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ఎదుగుతున్న భారతధం  



 ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా మన్  కీ బాత్ ను వినొచ్చు.  

సమాజానికి సేవ చేస్తున్నవారి గురించి ప్రధాన మంత్రి ‘మన్  కీ బాత్ ’ కార్యక్రమంలో ప్రజలతో పంచుకొనే విషయాలు ప్రేరణ 
కలిగిస్తున్్నయి. కరోన్ సంక్షోభం రండో దశకు సంబంధంచి ప్రధాన మంత్రి పలు రంగాలకు చంద్న నిపుణులతో స్దీర్ఘ చర్చలు 

జరిపారు. ప్రధాన మంత్రి చర్చలు జరిపిన వారిలో ఫారామా నిపుణులు, వా్యకిసిన్ తయారీద్రులు, ఆకిసిజన్ ఉత్పత్తులో పాల్గొనే వారు, వైద్య 
రంగ నిపుణులున్్నరు. ‘మన్  కీ బాత్ ’లో ముఖ్యంశాలు..

‘‘కరోనా నిబంధనలు 
పాటంచడం కొనసాగంచాలి’’  

పీఎం: డాక్టర్ శశాంక్, ప్రజల ప్రాణాలను రక్ంచడంలో మీరు రాత్రింబవళ్లు నిమగ్నమై ఉన్్నరు. రండో దశ గురించి మీరు మొదట ప్రజలకు 
తెలియజేయాలిసి ఉంద్. వైద్య పరంగా ఇద్ ఎలా విభిన్నమైనద్? ఎలాంటి జాగ్రతతులు అవసరం?

డాక్టర్ శశాంక్: ఈ వైరస్ మొదటి దశలో కంటే వేగంగా వా్యపిసతుంద్. 80 నుంచి 90 శాతం మంద్ ప్రజలకు లక్షణాలే చూపించడం లేదు. కానీ 
భయపడాలిసిన పని లేదు. ఈ దశను కూడా మనం ధైర్యంగా ఎదురోకోగలం. కోవిడ్ 14 నుంచి 21 రోజుల సమయ వ్యవధలో ఉంటంద్. ఈ 
సమయంలో మనం డాక్టర్ సూచనలకు అందుబాటలో ఉంటూ జాగ్రతతులు తీస్కోవాలి. 

పీఎం: డాక్టర్ నవీద్, ఈ కిలుష్ట సమయంలో పానిక్ మేనేజ్ మంట్ గురించి ప్రత్ ఒకకోరూ ప్రశ్్నస్తున్్నరు. మీ అనుభవం ప్రకారం, దీనికి మీరేమీ 
సమాధానం చప్పదలుచుకున్్నరు?

డాక్టర్ నవీద్: SOP (Standard Operating Procedure) లను మనం తప్పనిసరిగా పాటించాలిసి ఉంద్. అంటే మాస్కో  లు ధరించడం, హ్యండ్ 
శానిటైజరులు వాడటం. ద్నికి మంచి ఒక మనిషికి, మరో మనిషికి మధ్య సామాజిక దూరం పాటించాలి. గుంపులు గుంపులుగా సమావేశమవకుండా, 
రోజువారీ పనులను పూరితు చేస్కోవాలి. 

పీఎం: కరోన్ రోగులతో మీకున్న అనుభవాల గురించి దేశ ప్రజలు కచి్చతంగా విన్లిసి ఉంద్. ఎందుకంటే రోగికి దగగొరగా, ఎకుకోవ కాలం ఉండే 
వారు సిస్టరులు, నరుసిలే.  మాకు ఆ అనుభవం గురించి కాసతు చప్పగలరు. 

భావన:  14 రోజుల పాట మేము మా బాధ్యతలను నిర్వరితుసాతుం. ఆ తరా్వత మాకు విశ్ంత్ లభిస్తుంద్. 2 నెలల తరా్వత మా కోవిడ్ విధులు 
మళ్లు ప్రారంభమవుతాయి. కోవిడ్ పేరుతో రోగులందరూ చాలా భయపడిపోయారు. ఈ భయాని్న తొలగించడానికి మేము ఆరోగ్యకరమైన 
వాతావరణాని్న వారికి అంద్ంచాం. 

పీఎం: అంబులెన్సి డ్రైవరులు కూడా దేవుళలు తరహలో సేవలంద్ంచారు! అంబులెన్సి డ్రైవర్  గా పని చేసతున్న ప్రేమ్ వరమాజీ మీ అనుభవాలు చప్పగలరు.

ప్రేమ్: కరోన్ రోగుల దగగొరికి వెళ్లునప్పుడు, మేము చేత్ తొడుగులు, మాస్కోలు వంటి మా కిట్ ను ధరిసాతుం. వారి కోరిక మేరకు రోగులను ఆస్పత్రిలో 
ద్ంచుతాం. ప్రస్తుతం మా అమమా ఈ ఉద్్యగం మానేయమని బలవంతం చేస్తున్్నరు. కానీ నేను మా అమమాకు చపా్పను. ఒకవేళ నేను ఈ ఉద్్యగం 
మానేసి, ఇంట్లు కూరు్చంటే, ఎవరూ ఈ రోగులను ఆస్పత్రులకు తీస్కెళ్తురు? అని అడిగాను. 

పీఎం: గురుగ్రామ్ కు చంద్న ప్రీత్ ఛతురే్వద్ ఇటీవలే కరోన్ బారిన పడాడారు. కరోన్ వలలు మీరు పడిన బాధను, అనుభవాలను మాతో 
పంచుకుంటారా?

ప్రీత్: పాజిటివ్  అని తేలిన తరా్వత, వెంటనే న్కు నేనుగా కా్వరంటైన్ లోకి వెళ్లుపోయాను. డాక్టరలును సంప్రద్ంచాను. వారు చపి్పన మందులను 
వేస్కోవడం ప్రారంభించాను. అదనంగా నేను యోగా చేశాను. ద్ంతో పాట ఆయురే్వద ఔషధాలను, కషాయాలను తీస్కోవడం 
ప్రారంభించాను. ఎకుకోవగా ద్రవాలను తీస్కున్్నను. నీటి ఆవిరిని పటి్టంచుకున్్నను. వేడి నీటిని తీస్కుని పుకికోలించడం చేశాను. ఇవనీ్న 
రోజంతా చేసూతు ఉండేద్ని్న. యోగాను చేయడం మాత్ం అసలు ఆపలేదు. 

*మరొక్కసారి మీ అందరికీ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే, అందరూ టీకా వేసుకండి. మేము కూడా పూరితి   జాగ్ర తతి  
తీసుకుంటునా్నం. ‘దవాయి భీ, కడాయి భీ’!
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సింపాద కీయిం
సాదర నమసాకారం,
కరోనా మన సహనాన్ని పరీక్షిసతుంది. మనమందరం ఎంత వరకు ఈ దుఖాన్ని తట్టు కోగలం. ఈ ప్రపంచ మహమ్మారి తొలి దశలో 

మన దేశం ఐకమత్ంతో పోరాడంది. ప్రపంచాన్కి ఒక ఉదాహరణలాగా న్లిచింది. కానీ, కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ విషయంలో స్వల్ప అశ్రద్ధ 
వహంచడంతో రండో దశ ప్రజల జీవితాలు తీవ్ర ప్రభావితం చేసతుంది. వీటి ప్రభావం ఆకిసిజన్, ఔషధాలపై కన్పంచింది. కానీ దేశ 
సమర్థవంతమైన నాయకత్వం సాంకేతికతను, వనరులను మెరుగాగా  వాడుకుంటూ.. ఈ మహమ్మారి రండో దశను ఎంతో స్న్నితత్వంతో, 
యుద్ధ ప్రాతిపదికన అడుడు కుంటోంది.  

ఆకిసిజన్  లేదా ఔషధాల సరఫరాను పంచడం, ఆస్పత్రులోలో  బెడలోను ఏరా్పట్ చేయడం, దేశ కషటు సమయంలో ఆదుకునే సైనా్న్ని 
రంగంలోకి దించడం వంటి వాటననింటికీ ప్రభుత్వం పలుపున్చి్చంది. ఇతర దేశాలు కూడా భారత్ కు అండగా న్లబడుతునానియి. 
ఈ మొతతుం కార్క్రమ్ల బాధ్తను ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీనే మరోసారి నేరుగా తన భుజాలపైకి ఎతుతుకునానిరు. ఈ సంక్షోభ 
సమయంలో అవసరమయ్్ అన్ని రకాల వైద్ సేవలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన అందించేందుకు ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 28 రోజులోలో  
17 సారులో  ముఖ్మైన సమ్వేశాలను న్ర్వహంచారు.  ఇదే సమయంలో ప్రపంచంలోనే అతి సమర్థవంతమైన, దేశీయంగా తయారు చేసిన 
టీకాలను యువతకు కూడా అందించాలన్ న్ర్ణయించారు. ఈ ప్రయతానిలన్ని కరోనాపై పోరాడందుకు వైద్ సదుపాయాలను మెరుగు 
పరచనునానియి. కరోనా మహమ్మారి నుంచి కోలుకునే వారి సంఖ్ కూడా సి్థరంగా పరుగుతూ వస్తు గొప్ప సంతృపతున్ కలి్పసతుంది. 
ఇది వైద్ సదుపాయాల మెరుగుదలకు ప్రతిఫలంగా న్లుసతుంది.  ప్రభుత్వ విధానాలోలో  ఆరోగ్ం అనేది అతి కీలకమైనదిగా మ్రింది. 
ప్రభుత్వం చేసే ఈ  ప్రయతానిలనీని ఈ సంక్షోభంలో భాగంగా ఉనానియి. 

కరోనాపై పోరులో దేశ నాయకత్వం అకుంఠిత దీక్షతో, పూరితు జవాబుదారీతనంతో వ్వహరిసతుంది. అవసరమైన అన్ని రకాల 
ఔషధాలను, ఆస్పత్రులను అందిసతుంది. ఎలాంటి భయాందోళన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దీన్న్ సమర్థవంతంగా ఎదుర్కానేందుకు 
న్వారణ అనేదే మందు. కరోనా పోరుపై ప్రభుత్వం చేపడుతోనని అన్ని రకాల కార్క్రమ్లు, ‘నూతన భారత’ పయనం ఈ సంచికలో 
ప్రత్్కంగా చదవాలిసిన సమ్చారంగా అందించాం. ఆశాజనకంగా, టెకానిలజీ సాయంతో ఈ సవాళలోను ఎలా ఎదుర్కాంట్నానిం అనే 
విషయాలపై అందించిన సమ్చారం దేశాన్కి సరికొతతు దిశను అందిసతుంది. దేశ నాయకత్వంపై నమమాకం కలుగుతూ.. మీకు విశా్వసం 
కలి్పసతుంది. 

చివరిగా, కరోనా నుంచి పూరితుగా బయటపడంత వరకు, మనం సామ్జిక దూరం పాటించడం, మ్స్కా  లను ధరించడం, టీకాను 
వేస్కోవడం వంటి జాగ్రతతులు తీస్కోవాలిసి ఉంది. 

మీ అమూల్మైన అభిప్రాయాలను, స్చనలను ఇంత్ ఆపా్యత, ఇదే నమమాకంతో మ్కు న్రంతరం తెలియజేస్తు ఉండండ..
అడ్రస్   : బ్్రో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమూ్న్కేషన్,
                   సెకండ్ ఫ్లో ర్, స్చనా భవన్, నూ్ఢిల్లో – 110003
e-mail  : response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భటా్నగర్)
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ప్రజలలో స్ఫూరితున్ న్ంపే అదుభుతమైన కథలను 
అందిస్తుననిందుకు ‘నూ్ ఇండయా సమ్చార్  ’న్ నేను 
హృదయ పూర్వకంగా అభినందిస్తునాని. మీరు చేసే పరిశోధనా, 
విశ్ లోషణాతమాక కథలు న్జంగా అభినందించదగినవిగా, 
ఆకాంక్షించే విధంగా ఉనానియి. ప్రభుత్వ అభిప్రాయాలను 
వివరణాతమాకంగా, స్న్నితమైన విధానంలో చూపస్తునానిరు. 
వాసతువ సమ్చారాన్ని సేకరించి, దేశ ప్రజల ముందు 
ఉంచుతుననిందుకు మీకు మరోసారి ధన్వాదాలు. 

మనసి్వ గార్గొ
bhartigarg879@gmail.com

ఎకకాడైత్ మేము వారతులను నమమాగలమో అకకాడ ఈ 
వారతులను చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా సలహా 
ఏమిటంటే ‘‘మీ ఛానల్ న్, పత్రికను ప్రచారం చేస్కునేందుకు 
మ్రకాటింగ్ ను పంచాలి. అప్పుడైత్నే నకిల్ వారతులు ప్రచురించే 
వారికి అడుడు కటటు వేయవచు్చ. వాసతువాల కంటే ఎకుకావగా వీరు 
నకిల్ వారతులకు, అబదాదా లను ప్రచారం చేస్తునానిరు. వాసతువమైన 
వారతులను ఎకుకావగా వా్పతు చేయాలి. అప్పుడైత్నే నకిల్ వారతులు, 
వాసతువ కథల ముందు న్లబడందుకు ఆసాకారం ఉండదు. న్జం 
విజయం సాధంచాలన్ నేను కోరుకుంట్నానిను.  

మమతా అగరా్వల్
mamta.aggarwal4@gmail.com

నూ్ ఇండయా సమ్చార్   నూ్స్  లెటర్  ను ప్రతి నెలా 
పందుతుననిందుకు న్జంగా నేను చాలా సంతోషంగా 
ఉనానిను. ఆఫ్ లైన్ గా చదువుకునేందుకు డౌన్ లోడ్ రూపంలో 
ఈ నూ్స్ లెటర్  ను అందించగలరన్ మనవి. భవిష్త్ 
అవసరాల కోసం కూడా కాలేజీ లైబ్రరీలోలో  ఈ పత్రికలను 
ఉంచగలరు.

మస్.  సంలమ్ గా్వంగిల్
stxaviercollegejalukie@gmail.com

నూ్ ఇండయా సమ్చార్   చాలా బాగుంది. 
ఉపయోగకరమైన సమ్చారాన్ని అందిసతుంది. డౌన్ లోడ్ 
విధానంలో దీన్ని అందించగలరు. ఇలా అందివ్వడం 
దా్వరా ప్ంటవుట్ తీస్కున్, మ్ కుట్ంబ సభు్లు 
ఇతరులు(యూపీఎస్ సీ/ఎంపీఎస్ సీ విదా్రు్థలు) కూడా 
చదివేందుకు వీలు కలుగుతుంది.

అనంత పోరే
ananta.pore@yashada.org
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డిజిటల్ కేలండర్

భారత ప్ర భ్తవా డిజిటల్ కేలండర్, 
డై రీ అధికారిక సెలవు దినాలు, 

పలు ముఖ్య మెై న తేదీలతో పాటు 
వివిధ పథ కాలు, సంఘటనలు, 
ప్ర చురణలకు సంబంధించిన 

తాజా సమాచారం అందిసాతి యి.

దీని్న గూగుల్ ప్్ల  సోటో ర్, ఐఒఎస్ నుండి డౌన్ లోడ్ చేసుకవచుచు..

https://goicalendar.gov.in/

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

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

దేశ ఉజ్వల భవిష్త్ కోసం తీస్కునని వినూతని 
కార్క్రమం ఇది. న్జంగా ఇది చాలా బాగుంది. ఏకీకృత 
పరీక్షా ఏజెనీసి ఇప్పుడు ఎంతో అవసరం. జాతీయ విదా్ 
కార్క్రమ్లోలో  పునరినిరామాణాలు, మ్రు్పలు ఎంతో కీలకమన్ 
వ్కితుగతంగా నేను అభిప్రాయపడుతునాని. దేశ పౌరుల 
నైపుణా్లను పంచేందుకు కూడా ఇవి గేమ్  ఛంజర్  లాగా 
ఉపయోగపడతాయి. దేశాభివృది్ధలో ఇవి ఉజ్వల భవిష్త్ కు 
దారి తీసాతుయి. విదా్ మదింపు కార్క్రమ్లు సరిగాగా  ఉంటేనే, 
కొతతు విదా్ కార్క్రమ్ల అమలు ఫలవంతమవుతుంది. 
దేశంలో ఉనని న్పుణులు, ప్రతి ఒకకా పౌరుడు ఈ విషయంలో 
సానుకూలంగా స్పందించాలి. 

డాక్టర్. అనిల్ వారకోర్
warkar.anil@gmail.com



న్యూ ఇండియా సమాచార్4
न्यू इडंिया समाचार4

కలిసికట్టు గా
మనం విజయం సాధంచాలి

“ఆరోగ్యం అనేది ఒక వ్యక్తి క్ లేద్ కుటుంబం లేద్ సమాజం లేద్ దేశం మొతాతి నిక్ సంబంధించిన ప్ర తి 
విజయానిక్, శ్్ర యసుస్కు ఒక ముఖ్యమెై న ఆధారం.” భారత్ కరోనా మహమామారి అత్యంత క్్ల షటో  దశను 

ఎదురొ్కంటొన్న ఈ సమయంలో ఈ సందేశం ఎంతో అవసరం. మనమందరం కలిసికటుటో గా ఈ సంక్షోభంపై  
పోర్డి విజయం సాధించాలిస్ ఉంది....

n టెస్్టలు, ట్రేసింగ్, ట్రీట్ మంట్ లకు ప్రాధాన్యం 
ఇవ్వడం..
కరోనా కేస్లు పరుగుతోనని నేపథ్ంలో ప్రధాన మంత్రి 
ఏప్ల్ 4న జరిపన సమీక్షా సమ్వేశంలో, కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ 
కింద టెస్టు, ట్రేస్, ట్రీట్ మెంట్ ఆధారితంగా వైద్ సౌకరా్లు 
సరిగాగా  అందించాలన్ ఆదేశంచారు. భవిష్త్ అవసరాలకు 
అనుగుణంగా ఏరా్పట్లో  ఉండాలన్ చెపా్పరు. 

n  ఆర్  టీ పీసీఆర్   టెస్్టలు పంచాలని ఆదేశం..  
అన్ని రాష్ట్రా ల ముఖ్మంత్రులతో జరిగిన సమ్వేశంలో, ఏప్ల్ 
11 నుంచి 14 వరకు దేశంలో జరిగిన ‘టీకా ఉతసివ్’ దా్వరా 
కరోనా టీకా కార్క్రమ్న్ని తీవ్రతరం చేయాలన్ ఆదేశాలు జారీ 
చేశారు. పరీక్షలోలో  ఆర్  టీ పీసీఆర్   పరీక్షల వాటాను 70 శాతాన్కి 
పంచాలన్ చెపా్పరు. 

ఆకిసిజన్ సహ అవసరమైన అని్న రకాల ఔషధాలు 
వేగంగా సరఫరా, టీకాలకు ప్రాధాన్యతఏప్ల్ నుంచి కరోనా కేస్లు భారత్ లో మళ్లో పరగడం 

మొదలయా్యి. ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఈ రండో దశ 
సంక్షోభ నేపథ్ంలో ఆకిసిజన్ సరఫరాదారులతో, డ్రగ్ 
తయారీదారులతో, టీకా తయారీదారులతో, రాష్ట్రా ల 

ముఖ్మంత్రులు, న్పుణులతో ఏప్ల్ లో 20 సారలోకు పైగా చర్చలు 
జరిపారు. చెపా్పలంటే, 10 సమ్వేశాలు ఏప్ల్ చివరి 10 

రోజులోలో నే న్ర్వహంచారు. ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ, రష్ట్కు, జపాన్ కు, 

అమెరికాకు చెందిన రాష్ట్రా ల అధనేతలతో 
కూడా సమ్వేశమై కరోనా రండో దశ 

పరిసి్థతి గురించి వివరించారు. ఈ 
దశను ఎదుర్కానేందుకు భారత్  

సంసిద్ధంగా ఉందన్ చెపా్పరు. కరోనా 
రండో దశ నేపథ్ంలో భారత్ ఎలా సిద్ధమైందో తెలుస్కుందాం...

రండో దశను ఎదుర్కోనేందుకు సిదధిమవడం..

కోవిడ్–19పై యుదధిం
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దేశంలో ఆకిసిజన్ ను డమ్ండ్ పరిగిన నేపథ్ంలో, ఉత్పతితు పంచాలన్ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆకిసిజన్ ను సమయాన్కి 
అనుగుణంగా సరఫరా చేసేందుకు డ్రైవరలోను వంతుల వారీగా పన్ చేయాలన్ ఆదేశంచింది. దీంతో ఆకిసిజన్ సరఫరాను ఎలాంటి అడడుంకి 
లేకుండా న్రంతరం చేపటిటుంది. రాష్ట్రా లకు ఆకిసిజన్ వాటాను పంచడం, ద్రవరూప మెడకల్ ఆకిసిజన్ సరఫరాను చేపటటుడం వంటి 
ఆదేశాలు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం. పరుగుతునని అవసరాలను దృష్టులో పట్టు కున్ ప్రభుత్వం ఇతర దేశాల నుంచి ఆకిసిజన్  దిగుమతిన్ 

కూడా చేపటిటుంది. సీటుల్ కంపనీలను కూడా తమ నైట్రోజెన్ టా్ంకరలోను ఆకిసిజన్ టా్ంకరులోగా మ్రా్చలన్ ఆదేశంచింది.

ఆక్స్జన్ ఉత్పత్తి
వృద్ధికి సౌకరా్యలను పంచడం

పీఎస్ ఏ(ప్రెజర్ సి్వంగ్ అడాప్షన్) 
మెడకల్ ఆకిసిజన్ ఉత్పతితు 
పాలో ంటలోను పీఎం కేర్సి ఫండ్ 
దా్వరా ఏరా్పట్

మిలియన్ టనునిల (రోజుకు) 
ఆకిసిజన్ ఉత్పతితున్ ఏప్ల్ 2021లో 
దేశంలో ప్రారంభించారు.

ఇప్పటికే ప్రారంభమయా్యి, 
మిగిలిన పాలో ంట్లో  కూడా ఈ మే 
నెలలో అందుబాట్లోకి 
వసాతుయి. 

పోరటుబుల్ ఆకిసిజన్ కానసిట్రేటర్   
కొనుగోళలోను పీఎం కేర్సి ఫండ్ 
నుంచి చేపటేటుందుకు ఆమోదం 
తెలిపారు.

551 9250 

33 1,00,000

పరిశ్ర మల నుంచి ఇతర దేశాల వరకు
భారత్ కు వెలు్ల వెతితి న మద్ద తు

5700 500 
మిలియన్ టనునిల (రోజుకు) 
ద్రవరూప మెడకల్ ఆకిసిజన్ ను 
ఆగస్టు 2020 వరకు దేశంలో 
ఉత్పతితు చేశారు. 

ఎకుకావ పీఎస్ ఏ ఆకిసిజన్ 
పాలో ంటలోను డీఆర్  డీఓ ఏరా్పట్ 
చేసతుంది. పీఎం కేర్సి ఫండ్ 
నుంచి వచే్చ 3 నెలలో వీటి 
ఏరా్పట్ జరుగుతుంది.

1,02,400  
ఆకిసిజన్ సిలిండరలోను గత ఏడాది రాష్ట్రా లకు అందించారు. 

ఆకిసిజన్ సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఉండందుకు 
1,27,000 సిలిండరలోను కూడా అదనంగా అందించారు.

మడికల్ ఆకిసిజన్ 
ఉత్పత్తుకి 24 

గంటలోలునే లైసెనుసిలు 
జారీ

రాష్ట్రాలకు ఇచి్చన 
సిలిండరులు 1,02,400

162 పీఎస్ ఏ పాలుంటలు 
ఏరా్పటకు రూ.201 
కోటలు కేటాయింపు

ద్రవరూప మడికల్ 
ఆకిసిజన్ ధరలు 
నిరాధిరించడం

50,000 మలియన్ 
టను్నల ఆకిసిజన్ 

సరఫరాకు గ్లుబల్ 
టెండరులు జారీ పరిశ్రమలోలు ఆకిసిజన్ 

వాడకం నిషేధం 

ఆకిసిజన్ ఎక్సి  ప్రెస్ 
ప్రారంభం

1,27,000 ఆకిసిజన్ 
సిలిండరులు ఆరడార్

ప్రత్ జిలాలులో ఆకిసిజన్ 
పాలుంటలు ఏరా్పట

7 ఏప్రిల్ 2020

ఏప్రిల్, మే 2020

20 సెప్టంబర్ 2020

5 జనవరి, 2021

16 ఏప్రిల్ 2021

18 ఏప్రిల్ 2021

21 ఏప్రిల్ 2021

25 ఏప్రిల్ 2021
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నమ్మకాన్్న మేల్కొపిన సాయుధ దళాలు..

n  రాష్ట్రా లకు అవసరమైన ఆకిసిజన్ సరఫరాను చేపటేటుందుకు రైలే్వ 
ప్రత్్క రైలు ‘ఆకిసిజన్ ఎక్సి  ప్రెస్ ’ను ప్రారంభించింది. 

n  4,000 రైలే్వ కోచ్ లలో ఆకిసిజన్ అందుబాట్తో 64,000 
బెడలోను అందుబాట్లోకి తెచి్చంది. రాష్ట్రా ల డమ్ండ్ కు 
అనుగుణంగా వీటిన్ పంపసతుంది

రమ్ డెసివిర్ ఎగుమతులు రదుదు ముందుకొచి్చన రైలే్వ...

ప్రతి భారతీయుడకి, సాయుధ దళాలు 
నమమాకాన్కి, ఆతమావిశా్వసాన్కి 

పరా్యపదంగా న్లుసాతుయి. ఈ సంక్షోభ 
సమయంలో సమయాన్ని ఆదా చేసేందుకు, 

సాయుధ దళాలు ఖాళ్ అయిన ఆకిసిజన్ 
టా్ంకరలోను తమ యుద్ధ విమ్నాల దా్వరా 

ఉత్పతితు పాలో ంటలోకు తరలిస్తునానియి. 

నావికాదళం కూడా ఆకిసిజన్ ను రవాణా 
చేపటిటుంది. పలు నగరాలోలో  కరోనా రోగులను 
సంరక్షించేందుకు కోవిడ్ కేర్ కేంద్రాలను 
కూడా సైన్ం ఏరా్పట్ చేసింది. గత 
రండళలోలో పదవీ విరమణ పందిన 
వైద్రంగ సిబ్ందిన్ మళ్లో 
సేవలందించాలన్ పలుపున్చి్చంది. 

n ప్రజల భాగసా్వమ్యం ప్రారంభం: 
కోవిడ్–19 ప్రోటోకాల్ లో అవసరమైన 
వంటిలేటరులో , టెసిటుంగ్ కిట్లో  వంటి వనరులపై 
సమీక్ష చేపటేటుందుకు ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ అన్ని రాష్ట్రా ల గవరనిరలోతో 
సమ్వేశమయా్రు. కరోనాకు వ్తిరకంగా 
పోరాడటంలో ప్రజలు కూడా భాగసా్వమ్ం 
కావాలన్ అభ్రి్థంచారు. ఏప్ల్ 20న ప్రజలతో  
మ్టాలో డన ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
కరోనాపై రండో యుద్ధం చేసేందుకు అంతా 
సంసిద్ధంగా ఉననిట్టు  చెపా్పరు. ప్రజలు కూడా 
దీన్పై తీవ్రంగా పోరాడాలన్ పలుపున్చా్చరు. 

n చిన్న నగరాలపై దృషి్ట: చినని నగరాలోలో  
కరోనా రోగులు పరుగుతుండటంతో, చినని, 
మధ్ తరహా నగరాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్్క 
దృష్టు పటిటుంది. ఇంటి నుంచే రోగులకు 
ఆన్ లైన్ కౌన్సిలింగ్ సౌకరా్న్ని అందిసతుంది. 
తాము జారీ చేసిన  చేసిన మ్రగాదర్శకాల 
ప్రకారం ఇంటోలో  ఉండ రోగులను న్రంతరం 
పర్వేక్షిస్తు ఉండాలన్ ఐసీఎంఆర్, కేంద్ర 
ఆరోగ్ మంత్రిత్వ శాఖలు రాష్ట్రా లను 
ఆదేశంచాయి.  

12000 
2019-20లో కరోనా మహమ్మారి మొదలైన 
సమయంలో ఉనని వంటిలేటర్ పడకలు. నేడు 

వీటి సంఖ్ 78,000కు పైగా పరిగింది. 
భారత్  వంటిలేటరలో తయారీలో అతిపదదా 

దేశాలోలో  ఒకటిగా ఉంది.

2,94,290

02 
కరోనా తొలి నాళలోలో భారత్  లో 

పీపీఈ కిటలో కొరత తీవ్రంగా ఉండది.  
కానీ, ఇప్పుడు ప్రపంచంలో పీపీఈ 
కిటలో ఉత్పతితులో భారత్  రా్ంకు 02.

  n తొలి ఆకిసిజన్ ఎక్సి  ప్రెస్ ఏప్ల్ 26న ముంబైకి చేరుకుంది. 
మహారాష్రా, యూపీతో సహా 12 అత్ంత ఎకుకావ ప్రభావితమైన 
రాష్ట్రా లకు ఆకిసిజన్ సరఫరాను చేపటిటుంది. 

n  డమ్ండ్ కు అనుగుణంగా రమ్ డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ ను 
అందుబాట్లో ఉంచేందుకు ఉత్పతితున్ పంచాలన్ ప్రభుత్వం 
ఆదేశంచింది. దీన్ ఎగుమతులను కూడా రదుదా  చేసింది. దీన్ 
ధరలను కూడా ప్రభుత్వమే న్రా్ధ రించింది. దీంతో బాలో క్ మ్రకాట్ 
అవడాన్కి వీలు లేకుండా చేసింది. 

n  జనవరి–ఫిబ్రవరి వరకు దేశంలో నెలకు 27–29 లక్షల 
మోతాదులను ఉత్పతితు చేశారు. మే వరకు నెలకు 74.10 లక్షల 
మోతాదులను పంచుతునానిరు. మహారాష్రా, కేరళ, మధ్ప్రదేశ్, 
ఢిల్లోతో సహా ఎకుకావగా ప్రభావితమైన 12 రాష్ట్రా లకు ఈ 
ఇంజెక్షన్ సరఫరా పంచాలన్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం. 

కోవిడ్–19పై యుదధిం 
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2400
లా్యబ్ లు రోజూ 15 లక్షలకు పైగా 

పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్్నయి. 
జనవరి 30, 2020లో తొలి కరోన్ 

కేస్ నమోదైనప్పుడు కేవలం ఒకే ఒక 
లా్యబ్ మన దేశంలో ఉండేద్.20 ఏప్ల్ 21 ఏప్ల్ 22 ఏప్ల్ 23 ఏప్ల్ 24 ఏప్ల్ 25 ఏప్ల్ 26 ఏప్ల్ 27 ఏప్ల్ 28 ఏప్ల్

2,7
0,5

72

3,79,4593,19,4353,54,5313,49,3133,45,1472,94,290 3,32,503 3,62,902
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రోగుల సధంఖ్య పరుగుతున్నప్పటికీ, కోలుకధంటోన్న వారి సధంఖ్య కూడా సిథిరధంగా పరుగుతధంది..

టీకా 
నివారణ మాత్మే మందు

అమెరికాలోన్ ప్రముఖ వైద్ న్పుణుడు, డాకటుర్ ఆంథోన్ ఫౌచి అభిప్రాయం ప్రకారం, భారత్ కు 
చెందిన కోవాగిజిన్ టీకా కోవిడ్ కు చెందిన అనేక రూపాంతరాల నుంచి రక్షణ కలి్పంచగలదు.   
ఫౌచి చెప్పన దాన్ ప్రకారం, ప్రస్తుత పరిసి్థతులోలో  టీకా మ్త్రమే కరోనాపై పోరాడటంలో అతి 
ముఖ్మైన ఆయుధం. 
ఏప్ల్ 20 వరకు ఉనని రోగన్రోధకత డటా ప్రకారం, కోవాగిజిన్ తొలి మోతాదు తీస్కునని 
93,56,436 మంది ప్రజలోలో  కేవలం 4208 మంది మ్త్రమే కరోనా బారిన పడాడు రు. అంటే 
కేవలం 0.04 శాతం మ్త్రమే.  
కోవిషీల్డు తొలి మోతాదు తీస్కునని తరా్వత 10,03,02,745 మందిలో కేవలం 17,145 
మంది మ్త్రమే కరోనా బారిన పడాడు రు. వీరు కూడా కేవలం 0.02 శాతంగానే ఉనానిరు. 
రండో మోతాదు తీస్కునని 1,57,32,754 మందిలో కేవలం 5014 మందికి మ్త్రమే 
కరోనా సకింది. వీరు కూడా కేవలం 0.03 శాతం మ్త్రమే ఉనానిరు.

కవాగజి న్

17,37,178
మంది రండు డోస్లు 

తీస్కునానిరు. వీరిలో కేవలం 
695 మందికి మ్త్రమే కరోనా 

సకింది.
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ఆసుపత్రుల్లో  40 రెట్లో  పరిగిన ఐసోలేషన్, ఐసీయూ పడకలు...
ఐసలేషన్ పడకలు ఐసీయూ పడకలు

(ఏప్ల్ 2021 వరకునని డటా)

1.11 శాతం
భారత్ లో కరోనా 

మరణాల రట్. రండో 
దశలో కరోనా కేస్లు 

భారీగా 
పరుగుతుననిప్పటికీ, 

ప్రపంచంలో అత్ంత 
తకుకావ మరణాలు 
మన దేశంలోనే 

ఉనానియి.
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న్్య ఇండియా సమాచార్8

n కరోనా నుంచి ప్రజలను రక్షించేందుకు భారత్  ప్రపంచంలోనే 
అతిపదదా టీకా కార్క్రమ్న్ని చేపటిటుంది. కేవలం 85 రోజులోలో నే 
10 కోటలో మందికి టీకా వేసింది. తకుకావ వ్వధలోనే ఎకుకావ 
మందికి టీకా వేసి భారత్ రికారుడు  సృష్టుంచింది. 

n ఏప్ల్ 21, 2021న భారత్  మరో రికారుడును సంతం చేస్కుంది. 
కేవలం 95 రోజులోలో  13 కోటలోకు పైగా టీకాలు వేసి, వేగవంతమైన 
టీకా కార్క్రమంలో ముందంజలో న్లిచింది. అమెరికా ఈ 
లక్షా్న్ని 101 రోజులోలో  సాధంచింది. చైనాకు దీన్ని సాధంచడాన్కి 
109 రోజలు పటిటుంది. ఏప్ల్ 25, 2021 నాటికి 14 కోటలో మందికి 
పైగా ప్రజలు టీకా వేస్కునానిరు. 

n వైద్ రంగంలో పన్ చేసేవారికి టీకా వేయడం దా్వరా కరోనా 
టీకా కార్క్రమం భారత్ లో జనవరి 16, 2021న ప్రారంభమైంది. 
ఫిబ్రవరి 2, 2021 నుంచి ముందువరుస అత్వసర పన్వారు 
కూడా టీకా వేస్కోవడం ప్రారంభించారు. 60 ఏళలోకు పైబడన 
వారికి మ్రి్చ 1, 2021 నుంచి టీకా వేస్తునానిరు. 45 ఏళలో నుంచి 
59 ఏళలో మధ్ వయస్ ఉనని వారికి ఏప్ల్ 1, 2021 నుండ 
టీకాను వేయడం మొదలుపటాటు రు.  

n  దేశీయ కోవాగిజిన్, కోవిషీల్డు  లతో పాట్ రష్ట్ స్్పతినిక్ వీ టీకా 
కూడా భారత టీకా కార్క్రమంలో పాలుపంచుకునేందుకు 
ప్రభుత్వం అనుమతించింది. 

n జూలై 2021నాటికి, 30 కోటలో మందికి టీకా వేయాలన్ ప్రభుత్వం 
న్రదాశంచుకుంది. ప్రపంచంలో 30 కోటలో మందికి పైగా జనాభా 
ఉనని దేశాలు మూడ ఉనానియి. అవి భారత్, చైనా, అమెరికాలు. 

