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స్వయం సమృద్ధి , సామాజిక న్యాయం, సామరసయాం లక్యాంగా చేసుకున్న వృద్ధి  తీర్మాన్లు స్వయం సమృద్ధి , సామాజిక న్యాయం, సామరసయాం లక్యాంగా చేసుకున్న వృద్ధి  తీర్మాన్లు 
ప్ర తి ఒక్క పౌరుని సాధికారం చేస్తూ  నవభారత అభివృద్ధి  ప్ర యాణానికి మార్గ దర్శకం ప్ర తి ఒక్క పౌరుని సాధికారం చేస్తూ  నవభారత అభివృద్ధి  ప్ర యాణానికి మార్గ దర్శకం 
అవుతున్్నయి.అవుతున్్నయి.

న్యా ఇండియా న్యా ఇండియా 

స మాచార్స మాచార్

సా్వవలంబనతో సా్వవలంబనతో 
ఇనుమడిసుతూ న్న ఆతమాగౌరవం ఇనుమడిసుతూ న్న ఆతమాగౌరవం 



మానవాళి యావత్తు మొతతుతం ఒక ఏడాది కాలతంలో వినియోగతంచే శక్తుతో సమానమైన శక్తుని  సూర్యుడు ప్రపతంచానిక్ ఒక గతంటలోనే 
అతందిస్తుడు. యావత్ మానవాళి ముప్పును ఎదుర్కతంటున్న కాలతంలో సౌరశక్తు అతయుతంత ప్రాధానయుతతంశతంగా మారతంది. గాలా స్గో లో 
గత ఏడాది ఈ అతంశతంపై ప్రపతంచతం చరచిస్తున్నప్పుడు ‘ఒక సూర్యుడు, ఒక ప్రపతంచతం, ఒక గ్రిడ్’ మతంత్రాని్న ప్రధానమతంత్రి 
నరతంద్ర మోదీ పునర్ద్ఘా టతంచార్. వరతుమాన ప్రపతంచతంలో ఇది అతయుతంత ప్రాధానయుత గల అతంశతం. సౌరశక్తు వినియోగాని్న 
ప్రోత్సహతంచడతం లక్ష్తంగా  ప్రతి ఏడాది మే 3వ తేదీని అతంతర్జా తీయ సౌర దినోత్సవతంగా పాటస్తుర్. భారతదేశతం సౌరశక్తు 
స్మర్థ్ యాలు నిరతంతరతం మెర్గు పరచుకోవడమే కాదు, నిరదేశిత కాలతంలో ప్రపతంచ దేశాలని్నతంట కన్్న ముతందుగానే 
పునర్తపాదక ఇతంధన లక్షయులను స్ధతంచిన దేశతంగా కూడా నిలిచితంది. 

ఆధారపడదగినఆధారపడదగిన
భవిషయాత్ భాగసా్వమిభవిషయాత్ భాగసా్వమి

అంతర్జా తీయ సౌర ద్నోత్సవంఅంతర్జా తీయ సౌర ద్నోత్సవం

స్రుయాడు స్రుయాడు 

నేషనల్ స్లార్ మిషన్ క్తంద 2022 న్టక్ 
20 గగావాటలా సౌర ఇతంధన స్మరథ్యాతం 
స్ధతంచాలనే లక్ష్తం భారతదేశతం 
నిరదేశితంచుకతంది. స్వచ్ఛ ఇతంధన్ల పటలా కతంద్ర 
ప్రభుత్వ కటుటు బాటుతో 2015లో ఆ లక్షయుని్న 
100 గగావాటలాక సవరతంచార్. 2030 
న్టక్ 290 గగావాటలా సౌర ఇతంధన 
స్మర్థ్ యాలు స్ధతంచడతం లక్ష్తం. 
మొతతుతం సౌర విదుయుత్ ఉతపాతితులో రూఫ్ టాప్ 
స్లార్ పవర్ (40%), స్లార్ పార్్కలు 
(40%) అధక వాటా కలిగ ఉన్్నయి. 2030 
న్టక్ 280 గగావాటలా స్థ్ పిత స్లార్ 
స్మరథ్యాతం స్ధతంచే లక్ష్తంతో రూ. 19,500 
కోటలాతో ఉతపాతితు అనుసతంధానిత ప్రోత్సహక 
పథకతం ప్రారతంభతంచార్. 
బతంజర్ భూములోలా  సౌర విదుయుత్ ఉతపాతితు చేయడతం 
ద్్వర్ రైత్లను స్వయతం-సమృద్తం చేసతందుక 
పిఎతం కస్మ్ మహాభయాన్ పేరట ఒక 
కారయుక్రమతం ప్రారతంభతంచార్. భారతదేశతంలోని 
ప్రతి ఒక్క ర్షట్తంలోను కనీసతం ఒక స్లార్ సిటీని 
అభవృద్ి చేస దిశగా ముతందుక స్గుత్న్్నర్. 

అంతర్జాతీయ సోలార్ అలయన్స్ 

2015 నవతంబర్ 30వ తేదీన పారస్ లో జరగన “ఐకయుర్జయు సమితి 
వాతవరణ మార్పాల కన్్వన్షన్ ఫ్రేమ్ వర్్క” సమావేశతం సతందర్తంగా 

భారత్, ఫ్రాన్్స కలిసి అతంతర్జా తీయ స్లార్ అలయన్్స ప్రారతంభతంచాయి. 
గుర్గ్రామ్ లో (హరయాణా) దీని ప్రధాన కార్యులయతంగా ఉతంది. 
అతంతర్జా తీయ స్లార్ అలయన్్స 101వ సభయు దేశతంగా అమెరకా 

చేరతంది. నేపాల్ ఇటీవలే ఇతందులో సభయుత్వతం పతందితంది.

భారతదేశం అభివృద్ధిలో కొత్త శిఖర్లను చేరుతున్న తరుణంలో 
మన ఆశలూ, ఆకంక్షలూ, పెరుగుతున్నట్టుగానే దేశ ఇంధన, విద్యుత్ 

అవసర్లు కూడా పెరుగుతాయి. అలాంటి పరిస్థితిలో విద్యుత్ 
రంగంలో స్వయం-సమృద్ధి సాధంచడం స్వయం-సమృదధి భారత్ కు 

అతయుంత కీలకం. ఇంద్లో సౌరశక్్త కీలక పాత్ర పోషిస్తంద్. ఈ 
రంగంలో భారతదేశం బలాన్్న పెంచే ద్శగా మా 

ప్రయతా్నలుంటాయి
నరంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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ప్రచురణ, ముద్రణ స తయుంద్ర ప్ర కష్ , ప్రిని్సపల్ డైరెకటుర్ జనరల్, బిఒసి బ్యురో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & క మ్యునికష న్ తరఫున ముద్ర ణ  ఇన్ ఫినిటీ అడ్వరె్టుజతంగ్ సరీ్వసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, 

ఎఫ్ బీడీ–వన్ కారపారట్ పార్్క, 10వ ఫ్లా ర్, న్యుఢిల్లా–ఫరద్బాద్ బోర్డర్, ఎన్ హెచ్–1, ఫరద్బాద్–121003.
కమ్యున్కేషన్ చిరునామా, ఈ–మెయిల్ : రూమ్ న్తంబర్   –278, బ్యురో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ &

కమ్యునికషన్, 2వ ఫ్లా ర్, సూచన్ భవన్, న్యుఢిల్లా-110003 response-nis@pib.gov.in, ఆర్ఎన్ఐ దరఖాస్త నంబర్ : DELTEL/2020/78829

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

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx

స్వయం సమృద్ధి కి బాటలు వేసుతూ న్న సత్పరిపాలన  స్వయం సమృద్ధి కి బాటలు వేసుతూ న్న సత్పరిపాలన  

ప్రస్తుతతం నిర్మాణతంలో ఉన్న స్రక్షితమైన, స్వయతంసమృద్ భారత్ స్మానయు ప్రజల 
జీవన్ని్న సరళతరతం చేసితంది.   

న్యు ఢిల్లాలో ప్రధాన మతంత్రి 
మ్యుజయతంను ప్రారతంభతంచిన ప్రధాన 
మతంత్రి   

ఈ సతంచికలోని ‘ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహోత్సవ్’ విభాగతంలో తతంతియా తోపే, 
ఉడా దేవి, నీలాతంబర్-పీతతంబర్, పియాలి 
బార్వా జీవిత చరత్రలు చదవతండి.  

లోప లి పేజీలోలో

కవర్ పేజీ కవర్ పేజీ 
కథనంకథనం

భాగసా్వమయా వారసత్్వనికి సజీవ భాగసా్వమయా వారసత్్వనికి సజీవ 
చిహ్నంచిహ్నం సంక్షిప్త సమాచారం     | 4-5

వయుక్్తత్వం:    

డాకటుర్ పాతండురతంగ వామన్ కానే  | 6
మంత్రిమండలి న్ర్ణయాలు    | 7
ఆత్మన్ర్భర్ భారత్: 

రెతండేళలా విజయతం  | 8-11
ఈశానాయున్క్ నవోదయం   | 12-13
నేషనల్ టెక్నలజీ ద్నోతస్వం  | 28
ఉమియా మాత దేవాలయ ఉతస్వం | 29
ప్రతీ సంక్షోభంలోన్ రక్షకులుగా మారుతున్న భద్రతా 

స్బ్ంద్   | 30-31
భారత్-అమెరిక 2+2 చర్చలు  | 34-35
భారత్-నేపాల్ చర్చలు   | 36-37
ఆరోగయుం:  కోవిడ్ పై పోర్టం   | 38-39
అన్నపూర్ణ ధామ్ ట్రస్టు వద్ద ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగం  | 44

| 32-33

|  14-27

|  40-43

భారత సా్వతంతయా్ర తొలి యుదధి ంభారత సా్వతంతయా్ర తొలి యుదధి ం

1857 సా్వతంతయా్ర పోర్టం

సంపాద కుడు 
జై దీప్ భట్్నగర్, 
ప్రిన్స్పల్ డైరెకటుర్ జనరల్,
పత్రిక సమాచార కర్యులయం, 
న్యుఢిల్లీ

డిజై నర్్స
ద్వాయా తల్్వర్, అభయ్ కుమార్ గుపాతూ

ల్ంగ్్వజ్ ఎడిట రులో
సుమిత్ కుమార్ (ఇంగ్లో ష్), 

అనిల్ పటేల్ (గుజర్తీ)

నదీమ్ అహమాద్ (ఉర్దూ ),

సోనిత్ కుమార్ గోసా్వమి (అసా్సమీ), 

వినయ పి.ఎస్  (మలయాళం)

పౌల మి ర క్షిత్ (బంగాలీ)

హరిహర్ పాండా (ఒడియా)

సీనియర్ కన్సలి్ట ంగ్ ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

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

అసిస్ట ంట్ క న్స లి్ట ంగ్ ఎడిట ర్ 
చంద న్ కుమార్ చౌద రి

అఖిలేష్ కుమార్

సీనియర్ డిజై నర్ 
శ్యామ్ శంకర్ తివారి
రవంద్ర  కుమార్ శరమా

న్యా ఇండియాన్యా ఇండియా

సమాచార్సమాచార్

13 భాషలోలో  అందుబాటులో ఉన్న  
న్యా ఇండియా సమాచార్ చదవడానికి  

ఈ కింద్ లింక్ కిలో క్ చేయండి

న్యు ఇతండియా సమాచార్ పాత 
సతంచికలను చదవడానిక్ ఈ క్తంది లితంక్ 

క్లాక్ చేయతండి:



న్యూ ఇండియా స మాచార్   మే 1-15, 20222

సంపాద కీయం
నమస్్కరతం,
 
    ప్రతి ఒక్క ప్రయత్నతం స్మర్థ్ యాని్న గురతుతంచే అవకాశాని్న అతందుబాటులోక్ తెస్తుతంది. గతతంలో అస్ధయుతంగా భావితంచిన లక్షయులే 

నేడు వాసతువతంగా మార్త్న్్నయి. మన స్తంప్రద్యతం ఇలా చెబుతోతంది : 
క్ణశాాః కణసశచ్ివ, విధర్మా ఆరయు చ స్ధయేత్|
క్ణే నష్టు కృతే విద్యు, కణే నష్టు కృతే ధనమ్||
 జాఞా న్ని్న సముపారజాతంచుకోవాలతంటే ప్రతీ ఒక్క క్ణాని్న మనతం ఉపయోగతంచుకోవాలి. మనతం పురోగతి స్ధతంచాలతంటే ప్రతి 

ఒక్క కణాని్న, ప్రతీ ఒక్క వనర్ను సక్రమతంగా వినియోగతంచుకోవాలి. ఒక్క క్ణతం వృధా అయితే అభాయుసతం, జాఞా నతం కూడా 
నశితంచిపోతయి. ఒక్క కణతం వృధా అయిన్ సతంపద, పురోగతిక్ మార్గో లు మ్స్కపోతయి అని ద్ని అరత్ం.

 అలాగే, ప్రతి ఒక్క వయుక్తు, జాతి స్వయతం సమృద్తం కావాలి. అప్పుడే ప్రతీ ఒక్క క్ణతం, ప్రతి ఒక్క వనర్ పూరతుగా వినియోగతంలోక్ 
వస్తుతంది. స్వయతం సమృద్ిక్ మౌలిక మతంత్రతం ఇదే. ఈ చిన్న  ఉద్హరణ ద్్వర్ స్వయతం సమృదిదే ప్రాధానయుతను బాగా అరత్ం 
చేస్కోవచుచి- ఒకప్పుడు ప్రధాన మతంత్రి నరతంద్ర మోదీ బ్రిటన్ ర్ణి ఎలిజబెత్ ను కలిసినప్పుడు ర్ణి ఒక చేతి ర్మాలును ప్రధాన 
మతంత్రిక్ చూపితంచార్. తనక వివాహ  సమయతంలో భారత జాతిపిత మహాతమా గాతంధీ బహుమతిగా ఇచిచిన ఖాదీ చేతి  ర్మాలు అది. 
అధకారతం చేత్లు మారవచుచి గాని, దేశతం ఎపపాటకీ చిరతంజీవి అన్నదే ఆ సతంఘటన అతందిస్తున్న సతందేశతం. అతంటే ప్రజల జీవితలను 
సరళతం చేయగల స్రక్షితమైన, సతంత మదదేత్ గల వయువసథ్ను ఏర్పాటు చేయాలని అది పిలుపు ఇస్తుతంది.

 స్వయతం సమృద్ నవభారత నిర్మాణానిక్ అవసరమైన ప్రణాళికల రూపకలపాన, క్షేత్రస్థ్ యిలో వాట అమలులో గత కొదిదే 
సతంవత్సర్లుగా ఈ ఆలోచనే ప్రభుత్వనిక్ మారగోదర్శకతంగా ఉతంది. ఉజ్వల, ముద్ర, స్టు తండ్-అప్ ఇతండియా, ఇ-న్మ్, పెన్షన్-స్రక్, 
ఉస్తుద్-హున్ర్ వతంట ఎనో్న పథకాలు, కారమాక సతంస్కరణల ద్్వర్ అవయువస్థ్కృత రతంగతంలోని కారమాకలక కలిపాతంచిన రక్ణ విపలావాతమాక 
మార్పాలు తెచాచియి. కతంద్రప్రభుత్వ నిర్వహణలోని ఈ పథకాలనీ్న ఈ సతంచిక ముఖపత్ర కథనతంలో భాగతంగా ఉన్్నయి. 

 రెతండు సతంవత్సర్ల క్రితతం మే 12వ తేదీన ఆతమానిర్ర్ భారత్ పిలుపు ఇచాచిర్. ఈ నేపథయుతంలో ఆ కారయుక్రమతం రెతండేళలా 
విజయ యాత్రపై విహతంగవీక్ణతం చేద్దే తం. నేషనల్ టెకా్నలజీ దినోత్సవతం (మే 11) సతందర్తంగా స్వయతంసమృద్ిలో టెకా్నలజీ పాత్ర, 
కరోన్పై పోర్టతంలో విజయతం వతంట కథన్లు ఈ సతంచికలో ఉన్్నయి. వయుక్తుత్వ విభాగతంలో డాకటుర్ పాతండురతంగ వామన్ కానే జీవిత 
చరత్ర, దేశ తొలి స్్వతతంతయు్ర పోర్టతంగా పిలిచే 1857 స్యుధ తిర్గుబాటులో పాల్గో న్న ప్రముఖ  స్్వతతంతయు్ర యోధుల ప్రతేయుక 
కథన్లు ఈ సతంచికలో ఇతర ఆకర్షణలు. 

గమనిక:  ఆతమాగౌరవతం, మర్యుద స్వయతం సమృద్ిక్ చోదకశకతులు. భారతదేశ పురోగతి అతంత పూరతుగా వాట పైనే ఆధారపడి ఉతంది.
 మీ సలహాలు, సూచనలు పతంపుతూ ఉతండతండి.
 
మీ సలహాలు ఈ ఇ-మెయిల్ క్ పతంపతండి : response-nis@pib.gov.in

 (జైదీప్ భటా్నగర్)

హతందీ, ఇతంగ్లాషు సహా 11 భాషలోలా  పత్రికను
చదవతండి/డౌన్ లోడ్ చేస్కోతండి.

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
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మెయిల్ బాక్్స 

"Operation Ganga" became a life-saving mission in the midst of the Russia-Ukraine 

war. The country and the world witnessed the power of the tricolour, which conveyed 

the message: Indians are safe in any disaster, anywhere in the world.
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స్వరకతండలా/లిలియా విధాన సభ 
సభుయుడుగాను, గుజర్త్  ప్రభుత్వతంలో 

వయువస్యతం, పటాటు ణాభవృద్ి శాఖల సహాయ 
మతంత్రిగాను నేను ప్రజాసవ చేశాను.  న్యు 

ఇతండియా సమాచార్ పత్రిక సతంచిక నేను 
అతందుకతంటూ ఉతంటాను. ఇది చదవడతం చాలా 
ఆనతందద్యకతం. అలాగే ప్రభుత్వ పథకాలక 

సతంబతంధతంచి అతందిస్తున్న సమాచారతం 
ప్రశతంసనీయతం.

VV Vaghasiya
vaghasiyavv@gmail.com 

న్యు ఇతండియా సమాచార్ పత్రిక ఎతంతో 
సమరథ్వతంతతంగా సమాచారతం అతందిస్తుతంది. ఈ  

పత్రికలో ప్రచురస్తున్న వాయుస్లు భారతదేశతంలో 
జర్గుత్న్న అభవృద్ి పనులపై వెలుగును 

ప్రసరతంప చేస్తున్్నయి. ఛాయావాది కవయిత్రి 
మహాదేవి వరమా కథ అతయుతంత సూఫూరతుద్యకతంగా 

ఉతంది. అలాగే ప్రభుత్వతం చేపడుత్న్న కొతతు 
పథకాలక సతంబతంధతంచి విలువైన సమాచారతం 

సైతతం అతందిస్తున్్నర్.
Mukesh Kumar/  Rishi Verma 
mukesh123idea@gmail.com 

న్యు ఇతండియా సమాచార్ పత్రికలోని 
అతంశాలు చాలా చక్కగా ఉన్్నయి. ప్రతీ ఒక్కరకీ 
ఇది ఉపయోగకరతం, కానీ, ఇది మా ప్రాతంతతంలో 
అతందుబాటులో లేదు. నేను ఎన్ఐఎస్ పత్రిక కాపీ  

పతందడతం ఎలా? 
K. Raju

azzzsvt@gmail.com 

2022 మారచి 1-15 సతంచికలో జాతి 
నిర్మాణతంలో మహళల పాత్రక  సతంబతంధతంచి 
ఇచిచిన కథనతం అతయుతంత సూఫూరతుద్యకతంగా 

ఉతంది. కొతతు సతంచిక కోసతం మేతం ఆతృతతో ఎదుర్ 
చూస్తున్్నతం.

pkbarik721@gmail.com 

ఉత్తర ప్రతుయుత్తర్ల చిరునామా:  రూమ్ నంబర్-278, బ్యురో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యున్కేషన్, 
సెకండ్ ఫ్లీర్, సూచనా భవన్, న్యుఢిల్లీ - 110003

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

న్యు ఇతండియా సమాచార్ పత్రిక చదవడతం న్క చాలా ఆనతందతంగా ఉతంది. వరతుమాన అతంశాలక సతంబతంధతంచి పత్రిక ఎతంతో సమాచారతం 
అతందిస్తుతంది. కాlw, ఈ పత్రిక ఆన్ లైన్ ప్రతిని మాత్రమే నేను అతందుకోగలుగుత్న్్నను. ముద్రణ ప్రతి నేను పతందడతం ఎలా? 

Chennakesavulu A
kesava.anumati@gmail.com
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రక్ణ ఉత్పతితూ :  ఆతమానిర్భరత ద్శగా మరో రక్ణ ఉత్పతితూ :  ఆతమానిర్భరత ద్శగా మరో 
మందడుగుమందడుగు

రక్ణ రతంగతంలో దేశీయ ఉతపాత్తులను ప్రోత్సహతంచడతం ద్్వర్ 
స్వయతం-సమృద్ి బాటలో భారతదేశతం మరో అడుగు ముతందుక 

వేసితంది. ఏప్రిల్ 7వ తేదీన అలాతంట 101 రక్ణ ఉతపాత్తుల జాబిత 
విడుదల చేశార్. వీట దిగుమత్లను ఐదేళలా క్రితమే నిష్ధతంచి 
కొనుగోళలాను భారత సతంసథ్లక పరమితతం చేశార్. దిగుమత్లక 
బదులుగా ఈ ఉతపాత్తులను ఇప్పుడు దేశీయ  సతంసథ్లోలా నే అభవృద్ి 
చేస్తున్్నర్. గతతంలో 2020 నుతంచి వరతుమానతం వరక రెతండు 
జాబితలుగా 209 ఆయుధ దిగుమత్లను నిష్ధతంచార్. 2020 
ఆగస్టులో తొలి జాబిత విడుదల చేయగా 2021 మే న్లలో రెతండో 
జాబిత విడుదల చేశార్. ఒక్క రక్ణ ఉతపాత్తుల రతంగతంలోనే ఎతంతో 
కాలతంగా ప్రపతంచతంలో భారతదేశతం ప్రాచురయుతం పరమితతంగా ఉతంది. 
ప్రపతంచతంలో రెతండో పెదదే ఆయుధ కొనుగోలుద్ర్గా ఉతండేది.  అతందుక 
ప్రధాన మతంత్రి నరతంద్ర మోదీ “ఆతమానిర్రత చొరవ” లో భాగతంగా రక్ణ 
ఉతపాత్తులోలా  స్వయతం-సమృద్ిక్ ప్రతేయుక ప్రాధానయుతం ఇచాచిర్. రక్ణ మతంత్రి  
ర్జ్ న్థ్ సితంగ్ మాటలోలా  “దేశీయ పరశ్రమ స్మర్థ్ యాలను శక్తువతంతతం 
చేయడమే భారతదేశతం ఈ మ్డు జాబితలు విడుదల చేయడతం వెనుక 

ప్రధానోదేదేశతం”.  భారత స్యుధ దళాల అవసర్లు తీరచిడతంతో పాటు 
అతంతర్జా తీయ ప్రమాణాలతో పరకర్ల ఎగుమత్లు పెతంచడతం కూడా 
లక్ష్తం. ఈ చరయు టెకా్నలజీ, తయారీ స్మర్థ్ యాలోలా  కొతతు పెటుటు బడులు 
ఆకర్షతంచడతం ద్్వర్ దేశీయతంగా ఆర్ & డి కారయుకలాపాలను ఉతేతుజతం 
చేస్తుతంది. 

50 బిలియన్ డాలరలో  చారిత్ర క గరిష్ఠ  సాథా యిని 50 బిలియన్ డాలరలో  చారిత్ర క గరిష్ఠ  సాథా యిని 
త్కిన భారత వయావసాయ ఎగుమతులుత్కిన భారత వయావసాయ ఎగుమతులు

కోవిడ్-19 మహమామార సవాలు విసిరన కాలతంలో 
కూడా 2021-22 ఆరథ్క సతంవత్సరతంలో భారత 

వయువస్య ఎగుమత్లు 20% పెరగ 50.21 బిలియన్ 
డాలరలాను చేర్యి. వయువస్య ఎగుమత్లోలా  స్ధతంచిన 
చారత్రక గరష్ఠ స్థ్ యి ఇది. ఇతందులో వయువస్య, స్గర 
ఉతపాత్తులు కూడా ఉన్్నయి. డైరెకటురట్ జనరల్ ఆఫ్ 
కమర్షయల్ ఇతంటెలిజెన్్స అతండ్ స్టు టసిటుక్్స (డిజసిఐఎస్) 
అతందితంచిన సమాచారతం ప్రకారతం భారతదేశతం ప్రపతంచ 
బియయుతం మారె్కట్ లో 50% వాటా స్ధతంచితంది. 2021-22 
సతంవత్సరతంలో బియయుతం ఎగుమత్లు 9.65 బిలియన్ 
అమెరకన్ డాలరలాక పెరగాగో  గోధుమ ఎగుమత్లు 2.19 బిలియన్ 
అమెరకన్ డాలరలాక పెరగాయి. 2020-21తో పోలిచితే గోధుమ 
ఎగుమత్లు 273% పైగా వృద్ితో 568 బిలియన్ డాలరలా నుతంచి  న్లుగు 
రెటులా  పెరగ 2119 మిలియన్ అమెరకన్ డాలరలా కన్్న స్వలపాతంగా దిగువన 

ఉన్్నయి. చక్్కర ఎగుమత్లు 4.6 బిలియన్ డాలర్లా  
ఉతండగా చిర్ధాన్యుల ఎగుమత్లు 1.08 బిలియన్ 
అమెరకన్ డాలరలాక చేర్యి. ఈ రెతండూ కూడా రకార్్డ  
గరష్ఠ స్థ్ యిలే. పతంజాబ్, హర్యున్, ఉతతురప్రదేశ్, బిహార్, 
పశిచిమ బెతంగాల్, చతీతుస్ గఢ్, మధయుప్రదేశ్, తెలతంగాణ, 
ఆతంధ్రప్రదేశ్, మహార్షట్ రైత్లు గోధుమ, బియయుతం, 
చిర్ధాన్యుల ఎగుమత్ల వృదిదేతో లాభతం పతంద్ర్. 
సముద్ర ఉతపాత్తులు కూడా చారత్రక గరష్ఠ స్థ్ యి 7.71 
బిలియన్ అమెరకన్ డాలర్లాగా నమోదయాయుయి. వీట వలలా 
కోస్తు ర్ష్టట్ లైన పశిచిమ బెతంగాల్, ఆతంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, 

తమిళన్డు, కరళ, మహార్షట్, గుజర్త్ రైత్లు లాభపడా్డ ర్. సరఫర్ల 
పరతంగా తీవ్రమైన సమసయులు ఎదుర్కతంటున్నపపాటకీ కాఫీ ఎగుమత్లు 
తొలిస్రగా 1 బిలియన్ అమెరకన్ డాలర్లా  ద్టాయి. కర్ణా టక, కరళ, 
తమిళన్డు ర్ష్టట్ లక చెతందిన కాఫీ రైత్లు లాభతం పతంద్ర్. 

సంక్షిప్త సమాచారం 

రరరరర రరరరరరరర:  
రరరరరరరరరరర రరరరర రరర 
రరరరరరరర
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చారిత్ర క వాణిజయా ఒప్పందంపై  చారిత్ర క వాణిజయా ఒప్పందంపై  
భారత్, ఆస్్ట ్రలియా సంతకాలుభారత్, ఆస్్ట ్రలియా సంతకాలు

కతంద్ర ప్రభుత్వతం కన్క్టువిటీక్ అధక ప్రాధానయుతం ఇస్తుతంది. ఆ 
ప్రయత్నల ఫలితమే ఉడాన్ పథకతం. ఈ పథకతం ఇప్పుడు 

విజయ యాత్రలో కొతతు శకతంలోక్ ప్రవేశితంచితంది. చరత్రలో తొలిస్రగా 
అలయెన్్స ఎయిర్ సతంసథ్ దేశీయతంగా నిరమాతంచిన డోర్నయర్ విమాన్ని్న 
తొలి వాణిజయు విమానతంగా నడిపితంది. డిబ్రూగఢ్-పస్్సఘాట్ మధయు 
ఏప్రిల్ 12వ తేదీన డోర్నయర్ 228 విమాన్ని్న ఉపయోగతంచితంది. 17 
స్టులా  ఉతండే ఈ బోర్నయర్ 228 విమానతం పగలు, ర్త్రి వేళల 
ప్రయాణాలు రెతండితంటకీ ఉపయోగకరతంగా ఉతంటుతంది. ఈ విమానతం 
ప్రాతంతీయ కన్క్టువిటీని, ప్రతేయుక్తంచి ఈశానయు ర్ష్టట్ ల కన్క్టువిటీని 
పెతంచుత్తంది. అతంతే కాదు, కొతండ ప్రాతంతలోలా  అతి తక్కవ  నిడివి గల 
రన్ వేల పై కూడా ఈ విమానతం టేకాఫ్ చేయడతంతో పాటు భూమిపై 
లాతండ్ అవుత్తంది. 

కోవిడ్ మహమామార కదిపివేసిన, రష్టయు-ఉక్రెయిన్ సతంక్షోభతం 
తీవ్రస్థ్ యిక్ చేరన సమయతంలో కూడా దేశ ఆరథ్క వయువసథ్ 
పటష్ఠతంగానే  ఉతంది. అతంతర్జా తీయ కన్సలిటుతంగ్ సతంసథ్ క్పిఎతంజ 

అతంచన్ ప్రకారతం 2022 న్టక్ భారతదేశతం ప్రపతంచతంలోనే త్వరత 
గతిన అభవృద్ి చెతందుత్న్న ఆరథ్క వయువసథ్లోలా  ఒకటగా నిలుస్తుతంది. 
భారత వృద్ిరటు 2021-22 ఆరథ్క సతంవత్సరతంలో 9.2 శాతతం, 2022-
23 ఆరథ్క సతంవత్సరతంలో 7.7 శాతతం ఉతండవచుచి. క్పిఎతంజ నివేదిక 
ప్రకారతం భారత ప్రభుత్వతం ప్రస్తుతతం అమలు పర్స్తున్న విధాన్లు  
ఆరథ్క వేగతం కొనస్గేలా చేస్తుయి. మౌలిక వసత్ల పటష్ఠత, ఈ  
రతంగతంలో పెటుటు బడులు వృద్ిని వేగవతంతతం చేయడమే కాకతండా 
నిర్ద్యుగతను కూడా తగగోస్తుయి. క్పిఎతంజ నివేదిక ప్రకారతం కరోన్ 
అనతంతరతం భారత ఆరథ్క వయువసథ్లో రకవరీ రటు పెరగతంది. ఆరథ్క 
సతంస్కరణల రతంగతంలో స్ధతంచిన పురోగతి, డిమాతండు వృద్ి కారణతంగా 
మొబిలిటీ సూచి, ప్రతయుక్  పను్నవసూళ్లా , విదుయుత్ డిమాతండు అనీ్న 
పెర్గుత్న్్నయి. ఇదిలా ఉతండగా 2022-23 ఆరథ్క సతంవత్సరతంలోభారత 
ఆరథ్క వయువసథ్ వృద్ిరటు 7.4 శాతతం ఉతంటుతందని పారశ్రామిక మతండలి 
ఫికీ్క అతంచన్.

ప్రధానమతంత్రి నరతంద్ర మోదీ, ఆసట్లియా 
ప్రధానమతంత్రి స్్కట్ మారసన్ సమక్తంలో జరగన 
వర్చివల్ కారయుక్రమతంలో కతంద్ర వాణిజయు, పరశ్రమల 

శాఖ మతంత్రి పీయూష్ గోయెల్, ఆసట్లియా వాణిజయుతం, టూరజతం, 
పెటుటు బడుల శాఖల మతంత్రి డాన్ టెహాన్ భారత్-ఆసట్లియా ఆరథ్క 
సహకార, వాణిజయు ఒపపాతందతంపై (ఇతండ్ ఆఎస్ ఇసిటఎ) 
సతంతకాలు చేశార్. 
ప్రధాన మతంత్రి నరతంద్ర మోదీ ఒక న్లలో ఆసట్లియా ప్రధాన 
మతంత్రితో సమావేశతం కావడతం ఇది మ్డో స్ర. ఉభయ దేశాల 
మధయు లోత్గా పాదుకని పోయిన పరసపార విశా్వస్నిక్ ఇతంత 
తక్కవ కాలతంలో ఈ ఒపపాతందతం కదిర, ఇతండ్ఆస్ ఎసిటఏ పై 
సతంతకాలు చేయడమే నిదర్శనమని ఈ సతందర్తంగా 
ప్రధానమతంత్రి నరతంద్ర మోదీ అన్్నర్. ఇతండ్ ఆస్ ఇసిటఏ 
ఉభయ దేశాల మధయు వాణిజయు, ఆరథ్క సహకార్ని్న పెతంచడతంతో 
పాటు పని, విదయు, ప్రయాణ రతంగాలోలా  అవకాశాలు విసతురతంచి 
ప్రజల మధయు సతంబతంధాలను కూడా పటష్ఠతం చేస్తుతందని ఆసట్లియా 
ప్రధాన మతంత్రి స్్కట్ మారసన్ అన్్నర్. వస్తు సవలు రెతండితంటకీ 
వరతుతంచే భారత-ఆసట్లియా ఆరథ్క సహకార ఒపపాతందతం (ఇసిటఏ) 
అతయుతంత న్యుయబద్మైనది, సమతూకమైనది. ఉభయ దేశాల 
మధయు  విద్యుర్థ్లు, వృతితు నిపుణులు, పర్యుటకల ర్కపోకలక 
కూడా అవకాశతం కలిపాస్తుతంది. కొతతు ఉపాధని సృష్టుస్తుతంది. 

