న్యూ ఇండియా  

సమాచార్

సంపుటి 2, సంచిక 24

జూన్ 16-30, 2022
ఉచిత పంపిణీ కోసం

స్వదేశంలో  ప
్ర శంసలు
్త గుర
్త ింపు
ప
్ర పంచవ్యాప

“వసుధైవ కుటుంబకం” సిద్ధాంతం ద్వారా విస్తరి
 స్తున్న తనశక్తి ని భారతదేశం
ప్రపంచానికి తెలిసేలా చేస్తోంది.

న్యూ ఇండియా సమాచార్ జూన్ 16-30, 2022

1

మన్ కీ బాత్ 2.0

36వ ఎపిసోడ్ - 29 మే 2022

“నవ భారత స్ఫూర్తి ని
తు న్న స్
ప
టా ర్
ట్ -అప్ ల
్ర తిబింబిస్
ప
్ర పంచం”

గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో భారతదేశ సామర్థ్యం కొత్త శక్తిని పుంజుకుంది. ప్రస్తుతం స్టార్ట్-అప్ లు యునికార్న్ లుగా
మారుతున్నాయి. ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ్ భారత్ స్ఫూర్తి సమాజంలో అంకితభావాన్ని సృష్టిస్తోంది. విధి నిర్వహణ బాటలో
పయనిస్తున్న భారతదేశం కొత్త కథనం లిఖిస్తోంది. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ఎనిమిది సంవత్సరాలు
పూర్తవుతున్న రోజుకి సరిగ్గా ఒక రోజు ముందు నిర్వహించిన ‘మన్ కీ బాత్’ (‘మనసులో మాట’) కార్యక్రమంలో
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ అంశాలు ప్రస్తావించారు. అలాగే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం గురించి కూడా
మాట్లాడారు. చార్ ధామ్ యాత్ర ప్రారంభం కావడం యాత్రికుల సేవల్లో స్వచ్ఛతను ఒక మంత్రంగా చేయాలన్న అంశం
ప్రాధాన్యతను చాటి చెప్పింది. సంభాషణలో ప్రధానాంశాలు :
భారత యునికార్న్ ల శతం: క్రికెట్ రంగంలో వలెనే భారతదేశం మరో ప్రత్యేక రంగంలో భారతదేశం సెంచరీ స్కోర్ చేసింది. ఈ
నెలలో దేశంలో రూ.25 లక్షల కోట్ల కన్నా అధిక విలువ గల భారత యునికార్న్ ల సంఖ్య 100 దాటింది. కనీసం 7.5 వేల కోట్ల
విలువ గల స్టార్ట్-అప్ ను యునికార్న్ గా వర్గీకరిస్తారు. గత ఏడాది మొత్తం 44 యునికార్న్ లు ఆవిర్భవించగా ఈ ఏడాది గత 3-4
నెలల కాలంలోనే మరో 14 యునికార్న్ లుగా ఎదిగాయి. భారత యునికార్న్ ల సగటు వృద్ధిరేటు అమెరికా, బ్రిటన్, పలు ఇతర
దేశాల కన్నా అధికంగా ఉంది. స్టార్ట్-అప్ ప్రపంచం నవభారత స్ఫూర్తిని ప్రపంచానికి చాటి చెబుతోంది. ఇప్పుడు కొత్త
పారిశ్రామికులు చిన్న పట్ట ణాలు, నగరాల నుంచి కూడా వెలుగులోకి వస్తున్నారు.

స్టార్-ట్ అప్ లకు మంచి మెంటార్: ఒక మంచి మెంటార్.. అంటే సరైన మార్గదర్శి ఒక స్టార్ట్-అప్ ను కొత్త శిఖరాలకు

తీసుకెళ్లగలడు. పద్మ అవార్డు గ్రహీత శ్రీధర్ వేంబు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎంటర్ ప్రెన్యూర్లను తీర్చి దిద్దు తున్నారు. మదన్ పడకి
నిర్మించిన ఒక వంతెన దేశంలోని 75 జిల్లాల్లో 9 వేల మంది పైగా గ్రామీణ ఎంటర్ ప్రెన్యూర్లకు సహాయకారిగా నిలిచింది. మీరా
షెనాయ్ గ్రామీణ, గిరిజన, భిన్న సామర్థ్యాలు గల యువతకు మార్కెట్ సంబంధిత నైపుణ్య శిక్షణ చేపడుతున్నారు.

మహిళా సాధికారత: తంజావూరు బొమ్మలు మహిళా సాధికారతలో కొత్త అధ్యాయం లిఖిస్తున్నాయి. మహిళా స్వయం సహాయక
బృందాల ద్వారా స్టోర్లు , కియోస్క్ లు తెరుస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంతో 22 స్వయం సహాయక బృందాలు అనుసంధానమై
ఉన్నాయి. స్వయం-సమృద్ధ భారత్ ప్రచారాన్ని ముందుకు నడిపించడం కోసం మీ ప్రాంతంలో ఎస్.హెచ్.జిలు తయారు చేసిన
ఉత్పత్తుల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించండి.

విధి నిర్వహణ బాట: విధి నిర్వహణ బాటలో ప్రయాణం చేయడం ద్వారానే మనం సమాజాన్ని, దేశాన్ని సాధికారం చేయగలం.

గ్రామీణ బాలికల విద్యాభ్యాసం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన రామ్ భూపాల్ రెడ్డి తన మొత్తం పింఛను సుకన్య సమృద్ధి యోజనకు
విరాళంగా ఇచ్చారు. తన గ్రామంలో స్వచ్ఛ నీటి పైప్ లైన్ నిర్మాణం కోసం యుపికి చెందిన శ్యామ్ సింగ్ తన మొత్తం పింఛను
విరాళంగా ఇచ్చారు.

స్వచ్ఛత, సేవ ఆచరించండి: మన దేశంలోని ఉత్తరాఖండ్ లో ప్రస్తుతం పవిత్ర “చార్-ధామ్” యాత్ర సాగుతోంది. ప్రజలు

“చార్-ధామ్ యాత్ర”లో ఆనందకరమైన అనుభవాలను పంచుకుంటున్నారు. కాని కేదార్ నాథ్ లో యాత్రికులు పడేస్తున్న
చెత్తాచెదారం గురించి భక్తులు విచారిస్తున్నారు. పవిత్రమైన ఈ యాత్రలో ఒక కొండలా చెత్త పేరుకుపోవడం సరైనది కాదు. ఇన్ని
ఫిర్యాదుల మధ్యన కూడా కొన్ని మంచి చిత్రాలు కూడా కనిపించాయి. యాత్ర మార్గంలో కొందరు చెత్తను శుభ్రం చేస్తున్నారు. పలు
సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు స్వచ్ఛ భారత్ ప్రచార బృందంతో కలిసి పని చేస్తున్నాయి. యాత్రికుల సేవలు లేకపోతే యాత్ర
సంపూర్ణం కాదు. ఉత్తరాఖండ్ లోని దేవభూమిలో స్వచ్ఛత, సేవ ఆచరిస్తున్న ప్రజలు ఎందరో ఉన్నారు.

జపాన్ లో భారత సంస్కృతి: భారతదేశంతో జపాన్ ప్రత్యేక అనుబంధం, ప్రేమ కలిగి ఉంది. స్థానిక ప్రతిభను ఉపయోగించి 9

విభిన్న దేశాల్లో మహాభారత్ కు హిరోషి కియోక్ దర్శకత్వం వహించారు. ఆయన దర్శకత్వం వహించే ప్రతీ ఒక్క ఎపిసోడ్ స్థానిక
కళాకారుల్లో ని భిన్నత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. అత్సుషి మత్సుయో, కెంజి యోషి రామాయణంపై జపాన్ భాషలో యానిమేషన్
ఆధారిత చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు. 4కెలో ఈ చిత్రం పునర్నిర్మిస్తున్నారు.

‘మన్ కీ బాత్’ కోసం ఈ క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి.
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లో

దేశీయ ప్రశంసలతో అందుతున్న అంతర్జాతీయ గౌరవం

సంపాదకుడు

ై జదీప్ భట్నాగర్,
ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్యాలయం,
న్యూఢిల్లీ

సీనియర్ కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

సీనియర్ అసిస
్టెంట్ కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్
విభార్ శర్మ

అసిస
్టెంట్ కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్
చందన్ కుమార్ చౌదరి 
అఖిలేష్ కుమార్

|

కవర్ పేజీ
కథనం

“వసుధైవ కుటుంబకం” సిద్ధాంతం ద్వారా విస్తరిస్తున్న తన శక్తి ని భారతదేశం
ప్రపంచానికి తెలిసేలా చేస్తోంది. 			
16-31

గోవా తొలి
స్వాతంత్
ర్యోద్యమం

లాంగ్వేజ్ ఎడిటలుర్

సుమిత్ కుమార్ (ఇంగ్లీష్),
జయ్ ప
్ర కాశ్ గుప్తా (ఇంగ్లీష్)
అనిల్ పటేల్ (గుజరాతీ)
నదీమ్ అహ్మద్ (ఉర్దూ ),
పౌలమి రక్షిత్ (బెంగాలీ)
హరిహర్ పాండా (ఒడియా)

సంక్షిప్త వార్తలు | 4-5
సిక్కు గగన విహారం

భారత క్రీడా స్టార్ మిల్కా సింగ్ కథ | 6

8వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం

భారీ యోగ ప్రదర్శనకు ప్రధానమంత్రి సారథ్యం | 7–10

యోగా ఆధారిత సంక్షేమంలో భారత్ కీలక పాత్ర

ఆయుష్ మంత్రి శ్రీ శర్బానంద సోనోవాల్ వ్యాసం | 11-12

ై నర్
సీనియర్ డిజ

An initiative full of compassion and trust

శ్యామ్ శంకర్ తివారి
రవీంద
్ర కుమార్ శర్మ

PM Cares for Children provides protection to kids | 13–14

ై నర్స్
డిజ

దివ్యా తల్వార్, 
అభయ్ గుప్తా

‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ సీరీస్
లో భాగంగా ఈ సారి గోవా విప్లవ
దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గోవా
స్వేచ్ఛ కోసం సాహసోపేతంగా
పోరాడిన తిరుగుబాటు యోధుల కథ
చదవండి.
53-56

13 భాషల్
లో అందుబాటులో ఉన్న 
న్యూ ఇండియా సమాచార్ చదవడానికి
ఈ కింది లింక్ క్లి క్ చేయండి
https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx
న్యూ ఇండియా సమాచార్ పాత
సంచికలను చదవడానికి ఈ కింది లింక్
క్లిక్ చేయండి:

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

ఎమర్జె న్సీ:  దేశ
ప్రజాస్వామ్యంలో
అంధకార దశ

47 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఈ
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సంపాదకీయం
నమస్కారం,
ప్రపంచం యావత్తు ఒకే కుటుంబం అనే అర్ధం ధ్వనించే ‘వసుధైవ కుటుంబకం’ సిద్ధాంతమే నేడు కేంద్ర ప్రభుత్వ
విదేశాంగ విధానానికి మార్గదర్శక సూత్రం. సాంప్రదాయిక సంబంధాల పునరుద్ధరణ, వ్యూహాత్మక సంబంధాలు తిరిగి
నెలకొల్పుకోవడం, విదేశాల్లో నివశిస్తున్న భారత సంతతి ప్రజలకు చేరువ కావడం ఈ విధానంలోని కీలక అంశాలు.
ప్రపంచంలో భారతదేశం పలుకుబడి పెరిగింది. తన విదేశీ యాత్రలన్నింటిలోనూ జాతీయ విధానంతో పాటుగా ఇండియా
ఫస్ట్ సూత్రానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ వాసవి
్త కంగా భారతదేశ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా మారారు.
ప్రపంచ దేశాలతో భారతదేశం ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు పటిష్ ఠం చేసుకునే ప్రయత్నాలు మాత్రమే కాదు, ప్రపంచంలోని ఏ
ప్రాంతంలో అయినా స్థిరపడి ఆ భూమితో మమేకం అయిపోయిన భారతీయ సంతతి ప్రజలతో అనుసంధానానికి పలు
చర్యలు తీసుకుంది. నేడు ప్రపంచం అంతటా వ్యాపించి ఉన్న భారతీయులెవరైనా ఈ సమున్నత దేశం పౌరులం అని
చెప్పుకునేందుకు గర్వపడుతున్నారంటే అందులో ప్రధానమంత్రి “కమ్యూనిటీ కనెక్ట్” కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. మాడిసన్ లో
జరిగిన “హౌడీ మోడీ” కార్యక్రమం కావచ్చు లేదా ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ, డెన్మార్క్, జపాన్ పర్యటనల సందర్భంగా భారతీయ
సంతతి ప్రజలతో ముఖాముఖి సంభాషణ అన్నీ ఆయా దేశాల్లో ని భారతీయ సంతతి ప్రజల్లో కొత్త ఆశలు చిగురింపచేశాయి.
తమ మూలాలతో అనుసంధానం అవుతున్నందుకు వారు గర్వపడేలా చేశాయి. నేడు ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశ అభివృద్ధి
సంకల్పాలను తమ లక్ష్యసాధనలకు ఆయుధాలుగా పరిగణిస్తోంది. ప్రపంచ శాంతి లేదా ప్రపంచ సవాళ్లకు పరిష్కారాలు ఏ
అంశంలో అయినా భారతదేశం వైపు ప్రపంచం ఆశగా చూస్తోంది.
సమాజంలో చిట్ట చివరన ఉన్న ప్రజలను చేరేందుకు అంత్యోదయ ప్రభుత్వానికి ఏ విధంగా మారద
్గ ర్శకంగా ఉంది అన్న
అంశంతో పాటు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్, తమిళనాడు, హిమాచల్ ప్రదేశ్ పర్యటనల వివరాలు కూడా ఈ
సంచికలో ఉన్నాయి. దీనికి తోడు ఈ సంచికలోని కథనాలు 5జి, డ్రోన్ టెక్నాలజీల విషయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
విజన్ పై వెలుగు ప్రసరింపచేయడంతో పాటు ఈ దిశలో ప్రభుత్వం చేస్న
తు ్న ప్రయత్నాలను కూడా ప్రముఖంగా వివరిస్న్
తు నాయి.
అంతేకాదు, “బాలల కోసం పిఎం కేర్స్” పథకం కోవిడ్ మహమ్మారి కాలంలో రకస
్త ంబంధీకులను పోగొట్టు కున్న బాలల
భవిష్యత్తును ఎలా తీర్చి దిద్దు తోందన్న అంశపై కూడా ఇందులో చదవవచ్చు. భారత నాగరికత, సంస్కృతిలో యోగాకు
ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది.
8వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా 2014 నుంచి యోగా ప్రయాణానికి సంబంధించిన కథనం కూడా
ఈ సంచికలో ప్రచురించడం జరిగింది. అలాగే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంపై కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రి శర్బానంద
సోనోవాల్ వ్యాసాన్ని కూడా చదవండి. ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ కు మీ సలహాలు పంపుతూ ఉండండి.
హిందీ, ఇంగ్లీషు సహా 11 భాషల్లో పత్రికను
చదవండి/డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/

(జైదీప్ భట్నాగర్)
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సమాచార్

సంపుటి 2, సంచిక 23

ఉచిత పంపిణీ కోసం

న్యూ ఇండియాలో అందిస్తున్న వార్తలు ఎంతో సమాచారంతో కూడి
ఉండడంతో పాటు పరీక్షలకు తయారయ్యే వారికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా
ఉన్నాయి. విద్యార్థు లు, పోటీ పరీక్షలకు తయారయ్యే వారికి ఇందులో చక్కని
సమాచారం అందుబాటులో ఉంటోంది. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 8
సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా గత సంవత్సరాల్లో సాధించిన
విజయాలను తెలియచేస్తూ అందించిన కొత్త సంచికలో ఇచ్చిన సమాచారం
నాకు ఎంతో నచ్చింది.

పురోగతిని
తు న్న
వేగవంతం చేస్
ప
్ర ణాళికలు
ం” లక్ష్యాలకు
“సేవ, సుపరిపాలన, పేదల సంక్షేమ
జోడంచడం ద్వారా
“సబ్ కా ప్రయాస్” ను కూడా
వాం నవభారత
గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రభుత
.
నిరామాణానికి పునాదులు సిద్ం చేసింది

rimpeesingh05@gmail.com

భారతీయ సంస్కృతి, వారసత్వానికి
సంబంధించిన ఎంతో అద్భుతమైన
సమాచారం అందిస్తూ మా జ్ఞానాన్ని
పెంపొందింపచేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు.
చక్కని ప్రతిభా పాటవాలున్న బాలలకు
సంబంధించిన సమాచారంతో ఒక ప్రత్యేక
విభాగం కూడా క్రమం తప్పకుండా
అందించినట్ట యితే ఈ పత్రిక భారతదేశ
ప్రతిష్ఠ ను ప్రపంచ దేశాల్లో మరింతగా
ఇనుమడింప చేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను.

Shailesh Gupta
shaileshgupta.kps@gmail.com

ఎన్ఐఎస్ పత్రిక చదువుతుంటే మనం
అందరం ఎంతో గర్వపడదగిన ప్రముఖ
దాత డాక్టర్ అళగప్ప చెట్టియార్ మాటలు
నాకు గుర్తుకు వచ్చాయి. వాటిని కోట్
చేస్తున్నాను. చెట్టియార్ తన కుమార్తె
ఉమయాల్ రమానాథన్ కు రాసిన
లేఖలో భారతదేశం మరణిస్తే ఎవరు
బతికుంటారు? భారతదేశం సజీవంగా
ఉంటే ఎవరు మరణిస్తారు? అనే
స్ఫూర్తిదాయకమైన వాక్యాలే అవి.

Prof. Prema
prof.prema@gmail.com

న్యూ ఇండియా సమాచార్ చదవడం నాకెంతో ఆనందదాయకం. న్యూ ఇండియా సమాచార్ ముద్రణ ప్రతి నేను
కావాలనుకుంటున్నాను. అది పొందడం ఎలాగో నాకు తెలియచేస్తారా?

Santosh Rathore
sntshrthr@gmail.com

నేను న్యూ ఇండియా సమాచార్ పక్షపత్రిక డిజిటల్ కాపీ క్రమం తప్పకుండా చదువుతూ ఉంటాను. నా ఇ-మెయిల్
ద్వారా దానికి నేను సబ్ స్క్రయిబ్ చేశాను. కాని ఆ పత్రిక ముద్రణ ప్రతి పొందాలనుకుంటున్నాను. అది ఎలా
పొందవచ్చునే దయచేసి నాకు తెలియచేస్తారా?

Mahendra Kumar Mishra
mkmishra29@gmail.com

ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల చిరునామా: రూమ్ నంబర్-278, బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
సెకండ్ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ - 110003
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విమానాశ్ర యాల్
లో స్వయం సహాయక
తు వుల ప్రదర్శన
బృందాలు తయారు చేసిన వస్
స్వ
యం-సమృద్ధ భారత్ ద్వారా దేశ ప్రజల ఆదాయాలు
పెంచేందుకు ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తోంది. ఒకపక్క
స్వయం సహాయక బృందాలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తోంది.
మరో పక్క వారు తయారు చేసిన వస్తువులు విక్రయించేందుకు
వేదికలు, మార్కెట్ అందుబాటులోకి తెస్తోంది. ఆ కోవలోనే భారత
కళాకారులు, మహిళలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చక్కని కానుక
అందించింది. స్వయం సహాయక బృందాల జాతీయ జీవనోపాధి
కార్యక్రమం కింద గ్రామీణ మహిళలు ఇంటి వద్ద తయారు చేసిన
వస్తువులకు జాతీయ గుర్తింపు తెచ్చే దిశగా ఒక అద్భుతమైన అడుగు
వేసింది.
ఇందుకోసం ప్రభుత్వం అవకాశం పథకంను
ప్రారంభించింది. గ్రామీణ మహిళల కోసం విమానాశ్రయాల్లో రిటైల్
దుకాణాలు సిద్ధం చేయడమే అది. ఇది గ్రామీణ ఉత్పత్తులకు ప్రపంచ
స్థాయిలో బ్రాండింగ్, విక్రయ అవకాశం కల్పిస్తోంది. ప్యాకేజి చేసిన
అప్పడాలు, పచ్చళ్లు , వెదురుతో తయారు చేసిన మహిళల హ్యాండ్
బాగ్ లు, బాటిల్స్, లాంప్ లు, కళాకృతులు, సాంప్రదాయిక కళలు,
సహజసిద్ధమైన రంగులు, ఎంబ్రాయిడరీ వస్తువులు, సమకాలీన డిజైన్
లో తయారు చేసిన అల్లిక వస్తువులు ఈ స్టోర్లలో అందుబాటులో
ఉంటాయి. తొలి దశలో దేశంలోని ఇలాంటి తొలి స్టోర్ చెన్నై
విమానాశ్రయంలో ఏర్పాటు చేశారు. అగర్తల, డెహ్రాడూన్, కుశీనగర్,
ఉదయ్ పూర్, అమృతసర్, రాంచి, ఇండోర్, సూరత్, మదురై,
భోపాల్, బెళగావి విమానాశ్రయాల్లో అలాంటి స్టోర్లు ఏర్పాటు చేసే
కృషి చురుగ్గా సాగుతోంది.
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తు 
‘జనతా కే పద్మ’ అవార్
డు ల దరఖాస్
ప్రక్రి య ప్రా రంభం.
తు చేయండి.
సెప్టెంబర్ 15 లోగా దరఖాస్

ఒ

కప్పుడు పలుకుబడి గల వర్గా లకు మాత్రమే
పరిమితం అయిన పద్మ అవార్డు లు 2014
తర్వాత సమాజం కోసం అసాధారణ కృషి చేసిన
సామాన్య మానవులకు కూడా ఎలా అందుతున్నది
మనందరం చూస్నే
తూ ఉన్నాం. దేశ పాలనా పగ్గా లు
చేపట్టగానే పద్మ అవార్డు ల నామినేషన్ల ప్రక్రియను
పూర్తిగా మార్చి వేసిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
చర్యతో అసాధారణ సేవలందించిన సగటు జీవులు
రాష్ట్రపతి భవన్ ఎర్ర తివాచీలపై నడుచుకుంటూ
వెళ్లి పద్మ అవార్డు లు అందుకుంటున్న దృశ్యాల
గురించి నేడు మనం చర్చించుకుంటున్నాం. ఈ
అవార్డు ల కోసం ఇప్పుడు ఎవరైనా తమను తాము
నామినేట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇతరులు వారిని ఈ
అవార్డు కు నామినేట్ చేయవచ్చు. వచ్చే గణతంత్ర
దినోత్సవంనాడు ప్రకటించే పద్మ అవార్డు లకు
నామినేషన్ చేసుకునే సమయం ఇప్పుడు మీ
ముందుకు వచ్చింది. నామినేషన్ ప్రక్రియ ఇప్పటికే
ప్రారంభమయింది. 2022 సెప్టెంబర్, 15వ తేదీ
లోగా నేషనల్ అవార్డ్ పోరల్
్ట https://awards.
gov.in ద్వారా ఆన్ లైన్ లో నామినేషన్ ప్రక్రియ
అందుబాటులో ఉంటుంది.
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ై ప
ప
్ర గతి సమావేశం:  ప్రాజెక్టు లప
్ర ధానమంత్రి 
నరేంద
్ర మోదీ సమీక్ష, ఆదేశాల జారీ

ప్ర

ధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేపట్టిన ప్రత్యేకమైన చొరవ కారణంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో
ఎంతో కాలంగా నిలిచిపోయిన కోట్లా ది రూపాయల విలువ గల పెండింగ్
ప్రాజెక్టులు వేగంగా పూర్తవుతున్నాయి. ప్రగతి లేదా క్రియాశీలమైన పాలన, సకాలంలో
అమలు (ప్రగతి) వేదిక ద్వారా ఈ విప్లవాత్మక మార్పు సాధ్యం అయింది. దీని ద్వారా
అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు లన్నింటినీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షిస్తారు. ఆ
కోవలోనే మే 25వ తేదీన నిర్వహించిన ప్రగతి 40వ సమావేశంలో 14 రాష్ట్రాల్లో
రూ.59,900 కోట్ల తో అమలులో
ఉన్న ఎనిమిది ప్రాజెక్టులపై
సమీక్షించారు. మౌలిక వసతుల
నిర్మాణంలోని సంస్థల మధ్య
సమన్వయం ప్రాధాన్యతను ఈ
సమావేశంలో ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేకంగా
ప్రస్తావించారు. ఇంతకు ముందు
జరిగిన 39 “ప్రగతి” సమావేశాల్లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ రూ.14.82 లక్షల కోట్ల
విలువ గల ప్రాజెక్టులపై సమీక్షించారు.

మో

ఆ

యుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ కింద
జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థ ఆయుష్మాన్

భారత్ హెల్త్ అకౌంట్ కు చెందిన మొబైల్ యాప్

కొత్త వెర్షన్ ను విడుదల చేసింది. కొతగా
్త డిజైన్
చేసిన ఈ ‘ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్’

(ఎబిహెచ్ఎ) యాప్ లో కొత్త యూజర్ ఇంటర్

ఫేస్ తో పాటు అదనపు ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
ఏ సమయంలో అయినా ఏ ప్రాంతం నుంచైనా

యూజర్లు ఈ యాప్ ద్వారా తమ ఆరోగ్య
రికార్డు లు

పొందవచ్చు.

కొత్త

వెర్షన్

ఉపయోగించుకుని పౌరులు తమ ఆరోగ్య
రికార్డు లు దీర్ఘకాలం

పాటు దాచుకోవచ్చు.

ప్రస్త
తు యూజర్లు పాత వెర్షన్ నుంచి కొత్త వెర్షన్
కు అప్ గ్రేడ్ కావచ్చు.

ఇ-శ్ర మ్ పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్లలో ముందు
వరుసలో వ్యవసాయ రంగ కార్మికులు

2020 సంవత్సరంలో తగ్గిన రోడ్
డు ప్రమాదాలు

ప
్ర మాదాల సంఖ్య 18.46%,
మరణాల సంఖ్య 12% తగ్గు దల

ై న్ చేసిన ఆయుష్మాన్
్త గా డిజ
కొత
భారత్ అకౌంట
్ల యాప్ విడుదల

కేం

ద్ర

టారు వాహనాల చట్టంలో కఠిన నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టడం కావచ్చు లేదా
ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారికి సరైన చికిత్స అందించడం కావచ్చు...2025
సంవత్సరం నాటికి రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య సగానికి తగ్గించాలనే లక్ష్యం చేరుకునే దిశగా
కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకుంది. ఈ చర్యల ఫలితం ఎలా ఉన్నది అనేది
తెలియడానికి రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన రవాణా
పరిశోధన విభాగం రూపొందించిన “భారతదేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు-2020” నివేదిక
స్పష్టమైన నిదర్శనం. ఆ నివేదిక ప్రకారం
2019 సంవత్సరంతో పోల్చితే 2020
సంవత్సరంలో దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాల
సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది. 2019
సంవత్సరంతో
పోల్చితే
2020
సంవత్సరంలో మొత్తం ప్రమాదాల
సంఖ్య సగటున 18.46 శాతం తగ్గింది. అదే సమయంలో ప్రమాద మృతుల సంఖ్య
12.84 శాతం తగ్గింది. క్షతగాత్రుల సంఖ్య 22.84 శాతం తగ్గింది. 2020 సంవత్సరంలో
రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు మొత్తం 3,66,138 ప్రమాదాలు జరిగినట్టు సమాచారం
అందించాయి.

ప్రభుత్వ

సామాజిక

పథకాల

రంగంలోని కార్మికులు తమ పేర్లు

నమోదు

ప్రయోజనాలు పొందడానికి అవ్యవస్థీకృత

చేసుకునేందుకు సహాయపడే లక్ష్యంతో ప్రారంభించిన

ఇ-శ్రమ్ పోర్టల్ లో 27 కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలు
పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. ఈ పోర్టల్ ద్వారా

నమోదైన కార్మికుల్లో అధిక సంఖ్యలో వ్యవసాయ
రంగం కార్మికులున్నారు. వారి సంఖ్య మొత్తం

రిజిస్ట్రేషన్లలో సగానికి పైగా ఉంది. అలాగే డొమెస్టిక్
రంగం రెండో స్థానంలో, నిర్మాణ రంగం మూడో

స్థానంలో ఉన్నాయి. ఈ పోర్టల్ లో నమోదు

చేసుకోగానే వారికి రూ.2 లక్షల ప్రమాద బీమా

పాలసీ అందుతుంది. ఈ నమోదు ప్రక్రియ పూర్తిగా

ఉచితం. https://register.eshram.gov.in/ #/
user/self పోర్టల్ లో స్వయంగా నమోదు చేసుకునే
సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
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వ్యక్తిత్వం

మిల్కా సింగ్

ఫ గ్ సిక్కు..
్లయిం

దేశ విభజన సమయంలో అతని కుటుంబ సభ్యులందరినీ తన కళ్ల ముందే హత్య

చేశారు. కుటుంబ పోషణ కోసం పాత ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ ముందు పాత్రలు క్లీన్ చేసిన
వ్యక్తి అతను. టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేస్తున్నందుకు అతనికి జైలు శిక్ష
విధించారు. కేవలం ఒక గ్లాస్ పాల కోసం సైన్యంలో చేరేందుకు రేస్ లో

పాల్గొన్నాడు. “ఎగిరే సిక్కు”గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బహుళ ప్రచారం పొందిన మిల్కా
సింగ్ జీవన పోరాట కథనం ఇది. పాకిస్తాన్ పరుగుల వీరుణ్ణి ఓడించినా.. ఆ దేశ
అధ్యక్షుడే మిల్కా సింగ్ కు ఈ బిరుదు ఇచ్చారు.

మి

జననం:  20 నవంబర్ 1929 |  మరణం 18 జూన్ 2021

ల్కా సింగ్ అసమాన వేగం, దూకుడులో ఎనలేని విశ్వాసంతో
భారత ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ ను దశాబ్ది కాలం పాటు
ఏకఛత్రాధిపత్యంగా శాసించడమే కాకుండా ఆ విభాగంలో తిరుగులేని తన
ఆధిపత్యాన్ని చాటి చెప్పిన స్వతంత్ర భారత తొలి క్రీడాకారుడు. తన కెరీర్
లో ఆయన ఎన్నో రికార్డు లు నెలకొల్పాడు. 1956లో మెల్బోర్న్, 1960
రోమ్ లో, 1964లో టోక్యోలో జరిగిన ఒలింపిక్స్ లో ఆయన భారతదేశానికి
ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
మిల్కా సింగ్ 1929 నవంబర్ 20వ తేదీన గోవింద్ పురాలో (పాకిస్తాన్
లోని ముజఫర్ నగర్ సమీపంలో) సిక్కు దంపతులకు జన్మించాడు. దేశ
విభజన సమయంలో భారతదేశానికి వచ్చి, ఆ తర్వాత సైన్యంలో చేరిన
ఆయన క్రీడారంగానికి పరిచయం అయ్యాడు.
ఇక్కడే ఆయన పరుగు నైపుణ్యం ప్రారంభం అయింది. క్రాస్-కంట్రీ రేస్
లో పాల్గొని ఆరో స్థానం పొందిన 400 మంది సైనికుల్లో ఆయన ఒకరు.
ఈ అద్భుత ప్రదర్శన అనంతరం అతను అదనపు శిక్షణ పొందడానికి
ఎంపికయ్యాడు. అదే ఆయన క్రీడా జీవితానికి నాంది. ప్రత్యేక అనుభవం
లేని కారణంగా 1956 మెల్బోర్న్ ఒలింపిక్స్ లో మిల్కాసింగ్ ఎలాంటి
ప్రత్యేకత చాటుకోలేకపోయాడు. మెల్బోర్న్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన అనంతరం
మిల్కాసింగ్ తనను “పరుగు యంత్రం”గా మార్చుకోవాలన్న దృఢ
నిశ్చయానికి వచ్చాడు.
ఆయన అసమాన కృషి ఫలితం 1958లో కార్డిఫ్ లో జరిగిన కామన్వెల్త్
క్రీడోత్సవాల్లో కనిపించింది. ఆ క్రీడోత్సవాల్లో ఆయన ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ లో
స్వర్ణ పతకం గెలుచుకున్నారు. 2014లో డిస్కస్ త్రో క్రీడాకారుడు వికాస్
గౌడ ఛేదించే వరకు 56 సంవత్సరాల పాటు ఆ రికార్డు చెక్కు చెదరకుండా
అలాగే నిలిచి ఉంది. 1960లో భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన అథ్లెటిక్
పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు మిల్కా సింగ్ కు ఆహ్వానం అందింది. టోక్యో
ఆసియా క్రీడోత్సవాల్లో పాకిస్తాన్ కు చెందిన ప్రపంచ అత్యుతమ
్త రన్నర్
అబ్దు ల్ ఖలీక్ ను మిల్కా సింగ్ ఓడించాడు. పాకిస్తాన్ భూ భాగం పైనే
వారిద్దరూ తలపడాలని పాకిస్తానీలు భావించారు. కాని దేశ విభజన
సమయంలో తాను ఎదుర్కొన్న బాధాపూరితమైన అనుభవం దృష్ట్యా
పాకిస్తాన్ సందర్శనకు మిల్కాసింగ్ తిరస్కరించాడు. కాని ప్రధానమంత్రి
జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అభ్యరన
్థ మేరకు ఆయన పాకిస్తాన్ వెళ్లా డు. అక్కడ
మరోసారి ఖలీక్ ను మిల్కాసింగ్ ఓడించాడు. ఆ పరుగు అనంతరం
పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు ఫీల్డ్ మార్షల్ అయూబ్ ఖాన్ “మిల్కా, నేడు నువ్వు
పరుగు తీయడం కాదు, ఎరుగుతున్నావు” అని ప్రశంసించారు. అందుకే
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మిల్కా సింగ్ కు ‘ఫ్లయింగ్ సిక్కు’
పురస్కారం
అందిస్తున్నట్టు
ప్రకటించారు.
1960 రోమ్ ఒలిపింక్స్ లో
ఒలింపిక్ వేదికపై 400 మీటర్ల రేస్
లో పాల్గొనేందుకు ఉత్తమ పోటీదారుగా
మిల్కాసింగ్ పేరును పరిశీలించారు.
ఆ
క్రీడోత్సవాల్లో 45.73 సెకన్ల వ్యవధిలో పరుగు పూర్తి
చేసిన మిల్కా సింగ్ నాలుగో స్థానం సాధించాడు. 40
సంవత్సరాల పాటు చెక్కు చెదరకుండా నిలిచిపోయిన
జాతీయ రికార్డు ఇది. 1964లో మిల్కా సింగ్ టోక్యోలో
జరిగిన ఒలింపిక్స్ లో తన కెరీర్ లో చివరిసారిగా
పాల్గొన్నాడు. రిటైర్ కావడానికి ముందు 4x400 మీటర్ల
భారత రిలే టీమ్ కు మిల్కా సారథ్యం వహించాడు. మిల్కా
సింగ్ తన అద్భుత కెరీర్ గురించి “ద రేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్”
పేరిట రచించిన జీవితచరిత్ర గ్రంథంలో వివరించారు.
కుమార్తె సోనియా సన్వాలిక సహాయంతో 2013లో ఆ గ్రంథ
ప్రచురణ జరిగింది. దాని ఆధారంగానే తర్వాత “భాగ్ మిల్కా భాగ్”
పేరిట మరో గ్రంథం కూడా విడుదల అయింది. కోవిడ్ బారిన పడిన
కారణంగా క్షీణించిన ఆరోగ్యంతో ఆ అద్భుత స్ర్పింటర్ 2021 జూన్ 18న
తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన మరణించిన సమయానికి టోక్యో ఒలింపిక్స్
దగ్గర పడుతున్నాయి. “మిల్కా సింగ్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న
సమయంలో ఆయనతో మాట్లా డే భాగ్యం నాకు కలిగింది” అని
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ “మన్ కీ బాత్” కార్యక్రమంలో తెలిపారు.
మన అథ్లెట్లు టోక్యో ప్రయాణానికి సిద్ధం అవుతున్న కారణంగా మీరు
సందేశం ఇచ్చి వారిలో నైతిక స్థైర్యం, స్ఫూర్తి నింపండి అని ఆయనను
తాను అభ్యర్థించినట్టు ప్రకటించారు. అనారోగ్యంతో బాధ పడుతున్నప్పటికీ
సందేశం ఇవ్వడానికి ఆయన అంగీకరించడమే క్రీడ పట్ల ఆయనకు గల
అంకిత భావానికి నిదర్శనం అన్నారాయన.
జీవిత కాలంలో మిల్కా సింగ్ భారతదేశానికి ఒలింపిక్ పతకం సాధించి
పెట్ట కపోవడమే విచారించదగ్గ అంశం. 2021 ఆగస్టు 11వ తేదీన నీరజ్
చోప్రా జావెలిన్ త్రోలో స్వర్ణ పతకం సాధించి ఆయన కల సాకారం
చేశాడు. g

అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం

జాతీయం

8వ అంతర్
జా తీయ యోగా దినోత్సవం

ై మసూరులో భారీ యోగ ప
్ర దర్శనకు
ప
్ర ధానమంత్రి సారథ్యం

యోగా మీ జీవితంలో ఒక భాగం
చేసుకోండి అని బోధిస
్త ోంది గీత తం విద్వాద్ దుఃఖ్ సంయోగ్ -, వియోగం యోగ సంహితమ్

మీరు దుఃఖం నుచి వేరు పడి విముక్తులు కావడమే యోగ అని దాని
అర్ధం. ఏ ప్రదేశం, ఏ పరిస్థితి, ఏ వయసు అనే దానితో సంబంధం
లేకుండా ప్రతీ ఒక్కరికీ యోగాలో ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది. నేడు
ప్రపంచంలో యోగ ఔత్సాహికుల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది.
జూన్ 21వ తేదీన “అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం” సందర్భంగా
కర్ణాటకలోని మైసూరులో “ఆరోగ్యానికి యోగ” పేరుతో ప్రధాన
కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇదే కార్యక్రమాన్ని ఏదో ఒక పేరుతో
192 దేశాల్లో కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. దేశవిదేశాల్లో యోగా
సంస్థలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఈ యోగా ప్రయాణంలో మనం
ఇలాగే ముందుకు సాగాలి. మీరు దుఃఖం నుచి వేరు పడి విముక్తులు
కావడమే యోగ అని దాని అర్ధం. ఏ ప్రదేశం, ఏ పరిస్థితి, ఏ
వయసు అనే దానితో సంబంధం లేకుండా ప్రతీ ఒక్కరికీ యోగాలో
ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది. నేడు ప్రపంచంలో యోగ ఔత్సాహికుల
సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. జూన్ 21వ తేదీన “అంతర్జాతీయ
యోగ దినోత్సవం” సందర్భంగా కర్ణాటకలోని మైసూరులో
“ఆరోగ్యానికి యోగ” పేరుతో ప్రధాన కార్యక్రమం
నిర్వహిస్తున్నారు. ఇదే కార్యక్రమాన్ని ఏదో ఒక పేరుతో 192
దేశాల్లో కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. దేశవిదేశాల్లో యోగా సంస్థలు
కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఈ యోగా ప్రయాణంలో మనం ఇలాగే
ముందుకు సాగాలి.
గా, భారతదేశ సునిశిత శక్తి... ప్రాచీన కాలం
నాటి కళాకృతి. దాని ప్రయోజనాలు విస్తృత
ప్రపంచానికి అందించేందుకు భారత్ నడుం
బిగించింది. జూన్ 21వ తేదీని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా
పాటించాలన్న భారతదేశం ప్రతిపాదనను అతి తక్కువ కాలంలో పలు
దేశాల మద్దతుతో ఐక్యరాజ్య సమితి ఆమోదించడమే ఇందుకు తార్కాణం.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెరుగుతున్న భారత శక్తికి, భారత సంస్కృతికి
లభిస్తున్న గౌరవానికి ఇది అత్యుత్తమ ఉదాహరణ.

