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

మన్కీబాత్సానుకూలమైన,సున్నితమైనఅంశాలనుస్పృశంచేమాధ్యమం.మన్కీబాత్(మనసులోన్మాట)కార్యక్రమంలోప్రధానమంత్రి
సానుకూలఅంశాలగురంచేమాట్లా డతారు;దాన్కిసమష్టిస్వభావంఉంటంది.మైగవ్లోగతకొన్నిరోజులక్రితంచేపట్టినఅధ్యయనంలో,
మన్కీబాత్కోసంసందేశాలను,సూచనలనుపంపేవారలో75శాతంమంది35ఏళలాలోపువారేనన్తెలిసంది.అంటేయువశకితిసూచనలే
మన్కీబాత్కిదిశాన్రేదేశంచేసుతిన్నియి.‘దేశాన్కేతొలిప్రాధాన్యం’అనేసంకల్ంతో,ప్రధానమంత్రినరేంద్రమోదీకారగిల్దివస్గురంచి,
భారత్75వసా్వతంత్య్ంలోకిఅడుగుపెడుతోననిసందర్ంగాప్రభుత్వంచేపడుతోననిపలుకార్యక్రమాలగురంచిచర్చంచారు.తోట్పౌరులకు
న్సా్వర్థసేవచేయడం,వ్యవసాయంలోనూతన్విష్కరణలు,టోకో్యఒలింపిక్స్కోసంభారత్ఆకాంక్షలకువెలుగున్వ్వడమేకాకుండా...
భిననిత్వంలోఏకతా్వన్కి,సంపూర్ణా భివృదిధికోసం‘ఐక్యభారత్’కుమోదీపిలుపున్చా్చరు.ప్రధానమంత్రిమన్కీబాత్లోప్రధాన్ంశాలు..

‘‘ఎల్ల వేళలా దేశానికే తొల 
ప్రి ధాన్యిం’ అనే మింతరి ింతో మనిం 

మిందుకెళ్్ల ల’’

ఎపిసోడ్26,జూలై25,2021మన్  కీ బాత్ 2.0

 ఐక్య భారత్ ఉద్యమం:బాపునేతృత్వంలోజరగిన‘కి్వట్ఇండియాఉద్యమం’మాదిర,ఇవాళప్రతిఒక్కరూ‘ఐక్యభారత్ఉద్యమాన్కి’న్యకత్వంవహంచాలి.
దేశంపటలావిశా్వసంతో,దేశాన్కేఎలలాప్పుడూప్రాధాన్యతఇసాతిమన్మనంప్రతిజ్ఞచేదాదే ం.‘ఎలలావేళలాదేశాన్కేతొలిప్రాధాన్యం’అనేమంత్ంతోమనంమందుకు
సాగాలిస్ఉంది.

 అమృత్మహోత్సవ్:జాతీయగీతాన్కిసంబంధంచినఒకకార్యక్రమంఆగసుటి 15నజరగబోతోంది.దీన్కోసం,ఒకవెబ్సైట్నురూపందించాం.అదేRashtragan.
in.ఈవెబ్సైట్సాయంతో,మీరుజాతీయగీతాన్నిపాడి,రకారుడు చేయండి.దీంతోఈకార్యక్రమంలోమీరుభాగసా్వమలుకావచ్్చ.

 కార్గిల్యుద్ం:కారగిల్యుదధింభారతరక్షణదళాలధైర్్యన్కి,సంయమన్న్కిప్రతీక.కారగిల్వీరగాథనుమీరుతప్కచదివి,యుదధివీరులకుమనమందరంగౌరవ
వందనంచేదాదే ం.

 పెర్గిన ఖాదీ అమ్మకాలు:ఖాదీఉత్త్తిలుకొనుగోలుచేసేతిదేశాన్కిసేవచేసనటేటి.మీఈకృష్వలలానేఖాదీఅమ్మకాలునేడుఎన్నిరెటలా పెరగాయి.లక్షలాదిమంది
మహళలు,చేనేతకార్మకులు,హసతికళాకారులుననిరంగంఇది.మీరుచేసేచిననిప్రయతనిమైన్,చేనేతకార్మకులలోసరకొతతిఆశనుచిగురంపజేసుతింది.

 టోకో్య ఒలంపిక్్స: టోకో్య ఒలింపిక్స్లోభారతీయక్రీడాకారులుచేతిలోమవె్వననిల జండాతో నడవడంచూస నేనుమాత్మేకాదు,యావత్భారత దేశం
పరవశంచిపోయింది.ఈక్రీడాకారులుతమజీవితంలోఎన్నిఆటపోటలానుఅధగమంచిఈవేదికపైకిచేరుకున్నిరు.

 వ్యవసాయంలో వినూత్నావిష్కరణలు: వ్యవసాయ ఉప ఉత్త్తిలలో సృజన్త్మకతను కనబరే్చందుకు వ్యవసాయంలో వినూతానివిష్కరణలు ఎంతోదోహదం
చేసాతియి.త్రిపురఉన్కోట్కిచందినబిక్రమ్జిత్చక్మ,ఇతరులకుసూఫూరతిదాయకంగాన్లుసూతిబేర్(పెదదేరేగిపండులా )సాగునుప్రారంభించారు.ఉతతిరప్రదేశ్లోన్
లఖంపుర్ఖేరలోఒకప్రత్్యకమైనకార్యక్రమంప్రారంభమైంది.కోవిడ్సమయంలోపన్కిర్న్అరట్చటటి కాండంనుంచిఫైబర్ను(పీచ్ను)తయారుచేసేందుకు
మహళలకుశక్షణఇసుతిన్నిరు.మరోవైపుకర్నిటకలోన్దక్షిణకననిడ,ఉతతిరకననిడప్రజలుఅరట్పిండితోదోశలు,గులాబ్జామ్వంట్రుచికరమైనవంటకాలను
తయారుచేసుతిన్నిరు.సాయిప్రణీత్అనేసాఫ్టివేర్ఇంజనీర్కూడావాతావరణశాసత్ంలోతనకుననిఆసకితి,సామర్్థ ంతోరైత్లకుసాయంచేసుతిన్నిరు.ఏదైన్కొతతి
విషయంజరగిత్,దాన్ఫలితంప్రతిఒక్కరనిఆశ్చర్యపరుసుతింది.ఈరోజులోలా మణిపూర్లోన్ఉఖ్రూల్జిలాలా లోయాపిల్సాగుబాగాపుంజుకుంది.అక్కడుననిరైత్లు
తమకుననితోటలలోయాపిల్సాగుచేసుతిన్నిరు.

 ప్రజా భాగసావామ్యంతో నీటి పర్రక్షణ:ప్రతిచ్క్కనీట్న్ఆదాచేయడంమనసంస్కపృతిలోఒకభాగం.నీట్న్వృథాకాకుండాచూసుకోవడంకూడామనజీవన
విధానంలోభాగంగాఉండాలి.మనంపందుతోననివర్షపునీరుమనభవిష్యత్తర్లకోసం,దాన్న్మనంఎప్పుడూమరచిపోకూడదు.

 ప్రజల ఆదర్శమైన సంక్షేమ సేవలు: సమాజశ్రేయసుస్, సేవాసూఫూరతి,బాధ్యతఅనేవిడబ్బు కంటేఎంతోఅవసరం.మనఉదో్యగం,వా్యపారంచేసుకుంటూనే
సమాజాన్కిసేవచేయొచ్్చ.ర్ధకాశాసత్కూనూరోలా ఒకకేఫ్నునడుపుత్న్నిరు.తనకేఫ్నుంచియాంబ్రక్స్అనేకార్యక్రమందా్వర్న్ధులుసేకరంచారు.ఆకిస్జన్
సలిండర్,ఫస్టిఎయిడ్బాక్స్వంట్వాట్తోఉననిఆరుయాంబ్రక్స్వాహన్లుతమళన్డులోన్నీలగిరకొండలలోసేవలందిసుతిన్నియి.

 చండీఘడ్  సెకాటు ర్ 29కు చందిన సంజయ్ రాణా, కోవిడ్ టీకా తీస్కుననా వార్కి ఉచితంగా ఛోలే–భటూరే అందిస్తూ , తన సైకిల్ పై ఫుడ్ సాటు ల్ ను 
నిరవాహిస్తూ న్నాడు. ఒడిశా సంబల్పూర్ జిల్లా లోని ఇసాక్ మండా అనే వ్యకితూ, మార్చి 2020లో ఒక యూటూ్యబర్ గా రాషట్ ంలో ప్రసిద్ వంటకమైన పఖాల్ కు 
చందిన వీడియోను పోస్టు  చేశారు. ఆయన వీడియోల ద్వారా గ్రామాల జీవన విధాన్లను నగరాలోలా ని ప్రజలు చూడగలగారు. 
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సంపాదకుడు
జైదీప్ భట్నాగర్, 
ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్యాలయం, 
న్యాఢిల్లీ

ప్రచురణ,ముద్రణ
స తయాంద్ర ప్ర కాష్ , ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్, బిఒసి 
బ్యారో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & క మ్యాన్కేష న్ తరఫున 

ముద్రణ
ఇన్ ఫిన్టీ అడ్వరె్్టజంగ్ సరీ్వసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, 
ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్, 10వ ఫ్లీ ర్, 
న్యాఢిల్లీ–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్, ఎన్ హెచ్–1, 
ఫరిదాబాద్–121003.

డిజైనర్టీమ్
శ్యామ్ శంకర్ తివారి
రవంద్ర కుమార్ శర్మ
దివాయా తల్్వర్
అభయ్ కుమార్ గుపాతా

టీమ్
విభోర్ శర్మ
చందన్ కుమార్ చౌదరి
సుమిత్ కుమార్(ఇంగ్లీష్), అన్ల్ పటేల్(గుజర్తీ)
కొటేరు శ్రావణి (తెలుగు), నదీమ్ అహ్మద్(ఉర్దూ ),
సోన్త్ కుమార్ గోస్్వమి (అస్సిమీ), వినయ పి.
ఎస్  (మలయాళం)

కన్సల్టంగ్ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

లోపల పేజీలో్ల

పతాక 
శీర్షి క  

జన్ ధన్-ఆధార్- మొబైల్ త్రయం ద్వారా అర్హుడైన ప్రతి వ్యక్తిక్ నేర్గా 

ప్రయోజనాలు                 పేజీలు 12-22

జయంతి ప్రత్్యకం : ప్రపంచ హాకీలో చెరగని ముద్ర 

వేసిన మేజర్ ధా్యన్ చంద్    పేజీలు 27

మింగిట చేర్న ఆర్థి క సేవలు

హాకీ మాింత్రి కుడు

ఆధా్యత్మిక నగరిం 
కాశీకి ఆధునిక 

సొబగులు

‘రుద్రాక్ష’సమావేశకేంద్రంతో
పాటరూ.1,500కోటలాకుపైగా

విలువైనప్రాజకుటిలను
వారణాసలోప్రారంభించిన

ప్రధానమంత్రినరేంద్రమోదీ
పేజీలు06-08

సింక్షిప్త  వార్త లు  పేజీలు : 04-05

పరి పించ యువ నై పుణ్్యల ద్నోతస్విం పేజీలు : 09

మౌలక సదుప్యాల అభివృద్ధి  పేజీలు : 10-11

మింత్రి  మిండల నిర్యాలు         పేజీలు : 23

క్విడ్-19పై  యుదధి ిం  పేజీలు : 28-29

నూతన విద్్య విధానానికి ఏడాద్
 పేజీలు : 30 - 31

సానుకూల దృక్పథిం  పేజీలు : 36

టోక్్య ఒలింపిక్స్ 

సా్వతింతోరి ్యద్య మానికి స్ఫూర్్త గా నిలచిన నాయ కులు
ర్మ్సంగ్,ర్జ్గురు,కననియ్యలాల్దత్,అరబిందోఘోష్వంట్

ఉననితమైనభారతవిపలావకారులజీవితాలనుప్రజలమందుకుతెసోతినని
ఆజాదీకాఅమృత్మహోతస్వ్పేజీలు32-35

సరకొతతి శకితితోసూఫూరతితోటోకో్య ఒలంపిక్స్ బరలో
దిగినభారతదేశం  పేజీలు24-26

కమ్యూనికేషన్చిరునామా,
ఈ–మెయిల్:

ర్మ్ నంబర్   –278, బ్యారో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & 
కమ్యాన్కేషన్, 2వ ఫ్లీ ర్, సూచనా భవన్, 

న్యాఢిల్లీ-110003

Neeraj Chopra PV SindhuRavi Kumar Dahiya Bajrang PuniaMirabai Chanu Lovlina BorgohainMen’s Hockey

సింతోషింతో ఉప్పింగుతూ, స్ఫూర్్త  పిందుతూ 

సగర్వ భారత్
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సంపాదకీయం
సాదరనమసా్కరం,
దేశంలోక్రీడాసంస్కపృతిన్ప్రోతస్హంచేందుకుకేంద్రప్రభుత్వంఎంతోకృష్చేసంది.భారతక్రీడాకారులుటోకో్యఒలింపిక్స్

లో అగినిపరీక్షకు తటటి కొన్దూసుకెళాలా రు. ‘జావెలిన్త్రో’లో స్వరణాం గెలిచి నీరజ్చోప్రా దేశాన్కి గర్వకారణమయా్యడు. ఏడు
పతకాలుగెలుచ్కున్మనక్రీడాకారులుఅత్్యతతిమప్రతిభకనబర్్చరు.టోకో్యఒలింపిక్స్లోభారత్తరఫునపాల్గి ననిచాలామంది
క్రీడాకారులుగ్రామాలు,చిననిచిననిపటటిణాలనుంచివచి్చనవారే.ఎన్నిసవాళలానుఅధగమంచివీరునవభారతాన్కిగర్వకారణంగా
న్లుసుతిన్నిరు. క్రీడాకారులకుఅన్నిరకాలుగాసాయపడుతూ,అవసరమైనసౌకర్్యలుఅందిసూతిప్రోతస్హంచడంలోప్రభుత్వం
ఎక్కడాకూడావెనుకంజవేయడంలేదు.2028లాస్ఏంజిల్స్ఒలింపిక్స్పతకాలజాబితాలోతొలి10దేశాలసరసనన్లవాలన్
భారత్ఇప్ట్కేతనలక్ష్యన్నిన్రేదేశంచ్కుంది.ఈదిశగాఅన్నిరకాలప్రయతానిలుచేసోతింది.కేవలంరెండేళలాలోనేప్రపంచసా్థ యి
క్రీడాకారులురూపుదిదుదేకోవడంకుదరన్పనన్మనకందరకితెలిసందే.కానీదీన్కిఎన్నిఏళ్లా శ్రమపడి,చమటోడి్చకషటింపడాలిస్
ఉంటంది.

కేవలంక్రీడలుమాత్మేకాకుండా,గ్రామాల,పటటిణాలసర్వతోమఖాభివృదిధికేంద్రప్రభుత్వప్రాధాన్యతగాన్లుసోతింది.ప్రజా
భాగసా్వమ్యంతోప్రతిఒక్కరనిఈఅభివృదిధిలోభాగంచేయడమేసమ్మళితఅభివృదిధి.దేశమొతాతిన్కిఆర్థకసాధకారతకలి్ంచేందుకు
మషన్ప్రాతిపదికనకేంద్రప్రభుత్వంపలుచర్యలుచేపడుతోంది.ఎందుకంటేభారీఅభివృదిధికార్యక్రమాలుఫలవంతమయ్యందుకు
ఎన్నిఏళలాసమయంపడుత్ంది.దేశంలోఉననిప్రతిఒక్కకుటంబాన్నిబా్యంకింగ్వ్యవస్థతోఅనుసంధాన్ంచేందుకుచారత్రాత్మకమైన
‘జన్ధన్యోజన’ పథకాన్నిప్రధానమంత్రినరేంద్రమోదీ 2014లోఎర్రకోటపైనుంచిప్రారంభించారు.సామాన్యప్రజలకు
ఆర్థకంగాసాధకారతకలి్ంచడమేప్రధానమంత్రినరేంద్రమోదీలక్షష్ం.పేదలను,వెనుకబడిన,అణగారనవర్గి లప్రజలనుదేశ
ప్రధానఆర్థకస్రవంతిలోఈపథకంకలిపింది.అంతకుమందుదేశంలోఉననిసగాన్కిపైగాజన్భాబా్యంకింగ్వ్యవస్థకువెలుపలే
ఉండేది. సమాజంలో వెనుకబడిన వర్గి లకుకూడాఆర్థక సేవలను అందించేందుకుప్రభుత్వం చేపట్టిన న్రంతర కృష్తో, ప్రతి
ఒక్కరూప్రసుతితంఅధకారకఆర్థకవ్యవస్థలోకివసుతిన్నిరు.జన్ధన్–ఆధార్–మొబైల్అనుసంధానందా్వర్ప్రపంచంలోనేఅతిపెదదే
ఫైన్న్్షయల్ఇంకూలా జన్ప్రణాళికనుకేంద్రప్రభుత్వంప్రారంభించగలిగింది.ఇది54మంత్రిత్వశాఖలకుచందిన318పథకాల
కింద17లక్షలకోటలారూపాయలనుడి.బి.ట్దా్వర్లబిదేదారులబా్యంకుఖాతాలోలా కినేరుగాఅందించేందుకుకేంద్రప్రభుతా్వన్కి
సాయపడింది.

ఎంఎన్ఆర్ఈజీఏ,జాతీయసామాజికసహాయపథకాలు,పలురకాలఉపకారవేతన్లు,ప్రభుత్వరేషన్,ఎరువులర్యితీ,
గృహపథకం,కిసాన్సమా్మన్న్ధకిందఆర్థకసాయంవంట్పలుచారత్రాత్మకకార్యక్రమాలప్రయోజన్లనుకేంద్రప్రభుత్వం
ప్రసుతితంనేరుగాలబిదేదారుల,వెనుకబడినవర్గి లప్రజలఖాతాలోలా కిబదిలీచేసోతింది.ప్రభుత్వంనుంచిపందేనగదుప్రయోజన్లలో
ప్రసుతితంఎలాంట్కమషన్లేదామధ్యవరతిత్వజోక్యంఉండటంలేదు.కేవలంఒక్కమొబైల్బటన్నునొక్కడందా్వర్అన్నిపథకాల
ప్రయోజన్లనుపేదలు,అణగారనవర్గి లప్రజలునయాపైసతోసహాపందుత్న్నిరు.పేదరకాన్నిరూపుమాపేందుకుకటటి బడి
ఉననిసబ్కావికాస్అంటేసర్వతోమఖాభివృదిధికార్యక్రమంఈసంచికలోపతాకశీర్షకగాఅందించాం.ఇదిదేశంఎంతోవేగంగా
ఫైన్న్్షయల్ఇంకూలా జన్(అందరకీఆర్థకసేవల)నుంచిఫైన్న్్షయల్ఎంపవరె్మంట్(ఆర్థకసాధకారత)కుఎలాచేరుకుంటోందోమనకు
తెలియజేసుతింది.ఇదిప్రతిపౌరుడిచంతకుచేరుకుంటూఅదు్తమైనఫలితాలనుకనబరుసోతింది.

అమృత్మహోతస్వ్కార్యక్రమాలోలా భాగంగావిపలావకారులకథలు,టోకో్యఒలింపిక్స్,క్రీడాదిన్తస్వంసందర్ంగావ్యకితిత్వ
విభాగంలోమేజర్ధా్యన్చంద్పైప్రత్్యకవా్యసంఈసంచికలోప్రధానకథన్లుగాఉన్నియి.కోవిడ్,ప్రగతిమారగింలోకాశీ,రైలే్వల
రూపురేఖలమారు్,నైపుణా్యలఅభివృదిధి,మంత్రిమండలిన్రణాయాలప్రామఖ్యతకూడాఈసంచికలోఇతరఆకటటి కునేఅంశాలు.

కోవిడ్సూచనలనుఅనుసరసూతిసురక్షితంగాఉండండి,మాకుమీసలహాలనుఅందిసూతిఉండండి.
అడ్రస్:రూమ్నం-278బ్్యరోఆఫ్ఔట్రీచ్అండ్కమ్్యన్కేషన్,
రెండవఫ్లా ర్,సూచన్భవన్,నూ్యఢిలీలా–110003
e-mail:response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భట్నాగర్)
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మెయిల్ బాక్స్

  response-nis@pib.gov.in

నేనుమీఈపత్రికనుక్రమంతప్కుండా
చదువున్నిను,ఇదిచాలామంచిపన్చేసోతింది.
మను్మందురోజులోలా కూడాఇలాంట్ఉననితమైన

సమాచార్నేనిఅందించాలన్,మీరుచేసేఈ
కృష్కినేనుశుభాకాంక్షలుతెలియజేసుతిన్నిను.

అశిక్ ఛెత్రి
Ashikchhetri97@gmail.com

నూ్యఇండియాసమాచార్ఎంతో
సమాచారయుకతిమైనపత్రిక.నేనుబిహార్,

పాట్నిలోన్డాన్బోసో్కఅకాడమీలోపదవ
తరగతిచదువుత్న్నిను.ఈపత్రికఎంతో
ఆసకితికరంగాఉంటంది.న్సబ్జెటలాలోఆర్థక
శాసత్మనేదిఒకసబ్జెట్,ఈపత్రికప్రభుత్వ

పథకాలు,సరకొతతిఅభివృదిధిపథకాలగురంచి
న్కుఒకఅవగాహననుకలి్సోతింది.

ఆదిత్య గంగూల
adityaganguli9983@gmail.com

కేంద్రప్రభుతా్వన్కిచందినపలుఅభివృదిధి
పథకాలగురంచిసమాచార్న్నిఅందించేందుకు

నూ్యఇండియాసమాచార్ఒకగొప్
కార్యక్రమం.ఈపత్రికలోవిభిననిరంగాలకు
చందినసమాచార్న్నిఅందిసుతిండటంవలలా,

పోటీపరీక్షలకుసననిదధిమయ్యవిదా్యరు్థలకుఇది
ఎంతోఉపయోగకరంగాఉంటోంది.

సీఎల్ చన్నా రెడిడి
clcreddy@gmail.com

‘‘నూ్యఇండియాసమాచార్’’కినేనున్త్య
పాఠకుడిన్.దీన్లోఎంతోఉపయోగకరమైన

సమాచారంఉంటంది.దీన్నిచదవడం
నేనుసంతోషంగాభావిసుతిన్నిను.ఈపత్రిక
విజయవంతంకావడంకోసం,దేశమంతా

ప్రజలఇంట్వదదేకేఈపత్రికనుఅందించాలన్
నేనుసూచిసుతిన్నిను.

సీహెచ్.శకితిసంగ్,న్్యయవాది,
కరానాల్(హరా్యన్)

shaktisinghadv@gmail.com

నేనుమనప్రధానమంత్రినరేంద్రమోదీకిపెదదే
అభిమాన్న్,కేంద్రప్రభుతా్వన్కిచందినఅన్ని

కార్యక్రమాలనుసున్శతంగాపరశీలిసాతిను.డిజిటల్
ఇండియాకార్యక్రమంకిందఆవిష్కరంచినఅన్ని

యాప్లనునేనువాడుత్న్నిను.ఈయాప్లు
ఎంతోత్లికగావాడుకునేలాఉన్నియి.అంత్కాక

మఖ్యమైనసమాచార్న్నిఅందిసుతిన్నియి.
యోగేశ్ అశోక్ బడావే, సత్రా, 

మహారాషట్
Advyogesh9@gmail.com

మీ సలహాలను పింపిించే

కమ్యూనికేషన్చిరునామా,
ఈ-మెయిల్:

ర్మ్ నం-278, బ్యారో ఆఫ్ అవుట్ రీచ్ అండ్ కమ్యాన్కేషన్, 

రెండవ ఫ్లీ ర్, సూచనా భవన్, 
న్యాఢిల్లీ – 110003
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దేశజి.డి.పిలో 29శాతాన్కిపైగావాట్నుకలిగిఉననిసూక్షష్మ, లఘు,మధ్య
తరహాసంస్థల(ఎంఎస్ఎంఇ)రంగాన్కిసహాయంచేసేందుకుకేంద్రప్రభుత్వం

న్రంతరంకృష్చేసోతింది.ఈప్రయతానిలోలా భాగంగానే,జి.డి.పిలోఈరంగవాట్ను
మరంత పెంచేందుకు, ఈ రంగంతో మడిపడి ఉనని వా్యపారసుతిలకు సరకొతతి
సదుపాయాలనుఅందించడమేకాకుండా,రటైలరులా ,హోల్సేలరలానుఈరంగపరధలోకి
తీసుకొసూతి‘ఎంఎస్ఎంఇ’నుపునర్న్ర్వచించింది.రటైల్,హోల్సేల్వా్యపార్లను
తయారీ లేదా సేవా యూన్టలాగా పరగణించేవారు కాదు కాబట్టి ఇన్ని రోజులు
రటైల్, హోల్సేల్ వా్యపారమంతా ఎంఎస్ఎంఇ వెలుపలే ఉండేది. కానీ తాజాగా
సమీక్షించినమారగిదర్శకాలలో ఎంటర్ప్రైజ్ రజిసే్రేషన్ పోరటిల్లో రటైల్, హోల్సేల్
వరతికులుకూడాతమవా్యపార్లనునమోదుచేసుకునేలాఅనుమతిఇచి్చంది.ఈ
న్రణాయంతోరెండుననిరకోటలామందికిపైగావరతికులకుప్రయోజనంచేకూరనుంది.
ఆరీబుఐమారగిదర్శకాలప్రకారంవీరకిప్రాధాన్యతరంగరుణాలులభ్యమై,అవసరమైన
మ్లధనం చేకూరుత్ంది. గత ఏడాది కాలంగా ఎంఎస్ఎంఇ రంగం కోసం
ప్రకట్ంచిన ప్రయోజన్లు కూడా రటైల్, హోల్సేల్ వరతికులకు అందుబాటలో
ఉంట్యి.‘‘రటైల్,హోల్సేల్వా్యపార్లతోమడిపడినవరతికులకుఇదిచారత్రాత్మక
న్రణాయం”అన్ప్రధానమంత్రినరేంద్రమోదీఅన్నిరు.

