


“ప్ర తిఒక్కభారతీయుడుస్థా నికంకోసంనినదిస్తే 
స్థా నికంఅంతర్జా తీయంకావడానికిఎంతో

కాలంపట్ట దు”

 జల	సంరక్షణ:  నీటి రీసైక్లింగ్, చెక్ డామ్ ల నిర్మాణిం, వాన నీటి సింరక్షణ, జలవనరుల సింరక్షణ అని్నింటిలోనూ వ్యకతిగత ప్రయత్్నలకు మనిం 
సమ ప్రాధాన్యిం ఇవావాలి. కేరళకు చెిందిన ముపతతిమ్ నార్యణ్ జీ వేసవి సమయింలో పశుపక్ష్యదులు నీటి సమస్య ఎదుర్కొనకుిండా చూడటిం 
కోసిం కుిండలు పించిపెట్టే ఉద్యమిం చేపట్టే రు. అరుణ్ కృష్ణమూర్తి త్ను నివశిస్తిన్న ప్రాింత్నిక చుట్టే పకకొల ఉన్న చెరువులు, కుింటల శుదిధి 
కార్యక్రమిం చేపట్టే రు. మహార్షట్రలో విందలాది దిగుడు బావులను సింరక్ించే కార్యక్రమిం రోహన్ కాలే నిరవాహిస్తినా్నరు. పూరీక చెిందిన ర్హుల్ 
మహార్ణా ప్రతీ ఆదివారిం ఉదయమే పూరీలోని ప్రయాణికుల సిందర్శన స్థలాలకు వెళ్్ల ప్్ల స్టేక్ వ్యర్్థ లను ఏర్వేస్తినా్నరు.

 ఆయుష్:  ఆయుష్ తయారీ పర్శ్రమ ఒక లక్ష 40 వేల కోట్ల రూప్యల స్్థ యిక చేరుతింది. ఈ రింగింలో నిరింతర వృదిధిక అవకాశాలు 
మిండుగా ఉనా్నయి. కపివ, నిరోగ్-స్టట్రట్, ఆత్రేయ ఇన్్నవేషన్స్ వింటి ఆయుష్ స్టే ర్టే-అప్ లు తమ అస్తిత్వాని్న చాట్తునా్నయి.

 ఆరోగయూం:  ఆరోగ్యింపై చైతన్యిం పెించడిం కోసిం మేిం ఏప్రిల్ 7వ తేదీన “ప్రపించ ఆరోగ్య దిన్తస్విం” నిరవాహిస్తినా్నిం. గత వారిం ఖతర్ లో 
జర్గిన యోగా కార్యక్రమింలో 114 దేశాల పౌరులు ప్ల్గొ ని కొతతి ప్రపించ ర్కారుడు  నెలకొలాపారు.

 చిన్న	 వ్యూపారులు,	 జిఇఎమ్:  జిఇఎమ్ పోరటేల్ ప్రభుతవా వస్తి సేకరణ విధానాని్న పూర్తిగా మార్చివేయడమే కాదు, దేశవా్యపతిింగా 
కొనుగోలుదారులు, అమమాకిందారులను కూడా స్ధికారిం చేస్ింది. 2021-22 ఆర్్థక సింవతస్రింలో ఒక లక్ష కోట్ల రూప్యలకు పైబడిన వస్తి 
సమీకరణ కార్యకలాప్ల నమోదు జిఇఎమ్ స్ధిించిన మరో పెద్ద విజయిం.

 స్వచ్ఛత:  మన సవాచ్ఛత ఉద్యమాని్న బాలలు విజయవింతిం చేస్తినా్నరు. మనిం నీటి రీసైక్లింగ్ పై కూడా దృష్టే స్ర్ించాలి. మనమిందరిం జల 
పోర్ట యోధులిం కావాలని ప్రతిన పూనాలి.

 ఏక్	భారత్	శ్రేష్ఠ	భారత్:   గుజర్త్ లోని పోరుబిందర్ లో జర్గిన మాధవ్ పూర్ ఫెయిర్ ‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ భారత్’ కు చకకొని ఉదాహరణ. 
తూరుపా, ఈశాన్య భారతదేశిం మధ్య లోతైన అనుసింధానత ఉింది. వేలాది సింవతస్ర్ల క్రితిం భగవాన్ శ్రీకృష్్ణ డు ఈశాన్య ప్రాింత్నిక చెిందిన 
యువర్ణి రుకమాణిని వివాహిం చేస్కునా్నడని కూడా చెబుతూ ఉింట్రు.

 బాలికల విదయూ:  మహిళలను విదా్యవింతులను చేయడింలోను, ప్ఠశాలలు ప్రారింభించడిం దావార్ సమాజాని్న చైతన్యవింతిం చేయడింలోను 
మహాతమా ఫూలే, స్విత్రిబాయి ఫూలే కీలక ప్త్ర పోష్ించారు. బాలికలను విదా్యవింతులను చేసే కార్యక్రమింలో భాగింగా గతింలో ఏవో కారణాల 
వల్ల ప్ఠశాల విద్యను మధ్యలోనే నిలిపివేస్న బాలికలను తిర్గి ప్ఠశాలకు తీస్కు ర్వడింపై దృష్టే స్ర్స్తినా్నిం.

 పద్మ సమా్మన్:  పదమా సమామాన్ కార్యక్రమింలో బాబా శివానింద్ గార్ని మీరిందరూ చూసే ఉింట్రు. 126 సింవతస్ర్ల వయస్కొడైన ఆయనలోని 
చురుకుదనిం చూస్ నాతప్ట్ అిందరూ ఆశచిర్యపోయి ఉింట్రు. కనురెపపాపై దాడి చేయబోయే లోగా ఆయన నింది ముద్ర వేస్ ముిందుకు 
వింగడిం ప్రారింభించారు. బాబా శివానిందజీ ముిందు ఎన్్న స్రు్ల  నేను ప్రణామాలు చేశాను.

 బిప్లోబీ భారత్:  ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతస్వ్’ వేడుకల కాలింలో దేశిం ప్రజా భాగస్వామ్యింలో సర్కొతతి ఉదాహరణ లిఖిసతిింది. కొది్ద రోజుల 
క్రితిం మార్చి 23వ తేదీన ‘అమరవీరుల దిన్తస్విం’ సిందర్ింగా దేశింలోని  వివిధ ప్రాింత్లో్ల  పలు వేడుకలు జర్గాయి. అదే రోజున కోల్ క త్లోని 
వికోటే ర్యా మమోర్యల్ వద్ద బిపో్ల బీ భారత్ గా్యలరీని జాతిక అింకతిం చేసే అవకాశిం నాకు కలిగిింది. దేశింలోని విప్లవ యోధులకు నివాళ్ 
అర్పాించే అరుదైన అవకాశిం ఈ గా్యలరీ కలిపాసతిింది. మీకు కూడా అవకాశిం వసేతి ఈ గా్యలరీని సిందర్్శించిండి.

 34వ ఎపిసోడ్, 27 మార్చి 2022	మ	న్	కీ	బాత్		2.0	

మన్	కీ	బాత్	కోసం	ఈ	కయూఆర్	కోడ్	స్్కన్	చేయండి		

సింకలాపాలు కలల కనా్న పెద్దవి అయినటటేయితే జాతి పెద్ద అడుగులు వేయగలుగుతుింది. సింకలపాస్దిధిక పగలు, ర్త్రి తేడా లేకుిండా 
కషటేపడినటటేయితే ఆ సింకలాపాలు ఫలవింతిం అవుత్యి. ఇటీవల ర్కారుడు  స్్థ యి ఎగుమతుల మైలుర్యిని చేరడిం కావచుచిలేదా చిన్న 
దుకాణదారులకు టెకా్నలజీ ఆధార్త ప్రభుతవా వేదిక అిందుబాట్లోక తేవడిం కావచుచి లేదా జల సింరక్షణ చర్యలు లేదా ఆరోగ్యిం-
ప్ర్శుధ్యిం మరుగుదల లేదా భారతదేశానిక చెిందిన ఆయుష్ ను ప్రపించ శ్రేణిక తీస్కెళ్లడిం అని్నింటిలోనూ ప్రభుతవాిం సింకలపా 
పూరవాకమైన అడుగులు వేస్ింది. ప్రధాన మింత్రి  నరింద్ర మోదీ నెల వారీగా నిరవాహిించే “మన్ కీ బాత్” (‘‘మనస్లో మాట’’)  
కార్యక్రమింలో ముఖ్యమైన ఈ అింశాలని్నింటి పైన తన ఆలోచనలు పించుకునా్నరు.
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  ప్రచురణ,	ముద్రణ	స	తయూంద్ర	ప్ర	కాష్	, ప్రినిస్పల్ డైరెకటేర్ జనరల్, బిఒస్ బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & క మూ్యనికేష న్ తరఫున ముద్ర	ణ  ఇన్ ఫినిటీ అడవారె్టేజిింగ్ సరీవాసెస్ 
ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పారట్ ప్ర్కొ, 10వ ఫ్్ల ర్, నూ్యఢిల్్ల–ఫర్దాబాద్ బోరడుర్, ఎన్ హెచ్–1, ఫర్దాబాద్–121003.

కమ్యూనికేషన్ చిరునామా, ఈ–మెయిల్ : రూమ్ నెింబర్   –278, బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ &
కమూ్యనికేషన్, 2వ ఫ్్ల ర్, సూచనా భవన్, నూ్యఢిల్్ల-110003 response-nis@pib.gov.in, ఆర్ఎన్ఐ	దరఖాస్తి	నంబర్	:	DELTEL/2020/78829

ప్ర ధానపథకంఖేలోప్ర ధానపథకంఖేలో
ఇండియాఇండియా

క్్ర డలకుప్్ర త్సాహంక్్ర డలకుప్్ర త్సాహం

భారతదేశస్్వతంతయారైంకోసంభారతదేశస్్వతంతయారైంకోసం
వందలాదిమందిస్హసులుతమవందలాదిమందిస్హసులుతమ

ప్్ర ణాలుత్యాగంచేశారు.ప్్ర ణాలుత్యాగంచేశారు.

జాతిపురోగతికికొతతే ఊతంఇవ్వనున్నబడ్జా ట్

బ	డ్జెట్	వెబినార్	ల	ద్్వరా		ప్రైవేటు	రంగం,	ఇత	ర	భాగ	స్్వముల	తో	ప్ర	ధాన		మంత్రి	

సంభాష	ణ	ఒక	కొతతి	స్ంప్ర	ద్యాని్న	నెల	కొలి్పంది.	 |16-29

లోపలిపేజీలోలో

ఖేలో ఇిండియా కార్య క్ర మిం విజ య వింత మైన 
ఆరో సింవ తస్ రిం 

ఈ సించిక లో ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మ హోతస్ వ్’ లో 
మ ణిపూర్ లోని ఖింగ్ జోమ్ , ఒడిశాలోని కయోమ్ 
ఝార్ ప్రాింత్లో్ల  జ ర్గిన స్వాతింత్య్ర పోర్ట 
క థ నాలు చ ద విండి.  

కవర్పేజీకవర్పేజీ
కథనంకథనం

జాతీయ	పంచాయ	తీ	రాజ్	దినోత్స	వం:	గ్రామీణ 
ప్ర తినిధుల సింక లపా బ లింతనే స్సింప న్న త స్ధ్యిం  | 4-5
సంక్షిపతి	వ్రతి	లు		  | 6-7
వయూ	క్తిత్వం:	ధిండో కేశ వ్ కారవా   | 8
మంత్రిమండలి	నిర్ణయాలు	 	| 9

స్వ	దేశానిక్	తిరిగి	వ	చిచేన	భారత	కళాఖండాలు		|	10-11

ప	రీక్షా	పే	చ	రచే		 			|	12-14

శ్రీ	శ్రీ	హ	రిచంద్	ఠాకూర్	జీ	211వ	జ	యంతిని		
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లాంగ్్వజ్ఎడిటరులో
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అనిల్పటేల్(గుజర్తీ)

నదీమ్అహ్మద్(ఉర్దూ ),

సోనిత్కుమార్గోస్్వమి(అస్సామీ),

వినయప్.ఎస్(మలయాళం)

పౌలమిరక్షిత్(బంగాలీ)

హరిహర్ప్ండా(ఒడియా)

సీనియర్కనసాలి్ట ంగ్ఎడిటర్
సంతోష్కుమార్

సీనియర్అసిస్ట ంట్కనసాలి్ట ంగ్ఎడిటర్
విభార్శర్మ

అసిస్ట ంట్కనసాలి్ట ంగ్ఎడిటర్
చందన్కుమార్చౌదరి

సీనియర్డిజ్ నర్
శాయామ్శంకర్తివ్రి
రవంద్ర కుమార్శర్మ

13భాషలోలో అందుబాటులోఉన్న
న్యాఇండియాసమాచార్చదవడానికి

ఈకిందిలింక్కిలో క్చేయండి

నూ్య ఇిండియా సమాచార్ ప్త 
సించికలను చదవడానిక ఈ కింది లిింక్ 

క్లక్ చేయిండి:
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సంప్దక్యం

శుభాభనిందనలు
ఉద్యమోం హి సిధ్యోంతి కార్్యణి న మనోరథేః|
నహి సుప్తా ర్య సిోంహస్య ప్ర  విశోంతి ముఖే మృగేః ||

లేడి వచిచి స్ింహిం న్టిలో పడదు, దాని కోసిం స్ింహిం శ్రమిించాలి అన్నట్టే గానే  కేవలిం కోరెకొ ఉింట్ 
పనులు స్ధ్యిం కావు, చొరవతనే విజయవింతిం అవుత్యి.

స్ధారణ బడ్జెట్ కావచుచి లేదా ఇతర పథకాల అమలు కావచుచి ఆ సింకలాపాల స్కార్నిక శ్రమిించి పని 
చేయడమే ప్రభుతవా విధానాలకు పునాది. దేశానిక స్వాతింత్య్రిం స్దిధిించిన తర్వాత స్దీర్ఘ కాలిం ప్ట్ కొని్న 
రింగాల వార్ అభప్రాయాలు తెలుస్కుని  స్ధారణ బడ్జెట్  ప్రతిప్దిించడింత ఆ ప్రక్రియ ముగిస్పోయేది. 
దేశిం స్వాతింత్య్ర శతవార్షికోతస్వాలకు పరుగులు తీస్తిన్న తరుణింలో కొతతి సింకలపాిం తీస్కుింటూ జాతి 
ముిందుకు స్గుతున్నప్పుడు ప్త విధానాలు ఆశిించిన ఫలిత్లను అిందిించవు. బడ్జెట్ అనింతరిం 
“భాగస్వాములిందర్త చరచిలు, సమనవాయిం” పేర్ట కొతతి ప్ర్లమింటరీ సింప్రదాయానిక  ప్రధాన మింత్రి 
నరింద్ర మోదీ తెర తీశారు. బడ్జెట్ సింసకొరణలత ప్ట్ ఈ కొతతి స్ింప్రదాయిం అిందిించిన ప్రోత్స్హకర 
ఫలిత్లు గత ఏడాది చూశాిం.  ఆర్్థక సింవతస్రిం ప్రారింభిం కావడానిక మూడు నెలలు ముిందుగానే అధిక 
శాతిం స్ధారణ బడ్జెట్ ప్రకటనలు రూపిం సింతర్ించుకునా్నయి.

దేశ స్వాతింత్య్ర సవారో్ణ తస్వ సింవతస్రిం 2047 బాటలో స్ధారణ బడ్జెట్ ను ప్రతీ ఏడాది కొనస్గిింపు 
చర్యగా ముిందుకు నడిపిస్తిన్న బాటలోనే ప్రధాన మింత్రి 2022-23 బడ్జెట్ను 12 రింగాలుగా విభజిించి 
40 వేల మిందిక పైగా భాగస్వాములత దానిపై చరచిలు జర్ప్రు. దేశీయ ఉతపాతుతిల పట్ల గరవాపడే విధింగా 
ఔత్స్హిక ప్ర్శ్రామికులకు కొతతి అవకాశాలు కలిపాించడిం, వినియోగదారులకు ఉతేతిజిం అిందిించడిం 
దావార్ బడ్జెట్ను ప్రభుతవా, ప్రైవేట్ భాగస్వామా్యలు, అభవృదిధిక మధ్య ఒక వారధిగా నిలపడిం దీని లక్షష్ిం. 
“సబ్ కా ప్రయాస్” జాతీయాభవృదిధిక ఏ విధింగా కీలక స్ధనింగా మార్ింది అన్నది ఈ సించికలో ముఖపత్ర 
కథనిం.

పించాయతీ ర్జ్ వ్యవస్థపై ప్రతే్యక వా్యసిం, దాని్న పటిష్ఠిం చేసేిందుకు చర్యలు;   ఖేలో ఇిండియా 
పథకింలో క్రీడా విప్లవానిక శ్రీకార;, ప్రపించ వారసతవా దిన్తస్విం సిందర్ింగా వారసతవా పర్రక్షణకు 
సింబింధిించిన గరవాకారణమైన కథన;, భారతదేశానిక చెిందిన చౌర్్యనిక గురైన వారసతవా సింపద దేశానిక 
తిర్గి ర్వడిం.. వింటి కథనాలు ఈ సించికలో ఉనా్నయి.  అలాగే, భారతరత్న అవారుడు  గ్రహీత ధిండో కేశవ్ 
కారవా జీవిత చర్త్ర, అమృత్  మహోతస్వ్ విభాగింలో తిరుగుబాట్ భూమి సమారణ, భారత్-జప్న్ సింబింధాల 
పటిష్ఠతకు కొతతి కోణిం, 15 రోజులో్ల  జర్గిన ఎన్్న అింశాలకు చెిందిన వారతిలు ఈ సించికలో ఉనా్నయి.

మీ సలహాలు మాకు పింపుతూ ఉిండిండి.
మీ సలహాలు ఈ ఇ-మయిల్ క పింపిండి :  response-nis@pib.gov.in 

	(జైదీప్	భట్్నగర్)

హిందీ,	ఇంగ్లోషు	సహా	11	భాషలోలో	పత్రికను

చదవండి/డౌన్	లోడ్	చేస్కోండి.

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
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మెయిల్బాక్సా

మరింత మెరుగైన రేపటి కోసిం ప్రతీ ఒక్క ఇింటికీ నీరు అిందించే సింకల్ింతో “జల్ హై తో కల్ హై” 

మరింత మెరుగైన రేపటి కోసిం ప్రతీ ఒక్క ఇింటికీ నీరు అిందించే సింకల్ింతో “జల్ హై తో కల్ హై” 

మింత్ిం ఆయుధింగా జల సింరక్షణకు సింబింధించిన అన్ని కోణాలను సమీకృతిం చేసుకుింటూ నవభారతిం 

మింత్ిం ఆయుధింగా జల సింరక్షణకు సింబింధించిన అన్ని కోణాలను సమీకృతిం చేసుకుింటూ నవభారతిం 

పుష్కల జలవనరుల దేశింగా మారే దశగా అడుగేస్తింద.

పుష్కల జలవనరుల దేశింగా మారే దశగా అడుగేస్తింద.

ఉచిత పంపిణీ కోసం
మారచి 16-31, 2022

సమాచార్సమాచార్సింపుటి 2, సించిక 18                                             

సింపుటి 2, సించిక 18                                             న్యూ ఇిండియా 
న్యూ ఇిండియా 

జలపాలనజలపాలనజలపాలన

ఇ-మయిల్ దావార్ “నూ్య ఇిండియా సమాచార్’’  
పత్రిక పింపుతున్నిందుకు నా ధన్యవాదాలు తెలియ 

చేస్తినా్నను. ఫిబ్రవర్ 16 సించికలో 21వ శత్బి్దక చెిందిన 
రెిండో స్రవాత్రిక బడ్జెట్ సమాచారిం చదవడిం ఆనిందింగా 

ఉింది. బడ్జెట్-2022లో ఎలాింటి జనాకరషిణ ప్రకటనలు 
లేకుిండా గౌరవ ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ 

ఆలోచనాతమాక దృకపాథానిక దీట్గా భారత పునర్్నర్మాణానిక 
సింకలపాిం ప్రకటిించారు. ఆర్్థక మింత్రి నిరమాలా స్టత్ర్మన్ 

భారతదేశ 100వ స్వాతింత్య్ర భావనత బడ్జెట్  
ప్రతిప్దనలు చేశారు.
Ch.Shakti	Singh

shaktisinghadv@gmail.com

నూ్య ఇిండియా సమాచార్ పత్రిక యు.పి.ఎస్.స్ 
పరీక్షలకు స్దధిిం అవుతున్న నాకు ఎింత 

ఉపయోగకరింగా ఉింది. త్జా సించికలత ప్ట్ 
ప్త సించికల ముద్రణ ప్రతులు పిందే విధానిం 

ఏమిటో దయచేస్ నాకు తెలియ చేయిండి.
amituppin21@gmail.com

వివిధ కేింద్ర ప్రభుతవా పథకాలకు సింబింధిించిన 
సమాచారిం అత్యింత ఆకరషిణీయింగా, తేలిగాగొ  

అిందిించడిం మీ పత్రిక ప్రతే్యకత. ప్రభుతవా 
పథకాలకు సింబింధిించిన సమాచారిం అింత్ 
మాకు ఒకే చోట లభసతిింది. మీ కథనాలు మా 

మనస్లపై చెరగని ముద్ర వేస్తినా్నయి.
 - Shailendra Kumar Soni

నీరు మన జీవిత్నిక మూలాధారిం. 
సమర్థవింతమైన జలప్లన విప్లవాతమాకమైన 

మారుపాలు తెసతిింది. “నూ్య ఇిండియా సమాచార్” 
మార్చి 16-31 సించికలో ప్రచుర్ించిన ముఖపత్ర 

కథనిం అని్న కోణాలను సపాపృశిసూతి సవివరింగా 
ఉింది. ఈ అింశింపై కేింద్ర జలశకతి శాఖ మింత్రి 

గజింద్ర స్ింగ్ షెఖావత్  ప్రతే్యక వా్యసిం 
ప్రశింసనీయిం.

Chaudhary Shakti Singh
shaktisinghadv@gmail.com

ఉతతిర	ప్రత్యూతతిరాల	చిరునామా:		రూమ్	నంబర్-278,	బ్యూరో	ఆఫ్	ఔట్	రీచ్	అండ్	కమ్యూనికేషన్,	
సెకండ్	ఫ్లోర్,	సూచనా	భవన్,	న్యూఢిల్లో	-	110003

e-mail	Address:	response-nis@pib.gov.in

ప్రధాన మింత్రి జలసమరపాణ చిత్రిం ముఖచిత్రింగా ప్రచుర్ించడిం అిందర్ దృష్టేని ఆకర్షిించిింది. ఛాయావాద్ కీ మీర్ మహాదేవి 
వరమాజీక చెిందిన వా్యసిం ఎింత ఆసకతికరింగా ఉింది. మీ బృిందిం అిందర్కీ ధన్యవాదాలు.

Shrigopla Srivatsava
shrigopal6@gmail.com 
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మీ అిందర్కీ పించాయతీ ర్జ్ దిన్తస్వ శుభాకాింక్షలు తెలియ చేస్తినా్నను. 
గ్రామీణ భారతిం నవనిర్మాణ సింకలపాింలో ఇది కీలకమైన రోజు. భారతదేశాని్న 
దాని గ్రామాలతనే గుర్తిించాలి అనే ఆకాింక్షను పదే పదే ప్రకటిించిన మహాత్మా 

గాింధీ కలల స్కార్నిక ఇది చకకొని అవకాశిం. గ్రామ సవార్జ్ స్దాధి ింత్ని్న మహాత్మా 
గాింధీ ప్రవచిించారు. మహాత్మా గాింధీ గ్రామోదయ నుించి ర్ష్టట్ర దయ బాటలో మనిందర్నీ 
సూఫూర్తివింతిం చేశారు. బాపూజీ ఎల్లప్పుడూ గ్రామీణాభవృదిధి గుర్ించి, గ్రామాల సవాయిం 
సమృదిధి గుర్ించి ప్ర స్తివిించేవారు.. 2023 వరకు దేశిం “స్వాతింత్య్ర అమృత్ మహోతస్వ్” 
నిరవాహిించుకుింట్న్న ఈ తరుణింలో “గ్రామీణాభవృదిధి”క సింబింధిించిన బాపూజీ కలలు 
స్కారిం చేయాలి.
గ్రామ పించాయతీలు చేస్న అస్ధారణ కృష్ని, సేవలను గుర్తిించి, సమార్ించుకుని, 
కొనియాడవలస్న రోజు ‘పించాయతీర్జ్ దిన్తస్విం’. మన గ్రామాలు ఎప్పుడూ 
జాతీయాభవృదిధి, సింసకొపృతిలో ముిందు వరుసలో నిలుస్తియి. అిందుకే నేడు వివిధ కేింద్ర 
ప్రభుతవా విధానాలు, ప్రయత్్నలకు గ్రామాలే మూలకేింద్రింగా దేశిం పురోగమిసతిింది. 
ఆధునిక భారతింలో పించాయతీలు సమర్థవింతిం, సవాయింసమృదధిింగా ఉిండేలా చూడడిం 
మనిందర్ లక్షష్ిం. అభవృదిధి యానింలో పించాయతీల ప్త్రను విసతిర్స్తినా్నిం. 
పించాయతీలకు కొతతి అధికార్లు అిందిస్తినా్నిం. గ్రామాల పర్స్్థతిని మరుగుపర్చే 
లక్షష్ింలో భాగింగా ఇళ్్ల , మరుగుదొడు్ల , ఆరోగ్య వసతులు, ప్రతీ ఇింటికీ పైప్ ల దావార్ నీటి 
సరఫర్ అిందిించడమే కాదు, లక్షన్నరకు పైగా గ్రామాలో్ల   భూయాజమాన్య పత్రాల 
డిజిటైజషన్, కామన్ సరీవాస్ కేింద్రాలు, బ్రాడ్ బా్యిండ్ హైస్టపాడ్ ఇింటరె్నట్  వసతులు 

గా్ర మప్ర తినిధులసంకల్పమేగా్ర మప్ర తినిధులసంకల్పమే
వృదిధి కిఉత్తే జంవృదిధి కిఉత్తే జం

ప్రధానమంత్రి
నర్ంద్ర	మోదీ

మన	పంచాయతీలు	

ప్రజాస్్వమాయూనిక్	హృదయం	

వంటివి.	ప్రజాస్్వమాయూని్న	

ఏకీకృతం	చేసే	శక్తి.	సంఘీభావ	

శక్తిక్	మన	ప్రజాస్్వమాయూలు	

ప్రధాన	చిహ్నం.	

‘‘సంఘమ్లం	మహాబలం’’	

అని	మనం	చెపు్పకంటూ	

ఉంట్ం.	వయూవస్థీకృతం	కావడం	

లేద్	సంఘీభావంలోనే	

ఎనలేని	శక్తి	ఉందనేది	ద్ని	

సిద్్ధంతం.

2014	సంవత్సరంలో	ప్రధాన	మంత్రిగా	నర్ంద్ర	మోదీ	పగాగాలు	
చేపటి్టనపు్పడు	దేశంలోని	2.55	లక్షలక	పైగా	గ్రామ	పంచాయతీలక	
చెందిన	31	లక్షల	మందిక్	పైగా	ప్రజా	ప్రతినిధులతో	ఏదో	ఒక	మారగాంలో	
సంప్రదింపులు	జరిపారు.	పంచాయతీ	ప్రధాన్,	ఇతర	ప్రజాప్రతినిధులక	
వ్రి	అధికారం	ఏమిటో	తెలిసేలా	చేశారు.	గ్రామాభివృది్ధక్	సంబంధించిన	
ప్రాధానయూతలు	నిర్దేశించడం	కావచుచే	లేద్	వ్టిక్	సంబంధించిన	నిర్ణయాలు	
తీస్కోవడంలో	కావచుచే	అని్నంటిలోన్	వ్రి	పాత్ర	ప్రతీ	సమయంలోన్	
విసతిరిసూతి	వసతింది.	2022	మారిచే	11వ	తదీన	అహ్మద్బాద్	లో	జరిగిన	
గుజరాత్		పంచాయత్	మహా	సమ్్మళన్	ను	ఉదేదేశించి	ప్రధాన	మంత్రి	
నర్ంద్ర	మోదీ	ప్రసంగిసూతి,	గుజరాత్	లో	ఆచరణలోక్	తెచిచేన	“సమ్రాస్	గ్రామ	
పంచాయత్”	భావన	గురించి,	గ్రామాలక	బలం	అందించడానిక్	ద్నిక్	
ఇచిచేన	ప్రాధానయూం	గురించి	తద్్వరా	వచిచేన	మరింత	వృది్ధ	గురించి		
ప్రస్తివించారు.	గ్రామాని్న	అభివృది్ధ	చేయడంతో	పాటు	ద్నిపై	ప్రజలోలో	
అవగాహన	కలిగేలా	చేయడం	కూడా		ప్రజాస్్వమయూంలో	ఎని్నకైన	
ప్రజాప్రతినిధి	విధి.

పంచాయతీ	రాజ్	దినోత్సవం	24	ఏప్రిల్	జాతీయం
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కలిపాించడింత ప్ట్ రోడు్ల  కూడా నిర్మాస్తినా్నిం. రైల్ కనెకటేవిటీక కూడా 
కృష్ జరుగుతింది. 

స్వాతింత్య్రిం స్దిధిించిన 72 సింవతస్ర్ల తర్వాత కూడా బహిరింగింగా 
మలమూత్ర విసరజెన చేయడిం, దూర ప్రదేశాల నుించి నీరు 
తెచుచికోవడింలోనే మన తలి్లదిండ్రులు, సదరీమణుల జీవితిం 
గడిచిపోతింది. దేశిం బహిరింగ మలమూత్ర విసరజెన రహితిం 
అయినటటేయితే 2024 నాటిక నవభారతిం యావతుతి మించినీటి సౌకర్యిం 
పిందగలుగుతుింది. 72 సింవతస్ర్ల కాలింలో అిందిించిన కుళాయి 
కనెక్షన్ల కనా్న 30 నెలల కాలింలో ఇింటిింటికీ అిందిించిన మించినీటి 
కనెక్షన్ల సింఖ్య రెటిటేింపు ఉింది. గ్రామాల అభవృదిధి విషయానిక వసేతి చాలా 
మింది ప్రజలు బడ్జెట్ గుర్ించి చర్చిించుకుింట్రు. బడ్జెట్  ఫలితింగా 
సమస్యలు తలెతితిన రోజులునా్నయి, కానీ ఇప్పుడు బడ్జెట్  గుర్ించిన 
ఆిందోళన లేని పర్స్్థతి ఏరపాడిింది. ఇప్పుడు సరైన సమయింలో సరైన 
ప్రజలకు ప్రదర్శకింగా, నిజాయతీత బడ్జెట్  నిధులు ఎలా 
వినియోగిించాలనేదే సమస్య. నేను ముఖ్యమింత్రిగా ఉన్న కాలింలో ఒక 
సింఘటన నా ముిందుకు వచిచిింది. అది సర్్ద ర్  పట్ల్  జనిమాించిన ఖేదా 
జిలా్ల లో జర్గిింది. అకకొడ ఒక గ్రామింలో పించాయతీ సరపాించ్  పదవిక 
మహిళా ర్జరవాషన్ ఉింది. కానీ మొతతిిం పించాయతీ సభు్యలిందరూ 
మహిళలే ఎిందుకు కాకూడదు అని గ్రామస్తిలు భావిించారు. 
పించాయతీలో్ల  మూడిింట ఒక వింతు మహిళా ర్జరవాషన్ ఉన్నపపాటికీ ఏ 
ఒకకొ పురుష్డూ పించాయతీ సభు్యడు  కాలేదు, మొతతిిం మహిళా 
ప్రతినిధులే ఎని్నకయా్యరు. 2005 లేదా 2006 సింవతస్రింలో 
వారిందరూ నను్న కలిసేిందుకు వచాచిరు. వార్లో మహిళా సరపాించ్ 
మాత్రమే ఐదో తరగతి ఉతీతిరు్ణర్లైన గర్ష్ఠ విదా్యవింతుర్లు. మర్ 
ర్బోయే ఐదు సింవతస్ర్లు గ్రామాని్న ఎలా నడుపుత్రు అని వార్ని 
అడిగితే “గ్రామింలో ఏ ఒకకొరూ పేదగా ఉిండిపోకుిండా చూడాలని మేిం 
కోరుతునా్నిం” అని ఆ మహిళా సరపాించ్ సమాధానిం ఇచాచిరు. ఎింత 
ఆశచిర్యిం!   ఏ ఒకకొ ప్రభుతవాిం, పించాయతీ, మునిస్ప్లిటీ, మట్రోప్లిటన్ 
మునిస్ప్లిటీ ఒకే విడతలో మా గ్రామిం పేదర్కిం లేనిదిగా చేస్తిిం అనే 
సింకలపాింత పథకాలు స్దధిిం చేయాలని సింకలిపాించుకున్న దాఖలాలు  
గతింలో లేవు.  పించాయతీలు ఈ విధమైన ఆలోచనత ముిందుకు 
స్గినటటేయితే వారు ఏదో ఒకటి చేయడమే కాదు, కనీసిం ఐదుగుర్ని 
పేదర్కిం నుించి బయటపడేయగలుగుత్రు. గ్రామాలు ఏ విధింగా 
మారత్యో చూడిండి. బడ్జెట్ కనా్న సింకలపాిం ఎింత గొపపాదో ఇది 
నిర్ణయిస్తిింది. 
పంచాయతీలు	ఎస్.పి	సంస్కృతి	నుంచి	బయటపడాలి

మన దేశింలోని 31 లక్షల పించాయతీ ప్రతినిధులో్ల  మూడిింట ఒక 
వింతు మింది తలు్లలు, సదరీమణులు. మన దేశిం ఒక చార్త్రక నిర్ణయిం 
తీస్కుింది. పించాయతీలో్ల  మహిళా ర్జరవాషన్  విధానిం గుర్ించి మాట 
వచిచినప్పుడు విదేశాలో్ల  అయితే ర్జకీయ కార్యకలాప్లు, నిర్ణయాలు 

తీస్కోవడింలో మహిళలకు పెద్ద ప్త్ర ఉింది, కానీ ఎపపాటికీ మన దేశింలో 
అది స్ధ్యిం అని ఆశచిర్యిం కలిగిింది. “నేను సరపాించ్  పతిని (ఎస్.పి లేదా 
భరతి)” అని ఒకరు చెప్పారు. అింట్ మహిళలకు చటటేిం అవకాశిం 
కలిపాించినా గ్రామాని్న నడిపేది మాత్రిం ఎస్.పి. ఇప్పుడైనా మహిళలకు 
వార్క అిందిించిన హకుకొలు అనుభవిించే అవకాశిం ఇవవాిండి. వారు 
అదు్త్లు సృష్టేించగలుగుత్రు. ఆ సింవతస్రింలోనే గ్రామింలో మారుపా 
వస్తిింది. మన తలు్లలు, సదరీమణులకు అధికారిం చేతిక వస్తిింది. 
అిందుకే ఎస్.పి సింసకొపృతిక తెర దిించాలి.
ప్రతిజ్ఞ	చేయండి:		ప్రభుత్వం	మీ	వెంట	ఉంటుంది

