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“ప్ర ధానమంత్రి మ్యూజియం యువతను అత్యంత
ై న దేశ వారసత్వై వభవంతో అనుసంధానం
విలువ
చేసే ఒక పెద్ద ఆకర్షణ కేంద్రం”
దేశ ప్రధాన మంత్రులు చేసిన కృషిని గుర్తు చేసుకునేందుకు స్వాతంత్య్ర అమృత్ మహోత్సవ్ ను మించిన సందర్భం ఏముంటుంది?
ప్రధానమంత్రి మ్యూజియం యువతరానికి ఎంతో విలువైన దేశ వారసత్వ వైభవాన్ని పరిచయం చేస్తోంది. గతం, వర్తమానం, భవిష్యత్తు
అన్నింటినీ ఒకే అల్లికలోకి చేరుస్తూ ఈ టాపిక్ నిర్మాణం జరిగింది. ప్రధానమంత్రి ఆకాశవాణిలో నెలవారీ నిర్వహించే “మన్ కీ బాత్’’
(‘మనసులో మాట’) కార్యక్రమం లో పిఎం మ్యూజియం గురించి, ఇతర మ్యూజియంల గురించి చర్చించి మ్యూజియంలకు సంబంధించి
ఏడు ప్రశ్నలు వేశారు. ఈ ప్రశ్నలకు నమో యాప్ లోను, సామాజిక మాధ్యమంలో # MusenumQuiz హాష్ టాగ్ ద్వారా సమాధానాలు
ఇవ్వాలని ప్రజలను ఆహ్వానించారు. దీనికి తోడు దేశంలో పెరుగుతున్న నగదురహిత కార్యకలాపాలు, వేద గణితం, ప్రతీ ఒక్క జిల్లాలోనూ
75 అమృత సరోవరాల సృష్టి, టెక్నాలజీ గురించి ప్రధానమంత్రి చర్చించడంతో పాటుగా జలసంరక్షణ దీక్షను ఆమోదించాలని అందరినీ
అభ్యర్థించారు. గురుగ్రామ్ లో నివసించే సార్థక్ పేరును స్వీకరించడంతో పాటు వేద గణితంపై కోల్ కత్తాకు చెందిన గౌరవ్ టెక్రివాల్ తో
సంభాషించారు.
మీ అనుభవాలు #MUSEUMMEMORIESలో పంచుకోండి: ప్రపంచం మే 18వ తేదీన అంతర్జాతీయ మ్యూజియం దినోత్సవం
పాటిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా నేను నా యువ సహచరుల కోసం ఒక ప్రణాళికతో వచ్చాను. ఈ సెలవుల సందర్భంగా మీ
స్నేహితులతో కలిసి స్థానిక మ్యూజియంల సందర్శనకు ఎందుకు వెళ్లకూడదు? ఆ సమయంలో మీ అనుభవాలను
#MUSEUMMEMORIESలో పంచుకోండి. మ్యూజియం సందర్శన పట్ల మీలోని ఉత్సుకత ఇతరుల్లో కూడా ఆసక్ని
తి కలిగిస్తుంది.
ప్రతీ ఒక్క జిల్లాలోను 75 అమృత సరోవరాలు: నీటి విషయంలో చేపట్టే ప్రతీ ఒక్క చర్య భవిష్యత్తుపై ప్రభావం చూపుతుంది.
అమృతకాల సంకల్పాల్లో జల సంరక్షణ కూడా ఒకటి. ఈ సందర్భంగా ప్రతీ ఒక్క జిల్లాలోనూ 75 అమృత సరోవరాలు
ఏర్పాటవుతాయి. వాల్మీకి రామాయణం జలవనరుల అనుసంధానత, జల సంరక్షణపై బలంగా దృష్టి సారించింది.
జల సంరక్షణకు దీక్ష తీసుకోండి: మీ పరిసరాల్లో ని చెరువులు, బావులు, కొలనుల గురించి తెలుసుకోండి. అమృత్ సరోవర్
అభియాన్ ను జలసంరక్షణకు ఒక వాహికగా ఉపయోగించుకోవాలి. అలాగే స్థానిక పర్యాటక ఆకర్షణలు కూడా ఏర్పాటు చేయాలి.
సింధు, హరప్పా నాగరికతల కాలంలోనే ప్రజలకు జలసంరక్షణ ప్రాధాన్యం గురించి తెలుసు. అదే దిశగా మనం మరో ప్రయత్నం
చేయాలి.
బాలలకు వేదగణితం బోధించి తీరాలి: భారతీయులకు గణితశాస్త్రం ఎప్పటికీ కష్టమైన సబ్జెక్టు కాదు. మన వేదగణితం ఇందుకు
ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి. తల్లిదండ్రులందరూ తమ పిల్లలకు వేదగణితం బోధించి తీరాలి. ఇది వారిలోని విశ్వాసాన్ని ఉద్దీపితం
చేయడంతో పాటు తార్కిక, విశ్ష
లే ణాత్మక సామర్్థ యం పెంచుతుంది.
డిజిటల్ ఎకనామిక్ సంస్కృతిని దేశం అభివృద్ధి చేస్తోంది: డిజిటల్ ఎకానమీ దేశంలో ఒక కొత్త సంస్కృతికి జన్మనిచ్చింది. ప్రతి ఒక్క
వీధి చివరిలోను కూడా జరుగుతున్న డిజిటల్ చెల్లింపులు మరింత ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు సేవలందించడాన్ని తేలిక
చేశాయి. ఇలాంటి బహిరంగ నగదుతో ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు. ప్రతీ ఒక్క రోజూ మీరు యుపిఐ చెల్లింపుల ప్రయోజనాలు
పొందుతూనే ఉంటారు.
జీవితాల్లో టెక్నాలజీ పరివర్తన: టెక్నాలజీ మనందరి చుట్టూ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అది సాధారణ ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు
తెస్తోంది. దివ్యాంగ సహచరుల్లో ని అసాధారణ సామర్థ్యాలు టెక్నాలజీ వెలుగులోకి తెచ్చి దేశానికి, ప్రపంచానికి కూడా ప్రయోజనం
కలిగిస్తోంది. ఈ విభాగంలో ఎన్నో స్టారప్
్ట లు, సంస్థల నాయకత్వ పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
కరోనాపై అప్రమత్తంగా ఉండండి: కరోనాతో కూడా మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మాస్కులు ధరించడం, క్రమం తప్పకుండా
చేతులు కడుక్కుంటూ ఉండడంతో సహా ఇతర నివారణ చర్యలు అనుసరిస్నే
తూ ఉండాలి.
మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం కోసం ఈ క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి.
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ప్రచురణ, ముద్రణ సత్యేంద్ర ప్రకాష్, ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్, బిఒసి బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & కమ్యూనికేషన్ తరఫున ముద్రణ ఇన్ఫినిటీ అడ్వర్టైజింగ్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,
ఎఫ్బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్, 10వ ఫ్లోర్, న్యూఢిల్లీ–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్, ఎన్హెచ్–1, ఫరిదాబాద్–121003.
కమ్యూనికేషన్ చిరునామా, ఈ–మెయిల్ : రూమ్ నెంబర్ –278,

బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ &
కమ్యూనికేషన్, 2వ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ-110003 response-nis@pib.gov.in, ఆర్ఎన్ఐ దరఖాస్తు నంబర్ : DELTEL/2020/78829
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సంపాదకీయం
నమస్కారం,
లేవండి.

మీ సామర్థ్యాలను గుర్తించండి.

మీ బాధ్యతలన్నీ తెలుసుకోండి.

ఇదే సమయం...సరైన సమయం! భారతదేశానికి విలువైన సమయం!

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి భారతదేశ అమృత మహోత్సవం నిర్వహించుకోవాలంటూ ఇచ్చిన పిలుపు

భారత అభివృద్ధి ప్రయాణాన్ని సరికొత్త శిఖరాలకు చేర్చే మంత్రం. 2014 సంవత్సరంలోనే ఇందుకు కృషి ప్రారంభమయింది. గత 8
సంవత్సరాల్లో సాధించిన అభివృద్ధి ఇప్పుడు అమృత కాలానికి మూలస్తంభంగా నిలుస్తోంది. ఆకాంక్షాపూరిత లక్ష్యాలు సాధించడమే

భారతదేశం భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది. వేడుకలు లేకుండా ఏ ఒక్క సంకల్పం విజయవంతం కాదు.

ఈ రంగంలో అత్యంత శక్తివంతమైన బలం భారత యువశక్తే. 29 సంవత్సరాల సగటు వయసుతో భారతదేశం ప్రపంచంలో అతి
యవ్వన దేశంగా ఉంది. యువతరానికి స్ఫూర్తి అయిన స్వామి వివేకానందజీ భారతదేశ భవిష్యత్తు గురించి మాట్లా డినప్పుడు భారతమాత

గొప్పతనమే ఆయన కళ్ల ముందు కదలాడింది. “మీరు ఎంతగా చూడగలిగితే అంత వెనక్కి చూడండి” అని ఆయన చెబుతూ ఉంటారు.

మీ వెనుక ఉన్న నిరంతరం ప్రవహించే జలపాతాల నుంచి నీరు తాగండి, అప్పుడు ముందుకు వెళ్లండి, భారతదేశాన్ని ఉజ్వలంగా
సమున్నతంగా, గతంలో కన్నా మెరుగ్గా తీర్చి దిద్దండి. “అది సాధ్యం చేయండి”.

స్వతంత్ర భారతంలో జన్మించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వామి వివేకానంద విశ్వాసాలను అనుసరిస్తూ భారతదేశానికి కొత్త బాట

అందించారు. ఫలితంగా గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో “జాతి ప్రథమం” సిద్ధాంతం ప్రతీ ఒక్క ప్రణాళికకు, కార్యక్రమానికి పునాది

అయింది. ఆయన సందేశం సుస్పష్టం. ముక్కలుగా, అరమ
్ధ నసుతో మందంగా సాగడాన్ని దేశం ఇంక ఏ మాత్రం భరించలేదు.
స్వల్పస్థాయి వృద్ధితో పని చేయడం ద్వారా భారీ లక్ష్యాలు చేరడం అసాధ్యం. ఏదైనా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు పెద్దగా చేయడమే ప్రధానం.

ఈ తరహా ఆలోచనా ధోరణే భారతదేశ సామాన్య ప్రజల ఆలోచనా ధోరణిని మార్చింది. ఫలితంగా దేశం సంకల్పాలు చేసుకుంటూ
మంచి ఫలితాలు కూడా సాధిస్తోంది. మార్పును తెచ్చే దిశగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంకల్ప్ యాత్ర ప్రారంభించారు. దానికి

అమృతకాలంగా నామకరణం చేశారు.

ఈ న్యూ ఇండియా సమాచార్ ప్రత్యేక సంచిక గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో 700 కొత్త చొరవలతో చెక్కు చెదరని సత్పరిపాలన

లక్ష్యాలతో దేశ సర్వతోముఖ, సమ్మిళిత, సమగ్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములైన 130 కోట్ల మంది ప్రజలకు అంకితం. ప్రపంచంలో
భారతదేశ ప్రతిష్ఠ పెరిగింది, రాజకీయంపై విశ్వాసం పెరిగింది.

మీ సలహాలు పంపుతూ ఉండండి, సముజ్వలమైన అభివృద్ధి ప్రయాణంలో భాగస్వాములవండి.
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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(జైదీప్ భట్నాగర్)
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స్
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ఉ

తినీ
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లు ప్రారంభ
వదిలివేయ
సంప్రదింపు

డియర్ ఎడిటర్,

అద్భుతమైన పత్రిక ప్రచురిస్తున్నందుకు మిమ్మల్ని, మీ

బృందాన్ని అభినందిస్తున్నాను. నా పిల్లలు, విద్యార్థు లకు

విభిన్నమైన, ఆసక్తి గల అంశాలపై అవగాహన ఏర్పడేందుకు
ఈ లింక్ ను పంపాను. మరింత ఎక్కువ మంది పాఠకులను

సాధించడం కోసం ఈ ప్రచురణకు మరింత ప్రాచుర్యం
కల్పించండి.

శుభాకాంక్షలు, వందనాలు

డాక్టర్ స్మితా భండారీ కామత్

Smithabhandarekamat2030@gmail.com

న్యూస్ లెటర్ క్రమం తప్పకుండా
పంపుతున్నందుకు ధన్యవాదాలు. బిన్నత్వం గల
భారత్ వంటి విశాల దేశంలో జనాభాలోని ప్రతి
ఒక్కరి అవసరాలు తీర్చడం, జాతీయాభివృద్ధికి
ప్రధానమైన అన్ని రంగాలపై దృష్టి పెట్టడం ఒక
సవాలే. గౌరవ ప్రధానమంత్రి, ప్రశంసనీయమైన
ఆయన బృందం దీన్ని అద్భుతంగా ఆచరించి
చూపిస్తున్నారు. ఈ పత్రిక ఎంత ఎక్కువగా చదివితే
అంత ఎక్కువగా అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తులు
నిస్వార్థంగా చేస్తున్న కృషిని నేను ప్రశంసించ
గలుగుతున్నాను. ప్రపంచంలోని సూపర్ పవర్
దేశాలు కూడా భారతదేశం వంక గౌరవం, ఆరాధనా
భావంతో చూస్తున్నాయి. ఎన్నో పనులు ఒకే సారి
నిర్వహించ గలుగుతున్నారు. ఇదే ధోరణి కొనసాగితే
భారతదేశం సూపర్ పవర్ గా ఎదగడం, ఇతరులకు
ఒక నమూనాగా తయారు కావడం సాధ్యమేనన్న
నమ్మకం నాకుంది. ఎన్ఐఎస్ వంటి అద్భుతమైన
బులెటిన్ రూపొందించడంలో బాధ్యులైన
ఎడిటోరియల్ బృందం అందరికీ అభినందనలు.
ప్రొఫెసర్ పి.ప్రేమ,
తంజావూర్

prof.prema@gmail.com

గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీజీ “సబ్ కా ప్రయాస్” మంత్రాన్ని “సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్” తో జత చేసి జాతి అభివృద్ధి యానంలో
అరవ
్ధ ంతమైన భాగస్వామిగా చేయగలిగారు. ఇదే ముఖపత్ర కథనంతో వెలువడిన “న్యూ ఇండియా సమాచార్” ఏప్రిల్ 16-30 సంచిక 13 భాషల్లో
అందుబాటులో ఉంది. భారతదేశ సమున్నత వారసత్వ సంపదను ఏ విధంగా పరిరక్షిస్తున్నారు, అపహరించుకుపోయిన వారసత్వ సంపదను ఏ
విధంగా దేశానికి తెస్తున్నారు అన్న కథనం కూడా ప్రచురించారు. అలాగే “వృద్ధిని ఉద్దీపింపచేయడానికి గ్రామ ప్రతినిధుల సంకల్పం”, “జాతి
పురోగతికి బడ్జెట్ కొత్త ఊపు”, “పిఎం ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ్ ఎలాంటి సౌకర్యాలకు నోచుకోని వారి జీవితాల్లో తెచ్చిన పరివర్తన”, “దౌరన
్జ ్యకాండ,
అచారకత్వం వ్యతిరేకించడం మన బాధ్యత” వంటి వ్యాసాలన్నీ ప్రశంసనీయం. ఈ పత్రిక ఎంత ఎక్కువ మందికి చేర్చగలిగితే అంతమందికి చేరేలా
చూడాలి.
సిహెచ్. శక్తిసింగ్, అడ్వకేట్, కర్నాల్
shaktisinghadv@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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కేవలం 8 నిముషాలు

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో
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వాహనాల
ఎగుమతి
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72

విని కొ్తత 00
యో ఇం
గదా టర్నెట్
రు
లు

ై ్లళ
్త మొబ
కొత
తయారీ

ఎఫ్.డి.ఐ

10

1

జిడిపి
లు
76 ద్యోగా
15కొ్తత ఉ

ఆయు12
ష్మా
న్ భా
రత్

76 కోట్లు

120 యుపిఐ

లావాదేవీలు

Source: MyGov

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

సంకల్పంతో సాధికారం
అవుతున్న జాతి

“భారతదేశమే ప్రథమం”
“ప్ర ణాళికలు వేగం అందుకున్నప్పుడు జాతి
్త ుంది”
ముందుకు పురోగమిస
అభివృద్ధికి కొత్త ఉత్తేజం కల్పించడం లక్ష్యంగా సాహసోపేతమైన సంస్కరణలు చేపట్టిన

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆలోచనా ధోరణులు ఆయనను తిరుగులేని నాయకుడుగా
నిలిపాయి. భారీ నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే కాదు, వాటిని తుచ తప్పకుండా

అమలుపరచడం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ విధానాల్లో ని ప్రత్యేక లక్షణం. ప్రతి

రంగంలోనూ ప్రజా భాగస్వామ్యం, ప్రజాశక్తి సత్పరిపాలనకు చోదకశక్తులు అనే మంత్రం
ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు తాను భారతీయుడనని గర్వపడేలా చేసింది. కొత్త పథకాలు

ప్రారంభించడం కావచ్చు, పాత పథకాలను పునరుజ్జీవింపచేయడం కావచ్చు...ప్రభుత్వం
చేపట్టిన 700 పైగా పథకాలన్నీ సామాన్య పౌరుని జీవితం మరింత సరళం చేసే చర్యలే.
ఇప్పుడు భారత నవనిర్మాణ కాంక్షతో ఈ అమృత కాల బాటలో భారతదేశం ముందుకు
సాగుతోంది.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

భా

రతదేశం ప్రతి ఒక్క రంగంలోనూ వేగవంతమైన వృద్ధిని సాధిస్తోంది. సమర్థవంతమైన నాయకత్వంతోనే
ఇది సాధ్యమైంది. ప్రతి ఒక్క ప్రతికూలతను తట్టుకుంటూ దీటుగా పోరాడడమే కాదు, ప్రతి ఒక్క
సంక్షోభాన్ని జాతి సుసంపన్నతకు అవకాశంగా మలుచుకుంటోంది. కొత్త లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకోవడం,
వాటి ప్రయోజనాలు సమాజంలో చిట్ట చివరన ఉన్న వారికి చేరేలా చేయడంలో కొత్త సాంప్రదాయాలు నెలకొల్పుతోంది.
గత ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో భారతదేశం అభివృద్ధిలో కొత్త అధ్యాయం రచిస్తోంది. పాలనను సత్పరిపాలనగా
మార్చడం, ప్రజా భాగస్వామ్యంతో ప్రజల అధికారాన్ని అనుసంధానం చేయడం అన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
సూక్ష్మ దృక్పథంతోనే ఇది సాధ్యమవుతోంది. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం 700 పైగా పథకాలు అమలుపరుస్తోంది. పాత
పథకాలతో పాటుగా దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో ప్రవేశ పెట్టిన కొత్త పథకాలు, సంస్కరణలు కూడా వీటిలో ఉన్నాయి.
ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వం గత 8 సంవత్సరాలుగా సగటున ప్రతీ 4 రోజులకు ఒక కొత్త పథకం ప్రవేశపెట్ట డం లేదా
సంస్కరించిన పాత పథకాలనే పునః ప్రారంభించడమే పథకాలపై ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యానికి దర్పణం
పడుతోంది. ఈ పథకాలు సమాజంలోని ప్రతి ఒక్క వర్గానికి ప్రయోజనం కలిగించడంతో పాటు ప్రతీ ఒక్క పౌరుని
శక్తివంతంగా, స్వయంసమృద్ధంగా తయారు చేయడం ద్వారా జాతిని ఆత్మనిర్భర్ చేయడంలో నిర్ణయాత్మక పాత్ర
పోషిస్తున్నాయి.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో భారతదేశం ప్రపంచ నాయకునిగా

ఎదిగింది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్న కాలంలో

భారతదేశం అపరేషన్ గంగ చేపట్టింది. గ్లాస్గో లో జరిగిన కాప్-26

బాబాసాహెబ్ సిద్ధాంతాల్లో సమానత్వమే పలు
సంస్కరణలకు మూలంగా ఉంది.
ఆత్మగౌరవంలో సమానత్వం, చట్టం ముందు
సమానత్వం, హక్కుల్లో సమానత్వం, మనిషిగా
గౌరవించడంలో సమానత్వం, అవకాశాల్లో
సమానత్వం... ఇలా ఎన్నో అంశాలను ఆయన
నిరంతరం ప్రస్తావించే వారు. భారతదేశంలోని
ప్రభుత్వాలు రాజ్యాంగాన్ని అనుసరిస్తాయని,
ఎలాంటి వర్గ వివక్ష, కుల వివక్ష లేకుండా
పరిపాలిస్తాయని ఆయన నిరంతరం
ఆశించేవారు. ఈ రోజు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న
ప్రతీ ఒక్క పథకంలోను ఎలాంటి వివక్ష
లేకుండా అందరికీ సమాన హక్కులు ఇచ్చే
వైఖరినే మీరు చూడవచ్చు.

సమావేశాలు, ఐక్య రాజ్య సమితి, బిమ్ స్టెక్, జి-20 వంటి

అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్ వర్థమాన దేశాల స్వరంగా నిలిచింది.

ఇప్పుడు విభిన్న అంశాలపై భారతదేశం వైఖరి ఏమిటి అన్నదే అందరి

దృష్టి ని ఆకర్షిస్తోంది. వసుధైవ కుటుంబకం సిద్ధాంతం స్ఫూర్తితో

ప్రపంచంలో ఏ సంక్షోభం తలెత్తినా ఇరుగుపొరుగులకు, ఇతర
దేశాలకు చేయూత అందించడంలో భారతదేశం ముందువరుసలో

నిలుస్తోంది. కోవిడ్ సంక్షోభ కాలంలో భారతదేశం ప్రపంచ ఫార్మసీగా

ఎదిగింది. గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో భారతదేశం నమ్మదగిన
ప్రపంచ భాగస్వామిగా ఎదగడమే కాదు, దేశీయంగా కూడా కేంద్ర
ప్రభుత్వం చేపట్టే పథకాల్లో అందరి క్రియాశీల భాగస్వామ్యంతో

వేగవంతమైన పరివర్తన సాధిస్తూ వస్తోంది. “సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా
వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్, సబ్ కా ప్రయాస్” మంత్రం ఇప్పుడు జాతి,
సమాజాభివృద్ధి మూలసిద్ధాంతంగా మారింది.

గతంలో ఏ పథకం అయినా ఒక ప్రత్యేక కులం, మతాన్ని దృష్టి లో

ఉంచుకునే రూపొందించే వారు. ఇప్పుడు “సర్వజన హితం, సర్వజన
సుఖం” అనే అంశాన్ని దృష్టి లో ఉంచుకుని

కుల, మత వివక్ష

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

లేకుండా సమాజంలోని అన్ని వర్గాల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పథకాల
రూపకల్పన జరుగుతోంది. యువత లేదా మహిళలు, రైతులు లేదా

పేదలు, షెడ్యూల్డు కులాలు, షెడ్యూల్డు తెగలు, వృద్ధు లు లేదా
మైనారిటీలు ఇలా ప్రతీ ఒక్కరూ గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో కేంద్ర

ప్రభుత్వం చేపట్టిన పథకాలతో అనుసంధానమయ్యారు. డిజిటల్

ఇండియా, స్టార్టప్-స్టాండప్ ఇండియా, ఆయుష్మాన్ భారత్,
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన, ఉజ్జ ్వల, జల్ జీవన్ మిషన్, కిసాన్

సమ్మాన్ నిధి, ముద్రా యోజన, ఒక జాతి-ఒక రేషన్ కార్డు ,

యాక్సెసిబుల్ ఇండియా ప్రచారం, కొత్త విద్యా విధానం,
నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఖేలో ఇండియా, మిషన్ కర్మయోగి, స్వచ్ఛత మిషన్,

కార్మిక సంస్కరణలు, స్వమిత్వ, పిఎల్ఐ, భారత్ మాల...ఈ
పథకాలన్నీ ప్రతి ఒక్క పౌరునికి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా
ప్రయోజనం కల్పించాయి. అభివృద్ధి యానంలో వెనుకబడిపోయిన
ప్రతీ

ఒక్క

తెగ

భాగస్వాములయ్యాయి.

లేదా

ప్రాంతం

ఇప్పుడు

పురోగతిలో

అలాగే దళితులు, వెనుకబడిన వర్గాలు, ఆదివాసీలు, సాధారణ

ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. తూర్పు భారతం లేదా ఈశాన్య భారతం
లేదా జమ్ము, కశ్మీర్ సహా మొత్తం హిమాలయన్ ప్రాంతం, లద్దా ఖ్,
కోస్తా ప్రాంతాలు లేదా గిరిజన ప్రాంతాలు అన్నీ దేశాభివృద్ధి

ప్రయాణంలో చోదకశక్తులుగా మారుతున్నాయి. జమ్ము, కశ్మీర్,
లద్దా ఖ్ ప్రాంతాలు కూడా అమితమైన అభివృద్ధి అవకాశాల కేంద్రంగా
పురోగతి

సాధించాయి.

గతంలో

అభివృద్ధి

యానంలో

వెనుకబడిపోయిన జిల్లాల ఆకాంక్షలను అర్ధం చేసుకుని వాటిని

పురోతిబాటలో నడిచేలా చైతన్యం రగిలించడం జరిగింది. దేశంలోని
110 ఆకాంక్షాపూరిత జిల్లాల్లో విద్య, ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, రోడ్లు ,
ఉపాధి

సంబంధిత

పథకాలకు

ప్రాధాన్యత

ఇస్తున్నారు.

ఆకాంక్షాపూరిత జిల్లాలను కూడా దేశంలోని ఇతర జిల్లాలతో
సమానంగా నిలిపేందుకు పటిష్ఠ మైన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆర్థిక

కేటగిరీలోని పేదలను సాధికారం చేసే లక్ష్యంతో వారికి కూడా

ప్రపంచంలో పెట్టు బడిదారీ విధానం, సోషలిజం గురించి ఎక్కువగా

వ్యక్తి, వర్గం లేదా మతం వెనుకబడిపోకుండా సమ్మిళిత అభివృద్ధిని

ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేయడం

రిజర్వేషన్లు వర్తింపచేయడం జరిగింది. అభివృద్ధి యానంలో ఏ ఒక్క

చర్చిస్తారు, భారతదేశం మాత్రం సహకార సంస్థలకు కూడా
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

ఈ రోజు భారత్ కు శక్తి సామర్ధ్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
మనలోని విశ్వాసాన్ని, స్వయం-సమృద్ది స్ఫూర్తి ని
శక్తి వంతం చేయడమే కీలకం. అభివృద్ధిలో అందరి
భాగస్వామ్యం ఉన్నప్పుడే ఈ విశ్వాసం సాధ్యమవుతుంది.
- నరేంద్ర మోదీ (సెమికాన్ ఇండియా కార్యక్రమ
ప్రసంగంలో)
ద్వారా ఈ రంగాన్ని కూడా సాధికారం చేసేందుకు చర్యలు
తీసుకున్నారు.

దేశంలోని సగటు పౌరుల జీవితంలో పరివర్తన తీసుకురాగల,

జీవన సౌలభ్యం ఏర్పరచగల వ్యవస్థ ఏర్పడినప్పుడే ప్రజాస్వామ్య
వ్యవస్థలో వాస్తవికంగా జాతి, సమాజాభివృద్ధి సాధ్యం అని ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర

మోదీ ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. ఈ లక్ష్యాన్ని

సాధించడంలో భాగంగా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి యానంలో సగటు
పౌరులను

కూడా కీలక భాగస్వాములుగా చేసింది. “గత 8

సంవత్సరాల కాలంలో దేశంలో ఎన్నో ప్రధాన అంశాలు చోటు
చేసుకున్నాయి. ఇలాంటి ప్రచారాలన్నింటిలోనూ ప్రవర్తనాపరమైన

నేను అనుసరించే “కాన్సెప్ట్ ఆఫ్
ఇండియా” అంటే సహనం
అనుసరించడం ఒక్కటే కాదు, విభిన్న
అవకాశాలకు కూడా ఆనందంగా
అవకాశం కల్పించడమే లక్ష్యం. ప్రతి
ఒక్క వ్యక్తి మానసిక భావాలను
గౌరవించడం దీనిలో ప్రధానం. సత్యం,
శాంతి, అహింసల నుంచే “కాన్సెప్ట్ ఆఫ్
ఇండియా” కేంద్రీయ సిద్ధాంతం
ఆవిర్భవించింది. సత్యమేవ జయతే అంటే
సత్యం ఒక్కటే విజయం సాధిస్తుంది అని
మన ప్రాచీన గ్రంథాలు బోధిస్తున్నాయి.
న్యాయ చక్రం వేగంగా తిరిగే; కుల, వర్గ,
జాతి భేదం లేకుండా అందరికీ
సమానత్వం అందించే భారతదేశ
నిర్మాణానికే నేను కట్టుబడి ఉన్నాను.
భారతదేశంలో అన్యాయానికి చట్టబద్ధత
గాని లేదా నైతికత గాని లేనే లేదు.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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మార్పు తేవడమే ప్రధానంగా మారింది. ఇవి అత్యంత సంక్లిష్టమైన

చర్యలు కావడం వల్ల రాజకీయ నాయకులు ఎవరూ వాటి జోలికి వెళ్లే
సాహసం చేయలేదు. కాని నేను రాజకీయాలు, స్నేహితులకు
అతీతంగా ఉంటాను. ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక వ్యవస్థ ఉంది. నేను

రాజకీయాలకు చెందిన వాడిని అనేది భిన్నమైన అంశం, కాని నా
స్వభావం

ఎన్నడూ

రాజకీయం

కాదు.

ప్రజావిధానంలో

అనుసంధానమైన వ్యక్తిని నేను. సగటు మానవుని జీవితంతో

అనుసంధానమైన వాడిని నేను. ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకురావడానికే
నేను కృషి చేస్తాను. సమాజ ప్రాథమిక అవసరాల్లో

మార్పు

తీసుకురావడం పైనే ప్రతీ ఒక్క ప్రయత్నాన్ని కేంద్రీకరించడం నా ఆశ,
ఆశయం” అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెబుతూ ఉంటారు.

సామాన్య పౌరుల జీవితాలను మార్చుతున్న టెక్నాలజీ
ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల విజయానికి

టెక్నాలజీనే

మూలం. స్కీమ్ లను టెక్నాలజీతో అనుసంధానం చేయడం వల్ల

ఒనగూడిన ప్రయోజనం ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే దేశ చరిత్రలో
తొలిసారిగా ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా సమాజంలో చిట్ట చివరన ఉన్న
ప్రజలు కూడా లాభం పొందగలగడం, ప్రభుత్వ పథకాల ప్రత్యక్ష

లబ్ధిదారులు కావడమే ప్రబల నిదర్శనం. నవభారత పరిపాలనా

సంస్కరణలు, రైల్వే సంస్కరణలు, నిరంతరాయంగా విద్యుత్ సరఫరా,
అవినీతి నిర్మూలన, పన్ను పారదర్శకత, జి.ఎస్.టి, ఒక జాతి-

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

ఒకపన్ను, నైపుణ్య భారత్, స్టార్టప్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా,

మహిళా రైతుల ప్రయోజనానికి తీసుకున్న చర్యలు. విద్యారంగం
నుంచి రక్షణ ఆధునీకరణ వరకు జరిగిన మార్పులు, దశాబ్దా ల తరబడి

పెండింగులో ఉన్న ప్రాజెక్టు లు పట్టా లకెక్కడం వంటి గతంలో

బాటలో

2014 నుంచి గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో అభివృద్
ధి
ై వ్యయం రూ.91 లక్షల కోట్లు . 2004 నుంచి
పథకాలప
్తం రూ. 49.2 లక్షల
2014 మధ్యలో ఖర్చు చేసిన మొత
కోట్లు .

అసాధ్యంగా భావించిన ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులు రావడంలో సైన్స్

అండ్ టెక్నాలజీ కీలక సాధనంగా నిలిచింది.

ప్రజా సంక్షేమం దృష్టి లో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం పలు చర్యలు

తీసుకుంది. లద్దా ఖ్ లో మైనస్ 30 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో కూడా కుళాయిల
ద్వారా నీరందించడం లేదా అస్సాం దుఃఖదాయినిగా పేరు పొందిన
బ్రహ్మపుత్ర నదిపై బోగీబీల్ వంతెన నిర్మాణం అమిత వేగంగా పూర్తి

చేయడం, రోహ్తంగ్ వద్ద మనాలి-లేహ్ జాతీయ రహదారిపై అటల్

అమలు (ప్రగతి) వేదికే ఈ విప్లవాత్మక మార్పులను సాధ్యం చేసింది.

కల్పన, 11 కోట్ల కు పైగా మరుగుదొడ్ల నిర్మాణంతో దేశాన్ని బహిరంగ

ప్రభుత్వాల్లో ని విభిన్న శాఖల మధ్య ఏర్పడిన సమన్వయమే ఈ పెండింగు

సొరంగ నిర్మాణం;

గ్రామాలకు ఎల్.పి.జి, విద్యుత్, రోడ్ల వసతి

మలమూత్ర విసర్జన రహిత దేశంగా మార్చడం, లేదా కిసాన్ సమ్మాన్

నిధి కింద 11 లక్షల మంది రైతులకు రూ. 1.75 లక్షల కోట్ల కు పైగా
సహాయం అందించడం...ఇలా ప్రభుత్వం దేశాన్ని పరివర్తన పథంలో

నడిపించేందుకు సంకల్పయుత చర్యలు తీసుకుంది. అలాగే కొత్త
విద్యావిధానం సహాయంతో దేశాన్ని విద్యకు ప్రపంచ కేంద్రంగా
మార్చే ప్రయత్నం చేస్తోంది. పాఠశాలల్లో అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్

నవకల్పనలను ప్రోత్సహిస్తోంది. స్టార్ట్-అప్ లు యునికార్న్ లుగా

మారుతున్నాయి. బ్రోడో-బ్రూ-రియాంగ్ వంటి ఒప్పందాలు శాశ్వత
శాంతికి భరోసా ఇస్తున్నాయి. ఈశాన్య భారతానికి వాయు, రైల్ నెట్

వర్క్ అనుసంధానత, జమ్ము-కశ్మీర్ లో 370వ అధికరణం రద్దు ,

ప్రదానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మార్గదర్శకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర

ప్రాజెక్టుల్లో అనేకం పూర్తి కావడానికి దారి తీసింది. ఈ వేదికపై ఉన్న
అభివృద్ధి

ప్రాజెక్టు లన్నింటినీ

ప్రధానమంత్రి

మోదీ

స్వయంగా

పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 2015 మార్చి 25 నుంచి ప్రతీ ఒక్క సమావేశానికి
ఆయనే అధ్యక్షత వహించారు. 2015 మార్చి 25 నుంచి ఆయన ప్రతీ

నెలా దీనిపై సమావేశమవుతున్నారు. ఇప్పటివరకు 39 ప్రగతి
సమావేశాలు జరిగాయి. రూ.14.82 లక్షల కోట్ల విలువ గల 311
దీర్ఘకాల పెండింగ్ ప్రాజెక్టు లను ఆ సమావేశాల్లో సమీక్షించారు. వాటిలో

రూ.3.41 లక్షల కోట్ల విలువ గల 71 ప్రాజెక్టు లను త్వరితగతిన
ప్రారంభించారు. విభిన్న శాఖల మధ్య సంప్రదింపుల ద్వారా సత్వర
పరిష్కారాలు సాధించే వేదికగా ఇది మారింది.

సామరస్యంతో అయోధ్యలో రామాలయ నిర్మాణానికి మార్గం సుగమం

భారత అభివృద్ధి ప్రయాణానికి మార్గదర్శకం చేస్తున్న కొత్త
ఆచరణలు

స్వయం-సమృద్ధ భారత స్ఫూర్తిని రగిలించడం...ఇలా పాతకాలం

మారాయి. ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆచరణాత్మక పని వైఖరి వల్ల కొత్త

విప్లవాత్మక మార్పులకు వందలాది ఉదాహరణలున్నాయి.

కార్యాచరణ, పేదల పట్ల ఆవేదన, టెక్నాలజీతో పురోగతి, ప్రజల జీవన

ట్రిపుల్

తలాఖ్

దురాచారం

అంతం

చేయడం,

సామాజిక

చేయడం, కోవిడ్ వంటి ప్రపంచ మహమ్మారి ఆవరించిన కాలంలో
నాటి శృంఖలాలను తెంచి నవభారత సృష్టి దిశగా చోటు చేసుకున్న

“ప్రగతి”తో అభివృద్ధికి కొత్త బాట

“ప్రగతి” వేదిక ద్వారా నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలోఅమలుపరచగల

వేలాది కోట్ల రూపాయల విలువ గల ప్రాజెక్టు లు అమలు
జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు ల వల్ల అవినీతి నిర్మూలించడమే

కాదు...సర్వతోముఖాభివృద్ధి ప్రయోజనాలు రైతులు, గిరిజనులు,
పేదలు, మహిళలకు అందుతున్నాయి. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
కృషి కారణంగానే దేశంలో దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన కోట్లా ది

రూపాయల విలువ గల ప్రాజెక్టు లు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేగంగా
పూర్తవుతున్నాయి. “ప్రగతి” అంటే క్రియాశీల ప్రభుత్వం, సకాలంలో

ఈ రోజు దేశం అనుసరిస్తున్న ఆచారాలు, విధానాలు ఎంతో

సాంప్రదాయాలు ప్రారంభం అవుతున్నాయి. సత్వర నిర్ణయాలు, త్వరిత

ప్రమాణాల్లో మెరుగుదల ప్రభుత్వ చొరవలకు గీటురాళ్లు గా మారాయి.

ఇందులో కూడా ప్రధానమంత్రి వైఖరి సుస్పష్టం. జాతిని సరికొత్త

శిఖరాలకు చేర్చాలన్న ఆశ, వ్యామోహం గల 27 సంవత్సరాల లోపు
వయస్కులే జనాభాలో సగభాగం అయిన ప్రపంచంలోనే అత్యంత

యవ్వన దేశం ఆకాంక్షలు ఏమిటో ఆయన బాగా అర్ధం చేసుకున్నారు.
ప్రధానమంత్రి మోదీ నవభారత మంత్రంతో భారతదేశం పట్ల ప్రపంచ

వైఖరి కూడా మారింది. గతంలో ప్రపంచ సమాజంలో భారత్ ఎందుకు?
అనే భావం ఉండేది. కానీ, ఇప్పుడు భారత్ ఎందుకు ఉండకూడదదు?

అని ప్రశ్నించే విధంగా వాతావరణం మారింది. ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర
మోదీ అందించిన నవభారతం పిలుపు ప్రభావమే ఇది. క్షేత్ర స్థాయిలో
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
బాటలో

ఏళ్ళు

పథకాల

అమలుకు

ఆయన

అత్యధిక

ప్రాధాన్యం

ఇస్తారు.

విజయవంతంగా అమలు చేయడానికి అన్నీ సిద్ధం అయిన తర్వాత
మాత్రమే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభివృద్ధి

పథకాలను

ప్రారంభిస్తారు. ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి ప్రకటించిన ప్రణాళికలు

ప్రధానమంత్రి ఆలోచనా ధోరణులకు అనుగుణంగా 100 శాతం పూర్తి
కావడానికి ఇదే కారణం.

“భారత్ జోడో” వైఖరితో నవభారత నిర్మాణం

అభివృద్ధి యానంలో ముందుకు సాగే ఏ దేశం అయినా తనను తాను

పునర్నిర్వచించుకునే సమయం ఒకటి వస్తుంది. కొత్త

సంకల్పాలు

చేసుకుంటుంది. భారతదేశ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో కూడా అలాంటి
ఘట్టం వచ్చింది. దేశాన్ని నవనిర్మాణ బాటలో ముందుకు నడిపేందుకు

కొత్త సంకల్పాలు చేసుకోవాల్సి ఉంది. ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’
నుంచి ప్రారంభమైన ఈ అమృత కాల ప్రయాణం పరివర్తనకు తొలిపొద్దు

కానుంది. “సంకల్ప్ సే సిద్ధి” మంత్రం భారతదేశం తన అమృతకాల
ఆకాంక్షలు సిద్ధింప చేసుకునేందుకు సహాయ పడుతుంది. 2014 నుంచి

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సారథ్యంలో భారతదేశ అభివృద్ధికి సమగ్ర
వైఖరి అనుసరించడం మొదలయింది. ఫైళ్లను తొక్కిపెట్టే సాంప్రదాయానికి

తెర పడింది. ప్రభుత్వం తాను చేపట్టే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని, ప్రతీ ఒక్క
సంకల్పాన్ని ప్రజా సహకారంతో సాకారం చేసేందుకు కృషి చేస్తోంది.

ప్రజలను జాతి పురోగతితో అనుసంధానం చేసే ప్రభుత్వం ఇప్పుడుంది.
ప్రభుత్వం ‘ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ భారత్’ సూత్రాన్ని ప్రచారం చేస్తూ “భారత్
జోడో”కు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.

అమృత సంకల్పం : భారతదేశ ఆకాంక్షల
పునర్నిర్వచనం

‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్, సబ్ కా ప్రయాస్’

పేరిట ప్రజాభాగస్వామ్యం

ప్రోత్సహించిన ఫలితంగా స్వచ్ఛభారత్

ఉద్యమం ప్రారంభమై కొనసాగుతోంది. అదే ఉత్సాహం, ఉత్సుకతతో
డిజిటల్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఆత్మనిర్భర్ భారత్, స్థానికం
కోసం నినాదం ఉద్యమాలు ప్రారంభమై అంతే విజయం సాధించాయి.

సాధారణ పౌరుల ప్రవృత్తి, ఆశలు ప్రధాన మంత్రి మోదీ బాగా అర్ధం

చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాతనే ఆయన ముందుకు సాగే వ్యూహంపై కృషి

చేసి దాన్ని ఆచరణీయంగా మార్చారు. ఇందుకు ఇటీవలి ఉదాహరణలు...

ప్రత్యేకించి కరోనా కష్ట కాలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఆయన
ప్రారంభించిన స్వయం-సమృద్ధి ప్రచారం పౌరుల హృదయాలను

దోచుకుంది. కరోనా కాలంలో లాక్ డౌన్ కారణంగా కదలికలు పరిమితం
అయిన సమయంలో సాధారణ పౌరుల అవసరాలు, ఆందోళనలపై దృష్టి

పెట్టి అందుకు దీటైన చర్యలు తీసుకున్నారు. మార్చి 25వ తేదీన లాక్
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దేశ ప్రయోజనం కోసం పాటు పడడమే మా
సిద్ధాంతం. ఈ సిద్ధాంతమే మనం
ప్రముఖంగా ప్రస్తావించుకుంటున్న జాతి
ప్రథమం సూత్రానికి కూడా మూలం. మా
సిద్ధాంతం జాతీయ విధాన భాషలోనే
రాజకీయ పాఠాలు బోధిస్తుంది. మా
రాజకీయాల్లో కూడా జాతీయ విధానానికే
సమున్నత స్థానం ఉంది. రాజకీయాలు,
జాతీయ విధానం రెండింటి స్వభావం
ఒక్కటే అని మనం ఆమోదించాలి. మాకు
విలువలే ప్రధానం: జాతీయ విధానాన్ని
ఆమోదిస్తూ రాజకీయాలకు రెండో స్థానం
మాత్రమే ఇస్తాం. మా సిద్ధాంతం “సబ్ కా
సాథ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్”
గురించి మాట్లాడడం మాకు గర్వకారణం. ఆ
మంత్రానికి దీటుగానే మేం జీవిస్తాం.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

డౌన్ ప్రారంభమయింది. ఏ మాత్రం జాప్యం లేకుండా మార్చి 26 వ

ఘర్ హర్ జల్’ పథకంపై దేశం వేగంగా కృషి చేస్తోంది. జల్ జీవన్

కష్ట కాలంలో సగటు పౌరుల అవసరాల పట్ల

పైగా గృహాలు కుళాయిల ద్వారా నీరు అందుకుంటున్నాయి. ఇప్పటి

తేదీన రూ.1.7 లక్షల కోట్ల తో ‘గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన’ ప్రారంభించడమే
ఆందోళనలకు దర్పణం పడుతోంది.

