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ఆధారపడదగిన
భవిష్యత్ భాగస్వామి

మానవాళి యావత్తు మొత్తం ఒక ఏడాది కాలంలో వినియోగించే శక్తితో సమానమైన శక్తిని సూర్యుడు ప్రపంచానికి ఒక గంటలోనే
అందిస్తాడు. యావత్ మానవాళి ముప్పును ఎదుర్కొంటున్న కాలంలో సౌరశక్తి అత్యంత ప్రాధాన్యతాంశంగా మారింది. గ్లాస్గోలో
గత ఏడాది ఈ అంశంపై ప్రపంచం చర్చిస్తున్నప్పుడు ‘ఒక సూర్యుడు, ఒక ప్రపంచం, ఒక గ్రిడ్’ మంత్రాన్ని ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ పునరుద్ఘా టించారు. వర్తమాన ప్రపంచంలో ఇది అత్యంత ప్రాధాన్యత గల అంశం. సౌరశక్తి వినియోగాన్ని
ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా ప్రతి ఏడాది మే 3వ తేదీని అంతర్జాతీయ సౌర దినోత్సవంగా పాటిస్తారు. భారతదేశం సౌరశక్తి
సామర్థ్యాలు నిరంతరం మెరుగు పరచుకోవడమే కాదు, నిర్దేశిత కాలంలో ప్రపంచ దేశాలన్నింటి కన్నా ముందుగానే
పునరుత్పాదక ఇంధన లక్ష్యాలను సాధించిన దేశంగా కూడా నిలిచింది.
నేషనల్ సోలార్ మిషన్ కింద 2022 నాటికి
20 గిగావాట్ల సౌర ఇంధన సామర్థ్యం
సాధించాలనే లక్ష్యం భారతదేశం
నిర్దేశించుకుంది. స్వచ్ఛ ఇంధనాల పట్ల కేంద్ర
ప్రభుత్వ కట్టు బాటుతో 2015లో ఆ లక్ష్యాన్ని
100 గిగావాట్లకు సవరించారు. 2030
నాటికి 290 గిగావాట్ల సౌర ఇంధన
సామర్థ్యాలు సాధించడం లక్ష్యం.
మొత్తం సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో రూఫ్ టాప్
సోలార్ పవర్ (40%), సోలార్ పార్కులు
(40%) అధిక వాటా కలిగి ఉన్నాయి. 2030
నాటికి 280 గిగావాట్ల స్థాపిత సోలార్
సామర్థ్యం సాధించే లక్ష్యంతో రూ. 19,500
కోట్ల తో ఉత్పత్తి అనుసంధానిత ప్రోత్సాహక
పథకం ప్రారంభించారు.

బంజరు భూముల్లో సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం
ద్వారా రైతులను స్వయం-సమృద్ధం చేసేందుకు
పిఎం కుసుమ్ మహాభియాన్ పేరిట ఒక
కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. భారతదేశంలోని
ప్రతి ఒక్క రాష్ట్ రంలోను కనీసం ఒక సోలార్ సిటీని
అభివృద్ధి చేసే దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారు.

అంతర్జాతీయ సోలార్ అలయన్స్

2015 నవంబర్ 30వ తేదీన పారిస్ లో జరిగిన “ఐక్యరాజ్య సమితి
వాతావరణ మార్పుల కన్వెన్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్” సమావేశం సందర్భంగా
భారత్, ఫ్రాన్స్ కలిసి అంతర్జాతీయ సోలార్ అలయన్స్ ప్రారంభించాయి.
గురుగ్రామ్ లో (హరియాణా) దీని ప్రధాన కార్యాలయంగా ఉంది.
అంతర్జాతీయ సోలార్ అలయన్స్ 101వ సభ్య దేశంగా అమెరికా
చేరింది. నేపాల్ ఇటీవలే ఇందులో సభ్యత్వం పొందింది.

భారతదేశం అభివృద్ధిలో కొత్త శిఖరాలను చేరుతున్న తరుణంలో
మన ఆశలూ, ఆకాంక్షలూ, పెరుగుతున్నట్టుగానే దేశ ఇంధన, విద్యుత్
అవసరాలు కూడా పెరుగుతాయి. అలాంటి పరిస్థితిలో విద్యుత్
రంగంలో స్వయం-సమృద్ధి సాధించడం స్వయం-సమృద్ధ భారత్ కు
అత్యంత కీలకం. ఇందులో సౌరశక్తి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ
రంగంలో భారతదేశం బలాన్ని పెంచే దిశగా మా
ప్రయత్నాలుంటాయి
నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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సంపాదకీయం
నమస్కారం,
ప్రతి ఒక్క ప్రయత్నం సామర్థ్యాన్ని గుర్తించే అవకాశాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తుంది. గతంలో అసాధ్యంగా భావించిన లక్ష్యాలే

నేడు వాస్తవంగా మారుతున్నాయి. మన సాంప్రదాయం ఇలా చెబుతోంది :
క్షణశాః కణసశ్చైవ, విధర్మ్ ఆర్య చ సాధయేత్|
క్షణే నష్టే కృతే విద్యా, కణే నష్టే కృతే ధనమ్||

	జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకోవాలంటే ప్రతీ ఒక్క క్షణాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. మనం పురోగతి సాధించాలంటే ప్రతి

ఒక్క కణాన్ని, ప్రతీ ఒక్క వనరును సక్రమంగా వినియోగించుకోవాలి. ఒక్క క్షణం వృధా అయితే అభ్యాసం, జ్ఞానం కూడా
నశించిపోతాయి. ఒక్క కణం వృధా అయినా సంపద, పురోగతికి మార్గాలు మూసుకుపోతాయి అని దాని అర్ధం.

అలాగే, ప్రతి ఒక్క వ్యక్,తి జాతి స్వయం సమృద్ధం కావాలి. అప్పుడే ప్రతీ ఒక్క క్షణం, ప్రతి ఒక్క వనరు పూర్తిగా వినియోగంలోకి

వస్తుంది. స్వయం సమృద్ధికి మౌలిక మంత్రం ఇదే. ఈ చిన్న ఉదాహరణ ద్వారా స్వయం సమృద్ది ప్రాధాన్యతను బాగా అర్ధం

చేసుకోవచ్చు- ఒకప్పుడు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ బ్రిటన్ రాణి ఎలిజబెత్ ను కలిసినప్పుడు రాణి ఒక చేతి రుమాలును ప్రధాన
మంత్రికి చూపించారు. తనకు వివాహ సమయంలో భారత జాతిపిత మహాత్మ గాంధీ బహుమతిగా ఇచ్చిన ఖాదీ చేతి రుమాలు అది.
అధికారం చేతులు మారవచ్చు గాని, దేశం ఎప్పటికీ చిరంజీవి అన్నదే ఆ సంఘటన అందిస్తున్న సందేశం. అంటే ప్రజల జీవితాలను

సరళం చేయగల సురక్షితమైన, సొంత మద్దతు గల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని అది పిలుపు ఇస్తోంది.

స్వయం సమృద్ధ నవభారత నిర్మాణానికి అవసరమైన ప్రణాళికల రూపకల్పన, క్షేత్రస్థాయిలో వాటి అమలులో గత కొద్ది

సంవత్సరాలుగా ఈ ఆలోచనే ప్రభుత్వానికి మారద
్గ ర్శకంగా ఉంది. ఉజ్వల, ముద్ర, స్టాండ్-అప్ ఇండియా, ఇ-నామ్, పెన్షన్-సురక్ష,

ఉస్తాద్-హునార్ వంటి ఎన్నో పథకాలు, కార్మిక సంస్కరణల ద్వారా అవ్యవస్థీకృత రంగంలోని కార్మికులకు కల్పించిన రక్షణ విప్లవాత్మక
మార్పులు తెచ్చాయి. కేంద్రప్రభుత్వ నిర్వహణలోని ఈ పథకాలన్నీ ఈ సంచిక ముఖపత్ర కథనంలో భాగంగా ఉన్నాయి.

	రెండు సంవత్సరాల క్రితం మే 12వ తేదీన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ పిలుపు ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ కార్యక్రమం రెండేళ్ల

విజయ యాత్రపై విహంగవీక్షణం చేద్దాం. నేషనల్ టెక్నాలజీ దినోత్సవం (మే 11) సందర్భంగా స్వయంసమృద్ధిలో టెక్నాలజీ పాత్ర,

కరోనాపై పోరాటంలో విజయం వంటి కథనాలు ఈ సంచికలో ఉన్నాయి. వ్యక్త
తి ్వ విభాగంలో డాకర్్ట పాండురంగ వామన్ కానే జీవిత

చరిత్ర, దేశ తొలి స్వాతంత్య్ర పోరాటంగా పిలిచే 1857 సాయుధ తిరుగుబాటులో పాల్గొన్న ప్రముఖ స్వాతంత్య్ర యోధుల ప్రత్యేక

కథనాలు ఈ సంచికలో ఇతర ఆకర్షణలు.

గమనిక: ఆత్మగౌరవం, మర్యాద స్వయం సమృద్ధికి చోదకశక్తులు. భారతదేశ పురోగతి అంతా పూర్తిగా వాటి పైనే ఆధారపడి ఉంది.
మీ సలహాలు, సూచనలు పంపుతూ ఉండండి.

మీ సలహాలు ఈ ఇ-మెయిల్ కి పంపండి : response-nis@pib.gov.in

హిందీ, ఇంగ్లీషు సహా 11 భాషల్లో పత్రికను
చదవండి/డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
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సావరకుండ్ల/లిలియా విధాన సభ
సభ్యుడుగాను, గుజరాత్ ప్రభుత్వంలో
వ్యవసాయం, పట్టా ణాభివృద్ధి శాఖల సహాయ
మంత్రిగాను నేను ప్రజాసేవ చేశాను. న్యూ
ఇండియా సమాచార్ పత్రిక సంచిక నేను
అందుకుంటూ ఉంటాను. ఇది చదవడం చాలా
ఆనందదాయకం. అలాగే ప్రభుత్వ పథకాలకు
సంబంధించి అందిస్తున్న సమాచారం
ప్రశంసనీయం.
VV Vaghasiya

vaghasiyavv@gmail.com

న్యూ ఇండియా సమాచార్ పత్రిక ఎంతో
సమరవ
్థ ంతంగా సమాచారం అందిస్తోంది. ఈ
పత్రికలో ప్రచురిస్తున్న వ్యాసాలు భారతదేశంలో
జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులపై వెలుగును
ప్రసరింప చేస్తున్నాయి. ఛాయావాది కవయిత్రి
మహాదేవి వర్మ కథ అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకంగా
ఉంది. అలాగే ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కొత్త
పథకాలకు సంబంధించి విలువైన సమాచారం
సైతం అందిస్తున్నారు.
Mukesh Kumar/ Rishi Verma

mukesh123idea@gmail.com

న్యూ ఇండియా సమాచార్ పత్రికలోని
అంశాలు చాలా చక్కగా ఉన్నాయి. ప్రతీ ఒక్కరికీ
ఇది ఉపయోగకరం, కానీ, ఇది మా ప్రాంతంలో
అందుబాటులో లేదు. నేను ఎన్ఐఎస్ పత్రిక కాపీ
పొందడం ఎలా?
K. Raju

azzzsvt@gmail.com
2022 మార్చి 1-15 సంచికలో జాతి
నిర్మాణంలో మహిళల పాత్రకు సంబంధించి
ఇచ్చిన కథనం అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకంగా
ఉంది. కొత్త సంచిక కోసం మేం ఆతృతతో ఎదురు
చూస్తున్నాం.

pkbarik721@gmail.com

న్యూ ఇండియా సమాచార్ పత్రిక చదవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. వరమా
్త న అంశాలకు సంబంధించి పత్రిక ఎంతో సమాచారం
అందిస్తోంది. కాlw, ఈ పత్రిక ఆన్ లైన్ ప్రతిని మాత్రమే నేను అందుకోగలుగుతున్నాను. ముద్రణ ప్రతి నేను పొందడం ఎలా?

Chennakesavulu A

kesava.anumati@gmail.com

ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల చిరునామా: రూమ్ నంబర్-278, బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
సెకండ్ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ - 110003
e-mail Address: response-nis@pib.gov.in
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సంక్షిప్త సమాచారం

కో

50 బిలియన్ డాలర
థా యిని
్ఠ స్
్ర క గరిష
్ల చారిత
తాకిన భారత వ్యవసాయ ఎగుమతులు

ఉన్నాయి. చక్కెర ఎగుమతులు 4.6 బిలియన్ డాలర్లు

విడ్-19 మహమ్మారి సవాలు విసిరిన కాలంలో
కూడా 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత

ఉండగా చిరుధాన్యాల ఎగుమతులు 1.08 బిలియన్

డాలర్లను చేరాయి. వ్యవసాయ ఎగుమతుల్లో సాధించిన

గరిష్ఠ స్థాయిలే. పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్,

అమెరికన్ డాలర్లకు చేరాయి. ఈ రెండూ కూడా రికార్డు

వ్యవసాయ ఎగుమతులు 20% పెరిగి 50.21 బిలియన్
చారిత్రక గరిష్ఠ స్థాయి ఇది. ఇందులో వ్యవసాయ, సాగర

పశ్చిమ బెంగాల్, చత్తీస్ గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, తెలంగాణ,

కమర్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ (డిజిసిఐఎస్)

ఉత్పత్తి:
చిరుధాన్యాలరక్షణ
ఎగుమతుల
వృద్దితో లాభం పొందారు.

బియ్యం మార్కెట్ లో 50% వాటా సాధించింది. 2021-22

ముందడుగు
బిలియన్ అమెరికన్
డాలర్లు గా నమోదయ్యాయి. వీటి వల్ల

ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర రైతులు గోధుమ, బియ్యం,

ఉత్పత్తులు కూడా ఉన్నాయి. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్

ఆత్మనిర్భరత దిశగా మరో
సముద్ర ఉత్పత్తు
లు కూడా చారిత్రక గరిష్ఠ స్థాయి 7.71

అందించిన సమాచారం ప్రకారం భారతదేశం ప్రపంచ

సంవత్సరంలో బియ్యం ఎగుమతులు 9.65 బిలియన్

కోస్తా రాష్ట్రాలైన పశ్చిమ బెంగాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా,

అమెరికన్ డాలర్లకు పెరగ్గా గోధుమ ఎగుమతులు 2.19 బిలియన్

తమిళనాడు, కేరళ, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ రైతులు లాభపడ్డారు. సరఫరాల

ఎగుమతులు 273% పైగా వృద్ధితో 568 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి నాలుగు

తొలిసారిగా 1 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు దాటాయి. కర్ణాటక, కేరళ,

అమెరికన్ డాలర్లకు పెరిగాయి. 2020-21తో పోల్చితే గోధుమ

రెట్లు పెరిగి 2119 మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల కన్నా స్వల్పంగా దిగువన

ర

పరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ కాఫీ ఎగుమతులు
తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు చెందిన కాఫీ రైతులు లాభం పొందారు.

రక్షణ ఉత్పత్తి : ఆత్మనిర్భరత దిశగా మరో
ముందడుగు

క్షణ రంగంలో దేశీయ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడం ద్వారా
స్వయం-సమృద్ధి బాటలో భారతదేశం మరో అడుగు ముందుకు

వేసింది. ఏప్రిల్ 7వ తేదీన అలాంటి 101 రక్షణ ఉత్పత్తుల జాబితా

విడుదల చేశారు. వీటి దిగుమతులను ఐదేళ్ల క్రితమే నిషేధించి
కొనుగోళ్లను భారత సంస్థలకే పరిమితం చేశారు. దిగుమతులకు

బదులుగా ఈ ఉత్పత్తులను ఇప్పుడు దేశీయ సంస్థల్లో నే అభివృద్ధి

చేస్తున్నారు. గతంలో 2020 నుంచి వర్తమానం వరకు రెండు

జాబితాలుగా 209 ఆయుధ దిగుమతులను నిషేధించారు. 2020
ఆగస్టు లో తొలి జాబితా విడుదల చేయగా 2021 మే నెలలో రెండో

జాబితా విడుదల చేశారు. ఒక్క రక్షణ ఉత్పత్తుల రంగంలోనే ఎంతో

కాలంగా ప్రపంచంలో భారతదేశం ప్రాచుర్యం పరిమితంగా ఉంది.

ప్రపంచంలో రెండో పెద్ద ఆయుధ కొనుగోలుదారుగా ఉండేది. అందుకే

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ “ఆత్మనిర్భరత చొరవ” లో భాగంగా రక్షణ

ఉత్పత్తుల్లో స్వయం-సమృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. రక్షణ మంత్రి

రాజ్ నాథ్ సింగ్ మాటల్లో “దేశీయ పరిశ్రమ సామర్థ్యాలను శక్తివంతం
చేయడమే భారతదేశం ఈ మూడు జాబితాలు విడుదల చేయడం వెనుక
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ప్రధానోద్దేశం”. భారత సాయుధ దళాల అవసరాలు తీర్చడంతో పాటు

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో పరికరాల ఎగుమతులు పెంచడం కూడా

లక్ష్యం. ఈ చర్య టెక్నాలజీ, తయారీ సామర్థ్యాల్లో కొత్త పెట్టు బడులు

ఆకర్షించడం ద్వారా దేశీయంగా ఆర్ & డి కార్యకలాపాలను ఉత్తేజం
చేస్తుంది.

సంక్షిప్త సమాచారం

ై
చారిత
్ర క వాణిజ్య ఒప్పందంప
భారత్, ఆస్
ట్రేలియా సంతకాలు

ప్ర

ధానమంత్రి

నరేంద్ర

మోదీ,

ఆస్ట్రేలియా

ప్రధానమంత్రి స్కాట్ మారిసన్ సమక్షంలో జరిగిన

వర్చువల్ కార్యక్రమంలో కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల

శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయెల్, ఆస్ట్రేలియా వాణిజ్యం, టూరిజం,
పెట్టు బడుల శాఖల మంత్రి డాన్ టెహాన్ భారత్-ఆస్ట్రేలియా ఆర్థిక

సహకార, వాణిజ్య ఒప్పందంపై (ఇండ్ ఆఎస్ ఇసిటిఎ)
సంతకాలు చేశారు.

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఒక నెలలో ఆస్ట్రేలియా ప్రధాన

ఇండియా: ప
్ర పంచంలో త్వరితగతిన
వృద్
ధి చెందుతున్న ఆర్థి క వ్యవస
్థల్
లో
ఒకటి

కో

విడ్ మహమ్మారి కుదిపివేసిన, రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం
తీవ్రస్థాయికి చేరిన సమయంలో కూడా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ
పటిష్ఠంగానే ఉంది. అంతర్జాతీయ కన్సల్టింగ్ సంస్థ కెపిఎంజి
అంచనా ప్రకారం 2022 నాటికి భారతదేశం ప్రపంచంలోనే త్వరిత
గతిన అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.
భారత వృద్ధిరేటు 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 9.2 శాతం, 202223 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 7.7 శాతం ఉండవచ్చు. కెపిఎంజి నివేదిక
ప్రకారం భారత ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం అమలు పరుస్తున్న విధానాలు
ఆర్థిక వేగం కొనసాగేలా చేస్తాయి. మౌలిక వసతుల పటిష్ఠ త, ఈ
రంగంలో పెట్టు బడులు వృద్ధిని వేగవంతం చేయడమే కాకుండా
నిరుద్యోగితను కూడా తగ్గిస్తాయి. కెపిఎంజి నివేదిక ప్రకారం కరోనా
అనంతరం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో రికవరీ రేటు పెరిగింది. ఆర్థిక
సంస్కరణల రంగంలో సాధించిన పురోగతి, డిమాండు వృద్ధి కారణంగా
మొబిలిటీ సూచి, ప్రత్యక్ష పన్నువసూళ్లు , విద్యుత్ డిమాండు అన్నీ
పెరుగుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలోభారత
ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధిరేటు 7.4 శాతం ఉంటుందని పారిశ్రామిక మండలి
ఫిక్కీ అంచనా.

డిబ్
రూ గఢ్ నుంచి పస్సీఘాట్ కు
ై న విమానం తొలి
భారత్ లో తయార
ప
్ర యాణం

మంత్రితో సమావేశం కావడం ఇది మూడో సారి. ఉభయ దేశాల

మధ్య లోతుగా పాదుకుని పోయిన పరస్పర విశ్వాసానికి ఇంత

తక్కువ కాలంలో ఈ ఒప్పందం కుదిరి, ఇండ్ఆస్ ఎసిటిఏ పై
సంతకాలు

చేయడమే

నిదర్శనమని

ఈ

సందర్భంగా

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఇండ్ ఆస్ ఇసిటిఏ
ఉభయ దేశాల మధ్య వాణిజ్య, ఆర్థిక సహకారాన్ని పెంచడంతో

పాటు పని, విద్య, ప్రయాణ రంగాల్లో అవకాశాలు విస్తరించి

ప్రజల మధ్య సంబంధాలను కూడా పటిష్ఠం చేస్తుందని ఆస్ట్రేలియా

ప్రధాన మంత్రి స్కాట్ మారిసన్ అన్నారు. వస్తు సేవలు రెండింటికీ

వర్తించే భారత-ఆస్ట్రేలియా ఆర్థిక సహకార ఒప్పందం (ఇసిటిఏ)
అత్యంత న్యాయబద్ధమైనది, సమతూకమైనది. ఉభయ దేశాల

మధ్య విద్యార్థు లు, వృత్తి నిపుణులు, పర్యాటకుల రాకపోకలకు
కూడా అవకాశం కల్పిస్తుంది. కొత్త ఉపాధిని సృష్టిస్తుంది.

కేం

ద్ర ప్రభుత్వం కనెక్టివిటీకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఆ
ప్రయత్నాల ఫలితమే ఉడాన్ పథకం. ఈ పథకం ఇప్పుడు
విజయ యాత్రలో కొత్త శకంలోకి ప్రవేశించింది. చరిత్రలో తొలిసారిగా
అలయెన్స్ ఎయిర్ సంస్థ దేశీయంగా నిర్మించిన డోర్నియర్ విమానాన్ని
తొలి వాణిజ్య విమానంగా నడిపింది. డిబ్రూగఢ్-పస్సీఘాట్ మధ్య
ఏప్రిల్ 12వ తేదీన డోర్నియర్ 228 విమానాన్ని ఉపయోగించింది. 17
సీట్లు ఉండే ఈ బోర్నియర్ 228 విమానం పగలు, రాత్రి వేళల
ప్రయాణాలు రెండింటికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ విమానం
ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీని, ప్రత్యేకించి ఈశాన్య రాష్ట్రాల కనెక్టివిటీని
పెంచుతుంది. అంతే కాదు, కొండ ప్రాంతాల్లో అతి తక్కువ నిడివి గల
రన్ వేల పై కూడా ఈ విమానం టేకాఫ్ చేయడంతో పాటు భూమిపై
లాండ్ అవుతుంది.
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వ్యక్తిత్వం

డాక్టర్ పాండురంగ వామన్ కానే

ధర్మశాస్త
్రా ల చరిత్ర లిఖించిన
సంస్కృత పండితుడు
జననం: 7 మే 1880, మరణం: 18 ఏప్రి ల్ 1972

ఆధునిక కాలంలో భారతీయ తత్వం, మతం, ఆధ్యాత్మికతపై ప్రశంసనీయమైన కృషి చేసిన ఎందరో పండితులున్నారు.
వారు తమ అద్భుత సేవలతో చరిత్ర సృష్టించడమే కాదు... దేశానికి ప్రపంచ ప్రశంసలు, ఆరాధన కూడా సాధించిపెట్టారు.
ఎందరో మహామహుల కృషి వల్లనే ఈ రోజు ప్రపంచంలోని అన్ని భాషలకు సంస్కృతాన్ని తల్లిగా భావిస్తున్నారు.
ప్రపంచంలో ఆ భాషకు సముచిత స్థానం అందింది. అలాంటి వారితో ప్రముఖ సంస్కృత పండితుడు పాండురంగ
వామన్ కానే ఒకరు.

పాం

డురంగ వామన్ కానే దేశంలోని ప్రముఖ పండితుల్లో
ఒకరు. 1880 మే 7వ తేదీన ఒక సనాతన మధ్యతరగతి
బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో ఆయన జన్మించారు. కానే తండ్రి వామన్ శంకర్
కానే ఒక తాలూకా న్యాయవాది. కానే ఎస్.పి.జి స్కూలులో హైస్కూలు
పరీక్షలో ఉత్తీర్ణు లయ్యారు. ఆ పరీక్షలో ఆయనకు జిల్లాలో 23వ ర్యాంకు
వచ్చింది. 1897లో ఆయన మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్ష పూర్తి చేశారు. ఆ
తర్వాత ఆరు సంవత్సరాల్లో ఆయన బిఏ, ఎంఏ, ఎల్.ఎల్.బి, ఎల్ఎల్ఎం
పరీక్షలు పూర్తి చేశారు. 7 సంవత్సరాల పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో
విద్యాబోధన చేశారు. కాని ప్రమోషన్లలో వివక్ష ఎదురు కావడంతో
ప్రభుత్వ సర్వీసుకు ఆయన రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన
బొంబాయి హైకోర్టు లో న్యాయవాద వృత్తి స్వీకరించారు.

ప్రాచీన సామాజిక న్యాయం, సాంప్రదాయాలపై ఆయన రచన ఎంతో
సుప్రసిద్ధమైనది. గత 2400 సంవత్సరాల కాలంలో హిందూ మతం, పౌర
చట్టా ల పరిణామ క్రమం గురించి ఆ పుస్తకం వివరించింది. కానే తన
రచనల్లో వివిధ నిబంధల గురించి, వాటి పరిణామం గురించి లోతుగా
విశ్లేషించే వారు. ఆ అద్భుత గ్రంథం సృష్టి వెనుక గల కథ కూడా ఎంతో
ఆసక్తికరమైనది.

ఆయన “విచారమయూఖ్” పేరిట ఒక సంస్కృత గ్రంథం రచిస్తున్న
సమయంలో “ధర్మశాస్త్రాల చరిత్ర”పై పాఠకులకు ఒక అవగాహన
కల్పించే విధంగా దానికి ప్రవేశిక రాయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. కానే ఒక
పుస్తకం నుంచి మరో పుస్తకానికి, ఒక అన్వేషణ నుంచి మరో అన్వేషణకు,
ఒక సమాచార ఖండిక నుంచి మరో సమాచార ఖండికకు ప్రయాణం
సాగిస్తూ పుస్తకంలో ప్రతీ ఒక్క పేజీ రాసుకుంటూ వచ్చారు. 1930లో
“ధర్మశాస్త్రాల చరిత్ర” తొలి సంపుటి ప్రచురితమయింది. “ధర్మశాస్త్రాల
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చరిత్ర” ను ఆయన మొదట ఇంగ్లీషులోను, ఆ తర్వాత సంస్కృతం,
మరాఠీలోను రాశారు. ఆ గ్రంథం ఐదు సంపుటాలు ఒక దాని వెంట ఒకటి
విడుదల అయ్యాయి.