భవిష్యత్ తర్లు త్ను చేస్న పనులు గురుతిించుకోవడానిక  ఏ 
పించాయతీ సరపాించ్  లేదా పించాయతీ ప్రతినిధి అభ్యింతర పెటటేరని నేను 
నముమాతునా్నను. పించాయతీ ప్రజా ప్రతినిధుల భావాలత నేను 
ఏకీభవిస్తిను. పించ్ పరమేశవారులు ఏ సింకలపాిం చేస్కునా్న భారత 
ప్రభుతవాిం వార్ బాధ్యతను నిరవార్తిించడింలో భుజిం కలుపుతుిందని నేను 
హామీ ఇవావాలనుకుింట్నా్నను. మనిం జనిమాించిన గ్రామిం పట్ల గౌరవిం 
ప్రదర్్శించాలి.  మహాత్మా గాింధీ జనిమాించిన గ్రామింలోని ప్రజలు ఎప్పుడూ 
ఆయనను గురుతి చేస్కుింటూ “నేను మహాత్మాగాింధీ జనిమాించిన 
గ్రామవాస్ని” అని చెప్పుకుింటూ ఉింట్రు. మనిం గ్రామిం 
జనమాదిన్తస్విం నిరవాహిించుకుని ప్రతీ ఒకకొర్నీ ఆ వేడుకకు ఆహావానిించాలి. 
అిందుకు తగిన ప్రణాళ్క, పరసపార గౌరవిం ఉిండాలి. గ్రామానిక చెిందిన 
వారిం అనే భావిం కావాలి. అప్పుడే గ్రామాని్న విడిచిపెటిటే వెళ్్లన వారు 
గ్రామాభవృదిధిపై దృష్టే కేింద్రీకర్ించి తమ వింతు చేయూత 
అిందిించగలుగుత్రు. ప్రజాభాగస్వామ్యింతనే గ్రామాల ముఖచిత్రిం, 
భావన మార్పోత్యి.
గ్రామాల	స్వయం	సమృదిదేక్	ఉపాధి	కల్పనపై	దృష్్ట	పెట్టండి

శత్బా్ద ల తరబడి దేశింలో సవాయిం సమృదిధి భావన ఉింది. కానీ 
మార్న పర్స్్థతులు మనక సవాయిం సమృదిధిని మరోస్ర్ గురుతి చేస్తినా్నయి. 
గ్రామపించాయతీలు ఇిందులో కీలక ప్త్ర పోష్స్తియి. పించాయతీ 
వ్యవస్థలోని బలిం, ప్రజాస్వామ్యింలోని బలిం కలిస్కట్టే గా అభవృదిధి 
ఫలాలు  వరుసలో చివర్ వ్యకతిక అిందడానిక సహాయపడత్యి. 
పించాయతీర్జ్ వ్యవస్థలో జర్గే ప్రతీ ఒకకొ పని సింసకొపృతిని ప్రదర్శకిం 
చేస్తిింది. స్మితవా పథకిం, ఇ-నామ్ గ్రామాలను సవాయిం సమృదధిిం 
చేయడింలో సహాయకార్గా నిలుస్తియి. మన ప్రజాస్వామా్యని్న ఐక్యిం 
చేసే శకతిక గ్రామ పించాయతీలే గుిండ్కాయగా నిలుస్తియి. మన 
ప్రజాస్వామ్యిం సింఘీభావానిక కేింద్ర స్్థ నింగా ఉింట్ింది. 
“సింఘమూలిం మహాబలిం” అన్న ది మ న క పూరీవాకుల బోధ.  వ్యవస్థలోని 
బలిం, సింఘీభావమే అతి పెద్ద బలిం. 
(పంచాయతీలను	ఉదేదేశించి	ప్రధానమంత్రి	నర్ంద్ర	మోదీ	
గతంలో	చేసిన	ప్రసంగం	ఆధారంగా	రాసిన	వ్యూసం	ఇది)	

ఆజాదీ	కా	అమృత్	మహోత్సవ్			 జాతీయం
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శత్బి్ద కాలింలోనే కనివిని ఎరుగని మహమామార్ కొతతి సవాలును 
ప్రపించిం ముిందుకు తెచిచిింది. ఈ వైపరీత్్యని్న అవకాశింగా 
మలుచుకోవాలన్న మింత్రింత ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ చూపిన 
సవాయింసమృదిధి బాటలో ముిందుకు స్గాలని భారతదేశిం ప్రతిన 
బ్నిింది. దాని తుది ఫలితమే భారతదేశిం 2021-22 ఆర్్థక 
సింవతస్రిం ముగియడానిక 9 రోజుల ముిందే 400 బిలియన్ డాలర్ల 
ఎగుమతి లక్షష్ స్ధన. భారత ఎగుమతుల చర్త్రలో ఇది ఒక గర్ష్ఠ 
ర్కారుడు .  2018-19లో దేశిం 330 బిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతి లక్ష్యని్న 
చేరుకుింది. భారతదేశిం సగట్న రోజుక 1 బిలియన్ డాలర్ల మేరకు 
ఎగుమతులు చేస్ిందని గణాింకాలు చెబుతునా్నయి. కోవిడ్ మహమామార్ 
కాలింలో కూడా ప్రధాన మింత్రి సవాయింసమృదిధి కృష్లో భాగింగా 
ప్రపించింలోని భాగస్వాములిందర్తనూ నేరుగా సింభాష్ించారు. 
భారత వా్యప్రవేతతిలకే కాకుిండా ప్రపించింలోని భారత ర్యబార 
కార్్యలయాలకు కూడా ఆయన తన విజన్ గుర్ించి వివర్ించారు. 
200 పైగా దేశాలు లేదా ప్రాింత్లో్ల  జరుగుతున్న వా్యప్రింపై ఆయన 
ప్రతే్యకింగా దృష్టే స్ర్ించారు. వాణిజ్య, పర్శ్రమల శాఖ మింత్రి 
పీయూష్ గోయెల్ ఈ లక్షష్స్ధనకు జరుగుతున్న ప్రయాణాని్న 
నిరింతరిం పర్యవేక్ించారు. ఏ ప్రాింత్ల వస్తివులకు అని్న ప్రాింత్లో్ల  
డిమాిండు ఉన్నదో గుర్తిించి 480 జిలా్ల లను ఎగుమతి నెట్ వర్కొ త 
అనుసింధానిం చేశారు. ప్రపించింలోని దేశాలు ఎప్పుడైతే తమకు 
అవసరిం అయిన వస్తివుల గుర్ించి డిమాిండు్ల  అిందిించారో ఆ క్షణిం 
నుించి ఆ డిమాిండును తీరచిడానిక మన వా్యప్రవేతతిలు కృష్ 
ప్రారింభించారు.

$400బిలియన్లఎగుమతి$400బిలియన్లఎగుమతి
లక్యాస్ధనలక్యాస్ధన

స్వయంసమృదధి భారత్ప్ర యాణంలోఒకక్లకమె్ లుర్యిస్వయంసమృదధి భారత్ప్ర యాణంలోఒకక్లకమె్ లుర్యి

ఇంజనీరింగ్	వస్తివులు

పెట్రోలియం	ఉత్పత్తిలు

వజ్రాలు,	ఆభరణాలు

ఆరాగానిక్,	ఇన్	ఆరాగానిక్	రస్యనాలు

ఔషధాలు,	ఫారా్మసూయూటికల్్స	

అమెరికా

యునైటెడ్	ఆరబ్	ఎమిర్ట్్స

చైనా

బంగాలోదేశ్

నెదరాలోండ్్స	

భారతదేశం	చరిత్రలో	తొలిస్రిగా	400	బిలియన్	
డాలరలో	ఎగుమతి	లక్షష్ం	రికారుడును	స్ధించింది.	ఈ	
విజయానిక్	మన	రైత్లు,	చేనేతకారులు,	
ఎంఎస్ఎంఇలు,	తయారీద్రులు,	
ఎగుమతిద్రులను	నేను	అభినందిస్తినా్నను.	
స్వయంసమృద్ధ	భారత్	ప్రయాణంలో	ఇది	ఒక	కీలక	
మైలురాయి.	

-	నర్ంద్ర	మోదీ,	ప్రధాన	మంత్రి

ఒక్కఏడాదిలోనేజిఇఎమ్ప్ర్ట ల్స్ధంచినఒకలక్కోటలో ర్ప్యలఆర్డ రులోఒక్కఏడాదిలోనేజిఇఎమ్ప్ర్ట ల్స్ధంచినఒకలక్కోటలో ర్ప్యలఆర్డ రులో
ప్రభుతవా శాఖలలో వస్తివుల కొనుగోలు అవినీతిక ఆలవాలిం అని 
అిందరూ భావిించిన కాలిం ఒకట్ింది.  చిన్న వా్యప్రులు, వార్ 
వస్తివులు ప్రభుతవా శాఖలకు చేర అవకాశమే ఉిండేది కాదు. 
ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ విజన్ త 2016 ఆగస్టేలో ప్రభుతవా 
వస్తి సేకరణలో ప్రదర్శకతకు ప్రభుతవా ఇ-మారెకొట్  వేదిక 
(జిఇఎమ్) ప్రారింభమైింది. ఏ ప్రాింత్నిక చెిందిన వాణిజ్యవేతతి 
అయినా లేదా తయారీదారైనా ఈ పోరటేల్ లో నమోదు చేస్కుని 
తమ వస్తివులు విక్రయిించడిం తపపానిసర్ చేశారు. అలా చిన్నగా 
ప్రారింభమైన ఈ ప్రయాణిం ఈ  ఏడాది జిఇఎమ్ పోరటేల్ దావార్ 
ఒక లక్ష కోట్ల ఆరడుర్ల లక్షష్ిం చేరడానిక దార్ తీస్ింది. ఈ విజయింపై 
ప్రధానమింత్రి హరషిిం ప్రకటిసూతి “గత ఏడాదిత పోలిచితే ఇది 

మించి వృదిధి” అని టీవాట్ చేశారు.  
అిందుబాట్లో ఉన్న గణాింకాల ప్రకారిం 2016-17లో జిఇఎమ్ 
పోరటేల్  లో 4,299 మింది విక్రేతలుిండగా, 2020-21 నాటిక వార్ 
సింఖ్య 14 లక్షల సమీపింలోక వచిచిింది. ఆ తర్వాతి సింవతస్రమే 
ఆ సింఖ్య 40 లక్షలు దాటిింది. అలాగే 2020-21లో జిఇఎమ్  
పోరటేల్ దావార్ 52,069 మింది కొనుగోలుదారులుిండగా 2021-
22 నాటిక 14 శాతిం పెర్గి వార్ సింఖ్య 59,130 అయిింది. అింతే 
కాదు 2021-22 సింవతస్రింలో చర్త్రలో తొలిస్ర్గా జిఇఎమ్ 
పోరటేల్ దావార్ ఒక లక్ష కోట్లకు పైగా విలువ గల ఆరడురు్ల  
నమోదయా్యయి. అింట్ 160 శాతిం వృదిధి అన్న మాట. 

ట్ప్-5ఉత్పత్తే లుట్ప్-5ఉత్పత్తే లు ట్ప్-5దేశాలుట్ప్-5దేశాలు
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అమెరికా

యునైటెడ్	ఆరబ్	ఎమిర్ట్్స

చైనా

బంగాలోదేశ్

నెదరాలోండ్్స	

ప్రపించింలోని ప్రతి ప్రాచీన నాగర్కత నదీ తీర్లో్ల నే 
వర్్థలి్లింది. ఈ నాటిక కూడా భారీ సింఖ్యలో జనాభా తమ 
అవసర్ల కోసిం నదుల పైనే ఆధారపడుతునా్నరు. 
అయినపపాటికీ చాలా నదులు తమ సవాభావాని్న 
కోలోపాతునా్నయి. 2014 సింవతస్రింలో ప్రధాన మింత్రి 
నరింద్ర మోదీ ‘నమామి గింగే’ కార్యక్రమిం దావార్ 
గింగానదీ పునరుజీజెవ చొరవ చేపట్టే రు. ఇప్పుడది జీలిం, చీనాబ్, ర్వి, 
బియాస్, సటె్లజ్, యమున, బ్రహమాపుత్ర, లూనీ, నరమాద, గోదావర్, 
మహానది, కృష్ణ, కావేర్ నదులకు విసతిర్ించిింది. అడవుల పెింపకిం దావార్ 
ఈ నదుల పర్రక్షణకు సవివరమైన ప్రాజెకుటే  నివేదికను (డిపిఆర్) కూడా 
విడుదల చేశారు. కేింద్ర పర్్యవరణ, అడవులు, వాత్వరణ మారుపాల 

శాఖ మింత్రి భూపేింద్ర యాదవ్, జలశకతి శాఖ మింత్రి గజింద్ర 
స్ింగ్ షెఖావత్ సవివరమైన ప్రాజెకుటే  నివేదికను  మార్చి 14న 
విడుదల చేశారు. ఈ నదులని్నింటి ఉమమాడి పరీవాహక ప్రాింత 
విస్టతిర్ణిం 18,90,110 చదరపు అడుగులు, అింట్ భారత భౌగోళ్క 
ప్రాింతింలో 57.45%. ఈ 13 నదుల ఇరు గట్ల మీద మొకకొలు 
నాట్త్రు. వచేచి 10 సింవతస్ర్ల కాలింలో ఇవి 50.21 

మిలియన్ టను్నల బొగుగొ పులుస్ వాయువును (కార్బన్ డయాక్ెస్డ్) 
స్టవాకర్స్తియి.  ఉపనదులత కలిపి ఈ నదులని్నింటి చుట్టే పకకొల ప్రకృతి, 
వ్యవస్య, పటటేణీకరణ, అడవుల పెింపకిం కార్యకలాప్లను 
చేపడత్రు. ఈ ప్రాజెకుటే  7,417 చదరపు కలో మీటర్ల విస్టతిర్ణింలో అడవులు 
విసతిర్ించేిందుకు దోహదపడుతుింది.

నాలుగుసంవతసార్లోలో 62%తగ్గి ననాలుగుసంవతసార్లోలో 62%తగ్గి న
ఆటబొమ్మలదిగుమత్లుఆటబొమ్మలదిగుమత్లు

వ్రణాసి-గోరఖ్పూర్మధయావ్రణాసి-గోరఖ్పూర్మధయా
ఉడాన్అనుసంధానతఉడాన్అనుసంధానత

ఆటబొమమాలు పిల్లలకు విన్దిం అిందిించే స్ధనిం మాత్రమే కాదు, 
వార్ భౌతిక, మానస్క అభవృదిధిలో ప్రధాన ప్త్ర పోష్స్తియి. 
అధునాతన, అనేవాషణాతమాక ఆటబొమమాలు వస్తిన్నపపాటికీ భారత 
ఆటబొమమాల మారెకొట్  లో విదేశీ ఆటబొమమాలే ఆధిపత్య స్్థ నింలో 
ఉనా్నయి. ఈ అింశాని్న దృష్టేలో ఉించుకుని ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర 
మోదీ 2020 జూన్, ఆగస్టే  నెలల “మన్ కీ బాత్” కార్యక్రమాలో్ల  
ఆటబొమమాల పర్శ్రమ సవాయింసమృది్దక పిలుపు ఇచాచిరు. భారతదేశ 
స్ింప్రదాయిక ఆటబొమమాలకు ప్రోత్స్హిం ఇవవాడింత ప్ట్ 
ఆటబొమమాల ప్రదర్శనలు, ట్య్ కాథాను్ల , ట్య్ క్లసటేర్ల అభవృదిధి వింటి 
చర్యలత భారత్ కు విదేశీ ఆటబొమమాల దిగుమతులు నిలకడగా 
తగుగొ తూ వచాచియి. 2018-19లో రూ.7,125 కోట్ల విలువ గల 
ఆటబొమమాలు దిగుమతి కాగా 2020-21 నాటిక ఆ విలువ రూ.4,027 
కోట్లకు దిగివచిచిిందని వాణిజ్య మింత్రితవా శాఖ లోక్ సభకు సమర్పాించిన 
లిఖిత పూరవాక సమాధానింలో తెలియ చేస్ింది. 2021-22* ఆర్్థక 
సింవతస్రింలో (జనవర్ వరకు) కేవలిం రూ.2,655 కోట్ల విలువ గల 
ఆటబొమమాలు మాత్రమే దిగుమతి అయా్యయి.

బాబా విశవానాథుని పవిత్ర స్థలిం వారణాస్, బాబా గోరఖ్ నాథ్ పవిత్ర 
స్థలిం గోరఖ్ పూర్ ఇప్పుడు విమాన సరీవాస్త అనుసింధానిం 
అయా్యయి. ఉతతిరప్రదేశ్ లోని రెిండు ప్రాచీన, చార్త్రక నగర్ల మధ్య 
విమాన సరీవాస్ మార్చి 27న ప్రారింభమయిింది. “ఉడాన్” స్టకొమ్ కింద 
ఈ సరీవాస్ మొదలయిింది. ఈ సరీవాస్ ప్రారింభిం కావడింత రెిండు 
నగర్ల మధ్య ప్రయాణ దూరిం కేవలిం 20 నిముషాలక తగిగొింది. 
“ఉడాన్” పథకిం దావార్ చిన్న, కొతతి నగర్లకు విమాన అనుసింధానత 
చొరవను ప్రభుతవాిం చేపటిటేన విషయిం ఇకకొడ ప్రస్తివనీయిం. గత 5 
సింవతస్ర్ల కాలింలో 409 రూట్లలోని 66 విమానాశ్రయాలకు ఉడాన్ 
పథకిం విసతిర్ించారు. 90 లక్షల మింది ప్రజలు  దీని దావార్ లబిధి 
పిందారు. ఈ స్టకొమ్ కింద లక్షకు పైగా (75 వేలు) విమానాలు 
తిర్గాయి.  పౌర విమానయాన మింత్రితవా శాఖ 34 విమానాశ్రయాల 
నిర్మాణిం చేపట్టే లని నిర్ణయిించిింది. దీింత దేశింలో కొతతి 
విమానాశ్రయాల సింఖ్య 100క చేరుతుింది. 2025 నాటిక 1,000 కొతతి 
రూట్్ల  ఉడాన్ పర్ధిలోక వస్తియి.  

మరో13నదులనుపునరుజీజా వింపచేయనున్నప్ర భుత్వంమరో13నదులనుపునరుజీజా వింపచేయనున్నప్ర భుత్వం

ఆత్మనిర్భరతస్ధసుతే న్నఆటబొమ్మలపరిశ్ర మఆత్మనిర్భరతస్ధసుతే న్నఆటబొమ్మలపరిశ్ర మ
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మహార్షట్రలోని రత్నగిర్ జిలా్ల  షెర్వలి గ్రామింలో ఒక 
అలాపాదాయ కుట్ింబింలో ధిండో కేశవ్ కారవా 1858 
ఏప్రిల్ 18న జనిమాించారు. 1881లో మట్రికు్యలేషన్ లో 

ఉతీతిరు్ణడైన అనింతరిం ఆయన ముింబైలోని ఎలిఫూన్ సటే న్ కళాశాలలో 
చేర్రు. 1891లో పూనాలోని ప్రస్దధి ఫెరుగొసన్ కళాశాలలో ఆయన 
గణితశాసత్ిం బోధిించడిం ప్రారింభించారు. దేశింలో విప్లవాతమాక 
మారుపాలు ఏరపాడుతున్న సమయిం అది. ర్జార్మ్ మోహన్ ర్య్, 
ఈశవారచింద్ర విదా్యస్గర్, విష్్ణ శాస్త్, పిండిత రమాబాయి, జో్యతిర్వు  
ఫూలే వింటి గొపపా సింసకొరతిలను కారవా కలిశారు. కారవా వార్ 
భావాలత ఏకీభవిించి మహిళల అభు్యన్నతిక ప్రతే్యకించి 
వితింతువుల అభు్యన్నతిక కృష్ చేయడానిక అింగీకర్ించారు. 
14 సింవతస్ర్ల వయస్లోనే ఆయన ర్ధాబాయిని 
వివాహిం చేస్కునా్నరు. 1891లో ఆమ ఒక శిశువుక 
జనమానిచిచి అతి చిన్న వయస్లోనే మరణిించిింది.  అది 
కారవాపై తీవ్ర ప్రభావిం చూపిింది. 

ఆ తర్వాత కారవా బాల్య వివాహాల గుర్ించి, 
చిన్నవయస్లోనే గర్ధారణ వల్ల  సమస్యల గుర్ించి చర్చిించడిం 
ప్రారింభించారు. ఇతరులకు ఆదర్శింగా నిలిచే ధ్్యయింత ఆయన ఒక 
మిత్రుని వితింతు సదర్ గోడుబాయిని వివాహిం చేస్కునా్నరు. సమాజిం 
ఆయనను బహిషకొర్ించిింది. ఆ తర్వాత ఆయన పూణెలోని హిింగే్నలో 
వితింతువుల కోసిం తొలి ప్ఠశాల ప్రారింభించారు. కారవా వితింతు 
వదిన ప్రవాతీ అథావాలే ఆ ప్ఠశాల తొలి విదా్యర్్థనిగా నమోదయా్యరు.  
1907లో ఆయన పూణెలో బాలికల కోసిం ఆశ్రమ ప్ఠశాల మహిళా 
విదా్యలయ ప్రారింభించారు. 

మహాత్మా గాింధీ తన వారపత్రిక ఇిండియన్ ఒపీనియన్ లో కారవా 
పనుల గుర్ించి ర్సేింతగా కారవా చర్యలు ప్రాచుర్యిం పిందాయి. ఆ 
సమయింలో గాింధీజీ దక్ణాఫ్రికాలో ఉనా్నరు. అయినా ఆయన కారవా 

గుర్ించి ర్సేిందుకు వెనుకాడలేదు. 1914 సింవతస్రింలో కారవా తన 
ఉదో్యగానిక ర్జీనామా చేస్ పూర్తిగా తన సింస్థ సేవకే అింకతిం 
అయా్యరు. జప్న్ లోని టోకో్యలో మహిళా విశవావిదా్యలయిం గుర్ించి 
విన్న ఆయన దేశింలో కేవలిం మహిళల కోసిం ఒక విశవావిదా్యలయిం 
స్్థ పిించాలని నిర్ణయిించి నిధుల సమీకరణ కోసిం విదేశాలు 
సిందర్్శించారు. 2.5 లక్షల రూప్యల విర్ళింత కారవా 
విశవావిదా్యలయానిక శింకుస్్థ పన చేశారు. కానీ, నిధుల కొరత 
కారణింగా అది మధ్యలోనే నిలిచిపోయిింది.

అదే సమయింలో ముింబైలోని ప్రస్దధి ప్ర్శ్రామికవేతతి 
విఠల్ దాస్ దామోదర్ థకార్స్ ఆ విశవావిదా్యలయానిక 
రూ.15 లక్షల విర్ళిం అిందిించారు. ఆ తర్వాత ఆ 
విశవావిదా్యలయానిక థకార్స్ మాతృమూర్తి పేర్ట “శ్రీమతి 
నథిబాయి దామోదర్ థకార్స్ (ఎస్.ఎన్.డి.టి) 
విశవావిదా్యలయిం”గా నామకరణిం చేశారు. కేవలిం 
ఐదుగురు విదా్యర్్థనులత ఈ విశవావిదా్యలయాని్న 
196లో స్్థ పిించారు.  కానీ, నేడు ఆ విశవావిదా్యలయానిక 

అనుసింధానింగా ఉన్న 26 కళాశాలలో్ల  వేలాది మింది విదా్యర్్థనులు 
చదువుతునా్నరు. విదా్యరింగిం అభవృదిధిక కృష్ చేయడింత ప్ట్ కారవా 
కుల సమస్యపై కూడా పోర్టిం చేపట్టే రు. కారవా గ్రామాలో్ల  విదా్యభవృదిధి 
కోసిం “మహార్షట్ర గ్రామీణ ప్రాథమిక విదా్య కమిటీ”ని స్్థ పిించారు. 
వివిధ గ్రామాలో్ల  క్రమింగా 40 ప్రాథమిక ప్ఠశాలలు ఆయన 
ప్రారింభించారు. మానవులిందరూ సమానమే అనే స్దాధి ింత్ని్న 
బోధిించడానిక ఆయన “సమత్ సింఘిం” కూడా స్్థ పిించారు. 

1955లో ఆయనకు ప్రభుతవాిం “పదమా విభూషణ్” ప్రదానిం చేస్ింది. 
1958 లో ఆయనను దేశ అతు్యన్నత పౌర పురస్కొరిం “భారతరత్న”త 
కూడా ప్రభుతవాిం సతకొర్ించిింది.  

మహిళాస్ధకారతకుఆదుయాడుమహిళాస్ధకారతకుఆదుయాడు
ఒక రోజున చిన్న పటటేణిం మురుద్ లో అత్యింత ఉత్స్హిం పెలు్ల బికింది. బరోడా ప్రతినిధి 
మహార్జ్ గైకావాడ్  ఆ పటటేణింలోని ప్రతీ ఒకకొ బ్రాహమాణునిక 10 రూప్యల దక్ణ ఇచాచిరు. 
కేశవ్ పింత్ కారవా కుట్ింబిం కూడా ఆ పటటేణింలో నివశిసతిింది. ఆ కుట్ింబింలో పెద్ద కుమారుడు 
భకూ ఆ వారతి విని దక్ణ స్టవాకర్ించేిందుకు తనత ర్వాలని తలి్లని ఒతితిడి చేశాడు.  మన కుట్ింబిం 
గతింలో బరోడా మహార్జ్ కు డబు్బ అప్పుగా ఇచిచిిందింటూ దక్ణ తీస్కునేిందుకు వెళ్లడానిక 
తలి్ల తిరసకొర్ించిింది. దక్ణ తీస్కుింట్ మన ఆతమా గౌరవిం ఏమవుతుింది? అింది. భకూ నిర్శ 
చెిందాడు. అతని చిన్న సదరుడు ధిండూ దాని్న జాగ్రతతిగా విని గురుతి చేస్కునా్నడు. ధిండూ తన 
తలి్ల బోధనలను ఒక ప్ఠింగా స్టవాకర్ించి ఆ తర్వాతి కాలింలో డాకటేర్ ధిండో కేశవ్ కారవాగా ప్రస్దిధి 

పిందాడు. తన జీవితిం యావతుతిను మహిళా స్ధికారతకే అింకతిం చేశాడు. 
జననం:	ఏప్రిల్	18,	1858	|	మరణం:	నవంబర్	9,	1962

వయూక్తిత్వం డాక్టర్	ధండో	కేశవ్	కార్్వ	

కంద్ర ప్ర భుత్వకంద్ర ప్ర భుత్వ
నిర్వహణలోనిబేటీనిర్వహణలోనిబేటీ

బచావో-బేటీపఢావో,బచావో-బేటీపఢావో,
మహిళాస్ధకారతమహిళాస్ధకారత
వంటివిమహిళావంటివిమహిళా

ఆధారితఅభివృదిధి కిఆధారితఅభివృదిధి కి
పునాదులువేశాయి.పునాదులువేశాయి.
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నిర్ణయం:	 	 సమాజంలోని	 పేదలు,	 బలహీన	 వరాగాల	 ఆందోళనలు,	

స్నిశితత్్వని్న	 దృష్్టలో	 ఉంచుకని	 ప్రధానమంత్రి	 నర్ంద్ర	మోదీ	

నాయకత్వంలోని	 కేంద్ర	 మంత్రిమండలి	 	 ‘ప్రద్నమంత్రి	 గరీబ్	

కలాయూణ్	అన్న	యోజన’	పథకం	గడువు	మరో	ఆరు	మాస్ల	పాటు	

అంటే	 2022	 సెపె్టంబరు	 వరక	 పొడిగించేందుక	 ఆమోదం	

తెలిపింది.	

 ప్రభావం:	ఆహార	భద్రత్		పథకం	క్ంద	స్ధారణంగా	పొందే	

కోట్క	అదనంగా	ప్రతీ	ఒక్క	లబి్ధద్రుడు	ఈ	పథకం	క్ంద	ప్రతీ	

నెల	 5	 క్లోల	 ర్షన్	 ఉచితంగా	పొందుత్రు.	 ఇందుకోసం	

2022	సెపె్టంబరు	వరక	రూ.	80,000	కోటలో	వయూయంతో	244	

ఎల్ఎంటిల	ఆహార	ధానాయూలు	ప్రతయూకంగా	ఉంచుత్రు.		

	 ప్రపంచంలోనే	అతి	పెదదే	ఆహార	భద్రత్		పథకం	పిఎంజికెవైని		

2020	ఏప్రిల్	నుంచి	అమలు	పరుస్తినా్నరు.	దేశవ్యూపతింగా	80	

కోటలో	మందిక్	ఈ	పథకం	లబి్ధ	చేకూరుస్తింది.

	 పిఎంజికెవై		పథకం	మొతతిం	వయూయం	రూ.	3.40	లక్షల	కోటులో,	

దీని	క్ంద	1003	ఎల్ఎంటి	ఆహార	ధానాయూలు	ఉచిత	పంపిణీక్		

ప్రతయూకంగా	కేట్యించారు.	

	 ఒక	జాతి,	 ఒక	 ర్షన్	కారుడు	 స్్కమ్	 క్ంద	 దేశంలోని	5	 లక్షల	

ర్షన్	దుకాణాలోలో	 అమలు	 జరుగుత్న్న	ఈ	 పథకం	 క్ంద	 ఏ	

వలస	కారి్మకడైనా	ఉచితంగా	ఆహారధానాయూలు	పొందవచుచే.	

నిర్ణయం:		మెరుగైన	ధర	అందించడం	కోసం	2022-23	స్జన్	లో	

ముడి	జనపనారక		ఎం.ఎస్.పి	పెంపునక	ఆమోదముద్ర.

 ప్రభావం:	 అత్యూన్నత	నాణయూత	 గల	 జనపనార	 అందుబాటులో	

ఉంచేందుక	తద్్వరా	 జనపనార	 రైత్లక	 అధికాద్యాలు,	

మారె్కట్	భద్రత	కలి్పంచడం	కోసం	ఈ	చొరవ	తీస్కనా్నరు.		

	 క్్వంట్లు	 ముడి	 జనపనార	 ఎం.ఎస్.పి	 	 (టిడిఎన్	 3తో	

సమానమైన	టిడి	5	గ్రేడ్)	2022-23	స్జన్	క	రూ.4750/-	గా	

నిర్ణయించారు.	ఇది	ఉత్పతితిపై	60.53	శాతం	సగటు	రాబడిక్	

భరోస్	ఇస్తింది.	

నిర్ణయం:	 	 కేంద్ర	 ప్రభుత్వ	 ఉదోయూగులక	 అదనపు	 వ్యిద్	

కరవుభతయూం	విడుదలక,	 కేంద్ర	ప్రభుత్వ	పెనషినరలోక	 కరవు	భతయూం	

రిల్ఫ్	క	ఆమోదం	ప్రకటించారు.		2022	జనవరి	1	తదీ	నుంచి	

ఇది	అమలులోక్	వస్తింది.		ప్రస్తిత	బేసిక్	వేతనం/	పెనషిన్	పై	ఉన్న	

31	శాత్ని్న	మరో	3	శాతం	పెంచుత్రు.

 ప్రభావం:	ఈ	 నిర్ణయం	 47.68	 లక్షల	మంది	 కేంద్ర	 ప్రభుత్వ	

ఉదోయూగులు,	 68.62	 లక్షల	 మంది	 పెనషినరలోక	 లాభం	

చేకూరుస్తింది.	 కరవుభతయూం,	 కరవుభతయూం	 రిల్ఫ్	 	 పెంపు		

నిర్ణయం	ఉమ్మడి	ప్రభావం	కేంద్ర	ప్రభుత్వ	ఖజానాపై	ఏడాదిక్	

రూ.	9,554.50	కోటులో.				

ఆహారభద్ర తకుభరోస్ఇవ్వడానికిఅన్నయోజనఆహారభద్ర తకుభరోస్ఇవ్వడానికిఅన్నయోజన
గడువుపంపు;కంద్ర ప్ర భుత్వఉద్యాగులకుకరవుగడువుపంపు;కంద్ర ప్ర భుత్వఉద్యాగులకుకరవు

భతయాం3శాతంపంపుభతయాం3శాతంపంపు
ప్రతి	ఒక్క	భారతీయ	పౌరుని	శక్తి	భారతదేశానిక్	పెదదే	బలం.	దీని్న	పటిష్ఠం	చేయడానిక్	‘ప్రధానమంత్రి	గరీబ్	
కలాయూణ్	అన్న	యోజన’	పథకాని్న	మరో	ఆరు	నెలల	పాటు,	2022	సెపె్టంబరు	వరక	పొడిగించాలని	ప్రభుత్వం	
నిర్ణయించింది.	ప్రభుత్వం	తీస్కన్న	ఈ	నిర్ణయంతో	80	కోటలో	మందిక్	పైగా	ప్రజలు	గతంలో	వలే	ద్ని్న	

వినియోగించుకోగలుగుత్రు.	ద్నిక్	తోడు	2022-23	స్జన్	లో	ముడి	జనపనారక	మదదేత్	ధర	పెంచాలని	
కూడా	ప్రభుత్వం	నిర్ణయించింది.	అంత	కాదు,	47	లక్షల	మంది	పైగా	కేంద్ర	ప్రభుతో్వదోయూగులు,	68	లక్షల	మందిక్	

పైగా	పెనషినరలోక	కరవు	భతయూం	3	శాతం	పెంచాలని	కూడా	నిర్ణయించింది.

మంతి్ర మండలినిర్ణ యాలుమంతి్ర మండలినిర్ణ యాలు
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సర్హదు్ద  చొరబాట్్ల  కావచుచి, విసతిరణవాద శకుతిల దుర్శ 
కావచుచి లేదా దేశాని్న విభజిించే కుట్రలు కావచుచి అని్నింటికీ 
ఇప్పుడు భారతదేశిం సరైన జవాబు ఇసతిింది. దానిత 

ప్ట్గా నవభారత నిర్మాణింలో సవాయింసమృదిధి స్ధనకు వేస్తిన్న 
అడుగులో భాగింగా   పేదర్కిం, అనా్యయిం, వివక్ష వింటి అింధకార్లను 
ప్రదోలేిందుకు దేశిం ఇప్పుడు మారుపా అనే దీప్లు వెలిగిసతిింది.  అని్నింటి 
కనా్న మిన్నగా ఇప్పుడు అిందర్ న్ట ఒక మాట నానుతింది. గతింలో 
ఎప్పుడూ ఇది చోట్ చేస్కోలేదు. 

