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నవ భారతావని కోసం

అమృతయాత
్ర

భారత స్వాతంత్య్ర శతవార్షికోత్సవాలకి సాగుతున్న అమృతయాత్రలో
భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు నడిపించే 100 నిర్ణయాలు...

మన్ కీ బాత్ 2.0

మోదీ 2.0 (39వ ఎపిసోడ్, ఆగస్టు 28, 2022)

మన పూర్వీకుల ముందు చూపు,
జ్
ఞా నం, అవగాహన  ఎంతో
ఆశ్చర్యకరం

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రజలతో సంభాషించే ప్రముఖ కార్యక్రమం “మన్ కీ బాత్” ఆగస్టు నెల కార్యక్రమంలో  ఆయన
హర్ ఘర్ తిరంగా ప్రచారం, విదేశాల్లో అమృతోత్సవాలు, ప్రాచుర్యంలోకి రాని యోధుల జీవితాలతో రూపొందించిన
టెలీ-సీరియల్ స్వరాజ్, ఉత్తరాఖండ్ కు చెందిన బేడు పండ్ల బ్రాండింగ్, హిమాచల్ లో మహిళల పరస్పర సహకారం,
పోషకాహారం కోసం ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమం వంటి అంశాలు ప్రస్తావించారు. “మన్ కీ బాత్”
(‘మనసులో మాట’) కార్యక్రమంలో ప్రధానాంశాలు...

జల సంరక్షణ ప్రాధాన్యాన్ని వేలాది సంవత్సరాల క్రితమే వివరించారు: మన సంస్కృతి వేలాది సంవత్సరాల క్రితమే నీరు,

జల సంరక్షణ ప్రాధాన్యాన్ని వివరించింది. ఈ జ్ఞానాన్ని ఏ దేశం అయినా అంగీకరించినట్ల యితే దాని శక్తి అద్భుతంగా పెరుగుతుంది.
మన పూర్వీకుల జ్ఞానం, లోతైన అవగాహనా శక్తి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ఆనందంలో మునిగిపోతాం.

ప్రజా ఉద్యమంగా మారిన అమృత్  సరోవర్ నిర్మాణం: నాలుగు నెలల క్రితం “మన్ కీ బాత్” (‘మనసులో మాట’)

కార్యక్రమంలో నేను అమృత్ సరోవర్ గురించి మాట్లాడాను. ఇప్పుడు ఆ అమృత్ సరోవర్ కార్యక్రమం ప్రజా ఉద్యమంగా మారింది.
దేశం కోసం ఏదైనా చేస్తున్నాం అనే భావం, బాధ్యతాయుత వైఖరి, భవిష్యత్తు తరాల పట్ల ఆందోళన ఉన్నప్పుడు బలం జోడవుతుంది. ఆ
సంకల్పం గౌరవనీయం అవుతుంది.

త్రివర్ణ పతాకం తయారీ నుంచి ఆవిష్కరణ వరకు: ఆగస్టు నెలలో అమృత్ మహోత్సవ్ మాధుర్యం దేశం అంతటా వ్యాపిస్తుంది.
ఇంత పెద్ద దేశంలో అన్ని చోట్ల త్రివర్ణ పతాకం ఎగురవేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఒకే రకమైన స్ఫూర్తి ప్రసరిస్తుంది. మనం దేశ
స్ఫూర్తిని ఇప్పటికే స్వచ్ఛత, టీకా కార్యక్రమాల్లో వీక్షించాం.

“స్వరాజ్” సీరియల్ చూడండి: దేశ స్వాతంత్య్రోద్యమంలో పాలు పంచుకున్నప్పటికీ అంతగా ప్రాచుర్యంలోకి రాని యోధులు,

వారి కృషి గురించి యువతరానికి తెలియచేసే అద్భుత కార్యక్రమం “స్వరాజ్”. ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు మీరంతా
దూరదర్శన్ లో ఆ కార్యక్రమం వీక్షించి మీ పిల్లలకు చూపించండి అని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను.

పోషకాహారం కోసం నిర్వహిస్తున్న చైతన్య కార్యక్రమంలో టెక్నాలజీని గరిష్ఠంగా వినియోగించడం, ప్రజా
భాగస్వామ్యం ప్రధానం: సెప్టెంబర్ నెల అంటే పండుగలే పండుగలు, దీనికి తోడు పోషకాహార ప్రచారం సైతం పెద్ద ఎత్తున

జరుగుతుంది. ప్రతి ఏడాది సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 30వ తేదీ వరకు ‘పోషణ్ మా’ నిర్వహిస్తాం. ఈ పోషకాహార ప్రచారంలో టెక్నాలజీ
గరిష్ఠ వినియోగం, ప్రజా భాగస్వామ్యం కీలకంగా మారాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యంలోకి వస్తున్న చిరుధాన్యాలు: భారతదేశ విజ్ఞప్తి మేరకు 2023 సంవత్సరాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి

అంతర్జాతీయ చిరుధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించింది. దీర్ఘ కాలం నుంచి ఎవరైనా విదేశీ అతిథి లేదా విదేశీ దేశాధినేత మన దేశాన్ని
సందర్శించినప్పుడు దేశంలో పండే చిరుధాన్యాలతో వంటకాలు చేయించేందుకు నేను కృషి చేశాను. ఆ వంటకాలను వారంతా ఎంతో
ఆనందంగా ఆస్వాదించారు. ఇప్పుడు చిరుధాన్యాల ప్రాచుర్యం ప్రపంచంలో బాగా పెరుగుతోంది.

గ్రామాల్లో డిజిటల్ ఇండియా విజయగాథలు పంచుకోండి: డిజిటల్ ఇండియా ప్రచారంతో గ్రామాల్లో ఎన్ని జీవితాల్లో

సాధికారత ఏర్పడిందో అందరితోనూ పంచుకోండి. అలాగే గ్రామాల్లోని డిజిటల్ ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేతల
్త గురించి వీలైనంత
ఎక్కువగా నాకు లేఖలు రాస్తూ ఉండండి.
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భారతదేశం అమృత్ మహోత్సవ్ పేరిట 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
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న్యూ ఇండియా
మాచార్
సెప్టెంబర్ 16-30,
RNI No. : DELTEL/2020/78829

సంపాదకీయం
నమస్కారం,

భారతదేశం ఏదైనా లక్ష్యాన్ని సాధించుకోవాలని సంకల్పించుకుంటే ఏ లక్ష్యం కూడా కష్టం కాదు. ఇదే ఆలోచనతో
సంకల్పిత భారతదేశం స్వర్ణ వత్సరం దిశగా ప్రయాణం ప్రారంభించింది. ఆగస్టు 15వ తేదీన 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్య్ర
దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించుకుంది. రాబోయే 25 సంవత్సరాల కాలంలో అంటే భారతదేశం 2047లో స్వాతంత్య్ర
స్వర్ణో త్సవాలు నిర్వహించుకునే సమయానికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఆవిర్భవించాలన్న సంకల్పంతో కృషిని
కొనసాగించనుంది.
స్వయం సమృద్ధి, స్వతంత్రత రెండూ ఒక దానికి ఒకటి బలం చేకూరుస్యి
తా . దేశం ఎంతగా స్వయంసమృద్ధం అయితే అది
అంత బలపడుతుంది. అందుకే నేడు భారతదేశం బలాన్ని, పరివరన
్త ను సంఘటితం చేస్తోంది. నిర్శి
దే త కాలపరిమితిలో
అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారాలనే సంకల్పం ఒక్కటే కాదు.. ఇటీవల కాలంలో తన అభివృద్ధి యానాన్ని భారత్
పునర్నిర్వచించింది. అభివృద్ధికి అమృకాలం అనే కొత్త నిర్వచనం పునాదిగా మారింది.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సారథ్యంలోని ప్రభుత్వం నిర్ణయాత్మకం, ముందుచూపుతో కూడిన వందలాది నిర్ణయాలతో
దేశాభివృద్ధి క్రమాన్ని మార్చింది. అమృతయాత్ర పురోగతికి అవి ఆసరా అందిస్తున్నాయి. గతంలో అభివృద్ధి యానంలో
వాటి గతికి వదిలి వేసిన అలాంటి అంశాలెన్నింటినో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పరిగణనలోకి తీసుకుని ఆ సమస్యల
పరిష్కారానికి ఒక మార్గం చూపించారు. ఆ సిద్ధాంతాలన్నింటి గురించి న్యూ ఇండియా సమాచార్ అమృత్ స్పెషల్ సంచిక
ప్రస్వి
తా స్తోంది.
భారతరత్న అవార్డు గ్రహీత, మెలోడీ గాయని లతా మంగేష్కర్ గురించిన కథనం వ్యక్తిత్వ విభాగంలోను, గుర్తింపునకు
నోచుకోని వీరుల విశేషాలు అమృత్ మహోత్సవ్ సీరీస్ లో ఉన్నాయి. అలాగే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం
చేసిన ఎన్నో అభివృద్ధి ప్రణాళికల వివరాలు కూడా ఉన్నాయి.

శక్తివంతమైన భారతదేశమే శాంతియుత, సురక్షిత ప్రపంచానికి బాట వేస్తుంది. రాష్ట్ర కవి రామ్ ధారీ సింగ్ దినకర్ రాసిన
కవితాత్మకమైన భావంతో మనం జాతికి అభివాదం చేద్దాం.
నవీన్ సూర్య కీ నయీ ప
్ర భా, నమో, నమో, నమో!

నమో స్వతంత
్ర భారత్ కీ ధ్వజా, నమో, నమో, నమో!
మీ అమూల్యమైన సలహాలు పంపుతూ ఉండండి.
హిందీ, ఇంగ్లీషు సహా 11 భాషల్లో పత్రికను
చదవండి/డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/

(సత్యేంద్ర ప్రకాష్)

సెప్టంబర్1-15,2022

ఉచితపంపిణీకోసం

సంపుటి3,సంచిక5

మెయిల్ బాక్స్
పత్రిక చదివిన తర్వాత సానుకూల దృక్పథం పెరిగింది

“ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్” సందర్భంగా నవభారతం ఆవిర్భవిస్తున్న సమయంలో

నవభారత సంకల్పం గురించి ప్రముఖంగా ప్రస్తావించిన “న్యూ ఇండియా సమాచార్” పత్రిక
ఆగస్టు 15-31 సంచికను నేను చూశాను. నేను ఈ పత్రిక చదవడం ఇదే ప్రథమం. నరేంద్ర

అమృత సంకల్ం

క్త ర వ్య పాలనే
జీవన విధానం

మోదీ కథ చదివిన తర్వాత నాలో సానుకూల దృక్పథం కలిగింది. ఇది చదివిన తర్వాత నా

ప్రాణ’మంత్ంఅందంచి,
కోటబురుజులనంచి‘పంచ
ప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీఎర్ర
లన్నసంకల్ంచేశారు.
వృదధిచందనదేశంగామార్చా
2047నాటికిభారత్నఅభి

భారతదేశం మారడమే కాదు, ఆధునికం అవుతోందన్న భావన కలిగింది. అంతే కాదు, రోజు
వారీ విజయాల్లో కొత్త కోణాలు కూడా నమోదవుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ పత్రిక
ఉజ్వలంగా వృద్ధి చెందుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

- డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ మిశ్రా
mishrakadma74@gmail.com

చక్కని కొత్త సంచిక

న్యూ ఇండియా సమాచార్ తాజా సంచిక అంతా భారత ప్రభుత్వం
సాధించిన అద్భుత విజయాలతో నిండిపోయింది. గౌరవనీయమైన

న్యూ ఇండియా సమాచార్ ప్రశంసనీయ ప్రయత్నం

న్యూ ఇండియా సమాచార్ ఆగస్టు 16-31 సంచిక

నేపథ్యం గల శక్తివంతమైన మహిళ రాష్ట్ర పతిగా ఎన్నిక కావడం లేదా

చదివాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలుపరిచే వివిధ పథకాలు,

ఉన్నాయి. నిరాదరణకు గురవుతున్న వర్గా లను ప్రోత్సహించడం

నిర్ణయాలు; ఇతర ప్రధానాంశాలకు సంబంధించిన

క్రీడల్లో మహిళా విజయాలు వంటివన్నీ సంపూర్ణ స్ఫూర్తిదాయకంగా

అద్భుతమైన విజయం. కీలక రంగాల్లో భారత్ సాధిస్తున్న విజయాలు ప్రతీ
ఒక్క భారతీయునికి గర్వకారణం. ఇంకా ఇప్పటికీ తన గమ్యం చేరని
వారిని మనం చేరాలి, వారి విజయాలు కూడా సొమ్ము చేసుకోవాలి.

ప్రేమ తంజావూరి
prema@gmail.com

ఉపయోగకరం, ఆసక్తికర సమాచారం

న్యూ ఇండియా సమాచార్ కొత్త సంచికను నేనెంతో ఇష్ట పడ్డా ను. ఆ
సంచిక వివరంగా చదవాలని నేను నా విద్యార్థు లకు కూడా

సూచించాను. దేశానికి ఎంతో ముఖ్యమైన, ఉపయోగకరమైన,

ఆసక్తికర సమాచారం మనకి అందిస్తున్న ఈ పత్రికను ప్రతి ఒక్క

కార్యక్రమాలు; మంత్రిమండలి తీసుకున్న కీలక

కచ్చితమైన సమాచారం అందించడం ప్రశంసనీయం.

దానికి తోడు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ విభాగంలో

ఇచ్చిన జాతీయ యోధులకు సంబంధించిన కథలు కూడా
స్ఫూర్తిదాయకం.

anuragmishrabhu@gmail.com

పరీక్షలకు తయారయ్యేందుకు ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరం

నేను ఒక విద్యార్థిని, సివిల్ సర్వీసు పరీక్షలకు సిద్ధం

అవుతున్నాను. న్యూ ఇండియా సమాచార్ పత్రిక నేను చదువుతూ

ఉంటాను. నా పరీక్షల తయారీకి ఈ పత్రిక ఎంతో ఉపయోగకరం

భారతీయుడు చదవాలని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ పత్రిక మన

జనరల్ నాలెడ్జ్ ని కూడా పెంచుతుంది. అలాగే ఈ పత్రిక

అందిస్తున్న దేశంలో జరుగుతున్న విప్లవాత్మక, చారిత్రక మార్పుల

అని గుర్తించాను.

సిద్దార్థ్  సింగ్

siddharthathakur888@gmail.com  

గురించిన సమాచారం కూడా ఎంతో ఉపయోగకరం.

mohithtripathivashisth27@gmail.com

@NISPIBIndia అనుసరించండి
ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల చిరునామా:  రూమ్ నంబర్-278, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, సెకండ్
ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ - 110003
న్యూ ఇండియా సమాచార్   సెప్టెంబర్ 16-30, 2022
e-Mail: response-nis@pib.gov.in
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సంక్షిప్త సమాచారం

రక్షణ రంగ బలోపేతానికి స్వయం సమృద్
ధి 

ఐఎన్ఎస్ విక
్ర ాంత్:  దేశీయంగా
ై న విమాన వాహక నౌక
తయార
జలప
్ర వేశం
భారతదేశం తొలిసారిగా దేశీయంగా నిర్మించిన ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ నౌకాదళంలో
చేరింది. సముద్ర బాహుబలిగా పేరొందిన ఈ నౌకను సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన కోచి
షిప్ యార్డు లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
నౌకాదళంలో ప్రవేశపెట్టారు. దీంతో 40 వేల టన్నుల సామర్థ్యం గల విమాన
వాహక నౌకలు తయారుచేసే శక్తి గల 6 దేశాల బృందంలో ఇప్పుడు భారత్
కూడా చేరింది. విక్రాంత్ లో 76 శాతం దేశీయంగానే తయారయింది. 2002లో
అప్పటి ప్రధాన మంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి ఈ ప్రాజెక్టు కు అనుమతి
మంజూరు చేశారు. దాని తయారీలో 500 పైగా భారతీయ కంపెనీలు, సంస్థలు
భాగస్వాములయ్యాయి. దాని నిర్మాణానికి 13 సంవత్సరాల కాలం పట్టింది.
20,000 కోట్ల రూపాయలు వ్యయం అయింది. మిగ్-29 కె ఫైటర్ జెట్ లు,

“విక
ై నది, మహిమాన్వితమ
ై నది. అది ఒక
్ద ది, ప
్ర ాంత్ అతి పెద
్ర త్యేకమ
యుద
్ధ నౌక మాత
్ర మే కాదు... కఠోర శ
్ర మ, ప
్ర తిభ, ప
్ర భావానికి, 21వ
శతాబ్
ది భారతదేశ కట్టు బాటుకు ఒక చిహ్నం. నేడు భారతదేశం
దేశీయ టెక్నాలజీతో అలాంటి భారీ యుద
్ధ నౌకలు తయారుచేసే
సామర్థ్యం ఉన్న దేశాల సరసన చేరింది. ఐఎన్ఎస్ విక
్ర ాంత్
్త విశ్వాసం నింపింది.
దేశానికి కొత
- నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్రి

కామోవ్-31, ఎంహెచ్-60 ఆర్ వంటి బహుళ పాత్ర పోషించే హెలీకాప్టర్లు ,
దేశీయంగా తయారైన ఆధునిక తేలికపాటి హెలీకాప్టర్లు , తేలికపాటి యుద్ధ
విమానం వంటి మొత్తం 30 యుద్ధ విమానాలు మోయగల సామర్థ్యం దాని
ఎయిర్ వింగ్ కి ఉంది. “శివాజీ సముద్ర శక్తిని చూసి శత్రువు వెన్నులో చలి
పుట్టేది. నేడు నేను కొత్త నౌకాదళ పతాకాన్ని ఛత్రపతి వీర్ శివాజీ మహరాజ్ కు
అంకితం చేస్తున్నాను. ఈ కొత్త పతాకం భారత నౌకాదళం శక్తిని, ఆత్మగౌరవాన్ని ఇనుమడింపచేస్తుంది. నేటి వరకు భారత నౌకాదళం బానిసత్వ
చిహ్నాన్ని మోసుకుంటూ తిరిగింది. నేడు దాని స్థానంలో కొత్త పతాకం
ఏర్పాటవుతోంది” అని ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

పాఠశాలలో బోధనాంశాలు ఎలా ఉండాలి?  సర్వేలో పాల్
గొ ని
మీరే తెలియజేయండి

భారతదేశాన్ని విద్యా రంగంలో ప్రపంచ శ్రేణి సూపర్ పవర్ గా

లక్ష్యం. నేషనల్ కరిక్యులమ్ పై నిర్వహిస్తున్న ఈ డిజిటల్ సర్వేలో

పెంచడం మూడు దశాబ్దా ల అనంతరం వచ్చిన కొత్త విద్యా విధానం

భాగస్వామ్య విధానాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరుతోంది.

నిలపడం, దేశంలో విద్యను సార్వత్రికం చేయడం ద్వారా నాణ్యత
ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ చొరవను మరింత ముందుకు నడుపుతూ కేంద్ర

విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ జాతీయ కరిక్యులమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ తయారీలో

ప్రజా భాగస్వామ్య సర్వే ద్వారా సామాన్య ప్రజల నుంచి సలహాలు
ఆహ్వానిస్తోంది. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థు లు సహా
సాధారణ ప్రజల అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడం ఈ సర్వే ప్రధాన
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పాల్గొనాలని ప్రజలందరినీ ఆహ్వానిస్తోంది. తద్వారా సమగ్ర ప్రజా

ncfsurvey.ncert.gov.in లింక్ ను నొక్కడం ద్వారా ఎన్ఇపి

2022 డిజిటల్ సర్వేలో మీరు కూడా భాగస్వాములు కావచ్చు.
ఇందులో సిలబస్ కు సంబంధించి 10 ప్రశ్నలుంటాయి. ఈ సర్వేను
విజయవంతంగా సేవ్ చేయవచ్చు.

సంక్షిప్త సమాచారం

ప
్ర పంచంలో అత్యంత ప
్ర ఖ్యాత నాయకుడుగా మరోసారి
ర్యాంకు సాధించిన ప
్ర ధానమంత్రి నరేంద
్ర మోదీ

నరేంద్ర మోదీ నిరంతర ప్రయత్నాల ఫలితంగానే భారతదేశం 1970 దశకం

నాటి శృంఖలాలు తెంచుకుని కొత్త అభివృద్ధి యానం సాగిస్తోంది. ప్రపంచ
వేదికలపై భారత్ భాగస్వామ్యాన్నిప్రపంచం యావత్తు ప్రశంసిస్తోంది. దాని
ఫలితంగానే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మరోసారి ప్రపంచంలో అత్యంత
ప్రముఖ నాయకుడుగా ఎంపికయ్యారు. అమెరికన్ డేటా ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ ద
మార్నింగ్ కన్సల్ట్ నిర్వహించిన సర్వేలో ప్రజల ఆప్రువల్ రేటింగ్ లో అమెరికా

అధ్యక్షుడు జో బైడెన్, ఆస్ట్రేలియా ప్రధానమంత్రి ఆంథోనీ అల్బనీస్ సహా మొత్తం
22 దేశాల నాయకులను అధిగమించి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నాయకుడుగా
నిలిచారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి 75% అప్రువల్ లభించింది.
వరుసగా రెండు సంవత్సరాలుగా ఆయన ఇదే టాప్ రేటింగ్ లో ఉన్నారు.

జనవరిలో నిర్వహించిన గత సర్వేలో కూడా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

ప్రజామోదంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. 71% మంది ప్రజల ఎంపికతో ఆయన
ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రముఖ నాయకుడుగా నిలిచారు.

ఒక దేశం-ఒకే ఎరువు పథకం: ఇప్పుడు అన్ని
ఎరువులు “భారత్” బ
్ర ాండ్ కిందనే
విక్రయం

ఎరువుల ఉత్పత్తిలో “ఒక దేశం-ఒకే ఎరువు” పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం

అమలుపరచబోతోంది. ఈ స్కీమ్ కింద అక్టో బర్ 2వ తేదీ నుంచి అన్ని రకాల

ఎరువులూ “భారత్” అనే ఒక బ్రాండ్ తోనే విక్రయిస్తారు. ఎరువుల ఉత్పత్తిలో
భారత్ పేరుకు ఒక కొత్త గుర్తింపు సాధించడం దీని లక్ష్యం. దీనికి తోడు విభిన్న
బ్రాండ్ల ఎరువుల మధ్య ఏదో ఒకటి ఎంపిక చేసుకోవలసిన పరిస్థితి నుంచి
రైతులు

అవుతారని

విముక్తం

ప్రభుత్వం

భావిస్తోంది. ఈ పథకం
కింద కంపెనీలు తాము

తయారుచేసే ఎరువులకు
భారత్

ముద్రించడమే

బ్రాండ్

కాదు,

బస్తాలపై ప్రధానమంత్రి

భారతీయ జన్ ఫెర్టిలైజర్ ప్రాజెక్టు (పిఎంబిజెపి) అని కూడా ముద్రించాలి. ఈ
పథకం అమలు తర్వాత యూరియా, డై-అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ (డిఏపి),

మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ (ఎంఓపి), ఎన్.పి.కె ఎరువులన్నింటినీ భారత్ బ్రాండ్
పై మాత్రమే విక్రయిస్తారు. అక్టో బర్ 2వ తేదీ నుంచి ఈ ఎరువులన్నీ “భారత్
యూరియా”, “భారత్ డిఎపి”, “భారత్ ఎంఒపి”, “భారత్ ఎన్.పి.కె”
బ్రాండ్లు గా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.

తొలి త్రైమాసికంలో బలమ
ై న
13.5%  జిడిపి వృద్
ధి రేటు
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ లన్నీ తిరోగమనం, ద్రవ్యోల్బణం
ప్రభావానికి ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న వాతావరణంలో కూడా
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ సవాళ్ల ను ఎదుర్కొంటూనే వేగవంతమైన
పురోగతిని సాధిస్తోంది. ఆగస్టు 31న విడుదల చేసిన తొలి
త్రైమాసికం జిడిపి అధికారిక గణాంకాలు దీనికి స్పష్ట మైన
నిదర్శనం. తాజా గణాంకాల ప్రకారం 2022 జూన్
త్రైమాసికంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అద్భుతమైన 13.5 శాతం
వృద్ధి రేటును సాధించింది. ఏడాది కాలంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ
సాధించిన వేగవంతమైన వృద్ధి ఇదే. భారతదేశం వృద్ధి ఈ
స్థాయిలోనే ఉంటుందని అనేక సంస్థ లు అంచనాలు
ప్రకటించాయి. ప్రపంచంలోని అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థలు
కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న వాతావరణంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ
ఈ అద్భుత గణాంకాలు సాధించింది. ఈ సమాచారం జాతీయ
గణాంకాల కార్యాలయం (ఎన్ఎస్ఓ) అందించింది. ఏప్రిల్జూన్ త్రైమాసికంలో సాధించిన ఈ అద్భుతమైన వృద్ధి దేశ ఆర్థిక
వ్యవస్థ బలానికి సంబంధించిన చిత్రాన్ని ఆవిష్కరిస్తోంది.
వర్తమాన ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికం అంటే జూలైసెప్టెంబర్
జిడిపి గణాంకాలు నవంబర్ 30న విడుదల
అవుతాయి.
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వ్యక్తిత్వం

భారత రత్న లతా మంగేష్కర్

జననం: 28 సెప
్ట ెంబర్ 1929
మరణం: 6 ఫిబ
్ర వరి 2022

లత మధుర స్వరమే ఆమె
గుర్తింపు

మేరే ఆవాజ్ హీ పహచాన్ హై, గర్ యాద్ రహే (మీరు కలకాలం గుర్తుంచుకోవడానికి నా సర్వమే నా గుర్తింపు). అవును, మెలోడీ
క్వీన్ లతా మంగేష్కర్ వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్వచించింది ఆమె స్వరమే. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం, దానితో ముడిపడి ఉన్న అంశాలన్నీ ఆమె

సుమధుర స్వరం, తద్వారా ప్రభవించే సంగీత ఝరిలో మటుమాయమైపోతాయి. సాక్షాత్తు సరస్వతి మాత ఆమె గొంతులోనే  

జీవించిందని చెప్పవచ్చు. 14 సంవత్సరాల వయసులోని సుమధుర గాత్రమే ఆమె చివరి పాట వరకు కూడా కొనసాగింది. ఆమె

మ

జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశం యావత్తు ఆమెకు నివాళి ఘటిస్తోంది.

ధ్యప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ కు చెందిన కర్హదా బ్రాహ్మణ
కుటుంబంలో పండిట్ దీనానాథ్ మంగేష్కర్ పెద్ద
కుమార్తెగా లతా మంగేష్కర్ జన్మించారు. ఆమె
తండ్రి పండిట్ దీనానాథ్ మంగేష్కర్ ఒక జానపద గాయకుడు,
మరాఠీ సంగీత నాటకకర్త. ఈ కారణంగా వారి ఇంటిలో నిత్యం
సుస్వరాలతో కూడిన వాతావరణం ఉండేది. సంగీతం వింటూనే
ఆమె ఎదిగినందు వల్ల పాఠశాల తరగతుల్లో కూడా సంగీతమే
ఆమెను అల్లు కోవడం సహజమే. తరగతి గదిలోనే ఆమె ఇతర
బాలలకు ఎలా పాడాలో బోధించే వారు. దానికి ఉపాధ్యాయులు
అభ్యంతరం చెప్పడంతో ఆమె తీవ్ర నిరాశ చెంది రెండో రోజునే
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పాఠశాలకు వెళ్లడం మానేశారు. తన జీవితాన్ని పూర్తిగా సంగీతానికే
అంకితం చేశారు.

జిందగీ గమ్ కా సాగర్ భీై హ...

1942లో లతా మంగేష్కర్ తండ్రి మరణించారు. సంతానంలో

పెద్దది కావడం వల్ల ముగ్గు రు చెల్లెళ్లు -మీనా, ఆశ, ఉష-; చిన్న
సోదరుడు హృదయనాథ్ అందరి బాధ్యత ఆమె భుజస్కంధాలపై
పడింది. కుటుంబ ఆర్థిక స్థితి రీత్యా ఆమె నటన, గానం తన కెరీర్
గా ఎంచుకున్నారు. ఆమె తండ్రికి స్నేహితుడు మాస్టర్ వినాయక్
దామోదర్ కర్ణా టకి. ఆయన వనయుగ సినిమాటోగ్రఫీ కంపెనీ

భారత రత్న లతా మంగేష్కర్

వ్యక్తిత్వం

నడిపే వారు. తనకు గల నైపుణ్యంతో ప్రపంచంలో ఎలా జీవించాలో
ఆమెకి ఆయన నేర్పారు. కొద్దిపాటి మరాఠీ, హిందీ చిత్రాల్లో ఆమె
చిన్న పాత్రల్లో కూడా ఆమె కనిపించారు. నటన తనకు సరిపోదని
భావించి ఆమె తన దృష్టి అంతటినీ సంగీతంపై కేంద్రీకరించారు.
“పెహ్లీ మంగళ గౌర్” (1942) చిత్రంలో తొలిసారిగా ఆమె పాడి,
నటించారు. 1948లో మాస్టర్ వినాయక్ మరణానంతరం లత
సంగీత కెరీర్ కు సంగీతకారుడు గులాం హైదర్ మార్గదర్శకం
చేశారు.
గులాం హైదర్ 1948లో ఒక రోజు లతను నిర్మాత శశాధర్ ముఖర్జీ
దగ్గరకు తీసుకువెళ్లా రు. ఆ సమయంలో ఆయన “షాహీద్” చిత్రం
నిర్మిస్తున్నారు. లత పాట విన్న ముఖర్జీ ఈ అమ్మాయి గళం చాలా
మందంగా ఉంది అంటూ కొట్టిపడేశారు. దాంతో గులాం హైదర్
ఆగ్రహం చెంది “రాబోయే రోజుల్లో ఆ నిర్మాత, దర్శకుడే లత కాళ్లపై
పడి తన చిత్రంలో
పాడాలని వేడుకుంటాడు” అన్నారు.
ప్రారంభంలో లత స్వరం ప్రముఖ గాయని నూర్ జహాన్ స్వరంతో
ప్రభావితం అయింది. కాని ఆ తర్వాత తనదంటూ ఒక ప్రత్యేక
శైలిని లత ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.

జిందగీ ఔర్ కుఛ్ భీ నహీ తేరీ మేరీ కహానీై హ...

చాలా కాలం పాటు చలనచిత్ర గీతాల్లో ఉర్దూ ఆధిపత్యం ఉండేది.
ఒకసారి సంగీత దర్శకుడు అనిల్ బిశ్వాస్ అప్పట్లో విజయానికి
మారుపేరుగా నిలిచిన ప్రముఖ నటుడు దిలీప్ కుమార్ కు లతను
పరిచయం చేశారు. లతా మంగేష్కర్ ను అనిల్ బిశ్వాస్ పరిచయం
చేస్తూ “దిలీప్ భాయ్, ఈమె లతా మంగేష్కర్, పాటలు పాడుతుంది,
మరాఠీ” అని చెప్పారు. దిలీప్ కుమార్ నవ్వుతూ ఓహ్.. మరాఠీ
మాట్లాడే వారి ఉర్దూ స్పష్టంగా ఉండదు అన్నారు. దానికి లతా
మంగేష్కర్ చాలా బాధ పడ్డా రు. ఆ తర్వాత ఆమె ఏడాది పాటు ఒక
మౌల్వి వద్ద ఉర్దూ నేర్చుకున్నారు.

లతా దీదీ మనందరినీ వదిలి స్వర్గపురికి

పయనమయ్యారు. ఎవరి గళంలో అయితే ప్రతి
ఒక్కరూ సరస్వతీ మాత ఆశీస్సులు

అందుకుంటూ ఉండే వారో, ఆ గళం నేడు

అందరినీ వదిలి వెళ్లిపోయింది. లతా దీదీతో

మాకు మంచి అనుబంధం ఉంది అని  నాతో

సహా ఎందరో గర్వంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు.
లతా దీదీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా

అభిమానులున్నారు. ఆమె లేని లోటు తీరనిది.

- నరేంద్ర మోదీ
ప్రధానమంత్రి

మేరీ ఆవాజ్ హీ పెహచార్ై హ...

“మధుమతి” చిత్రంలో పాడిన “ఆజా రే పరదేశీ” పాటకు 1958లో
ఆమె ఫిలింఫేర్ ఉత్తమ ప్లేబాక్ గాయని అవార్డు అందుకున్నారు.
దానికి సలీల్ చౌధురి సంగీతం సమకూర్చారు. ఆ తర్వాత నుంచి
ఆమె గళం ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపడుతూనే ఉంది. కొత్త
సంగీతకారులు జోడవుతున్న కొద్ది ఆమె గళంలో కొత్తదనం
పలుకుతూ ఉండేది. అలా లత వరుసగా నాలుగు సార్లు ఫిలింఫేర్
అవార్డు లు గెలుచుకున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రతిభావంతులైన కొత్త
గాయకులకు అవకాశం కల్పించాలని భావించి ఆమె పోటీ నుంచి

స్వచ్ఛందంగా వైదొలగారు. 1975లో “కోరా కాగజ్” చిత్రానికి
ఆమె జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్నారు. లతా మంగేష్కర్ భారత్
లోను, విదేశాల్లో ను కూడా లెక్కలేనన్ని అవార్డు లు అందుకున్నారు.
1969లో పద్మ భూషణ్, 1989లో దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే, 1999లో
పద్మ విభూషణ్ అవార్డు లు ఆమెను వరించాయి. 2001
సంవత్సరంలో దేశంలో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం “భారత
రత్న” ఆమె కిరీటంలో కలికి తురాయిగా నిలిచింది.
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ముఖపత్ర కథనం

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

జాతీయత, అంత్యోదయ, సత్పరిపాలన భారత పురోగతికి మార్గదర్శకం

శతవార్షి క సంకల్పాలు వాస్తవం
కావడానికి

100 పరిష్కార మార్గా లు
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నవ భారత సంకల్పయాత్ర

ముఖపత్ర కథనం

స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తయిన వేళ భారతదేశం కర్తవ్య పథాన్ని జీవన పథంగా
ఎంచుకుంది. స్వర్ణ సంకల్పంతో అమృతయాత్ర ప్రారంభించింది. జాతి అభివృద్ధి ప్రయాణంలో
పునాది పటిష్ఠంగా ఉండడం అత్యంత కీలకం. 75 సంవత్సరాల నుంచి 100 సంవత్సరాలకు
సాగే ప్రయాణంలో కలలు సఫలం చేసుకునేందుకు భారతదేశం 100వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం
నిర్వహించుకునే సమయానికి బలమైన పునాదితో దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా
నిలపాలనే నిర్ణయాత్మకమైన భావనతో పటిష్ఠమైన  నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అమృతయాత్రకు
పునాదిగా నిలిచిన ఆ 100 నిర్ణయాలేమిటో మనం పరిశీలిద్దాం...

దే

శాన్ని కొత్త శిఖరాలకు చేర్చాలనే దృష్టితో కేంద్ర ప్రభుత్వం చరిత్రలోనే తొలిసారిగా జాతీయత స్ఫూర్తిగా,
అంత్యోదయ సిద్ధాంతంగా, సత్పరిపాలన జాతీయ మంత్రంగా నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలో అభివృద్ధి ఫలాలు
వరుసలో చివరిలో ఉన్న వారికి కూడా చేర్చేందుకు బలమైన పునాది వేసింది. ఈ బలమైన పునాది ఆసరాగా

ముందడుగేస్తూ 2047లో దేశం స్వాతంత్య్ర శత వార్షికోత్సవాలు నిర్వహించుకునే నాటికి అభివృద్ధి చెందిన

దేశంగా తయారుచేయడమే కాకుండా అలాంటి జాతికి నాయకత్వం వహించగల సామర్థ్యం అందించబోతోంది. సమాజంలో

చిట్టచివరన ఉన్న వారిని చేరేందుకు చేసే కృషినే సాధారణంగా సత్పరిపాలనకు గీటురాయిగా తీసుకుంటారు. ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ పనితీరు ఇందుకు ఉదాహరణగా చెరగని ముద్ర వేశారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో గత
8 సంవత్సరాల కాలంలోనే రాబోయే 25 సంవత్సరాల కాలానికి అవసరమైన పునాదులు పడ్డా యి. అభివృద్ధికి ఇచ్చే ప్రత్యేక

ప్రాధాన్యతతో అనేక సామాజిక దురాచారాలు రూపుమాసిపోతాయి. 2014 సంవత్సరంలో అధికారం చేపట్టిన నాటి నుంచి
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కనిర్ణయానికి, ప్రతి ఒక్క కార్యాచరణకు భారత్ ప్రథమం అనే సిద్ధాంతమే

మూలం అయింది. ఆ సంకల్పమే ఆయనకు కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగల సాహసాన్ని అందించింది. భారత సరిహద్దు ల

పటిష్ఠ త కావచ్చు లేదా ఆ ప్రాంతాల్లో బలమైన మౌలిక వసతుల నిర్మాణం, అంతర్గత భద్రత కల్పించడం అన్నింటికీ వసుధైవ
కుటుంబకం సిద్ధాంతమే స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. అన్ని చర్యల్లో ను భారత ప్రయోజనాలతో పాటు ప్రపంచ మానవాళి సంక్షేమానికే
పెద్ద పీట వేశారు. డిజిటల్ విప్లవం, బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జన నుంచి విముక్తి కల్పించడం, దేశీయంగా అభివృద్ది చేసిన
వ్యాక్సిన్లతో భారతీయులకు, ప్రపంచ జనాభాకు సురక్షితమైన జీవనాన్ని అందించడం, ఎగుమతుల్లో కొత్త రికార్డు లు
నెలకొల్పడం వంటి ఎన్నో విజయాలు ప్రభుత్వ పటిష్ఠ సంకల్పంతో నెరవేరాయి. అమృత కాలంలో ప్రభుత్వ పథకాల నూరు

శాతం ప్రయోజనాలు సగటు ప్రజలకే అందించాలన్న లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది. పర్యావరణం, భారతీయ సంస్కృతి, భారత
సమున్నత సాంస్కృతిక వైభవం, నాగరికత పరిరక్షణ కోసం ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

రాబోయే 25 సంవత్సరాల్లో దేశాన్ని శక్తివంతం, సంపన్నం, సమ్మిళితంగా తీర్చి దిద్దడానికి; అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా

నిలపడానికి, దాన్ని సాకారం చేసేలా ప్రజల్లో స్ఫూర్తి నింపడానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ “అమృత కాలం” పేరిట కొత్త
సంకల్పాన్ని అందించారు.

గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో దేశం పలు అద్భుత విజయాలు సాధించింది. ఇందుకోసం చేపట్టిన ప్రచార కార్యక్రమాలన్నీ

ఆచరణాత్మక మార్పులతో కూడి ఉన్నాయి. ఒక్క నాయకుడు ఇదంతా సాధించడం అంత తేలికేమీ కాదు. కాని సామాన్య

మానవులకు సేవ చేయడమే ప్రభుత్వ విధానాలకు మూలంగా ఉండాలని భావించే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ దిశగా

అరవ
్ధ ంతమైన ప్రయత్నం చేశారు. స్వచ్ఛతా కార్యక్రమం, ప్రభుత్వ విధాన ప్రణాళికలు అన్ని ప్రచారాల్లో ను ప్రజలకు
భాగస్వామ్యం కల్పించారు. ఇప్పుడు భారతదేశం సరికొత్త ఆలోచనతో అమృతయాత్ర ప్రారంభించింది. నవభారతంలో ప్రజా
భాగస్వామ్యం అనేది కేవలం ఓటింగుకే పరిమితం కాకూడదు. జాతి ఆశలు, ఆకాంక్షలు నెరవేరడానికి అది శక్తివంతమైన
మాధ్యమం అవుతుంది.
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ముఖపత్ర కథనం

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

జన్మదిన ప
్ట ెంబర్
్ర త్యేకం :  17 సెప

ప
్ర ధాన మంత్రి నరేంద
్ర మోదీ
- “నవ భారతం”

నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు
చేపట్టిన నాటి నుంచి ఒక్క మాట ప్రముఖంగా
వినిపిస్తోంది...అదే నవభారతం. కాని ఈ పదం
వెనుక ఆలోచన ఏమిటి?  స్వతంత్రతా బాటలో
75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత
భారతదేశం అమృతయాత్ర పథం ఎంచుకుంది.
రాబోయే 25 సంవత్సరాల కాలంలో కలలు
సాకారం చేసుకోవడమే అమృతయాత్ర.

ప్ర

ధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కుటుంబ నేపథ్యం
అందరికీ తెలిసిందే. ఆయన పేదరికాన్ని చూశారు,
పేదరికాన్ని అనుభవించారు, పేదరికంలో
జీవించారు. నేడు ప్రధానమంత్రి అయి ప్రభుత్వ సదుపాయాలన్నీ
వచ్చిన తర్వాత కూడా తన ఆహార వ్యయాలు తానే భరిస్రు
తా . ఈ
రోజు ఇది పత్రికల్లో పతాక శీర్షికలను ఆకర్షిస్తోంది. ప్రధానమంత్రి
మోదీ ఏదైనా కార్యక్రమం చేపడితే దానిపై సమరవ
్థ ంతమైన
ఫలితాలు సాధించడమే ఆయన ప్రాధాన్యత. అలాగే ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఏదైనా ప్రణాళిక ప్రకటిస్తే దాని అమలుకు
సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగిపోతాయి. ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోట నుంచి ప్రకటించిన ప్రణాళికలు ఆయన
ఆలోచనలకు అనుగుణంగానే 100 శాతం అమలు జరిగాయి.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తరచుగా నవభారతం
నవనిర్మాణం గురించి మాట్లాడడం వెనుక అసలైన కారణం అదే.
దాని ఫలితంగానే డిజిటల్ ఇండియా డిజిటల్ ప్రజాస్వామ్యంగా

మారింది. దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా ప్రజా భాగస్వామ్యం వాసవ
్త ంలోకి
వస్తోంది.