1962లో ఐదవ సంపుటి విడుదల అయింది. ధర్మశాస్త్రాల చరిత్ర తొలి
సంపుటి 1930లో ఆయన 50 సంవత్సరాల వయసులో విడుదల
అయింది. చివరి సంపుటి విడుదల అయ్యే సమయానికి ఆయన వయసు
82 సంవత్సరాలు. ఆయన రచనల్లో ఆ చారిత్రక గ్రంథంతో పాటుగా
ఉత్తరరామ చరిత నుంచి కాదంబరి, హర్షచరిత్ర, హిందూ ఆచారాలు,
ఆధునిక చట్టా ల చరిత్ర, సంస్కృత కావ్యశాస్త్ర చరిత్ర వంటి ఎన్నో
గ్రంథాలున్నాయి. ఆయన ఇంగ్లీష్, సంస్కృతం, మహారాష్ట్ర భాషల్లో
20,000 పేజీల జ్ఞానసంపద సృష్టించారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం, గణిత శాస్త్రం,
సాంఖ్య, యోగతంత్ర, పురాణ సహా ఎన్నో అంశాలపై ఆయన రచనల్లో
వెలుగులు ప్రసరింప చేశారు. ఆయన ఉదారవాద, విమర్శనాత్మక,
సమకాలీన ఆలోచనా ధోరణి అనుసరించారు. మత నిబంధనలు శాశ్వతం
కాదని ఆయన వాదించే వారు. అస్పృశ్యత, వితంతువుల శిరోముండనం
వంటి ప్రాచీన ఆచారాలను ఆయన ఎప్పుడూ వ్యతిరేకించే వారు.
ఆయన ముంబై విశ్వవిద్యాలయ వైస్ చాన్సలర్ గాను, సంస్కృత
ఆచార్యుడుగాను పని చేశారు.. 1953 నుంచి 1959 వరకు రాజ్యసభ
నామినేటెడ్ సభ్యుడుగా ఉన్నారు. పారిస్, ఇస్తాంబుల్, కేంబ్రిడ్జి సహా
ఎన్నో ప్రదేశాల్లో జరిగిన సమావేశాలకు ఆయన భారత ప్రతినిధిగా పని
చేశారు. “ధర్మశాస్త్రాల చరిత్ర” గ్రంథానికి 1956లో ఆయనకు సాహిత్య
అకాడమీ అవార్డు లభించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనను
“మహామహోపాధ్యాయ” బిరుదుతో సత్కరించింది. 1963లో ఆయనకు
దేశ అత్యున్నత పురస్కారం “భారతరత్న” లభించింది.

మంత్రి మండలి నిర్ణయాలు

ప్ర భుత్వ పథకాలన్నింటిలోనూ బలవర్థకమ
ై న బియ్యం పంపిణీకి
అనుమతి, గ్రా మ్ స్వరాజ్ అభియాన్ పొడిగింపునకు ఆమోదం

గ్రామాల్లో ని పేదల జీవితాలు మెరుగు పరిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టు బడి ఉంది. మహిళలు, బాలలు, బాలింతలకు

సరైన పోషకాహారం లభించేందుకు వీలుగా 2024 నాటికి దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు
సూక్ష్మ పోషకాలు నింపిన బలవర్ధకమైన బియ్యం (ఫోర్టిఫైడ్ బియ్యం) పంపిణీ చేసేందుకు కేంద్ర మంత్రిమండలి

ఆమోదముద్ర వేసింది. అలాగే గ్రామీణ స్వపరిపాలన సంస్థల ఆర్థికాభివృద్ధికి దోహదపడే సవరించిన జాతీయ గ్రామ్
స్వరాజ్ అభియాన్ ను 2026 మార్చి 31 వరకు, అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ను 2023 మార్చి 20 వరకు
పొడిగించేందుకు ఆమోదించింది.

n

n

నిర్ణయం: జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం కింద లక్షిత పౌర
సరఫరా వ్యవస్థ, సమగ్ర శిశు అభివృద్ధి సర్వీసు, ప్రధానమంత్రి
పోషణ్, శక్తి నిర్మాణ్-పిఎం పోషణ్ సహా కేంద్ర ప్రభుత్వ
నిర్వహణలోని అన్ని సంక్షేమ పథకాల లబ్ధిదారులకు ఫోర్టిఫైడ్
బియ్యం పంపిణీ చేసేందుకు కేంద్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం
తెలిపింది..

ప్రభావం: 2024 జూన్ నాటికి అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోనూ

ప్రజలకు ఫోర్టిఫైడ్ బియ్యం సరఫరా దశలవారీగా విస్తరిస్తారు. ఫోర్టిఫైడ్

బియ్యం సరఫరా మొత్తం వ్యయం కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ఈ
వ్యయ భారం ఏడాదికి రూ. 2,700 కోట్లుంటుందని అంచనా. సరఫరా,

పంపిణీ కోసం ఇప్పటికే ఫోర్టిఫైడ్ బియ్యం కొనుగోలు చేశారు. ఇవి

మహిళలు, బాలలు, బాలింతలకు ఎంతో ప్రయోజనకరం అవుతాయి.

n

n

నిర్ణయం: రాష్ట్రీయ గ్రామ్ స్వరాజ్ అభియాన్ 2026 మార్చి 31
వరకు పొడిగించేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. గ్రామీణ
స్వపరిపాలన సంస్థల ఆర్థికాభివృద్ధికి చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమం
అంచనా వ్యయం రూ. 5911 కోట్లు.

అటల్ న్యూ ఇండియా చాలెంజ్ ద్వారా ఈ పథకం 200 స్టార్ట్-అప్ లకు
కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు, లబ్ధిదారులకు ఆర్థిక

సహాయం అందించడానికి రూ. 2,000 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్ కేటాయింపు

ప్రభావం: 2.78 లక్షల గ్రామ స్వపరిపాలన సంస్థలు ఎస్.డి.జి లు

సాధించడానికి ఇది సహాయకారి అవుతుంది.

సమాంతరంగా

జరిగింది.

విస్తరణ,

n

	నిర్ణయం: 2023 మార్చి వరకు అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్
పొడిగించాలని కేంద్ర మంత్రిమండలి నిర్ణయించింది.

n

సమానత్వం,

సమ్మిళితత్వం

ప్రోత్సహించడం

సేవల

పారదర్శకతకు దోహదపడుతుంది. ఈ స్కీమ్ అమలుకు మొత్తం వ్యయం
రూ.5,911 కోట్లు .

n

n

ప్రభావం: దేశవ్యాప్తంగా 10,000 అటల్ టింకరింగ్ లాబ్ లు, 101

అటల్ ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రాలు, 50 అటల్ కమ్యూనిటీ ఇన్నోవేషన్
కేంద్రాలు ప్రారంభించడం అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ లక్ష్యం. అలాగే

నిర్ణయం: బొగ్గు రంగ చట్టం 1957 కింద సమీకరించిన
భూములను బొగ్గు, ఇంధన మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి
వినియోగించేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.

ప్రభావం: గనుల నుంచి బొగ్గు వెలికితీత ముగిసిన ప్రదేశాలను తిరిగి

వినియోగంలోకి తెస్తారు. ఫలితంగా గనులు లేని భూముల పరిరక్షణ

జరుగుతుంది. దానికి తోడు బొగ్గు , ఇంధన రంగాలకు అవసరం అయిన
మౌలిక వసతుల నిర్మాణం కూడా జరుగుతుంది. దీని వల్ల ప్రత్యక్ష, పరోక్ష
ఉపాధి అవకాశాలు లభించడంతో పాటు పెట్టు బడులకు ప్రోత్సాహం

కూడా లభిస్తుంది.
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ఆత్మనిర్భర్ భారత్

2 సంవత్సరాల విజయయాత్ర

స్వయం సమృద్ధి పునాదిగా

నవభారత నిర్మాణం

కోవిడ్ సంక్షోభం పతాక స్థాయిలో ప్రతీ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తం అయిన కాలంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
ఆపదా మే అవసర్ (సంక్షోభంలో అవకాశం) నినాదంతో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ (స్వయం సమృద్ధ భారతదేశం) పిలుపు
ఇచ్చారు. దీని లక్ష్యం సుస్పష్టం: అన్ని రంగాల్లోనూ దేశాన్ని, దేశ ప్రజలను స్వయం సమృద్ధం చేయడం.

స్వయంసమృద్ధికి మూల స్తంభాలైన ఆర్థిక వ్యవస్థ, మౌలిక వసతులు, వ్యవస్థలు, చలనశీల జనాభా, డిమాండు వంటివి
ఉత్తేజితం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు వ్యవసాయ సరఫరా వ్యవస్థల సంస్కరణలు, హేతుబద్ధమైన
పన్ను వ్యవస్థ; సరళమైన, స్పష్టత కలిగిన చట్టాలు, సమర్థవంతమైన మానవ వనరులు, శక్తివంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ
నిర్మాణం దిశగా సాహసోపేతమైన సంస్కరణలు చేపట్టేందుకు అవకాశాలు కలిగించాయని ఆయన చెబుతూ

ఉంటారు. స్వయం సమృద్ధ భారత్ ప్రచారంలో భాగంగా ప్రకటించిన ఆర్థిక ప్యాకేజి కష్టకాలంలో ఆర్థిక వ్యవస్థకు
సహాయకారి కావడమే కాకుండా రెండేళ్లకు పైబడి నవభారత నిర్మాణానికి పునాదులు కూడా వేసింది.

శ

తాబ్దిలోనే దారుణమైన కోవిడ్ మహమ్మారి పతాక స్థాయికి
చేరి మూడో లాక్ డౌన్ అమలులో ఉన్న కాలంలో “స్వయం
సమృద్ధి” అనే రెండు పదాల మంత్రమే దేశానికి ఉత్తేజం
అందించింది. ఆర్థిక వ్యవస్థ కల్లో లితమయింది. ప్రజలు ఇంటికే పరిమితం
అయ్యారు. మనకి తెలియని, అనూహ్యంగా విరుచుకుపడిన మహమ్మారి
కారణంగా ప్రతీ ఒక్కరూ భీతావహులై ఉన్నారు. ఇలాంటి సంక్లిష్ట
సమయంలో రెండు పదాల మంత్రమే దేశంలో కొత్త ఉత్తేజం నింపింది.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2020 మే 12వ తేదీన స్వయం సమృద్ధ
భారత్ ప్రకటన చేయడంతో పాటు రూ.20 లక్షలకు పైబడిన ఆర్థిక
ప్యాకేజి ప్రకటించినప్పుడు ప్రతీ ఒక్కరి మదిలోనూ అనుమానం
దోబూచులాడింది. కాని ప్రధానమంత్రి విజన్, ఆ ప్రకటన కన్నా ముందే
ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడంతో అది సాధ్యమయింది.
ఆ మర్నాడే అంటే మే 13వ తేదీన ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్
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దేశ బ్లూప్రింట్ ఆవిష్కరించారు. ఈ “స్వయం-సమృద్ధి” మంత్రం ప్రతీ
ఒక్కరూ ఎక్కువగా మాట్లాడే పదంగా మారుతుందని గాని, ఆక్స్ ఫర్డ్
నిఘంటువులో దాని పేరు లిఖిస్తారని గాని ఏ ఒక్కరూ ఊహించలేదు.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతీయ విధాన విజన్ ను వాస్తవంలోకి
తేవడానికి యావత్ దేశం ఒక్కటై ముందుకు వచ్చింది. నేడు నవభారత
నిర్మాణ కలతో స్వయం సమృద్ధి బాటలో ఉమ్మడి శక్తితో భారతదేశం
ముందుకు సాగుతోంది. దాని ఫలితంగానే భారతదేశం ప్రపంచానికే
తయారీ శక్తి కేంద్రంగా మన్ననలు పొందుతోంది. “మేక్ ఇన్
ఇండియా”ను నిరంతరాయంగా ప్రోత్సహిస్తూ దేశంలో స్వయం-సమృద్ధి
సాధనకు ప్రభుత్వం అపారమైన అవకాశాలు కల్పించింది. అన్ని
రంగాలలోనూ మేక్ ఇన్ ఇండియా, స్వయం-సమృద్ధి ప్రాధాన్యతలుగా
మారాయి. దేశంలో తయారీ ఇలాంటి ప్రచారోద్యమం ప్రారంభానికి,
ముందుకు సాగించడానికి అత్యంత ప్రధాన అవరోధం నిబంధనల
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స్వయం-సమృద్ధి ప్రయాణం ప్రా రంభమ
ై ందిలా...
కోవిడ్ మహమ్మారి దేశ ఆర్థిక పురోగతిని మాత్రమే దెబ్బ తీయలేదు,
కోల్పోయిన వేగాన్ని తిరిగి సాధించేందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర
మోదీ

స్వయం-సమృద్ధి

ప్యాకేజి

ప్రకటించడానికి

కూడా

దోహదకారి అయింది. 2020 మే 13 నుంచి 17 వరకు ఆర్థిక

మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్వయం-సమృద్ధ భారత్ ప్యాకేజి 1.0
బ్లూప్రింట్ ను ఐదు దశలుగా ఆవిష్కరించారు. 2020 అక్టో బర్
12వ తేదీన స్వయం-సమృద్ధ భారత్ ప్యాకేజి 2.0ను, 2020

నవంబర్ 12వ తేదీన స్వయం-సమృద్ధ భారత్ ప్యాకేజి 3.0 ను
కూడా ప్రకటించారు. ప్రతీ దశలోనూ స్వయం-సమృద్ధి ప్యాకేజిలో

ఏముంది, అది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఏ ప్రభావం చూపింది

ై శ
సమాజంలోని అన్ని రంగాలప
్ధ
్ర ద

ప
్ర ధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ ప్యాకేజికి
రూ.1,92,800 కోట్లు
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప
్ర చారం 1.0కి
రూ.11,02,650 కోట్లు

్తం రూ.29,87,641
మొత
రూ.29,87,641 కోట్లు

పరిశీలిద్దాం.

ప
్ర ధానమంత్రి అన్న కల్యాణ్ యోజన ప్యాకేజికి
రూ. 82,911 కోట్లు
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ 2.0కి
రూ.73,000 కోట్లు
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ 3.0కి రూ.
2,65,080 కోట్లు
భారత రిజర్వు బ్యాంకు ప
్ర కటించిన చర్యల
విలువ రూ.12,71,200 కోట్లు

గమనిక: ప్రధానమంత్రి గరీబ్ అన్న కల్యాణ్ యోజన కేవలం మూడు
నెలల కాలం పాటే అందుబాటులో ఉంది. ఆ తర్వాత దాన్ని క్రమంగా
పెంచుకుంటూ వచ్చారు. తాజాగా కేంద్ర మంత్రిమండలి 2022 సెప్టెంబర్
వరకు దాని ఆరవ దశ అమలుకు ఆమోదం తెలిపింది. 80 మిలియన్
ప్రజలకు ఉచితంగా రేషన్ అందించడానికి రూ.2,60,000 ఖర్చు
చేస్తున్నారు.

కట్టు బాటే.

60కి ై పగా భారత రాయబార కార్యాలయాలు, భారత
దౌత్య మిషన్ లలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్నర్

ప్రపంచంలోని 63 భారత రాయబార కార్యాలయాలు, భారత దౌత్య
మిషన్ లలో ఏర్పాటు చేసిన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్నర్ లో ప్రదర్శించేందుకు
14 జిఐఎస్-గుర్తింపు గల గిరిజన ఉత్పత్తులు పంపినట్టు గిరిజన వ్యవహారాల
మంత్రిత్వ శాఖ లోక్ సభకు సమర్పించిన సమాచారంలో తెలిపింది. 2022
ఫిబ్రవరి వరకు 40కి పైగా ప్రాంతాల్లో వాటిని ప్రదర్శించారు.

అందుకే కరోనా మహమ్మారి కాలంలోను, ఆ తర్వాత ప్రస్తుత
ప్రభుత్వం 25,000 పైగా నిబంధనలను రద్దు చేసి, లైసెన్సుల ఆటోమేటిక్
రెన్యువల్ వ్యవస్థను అమలుపరిచింది. ప్రభుత్వం నిరంతరాయంగా

పరిశ్రమలను సంస్కరిస్తూనే ఉంది. దాని ఫలితాలు ఇప్పుడు స్పష్టంగా
కనిపిస్తున్నాయి. భారీ ఎలక్ట్రా నిక్స్ తయారీకి ప్రకటించిన పిఎల్ఐ
ఫలితంగా ఆ రంగం 2021 డిసెంబర్ నాటికి నిర్దేశించిన ఒక లక్ష కోట్ల
రూపాయల లక్ష్యాన్ని దాటిపోయింది. 14 రంగాలకు ప్రకటించిన పిఎల్ఐ
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స్వయం-సమృద్ధి దిశగా అడుగులు

పిపిఇ కవరాల్స్, ఎన్-95 మాస్క్ లు 48
దేశాలకు భారతదేశ సహాయం

జి.ఎస్.టి రికార్
డు వసూళ్
లు

2022 మార్చిలో జి.ఎస్.టి వసూళ్లు రూ. 1.42 లక్షల కోట్లు గా నమోదయ్యాయి.

భారతదేశం వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాల (పిపిఇ

2022 జనవరిలో సాధించిన రూ.1,40,986 కోట్ల రికార్డు వసూళ్లను బ్రేక్ చేసి

దేశంగా ఉంది. ఒకప్పుడు వాటి తయారీ

వసూళ్లు గత ఏడాది మార్చి నెలతో పోల్చితే 15% అధికంగా ఉన్నాయి. 2020

కిట్లు ) తయారీలో ప్రపంచలోనే రెండో పెద్ద

నామమాత్రంగానే ఉండేది. టెక్స్ టైల్ మంత్రిత్వ

శాఖ లోక్ సభకు అందించిన సమాచారం ప్రకారం
2020 ఏప్రిల్-డిసెంబర్ నెలల మధ్య కాలంలో

భారతదేశం 6 కోట్ల పిపిఇ కవరాల్ లు, 15 కోట్ల

ఎన్-95 మాస్కులు ఉత్పత్తి చేసింది. దేశంలో

పిపిఇ బాడీ కవరాల్ తయారీ విభాగంలో 1100,

ఎన్-95 మాస్కుల తయారీ విభాగంలో 200

మంది తయారీదారులు నమోదయ్యారు. 48

దేశాలకు భారతదేశం పిపిఇ బాడీ కవరాల్ లు,
ఎన్-95 మాస్కులు సరఫరా చేసి సహాయం
అందించింది.

ఇప్పటి వరకు అత్యధిక జి.ఎస్.టి వసూలుగా చరిత్ర లిఖించింది. 2022 మార్చి
మార్చి నెలతో పోల్చితే 46% అధికం. 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జి.ఎస్.టి
వసూళ్లు రూ. 1.30 లక్షల కోట్లు దాటడం ఇది అయిదోసారి.

ప
ధి ప
్ర స్తు త భారత జిడిపి వృద్
్ర పంచంలోనే వేగవంతం

కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న కాలంలో కఠిన లాక్ డౌన్ కారణంగా
భారత జిడిపి వృద్ధిరేటు -23.9 శాతానికి పడిపోయి భారతదేశం తిరోగమనంలోకి
ప్రవేశిస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్న కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విజన్
ఫలితమే మనం సాధించిన ఈ మైలురాయి. 2020-2021 మూడవ
త్రైమాసికంలో భారత జిడిపి 0.4 శాతానికి చేరింది. 2020-2021 ఆర్థిక
సంవత్సరానికి -7.2 శాతం క్షీణత నమోదవుతుందని ప్రాథమిక అంచనాలు
పేర్కొన్నాయి. 2021 అక్టో బర్-డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో భారత జిడిపి వృద్ధి రేటు
5.4 శాతానికి చేరింది.

రికార్
డు ఎఫ్.డి.ఐ లతో పెరుగుతున్న ప్రపంచ సమాజం విశ్వాసం

ఇన్వెస్టరతో
్ల స్నేహభావంతో ఉండే ప్రభుత్వ ఎఫ్.డి.ఐ విధానం, ప్రపంచ
సమాజానికి పెరుగుతున్న విశ్వాసం ప్రభావం మద్దతుతో భారతదేశం ఎఫ్.డి.
ఐల రాకలో కొత్త శిఖరాలు అధిరోహించింది. 2014-15లో దేశంలోకి ఎఫ్.
డి.ఐల రాక 45.14 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లకు వచ్చినప్పటి నుంచి అవి
నిలకడగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో
భారతదేశం ఎఫ్.డి.ఐల రాకలో అత్యధిక వార్షిక రికార్డు 81.97 బిలియన్
డాలర్లు (అంచనా) నమోదు చేసింది. గత ఏడాది ఎఫ్.డి.ఐల రాక కన్నా ఇది

10% అధికం. 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి ఆరు మాసాల కాలంలో ఎఫ్.
డి.ఐల రాక అంతకు ముందు ఏడాది ఇదే కాలంలో వచ్చిన 41.37 బిలియన్
డాలర్లతో పోల్చితే 4% పెరిగి 42.86 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. గత 7
సంవత్సరాల కాలంలో (2014-21) దేశంలోకి 440.27 బిలియన్ డాలర్ల ఎఫ్.
డి.ఐలు వచ్చాయి. అంతకు ముందు 21 సంవత్సరాల కాలంలో వచ్చిన మొత్తం
ఎఫ్.డి.ఐల కన్నా (763.83 బిలియన్ డాలర్లు ) ఇది ఇంచుమించుగా 58 శాతం
అధికం.

పథకం అమలులో కీలక దశకు చేరింది. ఈ స్వయంసమృద్ది
“సంగ్రహావలోకనం” సార్వత్రిక బడ్జెట్ లో కూడా కనిపించింది. “ఈ
బడ్జెట్ లో “స్వయం-సమృద్ధ భారత్”, “మేక్ ఇన్ ఇండియా” దిశగా
చేసిన ప్రకటనలు పరిశ్రమ, ఆర్థిక వ్యవస్థ రెండింటికీ అత్యంత
ప్రధానమైనవి. మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేది 21వ శతాబ్ది అవసరంగా
కూడా చెప్పవచ్చు. ప్రపంచానికి మన సామర్థ్యం ఏమిటో ప్రదర్శించగలిగే
అవకాశం అది కల్పిస్తుంది. భారతదేశం వంటి సువిశాలమైన దేశం ఒక

మార్కెట్ గానే పరిమితం అయితే అది ఏ మాత్రం పురోగతి సాధించలేదు
లేదా యువ తరానికి అవకాశాలు కల్పించలేదు” అని బడ్జెట్ ప్రకటన
అనంతర స్పందనలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ వాణిజ్యవేత్తలతో నిర్వహించిన ముఖాముఖి
సంభాషణ కావచ్చు, అన్ని రంగాల భాగస్వాములతో నిర్వహించిన
వెబినార్లు కావచ్చు లేదా యువతతో సంభాషించిన సమయంలో భారత
అవసరాల కోసం విదేశీ ఆధారనీయత తగ్గించుకోవాలని, స్వదేశీని
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చరిత
్ర లో ప్రథమంగా 400 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు దాటిన ఎగుమతులు
2021-2022 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం వాణిజ్య ఎగుమతుల్లో కొత్త రికార్డు ను నెలకొల్పింది.
ఎలక్ర్టిక్ డేటా పంచుకోని పోర్టు ల ఎగుమతులు మినహాయించి దేశం గత ఏడాది మొత్తం మీద 417.8
బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల ఎగుమతులు నిర్వహించింది. ఆ గణాంకాలు కూడా కలిపితే ఎగుమతులు
418అమెరికన్ బిలియన్ డాలర్ల ఆల్ టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయిని దాటిపోతాయి. గత 12 నెలల కాలంలో
ఎగుమతులు 30 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లను దాటిపోయాయి. 2022 మార్చిలో నమోదైన 40.38
బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల ఎగుమతి 2021 మార్చి ఎగుమతులు 35.26 బిలియన్అమెరికన్ డాలర్లతో
పోల్చితే 14.53 శాతం అధికం. 2020 మార్చిలో ఎగుమతులు 21.49 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లతో
పోల్చితే 87.89% అధికం.

ై ల్ హ్యాండ్ సెట్లు ఉత్పత్తి
తదుపరి లక్ష్యం 2 ట్రి లియన్ అమెరికన్ మొబ
డాలర్లు
చేస్తు న్న రెండో పెద
్ద దేశం భారత్
n

n

2027 నాటికి 2 ట్రిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల
ఎగుమతి లక్ష్యాన్ని వాణిజ్య ప్రోత్సాహక
సంస్థ నిర్దేశించింది.

n

2014-15 సంవత్సరంలో6 కోట్ల 19

వేల విలువ గల మొబైల్ ఫోన్ల ఉత్పత్తి 30
కోట్లకు, 2020-2021 నాటికి 2.20

2021-2022 ఆర్థిక సంవత్సరంలో
సాధించిన 417 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల
లక్ష్యాన్ని దాటిన అనంతరం 50కి పైగా
దేశాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి ని సారిస్తూ వాణిజ్య
మంత్రిత్వ శాఖ, కమోడిటీ బోర్డు లతో
సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నాయి.

లక్షల కోట్లకు పెరిగింది. 2014 నాటికి
దేశంలో సెల్యులార్ ఫోన్ల ఉత్పత్తి

ఫ్యాక్టరీలు రెండే ఉండగా 2021 నాటికి
200 దాటింది.

పెరుగుతున్న దేశ విదేశీ మారక నిల్వలు

477.8
2019-20

2020-21

2021 ఏప్రిల్-నవంబర్ నెలల మధ్య కాలంలో

పారిశ్రామికోత్పత్తి సూచి (ఐఐపి) ముందు ఏడాది
ఇదే కాలంతో పోల్చితే 17.4% పెరిగింది. 2020
ఏప్రిల్-నవంబర్ నెలల మధ్య కాలంలో ఇది (-)
15.3% ఉంది.

అందుబాటులో కొత్త ఉద్యోగాలు
n

యోజన 2020 అక్టో బర్ 1వ తేదీ నుంచి

అమలులో ఉంది.

633.6

n

ఇపిఎఫ్ఒ గణాంకాల ప్రకారం తొలి పది
నెలల కాలంలో ఈ పథకం 32.9 లక్షల

ఉద్యోగావకాశాలు లభించాయి. 58.5 లక్షల
మంది ఈ స్కీమ్ ద్వారా లాభపడుతున్నారు.

2021-22*
n

అంకెలు బిలియన్ డాలర
్ల లో, *2021 డిసెంబర్ 31 వరకు

14 తయారీ రంగాల్లో పిఎల్ఐ స్కీమ్ కు అద్భుత స్పందన లభించింది. 60 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు కల్పించగల
సామర్థ్యం దానికి ఉంది. రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో రూ.30 లక్షల కోట్లకు పైబడిన అదనపు ఉత్పత్తి
సాధించగల సమర్థత కూడా ఉంది.

