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స్రక్షిత ఆహారం 
మెరుగై న ఆరోగయూం

మానవ జాతి సంక్షేమానికి అత్ంత కీలకమైన విభాగం 
ఆహారం. ప్రపంచ ఆరోగ్ సంస్థ అంచనాల  ప్రకారం ప్రతీ 
ఏటా 4.2 లక్షల మంది ప్రజలు మరణిస్తండగా ప్రతీ పది 
మందిలో ఒకరు కల్్త ఆహారం వల్లనే అనారోగ్ం 
పాలవుతునానారు. భారతదేశంలో ప్రతీ ఏడాది ఒక్కో వ్కి్త 
50 కిలోల ఆహారానినా వృధా చేస్తననాట్టు  గృహరంగంలో 
ఆహార వృధాపై ఐక్రాజ్సమితి పరా్వరణ కార్క్రమం 
నిర్వహణలోని ఆహార వృధా సూచీ నివేదిక, 2021 తెలియ 
చేస్తంది. అయితే ప్రపంచంలోని అనేక ఇతర దేశాలో్ల  
అవుతుననా వృధా కనానా ఇది తక్కోవే. అయినప్పటికీ ఏ 
రకంగా జరుగుతుననాఆహార వృధాని అరికటటుడం, 
అవసరంలో ఉననా వారికి  సరక్షిత ఆహారం అందించడం 
క్సం జూన్ 7వ తేదీన ప్రపంచ ఆహార భద్రతా దినోత్సవం 
సందర్ంగా మనందరం ప్రతిన చేయాలి.

భారత ప్రభుతవాం తీసుకున్న చొరవ కారణంగా ఐక్యారాజ్యా సమితి 2023 సంవత్సరాని్న పోషక విలువలు గల తృణధానా్యాల అంతరాజాతీయ సంవత్సరంగా 

ప్రకటించింది. భారత వ్యావసాయ పరిశోధన మండలి 79 రకాల బయో ఫోరిటిఫైడ్ బియ్యాం, గోధుమ, మొక్కజొన్న, జొన్న, పపుపులు, వేరుశనగ, లిన్ సీడ్, 

ఆముదం, సోయాబీన్ అభివృది్ చేసింది. అలాగే 8 రకాల కాలిఫ్లవర్, బంగాళాదుంప, చిలకడ దుంప, యాలకులు, ద్నిమమా కూడా రైతులో్ల ప్రాచుర్యాం 

పందుతునా్నయి. అలాగే ప్రభుతవాం తీసుకున్న ఇతర చర్యాలో్ల ప్రకృతి వ్యావసాయం, నానో యూరియా, భూమిలోని పోషకాల సమాచారాని్న అందించే 

సాయిల్ హెల్త్ కారుడులు కూడా ఉనా్నయి.   

ఎఫ్ఎస్ఎస్ఎఐ ఆహార భద్రత, ప్రమాణాలు (మిగులు ఆహార 

సీవాకారం, పంపిణీ), 2019ని ప్రకటించింది. విరాళంగా 

అందిన ఆహారం మానవాళి వినియోగానికి సురక్షితంగా 

ఉండందుకు ఈ ప్రమాణాల ద్వారా ఆహార ద్తలు, పంపిణీ 

ఏజెన్్సల బాధ్యాతలను నిర్దేశంచింది.

భారతదేశ తొలి ఆహార భద్ర తా మ్యూజియం 
ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద ఆహార ధానా్ల ఎగుమతి దేశంగా 

మారాలననా లక్షష్ంలో భాగంగా నౌకల నంచి నోటికి ఆహారం 
చేరే లోపు ఆహార భద్రతక్ సంబంధంచిన కథనానినా 

వివరించేందుక్ తమిళనాడులోని తంజావూరు నగరంలో 
దేశంలోని తొలి ఆహార భద్రతా మ్్జియం ఏరా్పటయింది. 
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సంపాద కీయం
నమసాకోరం,
యథా హ్యేకేన చకేరే ణ న రథసయే గతిర్భవేత్ |

ఏవం పురుషకారేణ వినా దై వం న సిధయేతి ||

‘రథం ఒక చక్రంపై ఎప్పుడూ మందుక్ కదలదు. అలాగే కఠిన శ్రమ లేక్ండా కేవల అదృషటుం ఫలానినా అందించదు’ అనేది ఈ 
సంసకోకృత శ్్ల కం అరధిం. ఇదే సారూప్త జాతి పురోగతికి కూడా వరి్తస్తంది. ప్రభుత్వ ఆలోచనా ధోరణి, సాధారణ ప్రజల ఆలోచనా 
ధోరణి కలిసినప్పుడే జాతి ససంపననాత బాటలో వేగంగా మందుక్ కదులుతుంది. దేశంలోని ప్రతి ఒకకో పౌరుని శకి్తలోనే భారతదేశం 
బలం దాగి ఉంట్ందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంటారు. 
అందుకే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సత్పరిపాలనలో సామాన్ మానవుని భాగసా్వమిని చేసందుక్ అధకారానినా ఒక సాధనంగా 
మారుచుక్నానారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్వహణలోని ప్రతీ ఒకకో పథకం, విధానం, ప్రయాణం, కార్క్రమంలో వారిని భాగసా్వమలన 
చేశారు. ప్రభుత్వ పథకాలు వేగంగా అమలు జరుగుతునానాయంటే ప్రభుత్వ పనితీరులో మారు్ప కారణంగానే సాధ్మవుతోంది. 
సవ, సపరిపాలన, పేదల సంక్షేమం విజన్ న సాకారం చేసందుక్ గత 8 సంవత్సరాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతి ప్రయోజనాలు 
దృష్టులో ఉంచుక్ని అనేక చారిత్క నిర్ణయాలు తీసక్ంటూ అదే సమయంలో అంతో్దయ లక్షష్ం బాటలో పయనించడం వల్ల దేశం 
అభివృదిధిలో కొత్త శిఖరాలు అధరోహిస్తంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో దేశం అమిత వేగంగా పేదరికం 
నిరూమూలించగలుగుతోందని వివిధ అంతరాజా తీయ ఏజెన్్సలు గురి్తంచాయి. పేదల సంక్షేమం దృష్టులో ఉంచుక్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 
తీసక్ననా వివిధ నిర్ణయాలకే ఈ ఘనత దక్కోతుంది. 
సామాన్  ప్రజలక్ ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు 100% అందేందుక్ వీలుగా ప్రభుత్వం ప్రతీ నాలుగు రోజులకి ఏ విధంగా ఒక 
కొత్త పథకం ప్రారంభించింది లేదా పాత పథకాలో్ల  సమగ్ర మారు్పలు చేసిందననా విషయం గత సంచికలో వివరించాం. మే 30వ తేదీన 
కేంద్ర ప్రభుత్వం అధకారంలోకి వచిచు 8 సంవత్సరాలు పూరి్త చేసక్ంట్ననా తరుణంలో 14 రంగాలుగా వరీగీకరించిన వందలాది 
పథకాలో్ల ని వేగం జాతి పురోగతికి ఏ విధంగా కొత్త దిశన అందించిందననా అంశం ఈ సంచికలో మఖపత్ కథనంగా ప్రచురించాం. ఈ 
సీరీస్ క్ కొనసాగింపుగా రాబోయే న్్ ఇండియా సమాచార్ సంచికలో ప్రధానమంత్రి ఇటీవలి యూరోపియన్ దేశాలు, నేపాల్, జపాన్ 
దేశాల పర్టనలు బలమైన, విశ్వసన్యమైన దేశంగా 2014 సంవత్సరం నంచి లభించిన విశ్వసన్యతన ఏ విధంగా ఇనమడింప 
చేశాయననాది వివరించననానాం. 
ప్రపంచ పరా్వరణ దినోత్సవం సందర్ంగా హరిత జీవనశైలికి కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్లతో పాట్ వ్కి్తత్వం, అమృత్ మహోత్సవ్ 
విభాగాలో్ల  సూఫూరి్తదాయకమైన కథనాలు కూడా ఈ సంచికలో ఉనానాయి. అలాగే కొత్త విదా్ విధానం సమీక్ష, సెమీ కండకటుర్ తయారీ 
కేంద్రంగా మారేందుక్ భారతదేశం తీసక్ంట్ననా చర్లు వంటి ఇతర కథనాలు కూడా ఈ సంచికలో ఉనానాయి. 
మీ సలహాలు పంపుతూ ఉండండి.  

 (జైదీప్ భట్్నగర్)

హిందీ, ఇంగ్్లషు సహా 11 భాషలో్ల పత్రికను

చదవండ/డౌన్ లోడ్ చేసుకోండ.
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మెయిల్ బాక్్స 

పటిష్ట మై న పాలన కారణంగా గత ఎనిమిది 

సంవత్సరాలలో అనిని విభాగాలోలో నూ మరుగై న ప్ర జా 

జీవనం సుస్పష్ట ంగా కనిపిస్త ంది. అందువలలో  సమాజంలో 

ప్ర తి వరాగా నికీ సాధికారత కల్పంచి నవభారతం వై పు 

చేసే ప్ర యాణం విజయవంతం అయంది. స్వర్ణ భారతం 

దిశగా సాగిసు్త నని ఈ ప్ర యాణంలో ఈ అమృతకాలం 

కర్త వ్యకాలంగా మారంది.

దేదేశశంం  పప్ర్ర థథమమంం

ఉచిత పంపిణీ కోసంమే 16-31, 2022

సంపుటి 2, సంచిక 22   నూ్య ఇండియా 
నూ్య ఇండియా 

స మాచార్స మాచార్

  ఏళ్ళు  ఏళ్ళు

బాటలో  బాటలో  కర్త వ్య నిర్వహణ
కర్త వ్య నిర్వహణ

ఉతత్ర ప్రతు్యాతత్రాల చిరునామా:  రూమ్ నంబర్-278, బ్్యారో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్్యానికేషన్, 
సెకండ్ ఫో్లర్, స్చనా భవన్, న్్యాఢిల్్ల - 110003 

e-Mail:  response-nis@pib.gov.in

 నేన న్్ ఇండియా సమాచార్ పత్రిక ఆన్ లైన్ 
లో చదివాన. అది నా జాఞా నానినా పెంచుతోంది. వివిధ 

పథకాల వివరాలు, పలు పథకం ల విషయంలో 
ప్రభుత్వ కారా్చరణ ప్రణాళికలు సస్పషటుంగా 

అందిస్తనానారు.

Hanwant Singh Rathore

hanwantsinghrathore0@gmail.com

నవభారత పరివర్తనన న్్ ఇండియా సమాచార్ 
పత్రిక అతు్త్తమంగా అందిస్తంది. ఎనోనా ఇతర 

వనరులుననాప్పటికీ ఇందులో చదవడానికి 
అందుబాట్లో ఉంట్ననా పలు అంశాలతో పాట్గా 
ఇందులో విన్తనాంగా అందిస్తననా ప్రతే్కత ఒకటి 
ఉంది. వివిధ డిజిటల్ వారా్తపత్రికలో్ల  ఇది ఉత్తమం 

అనడం అతిశయోకి్త కాదు. ఇందుక్ సంపాదకీయ 
వరగీం అంతటికీ అభినందనలు. 

Mohit Soni

sonimohit895@gmail.com

న్్ ఇండియా సమాచార్ ఏప్రిల్ 16-30 సంచిక 
చదివాన. భారతదేశ సంసకోకృతి, నాగరికత పరిరక్షణక్ 

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో 
జరుగుతుననా ప్రయతానాల గురించి తెలిసి ఆనందం 

కలిగింది. ఈ పత్రిక దా్వరా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త 
సమాచారం క్రమం తప్పక్ండా అందుతోంది. 

దంగిలించిన కళాఖండాలు దేశానికి తిరిగి తీసక్వచిచున 
కథనం చదివి ఎంతో ఆనందపడా్డ న. తప్పు పటటుడానికి 

అవకాశం లేని ప్రధానమంత్రి పనితీరుక్ నేన అభివాదం 
చేస్తనానాన.

Dr Deepmala
Deep.mala@sgndkc.du.ac.in

ప్రామాణికమైన డిజైన్, నాణ్మైన అంశాలతో అదు్తమైన డిజిటల్ పత్రికన క్రమం తప్పక్ండా ప్రచురిస్తననాందుక్ మీ అందరికీ 
అభినందనలు. మీ బృందం మొత్తం అదు్తమైన పని చేస్తంది. ఈ సంచికలోని కథనాలతో పాట్ వాటి ఆడియోన మీరు ఇచిచునటటుయితే 

ప్రయాణ కాలంలో అందులోని అంశాలు చదవలేని వారికి అదు్తంగా ఉంట్ంది.

Dr Arvind Kumar Pal

arvind04pal@gmail.com
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26/11 ఉగ్రవాద దాడులు మీక్ గురు్తనానాయా? ఈ దాడులక్ 
ప్రణాళిక రచించేందుక్ ఉగ్రవాది డేవిడ్ హెడే్ల భారతదేశానినా 
పలు మారు్ల  సందరి్శంచినట్టు  చెబుతారు. కాని, ఆ సమయంలో 

అలాంటి చర్లన పర్వేక్షించేందుక్ అవసరమైన బిగ్ డేటా గాని 
లేదా అనలిటిక్్స  డేటాబేస్ గాని ఆ కాలంలో భారతదేశంలో 
అందుబాట్లో లేకపోవడం వల్ల అతని కదలికలన అసలు 
విశ్ ్లష్ంచలేకపోయారు. అత్ంత కీలకమైన ఈ సెకూ్రిటీ లోపానినా 
అధగమించేందుక్ 2010 సంవత్సరంలో నేషనల్ ఇంటెలిజెన్్స  గ్రిడ్  
(నాట్ గ్రిడ్) సృష్టుంచడానికి చర్లు తీసక్నానారు. కాని, అమలులో 
మందగమనం, వేగం లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాజెక్టు  జాప్ం అయింది. 
2014లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధకారం చేపటిటున తరా్వత 
ఈ పని వేగం అందుక్ంది. ఢిల్్లలో  నేషనల్ ఇంటెలిజెన్్స గ్రిడ్ ప్రధాన 
కారా్లయం పని ఇంచుమించుగా పూరి్త కాగా బంగళూరు కా్ంపస్ 
న హోం మంత్రి అమిత్ షా మే 3వ తేదీన ప్రారంభించారు. డేటా, 
సకోప్, సంకి్లషటుత క్ణంలో గతంతో పోలిచుతే నేడు భద్రతా అవసరాలు 
ఎంతగానో పెరిగాయని హోమంత్రి అమిత్ షా అనానారు. వాస్తవంగా 

హవాలా లావాదేవీలు, ఉగ్రవాద నిధులు, నకిల్ కరెన్్స, నారోకోటిక్్స, 
బాంబు పేలుడు బదిరింపులు, అక్రమ ఆయుధాల సమూగి్లంగ్, ఇతర 
ఉగ్రవాద కార్కలాపాలనినాంటిన్ పర్వేక్షించేందుక్ సహాయపడే 
సమగ్ర ఇంటెలిజెన్్స డేటాబేస్ సట్రకచుర్ నాట్ గ్రిడ్. కీలకమైన డేటా 
తొలగింపునక్ పటిష్ఠమైన అవరోధాలతో గూఢచారి, నా్య 
విభాగాలు దీనినా పూరి్త సా్థ యిలో వినియోగించుక్వచుచు. డేటా 
అనలిటిక్్స, సమాచార సాంకేతిక పరిజాఞా నం సహాయంతో ఈ ఏజెన్్సల 
పనితీరులో గణన్యమైన మారు్ప వచిచుంది. నాట్ గ్రిడ్ సవలు 11 
కేంద్ర ఏజెన్్సలతో పాట్ రాషాట్ర లు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల పోల్స 
శాఖలక్ కూడా అందుబాట్లో ఉంటాయి.

ఉగ్ర వ్దాని్న ఏ మాత్ర ం సహంచని వై ఖరి

జాతీయ ఇంటెలిజన్్స గ్్ర డ్ జాతీయ ఇంటెలిజన్్స గ్్ర డ్ 
ప్్ర ంగణం ప్్ర రంభంప్్ర ంగణం ప్్ర రంభం

కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే ఏ పథకం అయినా దాని 
ప్రయోజనం సమాజంలో చిటటుచివరన ఉననా ప్రజలక్ 
చేరినప్పుడే సంపూర్ణంగా సమర్థవంతం అవుతుంది. 

ఇదే ఆలోచనతో ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్్తి బీమా యోజన 
(పిఎంజెజెబివై), ప్రధానమంత్రి సరక్ష బీమా యోజన (పి.ఎం.ఎస్.
బి.వై), అటల్ పెన్షన్ యోజన (ఎపివై) పథకాలు 
ప్రవేశపెటిటు 7 సంవత్సరాలు విజయవంతంగా 
పూర్తయింది. సగట్ ప్రజలక్ ఆరి్థక భద్రత 
కలి్పంచే లక్షష్ంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
2015 మే నలలో ఈ పథకాలు ప్రారంభించారు. 
పిఎంజెజెబివై కేవలం రూ.330 వారి్షక ప్రీమియంతో రూ.2 లక్షల 
జీవితబీమా ప్రయోజనం కలి్పస్తంది. ఈ పథకం ప్రారంభమైన నాటి 
నంచి 12.76 క్ట్ల మంది ఇందులో నమోదయా్రు. 5,76,121 

మంది క్ట్ంబాలు దీని కింద కవరేజి పందగా రూ.11,522 క్ట్ల 
విలువ గల క్్లయిమ్ ల సెటిలమూంట్ జరిగింది.
ఈ పథకం మహమామూరి కాలంలో అలా్పదాయ వరాగీ లక్ అత్ంత 
ఉపయోగకరంగా ఉంది. ఈ పథకం కింద చెలి్లంచిన మొత్తం క్్లయిమ్  
లలో 50 శాతం క్విడ్-19 సంబంధత మరణాలవే. అలాగే 

ప్రధానమంత్రి సరక్ష బీమా యోజన కింద 
28.37 క్ట్ల మంది యాకి్సడంట్ కవరేజి 
పందారు.  కేవలం రూ.12 వారి్షక 
ప్రీమియంతో ఈ పథకం  రూ.2 లక్షలక్ 
ప్రమాదబీమా వసతి కలి్పస్తంది. దీని కింద 

97,227 క్్లయిమ్ లక్ రూ.1930 క్ట్్ల  చెలి్లంచారు.  వృదాధి ప్ంలో 
ఆరి్థక మద్దతు అందించే అటల్ పెన్షన్ యోజనలో ఇప్పటికి 4 క్ట్ల 
మందికి పైగా చేరారు. 

సమాజంలో చిట్ట చివరన ఉన్న ప్ర జలకు సమాజంలో చిట్ట చివరన ఉన్న ప్ర జలకు 
కూడా పబ్లో క్ సకూయూరిటీ సేవలుకూడా పబ్లో క్ సకూయూరిటీ సేవలు

సంక్షిపత్ సమాచారం
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చరిత్ర లో తొలిసారిగా ఒక చరిత్ర లో తొలిసారిగా ఒక 
లక్ష కోటలో  ర్ప్యలు లక్ష కోటలో  ర్ప్యలు 
దాటిన కెవిఐసి టరో్నవర్ దాటిన కెవిఐసి టరో్నవర్ 
సవాదేశీ, ఖాదీని సీవాకరించాలని ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
పదే పదే ఎలుగెతిత్ పిలుపు ఇచాచారు. ద్ని ఫలితంగా ప్రజలు 
ఖాదీ ఉతపుతుత్ల పట్ల అధిక ఆసకిత్ ప్రదరిశిసుత్నా్నరు. 2021-
22 ఆరిథిక సంవత్సరంలో ఖాదీ అమమాకాల ఆద్యం ఒక 
లక్ష కోట్ల రూపాయలు ద్టింది. దేశ చరిత్రలో ఏదైనా ఒక 
ఫాస్టి మ్వింగ్ కన్్సయామర్ వసుత్వుల (ఎఫ్ఎంసిజి) కంపెన్ 
ఒక ఆరిథిక సంవత్సరంలో ఈ మైలురాయిని ద్టడం ఇదే 
ప్రథమమని ఖాదీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల కమిషన్ (కెవిఐసి) 
చైరమాన్ వినయ్ కుమార్ సకే్సనా అనా్నరు. చిన్న సాథియిలో 
కసటిమరు్ల రోజువారీ ఉపయోగంచే వసుత్వులు ఎఫ్ఎంసిజి గా 
పరిధిలోకి వసాత్యి. ఇతర వసుత్వులతో పోలిచాత తకు్కవ 
ధరకు వేగంగా అముమాడుపోయే వాటినే ఫాస్టి మ్వింగ్ 
కన్్సయామర్ గూడ్్స గా వ్యావహరిసాత్రు.   

రూ.1,15,415.22 రూ.5052

191%
కోట్్ల కెవిఐసిలో నమోదైన మొతత్ం 

వా్యాపారం

2021-22 ఆరిథిక సంవత్సరంలో

కోట్్ల 2021-22 
సంవత్సరంలో 
విక్రయించిన 
మొతత్ం ఖాదీ 
దుసుత్ల విలువ. 
గత ఏడాది ఈ 
విక్రయాలో్ల 
43.20 శాతం 
వృది్ నమోదైంది. 

భారతదేశం:  ప్ర పంచానికి ఫార్మసీభారతదేశం:  ప్ర పంచానికి ఫార్మసీ

కొతతు  జాతీయ యువజన విధానం ముసాయిదా సిద్ంకొతతు  జాతీయ యువజన విధానం ముసాయిదా సిద్ం

8 సంవత్సర్లోలో  103 శ్తం 8 సంవత్సర్లోలో  103 శ్తం 
పెరిగ్న భారత ఫార్్మ ఎగుమతులుపెరిగ్న భారత ఫార్్మ ఎగుమతులు

జూన్ 13వ త్దీ వరకు మీరు జూన్ 13వ త్దీ వరకు మీరు 
సలహాలు పంపవచ్చుసలహాలు పంపవచ్చు

క్విడ్ కాలంలో హైడ్రోక్్ల రోకి్వన్ సహా పలు రకాల ఔషధాలు, వైద్ 
పరికరాలు 120 పైగా దేశాలక్ సరఫరా చేసిన భారత్ ఇప్పుడు 
ప్రపంచ ఫారమూసీగా కూడా గురి్తంపు సాధస్తంది. గత 8 సంవత్సరాల 

కాలంలో భారత ఔషధ, ఫారామూ ఉత్పతు్తల అమమూకాలో్ల  అదు్తంగా 103% 
వృదిధి నమోదయింది. 2013-14 సంవత్సరంలో భారత ఔషధ, ఫారామూ 
ఎగుమతుల విలువ రూ. 90,414 క్ట్్ల  కాగా 2021-22 నాటికి రూ. 1.83 
లక్షల క్ట్లక్ చేరింది. దేశంలో 10,500 తయారీ యూనిట్లతో 3000 ఫారామూ 
కంపెన్లునానాయి. దీనికి తోడు పిఎల్ఐ పథకం వంటివి ఫారామూ ఉత్పతు్తలు, 
ఔషధాలో్ల  ఉపయోగించే మడి సరక్ తయారీకి మద్దతు ఇస్తనానాయి.  ఫారామూ 
ఉత్పతు్తల తయారీలో ఉత్పతి్తపరంగా భారత్ మ్డో సా్థ నంలో ఉండగా 
విలువపరంగా 14వ సా్థ నంలో నిలిచింది. ప్రపంచంలో తయారయే్ 
వా్కి్సన్లలో 60 శాతం, జనరిక్ ఔషధాలో్ల  20 శాతం భారత్ నంచే 
తయారవుతునానాయి. 

ప్రపంచంలో అధక సంఖ్లో యువ జనాభా గల దేశం భారత్. 
యువక్లు తమ కలలు సాకారం చేసక్నేందుక్ వేదిక కలి్పంచడం 
తక్షణావసరం. అదే లక్షష్ంతో జాతీయ విదా్ విధానం ప్రవేశపెటాటు రు. 

ఇప్పడు జాతీయ యువజన విధానం (ఎన్.వై.పి) వంతు వచిచుంది. యువజన 
వ్వహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ఎన్.వై.పి మసాయిదా సిదధిం చేసింది. 
భారత యువత 2030 నాటికి సాధంచాలనక్నే లక్ష్లక్ దీట్గా ఎన్.వై.పి 
10 సంవత్సరాల యువజనాభివృదిధి విజన్ న ఈ మసాయిదా ఆవిషకోరిస్తంది.  
దీనినా సి్థర అభివృదిధి లక్ష్లతో (ఎస్.డి.జిలు) అనసంధానం చేశారు. అలాగే 
భారతదేశ పురోగతి క్సం  “యువతలోని పూరి్త సామరా్థ యాలన వినియోగంలోకి 
తెచేచు సాధనం”గా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ జాతీయ యువజన విధానంలో 
ఐదు ప్రాధాన్తాంశాలునానాయి. అవి విద్, ఉపాధ & ఎంటర్ ప్రెన్్ర్ ష్ప్;  
యువ నాయకత్వం & అభివృదిధి;  ఆరోగ్ం;  ఫిట్ నస్ & క్రీడలు;  సామాజిక 
నా్యం. నిరాదరణక్ గురవుతుననా వరాగీ లపై ప్రతే్క శ్రదధి చూపుతూ సామాజిక 
సమిమూళితత్వ సిదాధి ంతం మ్లంగా ఈ ప్రాధాన్తాంశాలన నిర్ణయించారు. 
జాతీయ యువజన విధానం పూరి్త మసాయిదా https://yas.nic.in/   లో 
అందుబాట్లో ఉంది. ఈ మసాయిదాపై ప్రజలు తమ సలహాలన జూన్ 13వ 
తేదీ లోగా dev.bharadwaj@gov.in లేదా policy-myas@gov.in క్ 
పంపవచుచున.  

2014 నుంచి 2022 మారిచా మధ్యా 
కాలంలో పెరిగన మొతత్ం కెవిఐసి 
వా్యాపారం. 2014 నుంచి 2022 
మారిచా నెలల మధ్యా కాలంలో ఖాదీ 
కొనుగోళ్లలో 332% వృది్ 
నమోదయింది. 

మార్కెటలో లోకి ప్ర వేశంచిన మేడ్ ఇన్ 
వ్రణాసి పశ్మనా
చీరలు, ఊద్రంగు మీనాకారికి ప్రపంచ ప్రసిది్ గాంచిన 
వారణాసి ఇపుపుడు పశమానాకు కూడా అదే ప్రసిది్ సాధించింది.  
వారణాసికి చందిన అత్యాంత నిపుణులైన చేనేతకారులు 
తయారుచేసే ఈ ప్రీమియం పశమానా శాలువాల విక్రయాని్న 
ఇటీవల ప్రారంభించారు. ఇపపుటివరకు పశమానా ఉతపుతుత్లు 
జముమా, కశీమార్, లద్దేఖ్ లలో మాత్రమే తయారు చేసేవారు. 
వారణాసిలో తయారు చేసిన తొలి పశమానా శాలువను ప్రధాన 
మంత్రి నర్ంద్ర మోదీకి బహూకరించారు. వారణాసి అలి్లకకు 
ప్రసిది్ కాగా లే-లద్దేఖ్ పశమానా ద్రానికి ప్రత్యాక గురిత్ంపు 
పంద్యి. లద్దేఖ్ లో తయారైన పశమానా ఊలును 
వారణాసిలో దుసుత్లుగా అలు్లతారు. 
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గండా జిలా్ల లోని అయోధ్ సమీపంలో చాపియా 
గ్రామంలోని ఒక బ్రాహమూణ క్ట్ంబంలో 
ఆయన 1781 ఏప్రిల్ 3వ తేదీన జనిమూంచారు. 

తలి్లదండ్రులు ప్రేమగా ఘనశా్మ్ అని పిలిచే వారు. ఆయనక్ 
చేతిలో పదమూం గురు్త, ఆయన కాలిలో పిడుగు, కమలం గురు్త ఉండేవి. 
లక్షలాది మందికి ఈ బాలుడు సరైన మారగీనిరే్దశం చేసా్తడని జ్్తిష్ 
శాసత్రవేత్తలు చెపే్పవారు.  ఆయన బాలా్నికి సంబంధంచిన ఒక కథ  
ప్రచారంలో ఉండేది. తండ్రి ధరమూదేవ్  ఒక సారి ఒక బంగారు నాణం, 
ఒక కతి్త, భగవదీగీత పుస్తకం ఒక పళ్ళంలో ఉంచి అతని మందు 
పెటాటు రు. ఘనశా్మ్ వాటిలో గీతని చేతులో్ల కి తీసక్నానాడు, 5 
సంవత్సరాల వయసలో బాలునికి అక్షరాభా్సం చేశారు. 

8 సంవత్సరాల వయసలో ఉపనయం జరిగిన అనంతరం 
ఆయన పురాణాలన అధ్యనం చేశారు.   11 సంవత్సరాల 
వయసలోనే తలి్లదండ్రుల మరణం అనంతరం ప్రజాసంక్షేమం 
క్సం పని చేయడానికి అతన ఇలు్ల  వదిలిపెటాటు డు. తరా్వతి 7 
సంవత్సరాల కాలంలో అతన దేశంలోని పలు ప్రాంతాలు 
సందరి్శంచాడు. అప్పటి నంచి అతనినా ప్రజలు 
న్లకంఠవరి్ణగా పిలవడం మొదలుపెటాటు రు. ఆ 
సమయంలోనే అతన గపాల్ యోగి నంచి 
అషాటు ంగయోగ నేరుచుక్నానాడు. ఉత్తరాదిలో 
హిమాలయాలు, దక్షిణాదిలో కంచి, 
శ్రీరంగపురం, రామేశ్వరం సందరి్శంచాడు. ఆ 
తరా్వత పంధార్ పూర్, నాసిక్ మీదుగా ఆయన 
గుజరాత్ చేరాడు. 7 సంవత్సరాల అనంతరం 
1799లో  ఒక యోగిగా ఆయన ప్రయాణం 
గుజరాత్ లోని జునాగఢ్ జిలా్ల లో లోజ్ 
గ్రామంలో మగిసింది. లోజ్ లో ఆయన 

రామానంద సా్వమి ప్రధాన శిష్్డు మకా్తనంద సా్వమిని కలిశారు.
 న్లకంఠ వరి్ణ 1800 సంవత్సరం అక్టు బర్ 20వ తేదీన 

రామానంద సా్వమి నంచి సనా్సం సీ్వకరించారు. అప్పటి నంచి 
ఆయన సహజానంద సా్వమిగా ప్రసిదిధి చెందారు. రామానంద సా్వమి 
అనంతరం ఆయన వారసడుగా ఉదధివ తెగ నాయక్డుగా 
నియమితులయా్రు. అదే ఉదధివ తెగ ఆ తరా్వతి నంచి 
సా్వమినారాయణ తెగగా ప్రసిదిధి పందింది. రామానంద సా్వమి 
మరణం అనంతరం సహజానంద సా్వమి పేరు సా్వమినారాయణ్ గా 
మారింది. ఆ తరా్వత ఆయన కీరి్త ప్రతీ ప్రాంతానికి వా్పించింది.

ఐదు ప్రతిజఞాలు చేయాలని ఆయన తన శిష్్లక్ బోధంచే వారు. 
మాంసం, ఆలకోహాల్, దంగతనం, కల్్త,  ధరామూనికి కట్టు బాట్ అనే 
లక్షణాలు అలవరచుక్వాలని క్రే వారు. తాన ప్రబోధంచిన 
నిబంధనలు ఆయన దృఢంగా పాటించేవారు. యాగాలో్ల   హింస, 
బలి, సతీ ప్రార్థ, మహిళల హత్, ఆతమూలన ఆవాహన చేయడం 
వంటి దుశచుర్లక్ ఆయన అంతం పలికారు. 1822లో అహమూదాబాద్ 
లో ఆయన తొలి సా్వమినారాయణ్ ఆలయం సా్థ పించారు. ప్రస్తతం 

ఢిల్్లలో అక్షరధామ్ సహా ప్రపంచంలోని 
పలు దేశాలో్ల  సా్వమి నారాయణ్ తెగక్ 
చెందిన అదు్తమైన ఆలయాలునానాయి. 

కాని, జనిమూంచిన వారెవరైనా ఈ 
ప్రాపంచిక శరీరానినా విడిచిపెటటుక 
తప్పదనేది నిత్ సత్ం. 1830 
సంవత్సరంలో సా్వమినారాయణ్ ఈ 
భౌతిక శరీరానినా వదిలిపెటాటు రు. కాని 
శిష్్లు ఆయన బోధనలు, సిదాధి ంతాలు 
ప్రపంచవా్ప్తంగా ప్రచారం చేస్తనానారు. 

ఆయన బాటలో కోట్లో ది మంది  ఆయన బాటలో కోట్లో ది మంది  
ప్ర యాణంప్ర యాణం
భారతదేశ  సదీర్ఘ, ససంపననా చరిత్లో ఎందరో మహోననాతులు జనిమూంచి 
తమ జీవిత కాలంలో సామాజిక చైతనా్నికి కొత్త బాట చూపడమే కాక్ండా  
దీర్ఘకాలం పాట్ ప్రపంచ చైతనా్నినా ప్రభావితం చేశారు. సా్వమి 
నారాయణ్  తెగ వ్వసా్థ పక్డు సహజానంద్ సా్వమి అలాంటి గొప్ప 
వ్కి్తత్వం గల వారిలో ఒకరు. ప్రపంచవా్ప్తంగా క్టా్ల ది మంది భక్్తలక్ 
ఆయన ఒక చైతన్సూఫూరి్తగా నిలిచారు. భక్్తలు ఆయనన సాక్షతు్త దైవ 
స్వరూపంగా భావించి భగవాన్ సా్వమి నారాయణ్ గా వ్వహరించే వారు.

జననం: 3 ఏప్్ర ల్  1781, మరణం: 1 జూన్ 1830

సా్వమి నారాయణ్ తెగ ఎనోనా దేవాలయాలు 
నిరిమూంచడమే కాదు, అదు్తమైన సామాజిక 

చైతన్ కేంద్రాలు కూడా నలకొలి్పంది. ఉత్తమ 
కళాకృతులతో కూడిన టెకానాలజీని వారు 

అదు్తంగా వినియోగించడం ఇకకోడ 
కనిపిస్తంది. సార్వత్రిక సౌభ్రాతృత్వ భావంతో 

పాట్గా  మానవాళి  సంక్షేమం సందేశం 
మీరు పందవచుచు.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

భగవాన్ సావామినారాయణ్వ్యాకిత్తవాం 
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ఉతకోర్్ష అంటే జీవితంలో పురోగతి, ససంపననాత. ఈ అమృత కాలంలో గుజరాత్ లోని భారూచ్ యంత్ంగం రాషట్ర 
ప్రభుత్వం చేపటిటున నాలుగు ప్రధాన పథకాల 100 శాతం అమలున జిలా్ల లో పూరి్త చేయడం దా్వరా ఒక అసాధారణమైన 
చరిత్ నలకొలి్పంది. ఈ సందర్ంగా నిర్వహించిన “ఉతకోర్్ష సమారోహ్”నదే్దశించి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
ప్రసంగిసూ్త ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్’ సిదాధి ంతం దా్వరా సమాజంలోని ప్రతీ వరగీం, ప్రతీ తెగక్ చెందిన లబిధిదారులక్ 
100 శాతం ప్రయోజనాలు అందించడమే లక్షష్ంగా గల “అమృత కాల సంకల్పం” పునః ప్రకటించారు. పేదల క్సం 
ప్రవేశపెటిటున సంక్షేమ పథకాల విషయంలో ఎవరిన్ వెనక వరుసలో వదిలేయకూడదు. ప్రభుత్వం నిజాయతీగా 
లబిధిదారులన చేరినటటుయితే ఫలవంతమైన ఫలితాలు సాధంచవచుచుననేందుక్ ఉతకోర్్ష  సమారోహ్ ఒక చకకోని ఉదాహరణ.

ఉతకెర్ష్  చొరవ

గంగా సవార్ప ఆరిథి క గంగా సవార్ప ఆరిథి క 

సహాయ పథకంసహాయ పథకం

జాతీయ కుటుంబ 
సహాయ పథకం 

వృద్ాపయూంలో ఉన్న వృద్ాపయూంలో ఉన్న 
అభాగుయూలకు పెనష్ న్ పథకంఅభాగుయూలకు పెనష్ న్ పథకం

జాతీయ వృద్ాపయూ జాతీయ వృద్ాపయూ 
ప్ంఛను పథకంప్ంఛను పథకం

ప్రతి నెలా రూ.1250 
మదదేతు

60 సంవత్సరాలు పైబడన 
దరఖాసుత్ద్రులకు 

రూ.1200 వరకు నెలవారీ 
ఆరిథిక సహాయం

60 సంవత్సరాలు పైబడన 
దరఖాసుత్ద్రులకు రూ.1200 వరకు 

నెలవారీ ఆరిథిక సహాయం

కుట్ంబంలో ప్రధాన సంపాదనాపరుడు 
మరణిసేత్ వారసులకు రూ.20,000 

సహాయం

సామాజిక పథకాల దావార్ ప్ర జా స్సంపన్నత

ఏ ప్రభుత్వం అయినా చకకోని ఆలోచన, అంకితభావంతో 
సమాజంలోని ప్రతీ ఒకకో వ్కి్త గురించి శ్రదధి తీసక్ంటే 
దాని ఫలితాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి.  

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014 సంవత్సరంలో గుజరాత్ 
మఖ్మంత్రి హోదా నంచి ప్రధాన మంత్రి హోదాక్ 
మారినప్పుడు దేశ జనాభాలో సగం మంది ఇషటుం లేకపోయినా 
బహిరంగంగా మలమ్త్ విసరజాన చేయాలి్స వచేచుది. వారికి 
మరుగుదడి్డ సదుపాయాలు లేవు. వా్కి్సనేషన్ చేయడానికి 
అవసరమైన మౌలిక వసతులు లేనందు వల్ల ప్రజలు వా్కి్సనేషన్ 
నిరాకరణక్ గురయే్ వారు. విదు్త్ సరఫరా కనక్షన్ల  
లేకపోవడం వల్ల జీవితం మందకొడిగా సాగేది. దేశ జనాభాలో 
అధక శాతం మంది బా్ంక్ ఖాతాల నిరాకరణక్ గురయా్రు. 
కాని,  నరేంద్ర మోదీ ప్రధాన మంత్రి అయిన తరా్వత స్వచ్ఛత 
ఉద్మం చేపటిటు ప్రతీ ఒకకో ఇంటిలోన్  మరుగుదడి్డ నిరామూణం 
ప్రణాళిక మందుక్ తీసక్ళా్ల రు. క్విడ్ సమయంలో ప్రధాన 
మంత్రి ‘గరీబ్ కలా్ణ్ అననా యోజన’ ఎందరినో పేదరికం రేఖ 
దిగువక్ జారిపోక్ండా కాపాడింది.  ఈ పథకం క్ 
ప్రపంచవా్ప్తంగా ప్రశంసలు వచాచుయి. గత కొది్ద సంవత్సరాల 
కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రయోజనాలనినాంటిన్ 
అవసరంలో ఉననా ప్రతీ ఒకకో వ్కి్తకి చేరిచుంది. 2047లో 
స్వర్ణభారత సమయానికి ప్రతీ  ఒకకో ప్రణాళిక లాభాలు 100 
శాతం మంది ప్రజలక్ చేరేలా చేయాలని ఈ “అమృతకాల” 
ప్రయాణంలో ప్రభుత్వం సంకలి్పంచుక్ంది.  భారూచ్ జిలా్ల  
యంత్ంగం ఈ సూఫూరి్తదాయకమైన ఘనత సాధంచినప్పుడు 
“4 సామాజిక భద్రతా పథకాలన ప్రజలక్ న్రు శాతం 
చేరిచునందుక్ నేన అభినందిస్తనానాన” అని  ప్రధానమంత్రి 
అనానారు. పేదల క్సం ప్రారంభించిన సంక్షేమ పథకాల 
ప్రయోజనం అరుహులైన ఏ ఒకకోరికీ దూరం కాక్ండా చూడాలననాదే 
ప్రభుత్వ నిరంతర ప్రయతనామని ప్రధాన మంత్రి ఈ సందర్ంగా 
పునరుదా్ఘ టించారు. ప్రతీ ఒకకోరూ దీని పూరి్త ప్రయోజనాలు 
పంది తీరాలి. 

ఉతకెర్ష్  చొరవ ప్ర ధానాంశ్లుఉతకెర్ష్  చొరవ ప్ర ధానాంశ్లు
   ఈ ఏడాది జనవరి 1వ తేదీ నంచి మారిచు 31వ తేదీ వరక్ జిలా్ల  యంత్ంగం 

“ఉతకోర్్ష పహల్”  కార్క్రమం నిర్వహించింది. వితంతువులు, వృదుధి లు, 
పిల్లలు వదిలివేసిన అభాగు్లైన పౌరులక్ పథకాల సంపూర్ణ కవరేజి 
కలి్పంచడం దీని ప్రధాన లక్షష్ం.

   నాలుగు పథకాలక్ 12,854 మంది లబిధిదారులన గురి్తంచారు. ఆ పథకాలు 
- గంగా స్వరూప ఆరి్థక సహాయ పథకం, జాతీయ వృదాధి ప్ పెన్షన్ పథకం, 
వృదాధి ప్ంలోని అభాగు్లక్ పెన్షన్ పథకం, జాతీయ క్ట్ంబ సహాయ 
పథకం.

   ఈ పథకం  ప్రయోజనాల  నిరాకరణక్ గురైన లబిధిదారుల సమాచారం  
సకరించేందుక్ ఈ ప్రచారం సందర్ంగా తాలూకా వారీగా వాట్సప్ హెల్్ప 
లైన్ నంబరు్ల  ప్రకటించారు.

    జిలా్ల లోని మనిసిపల్ ప్రాంత వారు్డలు, గ్రామాలనినాంటిలోన్ ఉతకోర్్ష శిబిరాలు 
నిర్వహించారు. ఈ శిబిరాలక్ వచిచు అవసరమైన పత్లు సమరి్పంచిన 
వారందరి దరఖాస్తలక్ అకకోడికకకోడే ఆమోదం తెలిపారు. ఈ ప్రచారం 
మరింత సమర్థవంతం చేయడానికి ఉతకోర్్ష సహాయక్లక్ ప్రోతా్సహకాలు 
కూడా అందించారు. 

ఉత్కర్ష్  చొరవ జాతీయం 
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సంవత్సర్లు:
సేవ, స్పరిప్లన, 

పేదల సంక్షేమం

ప్ర జా బలం ప్ర జా బలం 

ప్రభుత్వ బేసిక్ పథకాల ఫలితంగా గత ఎనిమిది సంవత్సరాల 
కాలంలో దేశం నవోదయానినా చూసింది. 21వ శతాబి్దలో 

భారతదేశానినా ప్రపంచానికే గర్వకారణంగా నిలబటాటు లననా ఆకాంక్షతో 
ఈ అమృతకాలంలో కొత్త దశాబి్దకి అవసరమైన పునాది నిరిమూస్తనానారు. 

జాతీయ ససంపననాతక్ దీర్ఘకాలిక వూ్హం, స్వయం-సమృదధిత 
ఆలంబనగా “జాతీయ విధానం”లో కొత్త అధా్యానినా లిఖిసూ్త 
భారతదేశం స్వయంగా దేశానికే కాక్ండా ప్రపంచానికి కూడా 

ఆశాకిరణంగా మారుతోంది. సవ, సరిపాలన, పేదల సంక్షేమం క్సం 
స్వర్ణ భారతానినా నిరిమూంచే ఆకాంక్షతో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గత 

ఎనిమిది  సంవత్సరాలుగా ప్రతి ఒకకో పథకానినా తన లక్షష్ంతో 
అనసంధానం చేసూ్త ప్రజలో్ల  నమమూకం కలిగేందుక్ కృష్ చేశారు.  ఈ 

సందర్ంగానే మే 30వ తేదీన నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని  
ప్రభుత్వం తన 8వ వారి్షక్త్సవ సంబరాలు నిర్వహించుక్ంట్ననా 

తరుణంలో భారత సర్వతోమఖాభివృదిధిని ప్రజాబలానికి ఒక 
సంకేతంగా ఎలా మారాచురో తెలుసక్ందాం. 14 రంగాలుగా 

వరీగీకరించిన వందలాది పథకాల పురోగతిని పరిశీలిదా్ద ం.