రిండున్నర క్ట్ల  మింద్ ర్టై ల్, హోల్ సేల్ వర్త కులకు 
తొలసార్ ఎింఎస్ ఎింఇ హోద్

కొతతి సాంకేతికత పరజాఙా నం, ఇన్ఫరే్మషన్ టెకానిలజీ
సాయంతో, దేశంలో వ్యవసాయాన్ని సమర్థవంతంగా

మారే్చందుకు ప్రయతానిలు సాగుత్న్నియి. దీన్లో భాగంగానే,
జూలై 16న భారత వ్యవసాయ పరశోధన్ మండలి 93వ
వ్యవసా్థ పక దిన్తస్వం సందర్ంగా, ‘కిసాన్ సారథి’ అనే
డిజిటల్పాలా ట్ఫామ్నుకేంద్రవ్యవసాయ,రైత్లసంక్షేమమంత్రి
నరేంద్ర సంగ్ తోమర్, ఎలకా్రే న్క్స్, ఇన్ఫరే్మషన్ టెకానిలజీ
మంత్రిఅశ్వన్వైషణావ్లుప్రారంభించారు.ఈడిజిటల్పాలా ట్ఫామ్
రైత్లకు పంటలకు సంబంధంచిన సమాచార్ననింతట్న్ని
అందిసుతింది. అంత్కాక, ఈ పాలా ట్ఫామ్ దా్వర్నే రైత్లు తమ
పంటలను,కూరగాయలనుఅమ్మకునేవీలుంటంది.మఖ్యంగా,
రైత్లు వ్యవసాయాన్కి, దాన్కి సంబంధంచిన అంశాలపై
శాసత్వేతతిలనుంచికచి్చతమైనసమాచార్న్నితమసంతభాషలో
పందవచ్్చ.తొలి దశలో, కిసాన్సారథిపాలా ట్ఫామ్ను బిహార్,
మధ్యప్రదేశ్,మహార్ష్రే, ఉతతిరప్రదేశ్ర్ష్ట్రే లకుచందిన రైత్ల
కోసం తీసుకొసుతిన్నిరు.క్రమంగాఇతరర్ష్ట్రే లకుకూడాదీన్ని
విసతిరంచనున్నిరు.

‘కిసాన్ సారథి’- రై తులకు 
సర్యైన సమయింలో సర్యైన 

సమాచారిం

‘ ఒక జిలా్ల  ఒక ఉత్పత్్త ’తో 
ఆతమినిర్భర్ భారత్ కు ప్రి తాస్హిం

కోవిడ్తో ప్రపంచమంతా అలాలా డుతోనని సమయంలో, కేంద్ర
ప్రభుత్వం ఆత్మన్ర్ర్ భారత్కు పున్దులు వేయడం

ప్రారంభించింది.స్వయంఉపాధన్పెంచేందుకుపలుకార్యక్రమాలను
ఆవిష్కరంచింది.వీట్లోఒకటేపీఎంఫార్మలైజేషన్ఆఫ్మైక్రోఫుడ్
ప్రాసెసంగ్ఎంటర్ప్రైజస్(పీఎంఎఫ్ఎంఇ)పథకం.ఫుడ్ప్రాసెసంగ్
రంగంలోఉననిఅపారమైనఅవకాశాలనుగురతించినకేంద్రప్రభుత్వం,
ఫుడ్ప్రాసెసంగ్రంగంలోభాగమైనస్వయంఉపాధబృందాలకుఈ
పథకందా్వర్మ్లధన, ఆర్థక అవసర్లనుతీరుసోతింది. 9 వేల
మందికిపైగాచిననివా్యపారసుతిలుపీఎంఎఫ్ఎంఇపైనమోదయా్యరు.
2,500మందికిపైగావా్యపారసుతిలుఇప్ట్కేప్రభుత్వసాయంతో
తమ వెంచర్ను ప్రారంభించారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
సంకల్ం ఒకే దేశం–ఒకే వ్యవస్థ తరహాలో, ఫుడ్ ప్రాసెసంగ్
పరశ్రమలోఒకజిలాలా –ఒకఉత్తితితోమందడుగువేశారు.గతఏడాది
ఈపథకంఆవిష్కరణఅయిన్ట్నుంచి,35ర్ష్ట్రే లు,కేంద్రపాలిత
ప్రాంతాలలో 707 జిలాలా లలో ఒక జిలాలా –ఒక ఉత్తితికి కేంద్ర ఫుడ్
ప్రాసెసంగ్ఇండసీ్రేలమంత్రిత్వశాఖఆమోదంతెలిపింది.అంత్కాక,
కొతతివా్యపారసుతిలకుపూరతి తరహాలోసాయంఅందించేందుకు17
ర్ష్ట్రే లలో54ఇంకు్యబేషన్కేంద్రాలనుఏర్్టచేసోతింది.

సంక్షిపతూ వారతూలు
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తెలంగాణలోన్ వరంగల్కు సమీపంలో మలుగు జిలాలా 
పాలంపేటలో ఉనని రుద్రేశ్వర ఆలయం(ర్మప్

ఆలయం),గుజర్త్లోన్హరపా్ నగరంధోలవీర,యునసో్క
ప్రపంచవారసత్వప్రదేశాలజాబితాలోచోటదకి్కంచ్కున్నియి.
జూలై25నజరగినయునసో్కప్రపంచవారసత్వకమటీ44వ
సమావేశంలో న్రణాయం తీసుకుంది. 13వ శతాబాదే న్కి చందిన
ఈఅదు్తమైనర్మప్న్ర్్మణాన్కిదాన్వాసుతిశలి్ర్మప్

పేరును పెట్టి రు. ఈ
ఆలయంలో ర్మలింగేశ్వర
సా్వమన్ కొలుసాతిరు.
అదేవిధంగా, గుజర్త్లోన్

కచ్ ఇండో–పాకిసాతిన్ సరహదుదే లలో ఉనని ధోలవీరను కూడా
పుర్వసుతిప్రదేశంగాగురతించారు.ప్రపంచవారసత్వప్రదేశాల
జాబితాలో ఈ రెండింట్న్ని చేరు్చత్ననిటటి  యునసో్క టీ్వట్
చేసంది. దాన్ని రీటీ్వట్ చేసన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోదీ,
“అదు్తం!అందరకీశుభాకాంక్షలు.అందరూఈప్రాంతాలను
సందర్శంచాలన్ కోరుత్న్నిను. 2014 నుంచి ఇప్ట్ వరకు
భారత్ నుంచి 10 ప్రదేశాలు ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల
జాబితాలోచోటదకి్కంచ్కున్నియి”అన్తెలిపారు.

నీరు అనేది మన జీవితంలో అత్యంత ప్రాథమక అవసరం. ఇంత
అవసరంఉననిప్ట్కీ,70ఏళలాసా్వతంతా్య్నంతరంకూడాదేశంలో

కేవలం17శాతమేఅంటే,గ్రామాలోలా ఉండేమొతతిం18.94కోటలాఇళలాలో
కేవలం3.23కోటలాఇళలాకుమాత్మేకుళాయినీట్కనక్షన్ఉండేది.ఈ
అంతర్న్నితొలగించేందుకు,ఆగసుటి 15,2019నప్రధానమంత్రిఎర్ర
కోటపై నుంచి జల్ జీవన్ మషన్ను ప్రారంభించారు. దేశంలో ఉనని

ప్రతి ఒక్క ఇంట్కి 2024 న్ట్కి
కుళాయి నీట్న్ సరఫర్ చేయాలన్
లక్షష్ంగా పెటటి కున్నిరు. కేవలం 23
నలలోలా నే,ఈపథకంలక్షగ్రామాలలో
ప్రతి ఇంట్కికుళాయినీట్న్ సరఫర్

చేసచారత్రాత్మకమైనమైలుర్యిన్సాధంచింది. కేవలం 23 నలలోలా నే
4.49కోటలాకుళాయినీట్ కనక్షనలాను జల్ జీవన్మషన్ అందించింది.
50 వేల గ్రామ పంచాయతీలలో ప్రతి ఇంట్కి పంపు నీట్న్ సరఫర్
చేసంది.గోవా,తెలంగాణ,అండమాన్–న్కోబార్దీ్వపాలు,పుదుచే్చరలు
గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 100 శాతం ఇళలాకు కుళాయి నీట్ కనక్షనలాను
అందించిలక్ష్యన్నిచేరుకున్నియి.ఇవిమాత్మేకాక,ఎన్సెఫలైట్స్తో
ప్రభావితమైన61ప్రాధాన్యతజిలాలా లలోకేవలం22నలలోలా నే97లక్షలకు
పైగాఇళలాకుపంపునీరుచేరుకుంది.

పరి పించ వారసత్వ పరి దేశాలుగా రామప్ప 
ఆలయిం, గుజరాత్ లోని ధోలవీర

లక్ష గారి మాలు, 50 వేల గారి మ 
పించాయతీలలో పరి త్ ఇింటికి కుళ్యి నీరు

వై ద్య విద్్య క్రుస్లో్ల  ఆర్థి కింగా వనుకబడిన వరాగా లకు, 

ఓబీసీ కేటగిరీకి ర్జర్్వషను్ల

వైద్య,దంతకోరుస్లుచదివేఆర్థకంగాబలహీనమైనవర్గి లకు,వెనుకబడినతరగత్ల
వారకిప్రయోజనంచేకూరేలాకేంద్రప్రభుత్వంచారత్రాత్మకన్రణాయంతీసుకుంది.

ప్రసుతితవిదా్యసంవతస్రంనుంచిగ్రాడు్యయట్(యూజీ),పోసుటి గ్రాడు్యయట్(పీజీ)వైద్య,
దంతకోరుస్లలోవెనుకబడినతరగత్లఅభ్యరు్థలకు27శాతంరజరే్వషన్కలి్సుతిననిటటి 
ప్రకట్ంచింది. దీంతోపాట, ఆర్థకంగా బలహీనమైన వర్గి లకు(ఈడబ్లా ్ఎస్)కూడా
10శాతంరజరే్వషన్నుకలి్ంచింది.ప్రధానమంత్రినరేంద్రమోదీనేస్వయంగాఈ
న్రణాయాన్నితనట్్వటర్హా్యండిల్దా్వర్జూలై29నప్రకట్ంచారు.సుప్ంకోరుటి ఆదేశాల
మేరకు1986లోనేఅఖలభారతకోట్పథకంప్రారంభమైంది.ఏర్ష్రేవిదా్యరు్థలైన్
ఏ ర్ష్రేంలోన్ వైద్య కళాశాలలోనైన్ రజరే్వషన్ ప్రయోజన్లు పందేలా ఇది
ఉపయోగపడుత్ంది.2008వరకు,అఖలభారతకోట్పథకంలోఎలాంట్రజరే్వషన్
ఉండకపోయది.కానీ2007లో,ఈపథకంలోఎస్టీలకు7.5శాతం,ఎస్సీలకు15
శాతంరజరే్వషన్నుసుప్ంకోరుటి ప్రవేశపెట్టింది.ప్రసుతితంకేంద్రప్రభుత్వంతీసుకునని
న్రణాయంతోవెనుకబడినతరగత్లు,ఆర్థకంగాబలహీనమైనవర్గి లకుచందిన5,550
మందివిదా్యరు్థలుప్రత్యక్షంగాప్రయోజనంపందనున్నిరు.



న్యూ ఇండియా స మాచార్    ఆగస్టు  16-31, 20216

ఆధా్యత్మిక నగరిం కాశీకి ఆధా్యత్మిక నగరిం కాశీకి 
ఆధునిక సొబగులుఆధునిక సొబగులు

వారణ్సి పరి గత్

వారణాసి పార్లమంట్  సభ్్యడైన ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ నగర సరవాతోముఖాభివృద్ధిక్ హామీ ఇచ్చార్. ఇతర 

ఎంపీలు కూడా ఈ నగర అభివృద్ధి విధానానిని అంద్పుచ్చాకునేలా ఇద్ ఒక స్ఫూర్తిద్యకమైన నమూనాలాగా 

పనిచేసతింద్. దూరదృష్టు గలిగిన మోదీ నాయకతవాంలో గత ఏడేళ్లలో వారణాసి ప్రపంచపు అత్్యధునికమైన 

నగరంగా విరసిలి్లంద్. త్జాగా ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ అంతరాజాతీయ సహకార, సమావేశ కంద్రం–

ర్ద్రాక్షను ప్రారంభించ్ర్. అలాగే రూ.1,500 కోట్లకు పైగా విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెకుటులకు శంకుస్థాపన చేశార్.

వారణాస అతా్యధున్క నగరంగా
వెలుగుత్ననిప్ట్కీ, దాన్ సాంప్రదాయ
గురతింపును కాపాడేందుకు అత్యంత జాగ్రతతి

వహసుతిన్నిరు. వారణాస పర్యటన సందర్ంగాజూలై 15న
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పలు అభివృదిధి ప్రాజకుటిలకు
శంకుసా్థ పన చేశారు. జపాన్ సాయంతో అంతర్జె తీయ
సహకార,సమావేశకేంద్రం–రుద్రాక్షనున్ర్మంచారు.బన్రస్
హందూయూన్వరస్టీలో100పడకలతోప్రసూతి–చిననిపిలలాల
విభాగాన్ని ఏర్్ట చేశారు. గొదౌలియాలో మలిటిలెవల్
పార్కంగ్,గంగానదిలోరో–రోపడవలు,క్రూజ్కార్యకలాపాలు,
ఫ్లైఓవరులా , జల్ జీవన్మషన్ కింద 143గ్రామీణప్రాజకుటిలు
ప్రారంభమయా్యయి.

‘రుద్రాక్ష’ సమావేశ కంద్ం
ఇండో–జపాన్ సేనాహానికి ప్రతీక
పాటలు–సంగీతం,దైవభకితి–ఆధా్యతి్మక,జా్ఞ నం–విజా్ఞ న్న్కి

ప్రపంచకేంద్రంగావారణాసమారుతోంది.దీన్కిఉదాహరణ...
సాంస్కపృతిక కార్యకలాపాలు, పెదదే సెమన్రులా , మేధోపరమైన
చర్చలు చేసుకునేందుకు రుద్రాక్ష సమావేశ కేంద్రం ఒక
ఆదర్శమైనవేదికగాన్లవబోత్ంది.ఈకొతతికేంద్రంఏర్్ట
కావడంతో,ప్రపంచవా్యపతింగా ఉనని కళాకారులు వారణాసకి
ఎకు్కవ ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నిరు. దీంతో సంస్కపృతి,
సంప్రదాయాలుఒకప్రాంతంనుంచిమరోప్రాంతాన్కి,ఒకర
నుంచిమరొకరకిమారేందుకుఇదిఒకకేంద్రంగామారనుంది.
ఈ అతిపెదదే సమావేశ కేంద్రంలో పార్కంగ్, దివా్యంగులకు
ప్రత్్యకసౌకర్్యలతోపాట1200మందికూరు్చనేసామర్్థ ంతో
ఆడిటోరయం ఉంది. బన్రస్ సల్్క, శలా్లకు సరకొతతి
గురతింపును ఇచే్చందుకు హసతి కళాకారులను బలోపేతం
చేయడంపై ఇది దృష్టిసారంచింది. వారణాసలో వా్యపార
కార్యకలాపాలకుఈకేంద్రంప్రోతాస్హంకలి్సుతింది.దేశాన్కి,
ప్రపంచాన్కిఇదిఒకసాంస్కపృతికకేంద్రమన్ప్రధానమంత్రి
మోదీ అభివరణాంచారు. “ఈ కన్వన్షన్ కేంద్రం సాంస్కపృతిక

వారణాసి అభివృద్ి
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కేంద్రంగామారనుంది,విభిననినేపథా్యలకుచందినప్రజలను
ఏకంచేసేందుకుఇదిఒకమాధ్యమం.కాశీలోకొలువైనశవుడు
ఈ రుద్రాక్షను అలకరంచాడు. ”అన్ అన్నిరు.
పూరావాంచల్ కు వైద్య కంద్ంగా కాశీ
ఆచరణాత్మకమైన ప్రణాళిక, వేగవంతమైన అభివృదిధితో

వారణాస పూర్్వంచల్కు ఒక ప్రధానమైన వైద్య కేంద్రంగా
అవతరంచింది. కొనేనిళలాలోనే వైద్య కళాశాలలు న్లిగింతలు
పెరగాయి.అప్టోలా పలువా్యధులచికితస్కోసంరోగులుఢిలీలా,
మంబై ప్రాంతాలకు వెళాలా లిస్ వచే్చది, కానీ ప్రసుతితం వైద్య
సదుపాయాలు పెరగడంతో, వారణాసలోనే ఈ వా్యధులకు

చికితస్ లభిసుతింది. నగరంలో వైద్య సౌకర్్యలలో సమ్ల
మారు్లు చేసోతింది. దీన్లోభాగంగానే బీహెచ్యూలో 100
పడకలప్రసూతి,చిననిపిలలాలఆరోగ్యసంరక్షణవిభాగాన్ని,50
పడకలజిలాలా ఆసుపత్రిన్ప్రారంభించింది.గతఏడేళలాలో,కాశీ
తన అసలైన గురతింపును పదిలంగా ఉంచ్కుంటూనే
వేగవంతమైన ప్రగతి బాటలో పయన్ంచింది. జాతీయ
రహదారులఅభివృదిధి, ఫ్లైఓవర్ లేదా రైలే్వ ఓవర్బ్రిడిజె పనులు
వేగంపుంజుకున్నియి.
విదు్యత్ తీగలనుంచిపాతకాశీకి విమకితి కలి్ంచేందుకు

భూగర్ంలో వైరంగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. పర్్యటకాన్ని

పరి ధాన మింత్రి  నర్ిందరి  మోదీ ప్రి రింభిించిన పథకాలు..

రూ.210 కోటలాతో పూరతి చేసన ప్రాజకుటిలలో అంతర్జె తీయ
సమావేశకేంద్రం–రుద్రాక్ష,గొదౌలియాలోమలిటిలెవల్పార్కంగ్,
నగరంలోన్లుగుపారు్కలసుందరీకరణఉన్నియి.

రూ.193.37 కోటలాతో పంచ్ కోసి పర్క్రమ మార్గి ను  
విసతూర్సతూ ంది. 

రూ.102.76 కోట్లతో
గ్రామీణ మంచినీటి పథకం, నగరానికి చందిన పాత 
మరుగునీటి వ్యవస్థ పునర్ నిరా్మణం పూర్తూ చేసింది.

 వారణాస–ఘాజిపూర్మారగింలోమ్డువరసలఫ్లైఓవర్
న్ర్్మణం,18గ్రామీణరహదారులఅభివృదిధి,మరమ్మత్తిలు
పూరతి

 రూ.139.19 కోటలా వ్యయంతో ప్రభుత్వ మహళల
పాలిటెకినిక్కేంద్రంపూరతి,మాచోద్రిసా్మర్టిసూ్కల్వదదేఐటీ
బాలా క్,లా్యబ్,న్వాససమదాయంఏర్్ట

 రూ.92.21కోటలావ్యయంతోబన్రస్హందూయూన్వరస్టీ
అధా్యపకులకు 100 పడకల ప్రసూతి, చినని పిలలాల
ఆరోగ్య(ఎంసీహెచ్) విభాగం, 80 న్వాస యోగ్యమైన
ఫాలా టలా న్ర్్మణం

 పర్్యటకాన్ని అభివృదిధి చేయాలనే లక్షష్ంతోరూ.54.67
కోటలాతో ర్మేశ్వరోలా  పర్్యటక అభివృదిధి పనులు పూరతి,
నగరంలోఆరుప్రదేశాలోలా సౌండ్ససటిమ్,ఎల్ఈడీతెరలు
ఏర్్ట,  84ఘాటలా వదదే సమాచార సంకేత ఫలకలు,
గంగానదిలోరో–రోపడవలు,ర్మ్నగర్నుంచిర్జ్ఘట్
వరకుక్రూజ్కార్యకలాపాలనుచేపట్టింది.

 రూ.35.36కోటలాతోనగరంలో14ఆసుపత్రులలోపీఎన్ఏ
ఆకిస్జన్ పాలా ంట్ ఏర్్ట చేసంది, కేంద్ర కార్గార్న్కి
వెలుపలకొతతిగాఒకగోడ న్ర్్మణం చేపట్టింది. కలిలాపూర్
కృష్ విజా్ఞ న్ కేంద్ర పనులతో పాట కరండిలోన్ ఐటీఐ
కా్యంపస్లో డ్రైవింగ్, ట్రైన్ంగ్ ఇన్సటిటూ్యట్ను ఏర్్ట
చేసంది.
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ప్రోతస్హంచడంతో పాట అదనంగా తాగునీట్ సమస్యలను,
మరుగునీట్ సమస్యలను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం
పరష్కరంచింది. ఇప్ట్కే ఈప్రాంతంలోరూ.8,000 కోటలా
విలువైనప్రాజకుటిలపనులువివిధదశలలోకొనసాగుత్న్నియి.
కొతతి ప్రాజకుటిలు, కొతతి సంస్థలు కాశీలో సరకొతతి అభివృదిధికి
తోడ్డుత్న్నియి.

గంగా ఘాటలా ఆధునీకరణ
మెరుగైన సౌకర్్యలు, కనకిటివిటీ, సర్్వంగ సుందరమైన

మార్గి లు, ఘాటలా .. పుర్తన కాశీకి సరకొతతి గురతింపును
ఇసుతిన్నియి.నగరంలో700కిపైగాప్రాంతాలలోఅధున్తన
న్ఘాకెమెర్లఏర్్టప్రక్రియకొనసాగుతోంది. నగరంలో
పలు ప్రాంతాలో పెదదే ఎల్ఈడీ తెరలను కూడా ఏర్్ట

చేసుతిన్నిరు.ఘాటలాపైసాంకేతికతతోఏర్్టచేసనసమాచార
సంకేతబోరుడులు కాశీకి వచే్చ సందర్శకులకు ఎంతోసాయం
చేయనున్నియి.వారణాసతాలూకుచరత్,వాసుతిశలి్,చేతి
వృత్తిలు,కాశీకళలతోఅందించేఈసౌకర్్యలుకాశీకివిచే్చసే
భకుతిలకుఎంతోఉపయోగపడతాయి. గంగాహారతితోపాట
కాశీ విశ్వన్థున్ ఆలయంలో జరపే ప్రధాన పూజ
కార్యక్రమాలనుసైతంప్రసుతితంపెదదేటీవీతెరలపైనగరమంతా
ప్రసారం చేసాతిరు. గంగాలో రో–రో సేవలు, క్రూజ్ పడవ
కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయా్యయి. వారణాసలో విద్య,
వైద్యం, తాగునీరు వంట్ మెరుగైన సదుపాయాలను
అందించడమే కాకుండా.. పెదదే ఎత్తిన పర్్యటకాన్ని
ప్రోతస్హంచేందుకు కూడా పలు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు
దోహదంచేసుతిన్నియి.

పరి కటిించిన కొత్త  
పథకాలు

రూ. 55.88 

రూ.186.06కోటలా
వ్యయంతోమంచినీట్
సరఫర్,మరుగునీట్
వ్యవస్థ,ఎస్సీఏడీఏ

ఆటోమేషన్కోసంపథకం

రూ.31.74
కోటలాతోఆర్థకనేర్ల
పరశోధన్విభాగం,
షూట్ంగ్రేంజ్ను

న్ర్మంచేందుకుప్రణాళిక
రూ.119.76 క్ట్ల  ఖరుచుతో గారి మీణ లింక్ 

రోడుడు , లహరా్త రా చౌకా ఘాట్ అర్బన్ 
పే్ల స్ మేకిింగ్ పునర్్నరామిణిం

కోటలా
వ్యయంతోకారఖియాన్లోమామడి,కూరగాయల

ఇంట్గ్రేటెడ్పా్యక్హౌస్,సెంట్రల్ఇన్సటిటూ్యట్ఆఫ్
పెట్రోకెమకల్ఇంజనీరంగ్అండ్టెకానిలజీ(సీపెట్)

న్ర్మంచేందుకుపథకం

వారణాసి అభివృద్ి

నూ్య ఇండియా స మాచార్    ఆగస్టు  16-31, 2021
వారణ్సిలో పలు ప్రి జెకుటు ల ప్రి రింభోతస్వింలో పరి ధాన 

మింత్రి  పరి సింగాని్న ఈ కూ్యఆర్ క్డ్ ను సాకాన్ చేసి 

వినొచ్చు..
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యువతకు నై పుణ్్యల శిక్షణ
ఆతమినిర్భర్ భారత్ కు గటిటు  

పునాదులు
ఒక వ్యకితూ నైపుణా్యలను, ప్రతిభను గుర్తూంచడం భారతీయ సాంసకృతిలో ఒక భాగం. 
కరోన్ తరావాత మార్న పర్సి్థతులతో, నైపుణా్యల ప్రాధాన్యత పలు రెట్లా  పెర్గింది. 
‘సి్కల్ ఇండియా మిషన్’ ద్వారా దేశంలో కోట్లా ది మంది యువతకు, బలహీన 
వరాగి లకు ఉపాధి అవకాశాలు కలపూస్తూ ండటంతో, డాకటుర్. బాబాసాహేబ్ అంబేద్కర్ 
కలను కంద్ ప్రభుతవాం సాకారం చేసతూ ంది. 

‘మాఇంటోలా ఎవరూసంపాదించేవాళ్లా లేరు.నేనేమాపాపకి
పాఠాలు నేరే్దాన్ని. జీవన్పాధ కోసం ఏదైన్ పన్
చేసుకోవాలన్ కొందరు న్కు సూచించారు. నేపాలీ

మారె్కట్లోస్కల్డెవలప్మెంట్తోఅనుసంధానమైనఒకవిదా్యసంస్థటైలరంగ్
కేంద్రంలో నేను న్ పేరును నమోదు చేసుకున్నిను. న్లుగు నలల శక్షణ
తర్్వత, న్కు ఒక ధృవీకరణ పత్ం ఇచా్చరు. నేను ఒక మషన్ను
కొనుకు్కన్నిను.కొన్నిరోజులోలా నేపన్పెరగింది.ఆతర్్వతఆమారె్కట్లోనే
నేనుఒకదుకాణాన్నిఅద్దేకుతీసుకున్నిను.
ప్రసుతితం నేను తగినంత డబ్బు సంపాదించ్కోగలుగుతూ, నేనున్పాపను
ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చేర్ంచగలిగాను.”అన్ అసాస్ంలోన్ ఖారుపేట్యాకి
చందినరేష్ట్మఖతూన్చపా్రు.నైపుణా్యలఅభివృదిధిమషన్(స్కల్డెవలప్మెంట్
మషన్) లాంట్ ప్రజా సంక్షేమ పథకాలను ప్రారంభించిన ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్రమోదీకికృతజఙాతలుచబ్తూఆమెతనవిషయాలనుపంచ్కున్నిరు.
రేష్ట్మలాగా,రటైల్ఎగిజెకూ్యట్వ్జో్యతికూడానైపుణా్యలశక్షణతర్్వతతన
సంతకాళలాపైతానున్లబడగలిగింది.అంత్కాకతనన్నమ్మ,తాతయ్యలకు
సాయంచేసోతింది.
తలిలాదండ్రులుకోలో్యినజో్యతిన్తనతాతయ్య,న్నమ్మలేపెంచిపెదదేచేశారు.
అదేవిధంగా,యూపీబోరుడు 10,12వతరగత్లోలా ట్పర్గాన్లిచినమీరట్కు
చందినరూపల్భరదా్వజ్కూడాఐటీఐలోఫా్యషన్డిపలా మాపూరతిచేస,తన
సంతబ్ండ్ దుసుతిలను అమ్మడంప్రారంభించింది. ‘‘ప్రైవేట్ పాఠశాలలో
ఫీజులుకట్టిచదువుకోలేన్వారకి,ప్రభుత్వరంగంలోఇచే్చఈశక్షణఎంతో
ఉపయోగకరంగాన్లుసోతింది”అన్రూపల్అన్నిరు.నవభారతఆకాంక్షలను
నరవేరే్చఇలాంట్కథలుకోకొలలాలు.
21శతాబదేంలోపుట్టిననేట్యువతదేశశతాబిదేసా్వతంత్య్ఉతస్వాలన్ట్కి
దేశాభివృదిధిన్మరంతమందుకుతీసుకెళలాడంలోకీలకంగాన్లుసాతిరన్జూలై
15న ప్రపంచ యువ నైపుణా్యల దిన్తస్వం సందర్ంగా ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ చపా్రు. క్షేత్ సా్థ యిలో నైపుణా్యల అభివృదిధిన్ బలోపేతం
చేసేందుకు కొతతిగా 76 జన్ శక్షణ్ సంసా్థ న్(జేఎస్ఎస్)లను ఆయన
ప్రకట్ంచారు.