యో

అంతకన్నా ముందే యోగా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గడించింది. కాని
ఐక్యరాజ్య సమితి యోగాకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు
ఇచ్చిన నాటి నుంచి అది ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా
మారింది.
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జాతీయం

అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం

2015
శాంతి, సామరస్
 యాలకు యోగా

న్యూ ఢిల్లీలోని రాజ్ పథ్ లో ప్రధాన
కార్యక్రమం జరిగింది. 84 దేశాల
ప్రజల భాగస్వామ్యంలో రెండు
ప్రపంచ రికార్డు లు కూడా
ఏర్పడ్డా యి.

2016
యువతతో అనుసంధానం

చండీగఢ్ లో ప్రధాన
కార్యక్రమం జరిగింది. 30 వేల
మంది ప్రజల
 తో పాటు 150
మంది దివ్యాంగులు కూడా
ఇందులో పాల్గొన్నారు.

2017
ఆరోగ్యానికి యోగా

లక్నోలో 51 వేల మంది ప్రజల
భాగస్వామ్యంలో ఈ కార్యక్రమ
 ం
జరిగింది. జీవనశైలిలో యోగా
ప్రాధాన్యం గురించి ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ చర్చించారు.

2018
శాంతికి యోగా

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ,
50,000 మంది
భాగస్వామ్యంలో డెహ్రాడూన్ లో
ఈ కార్యక్రమ
 ం జరిగింది.

ై అవగాహనకు
యోగాప
 ప్రధానమంత్రి “అష్ట సూత్రా లు”
01

02

యోగా కేవలం శరీర కదలికలను సమతూ
 కం చేసే కార్యక్రమం
మాత్రమే కాదు. అలా అయితే సర్కస్ లో పని చేసే పిల్ల లను కూడా
యోగి అని పిలవవచ్చు. ఒక సంగీత కార్యక్రమం ప్రారంభం
కావడానికి ముందు అతి స్వల్ప వ్యవధి
 కనిపించి ఆ తర్వాత
శ్రావ్యమైన సంగీతం వినిపించినట్టు గానే మొత్తం యోగాభ్యాసంలో
ఆసనాలు కూడా ఒక భాగంగా ఉంటాయి. లేదంటే ఆ ప్రయాణం
సుదీర్ఘంగా సాగుతుంది. అందుకే ఈ విధానం గురించి
తెలుసుకోవడం, దాన్ని గుర్తించడం ప్రధానం.
మరణా
 నంతరం జీవితంలో మీరేం పొందుతారనేది అన్ని మతాలు,
వర్గా లు బోధిస్తాయి. కాని యోగా ఆ తర్వాత అనేది కాదు.
మరణానంతరం ఏమి జరుగుతుందనేది యోగా చూపించదు.
అందుకే ఇది మతపరమైన కార్యక్రమ
 ం కాదు. మీ మనసు ఎలా
శాంతిగా ఉంటుంది, మీ శరీరం ఎలా ఆరోగ్యం పొందుతుంది,
సమాజంలో ఐక్యత సాధించడం, దానికి బలం ఇవ్వడం ఎలా అనేవి
తెలియచేయడం ద్వారా యోగా మన ఆలోచనలు మెరుగు
పరుస్తుంది. ఇది తర్వాత అనే శాస్త్రం కాదు, ఇది ప్రపంచానికి
సంబంధించిన శాస్త్రం.

విదేశాల్లో యోగా ప్రాచుర్యం విపరీతంగా పెరిగింది. ప్రపంచం అంతటి
నుంచి యోగా గణాంకాలు సేకరించినట్టయితే అద్భుతమైన ఫలితాలు
కనిపిస్తాయి. యోగా ప్రంపచానికి అనారోగ్యం నుంచి ఆరోగ్యానికి బాటను
చూపింది.
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04

05

రోజంతా ఆహారంలో ఉప్పు అసలు లేకపోతే రుచి ఏమీ తగ్గదు, కాని
మొత్తం శారీరక వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బ తింటుంది. ఉప్పు కొద్దిగానే
ఉంటుంది, కాని శరీరం మొత్తంలో దాని అవసరాన్ని మాత్రం ఎవరూ
కొట్టివేయలేరు. జీవితంలో ఉప్పుకి ఎలాంటి స్థానం ఇచ్చామో
యోగాకు కూడా అలాంటి స్థానమే ఇవ్వాలి. 24 గంటలూ యోగా
చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
మన చారిత్రక వైభవాన్ని మనం గర్వకారణంగా భావించినట్టయితే
ప్రపంచం కూడా దాన్ని గర్వకారణంగా భావించేందుకు వెనుకాడదు.
కుటుంబ సభ్యులందరూ పిల్ల వానిని నిరంతరం నిరాకరిస్తూ స్థానిక
సమాజం వారిని గౌరవించాలనుకుంటే అది ఏ విధంగానూ సాధ్యం
కాదు. తల్లి, తండ్రి, కుటుంబం అందరూ పిల్ల వాడిని ఎలా ఉంటే
అలా ఆమోదించినట్టయితే స్థానిక సమాజం కూడా వారిని
ఆమోదించడం సాధ్యమవుతుంది.
శరీరం అలసిపోయి, మనసు విరిగిపోయిన స్థితిలో ఎలాంటి కలలు
అల్లు కోవడం లేదా సాకారం కావడం సాధ్యం కాదు. మనం మంచి
ఆరోగ్యం కోసం నాలుగు అంశాలు పాటించాలి. అవే స్వచ్ఛమైన నీరు

“సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అని మన ఋషులు నిర్వచించారు. అంటే
ఆనందంలోను, దుఃఖంలోను సమానంగా వ్యవహరించాలి, సంయమనం
కూడా పాటించాలి అనేదే యోగా ప్రధాన సందేశం. ప్రపంచ చరిత్రలోనే
అతి పెద్ద మహమ్మారి కాలంలో కూడా యోగా ప్రతిష్ఠ సజీవంగానే ఉంది.

అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం

2019

2020

పర్యావరణా
 నికి  యోగా

రాంచిలో ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ 2019 జూన్
21వ తేదీన ఇతర
భాగస్వాములతో కలిసి ఈ
కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

కుటుంబంతో ఇంటి వద్దనే యోగా
అంతర్జాతీయ మహమ్మారి
కారణంగా 2020 జూన్ 21వ
తేదీన ఈ కార్యక్రమం వర్చువల్
విధానంలో విజయవంతంగా
నిర్వహించారు.

2021
సంక్షేమానికి యోగా

కోవిడ్ మహమ్మారి విజృంభణ
కారణంగా ఈ కార్యక్రమం
వర్చువల్ గా నిర్వహించారు.
ఆన్ లైన్ ద్వారా నిర్వహించిన ఈ
కార్యక్రమంలో ప్రజలు ఇంటి
నుంచే పాల్గొని యోగా చేశారు.

తీసుకోవడం, అవసరానికి తగినంతగా పోషకాహారం స్వీకరించడం, పర్యావరణ
స్వచ్ఛత - వాయు స్వచ్ఛత సాధించడం, కష్టపడి పని చేయడం.

06
07

08

బాలలు, వయోజనులు, యువత, వృద్ధు లు.. అందరూ యోగా ద్వారా ఒక్కటైనప్పుడే
ఇల్లంతా శక్తి ప్రసరిస్తుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే అది భావోద్వేగపూరితమైన
యోగా దినం, అది కుటుంబం బంధాన్ని కూడా పెంచుతుంది.
శరీరంలో ఒక రోగం ఉంటే దాన్ని నిర్ధా రణ చేయాలి, దాని మూలాల్లో కి వెళ్లా లి, ఆ
వ్యాధికి కారణం ఏమిటో కనిపెట్టాలి, అది కచ్చితంగా నయం అయ్యేలా చికిత్స
అందించాలి అన్నారు ప్రముఖ తమిళ యోగి శ్రీ తిరువళ్లువార్. యోగా కూడా ఇదే
విధానంలో పని చేస్తుంది. నేటి వైద్య శాస్త్రం కూడా చికిత్సకు, రోగం నయం చేయడానికి
సమ ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.
ఒక టైపిస్టు , కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, సితార్ విద్వాంసుడు ఎవరైనా తమ జీవితానికి వేళ్లు
ఆధారంగా ఉపయోగిస్తారు. మనం 50 లేదా 60 సంవత్సరాల వయస్
 కుడైనటైపిస్టు ని
చూసినట్టయితే అతను ఎందుకలా పాలిపోయి ఉన్నాడు, అతని ముఖంలో పదును
ఎందుకు లేదనే భావం మనలో
 కలుగుతుంది. 80 సంవత్సరాల వయసు గల సితార్
విద్వాంసుని చూసినట్టయితే అతనిలో కొత్త చైతన్యం మనం గుర్తిస్తాం. అతను తన వేళ్లతో
యోగా చేయడమే అందుకు కారణం. కాని టైపిస్టు అందుకు భిన్నంగా తన ఉపాధి కోసం
మాత్రమే వేళ్లని ఉపయోగిస్తాడు.

భారతదేశంతో కలిసి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మొబైల్ యోగా ప్రాజెక్టును
ప్రారంభించింది. ఐక్యరాజ్య సమితి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో భాగంగా
“ఆరోగ్యంగా ఉండండి, మొబైల్ గా ఉండండి” అనే కాన్సెప్ట్ తో 2030
నాటికి సార్వత్రిక ఆరోగ్య కవరేజి కల్పించడం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. దేశం,
ప్రపంచం యోగాను జీవితంలో అంతర్భాగం చేసుకోవాలి.
జీరో

జాతీయం

“యోగా దానంతట అదే ఒక
వ్యక్తి నుంచి మరో వ్యక్తి కి
చేరడం ప్రా రంభమయిం
 ది.
యోగా హిమాలయాలోల్ని
గుహలోల్ ఋషుల ఆధ్యాత్మిక
జీవితానికి బాట చూపిన
రోజులున్నాయి.  ఆ శకం
మారిపోయింది, శతాబ్
దా లు
జరిగిపోయాయి. నేడు
యోగా ప్రజల జీవితంలో
ఒక భాగంగా మారుతోంది.
యోగా శరీరం, మనసు,
మేధస్సులను
 అనుసంధానం
్త ుంది. నేడు ప్రపంచాన్ని 
చేస
అనుసంధానం చేయడంలో
కూడా యోగా కీలక పాత్ర
పోషిస
్త ోంది.
- నరేంద్ర మోదీ,   
      పప్రధానమంత్రి

వ్యయంతో ఆరోగ్య బీమా కల్పించడమే యోగా శక్తికి తార్కాణం. అది
ఒత్తిడి నుంచి బలానికి, ప్రతికూల స్వభావం నుంచి సృజనాత్మకతకు బాట
చూపుతుంది. కుంగుబాటు నుంచి ఉత్సాహం పుంజుకోవడం, ఉత్సాహం
నుంచి ప్రయోజనాలు అందుకోవడం అనే బాటలోకి మనని యోగా
నడిపిస్తుంది.
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జాతీయం

అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం

75 చారిత
్ర క ప్రదేశాల్
లో యోగా కార్యక్రమాల నిర్వహణ

8వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాన కార్యక్రమం జూన్ 21వ
తేదీన కర్ణా టకలోని మైసూరులో నిర్వహిస్తారు. ఆ కార్యక్రమంలో జరిగే యోగా
ప్రదర్శనలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొంటారు. ఈ ఏడాది యోగా
దినోత్సవ నిర్వహణ దేశ విదేశాల్లో మరింత వినూత్నంగా సాగుతుంది. అందులో
ఒక గార్డియన్ రింగ్ కూడా ఉంటుంది. సూర్యుని కదలి
 కలకు
 అనుగుణంగా సాగే
వినూత్న కార్యక్రమ
 ం ఇది. సూర్యుడు ప్రపంచంలోని భిన్న ప్రదేశాల్లో
ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మనం యోగా ద్వారా స్వాగతం పలుకుతాం. వివిధ దేశాల్లో ని
భారత రాయబార కార్యాలయాలు స్థానిక కాలమానం ప్రకారం సూర్యోదయ

n

ఆయుష్ శక్తి

తు న్న యోగా బోధన- శిక్షణ
్త రిస్
విస

•ఆయుష్ కు 1.35 కోట్ల మంది ప్రజల

ఆమోదనీయత, దాని ప్రభావాన్ని
తెలియచేసే ఒక పత్రాన్ని సంజీవని యాప్
పై చూపించడానికి కేంద్రప్రభుత్వం సిద్ధం
చేసింది. 7.24 లక్షల
 మందికి చెందిన
గణాంకాల విశ్లేషణలో
 ఆయుష్ చర్యల
ద్వారా 81.5 శాతం మంది ప్రజలు
కోవిడ్-19ని సమరవంతంగా
్థ
ఎదుర్కొన్నట్టు తేలింది. వారిలో 90 శాతం
మంది ఆయుష్ పాటించడం మంచి
ఫలితాలను ఇచ్చిందని అంగీకరించారు.s.
n

n

యోగా,

ప్రకృతి

విధానపరమైన

వైద్యానికి

సలహాలు,

సంబంధించి

5141 యోగా కేంద్రాలు, 1625 మంది యోగా

సిఫారసులు

అందించడం కోసం ప్రభుత్వం 2016 ఫిబ్రవరిలో

బోధకులు ఇందులో నమోదయ్యారు.
n

నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ యోగా అండ్ నాచురోపతి

366

నియమించింది..
n

లక్ష్యంగా

యోగా

విశ్వవిద్యాలయాలు

వృత్తి

లొకేటర్ మొబైల్ అప్లికేషన్ వెర్షన్ ను 2021లో

ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించింది.

అందుకే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం
యోగాను, ఇతర సాంప్రదాయిక వైద్య విధానాలను ప్రాచుర్యంలోకి
తేవడానికి కొతగా
్త ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించడమే కాదు, యోగా
ఆధారిత ఆహారం, జీవన శైలి కూడా ప్రచారం చేస్తోంది. “పోషిత్ భారత్”
అనే తుది లక్ష్యం సాధించడం కోసం ఈ విభాగం మహిళా, శిశు అభివృద్ధి
శాఖతో కూడా కలిసి పని చేస్తోంది.
కొన్ని రకాలైన యోగా విన్యాసాలు, ప్రాణాయామం పలు వ్యాధులను
అదుపులో ఉంచగలవన్న బలీయమైన విశ్వాసం శతాబ్దా లుగా
భారతదేశంలో ఉంది.
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ఉన్నాయి.

ఇవి

గుర్తింపు గలస్వతంత్ర సంస్థ.
n

నమస్తే యోగా మొబైల్ అప్లికేషన్ పేరిట యోగా

ఆయుర్వేద

ఆఫ్ ఆయుర్వేద కూడా ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ

ఇచ్చేందుకు యోగా సర్టిఫికేషన్ బోర్డు (వైసిబి)
n

కళాశాలలు.

కాకుండా జైపూర్ లోని నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్

నిపుణులు, యోగా బోధన సంస్థలకు గుర్తింపు
ఏర్పాటు చేశారు..

ప్రైవేటు

కళాశాలలకు అనుబంధ హోదా అందించే

యోగా శిక్షకులు, యోగా కార్యకలాపాలను

ప్రోత్సహించడం

దేశంలో 451 ఆయుర్వేద కళాశాలలు ఉన్నాయి.

వాటిలో 20 ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ కళాశాలలు కాగా

(ఎన్ బిపిడివైఎన్) పేరిట ఒక సలహా సంఘాన్ని

•ఆరోగ్యంపై యోగా ప్రభావానికి

సంబంధించి సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్
యోగా, నాచురోపతి ఒక అధ్యయనం
నిర్వహించింది. వ్యక్తిగత జీవనశైలిలో
వివిధ వ్యాధుల నివారణకు
 , మానసిక
ఆరోగ్యం మెరుగుదలకు యోగా
సహాయపడింది అని అది తేల్చింది.

10

సమయా
 నికి యోగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాయి. తూర్పు నుంచి పడమ
 ర వరకు

ఒక దేశం నుంచి మరో దేశంలోకి ఈ కార్యక్రమం కదులుతూ ఉంటుంది. రిలే
స్ట్రీమింగ్ కార్యక్రమం వలనే ఇది కూడా సాగుతుంది. ఆజాదీ కా అమృత్
మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా చారిత్రక వారసత్వంతో ముడిపడి
ఉన్న, అత్యంత ప్రత్యేకత గల 75 ప్రదేశాల్లో సంఘటిత యోగా ప్రదర్శన
జరుగుతుంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత బ్రాండింగ్ కు కూడా ఇది
ఉపయోగపడు
 తుంది. విభిన్న కౌంట్ డౌన్ కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రపంచ యవనికపై
భారీ కార్యక్రమాల నిర్వహణ
 కు
 ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.

దేశంలోని మూడు రాష్ట్రా లు - ఉత్తర్ ప్రదేశ్,

ఉత్తరాఖండ్, రాజస్థాన్ ప్రత్యేకంగా ఆయుష్
మంత్రిత్వ శాఖలు ఏర్పాటు చేశాయి.

నేడు ఆధునిక సైన్స్ కూడా ఈ అభిప్రాయానికి బలం చేకూర్చే ఆధారాలు
అందిస్తోంది. సైన్స్ కూడా యోగా ద్వారా గుండె, మెదడు, ఎండోక్రైన్
గ్లాండ్ సహా పలు శరీర భాగాల పనితీరును నియంత్రించడం సాధ్యమని
నిరూపించింది. “లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు” అంటే “అందరూ
బాగుండాలి! ప్రతీ ఒక్కరూ శాంతిగా ఉండాలి! అందరి ఆకాంక్షలూ
నెరవేరాలి! అందరికీ శుభ కామనతో అందరూ ఆనందంగా ఉండాలన్న
ఆకాంక్ష ప్రకటిస్తున్నాం”. మానవాళి ఆరోగ్యం, ఆనందం కోసం యోగాపై
అవగాహన మరింతగా అభివృద్ధి చేయడం మన బాధ్యత. మనపై గల ఈ
బాధ్యతను గుర్తెరిగి మన ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేద్దాం. g
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యోగాతో ఆరోగ్యం ప్ర చారంలో
తు న్న భారత్
ప్రపంచ నాయకత్వం వహిస్

దూ

శర్బానంద సోనోవాల్
ఆయుష్ శాఖ మంత్రి,
భారత ప్రభుత్వం

అంతర్
జా తీయ యోగా దినోత్సవం
ప్రపంచ దేశాల విస్తృత భాగస్వామ్యం ద్వారా
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంతో ప్రత్యక్ష బంధం
ఏర్పరచుకున్న దేశాలు 192.

రదృష్టితో కూడిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
ఆలోచనా వైఖరి, అవిశ్రాంత కృషి కారణంగా
ప్రపంచం యావత్తు ఇప్పుడు భారతదేశాన్ని యోగా
గురుగా గుర్తించింది. ప్రస్త
తు ం 192 ప్రపంచ దేశాలు ఏదో ఒక రీతిలో
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం పాటిస్న్
తు నాయి. యోగా ప్రభావం
ఇప్పుడు కాలం, ప్రదేశం పరిధిని దాటి విస్తరించింది. యోగా ప్రాధాన్యతను
దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవానికి
-మానవతకు యోగా- అనే మకుటాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది సూర్యోదయంతో సమాంతరంగా యోగా
గార్డియన్ రింగ్ ప్రపంచంలోని భిన్న దేశాలకు ప్రయాణం చేస్తుంది.
దూరదర్శన్ ఇండియా ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని
ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తోంది.

భారత సమున్నత చారిత్రక, సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపద ప్రత్యేకత
గురించి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం కోసం జూన్ 21వ తేదీన యోగా
నిర్వహణకు 75 ప్రాంతాలను ప్రభుత్వం గుర్తించింది. కేంద్ర ఆయుష్
మంత్రిత్వ శాఖ అభ్యరన
్థ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమరాష్ట్రాల్లో ని ఎంపిక
చేసిన ప్రదేశాలను యోగా దినోత్సవం నిర్వహణ కోసం చక్కగా సిద్ధం
చేస్న్
తు నాయి.

వ్యాధుల చికిత్సకే ఏ ఒక్కరూ పరిమితం కాకూడదని యోగా ఇప్పుడు
నిర్ధారించింది. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, అందుకు అవసరమైన
సేవా
కార్యకలాపాల్లో యోగా, యోగా ఆధారిత కార్యకలాపాలకు ప్రత్యేక స్థానం
ఉంది. ఈ అంశం దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఏడాది ఐడివైకి మానవతకు
యోగా అనే మకుటం నిర్ధారించారు.

ఆత్మగౌరవం, ఆరోగ్యవంతమైన సర్వసమగ్ర జీవితం కోసం తపనను
ప్రజా ఉద్యమంగా మార్చి భారతదేశం ప్రపంచ దేశాలకు మార్గదర్శకం
చేయడమే దేశానికి గల సునిశిత శక్తికి గీటురాయి.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక చొరవతో 2014 సంవత్సరంలో
ఐక్యరాజ్య సమితి జూన్ 21ని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా
గుర్తించింది. భారతదేశ ప్రతిపాదనకు
 ప్రపంచవ్యాప్తంగా 175 దేశాలు
మద్దతు పలికాయి. ఫలితంగా 2015 జూన్ 21వ తేదీనతొలి అంతర్జాతీయ
యోగా దినోత్సవం ప్రపంచం అంతటా నిర్వహించారు. యునెస్కో 2016
డిసెంబర్ 1వ తేదీన మానవాళి సాంస్కృతిక వారసత్వ జాబితాలో
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యోగాను ఒకటిగా చేర్చింది. అప్పటి నుంచి యోగా ప్రపంచ విధానంగా
మారింది

సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొద్ది ఐడివై యోగా విస్తరణను చాటి
చెబుతోంది. 192 దేశాల్లో ని భారత రాయబార కార్యాలయాలు 170కి
పైగా దేశాల్లో ఐడివై నిర్వహిస్తున్నాయి. కోవిడ్-19 వ్యాపించిన
సమయంలో కూడా యోగా ప్రభావం ఏమీ క్షీణించలేదు. ప్రతీ
సంవత్సరం ప్రత్యక్షంగా గాని, పరోక్షంగా గాని యోగా కార్యక్రమాల్లో
పాల్గొంటున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. 2021 అంతర్జాతీయ యోగా
దినోత్సవంలో 150 మిలియన్ మందికి పైగా ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా లేదా
పరోక్షంగా పాల్గొన్నారు. తొలి ఐడివైలో రెండు గిన్నీస్ రికార్డు లు కూడా
నమోదయ్యాయి. అధిక దేశాలకు (84) చెందిన ప్రతినిధులు పాల్గొనడం
మొదటి రికార్డు అయితే ఒకే ప్రాంతంలో నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో
35,895 మంది పాల్గొనడం రెండో రికార్డు .

ధోరణులను బట్టి చూస్తే 2014 తర్వాత యోగా పరిశోధన దిశలో మార్పు
వచ్చినట్టు చెప్పవచ్చు. యోగాకు సంబంధించిన క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో 6
రెట్లు వృద్ధి ఏర్పడింది. ఐడివై ప్రారంభించడానికి అంటే 2014కి ముందు,
2015 తర్వాత నిర్వహించిన క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఆధారంగా పరిశీలిస్తే
సగటు ప్రచురణల్లో 11 రెట్లు వృద్ధి నమోదయింది. యోగాను ఒక
జీవనశైలిగా స్వీకరించి, ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఆసక్తి ప్రదర్శిస్న
తు ్న వైద్య
వృత్తి నిపుణులు, యోగా నిపుణుల సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోందనేందుకు
ఇదే తార్కాణం.

దేశంలో తొలి యోగా విశ్వవిద్యాలయం - లకులిష్ యోగా
విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రవేశాల సంఖ్య మూడింతలు కావడం కూడా
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న యోగా ఆదరణకు సంకేతం. వెయ్యికి
పైగా విశ్వవిద్యాలయాలు, 30 వేల కళాశాలలు, సుమారు 24 వేల
సిబిఎస్ఇ అనుబంధ పాఠశాలలు కామన్ యోగా ప్రొటోకాల్ ను తమ
విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశపెట్టాయి. ప్రజా సంక్షేమం, ఆరోగ్యం
కోసం నిరంతర యోగా సాధన, కామన్
యోగా ప్రొటోకాల్స్ ప్రయోజనాలపై రెండు
లక్షలకు పైగా పంచాయతీలు ప్రజలను చైతన్య
వంతులను చేస్న్
తు నాయి. 1.25 మిలియన్ వెల్
నెస్ కేంద్రాలు సంపూర్ణ ఆరోగ్య విద్యను
అందిస్న్
తు నాయి.

ఈ ఏడాది 8వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం
జరుగుతోంది. గత ఏడు సంవత్సరాలతో
పోల్చితే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంలో
భాగస్వాములు కావాలనే ఉత్సుకత, వేడుక,
దేశాల భాగస్వామ్యంలో ఈ ఏడాది మరో
కొత్త రికార్డు నమోదు కానుంది. ఈ ఏడాది
గార్డియన్ రింగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా సుమారు
170 దేశాల్లో యోగా ఆచరిస్తున్నారు. జపాన్
విద్యార్థుల్లో
ఐక్యత సాధన కోసం
లో సూర్యోదయం నుంచి ప్రారంభమై
పాఠశాలల్లో నేషనల్ యోగా ఒలింపియాడ్
గార్డియన్ రింగ్ కింద ఉదయిస్తున్న
ప్రారంభించారు. అన్ని రంగాలకు చెందిన
యోగా సునిశిత శక్తిని
సూర్యుడు ఆధారంగా యోగా కార్యక్రమం
వారు యోగా పరిధిలోకి రావడం ఐడివై
గుర్త
ిం
చిన
ప్రపంచం
నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రపంచంలోని
సాధించిన మరో విజయం. ఆరోగ్యవంతమైన
యోగాపై
పరిశోధన,
దేశాలన్నీ ఇదే సూత్రం ఆధారంగా యోగా
జీవితం గడపడం కోసం పలువురు మహిళలు
ఆచరిస్తాయి. దూరదర్శన్ ఇండియా 24
యోగా ఆచరిస్న్
తు నారు. అలాగే వ్యక్తిత్వ
బహుముఖీనంగా పెరిగిన
గంటల పాటు దీన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం
వికాసం, ఒత్తిడి తగ్గింపు, మానసిక స్థిరత్వం
క్లినికల్ ట్రయల్స్
చేస్తుంది, ప్రపంచం అంతా ఈ కార్యక్రమాన్ని
కోసం దివ్యాంగులు కూడా యోగా సేవలు
ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు.
ఉపయోగించుకుంటున్నారు.
దేశంలోని
సుదూర ప్రాంతాలైన హిమాలయాల్లో శరీరం గడ్డ కట్టించే చల్లని
ఈ ప్రజా ఉద్యమానికి ఇంధనం జోడించడానికి భారత ప్రభుత్వం
వాతావరణంలోనూ, ఎల్లప్పుడూ రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లు ,
అన్ని రకాలా కృషి చేస్తోంది. యోగా ప్రచారం, అభివృద్ధిలో అసాధారణ
కార్యాలయాల్లోనూ కూడా యోగా ఆచరిస్న్
తు నారు. మహమ్మారి
కృషి చేసిన వారి కోసం ప్రధానమంత్రి రెండు అవార్డు లు (ఒకటి
సమయంలో వేలాది మంది ఆరోగ్య సంరక్షణ విభాగం కార్యకరలు
్త ,
అంతర్జాతీయం, ఒకటి జాతీయం) ప్రకటించారు. యోగాసనాన్ని ఒక
కొవిడ్-19 రోగులు కూడా యోగా, ప్రాణాయామ, మెడిటేషన్
క్రీడగా కూడా గుర్తించారు. ప్రాచీన యోగాచరణను మరింత
ఆచరించారు.
ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చి యోగా ప్రయోజనాలపై ప్రజల్లో చైతన్యం

భారత్ ఏమి
సాధించింది

కల్పించేందుకు ఇది ఉపయోగపడింది.

ఈ ప్రాచీన సాంప్రదాయిక కళపై ఆధునిక అధ్యయనాల ఫలితాలను
తెలియచేసే 113 పరిశోధన పత్రాలు యోగా, నాచురోపతి కేంద్రీయ
పరిశోధన మండలి (సిసిఆర్ వైఎన్) ప్రచురించింది. పరిశోధన
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ఐడివైని సాంకేతిక విప్లవంతో అనుసంధానం చేసేందుకు దృష్టి
కేంద్రీకరించారు. మొబైల్ ఆధారిత యాప్ ల రూపకల్పనకు కృషి
చేస్న్
తు నారు. నమస్తే యోగా, వై బ్రేక్, డబ్ల్యుహెచ్ఓ-ఎం యోగా, యోగా
పోరల్
్ట వంటివి వాటిలో ఉన్నాయి. g

పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్

జాతీయం

బాలల కోసం పిఎం కేర్స్

సంపూర్ణ కరుణ, విశ్వాసంతో 
తు న్న సేవ
అందిస్

కోవిడ్ యావత్ ప్రపంచానికి కనివిని ఎరుగని సవాలుతో విశ్వ రూపం దాల్చింది, భారతదేశం దానికి అతీతం ఏమీ కాదు. శతాబ్దిలోనే అతి పెద్ద
మహమ్మారిపై భారతదే
 శం కలిసికట్టుగా ఐక్యపోరాటం సాగించింది. అయినా ఎందరో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సంరక్షించేందుకు ఏ ఒక్కరూ
లేని అనాథలుగా వారి పిల్లలు మిగిలిపోయారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి సంబంధించినంత వరకు దేశం మొత్తం ఆయన కుటుంబం. ఈ
నమ్మకంతోనే ఒక ప్రధానమంత్రిగానే కాకుండా.. వారి సంరక్షణ బాధ్యత తీసుకుని వారిని కాపాడే ఒకకుటుంబ సభ్యుడుగా ఆయన
తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకుని అనాథలైన బాలబాలికల కోసం పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ను ప్రారంభించారు. “సాథ్ ఔర్ విశ్వాస్”
నినాదంతో కేంద్రప్రభుత్వం ఈ బాలల భవిష్యత్తును భద్రంగా నిలబెట్టి వారికి ఎనలేని విజయం అందించడం ద్వారా సమగ్రాభివృద్ధికి
సహాయపడడం కోసం నిరంతరాయంగా కృషి చేస్తోంది.

కొ

న్ని సార్లు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఊహించడానికి కూడా
వీలు లేని అసాధారణ పరిణామాలను మన ముందుకు
తెస్తాయి. హాయిగా నవ్వుకుంటూ, ఆడుకుంటూ
ఉండగానే ఉన్నట్టుండి అంధకారం విరుచుకుపడుతుంది. మొత్తం
వాతావరణం అంతా మారిపోతుంది. కోవిడ్ పలువురి వ్యక్తిగత
జీవితాలు, కుటుంబాల్లో ఇదే తరహా పరిస్థితిని సృష్టించింది. కోవిడ్
కారణంగా ఎందరో బాలలు తల్లిదండ్రులను పోగొట్టు కున్నారు.
లెక్క లేనన్ని సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి సవాళ్లను
సమరవంతంగా
్థ
ఎదుర్కొని, నిర్భాగ్యులుగా మిగిలిపోయిన
బాలలకు సహాయ హస్తం అందించడం కోసం పిఎం కేర్స్ ఫర్
చిల్డ న్
్ర ప్రారంభించారు. కోవిడ్ కారణంగా వారికి ఎదురైన కనివిని
ఎరుగని కష్టాల నుంచి ఊరట కల్పించే చిన్న ప్రయత్నంగా
ప్రారంభమైన ఈ పథకం వారికి ఒక వరంగా నిలిచింది. ప్రతీ
పౌరునిలోనూ ఏర్పడిన దేశం యావత్తు మీ బాధ అర్ధం చేసుకుని
మిమ్మల్ని వెన్ను తట్టి ప్రోత్సహించేందుకు మీ వెంటే ఉంది అనే
భావానికి దర్పణం ఇది. “నేడు ఒక ప్రధానమంత్రిగా కాకుండా
ఒక కుటుంబ సభ్యుడుగా మీతో మాట్లా డుతున్నాను. బాధిత
బాలల మధ్యన ఉన్నందుకు నాకు ఎంతో ఊరటగా ఉంది”...దేశం
యావత్తు మీ వెంటే ఉంది, మీ కుటుంబ సభ్యుడుగా మీ సంరక్షణ
బాధ్యతకు సంపూర్ణ జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాను అన్న భరోసాతో
కోవిడ్ కారణంగా అనాథలైన బాలల ఖాతాల్లో కి పిఎం కేర్స్ ఫర్
చిల్డ న్
్ర నిధి నుంచి స్కాలర్ షిప్ లు విడుదల చేసిన సందర్భంగా
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్న మాటలివి.

బాలల విద్య, స్వయం సమృద్ధికి చర్యలు

కోవిడ్ సమయంలో తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి అనాథలైన బాలల
ఉన్నత విద్యకోసం రుణసదుపాయం అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ఆ మొత్తం పిఎం కేర్స్ నిధి నుంచి చెల్లిస్తారు. వారి భవిష్యత్తుకు
భరోసా కల్పించడం కోసం ప్రధానమంత్రి నిధి నుంచి అందిన
మొత్తాన్ని వారి వయస్సుకు అనుగుణంగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. వారికి
18 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే నాటికి ఇది రూ.10 లక్షలవుతుంది.
ఆ మొత్తం నుంచి అందుకునే వడ్డీతో 18-23 సంవత్సరాలమధ్య
వయసులో స్కాలర్ షిప్ గా వారికి ప్రతీ నెలా అందచేస్తారు.
పాఠశాల విద్య అనంతరం సాంకేతిక విద్యాభ్యాసం చేసే వారికి
స్వనథ్ స్కాలర్ షిప్ స్కీమ్ కింద ఏడాదికి రూ.50,000 స్కాలర్
షిప్ గా అందచేస్తారు. పదో తరగతి తర్వాత
విద్యాభ్యాసం
మానేసిన డ్రాపౌట్ల కోసం నైపుణ్య శిక్షణ
అవకాశాలు కూడా అందుబాటులో
ఉంటాయి. దీనికి తోడుగా హోమ్
మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాల మేరకు
ఒక్కొక్కరికీ రూ.50,000 ఎక్స్
గ్రేషియాగా కూడా అందచేస్తారు.

ప్రధానమంత్రి పూర్తి ప్రసంగం కోసం ఈ
క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి.
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జాతీయం పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డన్్ర

ప్ర ధానమంత్రి , ఆయన కార్యాలయం సంరక్షణలో
4,345 మంది బాలలు
n

n

n

n

n

n

ప్రధానమంత్రి తన కార్యాలయం ద్వారా గత ఏడాది కాలంగా
4,345 మంది బాలల సంరక్షణ చూస్తున్నారు. వారంతా కోవిడ్
కాటుకు తల్లిదండ్రులిద్దరినీ కోల్పోయి అనాథలైన బాలలే.
కోవిడ్ సమయంలో తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన బాలల సంరక్షణ
కోసం పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ న్
్ర ప్రారంభించారు. ఈ పథకం కింద
అనాథలైన బాలలను వారి బంధువులు, సంరక్షకుల నీడకు
చేరుస్తారు. బంధువులెవరూ లేని వారిని బాలల సంరక్షణ కేంద్రాలకు
తరలిస్తారు.
వారి సంపూర్ణ పోషకాహారం, వ్యాక్సినేషన్, ఆరోగ్య పరీక్షల బాధ్యత
అంగన్ వాడీలు నిర్వహిస్తాయి. దీనికి తోడు ఆయుష్మాన్ భారత్
స్కీమ్ కింద వారికి రూ.5 లక్షల ఆరోగ్య బీమా సదుపాయం కూడా
అందుతుంది.
ఈ బాలల పరిరక్షణ బాధ్యతను ఆయా జిల్లా మెజిస్ట్రేట్లకు
అప్పగిస్తారు. వారికి వసతి, ఆహార సదుపాయం, పుస్తకాలకు అయ్యే
ఖర్చును స్కాలర్ షిప్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందచేస్తుంది.
అంతే కాదు.. అనువైన ప్రాంతంలో సెలవు రోజుల్లో వారి బసకు
ఏర్పాటు చేస్తారు.
మహిళా, శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఇతర మంత్రిత్వ శాఖల
సహకారంతో ఆ బాలల పరిపూర్ణ అభివృద్ధి కోసం నిరంతరాయంగా
కృషి చేస్తోంది.
ఆ బాలల రోజువారీ వ్యయాల కోసం ఇతర స్కీమ్ ల ద్వారా
ఏడాదికి రూ.4,000 అందించే ఏర్పాటు కూడా చేశారు.

