998 మే నెల లో జ రిపన 
అణు ప రీక్ష ల ఆప ర్ష న్ క్ ప్ర ధ్ని  వాజ్ పేయ పెటటున పేరు ఆప ర్ష న్ 
శ కి్త. 
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ఈ అనిని పథకాలలో రాండు విషయలు 
మఖయామైనవి. మొదటది, కనీస ప్రీమియాంతో 

అయనా ప్రతీ ఒకకురూ బీమా తీస్కోవాల్. తదావార్ 
పేదలలో అతయాాంత నిరుపేదలు కూడా ప్రయోజనాం 
పాందగలరు. ప్రభుతవాాం పేదల పక్షాన ఉాంట్ాంది. 

పేద ప్రజలక్ సమసయాలను గురి్తాంచ, వారి 
సాధకారాం కోసాం నిరాంతరాం కృషి చేస్్తాంది.

- ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

రక్షణ హామీ
జీవిత భ ద్ర త క జీవిత భ ద్ర త క 

  ఎల్లప్పుడూ ఆరిథుక అభద్రతా భావాంతో ఉాండే వాళ్్ల  ఈ దేశాంలో చాలా 
మాంది ఉనానిరు. మఖయాాంగ్ జీవిత చరమాాంకాంలో వుాండే వృదుధి లు, 
జీవితాంలో అకసా్మతు్తగ్ ఎదురయ్యా ప్రతికూల పరిసిథుతులక్ ఆాందోళన 
చాందేవారు ప్రతీ ఒకకురూ ఈ కోవలోకి వసా్తరు. ఇలాాంట వారికోసాం  కేాంద్ర 
ప్రభుతవాాం అనేక సామాజిక భద్రతా పథకాలను ప్రాంభిాంచాంది. వీటలో 
ప్రధ్న మాంత్రి జీవన జోయాతి బీమా యోజన, ప్రధ్న మాంత్రి స్రక్షా బీమా 
యోజన, అటల్ పెనషిన్ యోజన పథకాలు జీవితానికి భద్రతనూ, హామీనీ 
అాందజేసా్తయ. 

హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని బిలాసూపార్ నివాసి కాాంతాదేవి ఆమె 
భర్త మరణిాంచనప్పుడు  ఆరిథుకాంగ్ చాలా నష్టు లో్ల  ఉాంది. 
ఆమె భర్త ప్రధ్నమాంత్రి స్రక్షా బీమా యోజన ఇనూయారన్స్ 

ప్లస్ తీస్క్నానిడనని విషయాం ఆమెక్ తెల్యదు. ఆమె భర్త బీమా 
తీస్క్నానిడని ఈ విషయాం బాయాాంక్లో చక్ చేస్కోవలసిాందిగ్ 
ఆమెక్ ఎవరో చప్పారు. ఆమె భర్త ప్లస్ తీస్క్నానిడని బాయాాంక్ 
ధృవీకరిాంచాంది. కొనిని నిబాంధనలు పూరి్తచేసిన తర్వాత బీమా సొమ్మ 
మొత్తాం ఆమెక్ అాందుతుాందని చప్పారు. అనిని ఫార్్మల్టీస్ పూర్తయన 
తర్వాత ఆమె అకౌాంట్ లో 2 లక్షల రూప్య లు డిప్జిట్ చేసారు. ఈ 
రకాంగ్ ఆమె ప్రధ్నమాంత్రి స్రక్ష బీమా యోజన దావార్ తన సమసయాల 
నుాండి బయటపడగల్గిాంది. ప్రధ్ని ప్రాంభిాంచన ఈ పథకాం చాలా 
బాగుాందని, కష్టు లో్ల  ఉనని అనేక క్ట్ాంబాలను ఆదుక్ాంటాందని ఆమె 
అనానిరు. స్నీత అనే మరో మహిళ కూడా ప్రధ్న మాంత్రి జీవన్ జోయాతి 

స్మాజిక భ ద్ర తా ప థ కం
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బీమా యోజన ప్లస్ తీస్క్ాంది. మా అబా్యలు ఉదోయాగ్లు 
చేయడాం లేదు. ఈ పథకాం ప్రాంభిాంచనప్పుడు నేను ఈ బీమా 
ప్లస్ తీస్క్నానిను. ఈ పథకాం కిాంద డబ్్ని నేరుగ్ మన 
బాయాాంక్ అకౌాంట్ లో వేసా్తరని నేను అనుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడు 
తెల్సిాంది. నాక్ ఈ డబ్్ వస్్తాంది. ఇది నాక్ ఎాంతగ్నో 
ఉపయోగపడుతుాంది అని ఇప్పుడు స్నీత  చబ్తోాంది. నాక్ 
వేర్ ఏ బీమా పథకాలూ లేవు. నాక్ ఉననిది ఇది ఒకకు ప్లస్ 
మాత్రమే. గతాంలో నాక్ దీని మీద చాలా అనుమానాలు 