నై పుణ్యవింతమెై న మానవ శకి్త  పర్ష్కారాలను భారత్ 
పరి పించానికి అిందజేస్త ింద్. మన యువతను నై పుణ్యవింతింగా 

మారచుడిం మన వ్్యహాలలో ఒక అింతరా్భగింగా ఉిండాల. 
- నర్ిందరి  మోదీ, పరి ధాన మింత్రి  

జన్ శిక్షణ్ సంసా్థ న్ – కొతతూ  అవకాశాల కలపూన

పార్శ్రామిక శిక్షణా కంద్రాలు(ఐటీఐలు), వాటి సీటలా  సామర్థ్ం పెంపు

యువత కలలను సాకారం చేసేందుకు అప్ంటీస్ షిప్ లో సంస్కరణలు

పరి పించ యువ నై పుణ్్యల ద్నోతస్విం

 సి్కలంగ్,అప్ –సి్కలంగ్ ద్వారా సాంప్రద్య నైపుణా్యలను ప్రోత్సహించడం

 8వ తరగతి, 12వ తరగతి వరకు చదివి స్్కల్  మానేసిన వార్కి, కొతతూగా మళ్లా  
నేరుచి కోవాలనుకునే వార్కి, నిరక్షరాస్్యలకు నైపుణా్యల అభివృద్ిని కలపూసతూ ంది. 
దీనిలో చేరే నిరేదేశిత వయస్ గ్రూప్ ను 15–35 నుంచి 15–45 ఏళలాకు పెంచింది. 
ఎస్ సీ, ఎస్ టీ, దివా్యంగులకు, బీపీఎల్  వరాగి లకు ఇది పూర్తూగా ఉచితం.

 2014 లో 11847 ఐటీఐలు ఉండేవి. ఇవి 2021 న్టికి 14,690కి పెర్గాయి. 
అంటే 24 శాతం వృద్ి సాధించాయి. 

 2014 లో వీటిలో సీటలా సంఖ్య 16.94 లక్షలుంటే, అవి 2021 న్టికి 26.13 
లక్షలకు పెర్గాయి. అంటే 54 శాతం వృద్ి సాధించాయి. 

 అప్ంటీస్ షిప్  పోరటుల్ లో నమోదిత సంస్థలను, అప్ంటీస్ ల సంఖ్యను 
పెంచేందుకు కంద్ ప్రభుతవాం అప్ంటస్ షిప్ నిబంధనలు–1992లో పెదదే 
ఎతుతూ న సంస్కరణలు తీస్కొచిచింది. 2016–17లో సంస్థలు కవలం 
17,000 మంది అప్ంటీస్ లను మాత్రమే నియమించుకునే వీలుంటే, 
ఇప్పుడా సంఖ్య 1.26 లక్షలకు పెర్గింది. 

నూ్య ఇండియా స మాచార్    ఆగస్టు  16-31, 2021
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మౌలక సదుపాయాల అభివృద్ి

సేవగా, ఆసి్త గా  
మౌలక సదుప్యాల అభివృద్ధి

రైలేవా మౌలక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారానైన్ లేద్ సైన్్స, టెకానాలజీలో సంస్కరణలు 
తీస్కురావడం ద్వారానైన్.. నవ భారతం గత శత్బదేపు విధాన్లకు సవాసితూ చపిపూ, 21వ శత్బదేపు ఆధునిక 
విధాన్లను ఆచరణలోకి తీస్కురావాల. నవ భారత ఆకాంక్షలకు సర్కొతతూ రూపురేఖలు ఇచేచి  లక్షంతో, 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ మోదీ జూలై 16న గుజరాత్ సైన్్స సిటీలో రోబోటిక్్స, అకావాటిక్్స  గా్యలరీతో పాట్ 

ప్రపంచ సా్థ యి సౌకరా్యలతో ఏరాపూటైన రైలేవాకు చందిన పలు ప్రాజెకుటు లను ప్రారంభించారు. 

“రెండు మార్గి లపై ఏక కాలంలో నడవడం
వలేలా మనం నవ భారత న్ర్్మణాన్ని
సాధంచ్కోగలం.ఒకమారగింఆధున్కతకు

చందింది,మరోమారగింమధ్యతరగతిప్రజలు,రైత్లు,పేదప్రజల
సంక్షేమాన్కిచందింది.రెండుమార్గి లపైఒకేసారనడవడంఇప్పుడు
నరవేరుతోంది”.గుజర్త్లోపలుప్రాజకుటిలనుప్రారంభిసుతిననిప్పుడు
ప్రధానమంత్రినరేంద్రమోదీచపి్నఈమాటలునూతనభారత
అదు్తమైన పయన్న్కి న్దర్శనంగా న్లుసుతిన్నియి. మౌలిక
సదుపాయాలనుఅభివృదిధిచేయడంలేదాజా్ఞ నం,విజా్ఞ నరంగంలో
ఆసకితిన్,కొతతిపరశోధనలనుచేపటటిడంవంట్వికేంద్రప్రభుత్వపన్
శైలికిఒకశాశ్వతగురతింపునుఇసుతిన్నియి.
జూలై16నప్రధానమంత్రినరేంద్రమోదీగుజర్త్గాంధీనగర్లో
అంతర్జె తీయసా్థ యిలోరూపందినరైలే్వసేటిషనలాను,ఇతరపథకాలను
ప్రారంభించారు.అంతకుమందురైలే్వకేవలంప్రయాణసేవగానే
ఉండేదన్,కానీఇప్పుడుదీన్నిదేశఆసతిగాఅభివృదిధిచేసుతిన్నిమన్,
క్షేత్సా్థ యిలోదీన్ఫలితాలుకనబడుతాయన్చపా్రు.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గుజర్త్ మఖ్యమంత్రిగా ఉనని
సమయంలో ప్రపంచ సా్థ యిలో న్ర్మంచిన మహాత్మ ఆలయాన్ని
గాంధీనగర్కు బహుమతిగా ఇచా్చరు. ఈ మహాత్మ ఆలయాన్కి

మెరుగైనమౌలికసదుపాయాలకనకిటివిటీన్పెంచడందా్వర్దేశ,
విదేశీ ప్రతిన్ధులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడాన్కి ఉపయోగపడుత్ందన్
ఆయనమందుగానేఊహంచారు.మరంతమందిపర్్యటకులను
ఆకటటి కునేందుకుమహాత్మమందిర్కిదగగిరోలా ఉననిగాంధీనగర్రైలే్వ
సేటిషన్నుకూడాఆధునీకరంచారు.అధున్తనసౌకర్్యలసమే్మళనం,
సుందరీకరణతోవిమానశ్రయంతరహాలోరైలే్వసేటిషన్నుఏర్్ట
చేశారు. పాలా ట్ఫామ్లను అనుసంధానం చేసూతి అండర్పాస్లు
ఉన్నియి.ఈసేటిషన్మరంతవిరసలేలాలావేలాడేలైటలాను,న్ట్రుగా
పూదోటలనుఏర్్టచేశారు.318గదులతోసేటిషన్పైనఐదునక్షత్రాల
హోటల్ను కూడా న్ర్మంచారు. అధున్తన సౌకర్్యలతో కూడిన
ఈరైలే్వసేటిషన్,హోటల్,దండికుతిర్,మహాత్మఆలయం,స్వరణాం
పార్్కనుఒకదాన్కొకట్దగగిరోలా ఉంచి,సమావేశాలకు,సదసుస్లకు
ప్రపంచసా్థ యిగమ్యంగాగాంధీనగరునితీర్చదిదుదేత్న్నిరు.
ప్రధాన రైలేవా ప్రాజెకుటు లు ప్రారంభం
కొతతూగా గాంధీనగర్ రాజధాని రైలేవా సేటుషన్ పున: అభివృద్ి : హరత
భవంత్ల ఫీచరలాతో ఈ మొతతిం భవంతిన్ న్ర్మంచారు. జీఈఎం
నుంచిఈసేటిషన్భవంతికి5–సాటి ర్ధ్రువీకరణపత్ంవచి్చంది.పెదదే
స్థలంలోట్కె్కట్ంగ్సౌకర్యంతోఉండేప్రవేశలాబీరెండింతలఎత్తి
ఉంది.
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ప్రయాణికులకు అందిసోతినని ఇతర సౌకర్్యలలో సర్వ ధర్మ
ప్రార్థన్ గది, పిలలాలకు పాలిచే్చందుకు ప్రత్్యక గది ఈ సేటిషన్లో
అందుబాటలోఉన్నియి.ప్రయాణికులసౌకర్్యర్థంఈసేటిషన్లోకి
ప్రవేశంచే,బయట్కివెళ్లామార్గి లనువేరువేరుగాఏర్్టచేశారు.
పాలా ట్ఫామ్పై 480 మంది ప్రయాణికులు కూరు్చనే సామర్్థ ంతో
పాట టూవీలరులా , ఆటోలు, కారలాకు అవసరమైన పార్కంగ్
సౌకర్్యలను కలి్ంచారు. దివా్యంగులకు ట్కె్కట్ తీసుకునే దగగిరే
ఎస్కలేటర్, లిఫ్టిను అందించడంతో పాట సీటిల్ ర్్యంపులను,
పార్కంగ్నూఅందించారు.ప్రయాణికులువేచిచూసేగదిలోఏసీ
సౌకర్యం,ఎల్ఈడీవాల్డిస్పేలాతోకళలప్రదర్శనశాలఉన్నియి.
స్రేంద్నగర్–పిపవావ్ మారగిం విదు్యదీదేకరణ : గుజర్త్లో రైలే్వ
అనుసంధాన సౌకర్్యలను మరంత పెంచేందుకు 264 కి.మీల
పడవైన సురేంద్రనగర్–పిపవావ్  మార్గి న్ని విదు్యదీదేకరంచారు.

పిపవావ్నౌకాశ్రయంనుంచిపెదదేమొతతింలోసరుకునుమోసుకెళ్లా
డబ్ల్ సాటి క్ కంటైనర్ రైళ్లా  ఇప్పుడు ఈశాన్య భారత దేశంలో
సజావుగాప్రయాణించడాన్కిఈరైలే్వమారగింఉపయోగపడుత్ంది.
మహేసన్–వరేఠా మారగిం విదు్యదీదేకరణ, గేజ్  మారుపూ : 

55 కి.మీ మహేసన్–వరేఠా రైలే్వ సెక్షన్ను బ్డ్ గేజ్లోకి
మార్చడంతో పాట విదు్యదీదేకరణ కూడా చేపట్టి రు. దీంతో, ఈ
సెక్షన్లోమహేసన్జిలాలా లోన్వడ్నగర్రైలే్వసేటిషన్అతిమఖ్యమైన
సేటిషన్గా మారంది. దీంతో పాట ఈ సేటిషన్ భవంతిన్ మరంత
ఆకర్షణీయంగామార్్చరు.ప్రయాణికులకుఅన్నిరకాలసౌకర్్యలు
కలి్ంచారు.
రెండు కొతతూ రైళలాకు పచచిజెండా : గాంధీనగర్ ర్జధాన్–వారణాసకి
కొతతిగావారంలోఒకసూపర్ఫాస్టిఎక్స్ప్రెస్ను,గాంధీనగర్–వరేఠా
మధ్యలోఎంఈఎంయూసరీ్వసుట్రైన్నుప్రారంభించారు.

జై  జవాన్, జై  కిసాన్, జై  విజ్ఞా న్,  
జై  అనుసంధాన్  కల వై పు పయనం

“తకుకువ సమయం, తకుకువ ఖర్చా, 
మర్గైన సౌకర్యం అనేవి నేటి 21వ 

శత్బ్దపు భారత్నిక్ ఎంతో అవసరం. 
అద్ ప్రయాణం విషయంలోనైనా లేద్ 
సర్కులు రవాణా చేయడంలోనైనా. 

ఇవాళ మలిటుమోడల్ కనెక్టువిటీ ద్శగా దేశం 
పయనిసతింద్. దీని కోసం వివరణాత్మకంగా 

రోడ్డు మా్యప్ ను సిదధిం చేస్తినానిర్. వివిధ 
రవాణా మారాగాలను అనుసంధానించడం 
ద్వారా మార్మూల ప్రాంత్లకు కూడా 

రవాణాను అంద్ంచడంతో.. ఇవి ఆత్మనిర్భర్ 
ప్రచ్రానిక్ మర్ంత స్యం చేయగలవని 

నేను కచిచాతంగా చెప్పగలను.

– నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి     

ప్రపంచంలోపలుప్రాంతాలలోఉనని188జాత్లకుచందిన18,000కుపైగా
జలచరజీవులనుఈఅధున్తనఆకా్వట్క్స్గా్యలరీలోప్రదర్శంచారు.10

సమద్రప్రాంతాలనుంచిప్రయాణించినఅనుభూతిపందడందా్వర్ప్రజలుఈగా్యలరీలోకి
ప్రవేశసాతిరు.ప్రధానట్్యంకులోపలఏర్్టచేసన28మీటరలాపడవైనప్రపంచసా్థ యి
నడకసరంగం(వాక్వేటననిల్)సందర్శకులకుసరచేపలమధ్యలోనుంచినడిచివెళ్తినని
అనుభూతిన్అందిసుతింది.

రోబోట్క్సాంకేతికతఅభివృదిధిన్ప్రదర్శంచేందుకుఇదిఒకఇంటర్కిటివ్
గా్యలరీ.11వేలచదరపుమీటరలాలోతయారుచేసనఅధున్తనరోబోటలానుఈ

గా్యలరీలోప్రదర్శంచారు.ఈగా్యలరీలోప్రతిఅంతసుతిలోకూడారోబోలప్రయోజన్లు,వివిధ
పనులకువాట్న్ఎలాఉపయోగించ్కోవచో్చవివరసుతిన్నిరు.

ఆకా్వటిక్స్ గా్యలరీ

రోబోటిక్స్ గా్యలరీ

అవుట్డోర్మేజ్,శల్కళలపారు్క,సెలీఫూపాయింటలా ,చస్గారెడున్,
మస్టిగారెడున్వంట్ఎన్నిఅదు్తమైనవిఈపారు్కలోఉన్నియి.

నేచర్ 
ప్రుకా 

గుజరాత్, గాింధీనగర్ లో వివిధ పథకాల 
ఆవిషకారణలో పరి ధాన మింత్రి  పరి సింగాని్న ఈ 
కూ్యఆర్  క్డ్ ను సాకాన్ చేసి వినిండి...
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మింగిటో్ల  

అందరనీ సమీకృతం చేస్కొని అభివృద్ి క్రమంలో భాగసావామలను చేస్కోవటమననాది ప్రభుతవా విధాన్ల 
మారగిదర్శక స్త్రం. అందులో భాగంగానే ఆర్్థక సేవలద్వారా సామాజికంగా, ఆర్్థకంగా వెనుకబడిన 
వరాగి లను ఆర్్థక వ్యవస్థలో అభివృద్ి భాగసావామలుగా చేయటం జాతీయ ప్రాధాన్యంగా మార్ంది.   54 
మంత్రితవాశాఖలు, విభాగాలకు చందిన జన్ ధన్, మద్, సాటు ండప్ ఇండియా ల్ంటి 318 పథకాలలో 
ఈ-గవరెనాన్్స ఒక శకితూమంతమైన మాధ్యమంగా స్పర్పాలనకు బాటలు వేసింది. అరుహు డైన ప్రతి బడుగువరగి 
వ్యకీతూ ఇప్పుడు జన్ ధన్-ఆధార్- మొబైల్ త్రయం ద్వారా నేరుగా లబ్్ పందగలుగుతున్నాడు. దళారుల 
బెడద తపిపూంది. అవినీతికి త్వులేదు. ఈ విపలావాత్మక చర్యలు నవభారత్ వెలలావిర్యట్నికి వీలుగా 

పౌరుల జీవిత్లను మారేచిశాయి. 

ఆర్ధి క సేవలు

పత్క శీర్షిక అందరకీఆర్థకసేవలఅందుబాటతోపురోగతి
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ప్రతిదశలోవా్యపారదక్షతనుప్రోతస్హంచాలనని
ప్రభుత్వ కృష్కి సానుకూల ఫలితాలు
అందుత్న్నియి. అలా తనను తాను

విజయవంతమైనవా్యపారగాన్రూపించ్కుననిపుష్ట్బన్స్డ్
ఇలాఅంటన్నిరు:"మాకుటంబంలోవా్యపారంచేయాలనని
ఆలోచన న్కే వచి్చంది. దాన్కి పెటటి బడి కావాలి. అప్పుడు
న్కుమద్రాయోజనకిందఅప్పుదొరకింది.తకు్కవవడీడుసహా
అనేక ప్రయోజన్లున్నియి. ఈరోజు న్కు సంత ఫా్యకటిరీ
ఉంది.మందుతర్లోలా మావాళ్ళుఎవరూచేయన్పన్చేశా”
అన్తర్్వతచపా్రు.బీహార్లోన్మజఫర్పూర్కుచందిన
శంభూసాహ్జీవితాన్నికూడామద్రాయోజనమారే్చసంది.
తన వా్యపార్న్ని లాభాల బాట పట్టించట్న్కి ఈ అప్పు
పన్కొచి్చంది.
కోవిడ్సంక్షోభసమయంలోప్రభుత్వంతీసుకునని అనేక

సంప్రదాయతర చొరవలు ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాయి.

జాతీయ ర్జధాన్ ప్రాంతాన్కి చందిన న్యిడా సెకటిర్-16
శవారలాలోన్వసంచేగుడీడుతనఅనుభవాన్నిపంచ్కుంటూఇలా
అన్నిరు:"నేనూ,న్భర్తిరోజుకూలీలం.ఇంట్ంట్కీవెళిళు
చతతితెసేతినేమాకుపూటగడుసుతింది.కరోన్లాక్డౌన్తోఅనీని
మ్తబడాడు యి.పన్దొరకేదారలేదు.అప్పుడువిన్ని,జన్ధన్
ఖాతాలోలా డబ్బువేసుతిన్నిరన్.అప్పుడుమ్డుసారులా రూ.500
చొప్పునమాఖాతాలోలా పడాదే యి.మాకుఅదోపెదదేఊరట.పైగా,
ఉచితంగాఅందుతూవచి్చంది.అప్పుడలాసాయంఅందకపోత్
మేమెలాబతికేవాళళుం?" అన్ తర్్వత అన్నిరు. ఉతతిరప్రదేశ్
లోన్ష్టజహాన్పూర్న్వాససంజీవ్కూడాఅలాంట్వాళలాలో
ఒకడు.బ్రత్కుతెరువుకోసం భార్యఆరతి,మగుగి రుపిలలాలతో
ఢిలీలాలోన్దలులాపుర్చేర్డు.
లాక్డౌన్లోసర్వంకోలో్యాకఆరతిజన్ధన్ఖాతాలో

వాయిదాలోలా జమఅయినరూ.1500ఆకషటికాలంలోవాళళుకు
ఎంతోఊరటన్చి్చంది.
సంజీవ్ ఇలా అంట్డు: "మేం ఊళ్ళు ఉననిప్పుడు తీసుకునని
రేషన్ కారుడు మీదఇక్కడ రేషన్దొరుకుతోంది.ఇలాపేదవాళలా

భారత నూతన మింతరి ిం 
ఐటీ+ఐటీ = ఐటీ

భారత పరి త్భ + ఇన్ ఫర్మిషన్ టకా్నలజీ = 
ర్పటి భారతిం

అణగార్న వరాగాలకు బంక్ంగ్ సౌకర్యం 

కలి్పంచ్లనని భారీ ఆశయంతో 

ఏడేళ్ళక్ందట ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ 

యోజన ప్రారంభమైంద్.  ఇద్ పేదర్క 

నిరూ్మలన కార్యక్రమాలనినిటికీ ప్రాతిపద్కగా 

మార్ వాటి సవారూప సవాభావాలనే మారచాసింద్. 

కోట్్లద్ మంద్క్ లబ్ధి చేకూర్చాంద్. ఈ రోజు 

ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన అనేక 

కుటంబల భవిష్యత్తిను స్రక్షితం 

చేసింద్. ఈ పథకం లబ్ధిద్ర్లలో గ్రామీణ 

ప్రాంత్ల ప్రజలు, మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో 

ఉనానిర్. పిఎం-జెడివై విజయవంతం 

కావటం వెనుక అవిశ్ంతంగా కృష్ 

చేసినవారందర్నీ అభినంద్స్తినాని. 

- నరేంద్ మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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గురంచి ఇంతకు మంద్ప్పుడూ ఏ ప్రభుత్వమ్ పట్టించ్కోలేదు."
అన్.లాక్డౌన్ఉన్ని,లేకపోయిన్సౌకర్్యలులబిధిదారులమంగిటోలా కే
వసుతిన్నియి.
ప్రభుత్వం తీసుకుంటనని చొరవలతో ప్రతి ఒక్కర జీవితం
మారపోతోంది. ఒడిశామారుమ్లగ్రామమైనమగడైగ్రామంలోన్
విజయ్,ప్రతిమ,దర్శనీర్వత్లాంట్వారకిఇండియన్పస్టిపేమెంట్స్
బా్యంకుఒకవరంగామారంది.అంతకుమందుఈఊరవాళ్ళుడబ్బు
డిపాజిట్వేయాలన్ని,తీయాలన్ని20కి.మీనడిచివెళాలా లిస్వచే్చది.
ప్రతిమఅంట్రు:"బా్యంకుకువెళాళులంటేఒకరోజుపన్మానుకొన్
పిలలాలిని,ఇంటోలా మసలివాళలానుఒంటరగావదిలేసవెళాలా లిస్వచే్చది "
అన్.పోస్టిపేమెంట్స్బా్యంకుసౌకర్యంవచా్చక"తరచూబా్యంకుకు
వెళాలా లిస్న అవసరం ఇప్పుడు లేదు" అంటూ ఊళ్ళు పరస్థతి ఎలా

జన్ ధన్-ఆధార్-మొబై ల్  ( జె ఎ ఎిం) ద్్వరా
ఆర్థి కింగా కలుపుకుప్వటిం ఇలా సాగిింద్

జన్ధన్-ఆధార్మొబైల్(జఎఎం)దా్వర్
ఆర్థకంగాకలుపుకుపోవటంఇలాసాగింది
2014కుమందుదేశజన్భాలోసగంమందికిబా్యంకుఖాతాలు
లేవు.ఆమాటకొసేతివాళళుకుపదుపుగాన్,సంసా్థ గతంగాఅప్పు
పుటేటిఅవకాశంగాన్లేవు.ఈకారణంగానేప్రభుత్వఇచే్చ
సబిస్డీలుతదితరప్రయోజన్లుమధ్యలోఉననివారఅవినీతి
ఫలితంగాపూరతిగావాళలాకుచేరేవికావు.దేశాన్నిఈ
సమస్యలనుంచివిమకతించేయట్న్కిమొటటిమొదట్సారగాప్రతి
కుటంబంలోకనీసంఒకటైన్బా్యంకుఖాతాఉండేటటి చూశారు.
ఆధార్తోసరచూసమొబైల్నంబర్తోఅనుసంధానంచేశారు.
2015బడెజెట్ప్రసంగంలోమొదట్సారగాఅప్ట్ఆర్థకమంత్రి
అరుణ్జైటీలాఈజన్ధన్-ఆధార్-మొబైల్(జఎఎం)పథకం
గురంచిప్రసాతివించారు.వందకోటలాఖాతాలు-వందకోటలాఆధార్-
వందకోటలామొబైల్స్అనేభావనతోఅందరనీఆర్థకంగా
కలుపుకుపోవటంకార్యరూపంధరంచింది.ఇందులోవందకోటలా
ఆధార్నంబరలానువందకోటలాబా్యంకుఖాతాలతో,వందకోటలామొబైల్
నంబర్స్తోఅనుసంధాన్ంచటమనేబృహత్కార్యంఅందులో
ఇమడిఉంది.ఇందుకోసంమందుగాజన్ధన్యోజనకింద
బా్యంక్ఖాతాలుతెరవటంమొదలైంది.ఆతరువాతఆధార్తో
సరచూసనఖాతాలోలా కిప్రత్యక్షనగదుబదలీదా్వర్డబ్బునేరుగా
వెళిళుచేరంది.జఎఎంత్యంమధ్యవరుతిలపాత్కుచరమగీతం
పాడింది.సాంకేతికపరజా్ఞ నంసాయంతోఅవినీతి
న్రూ్మలించట్న్కిఇదొకవిజయవంతమైనఉదాహరణ.

42 కోట్ల  

121 కోట్ల129 కోట్ల

ఖాత్లు ఇపపూటిద్కా 
జన్ ధన్ కింద ప్రారంభం 

మంది  మొబైల్ 
వాడకం ద్రులు

ఆధార్ కారుడి లు జులై 
2021 ద్కా జారీ 

జె ఎ ఎిం తరి యిం

అిందర్నీ కలుపుకున్న పురోగతే 
మా ద్ర్శనికత. కలుపుకుప్వటిం 

మా లక్ష్యిం. మా పరి భుత్వ 
పరి ణ్ళికలకూ, విధానాలకూ ఈ 

సై ద్ధి ింత్క భావనే పునాద్.  

నర్ిందరి  మోదీ,
పరి ధానమింత్రి

పత్క శీర్షిక అందరకీఆర్థకసేవలఅందుబాటతోపురోగతి
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మారందోదర్శన్చబ్త్న్నిడు.
బా్యంకుసౌకర్యంవాడుకోవటంకావచ్్చ,ఏట్రూ.6వేలచొప్పున
వచే్చకిసాన్సమా్మన్న్ధకావచ్్చ,ఎలీ్జీసబిస్డీఅందుకోవటం
కావచ్్చ..ఎన్నిపరణాత్మకమారు్లువచా్చయి.ఇప్పుడునేరుగా
తనబా్యంకుఖాతాలోఎలీ్జీసబిస్డీఅందుకుంటననిమధ్యప్రదేశ్
లోన్ నగావ్కు చందిన దేవేందర్ సంగ్ అంట్డు, " నగదు లబిధి
బదలాయింపులోఇప్పుడుఅవకతవకలులేవు,నేరుగాడబ్బువచి్చ
పడటంవలలాప్రభుత్వపథకాలమీదఆసకితికూడాపెరగింది"అన్.

