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ఉచిత పంపిణీ కోసం

తి కి
నారీ శక్
నవోతేత్ జం

సమన్యాయాన్ని, సమాన అవకాశాలతోపాటు మహిళల రక్షణకు ఇచ్చే ప్
ధి కి పునాది
రా ధాన్యత దేశ అభివృద్
న్యూ ఇండియా సమాచార్ నవంబర్ 16-30, 2021 1

మన్ కీ బాత్ 2.0

29వ ఎపిసోడ్, అక్టోబర్ 24, 2021

100 కోట
్ల వ్యాక్సిన్ డోసుల అనంతరం
్త ఉత్సాహం, కొత
్త శక్
తి తో ముందుకు
కొత
సాగుతున్నభారత్

భారతదేశం 100 కోట్ల వ్యాక్సిన్ల మైలురాయిని దాటిన తర్వాత “మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమ
 ం”లో దాని ప్రస్తావన తేవడం అనూహ్యం ఏమీ
కాదు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రజలతో
 నెలవారీ సంప్రదింపుల కార్యక్రమంలో భాగంగా వారిని ఉద్దే శించి ప్రసంగిస్తూ “సబ్ కా
ప్రయాస్” (అందరి ప్రయత్నం) చొరవతోనే భారతదేశం అమిత వేగంతో వ్యాక్సినేషన్ నిర్వహించగలిగిందన్న అంశం ప్రముఖంగా
ప్రస్తావించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సగటు ప్రజలకు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి చేరుకోవడం అసాధ్యమైన ప్రాంతాలకు వెళ్లి న
ఆరోగ్య కార్యకర్తలతో ఆయన సంభాషించారు. లార్డ్ బిర్సా ముండాను గుర్తు చేసుకుంటూ స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో గిరిజనుల
పాత్రను గురించి చదవాలని యువతకు పిలుపు ఇచ్చారు. స్వచ్ఛతా ఉద్యమంలో స్వచ్ఛా గ్రహిల పాత్ర, జాతీయ భద్రతలో
 మహిళల
వాటా వంటి అంశాలు కూడా మాట్లా డారు. సారాంశం...
వ్యాక్సిన్: భారతదేశం 100 కోట్ల వ్యాక్సిన్ ల మైలురాయిని దాటిన అనంతరం ఇప్పుడు కొత్త ఉత్జ
తే ం, కొత్త శక్తో
తి ముందుకు సాగుతోంది.

వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడం భారతదేశ శక్తి ఏమిటో తెలియచేయడంతో పాటు “సబ్ కా ప్రయాస్” మంత్రం సమరత
్థ ను
కూడా చాటి చెబుతోంది.

సాంప్రదాయిక వైద్యానికి ప్రపంచ హబ్:  భారతదేశం సాంప్రదాయిక వైద్యానికి మెరుగైన మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు ప్రపంచ ఆరోగ్య 

సంస్థతో కలిసి విస్ తృతంగా కృషి చేస్తోంది. పేదరిక నిర్మూలన, వాతావరణ మార్పుల సమస్య పరిష్కారంలో కూడా భారతదేశం కీలక పాత్ర 
పోషిస్తోంది. యోగ, ఆయుష్ కు ప్రాచుర్యం కల్పించేందుకు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థతో కలిసి సన్నిహితంగా పని చేస్తోంది. భారతదేశంలో
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సాంప్రదాయిక వైద్యానికి ప్రపంచ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయనుంది.

అటల్ జీని గుర్తు చేసుకోవడం: ఐక్యరాజ్యసమితిలో హిందీలో ప్రసంగించి అటల్ జీ చరిత్ర నెలకొల్పారు. “ఇక్కడ నేను దేశాల శక్,తి ప్రాధాన్యం 

గురించి ఆలోచించడంలేదు. నాకు సగటు జీవి ప్రతిష్ఠ , పురోగతి అన్నింటి కన్నా ప్రధానం. మొత్తం మానవ సమాజానికి ప్రత్యేకించి ప్రతీ ఒక్క 
పురుషుడు, మహిళ, బాలలకు న్యాయం, గౌరవం అందించగలుగుతున్నామా లేదా అనేది మాత్రమే మన విజయాలు, వైఫల్యాలను మదింపు
చేసే సాధనం”. అటల్ జీ చెప్పిన ఈ మాటలే నేటికీ దిశను చూపుతున్నాయి.

సాధికారత పొందిన మహిళలు:  హన్సా మెహతా, లక్ష్మి మీనన్ వంటి మహిళలు ఐక్యరాజ్యసమితిలో లింగ సమానత, మహిళా సాధికారత

సూత్రాలను ప్రవేశపెట్టారు. 1953లో విజయలక్ష్మీ పండిట్ ఐక్యరాజ్య సమితికి తొలి మహిళా అధ్యక్షురాలయ్యారు. గత కొద్ది సంవత్సరాల
కాలంలో పోలీసు సిబ్బందిలో మహిళల సంఖ్య  రెట్టింపయింది. 2014లో మహిళా పోలీసు సిబ్బంది సంఖ్య  1.05 లక్షలు కాగా 2020
నాటికి 2.15 లక్షలకు పెరిగింది. నా కుమార్తెలు ప్రత్యేక అటవీ యుద్ధ భూమిలో పోరాటం చేయడంలో అత్యంత క్లిష్టమైన కమెండో శిక్షణ
పొందుతున్నారు. త్వరలోనే వారు కోబ్రా బెటాలియన్ లో భాగం కానున్నారు.

కొత్త డ్రోన్ విధానం:  భారతదేశానికి చెందిన కొత్త డ్రోన్ టెక్నాలజీని కోవిడ్-19 ఔషధాలు, వ్యవసాయ సరఫరాలకు వినియోగిస్తున్నారు. భారీ

రవాణా అవసరాలకు కూడా డ్రోన్ లను ఉపయోగించే దిశగా భారత్ కృషి చేస్తోంది. అత్యవసర సమయాల్లో సహాయం అందించడానికి,
శాంతి భద్రతల పర్యవేక్షణకు, ప్రధాన మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టు లపై నిఘాకు కూడా ఈ టెక్నాలజీ సహాయకారిగా ఉంటుంది. కొత్త డ్రోన్
విధానం ప్రకటించిన తర్వాత పలు డ్రోన్ స్టార్టప్ లలో విదేశీ, దేశీయ ఇన్వెస్టర్లు  పెట్టు బడులు పెడుతూ తయారీ యూనిట్లు కూడా ఏర్పాటు
చేస్తున్నారు.

అమృత్ మహోత్సవ్ లో కొత్త చొరవలు:  సర్దా ర్ పటేల్ జయంతిని పురస్కరించుకుని అక్టో బర్ 31 నాడు మూడు పోటీలు ప్రారంభమవుతున్నాయి.

అవి సంగీతం, కళలు, పాటల ద్వారా భారతదేశాన్ని ‘అమృత్ మహోత్సవ్’ తో అనుసంధానం చేస్తాయి. దేశభక్తి గీతాలు, రంగోలి కళపై
జాతీయ పోటీ, కళను పునరుజ్జీ వింపచేయడంలో భాగంగా దేశభక్తి ప్రపూరితమైన లాలిపాటల రచనపై పోటీ వంటివి ఇందులో  ఉంటాయి.

మన్ కీ బాత్ కోసం ఈ క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి.
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సంపాదకుడు
జైదీప్ భట్నాగర్,
ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్యాలయం, న్యూఢిల్లీ
కన్సలిం్ట గ్ ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్
సీనియర్ అసిస్టెంట్ కన్సలిం్ట గ్ ఎడిటర్
విభార్ శర్మ
అసిస్టెంట్ కన్సలిం్ట గ్ ఎడిటర్
చందన్ కుమార్ చౌదరి

లాంగ్వేజ్ ఎడిటర్లు
సుమిత్ కుమార్ (ఇంగ్లీష్),
అనిల్ పటేల్ (గుజరాతీ)
నదీమ్ అహ్మద్ (ఉర్దూ),
సోనిత్ కుమార్ గోస్వామి (అస్సామీ),
వినయ పి.ఎస్(మలయాళం)
పౌలమి రక్షిత్ (బెంగాలీ)
హరిహర్ పాండా (ఒడియా)
సీనియర్ డిజైనర్
శ్యామ్ శంకర్ తివారి
రవీంద్ర కుమార్ శర్మ
డిజైనర్స్
దివ్యా తల్వార్
అభయ్ కుమార్ గుప్తా

లోపలి పేజీల్లో ...
ప
్రభుత్వ సంస్కరణల అజెండాలో కేంద
్ర
స్
థా నంలో మహిళా సాధికారత

కవర్ పేజీ
కథనం

మహిళల భద్రత కోసం ట్రిపుల్ తలాఖ్ విధానాన్ని రద్దు చేయడంతో పాటు
మహిళలపై నేరాల అదుపునకు ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది.
					

మహిళా సాధికారతలో విప
్ల వాత్మక
తి
సంస్కరణల
 కు వెనుక నిలిచిన వ్యక్
మహిళలు,
నిరాదరణకు
గురవుతున్న
వర్గాలపై
దురాచారాలను రూపుమాపి జ్యోతిబా ఫూలే వారిని ప్రధాన
జాతి జీవన స్రవంతిలోకి తెచ్చారు.
| పేజీలు 06-07

ప్రధాన మంత్
రి నరేంద్ర మోదీ
్తర ప్రదేశ్ పర్యటన
ఉత

సంక్షిప్త వార్తలు
రక్షణలో స్వయం సమృద్
ధి

కమ్యూనికేషన్ చిరునామా,
ఈ–మెయిల్ :

రూమ్ నెంబర్ –
 278, బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్
& కమ్యూనికేషన్, 2వ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్,
న్యూఢిల్లీ-110003

response-nis@pib.gov.in

ఆర్ఎన్ఐ దరఖాస్తు నంబర్ : DELTEL/2020/78829

| పేజీలు 04-05

భారత రక్షణ రంగాన్ని ఉత్తేజితం చేసే ఏడు ఆర్డినెన్సు
ఫ్యాక్టరీలు
పేజీలు 08-09

భారత్-ఆసియాన్ 18వ శిఖరాగ
్ర సమావేశం
30 సంవత్సరాల భాగస్వామ్యం పూర్తవుతున్న సందర్భంగా
“ఆసియాన్-భారతదేశం మైత్రీ సంవత్సరం” వేడుక
నిర్వహించనున్న భారత్	
పేజీలు 25

ప్రచురణ, ముద్రణ
సత్యేంద్ర ప్రకాష్, ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్, బిఒసి
బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & కమ్యూనికేషన్ తరఫున
ముద్రణ
ఇన్ఫినిటీ అడ్వర్జ
టై ింగ్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,
ఎఫ్బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్, 10వ ఫ్లోర్,
న్యూఢిల్లీ–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్, ఎన్హెచ్–1,
ఫరిదాబాద్–121003.
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సందర్భంగా రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో కీలకంగా నిలిచిన మహిళల గురించి
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సంపాదకీయం
సాదర నమస్కారం,

తి క్ , ఆమె సాధికారత సాధించిన వ్య
తి క్ , అందరితో సమానత
‘‘మహిళ- ఆమె సర్వోత్కృష
్ట   శ
తప్ప అంతకన్
 నా ఎక్కువ లేదా తక్కువ కాకూడదని ఆకాంక్షించే ఆమె భారత మహిళ.’’

ఏ సమాజం పురోగతి అయినా మహిళ సాధికారత లేకుండా సంపూర్ణం  కాదు. మహిళల అభివృద్ధికి  మాత్రమే
పరిమితం  కాదు, మహిళ చోదక శక్తి వరమా
్ధ ననవ భారత ఆకాంక్ష.  క్రీడలు లేదా అంతరిక్ష శాస్త్రం.. ఏ రంగంలో అయినా
మనదేశంలో మహిళలు అద్భుతాలు ఆవిష్కరిస్తున్నారు. అన్ని రంగాల్లో నూ పనిలో మహిళల భాగస్వామ్యం పురుషులతో
సమాన స్థా యికి  పెరిగినట్లయితే  భారతదేశ జిడిపి  27 శాతం మేరకు పెరుగుతుందని ఐఎంఎఫ్ నివేదిక సూచిస్తోంది.
కార్మిక శక్తిలో ఈ సారూప్యత సాధించాలంటే మహిళలకు భద్రతతో కూడిన వాతావరణం కల్పించడం తప్పనిసరి. ఈ
ప్రాధాన్యతను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ట్రిపుల్ తలాఖ్ రద్దు తో సహా పలు దురాచారాల రద్దు కు విప్లవాత్మక చర్యలు
తీసుకుంటోంది. ముందుచూపుతో కూడిన ఈ విధానాల ఫలితంగా సమాజంలో, కుటుంబాల్లో  పురుషులు, మహిళల
మధ్య వ్యత్యాసం త్వరితంగా చెరిగిపోతోంది. దాని ఫలితంగానే ఇప్పుడు కేంద్రప్రభుత్వ పథకాలలో ప్రధాన లబ్ధిదారులు
మహిళలే అయ్యారు. ప్రభుత్వ విధాన ప్రణాళికలో మహిళా చోదక అభివృద్ధి కీలకంగా మారింది.
మహిళలు తమ హక్కులు గుర్తించేలా  చేయడానికి  ప్రతీ ఏడాది నవంబర్ 25న ఐక్యరాజ్య  సమితి అంతర్జా తీయ
దౌర్జన్య నిర్మూలన దినంగా పాటిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో  మహిళలకు కొత్త అవకాశాల కల్పన ద్వారా వారికి సాధికారత
కల్పించడం, మహిళల భద్రతకు హామీ వంటి వివిధమహిళా కేంద్రీకృత చర్యలు సాధిస్తున్న సత్ఫలితాలను ఈ సంచికలో
కవర్ పేజీ కథనం వివరిస్తుంది. ‘‘సబ్ కా ప్రయాస్’’  నవభారత లక్ష్యంగా మారిన సందర్భంగా మహిళల భద్రతకు కేంద్ర 
ప్రభుత్వ చర్యలతో
 పాటు సమాజంలోని హేతుబద్ధమైన ఆలోచనా ధోరణి కూడా కీలకం అవుతోంది.
ఈ ఆలోచనా దృక్పథంతోనే కొత్త ఉత్తేజం, కొత్త శక్తితో భారతదేశం ముందుకు సాగుతూ 100 కోట్ల వ్యాక్సిన్ల
మైలురాయిని చేరింది. గతంలో కనివిని ఎరుగని వేగంతో సాగిన ఈ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం వల్ల సగటు పౌరులకు
కోవిడ్ నుంచి రక్షణ కలగడమే కాదు, కుటుంబం, సమాజం, జాతికి కూడా రక్షణ కలిగింది.  ఈ మైలురాయిని చేరడంలో
మహిళా శక్తి  కూడా కీలక పాత్ర  పోషించింది. భారత పుత్రికలు విద్యారంగంలో అద్భుతాలు సాధిస్తున్న  నేపథ్యంలో
మహిళా విద్యకు ప్రప్రథమంగా విశేష కృషి సలిపిన మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలేను  ఈ సంచికలోని వ్యక్తిత్వ విభాగంలో
గుర్తు చేసుకోవడం సముచితం. అంతేకాదు, మహిళలకు గృహవసతి మాత్రమే కాకుండా యాజమాన్య  హక్కులు కూడా
కల్పిస్తున్న  ‘ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన’ ఈ సంచికలో ప్రత్యేక కథనంగా ప్రచురితం అయింది. రక్షణ రంగంలో
స్వయం సమృద్ధి, రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మహిళల జీవిత గాథలు ఈ సంచికలోని ఇతర ఆకర్షణలు.
కోవిడ్ పై పోరాటంలో భద్రతా నియమాలు పాటించండి.

చిరునామా : రూమ్ నెం-278 బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
రెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ – 110003
e-mail : response-nis@pib.gov.in
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వివిధ పోటీ పరీక్షలకు తయారయ్యే 
విద్యార్థు లకు ఉత్తమ మాగజైన్ ఇది.
ఇ-మెయిల్ ద్వారా ఈ పత్రిక కాపీ ఎప్పుడు
అందుకున్నా నాకు ఎంతో ఆనందం
కలుగుతుంది.  నా కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరూ 
ఈ పత్రిక చదువుతారు. దేశంలో జరుగుతున్న 
సర్వతోముఖాభివృద్ధిని తెలుసుకునేందుకు దీనిని
చదవాలని సూచిస్తూ ఇతరులకు పంపుతారు.
Paavni Goyal

Paavnigoyal04@g.mail.com  

మీ సలహాలను పంపించవలసిన
చిరునామా, ఈ-మెయిల్ :
రూమ్ నెం-278, బ్యూరో ఆఫ్ అవుట్రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
రెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్,
న్యూఢిల్లీ – 110003

response-nis@pib.gov.in

దేశంలో చోటు చేసుకుంటున్న వివిధ సంఘటనల
సమాచారం అందించే ఈ పత్రిక అక్టో బర్ ప్రతిని
నేను ఇ-మెయిల్ ద్వారా  అందుకున్నాను. ఏ సోషల్
మీడియాలో గాని, ఇతర నెట్ వర్క్ లలో గాని ఈ అంశాలు
లభించవు. 100 కోట్ల మంది భారతీయులకు వ్యాక్సినేషన్
సాధించడానికి ప్రభుత్వం చేపట్టి న చర్యల గురించి
తెలుసుకుని నేనెంతో గర్వపడ్డాను. ఈ పత్రిక వివిధ
అంశాలపై విస్ తృతమైన సమాచారం అందిస్తుంది. ప్రతీ నెలా 
ఈ పత్రిక చదవడా
 న్ని నేను ఎంతో ఆస్వాదిస్తున్నాను.
Perialwar.bhaskaran@g.mail.com
నేను సివిల్ సర్వీసులకు తయారవుతున్నాను. నేను
నిరంతరం న్యూ ఇండియా సమాచార్ చదువుతూ
ఉంటాను. ఇది సివిల్ సర్వీసులకు సిద్ధం కావడంలో
నాకెంతో సహాయకారిగా ఉంది. ఒకే వేదిక నుంచి ప్రభుత్వ
పథకాలన్నింటికీ సంబంధించిన ఉపయోగకరమైన
సమాచారం అందుతోంది. ఈ పత్రికలో ప్రచురించే
వ్యాసాలు కూడా కొత్తగా
 , తేలికైన వివరణ కలిగి ఉంటాయి.
J.Palanivel
jpalanivel102@g.mail.com
నేను న్యూ ఇండియా సమాచార్ పత్రిక క్రమం
తప్పకుండా చదువుతాను. భారత ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు,
ప్రాజెక్టు లకు సంబంధించిన విస్ తృత సమాచారం ఇది
అందిస్తుంది. 2014 తర్వాత  మోదీజీ ప్రభుత్వం 
ప్రారంభించిన వివిధ ప్రాజెక్టు ల జాబితా, వాటికి 
సంబంధించి ప్రస్తుత స్థితిపై సంక్షిప్త నివేదిక, సగటు మనిషి
ప్రయోజనం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టి న వివిధ
పథకాల వివరాలు కూడా ఇందులో ప్రచురించాలని నేను
కోరుతున్నాను.
Ravi Kumbalat
ravi.kumbalat@g.mail.com
అద్భుతమైన ఈ పత్రిక చదవడాన్ని నేను ఎంతో
ఇష్ట పడతాను. ప్రభుత్వ పథకాలన్నింటి గురించి వివరంగా
తెలుసుకునే అవకాశం ఇది నాకు కల్పిస్తోంది. మన దేశానికి 
చెందిన మహోన్నతులైన స్వాతంత్య్ర  సమర యోధుల
గురించి చదివి దేశ మహోజ్వల వారసత్వ సంపదకు
   
నేనెంతో గర్వపడుతూ ఉంటాను. స్వాతంత్య్ర సమర
యోధులు చేసిన లెక్కలేని త్యాగాలు వృధా కావు.
Sunil Chilwal

iamchilwal@g.mail.com

న్యూ ఇండియా సమాచార్ నవంబర్ 16-30, 2021 3

సంక్షిప్త వార్తలు

2

రవాణా వసతుల కొరత కారణంగా వ్యవసాయ దిగుబడులు చెడిపోకుండా
నివారించే కృషి ఉడాన్ 2.0 ప్
రా రంభం

022 నాటికి  రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేసే లక్ష్యంతో
వ్యవసాయ రంగానికి  కొత్త వసతుల కల్పన కృషిని కేంద్ర
ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. మౌలిక వసతుల నుంచి రవాణా వరకు
వివిధ అంశాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తోంది. వ్యవసాయ క్షేత్రాల
నుంచి తమ ఉత్పత్తులను మార్కెట్ కు తరలించడంలో రైతాగం
పలు సమస్యలు ఎదుర్కొన్న 
సందర్భాలెన్నో ఉన్నాయి. కానీ,
కేంద్ర  ప్రభుత్వం  కొత్త కిసాన్
రైలును   ప్రారంభించడంతో
పాటు గత ఏడాది సెప్టెంబర్ లో
‘కృషి ఉడాన్ యోజన’ కింద
ఈ సమస్యను పరిష్కరించింది. దీనివల్ల దేశంలోని మారుమూల
ప్రాంతాలకు విమానాల ద్వారా వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల రవాణా
ప్రారంభమయిం
 ది. ఇప్పుడు ఈ కృషిని మరింత ముందుకు
నడుపుతూ ‘కృషి ఉడాన్ యోజన 2.0’ ప్రారంభించింది. ఈ కృషి
ఉడాన్ యోజన కింద మొత్తం  రవాణాలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల
వాటా 50 శాతం పైబడి ఉంటే ఎయిర్ కార్గో ఆపరేటరకు
్ల ఎంపిక
చేసిన విమానాశ్రయాల్లో పార్కింగ్ చార్జీలు, ‘‘టెర్మినల్ నావిగేషన్

యు.పి.ఎస్.సి : వెనుకబడిన తరగతులుఇడల్యు
బ్ ఎస్ అభ్యర్
థు ల కోసం టోల్ ఫ్
రీ హెల్ప్ ై లన్

ప్ర

 త్వ ఉద్యోగాల కోసం కలలుగంటున్న షెడ్యూల్డ్ 
భు
కులాలు (ఎస్.సి), షెడ్యూల్డ్  తరగతులు (ఎస్.
టి), ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు, ఆర్థికంగా బలహీన
వర్గా ల (ఇడబ్ల్ యుఎస్) అభ్యర్థు ల కోసం యూనియన్ పబ్లిక్
సర్వీస్ కమిషన్ (యు.పి.ఎస్.సి) ఒక ప్రత్యేక సదుపాయం
ఏర్పాటు చేసింది. ప్రభుత్వ సర్వీసులు లేదా నియామకాలకు
దరఖాస్తు  చేసుకునే వారి కోసం యు.పి.ఎస్.సి టోల్ ఫ్రీ
హెల్ప్ లైన్ నంబర్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ 1800118711
టోల్ ఫ్రీ నంబర్ సహాయంతో అభ్యర్థు లు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్
లో ఎలాంటి సహాయం అయినా పొందవచ్చు.  షెడ్యూల్డ్ 
కులాలు (ఎస్.సి), షెడ్యూల్డ్  తరగతులు (ఎస్.టి), ఇతర
వెనుకబడిన తరగతులు, ఆర్థికంగా బలహీన వర్గా లు
(ఇడబ్ల్ యుఎస్), దివ్యాంగ వర్గీకరణలోకి  వచ్చే  అభ్యర్థు లు
దరఖాస్తుల విషయంలో ఏ ఇబ్బంది ఎదురైనా ఈ హెల్ప్ 
లైన్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. దేశ 75వ స్వాతంత్య్ర
సంవత్సరం సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న  ‘అమృత్
మహోత్సవ్’ లో భాగంగా దీన్ని ప్రారంభించారు.
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ల్యాండింగ్ చార్జీల’’ మినహాయింపు లభిస్తుంది. అలాగే మొత్తం 
రవాణా బరువులో వ్యవసాయ వస్తువుల వాటా  50 శాతం కన్నా 
తక్కువ ఉన్నప్పటికీ ‘కృషి ఉడాన్ 2.0’ కింద ఎంపిక చేసిన
విమానాశ్రయాల్లో  ఎయిర్ పోర్ట్  చార్జీలను పూర్తిగా ఎత్తివేస్తారు.
ఇది రవాణా వ్యయాలను మరింతగా తగ్గిస్తుంది. కృషి ఉడాన్ 2.0
ఈశాన్య, గిరిజన ప్రాంతాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ  దేశవ్యాప్తంగా
53కి  పైగా విమానాశ్రయాల్లో  అమలు జరుగుతుందని   పౌర
విమానయాన శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా చెప్పారు. ఈ
స్కీమ్ కింద 8 దేశీయ, అంతర్జా తీయ వ్యాపార రూట్ల ను కూడా
త్వరలో ప్రారంభించనున్నారు. దాని కింద బేబీ కార్న్  రవాణాకు
అమృతసర్ నుంచి దుబాయికి విమాన సర్వీసు ప్రారంభమవుతుంది.
అలాగే, దర్భాంగా నుంచి లిచిని, సిక్కిం నుంచి ఆర్గా నిక్
ఆహార ఉత్పత్తులను రవాణా చేయడానికి  ప్రత్యేక విమానాలు
ప్రారంభమవుతాయి. తూర్పు  ఆసియా దేశాలకు సముద్ర  ఆహార
ఉత్పత్తులు రవాణా చేయడానికి  చెన్నై, విశాఖపట్టణం, కోల్ కత్తా 
నుంచి విమాన సర్వీసులు ప్రారంభం అవుతాయి. పప్పు దినుసుల,
పళ్లు, కూరగాయల రవాణాకు గౌహతి నుంచి హాంకాంగ్ కు
బిజినెస్ విమాన సర్వీసులు కూడా ప్రారంభిస్తారు.

కేవలం రెండు నెలల కాలంలోనే ఇ-శ
్రమ్ పోర్టల్ లో నమోై దన
4 కోట
మంది
కార్మికులు,
వీరిలో
50
శాతం మంది మహిళలు
్ల

అ

వ్యవస్థీకృత రంగంలోని కార్మికుల కోసం ప్రారంభించిన
ఇ-శ్రమ్ పోర్టల్ లో కేవలం 2 నెలల వ్యవధిలోనే 4 కోట్ల
మందికి  పైగా కార్మికులు పేర్లు  నమోదు చేసుకున్నారు. వారిలో
50.02 శాతం మంది మహిళలు కాగా 49.98 శాతం మంది
పురుషులు. అందుబాటులో ఉన్న  గణాంకాల ప్రకారం ఒడిశా,
పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తర ప్రదేశ్, బిహార్, మధ్యప్రదేశ్ అత్యధిక
రిజిస్ట్రేషన్ లతో ఇందులో ముందువరుసలో ఉన్నాయి. ఒక అంచనా
ప్రకారం దేశంలో అవ్యవస్థీకృత రంగ కార్మికుల సంఖ్య 38 కోట్ల కన్నా 
అధికంగా ఉంది. కానీ, సరైన సమాచారం
అందుబాటులో లేని కారణంగా వారందరూ 
కేంద్ర  ప్రభుత్వ సామాజిక భద్రతా పథకాల
నిరాకరణకు గురవుతున్నారు. ఈ కార్మికుల
కష్టాలను గట్టెక్కించడానికి  తొలిసారిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం  ఆగస్టు 
26వ తేదీన ఇ-శ్రమ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ను ప్రారంభించింది.
ఎవరైనా ఉద్యోగి  ఇ-శ్రమ్ పోర్టల్ లో నమోదై, ఏదైనా ప్రమాదంలో
చిక్కుకుంటే మరణించిన లేదా శాశ్వత అంగవైకల్యానికి గురైన వారు
రూ. 2 లక్షలు, పాక్షిక వైకల్యానికి గురైన వారు రూ.1 లక్ష పరిహారం
పొందడానికి అర్హు లవుతారు.