భారతావనికి పునాదిభారతావనికి పునాది
నవ నవ 

ప్ర జాధికారం, జాతి ప్ర జాధికారం, జాతి 
పురోగతిపురోగతి

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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గుడి్డ కథ:  జాతీయ రాజధాని ప్రాంతంలో నోయిడా సెకాటు ర్-16లోని ఒక 
చిననా గ్రామ వాసి ఆమె. “భర్త, నేన ఇద్దరం కారిమూక్లం. ఇళ్ల నంచి చెత్తన 

సకరిసూ్త మేం సంపాదించే సొమమూ ర్టెటు, న్రు కొనక్కోనేందుక్ 
ఉపయోగించుక్ంటూ ఉంటాం. కరోనా కాలంలో అన్నా మ్తపడా్డ యి. 
నరేంద్ర మోదీజీ చేయూతతో నా జన్ ధన్ బా్ంక్ ఖాతాలో సొమమూ జమ 

అయినట్టు  వినేంతవరక్ నాక్ వేరే ఆదాయ మారగీం ఏదీ లేక్ండా 
పోయింది. ఆ సమయంలో ఒక్కో విడత రూ. 500 వంతున మ్డుసారు్ల  

జమ అయిన ఆ సొమమూ ఎంతో ఊరటనిచిచుంది. ఉచిత రేషన్ మరింత 
ఊరట ఇచిచుంది. ఆ సహాయం అందకపోయి ఉంటే నేనేం చేయగలిగే 

దానిని, నా  పిల్లలక్ ఎలా ఆహారం పెటేటుదానినా?” అంటూ ఎంతో 
ఆశాభావం ప్రకటించింది.

ఒడిశాలోని మారుమ్ల గ్రామం అయిన మగదై నివాసలు 
విజయ్, ప్రతిమ, దర్శనిలక్ ఇండియా పోస్టు పేమెంట్్స 
బా్ంక్ ఒక వరంగా నిలిచింది. అంతక్ మందు సొమమూ 
డిపాజిట్ చేయాలనానా, నగదు ఉపసంహరణ 
చేసక్వాలనానా వారు 20 కిలో మీటరు్ల  
ప్రయాణించాలి్సవచేచుది. “గతంలో ఒక రోజు పనలు 
మగించిన అనంతరం పిల్లలు, పెద్దలు కూడా ఒంటరిగా 
బా్ంక్క్ వెళా్ల లి్సవచేచుది” అని ప్రతిమ చెపి్పంది. పోస్టు 
పేమెంట్్స బా్ంక్ తమ గ్రామాలో్ల  నివశిస్తననా ప్రజల 
జీవితాలు  ఎలా మారిచువేసింది దర్శని వివరిసూ్త 
“బా్ంక్క్ పరుగులు ఇప్పుడు మగిసిపోయాయి” అని 
చెపి్పంది.

ప్ర జాధికారం, జాతి ప్ర జాధికారం, జాతి 
పురోగతిపురోగతి

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  

“అభివృదిధి అంటే ఏమిటి;  విచారాలంటే ఎలా ఉంటాయి?  పేదరికం ఏమిటి?  ఈ 
సమస్లన్నా ఎలా వసా్తయి?  ఇలాంటి విషయాలపై మనకి ప్రత్క్ష అనభవం ఉంది. ఆ 
అనభవంతోనే యావత్ దేశం క్సం, క్టా్ల ది పౌరుల క్సం ఒక క్ట్ంబ సభు్డుగా 

పని చేస్తనానాన. పేదల సంక్షేమ పథకాల కింద అరహుత గల ఏ ప్రయోజనం ఎవరికీ 
నిరాకరించక్ండా ఉండేందుక్ ప్రభుత్వం అవిశ్ంతంగా కృష్ చేస్తంది. “ప్రతీ 

ఒకకోరూ తమక్ అరహుత గల ప్రయోజనం పంది తీరాలి్సందే, దాని పూరి్త ప్రయోజనం 
అందుక్ని తీరాలి”.

- నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

న్్యా ఇండయా స మాచార్   జూన్ 1-15, 2022
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బా్ంకింగ్ సదుపాయం అందుబాట్లోకి రావడం కావచుచు లేదా 
కిసాన్ సమామూన్ నిధ  నంచి 3 వాయిదాలో్ల  ఏడాదికి రూ.6000  

అందుక్వడం లేదా ఎల్.పి.జి సబి్సడీ నేరుగా లబిధిదారుల 
బా్ంక్ ఖాతాలో్ల నే జమ కావడం ఏదైనా క్టా్ల ది మందికి 

ఆశచుర్కరంగా ఉంది. తన బా్ంక్ ఖాతాలోని నేరుగా ఎల్.పి.జి 
సొమమూ జమ అయినప్పుడు తాన ఆశచురా్నికి గురయా్నని 
మధ్ప్రదేశ్ లోని నాగాంక్ చెందిన దేవేంద్ర సింగ్ చెపా్పరు. 

“మధ్స్థంగా గా్స్ కంపెన్ మేనేజర్ లేకపోవడం వల్ల ఎలాంటి 
అంతరాయాలు లేక్ండా పోయాయి, పైగా నేరుగా లబిధిదారుని 

బా్ంక్ ఖాతాలోనే సొమమూ జమ కావడంతో ప్రభుత్వ పథకంతో 
తాన కూడా అనసంధానం అయా్ననే అనబంధ భావం 

అతనికి కలుగుతుంది”. ఎల్.పి.జి సొమమూతో పాట్ 
‘ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన’ సొమమూ కూడా నేరుగా 

లబిధిదారుల ఖాతాలో్ల  జమ కావడం ప్రారంభమయింది. కేంద్ర 
ప్రభుత్వం అందిస్తననా ప్రయోజనాలు అందేందుక్ మధ్లో 

ఎలాంటి దళారీలు లేకపోవడం తమక్ ఎంతో ఆనందం 
కలిగించిందని ఉత్తర్  ప్రదేశ్ క్ చెందిన ఆమిర్ ఖాన్, ఆర్న్ 

చౌధరి వంటి వారనానారు.

‘ప్రధానమంత్రి ముద్ర యోజన’ నుంచి రుణం పందిన తమ 

కుట్ంబంలోని తొలి మహిళా ఔతా్సహిక పారిశ్రామికవేతత్గా నవీ 

ముంబై నివాసి పుష్పు బనో్సడ నిలిచారు. లద్దేఖ్ కు చందిన 

కుంజెస్ అంగోమా కూడా సాంప్రద్యిక హసత్కళల వా్యాపారం 

ప్రారంభించి సాథినిక మహిళలకు ఉపాధి కలిపుంచారు. నోయిడాకు 

చందిన అంకిత్ సాటిండ్-అప్ ఇండయా నుంచి అందిన రుణంతో 

వా్యాపారం ప్రారంభించాడు. తొలి లాక్ డౌన్ కాలంలో ఆగ్రాకు 

చందిన ప్రీతి ఉచిత ఆహార పద్రాథిలు, మ్డు వాయిద్లో్ల 

రూ.500 వంతున నగదు బా్యాంకు ఖాతాలో అందుకునా్నరు. ఆ 

తరావాత సవానిధి పథకం సహాయంతో ఆమె ఇపుపుడు పళ్్ల 

విక్రయించుకుంటూ గౌరవన్యమైన జీవితం గడుపుతునా్నరు. 

రాజసాత్న్ లోని నాగార్ కు చందిన జోగారామ్ ఇతర ప్రాంతాలో్ల 

వంటలు చేసుకుంటూ జీవనం గడపే వాడు. తన 3 నెలల కుమారెత్కు 

గుండెలో రంధ్ం ఉందని తెలిసి ఎంతో ఆశచారా్యానికి లోనయా్యాడు. 

అపుపుడ ఆయుష్మాన్ భారత్ కారుడు గురించి తెలిసి  తన సమీపంలోని 

అంగన్ వాడీ కేంద్రానికి వెళి్ల కారుడు తీసుకునా్నడు. అతని కుమారెత్ 

వేదికకు ఉచిత చికిత్స అందింది.

కేవలం 8 సంవత్సరాల కాలంలో స్వయం-సమృదిధి, ఆతమూ 
గౌరవంతో జీవన సౌలభ్ం వచిచున ఇలాంటి క్ట్ల కథనాలు 
వెలుగులోకి వచాచుయి. పాలనా సంసకోరణలు, విదు్త్ 

సంసకోరణలు, రైలే్వ సంసకోరణలు, అవిన్తిపై అదుపు, పననాల 
పారదర్శకత;  ఒకే జాతి, ఒకే పననా సూత్ం ఆధారంగా జి.ఎస్.టిని 
అమలులోకి తేవడం దా్వరా వచిచున ఆరి్థక విప్లవం, సికోల్ ఇండియా, 
సాటు ర్టు-అప్-సాటు ండ్ అప్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా, కొత్త విదా్ 
విధానంతో భారతదేశానినా ప్రపంచ కేంద్రంగా సంసిదధిం చేయడం, 
మహిళా చోదక అభివృదిధిలో కొత్త ఆలోచనా ధోరణి, ప్రపంచంలో 
భారతదేశం శకి్తని బలోపేతం చేయడం వంటి మారు్పలు ఎనోనా చోట్ 
చేసక్నానాయి. పేదలక్ హక్కోల కల్పన క్సం చేసిన మౌలిక మారు్పలు, 
ఉజ్వల పథకం దా్వరా పగ రహిత వంట గదుల కల సాకారం చేయడం, 
భగీరథి పథకం దా్వరా ప్రతీ ఇంటికీ పంపుల దా్వరా మంచిన్రందించడం, 
ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన ఆరోగ్ సంరక్షణ పథకం అమలు పరిచి 50 
క్ట్ల మంది పైగా ప్రజలక్ అందించిన రూ.5 లక్షల వరక్ ఉచిత చికిత్స, 
ప్రతీ ఒకకోరికీ బా్ంక్ ఖాతాలందించేందుక్ ప్రవేశపెటిటున జన్ ధన్ 
పథకం, జమమూ, కశీమూర్ లో 370 అధకరణం రదు్ద  చేయడం దా్వరా 
ఏర్పడిన ఆరు దశాబా్ద ల వ్తా్సం ఆరేళ్లలో తొలగించడం, దేశానినా 
వెలుగు పథంలోకి నడిపించడం వంటివి ప్రస్తత ప్రభుత్వ పనితీరుక్ 
సంబంధంచిన కొనినా ఉదాహరణలు. ఈ పథకాలన్నా నవభారతావనికి 
పునాది రాళ్్లగా నిలిచాయి. అవిన్తి, ఉగ్రవాదం, నల్ల బజారు శకం 
నంచి భారతదేశం బలమైన, సరక్షితమైన, పారదర్శక దేశంగా 
మారింది. గత ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో  సమ్క్ దృక్పథంతో 
సరైన దిశలో  ప్రభుత్వం చేపటిటున ఈ చర్లన్నా తమ ఇళ్లలోకి ప్రవేశించి 
వినాశం సృష్టుంచాలననా పరుగుదేశాల దురుదే్దశాలన పరాజయం పాలు 
చేసి దేశానినా మరింత బలోపేతం చేస్తనానాయి. ప్రస్తత మహమామూరి 
కాలంలో  భారతదేశం వూ్హాతమూక సంసిదధితతో ప్రపంచం మొతా్తనినా 
ఆశచురా్నికి గురి చేయడం మాత్మే కాదు, “హనమాన్”గా మారి 
ప్రపంచానికి ప్రాణదాత అయింది. భారతదేశం శకి్తని ప్రపంచం యావతు్త 
అంగీకరించడమే కాదు, సమననాతమైన సాంసకోకృతిక, సాంప్రదాయిక 
వారసత్వంతో నవభారతంగా మారిందని, సాధంచిన విజయాలతో 
విశ్ంతి తీసక్రాదనే సంకల్పం గల దేశమనే భావన 
పెంపందించుక్వడమే ప్రపంచంలో భారతదేశ ప్రతిష్ఠ ఏ మేరక్ 
ఇనమడించిందనేందుక్ సంకేతం. పరిపూర్ణమైన హామీ, ససంపననాతతో 
కూడిన నవభారత చిత్ం ఇది.

అభివృదిధిలో సాధంచిన ఈ అసాధారణమైన పరివర్తనతో నవభారత 
నాయకతా్వనినా గురి్తంచడమే కాదు, స్వచ్ఛత, వైపరీత్ నిరోధం, దేశానినా 
స్వయం-సమృదధిం చేయాలనే ప్రచారం వంటివన్నా ప్రజా ఉద్మంగా 
సాగించడం 130 క్ట్ల మంది ప్రజల సంకల్ప బలానినా చాట్తునానాయి. 

ఆశల సాకారం
2014 సంవత్సరంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రధాన మంత్రి అయినప్పుడు 

ప్ర జాధికారం, జాతి ప్ర జాధికారం, జాతి 
పురోగతిపురోగతి

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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దేశంలో 300-400 సాటు ర్టు-అప్ లు మాత్మే ఉండేవి. కాని, గత 8 
సంవత్సరాల కాలంలో భారతదేశం సాటు ర్టు-అప్ ల ప్రపంచంగా 
మారుతుందనే విషయం ఎవరూ ఊహలోనైనా చరిచుంచలేదు. 

నేడు భారతదేశం ప్రపంచంలోనే మ్డో పెద్ద సాటు ర్టు-అప్ వ్వస్థగా 
మారింది. యునికార్నా ల హబ్ గా మారేందుక్ సిదధిం అవుతోంది. ఇవి 
దేశంలోని చిననా ప్రాంతాలక్ కూడా విస్తరిస్తనానాయి. ప్రతీ 8-10 రోజులక్ 
భారత యువత ఒక కొత్త యునికార్నా సృష్టుస్తనానారు.  

ఇదే భారత యువత శకి్త, విజయంలో కొత్త శిఖరాలు అధరోహించాలనే 
సంకలా్పనికి చకకోని ఉదాహరణ. భారతదేశం ఇప్పుడు  జి-20 దేశాలో్ల  
త్వరిత గతిన అభివృదిధి చెందుతుననా ఆరి్థక వ్వస్థలో్ల  ఒకటి. సామూర్టు ఫ్న్ 
డేటా వినియోగంలో భారతదేశం ప్రపంచంలో రెండో సా్థ నంలో ఉంది. 
ప్రపంచ రిటైల్ ఇండక్్స లో రెండో సా్థ నంలోన, ప్రపంచంలో ఇంధన 
వినియోగంలో మ్డో సా్థ నంలోన నిలిచింది. ప్రపంచంలో మ్డో పెద్ద 
వినియోగ మారెకోట్ భారత్. గత ఆరి్థక సంవత్సరంలో $417 బిలియన్ 
డాలరు్ల  లేదా రూ.30 లక్షల క్ట్ల ఎగుమతులు చేసి భారతదేశం కొత్త 
రికారు్డన నలకొలి్పంది. భారతదేశం మౌలిక వసతులపై పెట్టు బడి పెడుతూ 
గతంలో ఎననాడూ లేని విధంగా ఆధున్కరణ సాధస్తంది. నేడు భారతదేశం 
జీవన సౌలభ్ం, వా్పార నిర్వహణ సౌలభ్ంపై దృష్టు సారించింది. 
ఇటీవల గుజరాత్ లోని భారూచ్ లో జరిగిన ఒక కార్క్రమంలో 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటా్ల డుతూ “దేశానికి సవలందించేందుక్ 
మీరు నననా గుజరాత్ నంచి ఢిల్్లకి పంపిన 8వ ఏడాది ఇది” అనానారు. 8 
సంవత్సరాల సవ, సరిపాలన, పేదల సంక్షేమం.

ప్ర జా సంక్షేమం, పేదలకు ఆత్మ గౌరవం
ప్రతీ ఒకకో భారతీయుని శకి్త దేశానికి బలం. దీనినా దృష్టులో ఉంచుక్ని 

ప్రణాళికలు రూపందించడమే కాదు, అవి అందరికీ చేరేలా కూడా 
పటిష్ఠమైన చర్లు తీసక్నానారు. ఆ ఫలితంగానే ప్రణాళికలు 100 శాతం 
లక్ష్లన చేరుతూ ప్రభుత్వం, పాలనా యంత్ంగం కూడా  ప్రజల 
సమస్ల పట్ల ఆసకి్త కలిగి ఉనానాయనే సంకేతానినా అందిస్తనానాయి. నేడు 
ప్రభుత్వం ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూరి్త చేసక్ంట్ననా ఈ తరుణంలో 
విశా్వసం ఇనమడించడంతో పాట్ ఒక కొత్త శకి్త, సంకల్పంతో మందుక్ 
సాగేందుక్ అవసరమైన ప్రోతా్సహం కూడా లభించింది. ప్రధానమంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ కల ఇప్పుడు సంపూర్ణం అయే్ దశక్ సమీపంలోకి 
వచిచుంది. 2014 సంవత్సరంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి అయిన 
సమయానికి సగం మంది ప్రజలక్ మరుగుదడు్ల , వా్కి్సనేషన్ల , విదు్త్ 
కనక్షన్ల , బా్ంక్ ఖాతాలు ఏవీ లేవు. కాని, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఎనిమిది 
సంవత్సరాల కాలంలో అనేక పథకాలన మందుక్ తెచిచు పరిపూర్ణత 
సి్థతికి తీసక్వెళ్తంది. 100 శాతం లబిధిదారులన చేరడం అంటే 
సమాజంలో అనినా వరాగీ లు, సెక్షన్లన సమానంగా పరిగణించడం;  ‘సబ్ కా 
సాథ్, సబ్ కా వికాస్’;  ఏ ఒకకోరూ ఏ ఒకకో పథకం నిరాకరణక్ గురి 
కాక్ండా చూడడం జరుగుతోంది. సామాజిక భద్రత, ప్రజా సంక్షేమం, 
పేద ప్రజలక్ గౌరవన్య సా్థ నం కలి్పంచడం వంటి ప్రచారంతో జాతి 

ఆలోచనా ధోరణి విస్తరించింది. 50 క్ట్ల మందికి  పైగా ప్రజలు రూ.5 
లక్షల లోపు ఉచిత చికిత్స అందుక్నానారు. రూ.4 లక్షల ప్రమాద, జీవిత 
బీమా క్టా్ల ది మంది ప్రజలక్ చేరింది. క్టా్ల ది మంది పౌరులక్ 60 
సంవత్సరాలు నిండిన నాటి నంచి నిరి్దషటు మొత్తంలో పెన్షన్ అందిస్తనానారు. 
సామాన్ మానవునికి పకాకో ఇళ్్ల , మరుగుదడి్డ, వంట గా్స్, విదు్త్ 
సదుపాయం, న్టి కనక్షన్, బా్ంక్ ఖాతా అందుబాట్లోకి రావడంతో 
అతన అభివృదిధికి ప్రాథమిక చోదక శకి్తగా మారాడు.

ఉజవాలమెై న బాటలో నడిచేందుకు సమాయతతు త
నేడు భారతదేశం నవోదయం వీక్షించడమే కాదు, కొత్త శతాబి్దకి 

చెందిన కొత్త దశాబి్దలో ఆశలు చిగురిస్తనానాయి. 2014 సంవత్సరంలో దేశ 
అధకారం మారడమే కాదు, ఆలోచనా ధోరణి కూడా మారడమే ఈ 
మారు్పనక్ కారణం. 130 క్ట్ల మంది భారతీయుల శకి్త నవభారతానికి 
ఉపయోగకరమైన పునాదిగా నిరూపణ అయింది. ఎనిమిది సంవత్సరాల 
క్రితం భారతదేశం పరిసి్థతి స్తబధింగా, ప్రతికూలత వృత్తం విస్తరిస్తననా దశలో 
ఉండేది. అవిన్తి, అంతరగీత భద్రత, ఉగ్రవాదం, లకకో లేననినా రైతు 
సంబంధత సమస్లు పరిషాకోరానికి సాధ్ం కానివిగా కనిపించేవి. 
అలాంటి సమయంలో వచిచున 2014 సార్వత్రిక ఎనినాకలు నిరాశావాదం 
నంచి ఆశావాదానికి ఒక చిహనాంగా నిలిచి భారత ప్రజలక్ ఒక 
నవోదయానినా అందించాయి. అధకార యంత్ంగం అసలుసిసలైన 
ప్రజాసవా యంత్ంగంగా ఉండాలనే లక్షష్ంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ తనన తాన “ప్రధాన సవక్డు”గా అభివరి్ణంచుక్నానారు. రోజుకి 
16-18 గంటలు పని చేసూ్త తనక్ తానే ఒక ఉదాహరణగా నిలిచారు.

ప్రభుత్వ పథకాలు, కార్క్రమాలు సమాజంలోని అటటుడుగు వరాగీ లక్ 
కూడా ప్రయోజనం కలి్పంచాలనే సంకల్పం చేపటిటు  అంతో్దయ లక్షష్ంతో 
ఆయన వేగవంతంగా, పెద్ద ఎతు్తన పని చేస్తనానారు. అంధేరా ఛంతేగా, 
సూరజ్ నికలేగా (అంధకారం అంతరిస్తంది, సూరు్డు ఉదయిసా్తడు)...
అననా మాజీ ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి కవిత 21వ శతాబి్దలో 
నవభారత సంకల్పంగా మారి ఇప్పుడు మరింత స్పషటుంగా గచరిస్తంది.

గత ఎనిమిది సంవత్సరాలో్ల  భారత ప్రజలు నవోదయం చూస్తననా 
తరుణంలో 21వ శతాబి్దకి చెందిన కొత్త ఆశలు సాకారం అయే్ందుక్ 
తిరుగులేని వారి సంకల్పబలం ఇప్పుడు ప్రధాన ఆయుధం. భారతదేశం 
గత ఎనిమిది  సంవత్సరాల కాలంలో ఒక మైలురాయిని చేరినా అదే తుది 
గమ్ం కాకూడదు. నవభారత లక్షష్ం ఇప్పుడు కనచూపు దూరంలో 
ఉంది. ఈ చర్లన్నా అందించిన ఆ విశా్వసంతోనే “అమృత కాల” 
సంకల్పం సాకారం చేసక్నేందుక్ భారతదేశం 
పురోగమించగలుగుతుందననా నమమూకం ప్రతీ ఒకకో భారతీయుడు గర్వపడేలా 
చేసింది. ఇది భారతదేశ సా్వతంత్్ర అమృత మహోత్సవ సమయం. నేడు 
భారతదేశం ఏం చేస్త అది నవభారతం, ప్రపంచం భవిష్తు్తన నిరే్దశిస్తంది.

14 రంగాలక్ చెందిన పథకాలు అభివృదిధికి కొత్త బలానినా అందిసూ్త 
ససంపననాత దిశగా జాతిని ఎలా నడిపిస్తనానాయననాది ఇప్పుడు 
పరిశీలిదా్ద ం. 

ప్ర జాధికారం, జాతి ప్ర జాధికారం, జాతి 
పురోగతిపురోగతి

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  



మౌలిక వసతుల అభివృది్ పురోగతికి ఉతత్జం ఇవవాడమే కాదు, ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెంచుతుంది. 

కాలాని్న ఆద్ చేయడంతో పాట్ మధ్యాతరగతి ఆశలు, అవసరాలు తీరచాడంలో  మెరుగైన మౌలిక వసతులు 

కీలక పాత్ర పోషిసాత్యి. ఒకే సారి ఎనో్న అంచలుగా కనెకిటివిటీ పెంచడానికి, దేశంలో అదుభుతమైన మౌలిక 

వసతులతో ప్రజలకు సౌకర్యాం కలిపుంచడానికి కేంద్రప్రభుతవాం చేసుత్న్న కృషికి ఇదే కారణం. 

4,260
కి.మీకి.మీ

12 కి.మీకి.మీ

13,327 
కి.మీకి.మీ

37 కి.మీకి.మీ

1,41,345 
కి.మీకి.మీ

నాలుగు ర్టులో  పెరిగ్న రోడుడు -వంతెన వయూయాల నిర్్మణం
(కోటలో  ర్ప్యలోలో )

13,230

53,111 0.92

3.13

91,287 
కి.మీకి.మీ

ఒకటిన్నర ర్టులో  పెరిగ్న జాతీయ 
రహదారుల నిర్్మణం

మ్డు ర్టులో  పెరిగ్న రోడుడు  నిర్్మణం మ్డు ర్టులో  పెరిగ్న జాతీయ రహదారుల నిర్్మణ  
(ఎన్.హెచ్ లు)  వేగం

ర్టి్ట ంపెై న ప్ర ధానమంతి్ర  గా్ర మ్ సడక్ యోజన 
విసతు రణ

2013-14 2020-21

7,05,817 
కి.మీకి.మీ

న్తన శఖర్లు తాకుతున్న న్తన శఖర్లు తాకుతున్న దేశ్భివృద్ిదేశ్భివృద్ి

పర్యూవరణాని్న సంరక్షిస్తు  అభివృద్ి
n ఇంధన పదుపు - ఫాసాటు గ్, జాతీయ రహదారుల విస్తరణ రూ.20,000 క్ట్ల విలువ గల 

ఇంధనానినా ఆదా చేశాయి. జాతీయ రహదారులపై 728 టోల్ పా్ల జాలు, రాషట్ర రహదారులపై 201 
టోల్ పా్ల జాల వద్ద ఫాసాటు గ్ సదుపాయం ప్రారంభించారు.

n తగిగీన దూరం, సమయం - డిజిటల్ టోల్ విధానంతో టోల్  పా్ల జాల వద్ద వేచి ఉండే సమయం 
తగిగీంది. కొత్త వంతెనలు, సొరంగ మారాగీ ల నిరామూణం దూరానినా తగిగీంచింది.

n 9.2 కిలో మీటర్ల నిడివి గల అటల్ సొరంగం, ఢిల్్ల-మంబై మధ్న స్వర్ణ చతురు్జి కారిడార్, 
ధోలా సాదియా వంతెన ప్రయాణ కాలానినా తగిగీంచాయి. ఎక్్స ప్రెస్ వే నిరామూణం అనంతరం 
ఢిల్్ల-మీరట్ మధ్ ప్రయాణం రెండుననార గంటలో్ల  కాక్ండా 50 నిమషాలో్ల నే పూర్తవుతుంది. 
దేశంలోనే అతి పడవైన 1380 కిలో మీటర్ల నిడివి గల ఢిల్్ల-మంబై ఎక్్స ప్రెస్ వే నిరామూణం 
పురోగతిలో ఉంది.

మౌలిక వసతులుమౌలిక వసతులు

3,81,315 
కి.మీకి.మీ
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భూముల సమీకరణపెై  మ్డు ర్టులో  పెరిగ్న 
నష్ట పరిహారం (కోటలో  ర్ప్యలోలో )

FIGURES IN CRORE RUPEES/HA
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n  2104 నంచి 10 రెట్్ల  పెరిగిన రైలే్వ విదు్దీకరణ. 100% శాతం కవరేజితో 68,800 
క్చ్ లలో బయో-టాయ్ లట్ల ఏరా్పట్

n  కవచ్, వందే భారత్ రైళ్్ల  వంటి కొత్త టెకానాలజీపై ప్రతే్క దృష్టు, సటుషన్ల పునరినారామూణం.
n  2022-23 బడజాట్లో వచేచు 3  సంవత్సరాల కాలంలో ప్రారంభించనననాట్టు  ప్రకటించిన 

వందే భారత్ రైళ్్ల  400.
n  పురోగమన పథంలో అహమూదాబాద్, మంబై బులట్ రైలు ప్రాజెక్టు , భరూచ్ లో పిల్లర్ల 

నిరామూణం పూరి్త. 2026లో బిలి్లమోరా నంచి సూరత్ మధ్న  తొలి ప్రయోగాతమూక పరీక్ష.
n  గూడ్్స రైళ్ల క్సం రెండు ప్రతే్క సరక్ రవాణా కారిడారు్ల  ప్రారంభం. త్వరలో  పూరి్త 

కానననా 1504 కిలో మీటర్ల నిడివి గల దాద్రి-మంబై కారిడార్. దంక్ని నంచి 
లూథియానా మధ్న 1856 కిలో మీటర్ల నిడివి గల ఈసటుర్నా కారిడార్ నిరామూణ పనలు 
జరుగుతునానాయి.

కిలో మీటరు్ల - 2014-2021 మధ్యాలో 
చేపటిటిన కొతత్ లైను్ల, మల్టి ట్రాక్ ల 
నిరామాణంతో ప్రతీ ఏడాది కొతత్గా జోడయిన  
కొతత్ ట్రాక్ ల నిడవి

1835ర్ై ల్వాలు ర్ై ల్వాలు 

జలమార్గా లుజలమార్గా లు
ప్రస్తతం దేశంలో 111 అంతరగీత జలమారాగీ లునానాయి. 
2104 సంవత్సరంలో వాటి సంఖ్ కేవలం 5. 

మెట్్ర  నెట్ వర్కెమెట్్ర  నెట్ వర్కె
n  2014 - 5 నగరాలో్ల  మొత్తం నట్ వర్కో 248 కిలోమీటరు్ల
n  2021 - 8 నగరాలో్ల  మొత్తం నట్ వర్కో 732 కిలోమీటరు్ల

విమానయాన రంగంవిమానయాన రంగం
n  2016 సంవత్సరంలో పౌర విమానయాన విధానం ప్రకటనతో 

భారతదేశ పౌర విమానయాన రంగం మఖచిత్ం మారడం 
ప్రారంభమయింది. ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగసా్వమ్ంలో 
విమానాశ్రయాలో్ల  మెరుగైన సౌకరా్ల కల్పనక్ కొత్త పునాది 
పడింది. 6 విమానాశ్రయాలన అత్ధక బిడ్ దాఖలు చేసిన 
వారికి ల్జుకి ఇచాచురు. 

n  ఎయిర్ ఇండియాలో వూ్హాతమూక పెట్టు బడుల ఉపసంహరణ 
2022 జనవరి 27వ తేదీన పూర్తయింది. దీని కింద 
వూ్హాతమూక భాగసా్వమి నంచి ప్రభుతా్వనికి రూ.2,700 
క్ట్్ల  లభించింది.  2016  సంవత్సరంలో ప్రాంతీయ 
కనకిటువిటీ పథకం (ఆర్.సి.ఎస్) దా్వరా చిననా నగరాలక్ 
కనకిటువిటీపై దృష్టు సారించడంతో పాట్ “ఉడాన్” పథకం 
దా్వరా తక్కోవ ధరలక్ విమాన టిక్ట్్ల  అందుబాట్లోకి 
తెచాచురు.  2022 జనవరి నాటికి కేవలం రూ.2500 టిక్ట్ తో 
87 లక్షల మంది ప్రయాణిక్లు విమానాలో్ల  ప్రయాణించారు. 

భారత్ మాల ప్్ర జకు్టభారత్ మాల ప్్ర జకు్ట
n  పోరుటులు, రోడు్ల ;  జాతీయ కారిడార్ల మెరుగుదల;  జాతీయ 

కారిడార్ల అభివృది్ద అనినాంటిన్ ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా 
చేరాచురు. 7 దశలో్ల  34,800 కిలో మీటర్ల నిడివి గల రోడు్ల  
నిరిమూంచారు. 50 ఎకనామిక్ కారిడార్ల నిరామూణం పూరి్త చేశారు. 
500 జిలా్ల లన 4 లేన్ల లేదా అంతకనానా ఎక్కోవ లేన్ల  
రహదారులతో అనసంధానం చేశారు. ఇప్పటి వరక్ 8,134 
కిలో మీటర్ల రోడు్డ  నిరామూణం పూర్తయింది.

పరవాత్ మాలపరవాత్ మాల
n  దేశ చరిత్లో తొలిసారిగా సంకి్లషటుమైన పర్వత ప్రాంతాలైన 

హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, జమమూ&కశీమూర్, ఈశాన్ 
రాషాట్ర ల క్సం “పర్వత్ మాల యోజన” ప్రారంభించారు. ఈ 
పథకం కొండ ప్రాంతాలో్ల  టూరిజం, కనకిటువిటీలక్ ఆధునిక 
వ్వస్థన అందుబాట్లోకి తెస్తంది. 3‘ఎస్’ (‘S’) లు ఈ 
రోప్ వే ప్రాజెక్టుక్ పునాదిగా ఉంటాయి. దీని దా్వరా గంటక్ 
6000-8000 మంది ప్రయాణం చేయగలుగుతారు.    

పూరతు వుతున్న పెండింగు ప్్ర జకు్ట లు

56 సంవత్సరాలుగా నిలిచిపోయిన సరా్ద ర్ 
సరోవర్ డా్మ్ నిరామూణం, 65 
సంవత్సరాల దీర్ఘకాల నిరీక్షణ 

అనంతరం బన్ సాగర్ ప్రాజెక్టు , 16 
సంవత్సరాల అసా్సం కల బోగీబీల్ 

వంతెనతో పాట్గా సికికోంలో పాకా్ంగ్ 
విమానాశ్రయం, ఢిల్్లని 

కాలుష్రహితంగా మారేచు తూరు్ప, 
పశిచుమ పెరిఫెరల్ ఎక్్స ప్రెస్ వే, 5 

దశాబా్ద లుగా వేచి ఉననా కేరళలోని కొలా్ల ం 
బైపాస్ నిరామూణం వంటి ఎనోనా ప్రాజెక్టులు 

ఇప్పుడు పూర్తయా్యి. 

రోడు్డ  నిరామూణం అనంతరం పైప్ లైన్ల  
నిరిమూంచడానికి గుంతలు తవ్వడం మనందరం 
తరచు చూసూ్తనే ఉంటాం. ప్రభుత్వ శాఖలో్ల  
సమన్వయం, ప్రణాళిక లేకపోవడమే ఇందుక్ 
కారణం. పలు అభివృదిధి ప్రాజెక్టులో్ల  ఇది 
ఎనోనాసారు్ల  సంభవించింది. ఆ 
అంశాలనినాంటిన్ దృష్టులో ఉంచుక్ని దేశ 
చరిత్లో తొలిసారిగా డిజిటల్ మీడియం 
దా్వరా 16 మంత్రిత్వ శాఖలు, డిపార్టు 
మెంట్లన అనసంధానం చేసూ్త గతిశకి్త 
జాతీయ మాసటుర్ పా్ల న్ అమలున 
ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు దేశంలో ఏ 
ప్రాంతంలోనైనా ప్రారంభించే ఏ మౌలిక 
వసతుల ప్రాజెక్టు  అయినా దీని పరిధలోకే 
వస్తంది.

దేశ్భివృద్ిని వేగవంతం 
చేయనున్న గతిశకితు

నేషనల్ ఇన్ ఫ్రాసట్రకచుర్ పైప్ లైన్  ప్రాజెక్టు : 6835 ప్రాజెక్టులతో నేషనల్ ఇన్ ఫ్రాసట్రకచుర్ పైప్ లైన్  ప్రాజెక్టు  
(ఎన్ఐపి) ప్రారంభమయింది. ఇప్పుడు రూ.142.45 లక్షల క్ట్ల మొత్తం వ్యంతో 9,367 
ప్రాజెక్టులక్ ఎన్ఐపిని విస్తరించారు. 2,444 ప్రాజెక్టులు పురోగతిలో ఉనానాయి.

ప్ర జాధికారం, జాతి ప్ర జాధికారం, జాతి 
పురోగతిపురోగతి

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో అంతరాజా తీయంగా భారత ప్రతిష్ఠ ఇనమడించడంతో పాట్ 
ఉగ్రవాద సంఘటన తగుగీ దల భారతదేశం సామరా్థ యాలు, సమర్థతక్ దర్పణం పడుతోంది. 
జమమూ, కశీమూర్, లదా్ద ఖ్ లలో 370వ అధకరణం రదు్ద  కావచుచు లేదా “పరుగువారు 
ప్రథమం”, “విస్తరించిన పరుగు” వైఖరితో విదేశాంగ విధానం మరింత ఆచరణీయం 
చేయడం కావచుచు లేదా స్వయం-సమృదిధి చొరవతో రక్షణ రంగం ఉతే్తజితం చేయడం, 
సరిహదు్ద  మౌలిక వసతులన శకి్తవంతం చేయడం, “ఇండియా ఫస్టు” వైఖరి అన్నా 
భారతదేశానినా ప్రపంచంలో కీలకశకి్తగా మారాచుయి.

ఉగ్ర వ్దంపెై  పోర్టం

2009

2021

3574

1723

ఉగ్ర వ్ద సంఘటనలోలో  మరణాల సంఖయూ 
తగుగా దల

ఉగ్ర వ్ద సంఘటనల 
తగుగా దల

2009

2021

523

314

2018లో జమమూ, కశీమూర్ లో 143 అక్రమ చొరబాట్ సంఘటనలు చోట్ చేసక్నానాయి. 
2021లో వాటి సంఖ్ కేవలం 28 ఉంది.

మయనామూర్ పై దాడి - 2015 జూన్ 9వ తేదీన భారతదేశం తొలిసారిగా 
సరిహదు్ద లు దాట్క్ంటూ వెళి్ల మయనామూర్ లో ఉగ్రవాదులపై సీమాంతర 

దాడులు నిర్వహించింది. డోగ్రా రెజిమెంట్ పై దాడికి స్పందనగా 70 మంది పారా 
కమెండోలు వైమానిక దళ సహాయంతో 40 నిమషాలో్ల  ఉగ్రవాదులన నిరీ్వర్ం 

చేశారు.

పిఒక్పై సరిజాకల్ దాడి - ఉరి శిబిరంపై ఉగ్రవాద 
దాడికి ప్రతీకారంగా భారత సైనిక దళం సిబ్ంది 
ఆక్రమిత పాకిసా్తన్ భూభాగంలోకి 2016 సెపెటుంబర్ 
28-29 తేదీలో్ల  దాడి చేసి ఉగ్రవాదుల రహస్ 
సా్థ వరాలు ధ్వంసం చేశారు.

సీమాంతర ఉగ్ర వ్ద వయూతిరేక చరయూలుసీమాంతర ఉగ్ర వ్ద వయూతిరేక చరయూలు

నవభారతంనవభారతం
నవశకితునవశకితు

బాలాక్ట్ వైమానిక దాడి - పులా్వమాలో సైనిక్లపై ఉగ్రవాదులు జరిపిన పిరికిపంద దాడికి స్పందనగా వైమానిక దళానికి చెందిన 
12 మిరేజ్-2000 యుదధి విమానాలు పాకిసా్తన్ లోని బాలాక్ట్ పై వైమానిక దాడి చేశారు. 300 నంచి 350 మంది వరక్ 

ఉగ్రవాదులు హతం అయా్రు.

ప్ర జాధికారం, జాతి ప్ర జాధికారం, జాతి 
పురోగతిపురోగతి

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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ఒకే జాతి, ఒకే చట్ట ం, ఒకే గురుతు  కల ఒకే జాతి, ఒకే చట్ట ం, ఒకే గురుతు  కల 
సాకారంసాకారం

రక్షణ రంగంలో సవాయం-రక్షణ రంగంలో సవాయం-
సమృద్ిసమృద్ి

సై నాయూనికి కొనుగోలు అధికారంసై నాయూనికి కొనుగోలు అధికారం

n  దేశానికి సా్వతంత్్రం సిదిధించిన 72 సంవత్సరాల 
అనంతరం డాకటుర్ శా్మ ప్రసాద్ మఖరీజా 
ప్రతిపాదించిన ‘ఒకే జాతి, ఒకే చటటుం, జాతికి ఒకే 
అధపతి, ఒకే గురు్త’ తీరామూనం సాకారం అయింది.  
జమమూ, కశీమూర్, లదా్ద ఖ్  లలో 370, 35 A 
అధకరణాలు రదు్ద  చేసిన అనంతరం భూతల 
స్వరగీంగా వ్వహరించే ఆ ప్రాంతాలు దేశంలోని 
ఇతర ప్రాంతాలతో పాట్గా అభివృదిధి బాటలో 
పురోగమిస్తనానాయి. 

n 890 కేంద్రీయ చటాటు లు అమలులోకి వచాచుయి. రాషట్ర 
ప్రభుతా్వలక్ చెందిన 205 పాత చటాటు లు 
రద్దయా్యి.

n ప్రధానమంత్రి అభివృదిధి పా్కేజి కింద రూ.80,068 
క్ట్ల వ్యంతో 63 ప్రాజెక్టులు పూర్తయా్యి.

n రూ.28,400 క్ట్ల వ్యంతో కొత్త 
పారిశ్మికాభివృదిధి పథకం ప్రవేశపెటాటు రు. 

n  2016 సంవత్సరంలో ప్రకటించిన రక్షణ ప్రొకూ్ర్ మెంట్ 
పాలసీ దేశంలో రక్షణ పరికరాల సకరణలో మౌలిక మారు్ప 
తీసక్వచేచు దిశగా తొలి అడుగు అయింది. ఈ విధానం 
తనక్ తానే ఒక మారగీదరి్శ అయింది.

n ఇప్పటివరక్ 310 రక్షణ ఉత్పతు్తలు/వ్వస్థలతో 3 జాబితాలు 
విడుదలయా్యి. ఆ జాబితాలోని వస్తవుల దిగుమతులు 
నిరోధంచి దేశంలోనే కొనగలు చేయవలసి ఉంట్ంది. 
2022-23లో ప్రతిపాదించిన రక్షణ రంగానికి చెందిన 
కాపిటల్ ప్రొకూ్ర్ మెంట్ బడజాట్ లో 68 శాతం దేశీయ 
పరిశ్రమకే కేటాయించారు.

n  రూ.48,000 క్ట్లతో దేశీయంగా తయారైన తేజస్ 
కొనగలుక్ అనమతి ఇచాచురు.

n  దేశ చరిత్లో తొలిసారిగా భారతదేశం 25 అగ్రగామి 
ఎగుమతి దేశాలో్ల  ఒకటిగా నిలిచింది.

n  ఫ్రాన్్స నంచి 36 రఫెల్ యుదధి విమానాల కొనగలుక్ 
నిర్ణయించారు. 2022 ఫిబ్రవరి నాటికి 35 విమానాలు 
భారతదేశం చేరాయి. వాటి సాకోవాడ్రన్  లన అంబాలా, 
హసిమరా వైమానిక సా్థ వరాలో్ల  మోహరించారు.

n  రక్షణ దళాల ఆధునికీకరణ, ప్రొకూ్ర్ మెంట్ క్ 2022-23 బడజాట్  లో 
రూ.1.52 లక్షల క్ట్్ల  ప్రకటించారు. 2014 సంవత్సరం నంచి ఈ బడజాట్ 
సమారు 76 శాతం పెంచారు. రూ.100 క్ట్ల  విలువ గల ప్రాజెక్టులక్ 
అనమతి ఇచేచు అధకారం మ్డు సైనిక దళాల కమాండింగ్ అధకారులక్, 
రూ.200 క్ట్ల వరక్ ప్రాజెక్టులక్ అనమతి ఇచేచు అధకారం సైనిక దళాల 
వైస్ చీఫ్ క్ అప్పగించారు. రూ.500 క్ట్ల విలువ గల ఒక్కో ప్రాజెక్టుక్ 
అనమతి ఇచేచు ఆరి్థకాధకారం;  మారణాయుధాలు, ఆయుధ  సామగ్రి 
కొనగలు అధకారం మ్డు దళాలక్ అందించారు.  

మారణాయుధాల కొనుగోలుమారణాయుధాల కొనుగోలు
n  రషా్ నంచి ఎస్-400 వాయు రక్షణ వ్వస్థల తొలి కన్ సైన్ మెంట్ 

అందింది. కలాష్నాక్వ్ ఎక్-203 ఇప్పుడు దేశంలోనే అందుబాట్లో 
ఉంది. ధనష్, క్9 వజ్ర, షరంగ్, అలాట్ర  లైట్ హోవిటజార్ శతఘ్నాలు 
ఇప్పుడు దేశంలోనే తయారవుతునానాయి.  నౌకాదళానినా బలోపేతం 
చేయడానికి 6 సాకోరి్పన్ జలాంతరాగీ మలన దేశంలోనే నిరిమూస్తనానారు. 
అపాచీ, ష్న్క్ హెల్కాపటురు్ల  వైమానిక దళానికి బలం అందించాయి.

సామూర్టు సిటీ మిషన్ 
- 100 ప్రాజెక్టులు 

పూర్తయా్యి. జల్ జీవన్ మిషన్  - 
57% గృహాలక్ పంపుల 

దా్వరా న్టి కనక్షన్ల  
అందించారు.

పిఎం జన్ ఆరోగ్ 
యోజన - 16.85 

లక్షల మందికి 
ప్రయోజనం 
కలిగింది.

రోడ్ల విస్తరణ - 
5300 కిలోమీటర్ల 
కొత్త రోడ్ల నిరామూణం 

జరిగింది.ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఏ 
- 225 లక్షల 

పనిదినాల ఉపాధ 
కలి్పంచింది.