ప్రధానమంత్రి

పరివర్తిత భారతం

గత ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ప్రారంభించిన అనేక పథకాల

ప్రయోజనాలు కోట్లా ది మంది పేదలకు చేరుతున్నాయి. ఉజ్వల పథకం
నుంచి ఆయుష్మాన్ భారత్ వరకు అన్ని స్కీమ్ లు సామాన్య ప్రజల్లో

విశేష ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి. దేశం గతం కన్నా వేగంగా

పురోగమిస్తోంది. కానీ, ఈ ప్రయాణం ఇక్కడితో ఆగదు. దేశం సంపూర్ణ
సామర్థ్యాలను వినియోగించుకోవాలి. ఈ సంకల్పంతోనే భారతదేశం
అమృత కాల ప్రయాణం ప్రారంభించింది. 100% గ్రామాలకు రోడ్లు ,

100% కుటుంబాలకు బ్యాంకు ఖాతాలు, 100% లబ్ధిదారులకు
ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు లు, ఉజ్జ ్వల స్కీమ్ కింద 100% అర్హు లైన
వ్యక్తులకు గ్యాస్ కనెక్షన్లు అందాయి. ప్రభుత్వ బీమా పథకం కావచ్చు,

పెన్షన్ పథకం లేదా గృహనిర్మాణ పథకం దేనికైనా అర్హత గల వారు

అనుసంధానం కావలసిందే. స్వనిధి పథకం ద్వారా వీధి వ్యాపారులకు

బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతో అనుసంధానత కల్పించడం జరిగింది. నేడు ‘హర్

మిషన్ ప్రారంభించిన రెండున్నర సంవత్సరాల కాలంలోనే 9 కోట్ల కు

వరకు దేశంలో 75 వేలకు పైగా ఆరోగ్య-వెల్ నెస్ కేంద్రాల ఏర్పాటు
పూర్తయింది. ఇప్పుడు బ్లా క్ స్థాయిలో మంచి ఆసుపత్రులు, ఆధునిక
ల్యాబ్ ల ఏర్పాటు కృషి జరుగుతోంది. నేడు దేశంలోని వేలాది ఆస్పత్రులు

స్వంతంగా ఆక్సిజెన్ ప్లాంట్లు కలిగి ఉన్నాయి. 2014 తర్వాత దేశ
రాజకీయాల్లో నే కాదు, పరిపాలనా దృక్పథం, పనితీరులో కూడా

అసాధారణమైన మార్పు చోటు చేసుకుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర
మోదీ తన రోజువారీ జీవితంలో సాగించిన పోరాటమే ఇన్ని మార్పులకు
కారణం. ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో ఆయన పడిన కష్టాలు ప్రధానమంత్రి

మోదీ మనసుపై బలమైన ముద్ర వేశాయి. జాతికే ప్రథమ ప్రాధాన్యం

ఇచ్చే జాతీయవాద ఆలోచనలే ఇంధనంగా గల సిద్ధాంతంతో ఆయన
ఎదిగారు. ఆయన రాజకీయ పాఠాలు కూడా జాతీయ విధాన భాషలోనే

నేర్చుకున్నారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ రాజకీయాలకు కూడా జాతీయ

విధానమే సర్వోత్కృష్ట మైనది. ఈ లక్షణమే దేశంలోను, ప్రపంచంలోను

కూడా ఇతర నాయకుల నుంచి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని వేరు
చేసి చూపుతుంది. జీవనయానంలో

ఎన్నో ఎగుడుదిగుడులున్నా

ఎన్నడూ జాతి ప్రథమం అనే ఆలోచనను ఆయన వదిలిపెట్ట లేదు.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
బాటలో

ఏళ్ళు

ఆరోగ్య సంరక్షణ

ఆరోగ్యవంతమ
ై న భారతం
శక్తి వంతమ
ై న భారతం

మం

చి ఆరోగ్యమే పునాదిగా
విజయం అయినా
సంపన్నత అయినా
నిర్మించగలుగుతాం. వ్యక్తిగతం కావచ్చు,
కుటుంబం, సమాజం, దేశం ఏ పురోగతైనా మంచి
ఆరోగ్యం అనే పునాదితోనే సాధ్యం. ఈ
కారణంగానే గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో ఆరోగ్య
రంగం ప్రభుత్వ అగ్రప్రాధాన్యంగా నిలిచింది.
కోవిడ్ మహమ్మారి పతాక స్థాయికి చేరిన
సమయంలోనే బ్లా క్ స్థాయిలో ఆరోగ్య సంబంధిత
మౌలిక వసతుల నిర్మాణానికి కొత్త చొరవ
ప్రారంభమయింది.
ప్రా రంభం

అక్టో బర్ 2016

ప్ర ధానమంత్రి భారతీయ జన ఔషధి ప్రాజెక్టు

కేన్సర్ వంటి తీవ్ర అనారోగ్యాలు కుటుంబ కోణంలో కావచ్చు,
సమాజ కోణంలో కావచ్చు... భావోద్వేగ పరంగాను, ఆర్థికంగాను
మనని బలహీనం చేస్తాయి. అందుకే గత 7-8 సంవత్సరాల
కాలంలో ఆరోగ్య రంగంలో దేశంలో అతి పెద్ద, సమగ్ర కృషి చోటు
చేసుకుంది. మా ప్రభుత్వం ఏడు అంశాలపై ప్రధానంగా దృష్టి
కేంద్రీకరించింది. వాటినే ఆరోగ్య సప్తరుషులుగా మనం చెప్పవచ్చు.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి (అస్సాంలో 7 కేన్సర్ ఆస్పత్రులు
ప్రారంభించిన సందర్భంగా)

పురోగతి

2022 మార్చి 31వ తేదీ నాటికి దేశవ్యాప్తంగా

పూర్తయింది. ల్యాబ్ రీ ఏజెంట్లు మినహా ఈ స్కీమ్

తగ్గించడం కోసం అందుబాటు ధరలకు జనరిక్

మందులు సహా 1600 ఫార్మాస్యూటికల్స్, 250

పథకం

ఇక్కడ 50 శాతం నుంచి 90 శాతం
చౌకగా జనరిక్ ఔషధాలు

లక్ష్యం: పౌరులు ఔషధాలపై చేసే వ్యయాన్ని

ఫార్మాస్యూటికల్స్, సర్జికల్ పరికరాలు (మార్కెట్

ధర కన్నా 50%-90% తక్కువ ధరకే ) సరఫరా,
ఉపాధి కల్పన.
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8700 జన ఔషధి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం

కింద జాతీయ అత్యవసర ఔషధ జాబితాలోని

సర్జికల్ పరికరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రతీ

నెలా 1.25 కోట్ల మంది ప్రజలు ఈ కేంద్రాల ద్వారా
ఔషధాలు కొనుగోలు చేస్తున్నట్టు అంచనా.

2025 నాటికి దేశంలో

10,500 కేంద్రాలు

ప్రారంభించాలని లక్ష్యం. ఈ
స్కీమ్ కింద షాపుల
యజమానులకు ఇప్పుడు
రూ.5 లక్షల ప్రోత్సాహకం
కూడా ఇస్తున్నారు. 2018
నుంచి ఈ దుకాణాల్లో బయో
డీగ్రేడబుల్ శానిటరీ నాప్ కిన్
ల విక్రయం కూడా చేపట్టా రు.

్త వ్య నిర్వహణ
కర

పురోగతి

పిఎంజెఎవై-ఆయుష్మాన్ భారత్

ప్రా రంభం

సెప
్ట ెంబర్ 23, 2018

ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ కింద 2022 మార్చి
పేదరికం కారణంగా ఏ చికిత్స వరకు 17.90 కోట్ల మంది పైగా లబ్ధిదారులకు
ఆయుష్మాన్ కార్డు ల పంపిణి పూర్తయింది. 3.28
ఇప్పుడు నిలిచిపోదు
కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలు ఉచిత చికిత్స
లక్ష్యం: 10 కోట్ల 74 లక్షల కుటుంబాలకు ప్రయోజనం ఉపయోగించుకున్నారు. ఈ స్కీమ్
చెందిన 50 కోట్ల మంది పైగా ప్రజలకు
27,300 ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులను
ఇప్పుడు ఏడాదికి రూ.5 లక్షల విలువైన
అనుసంధానం చేస్తుంది. ఇందులో భాగంగా
ఉచిత చికిత్స
కేవలం మహిళల కోసం 141 వైద్య చికిత్సలు
సమాచారం పొందండి: ఈ స్కీమ్ కు
కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 2019 అక్టో బర్
సంబంధించిన సమాచారం mera.pmjay.gov.
నుంచి 2021 సెప్టెంబర్ నెలల మధ్య కాలంలో ఈ
in వెబ్ సైట్ నుంచి; టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 14555,
కార్యక్రమం కింద లబ్ధి పొందిన వారిలో 46.7
టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-111-565 నుంచి
పొందవచ్చు.
శాతం మంది మహిళలు ఉన్నారు.

పథకం

ప్రా రంభం

2018, 2020

ఇంటి సమీపంలో, ఇంటి వద
్ద నే
చికిత్స సదుపాయం

లక్ష్యం: హెల్త్, వెల్ నెస్ కేంద్రాల

పథకం ద్వారా ఇంటికి, వైద్యునికి మధ్య
దూరం 30 నిముషాల కన్నా

తగ్గిపోయింది. టెలి మెడిసిన్ ద్వారా

ఇంటి నుంచే వైద్యుని సంప్రదించండి.

సమాచారం పొందండి: ఏప్రిల్ 20, 2022

వరకు ఈ సర్వీసు కింద 3 లక్షల 16 వేల గంటల

కన్సల్టేషన్లు అందించడం జరిగింది. ఈ సర్వీసుకు

సంబంధించిన సమాచారం https://

esanjeevaniopd.in ద్వారా పొందవచ్చు.

ై 2014
ప్రా రంభం జుల

ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్యక్రమంలో
భాగంగా 2018లో హెల్త్ అండ్ వెల్ నెస్
కేంద్రాల నిర్మాణం ప్రారంభమయింది.
2022 మార్చి నాటికి 1.17 లక్షల
కేంద్రాలు ప్రారంభించడం జరిగింది. 1.02
బిలియన్ వెల్ నెస్ సెషన్ల నిర్వహణ పూర్తి
కాగా 85.63 బిలియన్ వ్యక్తులు వాటికి
హాజరయ్యారు. 2022 డిసెంబర్ నాటికి
1.58 లక్షల కేంద్రాలు నిర్మించాలన్నది
లక్ష్యం. టెలి మెడిసిన్ కార్యక్రమం
ఇ-సంజీవని 2020లో ప్రారంభమయింది.
ఒక లక్షకు పైగా హెల్త్ అండ్ వెల్ నెస్
కేంద్రాలు ఈ కార్యక్రమంతో
అనుసంధానం అయ్యాయి. ప్రతీ రోజూ
90,000 మంది పైగా రోగులకు
ఇ-సంజీవని కేంద్రాలు చికిత్స
అందిస్తున్నాయి.

నేషనల్ పార్మాస్యూటికల్స్ ప్ రైసింగ్ అధారిటీ

పథకం

పురోగతి

ై న ధర.
ఒకే ఔషధం, సర
మధుమేహం, కేన్సర్ ఔషధాలు ఇప్పుడు చౌక

లక్ష్యం: మధుమేహం, కార్డియో వాస్కులర్, కేన్సర్
ఔషధాలు, స్టెంట్లు, కృత్రిమ మోకాలి చిప్పల ధరలను
అదుపులోకి తేవడం ద్వారా వాటిపై వినియోగదారుల
వ్యయం తగ్గించడం

మెడికల్ డివైస్ పార్కుల పథకం

ప్రా రంభం 2020-2021 నుంచి 2024-2025 వరకు

ై స్ ల పరిశ
భారత మెడికల్ డివ
్ర మ
వేగంగా వృద్
ధి
లక్ష్యం: భారత మెడికల్ డివైస్ ల రంగం
పరిమాణం 5 బిలియన్ డాలర్ల కన్నా పై
స్థాయికి చేర్చడం, ప్రపంచ శ్రేణి మౌలిక
వసతులు నిర్మించడం ద్వారా దేశీయ
మార్కెట్ లో వైద్య పరికరాల
అందుబాటును పెంచి ప్రపంచ నాయకత్వ
స్థానానికి చేర్చడం.
భారత మెడికల్ డివైస్ ల పరిశ్రమ

పురోగతి

ఇ-సంజీవని ఒపిడి హెల్త్ అండ్
వెల్ నెస్ సెంటర్లు

బాటలో

పథకం

పథకం

ఏళ్ళు

పరిమాణం 5 బిలియన్ డాలర్లు . మొత్తం

ఆదాయంలో దిగుమతుల వాటా 80-90

శాతం ఉంటుంది. 2020 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ

నుంచి మెడికల్ డివైస్ లను కూడా ఔషధాల
నిర్వచనంలోకే తెచ్చి నోటిఫై చేశారు.

రూ 400

కోట్ల తో మెడికల్ డివైస్ పార్కుల ప్రమోషన్
స్కీమ్ అమలుపరుస్తున్నారు. 16 రాష్ట్రా లు దీని
కింద ఆర్థిక సహాయానికి దరఖాస్తులు
అందించగా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ తమిళనాడు, మధ్య
ప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లకు ఆర్థిక
సహాయం మంజూరు చేయడం జరిగింది.
ఇందుకు నిర్దేశించిన గడువు 2024-2025.

పురోగతి

2014 జూలైలో 106 డయాబెటిక్ నిరోధక, కార్డియో
వాస్కులర్ ఔషధాల ధరలు అదుపు చేయాలన్న ప్రణాళిక
ఆవిష్కరించారు. ఎన్ఎల్ఇఎమ్ 2015 చట్టం
రూపొందించిన తర్వాత 102 ఫార్ములేషన్లకు ధరల
పరిమితి విధిస్తూ 2016 మార్చి 16వ తేదీన నోటిఫై
చేశారు. 2017 ఫిబ్రవరిలో కరోనరీ స్టెంట్ల ధరలను,
2017 ఆగస్టు లో ఆర్థోపెడిక్ కృత్రిమ మోకాలి చిప్పల
ధరలను కూడా విడుదల చేశారు.

8400

కోట్లు ఔషధాలు,
మెడికల్ డివైస్ ల ధరలు
అదుపు చేయడం ద్వారా
ప్రతీ ఏడాది
వినియోగదారులు
పొదుపు చేసుకుంటున్న
మొత్తం.

న్యూ ఇండియా సమాచార్ మే 16-31, 2022

13

్త వ్య నిర్వహణ
కర
బాటలో

ఏళ్ళు

ప్రా రంభం 25 అక్టో బర్ 2021

దేశంలో ఆరోగ్య మౌలిక వసతుల
మెరుగుదలకు సమయం

ఆరోగ్య రంగంలో మార్పుకు
సంబంధించిన కొత్త కథలు
రచిస్తు న్న ప్రణాళికలు
ప్ర ధానమంత్రి మాతృ వందన
యోజన

पीएम
वंदनाప్రారంభించారు.
योजना
2016లో
మాతృमातृ
వందన యోజనను

పురోగతి

లక్ష్యం: దిగువ స్థాయి నుంచి ఎంట్రీ లెవెల్
లో దేశ ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను మెరుగు
పరచడం
n ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గత ఏడాది
వారణాసిలో ఈ పథకం ప్రారంభించారు.
దేశ ఆరోగ్య మౌలిక వసతులను
మెరుగుపరిచేందుకు 5 సంవత్సరాల
కాలంలో 64 వేల కోట్ల కు పైగా
వ్యయంతో ఇప్పటివరకు చేపట్టిన అతి పెద్ద
కార్యక్రమం ఇది.
n 33 రకాల వ్యాధులను గుర్తించి,
విశ్లేషించగల సామర్థ్యంతో 5 బిఎస్ఎల్-3
స్థాయి టెస్టింగ్ లాబరేటరీలు ఏర్పాటు
n 12 సెంట్రల్ ఆస్పత్రుల్లో క్రిటికల్ కేర్ బ్లా క్
ల నిర్మాణం చేపడతారు. వాటిలో 1800
అదనపు పడకలు అందుబాటులోకి
వస్తాయి.
n 17,788 గ్రామీణ ఆరోగ్య, వెల్ నెస్
కేంద్రాలను ప్రారంభిస్తారు. అలాగే 4
ప్రాంతీయ వైరాలజీ ఇన్ స్టిట్యూట్ లు
ప్రారంభిస్తారు.

పథకం

ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్
ఆరోగ్య మౌలిక వసతుల కార్యక్రమం

2017
1వ తేదీ
मातृ జనవరి
वंदन योजना
कीనుంచి
शुरूआదేశంలోని
त 2016 में అన్ని
हुई। 1జిల్లాల్లో ను

2017 से देशచేశారు.
के सभीఈजिलों
में కింద
यह योजना
ఈजनवरी,
స్కీమ్ ఆచరణీయం
స్కీమ్
గర్భిణి

लागू है।సురక్షిత
इसके तहत
गर्भवती
महिलाओंపోషకాహారం
की
మహిళల
ప్రసవానికి,
బాలింతలకు
सुरक्षित डिलिवरी
करानेరూ.5000
और स्तनपान
कराने
అందించడానికి
ఒక్కొక్కరికి
సహాయం

वाली को अच्छा पोषण देने के लिए 5 हजार रुपए
दिए जा रहे हैं। आज देश के 650 जिलों में इस
రెండు కోట్ల మంది మహిళలు లబ్ధి పొందుతున్నారు. 2018
योजना का फायदा उठाने वाली महिलाओं की
నుంచి
సంవత్సరాల
స్కీమ్
संख्य2020
ा करीब
दो करोड़ हैమధ్య
। वित्కాలంలో
तीय वर्षఈ2018
से
కింద
కోట్లय మంది
అర్హు లైన
లబ్ధిదా
రులకు
20201.75
के मध्
इस योजना
के तहत
1.75
करोड़
రూ.5931.95
చెల్లकु
ించా
पात्र लाभार्కోట్లు
थियों को
ल రు.
5931.95 करोड़ रुपए का
भुगतान किया गया।

అందిస్తారు. నేడు దేశంలోని 650 జిల్లాల్లో ఈ స్కీమ్ ద్వారా

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని 75 జిల్లా ఆస్పత్రుల్లో

602

క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ లు ఏర్పాటు

ప్రా రంభం 27 సెప
్ట ెంబర్ 2021

పథకం

ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్

ప
్ర తి ఒక్క పౌరునికి ప
్ర త్యేక ఆరోగ్య
్త ింపు ఖాతా
గుర

లక్ష్యం: ప్రతి ఒక్క పౌరుని ఆరోగ్య సంబంధిత సమాచారం
అంతా ఒకే ఒక క్లిక్ తో అందుబాటులో ఉంచడం
పొందే ప్రయోజనం: అధికార వెబ్ సైట్ ndhm.gov.in
సందర్శించడం ద్వారా మీ సొంత ఆరోగ్య ఖాతా మీరే
సృష్టించుకోవచ్చు.

14 న్యూ ఇండియా సమాచార్ మే 16-31, 2022

పురోగతి

ప్రధాన మంత్రి మోదీ 2020 ఆగస్టు 15వ
తేదీన ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి ఈ
పథకం ప్రకటించారు. ఆరు రాష్ట్రాల్లో
ప్రయోగాత్మకంగా ఈ ప్రాజెక్టు
ప్రారంభించిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా
దీనిని అమలుపరిచారు. ఇది కూడా ఆధార్
కార్డు వంటి ఆరోగ్య సమాచారం అందించే
హెల్త్ కార్డు . లబ్ధిదారుల ఆరోగ్య

సంబంధిత గణాంకాలన్నీ
ఇందులో ఉంటాయి.
2022 ఏప్రిల్ 20వ తేదీ నాటికి
ఈ స్కీమ్ కింద

21,50,71,056
ఆరోగ్య ఖాతాలు తెరిచారు.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

జాతీయ పోషకాహార మిషన్

2018 మార్చి 8వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం
సందర్భంగా రాజస్థాన్ లో జాతీయ పోషకాహార మిషన్
ప్రారంభించారు. అంతకు ముందు ఇది పోషకాహార

మిషన్ గా ప్రాచుర్యంలో ఉండేది. 2018లో పోషణ్

అభియాన్ కింద దీన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభించారు. శిశు

జననం తర్వాత తొలి 1000 రోజుల్లో ఈ స్కీమ్ కింద శిశు

ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తారు. 0-6 సంవత్సరాల
మధ్య వయస్కులైన బాలలు, గర్భిణీ మహిళలు,

బాలింతలకు పోషకాహారం, ఆరోగ్యం మెరుగుదలకు
జాతీయ పోషకాహార మిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ 3

సంవత్సరాల కాలంలో దశలవారీగా పోషకాహార లోపాన్ని

తొలగించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటారు. 2030 నాటికి
అన్ని రకాల ఆకలి, పోషకాహార లోపాలను సరిదిద్దడం

లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నారు. దీనికి తోడు ప్రజలందరికీ
ప్రత్యేకించి పిల్లలందరికీ పోషకాహారం అందించడం
లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నారు. ఇందుకోసం ప్రజాపంపిణీ

వ్యవస్థలోని అన్ని రేషన్ దుకాణాల్లో ను ఉప్పుడు బియ్యం
పంపిణీ ప్రారంభించారు.

బాటలో

భారత్ ఇప్పుడు టిబి-రహితం భారతదేశం: ప్ర పంచ ఔషధ కేంద్రం

2030 నాటికి ప్రపంచాన్ని క్షయవ్యాధి విముక్తం
చేయాలని ఐక్యరాజ్య సమితి లక్ష్యంగా
నిర్దేశించుకుంది. కాగా, 2025 నాటికే అది
సాధించాలని భారత్ ఆ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మూడు సంవత్సరాల క్రితం 12 వేల కోట్ల
రూపాయల వ్యయంతో ఈ ప్రచారాన్ని భారత్
ప్రారంభించింది.

భారత మలేరియా-రహిత ప్రణాళిక
నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 2017-22 సంవత్సరాల
మధ్య కాలంలో అమలుపరిచేందుకు ఉద్దేశించిన
జాతీయ వ్యూహాత్మక మలేరియా నిర్మూలన
ప్రణాళికను 2017 జూలైలో ప్రకటించింది. దేశం
నుంచి మలేరియా పూర్తిగా నిర్మూలించడం దీని
లక్ష్యం. ఈశాన్య భారతంలో ఈ లక్ష్యాన్ని పూర్తి
చేసిన అనంతరం ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర , ఒడిశా,
ఝార్ఖండ్, చత్తీస్ గఢ్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రా లను
లక్ష్యంగా ఎంచుకున్నారు. 2016-2030
సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో మలేరియా నిర్మూలన
ఫ్రేమ్ వర్క్ ను 2016 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం
విడుదల చేసింది.

భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతి
పెద్ద జనరిక్ ఔషధాలను ఉత్పత్తి
చేస్తుంది. ప్రపంచ మార్కెట్ లో
భారత్ వాటా 20 శాతం.

భారతదేశ ఔషధ పరిశ్రమ
2020-21లో 50 బిలియన్ల డాలర్
ను దాటి 12 శాతం వార్షిక వృద్ధి
నమోదు చేసింది.
భారతదేశం 200 దేశాలకు పైగా
అధిక నాణ్యత గల ఔషధాలను
సరఫరా చేస్తుంది.

ప్రా చుర్యం సాధించిన యోగా

అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి సంవత్సరంలోనే దేశ ఆరోగ్యమే కాదు,
యావత్ భూమండలం ఆరోగ్యం పట్ల తాను ఆందోళన చెందుతున్నట్టు
ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన
తర్వాత యోగా ప్రపంచ ఆచరణగా మారింది. ప్రతి ఒక్కరు తమను
తాము ఒత్తిడి నుంచి దూరం చేసి ఆరోగ్యవంతంగా
మార్చేందుకు యోగా ఆచరించే ప్రజల సంఖ్య గతంలో
ఎన్నడూ లేనంతగా పెరిగిపోయింది. అంతే కాదు, యోగా
శిక్షణకు చెందిన ఉపాధి అవకాశాలు కూడా ఏర్పడ్డా యి. నేడు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 177 దేశాల్లో యోగా ఆచరిస్తున్నారు.

ప్రా రంభం 25 డిసెంబర్ 2014

పథకం

మిషన్ ఇంద్రధనుష్

ఏ ఒక్క తల్లి , పిల
్ల వ్యాక్సిన్ కు
దూరం కాకూడదు

లక్ష్యం: అందరు గర్భిణి మహిళలు,

రెండు సంవత్సరాల లోపు వయస్కులైన

పిల్ల లకు సంపూర్ణంగా టీకాలు వేయడం

పురోగతి
ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించే నాటికి 7

ఇంద్రధనుష్ 4.0

వారు. ఇప్పుడు టీకాల నుంచి 12 రకాల

సార్వత్రిక ఇమ్యునైజేషన్

ఫలితంగా 4.10 కోట్ల మందికి వ్యాక్సినేషన్

మిలియన్ గర్భిణి మహిళలు,

రకాల వ్యాధుల నివారణకు టీకాలు ఇచ్చే

వ్యాధులకు రక్షణ లభిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం
వేశారు. 2022 ఫిబ్రవరిలో ఇంటెన్సిఫైడ్

ప్రారంభించారు.

కార్యక్రమం కింద 30

26 మిలియన్ బాలలకు కవరేజి

కల్పించడం లక్ష్యం.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

గుజరాత్లోని జామ్నగర్లో మొదటి లోగ్ బల్ సెంటర్ ఫర్ ట్
రె డిషనల్
మెడిసిన్కు శంకుస్థా పన కార్యక్రమంలోని దృశ్యం

సాంప్ర దాయిక ై వద్యంలో ప్రపంచ నాయకత్వం

భారతదేశంలో ఆయుర్వేదం విలువను ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతటా
గుర్తించారు. ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా
2014 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయుర్వేదాన్ని, యోగాను, ఇతర
సాంప్రదాయిక వైద్య వ్యవస్థలను అనుసంధానం చేసేందుకు కృషి
చేస్తోంది. భారతదేశం చేసిన కృషి ఫలితంగా 2015 జూన్ 21 నుంచి
ప్రపంచం అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం పాటించడం
ప్రారంభించింది. గుజరాత్ లోని జామ్ నగర్ లో ప్రపంచ ఆరోగ్య
సంస్థ భాగస్వామ్యంలో ప్రపంచంలోని తొలి సాంప్రదాయిక వైద్య
కేంద్రం నిర్మాణానికి ఏప్రిల్ 19వ తేదీన శంకుస్థాపన చేసిన
సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి మాట్లా డుతూ “మన ఆయుర్వేదాన్ని
జీవన జ్ఞానంగా పరిగణించారు. అలాగే చతుర్వేదాల వలెనే
ఆయుర్వేదాన్ని పంచమ వేదంగా పిలుస్తారు” అన్నారు.

ై వద్య విద్యలో
్త న
పరివర

n

8 సంవత్సరాల కాలంలో ఆయుష్ కళాశాలల సంఖ్య
200 నుంచి 780కి పెరిగింది.

n

435 కొత్త ఆయుష్ కళాశాలలు ప్రారంభించడంతో
దేశంలో వాటి సంఖ్య 3859కి చేరింది.

n

దేశవ్యాప్తంగా 29,951 ఆయుష్ డిస్పెన్సరీలు ప్రజలకు
ఆయుర్వేద, హోమిమోపతి, యునాని మందులు

అందిస్తున్నాయి. 2022 నాటికి ఆయుష్ తయారీ
పరిశ్రమ ఒక లక్ష 40 వేల కోట్ల రూపాయలకు

చేరుతుందని అంచనా. ఆయుష్ మార్కెట్ పరిమాణం
ఇప్పుడు 18 బలియన్ డాలర్లు కాగా 2027 నాటికి

50% మేరకు వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా. 2014
నాటికి ఆ పరిశ్రమ పరిమాణం 3 బిలియన్ డాలర్లే.

అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ సీట్లు 75%, పోస్
ట్
గ్రాడ్యుయేట్ సీట్లు 93% వృద్
ధి

అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ సీట్లు

2014
2022*

51,348
89,875

2014
2022*

31,185
60,202

పోస్
ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సీట్లు

గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో వైద్య విద్యను మెరుగుపరిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు

తీసుకుంది. ప్రైవేటు కళాశాలల్లో 50 శాతం సీట్ల ఫీజును ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలకు సమానంగా

చేశారు. వైద్య విద్యను మెరుగుపరిచే కృషిలో భాగంగా మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాను రద్దు చేసి
దాని స్థానంలో నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. వైద్య విద్యా సంస్థల్లో ఒబిసిలకు 27

శాతం, ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలకు (ఇడబ్ల్యుఎస్) 10 శాతం రిజర్వేషన్ అవకాశం కల్పించారు.
దానికి తోడు అన్ని ప్రభుత్వ కళాశాలలు, డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రైవేటు మెడికల్ కళాశాల్లో
నీట్ ను తప్పనిసరి చేస్తూ చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
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Medical Colleges and AIIMS

387 596

ై వద్య
కళాశాలలు,
6 ఎయిమ్స్

2014

ై వద్య
కళాశాలలు, 22
ఎయిమ్స్

2022*

Till: March

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

కో

బాటలో

కోవిడ్ ై ప శక్తి వంతమ
ై న పోరాటం

విడ్ వంటి అత్యంత భయంకరమైన మహమ్మారి దేశాన్ని
తాకినప్పుడు దానితో ఎలా పోరాడాలి అన్న ఐడియా ఏదీ మన
దగర్గ లేదు. మనకు అందుబాటులో ఉన్న మౌలిక వసతులు ఆ
పోరాటం చేపట్టేందుకు ఏ మాత్రం సరిపోవు. పిపిఇ కిట్లు , ఎన్95 మాస్కులు
నామమాత్రంగానే ఉత్పత్తి చేసేవారు. అలాంటి పరిస్థితిలో భారతదేశం
ప్రధాన మంత్రి మోదీ ఇచ్చిన “జాన్ హై తో జహాన్ హై”, ఆ తర్వాత “జాన్
భీ, జహాన్ భీ” మంత్రాలతో కోవిడ్ పై శక్వ
తి ంతమైన పోరాటం చేపట్ట డమే
కాకుండా ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని పలు దేశాలకు సహాయం కూడా
అందిస్తోంది. కోవిడ్ మహమ్మారిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు భారత్ కఠిన
లాక్ డౌన్ ప్రారంభించింది. దానితో పాటుగా వ్యాధిపై తిరుగులేని
పోరాటానికి ఏర్పాట్లు ప్రారంభించడంతో పాటు ఆరోగ్య మౌలిక వసతులు
పటిష్ఠం చేసేందుకు కూడా చర్యలు చేపట్టింది. 2020 ఏప్రిల్ లో వ్యాక్సిన్
టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసింది. కేవలం ఎనిమిది నెలల కాలంలో
భారతదేశం రెండు దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేసిన వ్యాక్సిన్లు అందుకోవడంతో
పాటు వ్యాక్సిన్ల నిల్వ, రవాణా, సేకరణ, శీతలీకరణ వసతులు, వ్యాక్సిన్
వేసేందుకు ప్రణాళికలు ఆవిష్కరించింది. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద
వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం 2021 జనవరి 16వ తేదీన ప్రారంభించింది.
“హర్ ఘర్ దస్తక్”, “అందరికీ వ్యాక్సిన్, ఉచిత వ్యాక్సిన్” ప్రచారాలు
ప్రారంభించి రికార్డు సమయంలో అధిక సంఖ్యలో ప్రజలకు వ్యాక్సిన్లు
వేసింది. “టెస్ట్, ట్రాక్, ట్రీట్” వ్యూహంతో భయంకరమైన మహమ్మారిపై
మరింత దృఢమైన పోరాటం చేపట్టింది. ప్రధానమంత్రి మోదీ జన్మదినోత్సవం
రోజున ఒక్క రోజులోనే రికార్డు సంఖ్యలో 2.5 కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోస్ లు
అందించింది. ప్రపంచంలోని ఏ ఇతర దేశం కూడా ఇలాంటి ఘనత
సాధించలేదు. భారతదేశం నిర్వహిస్తున్న కోవిడ్ వ్యతిరేక ప్రచారాలన్నింటినీ
ప్రధానమంత్రి మోదీ స్వయంగా సమీక్షిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 27వ తేదీన
నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రుల సమావేశంలో ప్రధాన మంత్రి కొత్త కోవిడ్
కేసులపై సమీక్షించారు.

కోవిడ్ ై ప పోరాటంలో ఇండియా
పురోగమించిందిలా.
n

భారతదేశం నేడు ప్రపంచంలోనే పిపిఇ కిట్లు , ఎన్-95 మాస్కుల

ఉత్పత్తిలో రెండో అతి పెద్ద దేశం. 48 దేశాలకు మనం ఇప్పుడు పిపిఇ
కిట్లు సరఫరా చేస్తున్నాం.
n

2020లో దేశంలో తొలి కోవిడ్ కేసు బయటపడినప్పుడు మన దేశంలో

ఒకే ఒక టెస్టింగ్ ల్యాబ్ ఉంది. ఇప్పుడు వాటి సంఖ్య 3360కి పెరిగింది.
కోవిన్ డిజిటల్ వేదిక ద్వారా యాక్సెసిబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ అందుబాటులోకి
వచ్చింది. ఇప్పుడు దేశంలో 4143 కొత్త ఆక్సిజెన్ ఉత్పత్తి

ప్లాంట్లున్నాయి. ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్యాకేజి కింద 631 జిల్లాల్లో బాలల

చికిత్సా యూనిట్లున్నాయి.

n

మే 2వ తేదీ నాటికి 189.23 కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోస్ లు వేయడం

పూర్తయింది. ప్రపంచంలో ఆ ఘనత సాధించిన రెండో దేశం భారత్.

n

2022 ఏప్రిల్ 27వ తేదీ నాటికి 96 శాతం మంది పెద్దలు కనీసం ఒక

డోసు వ్యాక్సిన్ అయినా పొందారు. 15 సంవత్సరాల వయసు పైబడిన
వారిలో సుమారు 85 శాతం మంది రెండు డోస్ ల వ్యాక్సిన్లు

అందుకున్నారు. వీటికి తోడుగా 2022 ఏప్రిల్ 26వ తేదీన 6-12
సంవత్సరాల మధ్య వయస్కులైన బాలలకు కోవాక్సిన్
అందుబాటులోకి వచ్చింది.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
బాటలో

ఏళ్ళు

2019 ఆగస్టు 15

ప
్ర కటన

పథకం

జల్ జీవన మిషన్ ఇంటింటికీ నీరు

గ్రా మీణ భారతంలో స్వచ్ఛై మన
త్రా గునీరు ఇంటికి అందటం
ఆరంభమ
ై ంది

భవిష్యత్తు ను కాపాడే
పర్యావరణహిత విధానాలు

లక్ష్యం: 2024 నాటికి ప్రతి ఇంటికీ
కుళాయి ద్వారా నీరందించటం

పురోగతి

పథకం మొదలైన 32 నెలల్లో 6.30
కోట్ల ఇళ్ళకు కుళాయి
నీరందుతోంది. ఇప్పుడు మొత్తం
19.32 కోట్ల ఇళ్ళలో 9.35 కోట్ల
ఇళ్ళకు కుళాయి నీరందించటం
మొదలైంది.

గోవా, తెలంగాణ,
హరియాణాతోబాటు అండమాన్
నికోబార్ దీవులు, దాద్రా నగర్
హవేలి, డామన్, డయ్యూలో కూడా
ఇంటింటికీ నీరందుతోంది.

పృధ్వీ సగంధా సరసాస
్థ థాప: స్పర్శీ వాయుర్జ ్వలింత చ తేజః |
తు సర్వే గమ సుప
నభః సశబ
త్ వా సహే వ కువీన్
్ దం మహత్
్ర భాతమ్ ||
పై సంస్కృత శ్లో కం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ప్రకృతి ప్రాధాన్యాన్ని వివరిస్తుంది. ప్రకృతిలో

ఈ పథకం మీద 3.6 లక్షల కోట్లు
ఖర్చు చేస్తుండగా అందులో 2022
మార్చి 31 వరకు కేంద్రం వాటా
2.08 లక్షల కోట్లు .

కీలకమైన గాలి, నీరు, ఆకాశం మానవ ఉనికిలో ప్రధానపాత్ర పోషిస్తాయి. మెరుగైన
పర్యావరణం, స్వచ్ఛమైన నీరు కూడా అనాదిగా మన పంచభూతాలలో ఉన్నాయి.

రూ. 61,120

అయినప్పటికీ దేశ జనాభాలో అధికభాగం త్రాగునీటి కోసం 2019 వరకూ ఎంతోదూరం

వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. పరిశుభ్రమైన వాతావరణం కోసం తీసుకోవాల్సిన చర్యల మీద
గతంలో సరిగా దృష్టి సారించలేదు. ఇప్పుడు జల్ జీవన మిషన్ పథకంతో ఇంటింటికీ

కోట్లు ఖర్చు చేయగా ఈ ఆర్థిక

కుళాయి నీరు అందించే వీలు కలిగింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ దిశలో ప్రధాని మోదీ

సంవత్సరంలో 3.8 కోట్ల కుటుంబాలకు

పంచామృత మంత్రం చాలా కీలకమని రుజువవుతోంది.

నీరందించటానికి రూ. 60 వేల కోట్లు
కేటాయించారు.

Objective

ప్రా రంభం

్త చట్టం
ఆనకట్ట ల భద్రతకు కొత

ఆనకట
్ట లు ఇక భద
్రం
ఉద్దేశ్యం: ఆనకట్ట ల భద్రతకు
వ్యవస్థ ఏర్పాటు

పథకం

డిసెంబర్ 30, 2021
n

భారతదేశంలో 5334 భారీ, 411 నిర్మాణంలో ఉన్న ఆనకట్ట లతో సహా, మరెన్నో వేల

ఆనకట్ట లు ఉన్నాయి. ఆనకట్ట ల పటిష్ట తకు ఏడు రాష్ట్రా లలోని 223 ఆనకట్ట లను డ్రిప్-1

ప్రణాళిక కింద పటిష్ట పరుస్తారు. డ్రిప్-2లో, డ్రిప్-3 అమలులోని రెండు దశల్లో 19

రాష్ట్రా లలోని 736 ఆనకట్ట లు రూ. 10,211 కోట్ల వ్యయంతో పటిష్ట పరుస్తారు. భారత

ప్రభుత్వం డిసెంబరు 30, 2021 ఆనకట్ట భద్రత చట్టం 2021 ప్రకారం, ఆనకట్ట ల భద్రత,
నిర్వహణలకు రెండు జాతీయ స్థాయి, రెండు రాష్ట్ర స్థాయి సంస్థలు పని చేస్తాయి.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

పథకం

జీవనానికి నీరు అనివార్యం

లక్ష్యం: తీవ్ర నీటి కొరత ఉన్న 7

నమామి గంగే మిషన్ నమామి
గంగే మిషన్
ప్రా రంభం

జూన్, 2014

గంగ శుభ
్ర పడుతూ
నిరాటంకంగా సాగుతోంది.

లక్ష్యం: గంగానదిని, దాని

ఉపనదులను పునరుత్తేజింప జేయటం

గుజరాత్, హరియాణా, కర్నాటక,
మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్,
ఉత్తరప్రదేశ్ లోని 8350 పంచాయితీలు ఈ
పథకంతో నేరుగా లబ్ధి పొందుతాయి. 50
శాతం ప్రపంచ బ్యాంక్ అప్పు, 50 శాతం
భారత ప్రభుత్వ గ్రాంటుతో ఐదేళ్లకు 6000
కోట్ల బడ్జెట్ ఉంది. నీటి వినియోగదారుల
సంఘం వారి కమిటీ గ్రామ పంచాయితీ
స్థాయిలో నీటి భద్రతకు ప్రణాళిక
రూపొందిస్తుంది. ఇందులో 20 శాతం
మహిళలు తప్పనిసరి. దేశ వ్యాప్తంగా 5516
నీటి భద్రతా పథకాలున్నాయి.

పురోగతి

నమామి గంగే మిషన్ కింద ఇప్పటిదాకా
రూ. 30,853 కోట్లతో 364 ప్రాజెక్టులు
ఆమోదం పొందాయి. అందులో 183

పూర్తయి వాడకంలోకి వచ్చాయి. రోజుకు
2953 కోట్ల లీటర్ల మురుగు వస్తుండగా
రోజుకు 240.70 కోట్ల లీటర్ల శుద్ధి

సామర్థ్యం ఉంది. పథకం ఆరంభంలో

240.70 కోట్ల లీటర్లే ఉండేది. అదనంగా
93.4 కోట్ల లీటర్ల మురుగు నీటి శుద్ధి

సామర్థ్యం తోడేయింది. నమామి గంగే

మిషన్ -2ను 2026 వరకు పొడిగించారు.

ప్రా రంభం అక్టో బర్ 2, 2014

పథకం

స్వఛ్ఛ భారత్ మిషన్-గ్రా మీణ్

బహిరంగ
మలవిసర
్జ నకు స్వస్తి ,
మరో ముందడుగు

లక్ష్యం: బహిరంగ మల విసర్జన నుంచి
దేశానికి విముక్తి

నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్ట్
ఆమోదం డిసెంబర్ 8, 2021

నదుల అనుసంధానంతో
గ్రా మీణులు,ై రతులు
సుసంపన్నులవుతారు.

లక్ష్యం: కరవుపీడిత ప్రాంతాలకు
నీరందించటం

పురోగతి:దేశంలో నదుల అనుసంధానం
ఆలోచనని మొదటిసారిగా 1858 లో సర్
ఆర్థర్ థామస్ అనే బ్రిటిష్ ఇరిగేషన్
ఇంజనీర్ప్రతిపాదించారు. కానీ
ముందడుగు పడలేదు. ఆ తరువాత
జాతీయ దృక్పథ ప్రణాళికలో భాగంగా
1980 లో 30 లింకులు గుర్తించారు.
2014 లో ప్రధాని మోదీ సారధ్యంలో
ప్రభుత్వం ఏర్పాడ్డాక సెప్టెంబర్ నెలలో
నదుల అనుసంధానం మీద ప్రత్యేక
కమిటీ ఏర్పాటైంది. 2015 లో టాస్క్
ఫోర్స్ ఏర్పాటైంది. 8 లింకులకు
వివరణాత్మక ప్రాజెక్టు రిపోర్టులు
తయారయ్యాయి. కెన్ బేత్వా లింక్
ప్రాజెక్టు

పురోగతి

పథకం

రాష్ట్రాలలో గుర్తించిన 78 జిల్లాల్లో
భూగర్భ జల వనరుల నిర్వహణ
మెరుగుపరచటం

పురోగతి

పథకం

అటల్ భూజల్ యోజన
ప్రా రంభం డిసెంబర్ 25, 2019

బాటలో

రూ 44, 605

కోట్ల అంచనాతో అమలుకు 2021
డిసెంబర్ 8న కేబినెట్ ఆమోదించింది.
25 మిలియన్ హెక్టార్లతోబాటు భూగర్భ
జలాలు పెరగటం ద్వారా మరో కోటి
హెక్టార్లకు సాగునీరందించే ఈ పథకంలో
వరద నివారణతోబాటు 3.4 కోట్ల
మెగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి జరుగుతుంది.

పురోగతి

2014 నుంచి ఈ పథకం కింద 10.93 కోట్లకు పైగా వ్యక్తిగత ఇళ్ళకు మరుగుదొడ్లు కట్టారు. అదే
ప్రాతిపదికన దేశంలోని గ్రామాలన్నీ తమకు తాముగా 2019 అక్టోబర్ 2న బహిరంగ
మలవిసర్జన రహితంగా ప్రకటించుకున్నాయి. దీన్ని సాధించిన తరువాత స్వఛ్ఛ భారత్ మిషన్
గ్రామీణ్ రెండో దశలో గ్రామాలన్నిటినీ 2025 నాటికి ఓడీఎఫ్ +గా చేయాలని నిర్ణయించారు.
అంటే ఘన, ద్రవ రూప వ్యర్థాలను సమర్థంగా నిర్వహించటం ద్వారా ఓడీఫ్ సుస్థిరంగా
కొనసాగేట్టు చేయటం. ఇది డిమాండ్ ఆధారిత ప్రాజెక్టు. జాతీయ ప్రణాళికా సంఘం
ఆమోదించిన ప్రాజెక్టులను రాష్ట్రాలు పంపుతాయి. 54 వేల గ్రామాల్లో ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణకు,
29 వేల గ్రామాల్లో ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు జరిగాయి. గోబర్ధన్ యోజన కూడా
ఇందులో భాగమే.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర

స్వచ్ఛ విద్యుత్ మిషన్

బాటలో

ప్రధానమంత్రి ఉజాలా యోజన

యుత్ దిశగా

పథకం

ప్రా రంభం జనవరి 5, 2015

లక్ష్యం: ఇంటింటికీ సరసమైన ధరకు ఎల్ఇడి
బల్బులను అందజేయటం

n

పురోగతి

అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఎల్ఇడి
బల్బులనిచ్చే ఉన్నత జ్యోతి (ఉజాలా) పథకం
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సబ్సిడీ లేని వెలుగుల
పథకంగా పేరు మోసింది. దీని కింద ఎల్ఇడి
బల్బు ను రూ. 70 కి, ట్యూబ్ లైట్ ను
రూ.220 కి, ఫ్యాన్ రూ.1110 కి ఇస్తారు.
2014 వరకూ రూ. 350 ఉన్న ఎల్ఇడి
బల్బు ఇప్పుడు రూ.70 కే అందుతోంది.
గ్రామ్ ఉజాలా అభియాన్ కింద రూ.10 కే
ఎల్ఇడి లు అందుబాటులో ఉంచారు.

n

n

n

పథకం ఆరంభం మొదలు 2022 ఏప్రిల్ 22
దాకా 36.79 కోట్ల ఎల్ఇడిలు పంచారు.
ఏటా 47.778 మిలియన్ కిలో వాట్ అవర్
విద్యుత్ ఆదాను సాధించారు.

9,565 మెగావాట్ల గరిష్ఠ డిమాండ్ కు
విముక్తి కలిగింది. ఏటా 3.86 కోట్ల టన్నుల
కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గాయి. దేశంలో నెలకు

40

లక్ష్యం: కాలుష్య రహిత భవిత కోసం స్వచ్ఛ విద్యుత్ ను అందించే

ప్రత్యామ్నాయ వనరులను సృష్టించటం కాలుష్య కారకాలను తగ్గించటం

జాతీయై హడ్
రోజెన్ మిషన్

2021 ఆగస్టు 15 న ప్రధాని మోదీ ఎర్రకోట నుంచి జాతీయ హైడ్రోజెన్ మిషన్ ను

n   

ప్రకటించారు. సార్వత్రిక బడ్జెట్లో దీనికి కేటాయింపులు జరిగాయి. తొలి హైడ్రోజెన్
పైలెట్ ప్లాంట్ అస్సాంలోని జోరాట్ లో 2023 ఏప్రిల్ 1న మొదలైంది.m.

పెట్
రో ల్ లో ఇథనాల్ కలపటానికి ప్రోత్సాహం
n

పెట్రోల్ కి ఇథనాల్ కలపటం వల్ల కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉద్గారం 35% మేర

తగ్గుతుంది. 2014 వరకూ భారత్ లో 1.5% ఇథనాల్ కలిపేవారు. ప్రస్తుత పరిమితి
8.1% కాగా, 2023 ఏప్రిల్ 1 నుంచి 20% ఇథనాల్ కలుపుతారు.