్త శకం: ఒక ్ తరైమాసికంలో 10 బిలియన్ డాల్లర
భారత స్టా ర్టప్ లలో కొత
సమీకరణ ద్వారా యునికార్న్ లుగా మారిన 33 కంపెనీలు

గ

 ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో వేగవంతమైన అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం చేసిన
త
కీలక పథకాలు.. డిజిటల్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేక్ ఫర్ ద వరల్డ్,
స్వయం సమృద్ధ భారత్, స్థా నికం కోసం నినాదం.  ఇలాంటి వాటిలో మరో ప్రధాన
కార్యక్రమం 2016 జనవరిలో స్వయం ఉపాధిని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రారంభించిన
స్టార్టప్ ఇండియా కార్యక్రమం. ప్రైస్ వాటర్ హౌస్ కూపర్స్ నివేదిక ప్రకారం 2021
ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంలో దేశీయ స్టార్టప్ కంపెనీలు 347 దేశీయ డీల్స్ 
ద్వారా రికార్డు స్థా యిలో 10.9 బిలియన్ డాలర్ల నిధులు సమీకరించాయి. ఏ ఇతర
త్రైమాసికంలో అయినా సమీకరించిన గరిష్ఠ  స్థా యి నిధులివే. కేవలం 33 స్టార్టప్ లు
ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 100 కోట్ల డాలర్ల విలువతో యునికార్న్ క్లబ్ లో చేరాయి.  
100 కోట్ల డాలర్ల విలువను చేరిన స్టార్టప్ లను హెక్ట కార్న్ లుగా వ్యవహరిస్తారు. నేడు
దేశంలో యునికార్న్ హోదా పొందిన 66 స్టార్టప్ కంపెనీలు పని చేస్తున్నాయి. వీటిలో
3.3 లక్షల మంది ప్రజలు ఉపాధి పొందారు.

రియల్ ఎస్
 జమ్ము,
రు ల వరకు
టే ట్ నుంచి ఆస్పత్
కశ్మీర్ లో 7 రంగాల్లో దుబాయ్ పెట్టు బడులు

2

020-21లో 810 కోట్ల డాలరకు
్ల పైబడిన విదేశీ ప్రత్యక్ష
పెట్టు బడుల ఆకర్షణతో దేశం విదేశీ పెట్టు బడుల్లో  కొత్త
రికార్డు  సాధించేందుకు అడుగేస్తోంది. ఇప్పుడు దేశంలో భువిపై
స్వరధా
్గ మంగా పేరొందిన జమ్ము-కశ్మీర్ లో కొత్త విదేశీ పెట్టు బడుల
శకం ప్రారంభమయింది. జమ్ము, కశ్మీర్ లో ఇన్వెస్ట్  చేయడానికి 
దుబాయి ముందుకు వచ్చింది. రియల్ ఎస్టేట్, పారిశ్రామిక పార్కులు,
ఐటి టవర్లు , ప్రైవేటు
ఆస్పత్రులు సహా వివిధ
అభివృద్ధి 
ప్రాజెక్టుల్లో 
పెట్టు బడులకు దుబాయ్
ప్రభుత్వం ఒక ఎంఒయుకి 
అంగీకరించింది.
ఈ
ఎంఒయుల సహాయంతో
జమ్ము, కశ్మీర్ లో పెట్టు బడుల కోసం ప్రపంచ ఇన్వెస్టర్లు  ముందుకు
వస్తారు.  రాష్ట్రంలో 370 అధికరణం రద్దు తర్వాత వచ్చిన తొలి విదేశీ
పెట్టు బడి ఇదే. భారతదేశం ఒక ప్రపంచ శక్తిగా ఎలా ఎదుగుతోంది,
జమ్ము, కశ్మీర్ అందులో ఏ విధంగా కీలక పాత్రధారి అన్న అంశంలో
ప్రపంచం యావత్తుకు పెద్ద సంకేతం ఈ ఎంఒయు అని వాణిజ్య,
పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ అన్నారు.

సంవత్సరం

యునికార్న్ ల సంఖ్య

2011-14
2015
2018
2019
2020
2021

1
4
8
9
10
33*

5000 కిలో మీట్లర పరిధి గల అగ్ని 2 క్షిపణి
ప
 ంతం
్రయోగం విజయవ

ఖం

డాంతర క్షిపణి ప్రయోగాలు నిరంతరాయంగా
చేపడుతున్న సీరీస్ లో భాగంగా అక్టో బర్ 27వ
తేదీన దేశంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన క్షిపణి అగ్ని-5ని
విజయంతంగా ప్రయోగించారు. 5 వేల కిలో మీటర్ల దూరంలోని
లక్ష్యాలను ఛేదించగలిగే సామర్యం 
్థ ఈ క్షిపణికి ఉంది. ఈ క్షిపణి
ప్రయోగంతో ప్రపంచంలోని పలు దేశాలు దీని పరిధిలోకి వచ్చాయి.
ఒడిశాలోని అబ్దు ల్ కలామ్ దీవి
నుంచి తొలిసారిగా రాత్రి వేళలో ఈ
క్షిపణిని రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి 
సంస్థ (డిఆర్ డిఒ) ప్రయోగించింది.
అగ్ని-5 క్షిపణి విజయవంతంగా ప్రయోగించడం ఇది ఎనిమిదో 
సారి. ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో ప్రపంచంలో
ఈ తరహా సామర్యం 
్థ గల ఐదో  దేశంగా ఇండియా నిలిచింది.
ప్రస్తుతం అమెరికా, రష్యా, ఫ్రాన్స్, చైనాలకు ఇలాంటి క్షిపణులు
ప్రయోగించే సామర్యం 
్థ ఉంది. అగ్ని-5 క్షిపణి రెండు మీటర్లు 
లేదా 6.7 అడుగుల వ్యాసం,17.5 మీటర పొ
్ల డవు కలిగి  ఉంది.
ఒక సెకనులో ఈ క్షిపణి 8.16 కిలో మీటర్లు  ప్రయాణిస్తుంది.
1.5 టన్నుల వార్ హెడ్ ను మోసుకుపోగల సామర్యం 
్థ దీనికి 
ఉంది. అంటే 5 వేల కిలో మీటర్ల దూరంలోని శత్రువులను ఇది
కేవలం 20 నిమిషాల వ్యవధిలో నిర్మూలిస్తుంది. ఈ క్షిపణిని రోడ్డు 
మార్గంలోనే ఎక్కడికైనా రవాణా చేయవచ్
 చు.
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వ్యక్తిత్వం

జ్యోతిరావు గోవిందరావు ఫూలే

మహిళల హక్కుల కోసం
్త
పాటుపడిన సంస్కర
ప
్రపంచ చరిత
్ర అంటే పరపీడన పరాయణత్వమే. ఎవరికి దక్కాల్సిన హక్కులు
వారికి దక్కకుండా నిరాకరించి దోపిడీ చేయడం అత్యంత విస్తా రంగా
కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి దురాచారాల మధ్యలోనే రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్,
ఈశ్వర చంద
్ర విద్యాసాగర్, పెరియార్, బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ వంటి
ఎందరో సామాజిక సంస్క్తలు
ర హక్కులనిరాకరణకు
గురవుతున్న కోట్
లాది మందికి ఆశాజ్యోతిగా నిలిచారు. ఈ
దురాచారాల నిర్మూలనకు వారు అవిశ్రాంతంగా శ
్రమించి
సామాజిక సంస్కరణలకు కరదీపికగా నిలిచారు. అస్పృశ్యత,
బాల్యవివాహాలు, మహిళల విద్య వంటి దురాచారాలకు
వ్యతిరేకంగా గళం విప్పిన జ్యోతిబా కూడా కరదీపికై లన
అలాంటి వారిలో ఒకరు. మహిళల విద్య నిషిద
్ధంగా ఉన్న
నాటి రోజుల్లో ఆయన దానికి మహిళలను విద్యావంతులను
చేయాలని గట్టి గా వాదించారు.

ఇ

జననం: ఏప్రి ల్ 11, 1827 మరణం: నవంబర్ 28, 1890

ది 150 సంవత్సరాల క్రితం నాటి సంఘటన. బ్రిటిష్ యువరాజు,
విక్టో రియా రాణి మనుమడికి ఘన స్వాగతం పలకడానికి పూణే
నగరం ముస్తాబయింది. సమాజంలోని పలుకుబడి కలిగిన, సంపన్న 
వర్గా ల వారందరూ  ఆ కార్యక్రమంలో ఉన్నారు. వజ్రాభరణాలతో
అట్టహాసంగా అలంకరించుకున్న వారందరూ  ఆడంబరంగా   తమ
సంపద ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇంతటి ఆడంబరమైన కార్యక్రమంలోకి  రైతు
దుస్తులతో ఒక వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఆయన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ
"వజ్రాలు, ముత్యాలు పొదిగిన దుస్తులు ధరించే వారు జీవితంలో
ఆహారం కన్నా  ధనానికే అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తారని, వారు మా దేశానికి 
అసలైన ప్రతినిధులు కారు. మీరు, రాణి భారత ప్రజల వాస్తవ జీవితాన్ని
తెలుసుకోవాలంటే అస్పృశ్యులుగా భావించే, సమాజ బహిష్కరణకు గురైన
ప్రజలు నివశించే సమీపంలోని గ్రామాలు, నగరాలను సందర్శించండి.
వారి నుంచి నీరు తీసుకోవడం లేదా ఆహారం పొందడం లేదా వారికి 
సన్నిహితంగా నిలబడడం అపవిత్రంగా భావించే వారు. ఈ సందేశాన్ని
రాణి విక్టో రియాకు తెలియచేసి పేద ప్రజలకు చక్కని విద్య  అందించే
ఏర్పాట్లు చేయాలని నేను కోరుతున్నాను" అన్నారు.

ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారందరూ  ఆ ప్రసంగం విని విస్తు 
పోయారు. ఆ ప్రసంగం చేసిన వ్యక్తి ఎవరో కాదు, నిరాదరణకు గురవుతున్న 
వర్గా లు, బాలికల సాధికారతకు మద్దతుగా బ్రిటిష్ పాలనపై కత్తి  దూసిన
జ్యోతిరావు గోవిందరావు ఫూలే. పూణేలోని ‘గజ్రా’ తయారీదారుల
కుటుంబంలో 1827 ఏప్రిల్ 11నజ్యోతిబా జన్మించారు. ఈ కుటుంబలోని
వారు దీర్ఘకాలం పాటు తోటమాలీలుగా పని చేశారని చెబుతారు.
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సమాజ సంస్క్త,
ర
ఆలోచనాపరుడు, తత్వవే్త
త,
రచయి
 త మహాత్మా
జ్యోతిబా ఫూలే. జీవితం
యావత్తు మహిళల విద్య,
సాధికారతలకు పాటుపడిన
తి ఆయన. సంఘ
వ్యక్
ై ఆయన
సంస్కరణలప
ప
్రదర్శించిన అంకితభావం
రాబోయే కొన్ని తరాలకు
స్ఫూతి ర్ గా ఉంటుంది.
- నరేంద
్ర మోదీ
ప
్రధానమంత్
రి

అందుకే  ఆయన పేరులో "ఫూలే" అని ఉంది. దేశంలో ఒక పక్క
బ్రిటిష్ పాలనపై వ్యతిరేకత బలీయంగా పెరుగుతూ ఉండగా మరోపక్క 
అస్పృశ్యత, బాల్య వివాహాలపై గళాలు వినిపిస్తున్న సమయం అది. తొలి
రోజుల్లో జ్యోతిబా కూడా ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. మరాఠీ ప్రజల
సరసన జ్యోతిబా తన విద్యాభ్యాసం ప్రారంభించిన సమయంలో ఆయన
తండ్రికి కొందరు నీ కొడుకు చదువుకుని ఏమీ ప్రయోజనం లేదు అని
చెడు సలహా ఇచ్చారు. దాంతో తండ్రి ఆయనను చదువు మాన్పించాడు.
జ్యోతిబాకు చదువంటే ఎంతో ప్రాణం. ఆయన 21 సంవత్సరాల
వయసులో ఇంగ్లీషులో 7వ తరగతి పూర్తి  చేశారు. 1840లో ఆయన
సావిత్రి బాయిని వివాహం చేసుకున్నారు. 1848లో సావిత్రి బాయితో
కలిసి ఆయన పూణేలో బాలికల కోసం ఒక పాఠశాల ప్రారంభించారు.
దేశంలో బాలికల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక భారతీయుడు ప్రారంభించిన
తొలి పాఠశాల అదేనని చెబుతూ ఉంటారు. ఏ ఉపాధ్యాయుడు ఆ
పాఠశాలలో పని చేయడానికి అంగీకరించని సమయంలో జ్యోతిబా తన
భార్యకి చదువు చెప్పారు. అలా సావిత్రి బాయి ఇతర బాలికలకు చదువు
చెప్పడం ప్రారంభించారు. అప్పట్లో  ఒక మహిళ ఉపాధ్యాయురాలుగా
మారి మతం మీద, సమాజం మీద తిరుగుబాటు చేసిందంటూ పెద్ద 
ఎత్తున ఆగ్రహం చెలరేగింది.

జ్యోతిబా, సావిత్రి బాయి ఇంటివద్దనే ఉండిపోవలసివచ్చింది. ప్రజల
ఆగ్రహం, ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఆ పాఠశాల మూసివేయాల్సి వచ్చింది.
అయినా వారిద్దరూ  తమ ప్రయత్నాలు ఆపలేదు. 1849లో జునా గంజ్
పేట్, బుధ్వార్ పేట్ ప్రాంతాల్లో మరో రెండు పాఠశాలలు ప్రారంభించారు.
జ్యోతిబా, సావిత్రి బాయిల నుంచి పొందిన స్ఫూర్తితో ప్రత్యేకంగా
సమాజంలో నిరాదరణకు గురవుతున్న  కుటుంబాల్లో ని మహిళల
కోసం ప్రత్యేకంగా 18 పాఠశాలలను పలువురు ప్రారంభించారు.
జ్యోతిబా బాల్యవివాహాలను గట్టి గా వ్యతిరేకించడమే కాకుండా వితంతు
వివాహాలను కూడా ప్రోత్సహించారు. పూణేలో ఆయన వితంతు
ఆశ్రమం ప్రారంభించారు. సావిత్రిబాయి దాని సమన్వయకర్తగా
చేరారు. బాల్యవివాహాలపై జ్యోతిబా వ్యతిరేకతను గుర్తించిన బ్రిటిష్
పాలకులు భారతదేశంలో స్థా నిక వివాహాల చట్టం చేయడం ద్వారా 14
సంవత్సరాల లోపు బాలికల వివాహాలను 1872లో నిషేధించారు. 1873
సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన జ్యోతిబా సత్య శోధక్ సమాజం ప్రారంభించారు.
మహిళలు, వెనుకబడి
 న తరగతుల ప్రజలకు న్యాయం అందించడం ఈ
సమాజం లక్ష్యం. జ్యోతిబా ఫూలే ఈ సమాజానికి  ప్రధాన అధ్యక్షుడు
కాగా ఆయన భార్య   సావిత్రిబాయి ఫూలే   మహిళా విభాగం అధిపతి
అయ్యారు. 1876లో ఆయన పుణే మునిసిపాలిటీ సభ్యుడుగా
ఎన్నికయ్యారు. అప్పట్లో  పురపాలక సంఘంలోని 36 మంది సభ్యుల్లో 
వైస్రాయ్ లార్డ్ లిట్ట న్ స్వాగత సత్కారాలకు స్థా నిక అధికారులు నిధులు
ఖర్చు చేయడాన్ని వ్యతిరేకించిన ఏకైక వ్యక్తి  జ్యోతిబా. ఆయన పలు
పుస్తకాలు రచించి సమాజాన్ని చైతన్యపరిచే కృషి ప్రారంభించారు.
"గులాంగిరి", "తృతీయ రతన్"," ఛత్రపతి శివాజీ", "రాజే భోస్లే కో పక్డా",
"కిసాన్ కా కోరా", "ద ఖైఫియత్ ఆఫ్ ద అన్ టచబుల్స్" ఆయన రచనల్లో 
ప్రముఖమైనవి. 1890 నవంబర్ 28వ తేదీన ఆయన మరణించారు.

జ్యోతిబా ఆలోచనలు ఎప్పుడూ కాలం
కన్నా ముందుండేవి. ‘బేటీ బచావో,
బేటీ పఢావో’కు కూడా మూలం 150
సంవత్సరాల క్రి తం జ్యోతిబా ఫూలే
చేపట్టి న చొరవలే. సమాజంలోని అన్ని
దురాచారాలకు నిరక్షరాస్యతే కారణమని
ఆయన భావించే వారు.
జ్యోతిబా ఆలోచనలన్నీ  కాలం కన్నా  ఎంతో ముందుండేవి.
ప్రస్తుతం సాగుతున్న  ‘బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో’ ఆలోచనకు
మూలం 150 సంవత్సరాల క్రితం జ్యోతిబా ఫూలే చేపట్టి న చొరవలే.
సమాజంలోని ప్రతీ ఒక్క  దురాచారానికి  నిరక్షరాస్యతే  కారణమని
ఆయన విశ్వసించే వారు. ఆయన పెద్ద  ఆలోచనాపరుడు,
స్వార్థరహిత సంఘ సంస్కర్త, విప్లవ భావాలు గల వ్యక్తి. భారత
సమాజంలో జడత్వం  పేరుకుపోయిన వ్యవస్థలను విచ్ఛిన్నం 
చేయడానికి  ఆయన ప్రయత్నించారు. అలాగే, సమాజంలోని
మహిళలు, నిమ్నవర్గా ల ప్రజల జీవితాల్లో  మార్పు తేవడానికి 
ఆయన ఎప్పుడూ పోరాడే వారు. ఆ రోజుల్లో అత్యంత సంక్లిష్టమైన
పనిగా దాన్ని భావించే వారు.  
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జాతి

రక్షణలో స్వయం సమృద్ధి

రక్షణ రంగంలో
తే జం ఇవ్వనున్న
స్వయం సమృద్
ధి కి ఉత్

7 ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలు

దేశానికి స్వాతంత్య్రం సిద్ధించిన నాటి నుంచి ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలు తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి. ఈ అమృత్
మహోత్సవ్ సంవత్సరంలో వాటికి కొత్త జీవం లభించింది. ఆ ప్రయత
 ్నం దేశ రక్షణ రంగం స్వయం సమృద్ధం
కావడానికి దోహదపడుతుంది. సైన్యం ఆయుధ అవసరాలు తీర్చడమే కాకుండా దేశాన్ని రక్షణ ఉత్పత్తు ల
ఎగుమతుల ప్రధాన శక్తిగా నిలుపుతుంది.

భా

రత ఆర్డినెన్స్  ఫ్యాక్టరీలకు రెండు శతాబ్దా ల సుదీర్ఘ
చరిత్ర  ఉంది. ఒకప్పుడు వాటిని ప్రపంచంలోనే శక్తి 
గల వ్యవస్థల్లో  ఒకటిగా భావించే వారు. మొదటి
ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో భారత ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీల శక్తి ఏమిటో
ప్రపంచం వీక్షించింది. అప్పట్లో  మెరుగైన వనరులు, ప్రపంచ శ్రేణి
నైపుణ్యాలు వీటికి ఉండేవి. దేశానికి స్వాతంత్య్రం సిద్దించిన తర్వాత
ఈ ఫ్యాక్టరీలను ఆధునికీకరించే కృషి చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ
దానికి  అంత ప్రాధాన్యం  ఇవ్వలేదు. ఈ కారణంగానే దీర్ఘకాలిక
వ్యూహాత్మక అవసరాల కోసం భారతదేశం విదేశాలపై ఆధారపడాల్సి
వచ్చింది.  ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశ సైనిక సామర్థ్యాలకు
ఉత్తేజం ఇవ్వడంపై దృష్టి  సారించి సైన్యానికి  అవసరమైన
ఆయుధాలు, ఆయుధ సామగ్రి అవసరాలు తీర్చే  దిశగా మరో
అడుగు ముందుకేసింది.  సైన్యాన్ని శక్తివంతంగాను, ఆధునికంగాను
చేయాలన్న  ప్రభుత్వ విధానానికి  అనుగుణంగా ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర  మోదీ దసరా పర్వదినాన 7 కొత్త రక్షణ కంపెనీలను జాతికి 
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్త భవిష్యత్ నిర్మాణానికి భారతదేశం కొత
్త
కొత
సంకల్పాలు చేపడుతోంది. స్వయం సమృద
్ధ
భారత్ నిర్మించాలన్న మన ఆకాంక్షను ‘మేక్ ఇన్
ఇండియా’ బలోపేతం చేస్తుంది. ఆత్మ నిర్భరతా
ప
్ద
్రచారం కింద దేశాన్ని ప
్రపంచంలోనే అతి పెద
ై సనిక శక్
తి గా మార్చే ప
్రయత్నం జరుగుతోంది.
్త కంపెనీలు భారత
రక్షణ రంగంలోని ఈ 7 కొత
ై సనిక శక్
తి కి పటిష
్ఠ ై మన పునాదిగా నిలుస్తా యి.

- నరేంద
్ర మోదీ, ప
్రధానమంత్
రి
ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగం వినడం
కోసం ఈ క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్
చేయండి.

వృద్
ధి బాటలో రక్షణ పరిశ
్రమ

స్వ

 ం సమృద్ధ భారత్ ప్రచారం కింద దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే
య
అతి పెద్ద స్వతంత్రసైనిక శక్గా
తి మార్చడం, ఆధునిక
రక్షణ పరిశ్రమను నిర్మించడం లక్ష్యాలు. గత ఏడు సంవత్సరాలుగా
"మేక్ ఇన్ ఇండియా" సంకల్పాన్ని మరింత ముందుకు నడిపేందుకు,
రక్షణ రంగంలో పారదర్శకతకు  ప్రధాన సంస్కరణలు చేపట్టడానికి 
పలు చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు సింగిల్ విండో వ్యవస్థకు అత్యధిక
ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.
వివిధ విధానపరమైన సంస్కరణల ఫలితంగా గత ఐదు సంవత్సరాల
కాలంలో భారత రక్షణ
 ఎగుమతులు 325 శాతం పెరిగాయి. ఇలాంటి
వాతావరణంలో మారుతున్న కాలానికి ధీటుగా ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాకరీ్ట లను
పునరుత్జి
తే తం చేయడానికి కేంద్ర కేబినెట్ 2021 జూన్ 16వ తేదీన ప్రధాన
చారిత్రకనిరయ
్ణ ం తీసుకుంది.  ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాకరీ్ట బోర్డు ను రద్దు చేసి కొత్తగా
7 రక్షణ రంగ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు నిరయించిం
్ణ
ది. ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాకరీ్ట లను
కార్పొరేటీకరించే  ప్రయత్నంలో భాగంగా ఉద్యోగులు, ఇతర భాగస్వాముల
ప్రయోజనాలను సంపూర్ణంగా  పరిరక్షించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. రక్షణ
మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ నాయకత్వంలోని మంత్రుల సాధికార బృందం ఈ అంశానికి 
సంబంధించిన విధానాలన్నింటినీ స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తుంది. భారతదేశ రక్షణ
దిగుమతుల ఆధారనీయత తగ్గించడానికి, రక్షణ పరికరాల తయారీకి ఉత్జ
తే ం ఇవ్వడం
లక్ష్యంగా కొత్త అవకాశాలు అన్వేషించడానికి, ఎగుమతులు పెంచడానికి ఈ 7 కంపెనీలు
దోహదప
 డతాయి. ఈ బృహతర్త లక్ష్యసాధనలో భాగంగా ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డు 
చేతిలోని రూ. 65,000 కోట్ల విలువ గల కాంట్రాక్టులను ఈ కంపెనీలకు బదిలీ చేసింది.
అంతకన్నా ముందే విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవలసిన అవసరం లేని 100 పైగా కీలక
పరికరాల జాబితాను రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసింది.

రక్షణ ఉత్పత్తు ల ఎగుమతుల ద్వారా
ఆదాయ లక్ష్యం

11000 28000
కోట్ల ఆదాయం 2020-21లో

కోట్ల ఆదాయం అంచనా 2024-25 నాటికి

మంత్
రు ల స్
థా యి బృందం పర్యవేక్షణ

ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన విధివిధానాలన్నింటినీ రక్షణ మంత్రి రాజ్
నాథ్ సింగ్ నాయకత్వంలోని మంత్రుల సాధికార బృందం సన్నిహితంగా
పరిశీలిస్తుంది.

కేంద్ర హోం  మంత్రి అమిత్ షా,   ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్,
కేంద్ర న్యాయ, చట్ట  శాఖల మంత్రి కిరణ్ రిజెజు కేంద్ర  పర్యావరణం,
అడవుతు, వాతావరణ మార్పులు, కార్మిక, ఉపాధి శాఖల మంత్రి భూపేంద్ర 
యాదవ్, ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో సహాయమంత్రి జితేంద్ర సింగ్

ప
్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని కార్పొరేట్ కంపెనీగా
మార్చిన ఏడు కంపెనీల వివరాలు

దేశ రక్షణ రంగం సమాయత్తతను, స్వయం సమృద్ధిని
పెంచడంలో భాగంగా ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డు ను
ఒక ప్రభుత్వ శాఖ స్థా యి నుంచి ఏడు శాతం ప్రభుత్వ
యాజమాన్యం గల కార్పొరేట్ కంపెనీగా మార్చాలని
నిర్ణయించింది. ఈ చర్య వల్ల  మరింత వ్యవస్థా త్మక
స్వయంప్రతిపత్తి,  సమరత
్థ లభించడంతో పాటు కొత్త వృద్ధి 
అవకాశాలు, నవకల్పనలకు మార్గం సుగమం అవుతుంది.
ఈ జాబితాలోని ఏడు రక్షణ రంగ కంపెనీల్లో మ్యునిషన్స్ 
ఇండియా లిమిటెడ్ (ఎంఐఎల్);   ఆర్మర్డ్ వెహికల్స్ కార్పొరేషన్
లిమిటెడ్  (అవ్ని);   అడ్వాన్స్ డ్ వెపన్స్ అండ్ ఎక్విప్ మెంట్
ఇండియా లిమిటెడ్ (ఎడబ్ల్ యుఇ ఇండియా);  ట్రూప్ కంఫర్ట్స్  
లిమిటెడ్ (టిసిఎల్);  యంత్ర ఇండియా లిమిటెడ్ (వైఐఎల్);  
ఇండియా ఆప్టెల్ లిమిటెడ్ (ఐఒఎల్);  గ్లైడర్స్ ఇండియా
లిమిటెడ్ (జిఐఎల్).