చౌకైన టీకాత ప్రపధంచధంల్నే అత్పద్ద  
టీకా కార్యక్రమధం...

ఎవరైత్ 45 ఏళ్లో  పైబడ ఉంటారో వారు ఏప్ల్ 1 నుంచి 
టీకా వేస్కునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది. 

పన్ ప్రదేశాలోలో  45 ఏళలోకు పైబడన వారికి రోగన్రోధకత 
పంచేందుకు టీకా కార్క్రమ్న్ని ఏప్ల్ 12 నుంచి 
ప్రారంభించారు. 

18 ఏళ్లో  , ఆపైబడన వయస్నని వారు కూడా ఇప్పుడు 
టీకా వేయించుకోవచు్చ. దేశంలో మూడో దశ టీకా 
కార్క్రమం మే 1 నుంచి ప్రారంభమైంది. 

n కరోనా మహమ్మారి ప్రారంభ రోజులోలో , అమెరికా, జరమానీ, రష్ట్, జపాన్, 
కెనడా వంటి చాలా దేశాలకు భారత్  సాయం చేసింది. ఔషధాలను, 
అవసరమైన ఉత్పతుతులను, హైడ్రాకీసికోలో రోకి్వన్ ను ఆయా దేశాలకు సరఫరా 
చేసింది. ‘వా్కిసిన్ మైత్రి’ దా్వరా కోవాగిజిన్, కోవిషీల్డు  లను 80కి పైగా 
దేశాలకు పంపంచింది. 

n భారత్ ను చూసి నేరు్చకోవాలన్ ఇతర దేశాలను ప్రపంచ ఆరోగ్ సంస్థ 
కూడా ఆదేశంచింది. సాయం చేసినందుకు అమెరికా, భారత్ కు కృతజ్ఞతలు 
కూడా చెప్పంది. హనుమంతుడ రూపంలో తమకు సాయం చేశారన్ 
బ్రెజిల్ ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీన్ కొన్యాడారు. 

n కానీ, కరోనా రండో దశలో భారత్  తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కాంటోంది. 
భారత్ కు సాయం చేసేందుకు ప్రస్తుతం ప్రపంచవా్పతుంగా ఉనని దేశాలనీని 
ముందుకు వచా్చయి. భూటాన్ నుంచి అమెరికా వరకు, సౌదీ అరబియా 
నుంచి జపాన్, బ్రెజిల్ వరకు 40 దేశాలు భారత్  కు అండగా న్లబడాడు యి. 

n అమెరికా భారత్ కు ఆకిసిజన్ సిలిండరలోను, రగు్లేటరలోను, ఎన్ –95 
మ్స్కాలను పంపంది. ఔషధాలు, టీకాల తయారీ కోసం అవసరమైన 
ముడ సరుకులను కూడా రవాణా చేసింది. 

n బ్రిటన్ తొమిమాది కన్ సైన్ మెంటలో ఉపశమన పదారా్థ లను, వైద్పరికరాల 
సరఫరాలను భారత్ కు పంపంచింది. జరమానీ మొబైల్ ఆకిసిజన్ పాలో ంటలోను, 
మ్స్కా  లను, ఇతర వైద్ సహాయాన్ని భారత్ కు అందిసతుంది.

n సౌదీ అరబియా, కువైట్ లు ఆకిసిజన్ ను భారత్ కు సరఫరా చేశాయి. 
ఆసే్రాలియా అత్వసరమైన వైద్ పరికరాలు వంటిలేటరులో , చేతి తొడుగులు, 
మ్స్కాలు, ఔషధాలను భారత్ కు పంపసతుంది. సింగపూర్, థాయ్ లాండ్ లు 
కూడా ఆకిసిజన్ టా్ంకరలోను అందిస్తునానియి. 

మొదట చేసిన సాయాన్క్ ప్రత్ఫలధంగా 
ప్రపధంచధం మనక్ ఇప్్పడు అధండగా 

న్లుసోతి ధంది...

16.16 
కోటలో టీకాలను కేంద్రం 

ఇప్పటికే రాష్ట్రా లకు ఉచితంగా 
అందించింది.

15.22  
కోటలో టీకా మోతాదులను(రండు 
మోతాదులను కలిప) దేశంలో 

ఏప్ల్ 30, 2021 వరకు వేశారు.

కోవిడ్–19పై యుదధిం 
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ముందు గెలిచాం...
కరోన్ తొలి దశలో వెనువెంటనే 
నిర్ణయాలు తీస్కున్్నం..

కరోనా మహమ్మారి తొలి దశ నుంచి రండో దశ వరకు కేంద్ర 
ప్రభుత్వం దేశంలో వైద్ సదుపాయాలను మరింత మెరుగు 
పరిచేందుకు పన్ చేసింది. కరోనాకు సంబంధంచిన ప్రతి ఒకకా 

కేస్ను కూడా స్న్శతంగా పరిశీలించింది. కేంద్ర ఆరోగ్ మంత్రిత్వ 
శాఖతో పాట్ భారతీయ వైద్ పరిశోధన మండలి(ఐసీఎంఆర్) బృందం, 
ఎయిమ్సి, ఇతర వైద్ న్పుణులు 24 గంటల పాట్ ఈ పన్లోనే 
న్మగనిమయా్రు. దీన్కి అనుగుణంగా ఆస్పత్రులకు, ప్రజలకు 
ఎప్పటికప్పుడు మ్రగాదర్శకాలను జారీ చేశారు. ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ కూడా ఆకిసిజన్, ఔషధాలు, టీకాల సరఫరా గురించి న్మిష 
న్మిష్టన్కి సమ్చారాన్ని ప్రజలకు చేరవేశారు. దాంతో పాట్ 
సంబంధత అధకారులు చేపటిటున టీకా కార్క్రమ సమ్చారాన్ని కూడా 
తెలియజేశారు. కరోనాపై జరిగిన తొలి యుద్ధంలో గెలిచినందుకు 
భారత్ ను డబ్లో యూహెచ్ ఒ, ఇతర సంస్థలు కొన్యాడాయి. ప్రస్తుతం 
రండో దశను ధైర్ంతో, ముందస్తు జాగ్రతతులతో, టీకాతో ఎదురోకావాలిసి 
ఉంది. కరోనా తొలి దశ నుంచి రండో దశ వరకు మనం ఎలా 
సంసిద్ధమయా్మో ఓసారి తెలుస్కుందాం....

న్్య ఇండియా సమాచార్

n ప్రభుత్వ, సంసా్థ గత సా్థ యిలో కరోనాపై వనువంటనే స్పందించడంలో 
భారత్  ముందంజలో ఉంది. వుహాన్ వైరస్  జనవరి 7, 2020న ప్రపంచానేని 
వణికించింది. ఆ తరా్వత ఒకకారోజులోనే అంటే జనవరి 8, 2020న భారత్ 
మిషన్ సమ్వేశాన్ని న్ర్వహంచింది. 

n జనవరి 17, 2020 నుంచి భారత్ ఇతర దేశాల నుంచి వచే్చ ప్రయాణికులను 
తన్ఖీ చేయడం ప్రారంభించింది. ఈ తన్ఖీ, పరీక్షల కార్క్రమ్న్ని 
ప్రారంభించిన ప్రపంచంలోనే తొలి దేశం భారత్. 

n జనవరి 30, 2020న భారత్ లో తొలి కరోనా కేస్ నమోదంది. వంటనే 
యుద్ధప్రాతిపదికన న్యంత్రణ తన్ఖీ (కంటైన్ మెంట్ సీకారీన్ంగ్) వంటి 
చర్లను చేపటిటుంది. 

n మ్రి్చ 2020 తొలి వారంలో న్పుణుల స్చన మేరకు ప్రజలు 
గుమిగూడటం నుంచి సామ్జిక దూరం పాటించాలన్ ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ స్చించారు. ఎలాంటి కార్క్రమ్లకు తాను కూడా 
హాజరుకానన్ చెపా్పరు. ఈ మహమ్మారి ప్రారంభ సమయంలో, 
ప్రపంచాన్కి భారత్ ఒక ఉదాహరణలాగా న్లిచింది. ఆ సమయంలో 
దేశంలో 50 కేస్లు కూడా లేవు. 

 n దేశంలో చాలా ప్రాంతాలోలో  ఏప్ల్ నెల నుంచే మ్స్కాలను ధరించడం 
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ఆర్  టీ పీసీఆర్  తో రా్పడ్ యాంటీజెన్  పరీక్షలు 
ప్రారంభించిన దేశాలలో భారత్ ఉంది. తొలుత ఈ 

విధానంపై భారత్ తీవ్ర విమర్శలు పాలైంది. కానీ, ఆ 
తరా్వత ప్రపంచ ఆరోగ్ సంస్థ (డబ్లో యూహెచ్ ఓ) 

తనకు తానుగా ఈ విధానానేని అమలోలో కి తెచి్చంది. 

ప్ర పంచానిక్ ఫారమాసీ అయిన 
భారత్

n  కోవిడ్ కాలంలో, భారత్  పదదా మొతతుంలో హైడ్రాకీసికోలో రోకి్వన్, 
ఇతర ఔషధాలను ఇతర దేశాలకు సరఫరా చేసింది. పీపీఈ 
కిట్లో , మ్స్కాలను కూడా అత్ధక సంఖ్లో విదేశాలకు 
రవాణా చేసింది. అమెరికా, బ్రెజిల్, ఇతర దేశాలు కరోనా 
మహమ్మారితో తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కాంట్ననిప్పుడు ఆ 
దేశాలకు భారత్ సాయం చేసింది. 

n  టీకా అభివృది్ధ, తయారీన్ పరిశీలించేందుకు ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ అహమాదాబాద్ లోన్ జైడస్ బయోటెక్  పారుకాను, 
హైదరాబాద్ లోన్ భారత్  బయోటెక్ ను, పుణేలోన్ సిరమ్ 
ఇన్ సిటుటూ్ట్ ఆఫ్ ఇండయాను సందరి్శంచారు. 

n  దేశీయంగా తయారు చేసిన కోవాగిజిన్, కోవిషీల్డు టీకాలే 
ప్రపంచంలోనే అత్ంత చౌకగా ఉనానియి. కరోనా టీకాల న్ల్వ 
కోసం, సరఫరా కోసం కోల్డు చెయిన్ నెట్ వర్కా  ను ప్రభుత్వం 
రికారుడు  సమయంలో పంచింది. 

తప్పన్సరి అయింది. ఆ తరా్వత జూన్ నుంచి ప్రపంచవా్పతుంగా ప్రతి 
ఒకకారూ మ్స్కాలను ధరించాలన్ డబ్లో యూహెచ్ ఒ ఆదేశాలు జారీ 
చేసింది. 

 n దేశవా్పతుంగా లాక్ డౌన్ విధంచిన తరా్వత మ్రి్చ 24న పీఎం మోదీ 
జాతిన్ ఉదేదాశంచి ప్రసంగించారు. ఈ పరిసి్థతి తీవ్రతను వివరించిన 
మోదీ, ‘జాన్ హై తో జహాన్ హై’ అనే న్నాదాన్కి పలుపున్చా్చరు. 
అంటే జీవితం కంటే ఏదీ కూడా ముఖ్మైనది కాదు అన్ చెపా్పరు. 
దేశంలో లాక్ డౌన్ విధస్తు ప్రభుత్వం న్ర్ణయం తీస్కుననిప్పుడు ఏ 
దేశం కూడా ఇలాంటి చర్లను ప్రకటించలేదు. 

 n లాక్ డౌన్ కాలంలో, ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలు 
కరోనాకు వ్తిరకంగా దీపజ్్తులు వలిగించాలన్, సానుకూల 
వాతావరణాన్ని వా్పతు చేసేందుకు ప్రతి ఒకకారూ ఐక్మత్ంతో 
పోరాడాలన్ పలుపున్చా్చరు. లాక్ డౌన్ కాలంలో కరోనాకు 
వ్తిరకంగా పోరాడుతూ ప్రభుత్వం దేశంలో వైద్ సదుపాయాలను 
కూడా అభివృది్ధ చేసింది. 

 n అన్ లాక్ కు కొదిదా రోజులు ముందు, జాతిన్ ఉదేదాశంచి మోదీ మరోసారి 
ప్రసంగించారు. కరోనా మహమ్మారి నేపథ్ంలో మరోసారి ఆయన 
‘జాన్ భీ జహాన్ భీ’ అనే న్నాదాన్ని గురుతు చేశారు. 

 n నవంబర్ 28ను విడుదలైన అధకారిక డటా ప్రకారం, భారత్ లో ప్రతి 
పది లక్షల మందిలో 6,731 మందికి మ్త్రమే కరోనా సకింది. 
ఇతర దేశాలతో పోలిసేతు ఈ నమోదు సంఖ్ చాలా తకుకావ. అమెరికాలో 
ఈ కేస్లు ప్రతి పది లక్షలకు 40,000గా ఉనానియి. యుకెలో ప్రతి 
పది లక్షలకు 23,361 కేస్లు నమోదయా్యి. ఫ్రాన్సి  లో ప్రతి పది 
లక్షలకు 33,424 కేస్లు, బ్రెజిల్ లో 29,129 కేస్లు, ఇటల్లో 
25,456 కేస్లు రికారడుయా్యి. 

 n నవంబర్ 28 డటా ప్రకారం భారత్ లో ప్రతి పది లక్షల మందిలో 98 
మరణాలే చోట్ చేస్కునానియి. అమెరికా, బ్రెజిల్, ఫ్రాన్సి, సె్పయిన్, 
యూకే, ఇటల్లో ఈ మరణాలు 813, 805, 780, 955, 846, 888 
గా ఉనానియి. పది లక్షల జనాభాను లెకకాలోకి తీస్కుంటే, మరణాల 
రట్ భారత్ తో పోలిసేతు ఇతర దేశాలోలో నే 8 నుంచి 9 రట్లో  ఎకుకావగా 
ఉంది. 

భారతీయ విధానాన్్న 
అధందిప్చ్చుకన్న ప్రపధంచ 

ఆరోగ్య సధంసథి

15,362 

78,000 

15.4 2.70

వైద్ సదుపాయాలు

ఐసీయూ పడకలు

ఐసలేషన్ పడకలు ఆకిసిజన్ తో కూడన 
పడకలు

లక్షల లక్షల

32,400 
వంటిలేటరలోను దేశంలోన్ 
ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు 
సరఫరా చేశారు.

ఈ కిలోషటు సమయంలో రాష్రా 
ప్రభుతా్వలు 3.70 కోటలో ఎన్ 95 
మ్స్కాలను, 1.60 కోటలో పీపీఈ 

కిటలోను అందించాయి.

కరోన్ తొలి దశలో మనమలా విజయం 
సాధంచాం...

కోవిడ్–19పై యుదధిం 
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కరోనా నధంచి బయటపడధందుక 
ఆయుర్వేదధం కూడా అత్యధంత ముఖ్యధం...

కరోన్ నుంచి ప్రజలను కాపాడటంలో భారతీయ పురాతన వైద్య విధానం ఆయురే్వదం కూడా అత్యంత 
ముఖ్యమైన పాత్ పోషిసతుంద్. మహమామారి రండో దశ నేపథ్యంలో, రోగనిరోధకత శకితుని అపారంగా 

పంచేందుకు అవసరమైన సరికొతతు మారగొదర్శకాలను ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసింద్.

రోగన్రోధకత కోసధం అవసరమయ్్యఆయుర్వేద 
చిట్కొలు..
• ఉదయం పూట చవ్న్ ప్రాశ్ ను 10 గ్రాములు(తొలిసారి) తీస్కోవాలి. 
మధుమేహం ఉననివారు చకెకార లేన్ చవ్న్ ప్రాశ్ వాడాలి. 
• తులసి, దాలి్చన్, నలలోమిరియాలు, శంటి, మునగలతో తయారు చేసిన 
హెర్ల్ టీ  లేదా డకాషన్ (కడా)ను రోజుకు రండు లేదా ఒక పూట 
తాగాలిసి ఉంది. ఒకవేళ అవసరమైత్ రుచి కోసం న్మమాకాయ 
రసాన్నిలేదా సహజసిద్ధమైన చకెకారను కలుపుకోవచు్చ. 
• గోలెడున్ మిల్కా–150 ఎంఎల్  సగం టీ స్్పను పస్పు వేస్కున్ 
మరగబెట్టు కున్ రోజుకు ఒకటి లేదా రండు పూటలో తీస్కోవచు్చ. 

రోగన్రోధకత శక్ తి పరిగధందుక 
అవసరమైెన చర్యలు..

• రోజంతా గోరువచ్చటి నీటిన్ తాగాలి
• యోగాసనాలు, ప్రాణాయామ్లు, ధా్నాన్ని 
కనీసం 30 న్మిష్టల పాట్ సాధన చేయాలి. 
• పస్పు, జీర, ధన్యాలు, అలలోం వంటివి ఎప్పుడూ 
వంటలోలో  ఉండలా చూస్కోవాలి. 

స్వల్పంగా జ్వరం, తలనొపి్ప, అలసట, అన్రోగ్యం..
• 15 రోజుల పాట్ గోరువచ్చటి నీటితో రోజుకు రండుపూటలో స్దర్శన్ ఘన్ వటిన్ 500 
ఎంజీలో తీస్కోవాలి.
• 15 రోజులపాట్ రోజుకు రండు పూటలా నాగరాడ కష్టయం (20 మి.ల్) తీస్కోవాలి.

దగుగొ: 15 రోజుల పాట్ త్నెతో మూడు పూటలు సితోఫలాది చూరా్ణ న్ని తీస్కోవాలి.

గంతునొపి్ప: 15 రోజుల పాట్ త్నెతో రోజుకు రండు పూటల యష్టుమధు చూరా్ణ న్ని 
(1–3 గ్రాములు) తీస్కోవాలి. అవసరం మేరకు ఒకటి నుంచి రండు బిలలోల వ్్షది వటిన్ 
చప్పరించాలి.
ముకుకోద్బ్బెడ, రుచి కోలో్పవడం: అవసరం మేరకు వ్్షది వటిన్ రోజుకు 1–2 
బిళ్ళలను చప్పరించాలి. 

మధ్యసతుంగా కోవిడ్–19 
లక్షణాలు ఉన్నవారు 
పాటించాలిసినవి...

పొడి దగుగు , గధంతు నొపి్ప ఉన్న 
సమయధంల్ తీసుకోవాలిస్న 
జాగ్రతతిలు..

సాధారణ ఆయుర్వేద 
విధానాలు..

ఆయుర్వద డాకటుర్ సలహా మేరకు ఈ మోతాదులను, సమయ వ్వధన్ మ్రు్చకోవచు్చ. 

సాధారణ 
మారగొదర్శకాలు..

చిటికెడు ఉప్పు, పస్పును కలుపుకున్ గోరువచ్చటి నీటిన్ పుకకాలించి ఉమిమావేయాలి. 
త్రిఫల లేదా యష్టుమధును నీటిలో వచ్చబెట్టు కున్ కూడా పుకకాలించి వేయొచు్చ. 
ఔషధ నూనెలు లేదా నువు్వల నూనె, లేదా కొబ్రి నూనెను లేదా ఆవు నెయి్న్ 
రోజుకు ఒకసారి లేదా రండుసారులో  ముకుకాకు మరదాన చేస్కోవాలి.

పుదీనా లేదా వాము లేదా నీలిగిరి తైలాన్ని లేదా కరూ్పరాన్ని రోజుకు ఒకసారి ఆవిరి 
పటిటుంచుకోవాలి. 
ప్రతి రోజు 7 నుంచి 8 గంటల పాట్ న్ద్రపోవాలి. పగటి పూట న్ద్రను 
మ్నుకోవాలి. 
వైదు్డ స్చన మేరకు తులసి ఆకులతో నీటిన్ మరిగించుకున్ తాగాలి.

n తాజా పుదీనా ఆకులు, వాము గింజలతో నీటిన్ మరిగించి 
రోజుకు ఒకసారి ఆవిరి పట్టు కోవాలి. 

n ఒకవేళ దగుగా , గొంతులో అసౌకర్ంగా ఉంటే సహజసిద్ధమైన 
చకెకార, త్నెతో లవంగాల పడన్ కలుపుకున్ తీస్కోవాలి. 

n ఈ జాగ్రతతులనీని సాధారణంగా పడ దగుగా , గొంతు నొప్ప 
ఉననిప్పుడు తీస్కోవచు్చ. ఒకవేళ ఈ లక్షణాలు మరింత 
ఎకుకావగా ఉంటే వైదు్లను సంప్రదించాలి. 

n ముకుకాకు చిటాకాలు – నువు్వల నూనె లేదా కొబ్రి నూనె లేదా నెయి్ను 
ముకుకా రంధ్రాలకు ఉదయం, సాయంత్రం పూట రాస్కుంటూ ఉండాలి. 

n నూనెతో పుకికాలించు విధానం – ఒక టేబుల్ స్్పన్ నువు్వల లేదా 
కొబ్రి నూనెను నోటోలో కి తీస్కోవాలి. ఆ నూనెను తాగకూడదు. రండు 
లేదా మూడు న్మిష్టల పాట్ అలానే నోటోలో నే ఉంచుకున్ పుకికాలించాలి.  
తరా్వత గోరువచ్చటి నీటితో పుకకాలించి ఉమిమావేయాలి. రోజుకు ఒకటి 
లేదా రండుసారులో  ఇలా చేయొచు్చ.
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మధ్ప్రదేశ్ లోన్ మోరనాకు చెందిన స్మిత్ 
ధుబే అనే వ్కితు రండు సారులో  కరోనా బారిన 
పడ విజయవంతంగా కోలుకునానిరు. ఈ 

వా్ధ గురించి ప్రజలకు అవగాహన కలి్పంచేందుకు 
తాజాగా సషల్ మీడయాలో ప్రజలకు మనోధైరా్న్ని 
కలి్పస్తునానిరు. తొలి దశలో భాగంగా తాను గత ఏడాది 
కరోనా బారిన పడాడు నన్, దురదృషటువశాతుతు రండో దశలో 
కూడా తనకు కరోనా పాజిటివ్ అన్ త్లిందన్ తెలిపారు. 
కానీ ఈ రండుసారులో  కూడా తాను ఇంటోలో నే ఒంటరిగా 
ఉంటూ జాగ్రతతులు తీస్కున్ పూరితుగా కోలుకునానినన్ 
చెపా్పరు. ఈ వా్ధన్ ఆతమావిశా్వసంతో ఎదురోకావడమే 
అత్ంత కీలకమన్ ఆయన అనానిరు. వైదు్లు చెపే్ప 
అన్ని స్చనలను తప్పన్సరిగా పాటించాలన్ చెపా్పరు. 

కరోనా అనేది అంట్వా్ధ. కానీ ప్రపంచ ఆరోగ్ 
సంస్థ ప్రకారం 85 శాతం రోగులు ఇంటోలో నే ఉంటూ 
కోలుకుంట్నానిరు. ఆస్పత్రులోలో  చేర ప్రతి 15 మంది 
కరోనా రోగులోలో  కేవలం 10 శాతం మందికి మ్త్రమే 
ఆకిసిజన్ అవసరం పడుతోంది. ఈ మహమ్మారి 
సమయంలో సరియైన సమ్చారం అందిస్తు కరోనాపై 
పోరాడటమే అత్ంత కీలకం. కేంద్ర ఆరోగ్ మంత్రిత్వ 
శాఖ, భారతీయ వైద్ పరిశోధన మండలి ఎప్పటికప్పుడూ 
మ్రగాదర్శకాలను జారీ చేస్తు ప్రజలకు అవగాహన 
కలి్పస్తునానియి. కరోనా వా్ధ గురించి, వాటి లక్షణాలు, 
న్వారణలు, చికితసి గురించి మనం మరింత 
తెలుస్కోవాలిసి ఉంది...

మనలి్న మనధం రక్్షధంచ్కోవాలధంటే 
జాగ్రతతి ఒకటే మారగు ధం..
సామాజిక దూరం పాటంచి, 
టీకాను వేయించుకండి
కరోనా మహమ్మారి తీవ్రంగా విజృంభిసతునని క్రమంలో, మహారాష్రాలోన్ లాతూర్ జిలాలో  
కటాగా వ్ తండా గ్రామం నుంచి మనకు సంతోషకరమైన వారతు అందింది. ఈ గ్రామ్న్కి 
చెందిన ఓ వృద్ధ దంపతులు కోవిడ్-19 నుంచి కోలుకున్ విజయవంతంగా 
బయటపడాడు రు. 105 ఏళలో ధీను ఛవాన్, ఆయన భార్ 95 ఏళలో మోటాభాయిలు మ్రి్చ 
చివరిలో కరోనా బారిన పడ సా్థ న్క ఆస్పత్రిలో చేరారు. తొమిమాది రోజుల పాట్ 
ఆస్పత్రి ఐసీయూలో ఉనని తరా్వత వారు పూరితుగా కోలుకున్ ఇంటికి తిరిగి వళాలో రు. 

కరోన్ సకిన రోగులలో అసలు లక్షణాలు లేకపోవడం లేద్ 
స్వల్ప లక్షణాలు..
ఈ కేస్లను కేవలం పరీక్షల దా్వరానే గురితుస్తునానిరు. ఈ రోగులలో 
సాధారణంగా ఆకిసిజన్ సా్థ యి (SPO2) 94 శాతం వరకు ఉంట్ంది.

ఈ రోగులు కుట్ంబాన్కి దూరంగా ఒంటరిగా ఒక రూమ్ లో 
ఉండాలి. ముఖ్ంగా రోగి పదదావారైనా లేదా అధక రకతుపోట్, 
గుండెకు సంబంధంచిన రోగం, కిడీని సమస్ ఉననివారైనా 
తగిన జాగ్రతతులు పాటించాలి. 

రోగులకు ముఖ్యమైన ఆదేశాలు..

రోగులు ఉండ గదిలోకి మంచి గాలి, వలుతురు వచే్చలా చూడాలి. 
స్వచ్ఛమైన గాలి కోసం కిటికీ తలుపులు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంచాలి. 
ఎప్పుడూ మూడు పరల మ్స్కాలను వాడాలి. ఎన్మిది గంటల పాట్ 
దాన్ని వాడన తరా్వత పారవేయాలి. కరోనా రోగుల దగగారికి వళ్లో వారు 
ఎన్ 95 మ్స్కాలనే వాడాలి. 
వాటిన్ సంక్రమణ రహతంగా మ్ర్చందుకు ఒక శాతం సడయం 
హైపోకోలో రైట్ ను వాడన తరా్వత ఈ మ్స్కాలను బయట పడయాలి. 
రోగులకు తగినంత హైడ్రేషన్ (ద్రవ సంతులత) ఉండలా సరియైన 
విశ్ంతి అవసరం. ద్రవ పదారా్థ లను ఎప్పటికప్పుడు తాగుతూ 
ఉండాలి. 
40 సెకనలోకు ఒకసారి సపుతో చేతులను శుభ్ం చేస్కోవాలి. చేతులను 
శుభ్పరుచుకునేందుకు ఆలాకాహాల్ ఆధారిత శాన్టైజరలోను వాడాలి. 
ఎప్పటికప్పుడు రోగులు స్వతహాగా తమ శరీరంలోన్ ఉష్్ణ గ్రత 
సా్థ యిలను చూస్కోవాలి. ఆరోగ్ పరిసి్థతులను పరీక్షించుకోవాలి. 
పల్సి ఆకిసిమీటర్ సాయంతో రోగులు తమ ఆకిసిజన్ సా్థ యిలను 
తెలుస్కోవచు్చ. 

కోవిడ్–19పై యుదధిం



న్యూ ఇండియా సమాచార్ 13

ఒకవేళ కరోనా రోగికి లక్షణాలు అసలు లేకపోయినా లేదా స్వల్ప లక్షణాలే 
చూపసేతు..
రోగులు అన్ని రకాల సౌకరా్లతో ఇంటోలో నే ఒంటరిగా ఉండాలి.
కరోనా రోగిన్ చూస్కోవడాన్కి ఒక వ్కితు ఎలలోప్పుడూ అందుబాట్లో ఉండాలి. 
ఐసలేషన్ కాలంలో, రోగిన్ సంరక్షించే వారు ఆస్పత్రి వరాగా లను ఎలలోప్పుడూ 
సంప్రదిస్తు ఉండాలి.

ఇధంటోలో నే ఒధంటరిగా 
ఉధండాలన్ సూచిధంచిన 
రోగుల కోసధం...

అలాగే https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf లో 
ప్రచురించిన మ్రగాదర్శకాలను అనుసరించాలన్ కూడా సిఫారుసి చేయబడంది.

బీపీ, మధుమేహం, గుండె వా్ధులు, ఊపరితితుతుల 
సమస్, కాలేయం, కిడీనిల సమస్లతో బాధపడ 60 
ఏళలోకు పైబడ వారికి కరోనా సకిత్, డాకటురలో స్చన 

మేరకు ఇంటోలో నే ఒంటరిగా ఉంటూ జాగ్రతతులు 
తీస్కోవాలి.

హెచ్ ఐవీ, కా్నసిర్, లేదా ఇతర అవయవాల మ్రి్పడ 
జరిగిన రోగులు ఇంటోలో  ఒంటరిగా ఉంటూ జాగ్రతతులు 

తీస్కోవదుదా . వారికి ఆస్పత్రి చికితసి అవసరం.

కరోనా రోగులను చూస్కునే వారు, వారితో 
సన్నిహతంగా ఉండ వారు డాకటురలో స్చన మేరకు 
హైడ్రాకీసికోలో రోకి్వన్ ను ప్రతిపాదించిన సా్థ యిలలో 

తీస్కోవచు్చ.

సధంరక్షకలు తీసుకోవాలిస్న జాగ్రతతిలు...

కరోనా రోగులు వైదు్డన్ ఎప్పటికప్పుడూ సంప్రదిస్తునే ఉండాలి. 
ఏమైనా కషటుంగా, అసౌకర్ంగా అన్పంచినా వైదు్లను సంప్రదించాలి. 
వైదు్ల స్చన మేరకు ఇతర వా్ధుల ఔషధాలను కూడా తీస్కోవచు్చ.
జ్వరం, ఎప్పుడూ ముకుకాలు కారుతుండ జలుబు, దగుగా  అనేవి కరోనా 
లక్షణాలు. ఈ రోగులు క్రమం తప్పకుండా రోజుకు రండు లేదా 
మూడుసారులో  గోరువచ్చటి నీటిన్ తీస్కుంటూ, ఆవిరి పట్టు కోవాలి. 
రోజుకు నాలుగు సారులో  650 ఎంజీలో పారాసిటమల్ టాబెలోట్ ను 
తీస్కునాని కూడా ఒకవేళ జ్వరం ఉంటే వైదు్డన్ వంటనే సంప్రదించి 
ఇతర ఔషధాలను తీస్కోవాలి. 
ఆకిసిజన్ సా్థ యిలు తకుకావగా ఉనాని లేదా శా్వస తీస్కోవడంలో ఎలాంటి 
ఇబ్ందులు ఎదురైనా ఆస్పత్రిలో చేరాలి. వైదు్ల నుంచి స్చనలు 
తీస్కోవాలి. 

ఎలలోప్పుడూ మూడు పరల మ్స్కాను ధరించాలి. రోగి దగగారికి 
వళ్లోటప్పుడు ఎన్ 95 మ్స్కాను పట్టు కోవాలి. రోగి దగగారికి వళ్లో వచి్చన 
తరా్వత వంటనే  చేతులను శుభ్ం చేస్కోవాలి. సీపీసీబీ మ్రగాదర్శకాల 
ప్రకారం బయో-మెడకల్ వ్రా్థ లను సరియైన ప్రదేశంలో పారవేయాలి.

లక్షణాలు లేన్ లేద సవేల్ప లక్షణాలున్న రోగులక చిక్తస్...

హోమ్ ఐసోలేషన్ ఎప్్పడు ముగుసుతి ధంది..
లక్షణాలునాని, లక్షణాలు లేకపోయినా కరోనా రోగుల హోమ్ ఐసలేషన్ 
కరోనా పాజిటివ్ త్లిన తరా్వత 10 రోజులకు ముగుస్తుంది. లేదా 
మూడు రోజులు వరుసగా జ్వరం లేకపోయినా హోమ్ ఐసలేషన్ 
అవసరం ఉండదు. 

ఎప్్పడు చిక్తస్ అవసరధం..
n శా్వస తీస్కోవడంలో ఇబ్ంది 
ఎదురైనప్పుడు
n ఆకిసిజన్ సా్థ యిలు పడపోయినప్పుడు
n ఛాతినొప్ప తరుచుగా వస్తు 
ఉననిప్పుడు
n రోగులు మ్నసికంగా సరిగాగా  
లేనప్పుడు
n తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉననిప్పుడు 
వంటనే వైద్ సలహాలు అవసరం
సధంబధంధిత అధికారుల 
విధులు...
n ఐసలేటెడ్ పేషంట్లో  (గృహ సీ్వయ 
న్రభుందంలోకి వళ్లోన రోగులను) 
ఎప్పటికప్పుడూ పర్వేక్షిస్తు ఉండాలి. 
n రోజూ గృహ సీ్వయ న్రభుందంలో 
ఉనని రోగుల ఆరోగా్న్ని పరీక్షించాలి. 
n కోవిడ్–19 పోరటుల్ లో, సంబంధత 
యాప్ లలో రోగుల వివరాలను 
నవీకరిస్తు ఉండాలి. 
n గృహ సీ్వయ న్రభుందంలో ఉనని 
రోగులు కోవిడ్ న్బంధనలను ఉలలోంఘిసేతు 
లేదా ఒకవేళ వైద్ం అవసరమైత్ 
వంటనే రోగులను ఆస్పత్రులకు 
తరలించే కార్క్రమ్లు చేపటాటు లి. 

రెమ్ డసివిర్
లేదా మర ఇతర ఔషధాన్ని 

అయినా వైదు్ల 
పర్వేక్షణలోనే తీస్కోవాలి. 

మీకు మీరుగా ఇంటోలో నే 
ఉంటూ రమ్ డెసివిర్  ను 
అసలు తీస్కోవదుదా . 
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అందరికీ ఆరోగ్యం
2014లో దేశంలో సరికొత్త ప్రభుత్ం బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్్త, మొటటిమొదట్సారి వైద్య రంగంలో సమూల మార్పులను 
చేపట్టింది. ఇంతకు మునుపు ఎన్నడూ ఏ ప్రభుత్ం కూడా ఇలంట్ శ్రద్ధ చూపంచలేదు. కొత్త ఆసుపత్రులను, మెడికల్ 
కాలేజీలను నిరి్మంచడం, వైద్య సౌకర్్యలను అందించడం ద్్ర్ మొత్తంగా వైద్య మౌలిక సదుపాయాలోలో సమగ్ర మార్పు 
చేపటటిందుకు ప్రభుత్ం పలు రకాల చర్యలు తీసుకుంటంది. పేద ప్రజలకు ఉచితంగా వైద్య సేవలను అందించేందుకు 
ప్రభుత్ం పలు పథకాలను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. దంతో గ్రామాలోలో, చిన్న నగర్లోలో, పెద్ద పెద్ద నగర్లోలో సమతుల అభివృది్ధ 

చేపడుతూ ఆరోగ్య రంగానికి ఊతమిస్తంది.