ఎలీ్జీసబిస్డీఒక్కటేకాకుండాప్రధానమంత్రిఆవాస్యోజన
కింద నగదులబిధి కూడానేరుగాలబిధిదారులఖాతాలోకేజమ
కావటం మొదలైంది. ఉతతిరప్రదేశ్ లోన్ ఆమీర్ ఖాన్, ఆర్యన్
చౌధరమఖాలోలా ఆనందంవెలిలావిరయట్న్కిఇదికారణమైంది.
ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పథకాలలో మధ్య దళారీలు లేరు. దళారీల
కమషన్ఆచార్న్నిఇదిఆపేసంది.
సబ్ కా సాథ్-సబ్ కా వికాస్ భావనే ప్రభుత్వం అందరకీ
సామాజికభద్రతకలి్ంచట్న్కికటటి బడేటటి చేసంది.పథకాల
దా్వర్ఆర్థకవ్యవహార్లోలా అందరనీభాగసా్వమలనుచేయటం
వలలానే ఇది సాధ్యమైంది. బలహీన వర్గి లను ఆర్థకంగా
కలుపుకోవటమననిమొదట్నమ్న్2014లోప్రారంభించిన
జన్ధన్యోజనతోమొదలైంది.సా్వతంత్్యంవచి్చనతరువాత
మొదట్ 67 ఏళలాలో, అంటే 2014 వరకు జన్భాలో యాభై
శాతాన్కికూడాబా్యంకింగ్వ్యవస్థలోచోటలేదు.కానీజన్ధన్
యోజన ప్రారంభంతో న్ల్వ అవసరం లేకుండా ఖాతా
తెరవగలగటం ఒక విపలావాత్మకమైన పరణామం. లక్షష్ శుదిధితో
చేపట్టినఈకార్యక్రమంవలలాకోట్లా దిమందిపౌరులుబా్యంకింగ్
వ్యవస్థలో భాగమయా్యరు. ప్రసుతితం 41 కోటలా మంది దేశ
ప్రజలకుజన్ధన్ఖాతాలున్నియి.అందులో55శాతంమంది
మహళాఖాతాదారులు.లక్షననిరకోటలారూపాయలుఈజన్ధన్
ఖాతాలోలా కిజమకావటమేప్రజలకుబా్యంకింగ్వ్యవస్థకలి్ంచిన
సురక్షిత భవిష్యత్తి. జన్ ధన్ఖాతాకు బీమాసౌకర్యంకూడా
ఉంది.ఖాతాదారుకుటంబంలోఅనుకోన్ఘటనజరగిత్బీమా
రక్షణలభిసుతింది.
వ్యవస్థలు, సంస్థల ఏర్్టతోనే సుస్థర అభివృదిధి, పురోగతి
సాధ్యమవుతాయి. కానీ సా్వతంత్్యం వచా్చక సుదీర్ఘ కాలం
సమాజంలోన్అతిపెదదేవర్గి లనుకనీసంప్రధానస్రవంతిఆర్థక
వ్యవస్థలోభాగంకూడా చేయలేకపోయారు. 2014లోప్రధాన్
మోదీ ఎర్రకోట బ్రుజు నుంచి ప్రసంగిసూతి ప్రపంచంలోనే
అతిపెదదేఆర్థకభాగసా్వమ్యకార్యక్రమమైనజన్ధన్యోజనను
ప్రకట్ంచారు. ఆ తరువాత కేవలం 12రోజులోలా నే " సుఖస్య
మ్లంధర్మ, ధర్మస్యమ్లంఅర్థథః, అర్థస్యమ్లంర్జ్య"
అంటే..సంతోష్టన్కిమ్లంమతం,మతాన్కిమ్లంసంపద,
అందులో ర్జ్యం పాత్ చాలా మఖ్యం అనే భావన
మారగిదర్శనంతోజన్ధన్యోజనప్రారంభమైంది.ఈపథకం
లక్షష్ంప్రతికుటంబంలోకనీసంఒకరకైన్బా్యంకింగ్సౌకర్యం
ఉండటం, ఆ తరువాత దీన్న్ కుటంబ సభు్యలందరకీ
విసతిరంపజేయటం.దేశఆర్థకవనరులమీదప్రతిఒక్కరకీహకు్క
ఉండాలి. అదిపేదప్రజలసంక్షేమాన్కిఉపయోగపడాలిఅనే
సూత్ంలోబలమైనపున్దివేసూతిజన్ధన్యోజనకీలకమైన
పాత్ పోష్ంచింది. అందరనీ కలుపుకుంటూ ఈ పథకం

రానున్న తరిం ఆర్థి క సేవల నిరామిణ్నికి, 
2030 నాటికి  భారత ఆర్థి క వ్యవసథి కు 865  

బిలయన్ డాలరు్ల  ఇవ్వగలగే అవకాశిం 
భారత్ కు వచిచుింద్. సరై న విధానాల 

రూపకల్పన, ఆర్థి కింగా 
కలుపుకుప్వటింతో ఇదో పరి జా 

ఉద్యమమెై ింద్.
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17.90 
Crore

ఆగస్టు   2015   ఆగస్టు  2016 ఆగస్టు  2017  ఆగస్టు  2018      ఆగస్టు  2019          ఆగస్టు  2020      ఆగస్టు  2021      

25.10 
Crore

30.09 
Crore

32.54 
Crore

 36.79
Crore

40.35
Crore

42.71
Crore

ఆర్థకంగా కలుపుకుంటూ పోవటమనని భావనకు కొతతి రూపం
ఇచి్చంది.
ఆర్్థకంగా భాగసావామలను చేయటం  సాధికారతకు 
అత్యవసరం

పేదరకంఅంటేజీవితంలోన్తా్యవసర్లైనకూడూ,గూడూ,గుడాడు ,
పరశుభ్రమైననీరుపందట్న్కిఅవసరమైనవనరులులేకపోవటం.
ఏదేశఅభివృదిధి్కైన్ధనవంత్లనుమరంతధనవంత్లినిచేయటం
కాదు, వనరులు లేన్వారకి ప్రభుత్వం తగినన్ని వనరులు
కలి్ంచటమే ప్రాతిపదిక. గతంలో పేదరక న్రూ్మలనకు అనేక

పరి జలకు కషటు  కాలింలో అిండగా నిలబడడు  
జన్ ధన్ ఖాతాలు 

గడచిన కొనే్నళ్ళలో జన్ ధన్ యోజన పురోగత్

63% పై గా జన్ ధన్ ఖాతాలు గారి మీణ ప్రి ింతాలో్ల  తెరచారు

లాక్డౌన్సమయంలో20కోటలామందికిపైగామహళల
ఖాతాలోలా రూ.500చొప్పునమ్డువాయిదాలలోప్రత్యక్ష
నగదుబదలీజరగింది.అదేవిధంగాన్రుపేదలు,వృదుధిలు,
తలులాలు-అక్కలు,దివా్యంగులకురూ1000చొప్పుననేరుగా
వాళళుఖాతాలోలా పడింది.జన్ధన్ఖాతాలుతెరవకపోత్,
ఆధార్,మొబైల్తోఅనుసంధానంచేయకపోత్ఇద్లా

సాధ్యమయ్యదోఒకసారఊహంచ్కొండి.
-నరేంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

జన్ ధన్ ఖాతాల పరి యోజనిం

MISSION
MODE OBJECTIVES 

(6 PILLARS)

9

జన్ధన్యోజనకిందప్రతికుటంబంలోకనీసంఒకఖాతాఅయిన్తెరవాలన్
ప్రధాన్నరేంద్రమోదీ2014లోపిలుపున్చా్చరు.ఈరోజుప్రతికుటంబాన్కీ

కనీసంఒకబా్యంకుఖాతాఉంది.ఈపథకంఆరేళ్ళుపూరతిచేసుకునని
సందర్ంగాప్రతిపౌరుడికీఒకఖాతాఉండాలన్మరోకొతతిలక్షష్ంవిధంచారు.
జన్ధన్ఖాతానుజీరోబాలెన్స్తోప్రారంభించవచ్్చ.ఆర్థకభాగసా్వమ్యం

కలి్ంచటంలోప్రపంచంలోనేఇదిఅతిపెదదేపథకం.

పటటు ణ 
ప్రి ింతాలో్ల  

జన్ ధన్ 
ఖాతాలు 
- 36.4%

గారి మీణ ప్రి ింతాలో్ల  
జన్ ధన్ ఖాతాలు - 

63.6%

మహిళ్ 
ఖాతాద్రులు 

- 55.2%

ఇతర 
ఖాతాద్రులు 

- 44.8%
(2021జులై23న్ట్సమాచారం)

పరి స్్త తిం జన్ ధన్ ఖాతాలో్ల  1.4 
లక్షల క్ట్ల కు పై గా డిప్జిట్ 

అయిింద్
దేశవా్యప్త ింగా జన్ ధన్ యోజన ద్్వరా 

2 లక్షల క్ట్ల  బా్యింకు మ్తరి లు 
బా్యింకిింగ్ సేవలు అింద్ించటిం

వారింలో 1,80,96,130 
ఖాతాలు ప్రి రింభిించటిం ద్్వరా 

గినీ్నస్ పరి పించ ర్కారుడు  నలకొల్పటిం

2018 ఆగస్టు  28 తరువాత ప్రి రింభిించిన 
జన్ ధన్ ఖాతాలు, రూపే కారుడు  మీద రూ 2 

లక్షల ఉచిత పరి మాద బీమా 

జన్ ధన్ ఖాతాల మీద ఓవర్ డారి ఫ్టు  పర్మ్త్ 
రూ.10,000  గతింలో ఇద్ రూ. 5,000 

ఉిండేద్.

పత్క శీర్షిక అందరకీఆర్థకసేవలఅందుబాటతోపురోగతి

జన్ ధన్ ఖాతాలకు 31 క్ట్ల కు 
పై గా రూపే కారుడు ల జారీ
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వాగాదే న్లుచేసన్ఈదిశలోన్రదేషటిమైనకృష్ఏదీజరగలేదు.
ఫలితంగా జన్భాలో సగాన్కి పైగా ప్రధాన స్రవంతి
వ్యవస్థలోభాగంకాలేకపోయారు.సగాన్కిపైగాజన్భాకు
బా్యంకింగ్ సౌకర్యం గాన్, ప్రభుత్వ సౌకర్్యల పూరతి
ప్రయోజన్లు గాన్, ఏ విధంగానూ సమర్థవంతంగా
ఆదాయంపెంచ్కునేమారగింగాన్అందుబాటలోలేకుండా
పోయాయి.ఏదేశఆర్థకపురోగతికైన్మౌలికసదుపాయాలు
అత్యంతకీలకపాత్పోష్సాతియి.పున్దేబలహీనంగాఉంటే
వ్యవస్థను బలోపేతం చేయలేం. విసతి ృతమైన ఆర్థక
భాగసా్వమ్యంకలి్ంచటం2014లోమొదలైంది.దీన్వలన
అత్యంత న్రుపేదవర్గి లు అందులోభాగమయా్యరు. ఆర్థక
భాగసా్వమ్యమంటే చలిలాంపులు, పదుపు, అప్పులవంట్
ఆర్థకసేవలుఅందుబాటధరలోలా సమాజంలోన్అలా్దాయ
వర్గి లకు, న్రుపేదలకు అందటం. ఇది లేకపోత్ ప్రజలు
గత్యంతరం లేక అవ్యవసీ్థకృత బా్యంకింగ్ రంగమైన
వడీడువా్యపారులఅధకవడీడులకుబలికావాలిస్వసుతింది.వివిధ
న్వేదికలుచూసేతి గతంలో 95% పైగా ఆర్థక లావాదేవీలు
నగదురూపంలోనేజరగేవి.అవినీతివలలాప్రభుత్వపథకాల
పూరతి ప్రయోజన్లు పేదలకు అందేవి కావు. న్ధుల
దుర్వన్యీగంజరగినసందర్్లుఅనేకంఉన్నియి.
ప్రజలను సాధికారం చేయటం
ఏ పేదరక న్రూ్మలన పథకమైన్ విధాన రూపకరతిల
వైఖరమీదనేఆధారపడిఉంటంది.నరేంద్రమోదీప్రభుత్వపు
విధానం,వైఖరరెండూప్రజలుఒకరమీదఆధారపడకుండా
సాధకారం అయ్యటటి  చేయటమే. అందులో ఎలాంట్
స్వల్కాలిక ప్రజాకర్షణాలేదు. దీర్ఘకాల ప్రయోజన్లిచే్చ
పథకాలే ప్రారంభించారు. తగిన ఆరజెన మార్గి లు,
అవకాశాలు,వనరులుకలి్ంచేదిశలోనేరూపందించారు.
పేదలకు, బడుగులకు అవే మెరుగైన జీవితాన్నిసాతియి.
పేదవారు స్వయం సమృదిధి సాధంచేలా  ప్రభుత్వం
ప్రోతస్హసుతిననిది.ఈకారణంవలలానేప్రతిపేదకుటంబాన్కీ
ఈరోజుఒకబా్యంకుఖాతాఉంది.
అప్పులు, బీమా, ఉననిత విదా్యవకాశాలు, నైపుణా్యభివృదిధి,

పరి త్యక్ష లబిధి  బదలీ (డిబిటి) వలన 

అవసరమన్నవార్కి నూరుశాతిం బదలీ 

ఒకమాజీప్రధాన్అననిటటిగాఢిలీలానుంచిపేదవారకి
రూపాయిపంపిత్వారకిఅందేది15పైసలుమాత్మే.
అంటే,85పైసలుఅవినీతికారణంగామాయమవుతాయి.
కానీప్రధాన్నరేంద్రమోదీదూరదృష్టిఫలితంగాప్రత్యక్ష

లబిధిబదలీవలనమొతతిం100పైసలూపేదలకు
అందుత్న్నియి.అంతకుమందుఎలీ్జీమొదలు

ఎరువులదాకానగదురూపంలోఇచి్చనసబిస్డీఇప్పుడు
ఇప్పుడునేరుగాలబిధిదారులబాంకుఖాతాలోలా కేవెళ్తోంది.
దళారీలనుతొలగించటందా్వర్ప్రభుత్వంఅవినీతికి
అడుడు కటటివేసంది.ఇప్ట్దాకా54మంత్రిత్వశాఖలకు

చందిన318పథకాలనుప్రత్యక్షలబిధిబదలీకి
అనుసంధానంచేశారు.ప్రపంచంలోనేఅతిపెదదేప్రత్యక్ష
నగదుబదలీపథకంగా‘పహల్‘గినీనిస్బ్క్లోసా్థ నం
సంపాదించింది.ఈపథకంలోఎలీ్జీసబిస్డీనేరుగా

బా్యంకుఖాతాలోలా పడుత్ంది.
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సింవతస్రాలవారీగా డిబిటి లబిధి ద్రులు

ఇప్పటిద్కా ఇింతకింటే ఎకుకావే డిబిటి 
ద్్వరా నేరుగా ఖాతాలో్ల కి వళి్ళింద్.`

" నా దృష్టు లో గర్ష్ఠ  లక్ష్యసాధనే జె ఎ ఎిం కు 
అరథి ిం.  వచిచుించిన పరి త్ రూప్యికీ గర్ష్ఠ  

పరి త్ఫలిం. మన పేదలకు గర్ష్ఠ  సాధికారత. 
సామాను్యలక్సిం సాింకేత్క పర్జాఞా నాని్న 

గర్ష్ఠ ింగా వాడుక్వటిం. " 

- నర్ిందరి  మోదీ, పరి ధానమింత్రి

(గణాంకాలు
కోటలాలో)

(గణాంకాలు
కోటలాలో)

లక్షల క్ట్్ల   
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ఆరోగ్యబీమా,విదు్యత్,రోడులా తదితరమౌలికవసత్లవిషయంలో
మార్గి లు ఏర్డాడు యి.ప్రతి గ్రామీణ, పటటిణ ప్రాంత ఇంట్లో
ట్యిలెట్కట్టి రు.మహళలకుఎలీ్జీకనక్షనులా ఇచా్చరు.ఒకవైపు
పేదలుసాధకారమవుత్ండగా,మరోవైపువాళలాకుసామాజికభద్రత

కూడాఉండేటటి చూసుతిన్నిరు.ఆహారభద్రతాచట్టి న్నిసమర్థంగా
అమలుచేయటం, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన, సర్వ శక్ష
అభియాన్,ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎపథకాలకుమదదేత్ఇవ్వటంప్రభుత్వ
విధాన్లకుమ్లసతింభాలయా్యయి.

పరి త్యక్ష లబిధి  బదలీ వలన అవసరమన్నవార్కి
నూరుశాతిం నగదు బదలీ సాధ్యిం

క్విడ్ సింక్షోభిం 
ఉనా్న, డిబిటి తో ఆశలు 

సజీవిం

10,000.00ఎరువులు ఎరువులు 

25,672.36ఎింజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్గారి మీణ్భివృద్ధి

524.31ఎన్ఎస్ఎపిఅనుబింధ 
కార్యకరి మిం

1,523.75ఇతరమలుమహిళ, శిశు 
అభివృద్ధి

1,120.69ఇతరమలుఇతరమలు
71,301.00పహల్పటోరి లయిం, 

సహజవాయు 
మింత్రి త్వశాఖ     

66,896.87పి డి ఎస్ఆహారిం, 
పరి జాపింపిణీ 
విభాగిం    

1,022.15సాకాలర్షి ప్ 
పథకిం

మెై నార్టీ 
వ్యవహారాల 
శాఖ   

సాకాలర్షి ప్ 
పథకిం

సామాజికనా్యయ, 
సాధికార విభాగిం

1,022.15

2020మార్చవరకుఅంచన్వేసనపదుపు/లబిధి(కోటలాలో)

Total                                  1,78,396.65

పథకిం వివరాలుశాఖ/ విభాగిం

చిల్ల ర వర్త కులకు 120.88 లక్షల మెటిరి క్ 
టను్నల ఎరువుల అమమికిం తగుగా దల

నకిలీ లబిధి ద్రుల తొలగిింపుతో 
10% ఆద్ అయినట్టు  
మింత్రి త్వశాఖ క్షేతరి సాథి యి 
అించనాలు చెప్్పయి

7.57 లక్షల నకిలీ/అనరుహు లై న 
లబిధి ద్రులు (వలస, మరణ్లతో 
సహా) తొలగిింపు

98.8 లక్షల నకిలీ/ ఉనికిలో లేని 
లబిధి ద్రుల తొలగిింపు

4.49 క్ట్ల  నకిలీ ఎలీ్పజీ కనక్షన్ల  
తొలగిింపు,  1.71 క్ట్ల  సబిస్డీ 
రహిత వాడకిం ద్రులు,  1.05 
క్ట్ల మింద్ వదులుకున్నవారు

2.98 క్ట్ల  నకిలీ ర్షన్ కారుడు లు 
(వలస, మరణ్లు తద్తర 
కారణ్లు) తొలగిింపు

నకిలీ, ఉనికిలో లేని 12.86లక్షల  
లబిధి ద్రుల తొలగిింపు

నకిలీ, ఉనికిలో లేని 1.91 లక్షల  
లబిధి ద్రుల తొలగిింపు

క్విడ్ సింక్షోభిం ఉనా్న, 
డిబిటి తో ఆశలు సజీవిం

20 క్ట్ల మింద్ మహిళల 
జన్ ధన్ ఖాతాలో్ల కి రూ. 

30 వేలక్ట్ల కు పై గా 
బదలీ

1.83 క్ట్ల మింద్ 
శారి మ్కుల ఖాతాలో్ల కి 

రూ. 5 వేల క్ట్ల కు పై గా 
బదలీ

2.81 క్ట్ల  మింద్ 
వృదుధి లు, ద్వా్యింగులు, 
వితింతువుల ఖాతాలో్ల కి 

రూ. 2800 క్ట్్ల

పరి ధానమింత్రి  ఉజ్జ ్వల 
యోజన కిింద 14 
క్ట్ల  ఉచిత ఎలీ్పజీ 
సిలిండర్ల  రీఫిల్ల ింగ్ 

జర్గిింద్

పత్క శీర్షిక అందరకీఆర్థకసేవలఅందుబాటతోపురోగతి
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ఏభారతీయుడూఆకలితోన్ద్రపోకూడదు,రేపుఏమవుత్ందోననని
దిగులుతోఉండకూడదు. ఈలక్షష్ంనరవేరు్చకోవట్న్కికేంద్ర
ప్రభుత్వం శకితిమంతమైన సామాజిక భద్రతా వేదిక జన్ ధన్-
ఆధార-మొబైల్ (జామ్) ను వాడుకుంది. దీన్వలన ప్రతి వ్యకితికీ
తనదైనగురతింపు ఉంటంది.సంతఖాతాతో తనమొబైల్ఫ్న్
మీదనేప్రభుత్వపథకాలప్రయోజనంఅందుత్ంది.ఈసామాజిక
భద్రతావేదికప్రభుత్వసంక్షేమసేవలనుదేశప్రజలకుఅందిసుతింది.

పారదర్శకతకు మూడోకనునా ’జామ్’ త్రయం
ఈరోజుదాదాపుగాదేశంలోన్ప్రతివరగిమ్దేశఆర్థకరంగంతో
ఏదోఒకరూపంలోఅనుసంధానమైఉంది.న్రుపేదలకు,రైత్లకు,
పశుపోషణదారులకు,మతస్్కారులకు, చిననిదుకాణాలవారకి,
రుణ సౌకర్యం చాలా సులువైంది. ఇది పహల్ దా్వర్ వచి్చన
అతిపెదదేసౌకర్యం.ఈరోజుప్రతిభారతీయుడికిఒకవిశష్ఠగురతింపు
సంఖ్యన్చే్చఆధార్కార్డువ్యవస్థనుమందుగాదేశవా్యపతింగాఒక

ఏళ్ళ సందర్ంగాఈ పథకానినా  
2025 ద్కా పడిగించారు. అదే 
విధంగా వ్యవసాయ సంబంధమైన 
వా్యపారాలకు కూడా దీనినా 
విసతూర్ంచారు.

సాటు ండప్ ఇండియా ద్వారా ఒకో్క వాణిజ్య బా్యంకు శాఖ కనీసం 
ఒక మహిళ/ఎసీ్స/ఎసీటు విభాగానికి చందిన ఔత్్సహిక వా్యపార్కి 

రుణం ఇవావాల. ఈ పథకం కింద రూ.10 లక్షలు మొదలు కొని 
రూ. 1 కోటి వరకు సరసమైన వడీదేకి రుణంగా ఇవావాల.

సాటు ిండప్ ఇిండియా - చిన్న వా్యప్రస్్త లకు ప్రి తాస్హిం
ఆచరణ యోగ్యమైన విధానాల ద్వారా 
ఆశలు, ఆకాంక్షలు నెరవేరచా సర్కొతతి 
భారత్ ఉదయిసతింద్. ఎస్సీ, ఎస్టు 
మహిళలు అనేకమంద్ సంత 
వా్యపారాలు ప్రారంభించ్లనుకునానిర్. 
ఈ ఔత్సీహిక వా్యపార దీక్షాపర్లకు 
అనేక విలక్షణమైన వా్యపారపు 
ఆలోచనలునానియి. వాటి ద్వారా వాళ్ళ 
కుటంబల జీవన పర్సిథాత్లు 
మర్గుపరచ్కోవాలనుకుంటనానిర్. 
ఈ సవాళ్లను దృష్టులో ఉంచ్కొని 2016  
ఏప్రిల్  5న స్టుండప్ ఇండియా పథకం 
ప్రారంభించ్ర్. ఈ పథకం లక్షష్ం 
క్షేత్రస్థాయిలో వా్యపారదక్షతను 
ప్రోతసీహించి ఆర్థాక స్ధికారతకు, 
ఉపాధి సృష్టుక్ ప్రత్్యక ప్రాధాన్యం 
ఇవవాటం.

రూ. 26000 క్ట్ల  
రుణం 2021 జూన్ వరకు 

ఆమోదం పందింది

1 లక్షా 16 వేల దరఖాస్తూ లు 
ఆమోదం పందగా    

పూరతూయిన

మార్జిన్ మనీ అవసరానినా  
15%  కు తగిగి ంచారు.  

గతంలో ఇది 
25% ఉండేది.
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విధానపరమైన చర్యగా ప్రచారం చేశారు. 2015 జనవర 1న
ప్రారంభించిన ఈజామ్  (జన్ధన్ -ఆధార-మొబైల్)త్యం
వ్యవస్థ  దా్వర్ సబిస్డీన్ నేరుగా  పహల్ పేరుతోప్రత్యక్ష బదలీ
దా్వర్అందించేఏర్్టజరగింది.ఇదిప్రపంచంలోనేఅతిపెదదే
ఆర్థక సహాయకార్యక్రమంగా గినీనిస్బ్క్ప్రపంచ రకారుడులలో
సా్థ నంసంపాదించ్కుంది.
మోదీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన సుపరపాలనలో భాగంగా ప్రజలకు
సంబంధంచినపథకాలుప్రజలభాగసా్వమ్యంతోనేవారకిఅందే
ఏర్్టజరగింది.ఈపథకంకోసంక్షేత్సా్థ యిపన్పూరతియా్యక

ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ  2017 మార్చ 27న పెట్రోలియం
మంత్రిత్వశాఖవారఊర్జె సంగ్రామ్కార్యక్రమంలోపాల్గి న్నిరు.
స్వచ్చందంగా ఎలీ్జీ సబిస్డీ వదులుకోవాలన్  ధనవంత్లకు
విజ్ఞపితి చేశారు.  ఆ విధంగా ఆదా అయిన సమ్మను ప్రభుత్వ
ఖజాన్కు తరలించబోవటం లేదన్, పేదలకే దకు్కత్ందన్
చపా్రు. ఈ క్రమంలోనే ఉజజె్వల పథకాన్కి అంకుర్ర్ణ
జరగింది.పథకాన్కిఅదు్తమైన మదదేత్ అందటంతో ఉజజె్వల
మామ్లుపథకాలలాకాకుండాఒకప్రజాఉద్యమంగాతయారై
పేదలజీవనరేఖగారూపుదిదుదేకుంది.

లక్షలాద్మింద్ స్వయిం ఉప్ధి 
కల నరవేర్చున మదరి  యోజన

ఏ వా్యపారం ప్రారంభించట్నికైన్ ప్రధాన అవరోధం 
పెట్టు బడి లేకపోవటమే. లక్షల్ది మంది సవాయం ఉపాధి 
కల నెరవేరచిటమే లక్షంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ మోదీ 
మద్ (మైక్రో యూనిట్్స డెవలపె్మంట్ అండ్ రీఫైన్న్్స 
ఏజెనీ్స) పథకానినా 2015 ఏప్రిల్ లో ప్రారంభించారు. దీని 
వెనుక రెండు ప్రధాన లక్షా్యలున్నాయి: 

సవాయం ఉపాధికి స్లభ 
రుణం

చిననావా్యపారాల ద్వారా 
ఉద్్యగ సృషిటు

01
02

ఈ పథకం కింద తయారీ, వా్యపారం, సేవ, వ్యవసాయ
రంగాలకు సంబంధంచిన కార్యకలాపాలకుహామీ లేకుండా
రుణాలిసాతిరు.శశు,కిశోర్,తరుణ్అనేమ్డువిభాగాలలో
ఇచే్చఈరుణాలనుకావాలిస్నప్పుడుడబ్బువిత్డ్రాచేసుకునే
వెసులుబాటఉంది.