అంకితం చేశారు. దేశంలోని విభిన్న ప్రాంతాల్లో 7 రక్షణ రంగ పరిశ్రమల
కింద పని చేస్తున్న 41 ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలను సమూలంగా పునరుజ్జీ వింపచేసి
వాటిని మరింత ఉత్పాదకంగాను, పోటీ సామర్యం 
్థ గలవిగాను తీర్చిదిద్దడం
ద్వారా కొత్త సవాళ్లను దీటుగా ఎదుర్కొనేలా సమాయత్తం చేస్తారు.
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మహిళా
సాధికారత

దిశగా కేంద్రీ కృతమ
ై న
ప
్ర భుత్వ సంస్కరణలు
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ఉద్యోగాలలో పురుషులతో సమానంగా మహిళలకు అవకాశాలు కల్పిస్తే
భారతదేశపు స్థూల జాతీయోత్పత్తి 27 శాతం, ఎదుగుదల 1.5 శాతం
పెరుగుతాయి. ఈ ఆలోచనతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం గత కొన్నేళ్ళుగా మహిళల
రక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. త్రిపుల్ తలాక్, మహిళలపట్ల హింస,
నేరాల విషయంలో కఠిన చట్టాలు చేయటం ద్వారా మహిళల సాధికారతకు
పాటుపడుతోంది. మహిళలకు సమాన అవకాశాలు కల్పించే దిశలో
ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న వివిధ చర్యల లక్ష్యం - వారు దేశ అభివృద్ధిలో వారు
గణనీయమైన పాత్ర పోషించగలిగేట్టు చేయటమే. మహిళలకు తమ
హక్కుల పట్ల అవగాహన కలిగించటానికి ఐక్యరాజ్య సమితి ఏటా నవంబర్
25 న అంతర్జాతీయ మహిళా హింసా నిర్మూలన దినం పాటిస్తుంది. ఈ
నేపథ్యంలో మహిళలను నవభారతంలో భాగస్వాములను చేసే దిశలో
చేపడుతున్న వివిధ చర్యలను పరిశీలిద్దాం.
దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయి లో ఈ సంఘటన జరిగింది. 2019 నవంబర్ 30 న జన్నత్ బేగం
పటేల్ కు ఆమె భర్త వాట్సాప్ ద్వారా త్రిపుల్ తలాక్ మెసేజ్ పంపి విడాకులు తీసుకున్నాడు. ఆ సమయంలో
జన్నత్ 7వ నెల గర్భిణి. ఆమె అత్తింటి వారు కట్నం కోసం చాలా కాలం వేధించేవారు. ఆలాంటిదే  ఒక
సంఘటన ఉత్తరాఖండ్ లోని జస్ పూర్ ప్రాంతంలో 2020 డిసెంబర్ లో జరిగింది. ముంతాజ్ అనే
మహిళకు త్రిపుల్ తలాక్ ద్వారా విడాకులు వచ్చాయి. అడిగిన కట్నం ఆమె ఇవ్వలేకపోవటంతో భర్త
ఆమెను ఇంటి నుంచి గెంటేశాడు.

2019 కు ముందు ఇలాంటి త్రిపుల్ తలాక్ ఘటనలు మీరు వినే ఉంటారు. ఇండోర్ కు చెందిన
షాబానో కేసు ఎంతగా పేరు మోసిందో తెలిసిందే. కాలం మారింది. షాబానో లాగా కాకుండా జన్నత్,
ముంతాజ్ వాళ్ళ భర్తలు, అత్తింటివాళ్ళ మీద కొత్తగా వచ్చిన త్రిపుల్ తలాక్ చట్టం కింద కేసులు పెట్టారు.
దేశంలో 2019 ఆగస్టు 1న చరిత్రాత్మకమైన త్రిపుల్ తలాక్ చట్టం అమలులోకి రాగా ఈ కొత్త చట్టం కింద
ఆగస్టు 2న భర్త మీద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయించిన తొలి మహిళ జన్నత్. ఈ రెండు కేసుల్లో నూ భర్తలు
అరెస్టయ్యారు. షాబానోకు న్యాయం దొరకలేదు గానీ, ఇప్పుడు ముస్లిం  మహిళలు   హక్కులు
పొందుతున్నారు. ఈ చట్టం  అమలు చేయటం మొదలై కేవలం రెండేళ్ళు  గడిచే సరికే  త్రిపుల్ తలాక్
కేసులు 80 నుంచి 82 శాతం తగ్గటాన్ని బట్టి దీని ప్రాధాన్యాన్ని గ్రహించవచ్చు. ఇది ముస్లిం మహిళలకు  
ఆత్మగౌరవాన్ని, భద్రతను ప్రసాదించింది. 2019 ఆగస్టు 1న ఈ చట్టం అమలులోకి రాకముందు ఒక్క 
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోనే 63,000 కు పైగా త్రిపుల్ తలాక్ కేసులు నమోదు కాగా, చట్టం అమలయ్యాక కేవలం
221 కేసులు వచ్చాయి. అదే విధంగా చట్టం  వచ్చాక బీహార్ లో 49 కేసులు నమోదు కాగా చట్టం 
రాకముందు 38,617 కేసులు వచ్చాయి.  

బాలికలు   కావచ్చు, యువతులు కావచ్చు, మహిళలు, తల్లు లు కావచ్చు.. ధిక్కార స్వరంతో
పోరాడాలనుకుంటే అదిప్పుడు సాధ్యమవుతోంది. సామాజిక కట్టు బాట్ల ను ఛేదించి గత కొన్నేళ్లలో
తీసుకున్న  చట్ట పరమైన చొరవల ఫలితంగా ప్రతి మహిళా తన హక్కుల పట్ల అవగాహన పెంచుకొని
పోరాడగలుగుతోంది. మహిళల మీద జరుగుతున్న హింస విషయంలో చట్టంలో నిబంధనలు కఠినతరం
చేయటంతోబాటు న్యాయం వేగవంతంగా అందే వెసులుబాటు కలిగింది. బాధితులు ఏళ్ల తరబడి వేచి
చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా సకాలంలో సత్వర న్యాయం అందుకోవటం మొదలైంది. కొన్ని కేసుల్లో 
24 గంటల్లో నే నిర్ణయాలు రావటం మొదలైంది.
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2014 లో మహిళా పోలీసుల సంఖ్య
సుమారు లక్షా 5 వేలు ఉండగా,
2020 నాటికి ఈ సంఖ్య 2 లక్షల 15
వేలకు చేరింది.
ఈ మధ్యనే జైపూర్ లోని పోక్సో  కోర్టు   ఒకటి పదేళ్ళ
అమాయక బాలికపై జరిగిన అత్యాచారం కేసులో కేవలం
9 రోజుల్లో నే తీర్పు  వెలువరించింది. కేంద్ర  ప్రభుత్వం 
కేవలం సాంఘిక దురాచారాల మీద పోరాడటానికే 
పరిమితం కాకుండా మహిళల మీద జరుగుతున్న హింస
విషయంలో కఠిన చర్యలు తీసుకోవటం వలన మహిళల
భద్రత మెరుగు పడింది. మహిళలే కేంద్రంగా అభివృద్ధి 
మీద ప్రభుత్వం  దృష్టి  సారించటంతో మహిళా
సాధికారతకు పాటుపడినట్టయింది. అది చదువు కావచ్చు,
ఆటలు కావచ్చు, రక్షణ రంగం లేదా వ్యాపార దక్షతలో  
కావచ్చు... ఈ దేశ యువతులు అన్ని   అవరోధాలనూ
అధిగమిస్తూ  తమకంటూ ఒక సుస్థిర స్థా నం
ఏర్పరచుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం,  సురక్షిత
వాతావరణమే అందుకు కారణం. అంతర్జా తీయ ద్రవ్యనిధి
సంస్థ నివేదిక ప్రకారం ఉద్యోగాలలో మహిళల వాటా 
పురుషులతో సమానంగా ఉంటే భారతదేశపు స్థూ ల
జాతీయోత్పత్తి 27 శాతం పెరుగుతుంది. నిపుణులైన 50
శాతం మంది మహిళలు ఉద్యోగాల్లో  చేరితే  అభివృద్ధి 
శాతం ఏడాదికి 1.5 నుంచి 9 శాతం దాకా పెరుగుతుంది.

మహిళలకు సమాన అవకాశాలు, సురక్షిత
వాతావరణం కల్పించటానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అదే పనిగా
కొత్త చొరవలు తీసుకుంటూనే ఉంది. ఈ అవిశ్రాంత కృషి
ఫలితంగానే నేడు న్యాయం కోసం కోర్టు గుమ్మం తొక్కటం
సులువుగా మారింది. రాజ్ పథ్  మీద రిపబ్లిక్ డే  పెరేడ్ కు
సారధ్యం  వహించటం కావచ్చు, అత్యాధునిక
యుద్ధవిమానం రఫేల్   నడపటం కావచ్చు, యుద్ధ
రంగంలో శత్రువుమీద పోరు కావచ్చు, క్రీడా ప్రపంచంలో
దేశానికి  పతకాలు సాధించి తీసుకు రావటం కావచ్చు,
దేశానికి  ఆర్థిక బలం అందించటానికి  స్వయం ఉపాధి
అవకాశాలను ఆలంబనగా తీసుకోవటం కావచ్చు,
మహిళల శక్తి కేవలం సాటి మగవాళ్ళతో భుజం భుజం
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సాధికార భారత్ లో
మహిళల భద
్రతే అత్యంత
ప
్ర ధానం

‘ఒక దేశం, ఒక అత్యవసర
నెంబర్ 112’
ఆవిష్కారం: అది 35 రాష్ట్రా లు/
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో మొదలైంది.

పరిష్కారం

తొలి పరిష్కారాలు: నిస్సహాయుల
నుంచి వచ్చిన 11 కోట్ల కు పైగా కాల్స్
2021 ఫిబ్రవరి నాటికి
పరిష్కారమయ్యాయి. దాదాపు పది
లక్షలకు పైగా యాప్ వాడకందారులలో
47% మంది మహిళలే

డిఎన్ఎ పరీక్షా కేంద్
రా లు:

20 రాష్ట్రా లు/ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో  రూ. 190 కోట్ల తో
డిఎన్ఏ పరీక్షా కేంద్రాల ఏర్పాటు, అప్ గ్రేడ్ చేయటానికి 
ఆమోదం

వన్ స్టా ప్ సెంటర్:

దేశవ్యాప్తంగా ఇంటా, బయటా, పని ప్రదేశాలలో హింసా
బాధితులైన మహిళలకు సహాయం చేయటానికి 701 వన్

స్టాప్ సెంటర్లు పనిచేస్తుండగా, ఇప్పటివరకూ 3 లక్షల మంది
మహిళలు సాయం పొందారు.

TALAQ
TALAQ
TALAQ

ముస
్ల ిం మహిళలు

2018 సెప్టెంబర్ 19 నుంచి ‘వివాహ
హక్కుల రక్షణ చట్టం, 2019’
అమలులోకి వచ్చింది. ముస్ల ిం మహిళల
గౌరవానికీ, భద్రతకూ హామీ
లభించింది.

కఠినతర చట
్ట
నిబంధనలు:

మహిళలపై హింసను తగ్గించటానికి
క్రిమినల్ లా (సవరణ) చట్టం, 2018 ఆమోదం
పొందింది. అందులో అత్యాచార దోషులకు
మరణశిక్ష వంటి కఠినమైన శిక్షలు పడే
నిబంధనలున్నాయి.

ఫాస్
ట్ ట్
టు లు
రా క్ ప
్ర త్యేక కోర్

లైంగిక నేరాల విచారణ కోసం 1023 ఫాస్ట్ ట్రాక్
ప్రత్యేక కోర్టు లు ఏర్పాటయ్యాయి. కోవిడ్ సంక్షోభ
సమయంలో కూడా అత్యాచార, పోక్సో
సంబంధమైన 49 వేలకు పైగా పెండింగ్ కేసులు
పరిష్కారమయ్యాయి.

షి-బాక్స్

లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు, పర్యవేక్షణకు
ఒక ఆన్ లైన్ వ్యవస్థ ను 2017 లో ప్రారంభించారు

స్వీయ రక్షణ చొరవ

సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ కింద ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే
6-12 తరగతుల బాలికలకు స్వీయ రక్షణ మెలకువలు
నేర్పుతున్నారు.

ఒలంపిక్స్ లో భారత మహిళల
ప
్రతిభ:

2008 లో ఒలంపిక్స్ లో పాల్గొన్నవారి సంఖ్య 25
కాగా, 2012 లో అది 23 కు పడిపోయింది.
2016 లో ఆ సంఖ్య 54 కాగా 2020 నాటికి అది
57 కు పెరిగింది.

పురాతనమ
ై న, మధ్యయుగాల నాటి
సంప
్రదాయం - చరిత
్ర గర్భంలో
కలిసిపోయింది. త్
రి పుల్ తలాక్ ను
పార
్ల మెంట్ రద్దు చేసింది. ముస
్ల ిం మహిళ
పట
్ర క తప్పిదాన్ని
్ల జరిగిన చారిత
సరిదిద
్ద ాం. లింగ వివక్ష మీద ఈ
విజయం సమాజంలో సమానత్వాన్ని
ప్రో త్సహిస్తుంది. భారత్ ఈ రోజు ఎంతో
ఆనందంగా ఉంది. త్
రి పుల్ తలాక్
దురాచారం వల
టా లు
్ల ఎన్నో కష్
ఎదుర్కొని నిలబడ
్డ ముస
్ల ిం మహిళల
తి
అసాధారణ ై ధర్యానికి చేతులెత్
నమస్కరించాల్సిన సందర్భమిది. ఈ
దురాచారం ఇప్పుడు అంతం కావటంతో
మహిళా సాధికారత బలోపేతమ
ై
మహిళలకు సమాజంలో దక్కాల్సిన
గౌరవం దక్కుతుంది.
- నరేంద
్ర మోదీ , ప
్ర ధాన మంత్
రి
(లోక్ సభలో త్
రి పుల్ తలాక్ బిల్లు కు
ఆమోదం తెలిపే సందర్భంలో)

కలిపి  నడవటానికే  పరిమితం కాదు, అవాంతరాలను
అధిగమిస్తూ  వేగంగా ముందడుగు వేయటానికి  పనికి 
రావాలి. వంటింటికే  పరిమితం చేయకుండా, సమాన
అవకాశాలు లభిస్తే  ఒక సుసంపన్నమైన, గర్వకారణమైన
దేశాన్ని నిర్మించగలమని మహిళలు తమ అద్భుతమైన
సామర్థ్యంతో నిరూపించారు.

మహిళల కలలు మరింత భద్రం

స్వాతంత్య్రం  వచ్చి  ఇన్నేళ్ళు  గడిచిన తరువాత కూడా
మహిళలు తమ కలలు సాకారం చేసుకోవటానికి  ఎన్నో 
అవరోధాలు ఎదుర్కున్నారు. చాలా  రంగాలలో వాళ్ళ
ప్రవేశం మీద ఆంక్షలున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ రంగాలలో  చాలా 
వరకు మహిళలకు ద్వారాలు తెరిచాయి. పైగా, సురక్షిత
వాతావరణం  మధ్య వాళ్ళు 24 గంటల్లో ఎప్పుడైనా పనిచేసే
అవకాశం  కల్పించారు.
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ముఖపత
్ర కథనం

మహిళా సాధికారత

మన దేశంలో ఆడపిల
్ల లు కఠోర శిక్షణ
అనంతరం కోబ్
రా బెటాలియన్ లో
భాగం కాబోతున్నా రు.

ప్రపంచంలో కొన్ని ఎంపిక చేసిన దేశాలలో మాత్రమే అమలులో
ఉన్న ‘26 వారాల జీతంతో  కూడిన  ప్రసూతి సెలవు’ ఇప్పుడు భారత్
లోనూ అమలవుతోంది. ఈ చట్టం  వలన తల్లి  తన నవజాత శిశువు
హక్కును రక్షించుకుంటున్నట్ట వుతుంది. ఇదొక్కటే కాదు, మహిళల
భద్రత కోసం గత కొన్నేళ్ళలో ఇలాంటి అనేక  చట్ట పరమైన చర్యలు
తీసుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 700 కు పైగా జిల్లాల్లో  వన్ స్టాప్
సెంటర్లు నడుస్తున్నాయి. అక్కడ మహిళలకు వైద్య సహాయం, పోలీస్
రక్షణ, మానసిక-సామాజిక కౌన్సిలింగ్, న్యాయ   సహాయం,
తాత్కాలిక వసతి కల్పిస్తారు. మహిళలపై నేరాల విచారణ వేగవంతం
చేయటానికి దేశవ్యాప్తంగా 650 ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు లు ఏర్పాటు చేశారు.
అత్యాచారం లాంటి హేయమైన నేరాలకు మరణశిక్ష విధించే
అవకాశం కల్పించారు. గర్భస్రావ చట్టాన్ని సవరించటం ద్వారా
గర్భస్రావం విషయంలో మహిళలకు స్వతంత్రత ఇచ్చారు. ఆ విధంగా
సురక్షితమైన, చట్ట బద్ధమైన గర్భస్రావం అందుబాటులో ఉండటంతో
మహిళలకు ప్రాణాపాయపు రిస్క్ తగ్గింది, వేధింపుల నుంచి విముక్తి 
లభించింది. పిల్ల ల మీద నేరాలను నిరోధించే చట్టాల పదును కూడా
పెంచారు.

సమాజంలో నెలకొన్న అన్యాయాలను తొలగించటానికి కూడా ఏళ్ల
తరబడి దేశంలో కృషి జరుగుతోంది. దశాబ్దా లుగా ముస్లిం మహిళలు
త్రిపుల్ తలాక్ కు వ్యతిరేకంగా చట్టం  రావాలని డిమాండ్ చేస్తూ 
వచ్చారు. ఇప్పుడు త్రిపుల్ తలాక్ మీద చట్టం చేయటం ద్వారా ముస్లిం 
మహిళలకు హక్కులు కల్పించినట్టయింది. హజ్ సమయంలో మహ్రం 
నుంచి ముస్లిం  మహిళలకు విముక్తి  కల్పించటం కూడా కేంద్ర 
ప్రభుత్వపు పురోగామి ఆలోచనకు నిదర్శనం.

రక్షణ రంగంలో మహిళలు
సాధించిన విజయాలు:

భారత నావికాదళంలోకి  మహిళా పైలెట్ల ను
చేర్చుకున్నారు.
పోరాట సన్నద్ధ స్క్వాడ్రన్ లో ఇప్పుడు ముగ్గు రు
మహిళా పైలెట్లు  ఉన్నారు.
శాశ్వత నియామకం కోసం నేషనల్ డిఫెన్స్ 
ఆకాడెమీలోకి మహిళలను తీసుకుంటారు

లింగ సమానత్వాన్ని బలోపేతం చేసిన త్రిపుల్ తలాక్

ప్రభుత్వమంటే కేవలం పాలనకు పరిమితం కాదు. అది కోట్లాది
ప్రజల ఆకాంక్షలకు ప్రాతినిధ్యం  వహిస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితిలో
సామాన్య ప్రజల ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు పునాదులు వేయటానికి కొన్ని
కఠిన నిర్ణయాలు సైతం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. 2019 జులై 30 న
పార్లమెంట్ ‘తలాక్-ఇ-బిద్దత్’ ను నిషేధిస్తూ చట్టాన్ని ఆమోదించటంతో  
అది చరిత్రాత్మక దినంగా మారింది. మొదటిసారిగా 1985 లో
షాబానో కేసుతో మొదలైన కోట్లాది ముస్లిం  మహిళల ఆకాంక్షలు ఆ
తరువాత కాలంలో అంతిమ తీర్పు వెలువడే నాటికి పట్టు దల కొరవడి
క్షీణించిపోయాయి. కానీ, 33 ఏళ్ల తరువాత కొత్త చట్టం  రాకతో
మొట్ట మొదటిసారిగా వారు గౌరవప్రదంగా జీవించే హక్కు 
పొందగలిగారు. దీనివల్ల మహిళల రక్షణకు ఇంతకుముందు ఇలాంటి
చట్టం  ఎందుకు చేయలేదనే   ప్రశ్నలు కూడా తలెత్తాయి. 1986 లో
సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పు వెలువరించినప్పుడు దాన్ని ఆమోదించటానికి 
బదులు కోర్టు నిర్ణయాన్ని పార్లమెంటు నిర్వీర్యం చేయాల్సిన అవసరం
ఏమి వచ్చింది? ఈ దేశంలో మనం సతీ సహగమనానికి  స్వస్తి 
పలికినప్పుడు, భ్రూణహత్యల నిరోధానికి చట్టాలు చేయగలిగినప్పుడు,
బాల్యవివాహాల మీద గొంతెత్తి నినదించగలిగినప్పుడు, వరకట్నానికి 
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మహిళల ఆరోగ్యానికి
ప్రాధాన్యత

పౌష్ఠి కాహార లోపం మీద దేశవ్యాప్తంగా ఒక ప్రచారోద్యమం చేపట్టా రు. గడిచిన 4
సంవత్సరాలలో ఇందుకోసం రూ. 11,000 కోట్ల కు పైగా కేటాయించారు. పైగా,
మిషన్ ఇంద్రధనుష్, మాతృత్వ వందన లాంటి పథకాల ద్వారా మహిళల ఆరోగ్యం
మీద ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
గడిచిన 4 ఏళ్లలో
కేటాయింపు

11000

మెరుగైన పౌష్ఠికాహార
ఫలితాల కోసం న్యూట్రిషన్
2.0 ప్రారంభం

గర్భిణులకు అండగా

కోట్ల రూపాయలకు పై
చిలుకే
ప్రధాన మంత్రి మాతృత్వ వందన
యోజన ద్వారా
ఆరోగ్యవంతమైన మాతృత్వానికి
కృషి

గర్భిణులకు, పాలిచ్చే తల్లు లకు ప్రోత్సాహకం
రూపంలో రూ. 5 వేల మొత్తాన్ని (మూడు
వాయిదాలలో) నేరుగా వారి బ్యాంకు
ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు.

2021 జనవరిలో 1.83 కోట్ల మంది గర్భిణులు
ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందారు.

మహిళల స్వావలంబన దిశగా
n

n

n

n

n

n

	స్టార్ట్-అప్ ఇండియా ద్వారా మహిళలు
మార్గదర్శకంగా నిలిచారు

దాదాపు సగం అంకుర సంస్థలలో
మహిళా వ్యాపారులున్నారు. అన్ని
రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలోని  
ఈ సంస్థల్లో కనీసం ఒక మహిళా డైరక్టర్  
ఉన్నారు

	స్టాండ్ అప్ ఇండియా పథకం ద్వారా
మహిళా
వ్యాపార
దక్షతను
ప్రోత్సహిస్తున్నారు.

ఇందులో 90 వేల మందికి  పైగా
మహిళలకు రూ.20 వేల కోట్ల కు పైగా
రుణాలు ఆమోదం పొందాయి.
ఈ పథకం కింద 83 శాతం పైగా రుణం
మహిళా వ్యాపారదక్షులకే ఇచ్చారు.

మార్జిన్ మనీని 25 శాతం నుంచి 15
శాతం కు తగ్గించటం ద్వారా రుణం
అందుబాటును పెంచారు.

వ్యతిరేకంగా బలమైన చర్యలు తీసుకోగలిగినప్పుడు
త్రిపుల్ తలాక్ మీద అంతే  బలంగా ఎందుకు
స్పందించలేకపోయాం? త్రిపుల్ తలాక్ మీద ప్రధాని
నరేంద్ర  మోదీ తన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం  చేస్తూ, “ఈ
నిర్ణయం వోట్ల కోసం తీసుకున్నది కాదు. నేను పార్టీకోసం
కాదు, ఈ దేశ భవిష్యత్తు  కోసం ప్రభుత్వాన్ని
నడుపుతున్నా. త్రిపుల్ తలాక్ అనేది హిందూ-ముస్లిం 
వ్యవహారం కాదు, మహిళల పట్ల గౌరవానికి  సూచిక.
ముస్లిం  దేశాలలో సైతం త్రిపుల్ తలాక్ ను గుర్తించలేదు.
పాకిస్తాన్ లో చట్ట పరమైన నిషేధం కూడా ఉంది. బాల్య 
వివాహాలు, వితంతు పునర్వివాహం, సతీ  సహగమనం,
వరకట్న  దురాచారం మీద చర్యలు తీసుకుంటే అది
హిందూ వ్యతిరేకత అవుతుందా? అలాగే త్రిపుల్ తలాక్
కూడా. లింగ సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం. అందరికీ
సమాన న్యాయం ఉండాలన్నదే భారతదేశ వైఖరి’’
అన్నారు.

నిజానికి  “త్రిపుల్ తలాక్” లేదా “తలాక్-ఇ-బిద్దత్”
అనేది రాజ్యాంగబద్ధంగానూ సరైనది కాదు, ఇస్లాం 
పరంగానూ ఆమోదయోగ్యం  కాదు.   అయినప్పటికీ ఈ
చట్ట విరుద్ధమైన, రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమైన, ఇస్లాం 
అనుమతించని ముస్లిం  మహిళల వేదింపు దురాచారం
ఈ దేశంలో ఇంతకాలమూ   రాజకీయ అండతోనే
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ముఖపత
్ర కథనం

మహిళా సాధికారత

పాకిస్తా న్, ఈజిప్
ట్ , సిరియా, ఇరాక్,
మలేషియా లాంటి అనేక ఇస్లామిక్
దేశాలు ఎన్నో ఏళ
రి పుల్
్ల క్రి తమే త్
తలాక్ దురాచారాన్ని నిషేధించాయి.
సాగింది.

1986 లో షాబానో కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఒక పెద్ద నిర్ణయం
తీసుకున్నప్పుడే త్రిపుల్ తలాక్ కు వ్యతిరేకంగా చట్టం  చేసి
ఉండవచ్చు. భారత ప్రభుత్వం  రాజ్యాంగానికి  అనుగుణంగా
నడుస్తుందే   తప్ప ఏ షరియత్   లేదా మతసంబంధమైన
నిబంధనలకూ లోబడి కాదు. ఇంతకుముందు కూడా ఈ
దేశంలో సతి, బాల్యవివాహాల వంటి  సామాజిక రుగ్మతలను
తొలగించే చట్టాలు చేశారు. త్రిపుల్ తలాక్ చట్టానికి మతంతో
సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు చేసిన చట్టం కేవలం మహిళల పట్ల
సాగుతున్న సాంఘిక దురాచారాన్ని, క్రూరత్వాన్ని, లింగ
వివక్షను నిరోధించేందుకే. ముస్లిం  మహిళల రాజ్యాంగ
హక్కుల పరిరక్షణకు సంబంధించిన అంశమిది. మౌఖికంగా,
లేఖల ద్వారా, ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా, వాట్సాప్ సందేశాల ద్వారా
త్రిపుల్ తలాక్ అమలు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఏ
దేశానికీ,   ఏ ప్రభుత్వానికీ ఇది ఆమోదయోగ్యం  కాదు.
ప్రపంచంలో ముస్లిం  జనాభా అధికంగా ఉన్న దేశాలు  ఎంతో
కాలం  కిందటే త్రిపుల్ తలాక్ ఆక్రమమని, ఇస్లాం వ్యతిరేకమని
నిషేధించాయి.

