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మరో విజయవంతమై న 
సంవత్సరం

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి

సాధారణ బడ్జె ట్ లో చేసిన ప్ర కటనలు ఆచరణలోకి తేవడం కావచ్చు లేదా ఉధృతమై న వాయాకి్సనేషన్ ప్ర చారం 
దావారా ఆశలు రేకెత్త ంచడం కావచ్చు అన్నీ 2021 సంవత్సరం ప్్ర రంభంలో చేసుకుననీ తీరామానాలను సాకారం 

చేసే ద్శగా నవభారతం వేసిన అడుగులే.

న్యా ఇండియా న్యా ఇండియా 

స మాచార్స మాచార్

రూపంరూపం



ఈ క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి మన్ కీ బాత్ కి ట్యున్ అవండి.

రాజేష్ ప్ర జాపత : సర్, మీరు ఎల్ల ప్పుడూ అధికారంలో వర్ధి ల్్ల లని 
కోరుకుంటునానీము. 
ప్ర ధానమంత్ర  : రాజేష్ జీ నేను ఎల్ల ప్పుడూ అధికారంలోనే ఉండాలని 
కోరుకోకండి. ఈ రోజు కూడా నేను అధికారంలో లేను. భవిషయాత్్త లో 
కూడా అధికారంలో ఉండాలని కోరుకోవడంలేదు. నేను సేవ చేస్్త  
ఉండాలనుకుంటునానీను.

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి

మనస్తత్వ శాస్తం ప్రకారం ఎపుపుడైతే డిసంబర్ నెల ప్రవేశంచిందో అపుపుడే ఏడాది ముగిసిపోయినట్టు భావిస్తం. అది  ఏడాదిలో 
చివరి నెల కావడం వల్ల ప్రతీ ఒక్కరూ కొత్త సంవత్సరానికి ప్రణాళికలు రచించడం ప్రారంభిస్తరు. 2021 సంవత్సరం చివరిలోని 
ఈ “మన్ కీ బాత్” కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి ఈ ప్రస్తవన చేసినపుపుడు “సబ్ కా ప్రయాస్” మంత్ంతో సంకలపుం నంచి సధన 
బాటలో పయనించండి. కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త సంకలపుంతో జాతి సేవ లో భాగ స్వముల వండి అన్నదే ఆయన సందేశం. అమృత్ 
మహోత్సవ్, ప్రకృతి పరిరక్షణ, రాజేష్ ప్రజాపతి వంటి వారికి జీవిత పరివర్తన అనభవం కలిగించిన ఆయుష్మాన్ భారత్, యువత 
సంసిద్ధత కారణంగా భారతదేశంలో కొత్త అభివృది్ధ శకం వంటి ఎన్్న అంశాలపై తన అభిప్రాయాలు పంచుకున్్నరు. 

 సహస వీరుల తలు్లలకు వందనం: I నేను మన స్హస వీరులక్, అలంటి స్హస వీరులను కన్న తల్లు లక్ వందనం 
చేస్తున్్నను. డిసంబర్ 16వ తేదీన దేశం 1971 యుద్ధ వార్షికోత్సవం కూడా నిర్వహంచుక్ంటంది. ఈ సందర్భాలని్నంటిలోనూ 
స్యుధ దళాలను, ఆ దళాలోలు ని స్హస వీరులను, వార్కి జన్మనిచ్చిన తల్లు లను నేను గురుతు చేస్క్ంట్ ఉంటాను.

 పంచాయత్ నంచి పార్లమంట్ వరకు అమృత్ మహోత్సవ్:   స్ధారణ ప్రభుత్్వల్ లేదా ప్రభుత్్వల్ ఎవరైన్ కావచుచి;  
పంచాయతీల నుంచ్ పారలుమంటు వరక్ అమృత్ మహోత్సవ్ ప్రతిధ్వనిసతుంది. ఇటీవలే ఢిల్లు “ఆజాదీ కీ కహానీ-బచచిం కీ జుబానీ” 
(స్్వతంతయు్ర సమర గాథల్ – పిలలుల భాషలో)  కారయుక్రమం నిర్వహంచుక్ంది.

 ఆసే్రేలియాలో బృందావన్:  ఆస్ట్రేలియా వాసి అయిన జగత్ తర్ణి దాసి బృందావన్ లో 13 సంవత్సర్లక్ పైగా గడిపారు. ఆమ 
ఆస్ట్రేలియా తిర్గి వెళాలు రు గాని బృందావన్ మరచ్పోలేకపోతంది. బృందావన్ త ఆధాయుతి్మక అనుసంధానత కలిగి ఉండందుక్ 
ఆమ ఆస్ట్రేలియాలోనే బృందావన్ సృష్టంచారు. ఆ బృందావన్ ప్రపంచం అంతటి నుంచ్ ప్రజలను ఆకర్షిసతుంది. దాని ముద్రను మీరు 
ప్రపంచంలోని ప్రతీ ఒకకా మూల కనుగొనవచుచి.

 జలాన్ లో నూన్ రివర్ పునరుజీజీవం:  జలన్ లో స్ంప్రదాయిక నది -నూన్ ర్వర్ ఒకటుంది. అది అంతర్ంచ్పోవడానికి 
సిద్ధంగా ఉంది. జలన్ ప్రజల్ ఆ పర్సిథితిని మార్చి దానికి జీవం తేవడానికి చొరవ తీస్క్న్్నరు. మరో ఉదాహరణ. తమిళన్డులోని 
తూత్తుక్డి వద్ద సముద్రం కోత ముప్పు ఎదురకాంటంది. అకకాడి ప్రజల్, నిపుణుల్ ప్రకృతి సహాయంతనే ఆ ప్రకృతి వైపరీత్యుని్న 
తొలగించే మారం్ కనుగొన్్నరు. దేశ పౌరుల సంకల్పశకితుకి ఇది చకకాని ఉదాహరణ. అందుకే నేను ‘సబ్ కా ప్రయాస్’ (అందర్ 
ప్రయత్నం) గుర్ంచ్ చెబుత్ంటాను.

 యువశకి్త:  భారీ యువ జన్భా కలిగిన ప్రతి ఒకకా దేశానికి మూడు అంశాల్ అతయుంత ప్రధానం. వాటిలో మొదటిది ఆలోచనల్, 
ఇన్్నవేషన్;  రండోది ర్స్కా ల్ తీస్క్నే శకితు;  మూడోది ఎలంటి ప్రతికూల పర్సిథిత్ల్ ఎదురైన్  ఏదైన్ స్ధంచగలం అనే 
మన్బలం. ఈ మూడు అంశాల్ కలిసినట్టయితే అదుభాత ఫలిత్ల్ వస్తుయి, అదుభాత్ల్ జరుగుత్యి.

 దేశ వృది్ధ కథన్ని్న మలుపు తిప్పు పాయింట్:  ఈ రోజు స్్ట ర్టప్ ప్రపంచంలో భారత్ అగ్రగామిగా ఉంది. నేడు యునికార్్న 
అనే మాట సర్వత్రా వినిపిసతుంది. 2015 వరక్ దేశంలో 9-10 యునికార్్న ల్ మాత్రమే ఉండవి. కేవలం 10 నెలల వయువధలోనే 
దేశం ప్రతీ 10 రోజులోలు నూ ఒక యునికార్్న ఆవిరభావించే సిథితి స్ధంచ్ంది. ఇదే భారత వృది్ధ కథను మల్పు తిప్్ప పాయింట్. 
ఇప్పుడు ప్రజల్ ఉద్యుగారుథిల్గా కాక్ండా ఉద్యుగ సృష్టకరతుల్ కావాలని కల గంటున్్నరు.

30వ ఎపిసోడ్, నవంబర్ 28, 2021
మన్ కీ బాత్ 2.0
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సంప్ద కుడు 
జై దీప్ భట్నీగర్, 
ప్రిని్సపల్ డైరక్టర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్యులయం, 
నూయుఢిల్లు

ప్ర చ్రణ, ముద్ర ణ 
స తేయాంద్ర  ప్ర  కాష్ , 
ప్రిని్సపల్ డైరక్టర్ జనరల్, బిఒసి 
బ్యురో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & క మూయునికేష న్ 
తరఫున 

డిజై నర్్స 
ద్వాయా తల్వార్, అభయ్ కుమార్ గుప్్త

ల్ంగ్వాజ్ ఎడిట రు్ల  
సుమిత్ కుమార్ (ఇంగ్్ల ష్), 
అనిల్ పటేల్ (గుజరాతీ)
నదీమ్ అహమాద్ (ఉరూదూ ),
సోనిత్ కుమార్ గోసావామి (అసా్సమీ), 
వినయ పి.ఎస్  (మలయాళం)
పౌల మి ర క్షిత్ (బంగాలీ)
హర్హర్ ప్ండా (ఒడియా)

సీనియర్ కన్సల్ట ంగ్ ఎడిటర్ 
సంతోష్ కుమార్

సీనియ ర్ అసిస్ట ంట్ క న్స ల్ట ంగ్ ఎడిట ర్  
విభార్ శ రమా 

అసిస్ట ంట్ క న్స ల్ట ంగ్ ఎడిట ర్  
చంద న్ కుమార్ చౌద ర్

సీనియర్ డిజై నర్  
శ్యామ్ శంకర్ తవార్
రవంద్ర  కుమార్ శరమా

కవర్ 
పేజీ 
కథనం  

కొత్త  సంవత్సరానికి కంట్ డౌన్ ప్్ర రంభమై న సమయంలో ఏడాద్ 
ప్్ర రంభంలో మనం చేసుకుననీ సంకలప్ దీక్షలను సమీక్షించ్కుని 
వివర్ంచ్కోవాల్స ఉంటుంద్.                  పేజీలు:  6-10

2022 మార్చు వరకు ఉచిత ఆహార ధానాయాల 
సరఫరా సీకీమ్ పొడిగంపు

ఉత్త ర్ ప్ర దేశ్:  నవభారతానికి వెల 
కట్ట లేని వజ్ర ం  

శ్్ర నివాస రామానుజన్

ప్ర గతశ్ల రాజాయాంగంతో శకి్త వంతమై న 
భారత నిరామాణం 

ఉతా్సహం ఉపొప్ంగ్ ఝాన్్స నేల నుంచి భారత్ కు 

రక్షణ కలప్ంచగల కొత్త  చొరవ

అంతరాజె తీయ భద్ర తను బలోపేతం చేయడానికి పోలీసు 

సిబ్ంద్లో ఒక టెకినీకల్ మిషన్ ఏరాప్టు 

న్యా ఇండియాన్యా ఇండియా

సమాచార్సమాచార్
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2021:  సాధనల సంవత్సరం
లోప ల పేజీలో్ల

చలనచిత్ర  నిరామాణానికి 
ప్ర పంచ హబ్ గా 

మారుత్ననీ భారత్

52వ భారత అంతరాజె తీయ చిలన 
చితో్ర త్సవ వేడుకలు ఒక కొత్త  
చర్త్ర కు శ్్ర కారం చ్డుత్నానీయి. 
ప్్ర ంతీయ వేడుకల సంఖయా పెరగడం 
దావారా ఇప్పుడు ఫిలం కంటెంట్ 
సృష్్ట లో ఒక ప్ర ధాన శకి్త గా భారత్ 
అందర్ దృష్్ట ని ఆకర్షి సో్త ంద్.         

పేజీలు:  56-59

పేజీలు : 52-55

కవర్ పేజీ కథనంతో ప్ర తేయాక ప్యాకేజీ

లోపల పేజీలో్ల

ప్ర పంచంలో మర్ంత బలోపేతం 
అవుత్ననీ భారత సాంసకీృతక గుర్్త ంపు

మతవిశ్వాసం, ఆధాయాతమాక ప్్ర ంతాలకు 
కొత్త  రూపం  

పేజీ: 60

సామాజిక మారుప్ను ఉదీదూ పింప చేసిన సావాతంతయా్ర పోరాట యోధులుసామాజిక మారుప్ను ఉదీదూ పింప చేసిన సావాతంతయా్ర పోరాట యోధులు

ఆరోగయాం & ప్ర్శుధయాం 

తయారీ

సవాయం సమృదధి  వయావసాయం

మౌలక వసత్లు 
 
ఆర్థి క రంగం 

మంత్ర మండల నిర్ణ యాలు

నోయిడా అంతరాజె తీయ విమానాశ్ర మం

జాతీయ రక్షణ అంకిత వేడుక

డిజిపి కాన్ఫరెన్్స

ప్ర పంచ ఆర్థి క వయావసథి ను డిజిటల్ గా 
మారుసు్త ననీ భారత ఐటి ప్ర తభ 

డిఫెన్్స ఇన్వాసి్ట ట్యార్ కారయాక్ర మం 

విదయా

న్ై పుణాయాల అభివృద్ధి  

వలస కార్మాకులు 

వయాకి్త తవాం

రాజాయాంగ ద్నోత్సవం

పేజీలు: 11-19

పేజీలు: 20-23

పేజీలు:  24-25

పేజీలు:  26-31

పేజీలు: 32-34

పేజీలు: 35-36

పేజీలు: 37-38

పేజీ: 39

పేజీ: 4

పేజీ: 5

పేజీలు :  40-43

పేజీలు:  44-45

పేజీలు :  46-47

పేజీ : 48

పేజీ :  49

పేజీలు : 50-51

ముద్ర  ణ   
ఇన్ ఫినిటీ అడ్వర్్టజంగ్ సరీ్వసస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, 
ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పరేట్ పార్కా, 10వ ఫ్లు ర్, నూయుఢిల్లు–
ఫర్దాబాద్ బోర్డర్, ఎన్ హెచ్–1, ఫర్దాబాద్–121003.

వలసవాదానికి వయాతరేకంగా పోరాడడమే కాకుండా ప్ర జల జీవితాలు 
మరుగుపరచగల పలు సంసకీరణలు కావాలని,  జాత దురుగు ణ రహితంగా 
మారాలని కలలు గననీ భారత సావాతంతయా్ర సమర యోధులు

కమ్యూనికేషన్ చిరునామా,  
ఈ–మెయిల్ :

రూమ్ నెంబర్   –278, బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ 
& కమ్యూనికేషన్, 2వ ఫ్లో ర్, సూచనా భవన్, 

న్యూఢిల్లో-110003

ఆర్ఎన్ఐ దరఖాస్తు నంబర్ : DELTEL/2020/78829
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సంపాదకీయం

స్దర నమస్కారం,
 నూతన సంవత్సరోదయ శుభ సమయం కొతతు సంకల్పల్ చేస్క్నేందుక్ చకకాని అవకాశంగా నిల్స్తుంది. 

కానీ, చర్త్రపుటలోలు   కలిసిపోత్న్న సంవత్సరంలో చ్వర్ నెల డిసంబర్ కూడా గత ఏడాది మొతతుంలో జర్గిన 
అంశాలని్నంటినీ సమీక్ంచుక్నే అవకాశం కలి్పంచడం దా్వర్ ప్రాధానయుత సంతర్ంచుక్ంది. ఒక సంకల్పం సిది్ధగా 
మార్నప్పుడు అది కొతతు ఉతేతుజం నింపడమే కాదు మర్ంత ఉత్్సహంత కొతతు సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్్ట త్జా 
ఆసకితుని రేకెతితుస్తుంది. అలగే గడిచ్పోత్న్న సంవత్సరంలో చ్వర్ నెల డిసంబర్ క్ మరో ప్రాముఖయుత కూడా ఉంది. 
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రండో విడత అధకార కాలంలో సగం ఆ రోజుత పూరతువుత్ంది. దేశీయంగా అభివృది్ధ చేసిన రండు 
కోవిడ్ వాయుకి్సనలుపై పెద్ద అంచన్లత 2021 సంవత్సరం  ప్రారంభమయింది. ప్రతీ ఒకకా రోజూ ఒక మైల్ర్యిని 
చేరుతూ భారత వాయుకి్సనేషన్ కారయుక్రమం ఎంత వేగంత ముందుక్ స్గుతంది. ఫిబ్రవర్ 1వ తేదీన ప్రతిపాదించ్న 
21వ శత్బి్దలో మూడో దశాబి్ద తొలి జనరల్ బడ్జెట్ జాతిని ఆత్మ నిరభార్ చేయాలనే కొతతు సంకల్పని్న అందించ్ంది.

బడ్జెట్ అనంతరం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రైవేటు రంగ ప్రతినిధులత సంప్రదింపుల్ జరపడం దా్వర్ 
పారలుమంటరీ చర్త్రలో కొతతు అధాయుయానికి శ్రీకారం చుట్టడంత “సబ్ కా ప్రయాస్”క్ కొతతు ఉతేతుజం లభించ్ంది. 
అలగే బడ్జెట్ ప్రక్రియను దశలవారీగా సంసకార్ంచడం ఆర్థిక కోణంలో మంచ్ ఫలిత్లను అందించ్ంది. “సలహాల”ను 
“పర్ష్కార్ల్”గా మారచిడం ఫలితంగా ప్రభుత్వం ప్రజల ఆకాంక్షల్ తీరచిడమే కాక్ండా ఆర్థిక వయువసథిక్ అవసరమైన 
ఉదీ్దపనను అందించ్ంది. పర్వరతున బాటలో స్గుత్న్న ఈ ప్రయాణమే ఈ ఏడాది ప్రతేయుక సంచ్క ముఖపత్ర కథనం. 
ప్రతీ ఏడాది ప్రారంభంలో చేస్క్నే సంకల్పని్న సిది్ధగా మారుచికోగల దేశ సమరథితపై ఈ సంచ్క వెల్గుల్ ప్రసర్ంప 
చేస్తుంది.

“అటల్ సిది్ధ భూమి” కూడా అయిన ఉతతుర ప్రదేశ్ అభివృది్ధ యానం, జేవార్ లో ప్రపంచంలోనే న్ల్గో పెద్ద 
విమాన్శ్రయానికి శంక్స్థి పన కథన్ల్ ఈ సంచ్కలో ఇతర ప్రధాన అంశాల్. అంతే కాదు, దేశంలో 100 సైనిక్ 
పాఠశాలల్ ప్రారంభిస్తుమంట్ బడ్జెట్ లో చేసిన ప్రకటన స్కారం చేస్టందుక్ ప్రభుత్వ చరయుల్, బుందేల్ ఖండ్ 
ప్రాంత్నికి చేర్న త్వర్త అభివృది్ధ ప్రయాణం ఈ సంచ్కలో ఆసకితు రేప్ ఇతర కథన్ల్.

గ్రామీణ స్థి యి పోల్సింగ్ అవసర్లక్ కూడా భవిషయుత్ టెక్నలజకల్ ఫీచరులు  అమల్ పరచాలంట్ ప్రధానమంత్రి 
మోదీ పిల్పు ఇచ్చిన డిజపి కాన్ఫరన్్స మీద ఈ సంచ్క ప్రతేయుక కథనం ప్రచుర్ంచ్ంది.  అమృత్ మహోత్సవ్ విభాగంలో 
మన జాతీయ న్యక్ల్ - పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవీయ, కె.ఎం.మునీషి, పండిట్ ర్మ్ ప్రస్ద్ బిసి్మల్, యు 
కియాంగ్ నంగ్ బా, గోవింద్ గురు, ఠాకూర్ పాయురేలల్ సింగ్ జీవిత చర్త్రల్ చదవండి. అంతేకాదు, ఈ సంచ్క మన 
స్హస యోధులక్ గాయులంట్రీ అవారు్డలను బహూకర్ంచ్న డిఫెన్్స ఇనె్వసి్టట్యుర్ కారయుక్రమం మీద ఒక కథనం మీ 
ముందుక్ తెసతుంది.

కోవిడ్ నిబంధనల్ పాటిస్తు ఉండండి. మీ సలహాల్ ఈ దిగువ అడ్రస్ కి తెలియచేయండి.    

(జైదీప్ భట్్నగర్)

చ్రున్మా :   రూమ్ నెం-278 బ్యురో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమూయునికేషన్,
             రండవ ఫ్లు ర్, స్చన్ భవన్, నూయుఢిల్లు – 110003
e-mail:   response-nis@pib.gov.in
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మయిల్ బాక్్స 

న్యూ ఇండియా స మాచార్  నవంబర్ 16-30, 2021 1

సమన్యాయాన్ని, సమాన అవకాశాలతోపాటు మహిళల రక్షణకు ఇచ్చే పారా ధానయాత దేశ అభివృద్ధి కి పున్ద్ 

న్రీ శ కితి కి 
న్రీ శ కితి కి 

న వోత్తి జం  
న వోత్తి జం  

ఉచిత పంపిణీ కోసంనవంబర్ 16-30, 2021

సంపుటి 2, సంచిక 10                                            

Send your suggestions
Communication Address  

& E-mail:
Room No–278, Bureau of Outreach 

and Communication, 2nd Floor, 
Soochna Bhawan,  
New Delhi -110003

  response-nis@pib.gov.in

నేను సివిల్ సరీ్వస్లకి సిద్ధం అవుత్న్్నను. 
నూయు ఇండియా సమాచార్ చదివాను. ప్రభుత్వ 
పథకాల్, స్ధంచ్న విజయాల్, వాటి అమల్ 
తీరుక్ సంబంధంచ్న సవివరమైన సమాచారం 
అతయుంత సరళమైన, తేలిగ్ా అరథిం కాగల 
భాషలో ఈ పత్రిక అందిసతుంది. దేశానికి ఎంత 
విల్వైన స్టవల్ చేసిన్ వెల్గులోకి ర్క్ండా 
మరుగున పడిపోయిన పోర్ట యోధుల్, 
స్్వతంతయు్ర యోధుల సమాచారం సైతం ఈ 
పత్రిక అందిసతుంది. ఈ పత్రిక చదవడాని్న నేను 
ఎంతగాన్ ఆనందిస్తున్్నను.

tiwariaman6471@gmail.com

  
చకకాని వయుకితుత్వం గల ప్రముఖుడు మహాత్్మ 

జ్యుతిబా ఫూలే ప్రతిష్్ట త్మక  జీవిత్నికి 
సంబంధంచ్న ఆలోచన్త్మకమైన కథనం ఆధునిక 
తర్నికి స్్ఫర్తుదాయకంగా ఉంది. ఉతతుమ 
సమాచార్ని్న అందిస్తున్నందుక్ ఎన్ఐఎస్ 
టీమ్ అందర్కీ న్ అభినందనల్. ఎన్ఐఎస్ 
రగుయులర్ రీడర్ గా నేను ఈ పత్రిక చదవడాని్న 
ఆనందిస్తున్్నను.

జయంత తోపాదార్
topadarj023@gmail.com

మహళల భద్రత, స్ధకారతపై నూయు ఇండియా 
సమాచార్ ప్రతేయుక సంచ్క న్ హృదయాని్న 
ఆకటు్ట క్ంది. వాసతువానికి ప్రతీ ఒకకా రంగంలో 
పెరుగుత్న్న మహళా భాగస్్వమయుం భారత 
అభివృది్ధ యాన్నికి అందిస్తున్న వాటా అమూలయుం. 
వార్ భద్రతక్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తీస్క్ంటున్న 
చరయుల్ వార్ విల్వైన భాగస్్వమయుం మర్ంతగా 
పెర్గేందుక్ ద్హదపడుత్ంది. సర్పోలచిడానికి 
వీల్ లేని, ప్రతేయుకమైన, మరువలేని స్టవలందించ్న 
మహాత్్మ జ్యుతిబా ఫూలే వాయుసం అతయుంత 
స్్ఫర్తుదాయకం. నూయు ఇండియా సమాచార్ ప్రతీ 
సంచ్క ఆసకితుకరంగా, సమగ్ర సమాచారంత 
దాచుకోగల విధంగా ఉంటంది. ర్బోయే సంచ్కల 
కోసం మేం ఆసకితుగా  ఎదురు చూస్తున్్నం.

మొహత్ సనీ
sonimohit895@gmail.com

నూయు ఇండియా సమాచార్ పక్ష పత్రిక నవంబర్ 
16-30 సంచ్క చదివే అవకాశం న్క్ కలిగింది. 
మహళా స్ధకారతక్ ప్రధానమంత్రి మోదీ 
తీస్క్న్న చరయులను ఈ సంచ్క ప్రముఖంగా 
ప్రచుర్ంచ్ంది. మహళా సంక్షేమానికి చెందిన పల్ 
కారయుక్రమాలపై ఈ సంచ్కలో చకకాని సమాచారం 
అందించారు.

గోపాల్ శ్రీవాస్తవ

shrigopal6@gmail.com  
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గణిత మేధావి

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అహ్మదాబాద్ లో ఒక కారయుక్రమంలో 
మాటాలు డుతూ ప్రపంచం యావత్తు గుర్తుంచ్న లెకకాల మేధావి  

ర్మానుజన్ వయుకితుత్్వని్న తెలియచేస్ట ఈ కథన్ని్న వివర్ంచారు. 
తమిళన్డుక్ చెందిన చ్న్న పట్టణం ఈరోడ్ క్ చెందిన ర్మానుజన్ 
అప్పటలు  గణిత ప్రపంచంలోని ప్రతీ ఒకకా సిదా్ధ ంత్ని్న సవాల్ చేశారు. 
భారత గణితశాసత్ర వారసత్్వని్న యావత్ ప్రపంచానికి అందించారు. 
ఆయన తండ్రి శ్రీనివాస అయయుంగార్ ఒక వసత్ర వాయుపార్ వద్ద అకంటెంట్ 
గా పని చేశారు. బాలయుం నుంచ్ ర్మానుజన్ అస్ధారణ మేధస్్స కలిగి 
ఉన్్నడు. 1903 సంవత్సరంలో అతను మద్రాస్ విశ్వవిదాయులయం 
నుంచ్ పద్ తరగతిలో ఉతీతుర్ణత స్ధంచాడు. విదాయుభాయుసంలో స్ధంచ్న 
అదుభాత విజయాలక్ ఎన్్న అవారు్డల్ పందాడు. అదే సంవత్సరంలో 
అతను కూయుబ్, ది్వచత్రస్ర ఈకే్వషనలును పర్షకార్ంచే ఫారు్మల 
కనుగొన్్నడు.  కాలం గడుస్తున్న కొది్ద గణితశాసత్రం పటలు ర్మానుజన్ 
ఆసకితు మర్ంత దృఢం అయింది. ఫలితంగా 12వ తరగతిలో అతను 
ఒకకా గణితం మినహా అని్న సబ్జెక్్టలోలు ను ఫెయిల్ అయాయుడు. ఆ తర్్వత 
అతను మద్రాస్ కాలేజలో ప్రవేశం పందాడు. అకకాడ కూడా ఒకకా గణిత 
శాసత్రం మినహా అని్న సబ్జెక్్టలోలు నూ నిరుత్్సహపూర్తమైన ఫలిత్లనే 
స్ధంచాడు. ఆ తర్్వత ర్మానుజన్ వివాహం చేస్కోవడంత 
వివాహానంతర బాధయుతల్ కూడా ఆయన మీద పడా్డ యి. మాజీ 
ఉపాధాయుయుడు ప్రొఫెసర్ శేషు అయయుర్ సిఫారస్ ఆధారంగా  భారత 
గణంకాల సమాజం అధయుక్షుడు కూడా అయిన నెల్లు రు కలెక్టర్ ఆర్.
ర్మచంద్రర్వును కలిశారు. ఎన్్న స్త్రాల్, సిదా్ధ ంత్ల్;  వాటికి 
పర్ష్కార్ల్ ర్స్క్న్న ఆయన డైరీ చూసిన కలెక్టర్ ర్మానుజన్ క్ 
రూ.25 వేతనం నిర్ణయించారు. అదే కాలంలో ర్మానుజన్ భారత 
గణంకాల సంఘం జర్నల్ కోసం ఎన్్న ప్రశ్నల్, వాటి పర్ష్కార్లక్ 
కృష చేశారు. 1911లో బ్ర్్నలి నంబరలుపై ర్సిన పర్శోధన పత్రంత 
ఆయన విశేష ప్రాచురయుం పందారు. 1912లో ఆర్.ర్మచంద్రర్వుగార్ 
సహాయంత ఆయన మద్రాస్ పోర్్ట ట్రస్్ట లో గుమాస్తు ఉద్యుగం 
సంపాదించారు. 1913లో ఆంగలు గణిత శాసత్రవేతతు ప్రొఫెసర్ జ.హెచ్. 
హారీ్డకి ర్సిన 10 ప్జీల లేఖత ఆయన జీవితం మార్పోయింది. 

తొలిస్ర్ చూసినప్పుడైతే  ఆయన హారీ్డకి ర్సిన లేఖలో విశ్వసనీయత 
లేదనిపించ్ంది. కానీ, ఆయన జాగ్రతతుగా పర్శీలించ్ ఆ లేఖలోని పల్ 
సిదా్ధ ంత్ల్ తన ఊహక్ అతీతంగా ఉన్నటు్ట  గుర్తుంచారు. హారీ్డ తన 
సహచరుడు జె.ఇ. లిటిల్ వుడ్ త కలిసి ర్మానుజన్ సిదా్ధ ంత్లను 
నిశితంగా సమీక్ంచారు. ర్మానుజన్ సముద్రం దాటకూడదనే మూఢ 
విశా్వసం బలంగా ఉన్న వయుకితు. ఆయన తలిలు కూడా ర్మానుజన్ విదేశీ 
ప్రయాణని్న తీవ్ంగా వయుతిరేకించ్ంది. కాని ర్మానుజన్ తన తలిలుకి 
నచచిచెపి్ప ఆ విశ్వవిదాయులయానికి వెళాలు రు. కేంబ్రిడిజె చేర్న తర్్వత లిటిల్ 
వుడ్, హారీ్డత కలిసి పని ప్రారంభించారు. ర్మానుజన్ అప్పటికే 120 
సిదా్ధ ంత్లను హారీ్డకి పంపారు.

1916 సంవత్సరంలో ఆయన గణితశాసత్రంలో చేసిన విశేష కృషని 
గుర్తుంచ్న కేంబ్రిడిజె విశ్వవిదాయులయం ఆయనక్ బిఏ పటా్ట  ఇచ్చింది. 
1915 నుంచ్ 1918 సంవత్సర్ల మధయు కాలంలో ఆయన ఎన్్న 
పర్శోధన్ పత్రాల్ ర్శారు. 1917 డిసంబర్ 6వ తేదీన ‘‘ర్యల్ 
సొసైటీ ఆఫ్ లండన్” ఫెలోగా ర్మానుజన్ ఎని్నకయాయురు. 1919లో ఒక 
జాతీయ హీరో హోదాలో ర్మానుజన్ భారతదేశానికి తిర్గి వచాచిరు. 
ఆయన తన కెరీర్ లో ఒక శిఖరంపై ఉన్్నరు, కానీ, ఆయన ఆరోగయుం 
క్షీణించ్ంది. 1920 జనవర్ 12వ తేదీన ఆయన హారీ్డకి ఒక లేఖ ర్శారు. 
అందులో మాక్ థీటా సిదా్ధ ంతం గుర్ంచ్ చర్చించారు. అప్పటివరక్ 
అంత్చ్కకాని ఈ సిదా్ధ ంతం గుర్ంచ్ ఎవరూ ఆలోచ్ంచడానికి కూడా 
స్హసించలేదు. దానికి హారీ్డ సమాధానం కనుగొనే సమయానికి 
ర్మానుజన్ మరణ వారతు హారీ్డకి వినిపించ్ంది. 32 సంవత్సర్ల 
వయస్లో 1920 ఏప్రిల్ 26వ తేదీన ర్మానుజన్ కను్న మూశారు. 

ర్మానుజన్ సిదా్ధ ంత్ల్ ఎంత విసతు ృతి గలవన్నది మనకి ఇప్పటికీ 
తెలియదు. సిగ్నల్ ప్రాససింగ్ నుంచ్ బాలు క్ హోల్ ఫిజక్్స వరక్ ప్రతీ 
చట నేడు ఆయన ఫారు్మలల్ ఉపయోగిస్తున్్నరు. బాలు క్ హోల్్స ను 
అరథిం చేస్కోవడంలో ర్మానుజన్ మాక్ థీటా సిదా్ధ ంతం ఎంత 
ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని 21వ శత్బి్దలో ప్రపంచం అర్ధం 
చేస్క్ంది.  

డిసంబర్ 22 :   జాతీయ గణిత ద్నోత్సవం

సున్్నని సున్్నతో హెచ్చవేసే్త వచే్చ ఫలితం ఏమిటి..?  ఇది ఒక 
తరగతి గదిలో విదా్యరుథులు అడిగిన ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్న ఒక్క సరిగా 
ఆ ఉపాధా్యయుని చికు్కలో పడేసింది, విదా్యరుథులు నవా్వరు. 
ఈ ప్రశ్న తదుపరి కాలంలో  గణితంలో వచే్చ అనేక సంకి్లషటుమైన 
చికు్కముడుల పరిష్్కరానికి మార్ం సుగమం చేసింది. అపపుటికి 
ప్రపంచం యావత్్త తలలు బద్దలుకొట్టుకుని అనే్వషిసు్తన్న 
సమాధానం. ఆ రోజు ఆ ప్రశ్న అడిగిన విదా్యరిథు శ్రీనివాస 
రామానజన్. ఇపపుటికీ ఎందరో పండిత్లు ఆయన గణిత  
సిదా్ధంతాలపై పరిశోధనలు చేస్్తనే ఉన్్నరు. జననం:  22 డిసంబర్, 1887;   మరణం : 26 ఏపి్ర ల్, 1920

శ్్ర నివాస రామానుజన్
వయాకి్త తవాంసంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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భా రత ర్జాయుంగాని్న ర్జాయుంగ సభ ఆమోదించ్న 1949 నవంబర్ 
26 దేశ చర్త్రలో ఒక చార్త్రక దినం. 1950 జనవర్ 26 నుంచ్ 

భారత ర్జాయుంగం అమల్లోకి వచ్చిన్ 2015  సంవత్సరంలో ప్రధానమంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ స్రధయుంలో మాత్రమే మనం  ర్జాయుంగ దిన్త్సవ వేడుకల్ 
నిర్వహంచుక్ంటున్్నం. “ర్జాయుంగం మనకి 
ప్రస్దించ్న విల్వలను పర్రక్ంచుకోవడం పౌరుల్గా 
మనందర్ బాధయుత”. 
పారలుమంటు సంట్రల్ హాల్లో 7వ ర్జాయుంగ దిన్త్సవ 
వేడుకల నిర్వహణ సమయంలో ప్రధానమంత్రి 
పలికిన ఈ మాటలే పౌరుల హక్కాలను ర్జాయుంగం 
ఏ మేరక్ రక్సతుంది, అందులోని సమగ్రత, న్యుయ 
విల్వలను ఎంతగా స్సంపన్నం చేసతుందనేందుక్ 
నిదర్శనం. ఈ వాత్వరణంలో మన హక్కాలక్ రక్షణ 
కలి్పంచుకోవడంలో భాగంగా మనపై గల విధుల బాటలో 
పయనించడం పౌరులందర్ కరతువయుం. 2 సంవత్సర్ల 
11 నెలల 18 రోజుల అవిశ్ంత కృష అనంతరం 
మన ర్జాయుంగాని్న ఆమోదించారు. ఆ విధంగా 2021 
నవంబర్ 26వ తేదీ భారత ర్జాయుంగ 71వ వార్షిక స్మరణ 
దిన్త్సవం.

రాజాయాంగ ద్నోత్సవం ప్ర గతశ్ల రాజాయాంగంతో శకి్త వంతమై న 
భారత్ నిరామాణం

జాతీయ ప్రయోజన్లు, సర్వత్రిక సంక్షేమమే అగ్ర ప్రాధాన్యంగా భారతదేశం ప్రగతిశీల రాజా్యంగం తయారుచేసుకోగలిగింది. 
మన రాజా్యంగం పలు అధికరణాల సమాహారం మాత్మే కాదు, వేలాది సంవత్సరాల చెకు్క చెదరని ప్రవాహం, సమున్నత 
సంప్రదాయాలకు ఆధునిక భావ వ్యకీ్తకరణ. 2015 నంచి ప్రారంభించిన భారత రాజా్యంగ దిన్త్సవ వేడుకలు పౌరులకు 

సధికార కలిపుంచడంలో రాజా్యంగం పాత్న అంచన్ వేసే అవకాశం కలిపుసు్తంది. డాకటుర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ 125 జయంతిని 
పురస్కరించుకుని ఏడాది కాలం పాట్ నిర్వహంచిన వేడుకలో్ల భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ 2015 సంవత్సరం నంచి 

భారత రాజా్యంగ దిన్త్సవం పాటించడం ప్రారంభించారు.

రాజాయాంగ ద్నోత్సవం 
రోజున నిరవాహించిన 

కారయాక్ర మాలు
n 	ర్జాయుంగ సభ చరచిల డిజటల్ ప్రతిని, భారత 

ర్జాయుంగం డిజటల్ వెరషిన్ కాలిగ్రాఫిక్ ప్రతిని, 
ఇప్పటివరక్ చేసిన సవరణలత కొతతుగా 
ప్రచుర్ంచ్న  ర్జాయుంగ వెరషిన్ ను ర్ష్రేపతి విడుదల 
చేశారు. ర్జాయుంగ ప్రజాస్్వమయుంపై ఆన్ లైన్ కి్వజ్ 
ను కూడా ఆయన ప్రారంభించారు.

n 	ఈ కారయుక్రమాలోలు  ప్రజా భాగస్్వమయుం స్ధంచడం 
కోసం చేపటి్టన ప్రచారోదయుమంలో భాగంగా 
పారలుమంటరీ వయువహార్ల మంత్రిత్వ శాఖ రండు 
పోర్టల్్స ప్రారంభించ్ంది. ఇందులో ఇంగ్లుష్ సహా 23 
భాషలోలు  “ర్జాయుంగ పీఠిక  ఆన్ లైన్ లో చదువుక్నే 
సౌకరయుం”, “ర్జాయుంగ ప్రజాస్్వమయుంపై రండవ 
ఆన్ లైన్ కి్వజ్” ఉన్్నయి.

n 	2021 నవంబర్ 26వ తేదీ నుంచ్ ఈ పోర్టల్ పని 
చేయడం ప్రారంభించ్ంది. ఏ ఒకకారైన్ ఈ పోర్టల్  
లో ర్జస్టర్ చేస్క్ని ఆన్ లైన్ లో భారత ర్జాయుంగ 
పీఠికను 23 భాషలోలు  ఏ భాషలోనైన్ చదివి సర్్టఫికెట్ 
పందవచుచి.  

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సమయంలో మనందరం విధుల బాటలో 
పయనిస్్త  హకుకీలకు రక్షణ కలప్ంచ్కోవడానికి కృష్ చేయాల. విధులు 
సక్ర మంగా నిరవార్్త ంచే బాటలోనే హకుకీలకు హామీ లభిసు్త ంద్. అందుకే 

ఈ రోజు మనం రాజాయాంగ ద్నోత్సవం నిరవాహించ్కుంటునానీం. ఆ భావనే 
మనని విధుల బాటలో పయనించేల్ చేసు్త ంద్. మనం ఎంత అంకిత 
భావంతో, చిత్త శుద్ధి తో బాధయాతలు నిరవార్్త సా్త మో అంతగా ప్ర తీ ఒకకీర్ 

హకుకీలకు రక్షణ లభిసు్త ంద్.
- నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్ర

రాజాయాంగ నిరామాణంలో 

చరచు, వాదన 

ముఖయామై నవి. 

రాజాయాంగం ప్ర కారం 

చరచు అనేద్ ఒక 

ముఖయామై న లక్షణం. 

చరచు దేశ పురోగతకి 

, ప్ర జల సంక్షేమానికి 

దార్ తీసు్త ంద్.’’ 

- సుప్ర ం కోరు్ట  ప్ర ధాన 

నాయాయమూర్్త ,  ఎన్.వి. 

రమణ



సాధనల 
సంవత్సరం

కోవిడ్ సందర్ంగా ఏర్పడిన ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా భారతదేశం ఏదైనా సంకల్పం చేసుకంటే దాన్ని 

సాధంచడంల్ అద్్తమైన ఫలితాలను సాధంచంది. వ్యాక్సినేషన్ తో ప్రారంభమైన ఆశల ప్రయాణం నవ భారతాన్క్ 

కొత్త దిశను న్ర్దేశంచన బడ్జెట్ బాటల్ పయన్స్్త సంయమనం, దృఢత్ం, ఆత్మన్ర్రతలక  కొత్త రాత రాస్తంది. 