ఉాండేవి. కానీ ఇప్పుడు నేనే ఈ బీమా ప్మఖయాత గురిాంచ 
ప్రతీ ఒకకురికీ ఎాంతో నమ్మకాంగ్ చబ్తునానిను అని ఆమె 
అాంటాంది. అటల్ పెనషిన్ యోజన, ప్రధ్నమాంత్రి స్రక్ష బీమా 
యోజన, ప్రధ్నమాంత్రి జీవన జోయాతి బీమా యోజన లాాంట 
పథకాల దావార్ దేశాంలో కోటా్ల ది ప్రజలక్ సామాజిక భద్రత 
లభిాంచనుాంది. ఈ ప్రథకాల ప్రాంభానికి మాందు దేశాంలో 
80 నుాంచ 90 శాతాం ప్రజలక్ ఇలాాంట బీమా ప్లస్లు లేవు. 
పెనషిన్ ప్రయోజనాలు కూడా పాందలేకపోయ్వారు.   

ఈ పథక్లు ప్రారంభమైన మొదటి రండు సంవత్సరాలలో 50 లక్షల చందాదారులు తమ ప్రులే నమోదు 
చస్కుంటే మూడో సంవత్సరంలో లక్ష చందాదారులతో ఆ సంఖయూ రటిటోంపు అయింది. నాలుగో ఏడులో 

1.50 కోటులే, 2019 ఆరిథిక సంత్సరంలో కొత్తగ 70 లక్షల చందాదారులు పథకంలో చరారు.

 సాంవతస్ర్నికి కేవలాం 330 రూప్యలు 
ప్రీమియాం చల్్లాంచ 2 లక్షల వరక్ బీమా 
పాందవచ్చా. ఈ ప్లస్కి ఎలాాంట వైదయా 
పరీక్షలు అవసరాం లేదు. 

 18 -50 సాంవతస్ర్ల మధయా వయస్నని ప్రతి 
భారతీయుడు ఈ పథకానికి అరుహుడు. దీని 
టెర్్మ ప్్ల న్  ప్రతీ సాంవతస్రాం పునరుదధిరిాంచడాం 
జరుగుతుాంది. 55 సాంవతస్ర్లు నిాండిన 
తర్వాత ఈ బీమా (మెచూయార్) అవుతుాంది. 

  ఏదైనా బాయాాంక్ శాఖను సాందరిశిాంచడాం దావార్, 
లేదా ఇాంటలోనుాంచే నెట్ బాయాాంకిాంగ్ దావార్ 
మీరు ఈ బీమాను పాందవచ్చా. ఈ పథకాం 
ఉనని పోరటుల్ ను సాందరిశిాంచ కూడా మీరు 
దరఖాస్్త చేస్కోవచ్చా. 

ప్రధానమంత్రి 
జీవన్ జోయూతి 
బీమా  బీమా పాలస్. ఈ పాలస్ కింద  ప్రమాదాలలో మరణం 

సంభవించినా, శ్శ్వత అంగవైకలయూం ఏరపుడినా రండు లక్షల 
రూపాలు పందవచుచు. పాక్షిక అంగవైక లయూనికి రూ. 1 ల క్ష 
బీమా భ ద్ర త వుంటుంది. 

  ఈ పాలస్కి 18 సంవత్సరాల నుండి 70 సంవత్సరాల 
వయస్ననా వారంతా అరుహాలే. బీమా తీస్కుననా వయూకి్తకి 70 
ఏళ్ళు నిండితే పాలస్ ముగిసపోతుంది. ఈ పథకం కోసం 
లబి్దారులకు బయూంక్ అకౌంట్ తపపునిసరిగ ఉండాల. 

  అకౌంట్ లో బయూలన్్స తపపునిసరిగ ఉండాల. ప్రీమియం 
తీస్కునే సమయంలో ఖాతాదారుల అకౌంటోలే డబు్బలు 
లేకపోతే పాలస్ దానంతట అద్ రదె్్దపోతుంది. 

  బయూంక్ ఖాతా రదు్ద చస్కునానా కూడా పాలస్ రదె్్దపోతుంది. 