` 5,00000 నుించి  `10,00000 

66% 
19% 

మదరి  రుణిం

ఇప్పటిదాకా ముద్ర  పథక యాత్ర

దాకాతరుణ్మద్రకిందఇసాతిరు

n పథకంమొదలైనప్ట్నుంచి2021జూన్దాకారూ.
16లక్షలకోటలావిలువచేసే30కోటలాకుపైగారుణాలు
పంపిణీఅయా్యయి.

n ప్రధానమంత్రిమద్రయోజనదా్వర్2015-2018
మధ్యకాలంలో 1.1కోటలామందికిఅదనపుఉపాధ
లభించగావారలో69లక్షలమందిమహళలు

n దాదాపు24శాతంరుణాలుకొతతివారకిఇచా్చరు
n దాదాపు68శాతంరుణాలుమహళలకుఇచా్చరు
n  దాదాపు 51శాతంరుణాలు ఎసీస్/ఎసీటి/ఒబిస లకు
ఇచా్చరు.ఎసీస్,ఎసీటిలరుణాలవాట్22.53%

n రుణగ్రహీతలలో28.42%మందిఇతరవెనుకబడిన
తరగత్లవారుకాగామైన్రటీలు11%

15%

ద్ద్పు 24 
శాతిం రుణ్లు 

కొత్త  వార్కి 
ఇచాచురు

ద్ద్పు 68 
శాతిం రుణ్లు 

మహిళలకు 
ఇచాచురు

రుణపర్మ్త్ 

`50,000 
వరకు 

శిశు మద్రి  కిింద

రుణపర్మ్త్

`50,000 నుించి  
` 5,00000 వరకు 

శిశు కిశోర్ కిింద

తరుణ్ రుణిం

కిశోర్ రుణిం

శిశు రుణిం

పత్క శీర్షిక అందరకీఆర్థకసేవలఅందుబాటతోపురోగతి
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కేంద్రప్రభుత్వంసామాజికఆర్థకఅవకాశాలతోసంబంధంఉనని
పథకాలనీనిట్నీ ఆధార్  తో అనుసంధానం చేయటం దా్వర్
గ్రామీణ పేదలు,  యువత, మహళలు  ప్రభుత్వ పథకాల
ప్రయోజన్లనునూట్కినూరుశాతంపందగలుగుతారు.
విపలావాత్మకమైనవిగా రుజువైన పథకాలు  
భారతదేశం75వసా్వతంత్్యసంవతస్రంలోఅడుగుపెడుత్ండగా
సామాజిక సహాయ పథకాలు సమాజంలో అటటిడుగు వర్గి లకు
అందుతూ, వారలో భద్రతాభావన కలిగిసుతిన్నియి.  54
మంత్రిత్వశాఖలకు సంబంధంచిన 318 పథకాల ప్రయోజన్లు
ఇప్పుడు నేరుగా లబిధిదారుల బాంకు ఖాతాలకు చేరుత్న్నియి.
వాట్లోకిసాన్సమా్మన్న్ధ,మద్రారుణాలు,గ్రామీణఉపాధ
హామీపథకం, సురక్షబీమాయోజన,ప్రజాపంపిణీవ్యవస్థ.
ఎరువుల సబిస్డీ, ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్యోజన, ఎసీస్, ఎసీటి,
ఓబీసీ,మైన్రటీవిదా్యరు్థలసా్కలర్ష్ప్పులు,అంగన్్వడీలదా్వర్
పౌష్్ఠకాహారభద్రత,స్వయంఉపాధరుణాలు,ఎంఎస్ఎంఈ
లకు సులభ రుణాలు, స్వచ్ఛ భారత్ మషన్ కింద ట్యిలెటలా

న్ర్్మణం తదితర అనేక పథకాల ప్రయోజన్లు ఇప్పుడు
లబిధిదారులకునేరుగాఅందుత్న్నియి.
ప్రత్యక్షలబిధి బదలీలుఇప్పుడుసత్వరఫలితాలన్సుతిన్నియి. గత
కొదిదేసంవతస్ర్లలోచిననివా్యపారులకురూ.15లక్షలకోటలాకు
పైగారుణాలుమద్రాపథకంకిందఇవ్వగావారలో70%మంది
మహళలు. 50% పైగా వా్యపారులు ఎసీస్, ఎసీటి, వెనుకబడిన
తరగత్లు, ఇతర బడుగు వర్గి లవారు ఉన్నిరు. పి ఎం కిసాన్
యోజనకిందదాదాపు11కోటలామందిరైత్కుటంబాలకురూ.
1.35 లక్షల కోటలా రూపాయల సహాయం అందింది. కోవిడ్
సమయంలోప్రారంభించినపిఎంస్వన్ధపథకంకిందమొదట్
సారగావీధవరతికులనుఆర్థకరంగంలోభాగసా్వమలనుచేసూతి
ఇప్ట్దాకా15లక్షలమందివీధవరతికులకురూ.10వేలచొప్పున
ఇచా్చరు.ఈరోజునలకురూ.4లక్షలకోటలాకుపైగాయూపీఐ
లావాదేవీలు జరుగుత్ండగా రూపే కారుడులు కూడా 60 కోటలా 
దాట్యి.ఆధార్సాయంతోఅక్కడికక్కడే తన్ఖీ చేసేక్రమంలో
ఇండియాపోస్టిపేమెంట్స్బా్యంకుదా్వర్లక్షలాదికామన్సరీ్వస్
సెంటరలాతో ఆర్థక సేవలు మారుమ్ల ప్రాంతాలకు సైతం
తీసుకువెళళుటంసాధ్యమైంది.ఈరోజుఆధార్ఆధారతచలిలాంపుల
వ్యవస్థవలన2లక్షలకుపైగాబా్యంకుమత్లుదేశంలోరూ.53
వేలకోటలాకుపైగాబా్యంకింగ్సేవలుగ్రామాలోలా న్ప్రజలమంగిటకే
చేరుత్న్నియి.కోవిడ్సంక్షోభసమయంలోన్రుడుఏప్రిల్-జూన్
మధ్యరూ. 53 వేల కోటలాకు పైగా ఆధార్  ఆధారత చలిలాంపులు
జరగట్న్కిఈబా్యంకుమత్లుగ్రామీణులకుసహాయపడాడు యి.
భాగసావామలను చేయటం ద్వారా సాధికారమవుతుననా 
భారత్ 
ఆర్థకపథకాలనుడిజిటల్వేదికలకుతీసుకుపోవాలననిపటటి దలతో
సబ్కాసాథ్,సబ్కావికాస్,సబ్కావిశా్వస్మంత్ంఅమలు
చేసూతి సమాజంలోన్ అటటిడుగు వర్గి లను చేరుకోవాలనని లక్షష్ం
ప్రోతాస్హకరమైనఫలితాలన్సోతింది.భారతదేశాన్కిసా్వతంత్్యం
వచి్చనప్పుడు 35 కోటలా జన్భా ఉండగా 70 శాతం జన్భా
దారద్ర్యరేఖకు దిగువన ఉన్నిరు. ఈ రోజు ప్రజలకు ఆర్థక
భాగసా్వమ్యం కలి్ంచే పథకాల వలన 130 కోటలా జన్భాలో
అత్యధకులను దారద్ర్య రేఖకు ఎగువకు తీసుకుర్గలిగారు.
ఇప్పుడు దారద్ర్యరేఖకు దిగువన ఉననిది 22 శాతమన్ వివిధ
మీడియా వారతిలు కూడా చబ్త్న్నియి. దీన్నిబట్టి ఆర్థక
భాగసా్వమ్యం ఆశంచిన ఫలితాలన్సుతిననిటటి  అర్థమవుతోంది.
పురోగతిలోభాగసా్వమా్యన్కిఆర్థకభాగసా్వమ్యమేకీలకమన్,అదే
ప్రతిపౌరుణీణాసాధకారంచేసుతిందన్,ప్రభుత్వపుఆర్థక,సామాజిక
సంక్షేమదూరదృష్టికి సహాయపడుత్ందన్ త్లింది.  వనరులను
సరైన పదధితిలో కేట్యించట్న్కి, ఈ ఏజండాను క్రమబదధిం

ఈ-కెవైసీ లో ఈ-సింతకిం వాడకాని్న 
ఆమోద్ించటిం ద్్వరా ఆర్థి క భాగసా్వమ్య 

కల్పించటానికి వస్లుబాట్ వచిచుింద్. 
దీింతో  2020 లో వీడియో  కెవైసీ అనే 
విప్ల వాతమికమెై న పర్ణ్మిం వచిచుింద్. 
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చేయట్న్కి ఇదొకమఖ్యమైనమారగిం. ఇంట్ంట్పదుపులు,
చలిలాంపులుప్రోతస్హంచివాళళునులాంఛనంగాఆర్థకవ్యవస్థలోకి
తీసుకుర్వట్న్కిఇదిదోహదంచేసుతింది.
2014 కు మందు ఇలా కలుపుకుపోవటం అననిది అసాధ్యం
అనుకునేవారు. కానీ అప్ట్నుంచిమొటటిమొదట్సారగా చొరవ
తీసుకొన్బా్యంకింగ్,ఆర్థకసేవలుసార్వత్రికంగాఅందుబాటలోకి
వచే్చటటి  చేయగలిగారు. గత కొనేనిళలాలో ఆర్థక సేవలలో
భాగసా్వమలనుచేయట్న్నిఒకలక్షష్ంగాచేసుకొన్బహుమఖ
లక్షష్ంతోమందుకుసాగారు.వ్యకితిగతంగాబా్యంకుకువెళిళుఖాతా
ప్రారంభించటమనేరోజులుపోయాయి.ఇప్పుడుఈసౌకర్యంఒక
కంపూ్యటర్  కిలాక్ దూరంలో ఉంది. జీవితాన్ని సులభతరం
చేయటంలోఇదొకవిపలావాత్మకమైనఅడుగు.సాంకేతికపరజా్ఞ నం
వాడుకుంటూసాధారణపౌరుల,సరీ్వస్ప్రొవైడరలాఅభిప్రాయాలు
తెలుసుకోవట్న్కిఇదిఉపకరసుతింది.బా్యంకింగ్వ్యవస్థలోఆధార్
నంబర్దా్వర్తమ కసటిమర్ న్ గురతించటం  ఒకమఖ్యమైన
పదధితి.భారతదేశంలోమధ్యతరగతిఇప్పుడుబాగావిసతిరసోతింది.
దేశంలో మధ్య తరగతి విన్యోగదారులు 30 కోటలా  దాట్రు.
వచే్చ పదేళళులో ఇది రెట్టింపయ్య అవకాశమంది.

ఆర్థకాభివృదిధిలోనూ, పేదరక న్రూ్మలనలోనూ   ఆర్థక
భాగసా్వమ్యమనేది చాలా కీలకం. న్ధులు సమకూరే మారగిం
అందుబాటలోఉండటంవలనఉపాధసృష్టిపెరగిఆర్థకపరమైన
ఆకస్మకసమస్యలుఎదురుకావు.అదేవిధంగావిలువతోకూడిన
మ్లధనంలో  పెటటి బడి పెరగింది. 2030 ఐక్యర్జ్యసమతి
సుస్థర్భివృదిధి  లక్ష్యలలో ఏడవ లక్షష్ం ఆర్థక భాగసా్వమ్యం
కలి్ంచటం.అందుకేకేంద్రప్రభుత్వచొరవతోభారతీయరజర్్వ
బా్యంక్నవభారతన్ర్్మణాన్కిఒకజాతీయవ్్యహాన్నిఅమలు
చేయటంతీవ్రతరంచేసంది.అందరకీసమానఆర్థకఅవకాశాలు,
జా్ఞ న ఆర్థక వ్యవస్థ, ఎదుగుదలలో భాగసా్వమ్యం, అతా్యధున్క
డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలతో కూడినదే ఆ నవభారతం.
అందరకీఆర్థకభాగసా్వమ్యంకలి్ంచాలననిలక్షష్ంతోమొదలైన
ప్రధాన మంత్రి జన ధన్ యోజన విశేష ప్రశంసలందుకుంది.
అలాంట్భాగసా్వమ్యంకలి్ంచట్న్కిఇప్పుడుదేశాన్కిఅనేక
విశషటిమైన నమ్న్లు అందుబాటలో ఉన్నియి. అభివృదిధి
చందిన ప్రాంతాలు, అభివృదిధికి అవకాశమనని ప్రాంతాలు,
అభివృదిధికి న్చ్కోన్ ప్రాంతాలు అనే వివిధ ప్రాతిపదికలు
ఉన్నియి.ఇదిఆర్థకాభివృదిధికికొతతిఊపున్సుతింది.   

డిజిటల్ లావాదేవీల ప్రి తాస్హింతో అవినీత్కి  కళ్ళిం

ఆర్థక భాగసా్వమ్య పథకాల విజయంతో అవినీతిన్,
మధ్యదళారీలను త్డిచిపెట్టినటటియింది.  ప్రజల

సుఖమయజీవన్న్కిడిజిటల్సాంకేతికపరజా్ఞ నంప్రోతాస్హకర
మాధ్యమంగాతయారైంది.కానీఈరోజుఅత్యంతన్రుపేదవర్గి లు
కూడా ఆర్థక భద్రత హామీతో దేశ ఆర్థక
వ్యవస్థలోప్రాథమకభాగసా్వమలయా్యరు.

తెలివిగా ఖరు్చపెటటిటం ఒకవైపు,
పదుపుచేయటం మరోవైపు ప్రజలకు
అలవాటగామార్యి.డబ్బుననివాళళులాగానే
పేదవారు కూడా ఇప్పుడు రూపే కారుడుల
రూపంలో డెబిట్-క్రెడిట్ కారుడులు పెటటి కుంటన్నిరు.  ఇది
సమాజంలోగౌరవాన్నిసోతింది.  సా్మర్టిఫ్నలాతోబాటమామ్లు
ఫ్నలామీదకూడాఆర్థకలావాదేవీలుజరుపుకునేభీమ్యాప్35
కోటలామందికిపైగాఅందుబాటలోకివచి్చంది.ప్రధాన్నరేంద్ర
మోదీ మాటలోలా  చపా్లంటే “ఎం-గవరెనిన్స్ వలన బలమైన
సుపరపాలనవసుతింది.అభివృదిధిన్సమగ్రంగా,అందరనీకలుపుకు
పోయవిధంగాదాన్న్ప్రజాఉద్యమంగామారే్చఅవకాశమంది.
ఇదిఅందరకీసుపరపాలననుఅందుబాటలోఉంచ్త్ంది.దీన్
దా్వర్ రేయింబవళ్ళు ప్రభుతా్వన్ని చేరుకోగలుగుతారు.”

డిజిటల్ లావాదేవీలు, సంక్షేమ పథకాలలో ప్రత్యక్ష లబిధి బదలీ
పథకంమఖ్యమైనదికాగాసైబర్సెకూ్యరటీఉండేటటి చూడటం
ప్రభుత్వబాధ్యత.ఇంటరెనిట్స్వభావంసైతంకేవలంకొందరకే
కాకుండా అందరకీ అనువుగా ఉంటంది. అలాంట్ పరస్థతిలో

సమత్ల్య అభివృదిధికి సమాన
అవకాశాలతోకూడినసురక్షితమైనసైబర్
ఆవరణంమఖ్యం.ఎందుకంటే,అందరకీ
ఉచిత అందుబాటవలలా  అభద్రత
పెరగవచ్్చ. అందుకే ఇప్పుడు భారత్
బాధ్యతాయుతమైన, పారదర్శకమైన

డిజిటల్లావాదేవీలవ్యవస్థనుతీర్చదిదదేటంలోప్రపంచదేశాలలో
మందుంది. పాలకుల పటటి దల, సరైన న్యంత్ణ,  డిజిటల్
మౌలిక సదుపాయాలే  కారణం.  ప్రతి ప్రభుత్వ శాఖా ఫ్న్
లోనూ,ఆన్లైన్లోనూఫిర్్యదులుసీ్వకరంచిన్రదేషటిసమయంలో
సత్వరంపరష్కరసోతింది.  ఏపథకవిజయాన్కైన్పారదర్శకత్
కీలకం. కిలాషటిమైనషరత్లూ,వివిధసేవలకుకనబడన్ఫీజులూ
విన్యోగదారులను అయోమయంలో పడేసాతియి. విశా్వసం,
నమ్మకంపందటంలోఅదేపెదదేఅవరోధం.అలాంట్స్థతిలోఆర్థక
అక్షర్స్యతచాలాకీలకం.

పత్క శీర్షిక అందరకీఆర్థకసేవలఅందుబాటతోపురోగతి
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కొతతూగా ఏరాపూటైన లద్దే ఖ్ కంద్పాలత ప్రాంతంలో ఒక కార్పూరేషన్ ఏరాపూట్కు కంద్ ప్రభుతవాం మొటటు మొదటి 
సార్గా ఆమోదం తెలయజేసింది. ద్నివలన ఈ ప్రాంతం అభివృద్ి కార్యకల్పాల వేగం పెంచి ఆత్మనిర్ర్  వైపు 

అడుగులు వేయటం సాధ్యమవుతుంది.  ప్రత్్యక సీటుల్ తయారీ రంగానినా ఆత్మనిర్ర్ చేయట్నికి ఉతపూతితూ 
అనుసంధానిత ప్రోత్్సహక పథకం (పి ఎల్ ఐ) వర్తూంపుకు కూడా ప్రభుతవాం అనుమతించింది.  2020-21 లో 40 

లక్షల టనునాల ప్రత్్యక సీటుల్ దిగుమతికి భారత్ రూ.30 వేలకోట్లా  ఖరుచి  చేయాల్స వచిచింది.  

 నిర్ణయం: కంద్పాలత ప్రాంతంలో సమీకృత బాహుళార్థ 
మౌలక వసతుల అభివృద్ి సంస్థ ఏరాపూట్కు ఆమోదం

 ప్రభావం:రూ.25కోటలాతోఈప్రాంతఅభివృదిధికిన్రేదేశంచినసంస్థఇది.
ఈమొతతింప్రాంతంలోన్,కేంద్రపాలితప్రాంతంలోన్జన్భాఅందరసామాజిక-
ఆర్థకఅభివృదిధికీఇదిదోహదంచేసుతింది.

 సా్థ న్క ఉత్త్తిలకు, హసతికళా ఉత్త్తిల పరశ్రమకు, పర్్యటక,
రవాణా,మారె్కట్ంగ్రంగాలకుసంస్థపన్చేసుతింది.

 లదాదే ఖ్లోమౌలికవసత్లఅభివృదిధికిఈసంసే్థన్ర్్మణసంస్థపాత్
పోష్సుతింది.
 ఉపాధ అవకాశాలు కలి్ంచటంతోబాట లదాదే ఖ్ సర్వతోమఖ,

సమీకృతఅభివృదిధికిసంస్థపన్చేసుతింది.
ఈ సంస్థకురూ.1,44,200-2,18,200 జీతం సే్కల్లోమేనేజింగ్

డైరెకటిర్పోస్టిఏర్్టకుఆమోదంలభించింది.
 నిర్ణయం: సవాయం సమృద్ భారత్ దిశలో ప్రత్్యకసీటుల్ తయారీ 

రంగానికి పిఎల్ఐ పథకం వర్తూంపజేయట్నికి ఆమోదం 

 ప్రభావం: ప్రత్్యక సీటిల్ స్వదేశీ ఉత్తితిన్ ప్రోతస్హంచట్న్కి
ఐదేళలాపాట (2023-24నుంచి 2027-28దాకా )రూ. 6322కోటలా 
ప్రోతాస్హకంగాఇసాతిరు.అరుహులైనఉత్తితిదారులకు4శాతంనుంచి12
శాతాన్కిదాకాఅదనపుఉత్తితికిప్రోతాస్హకంఅందుత్ంది.

  ఈపథకంవలలాఅదనంగారూ.40వేలకోటలాపెటటి బడిర్వట్న్కి,
అదనపుఉత్తితిసామర్్థ ం2.5కోటలాటనునిలుపెరగట్న్కివీలవుత్ంది.
వచే్చ అయిదేళలాలో ప్రత్్యక సీటిల్ ఉత్తితి 4 కోటలా 20 లక్షల టనునిలకు
చేరుత్ంది.

  ఇప్ట్దాకాదిగుమతిచేసుకుంటననిరూ.2.5లక్షలకోటలావిలువచేసే
ప్రత్్యకసీటిల్ఉత్తితి,విన్యోగంసాధ్యమవుత్ంది.పైగా,ప్రసుతితం17
లక్షలటనునిలు ఎగుమతిచేసుతిండగా,ఇకమీదట55లక్షలటనునిలు
ఎగుమతి చేయటం వలనరూ. 33 వేల కోటలా  విదేశీమారక ద్రవ్యం
సంపాదించవచ్్చ.

 న్ణ్యమైనప్రత్్యకసీటిల్స్వదేశీఉత్తితిన్ప్రోతస్హంచివచే్చఐదేళలాలో
దాదాపు1.25లక్షలఉదో్యగాలుకలి్ంచటంసాధ్యమవుత్ంది. 

ఆత్మనిర్భరతఆత్మనిర్భరత
దిశగా అడుగులుదిశగా అడుగులు

కేబినట్ నిర్యాలు
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అధక బరువును  తగిగించ్కునేందుకు జిమ్కి వెళిలాన ఒక చినని
పిలాలా డుఈటెతోసేనిహంచేశాడు.ఆకుర్రాడుఇప్పుడుభారత్

తరఫునఒలింపిక్స్లోపాల్గి ంట్డన్,దేశక్రీడాచరత్లోతొలిసారవ్యకితిగత
విభాగంలో స్వరణా పతకాన్ని గెలుపందుతాడన్ ఎవరూ కనీసం ఊహంచి
ఉండరు.అతనుఎవరోకాదు‘జావెలిన్త్రో’లోపసడిపతకాన్నినగిగి,నేట్
భారత క్రీడాప్రపంచాన్కిమారగిదర్శకుడిగా న్లిచిన నీరజ్చోప్రా. నీరజ్
డిసెంబర్24,1997లోహర్్యన్లోన్ఖాంద్రాగ్రామంలోసతీష్,సరోజ్
దేవిలకు జన్్మంచాడు. నీరజ్న్ బరువు తగిగించేందుకు తన తలిలాదండ్రులు
పాన్పట్ నేషనల్ సేటిడియంలో ఉండే జిమ్కి తీసుకొన్ వెళ్లావారు. అక్కడే
తొలిసారనీరజ్‘జావెలిన్త్రో’న్చూశాడు.ఆతర్్వతదాన్పైమమకార్న్ని
పెంచ్కున్నిడు.ఒకసారప్రయతినించాకఅదేతనలోకమైంది. 2016లో
నీరజ్సైన్యంలోచేర్డు.అప్ట్నుంచిఆయనదృషటింతాక్రీడలపైనే.అంతా
సాఫీగా సాగిపోత్ందనుకునని సమయంలో, తన సేనిహత్లతో కలిస
బాసె్కట్బాల్ ఆడేటప్పుడు తన మణికటటి కి అయిన గాయంతో న్లుగు
నుంచిఐదునలలపాటజావెలిన్త్రోకినీరజ్దూరంకావాలిస్వచి్చంది.ఈ
గాయం నుంచి కోలుకునని తర్్వత, 2016 దక్షిణాసయా ఆటలోలా  తొలి
అంతర్జె తీయపసడిపతకాన్నినీరజ్గెలుపందాడు.

అలాగే,టోకో్యఒలింపిక్స్లోరజతపతాకంగెలుచ్కుననిమీర్బాయిచాను
జీవితం కూడా ఎన్ని కష్టటి లు, సవాళలాతో సాగింది. ఆమె తన పెదదేక్కతో కలిస
కొండప్రాంతాన్కివెళిలాఅక్కడకటెటిలుసేకరంచేది.అప్పుడుఆమెకు8సంవతస్ర్ల
వయసుస్.ఆకొండలోలా ఆకటెటిలమోపునుమోయలేకఅక్కకషటిపడుతూవుంటేఅది

నీరజ్ చోప్రి పి.వి సిింధురవి కుమార్ దహియా జబ్ రింగ్ పునియామీరాబాయి ఛాను లవీ్ల నా బొర్గా హెయిన్ పురుషుల హాకీ జట్టు

సింతోషింతో ఉప్పింగుతూ, స్ఫూర్్త  పిందుతూ 

ఎన్ని దశాబ్దలుగా ఎదుర్ చూసిన చ్ర్త్రాత్మక ఘట్టునిని టీమ్ 
ఇండియా ఆవిషకుర్ంచింద్. అథ్్లటిక్సీ కు సంబంధించి వ్య క్తిగ త 

విభాగంలో మొద టిస్ర్గా సవా ర్ణ ప త కానిని స్ధించింద్. భార తీయ 
పుర్షుల హాకీ టీమ్ కూడా త న సత్తి చ్టింద్. నాలుగు ద శాబ్దల 
త రావాత భార త దేశానిక్ ప త కానిని స్ధించిపెటిటుంద్. ఈ ఒలంపిక్సీ లో 

భార త దేశం ఏడ్ ప త కాల ను గెలుచ్కుంద్. ఒక సవా ర్ణం, రండ్ వెండి, 
నాలుగు కంచ్ ప త కాలు. ఒలంపిక్సీ లో ఇద్ భార త దేశ ఉతతి మ 

ప్ర ద ర్శ న . ఈ సంద రా్భనిని పుర సకు ర్ంచ్కొని ప్ర ధాని శ్రీ న రంద్ర మోదీ 
త న టీవాట్ లో ఈ విజ యం భార త దేశానిక్ సంతోషానిని 

క లిగించింద ని, స్ఫూర్తిని ఇచిచాంద ని, భార తీయులకు గ రావానిని 
క లిగించింద ని అనానిర్.