ఈ-ఛార
్జ ింగ్ కేంద్రా లు
n

ప్రజలు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు వేగంగా మొగ్గు చూపటానికి భారత

ప్రభుత్వం సాయపడుతోంది. దేశంలో 4500 ఛార్జింగ్ సెంటర్లు ఆమోదం

పొందాయి. హైవేల మీద ఇరువైపులా కనీసం 25 కిలో మీటర్లకు ఒకచోట,

మిలియన్ల ఎల్ఇడి బల్బులు
తయారవుతున్నాయి. 2014 లో ఈ
సంఖ్య ఒక లక్ష మాత్రమే.
ప్రా రంభం

సెప
్ట ెంబర్ 25, 2017

ప్ర ధానమంత్రి సౌభాగ్య యోజన

పథకం

గులు
అడు

ఎల్ఇడి బల్బులను
ప్రో త్సహించటం ద్వారా
పర్యావరణ పరిరక్షణ

స్వచ్ఛ విద్

ఏళ్ళు

పేదలకు విద్యుత్ హక్కు

లక్ష్యం: దేశంలో చిట్ట చివరి ఇంటిదాకా ప్రతి ఇంటికీ విద్యుత్
కనెక్షన్

20 న్యూ ఇండియా సమాచార్ మే 16-31, 2022

హెవీ డ్యూటీ ఈవీలు కనీసం 100 కిలో మీటర్లకు ఒకచోట ఉండేట్టు

చూస్తున్నారు. నగరాల్లో ఎటు చూసినా 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒకటి
ఉంటుంది. ఛార్జింగ్ స్టేషన్లకు 2022 మార్చి 25 న మార్గదర్శకాలు

జారీచేశారు. దేశంలో 10.76 లక్షల ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు నమోదయ్యాయి.

పురోగతి
ఈ పథకం కింద పేద కుటుంబాలకు
ఉచిత విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇస్తారు. అర్హులు
కాని వారు కనీస రుసుము రూ.500 కి
కనెక్షన్ పొందవచ్చు. దేశంలో విద్యుత్
కనెక్షన్లు ఉన్న ఇళ్ళు 99.99 శాతానికి
చేరాయి.

ఈ పథకం కింద విద్యుత్
కనెక్షన్లు ఇప్పటిదాకా

2.63

కోట్ల కు పైగా ఇళ్లకు చేరాయి.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏప్రి ల్ 1, 2015

ఫేమ్ ఇండియా
కాలుష్యరహిత రవాణా
దిశగా

లక్ష్యం: ప్రజా రవాణాలో ఇ-వాహనాలను
ప్రోత్సహించటం

ఫేమ్ ఇండియా మొదటి దశలో 50 మిలియన్
లీటర్ల ఇంధనం ఆదా
బాటరీ మార్పిడి విధానం

జాతీయ స్వఛ్ఛ వాయు
కార్యక్రమం

ఫేమ్ ఇండియా పథకానికి రెండు
దశలున్నాయి. మొదటిది 2015
ఏప్రిల్ న మొదలై 2019 మార్చి 31
దాకా ఉంది. 2వ దశ ఐదేళ్ళు 2019
ఏప్రిల్ 1న మొదలైంది. దీనికింద
ఇ-వాహనాలకు రూ.18,000
నుంచి 3 లక్షల రూపాయల వరకు
సబ్సిడీ ఇస్తారు. ఫేమ్ ఇండియా
రెండో దశలో 2.3 లక్షల
ఈ-వాహనాలను ప్రోత్సహిస్తూ 65
నగరాలకు 6315 ఈ-బస్సులు
ఆమోదించారు. 65 నగరాలకు
2877 ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు. 25
హైవేలకు 1576 ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు
ఇచ్చారు.

ప్రా రంభం

స్వఛ్ఛై మన గాలికి
ప్రోత్సాహం

లక్ష్యం: 132 నగరాలలో గాలిలోని
ప్రమాదకరమైన ధూళిని 2024 నాటికి
20 నుంచి 30 శాతం మేరకు తగ్గించటం
n

పథకం

n

ఒక దేశం-ఒక గ్యాస్ గ్రిడ్
ప్రా రంభం 2014 జూన్

ఒక దేశం-ఒక
్త రణ
వ్యవస
్థ విస

లక్ష్యం: దేశంలో ప్రతి ఇంటికీ ఎల్.పి.జి,
వాహనాలకి సి.ఎన్.జి అందించటం

పథకం

ప్రా రంభం

అక్టో బర్ 2, 2014

స్వచ్ఛ్ భారత్ మిషన్ అర్బన్

జనవరి 10, 2019

పురోగతి

2014 కు ముందు 27 ఏళ్లలో దేశంలో
15 వేల కిలోమీటర్ల గ్యాస్ పైప్ లైన్
వేశారు. 2021 జనవరిలో
కొచ్చి-మంగుళూరు 450 కిమీ పైప్
లైన్ మొదలైంది. ఈ పథకం కింద
ఐదేళ్లలో 16,000 కిమీ లైన్ వేయాలి.
ప్రధానమంత్రి ఊర్జా గంగా ప్రాజెక్ట్
కింద ఉత్తరప్రదేశ్ జగదీశ్ పూర్ నుంచి
పశ్చిమ బెంగాల్ హల్దియా దాకా
2500 కిమీ పని సాగుతోంది. నిరుడు
ప్రధాని దోభీ-దుంగాపూర్ పైప్ లైన్
ప్రారంభించారు.

n

n

n

n

పురోగతి

పథకం ఆరంభంలో 102 నగరాలకు
వర్తింపజేయగా తరువాత మరో 30 నగరాలు
చేరాయి
29 రాష్ట్రా లు, 4 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలోని
303 నగరాలు/పట్ట ణాలలో ఈ
కార్యక్రమాన్ని 818 స్టేషన్లు
నిర్వహిస్తున్నాయి.

పురోగతి

ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలలో బాటరీల ఛార్జింగ్,
నిర్వహణ అతిపెద్ద అవరోధం. అందుకే
దేశంలో మొదటిసారిగా బ్యాటరీ మార్పిడి
విధానం ప్రకటించారు.

పురోగతి

బాటలో

పథకం

పథకం

ప్రా రంభం

ఏళ్ళు

వీటికి తోడు 57 నగరాలలో నిరవధికంగా
ఎప్పటికప్పుడు గాలి నాణ్యత పరిశీలించే 86
స్టేషన్లున్నాయి. ఢిలీల్లో అలాంటివి 18
ఉండగా మరో 20 స్టేషన్లు ఏర్పాటు దశలో
ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా అలాంటివి 309
స్టేషన్లున్నాయి.
ఢిల్లీ ఎన్.సి.ఆర్ కోసం గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్
యాక్షన్ ప్లా న్ ప్రారంభించారు.

మెరుగైన గాలి నాణ్యతా ప్రదర్శిస్తున్న
నగరాలు 2019 లో 86 ఉండగా 2020 కి
అవి 96 కు పెరిగాయి.

వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించటానికి భారత
దేశం బిఎస్-IV ఇంధన ప్రమాణం తరువాత
నేరుగా బిఎస్ –VI చేపట్టింది.

అదే విధంగా 6.21 లక్షల సాముదాయక, ప్రజా వినియోగ మరుగుదొడ్ల
నిర్మాణం జరిగింది. పట్టణ ప్రాంత ఘన వ్యర్థ నిర్వహణకోసం 89,650
నగరాలలో పరిశుభ్రత కార్యక్రమాల
వార్డులకు గాను 87,095 వార్డుల్లో 100% ఇంటింటికీ సేకరణ
వేగం పెంపు, ఒకసారి వాడి పడేసే
జరుగుతోంది. పథకం మొదలైనప్పుడు చెత్తను ప్రాసెస్ చేసే సామర్థ్యం 20
ప్లాస్టి క్ ను పూర్తి గా తొలగించటం
శాతం కాగా అది ఇప్పుడు 72 శాతం చేరింది. చెత్త రహిత నగరాలే
మీద దృష్టి
సంపూర్ణ లక్ష్యంగా 2021 అక్టోబర్ 2న స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అర్బన్ పథకం
లక్ష్యం: నగరాలలో సార్వత్రిక పారిశుద్ధ్యాన్ని ప్రారంభించారు. ఐదేళ్ళ రెండో దశలో ఒకసారి వాడి పడేసే ప్లాస్టిక్ ను
పూర్తిగా తొలగించటం మీద, నిర్మాణ రంగ వ్యర్థాల మీద, వ్యర్థ జల
సాధించటం
నిర్వహణ మీద దృష్టిపెడతారు

62.65
లక్షల ఇళ్ళకు

ఇప్పటిదాకా

వ్యక్తిగత మరుగు
దొడ్ల నిర్మాణం
జరిగింది.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

నవ భారతంలో
మహిళా సాధికారతకు ప్రాముఖ్యం

పు

రుషులతో సమానంగా భుజం భుజం కలిపి నడుస్తూ మహిళలు

ప్రతి రంగంలోనూ పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించగలిగేలా చట్టాల్లో

మార్పులు, కొత్త చొరవల ద్వారా ప్రభుత్వం మహిళలకు తగిన

వాతావరణణ కల్పించింది. యుద్ధ విమానాల పైలెట్లు గా నియమించటం వల్ల

కావచ్చు, కమాండోలుగానూ, భారత వైమానిక దళంలోని కేంద్ర పోలీసు
బలగాలలో కావచ్చు లేదా సైనిక పాఠశాలల్లో బాలికల ప్రవేశం వంటి

సంప్రదాయేతర రంగాలలో కావచ్చు ఇప్పుడు మహిళలు అన్ని చోట్లా ఉన్నారు.

మహిళలో వ్యాపారదక్షతను ప్రోత్సహించటానికి ముద్రా యోజనలో కూడా అవకాశం

ఉంది. మహిళల భద్రత, సాధికారత పెంచటానికి ‘మిషన్ శక్తి’ పేరిట ప్రభుత్వం ఒక ఉమ్మడి కార్యక్రమం చేపట్టింది.
మహిళల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ చొరవలు, ప్రతి సంక్షోభంలోనూ వారికి అండగా నిలిచి వాళ్ళ జీవనాన్ని

సుఖమయం చేసే పథకాలూ ప్రభుత్వానికి మహిళాల పట్ల ఉన్న అర్థవంతమైన, అంకిత భావంతో కూడుకున్న ఆలోచనా

విధానాన్ని చాటి చెబుతాయి.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

ై సన్యంలో మహిళలకు భాగస్వామ్యం;
భాగస్వామ్యం ై సనిక
పాఠశాలల్
లో ప్రవేశాలు
ప్రా రంభం

సంవత్సరం 2021-2022

నగరాలలో పరిశుభ
్ర త
కార్యక్రమాల వేగం పెంపు, ఒకసారి
వాడి పడేసే ప్లాస్టి క్ ను పూర్తి గా
తొలగించటం మీద దృష్
టి

పథకం

ై సనిక పాఠశాలల్
లో బాలికలకు ప్రవేశం

లక్ష్యం: సైన్యంలో మహిళలకు అవకాశం
కల్పించటం

2021-22 విద్యా సంవత్సరంలో 33
సైనిక స్కూళ్ళలో 320 మంది
బాలికలు 6 వ తరగతిలో చేరారు.
2022-23 సంవత్సరానికి
బాలికలకు 335 సీట్లు
అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అదే విధంగా నవంబర్ 2021 లో
జరిగిన ఎన్.డి.ఎ 2022 కు
1.16.891 మంది హాజరు కాగా
ఎంపిక ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

పురోగతి

సైనిక పాఠశాల సైనిక పాఠశాల
సొసైటీ విధానానికి అనుగుణంగా
2018-2019 లో మొదటిసారిగా
చింగ్ చిప్ సైనిక పాఠశాల పైలట్
ప్రాజెక్ట్ గా బాలికలను చేర్చుకుంది.
ఇది విజయవంతం కావటంతో
ఆరో తరగతిలో 10 శాతం సీట్లు
బాలికలవే.

ప్రభుత్వం మొదట్లో సీ.ఆర్.పి.ఎఫ్, సీఐఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్ స్థాయి పోస్టు లలో
33 శాతం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. అదే విధంగా సరిహద్దు రక్షణ దళాలైన
బిఎస్ఎఫ్. ఎస్ ఎస్.బి, ఐటీబీపి లో 14-15 శాతం పోస్టు లు మహిళలకు
రిజర్వ్ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం సిఐఎస్ఎఫ్ లో ఉన్న 6.37 శాతం సహా మొత్తం
ఈ రంగంలో ఉన్న మహిళలు 3.68 శాతమే.
ఢిల్లీ పోలీస్ సహా అన్ని కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో పోలీసు దళాలలో
మహిళల ప్రాతినిధ్యం పెంచటానికి భారత ప్రభుత్వం కానిస్టేబుల్ మొదలు
సబ్ ఇన్స్ పెక్టర్ దాకా అన్ని నాన్ గెజిటేడ్ పోస్టు లలో మహిళలకు 33 శాతం
రిజర్వేషన్ కల్పించటానికి 2015 మార్చి 20 న ప్రభుత్వం ఆమోదం
తెలిపింది.
2020 జనవరిలో పోలీస్ పరిశోధన, అభివృద్ధి బ్యూరో విడుదల చేసివన
సమాచారం ప్రకారం రాష్ట్రా లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల పోలీసు బాలగాలలో
మహిళాల శాతం 10.3 కాగా దీన్ని 33 శాతానికి పెంచాల్సిందిగా కేంద్రం
రాష్ట్రా లను కోరింది.
రక్షణ రంగాల్లో 10,493 మంది మహిళా అధికారులుండగా 4734 మంది
ఆర్మీ నర్సింగ్ సర్వీసులలో ఉన్నారు. 2021 లో 60 మంది మహిళలు భారత
సైన్యంలో అధికారులుగా నియమితులయ్యారు. 2018-2021 మధ్య
కాలంలో నావికాదళంలో 170 మంది మహిళా అధికారులు
నియమితులయ్యారు.
2022 మార్చి 28 న భారత వైమానిక దళంలో 15 మంది మహిళా యుద్ధ
పైలైట్లు నియమితులయ్యారు. ఇప్పుడు అన్ని యుద్ధ విభాగాల్లో నూ మహిళా
అధికారులను నియమిస్తున్నారు. నౌకాదళంలో నౌకల మీద కూడా 28 మంది
మహిళల్ని నియమించారు. యుద్ధ నౌకలు, హెలికాప్టరను
్ల రవాణా చేసే
నౌకల్లో కూడా పోరాట పాత్రలకు మహిళలను నియమిస్తున్నారు.
భారత సైన్యంలోని ఇతర మిలిటరీ పోలీసు దళాల పోస్టు లకు మహిళలను
ఎంపిక చేసే ప్రక్రియ 2019 లో మొదలైంది. ఈ పథకం కింద ఏటా
దశలవారీగా నియామకాలు జరగాల్సి ఉంది. 2019-2020 ఖాళీల భర్తీ
కోసం మొత్తం 100 మందికి శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

న్యూ ఇండియా సమాచార్ మే 16-31, 2022 23

్త వ్య నిర్వహణ
కర
బాటలో

ఏళ్ళు

ఈ పథకాలు మహిళల
ఆర్థిక సాధికారత
పెంచటానికి దోహదపడతాయి

ై )
ప్ర ధానమంత్రి ముద్రా యోజన (పిఎంఎంవ
ప్రా రంభం

2015 ఏప్రి ల్ 8

ఈ పథకాలు మహిళల ఆర్థిక సాధికారత
పెంచటానికి దోహదపడతాయి.

లక్ష్యం: మహిళాల వ్యాపారదక్షత, సాధికారత పెంచేలా ముద్రా

పథకం. మహిళలను శక్తిమంతం చేసేలా ముద్రా యోజన అమలు
n

•

వ్యక్తులు, సూక్ష్మ, చిన్న వ్యాపారాలు, శిశు విభాగంలో

రూ.50 వేల వరకు అప్పుగా అందుకోవచ్చు. కిశోర్ విభాగంలో

మహిళా వ్యాపారాదక్షుల ఆర్
థి క సాధికారత, మహిళాల
అంకుర సంస
్థ లు
ప్రా రంభం

మహిళావ్యాపార దక్షుల పర్యావరణం
మెరుగు పడుతోంది

లక్ష్యం: పోషణ, ఎదుగుదల పాఠాలను మహిళా వ్యాపార దక్షులకు

అప్పగించి కొత్త వ్యాపారాలను ప్రోత్సహించటం
n

జర్మన్ ప్రభుత్వ సహకారంతో మహిళాల సారధ్యంలోని వ్యాపారాల

లక్షల దాకా తయారీ, వర్తకం, సేవా రంగాలలో ఆదాయాన్నిచ్చే

• ఈ పథకం ప్రాథమిక లబ్ధిదారులు మహిళలు. వీళ్ళు 5 నుంచి 10

మౌలిక సదుపాయాలు పెంచుతోంది.
n

రుణాల పంపిణీ జరిగింది. ఇందులో 8.10 లక్షల కోట్ల

ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
n

ఆగస్టు లో మొదలైన ఈ కార్యక్రమం 2023 జనవరితో ముగుస్తుంది.

ఇచ్చినట్టు జాతీయ సర్వే తేల్చిచెప్పింది. దీనివల్ల

1.12

కాలంలో సృష్టించబడ్డా యి. అందులో 68.92
లక్షల మంది (62%) మహిళలే.
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59 లక్షల యూరోల బడ్జెట్ ఉన్న ఈ కార్యక్రమం ఇప్పటిదాకా 725
మంది మహిళల వ్యాపారాలకు సాయం అందించింది. 2018

విలువచేసే 23.27 కోట్ల రుణాలు, అంటే 68% మహిళలకే
కోట్ల అదనపు ఉద్యోగాలు 2015-18 మధ్య

మహారాష్ట్ర , రాజస్థాన్, తెలంగాణ, ఉత్తరప్రదేశ్ తో బాటు ఎనిమిది

ఈశాన్య రాష్ట్రా లలో ఇప్పటికే ఉన్న వ్యాపారాలను ఈ పథకం కింద

లక్షల దాకా అప్పు తీసుకుంటారు. 2022 మార్చి 18 దాకా ఈ
పథకం కింద 18.52 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే 34.27 కోట్ల

నైపుణ్యాభివృద్ధి, వ్యాపారదక్షత మంత్రిత్వశాఖ మహిళా వ్యాపార

దక్షుల ఆర్థిక సాధికారత, మహిళల అంకుర సంస్థలను ప్రోత్సహిస్తూ

రూ.50 వేల నుంచి రూ.5 లక్షల దాకా, యువ విభాగంలో రూ. 5
కార్యకలాపాల కోసం అప్పుగా పొందవచ్చు.

2018 ఆగస్టు

n

విధాన రూపకల్పన, పరిశోధన తదితర పద్ధతులు వాడటం ద్వారా

మహిళల వ్యాపారదక్షతకు అండగా నిలబడి మహిళా వ్యాపారులకు
తగిన పర్యావరణం కల్పిస్తున్నారు.

్త వ్య నిర్వహణ
కర

2.50

ఏళ్ళు

ప్రా రంభం

నిధిలో 10%, అంటే రూ.1000 కోట్లు
స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
(ఎస్.ఇ.డి.బి.ఐ) నిర్వహణలో ఉంటుంది. ఇది
మహిళల అంకుర సంస్థలకు నిర్దేశించబడింది.

2021 డిసెంబర్ నాటికి గుర్తింపు పొందిన
60,000 వ్యాపారాలలో 46 శాతం, లేదా 27,665
అంకుర సంస్థలలో కనీసం ఒక మహిళా డైరెక్టర్
ఉన్నారు.
2016 ఏప్రిల్ 5న ప్రారంభమైన స్టాండప్

ఇండియా పథకాన్ని 2025 చివరి వరకూ

పొడిగించారు. దీని కింద ప్రతి బాంకు శాఖా ఎస్సీ,
ఎస్టీ లేదా జనరల్ మహిళకు రూ.10 లక్షల నుంచి

కోటి రూపాయల దాకా కనీసం ఒక రుణం ఇవ్వాలి.

పథకం

2017 నవంబర్ నుంచి
మహిళా శక్తి కేంద్రాలు నడుస్తున్నాయి.
ఇవి మహిళా సంఘాలు ఉమ్మడిగా
పాల్గొని సాధికారం కావటానికి సహాయ
పడతాయి.

వ్యాపార దక్షతలో బలహీనపు
లింకును బలోపేతం చేసే డబ్
ల్యుటీపీ

లక్ష్యం: మహిళా సంబంధమైన జీవనోపాధి వ్యవస్థలో
బలహీనంగా ఉన్న లింక్ ను మెరుగు పరచటం
ద్వారా మహిళల వ్యాపార దక్షతను ప్రోత్సహించి
సంబంధిత రంగంలో ఉపాధి కల్పించటం

మెరుగవుతున్న లింగ నిష్పత్తి ,

daughters become pride

లక్ష్యం: తగ్గు తున్న లింగ నిష్పత్తి సమస్యను

పరిష్కరించటం, ఆడపిల్ల లు ఉన్నత విద్య
అభ్యసించటం
n

లింగ నిష్పత్తి అనేది దశాబ్ద కాలపు
ప్రక్రియ. జనాభా లెక్కల్లో నే అది

బయటపడుతుంది. ఈ కారణం వల్ల నే
జననాల నమోదులో లింగ నిష్పత్తి
గమనిస్తారు.
n

పురోగతి

మహిళా సామర్థ్యాభివృద్ధి చొరవ అనేది
వ్యాపారాలు నిర్వహించే మహిళల సామర్థ్యాన్ని
పెంచే కార్యక్రమం. కొత్త, పాత మహిళా
వ్యాపారదక్షులు విజయం సాధించటానికి
సహాయపడుతుంది.

2015 జనవరి 22

పథకం

బేటీ బచావో, బేటీ
బఢావో

కోట్ల కు పైగా సుకన్య
సమృద్ధి ఖాతాలు
ఇప్పటిదాకా
తెరవబడ్డా యి

మహిళల టెక్నాలజీ పార్క్

బాటలో

ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం

జాతీయ స్థాయిలో జనన సమయపు

లింగ నిష్పత్తి 2014-15 లో 918 కాగా
అది 2019-20 కి 934 కు పెరిగింది.
n

మహిళా సాధికారతకు సంబంధించిన

సమస్యల పరిష్కార వ్యూహాల ప్రభావం
లింగ నిష్పత్తిని తగ్గించటానికి, జీవిత
చక్రపు కొనసాగింపుకు దోహదం
చేసినట్టు అనేక రాష్ట్రా లలో

తేటతెల్ల మైంది. ఈ అంశాన్ని టాస్క్

ఫోర్స్ కేంద్ర, రాష్ట్ర , జిల్లా స్థాయిలలో
నిశితంగా పరిశీలిస్తూ ఉంది.

పురోగతి

స్థానికంగా స్వయం సమృద్ధి కోసం ఉత్తమ ఆచరణ
విధానాలు పాటిస్తూ నైపుణ్యాభివృద్ధి, సామర్థ్య

నిర్మాణం చేపడతారు. ఈ కేంద్రాలలో డిజిటల్ ఆర్ట్

తయారీ, సిఎడి ద్వారా క్రాఫ్ట్ డిజైనింగ్, వ్యవసాయ
వ్యర్థాల నుంచి ఇంధన తయారీ, కంప్యూటరైజ్డ్

ఎంబ్రాయిడరీ, తదితర అంశాలలో శిక్షణ ఇస్తారు.

దేశ వ్యాప్తంగా
ఇప్పటిదాకా
ఇలాంటి 13
టెక్నాలజీ
పార్కులు ఏర్పాటు
చేశారు. మరిన్ని
ఏర్పాటు
కాబోతున్నాయి.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

ప్రా రంభం

15వ ఆర్
థి క సంఘం కాలం 2021-22 నుంచి
2025-26

పథకం

మిషన్ శక్తి : సమీకృత మహిళా సాధికారత
కార్యక్రమం

మహిళల పథకాలు
అందుబాటు కడదాకా
గమనించటం

n

గదులు పొగరహితమయ్యాయి. మహిళ ఆరోగ్యం మీద
సానుకూల ప్రభావం చూపాయి.
n

పురోగతి

n

55 ఏళ్ల నాటి చట్టాన్ని సవరిస్తూ మాతృత్వ సెలవు దినాలు 12
వారాల నుంచి 26 వారాలకు పెంచారు

తీసుకునే చొరవలను బలోపేతం చేయటం

మహిళలే సారధులుగా సాగే
అభివృద్ధిలో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో
పంచాయితీలు, స్థానిక సంస్థలలో
మహిళాల సమస్యలను దృష్టి లో
ఉంచుకొని వారిని మంత్రిత్వశాఖలో
విభాగాలలో, పాలనలో
భాగస్వాములను చేసే పథకాల
ఉమ్మడి రూపమైన “శక్తి”
ప్రారంభమైంది.

2016 మే 1 న మొదలైన ఉజ్జ ్వల 1.0, ఉజ్జ ్వల 2.0 కింద
మొత్తం 9 కోట్ల కు పైగా గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇచ్చారు. వంట

లక్ష్యం: మహిళల రక్షణ, భద్రత, సాధికారతకు

n

మహిళల జీవనాన్ని సుఖమయం
చేసే పథకాలు

శక్తిలో భాగాలు మిషన్ సంబల్,
సామర్థ్య, వన్ స్టాప్ సెంటర్,
మహిళల హెల్ప్ లైన్, బేటీ బచావోబేటీ పడావో, నారీ అదాలత్ లాంటి
మహిళల భద్రతా పథకాలు సంబల్
కు తోడయ్యాయి. ఉజ్జ ్వల, స్వధార,
సాక్షమ్ లో మహిళల డార్మెటరీ
లాంటి మహిళల సాధికారతకు
సంబంధించిన అనేక కార్యక్రమాలు
కూడా ఇందులో కలిపారు. 202122 సంవత్సరాల ప్రణాళికల
అమలుకు 15 వ ఆర్థిక సంఘం
ఆమోద ముద్ర వేసింది.
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n

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనలో మహిళా దరఖాస్తు
దారులకు ప్రాధాన్యం కల్పించారు.

n

2015 ఏప్రిల్ 1న సఖి-వన్ స్టాప్ సెంటర్ మొదలైంది.

హింసకు గురైన మహిళలకు ఒకే చోట న్యాయ సహాయం,
కౌన్సిలింగ్, వైద్య సౌకర్యం, సులభంగా అందుతాయి.

దేశవ్యాప్తంగా 729 జిల్లాల్లో 733 కేంద్రాలకు ఆమోదముద్ర

పడింది. ఇందులో 35 రాష్ట్రా లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలోని
704 కేంద్రాలు వినియోగంలో ఉన్నాయి. వీటిలో 49 లక్షల
30 వేల మంది మహిళలు సాయం అందుకున్నారు.
n

2016 ఏప్రిల్ లో ప్రారంభమైన స్వధార గృహ పథకం
నిస్సహాయస్థితిలో ఉన్న మహిళలకు పునరావాసం
కల్పిస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తరప్రదేశ్ లోని

బృందావనంలో కృష్ణ కుటీర గృహం నిర్మించింది. 2018

ఆగస్టు 31న ప్రారంభమైన ఈ భవనం దేశంలో వితంతువుల
అతిపెద్ద ఆశ్రయం.
n

2019 ఆగస్టు 1న ట్రిపుల్ తలాక్ మీద ఒక చట్టం ఆమోదం
పొందింది. దీంతో ముస్లిం మహిళలలో ఆకస్మిక విడాకుల
భయం పోయింది.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

పరిశ్ర మ-వాణిజ్యం-ఆర్థిక వ్యవస్థ

ఎ

బాటలో

ప
్ర పంచంలో అత్యంత వేగంగా
ఎదుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస
్థ

నిమిదేళ్ళ క్రితం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భారత ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉంది.
పరిశ్రమ స్తంభించిపోవటం, పెట్టు బడుల తగ్గు దల, గందరగోళపు చట్టా లు లాంటి అనేక సవాళ్ళున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ సంస్కరణల మార్గం ఎంచుకున్నారు. ఇందుకోసం ఆర్థిక వ్యవస్థలో నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు అమలు చేశారు.
పరిశ్రమలకు, పెట్టు బడులకు మెరుగైన వాతావరణం కల్పించారు. పన్ను వసూలు వ్యవస్థ మెరుగుపడింది. కోవిడ్ సవాలు విసిరిన
సమయంలో ‘స్వయం సమృద్ధ భారత్’ నినాదం అత్యవసర వస్తువులు భారత్ లోనే తయారు చేసుకోవటం మీద దృష్టిపెట్టింది.
దిగుమతులు తగ్గించింది. ఎగుమతులు పెంచటానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంది. వాటి ఫలితంగా ప్రపంచంలో ఐదో అతిపెద్ద ఆర్థిక
వ్యవస్థ అయిన భారతదేశం అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా తయారైంది.

జి.ఎస్.టి: ఒక పన్ను,
ఒక దేశం

వ్యాట్ శాతం, నిబంధనలు ఒక్కో
రాష్ట్రంలో ఒక్కో విధంగా ఉండేవి.
దీంతో కొన్ని రాష్ట్రా లు ఇన్వెస్టరను
్ల
ఆకట్టు కోవటానికి తరచూ వ్యాట్
శాతాన్ని తగ్గిస్తూ ఉండేవి. దీనివలన
అటు రాష్ట్రా లు, ఇటు కేంద్రం
ఆదాయాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చేది.
దీన్ని దృష్టి లో ఉంచుకొని సులువైన
ఒకే పన్ను విధానం జి.ఎస్.టి ని
2017 లో ప్రవేశపెట్టా రు. ఇప్పుడు
పన్ను శాతం, విధానాలు
దేశమంతటా స్థిరంగా ఒకేలా
ఉన్నాయి.

కంపెనీల (సవరణ) చట
్టం

చిన్న వ్యాపారాలకు ఊరటనిచ్చేలా 2017 లో కంపెనీల చట్టాన్ని
సవరించారు. కంపెనీల చట్టం మీద ఏర్పాటైన కమిటీ చేసిన
సిఫార్సులలో ఒకటి- 16 సాంకేతిక తప్పిదాలను నేరాలుగా కాకుండా
మానవ తప్పిదాలుగా లెక్కించాలని చెప్పటం. దీనివలన కార్పొరేట్
పాలనలో పారదర్శకత పెరిగి కంపెనీ డైరెక్టర్లు మరింత
బాధ్యతాయుతంగా, జవాబుదారీతనంతో ఉంటారు.

దివాలా కోడ్ దివాలా కోడ్-2016 ను సూత్రీకరించారు. దీంతో
అప్పటిదాకా ఉన్న ఋణ గ్రహీత మీద ఉన్న నియంత్రణ

విధానంలో పెను మార్పు వచ్చింది. ఈ మార్పు వల్ల
ఋణదాత నియంత్రణ వచ్చింది. వ్యాపార
నిర్వహణను సులభతరం

చేయటంలో ఇది కీలకపాత్ర

పోషిస్తుంది. నిరర్థక ఆస్తులను
బాగా తగ్గించగలుగుతుంది.
సంబంధిత సవరణలను

జి.ఎస్.టి అమలు వలన నెలవారీ
ఇంటి ఖర్చులలో
అవుతోంది.

4% ఆదా

2022 మార్చిలో జి.ఎస్.టి
వసూలు

రూ. 1,42,095 కోట్లు .

ఇది అతిపెద్ద వసూలుగా
రికార్డుకెక్కింది.

పార్లమెంట్ ఇటీవలే

2014 లో 1.10 లక్షల కోట్లు
ఉన్న జిడిపి ఇప్పుడు రూ.2.30
లక్షల కోట్లు అయింది.

ఆమోదించింది.
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ఏళ్ళు

బాటలో

కార్పొరేట్ పన్ను: కంపెనీల మీద పన్ను భారం తగ్గింపు

ఎంఎస్ఎంఇ ల మీద ప్రత్యేక దృష్టి

పైగా, సర్ ఛార్జ్ విధించేవారు. ఇప్పుడు దాన్ని 22% కి తగ్గించారు.

సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహమివ్వటానికి

గతంలో స్వదేశీ కంపెనీలు 30% కార్పొరేట్ పన్ను చెల్లించాల్సి వచ్చేది.

మొత్తంగా చూస్తే సర్ చార్జ్, సెస్ తో కలిపి 25.17% అవుతుంది. గతంలో
భారత్ లో నికర కార్పొరేట్ పన్ను ప్రపంచంలోనే అత్యధికం.

ఎంఎస్ఎంఇ ల మీద ప్రత్యేక దృష్టి

11 కోట్ల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ జీడీపీలో 29 శాతం వాటా ఉన్న

సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహమివ్వటానికి ఏ

ప్రభుత్వమూ చేయనంత చేసి వాటి ద్వారా స్వావలంబన సాధించటానికి
కృషి జరుగు తోంది. కరోనాతో బాగా దెబ్బతిన్న ఈ రంగాన్ని

పునర్నిర్వచించింది. స్వయంసమృద్ధ భారత్ పాకేజ్ లో 5 లక్షలకోట్ల

విలువ చేసే 6 నిబంధనలు చేర్చారు. ఎంఎస్ఎంఇ సంబంధిత కేసులను

72 గంటల్లో గా పరిష్కరించటానికి ఛాంపియన్స్ పోర్టల్ ప్రారంభించారు.

సులభతరవ్యాపార నిర్వహణ

ఈ సూచీని ప్రపంచబాంక్ జారీచేస్తుంది. సులభతర వ్యాపార నిర్వహణ

సూచీ తయారుచేయటానికి అది ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనేక కారకాలను లెక్కలోకి
తీసుకుంటుంది. ఏదేశంలోనైనా వ్యాపారం

ప్రారంభించటం ఎంత

సులభమో, నడపటంలో అడ్డంకులు ఏమేం ఉంటాయో తెలియజేయటం

2014 2015 2016

సులభతర వ్యాపార
నిర్వహణ సూచీలో
భారతదేశపు స్థానం
మొదటి 50 దేశాలలో
ఉండటం ప్రభుత్వ
2017 2018 2019 2020 లక్ష్యం.

77
63

77

100

131
130

142

ద్వారా ఇన్వెస్టర్లు సరైన మార్కెట్ ఎంచుకోవటానికి మారద
్గ ర్శనం చేస్తుంది.

ఎదుగుతున్న మార్కెట్ల జాబితాలో వరుసగా మూడో నెల కూడా
భారత్

2022 జనవరిలో కూడా ఎదుగుతున్న మార్కెట్ల జాబితాలో ఉంటూ వరుసగా
మూడో నెల కూడా భారత్ మొదటి స్థానం కొనసాగిస్తోంది. బలమైన తయారీ
కార్యకలాపాలు, ఎగుమతులే ఇందుకు కారణం. ఒక వైపు ఒమిక్రాన్
భయపెడుతున్నా, జనవరిలో తయారీరంగం విస్తరించింది. కొత్త ఉద్యోగాలు,
ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల బలపడినట్టు మింట్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ట్రాకర్ చెప్పింది.
ఏడు సూచీల ఆధారంగా తయారుచేయగా, ఇందులో భారత్ కు 81 పాయింట్లు
వచ్చాయి.
2017 లో జాతీయ పారిశ్రామిక కారిడార్ అభివృద్ధి, అమలు ట్రస్ట్ ఏర్పాటు
చేయటం ద్వారా ఢిల్లీ-ముంబయ్, అమృత్ సర్ – కోల్ కతా, చెన్నై-బెంగళూరు,
వైజాగ్-చెన్నై, బెంగళూరు-ముంబై ఆర్థిక కారిడార్ల నిర్మాణం మొదలైంది.
దీంతోబాటు రక్షణరంగ ఉత్పత్తులకోసం ఉత్తర ప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో రెండు
కారిడార్లు ఆమోదం పొందాయి.
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11 కోట్ల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ జీడీపీలో 29 శాతం వాటా ఉన్న
ఏ ప్రభుత్వమూ చేయనంత చేసి వాటి ద్వారా స్వావలంబన

సాధించటానికి కృషి జరుగు తోంది. కరోనాతో బాగా దెబ్బతిన్న

ఈ రంగాన్ని పునర్నిర్వచించింది. స్వయంసమృద్ధ భారత్ పాకేజ్
లో 5 లక్షలకోట్ల విలువ చేసే 6 నిబంధనలు చేర్చారు.
ఎంఎస్ఎంఇ సంబంధిత కేసులను 72 గంటల్లో గా

పరిష్కరించటానికి ఛాంపియన్స్ పోర్టల్ ప్రారంభించారు.
ఒక ఉత్పత్తి, ఒక జిల్లా
ఒక ఉత్పత్తి, ఒక జిల్లా పథకం కింద ఒక ప్రత్యేక ఉత్పత్తికి
పేరుమోసిన జిల్లాలను గుర్తించారు. వాటి ఉత్పత్తులను
ప్రోత్సహించటానికి అవసరమైన అన్ని రకాల సాయమూ
అందించారు. ఇప్పటిదాకా 103 జిల్లాలకు
చెందిన 106 ఉత్పత్తులను గుర్తించారు.
మొత్తం 739 జిల్లాలకు 739
ప
్ర పంచంలో అత్యంత
వేగంగా ఎదుగుతున్న
ఉత్పత్తుల జాబితా
ఆర్
్థ
థి కవ్యవస
తయారుచేయాల్సి
ఉంది.
కరోనా
సంక్షోభపు
కష్ట కాలంలోజీడీపీ ఎదుగుదలకు తీవ్ర
విఘాతం కలిగింది. కఠినమైన లాక్ డౌన్
ఆంక్షలు విధించిన ఫలితంగా అది 23.9 శాతం
పడిపోయింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్థిక
నిపుణులందరూ భారత దేశంలో మాంద్యం తప్పదని
జోస్యం చెప్పారు. కానీ, ప్రభుత్వ దార్శనికత కారణంగానే
అది నిజం కాలేదు. 2021 అక్టో బర్-డిసెంబర్ త్రైమాసిక
కాలంలో జీడీపీ వృద్ధిరేటు 5.4 శాతం నమోదైంది.
ప్రపంచంలోని ప్రతి దేశం కంటే ఇది ఎక్కువే. 2022-23
కు ప్రభుత్వ ముందస్తు అంచనా 9.2 శాతం. 2030 నాటికి
జపాన్ ను దాటి భారతదేశం ఆసియాలో రెండో అతిపెద్ద
ఆర్థిక వ్యవస్థ అవుతుంది.
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రూ.10,900 కోట్ల కేటాయింపు,
25 లక్షల ఉద్యోగావకాశాలు
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టి
మొద
పథకం
టి
లాం
ఎల్ ఐ

ఐటీ హార్డ్ వేర్ :

రూ.7,350 కోట్లు , 14 కంపెనీలకు
ఆమోదం.
18 లక్షల ఉద్యోగావకాశాలు.

భారతదేశ తయారీ రంగ సామర్థ్యాన్ని, ఎగుమతులను పెంచటానికి పిఎల్ఐ

పథకం కింద 13 ప్రధాన తయారీ రంగాలకు 2021-22 లో రూ.1.97 లక్షల

కోట్లు ప్రకటించారు. ఇందులో మొబైల్ తయారీ, ప్రత్యేక ఎలక్ట్రా నిక్ విడిభాగాల
తయారీ, కీలకమైన తొలిదశ సరకు, మధ్యంతర ఔషధాలు, ఔషధ తయారీ

పరికరాలు, వైద్య పరికరాలు ఇప్పటికే ప్రకటించిన రంగాలు. 14 రంగాలలో
ఉత్పత్తి అనుసంధానిత ప్రోత్సాహక పథకం లక్ష్యం దిశలో అనూహ్యమైన

స్పందన ప్రదర్శించిందని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలాసీతారామన్ సార్వత్రిక బడ్జెట్ లో
చెప్పారు. 60 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించే సామర్థ్యం ఉందని, వచ్చే అయిదేళ్లలో

అదనంగా 30 లక్షలకోట్ల ఆదాయం వస్తుందని అన్నారు. ఈ పది రంగాలలో
410 ప్రతిపాదనలు ఆమోదం పొందాయి.

2021-2022 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం
ఎగుమతులలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ ఏడాది
కాలంలో మొత్తం ఎగుమతులు 418 బిలియన్ డాలర్లు .

ై ల్ ఫోన్ల తయారీలో భారత్ ది రెండో స్థా నం
మొబ
2014-15 లో రూ. 19 వేలకోట్ల విలువచేసే 6 కోట్ల

మొబైల్ ఫోన్ యూనిట్లు తయారయ్యాయి. అది

2020-21 లో అది 2.20 లక్షలకోట్ల విలువచేసే 30

కోట్ల యూనిట్ల కు పెరిగింది. 2014 లో రెండు సెల్

నవంబర్ 2021 నాటికి చైనా, జపాన్, స్విట్జర్లాండ్
తరువాత భారతదేశం నాలుగో అతిపెద్ద విదేశీ
మారకద్రవ్య నిల్వలున్న దేశంగా ఉంది.

633.6

577

2020-22*

2020-21

(31 December, 2021)

2019-2020

ఫోన్ల తయారీ ఫాక్టరీలు ఉండగా 2021 నాటికి వాటి
సంఖ్య 200 కు పెరిగింది.

పెరుగుతున్న ప్రపంచదేశాల విశ్వాసం: రికార్డ్ స్థాయిలో పెట్టు బడులు

పెట్టు బడులకు అనుకూలమైన విదేశీ
ప్రత్యక్షపెట్టు బడుల విధానం, ప్రపంచదేశాలకు
భారత్ పట్ల పెరుగుతున్న విశ్వాసం కారణంగానే
విదేశీ పెట్టు బడుల ప్రవాహాన్ని సరికొత్త రికార్డు
స్థాయికి చేర్చింది. 2014-15 లో విదేశీ ప్రత్యక్ష
పెట్టు బడుల రాక 45.14 బిలియన్ డాలర్లు కాగా
అప్పటినుంచి స్థిరంగా ఎదుగుతూ 2020-21 లో

రూ.6,238 కోట్ల కేటాయింపు
4 లక్షల ఉద్యోగావకాశాలు

ఔషధ పరిశ
్ర మ

రూ.15 ,000 కోట్ల కేటాయింపు ,
4 లక్షల ఉద్యోగావకాశాలు
21 దరఖాస్తుల ఆమోదం, 6
ప్రాజెక్టు లు ప్రారంభం.

ఔషధ తయారీ ముడిసరకు రూ.6,940 కోట్ల కేటాయింపు
49 దరఖాస్తుల ఆమోదం, 8
ప్రాజెక్టు లు ప్రారంభం.

రూ.12,195 కోట్ల కేటాయింపు ,
40,000 ఉద్యోగావకాశాలు

పెరుగుతున్న విదేశీ మారకద్రవ్య నిల్వలు

477.8

ఏసీ, ఎల్ ఇ డి బల్బులు

టెలికాం తయారీ -

ప్ర గతిలో శిఖరాగ్ర భాగాన

418 బిలియన్ డాలర్లకు చేరిన ఎగుమతులు

బాటలో

భారత్ అత్యధికంగా 81.97 బిలియన్ డాలర్ల
(తాత్కాలిక) వార్షిక పెట్టు బడులను
అందుకుంటోంది. ఇది నిరుటి కంటే 10%ఎక్కువ.
2021-22 మొదటి ఆరునెలల్లో 4 శాతం పెరిగి
42.86 బిలియన్ డాలర్లు రాగా, నిరుడు అదే
కాలానికి 41.37 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ ప్రత్యక్ష
పెట్టు బడులు వచ్చాయి.

సోలార్ పవర్ పీవీ మాడ్యూల్స్ రూ.45,000 కోట్లు కేటాయింపు,
15 లక్షల ఉద్యోగావకాశాలు .
ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తి రంగం :
రూ.40,951 కోట్ల కేటాయింపు , 25
లక్షల ఉద్యోగాలు

ై వద్య పరికరాలు

రూ.3,420 కోట్ల కేటాయింపు, 25
లక్షల ఉద్యోగాలు

ై ల్ పరికరాలు :
ఆటోమొబ

రూ.42,500 కోట్ల కేటాయింపు, 7.5
లక్షల ఉద్యోగాలు

డ్
రోన్లు , సంబంధిత ఉత్పత్తు లు:

మూడేళ్ళలో రూ.120 కోట్ల
కేటాయింపు
10 వేల ఉద్యోగాలు, రూ. 900 కోట్ల
ఆదాయం

జౌళి :

రూ.10,683 కోట్ల కేటాయింపు, 7.5
లక్షల ఉద్యోగాలు

స్పెషల్ స్టీ ల్

రూ.6,322 కోట్లు కేటాయింపు, 52.5
లక్షల ఉద్యోగాలు

ఉన్నత్ రసాయన్ సెల్

రూ.18,100 కోట్ల కేటాయింపు
50 గిగావాట్ అవర్ తయారీ సామర్థ్య
లక్ష్యం
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

యువత, విద్యార్థు లు

భవిష్యత్తు మీద దృష్
టి తో
యువతకు సాధికారత

జ

నాభాలో 65 శాతం మంది 35 ఏళ్ళలోపు వారే కావటం భారతదేశానికున్న ప్రత్యేక ప్రయోజనం. ఈ నేపథ్యంలో దేశ
భవిష్యత్తు కోసం యువతను సాధికారం చేయటం చాలా కీలకం. యువతను, విద్యార్థు లను దృష్టి లోపెట్టు కొని

నాణ్యమైన విద్యానందించే పరిధిని విస్తరించటానికి అనేక ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. దీంతోబాటు భారత

పథకం

భవిష్యత్తును కాపాడుకోవటానికి యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వటానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.
ప్రా రంభం

జనవరి 16, 2016

స్టా ర్టప్ ఇండియా

యువతకు వరంగా మారిన స్టా ర
్ట ప్
ఇండియా
లక్ష్యం:దేశంలో నవకల్పనలకు, అంకుర సంస్థలకు
ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం కల్పించటం స్టార్టప్
ఇండియా చొరవ లక్ష్యం

30 న్యూ ఇండియా సమాచార్ మే 16-31, 2022

పురోగతి

దేశంలో ఇప్పుడు 68 వేల అంకుర సంస్థలు

పనిచేస్తున్నాయి. ఇవి 2016 నుంచి 6

లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు కల్పించాయి.