ఇండియా:  ప్ర పంచంలో త్వరితగతిన ఇండియా:  ప్ర పంచంలో త్వరితగతిన 
వృద్ధి  చందుతున్న ఆరిథా క వయావసథా లోలో  వృద్ధి  చందుతున్న ఆరిథా క వయావసథా లోలో  

ఒకటిఒకటి

డిబ్రూ గఢ్ నుంచి పసీ్సఘాట్ కు డిబ్రూ గఢ్ నుంచి పసీ్సఘాట్ కు 
భారత్ లో తయారై న విమానం తొలి భారత్ లో తయారై న విమానం తొలి 

ప్ర యాణంప్ర యాణం

సంక్షిప్త సమాచారం 
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ధరమాశ్సా్రా ల చరిత్ర  లిఖించిన ధరమాశ్సా్రా ల చరిత్ర  లిఖించిన 
సంస్కృత పండితుడుసంస్కృత పండితుడు

పాతండురతంగ వామన్ కానే దేశతంలోని ప్రముఖ పతండిత్లోలా  
ఒకర్. 1880 మే 7వ తేదీన ఒక సన్తన మధయుతరగతి 

బ్రాహమాణ  కటుతంబతంలో ఆయన జనిమాతంచార్. కానే తతండ్రి వామన్ శతంకర్ 
కానే ఒక తలూకా న్యుయవాది. కానే ఎస్.పి.జ సూ్కలులో హైసూ్కలు 
పరీక్లో ఉతీతుర్ణాలయాయుర్. ఆ పరీక్లో ఆయనక జలాలా లో 23వ ర్యుతంక 
వచిచితంది. 1897లో ఆయన మెట్రికయులేషన్  పరీక్ పూరతు చేశార్. ఆ 
తర్్వత ఆర్ సతంవత్సర్లోలా  ఆయన బిఏ, ఎతంఏ, ఎల్.ఎల్.బి, ఎల్ఎల్ఎతం 
పరీక్లు పూరతు చేశార్. 7 సతంవత్సర్ల పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలలోలా  
విద్యుబోధన చేశార్.  కాని ప్రమోషనలాలో వివక్ ఎదుర్ కావడతంతో 
ప్రభుత్వ సరీ్వస్క ఆయన ర్జీన్మా చేశార్. ఆ తర్్వత ఆయన 
బతంబాయి హైకోర్టులో న్యుయవాద వృతితు స్్వకరతంచార్.

ప్రాచీన స్మాజక న్యుయతం, స్తంప్రద్యాలపై ఆయన రచన ఎతంతో 
స్ప్రసిద్మైనది. గత 2400 సతంవత్సర్ల కాలతంలో హతందూ మతతం, పౌర 
చటాటు ల పరణామ క్రమతం గురతంచి ఆ పుసతుకతం వివరతంచితంది. కానే తన 
రచనలోలా  వివిధ నిబతంధల గురతంచి, వాట పరణామతం గురతంచి లోత్గా 
విశ్ లాష్తంచే వార్. ఆ అదు్త గ్తంథతం సృష్టు వెనుక గల కథ కూడా ఎతంతో 
ఆసక్తుకరమైనది.

ఆయన “విచారమయూఖ్”  పేరట ఒక సతంస్కకృత గ్తంథతం రచిస్తున్న 
సమయతంలో “ధరమాశాస్్రా ల చరత్ర”పై పాఠకలక ఒక అవగాహన 
కలిపాతంచే విధతంగా ద్నిక్ ప్రవేశిక ర్యాలనే ఆలోచన వచిచితంది. కానే ఒక 
పుసతుకతం నుతంచి మరో పుసతుకానిక్, ఒక అనే్వషణ నుతంచి మరో అనే్వషణక, 
ఒక సమాచార ఖతండిక నుతంచి మరో సమాచార ఖతండికక ప్రయాణతం 
స్గసూతు పుసతుకతంలో ప్రతీ ఒక్క పేజీ ర్స్కతంటూ వచాచిర్. 1930లో 
“ధరమాశాస్్రా ల చరత్ర” తొలి సతంపుట ప్రచురతమయితంది. “ధరమాశాస్్రా ల 

చరత్ర” ను  ఆయన మొదట ఇతంగ్లాషులోను, ఆ తర్్వత సతంస్కకృతతం, 
మర్ఠీలోను ర్శార్. ఆ గ్తంథతం ఐదు సతంపుటాలు ఒక ద్ని వెతంట ఒకట 
విడుదల అయాయుయి. 

1962లో ఐదవ సతంపుట విడుదల అయితంది. ధరమాశాస్్రా ల చరత్ర తొలి 
సతంపుట 1930లో ఆయన 50 సతంవత్సర్ల వయస్లో విడుదల 
అయితంది. చివర సతంపుట విడుదల అయేయు సమయానిక్ ఆయన వయస్ 
82 సతంవత్సర్లు. ఆయన రచనలోలా  ఆ  చారత్రక గ్తంథతంతో పాటుగా 
ఉతతురర్మ చరత నుతంచి కాదతంబర, హర్షచరత్ర, హతందూ ఆచార్లు, 
ఆధునిక చటాటు ల చరత్ర, సతంస్కకృత కావయుశాస్రా చరత్ర వతంట ఎనో్న 
గ్తంథాలున్్నయి. ఆయన ఇతంగ్లాష్, సతంస్కకృతతం, మహార్షట్ భాషలోలా  
20,000 పేజీల జాఞా నసతంపద సృష్టుతంచార్. జ్యుతిషయు శాస్రాతం, గణిత శాస్రాతం, 
స్తంఖయు, యోగతతంత్ర, పుర్ణ సహా ఎనో్న అతంశాలపై ఆయన రచనలోలా  
వెలుగులు ప్రసరతంప చేశార్. ఆయన ఉద్రవాద, విమర్శన్తమాక, 
సమకాల్న ఆలోచన్ ధోరణి  అనుసరతంచార్. మత నిబతంధనలు శాశ్వతతం 
కాదని ఆయన వాదితంచే వార్. అసపాకృశయుత, వితతంత్వుల శిరోముతండనతం 
వతంట ప్రాచీన ఆచార్లను ఆయన ఎప్పుడూ వయుతిరక్తంచే వార్. 

ఆయన ముతంబై విశ్వవిద్యులయ వైస్ చాన్సలర్ గాను, సతంస్కకృత 
ఆచార్యుడుగాను పని చేశార్.. 1953 నుతంచి 1959 వరక ర్జయుసభ 
న్మినేటెడ్ సభుయుడుగా ఉన్్నర్. పారస్, ఇస్తుతంబుల్, కతంబ్రిడిజా సహా 
ఎనో్న ప్రదేశాలోలా  జరగన సమావేశాలక ఆయన భారత ప్రతినిధగా పని 
చేశార్. “ధరమాశాస్్రా ల చరత్ర” గ్తంథానిక్ 1956లో ఆయనక స్హతయు 
అకాడమీ అవార్్డ  లభతంచితంది. కతంద్ర ప్రభుత్వతం ఆయనను 
“మహామహోపాధాయుయ” బిర్దుతో సత్కరతంచితంది. 1963లో ఆయనక 
దేశ అత్యున్నత పురస్్కరతం “భారతరత్న” లభతంచితంది. 

ఆధునిక కాలంలో భారతీయ తత్ం, మతం, ఆధ్యాత్మికతపై ప్రశంసనీయమైన కృషి చేసిన ఎందరో పండితులున్నారు. 

వారు తమ అద్భుత సేవలతో చరిత్ర సృషి్టంచడమే కాద్... దేశానికి ప్రపంచ ప్రశంసలు, ఆరాధన కూడా సాధంచిపెట్్టరు. 

ఎందరో మహామహుల కృషి వల్లనే ఈ రోజు ప్రపంచంలోని అనినా భాషలకు సంస్ృతానినా తల్్లగా భావిస్తున్నారు. 

ప్రపంచంలో ఆ భాషకు సముచిత సాథానం అందంద. అలంటి వారితో  ప్రముఖ సంస్ృత పండితుడు పండురంగ 

వామన్ కానే ఒకరు.

జననం:  7 మే 1880, మరణం: 18 ఏపి్ర ల్ 1972

డాకటుర్ పాండురంగ వామన్ కనేవయుక్్తత్వం 
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n  న్ర్ణయం:  జాతీయ ఆహార భద్రతా చటటుం క్ంద లక్షిత  పౌర 

సరఫర్ వయువసథి, సమగ్ర శిశు అభివృద్ధి సరీ్వస, ప్రధానమంత్రి 

పోషణ్, శక్్త న్ర్్మణ్-పిఎం పోషణ్ సహా కేంద్ర ప్రభుత్వ 

న్ర్వహణలోన్ అన్్న సంక్షేమ పథకల లబ్ధిదారులకు ఫ్రిటుఫైడ్ 

బ్యయుం పంపిణీ చేసంద్కు కేంద్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం 

తెలిపింద్..

n  ప్రభావం: 2024 జూన్ న్టక్ అని్న ర్ష్టట్ లు, కతంద్రపాలిత ప్రాతంతలోలా న్ 
ప్రజలక ఫ్రటుఫైడ్ బియయుతం సరఫర్ దశలవారీగా విసతురస్తుర్. ఫ్రటుఫైడ్ 
బియయుతం సరఫర్ మొతతుతం వయుయతం కతంద్ర ప్రభుత్వమే భరస్తుతంది. ఈ 
వయుయ భారతం ఏడాదిక్ రూ. 2,700 కోటులా తంటుతందని అతంచన్. సరఫర్, 
పతంపిణీ కోసతం ఇపపాటక ఫ్రటుఫైడ్ బియయుతం కొనుగోలు చేశార్. ఇవి 
మహళలు, బాలలు, బాలితంతలక ఎతంతో  ప్రయోజనకరతం అవుతయి.

n  న్ర్ణయం:   ర్ష్ట్రీయ గ్రామ్ స్వర్జ్ అభియాన్ 2026 మారి్చ 31 

వరకు పొడిగంచేంద్కు కేంద్ర కేబ్నెట్ ఆమోదం తెలిపింద్. గ్రామీణ 

స్వపరిపాలన సంసథిల ఆరిథికభివృద్ధిక్ చేపడుతున్న ఈ కరయుక్రమం 

అంచనా వయుయం రూ. 5911 కోట్లీ.

n  ప్రభావం:  2.78 లక్ల గ్రామ స్వపరపాలన సతంసథ్లు ఎస్.డి.జ లు 
స్ధతంచడానిక్ ఇది సహాయకార అవుత్తంది.  సమాతంతరతంగా 
సమానత్వతం, సమిమాళితత్వతం ప్రోత్సహతంచడతం సవల విసతురణ, 
పారదర్శకతక  ద్హదపడుత్తంది. ఈ స్్కమ్ అమలుక మొతతుతం వయుయతం 
రూ.5,911 కోటులా .

n న్ర్ణయం:  2023 మారి్చ వరకు అటల్ ఇనో్నవేషన్ మిషన్ 

పొడిగంచాలన్ కేంద్ర మంత్రిమండలి న్ర్ణయించింద్.

n ప్రభావం:  దేశవాయుపతుతంగా 10,000 అటల్ టతంకరతంగ్ లాబ్ లు, 101 
అటల్ ఇతంకయుబేషన్ కతంద్రాలు, 50 అటల్ కమ్యునిటీ ఇనో్నవేషన్ 
కతంద్రాలు ప్రారతంభతంచడతం అటల్ ఇనో్నవేషన్ మిషన్ లక్ష్తం. అలాగే 

అటల్ న్యు ఇతండియా చాలతంజ్ ద్్వర్ ఈ పథకతం 200 స్టు ర్టు-అప్ లక 
కూడా మదదేత్ ఇస్తుతంది. ఈ కతంద్రాల ఏర్పాటుక, లబ్ిద్ర్లక ఆరథ్క 
సహాయతం అతందితంచడానిక్ రూ. 2,000 కోటలాక పైగా బడ్జాట్ కటాయితంపు 
జరగతంది. 

n  న్ర్ణయం:  బొగుగు రంగ చటటుం 1957 క్ంద సమీకరించిన 

భూములను బొగుగు, ఇంధన మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిక్ 

విన్యోగంచేంద్కు కేంద్ర కేబ్నెట్ ఆమోదం తెలిపింద్.

n	 ప్రభావం:  గనుల నుతంచి బగుగో  వెలిక్తీత ముగసిన ప్రదేశాలను తిరగ 
వినియోగతంలోక్ తెస్తుర్. ఫలితతంగా గనులు లేని భూముల పరరక్ణ 
జర్గుత్తంది. ద్నిక్ తోడు బగుగో , ఇతంధన రతంగాలక అవసరతం అయిన 
మౌలిక వసత్ల నిర్మాణతం కూడా జర్గుత్తంది. దీని వలలా ప్రతయుక్, పరోక్ 
ఉపాధ అవకాశాలు లభతంచడతంతో పాటు పెటుటు బడులక ప్రోత్సహతం 
కూడా లభస్తుతంది.  

ప్ర భుత్వ పథకాలని్నంటిలోన్ బలవరథా కమెై న బియయాం పంపిణీకి ప్ర భుత్వ పథకాలని్నంటిలోన్ బలవరథా కమెై న బియయాం పంపిణీకి 
అనుమతి, గా్ర మ్ స్వర్జ్ అభియాన్ పొడిగింపునకు ఆమోదంఅనుమతి, గా్ర మ్ స్వర్జ్ అభియాన్ పొడిగింపునకు ఆమోదం
గ్రామాలోలా ని పేదల జీవితలు మెర్గు పరచేతందుక కతంద్ర ప్రభుత్వతం కటుటు బడి ఉతంది. మహళలు, బాలలు, బాలితంతలక 
సరైన పోషకాహారతం లభతంచేతందుక వీలుగా 2024 న్టక్ దేశతంలోని అని్న ర్ష్టట్ లు, కతంద్రపాలిత ప్రాతంతలోలా  ప్రజలక 

సూక్ష్మ పోషకాలు నితంపిన బలవరక్మైన బియయుతం (ఫ్రటుఫైడ్ బియయుతం) పతంపిణీ చేసతందుక కతంద్ర మతంత్రిమతండలి 
ఆమోదముద్ర వేసితంది. అలాగే గ్రామీణ స్వపరపాలన సతంసథ్ల ఆరథ్కాభవృద్ిక్ ద్హదపడే సవరతంచిన జాతీయ గ్రామ్ 

స్వర్జ్ అభయాన్ ను 2026 మారచి 31 వరక,  అటల్ ఇనో్నవేషన్ మిషన్ ను 2023 మారచి 20 వరక 
పడిగతంచేతందుక ఆమోదితంచితంది.

మంతి్ర మండలి నిర్ణ యాలు
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స్వయం సమృద్ధి  పున్ద్గా స్వయం సమృద్ధి  పున్ద్గా 
నవభారత నిర్మాణంనవభారత నిర్మాణం

కోవిడ్ సంక్షోభం పతాక సాథియిలో ప్రతీ దేశ ఆరిథిక వయువసథి అస్తవయుస్తం అయిన కలంలో ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ 

ఆపదా మే అవసర్ (సంక్షోభంలో అవకశం) న్నాదంతో ఆత్మన్ర్భర్ భారత్ (స్వయం సమృదధి భారతదేశం) పిలుపు 

ఇచా్చరు. దీన్ లక్షష్ం సస్పషటుం: అన్్న రంగాలోలీన్ దేశాన్్న, దేశ ప్రజలను స్వయం సమృదధిం చేయడం. 

స్వయంసమృద్ధిక్ మ్ల స్తంభాలైన ఆరిథిక వయువసథి, మౌలిక వసతులు, వయువసథిలు, చలనశీల జనాభా, డిమాండు వంటివి  

ఉత్తజితం చేయడాన్క్ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపటిటున చరయులు వయువసాయ సరఫర్ వయువసథిల సంస్కరణలు, హేతుబదధిమైన 

పను్న వయువసథి;  సరళమైన, స్పషటుత కలిగన చటాటులు, సమరథివంతమైన మానవ వనరులు, శక్్తవంతమైన ఆరిథిక వయువసథి 

న్ర్్మణం  ద్శగా సాహసోపేతమైన సంస్కరణలు చేపటటుంద్కు అవకశాలు కలిగంచాయన్ ఆయన చెబుతూ 

ఉంటారు.  స్వయం సమృదధి భారత్  ప్రచారంలో భాగంగా ప్రకటించిన ఆరిథిక పాయుకేజి కషటుకలంలో ఆరిథిక వయువసథికు 

సహాయకరి కవడమే కకుండా రెండేళలీకు పైబడి నవభారత న్ర్్మణాన్క్ పునాద్లు కూడా వేస్ంద్.శతబిదేలోనే ద్ర్ణమైన కోవిడ్ మహమామార పతక స్థ్ యిక్ 
చేర మ్డో లాక్ డౌన్ అమలులో ఉన్న కాలతంలో “స్వయతం 
సమృద్ి” అనే రెతండు పద్ల మతంత్రమే దేశానిక్ ఉతేతుజతం 

అతందితంచితంది. ఆరథ్క వయువసథ్ కలోలా లితమయితంది. ప్రజలు ఇతంటక పరమితతం 
అయాయుర్. మనక్ తెలియని, అన్హయుతంగా విర్చుకపడిన మహమామార 
కారణతంగా  ప్రతీ ఒక్కరూ భీతవహులై ఉన్్నర్. ఇలాతంట సతంక్లాషటు 
సమయతంలో రెతండు పద్ల మతంత్రమే దేశతంలో కొతతు ఉతేతుజతం నితంపితంది. 
ప్రధాన మతంత్రి నరతంద్ర మోదీ 2020 మే 12వ తేదీన స్వయతం సమృద్ 
భారత్ ప్రకటన చేయడతంతో పాటు రూ.20 లక్లక పైబడిన ఆరథ్క 
పాయుకజ ప్రకటతంచినప్పుడు ప్రతీ ఒక్కర మదిలోన్ అనుమానతం 
ద్బ్చులాడితంది. కాని ప్రధానమతంత్రి విజన్, ఆ ప్రకటన కన్్న ముతందే 
ప్రభుత్వతం అని్న ఏర్పాటులా  పూరతు చేయడతంతో అది స్ధయుమయితంది.

ఆ మర్్నడే అతంటే మే 13వ తేదీన ఆరథ్క మతంత్రి నిరమాలా స్తర్మన్ 

దేశ బ్లా ప్రితంట్ ఆవిష్కరతంచార్. ఈ “స్వయతం-సమృద్ి” మతంత్రతం ప్రతీ 
ఒక్కరూ ఎక్కవగా మాటాలా డే పదతంగా మార్త్తందని గాని, ఆక్్స ఫర్్డ 
నిఘతంటువులో ద్ని పేర్ లిఖిస్తురని గాని ఏ ఒక్కరూ ఊహతంచలేదు.  
ప్రధాన మతంత్రి  నరతంద్ర మోదీ జాతీయ విధాన విజన్ ను వాసతువతంలోక్ 
తేవడానిక్ యావత్ దేశతం ఒక్కటై ముతందుక వచిచితంది. నేడు నవభారత 
నిర్మాణ కలతో స్వయతం సమృద్ి బాటలో ఉమమాడి శక్తుతో భారతదేశతం 
ముతందుక స్గుతోతంది. ద్ని ఫలితతంగానే భారతదేశతం ప్రపతంచానిక 
తయారీ శక్తు కతంద్రతంగా మన్ననలు పతందుతోతంది.  “మేక్ ఇన్ 
ఇతండియా”ను నిరతంతర్యతంగా ప్రోత్సహసూతు దేశతంలో స్వయతం-సమృద్ి 
స్ధనక ప్రభుత్వతం అపారమైన అవకాశాలు కలిపాతంచితంది. అని్న 
రతంగాలలోన్ మేక్ ఇన్ ఇతండియా, స్వయతం-సమృద్ి ప్రాధానయుతలుగా 
మార్యి. దేశతంలో తయారీ ఇలాతంట ప్రచారోదయుమతం ప్రారతంభానిక్, 
ముతందుక స్గతంచడానిక్ అతయుతంత ప్రధాన అవరోధతం నిబతంధనల 

2 సంవతస్ర్ల విజయయాత్రఆత్మన్ర్భర్ భారత్ 
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కటుటు బాటే. 
అతందుక కరోన్ మహమామార కాలతంలోను, ఆ తర్్వత ప్రస్తుత 

ప్రభుత్వతం 25,000 పైగా నిబతంధనలను రదుదే  చేసి, లైసెను్సల  ఆటోమేటక్ 
రెనుయువల్ వయువసథ్ను అమలుపరచితంది. ప్రభుత్వతం నిరతంతర్యతంగా 

పరశ్రమలను సతంస్కరసూతునే ఉతంది. ద్ని ఫలితలు ఇప్పుడు సపాషటుతంగా 
కనిపిస్తున్్నయి. భారీ ఎలకాట్ నిక్్స తయారీక్ ప్రకటతంచిన పిఎల్ఐ 
ఫలితతంగా ఆ రతంగతం 2021 డిసెతంబర్ న్టక్ నిరదేశితంచిన ఒక లక్ కోటలా 
రూపాయల లక్షయుని్న ద్టపోయితంది. 14 రతంగాలక ప్రకటతంచిన పిఎల్ఐ 

స్వయం-సమృద్ధి  ప్ర యాణం పా్ర రంభమెై ంద్ల్...స్వయం-సమృద్ధి  ప్ర యాణం పా్ర రంభమెై ంద్ల్...

కోవిడ్ మహమామార దేశ ఆరథ్క పురోగతిని మాత్రమే దెబ్బ తీయలేదు, 
కోలోపాయిన వేగాని్న తిరగ స్ధతంచేతందుక ప్రధానమతంత్రి నరతంద్ర 
మోదీ స్వయతం-సమృద్ి పాయుకజ ప్రకటతంచడానిక్ కూడా 
ద్హదకార అయితంది. 2020 మే 13 నుతంచి 17 వరక ఆరథ్క 
మతంత్రి నిరమాలా స్తర్మన్ స్వయతం-సమృద్ భారత్ పాయుకజ 1.0 
బ్లా ప్రితంట్ ను ఐదు దశలుగా ఆవిష్కరతంచార్. 2020 అకోటు బర్ 
12వ తేదీన స్వయతం-సమృద్ భారత్ పాయుకజ 2.0ను, 2020 
నవతంబర్ 12వ తేదీన స్వయతం-సమృద్ భారత్ పాయుకజ 3.0 ను 
కూడా ప్రకటతంచార్. ప్రతీ దశలోన్ స్వయతం-సమృద్ి పాయుకజలో 
ఏముతంది, అది భారత ఆరథ్క వయువసథ్పై ఏ ప్రభావతం చూపితంది 
పరశీలిద్దే తం.  

ప్ర ధానమంతి్ర  గరీబ్ కల్యాణ్ పాయాకేజికి 
ర్.1,92,800 కోటులో

ఆతమానిర్భర్ భారత్ ప్ర చారం 1.0కి 
ర్.11,02,650 కోటులో

ప్ర ధానమంతి్ర   అన్న కల్యాణ్ యోజన పాయాకేజికి 
ర్. 82,911 కోటులో

ఆతమానిర్భర్ భారత్ అభియాన్ 2.0కి 
ర్.73,000 కోటులో

ఆతమానిర్భర్ భారత్ అభియాన్ 3.0కి ర్. 
2,65,080 కోటులో

భారత రిజరు్వ బాయాంకు ప్ర కటించిన చరయాల 
విలువ ర్.12,71,200 కోటులో

సమాజంలోని అని్న రంగాలపై  శ్ర దధి  

గమనిక:  ప్రధానమతంత్రి గరీబ్ అన్న కలాయుణ్ యోజన కవలతం మ్డు 
న్లల కాలతం పాటే అతందుబాటులో ఉతంది. ఆ తర్్వత ద్ని్న క్రమతంగా 
పెతంచుకతంటూ వచాచిర్. తజాగా కతంద్ర మతంత్రిమతండలి 2022 సెపెటుతంబర్ 
వరక ద్ని ఆరవ దశ అమలుక ఆమోదతం తెలిపితంది. 80 మిలియన్ 
ప్రజలక ఉచితతంగా రషన్ అతందితంచడానిక్ రూ.2,60,000 ఖర్చి 
చేస్తున్్నర్.

2 సంవతస్ర్ల విజయయాత్ర ఆత్మన్ర్భర్ భారత్
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60కి పై గా భారత ర్యబార కార్యాలయాలు, భారత 60కి పై గా భారత ర్యబార కార్యాలయాలు, భారత 
దౌతయా మిషన్ లలో ఆతమానిర్భర్ భారత్ కార్నర్ దౌతయా మిషన్ లలో ఆతమానిర్భర్ భారత్ కార్నర్ 

ప్రపతంచతంలోని 63 భారత ర్యబార కార్యులయాలు, భారత దౌతయు 
మిషన్ లలో ఏర్పాటు చేసిన ఆతమానిర్ర్ భారత్ కార్నర్  లో ప్రదర్శతంచేతందుక 
14 జఐఎస్-గురతుతంపు గల గరజన ఉతపాత్తులు పతంపినటుటు  గరజన వయువహార్ల 
మతంత్రిత్వ శాఖ లోక్ సభక సమరపాతంచిన సమాచారతంలో తెలిపితంది. 2022 
ఫిబ్రవర వరక 40క్ పైగా ప్రాతంతలోలా  వాటని ప్రదర్శతంచార్.
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పథకతం అమలులో కీలక దశక చేరతంది. ఈ స్వయతంసమృదిదే 
“సతంగ్హావలోకనతం” స్ర్వత్రిక బడ్జాట్ లో కూడా కనిపితంచితంది. “ఈ 
బడ్జాట్ లో “స్వయతం-సమృద్ భారత్”,  “మేక్ ఇన్ ఇతండియా” దిశగా 
చేసిన ప్రకటనలు పరశ్రమ, ఆరథ్క వయువసథ్ రెతండితంటకీ అతయుతంత 
ప్రధానమైనవి. మేక్ ఇన్ ఇతండియా అనేది 21వ శతబిదే అవసరతంగా 
కూడా చెపపావచుచి. ప్రపతంచానిక్ మన స్మరథ్యాతం ఏమిటో ప్రదర్శతంచగలిగే 
అవకాశతం అది కలిపాస్తుతంది. భారతదేశతం వతంట స్విశాలమైన దేశతం ఒక 

మారె్కట్ గానే పరమితతం అయితే అది ఏ మాత్రతం పురోగతి స్ధతంచలేదు 
లేద్ యువ తర్నిక్ అవకాశాలు కలిపాతంచలేదు” అని బడ్జాట్ ప్రకటన 
అనతంతర సపాతందనలో ప్రధానమతంత్రి నరతంద్ర మోదీ అన్్నర్. ప్రధాన 
మతంత్రి నరతంద్ర మోదీ వాణిజయువేతతులతో నిర్వహతంచిన ముఖాముఖి 
సతంభాషణ కావచుచి, అని్న రతంగాల భాగస్్వములతో నిర్వహతంచిన 
వెబిన్ర్లా  కావచుచి లేద్ యువతతో సతంభాష్తంచిన సమయతంలో భారత 
అవసర్ల కోసతం విదేశీ ఆధారనీయత తగగోతంచుకోవాలని, స్వదేశీని 

స్వయం-సమృద్ధి  ద్శగా అడుగులుస్వయం-సమృద్ధి  ద్శగా అడుగులు

పిపిఇ కవర్ల్్స, ఎన్-95 మాస్్క లు 48 
దేశ్లకు భారతదేశ సహాయం

భారతదేశతం వయుక్తుగత రక్ణ పరకర్ల (పిపిఇ 
క్టులా ) తయారీలో ప్రపతంచలోనే రెతండో పెదదే 
దేశతంగా ఉతంది. ఒకప్పుడు వాట తయారీ 

న్మమాత్రతంగానే ఉతండేది. టెక్్స టైల్ మతంత్రిత్వ 
శాఖ లోక్ సభక అతందితంచిన సమాచారతం ప్రకారతం 

2020 ఏప్రిల్-డిసెతంబర్ న్లల మధయు కాలతంలో 
భారతదేశతం 6 కోటలా పిపిఇ కవర్ల్ లు,  15 కోటలా  

ఎన్-95 మాస్్కలు ఉతపాతితు చేసితంది.  దేశతంలో 
పిపిఇ బాడీ కవర్ల్ తయారీ విభాగతంలో 1100, 

ఎన్-95 మాస్్కల తయారీ విభాగతంలో 200 
మతంది తయారీద్ర్లు నమోదయాయుర్. 48 

దేశాలక భారతదేశతం పిపిఇ బాడీ కవర్ల్ లు, 
ఎన్-95 మాస్్కలు సరఫర్ చేసి సహాయతం 

అతందితంచితంది.

జి.ఎస్.టి రికారుడు  వస్ళ్లో  
2022 మారచిలో జ.ఎస్.ట వసూళ్లా  రూ. 1.42 లక్ల కోటులా గా నమోదయాయుయి. 
2022 జనవరలో స్ధతంచిన రూ.1,40,986 కోటలా  రకార్్డ  వసూళలాను బ్రేక్ చేసి 
ఇపపాట వరక అతయుధక జ.ఎస్.ట వసూలుగా చరత్ర లిఖితంచితంది. 2022 మారచి 
వసూళ్లా  గత ఏడాది మారచి న్లతో పోలిచితే 15% అధకతంగా ఉన్్నయి. 2020 
మారచి న్లతో పోలిచితే 46% అధకతం. 2021-22 ఆరథ్క సతంవత్సరతంలో జ.ఎస్.ట 
వసూళ్లా  రూ. 1.30 లక్ల కోటులా  ద్టడతం ఇది అయిద్స్ర.

కరోన్ మహమామార ప్రపతంచాని్న ఊపేస్తున్న కాలతంలో కఠిన లాక్ డౌన్ కారణతంగా 
భారత జడిపి వృద్ిరటు -23.9 శాతనిక్ పడిపోయి భారతదేశతం తిరోగమనతంలోక్ 
ప్రవేశిస్తుతందని ఆరథ్క నిపుణులు అతంచన్ వేస్తున్న కాలతంలో కతంద్ర ప్రభుత్వ విజన్ 
ఫలితమే మనతం  స్ధతంచిన ఈ మైలుర్యి. 2020-2021 మ్డవ 
త్రైమాసికతంలో భారత జడిపి 0.4 శాతనిక్ చేరతంది. 2020-2021 ఆరథ్క 
సతంవత్సర్నిక్ -7.2 శాతతం క్షీణత నమోదవుత్తందని ప్రాథమిక అతంచన్లు 
పేర్కన్్నయి. 2021 అకోటు బర్-డిసెతంబర్ త్రైమాసికతంలో భారత జడిపి వృద్ి రటు 
5.4 శాతనిక్ చేరతంది. 

ప్ర సుతూ త భారత జిడిపి వృద్ధి  ప్ర పంచంలోనే వేగవంతం

రికారుడు  ఎఫ్.డి.ఐ లతో పరుగుతున్న ప్ర పంచ సమాజం విశ్్వసంరికారుడు  ఎఫ్.డి.ఐ లతో పరుగుతున్న ప్ర పంచ సమాజం విశ్్వసం
ఇన్్వసటురలాతో స్నహభావతంతో ఉతండే ప్రభుత్వ ఎఫ్.డి.ఐ విధానతం, ప్రపతంచ 
సమాజానిక్ పెర్గుత్న్న విశా్వసతం ప్రభావతం మదదేత్తో భారతదేశతం ఎఫ్.డి.
ఐల ర్కలో కొతతు శిఖర్లు అధరోహతంచితంది. 2014-15లో దేశతంలోక్ ఎఫ్.
డి.ఐల ర్క 45.14 బిలియన్  అమెరకన్ డాలరలాక వచిచినపపాట నుతంచి అవి 
నిలకడగా పెర్గుతూనే ఉన్్నయి. 2020-21  ఆరథ్క సతంవత్సరతంలో 
భారతదేశతం ఎఫ్.డి.ఐల ర్కలో అతయుధక వార్షక రకార్్డ  81.97 బిలియన్ 
డాలర్లా  (అతంచన్) నమోదు చేసితంది. గత ఏడాది ఎఫ్.డి.ఐల ర్క కన్్న ఇది 

10% అధకతం. 2021-22 ఆరథ్క సతంవత్సరతం తొలి ఆర్ మాస్ల కాలతంలో ఎఫ్.
డి.ఐల ర్క అతంతక ముతందు ఏడాది ఇదే కాలతంలో వచిచిన 41.37 బిలియన్ 
డాలరలాతో పోలిచితే 4% పెరగ 42.86 బిలియన్ డాలరలాక చేరతంది. గత 7 
సతంవత్సర్ల కాలతంలో (2014-21) దేశతంలోక్ 440.27 బిలియన్ డాలరలా ఎఫ్.
డి.ఐలు వచాచియి. అతంతక ముతందు 21 సతంవత్సర్ల కాలతంలో వచిచిన మొతతుతం 
ఎఫ్.డి.ఐల కన్్న (763.83 బిలియన్ డాలర్లా ) ఇది ఇతంచుమితంచుగా 58 శాతతం 
అధకతం.

2 సంవతస్ర్ల విజయయాత్ర ఆత్మన్ర్భర్ భారత్



న్యూ ఇండియా స మాచార్   మే 1-15, 2022 11

ప్రోత్సహతంచాలని;  దిగుమత్లను నిష్ధతంచి స్వయతం-సమృద్ి బాటలో 
దేశీయతంగానే రక్ణ, వయువస్య ఉతపాత్తులు తయార్చేస్కోవాలని 
చెబుతూ ఆతమానిర్రత కారయుక్రమానిక్ ఒక శక్తుని అతందిసూతు వచాచిర్. 
దేశతం స్వయతం-సమృద్ిని స్ధతంచడతం, ఎగుమత్లు గరష్ఠతంగా 
పెతంచుకోవడమే నేట ప్రాధానయుతలని చెపాపార్. మనతం స్థ్ నికతం కోసతం  
నినదితంచి,  దేశీయతంగా తయారైన ఉతపాత్తులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు 

మన బాధయుతను మనతం నిర్వరతుతంచినటలావుత్తందన్్నర్. “స్వయతం-
సమృద్ి”లో భారతదేశతం అతందుకతంటున్న వేగతం చూసి ప్రతీ ఒక్క 
భారతీయుడు గర్వపడుత్న్్నడు. పిపిఇ క్టలా తయారీ కావచుచి లేద్ 
యుపిఐ, ర్పే పేమెతంట్ గేట్ వేలక, దేశీయ రక్ణ పరకర్లక ప్రపతంచ 
గురతుతంపు ర్వడతం కావచుచి... అని్నతంటలోన్ స్ధస్తున్న పురోగతి వలలా 
ప్రతీ ఒక్క భారతీయుడు, జాతి కూడా లాభతం పతందడతం ఖాయతం.   