జ&కె అభివృద్ి జ&కె అభివృద్ి 
బలోపేతంబలోపేతం

సరిహదుదూ లో శకితు వంతమెై న సరిహదుదూ లో శకితు వంతమెై న 
మౌలిక వసతులు మౌలిక వసతులు 

2008 నుంచి 2014  
వరక్ 3600 కిలో మీటర్ల రోడు్ల , 
7270 వంతెనలు నిరిమూంచారు.

2014 నుంచి 2021  
మధ్ కాలంలో  నిరిమూంచిన రోడ్ల 
నిడివి 6763 కిలో మీటరు్ల  కాగా 
నిరిమూంచిన వంతెనల సంఖ్ 
15000. 

ప్ర జాధికారం, జాతి ప్ర జాధికారం, జాతి 
పురోగతిపురోగతి

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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భారతదేశం సహాయ హసతు ంభారతదేశం సహాయ హసతు ం
n  రషా్-ఉక్రెయిన్ యుదధి సమయంలో 23 వేల మంది పైగా పౌరులన, 

విదా్రు్థలన తిరిగి తీసక్రావడానికి ఆపరేషన్ గంగ ప్రారంభించింది. ఈ 
సమయంలో పాకిసా్తన్ సహా ఇతర దేశాల పౌరులన కూడా అకకోడ నంచి 
బయటక్ తీసక్వచిచుంది.

n  కరోనా సమయంలో ఒక బాధ్తాయుతమైన జాతిగా భారతదేశం ప్రపంచ 
దేశాల నంచి తన పౌరులన, ఇతర దేశాల పౌరులన తీసక్ వచేచుందుక్  
“వందే భారత్ మిషన్”, “ఆపరేషన్ సమద్ర సతు” నిర్వహించింది. 

n  వూహాన్ నంచి 647 మంది భారతీయులతో పాట్గా ఏడుగురు 
మాల్్దవియన్లన కూడా వెలుపలికి తరలించింది.

n  2015 సంవత్సరంలో యెమెన్ నంచి భారత పౌరులన దేశానికి 
తీసక్వచేచుందుక్ “ఆపరేషన్ రాహత్” నిర్వహించింది. 

n  2015 ఏప్రిల్ 25వ తేదీన నేపాల్ లో భూకంపం సంభవించినప్పుడు సహాయ 
సామగ్రితో ఒక ప్రతే్క విమానం నడపడంతో పాట్ $67 మిలియన్ ఆరి్థక 
సహాయం కూడా అందించింది.

n  ఇండోనేష్యాలో భూకంపం, సనామీ సంభవించినప్పుడు బాధతుల క్సం 
ఆపరేషన్ సమద్ర మైత్రి నిర్వహించింది. 

n  మొజాంబిక్ లో 2019లో పెనతుపాన సంభవించిన సమయంలో 
భారతదేశం మానవతా పూర్వక సహాయం, వైపరీత్ సహాయం అందించింది. 

n  అత్ంత భయంకరమైన ఈసటుర్ దాడి అనంతరం శ్రీలంకన సందరి్శంచిన 
తొలి ప్రపంచ నాయక్డు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ.

సైనిక్లు, మాజీ సైనిక్ద్్గుల రెండు దశాబా్ద ల 
డిమాండు 2015 నవంబర్ 7వ తేదీన సాకారం 
అయింది. 2014 జూలై ఒకటో తేదీ నంచే అది 
అమలులోకి తెచాచురు.
యుఎప్ఎ మరింత కఠినంయుఎప్ఎ మరింత కఠినం
ఉగ్రవాదానినా తుడిచిపెటేటుందుక్ విస్త ృత అధకారాలు నేషనల్ 
ఇన్వసిటుగేషన్ ఏజెన్్సకి (ఎన్ఐఏ) అందించారు. చటటువిరుదధి 
కార్కలాపాల (నిరోధక) చటటుం - యుఏపిఏని మరింత కఠినం 
చేశారు.
భారతదేశంలో వ్మపక్ష తీవ్ర వ్దంభారతదేశంలో వ్మపక్ష తీవ్ర వ్దం

సంవత్సరం తీవ్ర వ్ద సంఘటనలు మరణాలు తీవ్ర వ్ద ప్ర భావిత జిల్లో లు

2010 2258 1005  96
2020 665 183  53

కావాడ్, 2+2 చరచులు
అమెరికా, జపాన్, ఆసట్రలియాతో కలిసి కా్వడ్ గ్రూప్ లో భారతదేశం 
కీలక వూ్హాతమూక భాగసా్వమిగా ఉంది. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం 
వూ్హాతమూక ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఇది అత్ంత కీలక భాగసా్వమ్ం. 
అమెరికా, జపాన్, ఆసట్రలియాతో పాట్గా ఇప్పుడు రషా్తో కూడా 
2+2 సంప్రదింపులు ప్రారంభమయా్యి. అదే విధంగా భారతదేశం 
ఎనిమిద్సారి ఐక్రాజ్ సమితి నాన్-పెరమూనంట్ సభ్ దేశంగా 
ఎనినాకయింది. 
వ్యూకి్సన్ మెై తి్ర
క్విడ్ వంటి అత్ంత ప్రతికూల సమయంలో భారతదేశం రెండు 
దేశీయ వా్కి్సన్ల  అభివృదిధి చేయడమే కాదు, ప్రపంచంలోని 150 
పైగా దేశాలక్ వా్కి్సన్ల  సరఫరా పంపింది.

పొరుగువ్రే ప్ర థమంపొరుగువ్రే ప్ర థమం
n  పరుగు దేశాలతో మెరుగైన సంబంధాల క్సం “పరుగువారే ప్రథమం” 

విధానం, దూర దేశాలతో సంబంధాల పటిష్ఠత క్సం “పరుగు విస్తరణ” 
విధానం 2014 సంవత్సరం తరా్వత విదేశాంగ విధానానికి పునాదిగా 
నిలిచాయి.

n  అతు్ననాత సా్థ యి  నాయకత్వం అనసరించిన ఆచరణీయ విజన్ వల్ల 
భారతదేశంపై ప్రపంచ దేశాల సంక్చిత ఆలోచన మారింది. “వసధైవ 
క్ట్ంబకం” సూఫూరి్తతో కరోనా శకంలో భారతదేశం ప్రపంచ నాయకత్వ 
సా్థ యికి ఎదిగింది.

n  భారతదేశ సాఫ్టు పవర్ న  యావత్ ప్రపంచం గురి్తంచింది. ఇప్పుడు 
అంతరాజా తీయ యోగా దినోత్సవం ప్రపంచం అంతటా 
నిర్వహించుక్ంట్నానారు. గత ఏడాది ఆ దినోత్సవానినా 177 దేశాలు 
నిర్వహించాయి.

n  శ్రీ మోదీ ప్రభుత్వం అధకారంలోకి రాగానే ఇజ్రాయెల్, ఫ్రాన్్స,  యునైటెడ్ కింగ్ 
డమ్, జపాన్, అమెరికా, దక్షిణ కొరియాతో సంబంధాలు పటిష్ఠం చేసక్ంది. 
పశిచుమాసియా (ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా, ఇజ్రాయెల్), న్్జిలాండ్ -ఆసట్రలియా 
సంబంధాలక్ కొత్త ఉతే్తజం కలి్పంచింది. 

n  ఆసట్రలియాతో తొలి స్వచా్ఛ వాణిజ్ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసింది. 
దీర్ఘకాలికంగా ఎదురు చూస్తననా ఈ ఒప్పందంతో భారతీయ వస్తవులక్ 
ఇప్పుడు మరింత మెరుగైన మారెకోట్ అందుబాట్లోకి వచిచుంది. బ్రిటన్ తో 
స్వచా్ఛ వాణిజ్ ఒప్పందంపై చరచులు జరుగుతునానాయి.

n  బంగా్ల దేశ్ తో చారిత్క భారత-బంగా్ల  భూ సరిహదు్ద  ఒప్పందం అమలులోకి 
వచిచుంది. సాగర జలాల సరిహదు్ద  వివాదం కూడా మగిసిపోయింది.   

ప్ర జాధికారం, జాతి ప్ర జాధికారం, జాతి 
పురోగతిపురోగతి

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  

ఒక ర్యూంకు, ఒక 
పెనష్ న్ (ఒఆర్ఒప్)
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ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం పేదలు, 
బడుగు, బలహీన, అటటుడుగు వరాగీ ల సంక్షేమం, 
సంతోషమే  ప్రధానంగా పని చేస్తంది. అందుకే 

స్వచ్్ఛ భారత్ మిషన్, హర్ ఘర్ జల్, మద్ర 
యోజన, సాటు ండ్-అప్ ఇండియా పథకాలలో 

గిరిజనాభివృదిధికి పెద్దపీట వేశారు. గిరిజన 
వ్వహారాల మంత్రిత్వశాఖ బడజాట్ 2014-15 

లో రూ. 3,850 క్ట్్ల  కాగా కేంద్ర ప్రభుత్వ 
ప్రాధాన్ం కారణంగా అది 2022-23 లో 

రూ.8407 క్ట్లక్ పెరిగింది.    ట్రాన్్స 
జెండరు్ల , దివా్ంగుల జీవితాలు సఖమయం 

చేయటానికి కూడా అనేక చర్లు 
తీసక్నానారు.

పౌరుల శ్్ర యస్్స పెై  దృష్్టపౌరుల శ్్ర యస్్స పెై  దృష్్ట
బహిరంగ మాలమ్త్ర విసరజాన రహిత భారత్, పరిశుభ్రత 
అలవాట్ 
2014 నంచి దేశంలో బహిరంగ మాలమ్త్ విసరజాన రూపుమాపటానికి  
స్వచ్్ఛ భారత్ గ్రామీణ్ యోజన కింద 10.93 క్ట్ల ఇళ్ళక్ వ్కి్తగత మరుగుదడ్ల 
నిరామూణం జరిగింది. 2019 అక్టు బర్ 2 న అన్నా గ్రామాలూ బహిరంగ మాలమ్త్ 
విసరజానక్ స్వసి్త పలికాయి. ఇప్పుడు స్వచ్్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ 2.0 అమలు 
జరుగుతోంది. వ్రా్థ ల నిర్వహణతో 2025 నాటికి అన్నా గ్రామాలూ ఒడిఎఫ్ ప్లస్ 
గా మారాలననాది లక్షష్ం. ఘనరూప వ్రా్థ ల నిర్వహణ 54 వేల  గ్రామాలో్ల  పూరి్త 
కాగా ద్రవరూప వ్రా్థ ల నిర్వహణ 29 వేల గ్రామాలో్ల  పూర్తయింది. గబరధిన్ 
యోజన కూడా ఇందులో కలిసింది. గ్రామీణ, పటటుణ  స్వచ్్ఛ భారత్ మిషన్ వలన  
11.5 క్ట్లక్ పైగా మరుగుదడ్ల నిరామూణం జరిగింది. 

43.8% 100%
2014 2020

గా్ర మీణ ఇళ్ళలో మరుగుదొడలో  వ్యూప్తు

ప్ర జాధికారం, జాతి ప్ర జాధికారం, జాతి 
పురోగతిపురోగతి

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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రూ.50 వేల దాకా, రూ.50 వేల నంచి రూ.5 లక్షల దాకా, రూ.5-10 
లక్షల దాకా శిశు, కిశ్ర్, తరుణి విభాగాల కింద పిఎం మద్ర 
యోజనలో ఋణాలిస్తనానారు. దీనినా 2015 ఏప్రిల్ లో ప్రారంభించారు. 
2022 మారిచు 18 నాటికి రూ.18.60 లక్షల క్ట్్ల  ఋణాలుగా 
అందించారు. రిస్కో లేని 10 లక్షల రుణమిచేచుదే పిఎం మద్ర యోజన. 
అందులో ఎస్.సి, ఎస్.టి, ఒబిసి దరఖాస్తదారులక్ 51% అందింది. ఈ 
సీకోమ్ ప్రభావం మీద జాతీయ సరే్వ ప్రకారం 2015-18 మధ్ 112 క్ట్ల 
అదనపు ఉపాధ కల్పనక్ సాయ పడగా అందులో మహిళలు 68.92 
లక్షలు (62%) మంది. 

క్విడ్ కాలంలో ఆరి్థకంగా  బాగా దెబ్తిననా వీధ వర్తక్లక్ పిఎం 
స్వనిధ కింద రూ.10 వేల ఆరి్థక సహాయం అందించారు. దీనినా 
2024 డిసెంబర్ దాకా దీనినా కొనసాగించాలని కేబినట్ 
నిర్ణయించింది. అందుబాట్లో ఉండే ఈ రుణం విలువ రూ.8,100 
క్ట్్ల . 2025 ఏప్రిల్ దాకా 1.2 క్ట్ల పటటుణ ప్రాంత ప్రజలు 
లబిధిపందుతారు. 2022 ఏప్రిల్ 25 దాకా 31.9 లక్షల  రుణాలు 
మంజూరు కాగా అందులో రూ.2931 క్ట్ల విలువచేస 29.6 లక్షల 
రుణాలు పంపిణీ అయా్యి. 

n ఎస్.సి, ఎస్.టి అతా్చారాల నిరోధక సవరణ చటటుం, 2018 
ప్రవేశపెటాటు రు. 

n హరిత ప్రాజెక్టుల సా్థ పనక్ సాటు ండప్ ఇండియా  కింద రూ.10 
లక్షల నంచి రూ. క్టి దాకా బాంక్ రుణం ఇసా్తరు. ఇందులో 
ఎస్.సి, ఎస్.టి వా్పార దక్షులక్ రూ. 5305 క్ట్ల ఋణాలక్ 
ఆమోదం లభించింది. 

n సాటు ండప్  ఇండియా వలన 2021-22 లో రూ.30,160 క్ట్ల 
ఋణాలతో 1.34 లక్షల మంది లబిధి పందారు. 

n షెడూ్ల్్డ తెగలు దేశ జనాభాలో 8.6 శాతం మంది లేదా సమారు 
10.4 క్ట్ల మంది ఉంటారు. మొత్తం 705 నోటిఫైడ్ 
తెగలునానాయి. 

n గిరిజనలు దైవంగా భావించే బిరా్స మండా పుటిటున రోజైన 
నవంబర్ 15 న గిరిజన గర్వకారణ దినంగా ప్రకటించారు. 
దేశవా్ప్తంగా 10 గిరిజన సా్వతంత్్ర మ్్జియంల నిరామూణం 
జరుగుతోంది. 

n గిరిజన విదా్రు్థల క్సం ప్రయోగాతమూకంగా ఒక ఏకలవ్ మోడల్ 
డే  బోరి్డంగ్ సూకోల్ ఏరా్పట్క్ ప్రతిపాదించారు. 

n అనినా రకాల ఉపకార వేతనాలతోబాట్ దాదాపు 30 లక్షల మంది   
ఎస్.టి విదా్రు్థలక్ రూ.2500 క్ట్ల ఉపకారవేతనాలు 
ఇస్తనానారు. 

n ప్రధానమంత్రి జన వికాస కార్క్రమం కింద వక్ఫూ భూమలలో 
సూకోళ్్ళ, కాలేజీలు తదితర మౌలిక వసతులు నిరిమూసా్తరు. దేశ్ వక్ఫూ 
బోర్్డ లో రిజిసటుర్ అయిన ఆస్తలు 7.95 లక్షలు ఉనానాయి.  

n ప్రీ-మెట్రిక్, పోస్టు మెట్రిక్, మెరిట్-కం-మీన్్స, బేగం హజరత్ 
మహల్ బాలికల సాకోలర్ ష్ప్పులు ఇసా్తరు. గత ఎనిమిదేళ్లలో 
మైనారిటీలక్ 5.20 క్ట్ల సాకోలర్ ష్ప్ లు ఇచాచురు. ఈ 
లబిధిదారులలో సగానికి పైగా బాలికలే. మసి్లం బాలికలు చదువు 
మధ్లోనే ఆపేసూ్త ఉంటారు. వాళ్ళ డ్రాప్  ఔట్ శాతం 70  
ఉండగా ఇప్పుడది 30 శాతానికి తగిగీంది. 

ప్ర ధానమంతి్ర  ముద్ర  యోజన: ఆరిథి కబల్ని్న ప్ర ధానమంతి్ర  ముద్ర  యోజన: ఆరిథి కబల్ని్న 
పెంచే చరయూ పెంచే చరయూ 

ప్ఎం సవానిధి: వధి వరతు కులకు సహాయం 

ఎస్.సి లు, ఎస్.టి లు, ఒబ్సిల సాధికారతకు చరయూలు  ఎస్.సి లు, ఎస్.టి లు, ఒబ్సిల సాధికారతకు చరయూలు  

సౌభాగయూ (విదుయూదీకరణ): 
నిరుపేదలు, బడుగువరాగీ లవారికి విదు్తు్త అందుక్నే హక్కో 
కలి్పసూ్త ప్రధానమంత్రి సౌభాగ్ యోజన 2017 డిసెంబర్ 25 న 
ప్రారంభించారు. దేశంలో చిటటుచివరి ఇంటిదాకా ఉచిత విదు్త్ 
అందిస్తనానారు. అరుహులు కానివారికి రూ.500 కే కనక్షన్ 
ఇస్తనానారు. ఈ పథకం కింద ఇప్పటిదాకా 2.63 క్ట్ల కనక్షన్ల  
ఇచాచురు. 

హర్ ఘర్ జల్: ఆరిథి క పురోగతి కోసం సమయం హర్ ఘర్ జల్: ఆరిథి క పురోగతి కోసం సమయం 
వచిచుంచాలి తప్ప నీళ్ళ మోత కోసం కాదు వచిచుంచాలి తప్ప నీళ్ళ మోత కోసం కాదు 
గ్రామీణ భారత్ లో మహిళ జీవితంలో ప్రధాన భాగం త్గున్రు 
మోయటంలోనే గడచిపోతుంది. దీని ప్రతికూల ప్రభావం మహిళల ఆరోగ్ం 
మీద ఆడపిల్లల చదువు మీద పడుతుంది. అలాంటి సి్థతిలో ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ 2019 ఆగసటు  15న ఎర్రక్ట నంచి జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రకటించారు. 
2019 లో 3.23 క్ట్ల ఇళ్ళక్ క్ళాయి న్రందింది. ఈ పథకం మొదటి 33 
నలలో్ల  6.30 క్ట్ల కొత్త క్ళాయి కనక్షన్ల  ఇచాచురు. దీంతో దాదాపు 9.54 
క్ట్ల క్ట్ంబాలక్ లేదా సగం ఇళ్లక్ క్ళాయి దా్వరా త్గు న్రందుతుంది. 

నిరుపేదలు, బడుగు ప్ర జల నిరుపేదలు, బడుగు ప్ర జల 
సేవలోసేవలో

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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ఎస్.సి లు, ఎస్.టి లు, ఒబ్సిల సాధికారతకు చరయూలు  ఎస్.సి లు, ఎస్.టి లు, ఒబ్సిల సాధికారతకు చరయూలు  

ట్్ర న్్స జండరలో కు సాధికారతట్్ర న్్స జండరలో కు సాధికారత

 2011 జనాభా లకకోల ప్రకారం 
దేశంలో 2,68,14,994 మంది 
దివా్ంగులునానారు. 

 దేశవా్పంగా “అందుబాట్ భారత్” 
పేరుతో దివా్ంగులక్ అనినా చోటూ్ల  
అందుబాట్లో ఉంచేలా 2015 
డిసెంబర్ 3 న ఒక ప్రచారోద్మానికి 
శ్రీకారం చుటాటు రు. వైకల్ం 
ఉననావారు భద్రంగా, స్వతంత్ంగా, 
గౌరవప్రదంగా అవరోధాలు లేని 
వాతావరణంలో సంచరించేలా 
చేయటం దీని లక్షష్ం. 

 ‘అందుబాట్ భారత్’ ప్రచారోద్మం 
కింద 35 అంతరాజా తీయ 
విమానాశ్రయాలు,  55 డోమెసిటుక్ 
విమానాశ్రయాలు, ఎ1 కా్ల స్ సహా 
709 రైలే్వ సటుషన్లలో  కదలికలక్ 
సౌకరా్లు అందుబాట్లోకి 
తెచాచురు. 

 95 కేంద్ర ప్రభుత్వ వెబ్ సైట్్స, 603 
రాషట్ర ప్రభుత్వ వెబ్ సైట్్స, వాటి 
శాఖలు అందుబాట్లో ఉండేట్టు  
చేశారు. కేంద్ర, రాషట్ర ప్రభుత్వ 
భవనాలు అందుబాట్లో ఉంచే కృష్ 
జరుగు తోంది. ఇదే కాదు, 19 
ప్రైవేట్ న్్స్ చానల్్స పాక్షికంగా 
దివా్ంగుల క్సం ప్రతే్క  న్్స్ 
బులిటెన్్స ఇస్తనానాయి. 

 సగమ్ భారత్ యోజన కింద 
రూ.1182 క్ట్ల విలువ చేస 
సహాయక పరికరాలు 19.68 లక్షల 
మంది దివా్ంగులక్ పంపిణీ 
చేశారు. 

 దివా్ంగుల హక్కోల చటటుం, 2016   
అమలు పథకం దా్వరా నిధులు 
విడుదల చేసి అవరోధాలు లేని 
‘అందుబాట్ భారత్’ 
ప్రచారోద్మానినా నిర్వహిస్తనానారు. 

దివ్యూంగుల హకుకెలు: దివ్యూంగుల హకుకెలు: 
ప్ర తిచోటూ అందుబాటుప్ర తిచోటూ అందుబాటు

n  2011 జనాభా లకకోల ప్రకారం ఇతరుల 
విభాగంలో ట్రాన్్స జెండరు్ల  సహా 
మిగిలివారు 4,87,803 మంది 
నమోదయా్రు. 

n  ట్రాన్్స జెండర్ల హక్కోలు కాపాడి వారి 
సంక్షేమం చూడటం క్సం ది్వలింగ 
వ్క్్తల హక్కోల పరిరక్షణ చటటుం, 2019  
అమలు కావటం 2020 జనవరి 10 న 
మొదలైంది. 

n  2022 ఫిబ్రవరిలో ట్రాన్్స జెండర్ల 
పునరావాసం క్సం మంత్రిత్వశాఖ 
‘స్ెమూల్’ పేరుతో ఒక పథకానినా సిదధిం 
చేసింది. 

n  ప్రధానంగా దీని దృష్టు వారి పునరావాసం, 
వైద్ సదుపాయాలు, నైపుణా్భివృదిధి, 
ఆరి్థక పా్కేజ్ మీద ఉంది. పిఎం దక్ష 
పథకం కింద వారిలో నైపుణా్భివృదిధి 
పరిచే పథకం ఒకటి సిదధిమైంది. 

n  2020 ఆగసటులో ట్రాన్్స జెండర్ వ్క్్తల 
జాతీయ మండలి ఏరా్పట్ 
చేయటంతోబాట్ 2020 నవంబర్ లో 
ట్రాన్్స జెండర్ వ్క్్తల జాతీయ పోరటుల్ 
ఒకటి ప్రారంభమైంది. 

n  ట్రాన్్స జెండర్  దరఖాస్తదారులు  
కారా్లయానికి వెళ్ళక్ండానే గురి్తంపు 
కారు్డ  పందవచుచు.    

నిరుపేదలు, బడుగు ప్ర జల నిరుపేదలు, బడుగు ప్ర జల 
సేవలోసేవలో

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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స్సంపన్న దేశ
సాంసకెృతిక వ్రసతవా భద్ర తకు కృష్

సాంసకెృతిక వ్రసతవా పరిరక్షణ

n  ఐక్యాతా విగ్రహం: సరా్ద ర్ పటేల్ క్ నివాళ్లరి్పసూ్త ప్రపంచంలోనే 
అతిపెద్ద విగ్రహానినా  గుజరాత్ లోని కేవడియాలో నిరిమూంచారు. ఇప్పుడది 
పరా్టక కేంద్రంగా అభివృదిధి చెందింది. 

n  బాబాసాహెబ్ సామారకం: ఢిల్్లలోని అల్పూర్ రోడ్ లో ఉననా  
బాబాసాహెబ్ మహాపరినిరా్వణ స్థలంలో దీనినా నిరిమూంచారు. 
బాబాసాహెబ్ అంబేడకోర్ క్ సంబంధంచిన పంచాతీరా్థ లు అభివృదిధి 
చేశారు. 

n  క్ంతి మందిర్: 1940 లలో ఎర్రక్ట దగగీర ఐఎన్ఎ విచారణ దేశానినా 
క్దిపేసింది. అనేక దశాబా్ద లపాట్ ఎర్రక్టలో జరిగిన ఈ విచారణన 
మరచిపోయారు. నేతాజీ సభాస్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్ంగా ఇదే 
భవనంలో ప్రధాని ఒక మ్్జియం న ప్రారంభించి నేతాజీకి, 
ఇండియన్ నేషనల్ ఆరీమూకి అంకితం చేశారు. ఈ మ్్జియంలో 
నాలుగు భాగాలునానాయి. వాటనినాటిన్ కలిపి ‘క్ంతి మందిర్’ గా 
పిలుసా్తరు. 

n  జలియన్ వాలా బాగ్ సామారకం: జలియన్ వాలాబాగ్ కాంపె్లక్్స క్ 

మెరుగులు దిది్ద, ఆ సామూరకం దగగీర మ్్జియం గా్లరీలు 
ప్రారంభించటం సా్వతంత్్ అమృత్ మహోత్సవ్ లో భాగంగా 
జరిగింది. 

n  ఆజాద్ గా్యాలరీ: 1857 మొదలు 1947 దాకా జరిగిన ప్రతి విప్లవాన్నా 
ప్రదరి్శంచేలా దేశంలోనే  మొటటుమొదటి విశిషటుమైన గా్లరీ అలహాబాద్ 
మ్్జియంలో ఏరా్పటైంది. ఈ ఆజాద్ గా్లరీని క్ంతివీర్ చంద్ర 
శ్ఖర్ ఆజాద్ క్ అంకితం చేశారు. ఆ కాలపు సాయుధ విప్లవానికి 
సంబంధంచిన డాక్్మెంట్లన డిజిటల్ రూపంలో చూడగలిగే 
అనభూతిని ఇకకోడ పందవచుచు. 

n  బిప్లబి భారత్ గా్యాలరీ: క్ల్ కతా లోని బిప్ల బి భారత్ గా్లరీని 
భవిష్త్ తరాలక్సం ఆకర్షణీయంగా తీరిచుదిదా్ద రు. ఇందుక్సం 
ఆధునిక సాంకేతిక పరిజాఞా నం వాడుక్నానారు. 1947 వరక్ జరిగిన 
ఘటాటు ల మీద సంపూర్ణ అవగాహన కలి్పంచటం, తిరుగుబాట్దారులు 
పోష్ంచిన మఖ్మైన పాత్న తెలియజెప్పటం దీని లక్షష్ం. చరిత్లో 
ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ చేసిన కృష్ని చాటిచెపే్ప ప్రయతనాం కూడా 
జరిగింది.

సాంసకెృతిక వ్రసతవా సాంసకెృతిక వ్రసతవా 
పరిరక్షణ పరిరక్షణ 

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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n  సాహిబాజా దాస్ చేసిన సమననాత తా్గానికి గురు్తగా డిసెంబర్ 26 
న వీర్ బాల దివస్ గా జరుపుక్వాలని నిర్ణయించారు. 

n  శ్రీ గురు తేజ్ బహదూర్  జీ 400 వ ప్రకాశ్ పర్్వ న ఏప్రిల్ 21 
న ఎర్రక్ట దగగీర ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రధాని మోదీ 
జాతినదే్దశించి ప్రసంగించారు. 

n  డేరాబాబా నానక్ నంచి అంతరాజా తీయ సరిహదు్ద  దాకా అన్నా 
ఆధునిక సదుపాయాలతో 2019 అక్టు బర్ లో కరా్తర్ పూర్ 
సాహిబ్ కారిడార్ న ఒక సమీకృత అభివృదిధి పథకంగా 
నిరిమూంచారు. సా్వతంత్్ం వచాచుక మొదటిసారిగా కేంద్ర 
ప్రభుత్వం సిక్కోల పవిత్ యాత్ మారగీం కరా్తర్ పూర్ కారిడార్ 
న నరవేరిచుంది. 

n  2019  జూన్ తరువాత  బా్ల క్ లిస్టు చేసిన విదేశాలో్ల ని సిక్కోల 
విషయం సమీక్షించటంతో బాట్ క్షమాభిక్ష కింద గాంధీ 
జయంతినాడు  సిక్కో ఖైదీలన దశలవారీగా విడుదల చేయటం 

n  పాటానా సాహిబ్ సహాయ గురు గబింద్ సింగ్ జీ కి 
సంబంధంచిన  స్థలాలో్ల  రైలే్వ సౌకరా్ల ఆధున్కరణ 

సికుకెల కోసం తీస్కున్న చరయూలు సికుకెల కోసం తీస్కున్న చరయూలు 

n  నేతాజీ మొటటుమొదటిసారిగా త్రివర్ణ పతాకం ఎగురవేసిన అండమాన్ 
లోని ప్రదేశానికి కూడా కొత్త గురి్తంపు ఇచాచురు. దీంతోబాట్ 
అండమాన్ దీవులక్  పేరుమోసిన విప్లవకారుల పేరు్ల  పెటాటు రు. 

n  దేశ విభజన దారుణాల సామూరక దినం: భారతదేశం ఏటా ఆగసటు  14 న 
దేశ విభజన దారుణాల సామూరక దినంగా పాటించాలని నిర్ణయించింది. 
1947 లో దేశ విభజన జరిగినప్పుడు ప్రజల కషాటు లు, తా్గాలు 
రాబోయే తరాలక్ తెలియటానికే ఈ నిర్ణయం.  

n  నేషనల్ వార్ మెమోరియల్: అతు్ననాత తా్గం చేసిన మన సైనిక్ల 
సమూరణలో నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ నిరిమూంచారు. 

n  నేషనల్ పోల్స్ మెమోరియల్: దేశ నవతరానికి సూఫూరి్త కలిగించేలా 
పోల్సలక్, పారామిల్టరీ దళాలక్ అంకితం చేసూ్త ఒక నేషనల్ 

మెమోరియల్ నిరిమూంచారు. సా్వతంత్్ం వచిచు ఎనోనా  దశాబా్ద లు 
గడిచినా ఇలాంటి జాతీయ సామూరకం లేదు. 

చౌర్యూనికి గుర్ై న భారత్ కళాఖండాల ర్క చౌర్యూనికి గుర్ై న భారత్ కళాఖండాల ర్క 
2014 నంచి ఇప్పటిదాకా ఎంతో శ్రమక్రిచు చేసిన కృష్ 
ఫలితంగా 228 అమ్ల్మైన పురాతత్వ విలువగల 
విగ్రహాలన విజయవంతంగా భారత్ క్ రపి్పంచగలిగారు. 
2013 వరక్ కేవలం 13 విగ్రహాలనే తీసక్రాగలిగారు. 

సవాదేశీ దర్శన్ దావార్ వై విధయూం కాప్డే చొరవసవాదేశీ దర్శన్ దావార్ వై విధయూం కాప్డే చొరవ
n 	స్వదేశీ దర్శన పథకం 2015 లో ప్రారంభమైంది. ఈ పథకం 

కింద దేశంలో 15 థీమ్ సరూకోయాట్్ల  మొదలయా్యి. 

n 	వీటిలో బుదిధిస్టు సరూకోయాట్, రామాయణ సరూకోయాట్, కృషా్ణ  
సరూకోయాట్, ఈశాన్ ప్రాంత సరూకోయాట్, హిమాలయ 
సరూకోయాట్, తీరప్రాంత సరూకోయాట్, ఎడారి సరూకోయాట్, గిరిజన 
సరూకోయాట్, జీవావరణ సరూకోయాట్, వన్ జీవ సరూకోయాట్, 
గ్రామీణ సరూకోయాట్, ఆధా్తిమూక సరూకోయాట్, వారసత్వ సంపద 
సరూకోయాట్, తీర్థంకార సరూకోయాట్, సూఫీ సరూకోయాట్ ఉనానాయి. 

n 	ఈ పథకం మొదలైనప్పటి నంచి వీటి అభివృదిధిలో భాగంగా 
చేపటిటున 78 ప్రాజెక్టుల క్సం రూ.5,700 క్ట్్ల  మంజూరు 
చేశారు. 

సాంసకెృతిక వ్రసతవా సాంసకెృతిక వ్రసతవా 
పరిరక్షణ పరిరక్షణ 

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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n  సమనాథ్ ఆలయపు సహజ సౌందరా్నినా దృష్టులో పెట్టు కొని 
కేంద్ర ప్రభుత్వపు ‘ప్రసాద్’ పథకం కింద సమద్ర దర్శన పధం  
నిరిమూంచారు. 

n  ఆలయ నిరామూణశైలికి అనగుణంగా ఈ గా్లరీ నిరిమూంచారు. 
ధ్వంసానికి గురైన సమనాథ ఆలయ శకలాలన ఇకకోడ 
భద్రపరచారు. 

n  ఆ తరువాత క్రమంలో ఉననాది పురాతన సమనాథ ఆలయం. 
1783 లో ఇండోర్  క్ చెందిన  మరాఠా రాణి మాతో శ్రీ 
అహిలా్బాయి హోలకోర్  సా్థ పించిన ఈ ఆలయం దాడికి 
గురైనప్పుడు ఇందులో సమనాథ మహాదేవుడి పూజలు 
జరిగేవి. 1800 చదరపు మీటర్ల ప్రదేశానినా ఆలయ 
ప్రాంగణానికి కలిపి పరిమిత పూజలక్ అవకాశమనానా పాత 
ఆలయానినా పునరుదధిరించారు. 

n  సమనాథ్ ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీపార్వతి ఆలయానికి శంక్  
సా్థ పన జరిగింది. శ్రీ సమనాథ ట్రస్టు ఈ బాధ్తలు చేపటిటుంది. 

n • పురాతన ఆలయ స్వరూపానినా యథాతథంగా ఉంచుతూనే 
5 లక్షల 27 వేలక్ పైగా చదరపు అడుగుల విసీ్తర్ణంలో దీనినా 
నిరిమూంచారు. వసతుల విషయంలో ప్రతే్క శ్రదధి 
తీసక్నానారు. రూ.800 క్ట్లక్ పైగా వెచిచుంచి నిరిమూంచిన 
భక్్తలక్ విశ్వనాథ ధామంలో భక్్తల సౌకరా్లక్ పెద్దపీట 
వేశారు. 

n •ఇంతక్మందు విశ్వనాథ ఆలయం ఇరుక్ వీధులో్ల  
ఉండేది. భక్్తలు అడుగుతీసి అడుగేయటం కూడా 
సాధ్మయే్ది కాదు. ఇప్పుడు 2 లక్షల మంది నిలబడి 
ప్రార్థనలు చేయవచుచు.
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n  ఉత్తరాఖండ్ లోని నాలుగు ధామ్  లలో ఒకటి కేదార్ నాథ్ 
ధామ్. చార్ ధామ్  యాత్న మరింత అనకూలంగా ఉండేట్టు  
చేయటానికి రైళ్్ళ, ఆధునిక హైవేల నిరామూణం జరిగింది. ఈ 
తీర్థయాత్ పటటుణం 2013 నాటి భయంకరమైన ప్రకృతి 
వైపరీత్ం కారణంగా దెబ్తిననాది. సరైన ప్రణాళిక లేక్ండా 
కటటుడం వలన ఆలయం ఎకకోడో ఉండిపోయింది.  ఆది గురు 
శంకరాచార్ సమాధని పునరినారిమూంచటంతోబాట్ 
పరా్వరణానినా లకకోలోకి తీసక్ంటూ  దెబ్తిననా కారిడార్లన 
పునరుదధిరించారు. 
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n • అయోధ్న ఒక ఆధా్తిమూక కేంద్రంగా, యాత్స్థలంగా, 
ససి్థరమైన సామూర్టు సిటీగా తీరిచుదిదు్ద తునానారు. రామాలయ 
నిరామూణం తరువాత దేశ ప్రజాలే కాక్ండా విదేశీయులు కూడా 
సందరి్శసా్తరు. 

n • వచేచు రోజులో్ల  ఒక హరిత క్షేత్ం నిరిమూసా్తరు. అందులో భక్్తల 
వసతి, ఆశ్రమాలు, మఠాలు, హోటళ్్ల , వివిధ రాషాట్ర ల భవనాలు 
ఉంటాయి. టూరిస్టు సమాచార కేంద్రం, అంతరాజా తీయ సా్థ యి 
మ్్జియం కూడా నిరిమూసా్తరు.  

n • సరయూ నది పకకోన, దాని ఘాట్ల వద్ద మౌలిక సదుపాయాల 
అభివృదిధి ప్రతే్కంగా ఆకట్టు క్ంటోంది. సరయూ నది మీద 
క్రూయిజ్ ప్రయాణం సాకారం కాబోతోంది. 

n • దీర్ఘకాలంలో సైకి్లసటులక్, పాదాచారులక్ అవసరమయే్ 
చోట్న కూడా దృష్టులో పెట్టు కొని దీర్ఘకాల దృష్టుతో నగరానినా 
అభివృదిధి చేస్తనానారు. సామూర్టు సిటీ మౌలిక సదుపాయాలతో  
ట్రాఫిక్ యాజమాన్ం కూడా ఆధునికంగా ఉండబోతోంది. 

సాంసకెృతిక వ్రసతవా సాంసకెృతిక వ్రసతవా 
పరిరక్షణ పరిరక్షణ 

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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n  యాత్స్థలాల పునరుజీజావనం, ఆధా్తిమూకత పెంపు 
కార్క్రమం కింద 2014-15 లో పరా్టక 
మంత్రిత్వశాఖ ఒక జాతీయ మిషన్ న ప్రారంభించింది. 
ఇది న్టికి న్రు శాతం కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకం. 

n  దేశవా్ప్తంగా ఉననా యాత్ స్థలాలన గురి్తంచి 
మతపరమైన పరా్టకానినా ప్రోత్సహించటం ఈ పథకం 
లక్షష్ం. సంపూర్ణంగా మతపరమైన పరా్టక అనభూతి 
కలిగించటంతోబాట్ యాత్ స్థలాలన అభివృదిధి 
చేయటం ప్రధాన లక్షష్ం. 

n  రోడు్ల , రైళ్్ళ, విమానాశ్రయాలు, మొబైల్ ఇంటరెనాట్ 
హాట్ సా్పట్ అనసంధానత, మరుగుదడు్ల , 
హస్తకళారూపాల అందుబాట్, ఎటిఎం లు, కరెన్్స 
మారి్పడి కంటరు్ల  ఏరా్పట్ చేస్తనానారు.  

n  ఇందులో 27 రాషాట్ర లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలోని 57 
స్థలాలునానాయి. 2021 జనవరి వరక్ అందుబాట్లో 
ఉననా సమాచారం ప్రకారం 24 రాషాట్ర లలో రూ.1160 
క్ట్ల విలువ చేస 36 ప్రాజెక్టులలో పని మొదలైంది. 

ప్ర సాద్ (ప్ఆర్ఎఎస్ హెచ్ఎడి) పథకం దావార్ మౌలిక సదుప్యాల అభివృద్ి 

దేశ్ధినేతలకు విశష్ట  బహుమతులు
n • జపాన్ ప్రధాని యోష్దే సగా క్ ప్రధాని మోదీ ఒక గంధపు చెకకో 

బుదధి విగ్రహానినా బహూకరించారు. భారత జపాన్ సంబంధాలలో 
బౌదాధి నికి చాలా ప్రాధాన్మంది.

n • ఆసట్రలియా ప్రధాని సాకోట్ మారిసన్ క్ ఊదారంగు ఎనామిల్  తో 
ఉననా నౌకన ప్రధాని మోదీ బహూకరించారు. కాశీ కళన 
ప్రతిబింబించేలా ప్రతే్కంగా రూపందించిన  హస్తకళాఖండమది.

n • అమెరికా ఉపాధ్క్షురాలు కమలా హారిస్ క్ ఆమె తాతగారైన 
పి.వి. గపాలానికి సంబంధంచిన నోటిఫికేషన్ ప్రతిని బహుకరించి 
గౌరవించారు. ఆయన భారత ప్రభుత్వ సరీ్వసలో ఉననాప్పుడు జారీ 
చేసిన నోటిఫికేషన్ అందులో ఉంది.

n • అప్పటి ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని బంజమిన్ నతనా్హూ క్ కేరళక్ 

చెందిన రెండు అవశ్షాలు బహూకరించారు. ఇవి భారతదేశంలో 
సదీర్ఘ చరిత్ ఉననా యూదులక్ సంబంధంచిన ప్రధాన 
అవశ్షాలు.

n • ప్రధాని మోదీ తన అమెరికా పర్టన సందర్ంగా ఆ దేశాధ్క్షుడు 
డొనాల్్డ ట్రంప్ కి అబ్రహాం లింకన్ మరణానంతరం 1965 లో 
జారీచేసిన తపాలాబిళ్ళన బహుకరించారు. కాశీమూర్ లో చేతితో 
తయారు చేసిన శాలువాన, కాంగ్రాలోయలో హస్తకళాకారులు 
తయారు చేసిన వెండి రంగు బ్రేస్ లట్ న మెలానియా ట్రంప్ కి 
ఇచాచురు.

n • 2014 లోనరేంద్ర మోదీ జపాన్ పర్టనక్ వెళి్ళనప్పుడు జపాన్ 
చక్రవరి్తకి ఒక ప్రతే్క బహుమతి తీసక్వెళా్ల రు.  అప్పుడాయనక్ 
భగవదీగీత బహుకరించారు.

కుషినగర్ విమానాశ్రయం 
2021 అక్టు బర్ లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
క్ష్నగర్ విమానాశ్రయానినా జాతికి అంకితం 
చేశారు. దీనినా రూ.260 క్ట్లతో 589 ఎకరాల 
విసీ్తర్ణంలో నిరిమూంచారు. క్ష్నగర్ 
విమానాశ్రయం అంతరాజా తీయ అనసంధానానికి 
కీలకం కావటమే కాక్ండా భారత సాంసకోకృతిక 
గాథక్, బౌదధి సరూకోయాట్ క్ దారి 
చూపినటటువుతుంది.
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ఏ దేశానికైనా యువత వెనె్నముక. ఈ విషయంలో భారత్ విశషటింగా ఉండట్నికి కారణం ద్ని జనాభాలో 
65 శాతం 35 ఏళ్ళలోపు వార్ కావటం. విద్్యారిథిలోకాని్న సాధికారం చేయట్నికి అత్యాంత నాణ్యామైన 

విద్యాను ప్రోత్సహించటం సహా అనేక చర్యాలు తీసుకునా్నరు. యువత నైపుణా్యాభివృది్ మీద భారత 
భవిష్యాతుత్ ఆధారపడ ఉంట్ంది.

34 ఏళలో  తరువ్త కొతతు  జాతీయ విదాయూ విధానం 

 కొత్త జాతీయ విదా్విధానం 
మన విదా్వ్వస్థన 
సమ్లంగా ప్రక్షళనం 
చేస్తంది. జాతీయ 
విదా్విధానం 2020 భారత 
యువతన భవిష్తు్తక్ సిదధిం 
చేస్తంది. ప్రపంచంలోనే 
అతిపెద్ద నైపుణా్తమూక దేశంగా 
పరిణామం చెందటానేనా లక్షష్ంగా పెట్టు క్ంది. మధ్ సా్థ యి చదువులో 
ఉననావాళ్్ళ సైతం వడ్రంగం, ఉదా్నవన పెంపకం, ప్లంబింగ్, ఎలకిట్రకల్ 
మరమమూతులు, క్ండల తయారీ, ఎంబ్రాయిడరీ లాంటి వృతు్తలలో  ప్రత్క్షంగా 
శిక్షణ పందుతూ ఉనానారు. ఈ విదా్విధానం కింద 2025 నాటికి కన్సం 50 
శాతం మంది విదా్రు్థలక్ వృతి్తవిదా్నైపుణా్లు నేరా్పలని లక్షష్ంగా 
పెట్టు క్నానారు. నిష్త 

నిష్త అనేది పాఠశాల అధపతులు, టీచర్ల సంపూర్ణ పురోగతికి ఉదే్దశించిన 
జాతీయ కార్క్రమం. విదా్రంగానినా బలోపేతం చేయటానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 
చేపటిటున పథకమే నిష్త యోజన. 