గతింలో చోరీక గురైన లేదా విదేశాలో్ల  విక్రయిించిన మన సింసకొపృతి, 
నాగర్కతలకు చిహ్నిం అయిన అమూల్యమైన కళాఖిండాలు  ఇప్పుడు 
దేశానిక తిర్గి వస్తినా్నయి. భారత సవార్ణ చర్త్రపై ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర 
మోదీక గల అింకత భావిం, విశావాసిం, అనుబింధిం కారణింగా 2014 
నుించి ఇపపాటి వరకు 228 చార్త్రక అమూల్య కళాఖిండాలు దేశానిక తిర్గి 
వచాచియి. 2013 వరకు తిర్గి వచిచిన కళాఖిండాల సింఖ్య కేవలిం 13.

అమర్కా, యునైటెడ్ కింగ్ డమ్, నెదర్్ల ిండ్స్, ఫ్రాన్స్, కెనడా, 

భారతకళాఖండాలు!భారతకళాఖండాలు!
భారతదేశంలోని	ప్రతీ	మారుమ్ల	ప్రాంతంలో	తయారయ్యూ	

శిలా్పలక	వేలాది	సంవత్సరాల	చరిత్ర	ఉంది.	భారతీయ	
సంస్కృతిక్	అవి	ఉద్హరణ	మాత్రమ్	కాదు,	మన	నమ్మకాని్న	
కూడా	ప్రతిబింబిస్తియి.	గతంలో	భారతదేశం	నుంచి	ఎనో్న	

విగ్రహాలు	దంగిలించి	అక్రమంగా	రవ్ణా	చేయడం	
జరిగింది.	వ్టిని	పూర్వకాలం	నాటి	కళలుగా	మాత్రమ్	
పరిగణంచినందు	వలలో	వ్టిని	తిరిగి	తీస్క	రావడానిక్	
ఎలాంటి	కృష్	జరగలేదు.	2014లో	భారతదేశంలో	
మారు్పనక	నవోదయం	ఏర్పడిన	సమయంలో	ఆ	

కళాఖండాలను	దేశానిక్	తిరిగి	తెచేచే	కృష్	ప్రారంభమయింది.	
ఆసే్రేలియా	ప్రధాన	మంత్రి	స్్కట్	మారిసన్,		ప్రధాన	మంత్రి	
నర్ంద్ర	మోదీక్	అందించిన	అలాంటి	29	కళాఖండాల	

గురించి	మారిచే	21వ	తదీన	జరిగిన	ఇండియా-ఆసే్రేలియా	
వరుచేవల్	సమావేశంలో	విసతిృతంగా	చరిచేంచారు.

మాతృదేశానికితిరిగ్వచిచినమాతృదేశానికితిరిగ్వచిచిన

వ్రసత్వం	స్ంస్కృతికం	

ప్ర పంచవ్రసత్వదినోతసావం(ఏప్్ర ల్18)ప్ర పంచవ్రసత్వదినోతసావం(ఏప్్ర ల్18)

ఆసే్రేలియా	నుంచి	వచిచేన	విగ్రహాలను	ప్రధాన	
మంత్రి	పరీక్షిస్తిన్న	వీడియో	వీక్షించేందుక	
ఈ	కయూఆర్	కోడ్	స్్కన్	చేయండి.
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స్ింగపూర్, జరమానీ సహా ఎన్్న దేశాలు భారతదేశ సూఫూర్తిని గుర్తిించి 
కళాఖిండాలు వాపస్ ఇస్తినా్నయి. మార్చి 21వ తేదీన ఇిండియా-
ఆసేట్రలియా సదస్స్కు ముిందు అలాింటిదే ఒక సింఘటన చోట్ 
చేస్కుింది. ఆసేట్రలియా అట్వింటివి 29 అమూల్యమైన కళాఖిండాలను 
వాపస్ చేస్ింది. ఇస్కర్యి, ప్లర్యి, కించు, ఇతతిడి, పేపర్ త 
చేస్న కళాఖిండాలే వాటిలో అధికింగా ఉనా్నయి. ఆసేట్రలియా వాపస్ 
చేస్న ఈ శిలాపాలు, ముఖ్యమైన వస్తివులు భారతదేశింలో విసతి ృత 
భౌగోళ్క ప్రాింత్నిక ప్రాతినిథ్యిం వహిించే ర్జస్తిన్, గుజర్త్, 
మధ్యప్రదేశ్, ఉతతిరప్రదేశ్, తమిళనాడు, తెలింగాణ, పశిచిమ బింగాల్ 
ర్షాట్ర లకు చెిందినవి. 

ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ ఆసేట్రలియా నుించి దేశానిక వాపస్ 
వచిచిన 29 కళాఖిండాలను పరీక్ించారు. శివుడు, ఆయన శిష్్యలు;  
శకతిమాత, మహావిష్్ణ వు, ఆయన ప్రతిరూప్లు;  జైన్ స్ింప్రదాయాలు, 
చిత్రకళాఖిండాలు, అలింకార వస్తివులుగా ఈ కళాఖిండాలను 
ఆరుగా వరీగొకర్ించారు.  ఈ శిలాపాలు, పెయిింటిింగ్ లు శాిండ్ సటే న్, 
ప్లర్యి, కించు, ఇతతిడి, పేపర్ త తయారుచేస్ననవని ప్రధాన 
మింత్రి కార్్యలయిం తెలిపిింది. అవి క్రీస్తిశకిం 9, 10 శత్బు్ద లకు 
చెిందినవి. “ఈ కళాఖిండాలను దేశానిక తిర్గి తీస్కుర్వడిం 
భారతమాత పట్ల మనకు గల బాధ్యత. భారతీయుల మానస్క 
సవాభావిం, గౌరవింత ముడిపడిన స్ింసకొపృతిక, చార్త్రక సింపదకు 
ఇవి చిహా్నలు. భారతదేశిం పట్ల ప్రపించ వైఖర్ ఎలా 
మారుతుిందనేిందుకు ఇది నిదర్శనిం” అని ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర 
మోదీ ఈ సిందర్ింగా అనా్నరు.

మోదీ ప్రభుతవాిం తీస్కువచిచిన కళాఖిండాలో్ల  చోళ్ల కాలిం 
నాటి శ్రీదేవి విగ్రహిం, మౌరు్యల కాలిం నాటి టెర్రాకోట మహిళా 
విగ్రహిం ఉనా్నయి. వాటిక తడు 24 ప్రముఖ ప్రాచీన కళాఖిండాలు 
కూడా భారత్ కు తిర్గి వచాచియి. అమర్కా నుించి 16,  ఆసేట్రలియా 
నుించి 5;  కెనడా, జరమానీ, స్ింగపూర్ ల నుించి ఒకోకొ కళాఖిండిం 
దేశానిక తిర్గి వచిచిన వాటిలో ఉనా్నయి. వాటిలో బాహుబలి, 
నటర్జ, కుమార విగ్రహాలు కూడా ఉనా్నయి.  

చార్త్రక వైభవాని్న పునరుదధిర్ించే చొరవ ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర 
మోదీ నాయకతవాింలో 2014లో ప్రారింభమయిింది. ఇది ఇింకా 
ఎింత కాలిం ముిందే ప్రారింభిం కావలస్ ఉింది. ఎన్్న 
సింవతస్ర్లుగా దేశానిక చెిందిన విలువైన విగ్రహాలు చోరీక గుర్ 
కావడిం, విదేశాలకు విక్రయిించడిం అతి దారుణిం. దౌత్యిం నుించి 
పరసపార సింబింధాల దిశగా ప్రధాన మింత్రి మోదీ చూపిన చొరవ 
భారతదేశానిక చెిందిన చార్త్రక వైభవిం, భారతీయుల విశావాసిం 
పునరుదధిరణలత కీలకమైన అడుగుగా నిలిచిింది. 

157 విగ్ర హాలు అమెరికా నుంచి వచిచినప్పుడు...157 విగ్ర హాలు అమెరికా నుంచి వచిచినప్పుడు...
సెపెటేింబర్ లో ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ అమర్కా సిందర్శన సెపెటేింబర్ లో ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ అమర్కా సిందర్శన 
సమయింలో 157 కళాఖిండాలను భారత్ కు తిర్గి తీస్కువచాచిరు. సమయింలో 157 కళాఖిండాలను భారత్ కు తిర్గి తీస్కువచాచిరు. 
చోరీ, అక్రమ రవాణా, సమాగి్లింగ్ బాటలో్ల   దేశిం నుించి వెలుపలిక చోరీ, అక్రమ రవాణా, సమాగి్లింగ్ బాటలో్ల   దేశిం నుించి వెలుపలిక 
తరలిించిన  ఈ విగ్రహాలను అమర్కా స్వాధీనిం చేస్కుింది. ప్రధాన తరలిించిన  ఈ విగ్రహాలను అమర్కా స్వాధీనిం చేస్కుింది. ప్రధాన 
మింత్రి మోదీక వాటిని తిర్గి అపపాగిించాలని అమర్కా నిర్ణయిించిింది. మింత్రి మోదీక వాటిని తిర్గి అపపాగిించాలని అమర్కా నిర్ణయిించిింది. 
భారతదేశానిక చెిందిన కళాఖిండాలు, కళాకృతులు వాపస్ చేయాలన్న భారతదేశానిక చెిందిన కళాఖిండాలు, కళాకృతులు వాపస్ చేయాలన్న 
అమర్కా నిర్ణయాని్న ప్రధాన మింత్రి మోదీ కొనియాడారు. ఈ 157 అమర్కా నిర్ణయాని్న ప్రధాన మింత్రి మోదీ కొనియాడారు. ఈ 157 
కళాఖిండాలో్ల  1.5 మీటర్ల  శాిండ్ సటే న్ విగ్రహాల నుించి 12వ శత్బి్ద కళాఖిండాలో్ల  1.5 మీటర్ల  శాిండ్ సటే న్ విగ్రహాల నుించి 12వ శత్బి్ద 
కాలానిక చెిందిన 8.5 సెింటీ మీటర్ల పడవు గల నటర్జ కించు కాలానిక చెిందిన 8.5 సెింటీ మీటర్ల పడవు గల నటర్జ కించు 
విగ్రహిం వరకు ఉనా్నయి. ఈ 157 కళాఖిండాలు, కళాకృతుత్ల  60 విగ్రహిం వరకు ఉనా్నయి. ఈ 157 కళాఖిండాలు, కళాకృతుత్ల  60 
హిిందూయిజింక చెిందినవి కాగా 16 బౌదాధి నిక, 9 జైనానిక హిిందూయిజింక చెిందినవి కాగా 16 బౌదాధి నిక, 9 జైనానిక 

సింబింధిించినవి.సింబింధిించినవి.
14అపహరించినకళాఖండాలుభారత్కుతిరిగ్ర్క14అపహరించినకళాఖండాలుభారత్కుతిరిగ్ర్క

ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ కృష్ కారణింగా ప్రాచీన వైభవానిక ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ కృష్ కారణింగా ప్రాచీన వైభవానిక 
చిహ్నింగా నిలిచే భారతదేశానిక చెిందిన 14 కళాఖిండాలను చిహ్నింగా నిలిచే భారతదేశానిక చెిందిన 14 కళాఖిండాలను 
భారతదేశానిక తిర్గి అపపాగిించాలని కాన్ బర్రాలోని నేషనల్ గా్యలరీ భారతదేశానిక తిర్గి అపపాగిించాలని కాన్ బర్రాలోని నేషనల్ గా్యలరీ 
ఆఫ్ ఆసేట్రలియా నిర్ణయిించిింది. ఆ 14 కళాఖిండాలో్ల  కించు, ర్తి ఆఫ్ ఆసేట్రలియా నిర్ణయిించిింది. ఆ 14 కళాఖిండాలో్ల  కించు, ర్తి 
శిలాపాలు, చిత్రలేఖన సకొ్రల్స్, ఫొటోగ్రాఫ్ లు ఉనా్నయి. వాటి ధర 30 శిలాపాలు, చిత్రలేఖన సకొ్రల్స్, ఫొటోగ్రాఫ్ లు ఉనా్నయి. వాటి ధర 30 
మిలియన్ డాలరు్లగా చెబుతునా్నరు. ప్రాచీన వైభవ చిహా్నలైన  మిలియన్ డాలరు్లగా చెబుతునా్నరు. ప్రాచీన వైభవ చిహా్నలైన  
అపహరణకు గురైన ఈ 14 కళాఖిండాలను దేశానిక తిర్గి అపహరణకు గురైన ఈ 14 కళాఖిండాలను దేశానిక తిర్గి 

తీస్కువచాచిరు. తీస్కువచాచిరు. 

వ్రసత్వం స్ంస్కృతికం
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ప్రపంచంలోని	అతయూంత	శక్తివంత్లైన,	ప్రముఖ	నాయకలోలో	ఒకరైన	ప్రధాన	మంత్రి	నర్ంద్ర	మోదీ	ఏక	కాలంలో	పలు	పనులు	
నిర్వహిసూతినే		జీవితకాలంలో	త్ను	ఆరిజెంచిన	జా్ఞనాని్న	విద్యూరుథీలతో	పంచుకనేందుక	కూడా	సమయం	కేట్యిసూతి	
ఉంట్రు.		ప్రధాన	మంత్రి	నర్ంద్ర	మోదీ		ప్రతీ	ఏట్	పరీక్షలక	ముందు	“పరీక్షా	పే	చరచే”		కారయూక్రమం	ద్్వరా		పరీక్షలక	
సిద్ధం	అయ్యూ	విద్యూరుథీలతో	పాటుగా	వ్రి	తలిలోదండ్రులు,	ఉపాధాయూయులతో	ఒక	సే్నహిత్డు,	ఒక	గైడ్,	ఒక	మెంట్ర్	గా	

ప్రతయూక్షంగా	సంభాష్స్తిరు.	ఈ	ఏడాది	ఏప్రిల్	ఒకటో	తదీన	జరిగిన	“పరీక్షా	పే	చరచే”	ఆ	కోవలో	వరుసగా	ఐదో	సమావేశం.

తన శకతి ఏమిటో నిర్ధి ర్ించుకుని ఎలాింటి  పర్స్్థతులనైనా 
ఎదుర్కొనే సింస్దధితను మదిింపు చేస్కోవడమే పరీక్షల 
లక్షష్ిం. మనలోని ప్రతిభ, బలహీనతలను కూడా పరీక్షలు 

బహిరగొతిం చేస్తియి. ఒక సే్నహితుడు నిజిం అనే అదా్ద ని్న మనక 
చూపిించడిం వింటిదే పరీక్ష. అసలు పరీక్షలనేవే లేకుింట్ జీవితింలో 
ముిందుకు కదలడిం అత్యింత బాధాకరిం అవుతుింది. కాని కొిందరు 
విదా్యరు్థలో్ల  మాత్రిం పరీక్షలు తీవ్ర ఒతితిడిని, విచార్ని్న రకెతితిసూతి 
ఉింట్యి. జీవిత్ని్న సృష్టేించుకునే ఒక అవకాశింగా పరీక్షలను 
తీస్కోవాలి తపిపాతే ఒతితిడి పెించుకునే సమయింగా భావిించకూడదు. 
అిందుకే ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ “పరీక్ష పే చరచి” ఐదవ 
సించికలో పిల్లలు, తలి్లదిండ్రులు, ఉప్ధా్యయులత మాట్్ల డుతూ 
“పోటీ అనేదే లేకుింట్ జీవితింలో స్రిం ఏముింట్ింది. మనిం పోటీని 
ఆహావానిించాలి. జీవితింలో ముిందుకు కదిలే చకకొని మారగొిం అదే.  మనని 
మనిం సమీక్ించుకుని మర్ింత మరుగాగొ  పని చేయగలుగుత్ిం. నేడు 
పోటీ అధికింగా ఉిందింట్ అవకాశిం కూడా అింతే ఎకుకొవగా ఉిందన్న 
మాట” అనా్నరు. 

మీరు	జీవితంలో	ఎక్కవ	ఆనందం	పొంద్లంటే	విలువలక	
బోధకడుగా	వయూవహరించే	సంస్్కరం	అలవ్టు	

చేస్కోండి.	ఇతరులను	చూసి	అసూయ	పడడం	ఒక	
చెడు	ఆలోచన.	దీని	వలలో	మనం	ఎప్పటికీ	పెదదేగా	ఎదగడం	
స్ధయూం	కాదు.	జీవితంలో	విజయం	స్ధించాలనుకంటే	
మంచిని	గౌరవించి	మీలోని	సమరథీతను	పెంచుకోవడాని్న	
అలవ్టు	చేస్కోవ్లి.	పరీక్షల	గురించి	చరిచేంచడం	

కూడా	నాక	ప్రయోజనకరం	కావచుచే.	అది	నాలోని	బలాని్న	
ఇనుమడింపచేస్తింది.

-	నర్ంద్ర	మోదీ,	ప్రధాన	మంత్రి

ఒకవేడుకగాభావిస్తే ఒకవేడుకగాభావిస్తే 
పరీక్లువర్ణ మయంఅవుత్యిపరీక్లువర్ణ మయంఅవుత్యి

పరీక్షాపేచరచిపరీక్షాపేచరచి

ప్రధానమంత్రి	పూరితి	ప్రసంగం	వినేందుక	ఈ	

కయూఆర్	కోడ్	స్్కన్	చేయండి.
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కోవిడ్ కారణింగా రెిండేళ్ల ప్ట్ ‘పరీక్ష పే చరచి కార్యక్రమిం’ వరుచివల్ 
గా నిరవాహిించిన కారణింగా స్దీర్ఘ విర్మానింతరిం ఆ కార్యక్రమింలో 
విదా్యరు్థలత ప్రధాన మింత్రి ముఖాముఖి సింభాష్ించడిం ఇదే ప్రథమిం. 
రెిండున్నర గింటల ప్ట్ జర్గిన ఆ కార్యక్రమింలో వేలాది మింది 
విదా్యరు్థలత ప్రధాన మింత్రి ముఖాముఖి సింభాష్ించి వార్ ప్రశ్నలకు 
సమాధానాలు చెప్పారు. పరీక్షల ఒతితిడిని తట్టే కోవడిం ఎలా, ఏ విధింగా 
ఉతేతిజిం పిందాలి, మా కలలను తలి్లదిండ్రులకు ఎలా వివర్ించాలి వింటి 
వైవిధ్యభర్తమైన ప్రశ్నలు వారు ప్రధాన మింత్రిని అడిగారు.
మిమ్మలి్న	మీరు	పరీక్షించుకోండి,	కొతతి	మారగాం	మీర్	కనుగంట్రు

అప్పుడప్పుడూ మీ సింత పరీక్ష మీర పెట్టే కోవాలి. నా పుసతికిం ఎగాజె మ్ 
వార్యర్స్  లో  నేను ఇది కూడా ర్శాను”.  ఓ పరీక్ష, ఎింత అభా్యసిం 
చేస్న తర్వాత నేను నీ ముిందుకు వచాచిను. నా పరీక్ష స్టవాకర్ించు. 
నువేవామిటో, నాత పోటీ పడేిందుకు నువెవావరో  తెలుస్తిింది. నిను్న 
పడగొటిటే నీ శకతి ఏమిటో చూపిస్తిను” అని ఒక లేఖ ర్యిండి. జవాబు 
ర్సే అలవాట్ కూడా చేస్కోిండి. మీరు నేరుచికున్నది మీ సే్నహితులక 
బోధిించిండి, మీ వద్ద కొని్న అదనపు ప్యిింట్్ల నా్నయని మీకు అరధిిం 
అవుతుింది.
ఒతితిడి	అధిగమించే	మంత్రం	బోధించిన	ప్రధాన	మంత్రి

పరీక్షల దావార్ వచిచిన అనుభవింత బలాని్న నిర్మాించుకోిండి. పరీక్ష అనేది 
ఎపపాటికీ ఒతితిడిక కారణిం కాకూడదు. దాని్న ఒక వేడుకగా 
భావిించినటటేయితే పరీక్షలు వర్ణమయిం అవుత్యి. జీవితింలో పరీక్షలు 
తపపానిసర్. అది ఒక చిన్న అడుగు మాత్రమే.  భయానిక కారణిం కాదు.  
ఈ గదిలో గతింలో పరీక్షలు ఎదుర్కొనని ఒకకొరు కూడా ఉిండరు. నేను 
మీకు గతింలో కూడా పరీక్షలు పెట్టే ను. పరీక్షలత తలపడడాని్న మీ 
బలానిక ఆధారింగా చేస్కోిండి. మీరు చేసే పనిలో విశావాసిం ఉించుకోిండి. 
అప్పుడే పరీక్షలు ఎదుర్కొనే సమయింలో మీరు భయిం లేకుిండా ఉింట్రు. 
ఆిందోళనకు అవకాశమే ఉిండకూడదు. 
మాధయూమంతో	సమసయూ	కాదు;		ఆలోచనతోనే	సమసయూ

ఆన్ లైన్ లో అభా్యసిం చేస్తిన్నప్పుడు మీరు చదువుత్ర్ లేక స్నిమా 
చూస్తిర్?   ఆన్ లైన్ లేదా అఫ్ లైన్ అనేది వాసతివింలో ఒక సమసే్య కాదు. 
చాలా సిందర్్లో్ల  తరగతి గదిలో ఉన్నప్పుడు మీ శరీరిం కా్ల స్లోనే 
ఉింట్ింది, మీ కళ్్ల  ఉప్ధా్యయునే చూసూతి ఉింట్యి, కాని మీ మనస్ 

కోవిడ్	అనంతరం	రెండేళలోక	ప్రధాన	మంత్రి	వరుచేవల్	గా	కాకండా	

నేరుగా	విద్యూరుథీలతో	సంభాష్ంచారు.

“ప్రియమైన	పరీక్ష,	నేను	నిను్న	ఓడిస్తిను”	అంటూ	ఒక	లేఖ	
రాయండి	అని	విద్యూరుథీలను	ప్రధాన	మంత్రి	కోరారు.

ప్రధాన మింత్రి ఇలా  సమాధానిం చెప్పారు. ఉతేతిజిం అనేది ఒక ఇింజెక్షన్ 
దావార్ గాని లేదా ఒక ఫారుమాలా దావార్ గాని ర్దు. నాకు ఆ విషయిం 
తెలుస్ అనుకుింట్రు, అదే మీలోని నిసేతిజానిక కారణిం. మీలోని ఆగ్రహానిక 
కారణిం ఏమిటి?  మీ ప్రవరతినను మీర పరీక్ించుకోిండి. ఇతరులపై 
ఆధారపడే అలవాట్ మీ దర్క ర్నీయకిండి. దాని ఫలితింగా వాసతివికత 
తెలుస్కునే శకతి వస్తిింది. మీలోని స్నుకూల, ప్రతికూల సవాభావాలను 
కూడా గుర్తిించిండి. మిమమాలి్న మీర మరుగాగొ  అర్థిం చేస్కోగలుగుత్రు. 
మీకు వెలుపలి నుించి ఎలాింటి ప్రోత్స్హిం అవసరిం లేదు. నాలో ఏదైనా 
నిర్శ లేదా అసింతృపితి ఉన్నటటేయితే దాని్న అింతిం చేయడానిక నేను 
పోర్డత్ను. నాపై నమమాకిం పెించుకుింట్ను అనుకోిండి. దీని్న మీరు 
ప్టిించినట్లయితే ఇతర అింశాలు  మిమమాలి్న ఉతేతిజితిం చేస్తియి. ప్రతీ 
ఒకకొర్కీ భగవింతుడు ప్రతే్యక స్మర్్థ యాలు అిందిించాడు. దివా్యింగులకు 
శరీరింలో ఎన్్న లోప్లుిండవచుచి, కాని వాటిని అధిగమిించడానిక 
సృజనాతమాక మార్గొ లు వారు కనుగొింట్రు. లోప్లను ఎలా 
అధిగమిించాలో వార్ని చూస్ నేరుచికోిండి.

“నాక	గురుతిండటంలేదు,	ద్ని్న	నేను	మరిచిప్యాను”	అని	ప్రతి	
ఒక్కరూ	అనుకంటూ	ఉంట్రు	అని	ప్రధాన	మంత్రి	చెపా్పరు.	కాని	చాలా	
సందరాభాలోలో	పరీక్షలో	వచిచేన	ఈ	ప్రశ్న	వంటిది	స్దీర్ఘ	కాల	అధయూయనంలో	
ఎక్కడా	త్రసపడనే	లేదు,	కాని	బాగా	రాశాను	అనుకోవడం	పరిపాటి.	
అంటే	మీరు	చదువుత్న్నపు్పడు	మీ	మనస్	తలుపులు	తెరిచి	ఉంట్యి,	
మీ	దృష్్ట	అంత్	అక్కడే	కేంద్రీకృతం	అవుత్ంది.	అందుక	తలిక	మారగాం	
ధాయూనం.	అది	మనస్	తలుపులు	మ్సివేసే	శాస్తం	ఏమీ	కాదు,	ధాయూనం	
అనేది	తలికపాటి	ప్రక్రియ.	స్ధయూమైనంత	ఎక్కవగా	వరతిమానంలో	
జీవించేందుకే	ప్రయతి్నంచండి.

మమ్మలి్న	మ్ం,	మా	పిలలోలు,	వ్రి	సహాధాయూయులను	ఉతతిజితం	చేయడం	

ఎలా	అని	ఢిల్లోలోని	కేంద్రీయ	విద్యూలయ	విద్యూరిథీ	వైభవ్	కనోజియా;		జైపూర్	

విద్యూరిథీ	కోమల్;		ఒడిశాక	చెందిన	ఒక	తండ్రి	స్జిత్	ప్రధాన్	అడిగారు.

“కా్ల స్లో ఉప్ధా్యయులు ప్ఠాలు చెపిపాన తర్వాత కొది్ద రోజులకు లేదా పరీక్ష 
హాలులో కూరుచిన్న సమయింలో మర్చిపోతున్నప్పుడు ఇింక నేరుచికోవడింలో 
అరధిిం ఏముింట్ింది” అని నమో యాప్ దావార్ గాయత్రి సకేస్నా, తెలింగాణకు 
చెిందిన ఒక విదా్యర్్థ అడిగారు.

ప్ర ధానమంతి్ర మంత్ర ం:మీలోనినిర్శకుకారణం
అనే్వషంచండి.V

వరతే మానక్ణంలోమమేకంచేసుకోండివరతే మానక్ణంలోమమేకంచేసుకోండి
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ఎకకొడో ఉన్నిందు వల్ల అది మీ చెవులక చేరదు. అింట్ ఏమిటి... 
మాధ్యమిం అనేది ఒక సమసే్య కాదు, ఆలోచనలోనే తేడా. 
అర్హత స్ధిించేిందుకు చదివినటటేయితే ఫలితిం గుర్ించిన ఆిందోళన వదు్ద
కేవలిం పరీక్షల కోసిం చదవడింపై నాకు నమమాకిం లేదు, దాని వల్ల అనేక 
తప్పులకు ఆస్కొరిం ఉింట్ింది. నేను ఈ టెస్టేకు చదువుతునా్నను, ఆ 
టెస్టేకు చదువుతునా్నను అింట్ మీరు చదువుతునా్నరని అరధిిం కాదు, మీ 
పని సరళిం చేస్కునే మూలికల కోసిం అనేవాష్స్తినా్నరని అర్థిం. మీరు 
అర్హత స్ధిించేిందుకు చదువుతున్నటటేయితే ఫలితిం గుర్ించి ఆిందోళన 
పడకిండి. అిందుకు బదులుగా అర్హత స్ధిించేిందుకు, అింశాని్న అరధిిం 
చేస్కున్న వ్యకతిగా నిలిచేిందుకు శ్రమిించి చదవిండి.  

ఆన్	లైన్	కోసం	ఆఫ్	లైన్	ను	గురితించండి
మీరు ఇప్పుడు డిజిటల్ డివైజ్ లను వినియోగిించడిం దావార్ విసతి ృతింగా 
అనేవాష్ించవచుచి. ఆన్ లైన్ ఉపయోగిించడాని్న ఒక సమస్యగా కనా్న ఒక 
అవకాశింగా చూడిండి. మీరు ఆన్ లైన్ విద్యను ఒక బహుమతిగా 
జోడిించుకోిండి. ఆన్ లైన్, ఆఫ్ లైన్ లో అనేవాష్ించడిం దావార్  సెల్ ఫ్న్ 
లోక ఎింత సమాచారిం నిక్పతిిం చేస్కుింట్నా్నమని భావిించిండి. ఆన్ 
లైన్ లో కనుగొన్న దానిత మీలోని వికాస్ని్న మర్ింతగా 
పెించుకుింట్నా్నమనుకోిండి. ఆన్ లైన్ లోని ఆధార్ సమాచార్ని్న 
కనాస్లిడేట్ చేస్కుని క్షేత్ర స్్థ యిలో దాని్న వాసతివింలోక తెచుచికోిండి. ఐ 
ప్డ్ లేదా ఫ్న్ లో అనుసింధానిం కావడిం దావార్ ఎింత ఆనిందిం 
ఉన్నట్టే  గుర్తిస్తిరు. ఆన్ లైన్ లేదా ఆఫ్ లైన్ అనే విచికతస్కు త్వు లేకుడా 
ప్రతీ రోజూ ఇన్-లైన్ లో ఉిండట్నిక సమయిం తీస్కోిండి.  

పరీక్ష	మాత్రమ్	కాదు,	సమాజం,	పరాయూవరణం	కూడా	ముఖయూమ్
భారతదేశభవిషయాత్తే అవకాశాలుమెరుగు
పరిచేందుకుకొతతే తరంఏంచేయగలదు?

గా్ర మీణప్్ర ంత్లబాలికలఅభివృదిదూ కిఏం
చేయవచ్చి?

ప్రధాన	మంత్రి	సమాధానం:			భూత్పిం ప్రపించవా్యపతిింగా ఆిందోళన 
రకెతితిసతిింది. భగవింతుడు ఏమిచాచిడో దాని్న మనిం దుర్వానియోగిం 

చేస్తినా్నిం. పూరీవాకుల పుణ్యమా అని మనక చెట్్ల , నీరు, నదులు ఉనా్నయి. 
ర్బోయే తరిం  పట్ల విధిని, బాధ్యతను కూడా మనిం నెరవేర్చిలి. అలాింటి 

నిబింధన ఏదీ ప్లనా యింత్రాింగిం విధిించదు.  పిల్లలిందరూ ఇళ్లలో 
ఏక కాల వినియోగ ప్్ల స్టేక్ ఉపయోగిించడాని్న నిలిపివేస్నటటేయితే 

పర్్యవరణకు అదే పెద్ద సహాయిం. ఉపయోగిించి, ప్రసే సింసకొపృతి కనా్న 
తిర్గి వినియోగించుకునే సింసకొపృతి అలవాట్ చేస్కోవాలి.

‘‘ఆలోచనలోలో	ఇప్పటికే	మారు్ప	వచిచేంది’’ అని ప్రధాన మింత్రి చెప్పారు. గతింలో 
కుట్ింబాలో్ల  మగపిల్లలను మాత్రమే చదివిించే వారు.  ఆడపిల్లలను అతితిింటిక 
పింపే వారు. ఇపపాటికీ అది కొని్న చోట్ల ఉింది. సమాజింలో కుమారులు, 
కుమారెతిల మధ్య ఎలాింటి వివక్ష ఉిండకూడదు. ఇిందుకు సింబింధిించిన ఎన్్న 
ఉదాహరణలో్ల  ర్ణి అహలా్యబాయి, ర్ణి లక్ష్మీబాయి, విదుష్ కొింత మింది 
మాత్రమే. అథ్్లటిక్స్, సైన్స్, బోరుడు  పరీక్షలు ఎని్నింటిలోన్  నేడు బాలికలు 
ర్ణిస్తినా్నరు. సమాజింలోని అస్ధారణ శకతి అదే.

తలి్లదిండ్రులు తమ జీవితింలో ఏిం చేయాలనుకునా్నరో 
అది పిల్లల మీద రుదా్ద లనుకుింట్రు. నేటి ప్రపించింలో 
తలి్లదిండ్రులు తమ కలలు, లక్ష్యలు పిల్లల పైక నెడుతూ 
ఉింట్రు. ఉప్ధా్యయులు కూడా తమ ఆలోచనలను 
విదా్యరు్థలపై రుదు్ద తూ పిల్లలపై ఒతితిడి పెించేసూతి ఉిండటిం 
రెిండో అింశిం. పిల్లలలోని స్మర్్థ యాలు ఏమిటో విశదీకర్ించే 
ప్రయత్నిం మనిం చేయిం, ఫలితింగా చాలా మింది పిల్లలో్ల  
తడబాట్ ఏరపాడుతుింది. వార్క శకతి ఏమిటో వివర్ించే  
ప్రయత్నిం చేయాలి. పిల్లలో్ల  ప్రతీ ఒకకొర్కీ తమకే సింతిం 
అయిన ప్రతే్యక నైపుణా్యలుింట్యి. కాని కుట్ింబిం, 
ఉప్ధా్యయుల అించనాలకు దీట్గా వారుిండలేకపోవచుచి, 
కాని వార్క భగవింతుడు ప్రతే్యక స్మర్్థ యాలు ఇచాచిడు. 
తలి్లదిండ్రులు లేని కారణింగా వార్లోని ప్రతే్యక శకతిని, 
లక్ష్యలను మీరు గుర్తిించలేకపోతునా్నరు. ఇది కూడా పిల్లల 
నుించి మిమమాలి్న దూరిం చేస్తిన్న అింశిం.

ప్లలో లకలలుఏమిటోఅరథా ం
చేసుకోగలతలిలో దండురు లలోటు

జాతీయ విదా్య విధానిం వ్యకతిగత వృదిధిక ఎన్్న అవకాశాలు 
ముిందుించిింది. జాతీయ విదా్య విధానిం గుర్ించి 
లోతైన అవగాహన ఉన్నటటేయితే మర్ని్న ప్రయోజనాలు 
సమకూరత్యి. ఉప్ధా్యయులు దాని్న మర్ింత ఎతుతికు 
ఎగిరిందుకు ఉపయోగపడే వేదికగా మారుచికునేలా 
ప్రోతస్హిించాలి. ఎన్ఇపి అింట్ “జాతీయ విదా్య విధానిం” 
తపిపాతే “కొతతి విదా్య విధానిం” కాదు. విదా్య విధానిం 
రూపకలపానలో ప్రపించ ప్రముఖులిందర్నీ భాగస్వాములను 
చేయడిం జర్గిింది. ఇది ఒక ప్రపించ ర్కారుడు . 2014 
సింవతస్రింలో దాని్న నాకు అిందిించినప్పుడు దానిపై ఎింత 
మేధమథనిం జరుగుతింది. దానిలోని అింశాలపై ఎింత 
చర్చిించిన అనింతరిం సెపాషలిస్టేలు దానిక సింబింధిించిన 
చిత్రాని్న రచిించి అభప్రాయసేకరణకు ప్రజలకు 
అిందిించారు. దానిపై 15 నుించి 20 లక్షల సలహాలు 
అిందాయి. ఎన్ఇపి ఇప్పుడు క్రీడలను కూడా ప్ఠా్యింశాలో్ల  
ఒకటిగా చేస్ింది.