చరిత్ర లో ప్ర థమంగా 400 బిలియన్ అమెరికన్ డాలరులో  దాటిన ఎగుమతులుచరిత్ర లో ప్ర థమంగా 400 బిలియన్ అమెరికన్ డాలరులో  దాటిన ఎగుమతులు
2021-2022 ఆరథ్క సతంవత్సరతంలో భారతదేశతం వాణిజయు ఎగుమత్లోలా  కొతతు రకార్్డను న్లకొలిపాతంది. 
ఎలక్రిటుక్ డేటా పతంచుకోని పోర్టుల ఎగుమత్లు మినహాయితంచి దేశతం గత ఏడాది మొతతుతం మీద 417.8 
బిలియన్ అమెరకన్ డాలరలా ఎగుమత్లు నిర్వహతంచితంది. ఆ గణాతంకాలు కూడా కలిపితే ఎగుమత్లు 
418అమెరకన్ బిలియన్ డాలరలా ఆల్ టైమ్ గరష్ఠ స్థ్ యిని ద్టపోతయి. గత 12 న్లల కాలతంలో 
ఎగుమత్లు 30 బిలియన్ అమెరకన్ డాలరలాను ద్టపోయాయి. 2022 మారచిలో నమోదైన 40.38 
బిలియన్ అమెరకన్ డాలరలా ఎగుమతి 2021 మారచి ఎగుమత్లు 35.26 బిలియన్అమెరకన్ డాలరలాతో 
పోలిచితే 14.53 శాతతం అధకతం. 2020 మారచిలో ఎగుమత్లు 21.49 బిలియన్ అమెరకన్ డాలరలాతో 
పోలిచితే 87.89% అధకతం.
తదుపరి లక్యాం 2 టి్ర లియన్ అమెరికన్ 
డాలరులో

n	  2027 న్టక్ 2 ట్రిలియన్ అమెరకన్ డాలరలా 
ఎగుమతి లక్షయుని్న వాణిజయు ప్రోత్సహక 
సతంసథ్ నిరదేశితంచితంది.

n 2021-2022 ఆరథ్క సతంవత్సరతంలో 
స్ధతంచిన 417 బిలియన్ అమెరకన్ డాలరలా 
లక్షయుని్న ద్టన అనతంతరతం 50క్ పైగా 
దేశాలపై ప్రతేయుకతంగా దృష్టుని స్రసూతు వాణిజయు 
మతంత్రిత్వ శాఖ, కమోడిటీ బోర్్డలతో 
సతంప్రదితంపులు కొనస్గుత్న్్నయి. 

మొబై ల్ హాయాండ్ సటులో  ఉత్పతితూ  
చేసుతూ న్న రండో పదదూ  దేశం భారత్

 n 2014-15 సతంవత్సరతంలో6 కోటలా 19 
వేల విలువ గల మొబైల్ ఫ్నలా ఉతపాతితు 30 
కోటలాక, 2020-2021 న్టక్ 2.20 
లక్ల కోటలాక పెరగతంది. 2014 న్టక్ 
దేశతంలో సెలుయులార్ ఫ్నలా ఉతపాతితు 
ఫ్యుకటురీలు రెతండే ఉతండగా 2021 న్టక్ 
200 ద్టతంది. 

పరుగుతున్న దేశ విదేశీ మారక నిల్వలు
2021 నవతంబర్ న్టక్ అతందుబాటులో ఉన్న గణాతంకాల ప్రకారతం భారతదేశతం విదేశీ 
మారకతం నిల్వలోలా  చైన్, జపాన్, సి్వటజార్లా తండ్ దేశాలను అధగమితంచి ప్రపతంచతంలో 
అధకతంగా విదేశీ మారకతం నిల్వలున్న న్లుగో దేశతంగా మారతంది. 

పెరుగుతున్న ఐఐపి

2021 ఏప్రిల్-నవతంబర్ న్లల మధయు కాలతంలో 
పారశ్రామికోతపాతితు సూచి (ఐఐపి) ముతందు ఏడాది 
ఇదే కాలతంతో పోలిచితే 17.4% పెరగతంది. 2020 
ఏప్రిల్-నవతంబర్ న్లల మధయు కాలతంలో ఇది (-) 
15.3% ఉతంది.  
అంద్బాట్లో కొత్త ఉద్యుగాలు

n  ఆతమానిర్ర్ భారత్ పాయుకజ 3.0లో 
ప్రకటతంచిన ఆతమానిర్ర్ భారత్  రోజ్ గార్ 
యోజన 2020 అకోటు బర్ 1వ తేదీ నుతంచి 
అమలులో ఉతంది.

n  ఇపిఎఫ్ఒ గణాతంకాల ప్రకారతం తొలి పది 
న్లల కాలతంలో ఈ పథకతం 32.9 లక్ల 
ఉద్యుగావకాశాలు లభతంచాయి. 58.5 లక్ల 
మతంది ఈ స్్కమ్ ద్్వర్ లాభపడుత్న్్నర్.

n  2024 మారచి 31 వరక ఈ స్్కమ్ వయుయతం 
రూ. 22,810 కోటులా . వరతుమాన ఆరథ్క 
సతంవత్సరతంలో ఈ స్్కమ్ కోసతం ప్రభుత్వతం 
రూ. 6400 కోటులా  కటాయితంచితంది.

477.8 
577.0 633.6

2019-20  
2020-21  

2021-22*

అంకెలు బిలియన్ డాలరలో లో, *2021 డిసంబర్  31 వరకు

14 తయారీ రతంగాలోలా  పిఎల్ఐ స్్కమ్ క అదు్త సపాతందన లభతంచితంది. 60 లక్ల కొతతు ఉద్యుగాలు కలిపాతంచగల 
స్మరథ్యాతం ద్నిక్ ఉతంది. ర్బోయే ఐదు సతంవత్సర్ల కాలతంలో రూ.30 లక్ల కోటలాక పైబడిన అదనపు ఉతపాతితు 
స్ధతంచగల సమరథ్త కూడా ఉతంది.
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ప్రధాన మతంత్రి నరతంద్ర మోదీ నిరతంతర్యతంగా స్గస్తున్న ప్రయత్నలు, కటుటు బాటు ఫలాలు ఈశానయు ర్ష్టట్ లోలా  కనిపిస్తున్్నయి. కొని్న 
దశాబాదే ల పాటు ఈశానయు ర్ష్టట్ లు అభవృద్ిలోను, ప్రధాన స్రవతంతిలోను తీవ్ర నిరలాక్షయునిక్ గురయాయుయి. కాని ఇప్పుడు ఆ ప్రాతంతలు శాతంతి, 
స్సతంపన్నత అనే కొతతు శకతంలో పురోగమిసూతు అస్ధారణ అభవృద్ిక్ నోచుకతంటున్్నయి. కలోలా లిత ప్రాతంతలోలా  తిర్గుబాటు సతంఘటనలు 
తగగోడతంతో పాటు తిర్గుబాటు శకతుల ల్తంగుబాటుక అనుకూలమైన వాతవరణతం ఏరపాడితంది. సరహదుదే  వివాద్లు, స్యుధ తిర్గుబాటు 
సతంఘర్షణలక తెర దితంచి దీరఘాకాలిక శాతంతి స్ధన లక్ష్తంగా పలు జలాలా లు, పోల్స్ సటుషనలా పరధలో స్యుధ దళాల ప్రతేయుక హక్కల చటటుతం 

(ఎఎఫ్ఎస్ పిఏ) కూడా ఉపసతంహరతంచార్.

ఈశానయు ప్రాతంతతం ఇప్పుడు ఉగ్వాదతం, నిరలాక్ష్తం శృతంఖలాల 
నుతంచి వెలుపలిక్ వస్తుతంది. ఈ ప్రాతంతని్న భారత వృద్ిక్ 
చోదకశక్తుగా నిలపడతం లక్ష్తంగా మౌలిక వసత్ల 

అభవృద్ిక్ అధక ప్రాధానయుత ఇస్తున్్నర్. ఈశానయు ప్రాతంతల ప్రజల 
మనోభావాలను, వార దీరఘాకాలిక డిమాతండలాను గౌరవిసూతు ఆయా ర్ష్టట్ ల 
ప్రభుత్వల అనుమతితో కతంద్ర ప్రభుత్వతం ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏ ను తొలగతంచి 
కలోలా లిత ప్రాతంతలను తగగోతంచే పని వేగవతంతతం చేసితంది. కొని్న దశాబాదే ల 
తిర్గుబాటలా అనతంతరతం ఈశానయుతంలో భద్రత వాతవరణతం 
మెర్గుపడడతంతో కతంద్ర ప్రభుత్వతం  న్గాలాతండ్, అస్్సతం, మణిపూర్  

లలో స్యుధ దళాల ప్రతేయుక అధకార్ల చటటుతం (ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏ) క్తంద 
కలోలా లిత ప్రాతంతల సతంఖయు తగగోతంచాలని నిరణాయితంచితంది. ఉగ్వాద 
తిర్గుబాటలాక చరమగ్తతం పలిక్ శాశ్వత శాతంతి స్థ్ పితంచాలన్న ప్రధాన 
మతంత్రి నరతంద్ర మోదీ విజన్ ను వేగవతంతతం చేయడానిక్  వీలుగా ఈశానయు 
ర్ష్టట్ లు ఒపపాతంద్లపై సతంతకాలు చేయడతంతో కతంద్ర ప్రభుత్వతం ఈ చరయు 
తీస్కతంది. శాతంతియుత, స్సతంపన్న ప్రాతంతతంగా ఈశానయు ర్ష్టట్ లను 
అభవృద్ి చేయాలన్న ప్రధానమతంత్రి  నరతంద్ర మోదీ విజన్ ను స్కారతం 
చేసతందుక హోతం మతంత్రి అమిత్ ష్ట ఈశానయు ర్ష్టట్ లతో నిరతంతరతం 
చరచిలు జర్పుత్న్్నర్. 

మూడు ఈశ్నయా ర్ష్్ట ్రలోలో ని పలు మూడు ఈశ్నయా ర్ష్్ట ్రలోలో ని పలు 
పా్ర ంత్లోలో  ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ ఉపసంహరణపా్ర ంత్లోలో  ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ ఉపసంహరణ

ప్రధాన మతంత్రి నరతంద్ర నరతంద్ర మోదీ విజనరీ 
న్యకత్వతంలో కతంద్ర ప్రభుత్వతం నిరతంతరతం 

తీస్కతంటున్న చరయుల కారణతంగా భద్రత పరసిథ్త్లు 
మెర్గుపడి అభవృద్ి వేగతం అతందుకోవడతంతో ఈశానయు 
ర్ష్టట్ లోలా  ఇలాతంట చరయులు ఎనో్న తీస్కన్్నర్. 2014 
సతంవత్సరతంతో పోలిచితే 2021 సతంవత్సరతంలో తీవ్రవాద 

సతంఘటనల సతంఖయు 74% తగగోతంది. అలాగే  ఇదే 
కాలతంలో మరణాల సతంఖయు భద్రత దళాల సిబ్బతందిలో 

60%, పౌర్లోలా  84% తగగోతంది.
- అమిత్ షా, హం మంత్రి

ఈశానయుంలో నవోదయంజాతీయం
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ప్ర ధాన మంతి్ర  నరంద్ర  మోదీ న్యకత్వంలో ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏను ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఉపసంహరించారు?ప్ర ధాన మంతి్ర  నరంద్ర  మోదీ న్యకత్వంలో ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏను ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఉపసంహరించారు?

ఫలితతంగా దేశ ర్జాయుతంగతం, నరతంద్ర మోదీ ప్రభుత్వ విధాన్లపై విశా్వసతం 
ప్రకటసూతు అధక సతంఖయులో ఈశానయు ప్రాతంతల తీవ్రవాద బృతంద్లు 
ల్తంగపోయాయి. వారతందరూ ఇప్పుడు ఈశానయుతంలో శాతంతి, అభవృద్ిలో 
తమ వతంత్ పాత్ర పోష్స్తున్్నర్. 2019 నుతంచి 2022 మధయులో 6900 
మతంది ఉగ్వాదులు ల్తంగపోయార్. 4800క్ పైగా ఆయుధాలు 
చటటుపరమైన అధకార్లక అపపాగతంచార్. ఇది పెదదే విజయతం.
మ్డు సంవతస్ర్ల కలంలో ఉగ్రవాదం అంతాన్క్,  శాంతి సాథిపనకు 

పలు ఒప్పందాలపై సంతకలు

త్రిపురలోని ఉగ్వాద బృతంద్లని్నతంటనీ సమాజ ప్రధాన స్రవతంతిలోక్ 
తెచేచితందుక ఎన్.ఎల్.ఎఫ్.ట (ఎస్.డి) ఒపపాతందతంపై సతంతకాలు చేసిన 
2019 ఆగస్టు  నుతంచి అని్న స్యుధ కాడర్లా  ల్తంగపోయాయి. త్రిపురను 
శాతంతియుత ర్షట్తంగా మారచితందుక ఎతంతో కృష్ చేస్తున్్నయి. 
అస్్సతంలోని బోడో సమసయుక తెర దితంచుతూ 2020 జనవర 27వ తేదీన 
బోడో ఒపపాతందతంపై సతంతకాలు జరగాయి. సెటలమాతంట్ చరయులోలా  95 శాతతం 
అస్్సతం, కతంద్ర ప్రభుత్వతం ఆచరణను స్ధయుతం చేశాయి. ఈ రోజు 

బోడోలాతండ్ అతయుతంత శాతంతియుత ప్రదేశతంగా గురతుతంపు స్ధతంచితంది.ఈ 
ప్రాతంతతం ప్రగతిపథతంలో పురోగమిస్తుతంది. 2021 సెపెటుతంబర్ 4వ తేదీన 
సతంతకాలు చేసిన కబ్రి-అతంగాలా తంగ్ ఒపపాతందతం అస్్సతంలో స్దీరఘాతంగా 
రగులుత్న్న కబ్రి వివాద్ని్న అతంతతం చేసితంది. వేలాది మతంది స్యుధులు 
ల్తంగపోయార్. 23 సతంవత్సర్ల కాలతం న్ట బ్రూ-రయాతంగ్ శరణార్థ్ల 
సతంక్షోభానిక్ తెర దితంచే ఒపపాతందతంపై 2020 జనవర 16వ తేదీన 
సతంతకాలు జరగాయి. ఈ ఒపపాతందతం క్తంద అతంతరగోతతంగా నిర్శ్రయులైన 
37,000 మతందిక్ త్రిపురలో పునర్వాసతం ఏరపాడితంది. అలాగే అస్్సతం, 
మేఘాలయ మధయు సరహదుదే  వివాద్నిక్ సతంబతంధతంచిన మరో ఒపపాతందతంపై 
2022 మారచి 29న సతంతకాలు జరగాయి. ఈశానయు ప్రాతంతల అభవృద్ి, 
శాశ్వత శాతంతి అజెతండాక ప్రధాన మతంత్రి ఇస్తున్న ప్రాధానయుతం, కతంద్రతం 
అనుసరస్తున్న యాక్టు ఈస్టు పాలస్ ఫలితలు ఉగ్వాదుల సతంఖయు 
తగుగో దలలోను, అభవృద్ి మౌలిక వసత్ల ద్్వర్ ప్రజల జీవితని్న సరళతం 
చేయడతంలోను ప్రతిబితంబిస్తున్్నయి. 

ఈశ్నయాంలో తగు్గ తున్న తీవ్ర వాదం
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సరిహదుదూ  వివాద పరిష్్కరం

ఈశానయు ప్రాతంతతం ఇప్పుడు పూరతుగా 
సతంఘర్షణల రహతతంగా ఉతంది. మారచి 

29వ తేదీన హోతం మతంత్రి అమిత్ ష్ట 
సమక్తంలో అస్్సతం ముఖయుమతంత్రి  
హమతంత బిశ్వ శరమా, మేఘాలయ 

ముఖయుమతంత్రి కన్రాడ్ క్.సతంగామా ఒక 
ఒపపాతందతంపై సతంతకాలు చేశార్. 

ఇప్పుడు స్మార్ 70% ప్రాతంతతంలో 
సరహదుదే  వివాదతం సమసిపోయితంది. 

ర్ష్టట్ ల మధయు వివాద్లు సమసిపోయి, 
స్యుధ బృతంద్లు ల్తంగపోతే తపిపాతే 

ఈశానయు ప్రాతంత అభవృద్ి స్ధయుతం 
కాదని హోతం మతంత్రి  అమిత్ ష్ట 

ప్రకటతంచార్. 

వాసతువానిక్ కలోలా లిత వాసతువానిక్ కలోలా లిత 
ప్రాతంతలతంటే ఏవి?ప్రాతంతలతంటే ఏవి?
శాతంతి పరరక్ణ కోసతం సైనిక 
దళాలను రతంగతంలోక్ దితంచిన 
ప్రాతంతలను కలోలా లిత ప్రాతంతలుగా 
వయువహరస్తుర్. విభన్న మత 
వర్గో లు, జాత్లు, భాష్ట వర్గో లు, 
ప్రాతంతీయ వర్గో లు, కలాలు లేద్ 
తెగల సభుయుల మధయున వివాద్లు, 
విభేద్లు తలతితున సతందర్తంలో 
చటటుతంలోని సెక్న్ 3 క్తంద ఏ 
ప్రాతంతని్న అయిన్ కలోలా లిత 
ప్రాతంతతంగా ప్రకటతంచవచుచిను.

  భద్రతా వాతావరణం మెరుగుపడడంతో ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏ క్ంద 
కలోలీలిత ప్ంతం నోటిఫికేషన్ ను 2015లో త్రిపురలోను, 2018లో 
మేఘాలయలోను పూరి్తగా తొలగంచారు.

  అసాస్ంలో 1990 నుంచి కలోలీలిత ప్ంతాల నోటిఫికేషన్ అమలులో 
ఉంద్. కన్ గత ఏడు సంవతస్ర్లుగా నరంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 
తీసకున్న చరయుల కరణంగా భద్రతా వాతావరణం మెరుగుపడింద్.

  ఈ అంశాన్్న దృషిటులో ఉంచుకున్ 2022 ఏప్రిల్ నుంచి అసాస్ంలోన్ 
23 జిలాలీలోలీ పూరి్తగాను, 1 జిలాలీలో పాక్షికంగాను ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏ 
చటటుం నుంచి మినహాయింపు ఇచా్చరు.

  మణిపూర్ అంతటా (ఒక్క ఇంఫాల్ మున్స్పల్ ప్ంతం మినహా) 
కలోలీలిత ప్ంతాల ప్రకటన 2004 నుంచి అమలులో ఉంద్. 2022 
ఏప్రిల్ 1వ తదీ నాటిక్ ఆరు జిలాలీలోలీన్ 15 పోల్స సటుషనలీ పరిధలోన్ 
ప్ంతాలను ఈ చటటుం నుంచి మినహాయించారు. 

  1995 నుంచి నాగాలాండ్ లో కలోలీలిత  ప్ంతాల నోటిషికేషన్ 
అమలులో ఉంద్. దీన్పై పరిశీలనకు ఏర్్పటైన కమిటీ స్ఫారసలను 
ఆమోద్ంచిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏను దశలవారీగా 
తొలగంచేంద్కు అనుమతించింద్. 2022 ఏప్రిల్ నుంచి 
నాగాలాండ్ లోన్ ఏడు జిలాలీలోలీ15 పోల్స సటుషనలీ పరిధలో ఈ 
నోటిఫికేషన్ రద్్ద చేశారు.

  2015లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో అసాస్ం సరిహద్్ద వంబడి గల 
మ్డు జిలాలీలోలీ 20 క్లో మీటరలీ పరిధలోను, 9 ఇతర జిలాలీలోలీన్ 16 
పోల్స సటుషనలీ పరిధలోను ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏను అమలుపరిచారు. 
దాన్్న క్రమంగా ఎతి్త వేశారు. ప్రస్తతం  మ్డు జిలాలీలోలీను, మరో  
జిలాలీలోన్ రెండు పోల్స సటుషనలీ పరిధలోను మాత్రమే ఇద్ అమలులో 
ఉంద్. 2021 నవంబర్ న్టికి అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప్ర కారం

ఈశానయుంలో నవోదయం జాతీయం
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ప్రతి సామానుయుడి జీవితంలోన్ మ్డు అతయుంత ముఖయుమైన అంశాలు- సా్వవలంబన, 

ఆత్మపరిశీలన, ఆత్మగౌరవం. మహాత్మ గాంధీ మనకు సా్వవలంబనతోపాట్ సతయుం, అహంస, 

సతాయుగ్రహ మారగు న్ర్దశం చేశారు. ఈ ఉన్నత సూత్రాల అనుసరణ దా్వర్ సంపన్నంగా, 

శక్్తమంతంగా రూపొందే లక్షష్ సాధన ద్శగా మన దేశం ముందడుగు వేసో్తంద్. ప్రజా ప్రయోజనం 

గల పథకలను ప్రజా భాగసా్వమయుంతో సమాజం చివరి అంచుదాక తీసకెళలీడం దా్వర్ 

భారతదేశాన్్న స్వయం-సహాయక, సా్వవలంబన గల దేశంగా అభివృద్ధి చేయగల వయువసథి 

రూపుద్ద్్దకుంటంద్. దేశంలోన్ సాధారణ పౌరుడు నేడు ఉద్యుగానే్వషకుడిగా కక ఉద్యుగ 

ప్రదాతగా మార పర్యువరణ వయువసథి ఊపిరి పోసకుంటూ సా్వవలంబన మంత్రం 

సాకరమవుతోంద్..

బాటలు వేసుతూ న్నబాటలు వేసుతూ న్న    
సుపరిపాలనసుపరిపాలన

సా్వవలంబన భారతం
ముఖపత్ర కథనం

వలంబనకువలంబనకుసా్వసా్వ
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ఉతతురప్రదేశ్  లోని 
నో యి డా 
ని వా సి 

అతంక్త్  ఉన్నతశయతం 
గలవాడు. అతని ఆకాతంక్క 
‘స్టు తండ్-అప్ ఇతండియా’ 
ఉతేతుజమిచిచితంది. ఈ పథకతం క్తంద 
రూ.70 లక్ల ర్ణతం పతంది, ప్రితంటతంగ్  
యతంత్రాలోలా  వాడిన కాయుట్రిడ్జా ల పునర్పయోగ 
ప్రక్రియను ప్రారతంభతంచాడు. లోగడ మనతం 
చేపటటులేని అనేక పనులు ఇప్పుడు ప్రభుత్వతంతోపాటు 
బాయుతంకల సహాయతంతో స్లభ స్ధయుతం అవుత్న్్నయని 
అతంక్త్  చెబుత్న్్నడు. ఆ మేరక మునుపు ఆరథ్క స్థ్ మతలేక 
కొనలేకపోయిన పరకర్లను నేడు కొనగలుగుత్న్్నమని 
చెపాపాడు. ఇతని తరహాలోనే సమీన్ యాసిమ్  ఎతంబ్రాయిడరీ 
యూనిట్  ఏర్పాటు కోసతం రూ.14 లక్లు ర్ణతం పతందితంది. దీనిక్ 
ముతందు చేతితోనే ఎతంబ్రాయిడరీ పని చేయడతం ద్్వర్ ఆమె 
సతంపాదన స్వలపాతంగానే ఉతండేది. ఈ నేపథయుతంలో ‘స్టు తండ్-అప్ 
ఇతండియా’ పథకతం తోడాపాటుతో ఆమె కతంపూయుటర్  ఆధారత 
ఎతంబ్రాయిడరీ యతంత్రాలను కొనుగోలు చేశాక ఆమె వాయుపారతం, 
ఆరథ్క పరసిథ్తి మెర్గుపడా్డ యి. ఈమె తరహాలోనే మహార్షట్ 
వాసతువుయుర్లు స్్వతి ర్హుల్ ధుతండాలే రూ.10 లక్లు ర్ణతం 
తీస్కని ధానయుతం శుభ్తం చేస యతంత్రాలను కొనుగోలు చేసితంది. 

సా్వవలంబన భారతం ముఖపత్ర కథనం
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ఇక రైత్ల నుతంచి ధానయుతం కొని, ద్ని్న శుభ్తం చేసి, మతంచి ధరతో 
విక్రయితంచేతందుక సిద్మవుతోతంది. ఈ విధతంగా ‘స్టు తండ్-అప్ 
ఇతండియా’ పథకతం అతంక్త్ , సమీన్ల కలలు స్కారతం కావడానిక్ 
మాత్రమేగాక…

వాయుపారవేతతులుగా ఎదగదలచిన యువత.. ముఖయుతంగా 
మహళలు, ఎస్.సి/ఎస్.టలక వెను్నదను్నగా నిలిచి వార ఆశలు, 
ఆకాతంక్లక ఊపిరపోసితంది.

పుష్టపా బానో్సడే ఓ ప్రముఖ మహళా పారశ్రామికవేతతు.. ఈ 
దిశగా ఆమె పయనతం చాలా అదు్తతంగా స్గతంది. దీని్న గురతంచి 
ఆమె వివరసూతు- “మా కటుతంబతంలో తొలితరతం పారశ్రామికవేతతును 
నేనే. న్క అవసరమైన నిధులను ‘ముద్ర యోజన’ ద్్వర్ 
ర్ణతంగా పతంద్ను. ఇది తక్కవ వడీ్డతో లభతంచే అధక ప్రయోజన 
ర్ణతం. ఇవాళ న్కతంటూ ఒక సతంత కర్మాగారతం ఉతంది. నేను 
స్ధతంచిన ఈ విజయతం మా కటుతంబతంలో ఇతంతవరకూ ఎవరకీ 
స్ధయుతం కాలేదు” అన్్నర్. ఆమె విజయగాథ నిజతంగా ఔత్సహక 
మహళా పారశ్రామికవేతతులతందరకీ సూఫూరతుద్యకతం. పతంజాబ్ 
లోని దౌలతబాద్ లో బటక్ నడిపే దయార్ణి- “ఇతంతకముతందు 
న్క పని చాలా తక్కవగా ఉతండేది. కానీ, ముద్ర ర్ణతం 
తోడాపాటుతో న్ బటక్ విసతురతంచితంది. ప్రభుత్వతం నుతంచి ఇలా 
స్యతం అతందడతం న్క్తంతో సతంతోషతంగా ఉతంది. న్క 
చేయూతనిచిచిన ప్రభుత్వనిక్ కృతజఞాతలు” అని తెలిపార్. 
అదేవిధతంగా రూ.2 లక్ల ర్ణతం పతందిన మరో లబ్ిద్ర్ 
అతంజన- “ఇప్పుడు నేను యతంత్రతంతోపాటు ముడిసరకను 
స్లభతంగా తెచుచికోగలను. అతంతేకాదు.. మరో ఇదదేరక్ ఉపాధ 
కలిపాతంచగలను. న్ పని వేగతం పుతంజుకతంటే, అది దేశ ప్రగతిక్ 
కూడా ద్హదతం చేస్తుతంది” అన్్నర్. మధయుప్రదేశ్ లోని పన్్న 
వాసతువుయుర్లు తసిమాన్ ఉస్మానీ తన వాయుపారతం కోసతం ముద్ర పథకతం 
క్తంద ర్ణతం పతందడతంపై ఎతంతో సతంతోషతం వయుకతుతం చేస్తున్్నర్. 
ఈ మేరక ఆమె కతంద్ర ప్రభుత్వనిక్ కృతజఞాతలు తెలిపార్. ఆగ్రా 
నివాసి ప్రీతి తమ జీవనోపాధ కోసతం కూరగాయలు 
విక్రయిసూతుతంటార్. ఆమె మాటాలా డుతూ- “లాక్ డౌన్ సమయతంలో 

ఏ ఒక్క వరగుం లేదా కొద్్ద మంద్ 
పరిమిత ప్రగతి కోసం కకుండా 
అందరి అభివృద్ధి  లక్షష్ంగా మేం 
దృఢ సంకల్పం పూనాం. ‘సబ్ క 

సాథ్, సబ్ క వికస్, సబ్ క 
విశా్వస్.. సబ్ క ప్రయాస్’ అన్నదే 
నా ప్రభుత్వ తారకమంత్రం. ప్రగతిపై 
మాద్ సమి్మళిత దృషిటు.. మా లక్షష్ం 

సార్వజనీనం. నా ప్రభుత్వ ప్రతి 
ప్రణాళికకు, విధానాన్క్ ఈ సమగ్ర 

తత్త్వమే పునాద్.

- నరంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

దేశంలో 2014 నుంచి 8 ఏళలో  కాలంలో దేశంలో 2014 నుంచి 8 ఏళలో  కాలంలో 
అభివృద్ధి  వయాయం దాదాపు అభివృద్ధి  వయాయం దాదాపు ర్.91 ర్.91 
లక్ల కోటులోలక్ల కోటులో .. అయితే, 2004-14 మధయా .. అయితే, 2004-14 మధయా 
ఇద్ కేవలం ర్.49.2 లక్ల కోటులో  ఇద్ కేవలం ర్.49.2 లక్ల కోటులో  
మాత్ర మేమాత్ర మే

సా్వవలంబన భారతంముఖపత్ర కథనం
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ప్రభుత్వతం ఉచితతంగా ఆహార ధాన్యులు అతందితంచడమే కాకతండా 
వాయిద్ సముమా క్తంద రూ.500 బాయుతంక ఖాతలో జమ చేసితంది. 
ఈ సహాయతం న్క్తంతో ఊరటనిచిచితంది” అని చెపిపాతంది. ఈ 
కషటుకాలతంలో ఆమెక ‘స్వనిధ’ పథకతం గురతంచి తెలియగా, స్థ్ నిక 
పురపాలక సతంసథ్ కార్యులయానిక్ వెళిలా మరతంత సమాచారతం 
తీస్కతంది. 

“న్క రూ.10,000 ర్ణతంగా లభస్తుతందని నేను కలలో కూడా 
ఊహతంచలేదు. ఈ సముమాతో నేను కూరగాయలతోపాటు పతండులా  
కూడా అమమాడతం ప్రారతంభతంచాను. ఇప్పుడు ర్ణతం తొలి వాయిద్ 
తిరగ చెలిలాతంచబడితంది. దీతంతోపాటు డిజటల్ చెలిలాతంపులక ప్రతిఫలతం 

క్తంద ఏటా రూ.1,200 ద్కా ప్రభుత్వతం నుతంచి సముమా వాపస్ 
వస్తుతంది. జీవితతం మళ్లా గాడినపడితంది” అని ఆమె ఎతంతో ఆనతందతంగా 
చెపిపాతంది. ర్జస్థ్ నోలా ని న్గౌర్ జలాలా లో నివసితంచే జ్గార్మ్ 
వతంటమనిష్గా పనిచేస్తుతంటాడు. కటుతంబమతంతటకీ అతడే 
జీవన్ధారతం. అయితే, జ్గారతం 3 న్లల కమారెతు వేదికక గుతండ్లో 
రతంధ్రతం ఉతందనే విషయతం తెలియడతంతో కటుతంబ సభుయులతంత 
దిగా్్రతంతిక్ గురయాయుర్. ఆమె ఆరోగయుతం బాగు కోసతం చాలాచోటలాక 
వెళాలా ర్. ఈ సమయతంలో ఒక అధకార ద్్వర్ ‘ఆయుష్టమాన్ కార్్డ ’ 
గురతంచి వారక్ తెలిసితంది. ఈ పథకతం క్తందక వచేచి ప్రతి కటుతంబతం 
ఏటా రూ.5 లక్ల ద్కా విలువైన చిక్త్స ఉచితతంగా పతందగలదు. 

దేశవాయుపతుతంగా పెదదే సతంఖయులో గల రైత్లు, కూల్లు, మహళలు వతంట చిన్నతరహా, స్వయతం ఉపాధతో జీవితంచే వర్గో ని్న 
ఎవరూ.. ఎన్నడూ పటటుతంచుకన్నది లేదు. ఈ నేపథయుతంలో ఆతమాగౌరవతంతో తమ కటుతంబాలను పోష్తంచుకనే వీధ వాయుపార్ల 
కోసతం తొలిస్రగా ప్రతేయుక పథకతం రూపుదిదదేబడితంది. అలాగే రైత్లు, వయువస్య కూల్లు, చిన్న దుకాణద్ర్లు, 60 ఏళ్లా  
పైబడిన అసతంఘటత రతంగ కారమాకల కోసతం ప్రభుత్వతం ఇపపాటక పెన్షన్, బీమా పథకాలను ప్రారతంభతంచితంది. ఆ మేరక కొతతు 

నిబతంధనలతో స్మాజక భద్రత కవచతం మరతంత బలోపేతతం చేయబడితంది.

- నరంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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ఆ తర్్వత జ్గారతం అతంగన్్వడీ కతంద్రానిక్ వెళిలా ఆయుష్టమాన్ కార్్డ  
పతంద్డు. దీతంతో చిన్్నర వేదికక పూరతు ఉచితతంగా శస్రాచిక్త్స 
పూరతుయితంది. ఇప్పుడు వేదిక అతందర్ పిలలాలాలా గా చక్కగా 
ఆడుకతంటోతంది. దీనిపై జ్గార్తం- “ప్రధానమతంత్రి నరతంద్ర మోదీ 
గారక్ ధనయువాద్లు.. మాలాగా ఆపను్నల కోసతం ఆయన ఈ 
పథకతం ప్రారతంభతంచార్. మాక ఈ అతండ దొరక్కపోతే మా పరసిథ్తి 
ఏమై ఉతండేద్ ఊహతంచతండి” అన్్నడు.