అంకుర సంస్థలలో ద్వితీయ శ్రేణి, తృతీయ
శ్రేణి నగరాలలో వచ్చినవి 45 శాతం పైగా

ఉన్నాయి. వాటిలో 45 శాతం మహిళా

వ్యాపార దక్షులకు చెందినవే.

దాదాపు

44

కి పైగా యూనికార్న్ సంస్థలు
2021 సంవత్సరంలో చేరాయి.
2022 ఏప్రిల్ నాటికి మరో 15
యూనికార్న్ లు జోడించబడ్డా యి.
దేశం లో మొత్తం 100 యూనికార్న్
లు ఉన్నాయి

్త వ్య నిర్వహణ
కర

పురోగతి

స
్ట ాండప్ ఇండియా
ప్రా రంభం

ఏప్రి ల్ 5, 2016

ఆర్
థి క సాధికారత, ఉపాధి
కల్పనల బలోపేతానికి స
్ట ాండప్
ఇండియా దోహదపడుతోంది.
లక్ష్యం: ఆర్థిక సాధికారత, ఉపాధి

కల్పనలు బలోపేతం చేయటం. అదే

విధంగా మహిళల్లో నూ, షెడ్యూల్డ్ కులాలు,

తెగల యువతలోనూ వ్యాపార దక్షత

స్కిల్ ఇండియా మిషన్
ప్రా రంభం

ై 15, 2015
జుల

ై నపుణ్యం, పునర
్నైపుణ్యం,
ై నపుణ్యాభివృద్
ధి కి స్కిల్ ఇండియా
వేగం పెంచింది.
లక్ష్యం: నైపుణ్యం నేర్పటానికి,

పునరనైపుణ్యానికి, నైపుణ్యాభివృద్ధికి తగిన

మౌలికసదుపాయాలు కల్పించి
ఉద్యోగావకాశాలు పెంచటం

2022 ఏప్రిల్ 25 నాటికి ఈ పథకం కింద

1,42,49,631 మంది నమోదు చేసుకోగా

పథకం

1,81858 మంది శిక్షణ పొందుతున్నారు.

ప్రా రంభం

ై 29, 2020
జుల

జాతీయ విద్యావిధానం (2020)
విప్లవాత్మక ఫలితాలిస
్త ోంది
లక్ష్యం: జాతీయ
విద్యావిధానం(2020) లక్ష్యం
భారతదేశ యువతను సిద్ధం చేసి
భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోనే
అత్యంత నిపుణులైన కార్మికశక్తి ఉన్న
దేశంగా మార్చటం

రిపేర్, తోటపని, కుండల తయారీ,

ఎంబ్రాయిడరీ, తదితర నైపుణ్యాలలో

ప్రాక్టికల్ శిక్షణ ఇస్తారు. ఈ విధానం
కింద 2025 నాటికి కనీసం సగం

మంది విద్యార్థు లకు వృత్తి నైపుణ్యాలు
నేర్పాలని లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నారు.

పథకం

వికాస్ యోజన( పీఎంకెవై 3.0) 2021

జనవరిలో ప్రారంభించింది. 7.79 లక్షల
మంది నమోదు చేసుకోగా 5,54 లక్షల

మంది శిక్షణ పొందారు. 2022 ఏప్రిల్ 25
వరకు 2.61 లక్షలమంది పనితీరు
అంచనా వేసి పీఎంకెవై 3.0
ధ్రువపత్రాలిచ్చారు.

ఆలా పాఠశాలలో నేరకుకున్న

ఇప్పటి వరకు

కొనసాగిస్తారు.

పొందారు, 1,08,40,911
ధృవీకరించబడ్డా యి.

నైపుణ్యాలు పై చదువులదాకా

తూ
స్కూలు పిల
్ల లకు పోషకాహారం అందిస్
్త ప
పోషణ్ పథకం కొత
్ర మాణాలు
నెలకొల్పుతోంది
లక్ష్యం: ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో
ఎనిమిదో తరగతి లోపు చదివే పిల్ల లకు
పుష్ఠి కారమైన ఆహారం అందించటం

శాఖ మూడోదశ ప్రధాన మంత్రి కౌశల్

విద్యార్థు లకు వండ్రంగం, ఎలక్ట్రికల్

ప్రా రంభం సెప్ట ెంబర్ 29, 2021

ప్ర ధానమంత్రి పోషణ్ పథకం

నైపుణ్యాభివృద్ధి, వ్యాపారదక్షత మంత్రిత్వ

పురోగతి

జాతీయ విద్యావిధానం

పురోగతి

పెంచటం.

స్టాండప్ ఇండియా మొదలైనప్పటి
నుంచి 2022 మార్చి 21 వరకు
1,33,995 ఖాతాల్లోకి రూ. 30,160
కోట్లు ఈ పథకం కింద బదలీ
అయ్యాయి. 19310 మంది ఎస్సీల
ఖాతాలకు 3976.84 కోట్లు
ఇవ్వటానికి ఆమోదం పొందగా
6435 ఎస్టీ ఖాతాల్లోకి రూ.
1373.712 కోట్లకు ఆమోదం
లభించింది. 2019-20 లో స్టాండప్
ఇండియా పథకాన్ని మొత్తం 15 వ
ఆర్థిక సంఘం కాలం 2020-25
దాకా పొడిగించారు.

బాటలో

పథకం

పథకం

ఏళ్ళు

1,35,40,509 మంది శిక్షణ

పురోగతి
దేశవ్యాప్తంగా 11.20 లక్షల స్కూళ్ళలో

చదువుతున్న 11.80 కోట్ల మంది పిల్ల లు ఈ

పథకం కింద ఉన్నారు. బాల వాటిక (ప్రీ

స్కూల్) అంటే నర్సరీ నుంచి ఎనిమిదో తరగతి
దాకా పిల్ల లు పిఎం పోషణ యోజన కిందికి
వస్తారు. వారికి పోషకవిలువలతో కూడిన

రూ130794.90
కోట్లు పిఎం పోషణ్ యోజన
మొత్తం బడ్జెట్

భోజనం అందుతుంది.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
బాటలో

ఏళ్ళు

భారత్ లోగ్ బల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్
ర్యాంక్ మెరుగుదలకు అటల్
ఇన్నోవేషన్ మిషన్ దోహదం

విశ్వవిద్యాలయం

పథకం

అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్
ప్రా రంభం
అక్టో బర్ 2021

లక్ష్యం: నవకల్పన, వ్యాపార దక్షతను

ప్రోత్సహించటానికి దేశమంతటా స్కూళ్ళు,

యూనివర్సిటీలు, పరిశోధనా సంస్థలు, సూక్ష్మ,

ఖేలో ఇండియా: క్రీ డలను, క్రీ డాకారులను
ప్రో త్సహించే జాతీయ కార్యక్రమం

చిన్న, మధ్యతరహా సంస్థలు, పరిశ్రమలలో తగిన
వాతావరణం కల్పించటం

2022 ఏప్రిల్ 26 నాటికి దేశంలో అటల్

టింకరింగ్ లాబ్స్ సంఖ్య 9500 దాటింది.
34 రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలోని

పురోగతి

n

ప్రా రంభం

722 జిల్లాలకు ఇది విస్తరించింది.
n

లక్షలు దాటింది. భారత్ తన గ్లో బల్

క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రతిభను గుర్తించి మెరుగులు దిద్దటం

చొరవ కింద 2014-20 మధ్య ఆ సంఖ్య 267

కేంద్ర కేబినెట్ ఈ మధ్యనే అటల్

ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ను 2023 మార్చి దాకా
పొడిగించింది.

అయింది. క్షేత్రస్థాయి ప్రతిభ వెలికితీయటానికి 14,595
మంది కోచ్ లకు శిక్షణ ఇచ్చారు. 2024 కల్లా 25

సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, 100 జాతీయ ఆకాడమీలు,

ఈ మిషన్ కింద కేంద్రాల ఏర్పాటుకు,

లబ్ధిదారుల సాయానికి రూ. 2000 కోట్లు
ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయించారు.

పథకం

ప్రతిభావంతులను తీర్చిదిద్దిన పథకం ఖేలో ఇండియా.

మౌలిక సదుపాయాలు ఉండగా ఆటస్థలాల అభివృద్ధి

2015 లో భారత్ రాంకు 81 ఉండేది.

దీక్ష

పురోగతి:

దోహదం చేస్తుంది. 2008-2014 మధ్య 38 క్రీడా

పరచుకుంటూ 46 కి చేరింది.

ప్రా రంభం

ఆర్థిక సహాయం అందించటం

ద్వారా వారి ఒలంపిక్ కలలు సాకారం కావటానికి

ఇన్నోవేషన్ రాంకింగ్ మెరుగు

n

లక్ష్యం: కొత్త ప్రతిభను గుర్తించి క్రీడాకారుల అభివృద్ధికి

క్రీడా ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరచిన కొత్త

ప్రస్తుతం అటల్ టింకరింగ్ లాబ్స్ తో

అనుసంధానమైన విద్యార్థు ల సంఖ్య 75

n

ఏప్రి ల్ 26, 2016

జిల్లా స్థాయిలో దేశమంతటా 1000 ఖేలో ఇండియా
కేంద్రాలు ఏర్పాటవుతాయి.

సెప్ట ెంబర్ 5, 2017

పిల
్ల లకు విద్యతోబాటు టీచర్లు
శిక్షణ పొందుతున్నారు

కూడా ఆన్ ై లన్

లక్ష్యం: పిల్ల ల ఆన్ లైన్ చదువులతోబాటు టీచర్లకు శిక్షణ
ఇవ్వటానికి దీక్ష పోర్టల్ ప్రారంభమైంది.
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దీక్షలో వివిధ భాషలలో 12వ తరగతి

ఉన్నత విద్యాసంస్థల
సంఖ్య పెరుగుదల

వరకు స్టడీ మెటీరీయల్ ఉంటుంది.
35 రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు
దీన్ని అనుసరిస్తున్నాయి.

2014 2021

ఐఐటి

2014 2021

ఐఐఎం

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ:

ఒక దేశం ఒక పరీక్ష. పరీక్షలు జరపటానికి 2018 లో నేషనల్ రిక్రూట్
మెంట్ ఏజెన్సీ ఏర్పాటైంది. ప్రభుత్వోద్యోగాలకు వేరు వేరు పరీక్షలు
రాసే అవసరం లేకుండా చేస్తుంది. ఏటా వివిధ సంస్థల ఉద్యోగాలకు
దాదాపు 60 లక్షల మంది హాజరవుతుంటారు.

స్వయం:

స్టడీ వెబ్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఫర్ యంగ్ ఆస్పైరింగ్ మైండ్స్ స్వయం అనేది 9-12 తరగతులు మొదలు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ దాకా
ఆన్ లైన్ క్లాసులు అందించే సమీకృత వేదిక. చాలా కోర్సులు
అందుబాటులో ఉండగా 2022 ఏప్రిల్ 19 నాటికి రిజిస్టర్ అయింది
2,71,90,053 మంది.

స్వయం ప్రభ:

దేశమంతటా 24 గంటలూ డీటీహెచ్ ద్వారా 34 విద్యా సంబంధం
చానల్స్
అందించే చొరవ ఇది. విస్తృతమైన అంశాలతో
పాఠ్యప్రణాళికకు అనుగుణమైన `కోర్స్ మెటీరీయల్ ఉండటం వలన
ఇంటర్ నెట్ అందని మారుమూల ప్రాంతాలకు సైతం చేరుకునే
మార్గమిది.

డిజిటల్ ై లబ్రరీ:

నిష్ఠ :

పాఠశాల అధిపతులు, ఉపాధ్యాయుల సంపూర్ణ పురోగతి కోసం
తీసుకున్న

చొరవ.

విద్యారంగాన్ని

బలోపేతం

చేయటానికి

ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇచ్చే క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిష్ఠ
పథకాన్ని ప్రారంభించింది.

విద్యాప్ర వేశ్:

1వ తరగతి పిల్ల ల కోసం 3 నెలల ప్లే స్కూల్ మాడ్యూల్ విద్యాప్రవేశ్.
చిన్నపిల్ల ల కోసం తీసుకున్న చొరవ ఇది.

నేషనల్ రిక్
రూ ట్ మెంట్ ఏజెన్సీ:

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల రిక్రూట్ మెంట్ విధానంలో సంస్కరణలు
తీసుకురావటానికి ఏర్పాటైన సంస్థ నేషనల్ రిక్రూట్ మెంట్ ఏజెన్సీ.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కోరుకునేవారంతాఈ సంస్థ నడిపే పరీక్షకు

హాజరవుతారు. ఆ తరువాతే ఆయా సంస్థల ఉన్నత స్థాయి పరీక్ష
రాస్తారు.

డాక్యుమెంట
్ల సెల్ఫ్ అటెస్టే షన్:

‘కనీస ప్రభుత్వం-గరిష్ఠ పాలన’ నినాదానికి అనుగుణంగా అభ్యర్థు లు

తమ డాక్యుమెంట్ల ను స్వయంగా ధృవీకరించుకునే వెసులుబాటు

ఒకే చోట వెతుక్కొని అధ్యయనం చేయటానికి
సమాచారం
పొందగలిగేలా రూపొందించిన వర్చువల్ లైబ్రరీ ఈ నేషనల్ డిజిటల్
లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా. నేషనల్ రీడింగ్ డే సందర్భంగా 2018 జూన్
19 న దీన్ని ప్రారంభించారు.

డిజిటల్ యూనివర్సిటీ:

ప్రపంచస్థాయి విద్యను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావటానికి
డిజిటల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటును 2022 బడ్జెట్ లో ప్రకటించారు.
దీని వల్ల నాణ్యమైన ఉన్నత విద్య అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇది
గ్రామీణ, మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలవారికి మరింత ఉపయోగం.
ప్రా రంభం

2016 ఆగస్టు

7

ప్ర ధానమంత్రి రోజ్ గార్ ప్రోత్సాహన్ యోజన

పథకం

బాటలో

యువత ప
్ర ధానమంత్రి రోజ్ గార్ ప్రోత్సాహన్
యోజనతో స్వయంసమృద
్ధం అవుతున్నారు.

లక్ష్యం: యజమానులను ప్రోత్సహించి కొత్త
ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించటం

2016 జూన్ నుంచి కల్పించారు. రిక్రూట్ చేసుకునే సంస్థలు అభ్యర్థు లు

ఇచ్చే ఈ ధ్రువపత్రాల ఆధారంగా తాత్కాలిక నియామక పత్రాలు జారీ
చేస్తాయి.

అసీమ్ పోర్టల్:

ఆత్మనిర్భర్ స్కిల్డ్ ఎంప్లా యీ ఎంప్లా యర్ మాపింగ్ పోర్టల్ ను
ప్రారంభించటం ద్వారా నిపుణులైన వ్యక్తులు తమ నైపుణ్యానికి తగిన

జీవనోపాధి మార్గాలు వెతుక్కునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది. మార్కెట్

కు, నిపుణులకూ మధ్య ఉండే సప్లయ్-డిమాండ్ ఖాళీని ఇది భర్తీ
చేస్తుంది.

పురోగతి
వివిధ ప్రచారోద్యమాలు నిర్వహించటం
ద్వారా ఈ పథకం పట్ల అవగాహన

పెంచి మరింత మంది లబ్ధి పొందేలా
చూస్తున్నారు. దీని కింద కొత్త

ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వమే యజమాని
ఈపీఎఫ్ వాటా 8.33% చెల్లిస్తుంది.

1.21

కోట్ల మంది 2021
నవంబర్ 27 దాకా 1.53
లక్షల సంస్థల ద్వారా లబ్ధి
పొందారు.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
బాటలో

ఏళ్ళు

ప్రా రంభం

పథకం

నేషనల్ కెరీర్ సర్వీస్

ై 20,2015
జుల

నేషనల్ కెరీర్ సర్వీస్ ద్వారా
అవకాశాలు పుష్కలం
లక్ష్యం: నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు
పొందేలా సాయం చేయటం
n

ఎన్.సి.ఎస్ ప్రాజెక్ట్ కింద

ఇప్పటిదాకా 94 లక్షల ఖాళీలను
వచ్చారు.

n

ఎన్.సి.ఎస్ ప్రాజెక్ట్ కింద

ఏర్పాటుచేసిన జాబ్ మేళాల్లో 2

పురోగతి

ఎన్.సి.ఎస్ పోర్టల్ లోకి తీసుకు

లక్షలమంది ఉద్యోగార్థు లకు
ఉద్యోగాలిచ్చారు.
n

3600 వృత్తులలో ఉద్యోగ

భవిష్యత్తుకు పనికొచ్చే మెటీరీయల్

ఎన్.సి.ఎస్ పోర్టల్ లో అందుబాటులో

ఉంది.
n

ఉద్యోగం కోసం నేషనల్ కెరీర్ సర్వీస్
లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్

సౌకర్యం ఉచితం. మహిళలు,

దివ్యాంగులు సహా అన్ని వర్గాలకూ
ఉద్యోగాలు అందుబాటులో

ఉన్నాయి. ఇంటి నుంచి పని చేసే
సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది.
ప్రా రంభం

ఆగస్టు 29, 2019

పథకం

ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమం

ఫిట్ నెస్ కి డోసు - అర్థగంట
ఒక్కో రోజు

లక్ష్యం: ప్రజల రోజువారీ పనుల్లో శారీరక శ్రమను,
క్రీడలను చేర్చటం
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పురోగతి

2022 ఏప్రిల్ 18దాకా 10,13,789 స్కూళ్ళు ఫిట్ ఇండియా కింద

నమోదయ్యాయి. ఫిట్ ఇండియా స్కూల్ వీక్, ఫిట్ ఇండియా ఫ్రీడమ్ రన్, ఫిట్

ఇండియా సైక్లో థాన్ లాంటి అనేక ఫిట్ నెస్ కార్యక్రమాల ద్వారా ఫిట్ ఇండియా
ఉద్యమం దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందిని కలిపింది. ‘ఆజాదీ కా అమృత్

మహోత్సవ్’ స్మారకంగా 2021 లో ఫిట్ ఇండియా ఫ్రీడం రన్ 2.0 ను కూడా ఫిట్

ఇండియా ఉద్యమం చేపట్టింది. ఇందు కోసం 744 జిల్లాల్లో 75 గ్రామాల చొప్పున,
దేశవ్యాప్తంగా 30,000 విద్యా సంస్థలను ఎంచుకుంది. ఫిట్ ఇండియా
ఉద్యమంలో వయసు వారీగా ఫిట్ నెస్ నియమాలున్నాయి

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

అంతర్జా తీయం

విశ్వ గురువుగా
ఎదుగుతున్న భారత్

“ఏదైనా లక్ష్యమంటూ ఉంటే అది నా దేశపు శాశ్వత కీర్తి
శిఖరం. ప్రపంచం గుర్తుంచుకుంటే, నా దేశాన్ని

గుర్తుంచుకోవాలి. నా దేశ భవిష్యత్తును చూడాలి. మానవ

సంక్షేమానికి దారి చూపే దేశంగా ప్రపంచం భారతదేశాన్ని

గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రపంచాన్ని కష్ల
టా నుంచి గట్టెక్కించగల శక్తి

ఈ దేశానికుంది.” ఈ విధమైన ఆలోచనతో ప్రధాని నరేంద్ర

మోదీ ‘భారత్ విశ్వగురువుగా మారాల’న్న స్వామి వివేకానంద

స్వప్నాన్ని సాకారం చేస్తున్నారు. ఈ రోజు ప్రధాని మోదీ

నాయకత్వంలో ప్రపంచంలోని అన్ని ముఖ్యమైన వేదికలలోనూ

ఆత్మవిశ్వాసం నిండిన భారత స్వరం వినబడుతోంది. కోవిడ్
కష్టకాలంలో విశ్వగురువు భారతదేశం ఆ సంక్షోభాన్ని

ఎదుర్కోగల ధైర్యాన్ని చాటి చెప్పటమే కాకుండా

కోలుకోవటంలో తనకున్న శక్తిని ప్రదర్శించి చూపింది.

ప్ర

పంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారత్ కు 2014 లో
నరేంద్రమోదీ ప్రధానిగా ఎన్నికైనప్పుడు ఆయన విదేశాంగ విధానం
ఎలా ఉంటుందో అని యావత్ ప్రపంచం ఉత్కంఠతో ఎదురుచూసింది.
ఆయన విదేశాంగ విధానానికి జవసత్వాలు, కొత్త ఉత్సాహం నింపారు. ప్రపంచం
నలుమూలలా కొత్త మిత్రులను సంపాదించటంతోబాటు పాత మిత్రులతో
బంధాన్ని పటిష్ఠం చేశారు. ‘భారత్ సర్వ ప్రథమం’ అనే సూత్రాన్ని ప్రధానంగా
అనుసరిస్తూ ఆయన చేపట్టిన మార్గానికి ‘పడమటి చూపు, తూర్పుకు నడక’ గా
పేరు వచ్చింది. పాత శృంఖలాలు తెంచుకోవటమే ప్రపంచం పట్ల మోదీ
సారధ్యంలోని ప్రభుత్వ దార్శనికత. అందుకే కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో 150
కి పైగా దేశాలకు సాయం చేయటం ద్వారా ఈ శతాబ్దపు అత్యంత కష్ట కాలాన్ని
ఎదుర్కోవటానికి ప్రపంచానికి కొత్త విశ్వాసమిచ్చారు. కోవిడ్ అనంతర కాలంలో
ప్రపంచం కొత్త ఆశతో భారత్ వైపు చూస్తోంది. జి-20 నుంచి బ్రిక్స్ దాకా, క్వాడ్
మొదలు ఎస్.సి.ఒ శిఖరాగ్ర సదస్సు దాకా ఏసియాన్ నుంచి ఈస్టర్న్ ఎకనామిక్
ఫోరం, కాప్-26 దాకా భారతదేశపు మాటను శిరోధార్యంగా పరిగణించారు.
నిరుడు ఆగస్టు లో నెలరోజులపాటు యు.ఎన్.ఎస్.సి అధ్యక్ష బాధ్యతలు
చేపట్టినప్పుడు భారత్ ఒక పెద్ద అంతర్జాతీయ బాధ్యత చేపట్ట గలదని రుజువు
చేసుకుంది.

న్యూ ఇండియా సమాచార్ మే 16-31, 2022 35

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

గత ఎనిమిదేళ్ళలో భారత విదేశాంగ విధానాల
మూల ్తం
స భాలు ...

పక్కనున్నవాడే ముఖ్యం
్త రింపు
ై మత్రి మరింత విస

అంతర్జా తీయ
యోగా దినోత్సవం

భారతదేశపు పురాతన, సుసంపన్నమైన సంప్రదాయ యోగాకు
అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. ప్రపంచం జూన్ 21ని
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా గుర్తించింది.

177

దేశాలు నిరుడు జరిగిన
అంతర్జాతీయ యోగా
దినోత్సవంలో పాల్గొన్నాయి.

మిత్రులని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవటం మాత్రమే కాదు,
ప్రపంచమంతటా ప్రభావం చూపే ఘట్టా లను
లెక్కలోకి తీసుకొని కలకాలం ఉండే
భాగస్వామ్యాలను ప్రోత్సహించుకోవటం ప్రతి
దేశానికీ ఎంతో ముఖ్యం
పొరుగు దేశాలతో మెరుగైన సంబంధాలను
ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ‘పొరుగువారికి ప్రాధాన్యం’
అనే విధానాన్ని అనుసరించింది. అయితే, ఇరుగు
పొరుగును పెంచుకోవటం అనే విధానానికి మరింత
ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం ద్వారా దూర ప్రాంత దేశాలతో
సంబంధాలకు కూడా అధిక ప్రాధాన్యం
ఇచ్చినట్టయింది.
అధినాయకత్వపు సరికొత్త ఆలోచనా విధానంతో
భారత దేశం పట్ల ప్రపంచపు వెనకడుగు ధోరణి
కూడా మారటం మొదలైంది. కరోనా కాలంలో
భారత్ వాసుధైవ కుటుంబకమ్ భావనతో
ప్రపంచానికి నాయకత్వం అందించింది.
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అంతర్జా తీయ సౌర కూటమి

సౌర విద్యుత్ వనరులు పుష్కలంగా ఉమదే దేశాల
ప్రత్యేక అవసరాలు తీర్చే చొరవ - ఇంటర్నేషనల్
సోలార్ అలయెన్స్ (అంతర్జాతీయ సౌరమండలి
– ఐఎస్ఎ) దీనికి భారత్, ఫ్రాన్స్ నాయకత్వం
వహిస్తాయి. ఈ అంతర్జాతీయ సంస్థ కేంద్ర
కార్యాలయం భారత్ లో ఉంది. ఇప్పటిదాకా 103
దేశాలు సభ్యులయ్యాయి.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

చేయూతనిచ్చిన
భారత్

n

n

టీకా ై మత్రి

‘సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు
నిరామయాః’ కరోనా టీకాల కార్యక్రమం ఈ

మంత్రంతోనే మొదలైంది. భారతదేశం స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో

రెండు టీకాలు తయారు చేసినప్పుడు 150 కి పైగా దేశాలకు

n

సరఫరా చేసి స్నేహ హస్తం అందించింది. కరోనా

సమయంలో ఔషధాలు, ఇతర అత్యవసర సామగ్రి కూడా

ఇతర దేశాలకు అందించింది. అందుకే కొన్ని దేశాలు భారత్
ను ‘హనుమాన్’ గా అభివర్ణించాయి.

n

n

n

క్వాడ్: 2+2 చర్చలు

అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియాతోబాటు క్వాడ్ గ్రూప్
లో భారతదేశం ఒక ముఖ్యమైన వ్యూహాత్మక
భాగస్వామి. ఆసియా, పసిఫిక్ ప్రాంత వ్యూహాత్మకత
దృష్ట్యా ఈ భాగస్వామ్యం చాలా ముఖ్యమైనది.
అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియాతో కలిసి ఇప్పుడు 2+2
చర్చలు రష్యాతో కూడా మొదలయ్యాయి.
భద్రతామండలి తాత్కాలిక సభ్యత్వం 8వ సారి:
ఐక్యరాజ్యసమితి వారి భద్రతామండలికి భారతదేశం
తాత్కాలిక సభ్య దేశంగా ఎనిమిదో విడత ఎన్నికైంది.

n

రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ కాలంలో 22
వేల మందికి పైగా భారత పౌరులను
తిరిగి రప్పించటానికి ‘ఆపరేషన్ గంగ’
ప్రారంభించారు. పాకిస్న్
తా పౌరులు
సహా ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల్లో
ఉన్న భారత విద్యార్థు లను కూడా
రప్పించారు.
బాధ్యత గల దేశంగా కరోనా
సమయంలో కూడా భారత్ కరోనా
సమయంలో కూడా ‘వందే భారత్
మిషన్’, ‘ఆపరేషన్ సముద్ర సేతు’
ద్వారా ప్రపంచం నలుమూలల నుంచీ
భారత పౌరులను వెనక్కి తెచ్చింది.

చైనాలోని వూహాన్ నుంచి 647 మంది
భారతీయులతో బాటు ఏడుగురు
మాల్దీవుల పౌరులను కూడా
తరలించారు.
2015 లో యెమెన్ నుంచి భారత
పౌరులను తీసుకురావటానికి ఆపరేషన్
రాహత్ చేపట్టా రు.
2015 ఏప్రిల్ 25 న నేపాల్ లో
భూకంపం వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేక
వివమానం ద్వారా సహాయ సామగ్రి
పంపటంతోబాటు 67 మిలియన్
డాలర్ల ఆర్థిక సహాయం అందించింది.

ఇండోనేషియాలో సునామీ, భూకంపం
వచ్చినప్పుడు ఆపరేషన్ సముద్ర మైత్రి
పేరుతో బాధితులకి సాయం
అందించింది. 2019 లో మొజాంబిక్
లో తుపాను వచ్చినప్పుడు భారతదేశం
మానవతా వాద సాయం
అందించింది.

ఈస్టర్ రోజు శ్రీలంకలో భయంకరమైన
తీవ్రవాద దాడి జరిగిన తరువాత ఆ
దేశాన్ని సందర్శించిన తొలి ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ. అదే విధంగా,
భారతదేశపు అత్యవసర అంబులెన్స్
సేవలు ఇప్పటికీ ఆ దేశపు 9 ప్రావిన్స్
లలో పని చేస్తున్నాయి.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఆర్.సి.ఇ.పి
లో చేరటానికి నిరాకరించిన భారత్

పాస్ పోర్ట్

అంతర్జాతీయ సంబంధాలలో భారత ప్రతిష్ఠ పెరగటానికి కారణం

దేశ విశ్వసనీయతను అదే పనిగా పెంచుకుంటూ పోవటానికి
జరుగుతున్న కృషి, భద్రత పెంచి దేశ ప్రజల జీవితాన్ని సులభతరం

చేయటం కూడా. దీనికి ఉదాహరణ పాస్ పోర్ట్, వీసా సౌకర్యం.
గత కొన్నేళ్లలో దేశంలో 300 కు పైగా పాస్ పోర్ట్ కేంద్రాలు

ఏర్పాటయ్యాయి. ప్రధాని మాటల్లో చెప్పాలంటే “ భారత పాస్

పోర్ట్ శక్తి పెరిగింది. ఎవరైనా విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ

భారత పాస్ పోర్ట్ చూపిస్తే ఆ వ్యక్తిని గర్వంగా చూస్తారు. 2014 కు
ముందు దేశంలో 77 పాస్ పోర్ట్ కేంద్రాలు మాత్రమే పని చేస్తూ
ఉండేవి. కానీ, ఇప్పుడు 521 పాస్ పోర్ట్ సేవా కేంద్రాలు, 424

పోస్టాఫీస్ పాస్ పోర్ట్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఆన్ లైన్
దరఖాస్తులకోసం ‘పాస్ పోర్ట్ సేవ’ పేరుతో ఒక పోర్టల్

ప్రారంభమైంది. 2014 వరకు పాస్ పోర్ట్ రావాలంటే సాధారణంగా
16 రోజులు పట్టే ది. కానీ, ఇప్పుడు 5 రోజుల్లో జారీ అవుతుంది.
2014 నుంచి 2022 మార్చి వరకు 7,68,04,991 పాస్ పోర్టు లు
జారీ అయ్యాయి. 16 దేశాలు వెళ్ళే భారతీయులకు వీసా అక్కర్లేదు.
ఈ దేశాలకు వెళ్ళేవారికి భారత పాస్ పోర్ట్ ఉంటే చాలు.

ఆసియాన్ లోని 10 సభ్య దేశాలతోబాటు ఆస్ట్రేలియా, చైనా, జపాన్,
దక్షిణకొరియా, న్యూజిలాండ్ అనే ఐదు దేశాలు అనుసరిస్తున్న
స్వేచ్ఛావాణిజ్య ఒప్పందమే ప్రాంతీయ సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్యం
(ఆర్.సి.ఇ.పి). కానీ, ప్రపంచ వత్తిడికి లోను కాకుండా ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ ఇందులో భారత్ చేరబోవటం లేదని విస్పష్టంగా చెప్పారు.
మనం పరస్పర సహకార స్ఫూర్తితో పని చేస్తామే తప్ప మన
ప్రయోజనాలను త్యాగం చేయబోమన్నారు. ఆర్.సి.ఇ.పి దేశాలతో
మన వాణిజ్య లోటు పెరిగిందని 2004 లో ఆ నష్టం 7 బిలియన్
డాలర్లు కాగా 2014 కు 78 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగిందని గుర్తు
చేశారు. ఆర్.సి.ఇ.పి ని నిరాకరించటం ద్వారా ప్రధాని మోదీ పేదలు,
రైతులు, పాడి సంస్థలు, సూక్ష్మ, చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమల
ప్రయోజనాలు కాపాడినట్టయింది .

తీవ్ర వాదం మీద ఒంటరి అయిన
పాకిస్తా న్
n

n

59

దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు భారత పాస్ పోర్ట్ తో అక్కడికక్కడే వీసా

తీసుకునే వీలుంది. అందులో ఇరాన్, ఇండోనేసియా, మయన్మార్
తదితర దేశాలున్నాయి. విమానాశ్రయంలో దిగగానే ఇమ్మిగ్రేషన్

n

నుంచి వీసా ఇస్తారు.

హెన్లే పాస్ పోర్ట్ సూచీ

భారత పాస్ పోర్ట్ 2020 లో హెన్లే పాస్ పోర్ట్ సూచీ ప్రకారం 90వ స్థానంలో
ఉండగా 2021 కి అది 7 స్థానాలు ఎగబాకి 83 కి చేరింది.
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n

ఎఫ్ఎటిఎఫ్ లో పాకిస్న్
తా ను బ్లా క్ లిస్ట్ చేయటానికి చర్యలు
తీసుకుంది భారత్. ఆసియా పసిఫిక్ సబ్ గ్రూప్ కూడా పాకిస్తాన్
ను బ్లా క్ లిస్ట్ చేసింది.
కులభూషణ్ జాదవ్ కేసులో అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం భారత్ కు
అనుకూలంగా తీర్పు వెలువరించింది. దౌత్య అధికారులు
కలుసుకోవటానికి అనుమతించాలని చెప్పింది.
ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల కమిషన్ దగర్గ కనీస మద్దతు
కూడా లేకపోవటంతో కాశ్మీర్ సమస్య ప్రస్తావించటానికి సైతం
పాకిస్న్
తా కు అవకాశం దక్కలేదు.
భారతదేశానికి పెరుగుతున్న ప్రతిష్ఠ ఫలితంగానే పుల్వామా మీద
జరిగిన పిరికిపంద దాడి, ఆ తరువాత భారత వైమానిక దాడుల
తరువాత అన్ని ప్రధాన దేశాల నాయకులూ భారత్ కు
సంఘీభావంగా నిలిచారు.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

n

సంబంధాల బలోపేతం
n

లీజియన్ ఆఫ్ మెరిట్ అవార్డ్

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని లీజియన్ ఆఫ్
మెరిట్ అవార్డు తో సత్కరించారు. ఈ

n

ప్రతిష్ఠాత్మక అమెరికా పురస్కారాన్ని
అసాధారణ సేవలందించిన వారికి
ఇస్తారు.

n

n

లోగ్బల్ గోల్ కీపర్ అవార్డ్
స్వఛ్ఛ భారత్ అభియాన్ కు గాను

n

బిల్ అండ్ మెలిందా గేట్స్

ఫౌండేషన్ వారు ప్రధాని మోదీని

ఈ పురస్కారంతో సత్కరించారు.

n

n

n

కోట
్ల ర్ ప్రె సిడెన్షి యల్
అవార్డ్

ప్రజలు, లాభాలు, భూమి మీద దృష్టిసారించే
వారికి ఇచ్చే ఫిలిప్ కోట్ల ర్ ప్రెసిడెన్షియల్
అవార్డు ను ప్రధాని మోదీకి ఇచ్చి సత్కరించారు.
2018 లో ఐక్యరాజ్య సమితివారి అత్యున్నత
పురస్కారం “ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్’ కూడా
ప్రధానిని వరించింది.

బాటలో

కరోనా కాలంలో అంతా స్తంభించిపోయినప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ అంతర్జాతీయంగా వర్చువల్ సమావేశాలకు శ్రీకారం
చుట్టా రు. ఆ విధంగా కరోనా సమయంలో అంతర్జాతీయ
నాయకులతో సంభాషించటం మొదలుపెట్టా రు. అమెరికా, బ్రిటన్,
ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, గల్ఫ్ దేశాలతోబాటు పశ్చిమాసియాతో పరస్పర
సహకారాన్ని బలోపేతం చేశారు. జి20, అలీనోద్యమ శిఖరాగ్ర
సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
మోదీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఇజ్రాయిల్, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్,
జపాన్, అమెరికా దక్షిణ కొరియా దేశాలతో భారత్ సంబంధాలను
బలపరచుకోవటంతోబాటు పశ్చిమాసియాలోని ఇరాన్, సౌదీ
అరేబియా, ఇజ్రాయిల్ తోబాటు న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియాతో తన
విలువైన భాగస్వామ్య సంబంధాలను మెరుగుపరచుకుంది.
భారత్-నేపాల్ సరిహద్దు సహకారంతో వాణిజ్యాన్ని
ప్రోత్సహించటానికి మోతీహారి అమ్లే ఖ్ గంజ్ చమురు పైప్ లైన్,
బీహార్ లోని జోగ్ బనీ చెక్ పోస్ట్-నేపాల్ లోని బిరాట్ నగర్
పురోగతిలో ఉన్నాయి. ఇటీవల నేపాల్ ప్రధాని షేర్ బహదూర్
దేవుబా ని కలిసిన తరువాత రెండు దేశాల మధ్య అనేక
ఒప్పందాలు జరిగాయి.

మొట్ట మొదటిసారిగా ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య
ఒప్పందం చేసుకుంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ
ఒప్పందం జరిగాక ఇప్పుడు భారత ఉత్పత్తులకు ఆస్ట్రేలియా
మార్కెట్ లో అవకాశాలు బాగా పెరిగాయి.
వాతావరణ న్యాయం మీద గ్లా స్ గో లో జరిగిన కాప్-26
సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ చేసిన పంచామృత తీర్మానానికి
యావత్ ప్రపంచం నుంచి అభినందనలు వెల్లు వెత్తాయి.

కరోనా సమయంలో మోదీ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మెరుగుపరచే
దిశలో బంగ్లా దేశ్ లో పర్యటించటంతోబాటు ఆ దేశ జాతీయ
దినోత్సవాలలో ప్రసంగించారు.
చరిత్రాత్మక భారత్-బంగ్లా దేశ్ భూసరిహద్దు మీద జరిగిన
ఒప్పందం ఏప్రిల్ లో అమలులోకి వచ్చింది. ఇదే కాకుండా
సముద్ర సరిహద్దు ల వివాదం కూడా ముగిసింది.

భారత్, మాల్దీవులు ఈ మధ్యనే ఐదు అడ్డు -అటోల్ దీవుల్లో
పర్యాటకం కోసం ఐదు అవగాహనా ఒప్పందాల మీద సంతకాలు
చేశాయి. హోరఫుషి లో నీళ్ళబాటిల్స్ తయారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు
ఆరో ఒప్పందం కూడా సంతకాలయ్యాయి.
భాతదేశపు సుస్థిరాభివృద్ధికిగాను అంతర్జాతీయ విద్యుత్ సమ్మిట్
సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని సెరావీక్ గ్లో బల్ ఎనర్జీ అండ్
ఎన్విరాన్మెంట్ లీడర్ షిప్ అవార్డు ఇచ్చారు.

• 2019 లో ప్రధాని మోదీకి బహ్రెయిన్ అత్యుత్తమ పురస్కారం కింగ్
హమీద్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రినైజెన్స్ ఇచ్చారు. అదే సమయంలో
మాల్దీవులు కూడా అతిన్నత పురస్కారం నిషయం ఇజ్జు దిన్ తో
సత్కరించింది. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఆ దేశ అత్యున్నత పౌర
పురస్కారం ‘ఆర్డర్ ఆఫ్ సెంట్ ఆండ్రూ ది అపోస్టెల్’ ఇచ్చారు. ఈ
ఏడాదే ప్రధానికి సియోల్ శాంతి పురస్కారం కూడా దక్కింది.
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గుజరాత్ కు తొలి పర్యటనలో బ్రి టిష్
ప్రధాన మంత్రి

భారత్, యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ వ్యాపార భాగస్వాములే కాదు,
వ్యూహాత్మక భాగస్వాములు కూడా. యుకె ప్రధాని బోరిస్

జాన్సన్ రెండురోజుల పర్యటనకు భారత్ రాకతో ఈ బంధం
మరింత బలపడింది. ఏప్రిల్ 21 న గుజరాత్ వచ్చి మరునాడు
ఢిల్లీ చేరారు. మహాత్మా గాంధీ సబర్మతి ఆశ్రమంలో చరఖా
తిప్పిన ప్రధాని జాన్సన్ సరికొత్త సందేశాన్నిచ్చారు. ఢిల్లీలో
ప్రధాని మోదీతో సమావేశం సందర్భంగా ద్వైపాక్షిక

“రక్షణ రంగంలో సహకరించుకోవటానికి కూడా అంగీకరించాం. భారత్ లో

సంబంధాలు మరింత బలపడే చర్యలు ప్రకటించారు.

సాగే సమగ్ర సంస్కరణలను, మన మౌలిక సదుపాయాల ఆధునీకరణ ప్రాజెక్ట్

భారత్ లో పెట్టు బడిపెట్టిన నాలుగో పెద్ద దేశం యుకె కాగా, యుకెలో

కంపెనీలు భారత్ లో పెట్టు బడులు పెట్టడాన్ని స్వాగతించాం. యుకెలో

పెట్టు బడిపెట్టిన మూడో పెద్ద దేశం భారత్. భారత్ లోని విదేశీ ప్రత్యక్ష

పెట్టు బడులలో యుకె వాటా 6 శాతం. యుకె లో భారత పెట్టు బడుల వలన

1.16 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించబడ్డా యి. భారత్ ఏటా యుకె కు చేసే

లు, నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ గురించి కూడా చర్చించాం. యుకె

నివసిస్తున్న 16 లక్షల మంది ప్రవాస భారతీయులు అక్కడి సమాజం మీద,
ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద సానుకూల ప్రభావం చూపుతున్నారు.

-నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాన మంత్రి

ఎగుమతుల విలువ 12 బిలియన్ పౌండ్లు . అదే సమయంలో 6.6 బిలియన్

“సరికొత్త, విస్తృత రక్షణ, భద్రత భాగస్వామ్యాల మీద ఒప్పందానికి వచ్చాం.

వాణిజ్య ఒప్పందంతో రెండు దేశాలూ ఈ చరిత్రాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మేక్ ఇన్ ఇండియా లక్ష్యానికి అనుగుణమైనదే.

పౌండ్ల మేరకు యుకె నుంచి భారత్ కు ఎగుమతులుంటాయి. స్వేచ్ఛా
సమున్నత స్థానానికి తీసుకు వెళ్లా లనుకుంటున్నాయి. దీన్ని ప్రస్తావిస్తూ

అక్టో బర్ నాటికల్లా ఈ చర్చలు పూర్తి చేయాలని ప్రధాని జాన్సన్ స్వయంగా

కోరారు. ఇద్దరు ప్రధానుల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల చర్చల్లో రోడ్

మ్యాప్ 2030 సమీక్ష, వివిధ రంగాలలో బలమైన సంబంధాలు, వైద్య,
ఉన్నత విద్య, పెట్టు బడుల వంటి అంశాలు కూడా ఉన్నాయి.

దశాబ్దా ల తరబడి సంబంధాలు బలోపేతం చేసుకోవాలన్న ఆలోచనకు,

భారత్ లో నాకు లభించిన ఘనస్వాగతానికి ముగ్ధు డినై నాకు నేను సచిన్

టెండూల్కర్ లా భావించుకున్నా. చుట్టూ హోర్డింగ్స్ చూస్తూ అమితాబ్ లా
ఊహించుకున్నా. ఈ ఘనస్వాగతానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి
ధన్యవాదాలు

-బోరిస్ జాన్సన్ , యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ ప్రధాని

7వై రజినా భవిష్యత్తు భారతదేశానిది:
చర్చలు యూరోపియన్ యూనియన్ అధ్యక్షులు

ప్రపంచ స్థితిగతులు, సవాళ్ళ గురించి అర్థవంతమైన చర్చ జరపటానికి

అధ్యక్షుడు ఉరుసులా వాన్ డేర్ లేయెన్ భారత ప్రధాని మోదీని

అధినాయకులు, మేధావులు, నిష్ణాతులు సమావేశమయ్యే రైజినా

దేశంగా మార్చి స్వావలంబన సాధిస్తామని భారత ప్రధాని

ఏటా ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి రాజకీయ నాయకులు, మాజీ

ప్రశంసించారు. 2047 కల్లా భారత్ ను కాలుష్యరహిత ఇంధన

చర్చలు 2016 లో మొదలయ్యాయి. ఈసారి ఏప్రిల్ 5న మూడు

ప్రకటించటం తనకు స్ఫూర్తి అని ఆమె అన్నారు. వచ్చే దశాబ్దంలో

పాల్గొన్నారు. ప్రారంభ సమావేశంలో యూరోపియన్ యూనియన్

అని అన్నారు.