ప్రధానమంత్రి స్రక్ష 
బీమా యోజన 
సంవతసిరానికేవలం


రూపాయలు

ప్రా మియంచెలిలో ంచి

లక్షలబీమా
పందవచు్చ

2

అటల్ పెనషిన్ యోజన
  ఈ పథకానిని పాందడానికి 20 సాంవతస్ర్ల వరక్ పెట్టు బ డి పెటాటు ల్. 18 

సాంవతస్ర్ల నుాంచ 40 సాంవతస్ర్ల మధయా వయస్నని ఎవరైనా పెట్టు బడి 
పెటటువచ్చా. 

  మీక్ 60 వచేచాసరికి పెనషిన్ మొత్తాం ఇసా్తరు. ఈ పథకాం కిాంద పెనషిన్ రూ . 
1,000, రూ . 2,000 , రూ . 3,000  ఇాంకా రూ . 5,000  పాందవచ్చా. 

  ఈ పెనషిన్ అనేది మీరు ప్రతీ నెలా ప్రీమియాం ఎాంత కడుతోాంది, ఏ వయస్లో 
మొదలుపెటటుాంది అనే దాని మీద ఆధ్రపడి ఉాంట్ాంది. 

12
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యు.ఎస్.టి.టి.ఎ.డి : క ళ ల పున ర్ద్ ణ , 
క ళాక్ర్ల ర క్ష ణ , సంసకృత్ సంర క్ష ణ 

ల కోనిక్ చాందిన చక న్ కారీ క ళాకారుల  నుాంచ మొర్దాబాద్ కాంచ్ 
క ళాకారుల దాకా, గుజార్త్ క్ాంచ అజ్రాక్ క ళాకారుల నుాంచ 

తాంజావ్రు ప ట్టు  చీర ల క ళాకారుల దాకా ఎాంతో మాంది క ళాకారుల జీవితాలు 
క ష్టు లో్ల  వుాండేవి. అయతే వీరి జీవితాలో్ల  మారుపా తేవాల ని కేాంద్ర ప్ర భుతవాాం 2015 మే 
14న అప్ గ్రేడిాంగ్ ది సికుల్స్ అాండ్ ట్రెయనిాంగ్ ఇన్ ట్రెడిష న ల్ ఆర్్స్ క్రాప్్స్ ఫ ర్ డ్వ ల ప్ 
మెాంట్ (యు.ఎస్.ట.ట.ఏ.డి) కారయా క్ర మానిని వార ణాసి నుాంచ ప్రాంభిాంచాంది. 
క ళాత్మ క చీర ల త యరీకి నిల యాం బ్నార స్ . ఈ చారిత్రాత్మ క నిర్ణ యాం కార ణాంగ్ 
సాంప్ర దాయ క ళ ల క్ మేలు జ రుగుతుాంది. దేశాంలో న లుమ్ల లా ఉనని సాంప్ర దాయ 
క ళ ల పున రుద్ద ర ణ జ రుగుతుాంది. 

క్ట్ాంబ వార స తవాాంగ్ వ చేచా వృతి్తప ర మైన  క ళాత్మ కత అనేది ఎక్కువ గ్ 
మైనారిటీ వ ర్గా లో్ల  వుాండ డాం మ న క్ తెల్సిాందే. అయతే ఈ వృతి్త క ళాత్మ క తను 
చేప టటు క్ాండా వారి క్ట్ాంబాల క్ చాందిన వారు వైదొలుగుతునానిరు. క్ట్ాంబాల క్ 
గురి్తాంపు ర్వ డాం లేద ని, వారు త యరు చేస్ క ళాత్మ క వ స్్తవులక్ గిట్టు బాట్ 
లేద ని, ఉప్ధ దొర కడాం లేద ని ఇలా ప లు కార ణాల తో వారు ఈ అమ్లయా మైన 
క ళ ల క్ దూర మ వుతునానిరు. క్ట్ాంబ సాంప్ర దాయల ను వ దిలేస్్తనానిరు. అయతే 
స మాజాంలోని అనిని వ ర్గా లక్ మేలు చేయల నే ఆలోచ న తో ప్ర ధ్ని ఇచచాన ‘స బ్ సాత్ 
స బ్ కా వికాస్ , స బ్ కా విశావాస్’   ఇాండియలోనే త యరీ నినాదాలు ఈ క ళాకారుల 
జీవితాలో్ల  వెలుగులు నిాంప డానికి దోహ దాం చేస్్తనానియ. వారికి కావ ల సిన 
స మాచార్నిని, శిక్ష ణ అాందిాంచ డాం, వారి ఉతపా తు్తల క్ త గిన మారకుట్ విలువ 
ల భిాంచేలా చేయ డాం జ రుగుతోాంది. ఈ క ళాకారుల కృషికి త గగా ట్టు గ్ అాంత ర్జా తీయ 
మారకుట్ల  వారికి త గిన  ఆదాయాం ల భిాంచేలా ప్ర భుతవా మే వారి బ్రాాండ్ అాంబాసిడ ర్ 
గ్ వయా వ హ రిస్తాంది.  సాంప్ర దాయ క ళ ల్ని, క ళాఖాండాల్స్ ప్ర ద రిశిాంచ డానికిగ్ను 
ప్రోతాస్హాం అాందిస్తాంది. హునార్ హాట్ , శిలపా ఉతస్ వ్ వేదిక ల పై ప్ర ద రశి న లు 
ఏర్పాట్ చేస్తాంది. ఈ విష యాంలో ఈశానయా ప్ాంత ర్ష్ట్ర ల క్ ప్ర తేయాక సాథు నానిని 
ఇవవా డాం జ రుగుతోాంది.  