సగర్వ భారత్
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l ప్రపంచంలోనేఅతిపెదదేక్రీడలపోటీకార్యక్రమమైనఒలంపిక్స్లో
చరత్లోనేమొదట్సారగాక్రీడలుప్రారంభమైనరోజునేభారతదేశం
పతకాన్నిసాధంచింది.భారతదేశంతరఫున127మందిఆటగాళ్లా 
పాల్గి న్నిరు.భారతదేశంతరఫునఒలంపిక్స్కుఅత్యధకసంఖ్యలో
క్రీడాకారులనుపంపడంఇదేమొదట్సార.

l జపాన్ ర్జధాన్ టోకో్యలో న్ర్వహసుతినని ఒలంపిక్స్ క్రీడలు
న్జాన్కి సంవతస్రం క్రితమే న్ర్వహంచాలిస్ వుంది. కరోన్
మహమా్మరకారణంగాఏడాదిఆలస్యంగాన్ర్వహసుతిన్నిరు.ఈ
సారఒలంపిక్స్లోఐదునూతనక్రీడలనుచేర్్చరు.కర్టే,సూ్కట్
బోరడుంగ్,సో్ర్టికెలైంబింగ్,సరఫూంగ్,బేస్బాల్ఈసారఅదనంగా
చేర్యి.

l టోకో్య ఒలంపిక్స్ మసా్కటలా పేరలాను మరైతోవా, సోమతీగా
న్రణాయించారు. జపాన్భాషలోమర్య్ అంటే భవిష్యత్తి అన్,
తోవాఅంటేఅనంతమన్అర్థం.

l ఒలంపిక్స్లోఉపయోగించేబంగారు,వెండి,కంచ్పతకాలను,
పోడియంలను, యూన్ఫారంలను రీసైకిల్డు ఎలకా్రే న్క్ పతకాల
దా్వర్తయారుచేశారు.78వేలటనునిలఎలకా్రే న్క్వసుతివులను
రీసైకిలాంగ్చేయడందా్వర్ఐదువేలపతకాలనుతయారుచేశారు.
మ్లనపడినడిజిటల్కెమెర్లు,ట్్యప్ట్ప్లు,6.2మలియన్
మొబైళలానుఈరీసైకిలాంగ్తయారీలోఉపయోగించారు.

భారతక్రీడాకారులుఉతాస్హం,అభిరుచి,సూఫూరతి
నేడుఅత్్యననితసా్థ యిలోఉన్నియి.సరయైన

ప్రతిభనుగురతించి,ప్రోతస్హంచినప్పుడేఈవిశా్వసం
వసుతింది.వ్యవస్థలోమారు్లువచి్చ,పారదర్శకంగా
మారనప్పుడేఈనమ్మకంఏర్డుత్ంది.ఈసరకొతతి
నమ్మకంనవభారతాన్కిన్దర్శనంగాన్లుసోతింది.

నర్ిందరి  మోదీ, పరి ధాన మింత్రి

టోక్్య ఒలింపిక్స్ :  కొని్న ఆస కి్త క ర 
విష యాలు

సింతోషింతో ఉప్పింగుతూ, స్ఫూర్్త  పిందుతూ 
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చూస ఆ చిన్నిరసాయం చేయడాన్కిమందుకు వచి్చంది. సే్వదంతో
తడిసపోయినఅక్కఆఅధకబరువునుమోయలేకపోయది.అక్కకష్టటి న్ని
తగిగించాలనేదిచిన్నిరప్రయతనిం.కటెటిలమోపునుతానేమోయలేకపోత్ంటే
తనచలెలాలుమోసాతినన్మందుకుర్వడం,అననింతపనీచేయడంచూస
అక్క ఆశ్చర్యపోయది. ఆ విధంగా బరువులుమోయడంప్రారంభించిన
ఆమె తదనంతర కాలంలో ఒలంపిక్స్ లో భారతదేశాన్కి పతకాన్ని
తీసుకొచే్చదాకా ఎదిగింది. భారతదేశాన్కి గర్వకారణంగా న్లిచింది.
టోకో్యఒలంపిక్స్ప్రారంభరోజునేదేశాన్కిఒకసల్వర్పతకాన్నితెచి్చన
సెఖామ్మీర్బాయిచానుగాధఇది.ఆమెసాధంచినవిజయంటోకో్య
ఒలంపిక్స్లోపాల్గి ంటననిభారతీయబృందంలోనైతికశకితిన్న్ంపింది.
టోక్్య ఒలింపిక్స్  లో భారత్ కు గర్వకారణింగా 
నిలచిన మహిళలు

మణిపూర్ర్ష్రేంన్ంగ్పాక్కక్చింగ్లోఒకసాధారణకుటంబంలో
జన్్మంచిన మీర్బాయి చాను అసాధారణమైన వెయిట్ లిఫిటింగ్ క్రీడా
ప్రయాణం ఇంఫాల్ నుంచి ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వం అందించిన
సహాయసహకార్లపైమాట్లా డినఆమె"న్కెరీర్నురూపందించడంలో
భారతప్రభుత్వంకీలకపాత్పోష్ంచింది.న్కుగాయమైనప్పుడు,నేను
చాలా కిలాషటి పరస్థత్లను ఎదురొ్కన్నిను. ప్రభుత్వమే అమెరకాకు పంపి
చికితస్చేయించింది.ఆతర్్వతనేనుచక్కట్శక్షణతీసుకొన్వరల్డురకారుడు 
బదదేలుకొట్టి ను."అన్తెలిపారు.

అదేవిధంగా పి.వి సంధు కూడా బా్యడి్మంటన్లో కాంస్య పతకాన్ని
దకి్కంచ్కుంది. అంతకుమందు 2016 రయో ఒలింపిక్స్లో సంధు
రజతాన్నిసంతంచేసుకుంది.ఒలింపిక్చరత్లోవరుసగారెండుసారులా 
పతకాలు సాధంచిన తొలి భారత మహళా అథ్లాట్గా సంధు చరత్
సృష్టించింది.

అసాస్ంలోబారోమఖయాగ్రామంలోజన్్మంచినలవీలాన్బొరొగి హెయిన్
69కేజీలమహళలబాకిస్ంగ్లోకాంస్యపతకాన్నిదకి్కంచ్కుంది.

భారతమహళలుహాకీలోతమఅత్్యతతిమప్రదర్శనననుకనపర్్చరు.
టోకో్యఒలింపిక్స్లోమొదట్న్లుగుదేశాలసరసనభారతమహళలహాకీ
జటటి న్లబడటంతోమళ్లాభారత్లోహాకీకిఅదు్తమైనకాలంర్బోత్ంది.
టోకో్యఒలింపిక్స్లోభారతమహళలహాకీజటటి ప్రదర్శంచినప్రతిభను
యావత్తిదేశంకొన్యాడింది.



మొద టిరోజునే టీమ్ ఇండియా నైతిక 
స్థ యిరా్యనినా పెంపందింప చేసిన మీరాబాయి 
విజ యం
భారతదేశంతరఫునవెండిపతకంసాధంచిన
మీర్బాయిచానుదేశాన్కిగర్వకారణంగాన్లవడమే
కాకుండాతోట్క్రీడాకారులనుప్రోతస్హంచింది.
వెయిట్లిఫిటింగ్లోపతకాన్నిసాధంచినతర్్వత
ఆమెకుదేశంలోఘనమైనసా్వగతంలభించింది.ఆమె
తనపతకాన్నిదేశాన్కిఅంకింతంచేశారు.ఈ
సందర్ంగామాట్లా డతూతనకలసాకారమైందన్
అన్నిరు.న్పతకాన్నిదేశాన్కిఅంకితంచేసుతిన్నిను.
న్విజయంకోసంప్రార్థంచినదేశప్రజలకున్
కృతజఙాతలుతెలియజేయసుకుంటన్నిను.న్ఒలంపిక్
ప్రయాణంలోదేశప్రజలశుభాశీసుస్లున్తోనే
వున్నియి.న్కుటంబాన్కికృతజ్ఞతలు
తెలియజేసుకుంటన్నిను.మఖ్యంగాన్
మాతృమ్రతికి.న్కుటంబసభు్యలున్పై
నమ్మకమంచిచాలాతా్యగాలుచేససహకరంచారు.
అంత్కాదుకేంద్రప్రభుతా్వన్కి,క్రీడాశాఖకు,క్రీడా
ప్రాధకారసంస్థకు,రైలే్వవిభాగాన్కి,ఇంకాన్
సా్నస్రలాకుఅందరకీన్కృతజ్ఞతలు
తెలియజేసుకుంటన్నిను.
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టారగా ట్ ఒలింపిక్ ప్డియిం ప థ కమ నేద్ 
కీల క ప్తరి  ప్ష్ించిింద న డానికిగాను 

మీరాబాయి చాను సాధిించిన విజ య మే 
నిద ర్శ నిం. ఇద్ కీరి డాకారుల పరి  గ త్కి, 
ప త కాలు సాధిించాల నే భార త దేశ 

ఆకాింక్ష ల కు ఉప యోగ ప డిింద్. 
- అనురాగ్ సిింగ్ ఠాకూర్ , 

కేిందరి  కీరి డాశాఖ మింత్రి

టోకో్య ఒలంపిక్్స 

జర్మనీలాంట్శకితివంతమైనజటటి పైఎదురొడిడుపోర్డినభారతపురుషుల
హాకీ జటటి  కళ్లా  చదిరే ప్రదర్శనను కనబర్చ కాంస్య పతకాన్ని సంతం
చేసుకుంది.హర్్యన్లోన్సోన్పత్జిలాలా లోచిననిగ్రామంన్హరకిచందిన
రవికుమార్దహయాకూడా57కేజీకుసీతిపోటీలో(రెజిలాంగ్కేటగిరీలో)రజత
పతకాన్ని సాధంచాడు. రెజిలాంగ్లో, బజ్రంగ్ పున్యా కాంస్య పతకాన్ని
గెలుపందాడు. ఒలింపిక్స్లో రెజిలాంగ్లో భారత్ పతకాలు గెలుచ్కోవడం
వరుసగాఇదిఏడోసార.
కీరి డలకు స్వర్ యుగిం..

ట్రెగిట్ ఒలంపిక్పోడియంలాంట్కార్యక్రమాలు క్రీడాకారుల ఉననితికి
దోహదంచేసవారపతకాలఆశలనుపెంచ్తాయనడాన్కిగానుఒలింపిక్స్లో
భారత్ప్రదర్శనేన్దర్శనం.క్రీడాకారులుఉననితసా్థ యిలోర్ణించడాన్కిగాను
అన్నిరకాలసహాయసహకార్లుఅందించడాన్కిగానుశ్రీమోదీప్రభుత్వం
కృష్చేసోతింది.క్రీడాకారులుచూపినఈప్రదర్శనదేశంలోసరకొతతిఆకాంక్షలను
న్ంపింది. అంత్కాదుఈశాన్యభారతదేశంలోనూతన తరం క్రీడాకారులు
తయారుకావడాన్కిదోహదంచేసుతింది.మీర్బాయిచాను, పి.వి సంధులు
ఒలింపిక్స్ క్రీడలు మగించ్కున్ భారత్కు తిరగి వచి్చనప్పుడు, యావత్తి
భారతదేశంవారకిఘనసా్వగతంపలికింది.
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హాకీ మాింత్రి కుడు

ఫుట్బాల్ఆటలోపీలే,క్రికెట్లోబ్డమా్యన్,టెన్నిస్క్రీడలో
ర్డ్ లేవర్ లు ఎంతట్ కీరతి ప్రతిషటిలు ఆరజెంచారో అదే
సా్థ యిలోనేహాకీక్రీడలోదిగజెజఆటగాడుమేజర్ధా్యన్చంద్

అంతట్పేరుసంపాదించ్కున్నిరు.ఆయనఅదు్తమైనగోల్స్తోమ్డు
దశాబాదే లపాట హాకీ సామ్రాజ్యంలో తిరుగులేన్ విజేతగా న్లిచారు.
ఆయనప్రతిభగురంచిప్రశంససూతిక్రికెట్దిగగిజంబ్డమా్యన్ఓసారఇలా
అన్నిరు.మేంక్రికెటోలా పరుగులుచేసనటేటిఆయనహాకీలోగోల్స్చేసాతిరంటూ
బ్డ్మా్యన్వా్యఖా్యన్ంచారు.ఆయనజయంతిరోజైనఆగసుటి 29న్ప్రతి
ఏడాదిజాతీయక్రీడాదిన్తస్వంగాజరుపుకుంటన్నిం.ఆయన115వ
జయంతిసందర్ంగాఆయనకుహృదయపూర్వకన్వాళి.

మైదానంలోకిప్రవేశంచగానేఆయనకుహాకీబాల్పైఅసాదారణమైన
న్యంత్ణ వసుతింది. దాంతో అది చూసన ప్రజలు, అధకారులు
ఆశ్చర్యపోత్ంట్రు. బాల్ను ఆయన బా్యట్కు అంట్ంచారేమోనే
అనుమానం వారలో కలిగేది. ఓసార హాలాండ్ లో పోటీలు
జరుగుత్ననిప్పుడు అక్కడి అధకారులు ధా్యన్ చంద్ ఆటను చూసన
తర్్వత ఆయన బా్యటను పగలగొట్టి అందులో అయసా్కంతం ఏమైన్
వుందేమోనన్ పరశీలించడం జరగింది. ధా్యన్ చంద్ గొప్దన్న్ని
చాటతూ వియన్నిలో ఓ క్రీడాకలాబ్ న్ర్్వహకులు ఒక ప్రత్్యకమైన
విగ్రహాన్ని ఏర్్ట చేశారు. అది న్లుగు చేత్లను కలిగి న్లుగు
చేత్లోలా నున్లుగుబా్యటలనుకలిగినవిగ్రహం.హాకీక్రీడనుంచిఆయన
రటైరయియాభైఏళ్లా గడిచినతర్్వతఆయనగురంచిఒకప్రసదధిమైనకథ
ప్రచారంలోకివచి్చంది.వీల్ఛెయిరోలా కూరొ్చన్ఒకవృదుధిడుధా్యన్చంద్
కుమారుడుఅశోక్కుమార్నుచూడడాన్కివచా్చరట.ఈఘటనమ్్యన్చ్
లో జరగింది. అలా వచి్చన ఆ పెదదే మన్ష్ చేతిలో 1936 కాలంన్ట్
మాసపోయిన, పసుపురంగులోకి మారపోయిన దినపత్రికల
కిలాపి్ంగులున్నియట. అనీని ధా్యన్ చంద్ క్రీడా పాటవాన్ని పగిడే
కిలాపి్ంగులే.అభిమానులపైఆయనప్రభావంఅలాంట్ది.

మేజర్ధా్యన్చంద్ఆగసుటి 29,1905నఅలహాబాద్లోజన్్మంచారు.
ఆయనతండ్రిసైన్యంలోపన్చేసేవారు.సాధారణవిద్యనుఅభ్యసంచిన
తర్్వత16ఏళలావయసుస్లో1922నఆయనఢిలీలాలోమొదట్బ్హ్మణ్
రెజిమెంట్ లో సైన్కున్గా ఉదో్యగంలో చేర్రు. ఇక్కడే ఆయన మేజర్
తివారీ ప్రభావంతోహాకీ క్రీడలోప్రవేశంచారు. ర్త్రి పగలు అనే త్డా
లేకుండాహాకీఆడేవారు.ఇదిచూసనతివారీధా్యన్చంద్నుప్రశంససూతి
నీవుర్త్రిపూటచంద్రున్వెలుగులోకూడాహాకీఆడుతూకషటిపడుత్న్నివు.
భవిష్యత్తిలో ఏదో ఒక రోజున నీవు హాకీ క్రీడలో చంద్రున్లాగా
వెలుగొందుతావు.ఈరోజునుంచినీపేరుధా్యన్సంగ్కాదు,ధా్యన్చంద్
అంటూ ఆశీర్వదించారు. ఆ విధంగా ధా్యన్ చంద్ కు సంబంధంచిన
అసాధారణమైనజీవనయానంమొదలైంది.

ధా్యన్ చంద్ ...నూ్యజీలాండ్ లో పర్యటన చేసే జాతీయ టీమ్ కు
మొదట్సారగా ఎంపికయా్యరు. ఈ పర్యటనలో భారతీయ టీమ్ 21
మా్యచ్లాడి 18 మా్యచ్లు గెలుచ్కుంది. ఈ పర్యటనలో ఇండియా

దేశానిక్ ఒక గుర్తింపును తెచిచా, గరవాకారణంగా 

నిలిచిన తొలి అంతరాజాతీయ ప్రముఖ ఆటగాడ్ 

మేజర్ ధా్యన్ చంద్. దేశంలో అత్్యననితమైన క్రీడా 

పురస్కురం ఆయన పేర్తో ఉండాలి.

- ప్ర ధాని శ్రీ న రేంద్ మోదీ

జ న నం : ఆగ స్టు  29, 1905
మ ర ణం :  డిసెంబ ర్ 03, 1979

మొతతిం192గోల్స్సాధసేతివాట్లోవందగోల్స్ధా్యన్చంద్చేసనవే.ఆ
విధంగా హాకీ క్రీడలో ఆయన పేరుమొదట్సారగామారుమోగింది.
1928 ఆమసటిర్ డా్యమ్ ఒలంపిక్స్లో అత్యధక గోల్స్ సాధంచిన
ఆటగాడుధా్యన్ చందే.ఈఒలంపిక్స్లో ఆయనమొతతిం 14గోల్స్
చేశారు.ఈసందర్ంగాఓవార్తిపత్రికఆయనప్రతిభనుప్రశంససూతి,
ఇదిఒకఇంద్రజాలం.ఈఇంద్రజాలంహాకీదికాదు.ధా్యన్చంద్అనే
మంత్గాన్దిఅంటూఆపత్రికకీరతించింది.

1932 ఒలంపిక్స్లో ఇండియా చేతిలో అమెరకా 24-1 గోల్స్
త్డాతోఓడిపోయింది.ఆమా్యచ్లోధా్యన్చంద్8గోల్స్చేసేతిఆయన
సోదరుడు రూప్ సంగ్ 10 గోల్స్ చేవారు. ఇక టోరనిమెంటకు
సంబంధంచిఇండియా35గోల్స్చేసేతివాట్లో25గోల్స్ఈఇదదేరు
సోదరులేసాధంచారు.ఈ25గోల్స్లో15గోల్స్రూప్సంగ్చేశారు.
ఒకమా్యచ్లో24గోల్స్సాధంచినభారతటీమ్రకారుడును86ఏళలా
తర్్వత2008లోభారత్టీమ్బదదేలుకొటటిగలిగింది.ఇండోనేసయాలో
న్ర్వహంచినఆసయన్గేమ్స్సందర్ంగాహాంక్కాంగ్మీద26-0
గోల్స్తో గెలిచి ఈ రకారుడు  ను బ్రేక్ చేయగలిగింది. 1928, 1932,
1936 ఒలంపిక్స్లోధా్యన్ చంద్ ఆడారు.ఈమ్డుఒలంపిక్స్లో
భారతదేశంగోల్డుమెడల్స్సాధంచింది.

1936ఒలంపిక్స్లోధా్యన్చంద్ప్రతిభనుచూసఆశ్చర్యపోయిన
హటలార్ ఆయనుని భోజన్న్కి ఆహా్వన్ంచారు. అంత్ కాదు జర్మనీ
సైన్యంలో కలనిల్హోదాలోచేరపోయిజర్మనీ తరఫునహాకీఆడాలన్
కోర్రు. అయిత్ హటలార్ చేసన ఈ ప్రతిపాదనను ధా్యన్ చంద్
తిరస్కరంచారు.  తనకు 42 సంవతస్ర్ల వయసుస్ వచే్చంతవరకూ
హాకీఆడినఆయన500కుపైగాగోల్స్సాధంచారు.1956లోఆయనకు
పద్మభూషణ్జాతీయపురసా్కరంలభించింది.ఆయనడిసెంబర్3 ,
1979లో కీరతిశేషులయా్యరు. ఆయన హాకీ ఆట ఆడడాన్కి
ఉపయోగించినఝానీస్ గ్ండ్ లోనే ఆయన అంతిమ సంసా్కర్లు
న్ర్వహంచారు.n

నూ్య ఇండియా స మాచార్    ఆగస్టు  16-31, 2021

వ్యకి్త త్విం



న్యూ ఇండియా స మాచార్    ఆగస్టు  16-31, 202128

టీకా తీస్క్ిండి
 బాహుబలగా 

మారిండి

ఎవరైన తమలనా త్మ కోవిడ్ నుంచి రక్షించుకోవాలని భావిసేతూ, వారు బలంగా మారాల, తమ రోగనిరోధక 
శకితూని పెంచుకోవాల. కవలం టీకా ద్వారానే రోగనిరోధక లేద్ అంతరగిత శకితూ సాధ్యమవుతుంది. అందుక ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ మోదీ ఏం చపాపూరంటే, “టీకా చేతులకు(బాహుకి) ఇసాతూ రు, ఎవరైత్ దీనినా తీస్కుంట్రో వారు 

బాహుబలగా మారత్రు. కరోన్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడేందుకు బాహుబలగా మారాలంటే ఒకటే మారగిం 
ఉంది, అది టీకా వేయించుకోవడమే. మీరు బాహుబలగా మారట్నికి ఇదే సరైన సమయం.  

ప్రభుత్వందేశవా్యపతింగాకోవిడ్–19టీకాకరణ
కవరేజ్ను పెంచేందుకు, వేగవంతం
చేసేందుకుకటటి బడిఉంది.ర్ష్ట్రే లకు,కేంద్ర

పాలితప్రాంతాలకుమరన్ని టీకాలను అందుబాటలోకి
తెసోతింది. అంత్కాక టీకాల అందుబాట గురంచి
మందసుతిగానే సమాచార్న్ని అందిసూతి.. టీకాకరణ
ప్రచార్న్నివేగవంతంచేసేందుకుర్ష్ట్రే లు,కేంద్రపాలిత
ప్రాంతాలు తమ వ్్యహాలు రచించ్కునేలా సాయం
చేసోతింది.దేశవా్యపతింగాటీకాకరణప్రచారంలోభాగంగా
కోవిడ్ టీకాలనుఉచితంగాఅందిసూతిర్ష్ట్రే లకు, కేంద్ర
పాలితప్రాంతాలకుప్రభుత్వంసాయంచేసోతింది.జూన్
21న ప్రారంభమైన కోవిడ్–19 టీకాకరణ కార్యక్రమం
సరకొతతి దశలో భాగంగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం టీకా
తయారీదారుల నుంచి 75 శాతం టీకాలను కొనుగోలు
చేస, వాట్న్ ర్ష్ట్రే లకు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు
ఉచితంగాఅందజేసంది.ఇప్ట్వరకు50కోటలాకుపైగా
టీకామోతాదులనుప్రజలకువేసంది.క్రియాశీలకకేసులు,

పండుగల, వేడుకల సమయంలో మనం ఒకటి 
గురుతూ ంచుకోవాల, కరోన్ ఉద్ృతి ఇంకా పూర్తూగా 
తగగిలేదు. కరోన్కు సంబంధించిన నియమాలను 

మీరు మర్చిపోవదుదే . ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా 
ఉండండి!

– నరేంద్ మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

కొతతి కేసులు భారీగా తగేగిందుకు, కరోన్కు వ్యతిరేకంగా
పోర్డేందుకుఇదిబాగాసాయంచేసంది.
తవారలోనే మరో దేశీయ టీకా
సెపెటింబర్లోమరోదేశీయటీకాఅందుబాటలోకిర్బోత్ంది.
హైదర్బాద్ బయోలాజికల్ ఇ లిమటెడ్ కంపెనీకి చందిన
కారేబువా్యక్స్ టీకా కిలాన్కల్ ప్రయోగాలు మ్డో దశలో
ఉన్నియి.న్వేదికలప్రకారం,ఈనలచివరన్ట్కిఅత్యవసర

కోవిడ్  –19పై యుద్ం
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విన్యోగాన్కిఈటీకానువాడేందుకుకంపెనీఅనుమత్లు
కోరనుందన్ తెలుసోతింది. డిసెంబర్ న్ట్కి ప్రభుతా్వన్కి
30 కోటలామోతాదులటీకాలనుఅందించాలన్ఈ కంపెనీ
లక్షష్ంగా పెటటి కుంది. బయోలాజికల్ ఇ లిమటెడ్కు
మందసుతిగా రూ.1,500 కోటలా చలిలాంపులు చేసాతిమన్
కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ జూన్లో ఒక ప్రకటన
విడుదలచేసంది.కోవిడ్–19టీకామోతాదులనుప్రజలకు
త్లికగా,సురక్షితంగా,సమర్థవంతంగా,సరసమైనధరలోలా 
అందుబాటలోఉంచేందుకు,కేంద్రప్రభుత్వంబయోలాజికల్
ఇలిమటెడ్కంపెనీటీకాప్రయోగాలకుప్రాథమకదశనుంచి
మ్డోదశవరకుమదదేత్ఇసూతివచి్చంది.ఒకసారఈటీకా
అందుబాటలోకివచా్చక,దేశంలోటీకాకరణకార్యక్రమం
కచి్చతంగామరంతవేగంపుంజుకోనుంది.
గిర్జన జిల్లా లలో టీకాకరణ తీవ్రతరం
గిరజన జిలాలా లో టీకాకరణ ప్రచార్న్నిమరంత తీవ్రతరం
చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపట్టింది.
తాజాగా,యూన్సెఫ్తోజతకట్టినకేంద్రఆరోగ్య,కుటంబ
సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, 16 ర్ష్ట్రే లలోన్ కమ్్యన్టీ
రేడియో సేటిషనలా ప్రతిన్ధుల కోసం సమాచార అవగాహన
సదసుస్ న్ర్వహంచింది. కోవిడ్ టీకాల గురంచి ప్రజలలో
ఉననిఅపోహాలనుతొలిగించడం,మారుమ్లప్రాంతాలలో
న్వసంచే ప్రజలకు రోగన్రోధక అందించడం,కోవిడ్
సురక్షిత ప్రవరతినలపై(స.ఎ.బి) అవగాహన కలి్ంచేందుకు
అర్థవంతమైనప్రచారకార్యక్రమాలున్ర్వహంచేఆవశ్యకత
ప్రధాన్ంశంగా ఈ సదసుస్ న్ర్వహంచింది. ప్రాంతీయ
భాషలోలా  కమ్్యన్టీ రేడియోసేటిషనులా  చేపటేటి కార్యక్రమాలు

పిలలాలకి కోవిడ్ టీకా
దేశంలోన్ చినని పిలలాలకు కోవిడ్ టీకా ఈ నలలో

అందుబాటలోకి ర్నుంది.
అంతకుమందు, సెపెటింబర్
వరకు చినని పిలలాలకు కరోన్
టీకా అందుబాటలోకి
ర్వొచ్చన్ అంచన్లుండేవి.
సెపెటింబర్ న్ట్కి పిలలాలకు
వేసే కోవిడ్–19 టీకాకు
అనుమత్లు వసాతియన్

ఎయిమ్స్ చీఫ్ డాకటిర్. రన్దీప్ గులేరయా గతంలో
చపా్రు.ప్రసుతితందేశంలోన్చిననిపిలలాలకువేసేజైడస్
కా్యడిలాటీకాప్రయోగాలుత్దిదశలోఉన్నియి.