రోజుల రైజినా చర్చలలో 90 దేశాలకు చెందిన దౌత్యవేత్తలు, నిపుణులు
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సాధికార
ై రతులు
సుసంపన్న
గ్రా మాలు

జా

తిపిత మహాత్మా గాంధీ- “భారతీయ ఆత్మ గ్రామాల్లో నే జీవిస్తుంది… కాబట్టి గ్రామాలు, రైతులు పురోగమించనిదే దేశం ప్రగతి

పథంలో పయనించదు” అన్నారు. అందుకే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రైతులకు, గ్రామాలకు సాధికారత కల్పన దిశగా అనేక విప్లవాత్మక

పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఆదర్శ గ్రామ పథకం లేదా పంచాయతీలు, గ్రామాలకు ఇంటర్నెట్అనుసంధానం

లేదా ఇ-గ్రామస్వరాజ్పథకం వగైరాల ద్వారా పంచాయతీరాజ్సంస్థలలో ఇ-పరిపాలన బలోపేతానికి చర్యలు చేపట్టింది. ఆ మేరకు రైతులకు, గ్రామాలకు
సాధికారత లక్ష్యంగా కొత్త పథకాలను ప్రారంభించడమేగాక పాత పథకాలను ప్రజాహితంగా నవీకరించింది. తదనుగుణంగా రైతులను, గ్రామాలను

శక్తిమంతం చేయడం కోసం కనీస మద్దతు ధర, కిసాన్సమ్మాన్నిధి మొత్తం నేరుగా రైతు ఖాతాల్లో జమ, రైతు ఆదాయం రెట్టింపు దిశగా ‘ఇ-నామ్’కు

శ్రీకారం, ప్రధానమంత్రి సాగునీటి పారుదల పథకం, రైతు క్రెడిట్కార్డు పథకం లేదా భూ వివాదాల పరిష్కారం-చట్ట బద్ధ హక్కుల కల్పన లక్ష్యంగా
స్వామిత్వ పథకం వంటి అనేక చర్యలు చేపట్టింది.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
బాటలో

ఏళ్ళు

ప్రా రంభం

2019 ఫిబ
్ర వరి 24

ఆర్
థి క తోడ్పాటు

పథకం

ై రతుల ఆదాయం పెంచే
పథకాలు

ై రతుల ఆదాయం పెంచే
పథకాలు

లక్ష్యం: వ్యవసాయ భూమిగల రైతులందరి

ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చడం

పురోగతి

ఈ పథకం మొదట్లో 2 హెక్టా ర్ల వరకూ
సొంత భూమిగల చిన్న-సన్నకారు రైతు
(ఎస్ఎంఎఫ్)లకు ఉద్దేశించబడింది.
అయితే, ప్రభుత్వం దీని పరిధిని విస్తరించి
భూమిగల రైతులందరికీ వర్తింపజేసింది.
ఈ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున
ఏడాదికి రూ.6,000 వంతున మూడు
విడతలుగా ప్రత్యక్ష లబ్ధి బదిలీ కింద
ఆన్లైన్లో నేరుగా అర్హు లైన రైతుల
బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయబడుతుంది.
ఈ విధంగా 2022 ఏప్రిల్25 వరకూ ఈ
పథకం కింద 11.3 కోట్ల మందికిపైగా
రైతుల ఖాతాలకు రూ.1.82 లక్షల కోట్లు
బదిలీ చేయబడింది. కాగా, 2022 ఏప్రిల్
1 నుంచి పీఎం-కిసాన్పథకం కింద
ఆధార్ కార్డ్ ప్రాతిపదికగా అన్ని
చెల్లింపులూ చేయబడతాయి.

n

ప్రా రంభం 2016 ఏప్రి ల్14

పథకం

జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్(ఇ-నామ్)
నేడు వ్యవసాయ ఉత్పత్తు లకు ఆన్ై లన్బిడ్డింగ్
ద్వారాై రతు సౌభాగ్యానికి బాటలు పడుతున్నాయి
లక్ష్యం: తాము పండించిన పంటలపై రైతుకు లాభదాయక ధర
లభించేలా పారదర్శక ఆన్లైన్వేలం వ్యవస్థను సృష్టించడం

సద్వినియోగం చేసుకోండి: భాగస్వాములకు సహాయం కోసం ఉచిత
ఫోన్నం. 1800-2700- 224; ఇ-మెయిల్: enam.helpdesk@
gmail.com అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిపై www.enam.gov.in లో
శిక్షణ కూడా లభిస్తుంది.

42 న్యూ ఇండియా సమాచార్ మే 16-31, 2022

పురోగతి

దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ని 1000కిపైగా
మండీలు ‘ఇ-నామ్’కు అనుసంధానం చేయబడ్డా యి. ‘ఇ-నామ్’పై
వ్యాపారులు, రైతులు, కమీషన్ ఏజెంట్లు , రైతు ఉత్పత్తిదారు సంస్థలు
ఎంతో ఉత్సాహం చూపుతున్నాయి. రైతులు ‘ఇ-నామ్’ పోర్టల్ద్వారా
తమ ఉత్పత్తులను ఆన్లైన్లో పారదర్శకంగా, పోటీ వేలంలో
అమ్ముకోవచ్చు. ఈ సౌలభ్యం ఫలితంగా రైతులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇందులో
నమోదవుతున్నారు. ఈ మేరకు 2022 మార్చి 31 నాటికి మొత్తం 21
రాష్ట్రాల్లో 1.73 కోట్ల మంది రైతులు, 3.24 లక్షల మంది వ్యాపారులుసహా
2113 రైతు ఉత్పత్తిదారు సంస్థలు నమోదయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో
2022 మార్చి 22 వరకూ ‘ఇ-నామ్’ వేదికపై రూ.1.82 లక్షల కోట్ల
విలువైన వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల వ్యాపార లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

కిసాన్ై రలు: రైతులు తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను సుదూర మార్కెట్లకు వేగంగా, తక్కువ ఖర్చుతో రవాణా

కనీస మద్దతు ధర (ఎంఎస్పీ): దేశవ్యాప్తంగా గోధుమలు, బియ్యం కనీస మద్దతు ధరతో కొనుగోలు

పథకం

ప్రధానమంత్రి పంటల బీమా పథకం
2016

ఖరీఫ్సీజన్

ప
్ర కృతి విపత్తు ల
సమయంలో తక్షణ
ఉపశమనం
లక్ష్యం: ప్రకృతి పరమైన ముప్పుల

నుంచి సరళ పంటల బీమా ఉపశమనం

గడచిన ఆరేళ
్ల లో 36
ై గాై రతులకు
కోట
్ల మందికిప
రూ.1,00,000 కోట
్ల కుమించి
పరిహారం చెల
్లింపు
ప్రా రంభం

పథకం

కిసాన్క్రె డిట్కార్డు

పురోగతి

ప్రధానమంత్రి పంటల బీమా పథకం (పీఎంఎఫ్బీవై)
కింద 2021-2022లో దేశవ్యాప్తంగా 7.65 కోట్ల
మంది రైతులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. కాగా, 20152016లో పాత బీమా పథకాల కింద దరఖాస్తు
చేసుకున్నవారి సంఖ్య కేవలం 4.85 కోట్లు మాత్రమే
కావడం ఈ సందర్భంగా గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో
‘పీఎంఎఫ్బీవై’ పథకం ప్రారంభించాక 2016-2017
నుంచి 2021-2022 వరకు దాదాపు 36.98 కోట్ల
మంది రైతులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
తదనుగుణంగా జాతీయ పంటల బీమా పోర్టల్ ద్వారా
నేరుగా రైతుల ఖాతాలో పంటల బీమా క్లెయిములను
ఎలక్ట్రా నిక్ పద్ధతిలో జమచేసే వ్యవస్థ
రూపొందించబడింది. అంతేకాకుండా పంట నష్టాల
సత్వర అంచనా కోసం సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతోపాటు
రిమోట్ సెన్సింగ్, స్మార్ట్ఫోన్లు , డ్రోన్లు సహా పంటల
బీమా అనువర్తనాలు ఉపయోగంలో ఉన్నాయి.

ప్రా రంభం

2020 ఆగస్టు

తమ ఉత్పత్తు ల విక్రయం కోసం
ై రతుకు సముచిత మార్కెట్లభ్యత
లక్ష్యం: వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై

రైతుకు మెరుగైన ధర లభించేలా

తోడ్పడుతూ ఆదాయం పెంచడం.
అనేక వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు మార్కెట్కు
చేరేలోగా పాడైపోయేవి. ఈ సమస్య

పరిష్కారం కోసం జాతీయ, అంతర్జాతీయ
గగన మార్గాల్లో కృషి ఉడాన్యోజనను
ప్రభుత్వం 2020 ఆగస్టు లో శ్రీకారం

చుట్టింది. తద్వారా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు
సరసమైన ధర లభ్యతకు వీలు కల్పించింది.

ఈ పథకం కృషి ఉడాన్యోజన 2.0 కింద
2021 అక్టో బరులో పొడిగించబడింది. ఈ
ఉడాన్విమానాల్లో కనీసం సగం సీట్లు

రైతులకు రాయితీ ధరపై అందుబాటులో

ఉంచబడ్డా యి. బేబీకార్న్, లిచీ, సేంద్రియ

ఉత్పత్తులు, సముద్రాహారం, పైనాపిల్, పాల

ఉత్పత్తి, డెయిరీ ఉత్పత్తులు, మాంసం వగైరా
కార్యకలాపాల్లో ని రైతులకు ప్రాధాన్యం
ఇవ్వబడింది.

అలాగే ఈశాన్యం, గిరిజన, పర్వత
ప్రాంతాల్లో ని 25 విమానాశ్రయాలు సహా

దేశంలో 53 ఎయిర్పోర్టుల్లో ఈ విమానాలకు
ల్యాండింగ్, పార్కింగ్సహా కొన్ని రుసుములు
పూర్తిగా రద్దు చేయబడ్డా యి.

ై 4
2018 జూల

పరిశీలన రుసుము లేకుండాై రతులకు
సులభ వడ్
డీ తో రుణాలు

లక్ష్యం: రైతులకు, స్వయం సహాయ బృందాలు లేదా కౌలు
రైతులకు స్వల్ప లేదా దీర్ఘకాలిక వ్యవసాయ అవసరాల

వడ్డీ వ్యాపారులనుంచి రైతు విముక్తిసహా సులభ,

సరళీకృత విధానాల ద్వారా ఒకే గవాక్షం కింద

బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ నుంచి రైతులకు సముచిత, సకాల

రుణ సహాయం అందించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం
కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ పథకాన్ని ప్రారంభించింది.

కోసం సులభ రుణ సహాయం అందించడం.

తర్వాత 2019 ఫిబ్రవరి 4న పశుపోషణ, చేపల

క్రెడిట్కార్డులు జారీచేయబడ్డాయి

పరిధిలోకి చేర్చింది.

2022 ఏప్రిల్వరకూ 3.05 కోట్ల కిసాన్

పెంపకంలోగల రైతులను కూడా ఈ పథకం

రైతులకు

3,00,000

వరకూ 9 శాతం వడ్డీతో రుణం
ఇవ్వబడుతుంది. ఈ వడ్డీలో 2
శాతాన్ని ప్రభుత్వం ఆర్థిక

సహాయం కింద అందజేస్తుంది
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పురోగతి

చేయబడుతున్నాయి. ఈ మేరకు 2022-2023 రబీ మార్కెటింగ్ సీజన్లో 2022 ఏప్రిల్ 24 వరకు 137
లక్షల టన్నుల గోధుమలు సేకరించగా, దాదాపు 12 లక్షలమంది రైతులకు రూ.27 వేల కోట్ల కన్నా
ఎక్కువగా కనీస మద్దతు ధరకింద చెల్లించబడింది. అలాగే 2021-2022 ఖరీఫ్ మార్కెటింగ్ సీజన్లో
757.27 లక్షల టన్నుల బియ్యం సేకరణకుగాను సుమారు 1.10 కోట్ల మంది రైతులకు రూ.1.5 లక్షల
కోట్ల దాకా కనీస మద్దతు ధరకింద చెల్లింపులు చేయబడ్డా యి. రబీ పంటలపై కనీస మద్దతు ధర రైతు
ఉత్పాదక వ్యయంమీద ఒకటిన్నర రెట్ల వరకూ అధికంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల గోధుమలు, ఆవాలపై
100 శాతం రాబడి పొందే అవకాశం ఉండగా కాయ-పప్పు ధాన్యాలు, బార్లీ పంటలపై 60 నుంచి 69
శాతందాకా రాబడి లభించే వీలుంది.

కృషి ఉడాన్యోజన

పథకం

చేయగలిగేలా శీతల నిల్వ సదుపాయంతో ప్రవేశపెట్టిన కిసాన్ రైలు ప్రభుత్వం తీసుకున్న కీలక చర్యల్లో
ఒకటి. ఈ పథకం 2020 ఆగస్టు 7 నుంచి పూర్తిస్థాయిలో ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో రైతుల ఆదాయాన్ని
రెట్టింపు చేయడంలో భాగంగా వారి ఉత్పత్తులు పాడుకాకముందే మార్కెట్కు చేరవేయడంలో సమర్థంగా
పనిచేస్తున్నదని ఇప్పటికే రుజువు చేసుకుంది. వివిధ శాఖలు, స్థానిక సంస్థలు, ఏజెన్సీలు, మార్కెట్ల తో
సంప్రదింపుల ద్వారా ఈ కిసాన్రైలు సంబంధిత వలయాన్ని వ్యవసాయ-రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ
గుర్తిస్తుంది. ఆ మేరకు డిమాండ్ ప్రాతిపదికగా కిసాన్ రైలు నిర్వహణకు బోగీలను రైల్వేశాఖ అందుబాటులో
ఉంచుతుంది. తదనుగుణంగా “ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ - టాప్ టు టోటల్” కార్యక్రమం కింద 2022 మార్చి 25
వరకూ కిసాన్ రైళ్లు 2190 ట్రిప్పుల ద్వారా రైతులకు సేవలందించాయి. ఈ కిసాన్ రైళ్ల ద్వారా పండ్లు ,
కూరగాయల రవాణాపై కేంద్ర ఆహార తయారీ మంత్రిత్వశాఖ 50 శాతం రాయితీ ఇస్తుంది.

బాటలో

్త వ్య నిర్వహణ
కర
బాటలో

ఏళ్ళు

ప్రా రంభం

2015-2016

10 వేల రైతు ఉత్పత్తిదారు సంస్థ (ఎఫ్పీఓ)ల ఏర్పాటు:

పథకం

ప్ర ధానమంత్రి సాగునీటి
పారుదల పథకం

అధిక జలవినియోగ సామర
్థ్యంతో
పంట పొలాలకు నీటి లభ్యత పెంపు
లక్ష్యం: అధిక జలవినియోగ సామర్థ్యంతో

పురోగతి

ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయీ యోజన
(పీఎంకేఎస్వై) 2015-16లో ఒక సామూహిక
పథకంగా ప్రారంభమైంది. సత్వర సాగునీటి
ప్రయోజనాల కార్యక్రమం, ప్రతి పొలానికీ నీరు,
ప్రతి చుక్కకూ మరింత పంట, వాటర్షెడ్ల
అభివృద్ధి కూడా ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి.
దీన్ని విజయవంతంగా అమలు చేయడంలో
భాగంగా మూడు మంత్రిత్వ శాఖలు సంబంధిత
సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నాయి
‘పీఎంకేఎస్వై’ 2021 మార్చి వరకూ మాత్రమే
అమలు కావాల్సి ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.93వేల
కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 2021-2022 నుంచి
2025-2026 వరకూ పొడిగించబడింది. దీనికి
అదనంగా దాదాపు 20 లక్షల హెక్టా ర్ల వ్యవసాయ
భూమికి నీటిపారుదల సామర్థ్యం సృష్టించాలని
కొత్త లక్ష్యం నిర్దేశించబడింది
ఈ పథకంలో భాగమైన సత్వర సాగునీటి
ప్రయోజనాల కార్యక్రమం కింద 2016-2017లో
99 భారీ నీటిపారుదల ప్రాజెక్టు లను ఉద్యమం
తరహాలో పూర్తిచేయాలని నిర్దేశించుకోగా,
ప్రస్తుతం రూ.78 వేల కోట్ల తో 46 ప్రాజెక్టు లు
పూర్తయ్యాయి. కాగా, 2021 మార్చి నెలాఖరు
దాకా సమాచారం ప్రకారం- దేశంలో

50.64

లక్షల హెక్టా ర్ల భూమికి అదనపు
నీటిపారుదల సామర్థ్యం సృష్టించబడింది

పథకం

భూసార నిర్వహణ: భూసార పరీక్ష ఆధారిత పోషక నిర్వహణ

అభివృద్ధి, ప్రోత్సాహం దీని లక్ష్యం. ఈ పథకం కింద 2018-2019

పంట పొలాలకు నీటి లభ్యత పెంపు

ప్రా రంభం

చిన్న/సన్నకారు, భూమిలేని రైతులను ‘ఎఫ్పీఓ’లలో చేర్చడం ద్వారా
వారి ఆర్థిక శక్తిని, ఆదాయాన్ని పెంచడమేగాక మార్కెట్ అనుసంధానం
దీని లక్ష్యం. ‘ఎఫ్పీఓ’లకు ఐదేళ్లపాటు ప్రభుత్వ తోడ్పాటు ఉంటుంది.
ఈ మేరకు 2022 ఏప్రిల్ దాకా 2315 ‘ఎఫ్పీఓ’లు నమోదవగా వాటికి
ప్రభుత్వం రూ. 410 కోట్లు విడుదల చేసింది.

2021 జూన్

సూక్ష్మ యూరియాకు ప్రోత్సాహం
వాణిజ్యపరంగా సూక్ష్మ యూరియా
తయారుచేస్తు న్న తొలి దేశం భారత్

లక్ష్యం: ఎరువులకు సంబంధించి దేశాన్ని స్వావలంబన

దిశగా నడిపించడమే కాకుండా ఎరువుల ఖర్చు తగ్గింపు..
దిగుబడుల పెంపు దీని లక్ష్యం.
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నుంచి 2020-2021దాకా 5.67 కోట్ల మంది రైతులు

లబ్ధిపొందారు. ఈ మేరకు 2022 ఏప్రిల్ 19 వరకూ 22.19
కోట్ల కుపైగా కార్డు లు జారీ చేయబడ్డా యి.

పీఎం కిసాన్సంపద యోజన 2015 మే 3న రూ.6వేల కోట్ల

అంచనా వ్యయంతో ప్రారంభించగా, నేడు అదనంగా రూ.4,600

కోట్ల తో 2025-2026 వరకు పొడిగించారు. దీనికింద మెగా ఫుడ్
పార్క్, మినీ ఫుడ్ పార్క్, ఆహారపరీక్ష ప్రయోగశాల వంటి 1088

ప్రాజెక్టు లు ఆమోదం పొందాయి.

ప్రకృతి వ్యవసాయం కింద 2020-2021లో రాష్ట్రా లకు

దాదాపు రూ.49.91 కోట్లు చెల్లించారు. మరోవైపు 2025

నాటికి 3.50 లక్షల హెక్టా ర్ల భూమిని ఈ విధానం కిందకు
తేవాలన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

జాతీయ వ్యవసాయాభివృద్ధి పథకం కింద ఆర్థిక సహాయం, సంరక్షక
పర్యావరణ వ్యవస్థ పెంపు ద్వారా ఆవిష్కరణలు-వ్యవసాయ

వ్యవస్థాపనను ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ పథకం కింద 923 అంకుర
సంస్థలకు రూ.50.90 కోట్లు చెల్లించారు.

పురోగతి
సూక్ష్మ యూరియాను ‘ఇఫ్కో’ రూపొందించింది. దీన్ని వరి, గోధుమ,
ఆవాలు, మొక్కజొన్న, టమాటా, క్యాబేజీ, క్యాప్సికం, ఉల్లి వంటి
పంటలపై వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాష్ట్రాల్లో ని వ్యవసాయ

విశ్వవిద్యాలయాలు పరీక్షించి చూశాయి. ఈ యూరియా వాడకంతో
దిగుబడి పెరగడంతోపాటు ఎరువుల ఖర్చు 50 శాతందాకా ఆదా

అవుతుందని ఈ ప్రయోగాల్లో తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం రోజుకు
లక్ష నానో ద్రవ యూరియా సీసాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
బాటలో

ై రతు సాధికారత కోసం ఇతర కీలక
పథకాలు
ఏళ్ళు

జాతీయ వెదురు కార్యక్రమం:

వ్యవసాయ మౌలిక సౌకర్యాల నిధి: దేశంలో

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెదురు సాగులో చైనా తర్వాత
భారతదేశం రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ
నేపథ్యంలో 2018 ఏప్రిల్ 25న పునర్నవీకరించిన
జాతీయ వెదురు కార్యక్రమానికి కేంద్ర
మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. దీనికింద
వెదురు సాగు కోసం ప్రభుత్వం రైతులకు రూ.50
వేలు సబ్సిడీ ఇవ్వడంతోపాటు చిన్న రైతులు ప్రతి
మొక్కపైనా రూ.120 వంతున సబ్సిడీ పొందే
అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం దేశంలో సాగయ్యే
136 రకాల వెదురు జాతులలో 125 పూర్తిగా
దేశీయమైనవి కాగా, భారత్ఏటా 14 మిలియన్
టన్నుల వెదురును ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

మౌలిక సౌకర్యాలతోపాటు సామాజిక వ్యవసాయ
ఆస్తుల సృష్టి సహా వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల
మెరుగుపై పెట్టు బడులకు ఈ పథకం కింద
ప్రభుత్వం వడ్డీ రాయితీతో రుణం రూపంలో ఆర్థిక
సహాయం అందిస్తుంది. తదనుగుణంగా 2022
మార్చి 22 వరకూ వ్యవసాయ మౌలిక
సదుపాయాల నిధి పోర్టల్ద్వారా రూ.13,400
కోట్ల మేర పెట్టు బడులపై 19 వేలకుపైగా
దరఖాస్తులు రాగా- వాటిలో 10 వేలకుపైగా
ప్రాజెక్టు లు ఆమోదించబడ్డా యి.

జాతీయ సామాజిక భద్రత కార్యక్రమం:

బియ్యం, గోధుమలు, పప్పుదినుసులు, ముతక
తృణధాన్యాలు (మొక్కజొన్న, బార్లీ),
పోషకాలుగల తృణధాన్యాలు (జొన్న, సజ్జ , రాగి),
వాణిజ్య పంటలు (జనుము, పత్తి, చెరకు),
నూనెగింజలు, పామోలిన్సాగులో ఉత్పత్తి పెంపు
దీని లక్ష్యం. దీనికింద 28 రాష్ట్రా లతోపాటు
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలైన జమ్ముకశ్మీర్,
లద్దా ఖ్లలోని రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు.

సంప్ర దాయ వ్యవసాయాభివృద్ధి
పథకం: సంప్రదాయ, సేంద్రియ

జాతీయ గోకుల గ్రా మ కార్యక్రమం:

వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం దీని లక్ష్యం.
ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం
అందిస్తుంది. సముదాయాల ఏర్పాటు,
సామర్థ్య వికాసం, విలువ జోడింపు,
మార్కెటింగ్వగైరాల కోసం ఈ పథకం కింద
మూడేళ్ల కాలానికిగాను హెక్టా రుకు రూ.50
వేల వంతున సాయం లభిస్తుంది.

ప్ర ధానమంత్రి లఘు ఆహార తయారీ
వ్యాపారాల క్రమబద్ధీ కరణ పథకం

దీనికింద దేశీయ సమీకృత పశుగణాభివృద్ధి
కేంద్రాలుగా 16 ‘గోకుల గ్రామాల’ ఏర్పాటు
నిమిత్తం 2022 మార్చి 31 వరకూ ప్రభుత్వం
నిధులు విడుదల చేసింది. శాస్త్రీయ-సమగ్ర
విధానంలో స్వదేశీ గో జాతుల అభివృద్ధిసంరక్షణతోపాటు వాటి ఉత్పాదకత పెంపు ఈ
కార్యక్రమ ప్రధాన లక్ష్యాలు. దీనికింద గడచిన
మూడేళ్లలో రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు
దాదాపు రూ.2082 కోట్ల దాకా నిధులు
విడుదలయ్యాయి.

ఆహారతయారీ పరిశ్రమ రంగంలోని ప్రస్తుత అసంఘటిత వ్యక్తిగత లఘు వ్యాపారాల మధ్య పోటీతత్వం పెంచడం దీని

లక్ష్యం. అలాగే రైతు ఉత్పత్తిదారు సంస్థలు, స్వయం సహాయ సంఘాలు, ఉత్పత్తిదారు సహకార సంస్థలతో కూడిన సరఫరా

సమూహం మొత్తాన్నీ బలోపేతం చేయడం ప్రధానోద్దేశం. మొత్తం రూ.10,000 కోట్ల తో రూపొందించిన ఈ పథకం 2025
వరకూ అమలు కానుండగా- 2 లక్షల మంది లఘు ఆహారతయారీ వ్యాపార సంస్థలకు ఆర్థిక సహాయం లభించనుంది.
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ఏళ్ళు

బాటలో

ప్రా రంభం

గ్రా మాలు, గ్రా మీణులు, భూమి

పథకం

పురోగతి

2018 ఏప్రి ల్1

ప
్ర భుత్వాన్ని నడపడంలో ప
్ర జాప
్ర తినిధుల పరిధి
్త రణ
విస
లక్ష్యం: గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికైన ప్రజా

ప్రతినిధులకు శిక్షణ, సామర్థ్య వికాసం ద్వారా

పంచాయతీరాజ్సంస్థల బలోపేతం దీని లక్ష్యం.
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ఈ పథకం కింద 2021-2022లో మొత్తం 25.75 లక్షల మందికి శిక్షణ

ఇచ్చారు. అలాగే ‘ఇ-గ్రామ స్వరాజ్’ పోర్టల్ https://egramswaraj. gov.
in ప్రారంభమైంది. దేశంలోని గ్రామ పంచాయతీల ప్రణాళికలు ఈ వేదికకు
అప్లోడ్ చేయబడతాయి. ఈ మేరకు 2021-2022 ఆర్థిక సంవత్సరంలో

2.54 లక్షల పథకాలు అప్లోడ్ అయ్యాయి. అలాగే 2.32 లక్షలకుపైగా గ్రామ
పంచాయతీలు ‘ఇ-స్వరాజ్’ పోర్టల్లో నమోదవడం మాత్రమేగాక ఈ

మాధ్యమం ద్వారా వివిధ పథకాల కింద రూ.70 వేల కోట్ల మేర చెల్లింపులు
చేశాయి.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

ప్రా రంభం 2021 ఏప్రి ల్24

సులభంగా ఆస్తి హక్కుల
సముపార
్జ న

పథకం

స్వామిత్వ

లక్ష్యం: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ని భూ రికార్డు ల

ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్,

మహారాష్ట్ర , పంజాబ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్,

ఉత్తరాఖండ్రాష్ట్రాల్లో ఈ ప్రయోగాత్మక

పథకం ప్రారంభించబడింది. ఇది 2021
నుంచి 2025 వరకూ దేశమంతటా

దశలవారీగా అమలవుతుంది. ‘స్వామిత్వ’
పథకం అమలు దిశగా ఇప్పటివరకూ 29

రాష్ట్రా లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ‘సర్వే ఆఫ్
ఇండియా’తో అవగాహన ఒప్పందాలపై

సంతకం చేశాయి. తదనుగుణంగా 2022

మార్చి 31దాకా 1.23 లక్షల గ్రామాల్లో డ్రోన్ల
పరిశీలన-గుర్తింపు సంబంధిత ప్రాథమిక

చర్యలు చేపట్టా రు. అలాగే 31 వేల గ్రామాల్లో
ఆస్తి కార్డు లు సిద్ధం చేయబడగా అవి

‘డిజిలాకర్’లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ప్ర ధానమంత్రి ఆవాస్యోజన:

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్యోజన (పీఎంఏవై) కింద ఇప్పటిదాకా 3.1
కోట్ల పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. మరోవైపు ఏడాది వ్యవధిలో 80
లక్షల కొత్త పక్కా ఇళ్ల కోసం కేంద్ర బడ్జెట్లో రూ.48వేల కోట్లు
కేటాయించబడింది.

పురోగతి

డిజిటలీకరణ ద్వారా గ్రామీణులకు భూమి
యాజమాన్యంతోపాటు చట్ట పరమైన
యాజమాన్య హక్కుల కార్డు అందించడం
దీని లక్ష్యం. తద్వారా సామాజిక-ఆర్థిక
సాధికారత లభించడంసహా ఆస్తుల
నగదీకరణ సౌలభ్యం కలుగుతుంది

బాటలో

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్యోజన- గ్రామీణ:

దేశవ్యాప్తంగా 2.95 కోట్ల పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణం లక్ష్యంగా 2016
ఏప్రిల్1న ఈ పథకం ప్రారంభించబడింది. ఆ మేరకు 2022 మార్చి
31నాటికి 2.52 కోట్ల ఇళ్లు నిర్మించబడ్డా యి. ఈ నేపథ్యంలో లక్ష్యం
చేరుకునే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని 2021 మార్చి నుంచి
2024 మార్చి వరకూ కొనసాగించేందుకు ఆమోదం తెలిపింది.

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్యోజన- పట్టణ:

ఈ పథకం 2015 జూన్25న ప్రారంభం కాగా, 2022 మార్చి
31నాటికి 1.23 కోట్ల పక్కా ఇళ్లు మంజూరు చేయబడ్డా యి. ఇందులో
95.13 లక్షల ఇళ్ల పనులు మొదలవగా, ఇప్పటిదాకా నిర్మాణం
పూర్తయిన 58.1 లక్షల ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు స్వాధీనం చేశారు.

ఆదర్శ గ్రా మాల రూపకల్పనకు పథకాలు
స్ఫూర్తిదాయక గ్రామం:

అరుణాచల్ ప్రదేశ్, వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడిగల గ్రామాల
కోసం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్లో ఈ కార్యక్రమం
ప్రకటించబడింది. సరిహద్దు గ్రామాల్లో అనుసంధానం,

మౌలిక వసతుల నిర్మాణం, కాంక్రీట్ఇళ్లు , పర్యాటక కేంద్రాల
అభివృద్ధి, ప్రభుత్వ ఛానళ్లు , డీటీహెచ్ఛానళ్లతోపాటు విద్యా

చానళ్ల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్లో

ఈ పథకం ప్రకటించబడింది.

సంసద్ఆదర్శ్గ్రామ్యోజన:

ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రస్తుత పథకాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పథకాలు,

స్వచ్ఛంద-సహకార రంగాలతో భాగస్వామ్యం, కార్పొరేట్ సామాజిక
బాధ్యత నిధి మద్దతుద్వారా సమీకరించిన వనరుల సమన్వయంతో

అమలయ్యే పథకం. ఈ పథకం 2014లో ప్రారంభం కాగా, ఎంపీలు

ఆయా గ్రామాలను అభివృద్ధి కోసం దత్తత తీసుకున్నారు. తదనుగుణంగా
దాదాపు 2100 గ్రామాలు ఈ పథకంలో చేర్చబడ్డా యి.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

పేద ప
్ర జల జీవనోపాధికి
ప్రోత్సాహం

ప్రధానమంత్రి గరీబ్కల్యాణ్అన్న యోజన: కోవిడ్-

19 మహమ్మారి సమయంలో మూడు నెలల కోసం
2020 మార్చి 26వ తేదీన ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిన
ప్రభుత్వం ఆ తర్వాత పలుమార్లు పొడిగిస్తూ వస్తోంది. ఈ
పథకం కింద దేశంలోని 80 కోట్ల మంది ప్రజలకు
అదనంగా 10 కిలోల గోధుమలు లేదా బియ్యంతోపాటు
కిలో పప్పుకూడా రేషన్కింద ఉచితంగా అందజేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రిమండలి ఇటీవలే ఈ
పథకం ఆరో విడత పొడిగింపునకు ఆమోదం తెలిపింది.
దీంతో 2022 సెప్టెంబరు దాకా ఈ పథకం
కొనసాగనుంది. ఈ పథకంపై ప్రభుత్వం ఇప్పటిదాకా
రూ.2 లక్షల 60వేల కోట్లు వెచ్చించగా ఈ ఏడాది
సెప్టెంబరుతో గడువు ముగిసేనాటికి అదనంగా రూ.80
వేల కోట్లు వ్యయం కాగలదని అంచనా. కాగా, ఈ
పథకం కింద 2022 ఏప్రిల్వరకూ 1000 లక్షల
టన్నులకుపైగా ఆహారధాన్యాలు ఉచితంగా పంపిణీ
చేయబడ్డా యి

మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ
పథకం (ఎంఎన్రెగా): ‘ఎంఎన్రెగా’ డిమాండ్

ప్రాతిపదికన వేతన ఉపాధి కల్పించే కార్యక్రమం.
దీనికింద ప్రతి కుటుంబంలో పనికి సుముఖంగా ఉన్న
వయోజనుల్లో ఒకరికి నైపుణ్యరహిత పనులద్వారా ఏటా
100 రోజుల ఉపాధికి హామీ ఉంటుంది. తదనుగుణంగా
కేంద్ర ప్రభుత్వం వేతన పరిమితిని ప్రకటిస్తుంది. అయితే,
కేంద్ర ప్రకటించేదానికన్నా అధిక వేతనాన్ని
నిర్ణయించుకునే వెసులుబాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు
ఉంటుంది. కాగా, ఈ కార్యక్రమం కింద 99.69 శాతం
కూలీలకు వేతన సొమ్ము నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో
జమ చేయబడింది.

‘స్వానిధి’తో
వీధి వ్యాపారులకు
స్వావలంబన

ఒక దేశం - ఒకే రేషన్కార్డు

ఈ పథకం 35 రాష్ట్రా లు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో అమలు
చేయబడుతోంది. ఆ మేరకు జాతీయ ఆహార భద్రత చట్టం కింద
అర్హు లైన మొత్తం జనాభాలో 96.8 శాతం.. అంటే 77 కోట్ల మంది లబ్ధి
పొందుతున్నారు.

‘జామ్’ త
్ర యం: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద
ఆర్థిక సార్వజనీనత ప్రణాళిక

దేశంలోని ప్రతి వర్గంలోని ప్రజలు ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధితో ఏదో ఒక
విధంగా అనుసంధానమై ఉన్నారు. ఇందులో పారదర్శకతకు హామీతో
జన్ధన్-ఆధార్-మొబైల్… ‘జామ్’ త్రయం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది.
ఈ మేరకు తొలుత 2015 జనవరి 1న ప్రత్యక్ష లబ్ధి బదిలీ (డీబీటీ)
ద్వారా వంటగ్యాస్సబ్సిడీ లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమచేయడం
మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో నేడు 53 మంత్రిత్వ శాఖలకు చెందిన 313
పథకాలు ‘డీబీటీ’తో సంధానమయ్యాయి. ఈ మేరకు 2014-15
నుంచి 2021-2022 వరకూ డీబీటీ ద్వారా రూ.21.87 లక్షల కోట్లు
లబ్ధిదారుల ఖాతాలకు చేరాయి. ఆ విధంగా ‘జామ్’ త్రయంతో
లీకేజీలకు అడ్డు కట్ట పడినందువల్ల రాష్ట్రా ల ఆర్థిక వ్యవస్థలకు
రూ.2,22,968 కోట్లు ఆదా అయ్యాయి.

జన్ధన్తో ప్రతి ఇంటికీ బ్యాంకింగ్సదుపాయాలు

దేశంలో బ్యాంకింగ్సదుపాయం అందని దాదాపు సగం జనాభా కోసం
2014 ఆగస్టు 28న ఈ పథకం ప్రారంభమైంది. దీనికింద శూన్య
నిల్వతో బ్యాంకు ఖాతాలు తెరవబడ్డా యి. అలాగే రూపే కార్డు జారీసహా
నిల్వకు మించి రూ.10,000 తీసుకోగల వీలు కల్పించబడింది.
అంతేగాక ఈ పథకం కింద బీమా రక్షణ కూడా లభిస్తుంది. ఈ
నేపథ్యంలో జన్ధన్ఖాతాల్లో రూ.1,67,462.30 కోట్ల మేర జమ
అయింది. పైగా ఈ ఖాతాదారులలో దాదాపు 55 శాతం మహిళలే
కావడం విశేషం.

స్వానిధి పథకం కింద వీధి వ్యాపారులకు రూ.10,000 వరకూ రుణం ఇవ్వబడింది. ఈ
నేపథ్యంలో పీఎం స్వానిధి పథకాన్ని 2024 డిసెంబరు వరకూ పొడిగించేందుకు కేంద్ర
మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. దీనివల్ల పట్ట ణ ప్రాంతాల్లో 1.2 కోట్ల మంది ప్రజలు
ప్రయోజనం పొందుతారు. ఇక ఇప్పటిదాకా 29.6 లక్షల రుణ ఖాతాల కింద రూ.2,931
కోట్లు పంపిణీ అయ్యాయి.

48 న్యూ ఇండియా సమాచార్ మే 16-31, 2022

్త వ్య నిర్వహణ
కర

నవ భారత ఆవిర్భావం

ప్ర

ఏళ్ళు

బాటలో

సుసంపన్న వారసత్వ,
సంప్రదాయాల పరిరక్షణ

భుత్వం అనేక చర్యలు

చేపట్టింది- ఎర్రకోటలో శ్రీ గురు
తేగ్బహదూర్ నాలుగో

జయంతి ఉత్సవాల నిర్వహణ.. లేదా
సాహిబ్జాదాల త్యాగం సంస్మరణార్థం

డిసెంబర్ 26ను ‘వీర బాలల దినం’గా
ప్రకటించడం… అయోధ్యలో శ్రీరామ

ఆలయ నిర్మాణం, కర్తార్పూర్ కారిడార్, కాశీ
విశ్వనాథ కారిడార్, జమ్ముకశ్మీర్పై ఆర్టికల్

370 రద్దు , ముమ్మారు తలాక్ రద్దు , పౌరసత్వ
సవరణ చట్టం వాటిలో కొన్ని. గత

ఎనిమిదేళ్లలో పరస్పర సామరస్యంతో

సమస్యలకు పరిష్కారం వల్ల శతాబ్దా ల
వివక్షకు స్వస్తి సహా కొత్త ఆశలు
చిగురించాయి.

సిక్కు సమాజం కోసం చేపట్టి న చర్యలు

శతాబ్దా లనాటి బానిసత్వం నుంచి విముక్తిని భారత ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక
పయనం నుంచి విడదీసి చూడలేం. అందుకే దేశం నేడు స్వాతంత్య్ర అమృత
మహోత్సవాలతోపాటు గురు తేగ్బహదూర్ 400వ జయంతిని ఒకే
సంకల్పంతో నిర్వహించుకుంటోంది.

శ్రీ గురు తేగ్బహదూర్ 400వ జయంతి ఏప్రిల్ 21న ఎర్రకోటలో ఘనంగా
నిర్వహించబడింది. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ జాతినుద్దేశించి
ప్రసంగించారు. గురు తేగ్బహదూర్ వారసత్వం దేశాన్ని ఏకంచేసే శక్తి
వంటిది. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా గురువు స్మారక నాణెం, తపాలా బిళ్లను
ఆవిష్కరించారు.

డేరా బాబా నానక్ నుంచి అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వరకూ సకల ఆధునిక
సౌకర్యాలతో సమగ్ర అభివృద్ధి. కర్తార్పూర్ సాహిబ్ కారిడార్ అక్టో బర్
2019లో నిర్మించబడింది. సిక్కుల పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం కర్తార్పూ
 ర్ కారిడార్
కోసం చాలాకాలం నుంచి పెండింగ్లోగల డిమాండ్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం
నెరవేర్చింది.
కర్తార్పూర్ పాకిస్థాన్లోగల గురునానక్ దేవ్ నివాస ప్రాంతం. ఈ పవిత్ర
ప్రదేశాన్ని భారతీయులు దుర్భిణిద్వారా మాత్రమే చూసేవారు. అయితే
రూ.120 కోట్ల తో నిర్మించిన కర్తార్పూ
 ర్ కారిడార్ను 2019 నవంబరు 9న
ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. ఇది సిక్కు మత
సంస్కృతి-సంప్రదాయాలకు గౌరవం
చేకూర్చింది.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సిఎఎ)
ఈ బిల్లు తో ఆఫ్ఘనిస్థాన్, పాకిస్థాన్, బంగ్లా దేశ్లలో హింసకు

గురవుతున్న కోట్లా ది మైనారిటీలు ఆత్మగౌరవంతో జీవించే వీలు
అన్ని మతాలకు చెందిన భారతీయ సంతతి యాత్రికులు నేడు
ఈ కారిడార్ద్వారా కర్తార్పూ
 ర్లో దర్శనం చేసుకోవచ్చు.
ఇందుకు ప్రత్యేక వీసా అవసరం లేదు.. చెల్లు బాటయ్యే
పాస్పోర్ట్చాలు.
ఆసక్తిగల యాత్రికుల నమోదు కోసం ఆన్లైన్పోర్టల్
ప్రారంభించబడింది.
జీఎస్టీ నుంచి సిక్కుల ఉచిత వంటశాల(లంగర్)కు
మినహాయింపు
దశమేష్గురు ప్రకాష్పర్వ్పై కార్యక్రమం

ఎస్జీపీసీ ఎన్నికలు కేశధారి సిక్కులకు మాత్రమే పరిమితం
చేయబడింది.

జూన్2019 తర్వాత విదేశీ సిక్కులపై నిషేధం మీద సమీక్ష;
క్షమాభిక్ష పథకంలో భాగంగా (గాంధీ జయంతినాడు)
బృందాలుగా సిక్కు ఖైదీల విడుదల
పట్నా సాహిబ్సహా గురు గోవింద్సింగ్తో ముడిపడిన
ప్రదేశాలన్నిటిలోనూ రైల్వే సౌకర్యాల ఆధునికీకరణ

‘స్వదేశ్దర్శన్యోజన’ కింద పంజాబ్లోని ఆనందపూర్
సాహిబ్, అమృతసర్లోని అమృతసర్సాహిబ్సహా అన్ని
ప్రధాన ప్రదేశాల అనుసంధానంతో పర్యాటక వలయం
నిర్మాణం.

ప్రగతిపథంలో ఉత్తరాఖండ్లోని హేమకుండ్సాహిబ్రోప్వే
పనులు.

సిక్కు సమాజంపై భక్తి, అంకితభావం దృష్ట్యా సిక్కుల 5
తఖ్త్లలో ఒకటైన సచ్ఖండ్ శ్రీ హజూర్ సాహిబ్ వారు ప్రధాని
మోదీకి ప్రశంసపత్రం అందజేశారు.

చరిత
్ర లో తొలిసారి
అగ్రకులాల వారికి రిజర్వేషన్

సాధారణ కేటగిరీలోని ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల వారికి
తొలిసారి 10 శాతం రిజర్వేషన్కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం చరిత్రాత్మక
నిర్ణయం తీసుకుంది. తద్వారా సాధారణ కేటగిరీలో రూ.8
లక్షల వార్షికాదాయం గలవారు కొన్ని షరతుల మేరకు లబ్ధి
పొందుతారు.
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కలుగుతుంది. అంతేగాక భారత రాజ్యాంగలో నిర్దేశాలకు అనుగుణ
స్థితిలోగల శరణార్థు లకు పౌరసత్వం కూడా లభించేలా
నిబంధనలున్నాయి.

పొరుగునగల ఆఫ్ఘనిస్థాన్, పాకిస్థాన్, బంగ్లా దేశ్లలో దశాబ్దా లుగా

హింసకు గురైన మతపరమైన మైనారిటీల హక్కులు, గౌరవ పరిరక్షణ
సమస్యకు పరిష్కారంగా ఈ పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై కేంద్ర
ప్రభుత్వం చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఈ మూడు దేశాల్లో మతపరమైన వేధింపులతో శరణార్థు లుగా భారత్

వచ్చే హిందూ, సిక్కు, బౌద్ధ, జైన, పార్సీ, క్రైస్తవ వర్గాలకు మద్దతిచ్చే
బిల్లు కు 2019 డిసెంబర్ 9న లోక్సభ, 11న రాజ్యసభ సమ్మతి
తెలుపగా, 12వ తేదీన రాష్ట్ర పతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఆమోదం

తెలిపారు. వీరిరి పౌరసత్వం ఇవ్వాలనే నిబంధన కూడా ఈ చట్టంలో
ఉంది.

అలాగే ఈశాన్య రాష్ట్రా ల ప్రజల భాషా, సాంస్కృతిక, సామాజిక
గుర్తింపుపై భరోసాకు తగిన ఏర్పాట్లు కూడా చేయబడ్డా యి.

ముమ్మారు తలాఖ్

భారత పార్లమెంటు చరిత్రలో 2019 జూలై 30 ఓ కీలక

మైలురాయి. చారిత్రక ‘ముమ్మారు తలాక్’ బిల్లు ఆమోదం

పొందగా ఈ చట్టం అమలుతో దశాబ్దా లుగా ముస్లిం మహిళలు
ఎదురు చూస్తున్న న్యాయం, ఆత్మగౌరవం దక్కాయి.

“ముమ్మారు తలాక్’ చట్టానికి ఆమోదంతో రాజా
రామ్మోహన్ రాయ్, ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ వంటి
సంఘ సంస్కర్తలతో సమానంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
పేరు కచ్చితంగా చరిత్ర పుటల్లో నిలుస్తుంది. ముస్లిం
మహిళల ప్రయోజనాలు, హక్కుల రక్షణలో ఈ చట్టం
ఒక విప్లవాత్మక చర్యగా రుజువై.. ఇక కొత్త శకం
మొదలవుతుంది.
-అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

సరిహద్దు

ప
్ర ాంత ప
్ర గతి ఉత్సవం

సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి పనులు వేగిరం
చేసేందుకు, జాతీయ భద్రతలో స్థానికుల పాత్రపై
అక్కడి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ఉద్దేశించిన
‘సరిహద్దు ప్రాంత ప్రగతి ఉత్సవం-2020’కి
నవంబరు 12న ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ
మేరకు కచ్ప్రాంతంలోని ధోర్డో గ్రామం (గుజరాత్)లో
తొలి వేడుక మొదలైంది. కచ్, బనస్కాంత, పటాన్
జిల్లాల్లో ని 158 సరిహద్దు గ్రామాల సర్పంచులు
ఇందులో పాల్గొన్నారు. వారితోపాటు జిల్లా, తాలూకా
పంచాయతీల సభ్యులు కూడా హాజరయ్యారు.

‘ఏఎఫ్ఎస్పీఏ’ కింద
‘కల్
్ర ాంతాల’ జాబితా
లో ల ప
తగ్గింపు

సాయుధ బలగాల ప్రత్యేకాధికారాల చట్టం
(ఏఎఫ్ఎస్పీఏ) కింద అస్సాం, నాగాలాండ్,
మణిపూర్రాష్ట్రాల్లో అమలులో ఉన్న ‘కల్లో ల
ప్రాంతాల’ జాబితా నుంచి ఇటీవల పలు
ప్రాంతాల పేర్లు తొలగించబడ్డా యి.
కాగా- త్రిపుర, మేఘాలయ, అరుణాచల్
ప్రదేశ్రాష్ట్రాల్లో ని అనేక జిల్లాలు
‘ఏఎఫ్ఎస్పీఏ’ పరిధినుంచి ఇంతకుముందే
పూర్తిగా తొలగించబడ్డా యి.