ఆరిథిక సంవతసిరం ముగియడాన్క్ ఇంకా మూడు నెలల వయావధ ఉననిప్పటికీ బడ్జెట్ ల్ చేస్న అనేక ప్రకటనలు ఇప్పటికే 

సాధంచడం జరిగింది. గతంల్న్ “చల్్త హై” బాటల్ కాకండా “బదాలో హై, బదల్ రహా హై, బదల్ సకా్త హై” అనేది కొత్త 

న్నాదంగా మారింది. ఇదే విశ్్సం, సంకల్పంతో నవభారతం ప్రతీ సంవతసిరం ప్రారంభంల్ తీసుకనే సంకల్్పలను 

వ్స్తవంల్క్ తెచేచే దిశగా పురోగమిస్తంది.

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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క్రుక్షేత్రంలో శ్రీకృషు్ణ ని అరుజెనుడు పల్ ప్రశ్నల్ 
అడిగినప్పుడు, మన మన్భావాల్ ఎల ఉంటాయో 
మన కార్యుచరణల్ కూడా అలగే ఉంటాయి అని 

కృషు్ణ డు బోధంచాడు. ఒక మనిష నమ్మకాలను బట్్ట ఫలితం కూడా 
అదే ఉంటుంది. నవభారతం కోసం మనస్లో సంకల్పం 
పటిష్ంగా ఉంట్ జాతి యావత్తు కూడా స్సంపన్న భారత 
స్ధనక్ నిర్ణయాత్మకంగా అడుగేస్తుంది. ఆ నమ్మకానికి 
అనుగుణంగా త్యుగం, ఆత్మశుది్ధ దిశగా ఉక్కా సంకల్పంత అని్న 
శక్తుల్ ఏకం అయితే పెను మారు్ప వస్తుంది. తదా్వర్ ఆ సంకల్పం 
స్కారం అవుత్ంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విసతు ృత 
ప్రాతిపదికన సంసకారణల్ చేపట్టడం ప్రారంభించగానే జాతి 
యావత్తు ఆయన న్యకత్వంపై నమ్మకం ప్రకటించ్ంది. దాని 
ఫలితంగానే కోవిడ్ వంటి పెను సవాల్ ఎదురైన సమయంలో 
తీస్క్న్న సంకల్పం సైతం నిరే్దశిత గడువు కన్్న ముందుగానే 
స్కారం అయింది.

కోవిడ్ ప్రపంచ మహమా్మర్ సవాల్ తీవ్ంగా ఉన్న సమయంలో 
2021 కొతతు సంవత్సర్నికి స్్వగతం పల్క్తూ ప్రధానమంత్రి శ్రీ 
మోదీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షల సందేశంలో “2021 
సంవత్సరంలో మన దేశం విజయంలో కొతతు శిఖర్ల్ 
అధరోహస్తుంది. ప్రపంచంలో భారత్ క్ గుర్తుంపు ర్వాలి, 
స్ధకారం కావాలి అనే ఆకాంక్ష కన్్న ఇది పెద్దది” అన్్నరు. 
దేశం ఎదురకాంటున్న సవాళ్లు  సగటు మనిష కూడా వీక్ంచ్ 
ఆశారేఖను చూడగలిగేంత స్పష్టంగా ఉన్్నయి. భారతదేశం 
సంక్షోభం ప్రారంభంలోనే ఒక పాఠం నేరుచిక్ని ప్రపంచానికి తన 
శకితు ఏమిట చూపించగల స్థి యికి ఎదిగింది. ఈ పర్వరతున నుంచ్ 
ఆవిరభావించ్నదే ఆత్మనిరభారత. దేశంలోనే తయారీ సంకల్పని్న 
తమక్ త్మే ఆపాదించుక్న్్నరు. స్మానయు మానవుని వైఖర్లో 

మేం బడ్జె ట్ ప్ర తప్దన ఒక న్ల ముందుకు జర్ప్ం. ఒక న్ల 
ముందుగా బడ్జె ట్ ప్ర తప్ద్ంచడం అంటే నేను దేశ ఆర్థి క 
వయావసథి ను ఒక న్ల ముందుండేల్ నడిపించాలని అరథి ం.

21వ శతాబ్దూ లో ఏ శకి్త  కూడా 

నవభారత ఆకాంక్షలు, కలల 

సాధనలో మనని నిలువర్ంచలేదు. 

మన తేజసే్స మన శకి్త , మన 

సంఘీభావమే మన బలం, ఎల్ల ప్పుడూ 

జాతకే ప్ర థమ ప్్ర ధానయాం అనేదే మన 

నియమం. మనందర్ ఉమమాడి 

కలలకు, ఉమమాడి సంకల్ప్లకు, 

ఉమమాడి కృష్కి  ఇదే సరెై న సమయం. 

ఈ సార్ విజయం సాధించే బాటలో 

ప్ర యాణించాలననీద్ మన ఆకాంక్ష.

- నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్ర
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మారు్పనక్ ఇది స్పష్టమైన సంకేతం. 2021 సంవత్సరంలో 
ప్రదర్్శంచ్న ఈ స్్ఫర్తు “సంకల్్ప స్ట సిది్ధ” (సంకల్పంతనే 
విజయం) మంత్రం విజయానికి మూల కారణం. ఈ సంవత్సరం 
దేశీయంగానే అభివృది్ధ చేసిన రండు వాయుకి్సనలుత ఎన్్న ఆశల్ 
మోస్క్ని వచ్చింది. 

భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద వాయుకి్సనేషన్ కారయుక్రమం 
చేపటి్ట తక్కావ కాల పర్మితిలో ర్కారు్డల్ బద్దల్కొట్టగల ఫలిత్ల్ 
స్ధస్తుందని అప్పటికి  కనీసం ఎవరూ ఊహంచలేదు.  జనవర్ 
16వ తేదీన వాయుకి్సనేషన్ కారయుక్రమం ప్రారంభించ్న కేవలం 9-10 
నెలల కాలంలో భారతదేశం 115 కోటలు వాయుకి్సనులు  వేసిన ర్కారు్డను 
స్ధంచ్ంది. ఈ ఉదయుమంలో భాగంగా సపె్టంబర్ 17న 
ప్రధానమంత్రి మోదీ జన్మదినం రోజున 2.5 కోటలు మందికి వాయుకి్సనులు  
వేసి ఒకకా రోజులోనే ర్కారు్డ  స్థి యిలో వాయుకి్సనులు  వేసిన చర్త్ర 
నమోదు చేసింది. 

వాయుకి్సనేషన్ కారయుక్రమం, ఫిబ్రవర్లో కోవిడ్ కాలంలో తొలి 
డిజటల్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం రండింటికీ “జాన్ హై త జహాన్ హై”;  
“జాన్ భీ జహాన్ భీ” నిన్దాలే చదకశకితు.  21వ శత్బి్దలోని మూడో 
దశాబి్దకి చెందిన తొలి జనరల్ బడ్జెట్ లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి శ్రీమతి 
నిర్మల సీత్ర్మన్ ఆరోగయు రంగానికి అత్యున్నత ప్రాధానయుం 
ఇవ్వడం సహా భారత ఆర్థిక వయువసథిను ఉతేతుజతం చేస్ట స్వల్పకాలిక, 
మధయుకాలిక, దీర్ఘకాలిక చరయులత   దీర్ఘకాల ప్రభావం చూప్ 
సంసకారణల్ ప్రకటించారు.

ఈ బడ్జెట్ లోని ఆరు మౌలిక సతుంభాల్ నవభారత్నికి దిశను 
నిరే్దశిస్తుయి. సమాజంలోని అని్న వర్్లక్ ఆరోగయుం, విదయు, 
మరుగైన ఉపాధ అవకాశాలత ప్రజల జీవన ప్రమాణల్ 
మరుగుపరచగల ఆకాంక్షాపూర్తమైన భారతదేశ విజన్ లో ఇవి 
భాగంగా కలిసిపోత్యి. ఆర్థికాభివృది్ధకి అందర్కీ సమాన 
అవకాశాల్ండ భారతదేశం నిర్్మంచాలి. విశా్వసం పున్దిగా 
కరుణ, అంతయుదయక్ ప్రాధానయుం గల బాధయుత్యుతమైన 

సమాజం సృష్టంచాలి. స్వచ్ఛమైన, శకితువంతమైన ఆర్థిక రంగంత 
పాటుగా అవినీతిరహత విధానం, సమరథివంత పాలన 
ఆచరణీయం కావాలి. కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం దాని్న 
లంఛనప్రాయమైన బడ్జెట్ ప్రక్రియకే పర్మితం చేయలేదు. క్షేత్ర 
స్థి యిలో ఆచరణీయం చేయగల చొరవత కొతతు కోణం 
ఆవిషకార్ంచ్ంది. ఆ లక్షష్ంతనే ప్రాధానయుత్ ప్రాతిపదికపై 
నిరంతర్యంగా వాయుకి్సనేషన్ కారయుక్రమం చేపట్టడానికి, 
ఆరోగయు సంరక్షణ రంగంలో డిజటల్ వయువసథిను 
ప్రోత్సహంచడానికి, పాఠశాలలోలు  పోషకాహార కారయుక్రమం ఐదు 
సంవత్సర్లక్ విసతుర్ంచడానికి రూ.35,000 కోటులు  
కేటాయించారు.  భారతీయుల ఆకాంక్షలను స్కారం 
చేయడానికి ప్రభుత్వం రూపందించ్న అభివృది్ధ ప్రణళికలో 
జల్  జీవన్ మిషన్, ఉజ్వల 2.0, స్వచ్ఛ భారత్ కారయుక్రమం-అర్బన్ 
2.0, అమృత్ 2.0, స్వచ్ఛమైన పర్యువరణనికి త్క్కా విధానం 
అమల్,  భారతదేశాని్న తయారీ హబ్ గా తీర్చిదిదే్ద లక్షష్ంలో 
భాగంగా 13 రంగాలక్ రూ.2 లక్షల కోటలుత పిఎల్ఐ, ఏడు 

“దేశ ప్ర యోజనాలకు ప్టు పడటమే 
మా సిదాధి ంతం. జాత ప్ర థమం అనే 
ఆదర్ం బోధించిన వాతావరణంలో మేం 
పెర్గాం. మాకు  బోధించిన ప్ఠాలన్నీ 
దేశ్నికి మొదటి ప్్ర ధానయాం ఇవావాలనే 
బోధించాయి.   మా రాజకీయాలో్ల  కూడా 
జాతీయ విధానానికే ప్్ర ధానయాం ఉంద్. 
రాజకీయాలు, జాతీయ విధానం 
రెండింటి మధయా ఏదై నా ఎంచ్కోవలసిన 
పర్సిథి త ఎదురెై తే రాజకీయాలను పకకీన 
పెటి్ట  జాతీయ విధానానినీ ఆమోద్ంచే 
సంసాకీరం మాద్. “సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా 
వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్, సబ్ కా 
ప్ర యాస్”  సిదాధి ంతం గుర్ంచి 
మాట్్ల డడానికి మేం గర్వాసా్త ం. అదే 
మంత్ర ంతో మేం జీవిసా్త ం.

- నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్ర

‘బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో’ ప్ర భావం వల్ల  దేశ 
చర్త్ర లోనే తొల సార్ లంగ నిషప్త్త   ప్ర తీ 1000 
మంద్ పురుషులకు 1020కి చేర్ంద్. 

జాతీయ కుటుంబ ఆరోగయా సరేవా ప్ర కారం శిశు 
జననాల రేటులో విప్ల వాతమాకమై న మారుప్ 
రావడంతో ప్టు పిల్ల ల ఇముయాన్ై జేషన్, 
సంసాథి గత డ్లవరీలో కూడా విప్ల వాతమాకమై న 
మారుప్ వచిచుంద్.

ఆరోగయాం & ప్ర్శుధయాం
ముఖపత్ర  కథనంసంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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టెక్్స  టైల్ పారుకాల్, నేషనల్ మానిటైజేషన్ పైప్ లైన్ 
వంటివనీ్నభాగంగా ఉన్్నయి. దీనికి తడు జాతీయ రహదారుల్, 
రైలే్వల్, జలమార్్ల్, విదుయుత్, పట్టణ మౌలిక వసత్ల్ 
అని్నంటికీ  పిఎం గతిశకితు సీకామ్ ఉతేతుజం అందిస్తుంది. మద్దత్ 
ధరలక్ వయువస్య ఉత్పత్తుల స్టకరణ, వయువస్య మౌలిక 
వసత్ల నిధ విధాన్లోలు  మారు్ప, సంవిత సీకామ్ విసతురణ, ఒక 
జాతి-ఒక రేషన్ కారు్డ  సీకామ్ పటిష్త, ఇ-శ్రమ్ పోర్టల్, దేశంలో 
100 సైనిక్ పాఠశాలల ఏర్్పటు, లే లో సంట్రల్ యూనివర్్శటీ 
ఏర్్పటు, నైపుణయుభివృది్ధకి ప్రోత్్సహం, ఆర్థిక సంసకారణల్, 
గర్ష్ పాలన వంటివనీ్న అభివృది్ధకి కొతతు దిశ చూపుత్న్్నయి.  
బడ్జెట్ ప్రకటనలోలు  భాగమైన ఈ అభివృది్ధ ప్రాజెక్్టలనీ్న కేవలం 9 
నెలల కన్్న తక్కావ కాలపర్మితిలోనే అమల్పర్చారు.

కేవలం 11 న్లల కాలంలో రెండు దేశ్య 
వాయాకి్సను్ల  అభివృద్ధి  చేయడం, 9 న్లల కనానీ 
తకుకీవ వయావధిలో 100 కోట్ల కు పెై బడి వాయాకి్సను్ల  
ఇవవాడం సంకల్ప్ సే సిద్ధి కి సజీవ ఉదాహరణ.

భాగసావాములందర్తో ప్ర ధానమంత్ర  సంప్ర ద్ంపులు

గత ఏడు సంవత్సర్ల కాలంలో ప్రఝభుత్వ పనితీరులో వేగం 
ఎంత  పెర్గింది. 2014 మే నెలలో నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రిగా 
బాధయుతల్ చేపట్టగానే తన ప్రభుత్వం ఎల పని చేయబోత్ందన్న 
ప్రణళిక ప్రకటించారు. ప్రజలక్ కొతతు హక్కాల్ కలి్పంచే ముందు 
ప్రభుత్్వల్ ఎంత హంగామా చేస్తుయి. కానీ, ర్జాయుంగం 
వాటిలో ఎన్్న హక్కాల్ ఇప్పటికే కలి్పంచ్ంది.  ఇలంటి 
వాత్వరణంలో కొతతు చటా్ట ల అవసరం అసల్ లేదు. గత విధాన 
ప్రకటనలోలు ని పథకాలనే క్షేత్రస్థి యిలో అమల్పర్స్టతు చాల్. 
ఎర్రకోట బురుజుల నుంచ్ తొలి ప్రసంగం కావచుచి లేదా 2021లో 
ఆయన చేసిన ఎనిమిద్ ప్రసంగం కావచుచి.. అని్నంటిలోనూ 
ఆయన ప్రకటించ్న సత్పర్పాలన విజన్ లో ఆచరణత్మక  
నిర్ణయాల్ తీస్కోవడం, నిర్్దష్ట కాలపర్మితిలో వాటిని 
అమల్పరచడం  కీలకం. బడ్జెట్ ప్రతిపాదన తర్్వత ప్రధాన 
మంత్రి మోదీ స్వయంగా 12కి పైగా రంగాలక్ చెందిన  
భాగస్్వములందర్నీ కలిసి సంప్రదింపుల్ జరపడమే పర్పాలనలో 
ఆయన ప్రాధానయుతలక్ గ్టుర్యి. ఫిబ్రవర్ ఒకట తేదీన బడ్జెట్ 
ప్రతిపాదించ్న తర్్వత 15 రోజులకి అంట్ ఫిబ్రవర్ 16వ తేదీ 
నుంచ్ ప్రారంభమైన  సంప్రదింపులోలు  మౌలిక వసత్లోలు  పెటు్ట బడుల 
ఉపసంహరణ, ఇంధనం, నగదీకరణ, ఆర్థిక సరీ్వస్ల్, 

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
ఆరోగయాం & ప్ర్శుధయాం

ముఖపత్ర  కథనం
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వయువస్యం & రైత్ల ప్రోత్్సహం, విదాయురంగం, పిఎల్ఐ సీకామ్ 
వంటి  చరయులను ఆయన ప్రముఖంగా ప్రస్తువించారు. వెబిన్రలులోను, 
రోడ్ మాయుప్ లోను ఆయన చర్చించ్న ఈ అంశాలనీ్న ప్రగతికి కొతతు 
ఉతేతుజం అందించాయి.
సుసిథి ర అభివృద్ధి కి మారగు నిరేదూ శం చేసు్త ననీ సంకల్ప్ సే సిద్ధి

దేశంలో క్రీడా సంసకాకృతి మరుగుదల కావచుచి, యువతర్నికి 
ప్రశంసల జల్లు ల్ కావచుచి...ఈ ప్రోత్్సహాలత నేడు భారతదేశానికి 
గర్వకారణమైన యువత గుర్తుంపు పందుత్న్్నరు. ప్రగతి బాటలో 
పురోగమిస్తున్న దేశానికి, మొతతుం మానవ జాతికి కోవిడ్ సమయం 
ఒక పెను సవాల్గా నిలిచ్ంది. కానీ, దేశం కూడా ఎంత 
సంయమనం, ఓరు్పత ఈ పోర్టం చేసింది. ఎని్న సవాళ్లు  
ఎదురవుత్న్్న ప్రజల్ అని్న రంగాలోలు ను అస్ధారణ వేగంత పని 
చేశారు. కానీ, ఈ ప్రయాణం ఇకకాడిత ఆగదు. దేశం గర్ష్ 
ఫలిత్లను ఆకాంక్ంచాలి. నూరు శాతం గ్రామాలక్ రోడులు  
ఉండాలి, నూరు శాతం ఇళలుక్ బాయుంక్ ఖాత్ల్ండాలి, నూరు 
శాతం లబి్ధదారులక్ ఆయుష్్మన్ భారత్ కారు్డల్ ఉండాలి, నూరు 
శాతం అరుహులైన వారందరూ ఉజ్వల యోజన, గాయుస్ కనెక్షనులు  కలిగి 
ఉండాలి. ప్రభుత్వ బీమా పథకం, పెనషిన్ పథకం, హౌసింగ్ పథకం 
వంటివి పందేందుక్ అరహుత గల వయుక్తులందరూ అనుసంధానత 
కలిగి ఉండాలి. నిర్దరణక్ గురైన వర్్ల్ లేదా నిరలుక్షాయునికి గురైన 
ప్రాంత్ల్ సహా ఇంత కాలం అభివృది్ధకి న్చుకోక్ండా దూరంగా 
ఉండిపోయిన వారందర్తనూ కలిసి ఇప్పుడు దేశం ముందుక్ 
స్గుతంది. ఏ వయుకితు, దేశంలోని ఏ ప్రాంతం అభివృది్ధ యానంలో 
వెనుకబడి ఉండర్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం కటు్ట బాటుత ఉంది. అలగే 
సర్వతముఖాభివృది్ధ సంకల్పంత  కొతతు తరం మౌలిక వసత్ల 
కోసం సమన్వయ పూర్వక కృష జరుగుతంది. ఈ ఆలోచనతనే 
ప్రధాన మంత్రి గతశకితు యోజన ప్రారంభమయింది.

అత్యుధునిక మౌలిక వసత్లే ప్రగతికి పున్ది. మధయుతరగతి 
ఆకాంక్షల్ కూడా వాటితనే తీరుత్యి. ఈ అవసర్ని్న గుర్తుంచ్  
నీరు, భూమి, ఆకాశం సహా ప్రతీ ఒకకా విభాగంలోనూ దేశం అమిత 
వేగంత పురోగమిసతుంది. కొతతు జలమార్్ల నిర్్మణం కావచుచి, సీ 
ప్లునలుత  కొతతు  ప్రాంత్ల అనుసంధానత  కావచుచి విభిన్న రంగాలోలు  
పనుల్ అతయుంత వేగంత స్గుత్న్్నయి. భారత రైలే్వ కూడా 
వేగంగా ఆధునిక అవత్రం సంతర్ంచుక్ంటంది.  ఉత్పతితు 
అనుసంధానిత ప్రోత్్సహకాల పథకం (పిఎల్ఐ)  కోవిడ్ అనంతర 

గతశకి్త  పేర్ట రూ.107 లక్షల కోట్ల తో 
చేపటి్ట న జాతీయ మౌలక వసత్ల మాస్ట ర్ 
ప్్ల న్ తోనే సమనవాయ పూరవాక అభివృద్ధి లో 
వేగం

కాలంలో “మేక్ ఇన్ ఇండియా”ను స్సిథిరం చేసి దేశంలో 
మారు్పనక్ చదకశకితుగా మార్ంది. ఎలకా్రే నిక్్స రంగంలో ఏర్పడిన 
వేగవంతమైన పర్వరతున ఈ సీకామ్ ప్రభావం ఏ స్థి యిలో 
ఉందనేందుక్ ప్రతయుక్ష ఉదాహరణ.  పెను మారు్పల్, సంసకారణల్ 
ర్వడానికి ర్జకీయ చ్తతుశుది్ధ ఎంత అవసరం. త్వర్త వేగంత 
పయనించడానికి భారతదేశంలో ఈ ర్జకీయ చ్తతుశుది్ధకి ఎలంటి  
లోపం లేదని ఇప్పుడు ప్రపంచం యావత్తు గుర్తుంచ్ంది. చకకాని 
కార్యుచరణ ప్రణళికల రూపకల్పనత భారతదేశం సత్పర్పాలనలో 
కొతతు అధాయుయం రచ్సతుంది. పర్యువరణ పర్రక్షణలో భారతదేశం 
నేడు ప్రపంచ దేశాల వాక్కాగా మార్ంది. 21వ శత్బి్ద భారతదేశానికి  
భారీ లక్షాయుల్ నిరే్దశించుక్ని వాటిని స్ధంచగల శకితు ఉంది.    

బడ్జె ట్ సంసకీరణలు:  ఒక 
కొత్త  ద్శ
దేశంలో “బడ్జెట్ ముందు సంప్రదింపుల” స్ంప్రదాయం 
ఉంది. కానీ, పారలుమంటరీ చర్త్రలోనే తొలిస్ర్గా విభిన్న 
రంగాల భాగస్్వములత బడ్జెట్ అనంతర సంప్రదింపుల 
స్ంప్రదాయం ప్రారంభమయింది. దీని వలలు  బడ్జెట్ పై ఇచేచి 
“సలహాల్”...సమసయులక్ “పర్ష్కార్ల్” కనుగొనడానికి 
ఉపయోగపడుత్న్్నయి. “దేశ పురోగతి విషయంలో ప్రతీ 
ఒకకా భారతీయుడు అసహనం ప్రదర్్శస్తున్్నడు. 130 కోటలు 
మంది భారతీయుల ఆకాంక్షల్ మర్ంత వేగంగా 
పురోగమించడంలో మాక్ స్్ఫర్తుగా నిల్స్తున్్నయి. 
నవభారత ఆకాంక్షల్ తీరచిడంలో ప్రభుత్వంత పాటు ప్రైవేటు 
రంగం కూడా కీలక పాత్ర ధార్ కావలసి ఉంది. జీవితంలో 
ప్రభుత్వం క్రియాశీలంగా లేకపోవడం లేదా ప్రభుత్వ ప్రభావం 
ఉండడం రండూ ఉండకూడదు. ఈ ఆలోచనతనే జనరల్ 
బడ్జెట్ ను ప్రభుత్వం జాతినిర్్మణ స్ధనంగా చేసింది. 
ఇందులో భాగంగానే 2016లో కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం 
తీస్క్ంది. బడ్జెట్ ప్రతిపాదన తేదీని ఫిబ్రవర్ చ్వర్ రోజుకి  
బదుల్గా మొదటి రోజుకి మార్చింది. కొతతు బడ్జెట్ ను ఏప్రిల్ 
ఒకట తేదీ నుంచ్ అమల్ చేయాలి్స ఉన్నందు వలలు అప్పటికి 
బడ్జెట్ లో ప్రకటించ్న పథకాల అమల్ కూడా ప్రారంభం 
కావాలని ప్రభుత్వం భావించ్ంది. అప్పుడ సమరథివంతమైన 
పథకాల్ ప్రారంభించడానికి  ఫిబ్రవర్, మార్చి నెలలోలు  తగిన 
ఏర్్పటులు  చేయగల్గుత్రు. ఈ ఏర్్పటలు ప్రభావం వలలునే 
మహమా్మర్కి ముందు బడ్జెట్ ను ప్రభుత్వం నవభారత 
పున్దిని పటిష్ం చేయగల, దేశాని్న స్పర్ పవర్ చేయగల 
స్ధనంగా రూపందించగలిగింది. ఆ ఆకాంక్ష తీరేచి దిశగా 
బడ్జెట్ నిర్ణయాల అమల్ వేగం అందుక్ంది” అని 
ప్రధానమంత్రి చెబుత్రు. 

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
ఆరోగయాం & ప్ర్శుధయాం
ముఖపత్ర  కథనం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   డిసంబర్  16-31, 2021 11

మహమా్మరిక్ వయాతిర్కంగా మనం పోరాడాలనే కాద్...భవిషయాతు్తల్ ఇల్ంటి కల్లోల్లు ఏవి ఎద్రైనా వ్టిన్ ఎద్ర్కొనేంద్క మనం 

సమాయత్తంగా ఉండాలనేవి కోవిడ్-19 మనక్ అందించన కీలక సందేశ్లు. ఈ నేపథయాంల్ దేశంల్ ఆరోగయా సంరక్షణ రంగాన్ని ప్రత్యాక్ంచ 

మారుమూల ప్రాంతాలక అంద్బాటుల్ ఉండడాన్ని పటిష్ం చేయడం అవసరం. దీన్ని దృష్్ల్ ఉంచుకన్ ఈ ఏడాది ప్రారంభంల్ 

జనరల్ బడ్జెట్ సమరి్పంచన సమయంల్ ఆరిథికమంత్రి న్ర్మల్ సీతారామన్ ఆరోగయా రక్షణ రంగం స్యం సమృదిధి బ్లోప్ంట్ ను 

ఆవిషకొరించారు. 2021-2022 ఆరిథిక సంవతసిరంల్ భారతదేశం ప్రజారోగయా రంగంపై రూ.2.23 లక్షల కోటులో ఖరుచే చేయడాన్క్ 

సమాయత్తమయంది. గత ఏడాది వయాయం కనాని ఇది 137 శ్తం అధకం. ఆరోగయా రంగాన్క్ చందిన మౌలిక వసతులు మెరుగుపరచడం 

దీన్ లక్షష్ం. ఇంద్ల్ భాగంగా నాలుగు కీలక రంగాలపై దృష్్ సారిసు్తంది.

ఆరోగయా రంగం సవాయం సమృద్ధి  
సాధించడానికి సహకారం

వాయాధుల నిరోధానికి 
ప్ర్శుధయాంపెై  ప్ర తేయాక 

శ్ర దధి

 మౌలక వసత్లు, 
వృత్త  నిపుణుల సంఖయా, 

నాణయాత పెంపు

పేదలకు సరసమై న 
ధరలో్ల  సమరథి వంతమై న 

చికిత్స

 సమసయాలను 
అధిగమించడానికి ఉదయామ 

స్్ఫర్్త తో కృష్

నేషనల్ డిజిటల్ హెల్్త  మిషన్ ప్్ర రంభం

జనరల్ బడ్జె ట్  కేట్యింపుల కనానీ చాల్ కాలం ముందే 15 ఆగసు్ట , 2020న దేశంలోని 
ఆరు రాష్్ట ్రలో్ల  ప్ర యోగాతమాకంగా  ప్ర ధానమంత్ర  నరేంద్ర  మోదీ ఎర్ర కోట బురుజుల నుంచి ఈ 
సీకీమ్ ను ప్్ర రంభించారు. ఈ ఏడాద్ సపె్ట ంబర్ 27వ తేదీన దేశవాయాప్త ంగా ఈ సీకీమ్ ను 
విస్త ర్ంచారు. 

ప్లసీ 
మేకర్

కేంద్ర  
ప్ర భుతవాంరాష్ట ్ర 

ప్ర భుతవాం

పో్ర గా్ర మ్ 

మేనేజర్

రెగుయాలేటర్

అసోసియేషన్

డ్వలప్ మంట్ 
భాగసావామి/  ఎన్.

జి.ఓ ఇతర వాయాప్రవేత్త లు

డాక్ట ర్ 
ఆధునిక 
ఆయుష్

హెల్్త  టెక్ 
కంపెన్లు

టిపిఏ 
ఇన్్సరెన్్స 

హాసిప్టల్,  
కి్ల నిక్

లేబరేటరీ, ఫారమాసీ, 
వెల్ న్స్ సంటర్

సరీవాస్ 
పొ్ర వెై డర్

అఫిలయేటెడ్ 
పొ్ర ఫెషనల్ 
సంసథి లు

హెల్్త  కేర్ 
పొ్ర ఫెషనల్్స

ఎన్ జిఓ 

అడిమానిసే్ట ్రటర్

- ఈ పథకం కింద దేశం పౌరులో్ల  ప్ర తీ ఒకకీరూ 
వయాకి్త గత ప్్ర తపద్కపెై  ఆరోగయా సంబంధిత 
డేట్తో కూడిన ర్ప్జిటరీగా ఉండే ప్ర తేయాక 
హెల్్త  ఐడిని అందుకుంట్రు. అందులో వెై దయా 
ర్కారుడు లన్నీ (పి్ర సికీ్రపషి ను్ల , డయాగోనీసి్ట క్ 
ర్పోరు్ట లు, డిశ్చుర్జె  వివరాలు వంటివి) 
ఉంట్యి. 

- హెల్్త  ఐడి ఉచితం, సవాచ్ందం. 

ఆరోగయా డేట్ విశ్్ల షణ, మరుగై న 

ప్ర ణాళిక, బడ్జె టింగ్, ఆరోగయా 

కారయాక్ర మాల అమలుకు ఇద్ 

సహాయకార్గా ఉంటుంద్.

దేశంలో ప్ర తీ ఒకకీ పౌరునికి సంపూర్ణ  ఆరోగయా ర్కారుడు లతో కూడిన  
డిజిటల్ హెల్్త  ఐడి అంద్సా్త రు.

న్రవేర్చున హామీ

చేసిన ప్ర కటన

137శ్తం వృద్ధి తో 
రూ.2,23,846 కోటు్ల  
బడ్జె ట్ కేట్యింపు

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
ఆరోగయాం & ప్ర్శుధయాం

ముఖపత్ర  కథనం
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వాయాకి్సనేషన్:  కోవిడ్ పెై  పోరాటంలో 
విజయగాథ

గత ఏడాది ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ మొదట జనతా కరూఫ్యూ, ఆ 
తరా్వత జాతీయ సథుయి లాక్ డౌన్ ప్రకటించిన సమయంలో 
అపపుటికి  ప్రపంచ హదు్దలు చెరిప్స్్త విస్తరిసు్తన్నకోవిడ్ 
మహమామారిని ఎలా అదుపు చేయాలన్న విషయం ఏ దేశానికి 
అంత్ చిక్కలేదు. ప్రజలు అసిథుర భవిష్యత్ వైపు భయభ్ంత్లతో 
చూసు్తన్్నరు. దేశంలో తొలి పాజిటివ్ కేసు నమోదైన 11 నెలల 
తరా్వత అసిథురత, గందరగోళం మధ్యలో భారతదేశం రండు దేశీయ 
వా్యకి్సన్లన అభివృది్ధ చేయడమే కాదు.. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన 
వా్యకి్సనేషన్ కార్యక్రమం ప్రారంభించిన న్టి నంచి కేవలం 
తొమిమాది నెలల వ్యవధిలోనే 100 కోట్లకు పైగా వా్యకి్సన్ డోస్ లు 
ఇచి్చ ప్రపంచ రికారుడు నెలకొలిపుంది.

కోవిడ్ వాయాకి్సనేషన్, వాయాకి్సనేషన్ ప్ర చారానికి 
రూ.35,000 కోటు్ల  కేట్యింపు

దేశీయంగా తయారైన రండు వా్యకి్సన్లతో ప్రపంచంలోనే అతి 
పెద్దదైన ఉచిత వా్యకి్సనేషన్ కార్యక్రమం జనవరి 16వ తేదీన 
ప్రారంభించారు. బడ్జీట్ లో వా్యకి్సనేషన్ కు రూ.35,000 
కోట్్ల కేట్యించారు. నవంబర్ 22 న్టికి  116 కోట్ల 
వా్యకి్సన్ డోసులు ఇవ్వడం పూర్తయింది. ఎన్్న దేశాల జన్భా 
కన్్న ఈ సంఖ్య చాలా ఎకు్కవ.

ఇవి హారోదూ యి జిల్్ల కు చంద్న బదారా 
గా్ర మంలోని చితా్ర లు.  కేంద్ర  ప్ర భుతవా 
నిరవాహణలోని హర్ ఘర్ దస్త క్ కారయాక్ర మం కింద 
వాయాకి్సనేషన్ చేపడుత్నానీరు.
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ప్ర పంచంలోనే అత పెదదూ  వాయాకి్సనేషన్ కారయాక్ర మం
మొత్త ం డోసులు మొదటి డోసు రెండో డోసు

చేసిన ప్ర కటన

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
ఆరోగయాం & ప్ర్శుధయాం
ముఖపత్ర  కథనం
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మధ్యప్రదేశ్ లోని దతియాలో జిలా్ల యంత్ంగం ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఇపపుటి 
వరకు వా్యకి్సన్ వేసుకోని వారి వివరాలు సేకరిస్తంది. వా్యకి్సన్ వేసుకోకుండా 

ఉన్న వారికి ఇళ్ల వద్దనే వా్యకి్సన్ వేయడంతో పాట్ రైత్లకు వారి పొలాల వద్దనే 
వా్యకి్సన్ వేసు్తన్్నరు. దేశంలో వా్యకి్సనేషన్ పట్ల చైతన్యం కలిపుస్్త ఆ కార్యక్రమాని్న 
మరింత మందికి చేరువ చేసు్తన్న ఎన్్న కథలు మీరు “నూ్య ఇండియా సమాచార్” 
పత్రికలో చదివే ఉన్్నరు. దేశంలోని 94 కోట్ల మంది వయోజనలకు వా్యకి్సన్ 
వేయాలన్న లక్షయూంతో తొలుత దేశంలోని ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగం సిబ్ందితో జనవరి 
16వ తేదీన వా్యకి్సన్ల కార్యక్రమం ప్రారంభించిన సమయంలో కేవలం 9 నెలల 
కాలవ్యవధిలో 100 కోట్ల వా్యకి్సన్ డోస్ ల రికారుడున సధించగలమని ఎవరూ 
ఊహంచలేదు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంసథు గణాంకాల ప్రకారం ప్రపంచంలో ఈ 
మైలురాయిని చేరిన రండో దేశం భారత్. 

దేశంలో వాయాకి్సనేషన్ పురోగత
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కరోన్ కొత్త వేరియంట్్ల, కోవిడ్ వా్యకి్సనేషన్లపై 
చర్చకు ప్రధానమంత్రి ఉన్నత సథుయి సమావేశం

ఒమిక్రాన్ వంటి కొతతు వేర్యంటులు  
విజృంభిస్తున్్నయన్న ఆంద్ళనల నేపథయుంలో 
విభిన్న అంశాలపై చరచిక్ ప్రధానమంత్రి అధయుక్షతన 
అధయుక్షతన ఉన్నత స్థి యి సమావేశం నిర్వహంచారు. 
కొతతు వేర్యంట్ విసతురణను అర్కట్్టందుక్ ట్రాకింగ్, 
టెసి్టంగ్ ను పటిష్టం చేయాలి్సన అవసరం ఉన్నదని 
నొకికా చెపా్పరు. దీనిత పాటు కొని్న కొతతు 
మారద్ర్శకాల్ కూడా జారీ చేశారు. ర్స్కా దేశాల 
నుంచ్ వచేచి వార్కి ఆర్.టి-పిసిఆర్ టెస్్ట నిర్బంధం 
చేశారు. ఫలిత్ల్ వెల్వడ వరక్ ప్రయాణిక్ల్ 
విమాన్శ్రయం వదిలి ర్వడానికి వీల్ండదు. అని్న 
విమాన్శ్రయాల వద్ద అదనంగా ఆర్.టి-పిసిఆర్ 
టెస్్ట కేంద్రాల్ ఏర్్పటు చేశారు. ర్స్కా దేశాల 
ప్రయాణిక్ల్ మినహా ఇతర దేశాల నుంచ్ వచ్చిన 
వారందరూ 14 రోజుల పాటు స్వయంగా తమ 
ఆరోగయు పర్సిథితిని పర్శీలించుక్ంట్ ఉండాలి. 
అలగే ప్రయాణిక్ల్ ఎయిర్ స్విధ పోర్టల్ లో 
అందుబాటులో ఉన్న డికలురేషన్ ఫారం పూర్తు చేసి 14 
రోజుల్గా తమ ప్రయాణ వివర్ల్ అందించాలి్స 
ఉంటుంది.
మార్దర్శకాలో్లని ఇతర ప్రధాన్ంశాలు

ఫలిత్లోలు  పాజటివ్ వచ్చినట్టయితే జెన్మ్ సీకె్వని్సంగ్ 
చేస్తురు. ఆ వయుకితు ఏడు రోజుల పాటు ఐసొలేషన్ లో 
ఉండాలి్సవస్తుంది. విదేశాల నుంచ్ వస్తున్న 
ప్రయాణిక్ల సమాచారం స్టకర్ంచే వయువసథిను 
పటిష్టం చేస్తురు. వీటని్నంటికీ తడు దేశంలో 
పాజటివిటీ రేటు 5 శాతం కన్్న తక్కావగా ఉండల 
చూడాలని లక్షష్ం నిరే్దశించారు. ప్రస్తుతం 12 దేశాల్ 
ర్స్కా జాబిత్లో ఉన్్నయి.
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సే 
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దేశానికి భవిష్యత్్త బాలలే. అందువల్ల బాలల సంక్షేమానికి భరోస ఇవ్వడం 
మనందరి విధి. న్యమోకోకస్ వల్ల వచే్చ న్యమోనియా  దేశంలో 5 

సంవత్సరాల లోపు వయసు గల బాలల మరణాలకు కారణం అవుతోంది. ఈ 
కారణంగానే దేశంలో అమలులో ఉన్న సర్వత్రిక వా్యకి్సనేషన్ 
కార్యక్రమంలో దేశీయంగా తయారుచేసిన న్యమోకోకల్ వా్యకి్సన్ న 
చేరుసు్తన్నట్టు ఈ ఏడాది బడ్జీట్ ప్రతిపాదనల సమయంలో ఆరిథుక 
మంత్రి  ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా దేశవా్యప్తంగా 
5 సంవత్సరాల లోపు వయసు గల బాలలందరికీ ఉచితంగా 
న్యమోకోకల్ వా్యకి్సన్ల వేసు్తన్్నరు.

26.7 మిలియన్ నవజాత శశువులు, 29 మిలియన్ గరిభిణీ 
మహళలు లక్షయూంగా ప్రారంభించిన సర్వత్రిక వా్యకి్సనేషన్ 
కార్యక్రమం (యుఐపి)  ప్రజారోగ్య వ్యవసథులో అతి పెద్దది.

దేశంలో వా్యకి్సన్లతో అదుపు చేయడానికి అవకాశం 
ఉన్న వా్యధులకు యుఐపి కింద 12 వా్యకి్సన్ల 
ఉచితంగా ఇసు్తన్్నరు. 

డిఫ్్తరియా, పెరుటుసిస్, టెటనస్, పోలియో, మీజిల్్స, రుబెలా్ల, 
బాల్యంలో వచే్చ తీవ్ర క్షయ వా్యధి, రోట్వైరస్ డయేరియా, 
హైపటైటిస్ బి, మనింజిటిస్, హేమోఫిలస్ ఇన్ ఫ్్లయంజా టైప్ బి 
దా్వరా వా్యపించే న్యమోనియా

సబ్-నేషనల్ లేదా ప్రాంతీయ సథుయిలో నిర్వహసు్తన్న 
వా్యకి్సనేషన్ కార్యక్రమం కింద రండు వా్యధుల -న్యమోకోకల్ 
న్యమోనియా, జపనీస్ ఎన్ సఫలైటిస్- నిరోధానికి వా్యకి్సన్ల 
వేసు్తన్్నరు.

బాలలకు రక్షణ కవచం

దేశీయంగా తయారైన నూ్యమోకోకల్ వా్యకి్సన్ 
కార్యక్రమం దేశవా్యప్తంగా ప్రారంభం. 