1929లోనే త్రిపుల్ తలాక్ చట్ట విరుద్ధమని, శిక్షార్హమైన
నేరమని ప్రకటించి, నిషేధించిన ఇస్లా మిక్ దేశం ఈజిప్ట్.
1929లోనే సూడాన్ కూడా నిషేధించింది. పాకిస్తాన్ 1956లో,
బంగ్లా దేశ్ 1972లో, ఇరాక్ 1059లో, సిరియా 1953 లో,
మలేషియా 1969లో త్రిపుల్ తలాక్ ను నిషేధించాయి. ఇవే
కాకుండా, సైప్రస్, జోర్డాన్, అల్జీరియా, ఇరాన్, బ్రూనీ,
మొరాకో, కతార్, యుఎఇ తదితర ఇస్లా మిక్ దేశాలు త్రిపుల్
తలాక్ ను రద్దు  చేసి కఠిన నిబంధనలు రూపొందించాయి.
కానీ, భారతదేశానికి  మాత్రం  ఈ అమానవీయ అణచివేత
నుంచి ముస్లిం  మహిళలను కాపాడటానికి దాదాపు 70 ఏళ్ళు 
పట్టింది.
కానీ, భారత పార్లమెంట్ చరిత్రలో మాత్రం  ఆగస్టు  1వ
తేదీని ముస్లిం మహిళల హక్కుల దినంగా లఖించబడింది. ఈ
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త్
గి న
రి పుల్ తలాక్: తగ్
విడాకుల కేసులు

అంకెలు: 1985-2019 2019-20
్త ర్ ప
ఉత
్ర దేశ్

తెలంగాణ-ఆంధ
్ర

63,400 281

41,382 203

హరియాణా

కేరళ

29,201 26
రాజస్
థా న్

33,112 83
మధ్య ప
్ర దేశ్
22,801 32
మహారాష
్ట ్ర

39,200 102

23,233 19
అస్సాం

19,008 17
పశ్చిమ బెంగాల్

51,800 201
బీహార్

21,200 26

కుటుంబం, కులతత్వం, బుజ
్జ గింపు అనే ఈ మూడూ
దేశానికి చాలా పెద
్ద నష
్టం చేశాయి. కానీ ప
్ర ధాని
నరేంద
్ర మోదీ సారధ్యంలో త్
రి పుల్ తలాక్ కు
వ్యతిరేకంగా చట
్టం చేసిన తరువాత భారత
ప
మ్యం
మెల
టా ల మీదకు ఎక్కుతున్నదని
్రజాస్వా
్ల గా పట్
జనం సంతోషిస్తు న్నారు. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్,
వీర్ సావర్కర్, మహాత్మా గాంధీ, డాక్ట ర్ భీమ్ రావ్
్త లందరూ ఈ
అంబేడ్కర్ సహా సంఘ సంస్కర
సమాజాన్ని ముందుకు నడపటంలో పాత
్ర పోషించారు.
తి చెప్పటానికి కృషి
ఈ దేశంలో దూరాచారాలకు స్వస్
్త ల జాబితా
చేశారు. దేశ సంఘ సంస్కర
ప
్రస్తావించేటప్పుడు ప
్ర ధాని నరేంద
్ర మోదీ పేరు కూడా
అందులో చేరుతుంది.
- అమిత్ షా, కేంద
్ర హోమ్ మంత్
రి

తి
మహిళలకు త్
రి పుల్ తలాక్ నుంచి శాప విముక్
సమస్యలు పరిష్కారమ
ై నప్పుడు స్వావలంబన భావన
కలుగుతుంది. ప
్ర ధాని మోదీ ఆలోచనే ఆయన దృఢ
నిర
్ణ యాలకు ప్
రా తిపదిక. ఆయన అంటూ ఉంటారు
“మనం సమస్యలకు పరిష్కారాల కోసం చూస్తాం.
విడివిడిగా చూడకండి. ఒక్కొక్కటీ పరిష్కరించి మెప్పు
పొందటం దేశ కలల సాకారానికి పనికి రాదు.
సమస్యను సమూలంగా తొలగించాలి” అని. ఒక
సమగ
్ణ యం ఫలితమే
్ర దృక్పథం తో తీసుకున్న నిర
నేడు ముస
రి పుల్ తలాక్ శాపం నుంచి
్ల ిం మహిళలు త్
తి
విముక్తు లు కావటం. అప్పటిదాకా త్
రి పుల్ తలాక్ కత్
తల మీద వేలాడుతూ ఉండగా భయంతో బతికే
ై నా త్
వారు. ఎప్పుడ
రి పుల్ తలాక్ బాధితురాలి గా మారే
ప
్ర మాదం ఉందని భయపడేవారు. ఈ అభద
్ర త వారి
తి
జీవితాన్ని దుర్భరం చేసింది. త్
రి పుల్ తలాక్ కు స్వస్
చెప్పటం సులువేం కాదు. అయినా సరే, మోదీ
ప
ై ంది. కేంద
్ర భుత్వపు పట్టు దల వల
్ర
్ల విజయం సాధ్యమ
హోం మంత్
చెప్పాలంటే
రి అమిత్ షా మాటల్లో
“కాలంతోబాటు సమాజం మారకపోతే మురుగునీటి
కొలనులా తయారవుతుంది. కాలంతో మారే
సమాజమే నిర్మల గంగానదిలా ఉంటుంది.”
దురాచారానికి స్వస్తి పలుకుతూ 2019 ఆగస్టు 1 న ఈ బిల్లు కు
పార్లమెంట్ ఆమోదం తెలిపిన తరువాత జనాభాలో సగమైన
మహిళలకు, మరీ ముఖ్యంగా ముస్లిం  మహిళలకు ఇది ఒక
రాజ్యాంగ పరమైన, ప్రాథమిక, ప్రజాస్వామ్య ఉద్ధరణ.

ఇది భారత ప్రజాస్వామ్య, పార్లమెంటరీ చరిత్రలో
సువర్ణాధ్యాయంగా ఉండిపోతుంది. సుప్రీంకోర్టు  నిర్ణయాన్ని
నిర్వీర్యం  చేసి ముస్లిం  మహిళలకు హక్కులు నిరాకరించిన
రోజులున్నాయి. కానీ ప్రధాని నరేంద్ర  మోదీ సారధ్యంలోని
ప్రభుత్వం  త్రిపుల్ తలాక్ మీద సుప్రీంకోర్టు  నిర్ణయాన్ని చట్టం 
చేసే సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. 2017 మే 18 న
సుప్రీం  కోర్టు  త్రిపుల్ తలాక్ ను రాజ్యాంగ విరుద్ధమని
ప్రకటించింది. ఆ తరువాత కేంద్ర  ప్రభుత్వం  ఒక ఆర్డినెన్స్ 
తెచ్చింది. ఆ తరువాత ఎన్ని నిరసనలు వచ్చినా 2019 జులైఆగస్టు లో పార్లమెంటు దీన్ని చట్టం చేసింది. రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో

షాహ్ బానో కేసు, షయారా బానో కేసు
సమూలమ
ై న మార్పు

	షాహ్ బానో కేసు
సమస్య
త్
రి పుల్
తలాక్ తరువాత
భరణం

షయారా బానో కేసు
తలాక్-ఇ-బిద
్ద త్

తీర్పు వచ్చింది ఎప్పుడు
తీర్పు

1985
త్
రి పుల్ తలాక్ లో
కూడా మహిళలు
భరణానికి అర్
హు లు

2017

చట
్టం చేసి
నిర
్ణ యాన్ని
మార్చారు

ముస
్ల ిం మహిళలకు
్త
ఊరటనిచ్చే కొత
చట
్టం చేశారు

సుప్రీంకోర్
టు కు చేరింది ఎప్పుడు 1981

ఉన్నత స్
థా యి
నాయకత్వం
పాత
్ర

2016

త్
రి పుల్ తలాక్
రాజ్యాంగ
విరుద
్ధం

2018 సెప్టెంబర్ నుంచే అమలులో ఉన్నట్టయింది.

మహిళల భద్రత బలోపేతమవుతుంది

మహిళలను గౌరవించే సమాజమే పురోగతి చెందుతుంది.  
మహిళలు
విద్యావంతులైతే 
హక్కులు
సరిగా
ఉపయోగించుకుంటూ భవిష్యత్తును నిర్ణయించుకుంటారు.
విద్యతో ఉద్యోగం, వ్యాపారదక్షత వస్తాయి. వాటితో ఆర్థిక
స్వేచ్ఛ  లభిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో గత కొన్నేళ్లలో మహిళల
భద్రత మొదలు స్వావలంబన దాకా కేంద్ర  ప్రభుత్వం  అనేక
కీలకమైన   అడుగులేసింది. వీటివల్ల పురుషులతో సమానంగా
మహిళలు పోటీ పడుతున్నారు. మహిళల మీద నేరాలకు
పాల్పడేవారిని కఠినంగా శిక్షించాలనే డిమాండ్ చాలా కాలంగా
ఉంది.
ఇందుకోసం   కేంద్ర  ప్రభుత్వం  భారత శిక్షాస్మృతిలో
అవసరమైన మార్పులు చేసింది. 12 ఏళ్లలోపు అమ్మాయిల మీద
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ముఖపత
్ర కథనం

మహిళా సాధికారత

మహిళల భద
్ర తను దృష్టి లో పెట్టు కొని
మొట
్ట మొదటిసారిగా టాక్సీలలో
జిపిఎస్, అత్యవసర మీటలు (పానిక్
బటన్స్) ఏర్పాటు
అత్యాచారానికి పాల్పడితే మరణశిక్ష, 16 ఏళ్లలోపు వారైతే 
శిక్షను 10 ఏళ్ల నుంచి 20 ఏళ్ళకు పెంచుతూ సవరణలు
చేశారు. మహిళలకు సత్వర న్యాయం అందేలా  దర్యాప్తు,
విచారణ రెండు నెలల్లో  పూర్తి  కావాలన్న  నిబంధన కూడా
పెట్టారు.  

హింసా బాధితులైన మహిళల కోసం సార్వత్రిక హెల్ప్ 
లైన్ (181) ప్రారంభం కాగా మెట్రో నగరాలలోనూ, ఇతర
నగరాలలోనూ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పని ప్రదేశాలలో మహిళల
భద్రత కోసం షీ-బాక్స్  లు నెలకొల్పారు. గృహ హింస
లాంటి కేసులతో వ్యవహరించటానికి  వన్ స్టాప్ సెంటర్లు 
ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసులకు, మహిళలకు మధ్య వారధిలా 
పని చేయటానికి  నిర్భయ నిధితో దేశంలో ఫాస్ట్  ట్రాక్
కోర్టు లు, మహిళల హెల్ప్ డెస్క్, హిమ్మత్ యాప్ లాంటివి
ప్రారంభించారు. బాలికలు, మహిళల అక్రమ రవాణాను
నివారించేందుకు పార్లమెంటులో బిల్లు  ప్రవేశపెట్టారు.
దీనివలన అలాంటి కేసుల ఆచూకీ వెంటనే కనిపెట్టి న్యాయం
చేసే వీలుంటుంది. బలవంతంగా పని చేయించినా,
వ్యభిచారంలో దించినా, లైంగికంగా వాడుకున్నా,
బలవంతపు పెళ్ళి  చేసినా శిక్షించేందుకు ఈ చట్టంలోని
నిబంధనలున్నాయి. కేవలం చట్ట పరమైన రక్షణే కాకుండా,
మహిళల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడే విషయంలోనూ ప్రభుత్వం 
తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది. ఇంటింటికీ మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం
కావచ్చు, పిఎం ఆవాస్ యోజన కింద ఆస్తి యాజమాన్యం 
మహిళలకు అప్పగించటం కావచ్చు.. ఇవన్నీ  మహిళల
కోసమే.  ముద్ర రుణాల పథకంలో 70 శాతం లబ్ధిదారులు
మహిళలే. ఉజ్జ్వల పథకం కింద ఉచిత ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు 
మహిళల గౌరవాన్ని పెంచాయి.
జమ్ము-కాశ్మీర్ లో కశ్మీరేతరులను పెళ్ళి  చేసుకునే
మహిళలకు, వారి పిల్ల లకు వారి పూర్వీకుల ఆస్తుల మీద
హక్కు  నిరాకరించారు. కానీ ఆర్టికల్ 370, 35 ఏ రద్దు 
చేసిన తరువాత ఈ ప్రాంత మహిళలకు వాళ్ళకు రావాల్సింది
దక్కింది.
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మహిళల
సాధికారతకు కృషి
కోవిడ్ వేళ మహిళలకు
ప
్ర త్యేక సాయం
అందించారు.

2020 ఏప్రిల్-జూన్ మధ్య కాలంలో 20 కోట్ల
మంది మహిళల ఖాతాల్లోకి 30 వేల కోట్ల
రూపాయలకు పైగా బదిలీ అయింది.

14

కోట్ల ఎల్.పి.జి గ్యాస్ సిలిండర్లు పిఎం గరీబ్
కళ్యాణ్ యోజన కింద ఉచితంగా పంపిణీ
చేశారు.
మహిళా స్వయం సహాయక బృందాలకు ఇచ్చే
హామీ రహిత రుణాల పరిమితి రూ.10
లక్షలుండగా ప్రస్తుతం అది

`20

లక్షలు

నారీ నువ్వు నారాయణివి

తి నీకున్నది, నువ్వే దేశానికి శక్
తి
శక్
నీవు లేనిదే సర్వం అసంపూర్ణం
ఇల్లు , విద్యుత్, మరుగుదొడ్లు , నీరు, ఎల్.పి.జి
తి మంతం చేశాయి
నిన్ను శక్
విద్య, ఆరోగ్యం, పౌష్ఠి కాహారం, ై నపుణ్యం, ై ధర్యం
నీ పురోగతికి బాటలు వేశాయి
క్రీడా ై మదానమ
ై నా, కదన రంగమ
ై నా లేదా
శాస్
ై నా
త్ర సాంకేతిక రంగమ
తే నువ్వేంటో
అవకాశం వస్
అన్ని రంగాల్లో నిరూపించుకున్నావ్
నువ్వు నిరుపమానం, ఎప్పుడూ ముందంజే
ఓ మహిళా, నువ్వు నారాయణివి
స్వేచ్ఛ, సౌకర్యాలతో నివ్వుప్పుడు
తి మంతురాలివవుతున్నావ్
ఆర్థికంగా శక్
దేశం ఆత్మనిర్భరత సాధిస్తుంది.
తే
పురుషులతో మహిళలు భుజం భుజం కలిపి నడిస్
అన్ని కలలూ సాకారమవుతాయి
సమున్నత శిఖరాలకు ఎదగాలన్న
నీ ఆకాంక్షే ఆనందానికి హేతువు
ముందడుగు వేసి నిర్ణయం తీసుకుంటే
విజయం నీకెంతో దూరంలో ఉండదు
తి
స్వాతంత్య్రం, సంస్కృతి, గౌరవం, శక్
అన్నీ నీ సొంతం
ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న మహిళా, నువ్వు నారాయణివి

పిఎం ఆవాస్ యోజన కింద ఇళ్ళను
ఉమ్మడిగా మహిళల పేరు మీద
ఇవ్వాలని నిర
్ణ యించారు.
ఎన్నారైలు పెళ్ళి  చేసుకొని వారి భార్యలను
వదిలేయటాన్ని ఆపటానికి కఠినమైన నిబంధనలతో చట్టం 
చేశారు.

కేంద్ర  ప్రభుత్వం  మహిళలే కేంద్ర బిందువుగా
తీసుకున్న  చొరవల నుంచి సామాజిక దృక్పథానికి 
ఇప్పుడు కొత్త నిర్వచనం వస్తుంది. మహిళలకు
సమానావకాశాలు కల్పించటం కోసం కేంద్ర  ప్రభుత్వం 
1978 నాటి శారదా చట్టం సవరణకు ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ ను
ఏర్పాటు చేసింది. వివాహానికి కనీస వయసు నిర్థారించటం
ఈ టాస్క్  ఫోర్స్  బాధ్యత. ప్రస్తుతం ఆడపిల్ల ల కనీస
వివాహ వయసు 18 సంవత్సరాలు. హింసకు బాధితులైన
మహిళలకు రక్షణ కల్పించటం కోసం ప్రభుత్వం  ఈ
మధ్యనే గర్భస్రావ చట్టాన్ని ఆమోదించింది. ఇందులో
గర్భస్రావ కాల పరిమితిని   20 నుంచి 24 వారాలకు
పెంచింది. ప్రసూతి సెలవును కూడా 12 నుంచి 26
వారాలకు పెంచింది. మొదటిసారిగా సాంఘిక
కట్టు బాట్ల ను ఛేదించే దిశలో ప్రధాని ఎర్రకోట నుంచి
చేసిన ప్రసంగంలో చౌకగా, సులభంగా అందుబాటులో
ఉంచే శానిటరీ పాడ్స్ గురించి ప్రస్తావించారు.
కచ్చితంగా నేటి మహిళలు స్వతంత్రులు, ఆర్థికంగా
శక్తిమంతులు.   భద్రతాభావంతో ప్రతీ రంగంలోనూ
సమానంగా
ప్రతిభ
చూపటానికి  పట్టు దలతో
సిద్ధమైనవారు. ఇది సాధ్యమైందంటే అందుకు కారణం
ఆడపిల్ల ను, మహిళలను చిన్న  చూపు చూసే ధోరణిని
బద్దలు కొట్టటానికి  చర్యలు తీసుకోవటమే. అలాంటి
స్థితిలో సమాజమంతా సంఘీభావంతో మహిళలు,
బాలికలపట్ల  హింసను, నేరాలను తుదముట్టిస్తామని
ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. అంతర్జా తీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ నివేదిక
ప్రకారం మహిళలు కూడా పురుషులతో బాటు ఉద్యోగం
చేస్తే భారతదేశ స్థూ ల జాతీయోత్పత్తి (జిడిపి) 27 శాతం
పెరుగుతుంది. నిపుణులైన మహిళల్లో 50 శాతం మంది
ఉద్యోగాల్లో చేరినా భారత్  ఎదుగుదల 1.5 శాతం  నుంచి
9 శాతం దాకా పెరిగే అవకాశముంది.   
న్యూ ఇండియా సమాచార్
నవంబర్ 16-30, 2021
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7వ రాజ్యాంగ దినోత్సవం

భారత రాజ్యాంగ
నిర్మాణంలో
ప
్రముఖ మహిళలు
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స్వాతంత్య్రం నుంచి గణతంత్రం దాకా భారతదేశ పయనంలో సదా గుర్తుండిపోయే మైలురాళ్ల వంటి
అనేక ముఖ్యమైన తేదీలు ఉన్నాయి. అటువంటి వాటిలో భారతదేశం సార్వభౌమ ప్రజాస్వామ్య
గణతంత్రంగా ప్రకటించబడిన తేదీ 1950 జనవరి 26 కూడా ఒకటి. అయితే, ఈ చారిత్రక ప్రయాణంలో
ముఖ్యమైన భాగాలుగా పరిగణించదగిన తేదీలు ఇంకా అనేకం ఉన్నప్పటికీ విస్మరణకు గురయ్యాయి.
అటువంటి వాటిలో 1949 నవంబరు 26వ తేదీ ఒకటి. రెండు సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజుల కఠోర
పరిశ్రమ తర్వాత ఈ తేదీనాడే రాజ్యాంగం ఆమోదించబడింది. ఆ విధంగా జనవరి 26వ తేదీకి గల
ప్రాముఖ్యానికి పునాది నవంబరు 26వ తేదీయే. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం తొలిసారిగా
2015 నవంబరు 26వ తేదీన రాజ్యాంగ దినోత్సవ నిర్వహణ ప్రారంభించాకే ఈ చరిత్రాత్మక తేదీకి గల
ప్రాముఖ్యం గుర్తించబడింది. ప్రస్తుత అమృత మహోత్సవాల కార్యక్రమ పరంపరలో భాగంగా భారత
రాజ్యాంగ ఆవిర్భావంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన కొందరు ముఖ్యమైన మహిళల జీవితాలను
పరిశీలిద్దాం. రాజ్యాంగ పరిషత్ లో భాగస్వాములుగా వారి అవిశ్రాంత కృషి ఇందుకు దోహదపడింది.

ప్ర

ధాన మంత్రి నరేంద్ర  మోదీ 2015 నవంబరు 26న లోక్ సభలో
రాజ్యాంగానికి  గల ప్రాముఖ్యాన్ని నొక్కిచెబుతూ చేసిన ప్రసంగంలో“ప్రభుత్వ తొలి ధర్మం  ‘భారతదేశానికి  ప్రాథమ్యం’.. ప్రథమ ధర్మ  (పవిత్ర)
గ్రంథం ‘రాజ్యాంగం.’ ఈ రాజ్యాంగం ద్వారానే దేశం ముందడుగు వేస్తుంది...
ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా మాత్రమే అలా  నడపబడాలి. ప్రాథమికంగా ఈ
భావజాలం ప్రాతిపదికగానే భారతదేశం ఎదిగింది. వేలాది ఏళ్లు గా ఈ దేశం
అంతర్గత శక్తిని సంతరించుకుంది. ఎలాంటి సంక్షోభాలనైనా ఎదుర్కొనగల మన
శక్తి సామర్థ్యాలకు మూలం ఇదే” అని వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం
నిర్వహించడం వల్ల జనవరి 26వ తేదీకి  ప్రాముఖ్యమేమీ తగ్గదు. ప్రస్తుత,
భవిష్యత్తు  తరాలు దేశం గురించి తెలుసుకుని, నవ భారత నిర్మాణంలో
పాలుపంచుకునేలా  చేయడమే దీని వాస్తవ ఉద్దేశం. నరేంద్ర  మోదీ ప్రధాని
అయిన తర్వాత మాత్రమేగాక గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడు 2009
నుంచీ రాజ్యాంగ దినోత్సవ నిర్వహణకు శ్రీకారం చుట్టారు. అయితే, ఆయన
ప్రధానిగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించాక బీమ్రావ్ అంబేడ్కర్ 125వ జయంతిని
పురస్కరించుకుని రాజ్యాంగ దినోత్సవం నిర్వహించుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం 
నిర్ణయించింది. భారత రాజ్యాంగం రూపొందుతున్న  సమయంలో
ప్రపంచంలోగల అనేక దేశాల్లో  మహిళలకు ప్రాథమిక హక్కులు కూడా లేవు.
కానీ, స్వతంత్ర  భారతం కోసం రాజ్యాంగ రచన కర్తవ్యం  అప్పగించబడిన
రాజ్యాంగ పరిషత్ లో 15 మంది మహిళలు కూడా సభ్యులుగా
నియమితులయ్యారు. ఆ విధంగా భారత రాజ్యాంగ రచనలో కీలక పాత్ర 
పోషించిన మహిళా ప్రముఖులకు ఈ స్వాతంత్య్ర అమృత మహోత్సవాల సంచిక
వందన సమర్పణ చేస్తున్నది.

భారత రాజ్యాంగ
రచనలో
పాలుపంచుకున్న 15
మంది మహిళలు:
అమ్ము స్వామినాథన్

దాక్షాయణి వేలాయుధన్
బేగం ఐజాజ్ రసూల్

దుర్గాబాయి దేశ్ ముఖ్

హన్సా జీవరాజ్ మెహతా
కమలా చౌదరి
లీలా రాయ్

మాలతీ చౌదరి
పూర్ణి మా బెనర్జీ

రాజకుమారి అమృత్ కౌర్
రేణుకా రే

సరోజినీ నాయుడు
సుచేతా కృపలానీ

విజయలక్ష్మి పండిట్
యానీ మస్కరీన్
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ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

రాజ్ కుమారి అమృత్ కౌర్: ఢిల్లీ
‘ఎయిమ్స్’ను నిర్మించిన యువరాణి
జననం: 2 ఫిబ
్ర వరి 1889; మరణం 6 ఫిబ
్ర వరి 1964

క

పుర్తల రాజు హర్నామ్ సింగ్ కుమార్తె  రాజకుమారి అమృత్ కౌర్
1887 ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన జన్మించారు. ఆక్స్  ఫర్డ్  లో ఉన్నత
విద్యాభ్యాసం చేసి, 1918లో భారతదేశానికి  తిరిగి  వచ్చాక ఆమె
రాజకీయరంగ ప్రవేశంపై ఆసక్తి  వ్యక్తం  చేశారు. ఆమె   ఆలోచనను
తల్లిదండ్రులు తొలుత వ్యతిరేకించినా చివరకు కుమార్తె  ఇష్టాన్ని
కాదనలేకపోయారు. దీంతో కొంతకాలం తర్వాత ఆమె భారత జాతీయ
ఉద్యమంలో అడుగుపెట్టారు. తదుపరి సంవత్సరాల్లో  16 ఏళ్లపాటు
మహాత్మా గాంధీ కార్యదర్శిగానూ, ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితులలో
ఒకరుగానూ ఉన్నారు. మహాత్మా గాంధీకి 
రాజ్కుమారి అమృత్
గట్టి  మద్దతుదారుగా ‘ఉప్పు సత్యాగ్రహం,
కౌర్పేరును ై టమ్
క్విట్ ఇండియా’ ఉద్యమాల్లో ఆమె చురుగ్గా 
ై న్ ‘2020
మ్యాగజ
పాల్గొని, రెండు
సందర్భాల్లో నూ
అరెస్టయ్యారు. అంతేకాకుండా ఆనాడు
సంవత్సరపు 100
దేశంలో పాటిస్తున్న దుష్ట సంప్రదాయాలపై
మంది మహిళల’
నిర్ణయాత్మక పోరాటం చేశారు. పిల్ల లను
జాబితాలో చేర్చింది.
మరింత
దృఢంగా,
క్రమశిక్షణతో
తీర్చిదిద్దటానికి  పాఠశాలల్లో  క్రీడలను
పాఠ్యాంశాలుగా ప్రవేశపెట్టాలని ఆమె పట్టు బట్టారు. ఈ క్రమంలోనే
‘భారత జాతీయ క్రీడా సంస్థ’ (నేషనల్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియా)
స్థా పనలో తోడ్పాటు అందించారు. బుర్ఖా, బాల్య  వివాహాలు, దేవదాసీ 
వ్యవస్థ వంటి దుష్ట  సంప్రదాయాలను ఆమె వ్యతిరేకించారు. భారత
రాజ్యాంగ రచన కోసం రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పాటు చేసినపుడు అందులో
సభ్యురాలుగా రాజకుమారి అమృత్ కౌర్ కీలక పాత్ర  పోషించారు.
దేశానికి స్వాతంత్య్రం  వచ్చాక ఆరోగ్య  శాఖ మంత్రిగా 10 ఏళ్లపాటు
సేవలందించారు. ఈ కాలంలో న్యూజిలాండ్, జర్మనీ, అమెరికా తదితర
దేశాల నుంచి ఆర్థిక సహాయంతో న్యూఢిల్లీలో ‘ఆల్ ఇండియా ఇన్స్ 
టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్’ (ఎయిమ్స్) స్థా పనకు ఎనలేని కృషి
చేశారు. ఇక్కడ పనిచేసే నర్సులు తమ సెలవు కాలాన్ని సిమ్లా లో
గడిపేందుకు వీలుగా అక్కడి తన పూర్వికుల ఇంటిని ఆమె ‘ఎయిమ్స్’కు
విరాళంగా ఇచ్చేశారు.
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అమ్ము స్వామినాథన్: మహిళల హక్కుల
కోసం రాజ్యాంగ పరిషత్ లో గళమెత్
తారు
ై 1978
జననం: 22 ఏప్రి ల్ 1894; మరణం 4 జూల

అ

మ్ము స్వామినాథన్ 1946లో రాజ్యాంగ పరిషత్ కు
ఎన్నికయ్యారు. కేరళలోని పాల్ఘా ట్ లో 1894 ఏప్రిల్ 22న
జన్మించిన ఆమె.. భారత రాజ్యాంగ రచనలో పాలు పంచుకున్న 
అతికొద్ది మంది మహిళల్లో  ఒకరు. రాజ్యాంగ పరిషత్
సమావేశాలన్నిటికీ తప్పక హాజరై ప్రతి చర్చలోనూ చురుగ్గా 
పాల్గొన్నారు. మహిళల హక్కులు- సమానత్వం, లింగపరమైన
న్యాయం కోసం తన గళాన్ని గట్టిగా వినిపించారు. మహిళలకు
చట్ట పరంగా సమాన హక్కులు సాధించడంలో డాక్టర్ భీమ్ రావ్
అంబేడ్కర్ నిర్విరామ కృషికి  ఆమె
అమ్ము స్వామినాథన్ తనవంతు తోడ్పాటు అందించారు.
పరిషత్ తీర్మానంపై చర్చ 
మహిళల హక్కులు, రాజ్యాంగ
సందర్భంగా అమ్ము స్వామినాథన్సమానత్వం సహా “భారతదేశం తన మహిళలకు
లింగపరంగా న్యాయం సమాన హక్కులు ఇవ్వలేదని
ప్రపంచంలోని ప్రజలు
కోసం తన గళం బయటి
అంటున్నారు. భారతీయులు తమ
గట్టి గా వినిపించారు. రాజ్యాంగాన్ని
స్వయంగా
రూపొందించుకున్న  సందర్భంగా
దేశంలోని ఇతర పౌరులు ప్రతి
ఒక్కరితో సమానంగా మహిళలకు హక్కులు కల్పించారని ఇప్పుడు
మనం గర్వంగా చెప్పగలం” అని వ్యాఖ్యానించారు. భారత
స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో అమ్ము  అమూల్యమైన సేవలందించారు.
ఈ పోరాటంలో మహాత్మా గాంధీకి  అనుయాయిగా మారి,
భారతదేశాన్ని బానిసత్వ సంకెళ్ల నుండి విముక్తం చేసే పోరాటంలో
ఎల్ల ప్పుడూ ముందు వరుసన నిలిచారు. అనంతరం ఆమె 1952లో
లోక్ సభకు ఎన్నికై రెండేళ్ల తర్వాత రాజ్యసభ సభ్యురాలయ్యారు.
ఎన్నడూ  పాఠశాల గడప ఎక్కని ఆమె, మహిళలకు విద్య 
ప్రాముఖ్యాన్ని చక్కగా అవగతం చేసుకున్నారని అందరూ 
చెబుతారు.   అందుకే  ఆమె మహిళా విద్యారంగంలో తన కృషిని
కొనసాగించగలిగారు. భారత్ స్కౌట్స్  అండ్ గైడ్స్  (1960–65)
తోపాటు సెన్సార్ బోర్డ్  అధిపతిగా కూడా సేవలందించిన అమ్ము 
స్వామినాథన్ 1978 జూలై 4న కన్నుమూశారు.