సౌలభ్య భారతం కార్యక్రమంతో
దివ్యాంగులకు సాధికారత

సార్వత్రిక సౌలభ్యం దిశగా 2015 డిసెంబరు 3న ‘సౌలభ్య భారతం’ కార్యక్రమం
దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైంది. వైకల్యం వల్ల బాధపడే వ్యక్తులు ఆత్మగౌరవంతో,
సురక్షితంగా, స్వతంత్రంగా సంచరించగలిగే ఆటంకరహిత వాతావరణం సృష్టించడం
దీని లక్ష్యం. తదనుగుణంగా దేశంలోని 35 అంతర్జాతీయ, 55 దేశీయ
విమానాశ్రయాలు, ‘ఎ1’ కేటగిరీ సహా 709 గుర్తించిన రైల్వే స్టేషన్లలో వారికి అనువైన
సదుపాయాలు కల్పించబడ్డా యి. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిధిలోని వివిధ
శాఖలకు చెందిన మొత్తం 603 వెబ్సైట్లు వారికి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మరోవైపు
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భవనాల్లో దివ్యాంగుల సౌకర్యార్థం వివిధ సదుపాయాల
కల్పనకు కృషి కొనసాగుతోంది.

బాటలో

ఐదు దశాబ్దా ల ఎదురుచూపుల
ై సంతకాలు
తర్వాత బోడో ఒప్పందంప
ప్రధానమంత్రి ఆకాంక్షించే ‘సబ్కా సాథ్.. సబ్కా వికాస్..
సబ్కా విశ్వాస్.. సబ్కా ప్రయాస్’ దార్శనికత మరో
మైలురాయిని అధిగమించింది. ఈ మేరకు 50 ఏళ్లకుపైగా
నలుగుతున్న బోడో సంక్షోభంపై సమగ్ర ఒప్పందంపై
సంతకాలు పూర్తయ్యాయి.
అస్సాం ప్రాదేశిక సమగ్రతకు భరోసా లభించింది. బోడో
ప్రాంతాల అభివృద్ధికి రూ.1500 కోట్ల తో ప్రత్యేక ప్రగతి
ప్యాకేజీ ప్రకటించబడింది.
ఒప్పందం తర్వాత ప్రధాని పిలుపు మేరకు 1600
మందికిపైగా బోడో ఉద్యమకారులు లొంగిపోయి, జనజీవన
స్రవంతిలో చేరారు.

‘బ్
రూ ’ (రియాంగ్) శరణార్
థి
సంక్షోభం పరిష్కారం

రెండు దశాబ్దా ల ‘బ్రూ’ (రియాంగ్) శరణార్థి సంక్షోభాన్ని
కేంద్రం-మిజోరం-త్రిపుర త్రైపాక్షిక ఒప్పందం ద్వారా
ప్రభుత్వం పరిష్కరించింది.

అంతర్గతంగా నిరాశ్రయులైన 37,000 మందికి త్రిపురలో
పునరావాసం లభించింది.

‘బ్రూ’ (రియాంగ్) శరణార్థు ల పునరావాసం,
సర్వతోముఖాభివృద్ధికి రూ.600 కోట్లు .

ఎన్ఎల్ఎఫ్టి (త్రి పుర) ఒప్పందం

	కేంద్ర ప్రభుత్వం-త్రిపుర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ‘నేషనల్లిబరేషన్
ఫ్రంట్ఆఫ్త్రిపుర’ (ఎన్ఎల్ఎఫ్టి/ఎస్డి)ల మధ్య 2019
ఆగస్టు లో త్రైపాక్షిక ఒప్పందం
	హింసామార్గం వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసేందుకు,
భారత రాజ్యాంగంపట్ల నిబద్ధతకు ‘ఎన్ఎల్ఎఫ్టి’ (ఎస్డి)
అంగీకారం… 88 మంది ఉద్యమకారుల లొంగుబాటు.. 44
ఆయుధాల అప్పగింత.
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బాటలో

అయోధ్య తీర్పు

కాశీ విశ్వనాథ కారిడార్

భక్తివిశ్వాసాలకు నిలయమైన శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ తీర్థ క్షేత్రం నేడు

సంపూర్ణం. దీన్ని ఈ సంవత్సరంలోనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
ప్రారంభించారు. ఆదిశంకరాచార్య స్థాపించిన శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ
ఆలయం హిందూ విశ్వాసానికి చాలా ముఖ్యమైన కేంద్రం. ఈ

నేపథ్యంలో నేడు గంగామాత, కాశీ విశ్వనాథులను అనుసంధానించే
సంకల్పం సాకారమైంది.

ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా పరిసర ప్రాంతాలేగాక వారణాసి నగరం మొత్తం
పునరుత్తేజం పొందుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టు రూపం దాల్చడానికి కృషి
చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎంతైనా అభినందనీయులు.

శతాబ్దా లనాటి వివాదానికి ఈ చారిత్రక తీర్పుతో
తీర్పు తెరపడింది. అంతేగాక దేశంలో సామాజిక
సామరస్యం, సద్భావన సందేశాన్నిచ్చింది.

ఈ మేరకు 2019 నవంబర్ 9న మొత్తం భూమిని
‘రామ్ లల్లా విరాజ్మాన్’కు అప్పగించి.. మసీదు
కోసం 5 ఎకరాల భూమిని విడిగా ఇస్తూ
సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడంతో 492 ఏళ్ల
వివాదాస్పద చరిత్ర సుఖాంతమైంది.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
2020 ఆగస్టు 5న అయోధ్యలో రామజన్మ భూమి
ఆలయ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ
ఆలయ నిర్మాణం తర్వాత అయోధ్య వైభవం
ఇనుమడించడంతోపాటు ఈ ప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థ
ఆసాంతం పరివర్తన చెందుతుందని ఆయన
అన్నారు. ఇక అన్ని రంగాల్లో కొత్త అవకాశాల
సృష్టి సాగుతుంది. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి
ప్రజలు ఇక్కడికి రావడాన్ని ఒక్కసారి
ఊహించండి… శ్రీరాముణ్ని, జానకీమాతను
చూడటానికి ప్రపంచ పర్యాటకులంతా
తరలివస్తారు.
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స్వామి కేదారనాథ క్షేత్ర
నగరం సంపూర్ణ నవీకరణ

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ కలలుగన్న ప్రాజెక్టు లో భాగమైన

కేదార్నాథ క్షేత్రం ఘోర విపత్తు కారణంగా విధ్వంసానికి గురైంది. ఈ
నేపథ్యంలో ఏడేళ్ల తర్వాత ఈ క్షేత్రం పునర్వైభవం

సంతరించుకుంటోంది. కరోనా మహమ్మారి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ

పెండింగ్ ప్రాజెక్టు లు వేగం పుంజుకున్నాయి. దీంతోపాటు సమాచార
సాంకేతికత ద్వారా ఈ తీర్థయాత్రకు గల చారిత్రక-సాంస్కృతిక
ప్రాముఖ్యాన్ని ప్రదర్శించే కార్యక్రమం చేపట్ట బడింది.

ప్రధాని మోదీ మనశ్శాంతి కోసం కేదార్నాథ్రావడాన్ని బట్టి ఈ క్షేత్రం
ప్రాముఖ్యం ఎలాంటిదో తెలుస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి, ప్రధాని
కాకముందు కూడా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోదయం కోసం ఆయన
కేదార్నాథ్ను సందర్శించారు.

్త వ్య నిర్వహణ
కర

‘ఒకే దేశం.. ఒకే చట్టం..
ఒకే చిహ్నం’ కల సాకారం

ఏళ్ళు

బాటలో

జమ్ముకశ్మీర్లో ఆర్టి కల్370 రద్దు
తర్వాత ప్రధాని మోదీ తొలి పర్యటన

ఆర్టికల్370 రద్దయింది… ఇక 6 దశాబ్దా ల అంతరం ఆరేళ్లలో
ముగుస్తుంది.
“ఒకే దేశం.. ఒకే చట్టం.. ఒకే దేశాధిపతి.. ఒకే చిహ్నం”పై డాక్టర్
శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ సంకల్పం స్వాతంత్ర్యం తర్వాత 72
సంవత్సరాలకు నెరవేరింది. ‘ఆర్టికల్370, 35ఎ’ రద్దు తర్వాత
భూతల స్వర్గంగా అభివర్ణించే జమ్ముకశ్మీర్, లద్దా ఖ్ప్రాంతాలు కూడా
ప్రగతి పథంలో పరుగుతీస్తున్నాయి.
ఇది జమ్ముకశ్మీర్లో సమగ్రతకు వాస్తవికతను జోడించింది. ప్రత్యేక
పరిస్థితుల వల్ల ఈ ప్రాంతమంతా ఇప్పుడు జమ్ముకశ్మీర్(చట్ట సభ
సహిత), లద్దా ఖ్(చట్ట సభ రహిత) కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా
ఏర్పడింది.
ఈ మేరకు రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లు ను పార్లమెంటు
ఆమోదించడంతో లద్దా ఖ్70 ఏళ్ల డిమాండ్ నెరవేరింది. నేడు
జమ్ముకశ్మీర్, లద్దా ఖ్సామాజిక-ఆర్థిక సాధికారతవైపు
పయనిస్తున్నాయి. స్థానిక చట్టం అమలుతో స్థానిక ప్రజలు
ప్రజాస్వామ్య హక్కులు పొందారు.
“జమ్ముకశ్మీర్కు ఆర్టికల్ 370, 35ఎ’లు తీవ్రవాదం, వేర్పాటువాదం,
కుటుంబవాదం.. అవినీతి తప్ప మరేమీ ఇచ్చింది లేదు. జమ్ముకశ్మీర్,
లద్దాఖ్లకు అవసరమైన మేర అభివృద్ధి దక్కలేదు. నేడు ఈ పక్షపాత
వ్యవస్థ తొలగింపు ద్వారా ఈ ప్రాంత ప్రజల స్థితిగతులు
మెరుగుపడటమేగాక వారి భవిష్యత్తు కూడా సురక్షితంగా ఉంటుంది.”
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
తొలిసారిగా ఏప్రిల్ 24న జమ్ముకశ్మీర్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాన్ని
సందర్శించారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా రూ.20 వేల కోట్ల
విలువైన ప్రాజెక్టు లకు ఆయన ప్రారంభోత్సవం, శంకుస్థాపన
చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఇచ్చిన సందేశంలో- రాబోయే 25
సంవత్సరాల అమృతకాలంలో జమ్ముకశ్మీర్సరికొత్త ప్రగతి
చరిత్రను లిఖిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఏడు దశాబ్దా ల స్వాతంత్ర్య
సమయంలో ప్రైవేటు రంగంలోకి రూ.17వేల కోట్ల పెట్టు బడులు
మాత్రమే వచ్చాయని గుర్తుచేశారు. అయితే, కేవలం ఇటీవలి
రెండేళ్లలోనే రూ.38000 కోట్ల దాకా పెట్టు బడులు పెట్ట డానికి
ప్రైవేట్కంపెనీలు, పెట్టు బడిదారులు ముందుకొచ్చారని
తెలిపారు. భారతదేశ ప్రగతి ‘స్థానికం కోసం స్వగళం’
తారకమంత్రంలోనే దాగి ఉందని ప్రధాని వివరించారు.
అదేవిధంగా భారత ప్రజాస్వామ్య ప్రగతి శక్తి కూడా స్థానిక
పాలన… అంటే- పంచాయతీరాజ్వ్యవస్థలో నిబిడీకృతమై
ఉందని చెప్పారు. కార్యకలాపాల పరిధి స్థానికం కావచ్చుగానీ,
దాని సామూహిక ప్రభావం అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్తుందని
తెలిపారు. పంచాయతీ అధికారాల నిరంతర విస్తరణకు కారణం
ఇదేనని పేర్కొన్నారు. ఈ పర్యటనలో పంచాయతీరాజ్
దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయన స్వామిత్వ పథకం కార్డు లు
పంపిణీ చేశారు. అలాగే అమృత సరోవర్కార్యక్రమాన్ని
ప్రారంభించడం సహా జనౌషధి కేంద్రాలను జాతికి అంకితం
చేశారు. పంచాయతీరాజ్దినోత్సవం జమ్ముకశ్మీర్లో
పెనుమార్పునకు సంకేతంగా నిలిచింది.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

ధీరోదాత్తు ల వారసత్వానికి సజీవ
రూపం

ఇప్పటి వరకు నిర్లక్ష్యానికి గురైన అజ్ఞాత జాతీయ వీరులకు గుర్తింపునిచ్చే

భారతదేశాన్ని ఐక్యతా
బంధంతో ఏకీకృతం చేసిన
సర్దా ర్పటేల్
భారతదేశాన్ని ఏకీకృతం చేసిన మహనీయుడు,
‘ఉక్కు మనిషి’ సర్దార్ వల్ల భ్భాయ్ పటేల్కు
నివాళి అర్పిస్తూ ప్రధానమంత్రి మోదీ ‘ఐక్యతా
విగ్రహాన్ని’ ఆవిష్కరించారు. మొత్తం 600
అడుగులున్న ఈ విగ్రహం ప్రపంచంలోనే
అత్యంత ఎత్తయినది కావడం విశేషం. నరేంద్ర
మోదీ 2013లో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా
ఉన్నపుడు విగ్రహానికి పునాది వేశారు.
మరోవైపు తన ధైర్యసాహసాలతో బ్రిటిష్
పాలకులపై అనితరసాధ్యంగా పోరాడిన
భరతమాత సాహస పుత్రుడు వీర్ సావర్కర్
వారసత్వం కూడా పునరుద్ధరించబడింది. ఆయన
తన యవ్వన కాలమంతా అండమాన్-నికోబార్
దీవులలోని ఇరుకు జైలుగదిలో కఠినమైన శిక్ష
అనుభవిస్తూ గడిపాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఎట్ట కేలకు
నేడు భారత చరిత్రలో ఆయనకు సముచిత స్థానం
దక్కడం గమనార్హం.

కార్యక్రమానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. వారిని గౌరవించడం ద్వారా దేశ
నిర్మాణానికి కృషి చేసేలా యువతరంలో స్ఫూర్తి నింపడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

రాజ్యాంగ రూపశిల్పి డాక్టర్బి.ఆర్.అంబేడ్కర్

డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ఆధునిక భారత రూపశిల్పులలో ఒకరు. భారతదేశ రాజకీయ
సిద్ధాంతానికి ఆయన తోడ్పాటు అసమానం. కానీ, ఆయన వారసత్వానికి తగిన

గౌరవ-మర్యాదలు లోగడ అందలేదు. ఈ చారిత్రక తప్పిదాలను చక్కదిద్దు తూ నరేంద్ర
మోదీ ప్రభుత్వం సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగా డాక్టర్

అంబేడ్కర్జీవితంతో ముడిపడిన చారిత్రక ప్రదేశాల ప్రాముఖ్యాన్ని ఇనుమడింపజేస్తూ
‘పంచతీర్థాలు’ పేరిట వాటిని అభివృద్ధి చేసింది. అలాగే డాక్టర్అంబేడ్కర్గౌరవార్థం
ఏటా నవంబరు 26ను ‘రాజ్యాంగ దినోత్సవం’గా ప్రకటించింది.

నేతాజీ వారసత్వం పునరుద్ధరణ

నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ‘ఆజాద్ హింద్ ప్రభుత్వం’ ఏర్పాటు 75వ వార్షికోత్సవం
నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద ప్రధాని త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు.

స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో ధీరోదాత్త పాత్ర పోషించిన మహానేత వారసత్వానికి

స్వాతంత్ర్యం తర్వాత ఎట్ట కేలకు గౌరవం దక్కడం జాతికి గర్వకారణం. ఈ మేరకు
2019 గణతంత్ర దినోత్సవ కవాతులో ఆజాద్హింద్ఫౌజ్కు చెందిన నలుగురు

సభ్యులు పాల్గొన్నారు. నేతాజీ సుభాస్చంద్రబోస్కు చెందిన పత్రాలను బహిర్గతం

చేయాలన్ని ఆయన కుటుంబం చిరకాల డిమాండ్ను మోదీ ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది.
అలాగే ఇండియా గేట్వద్ద నేతాజీ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

అజ్
ఞా త వీరులకు పద్మ పురస్కారం

దేశంలో ‘అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యక్తుల’ (వీఐపీ) సంస్కృతిని అంతం చేయడం దగ్గరనుంచి
దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాన్ని సామాన్య పౌరులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం

వరకూ ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వ పాలనలో అనేక వినూత్న కార్యక్రమాలు చేపట్ట బడ్డా యి. ఈ
నేపథ్యంలో పద్మ అవార్డు ల నామినేషన్ ప్రక్రియను ప్రభుత్వం ప్రజలకు చేరువ చేసింది.

దీంతో అసలుసిసలైన అర్హతగల వ్యక్తులకు గుర్తింపు లభిస్తోంది. పద్మ పురస్కారాల విధానం
మారిన ఫలితంగా నేడు నవ భారత కథానాయకుల కొత్త స్ఫూర్తిదాయక గాథలు, వారి
అనుభవాలు సమాజానికి వెల్ల డయ్యే అవకాశం ఏర్పడింది.

ప్ర ధానమంత్రు ల ప్రదర్శనశాల
ఢిల్లీలోని తీన్ మూర్తి భవన్లోగల ప్రధాన

మంత్రుల ప్రదర్శనశాలలో దేశం సాధించిన

70 ఏళ్ల ప్రగతి, ఉమ్మడి వారసత్వంపై సంగ్రహ
అవలోకనాన్ని చూడవచ్చు. బాబాసాహెబ్
అంబేడ్కర్జయంతి సందర్భంగా ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ దీన్ని ప్రారంభించారు.

ప్రతి భారత ప్రధానమంత్రి కృషి, విజయాల

గురించి తెలుపడం ద్వారా ఈ ప్రదర్శనశాల

దేశ చరిత్రను వివరిస్తుంది. మొత్తం 14 మంది

మాజీ ప్రధానుల జీవితాలను, దేశ నిర్మాణంలో
వారి కృషిని ఇది వివరిస్తుంది.

మాజీ ప్రధానుల జీవనశైలి, పనితీరును
నవతరానికి పరిచయం చేయడమే ఈ

ప్రదర్శనశాల లక్ష్యం. దేశ ప్రగతిలో కీలక పాత్ర
పోషించిన ప్రధానుల విజయాలపై ఇక్కడ

సమాచారం లభిస్తుంది. స్వాతంత్ర్య పోరాటం,

రాజ్యాంగ రూపకల్పన గాథ కూడా తెలుస్తుంది.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

మౌలిక సదుపాయాలు

దే

దేశాభివృద్ధి కి అత్యంత కీలకం

శ ప్రగతిని ముందుకు నడిపించడం

మాత్రమేగాక కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను
సృష్టించే రంగాల్లో మౌలిక సదుపాయాల

కల్పన కూడా ఒకటి. మెరుగైన మౌలిక

సదుపాయాలతో సమయం ఆదా కావడమే

కాకుండా దేశాభివృద్ధి మరింత వేగిరం అవుతుంది.
అదేవిధంగా మధ్య తరగతి అవసరాలు,

ఆకాంక్షలను ఇది నెరవేరుస్తుంది. అందుకే దేశంలో

మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా ప్రజల అనుసంధానం,
సౌకర్యాల మెరుగుకు ప్రభుత్వం ఏకకాలంలో
బహుళ స్థాయిలలో కృషి చేస్తోంది.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

భారతదేశంలో 2024 నాటికి అమెరికా తరహా
రహదారి మౌలిక సదుపాయాలు

రహదారి: భారతదేశ రహదారి మౌలిక సదుపాయాలను 2024
ఆఖరుకల్లా అమెరికా రహదారి సదుపాయాల స్థాయికి తేవాలని కేంద్ర
ప్రభుత్వం దృఢ సంకల్పం పూనింది. దేశంలో మెరుగైన రహదారి మౌలిక
సదుపాయాలతో ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడమేగాక పర్యాటక రంగానికి
ఉత్తేజం లభిస్తుంది.

నాడు

ఆనాడు 2014-15లో జాతీయ
రహదారుల నిర్మాణ వేగం

రోజుకు 12 కిలోమీటర్లు .

ప్రస్తుతం

నేడు

నేడు దాదాపు 37 కిలోమీటర్లు . అయితే, రోజుకు
50 కి.మీ. నిర్మాణం ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా ఉంది.

`

62

వేలకోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రాజెక్టు జాతీయ రాజధాని

జాతీయ రహదారుల పొడవు 2014 ఏప్రిల్లో 91,287

రహదారి మౌలిక వసతుల కల్పన దీని లక్ష్యం. ఈ

కి.మీ.లకు పెరిగింది. అంటే- 50 శాతంపైగా పెరుగుదల

ప్రాంతం ఢిల్లీలో అమలవుతోంది. కాలుష్య నివారణసహా

నేపథ్యంలో జోజిలా భూగర్భ మార్గం పనులు

2024

నాటికి
లేదా వాస్తవ గడువు
2026కల్లా పూర్తవుతాయి.

కిలోమీటర్లు కాగా, 2021 డిసెంబరు కల్లా దాదాపు 1,41,000
నమోదవగా- 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మంత్రిత్వశాఖ
5,407కి.మీ.ల రహదారులు నిర్మించింది.

60

ప్రతి 60 కిలోమీటర్లకు ఒక టోల్
ప్లా జా ఉండేవిధంగా పనులు
సాగుతున్నాయి.

భద్రతకు ప్రాధాన్యమిస్తూ ప్రతి
వాహనంలోనూ 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు
ఉండటం తప్పనిసరి చేయబడింది.
నిర్మాణ పనుల్లో వృక్షాల కొట్టివేతకు

తావులేకుండా పనులు చేసేందుకు 1000
మందికిపైగా కాంట్రాక్టర్లు సిద్ధం

650

మొత్తం 28 జాతీయ రహదారులపై
అత్యవసర చికిత్స కేంద్రాలు, ఎమర్జెన్సీ
ల్యాండింగ్రోడ్లు సహా 650 రహదారి
పక్కన సదుపాయాలు నిర్మిస్తున్నారు.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

గతి శక్తి

n

ఈ రూ.107 లక్షల కోట
్ల పథకం దేశంలో
మౌలిక సదుపాయాల ముఖచిత్రాన్ని పూర్తి గా
్త ుంది
మార్చేస

దేశంలో జాతీయ
రహదారుల పొడవు
2022-23లో 25,000
కిలోమీటర్లకు
విస్తరించబడుతుంది

400

భవిష్యత్తరం సెమీ-హైస్పీడ్
వందే భారత్ఎక్సప్రెస్
రైళ్లు అభివృద్ధి

చేయబడతాయి

మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు ల కోసం సామర్థ్య వికాసంతోపాటు ప్రభుత్వప్రైవేటు భాగస్వామ్య విధానంలో రెండు ప్రదేశాల్లో బహుముఖ రవాణా
పార్కుల ఏర్పాటుకు కాంట్రాక్టు
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గతి శక్తి జాతీయ బృహత్ప్రణాళిక.. రోడ్డు , రైలు, వాయు,
విమానాశ్రయ, సరుకు రవాణా, జల మార్గాలు, రవాణా
సదుపాయాలతో కూడిన ఏడు చోదకశక్తులతో పొందికగా
రూపొందించబడింది. ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాల
కల్పనకు బహుముఖ నెట్వర్క్అభివృద్ధిలో విశేషంగా కృషి చేస్తుంది.

n ఏకీకృత

రవాణా మాధ్యమ వేదిక (యూలిప్) ఏర్పాటుతోపాటు
సార్వత్రిక రవాణా సముదాయ సౌలభ్యం కల్పన

n తపాలా,

రైలు నెట్వర్కుల ఏకీకరణతో ఒక స్టేషన్-ఒక ఉత్పత్తికి
ప్రోత్సాహం ద్వారా స్థానిక పరిశ్రమలకు ఉత్తేజం లభిస్తుంది.

n బహుముఖ

రవాణా సదుపాయాల కోసం 100 సరుకు రవాణా
కూడళ్ల ఏర్పాటు

n	సుమారు

2,000 కి.మీ రైలుమార్గాల నెట్వర్క్ప్రపంచస్థాయి స్వదేశీ
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ‘కవచ్’ పరిధిలోకి చేర్చబడుతుంది

n పట్ట ణ

ప్రజా రవాణా-రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య బహుముఖ రవాణా
అనుసంధాన సౌలభ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడుతుంది

n జాతీయ

రోప్వే అభివృద్ధి ప్రణాళిక కింద 60 కిలోమీటర్ల పొడవైన
‘రోప్వే’ల నిర్మాణానికి కాంట్రాక్టు లు ఇవ్వబడతాయి
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్త న”లతో
“సంస్కరణ, అమలు, పరివర
తు న్నై రల్వేలు
దూసుకెళ్

సురక్షితై రల్వేల
దిశగా అడుగులు

మొత్తం 444 ప్యానెల్లు/స్టేషన్ల ఎలక్ట్రా నిక్
ఇంటర్లాకింగ్ పూర్తిచేసి, ప్రధాన మార్గాల్లో
మానవరహిత లెవెల్ క్రాసింగ్ గేట్లు
తొలగించబడ్డా యి. మొత్తం 68,800 రైలు
బోగీల్లో 100 శాతం బయో-టాయిలెట్లు
ఏర్పాటు చేయబడ్డా యి.
కవాచ్ వంటి కొత్త స్వదేశీ సాంకేతికత,
వందే భారత్ రైళ్లు , స్టేషన్ల పునర్అభివృద్ధిపై
దృష్టి కేంద్రీకరించబడింది.
	రాబోయే మూడేళ్లలో 400 వందే భారత్
రైళ్లు వస్తాయని 2022-23 కేంద్ర బడ్జెట్
ప్రకటించింది.

మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, ఆవిష్కరణలు,

నెట్వర్క్ సామర్థ్యం విస్తరణ, సరుకు రవాణాలో

వైవిధ్యం సహా పారదర్శకతపరంగా రైల్వేలు అద్భుత
ప్రగతిని నమోదుచేశాయి. అంతేకాకుండా భవిష్యత్

వృద్ధికి, ప్రయాణికుల తదుపరి స్థాయి

ప్రయాణానుభవం దిశగా పునాది వేయడానికి రైల్వేలు
కృషి చేశాయి. అలాగే “సంస్కరణ.. సామర్థ్యం..
పరివర్తన” తారకమంత్రంగా కార్యకలాపాలు,

నిర్వహణ సంబంధిత అంశాలన్నిటిలో నవయుగపు
మార్పులు తెచ్చాయి.

2014 నుంచి 2021 వరకూ ఏటా

1,835

కిలోమీటర్ల పొడవైన కొత్త మార్గాలు
బహుమార్గ ప్రాజెక్టు ల ద్వారా
జోడించబడ్డా యి.

దేశవ్యాప్తంగా 2021-22 ఆర్థిక
సంవత్సరంలో కొత్త లైన్లు , డబ్లింగ్,
గేజ్మార్పిడి వగైరాలలో 2,400
కిలోమీటర్ల లక్ష్యాన్ని అధిగమిస్తూ 2,904
కిలోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తిచేశాయి.
భారతీయ రైల్వేలు 2030 నాటికి “శూన్య
కర్బన ఉద్గార సంస్థ”గా రూపొందే
లక్ష్యంతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ‘హరిత
రైల్వే’గా అవతరించేందుకు కృషి చేస్తోంది.
దేశంలో 2014 నుంచి రైల్వే విద్యుదీకరణ
దాదాపు పదిరెట్లు పెరిగింది. ఈ మేరకు
31.03.2022నాటికి బ్రాడ్గేజ్
నెట్వర్కులోని 52,247 కిలోమీటర్ల మార్గం
విద్యుదీకరించబడింది. అంటే- మొత్తం
65,141 రూట్ కిలోమీటర్ల బ్రాడ్గేజ్
నెట్వర్కులో 80.20 శాతం మేర పనులు
పూర్తిచేసింది.

బాటలో

•

దేశంలో ఐఎస్ఓ ధ్రువీకరణ పొందిన
మొట
్ట మొదటి ప
్ర భుత్వ-ప్ రైవేటు భాగస్వామ్య
నమూనా ఆధారితై రల్వే స్టే షన్ 2021 నవంబర్
15న రాణి కమలాపతిై రల్వే స్టే షన్గా జాతికి
అంకితం చేయబడింది. అలాగే దాదాపు 200
స్టే షన
్ల లో పని కొనసాగుతోంది.

చిన్న రైతుల సంక్షేమం దృష్ట్యా ‘ఒక
స్టేషన్-ఒక ఉత్పత్తి’ పథకాన్ని
ప్రారంభించారు.
దేశంలో 7 హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లకు సర్వే,
డీపీఆర్ సిద్ధం చేయాలని నిర్ణయం.
అహ్మదాబాద్-ముంబై మధ్య బుల్లెట్ రైలు
ప్రాజెక్ట్ పురోగతిలో ఉంది. ఈ మేరకు
భరూచ్లో పిల్ల ర్పనులు పూర్తయ్యాయి.
దీనిపై గుజరాత్లోని బిల్లిమోరా-సూరత్
మార్గంలో ఇలాంటి తొలి పరీక్ష 2026లో
నిర్వహిస్తారు.
గూడ్స్ రైళ్ల కోసం రెండు ప్రత్యేక రవాణా
కారిడార్ల నిర్మాణం ప్రారంభమైంది.
దాద్రీ-ముంబై 1504 కి.మీ. పశ్చిమ
కారిడార్ త్వరలో పూర్తవుతుంది.
దంకుణి-లూథియానా 1856 కి.మీ తూర్పు
కారిడార్ పని కొనసాగుతోంది.
కశ్మీర్లోని చీనాబ్ నదిపై ప్రపంచంలోనే
అత్యంత ఎత్తయిన రైల్వే వంతెన కమాను
నిర్మాణం ముగిసింది. బనిహాల్- బారాముల్లా
మధ్య 136 కి.మీ.ల రైలు మార్గం
ప్రారంభమైంది. మరోవైపు ఈశాన్య రైల్వే
పరిధిలో 75 శాతంకన్నా ఎక్కువ మార్గాల్లో
విద్యుదీకరణ పూర్తయింది.
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బాటలో

సాగరమాల ప్రాజెక్ట్: ఓడ రేవుల అభివృద్ధికి
అంకితం

‘సాగరమాల’ కార్యక్రమం 2015 మార్చిలో
ప్రారంభమైంది. ఓడ రేవుల ఆధునికీకరణ,

కొత్త రేవుల నిర్మాణం, రేవుల అనుసంధానం
మెరుగుదల దీని లక్ష్యాలు. రేవుల ఆధారిత
పారిశ్రామికాభివృద్ధి, తీర జన సమూహాల

ప్రగతి కూడా ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి.
దేశంలోని 13 ప్రధాన రేవుల వార్షిక రవాణా
సామర్థ్యం (ఎంటీపీఏ) 2014 మార్చి

భారతమాల పరియోజన

ఆఖరునాటికి 871.52 మిలియన్టన్నులు

భారతమాల పరియోజన దశ-1 కింద 9,000 కి.మీ.

పెరిగి 1560.61 ‘ఎంపీటీఏ’ స్థాయికి

ఇందులో 6,087 కి.మీ. మేర ప్రాజెక్టు లు మంజూరు

కాగా, 2021 మార్చి చివరినాటికి 79 శాతం
చేరగలదని అంచనా.

ఓడరేవులు-షిప్పింగ్-జలమార్గాల మంత్రిత్వ
శాఖ నివేదిక ప్రకారం- 2035 నాటికి
రూ.5.48 లక్షల కోట్ల విలువైన 802

ప్రాజెక్టు లు పూర్తిచేయాల్సి ఉంది. వీటిలో

ఆర్థిక కారిడార్ల అమలుకు ప్రణాళిక సిద్ధమైంది.
చేయగా, మిగిలినవి రాబోయే రెండు ఆర్థిక

సంవత్సరాల్లో ఆమోదించబడతాయి. ఇప్పటిదాకా

1,613కి.మీ. మేర పూర్తవగా, మిగిలినది 2026–27
నాటికి పూర్తవుతుంది.

రూ.99 వేల కోట్ల విలువైన 194 ప్రాజెక్టు లు

ప్రస్తుతం పూర్తయ్యాయి. కాగా, రూ.45,000

కోట్ల విలువైన 29 ప్రాజెక్టు లు ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు
భాగస్వామ్యం (పీపీపీ) కింద చేపట్టా రు.

మరో రూ.2.12 లక్షల కోట్ల విలువైన 218
ప్రాజెక్టు లు ప్రస్తుతం కొనసాగుతుండగా,
రెండేళ్లలో పూర్తి కాగలవని అంచనా.

ఇవికాకుండా రూ.2.37 లక్షల కోట్ల విలువైన
390 ప్రాజెక్టు ల పనులు కూడా
కొనసాగుతున్నాయి.

తీరం వెంబడి పారిశ్రామిక, ఎగుమతుల

వృద్ధికి ప్రోత్సాహం దిశగా ఓడరేవుల ఆధారిత
పారిశ్రామికీకరణ అమలు చేయబడుతోంది.
తదనుగుణంగా తీరంలోని 14 తీరప్రాంత

ఆర్థిక మండళ్ల (సీఈజడ్)ల ద్వారా ఈ లక్ష్యం
సాధించాలన్నది సంకల్పం. ఇక హిందూ

మహాసముద్రంలో వాధవాన్ వద్ద కొత్త డీప్

డ్రాఫ్ట్ పోర్ట్ నిర్మాణంలో ఉంది.

60 న్యూ ఇండియా సమాచార్ మే 16-31, 2022

పర్వతమాల

హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, జమ్ముకశ్మీర్,
ఈశాన్య ప్రాంతాల కోసం దేశంలో తొలిసారిగా
“పర్వతమాల యోజన” ప్రారంభించబడింది.
గంటకు 6000–8000 మంది ప్రయాణికులను
చేరవేసే రోప్వే ప్రాజెక్ట్ ‘3ఎస్’ (ఒక రకమైన కేబుల్
కార్ వ్యవస్థ లేదా తత్సమాన సాంకేతికతలతో
నిర్మితమవుతుంది. దీనికి సంబంధించి 2022–23లో
60 కిలోమీటర్ల మార్గాలకుగాను 8 ప్రాజెక్టు లకు
కాంట్రాక్టు లు ఇవ్వబడతాయి.
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106

ఇది 24 రాష్ట్రాల పరిధిలో
్త జలమార్
కొత
గా ల సంఖ్య.
దీంతో 111కు చేరనున్న
జలమార్
గా లు

జలమార్గం
n

ప్ర జా వినియోగ
పరిశ్రమ కోసం
్త నాత్మక
‘రెరా’ పరివర
నిబంధనలు
n

చేసేవారు లక్ష్యంగా పరివర్తనాత్మక

(వార్షిక) వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.

సంబంధిత అధికార సంస్థ ప్రాజెక్ట్ మ్యాప్ను

నిబంధనలతో ‘రెరా’ చట్టం సిద్ధమైంది.

ఆమోదించనిదే విక్రయాలు చేపట్టరాదని

భారతదేశంలో జలమార్గాలను పర్యవేక్షించే భారత దేశీయ జలమార్గాల ప్రాధికార సంస్థ

ఇది నిర్దేశిస్తోంది. మరోవైపు పెద్దనోట్ల రద్దు ,

(ఐడబ్ల్యూఏఐ) జాతీయ జలమార్గాల ద్వారా 105 మిలియన్టన్నుల సరుకు రవాణా చేసింది.

వస్తుసేవల పన్ను చట్టా ల దన్నుతో స్థిరాస్తి

తద్వారా 25.61 శాతం (వార్షిక) వృద్ధిని సాధించి ఆకట్టుకుంది.
n

రెరా: స్థిరాస్తి రంగానికి నిరంతర హాని

ఓడరేవులు-షిప్పింగ్-జలమార్గాల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ప్రధాన రేవులు 2021-22 ఆర్థిక

సంవత్సరంలో అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే ఓడల రాకపోకలకు సంబంధించి 6.94 శాతం

n

బాటలో

రంగంలో నల్ల ధనాన్ని ‘రెరా’ చాలా వరకూ

ప్రధాన నౌకాశ్రయాలలో కంటైనర్ షిప్ల సగటు టర్నరౌండ్ సమయం 2014లో 43.44 గంటలు

నిర్మూలించింది.

కాగా, 2021లో ఇది 26.58 గంటలకు తగ్గింది. తద్వారా సమయం రూపేణా ఆదా సాధ్యమైంది.

n

అన్ని రాష్ట్రా లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు

(యూటీ) ‘రెరా’ నిబంధనలను

గుర్తించాయి. ఒక్క నాగాలాండ్లో ఈ
ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. కాగా, 31

పట
్ట ణ ముఖచిత్రాన్ని
మారుస్తు న్న స్మార్
ట్సిటీ
మిషన్

రాష్ట్రా లు/ యూటీలు ల్యాండ్ ఎస్టేట్

రెగ్యులేటరీ అథారిటీని ఏర్పాటు చేశాయి.
n

n

దేశంలో పట్ట ణాభివృద్ధికి సంబంధించి

కోట్ల పెట్టు బడిలో కేంద్ర/రాష్ట్ర నిధుల నుంచి

పరివర్తనాత్మక కార్యక్రమం.

అభివృద్ధికి ప్రతిపాదించారు. ఇందులో

ఆదర్శప్రాయ మార్పు దిశగా ఇదొక
n

2022 ఏప్రిల్ 10 నాటికి ఈ ప్రాజెక్టు లలో

రూ.1,93,143 కోట్ల విలువైన 7,905

వర్క్ఆర్డర్లు జారీ అయ్యాయి. మరోవైపు ఈ

ప్రతిపాదిత

మొత్తం

ప్రాజెక్టు లలో

ప్రాజెక్టు లకు టెండర్లు రాగా, 2022 ఏప్రిల్

10నాటికి రూ.1,80,508 కోట్ల విలువైన

7,692 ప్రాజెక్టు లకు వర్క్ ఆర్డర్లు జారీ
అయ్యాయి. వీటిలో రూ.60,919 కోట్ల
విలువైన

3,830

పూర్తికావడమేగాక

నిర్వహిస్తున్నాయి.
n

ప్రాజెక్టు లు

కార్యకలాపాలు

‘ఎస్సీఎం’ కింద మొత్తం రూ.2,05,018

రాష్ట్రా లు, యూటీలలో ఏర్పాటైంది. వాటి
వెబ్సైట్లను నియంత్రణ సంస్థ

రూ.93,552 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టు ల

స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ (ఎస్సీఎం) కింద

రూ.92,300 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టు లకు

కార్యక్రమం కింద ఆర్థిక పురోగతి కూడా

వేగిరం చేయబడింది. దీనిపై 2018లో
మొత్తం వ్యయం రూ.1,000 కోట్లు కాగా,
నేడు రూ.45,000 కోట్ల కు పెరిగింది.
కేంద్ర

ప్రభుత్వం

నుంచి

రియల్ ఎస్టేట్ అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ 28

నిర్వహిస్తుంది.
n

రెరా-కింద దేశంలో 78,734 స్థిరాస్తి

ప్రాజెక్టు లు, 62,204 మంది ఏజెంట్లు
నమోదవగా, 88,894 ఫిర్యాదులను

ల్యాండ్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అధికారులు
పరిష్కరించారు.

నగరాలకు

విడుదల చేసిన నిధులలో 91 శాతం
వినియోగించబడ్డా యి.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

జాతీయ మౌలిక సదుపాయాల ై పప్ై లన్
ప్రాజెక్ట్
జాతీయ మౌలిక సదుపాయాల

పైప్లైన్ప్రాజెక్ట్ (ఎన్ఐపి) 6,835

ప్రాజెక్టులతో మొదలైంది. అయితే,

సెంట
్ర ల్విస్టా

ప్రస్తుతం ఇది రూ.142.45 లక్షల

కోట్ల విలువైన 9,367 ప్రాజెక్టులకు

విస్తరించబడింది. ఇందులో 2,444

ప్రాజెక్టుల పనులు

కొనసాగుతున్నాయి.

పట
్ట ణ రవాణా

దేశంలో 2014కు ముందు ఐదు నగరాల్లో మాత్రమే మెట్రో
సౌకర్యం ఉండేది. అప్పటి దాకా ఢిల్లీ జాతీయ రాజధాని

ప్రాంతంలోనే మెట్రో భారీ విస్తరణ సాధ్యంకాగా, నేడు 24కుపైగా
నగరాల్లో మెట్రో సౌలభ్యం ఉంది.. లేదా త్వరలో ప్రారంభం

కానుంది. ఢిల్లీ మెట్రో పరిధిలో 94 కి.మీ. మేర డ్రైవర్రహిత రైలు
ద్వారా ఉన్నతస్థాయి మెట్రో నడిపే దేశాల జాబితాలో భారత్
నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.

దేశంలో మెట్
రో మార్గం పొడవు 2021 నాటికి 700 కిలోమీటర్లు కాగా,
2014లో ఇది కేవలం 250 కిలోమీటర్లు మాత్రమే. ఈ నేపథ్యంలో మరో
్త మెట్
1000 కిలోమీటర్ల మేర కొత
గా ల పనులు కొనసాగుతున్నాయి.
రో మార్

స్వయం సమృద్ధ భారతదేశ

నిర్మాణంపై మన నిబద్ధత, కృషికి

్త న
అమృత్: అటల్నవీకరణ.. పట
్ట ణ పరివర
కార్యక్రమం

n

సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్ట్ ఒక సంకేతం.

కొత్త పార్లమెంటు రూపాన్ని భారతీయ
వస్తు వాడకంతో భారతీయులే

n

నిర్మించేలా తయారుచేశారు.

‘ప్రజలచేత.. ప్రజల ద్వారా.. ప్రజల

కోసం’ రూపొందించబడే తొలి భారత
పార్లమెంటు ఇదే.

n

జాతీయ వార్షిక కార్యాచరణ ప్రణాళిక (సాప్)
మొత్తం పరిమాణం రూ.77,640 కోట్ల తో
పోలిస్తే ప్రస్తుతం రూ.80,713 కోట్ల విలువైన
5,818 ప్రాజెక్టులు కొనసాగుతున్నాయి.
దేశంలోని అన్ని నగరాలనూ ‘జల
సురక్షితం’ చేయడంతోపాటు ఇంటింటికీ
కొళాయి నీటి సరఫరా లక్ష్యంతో 2021
అక్టో బరు 1న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
అమృత్ 2.0ను ప్రారంభించారు.

అమృత్2.0 మొత్తం వ్యయం 2021నాటికి
రూ.2,77,000 కోట్లు కాగా, 2021-22
నుంచి 2025-26 మధ్య కేంద్రం వాటా
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కింద రూ.76,760 కోట్లు గా ఉంటుంది.
తదనుగుణంగా నీటి సరఫరా రంగంలో
కాంట్రాక్టులు జారీ చేయబడ్డా యి.
n

n

ఈ మేరకు రూ.41,850 కోట్ల విలువైన
1,326 ప్రాజెక్టులకు కాంట్రాక్టులు ఇవ్వగా,
వీటిలో రూ.11,530 కోట్ల విలువైన 740
ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాయి.

వీటితోపాటు రూ.358 కోట్ల విలువైన 18
ప్రాజెక్టులు వివిధ టెండర్ల దశల్లో ఉన్నాయి.
అందరికీ కొళాయి నీటి సరఫరా కోసం 1.39
కోట్ల కనెక్షన్లు ఇవ్వాలన్నది లక్ష్యం.

సం

రక్షణరంగంలో

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

సమూల మార్పులు

వత్సరాల తరబడి చేసిన కృషి ఫలితంగా భారతదేశ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ అనేది భారీ సంస్థగా అవతరించి ఆ మేరకు ప్రజల్లో పేరు
సంపాదించుకుంది. అదే సమయంలో ఈ మంత్రిత్వశాఖలో నైపుణ్యం కొరవడిందని, సమయానికి ఏ పనీ జరగదనే పేరు కూడా
సంపాదించుకుంది. భారతదేశ మంత్రిత్వశాఖ తన విధుల్లో భాగంగా దేశానికి రక్షణ కల్పించడమే కాకుండా 15 లక్షల మంది సైనికులతో
కూడిన అత్యంత భారీ సైనికవ్యవస్థ(పదాతిదళం, నావికాదళం, వైమానికదళం, తీర ప్రాంత రక్షక దళం) ఆలనాపాలనా చూస్తోంది. బడ్జెట్ కేటాయింపులను
తీసుకుంటే అత్యధిక కేటాయింపులు దేశ రక్షణ రంగానికే. ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశ రక్షణ వ్యవస్థ అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ ఆధ్వర్యంలో 2014లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. రక్షణ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసుకోకుండా దశాబ్దా ల తరబడి
 నిర్లక్ష్యంగా వున్న
సమయంలో పాలనలోకి వచ్చిన నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం వెంటనే ఆ అంశానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. రక్షణ ఉత్పత్తులను దేశంలోనే తయారు చేసే
కార్యక్రమానికి కొత్తప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. అదే సమయంలో బయటి నుంచి వస్తున్న సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి వీలుగా సైన్యానికి కావల్సిన మౌలిక
సదుపాయాల నిర్మాణానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది.

రక్షణ రంగానికి అవసరమైన వస్తువుల సేకరణ విధానంలో
స్వదేశీకి ప్రాధాన్యత

భారతదేశ రక్షణరంగం తనకు కావాల్సిన వస్తువుల సేకరణ
 కు
సంబంధించి అనుసరించాల్సిన రక్షణ రంగ సేకరణ విధానానికి
సంబంధించి 2016లో చేసినప్రకటన
 అనేది ఈ అంశంలో ప్రధానమైన
మార్పును తీసుకొచ్చింది. ఈ విధానమనేది మార్గదర్శిలాగా
వ్యవహరిస్తోంది. ఈ విధానంలో పేర్కొన్న అంశాల ప్రకారం భారతదే
శ
మూడు సైనిక విభాగాలకు కావాల్సిన వస్తువులు, ఆయుధాలను కొనుగోలు
చేసే విషయంలో భారతదేశ కంపెనీలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం
జరుగుతుంది. ఆ కంపెనీలు రక్షణరంగ ఉత్పత్తుల్ని భారతదేశంలోనే
రూపొందించి, తయారు చేయగలిగి వుండాలి. మొత్తం 310 రక్షణరంగ
ఉత్పత్తులు వ్యవస్థలకు సంబంధించి 3 జాబితాలను విడుదల చేయడం
జరిగింది. వాటి దిగుమతులపై నిబంధనలు విధించారు. వాటిని దేశంలోనే
కొనుగోలు చేయాలని పేర్కొన్నారు. రక్షణరంగ బడ్జెట్ లో సేకరణ
 కోసం
కేటాయించే మూలధన కేటాయింపుల్లో 68 శాతం డబ్బును దేశీయ
రక్షణరంగ పరిశ్రమల
 కోసం కేటాయించడం జరిగింది.