“సంవాద్” సేవ ప్రా రంభం 

కొన్ని సందర్భాల్లో బాలలకు భావాత్మకమై
 న మద్దతు, మానసిక
మార్గదర్శకత్వం అవసరం అవుతుంది. అందుకోసం కుటుంబంలో
పెద్దలున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం కూడా తన వంతుగా మద్దతు ఇవ్వడానికి
ప్రయత్నిస్తోంది. అందుకోసం “సంవాద్” సేవను ప్రవేశపెట్టింది.
అలాగే సంవాద్ “హెల్ప్ లైన్” కూడా ప్రారంభించింది. దీన్ని
ఉపయోగించుకుని బాలలు తమలోని మానసిక సమస్యలపై నిపుణులను
సంప్రదించి వారితో చర్చించవచ్చు. కోవిడ్ ఉదృతంగా ఉన్న కాలంలో
ఆసుపత్రులు ఏర్పాటు చేయడానికి, వెంటిలేటర్లు కొనుగోలు చేయడానికి,
ఆక్సిజెన్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు పిఎం కేర్స్ నిధి సహాయం అందించింది.

గత ఏడాది  ప్రా రంభం

గత ఏడాది మే 29వ తేదీన ప్రభుత్వం ఈ స్కీమ్ ప్రారంభించింది. కోవిడ్
కారణంగా 2020 మార్చి 11 నుంచి 2022 ఫిబ్రవరి 28 మధ్య కాలంలో
తల్లిదండ్రులు, చట్టపరమై
 న సంరక్షకులు, దత్తత తల్లిదండ్రులు, లేదా
తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరిని పోగొట్టు కున్న బాలలకు ఈ స్కీమ్ కింద సహాయం
అందచేస్తారు. బాలల నమోదు కోసం PMCARESFORCHILDREN.IN
పోర్టల్ కూడా ప్రారంభించారు. బాలలకు సహాయ ఆమోద ప్రక్రియ
నిర్వహణకు, మద్దతు చర్యలకు ఉపయోగపడే సింగిల్ విండో పోర్టల్ ఇది.
g

కరోనా మహమ్మారి కాటుతో తల్లి దండ్
రు లిద్దరినీ కోల్పోయిన బాధిత బాలల కష్
టా లు
తీర్చే చిన్న ప్రయత్నం పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్.  సంపూర్ణ సానుభూతితో  దేశంలోని ప్రతీ
ఒక్క పౌరుడు మీతోనే ఉన్నాడు అన్న భావానికి దర్పణం పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్.
						
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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కోవిడ్ పై పోరాటం

జాతీయం

కోవిడ్ వ్యతిరేక పోరాటంలో భారత్ “ఆశ”
10 లక్షల మంది ఆశా కార్యకర్తలకు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సత్కారం

హలో మేడమ్! నేను ఆశా కార్యకర్తను.
మీ జ్వరం ఎలా ఉంది? మీరు మందులు వేసుకున్నారా,
లేదా?

కోవిడ్
పై పోరాటం జరుగుతున్న సమయంలో మన ఇళ్లను
సందర్శించినప్పుడు లేదా ఫోన్ మోగగానే వినిపించిన ఈ స్వరం
మనందరికీ సుపరిచితమే. పోషకాహార లోపం నుంచి మాత శిశువుల
ఇమ్యునైజేషన్
వరకు నిర్వహించిన పలు ప్రచారోద్యమాల్లో
భాగస్వాములైన ఒక మిలియన్ కు పైగా ఆశా కార్యకర్తలందరి ఉమ్మడి
స్వరం ఇది. 2020 సంవత్సరంలో కోవిడ్ దేశాన్ని తాకిన సమయంలో
“ఆశా దీదీ”లుగా ప్రఖ్యాతులైన ఈ ఆశా కార్యకర్తలు ఇంటింటికీ వెళ్లి
ఆ ఇంటిలోని వారు చేసిన ప్రయాణాలు, ఇతర సమాచారం అడిగి
తెలుసుకునే వారు. అలాగే ప్రజల ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన
రికార్డు నిర్వహిస్తూ ప్రజల్లో వ్యాక్సినేషన్ పై చైతన్యం కలిగించే వారు.
భారతదేశం చేపట్టిన ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన ఉచిత వ్యాక్సినేషన్
కార్యక్రమం విజయవంతం చేయడంలో వారు కీలక పాత్ర పోషించారు.
దాని ఫలితంగానే మే 31 నాటికి 193 కోట్ల వ్యాక్సినేషన్ డోస్ లు
ఇవ్వడం పూర్తి చేసిన భారతదేశం కోవిడ్ పై పోరాటం ఎలా ఉండాలో
తెలియచేసే ఒక మార్గం ప్రపంచానికి చూపించగలిగింది. ఈ
విజయానికి గౌరవ సూచకంగానే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆశా సిబ్బంది
అందరినీ గ్లో బల్ హెల్త్ లీడర్ అవార్డు ఇచ్చి సత్కరించింది.

్త ల మొత
్తం  బృందాన్ని  ప్రపంచ ఆరోగ్య 
ఆశా కార్యకర
త్  లీడర్  అవార్
సంస్థ ై డరెక్టర్-జనరల్  గ్
డు తో 
లో బల్  హెల్
సత్కరించడం నాకెంతో  ఆనందదాయకం. ఆశా 
్త లందరికీ అభినందనలు. ఆరోగ్యవంతమ
కార్యకర
ై న
భారతదేశానికి భరోసా ఇవ్వడంలో వారంతా
ముందువరుసలో నిలుస్
తారు. వారి అంకిత భావం,
సంకల్పసిద్ధి ప్రశంసనీయం.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
బాలలకు ఉచిత వ్యాక్సినేషన్ 

మే 25వ తేదీ వరకు భారతదేశంలో 192.67 కోట్ల వ్యాక్సిన్లు
ఇవ్వడం జరిగింది. 12-14 సంవత్సరాల మధ్య వయస్కులైన
బాలల్లో 3.31 కోట్ల మందికి తొలి వ్యాక్సిన్, 1.48 కోట్ల మందికి
రెండు డోసులు ఇవ్వడం పూర్తయింది. 15-18 సంవత్సరాల మధ్య
వయస్కులైన బాలల్లో రెండు డోసుల వ్యాక్సిన్ పూర్తయిన వారి
సంఖ్య 4-5 కోట్లు . గత 24 గంటల వ్యవధి
 లో భారతదేశంలో
యాక్టివ్ కేసులు 14,971 కాగా కొత్త కేసులు 2,124
నమోదయ్యాయి. ప్రస్త
తు రికవరీ
 రేటు 98.75 శాతం ఉండగా వీక్లీ
యాక్టివ్ కేసులు 0.49 శాతం.

గ్రా మీణ భారతంలో అందుబాటులో ఉండే తొలి వ్యక్తు లు ఆశా కార్యక్త రలు

కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుబంధఆరోగ్య సంరక్షణ
 విభాగానికి చెందిన వారే గుర్తింపు పొందిన సామాజిక ఆరోగ్య కార్యకర్తలు లేదా ఆశా
వాలంటీర్లు . గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్యపర
 ంగా ఏ అవసరం ఏర్పడినా మొట్టమొదట అందుబాటులో ఉండేది వారే. కరోనా పతాక
స్థాయిలో ఉన్న కాలంలో ఇంటింటికీ తిరుగుతూ కరోనా రోగులను గుర్తించే సంక్లిష్టమైన పని చేపట్టిన ఆశా కార్యకర్తలు ఇంటింటి
పేరుగా నిలిచిపోయారు. g
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స్వదేశంలో ఆరాధన
విదేశాల్
లో గౌరవం
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ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశం

ముఖపత్ర కథనం

భారతదేశం నేడు పొరుగు దేశాల్
లో నేగాక ఇతర దేశాలు
ై తన ఉనికిని శక్తి మంతంగా
సహా ప్రపంచ వేదికలప
తూ కీలక పాత
ఆవిష్కరిస్
్త ోంది.
్ర ధారిగా ఆవిర్భవిస
భారతీయుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడ నివసిస్తున్నా భారతీయతలోనూ,
దేశంపైనా అతని విధేయత ఎంతమాత్రం తగ్గదు. అందుకే
భారతీయుడు ప్రపంచంలో ఏ మూలన నివసిస్తున్నా అక్కడ అతడు
‘జాతి దూత.’ అటువంటి జాతీయ రాయబారులు దేశాభివృద్ధికి
నాయకత్వం వహిస్తే దేశం విశ్వసనీయత ఇనుమడిస్తుంది.
మానవాళికి ఎదురయ్యే ఎలాంటి సంక్షోభాన్ని అయినా
ఎదుర్కొనడానికి ప్రపంచం సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టమవుతుంది. ఈ
నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవలి యూరప్ లేదా
జపాన్ పర్యటనలుగానీ, మరేదైనా అంతర్జాతీయ సందర్శనలుగానీ
ఆయా దేశాల్లో ‘భారత్ మాతా కీ జై’ అనే నినాదం “వసుధైవ
కుటుంబకం” అనే నవ భారతం దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
దీనికి అనుగుణంగా ‘భారతదేశమే ఎందుకు’ అనే గతకాలపు
ప్రశ్నార్థక వైఖరిని విడనాడిన ప్రపంచం నేడు ‘భారతదేశం
ఎందుకు కాకూడదు’ అనే కొత్త భావనను స్వీకరించింది.
దేశాభివృద్ధి కొత్త పుంతలు తొక్కడమేగాక ప్రపంచవ్యాప్తంగా
స్థిరపడిన భారతీయులను ఏకతాటిపైకి తేవడంతో వారంతా
ఇప్పుడు మాతృభూమి హోదాను పంచుకుంటున్నారు. ఆ మేరకు
దేశ నిర్మాణంలో తమవంతు తోడ్పడగలగడంపై వారెంతో
సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నవ భారతం ఆవిర్భావాన్ని ప్రపంచం
ఇవాళ నేరుగా చూస్తోంది. మారుతున్న ప్రపంచ నేపథ్యంలో
బలమైన అంతర్జాతీయ గుర్తింపు, నిర్ణయాత్మక నేతృత్వం ద్వారా
అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి భారత్ తననుతాను సిద్ధం
చేసుకుంటోంది.
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“త్రివర్ణ పతాకం ఎంత శక్తిమంతమైనదో మేం ప్రత్యక్షంగా

గమనించాం. మా బస్సులకు తగిలించిన త్రివర్ణ పతాకాన్ని
చూశాక ఏ ఒక్కరూ మమ్మల్ని ఆపలేదు. మాలాంటి వారిని

విమానాశ్రయానికి తరలించే బస్సులన్నిటికీ త్రివర్ణ పతాకం

ఏర్పాటు చేశారు. మార్గం పొడవునా జెండా రెపరెపలు చూసిన
సైన్యం తనిఖీ కోసం మా బస్సులను ఆపనేలేదు. త్రివర్ణ పతాకం

ఢిల్లీలో అపహరణకు గురై, బంగ్లాదేశ్ తరలించబడిన ఆరేళ్ల బాలుడు సోనూ

ఇలా చెప్పాడు “నేను ఇంటివద్ద ఆడుకుంటుంటే ఒక మహిళ నన్ను

తీసుకెళ్ళింది, తర్వాత బంగ్లాదేశ్ కు తీసుకెళ్లింది. అక్కడ నన్ను దారుణంగా కొట్టి

పని చేయించుకునేది. కానీ, భారత ప్రభుత్వం చలవతో నేను మళ్లీ నా

దేనికి ప్రతీక అన్నది మేం ఉక్రెయిన్ లో తెలుసుకున్నాం. అక్కడి

తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేరగలిగానని తెలిసి ఎంతో సంతోషం కలిగింది.”

మేమెంతో భయపడినప్పటికీ భారత ప్రభుత్వ సహకారంతో

జీవించడం కోసం కుమార్తెతో జర్మనీ వెళ్లింది. అత్తమామలు భర్త వద్దకు చేర్చే

మాకిప్పుడు తెలిసివచ్చింది. ఈ సంక్షోభ పరిస్థితిలో ఒక్క భారత

కుమార్తెతోపాటు ఆమెను శరణార్థు ల శిబిరానికి తరలించారు. ఇక

భారతీయులకు రక్షణ కవచం ఈ త్రివర్ణమే! ఆ సమయంలో

సురక్షితంగా తిరిగొచ్చాం. త్రివర్ణ పతాకం ప్రాముఖ్యమేమిటో
ప్రభుత్వం మాత్రమే సాయం చేస్తోంది. మా పత్రాల తనిఖీ

చకచకా పూర్తయినప్పటికీ, ఇతర దేశాల విద్యార్థుల పత్రాలను
అసలు తనిఖీ చేయనేలేదు.” రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధభూమి

గుర్ ప్రీత్ కౌర్ ఉదంతం కూడా దాదాపు ఇలాంటిదే. ఆమె తన భర్తతో కలసి

సాకుతో ఆమెను నమ్మించి జర్మనీ పంపారు. కానీ, ఆమెను తీసుకెళ్లిన వ్యక్తులు
బయటపడగలమన్న ఆశ ఆమెలో అడుగంటింది. కానీ, ఆ శిబిరం నుంచి

సురక్షితంగా భారత్ చేరడంతో ఆమె జీవితం మళ్లీ కొత్త చిగురు తొడిగింది.

ఆమె ఏమన్నదంటే- “ఓ కారు డ్రైవర్ నన్ను శరణార్థి శిబిరం ముందు దించి,

నుంచి సిమ్లా చేరుకున్న కాషిష్ శర్మ, ఒషిమా, ఆగ్రాకు చెందిన

లోనికి వెళ్లమన్నాడు. మా అత్తమామలను తీసుకొస్తానని వెళ్లిపోయాడు. కానీ,

వీరే కాదు... ఆపరేషన్ గంగ కింద ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకుని

పోతుందని, నాకెలాంటి ఆపద వచ్చినా, నా బిడ్డకు హాని జరిగితే జీవితం

సాక్షిసింగ్, హేమంత్ వంటి ఎందరో విద్యార్థు ల అనుభవాలివి.
సురక్షితంగా తిరిగొచ్చిన అనేక మంది భారతీయులు

పంచుకున్న ఈ కథనాలు ఇనుమడిస్తున్న మన ఆత్మగౌరవానికి
నిదర్శనాలు.

బయటికొచ్చి చూస్తే ఎవరూ కనిపించలేదు. ఇక నా జీవితం ఇక్కడే అంతమై

వృథాయేనని తలపోశాను. ఆ పరిస్థితిలో నన్ను స్వదేశం చేరుస్తామని

విదేశాంగ శాఖ మంత్రి చెప్పినపుడు నా సంతోషానికి పట్ట పగ్గాల్లేవు. మంత్రి
ఇప్పటికిప్పుడు ప్రత్యక్షమైతే కన్నీళ్లతో పాదాభిషేకం చేయాలనిపిస్తోంది.”

దుబాయ్లో ఓ షిప్పింగ్కంపెనీలో చేరిన సుశీల్కపూర్కథ కూడా ఇలాంటిదే. అక్కడికి చేరిన కొద్దిరోజులకే అతడు తిరిగి వచ్చేందుకు
వీలుకాని ప్రదేశానికి చేర్చబడ్డా డు. అతని కథనం ప్రకారం- “ఓమన్నుంచి డీజిల్తెచ్చి దుబాయ్లో అమ్మడం మా పని. ఇందుకు 7-8

రోజులు పడుతుంది. ఓ రోజున మా ఓడకు పక్కనే మరొక ఓడ కనిపించింది. అందులోని వ్యక్తులు మా ఓడలోని వాళ్లపై దాడి చేయడమేగాక
మా కాళ్లూచేతులు కట్టేసి, అక్కడినుంచి ఇరాన్తీసుకెళ్లారు. అక్కడ మాకు రెండేళ్ల జైలుశిక్ష, జరిమానా విధించబడిందని తెలిసింది. ఆ

జరిమానా కూడా ఏకంగా రూ.19.4 కోట్లు! స్మగ్లింగ్కు పాల్పడినట్లు మా మీద అభియోగం మోపారు. అంత భారీ జరిమానా చెల్లించే పరిస్థితి

లేదు గనుక స్వదేశం వెళ్లడం కలలోనైనా సాధ్యంకాదని కుంగిపోయాను. అయితే, ఇరాన్విదేశాంగ మంత్రి భారత్వచ్చినపుడు నా దీనగాథను

భారత ప్రభుత్వం ఆయన దృష్టికి తీసుకురావడంతో నేను విడుదల కావడమేగాక స్వదేశానికి తిరిగొచ్చాను.”
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మునుపటి ‘రక్షణాత్మక’, ‘పరాధీన’
మనస్త త్వంవల్ల ఏమీ కోల్పోకపోవడం  మీ తరం
చేసుకున్న అదృష్టం. కానీ, దేశంలో నేటి మార్పు 
ఘనత మాత్రం మీకే.. అంటే- మన యువతకే
దక్కాలి. ఉదాహరణకు దేశం స్వావలంబనతో 
ముందుకెళ్లగలదని ఎన్నడూ భావించని రంగాల్
లో
భారత్ ఇవాళ ప్రపంచ నాయకత్వ స్
థా యికి
దూసుకెళ్ళే దిశగా పయనించడం మీరిప్పుడు
చూడవచ్చు.
-నరేంద్ర మోదీ,
మోదీ ప్రధానమంత్రి

అలాగే ఇక స్వదేశం చేరే అవకాశమే జీవితంలో రాబోదనే

నిర్ణయానికొచ్చిన ఒక చిన్నారి గీత కథ ఇది. మూగ-బధిర

బాలిక కావడంతో కనీసం సాయం కోరలేని నిస్సహాయ

స్థితి ఆమెది. అలాంటి దుస్థితిలో ఉన్న ఆమె పాకిస్థాన్

నుంచి భారత్ తిరిగి వచ్చాక సంకేత భాషలో ఇలా

చెప్పింది. “కదులుతున్న ఓ రైలు నేను ఎక్కవలిసిందేనని

పొరబడి మరోదానిలో ఎక్కిన నేను పాకిస్థాన్ లో తేలాను.

అలా 14 ఏళ్లు తల్లిదండ్రులకు దూరమయ్యాను. భారత

ప్రభుత్వం మాధ్యమాల ద్వారా నా సంగతి తెలుసుకుంది.

వెంటనే విదేశాంగ శాఖ మంత్రి సుష్మాస్వరాజ్ చర్యలు
చేపట్టారు. నేను స్వదేశం చేరేలా ఆమె చేసిన కృషికి

ధన్యవాదాలు. నేను పుట్టిన నేల ఇండోర్ కు తిరిగి చేరగానే

నాకు పట్టలేని సంతోషం కలిగింది. భారతదేశం వేగంగా

పురోగమించేలా చేసిన ప్రధానమంత్రి మోదీకి నా

కృతజ్ఞతలు.. ‘భారత్ మాతాకీ జై.. జైహింద్.”

ఇ

ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశం

ముఖపత్ర కథనం

టీవల యుద్ధ బీభత్స ఉక్రెయిన్ నుంచి 23,000 మంది భారత
విద్యార్థు లు మాతృభూమికి తిరిగి రావడాన్ని దేశంతోపాటు
ప్రపంచమంతా చూసింది. పలుమార్లు బాంబు దాడులను ఆపించడం ద్వారా
రష్యా, ఉక్రెయిన్ సహా పరిసర దేశాల నుంచి భారత పౌరులను ప్రధానమంత్రి
నరే్ంద్ర మోదీ సురక్షితంగా తీసుకురాగలిగారు. ప్రపంచంపై పెరుగుతున్న
భారత ఆధిపత్యానికి ఇదే నిదర్శనం. అలాగే దేశం మీద, దాని నాయకత్వం
పైనా ప్రవాస భారతీయులలో విశ్వాసం మెండుగా ఉంది. ఇటీవలి
సంవత్సరాల్లో భారత దౌత్యపరమైన కృషివల్ల ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా తాము
సురక్షితమేననే నమ్మకం భారతీయుల్లో సుస్థిరమైంది. వాస్తవానికి మోదీ
నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంపై ప్రపంచ దృక్కోణంలో పాత పరిమితులు
చెరిగిపోయాయి. అందుకే ఈ శతాబ్దపు భీకర మహమ్మారి విజృంభించిన వేళ
150కి పైగా దేశాలకు సహాయం చేయడం ద్వారా కోవిడ్ పై పోరు దిశగా
ప్రపంచ మానవాళికి కొత్త శక్తిని ప్రసాదించింది. కోవిడ్ అనంతర కాలంలో
ప్రపంచం నేడు ఆత్మవిశ్వాసం నిండిన భారత్ వైపు కొత్త ఆశతో చూస్తోంది.
అందుకే జి-20 నుంచి బ్రిక్స్ దాకా; క్వాడ్ నుంచి ‘ఎస్.సి.ఒ’ సదస్సు
వరకూ; ఆసియాన్ నుంచి తూర్పు ఆర్థిక వేదిక; కాప్-26 దాకా ప్రతి కీలక
అంతర్జాతీయ వేదిక పైనా భారత గళం ప్రతిధ్వనిస్తోంది. ఐక్యరాజ్యసమితి
భద్రత మండలికి అధ్యక్షత వహించే గౌరవాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా
భారతదేశం ఓ ప్రధాన అంతర్జాతీయ బాధ్యతను భుజానికెత్తుకోవడానికి
సంసిద్ధతను రుజువు చేసుకుంది. ప్రపంచాన్ని నడిపించే సామర్థ్యం ఉన్నా,
భారత్ ప్రస్తుతం తన సొంత మార్గమే ఉత్తమమని నమ్ముతోంది. ప్రపంచ
మానవాళికి లబ్ధి చేకూర్చే బలమైన, ఆధునిక, స్వావలంబన భారతదేశాన్ని
సృష్టించడమే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యం.
అయితే, ప్రపంచ మానవాళి దృక్కోణంలో కొత్త గుర్తింపు వైపు భారత
పయనం సులభమేమీ కాదు. అందుకే విదేశాంగ విధానం, దౌత్య సంబంధాల
విస్తరణకు ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. సంప్రదాయక సంబంధాల
పునరుద్ధరణ సాగుతోంది. వ్యూహాత్మక సంబంధాలు
పునరుజ్జీవం
పోసుకుంటున్నాయి. విదేశాల్లో నివసించే భారతీయులకు చేరువవుతున్నాయి.
గత ఎనిమిదేళ్లలో ప్రపంచంలో భారతదేశ ప్రతిష్ట ఇనుమడించింది.
భారతీయులు ప్రపంచంలో ఏమూల నివసిస్తున్నా తమ దేశ ప్రగతి, పనితీరుపై
ప్రతి ఒక్కరూ గర్వించేలా చేయడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన ధ్యేయం.
ప్రధానిగా మోదీ 2014లో అధికార పగ్గా లు చేపట్టేనాటికి మన విదేశాంగ
మంత్రిత్వ శాఖ విధానం కేవలం విదేశీ, పర్యటనలు, దౌత్యం, ఒప్పందాలు
వంటి కొన్ని లాంఛనాలకే పరిమితంగా ఉండేది. ఆ మేరకు మంత్రిత్వశాఖ
విధానంలో ‘సామాన్యుల’కు చోటులేకుండా పోయింది. దేశానికైనా,
విదేశాలకైనా విధానం అన్నది ప్రజా కేంద్రకంగా ఉండాలి. అది దేశంలోనేగాక
విదేశాల్లో నివసించే భారతీయులందరికీ అవగతం కావాలి. ఈ తరహా
ఆలోచన ఫలితంగా విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ పనితీరు సమూలంగా
మారిపోయింది. విశిష్ట ప్రజాకేంద్రక పనితీరుతో తననుతాను సున్నితమైన
శాఖగా నిరూపించుకుంది. ఈ మేరకు తొలుత ప్రపంచమంతటా నివసించే
భారతీయుల కోసం “విదేశాల్లో మీ మిత్రుడు భారత రాయబార కార్యాలయమే”
అనే తారకమంత్రం రూపొందింది. ఏదైనా దేశంలో మనవాళ్లు సంక్షోభంలో
చిక్కుకుంటే వారికి సాయం చేసేందుకు కుటుంబం-బంధువులు-స్నేహితులు
సహజంగానే ఉంటారు. కానీ, విదేశాల్లో ఏదైనా అనూహ్య పరిణామం
తలెత్తినపుడు వారు ఒంటరితనం భావనలో పడతారు. అయితే, నేడు ప్రవాస
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భారతీయులందరి కోసం భారత రాయబార కార్యాలయాలు అంతర్జాతీయ
కుటుంబంగా రూపుదిద్దు కున్నాయి.
‘జాతి దూత’గా కొత్త గుర్తింపు
అరవై ఐదు గంటలు.. మూడు దేశాలు.. ఎనిమిది మంది ప్రపంచ
దేశాధినేతలు, 25 సమావేశాలు... ప్రవాస భారతీయ సమాజ సభ్యులతో
భారీ ఇష్టాగోష్ఠు లు.. ఇటీవల మూడు ఐరోపా దేశాల్లో ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ పర్యటనకుగల ప్రాధాన్యం ఎంతటిదో ఆయన పాల్గొన్న ఈ
కార్యక్రమాలను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించిన భారతీయుల సంఖ్య అనేక
దేశాల జనాభాను మించిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో “భారత్ గురించి
తెలుసుకోండి, ప్రవాసుల భారతీయ కేంద్రం ఏర్పాటు, భారత సంతతి
విద్యార్థు ల కోసం విద్యార్థి రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్-స్కాలర్ షిప్, ప్రవాస భారతీయ
పురస్కారం, ప్రవాస భారతీయ సమ్మేళనం” వంటి అనేకానేక కార్యక్రమాలు
నేడు భారతీయులను వారు పనిచేసే దేశాలతోనే కాకుండా మాతృభూమితో
అనుసంధానిస్న్
తు నాయి. ఇవాళ విదేశాల్లో భారతీయులెవరైనా సంక్షోభంలో
చిక్కుకుంటే ప్రభుత్వం తక్షణమే పరిష్కారాన్వేషణకు కృషి చేస్తుంది.
ఇటీవలి ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం నుంచి మన విద్యార్థు లను సురక్షితంగా తిరిగి
తీసుకురావడం లేదా ఇతర సహాయక చర్యల ద్వారా భారత పౌరుల
భద్రతకు భరోసా కల్పించడం కావచ్చు… భారతీయులలో విశ్వాసం
నింపడానికి భారత ప్రభుత్వం ఎంత దూరమైనా వెళుతుంది.
ఇటీవల తన ఐరోపా పర్యటనలో భాగంగా భారతీయ సమాజ
సభ్యులనుద్దేశించి ప్రధాని మోదీ తన ప్రసంగంలో- “భారతీయుడు
ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా తాను పనిచేసే ఆ నేల కోసం అంకితభావంతో
పని చేస్తాడు. నేను వివిధ దేశాల అధినేతలను కలిసినప్పుడల్లా తమ దేశాల్లో
స్థిరపడిన భారతీయ సమాజ సభ్యులు సాధించిన విజయాల గురించి వారు
చాలా గర్వంగా నాకు చెబుతుంటారు. ప్రవాస భారతీయుల కష్టించే
తత్వాన్ని, శాంతియుత స్వభావాన్ని వారు అలుపెరుగకుండా
ప్రశంసిస్తుంటారు.” అని చెప్పారు. నేడు భారత్ మాట్లా డితే యావత్
ప్రపంచం చెవియొగ్గి వినేస్థాయికి దేశ ప్రతిష్ఠ ఇనుమడించింది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేడు ప్రపంచ అగ్ర నాయకులలో ఒకరు
పరిగణించబడుతున్నారు. అలాగే ఆయా దేశాల్లో ని భారత సంతతి పౌరులు
కూడా ఆయనను అమితంగా గౌరవిస్తారు.
భారతదేశానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విదేశాల్లో ‘ప్రతీక’గా
మారారు. ఆ మేరకు విదేశాల్లో భారత బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా గుర్తింపు
పొందారు. ఇప్పటిదాకా ఆయన 60కి పైగా విదేశీ పర్యటనలు
నిర్వహించగా, దేశీయ సందర్శనలను కలిపితే ఈ సంఖ్య 100
దాటుతుంది. ఆయన పలు సందర్భాలలో చాలా దేశాలను సందర్శించారు.
ఆయనకు ముందున్న ప్రధానుల పర్యటనలతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు
రెండింతలు అధికం. గత ఎనిమిదేళ్లలో భారత విజయాలు, విశ్వసనీయతకు
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రధాని మోదీ కొత్త రికార్డు లు సృష్టించారు.
విజయవంతమైన తన దౌత్యంతో అమెరికా, యునైటెడ్ కింగ్ డమ్,
ఫ్రాన్స్, జపాన్, రష్యా వంటి శక్తిమంతమైన దేశాల ఆదరాభిమానాలను
పొందారు. ప్రతి అంతర్జాతీయ వేదికపైనా విజయవంతమైన తన దౌత్యంతో
ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే దేశాలను పలు ప్రశ్నలకు జవాబిచ్చే స్థితికి
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నేడు భారతదేశ ప్రగతి
సంకల్పాలను తమ
లక్ష్యాలను సాధించే
మార్గంగా ప్రపంచం
పరిగణిస
్త ోంది. ఈ లక్ష్యాలు..
ప్రపంచ శాంతి లేదా ప్రపంచ
సవాళ్లకు పరిష్కారాలు
ై నప్పటికీ
వంటివి ఏవ
ప్రపంచం ఇవాళ
భారతదేశం ై వపు ఎనలేని
నమ్మకంతో చూస
్త ోంది.
-నరేంద
్ర మోదీ,
ప్రధానమంత్రి

ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశం

ముఖపత్ర కథనం

190

ప్రవాస భారతీయుల సంఖ్య 
  దేశాల జనాభా
కన్నా అధికం

్త రించిన భారతీయుల సంఖ్య- భారత సంతతి
అంతర్
జా తీయంగా విస
తే 
పౌరులు (పిఐఒ), ప
్ర వాసుల (ఎన్ఆర్ఐ)ను కలిపి లెక్కిస్
ప
్ర పంచంలోని 190 దేశాల జనాభాకన్నా అధికం

హోలీ సీ లేదా వాటికన్ సిటీ, పాకిస్థాన్, శాన్ మారినో మినహా
ప్రపంచంలోని 200కు పైగా దేశాల్లో భారత సంతతి పౌరులు
లేదా ప్రవాస భారతీయులు నివసిస్తున్నారు.

విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ వద్ద 2021 డిసెంబరునాటి
సమాచారం మేరకు విదేశాల్లో ని భారతీయులు 3.22 కోట్ల
మంది కాగా, వారిలో ‘పిఐఓ’లు 1.87 కోట్ల మంది..
‘ఎన్ఆర్ఐ’లు 1.35 కోట్ల మంది.

విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ వద్ద 2021 డిసెంబరునాటి
సమాచారం ప్రకారం… 13 లక్షల మంది భారత విద్యార్థు లు
విదేశాల్లో చదువుకుంటున్నారు.

మంత్రిత్వశాఖకు చెందిన మేధో నిలయం ‘ది ఇండియన్
మైగ్రేషన్ సెంటర్’ విదేశీ విద్యాభ్యాసంపై విద్యార్థు ల కోసం ఒక
కరదీపిక రూపొందించింది. కాగా, విదేశాల్లో ని భారత
విద్యార్థు లలో అత్యధికంగా 4.35 లక్షల మంది అమెరికాలోనే
చదువుతున్నారు.

ప్రపంచంలో రాయబార, హ
ై కమిషన్,
శాశ్వత మిషన్, శాశ్వత ప్రతినిధి,
డిప్యూటీ హ
ై కమిషన్, ప్రా తినిధ్య 
హోదాగల 202 భారత దౌత్య 
కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. విదేశాంగ
శాఖ సమాచారం మేరకు
్త దౌత్య 
2014 నుంచి 22 కొత
కార్యాలయాలు ఏర్పాటు
చేయబడ్డా యి.
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ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశం

్తంగా ఇనుమడించిన భారతదేశ ప్రతిష్ట
ప్ర పంచవ్యాప
పాలస్తీనా అధ్యక్షుడు మహమూద్ అబ్బాస్

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని పాలస్తీనా అత్యున్నత

పురస్కారం ‘గ్రాండ్ కాలర్’తో సత్కరించారు.
భారతదేశ సుస్థిర ప్రగతి సాధనకుగాను

అంతర్జాతీయ ఇంధన సదస్సు సందర్భంగా ప్రధాని

మోదీని ‘సెరావీక్ గ్లో బల్ ఎనర్జీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్
లీడర్ షిప్’ పురస్కారంతో గౌరవించారు.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ‘ది లెజియన్ ఆఫ్
మెరిట్ అవార్డు ’ లభించింది. అత్యుత్తమ సేవలు,
విజయాలకు గుర్తింపుగా అమెరికా ఈ ప్రతిష్టాత్మక
పురస్కార ప్రదానం చేస్తుంది.
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ తమ అత్యున్నత పౌర

పురస్కారం ‘ఆర్డర్ ఆఫ్ జాయెద్’ను ప్రదానం చేసింది.
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ విజయాలకుగాను బిల్ అండ్

మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్ ప్రధాని మోదీని ‘గ్లో బల్ గోల్ కీపర్’
అవార్డు తో సన్మానించింది.

ప్రధాని మోదీకి ‘సియోల్ శాంతి

బహుమతి’ లభించింది.

నెట్టారు. ఇక భారత్ నుంచి నేపాల్ ను 17 ఏళ్ల తర్వాత, ఆస్ట్రేలియాను 28
ఏళ్ల తర్వాత, ఫిజీని 31 ఏళ్ల తర్వాత, సీషెల్స్/యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్
ను 34 ఏళ్ల తర్వాత సందర్శించిన ప్రధానమంత్రిగానూ మోదీ
ఘనతకెక్కారు.
ప్రధానమంత్రిగా మోదీ తొలిసారి అధికారం చేపట్టినప్పుడు భూటాన్
లో పర్యటించారు. ఆ తర్వాత “భూటాన్ ఫర్ ఇండియా-ఇండియా ఫర్
భూటాన్” అనే నినాదంతో ద్వారా రెండు దేశాల అవినాభావ సంబంధాల
పరిరక్షణకు కృషి చేశారు. రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మునుపటిన్నా
దృఢంగా ఉంటాయని భూటాన్ పార్లమెంట్ ద్వారా ఆయన ఆ దేశ
పౌరులకు హామీ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా నేపాల్ పర్యటనలోనూ ద్వైపాక్షిక
సంబంధాలకు ఆయనొక కొత్త కోణాన్ని జోడించారు.
ఈ మేరకు సీతాదేవి పవిత్ర జన్మస్థలమైన జనక్ పూర్ లో గల జానకీదేవి
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బహ్రెయిన్ ‘ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రినైసెన్స్’ అవార్డు తో ప్రధాని
మోదీని గౌరవించింది.

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రధాని మోదీని ‘స్టేట్ ఆఫ్ ఘాజీ అమీర్
అమానుల్లా ఖాన్’ అవార్డు తో సత్కరించగా సౌదీ
అరేబియా కూడా అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ‘సాస్ ఆఫ్
కింగ్ అబ్దు ల్ అజీజ్’తో సత్కరించింది.

మాల్దీవ్స్ లో పర్యటన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీకి ఆ దేశం
తమ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ‘ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డిస్టింగ్విష్డ్
రూల్ ఆఫ్ నిషాన్ ఇజ్జుద్దీన్’ను ప్రదానం చేసింది.
ఐక్యరాజ్యసమితి 2018లో ఆయనకు తమ అత్యున్నత

పురస్కారం ‘ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్’ ప్రదానం చేసింది.
పీపుల్, ప్రాఫిట్, ప్లా నెట్ అంశాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చే

‘ఫిలిప్ కోట్ల ర్ ప్రెసిడెన్షియల్ అవార్డు ’ ద్వారా కూడా
ప్రధాని మోదీ సత్కారం అందుకున్నారు.

రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లా దిమిర్ పుతిన్ ప్రధాని నరేంద్ర

మోదీని రష్యన్ ఫెడరేషన్ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం
‘ఆర్డర్ ఆఫ్ సెయింట్ ఆండ్రూ ది అపోస్టల్’తో
సత్కరించారు.

మొత్తం 557రకాల ఆఫీసు పాస్ పోర్
టు లకుగాను 177
భారత దౌత్య కార్యాలయాలతో సమీకృతం చేయబడ్డా యి.