రాజ్యాంగ పరిషత్ లో కీలకపాత
్ర
పోషించిన లీలారాయ్

జననం: 2 అక్టో బరు 1900; మరణం 11 జూన్ 1970

మ

హిళలు రాజకీయాల్లోకి వచ్చేలా స్ఫూర్తి నింపిన లీలా 
రాయ్ మహిళా హక్కుల కోసం గట్టిగా గళం
వినిపించారు. అస్సాంలో 1900 అక్టో బర్ 2న జన్మించిన లీలా 
రాయ్ భారత స్వాతంత్య్ర సమరంలో వీర యోధురాలుగానేగాక
సుభాష్ చంద్రబోస్ తో  సన్నిహితంగా పని చేశారు. బాల్యం 
నుంచే ప్రతిభగల లీలా రాయ్ 1923లో ఢాకా విశ్వవిద్యాలయం
నుంచి ఎం.ఎ. పట్టా పొందారు.  స్వాతంత్య్ర సమర యోధుల
ప్రభావం నేపథ్యంలో ఈ
పోరాటంలో
మహిళలు
లీలారాయ్1931లో
వెనుకబడరాదని భావించారు.
మహిళలను
ఉద్యమంలోకి  ప్
రా రంభించిన ‘జయశ్రీ’
ఆకర్షించేందుకు ఆమె చేసిన
ై న్పూర్
తి గా
మేగజ
కృషికి  ఇది
నిదర్శనం.
సాయుధ
విప్లవాన్ని మహిళల సంపాదకత్వం,
విశ్వసించిన ఆమె, బాంబుల
తయారీ పరిజ్ఞా నం కూడా నిర్వహణలోనే నడిచింది.
సం పా దిం చా రు .
శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో
చురుగ్గా  పాల్గొన్న  ఆమెను బ్రిటిష్ పాలకులు ఆరేళ్లు  జైల్లో 
పెట్టారు. బెంగాల్ నుంచి రాజ్యాంగ పరిషత్ కు ఎన్నికైన తొలి
మహిళగానే కాకుండా మహిళా సాధికారత కోసం ఆమె కృషి
చిరస్మరణీయం. అయితే, దేశ విభజనను నిరసిస్తూ రాజ్యాంగ
పరిషత్ కు ఆమె రాజీనామా చేశారు. తర్వాత సమాజ సేవ,
బాలికల విద్యా హక్కు  కార్యకలాపాల్లో  నిమగ్నమై ఢాకాలో
వారి కోసం పాఠశాల ప్రారంభించారు. వివిధ రకాల
మెలకువలు నేర్చుకునేలా  బాలికలను ప్రోత్సహించడం సహా
వారికి వృత్తి శిక్షణ ఇచ్చేందుకు  కృషి చేశారు. బాలికలు స్వీయ
రక్షణ కోసం యుద్ధ విద్యలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి 
చెప్పారు. మహిళల కోసం అనేక పాఠశాలలు, సంస్థలను
స్థాపించారు. లీలా  రాయ్ తన జీవితాంతం సామాజికరాజకీయ కార్యక్రమాలలో మమేకమయ్యారు.

కమలా చౌదరి: స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో
పలుమార్
లు ై జలుకు వెళ్లారు

జననం: 22 ఫిబ
్ర వరి 1908; మరణం 15 అక్టో బరు 1970

స్వా

తంత్య్ర సమరంలో రచయిత్రుల పాత్ర  ప్రస్తావనకు
వచ్చినప్పుడల్లా స్త్రీ-వాద రచయిత్రి, రాజకీయ
ఉద్యమకారిణి కమలా  చౌదరి పేరును ఎవరైనా ఎలా 
మరువగలరు? లక్నోలోని ఓ సంపన్న  కుటుంబంలో 1908
ఫిబ్రవరి 22న జన్మించిన కమలా  చౌదరి తన శక్తిమంతమైన
రచనలతో ప్రముఖ సాహితీవేత్తలందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు.
మహిళలపై అణచివేతను ఆమె రచనలు ప్రతిబింబిస్తాయి.
అందుకు తగినట్లు గానే ఆమె
కమలా చౌదరి నిరంతరం వారి హక్కులకోసం
పోరాడారు. మహిళా జీవన
మహిళావాద రచయిత్
రి .. ప్రమాణాల
మెరుగు దిశగా
అంతేగాక స్వాతంత్య్ర సా మా జి క - రా జ కీ య ఉద్యమంలోనూ ఆమె సాంస్కృతిక స్థా యులలో
తీవ్రంగా కృషి చేయడమేగాక
చురుగ్గా పాల్
గొ న్నారు. స్వాతంత్య్ర సమరంలో   కూడా
ఆమె చురుగ్గా  పాల్గొన్నారు.
మహాత్మా గాంధీతో సన్నిహితంగా
మెలగుతూ 1930లో శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలోనూ
పాల్గొన్నారు. స్వాతంత్య్ర సమరంలో భాగంగా మహాత్మా గాంధీ
అహింసా మార్గంవైపు ఇచ్చిన పిలుపుతో ప్రభావితమై  
మహిళలను ఏకోన్ముఖులను చేయడం కోసం చరఖా కమిటీలను
ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే అఖిలభారత కాంగ్రెస్ కమిటీ
సభ్యురాలుగానూ ఉన్నారు. రాజ్యాంగ రచన కోసం ఏర్పాటైన
రాజ్యాంగ పరిషత్ కు   దేశవ్యాప్తంగా ఎంపికైన 15 మంది
మహిళల్లో కమలా చౌదరి ఒకరు. ఆ తర్వాత కూడా జీవితాంతం
సాహిత్య,   రాజకీయ రంగాల ద్వారా మహిళల అభ్యున్నతికి 
పాటుసడ్డారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని హాపూర్ లోక్ సభ స్థా నం నుంచి
1962లో పార్లమెంటుకు ఎన్నికైన ఆమె 1970 అక్టో బర్ 15న
తుదిశ్వాస విడిచారు.
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ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

మాలతీ చౌదరి: గాంధీజీ ‘‘తూఫానీ’’ అని
సంబోధించిన స్వాతంత్య్ర సమర యోధురాలు
ై 1904; మరణం 15 మార్చి 1998
జననం: 26 జూల

ఉద్యమంతోపాటు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
స్వా లోతంత్య్రక్రియాశీల
సభ్యురాలుగా మాలతీ చౌదరి భారత

స్వాతంత్య్ర సమరంలో చురుగ్గా  పాల్గొన్నారు. అలాగే షెడ్యూల్డ్ 
కులాలు/తెగలు, ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు సహా నిరుపేద
వర్గా ల అభ్యున్నతికి జీవితాంతం కృషి చేశారు. ప్రస్తుత బంగ్లా దేశ్
లోని తూర్పు బెంగాల్ లో 1904 జూలై 26న మాలతీ చౌదరి
జన్మించారు. తన 16వ ఏట
మాలతీ చౌదరి.. విద్యాభ్యాసం కోసం 1921లో
ప్రస్తు తం శాంతినికేతన్ కు వెళ్లి  అక్కడ
బంగ్లా దేశ్లో విశ్వభారతిలో చేరారు. మహాత్మా 
భాగమ
ై న తూర్పు గాంధీ పిలుపు మేరకు ఉప్పు
పాల్గొన్నారు. తన
బెంగాల్లో సత్యాగ్రహంలో
భర్త నబాకృష్ణ  చౌదరితోపాటు
జన్మించారు. జైలుకెళ్లా రు. ఆ తర్వాత ఆయన
ఒరిస్సా (నేటి ఒడిశా) ముఖ్యమంత్రి
అయ్యారు. మాలతీ చౌదరి చర్యల్లో ని తీవ్రతను గమనించిన
గాంధీజీ ఆమెకు ‘తూఫానీ’ అని పేరు పెట్టారు. రవీంద్రనాథ్
ఠాగూర్ ఆమెను ప్రేమగా ‘మీనూ’ అని పిలిచేవారు. భారత
స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ఆమె అనేక సార్లు  జైలు పాలయ్యారు.
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ లో చేరాక ఆమె ‘కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ కర్మ 
సంఘ్’ను స్థాపించారు. ఒరిస్సాలో బలహీనవర్గా ల అభ్యున్నతి
కోసం ‘బాజీరావ్ హాస్టల్’ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మాలతి
1946లో రాజ్యాంగ పరిషల్  కీలక సభ్యురాలిగా ఎంపికయ్యారు.
స్వాతంత్య్రం  సిద్ధించాక కూడా ఆమె సామాజిక జీవనంలో
చురుగ్గా  ఉంటూ వచ్చారు. అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ
ఎమర్జన్సీ విధించడాన్ని ఆమె తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. మాలతి
తన 93వ ఏట 1998 మార్చి 15న కన్నుమూశారు.
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్త యిన
రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చి 60 ఏళ్
లు పూర
ై రాజ్యాంగ ప
సందర్భంగా 2010లో ఏనుగుప
్రతితో
నిర్వహించిన ప
్ర దర్శనలో అప్పటి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్
రి
నరేంద
్ర మోదీ నడుస్తు న్న దృశ్యం.

రాజ్యాంగ దినోత్సవానికి
దిశగా తొలి అడుగు

గుర్తింపు

భారత రాజ్యాంగానికి  గల ప్రాముఖ్యాన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ తరచూ నొక్కి  చెబుతుంటారు. పౌరులతోపాటు పాలన
యంత్రాంగం హక్కులపట్ల మాత్రమేగాక విధుల విషయంలోనూ
సమాన బాధ్యత చూపాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. రాజ్యాంగ
ప్రాముఖ్యంపై ఆయన ప్రసంగంలో ఎంపిక చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు:

రాజ్యాంగ స్ఫూతి ర్తో మమేకం కండి

- పౌరులు, పాలన,
ప్రభుత్వాల మధ్య  సమన్వయానికి  అతిపెద్ద  వనరు ఏదైనా
ఉందంటే- అది మన రాజ్యాంగమే.

రాజ్యాంగ సమగ్రత

- అందరికీ సమానత్వం, అందరిపట్లా 
అవగాహన మన రాజ్యాంగ ప్రధాన లక్షణం. పేదలు, దళితులు,
వెనుకబడిన వారు, అణగారిన వారు, గిరిజనులు, మహిళలు…
ఎవరైనా సరే- అందరి ప్రాథమిక హక్కులనూ పరిరక్షిస్తుంది.

్త వ్య స్ఫూతి ర్-  ప్రజలతో సంభాషణలో మనం విధుల గురించి
కర

మాట్లాడటం మరువరాదు. మన రాజ్యాంగం “భారత ప్రజలమైన
మేము” అంటూ ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి  భారతదేశ
ప్రజలమైన మనమే దాని బలం. నేను ఎవరినైనప్పటికీ సమాజం
కోసమే.. దేశం కోసమే నేను పాటుపడతాను. ఈ కర్తవ్య 
చైతన్యమే మన స్ఫూర్తికి మూలం.

భారత్-ఆసియాన్18వ శిఖరాగ్ర సదస్సు

అంతర్జాతీయం

ఆసియాన్ తో 30 ఏళ
్ల భాగస్వామ్యం నేపథ్యంలో
‘ఆసియాన్-భారతదేశం స్నేహ సంవత్సరం’
నిర్వహించనున్న భారత్

ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో స్వేచ్ఛా .. సమ్మిళిత.. సార్వత్రిక సముద్ర వాణిజ్య వ్యవస్థ ను భారత్ సదా సమర్థిస్తుంది. ‘తూర్పు కార్యాచరణ’
విధానం మేరకు భారత్-ఆసియాన్ కూటమి మధ్య పరస్పర సంబంధాలకు ఇటీవలి కాలంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అత్యంత ప్రాధాన్యమిచ్చారు.
ఆసియాన్ తో సంబంధాలు భారత్ కు ఎంతో కీలకమైనవని భారత-ఆసియాన్ 18వ శిఖరాగ్ర సదస్సులో ప్రసంగిస్తూ ఆయన వివరించారు.
అంతకుముందు తూర్పు ఆసియా 16వ శిఖరాగ్ర సదస్సులో మాట్లా డుతూ- బహుపాక్షికతలోని ఉమ్మడి విలువలు, నియమాధారిత
అంతర్జాతీయ క్రమం, అంతర్జాతీయ చట్టా లు-సార్వభౌమత్వం సహా అన్ని దేశాల ప్రాదేశిక సమగ్రత సంబంధిత భాగస్వామ్య విలువలను
ఆయన ముందుకు తెచ్చారు…

భా

రత్-ఆసియాన్ దేశాల మధ్య  వ్యూహాత్మక
సహకారానికి సంబంధించిన అన్ని కోణాల్లో నూ
ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో  ఇండో-పసిఫిక్
భౌగోళిక వ్యూహాత్మక స్థిరత్వ సాధన లక్ష్యమే కేంద్ర 
బిందువుగా ఉంది. భారత్ తన ‘తూర్పు  కార్యాచరణ’
విధానం కింద ఆసియాన్ దేశాలతో సంబంధాలను
నిరంతరం బలోపేతం చేసుకుంటోంది. ఆగ్నేయాసియాలోని
10 దేశాలు ఆసియాన్ లో సభ్యత్వం  కలిగి  ఉన్నాయి.  
మొత్తం 70 కోట్ల కు పైగా జనాభా, రూ.250 లక్షల కోట్ల కు
పైగా స్థూ ల దేశీయోత్పత్తి  (జీడీపీ)గల ఈ దేశాలు
భారతదేశానికి  ఎంతో కీలకమైనవి. అంతేకాకుండా, ఈ
కూటమి ఏర్పడినప్పటి నుంచే ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో
భారతదేశానికి ఆసియాన్ ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా
రూపొందింది. భారత్ స్వాతంత్య్రం  పొంది 2022లో 75
ఏళ్లు  పూర్తవుతుండగా భారత-ఆసియాన్ సంబంధాలకూ
30 ఏళ్లు నిండుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ‘భారత-ఆసియాన్
స్నేహ సంవత్సరం’ పేరిట వేడుకలు నిర్వహిస్తామని
అక్టో బరు 28నాటి ఆసియాన్ దేశాల 18వ శిఖరాగ్ర
సదస్సులో ప్రధాని నరేంద్ర  మోదీ ప్రకటించారు. ఈ
సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ- “భారత్ఆసియాన్ దేశాల మధ్య వేల ఏళ్లుగా బలమైన సంబంధాలు
కలిగి  ఉన్నాయనడానికి  చరిత్రే సాక్ష్యం. మన ఉమ్మడి
విలువలు, సంప్రదాయాలు, భాషలు, గ్రంథాలు,
వాస్తురీతులు, సంస్కృతి, ఆహారపానీయాలు అంతటా 
ప్రతిబింబిస్తాయి. అందుకే ఆసియాన్ ఐక్యత భారతదేశానికి 
ప్రాథమ్యంగా ఉంది” అన్నారు. దీనికి ఒక రోజు ముందు..
అక్టో బర్ 27న తూర్పు  ఆసియా శిఖరాగ్ర సదస్సును
ఉద్దేశించి ప్రధాని నరేంద్ర  మోదీ ప్రసంగిస్తూ“స్వేచ్ఛాయుత, సార్వత్రిక, సమ్మిళిత ఇండో-పసిఫిక్
ప్రాంతంలో ఆసియాన్ ను కేంద్రకంగా పరిగణించే
అంశంపై సదా దృష్టి  సారించడానికి  భారత్
ప్రాధాన్యమిస్తుంది” అన్నారు.  

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా 2017లో ఆసియాన్
దేశాధినేతలకు భారత్ ఆతిథ్యం

‘అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్  ఏషియన్ నేషన్స్’ (ఆగ్నేయాసియా దేశాల కూటమిఆసియాన్) 10 ముఖ్యమైన దేశాల సమూహం. ఈ సంస్థకు 1967లో ఇండోనేషియా,
మలేషియా, ఫిలిప్పీన్స్, సింగపూర్,  థాయిలాండ్ శ్రీకారం చుట్టాయి. తర్వాత బ్రూనయి,
కంబోడియా, లావోస్, మయన్మార్, వియత్నాం  సభ్యత్వం  స్వీకరించాయి. అనేక
ముఖ్యమైన పారామితుల మేరకు భారత్-ఆసియాన్ ల ఆలోచనా ధోరణి ఒకేలా 
ఉంటుంది. శాంతిభద్రతలు సహా ఈ ప్రాంతంలో సార్వత్రిక, సమతుల, సమ్మిళిత ప్రగతి
భావనపైనా ఇదే ఏకాభిప్రాయంతో ఉన్నాయి. ‘తూర్పువైపు చూపు’ విధానం కింద
ఆసియాన్ దేశాలతో భారత్ తన సంబంధాలను పటిష్టం చేసుకుంది. అయితే, ‘తూర్పు 
కార్యాచరణ’ విధానంలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2017లో గణతంత్ర కవాతుకు
ఆ దేశాల అధినేతలను ముఖ్య అతిథులుగా ఆహ్వానించి, పరస్పర సంబంధాలకు కొత్త
రూపమిచ్చారు.
అలాగే, 2019లో ‘ఇండో-పసిఫిక్ మహా సముద్ర  కార్యాచరణ’కు శ్రీకారం చుట్టడం
ద్వారా భారత్ సరికొత్త మైలురాయిని నెలకొల్పింది. ఆసియాన్ 10 ఆగ్నేయాసియా
దేశాల కూటమి కాగా, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంత ప్రముఖ నాయకుల నేతృత్వంలోగల
సంస్థ ‘తూర్పు ఆసియా శిఖరాగ్ర వేదిక.’ ఆసియాన్ కూటమిసహా భారత్, చైనా, జపాన్,
దక్షిణ కొరియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజీలాండ్, అమెరికా, రష్యాలకూ ఇందులో సభ్యత్వం 
ఉంది. ఇది 2005లో ఏర్పడినప్పటి నుంచి తూర్పు  ఆసియా వ్యూహాత్మక భౌగోళిక,
రాజకీయ ప్రగతిలో కీలకపాత్ర పోషించింది.
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జాతీయం

ఉత్త ర్ ప్రదేశ్ అభివృద్ధి

‘ఉడాన్’, ‘ఆరోగ్యం’ రంగంలో మౌలిక వసతుల
్త ర్ ప
మిషన్ లతో అభివృద్
ధి బాటలో ఉత
్ర దేశ్
జనాభాపరంగా ఉత్త రప్రదేశ్ దేశంలోనే అతిపెద్ద రాష్ట్రం మాత్రమే గాక ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రాథమ్యాల్లో సదా అగ్రస్థానంలో
ఉంటుంది. ఆయన 2014లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఉత్త ర్ ప్రదేశ్ పై ప్రత్యేక దృష్టితో అనేక ప్రతిష్టా త్మక పథకాలను
ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమాలలో భాగంగా బౌద్ధ పర్యాటకం సర్క్యూట్ లో కీలక భాగమైన అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని
అక్టోబర్ 20న కుశీనగర్ నుంచి ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రధాని మోదీ ఉత్త ర్ ప్రదేశ్ ప్రగతికి కొత్త ‘రన్ వే’ని నిర్మించారు. మళ్లీ
ఐదు రోజుల తర్వాత రాష్ట్ర సందర్శనకు వచ్చిన ఆయన.. ఈసారి దేశమంతటా ఆరోగ్య మౌలిక వసతుల బలోపేతంలో
భాగంగా సిద్ధా ర్థ నగర్ నుంచి తొమ్మిది వైద్య కళాశాలలను ప్రారంభించడంతోపాటు వారణాసి నుంచి రూ.64,000 కోట్ల
విలువైన విప్ల వాత్మక ‘ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య మౌలిక వసతుల మిషన్’కు శ్రీకారం చుట్టా రు.

ఏ

దేశమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలతోపాటు ఆధునిక
మౌలిక సౌకర్యాలు అత్యంత కీలకం. ఈ క్రమంలో కోవిడ్ వంటి
మహమ్మారి పరిస్థితుల మధ్య  కూడా ఆరోగ్య-మౌలిక సదుపాయాల రంగం
ముఖచిత్రాన్ని మార్చివేయగల కార్యక్రమాలు ఆగకపోగా మరింత వేగంగా
ముందడుగు వేయడం సామాన్య  ప్రజానీకం పట్ల కేంద్ర  ప్రభుత్వ నిబద్ధతకు
నిదర్శనం. ఆ మేరకు రూ.107 లక్షల కోట్ల తో జాతీయ బృహత్ ప్రణాళిక
‘గతిశక్తి’ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో కొత్త
రికార్డు కు రూపమివ్వడం… లేదా 137 శాతం దాకా బడ్జెట్ కేటాయింపుల
పెంపుతో మొత్తం  ఆరోగ్య  మౌలిక సదుపాయాలలో ఆదర్శప్రాయ మార్పు 
తేవడం వంటివి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు మాత్రమే! దీనిపై ప్రధాని
మాట్లాడుతూ- “స్వాతంత్య్రం  వచ్చాక 2014 వరకూ దేశంలోని వైద్య 
కళాశాలల్లో  దాదాపు 90,000 సీట్లు  ఉండేవి. అయితే, గడచిన ఏడేళ్లలోనే
60,000కు పైగా అదనపు సీట్ల ను మేం జోడించాం. దేశంలోని ప్రతి జిల్లాలోనూ
ఒక వైద్య కళాశాల ఉండాలన్నది నా ఆకాంక్ష” అని ప్రకటించారు.
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“స్వాతంత్య్రం వచ్చిన 70 ఏళ్ల తర్వాత దేశంలోని
ై వద్యుల సంఖ్యతో పోలిస్
తే మరో 10-12 ఏళ్లలో
ఇంకా ఎక్కువగా డాక్టలుర్ అందుబాటులోకి
్త రప్రదేశ్ లో కొత
్త ై వద్య కళాశాలల
వస్తారు. ఉత
ప్
రా రంభంలో కనిపిస్తు న్న వేగం మెడికల్
ై నా సానుకూల
సీట
్ల తోపాటు ై వద్యుల సంఖ్యప
ప్రభావం చూపగలదు. సీట
్ల పెంపుతో నేడు
ై నా డాక్టర్
నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టి నవార
కావాలన్న కలను సాకారం చేసుకోవచ్చు.”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

ఢ్

లాల్
తా
నే
ర్ సో ై వద్య
క
్ట
డా పటేల్ ల
శా
కళా

మాధవ్ ప్రసాద్
త్
రి పాఠీ ై వద్య
కళాశాల

మహ దేవరా
బా ర్షి దేవ
బా
కళా ై వద రహ
శా ్య
ల

హర్దో య్ ై వద్య
కళాశాల

ప్ర

ప్ గ

హర్దోయ్

సింగ్
థ్
నా
ల
ఉమా కళాశా
ై వద్య

అమ

న్
జౌ

ర్
పూ

ఎటా

జో ర్ ష
అై త ధాసింహీద్
దరి యా ఠా గ్
ై వద యాన్ కూర్
్య
క
ళాశాసింగ్
ల
ఫతేపూ
ర్

వారణాసిలో స్వయం సమృద్ధ భారతం ఆరోగ్య యోజన
ప్రారంభం సందర్ భంగా ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగం వినడానికి
‘క్యుఆర్’ కోడ్ ను స్కాన్ చేయండి

ధా ్థనగర్
సిద్ ర

ఘాజీపూర్

ఆర్థికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2021 ఫిబ్రవరి
1న కేంద్ర  బడ్జెట్ ను సమర్పిస్తూ  ‘ప్రధానమంత్రి
స్వయం సమృద్ధ ఆరోగ్య  భారతం’ పథకాన్ని
ప్రకటించారు.
దేశంలో
మౌలిక
ఆరోగ్య 
సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం దీని లక్ష్యం. ఈ
పథకం కింద మౌలిక ఆరోగ్య సదుపాయాల కల్పనపై
ఐదేళ్ల కాలంలో రూ.64,180 కోట్లు  ఖర్చు చేస్తారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అక్టో బరు 25న వారణాసి
నుంచి ఈ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తూ- “స్వాతంత్య్రం 
వచ్చాక చాలాకాలం వరకూ ప్రభుత్వాలు ఆరోగ్య 
సదుపాయాలపై పెద్దగా శ్రద్ధ చూపలేదు. ఫలితంగా
మన ఆరోగ్య  సంరక్షణ వ్యవస్థలో ఏర్పడిన భారీ
అంతరం పేద-మధ్యతరగతి ప్రజల్లో  చికిత్సకు
సంబంధించి నిరంతర ఆందోళనను సృష్టించింది. ఈ
నేపథ్యంలో దేశ ఆరోగ్య  సంరక్షణ వ్యవస్థలోని
లోపాలు సరిదిద్దడానికి ఈ పథకం ఏకైక పరిష్కారం
కాగలదు. ఆ మేరకు భవిష్యత్తులో మనం ఎలాంటి
మహమ్మారినైనా ఎదుర్కొనగల సంసిద్ధతతో ఉండేలా 

5,000 మందికి ై పగా ై వద్యులకు.. అనుబంధ
సిబ్బందికి ఉద్యోగావకాశాలు

మా మీర్జాపూ
ర్
విం
ై వద ధ్యవా
్య క
సి
ళా
శాల ని

ప్రధానమంత్
రి స్వయం సమృద్ధ ఆరోగ్య
భారతం: ఆరోగ్య మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి

2500 పడకలు

మహర్షి
విశ్వామిత్ర ై వద్య
కళాశాల

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో మొత్తం 28 జిల్లాలతో అతి ముఖ్యమైన
పూర్వాంచల్ ప్రాంతం ప్రగతిపరంగా నేటికీ వెనుకబడి
ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సిద్ధా ర్థనగర్ లో వైద్య 
కళాశాలను ప్రారంభించిన సందర్భంగా ప్రధాని
నరేంద్ర  మోదీ- “సామాజిక జీవనం, ఆధ్యాత్మికత,
విశ్వాసాలకు సంబంధించి యూపీ, పూర్వాంచల్
లకు విస్ తృత వారసత్వం  ఉంది. ఆరోగ్యకర, సమర్థ,
సుసంపన్న ఉత్తర్ ప్రదేశ్ భవిష్యత్తు ఈ వారసత్వంతో
ముడిపడి ఉంది. ఆ మేరకు రోగాలతో కునారిల్లే 
ప్రాంతంగా మునుపటి ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం  చేసిన
పూర్వాంచల్ ఇకపై తూర్పు భారతానికి వైద్య కూడలి
కాగలదు. ఇకపై ఈ నేల దేశాన్ని వ్యాధుల నుంచి
రక్షించే అనేక మంది వైద్యులను తయారు చేస్తుంది.
ఒకనాడు మెదడువాపు వ్యాధి మరణాల ఫలితంగా
గత ప్రభుత్వాలు ఈ ప్రాంతాన్ని అపఖ్యాతి పాలు
చేసిన నేపథ్యంలో పూర్వాంచల్ ఇకపై తూర్పు 
భారతంపై
సరికొత్త
ఆరోగ్యం  ప్రకాశాన్ని
వెదజల్లనుంది” అన్నారు.