సర్వత్రిక ఇము్యనైజేషన్ కార్యక్రమంలో (యుఐపి) కింద న్యమోకోకల్ 
కాంజుగేట్ వా్యకి్సన్ (పిసివి) దేశవా్యప్త విస్తరణ కార్యక్రమాని్న ఆరోగ్య శాఖ 
మంత్రి మన్ సుఖ్ మాండవీయ అకోటుబర్ 29న ప్రారంభించారు.

అతయావసర సమయాలో్ల  ఆకి్సజన్ సులభంగా లభయామవడం కోసం 
ఆకి్సజన్ ఉతప్త్త ని పెంచడానికి నిబదధి త

దేశంల్ పిఎం కేర్సి పథకం క్ంద అక్ోబర్ నాటిక్ 1200 పైగా స్్ంగ్ 

అడాసిర్ ప్షన్ (పిఎస్ఏ) ఆక్సిజెన్ పలోంటలో ఏరా్పటుక న్ధులు 

కేటాయంచారు. వ్టిల్ 1100 పలోటులో ఇప్పటికే ప్రారంభం అయాయాయ. 

ఫలితంగా రోజుక్ 1750 మెట్రిక్ టనునిలక పైగా ఆక్సిజెన్ ఉత్పతి్త 

అవుతోంది.  

ఆయల్ గాయాస్ కంపెనీలు 62 పిఎస్ ఏ పలోంటులో ఏరా్పటు చేసు్తనానియ. 

దీంతో దేశంల్ ఆక్సిజెన్ ఉత్పతి్త సామరథిష్ం 10 రెటలోక పైబడి పెరిగింది. 

జాతీయ ఇముయాన్ై జేషన్ కారయాక్ర మం కింద 10 వాయాధుల నివారణకు 
వాయాకి్సన్ ఇసు్త నానీరు.

సావాతంతయా్రం సిద్ధి ంచిన తరావాత దీర్ఘ కాలం ప్టు ఆరోగయా 
సదుప్యాల కలప్నపెై  పెదదూ గా శ్ర దధి  చూపించలేదు. 
ఆరోగయారక్షణ రంగంలో న్లకొననీ ఈ భారీ వయాతాయాసం పేద, 
మధయాతరగత ప్ర జలో్ల  చికిత్స పట్ల  శ్శవాత తీవ్ర  ఆందోళనకు 
కారణం అవుతోంద్. దేశ ఆరోగయారక్షణ రంగంలోని 
లోప్లకు పర్ష్కీరమే ఈ మిషన్. ఈ రోజు మనం 
ఆరోగయారక్షణ రంగానినీ సమాయత్త ం చేయడం వల్ల  
భవిషయాత్్త లో వచేచు ఎల్ంటి విపత్్త లన్ై నా సమరథి వంతంగా 

ఎదుర్కీనగలుగుతాం.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్ర దానమంత్ర  

వారణాసి నుంచి భారత్ ఆరోగయా మౌలక వసత్ల మిషన్ 

ప్్ర రంభించిన సందర్ంగా

ప్ర కటన 

చే
సి

న
 ప ్ర

కట
న
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 దేశవాయుపతుంగా అందుబాటులో ఉండ ప్రజారోగయు వయువసథిక్ 
చెందిన లబరేటరీల నెట్ వర్కా దా్వర్ ప్రజల్ ఉచ్తంగా 
డయాగో్నసి్టక్ స్టవల్ పందవచుచి. సకాలంలో వాయుధని 
గుర్తుంచ్నట్టయితే ప్రాణంతకమైన వాయుధులబార్న పడ 
ప్రమాదం తక్కావగా ఉంటుంది. 

 600 పైగా జలలు లోలు  తీవ్ వాయుధుల చ్కిత్సక్ కొతతు పడకల్ 
ఏర్్పటు చేస్తురు. మిగత్ 125 జలలు లోలు  ర్ఫరల్ 
సదుపాయాల్ కలి్పస్తురు. 12 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులోలు  
శిక్షణ, ఇతర స్మరథి్య నిర్్మణ సదుపాయాల్ అభివృది్ధ 
చేస్తురు. సరజెరీ నెట్ వర్కా పటిష్ం చేయడానికి ర్ష్్రే లోలు  
24x7 ఎమరజెనీ్స ఆపరేషన్ సంటరులు  ఏర్్పటు చేస్తురు.

 వాయుధుల నిర్్ధ రణక్ టెసి్టంగ్ నెట్ వర్కా విసతురణ రండో 
అంశం. దీని కింద వాయుధుల పరయువేక్షణ, డయాగో్నసిస్ క్ 
అవసరమైన మౌలిక వసత్ల్ అభివృది్ధ చేస్తురు. నెట్ వర్కా 
ను మర్ంతగా పటిష్ం చేయడానికి 730 జలలు లోలు  సమీకృత 
ప్రజారోగయు లబ్ ల్ ఏర్్పటు చేస్తురు.
 మహమా్మరుల సంబంధత పర్శోధన వసత్ల విసతురణ, 
స్ధకారత మూడో అంశం. దేశంలోని ప్రతీ ఒకకా 
భాగంలోనూ చ్కిత్స నుంచ్ కీలకమైన పర్శోధన వరక్ ఒక 
సమగ్ర వయువసథి అభివృది్ధ చేస్తురు. 

కోవిడ్ మహమా్మర్ వలలు నేరుచిక్న్న పాఠాల ఆధారంగా ఇనె్ఫక్షన్ వలలు వచేచి 
వాయుధుల సత్వర గుర్తుంపు, నివారణ, చ్కిత్స కోసం కేంద్రప్రభుత్వం 

శకితువంతమైన వయువసథిను నిర్్మసతుంది. ఈ దిశగా తీస్క్న్న చరయులోలు  పిఎం ఆత్మనిరభార్ 
స్వస్థి భారత్ యోజన కీలకమైనది. గ్రామాల నుంచ్ బాలు క్, జలలు , ప్రాంతీయ, 

ర్ష్రే స్థి యిల వరక్ అతయుంత కీలకమైన ఆరోగయు సంరక్షణ వయువసథిను 
పటిష్ం చేయడం దీని లక్షష్ం. ఇందులో మూడు అంశాల్న్్నయి. 

దేశంలో ఆరోగయా మౌలక వసత్ల అభివృద్ధి  కారయాక్ర మం

ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ ఈ ఏడాది అకోటుబర్ 
25న వారణాసి నంచి 6 సంవత్సరాల ప్రణాళిక 
ప్రారంభించారు. 

రూ.64,180 కోట్ల విలువ గల పిఎం ఆతమానిరభిర్ స్వస్థు భారత్ యోజన 
కింద బా్లక్ సథుయి నంచి నగరాల వరకు అత్్యత్తమ ఆరోగ్య మౌలిక 
వసత్లు ఏరాపుట్

602 జిల్్ల లో్ల  కి్ర టికల్ కేర్ యూనిటు్ల

 10 ర్ష్్రే లోలు  17,788 గ్రామీణ ఆరోగయు, వెల్ నెస్ కేంద్రాలక్ మద్దత్  
అందించడంపై ప్రతేయుకంగా దృష్ట స్ర్స్తురు. అని్న ర్ష్్రే లోలు నూ 11,024 
అర్బన్ హెల్తు, వెల్ నెస్ సంటరులు  ఏర్్పటు చేస్తురు.

 దేశంలోని అని్న జలలు లోలు నూ సమీకృత ప్రజారోగయు లబరేటరీల్ ఏర్్పటు 
చేస్తురు. 11 ర్ష్్రే లోలు  3382 బాలు క్ లలో ప్రజారోగయు యూనిటలుపై ప్రతేయుకంగా 
శ్రద్ధ వహస్తురు.

 దేశంలోని 602 బాలు క్ ల్, 12 కేంద్రప్రభుత్వ నిర్వహణలోని ఇన్ సి్టట్యుటలులో 
క్రిటికల్ కేర్ ఆస్పత్రి బాలు క్ ల్ ఏర్్పటు చేస్తురు. నేషనల్ సంటర్ ఫర్ డిసీజ్ 
కంట్రోల్ (ఎన్ సిడిసి) నిర్వహణలోని 20 మట్రోపాలిటన్ ఆరోగయు నిఘా 
కేంద్రాలను శకితువంతం చేస్తురు.

 అని్న ర్ష్్రే ల్/  కేంద్రపాలిత ప్రాంత్లోలు  ప్రజారోగయు లేబరేటరీలను 

అనుసంధానం చేయడం కోసం సమీకృత ఆరోగయు సమాచార పోర్టల్ ను 
విసతుర్స్తురు. 17 కొతతు ప్రజారోగయు యూనిటులు  ఏర్్పటు చేస్తురు. 32 
విమాన్శ్రయాల్, 11 నౌకాశ్రయాల్, 7 భూ క్రాసింగ్ ల వద్ద ప్రస్తుతం 
పని చేస్తున్న 33 ప్రజారోగయు కేంద్రాలను పటిష్ం చేస్తురు.

 15 హెల్తు ఎమరజెనీ్స ఆపరేషన్ సంటరులు , 2 మొబైల్ ఆస్పత్రుల్ ఏర్్పటు 
చేస్తురు. దేశంలో ఇప్పటికే పని చేస్తున్న 9 బయో స్టఫీ్ట లెవెల్-3 లబ్ ల్,  
నేషనల్ ఇన్ సి్టట్యుట్ ఆఫ్  వైర్లజీ నిర్వహణలోని 4 రీజనల్ కేంద్రాలక్ 
తడుగా ఆగే్నయాసియా ప్రాంతం కోసం ప్రపంచ ఆరోగయు సంసథి కోసం 
ఒక ప్రతేయుక పర్శోధన సంసథి నేషనల్ ఇన్ సి్టట్యుట్ ఫర్ వన్ హెల్తు  
నెలకొల్్పత్రు. 

చేసిన ప్ర కటన

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
ఆరోగయాం & ప్ర్శుధయాం

ముఖపత్ర  కథనం
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ఆరోగయావంతమై న భారత్ కోసం ఆశలు

 ప్రజారోగయు వయువసథిలో 20,000 ఐసియు పడకల్ అదనంగా 
ఏర్్పటు చేశారు. వాటిలో 20 శాతం బాలల కోసం నిరే్దశించ్న 
ఐసియు పడకలే.

 6 నుంచ్ 20 పడకలత పని చేస్తున్న ప్రస్తుత కమూయునిటీ ఆరోగయు 
కేంద్రాల్, ప్రాథమిక ఆరోగయు కేంద్రాల్, సబ్ హెల్తు కేంద్రాలోలు  
అదనపు పడకల్ ఏర్్పటు చేస్తురు.

 ది్వతీయ శ్రేణి, తృతీయ శ్రేణి నగర్ల్/  జలలు  కేంద్రాలోలు  ఒకోకా 
చట 50 నుంచ్ 10 పడకల్ండ ప్రాంతీయ ఆస్పత్రుల్ ఏర్్పటు 
చేస్తురు. 

 మడికల్ గాయుస్ పైప్ లైన్ వయువసథి వెంబడి 1050 లికి్వడ్ మడికల్ 
ఆకి్సజెన్ స్ట రేజ టాంక్ల్ ఏర్్పటు చేస్తురు. 8800 అంబులెన్్స 
ల్ జ్డిస్తురు.

 సంట్రల్ ఆస్పత్రుల్, నేషనల్ సంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ (ఎన్ 
సిడిసి) వంటి జాతీయ ప్రాధానయుం గల  సంసథిల్ పటిష్ం చేస్తురు.

 అని్న జలలు  ఆస్పత్రులోలు  మేనేజ్ మంట్ ఇన్ఫరే్మషన్ సిస్టమ్ 
అమల్పరుస్తురు. హార్్డ వేర్ స్మరథి్యం పెంచుత్రు.

 ఇ-సంజీవని పోర్టల్ దా్వర్ రోజువారీ టెల్ కన్సలే్టషన్ స్టవలను 
50,000 నుంచ్ 5 లక్షలక్ పెంచుత్రు.

 కోవిడ్-19 పోర్టల్, హెల్్ప లైన్, కోవిన్ పాలు ట్ ఫారంలక్ చెందిన 
ఐటి స్మర్థి ్యలను పటిష్ం చేస్తురు. 

దేశంలోని ఆయుష్ సంసథి లో్ల  విదయా, శిక్షణ 
వసత్ల విస్త రణ

“నేషనల్ ఆయుష్ మిషన్” ప్రారంభించడానికి కేంద్ర కేబినెట్ ఈ 
ఏడాది జూలై 14న ఆమోదం తెలిపింది. దేశంలో ఆయుష్ విదాయు 
సంసథిలక్ స్ధకారత కలి్పంచడం;   ఆయుష్ స్టవల్, ఔషధాల్ 
మర్ంతగా అందుబాటులో ఉంచడం కేంద్రప్రభుత్వ స్్పన్సర్ షప్ 
లో రూ.4607 కోటలుత చేపటి్టన “నేషనల్ ఆయుష్ మిషన్” 
లక్షష్ం. ఈ పథకానికి చేసిన కేటాయింపుల్ 2026 మార్చి 31 
వరక్ కొనస్గుత్యి. 

మహమామార్పెై  సమరథి వంత, కచిచుత సప్ందనకు 
జిల్్ల  సాథి యి సామరాథి యాల పటిష్ట త

కోవిడ్-19 ఎమరజెనీ్స రస్్పన్్స అండ్ హెల్తు సిస్టమ్ ప్రప్ర్్డ నెస్ 
పాయుకేజ రండో దశక్ జూలై ఎనిమిద్ తేదీన కేంద్ర కేబినెట్ 
ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పాయుకేజ కింద ర్ష్్రే లక్ సహాయం 
అందిస్తురు. 736 జలలు లోలు  బాలల చ్కిత్స యూనిటులు  ఏర్్పటు 
చేస్తురు. ప్రతీ ర్ష్రేంలోనూ ప్డియాట్రిక్ సంటర్్స ఆఫ్ ఎక్సలెన్్స 
ఏర్్పటు చేస్తురు.

 వాయుధుల్ సంక్రమించ్న తర్్వత చ్కిత్స చేయడం కన్్న 
నివారణకే ప్రాధానయుం ఇస్తు ఔషధ ఆధార్త వయువసథి 
విసతురణలో భాగంగా ఆయుష్ వయువసథిలో విదయు, శిక్షణ వసత్ల్ 
విసతుర్స్తురు.

 దీని వలలు దేశంలో ఆరోగయు రక్షణ రంగంలో వాయుధులపై 
వయుయాల్ బాగా తగ్ుత్యి. దేశంలోను, విదేశాలోలు ను కూడా 
భారతదేశానికి చెందిన పుర్తనమైన వాయుధ నివారణ వయువసథి 
ప్రాచురయుంలోకి వస్తుంది. 

 12,000 పైగా ఆయుష్ హెల్తు-వెల్ నెస్ కేంద్రాల్ ఏర్్పటు 
చేస్తురు. దేశవాయుపతుంగా పని చేస్తున్న 6 ఆయుష్ కళాశాల్, 
12 పిజ ఆయుష్ సంసథిల్, 10 అండర్ గ్రాడుయుయేట్ సంసథిలోలు  
మౌలిక వసత్ల స్థి యి పెంచుత్రు.

 కొతతుగా 50 పడకల్, 30 పడకల్, 10 పడకల్ ఉండ 
సమీకృత ఆయుష్ ఆస్పత్రుల్ ఏర్్పటు చేస్తురు. దేశంలో 
ఇప్పటికే పని చేస్తున్న 50 పడకల్ గల 101 ఆస్పత్రుల్, 
152 ఆయుష్ డిస్పన్సరీలోలు  మౌలిక వసత్ల్ పటిష్ం చేస్తురు.

 అరుణచల్ ప్రదేశ్ లోని పసీ్సఘాట్ లోఆయుష్ క్ చెందిన 
నేషనల్ ఈస్టర్్న ఇన్ సి్టట్యుట్ ఆఫ్ ఫ్క్ మడిసిన్ 
(ఎన్ఇఐఎఫ్ఎం) ఏర్్పటుత ఆయురే్వద పర్శోధన పటిష్ం 
అవుత్ంది. హమాలయాల ప్రాంతంలో ఇది 
ఏర్్పటవుత్న్నందు వలలు ఆయుష్ క్ చెందిన అని్న 
విభాగాలోలు నూ పర్శోధనక్ ఉతేతుజం ఏర్పడుత్ంది.

న్రవేర్చున హామీ న్రవేర్చున హామీ 

చేసిన ప్ర కటన చేసిన ప్ర కటన
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నగరాలకు కొత్త  జీవం అంద్ంచనుననీ 
సవాచ్త కారయాక్ర మాలు

 3.5 లక్షలక్ పైబడి వయుకితుగత, స్మాజక, ప్రజా టాయ్ లెటులు  నిర్్మస్తురు. స్వచ్ఛ 
భారత్ అర్బన్ 2.0 మిషన్ కింద లక్ష కన్్న తక్కావ జన్భా గల నగర్లోలు  పూర్తు 
స్థి యి లికి్వడ్ వేస్్ట మేనేజ్ మంట్ వయువసథి ఏర్్పటు చేస్తురు.

 ఇది కాక్ండా అమృత్ లో భాగస్్వముల్ కాని నగర్లోలు  కల్షత, నలలు జలల 
శుది్ధ వయువసథిల్ ఏర్్పటు చేస్తురు. నగర్లని్నంటిలోనూ స్రక్త పార్శుధయు 
లక్షష్ం చేరడానికి వీల్గా అని్న నగర్లోలు ని స్థి నిక సంసథిలను ఒడిఎఫ్+గాను, 
లక్ష కన్్న తక్కావ జన్భా గల వాటిని ఒడిఎఫ్++గాను తయారుచేస్ట ప్రణళిక 
కూడా ఉంది.

 ఘన వయుర్థి లను స్టకర్ంచే ప్రాంతంలోనే వేరుచేసి 100% డిస్పజ్ చేయడంపై 
దృష్ట కేంద్రీకర్స్తురు. ఒకస్ర్ వాడి పారేస్ట పాలు సి్టక్ నిరూ్మలనత పాటు 
నిర్్మణం, కూలిచివేతల సమయంలో వచేచి వయుర్థి ల ప్రాససింగ్ వసత్ల్ కూడా 
ప్రారంభించనున్్నరు.

 నగర్ల్ ప్రతేయుకించ్ 5 లక్షల జన్భా ఉన్న నగర్లోలు  వాయుకాల్షయుం 
తగ్ించడానికి యంత్ర సహాయంలో కీలునింగ్ చేస్ట  కార్్మక్లను నియమిస్తురు. 
పార్శుధయుం, వయుర్థి ల నిర్వహణ సంబంధత పనుల్ నిర్వహంచే ఉద్యుగుల 
నైపుణయుల వృది్ధకి, వయుకితుగత రక్షణ పర్కర్ల్ అందించడానికి ప్రతేయుక 
ప్రాధానయుం ఇస్తురు.

 ఘన వయుర్థి లను స్టకర్ంచే ప్రాంతంలోనే వేరు చేయడం కోసం 3ఆర్ ల - 
రడూయుస్ (తగ్ింపు), రీ యూజ్ (తిర్గి వినియోగం), రీ సైకిల్ -  సిదా్ధ ంతంపై ఈ 
మిషన్ పని చేస్తుంది. పట్టణ ఘన వయుర్థి లను శాస్రతుయంగా ప్రాససింగ్ 
చేయడం, సమరథివంతమైన ఘన వయురథి నిర్వహణక్ అనుగుణంగా డంప్ 
సైటలును మరుగుపరచడానికి ప్రాధానయుం ఇస్తురు. 

మరుగైన జీవనం ఆకాంక్షత పల్వురు ప్రజల్ గ్రామాల నుంచ్ నగర్లక్ 
వలస వస్తున్్నరు. వారు ఉపాధ పందుత్న్నప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాంత్లోలు  జీవన 
న్ణయుతత పోలిచితే వారు చాల వెనుకబడి ఉంటున్్నరు. ఒకపకకా ఇంటికి 
దూరంగా ఉండడమే కాక్ండా మరోపకకా ఇలంటి కష్టమైన వాత్వరణంలో 
జీవించడం వార్కి ద్వంద్వ ఘాతంగా పర్ణమిసతుంది. మరుగైన ఆరోగాయునికి 
తొలి అడుగుల్ స్వచ్ఛత, మరుగైన జీవనం. ఈ అంశాని్న దృష్టలో ఉంచుక్ని 
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అర్బన్ 2.0, అమృత్ యోజన 2.0 కారయుక్రమాల్ 
ప్రారంభించారు.

అమృత్ మిషన్, సవాచ్ భారత్ మిషన్ దావారా జీవన సరళత 
ద్శగా అడుగులు

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ ఏడాది అకో్ట బర్ ఒకట తేదీన అమృత్ 2.0, 
స్వచ్ఛభారత్ మిషన్ 2.0 కారయుక్రమాలను ప్రారంభించారు.

సవాచ్ భారత్ మిషన్ 2.0 పెటు్ట బడి రూ.1,41,600 కోటు్ల . ఈ 

మిషన్ తొల దశతో పోలచుతే ఇద్ రెండుననీర రెటు్ల  అధికం

చేసిన ప్ర కటన

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
ఆరోగయాం & ప్ర్శుధయాం

ముఖపత్ర  కథనం
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మిషన్ అమృత్ 2.0: మురుగున్రు, సపి్ట క్ మేనేజ్ 
మంట్ వయావసథి లతో జల సురక్షా నగరాలు

అమృత్ 2.0 దావారా నగరాలో్ల ని ఇళ్ల కు సురక్షితమై న మంచిన్రు 
అందుబాటు ధరలో్ల  అంద్ంచడం, సరెై న ప్ర్శుధయా సేవల కలప్నకు 
చేయనుననీ వయాయం2,97,000 

అమృత్ 2.0 లక్షాయాలు

100% 
500 అమృత్ నగరాల్లో స్వర్జ్, 

సెప్్జ్ సద్పయం కల్పన. 

10.6 కోటలో మంది ప్రజలు లబ్ధి 

పంద్తారు.

సుస్థిర తాజా నీటి సరఫరాను 

పెంచడాన్క్ పట్ణాల్లో నీటి 

వనరుల పునరుజ్జెవం, నీటి 

వనరుల సమరథి న్ర్హణ

రూ

 దేశంలో 47,000 పట్టణల్/  నగర్లను “జల స్రక్ష”గా 
మారచిడం అమృత్ 2.0 లక్షష్ం. జల అవసర్ల్, నీటి వనరుల 
పునరుజీజెవం, ర్జర్్వయరలు సమరథి నిర్వహణ, శుది్ధ చేసిన వయురథి 
జలల తిర్గి వినియోగం...తదా్వర్ సరుకాలర్ ఎకానమీకి 
ప్రోత్్సహం దిశగా అమృత్ పని చేస్తుంది.

 శుది్ధ చేసిన వయురథి జలల రీసైకిలుంగ్, పునర్్వనియోగంత పట్టణ 
నీటి అవసర్లోలు  20%, పార్శ్మిక నీటి అవసర్లోలు  40% 
తీరుత్ందని అంచన్. దీని కింద ప్రకృతి వనరుల్ స్సిథిరంగా 
ఉండల చేయడానికి మురుగుజలల నుంచ్ స్వచ్ఛ నీటి 
వనరులను వేరు చేసి సంరక్స్తురు.

 భూ ఉపర్తల, భూగరభా జల వనరుల సంరక్షణ, పునరుజీజెవానికి 
అమృత్ 2.0 కింద సరుకాలర్ ఎకానమీ సిదా్ధ ంత్ని్న 
ఆచర్స్తురు. 

 ఆధునిక,  ప్రపంచ శ్రేణి టెకా్నలజీల్, నైపుణయుల వినియోగం 
దా్వర్  డటా ఆధార్త నిర్వహణను ఈ మిషన్ ప్రోత్సహస్తుంది. 
నగర్లోలు  ప్రగతిశీల పోటీని ప్రోత్సహంచడానికి మంచ్నీటి 
సరే్వ నిర్వహస్తురు. అమృత్ 2.0పై పెటు్ట బడి స్మారు 
రూ.2.97 లక్షల కోటులు .

 అమృత్ కవరేజ పర్ధలోని లక్షక్ పైగా జన్భా గల నగర్ల 
సంఖయును 500 నుంచ్  దేశంలోని మొతతుం 4,372 నగర్లక్ 
విసతుర్స్తురు. తదా్వర్ 100% అర్బన్ ఇండియాక్ కవరేజ 
విసతుర్స్తుంది. స్్ట ర్టప్ ల్, ఎంటర్ ప్రెనూయురలుక్ తగినంత 
ప్రోత్్సహం ఉండ స్వయం సమృద్ధ భారత్ ను ప్రోత్సహంచడం 

దేశంల్న్ 4,700 అర్బన్ సాథిన్క సంసథిలక చందిన 
2.68 కోటలో పట్ణ గృహాలక కళాయల నుంచ నీటి 
కనెక్షనులో ఇవ్డం దా్రా  మొత్తం గృహాలన్నింటికీ 100% 
నీటి సరఫరా సాధంచడం

కవర్జి

ఈ ప్రచారోదయుమ లక్షష్ం.
 ఇది గిగ్ ఎకానమీకి ఉతేతుజం ఇవ్వడంత పాటు యువత, 

మహళల భాగస్్వమాయునికి కూడా వీల్ కలి్పస్తుంది. 

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
ఆరోగయాం & ప్ర్శుధయాం
ముఖపత్ర  కథనం

కో
టు్ల
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అంగన్ వాడీలు 

76.4%

జల సురక్ష
5 సంవతసిరాల కాల్న్క్ జల్ జ్వన్ మిషన్ 
(అర్బన్) క  రూ.2,87,000 కోటులో కేటాయంపు. 
2.86 కోటలో ఇళలోక టాప్ కనెక్షనులో ఇసా్తరు. 4,378 
పట్ణ సంసథిలక  నీటి సరఫరా ఏరా్పటలోతో పటు 
500 అమృత్ నగరాల్లో  ద్రవ వయారధి న్ర్హణ 
ఏరా్పటులో.

నెరవేరిచేన హామీ :  దేశ్న్క్ సా్తంతయా్ం స్దిధించన 72 సంవతసిరాల తరా్త 
కూడా 19 కోటలో గ్రామీణ గృహాల్లో కేవలం 3 కోటలో 23 లక్షల ఇళలోకే 
కళాయల దా్రా నీటి కనెక్షనులోనానియ. 2019 ఆగసు్ల్ జల్ జ్వన్ మిషన్ 
ప్రకటించన నాటి నుంచ కేవలం 25 నెలల వయావధల్నే 5 కోటలోక పైగా 
ఇళలోక్ కళాయల దా్రా నీటి కనెక్షనులో ఇచాచేరు. అమృత్ 2.0 కారయాక్రమం 
క్ంద నగరాల్లో ద్రవ వయారధి న్ర్హణ పనులు అమలుల్ ఉనానియ.

Har Ghar Jal...

ట్ప్ వాటర్ గా్ర ఫ్

జిల్్ల లు

83

పంచాయతీలు 

61

బా్ల క్ లు 

1,001

గా్ర మాలు 

1.24
వేలు లక్షలు

80%

2019-20

2020-21

2021-22

82,62,187

3,23,09,097

1,24,28,254*

నవంబర్ 23, 2021 నాటికి 

మొత్త ం గృహాలు 

19,22,41,339

ట్ప్ కన్క్షను్ల ననీ ఇళ్ల  సంఖయా

ట్ప్ కన్క్షను్ల ననీ ఇళ్ల  సంఖయా 

8,53,62,376

16.83%

44.40%

15 ఆగసు్ట  2019 నాటికి 

నవంబర్ 23, 2021 నాటికి 

మిషన్ ప్్ర రంభించిన 
తరావాత అంద్ంచిన 
మొత్త ం ట్ప్ 
కన్క్షను్ల
5,29,99,538 

ప్ఠశ్లలు

6 రాష్్ట ్రలు/  
కేంద్ర ప్లత ప్్ర ంతాలో్ల  
100% ఇళ్ల కి కుళాయిల 
దావారా మంచిన్రు 
అందుబాటులో ఉంద్.

3,23,62,838

చే
సి

న
 ప ్ర

కట
న

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
ఆరోగయాం & ప్ర్శుధయాం

ముఖపత్ర  కథనం
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కోటు్ల

కేట్యింపు

రూ. 10,000

లక్షల 
ఉదోయాగావకాశ్లు

2.5

ఆహార శుద్ధి  
పర్శ్ర మ రూ. 7,350

1.8

ఐటీ హార్డు  వేర్

04

ఏసీ-ఎల్ఇడి 

బల్్

ఫారామాస్యాటికల్్స

టెలకాం  

తయారీ  

రంగం

1.00

40

భారత ఉతప్త్్త లకు విదేశ్ మారెకీటు్ల  
తెర్చిన పిఎల్ఐ

పనితీరుత అనుసంధానమైన ప్రోత్్సహక 
(పిఎల్ఐ) పథకం ఐదేళ్ళపాటు రూ.1.97 

లక్షల కోటలుత ప్రారంభం

నెరవేర్చిన హామీ: స్ర్వత్రిక బడ్జెట్ తరువాత 23 రోజులకే 
కాబినెట్ ఐటి రంగంలో పిఎల్ఐ ని ఆమోదించ్ంది. ఆ తరువాత 

సపె్టంబర్ 15 వరక్ మరో 12 రంగాలోలు నూ  పిఎల్ఐ

ప్ర ధాని నరేంద్ర మోదీ ‘ఆత్మ నిరభార భారత్’ ప్రచారోదయుమంలో 
ఇది అతయుంత ముఖయుమైన అంశం. ఇప్పటివరకూ భారత్ 

దిగుమత్ల మీద ఎక్కావగా ఆధారపడుత్న్న ఆ 13 రంగాల 
మీదనే ఉత్పతితుత అనుసంధానమైన ప్రోత్్సహకాల పథకం దృష్ట 
స్ర్ంచ్ంది. ఉత్పతితులో 5 శాత్ని్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ 

పర్శ్రమలక్ ప్రోత్్సహకంగా ఇచ్చింది. పెద్ద ఇనె్వస్టరలును  కూడా 
వాటిలో పెటు్ట బడి పెట్్టల ఆకర్షించ గల్గుత్న్్నరు. ఈ పథకం 
వలలు  ఈ రంగాల స్మరథి్యం రటి్టంపవుత్ందని భావిస్తున్్నరు. 
దీనివలలు ఉత్పత్తుల్, ఎగుమత్ల్ పెరగటమే కాక్ండా ఆదాయం 
పెరగటం వలలు డిమాండ్ స్మరథి్యం కూడా పెరుగుత్ంది. అదే 

డో్ర ను్ల , సంబంధిత ఉతప్త్్త లు  

మొతతుం విల్వ: వచేచి మూడళ్ళలో రూ.120 కోటులు  
కొతతు పెటు్ట బడి: రూ.15 వేల కోటలు అంచన్ పెటు్ట బడి 

టరో్నవర్ రూ.900 కోటులు , అదనంగా 10 వేల ఉద్యుగాల్

జౌళి 
మొతతుం విల్వ: వచేచి ఐదేళ్ళలో రూ. 10,683 కోటులు  

అంచన్ వేసిన  టరో్నవర్ 3 లక్షల కోటలుకి పైనే; 7.5 లక్షల అదనపు 
ఉద్యుగావకాశాల కల్పన  

కోటు్ల

లక్షల 
ఉదోయాగావకాశ్లు

లక్షల 
ఉదోయాగావకాశ్లు

లక్ష  
ఉదోయాగావకాశ్లు

వేల 
ఉదోయాగావకాశ్లు

తయారీ రంగం
ముఖపత్ర  కథనం

చే
సి

న
 ప ్ర

కట
న

కేట్యింపు

కోటు్ల

కేట్యింపు

రూ. 6,238 
కోటు్ల

కేట్యింపు

రూ.15,000

కోటు్ల

కేట్యింపు 

రూ. 12,195

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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సోల్ర్  

పవ  

మాడూయాల్్స
కోటు్ల

1.5

2.5

ఫారామాస్యాటికల్ 

ఏపఐ లు

ఎలకా్ట ్రనిక్

తయారీ రంగం

వెై దయా  

పర్కరాలు 

ఆటోమొబై ల్  
పర్కరాలు 

2.5

   

రూ.42,500  

7.5

సమయంలో ఈ పథకం ప్రభావం ఎంఎస్ఎంఇ రంగం మీద చాల 
భారీగా ఉంటుంది. నిజానికి ప్రతి రంగంలో ఏర్పడ అనుబంధ 
సంసథిలక్ ఈ మొతతుం వయువసథిలో కొతతుగా సపలుయరులు  
అవసరమవుత్రు. ఈ అనుబంధ విభాగాల్ ఎక్కావగా 
ఎంఎస్ఎంఇ రంగంలో ఉంటాయి. అలంటి అవకాశాల కోసం  

ఎంఎస్ఎంఇ లను సిద్ధం చేయటం ఇప్పటికే మొదలైంది. ఈ 
పథకంలో ముఖయుమైన అంశం ఏమిటంట్ పిఎల్ఐ పథకంలో  జౌళి, 
ఆహారశుది్ధ లంటి అనేక రంగాల్ గ్రామీణ ప్రాంత్ల మీద, చ్న్న 
పట్టణల మీద ఎక్కావగా దృష్ట స్ర్స్తున్్నయి. 

ప్ర తేయాక ఉకుకీ  
మొత్తం విలువ: వచేచి ఐదేళ్ళలో రూ.6,322  కోటులు  
అంచన్ వేసిన  టరో్నవర్ 3 లక్షల కోటలుకి పైనే; 

68,000 ప్రతయుక్ష ఉద్యుగాలత సహా 5.25 లక్షల కొతతు 
ఉద్యుగావకాశాల కల్పన

ఉత్పతితు పెంచటానికి పర్శ్రమలక్ అనేక మినహాయింపుల్ ఇవ్వటం గుర్ంచ్ వినే ఉంటారు. కానీ, 
కోవిడ్  కాలంలో మొట్టమొదటిస్ర్గా కష్టకాలని్న అవకాశంగా మలచుక్ంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం 

13 ముఖయుమైన తయారీ రంగాలక్ ఉత్పతితు ఆధార్త ప్రోత్్సహక పథకానికి బడ్జెట్ లో స్థి నం కలి్పంచ్ంది. 
దీని దా్వర్ ఐదేళ్ళలో 37 లక్షల కోటలు మేరక్ ఉత్పతితు పెంచటానికి, కోటి ఉద్యుగాల్ అదనంగా సృష్టంచటం 
లక్షష్ంగా పెటు్ట క్న్్నరు. 

లక్షల 
ఉదోయాగావకాశ్లు

లక్షల  
ఉదోయాగావకాశ్లు

లక్షల అదనపు 
ఉదోయాగాలు

లక్షల అదనపు 
ఉదోయాగాలు

తయారీ రంగం
ముఖపత్ర  కథనం

కోటు్ల

కేట్యింపు 

రూ.4,500 
కోటు్ల  

కేట్యింపు 

రూ.6,940 

కోటు్ల

కేట్యింపు

రూ.40,951 

కోటు్ల  

కేట్యింపు

రూ.3,420 

కొత్త  పెటు్ట బడుల విలువ 

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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జౌళిరంగ 
ప్ర క్షాళనకు 
ఏరాప్టు్ల  

మూడళ్ళలో 7 కొతతు టెక్్స టైల్ పారుకాల ప్రారంభం. 
ఎగుమత్ల పెంపుకోసం  అంతర్జె తీయ పోటీకి తగినటు్ట గా 
జౌళిపర్శ్రమను తీర్చిదిద్దటం. కొతతు ఉద్యుగావకాశాల్ 
కలి్పంచటం .

భారత జౌళి రంగం ప్రపంచంలో 
ఆరవ అతిపెద్ద ఎగుమతిదారు. 

భారతదేశపు మొతతుం ఎగుమత్లోలు  దీని 
వాటా 11-12 శాతం. మొతతుం పార్శ్మిక 
ఉత్పతితులో 13-15 శాతం. ఈ రంగం 
మరుగుదలక్ పీఎల్ఐ పథకం కింద బడ్జెట్ 
లో 10 వేల కోటులు  కేటాయించారు. 7 కొతతు 
టెక్్స టైల్ పారుకాల ప్రారంభం దా్వర్ 
అంతర్జె తీయ స్థి యి మౌలిక 
సదుపాయాల్ కలి్పంచారు.

ప్రపంచ జౌళి చ్త్రపటంలో భారత్ ను ఉంచడానికి కేంద్ర 
కాబినెట్ 7 పిఎం మిత్ర టెక్్స టైల్ పారుకాల నిర్్మణనికి 
అకో్ట బర్ 6 న ఆమోదం తెలిపింది. 

పిఎం మిత్ర వలన నూల్ వడకటం, నేత, అద్దకం, 
రంగులద్దటం దుస్తుల తయారీ దాకా ఒకే చట సమీకృత 
వయువసథిక్ అవకాశం ఏర్పడుత్ంది.   

ఒకోకీ ప్రుకీలో ఉప్ధి

01 02
లక్షల మందికి

ప్రతయుక్ష ఉపాధ
లక్షల మందికి పరోక్ష ఉపాధ 

అందుత్ంది.

న్రవేర్చున హామీ

నవకలప్న, పర్శోధన దావారా పురోగత 
n  నేషనల్ రీసర్చి ఫండషన్ దా్వర్ పర్శోధన సంబంధమైన వయువసథి నిర్్మణని్న బలోప్తం 

చేయటానికి రూ. 50,000 కోటులు  కేటాయింపు 
n నేషనల్ లంగే్వజ్ ట్రాన్్స లేషన్ మిషన్ ఆవిష్కారం 
n పి ఎస్ ఎల్ వి-సిఎస్ 51 ప్రయోగం 
n డిసంబర్ 2021 గగన్  యాన్ మొదటి మానవరహత మిషన్  ను ప్రారంభించేందుక్ 

ప్రణళిక చేయడమైంది. 

చే
సి

న
 ప ్ర

కట
న21 వ శత్బ్దపు అతిపెద్ద 

అవసరం నవకల్పన, 
పర్శోధన. ప్రపంచ నవకల్పన 
స్చ్లో దేశం 2014 లో 21 
నుంచ్ 2021 లో 46 క్ ఎదిగింది. 
నవకల్పన, పర్శోధనలక్ 
ప్రాధానయుం ఇవా్వలన్నది  ప్రధాని  
ఆలోచనే.  అందుకే కేంద్ర పథకం 
గాని, విదయుపై  జాతీయ విధానం 
గాని లేకపోయిన్ నవకల్పన, 
పర్శోధన, అభివృది్ధకి అతయుధక 
ప్రాధానయుమిచ్చి 2021-22 
స్ర్వత్రిక బడ్జెట్ లో చేర్చిరు.

న్రవేర్చున హామీ 
n  నేషనల్ రీసర్చి ఫండషన్ పెటా్ట లని ప్రభుత్వం జూలై 26 న ప్రతిపాదించగా దాని ఐదేళ్ళ బడ్జెట్ 

రూ. 50 వేల కోటులు  
n  గతంలో అధక భాగం ఆన్ లైన్ కంటెంట్ ఇంగ్లుష్ లో మాత్రమే ఉండది. కానీ జాతీయ ట్రాన్్స లేషన్ 

మిషన్ ఇప్పుడు ఉన్నత విదయుక్ సంబంధంచ్న మొతతుం పాఠాయుంశాలను 22 భారతీయ భాషలలోకి 
అనువదింపజేసతుంది.  

n  2021 సంవత్సరపు తొలి మిషన్ గా ఫిబ్రవర్ 28న పిఎస్ఎల్ వి-సిఎస్51 ను ఇస్రో 
ప్రయోగించ్ంది. ఈ ర్కెట్ వెంట  బ్రెజల్ వార్ ఆమజానియా-1 ఉపగ్రహంత బాటు 18 ఇతర 
ఉపగ్రహాల్ కూడా అంతర్క్షంలోకి పంపారు. ఉపగ్రహమే గాక భగవద్ీత ఎలకా్రే నిక్ ప్రతి కూడా 
పంపారు. కోవిడ్  కారణంగా గగన యాన్  మిషన్ కొంత ఆలసయుమైంది. అయిన్ సరే వీలైనంత 
త్వరలోనే దీని్న ప్రయోగిస్తురు.