ప్రోత్సహించాలని; దిగుమతులను నిషేధించి స్వయం-సమృద్ధి బాటలో
దేశీయంగానే రక్షణ, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు తయారుచేసుకోవాలని
చెబుతూ ఆత్మనిర్భరత కార్యక్రమానికి ఒక శక్తిని అందిస్తూ వచ్చారు.
దేశం స్వయం-సమృద్ధిని సాధించడం, ఎగుమతులు గరిష్ఠంగా
పెంచుకోవడమే నేటి ప్రాధాన్యతలని చెప్పారు. మనం స్థానికం కోసం
నినదించి, దేశీయంగా తయారైన ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు

ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజి 3.0లో

ప్రకటించిన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్ గార్

2021 నవంబర్ నాటికి అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశం విదేశీ
మారకం నిల్వల్లో చైనా, జపాన్, స్విట్జర్లాండ్ దేశాలను అధిగమించి ప్రపంచంలో
అధికంగా విదేశీ మారకం నిల్వలున్న నాలుగో దేశంగా మారింది.

577.0

పెరుగుతున్న ఐఐపి

2024 మార్చి 31 వరకు ఈ స్కీమ్ వ్యయం
రూ. 22,810 కోట్లు . వర్తమాన ఆర్థిక

సంవత్సరంలో ఈ స్కీమ్ కోసం ప్రభుత్వం
రూ. 6400 కోట్లు కేటాయించింది.

మన బాధ్యతను మనం నిర్వర్తించినట్ల వుతుందన్నారు. “స్వయంసమృద్ధి”లో భారతదేశం అందుకుంటున్న వేగం చూసి ప్రతీ ఒక్క
భారతీయుడు గర్వపడుతున్నాడు. పిపిఇ కిట్ల తయారీ కావచ్చు లేదా
యుపిఐ, రుపే పేమెంట్ గేట్ వేలకు, దేశీయ రక్షణ పరికరాలకు ప్రపంచ
గుర్తింపు రావడం కావచ్చు... అన్నింటిలోనూ సాధిస్తున్న పురోగతి వల్ల
ప్రతీ ఒక్క భారతీయుడు, జాతి కూడా లాభం పొందడం ఖాయం.
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జాతీయం

ఈశాన్యంలో నవోదయం

మూడు ఈశాన్య రాష్
ట్రాల్
లో ని పలు
ప
్ర ాంతాల్
లో ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ ఉపసంహరణ
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర నరేంద్ర మోదీ విజనరీ
నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం

తీసుకుంటున్న చర్యల కారణంగా భద్రతా పరిస్థితులు

మెరుగుపడి అభివృద్ధి వేగం అందుకోవడంతో ఈశాన్య

రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి చర్యలు ఎన్నో తీసుకున్నారు. 2014

సంవత్సరంతో పోల్చితే 2021 సంవత్సరంలో తీవ్రవాద
సంఘటనల సంఖ్య 74% తగ్గింది. అలాగే ఇదే

కాలంలో మరణాల సంఖ్య భద్రతా దళాల సిబ్బందిలో
60%, పౌరుల్లో 84% తగ్గింది.

- అమిత్ షా, హోం మంత్రి

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిరంతరాయంగా సాగిస్తున్న ప్రయత్నాలు, కట్టు బాటు ఫలాలు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని

దశాబ్దా ల పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అభివృద్ధిలోను, ప్రధాన స్రవంతిలోను తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి. కాని ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాలు శాంతి,
సుసంపన్నత అనే కొత్త శకంలో పురోగమిస్తూ అసాధారణ అభివృద్ధికి నోచుకుంటున్నాయి. కల్లో లిత ప్రాంతాల్లో తిరుగుబాటు సంఘటనలు

తగ్గడంతో పాటు తిరుగుబాటు శక్తుల లొంగుబాటుకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడింది. సరిహద్దు వివాదాలు, సాయుధ తిరుగుబాటు
సంఘర్షణలకు తెర దించి దీర్ఘకాలిక శాంతి సాధన లక్ష్యంగా పలు జిల్లాలు, పోలీసు స్టేషన్ల పరిధిలో సాయుధ దళాల ప్రత్యేక హక్కుల చట్టం

ఈ

(ఎఎఫ్ఎస్ పిఏ) కూడా ఉపసంహరించారు.

శాన్య ప్రాంతం ఇప్పుడు ఉగ్రవాదం, నిర్లక్ష్యం శృంఖలాల
నుంచి వెలుపలికి వస్తోంది. ఈ ప్రాంతాన్ని భారత వృద్ధికి
చోదకశక్తిగా నిలపడం లక్ష్యంగా మౌలిక వసతుల
అభివృద్ధికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఈశాన్య ప్రాంతాల ప్రజల
మనోభావాలను, వారి దీర్ఘకాలిక డిమాండ్లను గౌరవిస్తూ ఆయా రాష్ట్రాల
ప్రభుత్వాల అనుమతితో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏ ను తొలగించి
కల్లో లిత ప్రాంతాలను తగ్గించే పని వేగవంతం చేసింది. కొన్ని దశాబ్దా ల
తిరుగుబాట్ల అనంతరం ఈశాన్యంలో భద్రతా వాతావరణం
మెరుగుపడడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం నాగాలాండ్, అస్సాం, మణిపూర్

12 న్యూ ఇండియా సమాచార్ మే 1-15, 2022

లలో సాయుధ దళాల ప్రత్యేక అధికారాల చట్టం (ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏ) కింద
కల్లో లిత ప్రాంతాల సంఖ్య తగ్గించాలని నిర్ణయించింది. ఉగ్రవాద
తిరుగుబాట్లకు చరమగీతం పలికి శాశ్వత శాంతి స్థాపించాలన్న ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ విజన్ ను వేగవంతం చేయడానికి వీలుగా ఈశాన్య
రాష్ట్రాలు ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేయడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ చర్య
తీసుకుంది. శాంతియుత, సుసంపన్న ప్రాంతంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాలను
అభివృద్ధి చేయాలన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విజన్ ను సాకారం
చేసేందుకు హోం మంత్రి అమిత్ షా ఈశాన్య రాష్ట్రాలతో నిరంతరం
చర్చలు జరుపుతున్నారు.

ఈశాన్యంలో నవోదయం

జాతీయం

ప్ర ధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏను ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఉపసంహరించారు?
భద్రతా వాతావరణం మెరుగుపడడంతో ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏ కింద
సరిహద్దు వివాద పరిష్కారం
కల్లోలిత ప్రాంతం నోటిఫికేషన్ ను 2015లో త్రిపురలోను, 2018లో
మేఘాలయలోను పూర్తిగా తొలగించారు.

అస్సాంలో 1990 నుంచి కల్లోలిత ప్రాంతాల నోటిఫికేషన్ అమలులో
ఉంది. కాని గత ఏడు సంవత్సరాలుగా నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం
తీసుకున్న చర్యల కారణంగా భద్రతా వాతావరణం మెరుగుపడింది.

ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 2022 ఏప్రిల్ నుంచి అస్సాంలోని
23 జిల్లాల్లో పూర్తిగాను, 1 జిల్లాలో పాక్షికంగాను ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏ
చట్టం నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
మణిపూర్ అంతటా (ఒక్క ఇంఫాల్ మునిసిపల్ ప్రాంతం మినహా)
కల్లోలిత ప్రాంతాల ప్రకటన 2004 నుంచి అమలులో ఉంది. 2022
ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నాటికి ఆరు జిల్లాల్లోని 15 పోలీసు స్టేషన్ల పరిధిలోని
ప్రాంతాలను ఈ చట్టం నుంచి మినహాయించారు.

1995 నుంచి నాగాలాండ్ లో కల్లోలిత ప్రాంతాల నోటిషికేషన్
అమలులో ఉంది. దీనిపై పరిశీలనకు ఏర్పాటైన కమిటీ సిఫారసులను
ఆమోదించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏను దశలవారీగా
తొలగించేందుకు అనుమతించింది. 2022 ఏప్రిల్ నుంచి
నాగాలాండ్ లోని ఏడు జిల్లాల్లో15 పోలీసు స్టేషన్ల పరిధిలో ఈ
నోటిఫికేషన్ రద్దు చేశారు.
2015లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో అస్సాం సరిహద్దు వెంబడి గల
మూడు జిల్లాల్లో 20 కిలో మీటర్ల పరిధిలోను, 9 ఇతర జిల్లాల్లోని 16
పోలీసు స్టేషన్ల పరిధిలోను ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఏను అమలుపరిచారు.
దాన్ని క్రమంగా ఎత్తి వేశారు. ప్రస్తుతం మూడు జిల్లాల్లోను, మరో
జిల్లాలోని రెండు పోలీసు స్టేషన్ల పరిధిలోను మాత్రమే ఇది అమలులో
ఉంది.

ఫలితంగా దేశ రాజ్యాంగం, నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వ విధానాలపై విశ్వాసం
ప్రకటిస్తూ అధిక సంఖ్యలో ఈశాన్య ప్రాంతాల తీవ్రవాద బృందాలు
లొంగిపోయాయి. వారందరూ ఇప్పుడు ఈశాన్యంలో శాంతి, అభివృద్ధిలో
తమ వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నారు. 2019 నుంచి 2022 మధ్యలో 6900
మంది ఉగ్రవాదులు లొంగిపోయారు. 4800కి పైగా ఆయుధాలు
చట్ట పరమైన అధికారులకు అప్పగించారు. ఇది పెద్ద విజయం.

మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఉగ్రవాదం అంతానికి, శాంతి స్థాపనకు
పలు ఒప్పందాలపై సంతకాలు

త్రిపురలోని ఉగ్రవాద బృందాలన్నింటినీ సమాజ ప్రధాన స్రవంతిలోకి
తెచ్చేందుకు ఎన్.ఎల్.ఎఫ్.టి (ఎస్.డి) ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసిన
2019 ఆగస్టు నుంచి అన్ని సాయుధ కాడర్లు లొంగిపోయాయి. త్రిపురను
శాంతియుత రాష్ట్ రంగా మార్చేందుకు ఎంతో కృషి చేస్తున్నాయి.
అస్సాంలోని బోడో సమస్యకు తెర దించుతూ 2020 జనవరి 27వ తేదీన
బోడో ఒప్పందంపై సంతకాలు జరిగాయి. సెటిల్మెంట్ చర్యల్లో 95 శాతం
అస్సాం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆచరణను సాధ్యం చేశాయి. ఈ రోజు

వాస్తవానికి కల్లో లిత
ప్రాంతాలంటే ఏవి?

ఈశాన్య ప్రాంతం ఇప్పుడు పూర్తిగా
సంఘర్షణల రహితంగా ఉంది. మార్చి
29వ తేదీన హోం మంత్రి అమిత్ షా
సమక్షంలో అస్సాం ముఖ్యమంత్రి
హిమంత బిశ్వ శర్మ, మేఘాలయ
ముఖ్యమంత్రి కన్రాడ్ కె.సంగ్మా ఒక
ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు.
ఇప్పుడు సుమారు 70% ప్రాంతంలో
సరిహద్దు వివాదం సమసిపోయింది.
రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు సమసిపోయి,
సాయుధ బృందాలు లొంగిపోతే తప్పితే
ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి సాధ్యం
కాదని హోం మంత్రి అమిత్ షా
ప్రకటించారు.

శాంతి పరిరక్షణ కోసం సైనిక

దళాలను రంగంలోకి దించిన

ప్రాంతాలను కల్లో లిత ప్రాంతాలుగా
వ్యవహరిస్తారు. విభిన్న మత

వర్గాలు, జాతులు, భాషా వర్గాలు,

ప్రాంతీయ వర్గాలు, కులాలు లేదా

తెగల సభ్యుల మధ్యన వివాదాలు,
విభేదాలు తలెత్తిన సందర్భంలో
చట్టంలోని సెక్షన్ 3 కింద ఏ

ప్రాంతాన్ని అయినా కల్లో లిత

ప్రాంతంగా ప్రకటించవచ్చును.

ఈశాన్యంలో తగ్గు తున్న తీవ
్ర వాదం
574

824

2014

2015

484

2016

308

2017

252

2018

223

2019

187*
2021

163

2020

2021 నవంబర్ నాటికి అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప
్ర కారం

బోడోలాండ్ అత్యంత శాంతియుత ప్రదేశంగా గుర్తింపు సాధించింది.ఈ
ప్రాంతం ప్రగతిపథంలో పురోగమిస్తోంది. 2021 సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన
సంతకాలు చేసిన కబ్రి-అంగ్లాంగ్ ఒప్పందం అస్సాంలో సుదీర్ఘంగా
రగులుతున్న కబ్రి వివాదాన్ని అంతం చేసింది. వేలాది మంది సాయుధులు
లొంగిపోయారు. 23 సంవత్సరాల కాలం నాటి బ్రూ-రియాంగ్ శరణార్థు ల
సంక్షోభానికి తెర దించే ఒప్పందంపై 2020 జనవరి 16వ తేదీన
సంతకాలు జరిగాయి. ఈ ఒప్పందం కింద అంతర్గతంగా నిరాశ్రయులైన
37,000 మందికి త్రిపురలో పునరావాసం ఏర్పడింది. అలాగే అస్సాం,
మేఘాలయ మధ్య సరిహద్దు వివాదానికి సంబంధించిన మరో ఒప్పందంపై
2022 మార్చి 29న సంతకాలు జరిగాయి. ఈశాన్య ప్రాంతాల అభివృద్ధి,
శాశ్వత శాంతి అజెండాకు ప్రధాన మంత్రి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యం, కేంద్రం
అనుసరిస్తున్న యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ ఫలితాలు ఉగ్రవాదుల సంఖ్య
తగ్గు దలలోను, అభివృద్ధి మౌలిక వసతుల ద్వారా ప్రజల జీవితాన్ని సరళం
చేయడంలోను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
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స్వా వలంబనకు

బాటలు వేస్తు న్న
సుపరిపాలన

ప్రతి సామాన్యుడి జీవితంలోనూ మూడు అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాలు- స్వావలంబన,
ఆత్మపరిశీలన, ఆత్మగౌరవం. మహాత్మ గాంధీ మనకు స్వావలంబనతోపాటు సత్యం, అహింస,
సత్యాగ్రహ మార్గ నిర్దేశం చేశారు. ఈ ఉన్నత సూత్రాల అనుసరణ ద్వారా సంపన్నంగా,
శక్తిమంతంగా రూపొందే లక్ష్య సాధన దిశగా మన దేశం ముందడుగు వేస్తోంది. ప్రజా ప్రయోజనం
గల పథకాలను ప్రజా భాగస్వామ్యంతో సమాజం చివరి అంచుదాకా తీసుకెళ్లడం ద్వారా
భారతదేశాన్ని స్వయం-సహాయక, స్వావలంబన గల దేశంగా అభివృద్ధి చేయగల వ్యవస్థ
రూపుదిద్దుకుంటోంది. దేశంలోని సాధారణ పౌరుడు నేడు ఉద్యోగాన్వేషకుడిగా కాక ఉద్యోగ
ప్రదాతగా మారే పర్యావరణ వ్యవస్థ ఊపిరి పోసుకుంటూ స్వావలంబన మంత్రం
సాకారమవుతోంది..
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త్తరప్రదేశ్ లోని
నో యి డా

అంకిత్

ని వా సి

ఉన్నతాశయం

గలవాడు. అతని ఆకాంక్షకు
‘స్టాండ్-అప్

ఇండియా’

ఉత్తేజమిచ్చింది. ఈ పథకం కింద

రూ.70 లక్షల రుణం పొంది, ప్రింటింగ్

యంత్రాల్లో వాడిన క్యాట్రిడ్జ్ ల పునరుపయోగ
ప్రక్రియను

ప్రారంభించాడు.

లోగడ

మనం

చేపట్ట లేని అనేక పనులు ఇప్పుడు ప్రభుత్వంతోపాటు

బ్యాంకుల సహాయంతో సులభ సాధ్యం అవుతున్నాయని

అంకిత్ చెబుతున్నాడు. ఆ మేరకు మునుపు ఆర్థిక స్థోమతలేక

కొనలేకపోయిన

పరికరాలను

నేడు

కొనగలుగుతున్నామని

చెప్పాడు. ఇతని తరహాలోనే సమీనా యాసిమ్ ఎంబ్రాయిడరీ
యూనిట్ఏర్పాటు కోసం రూ.14 లక్షలు రుణం పొందింది. దీనికి

ముందు చేతితోనే ఎంబ్రాయిడరీ పని చేయడం ద్వారా ఆమె
సంపాదన స్వల్పంగానే ఉండేది. ఈ నేపథ్యంలో ‘స్టాండ్-అప్
ఇండియా’ పథకం తోడ్పాటుతో ఆమె కంప్యూటర్ ఆధారిత

ఎంబ్రాయిడరీ యంత్రాలను కొనుగోలు చేశాక ఆమె వ్యాపారం,
ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడ్డా యి. ఈమె తరహాలోనే మహారాష్ట్ర

వాస్తవ్యురాలు స్వాతి రాహుల్ ధుండాలే రూ.10 లక్షలు రుణం
తీసుకుని ధాన్యం శుభ్రం చేసే యంత్రాలను కొనుగోలు చేసింది.
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దేశంలో 2014 నుంచి 8 ఏళ్ల కాలంలో
అభివృద్ధి వ్యయం దాదాపు రూ.91
లక్షల కోట్లు .. అయితే, 2004-14 మధ్య
ఇది కేవలం రూ.49.2 లక్షల కోట్లు
మాత
్ర మే
ఇక రైతుల నుంచి ధాన్యం కొని, దాన్ని శుభ్రం చేసి, మంచి ధరతో

విక్రయించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ విధంగా ‘స్టాండ్-అప్
ఇండియా’ పథకం అంకిత్, సమీనాల కలలు సాకారం కావడానికి
మాత్రమేగాక…

వ్యాపారవేత్తలుగా

ఎదగదలచిన

యువత..

ముఖ్యంగా

మహిళలు, ఎస్.సి/ఎస్.టిలకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచి వారి ఆశలు,
ఆకాంక్షలకు ఊపిరిపోసింది.

పుష్పా బాన్సోడే ఓ ప్రముఖ మహిళా పారిశ్రామికవేత్త.. ఈ

దిశగా ఆమె పయనం చాలా అద్భుతంగా సాగింది. దీన్ని గురించి

ఆమె వివరిస్తూ- “మా కుటుంబంలో తొలితరం పారిశ్రామికవేత్తను
నేనే. నాకు అవసరమైన నిధులను ‘ముద్ర యోజన’ ద్వారా

రుణంగా పొందాను. ఇది తక్కువ వడ్డీతో లభించే అధిక ప్రయోజన

రుణం. ఇవాళ నాకంటూ ఒక సొంత కర్మాగారం ఉంది. నేను
సాధించిన ఈ విజయం మా కుటుంబంలో ఇంతవరకూ ఎవరికీ
సాధ్యం కాలేదు” అన్నారు. ఆమె విజయగాథ నిజంగా ఔత్సాహిక
మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. పంజాబ్

లోని దౌలతాబాద్ లో బొటిక్ నడిపే దయారాణి- “ఇంతకుముందు

నాకు పని చాలా తక్కువగా ఉండేది. కానీ, ముద్ర రుణం

తోడ్పాటుతో నా బొటిక్ విస్తరించింది. ప్రభుత్వం నుంచి ఇలా

సాయం అందడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. నాకు

చేయూతనిచ్చిన ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞ తలు” అని తెలిపారు.

అదేవిధంగా రూ.2 లక్షల రుణం పొందిన మరో లబ్ధిదారు

అంజన- “ఇప్పుడు నేను యంత్రంతోపాటు ముడిసరకును
సులభంగా తెచ్చుకోగలను. అంతేకాదు.. మరో ఇద్దరికి ఉపాధి

కల్పించగలను. నా పని వేగం పుంజుకుంటే, అది దేశ ప్రగతికి

కూడా దోహదం చేస్తుంది” అన్నారు. మధ్యప్రదేశ్ లోని పన్నా
వాస్తవ్యురాలు తస్మిన్ ఉస్మానీ తన వ్యాపారం కోసం ముద్ర పథకం

కింద రుణం పొందడంపై ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ మేరకు ఆమె కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞ తలు తెలిపారు. ఆగ్రా
నివాసి

ప్రీతి

తమ

జీవనోపాధి

కోసం

కూరగాయలు

విక్రయిస్తూంటారు. ఆమె మాట్లాడుతూ- “లాక్ డౌన్ సమయంలో
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ఏ ఒక్క వర్గం లేదా కొద్ది మంది
పరిమిత ప్రగతి కోసం కాకుండా
అందరి అభివృద్ధి లక్ష్యంగా మేం
దృఢ సంకల్పం పూనాం. ‘సబ్ కా
సాథ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా
విశ్వాస్.. సబ్ కా ప్రయాస్’ అన్నదే
నా ప్రభుత్వ తారకమంత్రం. ప్రగతిపై
మాది సమ్మిళిత దృష్టి.. మా లక్ష్యం
సార్వజనీనం. నా ప్రభుత్వ ప్రతి
ప్రణాళికకు, విధానానికి ఈ సమగ్ర
తత్త్వమే పునాది.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద సంఖ్యలో గల రైతులు, కూలీలు, మహిళలు వంటి చిన్నతరహా, స్వయం ఉపాధితో జీవించే వర్గాన్ని

ఎవరూ.. ఎన్నడూ పట్టించుకున్నది లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆత్మగౌరవంతో తమ కుటుంబాలను పోషించుకునే వీధి వ్యాపారుల
కోసం తొలిసారిగా ప్రత్యేక పథకం రూపుదిద్దబడింది. అలాగే రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, చిన్న దుకాణదారులు, 60 ఏళ్లు

పైబడిన అసంఘటిత రంగ కార్మికుల కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పెన్షన్, బీమా పథకాలను ప్రారంభించింది. ఆ మేరకు కొత్త
నిబంధనలతో సామాజిక భద్రత కవచం మరింత బలోపేతం చేయబడింది.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఆహార ధాన్యాలు అందించడమే కాకుండా

కింద ఏటా రూ.1,200 దాకా ప్రభుత్వం నుంచి సొమ్ము వాపసు

ఈ సహాయం నాకెంతో ఊరటనిచ్చింది” అని చెప్పింది. ఈ

చెప్పింది. రాజస్థాన్లో ని నాగౌర్ జిల్లాలో నివసించే జోగారామ్

వాయిదా సొమ్ము కింద రూ.500 బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేసింది.

కష్ట కాలంలో ఆమెకు ‘స్వనిధి’ పథకం గురించి తెలియగా, స్థానిక

పురపాలక సంస్థ కార్యాలయానికి వెళ్లి మరింత సమాచారం
తీసుకుంది.

వస్తోంది. జీవితం మళ్లీ గాడినపడింది” అని ఆమె ఎంతో ఆనందంగా
వంటమనిషిగా

పనిచేస్తుంటాడు.

కుటుంబమంతటికీ

అతడే

జీవనాధారం. అయితే, జోగారం 3 నెలల కుమార్తె వేదికకు గుండెలో

రంధ్రం ఉందనే విషయం తెలియడంతో కుటుంబ సభ్యులంతా

“నాకు రూ.10,000 రుణంగా లభిస్తుందని నేను కలలో కూడా

దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఆమె ఆరోగ్యం బాగు కోసం చాలాచోట్లకు

కూడా అమ్మడం ప్రారంభించాను. ఇప్పుడు రుణం తొలి వాయిదా

గురించి వారికి తెలిసింది. ఈ పథకం కిందకు వచ్చే ప్రతి కుటుంబం

ఊహించలేదు. ఈ సొమ్ముతో నేను కూరగాయలతోపాటు పండ్లు

తిరిగి చెల్లించబడింది. దీంతోపాటు డిజిటల్ చెల్లింపులకు ప్రతిఫలం

వెళ్లారు. ఈ సమయంలో ఒక అధికారి ద్వారా ‘ఆయుష్మాన్ కార్డు ’

ఏటా రూ.5 లక్షల దాకా విలువైన చికిత్స ఉచితంగా పొందగలదు.
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ముఖపత్ర కథనం

స్వావలంబన భారతం

ప్ర ధాన మంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న
యోజనకు అంతర్
జా తీయ ద్రవ్యనిధి
ప్రశంసలు

ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న యోజన
(పిఎం-జికెఎవై) కింద దేశంలోని 80 కోట్ల మంది
ప్రజలకు ఉచితంగా ఆహార ధాన్యాలు అందించడం ఒక
వినూత్న యోచన అన్నది వాసవ
్త ం. అంతర్జాతీయ
ద్రవ్యనిధి (ఐఎంఎఫ్) ఇటీవల విడుదల చేసిన నివేదిక
ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా రుజువు చేసింది. ఈ నివేదిక
ప్రకారం… భారతదేశంలో 2019 నాటికి 0.8 శాతంగా
ఉన్న అత్యంత పేదరిక స్థాయి కష్టకాలంలో ఈ పథకం
అమలు ప్రభావం వల్ల 2020లో కూడా అదే స్థాయిలో
ఉండిపోయింది.

ప
్ర పంచంలోనే అత్యంత భారీ ఆహార భద
్ర త
కార్యక్రమం

కోవిడ్ సమయాన 2020 మార్చిలో స్వయం సమృద్ధ భారతం

కార్యక్రమం కింద ఈ పథకం ప్రారంభించబడింది. అన్న

యోజన కింద ప్రతి పేదకూ అదనంగా 5 కిలోల గోధుమలు,
బియ్యం.. అంటే- మొత్తం 10 కిలోల రేషన్ అందించబడింది.

	దీంతోపాటు కిలో పప్పు కూడా ఇవ్వబడింది. మొదట ఈ పథకాన్ని

3 నెలలు మాత్రమే అమలు చేయాలని నిర్ణయించినా, నిరుపేదల
ఆహార భద్రత దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో 5 నెలలు పొడిగించింది.

ఈ నేపథ్యంలో పథకాన్ని 2022 సెప్టెంబర్ వరకూ కొనసాగించేందుకు
ఇటీవలే కేంద్ర మంత్రిమండలి ఆమోదించింది.

ఆ తర్వాత జోగారం అంగన్వాడీ కేంద్రానికి వెళ్లి ఆయుష్మాన్ కార్డు

ప్రోత్సహించడం లేదా ‘ఉజ్వల, ప్రతి ఇంటికీ కొళాయి నీరు’ వంటి

పూర్తయింది. ఇప్పుడు వేదిక అందరు పిల్లల్లాగా చక్కగా

చర్యలు చేపట్ట డం వంటివన్నీ ఈ కోవలోకే వస్తాయి. అలాగే

పొందాడు. దీంతో చిన్నారి వేదికకు పూర్తి ఉచితంగా శస్త్రచికిత్స

ఆడుకుంటోంది. దీనిపై జోగారాం- “ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ

గారికి ధన్యవాదాలు.. మాలాగా ఆపన్నుల కోసం ఆయన ఈ
పథకం ప్రారంభించారు. మాకు ఈ అండ దొరక్కపోతే మా పరిస్థితి
ఏమై ఉండేదో ఊహించండి” అన్నాడు.