తొమ్మిది ై వద్య కళాశాలల్లో

న
వీరాంగబాయ్
అవంతీ ద్య
లోఢీై వ ల
కళాశా

ఆరోగ్య సదుపాయాల రీత్యా యూపీలోని
పూర్వాంచల్ స్వయం సమృద్ధం

నేడు మన ఆరోగ్య  వ్యవస్థ సిద్ధం  చేయబడుతోంది. మొత్తం  మీద దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ,
ప్రాంతీయ, జిల్లా, సమితి, గ్రామీణ స్థా యులలో కీలక ఆరోగ్య  సంరక్షణ వలయాన్ని
బలోపేతం చేయడమే దీని లక్ష్యం. ఈ బృహత్ కార్యక్రమంలో మూడు ప్రధానాంశాలు
ఉన్నాయి. మొదటిది... రోగ నిర్ధా రణ-చికిత్సకు సంబంధించిన విస్ తృత సదుపాయాల సృష్టి.
ఇందులో రోగ నిర్ధా రణ వ్యవస్థ కింద ఆరోగ్య-శ్రేయో కేంద్రాల ఏర్పాటు ద్వారా వ్యాధులను
గుర్తించే సౌకర్యం  ఉచితంగా కల్పించబడుతుంది. వ్యాధిని సకాలంలో గుర్తిస్తే  అది
ప్రాణాంతకమయ్యే  అవకాశాలు స్వల్పం. ఇక సంక్లిష్ట  ఆరోగ్య  సమస్యల చికిత్స  కోసం
600కు పైగా జిల్లాల్లో  35,000 పడకలు సిద్ధం  చేయబడతాయి. మిగిలిన 125 జిల్లాల్లో 
ఉన్నతస్థా యి ఆరోగ్య సమీక్ష (రిఫరల్) సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. రెండో అంశం... వ్యాధుల
గుర్తింపు నిమిత్త రోగ నిర్ధా రణ కేంద్రాల వలయానికి సంబంధించినది. దీనికింద వ్యాధుల
నిర్ధా రణ, పర్యవేక్షణకు అవసరమైన మౌలిక సౌకర్యాలు సృష్టించబడతాయి. మొత్తం 730
జిల్లాల్లో  సమీకృత ప్రజారోగ్య  ప్రయోగశాలలు ఏర్పాటవుతాయి. మూడో అంశం...
అంటువ్యాధి సంబంధిత పరిశోధన సంస్థల విస్తరణ-సాధికారత కల్పన. దీని కింద దేశంలోని
ప్రతి ప్రాంతంలోనూ చికిత్స నుంచి సంక్లిష్ట పరిశోధన దాకా సంపూర్ణ పర్యావరణ వ్యవస్థ
రూపొందించబడుతుంది.
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జాతీయం

ఉత్త ర్ ప్రదేశ్ అభివృద్ధి

దేశంలోని 602 జిల్లాల్లో
n

n

n

క్రి టికల్ కేర్ కేంద్
రా ల ఏర్పాటు

దేశంలోని 10 రాష్ట్రాల్లో  17,778 గ్రామీణ ఆరోగ్య-శ్రేయో
కేంద్రాలకు ప్రత్యేక శ్రద్ధతో మద్దతు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో నూ
11,024 పట్ట ణ ఆరోగ్య-శ్రేయో కేంద్రాల ఏర్పాటు
దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక శ్రద్ధతో అన్ని జిల్లాల్లో నూ సమీకృత
ప్రజారోగ్య  ప్రయోగశాలలు, 11 రాష్ట్రాల్లో ని 3,382
సమితులలో ప్రజారోగ్య కేంద్రాల ఏర్పాటు. దేశంలోని 602
జిల్లాల్లో  సంక్లిష్ట  ఆరోగ్య  రక్షణ ఆస్పత్రి భవనాలు, 12
కేంద్రీయ సంస్థల ఏర్పాటు
జాతీయ వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం (ఎన్ సిడిసి) పరిధిలోని
ఐదు ప్రాంతీయ శాఖలు, 20 మహానగర ఆరోగ్య  నిఘా

స్వచ్ఛ
భారత్ అభియాన్,
యోగా, గర్భిణులు, పిలల
్ల కు
సకాల సంరక్షణ- చికిత్స వంటివి
సహా వ్యాధి నివారణ, ఆరోగ్య
సంక్షేమానికి ప్రోత్సాహం

స్వయం సమృద
్ధ ఆరోగ్య
భారత్ పథకం
ప
్ర యోజనాలు

జాతీయ, ప్రాంతీయ, జిల్లా, సమితి
స్థా యులలో సమాచార సాంకేతికత
ఆధారిత వ్యాధి నిఘా వ్యవస్థను
అభివృద్ధి చేయడం స్వయం సమృద్ధ
ఆరోగ్య భారత్ పథకం లక్ష్యం.
ఇందులో భాగంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో 
ప్రయోగశాలల వలయం
రూపొందించబడుతుంది. వ్యాధులను
ముందుగానే గుర్తించడం, పరీక్షలునివారణ సహా వ్యాధుల వ్యాప్తిని
అరికట్ట డం కోసం ఆరోగ్య కేంద్రాలను
పటిష్టం చేయబడతాయి. జాతీయ
ఆరోగ్య విధానం-2017 (ఎన్.హెచ్.
పి) సిఫారసుల మేరకు 2025కల్లా 
ప్రజారోగ్య వ్యయాన్ని జీడీపీలో 1.15
శాతం నుంచి 2.5 శాతానికి 
పెంచడమూ ఈ పథకం లక్ష్యం.

వారణాసికి రూ.5,200
ై న
కోట
్ల విలువ
ప్
రా జెక్టు లు

n

యూనిట్ల బలోపేతం. అన్ని రాష్ట్రా లు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో 
ప్రజారోగ్య  ప్రయోగశాలల అనుసంధానానికి  సమీకృత
ఆరోగ్య  సమాచార పోర్టళ్ల విస్తరణ. దేశంలోని 32
విమానాశ్రయాలు, 11 సముద్ర  రేవులు, 7 భూ సరిహద్దు ల
పరిధిలోగల 33 ప్రస్తుత ప్రజారోగ్య కేంద్రాల బలోపేతం, 17
కొత్త ప్రజారోగ్య కేంద్రాలు ప్రారంభం.
మొత్తం 15 అత్యవసర ఆరోగ్య నిర్వహణ కేంద్రాలు, రెండు
సంచార ఆసుపత్రుల ఏర్పాటు.. అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకూ
సంబంధించిన జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థ ఏర్పాటు

దేశంలోని గిరిజన,
మారుమూల ప్రాంతాలకు మిషన్
ఇంద్రధనుష్ కార్యక్రమాన్ని
విస్తరించడం

ఆరోగ్యకరమ
ై న
భారతదేశం కోసం
నాలుగంచెల
వ్యూహం

602 జిల్లాల్లో
క్రి టికల్ కేర్
కేంద్
రా లు

సమాజంలోని అణగారిన
వర్గాలకు చెందిన ప్రజలందరికీ
అందుబాటు వ్యయంతో
సమరవ
్థ ంతమైన చికిత్స
అందించడం

ఆరోగ్య
మౌలిక
సదుపాయాలతోపాటు నాణ్యమైన
ఆరోగ్య సంరక్షణ వృత్తి నిపుణుల
సంఖ్యను పెంచడం

ప
్ధ ఆరోగ్య భారతం పథకానికి శ్
్ర ధాని నరేంద
్ర మోదీ స్వయం సమృద
రీ కారం
ై న పథకాలు మంజూరు చేశారు.
చుట్టి నపుడు వారణాసికి రూ.5,200 కోట
్ల విలువ
వీటిలో మౌలిక వసతులు, పర్యాటకం, వ్యవసాయ సంబంధిత ప్
రా జెక్టు లు 28
్తయ్యాయి. దీంతో ప
దాకా పూర
్ర యాగ్
రా జ్, లఖ్ నవూ ల నుంచి బీహార్ లోని
ప్రాంతాల్లో వ్యాపారానికి ఊపు లభిస్తుంది.
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్త ర్ ప
ఉత
్ర దేశ్ లో 9 ై వద్య కళాశాలల
ప్
రా రంభోత్సవం సందర్భంగా ప
్ర ధాని
ప
్ర సంగం వినడానికి ‘క్యుఆర్’ కోడ్ ను
స్కాన్ చేయండి

నూతన విమానాశ
్ధ సర్క్యూట్ లో
్ర యంతో బౌద
చేరిన కుశీనగర్

చిరకాలం నుంచీ అభివృద్ధికి దూరమైన ఉత్తర్ ప్రదేశ్ నేడు దేశంలోనూ, ప్రపంచంలోనూ సరికొత్త గుర్తింపు పొందుతోంది.
మునుపటి ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం వల్ల వెనుకబడిన రాష్ట్ర వైభవ పునరుద్ధరణకు కేంద్రం, ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ద్వంద్వ చోదక ప్రభుత్వం
నిబద్ధతతో ఉంది. బౌద్ధ వలయం పరిధిలోగల కుశీనగర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని అతి తక్కువ సమయంలో
ప్రారంభించడమే ఇందుకు నిదర్శనం.

భ

విష్యత్తరం మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం నేడు దేశ అగ్ర ప్రాథమ్యాలలో
ఒకటి. అంతరాలు లేని అభివృద్ధికి భరోసా ఇస్తూ దేశంలోని ప్రతి ప్రాంతాన్నీ 
ఆధునిక-బహుముఖ ప్రయాణ సదుపాయాలతో అనుసంధానించాలని
ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. ఇందులో భాగంగా పవిత్ర స్వాతంత్య్రం కాలంలో మౌలిక
సదుపాయాల నిర్మాణాన్ని వేగిరపరచే దిశగా ‘పీఎమ్-గతిశక్తి’ ప్రారంభించబడింది.
కొన్నేళ్లుగా దేశ ప్రగతి ప్రస్థా నంలో విమానయాన రంగం కొత్త శిఖరాలను
అధిరోహించింది. ఆ మేరకు 2014దాకా దేశంలో 74 విమానాశ్రయాలు మాత్రమే
ఉండగా, గడచిన ఏడేళ్లలో 62 కొత్త విమానాశ్రయాలు అందుబాటులోకి  వచ్చాయి.
అలాగే మూడో అంచె (టియర్-3) నగరాల సామాన్యులు కూడా దేశవిదేశీ ప్రయాణం
చేసేందుకు  ‘ఉడాన్’ పథకం వీలు కల్పించింది.

కేంద్ర  ప్రభుత్వం  చేపట్టిన ఈ చర్యలవల్ల ప్రత్యేకించి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లబ్ధి  పొందింది.
తదనుగుణంగా ఆగ్రా, హిండన్, కాన్పూర్, బరేలీ, ప్రయాగ్రాజ్ విమానాశ్రయాలు
ఇప్పటికే ‘ఉడాన్’ పథకం కింద వాడకంలోకి వచ్చాయి. మరికొన్ని నెలల్లో నే ఇంకొక
ఐదు... అలీగఢ్, చిత్రకూట్, మొరాదాబాద్, మయూర్పూర్, శ్రావస్తి విమానాశ్రయాలు
వాడుకలోకి  వస్తాయి. దీంతో రాష్ట్రంలోని ప్రతి భౌగోళిక ప్రాంతం విమానయాన
సదుపాయంతో సంధానమవుతుంది.

బౌద్ధ వలయం సమగ్రాభివృద్ధికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాయి.
ఈ మేరకు అంతర్జా తీయ స్థా యి రహదారి-రైలు-విమాన అనుసంధాన సదుపాయాల
కల్పనకు చర్యలు చేపట్టాయి. ఇందులో భాగంగా 2500 ఏళ్ల కిందట బుద్ధ భగవానుడు
పరినిర్వాణం పొందిన పవిత్ర  భూమి కుశీనగర్ లో అంతర్జా తీయ విమానాశ్రయం
నిర్మాణం ప్రారంభమైంది. దీంతో, దేశవిదేశాల నుంచి..  ముఖ్యంగా దక్షిణ, ఆగ్నేయ
ఆసియా దేశాల నుంచి బౌద్ధు లు, పర్యాటకులు నేరుగా కుశీనగర్ కు ప్రయాణించే
వీలుంటుంది. ఇంతకుముందు ఇలాంటి సౌకర్యం  లేనందునవల్ల బౌద్ధు లు ఈ పవిత్ర 
ప్రదేశ సందర్శన కోసం చుట్టు తిరిగి ప్రయాణించాల్సి వచ్చేది. కుశీనగర్ విమానాశ్రయ
ప్రారంభంతో ఇకపై అటువంటి ఇబ్బందులేవీ ఉండవు.  కాబట్టి, ఇప్పుడు పర్యాటకులు
అక్కడి మహా పరినిర్వాణ దేవాలయం సహా సారనాథ్, శ్రావస్తి, సంకిసా, లుంబిని
తదితర ప్రాంతాల్లో ని ప్రధాన బౌద్ధ యాత్రా కేంద్రాలను సులువుగా సందర్శించవచ్చు.
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మొత్తం 3,600 చదరపు మీటర్ల విస్తీరణం 
్ గల కుశీనగర్
విమానాశ్రయ కొత్త టెర్మినల్ భవనం 5 నెలల్లో నే పూర్తి  
కావడం ఒక రికార్డు .
ఈ టెర్మినల్ కు ఒకేసారి 300 మంది ప్రయాణికుల
నిర్వహణ సామర్థ్యం  ఉంది. ఈ విమానాశ్రయ రన్ వే
ఎయిర్ బస్-321,   బోయింగ్-737సహా అన్నిరకాల
విమాన రాకసోకలను నిర్వహించగలదు.
ఈ విమానాశ్రయ అభివృద్ధితో ఇక్కడి పర్యాటక/ఆతిథ్య 
రంగానికి  చేయూత సహా, పరిసర జిల్లాల్లో  2 కోట్ల కు
పైగా జనాభాకు ప్రపంచంతో విమాన సౌలభ్యం 
ఉంటుంది.
ఇది పెట్టు బడులను పెంచి, ఆర్థిక కార్యకలాపాలను
ప్రోత్సహిస్తుంది. ఉపాధి, వ్యాపార అవకాశాల సృష్టి 
సహా స్థా నిక ఉత్పత్తుల ఎగుమతికీ వీలుంటుంది.
కుశీనగర్ విమానాశ్రయం జాతీయ రహదారి నం.28కి 
కేవలం 5 కి.మీ. పద్రౌనా రైల్వే స్టేషన్ కు 18 కి.మీ.
దూరంలో ఉంది. బహుముఖ ప్రయాణ సంధానంతో
ఈ ప్రాంత ప్రగతికి  కొత్త ఊపు లభిస్తుంది.
మంత్రిమండలి ఆమోదం తర్వాత ఏడాదిలోపే
ప్రారంభం కాగా, దీనికి దక్షిణాసియా దేశాలతో నేరుగా
విమాన సౌకర్యం ఉంది.
లుంబిని, సారనాథ్, గయ సహా బౌద్ధ వలయం అభివృద్ధి
దేశీయ, ప్రపంచ పర్యాటక రాకపోకల్లో పెరుగుదల
స్థా నిక ఉద్యాన ఉత్పత్తుల ఎగుమతికి ప్రోత్సాహం
ప్రభుత్వ వైద్య  కళాశాల సహా 12 పథకాలకు
శంకుస్థా పన  
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కోవిడ్-19పై పోరాటం

ప
్ర పంచంలోనే అత్యంత భారీ, సత్వర,
ఉచిత టీకాల కార్యక్రమం రికార్
డు

భారతదేశంలో नौ दिन चले अढ़ाई कोस (తొమ్మిది రోజుల్లో రెండున్నర కోసులు) అనే సామెత తరచూ వినిపిస్తుంటుంది. మునుపటి
ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ సామెత చక్కగా అతికినట్లుండేది. అయితే, కోవిడ్ వంటి ప్రపంచ మహమ్మారి పరిస్థితుల నడుమ
భారత టీకాల కార్యక్రమ వేగంతో ఈ సామెతకు అర్థమే మారిపోయింది. కొత్త టీకా కనుగొనడానికి 9-10 సంవత్సరాలు
పట్టే ప్రస్తుత స్థితిలో భారత్ స్వయంగా కేవలం 9 నెలల్లోనే దేశీయ టీకాలను అభివృద్ధి చేసింది. అంతేకాదు.. ఇప్పుడు 100
కోట్ల టీకా మోతాదుల మైలురాయిని కూడా అధిగమించింది. ఏ కార్యక్రమానికైనా కేంద్రబిందువు వంటి ‘ఆత్మవిశ్వాసమే’ ఈ
అద్భుత విజయానికి అతిముఖ్య కారణం. ఏ సవాలునైనా పట్టుదలతో ఢీకొనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంకల్పం నుంచే ఈ
ఆత్మవిశ్వాసం పుట్టుకొచ్చింది..

कृतम् मे दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य आहितः।

భా

రత్ లో పరిస్థితుల దృష్ట్యా చూసినపుడు మన దేశం ఒకచేత తన
కర్తవ్యం నిర్వర్తించగా, మరోచేత అనితర సాధ్యమైన విజయాన్ని
అందుకున్నదని దీని అర్థం. దేశ ప్రజలని ఉద్దేశించి అక్టో బరు 22నాటి
తన ప్రసంగానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ మాటలతోనే శ్రీకారం
చుట్టారు. అటుపైన కోవిడ్ మహమ్మారి భారత్ లో అడుగుపెట్టింది
మొదలు వంద కోట్ల టీకా మోతాదులు దిగ్విజయంగా పూర్తిచేసి,
రికార్డు సృష్టించడం వరకూ మన దేశం సాగించిన ప్రస్థా నాన్ని ఆయన
వివరించారు. ఆ మేరకు “కోవిడ్-19పై భారత్ పోరాడిన తీరును ఇవాళ
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చాలా మంది ప్రపంచ దేశాలతో పోల్చిచూస్తున్నారు. వంద కోట్ల
టీకాల మైలురాయిని దాటడంలో భారత్ వేగాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ 
ప్రశంసిస్తున్నారు. కానీ, ‘మనం ఏ స్థా యి నుంచి ప్రస్థా నం
ఆరంభించాం?’ అనే వాస్తవాన్ని ఈ విశ్లేషణలో తరచూ
విస్మరిస్తున్నారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో  టీకా సంబంధిత
పరిశోధన-అభివృద్ధి  నైపుణ్యం  దశాబ్దా ల కిందటి నుంచే
భారత్ టీకాకరణ కార్యక్రమంలో100 కోట
్ల
ై మలురాయిని చేరుకున్న నేపథ్యంలో జాతిని ఉద్దేశించి
ప
్ర ధాని చేసిన ప
్ర సంగం వినడానికి ‘క్యుఆర్’ కోడ్ ను
స్కాన్ చేయండి

భారత టీకాల వేగాన్ని ఈ శతాబ
్ద పు
ై నిర
అతిపెద
్ద మహమ్మారిప
్ణ యాత్మక
చర్యగా ప
్ర శంసించిన ప
్ర పంచం
అందుబాటులో ఉంది. ఇంతకాలమూ ఈ దేశాలు రూపొందించిన
టీకాల పైనే భారత్ ఎక్కువగా ఆధారపడుతూ వచ్చింది. కాబట్టి, ఈ
శతాబ్ద పు అతిపెద్ద  మహమ్మారి విరుచుకుపడినప్పుడు భారతదేశ
సామర్థ్యంపై అనుమానాలు తలెత్తాయి. ఈ ప్రపంచ మహమ్మారితో
భారత్ పోరాడగలదా? ఇతర దేశాల నుంచి పెద్ద  సంఖ్యలో టీకాలు
కొనడానికి  భారత్ నిధులు ఎక్కడి నుంచి తెస్తుంది.? భారత్ కు
టీకాల లభ్యత ఎప్పుడు? భారతదేశ ప్రజలకు టీకాలు వేస్తారా/లేదా?
మహమ్మారి వ్యాప్తి నిరోధం కోసం భారత్ తగినంత మంది పౌరులకు
టీకాలు వేయగలదా? ఇత్యాది ప్రశ్నలు అనేకం వినిపించాయి. కానీ,
అతిస్వల్ప వ్యవధిలోనే అక్టో బర్ 21న భారత్ ఏకంగా 100 కోట్ల టీకా
మోతాదులు... అదీ పౌరులందరికీ ఉచితంగా! ఇవ్వడం ద్వారా ఆ
ప్రశ్నలన్నింటికీ తిరుగులేని బదులిచ్చింది. ఈ 100 కోట్ల టీకాలన్నది
కేవలం ఒక సంఖ్య  కాదు... ఇది దేశ సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబించే
వాస్తవం;   చరిత్రలో ఇదో  కొత్త అధ్యాయం... కష్ట సాధ్యమైన
లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడమే కాకుండా వాటిని సాధించడం ఎలాగో
తెలిసిన సరికొత్త భారతం ముఖచిత్రమిది. తన సంకల్ప సిద్ధి  కోసం
తీవ్రంగా శ్రమించగల నవభారత చిత్రపటం ఇది. ఈ 100 కోట్ల
టీకా మోతాదు ప్రభావాల్లో మొదటిది- కరోనా విషయంలో ప్రపంచం
ఇకపై భారత్ ను అత్యంత సురక్షిత దేశంగా పరిగణిస్తుంది. దీనివల్ల
ఫార్మారంగ కూడలిగా భారత్ కు గల ప్రపంచవ్యాప్త ఆమోదం
మరింత బలపడుతుంది. మొత్తం మీద భారత్ ఎంత శక్తిమంతమైనదో 
నేడు ప్రపంచమంతటికీ ప్రత్యక్ష అనుభవంలోకి వచ్చింది.

టీకా తయారీదారుల
కీలక పాత్ర

భారతదేశం ఈ మైలురాయిని చేరడంలో తోడ్పడిన
టీకా తయారీదారుల పాత్రను ఎవరూ  తక్కువ
చేయలేరు. ఈ మేరకు అక్టో బర్ 23న తన నివాసంలో
ఏడు టీకా తయారీ సంస్థల ప్రతినిధులతో సమావేశం
సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఆ సంస్థల ప్రాముఖ్యం 
గురించి నొక్కిచెబుతూ: “మన టీకాల కార్యక్రమం
విజయవంతమైన నేపథ్యంలో ప్రపంచమంతా
భారతదేశం వైపు చూస్తోంది” అన్నారు. ఇదే
స్ఫూర్తితో భవిష్యత్తు  సవాళ్లను ఎదుర్కొనడానికి 
సమష్టిగా కృషి చేద్దా మని సూచించారు. ఈ
సందర్భంగా ‘సీరమ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా’
సిఇఒ అధర్ పూనావాలా  మాట్లాడుతూ“భారతదేశం 100 కోట్ల కోవిడ్-19 టీకాలు
వేయడం ఒక మైలురాయిని అధిగమించడమే మన
ప్రధానమంత్రి దార్శనికత, దిశానిర్దేశంతోనే మనం
ఈ ఘనత సాధించాం. పరిశ్రమ ప్రభుత్వంతో
సన్నిహితంగా పని చేసింది.  కాబట్టి, మనం 100
కోట్ల టీకాల స్థా యిని అందుకున్నాం” అన్నారు.

ఐరోపా సమాఖ్య, అరబ్ లీగ్, నాటో, జి-7, ఆసియాన్ లతో
పోలిస్తే  టీకాలు ఇవ్వడంలో రోజువారీ సగటురీత్యా భారత్ ఎంతో
ముందుంది. ఆ మేరకు ఒక రోజులో 10 మిలియన్లకు పైగా టీకాలు
వేయగల సామర్థ్యాన్ని భారతదేశం చాలాసార్లు  ప్రదర్శించింది.
కానీ, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఈ లక్ష్య  సాధనకు చాలా  రోజులు
పట్టింది. ఈ మైలురాయిని చేరడంలో జపాన్ 8 రోజులు, అమెరికా
11 రోజులు, జర్మనీ 45 రోజులు, ఇజ్రాయెల్ 104 రోజులు,
న్యూజిలాండ్ 124 రోజులు చొప్పున సమయం తీసుకున్నాయి.
టీకాల రోజువారీ సగటులో ముఖ్యంగా ఉత్తర్ ప్రదేశ్, గుజరాత్,
కర్ణా టక, మధ్యప్రదేశ్, హర్యానా వంటి రాష్ట్రా లు ప్రపంచంలోని
అనేక దేశాలకన్నా  ముందున్నాయి. అందువల్ల టీకాల విషయంలో
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా ఉందనడంలో ఎంతమాత్రం 
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కోవిడ్-19పై పోరాటం
అతిశయోక్తి లేదు.