పరివర్తన తెస్తున్న స్ఫూర్తిదాయకమైన నినాదాలు
ప్రజల్లో బహుళ ప్రాచుర్యంలోకి రావాలంటే నినాదాలు ఆకర్షణీయంగా

చేయాలనే నమ్మకం సాధారణంగా ఉంది. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం

అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి అభివృద్ధిలో చోటు చేసుకుంటున్న
వేగానికి దీటుగా ప్రతి ఏడాది కొత్త నినాదాలు ఇస్నే
తూ ఉంది. కాని నరేంద్ర

మోదీ ప్రభుత్వంలో నినాదం ఏదీ ప్రమాదవశాత్తు వచ్చింది కాదు.
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విదేశీ దురాక్రమణదారులు భారతదేశాన్ని బంగారు బాతుగా
అభివర్ణిస్తూ భారతదేశ సంపదపై గురి పెట్టే వారు. కాని వారు ఎన్నడూ
బలమైన భారత పౌరసత్వం, సంస్కృతిని నాశనం చేయలేకపోయారు.
అలాంటి వాతావరణంలో తరచుగా ప్రస్తావిస్తున్న నవభారతం అంటే
ఏమిటి అనే సహజసిద్ధమైన ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. వాస్తవానికి 1947
ఆగస్టు 15వ తేదీన భారతదేశం స్వాతంత్య్రం సాధించింది. కాని
సమాజంలో చివరి వరుసలో ఉన్న ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడంలో
విఫలం అయింది. దేశానికి స్వాతంత్య్రం సిద్ధించిన 67 సంవత్సరాల
తర్వాత కూడా 50 శాతం మంది ప్రజలైనా కనీస బ్యాంకింగ్
సదుపాయాలు అందుకోలేకపోతున్నారు. గృహ వసతి లేదా స్వచ్ఛ
ఇంధనం లేదా ఆరోగ్య మౌలిక వసతులు అన్నింటిలోనూ అధిక శాతం
జనాభా నిరాకరణకే గురయ్యారు. అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు లు ప్రారంభమైనా
పూర్తి కావడానికి నోచుకోలేదు. ప్రభుత్వ ఖజానాపై భారం పెరిగిపోతూనే
ఉంది. బ్యూరోక్రసీ, రెడ్ టేపిజం పురోగతికి ఆటంకం అయ్యాయి.
అధికారంలోకి వచ్చిన తొలి ఏడాది “సాల్ ఏక్, షుర్వాత్ అనేక్” నినాదం
ఇచ్చారు. రెండో ఏడాది దేశంలో చోటు చేసుకుంటున్న అభివృద్ధికి వేగం

అందించడం కోసం “మేరా దేశ్ బద్లా రహా హై, ఆగే బఢ్ రహా హై” అనే
నినాదం ఇచ్చారు. పెద్ద నోట్ల రద్దు అనంతరం జరిగిన మూడో ఏడాది

వేడుకల సమయంలో ఇచ్చిన నినాదం “సాత్ హై, విశ్వాస్ హై”... కాగా
నాలుగో ఏడాది స్పష్ట మైన ప్రభుత్వ ఆలోచనలపై నమ్మకం ఉంచాలంటూ

“సాఫ్ నియత్, సహీ వికాస్” నినాదం అందించారు. “సబ్ కా సాథ్, సబ్
కా వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్” మూల మంత్రంగా ప్రభుత్వం పని చేస్తున్న
తరుణంలో ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగిస్తూ ప్రజా

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

నా ప్రభుత్వం ఈ విధంగా పని చేస్తుంది. ఏ పనిలోనూ 
గందరగోళం ఉండదు, జాప్యం కాదు, దారి మళ్లదు. ఫైళ్లను 
తొక్కి పెట్టే కాలం చెల్లిపోయింది. ప్రభుత్వం తాను చేపట్టే ఏ
పని అయినా పూర్తి చేస్తుంది. ప్రతీ సంకల్పం ప్రజా సహకారంతో
తీర్చుతుంది.
పేదరిక నిర్మూలన గురించిన మాట దీర్ఘకాలంగా వినిపిస్నే
తూ ఉన్నా
దాన్ని నిర్మూలించేందుకు పటిష్ఠ మైన కార్యాచరణ ఏదీ కనిపించలేదు.
ఇలాంటి వాతావరణంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు
“చల్తా హై, చల్నే దో, కుచ్ నహీ హో సక్తా, అడ్జస్ట్ కర్ లో” అనే ఆలోచనా
ధోరణి నుంచి భారతదేశాన్ని మార్చి కొత్త శక్తిని నింపడం ఎలా అన్నదే
ఆయన ముందున్న పెద్ద సవాలు.

దేశ జనాభాలో 65 శాతం మంది జనాభా 35 సంవత్సరాల వయసు
లోపు వారు, 50 శాతం 25 సంవత్సరాల వయసు లోపు వారు ఉన్నారు.
వారిలో సహజసిద్ధమైన ఆకాంక్షలు, పురోగతిలో జాతిని కొత్త శిఖరాలకు
చేర్చాలన్న తపన ఉంటాయి. యువతరంలోని ఆకాంక్షలను ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిశితంగా గమనించడం వల్ల వారిలో కొ్త్త శక్తి
నింపే ఉద్దేశంతో “నవభారత” మంత్రం అందించారు. డిజిటల్
టెక్నాలజీని ఆయన ఆదరించినట్టు గా ఏ ఇతర నాయకుడు చేయలేదు.
ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలను ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ రూపంలో
దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాల ప్రజలు అందుకోగలుగుతున్నారంటే
అదే కారణం. “జాతి ప్రథమం” అనేది ఆయన మంత్రమే కాదు, నిజ
జీవితంలో ఆయన ఆచరణ. ఆయన పటిష్ఠ మైన పరిపాలనాదక్షుడు కూడా
కావడం విశేషం.

ముఖపత్ర కథనం

“దేశంలోని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తమదైన

దృక్పథంలో నరేంద్ర మోదీ గారిని వీక్షించారు.

కొంత మంది ఆయనను సామాజిక కార్యకర్తగా
చూస్తే మరి కొందరు దేశ భద్రత పట్ల దృఢమైన
ఆకాంక్ష, కట్టు బాటు గల బలమైన

నాయకుడుగా చూశారు. ఇంకా కొందరు

ప్రపంచంలో భారత సంస్కృతికి గుర్తింపు
తెచ్చిన యోగిగాను, మరి కొందరు

ప్రపంచంలోని అన్ని వేదికల పైకి భారత్ ను,
యోగాను వెలుగులోకి తెచ్చిన భారతమాత
ముద్దు బిడ్డగాను వీక్షించారు. యువత

ఆయనలో స్టార్ట్-అప్ లకు మార్గం చూపించే
మార్గ నిర్దేశకుడుగా భావించారు. ఇంకా

ఇతరులు పేదలకు విద్యుత్తు, నీరు, గ్యాస్,

మరుగుదొడ్లు , ఆయుష్మాన్ కార్డు లు అందించిన
రక్షకుడుగా చూశారు.

- అమిత్ షా,

కేంద్ర హోం, సహకార శాఖల మంత్రి

యురిలో సర్జికల్ దాడులు, బాలాకోట్ పై వైమానిక దాడులకు
ఆదేశించడం ద్వారా భారతదేశం శక్తి ఏమిటో ప్రపంచానికి చాటి
చెప్పడమే కాదు, తన సరిహద్దుల రక్షణ కోసం భారతదేశం ఎలాంటి
చర్యకైనా వెనుకాడబోదనే సందేశం ఇచ్చారు. దేశాన్ని స్వయం-సమృద్ధం

చేయాలనే ప్రచారానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉత్తేజం
ఇచ్చారు. అది ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారింది. ఆయన ఏ
అవకాశాన్ని అంత తేలిగ్గా వదులుకోరన్న విషయం
ప్రత్యర్థు లు కూడా విశ్వసిస్తారు. దేశం ఎదుర్కొనే సవాళ్లను
అవకాశాలుగా మార్చగల అద్భుతమైన సామర్థ్యం ఆయనకు
ఉంది.

భాగస్వామ్యాన్ని మరింతగా పెంచేందుకు “సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్

ప్రాంతాలన్నింటి అభివృద్ధికి గత 8 సంవత్సరాలుగా కృషి జరిగింది. తూర్పు

కొద్దీ భారతదేశం అమిత వేగం అందుకుంటోంది. ఇటీవల ప్రభుత్వం

అధికారంలోకి వచ్చిన 8వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి దాన్ని

ప్రాంతం, కోస్తా ప్రాంతాలు, గిరిజన ప్రదేశాలు అన్నీ భారతదేశ భవిష్యత్
అభివృద్ధికి పునాదిగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ 21వ శతాబ్దిలో నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థను

అందరి చుట్టూ, అందరిని కలుపుతూ అభివృద్ధి

జలాల్లోని లోతైన ప్రాంతాల్లో అన్వేషణ చేపట్ట డం ద్వారా అసాధారణ

కా విశ్వాస్, సబ్ కా ప్రయాస్” నినాదం అందించారు.ప్రతి ఏడాది గడుస్తున్న

సేవ, సత్పరిపాలన, పేదల సంక్షేమానికి అంకితం చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

అభివృద్ధి ప్రయాణంలో దేశంలోని ఏ ఒక్క వ్యక్తి, ఏ ఒక్క తరగతి, ఏ ఒక్క

భౌగోళిక ప్రదేశం, వెనుకబడిపోకుండా ఉండేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం జాగ్రత్తలు
తీసుకుంటోంది. అభివృద్ధి అనేది సర్వతోముఖం. గతంలో నిర్లక్ష్యానికి గురైన

భారతం, ఈశాన్యం, జమ్ము-కశ్మీర్, లద్దా ఖ్ సహా మొత్తం హిమాలయ

ఉత్తేజితం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం తన ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేసింది. సాగర
అవకాశాలు అన్వేషించాలన్నది లక్ష్యం.

తాము వెనుకబడి ఉండిపోయామని నమ్ముతున్న జిల్లా ల ఆకాంక్షలు

ప్రేరేపించగలిగారు. దేశంలోని 110 ఆకాంక్షాపూరిత జిల్లాల్లో విద్య,

న్యూ ఇండియా సమాచార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022 11
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నవ భారత సంకల్పయాత్ర

ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, రోడ్లు , ఉపాధి రంగాలతో ముడిపడి ఉన్న
పథకాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఆకాంక్షాపూరిత జిల్లా లను దేశంలోని
ఇతర జిల్లా లకు దీటుగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం అవిశ్రాంతంగా కృషి

చేస్తోంది. ప్రపంచ అర్థశాస్త్రంలో పెట్టు బడిదారీ వ్యవస్థ, సోషలిజం గురించి
ఎక్కువగా చర్చిస్తారు, కాని భారతదేశం సహకార వ్యవస్థకు కూడా
ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. అందుకే ఆ రంగం సాధికారత కోసం ప్రత్యేకంగా

సహకార మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేశారు. నేడు దేశంలోని ప్రతి ఒక్క

గ్రామానికి ఆప్టికల్ ఫైబర్ వేసే పని చురుగ్గా సాగుతోంది. త్వరలో దేశంలో
5జి ప్రారంభం కానుంది. ఈ దశాబ్ది చివరికి 6జిని కూడా ప్రవేశపెట్టేందుకు
సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. గేమింగ్, ఎంటర్ టైన్ మెంట్ రంగాల్లో

భారతీయ సొల్యూషన్లను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. ప్రభుత్వం ఈ కొత్త
రంగాల్లో పెట్టు బడులు పెడుతున్న తీరువల్ల యువత ప్రయోజనం పొందడం
సహజం. సాంప్రదాయిక ఉద్యోగ విభాగాలతో పాటు ఈ కొత్త విభాగాల్లో

కూడా తమ అదృష్టాన్ని యువత పరీక్షించుకుంటున్నారు. సమాజంలో

వాటి ఆమోదనీయత కూడా పెరుగుతోంది. ఇలాంటి వాతావరణంలో

సాధారణ ఆలోచనా ధోరణులను ఆధునిక ఆలోచనలతో అనుసంధానం
చేయడం వల్ల పనితో పాటు పరిశోధన, ఇన్నోవేషన్ కూడా జీవితంలో
భాగం అవుతాయి. యువతపై విశ్వాసంతోనే భారతదేశం 21వ శతాబ్దిలోకి
అడుగు వేస్తోంది. ఫలితంగా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ లో

భారతదేశం

ర్యాంకింగ్ పెరుగుతోంది. గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో భారతదేశం
నుంచి దాఖలైన పేటెంట్ల సంఖ్య 7 రెట్లు పెరిగింది. యునికార్న్ ల సంఖ్య

కూడా 100 దాటింది. గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రారంభించిన అనేక
పథకాల ఫలాలు కోట్లాది పేదల ఇళ్లకు చేరాయి. ఉజ్జ ్వల నుంచి ఆయుష్మాన్

భారత్ వరకు వివిధ పథకాల శక్తి ఏమిటో పేదలు తెలుసుకోగలుగుతున్నారు.
నేడు దేశంలో ప్రభుత్వ పథకాల్లో వేగం పెరిగింది. భారతదేశం నిర్దేశిత

లక్ష్యాలు చేరుతోంది. గతంతో పోల్చితే ఇప్పుడు మరింత వేగంగా
పురోగమిస్తోంది. కాని ఈ ప్రయాణం ఇక్కడితో ఆగదు. మరింత పరిపూర్ణత

దిశగా దేశం అడుగేయాలి. ఈ సంకల్పంతోనే భారతదేశం అమృత కాల

అమృత యాత
్ర , నవభారతం

భారత స్వాతంత్య్ర శతవార్షిక (100 సంవత్సరాలు) వేడుకలకు
పరుగు తీస్తున్న సమయంలో భారీ ఫలితాలు సాధించేందుకు
దేశం కృషి చేస్తోంది. ఈ సంకల్పాలు నెరవేర్చడంలో జై
అనుసంధాన్ నినాదంతో యువ ఇన్నోవేటర్లు పతాకధారులుగా
నిలుస్తారు. అమృతకాలంగా పరిగణిస్తున్న ఈ 25 సంవత్సరాల
సమయం అసాధారణ అవకాశాలను మన ముందుకు తెచ్చింది.
ఈ అవకాశాలు, ఈ సంకల్పాలు నేరుగా యువతతోనే ముడిపడి
ఉన్నాయి. రాబోయే 25 సంవత్సరాల విజయాన్ని యువత
సాధించే విజయమే నిర్ణయిస్తుంది. ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి
ప్రధానమంత్రి ఆకాంక్షాపూరిత సమాజం అనే కొత్త భావనను
ఆవిష్కరించారు. దాని లక్ష్యం సుస్పష్ట మే. సంపూర్ణ ఆకాంక్షలు
పొంగి పొర్లే సమాజమే పెద్ద మార్పునకు వాహిక అన్నదే అది.
1960, 1970 దశకంలో హరిత విప్లవం ద్వారా భారతదేశం
తన సామర్థ్యాన్ని చాటి చెప్పింది. రైతులు ఆహార ధాన్యాల్లో
దేశాన్ని స్వయం-సమృద్ధం చేశారు. గత కొద్ది సంవత్సరాల్లో
మౌలిక వసతుల విప్లవం దిశగా దేశం అడుగులు వేస్తోంది.
ఆరోగ్య రంగం లేదా డిజిటల్, టెక్నాలజీ రంగాలు, వ్యవసాయ
రంగం, విద్యా రంగం, రక్షణ రంగం అన్నింటినీ
ఆధునీకరించేందుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఫలితంగా ప్రతీ
రోజూ కొత్త అవకాశాలు ముందుకు వస్తున్నాయి. డ్రోన్
టెక్నాలజీ, టెలీ కన్సల్టేషన్లు , డిజిటల్ సంస్థలు, వర్చువల్
సొల్యూషన్లు అన్నింటికీ తయారీ రంగానికి సేవలందించగలిగే
అద్భుత సామర్థ్యం ఉంది. వ్యవసాయ, ఆరోగ్య రంగాల్లో డ్రోన్
టెక్నాలజీ ద్వారా కొత్త సొల్యూషన్ల కోసం యువత కృషి చేస్తుండగా
మరోపక్క నీటిపారుదల సౌకర్యాలు మరింత మెరుగుపరిచి,
సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

ప్రయాణంలో 100% గ్రామాలకు రోడ్లు , 100% కుటుంబాలకు బ్యాంకు

ఆధునిక మౌలిక వసతులే. మధ్యతరగతి ఆకాంక్షలు సఫలం కావడానికి

అర్హు లైన వారికి గ్యాస్ కనెక్షన్లు అందించే దిశగా కృషి చేస్తోంది. ప్రభుత్వ

భూమి, నీరు, వాయు మార్గా లన్నింటిలోనూ అసాధారణమైన వేగం,

ఖాతాలు, 100% లబ్ధిదారులకు ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు లు, 100%
బీమా పథకం, పింఛను పథకం, గృహనిర్మాణ పథకం అన్నింటినీ అర్హు లైన
ప్రతి ఒక్కరికీ అనుసంధానం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. రోడ్డు పక్కన,

ఫుట్ పాత్ ల మీద కూర్చొని వస్తువులు విక్రయించే వారికి కూడా స్వనిధి
స్కీమ్ ద్వారా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతో అనుసంధానత కల్పించారు. నేడు హర్

ఘర్ జల్ ఉద్యమం విజయవంతం చేసేందుకు సంపూర్ణ వేగంతో కృషి
జరుగుతోంది.

కొత్త తరం మౌలిక వసతుల ఏర్పాటుకు సమన్వయ పూర్వకంగా

ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఆలోచనతోనే ప్రధాన మంత్రి గతిశక్తి
యోజన ప్రారంభించారు. ఆధునిక ప్రపంచంలో పురోగతికి పునాది
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కూడా అవి ఉపయోగపడతాయి. ఈ అంశాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం
విస్తరణ కనబరుస్తోంది. దేశంలో కొత్త జలమార్గా లు ఏర్పాటు కావలసి
ఉంది. సీ ప్లేన్ ల ద్వారా కొత్త ప్రాంతాలకు అనుసంధానత కల్పించాలి.

అనుసంధానాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు దేశంలో చురుగ్గా పని సాగుతోంది.

భారత రైల్వేలు కూడా కొత్త అవతారం ఎత్తుతున్నాయి. దేశం 75వ
స్వాతంత్య్ర వేడుకలు పూర్తి చేసుకున్న తరుణంలో శతవార్షిక సంవత్సరానికి
సిద్ధం కావాలనే లక్ష్యంతో

రాబోయే 25 సంవత్సరాల కాలానికి

అమృతయాత్ర ప్రారంభించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీసుకున్న

కీలక నిర్ణయాలు అమృతయాత్రకు పునాదిగా నిలవడమే కాకుండా, మన
అమృతకాల

సంకల్పాల

సాధనలో

ఆవిష్కరిస్తాయో మనం తెలుసుకుందాం.

కొత్త

అధ్యాయాన్ని

ఎలా
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ై వపరీత్యాన్ని అవకాశంగా మలచుకొని స్వయంసమృద్
ధి దిశగా అడుగులు వేస్తు న్న భారత్

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2020 మే 12వ తేదీన జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ దేశాన్ని స్వయం-సమృద్ధం చేయడం, 21వ శతాబ్దిని
భారతదేశ శతాబ్దిగా మార్చడం గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ శతాబ్దిలోనే దారుణమైన మహమ్మారికి సంబంధించిన భయాలు దేశం
అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఆయన అన్ని స్థాయిల్లో ను తన సందేశం విస్తరిస్తూ ట్రేడర్లు , ఉత్పత్తిదారులకు అవరోధంగా ఉన్న

న్యాయపరమైన అడ్డంకులన్నింటినీ తొలగించారు. రూ.20 లక్షల కోట్ల ఆత్మ నిర్భర్ ప్యాకేజి అందచేశారు. దాని ప్రభావం ఇప్పుడు ఉత్పత్తి,
ఎగుమతి గణాంకాల్లో కనిపిస్తోంది.

n

ప్రపంచంలో పాల ఉత్పత్తిలో 21 శాతం వాటాతో

భారతదేశం పాల ఉత్పత్తిలో అగ్రగామి. అలాగే చక్కెర

అధికంగా ఉత్పత్తి చేసే దేశం. గోధుమ, చేపల్లో రెండో పెద్ద
ఉత్పత్తిదారు. గుడ్ల ఉత్పత్తిలోమూడో పెద్ద దేశం. కాఫీ
ఉత్పత్తిలో 7వ పెద్ద దేశం.
n

దేశానికి స్వాతంత్య్రం సిద్ధించిన తర్వాత ఎగుమతులు 600
రెట్లు పెరిగాయి. 2021-2022 సంవత్సరంలో మొత్తం

ఎగుమతుల విలువ 67,400 కోట్ల డాలర్లు కాగా అందులో
వస్తు ఎగుమతులు 42,000 కోట్ల డాలర్లు , సేవల
ఎగుమతులు 25,400 కోట్ల డాలర్లు ఉన్నాయి.
n

2021-22లో మొబైల్ ఎగుమతులు 550 కోట్ల డాలర్లు . గత
8 సంవత్సరాల్లో అధికం.

n

2013వ సంవత్సరంలో తేనె ఎగుమతి రూ.124 కోట్లు కాగా
2022 నాటికి రూ.309 కోట్ల కు పెరిగింది. భారతదేశం

ప్రపంచంలో తేనె ఉత్పత్తిలో 8వ స్థానం, ఎగుమతుల్లో 9వ
స్థానం పొందింది.
n

2021-22లో 7 మిలియన్ టన్నుల గోధుమ, ఒక బిలియన్
డాలర్ల కాఫీ ఎగుమతులు జరిగాయి. ప్రపంచంలో రెండో
పెద్ద గోధుమ ఎగుమతిదారుగా నిలిచింది.

n

ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి స్వాతంత్య్రం తర్వాత 6 రెట్లు పెరిగి
2021-22 నాటికి 314.51 మిలియన్ టన్నులకు చేరింది.

“21వ శతాబ్దిని భారతదేశ శతాబ్దిగా మార్చుకోవాలన్న కల
సాకారం చేసుకోవాలంటే మనం భారతదేశ స్వయం-సమృద్దికి
హామీ ఇస్తూ ముందడుగు వేయాల్సి ఉంటుంది. స్థానిక
ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించాల్సిన, స్థానిక ఉత్పత్తులను 
ప్రపంచవ్యాప్తం చేయాల్సిన తరుణం ఇది”.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ఫ్యాషన్ బ
్ర ాండ్ గా ఖాదీ

నరేంద్ర మోదీ 2003 సంవత్సరంలో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో
ఖాదీ రంగం స్థితిగతులు మెరుగుపరిచేందుకు ‘జాతి కోసం ఖాదీ’, ‘ఫ్యాషన్
కోసం ఖాదీ’ అని నినదించారు. 2014లో ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన
తర్వాత పరివర్తనకు ఖాదీ నినాదంతో దాన్ని మరింతగా విస్తరించారు. ఖాదీకి
సంబంధించిన సమస్యలన్నింటికీ ఆయన పరిష్కరించి దేశ ప్రజలు ఖాదీ ఉత్పత్తి
చేపట్టేలా ప్రోత్సహించారు. గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో ఖాదీ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్
గా మారడంతో ఖాదీ అమ్మకాలు 8 రెట్లు పెరిగాయి. దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా
ఖాదీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల రంగం టర్నోవర్ ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయలకు
తాకింది. రెండున్నర కోట్ల కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు ఏర్పడ్డా యి.

మనం దిగువ నుంచి ప్రా రంభించి
ఎగువకు నడక ప్రా రంభించాం

కోవిడ్-19 మన దేశాన్ని తాకినప్పుడు దేశంలో పిపిఇ కిట్ల ఉత్పత్తి నామమాత్రంగా
ఉండేది. కాని ఇప్పుడు పిపిఇ కిట్ల తయారీలో చైనా తర్వాత రెండో స్థానానికి
భారత్ చేరింది. పిపిఇ బాడీ కవరాల్ ల ఉత్పత్తి రోజుకి 4.5 లక్షలకు చేరింది.
ఎన్-95 మాస్క్ ల తయారీ రోజుకి 32 లక్షలకు చేరింది.
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భారతదేశ అభివృద్ధి కథనాన్ని రచిస్తు న్న
ఆధునిక మౌలిక వసతులు

02

మనం వంతెనలు, రోడ్లు నిర్మించడం ద్వారా పట్టణాలు, గ్రామాలను 
అనుసంధానం చేయడమే కాదు. ఆకాంక్షలను విజయంతోను, ఆశావాదాన్ని 
అవకాశంతోను, ఆశను ఆనందంతోను అనుసంధానం చేస్తాం.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా మౌలిక వసతుల రంగంలో పెట్టు బడులు గరిష్ఠ
స్థాయిలో ఉండడమే కాదు, నిరంతర ప్రాతిపదికపై ప్రపంచ శ్రేణి మౌలిక
వసతుల నిర్మాణంలో వేగం, పరిధిలో కూడా కొత్త రికార్డు లు
ఏర్పడుతున్నాయి.
n

n

జాతీయ రహదారుల రోజువారీ 
్త రణలో వేగం మూడు రెట్లు వృద్
విస
ధి

గణాంకాలు రోజుకు కి.మీ

జాతీయ రహదారుల
్త రణ ఒకటిన్నర రెట్లు 
విస
వృద్
ధి
2013

12
37
50

2020-21

n

99% గ్రా మీణ ప
్ర ాంతాలను 
అనుసంధానం చేస్తు న్న 
రోడ్లు
2013

2020-21

Figures in KM

2013-14
2020-21
లక్ష్యం

n

జాతీయ రహదారుల
నిర్మాణంలో సగటు వేగం 25%
పెరిగింది.
65,000 కిలోమీటర్ల నిడివి గల
జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి
పురోగతిలో ఉంది.
550 జిల్లా లకు 4 లేన్లు లేదా
అంతకన్నా ఎక్కువ లేన్ల
రహదారులతో అనుసంధానత
ఏర్పడింది.
పోర్టు ఆధారిత అభివృద్ధి
కార్యక్రమం సాగర్ మాల కింద
194 ప్రాజెక్టు లు

91,287 1,41,345 3,81,315 7,05,817

మౌలిక వసతులకు వేగం
స్వాతంత్య్ర అమృత కాలంలో భారతదేశం 75 సంవత్సరాలు పూర్తి

చేసుకున్నతరుణం ఇది. స్వయం-సమృద్ధ భారత్ సంకల్పంతో రాబోయే 25

సంవత్సరాల కాలానికి మనం పునాది నిర్మిస్తున్నాం. పిఎం గతిశక్తి మాస్టర్ ప్లా న్
భారతదేశ విశ్వాసాన్ని, స్వయం-సమృద్ధిని తదుపరి స్థాయికి చేర్చుతుంది.
				

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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n

n

n

పూర్తయ్యాయి.
కారిడార్ల సంఖ్య 6 నుంచి 50కి
పెరిగింది.
సుమారు 27 ఎక్స్ ప్రెస్ వేలు
పని చేస్తున్నాయి. మరో 25
ఎక్స్ ప్రెస్ వేల పని పురోగతిలో
ఉంది.
రూ.142 లక్షల కోట్ల విలువ
గల 9,367 ప్రాజెక్టు లను
జాతీయ ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్
లైన్ ప్లా న్ లో చేర్చారు.
2,444 ప్రాజెక్టు ల పని
ప్రారంభమయింది.

భారత్ మాల ప్రాజెక్టు కింద ఇప్పటి వరకు 8,000

కిలో మీటర్ల నిడివి గల రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తయింది.
11 ఎక్స్ ప్రెస్ వేల పనులు జరుగుతున్నాయి.
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04
పురోగతి

ప్రభుత్వ కృషితో కొత్త 
ఉత్తేజం

03
n

n

n

ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ
బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత అభివృద్ధి
ప్రాజెక్టు లను పూర్తి చేయడానికి ఆయన
అనుసరించిన సానుకూల విధానానికి
గీటురాయి “ప్రగతి” ప్లా ట్ ఫారం
టెక్నాలజీ-ఆధారితంగా పని చేస్తున్న ఈ
బహుళ నమూనా వేదికలో కేంద్ర, రాష్ట్ర
ప్రభుత్వాలు భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి.
దీని కింద అమలు జరిగే ప్రాజెక్టు లను
ప్రధానమంత్రి స్వయంగా పరీక్షిస్తూ
ఉంటారు.
ఇప్పటి వరకు జరిగిన 40 “ప్రగతి”
సమావేశాల్లో ప్రధానమంత్రి రూ.15
లక్షల కోట్ల కు పైబడిన విలువ గల 320
పైగా ప్రాజెక్టు లను సమీక్షించారు,

ముఖపత్ర కథనం

ఇక ప్రాజెక్టు లు నిలిచిపోవు,
్స తంభించిపోవు, జాప్యం కావు

భారతదేశం గత ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ప్రపంచ శ్రేణి మౌలిక వసతులు
నిర్మించింది. దశాబ్దా ల తరబడి పెండింగులో ఉన్న ప్రాజెక్టు లు ఇప్పుడు

పూర్తవుతున్నాయి. అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు లు ఇప్పుడు వేగం, పరిధిలో రికార్డు

సమయంలో పూర్తవుతున్నాయి. అందుకే “మేం పునాది వేసిన ప్రాజెక్టు లు

ప్రారంభిస్తాం. ఇది అతిశయం కాదు, మా నమ్మకం” అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర
మోదీ అన్నారు.

ప్రాజెక్టు	ప్రాజెక్టు ప్రా రంభం		ప్రాజెక్టు పూర్తి
2002

అటల్ టన్నెల్
కోసి రైలు వంతెన

2003

2020

2000

2017

2002

2016

2003

పెరిఫెరల్ ఎక్స్ ప్రెస్ వే
బీదర్-కలబురిగి రైల్ లైన్

2008

పాక్ యాంగ్ ఎయిర్ పోర్ట్
పారదీప్ రిఫైనరీ

1972

కొల్లాం బై పాస్

1978

సరయూ కెనాల్ ప్రాజెక్టు

2020

2018

2018

2019
2021

1990లో మూతపడిన గోరఖ్ పూర్ ఎరువుల ప్లాంట్ 2021లో తిరిగి ప్రారంభమయింది

n

n

ఒక రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత పైప్ లైన్ నిర్మాణం
కోసం గొయ్యి తవ్వుతారు లేదా కేబుల్ వేయడానికి మొత్తం
రోడ్డు నే తవ్వుతారు. విభిన్న శాఖల మధ్య సమన్వయం
లేకపోవడమే ఇందుకు కారణం. ఇవన్నీ ఏళ్ల తరబడి
మనమంతా చూసిన సంఘటనలు.

సమన్వయ లోపాన్ని అధిగమించడానికి 16 విభిన్న
మంత్రిత్వ శాఖలను ఒకే వేదికపై అనుసంధానం చేయడం
కోసం ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ రూ.107 లక్షల కోట్ల తో

గతిశక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లా న్ 2021 అక్టో బర్ లో
ప్రారంభించారు.
n

దేశంలో ప్రారంభించే ప్రతి మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టు గతిశక్తి
పరిధిలోకి వస్తుంది. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో 25,000
కిలో మీటర్ల జాతీయ రహదారి విసర్త ణ, 60 కిలో మీటర్ల
రోప్ వే ప్రాజెక్టు లు చేపడుతున్నారు. రైల్వే భద్రత కోసం
కవచ్ ప్రాజెక్టు తో అనుసంధానం చేస్తున్నారు. 100 కార్గో
టెర్మినల్స్ అభివృద్ధిని కూడా ఇందులో చేర్చుతున్నారు.
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ఆధునిక జల మార్గా లు
అభివృద్ధిలో కొత్త శకం ఆరంభం

05

వారణాసి-హల్దియా మధ్య జల రవాణా ప్రారంభమైన తర్వాత
రవాణా వ్యయాలు గణనీయంగా తగ్గా యి. ఆత్మ నిర్భర్ భారత్
విజన్ కింద జలమార్గా లు కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. అవి
భారతదేశాన్ని పొరుగు దేశాలతో అనుసంధానం చేయడమే
కాకుండా, కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు కూడా అందుబాటులోకి
వస్తాయి.
n

n

జాతీయ జలమార్గా లు - 1

1390

కిమీ

హల్దియా-వారణాసి

వ్యయం
రూ

4634

కోట్లు

n

ఆగస్టు లో ప్రయోగాత్మక ప్రాతిపదికన వారణాసి నుంచి
హల్దియాకు మారుతి కార్ల కన్ సైన్ మెంట్ పంపారు.
ఉతర్త ప్రదేశ్ మాత్రమే కాదు, బిహార్, ఝార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్
రాష్ట్రా లు అంటే ఈశాన్య భారతంలో అధిక శాతం కూడా
హల్దియా-వారణాసి జల మార్గం ద్వారా ప్రయోజనం
పొందుతాయి. ఈ రంగం అభివృద్ధితో కంటైనర్ కార్గో రవాణా
పెరిగి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెరిగాయి.
ప్రస్తుతం 24 రాష్ట్రాల్లో 111 జాతీయ జలమార్గా లున్నాయి.
వాటిలో 106 జలమార్గా లను 2016 సంవత్సరంలో జాతీయ
జలమార్గా లుగా నోటిఫై చేశారు. అంతకు ముందు ఐదింటికే
జాతీయ జలమార్గా లుగా గుర్తింపు ఉంది.

బోగీబీల్ వంతెన

అస్సాం-అరుణాచల్ కు
కొత్త జీవం

“ఇది కేవలం వంతెన కాదు, ఈ ప్రాంతంలోని 
కోట్లాది మంది జీవితాలను అనుసంధానం
చేసే జీవనరేఖ. ఈ వంతెనతో అస్సాం,
అరుణాచల్  ప్రదేశ్ మధ్య దూరం తగ్గడంతో
పాటు ప్రజలు అనేక సమస్యల నుంచి
విముక్తులయ్యారు. వారి జీవితాలు
మెరుగుపడ్డాయి.
- నరేంద్రమోదీ, ప్రధానమంత్రి

06

n

బ్రహ్మపుత్ర నదిపై నిర్మించిన 4.94 కిలోమీటర్ల నిడివి గల ఈ బోగీబీల్ వంతెనతో ధమేజీ
నుంచి డిబ్రూఘర్ మధ్య దూరం 100 కిలోమీటర్ల మేరకు తగ్గింది. అంతకు ముందు ఈ
నగరాల మధ్య దూరం 500 కిలోమీటర్లు కాగా ప్రయాణానికి 24 గంటలు పట్టేది. పై

నుంచి రోడ్డు మార్గం, కింద నుంచి రైలు మార్గం గల దేశంలో అత్యంత పొడవైన రైలు-రోడ్డు
వంతెన ఇది. 1965 నుంచి ప్రజలు ఈ బోగీబీల్ వంతెన కోసం అభ్యర్థిస్తున్నారు. దానికి
ఒక్కోటి 125 మీటర్ల పొడవు గల 29 గర్డర్లు న్నాయి.
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చీనాబ్ వంతెన

ప్రపంచంలోనే అత్యంత
ఎత్తులో చీనాబ్ నదిపై
నిర్మించిన రైల్వే వంతెన
పొడవు

1315
మీటర్లు

వ్యయం

రూ.

27949
కోట్లు

359 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మించిన చీనాబ్ కమాను 
ప్రపంచంలో అతి ఎత్తులో నిర్మించిన రైల్వే 
వంతెన. అది పారిస్ లోని ఈఫిల్ టవర్ కన్నా 
35 మీటర్లు ఎత్తుగా ఉంది.
ప్రపంచంలోనే
తొలిసారిగా డి.ఆర్.
మెట్రిక్ టన్నుల ఉక్కును 
డి.ఓ సహాయంతో ఈ
ఉపయోగించారు. 13 మీటర్ల  వంతెనను పేలుడు
వెడల్పు గల ఈ వంతెన జీవిత పదార్థాల ప్రభావాన్ని 
తట్టుకునేలా
కాలం 120 సంవత్సరాలు.
నిర్మించారు.
ఈ వంతెన కోసం 28,660

జమ్ము-కశ్మీర్ లో చీనాబ్ నదిపై ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తులో ఈ వంతెన

నిర్మాణాన్ని 2021 ఏప్రిల్ 5వ తేదీన భారతీయ రైల్వే పూర్తి చేసింది. ఈ వంతెన
భారత ఇంజినీరింగ్ శక్తికి ఉదాహరణగా నిలిచి ప్రతీ ఒక్క భారత పౌరుడు

గర్వపడేలా చేస్తుంది. ఈ వంతెన నిర్మాణంతో కొన్ని గంటల ప్రయాణ దూరం
కొన్ని నిముషాలకు తగ్గు తుంది.

ఈ వంతెన నిర్మాణం
భారతదేశ అత్యాధునిక
ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ శక్తిని 
చాటి చెప్పడమే కాదు,
సంకల్ప్ సే సిద్ధి పేరిట
దేశంలో పెరిగిన పని 
సంస్కృతికి నిదర్శనం.
- నరేంద్ర మోదీ
ప్రధానమంత్రి
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రక్షణ రంగంలో స్వయంసమృద్
ధి కి ఆరంభం

దేశ స్వాతంత్య్రానికి ముందు కూడా రక్షణ రంగంలో భారతదేశం చాలా బలంగా ఉండేది. రెండో ప్రపంచ
యుద్ధ కాలంలో భారతదేశం కీలక రక్షణ పరికరాల సరఫరాదారుగా ఉంది. కాని దేశానికి స్వాతంత్య్రం

సిద్ధించిన తర్వాత ఆ రంగం మీద సరైన శ్రద్ధ చూపకపోవడంతో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఆయుధ కొనుగోలు
దేశంగా మారింది. రక్షణ రంగంలో స్వయం-సమృద్ధి ప్రచారంతో ఈ చిత్రం పూర్తిగా మారిపోయింది.
n

08

2016 సంవత్సరంలో ప్రకటించిన రక్షణ కొనుగోలు విధానం
దేశానికి రక్షణ ఫరికరాల కొనుగోలులో వచ్చిన మౌలిక
మార్పునకు తొలి అడుగు.

n

దిగుమతులు పరిమితం చేసి దేశీయంగానే కొనుగోలు

చేసేందుకు గుర్తించిన మొత్తం 310 రక్షణ ఉత్పత్తులు,

వ్యవస్థలతో ఇప్పటి వరకు 3 జాబితాలు విడుదల చేశారు. ఈ
ఏడాది రక్షణ కొనుగోలు బడ్జెట్ లో 68% దేశీయ మార్కెట్
నుంచి కొనుగోళ్లకు ప్రత్యేకంగా కేటాయించారు.

n

	రూ.48,000 కోట్ల కు దేశీయంగా తయారైన తేజస్

కొనుగోలుకు అనుమతి మంజూరు చేశారు. చిన్న-తరహా
పరిశ్రమలను స్టార్ట్-అప్ లతో అనుసంధానం చేసేందుకు

ఇండెక్స్ డ్రైవ్ కూడా ప్రారంభించారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా
కింద ఆయుధాలు, విడిభాగాల తయారీ కూడా
ప్రారంభమయింది.

“స్వయం-సమృద్ధి కోసం మనం నాటిన
ఉజ్వల భవిష్యత్తు అనే విత్తనాలు ఒక
మహావృక్షంగా మారి మన కలను
సాకారం చేస్తాయి. నా సైనికాధికారులకు
అభివాదం.
- నరేంద్ర మోదీ,
ప్రధానమంత్రి
18 న్యూ ఇండియా
న్యూ ఇండియా సమాచార్   సెప్ట
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దేశీయ తయారీని ప్రోత్సహించేందుకు తమిళనాడు, ఉత్తర ప్రదేశ్
రాష్ట్రాల్లో రెండు రక్షణ కారిడార్లు ఏర్పాటు చేశారు. గత ఐదు

సరిహద్దు లో పటిష
్ఠ ై మన మౌలిక వసతులు

సంవత్సరాల కాలంలో రక్షణ ఉత్పత్తుల దిగుమతులు 212% తగ్గాయి.

  ఫలితం

దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా భారతదేశం ప్రపంచంలోని 25
అగ్రశ్రేణి ఆయుధ ఎగుమతిదారుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

9,116
2019-20

12,815

8,435
2020-21

2021-22
అంకెలు కోట్ల లో

- తేజస్ విమానం కొనుగోలుకు అనేక దేశాలు ఆసక్తిని
ప్రదర్శించాయి. ఫిలిప్పీన్స్ తర్వాత భారతదేశం బ్రహ్మోస్
క్షిపణిని ఇతర దేశాలకు సరఫరా చేస్తోంది.

వంతెనల సంఖ్య

రోడ్లు

2008-14
4700
2014-20
14953

2008-14
3600 కిమీ
2014-20
7220 కిమీ

ై సన్యంలో యువశక్తి ని నింపనున్న అగ్నిపథ్ స్కీమ్

n

n

n

భారత సైనిక దళాలు కాలానుగుణంగా
మారేందుకు, సైన్యంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో
కూడిన యువశక్తిని నింపేందుకు వీలు కల్పిస్తూ
ఇటీవల అగ్నిపథ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించారు.

17.5 నుంచి 23 సంవత్సరాల మధ్య
వయస్కులు అగ్నిపథ్ కింద దరఖాస్తు
చేసుకోవచ్చు. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా
గత రెండు సంవత్సరాల కాలంలో నియామకం
నిలిచిపోయినందువల్ల మరింత ఎక్కువ మంది
యువకులకు అవకాశం కల్పించడం కోసం తొలి
ఏడాది నియామకం కోసం వయసులో ఏడాది
సడలింపును ప్రకటించారు.
	నియామకమైన యువకులకు ఆరు నెలలు శిక్షణ
ఇస్తారు. ఆ తర్వాత వారు 3.5 సంవత్సరాలు
సైన్యంలో పని చేయాల్సి ఉంటుంది. నాలుగు
సంవత్సరాల తర్వాత 25% అగ్నివీరులను
నైపుణ్యాల ఆధారంగా సైన్యంలో శాశ్వతంగా
రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. 4 సంవత్సరాల తర్వాత
రిటైరైన అగ్నివీరులకు రూ.11.71 లక్షలు సర్వీస్
ఫండ్ గా అందుతుంది.