నిపుణ్ భారత్
ఇది 2021 జులై లో మొదలైంది. పిల్లలందరూ మ్డో తరగతి పూర్తయే్ లోపు 
ప్రాథమిక అక్షరాస్త, అంక్ల పరిజాఞా నం పందాలి. 
విదాయూంజలి
ఇదక స్వచ్ఛంద సవ. ఉననాత విదా్ సంస్థల విదా్రు్థలు తమ ఉచిత 
సవలందించే పథకం. దీని కింద 5000 క్చింగ్ సెంటరు్ల  ఉననాత విదా్ 
సంస్థలలో ఏరా్పటవుతునానాయి. 
విదాయూ ప్ర వేశ్ 
మ్డు నలల ప్రతే్క క్రు్స. ఒకటో తరగతిలో చేరకమందు పిల్లలకిచేచు శిక్షణ. 
ఇందులో వాళ్ళక్ అక్షరాలు, అంక్లు నేరు్పతారు. 
సవాయమ్ 
యువ ఆకాంక్షపూరిత మెదళ్లక్ చురుకైన అధ్యన వేదిక. ఇది 9-12 
తరగతుల పాఠశాల సా్థ యి మొదలుకొని పోస్టు గ్రాడు్యేషన్ దాకా ఆన్ లైన్ 
క్రు్సలు అందించే  సమీకృత వేదిక 
డిజిటల్ లై బ్ర రీ     

అధ్యన వనరులు మొత్తం ఒకే చోట వరుచువల్ గా వెతుక్కోగలిగేలా 
రూపందించిన భారత జాతీయ డిజిటల్ లైబ్రరీ ప్రాజెక్టులో భాగం ఇది.

యువత
సాధికారత సాధించే దిశగా

యువత ఆధారిత అభివృద్ి యువత ఆధారిత అభివృద్ి 

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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భారత విదాయూరంగ భారత విదాయూరంగ 
మౌలికసదుప్యాల మౌలికసదుప్యాల 
పరిణామం పరిణామం 

విదాయూరంగ 
వయూయం  

ర్టి్ట ంపెై ంది 

ఐఐటీలు             ఐఐఐటి లు        ఐఐఎంలు       ఏఐఐఎంఎస్ 

2014

2013-14

2013-14

723
1043

2015

2021-22

2019-20

16

23 25
20

13
9 7

22

3.37  
6.97

2014 తరువ్త 320 కొతతు  యూనివరి్సటీలు 

యూనివరి్సటీల సంఖయూ 

అంకెలు లక్షల కోటలో  ర్ప్యలలో 

సవాయం  ప్ర భ  

దేశవా్ప్తంగా 24 
గంటలూ డైరెక్టు ట్ 
హోమ్ (డీటీహెచ్) 
దా్వరా 34 అత్ంత 
నాణ్మైన విదా్ 
చానల్్స అందించే 
చొరవ ఇది. 
ఇంటరెనాట్ 
అందుబాట్ ఇప్పటికీ 
ఒక సవాలుగా ఉననా 
మారుమ్ల 
ప్రాంతాలక్ చేరటమే 
దీని లక్షష్ం. 

n 2022 ఏప్రిల్ దాకా 1,42,49,631 మంది ఈ 
పథకం కింద నమోదు చేసక్నానారు. 46 
లక్షలమందికి పైగా మహిళలు, దివా్ంగులు  
నైపుణ్ శిక్షణ దా్వరా సాధకారమయా్రు. 
ప్రధానమంత్రి కశల్ యోజన మ్డోదశ 2021 
జనవరిలో మొదలైంది. కశల్  వికాస్ యోజన 
కింద 75 రైలే్వ శిక్షణా సంస్థలలో శిక్షణ 
ఇవ్వబడుతోంది. 

2022 ఏప్్ర ల్ నాటికి దేశం 88 లక్షల 
ఉద్యూగాలు జోడించింది. భారత్ ఆరిథి క  
పరయూవేక్షణ కేంద్ర ం వ్రి సరేవా ప్ర కారం2021-22 
లో  భారత కారి్మక శకితు  నెలకు సగటున 22 
లక్షల చొప్పున పెరిగ్ంది. 

సికెల్ ఇండియా మిషన్ 

1,35,40,509 1,08,40,911
మంది ఇప్పటిదాకా శక్షణ 
పొందారు 

మంది ధ్రు వపతా్ర లు పొందారు. ఈ 
శక్షణ పొందిన యువతలో 56% 
మందికి ఉద్యూగాలు వచాచుయి.

యువత ఆధారిత అభివృద్ి యువత ఆధారిత అభివృద్ి 

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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 సా్ట ర్ట ప్ ఇండియా  
n దేశంలో 68 వేలక్ మించి అంక్ర సంస్థలునానాయి. 

2016 నంచి ఇవి 6 లక్షలక్ పైగా ఉద్్గాలు 
కలి్పంచాయి.

n 2021 సంవత్సరంలో 44 క్ పైగా యూనికార్నా 
సంస్థలు జ్డించబడా్డ యి. 2022 ఏప్రిల్ కలా్ల  మరో 15 
తోడయా్యి. 

సా్ట ండప్ ఇండియా    

n ఈ పథకం మొదలైనప్పటి నంచీ 2022 మారిచు 31 వరక్ 1.34 
లక్షల ఖాతాలో్ల కి రూ.30,160 క్ట్్ల  పంపిణీ అయా్యి 

ప్ర ధానమంతి్ర  ఉద్యూగ పో్ర తా్సహక పథకం 
n మరింతమంది పౌరులు దీని ఫలాలు అందుక్నేలా పథకం 

మీద అవగాహన పెంచటానికి అనేక ప్రచారోద్మాలు 
చేపడుతునానారు. దీనికింద భారత ప్రభుత్వం కొత్త ఉద్్గులక్ 
8.33% ఈపీఎఫ్ వాటా చెలి్లస్తంది. 

n 12021 నవంబర్ 27 వరక్ 1.53 లక్షల సంస్థల దా్వరా 1.21 
క్ట్లమంది లబిధిదారులు ప్రయోజనం పందారు. 

ఖేలో ఇండియా 
దేశంలో క్రీడా పరా్యావరణం అభివృది్కి 2016 ఏప్రిల్ లో ఇది 
ప్రారంభమైంది. 

దేశంలో క్రీడా మౌలికసదుపాయాలు 
2008-14            38
2020-21            360

మణిపూర్ లోని ఇంఫాల్ లో, ఉతత్రప్రదేశ్ లోని మీరట్ లో క్రీడా 

విశవావిద్్యాలయాలు ఏరాపుటయా్యాయి. 7 పతకాలతో (1 సవార్ం, 2 

రజతం, 4 కాంస్యాం) టోకో్యా ఒలంపిక్్స లో భారత్ ముందెన్నడూ 

లేనంత ప్రతిభ కనబరచింది. 

శ్సీ్రీ య ఆలోచనా విధానాని్న పో్ర త్సహంచటం 
దేశంలో పనిచేస్తననా 
అటల్ టింకరింగ్ లాబ్ 
లు 2022 ఏప్రిల్ 26 
నాటికి  
9,500 
క్ పైగా ఉనానాయి. అవి 
34 రాషాట్ర లు, కేంద్ర 
పాలిత ప్రాంతాలలోని 
722 జిలా్ల లో్ల  విస్తరించి 
ఉనానాయి 

భారత్ సీడ్ ఫండ్ దా్వరా 300 
ఇంక్్బేటర్లతో 3600 మంది 
వా్పార దక్షులక్ సహాయం 
అందింది 

నేషనల్ కెరీర్ సరీవాస్    
n ఎన్ సి ఎస్ ప్రాజెక్టు కింద 94 లక్షల ఖాళీలన ఎన్ సి ఎస్ పోరటుల్ 

https://www.ncs.gov.in లో సమీకరించారు 
n 3,600 క్ పైగా వృతి్తక్రు్సల పరీక్షల మెటీరీయల్ అందుబాట్లో 

ఉంది. దీని దా్వరా 2 లక్షలక్ పైగా ఉద్్గాలు వచాచుయి. మరో 
2 లక్షలమంది ఉద్్గారు్థలు ఎన్ సి ఎస్ ప్రాజెక్టు కింద 
ఉద్్గాలు పందారు.     

యువత ప్ర యోజనాలకోసం  అనేక చొరవలు 

 నేషనల్ టెసిటింగ్ ఏజెన్్స  

n 2018 మే లో నేషనల్ టెసిటుంగ్ ఏజెన్్స మొదలైంది. జెఈఈ, న్ట్, నట్ 
లాంటి ప్రవేశ పరీక్షలన్నా  ఇప్పుడు ఈ ఏజెన్్స నిర్వహిస్తంది. ఏటా వివిధ 
సంస్థల ప్రవేశాలక్ దాదాపు లక్షమంది అభ్రు్థలు ఈ పరీక్షలు రాసా్తరు. 

నేషనల్ రిక్రూట్ మెంట్ ఏజెన్్స 

n కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్్గాల రిక్రూటెమూంట్ ప్రక్రియలో సమ్ల 
సంసకోరణలక్ వీలుకలి్పసూ్త నేషనల్ రిక్రూటెమూంట్ ఏజెన్్స ఏరా్పట్క్ 
అనమతించారు. అనినా ప్రభుతో్వద్్గాల దరఖాస్తదారులూ ఈ ఏజెన్్స 
నిర్వహించే ఉమమూడి పరీక్షక్ హాజరుకావాలి్స ఉంట్ంది. 

డాకు్యామెంట్ల సీవాయ నిరాథిరణ 

n ‘కన్స ప్రభుత్వం-గరిష్ఠ పాలన’ న అనసరిసూ్త భారత ప్రభుత్వం 
డాక్్మెంట్ల సీ్వయ నిరా్థ రణక్ శ్రీకారం చుటిటుంది. 2016 జూన్ నంచి 
రిక్రూటింగ్ ఏజెన్ససెలు సీ్వయ నిరా్థ రిత డాక్్మెంట్ల ఆధారంగా 
అపాయింట్ మెంట్ లటర్్స ఇచేచుట్టు  చేసింది. 

యువత ఆధారితయువత ఆధారిత
అభివృద్ి అభివృద్ి 

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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రికారుడు సాథి యి ఎగుమతులు 

విదేశీ ప్ర తయూక్ష పెటు్ట బడుల 
ప్ర వ్హం 

2014 45.148

2021 74.01

(*అంకెలు బిల్యన్ డాలర్లలో )

విదేశీ మారకద్ర వయూ 
నిలవా 

ఎనిమిదేళ్ళ క్రితం నర్ంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి అయినపుపుడు ఆరిథిక వ్యావసథి నిరాశాజనకమైన దశలో ఉంది. పరిశ్రమలలో సత్ంభన, పెట్టిబడుల తగుగుదల, 

అనవసర చట్టిలు సహా  అనేక సాథియిలలో సవాళ్్ళ ఉండవి. ఈ పరిసిథితులో్ల ప్రధాని మోదీ సంస్కరణల బాట ఎంచుకునా్నరు. ఇందుకోసం ఆరిథిక వ్యావసథిలో 

నిరామాణాతమాక సంస్కరణలకు తగన చర్యాలు తీసుకునా్నరు. అపుపుడు పరిశ్రమలకు, పెట్టిబడులకు మెరుగైన వాతావరణం కలిపుంచారు. పను్న వస్ళ్ళ వ్యావసథి 

మెరుగుపడంది. కోవిడ్ సవాళ్ళమధ్యా ఆతమా నిరభుర భారత్ ప్రచారోద్యామంతో నితా్యావసర వసుత్వులు సవాదేశంలో తయారుచేసి దిగుమతులు తగగుంచుకోవట్నికి 

ప్రాధాన్యామిచాచారు. అదే సమయంలో ఎగుమతులు పెంచట్నికి ప్రత్యాక కృషి జరిగంది. నేషనల్ మానిటైజేషన్ పైప్ లైన్ పథకం ద్వారా ఆరిథిక వ్యావసథి 2025 

నాటికి 6 లక్షల కోట్లకు పెరిగేలా కొతత్ ఊపు వచిచానటటియింది.  

ప్ర పంచంలో అతయూంత వేగంగాప్ర పంచంలో అతయూంత వేగంగా
ఎదుగుతున్న ఆరిథి క వయూవసథిఎదుగుతున్న ఆరిథి క వయూవసథి
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2021-22 లో వస్త సామగ్రి ఎగుమతులలో 
భారత్ సరి కొత్త రికారు్డ  నలకొలి్పంది. ఈ 
కాలంలో 419.65 బిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతులు 
జరిగాయి. అదే సమయంలో సవల ఎగుమతులు 
254.4 బిలియన్ డాలరు్ల . వ్వసాయ ఉత్పతు్తలు 
ఎననాడూ లేనంతగా 50 బిలియన్ డాలర్లయా్యి  

2013-14 2021-22

46
6

67
6

అంకెలు బ్లియన్ డాలరలో లో 

ఎలకా్ట రానిక్ ఉత్పతుతు ల ఎగుమతి 

ఎలకాట్ర నిక్ ఉత్పతు్తల 
ఎగుమతులు 2021-22 
ఏప్రిల్-జనవరి మధ్ 88% 
పెరిగాయి. 

కొతతు  సంసకెరణ చొరవలు 

కంపెన్ల సవరణ చటటిం : 2017 లో కంపెన్ల చటాటు నినా సవరించటం దా్వరా 
చిననా కంపెన్లక్ ఊరట లభించింది. 2013 చటటుంకింద 16 సాంకేతిక 
పరపాట్ల నేర తీవ్రత తగిగీంచి సామాన్ తపి్పదాలుగా పరిగణించారు. 
కార్్పరేట్ గవరెనాన్్స లో మరింత పారదర్శకత సాధంచటం దీని లక్షష్ం.  
దివాలా స్త్రాలు: 2016 లో దివాలా  క్డ్ రూపందించారు. ఋణగ్రస్తడి 
నియంత్ణ బదులు ఋణదాత నియంత్ణ ఉండేట్టు  వ్వస్థలో  పెనమారు్ప 
తెచాచురు. ఇటీవలే పార్లమెంట్ ఇందుక్ అవసరమైన సవరణలక్ ఆమోదం 
తెలిపింది. 
కార్పుర్ట్ పను్న: కంపెన్ల మీద పననా భారం తగిగీంది. ఇంతక్మందు 
స్వదేశీ కంపెన్లు 30 శాతం కార్్పరేట్ పననా కటాటు లి్స వచేచుది. ఇది 
కాక్ండా విడిగా సర్ చార్జా కటాటు లి. ఇప్పుడది 22 శాతానికి తగిగీంచారు. 
దీనివల్ల సర్ చార్జా, సెస్ తో కలిపి 25.17 శాతమే అవుతుంది. 
ఇంతక్మందు భారత్ లో  పననా ప్రపంచంలోనే అత్ధకం. 
చట్టిల భారం నుంచి సేవాచ్ఛ, ఏకగవాక్ష అనుమతులు : 2875 వా్పార 
సంబంధమైన చటాటు లు లేదా అవరోధాలన గురి్తంచారు.  వీటిలో  2007 
రదు్ద  చేశారు. పాటించాలి్సన 25వేల నిబంధనలు తొలగించారు. 
ఇన్వసటుర్లక్సం ఏక గవాక్ష అనమతుల మారగీదర్శనం ప్రవేశపెటాటు రు. 
వా్పార నిర్వహణ సలభతరం చేసూ్త ఇండియన్  కసటుమ్ ఎలకాట్ర నిక్ గేట్  వే 
దా్వరా డాక్్మెట్ల కి్లయరెన్్స వేగవంతం చేశారు. 
మొబై ల్్స తయారీలో ర్ండో అతిపెదదూ  దేశం

2014-15 లో 19 క్ట్ల విలువ చేస 6 క్ట్ల మొబైల్ ఫ్న్ల  తయారయా్యి. 
ఇప్పుడది 2020-21 లో  19 వేలక్ట్ల విలువ చేస 30 క్ట్ల ఫ్న్లక్ 
పెరిగింది.  2014 లో సెల్ ఫ్న్ల తయారీకి  రెండు ఫాకటురీలు మాత్మే 
ఉండగా 2021 నాటికి అవి 200 క్ పెరిగాయి. 

స్లభతర వ్యూప్ర నిరవాహణ/స్లభతర వ్యూప్ర నిరవాహణ/
ఆరిథి క వయూవసథి  ఆరిథి క వయూవసథి  

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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జి.ఎస్.టి అమలు ఫలితంగా నెలవారీ ఇంటిఖరుచాలు 4% తగాగుయి. నెలవారీ 

జి.ఎస్.టి వస్ళ్్ళ రెటిటింపయా్యాయి.

n ఆహార శుదిదే  పరిశ్రమ 

n ఐటీ, హార్డు వేర్ 

n ఏసీ, ఎల్ ఈ డ, బల్్బ 

n ఔషధ పరిశ్రమ 

n ఔషధాల ముడసరకు 

n టెలికాం తయారీ 

n సోలార్ పవర్ పీవీ మాడూ్యాల్్స 

n ఎలకా్రానిక్ తయారీ 

n వైద్యా పరికరాలు 

n ఆటోమొబైల్ పరికరాలు 

n డ్రోను్ల, సంబంధిత ఉతపుతుత్లు 

n జౌళి 

n సెపుషల్ సీటిల్ 

n అడావాన్్స డ్  కెమికల్ సెల్ 

మొదటిసారి పరిశ్ర మలకు ప్ఎల్ఐ 
పథకం 

14
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77 77 63

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

స్లభతర వ్యూప్ర నిరవాహణ 

సులభతర వా్యాపార 
నిరవాహణలో భారత 
దేశం మొదటి 50 
దేశాల జాబితాలో 
ఉండాలన్నది ప్రభుతవా 
లక్షయాం 

ప్రపంచ బాంక్ ఈ సూచీని ప్రచురిస్తంది. అనేక అంశాలు చూసా్తరు.  అన్నా 
కలిపి ఎంత సలభంగా వా్పారం చేసక్వచుచునో లకికోసా్తరు. వా్పారం 
నడుపుతుననాప్పుడు ఎలాంటి సవాళ్్ళ ఎదురవుతాయో కూడా చూసా్తరు. 

గతం నుంచి పను్న వస్లు చేయటం రదుదూ
భారత్ లో పెట్టు బడులన, ఇన్వసటుర్ల నమమూకానినా దెబ్తీస గతకాలపు 
పననా వసూలున రదు్ద  చేయటం దా్వరా కొత్త వా్పార వాతావరణం 
తయారైంది. 
విదేశీ పెటు్ట బడులకు సరికొతతు  అవకాశ్లు 
 2014 తరువాత మౌలిక సదుపాయాలు, రక్షణ పరికరాలు, నిరామూణాభివృదిధి రంగాలలో 
విదేశీ పెట్టు బడులు అనమతించారు. బ్రాడ్ కాసిటుంగ్, రిటైల్ వా్పారం, వాయుమారగీ 
రవాణా, బీమా తదితర రంగాలలో విదేశీ ప్రత్క్ష పెట్టు బడుల నిబంధనలు సడలించారు. 
రక్షణ రణగమలో విదేశీ పెట్టు బడుల శాతం 74 క్ పెరిగింది. 

ఎం ఎస్ ఎం ఈ లమీద ప్ర త్యూక శ్ర ద్
మొదటిసారిగా మరే ప్రభుత్వమ్ చేయనంతగా సూక్షష్మ, చిననా, మధ్ తరహా, క్టీర 
పరిశ్రమలమీద దృష్టుపెటిటుంది. భారత జీడీపీలో 29 శాతం వాటాతోబాట్ క్టీ 10 
లక్షలమందికి ఉపాధ కలి్పస్తననా రంగమిది. క్విడ్ సమయంలో బాగా దెబ్తిననా ఈ 
రంగానినా పునరినార్వచించి సా్వవలంబన భారత్ పాకేజ్ లో 5 లక్షల క్ట్ల విలువచేస 6 
సూత్లు వరి్తంపజేశారు. 
కారి్మక  సంసకెరణలు 
21 కారిమూక చటాటు లన సరిదిది్ద, కలిపి  నాలుగు కారిమూక క్డ్ లుగా రూపందించారు. 38 
మిలియన్ల అవ్వసీ్థకృత కారిమూక్ల క్సం సామాజిక భద్రతా నిధ ఏరా్పట్ చేశారు. 
కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు ఇప్పటికీ అందని కారిమూక్ల ప్రయోజనం క్సం జాతీయ 
డేటాబేస్ రూపంలో ఈ-శ్రమ్ పోరటుల్ ప్రారంభించారు. ప్రధానమంత్రి శ్రమ్ యోగి 
మాన్ ధన్ యోజన దా్వరా నలక్ రూ.3,000 పెన్షన్ అందజేసా్తరు.   

ఒక ఉత్పతితు , ఒక జిల్లో  
ఒక జిలా్ల , ఒక ఉత్పతి్త పథకం: ప్రతే్కంగా ఒక ఉత్పతి్తకి పేరుమోసిన జిలా్ల లన 
గురి్తంచారు. వాటి ఉత్పతి్తని ప్రోత్సహించటానికి తీసక్వలసిన అనినా చర్లూ 
తీసక్నానారు. ఇప్పటిదాకా 103 జిలా్ల లో్ల  106 ఉత్పతు్తలు గురి్తంచారు. 739 
జిలా్ల లక్ చెందిన 739 ఉత్పతు్తల జాబితా సిదధిమైంది. 

ప్ర పంచంలో అతయూంత వేగంగా

ఎదుగుతున్న ఆరిథి క వయూవసథి
క్విడ్  వేళ 2021 లో జీడీపీ వృదిధి రేట్ 8.9. 

ప్రభుత్వం 2022-23 క్ తొలి  మందస్త అంచనా 
గా 9.2 శాతం పెట్టు క్ంది. 2014 లో భారత జీడీపీ 
ప్రపంచంలో పద్ సా్థ నంలో ఉండేది. 2021 నాటికి 

అది ఆర్ఓ సా్థ నానికి చేరింది. అయితే, మందు 
మందు జపాన్ న కూడా  దాటి  ఆసియాలో అతిపెద్ద 

ఆరి్థక వ్వస్థ గా మారవచుచు 

జి.ఎస్.టి: ఒక దేశం, ఒక పను్న 
గతంలో రాషాట్ర లు వా్ట్ శాతం నిర్ణయించేవి. కొనినా రాషాట్ర లు తరచూ ఈ శాతం 
తగిగీసూ్త ఇన్వసటుర్లన ఆకట్టు క్ంట్ననాట్టు  గురి్తంచారు. దీనివల్ల అట్ ఆ రాషాట్ర లకూ, 
ఇట్ కేంద్రానికి పననాల ఆదాయం తగుగీ తూ ఉంది. దీనినా దృష్టులో పెట్టు కొని 
సరళమైన ఏకరూప జీఎసీటు ని 2017 నంచి అమలు చేస్తనానారు. పననా రేట్్ల   
దేశమంతటా  ఇప్పుడు సమానంగా,  సి్థరంగా ఉనానాయి. 

ప్ర తయూక్ష ప్ర యోజన బదిలీప్ర తయూక్ష ప్ర యోజన బదిలీ

జీ ఎసీ్ట  

వస్లు    

మారిచు 2018 

ఏప్్ర ల్ 2022 

0.85
1.68

అంకెలు లక్షలకోటలో లో 

స్లభతర వ్యూప్ర స్లభతర వ్యూప్ర 
నిరవాహణ/ ఆరిథి క వయూవసథినిరవాహణ/ ఆరిథి క వయూవసథి

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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జాతీయ విధానాలు, రాజకీయాలో్ల డజటల్కరణ ప్రాముఖా్యాని్న ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ కనా్న బాగా అరథిం 

చేసుకున్నవారు ఎవరునా్నరు? వరత్మానంలోనే కాకుండా, భవిష్యాతుత్లోన్ దీని అవసరం ఎంతో ఉంది. కాబట్టి 2014లో 

ఆయన ప్రధాన మంత్రిగా పదవీ బాధ్యాతలు చేపటిటిన మరుక్షణం నుంచే ప్రభుతవా సాథియి నుంచి క్షేత్రసాథియి కార్యాకలాపాల ద్కా 

అని్నంట్ డజిటల్కరణ, సాంకేతిక పరిజాఞానానికి పెదదేపీట వేశారు. తదనుగుణంగా ‘కనిష్ఠ ప్రభుతవాం - గరిష్ఠ పాలన’ సవాప్నం  

‘ప్రత్యాక్ష ప్రయోజన బదిల్’ (డబిటి) ద్వారా సాకారమైంది. ప్రభుతవాం నుంచి అందే ప్రతి ప్రయోజనం ఇపుపుడు ఈ మారగుంలోనే 

లబి్ద్రుల ఖాతాకు నేరుగా చేరుతోంది.

సాంకేతిక  సాంకేతిక  
రంగంలోరంగంలో

సమున్నత విజయాలుసమున్నత విజయాలు

ప్ర తయూక్ష ప్ర యోజన బదిలీప్ర తయూక్ష ప్ర యోజన బదిలీ ప్రత్క్ష ప్రయోజన బదిల్ (డిబిటి) పథకం దళారుల జ్కా్నినా నిరోధంచి 
పారదర్శకతక్ భరోసా ఇస్తంది. అందువల్ల లబిధిదారుల ఖాతాలక్ 
ఇప్పుడు ప్రభుత్వ సహాయానినా నేరుగా బదిల్ చేయవచుచు. ‘జన్ 
ధన్-ఆధార్-మొబైల్’ అంటే ‘జామ్’ త్యం ఆధారంగా పనిచేస ఈ 
సా్వహా-నిరోధక వ్వస్థ వల్ల ఒకకో 2021-22 ఆరి్థక సంవత్సరంలోనే 
ప్రభుతా్వనికి సమారు రూ.44,000 క్ట్్ల  ఆదా అయింది.

డిబ్టి సంబంధిత మంతి్ర తవా శ్ఖలు డిబ్టితో ముడిపడిన పథకాలు

ఆధార్ - దాదాపు 
132 కోటులో

మొబై ల్ ఫోనులో  
116.7 కోటులో

నేడు సహాయానినా 
నేరుగా లబిధిదారులక్ 
అందించవచుచు
లబిధిదారులన 
కచిచుతంగా 
గురి్తంచడంలో 
తోడా్పట్
మోసపు వ్వస్థలక్ 
తావులేదు

AADHAAR-DBT LINKAGE
EMPOWERING CITIZENS, REFORMING GOVERNANCE

Success Story of DBT

DBT helped plug leakages

Estimated saving of Rs. 44,000 crore 
in FY 2020-21

AADHAAR-DBT LINKAGE
EMPOWERING CITIZENS, REFORMING GOVERNANCE

Success Story of DBT

DBT helped plug leakages

Estimated saving of Rs. 44,000 crore 
in FY 2020-21

లబిధిదారుల సంఖ్ సమారు 16 రెట్్ల  పెరుగుదల (రూ. క్ట్లలో)
2013-14 : 10.80 కోటులో     2021-22 : 168.2 కోటులో

జ
న్ ధ

న్ ఖా
తా

లు
 

45
.3

3 
కో

టులో
 

సాంకేతిక-శకితు యుత సాంకేతిక-శకితు యుత 
భారతంభారతం

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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డిజిటల్ చెలిలో ంపులు - ఏకీకృత చెలిలో ంపుల సమనవాయ వయూవసథి  (యుప్ఐ)డిజిటల్ చెలిలో ంపులు - ఏకీకృత చెలిలో ంపుల సమనవాయ వయూవసథి  (యుప్ఐ)

*As on 02-05-2022

Launched in 2016

Boost to small value transactions

Big help to small / street vendors

Facilitating money transfer for migrants

Nearly Rs. 10 lakh crore transacted through 
600 Crore transactions

26 Crore plus unique users of UPI; 15+ Crore 
UPI QRs deployed 

Comprises 40% of all digital transactions 

UPI: SINGLE LARGEST RETAIL PAYMENT PLATFORM IN THE 
COUNTRY

n  దీనినా 2016లో ప్రారంభించగా.. నేడు అగ్రశ్రేణి డిజిటల్ 
చెలి్లంపుల వేదికగా రూపందింది. ఈ పదధితిలో ఒకే 
మొబైల్ అనవర్తనానికి అనేక బా్ంక్ ఖాతాలన 
జ్డించవచుచు.

n  దీని దా్వరా నేరుగా డిజిటల్ రూపంలో స్వల్ప మొతా్తలు 
కూడా చెలి్లంచవచుచు. ఈ నేపథ్ంలో 2022 ఫిబ్రవరి 
నాటికి 229 బా్ంక్లు యుపిఐ సవలలో 
భాగసా్వమలయా్యి.

n  మొత్తం 600 క్ట్ల లావాదేవీల దా్వరా రూ.10 లక్షల 
క్ట్ల చెలి్లంపులు చేయబడా్డ యి. నేడు 23 క్ట్ల మంది 
దీనినా వాడుతుండగా, 15 క్ట్ల యుపిఐ ‘కూ్ఆర్’ క్డ్ 
లు ఏరా్పట్ చేయబడా్డ యి.

 (2022 మే 2 దాకా సమాచారం ప్రకారం)

కోవిడ్ సమయంలో యుపిఐ ప్రాముఖ్యాం 
విసత్ృతంగా పెరిగంది

n  ఏకపక్ష నిర్ణయాలు, అవిన్తి కథనాలు 2014కి చాలా మందు 
నంచే ప్రచారంలో ఉనానాయి. కాన్, 2014 తరా్వత సాంకేతికత 
ఆధారిత వ్వస్థ దా్వరా పారదర్శకతక్ భరోసా కలి్పంచబడింది.

n  సె్పకట్రమ్, బొగుగీ  సహా అనినా ప్రభుత్వ సంబంధత వేలం ఆన్ లైన్ లో 
అందుబాట్లోకి వచిచుంది.

n  పారదర్శకతక్ విన్తనారీతిలో భరోసా; పరా్వరణ మంత్రిత్వశాఖ 
సహా శాఖలపరమైన అనినా అనమతులూ ఆన్ లైన్ చేయబడా్డ యి.

n  అనినా కేంద్ర మంత్రిత్వశాఖలు, విభాగాల వెబ్ సైట్ లో ఆన్ లైన్ 
డా్ష్ బోరు్డ  ప్రారంభించబడింది. ప్రతి పథకం సమాచారం 
ఎప్పటికప్పుడు ఈ డా్ష్ బోరు్డ  లో నవీకరించబడుతుంది.

n  ప్రజలతో నేరుగా సంబంధాల దిశగా 2014 జూలై 26న ‘మైగవ్’ 
ప్రారంభించబడింది. ఇది వెబ్ సైట్ లు, యాప్ లు, టి్వటటుర్ ఖాతాల 
దా్వరా ప్రజల భాగసా్వమ్ంతో మడిపడిన వేదిక. దీని దా్వరా 
ప్రజల అభిప్రాయాలు, సూచనలు, సలహాలు పంచుక్నే అవకాశం 
ఉంట్ంది.

n  ప్రభుత్వ కొనగళ్లలో అవిన్తి నిరూమూలన లక్షష్ంగా ప్రభుత్వ 
ఇ-మారెకోట్ (జిఇఎం) పోరటుల్ 2016 ఆగసటులో ప్రారంభించబడింది. 
అనినా శాఖలలో తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ కొనగళ్్ల  దీని దా్వరానే 
సాగాలి. తదా్వరా నేడు 40 లక్షల మందికి పైగా వా్పారవేత్తలు 
దీనితో మడిపడి ఉనానారు.

n  కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని 42 మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాల నంచి 511 
సవలు ఆన్ లైన్ లో అందుబాట్లో ఉనానాయి. రాషాట్ర ల గణాంకాలు 
కూడా కలిపితే ఈ సంఖ్ 7000 దాట్తుంది.

సాంకేతికతతో ప్రదర్శకతసాంకేతికతతో ప్రదర్శకత డజిటల్ లాకర్
వివిధ పత్లన జారీచేస సంస్థలు వాటిని డిజిటల్ భాండాగారం (రిపోజిటరీ) లో 
నిక్షిప్తం చేయడానికి అనవైన భిననా భాండాగారాలు, ప్రవేశ మారాగీ లతో (గేట్ వే) 
కూడిన పరా్వరణ వ్వస్థన డిజిటల్ లాకర్ సమకూరుస్తంది. ఇందులో 2022 
ఫిబ్రవరి తొలి వారం నాటికి 9.23 క్ట్లకనానా ఎక్కోవమంది వినియోగదారులు 
డిజిటల్ లాకర్ లో నమోదయా్రు. దీనిదా్వరా; 2022 ఏప్రిల్ 19వరకూ 507 
క్ట్లక్ పైగా పత్లు జారీ చేయబడా్డ యి.
ఉమంగ్ యాప్
నవశకం పాలన క్సం సమీకృత అనవర్తనాలతో కూడినదే ఉమంగ్ మొబైల్ 
యాప్. కీలక సవలన అందించే ఏకైక మొబైల్ వేదికగా ఇది అభివృదిధి 
చేయబడింది. ప్రస్తతం 20,527 భారత్ బిల్ పేమెంట్ సిసటుమ్ (బిపిపిఎస్) 
వినియోగ సవలే కాక్ండా 279 కేంద్ర/రాషట్ర ప్రభుత్వ శాఖలు, 33 రాషట్ర సంస్థలక్ 
సంబంధంచిన 1417 సవలు కూడా  ఉమంగ్ దా్వరా అందించబడుతునానాయి.
ఇ-సిగే్నచర్
పౌరులు నేడు చటటుబదధింగా ఆమోదయోగ్ రూపంలో ఆన్ లైన్ దా్వరా వివిధ 
ఫారాలు, పత్లపై తక్షణం  సంతకం చేసందుక్ ఇ-సిగేనాచర్ సవ వెసలుబాట్ 
కలి్పస్తంది. ‘యుఐడిఎఐ’ ఒటిపి-ఆధారిత ప్రామాణీకరణ సవ ప్రాతిపదికగా 
వివిధ అనవర్తనాల  దా్వరా సవలన పందవచుచు. దీనికింద 2022 ఫిబ్రవరి 
తొలివారం వరక్ మొత్తం 23.72 క్ట్ల ఇ-సంతకాలు జారీ అయా్యి.
కో-విన్, ఆరోగ్యా సేతు
క్విడ్ పై పోరాటంలో భాగంగా ‘క్-విన్’ డిజిటల్ వేదిక ప్రారంభించబడింది. ఈ 
యాప్, పోరటుల్ దా్వరా క్విడ్ టీకాల నంచి ధ్రువీకరణదాకా ప్రతి దశలోన్ 
పౌరులక్ సౌకర్ం కలి్పంచబడింది. అంతేగాక క్విడ్ బాధతులతో 
సంబంధాలుననావారి అనే్వషణక్ ‘ఆరోగ్ సతు’ ఒక కీలక సాధనంగా మారింది.
జీవన్ ప్రమాణ్
పెన్షనర్లక్ ‘డిజిటల్ లైఫ్ సరిటుఫికేట్’ పథకంలో భాగంగా ఈ ధ్రువీకరణ పందే 
ప్రక్రియ మొత్తం డిజిటల్కరణ చేయబడింది. ఈ విన్తనా చర్తో పెన్షనరు్ల  
పింఛన్ మంజూరు చేస సంస్థలు, లేదా ధ్రువీకరణ అధకార సా్థ నం ఎదుట 
హాజరయే్ అవసరం లేదు.
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n • అంతరిక్షం, డ్రోన్ల సంబంధత రంగంలో అపార భవిష్తు్త అవకాశాలు 
దాగునానాయి. భారతదేశం మంగళయాన్ దా్వరా ఒక ఆటోకయే్ వ్యం 
కనానా తక్కోవ ఖరుచుతో మనం అంగారక గ్రహానినా చేరగలిగాం. ఈ 
నేపథ్ంలో ఈ రంగానికి మరింత విస్తరణ, రక్షణ అవసరం. దేశీయంగా 
నిరిమూంచిన అంతరిక్ష నౌక,  పదేపదే ప్రయోగానికి వినియోగించదగిన 
వాహకం సాంకేతికత నిరూపణ సహా మంగళయాన్ న దిగి్వజయంగా 
పంపడం ఈ విజయాలో్ల  ప్రధానాంశాలు.

n • దీనినా దృష్టులో ఉంచుక్ని అంతరిక్ష రంగంలో తొలిసారిగా ప్రైవేట్ 
భాగసా్వమా్నికి వీలు కలి్పంచబడింది. ఈ నేపథ్ంలో 2019-20తో పోలిస్త 
2020-21లోనే ‘ఐఎస్ఆర్ఒ’ (ఇస్రో) వాణిజ్ శాఖ బడజాట్ కేటాయింపులలో 
38 రెట్ల భారీ పెరుగుదల నమోదైంది.

n • ప్రపంచంలో ఉపగ్రహాలన అంతరిక్షంలోనే కూలేచు సామర్థయాం గల దేశాల 
జాబితాలో భారత్ నాలుగ సా్థ నంలో నిలిచింది. ఈ ప్రయోగం 2019లో 
విజయవంతం కావడంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఈ మేరక్ 
ప్రకటించారు.

n • చంద్రయాన్-2 ప్రయోగం పాక్షిక విజయం తరా్వత చంద్రయాన్-3, గగన్ 
యాన్ ప్రయోగాలక్ ఆమోదం లభించింది.

n • తొలి మహిళా హూ్మనాయిడ్ ప్రోటోటైప్ న 2020లో ‘ఇస్రో’ 
ఆవిషకోరించింది, దీనినా “వో్మమిత్” అంటారు.   

అంతరిక్షం, డో్ర నలో  రంగంఅంతరిక్షం, డో్ర నలో  రంగం

n  కేంద్ర ప్రభుత్వ కీలక కార్క్రమం ‘డిజిటల్ ఇండియా’. ఇది 
ప్రధానంగా: ప్రతి పౌరునికీ డిజిటల్ మౌలిక వసతులు; 
ఇ-పరిపాలన-సవల సౌలభ్ం; డిజిటల్ సాధకారత అనే మ్డు 
మారాగీ లో్ల  సవలందిస్తంది.

n  2022 ఫిబ్రవరి వరక్ మొత్తం 132 క్ట్ల ఆధార్ కారు్డలు జారీ 
చేయబడా్డ యి.

n  ‘రూపే’ చెలి్లంపు గేట్ వే భారత తొలి అంతరాజా తీయ చెలి్లంపు నట్ 
వర్కో. నేడు 70 క్ట్ల మంది భారత పౌరులక్ రూపే కారు్డ  ఉంది. 
అలాగే మన ‘రూపే’ కారు్డ  4 దేశాలో్ల … సింగపూర్, యుఎఇ, 
నేపాల్, భూటాన్ లలో అమలవుతోంది.

n  డిజిటల్ ఇండియా భూమి రికారు్డల ఆధున్కరణ కార్క్రమం 
2016 ఏప్రిల్ 1 నంచి అమలవుతోంది. ఈ మేరక్ 
1,62,71,251 మా్ప్ లక్ గాన 1,11,47,387 మా్ప్ లు 
డిజిటల్కరించబడా్డ యి. అలాగే 6,11,178 గ్రామాలో్ల  భూ 
రికారు్డల కంపూ్టరీకరణ పూర్తయింది. దేశంలోని మొత్తం 
గ్రామాలలో ఇది 93.10 శాతం.

n  ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ డిజిటల్ సాక్షరత అభియాన్ కింద 
2022 మారిచు 15 వరక్ 4.81 క్ట్ల మంది అభ్రు్థలు శిక్షణ 
పందగా, 3.56 క్ట్ల మందికి ధ్రువీకరణ పత్ం లభించింది.

n  డిజిటల్ గ్రామం ప్రయోగాతమూక పథకం 2018 అక్టు బరులో 
ప్రారంభించబడింది. ఎంపిక చేసిన 700 పంచాయతీలో్ల  
డిజిటల్ ఆరోగ్, విదా్, ఆరి్థక సవలతోపాట్ నైపుణా్భివృదిధి, 
ప్రభుత్వ/పౌర సవలు డిజిటల్ రూపంలో అందుతునానాయి.

n  గ్రామీణ ప్రాంతాలో్ల  బ్రాడ్ బా్ండున వేగంగా విస్తరించే దిశగా 
విన్తనా పథకమే ‘భారత్ నట్.’ టెలికాం శాఖ చేపటిటున ఈ 
పథకం కింద 2.5 లక్షల పంచాయతీలు, గ్రామాల 
అనసంధానం లక్షష్ం. కాగా, 2022 మారిచు 15 నాటికి 
1,75,827 గ్రామ పంచాయతీలో్ల  సవలక్ బ్రాడ్ బా్ండ్ మౌలిక 
వసతులు కలి్పంచబడా్డ యి. కాగా, 2014క్ మందు 
దేశవా్ప్తంగా 100 గ్రామాలక్ కూడా ఇంటరెనాట్ సంధానం 
లేదు.

n  వ్వసాయ ఉత్పతు్తల రవాణా క్సం రైతులు, రైతు ఉత్పతి్త 
సంస్థలు, వా్పారులక్ అదె్ద వాహనాల సౌలభ్ం కలి్పంచే 
దిశగా ‘కిసాన్ రథ్’ మొబైల్ అనవర్తనం అభివృదిధి చేయబడింది. 
ఇది హిందీ, ఆంగ్లం సహా, 10 భాషలలో అందుబాట్లో ఉంది. 
మొత్తం 5.84 లక్షల మంది రైతులు, రైతు సంస్థలు, 
వా్పారులు, సవలందించేవారు ఈ అనవర్తనం కింద నమోదు 
చేసక్నానారు.

n  దేశంలో 2021 డిసెంబరు 20 నాటికి 4.46 లక్షలక్ పైగా ‘సి.
ఎస్.సి’లు ఉండగా, వీటిలో 3.48 లక్షల కేంద్రాలు గ్రామాలో్ల  
పని చేస్తనానాయి.

డిజిటల్ భారతండిజిటల్ భారతం ఇ-డసి్రాక్టి మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్టి (ఎంఎంపి)
జిలా్ల  సా్థ యిలో గురి్తంచబడిన పౌర-ప్రధాన సవలన వీలైనంత అధకంగా ఎలకాట్ర నిక్ 
మారగీంలో ప్రజలక్ చేరువ చేయడమే జాతీయ సా్థ యిలో ‘ఇ-డిసిట్రక్టు ఎంఎంపి’ల 
ఏరా్పట్ లక్షష్ం. ఈ మేరక్ మొత్తం 709 జిలా్ల లో్ల  3916 ఇ-డిసిట్రక్టు సవలు 
ప్రారంభించబడా్డ యి.
ఇ-హాసిపుటల్ ఆన్ లైన్ రిజిసే్రాషన్ వ్యావసథి
ఇందులో ఆన్ లైన్ రిజిసట్రషన్ వ్వస్థతోపాట్ ఇ-హాసి్పటల్ దరఖాస్త దాఖలుక్ 
‘ఎన్ఐసి’కి చెందిన జాతీయ ‘క్ల డ్’ దా్వరా వెసలుబాట్ కలి్పంచబడింది. ప్రస్తతం 
631 ఆసపత్రులు ‘ఇ-హాసి్పటల్ తో జ్డించబడా్డ యి. దీంతో 23.38 క్ట్ల 
లావాదేవీలు సాగుతునానాయి. ఆన్ లైన్ రిజిసట్రషన్ విధానంతో దేశంలోని 422 
ఆసపత్రులలో 49 లక్షల నియామక షెడూ్ల్ చేయబడా్డ యి.

సాంకేతిక-శకితు యుత సాంకేతిక-శకితు యుత 
భారతంభారతం

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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ర్ై తుల
సంక్షేమానికి

భరోసా కల్పన
ర్ై తుల కోసం 2014 తర్వాత చేపటి్ట న చరితా్ర త్మక చరయూలు

ప్ర పంచ ఆహార ధానాయూగారంగా భారత్;
వయూవసాయ ఎగుమతులలో సరికొతతు  

రికారుడు

గధుమ ఎగుమతులో్ల  పెరుగుదల సమారు 4 రెట్్ల .  
ప్రపంచ బియ్ం మారెకోటో్ల  భారత్ వాటా 50 శాతం. 

సమద్ర ఉత్పతు్తల ఎగుమతులు 7.71 బిలియన్ డాలర్లతో 
కొత్త రికారు్డ . విదేశాలో్ల  భారతీయ కాఫీకి తొలి ప్రాధాన్ం.. 

ఒక బిలియన్ దాటిన ఎగుమతులు. సగంధ ద్రవా్ల 
ఎగుమతులు వరుసగా రెండో ఏడాది 4 బిలియన్ డాలర్లక్ 

చేరిక.