ఆరోగ్య కార్యకర్త ల నుంచి శాస్త్రవేత్త ల దాకా అవిరళ కృషి
చేసినవారందరికీ భారతదేశం రుణపడి ఉంది

ఈ 2021 అక్టో బర్ 21వ తేదీ చరిత
్ర
పుటల్లో స్
థా నం పొందింది. ఈ విజయం
భారతదేశానికి- దేశంలోని ప
్రతి
పౌరుడికీ సంబంధించినది. ఆరోగ్య
రంగంలో భారత్ సాధించిన ఈ
విజయం అపూర్వమ
ై నది. అలాగే ప
్ర పంచ
ై భారతదేశ శక్
తి సామర్థ్ యాలకు
వేదికప
ప
ఞా నం,
్ర తీక. దేశంలోని శాస్
త్ర విజ్
పరిశ
్ర మలతోపాటు 130 కోట
్ల మంది
భారతీయుల సామూహిక స్ఫూతి ర్ కి
మనమంతా ప
్ర త్యక్ష సాక్షులం.
- నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్
రి
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వరద ముంపు ప్రాంతాల్లో  కూడా కోవిడ్-19 టీకాలు వేయడానికి 
బీహార్ వంటి రాష్ట్రం  సర్వీస్ బోట్ల ను రంగంలోకి దించడం ప్రపంచం
మొత్తానికీ విస్మయం కలిగించింది. అదేవిధంగా అన్ని రకాల
వదంతులతో పోరాడుతూ దుర్గమ పర్వత ప్రాంతాలు సహా మారుమూల
గిరిజన ప్రాంతాలకు చేరుకోవడంలో సవాళ్లను అధిగమిస్తూ భారతదేశం
వేగవంతమైన టీకా కార్యక్రమ రికార్డు ను సృష్టించ గలిగింది. క్లిష్ట 
భౌగోళిక పరిస్థితులు, వైవిధ్యభరిత భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద 
టీకా కార్యక్రమంలో విజయం సాధించిందంటే ప్రజల భాగస్వామ్యమే
దానికి మూలస్తంభం. అలాగే టీకా కార్యక్రమ విజయంలో శాస్త్రవేత్తలు,
ముందువరుస ఆరోగ్య  సిబ్బంది, కార్యకర్తలు చేసిన అవిరళ కృషికీ  
భారతదేశం రుణపడి ఉంది. ఆ మేరకు 100 కోట్ల టీకాల మైలురాయిని
చేరిన చరిత్రాత్మక తరుణంలో ఢిల్లీలోని రామ్ మనోహర్ లోహియా
ఆస్పత్రిని సందర్శించినపుడు ప్రధాని మోదీ వారి సహకారాన్ని గుర్తిస్తూ 
అందరికీ కృతజ్ఞ తలు తెలిపారు. దీంతోపాటు తన నెలవారీ ‘మన్ కీ
బాత్’ కార్యక్రమంలో అనేకమంది ఆరోగ్య  కార్యకర్తల కథనాలను
కూడా ప్రజలతో  పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తరాఖండ్ లోని
బాగేశ్వర్ జిల్లాలో గల చనీకొరాలీ కేంద్రంలో ‘ఎఎన్ఎం’గా పని చేస్తున్న 
పూనమ్ నౌటియాల్ ప్రధానితో సంభాషిస్తూ  తనకెదురైన సవాళ్లను
ప్రస్తావించారు. “కొన్నిసార్లు , వర్షంవల్ల రోడ్లు  మూసుకుపోతాయి.
టీకా వేయడం కోసం చాలాసార్లు  నదులను దాటాల్సి వచ్చింది.
లోతట్టు ప్రాంతాల్లో  రోజూ 8 నుంచి 10 కిలో మీటర్లు  నడిచేవాళ్లం.
ఇన్ని ఇబ్బందులున్నా ఏ ఒక్క వ్యక్తినీ వదలకుండా టీకాలు వేయాలని
సంకల్పించాం. తదనుగుణంగా ప్రజల వద్దకు వెళ్లి టీకాలు వేశాం. ఈ
క్రమంలో చాలా  మందిని అతికష్టం  మీద ఒప్పించాల్సి వచ్చినా మేం 
మా లక్ష్యాన్ని సాధించగలిగాం” అని తెలిపారు. ఈ విధంగా పూనమ్
వంటివారి మొక్కవోని స్ఫూర్తి కారణంగానే ఉత్తరాఖండ్ తొలి మోతాదు
కోవిడ్ టీకాలను 100 శాతం పూర్తిచేసిన తొలి రాష్ట్రంగా అవతరించింది.

టీకా కార్యక్రమంలో ఎదురైన సవాళ్లను ప్రస్తావిస్తూ  ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా ఒక ప్రత్యేక వ్యాసం రాశారు. అందులో
“ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలు మాత్రమే ఇప్పటిదాకా సొంత టీకాలను
రూపొందించాయి. మరో 180కి పైగా దేశాలు టీకాల కోసం పరిమిత
తయారీదారుల సమూహంపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో
భారత్ 100 కోట్ల టీకాల మైలురాయిని చేరిన తర్వాత కూడా డజన్లకొద్దీ 
దేశాలు టీకాల సరఫరా కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి!
సంక్లిష్ట  పరిస్థితుల్లో  చొరవ చూపిన భారతీయ శాస్త్రవేత్తలతోపాటు,   
పారిశ్రామికవేత్తలకు ఈ ఘనత మొత్తం  దక్కాలి. వారందరి
ప్రతిభాపాటవాలు, కఠోర శ్రమ ఫలితంగానే టీకాల విషయంలో
భారతదేశం నిజంగా స్వయం సమృద్ధమైంది. భారత్ వంటి విశాలమైన

భారతదేశంపై ప్రపంచ నేతల ప్రశంసలు

భారత్ సాధించిన చారిత్రక విజయాన్ని మాల్దీవ్స్ నుంచి
శ్రీలంక దాకా… అమెరికా నుంచి ఇజ్రాయెల్ వరకూ అనేక
దేశాలు అభినందించాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య  సంస్థ డైరెక్టర్
జనరల్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్ మాట్లాడుతూ“దుర్బల వర్గా ల ప్రజానీకాన్ని వైరస్ నుంచి రక్షించడం
ద్వారా భారతదేశం టీకా సమానత్వ లక్ష్యాన్ని సాధించింది”
అన్నారు. భారత్ విజయవంతంగా టీకాల కార్యక్రమం
నిర్వహించడంపై ప్రధాని నరేంద్ర  మోదీని ఇజ్రాయెల్
ప్రధాని నఫ్తాలీ బెనెట్ కొనియాడారు. ఈ మేరకు- “కరోనా
మహమ్మారిపై ప్రస్తుత యుద్ధంలో విజయ సాధనకు ఈ
ప్రాణరక్షక టీకాలు మనకు తోడ్పడతాయి” అన్నారు. కాగా,
ఇది భారత్ సమష్టి  కృషికి  దక్కిన చారిత్రక విజయమని
అమెరికా పేర్కొంది.

244 రోజుల తర్వాత అత్యల్పంగా కేసుల నమోదు...
106 కోట
థా యిని దాటిన టీకాలు
్ల స్
నవంబర్ 1న దేశంలో 12,514 కొత్త కరోనా పాజిటివ్ కేసులు

నమోదయ్యాయి. కరోనా రోగుల రికవరీ రేటు 98.20 శాతానికి 
చేరుకుంది. అదే సమయంలో, మొత్తం వ్యాక్సిన్ డోసుల సంఖ్య నవంబర్

1 నాటికి  106 కోట్ల మైలురాయిని దాటింది. భారతదేశంలో మొత్తం 
యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 1,58,817. ఇది గత 248 రోజులలో అతి తక్కువ.

కోవిడ్ కోసం ఇప్పటివరకు 60.92 కోట్ల (60,92,01,294) నమూనాలను
పరీక్షించారు.

106.31

కోట
్ల కు ై పగా టీకాలు
వేసిన భారత్

ప్రస్తుతం భారత్ లో కోవిడ్

ప్రస్తుతం దేశంలోని మొత్తం పాజిటివ్

రికవరీ రేటు 98.20 శాతం

కేసులు

నుంచి కోలుకుంటున్నవారి

ఇచ్చిన డోసులు

ఆరోగ్య భద్రతా
కార్యకర్తలు
(హెచ్.సి.డబ్ల్యు)

ఫ్రంట్ లైన్
కార్యకర్తలు
( ఎఫ్.ఎల్.
డబ్ల్యులు)

మొదటి డోసు

1.03 కోట్లు

1.83 కోట్లు

రెండవ డోసు

92.24 లక్షలు 1.59 కోట్లు

కేసుల్లో 0.46 మాత్రమే క్రియాశీలక

18-44
సంవత్సరాల
వయస్సులోని
వారు

45-59
 లు
సంవత్సరాల 60 సంవత్సరా
దాటినవారు
వయస్సులోని
వారు

41.89 కోట్ల  17.49 కోట్లు
14.24 కోట్లు

9.64 కోట్లు

10.97 కోట్లు
6.67 కోట్లు

గణాంకాలు: నవంబర్ 1, 2021 వరకూ.

టీకాలలో స్వావలంబన తర్వాత
ప
్ద టీకాల
్ర పంచంలో అతిపెద
తయారీదారుగా ఎదిగిన భారత్
దేశంలో టీకాలు తయారుచేస్తే  మాత్రమే సరిపోదు. చిట్ట చివరి
గమ్యం  దాకా దాన్ని చేర్చడం, అందుకు తగిన నిరంతరాయ
రవాణా సదుపాయం కల్పించడం కూడా అవశ్యం. ఇందులో
ఇమిడిఉన్న సమస్యలు అర్థం చేసుకోవాలంటే- ఒక టీకాల బుడ్డీ 
ప్రయాణాన్ని ఒకసారి ఊహించుకోండి. పుణె లేదా హైదరాబాద్
లోని ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఆ బుడ్డీ ఏదైనా రాష్ట్రంలోని ప్రధాన కూడలికి 
చేరాలి. అక్కడి నుంచి జిల్లా కూడలికి రవాణా కావాలి. అటుపైన
టీకాలు వేసే కేంద్రానికి తరలించాలి.

ఇందుకోసం విమానాలు, రైళ్లను ఆయా గమ్యాల నడుమ వేల
దఫాలు నడపాలి. ఈ మొత్తం ప్రయాణంలో ఉష్ణోగ్రతను కేంద్రీకృత
పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ ద్వారా నిర్దిష్ట  శ్రేణిలో నియంత్రించాలి.
ఇదంతా సాధ్యం కావడం కోసం లక్షకు పైగా శీతల నిల్వ పరికర
సదుపాయాలను ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది. టీకాల సరఫరా
సమయం గురించి రాష్ట్రా లకు ముందస్తు  సమాచారం ఇచ్చి,
తద్వారా వాటి టీకాల కార్యక్రమంపై మెరుగైన సంసిద్ధతకు వీలు
కల్పించాం. తదనుగుణంగా టీకాలు నిర్దేశిత రోజుల్లో వారికి 
చేరాయి. స్వతంత్ర  భారతదేశంలో మునుపెన్నడూ  ఎరుగని
అకుంఠిత దీక్షకు ఇది నిదర్శనం.
ఈ కృషి మొత్తానికీ వేగవంతమైన ‘కో-విన్’ (COWIN)
సాంకేతిక వేదిక ఎంతగానో  తోడ్పడింది. టీకాల కార్యక్రమం
సమానంగా,
అంచనాలకు-అనుసరణకు
తగినట్లు గా,
పారదర్శకంగా, వేగంగా సాగిపోవడంలో దీని పాత్ర అమోఘం.
వరుస తప్పి  రావడం, ఆశ్రిత పక్షపాతం వంటివాటికి  ఇది
తావులేకుండా చేసింది. ఓ పేద కార్మికుడు తొలి మోతాదును తన
గ్రామంలో స్వీకరించి, నిర్దేశిత వ్యవధి తర్వాత అదే టీకా రెండో
మోతాదును తాను పనిచేసే నగరంలో తీసుకునే వెసులుబాటు
కలిగింది” అని పేర్కొన్నారు.

దేశంలో ఆరోగ్య  మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం
చేయడానికి  సాగుతున్న  నిరంతరం కృషి వల్ల నే టీకాల
కార్యక్రమంలో భారత్ కొత్త రికార్డు లు సృష్టించగలుగుతోంది. ఈ
మేరకు భవిష్యత్తులో ఎలాంటి   మహమ్మారినైనా ఎదుర్కొనగల
ఆరోగ్య  మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిని లక్ష్యంగా
నిర్దేశించుకుంది.
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జాతీయం

నూతన కశ్మీర్

ై పోరు
ఉగ
్రవాదంప

రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 370ని తొలగించడంవల్ల కశ్మీర్ లోయ అభివృద్ధి కి మార్గం ఏర్పడింది. భూమి మీద స్వర్గలోకంగా
పేరు గాంచిన కశ్మీర్ ఇప్పుడు దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రా ల్లా గానే భుజం భుజం కలిసి ముందడుగు వేస్తోంది. పొరుగు దేశం
దుర్మార్గ ఆలోచనల కారణంగా 31 సంవత్సరాలపాటు ఉగ్రవాదం బారిన పడిన కశ్మీర్ ఇప్పుడు సరికొత్త అభివృద్ధి కథనాన్ని
లిఖించుకుంటోంది. హోమ్ మంత్రి అమిత్ షా ఈ మధ్యనే కశ్మీర్ పర్యటన చేసి అక్కడ అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు
శ్రీకారం చుట్టా రు. ఉగ్రవాదుల దాడుల్లో ప్రాణత్యాగం చేసిన పోలీసు సిబ్ బంది కుటుంబాలను పరామర్శించిన అమిత్ షా
ఆ పని చేయడం ద్వారా ఉగ్రవాదశక్తులకు దృఢమైన కఠినమైన సందేశాన్ని పంపారు. అంతేకాదు, ఆయన ఈ పర్యటనలో
బిఎస్ఎఫ్ జవాన్ల తో కలిసి కొంత సమయం గడిపి వారిలో తగిన ఉత్సాహం నింపారు. ఈ సందర్భంగా వేదిక మీద ఏర్పాటు
చేసిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లా సును తొలగించిన ఆయన తాను కశ్మీర్ యువతతో స్నేహం చేయడానికి వచ్చానని అన్నారు.
బుల్లె ట్ ప్రూ ఫ్ గ్లా స్ షీల్
డ్ ను తొలగించిన అమిత్ షా
ప
్రజలు తమ భయాలను తొలగించుకోవాలని
అమిత్ షా పిలుపు

శ్రీనగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సమావేశాన్నిఉద్దేశించి
మాట్లాడిన అమిత్ షా...ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బుల్లెట్
ప్రూఫ్ గ్లాస్ షీల్డును తొలగించారు. తాను బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్
వేసుకోలేదని  , తనకు ఎలాంటి భద్రత లేదని  అన్నారు. నేను ఇలా 
బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాస్ షీల్డును తొలగించినట్టుగానే ప్రజలు  కూడా
తమలోని భయాలను తొలగించాలని  అమిత్ షా పిలుపునిచ్చారు.
ప్రజలు  కేంద్ర ప్రభుత్వం  మీద నమ్మకాన్ని వుంచాలని  విజ్ఞప్తి
చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రసంగించిన ఆయన తాను పాకిస్తాన్
తో మాట్లాడనని, కశ్మీర్ కు చెందిన యువతతోను, ప్రజలతోను
మాట్లాడతానని  అన్నారు. కశ్మీర్ లోయ యువతతో   స్నేహం
చేయడానికే వచ్చానని ఆయన అన్నారు.

ఏ

రంగంలోనైనా మార్పును సాధించాలంటే యువతదే
కీలక పాత్ర. జమ్ము, కశ్మీర్ జనాభాను పరిశీలిస్తే ఇక్కడి
ప్రజల్లో 
 70 శాతం 35 సంవత్సరాలలోపువారే. వారు
కీలకమైన పరివర్తన దశలో వున్నారు. గతంలో కశ్మీర్ యువత
అంటే రాళ్లు  విసరుతూ, హింసకు పాల్పడేవారిగా గుర్తింపు
పొందారు. వారి గురించి ఆ విధంగా పత్రికల్లో  పతాక శీర్షికల్లో 
వార్తలు వచ్చేవి. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారిపోయింది. ప్రధాని
నరేంద్ర  మోదీ నాయకత్వంలో జమ్ము, కశ్మీర్ లో ప్రజలు
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అభివృద్ధి, విద్య, ఉపాధి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ
నేపథ్యంలో హోం  మంత్రి అమిత్ షా  నాలుగు రోజులపాటు
జమ్ము, కశ్మీర్ లో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన
ఆయన ఎవరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా సరే జమ్ము, కశ్మీర్ లో
అభివృద్ధిని అడ్డు కోలేరు అని అన్నారు. జమ్ము, కశ్మీర్ యువతలో
ఆశలు చిగురింప చేసి వారిని అభివృద్ధి పథంవైపు మరలిం
 చడం
ద్వారా వారిని జమ్ము, కశ్మీర్ శాంతి అభివృద్ధి  ప్రతినిధులుగా
తయారు చేయాలనే ప్రభుత్వ సంకల్పాన్ని హోం మంత్రి అమిత్

ఉగ
్రవాద శక్తు లకు కఠిన సందేశాన్ని ఇచ్చిన అమిత్ షా
మార్పును అడ్
్టం చేసిన అమిత్ షా
డు కోవడం ఎవరి తరమూ కాదని స్పష
n

n

n

n

n

n

n

కశ్మీర్ సరిహద్దుల్లో ని చివరి గ్రామమైన మఖ్వాల్ ను హోంమంత్రి అమిత్ షా 
సందర్శించారు. ఆ గ్రామ ప్రజల స్థితిగతులు తెలుసుకున్నారు. అక్కడ భద్రత
కల్పిస్తున్న బిఎస్ ఎఫ్ జవాన్లను కలుసుకొని వారితో కొంత సమయం గడిపారు.
అందరి సంక్షేమం, సంతోషాన్ని కోరుతూ అక్కడి గురుద్వారా డిగియాన్ ఆశ్రమంలో
ప్రార్థనలు చేశారు.

n

పంచాయతీ అకౌంట్ సహాయకులుగా నియమితులైనవారికి నియామక పత్రాలు
అందించారు. వీరు కేటగిరీ 4కు సంబంధించిన ఉద్యోగులు. అలాగే ప్రధాని స్వనిధి
అండ్ తేజస్విని యోజన ద్వారా లబ్ధిదారులైనవారికి ఆమోద పత్రాలు ఇచ్చారు. ఓ.టి.
ఎఫ్.డి కి కోసం ఐదు వందల హక్కు పత్రాలను అందజేశారు.

n

జమ్ములో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాల
పునాది రాళ్లు వేశారు. జమ్ములో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఐఐటి క్యాంపస్ ను
ప్రారంభించారు. రూ. 210 కోట్ల తో నిర్మితమైన ఈ క్యాంపస్ లో హాస్టల్, జిమ్,
ఇండోర్ గేమ్స్ లాంటి సదుపాయాలతోపాటు ఉన్నత విద్యా సదుపాయాలను ఏర్పాటు
చేశారు.
ఉగ్రవాదుల దాడుల్లో ప్రాణ త్యాగం చేసిన భద్రతా సిబ్బంది కుటుంబ సభ్యులను,
ప్రాణాలు కోల్పోయిన పౌరుల కుటుంబ సభ్యులను  పరామర్శించారు. శ్రీనగర్ నుంచి
షార్జా కు అంతర్జా తీయ విమాన సర్వీసును ప్రారంభించారు.

సైనిక దళాల సీనియర్ అధికారులను, కేంద్ర పోలీసు బలగాల అధికారులను, పోలీస్,
భద్రతా సంస్థల అధికారులను కలిపి శ్రీనగర్ లో ఒక సమీక్షా సమావేశం
నిర్వహించారు. జమ్ము, కశ్మీర్ పోలీస్ విభాగానికి చెందిన వీరజవాను పర్వేజ్
అహమ్మద్ ఇంటిని సందర్శించి ఘన నివాళి ఘటించారు.

కశ్మీర్ యువత పట్టు కోవాల్సింది రాళ్లను కాదు, పుస్తకాలను,
వారు పట్టు కోవాల్సింది ఆయుధాలను కాదు, వారు అభివృద్ధిలో
కీలకం కావాలి అనేది ప్రభుత్వం సంకల్పం.

అన్యాయమైన ఆర్టికల్ 370ని రద్దు  చేసిన తర్వాత జమ్ము,
కశ్మీర్ ప్రజలకు వారి హక్కులు వారికి దక్కాయి. ఆ ప్రాంతంలో

n

n

శ్రీనగర్ లోని యూత్ క్లబ్ సభ్యులతో సంభాషించారు. శాంతి పునరుద్ధరణ, ఐకమత్య 
జీవనం ప్రోత్సహించడానికిగాను చేపట్టాల్సిన చర్యలపై సూఫీ సాధువులతో
విస్ తృతంగా చర్చించారు.
శ్రీనగర్ లో పలు అభివృద్ధి పనులకు పునాది రాయి వేశారు. మరికొన్నింటిని
ప్రారంభించారు. బహిరంగ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. సి.ఆర్.పి.ఎఫ్
క్యాంపులో బస చేసి అక్కడి జవాన్లను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. పుల్వామా
అమరవీరుల స్మారక చిహ్నాన్ని సందర్శించి పుల్వామా ఘటనలో... పిరికిపందలైన
ఉగ్రవాదులు చేసిన దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన అమరజవాన్లకు ఘన నివాళులు
ఘటించారు. వారి స్మృత్యర్థం మొక్కలు నాటారు.

షా మాటలు ప్రతిఫలించాయి. కశ్మీర్ లో నెలకొంటున్న శాంతిని
భగ్నం చేసే శక్తి ఎవరికీ లేదని ఆయన అన్నారు.  

జమ్ము, కశ్మీర్
అభివృద్
ధి కి ఊతం

n

n

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో జమ్ము,
కశ్మీర్ ప్రగతికోసం రూ. 12 వేల కోట్ల
పెట్టు బడులు వచ్చాయి. 2022 నాటికి రూ.
51 వేల కోట్ల పెట్టు బడులు జమ్ము, కశ్మీర్ లో
పెట్టే అవకాశముంది.
త్వరలోనే శ్రీనగర్ లో మెట్రో రైలు
ప్రారంభమవుతుంది. త్వరలోనే రూ. 700
కోట్ల తో జమ్ము విమానాశ్రయ పునరుద్దరణ
పనులు చేపట్టనున్నారు.
	రూ. 115 కోట్ల తో శ్రీనగర్ లో 500 పడకల
ఆసుపత్రిని నిర్మించారు. హంద్వారా వైద్య 
కళాశాలకోసం పునాది వేశారు. రూ. 4000
వేల కోట్ల తో రోడ్ల నిర్మాణం ప్రారంభమైంది.
2020 మార్చి నుంచి 2021 మార్చి వరకూ
1.31 లక్షల మంది పర్యాటకులు జమ్ము,
కశ్మీర్ ను సందర్శించారు. దేశానికి 
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంతమంది
సందర్శించడం ఇదే ప్రథమం.
నూతన హెలికాప్టర్ విధానం ప్రకారం
జమ్ము, కశ్మీర్ లోని ప్రతి జిల్లాను కలిపేలా 
ప్రతి జిల్లాలో హెలిపాడ్లను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ
పనులు ప్రారంభమయ్యాయి.
శ్రీనగర్ - షార్జా ల మధ్యన నేరుగా విమాన
సర్వీసు ప్రారంభించారు. ఇది
పర్యాటకరంగాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. దీని
ద్వారా 11 ఏండ్ల తర్వాత మరలా శ్రీనగర్
విమానాశ్రయానికి అంతర్జా తీయ హోదా
లభిస్తుంది.

అన్యాయ పరిస్థితులు తొలగిపోయి ప్రస్తుతం వారు వేగవంతమైన
అభివృద్ధి  బాటలో పడ్డారు. ప్రస్తుతం జమ్ము, కశ్మీర్ రెండు
ప్రాంతాలలో ప్రగతి వేగం పుంజుకుంది. రాజ్యాంగం ప్రకారం
జమ్ము, కశ్మీర్ ప్రజలకు దక్కాల్సిన పలు పథకాల ప్రయోజనాలు
దక్కుతున్నాయి. జమ్ము, కాశ్మీర్ లో అభివృద్ధిని తీసుకు
రావాలనేది, అక్కడి ప్రజల జీవితాల్లో  సవ్యమైన మార్పులు
తేవాలనేది ప్రధాని నరేంద్ర  మోదీకి  అత్యంత ప్రధానమైన
అంశంగా మారింది.
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జాతీయం

పధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన

పక్కా నివాస గృహ కల్పన ద్వారా

పేద ప
్రజలకు సాధికారత

స్వంత గృహం కలిగి వుండడమనేది ఎవరికైనా సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలను ఇచ్చే విషయం. భవిష్యత్తుకు భరోసాని ఇస్తుంది.
సమాజంలో సొంత ఇల్లు గుర్తింపు ఇచ్చి, అభివృద్ధి కి బాటలు వేస్తుంది. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలైన సందర్భంగా
నిర్వహించే సంబరాలు పూర్తయ్యే సమయానికి దేశంలోని పేదలకు స్వంత గృహాలను అందించాలనే కార్యక్రమానికి గత కొంతకాలంగా
అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఇది పేదలకు ప్రభుత్వం అందిస్తు న్న భారీ బహుమతి అని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు . ఈ లక్ష్యంతో 2015లో
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్యోజన ప్రారంభమైంది. దేశవ్యాప్తంగా 3 కోట్ల పక్కా గృహాల నిర్మాణంతో ప్రతి పేదవాడికి స్వంత గృహాన్ని
అందించాలనే కల సాకారమవు
 తోంది.

ఆ

గ్రాకు చెందిన విమలేష్ గతంలో శిథిలమైన కచ్చా  ఇంటిలో
నివసిస్తుండేవారు. ఇప్పుడామెకు ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్
యోజన కింద స్వంత పక్కా గృహం లభించింది. గతంలో
మా ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు నాకు సిగ్గు గా వుండేది. నాకంటూ
ఒక పక్కా గృహం లభిస్తుందని ఊహించలేదు. కానీ, ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్
యోజన కారణంగా నా స్వంత ఇంటి కల సాకారమైందని విమలేష్
సంతోషంగా చెబుతున్నారు.
ఉత్తర్ ప్రదేశ్లోని లలిత్ పూర్ లో నివసిస్తున్న బబిత గాథ కూడా విమలేష్
గాథలాంటిదే. ఆమె దుర్భరమైన పరిస్థితుల మధ్యన జీవించేవారు. వాన
వస్తే  ఆమె కచ్చా  ఇల్లు  తడిసిపోయేది. అలాంటప్పుడు ఆ తడిసిన ఇంట్లో 
క్రిమికీటకాల మధ్యన వంట చేసుకోవాలంటే చాలా  కష్టంగా వుండేది.
ప్రధాన మంత్రి గృహ నిర్మాణ పథకం కింద స్వంత ఇల్లు లభించిన తర్వాత
గతమనేది పీడకలగా మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడామె సంతోషంగా వున్నారు.
జమ్ముకు చెందిన బువా డిట్టా, కాన్పూర్ కు చెందిన రామ్జాంకీ పాల్ ,
ఒడిశాలోని బాలనగర్ కు చెందిన 80 ఏళ్ల శశి బారిక్..మొదలైనవారందరూ 
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద లబ్ధి  పొందినవారే. మేం  ఇప్పుడు
పక్కా ఇంట్లో నివసిస్తున్నాం. పక్కా గృహాలను నిర్మించుకునేలా మాలాంటి
పేదవారికి  ప్రభుత్వం  సహాయం చేస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియ
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పక్కా గృహమనేది లేకుండా
మురికివాడల్లో నివసిస్తు న్న నా పేద
స్నేహితులు ఇప్పుడు లక్షాధికారులు
అవుతున్నారు. ప
్రధాన మంత్
రి ఆవాస్
యోజన కింద మూడు కోట
్ల
కుటుంబాలకు లక్షాధికారులయ్యే
అవకాశం లభించింది. ప
్రధానమంత్
రి
ఆవాస్ యోజన కింద దేశంలో మూడు
కోట
్ల వరకూ ఇళ
్ల ను నిర్మించడం
జరిగింది. వాటి ధరను మీరే
ఊహించగలరు. వారు
లక్షాధికారులయ్యారు.
- నరేంద
్రమోదీ, ప
్రధానమంత్
రి

పథకంలోని ముఖ్యాంశాలు

n

n

n

n

n

n

ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన - గ్రామీణ్ (పిఎంఎవై-జి) పథకం
ద్వారా దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల పేదవాళ్లకు లబ్ధి  జరిగేలా 
ప్రభుత్వం దీన్ని రూపొందించింది.