సాంప్రదాయకంగా వైద్ 
రంగంలో మౌలిక 
సదుపాయాలను ప్రజలకు 

చేరవేయడంలో గత ప్రభుతా్వలు తీవ్రంగా 
విఫలమయా్యి.. అందరికీ సార్వత్రిక వైద్ 
సేవలు కలి్పంచడంలో కూడా వనుకబడంది. 
ఇందువలలో, దేశంలో మ్రుమూల ప్రాంతాలోలో  ఉండ 
ప్రజలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయా్రు. 
సమర్థవంతమైన వైద్ సేవకులు లేదా మౌలిక 
సదుపాయాలు కూడా వీరికి అందడం లేదు. దీన్కి 
చెక్ పటేటుందుకు మొటటుమొదటిసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం 
ఈ పరిసి్థతిన్ చకకాదిదేదాందుకు బడెజిట్ లో ఆరోగ్ 
రంగాన్కి పదదా పీట వేసింది. న్ధుల కేటాయింపులోలో  
అధక భాగం వైద్ రంగాన్కే కేటాయించింది. ఈ 
రంగాన్కి కేటాయింపులను 137 శాతం పంచింది.

అంచన్లను అందుకోవడం
దేశంలో తొలి కరోనా కేస్ జనవరి 30, 2020న 
వలుగులోకి వచి్చనప్పుడు, పరీక్షలు చేసేందుకు ఒకే 
ఒకకా సదుపాయం మ్త్రమే నేషనల్ ఇన్ సిటుటూ్ట్ 
ఆఫ్ వైరాలజీ, పుణేలో ఉండది. ప్రస్తుతం కరోనా 
పరీక్షలు చేసేందుకు దేశవా్పతుంగా 2486 లా్బులు 
అందుబాట్లోకి వచా్చయి. ఈ అంట్రోగాన్ని 
తొలి దశలోనే అరికటటుడం, చికితసి కోసం అవసరమైన 
సౌకరా్లను అందించేందుకు వైద్ సదుపాయాలను 
వేగంగా ఏరా్పట్ చేయడం వంటి రండ లక్షా్లను 
ప్రభుత్వం న్రదాశంచుకుంది. దీన్ కోసం 2021–22 
బడెజిట్ లో ‘ప్రధాన మంత్రి ఆతమాన్రభుర్ స్వస్్థ భారత్ 
యోజన’ కింద ప్రత్్క కేటాయింపులను కూడా 
చేసింది.

137 శాతం

80 శాతం 
వైద్య రంగం కోసం బడెజెట్ లో పంచిన 
కేటాయింపులు. ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతలను ఇద్ 
తెలియజేసతుంద్.

మొతాతుని్న పీఎం కేర్సి ఫండ్ నుంచి టీకా 
కార్యక్రమం తొలి దశ కోసం ఖరు్చ చేశారు. 
వెంటిలేటరులు, ఆకిసిజన్ పాలుంటలు కోసం ప్రతే్యకంగా 
గ్రాంటలును ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింద్. 

వెై ద్య సదుపాయాలను మెర్గుపరిచేందుకు 
ఈ నాలుగు రంగాలపై  ప్ర తే్యక శ్ర ద్...

01 02 03 04

వా్ధుల వా్పతున్ 
అడుడు కునేందుకు శుభ్త 

పాటించవలసిన 
అవసరాన్ని గురించి 
ప్రచారం చేయడం

వైద్ సదుపాయాలను 
మెరుగుపరిచేందుకు కృష్, వైద్ 

కూటమిలో నాణ్తను 
మెరుగుపర్చడం

పేద ప్రజలకు తకుకావ ఖరు్చలో, 
సమర్థవంతమైన చికితసి 

అందించేందుకు సౌకరా్లు 
ఏరా్పట్

అడడుంకులను 
అధగమించేందుకు 

వేగవంతమైన విధానంలో 
పన్చేయడం

క్ంది సాథి యి నుంచి పై  సాథి యి వరకు అవసరమెై న అని్న మార్్పలు 
చేసేందుకు పా్ర ధాన్యత..

కోవిడ్–19పై యుదధిం
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నాటికి క్షయను పూరితుగా 
రూపుమ్పాలన్ ప్రభుత్వం 

లక్షష్ంగా పట్టు కుంది.

n 22 రాష్ట్రా లోలో  50కి పైగా ప్రాజెకుటులను 
చేపటటుడం దా్వరా పోషకాహార లోపాన్ని 
అరికటేటుందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్్క 
కార్క్రమ్న్ని చేపటిటుంది. 
n ప్రధాన్ మంత్రి మ్తృత్వ వందన 
యోజన కింద పలలో తలులోలకు రూ. 
6,000ను ప్రభుత్వం ఇసతుంది. ఈ 
పథకం దా్వరా ప్రతి ఏడాది 51 లక్షల 
మందికి పైగా మహళలు లబిదా 
పందుతునానిరు. 
n పఎంజెఏవై–ఆయుష్టమాన్ భారత్ 
యోజన కింద పేద ప్రజలకు చికితసి 
అందించేందుకు రూ. 700 కోటలోకు 
పైగా ఖరు్చ చేసింది. 

ప్ద ప్ర జలకు ఉచిత చిక్తస్ను అందించే భరోసా...
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కోటలో మంది ప్రజలు అంతకుముందు ప్రతి ఏడాదీ వైద్ 
చికితసిలకు పదదా మొతతుంలో ఖరు్చలను భరించలేక 
దారిద్రీ రఖ దిగువకు పడపోయ్వారు. 

కోటలో కుట్ంబాలు అంటే దేశంలో 50 కోటలో మంది జనాభా 
పీఎంజేఏవై–ఆయుష్టమాన్ భారత్ యోజన కిందకు వచా్చరు. 
వారికి ఈ పథకం కింద రూ.5 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్ 
చికితసిలను ప్రభుత్వం అందిసతుంది.

7,676 జన్  ఔషధ కేంద్రాల దా్వరా 9  0 శాతం వరకు ఔషధాలు చౌక 
ధరలోలో  అందుబాట్లో ఉనానియి. ఈ కేంద్రాల వదదా కేవలం ఒకే ఒకకా 
రూపాయికి శాన్టరీ నా్ప్ కినులో  కూడా దొరుకుతునానియి.. 
బేర్–మెటల్ సెటుంట్లో  రూ.7,260కే లభ్మవుతునానియి. డ్రగ్ 
ఎలు్టింగ్ సెటుంట్లో  (డీఈఎస్ )తో సహా మెటాలిక్ బయోడీగ్రేడబుల్ 
సెటుంట్ ను రూ.29,600కే కొనుగోలు చేయొచు్చ. సెటుంటలో ధరలను 
ప్రభుత్వం 85 శాతం వరకు తగిగాంచింది. 

ప్రత్ బిడ్డక టీకాన 
వేయడధం..

దేశంలో పలలోలందరికీ 12 రకాల 
వా్ధుల నుంచి రక్షించేందుకు 

‘ఇంద్రధనుష్’ అనే బృహతతుర టీకా 
కార్క్రమ్న్ని చేపటిటుంది ప్రభుత్వం.  

ప్రభుత్వం బడెజిట్ లో ప్రకటించిన 
మేరకు  50,000 మందికి పైగా 

పలలోలకు ఈ మిషన్ దా్వరా 
నూ్మోకాకల్ టీకా వేస్తునానిరు.   

కోటలో పలలోలు, స్మ్రు 92 లక్షల 
మంది గరిభుణీ సీ్రీలు మిషన్ 
ఇంద్రధనుష్ కింద టీకాను 

వేయించుకునానిరు. 
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2030 నాటికి క్షయ రహత ప్రపంచాన్ని న్రిమాంచాలననిది 
ఐక్రాజ్సమితి లక్షష్ం. అలాగే, భారత్  కూడా 2025 నాటికి 
క్షయ వా్ధన్ పూరితుగా రూపుమ్పాలన్ న్ర్ణయించుకుంది.  
క్షయ రహత భారత్ కోసం ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
ఇప్పటికే ఒక వ్్హాతమాక ప్రణాళ్కను ఆవిషకారించారు. ఈ 
ప్రతిష్టటు తమాకమైన లక్షా్న్ని చేరుకునేందుకు తొలి మూడళలోలో 
ప్రభుత్వం రూ.12,000 కోటలోను ఖరు్చ చేసింది. 

దేశంలోన్ చాలా గ్రామ్లు 
బహరంగ మలవిసరజిన రహత 
గ్రామ్లుగా ప్రకటించబడాడు యి. 
ఏప్ల్ 20, 2021 వరకు 
దేశంలో 11 కోటలోకు పైగా 
మరుగుదొడలోను న్రిమాంచారు. 

సవాచ్ఛ్ భారత్ అభియాన్ 
క్ంద పారిశుద్్య 

కార్యకలాపాలను 
పంచడం...

దేశంలో వైద్ విద్ను ప్రోతసిహంచేందుకు 22 ఎయిమ్సి  ను ప్రభుత్వం ఏరా్పట్ 
చేసింది. ఆరిటుకల్ 370ను రదుదా  చేసినప్పటి నుంచి జముమా, కశీమార్  లో 2 ఎయిమ్సి  ను, 9 
మెడకల్  కాలేజీలను ఏరా్పట్ చేసి ప్రభుత్వం ఆ ప్రాంతంపై ప్రత్్క శ్రద్ధ చూపంచింది. 

n కరోనా మహమ్మారి సమయంలో 
50,000కు పైగా ఆరోగ్ం, సంక్షేమ 
కేంద్రాలు ప్రారంభమయా్యి. 

n టెలిమెడసిన్ సేవల దా్వరా 10 లక్షల 
మందికి పైగా ప్రజలు లబి్ధ పందారు. 

n 2014లో మెడకల్ కాలేజీలోలో  ఉనని 
52,000 గ్రాడు్య్ట్, 30,000 పోస్టు  

గ్రాడు్య్ట్ పోస్టులను, ప్రస్తుతం 
85,000, 40,000 సీటలోకు పంచారు. 

n 1947 నుంచి 2014 వరకు 381 మెడకల్ 
కాలేజీలనే ప్రారంభించగా.. 2014–20 
మధ్ కాలంలో గణనీయంగా 184 
మెడకల్ కాలేజీలను ప్రభుత్వం 
నెలకొలి్పంది. 
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నవ భారతధం
ప్ర గతి పథంలో

కొని్న దశాబాదులుగా అభివృద్ధికి నోచుకోని దేశం, ఇప్పుడు సమగ్రాభివృద్ధి ద్శగా పయనిసతుంద్.  
ఇందుకు సాంకేత్క పరిజాఞాన్ని్న ఉపయోగిసతుంద్.

నవ భారత నిరామాణంలో

7 సంవతస్ర్లు

భారత్ లో 65 శాతం జన్భా 35 కంటే తకుకోవ వయస్న్న వారే. వారికి సహజసిదధింగానే కొని్న 

ఆకాంక్షలుంటాయి. అభివృద్ధిలో భారత దేశాని్న సరికొతతు సాథాయిలకు తీస్కెళ్లులనే కోరిక ఉంటంద్. ప్రధాన 

మంత్రి నరేంద్ర మోదీ విజన్ అయిన ‘నవ భారతం, శ్రేష్టమైన భారతం’ లక్షష్ం కూడా యువత కోరుకునే 

విధంగా స్సంపన్నమైన, స్రక్తమైన, ప్రగత్శీల వారికి అంద్ంచాలనే.. కరోన్ మహమామారి సమయంలో 

కూడా నవ భారత నిరామాణం కొనసాగుతోంద్.  
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20వ శతాబదామంతా రాజకీయాలే అగ్రగామిగా 
రాజ్మేలాయి. కానీ 21వ శతాబదాం పూరితుగా 

సాంకేతికతతో పరిఢవిలలోనుంది. భారతదేశంలో మంచి పాలనను 
అందించేందుకు సాంకేతికత అభివృది్ధ కోసం ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ రోడుడు మ్్ప్ ను రూపందించారు. భారత్ వేగవంతమైన 
అభివృది్ధతో ప్రపంచ కమూ్న్టీన్ తన వైపుకి తిప్పుకోవడమే 
కాకుండా, పలు అంతరాజి తీయ వేదికలపై దేశ సా్థ యిన్ పంచుతోంది.  
సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా వాడుకోవడం దా్వరా కరోనా 
మహమ్మారి కాలంలో ఉనాని దేశ పురోగతికి ఎలాంటి ఆటంకం 
కలుగలేదు. లాక్ డౌన్  కాలంలో పేద ప్రజలు త్లికగా తమకు 
కావాలిసినవి పందగలిగారు. దేశంలో తొలి దశ వా్పతు చెందినప్పుడు 
కరోనాపై వ్తిరకంగా పోరాడటమే లక్షష్ంగా ప్రభుత్వం వైద్ 
సౌకరా్లను రికారుడు  సమయంలో పంచింది.  కరోనా రండో దశ 
దేశాన్ని అతలాకుతలం చేస్తుననిప్పుడు ప్రభుత్వం ‘జాన్ భీ జహాన్ 
భీ’ అనే న్నాదాన్కి పలుపున్చి్చంది. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటమే 
ప్రథమ లక్షష్మన్, మరదీ ముఖ్ం కాదన్ పేర్కాంది. ఈ మహమ్మారి 
కాలంలో, సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా వాడుకోవడం దా్వరా 
కరోనా పోరులో వేగవంతమైన ఫలితాలను పందగలుగుతునానిం. 

ఈ కొతతు శతాబదాంలో సాంకేతికత ప్రాముఖ్తను త్లికగా 
తెలుస్కోవచు్చ. ఇలా తెలుస్కోవడం దేశంలోనే మొటటుమొదటిసారి. 
ప్రభుతా్వన్కి చెందిన పథకాలు సమ్జంలో ఉనని పేద వారికి నేరుగా 
చేరుతునానియి. భారతీయ అభివృది్ధకి సైనుసి, టెకానిలజీలు అత్ంత 
ముఖ్మైనవి. పరిపాలన సంసకారణలు, విదు్త్ లో సా్వవలంబన, 
రైలే్వను మెరుగు పరచడం, అవినీతిన్ పరీక్షించడం, పనునిల 
పారదర్శకత, జి.ఎస్.టి పథకం ఆవిషకారణ, నైపుణా్ల భారత్, 
అంకుర భారతం, డజిటల్ భారతం, రైతులకు, మహళలకు సంక్షేమ 
పథకాలు, విదా్ రంగంలో సవరణలు, సైనా్న్ని ఆధునీకరించడం, 
ఎనోని ఏళ్లోగా న్లిచిపోయిన ప్రాజెకుటులు వాసతువరూపం దాలా్చయి. 

అభివృది్ధకి స్చికగా గత కొనేనిళలోలో పలు ప్రాజెకుటులు 
పూరతుయా్యి. లధాఖ్ లాంటి ప్రదేశం ఉంట్ందన్ ఎవరు 
ఊహంచారు, –30 డగ్రీల సెలిసియస్ ఉష్్ణ గ్రత వదదా పంపు నీరు 
అందుతుందన్ ఎవరనుకునానిరు? బ్రహమాపుత్ర నదిపై బోగిబీల్ 
వంతెన రికారుడు  సమయంలో పూరతువుతుందన్, 26 ఏళ్లోగా వాయిదా 
పడన అటల్ టనెనిల్  ఆరళలోలో పూరతువుతుందన్ ఎవరనుకుంటారు? 
ఎల్ పజి, విదు్త్, రోడులో  వంటి వనరులు గత కొనేనిళలోలో ప్రతి 
గ్రామ్న్కి చేరుకోవడం సాధ్మవుతుందన్ ఎవరు ఊహసాతురు?  
11 కోటలోకు పైగా మరుగుదొడలో న్రామాణంతో దేశాన్ని బహరంగ 
మలవిసరజిన రహతంగామ్రా్చలన్ ఎవరు ఆలోచిసాతురు? జన్ 
ధన్ యోజన కింద బా్ంక్ ఖాతాలు తెరిచి, 40 కోటలో మంది 
పేద ప్రజలకు బా్ంకింగ్ సౌకరా్లు అందించాలన్ ఎవరు 
అనుకుంటారు? ఆయుష్టమాన్ భారత్ లాంటి  పథకాల దా్వరా 50 
కోటలో మందికి పైగా ప్రజలకు రూ. 5 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్ 
సౌకరా్లు అందించేందుకు సార్వత్రిక ఆరోగ్ సంరక్షణను 
దేశాన్కి అందిసాతురన్ ఎవరు అనుకుంటారు? సమ్మాన్ న్ధ పథకం 
దా్వరా రైతులను రుణ భారాల నుంచి బయటపడయనుననిట్టు  
ఎవరు ఆలోచిసాతురు? పాఠశాల విదా్రు్థలు అపూర్వమైన 
ఆవిషకారణలను రూపందించి, ప్రపంచంతో పోటీపడతారన్ ఎవరు 
ఊహసాతురు? అంకుర భారతం లాంటి పథకాల దా్వరా దేశ యువత 
ఉదో్గాలిచే్చవారిగా మ్రతారన్ ఎవరికి తెలుస్? బోడో, బ్రూ-
రియాంగ్ ఒప్పందాల దా్వరా ఈశాన్ భారతంలో సి్థరతా్వన్ని, 

“మాదేశప్రయోజనాలకోసమే.దేశాన్కేతొలిప్రాధాన్యేంఇవ్్వలన్తెలుస్కుేంటూమనేంపెరిగేం.
ఇదేమనభావ్జాలేం.మనేంజాతీయవిధానేంలోనేంచేర్జకీయాలపాఠాలునేర్చుకునానాేం.మన

ర్జకీయాలోలోజాతీయవిధానేంఅనేదిఅత్యేంతఉననాతమైనది.ఈర్జకీయాలనలేదాజాతీయ
విధానాన్నాఏదోఒకదాన్నాఎేంచుకోవ్లిసిఉేందిఅేంటే...మనేంజాతీయవిధానానేనాఎేంచుకోవ్లన్

మనవిలువలుమనకుపాఠాలునేరిపొేంచాయి.ఆతర్్వతర్జకీయాలు.మనభావ్జాలేంఎలలోప్పుడూ
‘సబ్కాసాథ్,సబ్కావికాస్,సబ్కావిశా్వస్’అనేదాన్నేచరిచుేంచడేంమనకేంతోగర్వకారణేం.ఇదే

విధానేంపైమనేంఆధారపడిబతుకుతునానాేం’’
– ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ

విధాన్ల రూపకల్పనలో నిర్ణయాలు, అభివృద్ధి 
కోసం త్వరితగత్న చర్యలు తీస్కోవడం, 
గ్రామాలు, పేద ప్రజల విషయంలో సానుభూత్, 
సాంకేత్కతను ప్రోతసిహించడం ద్్వరా అభివృద్ధి, 
జీవన ప్రమాణాలు మరుగుపరచడం వంటివి నవ 
భారత విజయానికి సపాన్లుగా నిలుస్తున్్నయి.
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శాంతిన్ తీస్కొసాతురన్ఎవరనుకునానిరు? మొటటుమొదటిసారి 
విమ్నయాన పటంలో సికికాం ఉంట్ందన్ ఎవరు ఊహంచారు? 

ఆరిటుకల్ 370ను రదుదా  చేసాతురన్? దేశంలో త్రిపుల్ తలాక్  ను 
న్షేధసాతురనీ? శాంతి, సామరస్ వాతావరణంతో రామ దేవాలయ 
న్రామాణాన్ని ప్రారంభిసాతురన్? కరోనా సంక్షోభ కాలంలో ఆతమాన్రభుర్ 
మంత్రంతో భారత్ ను, ప్రజలను ముందుకు తీస్కెళ్లో నాయకత్వం 
ఉందన్? మ్రుతునని, విభినని భారతాన్కి ఉదాహరణగా ఉరీ 
వైమ్న్క దాడన్ లేదా బాలాకోట్ వైమ్న్క దాడన్ చేపటటుడం... 
ఇవనీని కూడా భారత ప్రభుత్వం తీస్కునని పలు న్ర్ణయాతమాక 
చర్లకు ఉదాహరణలుగా న్లుస్తునానియి.
భారత్ కు సరికొతతు ఉషోదయం 
ప్రజల ఆకాంక్షలు ఆరి్థకాభివృది్ధకి ప్రేరణగా న్లుస్తు... 
పటిషటుమైన విధానం దా్వరా మంచి పాలనను అందించేలా 

సాయపడుతునానియి. మెజారిటీ వ్కుతుల అభిప్రాయం కాకుండా 
ఏకాభిప్రాయాన్కే ప్రభుత్వం ప్రాధాన్త ఇసతుంది. ‘సబ్ కా సాథ్, 
సబ్ కా వికాస్’ అనే న్నాదం అన్ని అభివృది్ధ కార్క్రమ్లకు 
కీలకంగా న్లుసతుంది. 
దేశాన్ని పేదరికం, అవినీతి, కుల వ్వస్థ, మతతత్వం నుంచి 
బయటపడయాలన్ ప్రభుత్వం లక్షష్ంగా పట్టు కుంది. నవ 
భారతమంటే యువత కంటోనని కలలకు అనుగుణంగా జాతిన్ 
న్రిమాంచడం. దేశ జనాభాలో 65 శాతం మంది వరకు 35 ఏళలో 
లోపువార ఉనానిరు. మహళలకు సాధకారికత కలి్పంచడం. నవ 
భారత దేశంలోన్ పేద ప్రజలకు స్ఫూరితుదాయకంగా అవకాశాలు 
కలి్పస్తు, వారికి అండగా న్లుసతుంది.  ప్రజలు తమకు ప్రయోజనం 

“జన్భాలో సగం మంద్కి పైగా జన్భా 27 ఏళలు 
కంటే తకుకోవగా ఉన్నవారే కావడంవలలు భారతీయ 
జన్భా కూడా అభివృద్ధికి అనుకూలంగా ఉంద్. 
న్తన భారత నిరామాణంలో వీరు గణనీయమైన 
పాత్ పోషిస్తున్్నరు. ’’

“ఆధునిక సమాజ రూపకల్పనలో సాంకేత్కత 
పాత్ను కొటి్టవేయలేం. మన వ్యకితుగత, వృత్పరమైన 
జీవితాలను మాత్మే సాంకేత్కత ప్రభావితం 
చేయడం లేదు. దౌతా్యని్న నిర్వహించేందుకు 
ఉతే్పరేరకంగా నిలుసూతు.. ప్రపంచంలోని ఆరిథాక 
వ్యవసథాలకు మారగొనిరేదుశంగా ఉంట్ంద్.’’

పన్ ప్రదేశాలోలో  ఏప్ల్ 12 నుంచి 45 ఏళలోకు పైబడన 
అందరికీ రోగన్రోధకతను చేపడుతోంది.
ఈ కూ్యఆర్ కోడ్ ను సాకోన్ చేసి, మీ కలలకు 
అనుగుణంగా నవ భారతం ఎలా ఉండబోతుంద్ 
తెలుస్కోగలరు...

https://m.youtube.com/watch?v=G768OYT5QSY

చేకూర్చవారిన్ ఇషటుపడ పాతకాలపు మనసతుతా్వన్ని విడనాడారు.
మన జాతీయ విధాన్నికి సాంకేత్కతే మూలసతుంభం  
సమస్లకు సరైన పరిష్టకారాలు కనుకోకావాలనని దృక్పథం ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీది.  ప్రధాన్ కృష్ వలలో ఆధున్క టెకానిలజీ 
దా్వరా, స్పరిపాలన సాధ్మవుతోంది.   పదదా నోటలో రదుదా  తరా్వత 
దేశంలో డజిటల్ లావాదేవీలు బాగా పరిగాయి. భవిష్త్ ను దృష్టులో 
ఉంచుకున్ సాంకేతికత విధానాలకు ప్రాధాన్త ఇసతునని దేశాలలో 
భారత్ ఒకటి. వ్వసాయ రంగంలో కూడా సాంకేతికత,  కృత్రిమ 
మేధ (ఎఐ) పేదరికాన్ని తగిగాంచేందుకు, రైతుల జీవితాలను మెరుగు 
పరిచేందుకు, దివా్ంగుల జీవితాలను స్లభతరం చేసేందుకు 
ఉపయోగపడుతోంది. 
ఉదో్గం కోరుకునే వారిగా కాకుండా... ఉదో్గం సృష్టుంచే వారిగా 
ఎదగాలన్ ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ మరింత మంది ప్రజలను 
ఔతాసిహక పారిశ్మికవేతతులుగా మ్ర్చందుకు కృష్ చేస్తునానిరు. 
ఈ క్రమంలో భాగంగా, జి.ఎస్.టి ఒక మైలురాయిగా న్లుసతుంది. 
ఇది ఫ్రీలా్నసిరలోను, సేవా సంస్థలను దాన్ పరిధ కిందకు తెసతుంది. 
అటల్ టింకరింగ్ లా్ట్ లు, అటల్ ఇనొనివేషన్ మిషన్ దా్వరా 
దేశంలోన్ పది లక్షల మంది పలలోలను నూతన ఆవిషకారణ కరతులుగా 

నవ భారతాన్్న గురిధంచి యువత ఏమనకధంటోధంది
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తీరి్చదిదుదా తోంది. 
ప్రతి ఒకకారి జీవితంలో డజిటల్ టెకానిలజీ ప్రభావం ఉంది. 

బా్ంకింగ్ రంగాన్ని తీస్కుంటే, ప్రజల వేతనాలు నగదు రూపంలో 
కాకుండా నేరుగా వారి ఖాతాలోలో కే పడుతునానియి. ఎలకా్రా న్క్ 
మ్ధ్మం దా్వరానే వేతనాల బదిల్ జరుగుతోంది. మొబైల్ ప్రస్తుతం 
ఎనోని అవకాశాలను అందిసతుంది. కంపనీలు తమ ఉపాధ సేవల 
న్బంధనలను, షరతులను మ్రుస్తునానియి.  డజిటల్ టెకానిలజీన్ 
వాడాలన్ ప్రభుత్వం పలు పథకాల దా్వరా ప్రోతసిహసతుంది. దేశంలో 
తీస్కొచి్చన కారిమాక సంసకారణలు దేశం వేగవంతమైన అభివృది్ధకి 
బాటను వేస్తునానియి. 
ప్రపంచ న్యకత్వ పాత్ పోషించడానికి సరైన సమయం 

దేశంలో పునరుతా్పదకత విదు్త్ ను పంచేందుకు భారత్ 
ఎంతో ఉననితమైన, స్వచ్ఛందమైన పునరుతా్పదకత లక్షా్లను 
స్వచ్ఛందంగా న్రదాశంచుకుంది. పారిస్ వాతావరణ ఒప్పందాన్కి 
ఒక రూపం ఇచే్చందుకు భారత్ ముఖ్మైన పాత్ర పోష్ంచింది. 
అంతరాజి తీయ సౌర కూటమిన్ ప్రారంభించింది. పరా్వరణ 
పరిరక్షణ కోసం తీవ్రంగా కృష్ చేసతుంది. ప్రపంచ నూతనావిషకారణ 
స్చీలో తమ రా్ంకులను న్రంతరం పంచుకుంటోనని అతి కొదిదా 
దేశాలోలో  భారత్ ఒకటిగా ఉంది. భారత్  ఈ స్చీలో 48వ రా్ంకును 
సాధంచింది. గత కొన్ని సంవతసిరాలుగా వారి్షక తలసరి ఆదాయం 
రూ.78,000 నుంచి రూ.1.25 లక్షలకు పరిగింది. వ్వసాయం 
రంగంలోన్ ప్రతికూల వృది్ధ రట్ తిరిగి కోలుకున్ సానుకూలంగా 
వృది్ధ సాధసతుంది, పనుని చెలిలోంపుదారుల సంఖ్ రండంతలకు పైగా 
పరిగింది. జాతీయ రహదారుల న్రామాణం రోజుకు 12 కి.మీల నుంచి 
37 కి.మీలకు పరిగింది. అంత్కాక గ్రామ్లోలో  రోడలో న్రామాణం కూడా 
రోజుకు 70 కి.మీ నుంచి 130 కి.మీలకు ఎగిసింది.

రైలే్వ లైనలో విదు్దీదాకరణలో 3,000 కి.మీల నుంచి 13,000 
కి.మీలను అధగమించింది. విదు్త్ ఉత్పతితు సామర్థయూం పరిగింది. 
ఆపటుకల్ ఫైబరలో నెట్ వర్కా కూడా మెరుగంది. ఫైనాన్్షయల్ ఇన్ కూలో జన్ 
99.6 శాతాన్కి చేరుకోవడంతో, దేశంలోకి అత్ధకంగా ఎఫ్ డీఐల 
వలులోవ కొనసాగింది. పలు వృది్ధ స్చీకలలో భారత్ రా్ంకు కూడా 
పరిగింది. జీవన సౌలభ్ స్చికలో భారత్ రా్ంకింగ్ 2014లో 

142 ఉంటే, ప్రస్తుతం 63 రా్ంకుకు మెరుగుపడంది. ప్రపంచ 
బా్ంకు విదు్త్ స్లభత స్చీలో భారత్ రా్ంకు 2014లో 99 
ఉంటే, అది 2018లో 26వ సా్థ నాన్కి పరిగింది. ప్రపంచ పోటీతత్వ 
స్చికలో కూడా భారత్ రా్ంకింగ్ స్వల్ప వ్వధలోనే 71వ 
సా్థ నం నుంచి 58వ సా్థ నాన్కి ఎగిసింది. ప్రపంచ ఆరి్థక ఫ్రమ్ కు 
చెందిన ప్రయాణ, పరా్టక పోటీతత్వ స్చీలో భారత రా్ంకింగ్ 
65 నుంచి 34వ సా్థ నాన్కి మెరుగుపడంది. ‘బాధ్తాయుతమైన, 
ప్రజాబలం కల ప్రభుత్వం సమయానుకూల న్ర్ణయాల దా్వరా త్వరిత 
పురోగతి సాధ్మవుతోంది.  కరోనా సమయంలో కూడా ప్రభుత్వం, 
మహమ్మారిన్ ఎదురోకావడాన్కి అన్ని చర్లు తీస్కుంటోంది.  
భారతదేశం ఏదనా సంకలి్పంచిందంటే, దాన్ని సాధంచడం 
కోసం అన్ని విధాలా కృష్ చేస్తుందన్ ఎనోనిసారులో  న్రూపతమైంది.  
మన సా్వతంత్రీ సమరం నేరి్పన పాఠం కూడా ఇదే.  సహన్ 
లాల్ ది్వవేదీ అనే కవి వ్రాసి, సా్వతంత్రీ పోరాటాన్కీ, గాంధీజీకీ 
అంకితం ఇచి్చన ‘ఐకమత్మే బలం’ అనే పద్ం...
चल पड़े जिधर दो डग, मग में
चल पड़े कोजि पग उसी ओर
गड गई जिधर भी एक दषृ्ि
गड गए कोजि दगृ उसी ओर   

“కరోన్ మహమామారి దేశాని్న కుద్పేసినప్పుడు, 
ప్రధానమంత్రి, పారలుమంట్ సభు్యల జీతాలను తగిగొంచి 
ప్రజా శ్రేయస్సి ముఖ్యమనే సందేశాని్న ఇచా్చరు.’’

“నవ భారతాని్న నిరిమాంచాలన్న సంకల్పంతో  ప్రభుత్వం 
స్వచ్ఛ్ భారత్ కార్యక్రమంతో ప్రారంభించింద్. ఆ తరా్వత 
ఇద్ డిజిటల్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా 
కార్యక్రమాలను (భారత్ లోనే తయారీకి) కలుపుకుంద్.  
ప్రస్తుతం ఇద్ అత్యంత ఉతాసిహభరితమైన, కీలక దశ 
అయిన సా్వవలంబన భారత్ ను, లోకల్ ఫర్ వోకల్ ను  
కూడా తాకింద్... ’’
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“ఈ రహదారి న్రిమాంచకపోత్, నేను మ్ అమమామమా వాళలో ఇంటికి 
ఎలా వళ్లోదానోనినన్ ఇప్పటికీ ఆశ్చర్పోతుంటా.” 

కశీమార్ వా్ల్ రసి పటటుణాన్కి చెందిన తాన్్వ అనే పాప నవు్వతూ పలికిన 
మ్టలివి. “మేము రైలే్వకు చాలా రుణపడ ఉనానిం. వారి కారణంగానే 
ఇప్పుడు ఇకకాడ కమమారి మ్రకాట్ ఉంది. మ్ పలలోలకు ఉపాధ కూడా 
లభిసతుంది.”అన్ దోధాంబ్ కు చెందిన అబుదా ల్ కరిమ్ లోహర్ అంటాడు. 
ఉద్ధమ్ పూర్–బారములాలో  రైలే్వ లింక్ ప్రాజెకుటు  తమకు అదృషటువశాతుతు 
వచి్చందన్, ఎకుకావ దూరాలు నడవాలిసిన ఇబ్ందులు తపా్పయన్, 
ఈ ప్రాంతంలో దుకాణాలు, హోటళ్లో  అందుబాట్లోకి వచా్చయన్ 
రాంబన్ జిలాలో కు చెందిన ఖియాజ్ అహమాద్ కత్ మత్ చెపా్పరు. ఒకవేళ 
రైలే్వ ఇకకాడకి రాకపోయింటే, రోడులో  తమకు చేరుకునేందుకు స్మ్రు 
20 ఏళలో సమయం పటేటుదన్ ట్రకుకా డ్రైవర్ కుల్దాప్ చెపా్పరు. కానీ 
ఇప్పుడు ప్రతి గంటకు ప్రయాణికుల కోసం ఒక రైలు ఉంది. రైలే్వ 
ప్రాజెకుటు  కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం జముమా, కశీమార్  లో సామ్న్ ప్రజలకు 
సంతోష్టన్ని తీస్కొసతుంది. ఇది కేవలం పేద ప్రజలకు ప్రయోజనాలు 
చేకూర్చడమే కాకుండా.. ఈ ప్రాంతంలోన్ పేద, అనారోగ్ంతో ఉనని 
స్కాల్ పలలోలకు కూడా సాయం చేసతుంది. ఈ ప్రాంతంలోన్ యువతకు 
ఉపాధ అవకాశాలను అందిసతుంది.   

జముమా, కశీమార్ అభివృది్ధకీ, శ్రేయస్సికు కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టు బడ 
ఉందనడాన్కి సంకేతంగా ఉద్ధమ్ పూర్–బారములాలో  రైలే్వ లింక్ 
ప్రాజెకుటు  న్లుసతుంది. 

ఇధంజనీరిధంగ్ 
సామరథి ్యప్ అదుభుతధం

భారతీయ 

సాధంకేత్కతత 
సాధ్యమవుతున్న మారు్ప

ప్రత్ ఒకకో భారతీయుడు అభివృద్ధి కోసమే 

ఎదురుచూసాతురు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం నవ 

భారతానికి చంద్న ఈ సూఫూరితుని అరథాం 

చేస్కుని,  137 కోటలు మంద్ భారతీయుల 

ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా దేశాని్న మరింత 

ముందుకెళ్లులా చేసతుంద్. తొలి ఐదేళలులో మోదీ 

ప్రభుత్వం అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా ఎనో్న 

దశాబాదులుగా మూలన పడిన ప్రాజెకు్టలకు 

శంకుసాథాపన చేసింద్. ఆ తరా్వత రండేళలులో 

సరికొతతు రికారుడాలను సృషి్టంచింద్. దీంతో 

పనులను ఎకకోడా కూడా ఆపకుండా.. దేశాని్న 

తలవంచుకోకుండా చేసింద్..

నవ భారత నిరామాణంలో

7 సంవతస్ర్లు
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చీనాబ్ నదిపై అతిపదదా సవాలుగా మ్రిన ఈ ఆర్్చ 
వంతెనన్రామాణం ఎటటుకేలకు పూరతుయింది. ఈ వంతెన కశీమార్ 
లోయను దేశంలోన్ ఇతర ప్రాంతాలకు అనుసంధాన్సతుంది. ఆగస్టు 
2022 నుంచి ఈ వంతెనపై రైళ్లో  గంటకు 100 కి.మీల వేగంతో 
పరుగులు పటటునునానియి. ఈ ప్రాజెకుటు  పూరతుయిన తరా్వత, కశీమార్   
నుంచి కనా్కుమ్రి వరకు నేరుగా రైలే్వ మ్రగాం ఉండనుంది. 
ఈ ప్రాజెకుటు  న్రామాణ ఖరు్చ రూ. 27,949 కోట్లో . ఈ ప్రాజెకుటు  
272 కి.మీల రైలే్వ లింక్ హమ్లయాల మీదుగావళ్తుంది. లోతైన 
లోయలు ఈ రైలే్వ లింక్ కు సవాలుగా న్లుస్తునానియి.  ఈ లింకును 
పూరితు  చేసేందుకు 927 వంతెనలు, 38 టనెనిళలోను న్రిమాస్తునానిరు. 
ఇదే సమయంలో ఈ ప్రాజెకుటు  కోసం 205 కి.మీల పడవైన రోడుడు ను 
కూడా ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ రోడుడు  మ్రగాం ఆ ప్రాంతంలో ఉనని 1.5 
లక్షల మంది ప్రజలకు లబిదా చేకూరుస్తుంది. 