వయూవసాయ ఎగుమతులు

వ్రిష్ క వృద్ి 20 శ్తం

2021-2022 2020-2021
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(లక్షష్ం 50 బిలియన్ డాలరు్ల )

చకెకెర

ఇతరం

బ్యయూం

గోధ్మ

9.65 బ్లియన్9.65 బ్లియన్

2.12 బ్లియన్  2.12 బ్లియన్  

4.6 బ్లియన్4.6 బ్లియన్

1.08బ్లియన్1.08బ్లియన్

పిఎం కిసాన్ సమామాన్ నిధి: ఆరిథిక భాగసావామి
దేశంలో తొలిసారిగా జాతీయ సా్థ యిలో 2019 ఫిబ్రవరి 24న నగదు బదిల్ పథకం 
ప్రారంభించబడింది. ప్రత్క్ష ప్రయోజన బదిల్ (డిబిటి) కింద అరుహులైన రైతుల 
ఖాతాలక్ ఏటా మ్డు విడతలుగా రూ.6,000 జమ చేయబడుతోంది. ఈ మేరక్ 
2022 ఏప్రిల్ 25 వరకూ మొత్తం 11.3 క్ట్ల మందికి పైగా రైతుల ఖాతాలక్ 
రూ.1.82 లక్షల క్ట్్ల  జమ చేయబడింది.
రైతులకు రక్షణ: పిఎం పంటల బీమా పథకం
ఈ పథకానినా 2018లో ప్రారంభించగా, ప్రకృతి వైపరీతా్లు సంభవించినపుడు 
రైతులక్ దీని కింద ఊరట లభిస్తంది. ఈ పథకానికి శ్రీకారం చుటాటు క ఇప్పటిదాకా 
37.52 క్ట్ల మంది రైతులు నమోదు చేసక్నానారు. ఇలా నమోదైన రైతుల నంచి 
అందిన 10.25 క్ట్ల అభ్ర్థనలపై రూ.1.2 లక్షల క్ట్ల పరిహారం చెలి్లంచబడింది.
ఇ-నామ్ పథకం: వ్యావసాయోతపుతుత్లకు పోటీ ధర పందడంలో 
తోడాపుట్
రైతులు తమ ఉత్పతు్తలపై లాభసాటి ధర పందడం లక్షష్ంగా పారదర్శక ఆన్ లైన్ 
వేలం విధానానినా రూపందిసూ్త ‘ఇ-నామ్’ వేదిక ఏరా్పట్ చేయబడింది. 
దేశవా్ప్తంగా 1000 మండీలు దీనికి జ్డించబడగా 2022 మారిచు 31 నాటికి 1.73 
క్ట్ల మంది రైతులు, 3.24 లక్షల మంది వా్పారులు-కమీషన్ ఏజెంట్లతోపాట్ 
2113 రైతు ఉత్పతి్తదారు సంస్థలు   ఈ పోరటులో్ల  నమోదయా్యి. ఇక 2022 మారిచు 
22 వరక్ ఈ వేదికపై రూ.1.82 లక్షల క్ట్ల విలువైన వ్వసాయ ఉత్పతు్తల వా్పార 
లావాదేవీలు సాగాయి.
సావామితవా పథకం
‘సా్వమిత్వ’ పథకం 2021 ఏప్రిల్ 24న ప్రారంభించబడింది. దీని కింద రైతుల 
భూమి సంబంధత యాజమాన్ హక్కో కారు్డతోపాట్ సదరు వ్వసాయ భూమి 
రికారు్డలు డిజిటల్ రూపంలో తయారవుతాయి. ఇది 2025 నాటికి దేశమంతటా 
అమలవుతుంది. దీనికి అనగుణంగా 2022 మే 1 నాటికి దాదాపు 1.35 లక్షల 
గ్రామాలో్ల  డ్రోన్ సరే్వ పూరి్తకాగా, 31 వేల గ్రామాలో్ల  36 లక్షలక్ పైగా ఆసి్త కారు్డలు 
జారీ అయా్యి.

ర్ై తు సంక్షేమానికి భరోసా ర్ై తు సంక్షేమానికి భరోసా 
కల్పనకల్పన

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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కిసాన్ క్రెడట్ కారుడు
వడీ్డ వా్పారుల కబంధ హసా్తల నంచి రైతుక్ విమకి్త కలి్పంచేందుక్ 
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2018 జూలై 4న ‘కిసాన్ క్రెడిట్ కారు్డ ’ పథకానినా 
ప్రవేశపెటిటుంది. దీనికింద సింగిల్ విండో బా్ంకింగ్ వ్వస్థ దా్వరా 
సలభ షరతులతో రూ.3 లక్షల దాకా రుణం అందుతుంది. 
దేశవా్ప్తంగా 2022 ఏప్రిల్ 25 వరకూ రూ.3.38 లక్షల క్ట్ల మేర రుణ 
మంజూరు పరిమితితో 3.05 క్ట్ల కిసాన్ క్రెడిట్ కారు్డలు జారీ 
చేయబడా్డ యి. ఈ పథకం కింద రైతుపై వడీ్డ భారం సంవత్సరానికి 
కేవలం 4 శాతమే.
రైతుకు లబ్ి దిశగా కన్స మదదేతు ధర పెంపు
దేశంలో కన్స మద్దతు ధరతో ధాన్ం, గధుమ కొనగలు 
చేయబడుతునానాయి. ఈ మేరక్ 2022-23 రబీ మారెకోటింగ్ 
కాలానికిగాన 2022 ఏప్రిల్ 24 వరకూ 137 లక్షల మెట్రిక్ టననాల 
గధుమ కొనగలు చేయబడింది. అలాగే 2021-22 ఖరీఫ్ 
కాలానికిగాన 757.27 లక్షల మెట్రిక్ టననాల ధాన్ం కొనగలు 
చేయబడింది. రైతులు పంట సాగుక్ పెటిటున ఖరుచుకనానా ఒకటిననార రెట్్ల  
అధకంగా రబీ పంటలక్ కన్స మద్దతు ధర నిర్ణయించబడింది.
10 వేల రైతు ఉత్పతి్తదారు సంస్థలు (ఎఫ్.పి.ఒ) ఏరా్పట్ చేయబడతాయి
రైతుల ఆదాయం పెంచే దిశగా దేశంలో 10 వేల రైతు ఉత్పతి్తదారు 
సంస్థలు ఏరా్పటవుతాయి. వీటికి 5 సంవత్సరాలపాట్ ప్రభుత్వ 
సహాయం అందుతుంది. ఈ మేరక్ 2022 ఏప్రిల్ నాటికి 2315 ‘ఎఫ్.
పి.ఒ’లు  నమోదయా్యి.
జాతీయ వెదురు కార్యాక్రమం
పునర్ వ్వసీ్థకృత జాతీయ వెదురు కార్క్రమానికి 2018 ఏప్రిల్ 25న 
మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. దీనికింద వెదురు సాగు క్సం 
ప్రభుత్వం రైతులక్ రూ.50 వేలదాకా సబి్సడీ ఇస్తంది. సననాకారు 
రైతులక్ ప్రతి మొకకో పైనా రూ.120 సబి్సడీ ఇచేచు విధంగా నిబంధన 
రూపందించబడింది. భారతదేశం ఏటా 14 మిలియన్ టననాల 
వెదురున ఉత్పతి్త చేస్తంది.
రైతు పండంచిన ఉతపుతుత్లు సకాలంలో మారె్కట్లకు చేరిక
రైతులు పండించే పంటలు సకాలంలో మారెకోట్ క్ చేరేవిధంగా శీతల 

గిడ్డంగుల సౌకర్ం సహా ‘కిసాన్ రైలు’ పథకం ప్రారంభించబడింది. 
దీని కింద 2022 మారిచు 25 వరకూ కిసాన్ రైలు 2190 ట్రిప్పులు పూరి్త 
చేసింది. ఇక 2020 ఆగసటులో ‘కృష్ ఉడాన్ 1.0’; 2021 అక్టు బరులో 
‘కృష్ ఉడాన్ యోజన 2.0’ ప్రారంభమయా్యి.
భూసార నిరవాహణ
భూసార పరీక్ష ఆధారిత సూక్షష్మ పోషకాల నిర్వహణన ప్రోత్సహిసూ్త 
ప్రవేశపెటిటున ఈ పథకం కింద 2018-2019 నంచి 2020-2021 
వరకూ 5.67 క్ట్ల మంది రైతులు లబిధి పందారు. తదనగుణంగా 
2022 ఏప్రిల్ 19 వరకూ దేశవా్ప్తంగా 22.19 క్ట్లక్ పైగా భూసార 
కారు్డలు రైతులక్ పంపిణీ చేయబడా్డ యి.
పిఎం కిసాన్ సంపద యోజన
ఈ పథకం 2015 మే 3వ తేదీన రూ.6 వేల క్ట్ల అంచనా వ్యంతో 
ప్రారంభించబడింది. కాగా, ప్రస్తతం రూ.4600 క్ట్ల అదనపు అంచనా 
వ్యంతో 2025-2026 వరక్ ఇది పడిగించబడింది. దీనికింద 
ఇప్పటివరకూ మెగా, మిన్ ఫుడ్ పారుకోలు, ఆహార పరీక్ష ప్రయోగశాలలు 
సహా 1088 ప్రాజెక్టులక్ ఆమోదం ఇవ్వబడింది.
జాతీయ గోకుల గ్రామం కార్యాక్రమం
దేశీయ సమీకృత పశుగణాభివృదిధి కేంద్రాలుగా 16 గక్ల గ్రామాల 
ఏరా్పట్క్సం ఈ కార్క్రమం కింద 2022 మారిచు 31 వరకూ నిధులు 
మంజూరు చేయగా, గత మ్డేళ్లలో వివిధ రాషాట్ర లు/కేంద్రపాలిత 
ప్రాంతాలక్ దాదాపు రూ.2082 క్ట్్ల  విడుదల చేయబడా్డ యి.
‘ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయీ యోజన’
రైతులకు సాగున్టి లభ్యాత పెంపు
‘ప్రధానమంత్రి కృష్ సించాయీ యోజన’ పేరిట 2015-16లో ఒక 
సామ్హిక పథకంగా ఇది ప్రారంభమైంది. ఇందులో సత్వర సాగున్టి 
లభ్త కార్క్రమం కూడా అంతరా్గంగా ఉంది. దీనికింద ఉద్మ 
తరహాలో పనలు చేపటిటున 99 పెద్ద ప్రాజెక్టులలో ప్రస్తతం 46 
పూర్తయా్యి. ఈ మేరక్ 2021 మారిచు వరకూ గల సమాచారం 
మేరక్- 50.64 లక్షల హెకాటు ర్ల భూమికి అదనపు న్టిపారుదల 
సామర్థయాం సృష్టుంచబడింది.   

ప
ంట

ల
 

బీ
మా

 
కి

ంద
   

3.7

8.2

సగట్న ప్రతి హెకాటిరుకు బీమా రక్షణ మొతత్ం: 2014లో 

రూ.18 వేలు; 2022లో రూ.45 వేలు

పంటల బీమా కనీస మదదూ తు ధరకనీస మదదూ తు ధర
2014-2022 మధయూ ధానాయూనికి 43 శ్తం; 
గోధ్మలకు 39 శ్తం వంతున పెరుగుదల

కనీస మదదూ తు ధరతో కొనుగోళ్లో :కనీస మదదూ తు ధరతో కొనుగోళ్లో :

356
250

433
ధానయూం       ధానయూం       గోధ్మగోధ్మ             అంకెలు: లక్షల మెటి్ర క్ 

టను్నలలో

కోటులో

కోటులో

ర్ై తు సంక్షేమానికి భరోసా ర్ై తు సంక్షేమానికి భరోసా 
కల్పనకల్పన

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
ప్

లసీ
ల 

సం
ఖయూ
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ఆరోగయూ భారతంఆరోగయూ భారతం
సాధికార భారతంసాధికార భారతం
సాఫల్యాం, సౌభాగా్యాలకు ఆరోగ్యామే పునాది. వ్యాకుత్లు, 
కుట్ంబాలు, సమాజం సహా మొతత్ం దేశం 
పురోగమనం ఈ ఆరోగ్యా పునాది మీదనే ఆధారపడ 
ఉంట్ంది. గడచిన ఎనిమిదేళ్లలో కేంద్ర ప్రభుతవాం 
ప్రజారోగా్యానికి అత్యాంత ప్రాధాన్యామిసోత్ంది. ఈ 
మేరకు కోవిడ్ వంటి మహమామారి పరిసిథితుల నడుమ 
అటటిడుగు సాథియి నుంచి ఆరోగ్యా మౌలిక సదుపాయాల 
మెరుగుకు సరికొతత్ కృషి కొనసాగంది.

ఇపపుటిద్కా మొతత్ం 18 కోట్ల మంది 
లబ్ిద్రులకు ఆయుష్మాన్ కారుడులు 

జారీ చేయబడాడుయి.

ఆయుష్మాన్ 

భారత్ పథకం 2018 

సెపెటింబరు 23న ప్రారంభమైంది. 

కుట్ంబానికి ఏట్ రూ.5 లక్షల 

వంతున 10.74 కోట్ల మంది పేదలకు 

ఆరోగ్యా రక్షణ కలిపుంచడం ఈ 

పథకం లక్షయాం. 

ఈ పథకం కింద 

మహిళల కోసం ప్రత్యాకంగా 141 

వైద్యా చికిత్సలు చేరచాబడాడుయి. ఈ మేరకు 

2019 అకోటిబరు నుంచి 2021 సెపెటింబరు 

మధ్యా లబ్ి పందిన పేదలలో 46.7 

శాతం మహిళలే.

 ఉచిత చికిత్స 
సదుపాయాని్న 3.28 కోట్ల 

మందికి పైగా ప్రజలు 
ఉపయోగంచుకునా్నరు.

ప్ఎంజఎవై  - ఆయుష్్మన్ భారత్ప్ఎంజఎవై  - ఆయుష్్మన్ భారత్ ఆరోగయూ శ్్ర యో కేందా్ర లు, ఆరోగయూ శ్్ర యో కేందా్ర లు, 
‘ఇ-సంజీవని’ ఒప్డి‘ఇ-సంజీవని’ ఒప్డి

ఆయుషామూన్ భారత్ కింద ఆరోగ్-
శ్రేయో కేంద్రాలు 2018లో 
మొదలవగా ప్రస్తతం 1.18 లక్షల 
కేంద్రాలు పని చేస్తనానాయి. ఆరోగ్ 
శ్రేయస్సపై ఈ కేంద్రాలో్ల   1.02 క్ట్ల 
సంప్రదింపులక్గాన 85.63 క్ట్ల 
మంది వీటిని సందరి్శంచారు. 2022 
డిసెంబర్ నాటికి ఈ కేంద్రాలన 
1.58 లక్షలక్ పెంచాలననాది లక్షష్ం.
2020లో మొదలైన ‘ఇ-సంజీవని’ 
దూర-వైద్ సవతో లక్షక్ పైగా 
ఆరోగ్-శ్రేయో కేంద్రాలు 
జ్డించబడా్డ యి. దేశంలో రోజూ 90 
వేల మంది దాకా రోగులక్ 
‘ఇ-సంజీవని’ దా్వరా చికిత్స 
లభిస్తంది.

ఆరోగయూ సంరక్షణ,ఆరోగయూ సంరక్షణ,
మహమా్మరి నిరవాహణమహమా్మరి నిరవాహణ

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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n 	 టీకాల క్సం 2020 ఏప్రిల్ లో కారా్చరణ బృందం ఏరా్పటైంది. 
బడజాట్ లో టీకాలపై పరిశ్ధన-అభివృదిధి క్సం రూ.35,000 క్ట్్ల  
కేటాయించబడింది. ‘పిఎం కేర్్స ఫండ్’ సృష్టు దా్వరా క్విడ్ పై 
పోరు మరింత బలపడింది.

n 	 భారతదేశం కేవలం 8 నలలో్ల  రెండు టీకాలన అభివృదిధి 
చేయడమేగాక వాటి నిల్వ, రవాణా, సకరణ, శీతల నిల్వ దిశగా 
అనినా ఏరా్పటూ్ల  చేసింది. తదా్వరా 2021 జనవరి 16న 
ప్రపంచంలోనే అత్ంత భారీ టీకాల కార్క్రమం కూడా 
ప్రారంభమైంది.

n 	 ‘హర్ ఘర్ దస్తక్’తో పాట్ ‘అందరికీ ఉచిత టీకా’ వంటి 
కార్క్రమాల దా్వరా భారత్ రికారు్డ  సమయంలో గరిషటు సంఖ్లో 

ప్రజలక్ టీకాలు వేసింది.
n 	 ‘క్-విన్’ డిజిటల్ వేదిక దా్వరా టీకాల నమోదు సౌలభ్ం 

కలి్పంచింది. దేశవా్ప్తంగా 4143 కొత్త ఆకి్సజన్ పా్ల ంట్ల ఏరా్పట్; 
అత్వసర ప్రతిస్పందన పా్కేజీ కింద 631 జిలా్ల లో్ల  చినానారుల 
ఆరోగ్ సంరక్షణ యూనిట్ల ఏరా్పట్.

n 	 భారత్ లో తొలి క్విడ్ కేస 2020లో నమోదయే్ నాటికి దానినా 
నిరాధి రించేందుక్ దేశంలో ఒకే ఒక ప్రయోగశాల మాత్మే ఉండేది. 
కాగా, నేడు 3370 ప్రయోగశాలలు అందుబాట్లో ఉనానాయి.

n 	 భారతదేశం నేడు ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద ‘పిపిఇ’ కిట్్ల , 
ఎన్-95 మాసకోల ఉత్పతి్తదారుగా రూపందింది. ఇప్పుడు మనం 
48 దేశాలక్ ‘పిపిఇ’ కిట్లన సరఫరా చేస్తనానాం.

కోవిడ్ పెై  పోరులో భాగంగా కోవిడ్ పెై  పోరులో భాగంగా 
ప్ర పంచంలోనే అతయూంత భారీ ప్ర పంచంలోనే అతయూంత భారీ 
ఉచిత టీకాల కారయూక్ర మంఉచిత టీకాల కారయూక్ర మం
కోవిడ్ మన జాతిపై ద్డచేసినపుడు భారతదేశం 
కఠినమైన దిగ్బంధం విధించింది. అదే సమయంలో 
ఆరోగ్యా మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుతోపాట్ ఈ 
వా్యాధిపై పోరాట్నికి అని్నవిధాలా సంసిద్మైంది.

వయోజనులోలో  87 శ్తం 2022 మే 15 
నాటికి ర్ండు మోతాదుల టీకా 
తీస్కునా్నరు. ఇప్పటిదాకా మొతతు ం 
191.32 కోటలో కు పెై గా టీకాలు 
వేయబడాడు యి.

భారత్ తయారీ భారత్ తయారీ 
కోవిడ్ టీకాలుకోవిడ్ టీకాలు  ఏ ఒకకెర్

ఆకలితో 
నిది్ర ంచరు

ప్ర ధానమంతి్ర  గరీబ్ కల్యూణ్ అన్న యోజనప్ర ధానమంతి్ర  గరీబ్ కల్యూణ్ అన్న యోజన
n 		క్విడ్-19 మహమామూరి నేపథ్ంలో 2020 మారిచు 26న ఒకకో 3 

నలల క్సం ప్రారంభించిన ఈ పథకానినా ప్రభుత్వం నిరంతరం 
పడిగిసూ్తనే ఉంది.

n 		ఈ పథకం కింద ప్రతి నలకూ తలసరి 5 కిలోల వంతున ఉచిత 
రేషన్ న ప్రభుత్వం అందజేస్తంది.

n క్వాగిజాన్       
n జైక్వ్ డి
n క్విషీల్్డ         

n జెనోనావా
n క్రి్వాక్్స

ఆరోగయూ సంరక్షణ,ఆరోగయూ సంరక్షణ,
మహమా్మరి నిరవాహణమహమా్మరి నిరవాహణ

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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ప్ర ధానమంతి్ర  ప్ర ధానమంతి్ర  
గరీబ్ కల్యూణ్ గరీబ్ కల్యూణ్ 
అన్న యోజనఅన్న యోజన

3.40 
లక్షల క్ట్్ల  ఇప్పటిదాకా 

ఖరుచు చేయబడా్డ యి

ఇప్పటిదాకా 

759 లక్షల 
మెట్రిక్ టననాల మేర ఆహార 

ధానా్ల పంపిణీ

కకకకకక

‘ఒకే దేశం-ఒకే 
రేషన్ కార్్డ’ వ్వస్థ దా్వరా 

లావాదేవీల సంఖ్

ప్రపంచంలో 

80 క్ట్ల మంది 
లబిధిదారులు గల అత్ంత 

భారీ పథకం

61

ఈ పథకాని్న ‘అంతర్జా తీయ ద్ర వయూనిధి’ కూడా 
ప్ర శంసిస్తు - “భారతదేశంలో ప్ర జలు దుర్భర 
పేదరికంలో కూరుకుపోకుండా ‘అన్న యోజన’ 
రక్షించింది” అని పేరకెంది.

ఆయుష్్మన్ భారత్ డిజిటల్ ఆరోగయూ కారయూక్ర మంఆయుష్్మన్ భారత్ డిజిటల్ ఆరోగయూ కారయూక్ర మం
n • ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎర్రక్ట నంచి 2020 ఆగసటు  15న ఈ 

పథకానినా ప్రకటించారు. ఇది ఆధార్ తరహాలో ఆరోగ్ కారు్డ . 
ఇందులో లబిధిదారు ఆరోగ్-సంబంధ వివరాలుంటాయి.

ఈ కార్యాక్రమం కింద 2022 ఏప్రిల్  20 నాటికి 
21,50,71,056 మంది ఆరోగ్యా ఖాతాలు 

ప్రారంభించబడాడుయి.

వై దయూ విదయూ ముఖచిత్ర ం మారిపోయిందివై దయూ విదయూ ముఖచిత్ర ం మారిపోయింది
ప్రైవేట్ వైద్ కళాశాలలో్ల  50 శాతం సీట్లక్ ఫీజు ప్రభుత్వ 
కాలేజీలతో సమానం చేయబడింది. వైద్విద్ సంసకోరణల 
కింద భారత వైద్మండలి (ఎంసిఐ)ని రదు్ద చేసి, జాతీయ వైద్ 
కమిషన్ (ఎన్ఎంసి) ఏరా్పట్ చేయబడింది.

ఆరోగయూ రంగంలో విపలో వ్త్మక మారు్పలుఆరోగయూ రంగంలో విపలో వ్త్మక మారు్పలు
ప్రధానమంత్రి భారతీయ జనౌషధి పరియోజన
n 	వీటిలో 50 నంచి 90 శాతం చౌకగా జెనరిక్ మందులు 

లభ్మవుతాయి. దేశంలో 2022 మారిచు 31నాటికి 8,700 
దాకా జనౌషధ కేంద్రాలు ఏరా్పటయా్యి.

n 	2025 నాటికి 10,000 కేంద్రాల ఏరా్పట్ లక్షష్ం. వీటిలో 
ప్రతినలా 1.25 క్ట్ల మంది మందులు కొంట్ంటారు.

వై దయూ కళాశ్లలోలో  అండర్ గా్ర డుయూయేట్, పోస్్ట  వై దయూ కళాశ్లలోలో  అండర్ గా్ర డుయూయేట్, పోస్్ట  
గా్ర డుయూయేట్ కోరు్సలలో సీటులోగా్ర డుయూయేట్ కోరు్సలలో సీటులో

2014  82,000
2022 1,48,000

పౌష్్ట కాహార కారయూక్ర మం
అంతరాజా తీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్ంగా 2018 
మారిచు 8న రాజసా్థ న్ నంచి ఇది  ప్రారంభమైంది. లోగడ 
దీని పేరు పోషకాహార మిషన్ కాగా, 2018 నంచి 
పౌష్టుకాహార కార్క్రమం భారీఎతు్తన అమలవుతోంది. ఈ 
పథకం కింద బిడ్డ పుటిటున తరా్వత తొలి 1000 రోజుల 
జీవనంపై ప్రతే్కంగా దృష్టు పెడతారు. 2030 నాటికి 
‘పౌష్టుకత లోపరహిత భారత్’ సాధన దీని లక్షష్ం. 
ఇందుక్సం ప్రభుత్వ రేషన్ షాపుల నంచి బలవరధిక 
బియ్ం పంపిణీని ప్రారంభించింది.

ప్ఎం మాతృ వందన యోజనప్ఎం మాతృ వందన యోజన
n   దేశవా్ప్తంగా 2017 నంచి అమలు చేయబడుతోంది. దీనికింద 

గరి్ణులక్ సరక్షిత ప్రసవం క్సం, బిడ్డలక్ పాలిచేచు తలు్లలక్ 
పౌష్టుకాహారం క్సం రూ.5000 అందజేయబడతాయి. ఈ 
సదుపాయానినా 2 క్ట్ల మంది సది్వనియోగం చేసక్నానారు. ఈ 
మేరక్ 2018-2020 ఆరి్థక సంవత్సరాల మధ్ కాలంలో అరుహులైన 
1.75 క్ట్ల మంది లబిధిదారులక్ రూ.5931.95 క్ట్లదాకా 
చెలి్లంచబడింది.

మిషన్ ఇంద్ర ధనస్్సమిషన్ ఇంద్ర ధనస్్స
n 		ఇప్పటిదాకా 4.10 క్ట్ల మంది బాలలక్ టీకాలు వేయబడా్డ యి. 

మిషన్ ఇంద్రధనస్స 4.0 మమమూర కార్క్రమం 2022 ఫిబ్రవరిలో 
ప్రారంభం కాగా, దీనికింద సార్వత్రిక రోగనిరోధక కార్క్రమం 
దా్వరా ఏటా 3 క్ట్ల మంది గరి్ణులు, 2.6 క్ట్ల మంది పిల్లలక్ 
రక్షణ కలి్పసా్తరు. మిషన్ ఇంద్రధనస్స కింద 12 వా్ధుల 
నివారణక్ టీకాలు ఇస్తండగా ఇది 7వది కావడం విశ్షం.

ఎఐఐఎంఎస్ఎఐఐఎంఎస్ వై దయూ కళాశ్లలువై దయూ కళాశ్లలు

7
387

22 606

2014 20142022

2022

ఆరోగయూ సంరక్షణ,ఆరోగయూ సంరక్షణ,
మహమా్మరి నిరవాహణమహమా్మరి నిరవాహణ

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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మహళలకు సాధికారతమహళలకు సాధికారత
మారు్ప దిశగా ఉత్్పరారకంమారు్ప దిశగా ఉత్్పరారకం

దేశం సౌభాగ్ం, ప్రగతికి మహిళా శకి్తని పునాదికగా పరిగణిసూ్త వారి గౌరవం, ఆతమూగౌరవాల పరిరక్షణ దిశగా మహిళాహిత చర్లు 
అనేకం తీసక్బడా్డ యి. ఆయుషామూన్ భారత్ జనారోగ్ యోజన కింద ప్రభుత్వం పేదలక్ రూ.5 లక్షల దాకా ఆరోగ్ రక్షణ కలి్పంచగా 
దీనికి అరుహులైన లబిధిదారులో్ల  49 శాతం మహిళలే.  అలాగే 29 కారిమూక చటాటు లన సరళీకరించి, 4 కారిమూక సమృతులుగా ఏకీకృతం చేసిన 
నేపథ్ంలో వాటిలో మహిళల రక్షణక్ ఉదే్దశించిన అంశాలు అనేకం ఉనానాయి. ప్రసూతి సెలవు కాలం పడిగింపుతోపాట్ 50 మంది 
కనానా ఎక్కోవ ఉద్్గులుననా సంస్థలలో శిశు సంరక్షణ సౌకర్ం ఏరా్పట్ నిబంధన రూపందించబడింది. మహిళలు రాత్రి ష్ఫుటులో 
పనిచేస వెసలుబాట్ కూడా కలి్పంచబడింది. వీటితోపాట్ చటాటు లన కఠినంగా అమలు చేయడం, హిమమూత్ అనవర్తనానినా 
ప్రారంభించడం దా్వరా మహిళల భద్రతన మరింత కట్టు దిటటుం చేసందుక్ చర్లు చేపటటుబడా్డ యి.

ఆత్మగౌరవంతో జీవనంపెై  
మహళలకు భరోసా 
స్వచ్ఛభారత్ (పటటుణ-గ్రామీణ) మిషన్ కింద 2022 
మారిచు 31 నాటికి 11.5 క్ట్లక్ పైగా మరుగుదడ్ల 
నిరామూణం దా్వరా మహిళల ఆతమూగౌరవ రక్షణక్ 
భరోసా కలి్పంచబడింది. స్వచ్ఛభారత్ 2.0 కింద 
చెత్తరహిత నగరం, ఒకసారి వాడే పా్ల సిటుక్ నిషేధం, 
తడి-పడి వ్రా్థ ల నిర్వహణ కార్క్రమాలు 
ప్రారంభించబడా్డ యి. గ్రామీణ నివాసాలో్ల  
మరుగుదడ్ల సౌకర్ం 2014లో 43.8 శాతం కాగా, 
2019-20కలా్ల  100 శాతానికి చేరింది. 

ప్ర ధానమంతి్ర  (పట్ట ణ) ఆవ్స్ యోజన
దేశంలో 2022 మారిచు 31 వరక్ 1.23 క్ట్ల పకాకో ఇళ్్ల  మంజూరు చేయగా 
ఇప్పటిదాకా 58.1 లక్షల ఇళ్ల పంపిణీ పూర్తయింది. అలాగే ప్రధానమంత్రి 
(గ్రామీణ) ఆవాస్ యోజన కింద 2.95 క్ట్ల ఇళ్ల నిరామూణం లక్షష్ం కాగా, 
2.52 క్ట్ల ఇళ్్ల  పూర్తయా్యి. ఇప్పటివరక్ పంపిణీ చేసిన పకాకో ఇళ్లలో 
3.10 క్ట్లక్ పైగా క్ట్ంబంలోని మహిళలు లేదా సంయుక్తంగా దంపతుల 
పేర్లతో ఉనానాయి. కాగా 2004-2014 వరక్ పటటుణ ప్రాంతాలో్ల నే ఇళ్్ల  
నిరిమూంచగా, 2015-2022 మధ్ కాలంలో ‘అందరికీ ఇళ్్ల ’ పథకం కింద 
58.59 లక్షల ఇళ్్ల  నిరిమూంచబడా్డ యి.

ఉజజా్వల పథకం: ఉజజావాల పథకం కింద 9.17 క్ట్ల మందికి పైగా మహిళలు ఉచిత వంటగా్స్ కనక్షన్, అలాగే 
సౌభాగ్ పథకం కింద 2.5 క్ట్ల మందికి పైగా విదు్త్ కనక్షన్ పందారు. దీంతో వంటచెరక్పై ఆధారపడే 
అవసరం గణన్యంగా తగిగీంది. వంటగా్స్ లభ్త 2016లో 62 శాతం కాగా,  2022 నాటికి ఇది 104.1 
శాతానికి పెరుగుతుందని అంచనా. ఇది మహిళలక్ జీవన సౌలభ్ం కలి్పంచడంతోపాట్ వారి ఆరోగ్ం 
మెరుగుక్ తోడ్పడింది.

నవ భారతం కోసం నవ భారతం కోసం 
నారీశకితునారీశకితు

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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n మహిళలక్ మద్దతు, సహాయం దిశగా సమీకృత పరిషాకోర కేంద్రం ‘సఖి’ 2015 
ఏప్రిల్ 1న ప్రారంభమైంది. ఈ కేంద్రం దా్వరా పోల్స తోడా్పట్, వైద్-నా్య 
సహాయం, అవగాహనతోపాట్ హింసక్ గురైన దురవస్థలోగల గురైన మహిళలక్ 
మానసిక-సామాజిక ఊరట కల్పన వంటి వివిధ రకాల చేయూత అందుతుంది. 
దేశవా్ప్తంగా 729 జిలా్ల లక్గాన 733 కేంద్రాలక్ ఆమోదం ఇవ్వగా 704 
ప్రారంభమయా్యి. ఈ కేంద్రాలో్ల  ఇప్పటిదాకా 4.93 లక్షల మంది మహిళలు 
సహాయం పందారు.

n ఆపదలో చిక్కోక్ననా మహిళలక్ పునరావాస కల్పన క్సం 2016 ఏప్రిల్ 1న 
‘సా్వధార్ గృహ’ పథకం ప్రారంభించబడింది. ఇందులో భాగంగా ఉత్తరప్రదేశ్ 
లోని బృందావన్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘కృష్ణ క్టీర్ గృహం’ నిరిమూంచింది. ఇది 
దేశంలోనే అతిపెద్ద వితంతువుల శరణాలయం.

n మహిళలక్ జీవన సౌలభ్ం: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎర్రక్ట బురుజుల 
నంచి 2019 ఆగసటు  15న జల్ జీవన్ మిషన్ న ప్రకటించారు. కాగా, 2019లో 
3.23 క్ట్ల గ్రామీణ క్ట్ంబాలక్ ఇళ్లలో తాగున్టి సదుపాయం ఉండగా ఈ 
పథకం ప్రకటించిన 33 నలలో్ల నే 6.30 క్ట్ల కొత్త కొళాయి కనక్షన్ల  ఇవ్వబడా్డ యి. 
దీంతో ఇప్పుడు దాదాపు 9.54 క్ట్ల ఇళ్లక్… అంటే- దాదాపు 50 శాతం 
క్ట్ంబాలక్ కొళాయి దా్వరా తాగున్రు సరఫరా అవుతోంది.

n అడ్డంక్లన అధగమిసూ్త సంప్రదాయేతర రంగాలో్ల  ప్రవేశం: సైనిక్ సూకోళ్లలోని 
6వ తరగతి సీట్లలో 10 శాతం బాలికలక్ కేటాయించబడా్డ యి. ఈ మేరక్ 
2021-2022క్ గాన దేశంలోగల 33 సైనిక్ సూకోళ్లలో 320 మంది బాలికలక్ 
ప్రవేశం లభించింది.

n అంక్ర సంస్థలలో సమచిత సా్థ నం సాధంచిన మహిళా పారిశ్మికవేత్తలు: 
దేశంలో ఇప్పటిదాకా దాదాపు 68 వేల అంక్ర సంస్థలు గురి్తంచబడగా 2014లో 
వీటి సంఖ్ 300 మాత్మే. ఈ నేపథ్ంలోనేడు ప్రతి రాషట్రం/కేంద్రపాలిత 
ప్రాంతంలో కన్సం ఒక అంక్ర సంస్థ ఏర్పడింది. దేశంలో నేడు 45 శాతం 
అంక్ర సంస్థలలో మహిళా పారిశ్మికవేత్తలునానారు.

n ‘సాటు ండ్-అప్ ఇండియా’ కింద హరిత క్షేత్ ప్రాజెక్టుల సా్థ పన క్సం మహిళలక్ 
రూ.24.8 వేల క్ట్ల దాకా రుణాలు మంజూరు చేయబడా్డ యి. ఈ మొత్తం రుణాలో్ల  
80 శాతం మహిళలు పందినవే కావడం విశ్షం.

n భారత సైన్ంలో 2021కి గాన 60 మంది మహిళా అభ్రు్థలు అధకారులుగా 
నియమితులయా్రు. అలాగే 2018-2021 మధ్ కాలంలో 170 మంది మహిళా 
అభ్రు్థలు నావికాదళంలో అధకారులుగా నియామకం పందారు. ఇక భారత వైమానిక 
దళం 2022 మారిచు 28 వరక్ 15 మంది మహిళా యుదధి పైలట్లన నియమించింది.

n  భారత సైన్ంలోని ‘మిలిటరీ పోల్స్ కార్్ప స్’లో ఇతర రా్ంక్లో్ల  మహిళల 
నియామకాలక్ 2019లో వీలు కలి్పంచబడింది. ఈ పథకం కింద దశలవారీగా వారి్షక 
ప్రాతిపదికన 1700 మంది నియామకం చేపటాటు లి.

మసి్లం మహిళల సా్వవలంబన, వారిలో ఆతమూగౌరవం, 
విశా్వసం పెంపందించే దిశగా మమామూరు తలాఖ్ 
నిషేధం, వివాహ హక్కోల పరిరక్షణ క్సం ఒక చటటుం 
చేయబడింది, ఇది అమలులోకి వచాచుక 2021 ఆగసటు  1న 
మసి్లం మహిళా హక్కోల దినోత్సవం నిర్వహించారు. ఈ 
చటటుం ప్రకారం తక్షణ విడాక్ల క్సం భార్క్ 
మమామూరు తలాఖ్ చెబితే 3 ఏళ్ల దాకా జైలు శిక్ష, 
జరిమానా తప్పవు.

కఠిన చట్టిలు: 12 ఏళ్లలోపు బాలికలపై అతా్చారానికి 
మరణశిక్ష; ఈ కేసలపై విచారణ 2 నలలో్ల  పూరి్తచేసలా చటటుం 
చేయబడింది. మహిళలపై నేరాలక్ పాల్పడే వారిని 
గురి్తంచేందుక్ జాతీయ సమాచార నిధ ఏరా్పటైంది. 
మహిళలపై నేరాల కేసల విచారణక్ 1000క్ పైగా సత్వర 
విచారణ క్రుటుల ఏరా్పట్క్ కసరతు్త. టా్కీ్సలపై కొత్త 
విధానంలో జిపిఎస్, పా్నిక్ బటన్ లన తప్పనిసరి 
చేయబడా్డ యి.

“మహిళా సాధకారత మఖచిత్నికి నిదర్శనం 
తొలిసారి వంటగా్స్ కనక్షన్ తో పగ నంచి 
విమకి్త పందిన 9 క్ట్ల మంది మహిళలు. అలాగే 
నేడు ఇళ్లలో మరుగుదడు్ల  పందిన క్టా్ల ది 
తలు్ల లు-అకకోచెల్లళ్్ల  కూడా మహిళా సాధకారతక్ 
నిదర్శనం. వీరేగాక తొలిసారి తలదాచుక్నే న్డ 
పందినవారూ ఇవాళ మహిళా సాధకారతక్ 
ప్రతీకలే.”

-నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

నవ భారతం కోసం నవ భారతం కోసం 
నారీశకితునారీశకితు

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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ఈశ్నయూంతో సంధానంఈశ్నయూంతో సంధానం
కార్యూచరణకు శీ్ర కారంకార్యూచరణకు శీ్ర కారం

ఈశాన్ ప్రాంతాలన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ‘అషటులక్షిష్మ’గా పరిగణిసా్తరు. అందుకే ఈశాన్ రాషాట్ర ల అభివృదిధిపై ఆయన ప్రతే్కంగా దృష్టు 
పెటాటు రు. ఈ మేరక్ అనినా కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల బడజాటో్ల  10 శాతానినా ఈశాన్ రాషాట్ర లో్ల  ఖరుచు చేయడానినా తప్పనిసరి చేశారు. సూ్థ ల దేశీయోత్పతి్త 

(జిడిపి)కి ఈశాన్ం వాటా అత్ధకంగా ఉండేలా చూడటమే ఈ దార్శనిక విధానం లక్షష్ం. ఈ పరిసి్థతుల నడుమ శాంతి పరిరక్షణ, రాషాట్ర ల 
మధ్ వివాదాలక్ స్వసి్త పలకడం వంటి చర్లక్ ఎంతో ప్రాధాన్ం ఉంది. ఇందులో భాగంగా తిరుగుబాట్దారులు తిరిగి ప్రధాన జనజీవన 

స్రవంతిలోకి వచేచులా కృష్ కొనసాగుతోంది. తదనగుణంగా రాషాట్ర ల మధ్ వివాదాల పరిషాకోరం దిశగా ఒప్పంద వాతావరణం నలకొంటోంది. ఈ 
నేపథ్ంలో సాయుధ బలగాల ప్రతే్కాధకారాల చటటుం (ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ) పరిధలోకి వచేచు ప్రాంతాల జాబితాన క్దిసూ్త నిర్ణయం తీసక్బడింది. 
అంతేగాక ఈశాన్ రాషాట్ర లు ప్రగతి పథంలో దూసక్ళ్్ల విధంగా సంద్రియ వ్వసాయం, మౌలిక వసతుల కల్పన, క్రీడలు-సంసకోకృతి సహా పరా్టక 

రంగానినా కూడా కేంద్రం ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తంది.

‘ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ’ పరిధిలోని ప్రాంతాల 
జాబితా కుదింపు
నాగాలాండ్, అసా్సం, మణిపూర్ రాష్్రాలో్ల ‘ఎ.ఎఫ్.

ఎస్.పి.ఎ’ కింద ప్రకటించిన కలో్లల ప్రాంతాల జాబితా 

కుదింపునకు చర్యాలు చేపటటిబడాడుయి. కాగా, 1990 

నుంచి  అసా్సంలో అమలైన ఈ చటటిం వరుసగా 60 

సారు్ల పడగంచబడంది. కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి 

నర్ంద్ర మోదీ 8 ఏళ్ల పాలన తరావాత ‘ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ’ 

23 జిలా్లలో్ల పూరిత్గాన్, ఒక జిలా్లలో పాక్షికంగాన్  

తొలగంచబడంది. ప్రసుత్తం అసా్సంలోని 60 

శాతానికి పైగా ప్రాంతాలో్ల ‘ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ’ అమలు 

నిలిపివేయబడంది. దీనికిముందే త్రిపుర, మేఘాలయ, 

అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్్రాలో్లని అనేక జిలా్లల పరిధిలోన్ 

‘ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ’ తొలగంచబడంది.

బోడో ఒప్పందంపై సంతకం - 50 సంవత్సరాలుగా నానతుననా బోడో 
సంక్షోభానికి స్వసి్త పలుక్తూ సమగ్ర ఒప్పందం.
బ్రూ (రియాంగ్) శరణారు్థల సంక్షోభం పరిషాకోరం – రెండు 
దశాబా్ద లుగా నలుగుతుననా బ్రూ (రియాంగ్) శరణారు్థల సంక్షోభానినా 
మిజ్రం, త్రిపురలతో త్రైపాక్షిక ఒప్పందం దా్వరా కేంద్ర ప్రభుత్వం 
పరిషకోరించింది. ఇందులో భాగంగా ఆ శరణారు్థల పునరావాసం, 
సర్వతోమఖాభివృదిధి నిమిత్తం త్రిపురక్ రూ.600 క్ట్్ల  కేటాయించింది.
ఎన్.ఎల్.ఎఫ్.టి (త్రిపుర) ఒప్పందం - కేంద్రం, త్రిపుర-నేషనల్ త్రిపుర 
మకి్త మోరాచు (ఎన్.ఎల్.ఎఫ్.టి-ఎస్.డి) మధ్ త్రైపాక్షిక ఒప్పందం 
సాకారం. దీంతో హింసా మారాగీ నినా వీడి, ప్రధాన జనజీవన స్రవంతిలో 
చేరడం మాత్మేగాక భారత రాజా్ంగానికి కట్టు బడతామని ‘ఎన్.ఎల్.ఎఫ్.
టి.-ఎస్.డి’ అంగీకరించింది. ఈ ఒప్పందం ఫలితంగా ఆ సంస్థక్ చెందిన 
88 మంది ఉద్మకారులు లంగిపోయి, 44 ఆయుధాలన అప్పగించారు.
కరీ్-ఆంగా్ల ంగ్ శాంతి ఒప్పందం - 2021, నాగాలాండ్ శాంతి ఒప్పందం 
- 2015

ఈశ్నయూ భారతంఈశ్నయూ భారతం
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ఈశ్నయూంలో మౌలిక సదుప్యాలు• ప్రధానమంత్రి వికాస్ పహల్ (పిఎం-డివైన్) పేరిట కొత్త పథకం 
2022-23 బడజాట్ లో ప్రకటితమైంది.  పిఎం గతిశకి్త సూఫూరి్తతో 
ఈశాన్ ప్రాంత అవసరాల మేరక్ మౌలిక సదుపాయాలు, 
సామాజికాభివృదిధి ప్రాజెక్టులక్ నిధులు లభిసా్తయి. వివిధ 
రంగాలో్ల  అంతరాల తగిగీంపుదా్వరా యువత-మహిళల 
జీవనోపాధ కార్కలాపాలక్ ‘పీఎం-డివైన్’ పథకం వీలు 
కలి్పస్తంది. దీనికి బడజాట్ లో ప్రాథమికంగా రూ.1500 క్ట్్ల  
కేటాయించారు.• దిబాంగ్, లోహిత్ వంతెనల నిరామూణం: క్హిమా, ఇటానగర్, 
గాంగటుక్, మిజ్రం, మణిపూర్.. 5 ప్రధాన రహదారులు 2023 మే 
నలకలా్ల  ఈ వంతెనల దా్వరా సంధానించబడతాయి.• భారత రైలే్వల నట్ వర్కో ల దా్వరా మ్డు ఈశాన్ రాషాట్ర లు 
అసా్సం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, త్రిపుర అనసంధానమై ఉనానాయి. 
ఈ నేపథ్ంలో  నాగాలాండ్, మిజ్రం, మణిపూర్, సికికోం, 
మేఘాలయ రాషాట్ర లక్ రైలు సంధాన ప్రాజెక్టులు 2023 మారిచు 
నాటికి పూర్తవుతాయి.• అనినా రాషాట్ర ల రాజధానలు రైలే్వ మారాగీ లతో సంధానమవుతాయి. 
‘ఆర్.సి.ఎస్-ఉడాన్ 3.0’ పథకం కింద దిమాపూర్-ఇంఫాల్; 
గౌహతి-దిమాపూర్; ఐజ్ల్-అగర్తల మారాగీ లో్ల  విమాన సవలు 
మొదలయా్యి. హోలోంగి ఎయిర్ పోర్టు 2022 ఆగసటు  నాటికి 
పూర్తవుతుంది.• ధుబ్రి-హతి్సంగిమారి; నమటియా-కమలాబరి; గౌహతి-ఉత్తర 
అసా్సం మధ్ బ్రహమూపుత్ నదిపై రో-రో సవలు 
ప్రారంభమయా్యి.• కేంద్రంలోని 54 మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు తమ మొత్తం 
బడజాట్ లో 10 శాతానినా ఈశాన్ ప్రాంత కేంద్ర ప్రాయోజిత 
పథకాల క్సం ఖరుచు చేయడం తప్పనిసరి. కాగా, 2014-15 
నంచి 2020-21 వరకూ ఈశాన్ రాషాట్ర ల క్సం రూ.2.66 
లక్షల క్ట్్ల  ఖరుచుచేశారు.