ఎన్ఇప్నిక్షేత్ర స్థా యికితెచేచిందుకుఎన్ఇప్నిక్షేత్ర స్థా యికితెచేచిందుకు
ఉప్ధాయాయులుకృషచేయాలిఉప్ధాయాయులుకృషచేయాలి
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హింసన్,అర్చకాన్్నహింసన్,అర్చకాన్్న
వయాతిరేకించడంమనబాధయాతవయాతిరేకించడంమనబాధయాత

“ర్జకీయ కార్యకలాప్లో్ల  భాగస్వాములు కావడిం మన 
ప్రజాస్వామిక హకుకొ. ర్జకీయ వ్యతిరకత కారణింగా 
ఎవరైనా ఆ హకుకొను నిర్కర్స్తిన్నటటేయితే అది 

ప్రజాస్వామిక హకుకొల ఉల్లింఘనే అవుతుింది. అిందుకే దౌరజెన్యకాిండ 
మనసతితవాిం, అర్చకిం సమాజింలో ఎకకొడ కనిపిించినా దాని్న వ్యతిరకించడిం 
మనిందర్ విధి. వాసతివానిక మన ర్జా్యింగిం మనక ఎన్్న హకుకొలు ఇచిచిింది. 
మనిందర్ విధులను నిజాయతీగా నిరవార్తిించినటటేయితే ఆ హకుకొలను మనిం 
కాప్డుకోగలుగుత్ిం”  అని  మార్చి 29వ తేదీన పశిచిమ బింగాల్ లోని 
ఠాకూర్ బర్లో ఠాకూర్ నగర్ శ్రీధామ్ వద్ద శ్రీ హర్చింద్ ఠాకూర్ జీ 211వ 
జయింతి ఉతస్వ వేడుకల సిందర్ింగా నిరవాహిించిన మతువా ధరమా మహా 
మేళా 2022లో ప్ల్గొ న్న సిందర్ింగా  ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ అనా్నరు. 
2021లో ప్రధానమింత్రి నరింద్ర మోదీ బింగా్ల దేశ్ లోని ఓరకిండి ఠాకూర్ బర్ని 
సిందర్్శించి శ్రీశ్రీ గురుచింద్ ఠాకూర్ జీక నివాళ్ అర్పాించడింత ప్ట్ 
మతువా స్ింప్రదాయాని్న కొనియాడారు. 2019 ఫిబ్రవర్లో కూడా ఠాకూర్ 
నగర్ ను ప్రధాన మింత్రి సిందర్్శించారు.
స్మాజిక,	మత	చైతనయూం	నుంచే	“మత్వ్	ధర్మ”	ఆవిరాభావం

స్వాతింత్్య్రనిక ముిందు అవిభాజ్య బింగాల్ ర్షట్రింలో అణచివేతకు, 
నిర్దరణకు, నిర్కరణకు గురవుతున్న వర్గొ ల అభు్యన్నతికే  శ్రీశ్రీ హర్చింద్ 
ఠాకూర్ జీ తన జీవితిం అింకతిం చేశారు. 1860లో ఆయన స్రథ్యింలో 
ఓరకిండిలో (ఇప్పుడు బింగా్ల దేశ్ లో ఉింది) స్మాజిక, మత చైతన్య ఉద్యమిం 
ప్రారింభమై మతువా మహాసింఘ స్్థ పనకు దార్ తీస్ింది. 2022 మార్చి 29 
నుించి ఏప్రిల్ 5వ తేదీ వరకు అఖిల భారత మతువా ఫెడరషన్ మతువా ధరమా 
మహామేళా 2022ని నిరవాహిించిింది. స్మాజిక నా్యయిం, ప్రజా చైతన్యిం 
కోసిం యావత్ జీవితిం అింకతిం చేస్న శ్రీశ్రీ హర్చింద్ ఠాకూర్ 211వ 
జయింతిని 2022 మార్చి 29వ తేదీన నిరవాహిించారు.
మత్వ్	స్ంప్రద్యానిక్	 నివ్ళి	 అరి్పంచే	 అవకాశం	 మత్వ్	
ధర్మ	మహామ్ళా

మతువా ధరమా మహామేళా మతువా స్ింప్రదాయానిక నివాళ్ అర్పాించే అరుదైన 
అవకాశిం. శ్రీశ్రీ హర్చింద్ ఠాకూర్ జీ విలువల పట్ల విశావాసిం ప్రకటిించే 
సమయిం ఇది. గురుచింద్ ఠాకూర్ జీ, బోరో మా దాని్న స్ధికారిం చేశారు. 
మహా మేళా ‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ భారత్’ విలువలను కూడా శకతివింతిం చేస్తిింది. 
నిరింతర కొనస్గిింపు, ప్రవాహింత ప్ట్గా స్ధికారిం చేసే లక్షణిం 
కారణింగా మన సింసకొపృతి, నాగర్కత సమున్నతమైనవి.  

జాతి	ప్రథమం	అనే	విధానం	ఆచరించడం	ప్రతి	ఒక్క	
పౌరునిపై	గల	పెదదే	బాధయూత.	జాతి	కనా్న	ఏదీ	ప్రధానం	కాదు.	
మన	ప్రతి	చరయూ	ప్రయోజనం	జాతి	ప్రథమం	అనే	సూత్రం	
కేంద్రీకృతంగానే	ఉండాలి.	ఏ	అడుగు	వేసే	ముందైనా	అది	
జాతిక్	ప్రయోజనమా,	కాద్	అనే	విషయం	అందరం	
ఆలోచించాలి.	ఇలాంటి	వ్త్వరణంలో	అవినీతిని	
సమ్లంగా	నిరూ్మలిచడం	ప్రతి	ఒక్క	పౌరుని	విధి.	దేశంలో	
ఏ	ప్రాంతంలో	అయినా	ఏ	ఒక్కరైనా	వేధింపునక	గురైత	
ద్నిక్	వయూతిర్కంగా	నినదించడం	మనందరి	విధి.	
ప్రతి	ఒక్కరూ	జాతి	పురోగతిక్	తమ	వంత్	సేవ	చేసినటలోయిత	
సమి్మళిత	సమాజ	నిరా్మణం	దిశగా	మనం	ముందుక	
కదులుత్ం.	సమి్మళిత	సమాజ	నిరా్మణ	కాలంలో	సమాజంలో	
ఎక్కడైనా	దౌరజెనయూకాండ,	అరాచకత్వం	ఉనా్నయంటే	వ్టిని	
వయూతిర్క్ంచే	ఆలోచనా	ధరణ	పెంచుకోవడం	మనందరి	విధి	
అవుత్ంది.	

మత్వ్	ధర్మ	మహామ్ళా		 జాతీయం

ప్రధాన	మంత్రి	పూరితి	ప్రసంగం	వినేందుక	ఈ	

కయూఆర్	కోడ్	స్్కన్	చేయండి.
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ముఖపత్ర కథనం
నవభారతం,న్తనసంప్ర దాయం

దేశపురోగతికిదేశపురోగతికి
మరింతవేగాని్నచిచినమరింతవేగాని్నచిచిన

బడ్జా ట్బడ్జా ట్

గతంలో	స్ర్వత్రిక	బడ్జెట్	లో	ఇచిచేన	హామీలు	ఏనాడూ	పూరితిగా	నెరవేరచేలేదు.	కానీ	2021లో	మాత్రం		

బడ్జెట్	లో	ఇచిచేన	వ్గాదేనాలను	న్టిక్	న్రు	శాతం	నెరవేరచేటం	ద్్వరా	ప్రభుత్వం	ఒక	కొతతి	

సంప్రద్యానిక్	తెరతీసింది.	బడ్జెట్	ముందు	జరిపే		సంప్రదింపుల	విధానాని్న	ప్రభుత్వం	కొనస్గించింది.	

పైగా,	ఈస్రి	బడ్జెట్	అనంతర	సమాలోచనలు	కూడా	స్గాయి.	ఈ	ఆలోచనతోనే	ప్రధాని	నర్ంద్ర	మోదీ	

ఈ	స్రి	స్ర్వత్రిక	బడ్జెట్	తరువ్త	స్వయంగా	చొరవ	తీస్కొని	ప్రైవేట్	రంగంతోబాటు	అని్న	ఇతర	

రంగాలతోన్	సంప్రదింపులక	తెర	తీశారు.	ఇదంత్	దేశ	శక్తిస్మరాథీష్లను	సంపూర్ణంగా	వ్డుకోవటమ్	

లక్షష్ంగా	స్గింది.	బడ్జెట్	ను	ఒక	సమరథీమైన	ప్రక్రియగా	చేసి	అందులో	ప్రభుత్్వని్న	మాత్రమ్	కాకండా	

స్మానయూ	పౌరులను	సైతం	భాగస్్వములను	చేయాలని	ప్రభుత్వం	ఆలోచిసతింది.	దీని	ఫలితంగా	

భారతదేశం	2047	లో	స్్వతంత్రయూ్ర	శత్బిదే	ఉత్సవ్లు	జరుపుకనే	నాటిక్	ప్రపంచపు	ఆరిథీక	చోదకశక్తిగా	

ఎదుగుత్ందన్నదే	ఆలోచన.

#సబ్కాప్ర యాస్#సబ్కాప్ర యాస్
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బడ్జెట్ సింబింధమైన 11 వెబినార్లలో దాదాపు 40 వేల 
మింది సింబింధిత భాగస్వాములత సమాలోచనల 

సిందర్ింగా ప్రధాని నరింద్ర మోదీ చెపిపాన మాటలివి. ‘సబ్ కా 
ప్రయాస్’ సూఫూర్తిక అనుగుణింగా దేశ నవనిర్మాణానిక కేింద్ర 
ప్రభుతవాిం దూరదృష్టేత అనుసర్స్తిన్న విధానానిక ఇది అద్దిం 
పడుతింది. దేశ స్రవాత్రిక బడ్జెట్ కేవలిం ఆర్్థక అవసర్లు తీరచి 
ఒక డాకు్యమింట్ గా  కాకుిండా క్షేత్రస్్థ యిలో దాని్న అమలుచేసే 
తీర్మానింగా మారటిం భారత ప్ర్లమింట్ చర్త్రలోనే ఇది 
మొదటిస్ర్. నిరుటి స్రవాత్రిక బడ్జెట్ తరువాత మొదటిస్ర్గా 
సింబింధిత భాగస్వాములత  సమాలోచనలు జర్పే  ఒక 
విశిష్ఠమైన కొతతి విధానిం నేరుగా ప్రధాన మింత్రి స్్థ యిలోనే 
మొదలైింది.  పర్శ్రమ, స్మాను్యలు కీలకప్త్ర పోష్ించే 
వాత్వరణిం సృష్టేించటమే దీని లక్షష్ిం. దీని్న ముిందుకు 
తీస్కుపోతూ ప్రధాన మింత్రి సవాయింగా ప్రభుత్వానికీ, ప్రైవేట్ 
రింగానికీ మధ్య ఒక విశావాసపు వింతెన నిర్మాించట్నిక వరుసగా 
రెిండో ఏడాది కూడా సమాలోచనలు, సమనవాయిం స్ధిించారు. 

కోవిడ్ సింక్షోభ సమయింలో బడ్జెట్ అనింతర చరచిల 
ఆనవాయితీని డిజిటల్ వేదికల దావార్ నిరవాహిించే ఆచారిం 
మొదలైింది. అిందుకే దానిక బడ్జెట్ వెబినార్ అనే పేరు వచిచిింది. 
దీనిక కేింద్ర, ర్షట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులతబాట్ 
వా్యప్ర్భలాష్లు, ఎగుమతిదారులు, అింతర్జె తీయ 
మదుపుదారులు, స్టే ర్టే-అప్ ఔత్స్హికులు  హాజరయా్యరు. ఒకోకొ 
వెబినార్ లోనూ విసతి ృతమైన స్మూహిక చరచిలు, అింశాలవారీ 
ప్రతే్యక సమావేశాలు చేపట్టే రు. ఈ వెబినార్లలో ప్రభుత్వానిక 
అనేక ఉపయోగకరమైన సలహాలు, సూచనలు అిందాయి. అవి 
బడ్జెట్ ప్రకటనలకు సమర్థింగా అమలు చేయట్నిక ఎింతగాన్ 
ఉపయోగపడత్యి.

5.4%

2021అకో్ట బర్-2021అకో్ట బర్-
డిసంబర్డిసంబర్

తె్ రైమాసికంలోజీడీపీతె్ రైమాసికంలోజీడీపీ

8.5%
ఈఆరిథా కసంవతసారంలోఈఆరిథా కసంవతసారంలో

జిడిప్జిడిప్

బడ్జా ట్ప్ర కటనలనుబడ్జా ట్ప్ర కటనలను

సమరథా ంగాఅమలుచేస్సమరథా ంగాఅమలుచేస్

విధానాలమీదబడ్జా ట్విధానాలమీదబడ్జా ట్

వెబినారులో నిర్వహించటంవెబినారులో నిర్వహించటం

దా్వర్ప్ర భుత్వంప్ర తిష్ఠ దా్వర్ప్ర భుత్వంప్ర తిష్ఠ 

సంప్దించింది.సంప్దించింది.

“మీకు తెలుసు-గడిచిన రెండేళ్ళలో మనెం కొన్ని కొత్త 

సెంప్రదాయాలకు తెర తీశెం. అెందులో మొదటిది – నెల 

రోజులపాటు బడ్జెట్ ను మెందుకు జరపటెం. బడ్జెట్ 

అమలయ్యేది ఏప్రిల్ 1 నుెంచి గనుక ఆ లోగా సిద్ెం 

కావటాన్కి రెండు నెలలు ఖాళీ దొరుకుతెంది.  ఇెందులో 

అెందరు భాగస్వామలను, అెంటే – రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, 

ప్రభుతవా, ప్రైవేట్ సెంస్థలు, విభాగాలను దగ్గర చేసి బడ్జెట్ ను 

అతయేెంత  సమర్థవెంతెంగా ఎలా అమలు చేయవచ్చో 

చూస్్తయి. గరిష్ఠ స్్థయిలో ఫలిత్లు పెందటాన్కి బడ్జెట్ 

నేపథయేెంగా స్గే ఉమ్మడి కృషి ఇది.”

ఉంటుందనిఆరిథా కసరే్వఉంటుందనిఆరిథా కసరే్వ

అంచనావేసింది.అంచనావేసింది.
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ప్రేరణ	ఇచిచేన	సమాచార	ప్రస్రం,	సమన్వయం

ఆర్్థక సింవతస్రిం పూరతివక ముిందే బడ్జెట్ లో చేస్న ప్రకటనల 
మీద జర్పిన చరచిల ప్రభావిం లక్ష్యల స్ధనలో ఎింతగా 
ఉింట్ిందో  బడ్జెట్ అనింతర సమాలోచనలు నిర్్థ ర్ించాయి. 
నిరుటి స్రవాత్రిక బడ్జెట్ లో ప్రకటిించినవి – టీకాల 
కార్యక్రమానిక,  ఆరోగ్య రింగింలో డిజిటల్ వ్యవస్థను 
ప్రోతస్హిించట్నిక, ఐదేళ్లప్ట్ సూకొళ్ళలో పోషకాహారిం 
పెింపుకు, జల్ జీవన మిషన్, ఉజజె్వల 2.0, అమృత్ 2.0, 
సవాచ్ఛమైన వాత్వరణిం కోసిం 35,000 కోట్్ల , 13 రింగాలో్ల  
పిఎల్ఐ పథకిం కోసిం 2 లక్షల కోట్్ల  వెచిచిించి భారత్ ను 
తయారీరింగ హబ్ గా మారచిటిం, 7 జౌళ్ ప్రుకొల ఏర్పాట్, 
నేషనల్ మానిటైజషన్ పైప్ లైన్, జాతీయ రహదారులు, రైలేవాలు, 
జలమార్గొ లు, విదు్యత్, పటటేణ మౌలిక సదుప్యాలువింటి అని్న 
రింగాలత కూడిన పిఎిం గతిశకతి, వ్యవస్య ఉతపాతుతిలను కనీస 
మద్దతు ధరకు కొనటిం, వ్యవస్య మౌలిక వసతుల విధి 
విధానాలలో మారుపా, స్వామితవా పథకిం విసతిరణ,  వన్ నేషన్ – 
వన్ కార్డు విసతిరణ, ఈ-శ్రమ్  పోరటేల్, దేశింలో 100 సైనిక 
ప్ఠశాలల ఏర్పాట్కు శ్రీకారిం, లేహ్ లో కేింద్రీయ విశవా 
విదా్యలయిం, నైపుణ్య శిక్షణ, ఆర్్థక సింసకొరణలతబాట్ ‘కనీసిం 
ప్రభుతవాిం, గర్ష్ఠ ప్లన’ .. ఇలా బడ్జెట్ హామీలలో అత్యధిక 
భాగిం ఆర్్థక సింవతస్రిం పూరతివట్నిక మూడు నెలలముిందే 
నెరవేరచిటిం జర్గిింది. 
నవ	భారత	బడ్జెట్	క	కొతతి	దిశ	

గతింలో బడ్జెట్ అమలు చేస్న వెింటనే మే తరువాత వర్షి కాలిం 
మొదలయే్యది. దీనివల్ల మౌలిక వసతుల సింబింధ ప్రాజెకుటేలకు 
జులై నుించి సెపెటేింబర్ దాకా మూడు నెలలప్ట్ అింతర్యిం 
కలిగేది. అలాింటప్పుడు బడ్జెట్ అమలును ఒక నెల ముిందుకు 
జరపటిం వలన  ఏప్రిల్-జూన్ మధ్య మూడు నెలల కాలింలో 
వేగింగా ఫలిత్లు స్ధిించట్నిక వీలయిింది. ప్రభుతవా ఆలోచన 
ఏమిటింట్, కొతతి బడ్జెట్ ను ఏప్రిల్ 1 నుించి అమలు చేసేతి ఆ రోజు 
నుించే అని్న పథకాలూ వేగిం పుింజుకుింట్యి. అింతకు 
ముిందు రెిండు నెలలు- ఫిబ్రవర్-మార్చిని ముిందస్తి ఏర్పాట్లకు 
వాడుకోవచుచి. కోవిడ్ సింక్షోభిం తరువాత ప్రవేశపెటిటేన 
చర్త్రాతమాక బడ్జెట్ ఒక విజయిం డాకు్యమింట్ లాగా తయారై నవ 
భారత పునాదులను బలోపేతిం చేస్ భారతదేశాని్న ఆర్్థకింగా ఒక  
శకతిమింతమైన దేశింగా మారచిబోతింది.

‘సబ్	కా	స్థ్,	సబ్	కా	వికాస్,	సబ్	

కా	విశా్వస్,		సబ్	కా	ప్రయాస్’		

అందుకే	బడ్జెటులో	‘సబ్	కా	

ప్రయాస్’	చాలా	కీలకమైనది.			

బడ్జెటు	అంటే	కేవలం	ఖాత్	

పుసతికం	లాంటిది	కాదు.	బడ్జెటును	

సరైన	పద్ధతిలో	సరైన	సమయంలో	

వ్డుకంటే	పరిమిత	వనరులతోనే	

మనం	ఎంతో	స్ధించుకోవచుచే.	

బడ్జెటు	గురించి	ప్రతి	ఒక్కరికీ	

స్పష్టత	ఉన్నపు్పడే	ఇది	

స్ధయూమవుత్ంది.	

-నర్ంద్ర	మోదీ.	ప్రధానమంత్రి
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యువ	భారత్	క	కొతతి	అవకాశాలు	

భారతదేశపు యువతరమే భవిష్యత్ నాయకులు, జాతి 
నిర్మాతలు. ఈ ఆలోచనతనే స్రవాత్రిక బడ్జెట్ లో  విద్యకు 
సింబింధిించిన అనేక అింశాలకు ప్రాధాన్యిం ఇవవాబడిింది. 
అిందర్కీ నాణ్యమైన విద్య అిందుబాట్లో ఉించటిం, విదా్య 
సింస్థలను అతు్యన్నత  అింతర్జె తీయ ప్రమాణాలకు పెించటిం 
అిందులో ముఖ్యమైనవి. భారతదేశ ఆలోచన ఏమిటింట్, 
విదా్యరింగాని్న సమూలింగా మార్చివేస్ ఈ దశాబి్దలోనే ఆధునిక 
బోధనా విధానాని్న అమలు చేయటిం లాింటి ఎన్్న  ప్రకటనలు 
స్రవాత్రిక బడ్జెట్లో చేశారు. పేదలకు, దళ్తులకు, వెనుకబడిన 
వర్గొ లకు, గిర్జనులకు మరుగైన విద్య అిందిించట్నిక, గ్రామీణ 
భారతిం మీద ప్రతే్యక దృష్టే స్ర్ించట్నిక కృష్ జర్గిింది. 
ఇిందుకోసిం ఈ-విద్య, ఒక తరగతి-ఒక చానల్, డిజిటల్ 
లేబరటరీలు, డిజిటల్ విశవావిదా్యలయాలవింటి చర్యలు 
తీస్కునా్నరు. 

భారత వ్యవస్య వ్యవస్థలో జాతీయ డిజిటల్ 

విశవావిదా్యలయమనేది ఒక విశిష్ఠమైన ముిందడుగు. 
విశవావిదా్యలయాలో్ల  స్టట్ల కొరత అనేది ఒక పెద్ద అవరోధిం కాగా, 
ఈ విప్లవాతమాకమైన చర్యత యువతర్ని్న ప్రస్తిత, భవిష్యత్ 
అధ్యయన అవసర్లకు స్దధిిం చేసే వీలు కలుగుతింది. 
అింతర్జె తీయ స్్థ యి డిజిటల్  విశవావిదా్యలయిం దీని్న స్స్ధ్యిం 
చేసతిింది.  మాతృభాషలో విదా్యబోధనకు ఉన్న ప్రాధాన్యిం 
దృష్ట్యా అనేక ర్షాట్ర లలో మడికల్, ఇింజనీర్ింగ్ విదా్యబోధన 
స్్థ నిక భాషలో్ల  జరుగుతింది. నైపుణ్య శిక్షణ, జీవన్ప్ధి 
కలపానలో డిజిటల్ వ్యవస్థ నెలకొలపాట్నిక అవసరమైన 
ప్రకటనలు బడ్జెట్ లో చేయబడాడు యి. కోవిడ్ అనింతర 
పర్స్్థతులకు తగినట్టే గా యువతలో నైపుణా్యలు పెించట్నిక, 
భారతదేశపు స్వావలింబన  లక్ష్యని్న చేరుకోవట్నిక వీలుగా 
ఈ-పోరటేల్, ఈ-స్కొలి్లింగ్ లేబరటరీలు నెలకొలాపారు. 

పర్్యవరణిం, డ్రోను్ల , యానిమేషన్ కారూటే ను్ల , రక్షణ 
ఉతపాతుతిలవింటివి ఈ చొరవ దావార్ లబిధి పిందుత్యి. 
విదా్యరింగ భాగస్వాములత జర్పిన ఒక సమావేశింలో ప్రధాని 
నరింద్ర మోదీ మాట్్ల డుతూ, గ్రామీణ ప్రాింత్లో్ల  అతు్యతతిమ 

ప్రతి	ఒకటీ,	రెండేళ్ళకూ	రైత్లు	తమ	పొలాల	భూస్రాని్న	పరీక్షించుకనేలా	
వ్రిలో	అవగాహన	పెంచాలి్సన	అవసరముంది.	వివిధ	రకాల	పంటలక		
క్రిమిసంహారకాలు,	ఎరువుల	వ్డకం	మీద	వ్రిక్	శాస్త్రీయ	జా్ఞనం	అందుత్ంది.	
మన	యువశాస్తవేతతిలు	నానో	ఎరువులు	తయారు	చేసిన	సంగతి	మీక	తెలిసే	
ఉంటుంది.	ఇదక	పెనుమారు్పక	ద్రితీయబోతోంది.	మన	కార్్పర్ట్	రంగానిక్	
ఈ	రంగంలోన్	ఎంతో	అవకాశముంది.		నర్ంద్ర	మోదీ,	ప్రధానమంత్రి
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విద్య అిందిించట్నిక, కొతతి ఆలోచనలు ప్రోతస్హిించట్నిక ఉమమాడి 
సహకారిం ఎింత అవసరమో నొకకొ చెప్పారు. బడ్జెట్ అనింతర 
సమాలోచనల లక్షష్ిం బడుగు వర్గొ లకు బడ్జెట్ హామీలు సమర్థింగా 
అిందిించటమేననా్నరు. 

నలింద, తక్షశిల, బల్లభ లాింటి పెద్ద విదా్యసింస్థలు భారత్ లాింటి 
దేశింలో ఉన్నపపాటికీ పిల్లలు చదువులకోసిం విదేశాలకు 
వెళ్తునా్నరు.  కానీ ఇప్పుడు కేింద్ర ప్రభుతవాిం ప్రీ-ప్రైమరీ మొదలు 
పీజీ దాకా 21 వ శత్బి్దక అనువైన అత్్యధునిక విద్యను అిందిించే 
పని మీద  దృష్టే  పెటిటేింది. అిందుకే సైనిక సూకొళ్ళను ప్రభుతవా-ప్రైవేట్ 
భాగస్వామ్యింలో ప్రోతస్హిసతిింది. విద్యలో టెకా్నలజీ ప్రాధానా్యని్న 
గుర్తిించి అటల్ టిింకర్ింగ్ లాబ్ ను ప్రారింభించిింది. ఈ బడ్జెట్ ను 
గమనిసేతి అజాదీ కా అమృత్ మహోతస్వ్ లో జాతీయ విద్యలు 
పునాదులు వేస్ింది. 
గ్రామాల	ద్కా	సర్వతోముఖాభివృది్ధక్	పునాదులు	

అమృత కాలింలో నవభారత్ని్న నిర్మాించాలన్న దీక్ష నెరవేరట్నిక 
అిందర్ కృష్ అవసరిం. ప్రగతి ఫలాలు అిందుకునేలా ప్రతి ఒకకొరూ, 
ప్రతి వరగొిం, ప్రతి ప్రాింతింత కూడిన సమిమాళ్త పురోగతితనే ఇది 
స్ధ్యిం. అిందుకే గత ఏడేళ్లలో కేింద్ర ప్రభుతవాిం అని్న ప్రాింత్ల 
పౌరులను సమరహవింతులుగా తీర్చిదిద్దటింకోసిం అవిశ్రాింత 
కృష్ జరుపుతింది. పథకాల లక్షష్ిం గ్రామీణ పేదలకు పకాకొ ఇళ్్ళ, 
మరుగుదొడు్ల , వింట గా్యస్, విదు్యత్, నీరు, రోడ్ల వింటి ప్రాథమిక 
సేవలిందిించటిం.  ఇిందులో ప్రభుతవాిం విజయిం స్ధిించిింది. 
అయితే ఇప్పుడు ప్రభుతవా లక్షష్ిం పథకాల ప్రయోజనాలు కొిందర్కే 
కాకుిండా ప్రతి ఒకకొర్కీ అిందాలన్నది. ఈ లక్షష్ స్ధన కొరకు 
గ్రామీణ భారత్ కోసిం ఒక ప్రతే్యక విధానాని్న ఈ బడ్జెట్ లో 
రూపిందిించారు. పిఎిం ఆవాస్ యోజన, గ్రామీణ సడక్ యోజన, 
జల్ జీవన్ మిషన్, ఈశాన్య ప్రాింత అనుసింధానత, గ్రామీణ బ్రాడ్ 
బాిండ్ అనుసింధానత లాింటి వాటి మీద దృష్టే పెట్టే రు. గ్రామీణ, 
ఈశాన్య ప్రాింత్లు, ఆకాింక్షపూర్త జిలా్ల లో్ల  సింతృపతి స్్థ యిక 
చేరుకోవటింలో భాగమిది. మొదటి స్ర్గా బడ్జెట్ లో సర్హదు్ద  
గ్రామాలకు  చురుకైన గ్రామిం అనే పథకిం ప్రవేశపెట్టే రు. నిర్్దషటే 
కాలపర్మితిలో ఈశాన్య ర్షాట్ర లకు 100% ప్రయోజనాలు అిందేలా 
చూడాలని నిర్ణయిించారు. 

ఈ నేపథ్యింలో ప్రధాని తన ఆలోచనలను సింబింధిత 
భాగస్వాములత పించుకునా్నరు. దేశ గ్రామీణ ప్రాింత్ల 
అభవృదిధిపట్ల ఆలోచనలు తెలియ జశారు. భూముల కొలత, భూమి 
ర్కారుడుల డిజిటైజషన్, యుఐడి పిన్  కు సింబింధిించిన స్వామితవా 
పథకిం లక్షష్ిం గ్రామాల పురోగతే.  

టెకా్నలజీ,	మౌలిక	
సదుపాయాలతో	గ్రామాల	
పరివరతిన	

n  భారత్ నెట్ ప్రాజెక్టే కింద 2022-23 లో ప్రభుతవా-ప్రైవేట్ 
భాగస్వామ్యింలో మారుమూల ప్రాింత్లు సహా అని్న గ్రామాలో్ల  
ఆపిటేకల్ ఫైబర్ లైను్ల  వేసే కాింట్రాకుటేలు ఇస్తిరు. 2025 కు 
పూరతివుతుింది. 

n  పిఎిం వికాస్ పహల్ అనే కొతతి పథకిం దావార్ ఈశాన్య భారత 
గ్రామాలు అభవృదిధి చేస్తిరు. 

n  2022-23 చివర్కలా్ల  దేశవా్యపతిింగా ప్్ల ట్ల గుర్తిింపు లక్షష్ింగా 13 
ర్షాట్ర లలో విశిషటే ప్్ల ట్ల గుర్తిింపు సింఖ్య ఇవవాటిం అమలవుతింది.  

n  స్వామితవా పథకిం కింద డిజిటల్ ర్కారుడుల తయారీక వీలుగా 2025 
నాటిక డ్రోన్ల స్యింత అని్న గ్రామాల సరవా ర్కారుడుల తయారీ 
లక్షష్ింగా పెట్టే కునా్నరు. ఇపపాటికే లక్ష 10 వేల గ్రామాలో్ల  డ్రోన్ 
సరవా పూరతియిింది.

3.8
కోటలో	కొతతి	కళాయి	కనెక్షనులో	ఈ	2022-23	ఆరిథీక	
సంవత్సరంలో	ఇవ్వబడత్యి.	ఇందుకోసం	రూ.	
60	వేల	కోటలో	బడ్జెటు	కేట్యించబడింది.

చురుకైన	గ్రామం	అనే	భావనతో	సరిహదుదే	
గ్రామాలోలో	మౌలిక	సదుపాయాలు	మెరుగవుత్యి.	
ఇందుకోసం	నిరుడు	రూ.2,500	కోటులో	
కేట్యించగా	ఈస్రి	రూ.	3,500	కోటలోయింది.	

చ్రుక్ నగా్ర మంచ్రుక్ నగా్ర మం
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ఈ సింసకొరణ వలన గ్రామీణ మౌలిక సదుప్యాలు, వా్యప్ర 
కార్యకలాప్లు మరుగవుత్యి. ఈ బడ్జెట్ లో 80 లక్షల కొతతి ఇళ్్ళ 
లక్షష్ింగా పెట్టే కునా్నరు. ప్రతి కుట్ింబానికీ పకాకొ ఇలు్ల  ఉిండేట్్ల  
చూడటిం దీని ఉదే్దశ్యిం. తేలికప్టి ఇళ్్ళ నిర్మాించే టెకా్నలజీని 
వాడుకుింటూ దేశవా్యపతిింగా ఆరు నగర్లలో గృహ నిర్మాణిం 
స్గుతింది. జల్ జీవన్ మిషన్ కింద ఈ ఏడాది దాదాపుగా నాలుగు 

కోట్ల కొతతి కుళాయి కనెక్షను్ల  ఇవవాటిం లక్షష్ింగా పెట్టే కునా్నరు. ఆ 
విధింగా గ్రామీణ ప్రాింత్లకు ప్రాథమిక సౌకర్్యలు 
కలిపాించినట్లవుతుింది. 2024 నాటికలా్ల  “ఇింటిింటికీ కుళాయి నీరు” 
అనే నినాదిం స్కారిం కావాలింట్ అిందర్ సహకారిం అవసరమని 
ప్రధాని సింబింధిత భాగస్వాములిందర్నీ కోర్రు. 

గ్రామాలకు బ్రాడ్ బాిండ్ సౌకర్యిం కలిపాించటిం ఈ నాటి 

తదుపరితరంతదుపరితరం
స్దయాందిశగాస్దయాందిశగా
అడుగులుఅడుగులు

రూ.	1.32 

రస్యన	రహిత	ప్రకృతి		వయూవస్యాని్న	
ప్రోత్సహించే	లక్షష్ంతో	మొదటి	దశగా	
గంగా	పరీవ్హ	ప్రాంతంలో	5	క్లో	మీటరలో	
మ్ర	స్గు	భూముల	మీద	దృష్్ట	పెట్్టరు.

ప్ర కృతివయావస్యంప్ర కృతివయావస్యం

లక్షల	కోటలోక	పెరిగింది.	నిరుడు	ఇది	

1.23	లక్షల	కోటులో

విలువ పెింపును, వినియోగాని్న  ప్రోతస్హిించటిం, నూర్పాడి తరువాత 
ముతక ధానా్యల నుించి తయారు చేస్న ఉతపాతుతిలకు బ్రాిండిింగ్ 
చేయటిం. డిజిటల్, హైటెక్ సేవలు రైతులకు పిపిపి పధధితిలో 
అిందిించటిం. ప్రతే్యక మూలధానింత వ్యవస్య స్టే ర్టే-అప్స్ కు 
పెట్టే బడి కలిపాించటిం. కేన్-బత్వా నదీ అనుసింధాన ప్రాజెక్టే దావార్ 9 
లక్షల హెకాటే ర్ల స్గుభూమిక నీరిందిించటిం.