36

93

తు తం పాస్ పోర్
దేశంలో ప
టు 
్ర స్
ఆఫీసుల సంఖ్య
తపాలా ఆఫీసు 
పాస్ పోర్
టు 
పాస్ పోర్
టు సేవా 
సేవా 
కేంద్రా లు
కేంద్రా లు
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విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టు బడులు, విదేశీ మారకం నిల్వలు
81.97

74.39

62.00
60.97

60.22

55.56

45.15

దేశంలోకి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంతోపాటు వాణిజ్య సౌలభ్యం కల్పన దిశగా ప్రభుత్వం విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (ఎఫ్.డి.ఐ)
విధానాన్ని సులభం, సరళం చేసింది. ఈ మేరకు బొగ్గు గనులు, కాంట్రాక్ట్ తయారీ, డిజిటల్ మాధ్యమాలు, సింగిల్-బ్రాండ్ చిల్లర
వ్యాపారం, పౌర విమానయానం, రక్షణ, పెట్రోలియం, టెలికాం, బీమా రంగాల్లో ‘ఎఫ్.డి.ఐ’కి వెసులుబాటు కల్పించింది. ఈ
సంస్కరణల గురించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన విదేశీ పర్యటనల సందర్భంగా పెట్టుబడిదారులకు వివరిస్తున్నారు.

మొత్తాలు బిలియన్ డాలరలో
్ల ; మూలం: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

భారతదేశంలోకి 20142015 ఆర్థి క సంవత్సరం
నుంచి 2020-2021 వరకు
440.26 బిలియన్ డాలర
్ల 
విదేశీ పెట్టు బడులు
వచ్చాయి.

విదేశీ మారక నిల్వల రీత్యా నాలుగో అతిపెద్ద దేశం భారత్
2021-22
2019-20

$634

బిలియన్ డాలర్లు

$478

బిలియన్ డాలర్లు

ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించారు. తద్వారా ఉభయ దేశాల మత,
సాంస్కృతిక వారసత్వ పరిరక్షణ దిశగా చొరవ చూపారు.
ప్రధాని మోదీ శ్రీలంక జనహృదయ విజేతగానూ నిలిచారు.
రెండు దేశాల మధ్య సాంస్కృతిక, రాజకీయ, వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక
సంబంధాలు వికసిస్న్
తు నాయి. ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న శ్రీలంకకు
చేయూత దిశగా భారత్ తొలి అడుగు వేసింది. అలాగే నిరుడు బంగ్లా దేశ్
స్వాతంత్ర్య 50వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఆ దేశాన్ని
సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఇండో-బంగ్లా దేశ్ చారిత్రక, నాగరికతా
సంబంధాలకు కొతద
్త నం జోడించారు. ఈ మేరకు రెండు దేశాల మధ్య
అనుసంధానం, అభివృద్ధి, ఇంధనం, వాణిజ్యం, ఆరోగ్య రంగాల్లో
కీలకమైన ఐదు ప్రధాన ఒప్పందాలపై అంగీకారం కుదిరింది.

దేశంలో విదేశీ మారకం నిల్వల నిరంతర పెరుగుదలతో
2021 నవంబరు నాటికి ఈ నిల్వల రీత్యా చైనా,

జపాన్, స్విట్జర్లాండ్ తర్వాత భారత్ నాలుగో అతిపెద్ద
దేశంగా నిలిచింది.

పొరుగు దేశాలతో సంబంధాల్లో ప్రధాని మోదీ చూపిన చొరవ
వల్ల మధ్య ఆసియా, ఐరోపా దేశాలతోనూ సంబంధాలు బలోపేతం
అయ్యాయి. ఆయన దౌత్య కృషి ఫలితంగా ముస్లిం దేశాలతో సంబంధాలు
కూడా మెరుగయ్యాయి. ఈ మేరకు 2019లో భారత ప్రధానమంత్రి
మోదీకి యూఏఈ యువరాజు మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ తమ దేశ
అత్యున్నత పౌర పురస్కారం “ఆర్డర్ ఆఫ్ జాయెద్”ను ప్రదానం చేసి
గౌరవించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనను పెద్దన్నగా అభివర్ణిస్తూ ఇది ‘మీ
రెండో ఇల్లు ’ను సందర్శించడమేనంటూ ఆయనకు ధన్యవాదాలు
తెలిపారు.
ఈ పర్యటనలో భాగంగా అబుధాబిలో భారతీయ వ్యాపారవేతల
్త తో
ఇష్టాగోష్టిలో ప్రధాని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా జమ్ము, కశ్మీర్ లో
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ఆర్టికల్ 370ని ఎందుకు రద్దు చేసిందీ వారికి వివరించారు.
దీంతోపాటు అక్కడ భారత ‘రూపే కార్డు ’ను ఆవిష్కరించారు.
సౌదీ అరేబియాతో భారత్ సంబంధాలు కూడా
మెరుగుపడ్డా యి. పుల్వామా దాడి గురించి ఈ సందర్భంగా
ప్రస్తావించడం అవసరం. ఈ దాడికి పాల్పడిన దుండగులను
శిక్షించాలన్న భారత్ డిమాండ్ కు ప్రపంచం మొత్తం మద్దతిస్తున్న
వేళ 2019 ఫిబ్రవరిలో భారత పర్యటనకు వచ్చిన సౌదీ అరేబియా
యువరాజు కూడా భారతదేశానికి అండగా ఉంటామని స్పష్ట మైన
హామీ ఇచ్చారు. పాకిస్థాన్ తో సాన్నిహిత్యం ఉన్నప్పటికీ భారత
కొత్త దౌత్య విధానాల నేపథ్యంలో ఉగ్రవాద నిరోధ కార్యాచరణకు
సౌదీ అరేబియా బహిరంగ మద్దతు ప్రకటించింది.
ప్రధాని మోదీ దౌత్యపరమైన చొరవ ఫలితంగా ఇతర
ముస్లిం దేశాలు మలేషియా, టర్కీ, ఇండోనేషియా, ఇరాన్,
నైజీరియా, అల్జీరియా, కువైట్, కజకిస్థాన్, ఖతార్, ఈజిప్ట్,
బహ్రెయిన్, టునీషియా, ఉజ్బెకిస్థాన్, తుర్కమినిస్థాన్, జోర్డా న్
లతోనూ సంబంధాలు బలోపేతమయ్యాయి. ఇజ్రాయెల్ తో భారత
దౌత్య సంబంధాలను ప్రధాని మోదీ పునరుద్ధరించారు. అనేక
అంశాలపై ఆయా దేశాలతో పరస్పర ఒప్పందాలు స్నేహ
సంబంధాలకు మరింత విలువను జోడిస్తాయి. చాబహార్ ఓడరేవుపై
ఇరాన్ తో ఒప్పందం భారత్ కు మరో ముఖ్యమైన మైలురాయి.
మరోవైపు
నైరుతి
ఆసియాతోనూ,
ఐరోపా
సమాఖ్యతోనూ భారత్ సంబంధాలు మరింత వికసించాయి.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం మధ్య నిర్వహించిన రైసినా చర్చల్లో
ఐరోపా సమాఖ్య అధ్యక్షడు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్
ప్రారంభోపన్యాసం చేస్తూ భారతదేశానికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు
ఉన్నదని, రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు దీన్ని స్పష్టం
చేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. దీనికితోడు భారత్, ఐరోపా సమాఖ్య
ఇదే సమయంలో ‘భారత-ఐరోపా సమాఖ్య వాణిజ్య-సాంకేతిక
మండలి’ని ఏర్పాటు చేశాయి. ఈ వ్యూహాత్మక ఒప్పందం వల్ల
వాణిజ్యం, ఆధారపడదగిన సాంకేతికత, భద్రతల సంబంధిత
పరస్పర అనుసంధాన సవాళ్ల పరిష్కారం సాధ్యమవుతుంది. ఆ
మేరకు తన భాగస్వామ్యంగల ఏ దేశంతోనైనా వాణిజ్య-సాంకేతిక
పరిజ్ఞాన మండలి ఏర్పాటుకు భారత్ తొలిసారిగా అంగీకరించింది.
ఐరోపా సమాఖ్య దృక్కోణంలో అమెరికా తర్వాత ఇటువంటి సంస్థ
భారతదేశంతో సంయుక్తంగా ఏర్పాటు కావడం ఇది రెండోసారి
మాత్రమే. ఇటువంటి సందర్భంలో దాని ప్రాముఖ్యం దానంతటదే
తగ్గవచ్చు.
ప్రపంచ అగ్రరాజ్యం అమెరికా విషయానికొస్తే- ప్రధాని
మోదీ వ్యూహాత్మక దౌత్యంతో పాకిస్థాన్ వైపు మొగ్గు చూపే అమెరికా
విధానం మారిపోయింది. ప్రధాని మోదీ చాలాసార్లు అమెరికాలో
పర్యటించారు.
ఆయన దౌత్య చొరవ ఫలితంగా అమెరికా ప్రతినిధుల సభ
భారతదేశంతో రక్షణ సంబంధాల విస్తృతికి, రక్షణ పరికరాల
విక్రయం-సాంకేతికత బదిలీపరంగా ‘నాటో’ మిత్రదేశాలతో
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ప్రవాసుల ప్రయోజనాల దిశగా
చేపట్టి న చర్యలు

విదేశాల్లో నివసించే భారతీయులకు సంబంధించి సమస్య ఏదైనా
ప్రాధాన్యం ప్రాతిపదికన పరిష్కరించబడుతుంది. ‘ఎన్ఆర్ఐ’ల

భద్రత సమస్యలపై దౌత్య కార్యాలయాలు, కేంద్రాలు బహిరంగ చర్చ

నిర్వహిస్తాయి.

ఈ బహిరంగ చర్చల్లో నివేదించిన సమస్యలు ప్రాధాన్యం

ప్రాతిపదికన చర్యల నిమిత్తం ఆతిథ్య దేశ ప్రభుత్వం దృష్టికి
తీసుకెళ్ల బడతాయి.

కార్మికులు విదేశాలకు బయల్దేరేముందు వారికి వలస సంబంధిత
అంశాల్లో ముందస్తు శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. ఈ శిక్షణ కరదీపిక

ప్రాంతీయ భాషల్లోనూ అందుబాటులో ఉంది. ఇక ప్రవాసీ భారతీయ
బీమా యోజన కార్మికులకు బీమా రక్షణను కల్పిస్తుంది.

‘మదద్’ పోరల్
్ట , భారత సామాజిక సంక్షేమ నిధి (ఐసీడబ్ల్యూఎఫ్),
ఇ-మైగ్రేట్ పోరల్
్ట , ప్రవాస భారతీయ సహాయ కేంద్రం, ‘రిష్తా’

పోరల్
్ట తదితరాలు ‘ఎన్ఆర్ఐ’లు సాయం పొందడంలో, ఫిర్యాదుల
పరిష్కారంలో, భద్రతకు హామీ ఇవ్వడంలో తోడ్పడతాయి.

భారత సామాజిక సంక్షేమ నిధి కింద 2021 నవంబర్ వరకు 2.78
లక్షల మందికి పైగా ‘ఎన్ఆర్ఐ’లకు సహాయం అందించబడింది.

భారతీయులకు సహాయం చేయడం కోసం ‘మదద్’ పోరల్
్ట 2015
ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభించబడింది, విద్యార్థు ల నమోదు కోసం
ఇందులో ప్రత్యేక ‘రిజిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్’ 2016 జూలైలో
రూపొందించబడింది.

భారత సామాజిక సంక్షేమ నిధిని ప్రపంచంలోని 132 దేశాల్లో గల

ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశం

ఎన్నారైల సంక్షేమానికి ఉపయోగిస్తారు. విదేశాల్లో చిక్కుకున్న

భారతీయులను స్వదేశం తరలించే ఖర్చుల కోసం ఈ నిధి నుంచే సొమ్ము
వాడుకుంటారు.

ఎన్నారైల ఫిర్యాదులను ఫోన్ కాల్ ద్వారా, ప్రత్యక్షంగా, ఇ-మెయిల్,

సామాజిక మాధ్యమ వేదిక, సహాయ కేంద్రాల ద్వారా తీసుకుంటారు.
కోవిడ్-19 మహమ్మారి వేళ విదేశాల నుంచి తరలించిన వారికోసం

‘స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అరైవల్ డేటాబేస్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సపోర్ట్’ (స్వదేశ్)

పోర్టల్ ను ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. వందే భారత్ మిషన్ కింద

తిరిగివచ్చిన కార్మికుల నైపుణ్యాలను గుర్తించి వారిని భారత, విదేశీ
కంపెనీలతో అనుసంధానించడం దీని లక్ష్యం.

‘స్వదేశ్’ ద్వారా యజమాన్యాలను సంప్రదించడానికి ‘ఆత్మనిర్భర్ స్కిల్డ్

ఎంప్లా యీ మ్యాపింగ్’ (అసీమ్) పోర్టల్ లో వివరాల నమోదుసహా

డేటాబేస్ సౌకర్యం కల్పించబడింది. ఇందులో 2022 ఫిబ్రవరి 28నాటికి,
33,957 మంది ‘స్వదేశ్’ స్కిల్ కార్డు కోసం నమోదు చేసుకున్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్త భారతీయ సమాజంతో మెరుగైన సంధానం దిశగా ‘రిష్తా’
అనే కొత్త పోర్టల్ ను ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. కష్ట కాలంలో

ప్రవాసులను వేగంగా చేరుకోవడం దీంతో సులభమవుతుంది. దేశ

ప్రగతికోసం ప్రవాస భారతీయుల అనుభవాన్ని వాడుకోవడానికీ ఈ
పోర్టల్ తోడ్పడుతుంది.

గత ప్రభుత్వంలో ప్రవాసుల కోసం ఏర్పరచని ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ
సమన్వయం మెరుగుకోసం విదేశాంగ శాఖలో చేర్చబడింది.

భారత సంతతి వ్యక్తి (పిఐఓ), విదేశంలోని భారత పౌరుడు (ఒసిఐ)
కార్యక్రమాలను ప్రభుత్వం విలీనం చేసింది.

2021 డిసెంబర్ దాకా 25.10 లక్షల మందికి ‘ఒసిఐ’ కార్డు లు జారీ

చేయబడ్డా యి.
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సమానంగా పరిగణించడానికి నిర్దేశించిన ప్రతిపాదనతో
కూడిన ద్విపక్ష బిల్లు ను ఆమోదించింది. అలాగే అణు
సరఫరాదారుల కూటమి (ఎన్.ఎస్.జి)తోపాటు క్షిపణి
సాంకేతికత నియంత్రణ వ్యవస్థ (ఎంటీసీఆర్) విషయంలోనూ
భారతదేశానికి అమెరికా మద్దతు పలికింది. దీంతో భారత్
క్షిపణి సాంకేతికత నియంత్రణ వ్యవస్థలో సభ్యత్వం పొందింది.
ఈ విజయం ఫలితంగా భారతదేశం ఇక తన క్షిపణి
సాంకేతికతను ఇతర దేశాలకు విక్రయించేందుకు రంగం
సిద్ధమైంది. అంతేకాకుండా అవసరమైతే అమెరికా నుంచి
‘ప్రిడేటర్’ డ్రోన్ల కొనుగోలు కూడా సాధ్యమవుతుంది. జపాన్,
జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ దేశాలతో భారత్ సంబంధాలను బలోపేతం
చేసుకోవడంతోపాటు పౌర అణు సహకారం, రక్షణ పరికరాల
సాంకేతికత, రహస్య సైనిక సమాచార భద్రతసహా ఆయా
దేశాలతో కుదిరిన అనేక కీలక ఒప్పందాలతో స్నేహబంధానికి
బలమైన పునాది పడింది. భారత్, ఆస్ట్రేలియా, ‘క్వాడ్’
భాగస్వామ్య దేశాలు కూడా తమ సంబంధాలను బలోపేతం
చేసుకున్నాయి. ఏళ్లపాటు నిరీక్షణ తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య
స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం సహకారాన్ని కొత్త ఎత్తులకు
చేర్చింది.
అటు రష్యా, ఇటు అమెరికా.. రెండింటితోనూ
భారత్ సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉండటం ఇదే తొలిసారి.
నవ భారతమంటే ఇదేనంటూ ప్రపంచవ్యాప్త చర్చ
సాగుతుండటమే రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం నడుమ భారత
విదేశాంగ విధాన విజయం, దృఢత్వానికి నిదర్శనం. ముఖ్యంగా
అమెరికాలో ద్వంద్వ ప్రతినిధి (2+2) చర్చలు, రైసినా
సంభాషణల అనంతరం రష్యా సమస్యపై భారత విదేశాంగ
మంత్రి ఎస్.జైశంకర్ ప్రతిస్పందన విస్తృత చర్చనీయాంశమైంది.
ఈ సందర్భంగా పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్
ప్రకటనను భారత కొత్త విదేశాంగ విధాన దృఢత్వం, అది
పోషిస్తున్న అంతర్జాతీయ పాత్ర నేపథ్యంతో అర్థం చేసుకోవాలి.
“విదేశాంగ విధానం రూపకల్పనపై భారతదేశానికి నా
ప్రశంసలు.. వారి విదేశాంగ విధానం సదా స్వతంత్రంగా,
ప్రజాకేంద్రకంగా ఉంటుంది. తమ విదేశాంగ విధానాన్ని వారు
కాపాడుకుంటారు.” అని ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేసిన
అనంతరం ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సహ
దేశాధినేతలతో సమానంగా వేగాన్ని కొనసాగించడంలో ప్రధాని
మోదీ ప్రదర్శించిన అసాధారణ సామర్థ్యం అంతర్జాతీయంగా
భారతదేశ ప్రతిష్ట ను పెంచిందంటే కాదనగల వారెవరూ
ఉండరు. బహుముఖ దౌత్యం నేపథ్యంతో పెట్టు బడులు లేదా
సాంస్కృతిక ఆదానప్రదానం, భారతీయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు
లేదా శాస్త్ర-సాంకేతిక సహకారం వగైరాల ద్వారా భారతదేశం
ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంది.
ఆ మేరకు ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రత మండలిలో తాత్కాలిక
సభ్యురాలు, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఒ), ‘ఎస్.
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ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశం

ై ఇనుమడిస్
తు న్న భారత
ప్ర పంచ వేదికప
ప్రతిష్ట

అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి
(ఐఎస్ఎ): ఇది భారత్, ఫ్రాన్స్
నేతృత్వంలో సౌర వనరుల
సంపన్న దేశాల ప్రత్యేక ఇంధన
అవసరాలను తీర్చే దిశగా ఏర్పాటు
చేసుకున్న వినూత్న వేదిక. భారత్లో
ప్రధాన కార్యాలయంగల తొలి
అంతర్జాతీయ సంస్థ ఇదే.
ఇప్పటిదాకా 103 దేశాలు
ఇందులో సభ్యత్వం పొందాయి.

ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రత మండలి అధ్యక్ష బాధ్యతలను 2021 ఆగస్టు నెలలో
భారత్ తొలిసారిగా స్వీకరించింది. ఈ మేరకు ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రత
మండలికి అధ్యక్షత వహించిన తొలి భారత ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ
చరిత్ర సృష్టించారు.

సి.ఒ’ (షాంఘై సహకార సంస్థ), ‘బ్రిక్స్’ (బ్రెజిల్, రష్యా, భారత్, చైనా,
దక్షిణాఫ్రికా కూటమి) కార్యనిర్వాహక మండలి ఛైర్మన్ బాధ్యతలు
నిర్వర్తిస్తోంది. అలాగే ఇటీవల ఏర్పడిన ‘క్వాడ్’లో కీలక సభ్యురాలుగా
ఉంది. ఈ విధంగా అన్ని దేశాలతో సంబంధాలలో భారత్ సదా ‘వసుధైవ
కుటుంబకం’ గురించి ప్రస్తావిస్తూంటుంది. అంతేకాకుండా తన స్వయం
సమృద్ధ భారతం (ఆత్మనిర్భర్ భారత్) కార్యక్రమంలో ప్రపంచానికి
ప్రాధాన్యమిచ్చింది. ఈ మేరకు ప్రధాని చాలా సందర్భాల్లో ‘మేక్ ఇన్
ఇండియా... మేక్ ఫర్ ది వరల్డ్’ మంత్రంతో ప్రపంచ దేశాలకు
పిలుపునిచ్చారు.

మాడిసన్ స్క్వేర్ నుంచి బెర్లిన్ పోటాస్ డమర్ ప్లాట్జ్
ఆడిటోరియం దాకా:
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మూలాలతో ప్రవాసుల సంధానం

ప్రపంచవ్యాప్తంగా 200 దేశాల్లో 1.35 కోట్ల మందికి పైగా ప్రవాస
భారతీయులు నివసిస్తున్నారు. మొత్తం మీద దాదాపు 3.22 కోట్ల మంది
భారత సంతతి ప్రజలు ఇప్పటికే ప్రపంచమంతటా విస్తరించారు.
భారతీయులు ప్రపంచంలో ఎక్కడ నివసిస్తున్నప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరూ దేశ
నాగరికత, సంస్కృతికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. భారతీయులు ఎక్కడికి
వెళ్లినా తమ పూర్వీకులు భారత్ నుంచి వెంటబెట్టు కు వచ్చిన ప్రజాస్వామ్య
విలువలు, కర్తవ్య నిబద్ధతను ఎన్నడూ వీడరు. దాదాపు అన్ని ప్రధాన
కార్పొరేట్ కంపెనీలకు భారతీయులు ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారులు
(సీఇఒ)గా ఉండటమే కాదు... ఆయా సంస్థలలో
భారత కార్మికశక్తి కూడా గణనీయ సంఖ్యలో ఉంది. ఇప్పుడు

ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశం

ముఖపత్ర కథనం

ఐరాస భద
్ర త మండలిలో
శాశ్వత సభ్యత్వానికి
అగ్రప్రా ధాన్యం

భారత ప్రాచీన, సుసంపన్న సంప్రదాయమైన యోగాకు అంతర్జాతీయ

గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టారు. ఏటా జూన్ 21ని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా
ప్రపంచం నిర్వహించుకుంటోంది. ఈ మేరకు ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వ

ప్రతినిధి సభలో ప్రతిపాదనకు 193 సభ్యదేశాలలో 177 దేశాలు ఆమోదం
తెలిపాయి.

40 ఏళ్ల తర్వాత అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ ఐఒసి

సమావేశానికి ఆతిథ్య దేశంగా భారత్ ను ఎంపిక చేసింది

మునుపటి ప్రభుత్వాల హయాంలో దౌత్యాన్ని దేశ ప్రగతి కోసం ఎన్నడూ
వినియోగించ లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
నిర్వహిస్తున్న పరిశుభ్ర భారతం, నైపుణ్య భారతం, డిజిటల్ భారతం,
అంకుర భారతం, స్మార్ట్ సిటీ వంటి కార్యక్రమాల విజయానికి ఈ దౌత్య
నైపుణ్యమే దోహదం చేసింది. అందుకే దీనికి ‘దౌత్యంతో ప్రగతి’ గా
పేరొచ్చింది.
ప్రపంచంలో అంగారక గ్రహ
కక్ష్యలోకి తొలి
ప్రయత్నంలోనే ప్రవేశించిన
దేశంగా భారత్ మంగళ్యాన్
ద్వారా చరిత్ర సృష్టించింది.
చేయాల్సిందల్లా ఈ భారతీయులందర్నీ దేశ ప్రధాన స్రవంతి లేదా
మూలాలతో అనుసంధానించడమే! ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014
నుంచి తన ప్రతి విదేశీ పర్యటనలోనూ ప్రవాస భారతీయ సమాజ
సభ్యులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ మేరకు అమెరికాలోని
మాడిసన్ స్క్వేర్ నుంచి సిడ్నీ ఒలింపిక్ పార్కుదాకా… ఇటీవలి జర్మనీ
పర్యటనలో బెర్లిన్ వరకూ ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆర్థిక
వ్యవస్థ నుంచి మాతృభూమిలో పెట్టు బడులదాకా ప్రవాస భారతీయులను
వారి మూలాలతో అనుసంధానించడంపై ప్రధాని మోదీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి
పెట్టారు. ఇక విమానాశ్రయాలు, హోటళ్ల వెలుపల, పలు కార్యక్రమాల
సందర్భంగా వలసదారులు ప్రధానిని అనేక ప్రదేశాల్లో సత్కరిస్తున్నారు.
అయితే, 2014కు ముందు ఇలాంటి దృశ్యం చాలా అరుదైనదే!
రెండేళ్లకు ఒకసారి నిర్వహించే ప్రవాస భారత సమ్మేళనం ఇందుకు ఓ

విస్తరించిన ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రత మండలిలో
శాశ్వత సభ్యత్వానికి భారత ప్రభుత్వం
అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తోంది. దీనిపై ఇతర
దేశాలతో సంప్రదిస్తోంది. ఈ దిశగా ఐరాసలో
భద్రత మండలి సంస్కరణలపై అంతర ప్రభుత్వ
చర్చల్లో (ఐజిఎన్) భారత్ చురుగ్గా
పాల్గొంటోంది. అలాగే జి-4 (భారత్, బ్రెజిల్,
జర్మనీ, జపాన్)ఎల్-69 కూటమి (ఆసియా,
ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా నుంచి వర్ధమాన
దేశాల అంతర-ప్రాంతీయ) సభ్యత్వాల ద్వారా
సంస్కరణలు కాంక్షించే ఇతర దేశాలతో కలసి
కృషి చేస్తోంది. భారత్ ఎదుగుదల మేరకు
న్యూయార్క్ లో 2020 నాటి ఎన్నికలలో 193
దేశాలకుగాను 184 దేశాల సానుకూల ఓటుతో
2021-2022కుగాను 8వ సారి తాత్కాలిక
సభ్యత్వానికి ఎన్నికైంది. కాగా, భద్రత
మండలిలో భారత్ శాశ్వత సభ్యత్వ డిమాండ్
కు ద్వైపాక్షికంగా పలు దేశాలు అధికారికంగా
మద్దతు తెలిపాయి.

కొత్త వేదికగా మారింది. దీన్ని నాటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి
ప్రారంభించారు. ఏదేమైనా నేటి ఇంధన, నవశకం బంధంలో ప్రవాస
భారతీయులకు భారతదేశం కేవలం పూర్వీకుల ఆవాసం మాత్రమే
కాదు… అంతకన్నా ఎక్కువ. గత ఎనిమిదేళ్లు గా భారత్ కు ప్రవాసుల
ప్రయాణ, నివాసాలకు పరిస్థితులను ప్రభుత్వం చాలా సరళం చేసింది.
భారత్ లో పెట్టు బడులు పెట్టాలనుకునే ప్రవాసులు ఏకగవాక్ష విధానం
వంటి సేవలు పొందగలరు. మేధో వలసను తాము ‘మేధో ప్రయోజనం’గా
మార్చుకుంటున్నామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
ఇక ప్రవాస భారతీయులు ఇతర దేశాల్లో భారత సాంస్కృతిక సున్నిత
శక్తికే కాకుండా స్థూల జాతీయోత్పత్తి (జీడీపీ)కి కూడా గణనీయంగా
తోడ్పడుతున్నారు.
“సంక్షిప్తంగా వలసలు-ప్రగతి” పేరిట ప్రపంచ బ్యాంకు విడుదల చేసిన
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నివేదిక ప్రకారం- భారతీయ ప్రవాసులు విదేశీ ఆర్జనను
స్వదేశానికి పంపడంలో ముందంజ వేశారు. ఈ మేరకు
2021లో ఎన్నారైలు 87 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన
నగదును పంపారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది 4.6
శాతం అధికమని నివేదిక పేర్కొంది.
కొత్త ప్రపంచ క్రమంలో భారత్ స్థానం
కోవిడ్ అనంతరం మారుతున్న కాలంలో ప్రపంచ
క్రమం కొత్త రూపం సంతరించుకుంటోంది. అదే
సమయంలో భారతదేశ ఔన్నత్యం నిలకడగా
పెరుగుతోంది. బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రి బోరిస్ జాన్సన్
ఇటీవల భారతదేశాన్ని సందర్శించారు. ఈ
సందర్భంగా ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం ప్రపంచ ఆర్థిక
వృద్ధికి కొత్త ఇరుసుగా ఆవిర్భవించనుందని, ఈ
క్రమంలో భారత్ కీలకపాత్ర పోషిస్తుందని ఆయన
వ్యాఖ్యానించారు.
కోవిడ్ కారణంగా అనేక దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు
కుంటుపడిన నేపథ్యంలో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే
అత్యంత వేగంగా పురోగమిస్తున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా
దూసుకెళ్తోంది. దీంతో భారత ప్రభుత్వంపై బాధ్యతల
భారం కూడా మరింత పెరిగింది. అయినప్పటికీ
మానవతా దృక్పథంతో కరవ
్త ్య నిర్వహణలో భారతదేశం
అపూర్వంగా వ్యవహరిస్తోంది. కోవిడ్ మహమ్మారి
నుంచి
రక్షణ
కల్పించడంలో
భాగంగా
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 150 దేశాలకు అవసరమైన
మందులు లేదా టీకాలను అందించింది. ఉక్రెయిన్ లో
యుద్ధం వల్ల ప్రపంచమంతటా కొరత నెలకొన్న
పరిస్థితుల్లో గోధుమల సరఫరాకు చొరవ తీసుకుంది.
అలాగే ఆఫ్ఘనిస్థాన్ కు ఆహారం, మందుల సరఫరా,
రుణ సహాయంవంటి కార్యక్రమాలతో మానవతా
దృక్పథాన్ని రుజువు చేసుకుంది. అప్పుల ఊబిలో
కూరుకున్న శ్రీలంకకు చేయూతనిచ్చి బాధ్యతాయుత
శక్తిగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. నేడు
ప్రపంచం భారత గళం వినడంపై ఆసక్తి చూపుతోంది.
ఈ దిశగా రైసినా సంభాషణల పరిధి విస్తరించి
భవిష్యత్తులో కీలక సంధాన పాత్ర పోషించనుంది.
ప్రపంచ వేదికపై అనేక దేశాల సమస్యలపై సముచిత
ప్రతిస్పందన ద్వారా భారత్ తన నిబద్ధతను పదేపదే
చాటుకుంది.
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా
అభివృద్ధి చెందుతున్న పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అనే మాట
విన్నపుడు
భారతీయుల
ఛాతీ
గర్వంతో
ఉప్పొంగుతుంది. అదేవిధంగా ఇతర దేశాల్లో యోగా
తరగతులు నిర్వహించినపుడు, భారత్ ఒకే ప్రయోగంలో
104 ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపినప్పుడు,
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ నినాదం
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అమెరికాలోని న్యూయార్క్
నగరంలోగల మాడిసన్ స్క్వేర్
గార్డెన్: భారతీయ సమాజంలోని
వివిధ వర్గా లకు చెందిన దాదాపు
18,000 మందిని ఉద్దేశించి
ప్రసంగించారు.

“పిఓఐ కార్డుదారులకు జీవితకాల వీసా హామీ
ఇచ్చాక కేవలం నెలలోనే నెరవేర్చాను. ఈ 21
శతాబ్దాన్ని తనదిగా మార్చుకునే సామర్థ్యం
భారతదేశానికి ఉంది. నేడు ప్రపంచంలో అత్యంత
ప్రాచీన నాగరికత విలసిల్లే సరికొత్త దేశం భారత్.
మీరు తలదించుకునే పరిస్థితిని ఎన్నడూ
రానివ్వం.”
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
(మాడిసన్ స్క్వేర్ ప్రసంగంలో ఉద్ఘాటన)

2014 నవంబరు 17: సిడ్నీలోని ఆల్ఫోన్స్ ఎరీనాలోనూ భారతీయ
సమాజంలోని దాదాపు 18,000 మందిని ఉద్దేశించి ప్రధాని మాట్లా డారు.
ఇక్కడ 16,000 మందికి మాత్రమే వసతి ఉండగా, 23,000 మంది
నమోదు చేసుకున్నారు.

దేశ స్వాతంత
గొ నే అవకాశం మనకు రాలేదు.
్ర ్య పోరాటంలో పాల్
భారత్ కోసం మనం ప్రా ణ త్యాగం చేయలేదు. కానీ, దేశం
కోసం మనమంతా ఏదో ఒకటి చేయగలం.
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి (సిడ్నీలో)
2015 నవంబరు 14: లండన్ లోని వెంబ్లీ స్టేడియంలో ఆయన 60,000

మంది బ్రిటిష్-భారత సమాజ సభ్యులనుద్దేశించి ప్రసంగించారు.

ై వవిధ్యం భారత్ ప
్ర త్యేకత.. బలం..
గర్వకారణం. టీవీలు, పత్రి కలలో
పేర్కొనే దానికన్నా ఇండియా
మరింత గొప్పది... శక్తి మంతమ
ై నది.”
-నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్రి
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అమెరికాలో ‘హౌడీ మోడీ’
కార్యక్రమంలో భాగంగా
భారతీయ సమాజానికి
చెందిన 50,000 మందిని
ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.

ముఖపత్ర కథనం

స్వదేశానికి డబ్బు 
పంపడంలో ప
్ర వాస
భారతీయులు
అగ
థా నంలో ఉన్నారు
్ర స్

“భారతదేశం సవాళ్ల నుంచి తప్పుకోవడం లేదు.
మేమివాళ చాలా సవాళను
్ల ఎదుర్కొంటున్నాం.
అసాధ్యమని భావించే ఎన్నిటినో నేడు భారత్
సుసాధ్యం చేస్తోంది. 5 లక్షల కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక
వ్యవస్థ దిశగా భారత్ నేడు దూసుకుపోతోంది.
పెట్టుబడులు, వృద్ధిని ప్రోత్సహించే వాతావరణ
సృష్టి దిశగా మేం పురోగమిస్తున్నాం. అదే
సమయంలో మౌలిక వసతుల విస్తరణ,
పెట్టుబడులు, ఎగుమతులపై దృష్టి సారించాం.”
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
(హౌడీ మోడీ కార్యక్రమంలో స్పష్కటీ రణ)

2022 మే 2: జర్మనీలోని బెర్లిన్ నగరంలోగల ఎటర్ యామ్ పోస్టడమర్
లో ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రధాని ప్రసంగించారు. ఆయనను
చూడటానికి, ఉపన్యాసం వినడానికి జర్మనీ నలుమూలల నుంచి భారతీయ
సమాజ సభ్యులు పెద్దసంఖ్యలో వచ్చారు.
“నేనివాళ నా గురించి లేదా మోదీ ప
్ర భుత్వం గురించి
మాట్
లా డటానికి ఇక్కడికి రాలేదు. కోట్
లా ది భారతీయుల
గురించి మీతో గట్టి గా మాట్
లా డటానికే వచ్చాను. కోట్
లా ది
భారతీయులలో ఈ దేశంలోని మీరు కూడా భాగమే. ఈ 21వ
తున్నాం. ఇప్పుడు తన
శతాబ
్దంలో నిబద
్ధ తతో ముందడుగు వేస్
గమ్యమేమిటో.. అక్కడికి ఎలా చేరాలో.. అందుకు ఎంత కాలం
పడుతుందో భారత్ కు బాగా తెలుసు.”
-నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్రి

“సంక్షిప్తంగా వలసలు-ప్రగతి” పేరిట
ప్రపంచ బ్యాంకు విడుదల చేసిన నివేదిక
ప్రకారం- భారత ప్రవాసులు విదేశీ
ఆరన
్జ ను మాతృభూమికి పంపడంలో అగ్ర
స్థానంలో ఉన్నారు. ఈ మేరకు
2021నాటికి ఎన్నారైలు దాదాపు 87
బిలియన్ డాలర్ల మేర నగదు పంపారు.
వీరిలో 20 శాతం వాటాతో అమెరికాలోని
ప్రవాసులు ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నారు.
ప్రవాస భారతీయుల కోసం ప్రధాని మోదీ
చేస్న
తు ్న నిర్దిష్ట కృషితోపాటు వలసదారుల
సహకారం, మాతృభూమిపై వారి
మమకారం వల్ల భారత్ ప్రతిష్ట
విసరి
్త స్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ
బ్యాంకు నివేదిక ప్రకారం- 2022కల్లా
ప్రవాసులు పంపే నగదు విలువ 99.6
బిలియన్లకు పెరుగుతుంది.

గత 8 సంవత్సరాల్
్ర వాస
లో ప
భారతీయుల ఆర్థి క భాగస్వామ్యం
సంవత్సరం
2014
2015
2016
2017
2018 
2019
2020
2021

నగదు
70.4
68.9
62.7
68.9
79.4
83.3
83.1
87.0

(మొత్తాలు బిలియన్ డాలర్లలో)
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ముఖపత్ర కథనం

ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశం

భారతదేశం ప్రస్తుతం
మారిషస్ లో రూ.3,571
కోట్లు, ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో
రూ.1708 కోట్లు, నేపాల్ లో
రూ.891 కోట్లు, మయన్మార్
లో రూ.967 కోట్ల విలువైన
ప్రాజెక్టు పనులను
నిర్వహిస్తోంది.