పర్శోధన, నవకలప్న 

ముఖపత్ర  కథనం 

జౌళి 
ముఖపత్ర  కథనం

చే
సి

న
 ప ్ర

కట
న

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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రదుదూ  విధానం
పాతబడిన వాహన్లన వదిలించుకునేందుకు మొదటిసరిగా బడ్జీట్ లో రదు్ద 
విధాన్ని్న ప్రకటించారు. ఇందులో ఉదో్యగావకాశాల కలపునతోబాట్ పరా్యవరణ 
పరిరక్షణ వాగా్దనం కూడా ఇమిడి ఉంది. 

ఆగసుటు 13 న ప్రధాని నరంద్ర మోదీ గుజరాత్ నంచి దీనికొక ప్రణాళికన ప్రకటించారు. 
అకోటుబర్ 7 న దీని న్టిఫికేషన్ జారీ అయింది. దేశపు మొటటుమొదటి చెత్త కేంద్రం 
ఉత్తరప్రదేశ్ లోని న్యిడాలో మొదలైంది. 

`40,000 

కొతతు రదు్ద  విధానం వలలు 

5%  
డిసౌకాంట్ కొతతు కారు 
కొనేటప్పుడు ఇస్తురు

రదు్ద చేస్ట కారు ఖరీదులో 

4-6% 

25% 

యాజమానికి ఇస్తురు. 
ర్జస్ట్రేషన్ ఫీజు ఉండదు.

కొతతు రదు్ద  విధానం 
ప్రకారం రోడ్ టాక్్స లో 

3 ఏళ్ళదాకా ఇస్తురు.

 తిర్గి కొతతు  కారులు   కొంట్ 

కోటలు జ.ఎస్.టి వస్ల్ 
అవుత్ంది

 ఇప్పుడు మోటారు వాహన్ల్ రదు్ద  చేయటం వలన 
మోటారు తయారీ సంసథిలక్ ఆ రదు్ద  చౌకధరకే ముడిసరక్గా 
దొరుక్త్ంది. 

 వాహన్ల రదు్ద  విధానం ఇందులోని భాగస్్వములందర్కీ 
లబి్ధ చేకూరుస్తుంది. ఆటమొబైల్ పర్శ్రమక్ 
ప్రోత్్సహాని్నస్తుంది కూడా. దీంత బాటు ఉద్యుగావకాశాల్ 
కూడా పెరుగుత్యి. 

 పాతకారును వదిలేసి రూ.5 లక్షల విల్వచేస్ట కొతతు కారు 
కొన్నప్పుడు ఆ మేరక్ డిపాజట్ సర్్టఫికెట్ చూపిస్టతు 
కొనుగోల్దారుక్ రూ. 25,000 డిసౌకాంట్ లభిస్తుంది. 

 ఒక వయుకితు వాహనం ఫిట్ నెస్ పరీక్షలో విఫలమైతే ఆ వయుకితు 
దేశవాయుపతుంగా ఉన్న 60-70 ర్జస్టర్ అయిన రదు్ద  
కేంద్రాలలో ఆ వాహన్ని్న  అప్పజెపా్పలి. 

 వాహన్ల రదు్ద  విధానం వలన జనం ఎలకి్రేక్ వాహన్ల 
వైపు మొగ్ు చూపుత్రు. ఆల రోడలు నుంచ్ కాల్షయు కారక 
వాహన్ల్ తొలగిపోతే కాల్షయుం తగ్ుత్ంది.

An
no

un
ce

me
nt

రదుదూ  విధానం 
ముఖపత్ర  కథనం

పాతబడిన వాహన్లన పారయట్నికి రదు్ద విధాన్ని్న మొదటిసరిగా బడ్జీట్ లో 

ప్రవేశపెట్టురు. 20 లేదా 15 ఏళ్ళు పైబడడు కార్లన, వాణిజ్య వాహన్లన తొలగించటం దీని 

లక్షయూం. దీనివలన 10 వేల కోట్ల అంచన్ పెట్టుబడితో 50,000 కొత్త ఉదో్యగాలు వస్తయి.

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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‘ఆత్మనిరభార భారత్’ కల స్కారం చేస్కోవటానికి వయువస్యంలో స్్వవలంబన చాల ముఖయుం. అలంటి పర్సిథితిలో 
వయువస్యం, దాని అనుబంధ రంగాల సరైన అభివృది్ధ కేంద్ర ప్రభుత్్వనికి అతయుంత ప్రధానమైన అంశంగా మార్ంది. 

దేశంలో 80 శాతం పైగా రైత్ంగానికి 2 హెకా్ట రలు లోప్ భూమి ఉంది. దేశంలో గతంలో ఉన్న విధాన్లలో ఈ రైత్ల మీద 
పెటా్ట లి్సనంతగా దృష్ట పెట్టలేదు. కానీ, ఇప్పుడు ఈ సన్నకారు రైత్లను దృష్టలో పెటు్ట కొని నిర్ణయాల్ తీస్క్ంటున్్నరు. ర్నున్న 
కాలంలో ఈ సన్నకారు రైత్ల ఉమ్మడి శకితు మర్ంత పెంచాలి్స ఉంది. వాళ్ళక్ సర్కొతతు సౌకర్యుల్ కలి్పంచాలి. ఈ స్్ఫర్తుత  
ర్బోయే  25 ఏళలులో రైత్లను స్ధకారం చేసి భారతదేశానికి గర్వకారణంగా మార్చిలి.

సుసంపననీ రెై తాంగం, సాధికార భారత్

అనీ్న వయువస్య ఉత్పత్తుల మీద కనీసం ఒకటిన్నర 
రటలు కనీస మద్దత్ ధర 

n • ప్రతి పంట సీజన్ లోనూ ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం 
జాగ్రతతు తీస్క్ంట్ కనీస మద్దత్ ధరక్ ఒకటిన్నర 
రటులు  లభించేటు్ట  చూసతుంది. న్టలు సీజన్ క్ ముందే 
2022-23 రబీ మారకాటింగ్ సీజన్ కి నిరే్దశిత రబీ 
పంటల కనీస మద్దత్ ధర పెంపును 2021 సపె్టంబర్ 
8 న ఆర్థిక వయువహార్ల కాబినెట్ కమిటీ 
ఆమోదించ్ంది. 

n • 2022-23 మారకాటింగ్ సీజన్ క్ గాను రబీ పంటల 
ఆమోదిత కనీస మద్దత్ధర 1.5 రటులు  ఎక్కావ, లేదా 
ఉత్పతితు వయుయానికి సమానం.

n • రైత్లక్ వార్ ఉత్పతితు వయుయం మీద అతయుధక 
ప్రతిఫలం గోధుమల మీద 100 శాతం, ఆవాల మీద 
100 శాతం కాగా పప్పుధాన్యుల మీద 79 శాతం, 
శెనగల మీద 74 శాతం, బారీలు మీద 60 శాతం, 
క్స్మ గింజల మీద 50 శాతం లభిసతుంది

పంట  2013-14  2019-20   2020-21 

గోధుమ 33,874   62802   75060 

వర్  63928  1,41,930  1,72,752 

పప్పుధానయాం 236   8285  10,530 

వయువస్యోత్పత్తుల స్టకరణ, కనీస మద్దత్ ధర చెలిలుంపు ప్రక్రియ వేగవంతమైంది. 
దీనివలలు ర్కారు్డ   స్థి యిలో రైత్లక్ చెలిలుంపుల్ జర్గాయి.

కోవిడ్ కాలంలో వయువస్య ఉత్పత్తుల ఎగుమత్లలో భారతదేశం 
మొదటి 10 దేశాలలో ఉండటానికి వయువస్య సంసకారణలే 

కారణం.

మొదటి 10 దేశ్లో్ల  భారత్
 కోటలు రూపాయలలో

వయావసాయ సావావలంబన
ముఖపత్ర  కథనం

చేసిన ప్ర కటన

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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ఈ పథకం అని్న రాష్్రేలకూ విస్తరిస్తరు. 

1241 గ్రామాలో్ల 1.80 లక్షల మంది ఆసి్త 

యజమానలకు  కారుడులు అందించారు.

వ్యవసయ, అనబంధ ఉతపుత్్తల 
విలువ పెంచట్నికి ఆపరషన్ గ్రీన్ 
పథకాని్న పాడయే్య అవకాశమున్న 22 
ఉతపుత్్తలకు విస్తరించారు.

n • బడ్జెట్ సమర్్పంచ్న మూడు నెలలక్ ఏప్రిల్ 24 న 
పంచాయితీర్జ్ దిన్త్సవాన దేశవాయుపతుంగా ఈ 
పథకం అమల్లోకి వచ్చింది. స్్వమిత్వ పథకం 
కింద ఈ-ప్రాపరీ్ట కారు్డల పంపిణీని ప్రధాని 
ప్రారంభించారు. 

n • ఈ సందరభాంగా 5 వేలక్ పైగా గ్రామాలోలు  4.09 
లక్షల మంది యజమానులక్ ఈ-ప్రాపరీ్ట కారు్డల్ 
ఇచాచిరు. 2021-25 కాలంలో ఈ పథకం 
దేశవాయుపతుంగా 6.62 లక్షల గ్రామాలక్ వర్తుస్తుంది. 

n • అకో్ట బర్ లో ప్రధాని మధయుప్రదేశ్ లోని  స్్వమిత్వ 
లబి్ధదారులత ముచచిటించారు. అప్పుడు 3 వేలక్ 
పైగా గ్రామాలక్ చెందిన 1.7 లక్షల మంది 
లబి్ధదారులక్ ఈ-ప్రాపరీ్ట కారు్డల్ అందజేశారు. 

n దేశంలో 38 మగా ఫుడ్ పారుకాలక్ త్ది 
ఆమోదం, 3 మగా ఫుడ్ పారుకాలక్ 
స్త్రప్రాయ ఆమోదం లభించాయి. 

n మంత్రిత్వశాఖ గుర్తుంచ్న మామిడి, అరటి, 
యాపిల్, పైన్పిల్, కాల్ఫలువర్, బీన్్స, తదితర 
22 పాడైపోయే ఉత్పత్తుల విల్వ పెంచ్ 
రైత్లక్ మేల్ చేకూరేచి  కృష స్గుతంది.  
2021-22 బడ్జెట్ లో ప్రభుత్వం ఈ ఆపరేషన్ 
గ్రీన్ పథకాని్న టొమాట, ఉలిలు, బంగాళా 
దుంప నుంచ్ 22 ఉత్పత్తులక్ విసతుర్స్తున్నటు్ట  
ప్రకటించ్ంది. 

n సరైన రవాణ సౌకర్యుల లేమి కారణంగా 
ఉత్పత్తుల్ చెడిపోక్ండా ప్రభుత్వం కృష 
ఉడాన్ 2.0 ను ప్రారంభించ్ంది. ఇది 
ప్రధానంగా దేశంలోని  53 విమాన్శ్రయాల 
మీద దృష్టపెడుత్ంది.

మత్సయా సంపద 

2022 ఆర్థి క సంవత్సరంలో వయావసాయ పరపత లక్షయాం రూ.16.5 లక్షల కోట్ల కు 
పెంచారు. పసుగణాభివృద్ధి , ప్డి, మత్సయా రంగాలు కీలకం. గా్ర మీణ మౌలక వసత్ల 
అభివృద్ధి  నిధిని 30 నుంచి 40 వేల కోట్ల కు పెంచ్తారు. మౌలక వసత్లు పెంచట్నికి 
వయావసాయ మౌళిక వసత్ల నిధిని వాడుకునే అవకాశం కలప్సా్త రు. 

సముద్రతీరంలో చేపల నౌకాశ్రయాల్, అవి చేరే కేంద్రాల అభివృది్ధలో  
పెటు్ట బడి. ప్రధాన చేపల నౌకాశ్రయాల్ కొచ్చి, చెన్ె్న, విశాఖ, పార్దీప్, 
పెత్వాఘాట్ లను ఆర్థిక కారయుకలప కేంద్రాల్గా అభివృది్ధ చేస్తురు. 

బయోఫాలు క్ యూనిటులు , 1553 రీ సరుకా్యలేటరీ ఆకా్వకలచిర్ 
సిస్టమ్్స ఆమోదించారు.1033 

నెరవేర్చిన హామీ : 2025 న్టికి 22 మిలియన్ టను్నల చేపల్ ఉత్పతితు చేయటం, ఎగుమత్ల్ 
లక్ష కోటలు రూపాయలక్ పెంచటం ప్రభుత్వ లక్షష్ం.  అరుహులైన పశుసంవర్ధక, పాడి, చేపల 
ఉత్పత్తుదారులందర్కీ కిస్న్ క్రెడిట్ కార్్డ సౌకరయుం కలి్పంచటానికి ఎ.హెచ్.డి.ఎఫ్  కెసిసి 
ప్రచారోదయుమం చేపటా్ట రు. ప్రధాన మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన ప్రుత 2020 మే నెలలో 
భారత ప్రభుత్వం 20,050 కోటలుత స్్వవలంబ భారత పాయుకేజ్ కింద ప్రతిష్్త్మక పథకం 
చేపటి్టంది.  మొబైల్ యాప్ మత్స్య స్టత్ కూడా ప్రారంభించ్ంది. 

n • వయువస్య మౌలిక సదుపాయ నిధ కింద ఆర్థిక సహాయం అందించే కేంద్ర రంగ 
పథకానికి సవరణలను  కాబినెట్ జూలై 8న ఆమోదించ్ంది. 

n • ర్ష్రే సంసథిల సమాఖయులక్, ఏపీఎంసీ లక్, జాతీయ, ర్ష్రే సహకార సంఘాలక్, 
రైత్ ఉత్పతితు సంఘాల సమాఖయులక్, స్వయం సహాయక బృందాల సమాఖయులక్ 
అరహుతను విసతుర్ంచారు. 

n • ఒకే మారకాట్ యార్్డ పర్ధలో ఉండ శీతల గిడ్డంగుల్, గ్రేడింగ్, పరీక్షల్ తదితర 
అంశాలలో ఒకోకా ప్రాజెక్్ట కూ రూ. 2 కోటలు ఋణల వరకూ ఏపీఎంసీలక్ వడీ్డ 
ర్యితీ ఇస్తురు. 

n • ఆర్థిక సహాయ కాలపర్మితిని 2025-26 కలలు  4 నుంచ్ 6 ఏళ్ళక్ పెంచుత్రు. 
మొతతుం పథక కాలని్న 10 నుంచ్ 13 ఏళ్ళక్ పెంచుత్రు.

n • ఈ పథకానికి సవరణ వలలు పెటు్ట బడుల సమీకరణ అనేక రటులు  పెర్గి దీని 
ప్రయోజన్ల్ చ్న్న, సన్నకారు రైత్లక్ అందుత్యి. 

n • మారకాట్ అందుబాటును పెంచటానికి ఏపీఎంసీ మారకాటులు  ఏర్్పటయాయుయి. పంట 
నూర్్పడి అనంతర సౌకర్యుల్ రైత్లందర్కీ అందుబాటులో ఉంటాయి.

వయావసాయ సావావలంబన
ముఖపత్ర  కథనం
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మౌలికవసత్ల రంగం కేవలం జీవన్ని్న స్ఖమయం చేస్టది మాత్రమే కాదు. అందులో పెటు్ట బడుల్ ఉపాధ అవకాశాల్ 
సృష్టంచటానికి  ద్హదపడత్యి. ఆ విధంగా దేశ ఆర్థిక వయువసథి ఎదుగుదల దానిమీద ఆధారపడి ఉంది. ఈ నేపథయుంలో 

దశాబా్ద ల తరబడి నిలిపివేసిన ప్రాజెక్్టలక్ జీవం పోస్తు కేంద్ర ప్రభుత్వం టెకా్నలజీ స్యంత సర్కొతతు ర్కారు్డల్ నెలకొల్్పతంది. 
రూ. 107 లక్షల కోటలు నేషనల్ ఇన్ ఫ్రాస్రేకచిర్ పైప్ లైన్, గతిశకితు నేషనల్ మాస్టర్ పాలు న్ స్యంత భారత్ ఇప్పుడు మౌలికవసత్ల 
రంగంలో కొతతు శిఖర్లను అధరోహసతుంది.

మౌలకవసత్ల పెంపు

n  మౌలికవసత్ల రంగం విసతురణక్ ఆర్థికమంత్రి బడ్జెట్ 
సమయంలో అనేక ముఖయుమైన ప్రకటనల్ చేశారు. 

n 2025 న్టికి 7400 ప్రాజెక్్టలక్ వర్తుంచేల రూ.111 
లక్షల కోటలు నేషనల్ ఇన్ ఫ్రాస్రేకచిర్ పైప్ లైన్ విసతుర్ంపు 

n ప్రభుత్వ ఆస్తులలో వాటాల అమ్మకం (డిజనె్వస్్ట మంట్) 
దా్వర్ ధన సమీకరణ 

n గతిశకితు యోజన దా్వర్ మౌలిక వసత్ల సంబంధ మైన 
ప్రాజెక్్టలని్నంటినీ ఒక వేదిక మీదికి తీస్క్ ర్వటం 

n హైవేల్, రైలే్వల్, ఎకనమిక్ కార్డార్, ఎక్్స ప్రెస్ వే, 
రైలే్వ ఇన్ ఫ్రాస్రేకచిర్ మౌలిక వసత్ల్, పట్టణ ప్రాంత 
మౌలిక వసత్ల్, విదుయుత్ రంగ మౌలిక వసత్ల్, 
నౌకాశ్రయాల్, జలమార్్ల అభివృది్ధ

n  మౌలిక వసత్లను మరుగుపరచటం కేంద్ర ప్రభుత్వపు కీలకమైన 
ఎజెండా కాగా 5 ట్రిలియన్ డాలరలు ఆర్థిక వయువసథి అనే లక్షాయుని్న 
స్ధంచటానికి, ఒక స్సిథిర ఎదుగుదల రేటు కొనస్గటానికి కూడా 
దాని మీదనే ఆధారపడుత్ంది. ఈ లక్షష్ంత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
2019 స్్వతంతయు్ర దిన్త్సవ ప్రసంగంలో నేషనల్ ఇన్ ఫ్రాస్రేకచిర్ పైప్ 
లైన్ కారయుక్రమానికి రూ. 102 లక్షల కోటులు  ప్రకటించారు. 

n  ఈ ఏడాది స్ర్వత్రిక బడ్జెట్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం దాని్న మర్ంత 
సమరథివంతం చేసింది. 2030 న్టికి భారత మౌలిక వసత్ల 
రూపురేఖల్ సమూలంగా మారచిటమే దాని లక్షష్ం. నేషనల్ ఇన్ 
ఫ్రాస్రేకచిర్ పైప్ లైన్ దా్వర్ అని్న రంగాల మౌలిక వసత్లకూ 
తగినని్న నిధుల్ కేటాయించ్ ప్రాజెక్్టలనీ్న సకాలంలో పూర్తు 
చేయటానికి ప్రాధానయుమిచాచిరు. 

n  దీని కింద ప్రస్తుతం రూ.155.51 లక్షల విల్వ చేస్ట 14,912 
ప్రాజెక్్టల్ పురోగతిలో ఉన్్నయి.

న్రవేర్చున హామీ

మౌలకవసత్లు
ముఖపత్ర  కథనం

చేసిన ప్ర కటన

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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పెై ్రవేట్ రంగ భాగసావామాయానినీ పో్ర త్సహించే
నేషనల్ మానిటెై జేషన్ పెై ప్ లై న్

n  ఆగస్్ట  23 న ఆర్థికమంత్రి నిర్మల సీత్ర్మన్  నేషనల్ మానిటైజేషన్ 
పైప్ లైన్ రూపురేఖలని ప్రజల ముందుంచారు. దీనికింద 2022 ఆర్థిక 
సంవత్సరం నుంచ్ 2025 దాకా 6 లక్షల కోటలు రూపాయల విల్వ 
చేస్ట ఆస్తులను ప్రైవేట్ రంగానికి అద్్దక్ ఇవ్వవచుచి. ఇందులో వివిధ 
మౌలిక వసత్ల రంగాలైన రైలే్వల్, విదుయుదుత్పతితు, రోడులు  ఉంటాయి. 

n  ఆస్తులను నగదు రూపంలోకి మారచిటమంట్ ఇప్పటిదాకా పూర్తుగా 
వాడుకోలేకపోయిన ప్రభుత్వ రంగ ఆస్తుల నుంచ్ ఆదాయం 
పందటానికి అవకాశమున్న మార్్లను కనుకోకావటమే. వీటినే బ్రౌన్ 
ఫీల్్డ అసట్్స అంటారు. 

n  ఈ ఆస్తులను ప్రైవేట్ రంగానికి ఒక నిర్్దష్టకాల వయువధకి 
అప్పగించవచుచి. కాలపర్మితి ముగియగానే వాటిని ప్రభుత్్వనికి 
తిర్గి అప్పగించాలి. 2022-25 మధయు న్ల్గేళ్ళ వయువధలో ఎన్ఎంపి 
కింద పర్గణించే ఆస్తుల విల్వ రూ. 6 లక్షల కోటులు . ఇల 
సంపాదించ్న రూ. 6 లక్షల కోటలు మొత్తుని్న ప్రజా ప్రయోజనకర 
పనుల మీద వెచ్చిస్తురు. 

నగదుగా మార్ప్డి: ఈ రంగాల నుంచి డబు్ వసు్త ంద్ 

n  అతయుధకంగా రోడలు దా్వర్ దాదాపు లక్షా 
60 వేల 200 కోటులు  ఆర్జెంచాలని 
నిర్ణయం 

n  బిల్్డ, ఆపరేట్, ట్రాన్్స ఫర్ (బీఓటీ) 
నమూన్లో హైవే బదలయింపు దా్వర్ 
ప్రభుత్వం రూ.1.5 లక్షల కోటులు  
ఆర్జెంచాలని లక్షష్ంగా పెటు్ట క్ంది. 

n  ఆ తరువాత అతయుంత ప్రాధానయుమున్న 
రంగం రైలే్వల్. ఇందులో లక్షా 52 వేల 
కోటులు  ఆర్జెంచాలని ప్రభుత్వం లక్షష్ంగా 
పెటు్ట క్ంది. 

n  ఆ తరువాత వచేచిది విదుయుత్ రంగం. 
పవర్ గ్రిడ్ ట్రాన్్స మిషన్ లైన్్స దా్వర్ 
45 వేల 200 కోటలు రూపాయల్ 
ఆర్జెంచటం ప్రభుత్వ లక్షష్ం. 

n  ఐఓసీఎల్, హెచ్.పి.సి.ఎల్ పైప్ లైనలు 
దా్వర్ రూ. 22,000 కోటులు  
సంపాదించటం లక్షష్ంగా 
పెటు్ట క్న్్నరు.

రూ.39,832 

రూ. 24,000 

కోటలు లక్షష్ంత  ఎన్.టి.పీ.
సీ, ఎన్.హెచ్.పి.సి లేదా 
కోల్ ఇండియా వంటి 
ప్రాజెక్్టల నుంచ్ 
ఆర్జెంచాలని నిర్ణయం 

కోటలు లక్షష్ంత గాయుస్ 
రంగంలో గెయిల్ సంసథి 
పైప్ లైన్ నుంచ్ 
ఆర్జెంచాలని నిర్ణయం

మౌలకవసత్లు
ముఖపత్ర  కథనం

దేశంలోని వాయాప్ర సంసథి లకు పూర్్త గా 
అండగా నిలబడటం ప్ర భుతవాం బాధయాత. 
ఇంతకుముందు ప్ర భుతవామే వాయాప్రం 

నడుపుతూ యాజమానిగా ఉండేద్. నేటి 
కాలంలో ఇద్ సాధయాం కాదు. ప్ర భుతవా దృష్్ట  

ఎప్పుడూ ప్ర జా సంక్షేమానికి, అభివృద్ధి కి  
సంబంధించిన ప్్ర జకు్ట లమీదనే ఉండాల.

-నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధాన మంత్ర
బడ్జె ట్ అనంతరం సంబంధిత  

భాగసావాములతో ముఖాముఖి సమయంలో

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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n దేశంలో మొతతుంగా మౌలికవసత్లక్ పున్ది వేస్టది 
గతిశకితు.  ప్రధానమంత్రి గతిశకితు యోజన కింద 16 
మంత్రిత్వశాఖల్, విభాగాల్ 2024-25 లోగా పూర్తు 
చేయాలి్సన అనీ్న ప్రాజెక్్టల సమాచార్ని్న 
జయోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫరే్మషన్ సిస్టమ్ (జీఐఎస్) లో 
పెటా్ట యి. అందులో వివిధ మంత్రిత్వశాఖల్, ర్ష్రే 
ప్రభుత్్వలక్ చెందిన భారత్ మాల, స్గరమాల, 
అంతరత్ జలమార్్ల్, భూనౌకాశ్రయాల్, ఉడాన్ 
తదితర మౌలిక సదుపాయాల పథకాల్న్్నయి. 

n మౌలిక సదుపాయాల అభివృది్ధ పనుల్ పూర్తు వేగంగా 
చేపట్టటానికి డిజటల్ వేదిక సహాయ పడుత్ంది. ఇది 
పర్శ్రమల స్మరథి్యం పెంచటానికి ద్హదం చేసి 
స్థి నిక తయారీదారులి్న ప్రోత్సహస్తుంది.  పర్శ్రమల 
పోటీతత్్వని్న పెంచ్ భవిషయుత్తులో ఆర్థిక మండళ్ళ 
ఏర్్పటు అవకాశాలను మరుగు పరుస్తుంది. 

n అని్న  ప్రధాన మౌలిక వసత్ల ప్రాజెక్్టలక్ 
సంబంధంచ్న అనీ్న  అంశాలకూ ఒక సంపూర్ణమైన 
పథకాని్న సంస్థి గతం చేసి  పీఎం గతిశకితు  
పర్షకార్స్తుంది. విడివిడిగా కాక్ండా ప్రాజెక్్టలను 
ఉమ్మడి నేపథయుంత రూపందించ్ అమల్ చేస్తురు. 

n ముందుగా 16 మంత్రిత్వశాఖలను ఎంపిక చేశారు. 
అవి ప్రతేయుకంగా మౌలికవసత్ల అభివృది్ధకి మాత్రమే 
పని చేస్తుయి. అంట్, అవి ఆర్థికాభివృది్ధకి ద్హదం 
చేస్ట కారకాల్. దీని కింద పాలు ట్ స్థి యి 3-డి మాయుపింగ్ 
చేసి తక్కావ ఖరుచిలో వాడకానికి అనువైన  మౌలిక 
వసత్ల కల్పన స్ధయుమవుత్ంది. 

n మంత్రిత్వశాఖలక్ విడిగా ప్రతేయుక  లగిన్ ఐడీల్ 
ఇస్తురు. వాటిలో తమ సమాచార్ని్న త్జాగా 
ఎకికాచవచుచి. ఆ విధంగా సమాచారమంత్ ఒకే వేదిక 
మీద అందుబాటులో ఉంటుంది. 

భారతదేశపు అభివృద్ధి  వేగం పుంజుకునేద్ ఇల్

దేశ్భివృద్ధి కి ఊతమిచేచు 

గతశకి్త

n •	భారతదేశంలో “పనుల్ జరుగుత్న్నవి” అనే బోరు్డల్ సర్వస్ధారణంగా 
కనబడుతూ ఉంటాయి. చాల సందర్భాలలో జర్గేది ఏమిటంట్ రోడు్డ  
వేయటం పూరతువగానే ఆపి్టకల్ ఫైబర్ కేబుల్ లైన్ లేదా గాయుస్ పైప్ లైన్ 
వేయాలి్స వస్తుంది. దీంత అప్పుడ వేసిన రోడు్డ ను మళ్్ళ తవా్వలి. వివిధ 
శాఖల మధయు సమన్వయం లేకపోవటమే అందుక్ కారణం 

దీనివల్ల ప్రాజెకుటు ఆలస్యం కావటం, ఖరు్చ పెరిగిపోవటం, ప్రజలకు అసౌకర్యం 

తపపువు. మౌలిక వసత్ల నిరామాణంలో కనీవినీ ఎరుగని పురోగతి చూపుత్న్న 

భారత్ ఇలాంటి సమస్యలన సహంచగలదా? ఈ సవాళళున ఎదురో్కవట్నికి 

భారతదేశం మొటటుమొదటిసరిగా ఒక భారీ కార్యక్రమం చేపటిటుంది. అదే పిఎం 

గతిశకి్త నేషనల్ మాసటుర్ పా్లన్. రూ.107 లక్షల కోట్లతో ఈ పథకాని్న ఈ ఏడాది 

అకోటుబర్ 13 న ప్రధాని ప్రారంభించారు. 

మౌలకవసత్లు
ముఖపత్ర  కథనంసంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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లక్షల మటి్ర క్ 
టనునీలు

రక్షణరంగ 
కార్డారు్ల02

ఫారామా మడికల్ 
పర్కరాల విభాగాల 

రూపకలప్న

వేల ఎకరాలలో అభివృద్ధి

మగా ఫుడ్ ప్రుకీల ఏరాప్టు
వాటి సామరథి యాం

జౌళి రంగపు 
క్ల స్ట రు్ల  

ఏరాప్టవుతాయి

ప్ర్శ్్ర మిక కార్డారు్ల

109

25

197

847

90

202

11

రోడు్ల , హెై వేల నిరామాణం ఊపందుకునేల్ కీలక నిర్ణ యాలు

జాతీయ రహదారుల 
నిర్్మణంలో పెంపు - దీనికి 

కాలవయువధ ఏడళ్్ళ

కి.మీ. హైవే లను 2020-21 
లో నిర్్మంచగా  2014-15 లో 

4410 కి.మీ మాత్రమే

ప్రజల జీవితాని్న సుఖమయం చేయట్నికి 
సరైన రహదారులు అవసరం. గత ఏడేళళులో 
భారత్ లో జాతీయ రహదారుల నిరామాణానికి 
కేంద్ర ప్రభుత్వం కనీవినీ ఎరుగని  రీతిలో 
చొరవ తీసుకుంది.

100% 13,327

 భారత్ మాల రండు దశలలో భాగంగా 65 వేల కిలో మీటరలు 
జాతీయ రహదారుల్ నిర్్మస్తున్్నరు. 2025 న్టికి 2 లక్షల 
కిలో మీటరులు  పూర్తు చేయటానికి పనుల్ వేగంగా స్గుత్న్్నయి. 
2022 మార్చి కలలు  8500 కిలో మీటరలుక్ కాంట్రాక్్టల్ ఇవా్వలి్స 
ఉంది. 

 భారత్ మాల ప్రాజెక్్ట లో భాగంగానే 1760 కిలో మీటరలు 
ముంబయ్-కన్యుక్మార్  ఎకన్మిక్ కార్డార్ ను అభివృది్ధ 
చేస్తున్్నరు. 

 1380 కిలో మీటరలు ఢిల్లు-ముంబయ్ ఎక్్స ప్రెస్ వే 2023 మార్చికి 
వినియోగం లోకి తెచేచి అవకాశముంది. దీనివలలు వేలది మంది 
సివిల్ ఇంజనీరలుక్ ఉద్యుగాలతబాటు 50 లక్షల పని దిన్ల్ 
కలి్పంచారు. 

 ఢిల్లు ముంబయ్ ఎక్్స ప్రెస్ వే, ఢిల్లు అమృత్ సర్ కట్రా ఎక్్స ప్రెస్ 
వే, చెన్ె్న బ్ంగళూరు ఎక్్స ప్రెస్ వే తదితర ప్రధాన కార్డారులు  
కూడా భారత్ మాల ప్రాజెక్్టలో భాగంగా 
రూపుదిదు్ద క్ంటున్్నయి.

“మౌలక సదుప్యాలు మాకు రాజకీయాలో్ల  భాగం 
కాదు, జాతీయ విధానంలో భాగం. ప్్ర జకు్ట లు 

ఎకకీడా  ఆగపోకుండా, త్ర శంకు సవారగు ంలో 
వేల్డకుండా, అయోమయంలో పడకుండా 

చూసు్త నానీం. నిర్దూ ష్ట  కాలపర్మితలోగా మౌలక 
వసత్ల పనులు పూర్త యేయాటటు్ల  చూసా్త ం. “

-నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్ర
జేవర్ అంతరాజె తీయ విమానాశ్ర యానికి 

శంకుసాథి పన చేసిన సందర్ంగా 

చేపల ఉతప్త్త ని రెటి్ట ంపు 
చేయట్నికి

చేపల క్ల స్ట రు్ల , పోరు్ట లు

మౌలకవసత్లు
ముఖపత్ర  కథనం సంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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రెై లేవాల భవిషయాత్ అవసరాలకు 
అనుగుణంగా ఏరాప్టు్ల
 2014 నుంచ్ భారతీయ రైలే్వలలో అనేక స్నుకూల మారు్పల్ 
తెచేచిందుక్ కఠిన నిర్ణయాల్ తీస్క్న్్నరు. ఈ సందరభాంగా 
తీస్క్న్న ఒక చెప్పుకోదగిన నిర్ణయం ఏమిటంట్ స్ర్వత్రిక బడ్జెట్ 
లో రైలే్వ బడ్జెట్ ను విల్నం చేయటం.  దీంత 93 ఏళ్్ళగా స్గుత్న్న 
విధాన్ని్న మార్చివేసి ఆచారణీయమైన చరయులత ఒక కొతతు ఊపును 
ఇచ్చినటలుయింది. 2021 లో కూడా దేశ స్ర్వత్రిక బడ్జెటలు  భారతీయ 
రైలే్వల బడ్జెట్ కూడా ఒక భాగం. 

 నేషనల్ రైల్ పాలు న్ 2030 కింద వేగం, స్మరథి్యం, నెట్ వర్కా పరంగా 
ఉన్న అవరోధాలను ప్రణళికాబద్ధంగా తొలగించాలి్స ఉంది. అదే 
విధంగా రైలే్వల మౌలిక వసత్లను అత్యుతతుమ విధానంలో 
నిర్వహంచాలి్స ఉంది.  

 1100 కిలో మీటరలుక్ పైగా తూరు్ప, పశిచిమ  రవాణ కార్డార్ ల 
మీద పని పూరతుయింది. మిగిలిన భాగంలో పని చురుగ్ా స్గుతంది. 
తూరు్ప రవాణ కార్డార్ లో ఖుర్జె -భావపూర్ మధయు 351 కిలో 
మీటరులు  పూర్తుకాగా, ఆపరేషన్ కంట్రోల్ సంటర్ ను ప్రారంభించారు.

హైడ్రోజెన్ ఇంధన బాయుటరీల ఆధార్త రైళ్ళ కోసం  రైలే్వశాఖ  
టెండరులు  పిలిచ్ంది. మొదటి దశలో ఉతతుర రైలే్వ లోని  
సనేపట్-జంద్  సక్షన్ లో 89 కిలో మీటరలు మేర హైడ్రోజెన్ ఆధార్త  
రైల్ నడిప్ ఆలోచన ఉంది.

దేశపు మొట్టమొదటి ఐ.ఎస్.ఓ  ధ్రువీకృత, తొలి పిపిపి మోడల్ 
అయిన భోపాల్ లోని ర్ణి కమలపతి  రైలే్వ స్ట్టషన్ ను జాతికి 
అంకితం చేశారు. రండు వందలక్ పైగా రైలే్వ స్ట్టషనలుక్  
హంగుల్ సమకూరుచిత్న్్నరు.

ప్రయాణీక్ల భద్రతను పెంచే లక్షష్ంత రైళ్ళలో ఎల్.హెచ్.బి కోచ్ 
ల్ ఏర్్పటు చేస్తున్్నరు. ఏదైన్ ప్రమాదంలో ఢీకొంట్ ఈ కోచ్ ల్ 
ఒకదాని మీదికి ఒకటి ఎకకావు.

ర్మాయణ సరూకా్యట్ ట్రెయిన్ మొదలైంది. పర్యుటకాని్న 
ప్రోత్సహంచే భారత్ గౌరవ రైళ్ళను ప్రవేశపెడుత్న్్నరు. ఆజాదీ 
అమృత్ మహోత్సవ్ లో భాగంగా 75 కొతతు వందే భారత్ రైళ్్ళ వచేచి 
రండళ్ళలో దేశమంత్  నడపబోత్న్్నరు.

ప్ర జా రవాణాలో మటో్ర  ప్్ర జకు్ట ల విస్త రణ

న్గపూర్ మట్రో ప్రాజెక్్ట ఈ ఏడాది ఆఖరుకలలు  పూరతువుత్ంది. ఒక 
సక్షన్ లో ఆగస్్టలో మట్రో రైల్  మొదలైంది. భోపాల్ లో మట్రో 
మొదటిదశ 70% పని పూరతుయింది. కొచ్చి మట్రో రండో దశ పని 
మొదలైంది. 

ఇది వాయుపార్ని్న స్లభతరం చేయటాని్న కూడా మరుగు పరుస్తుంది. 
మరుగైన ప్రణళికా వలలు ఉత్పతితు స్మరథి్యం పెరుగుత్ంది. మౌలిక 
వసత్ల సంబంధమైన ప్రాజెక్్టల అమల్లో ఖరుచి, ఆలసయుం 
తగ్ుత్యి. ఇది పెటు్ట బడుల పోటీని ప్రోత్సహస్తుంది కూడా.  

మౌలకవసత్లు
ముఖపత్ర  కథనంసంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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n  ఉజజె్వల పథకం లక్షష్ం కేవలం ఇంటి దగ్రే ఎల్.పి.జ అందించటం దా్వర్ 
కాల్షయుర్హత ఇంధనం కలి్పంచటమే కాదు, పర్యువరణ పరమైన, ఆరోగయు 
పరమైన సమసయులక్ పర్ష్కారంగా కూడా

n  స్్వతంతయు్రం వచాచిక ఆరు దశాబా్ద ల పాటు ఎల్.పి.జ సౌకరయుం కేవలం 
దేశంలోని 55 శాతం ఇళలుక్ మాత్రమే పర్మితమైంది. 8 కోటలు కొతతు కనెక్షనలుత 
ఇప్పుడు 99 శాతం పైగా ఇళ్ళక్ ఎల్.పి.జ వంట గాయుస్ అందుతంది. 

n  కాల్షయురహత ఇంధనం తక్షణ అవసరం. భారత్ 
ఈ దిశలో వేగంగా అడుగుల్ వేసతుంది. 
స్ర్వత్రిక బడ్జెట్ లో ఆర్థికమంత్రి నేషనల్ 
హైడ్రోజెన్ మిషన్ ను ప్రస్తువించగా, ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ ఆగస్్ట  15 న ఎర్రకోట బురుజు 
నుంచ్ మాటాలు డుతూ దీని్న ప్రారంభిస్తున్నటు్ట  
ప్రకటించారు. 

n  దీని లక్షష్ం వచేచి 25 ఏళ్ళలో దేశాని్న ఇంధన 
రంగంలో స్వయం సమృద్ధం చేయటం. అప్పటికి 
స్వతంత్ర భారత దేశం వందేళ్్ళ పూర్తు 
చేస్క్ంటుంది. 

n  2014 వరక్ దేశంలో 25 లక్షల పైప్ లైన్ గాయుస్ 
కనెక్షనులు  మాత్రమే ఉండవి. ఈ రోజు గాయుస్ 
దేశంలో 72 లక్షలక్ పైగా ఇళ్ళక్  పైపుల దా్వర్ 
గాయుస్ అందుతంది. ఇప్పుడు కొతతుగా మరో 400 
నగర్లను  ఇల సరఫర్ చేస్టందుక్ ఎంపిక 
చేశారు.

కాలుషయా రహిత 
ఇంధనానినీ పో్ర త్సహించే 
నేషనల్ హెై డో్ర జన్ మిషన్ 

పొగరహిత వంటగద్ని 
పో్ర త్సహిసు్త ంద్ ఉజజె వాల 

కోటలు ఉచ్త సిలిండరలును కోవిడ్  
సమయంలో ఉజజె్వల పథకం దా్వర్ 
అందించగలిగారు12

కాలుషయా రహిత ఇంధనం 
ముఖపత్ర  కథనం

ప్ర ధాని నరేంద్ర  మోదీ ఆగసు్ట  10 న ఉత్త రప్ర దేశ్ లోని మహీబా నుంచి రెండో 

దశ ఉజజె వాల యోజనను ప్్ర రంభించారు. దీని కింద కోటి కొత్త  ఇళ్ళకు ఎల్.

పి.జి కన్క్షను్ల  కలప్సు్త నానీరు.  