స్ంకతికపరిజాఞా నస్యంతోఅవరోధాలస్ంకతికపరిజాఞా నస్యంతోఅవరోధాల
నిర్్మలననిర్్మలన

1. గింగానది ఒడుడు న రెిండువైపులా 5 కమీ మేర ప్రకృతి వ్యవస్య 
కార్డార్ సృష్టేించటిం 

2. వ్యవస్యిం, ఉదా్యనవన సేద్యింలో రైతులకు ఆధునిక స్ింకేతిక 
పర్జాఞా నిం అిందిించటిం 

3. వింటనూనె దిగుమతి తగిగొించటిం, ప్మ్ ఆయిల్ మిషన్ కు, 
నూనెగిింజలకు ప్రాధాన్యిం 

4. పిఎిం గతిశకతి దావార్ వ్యవస్య ఉతపాతుతిల రవాణాకు ఒక కొతతి 
రవాణా వ్యవస్థ కలపాన 

5. వ్యవస్య వ్యర్్థ లను మరుగాగొ  నిరవాహిించేిందుకు వ్యర్్థ ల నుించి 
విదు్యతుతి తయారీని ప్రోతస్హిించి రైతుల ఆదాయిం పెించటిం 

6. రైతులకు స్లభింగా అిందుబాట్లో ఉిండేలా దేశింలోని లక్షన్నర 
పోస్టే ఫీస్లలో బా్యింకింగ్ సౌకర్్యలు కలిపాించటిం 

7. వ్యవస్య పర్శోధన సింబింధిత కోరుస్లు, ఆధునిక కాలానిక 
తగగొట్టే  మానవ వనరుల అభవృదిధి 

మదింపు,	భూమి	రికారుడుల	డిజిటైజేషన్,	క్రిమి	సంహారకాలు,	
ప్షకాల	పిచికారీ	కోసం	క్స్న్	డ్రోనలో	వ్డకాని్న	

ప్రోత్సహిస్తినా్నరు.	163	లక్షల	రైత్లక	కనీస	మదదేత్	ధర	
క్ంద	రూ.2.37	లక్షల	కోటులో	ప్రతయూక్షంగా		చెలిలోస్తినా్నరు.

వయూవస్య,	సంక్షేమ	మంత్రిత్వ	శాఖ	

బడ్జెటు

ముఖపత్ర కథనం
నవభారతం,న్తనసంప్ర దాయం
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ముఖపత్ర కథనం
నవభారతం,న్తనసంప్ర దాయం

అవసరమని చెబుతూ దీనివలన డిజిటల్ అనుసింధానత పెరగటమే 
కాకుిండా నైపుణ్యింత కూడిన యువత సింఖ్య పెద్ద ఎతుతిన 
పెరుగుతుిందని ప్రధాని అభప్రాయపడాడు రు. 

అని్న పోస్టే ఫీస్లను ప్రధాన బా్యింకింగ్ వ్యవస్థలోక తీస్కు 
ర్వట్నిక కృష్ మొదలైింది. దీింత, ఆర్్థక సమిమాళ్తి స్ధిించటిం  
కోసిం చేపటిటేన  జన ధన్ యోజన 100 శాతిం జనాభాకు స్ధిించే 
వెస్లుబాట్ కలుగుతింది.  ఆర్్థక సమిమాళ్తి వలన ఆర్్థక 
కార్యకలాప్లలో మహిళల భాగస్వామ్యిం స్ధ్యమైింది. అిందువలన 
కేింద్ర ప్రభుతవాిం గ్రామీణ ప్రాింత్లలో మర్ని్న అింకుర సింస్థలు 
ప్రారింభించాలని భావిసతిింది. అిందులో ప్రైవేట్ రింగిం ప్త్ర చాలా 
కీలకిం. ఆకాింక్ష పూర్త జిలా్ల ల తరహాలోనే 2022 లో తహశీల 
స్్థ యిలో గ్రామాల అభవృదిధిక పోటీపడాలిస్న అవసర్ని్న ప్రధాని నొకకొ 
చెప్పారు. 
కొతతి	తరం	వయూవస్యం	దిశగా		ఏడడుగులు	

రైతుల ఆదాయిం పెించటిం, సేద్యపు ఖరుచి తగిగొించటిం, వితతినాలు 
మొదలు మారెకొట్ దాకా రైతులకు ఆధునిక సౌకర్్యలు కలిపాించటిం 
ప్రస్తితిం కేింద్ర ప్రభుత్వానిక అత్యింత ప్రాధానా్యలు. గత ఏడేళ్ళలో 
అనేక కొతతి చొరవల దావార్ దేశింలో వ్యవస్యానిక కొతతి ఉతేతిజిం 
అిందిసూతి అనేక చర్యలు తీస్కునా్నరు. కేవలిం ఆరళ్లలో వ్యవస్య 
బడ్జెట్ రెటిటేింపు కింట్ ఎకుకొవైింది.  ఏడేళ్ళలో రైతులకు ఇచిచిన రుణాలు 
రెిండున్నర రెట్్ల   పెర్గాయి.  కోవిడ్ కషటేకాలింలో 3 కోట్ల మింది 
సన్నకారు రైతులకు ప్రతే్యక ప్రచారోద్యమిం దావార్ కస్న్ క్రెడిట్ 
కారుడుల పింపిణీ జర్గిింది. 

ఈ కృష్ ఫలితింగా రైతులు ఏట్ పింట దిగుబడిలో సర్కొతతి ర్కారుడులు 
సృష్టేస్తినా్నరు. అదే విధింగా కనీస మద్దతు ధరకు వ్యవస్యోతపాతుతిల 
సేకరణలోనూ కొతతి ర్కారుడులు నెలకొలుపాతునా్నరు. సేింద్రియ 
వ్యవస్యాని్న ప్రోతస్హిించటిం దావార్ ఇప్పుడు సేింద్రియ ఉతపాతుతిల 
మారెకొట్  రూ.11,000 కోట్లకు చేర్ింది. ఎగుమతులు కూడా గత 
ఆరళ్లలో రూ.2,000 కోట్ల నుించి రూ. 7,000 కోట్లకు చేర్యి. 
ప్రభుతవాిం ఇప్పుడు ఈ వ్యవస్య సింసకొరణలను విసతిర్ించే పనిలో 
ఉింది. రైతులను ఆధునికులుగా, చురుగాగొ  మారచిట్నిక ఈ బడ్జెట్లో 
ఏడు సూచనలు చేస్ింది (బాక్స్ లో చూడిండి). ఇిందులో సహజ 
వ్యవస్య కార్డార్, పర్శోధన, నైపుణా్యభవృదిధి లాింటివి ఇిందులో 
ఉనా్నయి. 

సహజ వ్యవస్య ప్రయోజనాలను ప్రజల దగగొర్క తీస్కుపోవట్నిక 
కృష్ విజాఞా న కేింద్రాలు, వ్యవస్య విశవా విదా్యలయాలు బలింగా 
కదలాలని ప్రధాని పిలుపునిచాచిరు. కస్న్ వికాస్ కేింద్రాలు కనీసిం 

అని్న	రకాల	సహజ	సంపద,	
సహజ	వనరులు	ప్రపంచ	
వ్యూపతింగా	క్షీణస్తినా్నయి.	
అలాంటి	పరిసిథీతిలో	వరుతిలాకార	
ఆరిథీక	వయూవసథీ	ఎంతో	అవసరం.	
ద్ని్న	రోజువ్రీ	జీవితంలోక్	
సమీకృతం	చేయాలి.	ప్రతి	
రంగంలోన్	మనం	సరికొతతిగా	
ఆలోచించాలి.	కొతతి	ఉత్పత్తిలు	
చాలా	కీలకం.	మీ	కృష్క్	
ప్రభుత్వం	ఎపు్పడూ	అండగా	
నిలుస్తిందని	ఈ	దేశ	ప్రైవేట్		
రంగానిక్	నేను	హామీ		
ఇస్తినా్నను.

-	నర్ంద్ర	మోదీ,	ప్రధానమంత్రి
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ప్రపంచంలో	రక్షణ	వయూయంలో	

భారత్	ది	మ్డో	స్థీనం

రక్ణవయాయంరక్ణవయాయం

ఒక గ్రామాని్న దతతిత తీస్కోవాలని సూచిించారు. అదే విధింగా 
విశవావిదా్యలయాలు వచేచి సింవతస్రింలోనే  100 నుించి 500 మింది 
రైతులను ప్రకృతి వ్యవస్యిం వైపు మళ్్ళించాలని కోర్రు. ఇటీవలి 
కాలింలో మధ్య, ఎగువ మధ్య తరగతి కుట్ింబాలలో ఒక ధరణి 
సపాషటేింగా కనబడుతిందని, వాళ్ళ డైనిింగ్ ట్బుల్ మీదిక అనేక కొతతి 
రకాల ఆహారపదార్్థ లు వచిచి చేర్యని  చెప్పారు. 

అనేక ప్రోటీన్, కాలిషియిం ఉతపాతుతిలు ఇప్పుడు వాళ్ళ డైనిింగ్ ట్బుల్ 
మీద ఉింట్నా్నయి. చాలా ఉతపాతుతిలు విదేశాల నుించి వచిచినవి 
కాగా, కనీసిం వాటి రుచి కూడా భారతీయులకు అనుగుణమైనది 
కాదు. ఈ ఉతపాతుతిలనీ్న ఇకకొడ మన రైతులు ఉతపాతితి 
చేయగలుగుతునా్నరు. కానీ, మనిం సరైన పదధితిలో వాటిని 
చూపిించుకొని మారెకొట్ చేస్కోలేకపోతునా్నిం. అిందుకే మనిం 
ఇిందులోనూ స్్థ నికత కోసిం గొింతెతుతిదాిం అన్న నినాదానిక 
ప్రాధాన్యమిదా్ద ిం. కొతతి శకానిక అనుగుణింగా ప్రభుతవాిం ఏట్ 
భూస్ర పరీక్షలను ప్రోతస్హిసతిింది. ఇిందుకోసిం లేబరటరీల నెట్ 
వర్కొ ను ఏర్పాట్ చేస్ింది. 

స్గునీటి	 అందుబాటును	 బలోపేతం	 చేయట్నిక్	
నదుల	అనుసంధానం

స్గునీటిని సమర్థింగా వినియోగిించుకోవట్నిక కేింద్ర ప్రభుతవాిం 
సూక్ష్మీ నీటి ప్రుదల, కెన్-బత్వా అనుసింధాన ప్రాజెక్టే, 
పింటమార్పాడిని ప్రోతస్హిించటిం లాింటి చర్యలు తీస్కుింటోింది. 
కార్పారట్ ప్రపించిం కూడా ముిందుకు ర్వాలని ప్రధాని మోదీ 
పిలుపునిచాచిరు. అదే సమయింలో ప్రభుతవాిం ప్రైవేట్ రింగిం 
సహకార్ని్న కూడా కోరుతింది. భారత ఆహార అవసర్లను 
అధ్యయనిం చేయటిం కోసిం రైతులత ఒపపాిందాలు చేస్కోవాలని 
సూచిించిింది. వ్యవస్య వ్యర్్థ ల నిరవాహణలోనూ ప్రైవేట్ రింగ 
భాగస్వామ్య అవసర్ని్న ప్రధాని నొకకొ చెప్పారు. ఈ విషయింలో 
ప్రభుతవాిం తన  స్్థ యిలో పని చేస్తిన్నపపాటికీ ప్రైవేట్ రింగిం కూడా 
తన వింతు ప్త్ర పోష్ించాలని ప్రధాని అనా్నరు. బడ్జెట్ వెబినార్ లో 
భాగింగా భాగస్వాములత ఆయన మాట్్ల డుతూ,  భారతదేశింలో 
ఆహార శుదిధి, ఇథనాల్ లో పెట్టే బడిక తగినని్న 
అవకాశాలునా్నయనా్నరు. ప్రభుతవాిం 20% ఇథనాల్ కలపటిం 

స్వయంస్వయం
సమృదధిసమృదధి

రక్ణరక్ణ
రంగంరంగం

n 	2021-22	అంచనాలతో	ప్లుచేకంటే	రక్షణ	

బడ్జెట్		రూ.46,970	కోటులో	(9.82	శాతం)	

పెరిగింది.	

n  డిఫెన్్స	సరీ్వస్లక	మ్లాధన	కేట్యింపు	

2013-14	లో	86,740	కోటులో	కాగా	అది	

2022-23	నాటిక్	రూ.	1.52	లక్షల	కోటులో	

అయింది.	9	ఏళలోలో	76	శాతం	పెరుగుదల	

ఉన్నటు్ట	బడ్జెట్	చెబుతోంది.	

n  2022-23	కేంద్ర	బడ్జెట్	లో	స్యుధ		దళాల	

ఆధునీకరణ,	మౌలిక	సదుపాయాల	అభివృది్ధ	

కోసం	కేట్యింపు	రూ.1.53	లక్షల	కోటలోక	

పెంచగా	అది	నిరుటి	కంటే	12.82	శాతం	

ఎక్కవ.		

n  ఈ	ఆరిథీక	సంవత్సరంలో	రక్షణ	పరికరాల	

కొనుగోలు	బడ్జెటోలో	68	శాత్ని్న	స్వదేశీ	

మారె్కట్	క	కేట్యించారు.	ఇది	నిరుటి	కంటే	

58	శాతం	ద్కా	పెరుగుదల.	

n  సముద్ర	తీర	భద్రత	పెంచే	దిశలో	నౌకాదళ		

బడ్జెట్	44.31%	పెంపుదల	

n  రక్షణ	రంగంలో	పరిశోధన,	అభివృది్ధ,	అంకర	

సంసథీలు,	విద్యూపరమైన	అంశాలలో	ప్రైవేట్	

రంగానిక్	అవకాశం	కలి్పంచటం	కోసం		రక్షణ	

బడ్జెటోలో	25%	వ్రిక్	ఇవ్వటం		

n  పెదదే	ఎత్తిన	టెసి్టంగ్,	సరి్టఫికేషన్	చేపట్టట్నిక్	

ఒక	స్వతంత్ర	నోడల్	సంసథీ	ఏరా్పటుక	

నిర్ణయం.

బడ్జెట్	విలువ

రూ.	5.25 
లక్షల	కోటులో	కేట్యించగా	అది	

మొతతిం	బడ్జెట్	లో	13.31%

ముఖపత్ర కథనం
నవభారతం,న్తనసంప్ర దాయం
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ముఖపత్ర కథనం
నవభారతం,న్తనసంప్ర దాయం

లక్షష్ింగా పెట్టే కుింది. 2014 కు ముిందు 1-2 శాతిం ఇథనాల్ 
మాత్రమే కలిపేవారు. ఇప్పుడది 8 శాతిం చేరుకుింది. ఇథనాల్ 
కలపట్ని్న ప్రోతస్హిసూతి ప్రభుతవాిం అనేక ర్యితీలు ప్రకటిించిింది. 
ఈ రింగింలో వా్యప్ర సింస్థలు ముిందుకు ర్వాలిస్ ఉింది. 

వ్యవస్య పర్శోధనతబాట్ స్టే ర్టే-అప్స్ ను, రైతు ఉతపాతితి 
సింస్థలను ఆర్్థక సహాయిం దావార్  ప్రోతస్హిించటింలో ప్రైవేట్  రింగ 
ప్రాధానా్యని్న ప్రధాని నొకకొ చెప్పారు. 

వ్యవస్య పర్కర్లు అద్్దకవవాటిం లాింటి ఏర్పాట్్ల  చేయటింలో 
కార్పారట్ ప్రపించిం ముిందుకు ర్వాలనా్నరు. బడ్జెట్ నేపథ్యింలో 
మేధమథనిం జర్పి వచేచి తరిం కోసిం  వ్యవస్య రింగాని్న స్దధిిం 
చేయట్నిక సింప్రదాయ పదధితుల నుించి ఆధునికతవైపు నడిపిించేలా 
కృష్  చేయాలని కోర్రు. 
దేశ	పురోగతిక్	ఆత్మ	నిరభార	రక్షణ	రంగం	తప్పనిసరి	

స్వాతింత్రా్యనిక ముిందే భారతదేశానిక బలమైన రక్షణ రింగ 
తయారీ స్మర్థయాముింది. కానీ కాలక్రమింలో ఇది తగుగొ తూ వచిచి 
భారతదేశిం రక్షణ పర్కర్ల కోసిం  దిగుమతుల మీద పెద్ద ఎతుతిన 
ఆధారపడే పర్స్్థతి దాపుర్ించిింది. ఈ స్్థతిలో భారత్ చెప్పుకోదగిన 
చర్యలు తీస్కొని ఈ ధరణిని తిరగర్స్ ఆధునికతత కూడిన 
తయారీని పెించి స్వావలింబన స్ధిించిింది. రక్షణ రింగింలో 
స్వావలింబన స్ధిించట్నిక కట్టే బడినట్టే  ప్రభుతవాిం ఈ ఏడాది 
బడ్జెట్ లో ప్రకటిించిింది. 

కేింద్ర ప్రభుతవాిం రీసెర్చి అిండ్ డ్వలప్ మింట్ మొదలుకొని సవాదేశీ 
తయారీ దాకా రక్షణ రింగానిక ఒక వ్్యహాని్న బడ్జెట్ లో 
సూచనప్రాయింగా ప్రకటిించిింది. రక్షణ రింగింలో 68% బడ్జెట్ ను 
పూర్తిగా కేవలిం సవాదేశీ తయారీ రింగానికే కేట్యిించిింది. 
ఇపపాటివరకు రక్షణ మింత్రితవా శాఖ 309 వస్తివులను సవాదేశీ 
తయారీదారుల నుించి మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలని  ఆదేశిసూతి, 
వాటి జాబిత్ విడుదల చేస్ింది. మూడో జాబిత్ కూడా తవారలోనే 
విడుదల అవుతుింది. 54 వేల కోట్ల విలువ చేసే రక్షణ రింగ కాింట్రాకుటేల 
ఒపపాిందాలు సవాదేశీ తయారీదారులతనే  జర్గాయి. 4.5 లక్షల కోట్లకు 
పైగా విలువ చేసే  పర్కర్ల కొనుగోలు పురోగతిలో ఉింది.

రక్షణ రింగింలో భారతదేశ స్వావలింబనను దృష్టేలో ఉించుకొని 
కీలకమైన నిర్ణయాలు తీస్కుింట్నా్నరు. సైబర్ సెకూ్యర్టీ సైతిం 
ఇప్పుడొక యుదధి ఆయుధింగా తయారైింది. అిందుకు తగినట్టే  భారత్ 
స్దధిమవుతింది. దేశిం పట్టే దలత, పూర్తిస్్థ యి అింకతభావింత 
ముిందడుగు వేస్తిన్నప్పుడు ప్రోత్స్హకరమైన ఫలిత్లు వస్తియని, 

n 	ఆయుష్్మన్	 భారత్	 డిజిటల్	 మిషన్	 క్ంద	 నేషనల్	 డిజిటల్	
హెల్తి	ఎకోసిస్టమ్	అనే	ఓపెన్	పాలోట్	ఫామ్	ఆవిష్కరిస్తిరు.	

n  మానసిక	ఆరోగయూ	సూచనలు,	రక్షణ	సేవల	నాణయూత	పెంచుతూ	
నేషనల్	 టెల్	 మెంటల్	 హెల్తి	 పేరిట	 ఒక	 కారయూక్రమాని్న	
చేపడత్రు.	

n  మిషన్	శక్తి,	మిషన్	వ్త్సలయూ,	స్క్షమ్	అంగనా్వడీ,	ప్షణ్	2.0	
ప్రారంభిస్తిరు.	

n  రెండు	లక్షల	అంగనా్వడీలక	స్క్షం		అంగనా్వడీలుగా	హోద్	
పెంచుత్రు.

వన్ఇండియావన్ఇండియా
వన్హెల్తేవన్హెల్తే

రూ.86,200
కేంద్ర	బడ్జెట్	లో	వయూవస్యానిక్	కేట్యింపు

ఆయుష్	మంత్రిత్వశాఖక	కేట్యించింది	

రూ,	3050	కోటులో.		ఇది	గత	బడ్జెటు	కంటే	

2.69	శాతం	ఎక్కవ.

బడ్జా టుబడ్జా టు

కోటులో.	ఇది	నిరుటి	బడ్జెటు	కంటే	16	శాతం	ఎక్కవ.
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ఆర్డునెన్స్ ఫా్యకటేరీలే అిందుకు నిదర్శనమని ప్రధాని అనా్నరు. అవి 
వేగింగా విసతిర్ించట్ని్న ఆయన ప్రస్తివిించారు. గడిచిన ఆరళ్ళలో 
భారతదేశిం రక్షణ పర్కర్ల ఎగుమతులను 6 రెట్్ల  పెించుకుింది. 
సవాదేశీ తయారీ రక్షణ పర్కర్లు ఇప్పుడు 75 దేశాలకు ఎగుమతి 
అవుతునా్నయి. గత ఏడేళ్ళలో ఈ రింగింలో తయారీక 350 క పైగా 
లైసెనుస్లు జారీ చేయటిం దావార్ ప్రోత్స్హమిచాచిరు.  ప్రైవేట్ రింగిం 
కూడా డి.ఆర్.డి.ఒ కు, ప్రభుతవా రింగ రక్షణ పర్కర్ల తయారీక 
దీట్గా తయారవట్నిక  25 శాతిం పర్శోధనాల బడ్జెట్ ను స్టే ర్టే-
అప్స్ కోసిం కేట్యిించారు. 

రక్షణ రింగ కార్డార్, ప్రతే్యక విధానపర సింసకొరణల దావార్ రక్షణ 
రింగానిక మర్ింత ప్రోత్స్హిం లభస్తిింది. దేశాని్న మర్ింత బలింగా 
చేయటిం మీద ప్రధానింగా దృష్టేపెటిటే ఆ తరువాతనే లాభాల గుర్ించి 
ఆలోచిించాలని ప్రధాని మోదీ ప్రైవేట్ రింగాని్న కోర్రు. 

ఆరోగయూ	రంగానిక్	ఒక	సమి్మళిత	వైఖరి	
కోవిడ్  సింక్షోభ సమయింలో భారతదేశ ఆరోగ్య రింగ స్మర్్థ యాని్న 

యావత్ ప్రపించిం గ్రహిించిింది. భారత్ విజయవింతింగా కోవిడ్ 
మీద పోర్డటమే కాకుిండా వస్ధైక కుట్ింబిం భావనత 
ప్రపించింలోని ఇతర దేశాలకు సహాయిం చేస్ింది. ఆ తరువాత టీకాల 
కార్యక్రమిం కూడా విజయవింతింగా పూర్తి చేయటిం ఆరోగ్య 
రింగింలో భారత  స్మర్్థ యాని్న చాటి చెపిపాింది. కేింద్ర ప్రభుతవాిం 
మర్ింత సమిమాళ్త వైఖర్ అవలింబిించటిం దావార్ కేవలిం పెద్ద  
నగర్లకు మాత్రమే పర్మితిం కావటిం లేదని రుజువు చేస్కుింది. 
రోగాలను నయిం చేయట్నికే పర్మితిం కాకుిండా రోగాల నిరోధానిక 
కూడా సమాన ప్రాధాన్యమివవాటిం చూడవచుచి. ఇిందుకోసిం సవాచ్ఛ 
భారత్ అభయాన్, ఫిట్ ఇిండియా మిషన్, నూ్యట్రిషన్ మిషన్, మిషన్ 
ఇింద్రధనుష్, ఆయుషామాన్ భారత్, జల్ జీవన మిషన్ లాింటి  అనేక 
విశిషటేమైన చర్యలు తీస్కుింది. 

గతిశకితేగతిశకితే
ర్.107 లక్ల కోటలో  ఈ  పథకంర్.107 లక్ల కోటలో  ఈ  పథకం
దేశ మౌలిక సదుప్యాల ముఖదేశ మౌలిక సదుప్యాల ముఖ
చిత్్ర ని్నమారేచిసుతే ంది.చిత్్ర ని్నమారేచిసుతే ంది.

మౌలిక	సదుపాయాల	ప్రాజెక్టల	స్మరథీష్	నిరా్మణం,	పిపిపి	పద్ధతిలో	2	చోటలో	

మల్్ట	మోడల్	లాజిసి్టక్్స	పారు్కల	నిరా్మణానిక్	కాంట్రాక్్ట
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n గతిశకతి జాతీయ మాసటేర్ ప్్ల న్ లో ఏడు రకాల మౌలిక సదుప్యాలు 
చేర్చిరు, అవి- రోడుడు , రైలు, విమానాశ్రయాలు సరకు రవాణా, 
జలమార్గొ లు, లాజిస్టేక్స్. ఇవి అింతర్జె తీయ స్్థ యి మౌలిక 
సదుప్యాల సృష్టేలో ఎింత కీలకింగా తయారవుత్యి. 

n యూనిఫైడ్ లాజిస్టేక్స్ ఇింటర్ ఫేస్ ప్్ల ట్ ఫామ్ (యులిప్) ఏర్పాట్ 
చేయటింతబాట్ ఒక ఓపెన్ సర్స్ మోనిలిటీ స్టే క్ కు అవకాశిం 

n తప్లా, రైల్ నెట్ వర్కొ లను అనుసింధానిం చేయటిం స్్థ నిక 
ఉతపాతుతిలకు ప్రోత్స్హమిచిచి ఒక సేటేషన్-ఒక ఉతపాతితిని 
స్ధిస్తినా్నరు. 

n మల్టే మోడల్ లాజిస్టేక్స్ సౌకర్యింలో భాగింగా 100 కారోగొ  టెర్మానల్స్ 
n దాదాపు 2000 కలో మీటర్ల రైల్ నెట్ వర్కొ ను అింతర్జె తీయ స్్థ యి 

సవాదేశీ టెకా్నలజీ ‘కవచ్’ కిందిక తీస్కుర్వటిం 
n పటటేణ రవాణా వ్యవస్థకు, రైలేవా సేటేషన్లకు మధ్య అనుసింధానిం 

ఉిండేలా మల్టేమోడల్ కనెకటేవిటీక ప్రాధాన్యమివవాటిం 
n జాతీయ రోప్ వే అభవృదిధి ప్రణాళ్కలో భాగింగా 60 కలో మీటర్ల 

పడవు రోప్ వేల నిర్మాణానిక కాింట్రాకుటేలు 

దేశపు	జాతీయ	
రహద్రులు	2022-
23	లో	25,000	
క్లోమీటరలో	మ్ర	
పెరుగుత్యి.

ముందు	తరం	సెమీ	హై	
స్్పడ్	వందే	భారత్	ఎక్్స	

ప్రెస్	రైళ్్ళ	
తయారవుత్యి

ముఖపత్ర కథనం
నవభారతం,న్తనసంప్ర దాయం
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ముఖపత్ర కథనం
నవభారతం,న్తనసంప్ర దాయం

కేింద్ర ప్రభుతవాిం ఆరోగ్య రింగింలో సమిమాళ్త ప్రోత్స్హిం కోసిం  
త్రిముఖ వ్్యహింత ముిందుకు స్గుతింది. తీవ్రమైన వా్యధుల చికతస్ 
కోసిం జిలా్ల , సమితి, గ్రామ స్్థ యిలలో సౌకర్్యల నిర్మాణిం స్గుతింది. 
ఇిందుకోసిం గణనీయింగా బడ్జెట్ కేట్యిింపులు జర్గాయి. 

ఆయుష్ లాింటి సింప్రదాయ వైద్య వ్యవస్థలలో పర్శోధనలను 
ప్రోతస్హిించట్నిక, ఇతర వైద్య విధానాలత అనుసింధానానిక, 
భవిష్యత్ టెకా్నలజీ స్యింత  వైద్య సేవలు అిందర్కీ స్లభింగా 
అిందేలా చూడట్నిక కృష్ జరుగుతింది.

నాణ్యమైన ఆరోగ్య స్బ్బిందిని సృష్టేించే లక్షష్ింత వైద్య విద్యకు, 
మానవ వనరుల అభవృదిధిక బడ్జెట్ కేట్యిింపులు పెించారు. వైద్య 
రింగింలో పర్శోధనకు చాలా ప్రాధాన్యముింది. ఆ విషయిం కోవిడ్ 
సింక్షోభ సమయింలో తేటతెల్లమైింది. అదే సమయింలో ప్రభుతవాిం 
కూడా ఫార్మా రింగానిక ముడిసరకు కోసిం, తయారీ పర్కర్ల కోసిం  
పిఎల్ఐ పథకాని్న ప్రవేశపెటిటేింది. ఆరోగ్యరింగిం వేగింగా ముిందుకు 
దూస్కుపోవట్నిక అనువుగా టెకా్నలజీని విసతి ృతింగా 
వాడుకుింట్నా్నరు. కోవిడ్ టీకాల కార్యక్రమిం నిర్ఘాటింగా 
స్గిపోవట్నిక వెస్లుబాట్ కలిపాించే కోవిన్ వేదిక అిందుకు ఒక 
ఉదాహరణ. ఇప్పుడు ఆయుషామాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ రూపకలపానలో 
ఉింది. కరోనా సింక్షోభ సమయింలో మారుమూల ప్రాింత్లో్ల  ఆరోగ్య 
రక్షణ, టెల్ మడిస్న్, టెల్ సింప్రదిింపులు దాదాపు రెిండున్నర కోట్ల 
మింది రోగులకు వర్లుగా మార్యి. 

ఆరోగ్య రింగ భాగస్వాములత సింప్రదిింపుల సమయింలో ప్రధాని 
నరింద్ర మోదీ ఒక ముఖ్యమైన విజఞాపితి చేశారు. భారత విదా్యరు్థలు భాషా 
సమస్య ఉన్నపపాటికీ చిన్న చిన్న దేశాలకు ఉన్నత విద్య కోసిం 
వెళ్తునా్నరని, విందల కోట్ల రూప్యలు విదేశాలకు 
తరలిపోతునా్నయని అనా్నరు. మన ప్రైవేట్ రింగిం పెద్ద ఎతుతిన 
రింగప్రవేశిం చేయర్దా? మన ర్షట్ర ప్రభుత్వాలు భూమి ఇవవాటిం 
లాింటి సరైన విధానాలు రూపిందిించుకోలేవా? అని ప్రశి్నించారు. 
అప్పుడే మనకు గర్ష్ఠ సింఖ్యలో డాకటేరు్ల , ప్ర్మడికల్  స్బ్బింది  
అిందుబాట్లో ఉింట్రనా్నరు. 
గతిశక్తి:	21	వ	శత్బదేపు	నవభారతం	

గతింలో మౌలిక సదుప్యాలకు తగినింత ప్రాధాన్యిం లభించలేదు. 
పైగా కేింద్రానికీ, ర్షాట్ర లకూ, స్్థ నిక సింస్థలకూ, ప్రైవేట్ రింగానికీ 
మధ్య సరైన సమనవాయిం లేకపోవటిం వల్ల దేశ మౌలిక సదుప్యాల 
పురోగతి బాగా ద్బ్బతిన్నది.  ఈ ఏడాది ర్షట్ర బడ్జెట్ 21వ శత్బ్దపు 
అభవృదిధిక మారగొనిర్దశిం చేసూతి స్గిింది. ప్రాజెకుటేల నిర్మాణింలో జర్గే 
ఆలస్యిం వల్ల ఖరుచి పెరగట్ని్న ఇది నిరోధిస్తిింది. పిఎిం గతిశకతి అనేది 

దీని్న	ఒక	దేశభక్తి	చరయూగా	
చూడాలని,	దేశసేవగా	
పరిగణంచాలని	విజ్ఞపితి	చేస్తినా్న.	
అలాగే	దేశాని్న	బలోపేతం	
చేయటం	గురించి,	ఆ	తరువ్త	
లాభాల	గురించి	ఆలోచించండి.	
ఈరోజు	మన	సైనయూంలోని	త్రివిధ	
దళాలు	ఉత్్సహంతో	ఈ	దిశలో	
చొరవ	తీస్కోవటం	నాక	
సంతోషద్యకం.	ఇపు్పడు	మన	
ప్రైవేట్	కంపెనీలు	ఈ	అవకాశాని్న	
జారవిడుచుకోకూడదు.

నర్ంద్ర	మోదీ,	ప్రధాన	మంత్రి
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ప్రభుత్వానికీ, ప్రైవేట్ రింగానికీ మధ్య ప్రతిష్ఠింభనను తొలగిించే 
లక్షష్ింత పని చేస్తిింది. 400 కు పైగా డేట్ అింశాలు ఇప్పుడున్న, 
ప్రతిప్దిత మౌలిక సదుప్యాల సమాచారమే కాకుిండా అటవీ 
భూమి, అిందుబాట్లో ఉన్న ప్ర్శ్రామిక వాడల సమాచారిం కూడా 
అిందుబాట్లో ఉిందిప్పుడు.  ప్రైవేట్ రింగిం దీని్న మర్ింత సమర్థింగా 
వాడుకోవాలని ప్రధాని మోదీ సూచిించారు. 
గతిశక్తి	మాస్టర్	పాలోన్	కూడా	ఎంతో	ఉపయోగకరం.	

ఈ మౌలిక వసతుల సృష్టే శకింలో ఆర్్థక అవకాశాలకు కొతతి 
గవాక్షలు మీకోసిం తెరచుకుింట్యి. 
టెకా్నలజీతో	సరికొతతి	వేగవంతపు	అభివృది్ధ	

ఏ సమాజింలోనైనా ఆర్్థక వ్యవస్థ సమర్థింగా ఉిండాలింట్ నాలుగు 
ముఖ్యమైన సతిింభాలు పని చేయాలి. మొదటిది- శాసత్ స్ింకేతిక 
విజాఞా నిం, రెిండోది – ఆరోగ్యిం, విద్య, వ్యవస్యిం, ఉప్ధి, రవాణా 
లాింటి వసతులు అిందుకోవాలిస్న పౌర సమాజిం, మూడోది- 
సరకులు తయారు చేస్  ప్రజలకు అిందిించే పర్శ్రమ, నాలుగోది - 
ప్రభుతవాిం. స్వాతింత్రా్యనింతర కాలింలో అభవృదిధి తలకిందులైింది.  
ఈ నాలుగు సతిింభాల మధ్య భాగస్వామ్యిం కొరవడటమే అిందుకు 

కారణిం. ఈ ఖాళీని  భరీతి చేయట్నిక, అని్న రింగాల మధ్య 
సమనవాయిం పెించట్నిక కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో చొరవ 
తీస్కుింట్నా్నరు.  ప్రధాని నరింద్ర మోదీ సవాయింగా చొరవ 
తీస్కొని ఈ వారధి నిర్మాణానిక నడుిం బిగిించారు. అిందుకు ఆయన 
మింత్రిం ఒకకొట్ – ‘సబ్ కా స్థ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశావాస్’. 
అింత్యదయను స్కారిం చేయట్నిక ప్రస్తిత ప్రభుతవా విధానాలకు 
టెకా్నలజీ ప్రాతిపదికగా మార్ింది. అప్పుడే దాని పథకాల లబిధి 
సమాజింలోని అటటేడుగు వర్గొ లకు సైతిం అిందుతుిందని దృఢింగా 
విశవాస్సతిింది. 