• ఈశాన్ ప్రాంత అభివృదిధి మంత్రిత్వశాఖ పరిధలోని వివిధ 
పథకాల కింద అనినా రాషాట్ర లక్ 2003-04 నంచి 2013-14 
ఆరి్థక సంవత్సరాల మధ్ రూ.8271.05 క్ట్ల నిధులు 
విడుదలయా్యి.• ఈశాన్ంలో పరా్టక-సాంసకోకృతిక-క్రీడా రంగాలక్ 
ప్రోతా్సహం- ‘ససి్థర పరా్టకం’పై ప్రోతా్సహం దిశగా 
‘ఈశాన్ పరా్టక అభివృదిధి మండలి’ ఏరా్పటైంది. పరా్టకం, 
వ్వసాయం సహా ఆరి్థక సామర్థయా వికాసంపై ప్రతే్కంగా దృష్టు 
సారించబడింది. మణిపూర్ లో జాతీయ క్రీడా విశ్వవిదా్లయం 
ఏరా్పటైంది. టోక్్ ఒలింపిక్్స- 2020లో ఈశాన్ రాషాట్ర ల 
నంచి 8 మంది అథ్్లట్్ల  భారత్ క్ ప్రాతినిధ్ం వహించారు.• సంద్రియ వ్వసాయం- ఈశాన్ రాషాట్ర లో్ల  సానకూల 
వాతావరణం, సారవంతమైన నేలలతో ఈ ప్రాంత రైతులక్ 
ప్రతే్క అవకాశాలు లభిస్తనానాయి. ఈ ప్రాంతంలో 
వాణిజ్పరంగా సంద్రియ వ్వసాయాభివృదిధికి ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ 2015లో ఒక పథకానినా ప్రారంభించారు. ఆ 
తరా్వత ఇది “మిషన్ ఆరాగీ నిక్ వాలూ్ చైన్ డవలపెమూంట్ ఫర్ నార్్త 
ఈసటుర్నా రీజియన్” (ఎంఒవిసిడిఎన్ఇఆర్)గా మారింది.• నాగాలాండ్ లో పండే ‘రాజ మిరప’ తొలిసారి లండన్ క్ 
ఎగుమతి అయింది. ఈ మిరప రకానినా ‘భూత్ జొలోకియా లేదా 
భూత్ పెప్పర్’ గాన్ పిలుసా్తరు. దీనికి 2008లో భౌగళిక 
ధ్రువీకరణ (జిఐ) లభించింది.• దేశంలో పామాయిల్ సాగుక్ 27.99 లక్షల హెకాటు ర్ల భూమి 
అనవైనదిగా అంచనా వేశారు. ఇందులో ఒకకో ఈశాన్ 
రాషాట్ర లో్ల నే 9.62 లక్షల హెకాటు ర్ల భూమి ఉంది.• ప్రభుత్వం వెదురున తిరిగి ‘చెట్టు  నంచి గరిక’ వరగీంలో 
చేరిచుంది. ఇక ఈశాన్ ప్రాంత జౌళి ప్రోతా్సహక పథకం కింద 
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో పెద్ద ఎతు్తన సమీకృత ఆమదం సాగు 
ప్రారంభమైంది. 
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మధయూ తరగతి ప్ర జలకుమధయూ తరగతి ప్ర జలకు
జీవన సౌలభయూం కల్పనజీవన సౌలభయూం కల్పన

ప్రజల జీవితానినా సలభతరం చేయడంలో “జీవన సౌలభ్ం కల్పన” ప్రామఖ్ం గురించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
నిరంతరం నొకికోచెబుతుంటారు. ఆ మేరక్ జనజీవన సౌలభ్ం దిశగా పలు కార్క్రమాలు, వూ్హాలపై కసరతు్త చేస్తనానారు. 
ఇందులో భాగంగా ఆయన దార్శనికతక్ అనగుణంగా రూపందిన ‘ఆవాస్ యోజన, ఇంటింటికీ న్రు పథకం, సౌభాగ్ 

యోజన’ వంటి ఆచరణాతమూక ప్రజాహిత కార్క్రమాలు మధ్ తరగతి ప్రజల జీవనానినా సలభతరం చేశాయి.

ప్ర ధానమంతి్ర  జన్ ధన్ యోజన కిందప్ర ధానమంతి్ర  జన్ ధన్ యోజన కింద
n దేశంలో 2015 వరక్ కేవలం 50 శాతం జనాభాక్ మాత్మే బా్ంక్ 

ఖాతాలుండేవి. అయితే, ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన కింద 45.33 
క్ట్ల కొత్త ఖాతాలు జ్డించబడా్డ యి. ఇక ఒకకో 2019 సంవత్సరంలోనే 
ఈ పథకం వల్ల దేశంలో 80 శాతం మందికి బా్ంక్ ఖాతాలు 
సమకూరాయి. తదనగుణంగా ఖాతాదారులు సగట్న రూ.3,694 మేర 
మొత్తం రూ.1.66 లక్షల క్ట్్ల  డిపాజిట్ చేశారు.

n ఇక దేశవా్ప్తంగా 31.64 క్ట్ల ‘రూపే’ కారు్డలు జారీ చేయబడా్డ యి. ఈ 
పథకం 2014 ఆగసటు  15న ప్రారంభమైన నేపథ్ంలో తొలిసారిగా శూన్ 
నగదు నిల్వ ఖాతాలు తెరవబడా్డ యి. క్విడ్ దిగ్ంధం సమయంలో జన్ 
ధన్ యోజన కింద 20 క్ట్ల మంది మహిళల ఖాతాలో రూ.500 వంతున 
జమ చేయబడా్డ యి.

3.23
క్ట్్ల  2019 నాటికి 
కొళాయి న్రు అందే 
క్ట్ంబాల సంఖ్

6.2
క్ట్్ల  గడచిన మ్డేళ్లలో ఇచిచున 

కొత్త కొళాయి కనక్షన్ల

జల్ జీవన్ మిషన్జల్ జీవన్ మిషన్
n  దేశంలోని అనినా గ్రామీణ క్ట్ంబాలక్ 2024 కలా్ల  కొళాయి 

న్టి సరఫరా లక్షష్ంగా జల్ జీవన్ మిషన్ 2019 ఆగసటులో 
ప్రారంభమైంది.

n  ఈ కార్క్రమంలో కీలక పాత్ పోష్ంచేది జలసంఘాలు, 
సామాజిక యాజమాన్ం, మహిళలే.

జీవన సౌలభయూంజీవన సౌలభయూం

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  
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మిషన్ అమృత్ తో ర్పుమారుతున్న నగర్లు
n  దేశవా్ప్తంగా రూ.80,713 క్ట్ల విలువైన 5818 ప్రాజెక్టులు 

అమలవుతునానాయి.
n  ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2021 అక్టు బర్ 1న ‘అమృత్ 2.0’న 

ప్రారంభించారు, నగరాలన “జల  సరక్షితం”గా మారచుడం, అనినా 
ఇళ్లకూ కొళాయి కనక్షన్ ఇవ్వడం దీని లక్ష్లు.

n  ‘అమృత్ 2.0’ మొత్తం వ్యం రూ.2,77,000 క్ట్్ల .. ఇందులో 
2021-22 నంచి 2025-26 మధ్ కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా 
రూ.76,760 క్ట్్ల గా ఉంట్ంది.

n  న్టి సరఫరా విభాగంలో రూ.41,850 క్ట్ల విలువైన 1,326 
ప్రాజెక్టులక్ కాంట్రాక్టులు మంజూరు కాగా, వాటిలో రూ.11,530 
క్ట్ల విలువైన 740 ప్రాజెక్టులు పూర్తయా్యి.

n  దేశవా్ప్తంగా మొత్తం 1.39 క్ట్ల కొళాయి న్టి కనక్షన్ల  ఇవా్వలననాది 
లక్షష్ం. 

‘ర్ర్’లో పరివరతు నాత్మక నిబంధనలు
n  సి్థరాసి్త (నియంత్ణ-అభివృదిధి) చటటుం-2016 (ఆర్ఇఆర్ఎ-

రెరా) భారత పార్లమెంట్ ఆమోదిత చటటుం. సి్థరాసి్త రంగంలో 
వినియోగదారుల పెట్టు బడుల పెంపుతోపాట్ వారి ప్రయోజనాల 
పరిరక్షణే ‘రెరా’ లక్షష్ం.

n  నాగాలాండ్ మినహా అనినా రాషాట్ర లు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు 
‘రెరా’ నిబంధనలన ప్రకటించాయి. 31 రాషాట్ర లు/కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంతాలు ‘లా్ండ్ ఎసటుట్ రెగు్లేటరీ అథారిటీ’ని ఏరా్పట్ 
చేశాయి.

n  28 రాషాట్ర లు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ‘రియల్ ఎసటుట్ అపి్పలేట్ 
ట్రిబు్నల్’న ఏరా్పట్ చేసి, నియంత్ణ ప్రాధకార సంస్థ కింద 
తమ వెబ్ సైట్ లు నిర్వహిస్తనానాయి.

n  దేశవా్ప్తంగా 78,734 సి్థరాసి్త ప్రాజెక్టులు, 62,204 సి్థరాసి్త 
ఏజెంట్్ల  ‘రెరా’ కింద నమోదు చేసక్నానారు. దేశం మొత్తం మీద 
‘లా్ండ్ ఎసటుట్ రెగు్లేటరీ’ అధకారులు 88,894 ఫిరా్దులన 
పరిషకోరించారు.

సులభంగా ఇ-ఫైలింగ్
ఆదాయపు పననా రిటరునాల ఇ-ఫైలింగ్ సదుపాయానినా ఆదాయ పననాశాఖ సరళీకరించింది. ఈ 
ప్రక్రియలో భాగంగా పననా సంబంధత సమాచారం కూడా చెలి్లంపుదారులక్ లభిస్తంది. తదా్వరా 
రిటరునాల ఇ-ఫైలింగ్ ఎంతో సౌకర్ంగా ఉంట్ంది.
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అంక్లు లక్షల క్ట్ల రూపాయలలో

నగర్లోలో  సరసమెై న ధర గృహవసతి లభయూత

పటటుణ ప్రాంతాలో్ల  2004-14 వరక్ 13.48 లక్షల ఇళ్్ల  మంజూరు కాగా, 2015-22లో 
10 రెట్్ల  ఎక్కోవగా 122.69 లక్షల ఇళ్్ల  మంజూరయా్యి. అలాగే 2004-14 మధ్ 
గృహ నిరామూణంలో పెట్టు బడులు రూ. 0.38 లక్షల క్ట్్ల  కాగా, 2015-22 మధ్ రూ. 
8.31 లక్షల క్ట్లక్ చేరి 22 రెట్్ల  పెరుగుదల నమోదైంది. గృహ నిరామూణానికి కేంద్ర 
సాయం కూడా 10 రెట్్ల  పెరిగింది. ఆ మేరక్ 2004-14 మధ్ రూ.0.20 లక్షల క్ట్్ల  
కాగా, 2015-22లో రూ. 1.86 లక్షల క్ట్లక్ పెరిగింది.

దేశవా్ప్తంగా 2004-14 
కాలంతో పోలిస్త 2015-
22 కాలంలో 58.59 లక్షల 
ఇళ్ల నిరామూణం పూరి్త కాగా, 
పూర్తయిన ఇళ్ల సంఖ్లో 7.5 
రెట్ల పెరుగుదల నమోదైంది.

l	ఈ పథకం కింద ఇప్పటిదాకా 2.55 క్ట్ల ఇళ్ల 
నిరామూణం పూరి్త

l	గ్రామీణ ప్రజాన్కానికి పకాకో గృహవసతి కల్పన 
క్సం 2016లో ఈ పథకం ప్రారంభమైంది.

ప్ర ధానమంతి్ర  ఆవ్స్ యోజన (గా్ర మీణ)ప్ర ధానమంతి్ర  ఆవ్స్ యోజన (గా్ర మీణ)

జీవన సౌలభయూంజీవన సౌలభయూం
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ఐఎవై               పిఎంఎవై-జి
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చీకటి నుంచి వెలుగులోకి: ‘ప్రధానమంత్రి ఉననాత్ జ్్తి బై 
అఫర్డబుల్ ఎల్ఇడీస్ ఫర్ ఆల్’ (ఉజాలా) కార్క్రమం 2015 జనవరి 
5న ప్రారంభించబడింది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్ంత భారీ సబి్సడీ 
రహిత స్వదేశీ వెలుగు కార్క్రమం.

2014 20142022 2022

క్ట్్ల  పథకం ప్రారంభించిన నాటినంచి 
ఏప్రిల్ ‘22దాకా పంపిణీ చేసిన ఎల్ఇడి 
బలు్ల సంఖ్

క్ట్లక్ పైగా బలు్లు 
‘ఎల్ఇడి’కి మారు్ప

జాతీయ వీధ దీపాల 
కార్క్రమం కింద 
2022 మారిచు నాటికి 

క్ట్ల టననాల కర్న ఉదాగీ రాల తగుగీ దల

దీంతో వారి్షక విదు్త్ ఆదా 
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ఎల్ఇడి బలుబులు

ప్రపంచంలో ‘ఎల్ఇడి’లక్ భారత్ రెండో అతిపెద్ద మారెకోట్
నమామి గంగే: గంగానది ప్రక్షళన.. నిరంతర ప్రవాహం దిశగా కృష్: ‘నమామి గంగే’ కార్క్రమం 2014 జూనో్ల  
ప్రారంభించబడింది. అప్పటినంచి 2022 మారిచు వరక్ రూ.30,853 క్ట్ల అంచనా వ్యంతో 364 ప్రాజెక్టులక్ ఆమోదం ఇవ్వగా 
183 ప్రారంభమయా్యి. ఇక 2014లో మరుగు శుదిధి సామర్థయాం 1305 ‘ఎం.ఎల్.డి’ కాగా, 2022లో అది 2407 ‘ఎం.ఎల్.డి’ 
సా్థ యికి చేరింది. ప్రస్తతం నమామి గంగే మిషన్ 2026 వరక్ ఆమోదించబడింది.

నికర శూనయూ కరబున ఉదాగా ర్లునికర శూనయూ కరబున ఉదాగా ర్లు

మిలియన్ యూనిట్ ల విదు్త్ 
పదుపు

మిలియన్ 
‘క్డబు్ల యాహెచ్’

ప్రధానమంత్రి కిసాన్ ఊరాజా  సరక్ష ఏవమ్ ఉతా్థ న్ మహాభియాన్ 
(పీఎం-క్సమ్) పథకం: అననాదాతన శకి్త  ప్రదాతగా మారేచు దిశగా 
2019 ఫిబ్రవరిలో దీనికి శ్రీకారం చుటటుబడింది. సౌరశకి్త పంపులు, 
స్వతంత్ంగా పనిచేయగల పంపుల క్సం కేంద్ర ప్రభుత్వం గరిష్ఠంగా 
30శాతం చొప్పున కొండ ప్రాంతాలు-ఈశాన్ రాషాట్ర లో్ల  50 శాతం 
వంతున ఆరి్థక సహాయం అందిస్తంది. ఈ మేరక్ ఇప్పటిదాకా 3.59 
లక్షల స్వతంత్ంగా పని చేయగల పంపులన కేటాయించారు.

వాతావరణ మారు్ప.. పరా్వరణ సవాళ్లపై భారతదేశం చైతన్ంతో, జాగ్రత్తగా అంతరాజా తీయ 
సమాజానికి నాయకత్వం వహిస్తంది. ప్రపంచ జనాభాలో భారతదేశ జనాభా  17 శాతంగా 
ఉననాప్పటికీ ప్రపంచ ఉదాగీ రాలలో మన వాటా కేవలం 4 శాతమే. అంటే- వాతావరణ మారు్పల వల్ల 
హానికి మన ప్రమేయం చాలా స్వల్పం. అలాగే పరిశుభ్ర ఇంధన వినియోగానినా ప్రోత్సహించడానికి  
భారతదేశం తన బడజాట్ న పెంచడంతోపాట్ రూ.19,500 క్ట్ల విలువైన ‘ఉతా్పదక ఆధారిత 
ప్రోతా్సహకం’ (పిఎల్ఐ) కూడా ప్రకటించింది. మరోవైపు ‘చెత్త నంచి సంపద’ పథకం కింద ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇండోర్ లో గబరధిన్-బయో సి.ఎన్.జి సదుపాయానినా కూడా ప్రారంభించారు. 
దేశంలో పరా్వరణ, అటవీ, జలచర సంరక్షణపై ఆయన నిశితంగా దృష్టు సారించారు. అంతేకాక్ండా 
‘పంచామృతం’ (పరా్వరణహిత  జీవనశైలి) పేరిట ప్రపంచానికి ఉననాతాదరా్శనినా ప్రబోధంచారు.

రైతుల బంజరు, బీడు భూమలో్ల  
10 వేల మెగావాట్ల సామర్థయాం 
గల చిననాపాటి సౌరశకి్త పా్ల ంట్ల 
ఏరా్పట్. స్వతంత్ంగా పని 
చేయగల 20 లక్షల సౌరశకి్త 
పంపుల ఏరా్పట్. ఇప్పటికే 
ఉననా 15 లక్షల గ్రిడ్ 
అనసంధానిత పంపుల 
సౌరశకీ్తకరణ.

హామీకి కటు్ట బాటుహామీకి కటు్ట బాటు
ప్ర జాధికారం, జాతి ప్ర జాధికారం, జాతి 

పురోగతిపురోగతి
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ఇథనాల్ మిశ్రమం: భారత్ లో 2014 
దాకా పెట్రోలు - ఇథనాల్ మిశ్రమం 1.5 
శాతం మాత్మే. అయితే, నేడు 10 శాతం 
ఇథనాల్ కలిపే లక్షష్ం నరవేరింది. ఈ 
నేపథ్ంలో 2023 ఏప్రిల్ 1 కలా్ల  20 
శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమానినా ప్రభుత్వం 
లక్షష్ంగా పెట్టు క్ంది. 

విదు్త్ వాహనాల క్సం ‘ఫేమ్ 
ఇండియా’ కార్క్రమం: దేశంలో 2022 
మారిచు 31 నాటికి 11 లక్షల విదు్త్ 
వాహనాలు నమోదయా్యి. అలాగే బా్టరీ 
మారి్పడి విధానంతోపాట్ 4,500 చారిజాంగ్ 
సటుషన్ల ఏరా్పట్క్ ఆమోదం ఇవ్వబడింది.

జాతీయ హైడ్రోజన్ మిషన్: దేశంలో 2030 నాటికి 5 మిలియన్ 
టననాల హరిత హైడ్రోజన్ ఉత్పతి్త సామర్థయాం లక్షష్ంగా 2021 
ఆగసటు  15న ఈ కార్క్రమం ప్రారంభించబడింది. ఇందులో 
భాగంగా అసా్సంలో ఇప్పటికే ప్రయోగాతమూక ప్రాజెక్టు  తన పని 
మొదలు పెటిటుంది.

ఒకే స్రుయూడు, ఒకే ప్ర పంచం, ఒకే స్రుయూడు, ఒకే ప్ర పంచం, 
ఒకే గ్్ర డ్ఒకే గ్్ర డ్

n 	కర్న ఉదాగీ రాల పరంగా 2070 నాటికి నికర-శూన్ ఉదాగీ ర 
లక్ష్నినా చేరగలమని భారత్ సంకల్పం ప్రకటించింది. మరోవైపు 
“ఒకే సూరు్డు, ఒకే ప్రపంచం, ఒకే గ్రిడ్” అనే భావనన 
సాకారం చేస దిశగా అంతరాజా తీయ గ్రిడ్ రూపకల్పనపై భారత్ ఒక 
అధ్యనం నిర్వహిస్తంది. కాగా ‘కాప్-26’ సదస్స 
సందర్ంగా భారతదేశంతోపాట్ మరో 88 దేశాలు ‘సౌర 
ప్రకటన’ జారీ చేశాయి.

n 	కారా్చరణ అమలు కషటుతరమైన రంగాలో్ల  స్వచ్ఛందంగా కర్న 
ఉదాగీ రాల తగిగీంపు దిశగా సీ్వడన్ భాగసా్వమ్ంతో “ల్డర్ ష్ప్ 
గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండసీట్ర ట్రాని్సషన్ ట్రాక్”న భారతదేశం 
ప్రారంభించింది.

n 	దేశీయంగా సమస్ల పరిషాకోరానికి సమచిత చర్లు 
చేపటటుడమేగాక అంతరాజా తీయ సౌర కూటమి (ఐఎస్ఏ), విపతు్త 

ప్రతిరోధక మౌలిక వసతుల కూటమి (సిడిఆర్ఐ) వంటి 
అంతరాజా తీయ కూటమలక్ భారతదేశం శ్రీకారం చుటిటుంది. ఈ 
మేరక్ భారత్  కీలక పాత్ పోష్ంచడానినా మడగాసకోర్ అధ్క్షుడు 
ఆండ్రీ రాజ్లినా కూడా ప్రశంసించారు.

n 	శిలాజేతర ఇంధన వనరుల దా్వరా తన సా్థ పిత విదు్దుతా్పదక 
సామర్థయాంలో 40 శాతానినా సాధంచే లక్ష్నినా భారత్ చేరుక్ంది. 
ఈ మేరక్ నిరే్దశిత గడువుకనానా 9 ఏళ్్ల  మందుగా 2021లోనే 
భారత్ ఈ గమా్నినా అధగమించింది. గత 6-7 సంవత్సరాల 
కాలంలో పునరుతా్పదక ఇంధన సామర్థయాం 250 శాతానికి పైగా 
పెరిగింది. మఖ్ంగా సౌరశకి్త సామర్థయాం గత 6 ఏళ్లలో దాదాపు 
15 రెట్్ల  పెరిగింది. ఇక దేశంలో సౌర విదు్దుతా్పదన సా్థ పిత 
సామర్థయాం 54,000 మెగావాట్ల కనానా అధకసా్థ యికి చేరింది.

వన్ప్రాణులన సంరక్షణ: దేశంలో 2014 నంచి 2019 మధ్కాలంలో 
ఒంటికొమమూ ఖడగీమృగం సంతతి 15 శాతం పెరిగింది. మఖ్ంగా అసా్సంలో 
ఖడగీమృగాలన వేటాడే సంఘటనలు 2014లో 32 చోట్చేసక్గా 2021 కలా్ల  అది 
1కి దిగివచిచుంది. 

పర్యూవరణం స్సిథి రతపర్యూవరణం స్సిథి రత

ముఖపత్ర  కథనం:  ముఖపత్ర  కథనం:  



న్్యా ఇండయా స మాచార్   జూన్ 1-15, 2022 45

హరిత 
ప్ర పంచ  నిర్్మణం

వాతావరణంలో చోట్ చేసక్ంట్ననా మారు్పలు ప్రస్తతం యావత్  ప్రపంచానినా కలవరపరుస్తనానాయి. గత ఏడాది 
గా్ల సగీ లో వాతావరణ మారు్పలు అంశంపై జరిగిన సదస్సక్ దాదాపు అనినా దేశాలు హజరై సమస్పై సదీర్ఘంగా 
చరిచుంచాయి. గా్ల సగీ  సదస్సలో పాలగీ ననా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జీవిత మంత్నినా ఉపదేశించారు. పంచామృత 
సాధనతో పర్వరణ హిత జీవనశైలిని పాటించాలని నరేంద్ర మోదీ పేర్కోనానారు. పరా్వరణ సమస్లు ఎదుర్కోంట్ననా 
అనినా దేశాలక్ ప్రస్తత పరిసి్థతులో్ల   ఇది ఆచరణీయం. పరా్వరణహిత జీవనశైలి నిరామూణం క్సం గత 8 సంవత్సరాలుగా 

భారతదేశం అనేక మఖ్మైన చర్లన అమలు చేస్తంది. ఈ-వాహనాల వినియోగానినా ప్రోత్సహించడం, 
గడువుక్ మందుగానే ఇథనాల్ మిళిత ఇంధన వినియోగం లాంటి అనేక చర్లు అమలు 
జరుగుతునానాయి. సౌరశకి్త రంగంలో లక్ష్లన నిర్ణయించుక్ని లక్షష్ సాధన దిశగా చర్లు అమలు 
జరుగుతునానాయి. అంతేకాదు, పారిస్ సదస్సలో నిరే్దశించిన పరా్వరణ లక్ష్లన సాధంచిన 
మొటటుమొదటి ప్రపంచ దేశంగా భారతదేశం అవతరించింది. జూన్ 5న పరా్వరణ దినోత్సవం 
జరుగుతుననా సమయంలో పరా్వరణహిత జీవనశైలిని పాటిసా్తమని ప్రతి ఒకకోరూ ప్రతిజఞా చేదా్ద ం.

Eco Friendly Life Environment DayEco Friendly Life
పరా్యావరణ దినోత్సవంపర్యావరణ హిత జీవనశైలి  
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ఐఐటీ మంబయి, ఐఐటి ఢిల్్లలో అరి్పత్ మరియు సాక్షి 
చదువుతుననా ఇద్దరు ప్రతిభావంతులైన విదా్రు్థలు. 

పరా్వరణ పరిరక్షణపై వీరిద్దరూ ఆకరి్షతులయా్రు. పరా్వరణ 
పరిరక్షణ క్సం వీరిద్దరూ తామ సహజసిదధింగా పండిస్తననా 
ఉత్పతు్తలన మాత్మే తింట్నానారు. చేస్తననా ఉద్్గాలు వదిలి 
వీరిద్దరూ ఉజజాయిని సమీపంలోని బాద్ నగర్ లో దాదాపు 
మ్డుననార బిఘాల  వ్వసాయ భూమిని కొనగలు చేశారు. 
సంద్రియ వ్వసాయం క్సం భూమిని అభివృదిధి చేశారు. భూమిలో 
మొకకోలు నాటి ఒక చెరువు నిరిమూంచారు. కూరగాయలు, పళ్్ళ సాగు 
చేసందుక్ భూమిలో ప్రతే్క ప్రాంతాలన ఏరా్పట్ చేశారు. చెట్్ల  
కూడా నాటి వాటి మధ్ మటిటుతో చేసిన ఇలు్ల  నిరిమూంచుక్నానారు. 
దీనితో ప్రకృతి ఒడిలో నివసిస్తనానామననా భావన కలుగుతోంది. 
పరా్వరణ పరిరక్షణక్ ద్హదపడే జీవనశైలిని అనసరించాలని 
భావించే వారందరికీ  వీరిద్దరూ ప్రేరణ కలి్పసా్తరు.

పరా్వరణహిత జీవనశైలిని ప్రోత్సహించాలననా లక్షష్ంతో 
భారత ప్రభుత్వం గత ఏడు సంవత్సరాలుగా అనేక కార్క్రమాలన 
అమలు చేస్తంది. ప్రకృతితో ప్రజలన మమేకం చేసి పరా్వరణ 
పరిరక్షణ, అభివృదిధి లక్షష్ంగా ఈ కార్క్రమాలు అమలు 
జరుగుతునానాయి. ప్రజల భాగసా్వమ్ంతో అడవుల పెంపకం, 
భూసార పరిరక్షణ, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్, జల్ జీవన్ మిషన్, 
నమామి గంగే, ఒకసారి మాత్మే వాడే పా్ల సిటుక్ వినియోగానినా 
ప్రోత్సహించడం, సహజ సిద్ద వ్వసాయం, సూమూక్ష యూరియా 
వినియోగం, వ్రా్థ ల నంచి సంపద సృష్టుంచడం, నదీ వ్వస్థల 
పునరుదధిరణ, మడ అడవుల అభివృదిధి, సౌర ఇంధన వినియోగానినా 
ప్రోత్సహించడం, కాలుషా్నినా అరికటేటుందుక్ విదు్త్ వాహనాల 
వినియోగానినా ప్రోత్సహించడం, హైడ్రోజన్ మిషన్,  ఇథనాల్ 
మిళిత పెట్రోల్ వినియోగానినా ఎక్కోవ చేయడం లాంటి 
కార్క్రమాలు దేశంలో అమలు జరుగుతునానాయి.

ప్రపంచ జనాభాలో 17% జనాభా నివసిస్తననా  భారతదేశంలో 
నివసిస్తనానారు. అయితే, ప్రపంచంలో విడుదల అవుతుననా మొత్తం 
గ్రీన్  హౌస్  వాయువులో్ల  కేవలం 4% మాత్మే భారతదేశంలో 
విడుదల అవుతునానాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కాప్ -26 
సదస్సలో తెలిపారు. దీనిని వల్ల వాతావరణానికి కలుగుతుననా 
నషటుంలో భారతీయుల పాత్ తక్కోవగా ఉందని చెప్పుక్వచుచు. 
పరా్వరణ పరిరక్షణ లక్షష్ంలో భాగంగా 2030 నాటికి వాయువుల 
విడుదలన సనానాకి తగిగీంచాలని భారత రైలే్వ శాఖ లక్షష్ంగా 
నిర్ణయించుక్ంది. ఈ ఒకకో చొరవ వల్ల దేశంలో కాలుష్ 
వాయువుల విడుదల 60 మిలియన్  టననాల వరక్ తగుగీ తుంది.  
వాతావరణ సవాళ్ళన ఎదుర్కోని పరా్వరణానినా పరిరక్షించే 
”పరా్వరణహిత జీవనశైలి” సౌరశకి్త కీలకంగా ఉంట్ంది. 
పరా్వరణ జీవనశైలిని ప్రజలు అవలవరచుక్నేలా చూసందుక్ 
చర్లు అమలు జరుగుతునానాయి. దీనిని ప్రజా ఉద్మంగా 
అమలు చేసందుక్ ప్రణాళిక సిదధిమయి్ంది. దీనిక్సం 
“ఉపయోగించు పారవేయి’’ అననా ప్రజల ఆలోచనా విధానంలో 
మారు్ప తీసక్ని రావాలసి ఉంట్ంది. ఈ సవాల్  న 
ఎదుర్కోనేందుక్ “పంచమిత్“ విధానానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 

“పరా్వరణ పరిరక్షణ క్సం అభివృది్థని నిలిపి 
వేయనవసరం లేదు అని నిరూపిసూ్త భారతదేశం 
ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఆరి్థక వ్వస్థ, 
పరా్వరణం ఒకే తాటిపై నడవగలవు. పరా్వరణ 
మారు్పల వల్ల ఎదురవుతుననా సవాళ్లన ఎదుర్కోనే 
అంశంలో ప్రపంచ దేశాలక్ భారతదేశం మారగీం 

చూపించింది’’
నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

ఒకే ఒకకె విశవాంఒకే ఒకకె విశవాం - ఈ  - ఈ 
ఏడాది పర్యూవరణ ఏడాది పర్యూవరణ 
దినోత్సవ ఇతివృతతు ందినోత్సవ ఇతివృతతు ం
ప్రతి ఏడాది జూన్  5వ తేదీన నిర్వహించే ప్రపంచ 
పరా్వరణ దినోత్సవం ఈ ఏడాది ‘ఒకే ఒకకో విశ్వం’ 
ఇతివృత్తంతో జరుగుతుంది. స్వచ్ఛమైన పచచుని, సి్థరమైన 
జీవితానినా గడపాలనే సందేశం దీనిలో అంతరీ్లనంగా 
ఉంది. ప్రకృతిలో మమేకమై జీవించడం, విధానాలు 
మరియు వ్కి్తగత ఎంపికలతో పచచుని జీవనశైలిని 
అలవరచుక్నే అంశాలక్ ఈ ఏడాది ఇతివృత్తం 
ప్రాధాన్త ఇస్తంది. 1972లో సాటు క్ హోం ఆమోదించిన 
తీరామూనం మేరక్ ఐక్రాజ్ సమితి పరా్వరణ 
కార్క్రమం (యుఎన్ ఇపి) ‘ఒకే ఒకకో విశ్వం’ నినాదంతో 
ఏరా్పటయింది. ఇది నేటికి కూడా ఆచరణీయంగా ఉంది. 
మనకి ఉననా ఏకైక నివాస ప్రాంతం మన భూమి. 
భూమిని, భూమి దా్వరా లభిస్తననా పరిమిత వనరులన 
మానవాళి రక్షించాలి్సన అవసరం ఉంది. ఈ ఏడాది 
ప్రపంచ పరా్వరణ దినోత్సవానికి సీ్వడన్  ఆతిధ్ం 
ఇస్తంది.  

పరా్యావరణ దినం పర్యావరణ హిత జీవనశైలి  
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ఆటోమేటిక్  రూట్  దా్వరా 100% ప్రత్క్ష విదేశీ 
పెట్టు బడులన అనమతించడం జరిగింది. 

1186 అమెరికా డాలర్ల విలువ చేస ప్రత్క్ష 
విదేశీ పెట్టు బడులన ఆకరి్షంచడం జరిగింది.

ప్రధాన్  మంత్రి ఊరాజా  ఏవం 
ఉతా్థ న్  మహాభియాన్  
(పిఎం-క్సం) కింద 

ఇంటి పై కప్పులపై సౌర 
ఫలకలు ఏరా్పట్ చేసి 12 
వేల మెగావాట్ల సి.పి.ఎస్ .
యు పథకం రెండవ దశ 

ప్రారంభమయింది.

 పునరుతా్పదక 
ఇంధన కొనగళ్ల క్సం 
2022 నాటికి బాధ్త 
కొనగలు ఒప్పందం 
అమలు 

 పునరుతా్పదక 
ఇంధన ఉత్పతి్తదారులక్ 
భూమి సమకూరిచు, 
ఇంధన సరఫరా క్సం 
సౌకరా్లు కలి్పంచడం

2025 జూన్  30కి ఉత్పతి్త 
ప్రారంభించే యూనిట్లక్ 

ఇంటర్ -సటుట్  ఫీజున మాఫీ 
చేయడం జరుగుతుంది

సౌర ఇంధన శకితు  వినియోగాని్న పో్ర త్సహంచేందుకు 
అమలు జరుగుతున్న కారయూక్ర మాలు

భారతదేశం అమలు చేస్తు న్న చరయూలు
	 •వాతావరణలో వస్తననా మారు్పల రూపంలో ఎదురవుతుననా 

సవాళ్లన దృష్టులో ఉంచుక్ని పరిసి్థతిని ఎదుర్కోనేందుక్ 
భారతదేశం అనేక కార్క్రమాలు, పథకాలన అమలు చేస్తంది. 
వాతావరణ మారు్పలపై రూపందిన జాతీయ కారా్చరణ 
ప్రణాళిక కూడా దీనిలో ఉంది. సౌరశకి్త, ఇంధన ఆదా, జల 
పరిరక్షణ, హిమాలయ పరా్వరణ పరిరక్షణ, హరిత భారతదేశ 
నిరామూణం లాంటి కార్క్రమాలు అమలు జరుగుతునానాయి.

	 •దేశంలో 33 రాషాట్ర లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో పరా్వరణ 
మారు్పలపై రాషట్ర సా్థ యి ప్రణాళికలు రూపందాయి.

	 •వ్ర్థ పదారా్థ ల యాజమాన్ నిబంధనలు 2016 కింద ఘన 
వ్రా్థ లన  దగధిం చేయడానినా నిషేధంచడం జరిగింది.

	 •స్వచ్ఛ భారత్  మిషన్  2.0 దా్వరా వ్ర్థ రహిత నగరాలన 
రూపందించేందుక్ చర్లు అమలు జరుగుతునానాయి. శాసీత్రయ 
విధానాల దా్వరా పాత వ్ర్థ నిల్వ కేంద్రాలతో సహా అనినా 
వ్రా్థ లన శుది్ద చేసి శాసీత్రయ విధానాలతో వీటిని తొలగించడం 
జరుగుతోంది. శాసీత్రయ విధానాలతో నిరిమూంచిన నిల్వ కేంద్రాలక్ 
వీటిని రానననా 5 సంవత్సరాల కాలంలో తరలించడం 
జరుగుతుంది.

	 •2022 ఫిబ్రవరి నాటికి దేశంలో శిలాజేతర వనరుల దా్వరా 
జరుగుతుననా ఇంధన ఉత్పతి్త మొత్తం ఉత్పతి్త సామర్థయాంలో  40 
శాతానికి మించి ఉంది.

	 •జాతీయ పరిశుదధి వాయు కార్క్రమం కింద 2024 నాటికి పీఎం 
10, పీఎం 2.5ల సాంద్రతన 30 శాతం మేరక్ తగిగీంచాలని 
ప్రభుత్వం లక్షష్ంగా నిర్ణయించుక్ంది.

	 •దేశ తీర ప్రాంతంలో పరా్వరణ పరిరక్షణక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ , 
మహారాషట్ర, ఒడిశా రాషాట్ర లలో భారత ప్రభుత్వం 130.3 
మిలియన్  అమెరికా డాలర్ల విలువ చేస కార్క్రమానినా అమలు 
చేస్తంది.

మోదీ రూపకల్పన చేశారు.
2030 నాటికి కర్న ఉదాగీ రాల విడుదలన 45 శాతం వరక్, 2070 

నాటికి కాలుష్ వాయువుల విడుదలన పూరి్తగా తగిగీంచాలననా లక్షష్ంతో 
పాట్ అయిదు లక్ష్లన త్వరితగతిన సాధంచేందుక్ ఈ విధానం 
ద్హదపడుతుంది. పరా్వరణ, అభివృదిధిల మధ్ సమతుల్త ఉండాలననా 
అంశం భారతదేశ సంసకోకృతిలో  పురాతన కాలం నంచి అమలు 
జరుగుతోంది. అతమూ నిర్ర్  భారత్  రూపకల్పనలో ఇదే అంశం కీలకంగా 
ఉంది. జీవి-ప్రకృతి, వ్ష్టు-సమిష్టు, జీవి-శివల మధ్ సమతుల్త 
ఉండాలని మన పురాతన గ్రందాలు మనకి బోధస్తనానాయి.

యత్  పిండ తత్  విశవాం.. అని అంటారు. ‘విశవాంలో ఉండ అసిత్తవాం ప్రతి 
జీవిలో ఉంట్ందని’.. దీని అరధిం. మన చర్లు ప్రకృతిపై ప్రత్క్ష 

ప్రభావానినా చూపుతాయి. దీనిని దృష్టులో ఉంచుక్ని వనరులన అభివృదిధి 
చేస అంశానికి భారతదేశం ప్రాధాన్త ఇస్తననాది. సహజ వనరులపై 
ఒతి్తడి లేక్ండా అభివృదిధి సాధనక్ అవసరమైన వనరులన పెంపందించే 
ఉత్పతు్తలు, ప్రకియలపై భారతదేశం దృష్టు సారించింది. దీనిక్సం ఆధునిక 
సాంకేతిక పరిజాఞా నానినా ఉపయోగించి వనరులక్ తిరిగి వినియోగించే 
అవకాశం ఉననా 11 ప్రాంతాలన భారతదేశం గురి్తంచింది. వ్రా్థ ల నంచి 
సంపదన సృష్టుంచడం కార్క్రమానినా ఒక మిషన్ గా అమలు జరుగుతోంది. 
దీనిక్సం గృహాలు, పలాలు నంచి వెలువడుతుననా వ్రాధి లన సకరించి 
ఆధునిక పరిజాఞా నంతో వాటికి తిరిగి వినియోగంలోకి తీసక్ని రావడం 
జరుగుతుంది. తుక్కో, వాడిన బా్టరీలన సైతం సకరించి రిసైకిల్  చేసి 
తిరిగి వినియోగంలోకి రావడం రావడం జరుగుతోంది.

పరా్యావరణ దినం
పర్యావరణ హిత జీవనశైలి  

 ప్రపంచ సగట్ ఉష్్ణ గ్రత పెరుగుదలన పూర్వ పారిశ్మిక సా్థ యి 
కంటె 2 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్  కంటె తక్కోవగా ఉంచాలని పారిస్  ఒప్పందం 
లక్షష్ంగా నిర్ణయించుక్ంది. ఉష్్ణ గ్రత పెరుగుదలన 1.5 డిగ్రీల 
సెంటీగ్రేడ్ క్ పరిమితం చేసి ప్రమాదాలు, పరా్వరణంపై ప్రభావానినా 
తగిగీంచాలని పారిస్  ఒప్పందంలో నిర్ణయించారు.
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పరా్యావరణ దినం పర్యావరణ హిత జీవనశైలి  

వాతావరణ మారు్పల రూపంలో ఎదురవుతుననా సవాళ్ల నేపథ్ంలో 
ప్రపంచ వా్ప్తంగా ఉష్్ణ గ్రతలు పెరుగుతునానాయి. 2040 నాటికి 
ప్రపంచ ఉష్్ణ గ్రతలు 1.5 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్  వరక్ పెరిగే అవకాశం 
ఉందని వాతావరణ మారు్పలపై వివిధ ప్రభుతా్వలు సభు్లుగా 
ఏరా్పటైన పా్నల్  2021లో అందించిన నివేదికలో హెచచురించింది. 
దీనివల్ల సమద్రమటటుం సాధి యి పెరగడంతో పాట్ వడగాలు్పలు 
లాంటి ప్రకృతి వైపరీతా్లు చోట్ చేసకొనే ప్రమాదం ఉందని 
నివేదికలో పేర్కోనానారు. దేశంలో పెరుగుతుననా ఉష్్ణ గ్రతలు, చోట్ 
చేసక్ంట్ననా అగినా ప్రమాదాలన దృష్టులో ఉంచుక్ని 2022 మే 
5న వడగాలులు, వరదలన ఎదుర్కోనేందుక్ తీసక్వాలి్సన 
చర్లపై ఏరా్పటైన  ఉననాత సా్థ యి సమావేశానికి ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ అధ్క్షత వహించారు. వడగాలులు, అగినా ప్రమాదాల 
వల్ల ఆసి్త, ప్రాణ నషటుం కలగక్ండా చూసందుక్ అవసరమైన అనినా 
చర్లన తీసక్వాలని ఆయన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అడవులక్ 
నిప్పు అంట్క్క్ండా చూడడానికి చర్లు తీసక్వాలని, ఒకవేళ 
ప్రమాదం జరిగితే సాధ్మైనంత త్వరగా స్పందించి సహాయ 
చర్లన చేపటాటు లని సూచించారు. రాషట్ర, జిలా్ల , నగర సా్థ యిలో 
వరదలు, వడగాలులన ఎదుర్కోనేందుక్ కారా్చరణ ప్రణాళిక 
సిదధిం చేయాలని రాషాట్ర లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలన ప్రధానమంత్రి 
సూచించారు. ప్రమాణిక స్పందన ప్రణాళిక రూపందించి అమలు 
చేయాలని అనానారు. మందస్త జాగ్రత్త చర్లన తీసక్నేందుక్ 
తీర ప్రాంతాలక్ తాజా వాతావరణ నివేదికలన పంపాలని అనానారు. 
కేంద్ర, రాషట్ర ప్రభుతా్వల మధ్ అవగాహన, సహకారం అంశాలు 
కూడా చరచుక్ వచాచుయి.