సిడిఎస్ పోస్టు ఏర్పాటు ఒకే ర్యాంకు, ఒకే పింఛను

n

సైనిక దళాల మధ్య మరింత మెరుగైన
సమన్వయం కోసం చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ను
నియమించాలన్నకొన్ని సంవత్సరాల నాటి
అభ్యర్థనను ఆమోదించారు. జనరల్ బిపిన్
రావత్ ను తొలి సిడిఎస్ గా నియమించారు.

n

ఆధునీకరణకు తోడు సైన్యంలో ఒకే
ర్యాంకు-ఒకే పింఛను అమలు నరేంద్ర
మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చారిత్రక
నిర్ణయాల్లో ఒకటి. గత 43
సంవత్సరాలుగా ఈ నిర్ణయాన్ని
నిలిపివేస్తూ వస్తున్నారు.
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పాకిస్
తా న్ ై ప సర్
జి కల్,
ై వమానిక దాడులు
n

పాకిస్నీ
తా ఉగ్రవాదులు 2016 సెప్టెంబర్ 28-29వ

తేదీలలో యురిలోని సైనిక దళాల ప్రధాన స్థావరంపై

దాడి చేసి 28 మంది సైనికులను హతమార్చారు. దానికి

09

స్పందనగా భారతదేశం సర్జికల్ దాడి నిర్వహించింది.

దానికి ప్రతీకారంగా భారత్ రాత్రికి రాత్రి పాక్ ఆక్రమిత
కశ్మీర్ పై సర్జికల్ దాడి జరిపి ఆ ప్రాంతంలో
ఉగ్రవాదులు దాడి చేసేందుకు ఉపయోగించే

స్థావరాలన్నింటినీ నిర్మూలించింది. అలాగే పాకిస్న్
తా

లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలన్నింటినీ భారత సైన్యం పూర్తిగా
ధ్వంసం చేసింది.
n

పాకిస్న్
తా ఉగ్రవాదులు 2019 ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన
జమ్ము-కశ్మీర్ లోని పుల్వామాలో సి.ఆర్.పి.ఎఫ్

వాహనాలపై మెరుపు దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో 40

మంది సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ జవానులు వీరమరణం పొందారు.
ఎందరో తీవ్రంగా గాయపడ్డా రు.
n

ఆ దాడి జరిగిన 12 రోజుల తర్వాత భారత వైమానిక

దళానికి చెందిన సాహస వీరులు పాకిస్న్
తా లోని ఖైబర్
పక్తుంక్వా రాష్ట్రంలోని బాలాకోట్ పై వైమానిక దాడులు

నిర్వహించి జైష్-ఇ-మొహమ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థ రహస్య
స్థావరాన్ని సర్వనాశనం చేశారు. ఈ దాడిలో ఎందరో

ఉగ్రవాదులు మరణించారు. గతంలో 1971 యుద్ధంలో
ఒకసారి భారత సైన్యం పాకిస్న్
తా సరిహద్దులోకి
ప్రవేశించింది.

  ప్రా ధాన్యం 

భారతదేశం తన సైనిక బలంతో భారత్ పై చేసే దుష్ట

పన్నాగాలేవైనా సరే దీటుగా తిప్పి కొడుతుందని పాకిస్తాన్
గుర్తించేలా చేసింది.

“ఈ నేల మీద ఒట్టేసి చెబుతున్నా నా మాతృభూమిని విధ్వంసం చేయడాన్ని, దాని 
పురోగతిని నిలిపివేయడానికి లేదా అవమానించడానికి జరిగే ప్రయత్నాలేవీ సాగనీయను.
నా దేశం మేల్కొంటోంది. ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు విజయం సాధిస్తాడు.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి (బాలాకోట్ వైమానిక దాడుల అనంతరం రాజస్థాన్ లో
జరిగిన ర్యాలీలో)
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ై ఉక్కుపాదం
ఉగ్రవాదంప

2014 సంవత్సరంలో తాను అధికార బాధ్యతలు చేపట్టిన వెనువెంటనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అత్యంత సరళం, శక్తివంతమైన
“ఇండియా ఫస్ట్” మంత్రంతో దేశ ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నారు. ఇదే మంత్రంతో ముందుకుసాగుతూ ఒకపక్క దేశ
సరిహద్దు లను కాపాడుకుంటూనే మరోపక్క ఉగ్రవాదులకు దీటైన సమాధానం కూడా ఇస్తున్నారు.

n

ఉగ
్ర వాద సంఘటనల్
లో తగ్గు దల
2016 సంవత్సరం తర్వాత జమ్ము-కశ్మీర్
వెలుపల, పంజాబ్, ఈశాన్య భారత రాష్ట్రాల్లో
2009		 3574
జరిగిన ఉగ్రవాద చర్యల్లో ఎలాంటి మరణాలు
2021		 1723
నమోదు కాలేదు. అలాగే ఎలాంటి ఉగ్రవాద
దాడి లేదా బాంబు పేలుడు సంఘటనలు
కూడా జరగలేదు. ఉగ్రవాదాన్ని భారతదేశం
ప్రపంచ సమస్యగా అందరూ గుర్తించేలా చేసి
దానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటంలో
నాయకత్వం వహిస్తోంది. వామపక్ష తీవ్రవాద
సంఘటనలు 53% తగ్గా యి. 2015లో 1089
వామపక్ష తీవ్రవాద చర్యలు నమోదు కాగా
2021 నాటికి 509కి తగ్గా యి.
“నేడు ప
్ర పంచానికి తీవ
్ర వాద ముప్పు
ఎంతగానో పెరుగుతోంది.
ఉగ
్ర వాదాన్ని ఒక ఆయుధంగా
ఉపయోగించుకుంటున్న దేశాలు
అదే ఉగ
్ర వాదం తమకు కూడా
హానికరం అన్నవిషయం
మరచిపోతున్నాయి.
- నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్రి
ఐక్యరాజ్య సమితి 76వ సర్వసభ్య 
సమావేశంలో

11

తగ్గి న మరణాలు
2009		

523

2021		

314

10

జరిగిన చొరబాట్లు
2018		

143

2019		

138

2020		

51

2021		

34

్ తం
ప్ర తి సంక్షోభంలోనూ సహాయ హస

ప
్ర పంచంలో ఏ ప
్ర ాంతంలో
ై నా అతను 
నివశిస్తు న్న భారతీయుడ
ఒక రాష
్ట ్రదూతే. నవభారతం
అనుసరించిన ఈ విజన్ ఎలాంటి
ై వపరీత్యం ఏర్పడినా, ఎలాంటి కష
్టం 
ై న సందర్భంలో అయినా తన
ఎదుర
ప
్ర జలను కాపాడుకోవడమే కాదు,
సంక్షోభ కాలంలో సహాయం
అందించడానికి, తక్షణ సహాయ
చర్యలు చేపట
్ట డానికి దారి
తీస
్తోంది. రష్యా-ఉక్
రె యిన్
యుద
్ధంలో కావచ్చు లేదా కోవిడ్
సంక్షోభ కాలంలో చేపట్టి న వందే
భారత్ ఆపరేషన్ కావచ్చు...

n

n

n

n

n

n

2014 సంవత్సరంలో ఇరాక్ లో ఐఎస్ఐఎస్ ఉగ్రవాదులు కిడ్నాప్ చేసిన 46 మంది నర్సులను కాపాడారు.
మొత్తం 700 మంది భారతీయులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
ఆపరేషన్ రాహత్ కింద 4778 మంది భారతీయులు సహా పలువురు విదేశీయులను కూడా కాపాడారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన ఫోన్ కాల్ కు స్పందించిన సౌదీ అరేబియా వారం రోజుల పాటు ప్రతి రోజూ
ఉదయం 9-11 గంటల మధ్యలో బాంబు దాడులు నిలిపివేసింది.
2015 నేపాల్ - భూకంపం తర్వాత నిర్వహించిన ఆపరేషన్ మైత్రిలో 5188 మంది భారతీయులు సహా ఎందరో
విదేశీయులను కాపాడారు.
2016 సూడాన్ - దక్షిణ సూడాన్ నుంచి 153 మందిని కాపాడారు. 2020 ప్రారంభంలో కోవిడ్ కాలంలో
చైనాలోని వూహాన్ లో చిక్కుకుపోయిన 637 మంది భారతీయులను స్వదేశానికి తరలించారు.
2020 - కోవిడ్ సంక్షోభ కాలంలో వందే భారత్ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రపంచంలోని పలు దేశాల్లో చిక్కుకుపోయిన
భారతీయులను కాపాడారు. ఈ కార్యక్రమం కింద నడిపిన 2.17 లక్షల విమాన సర్వీసుల ద్వారా 1.83 కోట్ల
మందిని స్వదేశానికి తీసుకువచ్చారు.
2021లో తాలిబన్ల తిరుగుబాటు ప్రారంభమైన నాటి నుంచి ఆఫ్గనిస్న్
తా నుంచి 550 మందికి పైగా ప్రజలను
కాపాడారు. పవిత్ర గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ ప్రతులను కూడా వెనక్కి తీసుకువచ్చారు. 2022 ఉక్రెయిన్: రష్యాఉక్రెయిన్ యుద్ధ సమయంలో నిర్వహించిన ఆపరేషన్ గంగ కింద ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకుపోయిన 22,500 మంది
పైగా భారతీయ విద్యార్థు లను కాపాడి స్వదేశానికి తరలించారు.
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సర్వే భవంతు సుఖినః
సర్వే సంతు నిరామయః
“సమాజంలో చిట్టచివరి వరుసలో నిలిచిన వ్యక్తి, నిరుపేద కూడా

వైద్య చికిత్స, మెరుగైన వైద్య వసతులు పొందగలిగి ఉండాలి. ఈ
ఆలోచనతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది”.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ఈ అంత్యోదయ ఆలోచనతోనే 2018 సెప్టెంబర్ 23వ తేదీన పిఎంజెఎవై-ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం ప్రారంభించారు. దేశంలోని
10.74 కోట్ల పేద కుటుంబాలకు చెందిన 50 కోట్ల మంది ప్రజలకు ఏడాదికి 5 లక్షల రూపాయల విలువ గల వైద్య చికిత్సలు
అందుబాటులో ఉంచడం ఈ స్కీమ్ లక్ష్యం.

18.77
కోట్ల కన్నా ఎక్కువ

n

ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ కింద ఇప్పటివరకు 3.50 కోట్ల మంది

ప్రజలు ఉచిత చికిత్స పొందారు. లబ్ధిదారుల్లో సగం మందికి పైగా
మహిళలున్నారు.

n

2022 ఆగస్టు 15 నాటికి జారీ అయిన
ఆయుష్మాన్ కార్డు లు

28000 కన్నా అధికంగా ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు ఈ స్కీమ్
కింద నమోదైన ప్యానెల్ లో ఉన్నాయి. ఈ స్కీమ్ కింద 1.18

లక్షలకు పైబడిన ఆరోగ్య, సంక్షేమ కేంద్రాలు ప్రారంభించారు.

ఆరోగ్య మౌలిక వసతుల మెరుగుదలకు చర్యలు
2013-14 జాతీయ ఆరోగ్య హెల్త్ అకౌంట్ సర్వే ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం
వ్యయంతో 3.78 శాతం మాత్రమే ఆరోగ్య రంగంపై ఖర్చు చేసింది. 2017-18
నాటికి అది 5.12 శాతానికి పెరిగింది. కాని 2020 సంవత్సరంలో కోవిడ్
మహమ్మారి అసలైన సవాలు విసిరింది. సకాలంలో కఠినమైన లాక్ డౌన్

విధించాలని తీసుకున్న నిర్ణయంతో పాటు దేశంలో ఆరోగ్య మౌలిక వసతుల్లో

పిఎం ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మౌలిక
వసతుల కార్యక్రమం
n

కూడా విస్తృత మార్పులు జరిగాయి. గత ఏడాది సార్వత్రిక బడ్జెట్లో దేశ చరిత్రలోనే
తొలిసారిగా ఆరోగ్య రంగంపై బడ్జెట్ 137% పెంచారు.

త్ మిషన్
ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ హెల్
n

2020 ఆగస్టు 15వ తేదీన ఎర్రకోట బురుజుల పై నుంచి ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ఈ పథకాన్ని ప్రకటించారు. ఈ డిజిటల్ హెల్త్ కార్డు ల్లో
లబ్ధిదారులకు చెందిన ఆరోగ్య సమాచార డేటా అంతా ఒకే చోట నిక్షిప్తం
అవుతుంది. 2022 ఆగస్టు 25 నాటికి దేశంలో 23,50,03,937 హెల్త్
అకౌంట్లు సృష్టించారు.

22 న్యూ ఇండియా
న్యూ ఇండియా సమాచార్   సెప్ట
చార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022

n

2021 అక్టో బర్ 25వ తేదీన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
ఈ స్కీమ్ ను ప్రారంభించారు. దేశంలో ఆరోగ్య సంరక్షణ
మౌలిక వసతుల పటిష్ఠ తకు ఇప్పటివరకు తీసుకున్న
అత్యంత ఆకాంక్షాపూరితమైన పథకం ఇది. దీని కింద
రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో బ్లా క్ స్థాయి నుంచి జిల్లా
స్థాయి వరకు 64 వేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఆరోగ్య
మౌలిక వసతులు మెరుగు పరుస్రు
తా .
ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళనం చేయడం
ఈ పథకం లక్ష్యం. ఈ పథకం కింద 17 వేల గ్రామీణ
ఆరోగ్య, వెల్ నెస్ కేంద్రాలు; వివిధ రకాల
అంటువ్యాధులను గుర్తించేందుకు అవసరమైన
ప్రయోగశాలలు ఏర్పాటు చేస్రు
తా .

ముఖపత్ర కథనం

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

1951

ై వద్య కళాశాలల సంఖ్య 
పెరుగుదల

1301319

28 1951
60 1961
98 1971
111 1981
128 1991
190 2001

883812

605840

395851

168712

151129

83756

61840

ై వద్యుల సంఖ్య 
అసాధారణంగా పెరిగింది

334

612

2021

1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

దేశంలో ప్రస్తుతం వైద్యుల సంఖ్య
13.01 లక్షల కన్నా అధికంగా
ఉంది. 1951లో వారి సంఖ్య
61840.

ప్రతి 834 మంది ప్రజలకు ప్రస్తుతం
ఒక  వైద్యుడు ఉన్నారు. ప్రపంచ
ఆరోగ్య సంస్థ సిఫారసు చేసిన
జనాభా-వైద్యుల నిష్పత్తి కన్నా ఇది 
మెరుగైన సంఖ్య.

దేశంలో ప్రస్తుతం 34.41
లక్షల మంది నర్సులున్నారు.
1951లో వారి సంఖ్య
16650.

జాతీయ ఔషధాల ధరల సంస
్థ
(ఎన్.పి.పి.ఎ)
n

2011

తాజా గణాంకాల ప్రకారం
ప్రస్తుతం దేశంలో ప్రతి 1000
మంది జనాభాకు ఇద్దరు
నర్సులు ఉన్నారు.

మారిన ై వద్య విద్యా ముఖచిత
్రం

50% ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలల్లో ఫీజులు ప్రభుత్వ కళాశాలల ఫీజుతో

సమానం చేశారు. అందుకోసం ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వం

106 యాంటి-బయోటిక్స్, కార్డియోవాస్కులర్ ఔషధాల ధరలు,

దేశవ్యాప్తంగా నీట్ ద్వారా వైద్యవిద్యలో ప్రవేశ పరీక్షల విధానం

కరోనరీ స్టెంట్ల ధరలు, మోకాలి చిప్ప మార్పిడి ధరలు, 42 యాంటీ-

క్యాన్సర్ ఔషధాలను ట్రేడ్ మార్జిన్ రేషనలైజేషన్ (టిఎంఆర్) పరిధిలోకి

ప్రవేశపెట్టింది. కొత్త వైద్య కళాశాలలు, కొత్త ఎయిమ్స్ ప్రారంభంతో

మానిటర్, నెబ్యులైజర్, డిజిటల్ థర్మోమీటర్లకు ట్రేడ్ మార్జిన్ పరిమితిని

సీట్ల సంఖ్య కూడా పెరిగింది.

దేశంలో వైద్యుల కొరతను అధిగమించగల సంఖ్యలో వైద్య విద్యా

తెచ్చారు. వీటితో పాటు ఆక్సిమీటర్, గ్
లూ కోమీటర్, రక్తపోటు

విసర
్త ించారు. వీటి ధరల నియంత్రణ వల్ల వినియోగదారులకు
రూ.8400 కోట్ల మేరకు ఆదా అయింది.

టెలీ మెడిసిన్
2020 కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో ఇ-సంజీవని పేరిట టెలీ
మెడిసిన్ సర్వీసు ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు లక్షకు పైగా ఆరోగ్య,
వెల్ నెస్ కేంద్రాలను ఇ-సంజీవనితో అనుసంధానం చేశారు. వీటి
ద్వారా ఆన్ లైన్ లో డాక్టర్ కౌన్సెలింగ్ సేవలు అందుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం
రోజుకు సగటున 90,000 మంది రోగులు ఈ సదుపాయం
వినియోగించుకుంటున్నారు.

టిబి రహిత ఇండియా

మలేరియా రహిత
భారతదేశం

2030 నాటికి ప్రపంచం టిబి రహితం కావాలన్న లక్ష్యం ఐక్యరాజ్యసమితి నిర్దేశించింది.
2025 నాటికే ఇది సాధించాలని భారత్ లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. మూడు సంవత్సరాల
కాలంలో రూ.12000 కోట్లు ఖర్చుతో ఈ ప్రచారం ప్రారంభించారు.

దేశం నుంచి మలేరియా మహమ్మారిని తరిమికొట్టే లక్ష్యంతో
నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 2017 జూలైలో 2017-22
సంవత్సరాల కాలానికి మలేరియా నిర్మూలన జాతీయ
వ్యూహాత్మక ప్రణాళికను ప్రారంభించింది. ఈశాన్య
భారతంలో నిర్శిదే త లక్ష్యం సాధించిన అనంతరం ఇప్పుడు
మహారాష్ట్ర , ఒడిశా, ఝార్ఖండ్, చత్తీస్ గఢ్, మధ్యప్రదేశ్ లపై
దృష్టి కేంద్రీకరించారు. 2016లో ప్రభుత్వం 2016-2030
సంవత్సరాల మధ్య కాలానికి జాతీయ మలేరియా నిర్మూలన
ఫ్రేమ్ వర్క్ విడుదల చేసింది.

న్యూ ఇండియా సమాచార్   సెప్ట
న్యూ ఇండియా
చార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022 23
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నవ భారత సంకల్పయాత్ర

కోవిడ్ ై ప అతిపెద
్ద
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టీకాకరణ కార్యక్రమం
ఎప్పుడు - 2020 నుంచి ఇప్పటికి

ఏమిటి - కరోనా వ్యాక్సిన్ కోసం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడడానికి
బదులు సొంతంగానే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్లు తయారు చేయించడం
ద్వారా ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఉచిత టీకాకరణ కార్యక్రమం
ప్రారంభించింది.  
n

కరోనా మహమ్మారి చుట్టు ముట్టిన సమయంలో దేశీయ వ్యాక్సిన్ల

అభివృద్ధి కోసం 2020 ఏప్రిల్ లో ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు

చేశారు. వ్యాక్సిన్ పరిశోధన, అభివృద్ధి కోసం రూ.3500 కోట్ల
బడ్జెట్ కేటాయించారు.
n

212.50

కోట్లకు పైబడిన వ్యాక్సినేషన్ డోస్ లు 2022 ఆగస్టు 
31 నాటికి దేశవ్యాప్త కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రచార
కార్యక్రమం కింద పూర్తి చేశారు.

24 న్యూ ఇండియా సమాచార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022

భారతదేశం 2021 జనవరి 16వ తేదీన కరోనా మహమ్మారి

దేశంలో ప్రవేశించిన 8 నెలల కాలంలోనే దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసి,
ఉత్పత్తి చేసిన కోవాగ్జిన్, కోవిషీల్డ్ టీకాలతో టీకాకరణ కార్యక్రమం
ప్రారంభించింది.
n

టీకాకరణ మైత్రి కార్యక్రమం కింద ప్రపంచంలో అవసరంలో ఉన్న

దేశాలకు 25 కోట్ల కు పైబడిన టీకాలను భారతదేశం పంపింది.
n

ప్రస్తుతం భారతదేశానికి 5 దేశీయంగా తయారైన కోవిడ్

వ్యాక్సిన్లు న్నాయి. అవి - కోవాగ్జిన్, కోవిషీల్డ్, కార్బెవాక్స్,
జైకోవిడ్-డి, జెనోవా.

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

ముఖపత్ర కథనం

ఆక్సీజెన్ సమస్యకు పూర్తి -కాల పరిష్కారం దిశగా
భారత్ అడుగు

కోవిడ్ మహమ్మారి రెండో విడత విజృంభించిన కాలంలో ఆక్సీజెన్ కొరత అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.  డిమాండు అధికంగా
ఉన్నా రవాణా సామర్థ్యం పరిమితంగా ఉండేది. అలాంటి పరీక్షా సమయంలో ఆక్సిజెన్ ఉత్పత్తిలో దేశాన్ని స్వయం-సమృద్ధం 
చేయడం లక్ష్యంగా పిఎం కేర్స్ ఫండ్ ద్వారా ఆక్సిజెన్ పిఎస్ఎ ప్లాంట్ల  ఏర్పాటుకు  అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు. సకాలంలో
తీసుకున్న నిర్ణయాల ఫలితంగా దేశంలో రోజువారీ ఆక్సిజెన్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పది రెట్లకు పైగా పెరిగింది.
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n

కోవిడ్ రెండో దశ సమయానికి దేశంలో లిక్విడ్
మెడికల్ ఆక్సీజెన్ రోజువారీ ఉత్పత్తి సామర్్థ యం
900 మెట్రిక్ టన్నులుంది. ఆ సామర్థ్యాన్ని

ఇప్పుడు 10 రెట్లు పెంచి రోజుకి 9300 మెట్రిక్
టన్నులు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు.

n

కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో

ఆస్పత్రులను ఆక్సీజెన్ ఉత్పత్తిలో స్వయం-

సమృద్ధం చేయడానికి 4755 మెట్రిక్ టన్నుల
ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో మొత్తం 4115 ప్రెషర్

స్వింగ్ అబ్జార్పషన్ ప్లాంట్లు (పిఎస్ఏ) ఏర్పాటు
చేశారు.

సాధారణ రోజుల్లో భారతదేశం రోజుకి 900 మెట్రిక్ టన్నుల లిక్విడ్
మెడికల్ ఆక్సీజెన్ ఉత్పత్తి చేసేది. డిమాండు పెరగడంతో మెడికల్  
ఆక్సీజెన్ ఉత్పత్తిని భారతదేశం 10 రెట్లకు పైగా పెంచింది.

ప్రపంచంలో ఏ దేశం అయినా సాధించడానికి ఊహించలేని లక్ష్యం 
ఇది. కాని భారతదేశం దాన్ని సాధించింది.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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పిఎం కేర్స్ కింద

1225 పిఎస్ఏ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు, నిర్వహణ
కోసం రాష్ట్రా లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు
సహాయం అందించారు.

సంక్షోభ కాలంలో

900 ఆక్సీజెన్ ఎక్స్ ప్రెస్ రైళ్ల ద్వారా 36,800
టన్నుల లిక్విడ్ ఆక్సీజెన్ రవాణా చేశారు.

జన్ ఔషధి యోజన:  సమర్థవంతం, సరసం, ఉపయోగకరమ
ై న ఔషధాలు

అధిక ధరకు ఔషధాల కొనుగోలు కూడా
భారీ చికిత్సా వ్యయాల్లో ఒకటి. కాని 
అవే ఔషధాలు మార్కెట్ ధర కన్నా 50
నుంచి 90 శాతం తక్కువ ధరకు
ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
దాన్నిసాకారం చేసింది ప్రధానమంత్రి
భారతీయ జన ఔషధి కేంద్రాలే.

n

n

n

2022 ఆగస్టు 16వ తేదీ నాటికి దేశంలో ఏర్పాటైన జన ఔషధి కేంద్రాల సంఖ్య 8786.
ప్రభుత్వం వీటి సంఖ్య 2024 మార్చి నాటికి 10,000కు పెంచాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించింది.
మార్కెట్ ధర కన్నా 50-90 శాతం తక్కువ ధరకు ఔషధాలు, ఒక రూపాయి ధరకే
మహిళలకు శానిటరీ నాప్ కిన్లు ఈ కేంద్రాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ ప్రాజెక్టు కింద సాధారణ ప్రజలకు రూ.15,000 కోట్ల కు పైబడి ఆదా అయింది. సాధారణ
వ్యాధుల నుంచి కాన్సర్ ఔషధాల వరకు అన్ని ఔషధాలు, మెడికల్ డివైస్ లు ఈ స్కీమ్
పరిధిలోకి తెచ్చారు.
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పిఎం గరీబ్ కల్యాణ్ ప్యాకేజి...
ఏ ఒక్కరూ ఆకలితో ఉండకుండా
భరోసా కల్పించే సంకల్పం

20

మిలియన్ మహిళా జన్ ధన్ ఖాతాదారులు
మూడు నెలల పాటు నెలకు 500 రూపాయల
వంతున నేరుగా బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా  నగదు
అందుకున్నారు.

n

2020లో కోవిడ్ వంటి ప్రపంచ మహమ్మారిపై
పోరాటానికి దేశం సమాయత్తం అవుతున్న
సమయంలో మనం కఠినమైన లాక్ డౌన్ లో ఉన్నాం.
వైపరీత్య సహాయంతో పాటు ఆకలిని, పేదరికాన్ని
కలిపి ఎదుర్కొనాల్సిరావడం పెద్ద సవాలు. ఈ
ఆందోళనను పరిష్కరించేందుకు ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ 2020 మార్చిలో రూ.1.70 లక్షల
కోట్ల తో ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ ప్యాకేజిని
ప్రకటించారు. ఏ ఒక్కరూ ఆకలితో పడుకోకుండా
చూడాలన్నదే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.

ఈ ప్యాకేజి ప్రధాన లక్షణాలు

కోవిడ్ తో పోరాడుతున్న ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు రూ.50
లక్షలతో ఆరోగ్య కవరేజి కల్పించారు. ప్రధానమంత్రి
గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న యోజన కింద కోవిడ్ కాలంలో
ప్రతి నెలా 80 కోట్ల మంది ప్రజలకు 5 కిలోల
గోధుమలు లేదా బియ్యం, ఒక కేజి పప్పుదినుసులు
ఉచితంగా సరఫరా చేశారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అతి
పెద్ద రేషనింగ్ కార్యక్రమం. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి
అభిప్రాయం ప్రకారం భారత జనాభాలో అధిక శాతం
మంది దుర్భర దారిద్ర్యంలోకి జారుకోకుండా కోవిడ్
కాపాడింది.
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13.62 కోట్ల కుటుంబాల
ప్రయోజనం కోసం
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎ కింద
కనీస వేతనాన్నిరూ.182
నుంచి రూ.202కి
పెంచారు.

3 కోట్ల మంది పైదా వృద్ధులు, వితంతువులు, దివ్యాంగులకు నెలకు
రూ.1000 పింఛను చెల్లించారు.
పిఎం కిసాన్ యోజన కింద ఏప్రిల్ నెల తొలి వారంలో 8.7 కోట్ల
మంది రైతులు రూ.2000 సహాయం తమ ఖాతాల ద్వారా
అందుకున్నారు.
n

నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ నిధి ఏర్పాటు చేయాలని
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.

n

ఉజ్జ్వల పథకం కింద ఉచిత సిలిండర్ అందించారు.

n

43 కోట్ల మంది ఇపిఎఫ్ ఖాతాదారులకు 24%
కాంట్రిబ్యూషన్ చెల్లించారు.

నా గురించి తెలిసిన వారెవరైనా నన్ను అర్ధం చేసుకుంటారు.
నేను నా కోసం, నేను ప్రేమించే వారి కోసం ఇక్కడ లేను. పేదల
కోసమే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. నేను పేదరికంలో పుట్టాను,
పేదరికంలో జీవించాను. నాకు పేదల బాధలు తెలుసు.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన ప్రారంభ సమయంలో
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గివ్ ఇట్ అప్ - ఉజ
్జ్వల

పొగ-రహిత వంట గదులకు మార్గం సుగమం చేయాలన్న
సంకల్పంతో కోటి మంది గ్యాస్ సబ్సిడీని వదులుకున్నారు.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అంచనా ప్రకారం వంటగదిలో పొగ
కారణంగా భారతదేశంలో ప్రతి ఏడాది 5 లక్షల మంది
మరణిస్తున్నారు. ఎల్.పి.జి సంపన్నులకే అందుబాటులో
ఉండేదిగా భావించే వారు. “పహల్”, “గివ్ ఇట్ అప్”
కార్యక్రమాల ద్వారా ఉజ్జ్వల కింద పొగ-రహిత వంటగదుల
ఏర్పాటుకు పునాది పడింది.

n

n

“పహల్” పథకం కింద 2014 నకిలీ కనెక్షన్లను గుర్తించారు.
2015 మార్చిలో “గివ్ ఇట్ అప్” కార్యక్రమం ప్రకటించిన
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ దీని కింద సంపన్నులు గ్యాస్
సబ్సిడీ వదులుకోవాలని పిలుపు ఇచ్చారు. ఆ రకంగా మిగిలే
నిధులతో అవసరంలో ఉన్న వారికి ఎల్.పి.జి అందచేస్తామని
హామీ ఇచ్చారు.
దానికి స్పందించి ఒక కోటి మందికి పైగా ప్రజలు సబ్సిడీని
వదులుకున్నారు. అప్పుడు 2016 మే 1వ తేదీన ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ఉజ్జ ్వల పథకం ప్రారంభించారు. దీని కింద
పేదలకు ఉచిత ఎల్.పి.జి కనెక్షన్లు అందించారు.

అన్ని కుటుంబాలకు స్వచ్ఛ ఇంధనం

30.53

గణాంకాలు: ఎల్.పి.జి వినియోగదారులు కోట్ల సంఖ్యలో
1965లో ఎల్.పి.జి కనెక్షన్లు ఇవ్వడం
ప్రారంభించారు. అదే ఏడాది 2000
కనెక్షన్లు అందించారు.

0
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n

n
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ఉజ్జ్వల పథకం కింద 9.34 కోట్ల కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్లు అందించారు. 100%
ఎల్.పి.జి కవరేజిని సాధించారు. దేశంలో గ్యాస్ కనెక్షన్ల సంఖ్య 2014లో
14 కోట్లు కాగా 31 కోట్ల కు చేరింది.

మున్షీ ప్రేమ్ చంద్ 1933లో ఈద్గా 
కథ రాశారు. అందులోని ప్రధాన
పాత్ర హమీద్ అనే చిన్న బాలుడు
ఒక ఉత్సవంలో స్వీట్లు తినకుండా
సొమ్ము ఆదా చేశాడు. దానికి
బదులుగా వంట సమయంలో తన
అవ్వ చేతులు కాలకుండా
ఉండేందుకు ఆమె కోసం  పటకారు
కొన్నాడు. హమీద్ వంటి బాలుడే
అంతగా చేసినప్పుడు ఒక దేశ
ప్రధానమంత్రి చేయలేనిది 
ఏముంటుంది?
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ఇప్పుడు దేశం 75% ఇళ్లకు పైప్ ద్వారా గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇచ్చే దిశగా
అడుగేస్తోంది.
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ై తుల ఆదాయం రెట
..అలా అయితే ర
్ట ింపవుతుంది

రైతాంగానికి ప్రయోజనం చేకూర్చడం కోసం కొత్త విత్తనాలు అభివృద్ది చేయడం నుంచి మార్కెట్ లభ్యత పెంచే వరకు పలు చర్యలు
తీసుకున్నారు. భూసార పరీక్షల నుంచి వందలాది కొత్త విత్తనాల అభివృద్ధి వరకు;  పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ప్రారంభించడం నుంచి
పంట వ్యయాల కన్నా 1.5 రెట్లు అధికంగా ఎం.ఎస్.పి నిర్ణయించడం వరకు;  శక్తివంతమైన ఇరిగేషన్ వసతుల కల్పన నుంచి కిసాన్ రైలు  
ప్రారంభించడం వరకు రైతుల సంక్షేమం కోసం పలు చర్యలు తీసుకున్నారు. తేనె ఉత్పత్తి, పశువుల పెంపకం వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా
రైతుల ఆదాయాలు  పెరుగుతున్నాయి. వ్యవసాయంలో స్వయం-సమృద్ధి కల సాకారం అవుతోంది.

నాట
్ల అనంతరం

నాట
్ల కు ముందు...
భూమి స్వస్థతకు సంబంధించిన సమాచారంతో
22.91 కోట్ల సాయిల్ హెల్త్ కార్డు లు జారీ
చేశారు. రైతులకు నిధుల కొరత లేకుండా
చూడడం లక్ష్యంగా 3.28 కోట్ల కొత్త కిసాన్
క్రెడిట్ కార్డు లు జారీ చేసేందుకు అనుమతి
ఇచ్చారు.
ఎరువుల కోసం సుదీర్ఘంగా ఉండే క్యూలలో వేచి
ఉండే కాలం చెల్లిపోయింది. 2015 మే 25వ
తేదీన కొత్త యూరియా విధానం ప్రకటించారు.
దేశంలో 100% వేప పూత వేసిన యూరియా
అందుబాటులోకి వచ్చింది.

n

n

n

n

n

n

నాట
్ల కాలంలో
n

n

ప్రధానమంత్రి వ్యవసాయ ఇరిగేషన్ పథకం
కింద నీటి పారుదల వసతులున్న భూమి
విస్తీర్ణం పెరిగింది. వాతావరణం,
వ్యవసాయానికి సంబంధించిన సమాచారం
జిల్లా స్థాయిలో రైతులకు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా
అందుబాటులో ఉంటోంది.

n

n

ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న నానో యూరియా
ప్లాంటు రోజువారీ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 1.5
లక్షల బాటిల్స్. ఏడాది కాలంలో 3.27 కోట్ల
బాటిల్స్ విక్రయించారు.

2018 నుంచి ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా
యోజన కింద 11.42 కోట్ల మందికి పైగా
రైతులు ప్రయోజనం పొందుతున్నారు.
ఉత్పత్తి వ్యయంతో పోల్చితే ఎం.ఎస్.పి
ఒకటిన్నర రెట్లు అధికంగా ఉంటోంది.

ఇ-నామ్ కింద 1.73 కోట్ల మంది రైతులు
నమోదయ్యారు.
ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా గరిష్ఠ
ప్రయోజనం జనాభాలో 80 శాతం కన్నా
అధికంగా ఉన్న చిన్నకారు రైతులకే
అందిస్తున్నారు.

దేశంలోని 167 రూట్ల లో నడుస్తున్న కిసాన్
రైలు రైతులు పండించే పంటలను దేశంలోని
ప్రతి ఒక్క ప్రాంతానికి రవాణా చేస్తోంది.
పంటల అనంతర నిర్వహణ విధానాలు,
ఉత్పాదకత పెంపు, రైతులకు మెరుగైన ధర
కల్పించడం లక్ష్యంగా వ్యవసాయ మౌలిక
వసతుల అభివృద్ధి కోసం ఒక లక్ష కోట్ల
రూపాయలతో వ్యవసాయ మౌలిక వసతుల
నిధి ఏర్పాటు చేశారు.

బడ్జె ట్ పెంపు, ఆర్థి క భద
్ర తకు భరోసా

n

n

n

8 సంవత్సరాల క్రితం వ్యవసాయ బడ్జెట్ పరిమాణం రూ.22 వేల
కోట్లు . వరమా
్త న ఆర్థిక సంవత్సరంలో దానికి 5.6 రెట్లు అధికంగా
రూ.1.32 లక్షల కోట్లు కేటాయించారు.
విదేశాల్లో భారతదేశ పంటలకు డిమాండు పెరిగింది. ఫలితంగా
2021-2022లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు 50 బిలియన్
డాలర్లకు చేరాయి.
పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద దేశంలోని 12.02 కోట్ల మంది
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n

లబ్ధిదారుల ఖాతాలకు ఏడాదికి ఆరు వేల రూపాయలు జమ
చేస్తున్నారు.
	కిసాన్ మాన్ ధన్ యోజన కింద 19.16 లక్షల మంది రైతులు
నమోదయ్యారు. దీనికి అర్హు లు కావాలంటే రైతులు 2 హెక్టా ర్ల
కన్నా తక్కువ భూమి కలిగి ఉండి, 18-40 సంవత్సరాల మధ్య
వయస్కులై ఉండాలి. అలాంటి వారందరికీ ఈ పథకం కింద
రూ.3000 పింఛను లభిస్తుంది.
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ముఖపత్ర కథనం

దేశ ప్రగతిని మార్చి 
వేసిన బడ్జె టు
సంస్కరణలు

19

n

పాత కాలం నాటి సాంప్రదాయానికి తెర

దింపుతూ 2017-18 సంవత్సరంలో బడ్జెట్

ప్రతిపాదన తేదీని ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఫిబ్రవరి 1కి
మార్చారు.
n

2016 సెప్టెంబర్ 21వ తేదీన ఈ సంస్కరణకు

మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. రైల్వే బడ్జెట్
ను సార్వత్రిక బడ్జెట్లో విలీనం చేశారు.
n

గతంలో ప్రతి ఏడాది ఫిబ్రవరి చివరి తేదీ నాడు

పార్లమెంటుకు బడ్జెట్ ప్రతిపాదించే వారు. దానికి
సంబంధించిన చట్ట పరమైన ప్రక్రియ మే నెలలో
బడ్జెట్ ను ఆమోదించే వరకు కొనసాగేది.

ఫలితంగా బడ్జెట్ సొమ్ములో అధిక భాగం ఖర్చు
కాకుండా ఉండిపోయేది.

బడ్జె ట్ వెబినార్
n

n

కోవిడ్ కాలంలో ప్రతిపాదించిన బడ్జెట్ సమయం నుంచి ప్రధానమంత్రి

నెలల కాలానికి కావలసిన వ్యయాల కోసం

ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్

- ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ రంగాలు, కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులు, వివిధ

ఆమోదింపచేసుకోవలసి వచ్చేది. దాన్ని మార్చడం

శాఖల అధిపతులు సహా భాగస్వాములందరితోనూ బడ్జెట్ పై చర్చించే ఒక

వల్ల ఏర్పడిన ప్రయోజనం తొలి త్రైమాసికం

కొత్త సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఫలితంగా బడ్జెట్ వీలైనంత

నుంచి ప్రారంభమై మొత్తం వ్యయాల

వేగంగా క్షేత్ర స్థాయికి చేరి గరిష్ఠ ఫలితాలు రాబట్ట డానికి వీలు కలిగింది.
ఈ సంస్కరణలతో చారిత్రక బడ్జెట్ “నవ భారత” పునాదిని పటిష్ఠం
చేసేందుకు వీలుగా ఒక విజన్ పత్రంగా రూపాంతరం చెందింది.
భారతదేశం ఆర్థిక సూపర్ పవర్ గా అభివృద్ధి చెందుతోంది.

మేం బడ్జెట్ ను ఒక నెల ముందుగానే పూర్తి చేశాం. ఒక నెల
ముందుకు జరపడం అంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా నేను 
ఒక నెల ముందుగానే నడపాల్సి ఉంటుంది.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

అంతే కాదు, ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి రెండు

పెరుగుదలకు వీలు కలిగింది.
n

బడ్జెట్ సంస్కరణల్లో భాగంగా తీసుకున్న ఈ చర్య
కారణంగా అన్ని మంత్రత్వ శాఖలు, ప్రభుత్వ
శాఖలు ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచే
తమకు కేటాయించిన పూర్తి బడ్జెట్

వినియోగించుకోగలిగే స్థితి ఏర్పడింది. ఫలితంగా
ఏడాది మొత్తం పథకాల అమలులో వేగం
ఉంటోంది.
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పారిశ్
్గం 
రా మిక రంగానికి మార
సుగమం చేసిన సంస్కరణలు

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014 సంవత్సరంలో అధికార
పగ్గా లు చేపట్టే నాటికి ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిస్థితి పూర్తి

20

నిరాశావహంగా ఉంది. ఆ సమయంలో ప్రధానమంత్రి
1. కంపెనీల సవరణ

చట్టం 2017. ఇది 
చిన్న కంపెనీలకు

ై
ఎంఎస్ఎంఇలప
ప
్ర త్యేక ఫోకస్ - ఈ
రంగం నిర్వచనం
మార్చారు. ట
్ర బుల్
షూటింగ్ కోసం
చాంపియన్స్ పోర
్ట ల్
ప్రా రంభించారు.
విదేశీ పెట్టుబడులకు కొత్త అవకాశాలు
- రైల్వేలు, ఇన్ ఫ్రా, రక్షణ, డివైస్ ల
విభాగాలలో ఎఫ్.డి.ఐలను 
అనుమతించారు. ఇతర రంగాలకు
కూడా సరళమైన నిబంధనలు
అమలుపరుస్తున్నారు.

ఊరట కల్పించింది.

సంస్కరణ బాట పట్టారు. తొలుత వ్యవస్థాత్మక సంస్కరణలకు
శ్రీకారం చుట్టారు. అప్పుడే పరిశ్రమలు, పెట్టు బడులకు

అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుందన్నారు. ఈ సంస్కరణల
ప్రభావం వ్యాపార నిర్వహణ సౌలభ్యతలో భారతదేశం

ర్యాంకింగ్ పెరగడంలోనే ప్రతిబింబించింది. కోవిడ్ సంక్షోభ

కాలంలోను, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ కాలంలోను ఆర్థిక వృద్ధికి
ఈ సంస్కరణలే ఆలంబనగా నిలిచాయి.

వ్యాపార నిర్వహణ
సౌలభ్యత ర్యాంకింగ్
పెరుగుదల

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

పాత తేదీ నుంచి
పన్నుల విధింపునకు
చెల్లు చీటీ - పాత తేదీ నుంచి
పన్నులు విధించేందుకు
కారణమవుతున్న నిబంధన
రద్దు చేశారు.