దేశీయంగా తయారైన తేజాస్

యుద్ధ విమానాల కొనుగోలుకు

ఎగుమతులు చేసే మొదటి

కోట్ల ను కేటాయిస్తూ ఆమోదం.
వైమానిక దళాన్ని బలోపేతం చేస్తూ
ఫ్రాన్స్ నుంచి 36 రాఫెల్ యుద్ధ
విమానాలను కొనుగోలు చేయడం
జరిగింది.

జాబితాలోకి

రూ. 48,000

ఫ్రాన్స్ నుంచి

25 దేశాల

మొదటిసారిగా

భారతదేశం చేరింది.

36 రాఫెల్ విమానాలను కొనుగోలు చేయాలని

నిర్ణయించారు. ఫిబ్రవరి 2022 నాటికి, వీటిలో 35 విమానాలు

భారతదేశానికి చేరుకున్నాయి. వారి స్క్వాడ్రన్లను అంబాలా,
హసిమారా ఎయిర్బేస్లలో మోహరించారు.

ప్రతి అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని...

ఇక దేశ రక్షణరంగ మంత్రిత్వశాఖ ముందు వున్న తర్వాతి పని ఏదంటే
అది దేశ మూడు రక్షణ విభాగాలకు సంబంధించిన ప్రధానమైన
పథకాలను గుర్తించడం. వాటికి వెంటనే నిధులను కేటాయించి అమలు
చేయాల్సి వుంది. ఉదాహణకు తీసుకుంటే 50 వేల బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ల ను
సేకరించే పనిని చాలా వేగవంతంగా పూర్తి చేయడం జరిగింది.
ఎందుకంటే ఉగ్రవాదాన్ని, చొరబాటుదారులను ఎదుర్కొనే ప్రాంతాల్లో
విదులు నిర్వహిస్తున్న జవాన్లకు వాటి అవసరం చాలా వుంది. సైనికుల
భద్రతకు ఎంతో ముఖ్యమైన హెల్మెట్లు తగినన్ని అందుబాటులో
లేవు. దీనికి సంబంధించిన పని రెండు దశాబ్దా ల
తర్వాత చేపట్టడం జరిగింది. హెల్మెట్ల
తయారీ పనిని కాన్పూర్ కు చెందిన
ఎంకెయు కంపెనీకి అప్పగించడం
జరిగింది. ఈ ఒప్పందం విలువ రూ. 180
కోట్లు . 1.58 లక్షల హెల్మెట్ల ను తయారు
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

తూ నిర్ణయం
కొనుగోలు అధికారాలను ై సన్యానికే అప్పగిస్
రక్షణ రంగ దళాల ఆధునీకరణ, ప్రాథమిక
సౌకర్యాల కల్పనకోసం 2022-23 బడ్జెట్
లో కేటాయింపులను గణనీ
 యంగా 1.52
లక్షల కోట్ల కు పెంచడం జరిగింది.
రూ. 100 కోట్ల నుంచి రూ. 200 కోట్ల
వరకు విలువైన ప్రాజెక్టుల విషయంలో
నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీలుగా రక్షణ
రంగం మూడు విభాగాలకు చెందిన
కమాండింగ్ అధికారులకు, ఆర్మీ స్టాఫ్ వైస్
చీఫ్ కు అధికారాలు అప్పగించారు.
అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆయుధాలు
మందుగుండు సామగ్రి కొనుగోళ్లకు
సంబంధించి ఒక్కో ప్రాజెక్టుకు రూ. 500
కోట్ల వరకూ ఖర్చు చేసే అధికారాన్ని
రక్షణర
 ంగ మూడు విభాగాలకు
అప్పగించడం జరిగింది.

సరిహద్దు లో బలమ
ై న మౌలిక
సదుపాయాలు
2008 నుంచి 2014

3600

కి.మీ మేర రోడ్లు

7270

వంతెనలు

2014 నుంచి 2021

5547

కి.మీ మేర రోడ్లు

15,000
వంతెనలు

అత్యంత ప్రమాదకర ఆయుధాల కొనుగోలు:
వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలకు చెందిన ఎస్
400 మొదటి కన్ సైన్ మెంట్ ను రష్యా
నుంచి కొనుగోలు చేయడం జరిగింది.
ప్రస్తుతం కలాష్నికోవ్ ఏకె 203ని మన
దేశంలోనే తయారు చేయడం
జరుగుతోంది. ధనుష్, కె 9 వజ్రా, షారంగ్,
అల్ట్రా లైట్ హౌవిట్జర్ తుపాకులను
దేశంలోనే తయారు చేసుకుంటున్నాం.
వైమానిక దళాన్ని బలోపేతం
చేయడానికిగాను దేశంలోనే 6 సూర్ పెనే
సబ్ మెరైన్లను తయారు చేయడం జరిగింది.
యుఎపిఎకు మరిన్ని అధికారాలు
చట్టవ్యతిరేక కార్యక్రమా
 ల నిరోధక చట్టం
యుఎపిఎకు సవరణలు చేయడం ద్వారా
దాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడం
జరిగింది. ఉగ్రవాదాన్ని తుదముట్టించడం
కోసం ఎన్ఐఎకు విస్తృత అధికారాలు
కల్పిస్తూ బిల్లు కు సవరణలు చేయడం
జరిగింది.

చేయడం జరుగుతుంది. 2016లో మన దేశం పాకిస్తాన్ పై సర్జికల్ దాడులు
చేసిన తర్వాత భద్రతకు సంబంధించిన కేబినెట్ కమిటీ ఒక నిర్ణయం
తీసుకుంది. దీని ప్రకారం పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చే ఎలాంటి దాడులనైనా తిప్పి
కొట్టడానికి వీలుగా 20 వేల కోట్ల రక్షణరంగ కొనుగోళ్లను చేసుకునే
బాధ్యతను దేశ రక్షణరంగ విభాగాలకు అప్పగించడం జరిగింది. ఫాస్ట్ ట్రాక్
విధానంలో ఈ పని చేయాలని ఆదేశించారు. రక్షణరంగానికి చెందిన
మూడు విభాగాల ప్రాథమిక అవసరాలను కూడా తీర్చుకుండా గత
ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చేసిన నేపథ్యంలోఈ చర్యలను
 ప్రాధాన్యత క్రమంలో
చేపట్టడం జరిగింది. గత ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యానికి కంప్ట్రో లర్ అండ ఆడిటర్
జనర
 ల్ నివేదికే నిదర్శనం. ఈ నివేదిక ప్రకారం తక్కువ స్థాయి ప్రమాదాన్ని
ఎదుర్కోవడానికి వీలుగా కూడా ఆయుధాలను నిలవ పెట్టు కోలేకపోయామని
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రక్షణ రంగంలో స్వావలంబనకు చర్యలు
చిన్న
తరహా
పరిశ
్ర మలతో స్టా ర్టప్
కంపెనీలను కలపడం కోసం
ఇండెక్స్ క్యాంపెయిన్ ను
నిర్వహించడం
జరిగింది.

దేశంలోనే
తయారీ విధానం
కింద దేశంలోనే
ఆయుధాలను,
విడిభాగాలను తయారు
చేయడం
మొదలుపెట
్ట డం
జరిగింది.

తయారీకోసం
ప
్ర త్యేకంగా రూ.
52,000 కోట
్ల
బడ్జెట్టు ను
ప
్ట గలిగాం.
్ర వేశపెట

దేశీయ
తయారీని
ప్రో త్సహించడం కోసం
్త ర్ ప
తమిళనాడు, ఉత
్ర దేశ్
రాష్ట్రాలలో 2 రక్షణర
 ంగ
కారిడార
్లను ఏర్పాటు
చేయడం జరిగింది.

సిడిఎస్ పదవి ఏర్పాటు

రక్షణ రంగ విభాగాల మధ్యన ఉత్తమ సమన్వయం కోసం డిఫెన్స్

స్టాఫ్ చీఫ్ పదవిని ఏర్పాటు చేయాలనే డిమాండ్ దశాబ్దా లుగా
వుండేది. దాన్ని తీరుస్తూ జనరల్ బిపిన్ రావత్ ఆధ్వర్యంలో
మొదటి సిడిఎస్ ను నియమించడం జరిగింది.

ై దాడులు
ఉగ్ర వాదులప

ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసిన తర్వాత జమ్ము, కశ్మీర్ లో ఉగ్రవాద
కార్యకలాపాలు గణనీయంగా తగ్గు ముఖం పట్టా యి.

తెలుస్తోంది. 2013 మార్చి నాటికి భారతసైన్యం ఉపయోగించే 179 రకాల
ఆయుధాల్లో 125 ఆయుధాల అందుబాటు అనేది ప్రమాదకర స్థాయికి
చేరుకుంది. ఇక మిగతా యాభై రకాల ఆయుధాలకు సంబంధించిన స్టాక్,
అందుబాటు అనేది అంత ప్రమాదకరం కాకపోయినప్పటికీ వాటి సంఖ్య
కూడా ఆందోళనకర
 రీతిలో వుండేది. ఎలాంటి యుద్ధం వచ్చినా పది
రోజులకు కూడా సరిపోయే ఆయుధాలు వుండేవి కావు. ఈ సున్నితమైన
ప్రమాదకరమైన సమస
 ్యను పరిష్కరించడం జరిగింది. కేంద్ర సైనిక బలగాల
కింద వున్న ఏడు విభాగాల సిబ్బందికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు కలిపి 35
లక్షల
 ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య భద్రతా కార్డు లను విడుదల చేయడం జరిగింది.
దీని కింద దేశవ్యాప్తంగా వున్న 24 వేల ఆసుపత్రుల్లో నగదు
చెల్లించకుండానే చికిత్సలను పొందవచ్చు.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

తక్కువ ప్రమేయం ఉన్న ప్రభుత్వం-సమర్ధవంతమ
ై న పాలన

నూతన భారతదేశ నిర్మాణ కలల
సాకారం కోసం డిజిటల్ విధానం

రా

జకీయాల్లో గానీ, జాతీయ విధానాల్లో గానీ డిజిటల్ ప్రాధాన్యత గురించి ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ కంటే ఎక్కువ అవగాహన ఎవరికి వుంది? ఈ అంశం వరమా
్త నంలోను,
భవిష్యత్తులోను చాలా అవసరమైన అంశం. అందుకే ఆయన ప్రధానిగా 2014లో ప్రమాణ
స్వీకారం చేసినప్పటినుంచీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమా
 ల్లో , మారుమూల ప్రాంతాల్లో చేపట్టే కార్యక్రమా
 ల్లో
డిజిటల్, సాంకేతికతకు అధికప్రాధాన్యత ఇస్తూ వచ్చారు. ఈ దిశగా చేపట్టిన కార్యక్రమమే డిజిటల్
ఇండియా. ఇది ప్రభుత్వ ప్రమేయం తక్కువగా వుంటూ సమరవంత
్థ మైన పాలన అందించడం ద్వారా
సులభతర జీవనం సాధించడానికి అవసరమైన మార్గదర్శకత్వ విధానం. దీన్ని ఇక్కడ విడుదల చేయడం
జరిగింది.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
బాటలో

ప్రా రంభం

ై 1, 2015
జుల

డిజిటల్ ఇండియా:
డిజిటల్ ఆర్ధిక వ్యవస్థ
దిశగా అడుగులు

n

n

n

n

ఇంటర్ నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బ్లా క్ చెయిన్,
డాటా అనలిటిక్స్, కృత్రిమ మేధస్సు
మొదలైన ఆధునిక సాంకేతికతలద్వారా
భారతీయ ఐటీ నిపుణులకు శిక్షణ ఇవ్వడం
కోసం ఉన్నతస్
 థా యి కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి
చేయడం జరుగుతోంది. అంతే కాదు
దృఢమైన భారతీయ సాప్ట్ వేర్ ఉత్పత్తుల
అభివృద్ధికి అండగా వుండడంకోసం భారీ
సమాచారంలాంటి ఆధునిక సాంకేతికతల
రంగంలో ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ ప్రైమ్ ప్రోగ్రామ్
తయారు చేయడం కోసం కూడా ఈ కేంద్రం
దోహదం చేస్తుంది. అనువైన వాతావరణం
సృజించాలనే లక్ష్యంతో సాప్ట్ వేర్
ఉత్పత్తులు-2019 అంశంలో జాతీయ
విధానాన్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది.

డిజిటల్ సేవలు: ఆధార్
2022 ఫిబ్రవరి నాటికి
దేశంలో

132

కోట్ల ఆధార్ కార్డు లు
నమోదయ్యాయి..

పురోగతి

లక్ష్యం: అందరికీ డిజిటల్ సేవలందించే
విజ్ఞానం కలిగిన ఆర్ధిక వ్యవస్థ, డిజిటల్
సాధికారత కల్పించేలా భారతదేశం తయారు
కావడానికిగాను దేశంలో డిజిటల్ సాధికార
సమాజ స్థాపన చేయడం జరుగుతుంది.

పథకం

డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం

డిజిటల్ విధానంలో బ్యాంకు అకౌంట్ల ను
మొబైల్ ఫోన్లకు, ఆధార్ కార్డు లకు కలపడ
ం
ద్వారా రుణ సదుపాయం పెరుగుతుంది.
డిజిటల్ చెల్లింపులకు ప్రోత్సాహం
లభిస్తుంది.

అలాగే ఆరోగ్య, విద్య, వ్యసాయ, సమాచార
సాంకేతికత పరిశ్రమలు
 , ప్రజా డిజిటల్
వేదికలు అనేవి సమగ్రమైన వృద్ధికి,
మార్పుతో కూడిన వైవిధ్యానికి
మూలాధారంగా నిలుస్తాయి.
రూపే చెల్లింపుల గేట్ వేను విస్తర
 ించడం,
డిజిటల్ కరెన్సీకి మారడం, 5జి సాంకేతికత
అనేవి ప్రజలకు అందించే సేవలను మరింత
అందుబాటులోకి తెస్తాయి.
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యుఐడిఎఐ అనే సంస్థదేశవ్యాప్తంగా వున్న 55 వేల
కేంద్రాలద్వారా ఆధార్ నమోదుతోపాటు ఇతర సేవలను
అందిస్తోంది. వీటికి తోడుగా 79 ఆధార్ సేవా కేంద్రాలను
కూడా నడపడం జరుగుతోంది. ఆధార్ కార్డు కు మొబైల్
ఫోన్ నెంబరను
్ల లింకు చేసినవారు వారి పేరును,
వయస్సును, పుట్టిన తేదీ వివరాలను myaadhaar.gov.in.
ద్వారా సవరించుకోవచ్చు.

ై డ్ పేమెంట్ ఇంటర్
ది యూనిఫ
ఫేస్ (యుపిఐ)
ఇది ప్రసిద్ధి చెందిన డిజిటల్ చెల్లింపుల వేదిక.

ఒక మొబైల్ యాప్ కు పలు బ్యాంకు అకౌంట్ల ను
కలుపుకోవచ్చు. చెల్లింపులను ముందే

నిర్ణయించుకోవచ్చు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి

నాటికి దేశంలో 229 బ్యాంకులు యుపిఐ
సేవల్లో భాగమయ్యాయి. ఆర్ధికరంగాన్ని
డిజిటలీకరణ చేయాలనే కేంద్రప్రభుత్వ
వ్యూహంలో భాగంగా చేపట్టిన చర్యల

కారణంగా ఈ మధ్యకాలంలో డిజిటల్

చెల్లింపులనేవి అనూహ్యంగా పెరిగాయి.
ఫిబ్రవరి 28, 2022

రూ.8.27 లక్షల

కోట్ల విలువైన 452.75 కోట్ల భీమ్ యుపిఐ
లావాదేవీలు జరిగాయి.

యుపిఐ చెల్లింపులు

2021-22*

2020-21
2019-20

3134
2018-19

4572

5554

7422

ఏళ్ళు

గణాంకాలు ఫిబ
్ర వరి 2022 వరకూ. విలువ కోట
్లలో.

్త వ్య నిర్వహణ
కర

గ్రా మాల్
లో నూ డిజిటల్ సేవలు

డిజిటల్ ఇండియా భూమి
రికార్డు ల ఆధునీకరణ కార్యక్రమం

n

కేంద్రప్రభుత్వం అందిస్తున్న
పూర్తిస్థాయి నిధులసాయంతో ఇది
2016 ఏప్రిల్ 1న ప్రారంభమైంది.
పూర్తి స్థాయిలో భూముల సమాచార
నిర్వహణ వ్యవస్థను తయారు
చేయడమే దీని లక్ష్యం. ఈ వ్యవస్థ
ద్వారా భూముల వాస్తవిక
సమాచారాన్ని మెరుగుపరచడం, భూ
వనరు
 లను సక్రమ
 ంగా
వినియోగించుకోవడం, భూ
తగాదాలను నిర్మూలించడం, బినామీ
లావాదేవీలను అరికట్టడం,
అమ్మకందార్లకు కొనుగోలుదార్లకు
మేలు చేయడం జరుగుతోంది.
మొత్తం 1,62,71,251
మ్యాపులకుగాను 1,11,47,387
మ్యాపులను డిజిటలీకరణ చేయడం
జరిగింది.

6, 11, 178

గ్రా మాలలో భూముల రికార్డు లను
కంప్యూట్ల
ర లో పొందుపరచడం
జరిగింది. అంటే దేశంలోని గ్రా మాల్
లో
93.10 శాతం గ్రా మాల్
లో ఈ పని పూర్తి
చేయడం జరిగింది.

బాటలో

ప
్ర ధానమంత్రి గ్రా మీణ డిజిటల్ అక్షరాస్యతా ఉద్యమం
మార్చి 31, 2023 నాటికి దేశంలోగల 6 కోట్ల గ్రామీణ నివాస గృహాల్లో ప్రతి
ఇంట్లో కనీసం ఒకరికైనా డిజిటల్ అక్షరాస్యత కల్పించాలనే లక్ష్యంతో డిజిటల్
అక్షరాస్యతా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. దీన్ని కేంద్ర ఎలక్ట్రా నిక్స్
మరియు సమాచార సాంకేతికత శాఖ ప్రారంభించింది. మార్చి 31, 2022
నాటికి 4.81 కోట్ల మందికి శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. 3.56 కోట్ల మందికి
సర్టిఫికెట్లు జారీ చేయడం జరిగింది.

డిజిటల్ గ్రా మ ై పలెట్ ప్రాజెక్ట్

n

ఏళ్ళు

భారత్ నెట్

గ్రామీణ బ్రాడ్ బ్యాండ్ కార్యక్రమాన్ని
ఈ ప్రాజెక్ట్ 2018 అక్టో బర్ నెలలో
వేగవంతం చేయడానికిగాను భారత్ నెట్ ను
ప్రారంభమైంది. ఎంపిక చేసిన 700 గ్రామ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ ప్రాజెక్టు
ద్వారా దేశంలోని 2.5 లక్షల గ్రామ
పంచాయితీలలో డిజిటల్ ఆరోగ్య సేవలను,
పంచాయితీలను, గ్రామాలను కలపాలని
విద్యా సేవలను, ఆర్థిక సహాయ సేవలను, టెలికమ్యూనికేషన్ల విభాగం ప్రణాళిక
తయారు చేసుకుంది. 2022 మార్చి 15
నైపుణ్యాభివృద్ధి సేవలను, ప్రభుత్వ, పౌర
నాటికి 1, 75, 827 గ్రామాలకు బ్రాడ్
సేవలను అందించడం జరుగుతోంది.
బ్యాండ్ సదుపాయం వుంటుంది.

ై ల్ యాప్
కిసాన్ రథ్ మొబ

దేశంలోని రైతులు, రైతు ఉత్పత్తి సంఘాలు, వ్యాపారులు తమ దగ్గరున్న వ్యవసాయ

ఉత్పత్తులను రవాణా చేయడానికిగాను అవసరమై
 న వాహనాలను అద్దెకు తీసుకోవడానికి
కిసాన్ రథ్ మొబైల్ యాప్ ను తయారు చేశారు. ఈ యాప్ ను ఆండ్రాయిడ్, ఐఒఎస్

వర్షన్లలో తయారు చేశారు. హిందీ, ఇంగ్లీషులతోపాటు పది భాషల్లో ఇది లభిస్తుంది. కిసాన్
రథ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ లో

5.84

లక్షల మంది రైతులు, రైతు ఉత్పత్తి సంస్థలు, వ్యాపారులు,

సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది.

డిజటల్ తో సులభతర జీవనం

ఉమ్మడి సేవా కేంద
్రం (సి.ఎస్.సి)

దేశంలోని 2.5 లక్షల గ్రామాలను కవర్
చేసేలా 2015 ఆగస్టు నెలలో ఉమ్మడి
సేవా కేంద్రం 2.0 కార్యక్రమాన్ని
ప్రారంభించడం జరిగింది. దీన్ని డిజిటల్
ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా
ప్రారంభించారు. ఈ కేంద్రాలు 400కు
పైగా డిజిటల్ సేవలను అందిస్తాయి.
2021 డిసెంబర్ నాటికి దేశంలో 4.46
లక్షలకు పైగా ఉమ్మడి సేవా
కేంద్రాలున్నాయి. వీటిలో 3.48 లక్షల
కేంద్రాలు గ్రామపంచాయతీ స్థాయిలో
వున్నాయి.

డిజిటల్ లాకర్

డిజిటల్ లాకర్ అనేది ఒక ఎకోసిస్టమ్. ఇందులో
రిపాజటరీలు, గేట్ వేలుంటాయి. వీటిద్వారా
ఇష్యూయర్ తనడాక్యుమెంట్ల ను డిజిటల్
రిపాజిటరీలో అఫ్ లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది.
2022 ఫిబ్రవరి నెల మొదటి వారానికల్లా 9.23
కోట్ల మంది వినియోగదారులు తమ పేర్లను
డిజిటల్ లాకర్ లో నమోదు చేసుకున్నారు. దీని
కారణంగా 2022 ఏప్రిల్ 19 నాటికి 507 కోట్ల
డాక్యుమెంట్ల ను ఇష్యూ చేయడం జరిగింది.
ఇందులో 1695 ఇష్యూయర్లు , విజ్ఞప్తి చేసుకున్న
సంస్థలు 1695 వున్నాయి.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

ఇ-సంతకం
n

ఉమాంగ్ యాప్

పౌరులు తాము ఆన్ లైన్ లో పంపించే

దరఖాస్తులమీద, పత్రాల మీద ఎలక్ట్రానిక్

పద్ధతిలో సంతకం చేయవచ్చు. ఇది

చట్టబదమే.
్ద ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టి

ఎలక్ట్రానిక్ సంతకం సేవ కారణంగా ఇది
సాధ్యమవుతోంది. ఈ సేవలను

పొందాలనుకునేవారు యుఐడిఎఐ వారి
ఒటిపి ఆధారిత ఆమోద సేవలను

పొందవచ్చు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నాటికి

దేశంలో మొత్తం 23.72 కోట్ల ఎలక్ట్రానిక్

ఇ-ఆసుపపత్రి : ఆన్ ై లన్ లో నమోదు వ్యవస్థ

సంతకాలను జారీ చేయడం జరిగింది. సి

- డిఎసి కూడా మొత్తం 4.45 కోట్ల

ఎలక్ట్రానిక్ సంతకాలను జారీ చేసింది.

జీవన్ ప్రమాణ్
n

ఆధునిక పాలనను అందించడంలో ఉపయోగపడుతున్నదే ఉమాంగ్
యాప్. కీలకమైన సేవలను అందించడానికిగాను సింగిల్ మొబైల్
వేదికగా ఉమాంగ్ ను తయారు చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఉమాంగ్
ద్వారా 20,527 భారత్ బిల్లుల చెల్లింపుల వ్యవస్థ (బిబిపిఎస్) వినియోగ
సేవలను, 297 కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వవిభాగాలకు, 33 రాష్ట్ర
స్థాయి సంస్థలకు చెందిన 1417 సేవలను అందించడం జరుగుతోంది.

	పింఛనుదారులకు ఇచ్చే డిజిటల్ లైఫ్

సర్టిఫికెట్ పథకాన్ని జీవన్ ప్రమాణ్ అని

ఈ విషయంలో ఎన్ఐసికి చెందిన నేషనల్ క్లౌడ్ లో ఆన్ లైన్ నమోదు
వ్యవస్థను, ఎలక్ట్రానిక్ ఆసుపత్రి దరఖాస్తులను అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం
631 ఆసుపత్రులను ఎలక్ట్రానిక్ ఆసుపత్రులకు అనుసంధానించారు.
వీటిద్వారా 23.38 కోట్ల లావాదేవీలు జరిగాయి. ఆన్ లైన్ నమోదు
వ్యవస్థను ఉపయోగించుకొని 422 ఆసుపత్రులలో 49 లక్షల
 కు పైగా
అపాయింట్ మెంట్లను కేటాయించడం జరిగింది.

అంటారు. ఈ పత్రాన్ని పొందే

ప్రక్రియనంతా డిజిటలీకరణ చేయడం

జరిగింది. దీని కారణంగా పింఛను

n

దారులు స్వయంగా పంపిణీ సంస్థ లేదా
ధృవపత్రా
 లను ఇచ్చే సంస్థ దగర
్గ కు

వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. 2014 నుంచి
2022వరకు దాదాపు 5.58 బిలియన్

డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్లను జారీ చేయడం

జరిగింది.

ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ట్రిక్ట్ మిషన్
మోడ్ ప్రాజెక్ట్
n

n

రూపే చెల్లింపుల గేట్ వే

ఇది భారతదేశానికి చెందిన మొదటి అంతర్జాతీయ చెల్లింపుల నెట్
వర్క్. బ్యాంకులతో అనుసంధానించారు. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా కార్డు ను
ఉపయోగించి లేదా ఆన్ లైన్ పద్ధతిలో లావాదేవీలు జరపవచ్చు. ఇక
రూపే క్రెడిట్ కార్డు ల విషయంలో అయితే వాటిని ఏ బ్యాంకు
అకౌంట్ తో సంబంధం లేకుండా జారీ చేయడం జరిగింది.
మన రూపే కార్డు సేవలు నాలుగు దేశాల్లో అందుబాటులో వున్నాయి.
సింగపూర్, యుఎఇ, భూటాన్, నేపాల్ దేశాల్లో ఈ సేవలు
లభిస్తాయి. నేపాల్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా పశుపతినాధ్,
లుంబని, జనక్ పూర్, మనక్
 మానా ప్రాంతాలలో వేయి
యంత్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

జిల్లా స్థాయిలో గుర్తించిన అత్యధిక

మొత్తంలోని పౌర కేంద్రిత సేవలను

ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో అందుబాటులోకి
తేవడానికే ఇ- డిస్ట్రిక్ట్ ఎంఎంపిలను

ప్రారంభించడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా

709 జిల్లాల్లో 3916 ఇ- జిల్లా సేవలను
ప్రారంభించడం జరిగింది.
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కోట
్ల భారతీయులు రూపే
కార్డు లను కలిగి వున్నారు.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

విజ్
 లు
ఞా న మరియు ప్రోత్సాహక పథకా

జాతీయ విజ్
ఞా న నెట్ వర్క్
n

వనరులను పంచుకోవడానికి, పరస్పర
సహకార పరిశోధన చేయడానికిగాను
అన్ని విజ్ఞాన సంస్థలను, అత్యధిక వేగ
సమాచార ప్రసార నెట్ వర్క్ లతో
కలపాలనేది జాతీయ విజ్ఞాన నెట్ వర్క్
లక్ష్యం. ఫిబ్రవరి 20, 2022 నాటికి 1752
లింక్ సంస్థలను ఏర్పాటు చేశారు. అంతే
కాదు ఎన్ఐసి జిల్లా కేంద్రాలతో 522
జాతీయ విజ్ఞాన నెట్ వర్క్ లింకులు
దేశవ్యాప్తంగా విస్తర
 ించి వున్నాయి. .

ై సబర్ భద్రత
n

అంతర్జాతీయ టెలికమ్యూనికేషన్ సంస్థ
ప్రకటించిన అంతర్జాతీయ సైబర్ భద్రత
సూచిక 2020లో గల మొదటి పది
దేశాల్లో భారతదేశం కూడా నిలిచింది.
కీలకమైన భద్రతా ప్రమాణాలను
పాటించడం ద్వారా ఈ ఘనత
సాధించింది. సైబర్ నేరాలపై నేషనల్
సైబర్ క్రైమర్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ లో
ఫిర్యాదు చేయడంకోసం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్
1930ను కేంద్ర హోంశాఖ ప్రకటించింది.

బిపిఒ ప్రోత్సాహక పథకం
n

చిన్న పట్టణాలలో అందుబాటులోకి వచ్చే
బిపిఒ కార్యకలాపాలను
ప్రోత్సహించడానికిగాను బిపిఒ
ప్రోత్సహక
 యోజన, ఈశాన్య
ప్రోత్సాహక యోజనలను ప్రకటించారు.
యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలను
కల్పించడంకోసం డిజిటల్ ఇండియా
కార్యక్రమం కింద ఈ పథకాలను
తయారు చేశారు. ఈ రెండు పథకాల
కింద కార్యకలాపాలను ప్రారంభించే
అర్హతగల సంస్థలకు 61,208 సీట్ల ను
కేటాయించారు.

డిజిటల్ ఇండియా భవిష్యత్ లక్ష్యాలు డిజిటల్ కరెన్సీ, ఇ-పాస్ పోర్టు
మొదై లన సేవల కల్పనే

డిజిటల్ కరెన్సీ: సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ అయిన డిజిటల్ రూపీని
ప్రారంభించడంకోసం దశలవా
 రీ అమలు వ్యూహాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంకు తయారు
చేస్తోంది. ఎలాంటి అసౌకర్యాలకు తావు లేకుండా ఉపయోగించాల్సిన ఉప
పద్ధతులను పరిశీలిస్తున్నారు. దీని కారణంగా భారతదేశంలో డిజిటల్ లేదా నగదు
రహిత ఆర్ధిక వ్యవస్థ విస్తరిస్తుంది. నగదును ఉపయోగించడం తగ్గుతుంది.
లావాదేవీల ఖర్చులుండవు. డిజిటల్ ఆన్ లైన్, రీటైల్ చెల్లింపులనేవి మరింత భద్రత
 ,
ప్రమాదరహితంగా రూపొందుతాయి. ఇది అంతర్జాతీయ డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థ
అభివృద్ధిని సులభతరంగా కూడా చేస్తుంది.

ఈ ఏడాది ప్రా రంభం కానున్న 5జి యానిమేషన్, గేమింగ్ రంగంలో

కంపెనీలు చేసుకున్న దరఖాస్తుల ఆధారంగా
5జి సాంకేతికతను పరీక్షించడానికిగాను

2021 మే నెలలో టెలికమ్యూనికేషన్

విభాగం అనుమతిని ఇచ్చింది. 2022లో
దశలవారీగా 5జి నెట్ వర్క్ ను

ప్రారంభించడానికి ప్రణాళికలు
రూపొందిస్తున్నారు.

ఆవిష్కరణలు
 ..

యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్టు లు, గేమింగ్
అండ్ కామిక్ ( ఏవిజిసి) రంగాలపై దృష్టి
పెట్టా లని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రజలను
కోరుతున్నారు. గేమ్స్ ఉత్పత్తి, గేమింగ్
సేవలను అందించడంలో ఇండియా
అంతర్జాతీయ కేంద్రంగా మారడానికి కృషి
చేయాలనే సంకల్పంతో ప్రస్తుత ఆర్ధిక
సంవత్సరం బడ్జెట్ లో ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ ను
ప్రకటించారు.

ఇ-పాస్ పోర్ట్ సేవలు

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో డాక్యుమెంట్లు , ఎలక్ట్రా నిక్ సమాచారం కలిగిన ఎలక్ట్రా నిక్
పాస్ పోర్టు లను జారీ చేయాలని కేంద్రప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందులో చివరి కవర్
పైన యాంటెనాను వుంచుతారు. అంతే కాదు అంతరతంగా
్గ
పొందుపరిచిన రేడియో
ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ చిప్ కూడా వుంటుంది. డాటా పేజీ అనేది ముఖ్యమైన పాస్ పోర్ట్
సమాచారాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. అది చిప్ లో కూడా రికార్డు అయి వుంటుంది.
అంతర్జాతీయ పౌర విమాన సంస్థ డాక్యుమెంట్ ప్రకారమే డాక్యుమెంట్ మరియు చిప్
లను రూపొందిస్తారు. నాసిక్ లోని ఇండియా సెక్యూరిటీ ప్రెస్ లో ఎలక్ట్రా నిక్ పాస్ పోర్ట్
ను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ సంస్థ ఇప్పటికే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ తోపాటు 45 కోట్ల
ఎలక్ట్రా నిక్ చిప్పులను సమీకరించింది. అంతర్జాతీయంగా అమలవుతున్న ఉత్తమమైన
విధానాల ప్రకారమే ఎలక్ట్రా నిక్ పాస్ పోర్ట్ విధానం అమలవుతుంది.

త్వరలో ప్రా రంభం కానున్న 75 డిజిటల్ బ్యాంకు యూనిట్లు

దేశంలో డిజిటల్ బ్యాంక్ సేవలను ప్రోత్సహించడం కోసం 75 ప్రాంతాల్లో డిజిటల్ బ్యాంకులను
ప్రారంభించబోతున్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భంలో ఆర్థిక
మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ ప్రకటన
 చేశారు. డిజిటల్ బ్యాంకులను
ప్రారంభించడానికిగాను తగిన నియమ నిబంధనల్ని రిజర్వ్ బ్యాంకు ఇప్పటికే అందించింది.
భౌతిక బ్యాంకు కేంద్రాలలాగే డిజిటల్ బ్యాంకు కేంద్రాలను పరిగణలోకి తీసుకోవడం
జరుగుతుంది.
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గిరిజన ై మనారిటీ అభివృద్ధి

ై అందరికీ
దేశ వనరు
 లప
సమానై మన హక్కులు

ఏ దేశమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఆ దేశ ప్రజలు కీలక పాత్ర
పోషిస్తారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 2014నుంచి
కేంద్రప్రభుత్వం అనేక దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలను
ప్రారంభించింది. దేశంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజల
 కు దేశ
వనరులు సమానంగా అందుబాటులోకి రావడానికిగాను
వీటిని అమలు చేస్తున్నారు. ప్రజల జీవితాలను
మెరుగుపరచడానికిగాను కేంద్రప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులలో ఈ
వ్యూహాలను అమలు చేస్తున్నారు. అంతే కాదు పేదలు,
వెనుకబడిన వర్గాలకు ప్రత్యేకంగా ఇచ్చే పథకాల్లో ఇవి
వున్నాయి. అందుకే మారుమూల ప్రాంతాల్లో నివసించే
గిరిజనులపట్ల, లేదా దేశవ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న మైనారిటీ
ప్రజల
 విషయంలో పక్షపాతం లేదు. ఎందుకంటే దేశ
వనరులు ప్రతి ఒక్కరికీ సమానంగా అందుబాటులోకి
వస్తున్నాయి.
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గిరిజనుల సాధికారత సాధనతో దేశ సాధికారత సాధన

భారతదేశ జనాభాలో గిరిజనుల జనాభా 8.6 శాతం ఉంటుంది.
అంటే వారు దాదాపు 10.4 కోట్ల మంది వున్నారు. భారతదేశ
రాజ్యాంగం అధికరణం 342 ప్రకారం గుర్తించిన షెడ్యూల్డ్ తెగలు
705. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించిన అందరినీ
కలుపుకొని పోతూ, అందరి వికాసాన్ని సాధిస్తూ, అందరి
విశ్వాసాన్ని పొందుతూ అందరి కృషిని పొందుతూ వుండాలనే
దార్శనికత ప్రకారం ప్రభుత్వం దేశంలోని అన్ని వర్గాల సమాన
అభివృద్ధికోసం నిరంతరం పని చేస్తోంది. ప్రభుత్వం తాను చేపట్టిన
అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో గిరిజనతెగల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత
ఇస్తోంది. వారి వారసత్వాన్ని, సంస్కృతిని పరిరక్షిస్తోంది. అంతే
కాదు మరింత చిత్తశుద్ధితో ఒక నూతన ప్రగతి మార్గాన్ని తయారు
చేయడం జరిగింది.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

రెండింతలకంటే అధికంగా పెరిగిన బడ్జె ట్
కేటాయింపులు

గిరిజనుల అభివృద్ధికి కేంద్రప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం కారణంగా
వారికి కేటాంచిన బడ్జెట్ పెరిగింది. 2014-15లో గిరిజన వ్యవహారాల
మంత్రిత్వశాఖ కేటాయింపులు రూ. 3850 కోట్ల యితే, అదే
మంత్రిత్వశాఖ 2022-23లో చేసిన కేటాయింపుల రూ. 8407 కోట్లు .

గిరిజనుల ఆత్మగౌరవ దినోత్సవం

గిరిజనుల దేవునిగా కీర్తి ప్రతిష్టలు ఆర్జించిన శ్రీ బిర్సా ముండా పుట్టిన రోజు
నవంబర్ 15ను గిరిజన ఆత్మగౌరవ దినోత్సవంగా ప్రకటించడం జరిగింది.

గిరిజనులకోసం మ్యూజియం

దేశవ్యాప్తంగా గిరిజన స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలను
తెలియజేస్తూ పది గిరిజన మ్యూజియాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా తమ ధైర్యాసాహసాలతో పోరాటం చేసిన యోధులు
తమ హక్కులకోసం , భూ హక్కులకోసం, సంస్కృతిని
కాపాడుకోవడం కోసం చేసిన త్యాగాలను ఈ మ్యూజియంలలో
చూడవచ్చు. గుజరాత్, ఝార్ఖండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్ గఢ్, కేరళ,
మధ్యప్రదేశ్, తెలంగాణ, మణిపూర్, మిజోరామ్, గోవాలలో వీటిని
నిర్మిస్తున్నారు.

బాటలో

వేశారు. ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ (ఇఎంఆర్ ఎస్) ను
మరింత ముందుకు తీసుకుపోవడానికి వీలుగా దేశంలో 740 ఏకలవ్య
మోడల్ స్కూళ్ళను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. వీటిని యాభై
శాతం గిరిజన జనాభా వున్న బ్లా కుల్లో ను, కనీసం 20,000 గిరిజన
జనాభా వున్న బాక్లుల్లో ను 2026 నాటికి ప్రారంభించబోతున్నారు.

గిరిజన పరిశోధనా సంస్థ

2014 నుంచి తీసుకుంటే దేశవ్యాప్తంగా పది గిరిజన పరిశోధనా సంస్థల

స్థాపనకు ఆమోదం లభించింది. వీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్,

కర్నాటక, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, జమ్ము అండ్ కశ్మీర్, మిజోరాం,

నాగాలాండ్, సిక్కిం, మేఘాలయ, గోవాలలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

ఇప్పటికే మూడు సంస్థల ఏర్పాటు పని పూర్తయింది. మిగతావాటి పని

కొనసాగుతోంది.

ఏకలవ్య ఆదర్శ పాఠశాల

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా గిరిజన
ఆత్మగౌరవ దినోత్సవం నాడు దేశంలోని 27 జిల్లాల్లో 50 ఏకలవ్య మోడల్
రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల ఏర్పాటుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పునాది రాయి
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బాటలో

ఏకలవ ్య మోడల్ డే బోర్డింగ్
స్కూల్ (ఇఎండిబిఎస్)
గోల్ (గోయింగ్ ఆన్ ై లన్
యాజ్ లీడర్స్)

గిరిజన యువత తాము ఎంచుకున్న రంగాల్లో
నాయకులుగా రాణించడానికిగా డిజిటల్ మెంటర్
షిప్ కార్యక్రమాన్ని గిరిజన మంత్రిత్వశాఖ, ఫేస్
బుక్ కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. దీని
పేరు జిఒఎఎల్ (గోల్) అంటే గోయింగ్ ఆన్ లైన్
యాజ్ లీడర్స్ . ఇంతవకు 23 రాష్ట్రా లు
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఈ గోల్ కార్యక్రమంలో
భాగమయ్యాయి.

n

n

n

n

n

గిరిజన విద్యార్థు లకోసం ఏకలవ్య మోడల్ డే బోర్డింగ్ స్కూల్
(ఇఎండిబిఎస్) ను ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించాలని
నిర్ణయించారు. ఎంపిక చేసిన ఉప జిల్లాల్లో గిరిజన జనాభా
90 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా వున్న చోట
రెసిడెన్షియల్ సదుపాయం లేని చోట చదువుకోవాలనుకునే
విద్యార్థు లకోసం వీటిని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.
ఇ.ఎం.ఆర్.ఎస్, సి.బి.ఎస్.ఇ ఉపాధ్యాయులకోసం 21
శతాబ్ద అనుభవపూర్వక విద్య అంశంపైన ఆన్ లైన్ సర్టిఫికెట్
కార్యక్రమాన్ని గిరిజన మంత్రిత్వశాఖ సి.బి.ఎస్.ఇ కలిసి
ఉమ్మడిగా ప్రారంభించాయి.
ఇఎంఆర్ఎస్ ఉపాధ్యాయులు, ప్రిన్సిపాళ్లకోసం సమర
త
్థ
పెంపుదల కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలనే ఉద్దేశ్యంతో
గిరిజన వ్యవహా
 రాల మంత్రిత్వశాఖ, ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి కలిసి
పని చేస్తున్నాయి.
30 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థు లకు ఉపకార వేతనాల
కింద ప్రతి ఏడాది రూ. 2500 కోట్లు ఇస్తున్నారు. వీటిలో
అన్ని రకాల ఉపకార వేతనాలున్నాయి.
ఐఐటి, ఐఐఎం, ఏఐఐఎంఎస్ లాంటి ఉన్నతస్థాయి సంస్థల్లో
చదివే గిరిజన విద్యార్థుల్లో వేయి మందికి ఉపకార వేతనాలు
అందిస్తున్నారు.
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భారతదేశ గిరిజనులు: ఆది మహోత్సవం
n

n

n

n

గిరిజన కళాకారుల అద్భుత సంప్రదాయాలను తెలియజేసేలా ఆది
మహోత్సవ్ ను నిర్వహిస్తున్నాం. ఇందులో చేనేత కళాకారులు, కుండల
తయారీదారులు, తోలుబొమ్మలతయారీదార్లు , ఎంబ్రాయిడరీ కళాకారులు
తమ వస్తువులను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవం ఒక మినీ ఇండియాగా
రూపొందింది.
వలస కార్మికులు, గిరిజ వలసకార్మికుల విభాగం కోసం కేంద్ర గిరిజన
మంత్రిత్వశాఖ, గోవా ప్రభుత్వం కలిసి సంయుక్తంగా మ్యాన్ పవర్ డిజిటల్
డాటా సొల్యూషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాయి.
ప్రపంచ సికిల్ సెల్ వ్యాధి దినం సందర్భంగా జూన్ 19, 2021న సికిల్ సెల్
వ్యాధిపై రెండవ జాతీయ సమాశాన్ని నిర్వహించారు. సికిల్ సెల్ వ్యాధిని
నిర్మూలించడంకోసం అన్ ముక్త్ ప్రాజెక్ట్ప్రారంభించారు.
గిరిజన ప్రజల ఆరోగ్యం, పోషణ మెరుగు పరచడం కోసం పలువురు
భాగస్వాములుగా గిరిజన్ ఆరోగ్య సహయో
 గ్ అనమయ్ కార్యక్రమా
 న్ని
ప్రారంభించడం జరిగింది.

్త వ్య నిర్వహణ
కర

గిరిజన ఉత్పత్తు ల అభివృద్ధి, మార్కెట్
కోసం సంస్థా గత మద్దతు

n

n

n

ఈ పథకం కింద టిఆర్ఐఎఫ్ఇడి సంస్థ తన స్వంత
పోర్టల్ www.tribesindia.com ద్వారా గిరిజన
ఉత్పత్తుల ఎలక్ట్రా నిక్ వాణిజ్య అమ్మకాలను
ప్రోత్సహిస్తోంది. అంతే కాదు అన్ని ప్రధానమైన
ఎలక్ట్రా నిక్ వాణిజ్య పోర్టల్స్ లో అంటే అమేజాన్,
స్నాప్ డీల్, ఫ్లిక్ కార్ట్, పేటిఎం, జిఇఎంలలో కూడా
వీటి అమ్మకాలను చేస్తున్నారు.
టిఆర్ఐఎఫ్ఇడి కి చెందిన ఆన్ లైన్ పోర్టల్ కు
1,25,000 కళాకారుల కుటుంబాలు
అనుసంధానమయ్యాయి. ఒకలక్షకు పైగా
ఉత్పత్తులను ఈ పోర్టల్ లో చూడవచ్చు.
అక్టో బర్ 30, 2021 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 145
అవుట్ లెట్ల నెట్ వర్క్ ను ట్రైఫెడ్ ఏర్పాటు చేసింది.
వీటిలో 97 స్వంత అమ్మకాల అవుట్ లెట్లు వుంటే,
33 అవుట్ లెట్లు కన్ సైన్ మెంట్ అమ్మకానికి
చెందినవి కాగా, ఫ్రాంచైజీ అవుట్ లెట్లు 15
వున్నాయి.

n

n

‘ఎం.ఎస్.పి ఫర్ ఎం.ఎఫ్.పి’ పథకం కింద స్థానిక
అటవీ ఉత్పత్తుల క్లస్టర్లు (విడివికెసీ లు) కామన్
ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ లలాగా పని చేస్తాయి. వీటి ద్వారా
స్థానికంగా అందుబాటులో వుండే మైనర్ అటవీ
ఉత్పత్తులను సేకకరించడం జరుగుతుంది. అదనపు

విలువ లభించేలా సేకరణ వుంటుంది.
వన్ ధన్ వికాస్ కేంద్ర క్లస్టర్ (విడివికెసి) ఏర్పాటు
చేయడానికిగాను గత మూడు సంవత్సరాలో ట్రైఫెడ్ కు
మొత్తం రూ. 254.64 కోట్ల ను విడుల చేయడం
జరిగింది.
2019-20లో వాటిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
అప్పటి నుంచి ఇంతవరకు 3110 విడివికెసీలను
మంజూరు చేశారు. తద్వారా 52,000 ఎస్ హెచ్
జిలకు చెందిన9.28 లక్షల
 ఎం.ఎఫ్.పి సేకరణదారులు
లబ్ధి పొందారు.