స్వావలంబన మార్గమంటే- కేవలం రుణాలు ఇవ్వడం కాదు..

ప్రతి వ్యక్తీ తన ప్రాథమిక అవసరాలు తీర్చుకోగల పర్యావరణం
సృష్టించడమే. ఆ మేరకు ప్రతి ఇంటికీ మరుగుదొడ్డి నిర్మాణం కోసం
పిలుపునివ్వడం

లేదా

కోవిడ్

కాలంలో

స్వావలంబనను
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వివిధ పథకాల ద్వారా ప్రజలకు ప్రాథమిక సౌకర్యాల కల్పన
సంక్షోభ సమయంలో ప్రతి పేదకూ ఉచిత రేషన్, రేషన్ కార్డు బదిలీ,

ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి పథకాల కింద రూ.5 లక్షల దాకా ఉచిత

చికిత్స సౌకర్యం కూడా ఇలాంటివే. అదే విధంగా ‘ఉస్తాద్,
హునార్’

వంటి

పథకాల

ద్వారా

యువతను

ఉపాధితో

అనుసంధానించే చర్యలైనా లేక రైతుల కోసం ‘ఇ-నామ్’ వంటి

పథకాలను ప్రారంభించడమైనా దేశ పురోగతికి బలమైన వేదికను
సృష్టించేవేనని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని

అమేఠీలో నివసించే లలిత దృక్పథం కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని

స్వావలంబన భారతం

ముఖపత్ర కథనం

విప్ల వాత్మక
పథకాలు...

సామాన్యుల జీవిత సౌలభ్యం దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం

ఒకవైపు నిబంధనలు, ప్రక్రియల సరళీకరణకు అన్ని

చర్యలూ తీసుకుంటూనే మరోవైపు ‘డిజిటల్ ఇండియా,

అందుబాటు ఇళ్లు , ఉజ్జ ్వల యోజన, జల్ జీవన్ మిషన్,

ఆయుష్మాన్ భారత్, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్’ వంటి

పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. వీటి ద్వారా జీవన సౌలభ్యం

మరింత మెరుగుపడింది.

18 కోట్ల మందికి పైగా లబ్ధిదారులకు ఆయుష్మాన్ కార్డుల జారీ. ప్రతి

కుటుంబానికి ఏటా రూ.5 లక్షల దాకా ఉచిత చికిత్సకు ఇది ప్రపంచంలోనే

అతిపెద్ద ఆరోగ్య బీమా పథకం. దీని కింద 3.28 కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలు

చికిత్స సదుపాయం పొందారు. లబ్ధిదారుల్లో మహిళలు 46.7 శాతం.

స్వనిధి యోజన

దేశంలో 1.17 లక్షల ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య-శ్రేయో కేంద్రాలు

ఏర్పాటయ్యాయి. ఇప్పటిదాకా 3 కోట్ల మంది ‘ఇ-సంజీవని’ కింద దూరవాణి

వీధి వ్యాపారుల ఖాతాలకు రూ.360 కోట్లు జమ.
ఈ పథకం లబ్ధిదారులలో మహిళలు 41 శాతం,
ఒబిసి లు 51 శాతం కాగా, ఎస్.సి/ఎస్.టిలు 22
శాతం.
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (గ్రామీణ) కింద
దేశవ్యాప్తంగా 2.52 కోట్లకు పైగా పక్కా ఇళ్లు
నిర్మించబడ్డా యి.

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (పట్ట ణ) కింద

ఇప్పటిదాకా 1.22 కోట్లకు పైగా పక్కా ఇళ్లు మంజూరు
చేయబడ్డా యి

సంప్రదింపు ప్రయోజనం పొందారు.

8600 ప్రధానమంత్రి జనౌషధి కేంద్రాలు సామాన్యులకు 90 శాతం దాకా
తక్కువ ధరకే మందులు అందిస్తున్నాయి.

ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన కింద 45 కోట్లకు పైగా బ్యాంకు ఖాతాలు

తెరవగా, లబ్ధిదారుల్లో 55 శాతం మహిళలే. జన్ ధన్ ఖాతాల్లో రూ.1.66
లక్షల కోట్లు జమయ్యాయి.

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (పట్టణ) కింద ఇప్పటిదాకా 1.22 కోట్ల పక్కా
ఇళ్లకు ఆమోదం లభించగా, వీటిలో 58 లక్షలకు పైగా ఇళ్లు పూర్తయ్యాయి.

అలాగే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (గ్రామీణ) కింద 2.52 కోట్ల ఇళ్లు పూర్తి

కాగా, 1.95 కోట్ల ఇళ్లకు కేంద్ర సాయం విడుదలైంది.

ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆమె మాటల్లో - “మేం నిరుపేదలం.. వంటచెరకు

స్వావలంబన, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన భారతదేశంపై బాపూజీ

వంటగ్యాస్ సిలిండర్ అందింది. దీనివల్ల మా ఇంట్లో ని పురుషులు

మహిళలు, వీధి కూలీలు, యువత సహా సమాజంలోని ప్రతి వర్గం

చేరగలుగుతున్నారు.” ఇక ఒడిషాలోని ఖుర్దాలో నివసించే మమతా

స్ఫూర్తినిస్తోంది.

కూడా కొనలేని దుస్థితి మాది. కానీ,

ఉజ్జ ్వల పథకం ద్వారా

సమయానికి పనికి వెళ్తుండగా, పిల్ల లు సకాలంలో బడికి
దేవి కూడా ఉజ్జ ్వల కింద వంటగ్యాస్ కనెక్షన్ ను పొందడంపై

ఎనలేని ఆనందం వెలిబుచ్చింది. జీవితాన్ని ఇలా సులభతరం

చేసినందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆమె కృతజ్ఞ తలు తెలియజేస్తోంది.

గ్రామీణ మహిళల జీవితాలను మార్చడంలో విప్లవాత్మక

పథకంగా మారిన ‘ఉజ్వల’ నేడు దేశంలోని కోట్లాది మహిళల్లో

కొత్త ఆశలు నింపుతోంది. తదనుగుణంగా మన దేశం ఇవాళ

కలను సాకారం చేస్తోంది. ఉద్యోగినులు, ఇళ్లలో పని చేసే

తమదంటూ ఒక సముచిత స్థానాన్ని సృష్టించుకోవడం ఇతరులకూ

స్వావలంబనపై నిజమవుతున్న బాపూజీ కలలు

ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవడం… ఆ ప్రభుత్వం ప్రజల

అంచనాలను అందుకునేలా పని చేయడమే ప్రజాస్వామ్యానికి

సంప్రదాయక నిర్వచనం. అయితే, ప్రజాస్వామ్యానికి గల అసలైన
బలమేమిటో మహాత్మ గాంధీ నొక్కి చెప్పారు. ప్రజలు ప్రభుత్వంపై
ఆధారపడకుండా స్వావలంబన సాధించాలని ఆయన స్పష్టం
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స
్ట ాండప్ ఇండియా
5 ఏప్రిల్ 2016

ఆర్థిక సాధికారత ద్వారా

ఉపాధి అవకాశాల సృష్టి

భారతదేశం ప్రగతి పథంలో పరుగు తీస్తోంది. వివేకవంతమైన కేంద్ర

ప్రభుత్వ పథకాలు పారిశ్రామికవేత్తల్లో ఆసక్తిని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ఈ

మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ‘స్టాండ్-అప్ ఇండియా’ పథకం ఆసక్తిగల ప్రతి

వ్యక్తి తన వ్యవస్థాపక స్వప్నం సాకారం చేసుకోవడానికి
చేయూతనిస్తోంది.

రుణాల చెల్లింపునకు 7 సంవత్సరాల వ్యవధితో

ఖాతాదారులలో

సంపూర్ణ సౌలభ్యం.. పథకం 2025 వరకు
పొడిగింపు

1.34 lakh people have benefitted
under Stand up India scheme.

పైగా మహిళలే
2022 మార్చి 22 వరకు గల గణాంకాలు ప్రకారం

హరిత క్షేత్ర ప్రాజెక్టు ల ఏర్పాటుకు రూ.10 లక్షల నుంచి రూ. కోటి దాకా
రుణాలు. ఇప్పటిదాకా రుణాల కింద రూ. 30,160 కోట్లు మంజూరు.
అందరికీ సులభ, అందుబాటు రుణ సదుపాయం – రుణాలకు వాటా ధనం
గణనీయంగా తగ్గింపు.. ఈ మేరకు 25 శాతం కాగా, ప్రస్తుతం 15 శాతమే.

చేశారు. తదనుగుణంగా ప్రభుత్వంపై ఆధారపడని ఒక సామాజిక

మారుతోంది. ప్రతి గ్రామం స్వయం సమృద్ధంగా ఉండే భారతదేశమే

ప్రజల్లో ని అంతర్గత శక్తిని మేల్కొలిపి మార్పు తెచ్చే దిశగా వారికి

అభియాన్’ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళ్తోంది.

వ్యవస్థకు మహాత్మ గాంధీ నాంది పలికారు. ఆ విధంగా ఆయన
స్ఫూర్తినిచ్చారు. ఈ దృక్పథంతోనే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

కూడా ప్రైవేట్ రంగాన్ని సామాజిక బాధ్యతలతో అనుసంధానించేలా
చొరవ

తీసుకున్నారు.

తద్వారా

ప్రజలను

ప్రభుత్వంపై

ఆధారపడేవారుగా కాకుండా స్వావలంబన దిశగా ముందుకెళ్లేలా
చేశారు.

ప్రస్తుత

పరిష్కారానికి

కాలంలో

గాంధీజీ

దేశం

ఎదుర్కొంటున్న

దార్శనికత

గొప్ప

పెనుసవాళ్ల

ఉపకరణంగా
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ఆయన సంకల్పం. ఆ సంకల్పాన్ని ‘రాష్ట్రీ య గ్రామ స్వరాజ్

సమాజంలోని అట్ట డుగు వర్గం ప్రజల సంక్షేమాన్నీ దృష్టి లో

ఉంచుకుంటూ ప్రతి నిర్ణయం తీసుకోవాలని గాంధీజీ ఎప్పుడూ

చెబుతుంటారు. అందుకే నేడు ఉజ్జ ్వల, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్
యోజన, జన్ ధన్ యోజన, సౌభాగ్య యోజన, స్వచ్ఛభారత్ మిషన్
వంటి పథకాల ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం బాపూజీ కలలను నిజం
చేస్తోంది. అంతేకాదు… జనజీవన సౌలభ్యం దిశగా సాంకేతిక

పరిజ్ఞానం ఉపయోగానికీ బాపూజీ పిలుపునిచ్చారు. ఆ మేరకు

స్వావలంబన భారతం

ముఖపత్ర కథనం

ఇ-నామ్

14 ఏప్రిల్ 2016

‘ఇ-నామ్’ ద్వారా
ఒకే దేశం – ఒకే మార్కెట్
భావన వికాసం

రైతులందరికీ ప్రయోజనం చేకూర్చడం.. వారు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు

విక్రయించే పద్ధతిని మార్చడం ‘ఇ-నామ్’ ప్రధాన లక్ష్యాలు. ఎలాంటి
అదనపు వ్యయం లేకుండా పారదర్శకంగా రైతులు పోటీతో కూడిన
లాభదాయక ధరలు పొందే వీలుంటుంది. దీనివల్ల వారి ఆదాయం
కూడా పెరుగుతోంది. అదే సమయంలో వ్యవసాయ దిగుబడులు,

ధరలకు ‘ఒకే దేశం – ఒకే మార్కెట్’ భావన వికసిస్తోంది.

1,000

2,21,191

ప్రాంతాల్లోని మండీలు

1,73,06,313 మంది

అనుసంధానించబడ్డాయి

నుంచి ఈ వేదికపై

21 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత
‘ఇ-నామ్’తో

1,03,156

మంది వ్యాపారులు,

మంది కమీషన్ ఏజెంట్లు

రైతులు 21 రాష్ట్రాల

ఉత్పత్తిదారు సంస్థలు కూడా

నమోదయ్యారు

(సిఎఎస్), 2,083 రైతు

ఈ వేదికపై నమోదయ్యాయి

రైతుల జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరచడం, సౌభాగ్యాన్ని వారి ముంగిటకు
చేర్చడమే ‘ఇ-నామ్’ ప్రాజెక్టు లక్ష్యాలు

2022 మార్చి 31వరకూగల గణాంకాల ప్రకారం

ప్రభుత్వం నేడు ‘ఆధార్, డిబిటి, డిజిటల్ ఇండియా, భీమ్ యాప్,

అయితే దేశం సాధించిన ప్రగతి నేటి పరిస్థితులకు సరిపోతుందా

డిజిలాకర్’ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ఆయన బాటలోనే

అన్నదే ప్రశ్న. దీనికి సరళమైన, స్పష్ట మైన సమాధానం ఏమిటంటే-

ప్రతి పౌరుడి స్వావలంబనకు కృషి చేయాలన్నది ప్రభుత్వ

స్వావలంబన భారతం దిశగా పయనం కొనసాగుతోంది. కొన్నేళ్లు గా

నడుస్తోంది.

వివేకవంతమైన విధానం కాగా, విద్యా రంగం నుంచి వ్యవస్థాపనను

ప్రోత్సహించడం దాకా ప్రతి రంగంలోనూ ఫలితాలు చాలా
ప్రోత్సాహకరంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇది ఒకవైపు వ్యక్తి భద్రతకు
భరోసా ఇస్తూ.. మరోవైపు మహాత్మ గాంధీ ఆకాంక్షించిన అభివృద్ధి

నమూనాకు అనుగుణంగా గ్రామీణ పేద మహిళల స్వావలంబన
కోణాన్ని జోడించింది.

ఇప్పటిదాకా దేశం సాధించింది ఒక మజిలీ మాత్రమే…
ప్రజా భాగస్వామ్యానికి ప్రాధాన్యం లభించడానికి అనుగుణంగా
ప్రజలు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ప్రజా ఉద్యమాలుగా మార్చారు.

గాంధీజీ తన జీవితం ద్వారా ప్రజలను ప్రభావితం చేయడానికి
ఎన్నడూ ప్రయత్నించలేదని, ఆయన జీవితమే స్ఫూర్తిదాయకంగా

నిలిచిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పలు సందర్భాల్లో వివరించారు.
ఇవాళ నవ భారతంలో యువత, మహిళలు లేదా ఇతర పౌరులు
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సామాజిక భద్రత

వ్యక్తు ల కోసం
సామాజిక భద
్ర త
కార్యక్రమాలకు శ్రీ కారం

వృద్ధాప్యం.. తదనంతర అనూహ్య పరిణమాల గురించి ప్రతి వ్యక్తీ
కలత చెందుతుంటాడు. ఆర్థిక అభద్రత భావన సదా మదిని

కలవరపెడుతూంటుంది. అటువంటి వారికి జీవన భద్రతపై హామీ
కల్పించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి జీవన జ్యోతి
బీమా యోజన, ప్రధాన మంత్రి సురక్ష బీమా యోజన, అటల్
పెన్షన్ యోజన వంటి పథకాలను ప్రారంభించింది.

ఏడాదికి రూ.12 రుసుముతో రూ. 2

లక్షల ప్రమాద బీమా రక్షణ. ఈ పథకంలో

సుమారు 27 కోట్ల 68 లక్షల మంది
చేరారు.

అటల్ పెన
్ష న్ యోజన
అటల్ పెన్షన్ యోజన

3.88

భద్రత బీమా ప్రణాళికలు

ప్రారంభించాక తొలి మూడేళ్లలోనే
కోట్ల మందికి పైగా చేరారు.

గడచిన మూడేళ
్ష న్ యోజన, ప
్ర ధానమంత్రి
్ల వ్యవధిలో అటల్ పెన
జీవన జ్యోతి బీమా యోజన, ప
్ర ధానమంత్రి సురక్ష బీమా
్తం 20 కోట
యోజనల కింద మొత
్ల మందికి ై పగా చేర్చబడ్డా రు.

ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహంతో ఇతరులకు స్ఫూర్తి ప్రదాతలుగా
మారుతున్నారు.

పౌరులకు సాధికారత కల్పనే ప్రభుత్వ లక్ష్యం

దేశ ప్రగతిలో భాగస్వాములను చేయడం ద్వారా ప్రజలకు

సాధికారత కల్పించాలని ప్రభుత్వ తలపెట్టింది. ఈ ప్రక్రియలో

భాగంగా అటు విధానాలు, అమలుపరంగా పేదలను తమకు

లభించే లబ్ధిపై ఆధారపడేవారుగా కాకుండా సాధికారత గల
వారుగా తీర్చిదిద్దాలని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకుంది.

అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వల్పకాలిక ప్రజాకర్షక చర్యలకు

బదులు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు ప్రధానంగా వివిధ కార్యక్రమాలకు
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శ్రీకారం చుట్టింది. తదనుగుణంగా పేద, అణగారిన వర్గాల జీవన

పరిస్థితుల మెరుగుకు ప్రభావశీలమైనవిగా నిరూపితమైన మార్గాలు,

అవకాశాలు, వనరులను వారికి సమకూరుస్తోంది. నిరుపేదలు
స్వావలంబనతో తమ కుటుంబాలను పోషించుకునేలా ప్రభుత్వం
ప్రోత్సహిస్తోంది. కాబట్టే నేడు ప్రతి పేద కుటుంబానికీ బ్యాంకు

ఖాతా సహా రుణాలు, బీమా రక్షణ పొందడానికి కావాల్సిన అనేక
ఆర్థిక మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాదు… ఉన్నత
విద్యాభ్యాసానికీ అవకాశాలు అందివచ్చాయి.

వారికి ఇప్పుడు ఆరోగ్య బీమా, విద్యుత్, రోడ్లు , ఇతర మౌలిక

వసతులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రతి గ్రామీణ, పట్ట ణ గృహాల్లో

మరుగుదొడ్లు నిర్మించబడ్డా యి.. మహిళలకు వంటగ్యాస్ కనెక్షన్లు

స్వావలంబన భారతం

ముఖపత్ర కథనం

ముద
్ర యోజన

ప్రారంభం: 8 ఏప్రిల్ 2016

పిఎం ముద
్ర యోజన
స్వయం ఉపాధి ఆకాంక్షను
నెరవేరుస్తు న్న పథకం
వ్యక్తిగత, సూక్ష్మ, చిన్నతరహా యూనిట్ల లో తయారీని

ప్రోత్సహించేందుకు చర్యలు చేపట్ట బడ్డా యి. అలాగే వ్యాపార, సేవా

రంగాల్లో ఆదాయ సృష్టి కార్యకలాపాల పెంపు, పీఎం ముద్ర యోజన
కింద వ్యవసాయ రంగానికి చేయూతనిచ్చేందుకు చర్యలు

చేపట్ట బడ్డా యి. ఇందులో భాగంగా ‘శిశు’ విభాగం కింద రూ.50

వేలు, కిశోర్ యోజన విభాగం కింద రూ.50 వేల నుంచి రూ.5 లక్షలు,
తరుణ యోజన కింద రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వంతున
రుణాలిచ్చేందుకు నిధులు కేటాయించబడ్డా యి. ఈ పథకంపై

ముఖ్యంగా మహిళలు, యువతరం అత్యంత శ్రద్ధ చూపుతుండగా,
అన్నివర్గాల ప్రజలూ దీన్ని సానుకూల రీతిలో
వినియోగించుకుంటున్నారు.

ముద్ర యోజన ప్రారంభమైన నాటి నుంచి
2022 మార్చి 18 వరకూ ఈ పథకం కింద
కోట్ల మంది లబ్ధిదారులు
రూ.18.60 లక్షల కోట్ల మేర రుణాలు
పొందారు.

34.41

మంజూరు చేయబడ్డా యి. అలాగే కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి,

ముద్ర యోజన, ఎం.ఎన్.ఆర్.ఇ.జి.ఎ, ప్రధానమంత్రి
ఆవాస్ యోజన, భద్రత బీమా పథకం వంటి పలు
పథకాలతోపాటు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ, ఎరువుల సబ్సిడీ,

ఎస్.సి/ఎస్.టి, ఒబిసి, మైనారిటీ విద్యార్థు లకు ఉపకార

వేతనం, ఆహార భద్రత చట్టం సమర్థ అమలు, అంగన్వాడీల

ద్వారా పోషకాహార భద్రత కార్యక్రమం, స్వయం ఉపాధి

కోసం రుణాలు, ‘ఎంఎస్ఎంఇ’లకు చౌక రుణాలు, స్వచ్ఛ
భారత్ మిషన్ కింద మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం, వాటి

ప్రయోజనాలు నేడు నేరుగా లబ్ధిదారులకు చేరుతున్నాయి.

ముద్ర యోజన కింద మహిళలకు
కోట్ల రుణాలు
మంజూరు కాగా, మొత్తం
రూ.8.10 లక్షల కోట్ల మేర రుణం
పొందారు.

23.27

అణగారిన వర్గాల సాధికారతకు కృషి

ముద్ర యోజన కింద 34.41 కోట్ల మందికి పైగా లబ్ధిదారులకు రూ.18.60
లక్షల కోట్ల మేర రుణాలు ఇవ్వబడ్డా యి. ‘స్టాండ్-అప్ ఇండియా’ పథకం కింద
హరిత క్షేత్ర ప్రాజెక్టు ల స్థాపన కోసం ఎస్.సి/ఎస్.టి వర్గాలవారు రూ.5.3 వేల
కోట్ల దాకా రుణాలు అందుకున్నారు. అలాగే స్వయం ఉపాధి పథకం కింద 79
వేల మంది కుప్పలు ఎత్తే కార్మికులు రూ.27.8 వేల కోట్ల ఆర్థిక సహాయం
పొందారు. అలాగే అంబేడ్కర్ సామాజిక ఆవిష్కరణల మిషన్ ఆవిష్కరణాత్మక
వ్యవస్థాపకులకు సాయం అందిస్తుంది. ఇక పిఎం దక్షా యోజన కింద 2.7
లక్షల మంది ఎస్.సి యువత ఉచిత శిక్షణ పొందారు. అలాగే వెంచర్ మూలనిధి
కింద వ్యవస్థాపకులకు రూ.450 కోట్ల ఆర్థిక సహాయం అందించబడింది. ఉజ్జ ్వల
పథకం కింద 3.1 కోట్ల వంటగ్యాస్ కనెక్షన్లు , పీఎం ఆవాస్ యోజన కింద
అణగారిన వర్గాలకు 1.31 కోట్ల పక్కా ఇళ్లు మంజూరు చేయబడ్డా యి.
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ఉజ్వల పథకం

ప్రా రంభం : 1 మే 2016

వంటింటి పొగ నుంచి
మహిళలకు విముక్తి
కల్పించే ఉజ
్జ ్వల పథకం

పరిశుభ్ర ఇంధనం, మెరుగైన జీవనం హామీతో ఉజ్జ ్వల పథకం

ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం ద్వారా పొగరహిత వంటిళ్లు దిశగా

భారతదేశం నిర్దిష్ట చర్యలు చేపట్టింది. ఈ పథకంతో మహిళల్లో ఆరోగ్య
సమస్యలు తగ్గా యి. ఇక కరోనా సమయంలో మూడు నెలలపాటు
ఉచిత వంటగ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ ద్వారా కష్ట కాలంలో పేద
కుటుంబాలకు ఎంతో ఊరటనిచ్చింది.

ఉజ
్జ ్వల 1.0 ఉజ
్జ ్వల 2.0

ఉజ్జ ్వల 1.0 కింద

దేశవ్యాప్తంగా 5 కోట్ల దాకా
వంటగ్యాస్ కనెక్షన్లు జారీ

చేయబడ్డా యి.

పేద కుటుంబాలకు పూచీకత్తు లేకుండా కోటి
వంటగ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా
ఉజ్జ ్వల 2.0ను ప్రభుత్వం 2021 ఆగస్టు
10న ప్రారంభించింది.

ఉజ్జ ్వల 2.0 కింద దేశవ్యాప్తంగా 2022 జనవరి 27 వరకూ
99.14 లక్షల కనెక్షన్లు జారీ చేయబడ్డా యి. ఆ తర్వాత ప్రస్తుత
విధివిధానాలకు అనుగుణంగా మరో 60 లక్షల కనెక్షన్లు
అదనంగా మంజూరు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని
పొడిగించింది.

సాధికారతకు మార్గంగా స్వావలంబన

ఖాతాదారులలో 81 శాతానికి పైగా మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలే

చాలా ముఖ్యం. వారి కలలు సాకారం చేసుకోవడానికి కొద్దిపాటి

పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. ఆ మేరకు మహిళలు,

అట్ట డుగు వర్గాల ప్రజల అభివృద్ధికి అవకాశం లభించడం

ప్రోత్సాహం లభిస్తే చాలు. ఈ దృక్పథంతోనే ‘స్టాండ్-అప్

కావడం గమనార్హం. కాగా, ఇప్పటివరకు 1.34 లక్షల మంది ఈ

షెడ్యూల్డు కులాలు, షెడ్యూల్డు తెగలకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్తల

ఇండియా’ పథకం ఆలోచన వచ్చింది. దీనికి 2016 ఏప్రిల్ 5న

ద్వారా ఉపాధి అకాశాల సృష్టికి, సాధికారత సాధనకు ఈ పథకం

లక్ష్యం నేడు సాకారమవుతోంది.

ఏప్రిల్ లో ప్రారంభం కాగా, 34.41 కోట్ల రూపాయల రుణాలు

శ్రీకారం చుట్టిన సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నిర్దేశించుకున్న
ఈ పథకం ఇప్పుడు 2025 వరకు పొడిగించబడింది.