ై న జీవితం కోసం విదేశాలకు
భారతీయులు  ఉద్యోగాలతోపాటు మెరుగ
వెళ్లడంతో ఈ మేథో వలసలు ఒకప్పుడు దేశానికి నష్టంగా
పరిగణించబడేవి. కానీ, నేనూ, నా ప్రభుత్వం వీటిని వలసలుగా గాక,  
తున్నాము.
అభివృద్ధిలో తోడ్పాటునందించే చర్యలుగా భావిస్
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

పిక్కటిల్లినపుడు, విదేశాల్లో భారతదేశానికి గొప్ప గౌరవం లభించినప్పుడు
కూడా భారతీయులు సగర్వంగా పొంగిపోతారు. తాము భారతీయులం
కావడం గర్వకారణమని నేడు భారతీయులుగా భావిస్తున్నారు. ప్రతి విదేశీ
పర్యటనలో భారతీయ సమాజ సభ్యులతో ప్రధాని మోదీ సంభాషించడం
ఇందుకు నిదర్శనం. ఎందుకంటే’ సాహసం చేయడానికి, ఆవిష్కరణలకు,
ప్రోత్సహించడానికి నవ భారతం నేడు సంసిద్ధంగా ఉంది. భారత్ లో
ఇంటర్నెట్ డేటా చౌక ధరకు లభించడం ఎలా సాధ్యమో చాలా దేశాలకు
అర్థం కావడం లేదు. ప్రత్యక్ష డిజిటల్ చెల్లింపుల విషయానికొస్తే- 2021లో
ప్రపంచవ్యాప్త చెల్లింపులలో భారతదేశం వాటా ఏకంగా 40 శాతం
కావడం విశేషం. కేంద్ర/రాష్ట్ర/స్థానిక ప్రభుత్వాలకు చెందిన సుమారు
10,000 సేవలు ఆన్లైన్లో లభ్యమవుతున్నాయి.
ఇక ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ పథకం కింద లబ్ధిదారుల
బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా రూ.22 లక్షల కోట్ల కు పైగా జమ చేయబడింది.
అలాగే నేడు భారత్ ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద అంకుర సంస్థల
పర్యావరణ వ్యవస్థను కలిగి ఉంది. దేశంలో 2014నాటికి కేవలం 200400 అంకుర సంస్థలు మాత్రమే ఉండేవి. కాగా, ఇవాళ దేశం 68 వేలకు
పైగా అంకుర సంస్థల నిలయంగా మారి స్టార్ట్-అప్ లకు నిలయంగా
ప్రపంచంలో భారతదేశం గర్వంగా తలెత్తుకు నిలిచింది. దేశం నుంచి
ఎగుమతులు ఎన్నడూ లేనంత గరిష్ఠ స్థాయికి చేరాయి. ఈ మేరకు
ఇటీవల 400 బిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతులతో భారత్ కొత్త రికార్డు
సృష్టించింది. అనేక అగ్ర దేశాలు ఆహార భద్రతపై ఆందోళన చెందుతున్న
తరుణంలో భారత రైతులు ఏకంగా ప్రపంచాన్ని పోషిస్తామని
ముందుకొస్న్
తు నారు. దేశంలోనూ, ప్రపంచమంతటా గౌరవం
పెరుగుతున్నందున జర్మనీ లేదా డెన్మార్క్ లోనైనా భారతీయ సమాజంతో
ఇటీవల భారతదేశం సంభాషణలకు ప్రశంసలు దక్కాయి. అందుకే
ప్రధాని మోదీకి ఎక్కడ చూసినా అపూర్వ ఆదరణ లభించింది.

నవ భారతం, మెరుగైన ప్రపంచం కోసం సంకల్పం

భారత అమృత సంకల్పం తన సరిహద్దు లకు పరిమితం
కాలేదు... ఈ ఆలోచనలు ప్రపంచమంతటా విస్తరించి అందరినీ
సంధానిస్న్
తు నాయి. ‘స్వయం సమృద్ధ భారతం’ ఉద్యమానికి నేడు వేగం
పుంజుకుంటున్నందున ప్రపంచ ప్రగతికి ఇది కొత్త బాటలు పరుస్తున్నదని
పేర్కొనబడుతోంది. ఇవాళ యోగా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ
భూగోళంపైగల ప్రతి ఒక్కరికీ ‘సర్వే సంతు నిరామయః’ అని భారత్
కోరుకుంటోంది. వాతావరణ మార్పులు, సుస్థిర ప్రగతి వంటి అంశాలపైనా
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భారత వాణి వినిపిస్తోంది.
భారత ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన తరుణమిదే.
దీనిపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లా డుతూ- “మన కృషి మన
కోసం మాత్రమే కాదు.. మానవాళి సంక్షేమం భారతదేశ పురోగతితో
ముడిపడి ఉంది. ఈ వాస్తవాన్ని మిగిలిన ప్రపంచానికి తెలపాలి.
భారతీయులు, భారత సంతతికి చెందిన మీరంతా ఇందులో కీలక పాత్ర
పోషిస్తారు. భారతదేశ కృషి, ఆలోచనల గురించి మిగిలిన ప్రపంచానికి
చాటడం కోసం అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమాలను నిర్వహించండి.
మన ప్రథమ ప్రాధాన్యం ఇదే కావాలి! ఈ సూత్రాలకు కట్టు బడితే మనం
నవ భారతం నిర్మించడం ద్వారా మెరుగైన ప్రపంచ స్వప్నాన్ని సాకారం
చేయగలమని నేను దృఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను.
విజయ పథంలో బూజుపట్టిన పద్ధతులు, అడ్డంకులు
తొలగిపోతే దేశం అత్యున్నల శిఖరాలకు చేరగలదు. తలసరి డేటా
వినియోగంలో భారత్ ఒకనాడు ప్రపంచంలో అత్యంత వెనుకబడిన
దేశాలలో ఒకటిగా ఉండేది. అది 5-6 ఏళ్ల కిందటి మాట... కానీ, ఇవాళ
పరిస్థితి పూర్తిగా మారి దేశంలో అత్యంత సరసమైన ధరకు డేటా
లభ్యమవుతోంది. ఇలాంటి సామర్థ్యంతోనే క్లిష్ట సమయాల్లో మొత్తం
ప్రపంచానికి భారత్ సహాయం చేసింది. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలకు
మందులు సరఫరా చేసింది. భారతదేశం ఆహార స్వయం సమృద్ధిని
సాధించి, ప్రపంచాన్ని ఆకలి నుంచి రక్షించడానికి రెండు చేతులూ
సాచింది. సమాచార సాంకేతిక రంగంలో భారత్ శక్తి పెరిగేకొద్దీ సంక్షోభ
సమయాల్లో మిగిలిన ప్రపంచానికి చేయూతనిచ్చింది. ఇవాళ భారతదేశం
ఒక ప్రధాన అంతర్జాతీయడి జిటల్ శక్తి. కానీ, ఈ శక్తిని భారత్ తనకు
మాత్రమే పరిమితం చేసుకోకుండా మిగిలిన ప్రపంచంతోనూ
పంచుకుంటోంది. బలమైన ప్రపంచ ఉత్పాదక-సరఫరా ప్రక్రయకు
అనుసంధానం ద్వారా స్వావలంబనలో విశ్వసనీయ భాగస్వామి కాగల
స్థాయి, వేగం, భారతదేశానికి ఉన్నాయి.
భారత ప్రజలు దేశ భద్రతకోసం చేయిచేయి కలిపి
నిలబడతారు... దేశ నిర్మాణంలో పాలుపంచుకుంటారు. భారతీయత
అంటే- “సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా విశ్వాస్, సబ్ కా ప్రయాస్” మానవ
శ్రేయస్సుకు భరోసా ఇస్తుంది. ‘వసుధైవ కుటుంబకం’ అంటేప్రపంచమంతా ఒకే కుటుంబం. ఈ సూత్రం కేవలం వర్తక-వాణిజ్యాలకు
మాత్రమే పరిమితం కాదు... దీని పరిధి అత్యంత విస్తృతమైనది. ఈ 21వ
శతాబ్దపు భారతదేశం కూడా ఇదే విధానంతో ముందడుగు వేస్తోంది. ఈ

ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశం

ై భారతదేశం చెరగని ముద్ర
ప్ర పంచ వేదికప

జపాన్ తో భారత్ బంధం ఆధ్యాత్మికత, సహకారంతో కూడిన సన్నిహిత
అనుబంధం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మే 23-24 తేదీల మధ్య
జపాన్ పర్యటనకు వెళ్లా క ఆ దేశంతో భారత్ సంబంధాలు మరింత
బలపడ్డా యి. ప్రధాని మోదీ అక్కడ తన 40 గంటల సందర్శనలో ఏకంగా
23 సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. దాంతోపాటు 34 వ్యాపార సమావేశాలు
సహా క్వాడ్ కూటమి భేటీకి కూడా హాజరయ్యారు. మరోవైపు భారతీయ
సమాజాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. అలాగే అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్,
జపాన్ ప్రధాని ఫుమియో కిషిదాతో కూడా ప్రధాని మోదీ ద్వైపాక్షిక
చర్చల్లో పాల్గొన్నారు.

ై సంతకాలు
క్వాడ్ కూటమి: పలు ఒప్పందాలప

ముఖపత్ర కథనం

భారత్ సందర్శించండి; మా దేశంతో చేయి
కలపండి: ప
్ర ధానమంత్రి

జపాన్ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ అక్కడి భారతీయులను ఉద్దేశించి
ప్రసంగించారు. రెండు దేశాల మధ్యగల ప్రత్యేక సంబంధాల గురించి ఈ

సందర్భంగా ఆయన ప్రస్తావించారు. స్వామి వివేకానంద జపాన్ పర్యటనను

ఇందుకు ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు. షికాగో బయల్దేరేముందు రవీంద్రనాథ్
ఠాగూర్, బుద్ధభగవానుల సందేశాన్ని ఆయన వినిపించారని గుర్తు చేశారు.

ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సార్వత్రి మండలి నిర్ధా రణలో క్వాడ్ కూటమి
కీలక పాత్ర పోషించాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మే 24నాటి క్వాడ్
కూటమి నాలుగోది, వ్యక్తిగతంగా రెండో సమావేశానికి ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ, జపాన్ ప్రధాని ఫ్యూమియో కిషిదా, అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్,
ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా
ప్రధాని మోదీ ప్రారంభోపన్యాసం చేస్తూ- “చాలా స్వల్ప వ్యవధిలోనే క్వాడ్
కూటమి ప్రపంచ వేదికపై ఒక ముఖ్యమైన ముద్ర వేసింది. నేడు క్వాడ్
పరిధి విస్తరించి, ఇంకా ప్రభావశీలమైంది” అన్నారు. కాగా, ఇండోపసిఫిక్ ప్రాంతంలో చట్టవిరుద్ధ చేపల వేట నిరోధానికి క్వాడ్ దేశాలు
ఉపగ్రహ సాంకేతికతతో జాడ పసిగట్టే వ్యవస్థను రూపొందించనున్నాయి.
ఇక ఈ క్వాడ్ భేటీలో నాలుగు దేశాల విద్యార్థు లకూ తొలిసారిగా పరిశోదక
సభ్యత్వం ప్రకటించబడింది.

్తంగా బుద్ధభగవానుని సందేశం
నేపాల్ నుంచి సంయుక

టోక్యోలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో భారతీయ సమాజాన్ని ఉద్దేశించి ప్రధాని

మోదీ మాట్లా డుతూ- “విశ్వాసం లేదా సాహసం ఏదైనా.. జపాన్ కు భారతదేశం
సహజ పర్యాటక కేంద్రం. కాబట్టి భారత్ కు రండి.. దేశాన్ని చూడండి.. భారత్
తో చేయి కలపండి. జపాన్ లోని ప్రతి భారతీయుడూ ఇదే సంకల్పంతో మా
కృషిలో పాలుపంచుకోవాలి” అన్నారు.

ఇండో-పసిఫిక్ ప
్ర ాంతంలో స్వేచ్ఛా వాణిజ్యానికి
చర్యలు: సౌభాగ్యం కోసం ‘ఐపిఇఎఫ్’

ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో ఎలాంటి దుష్ప్రభావం లేకుండా వాణిజ్య
భాగస్వామ్యాలు ఏర్పడటమే ఇండో-పసిఫిక్ ఎకనమిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ప్రాస్పిరిటీ
(ఐపీఈఎఫ్) లక్ష్యం. ఈ చట్రంలో భారత్ కూడా భాగస్వామిగా చేరింది. దీంతో
ఇప్పుడీ సంస్థలో అమెరికా సహా మరో 12 సభ్యదేశాలు- ఆస్ట్రేలియా, బ్రూనై,
భారత్, ఇండోనేషియా, జపాన్, కొరియా, మలేషియా, న్యూజిలాండ్, ఫిలిప్పీన్స్,
సింగపూర్, థాయిలాండ్, వియత్నాం భాగస్వాములయ్యాయి.

నేపాల్ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ- నేపాల్ ప్రధాని
షేర్ బహదూర్ దేవుబాతో కలిసి లుంబినీలో ‘భారత అంతర్జాతీయ బౌద్ధ

సంస్కృతి-వారసత్వ కేంద్రం’ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ

కేంద్రాన్ని న్యూఢిల్లీలోని అంతర్జాతీయ బౌద్ధ సంఘం (ఐబీసీ) నిర్మించనుంది.

మరోవైపు రెండు దేశాల మధ్య పలు కీలక ఒప్పందాలపై సంతకాలు

పూర్తయ్యాయి. బుద్ధు ని 2566వ జయంతి సందర్భంగా లుంబినీలో

నిర్వహించిన వేడుకలలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. రెండు దేశాల మధ్య
లోతైన సాంస్కృతిక సంబంధాలు, స్నేహంతోపాటు బుద్ధ భగవానుడి
సందేశాలను ఈ పర్యటన సందర్భంగా ప్రస్తావించారు.g
ప్రధానమంత్రి పూర్తి ప్రసంగ పాఠం
కోసం ‘క్యుఆర్’ కోడ్ ను స్కాన్
చేయండి
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జాతీయం

వృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు సృష్టించిన సాంకేతికత

5జి తో అభివృద్
ధి
్త  ద్వారాలు
అవకాశాలకు కొత
దే

సులభత
 ర వాణిజ్యం నుంచి సులభతర జీవనం, పాలనలో
పారదర్శకతను తీసుకురావడం వంటి వాటితో దేశం గత 8
సంవత్సరాలలో పెద్ద ఎత్తున సాంకేతిక పరిజ్ఞాన విస్తరణను

చూసింది. ప్రస్తుతం దేశం మరో పెద్ద ముందడుగు
వేసేందుకు సిద్ధమైంది. దేశీయ 4జి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం
నుంచి 5జి సదుపాయానికి దేశం పెద్ద ముందడుగు
వేస్తోంది. మే 17న ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ దేశీయ
5జి టెస్ట్బెడ్ ను ఆవిష్కరించగా, మే 19న టెలికం మంత్రి
అశ్విని వైష్ణవ్ తొలిసారిగా 5జి వీడియో కాల్ చేయడం
ద్వారా ఇండియాలో సమాచార విప్లవానికి నూతనశకాన్ని
ఆరంభించినట్టయింది.
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శంలో తొలిసారిగా మోబైల్ సేవలు ప్రారంభమైన సంవత్సరం
1995. అప్పట్లో నిమిషానికి మొబైల్ కాల్ రేటు 25 రూపాయలుగా
ఉండేది. దీనితో 1జి వైర్ లెస్ టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ కు వీలు
కల్పించినప్పటికీ మాటలు మధ్యలో సరిగా వినపడక పోవడం, అనవసర

శబ్దా ల వంటివి ఉండేవి. తొలిసారిగా 2జి తో స్పష్టమైన వాయిస్ కాల్
సదుపాయం, బేసిక్ డాటా బదలీ, ఎస్.ఎం.ఎస్, మొబైల్ ఇంటర్నెట్
వంటివాటిని ప్రవేశపెట్టారు. 3జి సేవలతో ఇంటర్నెట్ సేవలు అందుకోవడానికి
వీలు కలిగింది. వీడియోలు చూడడం, సంగీతం వినడం, ఈ మెయిల్
చేసుకోవడం వంటివి దీనితో సాధ్యమయ్యాయి. 4జి సేవలు వీటిని మరింత
వేగంగా అందించేట్టు చేశాయి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి సంబంధించిన
ఒకానొక అంశం ఇది.
అయితే ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్రాథమిక అవసరంగా మారింది. ఇది
మీ జీవితాన్ని సులభతరం చేయడమే కాక కీలక రంగాలైన వ్యవసాయం,
ఆరోగ్యం, విద్య, మౌలికసదుపాయాలు, లాజిస్టిక్స్ వంటివి భారీగా దీనిపై
ఆధారపడి ఉన్నాయి. గత 8 సంవత్సరాలలో ఇండియా దీనిని బాగా
ఉపయోగించుకుంది. జన్ధన్, ఆధార్, మొబైల్స్ వంటి మూడు పాలనా
వ్యవస్థలో పారదర్శక మాధ్యమంగా మారాయి. నిరుపేదలకు
 సైతం మొబైల్
ఫోను అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలన్న లక్ష్యంతో దేశంలోనే మొబైల్ ఫోన్
ల తయారీపై దృష్టిపెట్టడం జరిగింది. ఫలితంగా దేశంలో మొబైల్ తయారీ
యూనిట్లు 2 నుంచి 200కు పైగా పెరిగాయి. ఇవాళ ఇండియా ప్రపంచంలోనే
ప్రధాన మంత్రి పూర్తి ప్రసంగాన్ని
వినడానికి ఈ క్యుఆర్ కోడ్ ను స్కాన్
చేయండి

వృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు సృష్టించిన సాంకేతికత

భారతదేశపు స్వంత 5జి టెస్ట్ బెడ్

జాతీయం

5జి టెస్ట్ బెడ్ అనేది 5జి ప్రొటోటైప్, టెస్టింగ్ ప్లాట్ ఫామ్.
ఈ టెస్ట్బెడ్లు టెలికం పరిశ్రమ, స్టార్ట్-అప్లు తమ
ఉత్పత్తులను స్థానికంగా పరీక్షించుకోవడానికి,
పరిశీలించడానికి ఉపకరిస్తుంది. దీనితో వారు ఇతర
దేశాలపై ఆధారపడా
 ల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ టెస్ట్
బెడ్ను 220 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఏర్పాటు
చేశారు. ఈ సదుపాయం 5 వివిధ ప్రాంతాలలో
అందుబాటులో ఉంది. ఈ 5జి టెస్ట్ బెడ్ను ఐఐటి
మద్రాస్ నాయకత్వంలో 8 సంస్థలు, బహుళ సంస్థల
కొలాబరేటివ్ ప్రాజెక్టుగా అభివృద్ధి చేశారు. ఇక ఇప్పుడు
భారతదేశానికి 5జి సేవలకు సంబంధించి తన స్వంత
సాంకేతికత ఉంటుంది.

భారతదేశం స్వంతంగా రూపొందించుకున్న 5జిఐ ప్లాట్ఫామ్
దేశ స్వంత 5జి ప్రమాణాన్ని 5జిఐ రూపంలో రూపొందించడం జరిగింది.

ఇది దేశానికి ఎంతో గర్వకారణమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తమ
ప్రసంగంలో అన్నారు. దేశంలోని గ్రామాలకు 5జి సాంకేతికతను


తీసుకువెళ్లడంలో ఇది కీలకపాత్ర వహించనుంది. వాస్తవానికి ప్రధానమంత్రి
ప్రస్తావించిన 5 జిఐ అర్థం భారతీయ ప్రమాణమైన 5జి. దీనిని ఐఐటి

హైదరాబాద్, మద్రాసులు సంయుక్తంగా రూపొందించాయి. ఈ నెట్ వర్క్
స్టాండర్డ్ను అంతర్జాతీయ కమ్యూనికేషన్ యూనిట్ ఇప్పటికే

ఆమోదించింది. ఇది తక్కువ స్పెక్ట్రమ్లో పని చేస్తుంది. వాస్తవానికి దేశంలో

పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు గ్రామాలు, మారుమూల ప్రాంతాలలో నివశిస్తున్నారు.

ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఈ ప్రాంతాలలో మెరుగైన నెట్ వర్క్ అనుసంధానత
చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈ దిశగా జరిగిన ప్రయత్నమే 5జిఐ

అతిపెద్ద మొబైల్ ఫోన్ల తయారీదారు.
మొబైల్ అనుసంధానతను పెంచాలంటే కాల్స్, డాటా ఎక్కువ ఖరీదు
కాకూడదు. అందువల్ల టెలికం మార్కెట్ లో ఆరోగ్యకర
 మైన పోటీని
ప్రోత్సహించడం జరిగింది. ఇవాళ బ్రాడ్ బ్యాండ్ అనుసంధానత
రెండున్నర లక్షల గ్రామ పంచాయితీలకు చేరింది.
ఫొన్, ఇంటర్నెట్ సదుపాయం ఎక్కువ మంది భారతీయులకు
అందుబాటులోకి రావడంతో వారికి వివిధ అవకాశాలకు తలుపులు
తెరిచినట్టయింది. ఇది దేశంలో బలమైన డిజిటల్ మౌలికసదుపాయాలకు
పునాది వేసింది. దేశవ్యాప్తంగా గల 4 లక్షల కామన్ సర్వీసు సెంటర్లు
మారుమూల ప్రాంతాలకు సదుపాయాలు కల్పించడమే కాకుండా ప్రజల
జీవనోపాధికి పునాదిగా ఉంటున్నాయి. ఇవాళ ఇంటర్నెట్ డాటా సగటు
ఖర్చు తక్కువగా ఉన్న దేశాల జాబితాలో బ్రాడ్ బ్యాండ్ చేరింది. అలాగే
బ్రాడ్ బాండ్ కు సంబంధించి గరిష్ఠ స్థాయిలో సబ్ స్క్రయిబర్లు కలిగిన
దేశం భారతదేశం. ప్రస్తుతం దేశంలో 1జిబి డాటా సగటు
 రేటు పది
రూపాయలు వరకు ఉంది. సగటు
 న ప్రతి వ్యక్తి కి 1 జిబి డాటాకు సగటు
రేటు ఇండియాలో 10 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. ప్రతి వ్యక్తి సగటు

"5జి సదుపాయాలు నూతన ఉపాధి అవకాశాలను
కల్పించనున్నాయి.  రానున్న దశాబ్దం, దశాబ్దన్నర
కాలంలో  5జి భారతీయ ఆర్ధిక వ్యవస్థకు 450 బిలియన్
డాల్లరను సమకూర్చను
 న్నది.  ఇది ఇంటర్నెట్ వేగాన్ని 
పెంచడమే కాకుండా  ప్రగతి
 , ఉపాధి కల్పన వేగాన్ని కూడా
ై నంత త్వరగా
పెంచనున్నది. అందువ్ల 
ల 5జి ని వీల
ప్రా రంభించేందుకు ప్రభుత్వం, పరిశ్రమ వర్
గా లు సమష్టి 
చర్యలు తీసుకోవలసి ఉంది. ఈ దశాబ్దం చివరినాటికి,  
మనం 6జి సేవలు కూడా ప్రా రంభించవచ్చు. ఇందుకు
కూడా మన టాస్క్ఫోర్సు పని చేయడం ప్రా రంభించింది."

-నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్రి

డాటా వాడకం దేశంలో 14.3 జిబి గా ఉంది. అదే సమయంలో బ్రాడ్
బ్యాండ్ సబ్ స్క్రయి
 బర్లు 79 కోట్ల కు పైగానే ఉ న్నారు. 2014 చివరి
వరకు
 ఈ సంఖ్య 6.1 కోట్ల వద్ద మాత్రమే ఉండేది. అయితే 4జి తర్వాత
ఇప్పుడు 5జి సేవల వంతు వచ్చింది.
భారతదేశం ఈ రంగంలో అద్భుత ప్రగతి
 సాధిస్తోంది. స్వావలంబన
దిశగా అడుగు ముందుకు వేస్తూ ఇందుకు అనుగుణమైన చర్యలు
తీసుకుంటోంది.
దేశీయంగా 5జి టెస్ట్ బెడ్ లను ఇండియా
ప్రారంభించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మే 17న టెలికం
రెగ్యులేటరీ అధారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (టిఆర్ఎఐ) రజతోత్సవాల
సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమ
 ంలో దీనిని ప్రారంభించారు. ఈ
సందర్భంగా మాట్లా డుతూ ప్రధానమంత్రి, 21 వ శతాబ్దపు భారతదేశంలో
అనుసంధానత, దేశ పురోభివృద్ధి వేగాన్ని నిర్ణయిస్తుందన్నారు. అందువల్ల
ప్రతిస్థాయిలోనూ అనుసంధానతను ఆధునీకరించాల్సి ఉంది. 5జి
సాంకేతికత దేశ పాలనలో, సులభతర జీవనంలో, సులభతర వాణిజ్యంలో
సానుకూల మార్పులు తీసుకురానున్నదని కూడా ప్రధానమంత్రి
తెలిపారు. g
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జాతీయం వృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు సృష్టించిన సాంకేతికత

డ్రో న్ హబ్ గా అవతరించేందుకు
భారతదేశానికి అపార శక్తి

డ్రోన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో, స్వావలంబన సాధించేందుకు, దేశంలో
చిట్ట చివరి వరుసలో చివర నిలబడి ఉన్న వారికి సైతం ఫలితాలు అందేలా
చూడడంతోపాటు రైతులు, విద్యార్థు ల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు
డ్రోన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వర్తింప చేసేందుకు ప్రభుత్వం కృత
నిశ్చయంతో ఉంది. అందుకు అనుగుణంగా రైతులు, విద్యార్థు లు,
స్టార్ట్-అప్ లు డ్రోన్లను వాడేందుకు వీలుగా కొత్త మార్గా లను ప్రభుత్వం
అన్వేషిస్తోంది. భారతదేశం తనకు
 న్న స్టార్ట్-అప్ శక్తి నేపథ్యంలో, డ్రోన్
సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత నైపుణ్యం కలదిగా
ఎదిగేందుకు శరవే
 గంతో ముందుకు దూసుకుపోతున్నది. డ్రోన్
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం దేశ సుసంపన్నతను మరింత పెంచడమే కాకుండా
ఇది ఉద్యోగాలను కల్పిస్తుంది.
భారతదేశపు అతి పెద్ద డ్రోన్ ఉత్సవమైన, భారత్ డ్రోన్ మహోత్సవ్
2022ను ప్రారంభిస్తూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, భారత్ లో ప్రతి
ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండాలి, ప్రతి పొలంలో డ్రోన్ ఉండాలి, ప్రతి
ఇల్లు సుసంపన్నంగా ఉండాలన్నది నా కల అని అన్నారు. డ్రోన్లను
నగరాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాలు, సుదూర గిరిజన కమ్యూనిటీలు, ఎత్తైన
ప్రదేశాలు, క్లిష్టమైన ప్రాంతాలలో డ్రోన్లను వాడడం జరుగుతోంది.
ఇందుకు వివిధ రకాల డ్రోన్లను వాడడం జరుగుతుంది. ఇవి ఎంతో
ఉపయోగకరమని రుజువు చేస్తున్నాయి.

భారత్ లో డ్రో న్ సాంకేతిక పరిజ్
ట
ఞా నం మహాద్భుతం. దీనిప్ల 
ఆసక్తి తిరుగులేనిది.  డ్రో న్ సేవలు, డ్రో న్ ఆధారిత పరిశ్రమలు
్త ుంది.  
భారతదేశంలో అద్భుతంగా పెరగడా
 న్ని ఇది సూచిస
ఉద్యోగాల కల్పన కు
 సంబంధించి భారత్ లో ఒక అభివృద్ధి
చెందుతున్న రంగం శక్తి ని ఇది ప్రదర్శిస
్త ోంది.
నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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కీలకమార్పునకు సిద
్ధ మవుతున్న
డ్రో న్ టెక్నాలజీ

పిఎం స్వామిత్వ యోజన కింద డ్రోన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని
ఉపయోగించి దేశంలోని గ్రామాలలోని ప్రతి ఒక్క ఆస్తిని
డిజిటల్ మ్యాపింగ్ చేయడం జరుగుతోంది. కేదార్నాథ్ లో
పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమం ప్రారంభమైనపుడు, ఈ కార్యక్రమం
పనుల పురోగతిని పర్యవేక్షించేందుకు డ్రోన్లను వాడారు.

ఇండియాలో కోవిడ్ సమయంలో డ్రోన్ల ద్వారా వేక్సిన్ ను
ప్రజలకు చేరవేయడం జరిగింది. రైతులకోసం పొలాల్లో
యూరియా చల్లడానికీ డ్రోన్లను ఉపయోగించారు. అడవులలో
మొక్కల పెంపకానికి, డ్రోన్లనుంచి విత్తనాలు చల్లడం జరిగింది.
ఈ ఏడాది బీటింగ్ రిట్రీట్ సందర్భంగా 1000 డ్రోన్ల
సహాయంతో 10 నిమిషాల పాటు వెలుగులు నింపడం
జరిగింది. ఇలాంటి షోను ఏర్పాటు చేసిన ప్రపంచంలోని
నాలుగో దేశం భారత్. డ్రోన్ల దిగుమతులను ప్రస్తుతం
భారతదేశంలో పరిశోధన, అభివృద్ది, రక్షణ, భద్రతా

కార్యకలాపాలకు అనుమతిస్తున్నారు. g
ప్రధాన మంత్రి పూర్తి ప్రసంగాన్ని వినడానికి
ఈ క్యుఆర్ కోడ్ ను స్కాన్ చేయండి

మంత్రి మండలి నిర్ణయాలు

జాతీయ జీవ ఇంధన విధాన సవరణ
 కు ఆమోదం
పెట్టు బడుల ఉపసంహరణను సూచించిన పి.ఎస్.యు బోర్
డు లు

మన దేశం 2047 నాటికి ఇంధన స్వతంత్రత సాధించాలన్న ప్రధానమంత్రి దార్శనికతను వేగవంతం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అంకితభావంతో

పని చేస్తున్నది. జీవ ఇంధనాల రంగంలో సాధించిన ప్రగతి నేపథ్యంలో, మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రచారానికి అనుగుణంగా, కేంద్ర మంత్రిమండలి జీవ
ఇంధన ఉత్పత్తిని పెంచాలని నిర్ణయించిది. అంతేకాదు, ఈ చర్య వల్ల మరిన్ని ఉద్యోగాలు లభించడమే
 కాకుండా ఇది స్వావలంబిత భారతదేశ
ప్రచారాన్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది. అలాగే, పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ, సబ్సిడరీలు, జాయింట్ వెంచర్ల కార్యకలా
 పాల నిలిపివేత, మైనారిటీ

వాటా అమ్మకాలు వంటి వాటిపై సిఫార్సులు చేసేందుకు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల బోర్డ్ ఆఫ్ డైరక్టర్లకు కేంద్ర మంత్రిమండలి అధికారాన్ని దఖలు

పరిచింది. దీనితో వ్యూహాత్మక పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ
 లావాదేవీలు, పి.ఎస్.యు క్లోజర్ అంశానికి ద్వారాలు తెరిచే ఉంటాయి. అయితే అసమర్ధ
ఎంటర్ప్రైజ్లను వారు తగిన సమయంలో మూసివేసి వాటి పెట్టుబడులను నగదుగా మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

n

n

n

నిర్ణయం: కేంద్ర మంత్రిమండలి నేషనల్ బయో ఫ్యూయల్ పాలసీ
2018ని పలు సవరణలతో ఆమోదించింది. 2030 నాటికి గాసోలిన్
లో 20 శాతం ఇథనాల్ను కలపాలన్న లక్ష్యాన్ని 2025-26 నాటికి
చేరుకోవాలన్న ప్రధాన లక్ష్యంతో ఈ చర్య తీసుకున్నారు.

ప్రభావం : నేషనల్ బయో ఫ్యూయల్ పాలసీ కి చేసిన ప్రధాన
సవరణలు ఆమోదం పొందాయి. దీనితో దేశీయ సాంకేతిక
పరిజ్ఞానాల అభివృద్ధికి మద్దతు, ఆకర్షణీయత పెరుగుతాయి. ఇది
మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రచారానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. అలాగే
జీవ ఇంధన ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల , పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల
దిగుమతిపై ఆధారపడడం తగ్గిపోతుంది. మరిన్ని ఉద్యోగాలు
కల్పిస్తుంది. జీవ ఇంధనాలుగా వాడడానికి పలురకాల పశుగ్రాసాన్ని
బయో ఫ్యూయల్స్ లో వాడడానికి ఆమోదించారు. ఈ చర్య
భారతదేశ స్వావలంబనకు, 2047 నాటికి భారత్ ఇంధన స్వతంత్ర
దేశంగా ఎదగాలన్న ప్రధానమంత్రి దార్శనికతకు
 ఈ చర్య మరిత
ఊతం ఇస్తుంది.

నిర్ణయం: పేరెంట్ పి.ఎస్.యుల పెట్టు బడుల ఉపసంహరణ
(వ్యూహాత్మక పెట్టు బడుల ఉపసంహరణ, మైనారిటీ వాటా అమ్మకం)
లేదా ఆయా సంస్థల సబ్సిడరీలు, లేదా యూనిట్ల మూసివేత,
జాయింట్ వెంచర్ లలోని వాటాను వదులు కోవడానికి ఆయా
హోల్డింగ్ ల, పి.ఎస్.యుల బోర్డు ఆఫ్ డైరక్టర్లు సిఫార్సు చేసేందుకు

ప్రోసీజర్ను
 కేంద్ర మంత్రిమండలి ఆమోదించింది. అలాగే
ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాటుకు అదనపు అధికారాలను దఖలు పరిచింది.

n

n

ప్రభావం: ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్
టేకింగ్ల బోర్డ్ ఆఫ్ డైరకర్ల
్ట కు పెట్టు బడుల ఉపసంహరణ, తగిన
పనితీరు కనబర
 చని సబ్సిడరీలు, జాయింట్ వెంచర్ల మూసివేత,
మైనారిటీ వాటాల అమ్మకాలపై సిఫార్సులు చేసేందుకు అధికారం
ఇస్తోంది.

పి.ఎస్.యు బోర్డు లు
నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మరింత
స్వయంప్రతిపత్తిని ఇచ్చేందుకు, ఆయా పి.ఎస్.యులకు
సంబంధించిన సబ్సిడరీలు, జాయింట్ వెంచరలో
్ల గల పెట్టు బడుల
ఆధారంగా సకాలంలో తగిన సిఫార్సులు చేయడం ద్వారా పి.ఎస్.
యుల పనితీరును మెరుగుపరచడానికి దీనిని ఉద్దేశించారు. తగిన
పనితీరు కనబర
 చని

సబ్సిడరీలు, జాయింట్ వెంచరకు
్ల
సంబంధించిన
పెట్టు బడులను
ప్రయోజనకరంగా
ఉపయోగించేందుకు వీలుగా అలాంటి వాటిని తగిన సమయంలో
మానిటైజ్ చేసేందుకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. అలాగే దీనివల్ల
ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు సత్వరం నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి
ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే అనవసర వ్యయం నుంచి ఉపశమన
ం
లభిస్తుంది. g

న్యూ ఇండియా సమాచార్ జూన్ 16-30, 2022

35

జాతీయం

పేదల సంక్షేమం

నూరు శాతం లబ్
ధి దారులను
చేరుకోవడమే లక్ష్యం

సామాజిక కార్యక్రమాల విషయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో మైలురాళ్లను
సాధించింది. పేదల సుసంపన్నత, భద్రత, వారి ఆత్మగౌరవానికి పూచీపడుతూ ‘అమృత్ కాలం’లోగా 100 శాతం

లబ్ధిదారులను చేరుకోవాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా భావిస్తున్నది. సేవ, సుపరిపాలన, పేదల సంక్షేమం వంటి నినాదాలతో

దేశ అభివృద్ధి పథాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకుపోయేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. దీనితో ఇది తాజా శక్తి, నూతన
లక్ష్యాలతో వినూత్న భారతదేశాన్ని ఆవిష్కరించగలదు.

‘‘స్వా
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వలంబన కలిగిన భారతదేశం’’. ‘‘వోకల్ ఫర్ లోకల్స్ కలిగిన
ఇండియా’’- ఇవి ప్రధానమంత్రి నోటి నుంచి వచ్చిన మాటలు.
తమ ప్రభుత్వం 8 సంవత్సరాల పాలనను పూర్తి చేసుకున్న
సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్
రాజధాని సిమ్లా లో ఏర్పాటు చేసిన ఒక కార్యక్రమంలో అన్న మాటలివి. ఆజాదీ కా అమృత్
మహోత్సవ్ నుంచి ప్రారంభమైన ‘న్యూ ఇండియా’ తీర్మానాలివి. ఈ సందర్భంగా
ప్రధానమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న డజనుకుపైగా పథకాల లబ్ధిదారులతో
ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి తమ సంకల్పాన్ని పునరుద్ఘాటిస్,తూ ‘నా
జీవితం 130 కోట్ల దేశ ప్రజలకు అంకితం’ అని అన్నారు. తమ ప్రభుత్వం 8 సంవత్సరాల
పాలనను పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మాట్లా డుతూ ఆయన, తన జీవితం నిరుపేదల
సుసంపన్నత, భద్రత, వారి ఆత్మగౌరవం కోసం ఎల్లప్పుడూ పునరంకితమవుతుందని
ప్రధానమంత్రి అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి, కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన 11వ
విడత వాయిదాను సుమారు 11 కోట్ల మంది రైతుల ఖాతాలకు నేరుగా బదిలీ చేశారు. దేశ
చరిత్రలో మొదటిసారిగా 11 వాయిదాలలో రైతుల ఖాతాలలో 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు
పైగా బదిలీ చేయడం జరిగింది. 8 సంవత్సరాల అనంతరం కూడా ప్రధానమంత్రి
ఏమాత్రం, వెనక్కి తిరిగి చూడడం లేదు. ప్రతి పథకానికి సంబంధించిన
ప్రయోజనాలను లబ్ధిదారులు నూరు శాతం పొందాలన్నది ఇప్పుడు వారి నూతన
లక్ష్యం. సిమ్లా వేదికగా వారు ఈ సంకల్పాన్ని పునరుద్ఘా టించారు. ప్రతి
కార్యక్రమంలో ప్రజలు పాలుపంచుకోవడానికి ప్రధానమంత్రి అత్యంత
ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. వాటిని ప్రజా ఉద్యమాలుగా మలిచారు. అందుకే
ప్రధానమంత్రి, "భారతీయులకు ఏ లక్ష్యమూ అసాధ్యమైనది కాదని"
అన్నారు. ఇవాళ భారతదే
 శం ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి
చెందుతున్న ఆర్ధిక వ్యవస్థలలో ఒకటి. ఇవాళ దేశంలోని 3 కోట్ల మంది
పేదలకు ఇళ్లు ఉన్నాయి. 25 కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలకు బీమా
సదుపాయం ఉంది. 45 కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలకు
 జన్ ధన్
ఖాతాలున్నాయి. దేశంలోని ఎక్కువ మంది ప్రజలు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల
నుంచి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. ప్రతి ఇంట్లో కి ఎల్.పి.జి వచ్చినప్పటి
నుంచి భారత్ ఎంతో సాధించింది. ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద ప్రజల
 కు బీమా
సదుపాయం కల్పించడం జరిగింది. జాతీయ భద్రతను బలోపేతం చేయడం
జరిగింది. ఈశాన్య ప్రాంతంలోని మారుమూల ప్రాంతంలో కూడా అనుసంధానత
కల్పించడం జరిగింది.