77
77

100

142
134
130

ఇన్
సాల్వెన్సీ,
బ్యాంక్ రప
్ట సీ కోడ్
- 2016, 2021  
సవరణలతో ఎన్.పి.ఎలు తగ్
గి 
పరిశ
మల
నిర్వహణ తేలికయింది.
్ర

చట్టాల సాలె గూడు నుంచి
స్వేచ్ఛ – 2,875 వ్యాపార
సంబంధిత చట్టాలను గుర్తించి
2007 కాలం చెల్లిపోయిన
చట్టాలు, అవరోధాలు
సింగిల్ విండో క్లి యరెన్స్
తొలగించారు. 25000
లు - పరిశ
్ర మలు,
ఫిర్యాదులు
పెట్టు బడులకు
ముగిసిపోయాయి.
సంబంధించిన  అన్ని
అనుమతులు ఇప్పుడు
ఒకే చోట లభిస్తున్నాయి.

63

“కేక్ పరిమాణమే ప్రదానం” అన్న ఆంగ్ల సామెత
ఒకటుంది. కేక్ ఎంత పెద్దదైతే అంత ఎక్కువ మందికి
దాన్ని పంచవచ్చు అని దాని అర్ధం. అలాగే ఆర్థిక లక్ష్యం
ఎంత పెద్దగా ఉంటే దేశ సుసంపన్నత అంత అధికంగా
ఉంటుంది.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ముఖపత్ర కథనం

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

స్వాతంత్ర్యానంతర ఆర్థి క వృద్ధి
300

200

భారత జిడిపి 

భారత ఎగుమతులు

236.4

గత 20 సంవత్సరాల కాలంలో పది రెట్ల కు
పైగా పెరిగింది

స్వాతంత్య్రం వచ్చిన నాటి నుంచి 600 రెట్లు పెరిగాయి

249.82
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44.08

76.3
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21.5
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మూలం: ఆర్థి క సర్వే, పిఐబి  మూలం: ప
్ర పంచ బ్యాంకు

ఇన్ సాల్వెన్సీ, బ్యాంక్ రప
్ట సీ కోడ్
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n

మొండి బకాయిలు...అంటే ఎన్.పి.ఏలు బ్యాంకులకు ఎప్పుడూ ఒక
సమస్యే. ఇది బ్యాంకుల రుణవితరణ సామర్థ్యాన్ని తగ్గించి ఆర్థిక
వృద్ధిని స్తంభింపచేస్తుంది.

n

దీనికి తోడు దేశంలో నష్టాలతో నడుస్తున్న కంపెనీ మూసివేతకు చాలా
సమయం పడుతోందని కార్పొరేట్ల నుంచి ఒక అభ్యంతరం సైతం

ఉంది. కంపెనీల సమస్యను వీలైనంత త్వరలో సరిదిద్ది బ్యాంకులకు
డబ్బు బదిలీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్

సాల్వెన్సీ, బ్యాంక్ రప్టసీ కోడ్ 2016 సంవత్సరంలో అమలుపరిచిన
చారిత్రక సంస్కరణగా నిలిచింది.
n

వ్యాపార నిర్వహణ సౌలభ్యత పెంపు, ఎన్.పి.ఏల పరిష్కారంలో ఇది
ఒక చారిత్రకమైన అడుగు. కోవిడ్-19 కారణంగా ప్రభావితమైన
కంపెనీలు, ప్రత్యేకించి ఎంఎస్ఎంఇల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో
ఉంచుకుని ఇటీవల మరి కొన్ని సవరణలు కూడా చేశారు.

n

676.20

ప్రస్తుత ప్రభుత్వ హయాంలో తొలిసారిగా బ్యాంకులు రుణ

ఎగవేతదారుల ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకోవడం ద్వారా వారి నుంచి
రూ.10,000 కోట్ల కు పైగా రికవర్ చేశాయి. బ్యాంకు ఎన్.పి.ఏలు
ఆరు సంవత్సరాల కనిష్ఠ స్థాయి 5.9 శాతానికి తగ్గా యి.

1950-51

1960-61

1970-71

1980-81

మూలం: ఆర్థిక సర్వే, పిఐబి

18.14

1990-91

2000-01

2010-11

2021-22

*All figures in dollars

కార్పొరేట
్ర మలకు 22
్ల కు దీటుగా పరిశ
ప్రోత్సాహక సదుపాయం
ఇప్పటి వరకు కార్పొరేట్ ప్రపంచానికి మాత్రమే పనితీరు ఆధారిత
ప్రోత్సాహకాలు (పిఎల్ఐ) ఇవ్వడం గురించి విని ఉన్నారు. కాని
చరిత్రలో తొలిసారి మెరుగైన ఉత్పత్తి ఆధారంగా దేశంలోని
పరిశ్రమలకు కూడా పిఎల్ఐ అందించనున్నట్టు ప్రభుత్వం
ప్రకటించింది. రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో 30 లక్షల కోట్ల , 60
లక్షల కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించగల అవకాశం ఉన్న 14 కీలక
రంగాలకు చెందిన పరిశ్రమలకు పిఎల్ఐ పథకం కింద 2 లక్షల కోట్ల
రూపాయల మేరకు ప్రోత్సాహకాల పథకాన్ని ప్రకటించింది.

1. ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమ

8. ఎలక్ట్రానిక్ తయారీ

3. ఎసి, ఎల్ఇడి బల్బులు

10. ఆటోమొబైల్ విడిభాగాలు

2. ఐటి హార్డ్ వేర్

4. ఫార్మాస్యూటికల్ పరిశ్రమ

5. పార్మాస్యూటికల్ ఎపిఐ (ముడి
ఔషధ వస్తువులు)

6. టెలికాం తయారీ

7. సోలార్ పవర్ పివి మాడ్యూళ్లు

9. వైద్య ఉపకరణాలు

11. డ్రోన్లు , సంబంధిత ఉత్పత్తులు
12. వస్త్రా లు

13. ప్రత్యేకమైన ఉక్కు

14. అడ్వాన్స్ డ్ కెమిస్ట్రీ సెల్

న్యూ ఇండియా సమాచార్   సెప్టెంబర్ 16-30, 2022 31

ముఖపత్ర కథనం

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

ప్రతి ఇంటికీ

విద్యుత్తు

దేశంలో ప్రతి ఇంటికీ ఇప్పుడు విద్యుత్ సౌకర్యంతోపాటు ఎక్కువ

23

గంటలు కరెంటు సరఫరా అవుతోంది. ‘ఒకే దేశం - ఒకే విద్యుత్

గ్రిడ్’ నేడు మన దేశానికి శక్తిగా మారింది. ‘సౌభాగ్య’ పథకం కింద
దాదాపు 3 కోట్ల విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇవ్వడం ద్వారా మనం
సంతృప్త లక్ష్యాన్ని చేరుకోబోతున్నాం.
    - నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటు ధరతో పర్యావరణ అనుకూల
విద్యుత్ సరఫరాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టు బడి ఉంది. ఈ మేరకు

‘దీనదయాళ్ ఉపాధ్యాయ గ్రామజ్యోతి, సౌభాగ్య, ఉజాలా, గ్రామ
ఉజాలా, పీఎం-కుసుమ్’ వంటి పలు పథకాల ద్వారా విద్యుత్
రంగంలో సమూల మార్పులు తెస్తోంది.
దేశవ్యాప్తంగా 37 కోట్లకు పైగా ఎల్ఇడి బల్బులు
పంపిణీ చేయబడ్డాయి. ప్రపంచంలోనే ఇది అతిపెద్ద 
ఎల్ఇడి బల్బుల పంపిణీ కార్యక్రమం.
ప్రధానమంత్రి కుసుమ్ యోజన అమలువల్ల ఏటా 32
మిలియన్ టన్నులదాకా కర్బన ఉద్గారాలు  తగ్గాయి.
ఏటా సగటు విద్యుత్తు వాడకం 1285 బిలియన్
యూనిట్లు కాగా, 2022లో 1,385 బిలియన్
యూనిట్లకు పెరిగింది.
గ్రామీణ భారతానికి నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా
లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం 2014లో దీనదయాళ్
ఉపాధ్యాయ గ్రామజ్యోతి పథకాన్ని ప్రారంభించింది.

n

చేరువయ్యాం. దాదాపు 18,000 గ్రామాల్లో విద్యుదీకరణ పూర్తయింది.
n

ఫలకాల ఏర్పాటుకు సహాయం చేస్తోంది.

గత మూడు దశాబ్దాల్లో 6 రెట్లు పెరుగుదల
గిగావాట్లలో

n

32 న్యూ ఇండియా
న్యూ ఇండియా సమాచార్   సెప్ట
చార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022

‘పిఎం కుసుమ్’ ద్వారా విద్యుత్తు ఆదాకు ప్రాధాన్యంతో ప్రభుత్వం

రైతులకు సౌర పంపుల సౌకర్యం కల్పిస్తోంది. పొలాల పక్కన సౌరశక్తి

స్థూల విద్యుదుత్పాదన

1 గిగావాట్ = 1 మిలియన్ యూనిట్లు; 1 యూనిట్ = 1 కిలోవాట్
మూలం: జాతీయ విద్యుత్ పోర్టల్.. భారతదేశంలో విద్యుత్ రంగం వృద్ధి

సౌభాగ్య పథకం కింద 3 కోట్ల కనెక్షన్లు ఇవ్వడం ద్వారా లక్ష్యానికి

‘ఉజాలా’తో పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు విద్యుత్ బిల్లు లో ఏటా
రూ.50 వేల కోట్ల దాకా ఆదా అవుతోంది.

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

ముఖపత్ర కథనం
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డిజిటల్ భారతం:
సామాన్యుడికి సాధికారత

ప్రపంచం సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్న వేళ మన డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థతోపాటు పౌరుల సాధికారతకు కృషి చేస్తున్న

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కన్నా డిజిటల్ శక్తిని చక్కగా అర్థం చేసుకున్నవారు మరెవరుంటారు? కాబట్టే.. సామాన్య
పౌరులకు సాధికారత కల్పిస్తూ 2015 జూలై 1న “డిజిటల్ భారతం” ప్రారంభించబడింది. ఈ కార్యక్రమం ప్రజల
జీవితాలను సులభతరం చేస్తూ అనేక సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

n

n

n

n

n

సార్వత్రిక సేవా కేంద్రం: ఈ కేంద్రాల ద్వారా గ్రామస్థాయి
వ్యవస్థాపకులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 400కు పైగా ప్రభుత్వ, వ్యాపార
సేవలందిస్తున్నారు. దేశంలోని 5.31 లక్షల సేవా కేంద్రాలకుగాను 
4.20 లక్షలు పంచాయతీల స్థాయిలో ఉన్నాయి.
ఉమంగ్ యాప్: ఈ యాప్ ద్వారా 1570కి పైగా ప్రభుత్వ 
సేవలతోపాటు 22,000కు పైగా బిల్లు చెల్లింపు సేవలు
అందుతున్నాయి.
డిజిలాకర్: ఇది ప్రజలకు కాగిత రహిత ప్రభుత్వ పత్రాలను 
అందుబాటులో ఉంచుతుంది. వివిధ రకాల పత్రాలు జారీచేసే 2167
సంస్థలకు, 117 కోట్ల మంది వినియోగదారులకు 532 కోట్లకు పైగా
పత్రాలు దీని ద్వారా లభిస్తున్నాయి.
జాతీయ డిజిటల్ అక్షరాస్యత మిషన్, సాక్షరత అభియాన్ కింద
53.67 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు అర్హత ధ్రువీకరణ పత్రాలు
పొందారు.
దేశంలో 2025 నాటికి 300 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఎలక్ట్రానిక్
ఉత్పత్తుల తయారీ లక్ష్యంతో ప్రపంచంలోని 3 అగ్రశ్రేణి ఎలక్ట్రానిక్
తయారీదారు దేశాల్లో ఒకటిగా నిలవాలన్నదే మన ఆకాంక్ష.

“నగరాలు, గ్రామాల మధ్య అంతరం తగ్గింపు డిజిటల్

భారతం సాధించిన గొప్ప విజయం. వివిధ పత్రాల కోసం
లేదా పథకాల ప్రయోజనం కోసం ప్రజలు నేరుగా

ప్రభుత్వం వద్దకు రావాల్సిన అవసరం లేని దిశగా నేటి
భారతం ముందడుగు వేస్తోంది.”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

n

దేశంలో సెమీకండక్టర్, డిస్ ప్లే తయారీ వాతావరణం అభివృద్ధికి
రూ.76 వేల కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ‘సెమికాన్ ఇండియా’
కార్యక్రమం ఆమోదించబడింది.
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సాంకేతికత: సాంకేతిక పరిజ్
ఞా న దశాబ్దం

ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోలేని ఏ దేశమైనా కాలంతోపాటు ముందడుగు వేయలేక ఉన్నచోటనే
చతికిలపడుతుంది. మూడో పారిశ్రామిక విప్లవ సమయంలో భారతదేశం సరిగ్గా ఇలాగే వెనుకబడింది. అందుకే
ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ 2014లో పదవీ బాధ్యతలు చేపట్ట గానే డిజిటల్ పాలనతో జీవిత సౌలభ్యాన్ని

అనుసంధానిస్తూ కొత్త కోణాలను జోడించారు. ఆ విధంగా సాంకేతికాబ్దం తోడుగా భారత్ ఇప్పుడు పారిశ్రామిక విప్లవం
4.0 వైపు పయనానికి సిద్ధంగా ఉంది...
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సుపరిపాలన కోసం సమాచార సాంకేతికత వినియోగం

ఆయుష్మాన్ భారత్, జల్ జీవన్ మిషన్, ఉమంగ్ యాప్, డిజిలాకర్,

జీవన్ ప్రమాణ్, ఆధార్ ఆధారిత డిబిటి, ఇ-సేవలు సహా అనేక ప్రభుత్వ
పథకాలలో పారదర్శకతకు భరోసా లభించింది. ప్రజలు ఇప్పుడు

ప్రతిచోటా బారులు తీరాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంటి నుంచే సేవలు
పొందుతున్నారు.

ఆప్టి కల్ ై ఫబర్: అన్ని గ్రా మాల్
లో నూ ఇంటర్నెట్

దేశంలో ఇప్పటిదాకా 5.75 లక్షల కిలో మీటర్ల మేర ఆప్టికల్ ఫైబర్
లైన్లు వేయగా 1.79 లక్షల పంచాయతీలు అనుసంధానమయ్యాయి.
లక్షకు పైగా పంచాయతీల్లో వై-ఫై సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది.

ముఖపత్ర కథనం

ై ల్ విప
ఇంటర్నెట్, మొబ
్ల వం

ప్రపంచంలో అతి తక్కువ ధరకే ఒక జిబి ఇంటర్నెట్ డేటా
లభ్యమయ్యే దేశాల్లో భారత్ కూడా ఒకటి. ఈ మేరకు 2014
డిసెంబరులో ప్రతి జిబికి సగటు ధర రూ.269 కాగా- 2021 జూన్
నాటికి 96 శాతం తగ్గి, కేవలం 10 రూపాయలకే అందుతోంది.
అలాగే 2014 మార్చి నాటికి దేశంలో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్లు 25
కోట్లు కాగా, 2021కల్లా 83 కోట్లు దాటాయి. ఇక 2021 నాటికి
దేశంలో మొబైల్ చందాదారులు 120 మిలియన్లు కాగా, వీరిలో
75 శాతం స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉపయోగిస్తున్నవారే.

అవినీతికి అడ్
్ట
డు కట

ప్రభుత్వ ఇ-మార్కెట్ ప్లేస్.. అంటే- ‘జిఇఎం’ పోర్టల్ ఏర్పాటు ద్వారా
ప్రభుత్వ కొనుగోళ్లలో అవినీతికి అడ్డు కట్ట పడింది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా
ఏటా లక్ష కోట్ల రూపాయల దాకా కొనుగోళ్లు సాగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష
లబ్ధి బదిలీ (డిబిటి) ద్వారా అర్హు ల ఖాతాలకు డబ్బు నేరుగా జమ
అవుతోంది. ఈ విధానాలతో 2014 నుంచి 2021 వరకు దాదాపు
రూ.2.22 లక్షల కోట్ల ప్రజాధనం ఆదా అయింది.

అంతరిక్షంలో తిరుగులేని శక్తి గా భారతదేశం

అంగారక గ్రహ కక్ష్యలోకి తొలి ప్రయత్నంలోనే ప్రవేశించగలిగిన ఏకైక
దేశంగా భారత్ అంతర్జాతీయ ఘనత సాధించింది. ఇక 2014కు
ముందు భారత్ కేవలం 35 విదేశీ ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి
పంపగా, ఆ తర్వాత ఇప్పటిదాకా 34 దేశాలకు చెందిన 342
ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టింది. మరోవైపు
అమిత వేగంతో సమాచారం అందించే సామర్థ్యం మెరుగు కోసం
అత్యంత అధునాతన జీశాట్-11, జీశాట్-29 వంటి ఉపగ్రహాలను
అంతరిక్షంలోకి పంపింది.

డ్రో న్ సాంకేతిక పరిజ్
ఞా నం

రైతులు తమ పంటలకు పోషకాలతోపాటు పురుగుమందులు
చల్ల టానికి డ్రోన్ (మానవరహిత వాహనం) పరిజ్ఞానాన్ని
వాడుతున్నారు. రవాణా సౌకర్యం లేని మారుమూల ప్రాంతాలకు
డ్రోన్ల ద్వారా కోవిడ్ టీకాలు, మందులు సకాలంలో సరఫరా
అయ్యాయి. ఇప్పుడు డ్రోన్ల రంగంలోగల అపార అవకాశాల
దృష్ట్యా తొలిసారి ప్రభుత్వం ‘డ్రోన్ విధానం’ ప్రకటించింది.

మనమిప్పుడు సెమీకండక్టర్ల వైపు పయనిస్తున్నాం.. ఐదో తరం (5జి) సాంకేతికత దిశగా సాగుతున్నాం.. ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్
వర్క్ లు విస్తరిస్తున్నాం.. ఈ డిజిటల్ మాధ్యమం ఆధునికతలో ఒక ప్రత్యేక లక్షణం మాత్రమే; వాస్తవానికి ఇందులో మూడు
గొప్ప శక్తులు ఇమిడి ఉన్నాయి. డిజిటల్ మాధ్యమంతో విద్యారంగంలో, ఆరోగ్య సేవల్లో సమూల విప్లవం వస్తుంది. అలాగే
వ్యవసాయ రంగంలోనూ డిజిటల్ మాధ్యమం భారీ మార్పులు తెస్తుంది. ఇలా కొత్త ప్రపంచం రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ
దశాబ్దం మానవాళికి సాంకేతికాబ్దం.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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కృత్రి మ మేధస్సు

పేటెంట్లు , ట్రే డ్
మార్కులలో
్త రికార్
కొత
టి
డు ల సృష్

26

ఏ దేశ భవిష్యత్తునైనా తీర్చిదిద్దగలిగేది శాస్త్ర-సాంకేతిక విజ్ఞాన రంగమే. ఆ
మేరకు 2014 తర్వాత భారత శరవేగ పురోగమనం కోసం భవిష్యత్

సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల సామర్థ్యాన్ని వాడుకోవడంతోపాటు సుపరిపాలన
వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడింది. ఈ

సాంకేతికతలలో కృత్రిమ మేధస్సు ఒకటి కాగా- దీంతోపాటు ఆవిష్కరణలుపరిశోధనలను ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పేటెంట్లు -ట్రేడ్ మార్క్
ల నిబంధనలను కూడా మార్చింది…

n

కృత్రిమ మేధస్సు (ఎఐ) వాడకంపై సమగ్ర వ్యూహం రూపకల్పన
బాధ్యతను 2018-19 బడ్జెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నీతి ఆయోగ్ కు

అప్పగించింది. ఇందుకోసం ఓ కార్యాచరణ బృందం ఏర్పాటు సహా 2020
అక్టో బరులో ఏడు అంశాల వ్యూహం కూడా సిద్ధమైంది. భారతదేశంలో

కృత్రిమ మేధస్సుపై ప్రాథమిక పరిజ్ఞాన కల్పన లక్ష్యంగా ‘ఇంటెల్’ సంస్థ

సహకారంతో ‘అందరికీ కృత్రిమ మేధస్సు’ (ఎఐ ఫర్ ఆల్) కార్యక్రమాన్ని
‘సిబిఎస్ఇ’ ప్రారంభించింది.
n

పేటెంట్లు -ట్రేడ్ మార్క్ ల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నందున కేంద్ర ప్రభుత్వం
2016లో ‘మేధో సంపత్తి విధానం’ ప్రకటించింది. పేటెంట్

దరఖాస్తుదారుల సమస్యల పరిష్కారానికి 2016, 2017, 2019,

దేశంలో 2014-15 ఆర్థిక సంవత్సరంలో
దాఖలైన పేటెంట్ దరఖాస్తుల సంఖ్య
42,763 మాత్రమే కాగా, ఏడేళ్ల వ్యవధిలో
50 శాతానికి పైగా పెరిగి 2021-22 ఆర్థిక
సంవత్సరంలో 66,440 స్థాయికి
దూసుకెళ్లింది.

2020లలో పేటెంట్ నిబంధనలను సవరించింది. అంతేగాక పరిశోధనలకు
ప్రోత్సహించడానికి విద్యా సంస్థలు చెల్లించాల్సిన పేటెంట్ రుసుమును 80
శాతం తగ్గించింది.
n

లోగడ ట్రేడ్ మార్క్ కోసం 74 పత్రాలతో దరఖాస్తు సమర్పించాల్సి

ఉండగా, నేడు ఆ పత్రాల సంఖ్య కేవలం 8కి కుదించబడింది. మరోవైపు

పేటెంట్ దరఖాస్తుకు ఉద్దేశించిన రకరకాల పత్రాలకు బదులు ఇప్పుడు ఒకే
ఒక పత్రం సమర్పిస్తే సరిపోతుంది. వివిధ సాంకేతిక అంశాలపై పేటెంట్ల
తనిఖీకి 2016లో 72 నెలలు పడుతుండగా, ప్రస్తుతం ఆ సమయం 5
నుంచి 23 నెలలకు తగ్గింది.
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న్యూ ఇండియా సమాచార్   సెప్ట
చార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022

“భారతదేశ ప్రస్తుత ఆర్థిక పునరుద్ధరణకు
దోహదం చేసిన ప్రధానాంశాల్లో

సాంకేతికత ఆధారిత అభివృద్ధి కూడా

ఒకటి. ప్రతి రంగంలోనూ ఆవిష్కరణలకు
మనం మద్దతివ్వడమే దీనికి కారణం.”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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భారత ఆలోచనా విధానంలో నేడు
ఆవిష్కరణ ఓ భాగం

భారతదేశంలో శాస్త్రవిజ్ఞాన ప్రతిభకు ఎన్నడూ కొదవ లేదు. లోటేదైనా ఉందంటే అది సమర్థు లకు సరైన వేదిక, వ్యవస్థ
దొరక్కపోవడమే. ప్రతిభావంతులకు సరైన అవకాశాలు లేకపోవడమేగాక అభివృద్ధి విధానంలో శాస్త్రీయ ఆలోచనా
ధోరణి ఒక భాగం కాలేకపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014లో పదవీ బాధ్యతలు
స్వీకరించగానే- పరిశోధనలను “ప్రయోగశాల నుంచి క్షేత్రస్థాయి”కి (ల్యాబ్ టు ల్యాండ్) చేర్చాల్సిన అవసరం
ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఆ దిశగా ఆయన చేపట్టిన కృషి 2016 నవంబరులో ‘అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్’గా
కార్యరూపం దాల్చింది.

ప
్ర పంచ ఆవిష్కరణ సూచీలో ై పై పకి
తు న్న భారత్
దూసుకెళ్

48

52

57
60

66

81

గత కొన్నేళ్లు గా అంకుర సంస్థలు, యూనికార్న్ ల

2021

అసాధారణ పయనం

2020

2019

28

2018

2017

2016

2015

n

అంకుర భారతం

46

n

నీతి ఆయోగ్ కు ‘అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్’ బాధ్యతలు

అప్పగించబడ్డా యి. దీనికింద పాఠశాల స్థాయి నుంచే బాలల్లో శాస్త్రీయ
ఆలోచనా ధోరణిని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా ‘అటల్ టింకరింగ్

n

ల్యాబ్’లు ఏర్పాటయ్యాయి. దీంతోపాటు కొత్త పారిశ్రామికవేత్తల కలల
సాకారానికి ‘అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్’ కూడా ఏర్పాటైంది.
n

దేశంలోని 722 జిల్లాల్లో 10,000 ‘అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్’లు

ఏర్పాటవగా 68కి పైగా ఇంక్యుబేటర్ కేంద్రాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
వీటి ద్వారా 30,000 మందికి పైగా ఉపాధి పొందారు.
n

అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ద్వారా 2200కు పైగా అంకుర సంస్థలకు
చేయూత లభిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని 2023 మార్చి వరకూ
పొడిగించే ప్రతిపాదనను మంత్రిమండలి ఆమోదించింది.

n

దేశ యువతరం ఉద్యోగార్థు లు కాకుండా ఉద్యోగ దాతలు
కావాలన్నది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కల. యువత కలలు
నెరవేరాలంటే సరైన మార్గనిర్దేశం చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి
వ్యవస్థాపకతకు ప్రోత్సాహం ప్రధాన లక్ష్యంగా అంకుర భారతం
ప్రారంభమైంది. ఇది దేశంలో ఉపాధి అవకాశాలను పెంచుతుంది.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2015 ఆగస్టు 15న ఎర్రకోట బురుజుల
నుంచి తొలిసారి ‘అంకుర భారతం’ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించారు.
ఆ తర్వాత భారత్ ఇవాళ ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద అంకుర
పర్యావరణ వ్యవస్థగా అవతరించింది.
అంకుర భారతం కార్యక్రమం ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినప్పటి
నుండి, 2022 ఆగస్టు 24న నాటికి దేశంలో 76,689కి పైగా
అంకుర సంస్థలు గుర్తింపు పొందాయి. ఇప్పుడు దేశంలోని 45
శాతం సంస్థలలో కనీసం ఒకరు వంతున మహిళా డైరెక్టర్లు
ఉన్నారు. అలాగే 100కు పైగా సంస్థలు యూనికార్న్ లుగా
మారాయి.
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డిజిటల్ జీవన ధ్
రు వీకరణ

జీవన ధ్రువీకరణ పత్రం బెడద తప్పించిన ప్రభుత్వం
డిజిటల్ జీవన నిర్ధారణను 
స్వీయ ధ్రువీకరణతో
సులభతరం చేసిన
నేపథ్యంలో ఈ డిజిటల్
జీవన ధ్రువీకరణ పత్రం 
సామాన్యులకు ప్రయోజనం
చేకూర్చే మరొక సమర్థ,
ప్రభావవంతమైన వ్యవస్థగా
మారింది. ఏటా నవంబరులో
పెన్షనార్థులు తప్పనిసరిగా
జీవన ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని 
స్వయంగా సమర్పించాల్సిన
దురవస్థ డిజిటల్
ప్రమాణీకరణతో
తొలగిపోయింది. దీంతో
వారి పెన్షన్ నేరుగా
ఖాతాలలో జమ అవుతోంది.

n

n

n

n

n

30
n

n

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జీవన్ ప్రమాణ్ ను ప్రారంభిస్తూ“వృద్ధ పౌరుల జీవితాన్ని జీవన్ ప్రమాణ్ సులభం
చేస్తుంది. పెన్షనర్లు తమ మనుగడకు రుజువుగా
ఏడాదికోసారి బ్యాంకుకు వెళ్లే అవసరం ఇకపై ఉండదు.
మీరిప్పుడు ఈ డిజిటల్ జీవన ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని
‘ఉమంగ్ యాప్’, స్థానిక జీవన్ ప్రమాణ్ కేంద్రం లేదా
ప్రభుత్వ సేవా కేంద్రం ద్వారా కూడా సమర్పించవచ్చు”
అని చెప్పారు.
జీవన్ ప్రమాణ్ డిజిటల్ సేవను 2014లో ప్రారంభించిన
నాటి నుంచి 2022 ఆగస్టు 16 వరకూ దాదాపు 5.81
కోట్ల డిజిటల్ జీవన ధ్రువీకరణ పత్రాలు
సమర్పించబడ్డా యి.
జీవన్ ప్రమాణ్ పై మరింత సమాచారాన్ని వెబ్ సైట్
(https://jeevanpramaan.gov.in/#home) ద్వారా
పొందవచ్చు. ఉమంగ్ యాప్ లో అవసరమైన మేర
సమాచారాన్ని పూరించడం ద్వారా పెన్షనర్లు జీవన్
ప్రమాణ్ ను డిజిటల్ గా సృష్టించుకోవచ్చు.
ధ్రువీకరణ కోసం యుఐడిఎఐ ఆమోదం గల
బయోమెట్రిక్ పరికరాన్ని ఉపయోగించాలి.
జీవన్ ప్రమాణ్ యాప్ ను 97183 97183 నంబరుకు
‘మిస్డ్ కాల్’ద్వారా కూడా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

యుపిఐ: డిజిటల్ చెల్లింపుల విప్లవానికి నాంది

లక్ష కోట్ల (ట్రిలియన్) డాలర్ల డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్య సాధనలో
అంకుర సంస్థలకు, యువతరానికి చురుకైన భాగస్వామ్యం ఇవ్వడానికి
కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తోంది. ఈ మేరకు నగదు
రహిత ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా డిజిటల్ చెల్లింపులను ప్రోత్సహిస్తూ డిజిటల్
ఆర్థిక వ్యవస్థ సంస్కృతికి రూపమిస్తోంది.
ఏకీకృత చెల్లింపుల వ్యవస్థ (యుపిఐ) 2016 ఏప్రిల్లో ప్రారంభమైంది.
ఇకపై జేబులో నగదు ఉంచుకునే అవసరంగానీ, ఎటిఎం కోసం వెదికే

అవస్థగానీ ఎవరికీ ఉండవు. యుపిఐ నేడు ఒక ప్రజాదరణ పొందిన
డిజిటల్ చెల్లింపుల వేదిక. అన్నివర్గా లవారితోపాటు నగరాలు-గ్రామాల్లో
యుపిఐ ద్వారా డిజిటల్ చెల్లింపుల పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు.

n

దేశంలోని 330 బ్యాంకు శాఖలకు అనుసంధానమైన ఈ వేదిక ద్వారా
కేవలం 2022 జూలై నెలలోనే రూ.10.62 లక్షల కోట్ల కు పైగా విలువైన
600 కోట్ల లావాదేవీలతో సరికొత్త రికార్డు నమోదైంది.

“కేవలం ఒక్క నెలలో 600 కోట్ల యుపిఐ లావాదేవీలు ఒక అద్భుత విజయం. కొత్త సాంకేతికతల అనుసరణతోపాటు ఆర్థిక
వ్యవస్థను స్వచ్ఛంగా మార్చడంలో భారత ప్రజల సామూహిక దీక్షను ఈ విజయం సూచిస్తోంది. ఇదీ నా దేశవాసుల
సామర్థ్యం… ప్రపంచవ్యాప్త డిజిటల్ లావాదేవీల్లో 40 శాతం భారతదేశంలోనే నమోదవుతున్నాయి.”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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పన్ను చెల్లింపుదారులకు సౌలభ్యం

n

n

n

n

వ్యక్తిగత పన్ను చెల్లింపుదారులకు గణనీయ ఊరట సహా
ఆదాయపు పన్ను చట్టాల సరళీకరణకు ప్రభుత్వం
నిర్ణయించింది. అందుకే 2020 బడ్జెట్లో ఆదాయపు పన్ను
రిటర్న్ ల దాఖలుకు ‘ద్రవ్య చట్టం-2020’ ద్వారా కొత్త
విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ విధానం ద్వారా ఆదాయపు
పన్ను చెల్లింపులో మరింత ఆదా చేసుకోవచ్చు. అయితే,
దీన్ని అనుసరించడంపై పన్ను చెల్లింపుదారులకు స్వేచ్ఛ
ఉంటుంది.
5 లక్షల రూపాయల వరకూ ఆదాయంపై పన్ను చెల్లింపులో
పూర్తి ఉపశమనం ఉంటుంది. మరోవైపు 2.5 లక్షల
రూపాయల నుంచి 5 లక్షల రూపాయల లోపు ఆదాయం
శ్లా బ్ పై పన్ను 10 శాతం నుంచి 5 శాతానికి
తగ్గించబడింది. ప్రామాణిక తగ్గింపు రూ.40,000 నుంచి
రూ.50,000కు పెంచబడింది.
అతి తక్కువ సమయంలో రిటర్న్ ల సమర్పణ సౌలభ్యం
అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మేరకు ముందుగా పూర్తి
చేసిన రిటర్న్ ఫారం ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ ప్రక్రియ
సులభతరమైంది. రిటర్నులతోపాటు అప్పీళ్లపై ఎలక్ట్రానిక్
తనిఖీ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఆదాయపు పన్ను విభాగం నుంచి వచ్చే అన్ని సమాచారాలు
ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో ప్రత్యేక పత్ర గుర్తింపు సంఖ్యతో
రూపొందించబడతాయి. ‘పాన్’, ఆధార్ ల వినియోగంలో
పరస్పర మార్పిడికి వీలుంది.

పరోక్ష అంచనాలు, పన్ను సంస్కరణలు
పన్ను సంస్కరణల దిశగా ప్రభుత్వం
కీలక చర్యలు తీసుకుంది.
నిజాయితీపరులైన పన్ను
చెల్లింపుదారుల కోసం పరోక్ష
అంచనా విధానం ప్రవేశపెట్టింది.
ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ ల తనిఖీ,
పరిశీలన, అంచనా, అప్పీల్,
వాపసుల జారీ ప్రక్రియలలో పరోక్ష
అంచనా విధానం ఎంతగానో
తోడ్పడుతోంది.

n

ఈ నేపథ్యంలో 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరానికిగాను 2022 జూలై 31 వరకూ

దాదాపు 5.83 కోట్ల రిటర్నులు దాఖలయ్యాయి. కాగా, 2022 జూలై 31 నాడు ఒకే
రోజున 72.42 లక్షల ఆదాయపు పన్ను రిటర్నుల దాఖలుతో కొత్త రికార్డు
నమోదైంది.
n

మరోవైపు 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరానికిగాను 2022 జూన్ 16 వరకూ ప్రత్యక్ష

పన్ను వసూళ్లు గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 45 శాతానికి మించి పెరిగాయి.
ఈ మేరకు 2022–23లో స్థూల పన్ను వసూళ్లు దాదాపు 40 శాతం చొప్పున

పెరిగాయి. అదే సమయంలో 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ముందస్తు పన్ను
వసూళ్లు రూ.1,01,017 కోట్లు కాగా, 33 శాతానికి పైగా వృద్ధి నమోదైంది.
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నేడు నవభారతానికి
కేంద
్ర కంగా మహిళా శక్తి

భారత ప్రధాని ఒక యాచకునిలా మీ కుమార్తెల

జీవితాల కోసం మిమ్మల్ని అర్థిస్తున్నారు. దయచేసి మీ
కూతుళ్లను మీ కుటుంబాలకు గర్వకారణంగా, జాతికి
గౌరవంగా పరిగణించండి.

7 సంవత్సరాల కిందట మీ కుమార్తెల జీవితాల
కోసం ప్రజలను అర్థిస్తున్న వేళ ప్రధానమంత్రి

నరేంద్ర మోదీ మహిళా-కేంద్రక నవ భారతదేశాన్ని
నిర్మించాలనే సంకల్పం పూనారు. ఇది మహిళా

ప్రగతిలో కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

లింగ నిష్పత్తి మెరుగుదల

‘బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో’ వంటి పథకాల సానుకూల ప్రభావం
స్పష్టం; ఈ మేరకు 2021 నవంబరు నాటి జాతీయ కుటుంబ

ఆరోగ్య సర్వే నివేదిక ప్రకారం- దేశంలో తొలిసారి ప్రతి 1000
మంది పురుషులకు మహిళల నిష్పత్తి 1020గా నమోదైంది.

ఆరోగ్యానికి ప్రా ధాన్యం ఏర్పడింది

జనౌషధి కేంద్రాలలో శానిటరీ నాప్ కిన్ లు ఒక రూపాయికే

లభిస్తున్నాయి. మాతృ వందన యోజన నుంచి సహాయం నేరుగా
బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ అవుతోంది. మిషన్ ఇంద్రధనుష్ కింద

గర్భిణులు, నవజాత శిశువులకు ఉచిత టీకా సౌకర్యం కల్పించబడింది.

ఆర్థి క, సామాజిక సాధికారత
కార్యక్రమాలు

సుకన్య సమృద్ధి ఖాతాల అమలు; జన్ ధన్ ఖాతాదారులలో 55
శాతానికి పైగా మహిళలు; స్టాండప్ ఇండియా, ముద్రా యోజన
కింద మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు సులభ రుణాలు;
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద మహిళా దరఖాస్తుదారులకు
ప్రాధాన్యం.
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చట్
టా లు మరింత కఠినతరం

పన్నెండేళ్ల లోపు బాలికలపై అత్యాచారానికి పాల్పడితే మరణశిక్ష;
అత్యాచారం కేసుల విచారణను 2 నెలల్లో పూర్తి చేసేలా చట్టం;

దేశవ్యాప్తంగా సకల ఉపశమన కేంద్రాలు (ఒ.ఎస్.సి) ప్రారంభం;
మహిళలు రాత్రి షిఫ్టులో పని చేసేందుకు అనుమతి; మహిళలపై

నేరాలకు పాల్పడే వారి వివరాలతో జాతీయ సమాచార నిధి; రూ.5600
కోట్ల తో నిర్భయ నిధి ఏర్పాటు.

్త అవకాశాల కల్పన
మహిళలకు కొత

ఇప్పుడు సైనిక పాఠశాలల్లో బాలికలకూ ప్రవేశం లభిస్తోంది; ‘సి.
ఆర్.పి.ఎఫ్, సిఐఎస్ఎఫ్’లలోనూ ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ ఉంది. ఢిల్లీ,
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో పోలీసు నియామకాల్లో నాన్-గెజిటెడ్
పోస్టు లలో రిజర్వేషన్. సైన్యంలో తొలిసారి మహిళలకు పోరాట
పాత్ర; వైమానిక దళంలో యుద్ధవిమాన పైలట్ బాధ్యతలకు
ఆమోదం.

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

34

ముమ్మారు తలాఖ్ నుంచి
ముస్లిం మహిళలకు విముక్తి
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26 వారాల
ప
్ర సూతి సెలవు

ై 2019
ఎప్పుడు - జుల

లోగడ ప్రసూతి సెలవు 12 వారాలు మాత్రమే

ముస్లిం మహిళలకు రక్షణ కోసం ముమ్మారు తలాఖ్ ద్వారా

కాగా, ఇప్పుడు 26 వారాలకు పెంచబడింది.

తక్షణ విడాకుల ప్రక్రియ (తలాఖ్-ఎ-బిద్దత్)ను నేరంగా

గర్భిణులు, శిశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు

పరిగణించే బిల్లుకు చట్టసభలో ఆమోదం.

.

n

తగినంత సమయం లభించేలా ప్రభుత్వం ఈ

షయారా బానో కేసు విచారణ సందర్భంగా

నిర్ణయం తీసుకుంది. పిల్లల్లో పోషకాహార

సుప్రీంకోర్టు 2017లో తీర్పునిస్తూ తక్షణ ముమ్మారు

లోపం సరిదిద్దడం, తల్లి ఆరోగ్యాన్ని

తలాఖ్ రాజ్యాంగ విరుద్ధమని స్పష్టం చేసింది. వివిధ

మెరుగుపరచడం దీని లక్ష్యం. పిల్లలకు

మతాలకు చెందిన ఐదుగురు న్యాయమూర్తుల

సముచిత సంరక్షణ, పెంపకం దిశగా 55 ఏళ్ల

ధర్మాసనం 3:2 నిష్పత్తితో ఈ తీర్పు ఇచ్చింది. దీనిపై
ఆరు నెలల్లో గా చట్టం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని

“బుజ్జగింపు విధానం పేరిట కోట్లాది 

ఆదేశించింది. ఈ మేరకు ముస్లిం మహిళల వైవాహిక

తల్లులు, సోదరీమణుల హక్కులు

హక్కుల రక్షణ బిల్లు ను ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో

n

2019 జులై 30న ఆమోదం పొందింది.

ప్రాముఖ్యం: దీంతో లక్షలాది ముస్లిం మహిళలకు

ఊరట లభించగా, ముమ్మారు తలాఖ్ ల సంఖ్య

35

సెలవులను 12 వారాల నుంచి 26 వారాలకు
పెంచుతూ ప్రభుత్వం 2017లో ప్రసూతి

మహిళలకు సముచిత హక్కు 

దీంతో అత్యధిక ప్రసూతి సెలవు విధానంగల

కల్పించిన ఘనత మా ప్రభుత్వానికి

దక్కినందుకు నేనెంతో గర్విస్తున్నాను.”

తగ్గింది.

నాటి చట్టాన్ని మార్చడం ద్వారా ప్రసూతి

హరిస్తూ ఎంతో పాపం చోటు

చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముస్లిం 

ప్రవేశపెట్టగా లోక్ సభలో జులై 25న, రాజ్యసభలో

.
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-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

ప్రయోజన చట్టం-1961ని సవరించింది.

కెనడా, నార్వే వంటి దేశాల జాబితాలో భారత్
కూడా చేరింది.

బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో: అన్నింటా పురోగమనం
దేశంలో లింగ నిష్పత్తి క్షీణతకు పరిష్కారం,

బాలికలకు-మహిళలకు జీవన పర్యంతం సాధికారత కల్పన
వంటి లక్ష్యాలతో 2015 జనవరిలో ‘బేటీ బచావో, బేటీ

పఢావో’ పథకం ప్రారంభించబడింది. జనాభాలో ఆడపిల్ల ల
ప్రాముఖ్యాన్ని చాటడం ప్రధాన లక్ష్యంగా మొదలైన ఈ

పథకం ప్రజా ఉద్యమంగా ఎదిగింది. వాహనాల వెనుక
కూడా “బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో” ఒక నినాదంగా

రాయబడటం ఇందుకు నిదర్శనం. ఇందులో భాగంగా
దేశంలోని 405 జిల్లా లపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించిన

నేపథ్యంలో కుమార్తెల ఆర్థిక భద్రత కోసం ‘సుకన్య సమృద్ధి
యోజన’ ప్రారంభించబడింది. దీనికింద 3.03 కోట్ల

ఖాతాలు తెరవగా, వీటిలో డిపాజిట్ చేసే మొత్తంపై లభించే
వడ్డీ శాతం ప్రామాణిక పన్నురహిత వడ్డీ శాతం కన్నా
ఎక్కువగా ఉంటుంది.

పథకం ప
్ర భావం

జననాల రీత్యా  జాతీయ
స్థాయిలో లింగ నిష్పత్తి 
2020–21లో 937కి
పెరిగింది. కాగా, 20142015లో ఇది 918గా
ఉండేది.

ఆస్పత్రులలో కాన్పుల సంఖ్య
గణనీయంగా మెరుగుపడింది.
ఈ మేరకు 2014–2015లో
ఇది 87 శాతం కాగా, 2020
–2021లో 94.8 శాతానికి
పెరిగింది.

మాధ్యమిక విద్యలో బాలికల
నమోదు 2014-2015లో
75.51 శాతం కాగా

2020-21 లో 79.46
శాతానికి పెరిగింది.

తాజా జాతీయ కుటుంబ

ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం, ప్రతి

1000 మంది పురుషులకు
1020 మంది మహిళలు
ఉన్నారు
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గిరిజన తెగలకు
సాధికారత

స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి.

కానీ, స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో మరువలేని 
కృషి, త్యాగం చేసిన గిరిజన సమాజాన్ని 
ప్రధాన స్రవంతిలోకి తేవడంపై 8-9 ఏళ్ల 

కిందటిదాకా అంతగా దృష్టి సారించ లేదు.
1999నాటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి

ప్రభుత్వంలో వారి కోసం ప్రత్యేక మంత్రిత్వ 

శాఖ ఏర్పాటైంది. ఆ తర్వాత ‘సబ్ కా సాథ్,
సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్, సబ్ కా

ప్రయాస్’ అనే దార్శనికతతో ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఈ దిశగా
తన కృషిని ముమ్మరం చేసింది.

n

n

n

n

ఒక గిరిజన మహిళ దేశంలో అత్యున్నత
రాజ్యాంగ హోదాగల రాష్ట్ర పతి పదవీ బాధ్యతలు
చేపట్టారు. ఈ మేరకు మారుమూల అటవీ
ప్రాంత గిరిజన తెగనుంచి ద్రౌపది ముర్ము
రైసినా హిల్స్ స్థాయికి ఎదిగారు.
షెడ్యూల్డ్ తెగల సంక్షేమం, గిరిజన ప్రాంతాల
అభివృద్ధి కోసం 2022-23కు సంబంధించి 41
మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు బడ్జెట్లో
రూ.87,584 కోట్లు కేటాయించబడ్డా యి.
భగవాన్ బిర్సా ముండా జన్మదినమైన నవంబర్
15ను గిరిజన ఆత్మగౌరవ దినోత్సవంగా
ప్రకటించారు.

ఝార్ఖండ్ లో భగవాన్ బిర్సా ముండా గిరిజన
స్వాతంత్య్ర యోధుల ప్రదర్శనశాల సహా
దేశవ్యాప్తంగా గిరిజన స్వాతంత్య్ర
సమరయోధుల ప్రదర్శనశాలలు
నిర్మితమవుతాయి. నర్మదా జిల్లా లోని గరుడేశ్వర్
లో జాతీయ గిరిజన ప్రదర్శనశాల
ఏర్పాటవుతుంది.

“సామాజిక న్యాయమంటే సమాజంలో ప్రతి వర్గానికీ సమాన
అవకాశాలు దక్కడం. ప్రాథమిక అవసరాలు తీరని దుస్థితి ఏ
ఒక్కరికీ రాకుండా చూడాలి. వెనుకబడ్డవారు, దళితులు,
మహిళలు, ఆదివాసీలు, దివ్యాంగులు ముందడుగు వేసినప్పుడే
దేశం ముందుకు సాగుతుంది.”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
n

n

n

n

42 న్యూ ఇండియా సమాచార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022

దేశంలోని 27 జిల్లాల్లో 50 కొత్త ఏకలవ్య ఆదర్శ ఆశ్రమ పాఠశాలలకు
శంకుస్థాపన చేసిన నేపథ్యంలో 2026 నాటికి మొత్తం 740 నిర్మించబడతాయి.
ట్రైబ్స్ ఇండియా- ‘ఆది మహోత్సవ్’ పేరిట భారతదేశ సూక్ష్మరూపం
ప్రదర్శించబడుతుంది. ఇక్కడ గిరిజన కళాకారులు, చేనేత కార్మికులు,
కుమ్మరులు, తోలుబొమ్మల తయారీదారులు, ఎంబ్రాయిడరీ నిపుణుల అద్భుత
హసక్త ళా సంప్రదాయాల సమ్మేళనం దర్శనమిస్తుంది.

ట్రైఫెడ్ పోర్టల్ (www.tribesindia.com) వేదికగా ఎలక్ట్రానిక్-వాణిజ్య పద్ధతిలో
గిరిజన ఉత్పత్తుల విక్రయానికి ప్రోత్సాహం ఇవ్వబడుతుంది.

గిరిజన ప్రాబల్యంగల ఈశాన్య భారత ప్రాంతంలో గత 8 సంవత్సరాలలో తూర్పు
కార్యాచరణ విధానం కింద అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడింది.
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వృద్ధు లు బాధపడకూడదు... జాతీయ సహాయ కేంద
్రం
n

n

n

దేశంలో వృద్ధుల సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 10.38 కోట్లు కాగా, 2031 నాటికి
19.34 కోట్ల కు చేరుతుందని అంచనా. అందుకే ‘వృద్ధుల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం జాతీయ
కార్యక్రమం’ పేరిట ప్రభుత్వం వినూత్న చర్యకు శ్రీకారం చుట్టింది.
ఈ దిశగా ‘అటల్ వయో అభ్యుదయ యోజన’ పేరిట 2020 ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఒక
సాముదాయక పథకం ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా వారికి ఆర్థిక-సామాజిక
భద్రతసహా వడ్డీ శాతాల హెచ్చుతగ్గు ల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తూ ‘ప్రధానమంత్రి వయోవందన
యోజన’ ప్రారంభమైంది.
దేశంలో అసంఘటిత రంగం పరిధిలోనివారికి ఆర్థిక భద్రత దిశగా ‘ప్రధాన మంత్రి సురక్ష
బీమా యోజన, ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన’ పేరిట రెండు పథకాలను
ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. వీటి కింద తక్కువ రుసుముతో జీవిత, ప్రమాద బీమా రక్షణ
లభిస్తుండగా ఈ పథకాలకు 2022 మే 9వ తేదీతో ఏడేళ్లు పూర్తయ్యాయి.

అటల్ పెన
్ష న్ యోజన

వృద్ధు లకు ఆర్థిక భద్రత లక్ష్యంగా 2015 మే 9న ప్రారంభమైన ఈ పథకం 18–40 ఏళ్ల మధ్య
వయస్కులైన భారత పౌరులందరికీ వర్తిస్తుంది. రూ.1000, రూ.2000, రూ.3000,
రూ.4000, రూ.5000 వంతున ఐదు శ్లా బులతో నెలవారీ పెన్షన్ కు ఈ పథకం హామీ
ఇస్తుంది. బీమా చేసిన వ్యక్తి మరణిస్తే భార్య లేదా భర్తకు అదే మొత్తంలో పెన్షన్ పొందే అర్హత
ఉంటుంది. దీంతోపాటు 2021 అక్టో బరు 1న అంతర్జాతీయ వృద్ధు ల దినోత్సవం సందర్భంగా
14567 ఉచిత ఫోన్ నంబరుతో వృద్ధు ల జాతీయ సహాయ కేంద్రం ప్రారంభించబడింది.
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్త వ రూపం
అగ్ర కులాలకు రిజర్వేషన్: ప్రతి వర్గం ఆకాంక్షకూ వాస

ఆర్థికంగా వెనుకబడిన అగ్రవర్ణా లకు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్

డిమాండ్ కొత్తదేమీ కాదు. అయితే,

ఒక వర్గం ఆర్థిక స్థితిని రిజర్వేషన్ తో
ముడిపెట్ట డం ఇదే తొలిసారి.

ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ వినూత్న చర్య

సమాజంలోని విస్తృత వర్గం దీర్ఘకాలిక
ఆకాంక్షను నెరవేర్చేదిగా
పరిగణించబడుతోంది.

n

సాధారణ కేటగిరీలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గా లకు విద్య, ఉద్యోగావకాశాలలో 10 శాతం
రిజర్వేషన్ కేటాయించబడింది.

n

విద్య, ప్రభుత్వోద్యోగాలు, ఎన్నికలు, కేంద్ర/రాష్ట్రా ల సంక్షేమ పథకాలలో ప్రతి వర్గానికీ
భాగస్వామ్యం కల్పించడమే ఈ రిజర్వేషన్ ఉద్దేశం.

n

దీని ప్రకారం ఐదెకరాలకన్నా తక్కువ సాగుభూమి లేదా రూ.8 లక్షల కన్నా తక్కువ
వార్షికాదాయంగల కుటుంబాలు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గం కిందకు వస్యి
తా .

ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ కు రాజ్యాంగ హోదా

వెనుకబడిన తరగతుల జాతీయ కమిషన్ కు రాజ్యాంగ హోదా కల్పన కోసం
102వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం-2018ని ఆమోదించాల్సి ఉంది.
వెనుకబడిన తరగతులకు రిజర్వేషన్ తో పాటు అభివృద్ధి అవసరమని ఈ
కొత్త చట్టం పేర్కొంటోంది. ఈ మేరకు ‘ఒబిసి’ల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే దిశగా
2021-22 విద్యా సంవత్సరం నుంచి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్
గ్రాడ్యుయేట్ వైద్య-దంత వైద్య విద్యలో వారికి 27 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు
చేయబడింది.
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నీతి ఆయోగ్

40

భారతదేశపు మేధో నిలయం

స్వాతంత్య్రం వచ్చాక మన దేశం పూర్వ సోవియట్
యూనియన్ సామ్యవాద పాలన వ్యవస్థను 
అనుసరించింది. దీనికి అనుగుణంగా దేశంలో
పంచవర్ష, వార్షిక ప్రణాళికలు చాలా కాలం నుంచీ
అమలవుతూ వచ్చాయి. దశాబ్దాలుగా ప్రణాళిక
సంఘం ఒక ప్రణాళిక రూపకల్పన విభాగంగా తన
బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తోంది. అయితే, ఆర్థిక వ్యవస్థకు
చోదకంగా కీలకపాత్ర పోషించిన 65 ఏళ్లనాటి
ప్రణాళిక సంఘం ప్రభావం ఇటీవలి కాలంలో క్షీణిస్తూ 
వచ్చింది. దీంతో కేంద్ర మంత్రిమండలి తీర్మానం
మేరకు 2015 జనవరి 1న ప్రణాళిక సంఘం
స్థానంలో నీతి (నేషనల్ ఇన్స్ టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ 
ఫార్మింగ్ ఇండియా) ఆయోగ్  ఏర్పాటు  
చేయబడింది. తద్వారా సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తికి
పెద్దపీట వేస్తూ గరిష్ఠ పాలన- కనిష్ఠ ప్రభుత్వం 
సూత్రం అమలవుతోంది. నీతి ఆయోగ్ కు రెండు
కేంద్రాలున్నాయి:

n

n

భారత జట్టు కేంద్రం: ఇది కేంద్రం-రాష్ట్రా ల మధ్య
సమన్వయకర్తగా వ్యవహరిస్తుంది.

విజ్ఞాన-ఆవిష్కరణల కేంద్రం: నీతి ఆయోగ్ మేధో
నిలయంగా వ్యవహరిస్తుంది.

41

సహకార మంత్రి త్వ శాఖ: గ్రా మీణ ప
్ర గతికి పునాది

దేశంలోని 70 కోట్ల మంది నిరుపేదలకు
ఆర్థిక స్వావలంబన కల్పనలో సహకార
సంఘాలకు మించిన వ్యవస్థ ఏదీలేదు.
దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన 75వ
సంవత్సరంలో కేంద్ర సహకార
మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు ద్వారా ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సహకార
ఉద్యమానికి మళ్లీ ఊపిరిపోశారు.
సహకార సంస్థల పురోగమనంతోపాటు
అవి సహేతుకంగా పనిచేస్తూ 
సంపన్నంగా మారడానికి వీలైనన్ని 
సంస్కరణల అమలుకు మంత్రిత్వ శాఖ
ముమ్మరంగా కృషి చేస్తోంది.

n

n

ప్రపంచంలో 30 లక్షల సహకార సంస్థలుండగా వాటిలో 8,55,000 సహకార సంఘాలు భారత్
లోనే ఉన్నాయి. దేశంలో సుమారు 13 కోట్ల మంది వీటితో ప్రత్యక్షంగా ముడిపడి ఉన్నారు.
అలాగే 91 శాతం గ్రామాలలో ఏదో ఒక రూపంలో సహకార సంఘం ఉనికి కనిపిస్తుంది. ఈ
నేపథ్యంలో దేశంలోని 65,000 ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాల (పిఎసిఎస్ప్యాక్స్) కంప్యూటరీకరణకు మోదీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తద్వారా నాబార్డ్ సహా పిఎసిఎస్
లు, జిల్లా -రాష్ట్ర స్థాయి సహకార బ్యాంకుల ఆన్ లైన్ అనుసంధానానికి సంకల్పించింది.
సహకార విశ్వవిద్యాలయం స్థాపనలోనూ ముందడుగు పడింది. ఇది సరికొత్త నిపుణులను
రూపొందించడమేగాక సహకార రంగంలో పనిచేసేవారికి శిక్షణ వ్యవస్థగానూ
ఉపయోగపడుతుంది. ఆధునిక కాలానికి తగిన సాంకేతిక-వృత్తి నైపుణ్యాల సంధానంతో సహకార
భావనను ముందుకు తీసుకెళ్లే కృషి కొనసాగుతోంది. సహకార సంఘాల ప్రగతితోపాటు అవి
సంపన్నమై సంబంధిత సేవలందించేవిగా రూపొందటానికి తగిన సంస్కరణలన్నిటినీ అమలు
చేసేందుకు కేంద్ర సహకార మంత్రిత్వ శాఖ చురుగ్గా పని చేస్తోంది.
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42
n

పాస్ పోర్ట్ కార్యాలయాలంటే- బారులుతీరిన జనం,
వంతుకోసం వారి సుదీర్ఘ నిరీక్షణ.. ఆఫీసుల చుట్టూ
పదేపదే ప్రదక్షిణ వంటివి మదిలో మెదలుతాయి.

కానీ, మీరిప్పుడు పాస్ పోర్ట్ సేవా వెబ్ సైట్ లో ఆన్
లైన్ దరఖాస్తు సమర్పించవచ్చు.
n

దేశంలోని 521 పాస్ పోర్ట్ సేవా కేంద్రాలలో నేడు
424 తపాలా కార్యాలయ సేవా కేంద్రాలు కాగా,
2014లో ఇవి కేవలం 77 మాత్రమే.

n

పాస్ పోర్ట్ పొందాలంటే 2014కు ముందు సగటున
16 రోజులు పట్టేది కాగా, ఇప్పుడు కేవలం 5
రోజులు చాలు.

43 లింగమార్పిడి వ్యక్తు లకు

సాధికారత

n

2011 జనగణన ప్రకారం- ఇతరుల విభాగంలోని

4,87,803 మందిలో లింగమార్పిడి వ్యక్తులున్నారు.

n

వీరి హక్కుల పరిరక్షణ, సంక్షేమం దిశగా “లింగమార్పిడి
వ్యక్తుల (హక్కుల రక్షణ) చట్టం-2019” నిబంధనలు
2020 జనవరి 10 నుంచి అమలులోకి వచ్చాయి.

n

	కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ “స్మైల్” పేరిట 2022 ఫిబ్రవరిలో

44

పిఎం స్వనిధి

్త కులకు తిరిగి ఉపాధి సృష
వీధి వర
్ట ించే
మార
్గం
n

ఒక పథకం రూపొందించింది. ఇందులో లింగమార్పిడి
వ్యక్తుల సంక్షేమం, పునరావాసం కోసం ఉప-పథకం

ఉంది. దీనికింద వారికి నైపుణ్య శిక్షణకు ప్రణాళిక సిద్ధం
చేశారు.

n

వీరి కోసం 2020 నవంబరులో జాతీయ పోర్టల్

ప్రారంభించబడింది. దీనిద్వారా దరఖాస్తు దాఖలు చేసి,
గుర్తింపు నమోదు పత్రాలు లేదా కార్డు ను పొందవచ్చు.

n

గుజరాత్, మహారాష్ట్ర , ఢిల్లీ, పశ్చిమ బెంగాల్, రాజస్థాన్,
బీహార్, ఛత్తీస్ గఢ్, తమిళనాడు, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో

వారికోసం ‘గరిమా గృహం’ పేరిట 12 ఆశ్రయ కేంద్రాలు
ప్రారంభించబడ్డా యి.

“లక్షలాది వీధి
వర్తకులు నేరుగా
వ్యవస్థతో ముడిపడటం
ఇదే తొలిసారి. ఇకపై
వారు ఈ వ్యవస్థ నుంచి
ప్రయోజనాలు
పొందవచ్చు.”
- నరేంద్ర మోదీ,
ప్రధానమంత్రి

n

n

దేశంలోని గ్రామీణ లేదా పట్టణ వీధుల్లో పండ్లు కూరగాయలు లేదా చిన్న దుకాణాల ఏర్పాటుతో
జీవించే వీధి వరకు
్త లు లక్షలాది మంది ఉన్నారు.
అయితే, స్వాతంత్య్రం వచ్చి 70 ఏళ్లు దాటినా
వారికోసం ఎలాంటి ప్రణాళిక రాలేదు.

కోవిడ్ వ్యాప్తి, దేశవ్యాప్త దిగ్బంధం ఫలితంగా ఈ
వర్గంవారు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యారు. దీంతో
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2020 జూన్ 1న
‘పీఎం స్వనిధి’ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. దీనికింద
వీధి వరకు
్త లకు రూ.10,000 దాకా రుణం
లభిస్తుంది.
దీనికింద ఇప్పటిదాకా 38 లక్షలకు పైగా రుణ
దరఖాస్తులను ఆమోదించగా రూ.3,843 కోట్ల కు
పైగా నిధులు విడుదలయ్యాయి.
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45

ప
్ర తి కొళాయి నుంచీ నీరు
ఫలించిన కల

“స్వాతంత్య్ర అమృతకాలంలో భారతదేశ ప్రగతికి జల భద్రత

సవాలు కారాదన్నది ప్రభుత్వ సంకల్పం. కాబట్టే దేశ ప్రజలకు

జలభద్రత లక్ష్యంగా 8 ఏళ్ల నుంచీ ప్రత్యేక ప్రాధాన్యంతో ‘వర్షపు
చుక్కను ఒడిసి పట్టు , అటల్ భూ జల్ యోజన, ప్రతి జిల్లా లో 75

అమృత సరోవరాల నిర్మాణం, నదుల అనుసంధానం, జల్ జీవన్
మిషన్’ వంటి అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది.”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
n

n

3.60

లక్షల కోట్ల రూపాయల మేర
నిధులను ప్రస్తుత ప్రణాళిక కింద
వెచ్చించారు.

దేశంలోని 19.14 కోట్ల
కుటుంబాలకు కొళాయిల
ద్వారా నీరు అందించాలన్న
లక్ష్యం 2024 నాటికి
పూర్తవుతుంది.

n

ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ రెండోసారి పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టాక
కేంద్రంలో కొతగా
్త జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది
దేశంలో నీటి సంబంధ అంశాలన్నిటినీ ఏకీకృతం చేసింది.

దేశంలో 2024 కల్లా ప్రతి ఇంటికీ కొళాయి ద్వారా పరిశుభ్రమైన
నీరందించాలని 2019 ఆగస్టు 15న ప్రభుత్వం సంకల్పించే నాటికి
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన ఏడు దశాబ్దా లలో 3.5 కోట్ల గ్రామీణ
కుటుంబాలకు మాత్రమే ఆ సౌకర్యం ఉండేది.

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిర్ణయం నేపథ్యంలో పర్యవేక్షణ ద్వారా
లక్ష్యసాధన సూత్రం ఫలితంగా కేవలం మూడేళ్లలోనే 6.90 కోట్ల కొత్త
కనెక్షన్లు , 10.1 కోట్ల కుళాయి నీటి కనెక్షన్లు సాకారమయ్యాయి. గోవా,
దాద్రా-నాగర్ హవేలీ, దమన్ ద్వీపాల్లోని ప్రతి ఇంటికీ ఇప్పుడు
నీరందుతోంది.
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ై నపుణ్యాభివృద్
ధి - 5.70 కోట
్ల మందికి ై పగా శిక్షణ పూర్తి

దేశంలో 2014లో నైపుణ్యాభివృద్ధి-వ్యవస్థాపన

n

మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటైంది. ఆ తర్వాత

భారతదేశాన్ని ప్రపంచ నైపుణ్య రాజధానిగా
తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో 2015 జులై 15న
నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమం

ప్రారంభించబడింది. దీని కింద 20కి పైగా

మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు దేశవ్యాప్తంగా
40కి పైగా పథకాలను అమలు చేస్తున్నాయి.
వీటి ద్వారా 2021 మార్చి 31 నాటికి కోటి

మందికి పైగా యువత సహా మొత్తం 5.70 కోట్ల
మంది శిక్షణ పొందారు.

n

వృత్తి విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగంలో సహకారం కోసం జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, రష్యా, ఫిన్లాండ్ సహా
8 దేశాలతో ఒప్పందం.

దేశంలోని అన్ని పాఠశాలలు, ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో దశలవారీగా అవసరమైన సబ్జెక్టు లు, నైపుణ్య
పాఠ్యాంశాల ఏకీకరణ. తద్వారా వృత్తి విద్య ప్రయోజనాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ వివిధ రకాల
వృత్తి నైపుణ్య కల్పనకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని జాతీయ విద్యా విధానం-2020 (ఎన్ఇపి) నిర్దేశిస్తోంది.
ఆ మేరకు అమృతకాలం… అంటే- నవ భారతం@2047 కోసం నైపుణ్యాభివృద్ధి-వ్యవస్థాపన
మంత్రిత్వ శాఖ ఒక దార్శనిక ప్రణాళికను రూపొందించింది.
“వేగంగా మారుతున్న వ్యాపార వాతావరణంతోపాటు మార్కెట్ పరిస్థితులతో
సమాంతరంగా పయనించాలంటే నైపుణ్యం, పునఃనైపుణ్యం, నైపుణ్య ఉన్నతీకరణే
తారకమంత్రం.”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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ముఖపత్ర కథనం

పిఎం ఆవాస్

ప్రతి ఒక్కరికీ పక్కా ఇల్లు …

ఓ సొంత పక్కా ఇల్లు కోసం కలలుగనని వారెవరు? అయితే, 2014కు
ముందు ‘సబ్ కా సాథ్-సబ్ కా వికాస్’ స్ఫూర్తి ఉండేది కాదు. ఈ

నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2015లో ‘ప్రధానమంత్రి ఆవాస్

యోజన’ ద్వారా గ్రామీణ, పట్ట ణ ప్రజల పక్కా ఇంటి కలను సాకారం

చేశారు. మరుగుదొడ్లతో కూడిన పక్కా ఇళ్లతోపాటు ఉచిత వంటగ్యాస్
కనెక్షన్లు , నేరుగా వంటగదిలోకి కొళాయి నీరు వంటివి సమకూర్చారు.
ఇవన్నీ నిరుపేద, అణగారినవర్గా ల ప్రజలకు కొత్త జీవితాన్నిచ్చి,

సరికొత్త ఆశలకు జీవం పోశాయి. నవ భారతంలో మెరుగైన భవిష్యత్తు

వైపు సాగేవేళ లక్ష్యం నెరవేరేదాకా, సమాజంలోని చిట్టచివరి అంచెకూ
లబ్ధి చేకూరేదాకా పథకం కొనసాగాలన్నది ప్రధాని ఆకాంక్ష. అందుకే
‘పిం ఆవాస్’ పథకాలను 2024 దాకా కొనసాగించాలని
మంత్రిమండలి ఆమోదించింది.

“ఇల్లు అంటే- కేవలం ఇటుకలు, సిమెంటుతో కట్టిన
నిర్మాణం కాదు. మన మనోభావాలు, ఆకాంక్షలు
దానితో ముడిపడి ఉంటాయి. ఇంటి సరిహద్దు గోడ
మనకు భద్రతనివ్వడమేగాక, మంచి భవిష్యత్తు దిశగా
మనలో విశ్వాసం నింపుతుంది.”
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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n

n

n

పిఎం ఆవాస్ యోజన కింద ఇప్పటిదాకా 3
కోట్ల కు పైగా పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి.

ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ఇప్పటిదాకా వెచ్చించిన
మొత్తం రూ.26.26 లక్షల కోట్లు .

పిఎం ఆవాస్ యోజన కింద కనీస
సదుపాయాలతో 4.2 కోట్ల కు పైగా పక్కా ఇళ్ల
నిర్మాణం లక్ష్యం.

ఇప్పటిదాకా 2.3 కోట్ల
మంది లబ్ధిదారులకు
ఇళ్లు అప్పగించగా
ప్రస్తుత ఆర్థిక
సంవత్సరంలో రూ.48
వేల కోట్ల తో 80 లక్షల
కొత్త ఇళ్ల నిర్మాణానికి
ఆమోదం
ఇవ్వబడింది.

అనవసర చట్
టా ల సంకెళ
్ల నుంచి విముక్తి

స్వాతంత్య్రం వచ్చిన 6 దశాబ్దాల తర్వాత కూడా  అనేక అనవసర
చట్టాలు అమలవుతూ వచ్చాయి. ఈ కాలంలో వాటి
ఉపయోగంగానీ, వాటికి ఔచిత్యంగానీ లేదు. కానీ, వాటిని 
వదిలించుకునే యోచన ఒక్కరికీ రాలేదు.

ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటిదాకా 1500కు పైగా
అనవసర చట్టాలు రద్దు చేయబడ్డాయి. అలాగే
వాణిజ్యానికి ఆటంకం కలిగించే 25,000కు పైగా
అనుమతులు లేదా  షరతులు కూడా రద్దు 
చేయబడ్డాయి.

n

ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టే ముందు 2014
ఫిబ్రవరి 27న న్యూఢిల్లీలో పారిశ్రామిక, వాణిజ్యవేత్తలతో భేటీ
అయ్యారు. “మన జీవితాలు, పని ప్రదేశాలు, వ్యాపారాలను

నియంత్రించడానికి సాలెగూడు లాంటి ఇన్ని చట్టాలేమిటి?” అని ఈ
సందర్భంగా ప్రశ్నించారు.
n

ప్రధానిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్ట గానే కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యదర్శులతో
సమావేశమై- “మీ శాఖల పరిధిలో తొలగించదగిన 10 చట్టాలు లేదా

నిబంధనలేమిటో చెప్పండి” అని అడిగారు. ఆ తర్వాత జూన్ లో నాటి
కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ ‘అసంబద్ధ చట్టాల
రద్దు -సవరణ బిల్లు -2014’ను పార్లమెంటు ముందుంచారు.
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పిఎం ముద్రా యోజన
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వ్యవస్థాపనకు ప్రోత్సాహం

దేశంలో ఒకనాడు యువతరం ఏదైనా వ్యాపారం చేయదలిస్తే
వివిధ కార్యాలయాలు, బ్యాంకుల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరగాల్సిన
దుస్థితి ఉండేది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ‘పిఎం ముద్రా
యోజన’ ప్రారంభించబడింది. తద్వారా రూ.10 లక్షల దాకా
హామీరహిత రుణంతో స్వయం ఉపాధి స్వప్నం నెరవేర్చుకునే
అవకాశం యువతకు లభించింది.
n

ఆర్థిక సార్వజనీనతను ప్రోత్సహించడమే ప్రధానమంత్రి ముద్రా

యోజన లక్ష్యం. ఈ పథకం కింద కార్పొరేటేతర, వ్యవసాయేతర

సూక్ష్మ-చిన్న వ్యాపార సంస్థల ఏర్పాటు కోసం యువతరానికి రూ.10
లక్షల దాకా సరసమైన వడ్డీతో హామీ రహిత రుణ సదుపాయం

“ఆర్థిక సహాయం అందనివారికి నిధులందే విధంగా చర్యలు
చేపట్ట డమే మా మంత్రం. దేశం కోసమే మనం
శ్రమిస్తున్నామని, దేశాభివృద్ధిలో మనమూ
భాగస్వాములమని, దేశం చేయూతనివ్వడానికి సిద్ధంగా
ఉందనే సరికొత్త భావనను మీలో సృష్టించడమే మా
ధ్యేయం.”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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లభిస్తుంది.
n

ఈ పథకం 2022 ఏప్రిల్ 8వ తేదీన 8వ వార్షికోత్సవం చేసుకున్న
నేపథ్యంలో దీని ద్వారా క్షేత్ర స్థాయిలో భారీ ఉపాధి అవకాశాలు

సృష్టించబడ్డా యి. ముద్రా యోజన కింద 2022 ఆగస్టు 24 వరకు 36
కోట్ల కు పైగా దరఖాస్తులపై రుణాలివ్వగా, ఇందులో 68 శాతానికి

పైగా మహిళల రుణ ఖాతాలు కావడం, మొత్తం రుణాల్లో 22 శాతం
కొత్త పారిశ్రామికవేత్తలకు ఇచ్చినవి కావడం విశేషం.

మానవ మూలధన వినియోగం: కార్మిక సంస్కరణలు

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అనుసరించే తారక

n

రూపొందాయి. వీటికింద 50 కోట్ల మంది కార్మికులకు మెరుగైన వేతన, సామాజిక, ఆరోగ్య

మంత్రం సంస్కరణ-సామర్థ్యం-

పరివర్తన. ఇదే మంత్రంతో కార్మిక

స్మృతులను రూపొందించడం ద్వారా
కార్మిక సంస్కరణల దూరదృష్టి

సాకారమైంది. స్వాతంత్య్రం వచ్చి ఏడు
దశాబ్దా లు గడిచినా ఈ స్మృతుల

పరిధిలోకి రాని అసంఘటిత కార్మికులకు
‘శ్రమయేవ జయతే’ నినాదంతో

సామాజిక భద్రత ప్రయోజనాలను
తొలిసారి వర్తింపజేశారు.

స్వాతంత్య్రం తర్వాత తొలిసారి 29 కార్మిక చట్టాల స్థానంలో 4 కార్మిక స్మృతులు

భద్రత లభిస్తుంది.

n

	దీంతోపాటు లింగమార్పిడి వ్యక్తులు సహా స్త్రీ-పురుషులకు సమాన పనికి సమాన వేతనం

నిబంధన చేర్చబడింది. అలాగే ‘శ్రమ్ సువిధ’ పోరల్
్ట ద్వారా పన్ను రిటర్నుల దాఖలులో

పరిశ్రమలకు సౌలభ్యం కల్పించబడింది. మరోవైపు 2022 ఆగస్టు 25 వరకు కార్మికులకు 28
కోట్ల కు పైగా ‘ఇ-శ్రమ్’ కార్డు లు జారీ చేయబడ్డా యి.

“కష్టజీవులైన కార్మికుల శ్రేయస్సుకు ఈ సంస్కరణలు భరోసా కల్పించడంతోపాటు ఆర్థిక

వృద్ధికి ఊతమిస్తాయి. అలాగే ‘వాణిజ్య సౌలభ్యం’ సాకారం కావడమేగాక కార్మికుల, పరిశ్రమల
ప్రగతి దిశగా సాంకేతిక పరిజ్ఞాన శక్తిని వాడుకునేందుకు సంస్కరణలు దోహదం చేస్తాయి.”
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స్వచ్ఛభారత్ కార్యక్రమం
బహిరంగ విసర్జన నుంచి విముక్తి
n

n

“దేశాభివృద్ధి కృషిలో ప్రజా భాగస్వామ్యం కొత్త 
శక్తిని ఎలా నింపగలదో స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్
ప్రత్యక్షంగా రుజువు చేసింది. మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం
లేదా వ్యర్థాల నిర్మూలన, చారిత్రక వారసత్వ 
పరిరక్షణ లేదా పరిశుభ్రత కోసం పోటీ.. ఏదైనా 
సరే- దేశం పరిశుభ్రత రంగంలో కొత్త చరిత్ర 
సృష్టిస్తోంది.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

n

n

దేశంలో స్వచ్ఛభారత్ కార్యక్రమం ప్రారంభించడం
గురించి ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర
మోదీ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఇది ప్రజా ఉద్యమంగా
మారింది. ఆ మేరకు 2014 అక్టో బరు 2 నుంచి స్వచ్ఛ
భారత్ మిషన్ విస్తృత జాతీయ ఉద్యమంగా మొదలైంది.
కాగా, 2014 నాటికి పారిశుద్ధ్య సౌకర్యం 39 శాతంగా
మాత్రమే ఉంది.
ఆ తర్వాత 2019 అక్టో బరు 2న మహాత్మా గాంధీ 150వ
జయంతి నాటికి 6 లక్షలకు పైగా గ్రామాలు బహిరంగ
విసరన
్జ విముక్తం (ఒడిఎఫ్) అయినట్లు ప్రకటించబడ్డా యి.
ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడు తదుపరి దశ- ‘ఒడిఎప్ ప్లస్’
వైపు సాగుతోంది. ఈ మేరకు 2022 ఆగస్టు 24 నాటికి
‘ఒడిఎఫ్ ప్లస్’ గ్రామాల సంఖ్య 1,03,398కి చేరింది.
‘స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్-పట్టణ’ కింద 62 లక్షలకు పైగా
వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం ద్వారా 100 శాతం
ఒడిఎఫ్ స్థాయి సాకారమైంది.
ప్రధాని మోదీ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్-పట్టణ రెండో దశను
2021 అక్టో బర్ 1న ప్రారంభించారు.

స్వచ్ఛభారత్ అభియాన్ ప
్ర యోజనాలు
పథకం ప
్ర భావం

2.16 12.7

రెట్లు తగ్
గి న ఆహార కాలుష్యం

2.48

రెట్లు తగ్
గి న భూగర్భ జలకాలుష్యం

రెట్లు తగ్
గి న తాగునీటి కాలుష్యం 
(అంతర్జా తీయ పరిశోధన సంస
్థ
నివేదిక)

సామాజిక-ఆర్థి క ప
్ర యోజనాలు

పారిశుధ్యం మెరుగుతో ప
్ర తి కుటుంబానికీ ఏటా 
727 డాలర
్ర యోజనం
్ల మేర ప

ై 2.6 రెట్లు అధికంగా ఆర్థి క ప
నిరుపేదలకు వ్యయంప
్ర యోజనం.. 10 సంవత్సరాల్
లో  సామాజికంగా
ై  రాబడి 4.3 రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది.
్ తం వ్యయంప
వెచ్చించిన మొత
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ఉడాన్: సామాన్యుడి
ఆశలకు రెక్కలు
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ప్రాంతీయ అనుసంధాన పథకం ‘ఉడాన్’ 2022 ఏప్రిల్ 27 నాటికి
ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ‘ఈ దేశపు పేదల గగనయానం’

దార్శనికత మేరకు సామాన్య పౌరుల ఆకాంక్షను నెరవేర్చే లక్ష్యంతో

2016 అక్టో బరు 21న ఈ పథకం ప్రారంభించబడింది. ఇందుకోసం
ఆధునిక విమానయాన మౌలిక వసతులతో 2, 3 అంచెలలోని
నగరాలు అనుసంధానించబడ్డా యి.
n

n

“స్వాతంత్య్రం వచ్చాక తొలిసారిగా పౌర
విమానయాన విధానం రూపొందించే అవకాశం
మా ప్రభుత్వానికి దక్కింది. మన దేశంలో స్లిప్పర్లు
ధరించేవారికి పేదలుగా గుర్తింపు ఉంది.
అటువంటి పేదలు కూడా విమానాల్లో
తిరగాలన్నదే నా ఆకాంక్ష. అది నేడు
నెరవేరుతోంది.”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

n

దేశంలో 2014 నాటికి 74 విమానాశ్రయాలు మాత్రమే
నిర్వహణలో ఉన్నాయి. అయితే, ఉడాన్ పథకంవల్ల ఈ సంఖ్య
141కి పెరిగింది. ఈ మేరకు 58 విమానాశ్రయాలు, 8
హెలిపోర్టు లు, 2 జల విమానాశ్రయాలు సహా 68 దురమ
్గ
గమ్యస్థానాలు ఈ పథకం కింద అనుసంధానించారు.
ఉడాన్ పథకం కింద 425 కొత్త మార్గా ల ప్రారంభం ద్వారా
దేశవ్యాప్తంగా 29 రాష్ట్రా లు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు విమాన
సంధానం సాధ్యమైంది. ఈ పథకాన్ని 2022 ఆగస్టు 4 నాటికి
కోటి మంది ప్రయాణికులు వినియోగించుకున్నారు.

ఉడాన్ కింద 1000 మార్గా లు, 220 గమ్యస్థానాలు 2026 నాటికి
సిద్ధమవుతాయని అంచనా. ఈ పథకం ఇప్పటికే 156
విమానాశ్రయాల అనుసంధానం కోసం 954 మార్గా లను
కేటాయించింది. కాగా, 100 విమానాశ్రయాల లక్ష్యాన్ని
చేరుకోవడానికి వీలుగా 68 కొతగా
్త నిర్మించనున్నారు. ఈ
నేపథ్యంలో వచ్చే నాలుగేళ్లలో 400 మిలియన్ల మంది విమాన
ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది.

రెరా: గృహ కొనుగోలుదారులకు ధర లభ్యత- భద్రత

స్థిరాస్తి రంగ (నియంత్రణ-అభివృద్ధి) చట్టం-2016
(రెరా) భారత పార్లమెంటు ఆమోదించిన ఒక
పరివర్తనాత్మక నిబంధనలున్న చట్టం. స్థిరాస్తి రంగంలో
వినియోగదారుల పెట్టు బడుల పెంపు, వారి
ప్రయోజనాల పరిరక్షణే ‘రెరా’ లక్ష్యం. సాధికార సంస్థ
ఆమోదించిన ప్రాజెక్ట్ మ్యాప్ లేని గృహ నిర్మాణ
ప్రాజెక్టు ల విక్రయం కుదరదని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది.
కాగా, పెద్దనోట్ల రద్దు సహా వస్తుసేవల పన్ను చట్టం,
‘రెరా’ అమలు నేపథ్యంలో స్థిరాస్తి రంగంలోని అధిక
శాతం నల్ల ధనం తుడిచిపెట్టు కుపోయింది.

n
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మొత్తం 31 రాష్ట్రా లు/కేంద్ర పాలిత
ప్రాంతాల్లో స్థిరాస్తి నియంత్రణ ప్రాధికార
సంస్థలు ఏర్పాటయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా
91,544 స్థిరాస్తి ప్రాజెక్టు లతోపాటు
67,649 మంది స్థిరాస్తి వ్యాపార ఏజెంట్లు
‘రెరా’ కింద నమోదయ్యారు. ఇక
దేశంలోని స్థిరాస్తి నియంత్రణ ప్రాధికార
సంస్థ ద్వారా 97,753 ఫిర్యాదులు
పరిష్కరించబడ్డా యి (ఈ గణాంకాలు
2022 ఆగస్టు 20 నాటివి).
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సర
టి కాహారం                         
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అఖిలభారత ఉద్యమంగా పోషకాహార
కార్యక్రమం

ఏ దేశ ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసమైనా పిల్ల లకు, కౌమార బాలికలకు,

గర్భిణులకు, బాలింతలకు సరైన పోషకాహారం అందించడం అవసరం.
శరీరానికి సరైన పోషకాలు అందని పరిస్థితినే పోషకాహార లోపం

అంటారు. ఇది మహిళలు, పిల్ల ల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అందుకే
పౌష్టికాహారం అందించే ‘పోషణ్’ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ మేరకు పోషణ్ మిషన్ 2.0 ఓ సమగ్ర

పోషకాహార కార్యక్రమంగా ప్రకటించబడింది. దీన్ని విజయవంతం
చేసేందుకు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.20 వేల కోట్ల కు పైగా
నిధులు కేటాయించారు.
n

దేశంలోని 5 ఏళ్లలోపు పిల్లల్లో ఎదుగుదల లోపం 2015-2016తో

పోలిస్తే 38.4 శాతం నుంచి 2019-2021 నాటికి 35.5 శాతానికి

తగ్గిందని ‘ఎన్ఎఫ్ హెచ్ఎస్’ నివేదిక పేర్కొంది. ఈ వయసు బాలల్లో

బలహీనత కేసులు కూడా 21 శాతం నుంచి 19.3 శాతానికి తగ్గా యని
తెలిపింది.

• పోషణ్ అభియాన్ కింద 40 కోట్ల కు పైగా ప్రజల కదలిక-ఆధారిత

“ప్రతి వ్యక్తికి, ప్రతి పేదకూ ‘పోషణ’నందించడం

ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యం. పేద మహిళల, పిల్ల ల ప్రగతికి

కార్యకలాపాలు సాగుతుండగా, పోషణ ట్రాకర్ అనువర్తనం ద్వారా

పోషకాహార లోపం, పోషకాల కొరత ప్రధాన

11.20 లక్షల పాఠశాలల్లోని 11.80 కోట్ల మంది పిల్లలు ఈ పథకం

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

అవరోధాలుగా మారాయి.