పట
్ట ణ ప్రాంత మధ్య తరగతివారి సొంతింటి కలను సాకారం
ై -యు)
చేస్తు న్న ప
్రధాన మంత్
రి ఆవాస్ యోజన - అర్బన్ (పిఎంఎవ

2011 నాటికిగల సామాజిక, ఆర్ధిక, కులపరమైన జనాభా మీద
ఆధారపడి ఇళ్లు  లేనివారితోపాటు ఒకటి రెండు గదులు ఉండే కచ్చా 
ఇళ్లలో నివసించేవారిని లబ్ధిదారులుగా గుర్తించారు. పిఎంఎవై-జి
పథకం ద్వారా వీరికి ప్రాధాన్యతా క్రమంలో ఇళ్లను కేటాయించారు

ఈ పథకాన్ని 2015 జూన్ 25న ప్రారంభించారు. దీన్ని
నాలుగు భాగాలుగా చేశారు.

దరఖాస్తు  సమయంలోను, సాయం చేస్తున్నప్పుడు ఆయా గృహాల
ఫోటోలతో లబ్ధిదారులను జియో ట్యాగింగ్ చేస్తారు. ఆమోదం పొందిన
ఏడు రోజుల్లో నే ఇంటి నిర్మాణంకు సంబంధించి మొదటి వాయిదాను
చెల్లిస్తారు. ఇంటి నిర్మాణం 12 నెలలు పూర్తి కావాలి.

02
03
04

01

మైదాన ప్రాంతాల్లో ని వారికి గృహ నిర్మాణం కోసం రూ.1.20 లక్షల
ఆర్ధిక సాయం ఇవ్వడం జరుగుతోంది. కొండ ప్రాంతాల్లో ని
లబ్ధిదారులకు రూ.1.30 లక్షల ఆర్ధిక సాయం ఇస్తున్నారు.

లబ్ధిదారుని ఎంపిక దగ్గర నుంచి ఇంటి నిర్మాణం దాకా, ఆ ఇంటిని
లబ్ధిదారునికి  అప్పగించేదాకా మొత్తం  ప్రక్రియ అంతా శాస్త్రీయంగా,
పారదర్శకంగా కొనసాగుతుంది.
గతంలో పథకాల కోసం ప్రజలు ప్రభుత్వం వెంటపడేవారు. ఇప్పుడు
ప్రభుత్వమే ప్రజలకు చేరువై వారికి  పథకాలను అందించడం
జరుగుతోంది.

రుణ సదుపాయంతో
కూడిన రాయితీ పథకం
కోసం దరఖాస్తు
చేసుకోవడం ఎలా? :

1.14
88.64
కేంద్ర సాయం

కోట్ల నివాస గృహాలకు
అనుమతి
లక్షల ఇళ్లు నిర్మాణ
దశలో వున్నాయి

ఇన్ సిటు రీ డెవలప్మెంట్ (ఐఎస్ఎస్ఆర్): దీని
ప్రకారం ప్రతి ఇంటికి కేంద్రప్రభుత్వం రూ. లక్ష ఆర్ధిక
సాయం అందిస్తుంది. ప్రైవేటు గృహ నిర్మాణదారుల
ద్వారా మురికివాడల నివాసితుల పునరావాస
కార్యక్రమం చేపడతా
 రు.
బలహీనవర్గాలవారి కోసం రాయితీ రుణం
అందించేలా అందుబాటులో గృహ కల్పన.
ప్రభుత్వ- ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో గృహనిర్మాణం
గృహ నిర్మాణకోసం రాయితీ పెంపుదల

అర్హతగల వారు తమకు సమీపంలోని ఉమ్మడి సేవా కేంద్రాన్ని సందర్శించి అక్కడ రూ. 25 చెల్లించి
ఆధార్కార్డు , ఫోటో సాయంతో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం https://pmaymis.gov.in
కు లాగిన్కావాలి. ఆధార్ నెంబర్, పేరు నింపిన తర్వాత మీ అర్హత గురించి మీకు తెలుస్తుంది. ఆ
తర్వాత తెరుచుకునే పేజీలో మీ గురించి పూర్తి సమాచారం నింపాలి.

సంఖ్యలే నిదర్శనం

52

మొత్తం
పెట్టుబడి

`113179

లక్షలకు పైగా ఇళ్ల
నిర్మాణం పూర్తయింది.

`7.52

లక్షల
కోట్లు

కోట్లు ఇప్పటికే విడుదల.
గణాంకాలు అక్టో బర్ 29, 2021 వరకు.

జేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మేం  స్వంత గృహానికి  యజమానులం
అంటూ శశిబారిక్ గర్వం చెబుతున్నారు.
పేదలకు పక్కా గృహాలను నిర్మిస్తామంటూ ఎంతోకాలంగా హామీలను
ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ప్రతి పది పదిహేను సంవత్సరాలకు ఒకసారి
నూతన భరోసాలు కల్పించడంతో లబ్ధిదారుల పేర్లు  మారుతుండేవి.

తద్వారా పారదర్శకత లోపించి, అలవికాని నియమ నిబంధనల
కారణంగానూ ఈ పథకాలు లక్ష్యాలను చేరుకునేవి కావు. 2014లో
వెలువరించిన కంప్ట్రో లర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ వెలువరించిన నివేదికలో
ఈ ప్రణాళికలపై సందేహాలను వ్యక్తం చేశారు. అదే సమయంలో నానాటికీ
పెరిగిపోతున్న జనాభా కారణంగా, మురికివాడలు పెరిగిపోతూ వచ్చాయి.
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జాతీయం

n

n

n

పధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన

అర
్హత వివరాలు

ఆర్ధికంగా బలహీన వర్గా లు (ఇడబ్ల్ యుఎస్):  
వార్షిక ఆదాయం రూ. 3 లక్షలు. ఇంటి
సైజు 30 చదరపు మీటర్లు .
తక్కువ ఆదాయ వర్గా లు(ఎల్ఐజి):  రూ.
3-6లక్షల వార్షిక ఆదాయమున్నవారు.
మధ్య  ఆదాయ వర్గా లు (ఎంఐజి):  రూ.
12 లక్షల కంటే తక్కువ వార్షిక
ఆదాయమున్నవర్గా
 లు. వీరు  క్రెడిట్ లింక్
రాయితీని రూ. 2.35 లక్షలు పొందవచ్చు.
మధ్య ఆదాయ వర్గా లు (ఎంఐజి) 2:   రూ.
18 లక్షల కంటే తక్కువ వార్షిక
ఆదాయమున్న  వ్యక్తులు. వీరికి  క్రెడిట్

n

లింక్ రాయితీ రూ.2.35 లక్షలు
వుంటుంది.
30 చదరపు మీటర్ల విస్తీరణం 
్ కలిగిన గృహాల
నిర్మాణం. వీటికి నీటి సదుపాయం, మురికి 
నీటి పారుదల, మరుగుదొడ్ల సదుపాయం
వుంటుంది. మీరు తక్కువ ఆదాయం
(ఎల్ఐజి), ఆర్ధికంగా బలహీనవర్గా లకు (
ఇడబ్ల్ యుఎస్) చెందినవారైతే  మీకు రూ. 1
లక్ష నుంచి రూ. 2.30 లక్షల వరకూ వడ్డీ 
రాయితీ వుంటుంది. ఇంటిని తిరిగి 
నిర్మించుకోవాలంటే రూ.1.5 లక్షల దాకా
ఆర్ధిక సాయం సిద్ధంగా వుంటుంది.

20891387 `220101.23 16202194 27271133 22007799
నివాస గృహాల కేటాయింపు.

కోట
్ర సహాయం
్ల కేంద
విడుదై లంది.

తి .
గృహాల నిర్మాణం పూర్

గృహాలను నిర్మించాలనే లక్ష్యం.

గృహాల నమోదు.

కోట
్ర సహాయం విడుదై లంది.
్ల కేంద

అందుబాటు ధరల్లో అద్దె గృహాల
పథకం (ఎఆర్ హెచ్ఎస్) ప్
రా రంభం
ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన - అర్బన్ పథకం కింద
అందుబాటు ధరల్లో వుండేలా అద్దె గృహాల పథకాన్ని
ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా 30 చదరపు మీటర్ల
విస్తీర్ణంలోని ఒక పడక గది గృహాన్ని, పది చదరపు మీటర్ల
విస్తీర్ణంలోని డార్మిటరీ సదుపాయాన్ని, 60 చదరపు
మీటర్ల విస్తీర్ణంలోని రెండు పడకగదుల ఎల్ఐజి గృహాన్ని
అద్దెకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వీటిని ఖాళీగా వున్న
ప్రభుత్వ గృహాల ద్వారాగానీ, లేదా పిపిపి పద్ధతిలో
ప్రైవేటు సంస్థ లు అభివృద్ధి చేసిన గృహాల ద్వారా గానీ
కేటాయిస్తారు. వచ్చే ఏడాది మార్చిలోపు అలాంటి అద్దె
గృహాలను ఆయా ప్రాంతాల్లో ని వలస కార్మికులకు
అందుబాటులోకి తేవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
స్థానిక మార్కెట్ సర్వే ప్రకారం పట్టణ స్థానిక సంస్థ లు,
సంబంధిత సంస్థ లు అద్దె లను నిర్ణయిస్తాయి.

అందరితో కలిసి అందరి వికాసం కోసం అందరి విశ్వాసంతో అందరూ కలిసి చేసే కృషికి
వినూత్నమ
ై న ఉదాహరణ

n

n

n

n

n

గృహమనేది గోడలు, పై కప్పు ద్వారా నిర్మితమైనది మాత్రమే కాదు.
పలు సదుపాయాల ప్రమాణాలనేవి కూడా కలిస్తేనే అది గృహ
అవుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి  సంబంధించిన పలు ఇతర
పథకాలతో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనను లింకు చేయడం
జరిగింది. ఉదాహరణకు మరుగుదొడ్డి  నిర్మితమైన తర్వాతనే ఆ
గృహ నిర్మాణం పూర్తయినట్టు  భావించాలి. దీనికోసం స్వచ్ఛతా
కార్యక్రమం కింద నిధులను అందుబాటులోకి తేవడం జరిగింది.
ఎంఎన్ఆర్ఇజిఎ కింద నైపుణ్యం  లేని కార్మికులకు సంబంధించిన
90 నుంచి 95 పని దినాలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ డబ్బు 
దాదాపు రూ. 18 వేలు.
దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ్ జ్యోతి, ఉజాలా  యోజన కింద
విద్యుత్ సదుపాయం, ఉజ్జ్వల పథకం కింద గ్యాస్ సిలిండర్, జల్
జీవన్ మిషన్ కింద కుళాయి నీటి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తారు.
ఈ పథకం కింద మొత్తం ఖర్చును కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 60 : 40
నిష్పత్తిలో పంచుకుంటాయి. ఈశాన్య మరియు హిమాలయ రాష్ట్రా ల
విషయంలో ఈ ఖర్చు నిష్పత్తి 90: 10గా నిర్ణయించారు.
నాణ్యమైన సరైన గృహాలను నిర్మించడానికి వీలుగా దేశవ్యాప్తంగా
మేస్త్రీలకు శిక్షణఇచ్చి సర్టిఫికెట్లు అందివ్వడం జరుగుతోంది.

సమాజంలో అత్యధిక శాతం ప్రజలు స్వంత గృహాన్ని కలిగి వుండటమనే
ప్రాధమిక అవసరానికి దూరంగా వుండిపోతూ వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో
2015 జూన్ 25న ప్రారంభమైన ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కారణంగా
పక్కా గృహాల నిర్మాణమనేది సరికొత్త అవతారందాల్చింది. మొదట పట్టణ
ప్రాంతాలకోసం పథకం మొదలైంది. తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాలకు
విస్తరించింది. 2022 నాటికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 2.95 కోట్ల గృహాలను
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మహిళా సాధికారతకు బాటలు

విధవలు, పెళ్లికాని స్త్రీలు, భర్తతో విడిపోయిన మహిళల విషయంలో
మినహాయించి ఈ గృహాలను భార్యా భర్తలు ఇద్దరి పేర్ల మీద రిజిస్టర్
చేయించడం జరుగుతుంది. ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన - గ్రామీణ్
పథకం కింద మార్చి 31, 2021 నాటికి  68 శాతం గృహాలను గ్రామీణ
స్త్రీల పేరు మీదగానీ లేదా ఉమ్మడిగా గానీ ఇవ్వడం జరిగింది.

పట్టణ ప్రాంతాల్లో  1.12 గృహాలను నిర్మించాలనేది లక్ష్యంగా
పెట్టు కున్నారు. ఇంత తక్కువ సమయంలో లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడమనేది
పెద్ద  సవాలు లాంటిది. అయితే  కేంద్ర  ప్రభుత్వం  తీసుకుంటున్న  చర్యల
కారణంగా ప్రజలపట్ల గల బాధ్యతను నెరవేర్చాలనే సంకల్పం 
కారణంగాను గృహనిర్మాణంలో సరైన అడుగులు పడుతున్నాయి.

మంత్
రి మండలి నిర్ణయాలు

తి
అభివృద్
ధి ని వేగవంతం చేయనున్న గతిశక్

ప్రతి ప్రణాళికను అమలులో పెట్టడమనేది కేంద్ర్ర ప్రభుత్వ పాలనలోని ప్రధాన అంశం. ఈ విషయం మరోసారి
నిరూపితమైంది. అక్టోబర్ 13న ప్రధాని గతిశక్తి కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత దాని అమలుకు
వీలుగా అక్టోబరు 21న కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. దేశంలోని మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు లను
త్వరితగతి
 న పూర్తి చేసి అభివృద్ధి ని బలోపేతం చేయాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనల్ని ఇది ప్రతిఫలిస్తోంది. మల్టీ
మోడల్ కనెక్టివిటీ కోసంగాను ప్రారంభించిన పీఎం గతిశక్తి ప్రణాళిక ద్వారా ప్రభుత్వ సుపరిపాలనను అందిస్తుంది.
తద్వారా దేశ ప్రజలు
 , దేశంలోని పరిశ్రమలు, దేశంలోని తయారీదారులు, దేశ రైతులు లబ్ధి పొందుతారు.
తూ
నిర
్ణ యం: వేగంగా అమలుకు వీలు కల్పిస్
తి నేషనల్ మాస
పీఎం గతిశక్
్ట ర్ ప్లా న్ కు ఆర్
ధి క
వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ ఆమోదం
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n

ప్రభావం: మల్టీ  మోడల్ కనెక్టివిటీ కోసం ఈ ఏడాది అక్టో బర్ 13న

ప్రధాని నరేంద్ర  మోదీ చేతుల మీదుగా పీఎం గతిశక్తి  ఎన్ఎంపి 
ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రణాళిక ప్రారంభం కాగానే ఒక వారంలోనే
దీనికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. దాంతో దీని అమలు
వేగవంతమైంది.
అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఇది భారీ శక్ని
తి స్తుంది.
మూడు దశల్లో పీఎం గతిశక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లా న్ ను పర్యవేక్షించడం
జరుగుతుంది.
మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న  మౌలిక సదుపాయాలు సంబంధిత
ప్రాజెక్టులను కలుపుతాయి. అడ్డంకులను తొలగిస్తాయి.
వనరులను సంపూర్ణంగా వినియోగించుకోవడం ద్వారా సామర్యం 
్థ
పెరుగుతుంది. ఆర్ధిక పరమైన లబ్ధి జరుగుతుంది.
18 మంత్రిత్వశాఖలకు చెందిన కార్యదర్శులు మల్టీ మోడల్ నెట్ వర్క్ 
గ్రూపుగా ఏర్పడతారు. మూడు అంచెల వ్యవస్థద్వా
 రా పీఎం గతిశక్తి 
ఎన్ఎంపిని పర్యవేక్షిస్తారు. ఈ వ్యవస్థకు కేబినెట్ కార్యదర్శి
నేతృత్వంలోని కార్యదర్శుల సాధికార గ్రూపు (ఇజీఒఎస్) సారథ్యం 
వహిస్తుంది.
విభాగల పరమైన పరిమితులను తొలగించడమనేది పీఎం గతిశక్తి 
ఎన్ఎంపి  లక్ష్యం. అంతేకాదు సమగ్రమైన, సంపూర్ణమైన ప్రాజెక్టుల

ప్రణాళికను రూపొందించి మల్టీ  మోడల్ కనెక్టివిటీలోని సమస్యలను
పరిష్కరిస్తుంది. చిట్టచివరి వరకూ ప్రయోజనం లభించేలా చూడడమే
కాకుండా ఆయా ప్రాజెక్టులు అమల్లోకి వచ్చేలా చూస్తుంది.
ఇక నిర్వహణాపరమైన ఖర్చులు తగ్గించడానికి  ఉపయోగపడుతుంది.
దీని కారణంగా వినియోగదారులకు, రైతులకు, యువతకు,
వ్యాపారాల్లో భాగస్వాములైన ప్రజలకు ఆర్ధిక లబ్ధి చేకూరుతుంది.
ఈ ఆమోదం కారణంగా పీఎం గతిశక్తి ప్రక్రియ వేగవంతమై దేశంలోని
మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకోసం సమగ్రమైన సంపూర్ణమైన వ్యవస్థ
ఏర్పడుతుంది.

నిర
్ణ యం: కేంద
్ర ప
్ర భుత్వ ఉద్యోగులకు,
్త. కేంద
పింఛనుదారులకు శుభవార
్రప
్రభుత్వ
ఉద్యోగులకు, పింఛనుదారులకు ఇచ్చే కరువు భత్యం
(డియర్ నెస్ అలొవెన్స్), కరువు ఉపశమన (డియర్ నెస్
రిలీఫ్) అదనపు వాయిదా మొత్
తా న్ని రిలీజ్ చేయడానికి
కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మొత్
తా న్ని 01-07-2021
నుంచి ఇస్తారు.

n

n

ప్రభావం: కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కరువు భత్య  ఆదనపు

వాయిదాను, పింఛను దారులకు కరువు ఉపశమన మొత్తాన్ని
విడుదల చేస్తారు.
బేసిక్ పేకు 28 శాతంగా ఇస్తున్న  కరువు భత్యాన్ని 31 శాతానికి 
పెంచారు. అదనపు వాయిదా చెల్లింపు అనేది జులై 1, 2021నుంచి
అమల్లోకి  వస్తుంది. దీని కారణంగా 47.14 లక్షల మంది కేంద్ర 
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 68.62 లక్షల మంది పింఛను దారులు లబ్ధి 
పొందుతారు.
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67వ జాతీయ చలనచి
 త
డు లు
్ర అవార్

రజినీకాంత్ కు
దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే
అవార్
డు ప
్రదానం

డు స్వీకరించిన తర్వాత ్ డరైవర్
దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్
తు చేసుకున్న రజినీకాంత్
స్నేహితుని గుర్
తి
దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన ప్రముఖ నటుడు రజినీకాంత్ కు ఉప రాష్ట్రప
వెంకయ్యనాయుడు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు ప్రదానం చేశారు. ఈ
తో
సందర్భంగా హాజరైనవారందరూ గౌరవంగా లేచి నిలబడి కరతాళధ్వనుల
న
తమ సంతోషాన్ని ప్రకటించారు. ఈ విజయం సాధించింనదుకుగాను ఆయ
,
గురువు
న
త
తన అభిమానులకు కృతజ్ఞ తలు తెలిపారు. అంతేకాదు, ఆయన
ప్రముఖ దర్శకుడు బాలచందర్ కు ఈ అవార్డు ను అంకితం చేశారు.

ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు చేతులమీదుగా 67వ జాతీయ చలన
 చిత్ర అవార్డుల కార్యక్రమ
 ం
ఘనంగా కొనసాగింది. న్యూఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్ లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ
సందర్భంగా ప్రతిష్టాత్మక దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును కూడా ప్రదానం చేశారు. 2019కి
సంబంధించిన జాతీయ చలన
 చిత్ర అవార్డుల జాబితాను ఈ ఏడాది మార్చి 31న జాతీయ చలన చిత్ర
అవార్డుల జ్యూరీ ప్రకటించింది.

మనోజ్ వాజ్ పేయి, ధనుష్ లకు
్తమ నటుల అవార్
ఉత
డు లు

‘భోన్ష్  లే’
చిత్రంలో
మరపురాని
నటనను
ప్రదర్శించినందుకుగాను నటుడు మనోజ్ వాజ్ పేయికి 
ఉత్తమ నటుని అవార్డు ను  ప్రదానం చేశారు. ఈ అవార్డు ను
ఆయన నటుడు ధనుష్ తో కలిసి పంచుకున్నారు.
‘అసురన్’ లో అమోఘమైన నటన  ప్రదర్శించినందుకుగాను
రజనికాంత్ అల్లు డు, ప్రముఖ నటుడు ధనుష్ కు ఉత్తమ
నటుని అవార్డు ప్రదానం చేశారు.

బి. ప్రాక్:

‘కేసరి’ చిత్రంలో తేరే మిట్టి  గీతాన్ని
ఆలపించి అందరికనీ ఆకట్టు కున్న గాయకుడు పి.
పరక్ కు ఉత్తమ గాయకుని అవార్డు  ప్రదానం
చేశారు. ‘బర్దో ’ గీతాన్ని ఆలపించిన గాయకురాలు
శివానీ రవీంద్రకు ఉత్తమ గాయకురాలు అవార్డు 
లభించింది.

ఉత్తమ చిత్రం:   సుశాంత్ సింగ్

రాజ్ పుత్
నటించిన ‘చిఛోరే’ (హిందీ), తమిళ చిత్రం 
‘అసురన్’, మరాఠీ చిత్రం  ‘బర్డో ’ లకు ఉత్తమ
చిత్రం అవార్డు లు లభించాయి.

విజయ్ సేతుపతి:   తమిళ

చిత్రం  ‘సూపర్
డీలక్స్’ లో   నటనకుగాను విజయ్ సేతుపతిని
ఉత్తమ సహాయక నటుని అవార్డు వరించింది.

పల్లవి జోషి :    ‘తాష్కెంట్

ఫైల్స్’ చిత్రంలో
నటనకుగాను ఉత్తమ సహాయ నటి అవార్డు ను
పల్లవి జోషి గెలుచుకున్నారు.
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్తమ నటి అవార్
ఉత
డు ను
గెలుచుకున్న కంగనా

‘ది క్వీన్ ఆఫ్ ఝాన్సీ’, ‘పంగా’
చిత్రాల్లో నటనకుగాను కంగనా రనౌత్
ఉత్తమ నటి అవార్డు ను
గెలుచుకున్నారు. ఆమె ఈ అవార్డు ల
కార్యక్రమానికి సంప్రదాయబద్ద 
దుస్తుల్లో హాజరయ్యారు. కంగనా ఈ
అవార్డు ను గెలుచుకోవడం ఇది
నాలుగోసారి.  

మీడియా కార్నర్

పిఎంఒ కార్యాలయం
ఇప్పుడు కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం 
పేద, బలహీన, వెనుకబడిన వర్గా ల
సమస్యలను అర్థం చేసుకొనే ప్రభుత్వం.  
మేము దేశంలో ఆరోగ్యరంగంలో
మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేయడానికి 
రాత్రింబవళ్ళు శ్రమిస్తున్నాము.  

నితిన్ గడ్కరీ

ద్విచక్ర వాహనాలపై ప్రయాణించే
తొమ్మిది నెలలు-నాలుగేళ్ళ మధ్య పిల్ల లు
తప్పనిసరిగా హెల్మెట్లు ధరించాలి.  
నాలుగేళ్ళ పిల్ల లు ఉండగా ద్విచక్ర
వాహనం యొక్క స్పీడు 40 కి.మీ
మించరాదు.

రాజ్ నాథ్ సింగ్
స్వాతంత్య్ర అమృత ఉత్సవాలలో
భాగంగా గుజరాత్ లోని గాంధీనగరల్
లో మార్చి 10-13, 2022లో
నిర్వహించే డిఫెన్స్ ఎక్స్ పో ఎంతో
విలక్షణమైంది.

డా. మన్ సుఖ్ మాండవీయ

ఎక్కడా ఆగలేదు.  శత్రువు
చుట్టుముట్టినా కవచాలతో సిద్ధంగా
ఉన్నాము.  అందరితో కలసి, అందరి
ప్రయాసతో భారత్ లో టీకాకరణ కొత్త
చరిత్ర లిఖిస్తోంది.

అమిత్ షా

ప్రభుత్వం 370వ అధికరణం రద్దు 
చేసిన అనంతరం ఎటువంటి రక్తపాతం
జరగకుండా ఈ రోజు జమ్ము, కశ్మీర్
అభివృద్ధిలో నూతన అధ్యాయం
ప్రారంభమైంది.

భూపేందర్ యాదవ్

కార్మిక శాఖ, కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖలలో
కనీస వేతనాలు పెంచింది.  దీనివల్ల 1.5
కోట్ల కార్మికులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది.
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పక్షపత్రిక

లక్ష్యం ఉన్నతం - సాధించినది అపూర్వం
కోట్లు

కోట్లు

కోట్లు

కోట్లు

భారతదేశం లో

100 కోట్ల కు

చేరిన టీకాకరణ కార్యక్రమం

అందరితో కలసి అందరి ప్రయత్నంతో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో దేశం లిఖిస్తు న్న కొత్త చరిత్ర

వంద కోట
్ల డోసుల టీకాలు వేయడమనేది కేవలం ఒక సంఖ్య
మాత
్ర మే కాదు. ఇది మన దేశానికి ఉన్న సమర్థతను ప
్రతిఫలిస్తోంది.
ఇది చరిత
్ట ై మన
్రలో నూతన అధ్యాయాన్ని ఆవిష్కరించింది. కష
లక్ష్యాలను చేరుకోవడం ఎలాగో చాటుతున్న నూతన భారతదే
 శ
చిత
్ట ించి పని
్రమిది. నిర్ణయాలను అమలు చేయడానికిగాను కష
చేస్తు న్ననూతన భారతదే
 శ చిత్
రా న్ని ఇది ఆవిష్కరిస్తోంది.
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