ఉజజె వాల 2.0

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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మనక్ స్మత ఉంది – ‘‘పిండి కొదీ్ద రటె్ట అని. పిండి ఎంత ఎక్కావుంట్, 
రటె్ట అంత్ పెద్దది తయారవుత్ంది’’ అని అరథిం. భారత ఆర్థిక వయువసథి 
ముందుక్ స్గుత్న్న  వేగాని్న భవిషయుత్తులో 5 ట్రిలియన్ డాలరలు ఆర్థిక 

వయువసథిగా ఎదగాలన్న కల ప్రాధాన్యుని్న వివర్స్తు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
ఇల అన్్నరు. “ఆర్థిక వయువసథి ఎదుగుదల లక్షష్ం ఎంత పెద్దదిగా ఉంట్ 

దేశ స్సంపన్నత, పురోగతి అంత ఎక్కావగా ఉంటాయి. కోవిడ్  సంక్షోభ 
సమయంలో యావత్ ప్రపంచ ఆర్థిక వయువసథి తీవ్మైన సంక్షోభంలో 

చ్క్కాక్న్నప్పుడు భారతదేశం స్వయం సమృద్ధ మార్్ని్న ఎంచుక్ంది. 
సంసకారణల కొతతు ప్రక్రియ మొదలైంది. అది స్ర్వత్రిక బడ్జెట్ లో కూడా 

ప్రస్్ఫటంగా ప్రతిబింబించ్ంది.”

సావావలంబన 
మారగు ంలో అడుగులు

n •	ప్రపంచస్థి యి ఆర్థిక-స్ంకేతిక హబ్ ను అభివృది్ధ 
చేయటానికి అండగా నిలబడటం 

n •	1938 న్టి బీమా చటా్ట నికి సవరణ దా్వర్ బీమా 
రంగంలో అనుమతించే విదేశీ ప్రతయుక్ష పెటు్ట బడుల 
పర్మితిని 49 నుంచ్ 74 శాత్నికి పెంచటం; తగిన 
రక్షణలత  విదేశీ యాజమాన్యుని్న, నియంత్రణను 
అనుమతించటం 

n •	వ్యుహాత్మక పెటు్ట బడుల ఉపసంహరణక్ ఒక 
విధాన్ని్న తీస్క్ర్వటం.  బిపిసిఎల్, ఎయిర్ 
ఇండియా, షపి్పంగ్ కార్పరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, 
కంటెయినర్ కార్పరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐడీబీఐ 
బాయుంక్, బి.ఇ.ఎం.ఎల్, పవన్ హాన్్స, నీలంచల్ 
ఇస్్పత్  నిగమ్ లిమిటెడ్ తదితర ప్రభుత్వ రంగ 
సంసథిలలో పెటు్ట బడుల ఉపసంహరణను పూర్తు చేయటం 
ఐడీబీఐ బాయుంక్ను ప్రైవేట్ పరం చేయటమే కాక్ండా 
మరో రండు ప్రభుత్వ రంగ బాయుంక్ల్, ఒక జనరల్ 
ఇనూ్సరన్్స కంపెనీ కూడా 2021-22 సంవత్సరంలో 
పూర్తు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. 

“ఏ  దేశ అభివృద్ధి  యాత్ర లోన్ై నా ఒక సమయం 
వసు్త ంద్. ఆ దేశం సర్కొత్త  దీక్ష తీసుకొని 

ముందడుగు వేయాలని నిర్ణ యించ్కుననీ ఆ 
సమయాన యావత్ దేశపు శకీ్త  ఆ ఆకాంక్షలను 

న్రవేరుచుకోవట్నికి సమాయత్త  మవుత్ంద్. 
ఆగసు్ట  15 న నేను ఎర్ర కోట నుంచి చప్ప్ను. ఇదే  

సమయమని, సరెై న సమయమని. వనరులకు 
కొరత లేదని.  సమాచారానికి కూడా కొరత లేదు. 

మీరు కోరుకుంటుననీ ఆ సంసకీరణను ప్ర భుతవాం 
చేపటి్ట ంద్. దానేనీ కొనసాగసు్త ంద్ కూడా. ఇప్పుడు 

మీరు దేశ లక్షాయాలతో, దేశ ఆకాంక్షలతో  
సమనవాయం చేసుకుంట్ ముందుకు నడవాల్సన 

సమయం ఆసననీమై ంద్.

-నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్ర
(బాయాంకింగ్ రంగం మీద  ఒక సదసు్సను ఉదేదూ శించి 

ప్ర సంగస్్త )

ఆర్థి కరంగం
ముఖపత్ర  కథనం

చేసిన ప్ర కటన 

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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గుజరాత్ గఫ్్ట  సిటీలో ప్ర పంచ సాథి యి 
ఫిన్ టెక్ హబ్ 

పెటు్ట బడుల ఉపసంహరణ 
విధానానికి శ్్ర కారం 

బీమా రంగంలో విదేశ్ పెటు్ట బడులకు 

పో్ర తా్సహం

n ఫిన్నిషియల్ టెకా్నలజీనే సంక్పతుంగా ఫిన్ టెక్ అంటున్్నం. ఆర్థిక 
కారయుకలపాలలో టెకా్నలజీని వాడటమే ఫిన్ టెక్. భారతదేశం 
ప్రపంచంలోనే అతయుంత వేగంగా ఎదుగుత్న్న ఫిన్ టెక్ మారకాట్. 
ప్రభుత్వం డిజటైజేషన్ దిశగా వేగంగా అడుగుల్  వేస్తున్న తీరు,  
ఫిన్ టెక్ రంగం మీద దాని స్నుకూల ప్రభావం కూడా మనం 
చూస్తున్్నం.

n ఫిన్ టెక్ లో భారత్ వేగంగా అడుగులేయటానికి కారణం 120 
కోటలు ఆధార్ చేర్కల్, జన్ ధన్ ఖాత్ల దా్వర్ విసతుర్స్తున్న 
బాయుంకింగ్, యూపీఐ కి ప్రోత్్సహం, డిజటల్ ఇండియా లంటి 
కారయుక్రమం. ప్రపంచస్థి యి ఫిన్ టెక్ హబ్ పని గుజర్త్ లోని గిఫ్్ట 
సిటీలో మొదలైంది. ఇటీవలే నవంబర్ 20న గిఫ్్ట సిటీని 
సందర్్శంచ్న సందరభాంగా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీత్ర్మన్  
స్పర్ వైజారీ టెకా్నలజీ ఫండ్ కింద ఐటీ మౌలిక వసత్లక్ రూ. 
269.05 కోటులు  ఇవ్వటానికి ఒప్పుక్న్్నరు. అదే విధంగా 
కేంద్రకార్యులయ నిర్్మణనికి రూ. 200 కోటులు  ఇచాచిరు.

న్రవేర్చున హామీ

n ఎంపిక చేసిన కొని్న ప్రభుత్వరంగ సంసథిలలో వ్యుహాత్మకంగా 
పెటు్ట బడుల్ ఉపసంహర్ంచుకోవటం దా్వర్ ప్రైవేటీకరణ వేగం 
పెంచటానికి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇది భారీ 
పెటు్ట బడులక్ అవరోధాలను తొలగించ్  పెటు్ట బడుల 
ఉపసంహరణ వేగం పెంచుత్ంది. 

n భారత్ పెట్రోలియం కార్పరేషన్ లిమిటెడ్ (బిపిసిఎల్) ను 
ప్రభుత్వం పూర్తుగా ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్నది. ఇందుకోసం 
ఫైన్నిషియల్ బిడులు  ఏడాది చ్వర్ లోగా పిల్స్తురు. అనేక 
కంపెనీల్ దీనికి ఆసకితు చూపుత్న్్నయి. ఇందులో 
కేంద్రప్రభుత్వ వాటా మారకాట్ విల్వ స్మారు రూ. 52,000 
కోటులు . ఈ మొతతుం ప్రక్రియ 2022 మార్చికలలు  పూరతువుత్ందని 
భావిస్తున్్నరు. 

n ఐడీబీఐ బాయుంక్లో యాజమానయు నియంత్రణను బడల్  
చేయటానికి వ్యుహాత్మక పెటు్ట బడుల ఉపసంహరణక్ కాబినెట్ 
ఆమోదించ్ంది. ఈ బాయుంక్లో కేంద్ర ప్రభుత్్వనికీ, ఎల్ఐసీ కీ 
కలిపి 94 శాతం వాటా ఉంది. ఎల్ఐసీ వాటా 49.24 శాతం 
కాగా ప్రభుత్వ వాటా 45.48 శాతం. ఇతర వాటాదారులక్  
5.29% శాతం ఉంది. 

n ఇదే కాక్ండా షపి్పంగ్ కార్పరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, పవన్ 
హాన్్స, నీలంచల్ ఇస్్పత్  లలో పెటు్ట బడుల ఉపసంహరణ 
పురోగతిలో ఉంది. సంట్రల్  ఎలకా్రే నిక్్స లిమిటెడ్ (సిఇఎల్) 
అమ్మకం పనుల్ తీవ్ంగా స్గుత్న్్నయి, ఈ కంపెనీ 
అమ్మకానికి ఫైన్నిషియల్ బిడ్్స వచాచియి.

2021 మార్చి 31 న్టికి  దేశంలో 24 జీవిత బీమా సంసథిల్, 34 స్ధారణ ప్రతయుక్ష బీమా 
సంసథిల్ ఉండవి. కానీ 1956 లో 243 జీవిత బీమా కంపెనీల్, జాతీయం చేస్టన్టికి 1973 

లో 107 స్ధారణ బీమా కంపెనీల్ ఉన్్నయి. కోవిడ్ కాలంలో జనం జీవిత బీమా కంట్ 
పదుపు వైప్ మొగ్ు చూపారు. అందుకే ప్రజలక్ బీమా రంగంలో  కొతతు అవకాశాల్, 

ప్రయోజన్ల్ చూపుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం బీమా రంగంలో పెటు్ట బడుల పర్మితిని 49 
నుంచ్ 74 శాత్నికి పెంచ్ంది. 1938 న్టి బీమా చట్టపు సవరణ బిల్లు ను పారలుమంట్ 

ఉభయ సభల్ ఆమోదించ్న తరువాత జూన్ 15 న దాని న్టిఫికేషన్ కూడా జారీ 
అయింది.

ఆర్థి కరంగం
ముఖపత్ర  కథనం

ఎల్ఐసీ వాట్ల జారీ వచేచు ఏడు మొదటి 
తెై ్రమాసికంలో జరుగుత్ంద్. దీని 

దావారా 90 వేల కోటు్ల  రాబట్్ట లననీద్ 
ప్ర భుతవా లక్షయాం.

రూ. 18,000 ఆరిథుక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ 
ఆమోదించిన  ఎయిర్ ఇండియా పెట్టుబడుల 
ఉపసంహరణ విలువ కోటు్ల

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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దేశంలో ఈ రోజు ప్రజలక్ డిపాజటులు , బాండులు , మూయుచువల్ 
ఫండ్్స, స్వర్న్ గోల్్డ బాండ్్స.. ఇల మదుపు మార్్ల్ ఎన్్న 
అందుబాటులో ఉన్్నయి. అయితే అవి స్రక్తంగా, 

సౌకరయువంతంగా ఉండటం చాల ముఖయుం. ఈ ఆలోచనతనే ర్జర్్వ 
బాయుంక్ కొతతుగా కొని్న చరయుల్ తీస్క్ంది. అందులో ర్టైల్ డైరక్్ట సీకామ్, 
ర్జర్్వ బాయుంక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆంబుడ్్స మన్ సీకామ్ ఉన్్నయి. దీని్న 
ప్రారంభిస్తున్న సందరభాంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాటాలు డుతూ 
“ర్టైల్ డైరక్్ట సీకామ్ వలన ఆర్థిక వయువసథిలో అందర్కీ మేల్ జరుగుత్ంది. 
మధయుతరగతికి, ఉద్యుగులక్, చ్న్నవాయుపారులక్, సీనియర్ సిటిజెన్ 
లకి నేరుగా ప్రభుత్వ సకూయుర్టీలలో స్రక్తంగా మదుపు చేస్ట 
అవకాశం వస్తుంది” అన్్నరు. 6-7 ఏళలు కిందటి దాకా బాయుంకింగ్, 
పెనషిన్, బీమా అనేవి ఏ కొది్ద మందికో అన్నటు్ట  ఉండవి. కానీ 7 ఏళలులో 
దేశంలో డిజటల్ లవాదేవీల్ 19 రటులు  పెర్గాయి. ఇప్పుడు బాయుంకింగ్ 
వయువసథి 24 గంటల్, ఏడు రోజుల్ ఏడాది పడవున్ నడుసతుంది. 
సమాచారం, స్ంకేతికత పున్దులమీద ప్రజలి్న కల్పుతూ బలమైన, 
స్సంపన్నమైన దేశ నిర్్మణనికి ర్జర్్వ బాయుంక్ కొతతు చొరవల్ 
తీస్క్ంటంది. 
ఆర్.బి.ఐ రిటైల్ డైరక్టు స్్కమ్ 

ప్రభుత్వరంగంలో పెటు్ట బడికి ర్బడితబాటు రక్షణ ఉంటుంది. 
అయిన్ చ్న్న మదుపుదారుల్, ఉద్యుగస్తుల్, పెనషినరలుక్ వాటి 
కొనుగోల్ సంకిలుష్టమే. దీని్న స్లభతరం చేయటానికే చ్న్న 
మదుపుదారుల కోసం  ఆర్.బి.ఐ ర్టైల్ డైరక్్ట సీకామ్ తెచ్చింది.  దీనివలలు  
మదుపుదారుల్ నమ్మకంగా పెటు్ట బడి పెట్టగలగటమే గాక 
ఆర్థికాభివృది్ధకి సహకర్ంచ్న వారవుత్రు. 
ఇప్పుడు చ్న్న మదుపుదారుల్ తమ బాయుంక్ అకంట్ నుంచే నేరుగా 
ప్రభుత్వ సకూయుర్టీల్ కొనుగోల్ చేయవచుచి. ర్జర్్వ బాయుంక్ వార్ 
rbiretaildirect.org పోర్టల్ లో  ఉచ్తంగా సకూయుర్టీస్ ఖాత్ తెరచ్ 
మడుపు చేయవచుచి. 

సామానయా పౌరుడి మదుపును 
సులభతరం చేయటం

గా్వలియర్ క్ చెందిన స్వరబాల త్రివేదీ  మంచ్ ర్బడి వస్తుందని న్ల్గేళ్ళ కిందట మూయుచువల్ ఫండ్్స లో మదుపు చేశారు. కానీ, 
పాలసీ గడువు ముగిస్టసర్కి మారకాట్ ర్స్కా కారణంగా ఆమక్ తన పెటు్ట బడి కంట్ తక్కావ మొతతుం తిర్గొచ్చింది. ఇలంటి కథల్ 
వింటున్నవే, కంటున్నవే. కానీ ప్రభుత్వం, ర్జర్్వ బాయుంక్ ఇప్పుడు ప్రజల పెటు్ట బడుల్ స్రక్తంగా, నమ్మకంగా ఉండటు్ట  చూస్తున్్నయి

ర్జర్వా బాయాంక్ సమీకృత ఆంబుడ్్స మన్ పథకం

 ఆర్థిక స్టవల్ అందర్కీ అందుబాటులో ఉండటమంట్ 
అత్యుధునికమైన సమసయుల పర్ష్కార వయువసథి ఉండటం, 
సరళంగా ఉంచటం. ఇప్పుడున్న ఆంబుడ్్స మన్ పథకాలను 
సమీకృతం చేస్తు ర్జర్్వ బాయుంక్ త్జాగా సమీకృత ఆంబుడ్్స 
మన్ పథకం ప్రారంభించ్ంది. 

 స్టవల లోపానికి సంబంధంచ్న ఫిర్యుదులని్నటినీ దీనికింద 
తీస్క్ంటారు. ర్జర్్వ బాయుంక్ నియంత్రించే 11352 
బాయుంక్ల్, ఎన్.బి.ఎఫ్.సి ల్, పీపీఐ జారీదారులను 
దశలవారీగా ఒకే వేదిక మీదికి తీస్క్వస్తురు. 

 దీనివలలు 44 కోటలు రుణల, 220 కోటలు డిపాజటలు ఖాత్దారుల్, 
చెలిలుంపు వయువసథిలలో పాల్్నే కస్టమరులు   లబి్ధపందుత్రు. 

 కస్టమరలుందర్కీ ఇప్పుడు ఫిర్యుదుల్ నమోదు చేయటానికి, 
పర్ష్కార స్థి యి తెల్స్కోవటానికి వీల్గా  పోర్టల్. ఒక 
ఈ-మయిల్,  ఒక అడ్రస్ అందుబాటులో ఉంటాయి. 

 కస్టమరులు  తమ ఫిర్యుదులను ర్జర్్వ బాయుంక్ వార్ ఆన్ లైన్ 
పోర్టల్ cms.rbi.org.in లో నమోదు చేయవచుచి. ఫిర్యుదు 
విధానం మీద స్యం కోరటానికి  హందీ, ఇంగ్లుష్ తబాటు 
ఎనిమిది ప్రాంతీయ భాషలోలు  టల్ ఫ్రీ నెంబర్ అందుబాటులో 
ఉంటుంది. 

ఆర్థి కరంగం
ముఖపత్ర  కథనం`సంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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ప్ఠశ్ల విదయా: జాతీయ విదాయా విధానం కింద 

తీసుకుననీ చొరవలలో ఇవి కొనినీ 

సంపూర్ణ ఆలోచన్ విధానంత  ప్రారంభించ్న జాతీయ విదాయు విధానం గత ఏడాది కాలంలో చదువు, అభయుసన స్వరూపాని్న 
వివిధ చరయుల దా్వర్ మారేచిసింది. యువత ఉమ్మడి ఆకాంక్షలను నెరవేరచిటమే ఈ విధాన లక్షష్ం. ఏ లక్షష్ స్ధన్కైన్ 

పటు్ట దల, ఓరు్ప తప్పనిసర్.  ఈ ధ్యుయంతనే కేంద్ర ప్రభుత్వం విదాయురంగంలో విపలువాత్మకమైన మారు్పల్ తెచేచిందుక్ చరయుల్ 
తీస్క్ంటంది.

కొత్త  విదాయావయావసథి  జాతీయ 

సాథి యిలో విప్ల వాతమాకమై న 

మారుప్ తెచిచుంద్

 జాతీయ విదాయువిధానంలోని అంశాలని్నటికీ అనుగుణంగా 
5,000 క్ పైగా పాఠశాలల స్థి యి పెంచుత్న్్నరు. అవి 
ఆదర్శంగా నిల్స్తు ఇతర పాఠశాలలక్ కూడా అండగా 
ఉంటాయి. 

న్రవేర్చున హామీ

 భారతీయ సంజాఞా భాష నిఘంట్వు:10 వేల పదాలత 
కూడిన భారతీయ సంజాఞా  భాష్ నిఘంటువు విడుదలైంది.13 
లక్షల మంది విదాయురుథిలక్ లబి్ధ చేకూర్ంది.

 మాట్్లడే పుస్తకాలు: అనీ్న ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి పుసతుకాల్ 
చదవటానికీ, వినటానికీ పనికొస్తుయి. ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి 
2000 పాఠాలక్ ఆడియో కూడా తయారు చేసింది. ఈ 
మటీరీయల్ మొతతుం ఇన్.సి.ఇ.ఆర్.టి వార్ వెబ్ సైట్ 
ఈ-పాఠశాల లోనూ, దీక్షా పోర్టల్ లోనూ, మొబైల్ యాప్ 
లోనూ అందుబాటులో ఉన్్నయి. దివాయుంగులక్, మరీ 
ముఖయుంగా చూపులేని దాదాపు 24 లక్షల మంది విదాయురుథిలక్ 
ఇదొక వరం లంటిది.

 నిషటు 2.0: ప్రాథమిక స్థి యిలో టీచరలుక్ శిక్షణ ఇచ్చిన 
తరువాత నిష్ట ఇప్పుడు 10 లక్షల మందికి పైగా సకండరీ 
స్థి యి టీచరలుక్ కొతతుగా రూపందించ్న 68 మాడూయుల్్స 
స్యంత శిక్షణనివ్వటానికి సిద్ధమైంది.

 నిషటు 3.0: ఆటల్, పాటల్, క్రాఫ్్ట కారయుకలపాల్, 
బొమ్మల ఆధార్త అభయుసన ప్రక్రియ మీద ప్రతేయుక శిక్షణ 
కారయుక్రమాని్న  ఫండషన్ లిటరసీ అండ్ నూయుమరసీ కోసం 
ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి సంసథి రూపందించ్ంది. నిష్ట 3.0 
శిక్షణను ఆన్ లైన్ పద్ధతిలో దీక్షా వేదికమీద నిర్వహస్తురు.  
ఇది ప్రాంతీయ భాషలోలు ను అందుబుటులో ఉంది.  దీనివలలు 
25 లక్షల మంది టీచరులు , హెడ్ మాస్టరులు  లబి్ధ పందుత్రు.  

 విదా్యంజలి 2: విదాయుంజలి పోర్టల్ వలన స్మాజక 
కారయుకరతుల్, వాలంటీరులు  ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ ఎయిడ్డ్ 
పాఠశాలలత నేరుగా అనుసంధానమై తమ వంత్ 
సహకారం అందించగల్గుత్రు.

 పాఠశాల న్ణ్యతా మదింపు:  కొతతు విదాయువిధానం 
ప్రకారం కేంద్రీయ విదాయులయాలక్, నవోదయ 
విదాయులయాలకూ ప్రమాణల్ నెలకొలే్ప ప్రాధకార సంసథిగా 
సి.బి.ఎస్.ఇ వయువహర్స్తుంది. పాఠశాల పనితీరుక్ 
సంబంధంచ్ అనీ్న అంశాలనూ లెకకాలోకి తీస్కొని ఎస్.
కూయు.ఏ.ఏ  ఆధార్త చట్రాని్న  సి.బి.ఎస్.ఇ 
రూపందించ్ంది. ఇందులో 25,606 పాఠశాలల్ (25 
విదేశాలోలు ని 250 సహా), 2 కోటలు మంది విదాయురుథిల్, 10 
లక్షల మంది టీచరులు  ఉన్్నరు. 

చేసిన ప్ర కటన

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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 భారత ఉన్నత విదా్య కమిషన్ ఏరాపుట్కు ఈ ఏడాది చటటుం 
తెస్తరు. జిలా్లలో్ల  మదింపు, అక్రెడిటేషన్, క్రమబదీ్ధకరణ, నిధుల 
కేట్యింపు అనే న్లుగు అంశాల కోసం ఒకే గొడుగులా ఇది 
పని చేసు్తంది. 

 అని్న ప్రభుత్వ కళాశాలలు, విశ్వవిదా్యలయాలు, పరిశోధన్ 
సంసథులు మరింత సమన్వయం కోసం వివిధ నగరాలలో ప్రతే్యక 
ఏరాపుట్్ల చేస్తయి. 

 ఇందుకోసం ఒక ప్రతే్యక గ్రాంట్ కేట్యిస్తరు. లదా్దఖ్ లో ఉన్నత 
విద్య అందుబాట్లో ఉండేలా లేహ్ లొ కేంద్రీయ విశ్వవిదా్యలయం 
ఏరాపుట్ చేస్తరు.  

n 	ఉన్నతవిద్యన ప్రపంచీకరించటం: భారత, విదేశీ ఉన్నత 
విదాయు సంసథిల్ పరస్పర సహకారం కోసం యుజసి 
మారద్ర్శకాలక్ అనుగుణంగా క్రెడిట్ ట్రాన్్స ఫర్ ప్రాతిపదికగా 
అనుసంధానం  

n 	నేషనల్ డిజిటల్ ఎడు్యకేషన్ ఆరి్కటెక్చర్: డిజటల్ ఫస్్ట ఆలోచనక్ 
అనుగుణంగా ఇది మొదటి విదాయు మౌలికవసతి. బోధన, 
అభయుసన, ప్రణళికా, పాలన పరస్పరం అనుసంధామవుత్యి. 

n 	నేషనల్ ఎడు్యకేషన్ టెకా్నలజీ ఫోరమ్: విదాయురంగంలో వివిధ 
కోణలలో టెకా్నలజీ వినియోగం కోసం ఒక జాతీయ వేదిక ఇది. 
కేజీ నుంచ్ పీజీ దాకా సృజన్త్మక బోధనక్, అభాయుసన్నికి ఇది 
పాటుపడుత్ంది. లదా్ద ఖ్ లో కేంద్రీయ విశ్వవిదాయులయం  సింధు 
ప్రుత  ఏర్్పటైంది.

n •	 7 ర్ష్్రే ల్, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలోని 27 
జలలు లోలు   50 ఏకలవయు ఆదర్శ గురుక్ల పాఠశాలల 
నిర్్మణనికి దేశవాయుపతుంగా మొతతుం 740 ఏకలవయు 
ఆదర్శ పాఠశాలల్ నెలకొల్్పత్రు.  ప్రధాని మోదీ  
నవంబర్ 15 న శంక్స్థి పన చేశారు. 50% మించ్ 
షెడూయుల్్డ తెగలవారున్న ప్రాంత్లక్, కనీసం 20 వేల 
గిర్జనుల్న్న ప్రాంత్లక్  ఇవి కేటాయిస్తురు. 
షెడూయుల్్డ క్లల విదాయురుథిల సంక్షేమం కోసం 2021 
లో పోస్్ట మట్రిక్ స్కాలర్ షప్పుల్ ప్రారంభమయాయుయి. 
తలిలుదండ్రుల ఆదాయం 8 లక్షల లోపున్న పిలలుల్ దీని్న 
ఉపయోగించుకోవచుచి.  

న్రవేర్చున హామీ

ఉననీత విదయా

షెడూయాల్డు  కుల్లు, షెడూయాల్డు  తెగల 
సంక్షేమం

n  గిరిజన ప్రాంతాలలో 750 ఏకలవ్య ఆదర్శ గురుకుల 
పాఠశాలల ఏరాపుట్ లక్షయూం. ఒకో్క స్్కల్ ఖరు్చన 
రూ. 38 కోట్లకు పెంచటం 

n  కొండ ప్రాంతాలు చేరుకోవటం, కషటుసధ్యమైన 
ప్రాంతాలకు ఆ మొత్తం రూ.48 కోట్లకు పెంపు. 
షెడ్్యల్డు కులాలకు పోస్టు మట్రిక్ స్కలర్ షిపుపుల 
పునరుద్ధరణ  

 విదా్య ప్రవేశ్: ఇది పాఠశాలక్ సిద్ధం కావటానికి 
పిలలుల కోసం ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి రూపందించ్న  3 
నెలల కారయుక్రమం. ఇందులో అక్షర్ల్, శబా్ద ల్, 
మాటల్, రంగుల్, ఆకృత్ల్, అంకెల్ 
నేరుచికోవడానికి పనికొచేచి ఆసకితుకరమైన 
కారయుకలపాల్ంటాయి.

 భారతీయ  సంజాఞా భాష: 1 నుంచ్ 12 వ తరగతి 
వరక్ విదాయురుథిలతబాటు ఉపాధాయుయులక్ 
ఉపయోగపడల రూపందించ్న 1200 విదాయు 
విషయక వీడియోల్ దీక్షా మంచ్ లో అందుబాటులో 
ఉన్్నయి.

 సఫల్: 25 వేల సీబీఎస్ఇ పాఠశాలలలో 3,5,8 
తరగత్లక్ చెందిన 50 లక్షల మంది విదాయురుథిల 
కోసం రూపందించారు.  అభయుసన విశే లుషణ కోసం 
క్రమబద్ధమైన  మదింపు చేయటానికి వీటిని  
తయారు చేశారు.

విదయా
ముఖపత్ర  కథనం

చేసిన ప్ర కటన

చేసిన ప్ర కటన

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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n 	యువతకు అవకాశాలు పెరిగేలా అప్ంటిస్ చట్టుని్న 
సంస్కరించాలని ప్రతిపాదన 

n 	ఇపుపుడున్న జాతీయ  అప్ంటిస్ షిప్ శక్షణా పథకాని్న 
ప్రక్షాళన చేసి చదువు తరువాత అప్ంటిస్ షిప్, 
గ్రాడు్యయేట్్ల, డిపొ్లమా హోలడుర్లకు శక్షణ ఇచే్చలా 
మార్చందుకు రూ.3,000 కోట్ల కేట్యింపు 

n 	నైపుణ్య శక్షణలో ఇతర దేశాలతో భాగస్వమా్యని్న 
కొనసగించటం 

n 	నైపుణ్య అర్హత, మదింపు, ధ్రువీకరణ, ధ్రువపత్లు 
పొందినవారి నియామకం కోసం యుఏఇ తో ఒపపుందం 

n 	జపాన్ తో నైపుణా్యలు, టెకి్నక్ లు, విజాఞాన్ల  
బదలాయింపుకు సహకారం 

n 	ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధయుక్షునిగా ఉండ ఆర్థిక వయువహార్ల 
కాబినెట్ కమిటీ నవంబర్ 24 న జాతీయ అప్రెంటిస్ శిక్షణ 
పథకాని్న మరో ఐదేళలుపాటు పడిగించ్ంది. ఈ కాలనికి అప్రెంటిస్ 
శిక్షణ పందే వార్కి రూ.3,054 కోటులు  స్్టపెండ్ గా ఇవ్వటానికి 
ఆమోదం లభించ్ంది. 

కొత్త తరం న్ై పుణాయాభివృద్ధి  మీద ప్ర తేయాక దృష్్ట

నైపుణయుని్న గౌరవించటం భారతీయ సంసకాకృతిలో భాగం. కోవిడ్  
సంక్షోభ సమయంలో నైపుణయుమున్న సిబ్బంది కోవిడ్  మీద పోరులో 
గణనీయమైన స్టవలందించారు. కోవిడ్ తరువాత నైపుణయుం ప్రాధానయుత 
మర్ంతగా పెర్గింది. కోటాలు ది మంది యువత, బడుగు 
బాలహీనవర్్లక్ నైపుణయు శిక్షణత ఉపాధ అవకాశాల్ కలి్పంచటం 
దా్వర్ గత ఆరేళలులో  సికాల్ ఇండియా మిషన్ డాక్టర్ బాబాస్హెబ్ 
అంబేదకార్ కలలను స్కారం చేయటంలో విజయవంతమైంది. 

న్రవేర్చున హామీ

జాతీయ అపె్ర ంటిస్ ష్ప్ శిక్షణ పథకం

న్ై పుణాయాభివృద్ధి
ముఖపత్ర  కథనం

చేసిన ప్ర కటన

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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భారతదేశం ప్ర పంచానికి న్ై పుణయాం 
కలగన మానవశకి్త  పర్ష్కీరాలను 

అంద్సో్త ంద్, ఇద్ మన యువత న్ై పుణయాం 
పెంపొంద్ంచ్కునే వ్యాహంలో 

అంతరా్గంగా ఉండాల. 
- నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్ర

(బడ్జె ట్ తరావాత సే్ట క్ హోలడు ర్ల  సమావేశంలో )

n 	 ఈ పథకం కింద తొమి్మది లక్షల మంది యువతక్ శిక్షణ 
ఇస్తురు. వచేచి ఐదేళ్ళలో ఇది 7 లక్షల మంది యువతక్ 
ఉద్యుగావకాశం  కలి్పస్తుంది. సక్షణ పందే యువతక్ రూ. 
8000-9000 స్్టఫండ్ గా లభిస్తుంది. 

n 	 ఇంజనీర్ంగ్, మానవశాస్త్ర ల్, సైన్్స, కామర్్స విదాయురుథిలను 
కూడా ఈ శిక్షణ కారయుక్రమంలో కల్పుత్రు.  ప్రభుత్వ ఆలోచన 
ప్రకారం అప్రెంటిస్ షప్ శిక్షణలో పాల్్నే వార్కి మొబైల్ 
తయారీ, వైదయు పర్కర్ల తయారీ, ఫార్్మ రంగం, ఆటమొబైల్ 
రంగంలో శిక్షణ ఇస్తురు. 

న్ై పుణాయాభివృద్ధి కి ప్ర త దశలోన్ చొరవ: జన 
శిక్షణ సంసాథి న్ -కొత్త  అవకాశం 

n  సంప్రదాయ నైపుణయుల పెంపు కోసం శిక్షణ 
n  నిరక్షర్స్యులక్, కొతతుగా అక్షర్స్యులైనవార్కి, 8-12 తరగత్ల 

మధయు చదువు ఆప్సినవార్కి శిక్షణ 
n  లక్త వయోవర్్ని్న 15-35 స్థి నంలో 15-45 క్ పెంపు  
n  ఎసీ్సల్, ఎసీ్టల్, దివాయుంగుల్, ఆర్థికంగా వెనుకబడినవార్కి 

ఉచ్త  శిక్షణ 
n  ప్రస్తుతం శిక్షణ పందినవార్లో 85% మహళల్ కాగా ఎసీ్సల్ 

28 శాతం, ఎసీ్టల్ 13 శాతం ఉన్్నరు.
ఐటిఐ సీట్ల  పెంపు 

అపె్ర ంటిస్ ష్ప్ సంసకీరణాలతో పెను మారుప్లు 

n 	 2014 లో 11847 సంసథిల్ండగా 2021 న్టికి వాటి సంఖయు 24 
శాతం పెర్గి 14690 కి చేర్ంది 

n 	 2014 లో 16.94 లక్షల సీటులు ండగా 54% పెర్గి 2021 న్టికి 
26.13 లక్షలక్ చేర్యి. 

n 	 1992 న్టి అప్రెంటిస్ షప్ నిబంధనలలో మారు్పల్ ర్వటంత 
అప్రెంటిస్ ల్గా చేరేవార్ సంఖయు పెర్గింది. అప్రెంటిస్ షప్ పోర్టల్ 
లో నమోదైన సంసథిల పెరుగుదల కూడా మరో కారణం. 2016-17 
న్టికి అప్రెంటిస్ లను చేరుచికోవటానికి ఇష్టపడ సంసథిల్ కేవలం 
స్మారు 17 వేల్ కాగా ఇప్పుడది 1.26 లక్షలక్ పెర్గింది. 

n 	 అప్రెంటిస్ ల్గా చేరటానికి ఆసకితు చూప్ వార్ సంఖయు కూడా 
2016-17 లో 11.9 లక్షల్ండగా 2020-21 న్టికి అది 34 
లక్షల్ దాటింది. కోవిడ్ సమయంలో ఆరోగయురంగ సిబ్బంది కోసం 
క్రాష్ కోర్్స నిర్వహంచారు. దీనికింద వచేచి 2-3 నెలలోలు  లక్ష 
మందికి పైగా శిక్షణ ఇస్తురు.  

న్ై పుణాయాభివృద్ధి
ముఖపత్ర  కథనంసంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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4 కార్మాక కోడ్ చట్్ట లు

కోవిడ్ సంక్షోభం దేశ్న్ని ముట్డించనపు్పడు ఎకకొవగా కష్ం ఎద్రైంది వలస కూలీలకే. 
సా్తంతయా్ం వచచే 7 దశ్బాదేలు గడిచనా వ్ళ్ళ సంక్షేమాన్ని గాలికొదిలేశ్రు. కనీసం వ్ళ్ళ 

సంఖయాను లెక్కొంచటాన్క్ కూడా ప్రయతనిం జరగలేద్. అంద్కే ప్రభుత్ం కరోనా కాలంల్ 
ఊరటాన్వ్టాన్క్ గరీబ్ కళాయాణ్ అభియాన్, వన్ నేషన్, వన్ ర్షన్ కార్డ్ ల్ంటి పథకాలు 
ప్రవేశపెటి్ంది. బడ్జెట్ ల్ నాలుగు కారి్మక చటా్లు ప్రతిపదించటంతోబాటు అసంఘటిత రంగంల్ 
పన్చేసేవ్రికోసం ప్రత్యాక ఏరా్పటులో అంద్ల్ పంద్పరచారు. ప్రధాన్ నర్ంద్ర మోదీ అననిటు్గా, 
“డబ్్బ తకకొవ కావచుచే, ఎకకొవ కావచుచే. కానీ ప్రతి ఒకకొరికీ జ్వించే హకకొంది. అంద్కే 
ప్రతిసా్తయల్ మం చరయాలు తీసుకనానిం. ప్దలు, సామానుయాలు ముందడుగు వేయటాన్క్ అవి 
సాయపడతాయ”

70 ఏళ్ల  సావాతంతయా్రం 
తరువాత ప్ర యోజనాలు 

అందుత్నానీయి

n •	 దేశమంతట్ వన్ నేషన్ –వన్ రషన్ వ్యవసథున అమలు చేయటం 
n •	 కారిమాకులకు రక్షణ కలిపుంచేందుకు 20 ఏళ్ల ప్రక్రియ అనంతరం 4 కారిమాక చట్టుల 

అమలు 
n •	 నిస్సహాయులైన కారిమాకులకు సమాజిక భద్రత కారిమాక చట్టుల ప్రక్రియ పూరి్త 

చేయగలిగారు 
n •	 కారిమాకులందరినీ ఇఎస్ఐ కార్పురషన్ కిందికి తీసుకువచి్చ మహళలు కూడా 

రాత్రి షిఫ్టు లో పనికి అనమతి 

n  ఈ రేషన్ కారు్డల స్యంత దేశంలో ఎకకాడున్నవారైన్ 
ప్రజా పంపిణీ రేషన్ ష్పుల నుంచ్ రేషన్ తీస్కోవచుచి. 34 
ర్ష్్రే ల్, కేంద్రపాలిత ప్రాంత్లలో ప్రారంభం కాగా 80 
కోటలు మందికి పైగా ఈ పథకం వలలు  ప్రయోజనం పందారు.

n  వన్ నేషన్, వన్ కార్్డ ను స్లభంగా వాడుక్నేల కేంద్ర 
ప్రభుత్వం మేర్ రేషన్ యాప్ ను మార్చిలో ప్రారంభించ్ంది. 
దీని దా్వర్ దగ్రలో ఉన్న రేషన్ ష్ప్ ఎకకాడుంద్ 
తెల్స్కోవచుచి.

n  వన్ నేషన్ వన్ కార్్డ కిందనే రేషన్ కార్్డ బదలయింపు 
పథకం కూడా మొదలైంది.

వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డు  

చ్త్రమేంటంట్, స్్వతంతయు్రం వచ్చి ఇనే్నళ్్ళ గడిచ్న్ అసంఘటిత రంగంలో పని చేస్టవార్ కచ్చితమైన సమాచారం అందుబాటులో 
లేదు.  దీనివలలు వీర్కి కేంద్ర ప్రభుత్వపు  స్మాజక భద్రత్ పథకాల ఫలల్ అందటం లేడు. అలంటివార్ ప్రయోజన్లకోసం ఒక 
అడుగు ముందుకేసి  కార్్మక మంత్రిత్వశాఖ ఆగస్్ట  26 న ఈ-శ్రమ్  పోర్టల్ ప్రారంభించ్ంది. ఇందులో నమోదు చేస్క్న్న ప్రతి 
కార్్మక్నికీ ఈ-శ్రమ్ కార్్డ ఇస్తురు. ఇల నమోదు చేస్క్ంట్ ప్రభుత్్వనికి సంఖయు తెలియటమే కాక అలంటివాళలుక్ స్మాజక భద్రత 
కింద రూ.2 లక్షల వరక్ లబి్ధ కల్గుత్ంది.    

అసంఘటిత రంగ 
కార్మాకులకు 

సామాజిక భద్ర తా 
ప్ర యోజనాలు 

 కోట్ల  మంద్ ప్ర జలు 

ఇ-శ్ర మ్ పోర్ట ల్ లో 

ఇపప్టి వరకు ఎన్ రోల్ 

అయాయారు

10

n 	 పాత కాలపు చటా్ట లను వదిలించుక్ంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం 
29 కేంద్ర కార్్మక చటా్ట లను 4 కోడ్ ల్గా సమీకృతం చేసి 
హేత్బద్ధం చేసింది. 

I. వేతనపు కోడ్, 2019
II. పార్శ్మిక సంబంధాల కోడ్, 2020 
III. వృతితుపరమైన భద్రత, ఆరోగయుం, పనిపర్సిథిత్ల కోడ్, 2020 
IV. స్మాజక భద్రత్ కోడ్ -2020
n 	 ర్ష్రేపతి ఆమోదం వచాచిక ఈ కోడ్్స ను న్టిఫై చేశారు. 

దీనికి సంబంధంచ్న నియమాలను 9 ర్ష్్రే ల్ ఖర్రు 
చేశాయి. కార్్మక్లందర్నీ ఈఎస్ఐ కిందికి 
తీస్క్ర్వటంతబాటు మహళల్ కూడా ర్త్రి షఫ్్ట లో పని 
చేస్ట అవకాశం కలి్పంచారు.