“రైలే్వల వలలో సామ్జిక, ఆరి్థక అభివృది్ధ సాధ్మవుతుంది. 
ఈ ప్రాజెకుటు  వలలో ప్రభుత్వం సౌకరా్లను, జీవన ప్రమ్ణాలను 
మెరుగుపర్చడం చేసింది. ఈ ప్రాజెకుటులో భాగంగా చీనాబ్ నదిపై 
ఆర్్చ వంతెనను ఏరా్పట్ చేసింది. ఆ ప్రాంతంలోన్ ప్రజల జీవన 
ప్రమ్ణాలోలో  మ్రు్పలు తీస్కొచే్చందుకు రోడుడు  నెట్ వర్కా న్రామాణాన్ని 
కూడా చేపటిటుంది. ఈ ప్రాజెకుటులోన్ ఆర్్చ వంతెన న్రామాణం 
పూరతుయింది” అన్ కేంద్ర రైలే్వ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ తెలిపారు.  
ఈఫిల్ టవర్   కన్్న ఎతుతుగా ఆర్్చ వంతెన..

న్రామాణంలో రంగంలో మైలురాయిగా న్లిచే కత్రా-బన్హాల్ 
సెక్షన్ పై న్రిమాంచిన 1.3 కి.మీ పడవైన వంతెన ఎతుతు 359 
మీటరులో . ఇది ఫ్రాన్సి  లోన్ ఈఫిల్ టవర్   కనాని ఎతతుయినది. 
ప్రపంచంలోనే అతిపదదా రైలే్వ వంతెన అయిన చీనాబ్ వంతెన 
అతా్ధున్క టెకానిలజీతో పూరితు చేశారు. ఈ వంతెన మొతతుం 
పడవు 1,315 కి.మీలు. మొతతుంగా 17 పరిధులునానియి. ప్రధాన 
ఆర్్చ పరిధ పడవు 467 మీటరులో . దీన్ బరువు 10,619 మిలియన్ 
టనునిలు. రసిలోన్ ఈ ప్రాంతం భూకంపం సంభవించే జ్న్–4 

కిందనునానియి. కానీ ఈ వంతెనను అత్ధక తీవ్రత జ్న్–వీలో 
భూకంపాలు తట్టు కునేలా న్రిమాంచారు. ఈ వంతెన న్రామాణంలో 
28,660 మిలియన్ టనునిల ఉకుకాను వాడారు. 1,315 మీటరలో 
పడవు ఉనని ఈ వంతెన జీవనకాలం 120 ఏళ్లో . అత్ధక తీవ్రమైన 
భూకంపాలను తట్టు కునేలా ఈ వంతెన న్రామాణం జరిగింది. 
భారత్ లో మొటటుమొదటిసారి వంతెన అతుకులను పరీక్షించేందుకు 
అర ఆలా్రా సన్క్ టెసిటుంగ్ మెష్న్ ను వాడారు. ఈ వంతెన 
అతిపదదా పునాది ఎస్–4 పరిమ్ణంలో ఫుట్ బాల్ మైదానంలో 
మూడువంతులు. నదివా్పతుంగా 915 మీటరలో పడవైన కేబుల్ 
క్రేన్ ను ఏరా్పట్ చేశారు. ప్రపంచంలోనే ఇది అతిపదదా కేబుల్ క్రేన్. 
వంతెనను న్రిమాంచేందుకు   ఈ క్రేన్ సాయం చేయనుంది. వంతెన 
న్రామాణంలో 10 లక్షల కూ్బిక్ మీటరలో మటిటు పనులు, 66,000 
కూ్బిక్ మీటరలో కాంక్రీట్  పనులు చేపటాటు రు. ‘‘ఈ అనుసంధాన 
ప్రాజెకుటులు రాష్రా రూపురఖలనే పూరితుగా మ్ర్చసాతుయి. చీనాబ్ 
నదిపై న్రిమాంచిన ఈ అదుభుతమైన రైలే్వ వంతెన చిత్రాలను నేను 
చూశాను. ఇట్వంటి న్రామాణం చూశాక, గర్వంతో ఎవరు మ్త్రం 
ఉప్పంగిపోయి తలెతుతుకున్ న్లబడరు. వచే్చ రండు, మూడళలోలో 
రైలే్వ నెట్ వరుకాతో వా్ల్న్ అనుసంధాన్ంచనుంది,” అన్ ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీ అనానిరు. 

ఈ రైలే్వ లింక్ ‘‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ్ భారత్ ” అనే కలను సాకారం 
చేస్తుంది. చీనాబ్ నదిపై న్రిమాంచిన ఈ ఐకాన్క్ ఆర్్చ వంతెన కశీమార్ 
లోయను దేశంలోన్ ఇతర ప్రాంతాలకు కలుపుతోంది. సాయుధ 
దళాలకు ఈ రైలే్వ లైను ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంట్ంది. రండు 
అంతరాజి తీయ సరిహదుదా లకు ఇది వ్్హాతమాక ప్రాధాన్తను కలిగి 
ఉనని ఈ రైలే్వ లైను జముమా, కశీమార్  లోన్ మ్రుమూల ప్రాంతాలకు 
కూడా అన్ని వేళలా రవాణా సౌకరా్లను అందించి ప్రజల 
సమయాన్ని ఆదా చేస్తుంది. అంత్కాక ఈ ప్రాజెకుటు  ఈ ప్రాంతంలో 
పరా్టక పరిశ్రమను అభివృది్ధకి తోడ్పడ ఈ ప్రాంత ప్రజలకు 
ఉపాధ అవకాశాలను పంచనుంది.   

ప్రయాణ వ్యవధి తగిగుధంప్..
వధంతెన పొడవు

ప్రాజెకటు  వ్యయధం

చీనాబ్ నదిపై న్రిమాంచిన ఈ ఆర్్చ 
వంతెన ప్రపంచంలోనే అతిపదదా రైలే్వ 
వంతెన. పారిస్ (ఫ్రాన్సి )లోన్ ఈఫిల్ 

టవర్ కంటే 35 మీటరలో ఎకుకావ ఎతుతులో 
ఈ వంతెనను న్రిమాంచారు.

1,315 మీటరలో పడవుతో డజైన్ చేసిన ఈ 
వంతెన జీవితకాలం 120 ఏళ్లో . భారత్ లో 
మొటటుమొదటిసారి ఈ వంతెనను డఆర్  డఒ 

సహకారంతో పేలుళలోను తట్టు కునేలా న్రిమాంచారు.

359 మీటరలో  ఎతుతి
1,315 మీటరులో

27,949 కోటలురూ.

28,660 మిలియన్ టన్నల ఉకకొ 



దేశంలో ప్రత్ ఇంటికి స్రక్తమైన మంచి 
నీటిని అంద్సాతుమని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ ఎర్రకోటపై ఆగస్్ట 15, 2019న హమీ 
ఇచా్చరు. ఈ లక్ష్యని్న సాధంచేందుకు జల్ 
జీవన్ మషను్న అధకారులు సమరథావంతంగా 
నిర్వరితుస్తున్్నరు. 

వెళ్ళడానికి కష్ట తరమైన ప్రాంతాలు, నీరు గడ్డకట్్ట  ఉష్ణో గ్రత  ఉరాండే లధాఖ్ 

లరాంటి ప్రాంతాలకు జల్ జీవన్ మిషన్ మరాంచినీటిని అరాందిస్త రాంది.

అరుదనై సాధంకేత్క విజయధం

శీతాకాలంలో నీరు గడడు కటిటు 
పైపులు పగిలిపోకుండా  
భూమికి ఉపరితలం కింద 
మూడు లేదా నాలుగు 
అడుగుల లోతులో మంచి 
నీటిన్ సరఫరా చేసే పైప్ లైనలోను 
ఏరా్పట్ చేసాతురు. ఇనుసిలేటెడ్ 
పైపులను వాడటం వలలో నీరు 
గడడుకటటుదు.

అని్న ఇళ్ళకు కుళ్యి నీటిని సరఫరా చేసతున్న తొలి రాషట్ంగా గ్వా చరిత్లోకి 
ఎకికోంద్. ఈ ఘనత సాధంచిన రండో రాషట్ంగా తెలంగాణ నిలిచింద్.

2024 
నాటికి 

దేశవా్పతుంగా ఉనని 
19.20 కోటలో ఇళ్ళకు 

కుళాయి నీటిన్ సరఫరా 
చేయాలన్ మిషన్ 

లక్షష్ం. 

సా్వతంత్రీం 
వచి్చనప్పటి నుంచి 

2019 వరకు 3.23 
కోటలో కుట్ంబాలకు 

మ్త్రమే కుళాయి నీరు 
అందుతోంది.   

జల్ జీవన్ మిషన్ 
కింద 4 కోటలోకు పైగా 

కుట్ంబాలకు కుళాయి 
నీరు సరఫరా 
అవుతోంది. 

జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రత్్యకతలు..

   –30 డగ్రీలు, –40 డగ్రీల సెలిసియస్ కంటే తకుకావ 
ఉష్్ణ గ్రత ఉనని ప్రదేశాలోలో  పంపు నీటిన్ (టా్ప్ వాటర్  ను) 
అందించడం ప్రపంచంలోన్ చాలా అభివృది్ధ చెందిన 
దేశాలకే పదదా సవాలుగా ఉంది. ఇంత తకుకావ ఉష్్ణ గ్రతలోలో  
కుళాయి నీరు గడడు కటిటు, సరఫరాలో అంతరాయం 
ఏర్పడుతుంది. ప్రపంచంలో చాలా ప్రాంతాలోలో  రష్ట్లోన్ 
సిబేరియా, అమెరికాలోన్ టెకాసిస్, చికాగో వంటి ప్రాంతాలోలో  
శీతాకాలంలో కొన్ని వారాల పాట్ కుళాయి నీటి సరఫరా 
ఆగిపోతుంది. ఇన్ని సవాళ్లో , ప్రతికూల పరిసి్థతులు 
ఉననిప్పటికీ భారత్ లోన్ లధాఖ్ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం 
–30 డగ్రీల సెలిసియస్ ఉష్్ణ గ్రత వదదా కూడా కుళాయి 
నీటిన్ సరఫరా చేస్తు ప్రభుత్వం యొకకా ముందుచూపుకూ, 
భారత్ లోన్ ఉతతుమ సాంకేతిక ప రిజా్ఞ నాన్కీ తారాకాణంగా 
న్లుసతుంది. ప్రతిష్టటు తమాక పథకం జల్ జీవన్ మిషన్ దా్వరా 
ఈ నీటి సరఫరా సాధ్మైంది.

శీతాకాలంలో, నదులు, సరస్సిలలో పైన 
చాలా వరకు నీరు గడడుకడుతుంది. పై భాగం 
గడడుకటిటునప్పటికీ, కింద నీరు మ్త్రం ద్రవ 
రూపంలోనే ఉంట్ంది. ద్రవరూపంలో ఉనని ఈ 
నీటిన్ ఇన్ ఫిలే్రాషన్ టెకినిక్ సాయంతో ఇళలోకు సరఫరా 
చేస్తునానిరు..
నది నీటిన్ తాగేందుకు వీలుగా మ్రి్చ, ఆ నీటిన్ 
ఓవర్  హెడ్ టా్ంకులో న్ల్వ చేసాతురు. అలా న్ల్వ 
చేసిన నీటిన్ భూమి కింద లోతుగా వేసిన పైప్ లైనలో 
దా్వరా ఇళలోకు సరఫరా చేసాతురు. సౌర విదు్త్ తో ఈ 
నీరు ఎప్పుడూ వచ్చగా ఉండలా చూసాతురు.  
నీటిన్ ముందుగా న్రదాశంచిన సమయంలో ఇళలోకు 
సరఫరా చేసాతురు. సటు క్, నాంగ్, ఫయాంగ్ వంటి 
గ్రామ్లకు నీరును ఈ విధానం దా్వరానే సరఫరా 
చేస్తునానిరు. 
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పధంప్ నీరు
లధాఖ్ ల్ 
మైెనస్ 30 డిగ్రీల 
ఉష్ణో గ్రతల్ 

సాధంకేత్కతత 
సాధ్యమవుతున్న మారు్ప

నవ భారత నిరామాణంలో

7 సంవతస్ర్లు
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అభివృద్ధి ప్రాజెకు్టల వేగం తగగొడానికి పరా్యవరణ 
అనుమతులనేవి అడడాంకిగా నిలుస్తున్్నయి. దీంతో చాలా 

జాతీయ రహద్రులు, ఎక్సి  ప్రెస్ వేలు, గ్రీన్ ఎక్సి  వేల నిరామాణం 
దీర్ఘకాలం  నిలిచిపోయేవి. ఆమోదం పంద్న ప్రాజెకు్ట 

నిరామాణం వలలు నరకవలసిన చటలు సంఖ్యకు, సమానంగా 
చటలును న్టాలన్న నియమం ఉంద్.  దీనికి పరిషాకోరంగా 

ప్రభుత్వం ఈ విధాన్నే్న మారి్చవేసింద్. ప్రస్తుతం ప్రత్ 
ప్రాజెకు్టలో వృక్షల తరలింపు అనేద్ ముఖ్యమైన భాగంగా 

మారింద్. భారత్ లో మొదటి శ్రేణి పట్టణ ఎక్సి ప్రెస్ వే – 29 
కిలో మీటరలు ద్్వరకా ఎక్సి ప్రెస్ వే నిరామాణానికి 12,000 

వృక్షలను తరలించారు.   

 భారత్ మ్ల ప్రాజెకుటు  కింద, 2025 నాటికి రూ.3.10 లక్షల 
కోటలో ఖరు్చతో 22 గ్రీన్ ఫీల్డు కారిడారలోను న్రిమాంచాలన్ ప్రభుత్వం 
లక్షష్ంగా పట్టు కుంది. దీన్లో ఢిల్లో–ముంబై ఎక్సి  ప్రెస్ వే కూడా 
ఉంది. ఈ ఎక్సి  ప్రెస్ వే పూరతుయిత్ 1,320 కి.మీల ప్రయాణం 24 
గంటల నుంచి 13 గంటలకు తగుగా తుంది. వృక్షాల తరలింపు అనే 
సాంకేతికత ప్రతి ప్రాజెకుటులో కలిసి ఉంది. 

 ఈ కొతతు టెకానిలజీ అభివృది్ధకి మ్రగాం వేస్తుంది. జీవావరణాన్ని, 
పరా్వరణాన్ని ఇది సంరక్షిసతుంది. పరా్వరణం విషయంలో 
మ్నవత్వం చూపంచేందుకు ఇంతకంటే పదదా సహకారం మర్కటి 
ఉండదు. చెట్లో  నరకడాన్ని ఇది అరికడుతోంది. దేశం కూడా 
పురోగతి దిశలో పయన్సతుంది. 

 ఒకకా చెట్టు ను ఒక ప్రదేశం నుంచి మరో ప్రదేశాన్కి తరలించడాన్కి 
రూ.25,000 ఖరు్చ అవుతోంది. దా్వరకా ఎక్సి  ప్రెస్ వేలో 12,000 
చెటలోను ఒక ప్రదేశం నుంచి మరో ప్రదేశాన్కి మ్రా్చరు. అంటే 84 

శాతం విజయాన్ని సాధంచారు. 
 చెటలోను ఒక ప్రదేశం నుంచి మరో ప్రదేశాన్కి తరలించే సమయంలో, 

తొలుత రసాయనాలను చెటలోపై చలులో తారు. వేరులో  దెబ్తినకుండా 
చెటలో చుటూటు  తవు్వతారు. 

 ఆ తరా్వత వేరలోకు ఎరువులు వేసాతురు. బురదలో ఒక సరిహదుదా ను 
ఏరా్పట్చేసి ఆ చెట్టు ను ఉంచుతారు. అలా 20–25 రోజుల పాట్ 
ఉంచుతారు. ఆ తరా్వత వేరలోతో పాట్ మటిటున్ కలిప మూటకడతారు. 

 దాన్కదే తట్టు కున్ న్లబడంత వరకు అంటే 15 రోజుల పాట్ అలా 
ఉంచుతారు. మెష్నలో సాయంతో ఈ చెటలోను ఎకకాడకైనా తరలిసాతురు. 

 జియోటా్గింగ్ ను, జీఐఎస్  ఆధారిత వబ్  సాయంతో 
న్ఘావ్వస్థను, ప్రాంతాన్ని, అభివృది్ధన్, చెటలో న్ర్వహణను హరిత్ 
పథ్ యాప్  దా్వరా చేపడతారు. 

37 1,37, 625 ఫాసాటు గ్ అమలు  కొతతి మోట్రు 
వాహన చటటుధం

కి.మీ జాతీయ రహదారులను 
ప్రతిరోజూ న్రిమాస్తునానిరు. 2014లో 

12 కి.మీలనే న్రిమాంచేవారు.

కి.మీల వరకు జాతీయ 
రహదారుల పడవు 7 ఏళలోలో 

పరిగింది. అంతకుముందు ఇది 
91,287 కి.మీలుగానే ఉండది.

జాతీయ రహదారుల టోల్ పాలో జాల 
వదదా పదదా పదదా కూ్లైనలో నుంచి 

విముకితు కలి్పంచేందుకు ప్రభుత్వం 
ఫాసాటు గ్ ను ప్రవేశపటిటుంది.

2030 వరకు మన రోడలోపై 
ప్రమ్దాలను పూరితుగా 

న్వారించడాన్కి చటాటు న్ని 
రూపందించారు.

వేగవధంతమవుతున్న 
రహదరుల న్ర్్మణధం

వృక్షాల తరలింపతో 
Tree Transplantవృక్షల తరలింపు
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కేరళలో జనవరి 15, 2019లో కొలలోం బైపాస్ ను ప్రారంభించే 
సందరభుంగా ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ చెప్పన మ్టలివి. 

దేశంలో రోడుడు  మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెకుటులకు ఇవి సరికొతతు ఉతాసిహాన్ని 
అందిస్తునానియి. కేరళకు వలుపల ఉనని ప్రజలు ఈ ప్రాజెకుటుకు ఎందుకంత 
ప్రాధాన్త అన్ ఆశ్చర్పోతారు? కానీ కొలలోం బైపాస్ అంతకుముందు 

ప్రభుతా్వల న్రలోక్షష్ం వలలో గత కొనేనిళ్లోగా జాప్మవుతోనని అభివృది్ధ 
ప్రాజెకుటులకు సంకేతంగా ఉంది. కానీ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెకుటును 
పూరితు చేసింది. ఈ పదమూడుననిర కి.మీల పడవైన బైపాస్ అలప్పుళ, 
తిరువనంతపురం మధ్ దూరాన్ని తగిగాస్తుంది. 2019లోనే ఈ ప్రాజెకుటు  
పూరతుయింది. 

5 దశాబా్ద ల ఎదురుచూప్ల తర్వేత

కొల్ల ం 
బై పాస్ 

ఎనో్న ఏళ్లుగా ఆగిపోయిన 
ప్రాజెకు్టలకు ఆశలు..
 ఎంతో కాలంగా ఆలస్మవుతోనని 

చాలా ప్రాజెకుటులు గత కొనేనిళలోలో 
త్వరితగతిన పూరతుయా్యి. దీన్లో 
ఎంతో మంది కోరిన బారమార్  లోన్ 
రిఫైనరీ ఉంది. 56 ఏళ్లోగా జాప్మైన 

ప్రాజెకుటులలో సరాదా ర్ పటేల్ సరోవార్ 
డా్మ్, 65 ఏళలో ఆలస్మైన బనాసిగర్ 
ప్రాజెకుటు , అసాసింలోన్ 16 ఏళలో నాటి 
బోగిబీల్ వంతెన్ ప్రాజెకుటులునానియి. 
“ప్రతిబంధకాలు, జాప్మవడాలు, 
అధకారుల చుటూటు  తిరగడం” అనే 
సంసకాకృతికి ఇక ముగింపు పలికినటేటునన్ 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ చెపా్పరు. 

గ్రామాలతో నగరాలను కలిపేందుకు 
మాత్మే మేము ఫ్లు ఓవరలును, రోడలును 
నిరిమాంచడం లేదు. ఈ వంతెనలు 
సరికొతతు విజయాలతో కోరికలను, 
అవకాశాలతో ఆశలను, 
ఆనందంతో అంచన్లను 
అంద్స్తున్్నయి.

కేరళల్ వెలుగులు 
చిధందిధంచిధంది

ప్రస్తుతం 111 జల మారాగొలు 
అందుబాటలో ఉన్్నయి. 
2014లో ఇవి కేవలం 5 
మారాగొలుగానే ఉండేవి. 24 
రాష్ట్రాలోలు మొతతుంగా జాతీయ 
రహద్రుల పడవు 20,275 
కి.మీలుగా ఉంద్.     

హలి్దయా–వార్ణసి జల మార్గు లు
తూరు్ప భారతదేశంలో ఉన్న లోతట్ట జలాల 

భారీ సామరాథాష్ని్న వెలికితీయడం

సర్కు రవాణా ఛారీజి లు తగగి తే వసుతి వులు చౌకగా అందుబాటు

గతంలో, నదీ జలాల గుండా ప్రయాణించే నౌకలే పదదు ఎతుతున 
ప్రజానీకానికి జీవన్ధారంగా ఉండేవి. కానీ సా్వతంత్యరేం వచి్చన 
తరా్వత జల మారాగొలోలు మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి తీవ్ర 
నిరలుక్ష్యనికి గురైంద్. దీంతో వీటి పురోగత్ మూలన పడింద్. మోదీ 
ప్రభుత్వం న్తన భారత విజన్ కోసం సముద్ర జలాలోలు మౌలిక 
సదుపాయాలను అభివృద్ధి కోసం రేయింబవళ్లు పనిచేసతుంద్.  

తూరు్ప భారతానికి ప్రయోజనం 
చేకూరే్చలా, లోతట్ట జలాల 
మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి 
హలిదుయా-వారాణసి జల మారాగొలు 
కీలకంగా ఉన్్నయి. ఇవి 
ఉతతురప్రదేశ్, బిహర్, ఉతతురాఖండ్, 
పశ్్చమ బ్ంగాల్ వంటి రాష్ట్రాలోలు 
గణనీయమైన అభివృద్ధికి బాటలు 
వేస్తున్్నయి.

వారాణసి, హలిదుయా మధ్య ప్రారంభించిన జల మారాగొల ద్్వరా సరుకు రవాణా ఖరు్చ 
భారీగా తగిగొపోతోంద్. హలిదుయాను మలి్టమోడల్ టరిమానల్ గా మారే్చ ప్రణాళ్కలు కూడా 
సిదధింగా ఉన్్నయి. భవిష్యత్ లో జల మారాగొలను బంగాలుదేశ్ తో అనుసంధానిసతుంద్. 

హలిదుయా–వారాణసి జల మారాగొలు...
ట్రయల్ రన్ లో భాగంగా, 

వారాణసి నుంచి హలిదుయా వరకు 
ఆగస్్ట 2016లో మారుతీ కారలు 

కన్ సైన్ మంట్ ను తరలించారు. 

1390 4200
కిలోమీటరులు కోటలు

పడవు ఖరు్చ

Rs.

సాధంకేత్కతత 
సాధ్యమవుతున్న మారు్ప

7 సంవతస్ర్లు
నవ భారత నిరామాణంలో 
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n శీతాకాలంలో తీవ్ర హమపాతాలతో రోహ్ తాంగ్  పాస్ సమీపంలోన్ మనాలి-లెహ్  
జాతీయ రహదారి ఐదు నుంచి ఆరు నెలల పాట్ పూరితుగా మూతపడుతుంది. ఈ 
ప్రాంతాన్కి దేశంలోన్ ఇతర ప్రాంతాలకు మధ్ అనుసంధానం పూరితుగా తెగిపోతుంది. 
కానీ, ప్రస్తుతం ఈ రోడుడు  ఏడాదంతా తెరిచే ఉంట్ంది. 

n మనాలి లెహ్  జాతీయ రహదారి నుంచి బైపాస్  రోహ్ తాంగ్ పాస్  వరకు ఉనని సరంగ 
న్రామాణం ప్రస్తుతం పూరతుయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ముఖ్మైన ప్రాధాన్తలలో ఒకటిగా 
ఈ సరంగం ఉండటంతో దీన్ కల సాకారమైంది. ఈ సరంగాన్ని ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ గత ఏడాది అకోటు బర్ 3న జాతికి అంకితం ఇచా్చరు. 

n  ఈ సరంగాన్కి మే 26, 2002న మ్జీ ప్రధాన మంత్రి, భారత రతని అటల్ బిహారి 
వాజ్ పేయి శంకుసా్థ పన చేశారు. రోడుడు  మ్రగాంలో వళ్లో దీన్కి శంకుసా్థ పన చేశారు. 
కానీ ఆ తరా్వత ప్రభుతా్వలు దీన్కి అంత ప్రాముఖ్తను ఇవ్వలేదు. అయిత్ 2014లో 
అధకారంలోకి వచి్చన కొతతు ప్రభుత్వం దీన్కి అతి ముఖ్మైన ప్రాధాన్తను ఇచి్చంది. 

రోహ్ తాంగ్ లోన్ లేహ్ –మనాలి 
అనుసంధాన్స్తు న్రిమాంచిన భారీ సరంగ 
ప్రాజెకుటు  26 ఏళలో నాటి నుంచి ఉనని కల. ఈ 
కలను కేవలం ఆరళలోలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 
పూరితు చేసింది. ఈ ప్రాజెకుటుకు ముఖ్మైన 
ప్రాధాన్త ఇవ్వడంతో ఇది పూరతుయింది. 
భారత్ సా్వవలంబన సాధస్తుందనే దాన్కి 
ఇదిఒక ఉదాహరణగా న్లిచింది. ప్రస్తుతం 
ఆసియాలోనే అతిపదదా సరంగ మ్రగాం, జ్జిలా 
టనెనిల్ పై ప్రభుత్వం పన్చేసతుంది. ఇది సా్థ న్క 
ప్రజల జీవితాలను స్లభతరం చేయడమే 
కాకుండా.. సరిహదుదా  ప్రాంతాలకు సాయుధ 
దళాలు చేరుకోవడాన్కి సాయం చేస్తుంది. 

జోజిలా: ఆసియాల్నే అత్పద్ద  సొరధంగ రహదరి

అటల్ టనె్నల్ కు ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత..?

n  ఆసియాలోనే అతిపదదా సరంగ రహదారి జ్జిలా టనెనిల్ న్రామాణం గత ఏడాదినే ప్రారంభమైంది. 
ఈ సరంగ న్రామాణం తరా్వత, శ్రీనగర్, ద్రాస్, కారిగాల్, లెహ్  ప్రాంతాలు శీతాకాలంలో కూడా 
ఇతర ప్రాంతాలకు అనుసంధానమై ఉంటాయి. 

n  జ్జిలా పాస్ కి కింద 3,000 మీటరలో ఎతుతులో ఈ సరంగాన్ని న్రిమాస్తునానిరు. ఈ న్రామాణంతో 
ఈ ప్రాంతాలోలో  ప్రయాణ సమయం 3 గంటల నుంచి కేవలం 15 న్మిష్టలకు తగిగాపోతుంది. ఈ 
ప్రాజెకుటు  విలువ రూ.7,000 కోట్లో గా ఉంది. రక్షణ వ్్హాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు 
ఇది ఉపయోగపడుతుంది.  

n అటల్ టనెనిల్ ను 10,171 అడుగుల ఎతుతులో 
న్రిమాంచారు. ప్రపంచంలోనే ఇది అతిపదదా, 
అతిపడవైన రోడుడు  సరంగం ఇది. 

n ఒకే గొటటుం, రండు వరుసలుగా ఉండ ఈ సరంగం 
కనీస మటటుం 5.525 మీటరులో  ఉండలా ప్రభుత్వం 
ఆమోదించింది.

n ఈ సరంగంలో సెమిట్రాన్సి  వర్సి సిసటుమ్, 
అగ్రిప్రమ్దాలను అరికటేటు వ్వస్థ, వలుతురు 
కోసం లైట్లో , పర్వేక్షణ వ్వస్థ, అధునాత ఎలకో్రా -
మెకాన్కల్ విధానం ఉనానియి. 

లధాఖ్ కు భారత సాయుధ 
దళాలను తరలించేందుకు అటల్ 
టనెనిల్ న్రామాణం ఎంతో సాయం 
చేస్తుంది. ప్రస్తుతం శీతాకాలంలో 

ఆయుధాలను, పరికరాలను 
త్లికగా ఈ ప్రాంతాన్కి సరఫరా 

చేయొచు్చ.

అటల్ టన్్నల్:
వ్్యహాతమాక ఆరిథి క శక్తి క్ 

సూచిక



పంబన్ సముద్ర 
వంతెన..
తమిళనాడు అభివృద్ిక్ 
సరికొతతి ఉత్తిజధం

బోగిబీల్ వంతెన.. 
అసాస్ంకు ఉజవాల భవిష్యత్

బోగిబీల్ వంతెన వేగంగా పూరతువడం అభివృది్ధ 
చెందుతోనని మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెకుటులలో 
సాంకేతికత వాడకం పరుగుతుందనడాన్కి 
న్దర్శనంగా న్లుసతుంది. దేశాభివృది్ధ పయనంలో 
సాంకేతికత వాడకం కీలకమైనదిగా ఉంది. 
తూరు్పనుంచి ఈశాన్ం, దక్షిణ భారతం వరకు 
దేశవా్పతుంగా ఇలాంటి విజయవంతమైన కథలు 
చాలానే ఉనానియి. అసాసింలో ఏరా్పట్ చేసిన 
బోగిబీల్ వంతెన దేశంలోనే అతిపదదా రైలు, రోడుడు  
వంతెనగా ఉంది. అదేవిధంగా తమిళనాడులోన్ 
రామేశ్వరాన్ని మండపంతో కలిపే దక్షిణాదిలోన్ 
పంబన్ సముద్ర వంతెన భారత దేశాన్ని తిరిగి 
న్రిమాంచనుంది.

1965 నుంచి బోగిబీల్ వంతెన న్రిమాంచాలనే 
డమ్ండ్ ఉంది. ఈ ప్రాజెకుటు  పూరితు 
చేసేందుకు 30 లక్షల బసాతుల సిమెంట్ని 
వాడారు. మధ్లో 39 (గరడురులో ), 125 
మీటరలో పడవు  పరిధులునానియి. ఇటీవల 
కాలంలో దేశంలోన్ ఆధున్క సాంకేతికతకు 
అదదాం పడుతూ భారతీయ రైలే్వ పూరితు చేసిన 
ప్రాజెకుటులలో ఇది ఒకటి. 

ఈ రైలు, రోడుడు  వంతెన న్రిమాంచేందుకు అయిన ఖరు్చ. ఈ వంతెన కింద భాగంలో 
డబుల్ రైలే్వ లైన్, పై భాగంలోమూడు వరుసల రోడుడు  నెట్ వర్కా ఉంట్ంది. ఈ 
మ్రగాంలో పదదా పదదా సైన్క ట్రకుకాలు కూడా త్లికగా ప్రయాణించగలవు. 

4.94
కి.మీ పడవైన 
వంతెన ధెమ్జీ, 
డబ్రుగఢ్ జిలాలో ల 
మధ్ దూరాన్ని 500 
కి.మీల నుంచి 100 
కి.మీలకు తగిగాస్తుంది. 

5,900 
తమిళనాడులో న్రామాణంలో ఉనని కొతతు 
పంబన్ సముద్ర వంతెన ఈ ఏడాది 
డసెంబర్ నాటికి పూరితు కానుంది. 
105 ఏళలో నాటి వంతెనను ఇది 
భరీతు చేయనుంది. సా్పన్ టెకానిలజీ 
సహకారంతో న్రిమాసతునని దేశంలోనే తొలి 
వరిటుకల్ లిఫ్టు రైలే్వ సముద్ర వంతెన ఇది. 

పంబన్ సముద్ర వంతెన కేవలం రైళ్లో  
త్వరగా వళ్లోందుకు మ్త్రమే కాక, 
మరింత సరుకు రవాణాకు కూడా 
ఉపయోగపడుతుంది. ప్రతి ఏడాది 
లక్షల మంది పరా్టకులు రామేశ్వరం, 
ధనుష్కాటిన్ సందరి్శస్తు ఉంటారు. 
త్వరలో ప్రారంభం కాబోతునని ఈ 
పంబన్ వంతెన వలలో పరా్టకం మరింత 
వృది్ధ సాధంచనుంది.  

న్్య ఇండియా సమాచార్26

సాధంకేత్కతత 
సాధ్యమవుతున్న మారు్ప

7 సంవతస్ర్లు
నవ భారత నిరామాణంలో 

కోటలు
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n  విమ్న టికెకాట్ ధరలను తగిగాంచి దేశంలో ఉనని సామ్న్ ప్రజలకు 
కూడా విమ్నయానాన్ని అందుబాట్లోకి త్వాలన్ ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ లక్షష్ంగా పట్టు కునానిరు. అతికొదిదా సమయంలోనే 
ఆయన సంకల్పం వాసతువరూపం దాలి్చంది. ప్రస్తుతం సామ్న్ 
ప్రజానీకం అత్ంత తకుకావగా రూ.2,500 కే విమ్న టికెకాటలోను 
కొనుగోలు చేస్తునానిరు. 

n ఉడాన్ పథకం కింద, ప్రతి ఒకకారికీ చౌకైన విమ్న ప్రయాణాన్ని 
అందించాలన్ ప్రభుత్వం న్రదాశంచుకుంది. దీన్కి అనుగుణంగా ఈ 
ప్రతిష్టటు తమాక పథకం కింద విమ్నంలో ఒకోకా కిలోమీటరుకు అయ్్ 
సగట్ ఖరు్చను రూ.5కు తగిగాంచింది. భారత్ లో టా్కీసి ఖరు్చ కూడా 
దీన్ కంటే ఎకుకావగా ఉంది. ఒకోకా కిలో మీటరుకు టా్కీసిలో ప్రయాణిసేతు 
సగట్న రూ.10 ఖరు్చ అవుతుంది. 

n ఫిక్సి డ్ వింగ్ ఎయిర్  క్రాఫ్టు  లో 500 కి.మీలు గంట పాట్ ప్రయాణించినా 
లేదా హెలికాపటుర్  లో అర్థగంట ప్రయాణం చేసినా వాటి ధరను కేవలం 
రూ.2,500గా ప్రభుత్వం న్రదాశంచింది. 