గ మ నిక : ప థ క్నికి సంబంధించిన స మాచారం కోసం  http://usttad.
minorityaffairs.gov.in and www.minorityaffairs.gov.in సంప్ర దించ గ ల రు.

ఉస్్తద్ ప థ కం

స మాజంలోని అనినా వ రా్గల అభవృది్తోనే ద్శం కూడా అభవృది్ చందుతుంది. చాల క్లంగ గ త ప్ర భుతా్వలు 
నిరలే క్షష్ం చసన క ళాక్రుల ను ప్ర ధాన జ న జీవ న స్ర వంతిలోకి తీస్కురావ డానికిగను ప్ర భుత్వం కృషి చస్్తంది. గ త 
ప్ర భుతా్వల నిరలే క్షష్ం క్ర ణంగ వారు ప్ద రిక్నినా అనుభ వించాల్స వ చిచుంది. వారి క ళా రూపాలు మ రుగున ప డాడుయి. 
అయితే నేటి క్ంద్ర ప్ర భుత్వ ప థ కం ఉస్్తద్ క్ర ణంగ క ళాక్రుల ప్ర యోజ నాల ను క్పాడ డం జ రుగుతోంది. వారి 

జీవితాలోలే న్త న వెలుగులు విస్త రిస్్తనానాయి.
l	ఉసా్తద్ ప థ కాం కిాంద క ళాకారుల  కోసాం నైపుణాయాభివృదిధి శిక్ష ణ 

కారయా క్ర మాలు చేప డ తారు. అాంతే కాదు వారు వారి ఉతపా తు్తల ను 
మారకుట్ల  అమ్మకోవ డానికి సాయాం చేసా్తరు. 

l	మైనారిటీ వ ర్గా ల క్ చాందిన క ళాకారుల క్ వారి శిక్ష ణా కాలాంలో 
ప్ర తి నెలా రూ.3 వేల స్టుఫాండ్ ఇసా్తరు. 45 సాంవ తస్ ర్ల  వ ర క్ 
వ య స్స్నని క ళాకారుల క్ ఈ శిక్ష ణా భృతి ఇసా్తరు. మ హిళా 
క ళాకారుల క్ 33 శాతాం రిజ ర్వాష న్ వుాంది. ఈశానయా ర్ష్ట్ర లు, 
జ మ్మ, క శీ్మర్ క ళాకారుల విష యాంలో ప్ర తేయాక శ్ర దధి వుాంట్ాంది. 

l	దేశ వాయాప్తాంగ్ గ ల 33 సాంప్ర దాయ క ళా ప్ర క్రియ లను ల క్షష్ాంగ్ 
చేస్కొని ఈ ప థ కానిని అమ లు చేస్్తనానిరు. ఉత్త ర్ ప్ర దేశ్ క్ 
చాందిన చక న్ కారీ, గ్్ల స్ వ ర్కు జ మ్మ, క శీ్మర్ పేప ర్ మాషి, 
పాంజాబ్ ఫులాకురీ, ర్జ సాథు న్ ల హారియ, గుజ ర్త్ అజ్ర క్ 
మొద లైన క ళ లు ఈ ప థ కాంలో వునానియ. 

l	దేశాంలోను, విదేశాలో్ల ను ఏర్పాట్ చేస్ హునార్ హాట్ , శిలపా 
ఉతపా వ్ ప్ర ద రశి న ల దావార్ మైనారిటీ క ళాకారుల క ళాఖాండాలను 
మారకుట్ చేసా్తరు. 