స్్వవలతంబన మారగోమతంటే- కవలతం ర్ణాలు ఇవ్వడతం కాదు.. 
ప్రతి వయుకీతు తన ప్రాథమిక అవసర్లు తీర్చికోగల పర్యువరణతం 
సృష్టుతంచడమే. ఆ మేరక ప్రతి ఇతంటకీ మర్గుదొడి్డ నిర్మాణతం కోసతం 
పిలుపునివ్వడతం లేద్ కోవిడ్ కాలతంలో స్్వవలతంబనను 

ప్రోత్సహతంచడతం లేద్ ‘ఉజ్వల, ప్రతి ఇతంటకీ కొళాయి నీర్’ వతంట 
వివిధ పథకాల ద్్వర్ ప్రజలక ప్రాథమిక సౌకర్యుల కలపాన 
చరయులు చేపటటుడతం వతంటవనీ్న ఈ కోవలోక వస్తుయి. అలాగే 
సతంక్షోభ సమయతంలో ప్రతి పేదకూ ఉచిత రషన్, రషన్ కార్్డ  బదిల్, 
ఆయుష్టమాన్ భారత్ వతంట పథకాల క్తంద రూ.5 లక్ల ద్కా ఉచిత 
చిక్త్స సౌకరయుతం కూడా ఇలాతంటవే. అదే విధతంగా ‘ఉస్తుద్,  
హున్ర్’ వతంట పథకాల ద్్వర్ యువతను ఉపాధతో 
అనుసతంధానితంచే చరయులైన్ లేక రైత్ల కోసతం ‘ఇ-న్మ్’ వతంట 
పథకాలను ప్రారతంభతంచడమైన్ దేశ పురోగతిక్ బలమైన వేదికను 
సృష్టుతంచేవేనని చెపపాడతంలో సతందేహతం లేదు. ఉతతురప్రదేశ్ లోని 
అమేఠీలో నివసితంచే లలిత దృకపాథతం కూడా ఇదే అభప్రాయాని్న 

    ప్రధానమతంత్రి గరీబ్ కలాయుణ్ అన్న యోజన 
(పిఎతం-జక్ఎవై) క్తంద దేశతంలోని 80 కోటలా మతంది 
ప్రజలక ఉచితతంగా ఆహార ధాన్యులు అతందితంచడతం ఒక 
విన్త్న యోచన అన్నది వాసతువతం. అతంతర్జా తీయ 
ద్రవయునిధ (ఐఎతంఎఫ్) ఇటీవల విడుదల చేసిన నివేదిక 
ఈ విషయాని్న సపాషటుతంగా ర్జువు చేసితంది. ఈ నివేదిక 
ప్రకారతం… భారతదేశతంలో 2019 న్టక్ 0.8 శాతతంగా 
ఉన్న అతయుతంత పేదరక స్థ్ యి కషటుకాలతంలో ఈ పథకతం 
అమలు ప్రభావతం వలలా 2020లో కూడా అదే స్థ్ యిలో 
ఉతండిపోయితంది.

ప్ర ధాన మంతి్ర  గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న ప్ర ధాన మంతి్ర  గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న 
యోజనకుయోజనకు అంతర్జా తీయ ద్ర వయానిధి అంతర్జా తీయ ద్ర వయానిధి 
ప్ర శంసలుప్ర శంసలు

ప్ర పంచంలోనే అతయాంత భారీ ఆహార భద్ర త 
కారయాక్ర మం

 కోవిడ్ సమయాన 2020 మారచిలో స్వయతం సమృద్ భారతతం 
కారయుక్రమతం క్తంద ఈ పథకతం ప్రారతంభతంచబడితంది. అన్న 
యోజన క్తంద ప్రతి పేదకూ అదనతంగా 5 క్లోల గోధుమలు, 
బియయుతం.. అతంటే- మొతతుతం 10 క్లోల రషన్ అతందితంచబడితంది.

 దీతంతోపాటు క్లో పప్పు కూడా ఇవ్వబడితంది. మొదట ఈ పథకాని్న 
3 న్లలు మాత్రమే అమలు చేయాలని నిరణాయితంచిన్, నిర్పేదల 
ఆహార భద్రత దృష్ట్యా కతంద్ర ప్రభుత్వతం మరో 5 న్లలు పడిగతంచితంది.

 ఈ నేపథయుతంలో పథకాని్న 2022 సెపెటుతంబర్ వరకూ కొనస్గతంచేతందుక 
ఇటీవలే కతంద్ర మతంత్రిమతండలి ఆమోదితంచితంది.

సా్వవలంబన భారతంముఖపత్ర కథనం
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ప్రతిబితంబిస్తుతంది. ఆమె మాటలోలా - “మేతం నిర్పేదలతం.. వతంటచెరక 
కూడా కొనలేని దుసిథ్తి మాది. కానీ,  ఉజజా్వల పథకతం ద్్వర్ 
వతంటగాయుస్ సిలితండర్ అతందితంది. దీనివలలా మా ఇతంటోలా ని పుర్షులు 
సమయానిక్ పనిక్ వెళ్తుతండగా, పిలలాలు సకాలతంలో బడిక్ 
చేరగలుగుత్న్్నర్.” ఇక ఒడిష్టలోని ఖుర్దే లో నివసితంచే మమత 
దేవి కూడా ఉజజా్వల క్తంద వతంటగాయుస్ కన్క్న్ ను పతందడతంపై 
ఎనలేని ఆనతందతం వెలిబుచిచితంది. జీవితని్న ఇలా స్లభతరతం 
చేసినతందుక కతంద్ర ప్రభుత్వనిక్ ఆమె కృతజఞాతలు తెలియజేస్తుతంది. 

గ్రామీణ మహళల జీవితలను మారచిడతంలో విపలావాతమాక 
పథకతంగా మారన ‘ఉజ్వల’  నేడు దేశతంలోని కోటాలా ది మహళలోలా  
కొతతు ఆశలు నితంపుతోతంది. తదనుగుణతంగా మన దేశతం ఇవాళ 

స్్వవలతంబన, ఆతమావిశా్వసతంతో కూడిన భారతదేశతంపై బాపూజీ 
కలను స్కారతం చేస్తుతంది. ఉద్యుగనులు, ఇళలాలో పని చేస 
మహళలు, వీధ కూల్లు, యువత సహా సమాజతంలోని ప్రతి వరగోతం 
తమదతంటూ ఒక సముచిత స్థ్ న్ని్న సృష్టుతంచుకోవడతం ఇతర్లకూ 
సూఫూరతునిస్తుతంది.
సా్వవలంబనపై న్జమవుతున్న బాపూజీ కలలు

ప్రజలు ప్రభుత్వని్న ఎను్నకోవడతం… ఆ ప్రభుత్వతం ప్రజల 
అతంచన్లను అతందుకనేలా పని చేయడమే ప్రజాస్్వమాయునిక్ 
సతంప్రద్యక నిర్వచనతం. అయితే, ప్రజాస్్వమాయునిక్ గల అసలైన 
బలమేమిటో మహాతమా గాతంధీ నొక్్క చెపాపార్. ప్రజలు ప్రభుత్వతంపై 
ఆధారపడకతండా స్్వవలతంబన స్ధతంచాలని ఆయన సపాషటుతం 

స్మానుయుల జీవిత సౌలభయుతం దిశగా కతంద్ర ప్రభుత్వతం 
ఒకవైపు నిబతంధనలు, ప్రక్రియల సరళ్కరణక అని్న 
చరయులూ తీస్కతంటూనే మరోవైపు ‘డిజటల్ ఇతండియా, 
అతందుబాటు ఇళ్లా , ఉజజా్వల యోజన, జల్ జీవన్ మిషన్, 
ఆయుష్టమాన్ భారత్, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్’ వతంట 
పథకాలను ప్రవేశపెటటుతంది. వీట ద్్వర్ జీవన సౌలభయుతం 
మరతంత మెర్గుపడితంది.

విపలో వాతమాకవిపలో వాతమాక
పథకాలు...పథకాలు...

  18 కోటలా మతందిక్ పైగా లబ్ిద్ర్లక ఆయుష్టమాన్ కార్్డల జారీ. ప్రతి 
కటుతంబానిక్ ఏటా రూ.5 లక్ల ద్కా ఉచిత చిక్త్సక ఇది ప్రపతంచతంలోనే 
అతిపెదదే ఆరోగయు బీమా పథకతం. దీని క్తంద 3.28 కోటలా మతందిక్ పైగా ప్రజలు 
చిక్త్స సదుపాయతం పతంద్ర్. లబ్ిద్ర్లోలా  మహళలు 46.7 శాతతం.

  దేశతంలో 1.17 లక్ల ఆయుష్టమాన్ భారత్ ఆరోగయు-శ్రేయో కతంద్రాలు 
ఏర్పాటయాయుయి. ఇపపాటద్కా 3 కోటలా మతంది ‘ఇ-సతంజీవని’ క్తంద దూరవాణి 
సతంప్రదితంపు ప్రయోజనతం పతంద్ర్.

  8600 ప్రధానమతంత్రి జనౌషధ కతంద్రాలు స్మానుయులక 90 శాతతం ద్కా 
తక్కవ ధరక మతందులు అతందిస్తున్్నయి.

  ప్రధానమతంత్రి జన్ ధన్ యోజన క్తంద 45 కోటలాక పైగా బాయుతంక ఖాతలు 
తెరవగా,  లబ్ిద్ర్లోలా  55 శాతతం మహళలే. జన్ ధన్ ఖాతలోలా  రూ.1.66 
లక్ల కోటులా  జమయాయుయి.

  ప్రధానమతంత్రి ఆవాస్ యోజన (పటటుణ) క్తంద ఇపపాటద్కా 1.22 కోటలా పకా్క 
ఇళలాక ఆమోదతం లభతంచగా, వీటలో 58 లక్లక పైగా ఇళ్లా  పూరతుయాయుయి. 
అలాగే ప్రధానమతంత్రి ఆవాస్ యోజన (గ్రామీణ) క్తంద 2.52 కోటలా ఇళ్లా  పూరతు 
కాగా, 1.95 కోటలా ఇళలాక కతంద్ర స్యతం విడుదలైతంది.

స్వనిధి యోజనస్వనిధి యోజన
వీధ వాయుపారుల ఖాతాలకు రూ.360 కోట్లీ జమ. 
ఈ పథకం లబ్ధిదారులలో మహళలు 41 శాతం, 
ఒబ్స్ లు 51 శాతం కగా, ఎస్.స్/ఎస్.టిలు 22 
శాతం. 

ప్రధానమతంత్రి ఆవాస్ యోజన (పటటుణ) క్తంద 
ఇపపాటద్కా 1.22 కోటలాక పైగా పకా్క ఇళ్లా  మతంజూర్ 
చేయబడా్డ యి

ప్రధానమతంత్రి ఆవాస్ యోజన (గ్రామీణ) క్తంద 
దేశవాయుపతుతంగా 2.52 కోటలాక పైగా పకా్క ఇళ్లా  
నిరమాతంచబడా్డ యి. 

సా్వవలంబన భారతం ముఖపత్ర కథనం
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చేశార్. తదనుగుణతంగా ప్రభుత్వతంపై ఆధారపడని ఒక స్మాజక 
వయువసథ్క మహాతమా గాతంధీ న్తంది పలికార్. ఆ విధతంగా ఆయన 
ప్రజలోలా ని అతంతరగోత శక్తుని మేల్్కలిపి మార్పా తెచేచి దిశగా వారక్ 
సూఫూరతునిచాచిర్. ఈ దృకపాథతంతోనే ప్రధాన మతంత్రి నరతంద్ర మోదీ 
కూడా ప్రైవేట్ రతంగాని్న స్మాజక బాధయుతలతో అనుసతంధానితంచేలా 
చొరవ తీస్కన్్నర్. తద్్వర్ ప్రజలను ప్రభుత్వతంపై 
ఆధారపడేవార్గా కాకతండా స్్వవలతంబన దిశగా  ముతందుక్ళ్లాలా 
చేశార్.

ప్రస్తుత కాలతంలో దేశతం ఎదుర్కతంటున్న పెనుసవాళలా  
పరష్ట్కర్నిక్ గాతంధీజీ ద్ర్శనికత గొపపా ఉపకరణతంగా 

మార్తోతంది. ప్రతి గ్రామతం స్వయతం సమృద్తంగా ఉతండే భారతదేశమే 
ఆయన సతంకలపాతం. ఆ సతంకలాపాని్న ‘ర్ష్టట్య గ్రామ స్వర్జ్ 
అభయాన్’ ద్్వర్ కతంద్ర ప్రభుత్వతం ముతందుక  తీస్క్ళతుతంది. 
సమాజతంలోని అటటుడుగు వరగోతం ప్రజల సతంక్షేమానీ్న దృష్టులో 
ఉతంచుకతంటూ ప్రతి నిరణాయతం తీస్కోవాలని గాతంధీజీ ఎప్పుడూ 
చెబుత్తంటార్. అతందుక నేడు ఉజజా్వల, ప్రధానమతంత్రి ఆవాస్ 
యోజన, జన్ ధన్ యోజన, సౌభాగయు యోజన, స్వచ్ఛభారత్ మిషన్ 
వతంట పథకాల ద్్వర్ కతంద్ర ప్రభుత్వతం బాపూజీ కలలను నిజతం 
చేస్తుతంది. అతంతేకాదు… జనజీవన సౌలభయుతం దిశగా స్తంకతిక 
పరజాఞా నతం ఉపయోగానికీ బాపూజీ పిలుపునిచాచిర్. ఆ మేరక 

భారతదేశతం ప్రగతి పథతంలో పర్గు తీస్తుతంది. వివేకవతంతమైన కతంద్ర 
ప్రభుత్వ పథకాలు పారశ్రామికవేతతులోలా  ఆసక్తుని ప్రోత్సహస్తున్్నయి. ఈ 
మేరక కతంద్ర ప్రభుత్వ ‘స్టు తండ్-అప్ ఇతండియా’ పథకతం ఆసక్తుగల ప్రతి 
వయుక్తు తన వయువస్థ్ పక స్వప్నతం స్కారతం చేస్కోవడానిక్ 
చేయూతనిస్తుతంది.

సా్ట ండప్ ఇండియా
5 ఏప్రిల్ 2016

ఆరిథిక సాధకరత దా్వర్

ఉపాధ అవకశాల సృషిటు

1.34 lakh people have benefitted 
under Stand up India scheme. పైగా మహళలే

ర్ణాల చెలిలాతంపునక 7 సతంవత్సర్ల వయువధతో 
సతంపూరణా సౌలభయుతం.. పథకతం 2025 వరక 
పడిగతంపు

ఖాతద్ర్లలో

2022 మారచి 22 వరక గల గణాతంకాలు ప్రకారతం

  హరత క్షేత్ర ప్రాజెకటుల ఏర్పాటుక రూ.10 లక్ల నుతంచి రూ. కోట ద్కా 
ర్ణాలు. ఇపపాటద్కా ర్ణాల క్తంద రూ. 30,160 కోటులా  మతంజూర్.

  అతందరకీ స్లభ, అతందుబాటు ర్ణ సదుపాయతం – ర్ణాలక వాటా ధనతం 
గణనీయతంగా తగగోతంపు.. ఈ మేరక 25 శాతతం కాగా, ప్రస్తుతతం 15 శాతమే.

సా్వవలంబన భారతంముఖపత్ర కథనం
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ప్రభుత్వతం నేడు ‘ఆధార్, డిబిట, డిజటల్ ఇతండియా, భీమ్ యాప్, 
డిజలాకర్’ వతంట కారయుక్రమాల ద్్వర్ ఆయన బాటలోనే 
నడుస్తుతంది.

ప్రతి పౌర్డి స్్వవలతంబనక కృష్ చేయాలన్నది ప్రభుత్వ 
వివేకవతంతమైన విధానతం కాగా, విద్యు రతంగతం నుతంచి వయువస్థ్ పనను 
ప్రోత్సహతంచడతం ద్కా ప్రతి రతంగతంలోన్ ఫలితలు చాలా 
ప్రోత్సహకరతంగా కనిపిస్తున్్నయి. ఇది ఒకవైపు వయుక్తు భద్రతక 
భరోస్ ఇసూతు.. మరోవైపు మహాతమా గాతంధీ ఆకాతంక్షితంచిన అభవృద్ి 
నమ్న్క అనుగుణతంగా గ్రామీణ పేద మహళల స్్వవలతంబన 
కోణాని్న జ్డితంచితంది.

అయితే దేశతం స్ధతంచిన ప్రగతి నేట పరసిథ్త్లక  సరపోత్తంద్ 
అన్నదే ప్రశ్న. దీనిక్ సరళమైన, సపాషటుమైన సమాధానతం ఏమిటతంటే- 
ఇపపాటద్కా దేశతం స్ధతంచితంది ఒక మజల్ మాత్రమే… 
స్్వవలతంబన భారతతం దిశగా పయనతం కొనస్గుతోతంది. కొనే్నళ్లాగా 
ప్రజా  భాగస్్వమాయునిక్ ప్రాధానయుతం లభతంచడానిక్ అనుగుణతంగా 
ప్రజలు ప్రభుత్వ కారయుక్రమాలను ప్రజా ఉదయుమాలుగా మార్చిర్. 
గాతంధీజీ తన జీవితతం ద్్వర్ ప్రజలను ప్రభావితతం చేయడానిక్ 
ఎన్నడూ ప్రయతి్నతంచలేదని, ఆయన జీవితమే సూఫూరతుద్యకతంగా 
నిలిచితందని ప్రధాని నరతంద్ర మోదీ పలు సతందర్్లోలా  వివరతంచార్. 
ఇవాళ నవ భారతతంలో యువత, మహళలు లేద్ ఇతర పౌర్లు 

ఇ-న్మ్ 
14  ఏప్రిల్ 2016

‘ఇ-నామ్’ దా్వర్
ఒకే దేశం – ఒకే మారె్కట్

భావన వికసం
రైత్లతందరకీ ప్రయోజనతం చేకూరచిడతం.. వార్ వయువస్య ఉతపాత్తులు 
విక్రయితంచే పద్తిని మారచిడతం ‘ఇ-న్మ్’ ప్రధాన లక్షయులు. ఎలాతంట 
అదనపు వయుయతం లేకతండా పారదర్శకతంగా రైత్లు పోటీతో కూడిన 
లాభద్యక ధరలు పతందే వీలుతంటుతంది. దీనివలలా వార ఆద్యతం 
కూడా పెర్గుతోతంది. అదే సమయతంలో వయువస్య దిగుబడులు, 
ధరలక ‘ఒక దేశతం – ఒక మారె్కట్’ భావన వికసిస్తుతంది.

రైత్ల జీవన న్ణయుతను మెర్గుపరచడతం, సౌభాగాయుని్న వార ముతంగటక 
చేరచిడమే ‘ఇ-న్మ్’ ప్రాజెకటు  లక్షయులు

1,000 
21 ర్షా్రాలు, కేంద్రపాలిత 

ప్ంతాలోలీన్ మండీలు 

‘ఇ-నామ్’తో 

అనుసంధాన్ంచబడాడాయి 

మంద్ వాయుపారులు, 

1,73,06,313 మంద్ 

రైతులు 21 ర్షా్రాల 

నుంచి ఈ వేద్కపై 

నమోదయాయురు

మంద్ కమీషన్ ఏజంట్లీ 

(స్ఎఎస్), 2,083 రైతు 

ఉత్పతి్తదారు సంసథిలు కూడా 

ఈ వేద్కపై నమోదయాయుయి

2,21,191 1,03,156 

2022 మారచి 31వరకూగల గణాతంకాల ప్రకారతం

సా్వవలంబన భారతం
ముఖపత్ర కథనం
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ప్రభుత్వతం ప్రోత్సహతంతో ఇతర్లక సూఫూరతు ప్రద్తలుగా 
మార్త్న్్నర్.
పౌరులకు సాధకరత కల్పనే ప్రభుత్వ లక్షష్ం

దేశ ప్రగతిలో భాగస్్వములను చేయడతం ద్్వర్ ప్రజలక 
స్ధకారత కలిపాతంచాలని ప్రభుత్వ తలపెటటుతంది. ఈ ప్రక్రియలో 
భాగతంగా అటు విధాన్లు, అమలుపరతంగా పేదలను తమక 
లభతంచే లబ్ిపై ఆధారపడేవార్గా కాకతండా స్ధకారత గల 
వార్గా తీరచిదిద్దే లని నరతంద్ర మోదీ ప్రభుత్వతం నిరదేశితంచుకతంది. 

అతందుక కతంద్ర ప్రభుత్వతం స్వలపాకాలిక ప్రజాకర్షక చరయులక 
బదులు దీరఘాకాలిక ప్రయోజన్లు ప్రధానతంగా వివిధ కారయుక్రమాలక 

శ్రీకారతం చుటటుతంది. తదనుగుణతంగా పేద, అణగారన వర్గో ల జీవన 
పరసిథ్త్ల మెర్గుక ప్రభావశీలమైనవిగా నిరూపితమైన మార్గో లు, 
అవకాశాలు, వనర్లను వారక్ సమకూర్స్తుతంది. నిర్పేదలు 
స్్వవలతంబనతో తమ కటుతంబాలను పోష్తంచుకనేలా ప్రభుత్వతం 
ప్రోత్సహస్తుతంది. కాబటేటు నేడు ప్రతి పేద కటుతంబానికీ బాయుతంక 
ఖాత సహా ర్ణాలు, బీమా రక్ణ పతందడానిక్ కావాలి్సన అనేక 
ఆరథ్క మార్గో లు అతందుబాటులో ఉన్్నయి. అతంతేకాదు… ఉన్నత 
విద్యుభాయుస్నికీ అవకాశాలు అతందివచాచియి.

వారక్ ఇప్పుడు ఆరోగయు బీమా, విదుయుత్, రోడులా , ఇతర మౌలిక 
వసత్లు అతందుబాటులో ఉన్్నయి. ప్రతి గ్రామీణ, పటటుణ గృహాలోలా  
మర్గుదొడులా  నిరమాతంచబడా్డ యి.. మహళలక వతంటగాయుస్ కన్క్నులా  

వృద్్పయుతం.. తదనతంతర అన్హయు పరణమాల గురతంచి ప్రతి వయుకీతు 
కలత చెతందుత్తంటాడు. ఆరథ్క అభద్రత భావన సద్ మదిని 

కలవరపెడుతూతంటుతంది. అటువతంట వారక్ జీవన భద్రతపై హామీ 
కలిపాతంచడతం కోసతం కతంద్ర ప్రభుత్వతం ప్రధానమతంత్రి జీవన జ్యుతి 
బీమా యోజన, ప్రధాన మతంత్రి స్రక్ బీమా యోజన, అటల్ 

పెన్షన్ యోజన వతంట పథకాలను ప్రారతంభతంచితంది.

3.8
8 అటల్ పెన్షన్ యోజన 

ప్రారతంభతంచాక తొలి మ్డేళలాలోనే 
కోటలా మతందిక్ పైగా చేర్ర్. 

గడచిన మూడేళలో  వయావధిలో అటల్ పన్ష న్ యోజన, ప్ర ధానమంతి్ర  గడచిన మూడేళలో  వయావధిలో అటల్ పన్ష న్ యోజన, ప్ర ధానమంతి్ర  
జీవన జ్యాతి బీమా యోజన, ప్ర ధానమంతి్ర  సురక్ బీమా జీవన జ్యాతి బీమా యోజన, ప్ర ధానమంతి్ర  సురక్ బీమా 

యోజనల కింద మొతతూ ం 20 కోటలో  మంద్కి పై గా చేర్చబడాడు రు.యోజనల కింద మొతతూ ం 20 కోటలో  మంద్కి పై గా చేర్చబడాడు రు.

అటల్ పన్ష న్ యోజన
ఏడాదిక్ రూ.12 ర్స్ముతో రూ. 2 

లక్ల ప్రమాద బీమా రక్ణ. ఈ పథకతంలో 
స్మార్ 27 కోటలా 68 లక్ల మతంది 

చేర్ర్. 

భద్ర త బీమా ప్ర ణాళికలు

సామాజిక భద్ర తసామాజిక భద్ర త

వయాకుతూ ల కోసంవయాకుతూ ల కోసం
సామాజిక భద్ర తసామాజిక భద్ర త

కారయాక్ర మాలకు శీ్ర కారంకారయాక్ర మాలకు శీ్ర కారం

సా్వవలంబన భారతం
ముఖపత్ర కథనం
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మతంజూర్ చేయబడా్డ యి. అలాగే క్స్న్ సమామాన్ నిధ, 
ముద్ర యోజన, ఎతం.ఎన్.ఆర్.ఇ.జ.ఎ, ప్రధానమతంత్రి 
ఆవాస్ యోజన, భద్రత బీమా పథకతం వతంట పలు 
పథకాలతోపాటు ప్రజా పతంపిణీ వయువసథ్, ఎర్వుల సబి్సడీ, 
ఎస్.సి/ఎస్.ట, ఒబిసి, మైన్రటీ విద్యుర్థ్లక ఉపకార 
వేతనతం, ఆహార భద్రత చటటుతం సమరథ్ అమలు, అతంగన్్వడీల 
ద్్వర్ పోషకాహార భద్రత కారయుక్రమతం, స్వయతం ఉపాధ 
కోసతం ర్ణాలు, ‘ఎతంఎస్ఎతంఇ’లక చౌక ర్ణాలు, స్వచ్ఛ 
భారత్ మిషన్ క్తంద మర్గుదొడలా నిర్మాణతం, వాట 
ప్రయోజన్లు నేడు నేర్గా లబ్ిద్ర్లక చేర్త్న్్నయి.

వయుక్తుగత, సూక్ష్మ, చిన్నతరహా యూనిటలాలో తయారీని 
ప్రోత్సహతంచేతందుక చరయులు చేపటటుబడా్డ యి. అలాగే వాయుపార, సవా 

రతంగాలోలా  ఆద్య సృష్టు కారయుకలాపాల పెతంపు, పీఎతం ముద్ర యోజన 
క్తంద వయువస్య రతంగానిక్ చేయూతనిచేచితందుక చరయులు 

చేపటటుబడా్డ యి. ఇతందులో భాగతంగా ‘శిశు’ విభాగతం క్తంద రూ.50 
వేలు, క్శోర్ యోజన విభాగతం క్తంద రూ.50 వేల నుతంచి రూ.5 లక్లు, 

తర్ణ యోజన క్తంద రూ.5 లక్ల నుతంచి రూ.10 లక్ల వతంత్న 
ర్ణాలిచేచితందుక నిధులు కటాయితంచబడా్డ యి. ఈ పథకతంపై 

ముఖయుతంగా మహళలు, యువతరతం అతయుతంత శ్రద్ చూపుత్తండగా, 
అని్నవర్గో ల ప్రజలూ దీని్న స్నుకూల రీతిలో 

వినియోగతంచుకతంటున్్నర్.

మద్ర  యోజన
ప్రారంభం: 8 ఏప్రిల్ 2016

పిఎం మద్ర  యోజన
స్వయం ఉపాధి ఆకాంక్ను

నెరవేరుసుతూ న్న పథకం

ముద్ర యోజన ప్రారతంభమైన న్ట నుతంచి 
2022 మారచి 18 వరకూ ఈ పథకతం క్తంద 

34.41 కోటలా మతంది లబ్ిద్ర్లు 
రూ.18.60 లక్ల కోటలా మేర ర్ణాలు 

పతంద్ర్.

ముద్ర యోజన క్తంద మహళలక 
23.27 కోటలా ర్ణాలు 
మతంజూర్ కాగా, మొతతుతం 
రూ.8.10 లక్ల కోటలా మేర ర్ణతం 
పతంద్ర్. 

అణగారిన వర్గుల సాధకరతకు కృషి
ముద్ర యోజన క్తంద 34.41 కోటలా మతందిక్ పైగా లబ్ిద్ర్లక రూ.18.60 
లక్ల కోటలా మేర ర్ణాలు ఇవ్వబడా్డ యి. ‘స్టు తండ్-అప్ ఇతండియా’ పథకతం క్తంద 
హరత క్షేత్ర ప్రాజెకటుల స్థ్ పన కోసతం ఎస్.సి/ఎస్.ట వర్గో లవార్ రూ.5.3 వేల 
కోటలా ద్కా ర్ణాలు అతందుకన్్నర్. అలాగే స్వయతం ఉపాధ పథకతం క్తంద 79 
వేల మతంది కపపాలు ఎతేతు కారమాకలు రూ.27.8 వేల కోటలా ఆరథ్క సహాయతం 
పతంద్ర్. అలాగే అతంబేడ్కర్ స్మాజక ఆవిష్కరణల మిషన్ ఆవిష్కరణాతమాక 
వయువస్థ్ పకలక స్యతం అతందిస్తుతంది. ఇక పిఎతం దక్ష యోజన క్తంద 2.7 
లక్ల మతంది ఎస్.సి యువత ఉచిత శిక్ణ పతంద్ర్. అలాగే వెతంచర్ మ్లనిధ 
క్తంద వయువస్థ్ పకలక రూ.450 కోటలా ఆరథ్క సహాయతం అతందితంచబడితంది. ఉజజా్వల 
పథకతం క్తంద 3.1 కోటలా వతంటగాయుస్ కన్క్నులా , పీఎతం ఆవాస్ యోజన క్తంద 
అణగారన వర్గో లక 1.31 కోటలా పకా్క ఇళ్లా  మతంజూర్ చేయబడా్డ యి.
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పరశుభ్ ఇతంధనతం, మెర్గైన జీవనతం హామీతో ఉజజా్వల పథకతం 
ప్రారతంభతంచబడితంది. ఈ పథకతం ద్్వర్ పగరహత వతంటళ్లా  దిశగా 

భారతదేశతం నిరదేషటు చరయులు చేపటటుతంది. ఈ పథకతంతో మహళలోలా  ఆరోగయు 
సమసయులు తగాగో యి. ఇక కరోన్ సమయతంలో మ్డు న్లలపాటు 

ఉచిత వతంటగాయుస్ సిలితండరలా పతంపిణీ ద్్వర్ కషటుకాలతంలో పేద 
కటుతంబాలక ఎతంతో ఊరటనిచిచితంది.

ఉజ్వల పథకం 
పా్ర రంభం : 1 మే 2016

వంటింటి పొగ నుంచివంటింటి పొగ నుంచి
మహిళలకు విమకితూమహిళలకు విమకితూ

కలి్పంచే ఉజజా ్వల పథకంకలి్పంచే ఉజజా ్వల పథకం

పేద కటుతంబాలక పూచీకత్తు లేకతండా కోట 
వతంటగాయుస్ కన్క్నులా  ఇవ్వడతం లక్ష్తంగా 
ఉజజా్వల 2.0ను ప్రభుత్వతం 2021 ఆగస్టు  
10న ప్రారతంభతంచితంది. 

ఉజజా్వల 2.0 క్తంద దేశవాయుపతుతంగా 2022 జనవర 27 వరకూ 
99.14 లక్ల కన్క్నులా  జారీ చేయబడా్డ యి. ఆ తర్్వత ప్రస్తుత 

విధవిధాన్లక అనుగుణతంగా మరో 60 లక్ల కన్క్నులా  
అదనతంగా మతంజూర్ చేసతందుక ప్రభుత్వతం ఈ కారయుక్రమాని్న 

పడిగతంచితంది.

ఉజజా ్వల 2.0
ఉజజా్వల 1.0 క్తంద 

దేశవాయుపతుతంగా 5 కోటలా ద్కా 
వతంటగాయుస్ కన్క్నులా  జారీ 

చేయబడా్డ యి. 

ఉజజా ్వల 1.0

సాధకరతకు మారగుంగా సా్వవలంబన
అటటుడుగు వర్గో ల ప్రజల అభవృద్ిక్ అవకాశతం లభతంచడతం 

చాలా ముఖయుతం. వార కలలు స్కారతం చేస్కోవడానిక్ కొదిదేపాట 
ప్రోత్సహతం లభసతు చాలు. ఈ దృకపాథతంతోనే ‘స్టు తండ్-అప్ 
ఇతండియా’ పథకతం ఆలోచన వచిచితంది. దీనిక్ 2016 ఏప్రిల్ 5న 
శ్రీకారతం చుటటున సతందర్తంగా ప్రధాని నరతంద్ర మోదీ నిరదేశితంచుకన్న 
లక్ష్తం నేడు స్కారమవుతోతంది.

ఈ పథకతం ఇప్పుడు 2025 వరక పడిగతంచబడితంది. 
సమాజతంలోని మహళలు, అణగారన వర్గో లు స్్వవలతంబన 
స్ధతంచడతంలో ఇది కీలకపాత్ర పోష్తంచితంది. ఈ పథకతం 

ఖాతద్ర్లలో 81 శాతనిక్ పైగా మహళా పారశ్రామికవేతతులే 
కావడతం గమన్ర్తం. కాగా, ఇపపాటవరక 1.34 లక్ల మతంది ఈ 
పథకాని్న సది్వనియోగతం చేస్కన్్నర్. ఆ మేరక మహళలు, 
షెడూయులు్డ  కలాలు, షెడూయులు్డ  తెగలక చెతందిన పారశ్రామికవేతతుల 
ద్్వర్ ఉపాధ అకాశాల సృష్టుక్, స్ధకారత స్ధనక ఈ పథకతం 
ఒక అదు్త ఉద్హరణగా నిలిచితంది. ముద్రా యోజన 2015 
ఏప్రిల్ లో ప్రారతంభతం కాగా, 34.41 కోటలా రూపాయల ర్ణాలు 
మతంజూర్ చేయబడగా ఇపపాటద్కా విడుదల చేసిన మొతతుతం 
రూ.18.60 లక్ల కోటలాకన్్న అధకతం. ఈ పథకతం ద్్వర్ ర్ణాలు 
తీస్కన్న వారలో 70 శాతతం కన్్న ఎక్కవ మతంది మహళలు 
కాగా, ఎస్.సి/ఎస్.ట/వెనుకబడిన తరగత్లు, అణగారన 
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వర్గో లక చెతందినవార్ 50 శాతతంకన్్న ఎక్కవగా ఉన్్నర్. ఇక 
ప్రధాన మతంత్రి క్స్న్ యోజన ద్్వర్ రూ.1.82 లక్ల కోటలాక 
పైగా సముమా  స్మార్ 11 కోటలా రైత్ కటుతంబాల ఖాతలక 
చేరతంది. 