సమాజంలోని మహిళలు, అణగారిన వర్గాలు స్వావలంబన
సాధించడంలో ఇది కీలకపాత్ర పోషించింది. ఈ పథకం
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ఒక అద్భుత ఉదాహరణగా నిలిచింది. ముద్రా యోజన 2015
మంజూరు చేయబడగా ఇప్పటిదాకా విడుదల చేసిన మొత్తం
రూ.18.60 లక్షల కోట్ల కన్నా అధికం. ఈ పథకం ద్వారా రుణాలు

తీసుకున్న వారిలో 70 శాతం కన్నా ఎక్కువ మంది మహిళలు
కాగా,

ఎస్.సి/ఎస్.టి/వెనుకబడిన

తరగతులు,

అణగారిన

స్వావలంబన భారతం

నీటి కోసం తపన అడవిలోనూ
స్వావలంబన బాట

ముఖపత్ర కథనం

మ

ధ్య ప్రదేశ్ లోని సియోని జిల్లాలో మారుమూల
గిరిజన ప్రాబల్యంగల ఘన్సోర్ అభివృద్ధి

సమితిలో మహిళలు ‘జలసఖి’గా మారడం

ద్వారా స్వావలంబనకు సంబంధించిన కొత్త అధ్యాయం

లిఖిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని 15 గ్రామాలకు నీరందించడం
కోసం మధ్యప్రదేశ్ జల్ నిగమ్ రూ.12 కోట్ల తో ‘ఝుర్కీ గ్రూప్
నీటి సరఫరా పథకం’ ప్రారంభించింది. అయితే, నీటి పన్ను,
కరెంటు బిల్లు లు వసూలు కాకపోవడమే కాకుండా ఇతర

సమస్యలవల్ల ఆ పథకం విఫలమైంది. ఈ పరిస్థితుల మధ్య
‘ఆజీవిక మిషన్’కు చెందిన స్వయం సహాయ సంఘాల

మహిళలు ముందడుగు వేసి, నీటి పన్ను వసూళ్ల బాధ్యత

చేపట్టారు. ఈ చొరవ ఫలితంగా 2021 జనవరి నుంచి 2022
ఫిబ్రవరి వరకు 13 నెలల వ్యవధిలో సంఘంలోని మహిళలు
రూ.11 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశారు. ఆ సొమ్మును

పంచాయతీలోని జల-పారిశుధ్య కమిటీ ఖాతాలో జమ

చేశారు. ప్రతి గ్రామంలోనూ ముగ్గురు నుంచి నలుగురు
మహిళలు ఒక బృందంగా ఏర్పడి నీటి పన్ను వసూలు

ఆ ప్రాంతంలోని 15 గ్రామాల్లో దాదాపు ప్రతి ఇంటికీ

సురక్షిత తాగునీరందించే పనులు మహిళల ఆధ్వర్యంలో

సాగుతున్నాయి. స్వయం సహాయ సంఘంలోని 43 మంది
మహిళలు నేరుగా ఈ పథకంతో అనుసంధానించబడ్డారు.

ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో మహిళా సంఘాలు
కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.

వర్గాలకు చెందినవారు 50 శాతంకన్నా ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఇక

చేయగా, కమీషన్ కింద వారికి సుమారు రూ.1.90 లక్షలు
లభించింది. మరోవైపు కొళాయి కనెక్షన్ల

వైఫల్యాలు-నిర్వహణపై పర్యవేక్షణ ప్రారంభమైంది. నిత్యం

ఉదయం, సాయంత్రం నిర్ణీత వేళకు గంటపాటు నీటి సరఫరా

ప్రారంభమైంది. కొళాయి కనెక్షన్ లేకుండా పైప్ లైన్ కు నష్టం

వాటిల్లితే ఆర్థిక-సామాజిక శిక్ష పడుతుందని ప్రకటించబడింది.
ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ లోని ఇతర జిల్లాల్లో కూడా ఝర్కీ
నమూనా అమలవుతోంది.

ద్వారా రూ.4 లక్షల కోట్లకుపైగా విలువైన లావాదేవీలు

ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ యోజన ద్వారా రూ.1.82 లక్షల కోట్లకు

నమోదవుతున్నాయి. అలాగే ‘రూపే’ కార్డు ల సంఖ్య కూడా 60

చేరింది.

పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ విస్తృత నెట్ వర్క్, లక్షలాది సార్వత్రిక

పైగా సొమ్ము సుమారు 11 కోట్ల రైతు కుటుంబాల ఖాతాలకు
ఇందులో రూ.1.29 లక్షల కోట్లు

ప్రస్తుత కోవిడ్-19

కోట్లు దాటింది. ఆధార్ సాయంతో తక్షణ ధ్రువీకరణ, ఇండియా

సేవా కేంద్రాల (పి.ఎస్.సి) ఏర్పాటుతో ఆర్థిక సేవలు దేశంలోని

మహమ్మారి కాలంలో విడుదలైనదే కావడం గమనార్హం. కోవిడ్

మారుమూల ప్రాంతాలకూ చేరువయ్యాయి.

వీధి వ్యాపారులు ఆర్థిక రంగంలో చేర్చబడ్డారు. దీంతో 29 లక్షల

యోజన ఓ కొత్త మార్గంగా మారింది. అంతకుముందు బ్యాంకు

మేర రుణాలు పొందారు. ఇక నేడు సగటున ప్రతినెలా ‘యూపీఐ’

తెరవడమేగాక ‘రూపే’ డెబిట్ కార్డు లతోపాటు వివిధ సామాజిక

కాలంలో ప్రారంభించిన పీఎం స్వనిధి పథకం కింద తొలిసారిగా
మందికి పైగా వీధి వ్యాపారులు ఇప్పటిదాకా రూ.3,244.24 కోట్ల

మరోవైపు పొదుపు చేయడానికి ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్

సేవలంటే ఏమిటో తెలియని వ్యక్తులు స్వయంగా బ్యాంకు ఖాతాలు
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ఉస్తా ద్/హునార్
14 మే 2015

సంప
్ర దాయక వృత్తి ై నపుణ్యం
ఉస్తా ద్ పథకం ద్వారా సంరక్షితం

మైనారిటీలలో హసక్త ళా నైపుణ్య వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడంలో భాగంగా కేంద్ర
ప్రభుత్వం ‘ఉస్ద్
తా ’ (అప్ గ్రేడింగ్ ది స్కిల్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్స్/
క్రాఫ్ట్స్ ఫర్ డెవలప్మెంట్) పథకాన్ని ప్రవేశ పెట్టింది. వృత్తి నైపుణ్య శిక్షకులు,

హసక్త ళా నిపుణుల సామర్థ్య వికాసమే ఈ పథకం లక్ష్యం. అంతేగాక, వారి
సంప్రదాయ నైపుణ్యాల ఉన్నతీకరణ, సంప్రదాయక నైపుణ్య ప్రమాణాల

రూపకల్పన, గుర్తింపు పొందిన, ఆమోదిత వృత్తి నైపుణ్యాల్లో వృత్తి నిపుణుల ద్వారా
మైనారిటీ యువతకు శిక్షణ సహా జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో
అనుసంధానం విస్తృతి కూడా ఈ పథకం ప్రధానోద్దేశాలు.

23, 123

మంది లబ్ధిదారులు 2022 మార్చి 24
వరకు శిక్షణ పొందారు. ఈ శిక్షణలో 33
శాతం సీట్లు మహిళలకు
కేటాయించబడ్డా యి.

హునార్ హాత్

ఇప్పటిదాకా 8 లక్షల మందికి పైగా
వృత్తి నిపుణులు, హస్తకళా
నిపుణులతోపాటు వారితో
ముడిపడినవారు లబ్ధి పొందారు.

‘ఉస్తాద్’ పథకంలో భాగంగా 2016-2017 నుంచి హునార్ హాత్ కూడా
నిర్వహించబడుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా గల వృత్తి-హస్త కళాకారులు తమ హస్తకళా,
స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించడానికి వీటి ద్వారా అవకాశం ఇవ్వబడింది. స్వయం
సమృద్ధ భారతం ఉద్యమంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అంతేకాకుండా స్వదేశీ
నుంచి స్వావలంబన్; స్థానికం కోసం స్వగళం భావనను విస్తృతం చేస్తోంది.

భద్రత పథకాల ద్వారా ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతున్నారు.

అట్ట డుగు

క్రెడిట్ కార్డు లు నిర్వహిచడం ప్రారంభించారు. ఇది వారిలో

దీనదయాళ్ అంత్యోదయ యోజన ఇందుకు నిదర్శనం. ఈ

సంపన్నుల తరహాలో నేడు పేదలు రూపేకార్డు ల రూపంలో డెబిట్,
ఆత్మగౌరవ భావనను పెంచింది.

స్వావలంబనకు పునాదులుగా మారిన గ్రామాలు

ప్రభుత్వ విధానాల పరిధి, ప్రయోజనాలు ఒక నిర్దిష్ట వర్గానికి

మాత్రమే పరిమితమైన కాలం ఒకప్పుడు ఉండేది. ఫలితంగా
ఆశించిన విజయం సాధించడంలో అనేక పథకాలు విఫలం
కావడమేగాక సమాజంలోని ఒక వర్గానికి అవి అందుబాటులో

లేకుండా పోయాయి. కానీ, నేడు ప్రతి విధానం సమాజంలోని
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వర్గం

ప్రజల

సంక్షేమం

దృష్టి లో

ఉంచుకుని

రూపొందించబడుతోంది. మహిళా స్వయం సహాయ సంఘాలు,
పథకాలు నేడు గ్రామీణ భారతంలో ఒక విప్లవాత్మక ముందంజగా

నిరూపితమయ్యాయి. గడచిన ఏడేళ్లలో మహిళా స్వయం సహాయ

సంఘాల ఉద్యమం మరింత ముందుకు వెళ్లింది. ఆ మేరకు దేశంలో
ఇవాళ 70 లక్షల స్వయం సహాయ సంఘాలున్నాయి. దాదాపు 8

కోట్ల మంది మహిళలు వీటితో అనుసంధానమై ఉన్నారు. మొత్తం
మీద గత 6-7 ఏళ్లలో స్వయం సహాయ సంఘాల సంఖ్య మూడు
రెట్లు పెరిగింది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన మలుపు..

స్వావలంబన భారతం

ముఖపత్ర కథనం

కార్మిక సంక్షేమం
5 ఏప్రి ల్ 2015

సంక్షేమ పథకాలు
కార్మికుల జీవితాల్
లో
్త న
సంపూర్ణ పరివర

దేశ ప్రగతిలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించే మూలధనం కార్మికులే.
అయినప్పటికీ వారి ప్రయోజనాల దిశగా ఇంతకుముందు నిర్దిష్ట
చర్యలేవీ తీసుకున్న దాఖలాల్లేవు. కార్మికుల కోసం చట్టా లు చేసినా, అవి
అత్యంత అసందిగ్ధంగా ఉండటం వల్ల సదరు చట్టా ల సాలెగూడును
కొందరు స్వప్రయోజనాలకు వాడుకునే పరిస్థితి ఉండేది. చివరకు
అసంఘటిత రంగంలోని కార్మికుల కచ్చితమైన సంఖ్య కూడా తెలియని
దుస్థితి.
కార్మికుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన అత్యంత కీలక
చర్యలలో భాగంగా గత 73 ఏళ్లు గా ఎన్నడూలేని రీతిలో తొలిసారి నాలుగు
కార్మిక స్మృతులను అమలులోకి తెచ్చింది. మునుపటి 29 పాత కార్మిక
చట్టా లు ఈ నాలుగు స్మృతులలో విలీనం చేయబడ్డా యి.
దేశంలో తొలిసారిగా అసంఘటిత రంగ కార్మికులు సామాజిక భద్రత
పథకాల లబ్ధి పొందడానికి వీలుగా నిరుడు ప్రభుత్వం ‘ఇ-శ్రమ్’ పోరల్
్ట ను
ప్రారంభించింది. కార్మికులు ఇందులో నమోదైన తర్వాత ఇప్పటిదాకా 38
కోట్లకు పైగా ‘ఇ-శ్రమ్’ కార్డు లు జారీ చేయబడ్డా యి. ఈ కార్డు పొందిన
కార్మికులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ సామాజిక భద్రత పథకాల ప్రయోజనాలు
లభిస్తాయి.

ఎందుకంటే- చాలా సంవత్సరాలుగా మహిళా ఆర్థిక సాధికారత

దిశగా తగినంత శ్రద్ధ తీసుకున్నది లేదు. ఈ బృందాలకు పూచీకత్తు
లేని రుణాల పరిమితి రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షలకు

పెంచబడింది. ప్రస్తుతం దేశంలో 44 కోట్లకు పైగా జన్ ధన్
ఖాతాలుండగా వీటిలో దాదాపు 55 శాతం మహిళలవే. ఈ ఖాతాల్లో

వేల కోట్ల రూపాయలు జమ అయిన నేపథ్యంలో మరింత పెద్ద

సంఖ్యలో ప్రజలు తమ పొదుపు సొమ్మును బ్యాంకుల్లో జమచేసేలా

ప్రోత్సహించబడుతున్నారు.

ఏ దేశమైనా ఒక ప్రణాళిక మేరకు పనిచేస్తూ నిర్దిష్ట వ్యవస్థల

ద్వారా ముందడుగు వేసిందంటే అది ఏళ్ల తరబడి సాగుతున్న సుస్థిర

ప్రగతి ఫలితమే తప్ప రెండు లేదా నాలుగు నెలల్లో లేదా రెండు

నుంచి నాలుగేళ్లలో సమగ్ర, సంపూర్ణ అభివృద్ధి అసాధ్యమన్నది
తిరుగులేని వాస్తవం.

భారతరత్న అవార్డు గ్రహీత నానాజీ దేశ్ముఖ్ గత-ప్రస్తుత

సంప్రదాయాల సమ్మేళనం ద్వారా భారతదేశాన్ని స్వావలంబన
వైపు నడిపే వినూత్న విధానాన్ని ఆవిష్కరించారు.

మొత్తం మీద ప్రభుత్వం వివిధ పథకాలను అమలు చేసినా,

చేయూతనిచ్చినా.. స్వావలంబన సాధించడం ద్వారా నవ భారత
నిర్మాణానికి అమూల్యమైన కృషి చేయడంతోపాటు సొంత
నిర్ణయాలు తీసుకోగల వ్యక్తుల చేతికి నేరుగా నిధులందిస్తోంది.
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జాతీయం

జాతీయ సాంకేతికత దినోత్సవం

సాంకేతికతద్వారా సమాజంలోని
అట్టడుగువర్
గా ల అభివృద్ధి

సామాన్య ప్రజల జీవితాల్లో మార్పులు తేవడంలో సాంకేతికత అనేది ఎంతో
ఉపయోగకరమైన పాత్ర పోషిస్తోంది. 2014లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాలన
ప్రారంభమైన తర్వాత ఆయన డిజిటల్ సాంకేతికతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మొదలు
పెట్టారు. పారదర్శక విధానాలద్వారా కేంద్రప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధిని సమాజంలోని
అట్టడుగు వర్గాల ప్రజలకు తీసుకుపోవాలనేది లక్ష్యం.

మార్పులో శక్తి వంతమ
ై న పాత
్ర ను పోషిస్తు న్న
‘జెఎఎమ్’ త
య

ం
్ర

ఆర్ధికపరమై
 న లావాదేవీలను తీసుకుంటే సమాజంలోని ప్రతి వర్గం
ఏదో విధంగా వీటితో సంబంధం కలిగి వుంటుంది. విద్యార్థు లు,
మహిళలు, పేదలు, రైతులు, జీవాల పెంపకందార్లు , మత్స్యకారులు,
చిన్నతరహా
 కిరాణా షాపు యజమానులు మొదలైనవారు రుణాల ద్వారా
లబ్ది పొందుతున్నారు. ఆ రుణాలు వారికి నేరుగా అందుతున్నాయి.
ఇందుకోసం ‘జెఎఎమ్’ త్రయ విధానం ఉపయోగపడు
 తోంది. ‘జెఎఎమ్’
అంటే ‘జన్ ధన్, ఆధార్, మొబైల్’.. త్రయం అని అర్థం. డిబిటి అంటే
నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాలకు లబ్ధిని అందించడాన్ని ‘జెఎఎమ్’ కు
అనుసంధానం చేశారు.
ఎల్.పి.జి కోసం రాయితీని ఆయా వినియోగదారులకు నేరుగా
అందించడం కోసం డిబిటిఎల్ ను 2015 జనవరి 1న ప్రారంభించడం
జరిగింది. దీని పేరు ‘ఫహల్’. ఈ పథకం గిన్నీస్ ప్రపంచ రికార్డుల్లో
నమోదైంది. ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగాగల 4.11 కోట్ల నకిలీ, పని
చేయని గ్యాస్ కనెక్షన్లను గుర్తించడం జరిగింది. వాటిని తొలగించడం
ద్వారా ఖజానాకు రూ. 72.9 వేల కోట్ల ఆదా (మార్చి 2021 నాటికి)
జరిగింది. 2014-15 నుంచి 2021-2022 వరకూ

తీసుకుంటే
దేశవ్యాప్తంగా 53 మంత్రిత్వ శాఖల ద్వారా 313 పథకాలకు
సంబంధించిన 21.87 లక్షల కోట్లు నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ
చేయడం జరిగింది.
‘జెఎఎమ్’ త్రయం వేదిక ద్వారా రూ. 2,22,968 కోట్ల డబ్బు
దుర్వినియోగం కాకుండా ఆపడం జరిగింది. సాంకేతికతను
ఉపయోగించుకొని ఆధార్ కార్డు ను అనుసంధానిస్తూ లబ్ధిదారులను
గుర్తించడాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసింది.
ప్రజలను
భాగస్వాములను చేయడం ద్వారా సుపరిపాలనను ప్రోత్సహించడం
అనేది ప్రభుత్వ విధానంలో ముఖ్య భాగమైంది. రాయితీలు కావచ్చు లేదా
తాగునీటి కుళాయిలు కావచ్చు లేదా ప్రభుత్వ సౌకర్యాలు కావచ్చు ఆయా
లబ్ధిదారులను సాంకేతికత ద్వారా ఆధార్ తో కలప
 డం లేదా జియోట్యాగ్
చేయడం ద్వారా పర్యవేక్షణ అనేది పారదర్శకం చేయడం జరిగింది.
దాంతో సంబంధిత ప్రయోజనాలు ఆయా వర్గాల ప్రజలకు నేరుగా
చేరుతున్నాయి.
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యుపిఐ అనేది మరోసారి అందరూ వినియోగించే డిజిటల్
లావాదేవీల పద్దతిగా అవతరించింది. 2022 ఆర్దిక సంవత్సరంలో
యుపిఐ లావాదేవీలు ఒక ట్రిలియన్ మైలురాయిని దాటాయి.
భారతదేశం ఉపయోగిస్తున్నయుపిఐ వేదికను సింగపూర్,
భూటాన్, నేపాల్ దేశాలు కూడా అనుసరిస్తున్నాయి.
భారతదేశం ప్రవేశపెట్టిన రూపే కార్డు ను నేపాల్ కూడా
వినియోగిస్తోంది. ఈ పని చేయడంలో సింగపూర్, భూటాన్,
యుఎఇ తర్వాత నాలుగో దేశంగా నేపాల్ నిలిచింది.
	సాంకేతికత సాయంతో ‘ఒక దేశం, ఒకే రేషన్ కార్డు ’ పథకం
ద్వారా 77 కోట్ల మంది ప్రజలు ప్రయోజనం పొందుతున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా 60 కోట్ల మంది ప్రజలు స్మార్ట్ ఫోన్లు
ఉపయోగిస్తున్నారు; 55 కోట్ల మంది ఇంటర్ నెట్
వినియోగదారులున్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో
డిజిటల్ లావాదేవీలు చేస్తున్న దేశంగా మన దేశం నిలిచింది.
44.95 కోట్ల మంది జన ధన్ యోజన లబ్ధిదారులకు బ్యాంకు
అకౌంట్లను ఇవ్వడం జరిగింది. వాటి ద్వారా వారికి రూపే కార్డు ను
అందించి ఉచిత బీమా సౌకర్యం కల్పించడం జరుగుతోంది.

అవినీతి అంతానికి సాంకేతికత

సాంకేతికను ఉపయోగించుకొని సామాన్య ప్రజలందరికీ ఆర్ధిక
ప్రయోజనాలు చేకూర్చడమనే విధానమనేది అవినీతిని రూపుమాపి,
దళారుల ప్రమేయం లేకుండా చేసింది. ప్రజల సులభతర జీవన సూచికను
సాంకేతికత అనేది మెరుగు పరిచింది. ప్రభుత్వ పథకాలను అందుకునే
ప్రజలు ఇప్పుడు క్యూలలో నిలవాల్సిన అవసర
 ం లేదు. ప్రభుత్వం
ప్రారంభించిన ఆ మార్కెట్ వేదిక (జిఇఎం) అనేది అవినీతికి స్థానం
లేకుండా చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా వున్న వ్యాపారులు తమ వస్తువులను
ప్రభుత్వానికి నేరుగా అమ్ముకోవడానికి వీలు కల్పించింది. ఒక ఏడాదిలోనే
రికార్డు స్థాయిలో ఒక లక్షల కోట్ల ఆర్డరను
్ల ఈ వేదిక ద్వారా అందుకోవడం
జరిగింది.

ఉమియా మాతా ఆలయ ఉత్సవం

జాతీయం

భూగోళ రక్షణ అతి పెద్ద ఉద్యమం

ఒక పక్క ఆధ్యాత్మికపరమైన కోణాన్ని కలిగి వుంటూనే మరో పక్క సామాజిక చైతన్యాన్ని విస్తరించడంలో ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు కీలక

పాత్ర పోషిస్తుంటాయి. గుజరాత్ రాష్ట్ రం గతిలాలోని ఉమియా ఆలయం 14వ వార్షికోత్సవాల సందర్భంగా మాట్లాడిన ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ గుజారత్ లోని ప్రతి జిల్లాలో వుండేలా 75 అమృత్ సరోవరాలను నిర్మించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ పని చేయడంవల్ల

ఒ

నీరు ఆదా అవుతుంది. చెరువులద్వారా గ్రామ అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది.

కప్పుడు గుజరాత్ రాష్ట్ రం తీవ్ర నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొంది.
అలాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ రంలో చెక్ డ్యాముల నిర్మాణం,
నీటి సంరక్షణా ఉద్యమాలు మొదలయ్యాయి. ప్రతి నీటి
బొట్టు తో అధికంగా పంటలు, బిందు సేద్య కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం
జరిగింది. అదే సమయంలో 2012లో సౌని పథక ం, అంటే సౌరాష్ట్ర
నర్మదా అవతరణ్ ఇరిగేషన్ (ఎస్ఎయుఎన్ఐ) పథకాన్ని ప్రారంభించడం
ద్వారా ఆ ప్రాంతంలోని నీటి కొరతను శాశ్వతంగా తీర్చడం జరిగింది.
అంతే కాదు నీటి సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి పలు కార్యక్రమాలు
చేపట్టడం జరిగింది. తద్వారా నీటి ప్రాధాన్యతపై ఉద్యమం విస్తరించి
ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యాన్ని దృష్టి లో
పెట్టు కున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఉమియా మాతా ఆలయ 14వ
ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమ
 ంలో మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ రంలోని ప్రతి జిల్లాలో
75 అమృత్ సరోవరాలను నిర్మించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇది గుజరాత్
ప్రజలకు కష్టమైన విషయం కాదు ఎందుకంటే వారు ఇప్పటికే
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేలాది చెక్ డ్యాములు నిర్మించారు. ఈ పని పూర్తయితే
భవిష్యత్తులో దీని ప్రభావం అధికంగా వుంటుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.

వీటి నిర్మాణంపై శ్రద్ధ పెట్టి, సామాజిక ఉద్యమ శక్తి ద్వారా, సామాజిక
చైతన్యం ద్వారా వీటిని 2023 ఆగస్టు 15 నాటికి పూర్తి చేయాలని
పిలుపునిచ్చారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ ప్రాధాన్యతను ప్రధాని తన
ప్రసంగంలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. గుజరాత్ లోని రైతులందరూ
సహజ వ్యవసాయ పద్ధతులను పాటించాలని, రసాయన వ్యవసాయాన్ని
పక్కన పెట్టా లని కోరారు. మనం మన మాతృమూర్తులకు అవసర
 ం లేని

కదవా పాతిదార్ ల కుల దేవతగా
 పూజలందుకుంటున్న
ఉమియా మాతా

2008లో ఈ ఆలయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రజల
 కు
అంకితమిచ్చారు. ఆ సమయంలో ఆయన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా
సేవలందిస్తున్నారు. నరేంద్ర మోదీ సలహా మేరకు ఈ ఆలయ ట్రస్టు
నిర్వాహకులు 2008 నుంచి అక్కడి ప్రజలకు ఉచిత కాటరాక్ట్
ఆపరేషన్లు చేయిస్తున్నారు. అంతే కాదు ఆర్ధికంగా వెనుకబడి
 నవారికి
ఉచితంగా ఆయుర్వేద మందులను అందిస్తున్నారు. అంతే కాదు వారు
అప్పటి నుంచీ ఇతర అనేక సామాజిక మరియు ఆరోగ్య సంబంధ
కార్యక్రమా
 లను నిర్వహిస్తున్నారు. కడవ పతిదార్ల కులదైవంగా
ఉమియా మాత పూజలందుకుంటున్నారు. కాలక్రమంలో ఈ
ఆలయం పుణ్యక్షేత్రంగా అవతరించింది. అంతే కాదు ఈ ఆలయం
సామాజిక చైతన్యానికి, పర్యాటకానికి కేంద్రంగా మారింది. ఈ
ఆలయంలో 60 గదులను నిర్మించారు. పలు వివాహ వేదికలున్నాయి.
ఒక భారీ రెస్టారెంటు కూడా ఈ ఆలయంలో వుంది.

మందులను ఇవ్వము కదా. అలాగే మన భూమాతకు కూడా అవసరం
లేని మందులను ఇవ్వకూడదని ఆయన అన్నారు. రసాయన మందులను
వదిలేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. భూమాత క్షేమంగా వుంటే
మనందరం క్షేమంగా ఉంటాం. కాబట్టి, మనందరం నీటి సంరక్షణ
చేస్తూనే రసాయనాలను వినియోగించకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణ
చేయాలి.
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ప్ర తి సంక్షోభం నుంచి ప్రజలను
రక్షిస్తు న్న భద
్ర తా సిబ్బంది

అది ఉత్తరాఖండ్ ప్రమాదం కావచ్చు లేదా బిహార్, కేరళలో పోటెత్తిన వరదలు కావచ్చు, లేదా కశ్మీర్ జీలం నదిలో
చిక్కుకుపోయిన ప్రజలను రక్షించే విషయం కావచ్చు, సముద్రంలో ఎక్కడో చిక్కుకుపోయిన ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడం
కావచ్చు, ప్రతి సంక్షోభ సమయ
 ంలోను మన సైనికులు ఎంతో అప్రమత్తంగా వుంటూ ప్రాణ రక్షణ
 చేస్తున్నారు. భారతదేశంలాంటి
సువిశాల దేశంలో ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు వెంటనే ప్రజలను ఆదుకోవడానికి వీలుగా సదా సిద్ధంగా వుండడం
అనేది చాలా ముఖ్యం. దియోగఢ్ ప్రమాదం జరగగానే రంగంలోకి దిగిన వైమానిక, ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్, ఐటిబిపితోపాటు సైనిక
సిబ్బంది 45 గంటలపాటు రక్షణ చర్యలను కొనసాగించి అనేక మంది జీవితాలను కాపాడడం జరిగింది.