వలస కార్మాకులు
ముఖపత్ర  కథనం

చే
సి

న
 ప ్ర

కట
న

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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రెై త్ల సంక్షేమానికి అతయాధిక ప్్ర ధానయాం

ఆంద్ళన చేస్తున్న రైత్ల మన్భావాలను గౌరవిస్తు, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతి ప్రయోజన్లనే పరమావధగా 
భావించ్  వయువస్య సంసకారణలక్ సంబంధంచ్న మూడు చటా్ట లను ఉపసంహర్ంచుక్ంటున్నటు్ట  ప్రకటించారు. 
మూడు స్గు  చటా్ట లను ఉపసంహర్ంచుక్నే బిల్లు ను  కేంద్ర కేబినెట్ కూడా ఆమోదించ్ంది.  కోవిడ్  దిగాభా్రంతి 
నుంచ్ కోల్క్ంటున్న ప్దలక్ అండగా ఉంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నెలక్ 5 కిలోల చొప్పున ఇచేచి ధాన్యుని్న మరో 
న్ల్గు నెలలపాటు పడిగించ్ 2022 మార్చి వరకూ కొనస్గించాలని కూడా నిర్ణయించ్ంది. దీని వలలు 80 కోటలు 
మంది రేషన్ కారు్డదారుల్ లబి్ధ పందుత్రు. ఇవే కాక్ండా గ్రామీణభివృది్ధని వేగవంతం చేస్ట  ప్రధానమంత్రి 
గ్రామ్ సడక్  యోజన, ఆకాంక్షాపూర్త జలలు లోలు  మొబైల్ సరీ్వస్ తదితర నిర్ణయాలక్ కూడా కేంద్ర కాబినెట్ 
ఆమోదముద్రవేసింది. 

ఉచిత రేషన్ పథకం 2022 మార్చు దాకా పొడిగంపు

మంత్ర మండల నిర్ణ యాలు
జాతీయంసంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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మంత్ర మండల నిర్ణ యాలు
జాతీయం సంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి

నిర్ణయం: పిఎం గ్రామ్ సడక్ యోజన రండు దశాలతోబాట్ 

వామపక్ష తీవ్రవాద ప్రభావిత ప్రాంతాలలో రోడ్ల అనసంధాన 

ప్రాజెకుటున కొనసగించటం దా్వరా ప్రతి గ్రామానికీ రోడ్  

వేయట్నికి ఆమోదం. 

ప్రభావం: దేశవాయుపతుంగా రోడు్డ  లేని అని్న నివాస ప్రాంత్లకూ  
అనీ్న సీజనలులోనూ రోడు్డ మారం్ కలి్పంచటానికి 2021-22 నుంచ్ 
2024-25 వరక్ రూ,11.24 లక్షలకోటులు  వెచ్చించ్ ఇప్పుడున్న 
ప్రాజెక్్టలనీ్న పూర్తు చేస్తురు. 

   ఇప్పటివరక్ దేశవాయుపతుంగా 1,78,184 గ్రామాలోలు   1,71,494 
అనుసంధానం చేయగా ఇంకా 1968 మిగిలయి.
  వయువస్యం, ఆరోగయుం, విదాయుం పట్టణీకరణ, ఉపాధ కల్పన 
మీద స్నుకూల ప్రభావం ఉంటుంది. ఆల అనుసంధానమైన 
గ్రామాల ఆర్థిక స్మర్థి ్యని్న వెలికితీస్తురు. 
 రవాణ స్టవలక్ మొతతుంగా రోడలు అనుసంధానం ఉపయోగపడగా 
స్థి నిక్లక్ ప్రతయుక్ష, పరోక్ష ఉపాధ అందిస్తురు. 
  వామపక్ష తీవ్వాద ప్రభావిత ప్రాంత్లోలు  పని పూర్తుచేయటానికి 
పథకాని్న 2022 మార్చి దాకా పడిగించారు. 
  1887 కిలోమీటరలు పడవున్న రోడులు , 40 వంతెనల్ మంజూరు 
చేశారు. 
  2016 నుంచ్ 9 ర్ష్్రే లలోని 44 జలలు లోలు  4,490 కిలోమీటరలు 
రోడు్డ , 105 వంతెనల నిర్్మణం పూరతుయింది. 

నిర్ణయం: కోవిడ్  సమయంలో ప్రారంభించిన ప్రధాన 

మంత్రి గరీబ్ కళా్యణ్ అన్నయోజన న మరో న్లుగు 

నెలలపాట్ పొడిగించటం దా్వరా అందరికీ ఆహార భద్రత 

కలిపుంచినటటుయింది. 

ప్రభావం: ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళాయుణ్ అన్న యోజన 2020 
మార్చిలో మొదలైంది. వచేచి 4 నెలలక్ దీని్న పడిగించారు. 
కోవిడ్  కారణంగా కష్్ట లోలు  ఉన్న ప్దల అవసర్లక్ ఇది బాగా 
ఉపయోగపడుత్ంది.  

   ఏ  ఒకకా ప్దవాడూ ఆకలిత నిద్రపోకూడదన్న లక్షష్ంత 
కేంద్రం ఈ పథకాని్న 2021 డిసంబర్ నుంచ్ 2022 మార్చి 
దాకా పడిగించ్ంది. లబి్ధదారుల్  ఈ ఆర్థిక సంక్షోభ కాలంలో 
ఆహార్నికి ఇబ్బంది పడకూడదనే ఈ నిర్ణయం 

   లబి్ధదారులందర్కీ ఒకొకాకకార్కి నెలక్ 5 కిలోల చొప్పున 
ఉచ్తంగా ఇస్తురు. దీనివలలు 80 కోటలుమంది లబి్ధపందుత్రు. 
ప్రభుత్్వనికి రూ.53,344 కోటలుక్ పైగా ఖరచివుత్ంది. 

   మొతతుంగా ఈ పథకం  ప్రారంభించ్నప్పటి నుంచ్ 2022 
మార్చి దాకా  ప్రభుత్్వనికైన ఖరుచి రూ.2.60 లక్షల కోటులు  
నిర్ణయం: అందరికీ డిజిటల్ అనసంధానత అందించట్నికి 

వీలుగా ఆకాంక్షాపూరిత జిలా్లలో్ల మొబైల్ సేవల కోసం 

సర్వత్రిక సేవాబాధ్యత నిధి (యూఎస్ ఒ ఎఫ్) పథకానికి 

ఆమోదం 

ప్రభావం:  ఐదు ర్ష్్రే లోలు ని 44 ఆకాంక్షాపూర్త జలలు లోలు  7287 
గ్రామాలక్ 4జ ఆధార్త మొబైల్ స్టవల కల్పన 

  ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛతీతుస్ గఢ్, జారం్డ్, మహార్ష్రే, ఒడిశా లలో 
రూ. 6466 కోటలు అంచన్ వయుయంత 18 నెలలోలు  పూర్తు 

 డిజటల్ అనుసంధానత పెంచటం దా్వర్ ఈ జలలు లలో 
ఉద్యుగావకాశాలను పెంచుత్రు. 

  ఆత్మనిరభార భారత్ ప్రచారోదయుమానికి అండగా ఇది డిజటల్ 
ఇండియా విజన్  ను నెరవేరుచిత్ంది. 
నిర్ణయం: వాతావరణ పరిసిథుత్లన అంచన్ వేయట్నికి 

వాతావరణ పరిశోధన – మోడలింగ్ పరిశోధన్ వ్యవసథు, 

సేవలు (ఎక్రాస్) , దాని 8 అనబంధ పథకాలన  వచే్చ ఐదు 

ఆరిథుక సంవత్సరాలకు (2021-26) ఆమోదించారు. 

ప్రభావం:  దీనివలన వాత్వరణ, సముద్ర తీరుతెను్నలను 
మరుగ్ా ముందస్తుగా తెలియ జేయగల్గుత్రు. దీని మీద రూ. 
2,135 కోటులు  వెచ్చిస్తురు. ఇది మర్ని్న ఉద్యుగావకాశాలను 
కలి్పంచగల్గుత్ంది. 
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నిర్ణయం: మూడు వ్యవసయ చట్టుల ఉపసంహరణన ప్రధాని 
నవంబర్ 19 న ప్రకటించగా కాబినెట్ దానికి ఆమోదం తెలిపింది.
శీతాకాల సమావేశాల తొలిరోజునే దానిని పార్లమంట్కు 
సమరిపుంచారు. ప్రధాని ప్రసంగపు ముఖ్యంశాలు:  

2014 లో దేశం న్క్ ప్రధానిగా అవకాశమిచ్చినప్పుడు 
వయువస్యాభివృది్ధకి అతయుంత ప్రాధానయుమిచాచిం. దేశంలో నూటికి 
80 మంది సన్నకారు రైత్లే. వాళ్ళ భూమి రండు హెకా్ట రలు లోప్.  
అలంటి చ్న్న రైత్ల సంఖయు 10 కోటలు పైనే. ఈ చ్న్న కమతమే 
వాళ్ళ జీవన్ధారం. అందుకే ఈ దేశపు చ్న్న రైత్ల్ కష్్ట ల్ 
అధగమించేల వాళ్ళక్ వితతున్ల్, బీమా, మారకాటులు , పదుపుల్ 
అందుబాటులో ఉంచాం. న్ణయుమైన వితతున్లతబాటు ప్రభుత్వం 
వేపపూతత యూర్యా, భూస్రపు కారు్డల్, స్క్షష్మ స్టదయుం 
అందించ్ంది. మేం రైత్లక్ 22 కోటలు భూ ఆరోగయు కారు్డలిచాచిం. 
శాసీత్రయ ప్రచారం వలన వయువస్యోత్పతితు కూడా బాగా పెర్గింది. 

పంట బీమా పథకాని్న సమరథివంతం చేశాం. మర్ంత మంది 
రైత్లి్న ఈ పర్ధలోకి తెచాచిం.  విపత్తులలో ఎక్కావ మంది రైత్లక్ 
పర్హారం లభించేల పాత నిబంధనలను కూడా మార్చిం. 
ఫలితంగా మన రైత్ సదరుల్ గత న్ల్గేళ్ళలో  లక్ష కోటలుక్ పైగా 
పర్హారం అందుక్న్్నరు. చ్న్న రైత్లక్, రైత్కూల్లక్ బీమా, 
పెనషిన్ సౌకర్యులను కూడా విసతుర్ంచాం. చ్న్న రైత్ల అవసర్ల్ 
తీరచిటానికి రూ.1.62 లక్షల కోటులు  వాళ్ళ ఖాత్లోలు కి నేరుగా బదిల్ 
చేశాం. 

శ్రమకోర్చి పండించ్న పంటక్ రైత్క్ తగిన ధర లభించేల ఎన్్న 
చరయుల్ తీస్క్న్్నం.  గ్రామీణ మారకాట్ సదుపాయాలను దేశం 

ఇంతక్ ముందుత పోల్చిక్ంట్ వయువస్య బడ్జెట్ ఐదు రటులు  
పెర్గింది.  ఏటా వయువస్యం మీద రూ.1.25 లక్షల కోటులు  
వెచ్చిస్తున్్నం. వయువస్య మౌలిక వసత్ల నిధ రూ. లక్ష కోటలుత 
గ్రామాలోలు నే వయువస్యోత్పత్తుల నిల్వక్, వయువస్య పనిముటులు  
అందుబాటులో ఉంచటానికి కృష చేస్తున్్నం. 10,000 రైత్ ఉత్పతితు  
సంఘాల రూపకల్పన దా్వర్ రైత్లను స్ధకారులి్న చేస్ట ప్రయత్నం 
స్గుతంది. దీనికి కూడా రూ.7,000 కోటులు  వెచ్చిస్తున్్నం. రైత్ల 
ప్రయోజన్ల కోసం మా ప్రభుత్వం స్ధయుమైన అనీ్న చరయుల్ 
తీస్క్ంటంది. వార్  ఆర్థిక పర్సిథితి  మరుగుపరచ్ వార్  స్మాజక 
హోదాను పెంచటానికి శకితువంచన లేక్ండా కృష చేసతుంది. 

రైత్ల పర్సిథితి మరుగుపడటానికే మూడు వయువస్య చటా్ట ల్ 
ప్రవేశపెటా్ట ం.  ఈ దేశ రైత్ల్, ముఖయుంగా సన్నకారు రైత్ల్ 
స్వయం సమృద్ధం కావాలి. వాళ్ళ ఉత్పత్తులక్ సరైన ధర ర్వాలి. 
అము్మకోవటానికి మర్ని్న అవకాశాల్ ఉండాలి.  ఈ డిమాండ్ ఏళలు 
తరబడి రైత్ల నుంచ్, వయువస్య నిపుణుల నుంచ్, వయువస్య ఆర్థిక 
వేతతులనుంచ్, రైత్సంఘాల నుంచ్ వినబడుత్న్నదే.  గతంలో కూడా 
అనేక ప్రభుత్్వల్ ఈ విషయాల మీద మేధోమథనం జర్పాయి.  
ఈస్ర్ కూడా పారలుమంటులో చరచి జర్గింది.  ఆ తరువాతనే ఈ 
బిల్లు ల్ ప్రవేశపెటా్ట రు. దేశవాయుపతుంగా పెద్ద సంఖయులో రైత్ల్, అనేక 
రైత్ సంఘాల్ కూడా ఈ నిర్ణయాని్న స్్వగతించారు. 

80% చిననీ రెై త్లు:  

కిసాన్ సమామాన్  నిధి: 

కన్స మదదూ త్ ధర: 

వయావసాయ మౌలక వసత్లు:

వయావసాయ సంసకీరణలు:

బలోప్తం చేస్క్ంది. కనీస మద్దత్ధర పెంచటమే కాక్ండా ర్కార్్డ 
సంఖయులో స్టకరణ కేంద్రాల్ పెటా్ట ం. ఈ-న్మ్ పథకం దా్వర్ 1000 
మండీలను అనుసంధానం చేసి రైత్ దేశంలో ఎకకాడైన్ తన ఉత్పతితుని 
అము్మకోగలిగేల ఒక వేదిక కలి్పంచాం. వీటితబాటు దేశవాయుపతుంగా 
వయువస్య మారకాటలును ఆధునీకర్ంచటానికి కోటాలు ది రూపాయల్ 
ఖరుచి చేశాం. 

మంత్ర మండల నిర్ణ యాలు
జాతీయం

  ఇది సముద్ర వనరులను సది్వనియోగం చేస్కోవటానికి 
సముద్రజాల రంగానికి అత్యుధునిక టెకా్నలజీని అందిస్తుంది. 
నిర్ణయం: నీలి ఆరిథుక వ్యవసథు వైపు చొరవ తీసుకుంటూ కాబినెట్ ఒ-సమార్టు 
పథకాని్న 2021-26 వరకు కొనసగించాలని నిర్ణయించింది. దీని 
మొత్తం విలువ రూ. 2,177 కోట్్ల. 
ప్రభావం: వాత్వరణ పర్సిథిత్లను అంచన్ వేయటానికి 
వాత్వరణ పర్శోధన – మోడలింగ్ పర్శోధన్ వయువసథి, స్టవల్ 
(ఎక్రాస్) , దాని 8 అనుబంధ పథకాల వేదిక ఇది. ఓషన్గ్రఫీలో 
స్మరథి్య నిర్్మణనికి ఈ పథకం ఉపయోగపడుత్ంది. 

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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వయావసాయ చట్్ట లను రెై త్లకు వివర్ంచలేకపోయా: 

వయావసాయ చట్్ట లు రదుదూ  చేసా్త ం: 

సాగుచట్్ట ల రదుదూ  బ్లు్ల కు ప్ర్ల మంట్ ఆమోదం
మా ప్రభుత్వం సదుదే్దశంతనే కొతతు చటా్ట ల్ తెచ్చింది.  పూర్తు 
నిబద్ధతత, అంకితభావంత రైత్ల సంక్షేమాని్న, మరీ ముఖయుంగా 
సన్నకారు రైత్ల ప్రయోజన్లనూ దృష్టలో పెటు్ట క్న్్నం.  
వయువస్యానికీ, దేశానికీ మేల్ చేస్తు గ్రామాలోలు ని ప్దల ఉజజె్వల 
భవిషయుత్తుక్ ఉపయోగపడాలనుక్న్్నం. అలంటి స్వచ్ఛమైన, 
పవిత్రమైన ఆలోచనను కొంత మంది రైత్లక్ వివర్ంచటంలో 
విఫలమయాయుం. రైత్లోలు  కొంతమంది మాత్రమే వయుతిరేకిస్తున్్న, అదీ 
మాక్ ముఖయుమే. వయువస్య ఆర్థికవేతతుల్, శాసత్రవేతతుల్, అభుయుదయ 
రైత్ల్ కూడా వయువస్య చటా్ట ల ప్రాధాన్యుని్న తెలియజెప్్ప 
విఫలయత్నం చేశారు. అరమర్కల్ లేక్ండా వివర్ంచ్ చెబుతూనే 
వచాచిం. వివిధ మాధయుమాల దా్వర్ వయుక్తులత, బృందాలత 
సమావేశాల్ జర్పాం. రైత్ల వాదన విని అరథిం చేస్క్నే  ప్రయత్నం 
చేశాం. అభయుంతర్ల్న్న నిబంధనలను మారచిటానికీ ప్రభుత్వం 
ఒప్పుక్ంది. రండళ్ళపాటు నిలిప్స్తుమని కూడా ప్రతిపాదించాం.

ఈ రోజు దేశ ప్రజలను  క్షమాపణల్ కోరుతూ నిజాయితీగా 
చెప్్పదేమటంట్ మా తపస్్సలో ఎకకాడో లోపముంది. రైత్సదరులక్ 
వెల్త్రుతవను చూపలేకపోయాం. ఈ రోజు గురున్నక్ దేవ్ గార్ 
పవిత్రమైన  ప్రకాశ్ పర్్వ పండుగ.  ఎవర్నీ నిందించే సమయం 
కాదు. యావత్ దేశానికీ చెపా్పలనుక్ంటున్్న-మూడు వయువస్య 
చటా్ట లనూ రదు్ద  చేయాలని నిర్ణయించాం. ఈ నెల ది్వతీయారథింలో 
జర్గే పారలుమంట్ సమావేశాలోలు నే ర్జాయుంగపరంగా ఉపసంహరణ 

పారలుమంట్ శీత్కాల సమావేశాల తొలి రోజునే ఉభయ సభల్ 
స్గుచటా్ట ల రదు్ద  బిల్లు  2021 ని ఆమోదించాయి. ర్ష్రేపతి ఆమోదంత 
చట్టబద్ధత వస్తుంది.  ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతినుదే్దశించ్ ప్రసంగిస్తు, 
స్గుచటా్ట లను ఉపసంహర్ంచుక్ంటామని ప్రకటించ్న కొది్ద రోజులోలు నే 
ఇది జర్గింది. సమావేశాల తొలి రోజున కేంద్ర వయువస్యశాఖా 
మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తమార్ లోక్ సభలోనూ, ర్జయుసభలోనూ బిల్లు ను 
ప్రవేశపెట్టగా మూజువాణీ వోటుత ఆమోదం పందింది. పారలుమంటులో 
ఆమోదానికి ముందు కాబినెట్ కూడా దీనికి ఆమోదముద్ర వేసింది.

ప్రక్రియ చేపడత్ం.  మీర్క మీ ఇళ్ళక్, పలలక్, క్టుంబాల 
దగ్రక్ తిర్గి వెళ్ళవచుచి. మళ్్ళ కొతతుగా ప్రారంభిదా్ద ం. త్జా 
ఆరంభంత ముందుకెళదాం.

సగుచట్టుల రదు్ద బిలు్లకు పార్లమంట్ ఆమోదం

పారలుమంట్ శీత్కాల సమావేశాల తొలి రోజునే ఉభయ 
సభల్ స్గుచటా్ట ల రదు్ద  బిల్లు  2021 ని ఆమోదించాయి. 

ర్ష్రేపతి ఆమోదంత చట్టబద్ధత వస్తుంది.  ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ జాతినుదే్దశించ్ ప్రసంగిస్తు, స్గుచటా్ట లను 

ఉపసంహర్ంచుక్ంటామని ప్రకటించ్న కొది్ద రోజులోలు నే ఇది 
జర్గింది. సమావేశాల తొలి రోజున కేంద్ర వయువస్యశాఖా 

మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తమార్ లోక్ సభలోనూ, ర్జయుసభలోనూ 
బిల్లు ను ప్రవేశపెట్టగా మూజువాణీ వోటుత ఆమోదం పందింది. 

పారలుమంటులో ఆమోదానికి ముందు కాబినెట్ కూడా దీనికి 
ఆమోదముద్ర వేసింది.

మంత్ర మండల నిర్ణ యాలు
జాతీయం

నిర్ణయం: యువ ప్రతిభన అభివృది్ధ చేయట్నికి వచే్చ ఐదేళళులో 

రూ. 3,054 కోట్లతో నేషనల్ అప్ంటిస్ షిప్ ట్రెయినింగ్ స్్కమ్ 
ప్రభావం: మొబైల్ తయారీ. వైదయు పర్కర్ల తయారీ, ఫార్్మ 

రంగం, ఆటమొబైల్ రంగంలో అప్రెంటిస్ షప్ ను 
ప్రోత్సహస్తురు. 

  దీని కింద 9 లక్షల మందికి శిక్షణ ఇస్తురు. గ్రాడుయుయేట్ 
ట్రైనీలక్ రూ.9,000, డిపలు మా ట్రెయినీలక్ రూ. 8,000 
నెలవారీ స్్టపెండ్ గా ఇస్తురు. ఇది దాదాపు 7 లక్షల మందికి 
ఉద్యుగావకాశాల్ కలి్పస్తుంది. 

నిర్ణయం: సమరథువంతమైన విదు్యత్ రంగం కోసం కేంద్రపాలిత 

ప్రాంతాలైన దాద్రా-న్గర్ హవేలి, డామన్-డయూ్య లలో విదు్యత్ 
పంపిణీ, సథునిక సరఫరా వా్యపారాని్న  ప్రైవేట్పరం చేయట్నికి 
ఆమోదం 
ప్రభావం: దీనివలలు పంపిణీ, సరఫర్ల నిర్వహణ స్ల్వు 

అవుత్ంది. పోటీ కూడా పెరుగుత్ంది. బకాయిల వస్ళ్ళక్ 
వీలవుత్ంది.

 దాద్రా న్గర్ హవేలి, డయూయు-డామన్ విదుయుత్ పంపిణీ 
సంసథిను ప్రభుత్వ యాజమానయు కంపెనీగా ర్జస్టర్ చేస్తురు. 
దీనివలలు 1.45 లక్షల మంది వినియోగదారులక్ మరుగైన 
స్టవలందుత్యి.   

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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ఉత్త రప్ర దేశ్ : నవ భారతానికి 
అమూలయా ‘ఆభరణం’
రవాణ సౌలభయుం అభివృది్ధకి సదా కొతతు ఉతేతుజాని్న ఇస్తుంది. ఆ 

మేరక్ రైల్.. రోడు్డ  లేదా విమాన మార్్ల అనుసంధాన్నికి 
సంబంధంచ్ ప్రజల్, వస్తువుల్, స్టవల్ సమీకృత-

నిరంతర సంధానం కోసం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
న్యకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎనలేని కృష చేసతుంది. 

ఇందులో భాగంగానే ఉతతురప్రదేశ్ లోని జేవర్  లో ప్రపంచంలోనే 
న్ల్గో అతిపెద్ద అంతర్జె తీయ విమాన్శ్రయానికి ప్రధాని 

మోదీ ఇటీవల శంక్స్థి పన చేశారు. ర్ష్రేంలో పూర్్వంచల్ 
ఎక్్స ప్రెస్ వే ప్రారంభించ్న కొది్ద రోజుల వయువధలోనే దీనికి 
శ్రీకారం చుటా్ట రు. ఈ భారీ జంట పథకాల్ ఉతతురప్రదేశ్ 

రూపురేఖలను మారచిడమేగాక భారీ పెటు్ట బడుల్ వచేచిందుక్ 
ద్హదం చేస్తుయి. దాంతపాటు అపార ఉపాధ అవకాశాల 

సృష్టకీ వీల్ కలి్పస్తుయి.

దేశానికి సదా అగ్రస్థి నమిచేచి ప్రధాని మోదీ మౌలిక 
సదుపాయాల కల్పనను ర్జకీయాలోలు  భాగంగా 
కాక్ండా జాతీయ విధానంలో భాగంగా పర్గణిస్తురు. 

అందుకే అభివృది్ధకి ఉదే్దశించ్న మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై 
ప్రతేయుక శ్రద్ధ పెటి్టన ఆయన- “21వ శత్బ్దపు నవ భారతం 
అత్యుతతుమ ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలక్ రూపునిసతుంది. 
మరుగైన రోడులు , రైల్మార్్ల నెట్ వర్కా, విమాన్శ్రయాల్ 
కేవలం మౌలిక వసత్ల పథకాల్గా మాత్రమే కాక్ండా 
ఆయా ప్రాంత్ల్, ప్రజల జీవిత్లోలు  సమూల మారు్పల్ 
తెస్తుయి” అంటారు. దేశవాయుపతుంగా అదుభాత మౌలిక 
సదుపాయాల నిర్్మణనికి ఆయన ప్రభుత్వం ఇస్తున్న 
ప్రాధాన్యుని్న ఈ మాటల్ ప్రతిబింబిస్తుయి. తదనుగుణంగా 
రహదారుల్, మట్రో తదితర మౌలిక సదుపాయాల నిర్్మణనికి 

నోయిడా అంతరాజె తీయ విమానాశ్ర యం
జాతీయంసంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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సంబంధంచ్  భారతదేశం సర్కొతతు అధాయుయం లిఖిసతుంది. 
‘దేశ స్మానయుపౌరుడి గగనయానం’ (ఉడాన్ )  పథకం కింద 
కొనే్నళ్లుగా చేపటి్టన కారయుక్రమాలవలలు విమాన ప్రయాణంపై 
స్మానుయుల కల స్కారమైంది. “సబ్ కా స్థ్ -సబ్ కా వికాస్ , 
సబ్ కా విశా్వస్ , సబ్ కా ప్రయాస్” త్రకమంత్రం ప్రాతిపదికగా 
పథకాల్ ఆగిపోక్ండా, వాటికి చ్క్కాల్ ర్క్ండా, నిర్్దష్ట 
గడువులో కచ్చితంగా అవి లక్షాయుని్న చేరుక్నేల ప్రభుత్వం శ్రద్ధ 

వహసతుంది. ఈ నేపథయుంలో 2024 సపె్టంబరు చ్వర్కలలు  జేవర్  
అంతర్జె తీయ విమాన్శ్రయంలో ఒక రన్  వే త విమాన స్టవల్ 
ప్రారంభం కానున్్నయి. దీంత దేశంలో 70 కిలోమీటరలు పర్ధలో 
మూడు విమాన్శ్రయాల్ గల తొలి నగరంగా ఢిల్లు ర్కారు్డలక్ 
ఎక్కాత్ంది. ఆ మేరక్ ఢిల్లు, జేవర్  సహా ఇప్పటికే దేశీయ 
విమాన సరీ్వస్ల్ నడుపుత్న్న ఘజయాబాద్  లోని హండన్  
విమాన్శ్రయం కూడా ఈ జాబిత్లో ఉంటుంది. 

జేవర్  అంతరాజె తీయ విమానాశ్ర యంతో ప్ర గతకి కొత్త  ఊపు

“ఈ విమానాశ్ర యంతో ఈ ప్్ర ంతమంతట్ అభివృద్ధి కి 

కొత్త  ఊపు లభిసు్త ంద్. సముద్ర  సర్హదుదూ లుననీ రాష్్ట ్రలకు 

ఓడరేవులు కీలకమై న సంపద అననీద్ మనందర్కీ తెలసిందే. 

ఈ సౌకరయాం ప్ర గతకి ఎంతో ఉపయోగకరం. కాన్, అనినీవెై పుల్ 

భూ సర్హదుదూ లుగల ఉత్త రప్ర దేశ్  వంటి రాష్్ట ్రల విషయంలో 

విమానాశ్ర యాలదే కీలక ప్త్ర . రాష్ట ్రంలో అలీగఢ్ , మధుర, 

మీరట్, ఆగా్ర , బ్జ్నీర్, మొరాదాబాద్, బరేలీ వంటి అనేక 

ప్ర్శ్్ర మిక ప్్ర ంతాలతోప్టు సేవా రంగపు భారీ పరాయావరణ 

వయావసథి  కూడా ఉంద్. అల్గ్ వయావసాయ రంగంలోన్ పశిచుమ 

ఉత్త ర ప్ర దేశ్  వాట్ గణన్య సాథి యిలో ఉంద్. అందువల్ల  ఈ 

ప్్ర ంతాల సామరథి యాం అనేక రెటు్ల  పెరుగుత్ంద్. ఇకపెై  రెై త్లు.. 

ముఖయాంగా చిననీ రెై త్లు పండు్ల , కూరగాయలు, చేపలు వంటి 

నశవార ఉతప్త్్త లను వేగంగా ఎగుమత చేయగలరు.”

- నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్ర

`5730 
దాదాపు కోటలుక్ పైగా నిధులత 3,300 ఎకర్ల విసీతుర్ణంలో 

తొలిదశ నిర్్మణం చేపడత్రు. దీనివలలు ఒక 
లక్షక్ పైగా ఉపాధ అవకాశాల్ అందుబాటులోకి 
వస్తుయి.

ఫిలిం సిటీ, వైదయు పర్కర్ల 
పార్కా, జౌళి పారుకాలతపాటు 
ఉతతురప్రదేశ్ రక్షణ 
పర్శ్రమల కార్డార్ 
నిర్్మణంత ఉతతురప్రదేశ్ లో 
పెటు్ట బడి అవకాశాల్ 
ఊపందుక్ంటాయి.

పరా్యటకానికి ఉతే్తజం
పర్యుటక-ఆతిథయు రంగానికీ ఇది 
త్జా ఊపునిస్తుంది. పైగా ఇది 
దేశంలోనే తొలి నికర శూనయు 
ఉద్ారం… అంట్- సంపూర్ణ 
కాల్షయురహత విమాన్శ్రయం. 
ఇకకాడి కారయుకలపాలనీ్న డిజటల్ 
స్ంకేతిక పర్జాఞా నంతనే 
స్గుత్యి.

నోయిడా అంతరాజె తీయ విమానాశ్ర యం
జాతీయం

సమీకృత బహుముఖ రవాణ 
కూడలి భావన ప్రాతిపదికగా 
విమాన్శ్రయ నిర్్మణం వలలు 
రవాణ వయుయం తగ్డంతపాటు 
సమయం కూడా గణనీయంగా 
ఆదా అవుత్ంది.

దేశంలో ఐదు విమాన్శ్రయాల్ గల 
ఏకైక ర్ష్రేంగా త్వరలోనే ఉతతురప్రదేశ్ 
రూపుదాలచినుంది. న్యిడా 
అంతర్జె తీయ విమాన్శ్రయం ఉతతుర 
భారతదేశానికి రవాణ సింహదా్వరంగా 
మారుత్ంది. విమాన్శ్రయం సమీపాన 
‘ఎయిరో సిటీ’ నిర్్మణ ప్రణళిక 
సిద్ధమవుతంది.

పెటు్ట బడులకు పో్ర తా్సహం సమయం ఆదా

‘ఎన్ సిఆర్’ ప్రాంతానికీ దీనివల్ల ప్రయోజన్లు: అంతర్జె తీయ మారకాటలు 
సత్వర లభయుతవలలు స్థి నిక, ఇతరత్రా ఉత్పత్తులక్ మర్ంత పోటీతత్వం 
చేకూరుత్ంది. ఆ మేరక్ ఢిల్లు, న్యిడా, ఘజయాబాద్, అల్గఢ్, ఆగ్రా, 
ఫరీదాబాద్ తదితర నగర్లోలు ని కోటాలు ది మంది ప్రజలక్ ప్రయోజనం 
కల్గుత్ంది.

ఏట్ 1.5 కోట్ల మంది 
ప్రయాణికుల రాకపోకలు

2024కలలు  నిర్్మణం పూర్తు: ఈ విమాన్శ్రయ నిర్్మణం 2024కలలు  
పూర్తుకావాలన్నది లక్షష్ం. ఇక భౌగోళిక అంశానికొస్టతు- జేవర్ విమాన్శ్రయం 
ఆగ్రాక్ 130 కిలో మీటరులు .. ఢిల్లుకి కేవలం 72 కిలో మీటరలు దూరంలో ఉంటుంది. 
అలగే గ్రేటర్ న్యిడా నుంచ్ 28 కిలో మీటరులు .. న్యిడా నుంచ్ 40 కిలో 
మీటరులు  మాత్రమే ఉంటుంది. విమాన్శ్రయంతపాటు ఉపర్తల రవాణ 
సదుపాయాల్ కూడా కలి్పంచబడత్యి. తదా్వర్ రోడు్డ , రైల్, మట్రో మార్్లత 
విమాన్శ్రయానికి నిరంతర అనుసంధానం ఏర్పడుత్ంది.

34,000
కోటలుత ఈ విమాన్శ్రయం నిర్్మతమవుత్ండగా, ఇకకాడి 

నుంచ్ 2024 సపె్టంబరులో తొలి విమానం గాలిలోకి 
ఎగరనుంది.

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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ధై రయాసాహసాల పోత్గడడు  ఝాన్్స నుంచి
సావావలంబనకు రక్షణ రంగంలో చరయాలు

చ్రకాలం నుంచీ ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆయుధ కొనుగోల్ దేశాలోలు  ఒకటిగా పర్గణనలో ఉన్న భారత్ ఇకపై అనేక రక్షణ 
పర్కర్లను దేశీయంగానే తయారు చేస్క్ంటుంది. భవిషయుత్తులో దేశ రక్షణ కోసం సమరుథిలైన యువతక్ వేదికను సిద్ధం 

చేయడం దా్వర్ సైన్యుని్న బలోప్తం చేయడం సహా స్వయం సమృద్ధంగా తీర్చిదిద్దడానికి చరయుల్ చేపట్టబడా్డ యి. ఈ నేపథయుంలోనే 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నవంబరు 19న ఆయుధ కార్డారోలు ని ఝానీ్స విభాగానికి శంక్స్థి పన చేశారు. దీంతపాటు ఎర్రకోట 

బురుజుల నుంచ్ త్ను ప్రకటించ్న 100 కొతతు సైనిక పాఠశాలలక్ మారం్ స్గమం చేశారు.

“శౌరయు, పర్క్రమాల లేమిత భారతదేశం ఎన్నడూ 
యుద్ధంలో ఓడింది లేదు. ఆన్డు బ్రిటిష్ పాలక్లత 
సమానంగా ర్ణీ లక్షీష్మబాయికి వనరుల్, ఆధునిక 

ఆయుధాల్ ఉంట్ దేశ స్్వతంతయు్ర చర్త్ర మరక విధంగా ఉండది” 
అని ఝానీ్సలో ‘ర్ష్రే రక్షా సమర్పణ్ పర్్వ’ కారయుక్రమంలో ప్రధాని 
మోదీ అన్్నరు. ఆ మేరక్ స్్వతంతయు్రం సిది్ధంచ్న ఆరు దశాబా్ద ల 
తర్్వత కూడా భారత్ రక్షణ ఉత్పత్తుల దిగుమతిదారుగా ఉండటం 
దేశ ప్రతిష్టక్ భంగకరమన్నది చేదు నిజం. ఈ పర్సిథిత్ల నడుమ 
2014లో అధకారంలోకి వచ్చిన న్టి నుంచీ స్్వవలంబనపై సర్్ద ర్ 
పట్ల్ కలల స్కార్నికి ప్రధాన మంత్రి అనేక కారయుక్రమాల్ చేపటా్ట రు. 
వీటని్నటి ఫలితంగా భారతదేశం నేడు 84 దేశాలక్ రక్షణ ఉత్పత్తులను 
ఎగుమతి చేస్ట స్థి యికి ఎదిగింది. ఇందులో భాగంగానే రక్షణ రంగంలో 
స్్వవలంబన స్ధంచాలన్న దేశ సంకల్పనికి అనుగుణంగా బుందేల్ 
ఖండ్ లోని ‘యూపీ డిఫెన్్స ఇండసి్రేయల్ కార్డార్’ కీలక పాత్ర 
పోషంచడానికి సిద్ధమైంది. ఆ మేరక్ ఒకన్డు శౌరయు, పర్క్రమాల 

“చిరకాలం నుంచీ భారత్ ప్ర పంచంలో అతపెదదూ  

ఆయుధ కొనుగోలుదారు దేశ్లో్ల  ఒకటిగా ఉంద్. 

కాన్, నేడు ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా.. మేక్ ఫర్ ద్ వరల్డు ’ 

అననీదే మన తారకమంత్ర ం. ఆ మేరకు భారత్ 

తన రక్షణ బలగాలకు సావావలంబన కోసం కృష్ 

చేసో్త ంద్. ఆ మేరకు రక్షణరంగ సామరాథి యానికి పెై ్రవేట్ 

రంగం ప్ర తభను కూడా జ్డిసు్త నానీం. దీంతో కొత్త  

అంకుర సంసథి లకు తమ న్ై పుణాయానినీ చాటుకునే 

అవకాశ్లు నేడు అంద్వసు్త నానీయి.”  

- నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్ర

జాతీయ రక్షణ నిబదధి త ఉత్సవం  
రక్షణ రంగం సంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి



న్యూ ఇండియా స మాచార్   డిసంబర్  16-31, 2021 47

‘ర్ష్రే రక్షా సమర్పణ్  పర్్వ ’లో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ ఝానీ్సలో ‘అటల్ ఏకాతు పారుకా’ను ప్రారంభించారు. 
మాజీ ప్రధానమంత్రి  అటల్ బిహారీ వాజ్ ప్యి ప్ర్ట రూ. 
11 కోటలుత దాదాపు 40,000 చదరపు మీటరలు విసీతుర్ణంలో ఈ 
పారుకా నిర్్మతమైంది. ఇందులో గ్రంథాలయంతపాటు అటల్ 
బిహారీ వాజ్ ప్యి విగ్రహం కూడా ఉంది. ‘స్్ట ట్యు ఆఫ్ 
యూనిటీ’ నిర్్మణంలో ప్రధాన పాత్ర పోషంచ్న ప్రముఖ శిలి్ప 
ర్మ్ స్త్ర్ ఈ విగ్రహాని్న రూపందించారు. దీంతపాటు 
ఝానీ్సలోని గ ర్త్ లో రూ.3000 కోటలుక్ పైగా వయుయంత 
నిర్్మంచే 600 మగావాటలు అల్రే మగా సౌరశకితు పారుకా 
నిర్్మణనికి కూడా ప్ర ధానమంత్రి శంక్స్థి ప న చేశారు. ఇది 
చౌక విదుయుత్తును అందిస్తు గ్రిడ్ సిథిరత్్వనికీ తడ్పడుత్ంది.