సామాన్య వ్యక్తిక్ కూడా 
చేరువైన విమాన ప్రయాణం

n  ఈ పథకం కింద రూ.2,500 టికెకాట్ ధరకు 53 లక్షల మంది 
ప్రజలు విమ్నాలోలో  ప్రయాణించారు. 

n ప్రస్తుతం విమ్నాలు దేశవా్పతుంగా 1,000 మ్రాగా లను 
అనుసంధాన్స్తునానియి. దీంతో కోటి మంది ప్రజలు విమ్నాలోలో  
ప్రయాణించేందుకు వీలవుతుంది.

n ప్రస్తుతం, 303కి పైగా మ్రాగా లోలో  ఐదు హెలిపోరుటులు, 53 
విమ్నశ్రయాలు, రండు జల విమ్నాశ్రయాలు న్ర్వహణలో 
ఉనానియి. 

n ఉడాన్ పథకం కింద హెలికాపటుర్, సీపేలోన్ సేవలను కూడా 
అందుబాట్లోకి తెచా్చరు. ఉడాన్ విమ్న ప్రయాణికులకు 11 
మంది న్ర్వహణదారులు చౌకైన విమ్నాలను అందిస్తునానిరు. 

n వయి్ కొతతు మ్రాగా లలోఈ పథకం ప్రారంభమైంది. 100కి పైగా 
విమ్నశ్రయాలోలో  ఇది న్ర్వహణలో ఉంది. 

n 30 కొతతు  హెలిపోరుటులు, సీ పేలోనలో కోసం 10 జల విమ్నాశ్రయాలను 
అందుబాట్లోకి తెచే్చందుకు విమ్నయాన సదుపాయాలను 
అభివృది్ధ చేయడంపై ప్రభుత్వం పన్చేసతుంది.

n దేశంలో తొలి సీపేలోన్ సేవలు గుజరాత్ లోన్ అహమాదాబాద్, 
కెవాడయా మధ్ ప్రారంభమయా్యి. ఈ సేవలను ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీ గత ఏడాది ప్రారంభించారు. 

విమానధంల్ సాధారణ చెప్్పలు వేసుకన్న వ్యకతి లు 
కూడా ప్రయాణధంచేలా చేయడమే నా లక్షధం’’

సాధంకేత్కతత 
సాధ్యమవుతున్న మారు్ప

7 సంవతస్ర్లు
నవ భారత నిరామాణంలో 

భారతీయుల కలలక రెకకొలు...
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సావావలంబన భారత్  కు దర్పణం ..
భారత్  ప్రపరాంచరాంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామిక దేశరాం. మన ప్రజాస్వామ్య దేశరాంలో ఆలయమరాంట్ అది పార్లమరాంట్ 

భవనరాం. దేశ భవిష్యత్ ను నిరణోయరాంచేది ఈ హౌస్ లోనే. ప్రస్్త తమున్న పార్లమరాంట్ భవనరాం 100 ఏళ్ల కాలరాం 

నాటిది. ఈ వరాందేళ్లలో అవసరాలకు అనుగుణరాంగా పలుమారు్ల  మరమ్మత్్త లు చేసి, పునరుద్ధరరాంచారు. 

కానీ పాత భవనరాంలో సీటిరాంగ్ స్మర్థ్రాం పెరాంచేరాందుకు ఎలరాంటి అవకాశరాం లేదు. అదేవిధరాంగా నవీకరణ 

చేసరాందుకు కూడా టెకా్నలజీలో మారుపులు చేయడానికి వీలులేదు. ఈ పరసి్థత్లో్ల , ప్రభుతవా కార్యకలపాలు 

ఎలరాంటి ఆటరాంకాలు లేకురాండా నిరవాహరాంచేరాందుకు కొత్త పార్లమరాంట్ భవనరాం నిరా్మణరాం చేపడుతరాంది కరాంద్రాం. 

సరాంట్రల్ విస్్త  ప్జెక్్ట ఈ 21వ శతాబ్దరాంలో నవ భారతానికి ఎరాంత అవసరరాం. 

n  కొతతు పారలోమెంట్ భవనం 64,500 చదరపు మీటరలో పైగా విసతురించి 
ఉంది. ‘ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ్ భారత్’ స్ఫూరితుతో దీన్ న్రామాణం 
చేపటిటుంది. ఈ కొతతు నాలుగు అంతస్్థల భవన న్రామాణాన్కి రూ. 
971 కోటలో ఖర్చవుతుంది. వచే్చ 21 నెలలోలో  ఈ పారలోమెంట్ భవనం  
న్రామాణం పూరతువనుంది. దేశ 75 ఏళలో సా్వతంత్రీ దినోతసివం 
నాటికి ఈ కొతతు పారలోమెంట్ భవనం అందుబాట్లోకి రానుంది. 

n  మన సాంసకాకృతిక వైవిధా్న్ని స్ఫూరితుగా తీస్కున్ త్రిభుజాకార 
రూపంలో చేపటేటు ఈ హౌస్  న్రామాణం ప్రత్్క ఆకర్షణగా 
న్లవనుంది. కొతతు భవనం త్రిభుజాకార రూపంలో అభివృది్ధ 

చేస్తునానిరు. భవనం లోపల డజైన్  భారతీయ సాంసకాకృతికతకు 
అదదాం పటటుడంతో పాట్ మన సా్థ న్క కళలకు, నైపుణా్లకు, 
న్రామాణాలకు తగగాట్టు గా ఉంట్ంది. భద్రతా పరంగా ఎవరూ కూడా 
ఈ భవనం లోపలకు ప్రవేశంచడాన్కి వీలుండదు. భూకంపాలను 
తట్టు కునే టెకానిలజీతో దీన్ని న్రిమాస్తునానిరు. 

n  శ్రమ్ శకితు భవన్ కు దగగారలో ఎంపీలందరికీ ప్రత్్కంగా 
కారా్లయాలను న్రిమాంచాలన్ లక్షష్ంగా పట్టు కునానిరు. ఎంపీల 
కారా్లయాలు డజిటల్ ఇంటర్  ఫేస్, అధునాతన సౌకరా్లతో 
రూపుదిదుదా కుంట్నానియి. రాజా్ంగ హాల్, గ్రంథాలయం, 

సాధంకేత్కతత 
సాధ్యమవుతున్న మారు్ప

7 సంవతస్ర్లు
నవ భారత నిరామాణంలో 
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150శాతధం

2000

888 384

సంపూర్ణంగా పన్చేసాతుయి. ప్రస్తుత భవంతి చరిత్రాతమాక పరిరక్షణ 
కూడా మొతతుం న్రామాణ పనులలో భాగంగా ఉంది. 

n  వలస రాజా్ల కాలంలోన్ అమర వీరుల సామారకాన్కి ముందు 
నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ న్రిమాంచినట్టు , అలాగే పాత పారలోమెంట్ 
భవనం ముందు సా్వవలంబన భారత్ కు అంకితమిచే్చ కొతతు 
పారలోమెంట్ భవనం న్రామాణం చేపడుతోంది  ప్రభుత్వం. 

n  రాష్రాపతి భవన్  నుంచి రాజ్ పథ్ వరకు ఇరువైపులా మూడు కి.మీల 
విసీతుర్ణంలో సెంట్రల్ విసాతు న్రామాణం జరుగుతోంది. ఈ భవనాలనీని 
1931 ముందు నాటివి. 

n  ప్రభుత్వం లేదా సంస్థలు మరింత ఉతా్పదకతగా మ్రందుకు 
ఉదో్గుల మధ్ సహకారం ఎంతో అవసరం. కానీ ప్రస్తుతమునని 
కేంద్ర సచివాలయం 21వ శతాబాదా న్కి అనుగుణంగా లేకపోవడంతో, 
సెంట్రల్ విసాతు అవసరం ఏర్పడంది. 

n  4 పాలో టలోకు ఇరు వైపులా 10 కారా్లయాలుంటాయి. కేంద్ర 
ప్రభుతా్వన్కి చెందిన కారా్లయాలు, అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు ఇక 
నుంచి ఒకే ప్రదేశంలో ఉంటాయి. ఈ భవంతులోలో కి ప్రవేశంచేందుకు 
మెట్రో సేటుషన్ నుంచి ఒక టనెనిల్ ఉంట్ంది. 

n  ఈ ప్రాజెకుటులో ప్రధాన మంత్రి న్వాసం, పఎంఒలు కూడా 
భాగసా్వమ్మై ఉనానియి. ఉపరాష్రాపతి కారా్లయం, న్వాసంగా 
కూడా ఈ హౌస్  ఉండనుంది.    

ఎకుకోవ సీటింగ్ సామరథాష్ంతో కొతతు 

పారలుమంట్ భవనం

మంది ఇంజనీరులో , కారిమాకులు ప్రత్క్షంగా 
ఈ కొతతు పారలోమెంట్ హౌస్  న్రామాణంలో 

పాలుపంచుకుంట్ండగా.. 9,000 మంది 
కారిమాకులు పరోక్షంగా భాగమవుతునానిరు.

లోక్ సభ గదులు రాజ్సభ గదులు

1272 ఎంపీల సీటింగ్ సామరథాష్ంతో 

సంయుకతు పారలుమంట్ సమావేశాలు

కమిటీ గదులు, భోజన ప్రదేశాలు భారతీయ సంప్రదాయాన్ని 
ప్రతిబింబించనునానియి. 

 n కొతతు పారలోమెంట్ భవనం అందుబాట్లోకి వచి్చన తరా్వత కూడా పాత 
భవనం వాడుకలో ఉంట్ంది. రండు భవనాలు కూడా ఒకదాన్కొకటి 

అతు్యన్నత న్ణ్యత దృశ్య, శ్రవణ సౌకరా్యలతో 
లోక్ సభ–రాజ్యసభలను నిరిమాస్తున్్నరు. ప్రత్ ఒకకో డెస్కో 
అతా్యధునిక ఎలకాట్నిక్ పరికరాలతో అనుసంధానమై 

ఉంటంద్.

భద్రతా పరంగా శత్రువులు ప్రవేశంచేందుకు 
వీలుండదు, భూకంపాలను తట్టు కునేలా ఈ 

భవనం న్రామాణం

150 ఏళలోకు పైగా అవసరాలకు తగగాట్టు  కొతతు 
పారలోమెంట్ భవన న్రామాణం

ఎకో ఫ్ండీలో గ్రీన్ కన్ స్రాక్షన్ తో విదు్త్ వాడకం 
30 శాతాన్కి తగిగాంపు



తకు్కవ బడజి ట్ తో మార్స్ మిషన్
దేశీయ సాంకేతిక నై పణా్యలకు నిదర్శనం 

ఇన్ ఫరేమాషన్ టెకా్నలజీని ప్రోతసిహించడంలో యువత గణనీయమైన సహకారాని్న అంద్ంచకపోతే, భారత్  
అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశ్ంచేదే కాదు. మన పూరీ్వకులు పాములతో ఆడుకుని ఉండవచు్చ. కానీ ఈ తరం మాత్ం 

‘మౌస్ ’’తో ఆడుకుంట్ంద్. 
ఈ మాటలను ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ అమెరికాలోని మాడిసన్ స్క్వేర్  లో చెప్పారు. భారత్  వచ్చే రోజులలో సంకేతికంగా శక్తివంతమైన 

దేశంగా అవతరించనుంది. ఇది ప్ములు, మంత్రగాళ్ల భూమి అనే పేరును భారత్ కు పోగొడుతంది.

n భారత్ అత్ంత తకుకావ బడెజిట్ లో మ్ర్సి మిషన్ ను 
చేపటిటుంది. దీన్ ఒక కి.మీ ప్రయాణ ఖరు్చ ఆటో 
ఖరు్చ కంటే తకుకావగా ఉండ, అరుణ గ్రహాన్ని 
చేరుకోవడాన్కి సాయం చేసింది. ఇది కేవలం 
ప్రభుత్వం చేపటిటున సేనిహపూర్వకమైన సాంకేతికత 
విధానాల వలేలో సాధ్మైంది. అంతరిక్షంలో భారత్ ను 
ఆధపత్ సా్థ నంలో న్లబెటాటు లన్ ప్రభుత్వం 
చూసతుంది.

n దేశీయ ఉపగ్రహ న్రోధక ఆయుధాల(ఎఎస్ ఎటి) 
సాంకేతికతను అభివృది్ధ చేసిన ప్రపంచంలోనే 
నాలుగో అతిపదదా దేశం భారత్. ఈ సాంకేతికత 
దా్వరా అంతరిక్షంలో ఉపగ్రహాలను నాశనం 
చేయొచు్చ. దీన్ని ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
మ్రి్చ 2019న ఆవిషకారించారు. 

n చంద్రయాన్ 2 కార్క్రమంలో పాక్షిక విజయం 
సాధంచిన తరా్వత, చంద్రయాన్ 3కు ప్రభుత్వం 
ఆమోదం తెలిపంది. 

n గగన్ యాన్ మిషన్ పై ప్రభుత్వం అన్ని వైపుల నుంచి 
పన్ చేసతుంది. ఇది దేశాన్కి చెందిన మ్నవ సహత 
మిషన్. దీన్ని చేరుకోవాలన్ ప్రభుత్వం లక్షష్ంగా 
పట్టు కుంది. దేశ 75 ఏళలో సా్వతంత్రీ దినోతసివ 
వేడుకల సందరభుంగా దీన్ని ఆవిషకారించాలన్ 
ప్రభుత్వం న్ర్ణయించుకుంది. 

n  ఉపగ్రహాలు, అంతరిక్షాన్కి సంబంధంచిన ఇతర సేవలను ఆవిషకారించడంలో 
ప్రైవేట్ సంస్థల భాగసా్వమ్్న్ని అనుమతిస్తునానిరు. 

n  2020లో అంతరిక్ష పరిశోధకులు విశ్వంలో స్దూర నక్షత్ర గెలాకీసిలలో ఒకదాన్ని 
గురితుంచారు. 

n  ఆరు అంతరిక్ష వాహనాలు, ఏడు ఉపగ్రహ మిషనలోతో కలిప 2019లో 13 అంతరిక్ష 
మిషనలోను ఆవిషకారించారు. 

n  గత ఏడాది బిఎస్ ఎన్ ఎల్ ఉపగ్రహ ఆధారిత ఇంటరనిట్ ఆఫ్ థంగ్సి(ఐఒటి) 
పరికరాన్ని ప్రవేశపటిటుంది. దేశ చటటు పరిధలో ఉనని సముద్ర ప్రాంతాలు ఎకకాడ 
నుంచైనా కాల్ చేస్కునే సౌకరా్న్ని ఇది కలి్పసతుంది. 

2020లో భారత్  
పిఎస్ ఎల్ వి-50 ద్్వరా 
సీఎంఎస్ –01 పేరుతో 

42వ సమాచార 
ఉపగ్రహని్న పంపింద్.

జనవరి 22, 2020న 
ఇస్రో తన తొలి ఫీమేల్ 

హఫ్–హ్్యమన్యిడ్ ను 
వో్యమత్ పేరుతో 
బ్ంగళూరులో 

ఆవిషకోరించింద్.

భారత్  అంతరిక్ష కక్ష్యలో 34 దేశాలకు 
చందిన 357 విదేశీ ఉపగ్రహాలను 

ప్రవేశపెట్ట ంది.
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విశవా విజాఞా న మహా శకీతి  గా 
ఎదుగుతున్న భారత్ 

n జూలై 29,2020న కొతతు జాతీయ విదా్ విధానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 
ఆమోదించడం దా్వరా భారతీయ విదా్ విధానంలో మ్రు్పలు 
చేపటిటుంది. పాఠశాల విదా్, ఉననిత విద్ రండంటోలో  సమూల మ్రు్పలను 
తీస్కొచి్చంది. 

n 34 ఏళలో తరా్వత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కొతతు విదా్ విధానాన్ని అమలోలో కి 
తీస్కొచి్చంది. 21వ శతాబదాంలో ఇది తొలి విదా్ విధానం. 1968, 1986 
నుంచి భారత్ లో మూడో విదా్ విధానంగా ఇది ఉంది. 

n జాతీయ విదా్ విధానం 2020, కింద కేంద్ర రాష్ట్రా ల సహకారంతో దేశ 
జీడీపీలో 6 శాతాన్ని విదా్ రంగంపై ఖరు్చ పటాటు లన్ ప్రభుత్వం లక్షష్ంగా 
పట్టు కుంది. 

n కొతతు విదా్ విధానం అన్ని సా్థ యిల విద్కు సమ్న అవకాశాలు 
కలి్పసతుంది. విదా్రు్థలకు వారికి అవసరమైన నైపుణా్లు, పరిజా్ఞ నాన్ని 
అందిసతుంది. సృజనాతమాక ఆలోచనను, తారికాక న్ర్ణయాలను, విదా్రు్థలలో 
వినూతనితను, భాష్టపరమైన ఇబ్ందులను తొలగించడాన్ని, దివా్ంగులు 
సాంకేతికత వాడకాన్ని ప్రోతసిహసతుంది. 

n  అందరికీ విద్ అనే దాన్పై కట్టు బడ ఉనని కేంద్ర ప్రభుత్వం, 3 నుంచి 
18 ఏళలో వారందరికీ విదా్ హకుకాను కలి్పంచింది. అంతకుముందు ఇది 
6 నుంచి 14 ఏళలో మధ్లో ఉండది. అదే సమయంలో 2030 నాటికి 
యువతలో 100 శాతం అక్షరాస్తను సాధంచాలన్ ఈ పాలసీ లక్షష్ంగా 
పట్టు కుంది. 

n  పాఠశాల విదా్ ప్రాథమిక రూపంలో కీలకమైన మ్రు్ప చేపటిటుంది. 
పాఠశాల పాఠ్ప్రణాళ్కలో 10+2 విధానాన్ని తీసివేసి, 5+3+3+4 అనే 
పాఠశాల విదా్ విధానాన్ని ప్రవేశపటిటుంది.   

దేశంలో విద్్య విధాన్ని్న మరుగు పరిచేందుకు 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిరంతరం 
పనిచేస్తున్్నరు. రండోసారి ఆయన దేశ బాధ్యతలను 
సీ్వకరించిన తరా్వత, భారతదేశ విద్్య వ్యవసథాను 
పూరితుగా మారే్చశారు. సరికొతతు జాతీయ విద్్యవిధానం 
2020ను ఆమోద్ంచారు. అదే సమయంలో కరోన్ 
కాలంలో కూడా అని్న వరాగొల పిలలులకు చదువులకు 
ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చూస్తున్్నరు. భారత్ లో 
తొలిసారి ఎన్ టీఏ ద్్వరా పూరితుగా కాగితరహిత 
పరీక్షలను నిర్వహించారు...

కరోనా సమయధంల్ ఈ–లెరి్నధంగ్ న 
ప్రోతస్హధంచేధందుక ప్రభుతవేధం తీసుకన్న కీలక చర్యలు...

దీక్ష: ఒకటో తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు రాష్ట్రా లకు, కేంద్ర 
పాలిత ప్రాంతాలకు పలు భాషలోలో  80,000కు పైగా ఈ-బుక్ లను 
సీబీఎస్ ఈ, ఎన్ సీఈఆర్  టీలు తయారు చేశాయి.

ఈ-పాఠశాల: 
ఎన్ సీఈఆర్  టీ 

1886 ఆడయోలను, 
2000 వీడయోలను, 696 
ఈ–బుక్ లను, 504 ఫిలోప్ 
పుసతుకాలను పలు భాషలోలో  
1 నుంచి 12వ తరగతి 

విదా్రు్థల కోసం 
తెచి్చంది.

స్వయంప్రభ: 
32 డీ2హెచ్  టీవీ 

ఛానళ్లో  24/7 గంటల పాట్ 
ఎడు్కేషనల్ కంటెంట్ ను(విదా్ 
సమ్చారాన్ని) అందించడాన్కే 
దృష్టుపటాటు యి. దీంతో ఇంటరనిట్ 

అందుబాట్లో లేన్ వారికి 
తోడుగా న్లుస్తు, వారికి 
విద్ను అందించాయి.

నేషనల్ రిపోజిటరీ ఆఫ్ ఓపన్ ఎడు్యకేషనల్ 
రిసరసిస్(ఎన్ ఆర్  ఒఈఆర్  ): పలు భాషలకు చెందిన 

మొతతుంగా 14,527 ఫైళ్లో  ఉంటాయి. వాటిలో 401 సేకరణలు, 
2,779 పత్రాలు, 1,345 ఇంటరాకిటువ్, 1,664 ఆడయోలు, 

2,586 చిత్రాలు, 6,153 వీడయోలునానియి.

 34 ఏళలో తర్వేత కొతతి 
జాతీయ విద్య విధానధం

7 సంవతస్ర్లు
నవ భారత నిరామాణంలో 



అన్్న రధంగాల్లో
డిజిటల్ సాధికారత

కరోనా సంక్షోభ కాలంలో ప్రజలు ఎకుకావగా డజిటల్ టెకానిలజీనే వాడారు. 
డజిటల్ టెకానిలజీకి పటిషటుమైన విధానాన్ని అభివృది్ధ చేయడం కోసం 2015 నుంచి 
కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు కార్క్రమ్లను చేపడుతోంది. ఇదే ఇప్పుడు బలమైన 
సమ్జాన్కి జీవనాధారంగా మ్రింది. కారిమాక రంగంలో దీన్ని తీస్కుంటే, ఇది 
మహళల జీవితాలను స్లభతరం చేసింది, పరిపాలన విభాగాలు గ్రామ్లకు, 
పేద ప్రజలకు త్లికగా చేరువయ్్లా చేసతుంది. విన్యోగదారులను సంరక్షిసతుంది. 
రాజకీయాలకు, పాలనకు, దౌతా్న్కి డజిటల్ టెకానిలజీ అనేది ముఖ్ ఆధారమైంది. 

డజిటల్ టెకానిలజీ దేశంలో సరికొతతు శకంగా అవతరించింది.

కారి్మక సధంసకొరణలు: అన్్న సధంసకొరణలక వెన్నముక
50 కోటలో మంది కారిమాకులకు 73 

ఏళలో సా్వతంత్రీం తరా్వత భారత్ లో 
అతిపదదా సంసకారణగా నాలుగు కారిమాక 

న్యమ్లను ప్రభుత్వం తీస్కొచి్చంది. 
కారిమాకులకు వరంగా ఈ కారిమాక 

న్యమ్లునానియి. మన దేశంలో ఇన్ని 
రోజులు అమలోలో  ఉనని చాలా కారిమాక 

చటాటు లు కూడా బ్రిటీష్ కాలం నాటివి. 
కంపనీల, కారిమాకుల ప్రయోజనాలను 

కాపాడటం కాకుండా.. పదదా మొతతుంలో 
కాగితపు పన్ వీటిలో మిళ్తమై ఉండది. 
ఆ చటాటు లోలో  ఒకే పన్న్ వివిధ కాగితాలోలో  

చూపంచాలిసి వచే్చది. కంపనీలు కూడా 
పలు కారిమాక విభాగ కారా్లయాలను 

న్ర్వహంచాలిసి వచే్చది. స్మ్రు 
36 చటాటు లు 1458 సెక్షనులో గా, 937 

అంశాలుగా వరీగాకరించబడ ఉనానియి. 
కానీ నవ భారతంలో తీస్కొచి్చన సరికొతతు 

కారిమాక కోడ్ డమ్ండ్ ఆధారిత ఆరి్థక 
వ్వస్థకు, వృది్ధకి ఊతమిచే్చలా ఉంది.

అత్యంత సమగ్రమైన,  
ప్రభావంతమైన సంసకోరణ..

అన్ని కారిమాక చటాటు లు ఇప్పుడు నాలుగు కోడ్ లకు అనుసంధానమై 
ఉనానియి. ఇలా చేయడం దా్వరా మొటటుమొదటిసారి 
కారిమాకులందరూ కనీస వేతనాలను అడగే హకుకాను కలిగి ఉనానిరు. 
ప్రతి ఒకకారిని సామ్జిక భద్రత కిందకు తీస్కురావడం దా్వరా 
వారికి బీమ్, పంఛను, గ్రాట్్టీ, ప్రస్తి ప్రయోజనాలు, పన్ 
ప్రదేశాలోలో  మహళలకు రక్షణ వంటి వాటిన్ అందించవచు్చ. 

29 50కోటలు మంద్ 
కారిమాకుల కుటంబం

కోటలు మంద్ కారిమాకులు 
దేశవా్యపతుంగా

కుటంబ తరహలో..
సంఘటిత, అసంఘటిత 
కారిమాకులకు, వారి 
కంపనీలకు మధ్ ఒక 
కుట్ంబ తరహాలో 
వాతావరణం కలి్పంచేలా 
మొటటుమొదటిసారి ప్రభుత్వం 
ప్రయతానిలు చేసింది.

శ్రమ్ స్విధ పోర్టల్..

శ్రమ్ స్విధ పోరటుల్ దా్వరా 
పరిశ్రమలు త్లికగా 
రిటరునిలు దాఖలు 
చేస్కునేలా వీలుకలి్పస్తుంది. 

ఇఎస్ ఐ, పింఛను..
ప్రస్తుతం అన్ని సౌకరా్లు కూడా 
ఆన్ లైన్ పోరటుల్ లో అందుబాట్లో 
ఉంట్నానియి. ఎకకాడ నుంచైనా 
ఎవరైనా ఈ సమ్చారాన్ని పందవచు్చ. 
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ప్ర తి ఒక్క గా్ర మానిక్ ఆపిటో కల్ ఫై బర్..

తకకొవ ప్రమేయధం ఉన్న ప్రభుతవేధం 
సమర్వధంతమైెన పాలన
తకుకావ ప్రమేయం ఉనని ప్రభుత్వం, సమర్ధవంతమైన పాలనలో 
డజిటల్ విదానంలో చెలిలోంపుల వలలో సామ్ను్లు అనేక 
ఫారాలు న్ంపే బెడద తప్పుతుంది. సామ్న్ ప్రజలు డజిటల్ ను 
అందిపుచు్చకునానిరు.   

పురాతన చటా్టలు రదుదు

వలస కారిమాకులు..
వలస కారిమాకుల కోసం ప్రభుత్వం జాతీయ 
డటాబేస్ ను రూపందించింది. వారి 
ప్రయోజనాలను కాపాడందుకు కారిమాక 
కోడ్ లలో ప్రత్్క ఏరా్పట్లో  చేసింది.

రీఫండ్సి ప్రొవిజనులో  అయినా లేదా ఐటీ 
రిటరునిలకు చెందిన అపీ్పళలోయినా ప్రస్తుతం 
ప్రతి ఒకకాటి కాగితరహతమయా్యి. 
అవినీతికి అడుడు కటటు వేస్తు.. పనుని 
చెలిలోంపుదారులకు భారీ ఊరటన్సతుంది.

1842
మంత్రిత్వ విభాగాలను, పథకాలను పునరుద్ధరించడం దా్వరా పన్న్ 
వేగవంతం చేసింది ప్రభుత్వం. న్రిదాషటు సా్థ యి కంటే దిగువనునని 
ఉదో్గాలలో ఇంటరూ్వయూలను తీసివేయడం, డాకు్మెంట్ 
ధృవీకరణ సా్థ నంలో సీ్వయ ధృవీకరణ తీస్కురావడం వంటి 
వాటిన్ తీస్కొచి్చంది. డజిటల్ ఫ్రమ్ దా్వరా ప్రజలతోనే నేరుగా 
సంప్రదింపులు జరపడం ప్రారంభించింది.

ఉమ్ంగ్ యాప్, డజిలాకర్ 
వంటి సౌకరా్ల దా్వరా ప్రజలకు 
స్లభతరమైన, పారదర్శకమైన 
డజిటల్ సిసటుమ్ ను అందజేసతుంది.

06 డిజిటల్ లైఫ్ సరి్టఫికేషన్..
పదవీ విరమణ తరా్వత పంఛను పందేలా 
లైఫ్ సరిటుఫికేషన్ ను ఇచే్చ సౌకరా్న్ని డజిటల్ 
సరిటుఫికేషన్ కలి్పసతుంది.

కోటలో మంది ప్రజలకు ప్రధాన మంత్రి గ్రామీణ 
డజిటల్ అక్షరాస్త కార్క్రమంలో భాగంగా 

డజిటల్  అక్షరాస్తను అందించింది.

వినియోగద్రుల హకుకోలు 
డిజిటల్ గా..
విన్యోగదారులు ప్రస్తుతం తమ 
ఫిరా్దులను త్లికగా విన్యోగదారుల 
కమూ్న్టీ, గామ్ పోరటుల్, కనోఫూనెట్ 
యాప్ లో నమోదు చేస్కోవచు్చ.

నేటి నవ భారతంలో గ్రామ్ల పురోగతి ఏ మేర 
సాధ్మైందో త్లికగా తెలుస్కోవచు్చ. నగరాలతో పోలిసేతు 
గ్రామ్లోలో నేఎకుకావ మంది ఇంటరనిట్ యూజరులోనానిరు. 
అండమ్న్, న్కోబార్ దీ్వపాలోలో  అండర్  వాటర్ ఆపటుకల్ ఫైబర్ 
కేబుల్ కనెకిటువిటీ దా్వరా 4జీ మొబైల్ సేవలను అందిసతుంది 
ప్రభుత్వం. టెలి ఎడు్కేషన్, టెలి హెల్తు, ఈ–గవరనిన్సి 
సరీ్వస్లను, టూరిజాన్ని ఈ దీ్వపాలోలో  అందిసతుంది. వీటి 
కోసం రూ.1,224 కోటలోను ప్రభుత్వం ఖరు్చ పడుతోంది. 

దేశంలో 6 లక్షల గ్రామాలోలు ఆపి్టకల్ 
ఫైబర్  ను ఏరా్పట చేయాలని 
ప్రభుత్వం లక్షష్ంగా పట్టకుంద్. 

3.74 లక్షల కామన్ సరీ్వస్ 
సెంటరలు(సీఎస్ సీ) ద్్వరా 
పలు ప్రభుత్వ సేవలను 
డిజిటల్ గా అంద్సతుంద్.  

ఇప్పటి వరకు           లక్షల గ్రామ్లోలో  కేంద్ర 
ప్రభుత్వం ఆపటుకల్ ఫైబర్  ను ఇన్ సాటు ల్ చేసింది.

1.58
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“మీకు నేను చెపాతు వినండ, ఎవరికైత్ నేను తెలుసాతునో, 
వార ననుని అర్థం చేస్కోగలరు. నా కోసం నేను లేదా 
నా సన్నిహతుల కోసమో నేను జీవించడం లేదు. 

పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం నేను ఇకకాడ ఉనానిను. పేదరికంలో నేను 
పుటాటు ను. పేదరికంలోనే పరిగాను. పేద ప్రజల బాధ నాకు తెలుస్” అన్ 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ చెపా్పరు. ఆయన తీస్కునే అన్ని అభివృది్ధ 
కార్క్రమ్లకు, విధానాలకు ఇది న్జంగా అదదాం పడుతోంది. సమతుల 
అభివృది్ధ కోసం, పలు పథకాలను ఆవిషకారించారు. వాటిలో గ్రామ్లోలో  
మౌలిక సదుపాయాల అభివృది్ధ, పేదలకు పకాకా ఇళ్్ళ, మరుగుదొడలో 
న్రామాణం, అందరికీ ఎల్ పీజీ కనెక్షనులో  అందుబాట్, జన్  ధన్ యోజన 
దా్వరా బా్ంక్ ఖాతాలు తెరవడం, ఉపాధ అందించే వారికి ఆరి్థకంగా 
సాయం, ప్రజల ప్రాణాల రక్షణకు బీమ్ ప్రణాళ్క వంటివి ప్రభుత్వ 
కార్క్రమ్లలో ఉనానియి.భారత్ లోన్ 80–85 శాతం జనాభా ఆరు 
లక్షల గ్రామ్లోలో  న్వసిసతుంది. సమతుల అభివృది్ధ కోసం ప్రభుత్వం ఈ 
గ్రామ్లపై శ్రద్ధ పటిటుంది. 

పేద ప్రజలకు అనుకూలమైన ప్రభుత్వ విధాన్లు
పేదల సంక్షేమానికే ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యం: మ్రి్చ 26, 
2020న ప్రభుత్వం లాక్ డౌన్ ప్రారంభమైన తరా్వత వంటనే పేద ప్రజల 
కోసం రూ.1.75 లక్షల కోటలో ప్రత్్క పా్కేజీన్ ప్రకటించింది. ఈ 
పా్కేజీలో 5 కిలోల బియా్న్ని, పప్పుదినుస్లను రషన్ దా్వరా ఉచితంగా 
పంపణీ చేయడం, 20 కోటలో మంది మహళల ఖాతాలో రూ.500 డపాజిట్ 
చేయడం, 8 కోటలో ఇండలోకు ఉచితంగా ఎల్ పీజీ కనెక్షన్, 3 కోటలో మంది 
వయో వృదు్ధ లకు, వితంతువులకు, దివా్ంగులకు రూ.1000 నెలవారీ 
పంఛను ఉనానియి. అదేవిధంగా వలస కారిమాకులను స్రక్షితంగా వారి 
ఇండలోకు చేరి్చంది. కారిమాకుల సంక్షేమం కోసం రూ.11 వేల కోటలోను 
రాష్ట్రా లకు విడుదల చేసింది. 
పేదలకు ఉచితంగా రేషన్ ను అందుబాటలోకి తేవడం: మే-
జూన్ నెలలో కరోనా మహమ్మారి ఉనని సమయంలో 80 కోటలో మంది 
ప్రజలకు రూ.26 వేల కోటలోతో ఉచిత రషన్ ను అందించింది. 

సబ్ కా సాథ్ సబ్ కా వికాస్
నగరాలకు సమానంగా గ్రామాల అభివృద్ధి జరగడం, పేద వారికి అని్న రకాల సౌకరా్యలు అందుబాటలో 

ఉంచడం, మధ్య తరగత్ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మరుగుపర్చడం, రైతుల ఆద్యాని్న రండింతలు 
చేసేందుకు సంసకోరణాతమాక చర్యలు చేపట్టడంవంటివనీ్న స్లభతర జీవన ప్రమాణాల కోసం ప్రభుత్వం 

చేపడుతోన్న కార్యక్రమాలకు చిహ్నలుగా నిలుస్తున్్నయి.

అందరికీ సంసకోరణలు
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పకాకో ఇళ్్ళ: ప్రధాన మంత్రి గ్రామీణ్ ఆవాస్ యోజన కింద అరుహులైన 
2.14 కోటలో కుట్ంబాలకు 1.93 కోటలో ఇళ్్ళ ఇప్పటికే ప్రభుత్వం మంజూరు 
చేసింది. 1.36 కోటలో ఇళ్్ళ న్రామాణ పనులు కూడా పూరతుయా్యి. అమృత్ 
మహోతసివ్  కంటే ముందే ప్రతి ఒకకారికీ పకాకా ఇళ్్ళ న్రిమాంచాలనే లక్షా్న్ని 
ప్రభుత్వం వాసతువంలోకి తెసతుంది.
ఉజ్వల యోజన: జనాభాలో 99.6 శాతం మందికి ఎల్ పీజీ కనెక్షనలోను 
అందించే క్రమంలో భాగంగా 8 కోటలో మంది పేద ప్రజలకు ఈ కనెక్షనలోను 
ఇప్పటికే అందించింది. 
ప్రత్ ఇంటికి మరుగుదొడులు ఏరా్పట: స్వచ్్ఛ భారత్ మిషన్ కింద 11 
కోటలో మరుగుదొడలోను ప్రభుత్వం న్రిమాంచింది. 
గరీబ్ కలా్యణ్ రోజ్ గార్ అభియాన్: వలస కారిమాకులకు వారి 
గ్రామ్లోలో  ఉపాధ అవకాశాలను కలి్పసతుంది. 
జీవిత బీమా: కేంద్ర ప్రభుత్వం రండు ప్రతిష్టటు తమాకమైన బీమ్ పథకాలు 
ప్రధానమంత్రి స్కన్ బీమ్ యోజన, ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్్తి 
బీమ్ యోజనను ప్రారంభించింది. ఈ రండు బీమ్ పథకాల ప్రీమియం 
వారి్షకంగా రూ.12, రూ.330గా ఉనానియి. ఈ రండు పథకాల దా్వరా 
స్మ్రు 33 కోటలో మంది ప్రజలు లబిదా పందారు. 
గ్రామాలకు ఇంటర్నట్  కనెక్షనులు: మొటటుమొదటిసారి నగరాల కంటే 
గ్రామ్లే అత్ధకంగా నెట్ ను విన్యోగించాయి. ప్రతి పంచాయతీన్ 
ఆపటుకల్ ఫైబర్ కేబుల్ తో అనుసంధాన్ంచే విషయంపై ప్రభుత్వం న్రంతరం 
పన్చేసింది. 
సా్వమత్వ పథకం: న్ ఆసితు – న్ హకుకో
n ఈ పథకం కింద, లబిదాదారులకు వారి భూములపై యాజమ్న్ 
హకుకాలను కలి్పస్తు అధకారిక పత్రాలను జారీ చేసతుంది. 
n ప్రతి గ్రామంలో భూముల రికారుడులను డజిటైజేషన్ చేయడమే లక్షష్ంగా 
పన్చేసతుంది. న్వాసాలకు కూడా డజిటల్ మ్్ప్ ను సిద్ధం చేసేందుకు 
ప్రభుత్వం పూరితు తరహాలో పన్చేసతుంది. భారత్ లో బ్రిటీష్ పాలన ఉనని 
సమయం నుంచి కూడా వీటిపై సరియైన శ్రద్ధ పటటులేదు. 
n ఏప్ల్ 2024 నాటికి సా్వమిత్వ పథకం కింద 6.62 లక్షల గ్రామ్ల 
ప్రజలకు ఆస్తుల యాజమ్న్ హకుకాలను కలి్పంచనునానిరు. 
పీఎం సా్వనిధ పథకం: వీధ వరతుకులకు స్వయం ఉపాధ అవకాశాలను, 
గౌరవాన్ని కలి్పంచేందుకు ప్రభుత్వం కృష్ చేసతుంది. ఈ పథకం వీధ 
వరతుకులకు ఎంతో ఊరటన్సతుంది. ఈ పథకం కింద 50 లక్షల మంది వీధ  
వరతుకులకు రూ.10 వేల రుణాన్ని మంజూరు చేసతుంది. ఈ రుణం కోసం 
స్మ్రు 41 లక్షల మంది వరతుకులు దరఖాస్తు చేస్కునానిరు. వారిలో 24 
లక్షల మందికి రుణాలు జారీ అయా్యి. 
దళ్రీల నుంచి సే్వచాఛ్: రైతులు తమ పంటను వారి సామర్థయూం మేరకు 

గత ప్రభుతా్వలు పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం చాలా 
వాగాదా నాలు చేశారు, కానీ ప్రస్తుత పాలనలో రైతుల సంక్షేమం 
కోసం అపారమైన పనులను ప్రభుత్వం చేపడుతోంది. ఇది 

అపూర్వమైనది.
- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

అన్నద్తకు(రెై తులకు) సౌకర్్యలను, గౌరవ 
ప్ర దమెై న జీవనాని్న అందించడం...