l	ఈ కారయా క్ర మానికి సాంబాంధాంచన మాంత్రితవా శాఖ ను, ప్జెక్టును 
అమ లు చేస్ సాంబాంధత సాంసథు ల క్ స హ క రిాంచ డానికి, మాసటు ర్ 
క ళాకారుల సాాంకేతిక అాంశాల ను అప్ గ్రేడ్ చేయ డానికి 
ఫాయాష న్ టెకానిల జీ జాతీయ సాంసథు , విభాగ్ల వారీ ఎగుమ తి 
మాండ ళ్్ల , టెక్స్ టైల్ మాంత్రితవా శాఖ , సాాంసకుకృతిక శాఖ , ఇాంకా 
ఇత ర ఎగుమ తి సాంసథు లను భాగ సావామల ను చేశారు. వీరిని 
నాలెడ్జా ప్రీటులుగ్ గురి్తాంచారు. 

l	మాసటు ర్ క ళాకారులు, క ల్న రీ నిపుణుల కోసాం ఏడాదిలో 
ప దివ ర కూ ఉసా్తద్ స మా్మన్ లు ఏర్పాట్ చేశారు. 
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స్్ఫరి్తదాయకమైన 
జీవితం: 

శక్ ్తశాల్ మహారాణా ప్రతాప్
భారతీయ చరిత్ర ఎంతోమంది పోరాట యోధుల శౌరయూ, 
పరాక్రమాలకు చందిన  కథలతో  ప్రతిధ్వనిస్్తంది.  వారి శౌరయూ, 
పరాక్రమాల గథలు నేటికీ జనబహుళయూంలో ఎంతో ప్రాచురయూం 
పందాయి.   వారిలో ఒకరిద్ మహారాణా ప్రతాప్ జీవిత చరిత్ర. 
ధైరాయూనికీ, దృఢ సంకలపునికి పరాయూయపదంగ మహారాణా 
నిలచారు. ఆయన చాల కఠినమైన, స్మానయూమైన జీవన విధానానినా 
ఎంచుకునానారు. ఆయన తుదిశ్్వస వరకు తన మాతృభూమి 
మేవార్  ను రక్షించడానిక్ పోరాడారు. నేటికి కూడా ఆయన 
ధైరయూస్హస్లు చప్పుకోదగిన ఉదాహరణగ నిలచి, ద్శభకి్త, 

తాయూగనిరతి, స్్వతంతయూ్రం అనే భావాలకు ప్రతీకగ నిలచారు.   

మేవార్  తో సహా ర్జసాథు న్ లో ప్రతి ఇాంటలో కొలవబడే 
మహార్ణా శౌరయా, ప్రతాప్లు నేటకీ కథలుగ్ 
చపపాబడుతునానియ. “మహార్ణా ప్రతాప్ జీవితాం 

సాహసానికి, గౌరవానికి, హుాందాతనానికి ప్రతీక. ఆయన దేశభకి్త 
పౌరులక్ ఎపపాటకీ సూఫూరి్తదాయకాంగ్ నిలుస్్తాంది. మేవార్ భూమి 
ఎాంతో మాంది పోర్ట యోధుల తాయాగ్లతో ప్రకాశిస్తాంది. ర్ణా సాంగ్, 
ర్ణా ఉదయ్ సిాంగ్  క్ట్ాంబానికి చాందినవారు మహార్ణా ప్రతాప్ 
సిాంగ్. మే 9, 1540లో చతూ్తర్ ర్జు ర్ణా ఉదయ్ సిాంగ్ క్ తొల్ 
సాంతానాంగ్ మహార్ణా ప్రతాప్ సిాంగ్ జని్మాంచారు. ర్జ క్ట్ాంబాంలో 
జని్మాంచనపపాటకీ, ప్రతాప్ మాత్రాం తన చననితనమాంతా భిల్ జాతి 
గిరిజనులతోనే గడిప్రు. మహార్ణా ప్రతాప్ తాండ్రి ఉదయ్ సిాంగ్ 
ఫిబ్రవరి 28, 1572లో చనిపోయరు. తన తర్వాత ర్జుగ్ తన చనని 
భారయా కొడుక్ జగ్మల్ ర్జుగ్ ర్ణా ఉదయ్ సిాంగ్ ఆయన చనిపోకమాందే 
ప్రకటాంచారు. అయతే మేవార్ ప్ాంత ప్రజల కోసాం మొఘల్స్  తో 
నిరాంతరాం పోర్టాం చేసూ్త ఉాండటాంతో, మహార్ణా ప్రతాప్ క్ 
సిాంహాసనాం అధరోహిాంచే అవకాశాం దకికుాంది.  ఆ తర్వాత జగ్మల్ అక్ర్   
సైనయాాంతో కల్సిపోయడు. అయతే మొఘలుల నుాంచ చతూ్తర్ ప్ాంతానిని 
తిరిగి పాందేవరక్ బాంగ్రపు పళ్లాంలో భోజనాం చేయకూడదని, నేలపైనే 
నిద్రపోవాలని మహార్ణా ప్రతాప్ సిాంగ్ ప్రజలక్ పలుపునిచాచారు. 
మహార్ణా ప్రతాప్ సిాంహాసనాం అధరోహిాంచన తర్వాత అక్ర్ 
నాలుగు సారు్ల  సాంధ కోసాం ప్రతిప్దనలు పాంప్డు. కానీ మొఘలుల 