పేదల సంక్షేమం

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన

పేదలకు తలదాచుకోవడానికి నిలవ నీడకూడా లేని రోజులు గతంలో ఉండేవి. ఎండకు, వానకు
తడిసిపోతూ పేదలు జీవించిన రోజులవి. మంచినీళ్ల కోసం మహిళలు పెద్ద పెద్ద క్యూలలో
నిలుచోవలసి వచ్చిన రోజులు అవి. 2014లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాలనా పగ్గా లు
చేపట్టారు. ఆ తర్వాత దేశంలో నూతన శకం, నూతన అవకాశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. నిలువ
నీడ, తగిన వసతి ఉండాలని కలలు కన్న పేదల కలలు సాకారమై, గౌరవప్రద
 మైన జీవితం
గడపడానికి అవకాశం లభించింది.

గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 2.55 కోట్ల మంది, పట్టణ ప్రాంతాలలో
59 లక్షలమంది లబ్ధిదారులు.

ఒక దేశం- ఒక రేషన్ కార్
డు

మార్పులో ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన ఎంతో
ప్రయోజనకారిగా ఉంది. ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్
కోట్లా ది మంది మహిళలు, వారి కుటుంబాల
జీవితాలలో ఎంతో మార్పు తీసుకువచ్చింది.

9.22 కోట్ల కనక్షన్లు

ఈ పథకం కింద
ఇవ్వడం జరిగింది.

నివశిస్తున్నాడు. అతని ఇంటికి జల్జీవన్ మిషన్ ద్వారా కుళాయి కనెక్షన్ ఉంది. సౌభాగ్య యోజన

కింద అతని ఇంటికి విద్యుత్ కనెక్షన్ ఉంది. ఒక దేశం, ఒక రేషన్ కార్డు ద్వారా అతని సమస
 ్య తీరింది.

2014లో దేశంలో ప్రారంభమైన మార్పు కారణంగా,

స్వాతంత్య్రానంతరం 70 ఏళ్లు గా విద్యుత్ కు నోచుకోని

గ్రామాలకు సైతం విద్యుత్ సదుపాయంతో ప్రయోజనం
పొందాయి.. అలాగే నిర్ణీత గడువులోగా 18 వేల
గ్రామాలకు విద్యుత్ సదుపాయం లభించింది.

- తాషి తుండుప్, మాజీ ై సనికుడు, లద్
దా ఖ్

అణగారిన వర్గా ల సామాజిక, ఆర్ధిక పరిస్థితుల

బీహార్ లోని సమస్థిపూర్ నివాసి అయిన పంకజ్ సాహ్ని గత 10 సంవత్సాలుగా త్రిపురలో

ప్రతి గ్రా మానికీ విద్యుత్ సదుపాయం

‘‘గతంలో మాకు కూలిపోయేందుకు సిద
్దంగా
ఉన్న గదులు ఉండేవి. వర్
షా లు వచ్చినపుడు
ఇబ్బందులు పడేవారం.  ఇంటిచుట్
టూ ఖాళీస
్థ లం
కానీ, టాయిలెట్ సదుపాయం కానీ ఉండేది
కాదు.  కానీ ఇవాళ పక్కా ఇల్లు లభించింది.
టాయిలెట్ కూడా నిర్మించారు. నేను ఎంతో 
సంతోషంగా ఉన్నాను ఈ పథకాలను
అందుకోవడంలో నేను ఎలాంటి ఇబ్బందులు
పడలేదు.  వీటి గురించి నేను టివి ఛాన్ల ద్వారా 
ళ
తెలుసుకున్నాను.  ఆతర్వాత మునిసిపల్
ఏజెన్సీ భూమిని తనిఖీ చేసింది.  ఆ తర్వాత ఈ
పథకాన్ని నేను పొందాను.

పిఎం ఉజ్వల

కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలోనూ ఒక దేశం, ఒక
రేషన్ కార్డును అమలు చేయడం జరిగింది. దీని
ద్వారా రేషన్కార్డుదారులు దేశంలోని ఏ ప్రజా
పంపిణీ వ్యవస్థ దుకాణం నుంచి అయినా రేషన్
పొందే వీలు కల్పించారు. ఇవాళ 77 కోట్ల రేషన్
కార్డుదారులు ఈ పథకం కింద దేశంలోని ఏ రేషన్
దుకాణం నుంచి అయినా ఎలాంటి అడ్డంకులు
లేకుండా రేషన్ పొందగలుగుతున్నారు.

ప్రస్త
తు ం పంకజ్ ఈ పథకం కింద త్రిపురలో రేషన్ తీసుకుంటున్నాడు.

జాతీయం

"గతంలో మేం మట్టి గోడలు ఉన్న
ఇంట్
లో ఉండేవాళ
్లం. ఇప్పుడు పక్కా 
ఇల్లు వచ్చింది.  అంతేకాదు, ఈ ఇంటికి
టాయిలెట్ సదుపాయం కూడా ఉంది.  
ఇప్పుడు ఇంటికి తాళం వేసి ఎక్కడిై కనా
వెళ
 గుతున్నాము. మా అమ్మాయి
్ల గలు
బిఎ చదువుతున్నది.  కుమారుడు
ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు. మరో
తె కింది తరగ
కుమారుడు, కుమార్
 తు
 లలో
ఉన్నారు.  ఇప్పుడు ఈ సదుపాయం వచ్చిన
తర్వాత మేం ఇప్పుడు వంట త్వరగా
 చేసి
పిల
 సకాలంలో చదువుకోవడానికి
్ల లను
పంపగలు
 గుతున్నాము"

-లలితా దేవి, బంకా, బిహార్

స్వచ్ఛభా
 రత్ అభియాన్

దేశ సామాజిక దృశ్యంలో గొప్ప మార్పు తీసుకువచ్చిన కార్యక్రమం ఇది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పరిశుభ్రత కోసం ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి ఇచ్చిన
పిలుపు ఒక మహోద్యమంగా మారింది. ప్రధానమంత్రి సంకల్పానికి ప్రజల నుంచి
విశేష మద్దతు లభించింది. ఫలితంగా దేశం ఇప్పుడు 100 శాతం బహిరంగ
మలమూత్ర విసరన
్జ రహిత దేశంగా రూపుదిద్దు కుంది. 11.58 కోట్ల టాయిలెట్ల ను
నిర్మించడం జరిగింది.

న్యూ ఇండియా సమాచార్ జూన్ 16-30, 2022 37

జాతీయం

పేదల సంక్షేమం

ై రతులకు సాధికారత

పిఎం గరీబ్ కల్యాణ్
అన్నయోజన

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత
 ్వంలోని ప్రభుత్వం, సామాజిక భద్రత
 పరిధిని విస్తరింప

దేశాన్ని కోవిడ్ మహమ్మారి కుదిపివేసినపుడు,
ప్రభత్వం సామాన్యులకు తగిన సహాయం
అందించి వారికి అండగా నిలిచింది. ప్రజల
 కు
ఉచిత రేషన్ అందించేందుకు ప్రధానమంత్రి
గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న యోజనను
 ప్రభుత్వం
ప్రారంభించింది. ప్రజలు దారిద్ర్యరేఖ
దిగువకు వెళ్లకుండా ఈ పథకం కాపాడింది.
ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ఈ పథకాన్ని
అంతర్జాతీయ సంస్థలు కూడా మనస్ఫూర్తిగా
స్వాగతించాయి.

చేస్తూ, ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మంథన్ యోజన పేరుతో ఒక పథకాన్ని రైతులు, శ్రామికుల కోసం

తీసుకువచ్చింది. అలాగే అందరికోసం అటల్ పెన్షన్ యోజనను తీసుకువచ్చింది. అలాగే కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి
కింద దేశ రైతులకు సమ్మాన్ నిధి కింద ఏటా 6 వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది.

ఇప్పటివరకు
 12.5 కోట్ల మంది రైతులు
దీనివల్ల ప్రయోజనం పొందారు. ఏడాదికి
మూడు వాయిదాల కింద 2000
రూపాయల వంతున రైతులకు ఇస్తున్నారు.
ఇప్పటివరకు
 11 వాయిదాలలో సుమారు 2
లక్షల కోట్ల రూపాయలు రైతులకు ఇచ్చారు.

1,003 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల

ప
్ర భుత్వ సహాయంతో, వేతనాల నుంచి
్తంతో  పక్కా ఇల్లు 
మిగుల్చుకున్న మొత
నిర్మించుకున్నాను. డబ్బు పొందడంలో
ఎలాంటి ఇబ్బంది ఎదురుకాలేదు.
తున్నాను.  
నేను కూడా వ్యవసాయం చేస్
మాకు వెల్లుల్లి సాగు ఉంది. తర్వాత
మేం బఠానీ వేస
్త ాం. నేను మూడు
వాయిదాలలో 6,000 రూపాయలు
అందుకున్నాను.

ఆహారధాన్యాలను ఉచితంగా పంపిణీ
చేసేందుకు మార్చి 2020 నుంచి

2022 సెప్టెంబర్ వరకు ప్రభుత్వం

3.40 లక్షల కోట్ల రూపాయలను

ఖర్చుచేసింది.

స్వనిధి పథకం

-సామా దేవి, సిర్మౌర్, హిమాచల్ ప
్ర దేశ్

కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో గలఆర్థిక సవాళ్లను
దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం, ప్రధానమంత్రి

స్వనిధి యోజన పథకాన్ని వీధివ్యాపారుల కోసం

జల్ జీవన్ మిషన్ స్వామిత్వ పథకం

ఆర్ధిక, సామాజిక అభివృద్ధికి ఊతం ఇచ్చే లక్ష్యంతో
దేశంలో జల్ జీవన్ మిషన్ ను ప్రారంభించడం జరిగింది.
కోల్పోరాదని ఈ పథకాన్ని తీసుకు వచ్చారు.
మంచినీటి కొరత గల ప్రాంతాలకు పరిశుధ్ధమైన నీరు
ఈ పథకం కింద పదివేల రూపాయల రుణాన్ని
పైపుల ద్వారా అందేలా చేయడం జరిగింది. కోట్లా ది
వీధివ్యాపారులకు ఇస్తారు. ప్రస్తుతం 32 లక్షల
మంది కుటుంబాల జీవన ప్రమాణాలలో ఇది గొప్ప మార్పు
మంది వీధివ్యాపారులు స్వనిధి యోజన పథకాన్ని
తీసుకువచ్చింది. ప్రస్తుతం 9.6 కోట్ల కుటుంబాలకు
ఉపయోగించుకుని ఆత్మగౌరవంతో తమ జీవితాలను
కుళాయి నీరు అందుతున్నది. 2019 వరకు ఇది కేవలం
3.2 కోట్లు మాత్రమే ఉండేది.
కొనసాగిస్తున్నారు.
తీసుకువచ్చింది. ఏ ఒక్కరూ స్వయం ఉపాధిని

ఆయుష్మాన్ భారత్

ప్రభుత్వం ఆయుష్మాన్ భారత్ బృహతర
్త పథకాన్ని కూడా తీసుకు వచ్చింది. వైద్య

సేవలను విస్తరింపచేయడం దీని లక్ష్యం. ఈ పథకం కింద 10 కోట్ల కుటుంబాలు ఏటా

5 లక్షల రూపాయల వరకు ఉచిత చికిత్సకు హామీని పొందాయి.

38

3.44

18

కోట్లకు పైగా ఆయుష్మాన్
కార్డులను ఇప్పటివరకూ జారీ
చేశారు.

కోట్ల కుటుంబాలు ఈ పథక ం కింద
తొలిసారిగా మంచి, ఉచిత చికిత్స
హక్కును పొందాయి.
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ఆస్తి వివాదాలను తగ్గించేందుకు, గ్రామీణ
ప్రాంతాలలో యాజమాన్య హక్కును ప్రధానమంత్రి
స్వామిత్వ యోజన పథకం కింద అందించే ప్రధాన

కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం చేపట్టడం జరిగింది.
2022 మే 1 నాటికి 1.35 లక్షల గ్రామాలలో
డ్రోన్సర్వే నిర్వహించడం జరిగింది. 31 వేల
గ్రామాలలో 36 లక్షలకు పైగా ఆస్తి పత్రాలను
పంపిణీ చేయడం జరిగింది.

ఇంతకుముందు తగిన సదుపాయాలు లేనందువ్ల  మేం 
ల
చాలా సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి
 వచ్చేది.  మా తల్లి గారు ఎన్నో 
త్ , వెల్నెస్ కేంద
సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. ఇప్పుడు హెల్
్రం 
ై ంది.  ఇది ఎంతో ప
ఏర్పాట
యో

జ
న
క

ర

ంగా
ఉంది.
ఉచిత
్ర
తున్నారు. మందులు ఇస్
తున్నారు. మా తల్లి గారు 
పరీక్షలు చేస్
కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు.  ఇదంతా మీ దయవ్ల 
ల
జరిగింది.  ఇందుకు మీకు కృతజ
్ఞ తలు.
-సంతోషి, కాలబుర్
గి , కర్
ణా టక

పేదల సంక్షేమం

పిఎం ముద్రా యోజన

ఉపాధిని, వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు పి.ఎం. ముద్రా యోజన పథకా
 న్ని చేపట్టడం జరిగింది.
ఇది దేశంలో 35 కోట్ల మంది ప్రజలు తమ కలల
 ను సాకారం చేసుకోవడానికి దోహదపడింది.
ఇప్పటివరకు
 3 కోట్ల రుణాలను మంజూరు చేయడం జరిగింది. 50 వేల రూపాయల నుంచి 10
లక్షల రూపాయల వరకు
 హామీ లేని రుణాలను ఇవ్వడం జరిగింది.

జాతీయం

అత్యంత విలక్షణకార్యక్రమం

కేంద్రంలోని ప్రస్త
తు ప్రభుత్వం 8 సంవత్సరాలు పూర్తి
చేసుకున్న సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సిమ్లా లో

నిర్వహించిన గరీబ్ కల్యాణ్ సమ్మేళన్ కార్యక్రమం

అత్యంత విలక్షణమైనది. ఇందులో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్ర
రాజధానులు, జిల్లా కేంద్రాలు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల

మండపం నిర్మించే పని  చిన్నది.
దీనికి 7.20 లక్షల రుణం పొందాను.
ఇంతకు ముందు  మేం చిన్న
వ్యాపారం చేసేవాళ
్లం.  అయితే 
రుణం పొందిన తర్వాత  మేం మరో
8 మందికి ఉపాధి కల్పించాం.
మేం ఇప్పుడు 12 మందికి ఉపాధి
తున్నాం. మేం చెల్లింపులన్నీ 
కల్పిస్
తున్నాం.  
డిజిటల్ రూపంలోనే చేస్
కరోనా సమయంలో అవసరై మన
వారికి ఆహార ధాన్యాలు కూడా
అందించాం. నా ఆదాయం పెరిగింది.
అందువ్ల మేం 
ల
ఆయుష్మాన్
భారత్ కార్
డు తీసుకోలేదు. అయితే 
ఇతరులు ఈ కార్
డు తీసుకునేందుకు
తోడ్పడ్డా ను.

నుంచి ప్రజలు పాల్గొన్నారు. దేశంలోని 1500 ప్రాంతాల
నుంచి లక్షలాది మంది ప్రజలు ఈ కార్యక్రమంలో

పాలుపంచుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా గల ఎన్నికైన ప్రజా
ప్రతినిధులు ప్రజలతో నేరుగా ముచ్చటించి ప్రభుత్వం
చేపడుతున్న వివిధ ప్రభుత్వ పథకాలపై వారి నుంచి

నేరుగా స్పందన తెలుసుకునేందుకు ఈ కార్యక్రమం
ఎంతగానో ఉపయోగపడింది. ఈ కార్యక్రమంలో

ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు, సహాయ మంత్రులు,
పార్లమెంటు సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, ఇతర ఎన్నికైన
ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజలతో నేరుగా వారి వారి

ప్రదేశాలలో ముచ్చటించారు. సిమ్లా లో ఈ కార్యక్రమ
 ంలో
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ

సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నేరుగా 9 మంత్రిత్వశాఖలు,

- అరవింద్ మెహసానా, గుజరాత్

విభాగాలకు చెందిన దాదాపు ఒక 12 ప్రభుత్వ పథకాల
లబ్ధిదారులతో ముచ్చటించారు.

రాష్ట్రీయ పోషన్ మిషన్ జన్ ఔషధి ప్రాజెక్టు

పరిశుభ్రత, మంచి నీటి మిషన్ తర్వాత మరో
ముఖ్యమైన అంశం పౌష్టికాహార లేమి. దీనిని

తొలగించాలని, అలాగే ఈ సవాలును ఎదుర్కొనే

ఇప్పుడు పేదలు సులభంగా చికిత్సపొందుతున్నారు.
ఇదే సమయంలో రోగులు అందుబాటు ధరలో


మందులు కొనుగోలు చేయడంలో జన ఔషధి

ఉద్దేశ్యంతో ప్రభుత్వం 2017లో మాతృవందన

కేంద్రాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. 2021-22

ను తీసుకువచ్చింది. గర్బిణికి రూ. 6,000 లు

5,360 కోట్ల రూపాయలు ఆదా చేసుకున్నారు.

యోజన పథకాన్ని, 2018లో రాష్ట్రీ య పోషణ్ మిషన్
సహాయం అందిస్తారు. ఈ పథకం కింద ప్రయోజనం
పొందిన వారు మొత్తం 11 కోట్ల మంది.

సంవత్సరంలో జన ఔషధి కేంద్రాల ద్వారా ప్రజలు
2022 మార్చి నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 8700 జన
ఔషధి కేంద్రాలు ప్రారంభించడం జరిగింది.

కోట్
్ర జలు 4 లక్షల రూపాయల
లా ది మంది ప
వరకు ప
్ర మాద బీమా, జీవిత భీమా
సదుపాయాన్ని పొందారు. కోట్
లా ది మంది
ప
్ర జలు 60 సంవత్సరాల తర్వాత ఫిక్స్
డ్ పెన
్ష న్ పథకాన్ని పొందారు. గతంలో
పేదలు పక్కాఇల్లు , టాయిలెట్, గ్యాస్
కనెక్షన్, విద్యుత్ కనెక్షన్, వాటర్ కనెక్షన్,
లేదా బ్యాంకు ఖాతా పొందాలంటే
ప
టూ తిరిగి  
్ర భుత్వ కార్యాలయాల చుట్
ై న కాలాన్ని వెచ్చించాల్సి 
తమవిలువ
వచ్చేది.  దీనితో వారు తమ ప
్ర యత్నాలను
మానుకునేవారు. కానీ, మా ప
్ర భుత్వం 
ఈ పరిస్థితులను మార్చివేసింది.  నా
కల పనిలో పరిపూర్ణత. నూరు శాతం
లక్ష్యసాధనకు మనమందరం కలిసి
ముందుకు నడుద్దాం.
-నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్రి
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ప్రదాన మంత్రి గుజరాత్ పర్యటన

పేదల సంక్షేమానికి అండగా
సహకార సంఘాలు

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మే 28 న తమ స్వరాష్ట్రమైన గుజరాత్ చేరుకున్నారు. మరో రెండు రోజులలో తమ ప్రభుత్వ
8 సంవత్సరాల పాలన పూర్తి అవుతుందనగా ఆయన గుజరాత్ వచ్చారు. కేంద్రంలో దేశానికి తొలి సహకార
మంత్రిత్వశాఖను అందించిన ఘనత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి దక్కుతుంది. ఈ సందర్భగా ప్రధానమంత్రి గాంధీ నగర్
లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో సహకార సంఘాల నాయకులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ‘సహకార్ సే సమృద్ధి’
అంశంపై ప్రధానమంత్రి ప్రసంగించారు. కలోల్ లో నానో యూరియా కర్మాగారాన్ని ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు. అలాగే
రాజ్ కోట్ లోని అట్ కోట్ లో కొత్తగా
 నిర్మించిన మాతుశ్రీ కెడిపి మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని ప్రధానమంత్రి సందర్శించారు.

స్వా

వలంబన విషయంలో ఇండియా ఎదుర్కొంటున్న
ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం ఉంది. స్వావలంబనకు

గొప్ప నమూనా సహకారం. సహకారం ద్వారా సుసంపన్నత అనే
దార్శనికతను సాధించడానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ,
సహకారానికి
కేంద్రంలో ప్రత్యేక మంత్రిత్వశాఖను ఏర్పాటు
చేయడమే కాకుండా ఆ బాధ్యతలను కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షాకు
అప్పగించారు. నమ్మకం, సహకారం, ప్రజల
 సమష్టి శక్తి ద్వారా
సంస్థను బలోపేతం చేయడమే కోఆపరేటివ్ లకు ఉన్న గొప్ప బలం.
‘అమృత్ కాల్’ లో భారతదేశ విజయానికి ఇది ఒక హామీ.
సహకార సంఘాల ద్వారా గ్రామీణ ఆర్ధిక వ్యవస్థను సాధికారం
చేసే ఎన్నో నమూనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో అమూల్ ఇండియా
విజయం, గుజరాత్ లోని లిజ్జత్ పాపడ్ ప్రతి ఒక్కరి కళ్లముందు
కనబడుతున్నాయి. గుజరాత్లో సహకార సంఘాల విజయానికి
ఉదాహరణ అమూల్ పాలు. అలాగే గుజరాత్ ప్రాంతంలోని మహిళలు
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లిజ్జత్ పాపడ్ ను ప్రారంభించారు. ఇది కూడా మల్టీ బ్రాండ్గా
ఎదిగింది. లిజ్జత్ పాపడ్ ను ప్రారంభించిన గుజరాత్ కు చెందిన
మహిళకు పద్మశ్రీ అవార్డు ను ఇచ్చి గౌరవించింది. ఆమె వయసు 90
సంవత్సరాలు పైబడి ఉంటుంది. ఆమె ముంబయిలో నివశిస్తున్నారు.
ప్రపంచంలో అతి పెద్ద పాల ఉత్పత్తిదారు భారత్. ఇందులో
గుజరాత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇవాళ భారత్ సంవత్సరానికి
సుమారు 8 లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువచేసే పాలను ఉత్పత్తి
చేస్తోంది. ఇక్కడ సుమారు అయిదున్నర వేల పాల సహకార
సంఘాలను మహిళలు నడుపుతున్నారు. అలాగే, పశుగణ రంగం 9
లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువ గలది. ఇది చిన్న రైతులకు, భూమిలేని
రైతులకు, కూలీలకు ఎంతో అండగా నిలుస్తోంది. సహకార రంగాన్ని
బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం సహకార సంఘాలతో ముడిపడిన
పన్ను కత్తిరింపు మినహా మిగిలిన విషయాలలో దీనిని రైతు ఉత్పత్తి
యూనియన్లతో సమానంగా చూస్తోంది.
ప్రధాన మంత్రి పూర్తి ప్రసంగాన్ని వినడానికి
ఈ క్యుఆర్ కోడ్ ను స్కాన్ చేయండి
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మధ్యతరగతికి సాధికారత

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మే 28న రాజ్కోట్ లోని అట్కోట్లో నూతనంగా
నిర్మించిన మాతుశ్రీ కెడిపి మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిని సందర్శించారు. దీనిని
పటేల్ సేవా సమాజ్ నిర్వహిస్తోంది. తమ ప్రభుత్వ పాలన 8 సంవత్సరాలు పూర్తి
చేసుకోవడానికి కాస్త ముందు మాట్లా డుతూ ప్రధానమంత్రి, తమ ప్రభుత్వ 8
సంవత్సరాల పాలనలో పేదలకు సేవ, సుపరిపాల, గరీబ్కల్యాణ్ కు అత్యున్నత
ప్రాధాన్యతనిచ్చినట్టు చెప్పారు. ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్కా వికాస్, సబ్ కా ప్రయాస్’,
దేశ అభివృద్ధికి ఊతం ఇచ్చినట్టు చెప్పారు. దేశీయ పరిష్కారాల ద్వారా దేశ ఆర్ధిక
వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు మహాత్మాగాంధీ మార్గంలో ముందుకు
పోతున్నామని చెప్తూ ప్రధానమంత్రి, 3 కోట్ల కుటుంబాలు పక్కా గృహాలు
పొందాయని, 10 కోట్ల కుటుంబాలు బహిరంగ మల మూత్ర విసరన
్జ నుంచి విముక్తి
అయ్యాయని అన్నారు. 9 కోట్ల మంది మహిళలు వంట గ్యాస్కనెక్షన్లు పొందారని,
2.5 కోట్ల కుటుంబాలకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు మంజూరయ్యాయని, 50 కోట్ల మంది
లబ్ధిదారుల 5 లక్షల రూపాయల వరకు ఉచిత ఆరోగ్య ఇన్సూరెన్సు పొందారని,
ప్రధానమంత్రి చెప్పారు. ఇవి కేవలం అంకెలు కాదని, ఇది ప్రభుత్వ నిబద్ధతకు పేద
ప్రజల ప్రయోజనానికి , దేశానికి చేసిన సేవకు నిదర్శనమని అన్నారు. ప్రజలకు

నూరు శాతం మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తున్నట్టు
ఆయన తెలిపారు. పేదలు, మధ్య తరగతికి సాధికారత కల్పించాలని, వారి జీవనం
సులభతరం కావాలని ప్రభుత్వం కృషి చేస్న
తు ్నట్టు ప్రధానమంత్రి చెప్పారు. 2001
లో గుజరాత్ ప్రజలు
 తనకు
 అవకాశం కల్పించినపుడు, అక్కడ కేవలం 9
వైద్యకళాశాలలు మాత్రమే ఉండేవని అంటూ ప్రధానమంవత్రి, ఇప్పుడు గుజరాత్
లో 30 వైద్యకళాశాలల వరకు ఉన్నాయని అన్నారు. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి గా
తాను పని చేసిన రోజులను గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రధానమంత్రి, గుజరాత్లోని ప్రతి
జిల్లాలో, దేశంలోని ప్రతి జిల్లాలో ఒక మెడికల్ కాలేజీని చూడాలన్నది తన ఆకాంక్ష
అని అన్నారు. తాము నిబంధనలు మార్చామని, ఇప్పుడు వైద్య విద్య, ఇంజనీరింగ్
లను మాతృ భాషలోనే చదవ
 వచ్చని అన్నారు.

ఎరువుల విషయంలో స్వావలంబన దిశగా ముందడుగు

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కలోల్ లో ఇఫ్కో వారి 175 కోట్ల
నానో (ద్రవరూప) యూరియా ప్లాంట్ను ప్రారంభించిన అనంతరం
మాట్లా డుతూ, ఇప్పుడు బస్తా యూరియా శక్తి బాటిల్ లోకి వచ్చింది.
అది కూడా అరలీటరు నానో యూరియా బాటిల్ ఒక బస్తా
యూరియాకు సమానం. ఇందుకు అయ్యే ఖర్చు కూడా తక్కువ.
దీనిని మార్కెట్ నుంచి ఇంటికి తెచ్చుకోవడం కూడా సులభం. ఈ
ప్లాంటు రోజుకు 500 మిల్లీ లీటర్ల సామర్ద్యంగల 1.5 లక్షల బాటిళ్లను
ఉత్పత్తి చేస్తుంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి మరో 8 ప్లాంటులు ఏర్పాటు
కానున్నాయి. దీనితో యూరియా కోసం విదేశాలపై ఆధారపడే పరిస్థితి
పోతుంది. ఫలితంగా విలువైన విదేశీ మారక నిల్వలు ఆదా అవుతాయి.
భవిష్యత్తులో ఇతర రకాల నానో ఫర్టిలైజరకు
్ల
ఈ ఆవిష్కరణ
దోహదపడుతుంది.

జాతీయం

మహాత్మా గాంధీ, సర్
దా ర్ వ్లలభాయ్ పటేల్ వంటి
మహనీయులను కన్న
ఈ పుణ్యభూమి ఇచ్చిన సంస్కారంతో గత 8
సంవత్సరాలలో నేను పొరపాటున కానీ  లేదా
నాకు నేనుగా కానీ , మీరు లేదా మన దేశ ఇతర
పౌరులెవరూ సిగ్గుతో తలదించుకునే పని ఏదీ నేను
చేయలేదు.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
ఎరువులలో నానోటెక్నాలజీ ద్వారా స్వావలంబన దిశగా
పడిన ఈ చర్య ఎంతో కీలకమైనది. దీనికి కారణం ఎరువుల
వాడకంలో ఇండియా రెండో స్థానంలో ఉండగా, ఉత్పత్తిలో మూడవ
స్థానంలోఉంది. 7-8 సంవత్సరాల క్రితం వరకు యూరియా
కొనుగోలు చేయడానికి రైతులు భారీ క్యూ లైన్లలో నిలబడవలసి
వచ్చేది. అక్కడక్కడా లాఠీచార్జీలలో రైతులు గాయపడిన వార్తలూ
పత్రికలలో ప్రధాన శీర్షికలలో కనప
 డుతుండేవి. మన అవసరాలలో
నాలుగో వంతు ఎరువులు దిగుమతి చేసుకున్నాం. పొటాష్,
ఫాస్పేట్ను దాదాపు 100 శాతం విదేశాల నుంచి దిగుమతి
చేసుకోవలసి వచ్చేది. గత ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎరువులకు ఒక
లక్ష 60 వేల కోట్ల రూపాయలను సబ్సిడీగా ఇచ్చిది. అందువల్ల
దేశంలోని రైతులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనలేదు. ఈ
సహాయం ఈ ఏడాది 2 లక్షల
 కోట్ల రూపాయలకు పైగా చేరుకునే
అవకాశం ఉంది. g
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8 సంవత్సరాలలో తమిళనాడుకు లక్ష కోట
్ల రూపాయల మౌలిక
సదుపాయాల ప్రాజెక్టు లు

మౌలిక సదుపాయాలు అంటే కేవలం గణాంకాలు కావు,
అవి దేశ అభివృద్ధికి పునాదులు

మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించి దేశ ఉన్నత నాయకత
 ్వ దార్శనికత ఎలాంటిది? ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటలలో
ఈ దార్శనికత మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇందుకు అనుగుణంగా దేశంలోని ప్రతి రంగంలో మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం
చేసేందుకు ప్రభుత్వం గట్టి కృషి చేస్తోంది. మౌలిక సదుపాయల గురించి గతంలో అనుకుంటున్న దానికి మించి ప్రభుత్వం ఎంతో
ముందుకు పోతున్నది. మౌలిక సదుపాయాలంటే కేవలం రోడ్లు, విద్యుత్తు, నీరు మాత్రమే కాదు. మనం ప్రస్తుతం భారతదేశ గ్యాస్
పైప్ లైన్ నెట్ వర్క్ ను విస్తరించడంపై కృషి చేస్తున్నాం. ప్రతి గ్రామాన్ని హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్ తో అనుసంధానం చేయడం మన
లక్ష్యం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో దేశ మౌలికసదుపాయాల పనులు సత్వరం ముందుకు సాగుతున్నాయి. మే
27న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెన్నైలో 31,530 కోట్ల రూపాయల 11 ప్రధాన ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవాలు
చేశారు.
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మౌ

లిక సదుపాయాల అభివృద్ధి అంటే కేవలం కేపిటల్ అసెట్స్ ను
తయారు చేయడం, దీర్ఘకాలికంగా వాటిపై రాబడి ఆర్జించడం
మాత్రమే కాదు. ఇది కేవలం అంకెలతో ముడిపడినది కాదు. ఇది ప్రజల
 కు
సంబంధించినది. ప్రజల
 కు అత్యంత నాణ్యమైన, నమ్మకమై
 న నిరంతరాయ
సేవలను సమానత్వంతో అందరికీ అందించడానికి సంబంధించినది. కేంద్ర
ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం గత 8 సంవత్సరాలలో ఒక్క తమిళనాడులోనే ఒక
లక్ష కోట్ల రూపాయల విలువకు పైబడిన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. చెన్నైలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ
స్టేడియంలో బెంగళూరు- చెన్నై ఎక్స్ ప్రెస్ వేతో పాటు పలు అభివృద్ధి
పథకాలకు శంకు స్థాపన చేసే సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో
మాట్లా డుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, మన లక్ష్యం పేదల సంక్షేమం.
సామాజిక మౌలికసదుపాయాలపై మన ప్రత్యేక దృష్టి మనకు గల ‘సర్వజన
హితాయ, సర్వజన
 సుఖాయ’ సూత్రాన్ని ప్రతిఫలింప చేస్న
తు ్నదన్నారు.
ప్రధాన పథకాలను సత్వరం పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తున్నట్టు
ప్రధానమంత్రి చెప్పారు. ఏ రంగాన్ని అయినా తీసుకోండి, అది టాయిలెట్ల
నిర్మాణం, గృహ నిర్మాణం, ఆర్ధిక సమ్మిళితత్వం, ఇలా ప్రతి రంగంలోనూ
పరిపూర్ణత సాధించేందుకు కృషి చేస్న
తు ్నట్టు ఆయన చెప్పారు. ఒకసారి ఇవి
పూర్తి అయితే వీటి నుంచి ప్రయోజనం పొందని వారంటూ ఎవరూ మిగలరు

అని ఆయన అన్నారు.