బాటలో

ై మనర్ అటవీ ఉత్పత్తు లు (ఎం.ఎఫ్.పి)
మైనర్ అటవీ ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన కనీస మద్దతు ధర
(ఎం.ఎస్.పి)ని పెంచడం జరిగింది. ఎం.ఎఫ్.పి లకోసం
ప్రకటించిన ఎం.ఎస్.పి పథకం కింద 2020-21 నుంచి 37
నూతన వస్తువులను చేర్చడం జరిగింది. దాంతో 2020-21లో
ఎం.ఎఫ్.పిల సంఖ్య 50 నుంచి 87 కు పెరిగింది. ఎం.ఎఫ్.పి
లకోసం కనీస మద్దతు ధర అమలు చేయడం మొదలైనప్పటి
నుంచి కేందప్రభుత్వ నిధులను ఉపయోగించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు
రూ.317.89 కోట్ల విలువైనఎం.ఎఫ్.పిలను సేకరించడం
జరిగింది.

ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి /ఎస్.
టి.ఎఫ్.డి.సి కి ఈక్విటీ మద్దతు
n

వన్ ధన్ వికాస్ యోజన

n

ఏళ్ళు

n

n

అర్హత కలిగిన ఎస్.టి ప్రజలు తమ ఆదాయాలను
పెంచుకునే కార్యక్రమాలు లేదా స్వయం ఉపాధి
చేపట్టా లంటే వారికి రాయితీ రుణాలను జాతీయ
వెనుకబడిన తెగల ఆర్థిక సహాయ మరియు అభివృద్ధి
సంస్థ (ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి) అందిస్తుంది. ఈ పనిని
ఏజెన్సీల ద్వారా చేస్తుంది.
గత మూడు సంవత్సరాలలో (2019-20 నుంచి
30-11-2021 వరకు) ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి 4.04
లక్షల గిరిజన లబ్ధిదారులకు రూ. 748.75 కోట్ల ను
పంపిణీ చేసింది.
పిఎంఇజిపి కార్యక్రమా
 న్ని అమలు చేయడంలో కలిసి
పని చేస్తామని ఎన్.ఎస్.టి.ఎఫ్.డి.సి మరియు కెవిఐసి
నిర్ణయించాయి. ఈ ఎంఓయు ఉద్దేశ్యం బ్యాంకులు,
ఎస్.సి.ఏలద్వారా గిరిజన పారిశ్రామిక వేత్తల
 కు
తక్కువ వడ్డీ రుణాలందేలా చూడడం. యూనిట్
వ్యయంలో 35 శాతం రాయితీని లబ్ధిదారులు
పొందుతారు.
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్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

బాటలో

ై మనారిటీల అభివృద్ధి కోసం
్తృతై మన అవకాశాలు
విస

దే

శం అన్ని విధాలా సమగ్ర అభివృద్ధిని సాధించాలంటే అన్ని
స్థాయిల్లో అభివృద్ధిని సాధించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ దిశగానే
ప్రయాణం చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి వివక్షకు తావు
లేకుండా దేశ పౌరులందరూ దేశాభివృద్ధి ద్వారా లబ్ధి పొందడానికి కృషి
చేస్తోంది. దేశంలోని పౌరులందరూ తమకు రాజ్యాంగం కల్పించిన
హక్కులను పొందేలా, వారి భవిష్యత్తు బాగుండేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం పని
చేస్తోంది. పౌరుల మత నమ్మకాలకారణంగా వారికి ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు
అందకుండా పోయే పరిస్థితి లేకుండా ఈ రోజు ప్రభుత్వం పని చేస్తోంది.
ప్రతి ఒక్కరికి సమానమైన అవకాశాలు కల్పించి వారు ప్రగతి సాధించేలా,
వారి లక్ష్యాలను అందుకునేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రభుత్వం
చేపట్టిన పథకాలన్నీ మత వివక్షకు తావు లేకుండా అమలవుతున్నాయి.

విద్యద్వారా సాధికారత
n

క్రిస్టియన్, ముస్లిం) దాదాపు 5 కోట్ల 20 లక్షల మంది విద్యార్థు లకు గత

ఎనిమిది సంవత్సరాలలో ప్రి మెట్రిక్, పోస్ట్ మెట్రిక్, మెరిట్ ఆధారిత,
బేగం హజరత్ మహల్ బాలికలఉపకార వేతనాలను అందివ్వడం

జరిగింది. ఈ ఉపకార వేతనాలను అందుకున్న విద్యార్థుల్లో మహిళా
విద్యార్థు లు సగం కంటే పైగానే వున్నారు.
n
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ముస్లిం మహిళా విద్యార్థు లలో డ్రాపవుట్ రేటు తగ్గిపోయింది. ఒకప్పుడు

పాఠశాల విద్యను మధ్యలోనే ఆపేసే బాలికల సంఖ్య 70 శాతం ఉండేది.

ముస్లిం కమ్యూనిటీ అభివృద్ధికి ఇది ప్రధానమైన అడ్డంకిగా వుండేది. గత

వక్ఫ్ ఆస్తుల వినియోగం

వక్ఫ్ భూముల్లో ఏర్పాటైన పాఠశాలలు, కాలేజీలు, ఆసుపత్రులు,
కమ్యూనిటీ హాళ్లు ఇంకా ఇతర మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం
పూర్తి స్థాయిలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ప్రభుత్వం నిధులను అందిస్తోంది.
ఇది దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారిగా జరిగిన పని.
బలహీన వర్గాలకోసం అమలు చేసే ప్రధాన మంత్రి జన వికాస్ కార్యక్రమ్
(పి.ఎం.జె.వి.కె) ద్వారా ఈ పని చేస్తున్నారు. దేశంలో దాదాపు 74,875
వక్ఫ్ ఆస్తులు నమోదయి వున్నాయి. అన్ని రాష్ట్రా ల వక్ఫ్ బోర్డు ల
డిజిటలీకరణ పూర్తయింది. జిఐఎస్ / జిపిఎస్ సాంకేతికతను ఉపయోగించి
వక్ఫ్ ఆస్తుల్లో 95 శాతాన్ని మ్యాప్ చేశారు.

గుర్తింపు పొందిన మైనారిటీ మతాలకు చెందిన(పార్సీ, జైన్, బౌద్ధ, సిక్,

70 సంవత్సరాల్లో ముస్లిం ఆడపిల్లల్లో 70 శాతం మంది తమ

చదువులను పూర్తి చేసేవారు కాదు. ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య 30 శాతానికి

పడిపోయింది.
n

మరుగుదొడ్లు లేకపోవడంవల్ల గతంలో వేలాది మంది ముస్లిం బాలికలు

మధ్యలోనే చదువులను ఆపేసేవారు. ఈ దుస్థితి ఇప్పుడు లేదు. ముస్లిం
మహిళల డ్రాప్ రేటు తగ్గిపోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాల

చర్యలు తీసుకుంటోంది. పాఠశాల విద్యను మధ్యలోనే ఆపేసిన

విద్యార్థు లకోసం ఆలీగఢ్ ముస్లిం విశ్వవిద్యాలయంలో బ్రిడ్జి కోర్సు
అందిస్తున్నారు. ఆలీగఢ్ ముస్లిం విశ్వవిద్యాలయంలో మహిళా
విద్యార్థు ల సంఖ్య 35 శాతం పెరిగింది.

్త వ్య నిర్వహణ
కర
ఏళ్ళు

హునార్ హాట్ : పారిశ్రా మికరంగంలో
నూతన అవకాశాలు
n

n

n

n

మైనారిటీ వ్యవహా
 రాల మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో
దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో హునార్ హాట్ కార్యక్రమాన్ని
నిర్వహించారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా వున్న నైపుణ్యవంతమైన
కళాకారులకు నమ్మకమైన వేదికగా నిలిచింది. వారికి మార్కెట్
అవకాశాలను కల్పించింది.

స్వయం సమృద్ధ భారతదేశ సాధనకు, స్థానికుల తరఫు
 న
మాట్లాడే వేదికగా హునార్ హాట్ అనేది ఒక నమ్మకమైన వేదికగా
నిలిచింది.
గత 8 సంవత్సరాలలో 39 హునార్ హాట్స్ నిర్వహణ జరిగింది.
ఇవి దేశవ్యాప్తంగా 8 లక్షల 50 వేల కళాకారులకు వారితో
భాగస్వాములైనవారికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించాయి.
ప్రభుత్వ ఎలక్ట్రా నిక్ మార్కెట్ ప్లేస్, ఆన్ లైన్ పోర్టల్ లో కూడా
హునార్ హాట్ అందుబాటులో వుంది.

బాటలో

పిఎంజెవికె (ప్రధాన మంత్రి జన వికాస్
కార్యక్రమం)
కేంద్రప్రభుత్వం గత 8 సంవత్సరాలలో దేశవ్యాప్తంగా మైనారిటీ

జనాభా అధికంగా నివసించే ప్రాంతాలలో సామాజిక ఆర్ధిక విద్య,

ఉపాధి కల్పన మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించింది. వీటిలో ముఖ్యమైన
అంశాలు ఇలా వున్నాయి.
n

n
n
n
n

n
n
n
n
n

1550 నూతన పాఠశాలల
నిర్మాణం

n
n

అదనపు తరగతి గదులు : 23094
691 హాస్టళ్ల నిర్మాణం

177 రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు
14312 స్మార్ట్ తరగతి
 గదుల
నిర్మాణం
38 కళాశాలలు

n
n
n

n

94 ఐటిఐలు

13 పాలిటెక్నిక్కులు

ఆరు నవోదయ విద్యాలయాలు

413 బహుళ ప్రయోజన
కమ్యూనిటీ కేంద్రాలు (సద్భావ్
మండపాలు)

n
n
n
n

553 మార్కెట్ షెడ్లు

6742 మరుగుదొడ్లు , పారిశుద్ధ్య
సదుపాయాలు
18,692 తాగునీటి సౌకర్యాలు
170 ఉమ్మడి సేవా కేంద్రాలు
27 ఉద్యోగ మహిళల వసతి
గృహాలు
2324 ఆరోగ్య సంబంధిత
ప్రాజెక్టులు

12 వృత్తి కళాకారుల కేంద్రాలు

91 వివిధ క్రీడల సదుపాయాలు
6014 అంగన్ వాడీ కేంద్రాలు

11,483 పక్కా గృహాలు మొదలైనవి
నిర్మించడం జరిగింది.
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ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

విప
్లవాన్ని రగిల్చిన
రచనలు

స్వరాజ్యకు సంపాదకుడు కావలెను. జీతం: రెండు ఎండిపోయిన రొట్టెలు, ఒక గ్లాసు చల్లని నీరు, ప్రతి సంపాదకీయానికి పది సంవత్సరాల
జైలు. ఇది 1884లో ప్రచురితమైన ప్రకటన. బహుశా పది సంవత్సరాల జైలు జీవితాన్ని జీతంగా ప్రకటించిన ప్రపంచంలోనే ఏకైక ప్రకటన ఇది.
దాస్య శృంఖలాల్లో దేశం మగ్గుతున్న సమయంలో జర్నలిజం ఎలాంటి గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నదో తెలియజేయడానికి ఈ ప్రకటన

ఉదాహరణ. అదే సమయంలో మొదటి హిందీ భాషా వార్తా పత్రిక ఉదాంత్ మార్తాండ్ మే 30, 1826లో ఇండియాలో ప్రచురితమైంది. బ్రిటీష్
ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన స్వాతంత్ర్య పోరాటం పలు విధాలుగా జరిగింది. ప్రజలు తమ ప్రాంత, వర్గ, కులాలకు అతీతంగా అన్ని
హద్దులను దాటి పోరాటం చేశారు. ఈ పోరాటంలో సమాజంలోని ఇతర ప్రతినిధులు, మేధావులతో కలసి జర్నలిస్టులు పాల్గొన్నారు. బ్రిటన్
ప్రభుత్వ దోపిడీని, అన్యాయ మార్గాలను ఎండగడుతూ దేశం యావత్తూ ఒకతాటిపై నిలిచేలా కృషి చేశారు. నాటి జర్నలిస్టులు తమ రచనలతో
సమాజంలోని చెడుపై పోరాటం చేస్తూనే బ్రిటీష్ బానిస పాలనకు వ్యతిరేకంగా రచనలు చేసి ప్రజల్లో తగిన స్ఫూర్తిని నింపారు.

జ

ర ్నలిస్టు ల పాదాల మీద ఏర్పడిన బొబ్బలపైన చరిత్ర
రాయబడుతోందని ప్రఖ్యాత కవయిత్రి మహాదేవి వర్మ ఓ
సందర్భంలో అన్నారు. ఆమె చెప్పిన ఈ మాటలు స్వాతంత్ర్య సమరంలో
జర్నలిస్టు ల పాత్రను ప్రతిఫలిస్తున్నాయి. నాడు జర్నలిస్టు ల లక్ష్యం ఏదంటే
సామాజిక సంస్కరణ
 ల్లో , జాతీయ ఉద్యమంలో ప్రజలు భాగమయ్యేలా
చూడడమే. ఆ రోజుల్లో వార్తా పత్రికను ప్రచురించడమంటే చాలా ధైర్యమైన
పని. ఎందుకంటే అందులో ప్రచురితమైన అంశాలు తమకు వ్యతిరేకంగా
వున్నాయని బ్రిటీష్ పాలకులు భావిస్తే జర్నలిస్టు లు, ప్రచురణక రల
్త పై

ఉక్కుపాదం మోపేవారు. స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో వార్తా పత్రికలను

శక్వ
తి ంతమైన ఆయుధాలుగా పరిగణించేవారు. బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యవాద
పాలకులకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా పౌరులను ఐక్యం చేయడమనే
గర్వకారణమైన సంప్రదాయాన్ని వార్తా పత్రికలు, మ్యాగజైన్లు నెలకొల్పాయి.
బ్రిటీష్ పాలకులకు వ్యతిరేకంగా విల్లమ్ములు, కత్తులు ఎక్కుపెట్టాల్సిన
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అవసరం లేదని, బ్రిటన్ సిపాయిల ఫిరంగులకు వ్యతిరేకంగా వార్తా పత్రికను
బయటకు తీయండి అని నాడు అనేవారు. ఈ మాటలు వార్తాపత్రికల
బలాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఎంతో మంది జర్నలిస్టు లు జర్నలిజం ద్వారా
స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొంటూ దేశానికి సేవ చేశారు. స్వాతంత్ర్య
పోరాట యోధుల్లో దాదాపుగా ప్రతి ఒక ప్రముఖుడు తన రచనల ద్వారా
ప్రజల్లో చైతన్యం నింపారు. నేటి ప్రపంచంలో జర్నలిజం పరిధి
నాటకీయంగా విస్తర ించింది. అంతే కాదు దాని బాధ్యతలు కూడా పెరిగాయి.
అందుకే దేశ ప్రగతి జర్నలిజం ద్వారా జరగాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
ప్రత్యేకంగా పదే పదే చెప్పడం జరుగుతోంది. జర్నలిజం సవ్యంగా వుంటేనే
అర్థవంతంగా వుంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో
జర్నలిజం ద్వారా సాంఘిక సంస్కరణలకు
 , స్వాతంత్ర్య సమరానికి నూతన
మార్గాన్ని నిర్దేశించిన మఖన్ లాల్ చతుర్వేది, అజిముల్లా ఖాన్, బరీంద్ర
ఘోష్, రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గాధలను చదవగలరు
 .

రాజా రామ్మోహన్ రాయ్
మొదటి పత్రి కా స్వేచ్ఛా
ఉద్యమం
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అజీముల్
లా ఖాన్
విప్లవాన్ని రగలించడానికి
‘పాయమ్ ఇ- అజాదీ’ని
ప్రచురించిన యోధుడు

జ

 ్నలిజం ద్వారా భారతదే
ర
 శ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి నూతన మార్గాన్ని అందించిన గొప్ప
వ్యక్తి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్. ఆయన్ను ఆధునిక భారతదే
 శ పునరుద్ధరణోద్యమ
పితామహునిగా పిలుస్తారు. దేశంకోసం జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన మహనీయుడు. బెంగాల్లో ని
రాధానగర్ లో చాంధస బ్రాహణ కుటుంబంలో మే 22, 1772లో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్
జన్మించారు. ఆయన్ను అందరూ స్వతంత్ర పాత్రికేయ పితామహునిగా కూడా పిలుస్తారు.
ఆయన మూడు భాషలలో ఆంగ్లం, బెంగాలీ, ఉర్దూ లలో వార్తా పత్రికలను ప్రచురించేవారు. అంతే
కాదు తన రచనల
 ద్వారా, ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలద్వారా భారతదేశంలో పత్రికా స్వేచ్ఛకోసం
పోరాటం చేసేవారు.

ముద్రణా యంత్రాన్ని 1778లో కనుగొన్నారు. రాజారామ్మోహన్ రాయ్ జర్నలిజం రంగంలోకి
వచ్చేసరికి భారతదేశ వార్తా పత్రికలను బ్రిటన్ ప్రభుత్వం నియంత్రిస్తూ వుండేది. అలాంటి
పరిస్థితుల్లో పత్రికా స్వేచ్ఛకోసం ఆయన మొదటి ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. పత్రికలపై సెన్సార్

షిప్ ను 1819లో లార్డ్ హేస్టింగ్స్ ఎత్తేశారు. దాంతో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ మూడు జర్నల్స్ ను
ప్రచురించడం మొదలెట్టా రు. అవి ది బ్రాహ్మనికల్ మ్యాగజైన్ (1821), బెంగాలీ వారపత్రిక
సంవాద కౌముది (1821), పర్షియన్ వారపత్రిక మిరాత్ ఉల్ అక్బర్ (1821). భారతదేశ
పునరుజ్జీవన ఉద్యమానికి పునాది వేసిన ఆయన బ్రహ్మ సమాజాన్ని ప్రారంభించడమే కాకుండా
నాటి స్వాతంత్ర్య సామాజిక సంస్కరణ ఉద్యామాలకు తన జర్నలిజం ద్వారా నూతన మార్గాన్ని
కల్పించారు. ఆయన ప్రారంభించిన ఉద్యమాల కారణంగా జర్నలిజానికి వన్నె తెచ్చారు. అదే
సమయంలో ఆయన జర్నలిజం కూడా ఆయా ఉద్యమాలను సరైన మార్గాల్లో నడిపేది. రాజా
రామ్మోహన్ రాయ్ తన జీవితకాలంలో అనేక పత్రికలకు సంపాదకత్వంవహించి ప్రచురించారు.
బంగదూత్ అనేది ఆయన ప్రచురించిన ప్రత్యేకమైన పత్రిక. ఇందులో ఒకేసారి బెంగాలీ, హిందీ,
పర్షియా భాషలను ఉపయోగించేవారు.
ఆయన పలు సందర్భాలలో తన బలమైన వ్యక్తిత్వాన్ని, పోరాట పటిమను ప్రదర్శించారు.
1821లో ప్రతాప్ నారాయణ్ దాస్ అనే భారతీయునికి బ్రిటీష్ జడ్జి మరణశి
 క్ష విధించారు. కొరడా
శిక్ష సరిపోయే తప్పుకు మరణ
 శిక్ష విధించడంతో దాన్ని ఖండిస్తూ రాజారామ్మోహన్ రాయ్ ఒక
వ్యాసం రాశారు. బ్రిటీషువారి దౌర్జన్యాన్ని ఎండగట్టా రు. ఆయన చేసిన కృషి కారణంగా
భారతీయ పత్రికా వ్యవస్థకు బలమైన పునాది ఏర్పడింది. అంతే కాదు భారతీయ జర్నలిజం
నూతన మార్గాల్లో అడుగుపెట్టింది. ఆ కాలంలో ఆధునిక యుగం ప్రాధాన్యతను గుర్తించిన అతి
కొద్ది మందిలో ఒకరు రాజారామ్మోహన్ రాయ్. స్వేచ్ఛ లేకుండా తమంతట తామే మానవ
నాగరికత ఆదర్శాలు మనుగడలో
 కి రావని అవి స్వేచ్ఛతో కలిసి వుండేవని ఆయన అన్నారు.

అ

జీముల్లాఖాన్ తండ్రి నజీబ్ మిస్త్రీను
ఒకసారి ఒక బ్రిటన్ అధికారి
పిలిచి అశ్వశాలను శుభ్రం చేయాలని
ఆదేశించారు. ఆయన ఆ పని చేయనని
చెప్పడంతో వెంటనే ఆగ్రహించిన ఆ
అధికారి నజీబ్ మిశ్రీని పై అంతస్తు నుంచి
కిందకు తోసేశాడు. అంతే కాదు, ఇటుకతో
కొట్టా డు.
ఆ
ఘటనతో
తీవ్రంగా
గాయాలపాలైన నజీబ్ మిస్త్రీ చికిత్స
తీసుకుంటూ ఆరు నెలల తర్వాత
మరణించాడు. ఆ విధంగా అజీముల్లాఖాన్
చిన్ననాడే తన తండ్రిని కోల్పోయాడు.
తండ్రి మరణం ఆ చిన్నారిపై తీవ్ర ప్రభావం
చూపింది.
1857
సిపాయిల
తిరుగుబాటులో పాల్గొన్న ఆయన ఆ
సమయంలో మిలిటరీ, రాజకీయ పాత్రలనే
కాకుండా ఆ విప్ల వాన్ని నడిపించిన
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ఆలోచనాపరునిగా కూడా పని చేశారు.
ఆయన గొప్ప విప్ల వవాది, వ్యూహకర్త.
1857లో కాన్పూర్ నుంచి మొదటి
భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామాన్ని
నడిపించారు. కాన్పూర్ పాలకుడు, ఆ
తర్వాత
ప్రధానిగా
పని
చేసిన
నానాసాహెబ్
కు
మొదటి
సలహాదారునిగా
పని
చేశారు
అజీముల్లాఖాన్. యూరప్ పర్యటించిన
తర్వాత భారత్ కు వచ్చేటప్పుడు
ముద్రణా యంత్రాన్ని తీసుకొచ్చారు.
దేశంలో విప్ల వాన్ని, తిరుగుబాటును
ప్రోత్సహించడానికిగాను ఆయన ఈ
ముద్రణా యంత్రాన్ని ఉపయోగించి
‘పాయమ్-ఇ-ఆజాదీ’
అనే
వార్తాపత్రి
 కను ప్రచురించారు. ఆయన
దీన్ని హిందీ, ఉర్దూ , మరాఠీ భాషల్లో
ప్రచురించేవారు. హమ్ హై ఇస్కే
మాలిక్, హిందూస్థాన్ హమారా, పాక్
వతన్ హై కౌమ్ కా, జన్నత్ సే బి ప్యారా
అనేది ఆ పత్రికలో ఆయన రాసిన
పాటల్లో ఒక పేరొందిన పాట. అది
1857
పోరాటంలో
పాల్గొన్న
యోధులకు ప్రధాన గీతంగా నిలిచింది.
ఈ పాట 1857 నాటి ఆదర్శాలు,
లక్ష్యాలను స్పష్టంగా ప్రతిఫలించింది.
ఈ పాటలో జాతీయ భావాలను
పొందుపరిచారు.
అవి
1857
పోరాటంలో
ప్రజల
తరఫున
నినదించాయి. 1857 పోరాటంలో
పాల్గొన్న విప్ల వ సైనికుల ఉద్యమ
గీతమైన ఈ పాట జాతీయ గీతాల్లో
తలమా
 నికంగా నిలిచింది. ఇది ప్రజల

గుండెలను నేరుగా తాకింది. స్పష్టంగా
అందరికీ
అర్థమయ్యేలా
వుంటూ
అపరిమితమైన శక్తిని కలిగి వుండేది.
ఇందులో దేశ ఘనతను కీర్తించడమే

కాకుండా
స్వాతంత్ర్య పోరాటం
చేద్దా మనే పిలుపు వుంది. ఈ పాటను
విన్న తర్వాత రచయిత అజీముల్లాఖాన్
ను
ఆధునిక
భారత
మొదటి
జాతీయవాది అని పిలవడ
 ం అతిశయోక్తి
కాదని అనిపిస్తుంది.
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 న్ లాల్ చతుర్వేది అరుదైన యోధుడు, పాత్రికేయుడు మరియు
ఖ
సాహితీవేత్త. ఆయన దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ఎంతో ఉత్సాహంగా
పాల్గొని జైలుకు వెళ్లా రు. యువత అభివృద్ధిని కాంక్షించి వారికి మార్గదర్శకునిగా
నిలవడమే కాకుండా దేశంపట్ల ఆయన ప్రేమ అంకితభావం నిరుపమానమైనవి.
దేశానికి స్వాతంత్ర్యం రాకముందు తన రచన
 ల ద్వారా, ఉపన్యాసాల ద్వారా
ప్రజలను ప్రభావితులను చేశారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాతకూడా ఆయన
తన కృషిని కొనసాగించి, తద్వారా జాతి నిర్మాణంలో పాలుపంచుకున్నారు.
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం హొసంగాబాద్ జిల్లా బవాయి గ్రామంలో ఏప్రిల్ 4,
1889లో ఆయన జన్మించారు. మఖన్ లాల్ చతుర్వేది తన పాత్రికేయ జీవితం
మొదలుపెట్టినప్పుడు మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా బ్రిటిష్ వ్యతిరేక ఉద్యమం ఉండేది.
జాతీయ భావాల గురించి మాట్లా డుకునేవారు. సాంఘిక సంస్కరణల
 గురించి

భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75
సంవత్సరాలైన సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న
ఉత్సవాలు 130 కోట్ల మంది ప్రజల
భావాలను ప్రతిఫలిస్తున్నాయి. సనాతన
భారతదేశ గొప్పదనాన్ని పరిరక్షించడానికి,
దేశంకోసం త్యాగాలు చేసినవారి నుంచి
స్ఫూర్తిని పొందడానికి, ఆధునిక
భారతదేశాన్ని నిర్మించాలనే వారి కలల
సాకారానికి అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమ
 ం
దోహదం చేస్తోంది.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్
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మఖన్ లాల్ చతుర్వేది: జర్నలిజం, సాహిత్యం, జాతీయ ఉద్యమాలకు అంకితైమన తిరుగులేని యోధుడు

చర్చించేవారు. దేశాన్ని బ్రిటన్ పాలకులను వెళ్ళగొట్టా లనే భావాలు
అధికంగా వుండేవి. 1913లో ఖాండ్వాకు చెందిన కాలురామ్ గంగా
రణడే అనే ఆయన ప్రభ అనే మాస పత్రికను ప్రారంభించి దాని
సంపాదకీయ బాధ్యతలను మఖన్ లాల్ కు అప్పగించారు. తన జీవితాన్ని
జర్నలిజానికి, సాహిత్యానికి, జాతీయ ఉద్యమానికి అంకితం
చేయడంకోసం మఖన్
 లాల్ 1913లో తన ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగానికి
రాజీనామా చేశారు. ప్రభ అనే ఉత్తమ నాణ్యత కలిగిన సాహిత్య పత్రికను
ప్రచురిస్తూ దాని ద్వారా స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి సేవలందించారు.
ప్రభలో ప్రచురించిన రచనల కారణంగా అది చాలా వేగంగా ప్రజల
అభిమానం పొందింది. హిందూ సాహిత్య ప్రపంచంలో పేరు
సంపాదించుకుంది. ప్రజల
 ను జాగృతం చేసే రచనలు అందులో రావడమే
ఆ పత్రిక పేరు ప్రతిష్టలకు కారణం. కాన్పూర్ నుంచి ప్రతాప్ అనే
వారపత్రికకు సంపాదకత్వం వహిస్తున్న గణేష్ శంకర్ విద్యార్థితో మఖన్
లాల్ కలిశారు. 1920లో జరిగిన మహాత్మాగాంధీ సహాయ నిరాకరణ
ఉద్యమంలో మొదటగా అరెస్టయిన వ్యక్తి మఖన్ లాలే. జులై 17, 1920లో
మఖన్
 లాల్ నాయకత్వంలో కరమ్ వీర్ ప్రచురణ మొదలైంది.
రాజస్థానాల గురించి అందులో రచనలు వచ్చేవి. ఎలాంటి రిజర్వేషన్
లేకుండా ఈ మ్యాగజైన్ రచనల్ని ప్రచురించేవారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో
కొంతమంది రాజులు ఆ పత్రికకు తమ మద్దతును ఉపసంహించుకున్నారు.
ఆ పత్రిక తన అస్థిత్వాన్ని కొనసాగిస్తూనే అన్ని రకాల సమస్యలను

ఎదుర్కొంది. కరమ్ వీర్ పత్రిలో స్వాతంత్య్రం పైనే కాకుండా ఇతర అనేక
అంశాల పైన ప్రచురితమైన రచన
 లు ఆ కాలంలో దేశాన్నంతా
అట్టు డికించేవి. అందులో సహాయ నిరాకరణ, ప్రజాస్వామ్యం, ఖిలాపత్,
రౌలత్ చట్టం, పంచాయితీ రాజ్, హిందూ ముస్లిం వివక్ష విధానాం, విప్లవ
ఉద్యమం, అతివాద మితవాద పార్టీలు ఇలా అనేక అంశాలపైన రచనలు
వెలువడేవి. మఖన్ లాల్ చతుర్వేది చాలా ఉత్సాహంగా కరమ్ వీర్ పత్రిక
ద్వారా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొనేవారు. దాంతో ఆయన
బ్రిటన్ పాలకుల కంట్లో నలుసుగా మారారు. ఆయన అరెస్టయినప్పుడు
దాన్ని ఖండిస్తూ మహాత్మా గాంధీ, గణేష్ శంకర్ విద్యార్థి తమ యంగ్
ఇండియా, ప్రతాప్ పత్రికల్లో సంపాదకీయాలు రాశారు. వాటి ద్వారా
తీవ్రస్వరంతో బ్రిటన్ పాలకులను హెచ్చరించారు. అంతే కాదు
దేశవ్యాప్తంగా వున్న పలు వార్తా పత్రికలు ఆయన అరెస్టు ను గట్టిగా
ఖండించాయి. మఖన్ లాల్ చతుర్వేది తన విలువలతో కూడిన జర్నలిజ
ప్రమాణాలను కరమ్ వీర్ పత్రికలో చాటారు. ఆయన పాత్రికేయం
భారతీయ జర్నలిజానికి లభించిన ఒక అమూల్యమైన వారసత్వం. తన
జర్నలిజయం జీవితం ద్వారా, ప్రభ, ప్రతాప్, కరమ్ వీర్ పత్రికలద్వారా
ఆయన ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని రగలించారు. అందుకే ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ పదే పదే తన కార్యక్రమాల్లో ఆయన కవిత్వాన్ని ప్రస్తావిస్తుంటారు.
భారతదేశ ప్రసిద్ధ కవి మఖన్ లాల్ చతుర్వేది ఘనతను గుర్తు చేస్తుంటారు.

గౌరీ శంకర్ రాయ్:
రాయ్ జర్నలిజం ద్వారా స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి మద
్ద తు
ఇచ్చిన యోధుడు

మొ

దటి ఒడియా మ్యాగజైన్ ఉత్కల్ దీపికను 1866లో గౌరి శంకర్
రాయ్ ప్రచురించారు. నాడు సంభవించిన తీవ్ర కరువు సమయ
 ంలో
బ్రిటీష్ పాలకుల వైఖరిని బయటపెడుతూ ఒడిషా యువతలో చైతన్యం
రగిలిస్తూ ఆయన ఈ పత్రికను ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో ఒడిషా
వ్యాప్తంగా వచ్చిన కరువులో పది లక్షల
 కు పైగా ప్రజలు చనిపోయారని
తెలుస్తోంది. ఆ సమయంలో భారతదేశంలో సొంత పరిపాలన వుండి ఉంటే
అలాంటి కరువు పరిస్థితులు తలెత్తేవి కావని ప్రజలు భావించారు. ఈ
నేపథ్యంలో స్వేచ్ఛకోసం పోరాటం తీవ్రతరమైంది. కరువు కాలంలో గౌరి
శంకర్ రాయ్, బాబు విచిత్రానంద దాస్ కలిసి ఒరియా భాషలో ఉత్కల్దీపికా
పత్రికను ప్రచురించడం మొదలెట్టా రు.

ఈ పత్రిక కారణంగా ప్రజలకు అన్ని విషయాలు తెలిసేవి. కరువుకు ప్రధాన
కారణం ఎవరో తెలుసుకోవడం మొదలు పెట్టా రు. ఈ పత్రికను మొదట 13
జులై 1838లో కటక్ లో ఏర్పాటు చేశారు. అయితే మొదటి ముద్ర గౌరి శంకర్
రాయ్ ఆధ్వర్యంలో 4 ఆగస్టు , 1866లో జరిగింది. అందుకే ఈ రోజున
ఒడియా జర్నలిజం దినోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నారు. ఒడిషా అనేక
సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న సమయ
 ంలో ఈ ప్రాంత ప్రజల్లో స్వేచ్ఛాభావనలు

రగిలించడానికిగాను గౌరిశంకర్ రాయ్ ప్రారంభించిన మ్యాగజైన్ లో కరువు,
పేదరికం గురించి వ్యాసాలను ప్రచురించారు. తన జాతీయ వాద ప్రధానమైన
మ్యాగజైన్ ద్వారా ఆయన బ్రిటీష్ వారికి వ్యతిరేకంగా భారతీయుల
ప్రయోజనాలకోసం పోరాటం చేశారు. ఆయన తన పత్రికలో బ్రిటీష్ పాలనను
నిశితంగా విమర్శిస్తూ ప్రజల
 డిమాండ్లను ముందుకు తీసుకువచ్చేవారు.
వరద
 లు లాంటి ప్రకృతి విపత్తులను ఎదుర్కోవడానికి ఏం చేయాలనేదానిపై
ఆయన తన పత్రికలో సూచనలు, సలహాలు చేసేవారు. ఆయన ద్వారా స్ఫూర్తి
పొందిన శశి భూషణ్ రథ్ తర్వాత రోజుల్లో ఒడియా దిన పత్రికను 1913లో
బెర్హంపూర్ నుంచి ప్రచురించడం ప్రారంభించారు. అంతే కాదు
గోపబంధుదాస్ సత్యవతి అనే పేరుతో పత్రికను ప్రచురించారు. అందులో
ఒడియా సాహిత్యాన్ని ప్రోత్సహించారు. ఒక పక్క బ్రిటీష్ వారు బైబిళ్లను
ప్రచురించి వాటిని ఇంటింటికీ పంచుతుంటే ఆయన మహాభారతం,
రామాయణం, ఇంకా ఇతర భారతీయ ఇతిహాసాలను తన ముద్రణాలయం
ద్వారా ఒడియా భాషలో ప్రచురించేవారు. బ్రహ్మ సమాజంలో భాగంగా పని
చేసిన గౌరి వంకర్ రాయ్ రాష్ట్రంలో సంగీతం, నాటక కళల్ని ప్రోత్సహించడంలో
కీలకంగా పని చేశారు. అంతే కాదు సమాజంలో సాంస్కృతిక అభివృద్ధికోసం
ఇతోధికంగా కృషి చేశారు.
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Azadiదేవి
Kaఅహ
Amrit
Mahotsav
ల్యాబాయి
హోల్కర్

అహల్యాబాయి: ఉన్నతఆదర్శాలు గల మహారాణి

భారతీయ తత్వశాస్త్రాన్ని తీసుకుంటే..మంచి ఆలోచనలు, సత్ ప్రవర్తన అనేవాటిని కూడా ఒక
మతంగా గుర్తించడం జరిగింది. ఈ గుణాలున్న రాజులు లేదా పాలకులు తమ ప్రజల్ని
సంతోషంగా వుంచగలరు. దేవీ అహల్యాబాయి హోల్కర్ కు ఈ రెండు గుణాలుండేవి. ఆమె
ధైర్యవంతురాలైన యోధురాలే కాదు, నైపుణ్యవంతమైన షూటర్ కూడా. అంతే కాదు
పాలనాదక్షతగల రాణి. ప్రజల సంక్షేమం కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టా రు. ధార్మిక
మార్గంలో నడిచి తన రాజ్యంలోను, బయట అనేక దేవాలయాలను, పవిత్ర క్షేత్రాలను
నిర్మించారు. అందుకే ఆమెను అందరూ లోకమాతా అని ప్రేమపూర్వకంగా పిలిచేవారు.

జననం: 31 మే 1725, మరణ
 ం: 13 ఆగస్టు 1795

మ

హారాష్ట్ర అహమ్మద్ నగర్ లోని చోండి అనే గ్రామంలో
సామాన్య రైతు కుటుంబంలో మే 31, 1725లో ఆమె
జన్మించారు. ఆమె తండ్రి మంకోజి రావు షిండే గ్రామ పెద్దగా
పని చేశారు. తన కూతురు అహల్యబాయికి ఇంట్లో నే చదవడం రాయడం
నేర్పించారు. సామాన్య కుటంబానికి చెందిన అహల్యబాయి రాజకుటుంబ
ప్రవేశం ఆషామాషీగా జరగలేదు. దాని వెనుక అనేక మలుపులున్నాయి.
మాల్వా ప్రాంతానికి చెందిన మల్హర్ రావు హోల్కర్ ఓ రోజున పుణే కు
వెలుతున్న సమయంలో మార్గమధ్యంలో ఓ దేవాలయం దగ్గర పేదవారికి
ఆహారమందిస్తున్న 8 సంవత్సరాల అహల్యాబాయిని గమనించాడు. ఆయన
రాజకుటుంబానికి చెందినవారు. ఆ చిన్నారి దయాగుణం చూసి
చలించిపోయిన ఆయన ఆ అమ్మాయిని తన కోడలుగా చేసుకోవాలని
భావించాడు. తన కుమారుడు ఖాందేర్ రావు హోల్కర్ తో పెళ్లి చేయాలని
అనుకున్నాడు. ఆ విధంగా 1733లో కేవలం 8 సంవత్సరాల వయస్సులో
ఖాందేర్ రావు హోల్కర్ ను మనువాడింది. ఖాందేర్ రావు, అహల్యాబాయిలకు
మల్ రావు అనే కుమారుడు, ముఖ్తాబాయి అనే కూతురు జన్మించారు.
అహల్యాబాయి భర్త ఖాందేర్ రావు హోల్కర్ చాలా చిన్న వయస్సులోనే
1754లో కుంబర్ యుద్దంలో చనిపోయారు. 12 సంవత్సరాల తర్వాత ఆమె
మామగారైన మల్హర్ రావు మరణించారు. ఒక ఏడాది తర్వాత మాల్వా రాజ్య
రాణిగా ఆమె పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టా రు.
అహల్యాబాయి శివభక్తురాలు. ఆమె ఎంతటి భక్తురాలంటే తాను ఇచ్చే
ఆదేశాలకు సంబంధించినఉత్తరాల విషయంలో కింద తన పేరు కాకుండా శ్రీ
శంకర్ అనే పేరును రాసేవారు. తన రాజ్య కరెన్సీ పైన శివలింగాన్ని, బిల్వ
పత్రాలను ముద్రించేవారు. నంది బొమ్మ కూడా వుండేది. ఇండోర్ రాజ్యాన్ని
పరిపాలించిన రాజులు కూడా దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చేంతవరకూ
 శ్రీ
శంకర పేరు లేకుండా ఆదేశాలు జారీ చేసేవారు కాదు. ఏదైనా ఆదేశం మీద శ్రీ
శంకర అనే పేరు లేకపోతే దాన్ని ఆదేశం కింద ఎవరూ పరిగణించేవారు
కాదు. దాంతో అది అమలయ్యేది కాదు.
దేవి అహల్యాబాయి దక్షత కలిగిన రాజకీయ వేత్తగా కూడా పేరు
పొందారు. ఒకసారి మరాఠా పీష్వాలు మాల్వా ప్రాంతంపై దండెత్తడానికి
సిద్ధమయ్యారు. మల్వా రాజ్యం బలహీనంగా వుందని భావించి ఈ దాడి
తలపెట్టా రు. ఈ విషయం తెలిసి మరాఠా పీష్వాలకు అహల్యాబాయి ఒక
దౌత్య ఉత్తరాన్ని పంపారు. అందులో ఆమె ఇలా రాశారు. మరాఠా పీష్వాలు
అహల్యాబాయి సైన్యంపై విజయం సాధిస్తే మహిళను ఓడించారని అందరూ
అనుకుంటారే తప్ప మీ పేరు ప్రతిష్టలు ఎంతమాత్రం పెరగవు..ఒక వేళ మీరు
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మా చేతిలో ఓడిపోతే మహిళా పాలకురాలి చేతిలో ఓడిపోయారని
ప్రపంచమంతా నవ్విపోతుంది. యుద్ధం చేయాలో లేదో తేల్చుకోండి అంటూ
ఆమె తన ఉత్తరంలో తెలిపారు. దాంతో పీష్వాలు తమ దాడిని ఆపేశారు.
దేవి అహల్యాబాయి అనుసరించిన సనాతన ధర్మ తాత్వికతను,
నియమాలను కొంతమంది ఆధునిక భారతీయ నాయకులు మాత్రమే
అనుసరించారు. వారిలో ముఖ్యమైనవారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ.
చాలా మంది చరిత్రకారులు మోదీ పాలనను
 అహల్యబాయి హోల్కర్ చేసిన
దృఢమైన, ప్రభావవంతమైన, సంక్షేమ పాలనతో పోల్చడం జరుగుతోంది.
ఆమెను తత్వవేత్తల రాణిగా చరిత్రకారుడు జాన్ కేయే అభివరించా
్ణ రు. అంతే
కాదు ఈ ఇద్దరి పాలన మధ్యన అనేక సామీప్యాలున్నాయి. భారతదేశంపై
దండెత్తినవావారి చేతిలోను, బ్రిటీష్ పాలకుల చేతిలోను ధ్వంసమైన అనేక
దేవాలయాలను అహల్యాబాయి తన పాలనాకాలంలో పునరుద్దరించారు.
అలాగే నరేంద్ర మోదీ కాశీ విశ్వనాధ్ ఆలయాన్ని పునర్ నిర్మించారు.
ధ్వంసమైన సోమనాథ్ ఆలయ సమీపంలో రెండు అంతస్తుల ఆలయాన్ని
నిర్మించారు. ఆలయాల పునరుద్ధరణ విషయంలో ఇలాంటి అనేక
ఉదాహరణలు నరేంద్ర మోదీ పాలనలో కనిపిస్తున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ నాయకత
 ్వంలో పురాతన మత ప్రాధాన్యతగల
 క్షేత్రాలను
పునరుద్దరిస్తున్నారు. వాటి పవిత్రతను
 , ప్రత్యేకతల
 ను తిరిగి నెలకొల్పుతున్నారు.
లోకమాత అహల్యాబాయిచేసినట్టు గానే మోదీ ప్రభుత్వం కూడా సాంస్కృతిక
వారసత్వాన్ని సంరక్షించడానికి, మతప
 రమైన అస్థిత్వాన్ని పునరుద్దరించడానికి
కృషి చేస్తున్నారు. ఈ కృషిని విస్తరించి విదేశాల్లో కూడా కొనసాగిస్తున్నారు.
బహరెయిన్ రాజధాని మనామాలో 200 సంవత్సరాల వయస్సుగల శ్రీనాధ్జీ
దేవాలయాన్ని పునరుద్దరించారు. ఈ ఆలయం ప్రధాని చేతులమీదుగా తిరిగి
ప్రారంభమైంది. ప్రధాని చేసిన కృషి కారణంగా యుఎఇ ప్రభుత్వం అక్కడ శ్రీ
స్వామినారాయణ్ ఆలయాన్ని నిర్మించింది. అది అబుదాబిలోని మొదటి
సంప్రదాయ హిందూ ఆలయం. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వం
చేపట్టిన చర్యల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వున్న అనేక కళాఖండాలు
తిరిగి భారత్ కు చేరుకున్నాయి. అహల్యాబాయి తన పాలనలో భూమి
ఆదాయ నిర్వహణ
 విధానాలను సరళీకరించారు. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం
కూడా ప్రస్తుతం భూ నిర్వహణ పనిని సరళీ కరిస్తోంది. మహేశ్వర్ లో చేనేత
పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేసిన అహల్యాబాయి ప్రపంచానికి మహేశ్వర చీరలను
బహుమతిగా అందించింది. అదే విధంగానే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా
స్థానిక కళాకారులకు లబ్ధి చేకూరేలా ‘వోకల్ ఫర్ లోకల్’ విధానం అమల్లోకి
తెచ్చారు.
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సావర్కర్ గారి గురించి గౌరవనీ
 యులైన అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి గారు
ఒక అద్భుతమైన వరన
్ణ చేశారు. అటల్ జీ ఏమన్నారంటే సావర్కర్ అనేది
సంస్కృత పదం.. ఈ పదానికి వేగం, త్యాగం, దృఢ చిత్తం, మూలకం,
తర్కం, యవ్వనం, బాణం, కత్తి అనే అర్థాలున్నాయి. అటల్ జీ చేసిన
వరన
్ణ అక్షర సత్యం. సావర్కర్ తనలో
 కవిత్వాన్ని, విప్లవాన్ని
నింపుకున్నారు. ఆయన సున్నితమైన కవి మాత్రమే కాదు,
ధైర్యవంతుడైన విప్లవకా
 రుడు కూడా.
- ప్రధాన మంత్రి, నరేంద్ర మోదీ