ప్రధాని మోదీ ఎప్పుడూ అింటూ ఉింట్రు. ప్రస్తిత శత్బి్ద 
టెకేడ్(టెకా్నలజీ డికేడ్) అని. ఈ నేపథ్యింలో స్మాన్య పౌరులను 
టెకా్నలజీ పరింగా స్ధికారిం చేస్ భారత్ ను సవాయిం సమృదధిిం 
చేయాలిస్న అవసరిం ఉింది.   స్రవాత్రిక బడ్జెట్ లో దీనిక ఎింత 
ప్రాధాన్యమిచాచిరు. కృత్రిమమేధ, జియోస్పాష్యల్ స్సటేమ్స్, డ్రోను్ల , 
సెమి కిండకటేరు్ల , అింతర్క్ష ఆర్్థక వ్యవస్థ, జీన్మిక్స్, ఫార్మా, 
కాలుష్యరహిత ఇింధనిం లాింటివి దేశ ప్రాధాన్యత్ రింగాలయా్యయి. 
టెకా్నలజీత కూడిన అభవృదిధిలో భాగస్వాములిందరూ కలస్కట్టే గా 
పనిచేయాలిస్న అవసర్ని్న ప్రభుతవాిం నొకకొ చెబుతింది.  

n  స్్టర్్ట-అప్్స	 క	 ఇపు్పడున్న	 పను్న	 మినహాయింపు	
పరిమితిని	 ఇంకో	 ఏడాది	 పాటు	 	 పెంచటం	 ద్్వరా	
స్్టర్్ట-అప్	వయూవసథీ	పటిష్ట	పరచటం	

n  ప్రభుత్వం	 డిజిటల్	 యూనివరి్సటీతోబాటు	 750	
వరుచేవల్	లాబ్్స	ఏరా్పటు	చేస్తింది.	

n  దేశ-స్్టక్	 పేరుతో	 నైపుణాయూభివృది్ధక్,	 జీవనోపాధిక్	
డిజిటల్	 ఎకో	 సిస్టమ్	 తో	 ఒక	 ఈ-ప్ర్టల్	 ను	
ప్రారంభించటం	ద్్వరా	పౌరులు	 నైపుణాయూనీ్న,	 పునర్	
నైపుణాయూనీ్న,	 నైపుణాయూని్న	 పెంచుకోవట్నికీ	 ఆన్	 లైన్	
శిక్షణ	పొందే	వీలుంది.	

n  చిప్్స	 అంతరీలోనంగా	 ఉండే	 భవిషయూత్	 స్ంకేతిక	
పరిజా్ఞనంతో	 ఈ-పాస్	 ప్రు్టలను	 ఈ	 ఆరిథీక	
సంవత్సరంలోనే	ప్రవేశపెట్	అంతరాజెతీయ	ప్రయాణాని్న	
స్లభతరం	చేస్తినా్నరు.	

n  భారతీయ	రిజర్్వ	బాయూంక్	ఈ	ఆరిథీక	సంవత్సరంలోనే	
డిజిటల్	కరెనీ్స	జారీ	చేస్తింది.	

n  ఇందుకోసం	 బాలోక్	 చెయిన్	 తదితర	 టెకా్నలజీలను	
ఉపయోగించుకంటుంది.	

n  కొతతిగా	 వస్తిన్న	 కృత్రిమ	 మ్థ,	 జియోసే్పష్యల్	
సిస్టమ్్స,	డ్రోనులో,	సెమి	కండక్టరులో,	అంతరిక్ష	ఆరిథీక	వయూవసథీ,	
జీనోమిక్్స,	 ఫారా్మ,	 కాలుషయూరహిత	 ఇంధనం	 లాంటి	
రంగాలలో	 పరిశోధన,	 అభివృది్ధకోసం	 ప్రభుత్వం	
ఇతోధికంగా	స్యపడుత్ంది.	

మెరుగ్ నఅనుసంధానత

డిజిటల్బాంకింగ్యూనిటులో 

మెరుగైన	అనుసంధానత,	హై	స్్పడ్	నెట్	వర్్క	5జి	2022-23	

లో	ప్రారంభమవుత్ంది.	 అవసరమైన	 సె్పక్రేమ్	 ని	 2022	 లో	

వేలం	వేస్తిరు.

షెడూయూలుడు	వ్ణజయూ	బాంకల	ద్్వరా	75	జిలాలోలోలో	75	డిజిటల్	

బాయూంక్ంగ్	యూనిటలోలో	డిజిటల్	చెలిలోంపులు	చేస్తిరు.	

అభివృదిధి నిఅభివృదిధి ని
వేగవంతంచేస్వేగవంతంచేస్

టెకా్నలజీటెకా్నలజీ

ముఖపత్ర కథనం
నవభారతం,న్తనసంప్ర దాయం
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ముఖపత్ర కథనం
నవభారతం,న్తనసంప్ర దాయం

ఆరోగ్యరింగపు పర్కర్ల తయారీ కావచుచి, గేమిింగ్-యానిమేషన్ 
రింగాలకు ప్రోత్స్హిం కావచుచి విదేశాల మీద మనిం ఆధారపడట్ని్న 
నిలిపే ప్రయత్నిం జరుగుతింది. తయారీ రింగానిక ఊతమిచిచి 60 
లక్షల ఉదో్యగాలు ఇచేచిలా ప్రభుతవాిం రూ.2 లక్షల కోట్లత 14 
రింగాలను ప్రోతస్హిసతిింది. 
ప్రపంచం	కోసం	భారత్	లో	తయారీ	

ప్రపించింకోసిం భారత్ లో తయారీ అింటూ ప్రధాని నరింద్ర మోదీ 
ఇచిచిన పిలుపుత భారతదేశ వస్తిసేవల ఎగుమతిలో భారతదేశిం 
ఎదుగుతున్న తీరును ప్రపించిం చూస్ింది. ప్రపించ తయారీ రింగింలో 
శకతిమింతిం కావాలని భాగస్వాములత జర్గిన ముఖాముఖిలో ప్రధాని 
సపాషటేిం చేశారు. 

దేశ సూ్థ ల జాతీయోతపాతితిలో తయారీ రింగిం వాట్ 15%. భారత 
చొరవ ఫలితింగా 400 బిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతి లక్షష్ిం 
స్ధిించగలిగాిం. మేక్ ఇన్ ఇిండియా వల్ల తయారీ రింగింలోనే 
కాకుిండా కాలుష్యరహిత విదు్యత్ లాింటి రింగాలలో కొతతి అవకాశాలు 
వస్తినా్నయి. 

వాహనాల తయారీ కావచుచి, ఇతర పర్్యవరణ అనుకూల 
పర్కర్లలో కావచుచి.. కొతతి ఆవిషకొరణలలో భారత్ ముిందుింది. 
తయారీదారులిందరూ తమ ఉతపాతుతిలు దేశ అవసర్లకు తగినట్టే  
ఉన్నదీ లేనిదీ చూస్కోవాలని ప్రధాని కోర్రు. ఫలితింగా బడ్జెట్ లో 
ఎింఎస్ఎింఈ ల బలోపేత్నిక ప్రతే్యక శ్రదధి చూప్రు. 
ఇంధన	రంగంలో	కొతతి	కోణం	

దేశ పురోగతిక విదు్యత్ రింగిం చాలా కీలకిం. అది స్ఖమయ 
జీవనానీ్న, స్లభతర వా్యప్ర్నీ్న ప్రభావితిం చేస్తిింది. అలాింటి 
స్్థతిలో కేింద్ర ప్రభుతవాిం “చేరుకో, బలోపేతిం చేయి, సింసకొర్ించు, 
పునరుత్పాదక ఇింధనిం” అనేది ప్రాథమిక శకతి రింగ నినాదింగా 
మార్చిింది. ఈస్ర్ బడ్జెట్ లో కూడా ఈ సిందేశాని్న ఎలా ముిందుకు 
తీస్కెళా్ళలో చెపిపాింది. సౌర విదు్యత్ కు బడ్జెట్ కేట్యిింపులు భారత 
దేశాని్న సౌర విదు్యత్  కేింద్రింగా మారచి దిశలో ఉనా్నయి. ఈ 
సమాలోచనలు ప్రైవేట్ రింగాని్న కొతతి ఆవిషకొరణలలో ప్రోతస్హిించే 
దిశలో స్గాయి. దేశ స్మర్్థ యాని్న సింపూర్ణింగా వాడుకోవటిం, భారత్ 
ను కాలుష్యరహిత హైడ్రోజెన్ హబ్ గా తీర్చి దిద్దట్నిక నేషనల్ 
హైడ్రోజెన్ మిషన్ ను వాడుకోవటిం  మీద దృష్టే పెటిటేింది. 

ఇటీవలి సింవతస్ర్లలో కొతతి ప్రయోగాలు అట్ జీవిత్నికీ, ఇట్ 
పర్్యవరణానికీ ఎలా ప్రయోజనిం కలిగిస్తియో తెలియజెప్పాయి. 
2014 లో కొతతి ప్రభుతవాిం పగాగొ లు చేపటిటేనప్పుడు ఎల్ఇడి బలు్బ ధర 
రూ.300-400 ఉిండేది. ఉజాలా పథకింలో దేశవా్యపతిింగా 37 కోట్ల 

n  అత్యధిక స్మార్థయాపు సలార్ మాడూ్యల్స్ తయారీ ప్రోత్స్హానిక  
అదనపు కేట్యిింపు రూ.19,500 కోట్్ల . 

n  థరమాల్ విదు్యత్ ప్్ల ింట్లలో 7శాతిం  బయో మాస్ పెలెట్్ల  ఐదిింటిని  
పేలచిటిం దావార్ ఏట్ 38 మిలియన్ మట్రిక్ తను్నల కార్బన్ 
డయాక్ెస్డ్ ఆదా అవుతుింది. 

n  సౌర విదు్యదుతపాతితి వలన రైతులకు అదనపు ఆదాయిం, స్్థ నికులకు 
ఉప్ధి దొరుకుత్యి. 

n  బొగుగొ ను గా్యస్ గా మారచివి, బొగుగొ ను రస్యనింగా మార్చి 
వాడుకునేవి నాలుగు పైలట్ ప్రాజెకుటేలు ప్రారింభిం. 

n  అడవుల స్గును వ్యవస్యింగా చేపట్టే ఎస్.స్, ఎస్.టి రైతులకు 
ఆర్్థక సహాయిం అిందజత 

n  కాలుష్యరహిత మౌలిక సదుప్యాల వనరుల కోసిం  స్వర్న్ గోల్డు 
బాిండ్స్ విడుదల చేయటిం దావార్ మౌలికసదుప్యాలకు డబు్బ 
కొరత లేకుిండా చూడటిం 

n  భారత జీడీపీలో తయారీ రింగిం వాట్ 15 శాతిం కాగ, మేక్ ఇన్  
ఇిండియా అవకాశాలకు మాత్రిం హదు్ద లు లేవు.

2070 
స్నా్న	ఉద్గారాల	లక్షష్ం		చేరుకోవట్నిక్	

గాలోస్	గో	లో	ప్రధాని	ప్రతిజ్ఞ	చేసిన	గడువు

స్వదేశీ	తయారీలో	2030	నాటిక్	

స్ధించట్నిక్		పెటు్టకన్న	మహోన్నత	

లక్షష్ం	కూడా	280	గిగావ్టలో	సౌర	విదుయూత్

మహోన్నతలక్యాంమహోన్నతలక్యాం

అభివృదిధి కిఅభివృదిధి కి

చోదకశకితేచోదకశకితే విదుయాత్తే విదుయాత్తే 

రంగమేరంగమే
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బలు్బలు పించారు. దీనివల్ల విదు్యతుతి ఆదా కావటమే కాకుిండా ఏట్ 
విదు్యతుతి బిలు్ల  రూ. 20,000 కోట్్ల  తగిగొింది. కర్బన ఉదాగొ ర్లు 4 కోట్ల 
టను్నల మేరకు తగాగొ యి. 

బొగుగొ  ను గా్యస్ గా మారచి నాలుగు పైలట్ ప్రాజెకుటేలకు బడ్జెట్ లో 
స్్థ నిం కలిపాించారు. భారత్ లో 24-25 కోట్ల ఇళ్ళకు కాలుష్యర్హిత 
ఇింధనిం సమకూరచి పనులు చురుగాగొ  స్గుతునా్నయి. 
ఆరిథీక	వనరులు	అవరోధం	కావు	

దారుణమైన కోవిడ్  సింక్షోభిం తరువాత భారత ఆర్్థక వ్యవస్థ 
క్రమింగా వేగిం పుింజుకుింటోింది. బలమైన ఆర్్థక పునాదులు, 
కోలుకునే శకతిని అది చాట్తున్నటటేయిింది. ప్రభుతవాిం బడ్జెట్ లో అనేక 
చర్యలు తీస్కోవటిం దావార్ దేశ ఆర్్థక పురోగతి వేగింగా స్గేలా 
చూస్ింది. ఇిందులో భాగమే విదేశీ పెట్టే బడుల ప్రవాహాని్న 
ప్రోతస్హిించటిం, మౌలిక సదుప్యాల పెట్టే బడుల మీద పను్నల 
తగిగొింపు లాింటి చర్యలు. జాతీయ మౌలిక వసతుల పెట్టే బడి నిధి, గిఫ్టే 
స్టీ, కొతతి డిఎఫ్ఐఎస్ ల వింటి సింస్థల ఏర్పాట్ను కూడా బడ్జెట్ 
ప్రస్తివిించిింది. ఆర్్థక రింగింలో విసతి ృతింగా డిజిటల్ టెకా్నలజీని  
వినియోగిించటింలో భారత్ చూపుతున్న అింకతభావిం 
ప్రశింసలిందుకుింది. అది 75 జిలా్ల లో్ల  75 డిజిటల్ బా్యింకింగ్ 
యూనిట్్ల  కావచుచి, ర్జర్వా బా్యింక్ డిజిటల్ కరెనీస్ అమలు కావచుచి 
నవభారత దార్శనికతకు అద్దిం పడత్యి.  దేశిం ఇతర దేశాల మీద 

ఆధారపడట్ని్న తగిగొించే పనిలో ఉింది. అది సవాయిం సమృదధి భారత్ 
కావచుచి, లేదా పిఎిం గతి శకతి నేషనల్ మాసటేర్ ప్్ల న్ కావచుచి, 
ఆకాింక్షపూర్త జిలా్ల ల అభవృదిధి కార్యక్రమిం కావచుచి మర్ింత 
సమతులా్యభవృదిధిక    దోహదిం చేస్తియి. అభవృదిధి పథకాల 
ప్రాధానా్యలు, తూరుపా, ఈశాన్య ప్రాింత్ల అభవృదిధి అింశాలలో 
భారత్ సర్కొతతి ఆరింభానిక శ్రీకారిం చుటిటేింది. సింబింధిత 
భాగస్వాములత సమాలోచనలలో ప్రధాని మాట్్ల డుతూ, ఫిన్ టెక్, 
అగ్రిటెక్, మడిటెక్, నైపుణా్యభవృదిధి లేకుిండా భారతదేశిం ప్ర్శ్రామిక 
విప్లవిం 4.0 స్ధిించలేదు. ఆర్్థక సింస్థల సహకారింత భారతదేశిం 
ఎింత ఎతుతికు ఎదుగుతుిందని ఆయన ఆశాభావిం వ్యకతిిం చేశారు. 
భారత్ మొదటి మూడు దేశాలలో ఒకటిగా ఉిండట్నిక అవకాశమున్న 
రింగాల గుర్ించి ప్రధాని విసతి ృతింగా మాట్్ల డారు. దీర్ఘ కాల ర్స్కొ 
నిరవాహణ, ఆర్్థక రింగిం ప్రాధాన్యిం, భవిష్యత్ ఆలోచనలు, చొరవలు 
తదితర అింశాల విశిషటేత గురుతిచేశారు. ప్రభుతవాిం యువశకతి 
స్మర్థయాింత సవారో్ణ తస్వ తీర్మానాలను ఏ ఏడాదిక ఆ ఏడాది 
సమీక్సతిింది. అలాింటి స్్థతిలో బడ్జెట్ వెబినార్ల రూపింలో  
భాగస్వాములత సమాలోచనలు జరపటిం ప్రైవేట్ రింగింలో విశావాసిం 
నిింపట్నిక పనికొస్తినా్నయి. ప్రభుతవా పథకాలు కూడా నూరు శాతిం 
ఫలిత్లు ర్బటటేటింలో సహాయ పడుతునా్నయి. పర్స్్థతిలో 
సమూలమైన మారుపాకు దోహదిం చేసే శకతి దీనిక ఉింది.  

n 	ప్రభుత్వం	కూడా	ఎంఎస్ఎంఈ	ల	కోసం	రూ.6,000	కోటలోతో	ఒక	

పథకం	ప్రకటించటం	వలలో	స్వయం	సమృద్ధ	భారత్	బలోపేతమవుత్ంది.	

n  రైత్లక,	భారీ	పరిశ్రమలక,	ఎంఎస్ఎంఈ	లక	కొతతి	రైలు	రవ్ణా	

అభివృది్ధ	చేయటం	మీద	దృష్్ట	స్రించారు.	

ప్ర పంచంకోసంప్ర పంచంకోసం
భారత్లోతయారీభారత్లోతయారీ

చొరవచొరవ

ముఖపత్ర కథనం
నవభారతం,న్తనసంప్ర దాయం
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భారత్ -జప్న్  సింబింధాలకు ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ అత్యింత 
ప్రాధాన్యమిస్తిరు. ఆయన 2014లో ప్రధాన మింత్రిగా బాధ్యతలు 
చేపటిటేన తర్వాత జప్న్ సిందర్శనతనే భారత ఉపఖిండిం వెలుపల 

విదేశీ పర్యటనలు ప్రారింభిం కావడిం ఇిందుకు నిదర్శనిం. రెిండు దేశాలూ ప్రతి 
సింవతస్రిం అతు్యన్నత స్్థ యి సమావేశింలో ప్ల్గొ ింట్యి. ఈ నేపథ్యింలో 14వ 
వార్షిక శిఖర్గ్ర సదస్స్లో ప్ల్గొ నడానిక జప్న్  ప్రధాని ఫుమియో కష్దా మార్చి 
19వ తేదీన ఢిల్్ల వచాచిరు. కోవిడ్ -19 విపతుతి సహా రెిండు దేశాలో్ల నూ అింతరగొత 
సవాళ్ల నడుమ జర్గిన ఈ సదస్స్లో అనేక ద్్వాప్క్క అింశాలు చరచికు వచాచియి. 
ఈ మేరకు హైదర్బాద్ హౌస్ లో ప్రధాని నరింద్ర మోదీత ప్రధాని కష్దా 
సమావేశమయా్యరు. విదేశాింగ శాఖ కార్యదర్్శ హరషివరధిన్ ష్ింగా్ల  వెల్లడిించిన 
వివర్ల ప్రకారిం ప్రస్తిత రషా్య-ఉక్రెయిన్ వివాదిం, మానవత సింక్షోభింపై ప్రధాని 
మోదీ, ప్రధాని కష్దా ఈ సిందర్ింగా చర్చిించారు. సింక్షోభాని్న శాింతియుతింగా 
పర్షకొర్ించుకోవాలని ఇద్దరు దేశాధినేతలూ సపాషటేిం చేశారు. మరోవైపు ఆర్్థక, 
వాణిజ్య, ఇింధన రింగాలు సహా ద్్వాప్క్క సింబింధాల బలోపేతిం దిశగా 
ఫలవింతమైన చరచిలు స్గాయి. ఈ మేరకు రెిండు దేశాల మధ్య ఆరు ఒపపాిందాలు 
కుదిర్యి. భారతదేశింలో 2014నాటి పెట్టే బడుల ప్రోత్స్హక భాగస్వామ్యిం 
కింద రూ.3,20,000 కోట్ల పెట్టే బడి లక్ష్యని్న జప్న్ ప్రకటిించిింది.

21వశత్బదూ పు21వశత్బదూ పు
శకితే మంతమె్ నభాగస్్వమయాంశకితే మంతమె్ నభాగస్్వమయాం

భారత్-జప్న్14వవ్రిషి కశిఖర్గ్ర సదసుసాభారత్-జప్న్14వవ్రిషి కశిఖర్గ్ర సదసుసా

భారత్-జపాన్		దేశాల	మధయూ	చారిత్రక,	సౌహారదే	

సంబంధాలునా్నయి.	రెండు	దేశాల	నడుమ		సంబంధాలు	

మరింత	బలోపేతం	కావడంలో	బుద్ధ	భగవ్నుడు,	నేత్జీ	

స్భాష్	చంద్రబోస్	వంటి	మహనీయులపై	పరస్పర	

అభిమానం	ఎంతగానో	దోహదం	చేసింది.	ఈ	నేపథయూంలో	

రెండు	దేశాల	మధయూ	సహకారం	ప్రస్తితం	శాస్త-స్ంకేతిక	

రంగాలు	సహా	ప్రతి	రంగానికీ	విసతిరిసతింది.	భారత్		లోని	

వివిధ	మెట్రో	రైలే్వ	ప్రాజెక్టలక	జపాన్	మదదేత్	ఇస్తిన్నందున	

భారతదేశం	స్ంకేతిక	నైపుణయూం	సముపారిజెంచుకనే	దిశగా	

ఈ	సంబంధాలక	కొతతి	కోణం	తోడైంది.	‘అహ్మద్బాద్-ముంబై	

హై-స్్పడ్	రైల్	నెట్		వర్్క	లేద్	కా్వడ్’	అభివృది్ధలో	జపాన్		

స్యంతోపాటు	ఇతరత్రా	కృష్	ఫలితంగా	2014	తరా్వతి	

కాలంలో	సంబంధాలు	చాలా	వైవిధయూం	సంతరించుకనా్నయి.	

జపాన్	ప్రధాని	ఫుమియో	క్ష్ద్	పదవీ	బాధయూతలు	చేపట్్టక	

రెండు	దేశాల	మధయూ	ఢిల్లోలో	14వ	వ్రిషిక	శిఖరాగ్ర	సదస్్సలో	

పాల్గానడం	కోసం	తొలిస్రి	భారత	పరయూటనక	రావడంతో	

సే్నహ	సంబంధాలోలో	సౌహారదే	భావన	మరోస్రి	ప్రస్ఫుటమైంది.

భార	త్	-జ	పాన్
అంతరాజెతీయం

Scan the QR code to listen to 
the full address of the Prime 
Minister
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ప్రపంచం	మొతతిం	తీవ్ర	
సంక్షోభాని్న	ఎదుర్్కంటున్న	
నేటి	పరిసిథీత్లోలో	భారత్	-జపాన్	
సంబంధాలక	చాలా	
ప్రాముఖయూం	ఉంది.	ఈ	
నేపథయూంలో	ఉక్రయిన్	పై	రష్యూ	
సైనిక	చరయూ	సహా	అనేక	
అంశాలపై	శిఖరాగ్ర	సదస్్సలో	
మ్ం	చరిచేంచాం.	అంతరాజెతీయ	
చట్టం	ప్రాతిపదికన	ఈ	
సమసయూక	శాంతియుత	
పరిష్్కరం	అవసరం.	మరోవైపు	
సే్వచా్ఛయుత	ఇండో-పసిఫిక్		
ప్రాంతం	కోసం	కృష్	మరింత	
ముమ్మరం	కావ్లి్స	ఉంది.	
జపాన్		క	భారత్		ఎంతో	
ముఖయూమైన	భాగస్్వమి.	ఈ	
మ్రక	టోకోయూలో	నిర్వహించే	
‘కా్వడ్	’	శిఖరాగ్ర	సదస్్సక	
ప్రధాన	మంత్రి	నర్ంద్ర	మోదీని	
నేను	ఆహా్వనిస్తినా్నను.

ప్రగతి,	సౌభాగయూం,	భాగస్్వమాయూలే	
భారత-జపాన్		సంబంధాలక	
పునాది	రాళ్లో.	ఈ	నేపథయూంలో	
2014లో	నిర్దేశించుకన్న	3.5	
ట్రిలియన్		‘జపాన్		యన్	’	
పెటు్టబడుల	లక్షాయూని్న	ఇప్పటికే	
చేరుకనా్నం.	రాబోయ్	ఐదేళలోలో	
రూ.3,20,000	కోటలోక	
సమానమైన	5	ట్రిలియన్		‘జపాన్		
యన్	’	పెటు్టబడుల	లక్షష్ం	
నిర్దేశించుకనా్నం.	గడచిన	
కొనే్నళ్లోగా	భారత్		సమగ్ర	ఆరిథీక	
సంస్కరణలు	చేపటి్టంది.	అలాగే	
వ్ణజయూ	సౌలభయూంలోన్	ఎంతో	
ముందుక	దూస్కెళాలోం.	ఇవ్ళ	
భారతదేశం	‘భారత్		లో	
తయారీ-ప్రపంచం	కోసం	
తయారీ’	(మ్క్		ఇన్		ఇండియా-
మ్క్		ఫర్		ది	వరల్డు)	దిశగా	అపార	
అవకాశాలను	కలి్పసతింది.

ప్రధాని	క్ష్ద్క	‘కృష్ణ	పంఖీ’	ని	
బహూకరించిన	ప్రధాని	మోదీ

భారత్-జపాన్	సంబంధాలు	చాలా	ముఖయూమైనవి

రెిండు దేశాల మధ్య దౌత్య సింబింధాల 70 వార్షికోతస్వాలను 2022లో 
నిరవాహిించనునా్నరు. అింతర్జె తీయ సమీకరణాలు మారుతున్న పర్స్్థతుల నడుమ 
భారత్-జప్న్ కీలక ఆర్్థక భాగస్వాములు మాత్రమేగాక ముఖ్యమైన వ్్యహాతమాక 
మిత్రదేశాలుగా వర్ధిలు్ల తునా్నయి. అలాగే ఇిండో-పస్ఫిక్ ప్రాింతింలో భద్రతకు భరోస్ 
లక్షష్ింగా ఏర్పాటైన ‘కావాడ్’ కూటమిలో అమర్కా, ఆసేట్రలియాలు సహా రెిండు దేశాలు 
సభు్యలుగా ఉనా్నయి. శాింతి, సౌభాగ్యిం, ప్రగతి దృకోకొణిం రీత్్య ఇది కీలక 
భాగస్వామ్యిం. 

జప్న్ ప్రధాని ఫుమియో కష్దాకు ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ 
విశిషటే ‘శ్రీకృష్ణ విింజామర’ (కృష్ణ పింఖీ)ను బహూకర్ించారు. 
సవాచ్ఛమైన చిందనింత తయారు చేస్న ఈ కళాఖిండిం 
రెిండువైపులా శ్రీకృష్ణ భగవానుడి వివిధ భింగిమలు అత్యింత 
నైపుణ్యింత చెకకొబడి ఉింట్యి.

భారత్-ఆసే్రేలియా	రెండో	వరుచేవల్	శిఖరాగ్ర	సదస్్స

ఇండో-పసిఫిక్ప్్ర ంతం
స్ర్వతి్ర కం-స్్వచాఛాయుతం

కావ్లనేలక్షాయానికికటు్ట బడా్డ ం:ప్ర ధానిమోదీ

   భారత్-ఆసేట్రలియాల మధ్య దశాబా్ద లుగా సౌహార్ద సింబింధాలు 
కొనస్గుతునా్నయి. ఈ సే్నహిం సహకార భాగస్వామ్యింత 
మర్ింత పటిషటేమవుతింది. ద్్వాప్క్క వాణిజ్యిం, వ్్యహాతమాక 
భాగస్వామ్యిం, విదా్యరు్థల ఆదాన ప్రదాన కార్యక్రమాలు, స్స్్థర 
ప్రగతిక ఉమమాడి నిబదధిత వగైర్లు భారత్-ఆసేట్రలియా సింబింధాలను 
మర్ింత చైతన్యశీలిం చేస్తినా్నయి. ఈ కారణాల రీత్్య ఇిండో-
పస్ఫిక్ ప్రాింతింతప్ట్ భారత్-ఆసేట్రలియా వ్్యహాతమాక 
భాగస్వామా్యనిక గల ప్రాముఖ్యిం ప్రధానింగా- ప్రపించ క్రమిం 
వేగింగా మారుతున్న వేళ బహుళింగా ఉింట్ింది. ఈ నేపథ్యింలో 
ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ, ప్రధాని స్కొట్ ల మధ్య మార్చి 21 
నాటి వరుచివల్ శిఖర్గ్ర సదస్స్త ఈ బింధిం కొతతి శిఖర్లను 
అధిరోహిించిింది. వాణిజ్యిం, పెట్టే బడులు, రక్షణ, భద్రత, విద్య, 
ఆవిషకొరణలు, శాసత్-స్ింకేతిక పర్జాఞా నాలు, కీలక ఖనిజ లోహాలు, 
జల నిరవాహణ, నవ్య-పునరుత్పాదక ఇింధన స్ింకేతికత, కోవిడ్-
19 సింబింధిత పర్శోధనలు సహా ప్రపించ ర్జకీయాల 
విషయింలోనూ భారత్-ఆసేట్రలియా కీలక వ్్యహాతమాక 
భాగస్వాములుగా ఉనా్నయి. ఈ నేపథ్యింలో ప్రధాన మింత్రి 
నరింద్ర మోదీ, ఆసేట్రలియా ప్రధాని మార్సన్ మధ్య రెిండో వరుచివల్ 
సదస్స్లో దేశాధినేతలు ఇద్దరూ అనేక ముఖ్యమైన అింశాలపై 
చర్చిించారు. అలాగే జూన్ 2020నాటి తొలి వరుచివల్ సదస్స్లో 
రూపుదిదు్ద కున్న సమగ్ర వ్్యహాతమాక భాగస్వామ్యిం ప్రగతిపై 
వార్ద్దరూ సింతృపితి వ్యకతిిం చేశారు. పరసపార సే్నహ సింబింధాలు 
వేగింగా ఇనుమడిస్తిిండటిం పై ప్రధాని మోదీ కూడా సింతృపితి 
వ్యకతిిం చేశారు.

భార	త్	-జ	పాన్ అంతరాజెతీయం
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ప్ర ధానమంతి్ర ఆవ్స్యోజన-గా్ర మీణప్ర ధానమంతి్ర ఆవ్స్యోజన-గా్ర మీణ

అణగారినవర్గి లఅణగారినవర్గి ల
జీవిత్లోలో పరివరతే నజీవిత్లోలో పరివరతే న

ఎముకలు	కొరికే	చలి,		వరాషికాలాలోలో	

తలద్చుకనేందుక	సరైన	గూడులేని	అణగారిన	

వరాగాల	జీవిత్లు	దురభారం.	అయిత,	‘ప్రధానమంత్రి	

ఆవ్స్	యోజన’	అమలుతో	ఇపు్పడు	పకా్క	ఇలులో	

సమకూరడంతో	అలాంటి	దుసిథీతి	నుంచి	వ్రిక్	విముక్తి	

లభించింది.	ఇళ్లోలేని	పేదల	కష్్టలు	చూసి	చలించిన	

ప్రధాని	నర్ంద్ర	మోదీ	‘పిఎమ్	ఆవ్స్	

యోజన-గ్రామీణ’ను	2014	జూన్	లో	ప్రారంభించారు.	

దీని	క్ంద	2022	మారిచే	24	వరక	2.32	కోటలోక	పైగా	

పకా్క	ఇళలో	నిరా్మణం	పూరతియింది.	ఈ	ప్రతిష్్టత్మక	

పథకంలో	భాగంగా	మారిచే	29న	మధయూప్రదేశ్	లో	5	

లక్షలక	పైగా	కటుంబాలక	ఇంటి	త్ళాలు	

అందించబడాడుయి.

మధ్యప్రదేశ్ లోని బాలాఘాట్ జిలా్ల  
లాింజీ సమితి పర్ధిలో జమా్న తన 
ఇద్దరు కుమారెతిలత నివస్సతిింది. 

అయితే, ఆ ఇలు్ల  ఇపపాటికే శిథిలావస్థకు చేర్ ఏ 
క్షణింలోనైనా కూలిపోయేలా ఉింట్ింది. ఇలాింటి 
పర్స్్థతులో్ల  ఉన్న తమను మోదీ ప్రభుతవాిం 
ఆదుకున్నదని, ఇప్పుడు తమ నివాసిం పకాకొఇలు్ల గా 
మార్పోయిిందని జమా్న హరషిిం వ్యకతిిం చేస్తినా్నరు. 
అలాగే ఇకపై వర్షి కాలింలో తమకు ఎలాింటి బాధలూ 
ఉిండవని దేవాస్ల  నివస్ించే భగవింత దేవి కూడా 
సింతషింగా చెబుతునా్నరు. దేశవా్యపతిింగా ప్రతి 
ర్షట్రిం, ప్రతి జిలా్ల  నుించి పకాకొ ఇలు్ల  పిందుతున్న 
పేదల కథనాలపై ఇప్పుడు అిందరూ ఆసకతి 
చూపుతునా్నరు. రోడ్ల పకకొన, గుడిసెలో్ల నే బతుకింత్ 
తెలా్ల ర్పోతుిందని ప్రజలు నిర్శనిసపాపృహలో్ల  మునిగిన 

పిఎమ్	ఆవ్స్		యోజనజాతీయం

ప్రధానమింత్రి పూర్తి ప్రసింగిం వినడానిక 
‘కు్యఆర్ ’ కోడ్ స్కొన్  చేయిండి
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తరుణింలో ప్రభుతవాిం సవాయింగా ఆ కుట్ింబాలకు పకాకొ 
ఇళ్ల త్ళాలను అిందిసతిింది. 