పోత్గడ్డగా ప్రసిది్ధకెకికాన బుందేల్ ఖండ్ ఇకపై భారత వ్యుహాత్మక 
శకితుస్మర్థి ్యలక్ ప్రధాన కూడలిగా గుర్తుంపు పందుత్ంది.
  భవిషయుత్ యుదా్ధ లోలు  ఇతర దేశాల పర్కర్ల్, ఆయుధాలత 
పోర్డటమంట్ భారత్ క్ ఇక ఎంతమాత్రం సర్కాదు. అందుకే రక్షణ 
రంగంలో దేశాని్న స్వయం సమృద్ధం చేస్ట దిశగా భారత్ తన రక్షణ 
విధానంలో వ్యుహాత్మక మారు్పల్ చేసతుంది. కొనే్నళలు కిందటిదాకా 
ప్రపంచంలోని మొతతుం ఆయుధాల దిగుమతిలో దాదాపు 10 శాతం 
వాటా గల భారత్ నేడు స్వదేశీ త్రకమంత్రాని్న అనుసర్సతుంది. 
అతయువసర సమయాలోలు  అతయువసర కొనుగోళలు కోసం ఇతర దేశాలపై 
ఆధారపడటాని్న తగ్ించడంతపాటు రక్షణ-భద్రత అవసర్ల దృష్ట్యా 

ఆత్్మవలంబన చాల కీలకం. కాబట్్ట ప్రభుత్వం ఈ రంగంలో ప్రైవేట్ 
రంగం పాత్రను ఎంతగాన్ ప్రోత్సహసతుంది. ఆ మేరక్ ప్రపంచంలోనే 
అతిపెద్ద సైనికశకితుగా భారత్ ఆవిరభావించడానికి తడ్పడల ఆయుధ 
కర్్మగార్ల సంసథి నుంచ్ అనేక రక్షణ సంసథిలను ప్రతేయుక సంసథిల్గా 
రూపందించడంతపాటు ప్రైవేట్ సంసథిలను ఆహా్వనిసతుంది. 
తదనుగుణంగా ‘స్్వతంత్రయు అమృత మహోత్సవాల’ కింద 
ఉతతురప్రదేశ్ లోని ఝానీ్స కోట ప్రాంగణంలో ‘ర్ష్రే రక్షా సమర్పణ్ 
పర్్వ’, ర్ణి లక్షీష్మబాయి జయంతి నిర్వహంచ్న సందరభాంగా రక్షణ 
మంత్రిత్వ శాఖ పర్ధలోని అనేక కొతతు కారయుక్రమాలను ప్రధాని మోదీ 
జాతికి అంకితం చేశారు.  

n •	విదాయుర్థి సైనిక దళం ఎన్ సీసీ) పూర్వ విదాయురుథిల సంఘం’, 
ఎన్ సీసీ కేడ్టలు కోసం జాతీయ కారయుక్రమాలను ప్రారంభించ్న 
ప్రధానమంత్రి సదరు సంఘంలో తొలి సభుయుల్గా నమోదయాయురు.

n •	100 కొతతు సైనిక పాఠశాలలతపాటు ఎన్ సీసీ సర్హదు్ద -తీర 
ప్రణళిక విసతురణక్ శ్రీకారం; ఈ విదాయు సంవత్సరం నుంచే 33 
సైనిక పాఠశాలలోలు  బాలికల ప్రవేశం ప్రారంభం.

n •	ఝానీ్సలో ₹3,425 కోటలు విల్వైన ఇతర అభివృది్ధ ప్రాజెక్్టల్ 
ప్రారంభం.

n •	ఝానీ్స కోటలో ర్ణి లక్షీష్మబాయి 193వ జయంతి సందరభాంగా 
ఆమ విగ్రహావిషకారణ.

n •	ఎన్ సీసీ కేడ్టలుక్ జాతీయస్థి యి నిరంతర శిక్షణ కారయుక్రమం 
ప్రారంభం.

n •	తేలికపాటి యుద్ధ హెలికాప్టరులు  (ఎల్ సీహెచ్), డ్రోనులు , న్వికాదళ 
నౌకల కోసం దేశీయంగా రూపందించ్, అభివృది్ధ చేసిన 
అత్యుధునిక సమర్ంగణ ఎలకా్రే నిక్ కవచం ‘శకితు’ స్యుధ 
దళాలక్ అప్పగింత.

n •	అమరవీరులక్ నివాళి అర్్పంచేందుక్ జాతీయ యుద్ధస్్మరక 
మొబైల్ యాప్ ఆవిషకారణ.

జాతకి అంకితం చేయబడిన 
విన్తనీ కారయాక్ర మాలు

అటల్  ఏకా్త  ప్ర్కీ  ప్్ర రంభం;
సౌరశకి్త  ఉతాప్దన ప్రుకీకు శంకుసాథి పన

రక్షణరంగ సావావలంబనకు ప్్ర ధానయాం మహోబాలో దశ్బాదూ లుగా స్త ంభించిన పథకాలు 
ప్్ర రంభంn దేశీయంగా రూపందించ్, అభివృది్ధ చేసిన అత్యుధునిక 

పర్కర్లను స్యుధ దళాల అధపత్లక్ అందజేశారు. 
అలగే దాదాపు ₹400 కోటలుత నిర్్మంచే రక్షణరంగ పర్శ్రమల 
కార్డార్ ఝానీ్స విభాగానికి ప్రధానమంత్రి శంక్స్థి పన 
చేశారు.

n  జాతీయ యుద్ధ స్్మరకం వద్ద ‘డిజటల్ కియోస్కా’ను 
ప్రారంభించారు. దీనిదా్వర్ సందర్శక్ల్ ఒక మీటనొకికా 
అమరవీరులక్ పుష్్పంజలి అర్్పంచవచుచి.

n  మహోబాలో ప్రగతికి చేయూతనిస్తు ₹3,259 కోటలుత అనేక 
అభివృది్ధ పథకాల్ ప్రారంభించబడా్డ యి. వీటిలో అరుజెన్ సహాయక్ 
ప్రాజెక్్ట, రతౌల్ వీర్ ప్రాజెక్్ట, భయోని డాయుమ్ ప్రాజెకట్సహా మడ్ావ్-
చ్ల్లు సిప్ంకలుర్ ప్రాజెక్్ట తదితర్ల్న్్నయి. ఈ ప్రాంతంలో నీటి 
కొరతను తీరచిడానికి, రైత్ల్ కోరుక్నే రీతిలో ఉపశమనం 
కలి్పంచేందుక్ ఇవనీ్న తడ్పడడత్యి.

జాతీయ రక్షణ నిబదధి త ఉత్సవం  
రక్షణ రంగం సంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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అంతరగు త భద్ర త 
లక్షయాంగా పోలీసు బలగాలో్లలక్షయాంగా పోలీసు బలగాలో్ల

సాంకేతక కారయాక్ర మానికి శ్్ర కారంసాంకేతక కారయాక్ర మానికి శ్్ర కారం
కోవిడ్ మహమా్మరి సమయంల్ పోలీసులు పోష్ంచన ప్రశంసనీయ పత ప్రజలల్ వ్రి ప్రతిష్ను పునరుదధిరించంది. ఈ 

నేపథయాంల్ సాంకేతికతక ప్రోతాసిహం, అట్డుగు సాథియ పోలీస్ంగ్ అవసరాలక తగినటులోగా భవిషయాత్ సాంకేతిక పరిజాఞాన 

సీ్కారం దా్రా పోలీసు వయావసథి న్ర్హణ మరింత సమరథిం చేసే జంట లక్షయాలతో కేంద్ర హం మంత్రి నేతృత్ంల్ ‘పోలీస్ 

టెకానిలజ్ మిషన్’ ఏరా్పటు చేయాలన్ ప్రధానమంత్రి ఆదేశంచారు.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వ 
ప్రాథమాయులలో మానవ వనరుల నిర్వహణ కూడా ఒకటి. 

గత ప్రభుత్్వల హయాంలో పోల్స్ డైరక్టర్ జనరళ్లు -ఇన్ స్పక్టర్ 
జనరళలు పాలనపరమైన సమావేశాలక్ ప్రధాని లేదా కేంద్ర హోంశాఖ 
మంత్రి కేవలం ప్రారంభ లేదా ముగింపు కారయుక్రమాలక్ మాత్రమే 
హాజరయేయువారు. దీని్నబటి్ట ఆన్డు వాసతువ పర్సిథిత్ల్ ఎల 
ఉండవో ఊహంచుకోవచుచి. కానీ, పర్సిథిత్ల్ ఇప్పుడు పూర్తుగా 
మార్పోయాయి. ఆ మేరక్ అని్న ర్ష్్రే ల పోల్స్ డైరక్టర్ జనరళలు 
సమావేశమైన్ లేదా ఐఏఎస్ -ఐపీఎస్ అధకారులత ఇష్్ట గోష్ 
అయిన్ ప్రధాని మోదీ లేదా హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ ష్ పూర్తు 
సమయం వాటికి హాజరవుత్న్్నరు. తదా్వర ఉన్నతస్థి యి నుంచ్ 
మరుగైన సమన్వయ చట్రాని్న రూపందించడంలో తడ్పడుత్న్్నరు. 
తదనుగుణంగా నవంబర్ 20-21 తేదీలలో ఉతతురప్రదేశ్ ర్జధాని 
లకో్నలో నిర్వహంచ్న 56వ పోల్స్ డైరక్టర్ జనరళలు-ఇన్ స్పక్టర్  జనరళలు 
సదస్్సలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్్న్్నరు. ఈ సందరభాంగా 
పోల్స్ సంబంధత సంఘటనలని్నంటినీ విశే లుషంచ్, పోల్స్ 
బలగాల కోసం దానొ్నక సదాహరణ అధయుయన యంత్రాంగంగా 
రూపందించాలని ఆయన స్చ్ంచారు.

   ఈ సమావేశాని్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ ష్ ప్రారంభించడమే 
కాక్ండా దేశంలోని మూడు అత్యుతతుమ పోల్స్ స్ట్టషనలును జాఞా పికలత 
సతకార్ంచారు. ఈ రండు రోజుల సదస్్సలో భాగంగా నిర్వహంచ్న 
అని్న సమావేశాలోలు  హోంమంత్రి పాల్్న్్నరు. ఈ సందరభాంగా 

స్మానయు జనజీవనంలో ‘కోవిన్ , జీఇఎం, యూపీఐ’ తదితర 
స్ంకేతికత పర్జాఞా న్ల ప్రాముఖాయుని్న ప్రస్తువించారు. అటుపైన 
ముగింపు కారయుక్రమంలో ప్రధాని మోదీ స్వయంగా పాల్్న్్నరు. 
దేశవాయుపతుంగా పోల్స్ బలగాల ప్రయోజనం కోసం అంతరత్ నిర్వహణ 
స్ంకేతిక పర్జాఞా న్ల అభివృది్ధ ఆవశయుకతను ఆయన ప్రముఖంగా 
వివర్ంచారు. ఈ అంశాని్న దృష్టలో ఉంచుక్ని భవిషయుత్ స్ంకేతిక 
పర్జాఞా న్ని్న అట్టడుగు స్థి యి పోల్సింగ్ అవసర్లక్ తగినటులు  మారేచి 
దిశగా హోంమంత్రి నేతృత్వంలో ఒక ఉన్నతస్థి యి ‘పోల్స్ టెకా్నలజీ 
మిషన్’ను ఏర్్పటు చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. పోల్స్ల 
రోజువారీ సమసయుల పర్ష్కారం కోసం యువతను ఉన్నత స్ంకేతిక 
విదయుత అనుసంధానించాలని, తదా్వర్ నిర్వహంచే హాయుకథాన్ 
వంటి కారయుక్రమాలోలు  స్ంకేతిక పర్ష్కార్లను అనే్వషంచవచుచినని 
చెపా్పరు.  

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
కోవిడ్  వల్ల  2020 డీజీపల 
సదసు్స వాస్త విక సాదృశ 

మాధయామం దావారా 
నిరవాహించబడింద్

పుణెలోని 
‘ఐఐఎస్ ఈబీ' 
2019 సదసు్స 

నిరవాహించబడింద్.

కేవడియాలో 
2018 సదసు్స 

నిరవాహించబడింద్.

తేకన్ పూర్ 
లోని బీఎస్ ఎఫ్  

అకాడమీలో 
2017 సదసు్స 

నిరవాహించబడింద్.

హెై దరాబాద్ లోని 
జాతీయ పోలీసు 

అకాడమీలో 2016 
నాటి సదసు్స 

నిరవాహించబడింద్.

గల్్ఫ  ఆఫ్  కచ్  లోని 
ధోరోడు లో 2015 

నాటి సదసు్స 
నిరవాహించబడింద్.

గువహటి 
నగరంలో 

2014నాటి సదసు్స 
నిరవాహించబడింద్.

ఈ సదసు్స కోసం కింది కీలక బృందాలు ఏరాపుట్ చేయబడాడుయి
జైళలు సంసకారణల్, ఉగ్రవాదం, వామపక్ష తీవ్వాదం, సైబర్ నేర్ల్, 
మాదక ద్రవాయుల రవాణ, ఎనీజెవోలక్ విదేశీ నిధుల్, డ్రోన్ సమసయుల్, 
సర్హదు్ద  గ్రామాల అభివృది్ధ తదితర జాతీయ భద్రత-సంబంధత 
విషయాల పర్ధలోని కీలక అంశాలపై చర్చించడానికి పోల్స్ డైరక్టర్ 
జనరళలుత కూడిన అనేక కీలక బృందాల్ ఏర్్పటు చేయబడా్డ యి.

డిజిపిల సదసు్స
జాతీయం సంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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భారత డిజిటల్  
విప్ల వంలో ఐదు 

ముఖయామై న 
మారుప్లు

మేం 
ప్ర పంచంలోనే 

అతయాంత సమగ్ర మై న 
ప్ర భుతవా సమాచార మౌలక 

వసత్లు నిర్మాసు్త నానీం.

1.3 
బ్లయన్ల కు 

పెై గా భారతీయులు 
విశిష్ట  డిజిటల్  గుర్్త ంపు 

కలగ ఉనానీరు.

6 
లక్షలకు 

పెై గా గా్ర మాలను 
బా్ర డ్  బాయాండ్  తో 

అనుసంధానించే ద్శగా 
వేగంగా ముందడుగు 

వేసు్త నానీం.

 
భారత ప్ర్శ్్ర మిక, 

సేవా రంగాలతోప్టు 
వయావసాయ రంగంలోన్ భారీ 
డిజిటల్ పర్వర్త న సాగుతోంద్.

5జీ, 
6జీ వంటి 

టెలకాం సాంకేతకతలో 
దేశ్య సామరథి యా విస్త ృతకి 

పెటు్ట బడులు పెడుత్నానీం.

ప్ర పంచ ఆర్థి క వయావసథి ను డిజిటలీకరణప్ర పంచ ఆర్థి క వయావసథి ను డిజిటలీకరణ
మలుపు తప్పుత్ననీ భారత ఐటీ ప్ర తభమలుపు తప్పుత్ననీ భారత ఐటీ ప్ర తభ

స్ంకేతిక ప్రగతిలో వేగం జీవన సౌలభాయుని్నస్తుంది. అదే 
సమయంలో దాని దుర్్వనియోగానికీ బాటల్ పడత్యి. 

ఏదేమైన్ ఈ డిజటల్ శకం అంతర్జె తీయ పోటీతత్వంతపాటు న్యకత్వ 
సవాళలుక్ కొతతురూపు దిదు్ద తంది. ప్రతి వారంలోనూ కొతతు యూనికార్్న 
(కనీసం 100 కోటలు డాలరలు పెటు్ట బడిగల) సంసథిల్ ఉదభావిస్తున్నందున 
భారత్  నేడు ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద, వేగంగా అభివృది్ధ చెందుత్న్న 
డిజటల్ పర్యువరణ వయువసథిగల దేశంగా నిలిచ్ంది. దీంతపాటు సరళ, 
స్ర్వత్రిక ఆరోగయు సంరక్షణ నిమితతుం భారత్ జాతీయ డిజటల్ ఆరోగయు 
కారయుక్రమం దిశగా కృషచేసతుంది. భారత నైపుణయు వికాస స్మర్ధ్యం 
ప్రపంచ విశా్వసం నుంచ్ లబి్ధ పందుతంది. మరోవైపు ఎలకా్రే నిక్్స, 
టెలికమూయునికేషన్  రంగాలోలు  ప్రవేశపెటి్టన ‘పీఎల్ఐ’ పథకం ప్రపంచ 
స్థి యి సంసథిలను ఆకర్షిసతుంది. భారత దేశంలో పౌరుల స్ధకారత కోసం 
స్ంకేతికత ఇచ్చిన అతిపెద్ద ఉత్్పదన అయిన డటా ఎక్కావగా వాడకంలో 
ఉంది.

‘స్ంకేతికాభివృది్ధ-విపలువం’ అంశంపై ఆస్ట్రేలియా వ్యుహాత్మక 
విధాన సంసథి చొరవత గత నెలలో ‘సిడీ్న చరచిల్’ నిర్వహంచబడా్డ యి. 
ఈ సందరభాంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సమాచార స్ంకేతికత 
(ఐటీ) ప్రాముఖయుంపై భారత్  ఆలోచనలను ప్రపంచ న్యక్లతపాటు  
పర్శ్రమల ప్రతినిధుల్, ప్రభుత్్వధనేతల ముందుంచారు. ఈ మేరక్ 
“భారత ఐటీ ప్రతిభ ప్రపంచ డిజటల్ ఆర్థిక వయువసథిను రూపందించడంలో 

ఎంతగాన్ తడ్పడింది. అంతేగాక స్ంకేతిక పర్జాఞా న్ల్, స్టవల ప్రగతికి 
ద్హదం చేసింది. మేము మా ‘కోవిన్ ’ వేదికను స్ర్వత్రిక లభయుతగల 
స్ఫ్్ట వేర్ గా ప్రపంచం మొత్తునికీ ఉచ్తంగా అందుబాటులో ఉంచాం. 
అంతేకాక్ండా ఈ కలు డ్ పాలు ట్  ఫామ్ స్మరథి్యం పెంచడానికి కృష 
చేస్తున్్నం. ఈ దిశగా వివిధ బహుళజాతి సంసథి (ఎంఎన్ సీ)లక్ సైబర్ 
భద్రత పర్ష్కార్ల్ అందించడంలో అగ్రగామిగా ఉన్్నం” అని ఆయన 
వివర్ంచారు.
భారతదేశంలో అతిచౌకగా డేట్ లభ్యత

వృది్ధని వేగిరపరచేందుక్ స్ంకేతికత వినియోగం సహా డటా 
భద్రత, గోపయుత, రక్షణ కోసం భారత్ బలమైన మౌలిక సదుపాయాలను 
రూపందించ్ంది. తలసర్ డటా పరంగా భారత్  ఇవాళ అతిపెద్ద 
వినియోగదారులలో ఒకటిగానూ, ప్రపంచంలోనే అతయుంత చౌకగా డటా 
లభయుతగల దేశంగానూ ఉంది. భారత డిజటల్ విపలువ విజయం మన 
ప్రజాస్్వమయుంతపాటు మన ఆర్థిక వయువసథి పురోగమన్నికి తడ్పడుత్ంది. 
అందువలలు స్ంకేతిక పర్జాఞా నం, డటా నేటి సర్కొతతు ఆయుధాలని, వాటిని 
దుర్్వనియోగం చేయర్దని ఈ అంతర్జె తీయ వేదికపై ప్రధానమంత్రి 
పునరుదా్ఘ టించారు. సిడీ్న చరచిల వేదికలో భాగం కావడం మన సహకార 
స్మర్థి ్యని్న విసతు ృత రీతిలో విశదం చేస్తుందని ఆయన అన్్నరు. ఈ 
డిజటల్ శకం ఆర్థిక వయువసథిను, సమాజానే్న కాక్ండా మన చుట్్ట  ఉన్న 
ప్రతిదానీ్న మారుసతుందని చెపా్పరు.  

స్ంకేతికత వినియోగంత ప్రజా సంక్షేమమే కాక్ండా వాణిజయుం, 
పెటు్ట బడులతపాటు ఆర్థిక వేగం పెంచాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ 
విధానం నేడు ప్రపంచానికి మారద్ర్శకంగా నిల్సతుంది. 
ప్రపంచంలోనే అతి చౌకగా డటా లభయుత మాత్రమేగాక అతిపెద్ద 
డటా వినియోగదారుగాగల దేశాలోలు  భారత్  కూడా ఒకటి. ఈ 
నేపథయుంలో ప్రధానమంత్రి సిడీ్న చరచిలోలు  పాల్్న్న సందరభాంగా 
మాటాలు డుతూ- జాతీయ హక్కాలను గుర్తుంచ్, విసతు ృత ప్రజా 
సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్ట ప్రజాస్్వమయు దేశాలని్నటా సమష్ట కృష 
కోసం ఒక మార ్ప్రణళికను ప్రతిపాదించారు.

సిడీనీ చరచులు

అంతరాజె తీయం సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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సై నిక సిబ్ంద్కి రాష్ట ్రపత దావారా

సాహస పురసాకీర 
ప్ర దానం

అభినందన్  వరధి మాన్
పాకిస్థి న్ లోని బాలకోట్ లో 2019 ఫిబ్రవర్లో
వైమానిక దాడుల సందరభాంగా ఎఫ్ -16 యుద్ధ
విమాన్ని్న కూలిచిన భారత వాయుస్టన
గ్రూప్  కెపె్టన్  అభినందన్  వర్ధమాన్ క్
‘వీరచక్ర’ పురస్కార ప్రదానం దృశయుం

ర్ష్రేపతి భవన్ లో నవంబరు 22-23 తేదీలలో న్ల్గు 
విడతల్గా నిర్వహంచ్న ‘రక్షణ అధకారపత్ర సమర్పణ’ 
వేడుకలోలు  భాగంగా ర్ష్రేపతి ర్మ్ న్థ్ కోవింద్ 2020 

సంవత్సర్నికిగాను స్హస పురస్కార్లను ప్రదానం చేశారు. ఈ 
మేరక్ తొలివిడత కారయుక్రమంలో రండు (ఒకటి మరణనంతర) 
‘కీర్తుచక్ర’, ఒక ‘వీరచక్ర’, 10 (రండు మరణనంతర) ‘శౌరయుచక్ర’ 
పురస్కార్ల్ ప్రదానం చేయబడా్డ యి. అలగే రండోవిడతలో స్యుధ 
దళాల్, సైనిక సహాయ (పార్ మిలిటరీ) బలగాల సిబ్బందికి 8 
మరణనంతరం సహా 13 ‘శౌరయుచక్ర’ పురస్కార్ల్ ప్రదానం చేశారు. 
అదేవిధంగా విశిష్ట స్టవల్ అందించ్నవార్కి 13 ‘పరమ విశిష్ట స్టవా’ 
పతకాల్, రండు ‘ఉతతుమ యుద్ధ స్టవా’ పతకాల్, 24 ‘అతి విశిష్ట 
స్టవా’ పతకాలను కూడా ర్ష్రేపతి బహూకర్ంచారు.  మూడోవిడతలో 

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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స్యుధ దళాల్, భారత తీర రక్షక దళానికి చెందిన సిబ్బందికి ఒక 
‘మహా వీరచక్ర’ (మరణనంతరం), ఒక ‘కీర్తుచక్ర’ (మరణనంతరం), 
ఐదు ‘వీరచక్ర’ (మరణనంతరం న్ల్గు), ఆరు ‘శౌరయుచక్ర’ 
(మరణనంతరం ఒకటి) ప్రదానం చేయబడా్డ యి. ఇక న్ల్గో 
విడతలో స్యుధ దళాల్, సైనిక సహాయ (పార్ మిలిటరీ) బలగాల 
సిబ్బందికి ‘కీర్తుచక్ర’ (మరణనంతరం న్ల్గు), ఐదు ‘వీరచక్ర’ 
(మరణనంతరం న్ల్గు), తొమి్మది ‘శౌరయుచక్ర’  (మరణనంతరం 
ఎనిమిది) పురస్కార్ల్ ప్రదానం చేశారు. మొకకావోని స్హసం, 
అల్పెరుగని దీక్ష, కరతువయు నిర్వహణలో అతయుంత అంకితభావంగల 
సిబ్బందికి ఈ స్హస పురస్కార్ల్ ప్రదానం చేయబడా్డ యి. అలగే 
అస్ధారణ ప్రమాణలత స్టవల్ అందించ్నవార్కి 14 ‘పరమ విశిష్ట 
స్టవా’ పతకాల్, రండు ‘ఉతతుమ యుద్ధ స్టవా’ పతకాల్, 26 ‘అతి విశిష్ట 
స్టవా’ పతకాలను ర్ష్రేపతి ప్రదానం చేశారు. ర్ష్రేపతి భవన్  దర్్బర్  
హాల్లో ఈ స్హస అవారు్డ  విజేతల శౌరయుప్రత్పాలను వివర్స్తు 
ప్రకటనకరతు చేసిన వాయుఖాయునం వింట్ ఈ వేడుకలో పాల్్న్న ప్రజల్ 
పల్మారులు  భావోదే్వగానికి గురయాయురు.  

గాల్వన్ లో చైన్ చొరబాటలుపై పోర్డి అమరుడైన కల్నల్ బి. సంతష్ 
బాబుక్ రండో అత్యున్నత శౌరయు పతకమైన ‘మహావీర చక్ర’ 
పురస్కార్ని్న ర్ష్రేపతి ర్మ్ న్థ్ కోవింద్ మరణనంతరం ప్రదానం 
చేశారు. ఆ స్హసవీరుని తలిలు, భారయు ఈ అవారు్డను సీ్వకర్ంచారు.

  గాల్వన్  లోయలో చైన్ చొరబాటువలలు 
ఘరషిణ జర్గినపుడు 3 మీడియం 
రజమంట్ క్ చెందిన హవల్ద ర్  తేజీందర్  
సింగ్  భారత సైనిక్ల బృందంలో ఉన్్నడు. 
అతనికి ‘వీరచక్ర’ పురస్కారం లభించ్ంది.

  గాల్వన్ అమరవీరులక్ ‘వీరచక్ర’ 
పురస్కారం: న్యబ్ స్బేదార్ నుదుర్మ్ 
సరన్, హవల్ద ర్ (గన్నర్) కె.పళని, 
న్యక్ దీపక్ సింగ్, సిపాయి గురేతుజ్ 
సింగ్ లక్ మరణనంతరం ‘వీరచక్ర’ 
ప్రదానం చేశారు. వార్ తరఫున న్యబ్ 
సరన్ భారయు లక్షీష్మమణి సరన్, హవల్ద ర్ 
పళని భారయు వనతీ దేవి, న్యక్ సింగ్ 
భారయు రేఖా సింగ్ ఈ పురస్కారం 
సీ్వకర్ంచారు. 

 నిరుడు మే నెలలో జము్మ, 
కశీ్మర్ లో ఉగ్రవాదులత 
పోరులో వీరమరణం పందిన 
మేజర్ అనూజ్ స్ద్ క్ 
మరణనంతరం ‘శౌరయుచక్ర’ 
పురస్కారం లభించ్ంది.

 జము్మకశీ్మర్ ఎసీ్పవో బిలల్ అహ్మద్ మగ్రే 
మరణనంతరం ‘శౌరయుచక్ర’ పందారు. 
ఈ పురస్కార్నికి ఎంపికైన బిలల్ 2019 
ఆగస్్ట  20న ఉగ్రవాదుల బార్నుంచ్ 
స్మానయు పౌరుల రక్షణక్ సైనయుం చేపటి్టన 
ఎదురుదాడిలో స్వచ్ఛందంగా పాల్్ని 
తీవ్ంగా గాయపడినప్పటికీ ముషకారులత 
పోరు ఆపలేదు.

రాష్ట ్రపత భవన్ లో ‘రక్షణ అధికారపత్ర  
సమరప్ణ’ వేడుకలకు హాజరయాయాను. సాహస 
పురసాకీరాలతో సతాకీరం అందుకుననీ వార్ 
గుర్ంచి మర్ంత చదవాలని నా సహ పౌరులకు 
విజ్ఞ పి్త  చేసు్త నానీను. వార్ పరాక్ర మం మీకందర్కీ 
తపప్క స్్ఫర్్త నిసు్త ంద్. వారు అనినీటికనానీ కర్త వయా 
నిరవాహణకే అగ్ర  ప్్ర ధానయామిచేచు అసాధారణ 
వయాకు్త లు. వార్ని చూసి భారతదేశం గర్వాసో్త ంద్

- నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్ర .

సాహస పురసాకీరాలు 
జాతీయం సంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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స్ట్వచా్ఛ భారతం గుర్ంచ్ కలల్ కంట్ స్మ్రాజయువాదంపై యుద్ధంతపాటు 
స్మాజక దుర్చార్ల నిరూ్మలన కోసం కూడా పోర్డిన భారత స్్వతంతయు్ర 
సమరయోధుల్ జనజీవనం మరుగు దిశగా అనేక సంసకారణల్ తీస్కొచాచిరు. 
పర్యువరణం, విదయు, గిర్జన్ద్ధరణ తదితర అనేక స్మాజక సమసయుల గుర్ంచ్ 
ఎవరూ ఆలోచన కూడా చేయని రోజులలో వాటి పర్ష్కారం కోసం ఈ స్్వతంత్రయు 
సమరయోధుల్ కృష చేశారు. అయితే, గడచ్న 7 సంవత్సర్ల్గా ప్రధానమంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్్వనికి ఈ ఆలోచనే ప్రాథమిక మంత్రంగా 
ఉంటంది. నేడు భారత స్్వతంత్రయు 75వ వార్షికోత్సవాల సందరభాంగా ‘ఆజాదీ కా 
అమృత్ మహోత్సవ్’ నిర్వహణ ఎంత ముఖయుమో స్మాజక సంసకారణలక్ 
ధ్రువత్రల్గా నిలిచ్న న్టి స్్వతంత్రయు సమరయోధుల విజయాలను తెరపైకి 
తేవడమూ అంతే ముఖయుం. అదేవిధంగా యువతను మన వారసత్వం-సంసకాకృతిత 
మమేకం చేయడం కూడా ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’లో అతయుంత ముఖయుమైన 
అంశం. తదా్వర్ 'ఏక్ భారత్, శ్రేష్్ భారత్’  స్్ఫర్తుత దేశం ముందుక్ 
స్గుత్ంది...

మహామన మదన్ మోహన్ మాలవయ 

జీవితం దేశభకి్త కి..  సమాజ సేవకే 

అంకితం
జననం: 1861 డిసంబరు 25; మరణం: 1946 నవంబరు 12బ్న్రస్ హందూ విశ్వవిదాయులయం (బి.హెచ్.యు) స్వప్న స్కార్నికి నిధ 

స్టకరణ కోసం ‘మహామన’ మదన్ మోహన్ మాలవీయ పెష్వర్ నుంచ్ 
కన్యుక్మార్ వరకూ ప్రయాణించారు. ఈ మేరక్ ప్రతి ప్రదేశం నుంచ్ 

విర్ళాల్ సీ్వకర్స్తు ఆ రోజులోలు  కోటి రూపాయలక్పైగా నిధని స్టకర్ంచారు. ఈ 
క్రమంలో విర్ళాల స్టకరణక్ హైదర్బాద్ వెళిలునపుడు అకకాడ నిజాం నవాబు ఆయనపై 
తన బ్టు విసిర్ అవమానించాడు. కానీ, ఈ  అవమాన్ని్న ఎంత సహనంత భర్ంచ్న 
మాలవీయ సదరు బ్టును వేలనికి పెటా్ట రు.  

సమాజంలో మారుప్కుసమాజంలో మారుప్కు
చై తనయాం రగలచునచై తనయాం రగలచున

సావాతంతయా్ర సమరయోధులుసావాతంతయా్ర సమరయోధులు

 ఆజాదీ కా అమృత్  మహోత్సవ్సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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కె.ఎం.మున్షి : సావాతంతయా్ర సమరయోధుడు.. 
పరాయావరణ వేత్త

నిజాం నవాబుక్  ఈ సంగతి తెలియగానే ఎంత సిగ్ుపడి, భూర్ 
విర్ళమిచ్చి మాలవీయను స్దరంగా స్గనంపాడు. ‘మహామన’ 
మాలవీయ తన జాఞా నం, ఆదర్్శలత సదా దేశ ప్రజలక్ స్్ఫర్తునిస్తు 
భరతమాత స్టవక్ తన జీవిత్ని్న అంకితం చేశారు. అంతేకాక్ండా 
విదాయురంగంలో అమూలయు కృషతపాటు స్్వతంత్రయు ఉదయుమంలోనూ 
కీలక పాత్ర పోషంచారు.

   ఆ విధంగా 1916లో బి.హెచ్.యును స్థి పించ్న మహామన, బ్రిటిష్ 
పాలన ఉచ్ఛదశలో ఉండగా సంసకాకృతం సంసకాకృతి క్షీణిస్తున్న వేళ దాని్న 
ప్రోత్సహంచడంతపాటు విదాయుభివృది్ధకి, దేశంలో హందీ వాయుపితుకి 
విసతు ృతంగా కృష చేశారు. విదాయు నైపుణయునికి కూడలి అయిన ‘బి.హెచ్.
యు’ ఆయన చురుకైన మేధస్్సక్ ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. 
అంతక్ముందు కూడా ఆయన అనేక విజయాల్ స్ధంచారు. బ్రిటిష్ 
పాలనలో ఆంగలు, పర్షియన్ భాషల ఆధపతయుం కొనస్గుత్న్న ఆయన 
హందీ బాష విసతురణక్ శ్రీకారం చుటా్ట రు. మాతృభాషక్ ప్రాచురయుం 
కలి్పంచడానికి అవిశ్ంతంగా కృషచేస్తు పాత్రికేయుడుగా, సంఘ 
సంసకారతుగా, న్యుయవాదిగా బహుముఖ 
ప్రజఞా ప్రదర్్శంచడంతపాటు భరతమాత 
స్టవక్ జీవిత్ని్న అంకితం చేశారు. 
బాలయుం నుంచీ భయమంట్ ఏమిట 
ఎరుగని వయుకితు... ఇని్న స్గుణల్ 
మూరీతుభవించ్న కారణంగానే ఆయనక్ 
‘మహామన’ బిరుదు లభించ్ంది. 
అలహాబాద్ నగరంలో 1861 డిసంబరు 
25న జని్మంచ్న మదన్ మోహన్ 
మాలవీయ భారతదేశంలో ‘మహామన’ 
అని పిలిపించుక్న్న ఏకైక 
మహనీయుడు. మాలవీయ తన తండ్రి 
తరహాలో కథక్డు కావాలని చ్న్నతనం 
నుంచీ తపిస్తు శ్రీమద్ భగవద్ీతను కూడా ఔపోసన పటా్ట రు. జాతీయ 
చైతనయుం, స్మాజక అభుయున్నతికి ఆయన చేసిన కృష అశేష ప్రజానీకం 
హృదయాలను గెల్చుక్ంది.

   భారత స్్వతంత్రయు పోర్టంలో చురుగ్ా పాల్్న్న మదన్ మోహన్ 
మాలవీయను 1930న్టి శాసన్లలుంఘన ఉదయుమంలో సక్షన్ 144ను 
ఉలలుంఘంచారంట్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అరస్్ట చేసింది. అంతేకాక్ండా 
1909, 1918, 1930, 1932 సంవత్సర్లోలు  ఆయన న్ల్గు స్రులు  
కాంగ్రెస్ అధయుక్ష బాధయుతల్ కూడా నిర్వర్తుంచారు. పాత్రికేయ, న్యుయవాద 
వృత్తులతపాటు సంఘ సంసకారణ, మాతృభాష్ ప్రాచురయుం కోసం 
ఆయన తన జీవిత్ంతం కృష చేశారు. ముఖయుంగా హందీ భాష, 
పాత్రికేయ వృతితుపై ఆయనక్ ఎంత ఆసకితు ఉండది. అందుకే 1907లో 
‘అభుయుదయ’ అనే హందీ వారపత్రికను మాలవీయ ప్రారంభించారు. ఆ 
తర్్వత 1909లో అలహాబాద్ నుంచ్ ప్రచుర్ంచేల ‘ది ల్డర్’ ఆంగలు 
వార్తుపత్రికను కూడా స్థి పించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2014 డిసంబర్ 24న దేశ అత్యున్నత 
పౌర పురస్కారం ‘భారతరత్న’ను (మరణనంతరం) ప్రదానం చేసింది.

భారత సావాతంతయా్ర 
పోరాటంలో చ్రుగాగు  
ప్ల్గు ననీ మదన్ 
మోహన్ మాలవయను 
1930నాటి 
శ్సనోల్ల ంఘన 
ఉదయామంలో సక్షన్ 
144 
ఉల్ల ంఘంచారంట్ 
బ్్ర టిష్ ప్ర భుతవాం అరెస్్ట   
చేసింద్.

   అది 1950 జూలై నెల… ఆన్టి కేంద్ర వయువస్య-ఆహారశాఖ 
మంత్రి కనహుయలల్ మాణిక్ లల్ మునీషి దేశవాయుపతుంగా వన 
మహోత్సవాలక్ శ్రీకారం చుటా్ట రు. ఆయన చొరవతనే అప్పటి 
ర్ష్రేపతి, ప్రధానమంత్రి కూడా మొకకాల్ న్టారు. అంతేకాకాక్ండా 
వివిధ ర్ష్్రే లోలు  గవర్నరులు ,  ముఖయుమంత్రుల్ కూడా మొకకాల్ న్టి, 
తదా్వర్ పర్యువరణని్న పర్రక్ంచాలని ప్రజలక్ పిల్పునిచాచిరు. 
అప్పటినుంచీ దేశంలోని అని్న ర్ష్్రే ల ప్రభుత్్వల్ జూలై 
తొలివారంలో వన మహోత్సవాన్న నిర్వహస్తున్్నయి. తదనుగుణంగా 
అటవీ-పర్యువరణ పర్రక్షణ ప్రాధాన్యుని్న గుర్తుంచ్న ప్రధానమంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం పర్యువరణ పర్రక్షణపై 
మునీషి కలలను నెరవేరచిడానికి నిరంతరం కృష చేసతుంది.

  దేశంలో కె.ఎం.మునీషిగా ప్రసిదు్ధ లైన కనహుయలల్ మునీషి 1887 
డిసంబర్ 30న గుజర్తలు ని భరూచలు  జని్మంచారు. అరబింద్ ఘోష్ 
వంటి ప్రముఖులవద్ద విదాయుభాయుసం చేశారు. పర్పక్వతగల ర్జకీయ 
న్యక్డు, విదాయువేతతు, న్యుయవాది, రచయిత అయిన కె.ఎం.మునీషి 
బారో్డ ల్ సత్యుగ్రహంలో సర్్ద ర్ వలలుభాయ్ పట్ల్ త భుజం కలిపి 
నడిచారు. భారత ర్జాయుంగ రచనలోనూ కె.ఎం.మునీషి తనవంత్ 
పాత్రను చకకాగా పోషంచారు. ర్జాయుంగ ముస్యిదా కమిటీలో 
డాక్టర్ భీమ్ ర్వ్ అంబేడకార్ త కలసి పనిచేసిన ఆయన ‘ప్రతి వయుకితుకీ 
సమాన రక్షణ’ స్త్రాని్న పందుపరచడంలో కీలకంగా 
వయువహర్ంచారు. దేవన్గర్ లిపిత కూడిన హందీని భారత ప్రభుత్వ 
అధకార భాషగా గుర్తుంచడంలో ఆయన విశేషంగా కృషచేశారు. 
సర్్ద ర్ పట్ల్ త సంయుకతుంగా ఆనంద్ లో ‘ఇండియన్ ఇన్ సి్టట్యుట్ 
ఆఫ్ అగ్రికలచిర్’తపాటు ‘భారతీయ విదాయుభవన్’ను స్థి పించారు. 
ప్రసిద్ధ స్హతీవేతతుగా గుజర్తీ, ఆంగలు, హందీ భాషలలో ఆయన 
విశేష విజయాల్ స్ధంచారు. ఆయన ర్జనీతిజఞాత, నైపుణయుం 
గుర్తుంచ్న కేంద్ర ప్రభుత్వం  గణతంత్ర భారతంలో హైదర్బాద్ 
విల్నం సమసయు పర్ష్కారం నిమితతుం ప్రభుత్వ ప్రతినిధగా 
నియమించ్ంది. అటుపైన హైదర్బాద్ విల్నం తర్్వత సర్్ద ర్ వలలుభ్ 
భాయ్ పట్ల్ ఆయన కృషని ఎంత కొనియాడారు. అనంతర కాలంలో 
సమన్థ్ ఆలయ పునరుద్ధరణ విషయమై న్టి ప్రధాని జవహర్ 
లల్ నెహ్రూత విభేదాల్ ర్వడంత మునీషి కాంగ్రెస్ పారీ్టకి 
ర్జీన్మా చేసి స్వతంత్ర పారీ్టలోకి వెళిలున్, కొంతకాలం తర్్వత 
భారతీయ జనసంఘోలు  చేర్రు.
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ఆజాదీ కా అమృత్  మహోత్సవ్ సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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పండిట్  రామ్  ప్ర సాద్  బ్సిమాల్:

దేశ సావాతంతయా్రం కోసం

ఉర్కొయయాకు వేల్డిన వరుడు

బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ హయాంలో 1927 డిసంబర్ 19న కొందరు 
యువక్లను ఉర్తీయడానికి తీస్క్వెళ్తుండగా ‘సర్ఫరోషీ 

కీ తమన్్న అబ్ హమార్ దిల్ మే హై… ‘మేర్ రంగ్ దే బన్సతీ చల’ 
వంటి దేశభకితు గ్త్లను వారు ఆలపించారు. వీర్లో ఓ 30 ఏళలు 
యువక్డు కూడా ఉన్్నడు… అతడ పండిట్ ర్మ్ ప్రస్ద్ బిసి్మల్. 
ష్జహాన్ పూర్ లో 1897 జూన్ 11న జని్మంచ్న ర్మ్ ప్రస్ద్ బిసి్మల్ 
బ్రిటిష్ వలసవాదానికి వయుతిరేకంగా పోర్డిన ప్రముఖ భారతీయ 
విపలువకారులలో ఒకరు. బిసి్మల్ తన 11వ ఏటనే స్్వతంతయు్ర ఉదయుమంలో 
పాల్్ని పోరు ప్రారంభించడం విశేషం.