రోగన్రోధక ప్రక్రియ గురంచి అవగాహన కలి్ంచాలన్,
టీకాలకు సంబంధంచిన తప్పుడు సమాచార్న్ని న్వృతితి
చేయాలన్,కోవిడ్సురక్షితప్రవరతినల(జాగ్రతతిల)విషయంలో
ప్రజలకుఅవగాహనకలి్ంచాలన్లక్షష్ంగాపెటటి కున్నియి.
భారత్లో చాలా గిరజన ప్రాంతాలోలా న్ ప్రజలు టీకాను
వేయించ్కోవడందా్వర్ఈకార్యక్రమంవిజయవంతమైన
తీరుమనకుఅర్థమవుతోంది.  
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ఆగస్టు 6, 2021 నాటి వరకున్న గణ్ింకాలు
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చార్తారి తమిక విజయిం : 50 క్ట్ల  టీకాల మెై లురాయి ద్టిన భారత్

ఇటలీఫ్రాన్స్యూకేజర్మనీబ్రెజిల్అమెరకాభారత్

క్విడ్-19పై  మఖ్య మింతురు లతో 
జర్పిన సమావేశింలో పరి ధాన మింత్రి  
పరి సింగాని్న వినాలింటే ఈ కూ్యఆర్ 
క్డ్ ను సాకాన్ చేయిండి... 
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భవిష్యతు్త కు సన్నదధి ిం 
చేసే విద్య

కొత్త  జాతీయ విద్్యవిధానానికి ఏడాద్

ఉపాధిక్ మ ర్ంత స హాయ కార్గా ఉండే విధంగా తీర్చా ద్దు్దతూ దేశంలోని విద్్యవ్య వ సథా ను సంపూర్ణంగా 

పున ర్జీజావింప చేయ డం ల క్షష్ంగా గ త ఏడాద్ నూత న జాతీయ విద్్యవిధానం ప్ర క టించ డం జ ర్గింద్. 34 సంవ తసీ రాల స్దీర్ఘ 

విరామం అనంత రం ప్ర క టించిన ఈ నూత న విద్్యవిధానం న వ భార త మూల సతింభాలో్ల అత్యంత

ప్ర ధాన మైన ద్. జూలై 29వ త్దీతో ఎన్ఇపి ఏడాద్ పూర్తి చేస్కుంద్. ఈ సంద ర్భంగా ఎన్ఇపిని మ ర్ంత 

ప ర్పూర్ణం చేస్తి ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రంద్ర మోదీ ఎన్ని కొతతి  కార్య క్ర మాలు ప్ర క టించ్ర్.

విదా్యరంగాన్కి సంబంధంచిన అంశాలపై న్పుణులు,
విదా్యరు్థలు, ఉపాధా్యయులతో ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర

మోదీజూలై29వత్దీనప్రత్యక్షంగామాట్లా డారు."భవిష్యత్తిలోకి
మనంఎంతదూరంప్రయాణించాం,ఎంతఉననితశఖర్లుచేర్ం
అనేదినేడుమనయువతకుఎలాంట్విద్యఅందిసుతిన్నిం,ఏదిశలో
పయన్ంచాలనేమారగిదర్శకంచేసుతిన్నింఅనేదాన్మీదేఆధారపడి
ఉంటంది.ఈజాతిన్ర్్మణయజ్ఞంలోనూతనవిదా్యవిధానంపాత్
అత్యంతప్రధానం"అన్ప్రధానమంత్రిచపా్రు.ఈమఖామఖ
చర్చలోలా  ప్రధానమంత్రి శ్రీ మోదీ గత ఏడాది కాలంగా నూతన
విదా్యవిధానంకిందపడినఅడుగులనుసవివరంగాఆవిష్కరసూతి
పలుకొతతికార్యక్రమాలనుప్రకట్ంచారు.
ఎన్ఇపి కింద గ త ఏడాది కాలంలో చేప టిటు న కార్య క్ర మాల గుర్ంచి 
ప్రసాతూ వించిన ప్ర ధాన మంత్రి.
l నూతన విదా్యవిధానం కింద ఆన్ లైన్ విద్యకు ప్రాధాన్యం,

ప్రోతాస్హంరెండూఅందించాం.కోవిడ్మహమా్మరకాలంలో
ఆవిజయాన్కిసంబంధంచినఫలితాలుస్షటింగానేకన్పించాయి.
పిఎం-ఇ-విద్యకార్యక్రమంకిందఆన్లైన్.టెలివిజన్,కమ్్యన్టీ
రేడియో మాధ్యమాల సహాయంతో చదవడం, ర్యడం

కొనసాగింది.
l ఒకజాతి - ఒక డిజిటల్ వేదికకార్యక్రమం కింద 32భాషలోలా 

పాఠశాలవిద్యబోధన్ంశాలకుఅనుగుణంగా1లక్ష85వేలకు
పైబడి ఇ-కంటెంట్ అందుబాటలోకి తెచా్చరు. ఒక్క ఏడాది
కాలంలోనేఈవేదికసందర్శకులసంఖ్య200కోటలానుంచి2300
కోటలాకుపెరగింది.

l కోవిడ్మహమా్మరప్రభావంవలలాజఇఇ-నీట్పరీక్షలుకూడాఆన్
లైన్లోనేన్ర్వహంచారు.ఏవిదా్యర్థకిఏసెషన్వృధాకాలేదు.

l ఆన్ లైన్ విదా్యబోధనకుయుజిస కొతతిమారగిదర్శకాలు జారీ
చేసంది.ఆన్లైన్కోరుస్లసంఖ్య37నుంచిఇప్ట్కి216కి
పెరగింది.ఆన్లైన్విదా్యబోధనచేసేసంస్థలసంఖ్యకూడా7
నుంచి41కిపెరగింది.
l ఆన్లైన్బోధనకు(స్వయం)రూపందించినస్వయంపోరటిల్లో

814డిగ్రీ,డిపలా మాకోరుస్లుప్రసుతితంఅందుబాటలోఉన్నియి.
గత ఏడాదికాలంలో 54 లక్షలమందికి పైగా విదా్యరు్థలుఈ
పోరటిల్లోనమోదయా్యరు.

l ఈ నూతన విదా్యవిధానం కింద అందుబాటలో ఉనని
సువిశాలమైనవ్యవస్థదా్వర్దేశంలోవిదా్యభా్యసంకోసంవిదేశీ
విదా్యరు్థలుకూడాలబిధిపందారు.
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l	"న్ష్ఠ"కార్యక్రమంకింద24లక్షలమందిప్రాథమకవిదా్యరు్థలకు
శక్షణ ఇచా్చరు. గత ఏడాది కాలంలో నైపుణా్యల అభివృదిధి
మంత్రిత్వశాఖ1లక్షమందికిపైగాఆరోగ్యకార్యకరతిలకుకూడా
శక్షణఇచి్చంది.

l	పాఠశాలవిదా్యరంగంలోకూడాఈవిధానంఎలాంట్ఆటపోటలా 
లేకుండాసజావుగాఅమలుపరచేందుకుజాతీయవిదా్యవిధానం
కింద"సార్థక్"కార్యక్రమంరూపందించారు.దీన్కింద"న్పుణ్"
పేరటఒకజాతీయప్రచారకార్యక్రమంకూడాప్రారంభమయింది.
బాలలకుఆటలసహాయంతోచదవడం,మౌలికలెక్కలుచేయడం
వంట్వినేర్్లననిదిదీన్లక్షష్ం.

l	సూ్కల్ బా్యగ్ లు, హోమ్ వర్్క తగిగించేందుకు అవసరమైన
మారగిదర్శకాలు జారీ చేశారు. బాలలోలా  మానసక, ఒతితిడి
సమస్యలపరష్ట్కర్న్కిమన్దర్ణ్పోరటిల్,హెల్్లైన్నంబర్
ప్రారంభించారు.

l	ఆరవతరగతినుంచివిదా్యరు్థలకులాభంచేకూరే్చందుకుకోడింగ్,
డేట్సైన్స్,ఆర్థకఅక్షర్స్యత,హసతికళలోలా వృతితివిదా్యకోరుస్లను
జాతీయవిదా్యవిధానంలోభాగంగాచేర్్చరు.

l	సబిఎస్ఇ10నుంచి12తరగత్లకుకా్వలిఫైడ్ఫేజ్డుఅసెస్మెంట్
ప్రవేశపెట్టింది.  

ఎన్ఇపి 2020 కిింద పరి  ధాన మింత్రి  పరి  క టిించిన కొత్త  కార్య కరి  మాలు
l	విద్్యప్ర వేశ్ : విదా్యరు్థలోలా  కాలా స్ 1 సమాయతతితను పెంచేందుకు

కొతతి విధానంసూచనమేరకు ఎన్ సఇఆర్ ట్ విదా్యప్రవేశ్ పేరట
మ్డునలలపాఠశాలసంసదధితమాడూ్యల్నురూపందించింది.
ఆసకితికరమైనచేతలతోఅక్షర్లు,ధ్వనులు,పదాలు,రంగులు,షేప్
లు,అంకెలునేరు్చకోవడాన్కిఈకోరుస్లోఏర్్టచేశారు.బాలలోలా 
విదా్యభా్యసపూర్వ,గణితపూర్వనైపుణా్యలు,సామాజికనైపుణా్యలు
అభివృదిధిచందేందుకుఇదిదోహదపడుత్ంది.పిలలాలందరూచక్కగా
అవగాహనచేసుకున్,చదివి,సమానంగాఎదిగేందుకుఒకబలమైన
పున్దివేయడంఈవిదా్యప్రవేశ్లక్షష్ం.

l	భార త సంకత  భాష :సంకేతరూపంలోభాషఅవసరమైనబాలల
సంఖ్య 3 లక్షలకు పైబడే ఉంది. అందుకే భారత సంకేత భాషకు
ఒకసబ్జెక్టిహోదాకలి్ంచారు.విదా్యరు్థలుదీన్నిఒకభాషగాకూడా
చదవవచ్్చ.

l	నిష్ఠ  2.0 :  పాఠశాల విద్యను మరంత మెరుగుపరచడం కోసం
రూపందించిన ప్రపంచంలోనే అతి పెదదేదైన సమీకృత ఉపాధా్యయ
శక్షణా కార్యక్రమం ఇది. తొలుత ప్రాథమక విదా్య విభాగంలోన్
ఉపాధా్యయులకు శక్షణ ఇచి్చన తర్్వత దాన్ని ప్రసుతితం  68
మాడూ్యల్స్  సహాయంతో 10 లక్షలకు పైబడి ఉనని సెకండరీ
ఉపాధా్యయులశక్షణకువిసతిరంచారు.

l	స ఫ ల్ : 25వేలసబిఎస్ఇపాఠశాలలోలా న్50లక్షలమందికిపైగా
3,5,8తరగత్లవిదా్యరు్థలకోసందీన్నిప్రత్్యకంగారూపందించారు.
ఈ విధానంలో పోటీ ఆధారతంగా సామర్్థ ్లను మదింపు చేస
అందులోవిజయులైనవారన్ఆచరణీయతఆధారప్రశనిలు,అత్్యననిత
ఆలోచన్నైపుణా్యలువంట్కీలకకానస్ప్టిలదా్వర్మదింపుచేసాతిరు.

l	కృత్రిమ మేథ:నవప్రపంచాన్నినడుపుత్ననిశకితిఇది.అన్నింట్నీ
పరగణనలోకి తీసుకునని ఆలోచన దృక్థంతో ఈ వ్్యహాన్ని
రూపందించారు. మంత్రిత్వ శాఖ, సబిఎస్ఇ, ఇంటెల్ ఇండియా
ఉమ్మడిగా "ఎఐ ఫర్ ఆల్" కార్యక్రమం ప్రారంభించాయి. ఈ
కార్యక్రమం న్లుగు గంటలోలా  పూరతివుత్ంది. 11 భాషలోలా 
అందుబాటలోఉంది.

l	అక డ మిక్ బా్యంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్ : యుజిసదీన్ని తయారుచేసంది.
దీన్ కింద విదా్యరు్థలు తమ అకడమక్ అకంటలా  తెరుసాతిరు.

ప్రతిభ ఆధారంగా వారు సంపాదించ్కునని పాయింటలాను (క్రెడిట్)
ఇందులోజమ చేసాతిరు. ఈ ఖాతాలోలా న్ క్రెడిటలాను విదా్యరు్థలు డిగ్రీ
విదా్యభా్యసంచేపటటిడాన్కిఉపయోగించ్కోవచ్్చ.బహుళప్రవేశం,
బహుళ న్రగిమాన్కి సంబంధంచినమారగిదర్శకాలుకూడాయుజిస
జారీచేసంది.

l	ప్రాంతీయ భాష లోలా  ఇంజ నీర్ంగ్ కార్య క్ర మం :  ఇంజనీరంగ్
కోరుస్లను 11 భారతీయ భాషలోలా  తరుజెమా చేయించేందుకు ఒక
టూల్నురూపందించారు.5భారతీయభాషలోలా -హందీ,తమళం,
తెలుగు,మర్ఠీ,బ్ంగాలీ- 8ర్ష్రటి లకుచందిన14ఇంజనీరంగ్
కళాశాలలుకోరుస్లుప్రారంభించనున్నియి.

l	ఉననా త విద్య అంత రాజి తీయీక ర ణ : భారత,విదేశీవిద్యలమధ్య
పరస్రసహకారంపెంచడంలక్షష్ంగాఉననితవిద్యలోక్రెడిట్బదిలీ
విధానంప్రవేశపెట్టి లన్యుజిసన్రణాయించింది.విదా్యసంస్థలమధ్య
అంతర్ అనుసంధానత పెంచేందుకుమారగిదర్శకాలుజారీ చేసంది.
దీన్దా్వర్భారతీయవిదా్యరు్థలుఅంతర్జె తీయవిదా్యప్రయోజన్లు
పందగలుగుతారు.విదేశీభూభాగాలోలా న్మనవిదా్యసంస్థలకువిదేశీ
విదా్యరు్థలర్కపెరుగుత్ంది.

l	జాతీయ డిజిట ల్ విద్్య వ్య వ స్థ నిరా్మణం :  డిజిటల్కేప్రథమ
సా్థ నంవిజన్కుదీటగావిదా్యరంగాన్కిభారీపరమాణంలోమౌలిక
వసత్లు అందుబాటలోకి వసుతిన్నియి. బహరంగ విన్యోగం,
బహరంగ ప్రమాణాలతోకూడినఈ విధానంలో నవ్య దృక్థంతో
కూడిన విదా్య పరష్ట్కర్లుఅందించేందుకుఆమౌలిక వసత్లను
ర్ష్రటి లు,ఎంటర్ప్రెనూ్యరులా ఎవరైన్ఉపయోగించ్కోవచ్్చ.బోధన,
అభా్యసం,ప్రణాళిక,పాలనఅన్నింట్నీఅనుసంధానంచేసేడిజిటల్
మౌలిక వసతి అది. విదా్యరు్థలు, కళాశాలలు, ఉపాధా్యయులు,
తలిలాదండ్రులు అందరూ దాన్ నుంచి ప్రయోజనం పందవచ్్చ.
డిజిటల్ఇండియావిద్యపైఅందరకీసమానహకు్కలుకలి్సుతింది.

l	జాతీయ విద్్య సాంకతిక ప ర్జాఞా న వేదిక :  విదా్యరంగాన్కి
సంబంధంచిన వివిధ కోణాలోలా  టెకానిలజీన్ ఉపయోగించ్కోవడం
కోసంఈజాతీయవేదికఏర్్టవుతోంది.పాలన,బోధన,మదింపు,
ప్రణాళికవిభాగాలోలా టెకానిలజీన్ఎలాఉపయోగించ్కోవాలోకేంద్ర,
ర్ష్రటి లకుఈవేదికసలహాలుఇసుతింది.కెజినుంచిపిజివరకుబోధన,
అభా్యసంలోసృజన్త్మకమైనమారు్నుఇదితెసుతింది.

నూతనవిదా్యసంవతస్రంఏడాదైన
సందర్ంగాప్రధానమంత్రిప్రసంగాన్ని

వినేందుకుఈకూ్యఆర్కోడ్నుసా్కన్చేయండి.
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"దేశసే్వచ్ఛకోసంమరణించాలన్మనరకతింలోర్సఉంది.స్వతంత్తాకాంక్షలోమనంఎంతో
మంది ఉననిత్లైన న్యకులను తా్యగం చేశాం. సంఘట్త బలంతో మనం ఈ సే్వచ్ఛను
కాపాడుకోవాలి"అన్నేతాజీసుభాష్చంద్రబోస్ఒకసందర్ంలోఅన్నిరు.2022వసంవతస్రంలో
మనకుసా్వతంత్్యంసదిధించి75సంవతస్ర్లుపూరతివుత్ననినేపథ్యంలోమనసా్వతంత్్యసమర
యోధులన్సా్వర్థమైనతా్యగంగురంచిమనందరంతెలుసుకోవడంప్రధానం.అలాచేసనటటియిత్
కొతతితర్లుదాన్నుంచిసూఫూరతిపందుతాయి.ఈసా్వతంత్్యంవిలువతెలుసుకుంట్రు.దేశ
స్వతంత్ంకోసంపోర్డినఎంతోమందిన్యకులకుర్వలసనగురతింపుర్లేదు.అయిన్

వారుదేశంకోసంన్సా్వర్థతా్యగాలుచేశారు.

తంత్్య పోర్టంలో ఒకపక్క సతా్యగ్రహం
పేరటప్రతిఘటనకొనసాగుత్ండగామరోపక్క
బ్రిట్ష్ సామ్రాజ్యంపై సాయుధ తిరుగుబాట
కూడా సమాంతరంగా సాగింది. ఎంత
మ్ల్యం చలిలాంచైన్ దేశమాత సే్వచ్ఛ కోసం
పోర్డాలన్ తిరుగుబాట వర్గి ల వారు
భావించారు.ఒకవేళప్రాణాలుఅర్ంచాలిస్
వచి్చన్ వెనుకడుగు వేయర్దన్ వార
సంకల్ం. ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ
మాటలోలా చపా్లంటేఈసా్వతంత్్యయోధులు
తమయువజీవితంఅంతాజైళలాలోగడిపారు.
దేశ విమకితి కోసం తమప్రాణాలు ఫణంగా
పెట్టిఉరకంబాలుఆహ్వన్ంచారు.ఇప్పుడుఈ
అమృత్మహోతస్వ్విభాగంలోదేశవిమకితినే
పరమపవిత్ కార్యంగా భావించిన ఆ
తిరుగుబాటవీరుల కథన్లుమీమందుకు
తెసుతిన్నిం.

సా్వ
"ప్ర స్తూ త అసాధార ణ కాలంలో భార త్ అసాధా్యనినా 
స్సాధ్యం చేసింది. ఇదే విశావాసం, అభిరుచితో 
ప్ర తీ ఒక్క భార తీయుడు మంద డుగు వేయాల. 

2022 సంవ త్స రంలో భార త సావాతంత్ర్య 75 
సంవ త్స రాల వేడుక మ ర్ కొదిదే స మ యంలో మ న 

మందుకు రాబోతోంది. మ నం ఒక డుగు 
దూరంలో ఉన్నాం. మ నం రాత్రిం బ వ ళ్లా  క షటు  ప డి 

శ్ర మించాల. 21వ శ త్బ్దే లోని ఈ మూడో ద శాబ్దే  
మ న క ల లు ఎల్ సాకారం చేస్కోవాలో 

నిర్ణ యిస్తూ ంది. కొతతూ  ఉద యానినా - కొతతూ  ఆత్మ 
విశావాసానినా- వీక్షిస్తూ ననా నేను న వ సవా యం స మృద్ 

భార త్  కోసం శంఖ న్దం చేస్తూ న్నాను".
- శ్రీ న రేంద్ మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

2020 ఆగ స్టు  15వ త్దీన ఎర్ర కోట బురుజుల 
నుంచి జాతినుదేదేశించి చేసిన ప్ర సంగం

స్ఫూర్్త గా నిలచిన నాయ కులు
సా్వతింతోరి ్యద్య మానికి 

అజాదీ కా అమృత్ మ హోత్స వ్ జాతీయ సంక లపూం  
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అజాద్హంద్ఫౌజ్గీతం"కదంకదంబఢేజాయజా"కు
స్వరకల్నచేసనకెపెటిన్ర్మ్సంగ్ఠాకూర్1914ఆగసుటి 

15వ త్దీన హమాచల్ ప్రదేశ్ లోన్ కంగ్రా జిలాలా  ప్రధాన కేంద్రం
ధర్మశాలసమీపంలోన్  ఖన్యార్ గ్రామంలోజన్్మంచారు. 1943
అకోటి బర్ 21వ త్దీన నేతాజీసుభాష్చంద్రబోస్సమక్షంలోర్మ్
సంగ్తనప్రతిభనుప్రదర్శంచినటటి చబ్తారు.ఆయనప్రదర్శనకు
మగుధి డైన నేతాజీ తన వయొలిన్నుర్మ్ సంగ్ కు బహుమతిగా
ఇచా్చరట. అంత్ కాదు, సా్వతంత్్య సాధనకు మందు మహాతా్మ
గాంధీకూడాకెపెటిన్ర్మ్సంగ్నుకలిసస్వతంత్సాధనఅనంతరం
ఎర్రకోటలో సంగీతం, మాధుర్యభరతమైన గీతాల ప్రదర్శన ఎలా
న్ర్వహంచాలననివిషయంచర్చంచారట.

ఆయనసంగీతంయువతలోదేశభకితిభావాన్ని,సూఫూరతిన్న్ంపేది.
యువతరం న్రీ్తి, ఆత్మవిశా్వసంతోపోర్టంకొనసాగించేవారు.
"భారత్కేజాన్న్సారోహల్మల్కేగీత్గావో",  "శీష్ఝుకాకే
భారత్మాతాత్ఝ్కోకరూన్ప్రణామ్","సబ్సేఉచా్ఛదున్యా
మేంపా్యర్తిరంగాఝండాహమార్"గీతాలుకూడాఅజాద్హంద్
ఫౌజ్కోసంకెపెటిన్ర్మ్సంగ్స్వరపరచారు.1943జూలై3వత్దీన
నేతాజీసంగపూర్చేరనసమయంలో"సుభాష్జీ,సుభాష్జీవోజాన్
ఇ హంద్ ఆ గయ" గీతంతో అభినందించారు. దాన్కి ఎంతో
ఆనందించిననేతాజీఆయననుఎంతోపగిడారు.అంత్కాదుఅజాద్
హంద్ఫౌజ్కుచందినధీరులందరూఉతాస్హంగాపాడగలిగేరీతిలో
త్లిగాగి ,సరళంగాఉండేఒకకా్వమతర్న్కంపోజ్చేయాలన్నేతాజీ
కోర్రు. దాంతో కెపెటిన్ ర్మ్ సంగ్ "కదం కదం బఢే జాయజా"
గీతాన్కిస్వరకల్నచేశారు.

మలిటరీ నేపథ్యం గలకుటంబంఆయనది.ర్మ్సంగ్తండ్రి
కాన్సేటిబ్ల్.ఎన్మదోతరగతివరకువిదా్యభా్యసంచేసనఅనంతరం
ర్మ్సంగ్14సంవతస్ర్లవయసులోసెకండ్ఫస్టిగూర్ఖి రైఫిల్
దళంలోచేర్రు.1928లోబా్యండ్తోతనప్రయాణంప్రారంభించారు.
తనమాతామహులు(తలిలాగారతండ్రి)న్థూచంద్ఠాకూర్నుంచి
ఆయనశాస్రతియసంగీతంఅభ్యసంచారు.కెపెటిన్ర్మ్సంగ్అజాద్
హంద్ఫౌజ్లోచేరనతర్్వతరెండోప్రపంచయుదధికాలంలోజపాన్
దళాలుఆయన్నిబంధంచాయి.

సంగీతంలోమకు్కవ,పాండిత్యంచూసర్మ్సంగ్నుఐఎన్ఏ
బా్యండ్ కెపెటిన్ గా న్యమంచారు. ఆయన తన పాటలతో జపాన్
బందీలుగాఉననివేలాదిమందిసైన్కులోలా సూఫూరతిన్న్ంపడమేకాకుండా
అజాద్ హంద్ ఫౌజ్ లో చేరేలా వారన్ ఉత్తిజపరచే వారు. అజాద్
హంద్ రేడియోప్రారంభించినప్పుడు ఆయన సంగపూర్, రంగూన్
రేడియోమ్్యజిక్డైరెకటిర్గాన్యమత్లయా్యరు.1945లోరంగూన్
నుబ్రిట్ష్సేనలుఆక్రమంచినప్పుడుఇతరసైన్కులతోపాటగార్మ్
సంగ్ఠాకూర్నుకూడాఅరెసుటి చేశారు.ఆతర్్వతఆయనపైవిచారణ
జరపించి జైలులో పెట్టి రు. 1947 ఆగసుటి  15వ త్దీన దేశాన్కి
సా్వతంత్్యం సదిధించిన తర్్వత కెపెటిన్ ర్మ్ సంగ్ ఠాకూర్
న్యకత్వంలోన్ ఆరె్కస్రటి  "సుఖ్ ఛైన్ కీ బర్ఖి  బరేస్" గీతం
ప్రదర్శంచింది.జనగణమనకుఉరూదే -హందీతరుజెమాఇది.దేశాన్కి
సా్వతంత్్యం లభించిన తర్్వత కూడా ఆయన దేశాన్కి
సేవలందించారు. గోవా విమకితి పోర్టంలో కూడా పాల్గి న్నిరు.
2002ఏప్రిల్15వత్దీనఆయనత్దిశా్వసవిడిచారు.

యువ త లో దేశ భ కి్త  స్ఫూర్్త ని నిింపిన కెపటు న్ రామ్ సిింగ్ 

1947 ఆగ స్టు  15వ తేదీన 
దేశానికి సా్వతింతరి ్యిం 

సిద్ధి ించిన త రా్వత కెపటు న్ 
రామ్ సిింగ్ ఠాకూర్ 

నాయ క త్వింలోని ఆరకాసారిటు  
ఎరరి క్టపై  "స్ఖ్ ఛై న్ కీ 

బ రాఖా  బ ర్స్" గీతిం 
పరి  ద ర్్శించిింద్
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భార త మాత  మదుదు బిడడు   రాజ్ గురు

సాధారణంగానేట్యువతతమకెరీర్ను
తీర్చ దిదుదేకునే 22-23 సంవతస్ర్ల
వయసులోనే 90 సంవతస్ర్ల క్రితం

ర్జ్గురుదేశసే్వచ్ఛకోసంఉరకంబం ఎకా్కడు. ఉర
కంబాన్కి వేలాడే మందు కూడా ఆయన మఖంలో
ఎలాంట్భయం,పగకన్పించలేదు.భగత్సంగ్,సుఖ్
దేవ్ లతో కలిస ఆయన తన జీవితాన్ని భారతమాత
విమకితికోసంతా్యగంచేశాడు.పూణెలోన్ఖేదాలో1908
ఆగసుటి 24వత్దీనఆయనజన్్మంచాడు.తలిలాదండ్రులుఆ
బాలున్కి శవున్ పేరట శవర్మ్ హర ర్జ్ గురుగా
న్మకరణం చేశారు.  ఆ తర్్వత కొదిదే కాలాన్కే
తలిలాదండ్రులు మరణించారు. ర్జ్ గురు తన సోదరున్ ఇంటోలా  ఉండి
చదువుకునేవాడు.ర్జ్గురుసోదరుడుప్రభుతో్వదో్యగి.అయిన్ర్జ్
గురు భారత మాత సే్వచ్ఛ పటలా వా్యమోహం పెంచ్కున్నిడు.  16
సంవతస్ర్లవయసులోసోదరున్తోవిభేదాలకారణంగార్జ్గురుఇలులా 
వదిలి కాశీ వెళిలాపోయాడు. అప్ట్కి ఒకే ఒక జతదుసుతిలు, చేతిలో 3
అణాలుఅతన్చేతిలోఉన్నియి. గంగాఘాట్వదదే అతనుతొలిర్త్రి
గడిపాడు.గంగానదిఘాట్పైఅతన్కిఒకపెనీనిదొరకింది.దాన్నితన
భోజన్న్కి ఉపయోగించ్కునే వాడు. ఆ తర్్వత కొదిదే రోజులకే తల
దాచ్కునేప్రదేశంఅతన్కిలభించింది.అతనుసంస్కపృతంనేరు్చకోవడం
ప్రారంభించాడు. ఆ సమయంలోనే అతను చంద్రశేఖర్ అజాద్ నుంచి
గురుహెగేడువార్సహాఎందరోసా్వతంత్యోధులనుకలిశాడు.అతను
హందుసాతిన్సోషలిస్టిరపబిలాక్ఆరీ్మసభు్యడుగాచేర్డు.1928సమయంలో
ప్రతీఒక్కభారతీయున్గుండెలోత్లోలా నుసా్వతంత్్యకాంక్షరగులుతోంది.