బానిసతవాాం నుాంచ బయటపడేాందుక్ ఈ ప్రతిప్దనలను ప్రతాప్ ఎటటు 
పరిసిథుతులో్ల నూ అాంగీకరిాంచలేదు. 1576లో హల్్దఘటలో మొఘల్స్  
తో పోర్టాం చేశారు. 10 వేల మాందికి పైగ్ భారీ మొఘల్ సైనయాాం 
యుదధిాంలో దిగగ్.. మహార్ణా ప్రతాప్  తరఫున స్మారు మ్డు వేల 
మాంది అశివాక దళాలు, భిల్ సైనయాాం మాత్రమే యుదధిాంలో ప్ల్గా నానిరు. ఈ 
యుదధిాంలో మహార్ణా ప్రియమైన గుఱ్ాం చేతక్ తీవ్రాంగ్ గ్యపడిాంది. 
ఈ యుదధిాంలో శత్రువులు మహార్ణాను చ్ట్టు మటేటు సమయాంలో, 
ఝాల్ మాన్ సిాంగ్ ఆయనుని కాప్డి, మహార్ణా తపపాాంచ్క్నేలా 
చేశారు. మహార్ణా కోసాం తన జీవితానేని తాయాగాం చేశారు. ప్రతాప్ 
అడవులో్ల కి వెళి్ల జీవిాంచారు. హల్్దఘట యుదధిాం జరిగిన ఆర్ళ్ల తర్వాత, 
దావర్   వద్ద మొఘలుల మహార్ణా ప్రతాప్ ఓడిాంచారు. మొఘలుల 
నుాంచ మెల్లమెల్లగ్ ర్జాయాలను సావాధీనాం చేస్క్నానిరు. ఆయన తన 
మాతృభూమి కోసాం స్దీర్ఘ పోర్టాం చేసి మరణిాంచారు.  1597 జనవరి 
19న మహార్ణా ప్రతాప్ మరణిాంచారు. 
अस लगेो अणदाग पाग लगेो अणनामी
गो आडा गवडाय जीको बहतो घरुवामी
नवरोज ेन गयो न गो आसता ंनवलली
न गो झरोखा हठे जेठ दनुनयाण दहलली
गहलोत राणा जीती गयो दसण मूदं रसणा डसी
ननसा मकू भररया नणै तो मतृ शाह प्रतापस
వాయావహారిక భాషలో ఉనని ఈ పదయాాం, మహార్ణా ప్రతాప్ వయాకి్తతావానిని 
చాట్తోాంది.   శత్రువులు కూడా ఆయన శౌర్యానిని మెచ్చాక్నే వారని 
దీని అరథుాం.   

మహారాణా ప్రతాప్
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జ ైజ వాన్, జ ైక్సాన్: న్నాద్న్క్ వాస్త వ రూపం

సానుకూల దృకపుథంమారుతుననా భారత్

దశాబ్దాల నాటి జై జవాన్ జై కిసాన్ నినాదం తిరిగి ఆవిష్కరణ వుతంది. ఇటీవలి ఉదాహరణ తీసుకంటే ఒకవైపు 
పారామిలిటరీ ఫోర్స్ అయిన సిఆర్ పి ఎఫ్  పరాయావరణ పరిరక్షణవైపు అడుగులువేసు్తంటే మరోవైపు ఒక గుజరాత్ 

రైతు అధిక నాణయాత కలిగిన మునగ విత్తనానిని అభివృదిధి చేశాడు. ఈ రండు ఉదాహరణలు ప్రోత్స్హకర ఫలిత్లను 
ప్ర తిఫ లిసు్తనానియి.