చ్వర్ శా్వస విడిచేదాకా బ్రిటిష్ వలస శక్తులను ఎదిర్ంచ్న స్హస 
స్్వతంతయు్ర సమరయోధుడిగా ఆయనక్ మంచ్ గుర్తుంపు ఉంది. విపలువ 
న్యక్లైన భగత్ సింగ్, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ వంటివార్త కలసి 
ఆయన హందూస్థి న్ ర్పబిలుకన్ అససియేషన్ ను ఏర్్పటు చేశారు. 
అహంసత స్్వతంతయు్రం స్ధంచడం స్ధయుంకాదని విశ్వసించ్న 
ఆయన, 19 ఏళలు ప్రాయంలోనే ‘బిసి్మల్’ ప్ర్ట ఉరూ్ద , హందీ భాషలలో 
దేశభకితు పదయురచన చేయడం మొదల్పెటా్ట డు. విపలువ పోర్టంలో 
భాగంగా 1918న్టి మయిన్ పుర్ క్ట్ర, 1925న్టి కాకోర్ క్ట్రలలో 
భాగస్్వమిగా ఆరోపణల్ ఎదురకాంట్ పోల్స్ల నుంచ్ 
తపి్పంచుక్న్్నడు. చ్వరక్ కాకోర్ క్ట్ర కేస్ కింద అరస్్ట  చేయగా, 
దీనిపై చట్టపరమైన విచారణ ప్రక్రియ 18 నెలలపాటు స్గింది. ఆ 
తర్్వత ర్మ్ ప్రస్ద్ 'బిసి్మల్', అష్్ఫక్ ఉలలు  ఖాన్, ర్జేంద్ర లహర్, 
రోషన్ సింగ్ క్ మరణశిక్ష, వార్కి సహకర్ంచ్న మర్కొందరు 
విపలువకారులక్ యావజీజెవ శిక్ష విధంచబడా్డ యి. దీంత 1927 
డిసంబరు 19న గోరఖ్ పుర్ జైల్లో అమరుడైనప్పుడు ఆయన వయస్్స 
కేవలం 30 సంవత్సర్ల్.

హందూ-ముసిలుం ఐకయుత కోసం బిసి్మల్ విసతు ృతంగా కృష చేశారు. 
ఆయన భౌతిక కాయానికి రపితు నదీ తీర్న అంతయుక్రియల్ 
నిర్వహంచారు. ఆ తర్్వత ఆ ప్రదేశం ప్రును ‘ర్జ్ ఘాట్’గా 
మార్చిరు. కాగా, ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’లో భాగంగా 
స్్వతంతయు్ర సమరయోధుడు ర్మ్ ప్రస్ద్ బిసి్మల్ జయంతి నేపథయుంలో 
స్ంసకాకృతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఉతతురప్రదేశ్ లోని ష్జహాన్ పూర్ లో 
ప్రతేయుక కారయుక్రమాని్న నిర్వహంచ్ంది.
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పేదల హకుకీల 
కోసం పోరాడిన

ఠాకూర్  ప్యారేల్ల్  
సింగ్

జననం: 1891 డిసంబరు 21; 

మరణం: 1954 అకో్ట బరు 20

 ఠాకూర్ పాయురేలల్ సింగ్ ప్దలక్ స్టవ చేయడమే కాక్ండా 
జీవిత్ంతం వార్ హక్కాల కోసం పోర్డారు.

 ఛతీతుస్ గఢ్ లో సహకారోదయుమ మారద్ర్శక్డిగా ఠాకూర్ పాయురేలల్ 
సింగ్ ప్రసిదు్ధ ల్. విదాయుర్థి జీవితం నుంచే స్్వతంతయు్ర ఉదయుమంత 
ఆయనక్ అనుబంధం ఉంది.

 అన్యుయం, నిరంక్శత్్వనికి వయుతిరేకంగా గళమతితున ఆయన- 
ఇలంటి సందర్భాలోలు  అసంతృపితు వెలిబుచేచి మార్్లపై ప్రజలక్ 
దిశానిరే్దశం చేశారు. ర్జ్ నంద్ గావ్ లోని మిల్లు  కార్్మక్లను 
సంఘటితం చేసి, వార్కి సమరథి న్యకత్వం అందించారు.

 ఛతీతుస్ గఢ్ లో విదాయుర్థి ఉదయుమాలను చకకాగా నిర్వహస్తురని 
ప్రుగాంచ్న ఆయన అనేక ప్రజా చైతనయు కారయుక్రమాల్ కూడా 
చేపటా్ట రు.

 కాశీనగర ప్రాచీన సంసకాకృతి-వారసత్్వలను స్మర్ంచుక్ంట్ నవంబరు 
16-18 తేదీల మధయు మూడు రోజులపాటు వారణసిలో ‘కాశీ 
ఉత్సవాల’ను నిర్వహంచ్ంది. ఈ కారయుక్రమంలో భాగంగా గోస్్వమి 
త్లసీదాస్, సంత్ కబీర్, సంత్ రవిదాస్, భారతేందు హర్శచింద్ర, మునీషి 
ప్రేమ్ చంద్, జైశంకర్ ప్రస్ద్ వంటి చార్త్రక కవుల్, రచయితలపై 
ప్రధానంగా దృష్ట స్ర్ంచ్ంది.

 లలిత కళా అకాడమీలో 2021 నవంబరు 18 నుంచ్ వారంపాటు 
నిర్వహంచ్న ప్రదర్శనను కేంద్ర స్ంసకాకృతిక శాఖ సహాయమంత్రి 
మీన్క్ లేఖి ప్రారంభించారు.

 అలగే ‘సర్ ప్రత్ప్ సింగ్ కప్-2021’ ప్ర్ట ‘ఎంపీ కప్ పోలో 
చాంపియన్ షప్’ త్ది పోటీని స్ంసకాకృతిక మంత్రిత్వశాఖ నిర్వహంచ్ంది.

 భారత స్్వతంతయు్ర 75వ వార్షికోత్సవాల సమాచారం ఇవ్వడం కోసం 
కేంద్ర స్ంసకాకృతిక మంత్రిత్వశాఖ ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ 
మొబైల్ యాప్ ను ఆవిషకార్ంచ్ంది.

 కేంద్ర స్ంసకాకృతిక మంత్రిత్వశాఖ ‘వందేభారతం-నృతయుత్సవ్’ ప్ర్ట 
అఖిలభారత నృతయు పోటీలను నిర్వహసతుంది. 2022 గణతంత్ర 
దిన్త్సవాల సందరభాంగా స్ంసకాకృతి కారయుక్రమాలోలు  పాల్్నే న్టయు 
కళాకారులను ఎంపిక చేయడం ఈ పోటీ ఉదే్దశయుం.

‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ కింద సాంసకీృతక 

మంత్ర తవాశ్ఖ కారయాక్ర మాలు

ఈ మేరకు దేశభకి్త  గ్తాల రచన, రంగోలీ తయారీ, ల్లప్టల రచనపెై  తాలూకా 
సాథి యి నుంచి జాతీయ సాథి యిదాకా పోటీలను సాంసకీృతక మంత్ర తవా శ్ఖ 
నిరవాహిసో్త ంద్. ఈ పోటీలో్ల  ప్ల్గు నడంపెై  సమగ్ర  మారగు దర్కాలను ‘ఆజాదీ కా 
అమృత్ మహోత్సవ్’ వెబ్ సై ట్ amritmahotsav.nic.inలో చూడవచ్చు.

ఆజాదీ కా అమృత్  మహోత్సవ్సంకల్ప్  
సే 
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గోవింద్  గురు: దేశ సావాతంతయా్రంతోప్టు
భిలు్ల ల సాధికారత కోసం ఉదయామానికి నాంద్

యు కియాంగ్ నంగా్: మాతృభూమి కోసం

బ్్ర టిష్ వార్పెై  తరుగుబాటుకు నాయకతవాం
జననం: తెలయదు; మరణం: 1862 డిసంబరు 30

జననం: తెలయదు; మరణం: 1931 అకో్ట బరు 30

యుకియాంగ్ నంగా్బ మేఘాలయ నుంచ్ బ్రిటిష్ పాలక్లపై 
సమర శంఖం పూర్ంచ్న ఖాసీ స్్వతంతయు్ర సమరయోధుడు. 

అస్్సం ప్రాదేశిక విసతురణలో భాగంగా 19వ శత్బ్దం 
మధయున బ్రిటిష్ ఈస్్ట ఇండియా కంపెనీ జైంతియా 
ర్జాయుని్న స్్వధీనం చేస్క్ంది. ఈ అన్యుయాని్న 
సహంచలేకపోయిన జైంతియా తెగ యోధుల్ పల్వురు 
బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ దుర్క్రమణపై తిరుగుబాటు బావుటా 
ఎగరేశారు. ఈ క్రమంలోనే 1860లో పశిచిమ జైంతియా 
హల్్స లో బ్రిటిషువారు ప్రజలను అణచ్వేయడం 
ప్రారంభించ్నపుడు వార్ తిరుగుబాటుక్ నంగా్బ 
న్యకత్వం వహంచారు. బ్రిటిష్ వారు అన్యుయంగా 
పను్నల్ విధంచడమే కాక్ండా తమ మత 
సంప్రదాయాలక్ విఘాతం కలిగిస్తున్్నరని ప్రజల్ ఆవేదన వయుకతుం 
చేశారు. ఆ పర్సిథిత్ల నడుమ మాతృభూమి రక్షణపటలు ప్రేరేపిత్లైన 

ప్రజల్ బ్రిటిష్ సైనయుంపై ప్రారంభించ్న స్యుధ తిరుగుబాటును 
యుకియాంగ్ నంగా్బ ముందుండి నడిపించారు.

    ఆ మేరక్ బ్రిటిష్ వార్ని ఎదురోకావడం కోసం స్వయంగా ఒక 
సంసథిను ఏర్్పటు చేసి, సైనిక్లత పోర్టానికి ప్రజలను 
సిద్ధం చేశారు. నంగా్బ సంసథి సభుయుల్ గెర్లలు  దాడులలో 
నిపుణుల్ కావడంత ఈ ప్రాంతంలో తిరుగుబాటు 
అణచ్వేతక్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అదనపు బలగాలను 
మోహర్ంచాలి్స వచ్చింది. నంగా్బ సంసథి సభుయుల పోర్ట 
పటిమత రకరకాల అగచాటలుపాలైన బ్రిటిష్ పాలక్ల్ 
ఆయనను అరస్్ట  చేయాలన్న కృతనిశచియంత ముమ్మర వేట 
ప్రారంభించారు. నంగా్బ బృందంలో ఒక ద్రోహ ఇచ్చిన 
సమాచారంత బ్రిటిష్ పాలక్ల్ చ్వరక్ 1862 డిసంబరులో 
ఆయనను అరస్్ట  చేశారు. ఆ తర్్వత తిరుగుబాటును 
అణచ్వేయడంలో భాగంగా డిసంబర్ 30న నంగా్బను 

బహరంగంగా ఉర్తీశారు.

గోవింద్ గురు 19వ శత్బ్దం ది్వతీయార్ధంలో భిల్లు ల 
స్ధకారత లక్షష్ంగా ‘భగత్ ఉదయుమాని’కి న్ంది 

పలికారు. బంజార్ స్మాజక వర్్నికి చెందిన గోవింద్ గురు 
ర్జస్థి న్ ర్ష్రేం దుంగార్ పూర్ సమీపంలోని వేదా్స గ్రామంలో 
జని్మంచారు. త్ను 1890లలో ప్రారంభించ్న ఉదయుమంలో భాగంగా 
శాకాహారుల్గా మార్లి్సందిగా భిల్లు లక్ 
ఉపదేశించారు. గురు స్్ఫర్తుత భిల్లు ల్ బ్రిటిష్ వార్ 
అణచ్వేత విధాన్లను నిరసిస్తు పోర్డారు. ఆ 
మేరక్ ర్చర్క పాలనలోగల బన్్స వాడా, 
స్ంత్రంపూర్, దుంగార్ పూర్, క్శాల్ గఢ్ లో 
వెటి్టచాకిరీకి  వయుతిరేకంగా పోరుసలిపారు. 
అగి్నదేవుడిని తమ ప్రతీకగా భావిస్తు ఆయన 
అనుచరుల్ నెగళలుముందు నిల్చుని పూజల్ 
చేస్టవారు.

అటుపైన 1903లో గురు పిల్పు మేరక్ మాన్ గఢ్ 
ట్క్రీ నుంచ్ వచ్చిన భిల్లు ల్ 33 డిమాండలును బ్రిటిష్ 
వార్ ముందుంచారు. ఈ డిమాండలులో వెటి్టచాకిరీ నిరూ్మలన, పను్నల 
భారం తగ్ింపు, గురు అనుచరులపై వేధంపులక్ స్వసితు వంటివి 
ప్రధానమైనవి. అయితే, బ్రిటిష్ వారు ఈ డిమాండలును 
అంగ్కర్ంచకపోవడంత గోవింద్ గురు న్యకత్్వన భిల్లు ల్ 

పోర్టానికి దిగి, మాన్ గఢ్ కొండను స్్వధీనం చేస్క్న్్నరు. ఈ 
పర్సిథిత్ల నడుమ బ్రిటిష్ క్ట్రపూర్తంగా వార్షిక దున్నకం పనులక్ 
పావల వంత్న కూల్ చెలిలుస్తుమని ప్రతిపాదించగా భిల్లు ల్ 
నిర్కర్ంచారు.

దీంత ఆగ్రహంచ్న బ్రిటిష్ వారు ఈ ఉదయుమం అణచ్వేతక్ 
సిద్ధమై 1913 నవంబర్ 15కలలు  మాన్ గఢ్ నుంచ్ వెళిలుపోవాలని 

భిల్లు లను హెచచిర్ంచగా వారు ఖాతరు చేయలేదు. 
భిల్లు ల్ మాన్ గడ్ హల్ ను కోటగా మార్చి, 
కత్తులతపాటు ఇతరత్రా ఆయుధాల్ నిల్వ 
చేస్క్న్్నరు. ఈ పర్సిథిత్ల నడుమ 1913 నవంబర్ 
17న బ్రిటిషరులు  మాన్ గఢ్ హల్ పై దాడి చేశారు. ఈ 
దాడి సందరభాంగా స్గిన పోరులో 1,000 మందికి 
పైగా గిర్జనుల్ మరణించారని చెబుత్రు. అటుపైన 
బ్రిటిష్ సైనిక్ల్ గోవింద్ గురును నిర్బంధంచ్, ఆయన 
తిరుగుబాటు చేయడంపై విచారణ నిర్వహంచారు. 
అనంతరం యావజీజెవ కార్గార శిక్ష విధంచ్, 
హైదర్బాద్ లోని జైల్క్ పంపారు. అయితే, 

ఆయనక్గల జన్దరణ, సతప్వరతున కారణంగా 1919లో విడుదల 
చేసిన్, తన మద్దత్దారుల వద్దక్ వెళలుడంపై నిషేధం విధంచబడింది. 
ఈ పర్ణమాల ఫలితంగా ఆయన గుజర్త్ లోని లింబీ్డ సమీపాన 
గల కాంబోయి లో నివసిస్తు 1931లో కను్నమూశారు. 

ఆజాదీ కా అమృత్  మహోత్సవ్ సంకల్ప్  
సే 
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భారత 52వ అంతర్జె తీయ చలన చ్త్రోత్సవం కొతతు చర్త్ర సృష్టసతుంది. ఈ మేరక్ 
ప్రాంతీయ చలన చ్త్రోత్సవాల సంఖయును పెంచడం దా్వర్ సినిమా కంటెంట్ ఉత్పతితుకి 
ప్రధాన శకితుగా భారతదేశాని్న రూపందించడంపై దృష్ట స్ర్సతుంది. అదే సమయంలో 

యువతలోగల అపార స్ంకేతిక ప్రతిభ సది్వనియోగం దా్వర్ భారతదేశాని్న ప్రపంచానికి 
నిర్్మణనంతర కూడలిగా మార్చిలని ప్రభుత్వం కృతనిశచియంత ఉంది. అంతేకాక్ండా 

భారతదేశాని్న సినిమాల్, చ్త్రోత్సవాలక్ కేంద్రంగా మారచిడంతపాటు  కథక్లక్ 
అతయుంత ప్రాధానయు గమయుంగా, ప్రపంచ సినిమా రంగానికి కేంద్ర స్థి నంగా రూపుదిదా్ద లన్న 

లక్షష్ం నిరే్దశించుక్ంది.

చలనచిత్ర  నిరామాణానికి
ప్ర పంచ కూడలగా
మారుత్ననీ భారత్

అంతరాజె తీయ చలన చితో్ర త్సవం
జాతీయంసంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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మారుత్న్న పర్సిథిత్లక్ అనుగుణంగా 
‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ కూడా ముందడుగు వేసతుంది. 
ఈ నేపథయుంలో నవంబర్ 20 నుంచ్ 28 వరక్ 

గోవాలో నిర్వహంచ్న 52వ ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ అనేక విధాల అంగరంగ 
వైభవంగా స్గింది. ఈస్ర్ ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’లో తొలిస్ర్ ‘ఓటీటీ’ వేదికల్ 
చురుగ్ా, ఉత్్సహంగా పాల్్న్్నయి. ఆ మేరక్ ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ చర్త్రలో 
మొట్టమొదటిస్ర్ నెట్ ఫిలుక్్స, అమజాన్, సనీ వగైర్ ప్రధాన ఓటీటీ 
వేదికల్ ప్రతేయుక ‘మాస్టర్ కాలు సస్, కంటెంట్ లంచ్, ప్రివ్యు, కూయురేటెడ్ 
ఫిల్్మ పాయుకేజీ సీకా్రనింగ్’ తదితర అనేక ఇతర ప్రతయుక్ష, వాసతువిక స్దృశ 
ప్రదర్శనల దా్వర్ చలన చ్త్రోత్సవాలోలు  పాల్పంచుక్న్్నయి. ఓటీటీ 
వేదికల క్రియాశీల భాగస్్వమయుం ర్నున్న రోజులోలు  ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ 
ర్వాజుగా మారనుంది. అలగే ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ కొతతు స్ంకేతికత 
పర్జాఞా న్లను అందిపుచుచిక్ంది. ప్రేక్షక్ల్ చలన చ్త్రాల్ చూడటం 
కోసం బహుళ వేదికలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మారుత్న్న 
కాలనికి అనుగుణంగా బ్రిక్్స దేశాల నుంచ్ ఉతతుమ చ్త్రాల ప్రదర్శనక్ 
వీల్ కలి్పంచ్ంది.

జాతీయ, అంతర్జె తీయ సినిమా రంగాల నుంచ్ అనేక మంది 
దిగ్జాలక్ 52వ ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ ఆహా్వనం పలికింది. వెండితెరపై జేమ్్స 
బాండ్ పాత్రక్ జీవం పోసిన నటుడు ‘సర్ సీన్ కానరీ’కి ప్రతేయుక నివాళి 
అర్్పంచ్ంది. అలగే భారతదేశంలో 35 ఏళలుకన్్న తక్కావ వయస్న్న 75 
మంది సృజన్త్మక ప్రతిభగల, వర్ధమాన నిపుణులక్ వేదిక ఏర్పరచ్ంది. 
ఈ కారయుక్రమంలో భాగంగా సదరు 75 మంది ప్రతిభావంత్ల్ చ్త్ర 
పర్శ్రమలోని ప్రముఖులత సంభాషంచడంతపాటు ఉత్సవాలలో 
నిర్వహంచ్న మాస్టర్ కాలు సస్ లో పాల్్న్్నరు. ఈస్ర్ వేడుకలలో 
మొదటిస్ర్ ‘బ్రిక్్స ఫిల్్మ ఫెసి్టవల్’ కింద ఈ కూటమిలోని ఐదు దేశాల్… 
బ్రెజల్, రష్యు, దక్ణఫ్రికా, చైన్, ఇండియాలక్ చెందిన సినిమాల్ 
కూడా ప్రదర్్శంచబడా్డ యి. ఈ 52వ ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ బ్రిక్్స దేశాలపై 
ప్రతేయుకంగా దృష్ట పెటి్టంది.
75 మంది భవిష్యత్ సృజన్తమాక నిపుణులకు ప్రోతా్సహం

ప్రతేయుక విశిష్టతగల “రేపటితరం 75 మంది సృజన్త్మక మేధస్్సల్” 
అంట్- 75 మంది సృజన్త్మక ఆలోచనల్ గలవార్కి ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’లో 
పాల్్నే అవకాశం కలి్పంచబడింది. తదా్వర్ ‘ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహోత్సవ్’ జాతీయ వేడుకలోలు  భాగంగా ఈ కళాకారుల్ తమ 
ప్రతిభను అంతర్జె తీయ వేదికపై ప్రదర్్శంచే వీల్ కలిగింది. ఈ యువ 

ఈ సంవత్సరం ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’లో తొలిసరి 
‘ఓటీటీ’ వేదికల ప్రాతినిధ్యంతోపాట్ 
ఉతా్సహభరిత భాగస్వమ్యం కూడా ఉంది. నేడు 
‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ కొత్త సంకేతికతలతోపాట్ ప్రేక్షక 
వేదికల  కోసం కూడా ఎంపికలు సహా 
మారుత్న్న కాలానికి అనగుణంగా వేగంగా 
ముందుకెళ్తంది. మరోవైపు మేం బ్రిక్్స దేశాల 
నంచి ఉత్తమ చిత్లన కూడా ప్రదరి్శంచాం. 
ఈ భాగస్వమ్యం మరింత ముందుకు వెళా్లలని 
మేం ఆకాంక్షిసు్తన్్నం.

-అనరాగ్ సింగ్ ఠాకూర్,
కేంద్ర సమాచార, ప్రసర శాఖ మంత్రి

అంతరాజె తీయ చలన చితో్ర త్సవం
జాతీయం సంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి
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ప్రతిభావంత్లను గుర్తుంచడం, వార్ ప్రగతికి తడా్పటునివ్వడానికి 
ఉదే్దశించ్న ఒక ప్రతేయుక కారయుక్రమం కింద ఈ 75 మంది 
వర్ధమాన, భవిషయుత్ సృజన్త్మక మేధావులను ఎంపిక చేశారు. 
వీరు భవిషయుత్తులో సినిమా ప్రపంచం దిగ్జాల్గా ఎదగగలరన్న 
ఆశాభావం వయుకతుమవుతంది. మాస్టర్ కాలు స్ దా్వర్ ఈ యువక్లకిచేచి 
ప్రోత్్సహంత వారు ముందంజ వేస్టందుక్ స్్ఫర్తు లభిస్తుంది. ఈ 
శిక్షణ కారయుక్రమం కింద దర్శకత్వం, ఎడిటింగ్, గానం, సికా్రపి్టంగ్ 
సహా చ్త్ర నిర్్మణంలోని వివిధ రంగాలోలు  అత్యుతతుమ నైపుణయుం 
ప్రాతిపదికన 35 ఏళలుకన్్న తక్కావ వయస్న్న ఏడుగురు మహళల్ 
సహా మొతతుం 75 మందిని ఎంపిక చేశారు. వార్లో 16 ఏళలు అతి పిన్న 
వయస్కాడైన బిహార్ ర్ష్రేవాసి ఆరయున్ క్మార్ చలనచ్త్ర దర్శకత్వ 
విభాగంలో నైపుణయుం ప్రదర్్శంచ్ ఎంపికవడం విశేషం. ఈ మేరక్ 
“రేపటితరం 75 మంది సృజన్త్మక మేధస్్సల”ను యోచనను 
స్కారం చేసినందుక్గాను ప్రముఖ గ్త రచయిత, కేంద్ర చలనచ్త్ర 

ధ్రువీకరణ బోరు్డ  (సీ.బీ.ఎఫ్.సి) చైర్మన్, ‘ఇండియన్ ఫిల్్మ పర్సన్లిటీ’ 
అవారు్డ  విజేత ప్రస్న్ జ్షకి కేంద్రమంత్రి వయుకితుగతంగా కృతజఞాతల్ 
తెలిపారు.
అతిపెద్ద చలన చిత్రోత్సవాలలో ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ ఒకటి

ఆసియా ఖండంలో ప్రాచీన అంతర్జె తీయ చలన చ్త్రోత్సవాలలో 
ఒకటిగా, భారతదేశంలో అతిపెద్ద వేడుకగా ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ 
పర్గణించబడుతంది. అంతేకాక్ండా ‘ఇంటరే్నషనల్ 
ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్్మ ప్రొడూయుసర్్స అససియేషన్ (ఎఫ్ఐఏపీఎఫ్)
క్ అనుబంధంగానూ కొనస్గుతంది. ఈ చ్త్రోత్సవాలోలు  
స్వదేశంతపాటు ప్రపంచం నల్మూలల నుంచ్ ఎంపికచేసిన 
అత్యుతతుమ చ్త్రాల్ ప్రదర్్శంచబడత్యి.

 ఈ ఏడాది 73 దేశాల నుంచ్ ఎంపికచేసిన 148 పైగా విదేశీ 
చ్త్రాలత కూడిన విభిన్న సినిమాలత చలనచ్త్ర ప్రియులక్ 

అంతరాజె తీయ చలన చితో్ర త్సవం
జాతీయం

‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’లో గాయకుడు
సుఖవాందర్ సింగ్ గానాల్పన దృశయాం

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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n  యుద్ధంతో ఛిద్రమైన టోకో్య గతాని్న గురు్తకు తెచి్చన జపాన్ చిత్ం 
‘రింగ్ వాండరింగ్’ 52వ ‘ఐఎఫ్ ఎఫ్ఐ’లో ‘స్వర్ణ మయూరి’ (గోల్డున్ 
పీకాక్) అవారుడు గెలుచుకుంది. కాగా, ‘సేవింగ్ వన్ హూ వాజ్ డ్డ్’ 
చిత్నికి ఉత్తమ దర్శకత్వం కింద చెక్ దర్శకుడు వాకా్లవ్ కద్రంకా 
‘రతజ మయూరి’ పురస్కరం కైవసం చేసుకున్్నరు.

n  భారతీయ-మరాఠీ నట్డు జితేంద్ర భికులాల్ జోషి ‘గోదావరి’ 
చిత్ంలో దివంగత మరాఠీ నట్డు-చిత్నిరామాత నిషికాంత్ కామత్ 
పాత్న పోషించారు. ఇందుకుగాన పురుషుల విభాగంలో ఆయన 
ఉత్తమ నట్డిగా రజత మయూరిని గెలుచుకున్్నరు.

n  ఇక మహళల విభాగంలో ష్ర్లట్ పాత్ పోషించిన సపుయిన్  
నటీమణి ఏంజెలా మోలిన్ ఉత్తమ నటిగా రజత మయూరిని 
గెలుచుకున్్నరు.

n  మరాఠీ దర్శకుడు నిఖిల్ మహాజన్ ‘గోదావరి’ చిత్నికిగాన సపుషల్ 
జ్్యరీ అవారుడు కింద రజత మయూరిని గెలుచుకున్్నరు. కాగా, 
దర్శకుడు రోడ్రిగో డి ఒలివెరా చిత్ం ‘ది ఫస్టు ఫాల్న్’లో నటించిన 
బ్రెజిలియన్ నటి రన్ట్ కారా్వలోతో సంయుక్తంగా ఈ అవారుడున 
పంచుకున్్నడు.

n  రష్యన్ దర్శకుడు రోమన్ వాస్యన్వ్ 1984 న్టి 
‘యూఎస్ ఎస్ ఆర్ ’లో సంకి్లషటు, అవినీతి సమాజాని్న ఆవిష్కరించిన 
చిత్ం ‘ది డోర్మా’కు ‘ప్రతే్యక పురస్కరం’ పొందింది.

n  దర్శకుడు మారి అల్శాండ్రి తీసిన చిత్ం ‘జహోరి’ ఒక దర్శకుడి 
ఉత్తమ ఫ్చర్ ఫిల్మా  విభాగంలో 52వ ఐఎఫ్ ఎఫ్ఐ అవారుడు 
గెలుచుకుంది. సపుయిన్  కొత్త దర్శకుడు సైమన్ ఫారియోల్ చిత్ం ‘ది 
వెల్్త ఆఫ్ ది వరల్డు’ 52వ ఐఎఫ్ ఎఫ్ఐ తొలి పోటీ విభాగంలో ‘ప్రతే్యక 
పురస్కరం’ అందుకుంది.

ముగంపు వేడుకలో 6వ బ్్ర క్్స ఫిల్మా ఫెసి్ట వల్ 
అవారుడు ల ప్ర కటన

n  దక్షిణాఫ్రికా చిత్ం ‘బర్కత్’, రష్యన్  చిత్ం ‘ది సన్ అబవ్ 
మీ నెవర్  సట్్స’ సంయుక్తంగా ‘ఉత్తమ చిత్ం’ అవారుడున 
గెలుచుకున్్నయి. అదుభితమైన డాకు్యమంటరీ ‘అన్’కు 
దర్శకత్వం వహంచిన బ్రెజిల్  చిత్ నిరామాత లూసియా 
మురాత్ ఉత్తమ దర్శకురాలిగా అవారుడున అందుకున్్నరు.

n  తమిళ చిత్ం ‘అసురన్ ’లో గ్రామీణ రైత్గా నటించిన 
భారతీయ నట్డు ధనష్ ఉత్తమ నట్డు (పురుషుల 
విభాగంలో) అవారుడున గెలుచుకున్్నరు.

n  బ్రెజిల్ నటి లారా బోలోడురిని ‘ఆన్ వీల్్స’లో పోషించిన 
పాత్కుగాన ఉత్తమ నటి (మహళల విభాగంలో) 
అవారుడున అందుకున్్నరు. చైనీస్ దర్శకుడు యాన్ హాన్ 
‘ఎ లిటిల్ రడ్ ఫ్లవర్’ చిత్నికిగాన ‘జ్్యరీ సపుషల్ 
మన్షన్’ అవారుడున అందుకున్్నరు.

ఒక ప్రతేయుక  అనుభవాని్న అందించ్ంది.
 ఈ చలన చ్త్రోత్సవాలోలు  12 అంతర్జె తీయ ప్రీమియర్ 
ప్రదర్శనల్ స్గాయి. అలగే 24 ఆసియా ప్రీమియరులు , 74 
ఇండియా ప్రీమియరలుతపాటు ‘ఇండియా@75’ విభాగం 
కింద ప్రతేయుకంగా ఎంపిక చేసిన 17 సినిమాల్ సహా మరో 75 
భారతీయ సినిమాల్ ప్రదర్్శంచబడా్డ యి.

 ఓటీటీ వేదికలపై ఏకకాలంలో 50కి పైగా సినిమాల్ 
ప్రదర్్శంచబడా్డ యి. అలగే ఈ వేదికల సహకారంత 10 
మాస్టర్ కాలు సస్, ఇష్్ట గోష్ుల్ నిర్వహంచబడా్డ యి. మన్జ్ 

బాజ్ ప్యి, హృతిక్ రోషన్, షూజత్ సిర్కార్ తదితర సినీ 
ప్రముఖుల్ వీటి దా్వర్ తమ అనుభవాలను పంచుక్న్్నరు.

 “లింగుయుయి- ది స్టక్రేడ్ బాండ్్స’ 52వ ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’లో 
‘ఐ.సీ.ఎఫ్.టి యునెసకా’ గాంధీ పతకం గెల్చుక్ంది. 
అంతర్జె తీయంగా సహ-నిర్్మతమైన ఈ క్టుంబ కథా చ్త్రం 
మహళల పోర్టాని్న, మానవత్్వనికి గుణపాఠం నేరే్ప 
కథన్ని్న స్హసప్తంగా ఎతితుచూపుత్ంది.

  

‘సవార్ణ  మయూర్’ విజేత

జప్న్  చిత్ర ం ‘ర్ంగ్  వాండర్ంగ్’

అంతరాజె తీయ చలన చితో్ర త్సవం
జాతీయం

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి
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మరుగై న సదుప్యాలతో పరాయాటకులను 
ఆకర్షి సు్త ననీ కాశ్, కేదారనాథ్

కేంద్ర-ర్ష్్రే ల సమన్వయంత దేశంలోని స్ంసకాకృతిక ప్రదేశాల ఆధునికీకరణ, అభివృది్ధ ఫలితంగా పర్యుటక్లక్ 
ప్రయాణ సౌలభయుంతపాటు దేశం అతయుంత లభదాయక పర్యుటక గమయుంగా ఆవిరభావించే వీల్ ఏర్పడింది. దీంత స్థి నిక 
భారతీయ సంప్రదాయాల్ విదేశాలపై తమదైన ముద్ర వేస్తుండగా భకితువిశా్వస్లక్ కేంద్రమైన శ్రీ కాశీ విశ్వన్థ మందిర 

నిర్్మణం పూర్తు కావడం ఇందుక్ మర్ంత ఊతమిచ్చింది.

n 	ఆదిశంకర్చారుయుని చేత్ల మీదుగా స్థి పితమైన శ్రీ కాశీ విశ్వన్థ 
ఆలయం హందూ విశా్వస్నికి పటు్ట గొమ్మ. ఈ నేపథయుంలో కాశీ 
విశ్వన్థ కార్డార్ ప్రాజెక్్ట  కింద ₹1000 కోటలుత కాశీ విశ్వన్థ 
ఆలయాని్న గంగా ఘాటలుత కలిప్ పథకం పనుల్ దాదాపు 
పూరతుయాయుయి. విశ్వన్థ స్్వమి దర్శనం ఇకపై భక్తులక్ 
అతయుంత స్లభం, సౌకరయువంతంగా మార్ంది. ఈ ప్రాజెక్్ట  
కింద గంగా ఘాట్ నుంచ్ విశ్వన్థ స్్వమి ఆలయం 
దాకా దాదాపు 320 మీటరలు పడవు, 20 మీటరలు 
వెడల్్పత రహదార్ నిర్్మతమైంది. అలగే భక్తుల్, 
పర్యుటక్ల కోసం ఈ కార్డారోలు  5.5 లక్షల చదరపు 
అడుగుల విసీతుర్ణం మేర అనేక ఆకరషిణీయ కేంద్రాల్ 
నిర్్మతమయాయుయి.

n 	కోవిడ్ వంటి ప్రతికూల పర్సిథిత్ల్ ఉన్నప్పటికీ 
గంగామాత, కాశీ విశ్వన్థ స్్వమిలను 
అనుసంధానించే సంకల్పం స్ధంచేల పనుల్ వేగంగా 
పూరతుయాయుయి. ఈ ప్రాజెక్్ట  దా్వర్ పర్సర ప్రాంతమే కాక్ండా 
వారణసి మొతతుం ససయుశాయుమలం అవుత్ంది. ఈ ప్రాజెక్్టను వేగంగా 
పూర్తు చేయడంలో అహర్్నశల్ శ్రమించ్న ఘనత ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీకే దక్కాత్ంది.

n  ఆదిశంకర్చారుయుల వారసత్్వని్న దేశం నేడు మర్ంత ఘనంగా 
ముందుక్ తీస్కెళతుంది. మన స్ంసకాకృతిక వారసత్వం, విశా్వస 
కేంద్రాల్ మనక్ ఎంతటి  గర్వకారణలో అందుక్ తగిన 
గౌరవమర్యుదల్ ఇప్పుడు దక్కాత్న్్నయి. ఇవాళ అయోధయులో 
శ్రీర్ముని ఆలయం సంపూర్ణ వైభవంత రూపుదిదు్ద క్ంటంది. 
తదా్వర్ శత్బా్ద ల తర్్వత అయోధయు తన వైభవాని్న తిర్గి 

సంతర్ంచుక్ంటంది.
n  విశ్వన్థ్ ధామ్ పనుల్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా 
పూరతువుత్న్్నయి. అలగే అంతర్జె తీయ పర్యుటక్లను 

ఆకర్షించేల బన్రస్ లోగల స్రన్థ్, సమీపంలోని 
ఖుషీనగర్, బోద్ గయలను బౌద్ధ సరూకా్యట్ ప్రాజెక్్ట  

కింద అనుసంధానిస్తున్్నరు.
n  అదే తరహాలో శ్రీర్ముడికి సంబంధంచ్న అని్న 
పుణయుక్షేత్రాలను కల్పుతూ సరూకా్యట్ అభివృది్ధ చేస్ట 

పనుల్ కూడా కొనస్గుత్న్్నయి. దాంతపాటు 
మధుర, బృందావన్ ప్రాంత్లోలు నూ నగర ప్రాచీన 

స్ంసకాకృతిక గుర్తుంపునక్ భంగం కలగని రీతిలో అభివృది్ధ పనుల్ 
శరవేగంగా స్గుత్న్్నయి.

n  మధుర, బృందావన్లోలు  అభివృది్ధతపాటు స్ధువుల స్వచ్ఛతను 
మన్భావాల్ ద్బ్బతినక్ండా ఆధునికత వైపు మళిలుంచే కృష 
కొనస్గుతంది.  

కేదారన్థుని ఆవాసమైన శ్రీ కేదార్ న్థ్ ధామ్ నగరం దైవిక వైభవ పునరుద్ధరణ లక్షష్ంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల అనేక 
ప్రాజెక్్టలను ప్రారంభించారు. ఆ మేరక్ ప్రకృతి విపత్తులవలలు ధ్వంసమైన ఆదిగురువు శ్రీ శంకర్చారయు సమాధ పునర్్నర్్మణం పూరతుయింది. 
ఈ సమాధ సందర్శన కోసం స్్మరక క్డాయుల మధయు నడిచే భూగరభా మారం్ యాత్రిక్లక్ దివాయునుభూతినిస్తుంది. అదేవిధంగా పాండురంగ 
విఠల్ని నగరమైన పంథర్  పూర్ కూడా స్ందరంగా రూపుదిదు్ద క్ంది.

విశ్వాస కేంద్ర మై న శ్్ర  కాశ్ విశవానాథ 
పుణయాక్షేత్ర ం 2021లో అదు్తంగా 
రూపుద్దుదూ కుంద్.

దేశంలోని దేవతలతో ముడిపడిన చార్త్ర క ప్ర దేశ్ల పునరుదధి రణ

ప్ర ధానమంత్ర  నరేంద్ర  మోదీ ఆలోచనలు:

సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి



మీడియా కార్న ర్ సంకల్ప్  
సే 

సిద్ధి



అటల్ జీ గళం భారతదేశంలోని స్మానుయుల ఆశల్-ఆకాంక్షల స్వరంగా మార్ంది. అటల్ జీ 
మాటాలు డుత్న్్నరంట్- దేశమే మాటాలు డుతందని అరథిం. అటల్ జీ మాటాలు డుత్న్్నరంట్- దేశం 
మొతతుం వింటందన్న మాట. అటల్ జీ మాటాలు డుత్న్్నరంట్- ఆయన దేశ ప్రజల మన్భావాలను 
వయుకీతుకర్స్తున్్నరని అరథిం. ఆ గళం ప్రజలను ఆకర్షించడం, ప్రభావితం చేయడం మాత్రమే కాక్ండా వార్ 
హృదయాలోలు  విశా్వస్ని్న కూడా నిండుగా నింపింది. అది కేవలం పదాడంబరంత కూడిన వయుకీతుకరణ 
కాదు… దాని వెనుక ఐదారు దశాబా్ద ల అనుభవం ఉంది.  అది అటల్ జీ అసమాన న్యకత్్వనికి 
నిదర్శనం. అది 21వ శత్బ్దపు బలమైన,  స్సంపన్న, సమి్మళిత భారత్నికి పున్ది వేసింది. వివిధ 
రంగాలలో దూరదృష్టత కూడిన ఆయన విధాన్ల్ దేశంలోని ప్రతి పౌరుని జీవిత్నీ్న స్పకృశించాయి.

మరణం వయసంత? కన్సం రెండు క్షణాలు కూడా 
ఉండదు. జీవితం నిరంతరం పురోగమనం.. ఇద్ ఒకటి 

లేదా రెండు రోజులు కాదు! నేన్ంతో సంతృపి్త తో 
జీవించాను- అంతే సంతృపి్త తో కనునీమూయాల.. నేను 
తపప్క తర్గొసా్త ను- మర్ ప్ర యాణమంటే నేన్ందుకు 

భయపడాల?
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