అదే ఏడాది బ్రిట్ష్ పోలీసులు సైమన్ కమషన్ ను వ్యతిరేకించిన
భారతీయులపైలాఠీచారజెచేశారు.ఆలాఠీచారజెలోలాలాలజపత్ర్య్
తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలు విడిచారు. లజపత్ ర్య్ మరణాన్కి
ప్రతీకారంగా ర్జ్ గురు, సుఖ్ దేవ్, భగత్ సంగ్...జపి సాండర్స్ ను

హతమార్్చరు.సాండర్స్హత్య అభియోగంతోబ్రిట్షరులా 
ర్జ్గురు,సుఖ్ దేవ్, భగత్ సంగ్ లకుమరణ దండన
విధంచింది.1931మార్చ23వత్దీనదేశభకితికిప్రతీకలైన
ర్జ్గురు,భగత్సంగ్,సుఖ్దేవ్మగుగి రనీబ్రిట్షరులా ఉర
తీశారు.ప్రతీఏడాదిఆరోజునుమనంమృతవీరులసా్మరక
దినంగాపాట్సాతిం.

2017మార్చ 26వ త్దీన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర
మోదీమన్కీబాత్కార్యక్రమంలోఆసంఘటనగురంచి
ప్రసాతివిసూతి భగత్ సంగ్, సుఖ్ దేవ్, ర్జ్ గురులకు
భారతమాతకు సేవ చేసన సంతృపితి మగిలింది తప్
ఉరతీయడాన్కిమందుకూడావారలో ఎలాంట్ భయం

కన్పించలేదన్నిరు.దేశసా్వతంత్్యంకోసంవారుతమకలలనుకూడా
తా్యగంచేశారు.ఈమగుగి రుయోధులుమనందరకీసూఫూరతిదాయకులు.
భగత్సంగ్,సుఖ్దేవ్,ర్జ్గురులతా్యగాన్నివరణాంచడాన్కిమాటలు
చాలవు.ఈమగుగి రుయువకులనుచూసబ్రిట్ష్సామ్రాజ్యంమొతతిం
గడగడలాడింది.వారకిమరణదండనవిధంచారు,ఉరతీతత్దీకూడా
న్రణాయంఅయిపోయింది.కాన్బ్రిట్షరలాకుఎలామందడుగువేయాలో
తెలియదు.వాసతివాన్కివారన్ఉరతీయడాన్కిన్రణాయించినత్దీమార్చ
24అయిన్ఒకరోజుమందు23వత్దీనేవారన్ఉరతీశారు.సాధారణ
వైఖరకిభిననింగాఅత్యంత రహస్యంగాఈఉరతీతన్ర్వహంచారు.ఆ
తర్్వతబ్రిట్షరులా వారమృతదేహాలనుప్రసుతితంపంజాబ్గావ్యవహరంచే
ర్ష్రేంలోఅతి రహస్యంగా దహనం చేశారు. పలు సంవతస్ర్లక్రితం
పంజాబ్ సందర్శంచినప్పుడు తొలిసారగా ఆ ప్రాంతాన్కి వెళ్లా భాగ్యం
న్కు కలిగింది. న్ట్ మరణాన్కి సంబంధంచిన ప్రకంపనలు న్లో
కలిగాయి.యువకులెవరైన్పంజాబ్సందర్శంచేఅవకాశంవచి్చనప్పుడు
వారుతప్న్సరగాభగత్సంగ్,సుఖ్దేవ్,ర్జ్గురు,భగత్సంగ్తలిలా,
బత్కేశ్వర్ దత్ మ్్యజియంలను సందర్శంచాలన్ నేను తప్న్సరగా
కోరుత్న్నిను.

శ్రీఅరబిందోఘోష్1872లోపశ్చమబ్ంగాల్లోన్కోల్కతాలోజన్్మంచారు.ఆయనతండ్రికృషణా
ధన్ఘోష్వైదు్యడు.బ్రహ్మసమాజాన్కిచందినవాడు.అర్వంద్తనసోదరులతోకలిసఏడు
సంవతస్ర్లవయసులోనేబ్రిటన్వెళిలా18సంవతస్ర్లపిననివయసులోనేఐసఎస్పరీక్షలో

ఉతీతిరుణాడయా్యరు. దేశాన్కి తిరగి వచి్చన తర్్వత ఆయన బరోడాలో తన అడి్మన్స్రటిట్వ్ కెరీర్
ప్రారంభించారుగాన్దేశాన్కిసేవచేయాలననిభావనేఆయనమనసునుప్రభావితంచేసేది.అలాంట్
సమయంలోనేఆయనఒకపక్కఉదో్యగంచేసుకుంటూనేమరోపక్కవెనుకనుంచిసా్వతంత్రో్యద్యమం
పటలాఆసకితిచూపించడంప్రారంభించారు.బరోడానుంచికోల్కతావచి్చనతర్్వతమహర్షఅరబిందో
పూరతిసా్థ యిలోసా్వతంత్రో్యద్యమంలోభాగసా్వమలుకావడంప్రారంభించారు. సోదరుడుబారన్

అర బిిందో ఘోష్ : ఆధా్యత్మికత మేళ విించిన 
త్రుగుబాట్ చిహ్నిం

అజాదీ కా అమృత్ మ హోత్స వ్జాతీయ సంక లపూం  
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దేశ సా్వతంత్్యం కోసం ఆనందంగా
ప్రాణతా్యగం చేసన అసాధారణ
తిరుగుబాట యోధుడు కననియ్యలాల్

దత్సా్వతంత్రో్యద్యమంలోపాల్గి నేందుకుయువతకు
సూఫూరతిగా న్లిచారు. 1888 ఆగసుటి  30వ త్దీన
జన్్మషటిమరోజునకననియ్యలాల్దత్జన్్మంచారు.
జన్్మషటిమ రోజున పుట్టినందుకే తలిలాదండ్రులు
ఆయనకు కననియ్యగా న్మకరణం చేశారంట్రు.
1908లోవిదా్యభా్యసంపూరతి చేసుకుననిఅనంతరం
కననియ్య కోల్కతాకు తరలివెళాలా రు. కోల్కతాలో
ఆయనకు "జుగాంతర్ సంఘటన్"కు చందిన తిరుగుబాటదారులతో
పరచయం అయింది. బరీంద్ర ఘోష్ ఇంట్లో న్వశంచడం
ప్రారంభించారు.ఆఇంట్లోనేతిరుగుబాటదారులుతమఆయుధాలు,
ఆయుధసామగ్రిదాచేవారు.ఇదిలాఉండగా1908ఏప్రిల్30వత్దీన
ఖుదీర్మ్,ఆయనసహచరుడుప్రఫులలాచంద్రచాకీమజఫర్పూర్లోన్
కింగ్స్ ఫ్ర్డు పై బాంబ్దాడి చేశారు. ఆ దాడితో బ్రిట్షరులా 
దిగ్రా్ంత్లయా్యరు. తిరుగుబాటదారులను అరెసుటి  చేసే ప్రయతానిలు
ప్రారంభంఅయా్యయి.ఆసమయంలోనేకననియ్య,ఆయనసేనిహత్ల
కార్యకలాపాలగురంచికూడాపోలీసులకుఆధార్లులభించాయి.

1908మే2వత్దీనపోలీసులుకననియ్యసా్థ వరంపైదాడిచేసఆయన
ఇంట్లోబాంబ్లఫా్యకటిరీన్కనుగొన్నిరు.తిరుగుబాటదారులనుంచి
భారీ పరమాణంలో ఆయుధాలు, ఆయుధ సామగ్రి సా్వధీనం
చేసుకున్నిరు. ఆ తర్్వత బ్రిట్షరులా  అర్వంద్ఘోష్, బరీంద్రఘోష్,
సత్్యంద్ర న్థ్ (సత్్యన్), కననియ్య లాల్ సహా 35 మంది
తిరుగుబాటదారులను అరెసుటి  చేశారు. వారన్ అలీపూర్ జైలులో
న్రబుంధంచివిచారణప్రారంభించారు.

అరెసటియినవారలోఒకసహచరుడైననరేంద్రన్థ్గోసా్వమ
బ్రిట్ష్ ప్రభుత్వంపై భయంతోను, తాను జైలు విడుదల
కావచ్్చననని దుర్శతోను తన సహచరుల పేరలానీని చప్డం
ప్రారంభించాడు. గోసా్వమ చేసన మోసం కారణంగా ఇతర
తిరుగుబాటదారులుకూడాబ్రిట్షరలావలలోచికా్కరు.దీంతో
కళ్లా  తెరుచ్కునని తిరుగుబాటదారులు మరెవరూ
మాతృభూమకి ఇలాంట్ మోసం చేయకుండా ఉండేందుకు
అతన్కి గుణపాఠం నేర్్లన్ న్రణాయించారు.
తిరుగుబాటదారులఅసంతృపితిన్బ్రిట్ష్ప్రభుత్వంగురతించింది.
నరేంద్రకుఅదనపుభద్రతకలి్ంచిఅతన్నివేరేజైలులోపెట్టి రు.

అయినప్ట్కీ కననియ్య, సత్్యన్ బోస్ ఇదదేరూ కలిస విచారణకు
మందుగానే నరేంద్రను వధంచారు. ఈ సంఘటన దేశవా్యపతింగా
భయోతా్తంసృష్టించింది.ఆతర్్వతకననియ్య,సత్్యన్లనుప్రాసకూ్యట్
చేశారు.1908అకోటి బర్21వత్దీనకననియ్య,సత్్యన్ లకుఉరశక్ష
విధంచారు.  మొతతిం విచారణ జరుగుత్నని సమయంలో ఏ
సందర్ంలోనూకననియ్యఎలాంట్బలహీనతప్రదర్శంచలేదు.అతన్ని
చంపడాన్కి కారణం ఏమటన్ న్్యయమ్రతి ప్రశనించినప్పుడు అతను
మాతృదేశద్రోహకావడంవలలానేఅన్న్రీ్తిగాసమాధానంచపా్డు.
కోరుటి  తీరు్నకు వ్యతిరేకంగా అపీ్లు చేసుకోవడాన్కి కూడా
న్ర్కరంచాడు.1908నవంబర్10వత్దీనకేవలం20సంవతస్ర్ల
వయసులోనే  కననియ్యలాల్ దత్ ఉరకంబాన్కి వేలాడాడు. 2021
ఫిబ్రవర22వత్దీనప్రధానమంత్రిశ్రీనరేంద్రమోదీబ్ంగాల్కుచందిన
మరపుర్న్పోర్టయోధులనుగురుతిచేసుకుంటూకననియ్యలాల్దత్
పేరుకూడాప్రసాతివించారు."ఈమొతతించందానగర్ప్రాంతంసా్వతంత్్య
పోర్టం, సంస్కపృతి, దేశ మేథసుస్, సైన్స్ లయాత్రా స్థలం. మహర్ష
అర్వంద్, ర్శ్ బ్హారీ బోస్, కననియ్యలాల్ దత్, ఉపేంద్రన్ర్యణ్
బందోపాధా్యయవంట్ఎందరోఈప్రాంతాన్కిచందినవారే"అన్నిరు.

ఘోష్ఆయననుబాఘాజతిన్,జతిన్బ్నరీజె,సురేంద్రన్థ్ఠాగూర్వంట్
తిరుగుబాట న్యకులకు పరచయం చేశారు. అరబిందో ఘోష్
ఆలోచనలుఅత్యంతవిపలావాత్మకమైనవి.అందువలలానేఆయనలోకమాన్య
బాల గంగాధర్ తిలక్తో కలిసకాంగ్రెస్లోన్అతివాదులఆలోచనలు
ప్రజ్వలింపచేయడం ప్రారంభించారు. ఆయన యువతలో కూడా
తిరుగుబాటభావాలను రగిలిసూతి వందేమాతరం ఆంగలా పత్రికకూడా
ప్రచ్రంచారు.ఆయనబ్రిట్ష్ఉత్త్తిలనుబహరంగంగానేబహష్కరసూతి
సతా్యగ్రహోద్యమంలోభాగసా్వమలుకావాలన్ప్రజలనుచైతన్యవంత్లను
చేసేవారు. తిరుగుబాటఉద్యమంతోఅరబిందోపేరునుమడిపెట్టి రు.
1908-09 సంవతస్రంలో అలీపూర్ బాంబ్ కేసులో ఆయనకు శక్ష
విధంచారు.బ్ంగాల్విభజనకువ్యతిరేకంగాజరుగుత్ననిఉద్యమంలో
చ్రుకైన భాగసా్వమలయ్యలా, బ్ంగాల్ ఐక్యతకు ఉద్యమంచేలా
ప్రజలను ప్రోతస్హంచాలనని లక్షష్ం ఆయనది. జైలులో ఉండగానే

అసాధారణమైన ఆధా్యతి్మక అనుభవాలు సాధంచి మనసును ఆ వైపు
తిపా్రు.జైలులోఉండగాసా్వమవివేకానందబోధనలుఆయనపైతీవ్ర
ప్రభావంచూపేవి.యోగసాధనఆయనప్రారంభించారు.1910లోజైలు
నుంచివిడుదలైనతర్్వతఆయనచందానగర్మీదుగాపాండిచేరచేర్రు.
పాండిచేరలోఆయనపూరతిగాప్రజాజీవనంనుంచివైదొలగిఆధా్యత్మకత
ప్రాకీటిస్ చేయడాన్కి, రచన్ వా్యసంగాన్కే తనను తాను పరమతం
చేసుకున్నిరు. 1950డిసెంబర్ 5వత్దీనఆయనమరణించారు.కాన్
ఆయనశరీర్న్నిదహనంచేయలేదు,డిసెంబర్9వత్దీనఆశ్రమంలోనే
సమాధ చేశారు. శ్రీ అరబిందో భావాలు, ఆలోచనలు, ఆధా్యత్మక
సదాధి ంతాలు నేట్కీ ఎంతో ప్రాధాన్యం సంతరంచ్కున్నియి. అందుకే
ప్రధానమంత్రిశ్రీనరేంద్రమోదీ74వసా్వతంత్్యదిన్తస్వప్రసంగంలో
అదు్త తిరుగుబాట శకితి అయిన ఆయనను తలుచ్కున్ ఎర్రకోట
బ్రుజులనుంచిఘనన్వాళిఅర్ంచారు. 
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సానుకూల దృకపూ థం పరవరతినబాటలోభారత్

స మాజానికి ఒక రోల్ మోడ ల్ గా మార డం కోసం స వాళలా కు వ్య తిరేకంగా పోరాడ డం అంత త్లకైన ప ని కాదు. కోవిడ్ మ హ మా్మర్ 
కాలంలో రాజ సాతూ న్ లోని కోట్కు చందిన ప్ర మీల్ సింగ్ నిరాశ్ర యంగా తిర్గే ప శువుల ఆశ్ర యం కోసం ఎంతో చొర వ ప్ర ద ర్్శంచి 
ఒక ఉద్హ ర ణ గా నిలచారు. ల్క్ డౌన్ మ ధ్య  కాలంలో కూడా ప్ర మీల్ సింగ్ త న బా్యంకు పదుపు మొత్తూ నినా ఖ రుచి  చేసి రోడలా పై 
తిరుగాడే నిరాశ్ర యులైన జీవాల సంర క్ష కురాలుగా నిలచి ఆహారం, నీరు అందించారు. అదే విధంగా బుందేల్ ఖండ్ ప్రాంతంలో  

నీటితో నిండిన చరువులు, ప చచి  ద న్నికి ఆల వాలం అయిన  జ ఖ్నాగ్రామం ప రా్యవ ర ణ ప ర్ర క్ష ణ కు ఒక పాఠం బోధించింది.

మానవతా్వనికీ, పరా్యవరణ్నికీ అింకితిం

నిరాశరి  య మూగ జీవాల కు 
మ దదు  తు అింద్ించిన మేజ ర్ 

పరి  మీలా సిింగ్

ప రా్యవ ర ణ ప ర్ర క్ష ణ పరి  య తా్నల కు 
పరి  శింసలు అిందుకుింటోన్న 

బిందేల్ ఖిండ్ ప్రి ింతింలోని జ ఖ్్న గారి మిం

లాక్ డౌన్ సమయంలో ఇతరులందరూ ఇళలాకు
అవసరం అయిన న్తా్యవసర్లు (రేషన్)

సమకూరు్చకోవడంలోబిజీగాఉంటేర్జసాతిన్లోన్కోట్కు
చందినమేజర్ప్రమీలాసంగ్తనతండ్రిశా్యమ్వీర్సంగ్
తోకలిసరోడలాపైతిరగేన్ర్శ్రయజీవులకుఆహారం,చికితస్
అందించడంలో తలమనకలయా్యరు. భారత సైన్యంలో
రటైర్డుమేజర్అయినప్రమీలాసంగ్ఈపవిత్కార్్యన్కి
తన పదుపు మొతతిం అంతట్నీ ఖరు్చ చేశారు. ఇటీవల
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్రమోదీ ఆమె న్సా్వర్థ సేవలను
కొన్యాడారు. ఆమె కృష్ సమాజాన్కి సూఫూరతిదాయకం
అన్ కొన్యాడుతూప్రమీలకు లేఖ ర్శారు. సుమారుగా
గత ఏడాదిననిర కాలంగామనం అసాధారణ పరస్థత్లు
ఎదురొ్కంటూనే దృఢంగా న్లిచాం. చరత్లో ప్రజలు ఏ
న్ట్కీమరచిపోలేన్సమయంఇది.అలాంట్సమయంలో
కూడాన్ర్శ్రయజంత్వులబాధలు,అవసర్లుగురతించిన
మీరువాట్సంక్షేమంకోసంమీసంపూరణాశకితిసామర్్థ ్లు
ఉపయోగించి కృష్ చేశారు అన్ ఆ లేఖలో పేరొ్కన్నిరు.
జంత్ సంక్షేమం కోసం తాను చేపట్టిన కృష్ నేట్కీ
కొనసాగుత్ననిదన్ తెలియచేసూతి మేజర్ ప్రమీలా సంగ్
అంతకుమందుప్రధానమంత్రికిలేఖర్శారు.

ఉతతిరప్రదేశ్ లోన్బ్ందేల్ ఖండ్ప్రాంతంలోన్ జఖనిగ్రామం
పర్్యవరణపరరక్షణప్రయతానిలకుప్రశంసలందుకుంటోంది.

బ్ందేల్ ఖండ్ప్రాంతాన్కి నీట్ ఎదదేడి కొత్తిమీకాదు.కానీ నీట్న్
సంరక్షించాలననిప్రధానమంత్రిశ్రీనరేంద్రమోదీపిలుపుతోసూఫూరతి
అందుకుననిగ్రామసు్థలుతమసంఘట్తయతానిలదా్వర్గ్రామం
దశనుమారే్చశారు.ఇప్పుడుఆగ్రామంపుష్కలంగానీరున్ండిన
చరువులు, పచ్చదనంతో జలగ్రామంగా ప్రామఖ్యత సాధంచింది.
ఇప్పుడుఆగ్రామంలోన్అన్నిబావులు,నీట్పంపులోలా తగినంతనీరు
అందుబాటలోఉంది.
ఎంతో మందుచూపు గల గ్రామసు్థల ఆలోచనలు, సంఘట్త
కృష్కారణంగాజఖనిజిలాలా లోనేమోడల్గ్రామంగామారంది. ఇది
తమందరఉమ్మడికృష్ఫలితంఅన్సామాజికకార్యకరతిఉమాశంకర్
పాండేఅన్నిరు.నీట్న్సృష్టించడంసాధ్యంకాదు,దాన్నికేవలం
సంరక్షించాలి. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంట్ గ్రాంట లేకుండానే
గ్రామసు్థలుతమపలాలోలా గటలా న్ర్మంచివాట్పైచటలా న్ట్నీట్న్
సంరక్షించడాన్కి అవిరళంగా కృష్ చేశారు. మన తాతమతాతితలు
చిననిచక్డా్యమ్లున్ర్మంచడందా్వర్నేనీట్న్సంరక్షించేవారు.
ఈగటలా న్ర్మంచినన్ట్నుంచినీరువాట్లోచేరభూమలోఇంకడం
మొదలయింది.దీంతోచరువులోలా నీట్మటటింపెరగడంమొదలయింది.
బ్ందేల్ఖండ్ప్రాంతంలోనీట్ఎదదేడిన్వారణకుఇదిఒకచక్కన్
ఉదాహరణ.
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మీడియా కారనార్

కరోన్రెండవవేవ్సమయంలోఉతతిరప్రదేశ్
ప్రభుత్వంతీసుకుననిపట్షటిమైనచర్యల
వలలాకరోన్వా్యపితిన్న్రోధంచగలిగారు.
వారణాసలో,ర్ష్రేంలోన్మగతా
ప్రాంతాలలోఇందుకుకృష్చేసనవారన్
అభినందిసుతిన్నిను.

డిఆరడువోగతకొదిదేకాలంలోసైన్యం
ఉపయోగించగలిగేరోబోలనూ,‘NETRA’
వంట్అపిలాకేషన్నూ,ఎక్స్–రేదా్వర్కోవిడ్
న్ర్ధి రంచే‘ఆత్మఏఐ’వంట్పరకర్లను
అభివృదిధిచేసంది.

ప్రధాన్మోదీ2023–24న్ట్కిఅన్నిర్ష్రే
ర్జధానులనూ,రైలు,విమానమార్గి లదా్వర్
ఈశాన్యర్ష్ట్రే లతోఅనుసంధానంచేయడాన్కి
కృష్చేసుతిన్నిరు.రహదారులన్ర్్మణంకూడా
జరుగుత్ననిది.

నరేంద్ మోదీ రాజ్ న్థ్ సింగ్ అమిత్ షా

నితిన్ గడా్కరీ
ఉతతిర్ఖండ్లోఅమలుచేసుతినని
మౌలికసదుపాయాలప్రాజకుటిలలో
మఖ్యమైనది‘చార్ధామ్ప్రాజకుటి ’. జాతీయవిదా్యవిధానంఅభివృదిధిన్

అడుడుకొనేభాష్టపరమైనఇబబుందులను
తొలగించి,భారతీయభాషలను
ప్రోతస్హంచడాన్కిప్రాధాన్యత
ఇచి్చంది.

ప్రభుత్వంభారతదేశాన్నిసంపూరణా
పర్్యటకకేంద్రంగాతీర్చదిదుదేత్ంది.
స్వదేశ్దర్శన్,ప్రసాద్పథకాలకింద
దేశంలోపర్్యటకమౌలికసదుపాయాలు,
సౌకర్్యలఅభివృదిధికోసంర్ష్ట్రే లు/
కేంద్రపాలితప్రాంతాలు/కేంద్రఏజనీస్లకు
ఆర్థకసహాయంఅందిసోతింది.

ధరే్మంద్ ప్రధాన్



న్యూ ఇండియా స మాచార్    ఆగస్టు  16-31, 202138

21వ శతాబ్దిలో భారతదేశాన్ని శక్తివంతంగా 

సురక్షితమైనదిగా తీర్చిదిదదిడాన్క్ అటల్ జీ 

చేసిన కృషి అన్తరం. ఆయనకు దేశమే ప్రప్రథమ 

ప్రాధాన్ం. ఇతర ఏ అంశమైనా దేశం తరవాతే.  

ఆ భావనే ఆయన దేశాన్క్ చేసిన సేవకు చోదక శక్తి. 

నవభారత న్ర్మాణ సంకల్ంతో 130 కోట్ల ప్రజల 

తరఫున ఆయనకు నేను న్వాళి ఘటిసుతినానిను.

- న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

భార త ర త్న అవారుడు గరి  హీత , మాజీ భార త ర త్న అవారుడు గరి  హీత , మాజీ 
పరి  ధాన మింత్రి  శీరి  అట ల్ బిహారీ వాజ్ పేయి పరి  ధాన మింత్రి  శీరి  అట ల్ బిహారీ వాజ్ పేయి 

వ రథి ింత్ సింద ర్భింగా హృద య పూర్వ క నివాళివ రథి ింత్ సింద ర్భింగా హృద య పూర్వ క నివాళి
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ప క్ష ప త్రి కప క్ష ప త్రి క

బాధలు వస్తే  వస్తే యి
ప్ర ళయ మేఘాలు వర్ష ించినా
పాదాల కింద నిప్పులు ఉనానా
శిరస్సుపై న నిప్పులు కురసినా
స్వయింగా చేతులతో 
నిప్ింటించుకొని కాలిపోవాలి
పదిం, పదిం కలిపి నడవాలిపదిం, పదిం కలిపి నడవాలి
సింతోషమై నా, దు:ఖమై నా, 
తుపానులోనై నా 
అమరమై న, అసింఖ్యాక బలిదానాలు 
చేసి అయినా, 
ఉదాయానవనాలోలో  అయినా 
ఎడారలోనయినా
అవమానాలు ఎదురై నా, సనామానాలు 
ఎదురై నా
శిరస్సును పై కెత్తే , ఛాతీ పింగించి
బాధలోలో నే ఎదగాలి
పదిం, పదిం, కలిపి నడవాలి.పదిం, పదిం, కలిపి నడవాలి.

Te
lu

gu
  V

ol
. 2

Is
su

e 
4

RNI No. : 
DELTEL/2020/78829  
August: 16-31, 2021

RNI Registered No DELTEL/2020/78829, Delhi Postal License 
No DL(S)-1/3546/2020-22, WPP NO U (S)-94/2020-22, posting at 
BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance 
Fortnightly (Publishing Date August 7, 2021, Pages - 40)  