వ్యవసాయ ఉత్పతుతి ల ఆన్ లెనై్ ట్రేడిధంగ్ పాలో ట్ ఫామ్ 
ఈ–నామ్:పలు రాష్ట్రా లోలో  ఈ వేదిక దా్వరా రైతులకు, కొనుగోలుదారులకు మధ్ 

1.13 లక్షల కోటలో లావాదేవీలు జరిగాయి. ఇప్పటి వరకు ఈ వేదికపై 
కోటి 70 వేల మందికి పైగా నమోదు చేస్కునానిరు. 

పీఎధం క్సాన్ సమా్మన్ న్ధి: 
ఈ పథకం కింద ఫిబ్రవరి వరకు 
రైతుల బా్ంక్ ఖాతాలోలో కి లక్ష 
రూపాయల 13 వేల కోటలోనుబదిల్ 
చేసింది. 

క్సాన్ రెలైు: కరోనా 
సమయంలో వ్వసాయ రంగ 
ఆదాయాన్ని పంచేందుకు 
కిసాన్ రైళలోను ప్రభుత్వం 
ప్రారంభించింది. 

ఒకే దేశం, ఒకే ఎంఎస్ పీ, ఒకే డీబీటీ: మొటటుమొదటిసారి ఏ ప్రభుత్వం 
చేయన్ విధంగా, ఉత్పతితు ఖరు్చలో ఒకటిననిర రట్లో  ఎకుకావగా 
ఎంఎస్ పీ(కనీస మదదాతు ధర) ఉండలా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం న్ర్ణయించింది. 

ఎకకాడైనా అముమాకునే అవకాశం త్వడం దా్వరా పటిషటుమైన దళారీల 
వ్వస్థను రూపుమ్పంది.
రైతుల ఉత్పతుతుల సంసథా(ఎఫ్ పీఓఎస్): దేశంలోన్ 86 శాతం 
చినని, మధ్ తరహా రైతులకు ఆరి్థక సాయం చేసేందుకు 10 వేల 
ఎఫ్ పీఓఎస్ లను ఏరా్పట్ చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆమోదం 
తెలిపంది. సేనిహపూర్వకమైన రైతుల విధానాల దా్వరా వారికి రుణ విముకితు 
కలి్పంచేందుకు పలు కార్క్రమ్లను చేపడుతోంది. రైతుల ఆదాయాన్ని 
2022 నాటికి రండంతలు పంచాలన్ ప్రభుత్వం న్ర్ణయించింది.  

రెై తులువారి పంటకు వారే యజమానులు : మండీలకు 
వలుపల ఎకకాడైనా రైతులు తాము పండంచిన పంటలను అముమాకునేందుకు 
పారలోమెంట్ మూడు వ్వసాయ చటాటు లను ఆమోదించింది. 
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సావావలంబన దిశగా పయన్సోతి న్న 
ఆరిథిక వ్యవసథి

సాథానిక, జాతీయ, ప్రపంచ విధాన్లతోనే సామాజిక, ఆరిథాక వ్్యహలను నిర్ణయించవచు్చ. భారతదేశ పురోగత్, శ్రేయస్సి 
ఎకుకోవగా, సగం మంద్కి పైగా జన్భాను కారా్యచరణ బృంద్లుగా వరీగొకరించడంపైనే ఆధారపడి ఉంద్. కరోన్ 
మహమామారితో దేశమంతా సతుంభించినప్పుడు, దేశ న్యకత్వమంతా ప్రజల ప్రాణాలే తమకు మొదటి ప్రాధాన్యంగా 
పిలుపునిచా్చయి. ఆ తరా్వత ‘జాన్ భీ, జహన్ భీ’అనే మంత్రాని్న, ‘ఆతమానిర్భర్   లేద్ సా్వవలంబన’ అనే నిన్ద్ని్న 
చేపటా్టయి. వాటికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం చర్యలు కూడా తీస్కుంద్.      

కరోనా మహమ్మారితో ప్రపంచమంతా తీవ్ర ఆరి్థక సంక్షోభాన్ని 
ఎదుర్కాంట్ననిప్పుడు, భారత్  దేశ ఆరి్థక వ్వస్థ కూడా దెబ్తిననిది. 
అంతకుముందు ఆరి్థక సంవతసిరం తొలి త్రైమ్సికం లో జీడీపీ వృది్ధ 
రట్ – 23.9 శాతాన్కి పడపోయింది. అంతరాజి తీయ సంస్థలన్ని 
భారత్ ఆరి్థక వృది్ధ మందగమిస్తుందన్ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. 
కానీ ఈ సంక్షోభ సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపటిటున విధానాల 
ప్రతిఫలంగా, మూడో త్రైమ్సికంలోనే వృది్ధ రట్ కోలుకున్ మళ్లో 
పాజిటివ్ గా నమోదంది. ఇదే సమయంలో జీడీపీ సానుకూలంగా 
నమోదన ప్రపంచంలోనే రండో దేశంగా భారత్  న్లిచింది. ఎవరైత్ 
భారత్ లో తీవ్ర ఆరి్థక సంక్షోభం ఉంట్ందన్ అంచనావేశారోఆ 
సంస్థలు, వ్కుతులందరూ మళ్లో వృది్ధ అంచనాలను సమీక్షించారు. కొతతు 
ఆరి్థక సంవతసిరంలో భారత జీడీపీ రండు పాయింట్లో  పైకి ఎగబాకింది. 

ద్రి చూపిసోతి న్న ఆతమానిర్భర్ భారత్ పా్యకేజీ
లాక్ డౌన్ కాలంలో  ఆరిథాక వ్యవసథాకు 
మదదుతు ఇచే్చందుకు ప్రభుత్వం 
‘ఆతమానిర్భర్ భారత్’ పా్యకేజీని 
ప్రకటించింద్. 

మూడు దశలలో ప్రకటించిన 
మొతతుం  రూ. 
లక్షల కోటలు 

29.87
భారత జీడీపీలో ఈ పా్కేజీ  

గా ఉంది. 
ఇది కేవలం ఆరి్థక వ్వస్థను 
ఆదుకోవడమే కాకుండా.. 

భారత్ సా్వవలంబన దిశగా 
పయన్ంచేందుకు మ్రగాం 

చూపుతుంది. 

15 శాతధం
ఈ ఆరి్థక పా్కేజీ సామ్న్ ప్రజలు, 
పేదవారు, రైతులు, వలస కూల్లు, 
ఎంఎస్ ఎంఈలు, పరిశ్రమలను 
ఆదుకోవడం కోసం ప్రభుత్వం 
తీస్కొచి్చంది.

  పరుగుతన్న ఆరిథికవ్యవసథి7 సంవతస్ర్లు
నవ భారత నిరామాణంలో 
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నాలుగవ పారిశా్ర మిక విప్ల వానిక్ నాయకతవాం వహంచేందుకు  
సిద్మెై న భారత్

ఆరిటుఫిష్యల్ ఇంటెలిజెన్సి, మెష్న్ లెరినింగ్, ఇంటరనిట్ 
ఆఫ్ థంగ్సి, బాలో క్  చెయిన్, బిగ్ డటాలు మన దేశాన్ని 
సరికొతతు ఎతుతులకు తీస్కెళ్తునానియి. పూరితు సా్థ యిలో 
అభివృది్ధ సాధంచేందుకు ప్రస్తుత తరం టెకానిలజీలు 
ఎంతో ముఖ్మైనవి. వీటి దా్వరానే భారతదేశం 
దీర్ఘకాలంలో సా్వవలంబన కలను నెరవేరు్చకోగలదు. 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ మ్టాలో డుతూ, “తొలి, రండో 
పారిశ్మిక విపలోవాలు జరిగినప్పుడు, భారత్ బాన్సగా 
ఉండది. మూడో పారిశ్మిక విపలోవ సమయంలో భారత్ 
సా్వతంత్రీం సంపాదించుకున్ తనకంటూ ఒక సా్థ నం 
సంపాదించుకునేందుకు తీవ్ర పాట్లో  పడుతుంది. కానీ 
ఇప్పుడు భారత్ పూరితు సంసిద్ధంగా ఉంది. ప్రస్తుతం దేశ 
జనాభాలో 50 శాతం మంది 27 ఏళలో కంటే తకుకావ 
వయస్నని వార ఉనానిరు. నాలుగవ పారిశ్మిక 
విపలోవంలో కీలక పాత్ర పోష్ంచేందుకు భారత్ సిద్ధంగా 
ఉంది.” అన్ అనానిరు. 

ఒకే దేశం–ఒకే పనుని విధానం కింద ప్రభుత్వంపనుని విధానంలో 
విపలోవాతమాకమైన సంసకారణను చేపటిటుంది. వస్తువుల, సేవల పనుని(జీఎస్ టీ)
ను తీస్కొచి్చంది. ఆరి్థక వ్వస్థను సరికొతతు సా్థ యిలకు తీస్కెళ్లోందుకు ఇది 
సహకరిసతుంది. న్కర పనునిల నుంచి పారిశ్మిక వరాగా లకు, వరతుకులకు 
ఊరట లభిసతుంది. ఆదాయాలు కోలో్పవడం కూడా తగిగాంది. 
మ్రి్చ 2021లో రూ.1.23 లక్షల కోటలో జీఎస్ టీ వస్లయి్ రికారుడు  

సృష్టుంచాయి. జీఎస్ టీ వస్ళ్లో  రూ.లక్ష కోటలో మ్రుకాను దాటడం 
వరుసగా ఇది ఆరోసారి.
న్జాయితీ గల పనుని చెలిలోంపుదారులను గౌరవించేందుకు ప్రభుత్వం 
మొటటుమొదటిసారి ఫేస్ లెస్ అసెస్ మెంట్ ను ప్రవేశపటిటుంది. ‘వివాద్ సే 
విశా్వస్’ అనే పథకం కింద న్లిచిపోయిన పనుని కేస్లను పరిషకారిసతుంది. 

ఎంఎస్ ఎంఇ (కుటీర, చిన్న, మధ్య తరహ సంసథాల) 
నిర్వచనం మారు్ప...
ప్రపంచం ఆరి్థక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కాననిప్పుడు, భారత్ దాన్ నుంచి 
బయటపడగలిగింది. ఎందుకంటే భారత ఆరి్థక వ్వస్థకు మదదాతుగా 
వ్వసాయం, చినని, మధ్ తరహా సంస్థలు న్లిచాయి. ఆరి్థక వ్వస్థలో 
29 శాతం వాటాను కలిగి ఉనని ఎంఎస్ ఎంఈ రంగ న్ర్వచనాన్ని 
ప్రభుత్వం మ్రి్చంది. దీంతో జీడీపీలో దీన్ వాటాను 50 శాతం వరకు 
పంచాలన్ లక్షష్ంగా పట్టు కుంది. 
ప్రభుత్వ రంగ బా్యంక్ ల విలీనం..
తీవ్ర ఆరి్థక సంక్షోభాలను ఎదుర్కాంటోనని ఈ సమయంలో బా్ంకుల 
పరిసి్థతిన్ మెరుగుపరిచేందుకు 27 బా్ంకులను విల్నం చేసి, 12 

బా్ంకులుగా మ్రా్చలన్ ప్రభుత్వం న్ర్ణయించింది. అదేవిధంగా 
పరుగుతోనని రుణ లోట్ను కూడా తగిగాంచాలనుకుంది. మ్రి్చ 2018లో 
11.5 శాతంగా ఉనని ఎన్ పీఏలు మ్రి్చ 2019 నాటికి 9.3 శాతాన్కి 
తగాగా యి. మ్రి్చ 2020 నాటికి ఇవి 8.5 శాతాన్కి దిగొచా్చయి. 
పరిశ్రమల కోసం తొలిసారి పీఎల్ ఐ పథకం..
ఇప్పటి వరకు ప్రభుతా్వలు కేవలం చౌక రుణాలు, విదు్త్, నీరు వంటి 
వాటిన్ మ్త్రమే పరిశ్రమలకు అందించేవి. కానీ తొలిసారి కేంద్ర 
ప్రభుత్వం, ప్రోతాసిహక ఆధారిత పా్కేజీన్ 13 రంగాలోలో న్ పరిశ్రమలకు 
ప్రకటించింది. ఇవి తయారీలో మెరుగన పన్తీరును కనబరుస్తునానియి. 
రూ.1.97 లక్షల కోటలో పీఎల్ ఐ వచే్చ ఐదేళలోలో 500 బిలియన్ డాలరలో 
తయారీ ఉత్పతితున్ అందించనుంది. అంత్కాక కోటి కొతతు ఉదో్గాలను 
సృష్టుంచనుంది. 

120 
కోటలు మంద్ 
భారతీయులకు 
ఆధార్ ఉంద్.

93 శాతధం
పరిగిన టెలికమూ్న్కేషన్సి సౌకర్ం. 50 కోటలో 
మందికి పైగా భారతీయులు మొబైల్ ఫ్నులో  
వాడుతునానిరు. 
భారత్ ప్రపంచంలోనే అతిపదదా మొబైల్ ఇంటరనిట్ 
విన్యోగదారిగా ఉంది. రట్లో  చాలా తకుకావగా 
ఉనానియి. గత నాలుగేళలోలో మొబైల్ డటా వాడకం 30 
రటలోకి పైగా పరిగింది. 
దీంతోభారత్ ప్రపంచపు నాలుగవ పారిశ్మిక 
విపలోవాన్కి నేతృత్వం వహంచేందుకు పూరితు 
సంసిద్ధంగా ఉంది. 

1.58 లక్షల
గ్రామ పంచాయతీలు ప్రస్తుతం ఆపటుకల్ 
ఫైబర్  ను వాడుతునానియి. 2014లో 
వీటిలో కేవలం 59 శాతం వరకు 
మ్త్రమే ఆపటుకల్ ఫైబర్ వాడవి. 

నూతనావిషకారణ విషయంలో దేశ 
సి్థరంగా ముందుకు వళతుంది. ప్రపంచ 
నూతనావిషకారణల స్చీలో భారత్ 
52వ రా్ంకును పందింది. ఏడళలోలో ఈ 
రా్ంకును మెరుగుపరు్చకుంది. 

జీఎస్ టీ
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బడెజెట్ తరా్వత వాటాద్రులతో సంప్రద్ంపులకు 
న్తన్రంభం..
ప్రతి ఏడాది సాధారణ బడెజిట్  వస్తునే ఉంట్ంది. కానీ మొటటుమొదటిసారి 
క్షేత్ర సా్థ యిలో బడెజిట్ ను అమలు చేసేందుకు  న్పుణులతో ప్రభుత్వం 
సంప్రదింపులు జరపడం ప్రారంభించింది. ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీనే నేరుగా తొమిమాది రంగాలకు చెందిన న్పుణులతో బడెజిట్  అమలుపై 

చరి్చంచి సరికొతతు సంప్రదాయాన్కి తెరతీశారు. ఈ కార్క్రమం దా్వరా 
ప్రజలకు, ప్రైవేట్ రంగాన్కి ఉనని అంతరాయాన్ని తొలగిస్తునానిరు. 
అంత్కాక క్షేత్ర సా్థ యిలో బడెజిట్ ను అమలు చేస్తునానిరు. 5 లక్షల కోటలో 
డాలరలో ఆరి్థక వ్వస్థను సాధంచేందుకు భారత్ ను సా్వవలంబనగా 
మ్ర్చడం కీలకమైన మైలురాయిగా ఉంది.  

సరికొతతి  మార్గి ని్న చూపతోన్న ప్ర త్యక్ష 
ప్ర యోజనాల బదిలీ(డిబిట), డిజిటల్ ఆరిథి క వ్యవసథి ...

ఆద్యపు పను్న 
చలిలుంపుద్రుల సంఖ్య 2.5 

కోటలుకు పరిగాయి. 

ఇవాళ, దేశంలో 120 కోటలు మంద్కి పైగా 
ప్రజలకు ఆధార్ కారుడాలున్్నయి. ఆధార్ 
ద్్వరా ప్రత్యక్ష ప్రయోజన్లు బద్లీ లేద్ 
డిబిటి అనేద్ ప్రభుత్వ పథకాలకు కీలకమైనద్గా ఉంద్. 
లబి్ధదారులకు నేరుగా వారి బా్ంక్ ఖాతాలోలో కే 
వేస్తునానిరు. దీంతో అవినీతికి ఆసాకారం ఉండటం 
లేదు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఖరు్చ పడుతోనని 100 
పైసలోలో  100 పైసలు ప్రజలకు చేరుకుంట్నానియి.

మంత్రిత్వ శాఖలకు చెందిన 318 
పథకాలలో      పథకాల 
బకాయిలను నేరుగా డబిటి 
దా్వరా బా్ంకు ఖాతాలోలో  జమ 
చేస్తునానిరు.

లక్షల కోటలోను డబిటి దా్వరా నేరుగా 
ఖాతాలోలో కి జమ చేస్తునానిరు. డీబీటీ 
దా్వరా రూ.1.78 లక్షల కోట్లో  ఆదా 
అయా్యి.

ప్రభుత్వం విదేశీ పట్టు బడుల న్బంధనలను సరళ్కరించింది. 
రక్షణ, బీమ్, రైలే్వ వంటి రంగాలోలో  విదేశీ పట్టు బడులకు 
తలుపులు తెరిచింది. దీంతో దేశంలో తయారీ రంగం 
వృది్ధ సాధంచడమే కాకుండా.. కొతతు ఉదో్గాల కల్పన 
జరుగుతుంది. 

54 
రూ. 15.16 

జన్ ధన్.. 

కోటలుకు పైగా 
బా్యంకు 

ఖతాలను 
ఆరేళలులో తెరిచింద్. 

ఖతాలు గ్రామీణ 
ప్రాంతాలోలు తెరవగా..55 

శాతం ఖతాద్రులు 
మహిళలే ఉన్్నరు.

కోటలును ప్రస్తుతం 
డిపాజిట్ చేశారు. 

64శాతం 

రూ 1, 45,000 

సా్టండప్ ఇండియా 
పథకం కింద 

రూ.25,000 కోటలుకు 
పైగా సహకారాని్న 
అంద్ంచింద్.

రూ. 28 కోటలుకు పైగా
రుణాలను ముద్ర యోజన 
కింద ఇప్పటి వరకు జారీ 
చేసింద్.

జన్ ధన్ యోజన క్ంద, ప్ర తి 
ఇంటో్ల  ప్ర తి ఒక్కరికీ బా్యంక్ 

ఖాతాను తెరిచింది.

n ఎఫ్ డీఐల చరిత్రలో అత్ధకంగా ఏప్ల్ 2020 
నుంచి జనవరి 2021 వరకు 72.12 బిలియన్ డాలరలో 
విదేశీ పట్టు బడులు వచా్చయి.   

n  నగదు రహత ఆరి్థక వ్వస్థగా మ్రందుకు 
ప్రభుత్వం పలు కార్క్రమ్లను చేపడుతోంది. 
దేశీయ ఆరి్థక వ్వస్థను డజిటల్ గా మ్ర్చందుకు 
ప్రయతినిసతుంది. 

n  డజిటల్ చెలిలోంపులు చేసేందుకు బీమ్ యాప్ 170 
బా్ంకులకు అందుబాట్లో ఉంది. 

n  భారత్ లో డజిటల్ చెలిలోంపులను ప్రోతసిహంచేందుకు 
ఈ బడెజిట్ లో రూ.1500 కోటలో కేటాయింపులు 
చేసింది ప్రభుత్వం. 2020లో డజిటల్ లావాదేవీల 
విషయంలో భారత్ అమెరికా, చైనాలను 
అధగమించింది. 

n  ఆగస్టు 2016 నుంచి మ్రి్చ 2021 వరకు బీమ్ 
యాప్ దా్వరా 4 లక్షల కోటలోకు పైగా లావాదేవీలు 
జరిగాయి. 
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భారత్ ల్ మొదటి సారి నూతన సాధంకేత్కత 
ఉపయోగిధంచి యూరియా ఉత్పత్తి

దేశంలో సాంకేతిక పురోగతిన్ పంచే క్రమంలో భాగంగా, నూతన మ్రగాంలో యూరియాను ఉత్పతితు చేసేందుకు మంత్రి మండలి 
కమిటీ ఆమోదం తెలిపంది. ఆతమాన్రభుర్ భారత్ దిశగా పయన్ంచేందుకు బొగుగా  గా్సిఫికేషన్ మ్రగాంలో యూరియా ఉత్పతితుకి 
మంత్రి మండలి పచ్చజెండా ఊపంది. ఇంధన భద్రతా రంగంలో సరికొతతు కథను లిఖించేందుకు, దేశంలోయూరియా ఉత్పతితులో 
సా్వవలంబన సాధంచేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. దాంతో పాట్ బెంగళూరు మెట్రో రైలు ప్రాజెకుటుకు, ఆరి్థక బిలులో లో 
సవరణలకు కూడా మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపంది. 

n నిర్ణయం: తాలే్చర్ ఫెరిటులైజర్సి లిమిటెడ్(టీఎఫ్ ఎల్) బొగుగా  
గా్సిఫికేషన్ దా్వరా యూరియాను ఉత్పతితు చేసేందుకు, రాయితీ 
పాలసీన్ మంత్రి మండలి ఆమోదించింది.

n ప్రయోజన్లు: టీఎఫ్ ఎల్ యూరియా ప్రాజెకుటు  అంచనా ఖరు్చ 
రూ.13,277.21 కోట్లో గా ఉంది.

n ఈ ప్రాజెకుటు  ‘మేకిన్ ఇండయా’కార్క్రమ్న్కి, ‘ఆతమాన్రభుర్ భారత్ ’ 
ప్రచారాన్కి ఊతమందిస్తుంది. 

n రైతులకు రసాయనాల అందుబాట్ను మెరుగుపరిచేందుకు ఈ 
ప్రాజెకుటు  సహకరించనుంది. దీంతో తూరు్ప ప్రాంత అభివృది్ధకి 
చేయూతన్వ్వనుంది. ఈ ప్రాజెకుటు  దా్వరా దేశంలోన్ తూరు్ప 
ప్రాంతంలో యూరియా సరఫరా కోసం రవాణా రాయితీన్ ఆదా 
చేస్తుంది. 

n యూరియా దిగుమతులను ఏడాదికి 12.7 లక్షల మిలియన్ టనునిలకు 

తగిగాంచేందుకు, విదేశీ కరనీసిన్ ఆదా చేసేందుకు ఈ ప్రాజెకుటు  
సహకరించనుంది. 

n నిర్ణయం: బెంగళూరు మెట్రో రైలు ప్రాజెకుటు  ఫేస్ 2ఏ ను మంత్రి 
మండలి ఆమోదించింది. ఇది బెంగళూరులో పటటుణ రవాణా వ్వస్థను 
క్రమబదీ్ధకరిసతుంది. దీంతో ముఖ్మైన అభివృది్ధ పథకాలపై శ్రద్ధ 
వహస్తుననిట్టు  ప్రభుత్వం న్రూపసతుంది. ఇటీవలి కాలంలో నగరంలో 
పదదా ఎతుతున ప్రైవేట్ వాహనాలు, భారీ న్రామాణాలు బాగా 
పరుగుతునానియి. 

n ప్రయోజన్లు: ఫేస్ 2ఏ సెంట్రల్ సిల్కా బోరుడు  జంక్షన్ ను కే.ఆర్ 
పురంతో కలుపుతోంది. ఫేస్ 2బీ కే.ఆర్ పురంను హెబ్ల్ జంక్షన్ 
దా్వరా ఎయిర్  పోరుటును అనుసంధాన్సతుంది. 

n ఈ ప్రాజెకుటు  దూరం 58.19 కి.మీలుగా ఉంది. ఈ ప్రాజెకుటు  కోసం 
ప్రభుత్వం మొతతుం రూ.14,788 కోటలోను ఖరు్చ పడుతుంది. 

n ఈ ప్రాజెకుటు  అమలుతో బెంగళూరులో అత్ంత అవసరమైన అదనపు 
ప్రజా రవాణా మౌలిక సదుపాయాలను అందించనుంది.   

  
n నిర్ణయం: వాటాదారుల సమస్లను పరిషకారించేందుకు ఆరి్థక బిలులో  

2021కు ప్రభుత్వం సవరణలు చేసేందుకు మంత్రి మండలి ఆమోదం 
తెలిపంది. 

n ప్రయోజన్లు: పనుని ప్రతిపాదనల కోసం ప్రభుత్వం 2021ఆరి్థక 
బిలులోకు సవరణలు చేసింది. ఈ పనుని ప్రతిపాదనలు ప్రభుతా్వన్కి 
సరియైన సమయాన్కి ఆదాయాలను అందించనునానియి. అంత్కాక 
ప్రస్తుత ప్రొవిజనలోను ఈ బిలులో  క్రమబదీ్ధకరిస్తుంది. 

n ఆరి్థక బిలులోలో ప్రతిపాదించిన మ్రు్పలపై వాటాదారుల అభిప్రాయాలకు 
అనుగుణంగా ఈ సవరణలను చేపటిటుంది. 

n 2021 ఆరి్థక బిలులోలో చేపటిటున సవరణలు పనుని చెలిలోంపుదారులందరికీ 
ఈకి్వటీన్, సమగ్రతను అందిసాతుయి.   n

మధంత్రి మధండలి న్రణోయాలు



మేక్ 
ఇన్ ఇండయా 
కింద సైన్క, 

పరికరాల తయారీన్ 
ప్రారంభించింది.

చినని 
తరహా 

పరిశ్రమలతో అంకురాలను 
అనుసంధాన్ంచే 
కార్క్రమ్న్ని 

ఆవిషకారించింది.

తమిళనాడు, 
ఉతతురప్రదేశ్ లో 

రండు రక్షణ కారిడారలో 
ఏరా్పట్

ప్రముఖ తమిళ కవి తిరువల్లో వార్   చెప్పన 
ఈ ప్రముఖ సందేశాలను భారతదేశ సైన్ం 
అనుసరిసతుంది. ముందటి ప్రభుతా్వల మ్దిరిగా 
కాకుండా ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 
మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెకుటులను పంచుతూ రక్షణ 
రంగాన్కి మరింత ప్రోతసిహమిసతుంది. కటిటుంగ్ ఎడ్జి 
టెకానిలజీలకు, ఆధునీకరణలకు ఎకుకావ ప్రాధాన్త 
ఇసతుంది.

ప్రత్ష్ట, వీరత్వం, హ్ంద్తనం, విశా్వసం – ఏ దేశ 
సైన్్యనికైన్ ఉండవలసిన లక్షణాలు

 భారీ మంత్రిత్వ శాఖలలో ఒకటైన రక్షణ రంగం ప్రాజెకుటుల 
ఆమోదాల విషయంలో  అసమర్ధత వలలో రక్షణ రంగం 
తీవ్ర ఇబ్ందులు ఎదుర్కాంది. రక్షణ మంత్రిత్వ 

శాఖ కేవలం దేశ రక్షణ అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా.. సైన్ం, 
నావికాదళం, వైమ్న్క దళాన్కి, తీర రక్షక దళాన్కి చెందిన 1.5 మిలియన్ 
మంది సాయుధ దళాల సంక్షేమ్న్కి కూడా బాధ్త వహంచవలసి ఉంది. 
సంప్రదాయంగా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు వారి్షక బడెజిట్ లో అత్ధక వాటాను 
ఇసాతురు. కానీ ఆ మొతతుం సరిగాగా  విన్యోగింపబడలేదు. ఇన్ని సవాళ్లో  
ఉననిప్పటికీ, ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 2014లో పదవీ బాధ్తలు 
సీ్వకరించిన తరా్వత రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖలో సమూల మ్రు్పలకు పదదాపీట 
వేశారు. మేక్ ఇన్ ఇండయా వంటి కార్క్రమ్ల దా్వరా సైన్క మౌలిక 
సదుపాయాలోలో  వేగవంతమైన అభివృది్ధన్ చేపటిటుంది. శత్రు దేశాలు భారత్ 
విషయంలో మరోసారి ఆలోచించే విధంగా విధానాలను రూపందిసతుంది 
మోదీ ప్రభుత్వం. 
స్వదేశీని ప్రోతసిహించేందుకు రక్షణ సామాగ్రి సేకరణ 
విధానం :

2016లో ప్రకటించిన రక్షణ సామ్గ్రి సేకరణ విధానం మరింత 
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రక్షణ రధంగాన్్న సావేవలధంబనగా మార్చు 
కార్యక్రమధం..

రూ.52,000 కోటలో 
ప్రత్్క బడెజిట్ ను 
తయారీ కోసం 
కేటాయింపు

రక్షణ రధంగధంల్ 
సమూల మార్్పలు

దేశీయంగా తయారు 
చేసిన త్లికపాటి యుద్ధ 

విమ్నం త్జస్ ను 
రూ.48,000 

కోటలోకు కొనేందుకు 
ప్రభుత్వం ఆమోదం 

తెలిపంది. టాప్ 25 
ఆయుధాల ఎగుమతిదారుల 
జాబితాలో భారత్ ఒకటిగా 

ఉంది.



మరింత కఠినంగా యుఎపిఎ: ఉగ్రవాదాన్ని కూకటివేళలోతో సహా 
న్రూమాలించేందుకు జాతీయ దరా్పుతు సంస్థ(ఎన్ ఐఎ)కు చెందిన బిలులోలో 
సవరణలు చేయడం దా్వరా పూరితు అధకారాలను ఇచి్చంది. ఈ సవరణ దా్వరా 
చటటువిరుద్ధ కార్క్రమ్ల (న్వారణ) చటటుం-యుఎపఎను మరింత కఠినంగా 
మ్రి్చంది. 
డిఆర్  డిఒ బడెజెట్ పంచడం: ఈ ఏడాది డఆర్  డఒ కు కేటాయించిన 
మూలధన కేటాయింపులను 8 శాతం వరకు పంచింది. రక్షణ రంగంలో 
పరిశోధనను ప్రోతసిహంచేందుకు ఈ కేటాయింపులను పంచింది. 

ముందుకు తీస్కెళ్లోందుకు ప్రభుత్వం ప్రయతినిసతుంది. 
ఈ విధానంలో దేశంలో రక్షణ ఉత్పతుతుల తయారీన్ 
ప్రోతసిహసతుంది. ఈ విధానం దా్వరా రక్షణ ఉత్పతుతులను 
ఇకకాడ డజైన్ చేసి, అభివృది్ధ చేయడం, ఉత్పతితు 
చేయడాన్కి భారతీయ కంపనీలకు ఎకుకావ ప్రాధాన్త 
ఇసతుంది. రక్షణ ఉత్పతుతుల కొనుగోలులో కూడా మన దేశ 
కంపనీలకే తొలి ప్రాధాన్ం కలి్పసతుంది. 

న్ధులు కేటాయింపులకు పలు ప్రణాళ్కలను 
గురితుంచడం మరో పదదా సవాలుగా ఉంది. అలాగే విధాన 
పర న్ర్ణయాలను అత్వసరంగా తీస్కోవాలిసి వచి్చంది. 
బులెలోట్ ప్రూఫ్  జాకెటలో  కొరతతో ఇబ్ంది పడుతోనని 
సైన్క సిబ్ంది కోసం 50,000 బులెలోట్ ప్రూఫ్ జాకెటలోను 
కొనుగోలు చేసింది. బులెలోట్ ప్రూఫ్ జాకెట్లో  సరిపడా 

లేకపోవడంతో అంతకుముందు మన జవానలోకు 
ఉగ్రవాద న్రోధ కార్క్రమ్లోలో  పాల్గా నాలంటే కతితు 
మీద సాములాగా ఉండది. 

రండు దశాబాదా ల పాట్ వేచి చూసిన తరా్వత, 
సైన్క సిబ్ంది కోసం హెలెమాటలోను సేకరించే ప్రక్రియకు 

ఆమోదం తెలిపారు. అంతకుముందు ఈ హెలెమాటలో 
విషయంలో తీవ్ర కొరతను ఎదుర్కానానిరు. 
రూ.180 కోటలో ఖరు్చతో 1.58 లక్షల 
హెలెమాటలోను తయారు చేసే ఒప్పందాన్ని 
కానూ్పర్  కు చెందిన ఎంకేయూ పరిశ్రమకు 
ఇచా్చరు. 

2016 ఏడాది సైనా్న్కి 
చారిత్రాతమాకమైనదిగా ఉంది. వైమ్న్క 

దాడులు జరిపన తరా్వత, పాకిసాతున్ 
నుంచి ఏదనా సంఘటనలు జరిగినా వాటిన్ 

న్రోధంచే లక్షష్ంగా వైమ్న్క దళం పన్చేసింది. 
వేగవంతమైన విధానంలో రూ.20,000 కోటలో 

విలువైన రక్షణ రంగ ఒప్పందాలను కుదురు్చకునేందుకు 
సాయుధ దళాల భద్రతా విషయాలను పర్వేక్షించే 
మంత్రి మండలి కమిటీ ఆమోదం తెలిపంది. 

దేశంలో సరిపడా ప్రమ్దకరమైన ఆయుధాలు, 
మందుగుండు సామ్గ్రి న్ల్వలు లేవన్ మ్జీ కంపో్రా లర్ 
ఆడటర్ జనరల్ పారలోమెంట్ లో విడుదల చేసిన న్వేదికలో 
పేర్కానానిరు. ఈ పరిసి్థతి మ్రి్చ 2013 నాటికి తీవ్ర 
ఆందోళనకరంగా ఉందనానిరు. కానీ ఇటీవల కాలంలో 
ప్రభుత్వం తీస్కుంటోనని ప్రయతానిలు దేశంలో సైన్క 
వ్వస్థను చాలా శకితువంతంగా మ్రా్చయి. 43 ఏళలో వేచి 
చూసిన తరా్వత, ఒకే రా్ంకుఒకే పంఛనును ప్రభుత్వం 
అమలోలో కి తెచి్చంది.  