ఇతందులో రూ.1.29 లక్ల కోటులా  ప్రస్తుత కోవిడ్-19 
మహమామార కాలతంలో విడుదలైనదే కావడతం గమన్ర్తం. కోవిడ్ 
కాలతంలో ప్రారతంభతంచిన పీఎతం స్వనిధ పథకతం క్తంద తొలిస్రగా 
వీధ వాయుపార్లు ఆరథ్క రతంగతంలో చేరచిబడా్డ ర్. దీతంతో 29 లక్ల 
మతందిక్ పైగా వీధ వాయుపార్లు ఇపపాటద్కా రూ.3,244.24 కోటలా 
మేర ర్ణాలు పతంద్ర్. ఇక నేడు సగటున ప్రతిన్లా ‘యూపీఐ’ 

ద్్వర్ రూ.4 లక్ల కోటలాకపైగా విలువైన లావాదేవీలు 
నమోదవుత్న్్నయి. అలాగే ‘రూపే’ కార్్డల సతంఖయు కూడా 60 
కోటులా  ద్టతంది. ఆధార్ స్యతంతో తక్ణ ధ్రువీకరణ, ఇతండియా 
పోస్టు పేమెతంట్్స బాయుతంక్ విసతు ృత న్ట్ వర్్క, లక్లాది స్ర్వత్రిక 
సవా కతంద్రాల (పి.ఎస్.సి) ఏర్పాటుతో ఆరథ్క సవలు దేశతంలోని 
మార్మ్ల ప్రాతంతలకూ చేర్వయాయుయి.

మరోవైపు పదుపు చేయడానిక్ ప్రధానమతంత్రి జన్ ధన్ 
యోజన ఓ కొతతు మారగోతంగా మారతంది. అతంతకముతందు బాయుతంక 
సవలతంటే ఏమిటో తెలియని వయుకతులు స్వయతంగా బాయుతంక ఖాతలు 
తెరవడమేగాక ‘రూపే’ డ్బిట్ కార్్డలతోపాటు వివిధ స్మాజక 

మధయు ప్రదేశ్ లోని సియోని జలాలా లో మార్మ్ల 
గరజన ప్రాబలయుతంగల ఘనో్సర్ అభవృద్ి 
సమితిలో మహళలు ‘జలసఖి’గా మారడతం 

ద్్వర్ స్్వవలతంబనక సతంబతంధతంచిన కొతతు అధాయుయతం 
లిఖిస్తున్్నర్. ఈ ప్రాతంతతంలోని 15 గ్రామాలక నీరతందితంచడతం 
కోసతం మధయుప్రదేశ్ జల్ నిగమ్ రూ.12 కోటలాతో ‘ఝురీ్క గ్రూప్ 
నీట సరఫర్ పథకతం’ ప్రారతంభతంచితంది. అయితే, నీట పను్న, 
కరెతంటు బిలులా లు వసూలు కాకపోవడమే కాకతండా  ఇతర 
సమసయులవలలా ఆ పథకతం విఫలమైతంది. ఈ పరసిథ్త్ల మధయు 
‘ఆజీవిక మిషన్’క చెతందిన స్వయతం సహాయ సతంఘాల 
మహళలు ముతందడుగు వేసి, నీట పను్న వసూళలా బాధయుత 
చేపటాటు ర్. ఈ చొరవ ఫలితతంగా 2021 జనవర నుతంచి 2022 
ఫిబ్రవర వరక 13 న్లల వయువధలో సతంఘతంలోని మహళలు 
రూ.11 కోటలాక పైగా వసూలు చేశార్. ఆ సముమాను 
పతంచాయతీలోని జల-పారశుధయు కమిటీ ఖాతలో జమ 
చేశార్. ప్రతి గ్రామతంలోన్ ముగుగో ర్ నుతంచి నలుగుర్ 
మహళలు ఒక బృతందతంగా ఏరపాడి నీట పను్న వసూలు 
చేయగా, కమీషన్ క్తంద వారక్ స్మార్ రూ.1.90 లక్లు 
లభతంచితంది. మరోవైపు కొళాయి కన్క్నలా 
వైఫలాయులు-నిర్వహణపై పరయువేక్ణ ప్రారతంభమైతంది. నితయుతం 
ఉదయతం, స్యతంత్రతం నిరీణాత వేళక గతంటపాటు నీట సరఫర్ 
ప్రారతంభమైతంది. కొళాయి కన్క్న్ లేకతండా పైప్ లైన్ క నషటుతం 
వాటలిలాతే ఆరథ్క-స్మాజక శిక్ పడుత్తందని ప్రకటతంచబడితంది. 
ఇప్పుడు మధయుప్రదేశ్ లోని ఇతర జలాలా లోలా  కూడా ఝరీ్క 
నమ్న్ అమలవుతోతంది.

నీటి కోసం తపన - నీటి కోసం తపన - 
అడవిలోన్ అడవిలోన్ 
సా్వవలంబన బాటసా్వవలంబన బాట

ఆ ప్రాతంతతంలోని 15 గ్రామాలోలా  ద్ద్పు ప్రతి ఇతంటకీ 
స్రక్షిత తగునీరతందితంచే పనులు మహళల ఆధ్వరయుతంలో 

స్గుత్న్్నయి. స్వయతం సహాయ సతంఘతంలోని 43 మతంది 
మహళలు నేర్గా ఈ పథకతంతో అనుసతంధానితంచబడా్డ ర్. 

ఈ మేరక ర్షట్ ప్రభుత్వ కారయుక్రమాలోలా  మహళా సతంఘాలు 
కీలక పాత్ర పోష్స్తున్్నయి.

సా్వవలంబన భారతం ముఖపత్ర కథనం
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భద్రత పథకాల ద్్వర్ ప్రయోజన్లు కూడా పతందుత్న్్నర్. 
సతంపను్నల తరహాలో నేడు పేదలు రూపేకార్్డల రూపతంలో డ్బిట్, 
క్రెడిట్ కార్్డలు నిర్వహచడతం ప్రారతంభతంచార్. ఇది వారలో 
ఆతమాగౌరవ భావనను పెతంచితంది.
సా్వవలంబనకు పునాద్లుగా మారిన గ్రామాలు

   ప్రభుత్వ విధాన్ల పరధ, ప్రయోజన్లు ఒక నిరదేషటు వర్గో నిక్ 
మాత్రమే పరమితమైన కాలతం ఒకప్పుడు ఉతండేది. ఫలితతంగా 
ఆశితంచిన విజయతం స్ధతంచడతంలో అనేక పథకాలు విఫలతం 
కావడమేగాక సమాజతంలోని ఒక వర్గో నిక్ అవి అతందుబాటులో 
లేకతండా పోయాయి. కానీ, నేడు ప్రతి విధానతం సమాజతంలోని 

అటటుడుగు వరగోతం ప్రజల సతంక్షేమతం దృష్టులో ఉతంచుకని 
రూపతందితంచబడుతోతంది. మహళా స్వయతం సహాయ సతంఘాలు, 
దీనదయాళ్ అతంతోయుదయ యోజన ఇతందుక నిదర్శనతం. ఈ 
పథకాలు నేడు గ్రామీణ భారతతంలో ఒక విపలావాతమాక ముతందతంజగా 
నిరూపితమయాయుయి. గడచిన ఏడేళలాలో మహళా స్వయతం సహాయ 
సతంఘాల ఉదయుమతం మరతంత ముతందుక వెళిలాతంది. ఆ మేరక దేశతంలో 
ఇవాళ 70 లక్ల స్వయతం సహాయ సతంఘాలున్్నయి. ద్ద్పు 8 
కోటలా మతంది మహళలు వీటతో అనుసతంధానమై ఉన్్నర్. మొతతుతం 
మీద గత 6-7 ఏళలాలో స్వయతం సహాయ సతంఘాల సతంఖయు మ్డు 
రెటులా  పెరగతంది. ఇది చాలా ముఖయుమైన మలుపు.. 

సంప్ర దాయక వృతితూ  నెై పుణయాం
ఉసాతూ ద్ పథకం దా్వర్ సంరక్షితం

‘ఉస్తుద్’ పథకతంలో భాగతంగా 2016-2017 నుతంచి హున్ర్ హాత్ కూడా 
నిర్వహతంచబడుతోతంది. దేశవాయుపతుతంగా గల వృతితు-హసతు కళాకార్లు తమ హసతుకళా, 
స్వదేశీ ఉతపాత్తులను ప్రదర్శతంచడానిక్ వీట ద్్వర్ అవకాశతం ఇవ్వబడితంది. స్వయతం 
సమృద్ భారతతం ఉదయుమతంలో ఇది కీలక పాత్ర పోష్స్తుతంది. అతంతేకాకతండా స్వదేశీ 

నుతంచి స్్వవలతంబన్; స్థ్ నికతం కోసతం స్వగళతం భావనను విసతు ృతతం చేస్తుతంది.

హున్ర్ హాత్హున్ర్ హాత్23, 123 
మతంది లబ్ిద్ర్లు 2022 మారచి 24 

వరక శిక్ణ పతంద్ర్. ఈ శిక్ణలో 33 
శాతతం స్టులా  మహళలక 

కటాయితంచబడా్డ యి.

మైన్రటీలలో హసతుకళా నైపుణయు వారసత్వని్న పరరక్షితంచడతంలో భాగతంగా కతంద్ర 
ప్రభుత్వతం ‘ఉస్తుద్’ (అప్ గ్రేడితంగ్ ది సి్కల్్స అతండ్ ట్రైనితంగ్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ ఆర్్స్/

క్రాఫ్్స్ ఫర్ డ్వలపెమాతంట్) పథకాని్న ప్రవేశ పెటటుతంది. వృతితు నైపుణయు శిక్కలు, 
హసతుకళా నిపుణుల స్మరథ్యా వికాసమే ఈ పథకతం లక్ష్తం. అతంతేగాక, వార 
సతంప్రద్య నైపుణాయుల ఉన్నతీకరణ, సతంప్రద్యక నైపుణయు ప్రమాణాల 

రూపకలపాన, గురతుతంపు పతందిన, ఆమోదిత వృతితు నైపుణాయులోలా  వృతితు నిపుణుల ద్్వర్ 
మైన్రటీ యువతక శిక్ణ సహా జాతీయ, అతంతర్జా తీయ మారె్కటలాతో 

అనుసతంధానతం విసతు ృతి కూడా ఈ పథకతం ప్రధానోదేదేశాలు.

ఉసాతూ ద్/హున్ర్
14 మే 2015

ఇపపాటద్కా 8 లక్ల మతందిక్ పైగా 
వృతితు నిపుణులు, హసతుకళా 
నిపుణులతోపాటు వారతో 
ముడిపడినవార్ లబ్ి పతంద్ర్.

సా్వవలంబన భారతంముఖపత్ర కథనం
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కారిమాక సంక్షేమం 
5 ఏపి్ర ల్ 2015

సంక్షేమ పథకాలుసంక్షేమ పథకాలు
కారిమాకుల జీవిత్లోలోకారిమాకుల జీవిత్లోలో
సంపూర్ణ  పరివరతూ నసంపూర్ణ  పరివరతూ న

దేశ ప్రగతిలో ముఖయుమైన పాత్ర పోష్తంచే మ్లధనతం కారమాకలే. 
అయినపపాటకీ వార ప్రయోజన్ల దిశగా ఇతంతకముతందు నిరదేషటు 

చరయులేవీ తీస్కన్న ద్ఖలాలేలావు. కారమాకల కోసతం చటాటు లు చేసిన్, అవి 
అతయుతంత అసతందిగ్తంగా ఉతండటతం వలలా సదర్ చటాటు ల స్లగూడును 
కొతందర్ స్వప్రయోజన్లక వాడుకనే పరసిథ్తి ఉతండేది. చివరక 

అసతంఘటత రతంగతంలోని కారమాకల కచిచితమైన సతంఖయు కూడా తెలియని 
దుసిథ్తి.

ఎతందుకతంటే- చాలా సతంవత్సర్లుగా మహళా ఆరథ్క స్ధకారత 
దిశగా తగనతంత శ్రద్ తీస్కన్నది లేదు. ఈ బృతంద్లక పూచీకత్తు 
లేని ర్ణాల పరమితి రూ.10 లక్ల నుతంచి రూ.20 లక్లక 
పెతంచబడితంది. ప్రస్తుతతం దేశతంలో 44 కోటలాక పైగా జన్  ధన్ 
ఖాతలుతండగా వీటలో ద్ద్పు 55 శాతతం మహళలవే. ఈ ఖాతలోలా    
వేల కోటలా రూపాయలు జమ అయిన నేపథయుతంలో మరతంత పెదదే 
సతంఖయులో ప్రజలు తమ పదుపు సముమాను బాయుతంకలోలా  జమచేసలా 
ప్రోత్సహతంచబడుత్న్్నర్.

 ఏ దేశమైన్ ఒక ప్రణాళిక మేరక పనిచేసూతు నిరదేషటు వయువసథ్ల 
ద్్వర్ ముతందడుగు వేసితందతంటే అది ఏళలా తరబడి స్గుత్న్న స్సిథ్ర 

ప్రగతి ఫలితమే తపపా రెతండు లేద్ న్లుగు న్లలోలా  లేద్ రెతండు 
నుతంచి న్లుగేళలాలో సమగ్, సతంపూరణా అభవృద్ి అస్ధయుమన్నది 
తిర్గులేని వాసతువతం.

భారతరత్న అవార్్డ  గ్హీత న్న్జీ దేశ్ ముఖ్ గత-ప్రస్తుత 
సతంప్రద్యాల సమేమాళనతం ద్్వర్ భారతదేశాని్న స్్వవలతంబన 
వైపు నడిపే విన్త్న విధాన్ని్న ఆవిష్కరతంచార్.

మొతతుతం మీద ప్రభుత్వతం వివిధ పథకాలను అమలు చేసిన్, 
చేయూతనిచిచిన్.. స్్వవలతంబన స్ధతంచడతం ద్్వర్ నవ భారత 
నిర్మాణానిక్ అమ్లయుమైన కృష్ చేయడతంతోపాటు సతంత 
నిరణాయాలు తీస్కోగల వయుకతుల చేతిక్ నేర్గా నిధులతందిస్తుతంది. 

  కారమాకల ప్రయోజన్ల దృష్ట్యా కతంద్ర ప్రభుత్వతం చేపటటున అతయుతంత కీలక 
చరయులలో భాగతంగా గత 73 ఏళ్లాగా ఎన్నడూలేని రీతిలో తొలిస్ర న్లుగు 
కారమాక సమృత్లను అమలులోక్ తెచిచితంది. మునుపట 29 పాత కారమాక 
చటాటు లు ఈ న్లుగు సమృత్లలో విల్నతం చేయబడా్డ యి.

  దేశతంలో తొలిస్రగా అసతంఘటత రతంగ కారమాకలు స్మాజక భద్రత 
పథకాల లబ్ి పతందడానిక్ వీలుగా నిర్డు ప్రభుత్వతం ‘ఇ-శ్రమ్’ పోరటుల్ ను 
ప్రారతంభతంచితంది. కారమాకలు ఇతందులో నమోదైన తర్్వత ఇపపాటద్కా 38 
కోటలాక పైగా ‘ఇ-శ్రమ్’ కార్్డలు జారీ చేయబడా్డ యి. ఈ కార్్డ  పతందిన 
కారమాకలక కతంద్ర ప్రభుత్వ స్మాజక భద్రత పథకాల ప్రయోజన్లు 
లభస్తుయి.

సా్వవలంబన భారతం ముఖపత్ర కథనం
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మారు్పలో శ కితూ వంత మెై న పాత్ర  ను పోషిసుతూ న్న 
‘జఎఎమ్’ త్ర  యం

ఆరక్ ప ర మైన లావాదేవీల ను తీస్కతంటే స మాజతంలోని ప్ర తి వ రగోతం 
ఏద్ విధతంగా వీటతో సతంబతంధతం క లిగ వుతంటుతంది. విద్యుర్థ్లు, 
మ హళలు, పేద లు, రైత్లు, జీవాల పెతంప కతంద్ర్లా , మ త్సయాకార్లు, 
చిన్నత ర హా క్ర్ణా ష్టపు య జ మానులు మొద లైన వార్ ర్ణాల ద్్వర్ 
ల బిదే పతందుత్న్్నర్. ఆ ర్ణాలు వారక్ నేర్గా అతందుత్న్్నయి. 
ఇతందుకోసతం ‘జెఎఎమ్’ త్ర య విధానతం ఉప యోగ ప డుతోతంది. ‘జెఎఎమ్’ 
అతంటే ‘జ న్ ధ న్, ఆధార్, మొబైల్’.. త్ర యతం అని అరథ్తం. డిబిట అతంటే 
నేర్గా లబ్ిద్ర్ల ఖాతల క ల బ్ిని అతందితంచ డాని్న ‘జెఎఎమ్’ క 
అనుసతంధానతం చేశార్. 

ఎల్.పి.జ కోసతం ర్యితీని ఆయా వినియోగ ద్ర్ల క నేర్గా 
అతందితంచ డతం కోసతం డిబిటఎల్ ను 2015 జ న వ ర 1న ప్రారతంభతంచ డతం 
జ రగతంది. దీని పేర్ ‘ఫ హ ల్ ’. ఈ ప థ కతం గనీ్నస్ ప్ర పతంచ రకార్్డలోలా  
న మోదైతంది. ఈ ప థ కతం ద్్వర్ దేశ వాయుపతుతంగాగ  ల 4.11 కోటలా న క్ల్, ప ని 
చేయ ని గాయుస్ క న్క్ నలా ను గురతుతంచడతం జ రగతంది. వాటని తొల గతంచ డతం 
ద్్వర్ ఖ జాన్క రూ. 72.9 వేల కోటలా ఆద్ (మారచి 2021 న్టక్) 
జ రగతంది. 2014-15 నుతంచి 2021-2022 వ ర కూ తీస్కతంటే 
దేశ వాయుపతుతంగా 53 మతంత్రిత్వ  శాఖ ల ద్్వర్ 313 ప థ కాల క 
సతంబతంధతంచిన 21.87 ల క్ ల కోటులా  నేర్గా ల బ్ిద్ర్ల ఖాతలోలా  జ మ 
చేయ డతం జ రగతంది. 

‘జెఎఎమ్’ త్ర యతం వేదిక  ద్్వర్ రూ. 2,22,968 కోటలా డ బు్బ 
దుర్వనియోగతం కాకతండా ఆపడతం జ రగతంది. స్తంకతిక త ను 
ఉప యోగతంచుకొని ఆధార్ కార్్డను అనుసతంధానిసూతు ల బ్ిద్ర్ల ను 
గురతుతంచడాని్న కతంద్ర  ప్ర భుత్వతం వేగ వతంతతం చేసితంది.  ప్ర జ ల ను 
భాగ స్్వముల ను చేయ డతం ద్్వర్ స్ప రపాల న ను ప్రోత్స హతంచ డతం 
అనేది ప్ర భుత్వ విధానతంలో ముఖయు భాగ మైతంది. ర్యితీలు కావచుచి లేద్ 
తగునీట కళాయిలు కావ చుచి లేద్ ప్ర భుత్వ సౌక ర్యులు కావ చుచి ఆయా 
ల బ్ిద్ర్ల ను స్తంకతిక త ద్్వర్ ఆధార్ తో క ల ప డతం లేద్ జయోటాయుగ్ 
చేయ డతం ద్్వర్ ప రయు వేక్ ణ అనేది పార దర్శ కతం చేయ డతం జ రగతంది. 
ద్తంతో సతంబతంధత ప్ర యోజ న్లు ఆయా వ ర్గో ల ప్ర జ లక నేర్గా 
చేర్త్న్్నయి. 

అవినీతి అంతాన్క్ సాంకేతిక త 
స్తంకతిక ను ఉప యోగతంచుకొని స్మానయు ప్ర జ లతంద రకీ ఆరక్ 

ప్ర యోజ న్లు చేకూరచి డ మనే విధానమ నేది అవినీతిని రూపుమాపి, 
ద ళార్ల ప్ర మేయతం లేకతండా చేసితంది. ప్ర జ ల స్ల భ త ర జీవ న సూచిక ను 
స్తంకతిక త అనేది మెర్గు ప రచితంది. ప్ర భుత్వ ప థ కాల ను అతందుకనే 
ప్ర జ లు ఇప్పుడు కూయుల లో నిలవాలి్సన అవ స రతం లేదు. ప్ర భుత్వతం 
ప్రారతంభతంచిన ఆ మారె్కట్ వేదిక (జఇఎతం) అనేది అవినీతిక్ స్థ్ నతం 
లేకతండా చేసితంది. దేశ వాయుపతుతంగా వున్న వాయుపార్లు త మ వ స్తువుల ను 
ప్ర భుత్వనిక్ నేర్గా అముమాకోవ డానిక్ వీలు క లిపాతంచితంది. ఒక ఏడాదిలోనే 
రకార్్డ  స్థ్ యిలో ఒక ల క్ ల కోటలా ఆర్డ రలాను ఈ వేదిక ద్్వర్ అతందుకోవ డతం 
జ రగతంది.  

సాంకేతికత  దా్వర్ స మాజంలోని సాంకేతికత  దా్వర్ స మాజంలోని 
అట్ట  డుగువ ర్్గ ల అభివృద్ధిఅట్ట  డుగువ ర్్గ ల అభివృద్ధి
సామానయు ప్ర జ ల జీవితాలోలీ మారు్పలు తవ డంలో సాంకేతిక త అనేద్ ఎంతో 
ఉప యోగ క ర మైన పాత్ర పోషిసో్తంద్. 2014లో ప్ర ధాన్ నరంద్ర మోదీ పాల న 
ప్రంభ మైన త ర్్వత ఆయ న డిజిట ల్ సాంకేతిక త కు ప్ధానయు త ఇవ్వ డం మొద లు 
పెటాటురు. పార ద ర్శ క విధానాల  దా్వర్ కేంద్ర  ప్ర భుత్వ ప థకల ల బ్ధిన్ సమాజంలోన్ 
అటటుడుగు వ ర్గుల ప్ర జ ల కు తీసకుపోవాల నేద్ ల క్షష్ం. 

n  యుపిఐ అనేది మ రోస్ర అతంద రూ వినియోగతంచే డిజట ల్ 
లావాదేవీల ప దదే తిగా అవ త రతంచితంది. 2022 ఆరదేక సతంవ త్స రతంలో 
యుపిఐ లావాదేవీలు ఒక ట్రిలియ న్ మైలుర్యిని ద్టాయి. 

n  భార త దేశతం ఉప యోగస్తున్న  యుపిఐ వేదిక ను సితంగ పూర్, 
భూటాన్, నేపాల్ దేశాలు కూడా అనుస రస్తున్్నయి. 

n  భార త దేశతం ప్ర వేశ పెటటున రూపే కార్్డను నేపాల్ కూడా 
వినియోగస్తుతంది. ఈ ప ని చేయ డతంలో సితంగ పూర్, భూటాన్, 
యుఎఇ త ర్్వత న్లుగో దేశతంగా నేపాల్ నిలిచితంది. 

n  స్తంకతికత స్యతంతో ‘ఒక దేశతం, ఒక రష న్ కార్్డ ’ ప థ కతం 
ద్్వర్ 77 కోటలా మతంది ప్ర జ లు ప్ర యోజ నతం పతందుత్న్్నర్. 

n  దేశ వాయుపతుతంగా 60 కోటలా మతంది ప్ర జ లు స్మార్టు ఫ్నులా  
ఉప యోగస్తున్్నర్; 55 కోటలా మతంది ఇతంట ర్ న్ట్ 
వినియోగ ద్ర్లున్్నర్. ప్రపతంచతంలోనే అతయు ధక సతంఖయు లో 
డిజట ల్ లావాదేవీలు చేస్తున్న దేశతంగా మ న దేశతం నిలిచితంది. 

n  44.95 కోటలా మతంది జ న ధ న్ యోజ న ల బ్ిద్ర్లక బాయుతంక 
అకతంటలా ను ఇవ్వ డతం జ రగతంది. వాట ద్్వర్ వారక్ రూపే కార్్డను 
అతందితంచి ఉచిత బీమా సౌక రయుతం క లిపాతంచ డతం జ ర్గుతోతంది. 

జాతీయ సాంకేతిక త ద్నోతస్ వంజాతీయం 
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భూగోళ ర క్ ణ అతి పదదూ  ఉదయా మంభూగోళ ర క్ ణ అతి పదదూ  ఉదయా మం

ఒక ప్పుడు గుజ ర్త్ ర్షట్తం తీవ్ర నీట ఎదదే డిని ఎదుర్కతంది. 
అలాతంట ప రసిథ్త్లోలా  ర్షట్తంలో చెక్ డాయుముల నిర్మాణతం, 
నీట సతంర క్ ణా ఉదయు మాలు మొద ల యాయుయి. ప్ర తి నీట 

బటుటు తో అధకతంగా పతంట లు, బితందు సదయు కారయు క్రమాని్న ప్రారతంభతంచ డతం 
జ రగతంది. అదే స మ యతంలో 2012లో సౌని ప థ కతం, అతంటే సౌర్షట్ 
న రమా ద్ అవ త ర ణ్ ఇరగేష న్ (ఎస్ఎయుఎన్ఐ) ప థ కాని్న ప్రారతంభతంచడతం 
ద్్వర్ ఆ ప్రాతంతతంలోని నీట కొర త ను శాశ్వ తతంగా తీరచి డతం జ రగతంది. 
అతంతే కాదు నీట సతంక్షోభాని్న ప రష్క రతంచ డానిక్ ప లు కారయు క్ర మాలు 
చేప టటు డతం జ రగతంది. తద్్వర్ నీట ప్రాధానయు తపై ఉదయు మతం విసతు రతంచి 
ప్ర జలోలా  చైత నయుతం క లిగతంచ డతం జ రగతంది. ఈ నేప థాయుని్న దృష్టులో 
పెటుటు కన్న ప్ర ధాని న రతంద్ర మోదీ ఉమియా మాత ఆల య 14వ 
ప్రారతంభోత్స వ కారయు క్ర మతంలో మాటాలా డుతూ, ర్షట్తంలోని ప్ర తి జలాలా లో 
75 అమృత్ స రోవ ర్ల ను నిరమాతంచాల ని పిలుపునిచాచిర్. ఇది గుజ ర్త్ 
ప్ర జ ల క క షటు మైన విష యతం కాదు ఎతందుకతంటే వార్ ఇపపా టక 
ర్షట్ వాయుపతుతంగా వేలాది చెక్ డాయుములు నిరమాతంచార్. ఈ ప ని పూరతు యితే 
భ విషయు త్తులో దీని ప్ర భావతం అధకతంగా వుతంటుతంద ని ప్ర ధాని పేర్కన్్నర్. 

వీట నిర్మాణతంపై శ్ర ద్ పెటటు, స్మాజక ఉదయు మ శ క్తు ద్్వర్, స్మాజక 
చైత నయుతం ద్్వర్ వీటని 2023 ఆగ స్టు  15 న్టక్ పూరతు చేయాల ని 
పిలుపునిచాచిర్. ప్ర కృతి వయు వ స్య ప్రాధానయు త ను ప్ర ధాని త న 
ప్ర సతంగతంలో ప్ర తేయుకతంగా ప్ర స్తువితంచార్. గుజ ర్త్ లోని రైత్లతంద రూ 
స హ జ వయు వ స్య ప ద్ త్ల ను పాటతంచాలని, రస్యన వయు వ స్యాని్న 
ప క్క న పెటాటు ల ని కోర్ర్. మ నతం మ న మాతృమ్ర్తుల క అవ స రతం లేని 

మతందుల ను ఇవ్వము క ద్. అలాగే మ న భూమాత క కూడా అవ స రతం 
లేని మతందుల ను ఇవ్వ కూడ ద ని ఆయ న అన్్నర్. రస్య న మతందుల ను 
వ దిలేయాల ని ఆయ న పిలుపునిచాచిర్. భూమాత క్షేమతంగా వుతంటే 
మ నతంద రతం క్షేమతంగా ఉతంటాతం. కాబ టటు, మ నతంద రతం నీట సతంర క్ ణ 
చేసూతునే ర స్య న్ల ను వినియోగతంచ కతండా ప ర్యువ ర ణ ప రర క్ ణ 
చేయాలి.  

ఒక ప క్క ఆధాయుతిమాకప ర మైన కోణాని్న క లిగ వుతంటూనే మ రో ప క్క స్మాజక చైత న్యుని్న విసతు రతంచ డతంలో ఆధాయుతిమాక కతంద్రాలు కీల క 
పాత్ర పోష్స్తుతంటాయి. గుజర్త్ ర్షట్తం గ తిలాలోని ఉమియా ఆల యతం 14వ వార్షకోత్స వాల సతంద ర్తంగా మాటాలా డిన ప్ర ధాన మతంత్రి 
న రతంద్ర మోదీ గుజార త్ లోని ప్ర తి జలాలా లో వుతండేలా 75 అమృత్ స రోవ ర్ల ను నిరమాతంచాల ని పిలుపునిచాచిర్. ఈ ప ని చేయ డతంవ లలా 

నీర్ ఆద్ అవుత్తంది. చెర్వుల  ద్్వర్ గ్రామ అభవృద్ి స్ధయు మ వుత్తంది.

క ద వా పాతిదార్ ల కుల దేవ త గా పూజ లంద్కుంట్న్న 
ఉమియా మాతా 
2008లో ఈ ఆల యాని్న ప్ర ధాని న రతంద్ర మోదీ ప్ర జ ల క 
అతంక్త మిచాచిర్. ఆ స మ యతంలో ఆయ న గుజ ర్త్ ముఖయు మతంత్రిగా 
సవ లతందిస్తున్్నర్. న రతంద్ర మోదీ స ల హా మేర క ఈ ఆల య ట్ర స్టు  
నిర్్వహ కలు 2008 నుతంచి అక్క డి ప్ర జ ల క ఉచిత కాట ర్క్టు 
ఆప రష నులా  చేయిస్తున్్నర్. అతంతే కాదు ఆరక్తంగా వెనుక బ డిన వారక్ 
ఉచితతంగా ఆయుర్వద మతందుల ను అతందిస్తున్్నర్. అతంతే కాదు వార్ 
అపపా ట నుతంచీ ఇత ర అనేక స్మాజక మ రయు ఆరోగయు సతంబతంధ 
కారయు క్ర మాల ను నిర్వ హస్తున్్నర్. క డ వ ప తిద్రలా కల దైవతంగా 
ఉమియా మాత పూజలతందుకతంటున్్నర్. కాల క్ర మతంలో ఈ 
ఆల యతం పుణయు క్షేత్రతంగా అవ త రతంచితంది. అతంతే కాదు ఈ ఆల యతం 
స్మాజక చైత న్యునిక్, ప ర్యుట కానిక్ కతంద్రతంగా మారతంది. ఈ 
ఆల యతంలో 60 గ దుల ను నిరమాతంచార్. ప లు వివాహ వేదిక లున్్నయి. 
ఒక భారీ రెస్టు రెతంటు కూడా ఈ ఆల యతంలో వుతంది.

ఉమియా మాతా ఆల య ఉతస్ వం జాతీయం 
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ప్ర  తి సంక్షోభం నుంచి ప్ర  జ ల ను ప్ర  తి సంక్షోభం నుంచి ప్ర  జ ల ను 
ర క్షిసుతూ న్న భ ద్ర  త్ సిబ్ంద్ర క్షిసుతూ న్న భ ద్ర  త్ సిబ్ంద్

అద ఉతతు రాఖండ్ ప్ర మాదం కావ చ్చు లేదా బిహార్ , కేర ళ లో పోటెత్తున వ ర ద లు కావ చ్చు, లేదా క శ్మిర్ జీలం న దలో 

చికు్కుపోయిన ప్ర జ ల ను ర క్ంచే విష యం కావ చ్చు, స ముద్ంలో ఎక్ డో చికు్కుపోయిన ప్ర జ ల ప్రాణాల ను కాపడ డం 

కావ చ్చు, ప్ర త్ సంక్షోభ స మ యంలోను మ న సైనికులు ఎంతో అప్ర మ తతుంగా వంటూ ప్రాణ ర క్ష ణ చేస్తున్నారు. భార త దేశంలంటి 

స్విశాల దేశంలో ప్ర కృత్ విప తుతులు సంభ వించిన ప్పుడు వంట నే ప్ర జ ల ను ఆద్కోవ డానికి వీలుగా స దా సిద్ంగా వండ డం 

అనేద చాల ముఖయాం. దయోగ ఢ్ ప్ర మాదం జ ర గ గానే రంగంలోకి దగిన వైమానిక , ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ , ఐటిబిపితోపటు సైనిక 

సిబ్ంద 45 గంట ల పటు ర క్ష ణ చ రయా ల ను కొన సాగించి అనేక మంద జీవితాల ను కాపడ డం జ రిగింద.