ది

యోగఢ్ లోని త్రికూట్ పహార్ అనేది పేరు పొందిన
పర్యాటక కేంద్రం. కొండ ప్రాంతాన్ని చేరుకోవడానికిగాను
రోప్ వేను ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఈ మధ్యనే ఇక్కడ
రోప్ వే లో అంతరాయం ఏర్పడి, ట్రాలీలు కిందకు పడిపోయే పరిస్థితి
తలెత్తింది. దాంతో 48 మంది ప్రజల ప్రాణాలు గాలిలో దీపాలయ్యాయి.
వీరిలో 46 మందిని మన భద్రతా సిబ్బంది రక్షించారు. ఈ ఘటన
శ్రీరామ నవమి రోజున అంటే ఏప్రిల్ 10న జరిగింది. ఈ ఘటనలో
ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడిన భద్రతా సిబ్బందిని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశ ప్రజల
 కు
మన భద్రతా సిబ్బందిపట్ల అపారమైన నమ్మకం వుందని అన్నారు.
యూనిఫామ్ లోని మన సిబ్బందిని చూడగానే బాధితులకు భరోసా
కలుగుతోందని అన్నారు. ఎలాంటి ప్రమాదం నుంచైనా సరే ప్రజలను
కాపాడుతున్న భద్రతా సిబ్బంది అసాధారణమైన రీతిలో ప్రజల
 కు
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ప్ర తికూల పరిస్థి తిలో కూడా ఆపరేషన్ 45 గంటలు కొనసాగింది

దాదాపు 1500 అడుగుల ఎత్తులో రోప్ వే పై 18 ట్రాలీలు
చిక్కుకుపోయాయి. రోప్ వే గాలిలో మాత్రమే వెళ్తూ కొండల చుట్టూ
దట్ట మైన అడవుల గుండా ప్రయాణిస్తుంది. అటువంటి సందర్భంలో,
సహాయం కోసం వైమానిక దళం, ఐటిబిపి, ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ దళాలను
పిలిపించవలసి వచ్చింది. వైమానిక దళం యొక్క Mi-17, చీతా
హెలికాప్టరను
్ల సహాయం కోసం రప్పించారు. ట్రాలీల్లో చిక్కుకున్న
ప్రజలకు ఆహారం, నీరు అందించేందుకు డ్రోన్లను ఉపయోగించారు.
ఎత్తయిన ప్రదేశం, మధ్యలో బలమైన గాలి కారణంగా ఆపరేషన్ చాలా
కష్టంగా మారింది. అందువల్ల రాత్రి వరకు సహాయ కార్యక్రమాలు
కొనసాగాయి. క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, జవాన్లు 45 గంటల పాటు
కష్ట పడిన తరువాత తర్వాత పది కేబుల్ కార్ లలోని 35 మంది
ప్రయాణికులను సురక్షితంగా తరలించారు.
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అండగా నిలుస్తున్నారనే విషయాన్ని ప్రధాని ప్రశంసలు ప్రతిఫలిస్తున్నాయి.
that కేంద్ర ప్రభుత్వ నాయకత్వంలో మన బలగాలు చాలా వేగంగా
రంగంలోకి దిగి ప్రజలను కాపాడడం జరుగుతోంది. భద్రతా సిబ్బందితో
సమావేశాన్ని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ప్రారంభించి ఈ
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సైనికులకు అభినందనలు తెలిపారు. తర్వాత
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్మీ చీఫ్ ,
భద్రతా దళాల చీఫ్, ఝార్ఖండ్ డిజిపి, గొడ్డా ఎంపీ నిషికాంత్ దూబే
పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్, ఎస్.ఐ ఓం ప్రకాష్ ఈ
ప్రమాదం గురించి తనకు మొదట దియోగఢ్ ఎస్.డి.ఎం ద్వారా
తెలిసిందని వెంటనే ప్రమాద స్థలానికి చేరుకోవడం జరిగిందని ప్రధానితో
తెలిపారు. చాలా ఎత్తున ట్రాలీలు చిక్కుకుపోయి వున్నాయని అక్కడి
బాధితులకు నీరు, ఆహారం, ఇంకా ఇతర అవసరాలను తీర్చడం
ముఖ్యమని అన్నారు. నిర్వాహక ట్రాలీతోపాటు డ్రోన్ సాయంతో ఈ పని
చేయడం జరిగిందని వివరించారు. ఆ తర్వాత వైమానిక దళ సిబ్బంది
రంగంలోకి దిగిందని అందరమూ కలిసి ప్రజలను కిందకు తీసుకురావడం
జరిగిందని అన్నారు.

సమయంలో వైమానిక దళ సిబ్బంది చేపట్టే రక్షణ కార్యక్రమాల
గురించి గ్రూప్ కెప్టెన్ వై.కె. ఖండాల్కర్ సంక్షిప్తంగా వివరించారు. గాలిలో
వేలాడుతున్న వైర్ల దగ్గర ఆగి బాధితులను కాపాడడంలో హెలికాప్టర్

జాతీయం

పైలెట్లు చూపిన నైపుణ్యాల గురించి ఆయన తెలిపారు. కేబుల్ కార్
ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న ప్రయాణికులను కాపాడడంలో గరుడ
కమాండోల పాత్ర గురించి భారతదేశ వైమానిక దళ సార్జెంట్ పంకజ్
కుమార్ రాణా వివరించారు. చిన్నారులు, మహిళలతోపాటు
బాధితులందరినీ రక్షించడం జరిగిందని ఆయన అన్నారు. వైమానిక దళ
సిబ్బంది చూపిన అసమానమైన ధైర్య సాహసాలను ప్రధాని
ప్రశంసించారు. ఐటిబిపి సిబ్బంది ప్రారంభంలోనే చూపిన చొరవ
ప్రయాణికులకు భరోసా నిచ్చింది. ఈ రక్షణ కార్యక్రమ
 ంలో ఐటిబిపి
పోషించిన పాత్రను ఐటిబిపి సబ్ ఇన్ స్పెక్టర్ అనంత్పాండే వివరించారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ప్రధాని మొత్తం సిబ్బంది కనబ
 రిచిన ఓపికను
ప్రశంసించారు. ఓపిక, శ్రమల
  సాయంతో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడే
విజయం సాధించడం జరుగుతుందని అన్నారు. ఈ ప్రమాదం జరిగిన
తర్వాత దియోగఢ్ కు చెందిన పన్నాలాల్ జోషి అనేక మంది ప్రయాణికుల
ప్రాణాలను కాపాడారు. రక్షణ కార్యక్రమాల్లో ప్రజల
 పాత్ర గురించి
ఆయన వివరించారు. ఇతరులకు సాయం చేయడమనేది మన
సంస్కృతిలోనే వుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. పన్నాలాల్ జోషి ధైర్యాన్ని,
నైపుణ్యాలను ప్రధాని ప్రశంసించారు. దియోగఢ్ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్, డిప్యూటీ
కమిషనర్ మంజునాధ్ భజంత్రి మాట్లాడుతూ స్థానికంగా లభించిన
సాయం గురించి వివరించారు. ఈ ప్రమాదం తాలూకూ పూర్తి వివరాలను
తయారు చేసి ఇలాంటి ప్రమాదాలు భవిష్యత్తులో జరగ
 కుండా జాగ్రత్త
చర్యలను ఆ నివేదికలో పొందుపరచా
 లని ప్రధాని ఆదేశించారు.
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జాతీయం
Nation

ప్రధాన మంత్రి మ్యూజియం

ఉమ్మడి వారసత్వానికి
్తవ ప్రతీక
వాస

మీరు మీ భవిష్యత్తును ముందుగానే నిర్వచించుకొని అందుకు అనుగుణంగా అడుగులు వేయాలంటే మొదటగా మీరు మీ

చరిత్రను చదవండి అని మన పెద్దలు అంటూ వుంటారు. ఇది ప్రజాదరణ కలిగిన మాట. మీరు ఎంత ఎక్కువగా మీ దేశం
గురించి తెలుసుకుంటారో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు కూడా అంతే ఖచ్చితత్వంతో వుంటాయి. మనం మన ఉజ్వలమైన

గతాన్ని గురించి తెలుసుకొని గర్వించేలా ప్రధాని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. తద్వారా నూతన తరం ప్రజల్లో చైతన్యం నింపి
వారి ద్వారా విశిష్టమైన, చైతన్యవంతమైన, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా
అంటే తన జాతీయ పునర్ చైతన్య కార్యక్రమ
 ంలో భాగంగా ఏప్రిల్ 14న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రధాన

మంత్రుల మ్యూజియం ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత ఏర్పడిన

ప్రతి ప్రభుత్వం చేసిన కృషి కారణంగా దేశం ప్రస్తుతం ఈ ఉజ్వలమైన స్థితికి చేరుకుందని అన్నారు. ప్రతి ప్రభుత్వం దేశానికి

చ

అందించిన ఉమ్మడి వారసత్వానికి ఈ మ్యూజియం వాస్తవమైన ప్రతీకగా నిలుస్తోందని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు.

రిత్రను, వర్తమానాన్ని ఉపయోగించుకొని భవిష్యతును
నిర్మించడం పట్ల జాతీయ కవి రామ్ ధారి సింగ్ డింకర్ జీ
ఒక సారి ఇలా అన్నారు. ప్రియదర
 ్శన్ ఇతిహాస్ కంఢ్ మే
ఆజ్ ధ్వనిత్ మో కావ్య్ బనే ! వర్తమాన్ కీ చిత్రపటీ పర్, బూత్ కాల్
సంభావ్య్ బనే! దీని అర్థం మన సాంస్కృతిక చైతన్యంలో నిబిడీకృతమైన
ఉజ్వలమైన గతమనేది వితారూపంలో ప్రతిధ్వనించాలి. మన దేశ
ఉజ్వలమైన చరిత్రను ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కూడా
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ప్రతిఫలించవచ్చు. తన వారసత్వాన్ని భద్రపరిచి తర్వాత తరాలకు
అందించడమనేది ప్రతి జాతి కర్తవ్యం. ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికిగాను
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అవిశ్రాంతంగా
పని చేస్తోంది. దొంగిలించబడిన విగ్రహాలను, కళాఖండాలను వెనక్కి
తీసుకురావడంలోను,
పురాతన మ్యూజియాలను
పునర్
నిర్మించడంలోను, లేదా నూతన మ్యూజియాలను ఏర్పాటు
చేయడంలోను, గత ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా భారీ ఉద్యమం అనేది

ప్రధాని మ్యూజియం

మ్యూజియం ప్రత్యేకతలు

	నూతనంగా నిర్మించిన భవవాన్ని తీన్ మూర్తి
భవనం రెండు బ్లాకులకు కలప
 డం జరిగింది.
ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా కొత్త పాత
భవనాలను కలప
 డం జరిగింది. రెండు బ్లాకుల
మొత్తం విస్తీర్ణం 15,600 చదర
 పు మీటర్లు.

ఈ భవన
 ంలో 40కు పైగా గ్యాలరీలున్నాయి.
ఒకేసారి 4 వేల మంది సామర్థ్యం కలిగి వుంది.

14 మంది ప్రధాన మంత్రులకు సంబంధించిన
సమాచారం ఇందులో వుంది. వారికి
సంబంధించిన స్ఫూర్తిదాయక వస్తువులను ఈ
మ్యూజియంలో వుంచారు.

పలువురు భారతీయులందరూ కలిసి ధర్మ
చక్రాన్ని పట్టు కున్న దృశ్యాన్ని ప్రధాన మంత్రుల
మ్యూజియం లోగోలో పొందుపరిచారు.

వర్చువల్ రియాలిటీ, రోబోట్లు , ఇంకా ఇతర
ఆధునిక సాంకేతికత సాయంతో భారతదేశ
ముఖచిత్రం ఎంతో వేగంగా మారిపోతున్నదనే
విషయాన్ని ఈ మ్యూజియం ద్వారా
ప్రపంచానికి చాటడం జరుగుతోంది.

మ్యూజియంలోని ప్రధాన మంత్రులతో సెల్ఫీలు

ఉన్నతమైన కార్యక్రమం

తీసుకోవడానికి, వారితో వర్చువల్ గా
మాట్లాడడానికి వీలుగా ఇందులో ఏర్పాటు
చేశారు.

ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ సమయంలో ఏ చెట్టు ను
కొట్టేయడంగానీ, తరలించడం గానీ జరగలేదు.
ప్రసార భారతి, దూరదర్శన్, ఫిల్మ్ డివిజన్,
సంసద్ టీవీ, రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ, ఇంకా దేశ
విదేశీ మీడియా సంస్థలనుంచి సేకరించిన
సమాచారాన్ని తీసుకొని దాని ఆధారంగా
తయారు చేసిన నూతన సమాచారాన్ని ఈ
మ్యూజియంలో ప్రదర్శించడం జరుగుతోంది.
పురాతన భాండాగారాల్ని సరిగా
ఉపయోగించుకుంటూ, ప్రధానుల వ్యక్తిగత
వస్తువులను, బహుమతులను, వారి ఇతర
స్మృతులను, ఉపన్యాసాలను ఇందులో
వుంచారు. వారి సిద్దాంతాల తాలూకా
విషయాలను, వారి జీవితాల్లో ని ఇతర
అంశాలను కలిపి ఒక థీమాటిక్ ఫార్మాట్ లో
పొందుపరిచి ప్రదర్శిస్తున్నారు.

2014 నుంచి ఇంతవరకు దేశవ్యాప్తంగా 108
మ్యూజియాలను నిర్మించడం, పునర్ నిర్మించడం జరిగింది.
వీటికి సంబంధించిన 50 మ్యూజియాలను ప్రారంభించడం
కూడా జరిగింది
నిరంతరం కొనసాగుతూనే వుంది. ప్రధానుల మ్యూజియాన్ని
సందర్శించినప్పుడు యువతకు ఈ వాస్తవాలనేవి ప్రత్యక్షంగా
తెలుస్తాయి. మనందరికీ తెలుసు భారతదేశ ఘనమైన చరిత్ర. అంతే
కాదు మనదేశం ఒకప్పుడు అమూల్యమైన సంపదతో వర్ధిల్లింది. అది
మనందరికీ గర్వకారణమైన విషయం. భారతదేశ ఘన వారసత్వం,
వర్తమానం ఈ రెండింటి గురించి ప్రపంచ ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సిన
అవసరం ఎంతైనా వుంది. ప్రస్తుతం నూతన ప్రపంచ రీతులు
ఏర్పడుతున్న ఈ సమయంలో ప్రపంచం భారతదేశంవైపు ఆశగా,

జాతీయం

దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసి సంపద్వంతం
చేయడానికిగాను భారతదేశ
ప్రధానులు చేసిన కృషి పైనా, వారి
విజయాలపైనా నేటి యువతలో తగిన
అవగాహన పెంచడానికిగాను ఈ
మ్యూజియం రూపొందింది. ఆయా
ప్రధానుల విధి నిర్వహణా కాలం, వారి
సిద్ధాంతాలతో సంబంధం లేకుండా
దీన్ని రూపొందించారు. రాజ్యాంగ
ప్రయాణాన్ని గురించి సందర్శకులు
తెలుసుకుంటారు. ప్రజాబాహుళ్యంలో
అంతగా తెలియని విషయాలను అర్థం
చేసుకోవడానికిగాను ఇక్కడ
సాంకేతికత సాయం చేస్తుంది.

సిద్ధాంతాల విషయంలో
భిన్నాభిప్రాయాలుండవచ్చు. వివిధ
రాజకీయ పార్టీలకు చెందినవారు
కావచ్చు. అయితే ప్రజాస్వామ్యంలో
ప్రతి ఒక్కరి లక్ష్యం ఒక్కటే. అది
దేశాభివృద్ధి. ఈ మ్యూజియం రాబోయే
తరాలకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. శక్తివంతమైన
కేంద్రంగా నిలుస్తుంది. నూతన
భారతదేశ నిర్మాణం కోసం మన
ప్రధానులు ఎలా కృషి చేశారనే
విషయాన్ని మన యువత
తెలుసుకుంటుంది. ఆయా ప్రధానులు
తమ విధి నిర్వహణలో ఎలాంటి
సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు, దేశాన్ని
ఎలా ముందుకు తీసికెళ్ళారు, అనే
విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

నమ్మకంతో చూస్తోంది. ప్రతి సందర్భంలోను నూతన శిఖరాలను
అందుకోవడానికిగాను భారతదేశం మరింత శ్రమించాల్సిన అవసరం
వుంది. మన దేశ ప్రధానుల్లో అత్యధికులు సామాన్య కుటుంబాల
నుంచి వచ్చిన వారే అనే విషయం మనకు ఎంతగానో గర్వకారణం.
సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి కూడా భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య
వ్యవస్థ కారణంగా దేశంలోని అత్యున్నత స్థానానికి చేరుకోవచ్చనే
విషయం మన దేశ యువతకు తగిన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది
కూడా.
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భారతదేశం - అమెరికా సంయుక్త రాష్
ట్రాలు

భాగస్వామ్యంలో నూతన దశాబ్దం

భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. అమెరికా ప్రపంచంలోనే పురాతన ప్రజాస్వామ్య
దేశం. ఈ రెండు దేశాలు పరసర్పరం ప్రధానమైన దేశాలుగా అవతరించాయి. ఈ రెండు దేశాలు తమ
భాగస్వామ్య సంబంధాల్లో ఇంధనం, ఆరోగ్యం, అంతరిక్షం, రక్షణరంగం అంశాలకు నూతన కోణాలను
జొప్పించాయి. దీనికి 2018లో జరిగిన2+2 చర్చలే దీనికి నిదర్శనం. ఈ మధ్యనే రెండు దేశాలు కలిసి
వరుసగా నాలుగో 2+2 చర్చలు నిర్వహించాయి.

చా

లా అంశాల్లో భారత్, అమెరికా చర్రితలు ఒకే విధంగా
వుంటాయి. ఈ రెండు దేశాలు గతంలో సామ్రాజ్యవాద
దేశాలపై పోరాటం చేసి స్వాతంత్య్రం సంపాదించుకొని
ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసుకొని పాలనను అందిస్తున్నాయి.
భారతదేశంలో 1990లలో జరిగిన ఆర్ధిక విధాన మార్పుల కారణంగా
భారత్, అమెరికా దేశాల మధ్య సంబంధాలు వేగంగా పుంజుకొని
అభివృద్ధి చెందాయి. 2014 నుంచి ఈ రెండు దేశాల మధ్యన
సంబంధాల్లో కనీవినీ ఎరగని ప్రగతి కనిపిస్తోంది. 2018లో రెండు
దేశాల విదేశీ వ్యవహారాలు, రక్షణ రంగ మంత్రిత్వ శాఖల మధ్యన
జరిగిన 2+2 చర్చలు ఈ రెండు దేశాల సంబంధాలకు నూతన కోణాన్ని
అందించాయి. ఏప్రిల్ 11న భారత రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాధ్ సింగ్,
విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎస్. జయశ
 ంకర్ కలిసి అమెరికా రక్షణ
కార్యదర్శి లియాద్ జె. ఆస్టిన్, స్టేట్ సెక్రటరీ
 ఆంథోనీ బ్లిన్ కెన్ లతో
వాషింగ్టన్ లో సమావేశమయ్యారు. ఈ చర్చలకంటే ముందు అమెరికా,
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భారత్ ల మధ్యన జరిగిన వర్చువల్ సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షులు జో బైడెన్ ప్రసంగించారు.
పలు అంశాలపై ఇరుదేశాల మధ్యన కుదిరిన ఏకాభిప్రాయం
ఇరు దేశాల రక్షణ, విదేశీ మంత్రుల మధ్యన జరిగిన 2+2 చర్చల్లో పలు
ప్రధానమైన విషయాలను చర్చించడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో
రష్యా ఉక్రెయిన్ దేశాల మధ్యన యుద్ధ సంక్షోభాన్ని చర్చించారు.
ఉక్రెయిన్ సమస్య తోపాటు ఈ సమావేశాల్లో వరమాన
్త
విషయాలైన
ఇండో-పసిఫిక్ సహకారం గురించి కూడా చర్చించారు. ఉక్రెయిన్ కు
సంబంధించి దిగజారిపోతున్న పరిస్థితిని సరిదిద్దడానికిగాను ఇరు
దేశాలు చేపట్టిన చర్యలను ఇరు దేశాల మంత్రులు సమీక్షించారు.
యుద్ధాన్ని ఆపాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ చర్చల్లో సైబర్ భద్రత
 , సైబర్
స్పేస్ అంశాలను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. వీటికి తోడుగా, రెండు
దేశాల మంత్రులు అన్ని రకాల ఉగ్రవాదాలను ఖండించారు. వీటిని
ఎదుర్కోవడానికి గల మార్గాలను చర్చించారు.
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ప్ర ధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
ఏమన్నారంటే...

ప్రస్తుతం అమెరికా ఇండియా సంబంధాలు ఈ స్థాయికి
చేరుకుంటాయనే విషయాన్ని కొన్ని దశాబ్దా ల క్రితం కనీసం
ఊహించను కూడా ఊహించలేదు. భారతదేశం, అమెరికా
దేశాలు సహజ
 సిద్ధమైన స్నేహితులు. ఇరు దేశాల మధ్యన ఈ
బాంధవ్యమనేది కొన్ని దశాబ్దా ల క్రితం ఊహకు కూడా
అందనిది. ఉక్రెయిన్ దేశంలో పరిస్థితి తీవ్ర ఆందోళనక
 రంగా
వున్న పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున మన దేశాల మధ్యన చర్చలు
జరుగుతున్నాయి. కొన్ని వారాల క్రితం 20 వేల మందికి పైగా
భారతీయులు ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకుపోయారు. చాలా శ్రమ
తర్వాత వారినందరినీ భారతదేశానికి తరలించగలిగాం.
దురదృష్టం కొద్దీ ఒక విద్యార్థి చనిపోయాడు. ఉక్రెయిన్, రష్యా
అధ్యక్షులతో నేనే స్వయంగా ఫోన్లో మాట్లాడాను. రెండు దేశాల
మధ్యన శాంతియుత వాతావరణం ఏర్పడాలని కోరుకుంటూ
అదే సమయంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షులతో చర్చలు చేయాలని
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కు విజ్ఞప్తి చేశాను కూడా. మీరు మీ
పదవీ
 కాలం ప్రారంభమవుతున్న సమయంలో ఒక ముఖ్యమైన
ప్రకట
 న చేశారు. ప్రజాస్వామ్య దేశాలు ప్రజల ఆకాంక్షలను
నెరవేరుస్తాయని అన్నారు. మీరు చేసిన ఈ ప్రకట
 నకు
ఇండియా- యుఎస్ భాగస్వామ్యమే ఉత్తమ నిదర్శనం.
దక్షిణ చైనా సముద్రంతో కలుపుకొని నిబంధనల
 ఆధారిత విధానంలోని
సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికిగాను అంతర్జాతీయ చట్టా ల అమలు
ప్రాధాన్యతను ఇరు దేశాల మంత్రులు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.
ఆప్ఘనిస్తాన్ అంశం కూడా ఈ చర్చల్లో భాగమైంది.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాధ్ సింగ్ రక్షణ
రంగానికి సంబంధించి ఒక దశాబ్దంలోనే అమెరికా నుంచి భారతదేశం
చేసుకున్న దిగుమతులు 20 బిలియన్ డాలరకంటే
్ల
ఎక్కువకే పెరిగాయని
అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారతదే
 శంలో తయారీ విధానానికి మద్దతుగా
అమెరికా కంపెనీలు భారత్ లో పెట్టు బడులు పెట్టా లని కోరారు. కోవిడ్
మహమ్మారి సంక్షోభంలో కూడా ఇండియా-అమెరికా మిలిటరీ
సంబంధాలు బలోపేతమయ్యాయి. సమాచారం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం
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భారతదేశంతో ్వైపాక్షిక
ద
సంబంధాలను మెరుగు
పరచుకోవడానికి నిబద
్దతతో కృషి
చేస్తాం: అమెరికా అధ్యక్షులు జో ై బడెన్

మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం నాకు సదా ఆనందాన్నిచ్చే విషయం.
మే 24న జరగబోయే క్వాడ్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో మిమ్మల్ని
కలుసుకుంటానని భావిస్తున్నాను. ఇరు దేశాల మధ్యన ఆర్ధిక,
రక్షణ రంగ భాగస్వామ్యాలను, వాటితోపాటు ప్రజల
 మధ్యన
బంధాలను ప్రోత్సహించడానికి మనం నిబద్ధతతో కృషి
చేయడం జరుగుతోంది. అమెరికా, భారతదేశాల మధ్యన గల
కీలకమైన రక్షణ భాగస్వామ్యం బలంగా వుండడమే కాకుండా
అది విస్తరిస్తోంది. రష్యా యుద్ధం కలిగిస్తున్న అస్థిర
పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే విషయంలో భారతదేశం, అమెరికా
దేశాలు తమ సంప్రదింపులు కొనసాగించడం జరుగుతుంది.
ఉక్రెయిన్ ప్రజలకు భారతదేశం అందించిన మానవతా
సాయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాను. ఇరు దేశాల ప్రజల
 మధ్యన గల
సంబంధాలు, కుటుంబ, స్నేహ బంధాలు ఉమ్మడి విలువలు
ఇరు దేశాల భాగస్వామ్యంలో కీలకంగా వున్నాయి. కోవిడ్19 కారణంగా ఏర్పడిన సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విషయంలోను,
ఆరోగ్య భద్రత, వాతావరణ సంక్షోభ అంశాల్లో ఇరు దేశాల
మధ్యన ఏకాభిప్రాయాలున్నాయి. అంతే కాదు భారతదేశం,
అమెరికా దేశాల మధ్యన బలమైన రక్షణ సంబంధాలున్నాయి.
పెరిగింది. కమ్యూనికేషన్ రంగంలో అత్యున్నత సామర్థ్యాన్ని సాధించడం
జరిగింది. ఇది ఇరు దేశాల రక్షణ భాగస్వామ్య పరిమాణ పెరుగుదలను
ప్రతిఫలిస్తోందని రాజ్ నాధ్ సింగ్ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన
విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి ఎస్. జయశంకర్ 2+2 చర్చల లక్ష్యం
ఇరు దేశాల భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడమే అని అన్నారు. ఇరు
దేశాల మధ్యన భాగస్వామ్య అవకాశాలు విస్తృతమవు
 తున్న ప్రస్తుత
పరిస్థితుల్లో ఇది చాలా ముఖ్యమని
 ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరు దేశాల
భాగస్వామ్యంలో ప్రత్యేకమైన అంశంగా ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం
నిలుస్తుందని అన్నారు. క్వాడ్ చాలా వేగంగా పని చేయడం ద్వారా
నూతన శిఖరాలను అందుకున్నదనే విషయాన్ని గత సంవత్సరంలో
మనం గమనించామంటూ ఆయన వివరించారు.