2008 నుంచి  2014 వరకు

2014-2020 

సరిహద్దు ల్లో  మౌలిక 
సద్పాయాల 

అభివృద్ధి

3600 
కి.మీ రహద్రి

4700 
కి.మీ రహద్రి

7270 
వంతెనలు

14953

సీడీఎస్ పదవి ఏర్్పటు..
రక్షణ సిబ్ంది చీఫ్ పదవిన్ ప్రభుత్వం 
ఏరా్పట్ చేసింది. ఈ పదవి ఏరా్పట్ 
చేయాలన్ రండు దశాబాదా లకు పైగా 
డమ్ండ్ ఉంది. భారత తొలి సీడీగా జనరల్ 
బిపన్ రావత్ పదవీ బాధ్తలు చేపటాటు రు. 

ఉగ్ర వాద కార్యకలాపాల కటటో డి

జముమా కశీమార్  లో ఆరిటుకల్ 370ను రదుదా  

చేసిన తరా్వత, ఉగ్రవాద కార్క్రమ్లు 

భారీగా తగాగా యి. 

2019 2020 2021*

157 211
8

ఉగ్ర వాదులు హతం

2019 2020 2021*

594
244

15ఉ
గ ్ర

వా
ద

 స
ంఘ

ట
న

లు

(మ్రి్చ 2021 వరకు ఉనని డటా)

సైనా్న్ని ఆధునీకరించడాన్కి 
2021–22 ఏడాది బడెజిట్ లో 
మూలధన వ్యాన్ని 18.75 
శాతం పంచింది. ఏదనా కొతతు 
ఆయుధం కొనుగోలుకు రూ.500 
కోటలో వరకు ఖరు్చ పటేటుందుకు 
సైనా్న్కి చెందిన మూడు సాయుధ 
దళాలకు అనుమతి లభించింది. 

Centre gives a nod 
for the purchase of 
indigenously built 

light combat aircraft 
Tejas at 

48,000 Crore.

ప్రాణాంతక ఆయుధాల కొనుగ్లు..
భారత్ ఈ ఏడాది రష్ట్ నుంచి ఎస్–400 వాయు రక్షణ 
వ్వస్థను పందనుంది. కలాష్నికోవ్ ఏకే–203 రైఫిల్సి 
ను దేశీయంగా తయారు చేసింది. అలా్రా –లైట్ హోవిటజిర్ 
టా్ంకులను, సాకారీ్పన్  జలాంతరాగా ములను దేశంలోనే 
తయారవుతునానియి.

వంతెనలు
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సార్వత్రిక ఎని్నకలోలు అదు్భతమైన విజయాని్న సాధంచిన తరా్వత 2014లో అత్పదదు ప్రజాసా్వమక దేశానికి ప్రధాన 
మంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ పదవీ బాధ్యతలు సీ్వకరించారు. ఆ తరా్వత మోదీ సరికొతతు సే్నహితులను చేస్కుంటూ 
భారత విదేశీ విధాన్ని్న పునరుజీజెవింపచేశారు. ఇదే సమయంలో పాత మత్ దేశాలతో ఉన్న ద్్వపాక్క 
సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేశారు. 21వ శతాబదుంలో దేశ ప్రయోజన్లను అరథాం చేస్కున్న ప్రధాన మోదీ 
‘ఇండియా ఫస్్ట’ అనే విధాన్ని్న అమలోలుకి తెచా్చరు. ప్రధాని విదేశాంగ విధానంలో చేపటి్టన రండు సూత్రాలు – 
‘యాకి్టంగ్ ఈస్్ట’, ‘లుకింగ్ ఈస్్ట’లు భారత ప్రపంచ ఆశయాలకు సరికొతతు రూపాని్న ఇచా్చయి.

ప్ర పంచ వేదికపై  మెరిసిన భారత్

 2014 నుంచి ‘పరుగుకు ప్రాథమ్ం(నైబర్ 
ఫస్టు)’ అనే విధానం అమలు 

చేయడం దా్వరా, మోదీ ప్రభుత్వ విదేశాంగ విధానం ఇతర 
దేశాలకు చేరువవుతోంది. ఇదే పంథాలోలో  ముందుకు వళూతు, ‘ఎక్సి  
టెండెడ్ నైబర్  హుడ్’ విధానం దా్వరా కూడా ఇతర దేశాలతో ఉనని 
సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకుంటోంది.

 వివిధ దేశాలతో ద్ె్వపాక్షిక సంబంధాలను గణనీయంగా 
మెరుగుపరుచుకుంటూ, ఆ తరా్వత కాలంలో లబిదా పందాలన్మోదీ 
పాలన ఆలోచన చేసతుంది. కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ‘వస్దవ 
కుట్ంబకమ్’(ప్రపంచమే కుట్ంబం) అనే పురాతన విధానాన్ని 
తిరిగి ఆవిషకారించి ప్రపంచ అధనేతగా భారత్ న్లబడంది.

 ద్్వపాక్క సంబంధాలోలుకి త్రిగి జీవితాని్న 
చొపి్పంచడం..

 కరోనా సమయంలో ఎకకాడకకకాడ ప్రపంచమంతా 

సతుంభించిపోయినప్పుడు, ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ప్రపంచ 
కమూ్న్టీ తరఫున న్లబడుతూ ప్రపంచ సమస్లను పలు 
వరు్చయూవల్ సమ్వేశాలోలో  చరి్చంచారు. అమెరికా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్సి, 
జరమానీ, గల్ఫూ, పశ్చమ ఆసియా దేశాలతో భారత్ కునని సంబంధాలను 
మరింత బలోపేతం చేశారు. జీ–20, నామ్ సదస్సిలలో పాల్గా నానిరు. 

n కరోనా మహమ్మారి సమయంలో, బంగాలో దేశ్ తో తమకునని 
సేనిహపూర్వక సంబంధాలను బలోపేతం చేసేందుకు, తన జాతీయ 
దినోతసివం సందరభుంగా ఆ దేశాన్ని ఉదేదాశంచి ప్రసంగించారు. 
బంగాలో దేశ్ పర్టన కూడా చేపటాటు రు. 

n  బంగాలో దేశ్ , నేపాల్ తో సరిహదుదా  సహకారాన్ని మరింత పంచుకోవడమే 
లక్షష్ంగా ఎనోని ప్రయతానిలను చేపడుతునానిరు. 

n  మ్ల్దావ్స్ పరా్టన సందరభుంగా, ఆయనకు అతు్ననిత పౌర 
పురసాకారం ‘రూల్ ఆఫ్ న్ష్టన్ ఇజుజి దీదాన్’ లభించింది. అదేవిధంగా 
యూఏఈ పర్టనలో అకకాడ అతు్ననిత పౌర పురసాకారం ‘ఆరడుర్ 
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  విదేశీ విధానధం : 
’పొరుగుకే ప్రాథమ్యధం’’
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ప్ర పంచ వేదికపై  మెరిసిన భారత్

ఆఫ్ జాయ్ద్’ కూడా దకికాంది. 
n  ఎన్మిదోసారి ఐక్రాజ్సమితి భద్రతా 

మండలిలో భారత్ తాతాకాలిక సభ్ దేశంగా చోట్ 
దకికాంచుకుంది. 

n  ఏప్ల్ లో శ్రీలంకలో ఉగ్రవాదుల దాడ జరిగిన 
తరా్వత అకకాడ ప్రజలకు సంఘీభావం తెలిపేందుకు 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ శ్రీలంకలోన్ సెయింట్ 
ఆంటోన్ చరి్చన్ సందరి్శంచారు. ఉగ్రవాదుల 
బాంబు దాడ జరిగిన ప్రదేశాలోలో  ఇదీ ఒకటి. 

n  ‘వుహాన్ సి్పరిట్’, ‘చెన్ెని కనెక్టు’ అనే 
కార్క్రమ్లతో చైనాతో సంబంధాలను మరింత 
మెరుగుపరుచుకునేందుకు కృష్ చేసతుంది. 

n  ఎస్ సీఓ సదస్సి, జపాన్ లోన్ జీ20 సదస్సి, 
బ్రెజిల్ లోన్ బ్రిక్సి సదస్సి, రష్ట్లోన్ ఆరి్థక ఫ్రమ్ 
సమ్వేశం వంటి ప్రపంచ సదస్సిలలో ప్రధాన్ 
మోదీ తన సతాతును చాట్తునానిరు. 

n  ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఇజ్రాయిల్, ఫ్రాన్సి, 
యూకే, జపాన్, అమెరికా, దక్షిణ కొరియాలతో 
ద్ె్వపాక్షిక సంబంధాలను బలోపేతం చేసిన తరా్వత, 
ఇరాన్, సౌదీ అరబియావంటి పశ్చమ ఆసియా 
దేశాలతో కూడా ద్ె్వపాక్షిక సంబంధాలను బలోపేతం 
చేశారు. నూ్జిలాండ్, ఆసే్రాలియాలతో కూడా 
భాగసా్వమ్ం మరింత బలంగా మ్రింది. 

n  పలు ప్రయతానిల తరా్వత గత కొనేనిళలోలో ఇరాన్ తో 
సంబంధాలు కూడా పూరితుగా మ్రిపోయాయి. 
భారత్ ఇరాన్ తో సంబంధాలను మరింత స్సి్థరం 
చేస్కోవడాన్కి చబహర్  పై చరిత్రాతమాక ఒప్పందం 
కుదురు్చకుంది. 

n  పాలసీతునాతో సంబంధాలు కూడా మెరుగన 
సా్థ యిలోనే ఉనానియి. 2018లో పాలసీతునాను 
సందరి్శంచిన ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీకి 
గ్రాండ్ కాలర్ ఆఫ్ ది సేటుట్ ఆఫ్ పాలసీతునా అవారుడును 
కూడా ప్రదానం చేశారు. 

n  ప్రపంచ దేశాల నుంచి ఒతితుడ ఉననిప్పటికీ, ప్రాంతీయ 
సమగ్ర ఆరి్థక భాగసా్వమ్ం(ఆర్  సిఇప) సభు్రాలిగా 
చేరందుకు భారత్ న్రాకరించింది.   

ఉగ్రవాదధంప ైపోరుల్ పాక్సాతి న్  
బహషకొరణ...

చేయూతనిసోతి న్న భారత్

n ఉగ్రవాదులకు న్ధులు అందకుండా చేసే అంతరాజి తీయ సంస్థ ఫైనాన్్షయల్ యాక్షన్ 
టాస్కా ఫ్ర్సి(ఎఫ్ ఎటీఎఫ్ ) దా్వరా పాకిసాతున్ ను బాలో క్ లిస్టులో పటిటుంచడంలో భారత్ 
కీలక పాత్ర పోష్ంచింది. ఆసియా–పసిఫిక్ సబ్ గ్రూపోలో  కూడా పాకిసాతున్ ను 
బాలో క్ లిస్టులో పటిటుంచింది. 

n కుల్ భూషణ్ జాదవ్ ను భారత రాయబారి కలుస్కునేందుకు అవకాశం కలి్పస్తు 
అంతరాజి తీయ నా్యసా్థ నంలో మన దేశం విజయం సాధంచింది. 

కరోనా వా్కిసినలోను అభివృది్ధ చేసిన భారత్, ఇతర దేశాలకు కూడా వా్కిసిన్ మోతాదులను 
సరఫరా చేస్తు సాయమందిసతుంది. కరోనా మహమ్మారి సమయంలో కూడా భారత్ ఇతర 
దేశాలకు ఔషధాలను, ఇతర సహాయ సహకారాలను అందించింది. కొన్ని దేశాలు భారత్ ను 
‘హనుమ్న్ ’గా అభివరి్ణంచాయి. ‘వా్కిసిన్ మైత్రి’ దా్వరా భారత్  95 దేశాలకు ఆరు కోటలోకు 

పైగా కరోనా వా్కిసిన్ మోతాదులను సరఫరా చేసింది.

2015లో నేపాల్  భూకంపం 
బారిన పడనప్పుడు భారత్ 
వంటనే ప్రత్్క విమ్నం 

దా్వరా సహాయ సహకారాలను 
అందించింది. అంత్కాక 67 

మిలియన్ డాలరలో ఆరి్థకసాయం 
కూడా చేసింది.

ఇండోనేష్యాలో స్నామీ, 
భూకంపం వచి్చనప్పుడు కూడా 

‘ఆపరషన్ సముద్ర మైత్రి’ 
దా్వరా బాధతులకు భారత్ 

సాయమందించింది.

ఇడాయి తుఫాను తరా్వత 
మొజాంబిక్ ఒప్పందాన్కి 

సహాయం చేయడంలో భారత్ 
మదదాతున్చి్చంది.

ఫ్రాన్సి  మదదాతుతో భారత్  
ఇంటరనిషనల్ సలార్ అలయెన్సి ను 

ఏరా్పట్ చేసింది.  భారత్   లో ఉనని తొలి 
అంతరాజి తీయ సంస్థ సెక్రటేరియట్ ఈ 

సంస్థకు చెందినదే.

అంతరాజెతీయ సౌర కూటమ(ఐఎస్ ఎ)  
పురాతన కాలం నాటి భారతీయ 

యోగా సంప్రదాయం ప్రపంచవా్పతుంగా 
గురితుంపబడంది. జూన్ 21ను ప్రపంచమంతా 

అంతరాజి తీయ యోగా దినోతసివంగా 
జరుపుకుంటోంది.

అంతరాజెతీయ యోగా ద్నోతసివం..

వా్యక్స్న్ మెై తి్ర

కావాడ్..
అమెరికా, జపాన్, ఆసే్రాలియా వంటి 
దేశాలతో కూడన కా్వడ్ లో భారత్ అతి 
ముఖ్మైన వ్్హాతమాక భాగసా్వమిగా 
ఉంది. ఆసియా, పసిఫిక్ మహాసముద్ర 
ప్రాంతంలో వ్్హాతమాక పరంగా ఈ 

భాగసా్వమ్ం చాలా ముఖ్మైనది.

2+2 డై లాగ్..
భారత్, అమెరికాలు 2018లో 2+2 
మంత్రివరగా చర్చలు ప్రారంభించాయి. 
అకోటు బర్ 2020లో మూడో ఎడషన్ కు 
చెందిన 2+2 డైలాగ్  నూ్ఢిల్లోలో 
జరిగింది. ఈ మంత్రుల సదస్సిలో 
అమెరికాతో భారత్ చాలా ఒప్పందాలు 

కుదురు్చకుంది. 
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శతాబా్ద ల నిరీక్షణకు తెర..
ఎనో్న ఏళ్లుగా నిరీక్ంచిన అయోధ్య 
రామ మంద్రం నిరామాణానికి పచ్చజెండా 
ఊపుతూ నవంబర్ 9, 2019న స్ప్రీంకోరు్ట 
చారిత్రాతమాక తీరు్పనిచి్చంద్. స్ప్రీంకోరు్ట 
తీరు్ప దేశమంతా సా్వగత్సతుందని 
తెలుపుతూ దేశ ప్రజల ఆనంద్తసివాలోలు 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా 
పాలుపంచుకున్్నరు. ఈ తీరు్పను భారత్ కు 
సరికొతతు ఉషోదయంగా అభివరి్ణంచారు. 
రామ మంద్రం నిరామాణమైన్ లేద్ 
కరాతుర్  పూర్ కారిడార్   అయిన్ లేద్ 
కాశీ విశ్వన్థ్ కారిడార్ అయిన్, జముమా 
కశీమార్  లో ఆరి్టకల్ 370 రదుదు అయిన్, త్రిపుల్ 
తలాక్ పై నిషేధమైన్, పౌరసత్వ సవరణ 
చట్టమైన్.. భారత్ వేగవంతమైన పురోగత్కి 
మారగొనిరేదుశం చేస్తున్్నయి. 

గత ఏడాది ఆగస్టు 5న రామ మందిరం న్రామాణాన్కి శంకుసా్థ పన 
చేసినప్పుడు ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఏం చెపా్పరంటే, 
‘‘దళ్తులు–వనుకబడన ప్రజలు–గిరిజనులు, సమ్జంలో ప్రతి 

వరగాం సా్వతంత్రీ సమరంలో గాంధీజీకి సహకరించిన మ్దిరిగా, ప్రజలందరి 
సహకారంతో రామ మందిర న్రామాణం ధరమాబద్ధంగా ప్రారంభమైంది. ” అన్ 
అనానిరు.  ఈ సందరభుంగా ఆయన రాముడు భారత దేశ ఆదరా్శలకు ప్రతీకన్ 
అనానిరు. భారతీయులకు  రామున్ పటలో అచంచలమైన విశా్వసం ఉందనీ  
అనానిరు. మ్నవ జాతి రామున్  మ్రాగా న్ని అనుసరించిన వేళ అభివృది్ధ 
జరుగుతోందనీ, ఆ మ్రాగా న్ని విడనాడన వేళ విధ్వంసం జరిగిందనీ మోదీ 
అనానిరు. ప్రతి ఒకకారి భావాలను మనం గౌరవించాలిసి ఉంది. ప్రతి ఒకకారి 
సహకారం, విశా్వసంతో మన అభివృది్ధ జరుగుతుంది. రామ రాజా్న్కి 
చెందిన ఈ భావన, దేశ సాంసకాకృతిక వారసతా్వన్ని మ్రి్చంది. గత కొనేనిళలోలో 
తీస్కునని కీలక న్ర్ణయాలు ప్రభుత్వ అంకితభావాన్కి న్దర్శనంగా 
న్లుస్తునానియి. 

నవ భారత 
అభు్యదయధం

7 సంవతస్ర్లు
నవ భారత నిరామాణంలో 
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ఈ చారిత్రాతమాక సందేశం దేశ సామ్జిక సామరస్ం, 
సదాభువనను ప్రతిబింబిసతుంది. 

ఒకే దేశానికి రండు రాజా్యంగాలు, ఇదదురు ప్రధాన మంత్రులు, రండు జాతీయ పతాకాలు 
ఉండాలిసినవసరం లేదని డాక్టర్. శా్యమా ప్రసాద్ ముఖరీజె చపి్పన సిద్ధింతం 72 ఏళలు 
తరా్వత వాసతువ రూపం ద్లి్చంద్. ఆరి్టకల్ 370, 35ఏ రదుదుచేసిన తరా్వత, ప్రస్తుతం జముమా 
కశీమార్   కూడా మగతా భారతదేశంలో జరుగుతోన్న వేగవంతమైన అభివృద్ధికి నోచుకుంద్. 

n ఆగస్టు 5, 2020న ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ అయోధ్లో రామ మందిర న్రామాణాన్కి 
శంకుసా్థ పన చేశారు. ఈ మందిర న్రామాణంతో 
అయోధ్కు సరికొతతు శోభ త్వడమే కాక, ఈ 
ప్రాంత ఆరి్థక వ్వస్థలో సమూల మ్రు్పలు 
చేపటటునుంది. 

n  ప్రతి రంగంలో అవకాశాలు అందుబాట్లోకి 
రానునానియి. ఊహంచిన మ్దిరిగానే, 
ప్రపంచవా్పతుంగా ఉనని ప్రజలు అయోధ్లో 
కొలువైన భగవంతుడు రాముడన్, జానకి 
మ్తను సందరి్శంచేందుకు పదదా ఎతుతున 
వసాతురు. 

n జముమా కశీమార్  కు ప్రత్్క హోదాను కలి్పంచే ఆరిటుకల్ 370ను రదుదా  చేసే న్ర్ణయం ఆగస్టు 5, 2019న 
తీస్కునానిరు. 60 ఏళలోకు పైగా కొనసాగిన ఈ పక్షపాతాన్కి ఎటటుకేలకు తెరపడంది.

n ఇది మిగతా భారతదేశంతో పాట్ జముమా కశీమార్  ను ఏకీకృతం చేసింది. 
n ప్రత్్క అవసరాలను దృష్టులో ఉంచుకున్ ఈ మొతతుం ప్రాంతమంతా రండు కేంద్ర పాలిత 

ప్రాంతాలుగా–జముమాగా, కశీమార్  గా(శాసనసభతో కూడన), శాసనసభ లేకుండా లధాఖ్ గా ఏరా్పట్ 
చేసింది. 

n పారలోమెంట్ లో రాష్రా పునర్   వ్వసీ్థకరణ బిలులోను ఆమోదించింది. 70 ఏళ్లోగా లధాఖ్ లో ఉనని 
డమ్ండ్ ఎటటుకేలకు నెరవేరింది. 

n ప్రస్తుతం జముమా, కశీమార్, లధాఖ్ లో సామ్జికంగా, ఆరి్థకంగా వేగంగా అభివృది్ధ చెందుతోనని 
ప్రాంతాలుగా ఉనానియి. కొతతు న్వాస చటాటు న్ని ప్రవేశపటాటు రు. అకకాడ సా్థ న్క ప్రజలకు ప్రజాసా్వమ్ 
హకుకాలు కలి్పంచబడాడు యి.

అయోధ్య 
తీరు్ప

ఏళలో నుంచి న్లిచిపోయి ఉనని 
అయోధ్లో రామ మందిరం 

న్రామాణం తీరు్ప నవంబర్ 
9, 2019న వలువడంది. 
రామ మందిరం న్రామాణం 

చేపటటువచ్చన్ చెబుతూ 
స్ప్రీంకోరుటు  చారిత్రాతమాక 

తీరు్ప చెప్పంది.
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వాసతి వ రూపం ద్లిచుంది
1 చటటో ం

చిహ్నం

n  దేశ పారలోమెంట్ చరిత్రలో జూలై 30, 2019 ఒక మైలురాయిగా 
న్లిచింది. పారలోమెంట్ త్రిపుల్ తలాఖ్ ను రదుదా  చేసింది. త్రిపుల్ తలాఖ్  
నుంచి ముసిలోం మహళలకు సే్వచ్ఛ కలి్పంచడం ప్రభుత్వ ఉదేదాశా్లలో 
ఒకటిగా ఉంది. మహళల అనుమతి లేకుండా ఏకపక్షంగా విడాకులు 
ఇచే్చలా ఈ త్రిపుల్ తలాఖ్ రాజా్ంగ విరుద్ధమన్ ప్రభుత్వం పేర్కాంది. 

n  త్రిపుల్ తలాఖ్ రదుదా ను పారలోమెంట్ లో ఆమోదించిన తరా్వత మ్టాలో డన 
హోమ్ మంత్రి అమిత్  ష్ట, రాజా రామ్  మోహన్ రాయ్, ఈశ్వర్ చంద్ర 
విదా్సాగర్ వంటి సంసకారతుల మ్దిరిగా చరిత్రలో ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ పేరును గురుతుంచుకుంటారన్ చెపా్పరు.  

పక్షపాత విధానం 
తి్ర పల్ తలాక్ కు 

ముగంప 

n కరాతుర్  పూర్ కారిడార్ గత ఏడాది ప్రారంభమైంది. ఇది భారత్ లోన్ 
గురుదాస్ పూర్  లో డరా బాబా సాహబ్ ను పాకిసాతున్ లో గురుదా్వరా 
కరాతుర్  పూర్ సాహబ్ ను కలుపుతోంది.

n  సికుకా మత వ్వసా్థ పకుడు, గురు నానక్ దేవ్  జీ తన చివరి రోజులోలో  
కరాతుర్  పూర్  లోనే న్వసించారు. సికుకా అనుచరులకు మ్త్రమే 
అందుబాట్లో ఉనని పవిత్రమైన స్థలం ఇది. 

n  నవంబర్ 9, 2019న ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ కరాతుర్  పూర్ 
కారిడార్  ను ప్రారంభించారు. దీన్ని రూ.120 కోటలో ఖరు్చతో న్రిమాంచారు. 

n  ఏ మతాన్కి చెందిన భారతీయ 
యాత్రికులైనా ఈ కారిడార్   
దా్వరా పవిత్ర స్థలం కరాతుర్  పూర్  ను 
సందరి్శంచవచు్చ. ఈ ప్రాంతాన్ని 
సందరి్శంచేందుకు ఎలాంటి వీసా 
అవసరం లేదు. 
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n  పాకిసాతున్, బంగాలో దేశ్, ఆఫగాన్సాతున్ దేశాలలో ఊచకోతకు గురైన మైనారీటులకు భారత 
పౌరసత్వం కలి్పంచేందుకు ఉనని అడడుంకులను పౌరసత్వ సవరణ చటటుం తొలగిసతుంది. 
అంత్కాక, రాజా్ంగాన్కి విరుద్ధంగా ఉనని కార్క్రమ్లలో పాల్గా నన్ శరణారు్థలకు 
కూడా సహేతుకమైన కారణాలపై పౌరసతా్వన్ని అందిసతుంది. దేశం ఇప్పటికే బంగాలో దేశ్ 
రచయిత తసీలోమ్ నస్రీన్ కు ఆశ్రయం కలి్పంచింది. 

n  పౌరసత్వ చటాటు న్కి సవరణలు చేపటాటు లన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం చారిత్రాతమాక న్ర్ణయం 
తీస్కుంది. భారతదేశాన్కి పరుగునని దేశాలు–పాకిసాతున్, బంగాలో దేశ్, ఆఫగాన్సాతున్ లలో 
వివక్షతకు గురైన మైనారీటుల హకుకాలు, గౌరవాన్ని రక్షించేందుకు ఎనోని దశాబాదా లుగా ఉనని 
సమస్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిషకారించింది.

n  ఈ చారిత్రాతమాకమైన బిలులోను 2019 డసెంబర్ 9న లోక్ సభ, 2019 డసెంబర్ 11న 
రాజ్సభలు ఆమోదించాయి. అదే ఏడాది డసెంబర్ 12న ఈ బిలులోను రాష్రాపతి రామ్  
నాథ్ కోవింద్  ఆమోదించారు. దీంతో ఆఫగాన్సాతున్, బంగాలో దేశ్, పాకిసాతున్ ల నుంచి వచే్చ 
హందూ, సికుకా, బౌదు్ధ లు, పారీ్శలు, జైనులు, క్రైసతువులకు భారత పౌరసత్వం ఇచే్చందుకు 
అనుమతి ఉంట్ంది. 

 n ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ కలల ప్రాజెకుటులలో 
కేదరనాథ్ నగరాన్ని స్ందరీకరించడం కూడా 
ఉంది. గత కొనేనిళలో క్రితం ప్రకృతి ప్రకోపాన్కి 
గురైన ఈ ప్రాంతం ప్రస్తుతం తన శోభను 
సంతరించుకుంటోంది. 

 n 2013లో జూన్ 16–17న రాత్రిపూట హఠాతుతుగా 
వచి్చన తుఫానుతో భారీ వరదలు సంభవించాయి. 
విరిగిపడన కొండచరియలు వేల మంది జీవితాలను 
అతలాకుతలం చేశాయి. చాలా మంది తమ 
ఇండలోను, ఆస్తులను కోలో్పయారు. విరిగిపడన 
కొండచరియలతో సహాయక చర్లకు ఆటంకం 
ఏర్పడంది. 

పాక్సాతి న్, బంగా్ల దేశ్ , 
ఆఫగి నిసాతి న్ లలో ఊచకతకు గురెై న 
మెై నారీటో లకు రక్షణ కలి్పంచే చటటో ం 
సిఎఎ

మరింత సుందరంగా, 
సరికొతతి శోభతో భగవాన్ 
కేదరనాథ్ తీరథి యాత్ర  
పా్ర ంతం 

n హందూ విశా్వసాలకు అతిముఖ్మైన గమ్సా్థ నంగా శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ్ 
ఆలయాన్ని ఆది శంకరాచార్  న్రిమాంచారు. ‘మ్ గంగా’, ‘కాశీ 
విశ్వనాథ్’లను అనుసంధాన్ంచడాన్కి ప్రస్తుతం యుద్ధ ప్రాతిపదికన 
ప్రయతానిలు జరుగుతునానియి. 

n  ఈ ప్రాజెకుటు  దా్వరా కేవలం ఈ ప్రాంతాలను కలుపడమే కాదు, 
మొతతుం వారాణసిలో వేగవంతమైన అభివృది్ధ జరుగుతోంది. 
ఈ ప్రాజెకుటు  సంకలి్పంచిన  ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఈ 
ఆలయాన్ని పునరుద్ధరిస్తునానిరు. 

n  బాబా విశ్వనాథ్ ఆలయాన్ని గంగాతో అనుసంధాన్ంచడాన్కి ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీ శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ్ తీర్థయాత్ర ప్రాజెకుటుకు మ్రి్చ 
8, 2019న శంకుసా్థ పన చేశారు. ఈ ప్రాజెకుటు  కింద, 50,261 చదరపు 
మీటరలో విసీతుర్ణంలో 24 భవనులో గా వా్పంచి ఉంది. 

కాశీ 
విశవానాథ్ 
కారిడార్
న్రామాణంలో ఉనని 
ఈ కారిడార్ శ్రీ కాశీ 
విశ్వనాథ్ భకుతుల 
విశా్వసాన్కి ప్రతీకగా 
రూపందుతోంది. 

ఐక్మత్ంతో ప్రతి ఒకకారూమలుచుకుంటే, దేశం కూడా అభివృది్ధ 
సాధంచి, మరిన్ని తరాలకు స్ఫూరితుదాయకంగా, మ్రగాదర్శకంగా 
న్లవనుంది.  

ఐదు దశాబా్ద ల తర్వేత బోడో ఒప్పధందధంత శాధంత్ 

n సబ్ కా సాథ్ సబ్ కా వికాస్  స్ఫూరితుతో బోడో సమస్ను ప్రభుత్వం 
పరిషకారించింది. పలు ఒప్పందాల దా్వరా 50 ఏళలోకు పైగా ఉనని 
అసి్థరతా్వన్ని తొలగించింది. 

n  ఈ ఒప్పందంలో అసాసిం ప్రాదేశక సమగ్రత కోసం ప్రత్్క శ్రద్ధను 
తీస్కుంది ప్రభుత్వం. బోడో ప్రాంత అభివృది్ధ కోసం రూ.1,500 కోటలో 
ప్రత్్క పా్కేజీన్ ప్రకటించింది. 

n  ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ పలుపు మేరకు ప్రధాన స్రవంతిలో ఉనని 
1615 మంది బోడో తీవ్రవాదులు ల్ంగిపోయారు. 

రెధండు దశాబా్ద ల క్ధందటి బ్రూ–రియాధంగ్ శరణారుథి ల సమస్యక పరిష్కొరధం

n రండు దశాబాదా ల కిందటి బ్రూ–రియాంగ్ శరణారు్థల సమస్ను పరిషకారించి, 
మిజ్రాం, త్రిపురలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం త్రైపాక్షిక ఒప్పందం కుదురు్చకుంది. 

n  స్మ్రు 34 వేల మంది న్రా్వసితులు అసాసింలో సి్థరపడందుకు అనుమతి 
లభించింది. త్రిపుర పునరుద్ధరణకు, అభివృది్ధకి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.600 
కోటలోను ఇచి్చంది.
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దేశంలోన్ యువతకు మెరుగన నగరాలు మ్త్రమే కాదు, ఉననితమైన గ్రామ్లు, పటటుణాలు కూడా కావాలిసి ఉంది. వివిధ 
రకాలసౌకరా్లను ఏకీకరించడం, వాటిన్ ఏకీకృతం చేసి ఒకే పేరు కిందకు అంటే ఒకే దేశం, ఒకే సేవగా తీస్కురావడం 
జరిగింది. అధునాతన పటటుణ కేంద్రాలను న్రిమాంచడం మ్త్రమే కాక, గ్రామ్లకు కూడా స్లభతర జీవనాన్ని అందించే 

సౌకరా్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం కలి్పసతుంది. దేశ అభివృది్ధ పయనాన్కి సహకారాన్ని అందిసతుంది.

సౌకర్్యలన త్లికగా 
అధందిధంచేధందుక సేవల ఏకీకరణ..

ప్రజా రవాణా వ్వస్థ మెట్రో, కా్బ్, బస్సి, రైళలోలో 
ప్రయాణించేటప్పుడునేషనల్ కామన్ మొబిలిటీ 
కారుడు (ఎన్ సీఎంసీ) ప్రయాణికులకు ఇంటిగ్రేటెడ్ 
యాకసిస్ కలి్పసతుంది. 

ఒకే దేశం, ఒకే మొబిలిటీ కార్డు  

ఈ–నామ్ లాంటి కొతతు వ్వసాయ సంసకారణలు, 
విధానాలతో, ఒకే దేశం, ఒకే వ్వసాయ మ్రకాట్ 
దిశగా దేశం పయన్సతుంది. 

ఒకే దేశం, ఒకే మారె్కట్ 

దేశవా్పతుంగా ఉనని జాతీయ రహదారులోలో  
సజావుగా ప్రయాణించేందుకు దీన్ని తీస్కొచి్చంది. 

ఒకే దేశం, ఒకే ఫాసాటో గ్ 

ఒకే దేశం, ఒకే పనుని. అదే జీఎసీటు, ఇది పనుని 
విధానంలో ఉనని సమస్లను న్రోధంచి, పరోక్ష 
పనుని విధానంలో ఏకరూపతను తీస్కొచి్చంది.

ఒకే దేశం, ఒకే పను్న 

పౌరులు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రదేశాన్కి తరలి 
వళ్లోనప్పుడు, కొతతు రషన్  కారుడులు పందడంలో ఉనని 
సమస్లను తొలగిసతుంది ప్రభుత్వం. లబిదాదారులు దేశంలో 
ఎకకాడ నుంచైనా ధరల దుకాణాల వదదా తమ ఆహార 
ధానా్ల కోటాను ఎలకా్రా న్క్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ (ఈ–
పీఓఎస్) నుంచి పందవచు్చ.

ఒకే దేశం, ఒకే రేషన్ కార్డు  

దేశంలో ప్రతి ప్రాంతంలో అవసరమైన విదు్త్ 
సరఫరాను అందించేందుకు ఒకే దేశం, ఒకే పవర్  గ్రిడ్ 
అనే కీలక సంసకారణను ప్రవేశపటిటుంది. 

ఒకే దేశం, ఒకే పవర్   గ్ర డ్

దేశంలో కోటలో మంది ప్రజలకు రూ.5 లక్షల వరకు 
ప్రయోజనాలను అందిసతుంది. 

ఒకే దేశం, ఒకే ఆరోగ్య బీమా 

జాతీయ న్యామక సంస్థ(ఎన్ ఆర్  ఏ) దా్వరా పరీక్షలు 
న్ర్వహంచడం దా్వరా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉదో్గాల 
న్యామకాల ప్రక్రియలోలో  సంసకారణలకు తెరతీసింది. 

ఒకే దేశం, ఒకే పరీక్ష 

గా్యస్ ఆధారిత వంట విధాన్ని్న అంద్ంచేందుకు దేశంలోని పలు ప్రాంతాలకు సజావుగా గా్యస్ కనెకి్టవిటీని 
అంద్సతుంద్. ఈ పథకం దేశంలోని ప్రత్ ఇంటికి ఎల్ పీజీ గా్యస్ ను, వాహన ఇంధనంగా సీఎన్ జీ గా్యస్ ను 
అంద్ంచాలని లక్షష్ంగా పట్టకుంద్. ఒకే దేశం, ఒకే గా్యస్ గ్రిడ్ రసాయన్లు తకుకోవ ఖరు్చకు లభించేలా 
కూడా సాయం చేస్తున్్నయి. అదేవిధంగా విదు్యత్, రసాయన్లు లాంటి పరిశ్రమలు కూడా లబిదు 
పందుతున్్నయి. ఉపాధ అవకాశాలు పరుగుతున్్నయి. విదేశీ మారకపు ఖరు్చ తగుగొతుంద్. 