ప్రధ్ని ప్రాంభిాంచన కాయాచ్ ది రైన్ (వ రషి పు నీటని 
వ డిసిప టటుాండి) ప్రచార నినాదానిని ప్రేరణగ్ తీస్క్ని 

అజీ్మర్ కి చాందిన  సిఆర్ ప ఎఫ్  గ్రూప్ నీట సాంరక్షణ కోసాం 
లోతైన చరువు తవావాలని నిర్ణయాంచ్క్ాంది. ఈ పని  సిఆర్ ప 
ఎష్  ఐజి విక్రమ్ సహగెల్ నాయకతవాాంలో జరుగుతోాంది.  సిఆర్ 
ప ఎఫ్ శిబిర్నికి ఆనుక్ని ఉనని కొాండక్ అడవికీ మధయాగ్  
కరకటటు దావార్ రాండువైపులా లోతైన గొయయా నిరి్మాంచారు.  సిఆర్ 
పఎఫ్  నిరి్మాంచన ఈ సహజమైన గొయయా వర్షి  కాలాంలో నీటతో 
నిాండి జాంతువులు, పక్షులు, మొకకులక్ ఉపయోగపడుతుాంది. 
ఇాంకా ఈ చరువులోని నీటని వయావసాయ నీటప్రుదలక్, 
ఉదయానవనానికి ఉపయోగిసా్తరు. చరువులో పాంగిపరు్లతునని 
అధక నీరు భూగరభుజల మటాటు నిని బాగ్ పెాంచ్తుననిద ని విక్రమ 
సహగల్ అనానిరు.  సిఆర్ పఎప్  తవివాన ఈ చరువు నీటతో 12 
గొటటుపు బావులు కూడా జలమటాటు నిని పెాంచ్కోగల్గ్యట. నీటని 
నిలవా చేస్ాందుక్  సిఆర్ ప ఎఫ్ సిబ్ాంది  ఇాంకా అనేక చనని 
గుాంటల తవవాకాల్ని కూడా చేపటటుాంది. ఇదాంతా ప్రధ్నమాంత్రి 
నర్ాంద్రమోడీ కాయాచ్ ది రైన్ ( వ రషి పు నీటని వ డిసిప టటుాండి) 
కారయాక్రమ ప్రేరణతో జరుగుతోాంది. 

భ ద్ర తా స్వ ల నుంచి... ప రాయూవ ర ణ ప రిర క్ష ణ 
కృషిదాక్

రతుల ఆదాయాల ను పెంచుతుననా మున గ పంట 

గుజర్త్ లోని పటాన్ జిలా్ల క్ చాందిన ఒక రైతు అభివృదిధి చేసిన 
నాణయామైన మనగ విత్తనాలు రైతు సావావలాంబనక్ చకకుట 

ఉదాహరణ. కామర్జ్ చౌదరి అనే రైతు ఖాయాతి ఈ మనగ పాంటతో 
విపరీతాంగ్ పెరిగిాంది. అతను తన పాంటను గుజర్త్ ర్షట్రాం బయటకూడా 
అాంటే తమిళనాడు, పశిచామబ్ాంగ్ల్ ఇాంకా ఇతర ర్ష్ట్ర లో్ల  మాంచ 
ధరక్ అమ్మక్ాంట్నానిడు. ఆయన ఇప్పుడు ఈ సాగును మరిాంతగ్ 
విస్తరిాంచే ప్రయతనిాంలో ఉనానిడు. గత పది సాంవతస్ర్లుగ్ ఈ పాంట 
పాండిస్్తనానినని దీని భవిషయాత్ చాలా ఆశాజనకాంగ్ కనిపస్తాందని 
చౌదరి చప్పాడు. ఆయన ఈ పాంట దావార్ రూ. 1 లక్ష నుాండి 1.5 
లక్షలు సాంప్దిస్్తనానిడు. మనగ పాంటక్ కాంపోస్టు  అవసరాం 
ఎక్కువగ్ ఉాంట్ాందని అాంట్నానిడు. ఆయుర్వాదాంలో కూడా మనగక్ 
మాంచ డిమాాండ్ ఉాంది. ఆయుర్వాదాంలో 300 వాయాధులో్ల  మనగను 
ఉపయోగిసా్తరని చబ్తారు. మనగ పాంటక్ సహజా న్, సరగావ, మొరిాంగ 
అని వివిధ రకాల పేరు్ల  ఉనానియ. మాంచ నాణయామైన విత్తనానిని అభివృదిధి 
చేసినాందుక్ కామర్జ్ చౌదరిని ప్రధ్ని నర్ాంద్రమోదీ ఇటీవల తన మన్ 
కీ బాత్ కారయాక్రమాంలో ప్రశాంసిాంచారు. 
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శ్రీ న రంద్ర మోదీ:  కొవిడ్ 19 ను 
ఎదురొకుాంట్నని క్ర మాంలో తాజా ప రిసిథుతిని 
స మీక్షిాంచ డాం జ రిగిాంది. మాందులు, ఆకిస్జన్, 
వెాంటలేట రు్ల , టీకాల క్ సాంబాంధాంచన 
అాంశాలను చ రిచాాంచాాం. మ నాం గ త ఏడాది 
చేసిన ట్టు గ్నే ఈ ఏడాది కూడా కొవిడ్ పై 
విజ య వాంతాంగ్ యుదధిాం చేస్్తనానిాం. అాంతేకాదు 
మ రిాంత వేగాంగ్, మ రిాంత స మ నవా యాంతో ఈ 
ప ని చేస్్తనానిాం. 