5 ప్రాజెక్టుల ప్రారంభం, 6 ప్రాజెక్టులతో 5 రైల్వే స్టేషన్ల
ఆధునీకరణకు శంకుస్ప
థా న.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2960 కోట్ల రూపాయల విలువగల 5
ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. 75 కిలో మీటర్ల మదురై-తెని (రెయిల్ గేజ్
మార్పిడి) ప్రాజెక్టును ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ రద్దీ
తగ్గి ఈ ప్రాంతంలో పర్యాటక రంగం పుంజుకుంటుంది. తాంబరం చెంగల్పట్టు మధ్య 30 కిలో మీటర్ల పొడవైన మూడవ రైల్వే లైన్ మరిన్ని
సబర్బన్ రైలు సర్వీసులు నడపడానికి ఉపయోగపడు
 తుంది. 115 కిలో
మీటర్ల పొడవైన ఎన్నూర్- చెంగల్పట్టు సెక్షన్, 271 కిలో మీటర్ల పొడవైన
తిరువళ్ళూర్ - ఇటిబి పి.ఎన్.ఎం.టి బెంగళూరు సెక్షన్ సహజవా
 యు
గ్యాస్ పైప్ లైన్ వల్ల సహజవా
 యువును తమిళనాడు, కర్నాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్
లోని పరిశ్రమలు, వినియోగదారులకు సులభంగా సరఫరా చేయడానికి వీలు
కలుగుతుంది. పట్టణ గృహ నిర్మాణ పథకం కింద 1152 గృహాలతో చెన్నై
లైట్ హౌస్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించడం జరిగింది. మరో 6 ప్రాజెక్టులకు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శంకు స్థాపన చేశారు. వీటిని 28,450 కోట్ల
రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించనున్నారు. 188 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో
5 రైల్వే స్టేషన్ల పునర్ అభివృద్ధికి ప్రధానమంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు.
ఇందులో చెన్నై ఎగ్మూర్, రామేశ్వరం, మదురై, కాట్పాడి, కన్యాకుమారి
స్టేషన్లు ఉన్నాయి. అలాగే 1430 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో చెన్నైలో
చేపట్టనున్న మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్ పార్కుకు శంకుస్థాపన చేశారు.
దీనితోపాటు నిరంతరాయ, సులభత
 ర మల్టీ మోడల్ సరకు
 రవాణా
వ్యవస
 ్థతోపాటు మరెన్నో సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. g

జాతీయం

ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ స్నాతకోత్సవం

వ్యక్తి గత లక్ష్యాలను
 జాతీయ లక్ష్యాలతో 
పరివ్త ర నాత్మక అనుసంధానం

భారతదేశం అమలు చేస్తున్న ఎన్నో పథకాలు, ప్రజాస్వామికంగా
తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ప్రపంచం మొత్తానికి అధ్యయన
 అంశాలుగా
ఉంటున్నాయి. భారతీయ పరిష్కారాలు అంతర్జాతీయంగా అమలు
చేస్తుండడం మనం తరచూ చూస్తున్నాం. ఫలితంగా ఇవాళ ఇంతటి
ముఖ్యమైన రోజున నేను మిమ్మల్ని, మీ వ్యక్తిగత లక్ష్యాలతో దేశ లక్ష్యాలను
అనుసంధానం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అని ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

హైదరాబాద్ లోని ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ 20 సంవత్సరాలు
పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, పిజిపి క్లా స్ స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమంలో
మాట్లా డుతూ ప్రధానమంత్రి, దేశప్రయోజనాల కోసం, భవిష్యత్ బిజినెస్
నాయకుల సహకారాన్ని కోరారు. మీరు మీ వ్యక్తగత లక్ష్యాలను దేశ
లక్ష్యాలతో అనుసంధానం చేయండి అని ఆయన యువతకు
పిలుపునిచ్చారు. దీని గురించి వివరిస్తూ ప్రధాన మంత్రి, మీరు ఏది
నేర్చుకున్నా, మీరు ఏ అనుభవాన్ని సాధించినా, మీరు ఏ చొరవ చూపినా
సరే మీరు ఎల్ల ప్పుడూ దేశ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడేట్టు
చూడాల్సిందిగా కోరారు. దేశంలో వ్యాపార కార్యకలాపాలను సులభతరం
చేయడం, వేలాది పాత చట్టాలు, వేలాది కాంప్లయన్స్ ల తొలగింపు,
జిఎస్టి వంటి ‘ఒక దేశం-ఒక పన్ను’ పారదర్శక విధానం, ఎంటర్
ప్రెన్యుయర్షిప్, ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహం, జాతీయ విద్యా విదానంలో
విధానపరమైన ఎన్.ఇ.ఎస్.సి వంటి మార్పులు, నూతన డ్రోన్ పాలసీ
వంటి వాటిని అమలు చేయడంతో పాటు, ఈ దేశ యువత సాధించిన
పరిష్కారాలతో సాంకేతికత, పారదర్శకతతో మరింత ముందుకు
వెళ్లేందుకు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతోంది. ఆ రకంగా యువత
ఆలోచనలు దేశానికి బలం చేకూర్చేలా చేయడం జరుగుతోంది. గత 8
సంవత్సరాలలో ప్రభుత్వ పట్టు దల కారణంగా మరో ముఖ్యమైన మార్పు
చోటుచేసుకున్నట్టు కూడా ప్రధాన మంత్రి తెలిపారు. అధికార
యంత్రాంగం, సంస్కరణలను పూర్తిగా అమలు చేయడంలో నిమగ్నమై
ఉందని ఆయన చెప్పారు. వ్యవస్థ అదే కానీ ఫలితాలు మరింత మెరుగ్గా
ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. గత 8 సంవత్సరాలలో లభించిన అత్యంత
ప్రేరణ, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజల భాగస్వామ్యమని
ప్రధానమంత్రి అన్నారు. దేశ ప్రజలు సంస్కరణలను మరింత ముందుకు
తీసుకుపోతున్నారని, వాటిని వేగవంతం చేస్తున్నారని ఆయన అన్నారు.
ప్రజలు ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఫలితాలు త్వరలో
 నే
కనిపిస్తాయన్నారు. ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో సంస్కరణలు, అధికార
యంత్రాంగం మెరుగైన పనితీరు కనబ
 రుస్తున్నప్పుడు ప్రజల సహకారంతో
పరివర్తన వస్తుందని ఆయన అన్నారు. దీనినై డైనమిక్స్ అంటారని ఆయన
చెప్పారు. ఇది మీ పరిశోధన అంశం కావాలన్నారు. దేశంలోని ప్రధాన
పరిశోధన సంస్థలు తమ పరిశోధన ఫలితాలను మిగతా ప్రపంచంతో
పంచుకోవాలని ప్రధానమంత్రి పిలుపునిచ్చారు.
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క్రీడలు

భారతదేశ క్రీడాభిరుచి

క్రీ డా రంగంలో భారత్
ఆధిపత్యం

టెక్నాలజీ, ఎగుమతులు, వైద్యరంగం, సాహిత్యం లేదా ఆర్ధిక వ్యవస
 ్థ ఇలా ఏ రంగమైనా కానివ్వండి.. భారతదేశ ప్రతిష్ఠ

ప్రతిరంగంలోనూ పెరుగుతోంది. క్రీడల రంగంలోనూ ఇదే మార్పు స్పష్టంగా కనపడుతోంది. ఏవో కొన్ని క్రీడలు మినహా, ప్రతి
క్రీడా ఈవెంట్ లోనూ భారతదేశం ప్రపంచానికి తన సత్తా చాటుతోంది. ఒకప్పుడు భారతీయ క్రీడాకారులు దేశంలోనే

సింహాలుగా భావింపబడు
 తూ వస్తే ఇప్పుడు వారు దానిని వదిలించుకుని ప్రపంచ క్రీడా రంగంలో ఒక ప్రబలశక్ తిగా ఎదిగారు.
73 ఏళ్ల చరిత్రలో తొలిసారిగా థామస్ కప్ గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించడంతోపాటు డెఫిలింపిక్స్లో మన క్రీడాకారులు

అద్భుత ప్రతిభ కనబరచారు. 25 సంవత్సరాల నిఖత్ జరీన్ ప్రపంచ బాక్సింగ్ లో స్వర్ణపతకం సాధించడం అంతర్జాతీయ

స్యి
థా లో విజయం సాధించడంలో మన క్రీడాకారుల పట్టుదల ప్రతిఫలిస్తోంది. ఈ అభిరుచి దేశప్రగతికి సరికొత్త ద్వారాలు

1

తెరుస్తుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

970 జూన్ 25న భారతదే
 శ యూత్ క్రికెట్ టీమ్ తొలిసారిగా
ఇంగ్లాండ్లోని లార్డ్స్ లో క్రికెట్ లో వరల్డ్ కప్ గెలుచుకుని చరిత్ర
సృష్టించింది. ఈ విజయం ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఇండియా ఇలాంటి
అద్భుత పనితీరు కనబరుస్తుందని క్రికెట్ ప్రపంచంలోని ఏ నిపుణుడూ
ఊహించలేదు. గెలుపు అవకాశాలు పెద్దగా లేని జట్టు గా టోర్నమెంట్
ప్రారంభానికి ముందు భావించారు. అయితే ఈ పోటీలలో ఇండియా
గెలిచి తన సత్తా ఏమిటో ప్రపంచానికి చూపింది. ఇక అక్కడి నుంచి
ఇండియా క్రికెట్ లో తన ఆధిపత్యాన్ని చూపుతూ వస్తోంది. ఇప్పుడు
గతంలో తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వని ఇతర క్రీడలను కూడా
ప్రోత్సహించేందుకు ముమ్మరప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా

ఇండియా ఎన్నో క్రీడా ఈవెంట్ లలో అత్యద్భుత పనితీరు కనబ
 రుస్తోంది.
ఇది మే నెలలో మనకు స్పష్టంగా కనిపించింది. 73 సంవత్సరాల చరిత్రలో
తొలిసారిగా భారతీయ బాడ్మింటన్ జట్టు థామస్ కప్ అవార్డు
గెలుచుకుంది. అదే సమయంలో మే 1 నుంచి 15 తేదీల మధ్య బ్రెజిల్
లోని కాక్సియస్ డుసుల్ లో డెఫిలింపిక్స్ జరిగినపుడు భారతీయ
క్రీడాకారులు మొత్తం 16 మెడల్స్ సాధించారు. ఇందులో 8 స్వరప
్ణ తకాలు,
ఒక రజత
 పతకం, 7 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. అలాగే టర్కీలో జరిగిన
ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ షిప్ పోటీలలో మే 19న భారత దేశానికి
చెందిన నిఖత్ జరీన్ స్వరప
్ణ తకం సాధించింది. మనిషా మౌన్, పర్వీన్
హూదాలు కాంస్యపతకాలు సాధించారు.
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్త ప్రపంచ ఛాంపియన్
మహిళల బాక్సింగ్ లో కొత

‘‘వారు నన్ను ఎంత దారుణంగా ఎలా ఓడించారో?
వచ్చేసారి నేను బదులు తీర్చుకుంటా’’

భవిష్యత్ తరాలకు గొప్ప ప్రే రణ, థామస్ కప్ విజయం

భారతదేశం థామస్ కప్లో చరిత్రాత్మక విజయం సాధించడం ఎంతో
ప్రత్యేకమైనది. దీనికి కారణం, బ్యాడ్మింటన్ లో ప్రపంచ అత్యుత్తమ టీమ్
అయిన ఇండోనేషియాను ఫైనల్ మ్యాచ్ లో ఇండియా 3-0 స్కోరుతో
ఓడించడం. ఇప్పటివరకు కేవలం ఆరు దేశాలు థామస్ కప్ టోర్నమెంట్
లో టైటిల్ను గెలుచుకున్నాయి. ఇండొనేషియా అత్యంత విజయవంతమైన
టీమ్. ఇది 14 సార్లు విజయం సాధించింది. 1982 వరకు ఈ క్రీడలో
పాల్గొనని చైనా 10 టైటిల్స్ సాధించింది. మలేషియా 5 టైటిల్స్ సాధించింది,
డెన్మార్క్, ఇండియా, జపాన్ లు టైటిల్ను ఒకసారి గెలుచుకున్నాయి.
భారత జట్టు విజయం సాధించిన అనంతరం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
క్రీడాకారులను కలుసుకుని వారికి అభినందనలు
 తెలిపారు. విజయం
సాధించిన జట్టు కు మే 22న ప్రధానమంత్రి నివాసంలో ఆతిథ్యం ఇచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా క్రీడాకారులతో మాట్లా డుతూ ప్రధానమంత్రి, థామస్ కప్
విజయం తో ఈ జట్టు దేశానికి ఎంతో ఎనర్జీ ఇచ్చినట్టు చెప్పారు. ఏడు
దశాబ్దా లపాటు సుదీర్ఘ కాలం వేచి చూడడం ముగిసిందని అన్నారు.
బ్యాడ్మింటన్ గురించి తెలిసిన వారు ఈ విజయాన్ని కలలు
 కంటారు. వారి
కలల
 ను మీరు సాకారం చేశారు అని ప్రధానమంత్రి వారిని అభినందించారు.
ఇలాంటి విజయం మొత్తం క్రీడారంగంలో కొత్త శక్తిని,
విశ్వాసాన్నిపాదుకొల్పిందని ప్రధానమంత్రి అన్నారు. ఇది మాటలతో
చెప్పేది కాదని అన్నారు. ఇప్పుడు ఇండియాను తక్కవగా
 అంచనా
వేయలేరన్నారు. మీ విజయం భవిష్యత్ తరాలు క్రీడారంగంలోకి
అడుగుపెట్టేందుకు గొప్ప ప్రేరణ నిస్తుందని ప్రధానమంత్రి వారితో అన్నారు.
అలాగే ఉబెర్ కప్ పోటీలో మహిళా బాడ్మింటన్ టీమ్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ వరకు
రావడాన్ని ప్రధానమంత్రి అభినందించారు. మన మహిళా జట్టు అద్భుత
పనితీరు కనబరచింది. ఇక మరికొద్ది సమయం మాత్రమే. ఈ సారి
కాకుంటే తప్పకుండా వచ్చేసారి విజయం సాధిస్తాం అని ప్రధానమంత్రి
అన్నారు.

డెఫిలింపిక్స్ చరిత్రలో అద్భుత ప్రతిభ కనబరి చిన భారత్

డెఫిలింపిక్స్ లో భారత్ 16 పతకాలు సాధించి 9వ స్థానంలో నిలిచింది.
ధనుష్ శ్రీకాంత్ , అభినవ్ దేశ్వాల్ 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ , బాడ్మింటన్
మిక్స్ డ్ టీమ్ ఈవెంట్ లో, ధనుష్ శ్రీకాంత్, ప్రియాషా దేశ్ముఖ్ మిక్స్డ్

ఈ మాటలు అన్న వ్యక్తి నిఖత్ జరీన్. 12
సంవత్సరాల వయసులో, తొలిసారిగా బాక్సింగ్
రింగ్ లోకి అడుగుపెట్టినపుడు ఆమె ఎన్నో
ఇబ్బందులు
ఎదుర్కోవలసి
వచ్చినపుడు
అన్నమాటలివి. కంటి కింద కమిలిపోయిన
గుర్తులు, ముక్కులో నుంచి రక్తం. ఇదీ ఆనాటి
పరిస్థితి. ఈ మ్యాచ్ తర్వాత గాయపడిన నిఖత్ ను
చూసి ఆమె తల్లి కంటతడిపెట్టుకుంది. అయితే నిఖత్ తన తొలి
పరాజయాన్ని ఏనాడూ తేలికగా తీసుకోలేదు. బహుశా ఆమె పట్టు దల,
ఆ వైఖరే ఆమెను టర్కీలోని ఇస్తాంబుల్ లో 2022, మే 20నజరిగిన
మహిళల బాక్సింగ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ షిప్ పోటీలలో స్వరప
్ణ తకం
సాధించేలా చేసింది. నిఖత్ జరీన్ పేరు ప్రపంచ ఛాంపియన్ లు
అయిన భారత క్రీడాకారులు మేరికోమ్, సరితా దేవి, జెన్ని ఆర్ ఎల్,
లేఖ్ కెసి ల సరస
 న చేరింది. ఈ అద్భుత విజయం సాధించినందుకు
నిఖత్ జరీన్ ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఆమెను
అభినందించారు.
టీమ్ 10 ఈ ఎయిర్ రైఫిల్ లో, జెర్లిన్ జయారచ్గన్
 బాడ్మింటన్ సింగిల్స్
లో, దీక్షా దగర్ మహిళల గోల్ఫ్ లో, జెర్లిన్ జయరచ్గన్ , అభినవ్ శర్మ
బాడ్మిటన్ మిక్స్ డ్ డబుల్స్ లో, సుమిత్ దహియ రెజ్ల ింగ్ లో స్వరప
్ణ తకం
సాధించారు. పృథ్వి శేఖర్, ధనుంజయ్ దూబే రజత పతకా
 న్ని శౌర్యసాయిని
, వేదిక శర్మ, పృథ్వి శేఖర్ , జఫ్రిన్ షేక్, వీరేంద్ర సింగ్, అమిత్ కృష్ణ కాంస్య
పతకాలు గెలిచారు. భారత్ డెఫిలింపిక్స్ లో గతంలొ అత్యుత్తమ ప్రతిభ
కనబరచిన సంవత్సరం 1993. ఆ పోటీలలో భారతీయ క్రీడాకారులు
కనీసం మొత్తం 7 పతకాలు సాధించారు. ఇందులో 5 స్వర్ణ పతకాలు,
రెండు కాంస్యపతకాలు అప్పట్లో వచ్చాయి. డెఫిలింపిక్స్ లో విజేతలకు మే
21న తన నివాసంలో ఆతిథ్యం ఇస్తూ ప్రధానమంత్రి, ఎవరైనా దివ్యాంగులు
అంతర్జాతీయ క్రీడలలో విజయం సాధించడమంటే వారి విజయం కేవలం
క్రీడా ప్రపంచానికి మాత్రమే పరిమితం కాదని, అంతకు మించిన
విజయమని ఆయన అన్నారు. ఇది దేశ సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తుందని
అదే సమయంలో వీరి అత్యద్భుత ప్రతిభకు వారిపట్ల దేశ ప్రజలకు గల
గౌరవాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుందని అన్నారు. అందువల్ల ఇతరుల కంటే
మీరు ఎక్కువ సానుకూల ప్రభావం చూపగల
 రని ప్రధానమంత్రి వారితో
అన్నారు. ఈ అభిరుచి, ఉత్సాహం ఇలాగే కొనసాగించాల్సిందిగా
ప్రధానమంత్రి వారికి సూచించారు. ఈ స్ఫూర్తి దేశ అభివృద్ధికి కొత్త
అవకాశాలకు ద్వారాలు తెరుస్తుందని,
ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు
పూచీపడుతుందని అన్నారు. షూటర్ ధనుష్ ప్రధానమంత్రితో ముచ్చటిస్,తూ
ఖేలో ఇండియా కార్యక్రమం క్షేత్ర స్థాయిలో క్రీడాకారులకు, అథ్లెట్స్ కు
ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నదని అన్నారు.g
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పిఎమ్ స్వనిధి

పిఎం స్వనిధి

పేదల ఆత్మగౌరవం
పెంపునకు తక్కువ వడ్
డీ కి
రుణాలు

దేశంలోని ప్రతి పౌరుడు సాధికారత, స్వావలంబన సాధించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రజానుకూల చర్యలను

చేపడుతున్నది. ప్రభుత్వ చర్యలు సమ్మిళిత అభివృద్ధికి నిర్దేశించినవి. సమాజంలో తగిన గుర్తింపునకు

నోచుకోనివారికి సైతం ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు పొందేట్టు చేయడం జరిగింది. ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్కా

వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్, సబ్ కా ప్రయాస్’ పథకాలు సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్దేశించినవే కాక, అణగారిన

వర్గాలకు వీటిని చేరువ చేసేందుకు వీటిని సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో జోడించడం జరుగుతోంది. ఇలాంటి పథక మే

పిఎం స్వనిధి. ఇది పేదలను
 బలోపేతం చేసి సుసంపన్నత కల్పించి ఆర్థిక సమ్మిళితత్వాన్ని ఇది ప్రోత్సహిస్తోంది.

ఆర్ధిక సమ్మిళితత్వం విషయంలో వీధివ్యాపారులు, హాకర్ల గురించి
గతంలో ఆలోచించ లేదు. తమ వ్యాపారాలను విస్తరింపచేసుకునేందుకు
బ్యాంకుల నుంచి సహాయం పొందడం వారికి సాధ్యంకాని పనిగా
ఉండేది. దీనితో వారు వడ్డీ వ్యాపారుల వలలో చిక్కుకోవలసి వచ్చేది.
సగానికి పైగా మొత్తం వడ్డీలకే పోయేది. 2020 జూన్ లో ప్రభుత్వం
పిఎం స్వనిధి పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా ఈ ప్రజలు
తాజాగా తమ పనిని ప్రారంభించుకోవడానికి వీలు కలుగుతుందని,
పెట్టు బడి సమకూరుతుందని దీనిని తీసుకువచ్చారు. ఎక్కువ
మొత్తంలో వడ్డీలు చెల్లించి బయట
 పెట్టు బడి సమకూర్చుకోవలసిన
పరిస్థితులు ఏర్పడకుండా దీనిని తీసుకువచ్చారు.
దేశంలోని చిన్న పెద్ద నగరాలలో ఈ పథకం కింద సుమారు 32
లక్షల మందికి పైగా వీధివ్యాపారులుకు సహాయం అందించారు. ఈ
పథకం కింద రుణం తీసుకున్న 11.45 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు
వాయిదాల రూపంలో తాము తీసుకున్న మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించారు.
తద్వారా మరో 20 వేల రూపాయల రుణం పొందేందుకు వారు అర్హత
సాధించారు. మూడున్నర లక్షల మందికిపైగా లబ్ధిదారులు తమ
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వ్యాపార విస్తరణకు రెండో విడత రుణాన్ని తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు
వారు తమ డిజిటల్ లావాదేవీల ద్వారాపై క్యాష్ బ్యాక్
పొందుతుండడమే కాక,
వారి డిజిటల్ చరిత్రను కూడా
రూపొందించడం జరుగుతోంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఒక
కార్యక్రమంలో మాట్లా డుతూ, ఎలాంటి వడ్డీ లేకుండా మన వీధి
వ్యాపారులు ఇంత పెద్ద మొత్తం పొందుతున్నారని, వీరు తప్పకుండా
మంచి ఫలితాన్ని సాధిస్తారన్న నమ్మకం తనకు ఉందని ఆయన
అన్నారు. వారు తమ పిల్ల ల చదువుపై శ్రద్ధపెట్టాలని, మంచి
నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు అమ్మాలని సూచించారు. అలాగే పెద్ద
వ్యాపారం చేయడం ప్రారంభించి నగరంలోని ప్రజల
 కు మరింత
సేవచేయాలని ప్రధానమంత్రి వారికి సూచించారు.
2022 ఏప్రిల్ 27న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షత
 న
జరిగిన ఆర్ధిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ సమావేశంలో వీధి
వ్యాపారులకు 2024 డిసెంబర్ నాటికి ఎలాంటి హామీ లేకుండా
సరసమై
 న రుణాలు ఇచ్చే పథకాన్ని ఆమోదించారు. వీరికి రుణాలు
ఇచ్చేందుకు రూ 5,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు.

పిఎమ్ స్వనిధి

ప్రతిష్టాత్మక పథకం

స్వనిధి సే సమృద్
ధి

	పి.ఎం స్వనిధి పథకం లక్ష్యం, కోవిడ్ 19 సమయంలో రోడ్డు
పక్కన వ్యాపారాలు చేసుకునే వీధివ్యాపారులు తమ జీవనాన్ని
తిరిగి ప్రారంభించడానికి, తక్కువ వడ్డీకి నమ్మకమైన ఉచిత
పెట్టు బడి రుణాలను సరళమై
 న నిబంధనలతో అందజేయడం.
తొలిసారి వీరికి రూ 10,000 ల రుణం అందజేస్తారు. ఈ
రుణాన్ని సకాలంలో తిరిగి చెల్లించిన లబ్ధిదారులకు రెండో
వాయిదాలో రూ. 20,000 ఇస్తారు. మూడో వాయిదాలో రూ
50,000 ఇస్తారు.
ఇన్సెంటివ్ను వడ్డీ సబ్సిడీ రూపంలో ప్రతి మూడు నెలలకు 7
శాతం వార్షిక వడ్డీరేటుతో ఇస్తారు.

డిజిటల్ చెల్లింపులను ప్రోత్సహించేందుకు నెలకు 100
రూపాయల వంతున గరిష్టంగా సంవత్సరానికి 1200
రూపాయలు క్యాష్ బ్యాక్ ఇస్తారు.

ఈ పథక
 ం కింద మొత్తాన్ని రూ. 8,100 కోట్ల రూపాయలకు పెంచారు.
ప్రస్తుతం
వీధివ్యాపారులు
వర్కింగ్
కేపిటల్ను
సులభంగా
పొందగలు
 గుతున్నారు. దీనితో వారు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోడానికి
వీలు కలుగుతోంది. తద్వారా వారు స్వావలంబన సాధిస్తున్నారు. దీనివల్ల
సుమారు 1.2 కోట్ల మంది ప్రజలు ప్రయోజనం పొందుతారని
భావిస్తున్నారు.
పి.ఎం.స్వనిధి యోజనని టెక్నాలజీతో అనుసంధానం చేయడం ద్వారా
సులభతరం చేశారు. దరఖా
 స్తు చేసుకోవడానికి క్యూలైన్లలో నిలబడాల్సిన
అవసరం లేదు. కామన్ సర్వీస్ సెంటర్, స్థానిక అర్బన్ బాడీ లేదా
బ్యాంకు ద్వారా అవసరమైన వివరాలు సమర్పించవచ్చు. సకాలంలో
రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడం, డిజిటల్ లావాదేవీలను అనుసరించడం
ద్వారా లబ్దిదారులు 7 శాతం వార్షిక వడ్డీరేటు సబ్సిడీని పొందవచ్చు.
దీనితోపాటు స్వనిధి సే సమృద్ధిని భారతప్రభు
 త్వానికి సంబంధించిన 8
సంక్షేమ పథకాలతో అనుసంధానం చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల
వీధివ్యాపారుల జీవితం సులభతరమవుతుంది. తొలిసారి వ్యవస్థతో
వీధివ్యాపారులను అనుసంధానించిన కార్యక్రమం ఇది. వారు ఇప్పుడు
కొత్త గుర్తింపునకు నోచుకున్నారు. స్వనిధి యోజన పథకం స్వయం
ఉపాధి నుంచి స్వావలంబన తద్వారా ఆత్మగౌరవానికి కీలక అడుగుగా
చెప్పుకోవచ్చు.

సకాలంలో ప్రభుత్వం 
నుంచి అందిన
సాయంగా చెబుతున్న
లబ్ధిదారులు
‘‘కోవిడ్ 19 సమయంలో లాక్ డౌన్ కారణంగా
మా ఆర్థి క పరిస్థి తి బలహీ
 నంగా ఉండేది. నా
భ్త ర కారు మెకానిక్. మేం పొదుపు చేసుకున్న
్తం ఖర్చయి
మొత
 పోయింది. మా దగ
్గ ర ఇక ఏమీ
లేదు. ఈ పథకం గురించి తెలిసిన తర్వాత ఆన్
ై లన్ లో దరఖాస్
తు చేసుకున్నాం. పత్రా లై ప
సంతకం చేసేందుకు బ్యాంకు నుంచి ఫోన్ కాల్
వచ్చింది. ఆ తర్వాత 10 వేల రూపాయల రుణం
లభించింది. నేను దానిని సకాలంలో తిరిగి 
చెల్లించాను. నాకు 20 వేల రూపాయల రుణం
తు త డిజిటల్ యుగంలో ప
వచ్చింది. ప

్ర స్
్ర జలు
తమ చెల్లింపులను నా క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్
చేయడం ద్వారా పంపుతున్నారు. ఇది నేరుగా
బ్యాంకు ఖాతాలో పడుతుంది.
-నజ్మిన్, మధ్యప
్ర దేశ్
నేను పప్పులు,  శనగ
 లు
 , పల్లీ లు
అమ్ముతుంటాను. నేను 10,000
రూపాయల రుణం తీసుకున్న తర్వాత
ఒకటిన్నర రెట
్ల పప్పులు, పల్లీ లు కొన్నారు.
ఇంతకు ముందు నేను పదే పదే మార్కెట్
కు వెళ్
లాల్సి వచ్చేది. నేపు ఇప్పుడు టోకుగా
సరకు కొనుగోలు చేయడం
మొదలుపెట్
టా ను.  మార్కెట్ కు రోజూ వెళ్
లి 
సరకులు తెచ్చుకునే బదులు ఇప్పుడు
వారానికి ఒక సారి వెళ్
లి తెచ్చుకుంటున్నాను.
-విజయ్ బహదూర్ , లక్నో
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ప్రతిష్టాత్మక పథకం

పిఎమ్ స్వనిధి

తు న్నతీరు ఇలా...
ఈ పథకం పురోగమిస్

2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ 113.6 కోట్ల రూపాయలు
కేటాయించగా, 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 200 కోట్ల
రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది. సవరించిన అంచనాలలో
దీనిని 300 కోట్ల రూపాయలకు
 పెంచారు

2022-23 ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 150 కోట్ల రూపాయలు
కేటాయించడం జరిగింది. అవసరాన్ని బట్టి సవరించిన అంచనాలలో
బడ్జెట్ను పెంచుతారు.
ఈ పథకాన్ని 2024 డిసెంబర్ వరకు పొడిగించేందుకు కేబినెట్
ఆమోదం తెలిపింది. మంజూరు చేయదగ్గ రుణం మొత్తం రూ.
8100 కోట్ల రూపాయలుగా ఉంది. ఇది 1.2 కోట్ల మంది ప్రజలకు
ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది.
ఈ పథకం కింద 2022 ఏప్రిల్ 25 వరకు 31.9 లక్షల రుణం
మంజూరైంది. 2931 కోట్ల రూపాయల విలువగల 29.6 లక్షల
రుణాలు పంపిణీ చేశారు.
లబ్ధిదారులైన వీధివ్యాపారులు 13.5 కోట్ల కు పైగా డిజిటల్
లావాదేవీలు చేశారు. దీనిపై వారు 10 కోట్ల రూపాయల క్యాష్
బ్యాక్పొందారు .
సబ్సిడీ వడ్డీ కింద 51 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించడం జరిగింది.

స్వనిధి సే సమృద్
ధి  ద్వారా చిట
్ట చివరి వ్యక్తి వరకు
చేరుతున్న ప
్ర యోజనం

ఈ పథకం కింద, పిఎం స్వనిధి లబ్ధిదారు, అతని కుటుంబాన్ని
దృష్టిలో ఉంచుకుని భారత ప్రభుత్వం అమలుచేస్తున్న 8 సంక్షేమ
పథకాలకు సంబంధించి వారికి గల అర్హతల
 ను తెలుసుకునేందుకు,
అర్హు లైనవారికి ఆయా పథకా
 లను వర్తింప చేసేందుకు వారి
సామాజిక ఆర్థిక ప్రొఫైలింగ్ చేయడం జరుగుతోంది.
ఈ కార్యక్రమాన్ని సుమారు 35 లక్షల మంది వీధివ్యాపారులు వారి
కుటుంబాలకు వర్తింపచేయడం జరిగింది.

మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్, అర్బన్ అఫైర్స్ స్వనిధి సే సమృద్ధి
కార్యక్రమాన్ని పి.ఎం.స్వనిధి యోజన కింద 2021 జనవరి 4 వ
తేదీన ఎంపికచేసిన నగర స్థానిక సంస్థలలో ప్రారంభించడం
జరిగింది.

స్వనిధి సే సమృద్ధి పథకం సంపూర్ణ అభివృద్ధికి సంబంధించి
సామాజిక భద్రతా
 ప్రయోజనాలను కల్పిస్తుంది. అలాగే
వీధివ్యాపారుల సామాజిక, ఆర్ధిక ఉన్నతికి దోహదపడుతుంది.
ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన, ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యొతి
యోజన కింద 16 లక్షల బీమా ప్రయోజనాలు కల్పించారు.
ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజన కింద 2.7 లక్షల
పెన్షన్ ప్రయోజనాలు కల్పించారు. 22.5 లక్షల పథకం
అనుమతులు ఆమోదించారు.
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మన వారపు మార్కెట
్ల అందం
వీధివ్యాపారులతో మరింతగా
్త ుంది. ప
ఇనుమడిస
్ర తి వారి జీవితంలో వారికి
ఎంతో ప్రా ధాన్యత ఉంది. సూక్ష్మ ఆర్
ధి క
వ్యవస
్థ లో వారు ఒక గొప్పశక్తి . అయితే 
ై నవారు కూడా
అత్యంత నిరాదరణకు గుర
తు తం పి.ఎం. స్వనిధి యోజన ,
వారే. ప
్ర స్
ై న
ఇప్పటివరకు నిరాదరణ
 కు గుర
్త ఆశా కిరణంగా
వీధివ్యాపారులకు ఒక  కొత
మారింది. వారు రుణాలు  పొందుతున్నారు.
వారిబ్యాంకింగ్ చరిత
్ర రూపుదిద్దుకుంటోంది.
వారు ఎన్నెన్నో డిజిటల్ చెల్లింపులు  
తున్నారు.
చేస్
నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్రి

స్వనిధి సే సమృద్
ధి  కింద 8 పథకాల
ప
్ర యోజనాలు
n
n
n

ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన
ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన

ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన

భవన నిర్మాణ ఇతర నిర్మాణ వర్కర్ల (రెగ్యులేషన్ ఆఫ్
ఎంప్లా యిమెంట్, కండిషన్స్ ఆఫ్సర్వీస్) యాక్ట్
(బిఒసిడబ్ల్యు) n ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మంథన్
యోజనn నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ (ఎన్ఎఫ్ఎస్ఎ)
పోర్టబిలిటీ ప్రయోజనాలు, ఒక దేశం, ఒక రేషన్ కార్డ్
(ఒఎన్ఒఆర్సి) n ప్రధానమంత్రి జననిసురక్ష యోజన
n ప్రధానమంత్రి మాతృ వందన యోజన (పిఎంఎంవివై)
n

ఈ పథకం తొలిదశ విజయాన్ని గమనించిన అనంతరం, 2022-23
లో 20 లక్షల ప్లా న్ అనుమతులను లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నారు.
దీనిని 28 లక్షలమంది వీధి వ్యాపారులు, వారి కుటుంబాలకు వర్తింప
చేసేందుకు, దేశంలోని మరో 126 నగరాలకు దీనిని విస్తరింప
చేశారు.g

యువకుల శిబిరం

జాతీయం

్త ఆశ’ భారతదేశం
నేటి ప్రపంచపు ‘కొత

కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో ప్రపంచానికి వాక్సిన్లు, మందులు సరఫరా చేసిన దగ్గరనుంచి సరఫరా చైన్ దెబ్బతిన్న దశలో
స్వావలంబనకు ఆశాకిరణంగా నిలబడడ
 ం, అంతర్జాతీయంగా ఘర్షణపూరిత వాతావరణం నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ శాంతికి విశ్వసనీయైన
గొంతుకగా, ఇండియా ఇవాళ ప్రపంచపు కొత్త ఆశా కిరణంగా రూపుదిద్దుకుంది. ఇదే కాదు, ఇవాళ ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ప్రభుత్వం పని
చేస్తున్న తీరు, సమాజం ఆలోచన సాఫ్ట్వేర్ నుంచి స్పేస్ కు మారింది. ఇండియా ఇప్పుడు ప్రతి రంగంలో నూతన భవిష్యత్తుకు
సిద్దమవుతున్న దేశంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నది. ఇవాళ ఎక్కడెక్కడ సవాళ్లు ఉన్నా అక్కడ ఒక ఆశా కిరణంగా భారత్ ఉంటున్నది. ఎక్కడైనా
సమస్య ఉంటే, భారతదేశం అక్కడి ప్రతి సమస్యకూ ఒక పరిష్కారం చూపుతున్నది.

భా

రతదేశం ప్రస్త
తు ం నూతన భవిష్యత్తుకు సిద్ధమైన దేశంగా
రూపుదిద్దు కుంటున్నది. దేశం సాధించిన ఈ విజయం, మన
యువత శక్తి సామర్ధ్ యాలకు అతి పెద్ద నిదర్శనం. నవభారత
నిర్మాణంలో యువత పాత్ర కీలకమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
పరిగణిస్తారు. అందుకే సమాజంలోని ప్రతి తరంలో నిరంతరం శీలసంపదను

పెంపొందించాలని వారు నొక్కిచెబుతుంటారు. గుజరాత్ లోని వడోదరలో
శ్రీ స్వామినారాయణ్ మందిర్ ఏర్పాటు చేసిన యువజన క్యాంపులో
మాట్లా డుతూ ప్రధానమంత్రి, యువత ఈ క్యాంపు నుంచి తిరిగి వెళ్లేటప్పటికి
యువత కొత్తశక్తిని పొందుతారని అన్నారు. మీకు మరింత స్పష్టత వస్తుంది.
నూతన చైతన్యానికి సంబంధించిన కొత్త చైతన్యం గమనించగలుగుతారు.
శ్రీస్వామినారాయణ్ మందిర్ ఏర్పాటు చేస్న
తు ్న ఇటువంటి క్యాంపులు మన
యువతకు మంచి సంస్కారాలు అలవడేలా చేయడమే
 కాకుండా సామాజిక
పునరుజ్జీవనానికి , దేశ ప్రతిష్ఠ పెంపొందించేందుకు వారు గొప్ప ప్రచారం
సాగిస్న్
తు నారు. నవ భారత నిర్మాణానికి సమష్టి సంకల్పం, కృషి ఉండాలన్నది
ప్రధాన మంత్రి ఆలోచన. ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఇటాంటి క్యాంపులనుంచి
వచ్చే యువత నవ భారతాన్ని నిర్మించాలన్నారు. వీరి గుర్తింపు కొత్తది అని,
దార్శనికులని, వీరి సంప్రదాయాలు ప్రాచీనమైనవని అన్నారు. నవభారతం
నూతన ఆలోచనలు, ప్రాచీన సంస్కృతిని వెంటతీసుకుని ముందుకు
సాగుతున్నదన్నారు. వారు మొత్తం మానవాళికి దిశానిర్దేశం
చేయనున్నారన్నారు. అందువల్ల తనను తాను ఉద్ధరించుకోగలదు, కానీ
మన ఎదుగుదల ఇతరుల సంక్షేమానికి ఒక మాధ్యమంగా ఉంటుందన్నారు.
ఇది, ప్రపంచానికి నూతన ఆశగా ఉంటుందన్నారు. g
ప్రధాన మంత్రి పూర్తి ప్రసంగం వినడానికి ఈ
కింది క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి

 సామాజిక సేవ, దేశ నిర్మాణంలో
భాగస్వాములను చేయడం

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, వడోదరలోని కరేలి బాగ్ లో

నిర్వహించిన యువ శిబిర్లో

వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా

మాట్లా డారు. శ్రీ స్వామినారాయణ్ మందిర్ కుండల్ ధామ్, శ్రీ
స్వామినారాయణ్ మందిర్

కరేలిబాగ్ వడోదర ఈ క్యాంపును

ఏర్పాటు చేశాయి. ఈ క్యాంపు ఉద్దేశం, ఎక్కువమంది యువతను
సామాజిక సేవలో, దేశ నిర్మాణంలో

నిమగ్నమయ్యేట్టు చేయడం.

అలాగే ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ్ భారత్, ఆత్మనిర్భర్ భారత్, స్వచ్ఛ ఇండియా

తదితర కార్యక్రమాల ద్వారా, దేశ నిర్మాణంలో యువతను
భాగస్వాములను చేయడం.

మన దృష్టి లో సంస్కారం అనేదానికి అర్ధం, విద్య, సేవ,
సున్నితత్వం. మన దృష్టి లో సంస్కారం అంటే అంకితభావం,
పట్టు దల,  బలం. మనల్ని మనం అభివృద్
ధి లోకి తెచ్చుకుందాం.
అయితే మన ఉన్నతి ఎప్పుడూ  ఇతరుల సంక్షేమానికి
ఉపయోగపడాలి.  మనం విజయంలో ఎంత ఎత్తు ై కనా
చేరనివ్వండి కానీ, మన విజయం అందరి సేవకు
అర్ధవంతై మనదిగా ఉండాలి.
-నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్రి
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ప
్ర జాస్వామ్య విలువల ఔన్నత్యాన్ని 
తు చేసే రోజు
గుర్

47 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజున జరిగిన ఒక సంఘటన ప్రజాస్వామ్య ప్రాముఖ్యతను దేశానికి చాటిచెప్పింది. భారత
పార్లమెంటరీ చరిత్రలో ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన జ్ఞాపకం ఎవరినీ కించపరచడానికి ఉద్ధేశించినది కాదు. కానీ
భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య బలాన్ని, శక్తినీ గుర్తు చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. 1975వ సంవత్సరం జూన్ 25వ తేదీ
అర్థరాత్రి , జూన్ 26 ఉదయం మధ్య కాలంలో దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యం పట్ల మనకున్న
నిబద్ధతను బలోపేతం చేయడానికీ, తద్వారా భారతీయ సంస్కృతి, వారసత్వ సంకల్పంతో ఎప్పటికీ సజీవంగా ముందుకు
సాగాలని చరిత్రలోని ఈ పేజీ మనకు బోధిస్తుంది.