ఒకే దేశం, 
ఒకే గా్యస్ 

గ్ర డ్ 

ప్రత్ భారతీయుడు ఒకే దేశం, ఒకే రాజా్యంగం గురించి 
మాటాలుడుతున్్నరు. సరాదుర్ పటేల్ కల ‘‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ్ భారత్”ను 
నెరవేరే్చందుకు మేము ప్రయత్్నస్తున్్నం. దేశ ఐక్యతను బలోపేతం 
చేసేందుకు ఇలాంటి వ్యవసథాలను మనం అభివృద్ధి చేయాలిసి ఉంద్. ఒక 
ఉమమాడి ప్రయోజనం కోసం అందరిని్న ఏకం చేసేలా పనిచేయాలి. ఈ 
ప్రక్రియను నిరంతరం కొనసాగించాలి.
              – ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

  ఒకే దేశధం, 
ఒకే సేవ

7 సంవతస్ర్లు
నవ భారత నిరామాణంలో 
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భారతీయ మహా నాయకుల 
వారసతావానిక్ గౌరవం

ప్రభుత్వం మన దేశానికి చంద్న గురితుంపు ఎరుగని న్యకుల గురించి, అసలు సిసలైన సూఫూరితుద్యకమైన 
న్యకుల గురించి ప్రజలకు తెలియజేయాలని లక్షష్ంగా పట్టకుంద్. దీని కోసం వారిని వెలుగులోకి తెచే్చలా పలు 
ప్రత్షా్టతమాక కార్యక్రమాలను చేపడుతోంద్. దేశానికి, సమాజానికి నిసా్వరథామైన సేవలంద్ంచిన నిజమైన యోధుల 

తా్యగాలను, సిద్ధించిన కారా్యలను ప్రజలకు తెలియజేయడమే ప్రధాన లక్షష్ంగా ప్రభుత్వం పనిచేసతుంద్.

2015లో ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ బ్రిటన్ లో పర్టించినప్పుడు 
కవి బసవేశ్వర విగ్రహాన్ని ప్రారంభించారు. ఇది న్జంగా ఒక ముఖ్మైన 
సందరభుంగా కొన్యాడారు. కరానిటకకు చెందిన భగవాన్ బసవేశ్వరను 
భారతదేశాన్కి చెందిన గొప్ప సంసకాకృతికి చిహనింగా కొలుసాతురన్ 
ప్రశంసించారు. ఆయన సమ్జంలో జా్ఞ నోదయం కలి్పంచేందుకు 
ఎంతో కృష్ చేశారన్, 12వ శతాబదాంలోనే మహళల సాధకారికత కోసం 
పోరాడారన్ పేర్కానానిరు. 
భగవాన్ బసవేశ్వర విగ్రహాన్ని విదేశీ నేలపై ప్రతిష్టుంచడంఅనేది దేశ 
గొప్ప సంసకాకృతితో సంబంధం ఉనని హీరోలను, భారతీయ విలువలను 
వలుగులోకి తీస్కురావడాన్కి ప్రభుత్వం చేసిన కృష్కి ఒక ఉదాహరణ 
మ్త్రమేనన్ అనానిరు. విశ్షమేమిటంటే, భగవాన్ బసవేశ్వర మ్దిరిగా 
భారతీయ చరిత్రలోన్ మన న్జమైన జీవిత హీరోలకు సరియైన సా్థ నం 
కలి్పంచేందుకు ప్రయతానిలు ముమమారంగా సాగుతునానియి. ప్రభుతా్వన్కి 
చెందిన ప్రతి పన్లో కూడా ‘భారత్ కే తొలి ప్రాధాన్ం’ అనే సిదా్ధ ంతానేని 
పాటిసతుంది. పారీటు, భావాజలం, కుట్ంబం వంటి వాటిన్ ప్రభుత్వం 
దగగారకు కూడా రానీయడం లేదు. మంచి పనులను ప్రోతసిహంచేందుకు 
సంసా్థ గత మ్రు్పలు చేపడుతోంది. 

బీఆర్ అంబేదకోర్ భావజాలాలతో అనుసంధానమైన పలు 
కార్యక్రమాలను నిర్వహిసతుంద్ 
భారత రాజా్ంగం లిఖించిన వారిలో డాకటుర్ బీఆర్ అంబేదకార్ ఒకరు. ప్రతి 
ఒకకారికీ సమ్నత్వం కోసం, గురితుంపు కోసం ఎంతో ప్రయతినించారు.
ఆయన వారసతా్వన్ని కాపాడ లక్షష్ంతో, జాతి న్రామాణాన్ని ప్రభుత్వం 

ప్రధాన మధంత్రుల సేటుట్–ఆఫ్–ది–ఆర్టు  
మ్్యజియాన్క్ రూ.226 కోట్లో  ఖరుచు 
దేశ విధానాలలో సమూల మ్రు్పలు తీస్కురావడంలో ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీ కీలక పాత్ర పోష్స్తునానిరు. దేశ ప్రజల 
కోసం పలు పథకాలను ప్రవేశపడుతునానిరు. ఈ కార్క్రమ్లోలో  
భాగంగానే దేశాన్కి ప్రధాన మంత్రులుగా సేవలందించిన 
వారి జీవితాలను ఆధారంగా చేస్కున్ సేటుట్–ఆఫ్–ది–ఆర్టు–
మూ్జియాన్ని ఏరా్పట్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోష్స్తునానిరు. 
దీన్ కోసం ప్రభుత్వం రూ.226 కోటలోను కేటాయించింది. ఈ 
మూ్జియం జాతి న్రామాణంలో ప్రధాన పాత్ర పోష్ంచిన పలువురు 
ప్రధాన మంత్రుల గురించి ప్రజలకు తెలియజేయనుంది. 

గురితిధంప్ ఎరుగన్ నాయకలు

7 సంవతస్ర్లు
నవ భారత నిరామాణంలో 
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చేపడుతోంది.  ఆయనకు చెందిన ఐదు చరిత్రాతమాక ప్రాంతాలను 
‘పంచతీర్్థ’గా అభివృది్ధ చేయాలన్ సాహసపేతమైన న్ర్ణయం 
తీస్కుంది. అదేవిధంగా 2015లోనే ప్రభుత్వం నవంబర్ 26ను 
రాజా్ంగ దినోతసివంగా న్ర్వహంచాలన్ ప్రకటించింది. రాజా్ంగాన్ని 
రూపందించడంలో డాకటుర్ బీఆర్ అంబేదకార్ కృష్కి గురితుంపుగా, 
భారత రాజా్ంగాన్ని ఆమోదించిన రోజును రాజా్ంగ దినోతసివంగా 
న్ర్వహసతుంది.
నేతాజీ స్భాష్ చంద్ర బోస్ వారసతా్వని్న పునరుదధిరించడం 
నేతాజీ స్భాష్ చంద్ర బోస్ న్నాదం ఏమిటంటే, ‘మీరు నాకు రకతుమిసేతు, 
నేను మీకు సా్వతంత్రీం ఇసాతును’. ఇది ఇప్పటికీ దేశాన్కి స్ఫూరితుగా 
న్లుసతుంది. 2018లో ఎర్రకోటపై జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ, సే్వచా్ఛ భారత్ కు  లేదా నేతాజీ న్రిమాంచిన 
అజాద్ హంద్ గవరనిమెంట్ కు 75వ వారి్షకోతసివాలు న్ర్వహంచాలన్ 
పలుపున్చా్చరు. ఈ ఉతసివాలు దేశాన్కి గర్వకారణంగా న్లుస్తునానియి. 
చాలా ఏళలో తరా్వత ఇనేనిళలోకు భారతదేశాన్కి చెందిన అత్ంత ప్యమైన 
నాయకుడ వారసతా్వన్కి గురితుంపు లభించింది. 2019లో గణతంత్ర 
దినోతసివ పరడ్ లో అజాద్ హంద్ ఫౌజ్ కు చెందిన నలుగురు సభు్లు 
పాల్గా నానిరు. నేతాజీ స్భాష్ చంద్ర బోస్ కు చెందిన పత్రాలను 
వలికితీయాలన్, వాటిన్ ప్రజలకు అందుబాట్లోకి తీస్కురావాలన్ 
ప్రభుత్వం కీలక న్ర్ణయం తీస్కుంది. ఆయన కుట్ంబ సభు్ల 
నుంచి ఈ డమ్ండ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. 2014లో ప్రధాన్ మోదీ 
జపాన్ లో పర్టించినప్పుడు, నేతాజీ ప్రాణ మిత్రుడు సైచిరో మిస్మితో 
సమ్వేశమయా్రు. 
సరాదుర్ పటేల్: సమైక్య భారత్  కోసం పోరాడిన న్యకుడు
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ గుజరాత్ లోన్ కెవాడయాలో ‘సాటు ట్్ 
ఆఫ్ యున్టీ’న్ ఏరా్పట్ చేశారు. సమైక్ భారత్ కోసం పోరాడన 
ఉకుకా నేత సరాదా ర్ వలలోభాయ్ పటేల్ ఘనతకు గురితుంపుగా ఈ సాటు ట్్ 
ఆఫ్ యున్టీన్ ఏరా్పట్ చేశారు.  ఈ 600 అడుగుల భారీ విగ్రహం 

ప్రపంచంలోనే అతిపదదా విగ్రహం. గుజరాత్ లో ముఖ్మంత్రిగా ఉనని 
సమయంలో నరంద్ర మోదీ 2013లో ఈ సాటు ట్్కి శంకుసా్థ పన చేశారు. 
సా్వతంత్రీ భారత్ లో తొలి హోమ్  మంత్రిగా సరాదా ర్ వలాలో భాయ్ పటేల్ 
బాధ్తలు న్ర్వహంచారు. కానీ అధునాతన భారత్ ను న్రిమాంచడంలో 
ఆయన సహకారాన్ని అంతకుముందు ప్రభుతా్వలు పూరితుగా 
గురితుంచలేకపోయారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఈ చర్ల దా్వరా సరాదా ర్ 
వలాలో భాయ్ పటేల్  వారసతా్వన్ని పునరుద్ధరిసతుంది. 
వీర్ సావరకోర్ : బ్రిటిష్ వారిని ఎద్రించిన చిచ్చర పిడుగు 
దేశంలో అతు్తతుమ సమర యోధులోలో  వీర్   సావరకార్ ఒకరు. ఆయనకు 
సరియైన గురితుంపు ఇవ్వడం కోసం న్రంతరాయంగా ప్రభుత్వం 
పన్చేసతుంది. గత కొన్ని దశాబాదా లుగా రాజకీయ పారీటుల చేత న్రలోక్షా్న్కి 
గురైన వీర్ సావరకార్  ను, ఆయన వారసతా్వన్ని మళ్లో వలుగులోకి 
తీస్కొచే్చందుకు మోదీ ప్రభుత్వం కృష్ చేసతుంది. ఆయన తన వయస్లో 
అండమ్న్ న్కోబార్  లో సెలు్లార్ జైలులోనే ఎకుకావ కాలం గడపారు. 
అదేవిధంగా భారత్ సా్వతంత్రీం కోసం పోరాడన ఇతర ప్రముఖుల 
వారసతా్వన్ని తిరిగి ఆవిషకారించేందుకు ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
ప్రభుత్వం పన్చేసతుంది. వారిలో ఛత్రపతి శవాజీ మహారాజా, బిరాసి 
ముండా, ధీన్ బందు సర్ ఛోట్ రామ్ లునానిరు.

గురి ్తంపు ఎరుగని నాయకులకు నవ భారతంలో ‘పద్మా’లు  
దేశంలో వీఐపీ సాంసకాకృతికి తెరదించుతూ మోదీ ప్రభుత్వం విపలోవాతమాకమైన మ్రు్పలను తీస్కొచి్చంది. 
పదమా లాంటి పురసాకారాలను సామ్న్ ప్రజానీకాన్కి చేరువ చేసతుంది. ఈ పురసాకారాల ప్రక్రియను 
స్లభతరం చేసింది. లాబీయింగ్ దా్వరా కాకుండా వ్కుతుల ప్రతిభ ఆధారితంగా గురితుంపున్స్తు ఈ 
పురసాకారాలోలో  పారదర్శకతను తెచి్చంది. దేశంలో సామ్న్ ప్రజలను న్జమైన హీరోలుగా ప్రభుత్వం 
గురితుసతుంది. ఏ వారాతుపత్రికలో లేదా నూ్స్ ఛానల్ లో కూడా వీరి విజయాలు ప్రధాన వారతులుగా రాలేదు. 
అసాసింకు చెందిన బిరుబాలా రాధా, తమిళనాడుకు చెందినపపా్పమ్మాల్, డాకటుర్ టీ. వీరరాఘవన్, 
పశ్చమ బెంగాల్ కు చెందిన నారాయణ్ దేవ్ నాథ్, లధాఖ్ కు చెందిన స్లి్రామ్ ఛోంగోర్   వంటి గురితుంపు 
ఎరుగన్ చాలా మందికి వారి ప్రతిభను, విజయాలను గురితుంచి పదామా పురసాకారాలతో ప్రభుత్వం 
సతకారించింది.       
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భగవదీగాతలో శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు - సమ దుుఃఖ 
స్ఖం, ధీరం, సుః అమృతతా్వయ కల్పత్ అనానిడు.  
కషటు స్ఖాలను ఎవరైత్ ఒకేవిధంగా సీ్వకరిసాతురో 

అటిటు వారు మోక్షం పందడాన్కి అరుహులవుతారు, అన్ 
దీన్ అర్ధం. అమృత్ మహోతసివ్ నుంచి భారత్ ఉజ్వల 
భవిష్త్ ను పందేందుకు ఇది మనకు ప్రేరణగా న్లుసతుంది. 
భారత సా్వతంత్రీ పోరాటంలో ఎనోని సంఘటనలు, ఎనోని 
పోరాటాలు మనలిని మరింత ముందుకు తీస్కెళ్లోందుకు 
స్ఫూరితుదాయకంగా న్లుస్తునానియి. 1857లో జరిగిన 
భారత సా్వతంత్రీ పోరాటం, మహాతామాగాంధీ విదేశాల 
నుంచి తిరిగి రావడం, సత్గ్రహ్ దా్వరా దేశ శకితు ఏమిటో 
న్రూపంచడం, లోకమ్న్ తిలక్ సంపూర్ణ సా్వతంతా్రీన్కి 
పలుపున్వ్వడం, నేతాజీ స్భాష్ చంద్ నేతృత్వంలో అజాద్ 
హందూ ఫౌజ్ ఢిల్లో మ్ర్్చ, ‘దిల్లో ఛలో’ అనే న్నాదం 
ఇప్పటికీ భారత్ మరి్చపోలేదు.  

భారత సా్వతంత్యరే సమరంలో 
ఎనో్న సంఘటనలు మనకు సూఫూరితుని, 
ఉతేతుజానీ్న ఇసాతుయి.  ఇటవంటి 
సంఘటనలను అమృత్ మహోతసివ్ 
వెలుగులోకి తెచి్చ మన సంసకోకృత్లోని 
వైవిధా్యనీ్న, గప్పతన్నీ్న చాటతుంద్.

‘‘శతాబాదా లుగా భారత సా్వతంత్రీ కోసం లక్షల మంది 
ప్రజలు వేచిచూసిన సమయాన్ని మనం తలుచుకుంటే, 
75 ఏళలో సా్వతంత్రీం ఎంత చరిత్రాతమాకమైనదో, ఎంత 

మహమ్న్్వతమైనదో మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ 
పండుగ భారత దేశ సంప్రదాయాన్ని, సా్వతంత్రీ 
పోరాట ప్రతిరూపాన్ని, స్వతంత్ర భారత పురోగతిన్ 

తెలియజేస్తుంది’’
–  ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసివ్ జాతీయ ఉతసివం 

భారత 
సావాతంత్య్ర  
విప్ల వోద్యమానిక్  
మారగి దర్్శలు
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శా్యమ్ జీ కృష్ణ  వరమా - తుది శావాస 
వరకు దేశం కసం పోర్డిన 
విప్ల వకార్డు

శా్ మ్ జీ కృష్ణ వరమా అకోటు బర్ 4, 1857లో గుజరాత్ లోన్ కుచ్ జిలాలో  
మ్ండ్వ పటటుణంలో జన్మాంచారు. 1857 తిరుగుబాట్ గురించి 
వింటూ శా్మ్ జీ కృష్ణ పరిగారు. ఆయనకు 20 ఏళలో వయస్ 

వచి్చనప్పటి నుంచే విపలోవాతమాక కార్కలాపాలోలో  పాల్గా నానిరు. తదుపరి చదువుల కోసం 
ఆకసి్ఫర్డు యూన్వరిసిటీకి వళ్లోన శా్మ్ జీ అకకాడ న్వాసం కోసం ఎంతో వతికారు. కానీ 
వివక్ష కారణంగా ఆయనకు ఎకకాడా కూడా న్వాసం దొరకలేదు. దీన్పై కోపోద్రికుతులైన 
శా్మ్ జీ కృష్ణ లండన్ లో ఒక ఇలులో  కొనానిరు. ఆ ఇంటినే భారతీయ విదా్రు్థలకు 
న్వాసంగా మ్రా్చరు. ఆ ఇంటి పేరును ‘ఇండయా హౌస్ ’గా మ్రా్చరు. ఆ తరా్వత 
అదే ఇండయా హౌస్  ఇంగాలో ండ్ లో విపలోవాతమాక కార్కలాపాలకు కేంద్రంగా మ్రింది. 
గాంధీ, లెన్న్, లాలా లజ్ పత్ రాయ్, గోపాల కృష్ణ గోఖలే, సావరకార్, మదన్ లాల్ 
ధంగ్రా వంటి ప్రముఖలందరూ కూడా ఈ హౌస్ ను సందరి్శంచారు. లోక్ మ్న్ తిలక్, 
దయానంద్ సరస్వతి వంటి వారిచేత వరమా బాగా స్ఫూరితు పందారు. శా్మ్ జీ తన మొతతుం 
జీవితాన్ని దేశ సా్వతంత్రీ పోరాటాన్కి అంకితమివ్వడమే కాకుండా.. చాలా మందికి 
స్ఫూరితుదాయకంగా కూడా న్లిచారు. వరమా నుంచి స్ఫూరితు పందిన తరా్వత సావరకార్ 
విపలోవకారుడగా మ్రినట్టు  చరిత్ర చెబుతోంది. మదన్ లాల్ ధంగ్రా కూడా ఆయన 
విదా్రి్థనే. భారత్ లో, విదేశాలోలో  న్వసించే చాలా మంది భారతీయులు సా్వతంత్రీ 
పోరాటంలో పాల్గా నేలా ఆయన స్ఫూరితుదాయకంగా న్లిచారు. శా్మ్ జీ కృష్ణ వరమా మన 
నేలతలిలోపై పుటిటున ధైర్వంతుడైన పుత్రుడు. ఆయన తన చివరి శా్వస వరకు బ్రిటీష్ కు 
వ్తిరకంగా పోరాడారు. శా్మ్ జీ కృష్ణ జెనీవాలో మ్రి్చ 31, 1930న కాలం చేశారు. 

రా ణి గడనూలో యూ తనకు 13 ఏళలో వయస్ననిప్పుడ సా్వతంత్రీ పోరాటంలో 
చేరారు. ‘హెరాకా ఉద్మం’లో పాలుపంచుకునానిరు. హెరాకా 
అనేది సామ్జిక–మతపరమైన ఉద్మం. ఇది తరా్వత రాజకీయ 

ఉద్మంగా మ్రింది. మణిపూర్, నాగా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి బ్రిటీష్ వారిన్ 
తరిమికొటేటుందుకు ఈ ఉద్మం చేపటాటు రు. 1931లో గడనూలో యూ ఈ ఉద్మ్న్కి 
నేతృత్వం వహంచి, బ్రిటీష్ వారికి వ్తిరకంగా పోరాడందుకు ప్రజలను 
ప్రోతసిహంచారు. భారతీయ సా్వతంత్రీ పోరాటంలో భాగసా్వమ్మైన గడనూలో యూ.. 
మహాతామాగాంధీ సందేశాలను, ప్రసంగాలను దేశంలోన్ ఈశాన్ ప్రాంత ప్రజలలోకి 
తీస్కెళాలో రు. ఈ ఉద్మ్న్ని చెదరగొటటుడాన్కి బ్రిటీషరులో  చాలా గ్రామ్లకు 
న్ప్పంటించారు. కానీ ఇవేమీ విపలోవకారులిని ఆపలేకపోయాయి. బ్రిటీష్  వారిపై 
దండయాత్రలు చేశారు. తన 4 వేల మంది మదదాతుదారులు ఉండందుకు గడనూలో యూ 
కోటలను కూడా న్రిమాంచారు. ఈ కోటలు న్రామాణంలో ఉననిప్పుడ, బ్రిటీషరులో  ఏప్ల్ 
17, 1932న గ్రామ్లపై దాడులు జరిపారు. గడనూలో యూను అరస్టు చేశారు. జీవిత ఖైదు 
శక్ష విధంచారు. ఆ తరా్వత బ్రిటీష్ హౌస్ లోన్ అధకారులతో చర్చలు జరిపన తరా్వత 
ఆమెను విడచిపటాటు రు. 14 ఏళలో తరా్వత భారత్  సా్వతంత్రీం సంపాదించుకునని 
తరా్వత 1947లో ఆమెను జైలు నుంచి విడుదల చేశారు.   

ర్ణి గెై డినూ్ల ్య- బి్ర టీష్  వారిక్ 
వ్యతిరేకంగా పోర్డిన ‘పరవాత 
పతి్ర క’



బి్ర టష్ వారిని ఎదిరించిన 
చిచచుర పిడుగు 

వీర సావర్కర్

బ్రిటీష్ వారిన్ దేశం విడచి వళలోగొటేటు పన్ మ్త్రమే కాక శకితువంతమైన 
ఆలోచనలతో, అలుపరగన్ ప్రయతానిలతో ప్రజలోలో  సాధకారికత 
తీస్కురావడాన్కి, జాతీయత పంచేందుకు పోరాడన అత్ంత కొదిదా 

మంది వ్కుతులోలో  సావరకార్ ఒకరు. సావరకార్ మే 28, 1883లో మహారాష్రాలోన్ 
నాసిక్ లో భాగూర్ గ్రామంలో దామోదర్ పంత్ సావరకార్, రాధాభాయిలకు 
పుటాటు రు. ఈయన ప్రఖా్త విపలోవకారుడు, సామ్జిక ఉద్మకారుడు, రచయిత, 
కవీశ్వరుడు, రాజకీయవేతతు, తత్వవేతతు. జాతి పునరినిరామాణంలో పలు విషయాలోలో  
తనకంటూ ఒక పేరును సంపాదించుకునానిరు. పుణేలోన్ ప్రతిష్టటు తమాక ఫెరూగా సన్  
కాలేజీలో గ్రాడు్య్షన్ పూరితు చేశారు. ఆయన లక్షష్ం కేవలం చదువులు పూరితు 
చేయడమే కాదు. బ్రిటీషరలో చెర నుంచి దేశాన్ని కాపాడటమే ఆయన లక్షష్ం. దీన్ 
కోసం 1904లో ‘అభినవ్ భారత్’ అనే సంస్థను కూడా ఏరా్పట్ చేశారు. దేశభకితు, 
జాతీయవాదం నుంచి స్ఫూరితు పందిన ఆయన, స్వదేశీ ఉద్మం సమయంలో 
తన గొంతును గటిటుగా విన్పంచారు. బెంగాల్  విభజన సమయంలో 1905లో 
పుణేలో విదేశీ దుస్తులను కాలి్చ వేశారు. భారతీయ సా్వతంత్రీ ఉద్మంలో 
మరో ముఖ్మైన వ్కితుగా పరిగణించే బాల్ గంగాధర్ తిలక్ అనుమతితో ఉపకార 
వేతనంపై నా్య విద్ను అభ్సించేందుకు లండన్ వళాలో రు సావరకార్. 

ఆ సమయంలో ‘ఫ్రీ ఇండయా ససైటీ’న్ ఏరా్పట్ చేశారు. భారత 
సా్వతంత్రీ ఉద్మ్న్కి దీన్ని అంకితం చేశారు. లండన్ లో ఉనని సమయంలో, 
‘సా్వతంత్రీ పోరాటాన్కి’ ఇండయా హౌస్ కేంద్రంగా ఉండది. సా్వతంత్రీ 
పోరాటాన్ని డాకటుర్ శా్మ ప్రసాద్ ముఖరీజి పదదా ఎతుతున ప్రారంభించారు. సావరకార్ 
ఇండయా హౌస్ లో ఉంటూ భారత సా్వతంత్రీ పోరాటంపై భారతీయ 
విదా్రు్థలకు ప్రేరణకలి్పంచారు. 

1908లో ఎనోని పరిశోధనలు, అధ్యనాలు చేపటిటున తరా్వత సావరకార్ 
‘భారత సా్వతంత్రీ యుద్ధ చరిత్ర’ అనే పుసతుకాన్ని రాశారు. ఈ పుసతుకంలో 
1857లో జరిగిన పోరాటాన్ని భారతీయ సా్వతంత్రీ చరిత్రలో తొలి సమరంగా 
పేర్కానానిరు. ఈ పుసతుకం ప్రజలకు చేరకముందే బ్రిటీషరులో  దీన్ని న్షేధంచారు. 
1910లో ఆయన సన్నిహతుడు, సేనిహతుడు అయిన మదన్ లాల్ ధంగ్రా ఒక 
ఇంగ్లోష్ అధకారిన్ చంపారు. దీన్కి ప్రతిగా ఆయనకు మరణశక్ష విధంచారు. 
మదన్ లాల్ ధంగ్రాను కాపాడ క్రమంలో, ఈ అనా్యాన్కి వ్తిరకంగా 
సావరకార్ పోరాడారు. ఆయనకు పరుగుతోనని మదదాతును, సావరకార్ చురుకైన 
రాజకీయ ఆలోచనను గురితుంచిన బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం ఆయనుని వంటనే అరస్టు చేసి 

తిరిగి భారత్ కు పంపంచే ప్రయతానిలు చేసింది. కానీ సావరకార్ భారత్ కు వచే్చ 
మ్రగాంలోనే నౌకలో నుంచి తప్పంచుకున్, ఈత చేస్కుంటూ ఫ్రాన్సి 
చేరుకునానిరు. కానీ ఆ తరా్వత మళ్లో సావరకార్  ను అరస్టు చేశారు. కాల పానీగా 
ప్రసిది్ధ చెందిన ‘సెలు్లార్   జైలులో’లో జీవిత ఖైదుగా ఆయనను న్రభుదించారు. 
మరో కేస్లో 1911లో కూడా ఆయనకు రండోసారి జీవిత ఖైదు శక్ష విధంచారు. 
రండు సారులో  జీవిత ఖైదుగా శక్షలు పడడు ఏకైన భారతీయ విపలోవకారుడు సావరకార్  నే. 
పదేళలో పాట్ జైలులో శక్ష అనుభవించిన తరా్వత అండమ్న్ లోన్ సెలు్లార్   జైలు 
నుంచి సావరకార్ 1921లో విడుదలయా్రు. కానీ మళ్లో మూడళలో పాట్ పుణే 
జైలుకు సావరకార్  ను తరలించారు. జైలులో ఉనని సమయంలో ఆయన ‘హందుత్వ 
: ఎవరు హందు?’ అనే పేరుతో పుసతుకం రాశారు. 1924లో జైలు నుంచి 
విడుదలైన తరా్వత, హందూ సమ్జాన్ని సంసకారించడం కోసం ఆయన 
పన్చేశారు. అంటరాన్తనాన్ని న్రూమాలించేందుకు ఒక ప్రచారాన్ని కూడా 
న్ర్వహంచారు. 1937లో సావరకార్ అత్ంత ముఖ్మైన హందుత్వ వ్కితుగా 
అవతరించారు. హందూ మహాసభ అధ్క్షుడగా ఒక బలమైన జాతీయ నాయకుడ 
బాధ్తను సావరకార్ సీ్వకరించారు.

సావరకార్ బహుముఖ వ్కితుత్వం కల వ్కితు. కేవలం విపలోవకారుడు మ్త్రమే 
కాక, సామ్జిక ఉద్మకారుడగా, అవిభజన భారతంలో నా్యవాదిగా 
సావరకార్ పన్చేశారు. తన ప్రసంగాలు, వా్సాలు, చర్ల దా్వరా సమ్జంలో 
మ్రు్పలు తీస్కొచే్చందుకు సావరకార్ ఎంతో కృష్ చేశారు. ఆయన రాజకీయ 
కార్కలాపాలపై న్షేధం విధంచినప్పటికీఆయన్ని దేశం కోసం, సమ్జం కోసం 
పన్చేయకుండా ఎవరూ ఆపలేకపోయారు. సావరకార్ న్రంతరం దేశ సేవలోనే 
ఉండవారు. 

‘‘మేము ఎలలోవేళలా సావరకార్ ధైరా్న్ని, సా్వతంత్ర పోరాటంలో ఇతరులకు 
ఆయన ఇచి్చన స్ఫూరితున్ ఎప్పటికీ గురుతు పట్టు కుంటాం. సామ్జిక సంసకారణలకు 
సావరకార్ ఎంతో ప్రేరణగా న్లిచారు”అన్ ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
అనానిరు. సెపటుంబర్ 1965లో జ్వరంతో ఆయన ఆరోగ్ం తీవ్రంగా విషమించింది. 
ఫిబ్రవరి 1, 1966లో ఆయన తన తుది శా్వస వరకు ఉపవాస దీక్షను 
చేపటటునుననిట్టు  ప్రకటించారు. ఆ తరా్వత ఫిబ్రవరి 26 1966లో తన తుది 
శా్వసను విడచారు.   

వినాయక్ దామోదర్ సావరకార్ భారతీయ చరిత్రలో తలుచుకునే 
పేరలోలో ఒకరిగా ఉనానిరు. ఒంటికాలిపై పోరాడన ఫైర్  బ్ండ్ ఇతను. 
1857 పోరాటం కేవలం తిరుగుబాట్ మ్త్రమే కాదన్, భారతీయ 
సా్వతంత్రీ చరిత్రలో తొలి పోరాటంగా ఆయన అభివరి్ణంచారు. 
మ్జీ ప్రధాన మంత్రి అటల్ బిహార్ వాజ్ పేయి ఎప్పుడూ ఒకటి 
చెబుతుండవారు. సావరకార్ పర్వతమైత్, నేను కేవలం అణువు 
మ్త్రమే. సావరకార్ సింధు అయిత్, నేను దాన్లో ఒక బిందువు 
మ్త్రమేనన్ కొన్యాడ వారు.

న్్య ఇండియా సమాచార్52

వ్యకితుత్వం వీర్ సావర్కర్



మీడియా కార్నర్

పీఎంఓ ఇండయా
అమిత్  ష్టపీఎస్ ఏ పాలో ంటలో ఏరా్పట్ను పీఎం కూడా 

సమీక్షిస్తునానిరు. పీఎం కేర్సి, పీఎస్ యూలు, 
ఇతర సహకారం దా్వరా స్మ్రు 1500 పీఎస్ ఏ 
పాలో ంటలో ఏరా్పట్ పనులు కొనసాగుతుననిట్టు  మోదీ 
చెపా్పరు. ఈ పాలో ంటలో ఏరా్పట్ వేగంగా పూరితు 
చేయాలన్ అధకారులను ఆయన ఆదేశంచారు. 

మహారాష్రాకు 300 వంటిలేటరులో  పంపస్తుననిట్టు  
ఆంధ్రప్రదేశ్  సీఎం ప్రకటించారు. కేంద్ర మంత్రి 
న్తిన్ గడాకారీ, ఏపీ సీఎం వైఎస్  జగన్ తో మ్టాలో డ 
అభ్రి్థంచిన తరా్వత ఈ న్ర్ణయం వలువడంది. 

డబ్లో యూహెచ్ ఓపాలక మండలి డైరకటుర్ డాకటుర్ 
టిమోతి నేతృత్వంలో కోవిడ్ 19పై జరిగిన 
డబ్లో యూహెచ్ ఓ వరు్చయూవల్ సదస్సిలో పాల్గా నానిను. 
ఈ సెషన్ లో కోవిడ్–19 గురించి, సాంకేతికత, 
ఎపడెమియాలజీ గురించి సమ్చారాన్ని 
అందించాం. దాంతో పాట్ యాక్టు యాకసిలేటర్, 
కోవా్క్సి గురించి సమ్చారం ఇచా్చం.

పీఎం నరంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో, 
భారతీయ రైలే్వలు దేశంలో ప్రతి ప్రాంతాన్కి 
ఆకిసిజన్ ను ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా సరఫరా 
చేసేందుకు 24 గంటల పాట్ పన్చేస్తునానియి. 
ఆకిసిజన్ ఎక్సి ప్రెస్ కూడా హరా్నాలోన్ కోవిడ్–
19 రోగులకు ఆకిసిజన్ టా్ంకరలోను అంగుల్ నుంచి 
ఫరిదాబాద్ తరలించింది.     

ఆర్  ఎంఓ ఇండయా
డీఆర్  డీఓ ఇండయా పీఎం కేర్సి ఫండ్ కింద మూడు 
నెలలోలో  500 వరకు మెడకల్ ఆకిసిజన్ పాలో ంటలోను 
న్రిమాంచబోతుంది. ఎల్ సీఏ కోసం ఆన్ –బోరుడు  ఆకిసిజన్ 
ఉత్పతితు కోసం డీఆర్  డీఓ మెడకల్ ఆకిసిజన్ పాలో ంట్ 
టెకానిలజీన్ అభివృది్ధ చేసింది. త్జస్ లు కూడా ప్రస్తుతం 
ఈ సంక్షోభ సమయంలో కోవిడ్–19 రోగులకు 
ఆకిసిజన్ సరఫరా చేసేందుకు సాయం చేస్తునానియి. 

ఆకిసిజన్ సంక్షోభాన్ని తగిగాంచేందుకు కీలక న్ర్ణయం 
తీస్కునానిం. అవసరమైన వారికి సాయం చేస్తునానిం. 
పీఎం కేర్సి ఫండ్ దా్వరా దేశవా్పతుంగా ప్రజా ఆరోగ్ 
ప్రదేశాలోలో  551 పీఎస్ ఏ ఆకిసిజన్ ఉత్పతితు పాలో ంటలోను 
ఏరా్పట్ చేసేందుకు న్ధులను కేటాయించినందుకు 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీకి నేను ధన్వాదాలు 
తెలియజేస్తునానిను. 

న్తిన్ గడాకారీ ఆఫీస్
డాకటుర్. హర్్ష వర్ధన్ పీయూష్ గోయల్..



బుద్ పూరి్ణ మ - మే 26, 2021

భారతీయ న్గరకత, సంసకోకృతీ , ప్రజల జీవితాలలో కషా్టలు దూరం చేస్కొనే మారగొ నిరేదుశం చేశాయి. గౌతమ 
బుదుధిని బోధలు ఈ మారాగొని్న మరింత పరిపుష్టం చేశాయి. జాఞానోదయం కలిగిన తరువాత బుదుధిడు ఎంతో మంద్ 
జీవితాలలో వెలుగు నింపాడు.  ఆయన సందేశం ఒక పరిసిథాత్కో, ఒక అంశానికో పరిమతం కాలేదు. చాలా శతాబాదుల 
నుంచి, సిద్ధిరుథాడు జనిమాంచిన తరా్వత, జనిమాంచక ముందు, సిద్ధిరుథాడు గౌతమ బుదుధిడిగా మారిన తరా్వత కూడా 

అనేక పరిసిథాతులు, అంశాలతో ముడిపడి కాల చక్రం త్రుగుతూనే ఉంద్.

–  ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

మ్నవత్వం కోసం ఎవరైత్ రయింబవళ్లో  పన్చేసాతురో, 
వార బుద్ధ భగవానున్కి న్జమైన అనుచరులు. ఇదే 
స్ఫూరితు మన జీవితాలు ప్రకాశంచేలా చేసతుంది, దీన్న్ 
కొనసాగించండ. 

सुप्प बुद्धं ्पबुज्झन्ति, 
सदा गोतिम सावका।
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