11.38 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులపై పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోంది. మొత్తం
పరిధిలో ఉన్నారు.
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అమృత్ - పట్టణ మురికివాడలలో మురుగునీటి నెట్ వర్క్ లు, రక్షిత నీటి సరఫరా లక్ష్యం

దేశంలో పట్ట ణ ప్రణాళికపై సమగ్ర
దృక్పథం లేని కారణంగా యంత్రాంగం
నిర్దేశించిన ప్రయోజనాలకన్నా స్థిరాస్తి
వ్యాపారుల ప్రయోజనాలు మిన్నగా
నగరాలు, పట్ట ణాలు విస్తరించాయి. దీంతో
మురికివాడలకు నీటి సరఫరా, మురుగు
పారుదల నిర్వహణ, వర్షపు నీటి
నియంత్రణ వంటి ప్రాథమిక వనరులు
లేకుండా పోయాయి. ఈ పరిస్థితుల నడుమ
గ్రామీణ-పట్ట ణాభివృద్ధికి అనుబంధంగా
‘అటల్ నవీకరణ-పట్ట ణ పరివర్తన
కార్యక్రమం’ (అమృత్) 2015 జూన్ 25న
ప్రారంభించబడింది.

n

మురుగు, మురుగు పారుదల నిర్వహణ మెరుగు సహా నగర నీటి సంరక్షణ,
మురుగునీరు నదుల్లోకి వెళ్లకుండా చూడటం దీని లక్ష్యం.

n

మిషన్ అమృత్ కింద రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో రూ.77,640 కోట్ల విలువైన
ప్రాజెక్టు లకు ఆమోదం ఇవ్వబడింది. దేశవ్యాప్తంగా 500 అమృత్ నగరాల్లో ,

సార్వత్రిక నీటి సరఫరాకు 1.39 కోట్ల కొళాయి కనెక్షన్లు , తగిన మురుగునీటి నెట్

వర్క్ ల కోసం 1.45 కోట్ల మురుగు కనెక్షన్లు ఇవ్వడానికి ప్రణాళిక రూపొందింది.

n

అసమానతల తొలగింపులో పట్ట ణాభివృద్ధే కీలక మార్గంగా బాబాసాహెబ్

విశ్వసించేవారని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఆయన కలను నెరవేర్చడంలో

స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్, మిషన్ అమృత్ తదుపరి దశ పనులు కూడా ఒక ముఖ్యమైన
ముందడుగని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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దేశంలో ఉద్యోగం కోసం దరఖాస్తు చేసేవారు తమ

సర్టిఫికెట్ల కు గెజిటెడ్ అధికారి నుంచి ధ్రువీకరణ పొందాల్సి

ఉంటుంది. ఫలితంగా గ్రామీణ లేదా వెనుకబడిన ప్రాంతాల

యువత ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయలేకపోతున్నారు. దీన్ని
దృష్టిలో ఉంచుకున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

2014లోనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తుతో

స్వీయ ధ్రువీకరణ సర్టిఫికెట్లు జోడించేందుకు ఆమోదం
తెలిపారు.
n

ఉద్యోగ దరఖాస్తులకు స్వీయ ధ్రువీకరణ ప్రారంభమయ్యాక

2016 జూన్ నుంచి ఈ విధానం అనేక ఇతర రంగాలకూ

విస్తరించబడింది. ఆ మేరకు స్వీయ-ధ్రువీకరణతో పత్రాల
సమర్పణ తర్వాత ఇప్పుడు నియామక ఉత్తర్వు జారీ
చేయబడుతుంది.

   నా ప్రభుత్వం స్వీయ ధ్రువీకరణపై నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఇది 
చాలా చిన్న విషయమని మీకు అనిపించి ఉండవచ్చు. కానీ, 125 కోట్ల 
దేశ ప్రజల ప్రామాణికతపై విశ్వాసం ఉంచడమనే దానికన్నా పెద్ద 
నిర్ణయం మరొకటి ఉండదు.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

స్వామిత్వ యోజన

మీ భూమిపై యాజమాన్య హక్కుకు రుజువు

1,73,065 1,27,555
గ్రామాల మ్యాప్ లు ఈ
గ్రామాలలో 2022 ఆగస్టు
28 నాటికి అధ్యయనం
పూర్తి

41, 368

ప్రణాళిక పరిధిలోని
రాష్ట్రా లకు అప్పగింత

ఆస్తి కార్డు లు గ్రామీణ
ప్రజానీకానికి పంపిణీ
చేయబడ్డా యి
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నివాస, హక్కుల రికార్డు ల కోసం దేశంలో 70 ఏళ్ల కిందట
గ్రామీణ భూ సర్వే చేశారు. కానీ, అధిక శాతం జనాభా దీని
పరిధిలోకి రానందున ఆస్తి హక్కు రుజువుకు చట్ట పరమైన
పత్రాలు జనం వద్ద లేకుండా పోయాయి. ఇది తరచూ భూ
వివాదాలకు దారితీస్తూ పోవడమేగాక భూమివల్ల
యజమానుకుల ఆర్థిక ప్రయోజనమేదీ దక్కలేదు. ఈ దుస్థితి
నివారణకు ప్రధాని మోదీ 2021 ఏప్రిల్ 24న ‘ప్రధానమంత్రి
స్వామిత్వ యోజన’ను ప్రారంభించారు. భూ రికార్డు ల
డిజిటలీకరణ, గ్రామీణులకు ఆస్తి కార్డు ల జారీ దీని లక్ష్యం. ఈ
మేరకు 2025కల్లా మొత్తం 6.62 లక్షల గ్రామాల్లో సర్వే పూర్తికి
ప్రభుత్వం సంకల్పించింది.

నవ భారత సంకల్పయాత్ర
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పిఎం జన్ ధన్ యోజన: ఆర్థి క భద
్ర తకు హామీ
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స్వాతంత్య్రం వచ్చి 68 ఏళ్లు 
గడిచినా దేశ జనాభాలో 68
శాతం ప్రజలకు బ్యాంకింగ్
సౌకర్యం అందుబాటులో లేదు.
వారికి పొదుపు లేదా రుణ వనరుల
లభ్యత కూడా శూన్యం. సహాయం
పేరిట ప్రభుత్వం ఇచ్చే  రాయితీలు
నగదు రూపంలో ఉన్నందువల్ల 
అవినీతికి ఆస్కారం ఏర్పడింది.
n

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక సాధికారత కార్యక్రమం ‘జన్ ధన్

యోజన’ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014 ఆగస్టు 15న

ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 28న

46.25 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులు బ్యాంకుల్లో డబ్బు జమ చేశారు.
n

నేపథ్యంలో బ్యాంకు శాఖలు లేని సాముదాయక గ్రామాల్లో 1.26

ఈ పథకాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తూ- “ఇది విష వలయం

నుంచి పేదలకు విముక్తి ప్రసాదించే పండుగ” అని పేర్కొన్నారు.
n

ఈ ఆర్థిక సార్వజనీనత కార్యక్రమంలో తొలిసారి సున్నా నిల్వతో

బ్యాంకు ఖాతా ప్రారంభించగా, ఖాతాదారులలో 55 శాతానికి పైగా
మహిళలే కావడం విశేషం.
n

జన్ ధన్ ఖాతాల సంఖ్య 2015 మార్చి నాటికి 15 కోట్లు కాగా నేడు

ఈ ఖాతాల్లో మొత్తం రూ.173,954.07 కోట్లు జమ చేయబడిన

లక్షల మంది ‘బ్యాంక్ మిత్ర’లు బ్యాంకింగ్ సేవలు అందిస్తున్నారు.
n

దేశవ్యాప్తంగా 2014 ఆగస్టు 18న మొత్తం 1.5 కోట్ల జన్ ధన్

బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచారు. ఒక అంచనా ప్రకారం ఒకేరోజు ఇంత
భారీగా బ్యాంకు ఖాతాలు ప్రారంభం కావడం ఆర్థిక చరిత్రలోనే
సరికొత్త రికార్డు .

నాన్-గెజిటెడ్ ఉద్యోగాలకు ఇంటర్వ్యూలు రద్దు
n

59

n

కిందిస్థాయి ఉద్యోగాలకు ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి అవినీతికి దారితీస్తున్నదని 2015లో స్వాతంత్య్ర
దినోత్సవం నాడు ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి కేంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగాలకు ప్రధాని
చేసిన సూచన ఫలించింది. కేంద్రంలో గ్రూప్ ‘బి’, తత్సమాన పోస్టు లు సహా ‘డి, సి’

గ్రూపులకూ ఇంటర్వ్యూ రద్దయింది. ఈ మేరకు 2016 జనవరి 1 నుంచి మంత్రిత్వ శాఖలు,
విభాగాలు సహా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో ఈ నిర్ణయం అమలవుతోంది.

n

అనేక రాష్ట్రా లు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు
కూడా జూనియర్ స్థాయి ఉద్యోగాలకు
ఇంటర్వ్యూలను రద్దు చేశాయి.
భౌతిక, నైపుణ్య పరీక్షలు
కొనసాగుతున్నాయి.
	నిర్దిష్ట ఉద్యోగాలకు ఇంటర్వ్యూ
తప్పనిసరని ఏదైనా విభాగం లేదా
మంత్రిత్వ శాఖ భావిస్తే సిబ్బంది-శిక్షణ
మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి అభ్యంతరాలేవీ
ఉండవు.

న్యూ ఇండియా సమాచార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022 53

ముఖపత్ర కథనం

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

జాతీయ విద్యా విధానం-2020

్ తృతం
విద్య మరింత విస

దేశంలో 1986 నాటి విద్యా విధానం 34 ఏళ్లపాటు
అమలవుతూ వచ్చింది. కాలక్రమాన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో
సాంకేతికంగా, విద్యాపరంగానే కాకుండా జీవన
విధానంలోనూ ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. ఇందుకు
తగినట్లుగా మేధో సామర్థ్యం, ఆవిష్కరణలు, విద్య సంబంధిత
బలమైన విధానాలు అవసరం. వీటి సాయంతో కొత్త 
భవిష్యత్తు నిర్మించుకునేలా యువతకు తోడ్పడటం లక్ష్యంగా
ప్రభుత్వం 2020 జులై 29న కొత్త జాతీయ విద్యా విధానం2020 ప్రకటించింది.
n

60

దేశంలో కొత్త కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, ఐఐటిలు,
ఐఐఎంల ఏర్పాటులో భాగంగా విద్యాపరమైన భారీ మౌలిక
సదుపాయాల కల్పన పురోగమనంలో ఉంది. భారతీయ విలువల
మూలాలుగల ఈ విద్యా విధానం విద్యార్థు లను అవసరమైన
జ్ఞాన-నైపుణ్యాలతో సన్నద్ధం చేస్తుంది. తద్వారా భారతదేశాన్ని
తిరుగులేని ప్రపంచ విజ్ఞాన శక్తిగా రూపుదిద్దడమే దీని లక్ష్యం. ఈ
కృషికి తోడ్పాటుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 2022-23కుగాను విద్యా
మంత్రిత్వశాఖకు రూ.లక్ష కోట్ల కు పైగా బడ్జెట్ ను కేటాయించింది.
స్వాతంత్య్రం తర్వాత విద్యారంగానికి ఇంత భారీగా నిధుల
కేటాయింపు ఇదే తొలిసారి.

61

ై అనుసంధాన్’ నినాదం పతాకధారులు
హాకథాన్: ‘జ
్త లే
ఆవిష్కర

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2022 ఆగస్టు 
25న స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్
ముగింపు సందర్భంగా మాట్లాడుతూ‘స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్ ప్రజా
భాగస్వామ్యానికి కీలక మాధ్యమం’
అన్నారు. రాబోయే 25 ఏళ్లలో ఆకాంక్ష
భరిత భావి భారతం దిశగా దేశం
చేస్తున్న కృషిలో కీలక సంకల్పాలు
నెరవేరడానికి ‘జై అనుసంధాన్’
నినాదంతో ఆవిష్కర్తలే  పతాకధారులు
కావాలన్నారు.

n

స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్ 5వ సదస్సులో భాగంగా 53 కేంద్ర మంత్రిత్వ
శాఖలలో 476 సమస్యల పరిష్కారం లక్ష్యంగా 2900 పాఠశాలలు,
2200 ఉన్నత విద్యా సంస్థల విద్యార్థు లు పాల్గొన్నారు. సమస్యకు

కారణాల అన్వేషణ.. వాటిపై అవగాహన.. ప్రభుత్వం వాటి నుంచి

బయటపడే మార్గా విష్కరణ ఈ హాకథాన్ ప్రధానోద్దేశం. అభివృద్ధి చెందిన
భారతదేశ నిర్మాణంలో విద్యార్థు లు, ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ సంస్థల మధ్య
సహకార స్ఫూర్తి సహా ప్రతి ఒక్కరి కృషి ఎంతో అవసరం. దేశంలో
నవ్యావిష్కరణలకు ఉత్తేజం దిశగా ప్రధాని ప్రయత్నాల్లో భాగంగా
2017లో స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్ ప్రారంభించబడింది.
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్త 
ఈశాన్యం: అభివృద్
ధి కి కొత
చోదక శక్తి
ఈశాన్య భారత రాష్ట్రాల రాజధాని నగరాలన్నీ రైలు మార్గాల
పటంలో తొలిసారి అనుసంధానం కానున్నాయి. అస్సాం,
అరుణాచల్ ప్రదేశ్, త్రిపుర రాష్ట్రాల రాజధానులు ఇప్పటికే బ్రాడ్
గేజ్ రైలు మార్గంతో ముడిపడి ఉండగా- నాగాలాండ్, మిజోరం,
మణిపూర్, సిక్కిం, మేఘాలయ రాష్ట్రాల రాజధానులను కలిపే
మార్గాల పనులు పురోగమనంలో ఉన్నాయి.

n

ఈశాన్య ప్రాంతంలో శాంతి, అభివృద్ధి సంబంధిత కొత్త శకం

ప్రారంభం కావడమంటే ‘ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ పరిధిలోని కల్లో లిత

ప్రాంతాల సంఖ్య తగ్గడమే. త్రిపురను 2015లోనే ‘ఎ.ఎఫ్.ఎస్.పి.ఎ’
నుంచి తొలగించగా 2018లో మేఘాలయలో పూర్తిగా- అస్సాం,
మణిపూర్, నాగాలాండ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో పాక్షికంగా
ఉపసంహరించబడింది.

n

“గత 8 ఏళ్లలో ఈశాన్య ప్రాంతం అద్భుత ప్రగతి

సాధించింది. మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, విద్య,

అంగ్లాంగ్ ఒప్పందంతో (2021) దశాబ్దా ల నాటి వివాదం పరిష్కృతం

కాగా- దాదాపు 7,000 మంది తిరుగుబాటుదారులు లొంగిపోయారు.

n

కల్పించే దిశగా దృష్టి కేంద్రీకరించబడింది.”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

63

సంతకాలు కూడా పూర్తయ్యాయి.

n

బ్రూ ఒప్పందం (2020): త్రిపురలో 37,000 మంది ‘బ్రూ’
వలసదారుల పునరావాసం సాధ్యమైంది.

n

అస్సాంలో 21 వైద్య కళాశాలలు ఏర్పాటు కాగా, గువహటిలో
‘ఎయిమ్స్’ ఏర్పాటవుతోంది.

‘పూర్వోదయ’ మంత
ధి
్రంతో ఈశాన్య భారతం అభివృద్

స్వాతంత్ర్యోద్యమం, సామాజిక

n

సంస్కరణలు వంటివి ఏవైనప్పటికీ
తూర్పు భారతం దేశానికి దిశ

నిర్దేశించింది. సహజ వనరులు

n

పుష్కలమే అయినా కొన్ని ప్రాంతాలతో
పోలిస్తే సామాజిక-ఆర్థిక ప్రగతిలో ఈ

ప్రాంతం వెనుకబడింది. ఈ పరిస్థితిని
చక్కదిద్దడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం దీక్షతో కృషి
చేస్తోంది.

మరోవైపు ‘ఎన్.ఎస్.సి.ఎన్’ (ఐఎం)తో బహుపాక్షిక ఒప్పందం సహా
ఇతర నాగా సంస్థలతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరి,

ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగాల్లో మెరుగుదల సహా ఈ

ప్రాంత రాష్ట్రాల సంపన్న సంస్కృతులకు ప్రాచుర్యం 

ఈశాన్య ప్రాంతంలో.. ముఖ్యంగా అస్సాంలో చరిత్రాత్మక కర్బీ

n

తూర్పు భారత ప్రాంతాల వేగవంతమైన అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ‘పూర్వోదయ’ రూపుదాల్చింది. ఈ
మేరకు పశ్చిమ బెంగాల్లోని కోల్ కత్తాలో 2020 జనవరి 11న అప్పటి పెట్రోలియం-సహజ
వాయువు-ఉక్కు శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సమీకృత ఉక్కు కూడలిని ప్రారంభించారు.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన తూర్పు భారతం అభివృద్ధిపై ఎన్నడూ లేనిరీతిలో
దృష్టి సారించబడింది. దేశంలోని ప్రగతి కాంక్షిత జిల్లాల్లో దాదాపు సగం ఈ ప్రాంతంలోనే
ఉన్నందున ఇది సామాజిక-ఆర్థికాభివృద్ధికి కొత్త కూడలిగా రూపొందుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ
మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కృషిలో తూర్పు భారత ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం
ఇవ్వబడింది.
నిపుణ మానవ మూలధనంతోపాటు అపార సహజ వనరులు, ఆకాంక్షాత్మక జనాభా గల తూర్పు
భారతం సాంకేతికాధారిత ఉత్పాదక పర్యావరణ సృష్టికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2020 డిసెంబర్ 29న ‘న్యూ భావు పూర్-న్యూ ఖుర్జా’ మార్గం
కార్యకలాపాల నియంత్రణ కేంద్రం సహా తూర్పు ప్రాంతీయ ప్రత్యేక రవాణా కారిడార్ ను
ప్రారంభించారు.
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పర్యావరణం

ప
్ర కృతి-జంతుజాలం సంబంధాల్
లో సమతూకం
ప్రకృతిని ఆరాధించే మన దేశంలో ప్రకృతి
పరిరక్షణకు జీవ ఇంధనం పర్యాయపదంగా
మారింది. ఈ జీవ ఇంధనమే మనకు పచ్చదనం
సమకూర్చే ఇంధనం.. పర్యావరణాన్ని 
పరిరక్షించే ఇంధనం.
-  నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

మన ప్రాచీన సంప్రదాయంలో ప్రగతి-పర్యావరణాల మధ్య
సమతూకమే ప్రధానాంశం. ఆ మేరకు అటవీ విస్తరణ,
పులి-సింహం-ఒంటికొమ్ము ఖడ్గమృగాల సంఖ్య పెంపు, పెట్రోలులో
ఇథనాల్ మిశ్రమం, పునరుత్పాదక ఇంధనం లేదా పాత వాహనాల
తుక్కు విధానం వంటివాటిలో అది ప్రతిఫలిస్తుంది. మొత్తం మీద
విద్యుత్ వాహనాల వాడకం-తయారీని వేగంగా అందిపుచ్చుకునే
‘ఫేమ్ ఇండియా’ లక్ష్యంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని
ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.

పునరుత్పాదక ఇంధనం

మన దేశంలో భారీ జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు లు మినహాయించి పునరుత్పాదక
ఇంధన స్థాపిత సామర్థ్యం 114.07 గిగావాట్లు . మరో 60.66 గిగావాట్ల
సామర్థ్యంగల పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టు ల పురోగతి వివిధ దశల్లో

ఉంది. వీటితోపాటు 23.14 గిగావాట్ల సామర్థ్యమున్న ప్రాజెక్టు లు వివిధ

బిడ్డింగ్ దశల్లో ఉన్నాయి. మన సౌరశక్తి స్థాపిత సామర్థ్యం 2014-15లో
2.63 గిగావాట్లు కాగా, ప్రస్తుతం అనేక రెట్లు పెరిగి 57.71 గిగావాట్ల కు
చేరింది.

ఇథనాల్ మిశ
్ర మం

మన దేశంలో 2014 దాకా పెట్రోలులో ఇథనాల్ మిశ్రమం 1.5 శాతంగా
ఉండేది. దీన్ని 10 శాతానికి పెంచే లక్ష్యాన్ని ఇప్పుడు మనం సాధించాం.
వాస్తవానికి పెట్రోలులో 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం లక్ష్యాన్ని 2030 కల్లా
సాధించాల్సి ఉండగా ఆ గడువును 2025కే కుదించారు. కానీ, 2023 ఏప్రిల్
1 నుంచే కొన్ని పంపులలో 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమంతో పెట్రోల్
అందుబాటులో ఉంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కాగా, సుమారు
ఎనిమిదేళ్లలో 10 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం ద్వారా విదేశీ మారకం
రూపంలో ఆదా అయిన రూ.50 వేల కోట్ల సొమ్ము రైతుల ఖాతాలకు చేరింది.

విద్యుత్ వాహనాల కోసం ‘ఫేమ్ ఇండియా’ పథకం

శిలాజ ఇంధన పరాధీనత, వాహన ఉద్గా రాల తగ్గింపుతోపాటు హైబ్రిడ్-విద్యుత్ వాహనాల వైపు వేగంగా మళ్లడం లక్ష్యంగా 2015లో ‘ఫేమ్

ఇండియా’ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. రాబోయే ఐదేళ్లకుగాను రూ.10 వేల కోట్ల తో 2019 ఏప్రిల్ 1 నుంచి మొదలైన ‘ఫేమ్ ఇండియా’ రెండో

దశ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో 2022 ఆగస్టు వరకూ సుమారు 14 లక్షల విద్యుత్ వాహనాలు నమోదయ్యాయి. ఇక 2022 బడ్జెట్
లో ప్రకటించిన మేరకు ఇంధన పొదుపు సంస్థ (బిఇఇ) 2030 నాటికి 9 ప్రధాన నగరాల్లో 46 వేల చార్జింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనుండగా
ఇప్పటిదాకా 1500 ఏర్పాటయ్యాయి.

పులుల సంఖ్యలో పెరుగుదల

తమిళనాడులోని శ్రీవిల్లిపుత్తూరు మేగమాలై పులుల అభయారణ్యం 2021
ఫిబ్రవరిలో దేశంలోని 51వ పులుల అభయారణ్యంగా గుర్తింపు పొందింది.
నాలుగేళ్లకు ఒకసారి నిర్వహించే పులుల గణన ప్రకారం 2014లో
దేశవ్యాప్తంగా పులుల సంఖ్య 2226 కాగా, 2018కల్లా అది 2967కు
పెరిగింది. ప్రపంచంలోని మొత్తం పులులకుగాను 70 శాతం మనదేశంలోనే
ఉన్నాయి.
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వాహనాల తుక్కు విధానం

దేశంలో పాత, కాలుష్య కారక, కాలం చెల్లిన వాహనాల దశలవారీ
తొలగింపులో భాగంగా వాహన తుక్కు విధానం అమలవుతోంది. కొత్త
వాహనాలతో పోలిస్తే పాతవి 10 రెట్లు అధిక కాలుష్య కారకాలు. కాబట్టి
వాటిని స్వాధీనం చేసి ధ్రువీకరణ పత్రం చూపితే కొత్త వాహనం
కొన్నపుడు పన్ను రాయితీ లభిస్తుంది.
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ై ఫ్’
కార్యక
్ర మంగా భారత్ ‘ల
ఉద్యమం
n
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గత సంవత్సరం గ్లాస్గో లో జరిగిన కాప్-26 సదస్సులో
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ‘లైఫ్’ (పర్యావరణం
కోసం జీవనశైలి.. అంటే- పర్యావరణహిత జీవన
విధానం) మంత్రోపదేశం చేసినపుడు ప్రపంచమంతా
ప్రశంసించింది. అటుపైన ఐక్య రాజ్యసమితిలోని వివిధ
సంస్థల భాగస్వామ్యంతో భారతదేశం ‘లైఫ్’
ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

• భూగోళహిత, హానిరహిత జీవనశైలిని ఈ ఉద్యమం
ప్రధానంగా ప్రబోధిస్తుంది. అలాంటి జీవన విధానం
అనుసరించే వారిని “భూగోళ హితులు” (ప్రో-ప్లా నెట్
పీపుల్)గా వ్యవహరిస్రు
తా .
• పర్యావరణ స్పృహతో కూడిన జీవనశైలి అనుసరణ
దిశగా ప్రపంచ ప్రజానీకం, సమాజాలు, సంస్థలకు
స్ఫూర్తినిస్తూ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ ఏడాది
జూన్ 5న ‘లైఫ్’ అంతర్జాతీయ ఉద్యమాన్ని
ప్రారంభించారు.

ఎల్ఐఎఫ్ఇ ఉద్యమం భవిష్యత్తుపై దృష్టితో గతం
నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటూ..
వర్తమానంలో కృషి చేస్తుంది.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

భారతదేశం 2030 నాటికి 500
గిగావాట
్ల శిలాజేతర ఇంధన
సామర
్థ ్యం సాధిస్తుంది

66

భారత్ 2070 కల్
లా 
నికర-శూన్య ఉద్గా ర
స్
థా యికి చేరనుంది
భారతదేశం 2070 నాటికి నికర-శూన్య ఉద్గార
స్థాయికి చేరగలదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
2021 నవంబరులో స్కాట్లాండ్ లోని గ్లాస్గోలో
ప్రకటించారు. అలాగే వాతావరణ మార్పుపై
ఐక్యరాజ్య సమితి కాప్-26 సదస్సులోనూ ప్రధాని 
మోదీ పంచామృత మంత్రం ఉపదేశించారు.

2030
నాటికి
బిలియన్
టన్నుల
కర్బన్
ఉద్గారాలను 
తగ్
గిస్తుంది

2070 నాటికి 
నికర-శూన్య ఉద్గా ర
లక్ష్యం చేరుకోగలం

2030 నాటికి
దేశ ఇంధన
అవసరాల్
లో
50 శాతాన్ని
పునరుత్పాదక
ఇంధనం
తీరుస్తుంది

2030 నాటికి కర్బన తీవ
్ర త
45 శాతం తగ్గుతుంది
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ప
్ర పంచంలోని ‘అత్యంత
పరిశుభ
్ర ై మన’ బీచ్ ల
జాబితాలో 10
భారతదేశ బీచ్ లు

సమీకృత తీరమండల నిర్వహణ ప్రాజెక్టులో
భాగంగా బీచ్ పర్యావరణ – సౌందర్య
నిర్వహణ సేవల కార్యక్రమం
ప్రారంభించబడింది. దీనికింద ‘బ్లూ ఫ్లాగ్
బీచ్ సర్ఫి
టి కేట్’ పొందడం కోసం బీచ్
లలో కాలుష్య నివారణ,
సుందరీకరణ, రక్షణ,
పర్యవేక్షణ సేవలు

68
ప్లాస్టి క్ రహిత
భారతదేశం- వాడి
పారేసే ప్లాస్టి క్ నుంచి
విముక్తి కి మార
్గం
n

n

	వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్ రహిత భారతదేశ ఉద్యమానికి బలమైన
సందేశం ఇవ్వడంలో భాగంగా 2019 అక్టో బరులో ప్రధాని మోదీ
మహాబలిపురం బీచ్ లో చెల్లాచెదరుగా పడి ఉన్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థా లను
ఏరుతూ స్ఫూర్తినిచ్చారు. కాగా, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థా లలో 40 నుంచి 96 శాతం
బీచ్ లలోనే కనిపిస్తుంటాయి.
ఈ నేపథ్యంలో స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ 2.0 కింద వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్
నిర్మూలన సంకల్పంతోపాటు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థా ల నిర్వహణ (సవరణ)
నియమాలు-2021 కింద ప్రకటన ద్వారా 2022 జూలై 1 నుంచి వాడి
పారేసే ప్లాస్టిక్ వస్తువులపై నిషేధం విధించబడింది. స్వల్ప ప్రయోజనం,
అధిక వ్యర్థా లు పోగుపడే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఈ నిషేధం పరిధిలోకి
వస్యి
తా . అంతకుముందు 50 మైక్రాన్ల మందంగల పాలిథిన్ సంచులపై
నిషేధం ఉండగా, కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ గత ఏడాది ఈ
పరిమాణాన్ని 75 మైక్రాన్లకు పెంచుతూ ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఇక 2022
డిసెంబరు 31 నుంచి దేశంలో 120 మైక్రాన్లకు తక్కువ మందంగల
ప్లాస్టిక్ సంచులను కూడా నిషేధించనుంది.
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నిర్వహించబడతాయి.
దీంతో భారతదేశంలోని 
10 బీచ్ లు
ప్రపంచంలోని అత్యంత
పరిశుభ్రమైన బీచ్ ల జాబితాలో చేరాయి.
‘బ్లూ ఫ్లాగ్’ అన్నది అంతర్జాతీయంగా
గుర్తింపు పొందిన పర్యావరణ ముద్ర.

దేశంలో 10 అగ
్ర శ్
రే ణి బీచ్ లు

శివరాజ్ పూర్, దేవభూమి ద్వారక-గుజరాత్; ఘోఘాల దాద్రా

నగర్ హవేలీ డామన్-డియ్యు; పడుబిద్రి ఉడిపి జిల్లా

కాసర్కోడ్-కర్ణా టక; కేరళ కోవలం, తమిళనాడు ఈడెన్,

పుదుచ్చేరి రుషికొండ ఆంధ్రప్రదేశ్ గోల్డెన్ ఒడిశా రాధానగర్
అండమాన్-నికోబార్ దీవులు

“ప్లాస్టిక్ వల్ల పర్వతాలకు వాటిల్లే నష్టం విషయంలో కూడా

మా ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉంది. ఈ మేరకు వాడి-పారేసే
ప్లాస్టిక్ కు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్త ప్రచారంతోపాటు ప్లాస్టిక్
వ్యర్థాల నిర్వహణ విషయంలోనూ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

ముఖపత్ర కథనం

69

నమామి గంగే...

ై తన్యపూరిత గంగానది కోసం..
పరిశుభ
్ర , పునఃచ
n

n

70

సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక
ప్రాముఖ్యంగల గంగానది దేశ
జనాభాలో 40 శాతానికి
జీవనాధారం.
ప్రధానమంత్రి 2014లో న్యూయార్క్
లోని మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్ లో
భారతీయ సమాజాన్ని ఉద్దేశించి
మాట్లాడుతూ- “గంగానదిని మనం
శుభ్రం చేయగలిగితే దేశ జనాభాలో
40 శాతానికి అది జీవనదాతగా
వర్ధిల్లు తుంది. కాబట్టే గంగానది
ప్రక్షాళన కూడా ఆర్థిక కార్యక్రమంలో
భాగమే” అన్నారు.

n

n

నమామి గంగే కార్యక్రమం 2014
జూన్ నెలలో ప్రారంభం కాగా, 2022
మార్చివరకూ రూ.30,853 కోట్ల
అంచనా వ్యయంతో 364 ప్రాజెక్టు లకు
ఆమోదం ఇవ్వబడింది. వీటిలో 183
ప్రస్తుతం పని చేస్తున్నాయి.
దీనికి సంబంధించి 2014 నాటికి
మురుగు శుద్ధి సామర్థ్యం 1305 ‘ఎం.
ఎల్.డి’, 2022 నాటికి ఇది 2407
‘ఎం.ఎల్.డి’కి పెరిగింది. నమామి
గంగే కార్యక్రమం 2026దాకా
కొనసాగేందుకు ఆమోదం
ఇవ్వబడింది.

జాతీయ ఉదజని కార్యక్రమం దిశగా అడుగులు

వాతావరణ మార్పులతో పోరాడుతున్న

n

ప్రపంచం నేడు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల
వైపు చూస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశాన్ని
2047కల్లా ఇంధన సంపన్నం చేసేందుకు

ప్రధాని మోదీ 2021 ఆగస్టు 15న ఎర్రకోట
బురుజుల నుంచి జాతీయ ఉదజని
కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించారు.

n

ఈ విధానం అమలుతో దేశంలోని సామాన్యులకు పరిశుభ్ర ఇంధనం లభిస్తుంది. అలాగే శిలాజ
ఇంధనాలు, ముడిచమురు దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని ఇది తగ్గిస్తుంది. భారతదేశాన్ని
పరిశుభ్ర ఉదజని, హరిత అమ్మోనియా ఎగుమతి కూడలిగా మార్చడం కూడా ఈ కార్యక్రమ
లక్ష్యంగా ఉంది. ఈ విధానంతో పునరుత్పాదక ఇంధన ఉత్పాదకతకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది.
దేశవ్యాప్తంగా గ్యాస్ పైప్ లైన్ మౌలిక సదుపాయాల విసర్త ణను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది.
అంతేగాక స్మార్ట్ గ్రిడ్ల ఏర్పాటు సహా విద్యుత్ గ్రిడ్ దిశగా సంస్కరణలను ప్రతిపాదించింది.
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సామాన్యుడి ‘పద్మ’
పురస్కారం

4,85,122
2022

నడుముకు ధోవతి, మెడలో కండువాతో.. కాళ్లకు చెప్పులు

n

సంవత్సరం

2021

38,961

2020

46,553

2019

49,992

2017

18768

పద్మ పురస్కారాల్లో జన భాగస్వామ్యం కోసం దేశం 70 ఏళ్లపాటు ఎదురుచూసిన
నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2017లో తొలిసారి సామాన్యులకు ఈ పురస్కార

కూడా లేని సామాన్యులు రాష్ట్రపతి భవన్ లో ఎర్ర తివాచీ

ప్రదానం ప్రారంభించింది. ఆనాటి నుంచీ పద్మ పురస్కారాల ప్రతిపాదన ప్రక్రియ

మీదుగా వచ్చి దేశంలోనే ఉన్నతమైన ‘పద్మ’ పురస్కారం

పూర్తి పారదర్శకంగా సాగుతోంది.

స్వీకరిస్తున్న దృశ్యాలు ప్రజలందర్నీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇదీ నేటి

నవ భారతం ముఖచిత్రం.. ఇకపై ‘పద్మ’ పురస్కారం “ప్రత్యేకం”

2016

2761

2015

2297

2014

2228

2013

1657

2012

1588

2011

1581

1313

2010

2018

35,995

దరఖాస్తుల సంఖ్య

71

n

కాదు.. అది “సామాన్యుడికీ” లభిస్తుంది. దేశంలో

ప్రతిభావంతులు, అసమాన సేవలందించిన సామాన్యులను పద్మ 
పురస్కారానికి ప్రతిపాదించాలని ప్రధాని తొలిసారి ట్విట్టర్

వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ పురస్కారాన్ని “జన పద్మం”గా
మార్చాలనే ఆయన సంకల్పానికి ఇదే నిదర్శనం.
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పద్మ పురస్కారాల కోసం ప్రత్యేక వెబ్ సైట్ ఏర్పాటు కాగా, 2016 నుంచి ఆన్ లైన్
విధానంలో దరఖాస్తు దాఖలు మొదలైంది. ఆయా రంగాల్లో ప్రముఖులు, విశేష
కృషి చేసినవారు ఈ పురస్కారాల ఎంపిక సంఘంలో సభ్యులుగా ఉంటారు.

తదనుగుణంగా 2017కు గాను పద్మ పురస్కారం కోసం దాదాపు 2200 దరఖాస్తులు
రాగా, 2020లో ఈ సంఖ్య 46,000కు పెరిగి, 2022 నాటికి ఏకంగా 4.85 లక్షలు
దాటడం విశేషం!
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అజ్
ఞా త వీరులకు
గుర్తింపు

దేశాన్ని బానిసత్వంలోకి జార్చిన లేదా బానిస

దృక్పథంతో చరిత్రను రచించిన వారికి మాత్రమే
భారతదేశ చరిత్ర పరిమితం కాదు. దేశంలోని 

సామాన్యుల ద్వారా తరతరాలుగా సంక్రమిస్తూ 
వచ్చిన జానపద గాథల్లోనూ భారతదేశ చరిత్ర 

లిఖించబడింది. అయితే- దేశం కోసం, భారతీయత
పరిరక్షణకు జీవితాలను అంకితం చేసిన ఎందరో

వీరులకు చాలాకాలం నుంచి తగిన గుర్తింపు లేదు.
కానీ, 2014 తర్వాత దేశంలో సిసలైన వీరులకు
సముచిత స్న
థా ం దక్కడం మొదలైంది…

ై గౌరవం...
బాబా సాహెబ్ వారసత్వంప

స్వాతంత్య్రం తర్వాత ఆధునిక భారత వాస్తుశిల్పులలో ఒకరైన డాక్టర్
భీమ్ రావ్ అంబేడ్కర్ వారసత్వానికి తగిన గుర్తింపు దక్కలేదు. ఈ

చారిత్రక తప్పిదాన్ని సరిదిద్దే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయన జీవితంతో

ఐక్యతా
విగ
్ర హం

భారతదేశాన్ని ఏకం చేసిన ఉక్కు మనిషి
సర్దా ర్ వల్ల భ్ భాయ్ పటేట్ కు ఘన నివాళిగా
గుజరాత్ లోని కేవడియాలో ఐక్యతా విగ్రహం
నిర్మితమైంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తయిన
(600 అడుగులు) ఈ విగ్రహ నిర్మాణానికి
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2013లో గుజరాత్
ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు
శంకుస్థాపన చేశారు.

ముడిపడిన ప్రదేశాలను ‘పంచతీర్థం’ పేరిట అభివృద్ధి చేసింది. బాబా
సాహెబ్ గౌరవార్థం నవంబర్ 26వ తేదీని ‘రాజ్యాంగ దినోత్సవం’గా
ప్రకటించింది.

నేతాజీ సుభాష్ చంద
్ర బోస్...

ఆజాద్ హింద్ ప్రభుత్వ 75వ వార్షికోత్సవం నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాకం ఎగురవేశారు. నేతాజీ సంబంధిత

“చరిత్ర రచన పేరిట చరిత్రనే తారుమారు చేసిన వారివల్ల 
జరిగిన అన్యాయాన్ని నేటి భారతం సరిదిద్దుతోంది. ఈ మేరకు
తప్పుల నుంచి దేశాన్ని విముక్తం  చేస్తున్నాం”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమం

రికార్డు లలో అధిక శాతాన్ని రహస్య పత్రాల జాబితా నుంచి

తొలగించడంతో చిరకాల డిమాండ్ నెరవేరింది. ఇండియా గేట్ వద్ద
నేతాజీ విగ్రహాన్ని ప్రధానమంత్రి ఆవిష్కరించారు.

వీరులకు అభివందనం...

వీర సావర్కర్, మహారాజా సుహెల్ దేవ్, రాజా మహేంద్ర ప్రతాప్,

దీనబంధు సర్ ఛోటూరామ్.. వగైరా ఎందరో వీరులు సహా చరిత్రలో ఏదో
ఒక మూలన సమాధి చేయబడినవారి వారసత్వానికి పునరుజ్జీవం
లభించింది.
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రామ మందిరం							    
73

శతాబ్దా ల వివాదానికి తెర, రామ
జన్మభూమి పునర్నిర్మాణం

అయోధ్యలో అంతర్జాతీయ స్థాయి సౌకర్యాలతో నిర్మాణాలు
సాగుతున్నాయి. ఈ ఆలయ నిర్మాణం తర్వాత అయోధ్య
వైభవం ఇనుమడిస్తుంది. ఈ ప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థ
సమూలంగా మారిపోతుంది. ప్రతి రంగంలో కొత్త

అవకాశాలు అందివస్తాయి. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి
పర్యాటకులు వస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కూడలిగా, ప్రపంచ
కేంద్రంగా, సుస్థిర అత్యాధునిక కేంద్రంగా అయోధ్య
రూపొందుతుంది.
n

మొత్తం భూమిని రామ్ లాలా విరాజ్ మాన్ కు అప్పగిస్తూ

2019 నవంబర్ 9న సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడంతో 499
ఏళ్ల వివాదం సుఖాంతమైంది.
n

అయోధ్య నగరంలో రామ మందిరానికి ప్రపంచం

నలుమూలల నుంచి తెప్పించిన పవిత్రమైన మట్టితో
2020 ఆగస్టు 5న శంకుస్థాపన చేయగా, ప్రస్తుతం
ఆలయ నిర్మాణం పురోగమిస్తోంది.

74

డేరా బాబా నానక్ - కర్తా ర్ పూర్ కారిడార్

డేరా బాబా నానక్ నుంచి అంతర్జాతీయ
సరిహద్దు వరకూ అన్నివిధాలా

n

ప్రాజెక్టు గా 2019 అక్టో బరులో కర్తార్

n

ఆధునిక సౌకర్యాలతో, సమగ్ర అభివృద్ధి

రూ.120 కోట్ల తో 4.2 కిలో మీటర్ల పొడవైన 4 వరుసల రహదారి వేశారు.

కౌంటర్లతో ఈ భవనంలో పూర్తి శీతల నియంత్రణ సౌకర్యం కల్పించారు. కియోస్క్ లు,

స్వాతంత్య్రం తర్వాత తొలిసారిగా,

మరుగుదొడ్లు , శిశు వినోద కేంద్రాలు, ప్రథమ చికిత్స, ప్రారన
్థ గది, అల్పాహార కౌంటర్

సిక్కుల పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన కర్తార్
కేంద్ర ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది.

ఇందులో భాగంగా 15 ఎకరాల్లో అత్యాధునిక ప్రయాణికుల కూడలి భవనం నిర్మించారు.
నిత్యం 5,000 మంది యాత్రికుల రాకపోకలకు వీలుగా 50కి పైగా ఇమ్మిగ్రేషన్

పూర్ సాహిబ్ కారిడార్ సిద్ధమైంది.