21

వ శతాబ్దంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన
కోవిడ్ మహమ్మారిని భారతదేశం ఎంతో సమర్థవంతంగా
ఎదుర్కొంది . ఈ మహమ్మారి నుండి జీవితాలను రక్షించుకోవడానికి
విధించిన లాక్డౌ న్ పరిస్థితిని నేటి యువత తమ జీవితాంతం
గుర్తుంచుకుంటారు. అయితే భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యం కూడా
ప్రపంచంలోనే అత్యంత సుదీర్ఘమైన లాక్డౌన్లో ఉందని ఈ పిల్ల లు
గ్రహిస్తారా?

ఏది ఏమైనప్పటికీ సాధారణ ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడం, దేశం ఏదైనా
యుద్ధంలో పాల్గొనడం వంటి కారణాలు ఏమీ లేకపోయినా అసలు
అలాంటి వాటితో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండానే ఈ పరిస్థితి
చోటుచేసుకుంది.
సాధారణ ప్రజల కనీసం హక్కులు కూడా నిరాకరించడం జరిగింది.
స్వాతంత్ర్యం తర్వాత , భారతదేశం పూర్తి ఆధునిక ప్రజాస్వామ్య
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రూపంలో పూర్తి గణతంత్ర రాజ్యంగా మారింది. ప్రజలు ఎన్నుకున్న
ప్రభుత్వం పాలనపై నియంత్రణ చేపట్టింది. అయితే ఈ సమయంలో
భారతదేశం ప్రజాస్వామ్య భవిష్యత్తు, ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులకు
సంబంధించిన అనేక ప్రశ్నలను ఎదుర్కొంది. వివిధ కారణాల వల్ల గత
ప్రభుత్వ విధానాలు ఈ సమాధానాన్ని ప్రభావితం చేశాయి.
ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణం ప్రారంభంలో జాతీయతతో సంబంధం ఉన్న
అనేక సంస్థలు ఇటువంటి పరిమితులను ఎదుర్కొన్నాయి. ఆ తర్వాత
1951-52లో పార్లమెంటులో మొదటి రాజ్యాంగ సవరణ ప్రశేశపెట్టారు.
భావప్రకటన స్వేచ్ఛను పరిమితం చేయాలనే అంశంపై పార్లమెంట్లో
పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. డాక్టర్ శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ భావప్రకటన
స్వేచ్ఛకు మద్ధతుగా గట్టిగా మాట్లా డారు. ఆ తర్వాత 1975 నుంచి
1977 వరకు దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితిని ద్వారా అధికారాన్ని
కొంతమంది చేతుల్లో కేంద్రీకరించే ప్రయత్నం జరిగింది.
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ప్రజాస్వామ్యం పట్ల అవగాహన చాలా అవసరం.

1975 నుంచి 1977 మధ్య కాలంలో
సంస
్థ లన్నిటినీ క్రమపద
్ధ తిలో ధ్వంసం  
చేసిన భయంకరమ
ై న  ఆ ఎమర్
జె న్సీ
రోజులను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము. మన
రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన
విలువలను నిలబెట్టేందుకు ,
భారతదేశాన్ని బలపరిచే ప
్ర యత్నంలో
అవసరమయ్యే ప
్ర తీఒక్కటీ చేద్ధాం.  
ఎమర్
జె న్సీని వ్యతిరేకించి భారతదేశ
ప
్ర జాస్వామ్యం కోసం పోరాడిన ప
్ర తీ
తు చేసుకుందాము.
ఒక్కరినీ గుర్

-నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్రి

సంస్కృతి, వ్యవస్థ రెండూ కలగలిసినదే ప్రజాస్వామ్యం .
ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఈ విషయంపై నిరంతర అవగాహన కలిగి
ఉండడం చాలా అవసరం. అందుకే ప్రజాస్వామ్యం ఎదుర్కొంటున్న
సమస్యలను గుర్తుంచుకోవలసిన అవసరం కూడా ఎంతో ఉంది.
అందుకే ప్రజాస్వామ్యంపై నమ్మకం ఉన్న ఏ భారతీయుడూ 1975
జాన్ 25 రాత్రిని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేడు. దేశాన్ని ఒక రకమైన జైలు
గదిగా మార్చినప్పుడు వ్యతిరేక స్వరం వినిపించకుండా నిశ్శబ్దం
చేసే పరయత్నం జరిగింది. జయప్రకాష్ నారాయణ్తో సహా
పలువురు ప్రముఖ జాతీయ నాయకులు జైలుపాలయ్యారు.
న్యాయవ్యవస్థ
కూడా
భయంకరమైన
ఎమర్జెన్సీనీ
నివారించలేకపోయింది. మీడియాపై కూడా ఆంక్షలు విధించారు.
చాలా మంది పోలీసు అధికారులను వివిధ వార్తాపత్రికల
కార్యాలయాల్లో సంపాదకులుగా నియమించారు.

అయితే భారతదేశానికి ఉన్న గొప్ప బలం దాని ప్రజాస్వామ్యం,
దాని ప్రజల శక్తీ అని ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టు కోవాలి. విమర్శలు
వచ్చినప్పుడల్లా ఈ ఉన్నత వర్గా నికి చెందిన కొందరు ప్రజలు తమ
శక్తియుక్తులు ఉపయోగించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని సజీవంగా ఉంచే
ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు. దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితిని
ప్రకటించినప్పుడు ప్రతిపక్షం రాజకీయ వర్గా లకు, లేదా రాజకీయ
నాయకులకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. అది జైలు గదులకే
పరిమితం కాలేదు. కనుమరుగైన ప్రజాస్వామ్యం కోసం వాంఛించే
ప్రజల గుండెల్లో ఆగ్రహావేశాలు వెల్లివిరిశాయి.

ఉదాహరణకు మీకు ఎల్ల ప్పుడూ ఆహారం అందుబాటులో
ఉంటే మీరు ఆకలిని గమనించరు. అది మీకు లభించనప్పుడే
ఆకలితో ఉన్న వ్యక్తి బాధ మీకు అర్థమవుతుంది. అదే విధంగా
ప్రజాస్వామ్యపు హక్కులను మీ నుంచి ఎవరైనా తీసుకున్నప్పుడు
రోజువారీ జీవితంలో ఆ ప్రభావాన్ని గుర్తించగలుగుతారు.
హక్కులు కోల్పోయినప్పుడు కలిగే నష్ట పు అనుభూతి చెందుతారు.

ఎమర్జెన్సీ సమయంలో దేశంలోని ప్రతీ పౌరుడూ తమ నుండి
ఏదో తీసుకున్నట్లు గా భావించడం ప్రారంభించాడు. ఏ రకమైన
సామాజిక వ్యవస్థను నడపాలన్నా రాజ్యాంగం కూడా అవసరం.
నిబంధనలు, చట్టాలు, నియమాలు అన్నీ అవసరం. హక్కులు,
బాధ్యతపైన కూడా చర్చ జరుగుతుంది. ప్రజాస్వామ్యం మన
సంస్కృతి , మన వారసత్వం . ఆ వారసత్వంతోనే మనం పెరిగాము
అని ఏ పౌరుడైనా ఈ దేశంలో గర్వంగా చెప్పగలడు. అదే
భారతదేశానికి ఉన్న సౌందర్యం. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో అది
లేకపోవడాన్ని భారత ప్రజలు చాలా నిశితంగా గమనించారు.
పలితంగా 1977 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రజలు తమ స్వలాభం
కోసం కాకుండా ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం పాల్గొన్నారు.
ప్రజలు తమ హక్కులు, అవసరాలతో సంబంధం లేకుండా కేవలం
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జాతీయం

ఎమర్జెన్సీకి 47 సంవత్సరాలు

రాజ్యాంగ సవరణ వల
్ర కటించడం ఇప్పుడు
్ల అత్యవసర పరిస్థి తిని ప
సాధ్యపడదు

అత్యవవసర పరిస్థితి సమయంలో రాజ్యంగ నిబంధనల్లో అనేక
మార్పులు చేశారు. వాటిని తిరిగి మొరార్జీ దేశాయ్
పరిపాలనలో సరిదిద్ధారు. 44వ సవరణ సరిదిద్దారు. ఎమర్జెన్సీ
సమయంలో ప్రవేశపెట్టిన 42వ సవరణ ప్రకారం సుప్రీం కోర్టు
అధికారాలు తగ్గించి నామమాత్రం చేశారు. ఇతర
నిబంధనలు కూడా ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఉల్లంఘించి
మార్పులు చేసినవే. రాజ్యంగంలోని 20, 21 ఆర్టికల్స్లో
పేర్కొన్న ప్రాధమిక హక్కుల హామీని ఎమర్జెన్సీ సమయంలో
ప్రజాస్వామ్యం కోసం మాత్రమే ఓటు వేశారు . సంపన్నుల నుంచి
పేదల వరకు అందరూ ఏకతాటిపై ఓటేశారు.

స్వాతంత్ర్యపు నూతనోత్తేజం

ఎమర్జెన్సీ వేదనను అనుభవించిన వారు వారి అనుభవాలను ఇప్పుడు
వార్తాపత్రికల్లో కథనాలుగా రాయవచ్చు. ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేయవచ్చు.
లేదా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయవచ్చు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా
మాట్లా డే హక్కు మీకు ఉంది. ఈ శక్తి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? వాస్తవానికి
ఇప్పుడు దేశ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్న వ్యక్తులు ఎమర్జెన్సీ బాధితులే.
మన రాజ్యాంగాన్ని, వ్యవస్థను పునరుద్ధరించడంతో దేశంపై మరోసారి
ఎమర్జెన్సీ విధించడం అనేది ఎప్పటికీ జరగదు. ఈ శక్తి ఎమర్జెన్సీ ఆంక్షల
మధ్య నిరసన స్వరాల నుండి వచ్చింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో 47 ఏళ్ళ
ఈ సంఘటనను గుర్తుచేసుకుని, ఎమర్జెన్సీని వ్యతిరేకిస్తూ భారత
ప్రజాస్వామ్య రక్షకులను స్మరించుకోవడం అవసరం. తద్వారా తరువాతి
తరం వారికి చరిత్రలోని ఆ పుటా, ప్రజాస్వామ్య విలువలు తెలుస్తాయి.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం గత ఎనిమిదేళ్ళుగా
దేశంలో బలమైన ప్రజాస్వామ్య స్పూర్తిని ప్రదర్శించింది. అన్నిటికంటే
వారికి దేశమే ముఖ్యం అనేది వారి విధానాల్లో , విదేయతలో
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కూడా ఉల్లంఘించకూడదని అదే సవరణలో పేర్కొన్నారు.
దేశంలో తొలిసారిగా ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. దీని
కింద మంత్రివర్గం వ్రాతపూర్వక సిఫార్సు మేరకు రాష్ట్రపతి
అత్యవవసర పరిస్థితిని మాత్రమే ప్రకటించగలరు కానీ
ఎమర్జెన్సీ కాలాన్ని ఆరు నెలలకు మించి పొడిగించడం
సాధ్యంకాదు. ఈ విధంగా మొరార్జీ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది.
1975లో నెలకొన్న అత్యవసర పరిస్థితి దేశంలో మళ్ళీ
ఎప్పుడూ పునరావృతం కాలేదు.

ప్రతిభింబిస్తుంది.

ఒకవైపు దేశంలో రాష్ట్ర భాగస్వామ్యాన్ని పెంచేందుకు సమాఖ్య
నిర్మాణాలు పటిష్టం కాగా, పేద ,సామాన్య పౌరులకు సంబంధించిన
వందలాది పథకాలను దేశాభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రధాన స్రవంతిలోకి
తీసుకొచ్చారు.

నేడు అన్ని ప్రజాస్వామ్య యునిట్లు సహకారం, సమన్వయం ,
సమతుల్యత కోసం ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడుతున్నాయి. న్యాయవ్యవస్థ
అవసరాలు ఎక్కడ చూసినా పూర్తి స్వాతంత్ర్యంతో ఎప్పటికప్పుడు
ప్రభుత్వానికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నాయి. అది పక్కనబెడితే ఇక
మీడియా స్వేచ్ఛగా తన పని తాను చేసుకుపోతుంది. బాబాసాహెబ్
అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ సభలో తన చివరి ప్రసంగంలో రాజకీయ
ప్రజాస్వామ్యంతో పాటు సామాజిక ప్రజాస్వామ్యం ప్రాముఖ్యతను నొక్కి
చెప్పారు. ప్రధాని మోడీ నాయకత్వంలో బాబా సాహెబ్ ఆలోచనలకు
అనుగుణంగా ప్రజాస్వామ్యం ముందుకు సాగుతోంది. భారతదేశ
ప్రజాస్వామ్య మూలాలు చాలా లోతుగా ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో దేశ
ప్రజాస్వామ్య విలువలతో ఆడుకోవడం ద్వారా ఎమర్జెన్సీని ప్రేరేపించడానికి
ఎవరూ సాహసించలేరు. g

ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవ్
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గోవా విప్ల వ దినోత్సవం

గోవా మొదటి
స్వాతంత్య్రోద్యమం

1947 ఆగస్ట్ 15న భారతదేశం బ్రిటీష్ వారి నుండి స్వాతంత్ర్యం పొందింది. కానీ స్వంత్ర
భారతదేశంలో కొంత భాగం మాత్రం ఇంకా చాలా ఏళ్ళు విదేశీయుల పాలనలోనే ఉంది. దేశంలో
తీరప్రాంతమైన గోవా పోర్చుగీస్ నియంత్రణలో ఉండింది. భారతదేశాన్ని బ్రిటీష్ వారు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిన
తర్వాత 14 సంవత్సరాలకు గానీ గోవాకు స్వేచ్ఛ లభించలేదు. బ్రిటీష్వారు భారతదేశాన్ని
వదిలివెళ్ళేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ పోర్చుగీస్ గొవా వదిలేందుకు సుముఖంగా లేరు. సోషలిస్ట్
నాయకుడు రామ్మనోహర్ లోహియా 1946, జూన్ 18న గోవా చేరుకుని పోర్చుగీస్ వ్యతిరేక
ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు. గోవా ప్రజలు వేల సంఖ్యలో ఈ ఉద్యమంలో చేరారు. చాలా సంవత్సరాల
పోరాటం తరువాత గోవాకు 1961లో స్వాతంత్ర్యం లభించింది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్ జూన్ 16-30, 2022
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గో

వా విముక్తి పోరాటం అనేది ఒక ఆరని జ్వాల.

ఎన్నో

ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్య కూడా అది వెలుగుతూనే వుంది.

. కుంకాలి సంగ్రామం నుండి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ ,

శంభాజీ నేతృత్వంలోని వీర మరాఠాల వరకు అందరూ గోవా కోసం

గోవా కంటే ముందు దేశానికి
స్వాతంత్య్రం వచ్చింది. దేశంలో
అత్యధికులు తమ హక్కులను
పొందగలిగారు. అప్పుడు వారి 
ఆశలు, కలలు సాకారం చేసుకునే
సమయం వచ్చింది. వారు అధికారం
కోసం పోరాడి, అధికార స్
థా నాలకు
ఎదగవచ్చు. ప్రతిష్టను పొందవచ్చు.  
అయినప్పటికీ చాలా మంది గోవా 
స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాటం
చేసేందుకు సిద్ధపడ్డారు.
త్యాగమయమ
గాన్నే 
ై న మార్
ఎంచుకున్నారు.  వారు భారతదేశ
చరిత
్ర లో సుదీర్ఘకాల పాటు
స్వాతంత్య్ర జ్యోతిని వెలిగించారు.

-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

అవిశ్రాంతంగా పనిచేశారు. 1946 జూన్ 18న సోషలిస్ట్ నాయకుడు డాక్టర్

రామ్ మనోహర్ లోహియా గోవా స్వాతంత్ర్యం కోసం మొదటి సత్యాగ్రహ
ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు. అంటే గోవా విముక్తి పోరాటం చివరి దశను
ప్రారంభించాడన్నమాట. లోహియా గోవా విప్లవాన్ని రగిల్చాడు. ఫలితంగా
గోవా ప్రజలు భారతదేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం నుండి ప్రేరణ పొంది తమను

తాము సంఘటితం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. గోవా విప్లవం కూడా
అపూర్వమైన విప్లవ త్యాగాన్ని చూసింది. ఆజాద్ గోమంతక్ దళ్ అనే విప్లవ
పార్టీ కూడా గోవాను పోర్చుగీస్ బారి నుండి విముక్తి చేయడానికి చురుగ్గా
పనిచేసింది.

1946 జూన్ 18 తర్వాత 14 సంవత్సరాలకు అంటే 1961 డిసెంబర్

18-19న విజయ్ సైనిక చర్య ద్వారా భారతప్రభుత్వం గోవాను విముక్తి

చేసింది. ఫలితంగా ఈ సంవత్సరం గోవా విముక్తి పోరాటం ప్రారంభమై
76వ వార్షికోత్సవం,

గోవా స్వాతంత్ర్యం వచ్చి

61వ వార్షికోత్సవం

జరుపుకుంటోంది. 1946 నుంచి 1961 మధ్య కాలంలో పోర్చుగీస్
బానిసత్వం నుంచి గోవాను విడిపించేందుకు వేలాది మంది భారతీయులు
తమ ప్రాణాలు అర్పించారు. ఎందరో ప్రజలు పోర్చుగీస్ జైళ్ళలొ హింసలు

అనుభవించారు. గోవా స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో అందరూ కలిసి పోరాడారు.
గోవా విముక్తి కోసం జరిగిన పోరాటానికి భారతదేశం నలుమూలల నుంచి

మద్ధతు లభించింది. ఉద్యమాన్ని అణచివేసేందుకు పోర్చుగీస్ అనేక మంది
ఆందోళనకారులను, విప్లవకారులను అరెస్టు

చేసి జైళ్ళో పెట్టింది.

అయినప్పటికీ గోవాలో ఉద్యమం ఎప్పుడూ మందగించలేదు. జైళ్ళు
సత్యాగ్రహులతో నిండిపోయాయి.

పోర్చుగీస్ వారు వీరిలో చాలా మందిని అరెస్ట్ చేసి సుదీర్ఘ జైలు శిక్ష

విధించారు. వీరిలో కొందరిని ఆఫ్రికా దేశమైన అంగోలా జైలులో కూడా

ఖైదు చేశారు. చాలా మంది యోదులు గోవా స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడారు.

కష్టాలను ఓర్చుకుని త్యాగాలు చేయడానికి పూనుకున్నారే తప్ప పోరాటాన్ని
విడిచిపెట్ట లేదు. గోవా స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో , గోవా ముక్తి విమోచన

సమితి సత్యాగ్రహంలో 31 మంది సత్యాగ్రహులు మరణించారు. చాలా
మంది ఆజాద్ గోమంతక్ దళ నాయకులు గోవా ఉద్యమానికి కూడా తమ

జీవితాలను అంకితం చేశారు. ప్రభాకర్ త్రివిక్రమ్ వైద్య, విశ్వనాథ్ లవండే,
జగన్నాథ్ రావ్ జోషి, నానా కబ్రేకర్ , సుధీర్ ఫడ్కే వంటి అనేక మంది

పోరాట యోధులు గోవా, డామన్ డయ్యూ, దాద్రా , నగర్ హవేలీ
స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడారు. ఆ ఉద్యమానికి ఊపిరిపోసి దిశానిర్దేశాన్ని
అందించారు.
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మధు లిమయే: గోవా విముక్తి లో మోహన్ రనాడే : 14 ఏళ్ళు పోర్చుగల్
కీలక పాత్రపోషించారు
ై జలులో గడిపిన యోధుడు

రా

జననంః మే 1, 1922, మరణంః జనవరి 8, 1995

మ్ మనోహర్ లోహియా
శిష్యుడైన మధు లియాయే,
గోవా స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో
1955, 197 మధ్య రెండేళ్ళ పాటు పోర్చుగల్లో
జైలు శిక్ష అనుభవించారు. అక్కడ అతను
చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాడు. కానీ
పోరాటాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. గోవా విముక్తి
కోసం కృషి చేస్నే
తూ ఉన్నాడు. మధు లిమాయే 14-15 సంవత్సరాల
వయసులో స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో జైలు శిక్ష అనుభవించాడు. 1944లో
ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసినప్పుడు విడుదలయ్యాడు. గోవా విముక్తి కోసం
సత్యాగ్రహం ప్రారంభమైనప్పుడు, అతను తిరిగి జైలుకు వెళ్ళి పోర్చుగీస్
నుండి గోవాను విముక్తి చేసి భారతదేశంలో విలీనం చేయడంలో మధు
లిమాయే ముఖ్య పాత్ర పోషించాడు. 1922 మే 1న మహారాష్ట్రలోని
పూణేలో జన్మించిన మధు లిమాయే, జాతీయోధ్యమం, గోవా స్వాతంత్ర్య
ఉద్యమాలలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆధునిక భారతదేశపు ప్రముఖ
వ్యక్తులలో ఒకరు. మధు లిమాయే చిన్న వయసులోనే మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్ష
పూర్తి చేశాడు. ఉన్నత పాఠశాల పూర్తి చేసిన తర్వాత అతను 1937లో
పూణేలోని ఫెర్గూ సన్ కాలేజీలో ఉన్నత విద్యలో చేరాడు. అక్కడ అతను
విద్యార్థి ఉద్యమాలలో పాల్గొన్నాడు. దానిని అనుసరించి
జాతీయ
ఉద్యమంలో చేరి , సోషలిస్ట్ భావజాలానికి ఆకర్షితుడై, 1950లో గోవా
లిబరేషన్ ఉద్యమంలో చేరాడు.
వలసవాదానికి వ్యతిరేకి అయిన మధు లిమాయే జూలై 1955లో పెద్ద
సత్యాగ్రహానికి నాయకత్వం వహించి గోవాలోకి ప్రవేశించాడు. అక్కడ
పోర్చుగీస్ పోలీసులు సత్యాగ్రహులపై దాడిచేశారు. పోర్చుగీస్ మిలిటరీ
ట్రిబ్యునల్ అతనికి డిసెంబర్ 1955లో కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది.
అయితే గోవాలో తనను ఖైదు చేసినప్పుడు మధు లిమాయే వారికి
వ్యతిరేకంగా వాదించడం కానీ, అపీల్ చేయడం కానీ చేయలేదు. గాంధీజీ
నా జీవితాన్ని ఎంతగా మార్చారో నేను గ్రహించాను. ఆయన ఆలోచనలు
నా వ్యక్తిత్వం , సంకల్ప శక్తిపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి , అని
మాత్రం రాశారు. పోర్చుగీస్ నిర్భందం నుండి విడుదలైన తర్వాత కూడా
మధు లిమాయే గోవా విముక్తి కోసం ప్రజలను సమీకరించడం
కొనసాగించాడు. వివిధ సమూహాల నుండి మద్ధతు అభ్యర్థించాడు. ఈ
విషయంలో ఖచ్చితమైన చర్యలు తీసుకోవాలని భారత ప్రభుత్వాన్ని
కోరాడు. భారత ప్రభుత్వం గోవాలో సైనికంగా జోక్యం చేసుకోవలసి
వచ్చింది, దాంతో రాష్ట్రం పోర్చుగీస్ పాలన నుంచి విముక్తి పొందింది.
గోవా విముక్తి ఉద్యమ సమయంలో మధు లిమాయే 19 నెలలకు పైగా
పోర్చుగీస్ చేతిలో బందీగా ఉన్నాడు. అతని నిర్బంధ సమయంలో అతను
జైళ్ళో డైరీ రాశాడు. దాన్ని అతని భార్య చంపా లిమాయే 1996లో గోవా
లిబరేషన్ మూవ్మెంట్ మధు లిమాయే పేరుతో ప్రచురించారు.

జననంః డిసెంబర్ 25, 1930 , మరణంః జూన్ 25, 2019

గోవా విముక్తి ఉద్యమంలో భాగంగా ,
గోవా విముక్తి ఉద్యమ నాయకుడు మోహన్
రనాడే బెటిమ్, బాన్స్టారిమ్ ఇతర పోలీస్
అవుట్ పోస్టు లపై దాడి చేశారు. ఫలితంగా
1955లో ఆయన్ని పోర్చుగీస్ పోలీసులు
అరెస్ట్ చేసి పోర్చుగల్ లోని లిస్బన్
సమీపంలోని
కాక్సియాస్
కోటలో
బంధించారు. 1961లో గోవా విముక్తి పొందిన తర్వాత కూడా జైలు
జీవితాన్ని అనుభవించాడు. దాదాపు 14 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష తర్వాత
1969 జనవరిలో విడుదల చేయడానికి ముందు పోర్చుగీస్ అతన్ని ఆరు
సంవత్సరాల పాటు ఏకాంత నిర్బంధంలో ఉంచారు. స్వాతంత్ర్య
సమరయోధుడు , జాతీయవాద సిద్ధాంతకర్త వినాయక్ దామోదర్
సావర్కర్ ప్రభావంతో పోర్చుగీస్ పాలన నుండి గోవాను విముక్తి
చేసేందుకు మోహన్ రానడే ఆజాద్ గోమంతక్ దళ్లో చేరారు. నిజానికి
సత్యాగ్రహం వంటి ఉద్యమాలతో విజయం సాధించలేమని గోవా
స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడుతున్న వారు గ్రహించారు.

అటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు భిన్నమైన చర్యను ఎంచుకున్నారు.
ఇందులో రనడే కూడా పాల్గొన్నారు. దీని తర్వాత అతను పోర్చుగీస్
వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా రహస్య ఆందోళన కార్యక్రమాలలో
పాల్గొన్నాడు. 1950వ దశకం ప్రారంభంలో మరాఠీ ఉపాధ్యాయుడిగా
రనడే గోవాకు వచ్చారు. అతను పోర్చుగీస్ పోలీస్ స్టేషన్లపై సాయుధ
దాడులకు పాల్పడ్డా రు. అతని చివరి దాడి 1955 అక్టో బర్లో బేటిమ్లో
జరిగింది. మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీలో జన్మించిన రనడే , తను చేసిన
దాడిలో ఊపిరితిత్తులకు గుండు తగిలి పట్టు బడ్డా డు. ఈ దాడి
జరిపినందుకు అతనికి 26 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించారు. అందులో
అతను 6 సంవత్సరాలు ఏకాంత నిర్బంధంలో ఉండవలసి ఉంది. రనడేని
జైలు నుంచి విడుదల చేయాలని చాలా మంది ఉద్యమించారు. పలువురు
జాతీయ నాయకులు అతని విడుదలను డిమాండ్ చేసినా లాభం
లేకపోయింది.

14 సంవత్సరాల తర్వాత చివరకు పోప్ జోక్యంతో జనవరి 25,
1969న విడుదలయ్యాడు. విడుదలైన తర్వాత రనడే పూణేకు మకాం
మార్చారు. అయినా అతను ప్రతి సంవత్సరం రెండు సార్లు గోవా
వెళ్లేవారు. ఒకటి జూన్ 18న క్రాంతి దివన్నాడు, మరొకటి డిసెంబర్
19న గోవా విమోచన దినోత్సవం నాడు. మోహన్ రనడే 2001లో
పద్మశ్రీ అవార్డు , 2006లో సాంగ్లీ భూషణ్ అవార్డు అందుకున్నారు.
1986లో సామాజిక సేవకు గానూ గోవా అవార్డు అందుకున్నారు. రనడే
గోవా లిబరేషన్ కు సంబంధించిన పుస్తకాలు కూడా ప్రచురించారు.
రనడే భయం ఎరగని స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు. గోవా ఉద్యమం
కోసం అతను చేసిన పోరాటాలు, త్యాగాలు మరపురానివి.
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పురుషోత్త మ్ కకోద్కర్ :
నిజై మన కొంకణి హీరో

జననంః మే 18, 1913 మరణ
 ంః మే 2, 1998

స్వా

తం త్ర్యా నం త ర
చరిత్రలో, గోవా
విముక్తి ఉద్యమంలో పురుషోత్తమ్
కకోద్కర్ కి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
క్విట్
ఇండియా
ఉద్యమ
సమయంలో ఆయన అండర్
గ్రౌండ్
కార్యకలాపలకు
నాయకత
 ్వం వహించారు. మహాత్మాగాంధీ శాసనోల్లంఘన
ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు కాకోద్కర్ జైలు పాలయ్యాడు.
అతను గాంధేయ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు. సామాజిక
కార్యకర్త . నిజమైన కొంకణి వీరుడు. అతను వార్ధా లోని గాంధీ
సేవాగ్రామ్ ఆశ్రమంలో కూడా నివసించాడు. గాంధీతో ప్రత్యక్ష
సంబంధం ఉన్న అతి కొద్ది మంది గోవా వాసులలో ఈయన
ఒకరు. డాక్టర్ రామ్ మనోహర్ లోహియా 1946లో గోవాలో
గోవా విమోచన ఉద్యమాన్ని స్థాపించినప్పుడు అందులో చేరి
జైలుకెళ్ళారు. 1943లో గోవా స్వాతంత్ర్యానికి మద్ధతునిచ్చే
కొందరు మద్దతుదారులతో కలిసి కకోద్కర్ గోవా సేవా
సంఘాన్ని స్థాపించారు. దీని ద్వారా అతను గోవాలో కొత్త
స్సూర్తిని నెలకొల్పి విముక్తి పోరాటానికి ప్రజల్ని సిద్ధం చేయడం
ప్రారంభించాడు.

1946 జూన్లో పురుషోత్తం కకోద్కర్, వసంత్ కరేతో కలిసి
మొదటిసారిగా డాక్టర్ రామ్ మనోహర్ లోహియాను
అస్సోల్నాలోని జూలియావో మెనెజెస్ ఇంట్లో కలిశారు. జూన్
18న జరిగిన ఈ సమావేశం గోవా పౌర హక్కుల పోరాటానికి
బీజం వేసింది. గోవా స్వాతంత్ర్యానికి సంబంధించి అతని
హైపర్ యాక్టివిటీ కారణంగా పోర్చుగీస్ పోలీసులు ఆయన్ని
1946 ఆగస్ట్ 9న అరెస్ట్ చేశారు. 1946 సెప్టెంబర్ 27న అతన్ని
కోర్టు మార్షల్ చేసింది. భౌ అని ముద్దు గా పిలుచుకునే పురుషోత్తం
కకోద్కర్ను పోర్చుగల్కు
 బహిష్కరించారు.

1956లో అతను పోర్చుగీస్ జైలు నుండి విడుదలయ్యాడు.
అంతేకాదు, గోవాను మహారాష్ట్రలో కలపాలని భావించిన
తరుణంలో ఆయన అభిప్రాయ సేకరణకు తెరలేపడం కూడా
గోవాపై ఆయనకు
 న్న ప్రేమను తెలియజేస్తుంది. ఆయన
కారణంగా 1967లో గోవా విలీనాన్ని అడ్డు కుంటూ కేంద్రం
అభిప్రాయ సేకరణ చేయవలసి వచ్చింది. పురుషోత్తం కకోద్కర్
1984లో గోవా కొంకణి అకాడమీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడుగా
కూడా పనిచేశారు. కకోద్కర్ మే 2, 1998న ముంబైలో
మరణించారు.
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బాలా రాయ మపారి :  గోవా 
మపారి :  గోవా 
స్వాతంత్ర్యంకోసం అసువులుబాసిన
మొదటి త్యాగధనుడు
జనన
 ం : జనవరి 8, 1929

గో

మరణం : ఫిబ్రవరి 15, 1955

వా స్వాతంత్ర్యం కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన
స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు శ్రీ బాలా రాయ
మపారి ఆజాద్ గోమంతక్ దల్ సంస్థలో సభ్యునిగా పని
చేశారు. పోర్చుగీసుల చేతిలోనుంచి గోవా స్వాతంత్ర్యంకోసం
అలుపెరగని పోరాటం ఏశారు.
గోవా స్వాతంత్ర్యం పోరాటంలో అసువులుబాసిన మొదటి
త్యాగధనునిగా ఆయన పేరు సంపాదించుకుననారు. మపారీ,
గోవాలోని బర్జ్
డె తాలూకా అసొనోరాలో జన్మించారు.
పోర్చుగీసువారి కబంధ హస్తాలనుంచి గోవాకు విముక్తి
కల్పించడానికిగాను ప్రారంభమైన విప్లవ సంస్థ ఆజాద్
గోమంతక్ దల్ లో ఆయన క్రియాశీల సభ్యునిగా పని చేశారు.
ఒక సారి విప్లవకారులు అసొనోరాల పోలీస్ స్టేషన్ పై దాడి
చేసి పోలీసులను కిడ్నాప్ చేసి, వారి ఆయుధాలను మందు
గుండు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. పోలీస్
స్టేషన్ పై జరిగిన ఈ దాడిలో బాలా రాయ మపారీ కీలక పాత్ర
పోషించారనే విషయానని పోర్చుగీసు పోలీసులు పసిగట్టారు.
ఆయన్ను పోర్చుగీసు పోలీసులు 1955లో అరెస్టు చేశారు.
ఆయన్ను పోలీసులు తీవ్రంగా హింసించారు. పోలీసులు
ఎంత కఠినంగా హింసించినా మపారీ నోరు విప్పలేదు.
విప్లవకారులకు సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని
పోలీసులకు తెలియజేయలేదు. దాంతో పోలీసులు ఆయన్ను
మరింత తీవ్రంగా హింసించారు. దాంతో ఆయన ఫిబ్రవరి
15, 1955లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
గోవా స్వాతంత్ర్యపోరాటంలో 68 మంది తమ ప్రాణాలను
కోల్పోయారు. అమర జీవులుగా నిలిచారు. అలా ప్రాణత్యాగం
చేసినవారిలో మాయా మాయా రాయ మపారీ మొదటివారిగా
గుర్తింపు పొందారు. పిన్న వయస్సులోనే ఆయన ప్రాణత్యాగం
చేశారు. ఇప్పటికీ గోవా స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్రను
తలుచుకున్నప్పుడల్లా ఆయన పేరును ఎంతో గర్వంగా
తలుచుకోవడం జరుగుతోంది. డిసెంబర్ 19, 2021లో
నిర్వహించిన గోవా విముక్తి దినోత్సవాల సందర్భంగా
మాట్లా డిన ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ బాలా రాయ మపారీ
త్యాగాన్ని కొనియాడారు. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన
తర్వాత కూడా బాలా రాయ మపారీ లాంటి యువత చేసిన
త్యాగాలు మరువలేనివని, వారు ఎన్నో కష్టాలు పడి, త్యాగాలు
చేశారని ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా గోవా స్వాతంత్ర్య
ఉద్యమాన్ని మాత్రం వదలలేదని ప్రధాని అన్నారు. g
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డాక్టర్ కేశవ్ బలిరామ్ హెగ్డేవార్

దేశం కోసం
జీవించడం
నేర్చుకోవాలని  

ప
్ర బోధించిన మహనీయుడు

జూన్ 21 డాక్టర్ హెగ్డేవార్ వర్ధంతి. ఈ సందర్భాన్ని 
పురస్కరించుకొని ఆయన సేవలను
 స్మరించుకుంటూ ఘనై మ
 న
తు న్న భారత జాతి.
నివాళి ఘటిస్

సామ్రాజ్యవాద శక్తులను తరిమేయడానికిగాను ప్రజల్లో
సెంటిమెంటు, వారి మద్దతు, వారి సంకల్పం ముఖ్యమని
డాక్టర్ హెగ్డేవార్ అనేవారు. ప్రజల సెంటిమెంటును బాగా
అర్థం చేసుకున్న డాక్టర్ హెగ్డేవార్ ఆధ్వర్యంలో వేలాది
మంది ముందడుగు వేసి జంగిల్ సత్యాగ్రహ కార్యక్రమాన్ని
చేపట్టారు. జులై 21, 1930న పౌర సహాయ నిరాకరణ
ఉద్యమంలో భాగంగా మహారాష్ట్ర, యవత్మల్ జిల్లా పుసాద్ లో ఈ
కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆ ప్రదేశంలో ఒక మ్యూజియాన్ని
నిర్మించాలని కేంద్ర సాంస్కృతికశాఖ నిర్ణయించింది. ప్రధాని శ్రీ
నరేంద్ర మోదీ ఆధ్వర్యంలో పని చేస్తున్న అమృత్ మహోత్సవ్
కమిటీ ఇప్పటికే దీనికి ఆమోదం తెలిపింది. సత్యాగ్రహంలో
డాక్టర్ హెగ్డేవార్ పోషించిన విశిష్టమైన పాత్రను ఈ మ్యూజియం
ఆవిష్కరిస్తుంది.
g

g

g

దేశానికి స్వాతంత్య్రం సాధించడం కోసం డాక్టర్ జీ అనేక విధానాలను అనుసరించారు. ఈ
మహతర
్త లక్ష్యాన్ని అందుకోవడం కోసం ఆయన తిలక్ జీ, విప్లవవకారులు సుభాష్ జీ,
అరవింద్ జీ లాంటి వారిని కలుసుకొని సత్యాన్ని తెలుసుకునేవారు.

డాక్టర్ జీ జీవితంలోని ప్రారంభ దశను గమనిస్తే అది దేశానికి స్వాతంత్ర్యం తేవాలనే తపనతో,
ప్రాణత్యాగానికైనా వెనకాడని నైజంతో నిండి వుండేది. దేశ ప్రజలను బానిసలుగా భావిస్న
తు ్న
నాటి బ్రిటీష్ పాలకులతో పోరాటం చేయడం ఆయన వ్యక్తిత్వంలో భాగంగా మారింది.
దేశ ప్రగతిని సాధించడమే ఆయన లక్ష్యంగా మారింది. సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునే
క్రమంలో సమాజంలోని ప్రతి వ్యక్తినీ భగవ
 త్ స్వరూపంగా ఆయన భావించారు. స్వామి
వివేకానందులవారు భావించినట్టు గా కేవలం భారతమాత మాత్రమే ఆయన ఆరాధ్యదేవతగా
మారింది.
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