దియోగ ఢ్ లోని త్రికూట్ పహార్ అనేది పేర్ పతందిన 
ప ర్యుట క కతంద్రతం. కొతండ ప్రాతంతని్న చేర్కోవ డానిక్గాను 
రోప్ వేను ఉప యోగస్తుర్. అయితే ఈ మ ధయు నే ఇక్క డ 

రోప్ వే లో అతంత ర్యతం ఏరపా డి, ట్రాల్లు క్తంద క ప డిపోయే ప రసిథ్తి 
త లతితుతంది. ద్తంతో 48 మతంది ప్రజ ల ప్రాణాలు గాలిలో దీపాల యాయుయి. 
వీరలో 46 మతందిని మ న భ ద్ర త సిబ్బతంది ర క్షితంచార్. ఈ ఘ ట న 
శ్రీర్మ న వ మి రోజున అతంటే ఏప్రిల్ 10న జ రగతంది. ఈ ఘ ట న లో 
ప్ర జ ల ప్రాణాల ను కాపాడిన భ ద్ర త సిబ్బతందిని ప్ర ధాని  న రతంద్ర మోదీ 
అభనతందితంచార్. ఈ సతంద ర్తంగా ఆయ న మాటాలా డుతూ దేశ ప్ర జ ల క 
మ న భ ద్ర త సిబ్బతందిప టలా అపార మైన న మమాకతం వుతంద ని అన్్నర్. 
యూనిఫ్మ్ లోని మ న సిబ్బతందిని చూడ గానే బాధత్ల క భ రోస్ 
క లుగుతోతంద ని అన్్నర్. ఎలాతంట ప్ర మాదతం నుతంచైన్ స ర ప్ర జ ల ను 
కాపాడుత్న్న భ ద్ర త సిబ్బతంది అస్ధార ణ మైన రీతిలో ప్ర జ ల క 

ప్ర తికూల పరిసిథా తిలో కూడా ఆపరషన్ 45 గంటలు కొనసాగింద్ ప్ర తికూల పరిసిథా తిలో కూడా ఆపరషన్ 45 గంటలు కొనసాగింద్ 

ద్ద్పు 1500 అడుగుల ఎత్తులో రోప్  వే పై 18 ట్రాల్లు 
చిక్కకపోయాయి. రోప్  వే గాలిలో మాత్రమే వెళ్తు కొతండల చుటూటు  
దటటుమైన అడవుల గుతండా ప్రయాణిస్తుతంది. అటువతంట సతందర్తంలో, 
సహాయతం కోసతం వైమానిక దళతం, ఐటబిపి, ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ దళాలను 
పిలిపితంచవలసి వచిచితంది. వైమానిక దళతం యొక్క Mi-17, చీత 
హెలికాపటురలాను సహాయతం కోసతం రపిపాతంచార్. ట్రాల్లోలా  చిక్కకన్న 
ప్రజలక ఆహారతం, నీర్ అతందితంచేతందుక డ్రోన్ లను ఉపయోగతంచార్. 
ఎతతుయిన ప్రదేశతం, మధయులో బలమైన గాలి కారణతంగా ఆపరషన్ చాలా 
కషటుతంగా మారతంది. అతందువలలా ర్త్రి వరక సహాయ కారయుక్రమాలు 
కొనస్గాయి. క్లాషటు పరసిథ్త్లు ఉన్నపపాటకీ, జవానులా  45 గతంటల పాటు 
కషటుపడిన తర్వాత తర్్వత పది కబుల్ కార్ లలోని 35 మతంది 
ప్రయాణికలను స్రక్షితతంగా తరలితంచార్.
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ద్యోగఢ్ రోప్ వే ఘ ట న జాతీయం 
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అతండ గా నిలుస్తున్్నరనే విష యాని్న ప్ర ధాని ప్ర శతంస లు ప్ర తిఫ లిస్తున్్నయి. 
that కతంద్ర  ప్ర భుత్వ న్య క త్వతంలో మ న బ ల గాలు చాలా వేగతంగా 
రతంగతంలోక్ దిగ ప్ర జ ల ను కాపాడ డతం జ ర్గుతోతంది. భ ద్ర త సిబ్బతందితో 
స మావేశాని్న కతంద్ర హోతంశాఖ మతంత్రి  అమిత్ ష్ట ప్రారతంభతంచి ఈ 
కారయు క్ర మతంలో పాల్గో న్న సైనికల క అభనతందన లు తెలిపార్. త ర్్వత 
ప్ర ధాని  న రతంద్ర మోదీ మాటాలా డార్. ఈ కారయు క్ర మతంలో ఆరీమా చీఫ్ , 
భ ద్ర త ద ళాల చీఫ్ , ఝారత్ండ్ డిజపి, గొడా్డ  ఎతంపీ నిష్కాతంత్ దూబే 
పాల్గో న్్నర్. 

ఈ సతంద ర్తంగా మాటాలా డిన ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్,   ఎస్.ఐ ఓతం ప్రకాష్ ఈ 
ప్ర మాదతం గురతంచి త న క మొద ట దియోగ ఢ్ ఎస్.డి.ఎతం ద్్వర్ 
తెలిసితంద ని వెతంట నే ప్ర మాద సథ్ లానిక్ చేర్కోవ డతం జ రగతంద ని ప్ర ధానితో 
తెలిపార్. చాలా ఎత్తున ట్రాల్లు చిక్కకపోయి వున్్నయ ని అక్క డి 
బాధత్ల క నీర్, ఆహారతం, ఇతంకా ఇత ర అవ స ర్ల ను తీరచి డతం 
ముఖయుమ ని అన్్నర్. నిర్్వహ క ట్రాల్తోపాటు డ్రోన్ స్యతంతో ఈ ప ని 
చేయ డతం జ రగతంద ని వివ రతంచార్. ఆ త ర్్వత వైమానిక ద ళ సిబ్బతంది 
రతంగతంలోక్ దిగతంద ని అతంద ర మ్ క లిసి ప్ర జ లను క్తంద క తీస్కర్వ డతం 
జ రగతంద ని అన్్నర్. 

స మ యతంలో వైమానిక ద ళ సిబ్బతంది చేప టేటు రక్ ణ కారయు క్ర మాల 
గురతంచి గ్రూప్ క్పెటున్ వై.క్. ఖతండాల్క ర్ సతంక్షిపతుతంగా వివ రతంచార్. గాలిలో 
వేలాడుత్న్న వైరలా ద గగోర ఆగ బాధత్ల ను కాపాడ డతంలో హెలికాపటు ర్ 

పైలటులా  చూపిన నైపుణాయుల గురతంచి ఆయ న తెలిపార్. కబుల్ కార్ 
ప్ర మాదతంలో చిక్కకన్న ప్ర యాణికల ను కాపాడ డతంలో గ ర్డ 
క మాతండోల పాత్ర గురతంచి భార త దేశ వైమానిక ద ళ స్రెజాతంట్ పతంక జ్ 
కమార్ ర్ణా వివ రతంచార్. చిన్్నర్లు, మ హళ ల తోపాటు 
బాధత్లతంద రనీ  ర క్షితంచ డతం జ రగతందని ఆయ న అన్్నర్. వైమానిక ద ళ 
సిబ్బతంది చూపిన అస మాన మైన ధైరయు స్హ స్ల ను ప్ర ధాని 
ప్ర శతంసితంచార్. ఐటబిపి సిబ్బతంది ప్రారతంభతంలోనే చూపిన చొర వ 
ప్ర యాణికల క భ రోస్ నిచిచితంది. ఈ ర క్ ణ కారయు క్ర మతంలో ఐటబిపి 
పోష్తంచిన పాత్ర ను ఐటబిపి స బ్ ఇన్ సెపాకటు ర్ అనతంత్  పాతండే వివ రతంచార్. 
ఈ సతంద ర్తంగా మాటాలా డిన ప్ర ధాని మొతతుతం సిబ్బతంది క న బ రచిన ఓపిక ను 
ప్ర శతంసితంచార్. ఓపిక , శ్ర మ ల  స్యతంతో స వాళలా ను ఎదుర్కన్న ప్పుడే 
విజ యతం స్ధతంచ డతం జ ర్గుత్తంద ని అన్్నర్. ఈ ప్ర మాదతం జ రగన 
త ర్్వత దియోగ ఢ్ క చెతందిన ప న్్నలాల్ జ్ష్ అనేక మతంది ప్ర యాణికల 
ప్రాణాల ను కాపాడార్. ర క్ ణ  కారయు క్ర మాలోలా  ప్ర జ ల పాత్ర గురతంచి 
ఆయ న వివ రతంచార్. ఇత ర్లక స్యతం చేయ డ మనేది మ న 
సతంస్కకృతిలోనే వుతంద ని ప్ర ధాని పేర్కన్్నర్. ప న్్నలాల్ జ్ష్ ధైర్యుని్న, 
నైపుణాయుల ను ప్ర ధాని ప్ర శతంసితంచార్. దియోగ ఢ్ జలాలా  మెజసట్ట్, డిపూయుటీ 
క మిష న ర్ మతంజున్ధ్ భ జతంత్రి మాటాలా డుతూ స్థ్ నికతంగా ల భతంచిన 
స్యతం గురతంచి వివ రతంచార్. ఈ ప్ర మాదతం తలూకూ పూరతు వివ ర్ల ను 
త యార్ చేసి ఇలాతంట ప్ర మాద్లు భ విషయు త్తులో జ ర గ కతండా జాగ్ తతు 
చ రయు ల ను ఆ నివేదిక లో పతందుప ర చాల ని ప్ర ధాని ఆదేశితంచార్.  

ద్యోగఢ్ రోప్ వే ఘ ట న జాతీయం 
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చ రత్ర ను, వ రతు మాన్ని్న ఉప యోగతంచుకొని భ విషయు త్ను 
నిరమాతంచ డతం ప టలా జాతీయ క వి ర్మ్ ధార సితంగ్ డితంక ర్ జీ 
ఒక స్ర ఇలా అన్్నర్. ప్రియ ద ర్శ న్ ఇతిహాస్ కతంఢ్ మే 

ఆజ్ ధ్వ నిత్ మో కావ్యు బ నే ! వ రతు మాన్ కీ చిత్ర ప టీ ప ర్ , బ్త్ కాల్ 
సతంభావ్యు బ నే! దీని అరథ్తం మ న స్తంస్కకృతిక చైత నయుతంలో నిబిడీకృత మైన 
ఉజ్వ ల మైన గ త మ నేది వితరూపతంలో ప్ర తిధ్వ నితంచాలి.  మ న దేశ 
ఉజ్వ ల మైన చ రత్ర ను ప్ర స్తుత ప రసిథ్త్ల నేప థయుతంలో కూడా 

ప్ర తిఫ లితంచ వ చుచి. త న వార స త్వని్న భ ద్ర ప రచి త ర్్వత త ర్ల క 
అతందితంచ డ మ నేది ప్ర తి జాతి క రతు వయుతం. ఈ ల క్షయుని్న చేర్కోవ డానిక్గాను 
ప్ర ధాని న రతంద్ర మోదీ ఆధ్వ రయుతంలో కతంద్ర ప్ర భుత్వతం అవిశ్రాతంతతంగా 
ప ని చేస్తుతంది. దొతంగలితంచ బ డిన విగ్ హాల ను, క ళాఖతండాల ను వెన క్్క 
తీస్కర్వ డతంలోను, పుర్త న  మ్యుజయాల ను పున ర్ 
నిరమాతంచ డతంలోను, లేద్ న్త న మ్యుజయాల ను ఏర్పాటు 
చేయ డతంలోను, గ త ఏడ్నిమిది సతంవ త్స ర్లుగా భారీ ఉదయు మతం అనేది 

మీర్ మీ భ విషయు త్తును ముతందుగానే నిర్వ చితంచుకొని అతందుక అనుగుణతంగా అడుగులు వేయాలతంటే మొద ట గా మీర్ మీ 
చ రత్ర ను చ ద వతండి అని మ న పెదదే లు అతంటూ వుతంటార్. ఇది ప్ర జాద ర ణ క లిగన మాట . మీర్ ఎతంత ఎక్కవ గా మీ దేశతం 
గురతంచి తెలుస్కతంటారో మీర్ తీస్కనే నిరణా యాలు కూడా అతంతే ఖచిచిత త్వతంతో వుతంటాయి. మ నతం మ న ఉజ్వ ల మైన 

గ తని్న గురతంచి తెలుస్కొని గ ర్వతంచేలా ప్ర ధాని చ రయు లు తీస్కతంటున్్నర్. త ద్్వర్ న్త న త రతం ప్ర జ లోలా  చైత నయుతం నితంపి 
వార ద్్వర్ విశిషటు మైన , చైత నయు వతంత మైన, ఆతమా విశా్వసతంతో కూడిన భ విషయు త్తుక బాట లు వేస్తున్్నర్. ఇతందులో భాగతంగా 
అతంటే త న జాతీయ పున ర్ చైత నయు కారయు క్ర మతంలో భాగతంగా ఏప్రిల్ 14న ప్ర ధాని న రతంద్ర మోదీ చేత్ల మీదుగా ప్ర ధాన 

మతంత్రుల మ్యుజయతం ప్రారతంభ మైతంది. ఈ సతంద ర్తంగా మాటాలా డిన ఆయ న దేశానిక్ స్్వతతంతయు్రతం వ చిచిన త ర్్వత ఏరపా డిన 
ప్ర తి ప్ర భుత్వతం చేసిన కృష్ కార ణతంగా దేశతం ప్ర స్తుతతం ఈ ఉజ్వ ల మైన సిథ్తిక్ చేర్కతంద ని అన్్నర్. ప్ర తి ప్ర భుత్వతం దేశానిక్ 

అతందితంచిన ఉమమా డి వార స త్వనిక్ ఈ మ్యుజయతం వాసతు వ మైన ప్ర తీక గా నిలుస్తుతంద ని ప్ర ధాని సపా షటుతం చేశార్.

ఉమమా డి వార స త్్వనికి ఉమమా డి వార స త్్వనికి 
వాసతూ  వ ప్ర  తీక వాసతూ  వ ప్ర  తీక 

Nation ప్ర ధాన మంత్రి మ్యుజియంజాతీయం 
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నిరతంత రతం కొన స్గుతూనే వుతంది. ప్ర ధానుల మ్యుజయాని్న 
సతంద ర్శతంచిన ప్పుడు యువ త క ఈ వాసతు వాల నేవి ప్ర తయు క్తంగా 
తెలుస్తుయి. మ నతంద రకీ తెలుస్ భార త దేశ ఘ న మైన చ రత్ర . అతంతే 
కాదు మ న దేశతం ఒకప్పుడు అమ్లయు మైన సతంప ద తో వ రల్ిలాతంది. అది 
మ నతంద రకీ గ ర్వ కార ణ మైన విష యతం. భార త దేశ ఘ న వార సత్వతం, 
వ రతు మానతం ఈ రెతండితంట గురతంచి ప్ర పతంచ ప్ర జ లు తెలుస్కోవాలి్సన 
అవ స రతం ఎతంతైన్ వుతంది. ప్ర స్తుతతం న్త న ప్ర పతంచ రీత్లు 
ఏరపా డుత్న్న ఈ స మ యతంలో ప్ర పతంచతం భార త దేశతంవైపు ఆశ గా, 

న మమాకతంతో చూస్తుతంది. ప్ర తి సతంద ర్తంలోను న్త న శిఖ ర్ల ను 
అతందుకోవ డానిక్గాను భార త దేశతం మ రతంత శ్ర మితంచాలి్సన అవ స రతం 
వుతంది. మ న దేశ ప్ర ధానులోలా  అతయు ధకలు స్మానయు కటుతంబాల  
నుతంచి వ చిచిన వార అనే విష యతం మ న క ఎతంత గానో గ ర్వ కార ణతం. 
     స్మానయు కటుతంబతంలో పుటటున వయు క్తు కూడా భార త దేశ ప్ర జాస్్వమయు 
వయు వ సథ్ కార ణతంగా దేశతంలోని అత్యున్న త స్థ్ న్నిక్ చేర్కోవ చచి నే 
విష యతం మ న దేశ యువ త క త గన ఆతమా విశా్వస్ని్న ఇస్తుతంది 
కూడా.   

సిద్్తంతల విష యతంలో 
భన్్నభప్రాయాలుతండ వ చుచి. వివిధ 
ర్జ కీయ పారీటుల క చెతందిన వార్ 
కావ చుచి. అయితే ప్ర జాస్్వమయుతంలో 
ప్ర తి ఒక్క ర ల క్ష్తం ఒక్క టే. అది 
దేశాభవృద్ి. ఈ మ్యుజయతం ర్బోయే 
త ర్ల క సూఫూరతునిస్తుతంది. శ క్తువతంత మైన 
కతంద్రతంగా నిలుస్తుతంది. న్త న 
భార త దేశ నిర్మాణతం కోసతం మ న 
ప్ర ధానులు ఎలా కృష్ చేశార నే 
విష యాని్న మ న యువ త 
తెలుస్కతంటుతంది. ఆయా ప్ర ధానులు 
త మ విధ నిర్వ హ ణ లో ఎలాతంట 
స వాళలా ను ఎదుర్కన్్నర్, దేశాని్న 
ఎలా ముతందుక తీసిక్ళాళార్, అనే 
విష యాని్న తెలుస్కతంటార్.
- న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

మూయాజియం ప్ర  తేయాక త లుమూయాజియం ప్ర  తేయాక త లు

2014 నుంచి ఇంత వ ర కు దేశ వాయుప్తంగా 108 
మ్యుజియాల ను న్రి్మంచ డం, పున ర్ న్రి్మంచ డం జ రిగంద్. 
వీటిక్ సంబంధంచిన 50 మ్యుజియాల ను ప్రంభించ డం 
కూడా జ రిగంద్ 

 న్త నతంగా నిరమాతంచిన భ వవాని్న తీన్ మ్రతు 
భ వ నతం రెతండు బాలా కల క క ల ప డతం జ రగతంది. 
ఎలాతంట అవాతంత ర్లు లేకతండా కొతతు పాత 
భ వ న్ల ను క ల ప డతం జ రగతంది. రెతండు బాలా కల 
మొతతుతం విస్తురణాతం 15,600 చ ద ర పు మీట ర్లా . 

 ఈ భ వ నతంలో 40క పైగా గాయుల రీలున్్నయి. 
ఒకస్ర 4 వేల మతంది స్మ రథ్యాతం క లిగ వుతంది.

 14 మతంది ప్ర ధాన మతంత్రుల క సతంబతంధతంచిన 
స మాచారతం ఇతందులో వుతంది. వారక్ 
సతంబతంధతంచిన సూఫూరతుద్య క వస్తువుల ను ఈ 
మ్యుజయతంలో వుతంచార్. 

 ప లువుర్ భారతీయులతంద రూ క లిసి ధ రమా 
చ క్రాని్న పటుటు కన్న దృశాయుని్న ప్ర ధాన మతంత్రుల 
మ్యుజయతం లోగోలో పతందుప రచార్. 

 వర్చివ ల్ రయాలిటీ, రోబోటులా , ఇతంకా ఇత ర 
ఆధునిక స్తంకతికత స్యతంతో భార త దేశ 
ముఖ చిత్రతం ఎతంతో వేగతంగా మారపోత్న్న ద నే 
విష యాని్న ఈ మ్యుజయతం ద్్వర్ 
ప్ర పతంచానిక్ చాట డతం జ ర్గుతోతంది. 

 మ్యుజయతంలోని ప్ర ధాన మతంత్రుల తో సెల్ఫూలు 

తీస్కోవ డానిక్, వారతో వర్చివ ల్ గా 
మాటాలా డ డానిక్ వీలుగా ఇతందులో ఏర్పాటు 
చేశార్. 

 ఈ ప్రాజెకటు  నిర్మాణ స మ యతంలో ఏ చెటుటు ను 
కొటేటుయ డతంగానీ, త ర లితంచ డతం గానీ జ ర గ లేదు. 

 ప్ర స్ర భార తి, దూర ద ర్శ న్ , ఫిల్మా డివిజ న్ , 
సతంస ద్ టీవీ, ర క్ ణ మతంత్రిత్వ శాఖ , ఇతంకా దేశ 
విదేశీ మీడియా సతంసథ్ ల  నుతంచి సక రతంచిన 
స మాచార్ని్న తీస్కొని ద్ని ఆధారతంగా 
త యార్ చేసిన న్త న స మాచార్ని్న ఈ 
మ్యుజయతంలో ప్ర ద ర్శతంచ డతం జ ర్గుతోతంది. 

 పుర్త న భాతండాగార్లి్న స రగా 
ఉప యోగతంచుకతంటూ, ప్ర ధానుల వయు క్తుగ త 
వ స్తువుల ను, బ హుమత్ల ను, వార ఇత ర 
సమృత్ల ను, ఉప న్యుస్ల ను ఇతందులో 
వుతంచార్. వార సిద్దే తంతల తలూకా 
విష యాల ను, వార జీవితలోలా ని ఇత ర 
అతంశాల ను క లిపి ఒక థీమాటక్ ఫ్ర్మాట్ లో 
పతందుపరచి ప్ర ద ర్శస్తున్్నర్. 

ఉన్న త మైన కరయు క్ర మం 
దేశాని్న అభవృద్ి చేసి సతంప ద్వతంతతం 
చేయ డానిక్గాను భార త దేశ 
ప్ర ధానులు చేసిన కృష్ పైన్, వార 
విజ యాల  పైన్ నేట యువ త లో తగన 
అవ గాహ న పెతంచ డానిక్గాను ఈ 
మ్యుజయతం రూపతందితంది. ఆయా 
ప్ర ధానుల విధ నిర్వ హ ణా కాలతం, వార 
సిద్్తంతల తో సతంబతంధతం లేకతండా 
దీని్న రూపతందితంచార్. ర్జాయుతంగ 
ప్ర యాణాని్న గురతంచి సతంద ర్శ కలు 
తెలుస్కతంటార్. ప్ర జాబాహుళయుతంలో 
అతంత గా తెలియ ని విష యాల ను అరథ్తం 
చేస్కోవ డానిక్గాను ఇక్క డ 
స్తంకతిక త స్యతం చేస్తుతంది. 

ప్ర ధాన్ మ్యుజియం జాతీయం 
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చాలా అతంశాలోలా  భార త్ , అమెరకా చ ర్రిత లు ఒక విధతంగా 
వుతంటాయి. ఈ రెతండు దేశాలు గ తతంలో స్మ్రాజయు వాద 
దేశాల పై పోర్టతం చేసి స్్వతతంతయు్రతం సతంపాదితంచుకొని 

ప్ర జాస్్వమయు వయు వ సథ్ ల ను ఏర్పాటు చేస్కొని పాల న ను అతందిస్తున్్నయి. 
భార త దేశతంలో 1990ల లో జ రగన ఆరక్ విధాన మార్పాల కార ణతంగా 
భార త్ , అమెరకా దేశాల మ ధయు సతంబతంధాలు వేగతంగా పుతంజుకొని 
అభవృద్ి చెతంద్యి. 2014 నుతంచి ఈ రెతండు దేశాల మ ధయున 
సతంబతంధాలోలా  క నీవినీ ఎర గ ని ప్ర గ తి క నిపిస్తుతంది. 2018లో రెతండు 
దేశాల విదేశీ వయు వ హార్లు, ర క్ ణ రతంగ మతంత్రిత్వ  శాఖ ల  మ ధయు న 
జ రగన 2+2 చ రచి లు ఈ రెతండు దేశాల సతంబతంధాల క న్త న కోణాని్న 
అతందితంచాయి. ఏప్రిల్ 11న భార త ర క్ ణ శాఖ మతంత్రి ర్జ్ న్ధ్ సితంగ్ , 
విదేశీ వయు వ హార్ల శాఖ మతంత్రి ఎస్. జ య శతంక ర్ క లిసి అమెరకా ర క్ ణ 
కారయు ద ర్శ లియాద్ జె. ఆసిటున్, సటుట్ సెక్ర ట రీ ఆతంథోనీ బిలాన్ క్న్ ల తో 
వాష్తంగటు న్ లో స మావేశ మ యాయుర్. ఈ చ రచి ల  కతంటే ముతందు అమెరకా, 

భార త్ ల మ ధయు న జ రగన వర్చివ ల్ స మావేశతంలో ప్ర ధాని న రతంద్ర 
మోదీ, అమెరకా అధయు క్షులు జ్ బైడ్న్ ప్ర సతంగతంచార్. 
ప లు అతంశాల పై ఇర్దేశాల మ ధయు న కదిరన ఏకాభప్రాయతం
ఇర్ దేశాల ర క్ ణ , విదేశీ మతంత్రుల మ ధయు న జ రగన 2+2 చ రచి లోలా  ప లు 
ప్ర ధాన మైన విష యాల ను చ రచితంచ డతం జ రగతంది. ఈ స మావేశతంలో 
ర ష్టయు ఉక్రెయిన్ దేశాల మ ధయు న యుద్ సతంక్షోభాని్న చ రచితంచార్. 
ఉక్రెయిన్ స మ సయు  తోపాటు ఈ స మావేశాలోలా  వ రతు మాన విష యాలైన 
ఇతండో-ప సిఫిక్ స హ కారతం గురతంచి కూడా చ రచితంచార్. ఉక్రెయిన్ క 
సతంబతంధతంచి దిగ జారపోత్న్న ప రసిథ్తిని స రదిదదే డానిక్గాను ఇర్ 
దేశాలు చేప టటున చ రయు ల ను ఇర్ దేశాల మతంత్రులు సమీక్షితంచార్. 
యుద్్ని్న ఆపాల ని పిలుపునిచాచిర్. ఈ చ రచి లోలా  సైబ ర్ భ ద్ర త , సైబ ర్ 
సపాస్ అతంశాల ను ప్ర తేయుకతంగా ప్ర స్తువితంచార్. వీటక్ తోడుగా, రెతండు 
దేశాల మతంత్రులు అని్న ర కాల ఉగ్ వాద్ల ను ఖతండితంచార్. వీటని 
ఎదురో్కవ డానిక్ గ ల మార్గో ల ను చ రచితంచార్.

భాగ సా్వమయాంలో న్త న ద శ్బదూ ంభాగ సా్వమయాంలో న్త న ద శ్బదూ ం
భారతదేశం - అమెరికా సంయుకతూ  ర్ష్్ట ్రలుభారతదేశం - అమెరికా సంయుకతూ  ర్ష్్ట ్రలు

భార త దేశతం ప్ర పతంచతంలోనే అతి పెదదే ప్ర జాస్్వమయు దేశతం. అమెరకా ప్ర పతంచతంలోనే పుర్తన ప్ర జాస్్వమయు 
దేశతం. ఈ రెతండు దేశాలు ప ర స రపా రతం ప్ర ధాన మైన దేశాలుగా అవ తరతంచాయి. ఈ రెతండు దేశాలు త మ 

భాగ స్్వమయు సతంబతంధాలోలా  ఇతంధ నతం, ఆరోగయుతం, అతంత రక్తం, ర క్ ణ రతంగతం అతంశాల క న్త న కోణాల ను 
జొపిపాతంచాయి. దీనిక్ 2018లో జ రగన  2+2 చరచి లే దీనిక్ నిద ర్శ నతం. ఈ మ ధయు నే రెతండు దేశాలు క లిసి 

వ ర్స గా న్లుగో 2+2 చ రచి లు నిర్వ హతంచాయి.

ఇండియా-యూఎస్ 2 + 2  చ ర్చ లుఅంత ర్జాతీయం 
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ద క్షిణ చైన్ స ముద్రతంతో క లుపుకొని నిబతంధ న ల ఆధారత విధానతంలోని 
స వాళలా ను ఎదురో్కవ డానిక్గాను అతంత ర్జా తీయ చ టాటు ల అమ లు 
ప్రాధానయు త ను ఇర్ దేశాల మతంత్రులు ప్ర తేయుకతంగా ప్ర స్తువితంచార్. 
ఆపఘా నిస్తున్ అతంశతం కూడా ఈ చ రచి లోలా  భాగమైతంది. 
ఈ సతంద ర్తంగా మాటాలా డిన ర క్ ణ శాఖ మతంత్రి ర్జ్ న్ధ్ సితంగ్ ర క్ ణ 
రతంగానిక్ సతంబతంధతంచి ఒక ద శాబదేతంలోనే అమెరకా నుతంచి భార త దేశతం 
చేస్కన్న దిగుమ త్లు 20 బిలియ న్ డాల రలా కతంటే ఎక్కవ క పెరగాయ ని 
అన్్నర్. ఈ నేప థయుతంలో భార త దేశతంలో త యారీ విధాన్నిక్ మ దదే త్గా 
అమెరకా కతంపెనీలు భార త్ లో పెటుటు బ డులు పెటాటు ల ని కోర్ర్. కోవిడ్ 
మ హ మామార సతంక్షోభతంలో కూడా ఇతండియా-అమెరకా మిలిట రీ 
సతంబతంధాలు బ లోపేత మ యాయుయి. సమాచారతం ఇచిచిపుచుచికోవ డతం 

పెరగతంది. క మ్యునికష న్ రతంగతంలో అత్యున్న త స్మ ర్థ్ యాని్న స్ధతంచ డతం 
జ రగతంది. ఇది ఇర్ దేశాల ర క్ ణ భాగ స్్వమయు ప రమాణ పెర్గుద ల ను 
ప్ర తిఫ లిస్తుతంద ని ర్జ్ న్ధ్ సితంగ్ అన్్నర్. ఈ సతంద ర్తంగా మాటాలా డిన 
విదేశీ వయు వ హార్లశాఖ మతంత్రి ఎస్. జ య శతంక ర్ 2+2 చ రచి ల ల క్ష్తం 
ఇర్ దేశాల భాగ స్్వమాయుని్న బ లోపేతతం చేయ డమే అని అన్్నర్. ఇర్ 
దేశాల మ ధయు న భాగ స్్వమయు అవ కాశాలు విసతు ృత మ వుత్న్న ప్ర స్తుత 
ప రసిథ్త్లోలా  ఇది చాలా ముఖయు మ ని ఆయ న సపా షటుతం చేశార్. ఇర్ దేశాల 
భాగ స్్వమయుతంలో ప్ర తేయుక మైన అతంశతంగా ఇతండో-ప సిఫిక్ ప్రాతంతతం 
నిలుస్తుతంద ని అన్్నర్. కా్వడ్ చాలా వేగతంగా ప ని చేయ డతం ద్్వర్ 
న్త న శిఖ ర్ల ను అతందుకన్న ద నే విష యాని్న గ త సతంవ త్స రతంలో 
మ నతం గ మ నితంచామతంటూ ఆయ న వివ రతంచార్. 

ప్ర  ధాన మంతి్ర  న రంద్ర  మోదీ ప్ర  ధాన మంతి్ర  న రంద్ర  మోదీ 
ఏమ న్్నరంటే...ఏమ న్్నరంటే...

భారతదేశంతో దై ్వపాక్షిక 
సంబంధాల ను మెరుగు 
ప ర చుకోవ డానికి నిబ దదూ  త తో కృషి 
చేసాతూ ం: అమెరికా అధయా క్షులు జ్ బై డెన్
మిమమా లి్న క లుస్కోవ డతం న్క స ద్ ఆనతంద్ని్నచేచి విష యతం. 
మే 24న జ ర గ బోయే కా్వడ్ శిఖ ర్గ్ స మావేశతంలో మిమమా లి్న 
క లుస్కతంటాన ని భావిస్తున్్నను. ఇర్ దేశాల మ ధయు న ఆరక్ , 
ర క్ ణ రతంగ భాగ స్్వమాయుల ను, వాటతోపాటు ప్ర జ ల మ ధయు న 
బతంధాల ను ప్రోత్స హతంచ డానిక్ మ నతం నిబ ద్ త తో కృష్ 
చేయ డతం జ ర్గుతోతంది. అమెరకా, భార త దేశాల మ ధయు న గ ల 
కీల క మైన ర క్ ణ భాగ స్్వమయుతం బ లతంగా వుతండ డ మే కాకతండా 
అది విసతు రస్తుతంది. ర ష్టయు యుద్తం క లిగస్తున్న అసిథ్ర 
ప రసిథ్త్ల ను ఎదుర్కనే విష యతంలో భార త దేశతం, అమెరకా 
దేశాలు త మ సతంప్ర దితంపులు కొన స్గతంచ డతం జ ర్గుత్తంది. 
ఉక్రెయిన్ ప్ర జ ల క భార త దేశతం అతందితంచిన మాన వ త 
స్యాని్న స్్వగ తిస్తున్్నను. ఇర్ దేశాల ప్ర జ ల మ ధయు న గ ల 
సతంబతంధాలు, కటుతంబ , స్నహ బతంధాలు ఉమమా డి విలువ లు 
ఇర్ దేశాల భాగ స్్వమయుతంలో కీల కతంగా వున్్నయి. కోవిడ్-
19 కార ణతంగా ఏరపా డిన స వాళలా ను ఎదుర్కనే విష యతంలోను, 
ఆరోగయు భ ద్ర త , వాతవ ర ణ సతంక్షోభ అతంశాలోలా  ఇర్ దేశాల 
మ ధయు న ఏకాభప్రాయాలున్్నయి. అతంతే కాదు భార త దేశతం, 
అమెరకా దేశాల మ ధయు న బ ల మైన ర క్ ణ సతంబతంధాలున్్నయి. 

ప్ర స్తుతతం అమెరకా ఇతండియా సతంబతంధాలు ఈ స్థ్ యిక్ 
చేర్కతంటాయ నే విష యాని్న కొని్న ద శాబాదే ల క్రితతం క నీసతం 
ఊహతంచ ను కూడా ఊహతంచ లేదు. భార త దేశతం, అమెరకా 
దేశాలు స హ జ సిద్ మైన స్నహత్లు. ఇర్ దేశాల మ ధయు న ఈ 
బాతంధ వయుమ నేది కొని్న ద శాబాదే ల క్రితతం ఊహ క కూడా 
అతంద నిది. ఉక్రెయిన్ దేశతంలో ప రసిథ్తి తీవ్ర ఆతంద్ళ న క రతంగా 
వున్న ప రసిథ్త్లోలా  ఈ రోజున మ న దేశాల మ ధయు న చ రచి లు 
జ ర్గుత్న్్నయి. కొని్న వార్ల క్రితతం 20 వేల మతందిక్ పైగా 
భార తీయులు ఉక్రెయిన్ లో చిక్కకపోయార్. చాలా శ్ర మ 
త ర్్వత వారనతంద రనీ భార త దేశానిక్ త ర లితంచ గలిగాతం. 
దుర దృషటుతం కొదీదే ఒక విద్యురథ్ చనిపోయాడు. ఉక్రెయిన్, ర ష్టయు 
అధయు క్షుల తో నేనే స్వ యతంగా ఫ్నోలా  మాటాలా డాను. రెతండు దేశాల 
మ ధయు న శాతంతియుత వాతవ ర ణతం ఏరపా డాల ని కోర్కతంటూ 
అదే స మ యతంలో ఉక్రెయిన్ అధయు క్షుల తో చ రచి లు చేయాల ని 
ర ష్టయు అధయు క్షుడు పుతిన్ క విజఞా పితు చేశాను కూడా. మీర్ మీ 
ప ద వీ కాలతం ప్రారతంభ మ వుత్న్న స మ యతంలో ఒక ముఖయు మైన 
ప్ర క ట న చేశార్. ప్ర జాస్్వమయు దేశాలు ప్ర జ ల ఆకాతంక్ ల ను 
న్ర వేర్స్తుయ ని అన్్నర్. మీర్ చేసిన ఈ ప్ర క ట న క 
ఇతండియా- యుఎస్ భాగ స్్వమయుమే ఉతతు మ నిద ర్శ నతం. 