న్యూ ఇండియా సమాచార్ మే 1-15, 2022 35

అంతర్జాతీయం

ఇండియా-నేపాల్ చర్చలు

భారతదేశం-నేపాల్ సంబంధాల్
లో
నూతన కోణం

భారతదేశం-నేపాల దేశాల మధ్యన సంబంధాల గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు అందరికీ గుర్తుకొచ్చే సారూప్యత తల్లీ కూతుళ్ల
మధ్యనగల సారూప్యత. ఇరు దేశాల మధ్యన చాలా కాలంగా చారిత్రక, సాంస్కృతిక, మతపరమైన, భౌగోళికమైన, ఆర్ధిక సంబంధాలు
బంధాలు వున్నాయి. నేపాల్ ప్రధాని షేర్ బహదూర్ దూబే ఈ మధ్యనే మూడు రోజులపాటు భారతదేశాన్ని సందర్శించినప్పుడు ప్రతి
ఒక్కరు ఇరు దేశాల మధ్యగల బంధాల బంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.

2

014లో ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత భారత
ఉపఖండంలో నరేంద్ర మోదీ పర్యటించిన మొదటి దేశం
నేపాల్. అంతే కాదు 2014లోను, 2019లోను ప్రధానిగా
నరేంద్ర మోదీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సమయంలో నేపాల్ ప్రధాని
భారత ప్రభుత్వ అతిథులుగా హాజరయ్యారు. 2015 ఏప్రిల్ మే నెలల్లో
సంభవించిన భూకంపాల సమయ
 ంలోను, కోవిడ్ సమయంలో
విపత్కరపరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూనే నేపాల్కు అందించిన సాయం
విషయంలోను, రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా ఉక్రెయిన్లో
చిక్కుకుపోయిన నేపాలీ పౌరులను రక్షించడంలోను భారతదేశం
అందించిన సహకారం మరవలేనిది. దీనికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
అమలు చేస్తున్న ఇరుగు పొరుగువారి సంక్షేమానికే పెద్దపీట అనే
విధానం కారణమని
 చెప్పవచ్చు. నేపాల్ ఎదుర్కొన్న ప్రతి విపత్కర
సమయంలోను ఆ దేశానికి భారత్ సాయం అందించింది. భారతదేశం
నేపాల్ కుగల అతి ముఖ్యమైన వాణిజ్య భాగస్వామి. అంతే కాదు
ఆదేశానికి ముఖ్యమైన విదేశీ పెట్టు బడుల వనరు. ఏప్రిల్ 2న భారత
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, నేపాల్ ప్రధాని షేర్ బహదూర్ దూబాల
మధ్యన ఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ హౌస్ లో సమావేశం జరిగింది.
ఇండియా నేపాల్ బంధాల పురోగతికి నేపాల్ ప్రధాని బూదే కీలకపాత్ర
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పోషించారు. శాంతి, ప్రగతి, అభివృద్ధి కోసం నేపాల్ సాగించే
ప్రయాణంలో భారతదేశం బలమైన భాగస్వామి. చాలా కాలంగా
భారతదేశ స్నేహితునిగా షేర్ బహదూర్ దూబా నిలిచారు. ఆయన
భారతదేశాన్ని సందర్శించడం ఇది ఐదోసారి.

నేపాల్ లో ప్రా రంభమ
ై న రూపే సేవలు, ప్రయాణికులై రలు సేవలు

భారత ప్రదాని నరేంద్ర మోదీ , నేపాల్ ప్రధాని షేర్ బహదూర్
దూబా ఇద్దరూ కలిసి నేపాల్ లో అమలయ్యేలా రూపే కార్డు ను
ప్రారంభించారు.

ఇండియాలోని జయానగర్ నుంచి నేపాల్ లోని కుర్తా వరకు
రైలు ప్రయాణ సేవల్ని ఇరు దేశాల ప్రధానులు కలిసి
ప్రారంభించారు. ఈ రైలు మార్గాన్ని భారతదేశ ఆర్ధిక సాయంతో
నిర్మించారు.
నేపాల్ లో భారతదేశం అందిస్తున్న నిధులతో తయారైన సోలు
కారిడార్ 132 కెవి పవర్
 ప్రాజెక్ట్ ను ఇద్దరు నేతలు కలిసి
ప్రజలకు అంకితం చేశారు.
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ఇండియా, నేపాల్ దేశాల మధ్యన నెలకొన్న స్నేహసంబంధాలు, ప్రజల
మధ్యనగల పరసర్పర సంబంధాలు అనేవి ప్రపంచంలో మరే దేశాల
మధ్యన కనిపించవు. ప్రాచీన కాలం నుంచే ఇరు దేశాల నాగరికతలు,
సంస్కృతి, పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకునే సంప్రదాయాలు
కలగలిసిపోయాయి. సుదీర్ఘకాలంగా ఇరు దేశాలు తమ
సుఖసంతోషాల్లో పాలుపంచుకొంటూనే వున్నాయి. ఇరు దేశాల
ప్రజల మధ్యనగల పరస్పర సంబంధాలనేవి ఇరు దేశాల
భాగస్వామ్యానికి తగిన పునాదిని ఏర్పరుస్తాయి. అవి మన సంబంధ
బాంధవ్యాలను శక్తివంతం చేసి బలోపేతం చేస్తాయి.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

మీరు మా దేశం పట్ల కనబరి
 చిన ప్రేమ ఆప్యాయత,
అనురాగాలకు నా అభినందనలు. ఇరు దేశాల మధ్యనగల
సహజ సిద్ధమైన సంబంధాలను నా పర్యటన మరింత బలోపేతం
చేస్తుంది. నేపాల్-ఇండియాల మధ్యన సంబంధాలు చాలా
ముఖ్యమైన సంబంధాలు.
- షేర్ బహదూర్ దూబా, నేపాల్ ప్రధాని

నేపాల్, బెనారస్ ల మధ్యన సుదీర్ఘమైన చరిత్ర

భారతదేశంలోని తన పర్యటన
 లో భాగంగా చివరి రోజున
నేపాల్ ప్రధాని షేర్ బహదూరర్ దూబా కాశీ
పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించారు. కాల భైరవ ఆలయం వద్ద
పూజలు చేసిన ఆయన తర్వాత కాశీ విశ్వనాధుడిని
దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన నేపాల్ దేశ
సుభిక్షాన్ని, శాంతిని కోరుకుంటూ బాబాను
కోరుకున్నారు. కాశీ యాత్రలో భాగంగా ఆయన
లలితాఘాట్ లోని పశుపతినాధ్ ఆలయాన్ని దర్శించి
ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేక హారతి నిర్వహించారు. ఈ
ఆలయాన్ని నేపాల్ ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తోంది. ఇక్కడి
నేపాలీల ఆలయ వృద్ధాశ్రమ పునరుద్ధరణ పనులను ఆ
దేశ ప్రధాని ప్రారంభించారు.

భారత్-నేపాల్ దేశాల మధ్యన కొనసాగుతున్న
చర్చలు

ఈ మధ్యకాలంలో నేపాల్ ప్రధాని భారత పర్యటన
వివరాలను చూస్తే మే 2019లో నాటి నేపాల్ ప్రధాని కె.పి.
శర్మ భారత్ లో పర్యటించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రమాణ
స్వీకార కార్యక్రమ
 ంలో పాల్గొన్నారు. అంతకు ముందు
టెర్మ్ లో కూడా ప్రధానిగా వున్న నరేంద్ర మోదీ 2018
ఆగస్టు నెలలో నాలుగో బిమ్ స్టెక్ శిఖరాగ్ర సమావేశం
కోసం ఖాట్మాండును సందర్శించారు.. దీనికంటే ముందు
2018 మే నెలలో ఆ దేశాన్ని సందర్శించారు. నేపాల్
పార్లమెంటులో జరిగిన విశ్వాస పరీక్షలో విజయం
సాధించిన షేర్ బహదూర్ దూబాకు ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ తన అభినందనలు
 తెలిపారు.

ప్రపంచ సౌర వేదికలో అధికార సభ్యురాలిగా చేరిన నేపాల్

వేగంగా ప్రగతిని సాధించడం పైన ఇరు దేశాలు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టా యి

రైల్వే, ఇంధన రంగాల్లో సహకార విస్తరణకు సంబంధించి ఇరు దేశాల
మధ్యన కుదిరిన నాలుగు ఒప్పందాలపై ఇరు దేశాలు సంతకాలు చేశాయి.

ఈ చర్చల్లో పంచేశ్వర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం వేగంగా జరగాల్సిన ప్రాధాన్యతను

ఇరు దేశాలు ప్రత్యేకంగా చర్చించాయి. ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిలో ఈ ప్రాజెక్ట్
కీలక పాత్ర పోషించనున్నది.

నేపాల్ జల విద్యుత్ అభివృద్ధి పథకా
 ల్లో భారతీయ కంపెనీలు విస్తృతమైన
పాత్రను పోషించాలని ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. దీనితోపాటు
నేపాల్ నుంచి విద్యుత్ దిగుమతికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను
ఆమోదించారు.

ఇరు దేశాలు కలిసి చేపట్టిన కార్యక్రమాల్ని ప్రాధాన్యత క్రమంలో పూర్తి
చేయాలని ఇరు దేశాల ప్రధానులు అంగీకరించారు. వీటిలో
వాణిజ్యంతోపాటు దేశాల మధ్యన కమ్యూనికేషన్ కనెక్టివిటీ అంశం,
జయానగర్ - కుర్తా రైలు లైను వున్నాయి.
నేపాల్ దేశంలో రూపే కార్డు ను ప్రారంభించడమనేది ఇరు దేశాల మధ్యన
ఆర్ధికపరమైన కనెక్టివిటీలో నూతన అధ్యాయం సృష్టిస్తుంది. మిగతా
ప్రాజెక్టు లను తీసుకుంటే నేపాల్ పోలీస్ అకాడమీ, నేపాల్ గంజ్ లోని
రామాయణ సర్క్యూట్ కు సంబంధించి సమన్వయంతో కూడిన చెక్
పాయింట్ మొదలైనవి ఇరు దేశాల సంబంధాలను మరింత బలోపేతం
చేస్తాయి.

ఇండియా, నేపాల్ దేశాల మధ్యన ఏర్పాటు చేసుకున్న బహిరంగ
సరిహద్దు లను అసాంఘిక శక్తులు దుర్వినియోగం చేయకుండా చూడాలనే
అంశాన్ని ప్రధానులు చర్చించారు. ఇరు దేశాల రక్షణ, భద్రతా సంస్థల
మద్యన పటిష్టమైన సహకారం గురించి ప్రధానులు ప్రత్యేకంగా
పేర్కొన్నారు.
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ఆరోగ్యరంగం

కోవిడ్ పై సమరం

185 కోట్లు దాటిన టీకా కార్యక్రమం

అంతంకాని కోవిడ్
నూతనంగా అవతరిస్తు న్న
వేరియంట్లు ,
అప్రమ్త
త తే ముఖ్యం

భారతదేశంలో టీకా కార్యక్రమా
 ల్ని విస్తృతం చేయడంతో కోవిడ్ రోజువారీ కేసుల సంఖ్య ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో గణనీయంగా
తగ్గింది. ఫలితంగా ప్రమాదం తగ్గింది. కానీ కోవిడ్ ఇంకా సజీవంగానే ఉందన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ వైరస్ ఎప్పటికప్పుడు
రకరకాల రూపాలలో పుంజుకుంటుంది. కోవిడ్ వైరస్ కి చెందిన XE వెర్షన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పునరాగమనం చేస్తోంది. ఇటువంటి
సందర్భంలో కోవిడ్ నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోడానికి టీకాలు వేయించుకోవడంతోబాటు జాగ్రత్తలు కూడా పాటించవల
 సిన
అవసరం ఉంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోవిడ్ కేసులు మళ్ళీ పెరుగుతున్నాయి.

భారతదేశంలో కోవిడ్ సమస
 ్య అలాగే ఉంది. కోవిడ్ నిబంధనలు

ఎత్తివేయడంలో ప్రజల్లో సాధారణ జీవితం తిరిగి ప్రారంభమైంది.

ఏప్రిల్ 18 వరకు 186.54 కోట్లకు పైగా వ్యాక్సిన్ డోసులు

నిర్వహించడం జరిగింది. అదే సమయంలో 12-14 సంవత్సరాల

మధ్య వయసుగల కౌమార దశలో ఉన్న 2.34 కోట్ల మంది పిల్లలకు
వ్యాక్సిన్ మొదటి డోసు ఇచ్చారు. 12-14 మధ్య వయసుగల

ప్రతీ ఒక్కరికీ అందుబాటులోకి తెచ్చే లక్ష్యంతో రూపొందించిన

సరికొత్త కార్యక్రమం 2021, జూన్ 21న ప్రారంభమైంది. మరింత
ఎక్కవ టీకాలు అందుబాటులోకి తేవడం వల్ల

ప్రయత్నాన్ని వేగవంతం చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

రోగనిరోధకత

అయిదు రాష్ట్రాలకు లేఖలు రాసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
దేశవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే అయిదు రాష్ట్రాల్లో కరోనా కేసులు

కౌమారదశలో పిల్లలకు కోవిడ్ -19 వ్యాక్సినేష్ కార్యక్రమం 2022

బాగా పెరగడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆందోళన చెందుతూ ఆ రాష్ట్రాలకు

ఏప్రిల్ 18న 11,542గా నమోదైతే, గత 24 గంటల్లో కొత్తగా నమోదైన

కోవిడ్ కేసులను పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటూ

కేసులు) 0.03శాతంగా నమోదైతే రికవరీ రేటు 98.76 శాతం.

ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ ఢిల్లీ, హర్యానా, కేరళ, మహారాష్ట్ర, మిజోరాం

మార్చ్ 16న ప్రారంభమైంది. భారతదేశంలో కోవిడ్ యాక్టివ్ కేసులు

కేసుల సంఖ్య 2183. అదే సమయంలో క్రియాశీల కేసులు (యాక్టివ్

లేఖలు రాసింది. వారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని లేఖలో పేర్కొంది.

ఆయా రాష్ట్రాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు
 చేస్తూ కేంద్ర

మరోవైపు కౌమార దశలో ఉన్న 15-17 సంవత్సరాల వయసున్న

రాష్ట్రాలకు లేఖలు పంపింది. కరోనాకు సంబంధించి కొత్త ఉదంతాలు

మంది టీనేజ్ పిల్లలు టీకా మొదటి డోస్ తీసుకున్నారు. కోవిడ్ టీకా

తీసుకోవాలని కోరింది. ఇప్పుడు కోవిడ్-19 కి సంబంధించి XE అనే

4.04 కోట్ల మంది పిల్లలకు టీకాలు ఇవ్వడం జరిగింది. 5.78 కోట్ల
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అందరికీ టీకాలు, ఉచిత టీకాలు, అందరికీ ఉచిత

వాక్సినేషన్
n

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఉచిత టీకా

ప్రచారం. స్వీయ ఆధారిత టీకాలు- 3

భారతదేశంలో తయారు చేసిన టీకాలు

కో-విన్ అనే డిజిటల్ ప్లాట్ఫార్మ్ ద్వారా టీకా
నమోదు అందుబాటులోకి
n

దేశవ్యాప్తంగా 4143 కొత్త ఆక్సీజన్ ఉత్పత్తి
ప్లాంట్లు .

n

అత్యవస
 ర పరిస్థితుల్లో ప్రతిస్పందన ప్యాకేజీ
కింద 631 జిల్లాల్లో పిడియాట్రిక్ కేర్
యూనిట్లు .

n

భారతదేశంలో ప్రతి జిల్లా ఆరోగ్య

సౌకర్యాలలో స్వావలంబన సాధించడం.

ప్రధాన మంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య

మైలిక సదుపాయాల మిషిన్ కింద 64,180
కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపు.

			

(12 మే 1022 నాటికి డేటా)

ఆరోగ్యరంగం

కొత్త వేరియంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపిస్తోంది. అయితే భారతదేశంలో

ఇంతవరకు దీనికి సంబంధించి ఒక్క కేసు కూడా నిర్ధారించలేదు. ఇలాంటి

పరిస్థితుల్లో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి, అలాగే నిబంధలు పాటించడం కూడా
అవసర
 ం.

కోవిడ్ పరిహారానికి గడువు నిర్ధేశించిన కేంద్రం
కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ ప్రకారం నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్

(జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ) ట్రిబ్యునల్ ప్రకటించిన కోవిడ్ పరిహారం కోసం
దరఖాస్తు దాఖలు చేసేందుకు సుప్రీం కోర్టు గడువు విధించింది. ఇతరత్రా

దరఖాస్తు నెంబర్ 1805 విచారణ సమయంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు

కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. కరోనా విపత్తు బాధితులకు

నష్టపరిహారం పొందడం కోసం ఫైల్ ధాఖలు చేయడానికి మార్చ్ 24 నుండి 60
రోజుల సమయం ఉంటుంది.

ఇది మార్చి 20కి ముందు కరోనాతో

చనిపోయినవారికి వర్తిస్తుంది. అంతేకాకుండా, భవిష్యత్లో కరోనా వ్యాధితో

మరణించేవారి విషయంలో 90 రోజుల గడువు కేటాయించే సూచనలు జారీ
చేశారు. అయితే, గతంలో ఏర్పాటు చేసిన నియమాలు అనుసరిస్తారు. కేసులలో

మోసపూరితమైన వాదనలు
 తలెత్తకుండా చేయడానికి పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ
ఉంటుందని మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.

ఇప్పుడు 18 ఏళ్ళు నిండిన వారికి కూడా బూస్టర్ డోస్18 సంవత్సరాలు నిండిన వారికి ముందు జాగ్రత్త కోసం ఇచ్చే కోవిడ్ టీకా

అదనపు
 మోతాదు ఏప్రిల్ 10 నుంచి ప్రైవేట్ ఇమ్యునైజేషన్ క్లీనిక్లలో అందించే

కార్యక్రమం చేపట్టారు. 18 సంవత్సరాలు నిండిన వారు ఎవరైనా రెండో డోస్

185 కోట్ల కోవిడ్ వాక్సిన్ డోసులు
సమర ్థవంతంగా నిర్వహించడం అంటే
అది మీ అందరి సహకారంతో మాత్రమే
సాధ్యమైంది. అయితే కరోనా ముప్పు
ఇంకా సమాప్తం కాలేదు. అది కొంత
కాలం ఆగింది అంతే, మళ్ళీ మళ్ళీ
కనబడుతుంది. కానీ, ఎప్పుడొస్తుందో
ఎవరికీ తెలియదు. దాని కొత్త రూపం
బయట
 పడుతుంది. అందువల్ల అందరూ
చాలా జాగ్రత్తగా
 ఉండండి.
-నరేంద్రమోదీ, ప్రధాన మంత్రి

తీసుకున్న తొమ్మిది నెలల తర్వాత ఏప్రిల్ 10 నుంచి ప్రైవేట్ వ్యాక్సినేషన్

కేంద్రాల నుంచి ముందు జాగ్రత్త కోసం వేసే అదనపు
 డోస్ పొందవచ్చు. ఈ

సేవా సౌకర్యాన్ని అన్ని ప్రైవేట్ ఇమ్యునైజేషన్ కేంద్రాలలో కల్పిస్తున్నారు. 60
సంవత్సరాల వయసు పైబడినవారికి, ఆరోగ్య సిబ్బందికి కార్యకర్తలకు

నివారణా మోతాదును కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. అర్హతగల జనాభా కోసం
మొదటి , రెండవ టీకా డోస్లు ప్రభుత్వం నిర్వహించే ఇమ్యునైజేషన్

కేంద్రాలలో ఉచితంగా అందిస్తారు. 18-59 సంవత్సరాల వయసుగల వారికి

కోవిడ్ అదనపు డోసులను ప్రైవేట్ కోవిడ్ వాక్సినేషన్ కేంద్రాలలో ఏర్పాటు చేసే

నిమిత్తం చర్చలు, విధాన రూపకల్పన కోసం ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ
మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి అధ్యక్షతన ఏప్రిల్ 9న సమావేశం ఏర్పాటైంది.

ఇందులో అన్ని రాష్ట్ర, కేంద్రపాలిత ఆరోగ్య కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు.

ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వశాఖ సిఫార్సులకు అనుగుణంగా ప్రైవేట్

కోవిడ్ వాక్సినేషన్ కేంద్రాలు ఇమ్యునైజేషన్ సైట్లను నిర్వహిస్తాయి.
దేశవ్యాప్తంగా మొట్టమొదటి రోజే 18-59 మద్య వయసుగల వారికి 9,674
టీకా డోసులు అందజేశారు.
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ఇండియా
India@75@ 75 Azadi
ఆజాదీKa
కా Amrit
అమృత్Mahotsav
మహోత్సవ్

1857 నాటి స్వాతంత్య్ర పోరాటం

ప్ర థమ స్వాతంత్య్ర సంగ్రా మం

భారతస్వాతంత్య్ర పోరాట చరిత్రలో 1857 పోరాటం ఒక కీలక ఘట్టం. మాతృభూమిని దాస్య శృంఖలాల నుంచి విముక్తి చేసేందుకు ఎందరో
విప్లవకారులు తమ ప్రాణాలను అర్పించారు. ఆ సమయంలో కులం మతం, వర్గం, హోదా, ప్రాంతం, భాషా ప్రాతిపదికలకు ఎలాంటి చోటూ
లేకుండా అన్నిటికీ అతీతంగా ఈ తిరుగుబాటు సాగింది. అప్పటికే వంద సంవత్సరాలకు పైగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ భారతదేశాన్ని
పాలిస్తోంది. 1857 మే 10వ తేదీని మొట్టమొదట చెలరేగిన ఈ స్వాతంత్ర్యపు జ్వాల, తిరుగుబాటు బ్రిటన్ దాస్యశృంఖలాలను
ఛేదించేందుకు యావత్తు భారతదేశం ఐక్యంగా నిలబడేలా చేసింది.

ప్ర

ధాని నరేంద్రమోదీ మాట్లాడుతూ, ఏ దేశమైనా చరిత్రను
గౌరవించకపోతే, ఆ దేశ భవితకు బలమైన పునాదులు
వేసిన వారిని గౌరవించకపోతే ఆ దేశ భవిష్యత్
సురక్షితంగా ఉండదు అన్నారు. 200 సంవత్సరాలకు పైగా భానిసత్వంలో
మగ్గిన భారతదేశ చరిత్రను చాలాసార్లు తప్పుగా చూపించారు.
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత చరిత్రను పరిరక్షించుకునే ప్రత్యేక
ప్రయత్నాలు ఏమీ జరగలేదు. చరిత్రను మరుగునపడేస్తున్నారనడానికి
1857లో జరిగిన స్వాతంత్య్ర పోరాటం కూడా ఒక ఉదాహరణ. దీన్ని
ప్రపంచం సిపాయి తిరుగుబాటుగా పిలుస్తుంది. కానీ 52 సంవత్సరాల
తరువాత 1909లో వినాయక్ దామోదర్ సావర్కర్ రాసిన ది ఇండియన్
వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ 1857 అనే పుస్తకం ఈ ఉద్యమానికి ఉన్న
విశ్వసనీ
 యత చాటింది. ఇది భారతదే
 శ స్వాతంత్ర్యం కోసం జరిగిన
మొదటి ఉద్యమం. వీర్ సావర్కర్ అనే వ్యక్తి లేకపోతే, 1857 విప్లవం
అసలు భారతదేశ చరిత్రలో భాగమై ఉండేది కాదు, మనం దీన్ని బ్రిటీష్
వారి దృష్టి కోణం నుంచే చూడవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడేదని హోమ్ మంత్రి
అమిత్ షా ఒక కార్యక్రమంలో చెప్పారు.
1857 విప్లవం భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ చరిత్రలోనే అతి పెద్ద
పోరాటం. కమలం, రొట్టె ముక్క దాని ప్రతీకలుగా ఉండేవి. 1857 మే
31వ తేదీని ఆ విప్లవానికి నాంది పలికే దినంగా నిర్ణయించారు. అయితే
ఈ విప్లవం మీరట్ కంటోన్మెంట్ నుండి కొన్ని వారాల ముందే, మే 10వ
తేదీనే ప్రారంభమైంది. గ్రీజు కాట్రిజులను ఉపయోగించేందుకు
నిరాకరించినందుకుగానూ భారత సైనికులను జైలులో పెట్టా లని కోర్ట్ మార్షల్ ఆదేశించింది. కానీ తిరుగుబాటుదారులు జైలు గోడలు బద్దలు
కొట్టి వారికి అడ్డు వచ్చిన ప్రతి బ్రిటీష్ అధికారిని చంపేశారు. వారు ఒక
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గ్రామం దగ్గర గుమిగూడారు. తర్వాత ఢిల్లీకి పాదయాత్ర ప్రారంభించారు.
చిట్ట చివరి మొఘల్ చక్రవర్తి బహదూర్ షా జఫర్ ను వారు తమ
నాయకుడిగా ప్రకటించుకున్నారు. ఈ తిరుగుబాటుకు సంబంధించిన
సమాచారం తెలియగానే మీరట్ నుంచి ఢిల్లీ మార్గంలో అనేక మంది
ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా వీరికి మద్దతు తెలుపుతూ ఉద్యమంలో
పాల్గొన్నారు. దాంతో బ్రిటీష్ వారు భారతదేశంలో భారీ ఎత్తున
జరుగుతున్న సామూహిక ప్రతిఘటనను

మొట్ట మొదటి సారిగా
ఎదుర్కోవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పీష్వా నానా సాహిబ్, తాంత్యా
తోపే, రాణి లక్ష్మీభాయి, బాబు కున్వర్సింగ్ , అజీముల్లా ఖాన్, బేగం
హజ్రత్ మహల్
 వంటి ప్రముఖులతోపాటు ఎందరో విప్లవకారులు ఈ
ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఉద్యమ జ్వాలను అణచివేయడానికి
బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి రెండు సంవత్పరాలకు పైగా సమయ
 ం పట్టింది.
ఫలితంగా భారతదేశంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలన ముగిసింది. ఈ
విప్లవం భారతదేశంలో భూస్వామ్య యుగానికి తెరదించి, ప్రగతిశీల,
విద్యావంతులైన కొత్త శకానికి జన్మనిచ్చింది. ఈ తిరుగుబాటు భారత
రాజకీయాలను, పరిపాలన, సామాజిక, ఆర్థిక వ్యవస్థ, జాతీయ స్పూర్తిని
ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది. నిజానికి, 1857 విప్లవం కేవలం
సాధారణ సిపాయిల తిరుగుబాటో, లేదా సంఘటనలకు తక్షణ
ప్రతిచర్యగా జరిగిన తిరుగుబాటు కాదు. ఇది భారతమాత స్వేఛ్చా
వాయువుల కోసం మన స్వాతంత్య్ర సమర
 యోధులు చక్కటి యుక్తితో
చేసిన స్వాతంత్య్ర పోరాటం. దాని ఫలితంగానే 90 ఏళ్ళ తరువాత
1947లో భారతదేశం స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందగలిగింది. మీరట్లో ఈ
స్వాతంత్య్ర పోరాటం జరిగిన ప్రదేశంలో బ్రిటీష్ వారికి వ్యతిరేకంగా
తిరుగుబాటు చేసి అమరవీ
 రులైన 85 మంది సిపాయిల జ్ఞాపకార్థం

ఆజాదీKaకాAmrit
అమృత్
మహోత్సవ్
Azadi
Mahotsav

షాహిద్ స్మారకం నిర్మించారు. ప్రదాని నరేంద్రమోదీ ఈ సంవత్సరం
జనవరిలో ఆ స్మారకాన్ని సందర్శించి అమరవీరులకు నివాలులు
అర్పించారు. మోదీ దీన్ని సందర్శించిన రెండవ ప్రధాని.