నితిన్ గ డ్క రీ: ఒడిశా ర్షట్రాం కోసాం కేాంద్ర 
రోడుడు  ర వాణా మ రియు ప్ర ధ్న ర హ దారుల శాఖ 
14 ప్జెక్టుల ను ప్ర క టాంచాంది. 314.17 కిలో 
మీట ర్ల దూరాం ఉాండే ఈ ర హ దారుల  కోసాం 
1144.29 కోట్ల వయా యాం అవుతుాంది. ఒడిశా 
ర్షట్రాంలో 2020-21లో రోడుడు  భ ద్ర త  కోసాం 
చేప టేటు ప నుల  కోసాం రూ. 1.42 కోట్ల ను వయా యాం 
చేయ డాం జ రుగుతుాంది.

డాకటో ర్ ఎస్ . జైశంక ర్:  ఇత ర దేశాల క్ 
మాంచ చేయ డ మ నేది దౌతయా సాంబాంధ్లో్ల  తెల్వైన 
ప ని అనే విష యనినిప్ర తేయాకాంగ్ 
ప్ర సా్తవిస్్తనానిను. వ స్దైక క్ట్ాంబ క మ్ అనే 
మ న నినాదానిని వాకిస్న్ మైత్రి కారయా క్ర మాం 
ప్ర తిఫ ల్స్తాంది. ఆరోగయా భ ద్ర త అనేది జాతీయ 
భ ద్ర త లో భాగాం. అాంద రూ భ ద్రాంగ్ 
వుాండ నాంత కాలాం ఎవ రికీ భ ద్ర త వుాండ దు. 

స దానంద గౌడ:   రమిడ్సివ ర్ ర్ట్ 
త గిగాాంచ డాంకోసాం ప్ర భుతవాాం చేప టటున చ రయా లు 
ఫ ల్త మిచాచాయ. ఇలాాంట స మ యాంలో ఈ చ రయా 
ఎాంతో ప్ర శాాంత త ను ఇస్తాంది. క రోనాపై 
పోర్టాంలో ప్ర ధ్ని మోదీ త ర ఫున 
నిల్చనాందుక్ ఫార్్మ కాంపెనీల క్ నా 
కృత జఞా త లు. 

రాజ్ నాథ్ సంగ్: ఛ తీ్తస్ గ ఢ్ స్కా్మ, 
బీజాపూర్ స రిహ దు్ద లో్ల  వామ ప క్ష 
తీవ్ర వాదుల క్ వయా తిర్కాంగ్ పోర్డుతూ 
అమ రులైన వీర జ వాన్ల క్ నా ఘ న నివాళి. 
వారు అతయాాంత ధైరయా సాహ సాల తో పోర్టాం 
చేశారు. వారి తాయాగ్ల ను ఎనని టకీ మ ర వాం. 
వారి క్ట్ాంబాల క్ నా ప్ర గ్ఢ మైన 
సానుభూతి. 

 అమిత్ ష్: రమిడ్సివిర్ ఉతపాతి్త మన 
దేశాంలో తగినాంతగ్ జరుగుతుననిపుడు 
ప్రభుతవాాం ఎగుమతిని నిషేధాంచాంది.  
ప్రజలు భయాందోళనలక్ గురై చేస్్తనని 
కొనుగోళళు వల్ల కొరత ఏరపాడుతోాంది.  
డాకటురు్ల  తీస్కోమననిప్పుడు మాత్రమే దీనిని 
తీస్కోవాలని నేను ప్రజలక్ విజఞా ప్త 
చేస్్తనానిను.
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