ఇండియా-యూఎస్ 2 + 2  చ ర్చ లు అంత ర్జాతీయం 
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2014లో ప్ర ధానిగా బాధయు త లు స్్వక రతంచిన త ర్్వత భార త 
ఉప ఖతండతంలో న రతంద్ర మోదీ ప రయు టతంచిన మొద ట దేశతం 
నేపాల్ . అతంతే కాదు 2014లోను, 2019లోను ప్ర ధానిగా 

న రతంద్ర మోదీ ప్ర మాణ స్్వకారతం చేసిన స మ యతంలో నేపాల్ ప్ర ధాని 
భార త ప్ర భుత్వ అతిథులుగా హాజ ర యాయుర్. 2015 ఏప్రిల్ మే న్ల లోలా  
సతంభ వితంచిన భూకతంపాల స మ యతంలోను, కోవిడ్ స మ యతంలో 
విప త్క ర  ప రసిథ్త్ల ను ఎదుర్కతంటూనే నేపాల్ క అతందితంచిన స్యతం 
విష యతంలోను, ర ష్టయు ఉక్రెయిన్ యుద్తం కార ణతంగా ఉక్రెయినోలా  
చిక్కకపోయిన నేపాల్ పౌర్ల ను ర క్షితంచ డతంలోను భార త దేశతం 
అతందితంచిన స హ కారతం మ ర వలేనిది. దీనిక్ ప్ర ధాని  న రతంద్ర మోదీ 
అమ లు చేస్తున్న ఇర్గు పర్గువార సతంక్షేమానిక పెదదే పీట అనే 
విధానతం కార ణ మ ని చెపపా వ చుచి. నేపాల్ ఎదుర్కన్న ప్ర తి విప త్క ర 
స మయతంలోను ఆ దేశానిక్ భార త్ స్యతం అతందితంచితంది. భార త దేశతం 
నేపాల్ కగ ల అతి ముఖయు మైన వాణిజయు భాగ స్్వమి. అతంతే కాదు 
ఆదేశానిక్ ముఖయు మైన విదేశీ పెటుటు బ డుల వ న ర్. ఏప్రిల్ 2న భార త 
ప్ర ధాని   న రతంద్ర మోదీ, నేపాల్ ప్ర ధాని  ష్ర్ బ హ దూర్ దూబాల 
మ ధయు న ఢిల్లాలోని హైద ర్బాద్ హౌస్ లో స మావేశతం జ రగతంది. 
ఇతండియా నేపాల్ బతంధాల పురోగ తిక్ నేపాల్ ప్ర ధాని  బ్దే కీల క పాత్ర 

పోష్తంచార్. శాతంతి, ప్ర గ తి, అభవృద్ి కోసతం నేపాల్ స్గతంచే 
ప్ర యాణతంలో భార త దేశతం బ ల మైన భాగ స్్వమి. చాలా కాలతంగా 
భార త దేశ స్నహత్నిగా ష్ర్ బ హ దూర్ దూబా నిలిచార్. ఆయ న 
భార త దేశాని్న సతంద ర్శతంచ డతం ఇది ఐద్స్ర. 
నేపాల్ లో పా్ర రంభ మెై న ర్పే స్వ లు, ప్ర యాణికుల రై లు స్వ లునేపాల్ లో పా్ర రంభ మెై న ర్పే స్వ లు, ప్ర యాణికుల రై లు స్వ లు 

 భార త ప్ర ద్ని న రతంద్ర మోదీ , నేపాల్ ప్ర ధాని ష్ర్ బ హ దూర్ 
దూబా ఇదదే రూ క లిసి నేపాల్ లో అమ ల యేయులా రూపే కార్్డను 
ప్రారతంభతంచార్. 
 ఇతండియాలోని జ యాన గ ర్ నుతంచి నేపాల్ లోని కర్తు వ ర క 
రైలు ప్ర యాణ సవ లి్న ఇర్ దేశాల ప్ర ధానులు క లిసి 
ప్రారతంభతంచార్. ఈ రైలు మార్గో ని్న భార త దేశ ఆరక్ స్యతంతో 
నిరమాతంచార్. 
 నేపాల్ లో భార త దేశతం అతందిస్తున్న నిధుల తో త యారైన స్లు 
కారడార్  132 క్వి ప వ ర్ ప్రాజెక్టు ను ఇదదే ర్ నేత లు క లిసి 
ప్ర జ ల క అతంక్తతం చేశార్. 

భార త దేశం-నేపాల్ సంబంధాలోలో  భార త దేశం-నేపాల్ సంబంధాలోలో  
న్త న కోణంన్త న కోణం

భార త దేశం-నేపల దేశాల మ ధయా న సంబంధ్ల గురించి ప్ర సాతువ న వ చిచున ప్పుడు అంద రికీ గురుతుకొచేచు సారూపయా త తల్్ల కూతుళ్ల 

మ ధయా న  గ ల సారూపయా త . ఇరు దేశాల మ ధయా న చాల కాలంగా చారిత్ర క , సాంస్ృత్క , మ త ప ర మైన , భౌగోళిక మైన , ఆరి్క సంబంధ్లు 

బంధ్లు వన్నాయి. నేపల్ ప్ర ధ్ని షేర్ బ హ దూర్ దూబే ఈ మ ధయా నే మూడు రోజుల పటు భార త దేశానినా సంద రి్శంచిన ప్పుడు ప్ర త్ 

ఒక్ రు ఇరు దేశాల మ ధయా  గ ల బంధ్ల బంధ్నినా గురుతు చేస్కున్నారు.

ఇండియా-నేపాల్ చ ర్చ లు
అంత ర్జాతీయం
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 ప్ర పతంచ సౌర వేదికలో అధకార స భుయుర్లిగా చేరన నేపాల్ 
 వేగతంగా ప్ర గ తిని స్ధతంచడతం పైన ఇర్ దేశాలు ప్ర తేయుక దృష్టు పెటాటు యి
 రైలే్వ, ఇతంధ న రతంగాలోలా  స హ కార విసతు ర ణ క సతంబతంధతంచి ఇర్ దేశాల 
మ ధయు న కదిరన న్లుగు ఒపపాతంద్ల పై ఇర్ దేశాలు సతంత కాలు చేశాయి. 
 ఈ చ రచి లోలా  పతంచేశ్వ ర్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణతం వేగతంగా జ ర గాలి్సన ప్రాధానయు త ను 
ఇర్ దేశాలు ప్ర తేయుకతంగా చ రచితంచాయి. ఈ ప్రాతంత అభవృద్ిలో ఈ ప్రాజెక్టు 
కీల క పాత్ర పోష్తంచ నున్న ది. 
 నేపాల్ జ ల విదుయుత్ అభవృద్ి ప థ కాలోలా  భార తీయ కతంపెనీలు విసతు ృత మైన 
పాత్ర ను పోష్తంచాల ని ఇర్ దేశాలు అతంగ్క రతంచాయి. దీనితోపాటు 
నేపాల్ నుతంచి విదుయుత్ దిగుమ తిక్ సతంబతంధతంచిన ప్ర తిపాద న లను 
ఆమోదితంచార్. 
 ఇర్ దేశాలు క లిసి చేప టటున కారయు క్ర మాలి్న ప్రాధానయు త క్ర మతంలో పూరతు 
చేయాల ని ఇర్ దేశాల ప్ర ధానులు అతంగ్క రతంచార్. వీటలో 
వాణిజయుతంతోపాటు దేశాల మ ధయు న క మ్యునికష న్ క న్క్టువిటీ అతంశతం, 
జ యాన గ ర్ - కర్తు రైలు లైను వున్్నయి. 
 నేపాల్ దేశతంలో రూపే కార్్డను ప్రారతంభతంచ డ మ నేది ఇర్ దేశాల మ ధయు న 
ఆరక్ ప ర మైన క న్క్టువిటీలో న్త న అధాయుయతం సృష్టుస్తుతంది. మిగ త 
ప్రాజెకటుల ను తీస్కతంటే నేపాల్ పోల్స్ అకాడమీ, నేపాల్ గతంజ్ లోని 
ర్మాయ ణ స రూ్కయాట్ క సతంబతంధతంచి స మ న్వ యతంతో కూడిన చెక్ 
పాయితంట్ మొద లైన వి ఇర్ దేశాల సతంబతంధాల ను మ రతంత బ లోపేతతం 
చేస్తుయి. 
 ఇతండియా, నేపాల్ దేశాల మ ధయు న ఏర్పాటు చేస్కన్న  బ హరతంగ 
స రహ దుదే లను అస్తంఘిక శ కతులు దుర్వనియోగతం చేయ కతండా చూడాల నే 
అతంశాని్న ప్ర ధానులు చ రచితంచార్. ఇర్ దేశాల ర క్ ణ , భద్ర త సతంసథ్ ల 
మ దయు న ప టషటు మైన స హ కారతం గురతంచి ప్ర ధానులు ప్ర తేయుకతంగా 
పేర్కన్్నర్.    

ఇండియా, నేపాల్ దేశాల మ ధయు న నెల కొన్న స్నహ  సంబంధాలు, ప్ర జ ల 
మ ధయు న  గ ల ప ర స ర్ప ర సంబంధాలు అనేవి ప్ర పంచంలో మ ర దేశాల 
మ ధయు న క న్పించ వు. ప్చీన కలం నుంచే ఇరు దేశాల నాగ రిక త లు, 
సంస్కృతి, ప ర స్ప రం ఇచి్చపుచు్చకునే సంప్ర దాయాలు 
క ల గ లిస్పోయాయి. సదీర్ఘ కలంగా ఇరు దేశాలు త మ 
సఖసంతోషాలోలీ  పాలుపంచుకొంటూనే వునా్నయి. ఇరు దేశాల 
ప్ర జ ల మ ధయు న  గ ల ప ర స్ప ర సంబంధాలనేవి ఇరు దేశాల 
భాగ సా్వమాయున్క్ త గన పునాద్న్ ఏర్ప రుసా్తయి. అవి మ న సంబంధ 
బాంధ వాయుల ను శ క్్తవంతం చేస్ బ లోపేతం చేసా్తయి.
- న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

మీరు మా దేశం ప టలీ క న బ రిచిన ప్రేమ ఆపాయుయ త, 
అనుర్గాల కు నా అభినంద న లు. ఇరు దేశాల మ ధయు న  గ ల 
స హ జ స్దధి మైన సంబంధాల ను నా ప రయు ట న మ రింత బ లోపేతం 
చేస్తంద్. నేపాల్-ఇండియాల మ ధయు న సంబంధాలు చాలా 
ముఖయు మైన సంబంధాలు.  
 - షేర్ బ హ దూర్ దూబా, నేపాల్  ప్ర ధాన్

నేపాల్, బెనారస్ ల మ ధయు న సదీర్ఘ మైన చ రిత్ర  
భారతదేశతంలోని త న ప రయు ట న లో భాగతంగా చివ ర రోజున 
నేపాల్ ప్ర ధాని ష్ర్ బ హ దూర ర్ దూబా కాశీ 
పుణయు క్షేత్రాని్న సతంద ర్శతంచార్. కాల భైర వ ఆల యతం వదదే 
పూజ లు చేసిన ఆయ న త ర్్వత కాశీ విశ్వ న్ధుడిని 
ద ర్శతంచుకన్్నర్. ఈ సతంద ర్తంగా ఆయ న నేపాల్ దేశ 
స్భక్షని్న, శాతంతిని కోర్కతంటూ బాబాను 
కోర్కన్్నర్. కాశీ యాత్ర లో భాగతంగా ఆయ న 
ల లితఘాట్ లోని ప శుప తిన్ధ్ ఆల యాని్న ద ర్శతంచి 
ప్ర తేయుక పూజ లు, అభష్క హార తి నిర్వ హతంచార్. ఈ 
ఆల యాని్న నేపాల్ ప్ర భుత్వ మే నిర్వ హస్తుతంది. ఇక్క డి 
నేపాల్ల ఆల య వృద్్శ్ర మ పున ర్ద్ ర ణ ప నుల ను ఆ 
దేశ ప్ర ధాని ప్రారతంభతంచార్.  
భార త్-నేపాల్ దేశాల మ ధయు న కొనసాగుతున్న 
చ ర్చ లు 
ఈ మ ధయుకాలతంలో నేపాల్ ప్ర ధాని భార త ప రయు ట న 
వివ ర్ల ను చూసతు మే 2019లో న్ట నేపాల్ ప్ర ధాని క్.పి.
శ రమా భార త్ లో ప రయు టతంచి ప్ర ధాని న రతంద్ర మోదీ ప్ర మాణ 
స్్వకార కారయు క్ర మతంలో పాల్గో న్్నర్. అతంత క ముతందు 
టెర్మా లో కూడా ప్ర ధానిగా వున్న న రతంద్ర మోదీ 2018 
ఆగస్టు  న్ల లో న్లుగో బిమ్ సెటుక్ శిఖ ర్గ్ స మావేశతం 
కోసతం ఖాటామాతండును సతంద ర్శతంచార్.. దీనికతంటే ముతందు 
2018 మే న్ల లో ఆ దేశాని్న సతంద ర్శతంచార్. నేపాల్ 
పారలా మెతంటులో జ రగన విశా్వస ప రీక్ లో విజ యతం 
స్ధతంచిన ష్ర్ బ హ దూర్ దూబాక ప్ర ధాని న రతంద్ర 
మోదీ త న అభనతంద న లు తెలిపార్.

ఇండియా-నేపాల్ చ ర్చ లు అంత ర్జాతీయం
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ప్ర పతంచ వాయుపతుతంగా కోవిడ్ కస్లు మ ళ్ళా పెర్గుత్న్్నయి. 
భార త దేశతంలో కోవిడ్ స మ సయు అలాగే ఉతంది. కోవిడ్ నిబతంధ న లు 
ఎతితువేయ డతంలో  ప్ర జ లోలా  స్ధార ణ జీవితతం తిరగ ప్రారతంభ మైతంది. 
ఏప్రిల్ 18 వ ర క 186.54 కోటలా క పైగా వాయుక్్సన్ డోస్లు 
నిర్వ హతంచ డతం జ రగతంది. అదే స మ యతంలో 12-14 సతంవ త్స ర్ల 
మ ధయు వ య స్గ ల కమార  ద శ లో ఉన్న 2.34 కోటలా మతంది పిలలా ల క 
వాయుక్్సన్ మొద ట డోస్ ఇచాచిర్. 12-14 మ ధయు వ య స్గ ల 
కమార ద శ లో పిలలా లక కోవిడ్ -19 వాయుక్్సనేష్ కారయు క్ర మతం 2022 
మార్చి 16న ప్రారతంభ మైతంది. భార త దేశతంలో కోవిడ్ యాక్టువ్ కస్లు 
ఏప్రిల్ 18న 11,542గా న మోదైతే, గ త 24 గతంట లోలా  కొతతు గా న మోదైన 
కస్ల సతంఖయు 2183. అదే స మ యతంలో క్రియాశీల కస్లు (యాక్టువ్ 
కస్లు) 0.03శాతతంగా న మోదైతే రక వ రీ రటు 98.76 శాతతం. 
మ రోవైపు కమార  ద శ లో ఉన్న 15-17 సతంవ త్స ర్ల వ య స్న్న 
4.04 కోటలా మతంది పిలలా ల క టీకాలు ఇవ్వ డతం జ రగతంది. 5.78 కోటలా 
మతంది టీనేజ్ పిలలా లు టీకా మొద ట డోస్ తీస్కన్్నర్. కోవిడ్ టీకా 

ప్ర తీ ఒక్క రకీ అతందుబాటులోక్ తెచేచి ల క్ష్తంతో రూపతందితంచిన 
స రకొతతు కారయు క్ర మతం 2021, జూన్ 21న  ప్రారతంభ మైతంది. మ రతంత 
ఎక్క వ టీకాలు అతందుబాటులోక్ తేవ డతం వ లలా  రోగ నిరోధ కత 
ప్ర య త్నని్న వేగ వతంతతం చేస అవ కాశతం ఉతంటుతంది. 

అయిద్ ర్షా్రాల కు లేఖ లు ర్స్న కేంద్ర ప్ర భుత్వం 

దేశవాయుపతుతంగా చూస్కతంటే అయిదు ర్ష్టట్ లోలా  క రోన్ కస్లు 
బాగా పెర గ డతంతో కతంద్ర ప్ర భుత్వతం ఆతంద్ళ న చెతందుతూ ఆ ర్ష్టట్ ల క 
లేఖ లు ర్సితంది. వార్ మ రతంత జాగ్ తతు గా ఉతండాల ని లేఖ లో పేర్కతంది. 
కోవిడ్ కస్ల ను ప రయు వేక్షిసూతు  అవ స ర మైన జాగ్ తతు ల నీ్న తీస్కతంటూ 
ఆయా ర్ష్టట్ లు అప్ర మ తతుతంగా ఉతండాల ని సూచ న లు చేసూతు కతంద్ర 
ఆరోగయు మతంత్రిత్వశాఖ ఢిల్లా, హ ర్యున్, కర ళ , మ హార్షట్ , మిజ్ర్తం 
ర్ష్టట్ ల క లేఖ లు పతంపితంది. క రోన్క సతంబతంధతంచి కొతతు ఉదతంతలు 
కస్లు నిశితతంగా గ మ నిసూతు, అవ స ర్ని్నబ టటు  త గన చ రయు లు 
తీస్కోవాల ని కోరతంది. ఇప్పుడు కోవిడ్ -19 క్ సతంబతంధతంచి  XE అనే 

భార త దేశతంలో టీకా కారయు క్ర మాలి్న విసతు ృతతం చేయ డతంతో  కోవిడ్  రోజువారీ కస్ల సతంఖయు ఈ ఏడాది మారచి న్ల లో గ ణ నీయతంగా 
త గగోతంది. ఫ లితతంగా ప్ర మాదతం త గగోతంది. కానీ కోవిడ్ ఇతంకా స జీవతంగానే ఉతంద న్న విష యతం గుర్తుతంచుకోవాలి. ఈ వైర స్ ఎపపా టక ప్పుడు 
ర క ర కాల రూపాల లో పుతంజుకతంటుతంది. కోవిడ్ వైర స్ క్ చెతందిన   XE వెర్ష న్ ప్ర పతంచ వాయుపతుతంగా పున ర్గ మ నతం చేస్తుతంది. ఇటువతంట 
సతంద ర్తంలో కోవిడ్ నుతంచి మ న లి్న మ నతం ర క్షితంచుకోడానిక్ టీకాలు వేయితంచుకోవ డతంతోబాటు జాగ్ తతు లు కూడా పాటతంచ వ ల సిన 

అవ స రతం ఉతంది.

అంతంకాని కోవిడ్అంతంకాని కోవిడ్

న్త నంగా అవ త రిసుతూ న్న న్త నంగా అవ త రిసుతూ న్న 
వేరియంటులో ,వేరియంటులో ,

అప్ర  మ తతూ  తే మఖయాంఅప్ర  మ తతూ  తే మఖయాం

185 కోటులో  దాటిన టీకా కారయా క్ర  మం185 కోటులో  దాటిన టీకా కారయా క్ర  మం

కోవిడ్ పై స మ రంఆరోగయు రంగం  
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కొతతు వేరయతంట్ ప్ర పతంచ వాయుపతుతంగా వాయుపిస్తుతంది. అయితే భార త దేశతంలో 
ఇతంత వ ర క దీనిక్ సతంబతంధతంచి ఒక్క కస్ కూడా నిర్్రతంచ లేదు. ఇలాతంట 
ప రసిథ్త్లోలా  జాగ్ తతు లు త పపా నిస ర, అలాగే నిబతంధ లు పాటతంచ డతం కూడా 
అవ స రతం.

కోవిడ్ ప రిహార్న్క్  గ డువు న్రధిశించిన కేంద్రం

కతంద్ర ఆరోగయు మతంత్రిత్వ శాఖ ప్ర కారతం నేష న ల్ డిజాసటు ర్ మేనేజ్ మెతంట్ 
(జాతీయ విప త్తు నిర్వ హ ణ) ట్రిబుయున ల్ ప్ర క టతంచిన  కోవిడ్ ప రహారతం కోసతం 
ద ర ఖాస్తు ద్ఖ లు చేసతందుక స్ప్రీతం కోర్టు  గ డువు విధతంచితంది. ఇత ర త్రా 
ద ర ఖాస్తు న్తంబ ర్ 1805 విచార ణ స మ యతంలో ఈ నిరణా యతం తీస్కన్న టుటు  
కతంద్ర ఆరోగయు మతంత్రిత్వ శాఖ తెలిపితంది. క రోన్ విప త్తు బాధత్లక 
న షటు ప రహారతం పతంద డతం కోసతం ఫైల్ ధాఖ లు చేయ డానిక్ మార్చి 24 నుతండి 60 
రోజుల స మ యతం ఉతంటుతంది.  ఇది మారచి 20క్ ముతందు క రోన్తో 
చ నిపోయిన వారక్ వ రతుస్తుతంది. అతంతేకాకతండా, భ విషయు త్ లో క రోన్ వాయుధతో 
మ ర ణితంచేవార విష యతంలో 90 రోజుల గ డువు కటాయితంచే సూచ న లు జారీ 
చేశార్. అయితే, గ తతంలో ఏర్పాటు చేసిన నియ మాలు అనుస రస్తుర్. కస్ల లో 
మోస పూరత మైన వాద న లు త లతతు కతండా చేయ డానిక్ ప రయు వేక్ ణ వయు వ సథ్ 
ఉతంటుతంద ని మతంత్రిత్వ శాఖ పేర్కతంది. 

ఇపు్పడు 18 ఏళ్ళు న్ండిన వారిక్ కూడా బ్సటు ర్ డోస్ -

18 సతంవ త్స ర్లు నితండిన వారక్ ముతందు జాగ్ తతు కోసతం ఇచేచి  కోవిడ్ టీకా 
అద న పు మోతదు ఏప్రిల్ 10 నుతంచి ప్రైవేట్ ఇముయునైజేష న్ కీలానిక్ ల లో అతందితంచే 
కారయు క్ర మతం చేప టాటు ర్. 18 సతంవ త్స ర్లు నితండిన వార్ ఎవరైన్ రెతండో డోస్ 
తీస్కన్న తొమిమాది న్ల ల త ర్్వత ఏప్రిల్ 10 నుతంచి ప్రైవేట్ వాయుక్్సనేష న్ 
కతంద్రాల నుతంచి ముతందు జాగ్ తతు  కోసతం వేస అద న పు డోస్ పతంద వ చుచి. ఈ 
సవా సౌక ర్యుని్న అని్న ప్రైవేట్ ఇముయునైజేష న్ కతంద్రాలలో క లిపాస్తున్్నర్. 60 
సతంవ త్స ర్ల వ య స్ పైబ డిన వారక్, ఆరోగయు సిబ్బతందిక్ కారయు క రతు ల క 
నివార ణా మోతదును కారయు క్ర మతం కొన స్గుత్తంది. అర్ త గ ల జ న్భా కోసతం 
మొద ట , రెతండ వ టీకా డోస్ లు ప్ర భుత్వతం నిర్వ హతంచే ఇముయునైజేష న్ 
కతంద్రాల లో ఉచితతంగా అతందిస్తుర్. 18-59 సతంవ త్స ర్ల వ య స్గ ల వారక్ 
కోవిడ్ అద న పు డోస్ల ను ప్రైవేట్ కోవిడ్ వాక్్సనేష న్ కతంద్రాల లో ఏర్పాటు చేస 
నిమితతుతం చ రచి లు, విధాన రూప క లపా న కోసతం ఆరోగయు , కటుతంబ సతంక్షేమ 
మతంత్రిత్వ శాఖ కారయు ద ర్శ అధయు క్ త న ఏప్రిల్ 9న స మావేశతం ఏర్పాటైతంది. 
ఇతందులో అని్న ర్షట్, కతంద్ర పాలిత ఆరోగయు కారయు ద ర్్శలు పాల్గో న్్నర్.  
ఆరోగయు , కటుతంబ సతంక్షేమ మతంత్రిత్వ శాఖ సిఫ్ర్్సల క అనుగుణతంగా ప్రైవేట్ 
కోవిడ్ వాక్్సనేష న్ కతంద్రాలు ఇముయునైజేష న్ సైటలా ను నిర్వ హస్తుయి. 
దేశ వాయుపతుతంగా మొటటు మొద ట రోజే 18-59 మ దయు వ య స్గ ల వారక్ 9,674 
టీకా డోస్లు అతంద జేశార్.   

185 కోటలీ కోవిడ్ వాక్స్న్ డోసలు 

స మ రథి వంతంగా న్ర్వ హంచ డం అంట 

అద్ మీ అంద రి స హ కరంతో మాత్ర మే 

సాధయు మైంద్. అయిత క రోనా ముపు్ప 

ఇంక సమాప్తం కలేద్. అద్ కొంత 

కలం ఆగంద్ అంత, మ ళ్ళు మ ళ్ళు 

క న బ డుతుంద్. కనీ, ఎపు్పడొస్తంద్ 

ఎవ రికీ తెలియ ద్. దాన్ కొత్త రూపం 

బ య ట ప డుతుంద్. అంద్వ లలీ అంద రూ 

చాలా జాగ్ర త్త గా ఉండండి.

-న రంద్ర  మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

అంద రికీ టీకలు, ఉచిత టీకలు, అంద రికీ ఉచిత 

వాక్స్నేష న్ 

n 	ప్ర పతంచతంలోనే అతి పెదదే ఉచిత టీకా 
ప్ర చారతం. స్్వయ ఆధారత టీకాలు- 3 
భార త దేశతంలో త యార్ చేసిన టీకాలు 
కో-విన్ అనే డిజట ల్ పాలా ట్ ఫ్ర్మా ద్్వర్ టీకా 
న మోదు అతందుబాటులోక్

n 	దేశ వాయుపతుతంగా 4143 కొతతు ఆకీ్సజ న్ ఉతపా తితు 
పాలా తంటులా . 

n 	అతయు వ స ర ప రసిథ్త్లోలా  ప్ర తిసపాతంద న పాయుకజీ 
క్తంద 631 జలాలా లోలా   పిడియాట్రిక్ కర్ 
యూనిటులా . 

n 	భార త దేశతంలో ప్ర తి జలాలా  ఆరోగయు 
సౌక ర్యుల లో స్్వవ లతంబ న స్ధతంచ డతం. 
ప్ర ధాన మతంత్రి ఆయుష్టమాన్ భార త్ ఆరోగయు 
మైలిక స దుపాయాల మిష్న్ క్తంద 64,180 
కోటలా రూపాయ లు కటాయితంపు. 

    (12 మే 1022 న్టక్ డేటా)

కోవిడ్ పై స మ రం ఆరోగయు రంగం  
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ప్ర థమ సా్వతంతయా్ర సంగా్ర మంప్ర థమ సా్వతంతయా్ర సంగా్ర మం
భార త  స్్వతతంతయు్ర పోర్ట చ రత్ర లో 1857 పోర్టతం ఒక కీల క ఘ టటుతం. మాతృభూమిని ద్సయు శృతంఖ లాల నుతంచి విముక్తు చేసతందుక ఎతంద రో 
విపలా వ కార్లు త మ ప్రాణాల ను అరపాతంచార్. ఆ స మ యతంలో కలతం మ తతం, వ రగోతం, హోద్, ప్రాతంతతం, భాష్ట ప్రాతిప దిక ల క ఎలాతంట చోటూ 

లేకతండా అని్నటకీ అతీతతంగా ఈ తిర్గుబాటు స్గతంది. అపపా టక వతంద సతంవ త్స ర్ల క పైగా ఈస్టు ఇతండియా కతంపెనీ భార త దేశాని్న 
పాలిస్తుతంది. 1857 మే 10వ తేదీని  మొటటు మొద ట చెల రగన ఈ స్్వతతంత్రయుపు జా్వల, తిర్గుబాటు బ్రిట న్  ద్సయు  శృతంఖ లాల ను 

ఛేదితంచేతందుక యావ త్తు భార త దేశతం ఐకయుతంగా నిల బ డేలా చేసితంది.ప్ర  ధాని న రతంద్ర  మోదీ మాటాలా డుతూ, ఏ దేశ మైన్ చ రత్ర ను 
గౌర వితంచ క పోతే, ఆ దేశ భ విత క బ ల మైన పున్దులు 
వేసిన వారని గౌర వితంచ క పోతే ఆ దేశ భ విషయు త్  

స్ర క్షితతంగా ఉతండ దు అన్్నర్. 200 సతంవ త్స ర్ల క పైగా భానిస త్వతంలో 
మ గగోన భార త దేశ చ రత్ర ను చాలాస్ర్లా  త ప్పుగా చూపితంచార్. 
స్్వతతంతయు్రతం వ చిచిన త ర్్వత చ రత్ర ను ప రర క్షితంచుకనే ప్ర తేయుక  
ప్ర య త్నలు ఏమీ జ ర గ లేదు. చ రత్ర ను మ ర్గున ప డేస్తున్్నర న డానిక్ 
1857లో జ రగన స్్వతతంతయు్ర పోర్టతం కూడా ఒక ఉద్హ ర ణ . దీని్న 
ప్ర పతంచతం సిపాయి తిర్గుబాటుగా పిలుస్తుతంది. కానీ 52 సతంవత్స ర్ల 
త ర్వాత 1909లో విన్య క్ ద్మోద ర్ స్వ ర్క ర్ ర్సిన ది ఇతండియ న్ 
వార్ ఆఫ్ ఇతండిపెతండ్న్్స 1857 అనే పుసతు కతం  ఈ ఉదయు మానిక్ ఉన్న  
విశ్వ స నీయ త చాటతంది. ఇది భార త దేశ స్్వతతంత్రయుతం కోసతం జ రగన 
మొద ట ఉదయు మతం. వీర్ స్వ ర్క ర్ అనే వయు క్తు లేక పోతే, 1857 విపలా వతం 
అస లు భార త దేశ చ రత్ర లో భాగ మై ఉతండేది కాదు, మ నతం దీని్న బ్రిటీష్ 
వార దృష్టుకోణతం నుతంచే చూడ వ ల సిన ప రసిథ్తి ఏరపా డేద ని హోమ్ మతంత్రి 
అమిత్ ష్ట ఒక కారయు క్ర మతంలో చెపాపార్. 

1857 విపలా వతం భార త స్్వతతంత్రయు ఉదయుమ చ రత్ర లోనే అతి పెదదే 
పోర్టతం. క మ లతం, రటెటు ముక్క ద్ని ప్ర తీక లుగా ఉతండేవి. 1857 మే 
31వ తేదీని ఆ విపలా వానిక్ న్తంది ప లిక దినతంగా నిరణా యితంచార్. అయితే 
ఈ విపలా వతం మీర ట్ కతంటోన్మాతంట్ నుతండి  కొని్న వార్ల ముతందే, మే 10వ 
తేదీనే ప్రారతంభ మైతంది. గ్రీజు కాట్రిజుల ను ఉప యోగతంచేతందుక 
నిర్క రతంచినతందుకగాన్ భార త సైనికల ను జైలులో పెటాటు ల ని కోర్టు - 
మార్ష ల్ ఆదేశితంచితంది. కానీ తిర్గుబాటుద్ర్లు జైలు గోడ లు బ దదే లు 
కొటటు వారక్ అడు్డ వ చిచిన ప్ర తి బ్రిటీష్ అధకారని చతంపేశార్. వార్ ఒక 

గ్రామతం ద గగో ర గుమిగూడార్. త ర్్వత ఢిల్లాక్ పాద యాత్ర ప్రారతంభతంచార్. 
చిటటు చివ ర మొఘ ల్ చక్ర వ రతు బ హ దూర్ ష్ట జ ఫ ర్ ను వార్ త మ 
న్య కడిగా ప్ర క టతంచుకన్్నర్. ఈ తిర్గుబాటుక సతంబతంధతంచిన 
స మాచారతం తెలియ గానే మీర ట్ నుతంచి ఢిల్లా మారగోతంలో అనేక మతంది 
ఇత ర ప్రాతంతల ప్ర జ లు కూడా  వీరక్ మ దదే త్ తెలుపుతూ ఉదయు మతంలో 
పాల్గో న్్నర్. ద్తంతో బ్రిటీష్ వార్ భార త దేశతంలో భారీ ఎత్తున 
జ ర్గుత్న్న స్మ్హక ప్ర తిఘ ట న ను  మొటటుమొద ట స్రగా 
ఎదురో్కవ ల సిన ప రసిథ్తి ఏరపా డితంది. పీష్ట్వ న్న్ స్హబ్ , తతంతయు 
తోపే, ర్ణి ల క్షీష్మభాయి, బాబు కన్వ ర్ సితంగ్ , అజీములాలా  ఖాన్ , బేగతం 
హ జ్ర త్ మ హ ల్ వతంట ప్ర ముఖుల తోపాటు ఎతంద రో విపలా వ కార్లు ఈ 
ఉదయు మతంలో పాల్గో న్్నర్. ఈ ఉదయు మ జా్వల ను అణ చివేయ డానిక్ 
బ్రిటీష్ ప్ర భుత్వనిక్ రెతండు సతంవ తపా ర్ల క పైగా స మ యతం ప టటుతంది. 
ఫ లితతంగా భార త దేశతంలో ఈస్టు ఇతండియా కతంపెనీ పాల న ముగసితంది. ఈ 
విపలా వతం భార త దేశతంలో భూస్్వమయు యుగానిక్ తెర దితంచి, ప్ర గ తిశీల, 
విద్యువతంత్లైన కొతతు శ కానిక్ జ నమా నిచిచితంది. ఈ తిర్గుబాటు భార త 
ర్జ కీయాల ను, ప రపాల న , స్మాజక, ఆరథ్క వయు వ సథ్ , జాతీయ సూపారతుని 
ఎతంత గానో ప్ర భావితతం చేసితంది. నిజానిక్, 1857 విపలా వతం కవ లతం 
స్ధార ణ సిపాయిల తిర్గుబాటో, లేద్ సతంఘ ట న ల క త క్ ణ 
ప్ర తిచ రయు గా జ రగన తిర్గుబాటు కాదు. ఇది భార త మాత స్వఛాచి 
వాయువుల కోసతం మ న స్్వతతంతయు్ర స మ ర యోధులు చ క్క ట యుక్తుతో 
చేసిన స్్వతతంతయు్ర పోర్టతం. ద్ని ఫ లితతంగానే 90 ఏళళా త ర్వాత 
1947లో భార త దేశతం స్్వతతంత్రాయుని్న పతంద గ లిగతంది. మీర ట్ లో ఈ 
స్్వతతంతయు్ర పోర్టతం జ రగన ప్ర దేశతంలో బ్రిటీష్ వారక్ వయు తిరకతంగా 
తిర్గుబాటు చేసి అమ ర వీర్లైన 85 మతంది సిపాయిల జాఞా ప కారథ్తం 

1857 న్టి సా్వతంతయా్ర పోర్టం1857 న్టి సా్వతంతయా్ర పోర్టం
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తతంతయు తోపే,  1857 తిర్గుబాటులో 
పాల్గో న్న అతయుతంత ముఖయు మైన 

వయు కతుల లో ఒక ర్గా న్లిచార్. ఆయ న 1857 
స్్వతతంతోయుదయుమానిక్ పున్ది వేయ డ మే కాదు. 
దేశ మాత స్వచ్ఛ కోసతం పాటుప డే విధతంగా ప్ర జ లోలా  
చైత న్యుని్న ర గలితంచాడు. తతంతయు తోపే 1814 ఫిబ్ర వ ర 
16న జ నిమాతంచాడు. ఆయ న అస లు పేర్ ర్మ చతంద్ర 
పాతండురతంగా ర్వు. మ హ ర్షట్ లోని యోలా గ్రామతం 
ఆయ న స్వ సథ్ లతం. పీష్ట్వ బాజీర్వ్ -2 పుణే విడిచి 
కాన్పార్ స మీపతంలోని బిత్ర్ ప్రాతంతనిక్ వ ల స 
వెళిళాన ప్పుడు పూణే నుతంచి అనేక కటుతంబాలు అత నితోబాటు క లిసి 
వెళాళాయి. వారలో పాతండురతంగ కటుతంబతం కూడా ఉతంది.