1857 స్వాతంత్ర్యోద్యమం 165 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న

తాం
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సందర్భంగా అమృత మహోత్సవ సీరిస్లో ఈసారి, ఆ పోరాటంలో
ప్రాణత్యాగాలు చేసిన తాంత్యా తోపీ, ఉడా దేవి, ఈశ్వరీ ప్రసాద్,
సోదరులు నీలాంబర్, పీతాంబర్, ఇంకా పియాలీ బరువా గురించి
తెలుసుకుందాం.

గెరిల్
లా యుద్ధ కథానాయకుడు తాంత్యా

త్యా తోపే, 1857 తిరుగుబాటులో
పాల్గొన్న
అత్యంత
ముఖ్యమైన
వ్యక్తులలో ఒకరుగా నాలిచారు. ఆయన 1857
స్వాతంత్యోద్యమానికి పునాది వేయడమే కాదు.
దేశమాత స్వేచ్ఛ కోసం పాటుపడే విధంగా ప్రజల్లో
చైతన్యాన్ని రగిలించాడు. తాంత్యా తోపే 1814 ఫిబ్రవరి
16న జన్మించాడు. ఆయన అసలు పేరు రామచంద్ర
పాండురంగా రావు. మహరాష్ట్రలోని యోలా గ్రామం
ఆయన స్వస్థలం. పీష్వా బాజీరావ్ -2 పుణే విడిచి
కాన్పూర్ సమీపంలోని బితుర్ ప్రాంతానికి వలస

వెళ్ళినప్పుడు పూణే నుంచి అనేక కుటుంబాలు అతనితోబాటు కలిసి
వెళ్ళాయి. వారిలో పాండురంగ కుటుంబం కూడా ఉంది.
పాండురంగ తన భార్య, రామచంద్ర, గంగాధర్ అనే ఇద్దరు పిల్లలతో
కలిసి బితూర్ వచ్చాడు. తాంత్యా తోపేకి బితూర్లో నానా సాహేబ్,
మొరోపంట్ తాంబే (రాణీ లక్ష్మీభాయి తండ్రి) తో పరిచయం ఏర్పడింది.
నానా సాహేబ్కి అత్యంత సన్నిహితుడు కావడంతో తాంత్యా తోపే
దీవాను, ప్రధానమంత్రి, ఆర్మీ సిబ్బందిలో సైన్యాధ్యక్షుడు వంటి అనేక
పదవులు నిర్వహించాడు. బ్రిటీష్ వారు ఝాన్సీని ముట్టడించినప్పుడు
నానా సాహెబ్ తాంత్యా నాయకత్వంలోని నైన్యాన్ని ఝాన్సీకి పంపాడు.
తాంత్యా తోపే సైన్యం ఈ యుద్ధంలో అత్యంత ధైర్య సాహసాలు
ప్రదర్శించినప్పటికీ విజయం సాధించలేకపోయిందని విష్ణు భట్ గాడ్సే
తాను రచించిన మజ్హా ప్రవాస్ అనే యాత్రా గ్రంథంలో పేర్కొన్నాడు.
తాంత్యా తోపే కాన్పూర్, చర్కారి, ఝాన్సీ, కోచ్ యుద్ధాలకు నాయకత్వం
వహించాడు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు వారి సైన్యం చర్కారీ యుద్ధంలో
తప్ప మిగతా చోట అపయజం పాలైంది. తాంత్యా, లక్ష్మీభాయిలకు
గ్వాలియర్లో
 విజయం లభించింది.
	గ్వాలియర్ కోటను తాంత్యా స్వాధీనం చేసుకోవడంతో బ్రిటీష్

వారు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. దాంతో బ్రిటీషువారితో
భయంకరమైన యుద్ధం మళ్ళీ మొదలైంది. అందులో
లక్ష్మీభాయి వీరమర
 ణం పొందింది. అయితే నానా సాహేబ్
అల్లు డు రావ్ సాహేబ్, తాంత్యా ఇద్దరూ బ్రిటీష్ వారి నుంచి
తప్పించుకున్నారు. యుద్ధంలో తాంత్యా తోపే నుంచి
వచ్చిన ప్రతిఘటన అతన్ని గొప్ప వీరుడిగా ఉన్నత స్థాయిలో
నిలబెట్టింది. బ్రిటీషువారు ప్రతీచోటా తిరుగుబాటుదారులను
అణచివేస్తున్నప్పటికీ తాంత్యా బ్రిటీష్ సైన్యాన్ని ఒక
సంవత్సరం పాటు సుదీర్ఘకాలం నిలువరిచగలి
 గాడు. ఈ
సమయంలో ఆయన శత్రువులకు వ్యతిరేకంగా భీకర గెరిల్లా
యుద్ధం నిర్వహించాడు.
తాంత్యా తోపే నాయకత్వాన తిరుగుబాటుదారులు మధ్యప్రదేశ్ ,
రాజస్థాన్లలోని దుర్గమమైన కొండచర్యలు, లోయలు, నదులు, దట్టమైన
అడవుల్లో స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకొని గెరిల్లా యుద్ధం చేశారు.
శివపురి సమీపంలో ఉన్న నార్వార్ రాజు మాన్సింగ్ తాంత్యా
ఎక్కడున్నదీ బ్రిటీషువారికి తెలియజేశాడని చెబుతారు. మాన్ సింగ్ చేసిన
మోసం కారణంగా బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం తాంత్యాను 1859 ఏప్రిల్ 7న
నిద్రపోతున్న సమయ
 ంలో పట్టు కున్నది. బ్రిటీష్ వారికి వ్యతిరేకంగా
తిరగబ
 డి యుద్ధం చేశాడనే ఆరోపణల
 తో శివపురి కోర్టు తాంత్యా తోపేకి
1859 ఏప్రిల్ 15న మరణశి
 క్ష విధించింది. ఏప్రిల్ 18వ తేదీన వేలాది
మంది సమక్షంలో బహిరంగ ప్రదేశంలో తాంత్యాని ఉరి తీశారు.
తాంత్యా ఏ మాత్రం బెదరకుండా దృఢంగా తన మెడను ఉచ్చులో
పెట్టా డని అంటారు. అయితే ఈ అంశం మీద భిన్నాభిప్రాయాలు
ఉన్నాయి. తాంత్యా స్థానంలో బ్రిటీషువారు వేరెవరినో పట్టు కున్నారు అని
కూడా అంటారు. తాంత్యా మరణం పట్ల వివాదం ఎలా ఉన్నప్పటికీ
అతని శౌర్యం కచ్చితంగా బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యాన్ని కుదిపివేసిందనడంలో
సందేహం లేదు.
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ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

ఉదా దేవి- 1857 తిరుగుబాటులో 30 మంది బ్రి టీషు
ై సనికులను ఒంటి చేత్తో చంపిన వీర వనిత

ఝా

న్సీ లక్ష్మీభాయి లాగానే 1857 తిరుగుబాటులో
బిట్రీష్ సామ్రాజ్యాన్ని విపరీతమైన ఇబ్బందులకు

గురిచేసిన వారిలో ఉదా దేవి కూడా ఉన్నారు.

అర్హత ఉన్నప్పటికీ ఆమెకు అంతగా పేరు, గౌరవం లభించలేదు. అవధ్

ప్రాంతంలోని ఉజ్రియావ్ గ్రామంలో ఓ పేద కుటుంబంలో ఆమె

జన్మించింది. ఉదాదేవికి చిన్నతన
 ం నుంచి బ్రిటీషువారి పట్ల ద్వేషం
ఉండేది. బ్రిటీష్ వారు 1856లో ఔద్ నవాబు వాజిద్ అలీని కలక త్తాకు
బహిష్కరించారు. దాంతో అవధ్ ప్రాంతం ఆయన భార్య హజ్రత్ మహల్

చేతుల్లోకి వెళ్ళింది. బ్రిటీష్ వారికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటంలో
పాల్గొనేందుకు తనకు అనుమతి ఇవ్వవలసిందిగా ఉదాదేవి హజ్రత్

మహల్ ని అభ్యర్థించింది. అందుకామె ఒప్పుకుంది. శిక్షణ పొందిన
స్త్రీలను ఒక బృందంగా సిద్ధం చేయమని బేగం కోరింది. అదే సమయంలో
ఉదాదేవికి అవధ్ సైనికుడైన మక్కా పాసితో వివాహం జరిగింది. 1857
జూన్ 10వ తేదీ లక్నోలోని చిన్హట్ పట్టణ సమీపంలోని ఇస్మయిల్ గంజ్

ప్రాంతంలో తిరుగుబాటుదారులకు, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మధ్య
జరిగిన యుద్ధంలో మక్కాపాసి అమరుడయ్యాడు.

భర్త మరణం

దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఆ మరణం ఉదాదేవికి ప్రేరణగా మారింది.

దాంతో తన భర్త బలిదానానికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటానని ఉదాదేవి

ప్రతిజ్ఞ చేసినట్టు చెబుతారు. 1857 నవంబర్ 16న భారీ సంఖ్యలో వచ్చిన

బ్రిటీష్ సైన్యం లక్నోలోని సికందర్ బాగ్ ప్రాంతాన్ని ముట్టడించింది. ఆ

సమయ
 ంలో సుమారు రెండు వేల మంది భారత సైనికులు సికందర్

బాగ్లో ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. ఇంగ్లీష్ సైన్యాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు

సిద్ధంగా ఉండాలని ఉదాదేవి తన మహిళా సైనిక బృందాన్ని ఆదేశించింది.

అదే సమయంలో ఆమె పురుషుల దుస్తులు ధరించి, రెండు చేతుల్లో

తుపాకి, మందుగుండు సామాగ్రిని పట్టు కుని రావి చెట్టు ఎక్కింది. అక్కడి

నుంచి ఆమె బ్రిటీష్ సైన్యాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఆమె వద్ద ఉన్న
మందుగుండు సామాగ్రి మొత్తం అయిపోయేంతవరకు ఆమె బ్రిటీష్

సైన్యాన్ని నిలువరించి సికందర్బాగ్ఆక్రమించకుండా అడ్డు కోగలిగింది.

ఉదాదేవి ఒక స్నయిపర్ లా దాడి చేసి 32 మంది బ్రిటీష్ సైన్యాన్ని
మట్టు బెట్టిందని చెబుతారు. బుల్లెట్లు చెట్టు నుంచి దూసుకువస్తున్నాయని

బ్రిటీష్ సైన్యం గమనించింది. ఉదాదేవి చెట్టు దిగుతుండగా బ్రిటన్
సైనికులు ఆమెను కాల్చి చంపేశారు. ఉదాదేవి పరాక్రమానికి
ఆశ్చర్యపోతూ బ్రిటీష్ జనర
 ల్ తన టోపీ తీసి ఆమెకు సెల్యూట్ చేశాడని
చెబుతారు. ఆమె పేరు బ్రిటీష్ వార్తాపత్రి
 కల్లో ప్రముఖంగా ప్రచురించారు.
ఉదాదేవి శౌర్యాన్ని, పరాక్రమాన్ని ప్రశంసిస్తూ పిలిబిత్ ప్రాంతంలోని

జానపదులు పాటలు పాడుతుంటారు. ఉదాదేవి పరాక్రమం, మాతృభూమి

పట్ల అంకితభావం యావత్తు భారతదేశ యువతకు స్పూర్తిదాయకంగా
నిలుస్తుంది. 2021 నవంబర్ 19 జరిగిన రాష్ట్ర రక్ష సమర్పణ్ పర్వ్
సమయంలో ప్రధాని మోదీ వీరాంగన ఉదాదేవి శౌర్యాన్ని గుర్తు

చేసుకున్నారు.

పియలి బరువా-1857 స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో బ్రి టీషు
వారికి వ్యతిరేకంగా అస్సాంలో తిరుగుబాటు చేసిన
యోధుడు

పి

యలి బరువా 1857లో జరిగిన స్వాతంత్య్ర
ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొనడమేగాక,
మరో ఉద్యమకారుడు మణిరామ్ దేవన్ తో
కలిసి బ్రిటీష్ సమ్రాజ్య పునాదులు కదిలించారు.
అస్సాం నాయకుడు స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు
పియలి బరువా అస్సాం స్వాతంత్య్రం కోసం బ్రిటీష్
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పాలనకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు.
అస్సాంలో చీఫ్ లెఫ్టెనెంట్గా ఉంటూ బ్రిటీష్ కు
వ్యతిరేకంగా అన్ని రకాల పథకాలను రచించి అమలు
చేశారు. బ్రిటీషువారికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఈ
మొదటి
యుద్ధంలో
తిరుగుబాటుకు
ఒక
రూపాన్నివ్వడంలో ఆయన కీలకపాత్ర పోషించారు.

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

ఇండియా @ 75

బ్రి టీషు వారిని గడగడలాడించిననీలాంబర్, పీతాంబర్ గెరిల్
లా
యుద్ధవ్యూహాలు

ఝా

ర్ఖండ్కి చెందిన నిలాంబర్, పీతాంబర్ ఇద్దరూ

1857లో జరిగిన మొదటి స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో
దేశమాత స్వేచ్ఛ కోసం

ప్రాణాలు అర్పించిన

గొప్ప స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు. నీలంబర్, పీతాంబర్ ఝార్ఖండ్ లోని

పాలము ప్రాంతానికి చెందినవారు. చిన్నతనం నుంచి వీరికి దేశభక్తి భావన
మెండుగా ఉండేది.

బ్రిటీషువారికి వ్యతిరేకంగా సాగించిన పోరాటంలో తోబుట్టు వులిద్దరూ

భోగ్తా, ఖార్వార్ అనే రెండు సంఘాలనూ ఐక్యం చేసి శక్తివంతమైన సంస్థను

ఏర్పాటు చేశారు. బ్రిటీషువారికి వ్యతిరేకంగా తిరగబడడ
 ం కోసం తమ

శక్తిని బలపరుచుకునేందుకు వీరు చెరెన్కి చెందిన జాగీర్దారులతో స్నేహం

చేశారు. వారి పోరాటంలో భాగంగా బాబు కున్వర్ సింగ్ తో తరచూ
సమావేశమయ్యేవారు.

గెరిల్లా యుద్ధ నిర్వహణలో అన్నదమ్ములిద్దరూ నిష్ణాతులని చెబుతారు.

వీరి వ్యూహ రచనబ్రిటీషువారిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసేది. వీరి నాయకత్వంలో

చెట్లకిందే

ఈ

అన్నదమ్ములిద్దరూ

బ్రిటీషువారికి

వ్యతిరేకంగా

బ్రిటీషువారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడేందుకు గ్రామీణులు పెద్ద సంఖ్యలో

పోరాడేందుకు వ్యూహరచన సాగించేవారు. నీలాంబర్, పీతాంబర్

ప్రభుత్వానికి తీవ్ర నష్టం కలిగించింది. ఫలితంగా తిరుగుబాటును

వీరు పాలము డివిజన్లోనే కాకుండా అర, భోజ్పూర్, సుర్గు జా, రాంచీ,

స్వాతంత్య్ర సమర ఉద్యమంలో చేరారు. ఈ ప్రజల ఉద్యమం బ్రిటీష్

అణిచివేసేందుకు స్వయంగా ఆ ప్రాంతపు కమీషనర్ డాల్టన్ 1858

జనవరిలో పాలముకి రావాల్సివచ్చింది. అతనితోబాటు ఒక పెద్ద సైన్యం

ఇద్దరినీ 1857 స్వాతంత్ర్యపోరాటంలో గొప్ప నాయకులుగా చెబుతారు.

లోహరగా,
్ద గుమ్లా, చత్ర ప్రాంతాలలో కూడా బ్రిటీష్ వారికి వ్యతిరేకంగా
సాయుధ తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించారు.2021 నవంబర్

కూడా రావడంతో ఆ తర్వాత పోరాటం తీవ్రరూపం దాల్చింది. అనేక

15న, రాంచీలో

పట్టు కోగలిగాడు. 1859లో వీరిద్దరినీ బహిరంగంగా మామిడి చెట్టు కు

ప్రారంభించారు. గిరిజనుల ప్రతిష్టా త్మక దినోత్సవం సందర్భంగా

విధాలుగా ప్రయత్నాలు సాగించి చివరకు కల్నల్ డాల్టన్ ఈ సోదరులిద్దరినీ

ఉరితీశారు. దాంతో గిరిజనుల మనోదైర్యం దెబ్బతినింది. నీలాంబర్,

పీతాంబర్ గ్రామమైన కీమో సన్యాలో ఆ చెట్లు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. ఈ

భగవాన్ బిర్సా ముండా మెమోరియల్ ఉద్యాన్,

స్వాతంత్య్ర సమర
 యోధుల మ్యూజియంను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
నీలాంబర్- పీతాంబర్ గురించిన సమాచారం, ఇతర గిరిజన స్వాతంత్య్ర

సమరయో
 ధులకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలను ప్రదర్శనకు పెట్టారు.

పియలి బరువా సాధారణ జీవితం గడిపేవారు, పాశ్చాత్య
ప్రభావానికి దూరంగా ఉండేవారు

1857లో జరిగిన మొట్టమొదటి స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో పియలి
బరువా బ్రిటీష్ పాలనను ప్రతిఘటించాలని అస్సాం యువతకు
పిలుపునిచ్చి, విప్లవకారుల బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మణిరామ్
కలకత్తాలో ఉన్నప్పటికీ పియలి బరువాతో ఎప్పటికప్పుడు
సమావేశమవుతూ ఇద్దరూ కలిసి బ్రిటన్ కు వ్యతిరేకంగా వ్యూహాలు
రూపొందించేవారు. అయితే వారి రహస్య సమావేశానికంటే ముందే
వారి పథకం ఒకటి విఫలమైంది. దాంతో బ్రిటీషువారు మణిరామ్

దేవన్ని కలకత్తాలో, పియలి బరువాని జోర్హట్లో అరెస్ట్ చేశారు. దేశ
ద్రోహం ఆరోపణ కింద వారిద్దరినీ 1858 ఫిబ్రవరి 26న జోర్హా ట్లో
బహిరంగంగా ఉరితీశారు. ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 26న ఈ
అమరవీ
 రులకు దేశం మొత్తం నివాళులు అర్పిస్తుంది. దేశ
స్వాతంత్ర్యం కోసం బ్రిటీషువారికి వ్యతిరేకంగా సాగించిన
పోరాటానికీ, త్యాగానికీ గౌరవార్థం వీరిద్దరి విగ్రహాలు గౌహతిలో
స్థాపించారు.
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జాతీయం

శ్రీ అన్నపూర్ణక్షేత్రంలో ప్రధాని

భారతదేశాన్ని సర్వకాలాల్
లో
దీవించిన మాతా అన్నపూర్
ణా దేవి
భా

రత ప్రభుత్వం ఆకలి లేని భారతదేశ నిర్మాణం కోసం నిబద్దతతో కృషి
చేస్తోంది. అందుకే కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో భారత ప్రభుత్వం
80 కోట్ల మందికి ఉచిత ఆహార ధాన్యాలను పంపిణీ చేసింది. ఈ పథకం
ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇది మాత్రమే కాదు, ఇటీవల మాత
అన్నపూర్ణ విగ్రహాన్ని కెనడా నుంచి కాశీకి తిరిగి తీసుకురాగలిగామంటే
ఆహారం, అన్నపూర్ణపట్ల భారతదేశానికి ఉన్న గౌరవం ఏపాటిదో
అర్థంచేసుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని సంవత్సరాలుగా మన సంస్కృతికి
సంబంధించిన డజన్లకొద్దీ చిహ్నాలను విదేశాల నుంచి తీసుకొస్తున్నాము.
డబ్యూటిఓ నిబంధనల
 ను సడలించి, భారత్ ఇతర దేశాలకు ఆహార
ధాన్యాలను పంపిణీచేసేందుకు అనుమతించాలని ఇటీవల అమెరికా
అధ్యక్షుడితో జరిగిన సమావేశంలో ఆయనకు చెప్పినట్లు ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ ప్రకటించారు. గుజరాత్లోని అదతజ్ ప్రాంతంలో శ్రీ అన్నపూర్ణాధమ్
ట్రస్ట్ హాస్టల్, ఎడ్యుకేషన్ కాంప్లెక్స్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని ఈ
విషయం తెలిపారు. నేడు ఆహార ఉత్పత్తిలో భారతదేశం మైలురాయిని
చేరుకుందని ప్రధాని ప్రకటన తెలియజేస్తోంది. అలాగే అన్నపూర్ణ తల్లి దయతో
భారతరైతులు ఇప్పటికే ప్రపంచ ప్రజల్ని ఆదుకుంటున్నారు.

ఆహారం, ఆరోగ్యం, విద్య వంటి విషయాలకు మన

సంస్కృతి ఎల్లప్
 పుడూ గొప్ప ప్రాముఖ్యతనిస్తుంది. నేడు
అన్నపూర్ణాదేవి దయ వల్ల భారత రైతులు ఇప్పటికే

ఆహార కొరత లేకుండా ప్రపంచాన్ని సంరక్షిస్తున్నారు.
కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో కూడా మాతా
అన్నపూర్ణాదేవి ఆశీస్సులతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా

దాహార్తులకు నీరు, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారికి
మందులు, ఆకలితో ఉన్నవారికి ఆహారం

అందజేయగలమని భరోసా ఇవ్వగలిగాము. గుజరాత్కి

చెందిన శ్రీ అన్నపూర్ణాధామ్ చాలా కాలంగా దైవిక,
ఆధ్యాత్మిక , సామాజిక సంస్థగా ఉంది. అలాంటి ఈ

ధామ్ ఇప్పుడు ఈ సేవలను ప్రోత్సహించడంలో మరింత

విస్తృతంగా సేవలందిస్తోంది.
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శ్రీ అన్నపూర్ణాధమ్ ట్రస్ట్ హాస్టల్, ఎడ్యుకేషన్ కాంప్లెక్స్ అనేక
సౌకర్యాలు కలిగివుంది.

ఈ హాస్టల్ ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ కాంప్లెక్స్ లో 600 మంది విద్యార్థు లకు వసతి
సౌకర్యాలు కల్పించే విధంగా మొత్తం 150 గదులు ఉన్నాయి. ఇతర
సౌకర్యాలలో జిపిఎస్సి, యుపిఎస్సి పరీక్షల కోసం శిక్షణా కేంద్రాలు ,
ఈ-లైబ్రెరీ, సమావేశాల కోసం కాన్ఫెరెన్స్ రూము, స్పోర్ట్స్ రూము, టీవీ
రూము, విద్యార్థు ల కోసం ప్రాథమిక ఆరోగ్య సౌకర్యాలు మొదలైనవి
ఉన్నాయి.

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జన్ సహాయక్ ట్రస్ట్ కి సంబంధించిన
హిరమణి ఆరోగ్యధామ్ కోసం భూమి పూజ నిర్వహించారు.

జన్ సహాయక్ ట్రస్ట్ హిరమణి ఆరోగ్యధామ్ను అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఇందులో
అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలు ఉంటాయి. ఒకేసారి 14 మందికి
డయాలసిస్ సౌకర్యం ఉంది. 24 గంటల రక్త సరఫరా సౌకర్యంతో బ్లడ్
బ్యాంక్ ఉంది. 24 గంటలు పనిచేసే మెడికల్ స్టోర్, ఆరోగ్య పరీక్షల కోసం
టాక్-క్లాస్ పరికరాలతో అత్యధునిక పరీక్షా ప్రయోగశాల ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా ఆయుర్వేధం కోసం ఆధునిక సౌకర్యాలతో డే-కేర్ సెంటర్,
హోమియోపతి, ఆక్యుపంక్చర్, యోగా థెరపీ మొదలైన సౌకర్యాలు, ప్రథమ
చికిత్స శిక్షణ, సాంకేతిక నిపుణుల శిక్షణ, డాక్టర్ ల కోసం శిక్షణ కూడా
ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటుంది. 50 కోట్ల రూపాయలతో వ్యయంతో
నిర్మించిన ఈ కాంప్లెక్స్ నిర్వహణ కోసం సిద్ధంగా ఉంది.
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సమాచార్
పక్షపత్రి క

మన ఉమ్మడి సహజ

వారసత్వం

ప
 పక్షుల దినోత్సవం (14 మే)
్ర పంచ వలస

భారతదేశం ఎంతో విశాలమైన దేశం. ఇక్కడ సహజవనరులు మెండుగా ఉంటాయి. దట్టమైన అడవులతో, సరస్సులతో
అనుకూలంగా ఉండే వాతావరణం వలసపక్షులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఇతర ప్రాంతాల నుంచి పక్షులు పెద్ద
సంఖ్యలో భారతదేశానికి వలస వస్తూ ఉంటాయి. అయితే వీటిలో అనేక పక్షి జాతులు అంతరించిపోతున్నాయి. అరుదుగా ఉన్న
అంతరించిపోతున్న పక్షి జాతులను సంరక్షించే నిమిత్తం కాలానుగుణంగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలలో అనేక
కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. పక్షిజాతులను సంరక్షించుకోవలసిన అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రపంచ వలస పక్షుల
దినోత్సవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మే, అక్టోబర్ నెలల్లో రెండవ శనివారాన్ని ప్రపంచ వలస
పక్షుల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. ప్రపంచ వలస పక్షుల దినోత్సవం 2022 కార్యక్రమ
 ంలో భాగంగా కాంతి కాలుష్యం మీద
దృష్టి సారించనున్నారు. సంభార్ సరస్సు, జిమ్ కార్బెట్, ఢిల్లీ బయోడైవర్సిటీ పార్క్, భరత్పూర్, పులికాట్ సరస్సు, చిలక సరస్సు,
కొల్లేరు సరస్సు, భరత్పూర్లోని కొయోలేడియో నేషనల్ పార్క్ మొదలైనవి భారతదే
 శంలో వలస పక్షుల గమ్యస్థానాలు.
అతిథి దేవోభవ అనేది మన సంప్రదాయక మంత్రం. వలస పక్షులు భూగ్రహానికి అంతటికీ
చెందినవి. కాబట్టి, మనందరం కలిసి వాటి నివాస స్థలాలకు వచ్చినప్పుడు వాటికి స్వాగతం
పలకా
 లి. ఈ పక్షిజాతులు ఎలాంటి పాస్పోర్టు లు, వీసాలు లేకుండా దేశదేశాలూ యదేచ్ఛగా
తిరుగుతూ ఉంటాయి. శాంతి సందేశాలను మోసుకొచ్చే వలస పక్షులను
సంరక్షించుకోవలసిన బాధ్యత మనదే.
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