ఈ పకాకొ ఇళ్లలో మరుగుదొడు్ల , సౌభాగ్య పథకిం కింద 
విదు్యత్ కనెక్షన్, ఉజాలా పథకిం కింద ‘ఎల్ఇడి’ బలు్బ, 
ఉజజె్వల పథకిం కింద వింటగా్యస్ కనెక్షన్, ‘హర్ ఘర్ జల్ 
యోజన’ కింద నీటి కనెక్షన్ సహా సకల సౌకర్్యలూ  
ఉింట్యి. దీింత పేద లబిధిదారులు ఈ సౌకర్్యల కోసిం 
ఇకపై వేరవారు ప్రభుతవా కార్్యలయాల చుటూటే  తిరగాలిస్న 
అవసరిం ఉిండదు. కరోనా వల్ల రెిండేళ్్లగా అనేక ఆటింకాలు 
ఎదురైనపపాటికీ ఈ కృష్ ఆగలేదు. ఈ మేరకు మధ్యప్రదేశ్ 
లో ‘గృహ ప్రవేశిం’ కార్యక్రమిం కింద 5.25 లక్షల మింది 
లబిధిదారులకు ఇింటి త్ళాలు అిందజయబడాడు యి. ఇిందులో 
భాగింగా ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ సవాయింగా చాలా 
మింది లబిధిదారులత ముచచిటిించారు. ఈ సిందర్ింగా 
ఆయన మాట్్ల డుతూ- “నిజాయితీ గల ప్రభుతవా కృష్, 
స్ధికారత పిందిన పేదల కృష్ ఒకదానికొకటి తడైతే 

పేదర్క నిరూమాలన కచిచితింగా స్ధ్యమే” అనా్నరు. పేదలకు 
పకాకొ ఇళ్్ల  సమకూరచిడమన్నది కేవలిం ప్రభుతవా పథకిం 
కాదని, గ్రామీణ పేదలలో ఆతమావిశావాసిం నిింపే నిబదధిత అని 
ఆయన అనా్నరు. పేదర్కిం నుించి బయటపడటింలో 
పేదలకు ధైర్యిం కలిపాించే దిశగా ఇది తొలి అడుగని 
పేర్కొనా్నరు. పేదలు తలదాచుకోగల నీడ లభసేతినే వారు 
తమ పిల్లలను చదివిించడింపై దృష్టే స్ర్ించగలరని 
చెప్పారు. ఆయన తన ప్రసింగిం కొనస్గిసూతి- “గత 
ప్రభుతవాిం తమ హయాింలో పేదల కోసిం కొని్న లక్షల ఇళ్్ల  
మాత్రమే నిర్మాించిింది. అయితే, నా నేతృతవాింలోని ప్రభుతవాిం 
2.5 కోట్ల ఇళ్ల నిర్మాణిం పూర్తి చేస్ింది. వీటిలో 2 కోట్్ల  
గ్రామీణ ప్రాింత్లో్ల నివే కాగా, ప్రధానమింత్రి ఆవాస్ 
యోజన కింద నిర్మాించిన ఇళ్లలో స్మారు 2 కోట్ల ఇళ్లపై 
యాజమాన్య హకుకొ మహిళల పేర్ట్ ఉింది. మరోవైపు 
కరోనా మహమామార్ సమయింలోనూ ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు 
నెమమాదిించలేదు” అని పేర్కొనా్నరు. 

స్్వతంత్రయూ్ర	అమృతకాల	శకంలో	
ప్రతి	లబి్ధద్రుక	త్వరగా	కనీస	
సౌకరాయూలు	కలి్పంచడమ్	మా	
లక్షష్ం.	ఆ	మ్రక	ప్రతి	పథకానికీ	
సంబంధించి	100	శాతం	
ప్రయోజనాలు	అందించడం	ద్్వరా	
పూరితి	సంతృపతి	స్థీయి	
స్ధించేందుక	మ్ం	కృష్	
చేస్తినా్నం.	ప్రభుత్వ	పథకాలోలో	ఈ	
విధమైన	సంతృపతి	స్థీయిని	స్ధించే	
లక్షష్	నిర్దేశంతో	వివక్ష,	అవినీతిక్	
త్వు	లేకండా	చూస్తినా్నం.

-నర్ంద్ర	మోదీ,	ప్రధానమంత్రి

‘గృహప్ర వేశం’:‘గృహప్ర వేశం’:
మారుత్న్నతలర్తలుమారుత్న్నతలర్తలు
2, 32, 43,740
దేశవ్యూపతింగా	

పకా్క	ఇళ్లో	2022	మారిచే	24నాటిక్	
పూరతియాయూయి.

2.28
ఇప్పటిద్కా	

కోటలోక	పైగా	ఇళలోక	
ఆమోదం	ఇవ్వబడింది

కనీస	సౌకరాయూలతో	2022	
నాటిక్	2.95	కోటలో	పకా్క	
ఇళ్లో	నిరి్మంచాలన్నది	
లక్షష్ం

కనీస	సౌకరాయూలతో	

2022నాటిక్	2.95	కోటలో	

పకా్క	ఇళలో	నిరా్మణం	లక్షష్ం

పూరతియినవ్టిలో	2	కోటలో	

ద్కా	ఇళలో		యాజమానయూ	

హక్క	మహిళలదే.

త్జా	బడ్జెట్		లో	80	

లక్షలక	పైగా	కొతతి	ఇళలో	

నిరా్మణానిక్	నిధులు	

కేట్యించబడాడుయి.

పిఎమ్	ఆవ్స్		యోజన జాతీయం
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ప్ర జలప్ర జల

దేశం	పరివరతిన	చెందుతోంది..	దీంతోపాటు	పాత	పద్ధత్లు	కూడా	మారాయి.	ఈ	మారు్ప	నేడు	స్మానుయూలకూ	
అందుబాటులోక్	వచిచేన	‘పద్మ’	పురస్్కరాల	ప్రక్రియలోను	ప్రతిబింబిస్తిన్నది.	పద్మ	పురస్్కరాలు	ప్రద్నం	చేసే	వేళ	
దేశంలో	అతయూంత	ఉన్నత	అధికారాలు	గల	రాష్ట్రపతి,	ప్రధాన	మంత్రి,	ఉపరాష్ట్రపతి	తదితరులంత్	రాష్ట్రపతి	భవన్	లోని	
చారిత్రక	సభా	మందిరంలో	సమావేశమవుత్రు.	అక్కడ	కెమెరా	లైటలో	మెరుపులు,	దిక్కలు	మారుమోగే	కరత్ళ	ధ్వనుల	
నడుమ	ఓ	స్మానుయూడు	పద్మ	అవ్రుడు	అందుకోవడం	ప్రతి	భారతీయుడికీ	గర్వకారణమ్.	స్మానుయూలు	పద్మ	పురస్్కరంతో	
సత్కరించబడుత్న్న	పరివరతిన	భారతం	సంబంధిత	ముఖచిత్రమిది.	మానవ	జీవనంలోని	వివిధ	రంగాలక	చెందిన	విశిష్ట	
వయూకతిల	విజయగాథలు,	సమాజానిక్	వ్రు	అందిస్తిన్న		సేవలు	ప్రతి	భారతీయుడికీ	సూఫురితిద్యకం.	ఈ	ఏడాది	128	
మందిక్	పద్మ	అవ్రుడులు	ప్రకటించగా,	వీటిలో	4	పద్మ	విభూషణ్,	17	పద్మ	భూషణ్,	107	పద్మ	శ్రీ	పురస్్కరాలునా్నయి.

శత్ధిక	వృదు్ధడు	126	ఏళలో	బాబా	శివ్నంద	శరీర	

ద్రుఢయూం	దేశవ్యూపతి	చరచేనీయాంశమైంది.	తన	

వయస్లో	నాలుగో	వంత్	ఉన్న	యువతకనా్న	బాబా	

శివ్నంద్	దృఢంగా	ఉంట్రు.	బాబా	శివ్నంద	

మనందరికీ	సూఫురితిద్త.	యోగాపై	మక్కవతోపాటు	

ఎంతో	ఆరోగయూకర	జీవనశైలిని	ఆయన	అనుసరిస్తిరు.

‘పద్మ’
పురస్్కర్లు

ప్రధాన	మంత్రి	పూరితి	ప్రసంగం	

వినడానిక్	‘కయూఆర్	’	కోడ్	స్్కన్		

చేయండి
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హిమాచల్	ప్రదేశ్	లో	జానపద	కళా	పరిరక్షణక	చేస్తిన్న	

కృష్క్గాను	ప్రముఖ	జానపద	కళాకారుడు	విద్యూనంద్	

సరైక్	పద్మశ్రీ	పురస్్కరంతో	సత్కరించబడాడురు.	దీనిపై	

ఆయన	కేంద్ర	ప్రభుత్్వనిక్	కృతజ్ఞతలు	తెలిపారు.

ప్రముఖ	పంజాబీ	జానపద	గాయకరాలు	మలిలోకా	
గురీ్మత్	బావ్	మరణానంతరం	పద్మ	భూషణ్	
పురస్్కరానిక్	ఎంపికయాయూరు.	ఆమె	తరఫున	కమారెతి	
గోలోరియా	బావ్	పురస్్కరం	అందుకని	ప్రధాన	
మంత్రిక్	ధనయూవ్ద్లు	తెలిపారు.

జము్మ,	కాశీ్మర్	లో	పరిమిత	వనరులతోనే	యుద్ధకళల	
అకాడమీ	నిర్వహిస్తిన్న	ఫాజిల్	అల్	ద్ర్	క	పద్మశ్రీ	అవ్రుడు	
లభించింది.	ఈ	పురస్్కరం	స్్వకరించిన	సందరభాంగా	కేంద్ర	
ప్రభుత్్వనిక్	కృతజ్ఞతలు	తెలుపుతూ-	జీవితంలో	మరిని్న	
విజయాల	దిశగా	ఈ	పురస్్కరం	యువతక	
సూఫురితినిస్తిందని	ఫాజిల్	అనా్నరు	.

గోండు	చిత్రకళక	ప్రపంచ	గురితింపు	తెచిచేన	దురాగాబాయి	

వోయూమ్	మధయూప్రదేశ్	లోని	దిండోరి	జిలాలో	బురాబాసూ్పర్	గ్రామ	

వ్సతివుయూరాలు.	తనక	పద్మ	పురస్్కరం	లభించడంపై	ఆమె	

ప్రధాన	మంత్రి	నర్ంద్ర	మోదీక్	ధనయూవ్ద్లు	తెలిపారు.
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ఆంక్లకుస్వసితేఆంక్లకుస్వసితే

కోవిడ్	మహమా్మరి	విజృంభణ	దృష్్టష్	రెండేళలో	క్ందట	దేశవ్యూపతింగా	అనేక	ఆంక్షలు	విధించబడాడుయి.	దీంతో	
స్ధారణ	జనజీవనం	సతింభించింది.	అలాగే	కొని్న	సందరాభాలోలో	ఇవి	మరింత	కఠినం	చేయబడగా	మరికొని్న	
సమయాలోలో	దేశంలోని	కరోనా	కేస్ల	సంఖయూక	తగినటులో	సడలించబడాడుయి.	అయిత,	వేగంగా	టీకాలు	

వేయడంతోపాటు	రోజువ్రీ	కోవిడ్	కేస్ల	క్షీణత	నమోదైనందున	కేంద్ర	ప్రభుత్వం	మారిచే	31	నుంచి	ఆంక్షలను	
పూరితిగా	తొలగించింది.	అయిత..	మాస్్క	ధారణ,	స్మాజిక	దూరం	పాటించడం	వంటి	నిబంధనలు	మాత్రం	

మునుపటి	తరహాలోనే	కొనస్గుత్యి.

			రోజువ్రీ	కోవిడ్	కేస్ల	సంఖయూ	సిథీరంగా	
తగుగాత్న్నప్పటికీ	టీకాల	కారయూక్రమ	వేగం	
మాత్రం	తగగాలేదు.	ఆరోగయూ	కారయూకరతిలు,	
ముందువరుస	సిబబాందితోపాటు	60	ఏళ్లో	
పైబడినవ్రిక్	ముందు	జాగ్రతతి	టీకాలు	
వేస్తినా్నరు.	అలాగే	12-17	సంవత్సరాల	
పిలలోలక	టీకాలిచేచే	కారయూక్రమం	
కూడా	వేగంగా	
కొనస్గుతోంది.	టీకా	
కారయూక్రమం	విజయవంతం	
కావడంతోపాటు	పరిసిథీత్లు	
బాగా	మెరుగు	పడినందున	
మారిచే	31	నుంచి	కోవిడ్	
సంబంధిత	ఆంక్షలని్నంటినీ	
తొలగించాలని	కేంద్ర	ప్రభుత్వం	
నిర్ణయించింది.

కోవిడ్	పై	ప్రాటం
ఆరోగయూం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఏప్రిల్ 16-30, 2022 37

కోవిడ్ సింబింధిత ఆింక్షలని్నింటినీ మార్చి 31 నుించి తొలగిించాలని కేింద్ర 
ప్రభుతవాిం నిర్ణయిించిింది. కానీ, కోవిడ్ కొతతి కేస్లు ఇింకా నమోదవుతునా్నయనే 
వాసతివాని్న మనిం మరువర్దు. ఈ వైరస్ సదా రూపిం మారుచికుింటూ పర్వరతిన 
చెిందుతూనే ఉింట్ింది. ఇట్వింటి పర్స్్థతుల నడుమ మహమామార్ విషయింలో 
మనిం మర్ింత అప్రమతతిింగా ఉిండాలి. తదనుగుణింగా మాస్కొ ధారణ, చేతులు 

శుభ్ిం చేస్కోవడిం, రెిండు గజాల దూరిం ప్టిించడిం వింటి ముిందు 
జాగ్రతతిలను అనుసర్ించడిం తపపానిసర్. అిందుకే ఈ నిబింధనల అమలును 
ప్రస్తిత్నిక కొనస్గిించాలని కేింద్ర ప్రభుతవాిం నిర్ణయిించిింది. దీింతప్ట్ 
కోవిడ్-19 సింబింధిత ముిందు జాగ్రతతిలని్నటినీ ప్టిించాలిస్ిందేనని కేింద్ర 

ఆరోగ్య-కుట్ింబ సింక్షేమ శాఖ కూడా సూచిించిింది. ఏదైనా ర్షట్రిం, 
కేింద్రప్లిత ప్రాింతిం పర్ధిలో కేస్ల సింఖ్య పెర్గితే ఆయా ర్షాట్ర లు నిరోధక 
చర్యలు చేపటటేవచుచి. కోవిడ్ నుించి ప్రజారక్షణ దిశగా కేింద్ర ప్రభుతవాిం 2020 

మార్చి 24న తొలిస్ర్ ఆింక్షలు విధిించిింది. అయితే, ప్రభుతవాిం ఇప్పుడు 
పూర్తిస్్థ యి సన్నదధితత ఉిండటమేగాక దేశవా్యపతిింగా టీకాల పర్ధిని 

విసతిర్ించడింలో నిమగ్నమైింది. ఈ మేరకు సింపూర్ణ టీకాకరణ లక్షష్ిం దిశగా 
భారత్ శరవేగింగా స్గుతింది.

దేశవా్యపతిింగా మార్చి 29 వరకూ 183.53 కోట్లకు పైగా టీకా మోత్దులు 
ఇవవాడిం పూరతియిింది. అింతేగాక 12-14 ఏళ్ల మధ్య వయస్న్న కౌమార 
బాలలకు 2022 మార్చి 16న కోవిడ్-19 టీకాల కార్యక్రమిం ప్రారింభమైింది. 
ఈ మేరకు ఇపపాటిదాకా 1.36 కోట్ల మిందిక పైగా బాలలకు తొలి మోత్దు 
ఇవవాబడిింది. దేశింలో కోవిడ్ క్రియాశీల కేస్లు మార్చి 29 నాటిక 15,378 
స్్థ యిక దిగివచాచియి. ఇక గత 24 గింటలో్ల  1,259 కొతతి కేస్లు నమోదవగా, 
క్రియాశీల కేస్లు 0.04 శాతింగా ఉనా్నయి. మరోవైపు కోలుకుింట్న్న వార్ 
శాతిం 98.75గా ఉింది. మరోవైపు 15-17 ఏళ్ల మధ్యగల కౌమారదశ 
పౌరులలో 50 శాత్నిక పైగా పూర్తిగా టీకాలు తీస్కునా్నరు. కోవిడ్-19 
టీకాను అిందర్కీ అిందుబాట్లోక తెసూతి 2021 జూన్ 21 నుించి త్జాదశ 
టీకాల కార్యక్రమిం ప్రారింభమైింది. మర్ని్న టీకాల లభ్యతకు భరోస్ 
కలిపాించడింత టీకాల కార్యక్రమిం వేగిం పుింజుకుింది. ఆ మేరకు ప్రపించ 
స్్థ యి టీకాల తయారీ స్మర్్థ యాని్న భారత్ రుజువు చేస్కుింది. 
అింతేకాకుిండా, 150 కనా్న ఎకుకొవ దేశాలకు టీకాలను సరఫర్ చేస్ింది. 
దీింత ప్రపించ ఆరోగ్య సింస్థ నిర్దశిించిన టీకా అవసర్లలో 65 నుించి 70 
శాతిం తీర్చినట్లయిింది.  

కోవిడ్మహమా్మరిముప్పుఇంకావడలేదు..
ముందుజాగ్ర తతే లుప్టించండి

పూరితే వేగంతోటీకాలకారయాక్ర మం

రైళలోలో	దిండులో..	దుప్పటలో	సౌకరాయూని్న	పునఃప్రారంభించిన	భారత	రైలే్వశాఖ
దేశవా్యపతిింగా కొతతి కోవిడ్ కేస్ల సింఖ్య తగగొడింతప్ట్ పర్స్్థతులు 
క్రమేణా మరుగుపడుతున్న దృష్ట్యా రైళ్లలో దిిండు్ల , దుపపాట్్ల , కటికీ తెరల 
వినియోగింపై నిషేధిం ఉపసింహర్ించాలని నిర్ణయిించిన రైలేవాశాఖ ఇది 
తక్షణిం అమలులోక వచిచినట్్ల  ప్రకటిించిింది. అయితే, నిషేధాని్న 
తక్షణిం తొలగిించినట్్ల  రైలేవా శాఖ ప్రకటిించినా ప్రయాణికులకు దిిండు్ల , 
దుపపాట్లను అిందిించడిం లేదని కొని్న మాధ్యమాలో్ల  వార్తి కథనాలు 
వెలువడాడు యి. ఈ నేపథ్యింలో నిషేధిం తొలగిించిన తేదీ నుించే వాటి 
సరఫర్ ప్రారింభించాలని సింబింధిత భాగస్వాములకు రైలేవాశాఖ 

సమాచారిం ఇచిచిింది. అయినపపాటికీ సముచిత నాణ్యత దిశగా 
దశలవారీగా ఈ సదుప్యాని్న ప్రవేశపెడత్మని పేర్కొింది. 
రెిండేళ్లప్ట్ కోవిడ్ పర్స్్థతులు కొనస్గిన ఫలితింగా దిిండు్ల , దుపపాట్ల 
నిలవాలు నిరుపయోగ స్్థతిక చేర్యని, కొతతి సరకు కొనుగోలు 
చేస్తిిండటమే ఇిందుకు కారణమని తెలిపిింది. అిందువల్ల కోవిడ్ 
మునుపటి స్్థ యిలో సౌకర్యిం పునరుదధిరణకు కొింత అదనపు సమయిం 
ఇచిచినట్్ల  వివర్ించిింది.

   మార్చి 30 నాటిక 707 రోజుల తర్వాత నమోదైన 
క్రియాశీల కేస్లు 15 వేలకనా్న తకుకొవ

  టీకాల కార్యక్రమిం మొదలయా్యక 439 రోజులో్ల  
183.82 కోట్ల డోస్లకు పైగా టీకాలు వేయబడాడు యి

   ముిందస్తి నిర్దశిత అింతర్జె తీయ వాణిజ్య ప్రయాణ 
సేవలు 2022 మార్చి 27 నుించి తిర్గి 
ప్రారింభమయా్యయి. అయితే, ఈ సేవలలో భాగింగా 
ఆరోగ్య-కుట్ింబ సింక్షేమ మింత్రితవాశాఖ 
మారగొదర్శకాలను కచిచితింగా ప్టిించాలి.

కోవిడ్కసులసంఖయాతగుగి దల

మారిచి22 1,581
మారిచి23 1,778
మారిచి24 1,938
మారిచి25 1,685
మారిచి26 1,660
మారిచి27 1,421
మారిచి28 1,270
మారిచి29 1,259

కోవిడ్	పై	ప్రాటం ఆరోగయూం
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క్్ర డాభారతంక్్ర డాభారతం

క్రీడలు,	ఆరోగాయూనిక్	ప్రతి	ఒక్కరి	జీవితంలో	ఎంతో	ప్రాముఖయూం	ఉంటుంది.	వయూకతిలలో	జటు్ట	సూఫురితిని	కూడగట్టడంతోపాటు	

వ్యూహాత్మక	ఆలోచన,	నాయకత్వ	నైపుణాయూలు,	లక్షష్	నిర్దేశం,	స్హసం	చేసే	ధైరాయూని్న	ఇవ్వడం	వంటి	లక్షణాలను	క్రీడాలు	

ప్రేర్పిస్తియి.	దృఢంగా,	ఆరోగయూంగా	ఉన్న	వయూక్తి		ఆరోగయూవంతమైన	సమాజానిక్,	శక్తిమంతమైన	దేశాభివృది్ధక్	ఇతోధికంగా	

తోడ్పడగలడు.	అందుకే	కేంద్ర	ప్రభుత్వం	దేశంలో	క్రీడా	సంస్కృతిని	పెంపొందించడం	సహా	అట్టడుగు	స్థీయిలో	ప్రతిభను	గురితించి	

ప్రోత్సహించడానిక్	‘క్రీడా	భారతం’	(ఖేలో	ఇండియా)	వంటి	కారయూక్రమాలను	అమలు	చేసతింది.	ఫలితంగా	నవ	భారతంలో	

ప్రతిభక	తగిన	అవకాశాలు	లభిస్తిండగా	భారతదేశం	ఒక	తిరుగులేని	క్రీడాశక్తిగా	ఎదగాలనే	స్వప్న	స్కారంలో	భాగంగా	

లక్షాయూనిక్	చేరువవుతోంది.

హర్్యనాలోని ఝజజెర్ వాసతివు్యర్లు మను భాకర్ భారత 
క్రీడారింగ ప్రస్దధి అథ్్లట్లలో ఒకరుగా తన స్్థ నాని్న 
తవారలోనే స్స్్థరిం చేస్కుింది. ‘ఖేలో ఇిండియా’ 

కార్యక్రమింలో భాగింగా వెలుగులోక వచిచిన ఈ ప్రతిభావని త్రివేిండ్ింలో 
2017 డిసెింబరులో నిరవాహిించిన 61వ జాతీయ షూటిింగ్ ఛాింపియన్ 
ష్ప్ మహిళల 10 మీటర్ల పిసటేల్ విభాగింలో విజతగా నిలిచి అిందర్ దృష్టేనీ 
ఆకర్షిించిింది. అింతేకాకుిండా, 2018లో నిరవాహిించిన తొలి ‘ఖేలో 
ఇిండియా’ సూకొల్ గేమ్స్ 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిసటేల్ ఈవెింట్ లోనూ సవార్ణ 
పతకిం  స్ధిించిింది. అదేవిధింగా ఉతతిరప్రదేశ్ లోని మీరట్ పర్ధిలోగల 
కలినా గ్రామవాస్ సౌరభ్ చౌదర్ కూడా సవాలపా కాలింలోనే త్నేమిటో 
నిరూపిించుకుింటూ 2018నాట తొలి ‘ఖేలో ఇిండియా’ సూకొల్ గేమ్స్ 10 
మీటర్ల ఎయిర్ పిసటేల్ ఈవెింట్ లో అదు్త ప్రతిభత సవార్ణ పతకిం కైవసిం 
చేస్కునా్నడు.

 అదే విధింగా ‘ఖేలో ఇిండియా’ దావార్ వెలుగులోక వచిచిన 
ప్రతిభాశాలి దివా్యింశ్ స్ింగ్ పనవార్ కూడా తొలి రెిండు ఖేలో ఇిండియా 

క్రీడలలో ప్ల్గొ నా్నడు. ఆ మేరకు 2018లో తొలిస్ర్గా ఢిల్్లలో 
నిరవాహిించిన సూకొల్ స్్థ యి క్రీడలో్ల నే గాక, 2019లో పుణెలో నిరవాహిించిన 
యువజన క్రీడలో్ల నూ పోటీపడాడు డు. మను భాకర్, సౌరభ్ చౌదర్, దివా్యింశ్ 
స్ింగ్ పనవార్ వింటి క్రీడాకారులు ఇవాళ క్రీడా ప్రపించింలో దేశానిక 
ఎనలేని కీర్తిప్రతిషటేలు ఆర్జెించి పెడుతునా్నరు. ఈ మేరకు దేశ క్రీడా 
పర్్యవరణాని్న సమూలింగా మార్చిలన్న ఆశత ప్రవేశపెటిటేన ఖేలో 
ఇిండియా పథకిం కీలకప్త్ర పోష్ించిింది. సమరు్థలైన క్రీడాకారులను 
తరుణ దశలోనే గుర్తిించడిం నుించి వార్క అతు్యతతిమ శిక్షణ, అత్్యధునిక 
సదుప్యాలతప్ట్ సింబింధిత క్రీడా మౌలిక సదుప్యాలను 
కలిపాించడిం ఖేలో ఇిండియా కార్యక్రమ ప్రధాన లక్ష్యలుగా ఉనా్నయి.

గ్రామీణ ప్రాింత్లపై నేడు ప్రతే్యక శ్రదధి పెడుతున్న నేపథ్యింలో 
క్రీడాకారులకు చేరువయే్యిందుకు దేశిం కృష్ చేసతిింది. మన గ్రామాలు, 
మారుమూల ప్రాింత్లో్ల  పెలు్లబుకుతున్న ప్రతిభావింతులైన క్రీడాకారులను 
వెతికపటిటే మర్ింత పదునుదేలేచిడింపై దేశిం ఎింత ఆసకతి చూపుతింది.  

క్్ర డలఅభివృదిధి కిక్్ర డలఅభివృదిధి కి
జాతీయకారయాక్ర మంజాతీయకారయాక్ర మం
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మహిళలకోసంక్్ర డలుమహిళలకోసంక్్ర డలు

దీని దావార్ క్రీడలో్ల  మహిళా భాగస్వామా్యనిక 
భరోస్ కలిపాించబడిింది. బాలికల కోసిం 
అటటేడుగు-సవాలపా స్్థ యిలోనూ ప్రతే్యక ఆటల 
పోటీల నిరవాహణ ప్రారింభించబడిింది.

ఖేలోఇండియాతోభారతఆకాంక్లతోప్టుఖేలోఇండియాతోభారతఆకాంక్లతోప్టు
జాతీయప్ర తిభానే్వషణకారయాక్ర మానికిఉత్తే జంజాతీయప్ర తిభానే్వషణకారయాక్ర మానికిఉత్తే జం

కొనే్నళ్్లగా దేశింలో కొతతి క్రీడా ప్రతిభను గుర్తిించడింలో ఖేలో ఇిండియా ఎింతగాన్ దోహదిం చేసతిింది. ఈ మేరకు 2016లో ప్రారింభించిన ఈ 
పథకిం ఒలిింపిక్ వేదికపై మర్సే దిశగా మారుమూల ప్రాింత్ల ప్రతిభావింతులను కూడా ప్రోతస్హిించి వార్క తగిన శిక్షణ అవకాశాలను 

కలిపాసతిింది. ‘ఖేలో ఇిండియా’ను 2017లో సమీక్ించిన అనింతరిం ఈ పథకాని్న 12 విభాగాలుగా వరీగొకర్ించబడిింది.

దేశంలోమౌలికక్్ర డావసత్లుదేశంలోమౌలికక్్ర డావసత్లు

382008 2014 267

క్్ర డామె్ దానాలఅభివృదిధిక్్ర డామె్ దానాలఅభివృదిధి

వ్రిషి కఆటలప్టీలువ్రిషి కఆటలప్టీలు

క్్ర డామౌలికవసత్లసృష్ట /ఉన్నతీకరణ-క్్ర డామౌలికవసత్లసృష్ట /ఉన్నతీకరణ-
వినియోగంవినియోగం

క్రీడలకు సింపూర్ణ ప్రోత్స్హిం దిశగా ఖేలో 
ఇిండియా పథకిం కింద వార్షిక ఆటల పోటీల 
నిరవాహణ ప్రారింభించబడిింది. భారత్ లోని 
ప్ఠశాలలు, కళాశాలలో్ల నే స్సలైన ప్రతిభ అప్రిం. 

వివిధ క్రీడల సింబింధిత సదుప్యాల విసతిరణకు 
సర్కొతతి చర్యలు చేపటటేబడాడు యి. ఈ మేరకు హాకీ 
ట్రాక్ లు, జిమ్ లు, ఫుట్ బాల్ టర్ ఫ్స్, ఇిండోర్ 
హాళ్్ల , క్రీడా హాసటేళ్్ల  వింటివి ఏర్పాట్ చేయబడాడు యి.

2014 2020

స్మాజికశిక్ణకుమెరుగు

14,595 
మంది	శిక్షకలక	
అట్టడుగు	స్థీయిలో	ప్రతిభానే్వషణ	కోసం	శిక్షణ

జిలా్ల , సమితి స్్థ యులలో క్రీడా ప్రతిభను 
గుర్తిించడిం కోసిం జోన్ల వారీ ప్రతిభానేవాషణ 
బృిందాలు ఏర్పాట్ చేయబడాడు యి. అలాగే తమ 
విజయాల నమోదుకు వీలుగా క్రీడాకారుల కోసిం 
ప్రతిభానేవాషణ పోరటేల్ ప్రారింభించబడిింది.

ప్ర తిభానే్వషణ-స్నబట్ట డంప్ర తిభానే్వషణ-స్నబట్ట డం

ర్ష్ట రైస్థా యి‘ఖేలోఇండియా’కందా్ర లుర్ష్ట రైస్థా యి‘ఖేలోఇండియా’కందా్ర లు

శిక్షణ నుించి క్రీడలదాకా అని్న సదుప్యాల 
కలపాన దిశగా వివిధ ర్షాట్ర లో్ల  అింతర్జె తీయ 
స్్థ యి ఖేలో ఇిండియా కేింద్రాల రూపింలో క్రీడా 
ప్రాింగణాలు ఏర్పాట్ చేయబడాడు యి.

జముమా, కశీమార్ లో తొలిస్ర్గా ‘ఖేలో ఇిండియా’ 
శీత్కాల క్రీడా పోటీలు నిరవాహిించబడాడు యి. ఈ 
మేరకు కేింద్రప్లిత ప్రాింత్ల స్్థ యిలో 
లదా్ద ఖ్ లో ఈ పోటీలు జర్గాయి.

క్్ర డాఅకాడమీలకుఉత్తే జంక్్ర డాఅకాడమీలకుఉత్తే జం

శాంతి-ప్ర గతికోసంక్్ర డలుశాంతి-ప్ర గతికోసంక్్ర డలు

మహిళలకోసంక్్ర డలుమహిళలకోసంక్్ర డలు
భారతదేశింలో మహిళలు క్రీడలో్ల క ర్వడిం 
ఒకప్పుడు అరుదైన అింశిం. కానీ, ఖేలో 
ఇిండియా ఆ క్రీడా పర్్యవరణాని్న 
మార్చివేయడింత నేడు క్రీడలో్ల  మహిళల 
భాగస్వామ్యిం బాగా పెర్గిింది. 

దివ్యాంగులకుక్్ర డాప్్ర త్సాహందివ్యాంగులకుక్్ర డాప్్ర త్సాహం

ప్ఠశాలబాలలదారుఢయాంప్ఠశాలబాలలదారుఢయాం

భారతదేశ ప్ర్-అథ్్లట్్ల  విశేషింగా ర్ణిస్తినా్నరు. 
అిందుకే నేడు ‘ఖేలో ఇిండియా’ కార్యక్రమిం కింద 
వార్ని స్నపట్టేిందుకు ప్రతే్యక శ్రదధి 
తీస్కోబడిింది. ఈ మేరకు 2021లో 32 మింది 
ప్ర్-అథ్్లట్్ల  ఇిందులో చేరచిబడాడు రు.

మరుగైన మౌలిక వసతుల కలపాన దావార్ 
క్రీడా అకాడమీలకు ప్రభుతవాిం 
చేయూతనిసతిింది.

బాలలకు చిన్న వయస్లోనే శరీర 
దారుఢ్యింతప్ట్ క్రీడా ప్రతిభకు 
స్నపెటటేడిం కోసిం 69 వేల మింది శిక్షకుల 
తడాపాట్ కలిపాించబడిింది.

బడ్జెట్	కేట్యింపులు	48	శాతం	ద్కా	పెంపు
n ఖేలో	ఇండియా	పథకం	కోసం	బడ్జెటోలో	రూ.	974	కోటులో	

కేట్యించబడాడుయి.	ఇది	2021-22	బడ్జెట్	అంచనాల	కనా్న	48.09	

శాతం	ఎక్కవ.	కాగా,	15వ	ఆరిథీక	సంఘం	(2021-22	నుంచి	2026-

26)	కాలంలో	రూ.	3165.50	కోటలో	అంచనా	వయూయంతో	“క్రీడాభివృది్ధ	

కోసం	ఖేలో	ఇండియా	జాతీయ	కారయూక్రమం”	పథకాని్న	

కొనస్గించాలని	ప్రభుత్వం	నిర్ణయించింది.

ప్రతిభా	ప్రదర్శనక	ఒక	వేదిక

n ఖేలో	ఇండియా	క్ంద	పాఠశాల/యువజన	క్రీడలోలో	3	భాగాలు	
ఉంట్యి.	వీటిలో	ఒకటి	ఖేలో	ఇండియా	విశ్వవిద్యూలయ	క్రీడలు	
కాగా,	రెండు	ఖేలో	ఇండియా	శీత్కాల	క్రీడలు	2021	ద్కా	
నిర్వహించబడాడుయి.

n దీంతో	ప్రతిభగల	యువ	క్రీడాకారులు	‘ఖేలో	ఇండియా’	ఉపకార	
వేతనం	స్ధించడమ్	కాకండా	అత్యూధునిక	వసత్లు	ఉన్న	క్రీడా	
ప్రాంగణాలోలో	అత్యూతతిమ	శిక్షకల	ద్్వరా	ఉన్నతస్థీయి	ప్టీలక	శిక్షణ	
పొందగలరు.		
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గురుకులసంప్ర దాయంలోభాగంగాగురుకులసంప్ర దాయంలోభాగంగా
“సర్వజనహిత్య”“సర్వజనహిత్య”

భారతదేశ ఉజవాల చర్త్రలో స్ధుపుింగవులతప్ట్ భకతి 
ఉద్యమిం కీలక ప్త్ర పోష్ించాయి. అదేవిధింగా, దేశ 

స్వాతింత్య్రద్యమానిక పునాది వేయడింలోనూ శకతిమింతమైన 
ఉపకరణాలుగా పని చేశాయి. ఆ మేరకు నేటి పర్స్్థతులో్ల నూ అవి 
విభన్న ప్త్రను పోష్ించగలవు. కాబట్టే… గుజర్త్ లోని అహమాదాబాద్ 
లోగల ‘స్వామినార్యణ్ గురుకుల్ విశవావిదా్య ప్రతిషా్ఠ న్’ (ఎస్.
జి.వి.పి)లో మార్చి 20న నిరవాహిించిన ‘భావ విందన’ కార్యక్రమింలో 
ప్రసింగిసూతి- “స్వాతింత్య్ర అమృత మహోతస్వాల అమృత సమయింలో 
ఈ గురుకుల కుట్ింబిం తన వింతు సహకారిం అిందిించేిందుకు 
ముిందుకు ర్వాలి” అని ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ కోర్రు. 
శాస్టత్జీ మహర్జ్ గార్ జీవితిం ఆధారింగా ప్రచుర్ించిన “శ్రీ ధరమా 
జీవన గాథ” ఆవిషకొరణ సిందర్ింగా ఈ కార్యక్రమిం నిరవాహిించారు. 
భూమా తను రస్యన తదితర కషటేనషాటే ల నుించి విముకతిిం చేసే 
దిశగా సేింద్రియ వ్యవస్యాని్న ప్రోతస్హిించాలని ప్రధాన మింత్రి 
గురుకుల కుట్ింబాని్న అభ్యర్్థసూతి, ఈ విషయింలో గురుకులిం 
ప్రముఖ ప్త్ర పోష్ించగలదని పేర్కొనా్నరు. అదేవిధింగా పూజ్య 

శాస్టత్జీ మహర్జ్ ప్రబోధాలను అనుసర్సూతి స్వాతింత్య్ర అమృత 
మహోతస్వాలను విశిషటే రీతిలో నిరవాహిించాలని ఆయన కోర్రు.
ప్రధాన	మంత్రి	నర్ంద్ర	మోదీ	ప్రసంగం	ముఖాయూంశాలు:	

	 గురుదేవులైన	శాస్త్రీజీ	సమాజ	హితంపై	అతయూంత	 శ్రద్్ధసకతిలుగల	

స్ధకలు.	ఆయన	ఆధాయూతి్మక	ఆచరణ,	సంయమనం,	సమాజంపటలో	

అంక్తభావం	మ్రీతిభవించిన	స్ధుపుంగవులు.	ఈ	విషయానే్న	

పూజుయూలైన	మాధవప్రియ	ద్స్	మహరాజ్	సూఫురితిద్యక	 రచన	

“శ్రీ	ధర్మ	జీవనగాథ”	రూపంలో	ఎంతో	అందంగా	ఏరిచేకూరాచేరు.