పెరుగుతున్న ఉష్ణో గ్ర తల పెై  ఆంద్ళన: సమీక్ష 
సమావేశం నిరవాహించిన ప్రధానమంత్రి

“ఒకప్పుడు ప్రపంచం భారతదేశానినాసమస్ల దేశంగా చూసది. ఏ 
సంక్షోభం అయినా మన దేశం నంచి మందుగా వస్తందని వారు 
భావించేవారు. ప్రస్తతం పరిసి్థతి మారిపోయింది. పరా్వరణ 
పరిరక్షణలో మన దేశం ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. ప్రపంచవా్ప్త 
దృకఫూథంతో లక్ష్నినా నిర్ణయించుక్ని భారతదేశం మందుక్ 
సాగుతోంది“ అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వా్ఖా్నించారు. 
వాతావరణ మారు్ప ప్రగతి సూచిక జాబితాలో భారతదేశం మొదటి పది 
దేశాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. పరా్వరణంలో వచేచు మారు్పల వల్ల కలిగే 
ప్రభావాలన భారతదేశం గురి్తంచింది.  ప్రభావానినా సాధ్మైనంత 
తక్కోవగా ఉండేలా చూసందుక్ భారతదేశం కారా్చరణ రూపందించి 
ఈ దిశలో ప్రయతానాలు ప్రారంభించింది. అంతరాజా తీయ జైన్  వాణిజ్ 
సంస్థ(జిటో) కనక్టు  2022 లో ప్రసంగించిన ప్రధానమంత్రి EARTH 
విధానానినా అనసరించాలని  పిలుపు ఇచాచురు. దీనిలో E అంటే 
పరా్వరణం, A అంటే వ్వసాయం, R అంటే తిరిగి వినియోగించడం, 
T అంటే సాంకేతికత, H అంటే ఆరోగ్ సంరక్షణ గా ఉంటాయి.

2070 నాటికి కర్న ఉదాగీ రాలన సనానాకి తగిగీంచాలని భారతదేశం 
ప్రతిజఞా తీసక్ంది. ఒక సూరు్డు, ఒక ప్రపంచం, ఒక గ్రిడ్  నినాదంతో 
ప్రపంచ సా్థ యి గ్రిడ్ న అభివృది్థ చేస అంశంపై భారతదేశం దృష్టు 
సారించి అధ్యనానినా చేపటిటుంది. కాప్ -26 సదస్సలో భారతదేశంతో 
సహా 88 దేశాలు ఒక సూరు్డు పేరిట ఒక సంయుక్త ప్రకటన విడుదల 
చేశాయి.

దీనిక్సం, ఒకే సూరు్డు, ఒకే ప్రపంచం, ఒకే గ్రిడ్  వ్వస్థన 
అభివృదిధి  చేసందుక్ ఏరా్పటైన మినిసీటురియల్  గ్రూప్  లో చేరాలని క్రుతూ 
అమెరికా, ఆఫ్రికా యూనియన్ , ఫ్రాన్్స , జరమూన్, ఒమన్  దేశాలక్ 
యునైటెడ్  కింగ్  డమ్ తో కలిసి భారతదేశం లేఖ రాసింది.

పరా్వరణ పరిరక్షణక్ కృష్ చేసా్తమని ప్రతిజఞా తీసక్ననా భారతదేశం 
ప్రకటనక్ పరిమితం కాక్ండా గడువుక్ మందుగానే లక్ష్లన 
సాధంచేందుక్ చర్లు ప్రారంభించింది. భారతదేశంతో సహా కొనినా 
దేశాలు మాత్మే లక్షష్ సాధన దిశలో అడుగులు వేస్తనానాయి. 2030 
నాటికి ఇంధన సా్థ పిత శకి్తలో 40 శాతం శిలాజేతర ఇంధన వనరులన 
వినియోగించాలననా లక్ష్నినా గడువుక్ తొమిమూది సంవత్సరాల 
మందుగానే భారతదేశం సాధంచింది. గత 6-7 సంవత్సరాల కాలంలో 
మన పునరుతా్పదక ఇంధన వనరులు దాదాపు 250 శాతానికి పైగా 
పెరిగాయి. పునరుతా్పదక ఇంధన సా్థ పిత శకి్త కలిగిన మొదటి అయిదు 
దేశాల జాబితాలో భారతదేశం అగ్రసాధి నంలో ఉంది. మఖ్ంగా, సౌర 
శకి్తని వినియోగించి విదు్తు్తన ఉత్పతి్త చేస సామర్థయాంలో గత ఆరు 
సంవత్సరాల కాలంలో 15 రెట్్ల  పెరిగింది. ప్రస్తతం సౌర శకి్తని 
ఉపయోగించి 50 వేల మెగావాట్ల విదు్త్ ఉత్పతి్త చేయగల సామరా్థ యానినా 
భారతదేశం కలిగి ఉంది.

దేశంలో జల రవాణా, బహుళ రవాణా వ్వస్థల అభివృది్ద కి వేగంగా 
ప్రయతానాలు జరుగుతునానాయి. దీనివల్ల రవాణా రంగంలో కాలుష్ం 
తగిగీ రవాణా రంగ సామర్థయాం మెరుగు పడుతుంది. గతంలో దేశంలో 
అయిదు నగరాలక్ మాత్మే పరిమితమైన మెట్రో రైలు సౌకర్ం 18 కి 
పైగా నగరాలో్ల  అందుబాట్లోకి వచిచుంది. మెట్రో వ్వస్థతో ప్రైవేట్ 
వాహనాల వినియోగం తగిగీంది.  ఎక్కోవ భాగం రైలే్వ వ్వస్థన 
విదు్దీ్దకరించడంతో పాట్  విమానాశ్రయాలో్ల  సౌరశకి్తని 
వినియోగించడానికి ప్రణాళికలు అమలు జరుగుతునానాయి. 2014కి 
మందు కేవలం ఏడు విమానాశ్రయాలలో మాత్మే సౌర విదు్త్  
సరఫరా అయే్ది. ప్రస్తతం దేశంలో 50కి పైగా విమానాశ్రయాలు 
సౌరశకి్తతో ఆధారపడి పని చేస్తనానాయి.

ప్రపంచవా్ప్తంగా వినియోగ ధోరిణితో సాగుతుననా ప్రజల ఆలోచనా 
విధానం వినాశనానికి దారితీస విధంగా ఉంది. దీని ప్రభావం దశాబా్ద ల 
పాట్ కనిపిస్తంది. వాతావరణంలో చోట్ చేసక్ంట్ననా మారు్పల వల్ల 
ఉష్్ణ గ్రతలు పెరిగి హిమపాతం లేదా కరువు పరిసి్థతులక్ దారితీస 
ప్రమాదం ఉంది. ఇప్పటికే అధక వరా్ష లు, వడగాల్పలు రూపంలో 
ప్రతికూల ప్రభావాలు స్పషటుంగా కనిపిస్తనానాయి. మన పూరీ్వక్లు 
విశ్వం, వాతావరణంలన విడివిడిగా కాక్ండా ఒకటిగా చూడాలని 
చెపే్పవారు. పూరీ్వక్ల సూకి్తని పాటించడం ప్రతి ఒకకోరి బాధ్త. మన 
కలలు సాకారం కావడానికి ఈ భావన అవసరం. వాతావరణానినా, 
పరా్వరణానినా పరిరక్షించేందుక్ ప్రతి ఒకకోరూ కలిసి పని చేసి మందుక్ 
సాగాలి్సన అవసరం ఉంది. 
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‘ఆత్మనిర్భర్  భారత్ ’‘ఆత్మనిర్భర్  భారత్ ’

అంకితభావంతో చెై తనయూవంత భారతదేశ నిర్్మణంఅంకితభావంతో చెై తనయూవంత భారతదేశ నిర్్మణం
నిగూఢంగా ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీసి వ్యాకిత్గత అభివృద్ి సాధిసేత్ సావావలంబన సాధించవచుచా. సావాతంత్ర్యా్ర సిద్ించిన అమృత కాలంలో 2047 

నాటికి సవార్ భారతదేశ నిరామాణం కోసం జరుగుతున్న ప్రయతా్నలు ఈ స్ఫూరిత్తో అంకితభావంతో జరుగుతునా్నయి. గతంలో ఇతరులపై 

ఆధారపడన రంగాలలో సవాయం సమృద్ి సాధించి సావావలంబన సాధించేందుకు దేశంలో తొలిసారిగా ప్రయతా్నలు జరుగుతునా్నయి. ఈ 

రంగాలలో సావావలంభన సాధించి ప్రపంచ హబ్ గా మార్ందుకు భారతదేశానికి అపారమైన అవకాశాలు అందుబాట్లో ఉనా్నయి. 

సావావలంబన సాధించిన పట్టిదలతో భారతదేశం అడుగులు వేసోత్ంది. మే ఆరున జరిగన జిటో(అంతరాజాతీయ జైన్  వాణిజ్యా సంసథి) నిరవాహించిన 

“కనెక్టి  2022” సదసు్సలో ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ఇదే అంశాని్న ప్రసాత్వించారు. “దేశంలో వనరులు, సంపదలకు ఎట్వంటి లోట్ లేదు. 

మనం సరైన విధంగా ఆలోచించి వనరులను ఉపయోగంచుకుంట్ సరిపోతుంది” అని ప్రధానమంత్రి వా్యాఖా్యానించారు.

వివిధ రంగాలక్ చెందిన యువ 
వాణిజ్ వేత్తలన ఒక వేధకపైకి 
తీసక్రావాలననా లక్షష్ంతో 

అంతరాజా తీయ జైన్  వాణిజ్ సంస్థ (జిటో) 
జిటో కనక్టు కార్క్రమానినా 
ప్రారంభించింది. ప్రపంచవా్ప్తంగా 
నివసిస్తననా జైన మతానికి చెందినవారి 
సంబంధాలన మెరుగు పరచేందుక్ జైన్  
వాణిజ్ సంస్థ కృష్ చేస్తననాది. పరస్పర 
సహకారం, వ్కి్తగత చరచుల దా్వరా 
వాణిజ్, పారిశ్మిక రంగాలక్ 
చెందినవారు మరింత అభివృదిధి 
సాధంచేందుక్ అవకాశం కలి్పంచాలననా 
లక్షష్ంతో సంసధి “జిటో కనక్టు  2022” 
సదస్స నిర్వహించింది. పూణలోని 
గంగాథామ్  ఎనక్్స లో మే ఆరు నంచి 
ఎనిమిది వరక్ మ్డు రోజుల పాట్ 
“జిటో కనక్టు  2022” సదస్స జరిగింది. 
వా్పార, ఆరి్థక అంశాలపై సమావేశాలు 
జరిగాయి. మే 6న జరిగిన సదస్స 
ప్రారంభ కార్క్రమంలో పాలగీ ననా నరేంద్ర 
మోదీ అందరి శ్రేయస్స (సబ్  కా వికాస్ ) 
సూఫూరి్తని ప్రసా్తవించారు. “ ఆతమూ నిర్ర్  
భారత్ “ సాధన క్సం జరుగుతుననా 
ప్రయతానాలన వివరించారు. 
అందుబాట్లో ఉననా వనరులన 
వినియోగించుక్ని లక్షష్ సాధన క్సం 
కృష్ చేయాలని నరేంద్ర మోదీ సలహా 
ఇచాచురు. దేశంలో అమలు జరుగుతుననా 
అభివృదిధి కార్క్రమాలన ఆయన 
వివరించారు. 

ప్ర ధానమంతి్ర  ప్ర సంగంలో ముఖయూ అంశ్లు...

E పరా్వరణ శ్రేయస్సన ప్రతిబింబిస్తంది. పరా్వరణహిత పెట్టు బడులు, 
విధానాల దా్వరా ఈ లక్ష్నినా చేరుక్వలసి ఉంట్ంది.
A వ్వసాయానికి ప్రతీక. సహజ వ్వసాయం, వ్వసాయ సాంకేతిక రంగం, 
ఆహార శుదిధి రంగాలో్ల  పెట్టు బడులు పెటటుడం దా్వరా వ్వసాయానినా మరింత 
లాభసాటిగా చేయవచుచు
R రీసైకి్లంగ్  ప్రాధాన్తన సూచిస్తంది. తిరిగి వినియోగించడం, వినియోగానినా 
తగిగీంచడం, రీ సైకిల్  అంశాలక్ ప్రాధాన్త ఇవా్వలి్స ఉంట్ంది.
T సాధ్మైనంత ఎక్కోవగా సాంకేతికతన ప్రజలక్ అందుబాట్లోకి తేవాలి
H  అంటే ఆరోగ్ పరిరక్షణ. దేశంలోని అనినా జిలా్ల లో్ల  వైద్ సౌకరా్లన మెరుగు పరిచి, 
ప్రతి జిలా్ల లో వైద్ కళాశాలన  నలకొలే్పందుక్ ప్రభుత్వం చర్లు అమలు చేస్తంది

EARTH విధానం

E

A

R

T

H

ప్ర పంచం భారతదేశ్ని్న విశవాసిసోతు ంది: లక్షష్ సాధన క్సం భారతదేశం అమలు చేస్తననా విధానాలన 
ప్రపంచ దేశాలు నిశితంగా గమనిస్తనానాయి. ప్రపంచ శాంతి, వికాసం, సమస్ల పరిషాకోర మారాగీ లు, 
ప్రపంచ సరఫరా వ్వస్థ సాధకారత ఇలా ఒకటేమిటి అనినా అంశాలపై మన దేశ మారగీదర్శకత్వం క్సం 
ప్రపంచ దేశాలు ఎదురుచూస్తనానాయి.
స్పష్ట మెై న విధానం, సే్నహపూరవాక సంబంధాలు: ఇంతక్మందు మీతో జరిగిన సమావేశంలో నేన మన 
విధానాలు స్పషటుంగా ఉండాలని, విధానాలు అందరికీ అనకూలంగా ఉండాలని చెపా్పన. మీతో నేన అనేక 
సారు్ల  మాటా్ల డాన. గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఇదే విధానానినా అనసరిస్తనానామ. దైనందిన జీవన 
సిధితిగతులో్ల  చోట్చేసక్ంట్ననా సానకూల ప్రభావాలు స్పషటుంగా కనిపిస్తనానాయి. ప్రతిభ, వాణిజ్, 
సాంకేతికతక్ పూరి్త సహకారం అందిస్తనానామ. వారానిక్ యూనికార్నా ఏరా్పటవుతోంది.

జమ్  పోర్ట ల్ లో 40 
లక్షల వికే్ర తలు
జెమ్  పోరటుల్  ఏరా్పటైన 
తరువాత పారదర్శక 
విధానంలో అనినా కొనగళ్్ళ 
ఒక వేదిక దా్వరా 
జరుగుతునానాయి. 
మారుమ్ల ప్రాంతాలు, 
చిననా వా్పారులు, స్వయం 
సహాయక బృందాలు తమ 
ఉత్పతు్తలన ప్రభుతా్వనికి 
అమమూవచుచు.
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సమీ కండక్ట ర్  చిప్  ఉత్పతితు  
కేంద్ర ంగా అవతరించనున్న 

భారతదేశం
దేశాభివృదిధిలో ప్రతి చిననా పెద్ద వా్పార సంస్థలు తమ వంతు పాత్ పోష్సా్తయి. అమృత కాలంలో అనసరిస్తననా అందరి 
శ్రేయస్స (సబ్  కా వికాస్ ) విధాన సూఫూరి్త దేశానినా మరింత బలోపేతం చేస్తననాది. సాధారణ క్ట్ంబానికి చెందిన వారు 
కూడా పారిశ్మికవేత్తలుగా ఎదగాలననా లక్షష్ంతో ప్రభుత్వం తన విధానాలన రూపందించి అమలు చేసూ్త లక్షష్ 
సాధనక్ కృష్ చేస్తంది. ఈ దశాబా్ద నినా సాంకేతిక పరిజాఞా న దశాబ్దంగా పరిగణిస్తననా ప్రభుత్వ ఈ దిశలో అడుగులు 
వేస్తననాది. ఈ నేపధ్ంలో ఏరా్పటైన సెమికాన్  ఇండియా సదస్స సెమీ కండకటుర్  సరఫరా వ్వస్థలో ప్రపంచ అగ్రగామిగా 
అవతరించేందుక్ భారతదేశం చేస్తననా ప్రయతానాలక్ సహకరిసా్తయి...

వాష్ంగ్  మెషీన్ , మొబైల్  ఫ్న్  లేదా గృహాలలో 
వినియోగించే ప్రతి ఎలకాట్ర నిక్  ఉపకరణం సక్రమంగా 
పనిచేసందుక్ సెమీ కండకటుర్  ప్రధాన అవసరంగా 

ఉంట్ంది. ఇటీవల, క్విడ్  మహమామూరి సమయంలో ఏర్పడిన సెమీ 
కండకటుర్  చిప్పుల కొరత కార్లతో సహా అనినా ఎలకాట్ర నిక్  పరికరాల ఉత్పతి్తపై 
తీవ్ర ప్రభావానినా చూపించింది. దేశంలో సెమీ కండకటుర్  చిప్పుల వినియోగం 
గణన్యంగా పెరిగింది. అయితే, అవసరాలక్ సరిపోయే ఉత్పతి్త 
జరగకపోవడంతో వీటిని ఇతర దేశాల నంచి దిగుమతి చేసక్వలసి 
వస్తననాది. దిగుమతులన తగిగీంచి అవసరాల మేరక్ సెమీ కండకటుర్  
చిప్పులన ఉత్పతి్త ఈ రంగంలో స్వయం సమృదిధి సాధంచాలని ప్రభుత్వం 
నిర్ణయించింది. సెమీ కండకటుర్  చిప్పుల సరఫరా రంగంలో ప్రపంచంలో 
కీలకపాత్ పోష్ంచేలా సెమీ కండకటుర్  చిప్పుల రంగానినా అభివృదిధి 
చేయాలననా లక్షష్ంతో ప్రణాళికలక్ రూపకల్పన చేసింది.

ఇటీవల బంగళూరులో సెమీకాన్  ఇండియా-2022 సదస్స జరిగింది. 
సెమీ కండకటుర్  చిప్పుల తయారీ రంగంలో ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా 
అభివృదిధి చెందాలననా లక్ష్నినా చేరుకొనేందుక్, దేశంలో సెమీ కండకటుర్  
చిప్పుల ఉత్పతి్త రంగ అభివృదిధికి కలి్పంచాలి్సన సౌకరా్ల రూపకల్పనక్ 
అనసరించవలసిన చర్లన చరిచుంచేందుక్ బంగళూరు సదస్స ప్రధాన 
వేదికగా నిలిచింది.  భారత్  సెమీ కండకటుర్  మిషన్  లక్ష్ల మేరక్ అమలు 
జరిగేలా చూసందుక్ అనసరించవలసిన కారా్చరణ ప్రణాళికన 
ఖరారు చేసి, ప్రపంచ దేశాలక్ భారతదేశ చిత్తశుదిధిని స్పషటుంగా 
తెలిజేయాలననా లక్షష్ంతో సదస్స ఏరా్పటయి్ంది. ప్రస్తత సామరాధి లు, 
సాంకేతిక రంగంలో వస్తననా మారు్పలు, పరిశ్ధన అభివృదిధి రంగాలలో 
పెట్టు బడులు, ప్రస్తత భవిష్త్  మారెకోట్  పరిసిధితులు, ప్రపంచవా్ప్తంగా 
సెమీ కండకటుర్  రంగంపై భారత్  చూపించగల అవకాశాలన సదస్సలో 
ప్రధానంగా చరిచుంచారు. సదస్సక్ ప్రపంచం వివిధ ప్రాంతాలక్  

సెమీ కండకటిర్  చిప్ జాతీయం
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సమికాన్  ఇండియా కారయూక్ర మం

n • పది బిలియన్  అమెరికా డాలర్ల పెట్టు బడులతో కార్క్రమం 
అమలు జరుగుతుంది. సెమీ కండకటుర్ , డిస్ పే్ల ఉత్పతి్త, డిజైన్  
రంగాలలో పెట్టు బడులు పెటేటువారికి అవసరమైన ఆరి్థక 
సహకారానినా పథకం దా్వరా అందించడం జరుగుతుంది.

n • దేశంలో ఉపయోగిస్తననా సెమీ కండకటుర్ల వినియోగం 2026 
నాటికి 80 బిలియన్  అమెరికా డాలరు్ల , 2030 నాటికి 110 
అమెరికా డాలర్లక్ మించి ఉంట్ందని అంచనా

n • రానననా కాలంలో సెమీ కండకటుర్ల ఉత్పతి్త రంగంలో ప్రపంచంలో 
అగ్రగామి దేశంగా భారతదేశం  అవతరిస్తంది.       

చెందిన అంక్ర సంస్థలు, విద్, పారిశ్మిక వరాగీ లక్ చెందిన 
ప్రతినిధులు హాజరయా్రు.

క్విడ్  మగిసిన తరువాత ప్రపంచంలో పరిసిధితులు 
మారిపోతునానాయి. పరిసి్దతులన తనక్ అనకూలంగా మలచుక్వాలననా 
లక్షష్ంతో భారతదేశం ప్రణాళకలన అమలు చేస్తంది. సాంకేతిక 
అంశాలపై భారత యువతరం మక్కోవ చూపిసూ్త సమస్లన ఎదుర్కోని 
విజయం సాధంచాలననా దృక్పధానినా అలవరచుక్ంట్ననాది. 
భారతదేశంలో సెమీ కండకటుర్  రంగ అభివృదిధికి అవకాశాలన 
కలి్పంచవలసి ఉంట్ంది.  దేశం సాధంచిన ప్రగతికి గురి్తంపుగా 
బంగళూరు సదస్స జరిగింది. ప్రపంచంతో పాట్ భారతదేశంలో కూడా 
సెమీ కండకటుర్  రంగం గణన్యంగా అభివృదిధి చెందుతూ కీలక రంగంగా 
గురి్తంపు పందింది. 21వ శతాబ్దం అవసరాలన దృష్టులో ఉంచుక్ని 
యువతక్ అవసరమైన నైపుణ్ం, శిక్షణ ఇచేచుందుక్ భారతదేశం 
భారీగా పెట్టు బడులు పెడుతోంది. సెమీ కండకటుర్  రంగానికి అవసరమైన 
నిపుణులన భారతదేశం కలిగి ఉంది. ప్రపంచ ఇంజిన్ర్ల వాటాలో భారత 
వాటా 20 శాతం మేరక్ ఉంది.

సదస్స న ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అనినా 
రంగాలో్ల  ప్రజల జీవన సి్దతిగతులన మారేచుందుక్ డిజిటల్  సాంకేతిక 
పరిజాఞా నానినా ఉపయోగిస్తననా తీరున వివరించారు. ప్రజలక్ సాధకారత 
కలి్పంచడంతో పాట్ సంక్షేమ కార్క్రమాల అమలుక్ డిజిటల్  
సాంకేతిక పరిజాఞా నానినా ఉపయోగిస్తనానామని తెలిపారు. ఆరి్థకాభివృదిధి 
సాధసూ్త, బలమైన అంక్ర వ్వస్థన కలిగి ఉననా భారతదేశం సాంకేతిక 
రంగంలో వస్తననా విప్లవాతమూక మారు్పలక్ నాయకత్వం వహిస్తననాదని 
ప్రధాన మంత్రి పేర్కోనానారు. సవాళ్లన ఎదుర్కోంటూ న్తన సాంకేతిక 
అంశాలన సీ్వకరించేందుక్ భారతదేశం సిదధింగా ఉందని నరేంద్ర 
మోదీ ప్రకటించారు. సదస్సలో పాలగీ ననాఎలకాట్ర నిక్్స , ఇన్  ఫరేమూషన్  శాఖ 
మంత్రి అశ్వన్ వైష్ణవ్  మాటా్ల డుతూ “ప్రపంచం నమమూతుననా అతిపెద్ద 
మానవ వనరులు భారతదేశానికి అతిపెద్ద సంపదగా ఉంది. చిప్  డిజైన్ , 
ఉత్పతి్త రంగంలో భారతదేశానినా అగ్రగామి దేశంగా తీరిచుదిదే్దందుక్ 
దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికన అమలు చేయవలసి ఉంట్ంది. చిప్  ఉత్పతి్తని 
అంక్ర సంసధి చేపటటుడం ఈ దిశలో మందడుగు. దీని దా్వరా 85 వేలక్ 
పైగా శిక్షణ పంది నైపుణ్ంగల మానవ వనరుగా మారుతారు. సెమీ 
కండకటుర్  రంగానికి ఇది సహాయపడుతుంది” అని అనానారు.

 1.3 బిలియన్  ప్రజలక్ చేరువ కావడానికి అవసరమైన డిజిటల్  మౌలిక 
సదుపాయాలన భారతదేశం అభివృది్ద చేస్తననాది. ఆరి్థక, బా్ంకింగ్ , 
డిజిటల్  చెలి్లంపుల రంగాలలో వస్తననా పెన మారు్పలు ప్రజల 
జీవితాలో్ల  మారు్పలు తీసక్ని వస్తనానాయి.

 5జి, ఎల్ ఓటి, కీ్లన్  ఎనరీజా సాంకేతికత లాంటి సౌకరా్లతో సహా 
దాదాపు ఆరు లక్షల గ్రామాలక్ బ్రాడ్  బా్ండ్  సౌకరా్నినా 
కలి్పంచేందుక్ చర్లు అమలు జరుగుతునానాయి. తరువాత తరం 
సాంకేతిక పరిజాఞా నం ఫలాలన సీ్వకరించేందుక్ భారతదేశం సిదధింగా 
ఉంది.

 ప్రపంచంలో అతిపెద్ద అంక్ర వ్వస్థన కలిగి ఉననా భారతదేశం 
బలమైన ఆరి్థక వ్వస్థ నిరామూణ దశలో సాగుతోంది. భారతదేశంలో 
2026 నాటికి 80 బిలియన్  అమెరికా డాలరు్ల , 2030 నాటికి 110 
బిలియన్   అమెరికా డాలర్ల విలువ చేస సెమీ కండకటుర్ల వినియోగం 
జరుగుతుందని అంచనా.

 సలభతర వా్పార నిర్వహణక్ భారతదేశం అనేక సంసకోరణలు 
అమలు చేసింది. 25,000కి పైగా షరతులన తొలగించేందుక్ చర్లు 
తీసక్ననా ప్రభుత్వం, లైసెన్సల పునరుదధిరణ సలువుగా జరిగేలా 
చూసందుక్, పారదర్శకత, డిజిటల్  విధానంలో వేగంగా నియంత్ణ 
వ్వస్థ అమలు జరిగేలా చర్లు తీసక్ననా ప్రభుత్వం ప్రపంచంలో 
అతు్త్తమ పననా వ్వస్థలలో ఒక ఉత్తమ వ్వస్థన కలిగి ఉంది.

 21వ శతాబ్థం అవసరాలన దృష్టులో ఉంచుక్ని యువతక్ శిక్షణ, 
నైపుణ్ం అందించే లక్షష్ంతో భారీగా నిధులు కేటాయించడం 
జరుగుతోంది. సెమీ కండకటుర్  డిజైన్  చేయగల అతు్త్తమ నిపుణులన 
భారతదేశం కలిగి ఉంది. ఇది ప్రపంచంలో లభిస్తననా డిజైనర్ల సంఖ్లో 
20 శాతం వరక్ ఉంట్ంది. ప్రపంచంలో ఉత్తమ సెమీ కండకటుర్  
సంస్థలుగా గురి్తంపు పందిన 25 సంస్థలు భారతదేశంలో పరిశ్ధన, 
అభివృదిధి కేంద్రాలన నలకొలా్పయి.

 ఉత్పతి్త రంగంలో సానకూల మారు్పలన తీసక్ రావాలననా లక్షష్ంతో 
భారతదేశం అనేక సంసకోరణలు అమలు చేసింది. క్విడ్  మహమామూరి 
సమయంలో కూడా ఆరి్థక కార్కలాపాలు సజావుగా సాగాయి. పిఎల్ ఐ 
లాంటి ప్రణాళికలు 14 రంగాలలో 26 బిలియన్  అమెరికా డాలర్ల భారీ 
పెట్టు బడులన ఆకరి్షంచాయి. దీనివల్ల రానననా అయిదు సంవత్సరాల 
కాలంలో ఎలకాట్ర నిక్్స  ఉత్పతి్త రంగం రికారు్డ  సా్థ యిలో అభివృదిధి చోట్ 
చేసక్నే అవకాశం ఉంది. 

“భారతదేశం అన్నా కలిగి ఉంది. ఆతమూవిశా్వసానినా 
పెంపందించుక్ని సా్వవలంబన సాధన దిశగా ప్రయాణం 
సాగించవలసి ఉంది. అభివృదిధి సాధంచేందుక్ జరుగుతుననా 

ప్రయతానాలలో పాత్ తీసక్ననాప్పుడు మాత్మే 
ఆతమూవిశా్వసం పెరుగుతుంది.
నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

సమీ కండక్ట ర్  సాంకేతిక రంగంలో భారతదేశం 
పెటు్ట బడులను ఆకరిష్ ంచేందుకు ప్ర ధానమంతి్ర  అందించిన 
ఆరు స్తా్ర ల ప్ర ణాళిక

సెమీ కండకటిర్  చిప్ 
జాతీయం
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ఎన్ .ఇ.ప్ సదస్్సలో ప్ర ధానమంతి్ర  అందించిన స్చనలు:
  సాంకేతికత ప్రభావం పాఠశాలలక్ వెళ్్తననా పిల్లలపై ఎక్కోవగా పడక్ండా చూసందుక్ 

హైబ్రీడ్  విధానంలో ఆన్  లైన్  మరియు ఆఫ్  లైన్  విధానంలో విదా్ బోధన విధానానినా 
అభివృదిధి చేయాలి

  సైన్్స  పరిశ్ధనాశాలలు కలిగిన సెకండరీ పాఠశాలలు భూసార పరీక్షలు నిర్వహించి 
తమ ప్రాంతానికి చెందిన రైతులక్ సహకారం అందించాలి

  ఆన్  లైన్  విధానంలో 40 శాతం వరక్ విద్న అభ్సించేందుక్ అనమతి ఇచేచు 
అంశంపై దృష్టు సారించాలి. పూరి్త సా్థ యిలో అభివృదిధి చేసిన క్రు్సల నిర్వహణక్ 
ఉననాత విదా్ సంస్థలక్ అనమతి ఇవా్వలి

  అంగన్  వాడి నంచి పాఠశాలక్ విదా్రుధిలు వెళ్్తంటారు. దీనిని దృష్టులో ఉంచుక్ని 
అంగన్  వాడీలలో పందుపరిచిన సమాచారానినా పాఠశాలలక్ అందించాలి.

సా్వతంత్ అమృత కాలం మనకి అనేక 
అవకాశాలన అందిస్తంది. వీటిని 
అందిపుచుచుక్వడానికి విద్ అత్ంత 

అవసరం. అభివృదిధి సాధన దిశలో సాగుతుననా ప్రయాణంలో 
పిల్లలు, యువత పాత్ కీలకంగా ఉంట్ంది. ఈ నేపధ్ంలో 
న్తన విదా్ విధానం-2020 అమలు జరుగుతుననా 
తీరున సమీక్షించేందుక్ ఏరా్పటైన ఉననాత సా్థ యి 
సమావేశానికి అధ్క్షత వహించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ లక్ష్ల మేరక్ న్తన విదా్ విధానం అమలు 
జరిగేలా చూసందుక్ పలు సూచనలు అందించి, క్విడ్  
అనంతర వాతావరణంలో అభివృదిధి చేయాలి్సన వ్వస్థలన 
ప్రసా్తవించారు.

కార్క్రమాలు సక్రమంగా అమలు జరగాలంటే అవి అమలు జరుగుతుననా తీరున ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించవలసి ఉంట్ంది. దీనికి పెద్ద 
ఉదాహరణ న్తన విదా్ విధానం. 24 సంవత్సరాల తరువాత భారత దేశ విదా్ విధానానినా సమీక్షించడం జరిగింది. న్తన 
మసాయిదా విదా్ విధానం రూపకల్పన క్సం, ఆ తరువాత దానిని సమీక్షించేందుక్ జరిగిన సమావేశాలలో దేశ అతు్ననాత 
నాయకత్వంలో పాలగీ ంది. అందరికీ సంపూర్ణ, సమగ్ర విద్న అందించాలననా లక్షష్ంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విదా్ విధానం 
రూపకల్పన అమలు లో కీలక పాత్ పోష్ంచారు. విదా్ ప్రమాణాలన మెరుగుపరచాలననా లక్షష్ంతో మే 7న న్తన విదా్ విధానం 
అమలవుతుననా తీరున ప్రధాని సమీక్షించారు.

విధానంలో విదాయూ బోధన
ఆన్ లై న్  మరియు ఆఫ్ లై న్  ఆన్ లై న్  మరియు ఆఫ్ లై న్  

హెై బీ్ర డ్  విధానంలో 

జాతీయ విద్్యా విధానంజాతీయం 
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న్తన విదాయూ విధానం అమలులో సాధించిన ప్ర గతి
 దేశాభివృదిధికి ద్హదపడి, అభివృదిధి లక్ష్లన సాధంచేందుక్ 

అనేక సంసకోరణలు అమలు జరుగుతునానాయి. పాఠశాలలక్ 
వెళ్్తననా విదా్రు్థలు, ప్రధాన స్రవంతిలో ఉననా పిల్లలన గురి్తంచి 
వారికి ఉపకరించే ఉననాత విద్ అవకాశాల వివరాలు అందించడం 
జరుగుతోంది.

 జాతీయ సీటురింగ్  కమిటి పర్వేక్షణలో జాతీయ పాఠా్ంశాల 
ప్రణాళిక మసాయిదా సిదధిమవుతోంది.

 అకడమిక్  బా్ంక్  ఆఫ్  క్రెడిట్ లో 400కి పైగా ఉననాత విదా్ 
సంస్థలు నమోదయా్యి. దీనితో ఉననాత విద్లో బహుళ 
చేరికలు, నిషకో్రమణలక్ అవకాశాలు మెరుగుపడా్డ యి.

 విశ్వవిదా్లయ గ్రాంట్ల సంఘం సిఫారు్సల మేరక్ ఒకేసారి 
సమాంతరంగా రెండు క్రు్సలన పూరి్త చేసందుక్ విదా్రుధిలక్ 
అనమతి మంజూరు చేయడం జరిగింది.

 పాఠశాల విద్లో బాలవాటిక, నైపుణ్ భారత్ , విదా్ ప్రవేశ్  
లాంటి నాణ్తా కార్క్రమాలన అమలు చేయడంతో పాట్ 
పరీక్షల విధానంలో సంసకోరణలు ప్రవేశ పెటటుడం జరిగింది. కళతో 
మిళితమైన విదా్ విధానాలు, పిల్లలక్ బొమమూల సహాయంతో 
చదువు నేరి్పంచి వారికి సమగ్ర సంపూర్ణ విద్ అందించేందుక్ 
చర్లు అమలు జరుగుతునానాయి.

 డిజిటల్  లాకర్  వేదికలో అకడమిక్  బా్ంక్  ఆఫ్  క్రెడిట్ 
అందుబాట్లోకి వచిచుంది. దీనివల్ల విదా్రు్థలు తమక్ నచిచున 
క్రు్సలన తమక్ అనకూలమైన సమయాలో్ల  విద్  
అభ్సించేందుక్ అవకాశం కలుగుతుంది. జీవితాంతం విద్న 
అభ్సించే అవకాశానినా ఈ సౌకర్ం అందిస్తంది. బహుళ 
ప్రవేశాలు, నిషకో్రమణలక్ వీలవుతుంది.

 ఉననాత విద్ ప్రవేశాలక్ సంబంధంచి అరహుతలు నిర్ణయించేందుక్ 
రూపందిస్తననా జాతీయ కార్క్రమం తుది దశలో ఉంది. 
గ్రాడు్యేట్  విద్లో పాఠా్ంశాలు, గ్రేడింగ్  విధానాలన 
సవరించేందుక్ యుజిసి చర్లు చేపటిటుంది.

 పాఠశాలలు, ఉననాత విదా్ సంసధిలు బహుళ విదా్ విధానంలో 
ఆన్  లైన్ , ఓపెన్  బోధన పదధితులన ప్రోత్సహించి అమలు 
చేస్తనానాయి.

ఆవిషకెరణలు, ఆవిషకెరణలు, 
అంకుర సంసథి లుఅంకుర సంసథి లు

 ఎన్ ఇపీతో అనసంధానం చేసిన అటల్  రా్ంకింగ్  ఆఫ్  
ఇన్ సిటుటూ్షన్్స  ఎచీవ్ మెంట్  (ఎఆర్ ఐఐఎ) 2021 డిసెంబర్  లో 
ప్రారంభమయి్ంది. పరిశ్ధన, ఇంక్్బేషన్, అంక్ర 
సంస్థలన ప్రోత్సహించాలననా లక్షష్ంతో ప్రారంభించిన 
ఎఆర్ ఐఐఎ సవ 1438 సంసధిలు పాలగీ నానాయి.

 ఆలోచన, ఆవిషకోరణ, అమలు (ఐడియా) కార్క్రమంలో 
భాగంగా ఏరా్పటైన పరిశ్ధనశాలలు  కలిగిన 100 సంస్థలక్ 
పరిశ్రమ సహకారంలో ఏఐసిడిఈ నిధులు సమకూరిచుంది. 

భారతీయ భాషలకు పో్ర తా్సహం
 ఆంగ్ల భాషలో ప్రావీణ్ం లేని వారికి విద్న దూరం 

చేయకూడదననా ఉదే్దశ్ంతో ఒకటికి మించి భాషలో్ల  విద్న 
అందించడం, పరీక్షించే అంశానికి ప్రాధాన్త ఇవ్వడం 
జరుగుతోంది

 ఈ లక్ష్నినా సాధంచేందుక్ ప్రాథమిక విద్ సా్థ యిలో రాషాట్ర లు 
రెండు/మ్డు భాషలో్ల  పాఠ్ పుస్తకాలు ప్రచురిస్తనానాయి. 33 
భారతీయ భాషలలో దీక్ష మంచ్  అందుబాట్లో ఉంది.

 సెకండరీ విద్ సా్థ యిలో భారతీయ సంకేత భాషన ఒక 
భాషగా అందించడం జరుగుతోంది. 

 జెఇఇ పరీక్షలన  13 భారతీయ భాషలో్ల  ఎన్ టిఎ నిర్వహిస్తంది
 ఏఐ-ఆధారిత అనవాద పరికరానినా ఏఐసిటియు అభివృదిధి 

చేసింది. ప్రస్తతం సటుడీ మెటిరియల్  న వివిధ భాషలో్ల కి 
అనవాదం చేస కార్క్రమం జరుగుతుననాది.

 2021-22 నాటికి పది రాషాట్ర లక్ చెందిన 19 ఇంజిన్రింగ్  
కళాశాలలు ఆరు భారతీయ భాషలో్ల  ఇంజిన్రింగ్  క్రు్సలన 
అందిసా్తయి.

 ఎన్ ఈపీ 2020లో సిఫారు్స చేసిన విధంగా భారతీయ జాఞా న 
వ్వస్థన ప్రోత్సహించడం జరుగుతోంది. ఏఐసిటియులో 
భారతీయ జాఞా న వ్వస్థ (ఐక్ఎస్ ) విభాగం ఏరా్పటయి్ంది. 
దేశం వివిధ ప్రాంతాలలో 13 ఐక్ఎస్  కేంద్రాలు పని 
చేస్తనానాయి.  

జాతీయ విద్్యా విధానం
జాతీయం 

అంకుర సంసథిలు, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేందుకు 

28 రాష్్రాలు, ఆరు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో 

పనిచేసుత్న్న 2,774 సంసథిలో్ల ఇనో్నవేషన్  మండళ్్ల 

ఏరాపుటయా్యాయి.
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అభివృదిధి ప్రక్రియలో  ప్రతి ఒకకోరికీ భాగసా్వమ్ం కలి్పంచినప్పుడు మాత్మే సమగ్ర 
సంపూర్ణ అభివృదిధి సాధ్మవుతుంది అననాది ప్రస్తత ప్రభుత్వ ఆలోచనా విధానంగా ఉంది. 
ఈ ఆలోచన ఆధారంగానే ప్రభుత్వ పథకాలు, కార్క్రమాలు రూపుదిదు్ద క్ంట్నానాయి. 
దీర్ఘకాలంగా నిర్ణక్ష్నికి గురైన సామాజిక, ఆరి్థక వరాగీ లక్ చెందినవారికి ఆరి్థక భద్రత 
అందించాలననా లక్షష్ంతో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ జన్  ధన్ -ఆధార్ -మొబైల్  (జెఎఎం) 
అనే త్రిమఖ పథకానినా ప్రారంభించారు.ఇండియా పోస్టు  పేమెంట్్స  బా్ంక్న 2018 
సెపెటుంబర్  1వ తేదీన ప్రారంభించి ఈ పథకానికి శ్రీకారం చుటాటు రు. దేశవా్ప్తంగా 
మారుమ్ల ప్రాంతాలక్ కూడా విస్తరించి ఉననా పోసాటు ఫీసలు, పోస్టు  మెన్  ల సవలన 
ఉపయోగించుక్ని సామాన్ మానవుని ఇళ్ల మందుక్ బా్ంకింగ్  సవలు తీసక్ని 
రావలననాది ఈ పథకం ప్రధాన లక్షష్ం.  ఆరి్థక సాధకారం కలి్పంచేందుక్ రూపందిన 
పథకానినా అమలు చేసందుక్ ఏప్రిల్  27న సమావేశమైన కేంద్ర మంత్రివరగీం ఇండియా 
పోస్టు  పేమెంట్్స  బా్ంక్క్ 820 క్ట్ల రూపాయల ఆరి్థక సహకారానినా అంధంచేందుక్ 
అంగీకారం తెలిపింది.

సందరం అనే వృదుధి డు తమిళనాడులోని 
మగయూ్ర్ (తోప్పు) గ్రామంలో 
నివసిస్తనానాడు.  అతన 10 కి.మీ దూరంలో 

ఉననా సమీప ప్రభుత్వ బా్ంక్ శాఖన వెళ్ళలేని సిధితిలో ఉనానాడు. 
అంకవైకలా్నికి తోడు వృదా్ద ప్ం తోడవడంతో  డబు్ తీసక్వడానికి 
బా్ంక్క్ వెళ్లడం అతనికి పెద్ద సవాలుగా మారింది. అరుణ్ సెల్వ 
క్మార్ అనే ఒక పోస్టు  మాసటుర్  అతనికి పోసాటు ఫీస నిర్వహిస్తననా ఆధార్ 
ఆధారిత చెలి్లంపుల వ్వస్థ  (ఎఈపిఎస్ ) సవ గురించి అతనికి చెపా్పడు. 
దీని వలన అతన 10 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉననా బా్ంక్క్ వెళ్లక్ండా 
లేదా నగదు ఉపసంహరణ సి్లప్పులన నింపమని బా్ంక్ ఉద్్గులన 
వేడుక్క్ండానే అతని ఖాతా నండి డబు్న ఉపసంహరణ 
చేసక్నేందుక్ వీలు కలిగింది. ఇప్పుడు అతన పోస్టు  మా్న్ వద్ద 
అందుబాట్లో ఉండే  బయోమెట్రిక్ పరికరంలో తన బొటనవేలు 
వేలిమద్రన ఉంచడం దా్వరా డబు్న సలభంగా 
ఉపసంహరించుక్ంటాడు. నేడు దేశంలో క్టా్ల ది మంది తమ బొటన 
వేలిమద్ర వేసి సలభంగా డబు్ విత్ డ్రా చేసక్గలుగుతునానారంటే అది 
ఇండియా పోస్టు పేమెంట్ బా్ంక్ వలే్ల సాధ్మైంది. కమ్్నికేషన్ల 

మంత్రిత్వ శాఖ పైలట్ ప్రాజెక్టు  గా ప్రారంభించిన ఈ సవ ఇప్పుడు దేశం 
లోని ప్రతి జిలా్ల లో అందుబాట్లో ఉంది.
ఇంట్లో నే అందుబాటులో బాయూంకింగ్ సేవలుఇంట్లో నే అందుబాటులో బాయూంకింగ్ సేవలు

ఈ పథకం దేశంలోని బా్ంకింగ్ సవలలో విప్లవాతమూక మారు్పలు 
తెచిచుంది. ఖాతా తెరవడం లేదా ఇతర బా్ంకింగ్ సౌకరా్ల గురించి  
ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంటికి పోస్టు  మా్న్  న పిలిచి తెలుసక్వచుచు. 
ఇండియా పోస్టు పేమెంట్్స బా్ంక్ (ఐపిపిబి) సామాన్లక్ 
అందుబాట్లో ఉండే, సరసమైన మరియు నమమూదగిన బా్ంక్. సెపెటుంబర్ 
2018లో ప్రారంభమైన ఇండియా పోస్టు పేమెంట్ ప్రయాణం ఇప్పుడు 
1.36 లక్షల పోసాటు ఫీసలక్ చేరుక్ంది. దాదాపు 1.89 లక్షల మంది పోస్టు  
మెన్ మరియు గ్రామీణ డాక్ సవక్లు సామూర్టు  ఫ్న్  లు మరియు 
బయోమెట్రిక్ పరికరాలతో దేశంలోని మారుమ్ల ప్రాంతాలక్ దాని 
సౌకరా్లన అందిస్తనానారు. పటటుణ మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాలో్ల  
1,36,078 పోస్టు ఆఫీసలో్ల  బా్ంకింగ్ సవలు అందుబాట్లో ఉనానాయి. 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన ఖాతా తెరవడం దా్వరా తొలిసారిగా 
ప్రారంభించిన ఇండియా పోస్టు పేమెంట్ బా్ంక్ ఈ రోజు దేశం వివిధ 
ప్రాంతాలలో 5.25 క్ట్ల ఖాతాలన కలిగి ఉంది.