పాతండురతంగ త న భారయు, ర్మ చతంద్ర , గతంగాధ ర్ అనే ఇదదే ర్ పిలలా ల తో 
క లిసి బితూర్ వ చాచిడు. తతంతయు తోపేక్ బితూర్ లో న్న్ స్హేబ్ , 
మొరోపతంట్ తతంబే (ర్ణీ లక్షీష్మభాయి తతండ్రి) తో ప రచ యతం ఏరపా డితంది. 
న్న్ స్హేబ్ క్ అతయుతంత స ని్నహత్డు కావ డతంతో తతంతయు తోపే 
దీవాను, ప్ర ధాన మతంత్రి, ఆరీమా సిబ్బతందిలో సైన్యుధయు క్షుడు వతంట అనేక 
ప ద వులు నిర్వ హతంచాడు. బ్రిటీష్ వార్ ఝానీ్సని ముటటు డితంచిన ప్పుడు 
న్న్ స్హెబ్ తతంతయు న్య క త్వతంలోని నైన్యుని్న ఝానీ్సక్ పతంపాడు. 
తతంతయు తోపే సైనయుతం ఈ యుద్తంలో అతయుతంత ధైరయు స్హ స్లు 
ప్ర ద ర్శతంచిన పపా టకీ విజ యతం స్ధతంచ లేక పోయితంద ని విషుణా భ ట్ గాడే్స 
తను ర చితంచిన మ జ్ా ప్ర వాస్ అనే యాత్రా గ్తంథతంలో పేర్కన్్నడు. 
తతంతయు తోపే కాన్పార్ , చ ర్్కర, ఝానీ్స, కోచ్ యుద్్ల క న్య క త్వతం 
వ హతంచాడు. అయితే దుర దృషటు వ శాత్తు వార సైనయుతం చ ర్్కరీ యుద్తంలో 
త పపా మిగ త చోట  అప య జతం పాలైతంది. తతంతయు, ల క్షీష్మభాయిల క 
గా్వలియ ర్ లో విజ యతం ల భతంచితంది. 

 గా్వలియ ర్ కోట ను తతంతయు స్్వధీనతం చేస్కోవ డతంతో బ్రిటీష్ 

వార్ ఆశచి ర్యునిక్ గుర యాయుర్. ద్తంతో బ్రిటీషువారతో 
భ యతంక ర మైన యుద్తం మ ళ్ళా మొద లైతంది. అతందులో 
ల క్షీష్మభాయి వీర మ ర ణతం పతందితంది. అయితే న్న్ స్హేబ్ 
అలులా డు ర్వ్ స్హేబ్ , తతంతయు ఇదదే రూ బ్రిటీష్ వార నుతంచి 
త పిపాతంచుకన్్నర్. యుద్తంలో తతంతయు తోపే నుతంచి 
వ చిచిన ప్ర తిఘ ట న అత ని్న గొపపా వీర్డిగా ఉన్న త స్థ్ యిలో 
నిల బెటటుతంది. బ్రిటీషువార్  ప్ర తీచోటా తిర్గుబాటుద్ర్ల ను 
అణ చివేస్తున్న పపా టకీ తతంతయు బ్రిటీష్ సైన్యుని్న ఒక 
సతంవ త్స రతం పాటు స్దీరఘా కాలతం నిలువ రచ గ లిగాడు.  ఈ 
స మ యతంలో ఆయ న శ త్రువుల క వయు తిరకతంగా భీక ర గెరలాలా  

యుద్తం నిర్వ హతంచాడు. 
తతంతయు తోపే న్య క త్వన తిర్గుబాటుద్ర్లు  మ ధయు ప్ర దేశ్ , 

ర్జ స్థ్ న్  ల లోని దురగో మ మైన కొతండ చ రయు లు, లోయ లు, న దులు, ద టటు మైన 
అడ వులోలా   స్థ్ వ ర్ల ను ఏర్పాటు చేస్కొని గెరలాలా  యుద్తం చేశార్. 
శివ పుర స మీపతంలో ఉన్న న్ర్్వర్ ర్జు మాన్ సితంగ్  తతంతయు 
ఎక్క డున్న దీ బ్రిటీషువారక్ తెలియ జేశాడని చెబుతర్. మాన్ సితంగ్ చేసిన 
మోసతం కార ణతంగా బ్రిటీష్ ప్ర భుత్వతం తతంతయును 1859 ఏప్రిల్ 7న 
నిద్ర పోత్న్న స మ యతంలో ప టుటు కన్న ది. బ్రిటీష్ వారక్ వయు తిరకతంగా 
తిర గ బ డి యుద్తం చేశాడ నే ఆరోప ణ ల తో  శివ పుర కోర్టు  తతంతయు తోపేక్ 
1859 ఏప్రిల్ 15న మ ర ణ శిక్ విధతంచితంది. ఏప్రిల్ 18వ తేదీన వేలాది 
మతంది స మ క్తంలో బ హరతంగ ప్ర దేశతంలో తతంతయుని ఉర తీశార్. 
తతంతయు ఏ మాత్రతం బెద ర కతండా దృఢతంగా త న మెడ ను ఉచుచిలో 
పెటాటు డ ని అతంటార్. అయితే ఈ అతంశతం మీద భన్్నభప్రాయాలు 
ఉన్్నయి. తతంతయు స్థ్ నతంలో బ్రిటీషువార్ వేరెవ రనో ప టుటు కన్్నర్ అని 
కూడా అతంటార్. తతంతయు మ ర ణతం ప టలా వివాదతం ఎలా ఉన్న పపా టకీ 
అత ని శౌరయుతం క చిచితతంగా బ్రిటీష్ స్మ్రాజాయుని్న కదిపివేసితంద న డతంలో 
సతందేహతం లేదు. 

గెరిల్లో  యుదధి  గెరిల్లో  యుదధి  క థాన్య కుడు త్ంత్యాక థాన్య కుడు త్ంత్యా

ష్టహద్ స్మార కతం నిరమాతంచార్. ప్ర ద్ని న రతంద్ర  మోదీ ఈ సతంవ త్స రతం 
జ న వ రలో ఆ స్మార కాని్న సతంద ర్శతంచి అమ ర వీర్ల క నివాలులు 
అరపాతంచార్. మోదీ దీని్న సతంద ర్శతంచిన రెతండ వ ప్ర ధాని.

1857 స్్వతతంత్రయుదయుమతం 165 వ సతంతలు పూరతు చేస్కన్న 

సతంద ర్తంగా అమృత మ హోత్స వ స్రస్ లో ఈస్ర, ఆ పోర్టతంలో 
ప్రాణ తయుగాలు చేసిన తతంతయు తోపీ, ఉడా దేవి, ఈశ్వ రీ ప్ర స్ద్ , 
స్ద ర్లు నీలాతంబ ర్ , పీతతంబ ర్ , ఇతంకా పియాల్ బ ర్వా గురతంచి 
తెలుస్కతంద్తం. 
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ఝానీ్స ల క్షీష్మభాయి లాగానే 1857 తిర్గుబాటులో 
బిట్రీష్ స్మ్రాజాయుని్న విప రీత మైన ఇబ్బతందుల క 
గురచేసిన వారలో ఉద్ దేవి కూడా ఉన్్నర్. 

అర్ త ఉన్న పపా టకీ ఆమెక అతంత గా పేర్, గౌర వతం ల భతంచ లేదు. అవ ధ్ 
ప్రాతంతతంలోని ఉజ్రియావ్ గ్రామతంలో ఓ పేద కటుతంబతంలో ఆమె 
జ నిమాతంచితంది. ఉద్దేవిక్ చిన్న త నతం నుతంచి బ్రిటీషువార ప టలా దే్వషతం 
ఉతండేది. బ్రిటీష్ వార్ 1856లో ఔద్ న వాబు వాజద్ అల్ని క ల క తతుక 
బ హష్క రతంచార్. ద్తంతో అవ ధ్ ప్రాతంతతం ఆయ న భారయు హ జ్ర త్ మ హ ల్ 
చేత్లోలా క్ వెళిళాతంది. బ్రిటీష్ వారక్ వయు తిరకతంగా జ ర్గుత్న్న పోర్టతంలో 
పాల్గో నేతందుక త న క అనుమ తి ఇవ్వ వ ల సితందిగా ఉద్దేవి హ జ్ర త్ 
మ హ ల్  ని అభయు రథ్తంచితంది. అతందుకామె ఒప్పుకతంది.  శిక్ ణ  పతందిన 
స్్రాల ను ఒక బృతందతంగా సిద్తం చేయ మ ని బేగతం కోరతంది. అదే స మ యతంలో 
ఉద్దేవిక్ అవ ధ్ సైనికడైన మకా్క పాసితో వివాహతం జ రగతంది. 1857 
జూన్ 10వ తేదీ ల కో్నలోని చిన్ ట్ ప టటు ణ స మీపతంలోని ఇసమా యిల్  గతంజ్ 
ప్రాతంతతంలో తిర్గుబాటుద్ర్ల క, ఈస్టు ఇతండియా కతంపెనీక్ మ ధయు 
జ రగన యుద్తంలో మ కా్కపాసి అమ ర్డ యాయుడు.  భ రతు మ ర ణతం 
దిగా్్రతంతిక్ గుర చేసితంది. ఆ మ ర ణతం ఉద్దేవిక్  ప్రేర ణగా మారతంది. 
ద్తంతో త న భ రతు బ లిద్న్నిక్ ప్ర తీకారతం తీర్చికతంటాన ని ఉద్దేవి 
ప్ర తిజఞా చేసిన టుటు  చెబుతర్. 1857 న వతంబ ర్ 16న భారీ సతంఖయు లో వ చిచిన  
బ్రిటీష్ సైనయుతం ల కో్నలోని సికతంద ర్  బాగ్ ప్రాతంతని్న ముటటు డితంచితంది. ఆ 
స మ యతంలో స్మార్ రెతండు వేల మతంది భార త  సైనికలు సికతంద ర్  
బాగ్ లో ఆశ్ర యతం పతందుత్న్్నర్. ఇతంగ్లాష్ సైన్యుని్న ఎదుర్కనేతందుక 
సిద్తంగా ఉతండాల ని ఉద్దేవి త న మ హళా సైనిక బృతంద్ని్న ఆదేశితంచితంది. 
అదే స మ యతంలో ఆమె పుర్షుల దుస్తులు ధ రతంచి, రెతండు చేత్లోలా  
త్పాక్, మతందుగుతండు స్మాగ్రిని ప టుటు కని ర్వి చెటుటు  ఎక్్కతంది. అక్క డి 

నుతంచి ఆమె బ్రిటీష్ సైన్యుని్న ల క్ష్తంగా చేస్కతంది. ఆమె వ దదే ఉన్న 
మతందుగుతండు స్మాగ్రి మొతతుతం అయిపోయేతంత వ ర క ఆమె బ్రిటీష్ 
సైన్యుని్న నిలువ రతంచి  సికతంద ర్  బాగ్  ఆక్ర మితంచ కతండా అడు్డ కోగ లిగతంది. 
ఉద్దేవి ఒక స్నయిప ర్  లా ద్డి చేసి 32 మతంది బ్రిటీష్ సైన్యుని్న 
మ టుటు బెటటుతంద ని చెబుతర్. బులలాటులా  చెటుటు  నుతంచి దూస్కవ స్తున్్నయ ని 
బ్రిటీష్ సైనయుతం గ మ నితంచితంది. ఉద్దేవి చెటుటు  దిగుత్తండ గా  బ్రిట న్  
సైనికలు ఆమెను కాలిచి చతంపేశార్. ఉద్దేవి ప ర్క్ర మానిక్ 
ఆశచి రయు పోతూ బ్రిటీష్ జ న ర ల్ త న టోపీ తీసి ఆమెక సెలూయుట్ చేశాడ ని 
చెబుతర్. ఆమె పేర్ బ్రిటీష్ వార్తుప త్రిక లోలా  ప్ర ముఖతంగా ప్ర చురతంచార్. 
ఉద్దేవి శౌర్యుని్న, ప ర్క్ర మాని్న ప్ర శతంసిసూతు పిలిబిత్ ప్రాతంతతంలోని 
జాన ప దులు పాట లు పాడుత్తంటార్. ఉద్దేవి ప ర్క్ర మతం, మాతృభూమి 
ప టలా  అతంక్త భావతం యావ త్తు భార త దేశ యువ త క సూపారతుద్య కతంగా 
నిలుస్తుతంది. 2021 న వతంబ ర్ 19 జ రగన ర్షట్ ర క్ స మ రపా ణ్ ప ర్్వ 
స మ యతంలో ప్ర ధాని మోదీ వీర్తంగ న ఉద్దేవి శౌర్యుని్న గుర్తు 
చేస్కన్్నర్. 

ఉదా దేవి- 1857 తిరుగుబాటులో 30 మంద్ బి్ర టీషు ఉదా దేవి- 1857 తిరుగుబాటులో 30 మంద్ బి్ర టీషు 
సై నికుల ను ఒంటి చేతోతూ  చంపిన వర వ నిత సై నికుల ను ఒంటి చేతోతూ  చంపిన వర వ నిత 

పియ లి బ రువా-1857 సా్వతంతయా్ర పోర్టంలో బి్ర టీషు పియ లి బ రువా-1857 సా్వతంతయా్ర పోర్టంలో బి్ర టీషు 
వారికి వయా తిరకంగా అసా్సంలో తిరుగుబాటు చేసిన వారికి వయా తిరకంగా అసా్సంలో తిరుగుబాటు చేసిన 

యోధుడుయోధుడు

పియ లి బ ర్వా 1857లో జ రగన స్్వతతంతయు్ర 
ఉదయుమతంలో చుర్గాగో  పాల్గో న డ మేగాక, 
మ రో ఉదయు మ కార్డు మ ణిర్మ్ దేవ న్ తో 

క లిసి బ్రిటీష్ స మ్రాజయు పున్దులు క దిలితంచార్. 
అస్్సతం న్య కడు స్్వతతంతయు్ర స మ ర యోధుడు 
పియ లి బ ర్వా అస్్సతం స్్వతతంతయు్రతం కోసతం బ్రిటీష్ 

పాల న క వయు తిరకతంగా తిర్గుబాటు చేశార్. 
అస్్సతంలో చీఫ్ లఫ్టున్తంట్ గా ఉతంటూ బ్రిటీష్ క 
వయు తిరకతంగా అని్న ర కాల ప థ కాల ను ర చితంచి అమ లు 
చేశార్. బ్రిటీషువారక్ వయు తిరకతంగా జ రగన ఈ 
మొద ట యుద్తంలో తిర్గుబాటుక ఒక 
రూపాని్నవ్వ డతంలో ఆయ న కీల క పాత్ర పోష్తంచార్.  

ఆజాదీ క అమృత్ మ హతస్ వ్ ఇండియా @ 75   
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ఝారత్ండ్ క్ చెతందిన నిలాతంబ ర్ , పీతతంబ ర్ ఇదదే రూ 
1857లో జ రగన మొద ట స్్వతతంతయు్ర పోర్టతంలో 
దేశ మాత స్వచ్ఛ కోసతం  ప్రాణాలు అరపాతంచిన 

గొపపా స్్వతతంతయు్ర స మ ర యోధులు. నీలతంబ ర్ , పీతతంబ ర్ ఝారత్ండ్  లోని 
పాల ము ప్రాతంతనిక్ చెతందిన వార్. చిన్న త నతం నుతంచి వీరక్ దేశ భ క్తు భావ న 
మెతండుగా ఉతండేది. 

బ్రిటీషువారక్ వయు తిరకతంగా స్గతంచిన పోర్టతంలో తోబుటుటు వులిదదే రూ 
భోగాతు, ఖార్్వర్ అనే రెతండు సతంఘాల న్ ఐకయుతం చేసి శ క్తువతంత మైన సతంసథ్ ను 
ఏర్పాటు చేశార్. బ్రిటీషువారక్ వయు తిరకతంగా తిర గ బ డ డతం కోసతం త మ 
శ క్తుని బ ల ప ర్చుకనేతందుక వీర్ చెరెన్  క్ చెతందిన జాగ్ర్దే ర్ల తో స్నహతం 
చేశార్. వార పోర్టతంలో భాగతంగా బాబు కన్వ ర్  సితంగ్  తో త ర చూ 
స మావేశ మయేయువార్. 

గెరలాలా  యుద్ నిర్వ హ ణ లో అన్న ద ముమాలిదదే రూ నిష్టణా త్ల ని చెబుతర్. 
వీర వ్యుహ ర చ న  బ్రిటీషువారని దిగా్్రతంతిక్ గురచేసది. వీర న్య క త్వతంలో 
బ్రిటీషువారక్ వయు తిరకతంగా పోర్డేతందుక గ్రామీణులు పెదదే సతంఖయు లో 
స్్వతతంతయు్ర స మ ర  ఉదయు మతంలో చేర్ర్. ఈ ప్ర జ ల ఉదయు మతం బ్రిటీష్ 
ప్ర భుత్వనిక్ తీవ్ర న షటుతం క లిగతంచితంది. ఫ లితతంగా తిర్గుబాటును 
అణిచివేసతందుక స్వ యతంగా ఆ ప్రాతంత పు క మీష న ర్ డాలటు న్ 1858 
జ న వ రలో పాల ముక్ ర్వాలి్సవ చిచితంది. అత నితోబాటు ఒక పెదదే సైనయుతం 
కూడా ర్వ డతంతో ఆ త ర్్వత పోర్టతం తీవ్రరూపతం ద్లిచితంది. అనేక 
విధాలుగా ప్ర య త్నలు స్గతంచి చివ ర క క ల్న ల్ డాలటు న్ ఈ స్ద ర్లిదదే రనీ 
ప టుటు కోగ లిగాడు. 1859లో వీరదదే రనీ బ హరతంగతంగా మామిడి చెటుటు క 
ఉరతీశార్. ద్తంతో గరజ నుల మ నోదైరయుతం దెబ్బ తినితంది. నీలాతంబ ర్ , 
పీతతంబ ర్ గ్రామమైన కీమో స న్యులో ఆ చెటులా  ఇపపా టకీ ఉన్్నయి.  ఈ 

పియ లి బ రువా సాధార ణ జీవితం గ డిపేవారు, పాశ్్చతయా  పియ లి బ రువా సాధార ణ జీవితం గ డిపేవారు, పాశ్్చతయా  
ప్ర  భావానికి దూరంగా ఉండేవారుప్ర  భావానికి దూరంగా ఉండేవారు

బి్ర టీషు వారిని గ డగ డల్డించిన  నీల్ంబ ర్ , పీత్ంబ ర్ గెరిల్లో  బి్ర టీషు వారిని గ డగ డల్డించిన  నీల్ంబ ర్ , పీత్ంబ ర్ గెరిల్లో  
యుదధి   వ్యాహాలుయుదధి   వ్యాహాలు

చెటలా క్తందే ఈ అన్న ద ముమాలిదదే రూ బ్రిటీషువారక్ వయు తిరకతంగా 
పోర్డేతందుక వ్యుహ ర చ న స్గతంచేవార్. నీలాతంబ ర్ , పీతతంబ ర్ 
ఇదదే రనీ 1857 స్్వతతంత్రయు పోర్టతంలో గొపపా న్యకలుగా చెబుతర్. 
వీర్ పాల ము డివిజ న్ లోనే కాకతండా అర , భోజ్ పూర్ , స్ర్గోజా, ర్తంచీ, 
లోహ రదే గా, గుమాలా , చ త్ర ప్రాతంతల లో కూడా బ్రిటీష్ వారక్ వయు తిరకతంగా 
స్యుధ తిర్గుబాటుక న్య క త్వతం వ హతంచార్.2021 న వతంబ ర్ 
15న , ర్తంచీలో  భ గ వాన్ బిర్్స ముతండా మెమోరయ ల్ ఉద్యున్, 
స్్వతతంతయు్ర స మ ర యోధుల మ్యుజయతంను ప్ర ధాని న రతంద్ర  మోదీ 
ప్రారతంభతంచార్. గరజ నుల ప్ర తిష్టటు తమా క దినోత్స వతం సతంద ర్తంగా 
నీలాతంబ ర్ - పీతతంబ ర్ గురతంచిన స మాచారతం, ఇత ర గరజ న స్్వతతంతయు్ర 
స మ ర యోధుల క సతంబతంధతంచిన వివిధ అతంశాల ను ప్ర ద ర్శ న క పెటాటు ర్.

1857లో జ రగన మొటటు మొద ట స్్వతతంతయు్ర పోర్టతంలో పియ లి 
బ ర్వా బ్రిటీష్ పాల న ను ప్ర తిఘ టతంచాల ని అస్్సతం యువ త క 
పిలుపునిచిచి, విపలా వ కార్ల బృతంద్ని్న ఏర్పాటు చేశార్. మ ణిర్మ్ 
క ల క తతులో ఉన్న పపా టకీ పియ లి బ ర్వాతో ఎపపా టక ప్పుడు 
స మావేశ మ వుతూ ఇదదే రూ క లిసి బ్రిట న్ క వయు తిరకతంగా వ్యుహాలు 
రూపతందితంచేవార్. అయితే వార ర హ సయు స మావేశానికతంటే ముతందే 
వార  ప థ కతం ఒక ట విఫ ల మైతంది. ద్తంతో బ్రిటీషువార్ మ ణిర్మ్ 

దేవ న్ ని క ల క తతులో, పియ లి బ ర్వాని జ్ర్ ట్  లో అరెస్టు చేశార్. దేశ 
ద్రోహతం ఆరోప ణ క్తంద వారదదే రనీ 1858 ఫిబ్ర వ ర 26న జ్ర్్ట్  లో 
బ హరతంగతంగా ఉరతీశార్. ప్ర తి సతంవ త్స రతం ఫిబ్ర వ ర 26న  ఈ 
అమ ర వీర్ల క దేశతం మొతతుతం నివాళ్లు అరపాస్తుతంది. దేశ 
స్్వతతంత్రయుతం కోసతం బ్రిటీషువారక్ వయు తిరకతంగా స్గతంచిన 
పోర్టానికీ, తయుగానికీ గౌర వారథ్తం వీరదదే ర విగ్ హాలు గౌహ తిలో 
స్థ్ పితంచార్.

ఆజాదీ క అమృత్ మ హతస్ వ్ ఇండియా @ 75   



న్యు ఇండియా స మాచార్   మే 1-15, 202244

భార త దేశ్ని్న స ర్వ కాల్లోలో  భార త దేశ్ని్న స ర్వ కాల్లోలో  
దీవించిన మాత్ అన్న పూర్్ణ దేవిదీవించిన మాత్ అన్న పూర్్ణ దేవి

భార త ప్ర భుత్వతం ఆక లి లేని భార త దేశ నిర్మాణతం కోసతం నిబదదే త తో కృష్ 
చేస్తుతంది. అతందుక కోవిడ్ మ హ మామార స మ యతంలో భార త ప్ర భుత్వతం 

80 కోటలా మతందిక్ ఉచిత ఆహార ధాన్యుల ను పతంపిణీ చేసితంది. ఈ ప థ కతం 
ఇపపా టకీ కొన స్గుతూనే ఉతంది. ఇది మాత్ర మే కాదు, ఇటీవ ల మాత 
అన్న పూరణా విగ్ హాని్న క్న డా నుతంచి కాశీక్ తిరగ తీస్కర్గ లిగామతంటే 
ఆహారతం, అన్న పూరణాప టలా భార త దేశానిక్ ఉన్న గౌర వతం ఏపాటద్ 
అరథ్తంచేస్కోవ చుచి. అలాగే కొని్న సతంవత్స ర్లుగా మ న  సతంస్కకృతిక్ 
సతంబతంధతంచిన డ జ నలా కొదీదే చిహా్నల ను విదేశాల నుతంచి తీస్కొస్తున్్నము. 
డ బ్యుటఓ నిబతంధ న ల ను స డ లితంచి, భార త్ ఇత ర దేశాల క ఆహార 
ధాన్యుల ను పతంపిణీచేసతందుక అనుమ తితంచాల ని ఇటీవ ల అమెరకా 
అధయు క్షుడితో జ రగన స మావేశతంలో ఆయ న క చెపిపాన టులా  ప్ర ధాని న రతంద్ర  
మోదీ ప్ర క టతంచార్. గుజ ర్త్ లోని అద త జ్ ప్రాతంతతంలో  శ్రీ అన్న పూర్ణా ధ మ్ 
ట్ర స్టు హాసటు ల్ , ఎడుయుకష న్ కాతంపెలాక్్స ప్రారతంభోత్స వతం సతంద ర్తంగా ప్ర ధాని ఈ 
విష యతం తెలిపార్. నేడు ఆహార ఉతపా తితులో భార త దేశతం మైలుర్యిని 
చేర్కతంద ని ప్ర ధాని ప్ర క ట న తెలియ జేస్తుతంది. అలాగే అన్న పూరణా త లిలా ద య తో 
భార త  రైత్లు ఇపపా టక ప్ర పతంచ ప్ర జ లి్న ఆదుకతంటున్్నర్. 
శ్రీ అన్న పూర్్ణధమ్ ట్ర స్టు హాసటు ల్ , ఎడుయుకేష న్ కంపెలీక్స్ అనేక 
సౌక ర్యులు క లిగవుంద్. 
ఈ హాసటు ల్ ఇతంకా ఎడుయుకష న్ కాతంపెలాక్్స  లో 600 మతంది విద్యుర్థ్ల క వ స తి 
సౌక ర్యులు క లిపాతంచే విధతంగా మొతతుతం 150 గ దులు ఉన్్నయి. ఇత ర  
సౌక ర్యుల లో జపిఎస్ సి, యుపిఎస్ సి ప రీక్ ల కోసతం శిక్ ణా కతంద్రాలు , 
ఈ-లైబ్రెరీ, స మావేశాల కోసతం కాన్ఫూరెన్్స రూము, స్పార్్స్ రూము, టీవీ 
రూము, విద్యుర్థ్ల కోసతం ప్రాథ మిక ఆరోగయు సౌక ర్యులు మొద లైన వి 
ఉన్్నయి. 
ప్ర ధాన్ న రంద్ర  మోదీ జ న్ స హాయ క్ ట్ర స్టు  క్ సంబంధంచిన 
హర మ ణి ఆరోగయు ధామ్ కోసం భూమి పూజ న్ర్వ హంచారు. 
జ న్ స హాయ క్ ట్ర స్టు హర మ ణి ఆరోగయు ధామ్  ను అభవృద్ి చేస్తుతంది. ఇతందులో 
అతయుధునిక వైదయు స దుపాయాలు ఉతంటాయి. ఒకస్ర 14 మతందిక్ 
డ యాల సిస్ సౌక రయుతం ఉతంది. 24 గతంట ల ర కతు స ర ఫ ర్ సౌక రయుతంతో బలా డ్ 
బాయుతంక్ ఉతంది.  24 గతంట లు ప నిచేస మెడిక ల్ స్టు ర్ , ఆరోగయు ప రీక్ ల కోసతం 
టాక్ -కాలా స్ ప రక ర్ల తో అతయు ధునిక  ప రీక్ష ప్ర యోగ శాల ఉన్్నయి. 
అతంతేకాకతండా ఆయుర్వధతం కోసతం ఆధునిక సౌక ర్యుల తో డే-కర్ సెతంట ర్ , 
హోమియోప తి, ఆకయుపతంకచి ర్ , యోగా థెర పీ మొద లైన సౌక ర్యులు, ప్ర థ మ 
చిక్త్స శిక్ ణ , స్తంకతిక నిపుణుల శిక్ ణ , డాకటు ర్ ల కోసతం శిక్ ణ కూడా 
ఇక్క డ అతందుబాటులో ఉతంటుతంది. 50 కోటలా రూపాయ ల తో వయు యతంతో 
నిరమాతంచిన ఈ కాతంపెలాక్్స నిర్వ హ ణ కోసతం సిద్తంగా ఉతంది.  

ఆహారం, ఆరోగయాం, విదయా వంటి విష యాల కు మ న 

సంస్ృత్ ఎల్ల ప్పుడూ గొపపు ప్రాముఖయా త నిస్తుంద. నేడు 

అననా పూరాణాదేవి ద య వ ల్ల భార త రైతులు ఇపపు టికే 

ఆహార కొర త లేకుండా ప్ర పంచానినా సంర క్స్తున్నారు. 

కోవిడ్ మ హ మామిరి స మ యంలో కూడా మాతా 

అననా పూరాణాదేవి ఆశ్స్సుల తో ప్ర పంచవాయాపతుంగా  

దాహారుతుల కు నీరు,  అన్రోగయాంతో ఉననా వారికి 

మంద్లు, ఆక ల్తో ఉననా వారికి ఆహారం 

అంద జేయ గ లమ ని భ రోసా ఇవ్ గల్గాము. గుజ రాత్ కి 

చందన శ్రీ అననా పూరాణాధ్మ్  చాల కాలంగా దైవిక , 

ఆధ్యాత్మిక , సామాజిక సంసథా గా ఉంద. అలంటి ఈ 

ధ్మ్ ఇప్పుడు ఈ సేవ లను ప్రోతసు హంచ డంలో మ రింత 

విసతుృతంగా సేవ లందసతుంద.  

శ్రీ అన్న పూర్ణ క్షేత్రంలో ప్ర ధాన్
జాతీయం
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అతిథి దేవోభ వ అనేది మ న సతంప్ర ద్య క మతంత్రతం. వ ల స ప క్షులు భూగ్ హానిక్ అతంత టకీ 
చెతందిన వి. కాబ టటు, మ నతంద రతం క లిసి వాట నివాస సథ్ లాల క వ చిచిన ప్పుడు వాటక్ స్్వగ తతం 
ప ల కాలి. ఈ ప క్షిజాత్లు ఎలాతంట పాస్  పోర్టులు, వీస్లు లేకతండా దేశ దేశాలూ య దేచ్ఛ గా 
తిర్గుతూ ఉతంటాయి. శాతంతి సతందేశాల ను మోస్కొచేచి వ ల స ప క్షుల ను 
సతంర క్షితంచుకోవ ల సిన బాధయు త మ న దే. 
- న రతంద్ర  మోదీ, ప్ర ధాన మతంత్రి

మే: 1-15, 2022

ప్ర  పంచ వ ల స ప క్షుల ద్నోత్స వం (14 మే)

మ న ఉమమా డి స హ జ మ న ఉమమా డి స హ జ 
వార స త్వంవార స త్వం

భార త దేశం ఎంతో విశాల మైన దేశం. ఇక్క డ స హ జ  వ న రులు మెండుగా ఉంటాయి. దటటు మైన అడ వుల తో, స ర సస్ల తో 
అనుకూలంగా ఉండే వాతావ ర ణం వ ల స  ప క్షుల ను ఎంత గానో ఆక రిషిస్తంద్. ప్ర తి సంవ తస్ రం ఇత ర ప్ంతాల నుంచి ప క్షులు పెద్ద 
సంఖయు లో భార త దేశాన్క్ వ ల స వ సూ్త ఉంటాయి. అయిత వీటిలో అనేక ప క్షి జాతులు అంత రించిపోతునా్నయి. అరుద్గా ఉన్న 

అంత రించిపోతున్న ప క్షి జాతుల ను సంర క్షించే న్మిత్తం కలానుగుణంగా జాతీయ , అంత ర్జాతీయ సాథియిల లో అనేక 
కరయు క్ర మాలు న్ర్వ హస్తనా్నరు. ప క్షిజాతుల ను సంర క్షించుకోవ ల స్న అవ స ర్న్్న దృషిటులో పెట్టుకున్  ప్ర పంచ వ ల స ప క్షుల 

ద్నోతస్ వాన్్న ప్ర పంచ వాయుప్తంగా జ రుపుకుంట్నా్నరు.  ప్ర తి సంవ తస్ రం మే, అకోటుబ ర్ నెల లోలీ రెండ వ శ న్వార్న్్న ప్ర పంచ వ ల స 
ప క్షుల ద్నోతస్ వంగా జ రుపుకుంటారు.  ప్ర పంచ వ ల స ప క్షుల ద్నోతస్ వం 2022 కరయు క్ర మంలో భాగంగా కంతి కలుషయుం మీద 
దృషిటు సారించ నునా్నరు. సంభార్ స ర సస్, జిమ్ కరె్ట్ , ఢిల్లీ బ యోడైవరిస్టీ పార్్క , భ ర త్  పూర్ , పులికట్ స ర సస్, చిల క స ర సస్, 

కొలేలీరు స రసస్, భ ర త్  పూర్  లోన్ కొయోలేడియో నేష న ల్ పార్్క మొద లైన వి భార త దేశంలో వ ల స ప క్షుల గ మయు సాథినాలు.
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