	 “సబ్	కా	స్థ్,	సబ్	కా	వికాస్,	సబ్	కా	విశా్వస్,	సబ్	కా	ప్రయాస్”	

అనే	 త్రకమంత్రంతో	కూడిన	 ఆయన	 ద్ర్శనికతక	 “సర్వజన	

హిత్య,	 సర్వజన	స్ఖాయ”	 అనే	త్తితివికత	పునాది.	శాస్త్రీజీ	

మహారాజ్	 వంటి	 గప్ప	 వయూకతిల	 నుంచి	 ఇది	 ప్రేరణ	పొందింది.	

ఆయన	 జీవితం	 సందేశాత్మకం	 లేద్	 క్రమబద్ధం	 మాత్రమ్గాక	

క్రమశిక్షణ,	తప్దీక్షతో	కూడినది.	ఆయన	మనలను	సద్	కరతివయూ	

పథంలో	నడిపిస్తిరు.		

గురుకలాలక	వచేచే	అని్న	వరాగాల	విద్యూరుథీలు	స్మ్హిక	

విద్యూభాయూసం	చేస్తిరు.		కాబటి్ట,	“సర్వజన	హిత్య”	

అనే	సత్సంకల్పం	ప్రాచీన	భారత్వని	గురుకల	

సంప్రద్యంలో	స్దృశమైంది.	ఈ	సంప్రద్యం	

అదుభాతమైన	గత్నిక్	ప్రతీక	మాత్రమ్గాక	ఉజ్వల	భవిషయూత్తి	

బీజాలక	నిలయం.	ఈ	సంప్రద్యం	స్ధారణ	పౌరుల	

మత,	స్ంస్కృతిక,	స్మాజిక	సూఫురితిక్	పునాది	

మాత్రమ్గాక	దేశాని్న	స్వయం	సమృది్ధ,	ప్రగతి	దిశగా	

నడిపిస్తింది.

రస్యన	భారం	నుంచి	భూమాతక	విముక్తి	కలి్పంచండి..	మీక	ఇక్కడ	గోశాల	కూడా	ఉంది.	అలాగే	ఈ	
గురుకలంలో	ప్రకృతి	వయూవస్య	విధానం	నేరు్పత్నా్నరు.	అందువలలో	గురుకలం	నుంచి	ప్రతి	గ్రామానికీ	వెళిలో	

ఎరువులు,	రస్యనాలు	లేద్	పురుగుమందుల	అవసరం	లేదని	ప్రతి	రైత్క	స్పష్టం	చేయండి.	ఇది	గుజరాత్	క	
మాత్రమ్గాక	దేశమంతటికీ	ఎనలేని	సేవ	కాగలదని	నేను	విశ్వసిస్తినా్నను.	అదే	సమయంలో	శాస్త్రీజీ	మహారాజ్	క	

సరైన	నివ్ళిగాను	దీని్న	పరిగణంచాలి.

-ప్రధాన	మంత్రి	నర్ంద్ర	మోదీ	(ఎస్.జి.వి.పి	గురుకలంలో	భావ	వందన	కారయూక్రమం	సందరభాంగా	ప్రధాని	నర్ంద్ర	
మోదీ	వ్యూఖయూ)

శ్రీ	ధర్మ	జీవన	గాథ	ఆవిష్కరణజాతీయం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఏప్రిల్ 16-30, 2022 41

భారతదేశస్్వతంతయారైంకోసంభారతదేశస్్వతంతయారైంకోసం
వందలాదివరులుప్్ర ణత్యాగంచేసినవేళవందలాదివరులుప్్ర ణత్యాగంచేసినవేళ

భారతదేశానిక్	స్్వతంత్రయూ్రం	ఒక్కరోజులోనో	లేద్	ఏదో	ఒక	వయూక్తి	కృష్తోనో	సిది్ధంచలేదు.	అనేక	రోజులు/ఏళలోపాటు	లెక్కలేనంత	మంది	

ఎనో్న	త్యూగాలు	చేయాలి్స	వచిచేంది.	బ్రిటిష్	పాలనపై	చెలర్గిన	అనేక	తిరుగుబాటులో	ద్ద్పు	200	ఏళలో	బానిసత్వ	చరిత్ర	అంతట్	మనక	

గోచరిస్తియి.	వ్టి	అణచివేతక	బ్రిటిష్	పాలకలు	చేయని	ప్రయత్నమంటూ	ఏదీ	లేదు.	 ఫలితంగా	ఎందరు	వీరులు	మరణంచారో	

లెక్కలేదు.	భారతదేశ	చరిత్రలో	అటువంటి	సంఘరషిణలక	మణపూర్	లోని	ఖంగోజెమ్,	ఒడిశాలోని	క్యోంఝర్	ప్రతయూక్ష	నిదర్శనాలు.

దేశిం కోసిం త్్యగాలు చేస్నవారు చిరింజీవులుగా 
మిగిలిపోత్రు. ఆ మేరకు సూఫూర్తిప్రదాతలుగా మారడమేగాక 
తరిం నుించి తర్నిక తమ త్్యగ పర్మళాలను 

వెదజలు్ల తూింట్రు. మూడు ముఖ్యమైన ఉద్యమ స్రవింతుల నిర్వార్మ 
కృష్ ఫలింగా భారతదేశిం విందలాది సింవతస్ర్ల బానిసతవాిం నుించి 
విముకతి పిందిింది. ఇిందులో మొదటిది విప్లవిం.. రెిండోది 
సత్్యగ్రహిం.. మూడోది ప్రజా చైతన్యిం. ఇవి మూడు మన త్రివర్ణ 
పత్కింలో మూడు రింగులుగా ఆవిర్విించాయి. ఈ మేరకు మార్చి 
23న అమరుల సింసమారణ దినింనాడు కోల్ కత్ లోని వికోటే ర్యా స్మారక 

మిందిరింలో “విప్లవ భారతి చిత్ర ప్రదర్శనశాల”ను ప్రారింభించిన 
సిందర్ింగా ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ ప్రసింగిసూతి- “మన 
జాతీయ పత్కింలోని కాషాయ రింగు విప్లవానిక ప్రతీక.. తెలుపు 
రింగు సత్్యగ్రహిం-అహిింసలకు ప్రతిబిింబిం కాగా, ఆకుపచచి రింగు 
సృజనాతమాక ప్రవృతుతిలకు ప్రాతినిధ్యిం వహిస్తిింది. మధ్యలోగల 
నీలిరింగు వృతతిిం భారతదేశ స్ింసకొపృతిక చైతనా్యనిక చిహ్నిం అన్నది 
నా అభప్రాయిం. నేడు జాతీయ పత్కింలోని ఈ మూడు రింగులూ నవ 
భారతిం భవిష్యతుతిను కళ్లకు కడుతునా్నయి” అని ప్రధాన మింత్రి 
నరింద్ర మోదీ అభవర్్ణించారు. అలాగే “కాషాయ రింగు మనకు 

ఖంగోజా మ్ఆంగోలో -మణిపూర్యుదధి ం,కియోంఝర్తిరుగుబాటుఖంగోజా మ్ఆంగోలో -మణిపూర్యుదధి ం,కియోంఝర్తిరుగుబాటు

ఆజాదీ	కా	అమృత్		మహోత్సవ్ ఇండియా@75

ప్రధాని	పూరితి	ప్రసంగం	వినడం	కోసం	

‘కూయూఆర్’	కోడ్	స్్కన్	చేయండి
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కరతివ్యిం, దేశరక్షణ దిశగా సూఫూర్తినిస్తిింది. అలాగే తెలుపు రింగు నేడు 
“సబ్ కా స్థ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశావాస్, సబ్ కా ప్రయాస్” 
త్రకమింత్రింత అనుసింధానమైింది. ఆకుపచచి రింగు ఇవాళ 
పునరుత్పాదక ఇింధనిం, పర్్యవరణ పర్రక్షణ దిశగా భారత్ 
నిర్దశిించుకున్న ప్రధాన లక్ష్యలకు సూచిక. ఇక త్రివర్ణ పత్కింలోని 
నీలిరింగు వృతతిిం నీలి ఆర్్థక వ్యవస్థకు పర్్యయపదింగా ఉింది” అని 
ఆయన అనా్నరు. మరోవైపు మార్చి 18న మలయాళ దినపత్రిక 
‘మాతృభూమి’ శత్బి్ద ఉతస్వాలో్ల  ప్రధాని నరింద్ర మోదీ ప్రసింగిసూతి- 
“సవార్జ్యిం కోసిం స్గిన స్వాతింత్య్ర పోర్టింలో ప్రాణత్్యగిం చేసే 
అవకాశిం మనకు లభించలేదు. కానీ- దృఢమైన, ప్రగతిశీల, సమిమాళ్త 
భారతదేశ అభవృదిధిక దోహదపడే అవకాశాని్న ఈ అమృత కాలిం 
మనకు కలిపాస్తిింది. ఏ దేశాభవృదిధిలోనైనా చకకొని విధానాల రూపకలపాన 
ఒక ప్రధానాింశిం” అనా్నరు. స్వాతింత్య్ర అమృత్ మహోతస్వాలను 
దృష్టేలో ఉించుకున్నపుడు  ర్బోయే సింవతస్ర్లో్ల  మరుగైన దేశ 

నిర్మాణిం దిశగా మరెింత చేయవచుచినన్నది సపాషటేమవుతుింది. 
స్వాతింత్య్ర పోర్టింతప్ట్, అజాఞా త సమరయోధుల గుర్ించి 
లోకానిక పెద్దగా తెలియని ఉదింత్లను వెలుగులోక తేవడింలో 
మాధ్యమాలు ఒక అదు్త స్ధనిం. అలాగే ప్రతి పటటేణిం లేదా 
గ్రామింలో స్వాతింత్య్ర ఉద్యమింత సింబింధింగల ఎవర్కీ అింతగా 
తెలియని ప్రదేశాలు ఉింట్యి. అట్వింటి ప్రదేశాలను మనిం 
ప్రముఖింగా చూపడింతప్ట్ వాటి సిందర్శనకు ప్రజలను 
ప్రోతస్హిదా్ద ిం. ఈ నేపథ్యింలో ప్రస్తిత సించికలో స్వాతింత్య్ర అమృత్ 
మహోతస్వాలకు సింబింధిించిన ఇట్వింటి రెిండు పోర్ట కథలను 
చదవిండి. వాటిక  చర్త్ర పుటలో్ల  సముచిత స్్థ నిం లభించి 
ఉిండకపోవచుచి. కానీ, అది బ్రిటిష్ స్మ్రాజ్య పునాదులను అవి 
బలింగా కుదిపేశాయి. ఈ మేరకు మణిపూర్ లోని ఖింగోజె మ్, 
ఒడిశాలోని కయోింఝర్ లలో నాటి  స్వాతింత్య్ర పోర్ట గాథలు 
మనలను ఆకట్టే కుింట్యి..

మహాత్్మగాంధీఆదర్శాలతోఏర్్పటె్ నమహాత్్మగాంధీఆదర్శాలతోఏర్్పటె్ న
‘మాతృభూమి’‘మాతృభూమి’

వికో్ట రియాస్్మరకమందిరంలో‘విపలో వభారతివికో్ట రియాస్్మరకమందిరంలో‘విపలో వభారతి
చిత్ర ప్ర దరశానశాలచిత్ర ప్ర దరశానశాల

మహాత్మాగాింధీ ప్రబోధాల సూఫూర్తిత భారత స్వాతింత్య్ర పోర్ట్నిక 
మద్దతుగా ‘మాతృభూమి’ పత్రిక 1923 మార్చి 18న 
ప్రారింభించబడిింది. ఒకకొస్ర్ మన చర్త్రను వెనకకొ తిర్గి 
చూస్కున్నపుడు- చాలామింది గొపపా వ్యకుతిలు ఒకటి లేదా అింతకనా్న 
ఎకుకొవ సింఖ్యలో వార్తి పత్రికలత అనుబింధిం ఉన్నవారనని మనకు 
సపాషటేమవుతుింది. ఆ మేరకు లోకమాన్య తిలక్ ‘కేసర్’, ‘మహరత్తి’ 
పత్రికలను ప్రోతస్హిించగా-  గోప్ల్ కృష్ణ గోఖలే ‘హితవాద్’కు 
మద్దతిచాచిరు. అలాగే స్వామి వివేకానింద ‘ప్రబుదధి భారత్’త 
అనుబింధిం ఉన్నవారు కాగా, మహాత్మాగాింధీ ‘యింగ్ ఇిండియా’, 
‘నవజీవన్’, ‘హర్జన్’ పత్రికలత ముడిపడి ఉనా్నరు. ఇక శా్యమ్ జీ 
కృష్ణ వరమా ‘ది ఇిండియన్ సష్యాలజిస్టే’క సింప్దకతవాిం 
వహిించారు.

స్వాతింత్య్ర పోర్టింలో విప్లవకారుల ప్త్ర, బ్రిటిష్ వలస ప్లనపై 
వార్ స్యుధ తిరుగుబాట్ను ‘విప్లవ  భారతి చిత్ర ప్రదర్శనశాల’ 
కళ్లకు కడుతుింది. అలాగే స్ింసకొపృతిక-చార్త్రక వారసతవా 
పర్రక్షణలో పశిచిమ బింగాల్ ప్రభుతవా నిబదధితకు త్ర్కొణింగా 
నిలుస్తిింది. ఈ చిత్ర ప్రదర్శనశాల మన కళ్లముిందుించే స్యుధ 
తిరుగుబాట్కు స్వాతింత్య్ర ఉద్యమ గాథలో మర్ింత సముచిత 
స్్థ నిం ఇింకా లభించలేదు. విప్లవకారుల ప్రాముఖా్యని్న 
నొకకొచెబుతూ 1947దాకా చోట్ చేస్కున్న సింఘటనల సమగ్ర 
చిత్రాని్న మన ముిందు ఉించడమే ఈ చిత్ర ప్రదర్శనశాల ఏర్పాట్ 
లక్షష్ిం.

ఆజాదీ	కా	అమృత్		మహోత్సవ్
ఇండియా@75
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ఖంగోజా మ్లోబి్ర టిషరలో ప్ వరోచితంగాఖంగోజా మ్లోబి్ర టిషరలో ప్ వరోచితంగా
ప్ర్డినమణిపూర్యోధులుప్ర్డినమణిపూర్యోధులు

ఖంగోజా మ్యుదధి స్్మరకప్్ర ంగణంఖంగోజా మ్యుదధి స్్మరకప్్ర ంగణం

ఖంగోజెమ్	యుద్ధ	స్్మరక	ప్రాంగణం	మణపూర్	లోని	

తౌబల్	జిలాలోలోగల	ఖంగోజెమ్	లో	ఉంది.	

1891నాటి	ఆంగలో-మణపూర్	యుద్ధంలో	

వీరోచితంగా	ప్రాడిన	మణపూర్	సైనికలక	

నివ్ళిగా	ఈ	స్్మరక	ప్రాంగణం	నిరి్మతమైంది.	ప్రతి	

ఏట్	ఏప్రిల్	23న	‘ఖంగోజెమ్	డే’	నిర్వహిస్తిన్న	

నేపథయూంలో	ఈ	సంవత్సరం	131వ	వ్రిషికోత్సవం	

నిర్వహించనునా్నరు.

ఈశాన్య ర్షట్రిం మణిపూర్  లోని ఖింగోజె మ్.. బ్రిటిష్  ప్లనను 
ఆతమారక్షణలోక నెటిటేన స్యుధ తిరుగుబాట్కు పుటిటేనిలు్ల . దేశ చర్త్రలో 
1891నాటి ఆింగ్ల-మణిపూర్ యుదధిిం అత్యింత ముఖ్యమైన సింఘటనలలో 
ఒకటి. మణిపూర్  వింటి ఒక చిన్న ర్షట్రిం నుించి అనేక మింది ప్రజలు 
శకతిమింతమైన బ్రిటిష్ స్మ్రాజా్యని్న గడగడలాడిించారు. అలాగే 
మాతృభూమి ఆతమాగౌరవిం, ప్రతిషటే, స్రవాభౌమాధికార పర్రక్షణలో  
భాగింగా బ్రిటిష్ వలసర్జ్య విసతిరణపై యుదధిింలో తమ ప్రాణాలను 
తృణప్రాయింగా అర్పాించారు. ‘సూరు్యడు అసతిమిించడు’ అనే బ్రిటిష్ 
స్మ్రాజ్య నినాదిం ఒక ఆకరషిణీయ పదబింధిం మాత్రమే కాదు.. అది 
వాసతివిం కూడా. మణిపూర్ వింటి చిన్న ర్షట్రిం బ్రిటిషర్లత పోర్డటమింట్ 
ఒకకొట్ అర్థిం: మణిపూర్ ఓటమి. అయినపపాటికీ పర్క్రమశాలురైన 
మణిపూర్ యోధులు పట్టే  వీడలేదు.

నిజానిక మణిపూర్  ను అదుపులో ఉించగలమని ఆదిలో బ్రిటిష్  
ప్రభుతవాిం భావిించినా, అది అస్ధ్యమని తవారలోనే తేలిపోయిింది. 
అలాింటి పర్స్్థతులో్ల  బ్రిటిష్ వారు 1890 మార్చి 22న మొతతిిం 400 
మింది గూర్ఖా  సైనికులను మణిపూర్ కు పింప్రు. అట్పైన ఆ పట్లిం 
1891 మార్చి 24న మణిపూర్  లోని కాింగా్ల  ప్్యలెస్  పై దాడి చేస్ింది. 
బ్రిటిష్ వార్ అధరమా వైఖర్ ఫలితింగా అనేక మింది మరణిించగా మణిపూర్-
బ్రిటిష్ దళాల మధ్య స్యుధ పోర్టిం ఉవెవాతుతిన ఎగస్ింది. ఆింగ్ల 
సైన్యిం వద్ద బాింబుల వింటి ఆధునిక ఆయుధాలుిండగా మణిపూర్ సైన్యిం 
ఈటెలు, కతుతిలు వింటి సింప్రదాయక ఆయుధాలత తలపడిింది. 
అయినపపాటికీ మణిపూర్ సైన్యిం మొకకొవోని స్హసింత బ్రిటిష్ వార్పై 
పోర్డిింది. తొలిదశ యుదధిింలో బ్రిటిష్ ఓడిపోయి, ల్ింగుబాట్ 
ప్రదర్్శించినా రెిండో దశలో విజయిం స్ధిించారు.

మణిపూర్  సైన్యిం వీరోచిత పోర్టిం చేస్నా, 1891 ఏప్రిల్ 23న 
ఖింగోజె మ్  లో ఓడిపోగా చాలా మింది వీర యోధులు మరణిించారు. ఇది 
భారత స్వాతింత్య్ర పోర్ట చర్త్రలో అత్యింత భీకర యుదాధి లలో ఒకటిగా 
పర్గణిించబడిింది. మణిపూర్  లోని ఖింగోజె మ్  లోగల ఖేబా హిల్స్  లో 
జర్గిన యుదధిిం కాబటిటే ఆ రోజును ‘ఖింగోజె మ్ డే’గా వ్యవహర్స్తిరు. ఆ 
మేరకు 1891 ఏప్రిల్ 27న యుదధి పర్సమాపితి అనింతరిం మణిపూర్ 
బ్రిటిష్ ప్రభుతవా ప్రత్యక్ష నియింత్రణలోక వచిచిింది.

యుదాధి నింతరిం బ్రిటిష్  ప్రభుతవాిం అనేక మిందిపై తూతూమింత్రపు 
విచారణ చేయిించి, మరణశిక్ష విధిించిింది. ఈ మేరకు యువర్జు 
టికేింద్రజిత్ , తింగల్  జనరల్  1891 ఏప్రిల్  13న ఉర్తీయబడాడు రు. 
అింతేకాదు, యువర్జుతప్ట్ మరో నలుగుర్ని ఉర్తీస్న బ్రిటిష్  

ప్రభుతవాిం మరో 22 మింది సహా కులచింద్రకు బహిషకొరణ శిక్ష 
విధిించి అిండమాన్  దీవులో్ల  కార్గార్నిక పింపిింది. మణిపూర్ 
సైన్యిం,  ప్రజల శౌర్యప్రత్ప్లు చూస్ బ్రిటిష్ వారు 
నివెవారపోయారింట్రు. మణిపూర్  లోని ఖింగోజె మ్  లో వీర సైనికులు 
తమ ప్రాణత్్యగిం దావార్ భవిష్యతుతి తర్లు సేవాచా్ఛవాయువులు 
పీలుచికునేలా చేశారు. కాగా, బ్రిటిష్ స్మ్రాజ్యింలో భారత ర్షాట్ర లను 
విల్న ప్రక్రియ 1757లో ప్్ల స్ట యుదధిింత ప్రారింభిం కాగా, 1891లో 
ఖింగోజె మ్ యుదధిింత పూరతియిింది. ఈ యుదధిిం తర్వాత బ్రిటిష్ 
స్మ్రాజ్య నియింత్రణలోక వచిచిన చివర్ భారత ఉపఖిండ ర్షట్రింగా 
మణిపూర్ జాబిత్కెకకొింది.

ఈ యుదాధి ని్న 1891 ఆింగో్ల -మణిపూర్ యుదధిింగా పిలుస్తిరు.. 
మణిపూర్  లోని ఖింగోజె మ్  లో 2016 ఏప్రిల్ 23న అపపాటి ర్షట్రపతి 
ప్రణబ్ ముఖరీజె యుదధి స్మారకాని్న ఆవిషకొర్ించారు.

ఆజాదీ	కా	అమృత్		మహోత్సవ్ ఇండియా@75
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కియోంఝర్లోబి్ర టిషరలో కుసవ్లువిసిరినకియోంఝర్లోబి్ర టిషరలో కుసవ్లువిసిరిన
భుయాన్..జువ్ంగ్గ్రిజనతిరుగుబాటుభుయాన్..జువ్ంగ్గ్రిజనతిరుగుబాటుఒడిశాలోని కయోింఝర్ లో భుయాన్, జువాింగ్ గిర్జన 
తెగల తిరుగుబాట్ బ్రిటిష్ ప్లనకు సవాలు 

విసరటమేగాక అింతిం చేస్ింది. వాసతివానిక కయోింఝర్  లోని 
భుయాన్, జువాింగ్ ప్రజల ఆకాింక్షలు, సింప్రదాయాలకు విరుదధిింగా 
కొతతి ర్జును బ్రిటిష్ ప్రభుతవాిం స్ింహాసనిం ఎకకొించిింది. ఆ మేరకు 
స్్థ నిక ప్రజలు నిర్కర్ించిన ర్జు దావార్ బ్రిటిష్ వారు ప్లన 
స్గిించాలని తలపోశారు. కొతతి ర్జు ప్రజల కోసిం కాకుిండా, 
కేవలిం బ్రిటిష్ వార్ ప్రయోజనాల నిమితతిమే ఉనా్ననన్నట్్ల  
వ్యవహర్ించాడు. తదనుగుణింగా గద్్దనెకకొన వెింటనే ఇషాటే నుస్రిం 
పను్నలు విధిించి, బలవింతపు వసూళ్్ల  ప్రారింభించాడు. ఈ 
అనా్యయాని్న సహిించలేని జువాింగ్, భుయాన్ తెగల ప్రజలు 1868 
ఏప్రిల్ 21న రత్్ననాయక్, నిందా నాయక్ల నేతృతవాింలో బ్రిటిష్  
వార్తప్ట్ కొతతి ర్జు దోపిడీని సవాలు చేసూతి స్యుధ 
తిరుగుబాట్ చేశారు.

కయోింఝర్  లో బ్రిటిష్ వార్పై తిరుగుబాట్కు ఆ జిలా్ల లోని 
త్రూపార్  గ్రామింలో 1820లో జనిమాించిన రత్్ననాయక్  నేతృతవాిం 
వహిించాడు. రత్్ననాయక్  భుయాన్  తెగ కుట్ింబికుడు కాగా, 
నిందా నాయక్ , నిందా ప్రధాన్ , బాబ్ నాయక్ , దశరథి కునవార్ , 
ప్దూ నాయక్  తదితరులు అతనిక మద్దతు నిలిచారు. స్్థ నిక 
ర్జుతప్ట్ బ్రిటిష్  ప్లకుల నిరింకుశత్వానిక వ్యతిరకింగా ఈ 
తిరుగుబాట్ తలెతితిింది. ఈ పర్స్్థతుల నడుమ తిరుగుబాట్దారులు 
1868 ఏప్రిల్  28న కయోింఝర్  మారెకొట్  ను దోచుకోవడమేగాక 
ర్జ సౌధింపై దాడి చేశారు. అనింతరిం ర్జు, దివాన్  సహా 100 
మింది సైనికులను బిందీలుగా పట్టే కుపోయారు.

దీింత ఈ తిరుగుబాట్ను కఠినింగా అణచివేయాలని 
నిర్ణయిించుకున్న బ్రిటిష్  ప్లకులు 1868 మే 7న కయోింఝర్  కు 
సైనా్యని్న పింప్రు. ఈ సైనిక దళానిక నాటి స్ింగూ్మ్  డిపూ్యటీ 
గవర్నర్  డాకటేర్  డబు్ల యా.హైస్  నాయకతవాిం వహిించాడు. ఈ సైనిక 
దళిం వచీచిర్గానే గిర్జన ప్రజలపై దాడి చేయడింత తిరుగుబాట్ 
ఉధృతమైింది. దీింత ఆగ్రహిించిన రత్్ననాయక్  నేతృతవాింలోని 
తిరుగుబాట్దారులు దివాన్ ను అింతిం చేశారు. ఈ ఓటమిని 
సహిించలేకపోయిన హైస్  దీని్న ఒక సవాలుగా మారచిడింత గిర్జన 
తెగల ఇళ్లకు నిప్పు పెటటేడానిక బ్రిటిష్  ప్లకులు ఉతతిరువాలు ఇవవాగా, 
దాని్న అమలుచేశాడు.

దీింతప్ట్ “మీరింత్ వెింటనే ల్ింగిపిండి.. లేదా అిందరీ్న 
చింపేస్తిిం” అింటూ హైస్  ఒక బదిర్ింపు ప్రకటన జారీ చేశాడు. కానీ, 
తిరుగుబాట్దారులు దీని్న పటిటేించుకోకపోగా, 
చాయ్ బస్-కయోింఝర్  సింధాన రహదార్ని తెగొగొ ట్టే రు. ఈ 
ఉదింతింత ఛోట్ నాగ్ పూర్  నుించి కమిషనర్  కల్నల్  ఇ.టి.డాలటేన్ ను 
బ్రిటిష్  ప్రభుతవాిం కయోింఝర్ కు పింపిింది. కానీ, కొిండ ప్రాింతిం 

కావడింతప్ట్ అకకొడి ఉష్ట్ణ గ్రతను భర్ించలేక ఆయన అకకొడిక 
చేరలేకపోయాడు. దీింత పరుగు ర్జా్యల ర్జుల 
సహకారింతప్ట్ భారీ సైన్యింత బ్రిటిష్  ప్లకులు తిరుగుబాట్ 
అణచివేతకు స్దధిమయా్యరు. ఈ మేరకు బనయ్ , మయూర్  భింజ్ , 
పలా్ల డా, ఢింకణాల్  ర్జా్యల సైనా్యలు అకకొడిక వెళా్ల యి. మరోవైపు 
కటక్  కమిషనర్  టి.ఇ.రబనాస్ను బ్రిటిష్  ప్రభుతవాిం కయోింఝర్ కు 
పింపిింది. తిరుగుబాట్దారులు ల్ింగిపోవాలని ఆయన 
ఆదేశిించగా, రత్్ననాయక్  తిరసకొర్ించి తుదిదాకా పోర్టిం 
కొనస్గిించాడు.

చివరకు భుయాన్  తెగను రక్ించడిం కోసిం రత్్ననాయక్ , 
నిందా నాయక్  ల్ింగిపోయారు. బ్రిటిష్  ప్రభుతవాిం వార్ద్దర్నీ ఉర్ 
తీస్ింది. అింతేకాకుిండా, ర్ణి విష్్ణ ప్రియా దేవితప్ట్ ఆమకు 
మద్దతిచిచిన తిరుగుబాట్దారులను కార్గార్నిక పింపిింది. 
అనింతరిం ధరణీధర్  నాయక్  ఈ ఉద్యమానిక సర్కొతతి 
ఉతేతిజమిచిచిన నేపథ్యింలో దీని ప్రభావిం దేశమింతట్ విసతి ృతింగా 
వా్యపిించిింది. 

కియోంఝర్యుదధి కియోంఝర్యుదధి 
స్్మరకంస్్మరకం
ఒడిశాలోని	ఆనాటి	క్యోంఝర్	రాజసౌధం.	ఇక్కడి	
నుంచే	భుయాన్	గిరిజన	తెగ	ప్రజలు	రత్్ననాయక్	
నేతృత్వంలో	బ్రిటిష్	వ్రిపై	స్యుధ	తిరుగుబాటుక	
శ్రీకారం	చుట్్టరు.	ఈ	ప్రాటంలో	బ్రిటిష్	వ్రు	
విజయం	స్ధించారన్నది	నిజమ్	అయినా,	ఈ	ఉదయూమ	
ప్రభావం	ఒడిశాక	మాత్రమ్గాక	దేశమంతట్	
ప్రస్ఫుటంగా	విసతిరించింది.

ఆజాదీ	కా	అమృత్		మహోత్సవ్
ఇండియా@75
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ఆయుష్్మన్భారత్దినోతసావం(ఏప్్ర ల్30)ఆయుష్్మన్భారత్దినోతసావం(ఏప్్ర ల్30)

స్ర్వతి్ర కఆరోగయాస్ర్వతి్ర కఆరోగయా

ఆయుషామాన్ భారత్ ఆరోగ్య-శ్రేయో 
కేింద్రాలు

కూడా ఏర్పాట్ చేయబడాడు యి. వీటిలో  
పని చేసే
నిపుణులత నేరుగా 
దూరవాణి-సింప్రదిింపులకు 
వీలుింట్ింది

1లక్లక్

పేదల ఆరోగ్యిం-శ్రేయస్స్కు ప్రాధాన్యింతప్ట్ 
వార్క ఆరోగ్య బీమా ప్రయోజనిం చేకూరచిడిం 
లక్ష్యలుగా 2018లో ‘ఆయుషామాన్ భారత్ - 
ప్రధానమింత్రి జనారోగ్య యోజన’ 
ప్రారింభించబడిింది. ప్రపించింలోనే అతిపెద్ద 
ఆరోగ్య బీమా పథకిం కింద ఈ రెిండు లక్ష్యలను 
స్ధిించే దిశగా దేశింలో ఏట్ ఏప్రిల్ 30న 
‘ఆయుషామాన్ భారత్ దిన్తస్విం’ 
నిరవాహిించబడుతింది. ఈ పథకిం కింద 
స్మాజిక-ఆర్్థక కులగణన ప్రాతిపదికగా 
దేశింలోని మారుమూల ప్రాింత్ల ప్రజలకు 
సరసమైన వైద్య సదుప్యాల కలపానను 
ప్రోతస్హిించేిందుకు కృష్ స్గుతింది. అలాగే 50 
కోట్ల మిందిక పైగా ప్రజలకు రూ. 5 లక్షల దాకా 
ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ లక్షష్ింత ప్రభుతవాిం 
ముిందడుగు వేసతిింది.

17,86,97,235 
ఈ పథకిం ప్రారింభమైన నాటి నుించి 2022 మార్చి 21 వరకు

జారీ చేయబడిన మొతతిిం ‘ఆయుషామాన్’ కారుడుల సింఖ్య

మన దేశెంలో కోటాలాది పేద ప్రజలు హఠాత్తగా అనారోగయేెం పాలైతే జీవితెం 

ఏమవుతెందోననే ఆెందోళనతోనే బతకు గడుపుతనానిరు. అనారోగాయేన్కి 

చికిత్స చేయిెంచుకోవాలో.. కుటుెంబాన్కి ఇెంత తెండిపెట్టడాన్కి 

శ్రమెంచాలో తేలుచోకోలేన్ విచారకర పరిసి్థతలో ఉనానిరు. దేశెంలోన్ పేద, 

మధయేతరగత ప్రజలకు ఈ చిెంత నుెంచి విమకి్త కలిపిస్్త వారు చికిత్స 

పెందే విధెంగా ఈ పథకెం కీలక పాత్ర పోషిస్తెంది. ఇపుపిడిది ‘ఆయుష్్మన్ 

భారత్ డిజిటల్ మషన్’ కిెంద డిజిటల్ వేదికకు విస్తరిెంచబడిెంది. 

- నరెంద్ర మోదీ, ప్రధానమెంత్రి    

సహాయకంద్ర ం
నంబరు
14555
లేదా

1800-111-565.

3,11,27,750  
పథకం	క్ంద	లబి్ధద్రుల	సంఖయూ

బీమాకుప్్ర త్సాహంబీమాకుప్్ర త్సాహం

పక్పతి్ర క
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