ఇండియా పోస్్ట  పేమెంట్ ఇండియా పోస్్ట  పేమెంట్ 
బాయూంకింగ్బాయూంకింగ్

పేదల ముంగ్టికు పేదల ముంగ్టికు 

ఇండయా పోస్టి  పేమెంట్  బా్యాంక్ ప్రధాన పథకం 



న్్యా ఇండయా స మాచార్   జూన్ 1-15, 2022 55

ఈ ఖాతాలో్ల  మొత్తం 1,61,811 క్ట్్ల  జమ అయా్యి.  
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫైనాని్షయల్ ఇంకూ్ల జన్ పథకం దా్వరా తెరిచిన 
మొత్తం ఖాతాలలో 77 శాతం ఖాతాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలో్ల  
ప్రారంభించబడా్డ యి, మొత్తం ఖాతాలలో 48 శాతం మహిళల ఖాతాలు 
ఉనానాయి. వారి ఖాతాలో్ల  సమారు 1,000 క్ట్ల రూపాయలు జమ 
చేయబడా్డ యి, ఇది మాత్మే కాదు, ఇప్పుడు డిబిటి దా్వరా దాదాపు 

2500 క్ట్ల రూపాయలు 40 లక్షల మంది మహిళా ఖాతాదారుల 
ఖాతాలో్ల   జమ అయా్యి. పాఠశాల విదా్రు్దల క్సం 7.80 బా్ంక్ 
ఖాతాలు, ఆకాంక్ష జిలా్ల లో్ల  95.71 ఖాతాలు తెరవబడా్డ యి. ఐపిపిబి 
దా్వరా మీరు ఇప్పుడు ఇంటో్ల  కూర్చుని బా్ంకింగ్ సవలన పందవచుచు 
.  పోసటుల్ పే దా్వరా QR క్డ్ ని సాకోన్ చేయడం దా్వరా లేదా వరుచువల్ 
డబిట్ కార్్డ మరియు యుపిఐ దా్వరా ఎవరికైనా చెలి్లంపులు చేయవచుచు.

ఇండియా పోస్్ట  పేమెంట్్స బాయూంక్ దావార్ దేశంలోని మారుమ్ల పరవాత అడవులోలో  ఇండియా పోస్్ట  పేమెంట్్స బాయూంక్ దావార్ దేశంలోని మారుమ్ల పరవాత అడవులోలో  
నివసించే పేదలు మరియు ప్ర జల ఇంటి వదదూ కు బాయూంకింగ్  సేవలు తీస్కుని నివసించే పేదలు మరియు ప్ర జల ఇంటి వదదూ కు బాయూంకింగ్  సేవలు తీస్కుని 
వళా్ళలన్న పటు్ట దల నెరవేరడానికి మారగా ం స్గమం అయియూంది. ఇప్పుడు గా్ర మం , వళా్ళలన్న పటు్ట దల నెరవేరడానికి మారగా ం స్గమం అయియూంది. ఇప్పుడు గా్ర మం , 
పేదల వదదూ కు బాయూంకును తీస్కెళ్తు నా్నం . ‘ఆప్ కా బాయూంక్ ఆప్ కే దావార్’ అనేది మా పేదల వదదూ కు బాయూంకును తీస్కెళ్తు నా్నం . ‘ఆప్ కా బాయూంక్ ఆప్ కే దావార్’ అనేది మా 
నిబద్త.నిబద్త.
    - నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంతి్ర

 పోస్టు ఆఫీస్ సవింగ్్స ఖాతా (ఎస్ ,బి) న మీరు కేవలం రూ. 
500తో ప్రారంభించి పోస్టు ఆఫీస్ సవింగ్్స ఖాతాన తెరవవచుచు

 5 సంవత్సరాల పోస్టు ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ ఖాతా (ఆర్ .డి) 
చిననా పదుపులక్ గొప్ప సహకారం. 5 సంవత్సరాల 
మెచూ్రిటీ కాలానికి నలక్ కన్సం రూ. 100 చొప్పున ఆర్ .డి 
సౌకరా్నినా పోసాటు ఫీస అందిస్తంది

 పోస్టు ఆఫీస్ ఫికి్సడ్ డిపాజిట్ ఖాతా (టిడీ) టైమ్ డిపాజిట్ 
ఖాతాన పోసాటు ఫీసలో కన్సం రూ. 1000 డిపాజిట్  తో 
తెరవవచుచు. ఈ పథకంలో చేసిన పెట్టు బడిపై  పననా 
మినహాయింపు 5 సంవత్సరాల పాట్ 80సి కింద పందవచుచు

 జాతీయ పదుపు నలవారీ ఆదాయ ఖాతా (ఎంఐఎస్ ) డిపాజిట్  
లన నలక్ రూ. 1000 గుణిజాలలో చేయవచుచు

 సీనియర్ సిటిజన్ సవింగ్్స సీకోమ్ ఖాతా:  60 ఏళ్్ల  పైబడిన 
ఎవరైనా లేదా రిటైర్ అయి 55-60 మధ్ ఉననావయస్స  
ప్రభుత్వ ఉద్్గి ఖాతా ప్రారంభించవచుచు

 పబి్లక్ ప్రావిడంట్ ఫండ్ ఖాతా:  కన్సం 500 మరియు ఒక 
ఆరి్థక సంవత్సరంలో గరిషటుంగా 1,50,000 ఖాతాలలో జమ 

చేయవచుచు.  దీనిపై 80సి కింద పననా మినహాయింపు 
ప్రయోజనం ఉంట్ంది

 సకన్ సమృదిధి ఖాతా: కనిషటుంగా 250 ఒక ఆరి్థక 
సంవత్సరంలో గరిషటుంగా 1,50,000 డిపాజిట్ చేయవచుచు. 
మీరు పననా మినహాయింపు ప్రయోజనానినా పందుతారు

 నేషనల్ సవింగ్్స సరిటుఫికేట్: గరిషటు పెట్టు బడి పరిమితి లేదు.  
కాల పరిమితి 5 సంవత్సరాలు

 కిసాన్ వికాస్ పత్: ఎవరైనా కన్సం 1000 రూపాయలు జమ 
చేయవచుచు. 124 నలల తరా్వత 6.9 %తో పెట్టు బడికి రెటిటుంపు 
ఇవ్వబడుతుంది

 వెసట్రన్ యూనియన్ మన్ ట్రాన్్స  ఫర్ సరీ్వస్ : ఆన్  లైన్  లో 
డబు్ పంపడానికి లేదా పందడానికి

 దీనితో పాట్ పోసాటు ఫీస ఖాతాలలో దీర్ఘకాలిక పెట్టు బడి పథకం 
యుటిఐ దా్వరా నేషనల్ పెన్షన్ సీకోమ్ మరియు యాకి్సడంట్ 
ఇన్్సరెన్్స సీకోమ్, జన్ సరక్ష ప్రయోజనాలన కూడా 
పందవచుచు.

మీ పొదుపు, మీ భద్ర తమీ పొదుపు, మీ భద్ర త

మొదటిసారిగా ప్్ర రంభమెై న ర్ండు సేవలుమొదటిసారిగా ప్్ర రంభమెై న ర్ండు సేవలు
 పోస్టు  మెన్  మరియు గ్రామీణ తపాలా 
కారా్లయాల దా్వరా ప్రతి ఇంటి గడపక్ 
బా్ంకింగ్ సవలు

నగదు నంచి డిజిటల్ బా్ంకింగ్  క్ మారడంలో 
అనభవం లేని వారికి సహాయపడే సహాయక 
సవలన అందించడం  

ఇండయా పోస్టి  పేమెంట్  బా్యాంక్ ప్రధాన కార్యాక్రమం 
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భారతదేశాని్న పరిపాలించడానికి, బ్రిటీష్ వారు ఎల్లపుపుడూ 'విభజించు మరియు పాలించు' విధానాని్న 
ఉపయోగంచారు. క్రమంగా వారు దేశ  మత , సామాజిక , ఆరిథిక మరియు పరిపాలనా వ్యావహారాలలో 

జోక్యాం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. అట్వంటి పరిసిథితిలో సాథినిక నిరసనలు తవారగా చలర్గాయి. ఇవి  
1857లో ప్రారంభమైన భారతదేశం మొదటి సావాతంత్ర్యా్ర దశకు పునాది వేశాయి. ఈ నేపథ్యాంలో బ్రటిష్  

వారికి వ్యాతిర్కంగా దేశవా్యాపత్ంగా అనేక ఆందోళనలు జరిగాయి. బ్రిటిష్ వారికి గటిటి ప్రతిఘటన ఎదురైంది. 
దేశంలో జరిగన అని్న ఉద్యామాలు, పోరాట్లు బ్రిటిష్ వారితో పోరాడట్నికి భారతీయులలో విశావాసాని్న 
నింపాయి. వీటి స్ఫూరత్తో జరిగన  సావాతంత్ర్యా్ర పోరాటంలో ఆగసుటి 15, 1947 న భారతదేశం సావాతంత్ర్యా్రం 

సాధించింది.అనేక సంవత్సరాల బ్రిటీష్ బానిసత్వం తరా్వత 
భారతదేశం ఆగష్టు  15, 1947 న సా్వతంత్్రం 
పందింది. అయితే, సా్వతంత్్రం పందిన భారతదేశం  

కొంత భాగానినా క్లో్పయింది. కొంత భూభాగానినా క్లో్పయే షరతుతో 
భారతదేశానినా రెండు భాగాలుగా విభజించడానికి రూపందించిన 
ప్రణాళికన భారతదేశ  చివరి వైస్రాయ్ గా పని చేసిన లార్్డ లూయిస్ క్  
మౌంట్ బాటన్ జూన్ 3, 1947 న సమరి్పంచారు. భారతదేశ విభజనలో 
భాగంగా జరిగిన ఈ సంఘటనన "3 జూన్ పా్ల న్" లేదా "మౌంట్ బాటన్ 

పా్ల న్" అని పిలుసా్తరు, అయితే ఈ ప్రణాళికపై విస్త ృత వ్తిరేకత 
ఉననాప్పటికీ, భారతదేశానినా విభజించాలనే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ ప్రణాళికన 
1947 జూన్ 15న న్్ఢిల్్లలో జరిగిన అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సమావేశం 
ఆమోదించింది. ఈ ప్రణాళిక ఆధారంగా భారతదేశం బ్రిటిష్ వారి నంచి 
సా్వతంత్్రం పందింది.  కాన్, భారతదేశంలోని చాలా భాగం పాకిసా్తన్  
గా విభజించబడింది. జూన్ 3 మరియు 15 తేదీలు భారతదేశ చరిత్ 
మరియు భౌగళికతన మారిచున రోజులుగా నిలిచిపోతాయి.

విభజన వల్ల లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ ఇళ్లన విడిచిపెటిటు 

సావాతంతయూరా సమయంలో సావాతంతయూరా సమయంలో 
మరుగున పడిన కొని్న ఉదయూమాలుమరుగున పడిన కొని్న ఉదయూమాలు

ఆజాదీ కా అమృత్  మహోత్సవ్ ఇండయా@75
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బ్్ర టీష్ వ్రికి వయూతిరేకంగా సనాయూస్ల 
నాయకతవాంలో ఉదయూమాలు 

పారిపోయారు. విభజన తరువాత చెలరేగిన 
హింసాకాండల దాదాపు మిలియన్ మంది 
ప్రాణాలు క్లో్పయారు. విభజన 20 మిలియన్ల 
మందిని ప్రభావితం చేసిందని అంచనా.  విభజన 
ఫలితంగా అతిపెద్ద సంఖ్లో ఆశ్రయం 
క్లో్పయారు. ఇంత పెద్ద సంఖ్లో ప్రజలు 
ఆశ్రయం క్లో్పవడం ప్రపంచంలో ఇదే 
తొలిసారి. లక్షలాది క్ట్ంబాలు తమ పూరీ్వక్ల 
గ్రామాలు, పటటుణాలు మరియు నగరాలన 
విడిచిపెటిటు శరణారు్థలుగా కొత్త జీవితానినా 
ప్రారంభించవలసి వచిచుంది. దేశం క్సం 
ప్రాణాలు క్లో్పయిన వారందరికీ, విభజన వల్ల 
ఆశ్రయం క్లో్పయిన వారి తా్గాలన 
సమూరించుక్ని , నివాళి అరి్పంచేందుక్  ప్రతి 
సంవత్సరం ఆగసటు  14ని సంసమూరణ దినంగా 
పాటించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది 
అదనంగా, ప్రభుత్వం ఆగసటు  14 న విభజన 
విభిష్క సామూరక దినంగా పాటించి వారికి నివాళి 
అర్పంచాలని నిర్ణయించింది. ఆగసటు  15, 1947 
న బ్రిటిష్ పాలన నంచి భారతదేశం సా్వతంత్్ం 
పందింది. ఈ రోజు దేశానికి సంతోషకరమైన 
మరియు గరి్వంచదగిన రోజు. అయితే, ఈ 
సా్వతంత్్ం సాధంచడానికి మనం అనేక 
ఉద్మాలు, పోరాటాలు మరియు దశల దా్వరా 
వెళ్ళవలసి వచిచుంది,

1857 సా్వతంత్్ పోరాటానికి మందు 
దేశంలో పెద్ద ఎతు్తన ఉద్మాలు జరిగాయి.  
దీనిని భారతదేశ సా్వతంత్్ం ఉద్మ మొదటి 
దశగా పేర్కోనవచుచు. ఉద్మాలలో ఫకీర్ 
ఉద్మం (1776-77), సనా్సి ఉద్మం, 
పద్గర్ ఉద్మం (1801-1805), వెలూ్ల రు 
ఉద్మం (1806), నాయక్ ఉద్మం (1806), 
ట్రావెన్  క్ర్ ఉద్మం (1808), చెరో ఉద్మం 
(1802), ఒడిశాలో పైకాస్ ఉద్మం (1821). 
కితూ్తరు ఉద్మం (1824), అసా్సంలో అహోం 
ఉద్మం (1824), పాల్ మరియు కూర్గీ 
ఉద్మాలు (1832-37). గండు ఉద్మం 
(1833-57) ఉనానాయి.  సా్వతంత్్ ఆజాదీ కా 
అమృత్ మహోత్సవ్ ఇండియా@75 అమృత్ 
మహోత్సవ్ పురసకోరించుక్ని ప్రచురిస్తననా  ఈ 
నల సంచికలో వివరించడం జరిగింది.

‘‘వందే మాతరం’’ భారతదేశ చరిత్లో విప్లవ సూఫూరి్త రగిలించిన నినాదం. వందేమాతరం 
నినాదంతో ప్రతిఒకకో వ్కి్త సూఫూరి్త పంది ఎల్లవేళలా అంకితభావంతో మాతృభూమికి 
గౌరవించేలా చేసింది.  భారత సా్వతంత్్ర సమరంలో దేశం క్సం వేలాది మంది వీరులు 
వందేమాతరం గీతానినా ఆలపిసూ్త తమ ప్రాణాలన అరి్పంచారు. ఉరికంబానికి తమక్ తామే 
ఉరివేసక్ని ప్రాణ తా్గం చేసిన ఎందరో భరతమాత పుత్రులు కూడా ఉనానారు. "వందేమాతరం" 
గీతానినా  ఆలపిస్తననాప్పుడు అనేక మంది కాలిచు చంపబడా్డ రు. సా్వతంత్్ పోరాటంలో 
వందేమాతం  ప్రాథమిక మంత్ంగా మారింది.  బంకించంద్ర ఛటరీజా తన నవల "ఆనంద్ మఠం" 
అనే నవలలో "వందేమాతరం" రచించారు. బంగాల్ కరువు, సనా్సల తిరుగుబాట్ నంచి 
ప్రేరణ పంది ఆయన ఈ గీతానినా రాసారు. వందేమాతరం వంటి అదు్తమైన స్వరకల్పనలు 
చేసిన బంకించంద్ర ఛటరీజాని  అరబింద్ ఘోష్ వంటి విప్లవకారుడు "జాతీయవాదం సూఫూరి్త 
దాత"గా వరి్ణంచారు. గిరి శాఖక్ చెందిన సనా్సల నేతృత్వంలోని దీర్ఘకాలంగా నడిచిన 
సనా్సి ఉద్మం బ్రిటీష్ ప్రభుతా్వనినా వణికించింది. మన దేశంలో రుష్లు, సనా్సలు 
ఎల్లప్పుడూ దేశ పరిసి్థతికి అనగుణంగా ప్రజల ప్రయోజనాల క్సం మందుక్ వచిచు 
మారగీనిరేధిశం చేశారు. అవసరం వచిచునప్పుడు  వారు బ్రిటిష్ వారిపై కూడా ఉద్మించారు. 
అట్వంటి నేపథ్ంలో వారు జాతీయ మతానినా ఏరా్పట్ చేయడమే కాక్ండా  ఒక ప్రాచీన 
మతానికి ప్రతినిధగా కూడా ప్రమఖంగా ఎదిగారు.  

బ్రిటిష్ వారు మొదటిసారి అడుగు పెటిటున బంగాల్ 
మరియు బీహార్ లో  సనా్సీల తిరుగుబాట్ ఎక్కోవగా 
జరిగింది. బ్రిటీష్ వారికి వ్తిరేకంగా జరిగిన మొదటి 
తిరుగుబాట్క్ సనా్సలు నాయకత్వం వహించారు. 
దీనిలో వేలాది మంది ప్రజలు మరణించారు. ఈ 
ఉద్మానినా అణిచివేసందుక్ బ్రిటిష్ వారు సైనిక 
బలగాలన ఉపయోగించాలి్స వచిచుందనే వాస్తవానినా 
గమనిస్త ఉద్మం ఎంత భారీ ఎతు్తన జరిగిందననా 
అంశం అర్థమవుతుంది.  బంగాల్ న బ్రిటీష్ సా్వధీనం 
చేసక్ననా తరా్వత 1770లో తీవ్ర కరువు ఏర్పడింది. 
అయినప్పటికీ బ్రిటిష్ వారు కఠినంగా పననాలు 
వసూలు చేయడం కొనసాగించి మత కార్క్రమాలపై 
ఆంక్షలు విధంచడం ప్రారంభించారు. బ్రిటీష్ వారి క్రూరమైన విధానంతో ఆగ్రహం చెందిన 
సనా్సీలు తిరుగుబాట్ చేయాలని నిర్ణయించారు.

బ్రిటీష్ వారికి వ్తిరేకంగా జరిగిన ఆంద్ళనలో సనా్సీలక్ రైతులు, భూసా్వమలు 
మరియు చిననాక్ల పెద్దలు సంఘీభావం ప్రకటించారు. వారితో కలిసి ఉద్మానినా 
ప్రారంభించారు. సా్వతంత్్ర వీరులు దేశానినా తమ తలి్లగా, తమన తామ తమ బిడ్డలుగా 
ప్రకటించుక్ని  దేశం పట్ల తమక్ననా నిబదధితన చాట్క్నానారు. వారు గెరిలా్ల  యుదధింలో 
నిపుణులు. ప్రభుత్వ ఖజానాన కొల్లగొటిటు ద్చుక్ననా నిధులన నిరుపేదలక్ విరాళంగా 
ఇచేచువారు. ఈ ఆంద్ళనకారులు బ్రిటీష్ వారి బంగా్ల లన నాశనం చేసి, వారిలో చాలా మందిని 
హతమారాచురు. హిందూ-మసి్లం ఐక్త ఉద్మం అత్ంత మఖ్మైన అంశాలలో ఇది 
ఒకటి.  తిరుగుబాట్న అణచివేయడానికి బ్రిటిష్ వారు తమ వనరులనినాంటిన్ ఉపయోగించాలి్స 
వచిచుంది. సదీర్ఘ పోరాటం అనంతరం బంగాల్ గవరనార్ జనరల్ వారెన్ హేసిటుంగ్్స ఉద్మానినా 
నిరీ్వర్ం చేయగలిగారు.

స్దీర్ఘ  కాలం స్దీర్ఘ  కాలం 
సాగ్న సనాయూసీల సాగ్న సనాయూసీల 
ఉదయూమం బ్్ర టిష్  ఉదయూమం బ్్ర టిష్  
వ్రిని వ్రిని 
గడగడల్డించింది.గడగడల్డించింది.
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1857లో భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారికి వ్తిరేకంగా జరిగిన మొదటి 
సా్వతంత్్ర యుదాధి నికి మందు దక్షిణ భారతదేశంలోని పాలిగార్  క్ 

చెందిన పాలయకర్రర్ బ్రిటిష్ వారికి వ్తిరేకంగా యుదధిం చేసారు.  
బ్రిటిష్ ఈస్టు ఇండియా కంపెన్ సార్వభౌమాధకారానినా గురి్తంచడానికి 
నిరాకరించారు. ఈ ఉద్మానికి వీరపాండ్ కటటుబొమమూన్  న 
నాయకత్వం వహించారు. వీరపాండ్ కటటుబొమమూన్  న కటటుబొమ్  
నాయకన్  న పాలయకర్రర్ లేదా పోల్గార్ అని కూడా పిలుసా్తరు ఈ 
ఉద్మం 1801 మరియు 1805 మధ్ తమిళనాడులో జరిగింది.  
దక్షిణ క్టల అధపతులుగా పిలిచే  పాలయకర్రలు  బ్రిటిష్ వారి 
అణచివేత విధానాలన వ్తిరేకించారు. ఇంతేకాక్ండా వారు శిస్త 
కటటుడానికి నిరాకరించారు. ఇది బ్రిటీష్  వారికి ఆగ్రహం కలిగించి. దీనితో 
పాలయకర్రర్  తో వారు పోరాటం ప్రారంభించారు.  కటటుబొమమూన్  
నాయకన్ నేతృత్వంలోని పాలయకర్రరు్ల , బ్రిటీష్ వారిపై ధైర్ంగా 
పోరాడారు మరియు వారి సైనా్నినా భయపెటాటు రు. ఈ ఉద్మంలో 
పాలగీ ననా వారు అనేక మంది బ్రిటిష్  వారిని 

మట్టు బటాటు రు. బ్రిటిష్  వారిని ద్చుక్ని వారి ఆస్తలన ధ్వంసం చేశారు. 
వీరపాండియ కటటుబొమమూన్   ప్రజలలో ఆదరణ పందాడు.  కాన్ బ్రిటిష్ 
వారికి ఆగ్రహం కలిగించాడు. బ్రిటిష్ వారు ఉద్మానినా అణిచివేసందుక్ 
తమ శకి్తనంతా ఉపయోగించారు. మోసం చేసి వీరపాండ్ కటటుబొమమూన్ న 
పట్టు క్నానారు.  ప్రజలన భయపెటటుడానికి బ్రిటిష్ వారు వారి మందు 
బహిరంగంగా వీరపాండ్ కటటుబొమమూన్ న ఉరితీశారు.  అతని 
మరణానంతరం ఉద్మం బలహీనపడింది. 1806లో బ్రిటిష్ వారిచే 
పూరి్తగా అణచివేయబడింది.

ఝారం్డ్ రాషట్రంలోని పలామాలోని చెరో తెగ 1800 ఎడిలో 
బ్రిటిష్  వారిపై తిరుగుబాట్ చేసింది.  అధక పననాలు 

విధంచడం మరియు పటాటు లన తిరిగి సా్వధీనం చేసక్వడం ఈ 
తిరుగుబాట్క్ కారణమయింది. తిరుగుబాట్క్ భూషణ్ సింగ్ 
నాయకత్వం వహించారు.  క్రీ.శ.1700లో పలామస్ క్టన సా్వధీనం 
చేసక్ననా బ్రిటిష్  వారు ఎంతోకాలం దానిని తమ ఆధీనంలో 
ఉంచుక్లేకపోయారు.  అయితే, కొంతకాలం తరువాత బ్రిటిష్ వారు 
తిరిగి సా్వధీనం చేసక్గలిగారు.  తమక్ నచిచున వ్కి్తని పాలక్నిగా 
నియమించారు.  ఆ రాజుపై సా్థ నిక్ల మనస్సలలో అసంతృపి్త క్రమంగా  
పెరగడం ప్రారంభమైంది. 1800లో బ్రిటీష్వారిపై చెరో 
తిరుగుబాట్దారులు బహిరంగంగా తిరుగుబాట్ చేశారు. చెరో 
తిరుగుబాట్దారులు బ్రిటీష్ న తపి్పంచుకొని చాలా సంవత్సరాలు 
తిరిగారు. చెరో తిరుగుబాట్ బ్రిటీష్ పాలన వెననామకని విరిచింది.  
గతంలో కూడా బ్రిటన్  క్ వ్తిరేకంగా పాలమ్ మరియు చెరో తెగలు 
ఆంద్ళనక్ దిగారు.  కాన్ ఈసారి వారు బలమైన పోరాటం చేశారు. 
బ్రిటీష్ వారు తిరుగుబాట్న అణిచివేసందుక్ అనినా ప్రయతానాలు 
చేశారు.  కాన్ విజయం సాధంచలేకపోయారు. చివరికి భూషణ్ సింగ్ 

న పట్టు క్ననా బ్రిటిష్ వారు అతనిని 1802లో ఉరితీశారు . కలనల్  
జ్న్్స తిరుగుబాట్క్ మగింపు పలికాడు. అయితే, అసంతృపి్తతో ఉననా 
ప్రజలు బ్రిటీష్ వారిపై అప్పుడప్పుడు తిరగబడేవారు. ఈ తిరుగుబాట్ 
ఫలితంగా  బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం 1809లో చోటా నాగ్  పూర్  లో శాంతి 
భద్రతలన కాపాడేందుక్ జమిందారి పోల్స్ బలగానినా ఏరా్పట్ 
చేసింది. బ్రిటీష్ వారు పాలమ పరగణాన సా్వధీనం చేసక్నానారు. 
వేలం దా్వరా భరే్దస్ రాజా ఘనశా్మ్ సింగ్ క్ పాలనన అప్పగించారు, 
1817 లో గిరిజన సహకారంతో బ్రిటిష్  వారికి వ్తిరేకంగా తిరుగుబాట్ 
జరిగింది.  కాన్ అది కూడా అణచివేయబడింది. చెరో తిరుగుబాట్ని 
అణచి వేయడానికి సహకరించిన ఘన్ శా్మ్ సింగ్ క్ బ్రిటిష్ వారు 
రివార్్డ ఇచాచురు.

మొదటిసారి బ్్ర టిష్  వ్రిపెై  యుద్ం చేసిన మొదటిసారి బ్్ర టిష్  వ్రిపెై  యుద్ం చేసిన 
ప్లయకర్ర రులోప్లయకర్ర రులో

బ్్ర టిష్  వ్రిని భయపెటి్ట న  
చెరో ఉదయూమం

వీరపాండ్యా కటటిబొమమాన్ యుద్్నికి నాయకతవాం 
వహించారు.  వీరపాండ్యా కటటిబొమమాన్  ను కటటిబొమ్ 
నాయకన్ ఒక పాలయకర్రర్ లేద్ పాల్గార్ అని కూడా 
ప్రసిది్ పంద్రు. 1801మరియు 1805 మధ్యా 
తమిళనాడులో ఈ ఉద్యామం జరిగంది.

భూషణ్ సింగ్ నాయకతవాంలో చరో తెగ 1800 ఎడలో 
బ్రిటిష్ వారిపై తిరుగుబాట్ చేసింది. అధిక పను్నలు 
విధించడం మరియు పట్టిలను తిరిగ సావాధీనం 
చేసుకోవడం ఈ తిరుగుబాట్కు కారణమయి్యాంది.
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బంగాల్ లో సంచార మసి్లం తెగలక్ చెందిన వారు 
బ్రిటిష్ వారిపై తిరుగుబాట్ బావుటా ఎగరవేసారు. ఆ 

సమయంలో బ్రిటిష్  పాలనన వ్తిరేకించడం ప్రమాదంతో 
కూడిన పని. అయితే, వాస్తవాలు తెలిసిన ఫకీరు్ల  బ్రిటిష్  వారిని 
వ్తిరేకించాలని నిర్ణయించారు. ఈ ఉద్మానికి క్లం, మతం 
సంబంధం లేక్ండా ప్రతి ఒకకోరూ ఫకీర్ల ఉద్మానికి మద్దతుగా 
నిలవడం ఈ ఉద్మ ప్రతే్కతగా చెప్పుక్వాలి. అనినా వరాగీ ల 
మద్దతు లభించడంతో ఉద్మం బలంగా సాగింది. ఉద్మంలో 
పాలగీ ననా అనేకమంది ఫకీరు్ల  సఫీ సాంప్రదాయాలతో ప్రభావితులు 
అయా్రు. మెఘల్  రాజుల సమయంలో మదారి, బరహున క్లాలక్ 
చెందిన ఫకీరు్ల  బంగాల్ , బీహార్  ప్రాంతాలలో సిధిరపడా్డ రు. 1776-
77 ఎడిలో బ్రిటిష్  రాజ్ంలో బంగాల్  విల్నమయింది. 
తిరుగుబాట్ ఫకీరు్ల  మజూనామ్ షా నాయకత్వంలో  సా్థ నిక రైతులు 
మరియు జమీందార్ల నంచి డబు్లు వసూలు చేయడం 
ప్రారంభించారు. తమక్ సహకరించేందుక్ పఠాన్ల , రాజ్  పుట్ , 
బంగాల్  సైన్ంలో పని చేసిన వారిని ఫకీరు్ల   నియమించుక్నానారు. 
అనేకమంది హిందూ నాయక్లు కూడా వారికి సహకరించారు. 
ఆ తరా్వత ఉద్మంలో పాలగీ ననా వారు హింసాతమూక 
కార్క్రమాలక్ దిగారు. బ్రిటిష్  వారికి చెందిన కరామూగారాలు, 
మిలటరీ సాధి వరాలపై వీరు దాడులు చేశారు.  ఈ పరిసిధితిలో మంజు 
షా కార్క్రమాలన అణచివేసందుక్ బ్రిటిష్ వారు రంగంలోకి 
దిగారు. క్పటున్  జేమ్్స  రినల్  నాయకత్వంలో మంజు షా న బ్రిటిష్  
సైన్ం అంతమొందించింది, ఆ తరువాత ఉద్మ పగాగీ లన 
చిరాగ్  ఆల్ షా చేటాటు రు. అతని నాయకత్వంలో ఉద్మం బంగాల్  
తూరు్ప జిలా్ల లక్ విస్తరించింది. ఉద్మ ప్రభావం ఎక్కోవ కాలం 
కనిపించింది. అయితే, బ్రిటిష్  సైన్ం ఉద్మానినా బలవంతంగా 
అణచివేసింది.

భారత సా్వతంత్్ర ఉద్మం అంటే అందరికీ మందు 1857 సిపాయిల 
తిరుగుబాట్ గురు్తక్ వస్తంది. అయితే, అంక్మందు 51 

సంవత్సరాల మందే  సిపాయిలు  బ్రిటిష్  వారిపై   మొదటి తిరుగుబాట్న 
చేశారు.  1806లో వెలూ్ల రులో ఈ తిరుగుబాట్ జరిగింది. బ్రిటిష్  వారి 
అణచివేతక్ వ్తిరేకంగా 1857లో జరిగిన సిపాయిల తిరుగుబాట్క్ 
1806లో జరిగిన తిరుగుబాట్ సూఫూరి్తగా నిలిచింది. 1857లో తిరుగుబాట్క్ 
దారితీసిన కారణాలే 1806 తిరుగుబాట్క్ తక్షణ కారణం అయా్యి. 
బ్రిటిష్ వారు కొత్త డ్రెస్  క్డ్ న ప్రవేశపెటాటు రు. దీని ప్రకారం హిందువులు 
నదుట తిలకం పెట్టు క్క్ండా, మసి్లంలు గడ్డం పెంచుక్వడానికి 
నిషేధంచారు. మారు్పలన ప్రశినాంచిన కొంతమంది సిపాయిలన వెలూ్ల న 
క్ట నంచి సెయింట్  జార్జా క్టకి బదిల్ చేసారు.  మరికొంత మందిని 
శారీరకంగా హింసించారు. అనా్యంగా, దూక్డుతో చేసిన  మారు్పలన 
ప్రశినాంచిన వారిని, మరోసారి వెలూ్ల రులో  తిరుగుబాట్ జరగక్ండా 
చూసందుక్  అసమమూతి స్వరానినా నిరా్ద క్షిణ్ంగా అణచి వేసింది. తమిళనాడు 
వేలూరు క్టలో జరిగిన తిరుగుబాట్లో దాదాపు 200 మంది బ్రిటిష్  
సైనిక్లు ప్రాణాలు క్లో్పయారు.  ఈ తిరుగుబాట్ ఒక రోజుక్ మాత్మే 
పరిమితమైంది. జూలై 10, 1806 న జరిగిన తిరుగుబాట్ పై బ్రిటిష్ వారు 
క్రూరంగా ప్రతీకారం తీరుచుక్నానారు. పెద్ద సంఖ్లో సైనిక్లన పట్టు క్ని  
విచారించారు. అనేకమంది సైనిక్ల ప్రాణాలు తీశారు. విచారణ తరువాత 
దాదాపు 100 మంది ఆంద్ళనకారులన ఉరి తీశారు.  వెలూ్ల రు తిరుగుబాట్ 
జరిగి 200 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్ంగా ప్రభుత్వం  2008లో  
తపాలా సాటు ంపున విడుదల చేసింది.  బ్రిటిష్  వారి నిరంక్శ, క్రూర 
విధానాలపై తొలిసారిగా తిరుగుబాట్ చేసిన ప్రాంతంగా వెలూ్ల రు క్ట 
గురి్తంపు పందింది.  ఇకకోడ ప్రారంభమైన అసంతృపి్త పెరిగి సా్వతంత్్ర 
ఉద్మానికి దారి చూపించింది. దాదాపు 800 మంది విప్లవకారులు 
పాలగీ ననా ఈ తిరుగుబాట్ బ్రిటీష్ వారిని గడగడలాడించింది. 

అని్న వర్గా ల నుంచి ఫకీర్ 
ఉదయూమానికి మదదూ తు

1857కి ముందే బ్్ర టీష్  పెై  మొదటి 1857కి ముందే బ్్ర టీష్  పెై  మొదటి 
తిరుగుబాటు చేసిన సిప్యిలుతిరుగుబాటు చేసిన సిప్యిలు

“దేశ విభజన వల్ల కలిగన వేదన ఎన్నటికీ మరువలేనిది.  వేలాది మంది మన సోదర సోదరీమణులు 

నిరావాసితులయా్యారు. మరి కొంతమంది దేవాషం మరియు హింస ఫలితంగా మరణించారు. తా్యాగధనుల పోరాటం 

మరియు తా్యాగానికి గౌరవస్చకంగా ఆగసుటి 14 “విభజన్  విభిష్క సామారక దినం’’గా నిర్యించబడంది.  "ఈ 

విభజన సమాృతి దినోత్సవం వివక్ష, శత్రుతవాం మరియు దుషపు్రవరత్న అనే విష్ల నుంచి మనలి్న మనం 

వదిలించుకోవడానికి మాత్రమే కాకుండా  ఐక్యాత, సామాజిక సామరస్యాం మరియు మానవ సుని్నతతావాని్న 

బలపరుసుత్ంది.’’ - నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

ఆజాదీ కా అమృత్  మహోత్సవ్ ఇండయా@75
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సమెై ఖయూ భారత సమెై ఖయూ భారత 
నిర్్మతనిర్్మత
భారతదేశం, క్నడా దేశాల మధ్  ద్ె్వపాక్షిక సంబంధాలు బలంగా 
ఉనానాయి. సంసకోకృతి, వాణిజ్ం, ఇంధనం మరియు పెట్టు బడి 
రంగాలో్ల  రెండు దేశాలు సంబంధాలు కలిగి ఉనానాయి. క్నడా  ఒక 
మిన్ ఇండియా కనిపిస్తంది. సమైఖ్ ధారతదేశ రూపశిలి్పగా 
గురి్తంపు పందిన సరా్ద ర్ వల్లభ్  భాయ్ పటేల్ విగ్రహానినా 
అంటారియోలోని సనాతన్ మాండీ కలచురల్ సెంట్రల్ లో   మే 1న 
ఆవిషకోరించిన సమయంలో ఈ దృశ్ం ఆవిషకో్తతమైంది.

ప్రపంచంలో ఏ ప్రాంతంలో అయినా, ఎకకోడైనా, 
ఎంతకాలం నివసించినా  దేశం పట్ల భారతీయులక్ 
ఉండే అభిమానం, గౌరవం. అంకితభావం, విధేయత 
ఏ మాత్ం చెక్కో చెదరక్ండా ఉంటాయి. తమ 

పూరీ్వక్లు భారతదేశం నంచి తమతోపాట్ తీసక్ని వచిచున 
ప్రజాసా్వమ్ విలువలు, నిజాయితీతో గుండలో్ల  దాచుక్ని వారు 
అంకితభావంతో విధులన నిర్వరి్తసా్తరు. దేశం పట్ల తమక్ననా 
విధేయత మరియు విధేయతతో ఏ దేశానికి హాని కలిగించదు. 
ఇట్వంటి భావాలు, నిబదధిత కలిగిన భారతీయులు క్నడాలోని  
అంటారియో   సనాతన్ టెంపుల్ కలచురల్ సెంటర్ లో కనిపిసా్తరు. 
1985లో గుజరాత్ లు ఈ కేంద్రానినా ప్రారంభించారు. సాంసకోకృతిక, 
సంసకోకృతి విలువల పరిరక్షణ, వా్పి్త క్సం ఈ కేంద్రం పని 
చేస్తంది.  మే నలలో భారతదేశ తొలి ఉప ప్రధాన మంత్రి సరా్ద ర్ 
వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహానినా ఇకకోడ ఆవిషకోరించారు.  ఇది రెండు 
దేశాల మధ్ ద్ె్వపాక్షిక బంధానికి చిహనాంగా ఉంట్ందని ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కోనానారు. విగ్రహ ఆవిషకోరణ సందర్ంగా 
వీడియో మాధ్మం దా్వరా ప్రజలన ఉదే్దశించి ప్రసంగించారు.  
తన సందేశంలో నరేంద్ర మోదీ  భారతదేశం, నాగరికత మరియు 
సంసకోకృతిని ప్రసా్తవించారు. భారదేశం ఆమోదించిన అమృత 
తీరామూనాలన ప్రధానమంత్రి వివరించారు. ప్రధానమంత్రి 
ప్రసంగంలో మఖ్ అంశాలు...
వస్దై క కుటుంబం స్ఫూరితు
 భారతదేశం ఒక గొప్ప దేశం, గొప్ప సంప్రదాయం, ఒక 
సైదాధి ంతిక విలువలు కలిగిన సమాజం, సాంసకోకృతిక విలువలతో 
ప్రవహించే ఒక నది. తన ప్రయోజనాలు, లబి్థ క్సం వేరే వారికి 
హాని కలిగించాలననా ఆలోచన కలలో కూడా భారతదేశానికి రాదు. 
తనతో పాట్ యావతు్త ప్రపంచం, మానవాళి సభిక్షంగా 
ఉండాలని భారతదేశం క్రుక్ంట్ంది.

సావావలంబన కోసం అమృత తీర్్మనం
భారతదేశ సరిహదు్ద లక్ మాత్మే అమృత్  తీరామూనం పరిమితం కాదు. ఈ 
ఆలోచనలు ప్రపంచమంతటా వా్పించి మొత్తం ప్రపంచానినా కలపాలననాది మా 
ఆశయం. ఆతమూ నిర్ర్  నినాదంతో మందుక్ సాగుతుననా భారతదేశం యావతు్త 
ప్రపంచం అభివృదిధి సాధంచేందుక్ అవసరమైన అవకాశాలన అందిస్తంది.
మానవ్ళికి ప్్ర తినిధయూం:
యోగా వా్పి్త క్సం కృష్ చేస్తననా మేమ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒకకోరికీ సరే్వ సంతు 
నిరామయాః అని క్రుక్ంట్నానాన. వాతావరణ మారు్పలు, ససి్థర అభివృదిధి 
లాంటి అంశాలలో భారతదేశం మొత్తం మానవాళి స్వరానినా వినిపిస్తంది.
నవ భారత నిర్్మణం
నవ భారత నిరామూణం క్సం మేమ చేస్తననా ప్రయతానాలు మాక్ మాత్మే కాదు 
యావత్  ప్రపంచానికి మేలు చేయాలని భారతదేశం భావిస్తంది. ప్రతి 
భారతీయుడు, భారతీయ మ్లం కలిగిన ప్రతి ఒకకోరూ ఈ విషయంలో పెద్ద 
పాత్ పోష్ంచవలసి ఉంట్ంది. అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్ంగా అమలు 
చేస్తననా కార్క్రమాల దా్వరా భారతదేశం ఆలోచనలు, సాగిస్తననా కృష్ ప్రపంచం 
తెలుసక్నేలా చేస అంశానికి ప్రాధాన్త ఇవా్వలి. ఈ ఆదరా్శలన 
అనసరించడం దా్వరా నవ భారత నిరామూణం జరుగుతుందననా నమమూకం నాక్ 
ఉంది. దీని దా్వరా నవ ప్రపంచం నిరామూణం సాధ్మవుతుంది. 

కెనడాలో సరా్ర్  పట్ల్  విగ్రహంప్రపంచం  
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గుజరాత్ లోని వాద్  నగర్ వంటి చిననా ప్రదేశంలో టీ 
అమమూడం నంచి దేశ ప్రధాన మంత్రి పదవికి 
చేరుక్వడం వరక్ సాగిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
ప్రయాణం అంత సలభంగా జరగలేదు. ప్రభుత్వ 
అధనేతగా ఇటీవల ఆయన 20 సంవత్సరాలు పూరి్త 
చేరుక్నానారు.  ‘మోదీ@20 ప్రసా్థ నంఫై ప్రచురించిన 
డ్రీమ్్స మీట్ డలివరీ’ అనే పుస్తకానినా ఉపరాషట్రపతి 
ఎం. వెంకయ్ నాయుడు మే 11న 
ఆవిషకోరించారు. దేశంలోని ప్రమఖ 
మేధావులు, నిపుణులు రాసిన వా్సాల 
అరుదైన సంకలనంగా ఈ పుస్తకం 
రూపందింది. హోం మంత్రి అమిత్ షా 
కూడా అందులో ఒక అధా్యం రాశారు. 

ప్రభుతావాధినేతగా విజయవంతమైన 20 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన అంశాలు చదివే ముందు అంతకు 
ముందు 30 సంవత్సరాల సంఘటనలను ముందు మనం అధ్యాయనం చేయాలి్స ఉంట్ంది.  ఇలా 
చేయకపోత ఆయనపై అధ్యాయనం అసంపూరిత్గా మిగలిపోతుంది.  సమస్యాలను అరథిం చేసుకునే గొపపు 
శకిత్ ప్రధాని నర్ంద్ర మోదీ కి ఎక్కడ నుంచి వచిచాంది?  విధానాలకు రూకలపున చేసుత్న్న సమయంలో, అది 
చిన్న వ్యాకిత్కి సంబంధించిన విధానం అయినా, అందరిన్ కలుపుకొని పోయే విధానం అయినా మరియు 
సమగ్ర అభివృది్ కోసం అయినా అది ఎక్కడ నుంచి వసుత్ంది, సమాధానం 30 ఏళ్ల లోపు వసుత్ంది.  
       -  అమిత్ ష్, కేంద్ర హోంమంత్రి 
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