పూర్ కారిడార్ నిర్మాణం అభ్యర్థనను

అమృత్ సర్ - డేరా బాబా నానక్ ను అనుసంధానించే గురుదాస్ పూర్ మార్గంలో

వంటి సౌకర్యాలూ ఇక్కడున్నాయి.
n

ఇక్కడ సీసీటీవీ నిఘా, ప్రజా ప్రకటన వ్యవస్థ సహా బలమైన మౌలిక భద్రత వసతులు
కూడా ఉన్నాయి.
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కేదారనాథ్ ధామం
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75

పునర్నిర్మాణం

పుణ్యక్షేత్రమైన కేదార్ నాథ్ ధామం 2013 నాటి

భయంకర ప్రకృతి విలయంలో ధ్వంసమైంది. అనంతరం
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర
ప్రభుత్వం దీన్ని పునరుద్ధరించింది.
n

కేదార్ నాథ్ లో రూ.130 కోట్ల కు పైగా నిధులతో అనేక

మౌలిక వసతుల పనులు పూర్తయ్యాయి. వీటిలో సరస్వతీ ఆస్థ
మార్గం, ఘాట్ చుట్టూ భద్రత గోడ, మందాకిని ఆస్థ మార్గం,

తీర్థ పురోహిత గృహం, మందాకిని నదిపై గరుడ ఛట్టీ వంతెన
తదితరాలున్నాయి.
n

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యుల వారి సమాధి 2013 వరదల్లో
ధ్వంసంకాగా.. ఇప్పుడు పునర్నిర్మించారు.

n

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రూ.180 కోట్ల కు పైగా అంచనా

వ్యయంతో అనేక అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు. వీటిలో
వైద్య-పర్యాటక సౌకర్యాల కేంద్రం, పరిపాలన కార్యాలయం,
ఆస్పత్రి, రెండు అతిథి గృహాలు, పోలీస్ స్టేషన్, కమాండ్కంట్రోల్ కేంద్రం, మందాకిని ఆస్థా మార్గంలో యాత్రిక

నిర్వహణ-వర్ష రక్షణ భవనం, సరస్వతి పౌరసేవల కేంద్రం
తదితరాలున్నాయి.

76

సోమనాథ ఆలయం పునర్నిర్మాణం

సోమనాథ్ సముద్ర దర్శన మార్గం, సోమనాథ్ ప్రదర్శన కేంద్రం, నవీకరించిన పాత (జునా) సోమనాథ్ ఆలయ సముదాయం తదితరాలను 2021
ఆగస్టు 20న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ పార్వతీ ఆలయానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు.

n

n

జునా సోమనాథ్ ఆలయ సముదాయం అభివృద్ధి పనులలో
ఏటవాలు మార్గా లు, ప్రాంగణాలు, యాత్రికులు కూర్చునే ఏర్పాట్లు ,
15 దుకాణాలు, లిఫ్టులు, రెండు పెద్ద హాళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ
ప్రాజెక్టు కోసం శ్రీ సోమనాథ్ ట్రస్ట్ రూ.3.5 కోట్లు వెచ్చించింది.
కేంద్ర పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ 2017 మార్చిలో గుజరాత్ లోని
సోమనాథ్ లో తీరయా
్థ త్ర సౌకర్యాల అభివృద్ధికి ‘ప్రసాద్’ పథకాన్ని
ఆమోదించగా రూ.45.36 కోట్ల తో ఇది పూర్తయింది. ఇందులో
భాగమైన “వాహనాలు నిలిపే ప్రదేశం అభివృద్ధి, పర్యాటక
సౌకర్యాల కేంద్రం, ఘనవ్యర్థా ల నిర్వహణ సదుపాయం” వంటివి

2020 జులైలో పూర్తికాగా, జాతికి అంకితం చేయబడ్డా యి.
n

n

సోమనాథ్ ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ‘ప్రసాద్’
పథకం కింద సముద్ర దర్శన మార్గా న్ని నిర్మించారు.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2022 జనవరి 21న సోమనాథ్
సర్క్యూట్ హౌస్ ను ప్రారంభించారు. అతిథులు ఈ భవనంలో
కూర్చుని ‘సముద్ర వీక్షణం’ చేయగలిగేలా దీన్ని నిర్మించారు.
అంటే- యాత్రికులు తమ గదులలో కూర్చుంటే చాలు... సముద్రపు
కెరటాల సోయగం, సోమనాథ్ ఆలయ శిఖరం కనువిందుగా
దర్శనమిస్యి
తా .
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కాశీ కారిడార్

ఒకప్పుడు వారణాసిలోని మౌలిక సదుపాయాలను
చూసినవారు ఈ నగరంలో మార్పు అసాధ్యమని
అనుకునేవారు. నగరంలోని సదుపాయాలన్నీ

ఆక్రమణకు గురై, తేనెటీగల తుట్టెను తలపించేలా

వుండేవి. ఆ ఆక్రమణల్ని తొలగించే సాహసం ఎవరూ
చేయలేకపోయేవారు. కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం చుట్టూ
ప్రదక్షిణ చేయాలన్నా చాలా కష్టంగా వుండేది. ఈ

పరిస్థితిలో మార్పు తేవాలని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర

మోదీ సంకల్పించారు. 2019 మార్చిలో కాశీ విశ్వనాథ
కారిడార్ నిర్మాణం కోసం శంకుస్థాపన చేశారు.

కాశీ నిత్యం జీవన చైతన్యంతో
వెలుగొందుతున్న పుణ్యక్షేత్రం. ఒకే చోట
వారసత
 ్వ పరిరక్షణ, అభివృద్ధిని
ఆవిష్కరించవచ్చనే విషయాన్ని కాశీ
నగర
 ం చాటుతోంది. అద్భుతమైన
వారసత
 ్వ సంపద కలిగిన కాశీని మరెంతో
శోభాయమానంగా, దైవికంగా,
వినూత్నంగా చేయడమనేది నిరంతరం
కొనసాగే ప్రక్రియ. నిత్యం అభివృద్ధిని
కలిగి వుండే నగరం కాశీ. రైల్వే స్టేషన్
నుంచి విమానాశ్రయం దాకా
రహదారులు, వీధులు, కొలనులు,
ఘాట్లు , ద్వారాలదాకా ఈ అభివృద్ధి
నిత్యం జరుగుతూనే వుంటుంది.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

64 న్యూ ఇండియా
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కాశీవిశ్వనాథ పుణ్యక్షేత్రానికి తిరిగి
పూర్వ వైభవం
n

పురాతన దేవాలయం అసలు రూపానికి ఎలాంటి భంగం కలగకుండా
5 లక్షల 27 వేల చదరపు అడుగుల్లో నూతన దేవాలయాన్ని

నిర్మించడం జరిగింది. గతంలో ఆలయ విస్తీర్ణం కేవలం కొన్ని వేల

చదర
 పు అడుగులు మాత్రమే వుండేది. నూతన ఆలయాన్ని ఒకేసారి
50 వేలనుంచి 75 వేల మంది భక్తులు సందర్శించేలా నిర్మించారు.

మొదట గంగమ్మను దర్శించుకొని అక్కడ పుణ్యస్నానమాచరించి ఆ
తర్వాత విశ్వనాథ పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించడం జరుగుతుంది.

నవ భారత సంకల్పయాత్ర
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సాంస్కృతికవారసత్వ 

పరిరక్షణ
 

చరిత్రను చదవడ
 ం ద్వారా, మన గతాన్ని తెలుసుకోవడం
ద్వారా మన భవిష్యత్తును నిర్వచించుకోవాలని, మన
ఘనమైన వారసత్వాన్ని రక్షించుకోవాలని తద్వారా
వర్తమాన, భవిష్యత్తు తరాలు తమ అద్భుతమైన గతాన్ని 
చూడగలు
 గుతారనేది ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
సంకల్పం. ఆ సంకల్పాన్ని అవగాహన చేసుకున్న
భారతదేశం దాన్ని అమల్లోకి తెస్తోంది.
n ప్రధాన మంత్రి సంగ్రహాలయ:   
న్యూ ఢిల్లీలోని తీన్ మూర్తి భవన
సముదాయం వద్ద 14 ఏప్రిల్
2022న దీన్ని
ప్రారంభించడం జరిగింది.
ఇది భారతదేశంలోని
అత్యంత విశిష్టమైన
మ్యూజియం. ఇందులో
43 గ్యాలరీలున్నాయి.
స్వాతంత్య్రం
వచ్చినప్పటినుంచీ ఇప్పటివరకూ
గల ప్రధాన మంత్రుల సేవలను,
దేశాభివృద్ధిలో వారు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను ఈ
మ్యూజియంలో చూడవచ్చు.
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అభివృద్
ధి ని ఆకాంక్షిస్తు న్న 
జిల్
లా లు:  చాలాకాలంగా
ై న జిల్
నిర
్ల క్ష్యానికి గుర
లా లను 
ప
్ర ధాన స
్ర వంతిలోకి
తీసుకువస్తు న్న కార్యక
్ర మం.

జాతీయ యుద్ధ స్మారక మందిరం న్యూ ఢిల్లీలో వుంది.
ప్రాణ త్యాగాలు చేసిన సైనికుల స్మృత్యర్థం దీన్ని
నిర్మించడం జరిగింది. జాతీయ యుద్ధ స్మారక మందిరంలో
అమర్ జవాన్ జ్యోతిని విలీనం చేయడం జరిగింది.
n

జాతీయ పోలీసు స్మారక మందిరం న్యూ ఢిల్లీలో వుంది.
దేశానికి సేవలందించిన పోలీసులు, పారా మిలిటరీ దళాలకు ఈ జాతీయ
స్మారక మందిరాన్ని అంకితం చేయడం జరిగింది. దీన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ అక్టో బర్ 21, 2018న ప్రారంభించడం జరిగింది.
n

n

జలియన్ వాలా బాగ్ స్మారక మందిరం: జలియన్ వాలా బాగ్ భవన
సముదాయాన్ని, స్మారక మందిర గ్యాలరీలను ప్రస్తుత ప్రభుత్వం పునర్
నిర్మించడం జరిగింది.
n

కొల్ కత్తాలో బిప్లో బి భారత్ గ్యాలరీ వుంది. ఇక్కడ భారత స్వాతంత్య్ర
పోరాట విశేషాలను ఆధునిక సాంకేతికతద్వారా పరిరక్షించడం జరుగుతోంది.
ఈ గ్యాలరీలో ఆజాద్ హింద్ సైన్యం దేశానికి అందించిన సేవలను అద్భుతంగా
ఆవిష్కరించారు.
n

ఝార్ఖండ్ లో భగవాన్ బిర్సా ముండా గిరిజన స్వాతంత్య్ర పోరాట యోధుల
మ్యూజియాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. మన దేశానికి చెందిన మొట్ట మొదటి
జాతీయ గిరిజన స్వాతంత్య్ర పోరాట యోధుల మ్యూజియాన్ని గుజరాత్ లో
నిర్మిస్తున్నారు. దీన్ని ఏకతా విగ్రహానికి ఆరు కిలో మీటర్ల దూరంలో
నిర్మిస్తున్నారు.
n

n

నిత్యం జీవితంలో మనం చూస్తూనే వుంటాం. రాత్రి పగలు అనే
తేడా లేకుండా కష్టపడి పని చేసేవారు తమ ఆకాంక్షలను
నెరేవేర్చుకోవడానికి కృషి చేస్తుంటారు. వారు కొంతమేరకు తమ
లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు. అయితే ఇతరుల కలల్ని సాకారం
చేయడానికి, వారి ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి కృషి చేయడం
కూడా మన విజయంలో భాగమే అని భావిస్తే అది చరిత్రను
సృష్టిస్తుంది. అలాంటి చరిత్రనే దేశంలోని వెనకబడిన జిల్లా లను
అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకురావడంలో సృష్టించడం
జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం 2018లో ప్రారంభమైంది.
ఈ కార్యక్రమంలోకి దేశవ్యాప్తంగా 112 జిల్లా లను చేర్చారు.
ఇవి ఆరోగ్యం, పోషణ, విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధిలాంటి 49
ప్రమాణాలపరంగా వెనకబడి వున్నాయి. ఈ కార్యక్రమాన్ని
ప్రారంభించిన తర్వాత ఆయా వెనకబడిన జిల్లాల్లో జీవన
ప్రమాణాలు మెరుగయ్యాయి. ప్రజల
 ఆర్థిక ఉత్పాదకత
 అనేది
స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్న జిల్లాల్లో
సాధిస్తున్న ప్రగతి
 ని ఆధారం చేసుకొని ప్రతి నెలా వాటికి
ర్యాంకులు ఇవ్వడం జరుగుతోంది. అది వాటి మధ్యన పోటీకి
దోహదం చేస్తోంది.
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అధిక వేగం, సదుపాయాల కల్పనలో

భారతీయై రల్వేల ప

్ర గతి

దేశంలోనే తయారీ కార్యక్రమ
 ం కింద రైల్వేలు గణనీయమైన
ప్రగతిని సాధించాయి. రైల్వే రంగంలో ప్రగతిదాయక మార్పులు
వస్తున్నాయి. వేగవంతమైన రైళ్లకోసం వేస్తున్న ట్రాక్ ల
విషయంలో సాధించిన ప్రగతి అనేది వందే భారత్ ఎక్స్ ప్రెస్ లో
మనం స్పష్టంగా గమనించవచ్చు.
- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

80
.

n

ఆర్.ఆర్.టి.ఎస్

.

n

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత

రాపిడ్ రైల్ ప్రాజెక్టు అనేది వేగం పుంజుకుంది. ఇది కేంద్రం,
రాష్ట్రా ల సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టు . ఢిల్లీ
-మీరఠ్ మొదటి లైనుకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా

జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు ను జూన్ , 2025నాటికి పూర్తి
చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నారు.

81

.

n

భారతీయ రైల్వేరంగంలో ప్రవేశపెట్టిన అత్యుత్తమ రైలు వందే భారత్
రైలు. ఇది దేశీయంగా తయారైంది. వేగం, సదుపాయంలో విషయంలో
దీనికిదే సాటి. ప్రస్తుతం వందే భారత్ రైళ్లు రెండు మార్గాల్లో
సేవలందిస్తున్నాయి. న్యూ ఢిల్లీ - వారణాసి, న్యూ ఢిల్లీ- వైష్ణోదేవి మార్గాల్లో
ఇవి సేవలందిస్తున్నాయి.
2023 నాటికి 75 వందేభారత్ రైళ్లను నడపాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం
పని చేస్తోంది. రాబోయే మూడు సంవత్సరాల్లో ఇలాంటి 400 రైళ్లను పని
చేయించాలని అడుగులు వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వందేభారత్ రైలు వేగం
గంటకు 160 కిలోమీటర్లు . దీనికి సంబంధించిన రెండవ తరం రైలు
గంటకు 180 కిలో మీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు.
ఇక మూడవ తరం రైలు గంటకు 220 కిలో మీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం
చేయగల
 దు. వీటికి సంబంధించిన కోచ్ ల తయారీ ప్రక్రియ
కొనసాగుతోంది.

సురక్షితంగా మారుతున్న రహదారులు

దేశవ్యాప్తంగా రోడ్డు ప్రమాదాలను, తద్వారా సంభవించే
మరణాలను తగ్గించడం కోసం కేంద్రప్రభుత్వం పలు
చర్యలను చేపట్టింది. పాత మోటారు వాహనాల
చట్టానికి 2019లో పలు సవరణలు చేయడం జరిగింది.
నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించేవారికి వేసే అపరాధ
రుసుములను పది రెట్లు పెంచారు. వాహనాలు
ఢీకొన్నప్పుడు ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయట
పడడంకోసం చర్యలు తీసుకున్నారు. 2017 లో
డ్రైవరకు
్ల , 2021లో కోడ్రైవరకు
్ల వర్తించేలా వీటిని
చేపట్టారు. 2022లో విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం
వాహనాలకు రెండు సైడ్ ఎయిర్ బ్యాగులను తప్పనిసరి
చేశారు. 2022 అక్టో బర్ తర్వాత తయారయ్యే
వాహనాలకు రెండు కార్టన్ ఎయిర్ బ్యాగులు తప్పనిసరి
చేశారు.

66 న్యూ ఇండియా సమాచార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022

n

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాలన ప్రారంభమైన తర్వాత రోడ్డు ప్రమాదాలు
గణనీయంగా తగ్గా యి. సురక్షితమైన వాహన ప్రయాణాలు సాధించడం కోసం
అవగాహన కార్యక్రమాలు, మెరుగైన నిర్వహణ, నియమ నిబంధనల అమలు
తీవ్రతరం చేయడం కారణంగా ఇది సాధించడం జరిగింది.

54  రెట్లు తగ్
గి న రోడ్లు ప
్ర మాదాలు

1970

814

1980

339

1990

148

ప
్ర తి పదివేల

2000

80

వాహనాలకు రోడ్
డు

2010

39

ప
్ర మాదాల సంఖ్య

2020

15

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

పిఎమ్ కేర్స్ నిధులు

ముఖపత్ర కథనం

82

కోవిడ్ 19 లాంటి మహమ్మారి జబ్బులను
ఎదుర్కోవడానికిగాను ప్రధాన మంత్రి పౌర సహాయ
నిధిని ప్రారంభించడం జరిగింది. దీన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్స్
సిటిజన్ అసిస్టెన్స్ అండ్ రిలీఫ్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ
సిట్యుయేషన్స్ ఫండ్ ( పీఎం కేర్స్ ఫండ్) అంటారు.
కరోనా సంక్షోభ సమయంలో ఈ నిధి కీలక పాత్ర
పోషించింది. దీనిని వినియోగించి ఆసుపత్రులకోసం
కావలసిన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం జరిగింది.
వెంటిలేటర్లు , ఆక్సిజన్ తయారీ కేంద్రాలకు దీన్ని
ఉపయోగించడం జరిగింది. తద్వారా ఎంతో మంది
జీవితాలను కాపాడడం జరిగింది. వేలాది కుటుంబాల
భవిష్యత్తును సురక్షితంగా వుంచడం జరిగింది.

n

n

n

పిఎం కేర్స్ ఫండ్ వెబ్ సైట్ అందిస్తున్న సమాచారం
ప్రకారం దీనికోసం అదనంగా బడ్జెట్ కేటాయింపులు
లేవు. ప్రజలు, సంస్థలు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చే విరాళాల
మీద ఆధారపడి ఇది పని చేస్తోంది.
ఈ నిధుల్లోంచి కొంత భాగాన్ని వెంటిలేటర్లులాంటి
మెడికల్ సామగ్రిని కొనుగోలు చేయడానికి
వినియోగిస్తున్నారు. అంతే కాదు వలస కార్మికుల
సంరక్షణకోసం ఖర్చు చేశారు. తద్వారా కోవిడ్ 19పై
సమరం బలోపేతం అయింది.
	చిన్నారుల కోసం పీఎం కేర్స్ ను మే 29, 2021న
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు.

83
n

n

సహకార సమాఖ్య విధానం:  టీమ్ ఇండియా
స్ఫూర్తి తో కోవిడ్ ై ప జరిగిన సమరం

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తాను రాజ్యసభలో చేసిన తన మొదటి
ప్రసంగంలో టీమ్ ఇండియా ప్రాధాన్యతను చాటారు. ప్రధాన మంత్రి,
ముఖ్యమంత్రులు కలిసికట్టు గా వుండి ఐకమత్యంతో పని చేయాలని
పిలుపునిచ్చారు. కోవిడ్ 19 మహమ్మారిపై చేసిన పోరాటంలో ప్రధాని
సంకల్పం ప్రతిఫలించింది.
కోవిడ్ మహమ్మారి సమస్య రాగానే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మార్చి
20, 2020లో ముఖ్యమంత్రులతో సమావేశమై పరిస్థితిని వివరించారు.
టీమ్ ఇండియా స్ఫూర్తిని చాటారు. ఒక రోజు తర్వాత అంటే మార్చి 22,
2020లో దేశవ్యాప్తంగా జనతా కర్ఫ్యూను విధించారు. ఆయన 2020
సంవత్సరంలో దాదాపు రెండు డజన
 ్ల సార్లు ముఖ్యమంత్రులతో ఇదే
సమస్యపై చర్చించారు.

మన రాజ్యాంగంలోని సమాఖ్య విధానమనేది మనకున్న
బలం. భారతదేశం ప్రగతి సాధించాలంటే రాష్ట్రాలు
ప్రగతి సాధించాలి. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు
సాధికారితను సాధించాలి.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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అంతర్జా తీయ యోగ
జీవన విధానంగా మారిన యోగా

ప్రపంచ సంక్షేమాన్ని ఆశించిన భారతదేశం ప్రపంచానికి
యోగాను పరిచయం చేసింది. భారతదేశం చేసిన ప్రతిపాదనల

కారణంగా ప్రతి ఏడాది జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా
దినోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఐక్యరాజ్యసమి
 తి మన
యోగాకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు ఇచ్చిన తర్వాత ఇది
ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ ఉద్యమంగా విస్తరించింది. ప్రజల
 ందరూ
జబ్బులను జయించి ఆరోగ్యంగా వుండాలనే నినాదంతో జూన్ 21,
2015లో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది.
మనం యోగా గురించి తెలుసుకోవాలి. దాన్ని మన జీవనవిధానంగా
మార్చుకోవాలి. మనం యోగ స్థితిని సాధించాలి. యోగాను మనం

84

అనుదినం పాటించాలి. యోగాను జీవితంలో భాగంగా చేసుకుంటే
యోగా డే అనేది సత్ఫలితాలను ఇస్తుంది. అప్పుడే మన జీవితాల్లో
ఆరోగ్యం, సంతోషం, శాంతి వెల్లివిరిస్తాయి.
... నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
n

మానవ సంస్కృతికి సంబంధించి మరణంలేని వారసత
 ్వంగా
యోగాను యునెస్కో గుర్తించింది.

n

2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరోగ్యకర వాతావరణాన్ని
సాధించడంకోసం భారతదేశంతో కలిసి ప్రపంచ ఆరోగ్య
సంస్థ మొబైల్ యోగా ప్రాజెక్టు ను ప్రారంభించింది.

n

యోగా ఛాలెంజ్ అనే స్టార్-ట్ అప్ ను ఆయుష్ మంత్రిత్వశాఖ
ప్రారంభించింది. దేశవ్యాప్తంగా 451 ఆయుర్వేద

కళాశాలలున్నాయి. ఈ కళాశాలలకు అనుమతిని ఇచ్చే
విశ్వవిద్యాలయాలు దేశవ్యాప్తంగా 69 వున్నాయి.

్ర జల భాగస్వామ్యం కోసం ప
్ర భుత్వ ప
్ర త్యేక కార్యక
్ర మాలు
85 ప

ై మగవ్:   ప్రజల భాగస్వామ్యం లేకుండా ఏ ప్రజాస్వామ్యం విజయం
సాధించ లేదు. నరేంద్ర మోదీ ప్రధాన మంత్రిగా పాలనా పగ్గా లు
చేపట్టిన తర్వాత 60 రోజులకు జులై 26, 2014న https://.mygov.
in/ అనే పోర్టల్ ను ప్రారంభించారు. సుపరిపాలన అందించేందుకు
వీలుగా ప్రజల
 భాగస్వామ్యం కోరుకుంటూ ఏక కేంద్రంగా వుండేలా
దీన్ని ప్రారంభించారు. దీనిలో భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొంటూ
సుపరిపాలనకు దోహదం చేస్తున్నారు. మై గవ్ వేదికను
ఉపయోగిస్తున్నవారి సంఖ్య రెండున్నర కోట్లు దాటడం ప్రత్యేకతను
సంతరించుకుంది. ప్రభుత్వా పాలన, విధానాలకు సంబంధించి
ప్రజలు తమ విలువైన అభిప్రాయాలను, ఆలోచనల్ని ఇందులో
పంచుకోవడం జరుగుతుంది.
68 న్యూ ఇండియా సమాచార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022

మన్ కీ బాత్:    ప్రజలతో నేరుగా సంబంధ బాంధవ్యాలను కలిగి
వుండాలనే సంకల్పంతో అక్టో బర్ 3, 2014న రేడియోలో ‘మన్ కీ
బాత్’ (‘మనసులో మాట’) కార్యక్రమాన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ ప్రారంభించారు. ఆయన పాలన ప్రారంభమై ఐదు నెలలకు ఈ
కార్యక్రమం మొదలైంది. దీనికి సంబంధించిన 92వ ఎపిసోడ్ ఆగస్టు
2022న ప్రసారమైంది. ‘మన్ కీ బాత్’ కార్యక్రమం ద్వారా ఆయన
పలు ప్రజాసంక్షేమ ఉద్యమాల గురించి, పలు స్ఫూర్తిదాయక
విజయాల గురించి ప్రజలతో తన విలువైన అభిప్రాయాలను
పంచుకున్నారు. వాటిని వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రజలు ఎవరైనా సరే
ప్రధానికి తమ విలువైన అభిప్రాయాలను స్ఫూర్తిదాయక కథనాలను
పంపవచ్చు.
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అంతర్జాతీయ స్థాయిలో

సత్తా చాటుతున్న భారతదేశం
అభివృద్ధికి సంబంధించి భారతదేశం చేసిన తీర్మానాలను లక్ష్య
సాధనకు మార్గా లుగా ప్రపంచం భావిస్తోంది. అది ప్రపంచ
శాంతి కావచ్చు, ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లకు
పరిష్కారాలు కావచ్చు, ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఎంతో

నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో ఇండియావైపు చూస్తోంది.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
n

n

అంతర్జా తీయ సౌర సంస్థ

పారిస్ శిఖరాగ్ర సమావేశం సందర్భంగా ఫ్రాన్స్ దేశంతో కలిసి
భారతదేశం అంతర్జాతీయ సౌర సమాఖ్య (ఐఎస్ఎ) ను
ప్రారంభించింది. సౌర శక్తి వనరులను పుష్కలంగా కలిగిన
దేశాల్లో ఇంధన అవసరాలను తీర్చడం కోసం ఈ సంస్థ కృషి
చేస్తుంది. ఈ సంస్థలో ప్రస్తుతం 103 దేశాలు సభ్యత్వం కలిగి
వున్నాయి.

విపత్తు లను ఎదుర్కొని నిలిచే మౌలిక
సదుపాయాలకల్పనసమాఖ్య (సిడిఆర్ఐ)
n

n

n

విపత్తులను ఎదుర్కొని నిలిచే మౌలిక సదుపాయాలకల్పనసమాఖ్య
(సిడిఆర్ఐ) ఏర్పాటు ద్వారా విపత్తులను ఎదుర్కొనే దేశాలకు భారతదేశం
ఒక నూతన మార్గా న్ని చూపింది.
	వాతావరణ మార్పులను చర్చించడానికిగాను సెప్టెంబర్ 2019లో
న్యూయార్క్లో ఏర్పాటు చేసిన శిఖరాగ్ర సమావేశంలో దీన్ని
ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పిలుపు మేరకు
దీన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత 31 దేశాలు,
6 అంతర్జాతీయ సంస్థలు, రెండు ప్రైవేటు రంగ సంస్థలు ఇందులో
సభ్యులుగా చేరాయి.
భారతదేశం చేసిన ఈ కృషి కారణంగా ఈ సంస్థలో సభ్యులుగా వున్న
దేశాలు బలమై
 న వ్యవస్థలను తయారు చేసుకోగలుగుతాయి. వాటి ద్వారా
సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు, పారిస్ వాతావరణ ఒప్పందాల ప్రకారం
ప్రకృతి విపత్తుల ప్రమాదాలను తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది
ఐఎస్ఎ తర్వాత భారత్ ఏర్పాటు చేసిన రెండో అంతర్జాతీయ సంస్థ. దీని
ప్రధాన కార్యాలయం ఇండియాలో వుంది.

n

n

n

n

ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి అధ్యక్ష స్థానాన్ని ఆగస్టు 2021లో
మొదటిసారిగా భారతదేశం చేపట్టింది. ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా
సమితి సమావేశానికి అధ్యక్షతవహించిన మొదటి భారతీయ
ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ గుర్తింపు పొందారు.
ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ సమావేశానికి ఆతిథ్యం ఇచ్చే
అవకాశం 40 సంవత్సరాల తర్వాత భారతదేశానికి దక్కింది.

తన మొదటి ప్రయత్నంలోనే కుజ గ్రహం (మార్స్) కక్ష్యలోకి
ప్రవేశించిన మొదటి దేశంగా భారతదేశం గుర్తింపు పొందింది.
మంగళయాన్ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ పని చేయడం జరిగింది.

భారతదే
 శ అపూర్వ సంపదైన యోగాకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు
తేవడం జరిగింది. ప్రతి ఏడాది 21న అంతర్జాతీయ యోగా
దినోత్సవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుతున్నారు.
2015లో ఢిల్లీలోని రాజ్ పథ్ లో నిర్వహించిన యోగా దినోత్సవ
కార్యక్రమంలో 85 దేశాలు పాల్గొన్నాయి. ఈ అద్భుత ఘటనగిన్నిస్
ప్రపంచ రికార్డు ల పుస్తకంలో నమోదైంది.
దేశీయంగా అభివృద్ధి సాధించడానికి గతంలో దౌత్య రంగాన్ని
ఉపయోగించుకునేవారు కాదు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
పాలన ప్రారంభమైన తర్వాత దౌత్య రంగం ద్వారా స్వచ్ఛ భారత్
మిషన్, నైపుణ్య భారతదే
 శం, స్టార్ట్-అప్ ఇండియా, ఆకర్షణీయ
నగరాలు మొదలైన కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేయడం
జరిగింది. ఈ విధానానికి దౌత్యరంగం ద్వారా అభివృద్ధి అనే పేరు
పెట్టారు.

భారతదే
 శ ఘనమైన సంపద ఆయుర్వేదం. దీని ప్రాధాన్యతను
ప్రస్తుతం ప్రపంచం గుర్తిస్తోంది. కేంద్రప్రభుత్వం 2014లో
ఆయుర్వేద, యోగా, ఇంకా ఇతర సంప్రదాయ వైద్య విధానాలను
కలిపి ఆయుష్ పేరుతో ప్రత్యేకంగా మంత్రిత్వశాఖను ఏర్పాటు
చేసింది. భారతదేశం చేసిన కృషి కారణంగా 2015 జూన్ 21 నుంచి
ఆ రోజును ప్రతి ఏడాది అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా
నిర్వహించుకుంటున్నాం. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ భాగస్వామ్యంతో
గుజరాత్ రాష్ట్రం జామ్ నగర్ లో ప్రపంచ మొట్టమొదటి సంప్రదాయ
వైద్య కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 19న
పునాది రాయి వేయడం జరిగింది.
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అభివృద్
ధి పథంలో భారతదేశ  
సాంస్కృతిక పర్యాటకరంగం
n

అక్టోబర్ 2021న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా కుషీనగర్
విమానాశ్రయం ప్రారంభమైంది. 589 ఎకరాల్లో దీన్ని అభివృద్ధి
చేయడానికిగాను ప్రభుత్వానికి  589 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చయింది.
భారతదేశ సాంస్కృతిక చరిత్రను, బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్ ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా
ప్రచారం చేయడానికిగాను కుషీనగర్ విమానాశ్రయం గణనీయమైన
పాత్రను పోషిస్తుంది. అంతే కాదు ఈ విమానాశ్రయం ద్వారా అంతర్జాతీయ
ప్రయాణాలు సులువుగా కొనసాగుతాయి.

87
పి.ఆర్.ఎ.ఎస్.హెచ్.ఎ.డి
పథకం

ఈ పథకం నూటికి నూరు శాతం కేంద్ర
ప్రభుత్వ నిధులతో నిర్వహిస్తున్న పథకం.
పిలిగ్రమేజ్ రీ జువనేషన్ అండ్ స్పిరిట్యువల్
హెరిటేజ్ ఆగ్మంటేషన్ డ్రైవ్ (పి.ఆర్.ఏ.ఎస్.
హెచ్.ఎ.డి) అని దీన్ని పిలుస్తారు. కేంద్ర
పర్యాటకశాఖ ఈ జాతీయ కార్యక్రమాన్ని
2014-15 లో ప్రవేశపెట్టింది.
ధార్మిక పర్యాటకరంగంలో గల నూతన
అవకాశాలను వెలుగులోకి తేవాలని ప్రతి
తరం కోరుకుంటోంది. తద్వారా
తీర్థయాత్రికులకు, స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థలకు
మధ్యన గల బంధం బలోపేతమవుతుంది.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

రూ 675.89

n

కోట్ల ను ఇంతవరకు
 ప్రషాద్
పథకం కింద విడుదల
చేయడం జరిగింది.

ఇందులో మొత్తం 37

ప్రాజెక్టు లున్నాయి. వీటిలో

n

15 పూర్తయ్యాయి. వీటికి
రూ. 1,214.19 కోట్లు
ఖర్చు చేస్తున్నారు.

దేశంలోని 24 రాష్ట్రా లలో

ఈ పథకం అమల్లో వుంది.
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n

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ చేతుల మీదుగా
జులై 12, 2022న దియోగఢ్
విమానాశ్రయం ప్రారంభమైంది. దీని
ద్వారా బాబా వైద్యనాథ్ పుణ్యక్షేత్రానికి నేరుగా విమానయాన
సదుపాయం ఏర్పడింది.
బుద్ద భగవానుడు జన్మించిన పుణ్యక్షేత్రం లుంబిని. ఈ
పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించిన మొట్టమొదటి భారతీయ ప్రధానిగా
నరేంద్ర మోదీ గుర్తింపు పొందారు. స్వదేశీ దర్శన్ పథక ం కింద
ఆయా పర్యాటక కేంద్రాలలో ఆదునిక సదుపాయాల కల్పన
జరుగుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా 31 రాష్ట్రా లు కేంద్ర పాలిత
ప్రాంతాల్లోని 500 పర్యాటక కేంద్రాలలో ఇది అమలవుతోంది.
ప్రత్యేక అంశానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే 15 సర్క్యూట్లు నిర్మాణంలో
వున్నాయి.
పంధర్ పూర్ కు రవాణా సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచాలనే లక్ష్యంతో
నవంబర్ 8, 2021న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా
పలు రహదా
 రుల నిర్మాణ ప్రాజెక్టు లు ప్రారంభమయ్యాయి.
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సెంట
టా :  
్ర ల్ విస్
నూతన
పార
్ల మెంటు
భవనం
n

ముఖపత్ర కథనం

88

ప్రస్తుతమున్న పార్లమెంటు భవనాన్ని 1921-1927

సంవత్సరాలలో నిర్మించారు. ప్రారంభంలో దీన్ని కౌన్సిల్
హౌస్ అని పిలిచేవారు.
n

ప్రస్తుత పార్లమెంటు భవనం వంద సంవత్సరాలు పూర్తి

చేసుకుంది. దీన్ని గ్రేడ్ 1 వారసత్వ సంపద నిర్మాణంగా
గుర్తించారు. గత వందసంవత్సరాలలో పార్లమెంటు

కార్యకలాపాలు ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరిగాయి. 1971
జనాభా లెక్కల ప్రకారం లోక్ సభ సీట్ల సంఖ్య 545.
భవిష్యత్తులో ఈ సంఖ్య పెరగబోతున్నది.
n

పెరుగుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రస్తుత

పార్లమెంటు సరిపోదు కనుక భవిష్యత్ అవసరాలను
దృష్టిలో పెట్టు కొని, మారిపోతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా

నూతన పార్లమెంట్ భవనం మరియు సెంట్రల్ విస్టా

ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేపట్టారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ పునాది రాయి వేయడం జరిగింది.
n

రాష్ట్ర పతి భవన్
 , రాజ్ పథ్ లకు సమీపంలో ఇది

నిర్మితమవుతోంది. అన్ని మంత్రిత్వశాఖలు, విభాగాలు
ఒకే ప్రదేశంలో ఒకే గొడుగు కిందకు వస్తాయి.
పార్లమెంట్ భవన ప్రధాన నిర్మాణం ఇప్పటికే

పూర్తయింది. తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు.

పాత పార్లమెంట్ భవన
 ం అనేది స్వాతంత్య్రానంతర భారతదేశానికి
ఒక దిశను చూపింది. ప్రస్తుతం నిర్మించుకుంటున్న నూతన
పార్లమెంట్ భవన
 మనే
 ది స్వయంసమృద్ధ భారతదేశ ఆవిష్కరణకు

సాక్షిగా నిలుస్తుంది.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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జి.ఎస్.టి అమలు

    నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం సుదీర్ఘమైన చర్చలు చేసిన తర్వాత
n

n

దేశవ్యాప్తంగా అమలయ్యే
 లా వస్తువులు సేవల పన్ను విధానాన్ని 
అమల్లోకి తెచ్చింది.
పరోక్ష పన్నుల వ్యవస్థను అమలు చేయడం కోసం మొదలైన
సంస్కరణల ప్రక్రియ అనేది సుదీర్ఘంగా సాగింది. దీనికోసం
గతంలో చాలా ప్రభుత్వాలు కృషి చేశాయి. అయితే నరేంద్ర
మోదీ ప్రభుత్వం పాలనా పగ్గా లు తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని
ప్రాధాన్యత అంశంగా తీసుకుంది. జి.ఎస్.టికి వాస్తవ రూపం
కల్పించేందుకుగాను 122వ రాజ్యాంగ సవరణకు కేంద్ర మంత్రి
మండలి ఆమోదం తెలిపింది. నాటి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి అరుణ్
జైట్లీ ఈ జి.ఎస్.టి సంబంధిత సవర
 ణ (122వ రాజ్యాంగ
సవరణ) బిల్లు ను లోక్ సభలో
 ప్రవేశపెట్టారు. సెప్టెంబర్ నెలలో
జి.ఎస్.టి కౌన్సిల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 17
సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత, గతంలో ఎన్నడూ లేని
అతి పెద్ద పన్ను సంస్కరణ అయిన జి.ఎస్.టి జులై 1, 2017లో
అమల్లోకి వచ్చింది.
ప్రాధాన్యత: ఆర్థిక రంగ సరళీకరణ తర్వాత దేశంలో జరిగిన
అతి పెద్ద ఆర్థిక సంస్కరణగా ఇది గుర్తింపు పొందింది. జి.ఎస్.
టిని అమలు చేసిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా సరాసరి ఒక కుటుంబ
ఖర్చు 4 శాతం తగ్గింది.

ఆర్టి కల్ 370

90

జమ్ము, కశ్మీర్ లో ఆర్టికల్ 370
రద్దు
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం రెండోసారి పాలన

చేపట్టిన తర్వాత తీసుకున్న చారిత్రాత్మక నిర్ణయమే జమ్ము,

కశ్మీర్ లో ఆర్కటి ల్ 370 రద్దు. అంతే కాదు జమ్ము అండ్ కశ్మీర్
రాష్ట్రాన్ని జమ్ము అండ్కశ్మీర్, లద్దాఖ్ అనే రెండు కేంద్రపాలిత
రాష్ట్రాలుగా విభజించడం జరిగింది.
n

రాజ్యసభలో 370 ఆర్టికల్రద్దు, జమ్ము అండ్ కశ్మీర్ పునర్
వ్యవస్థీకరణ తీర్మానాలను హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా

ప్రవేశపెట్టారు. అనంతర పరిణామాల్లో ఆర్టికల్ 370ని రద్దు

చేస్తూ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. ఈ ఆర్టికల్ కారణంగా జమ్ము
అండ్ కశ్మీర్కు ప్రత్యేక హక్కులు వుండేవన్న విషయం
అందరికీ తెలిసిందే.
n

ప్రాధాన్యత: నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం

తీసుకున్న తర్వాత కశ్మీర్ లో కూడా ఒక దేశం, ఒకే చట్టం,
ఒకే చిహ్నం అనే భావన అమల్లోకి వచ్చింది. జమ్ము అండ్

కశ్మీర్ , లద్దా ఖ్ కేంద్రపాలితప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలకు
కేంద్రప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధి సమకూరడం మొదలైంది.

భారతదేశ వారసత్వ సంపద తిరిగి భారతదేశంలోకి...

అమూల్యమైన వారసత్వ సంపదకు,
అపురూపమైన సాంస్కృతిక
సంప్రదాయాలకు, వైవిధ్యానికి నిలయం
భారతదేశం. ఎంతో ఘనమై
 న భారతీయ
వారసత్వానికి ఎన్నడూ లేని విధంగా
నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వంలో ప్రాధాన్యత
లభిస్తోంది. గత ఎనిమిది
సంవత్సరాలలో ప్రభుత్వం అనేక
చర్యలను చేపట్టడంద్వారా మన
వారసత్వ సంపదను
 రక్షిస్తోంది.
విదేశాలకు తరలిపోయిన కళాఖండాలను
తిరిగి భారత్ కు తెప్పిస్తోంది. అంతే కాదు
ప్రపంచ వేదికల మీద మన
అమూల్యమైన కళాసంపదకు తగిన
గుర్తింపు లభించేలా చూస్తోంది.

n

91

భారతదేశం నుంచి దొంగిలింపబడి విదేశాలకు తరలిపోయిన కళాఖండాలను తిరిగి భారత్ కు
తెప్పించే పని గతంలో మొక్కుబడిగా సాగేది. 2014 వరకు కేవలం 13 విగ్రహాలను మాత్రమే
తిరిగి తెప్పించగా, 2014 తర్వాత 228 కళాఖండాలను భారతదేశానికి తిరిగి తీసుకురావడం
జరిగింది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అమెరికాను సందర్శించిన తర్వాత ఆ దేశాన్నించి 29
కళాఖండాలను, ఆస్ట్రేలియాను సందర్శించిన తర్వాత 157 కళాఖండాలను భారతదేశానికి తిరిగి
తీసుకురావడం జిరగింది. యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల జాబితాలో భారతదేశానికి
చెందిన వారసత్వ ప్రదేశాలు 40 వున్నాయి. వీటిలో పది ప్రదేశాలను 2014 తర్వాతనే ఆ
జాబితాలోకి తీసుకున్నారు. ఇక మరో 49 వారసత్వ ప్రదేశాలను ఈ జాబితాలోకి చేర్చడంపై
చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
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ఒక దేశం, ఒకే వ్యవస
్థ
ఒక జాతి- ఒక రేషన్ కార్
డు

దేశవ్యాప్తంగా ఆహార భద్రతను కల్పించడం జరిగింది. చేతిలో రేషన్
కార్డు వుంటే చాలు దేశంలో ఎక్కడైనా సరే రేషన్ సరుకులను
తీసుకోవచ్చు. ఇది గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అమలవుతున్న
విధానం. పౌరుల శ్రేయస్సు కేంద్రంగా చేసుకొని ప్రారంభమైన
వినూత్నమైన కార్యక్రమమిది.
రాష్ట్రా లను, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను కలుపుకుంటే ఒక జాతి ఒక రేషన్
కార్డు విధానాన్ని అమలు చేసిన 36వ రాష్ట్రంగా అస్సాం నిలిచింది. ఈ
పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రా లలోను, కేంద్రపాలిత
ప్రాంతాలలోను ప్రజలకు ఆహార భద్రత సమకూరుతోంది.

n

n

n

n

ఒక జాతి, ఒకే మొబిలిటీ కార్
డు

దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడకు వెళ్లినా సరే ప్రయాణాలు సుఖవంతంగా
సాగేలా వుండడానికిగాను కేంద్రప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రత్యేక
కార్డే ఒక జాతి, ఒకే మొబిలిటీ కార్డు . అహమదాబాద్ లో జరిగిన
ఒక కార్యక్రమంలో మార్చి 4, 2019న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ ప్రారంభించారు. ఇలాంటి కార్డు ను రూపొందించడం
దేశంలోనే మొదటిసారి. దేశీయంగా తయారైనఈ ఆటో మేటిక్
ఛార్ల
జీ వసూలు వ్యవస్థ అనేది ఒక జాతి, ఒకే కార్డ్ అనే మోడల్
మీద ఆధారపడి తయారైంది. దీన్ని జాతీయ ఉమ్మడి మొబిలిటీ
కార్డు అని అంటారు.

దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడకు వెళ్లినా అక్కడ ఈ జాతీయ ఉమ్మడి
మొబిలిటీ కార్డు ను ఉపయోగించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా
మెట్రో రైళ్లలోను, ఇతర రవాణా వ్యవస్థలలోను ప్రయాణం
చేయవచ్చు. అంతే కాదు రీటైల్ షాపింగ్, ఇంకా ఇతర కొనుగోళ్లకు
కూడా ఈ కార్డు ఉపయయోగపడుతుంది.

ఈ డెబిట్, క్రెడిట్, ప్రి పెయిడ్ కార్డు లను బ్యాంకులు విడుదల
చేస్యి
తా . ఒకే ఒక కార్డు ను ఉపయోగించి వినియోగదారులు అన్ని
రంగాలకు సంబంధించిన చెల్లింపులను చేయవచ్చు. మెట్రో, బస్,
సబర్బన్ రైల్వే, టోల్ గేటుల దగ్గర, పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో , స్మార్ట్ సిటీ,
రీటైల్ షాపింగ్ మొదలైన అన్ని చోట్లా చెల్లింపులు చేయవచ్చు.

ఒక జాతి, ఒక రేషన్ కార్డు పథక మనేది ఆగస్టు 2022 నాటికి
విజయవంతంగా మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ పథకాన్ని
2019లో నాలుగు రాష్ట్రా లలో పైలెట్ ప్రాజెక్టు గా అమలు చేయడం
జరిగింది.

n

n

n

n

ఒక జాతి, ఒక గ్యాస్ గ్రిడ్

దేశంలోని ప్రతి ఇంటికి ఎల్.పి.జి సిలిండర్ ను, వాహనాలకు సి.ఎన్.జి ని
అందించడమే లక్ష్యంగా ఒక జాతి, ఒక గ్యాస్ గ్రిడ్ కార్యక్రమాన్ని
ప్రారంభించడం జరిగింది. ఒక జాతి, ఒక గ్యాస్ గ్రిడ్ లక్ష్యాన్ని
అందుకోవాలని కృషి చేస్తున్న ప్రభుత్వ గ్యాస్ ఆధారిత వ్యవస్థను
రూపొందించడానికి పని చేస్తోంది. ఎందుకంటే గ్యాస్ ను ఉపయోగించడం
వలన పర్యావరణ
 పరంగా మంచి జరుగుతుంది.
2014 కంటే ముందు 27 సంవత్సరాల్లో దేశవ్యాప్తంగా కేవలం 15 వేల
కిలోమీటర్ల గ్యాస్ పైప్ లైనును మాత్రమే వేశారు. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం
వచ్చిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా 16 వేల కిలో మీటర్ల పైప్ లైను వేయడం
జరిగింది. ఈ పైపులైన్లను వేసే పని రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో
పూర్తవుతుంది.
గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా దేశవ్యాప్తంగా సి.ఎన్.జి ఇంధన కేంద్రాలను,
పి.ఎన్.జి కనెక్షన్లను, ఎల్.పి.జి కనెక్షన్లను పెంచడం జరిగింది. తద్వారా
కిరోసిన్ వినియోగం తగ్గింది. దాంతో దాని కొరతకు
 సంబంధించిన సమస్యలు
తగ్గా యి. దేశంలో పలు రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు తమను తాము
కిరోసిన్ రహిత రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించుకున్నాయి.

ఒక జాతి, ఒక పరీక్ష (ఎన్.టి.ఎ)
n

n

n

నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్.టి.ఎ) ఉన్నత విద్యా సంస్థలకు ప్రవేశ
పరీక్షలను నిర్వహించడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
ఇది ఒక స్వయంప్రతిపత్తి గల సంస్థ. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల
ఆధారంగా పరీక్షలను సమర్థవంతంగా, పారదర్శకంగా
నిర్వహించడమే దీని లక్ష్యం.

విద్యార్థు ల ప్రతిభ, తెలివితేటలు, సమస్యల పరిష్కార సామర్థ్యాన్ని

అంచనా వేయడానికి ఎన్.టి.ఎ ని ఏర్పాటుచేశారు.
n

ఎన్.టి.ఎ ని ఏర్పాటుచేయడం వల్ల వివిధ ప్రవేశ పరీక్షలకు
హాజరయ్యే 40 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థు లు ప్రయోజనం పొందే
అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణ బాధ్యత నుండి
సిబిఎస్ఇ, ఎఐసిటిఇ, ఇంకా ఇతర ఏజెన్సీలకు వెసులుబాటు
కలుగుతుంది.
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పాలన మొదై లన మొదటి ఏడాదిలోనే
దేశంలోనే తయారీ విధానాన్ని
ప
్ర కటించిన ప
్ర ధాన మంత్రి
n

n

n
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భారతదేశం ఎంతో విస్తారమైన పెద్ద దేశం. మన దేశం
కేవలం మార్కెట్ గానే మిగిలిపోతే ప్రగతి సాధించడం కష్టమే.
అంతే కాదు యువతకు
 తగిన ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలను
కల్పించలేమని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
ఆయన ప్రకటించిన దేశంలోనే తయారీ విధాన నేపథ్యంలో
ఆయన చేసిన ప్రకటన
 ను ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు.
2014 సంవత్సరంలో అంటే ఆయన పాలన చేపట్టిన మొదటి
ఏడాదిలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సందర్భంగా ఎర్రకోట వేదిక
మీదనుంచి ప్రసంగించిన ఆయన దేశంలోనే తయారీ
విధానాన్ని ప్రకటించారు. ప్రజలు ఇందులో భాగస్వాములు
కావాలని ప్రగతి సాధించాలని పిలుపునిచ్చారు.

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014 సెప్టెంబర్ 25న విజ్ఞాన
భవన్ వేదిక నుంచి ‘మేక్ ఇన్ఇండియా’( దేశంలోనే
తయారీ విధానం) కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. 25 కీలక
రంగాలను అంతర్జాతీయంగా ఉన్నత స్థితికి తీసుకుపోవాలని
సంకల్పించారు.
దేశంలోనే తయారీ విధానంపై సమీక్ష చేసిన తర్వాత ‘మేక్
ఇన్ ఇండియా’ 2.0ను ప్రకటించారు. దేశంలో తయారీ
రంగంపై మరింతగా దృష్టి పెట్టి 15 తయారీ రంగాలను, 12
సేవా రంగాలను ఈ విధానంలో కొనసాగించారు.

దేశంలోనే తయారీ అనే విధానం సరదాగా ప్రస్తావించే
విధానం కాదు. ఇది అధికారికంగా అందించే ఆహ్వానం కాదు.
ఇది మనందరి ఉమ్మడి బాధ్యత. మనందరం బాధ్యతగా
ముందడుగు వేస్తేనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వున్న ప్రజలు మన
దగ్గర కు వస్తారు. మనకోసం చూస్తారు. మీరు నాపై నమ్మకం
వుంచండి.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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ప్రా రంభై మన నదుల అనుసంధాన కార్యక్రమం

ప్రతి సంవత్సరం దేశ విస్తీర్ణంలో మూడో
భాగం కరువు బారిన పడుతోంది. అంతే 
కాదు ప్రతి ఏడాది 40 మిలియన్ హెక్టార్ల 
భూమి వరదలకు గురవుతోంది. ఈ
అసమతుల్యతను 
 తొలగించగలిగితే 
దేశంలోని అపారమైన జలస
 ంపదను 
ఉపయోగించుకొని ప్రగతిని 
సాధించవచ్చు. వరదలు, విధ్వంసాలు
తగ్గుతాయి.  ఇది మాజీ ప్రధాని దివంగత
నేత  అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి దేశానికి
అందించిన ఆలోచన, స్ఫూర్తి. అయితే 
ఆయన తర్వాత పాలన చేపట్టినవారు ఈ
స్ఫూర్తిని కొనసాగించలేదు. ఈ
నేపథ్యంలో ప్రస్తుత ప్రభుత్వం దేశంలో
30 నదులను అనుసంధానం చేయాలని 
సంకల్పించి ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తోంది.
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n

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాలనా పగ్గా లు చేపట్టిన
తర్వాత దేశంలో నదుల అనుసంధానం ఎలా చేయాలి
అనేదానిపై 2014లోనే ఒక ప్రత్యేక కమిటీని వేయడం
జరిగింది. దీనికి సంబంధించి పనులను వేగవంతం
చేయడానికిగాను ఏప్రిల్ 2015లో టాస్క్ ఫోర్స్ ను
నియమించారు. రూ. 44,605 కోట్ల తో దేశంలోనే
మొదటి నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్ట్ కేన్ బెత్వాకు
డిసెంబర్ 2021న ఆమోదం లభించింది. దీనికి
సంబంధించి జులై 31, 2022 నాటికి రూ. 395
కోట్ల ను ఖర్చు చేయడం జరిగింది. ఈ అనుసంధానం
జరిగితే మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రా లలో 10.62
లక్షల హెక్టా ర్ల భూమికి సాగునీరు అందుతుంది. అంతే
కాదు 62 లక్షల మంది ప్రజల
 కు తాగునీరు లభిస్తుంది.
103 మెగావాట్ల హైడ్రో పవర్, 27 మెగావాట్ల సౌర
విద్యుత్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. మరో ఐదు నదుల
అనుసంధానానికి సంబంధించి డిపిఆర్ ను ఇప్పటికే
తయారు చేయడం జరిగింది.
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నీలి విప్లవం:
ం నీలి ఆర్థి క
వ్యవస్థలో పెట్టు బడుల జోరు
దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రధాన మంత్రి మత్స్య సంపద
యోజనకు సంబంధించి పెట్టిన పెట్టు బడులు మా పాలనలో అత్యధికంగా
వున్నాయి. మా ప్రభుత్వం చేసిన కృషి కారణంగా మత్స్య సంపద
ఉత్పత్తికి సంబంధించి గతంలో వున్న రికార్డు లన్నీ
తుడిచిపెట్టు కుపోయాయి.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

నీలి విప్లవాన్ని సాధించడానికిగాను భారతదేశంలో సమృద్ధిగా
వనరులున్నాయి. తీర ప్రాంతం కావలసినంత అందుబాటులో వుంది.
మత్స్య సంపదనుంచి లబ్ధి పొందడానికి అనేక అవకాశాలున్నాయి.
రొయ్యల ఉత్పత్తిలో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే నెంబర్ వన్ స్థానంలో
నిలిచింది. ఇక చేపల ఉత్పత్తిలో రెండో స్థానంలో వుంది. ఈ రెండు
రంగాల్లో కలిపి 2.8 కోట్ల మందికి ఉపాధి లభిస్తోంది. దేశంలో రైతుల
ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడానికిగాను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
నిశ్చయించారు. ఆయన పాలనప్రారంభమైన మొదటి ఏడాదిలోనే
ఇందుకు సంబంధించి తీర్మానం చేసి అందులో హరిత, శ్వేత, నీలి
విప్లవాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

14,725

స్వాతంత్య్రం అనంతరం చేపల
ఉత్పత్తి 20 రెట్లు పెరిగింది

n

n

n

n

3836

5656

8400

వెయ్యి టన్నులలో ఉత్పత్తి

752
1160
1756
2442

దశాబ
్దం

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

n

దేశంలోనే మొదటిసారిగా మత్స్య, పశుసంవరక
్థ , డెయిరీ
రంగాలకోసం ఒక మంత్రిత్వశాఖను ప్రారంభించడం జరిగింది.
నీలి విప్లవం: 3 వేల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ కేటాయింపులతో
2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఐదు సంవత్సరాలపాటు
అమలయ్యేలా ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మేనేజ్ మెంట్ ఆఫ్
ఫిషరీస్ అనే పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది.
మత్స్య మరియు ఆక్వా రంగంలో మౌలిక సదుపాయాల బలోపేతం
కోసం రూ. 7522 కోట్ల ను 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరంలో
కేటాయించారు.
దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నడూ లేనివిధంగా ప్రధాన
మంత్రి సంపద యోజనకోసం అత్యధిక నిధులను అంటే రూ. 20
వేల 50 కోట్ల ను మే, 2020లో కేటాయించడం జరిగింది. మత్స్య
సంపద రంగంలో స్థిరమైన ప్రగతి సాధనకోసం, నీలి విప్లవాన్ని
తేవడం కోసం ఈ నిధులను కేటాయించారు. 2024-25 నాటికి
లక్ష్యాలను అందుకుంటారు. 2025 నాటికి అదనంగా 55 లక్షల
ఉద్యోగాలను కల్పించాలనేది పి.ఎమ్.ఎమ్.ఎస్.వై తన లక్ష్యంగా
నిర్దేశించుకుంది.
నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థ-2021 పేరు మీద కేంద్రప్రభుత్వం ఒక జాతీయ
విధానాన్ని తయారు చేసింది. దీని ద్వారా భారతదేశ జిడిపిలో నీలి
విప్లవ వాటా పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నారు. ఈ విధానం
ద్వారా తీర ప్రాంత ప్రజల జీవితాలను మెరుగు పరచాలని, సముద్ర
ప్రాంతాల వైవిధ్యతను కాపాడాలని, అలాగే దేశవ్యాప్తంగా సముద్ర
ప్రాంతాల, వనరు
 లను సంరక్షించుకోవాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం
చేశారు.
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96

దివ్యాంగుల
హక్కుల సంరక్షణ
ప
్ర తి చోటా అనుకూల అవకాశాలు

దేశంలోని ప్రతి పౌరుడిని సాధికారుడిని
చేయాలని, అందరికీ అవకాశాలు లభించే
సమాజాన్ని తయారు చేయాలని, సమానత్వ
భావన విస్తరించాలని, సహకారం ద్వారా
సమాజంలో శాంతి సామరస్యాలు
వెల్లివిరియాలని, తద్వారా ప్రతి ఒక్కరు ప్రగతి
సాధించాలనేది మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
n

n

n

n

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం దేశంలో
2,68,14,994 మంది దివ్యాంగులున్నారు. వీరికి
రిజర్వేషన్లు వర్తిస్యి
తా . కానీ వారికి సరైన
సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఎవరూ అనుకోలేదు. ఈ
నేపథ్యంలో దివ్యాంగులకోసం యాక్సెసబుల్
ఇండియా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం
జరిగింది. తద్వారా వారికి భద్రతా పూర్వకమైన
వాతావరణాన్ని, స్వేచ్ఛాపూరిత, గౌరవప్రదమైన
జీవితాన్నిఅందించాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

యాక్సెసబుల్ ఇండియా విధానం కింద
దేశవ్యాప్తంగా దివ్యాంగుల జీవనం సులువుగా
కొనసాగడం కోసం పలు సదుపాయాలను
ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 35 అంతర్జాతీయ
విమానాశ్రయాలు, 55 దేశీయ విమానాశ్రయాలు,
709 రైల్వే స్టేషన్ లలో దివ్యాంగుల ప్రయాణం
సులువుగా సాగడంకోసం ప్రత్యక
సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
ప్రభుత్వ విభాగాలకు చెందిన 603 వెబ్సైట్ల ను
దివ్యాంగుల వినియోగానికి అనుకూలంగా
తయారు చేయడం జరిగింది. అంతే కాదు కేంద్ర
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కార్యాలయాల్లో
దివ్యాంగులకోసం ప్రత్యేక సౌకర్యాలు ఏర్పాటు
చేయడం జరిగింది.
దేశంలో 19 ప్రైవేట్ న్యూస్ ఛానెళ్లు
దివ్యాంగులకోసం న్యూస్ బులెటిన్లు
నడుపుతున్నాయి. యాక్సెసిబుల్ ఇండియా
పథకం కింద దివ్యాంగులు ఉపయోగించడానికి
వీలుగా రూ.1182 కోట్ల విలువైన పరికరాలను
19.68 లక్షల మంది దివ్యాంగులకు పంపిణీ
చేయడం జరిగింది.

ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్

నిత్యం అప్రమత్తంగా వుంటూ విపత్తుల సమయంలో
ప్రజలను కాపాడుతున్న ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్

దేశవ్యాప్తంగా ఎప్పుడు ఎక్కడ ప్రమాదాలు జరిగినా, ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించినా,
తుపానులు విరుచుకుపడినా, కొండచరియలు విరిగిపడినా వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం 
సహాయక చర్యలు చేపడుతోంది. తద్వారా ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడం జరుగుతోంది.
అంతే కాదు ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో వేగంగా స్పందించడం కారణంగా
ప్రాణాలతోపాటు ఆస్తులను రక్షించుకోవడం జరుగుతోంది.
n

n

n
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ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ లో పని చేసేవారు ఉపయోగించడానికి వీలుగా వారికి ఆధునిక
పనిముట్ల ను, యంత్ర పరికరాలను ఇవ్వడం జరుగుతోంది. అంతే కాదు వారికి
ఉన్నతస్థాయి శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

దేశవ్యాప్తంగా ఎప్పుడు ఎక్కడ విపత్తులు సంభవించినా అక్కడ ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్
సభ్యులు తమ సేవలనందిస్తున్నారు. ఉత్తరాఖండ్ లో ప్రమాదం కావచ్చు, బిహార్ కేరళ
రాష్ట్రా లలో వరదలు కావచ్చు, సముద్రంలో తప్పిపోయిన నావికులను కాపాడడం
కావచ్చు, దియోఘడ్ త్రికూట్ పర్వతంపైన భూమికి 2 వేల 500 అడుగుల ఎత్తున
రోప్ వే మార్గంలో చిక్కుకుపోయినవారిని రక్షించడంలో కావచ్చు.. ఇలా ప్రతి చోటా
మన జవాన్లు ఎంతో సాహసంతో పని చేసి ప్రజల
 ను రక్షించడం జరిగింది.
ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ ను ప్రారంభించినప్పటి నుంచీ జనవరి 2022 వరకు ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్
జవాన్లు 7,600 సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు. వాటి ద్వారా వారు 7.13 లక్షల
మందిని రక్షించగలిగారు.
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క్రీ డారంగంలో
్త వాతావరణం
సరికొత

ప
్ర తిభావంతులను 
గుర్తించడంలో కేంద
్ర 
ప
్ర భుత్వ ప
్ర త్యేక కృషి

భారతదేశ జనాభాలో 65 శాతం మంది 35 సంవత్సరాలలోపు వయస్సు కలిగినవారే.
అయినా మనం ఎందుకు క్రీడారంగంలో వెనకబడి వున్నాం? ఏవో కొన్ని క్రీడల్లో తప్పిస్తే
ఒలింపిక్స్, ఆసియాడ్ క్రీడా పోటీల్లో మన క్రీడాకారులు ఆశించిన స్థాయిలో
రాణించలేకపోతున్నారెందుకనే ప్రశ్న ప్రతి భారతీయునిలో కలుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో
భారతదేశ క్రీడా వాతావరణంలో మార్పులు తేవడానికి కేంద్రప్రభుత్వం అనేక చర్యలు
చేపట్టింది. ఫలితంగా టోక్యో ఒలింపిక్స్, బర్మింగ్ హామ్ కామన్ వెల్త్ పోటీల్లో , ప్రపంచ
ఛాంపియన్ షిప్ పోటీల్లో , థామస్ కప్ పోటీలో ఇలా ప్రతి చోటా భారతీయ క్రీడాకారులు
విజయాలు సాధిస్తున్నారు.

టార్గె ట్ ఒలింపిక్ పోడియం
స్కీమ్ (టిఒపిఎస్ - టాప్స్)

n

n

ఈ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2014లో
ప్రారంభించింది. దీని కింద ఆయా
ఉత్తమశ్రేణి క్రీడాకారుల శిక్షణకు, ఆయా
క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొనడానికి అయ్యే
ఖర్చులను కేంద్రప్రభుత్వం భరిస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఈ పథకం కింద 162 మంది
క్రీడాకారులున్నారు. వీరిలో మహిళా,
పురుష హాకీ టీమ్ సభ్యులున్నారు. అలాగే
టాప్స్ జూనియర్స్ పథకం కూడా వుంది.
దీని కింద 254 మంది ప్రతిభావంతులైన
జూనియర్ క్రీడాకారులకు తగిన శిక్షణ
ఇవ్వడం జరుగుతోంది. వారిని
భవిష్యత్తులో జరిగే అంతర్జాతీయ
పోటీలకు సిద్దం చేస్తున్నారు.

ఖేలో ఇండియా
కార్యక్రమం

n

n

ఫిట్ ఇండియా 

ఈ పథకాన్ని 2016లో
ప్రారంభించారు. మారు మూల
ప్రాంతాల్లోని ప్రతిభావంతులను
ఎంపికచేసి వారికి తగిన శిక్షణ
అందించి, సదుపాయాలను
కల్పించడమే ఈ పథక ం ఉద్దేశ్యం.
ఖేలో ఇండియా ప్రారంభానికి కంటే
ముందు 2014లో దేశంలో 38 క్రీడా
సౌకర్యాలు మాత్రమే వుండేవి. ఖేలో
ఇండియా తర్వాత ఈ సంఖ్య 360కు
చేరుకుంది. ఖేలో ఇండియా ద్వారా
గుర్తించిన ప్రతిభావంతులకు సరైన
శిక్షణ ఇచ్చి వారిని మరింత ఉన్నత
స్థాయికి తీసుకుపోవడం
జరుగుతుంది.

ఆగస్టు , 2019న ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రజలు నిత్య
జీవితంలో మార్పులు చేసుకొని భౌతికంగా దృఢంగా తయారయ్యేలా వారిని తీర్చిదిద్దడం కోసం
దీన్ని రూపొందించారు. ఈ పథకం కింద స్కూళ్లలోను, జిల్లా స్థాయిలోను అనేక కార్యక్రమా
 లు
నిర్వహించారు.

న్యూ ఇండియా సమాచార్   సెప్ట
న్యూ ఇండియా
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ముఖపత్ర కథనం

నవ భారత సంకల్పయాత్ర

ఫాస్
టా గ్ తో డబ్బు,
సమయం ఆదా

99

జాతీయ రహదా
 రుల మీద ఏర్పాటు చేసిన టోల్
ప్లాజాల దగ్గర వాహనాల క్యూలు కనిపిస్తుంటాయి.
అంతే కాదు వాటి నిర్వహణ
 లో అవినీతి ఆరోపణలు
కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఏదో ఒక ప్లాజా దగ్గర
ఎప్పుడూ ఏదో ఒక గొడవ జరుగుతూనే వుంటుంది. ఈ
సమస్యలకు పరిష్కారంగా కేంద్రప్రభుత్వం
ప్రవేశపెట్టిన విధానమే ఫాస్టాగ్. దీన్ని 2021 ఫిబ్రవరి
15వ తేదీ అర్థరాత్రి నుంచి అమల్లోకి తెచ్చారు. అన్ని
వాహనాలకు ఫాస్టాగ్ ను తప్పనిసరి చేశారు. ఫాస్టాగ్
లేకుండా ఏదైనా వాహనం టోల్ ప్లాజా దగ్గరకు వస్తే
వారు రెట్టింపు రుసుం చెల్లించాల్సి వుంటుంది. ఫాస్టాగ్
సంస్కరణ తేవడం కారణంగా వచ్చిన మార్పులు ఇలా
వున్నాయి.
n

n

n

n

టోల్ ప్లాజా దగ్గరకు వచ్చే వాహనాల్లో 97 శాతం ఫాస్టాగ్
ను కలిగి వున్నాయి.

మార్చి, 2022 నాటికి బ్యాంకులు మొత్తం 5 కోట్ల ఫాస్టాగ్
లను విడుదల చేశాయి.
2021లో చేసిన మదింపు ప్రకారం ఫాస్టాగ్ కారణంగా
ఏడాదికి 35 కోట్ల లీటర్ల ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడం
జరుగుతోంది.

9.78 లక్షల టన్నులకంటే ఎక్కువగా కార్బన్ డయాక్సైడ్
ఉద్గా రాలను తగ్గించడం జరిగింది.

100

జిఇఎంతో పారదర్శకత


ప్రభుత్వ విభాగాలు తమకు
 కావల్సిన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తుంటాయి. అయితే వీటి కొనుగోలులో అవినీతి జరుగుతోందనే ఆరోపణలు ఎప్పటినుంచో
వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడం కోసం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన పోర్టలే ఇ- మార్కెట్ ప్లేస్ ( జిఇఎమ్). దీన్ని 9 ఆగస్టు
2016లో ప్రారంభించారు. డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా ఆయా ప్రభుత్వ విభాగాలు తమకు కావాల్సిన వస్తువులను సేవలను ఈ పోర్టల్ ద్వారా సమీకరణ
చేస్తాయి. ప్రతి ప్రభుత్వ విభాగం ఈ పోర్టల్ ను తప్పకుండా వినియోగించాలి. ఇప్పుడు దేశంలోని సహకార సంస్థలు కూడా ఈ పోర్టల్ లో చేరాయి.
n

ఇంతవరకూ
 జిఇఎం ద్వారా 54 లక్షల
 ఉత్పత్తులను 49 లక్షల మంది అమ్మకందార్లనుంచి కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. వీటి విలువ రూ.2.78 లక్షల కోట్లు . ఈ
పోర్టల్ కారణంగా ఇంతవరకు ఒక బిలియన్ యుఎస్ డాలరను
్ల ఆదా చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం జిఇఎంలో 62 వేల మంది ప్రభుత్వ కొనుగోలుదార్లు వున్నారు.
2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయల విలువైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం జరిగింది.

...అమృత్ యాత
్ర
78 న్యూ ఇండియా సమాచార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022

అభివృద్ధి చెందిన బారతదేశాన్ని సాధించాలనే కలను సాకారం
చేసుకునే దిశగా ముందడుగు. దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రగతి ఫలాలు
లభించేలా చూడడమే లక్ష్యం.

మంత్రి మండలి నిర్ణయాలు

ై రతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేని రుణాలు
్త రణ
ప
ఞా న విస
్ర పంచానికి భారతీయ సంప
్ర దాయ విజ్

దేశవ్యాప్తంగా అన్నదాతలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేని రుణ సౌకర్యాన్ని అతి
తక్కువ వడ్డీ రేటుకు అందించాలనేది కేందప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యతల్లో
ఒకటి.  ఇందుకు అనుగుణంగా రైతులకోసం కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు పథకాన్ని 
అమలు చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా రైతులు రుణ పరపతిని 
ఉపయోగించుకొని తమకు
 కావాల్సిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను
 , సేవలను ఏ
సమయ
 ంలోనైనా పొందవచ్చు. రైతులు అతి తక్కువ వడ్డీ రేటును 
చెల్లించేందుకు వీలుగా కేంద్రప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకమే వడ్డీ రాయితీ
పథకం. దీని పేరును సవరించి వడ్డీ రాయితీ పథకంగా మార్చడం జరిగింది. దీని 
ద్వారా రైతులు బ్యాంకులనుంచి తక్కువ వడ్డీకి స్వల్పకాలిక రుణాలను 
తెచ్చుకొవచ్చు.
n

n

n

n

	నిర్ణయం:   3 లక్షలరూపాయల వరకు తీసుకునే స్వల్పకాలిక
రుణాల మీద వడ్డీ రాయితీని 1.5 శాతం తగ్గిస్తూ కేంద్ర మంత్రి
మండలి నిర్ణయం.

ప్రభావం:    ఈ నిర్ణయం కారణంగా వ్యవసాయరంగానికి
తగినన్ని రుణాలు లభిస్యి
తా . తద్వారా పశుసంవరక
్థ శాఖ,
డెయిరీ, పౌల్ట్రీ, మత్స్య పరిశ్రమ రంగాలలో ఉద్యోగ ఉపాధి
అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఈ పథకం కింద 2022-23 నుంచి
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరాలవరకు అదనంగా రూ. 34,856
కోట్ల ను బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరుగుతుంది. రైతులు తాము
తీసుకున్న రుణాలను సకాలంలో చెల్లించడం ద్వారా ప్రతి
ఏడాది 4 శాతం వడ్డీ రేటుతో స్వల్పకాలిక రుణాలను
పొందవచ్చు.

	నిర్ణయం:     భారతీయ సంప్రదాయ విజ్ఞానాన్ని సామాన్యులకు
పంచడం కోసం ఆయా డేటాబేస్ లను అందరికీ
అందుబాటులోకి తేవాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. భారతీయ
సంప్రదాయ విజ్ఞాన ప్రాథమిక డేటాబేస్ ను 2001లో ఏర్పాటు
చేయడం జరిగింది.
ప్రభావం: సంప్రదాయ విజ్ఞాన డిజిటల్ లైబ్రరీని అందరికీ
అందుబాటులో తేవాలనే నిర్ణయం భారతదే
 శ విలువైన
వారసత్వాన్ని ఆధారం చేసుకొని వివిధ రంగాలలో ఆర్ అండ్
డి, పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణ
 లు జరగడానికి దోహదం
చేస్తుంది. విజ్ఞాన, సాంకేతిక పరిధులు మరింత
విస్తరించడానికిగాను ఈ నిర్ణయం ఉపయోగపడుతుంది.
భారతీయ సంప్రదాయ చికిత్సలకు
 మరింత ప్రోత్సాహం
ఆమోదం పెరుగుతుంది.

n

n

n

n

	నిర్ణయం:   కందిపప్పు, మినప పప్పు, మసూర్ పప్పు ధాన్యాల
కొనుగోలుకు సంబంధించి వున్న పరిమితిని పెంచుతూ
మంత్రిమండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. మదతు
్ద ధరల పథకం కింద
ప్రస్తుతం వున్న 25 శాతం పరిమితిని 40 శాతానికి పెంచారు.
దీనితోపాటు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు తమ బఫర్ స్క్టా
నుంచి రాయితీ రేటకు
్ల 1.5 మిలియన్ టన్నుల శనగపప్పును 
ఆయా సంక్షేమ పథకాలకోసం విడుదల చేయడానికి వీలుగా
అనుమతినివ్వడం జరిగింది.

ప్రభావం: రాష్ట్రా లు 15 లక్షల టన్నుల శనగపప్పును ఆయా
సంక్షేమ పథకాలకు కేటాయించవచ్చు. ఏ రాష్ట్రం మొదట
ముందుకు వస్తే ఆ రాష్ట్రానికి మొదటగా అవకాశం ఇస్రు
తా . కేజీ
పప్పుకు 8 రూపాయలు రాయితీ వుంటుంది. ఈ పథకం కింద
ప్రభుత్వం 1, 200 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంది.

	నిర్ణయం:  ఎమర్న్సీ 
జె క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీము పరిమితిని 
పెంచుతూ కేంద్ర మంత్రిమండలి నిర్ణయం. ప్రస్తుతమున్న  4.5
లక్షల కోట్ల రూపాయలను 5 లక్షలరూపాయలకు పెంచుతూ
నిర్ణయం. అంటే   50 వేల కోట్ల రూపాయలు పెంపు.

ప్రభావం:   ఈ పరిమితిని పెంచడం కారణంగా ఈ పథకం
కిందకు వచ్చే సంస్థలు తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలను
పటిష్టం చేసుకుంటాయి. వ్యాపారాలను
కొనసాగించగలుగుతాయి. ఆయా రుణాలను ఇచ్చే సంస్థలను
ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఆయా వ్యాపార సంస్థలకు తక్కువ వడ్డీ
రేటుకే రుణాలు లభిస్యి
తా . అదనంగా కేటాయిస్తున్న డబ్బును
ఆతిథ్యరంగం, సంబంధిత రంగాలకు వెచ్చించాలని
నిర్ణయించారు.

న్యూ ఇండియా సమాచార్   సెప్ట
న్యూ ఇండియా
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ప్రధాని గుజరాత్ రాష్ట్ర పర్యటన


గుజారత్ లో ప

్ర ధాన మంత్రి నరేంద
్ర మోదీ పర్యటన

గుజరాత్ కు కోట్
లా ది
ై న ప్రాజెక్టు లు
రూపాయల విలువ

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆగస్టు 27, 28 తేదీలలో రెండు
రోజులపాటు గుజరాత్ రాష్ట్రంలో పర్యటించారు. ప్రధాని తన
పర్యటనలో భాగంగా పలు ప్రాజెక్టులనుప్రారంభించడంగానీ, పునాది
వేయడంగానీ చేశారు. అంతేకాదు, పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.
అహమదాబాద్సబర్మతీ
 నది తీరాన ఏర్పాటు చేసిన ఖాదీ ఉత్సవ్

కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన అక్కడ అహమదాబాద్ మునిసిపల్
కార్పొరేషన్ వారు నిర్మించిన ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జిని ప్రారంభించారు. ఈ
బ్రిడ్జికి మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి పేరు పెట్రు
టా . ఆ
తర్వాత రోజున భుజ్ లో ఏర్పాటు చేసిన స్మృతి వనాన్ని
ప్రారంభించారు. భుజ్ లో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు పునాది
వేశారు. భారతదే
 శంలో సుజుకీ సంస్థ 40 సంవత్సరా
 లు పూర్తి
చేసుకున్న సందర్భంగా గాంధీనగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో
ప్రధాని పాల్గొన్నారు.
80 న్యూ ఇండియా సమాచార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022

గు

జరాత్ రాష్ట్రం కచ్ఛ్ ప్రాంతంలో 2001లో సంభవించిన భారీ
భూకంపం కారణంగా ఆ ప్రాంతం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న
సంగతి తెలిసిందే. అది చూసి కొంతమంది ఇక కచ్ఛ్ అనే
ప్రాంతం కాలగర్భంలో కలిసిపోయినట్టేనని అనుకున్నారు. ఇక కచ్ఛ్
కోలుకోవడం కష్టమే అని భావించారు. అయితే వారి అంచనాలను
తలకిందులను చేస్తూ కచ్ఛ్ ప్రాంతం తిరిగి నిలదొక్కుకుంది. కచ్ఛ్ ప్రజల
ధైర్య సాహసాల కారణంగా ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు,
వ్యవసాయ, పర్యాటక రంగం తిరిగి పుంజుకున్నాయి. చాలా తక్కువ
సమయంలోనే కచ్ఛ్ జిల్లా అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి అయిన జిల్లా గా
పేరు సంపాదించుకుంది. కచ్ఛ్ ప్రజల కష్టపడే తత్వం కారణంగానే ఈ
ప్రాంతం తిరిగి నిలదొక్కుకొని సగర్వంగా నిలిచిందని, ఇది పరిశోధనా
సంస్థలు పరిశోధన చేయాల్సిన అంశమని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
అన్నారు. ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్యాలయాలు కచ్ఛ్
జిల్లా విజయంపై పరిశోధన చేయాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 2001లో
భారీ తీవ్రభూకంపం ఈ ప్రాంతం పూర్తిగా దెబ్బతింది. ఆ తర్వాతనుంచి

ప్రధాని గుజరాత్ రాష్ట్ర పర్యటన


స్మృతి వన స్మారక మందిర
ప్రా రంభం

భుజ్ లో ఏర్పాటు చేసిన స్మృతి వన స్మారక మందిరాన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ ప్రారంభించారు. దీన్ని 470 ఎకారాల్లో నిర్మించడం జరిగింది. కచ్ఛ్ ప్రజల
అలుపెరగని కృషి, పట్టుదలకు దీన్ని అంకితం ఇవ్వడం జరుగుతోంది. 2001
భూకంపం వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాంత ప్రజల జీవనయానాన్ని, పడ్డ కష్ల
టా ను,
విజయాలను ఈ మ్యూజియం ప్రతిఫలిస్తుంది. ఈ మ్యూజియాన్ని ఏడు
అంశాలవారీగా విభజించారు.
n
n
n
n
n
n
n

పునరన్మ
్జ

పరిశోధన

పునరుద్దణ

పునర్ నిర్మాణం
పునరాలోచన
పునర్ జీవనం

పునర్ వైభవం

కచ్ఛ్ లో జరిగిన పరిణామాలు ఊహించలేనివని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.
చావులు, విధ్వంసం మధ్యన ఆ రోజున మనం ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాం.
దాన్ని వాస్తవరూపం దాల్చేలా చేసుకున్నామని ప్రధాని తన ప్రసంగంలో
స్పష్టం చేశారు. అలాగే ఈ రోజున చేసుకుంటున్న తీర్మానం 2047 నాటికి
వాస్తవరూపం దాలుస్తుందని ఆయన అన్నారు. నాటి కష్టకాలం నాకు ఇంకా
గుర్తుంది. ఈ విపత్తును ఒక అవకాశంగా భావించి ప్రగతి
 సాధిద్దా మని ఆ

జాతీయం

రోజున నేను ఎంతో విశ్వాసంతో అన్నాను. అలాగే ఎర్రకోట వేదిక మీద
నుడి నేను చెబుతున్నాను. 2047 నాటికల్లా భారతదేశం అభివృద్ధి
చెందిన దేశంగా మారుతుంది. భూకంపం వచ్చిన తర్వాత ఏర్పడ్డ
ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్యన నేను మాట్లాడిన దాన్ని విన్నవాళ్లు, ఆ
రోజున నన్ను చూసినవాళ్లకు నేను ఏం చెప్పానో బాగా తెలుసు. నేను ఆ
రోజున నమ్మింది ఈ రోజున నిజమైంది. మనం ప్రగతిసాధిస్మ
తా నే
విషయం ప్రస్తుతం మన కళ్ల ముందే కనిపిస్తోంది. ఈ రోజున మీరు
దేశవ్యాప్తంగా పలు సమస్యలను చూస్తున్నారు. అయితే 2047 కోసం
నేను కలలు కంటున్నాను. 2001-02లో కచ్ఛ్ ప్రాంతం విపత్కర
పరిస్థితుల్లో వుండేది. తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంది. అయితే ఆ రోజున
ప్రగతి
 సాధనకోసం మనం కన్న కలలు నేడు నిజమయ్యాయి. అలాగే
ఇప్పటి కలల్ని ఇండియా 2047లో సాకారం చేసుకుంటుంది.

విధ్వంసం నుంచి అభివృద్
ధి దాకా కచ్ఛ్ ప
్ర యాణం: మారిన కచ్ఛ్ 
ముఖ చిత
్రం
కచ్ఛ్ లో 2003లో క్రాంతిగురు శ్యామ్ జీ కృష్ణ వర్మ విశ్వవిద్యాలయాన్ని
ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంతే కాదు దాని తర్వాత అక్కడ 35
నూతన కళాశాలల్ని నెలకొల్పారు. తక్కువ సమయంలోనే వేయికి పైగా
నూతన పాఠశాలల్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. నేడు కచ్ఛ్ లో ఎలాంటి
భూకంపాన్ని అయినా తట్టు కునేలా ఆసుపత్రి వుంది. అంతే కాదు
200కు పైగా వైద్య చికిత్సా కేంద్రాలున్నాయి. ఒకప్పుడు కరువు
కాటకాలతో తల్లడిల్లిన కచ్ఛ్ ప్రాంతానికి నేడు నర్మదా నీరు సరఫరా
అవుతోంది. ప్రతి ఇంటికీ నర్మదా నీరు లభిస్తోంది. వేలాది ఎకరాల
భూమికి సాగునీరు వస్తోంది. వేలాది చెక్ డ్యాములు కట్టడంవల్ల,
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జాతీయం

ప్రధాని గుజరాత్ రాష్ట్ర పర్యటన


భారతదేశంలో 40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సుజుకీ 
సంస
్థ దృఢై మనభారత్-జపాన్ బంధానికి ప
్ర తీక

‘నూలు వడకడమనేది దేవుని ప్రా ర
్థ నతో
సమానం’ 
ఖాదీ బట్టలకు ప్రజాదరణ పెరగాలనే లక్ష్యంతో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోదీ

వీలు చిక్కినప్పుడల్లా తగిన చైతన్యం పెంచుతూనే వున్నారు. ముఖ్యంగా

యువతలోఖాదీ వస్త్రా ల పట్ల ఆసక్తి పెరగడా
 నికిగాను ఆయన కృషి చేస్తూనే
వున్నారు. 2014 నుంచి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేస్తున్న కృషి కారణంగా
భారతదేశంలో ఖాదీ వస్త్రా ల అమ్మకాలు నాలుగు రెట్లు పెరిగాయి. గుజరాత్ లో

ఖాదీ వస్త్రా ల అమ్మకాలు 8 రెట్లు పెరిగాయి. దేశంలోనే మొదటిసారిగా ఖాదీ
గుజరాత్, మహారాష్ట్ర ల మధ్యన బుల్లెట్ రైలు సౌకర్యం, ఉత్తరప్రదేశ్ వారణాసిలో రుద్రాక్ష
కేంద్రం.. ఇలాంటి అనేక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు లనే
 వి ఇండియా-జపాన్ దేశాల మద్యన దృఢమైన
మైత్రికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. అంతే కాదు రెండు దేశాల స్నేహబంధాన్ని
ప్రస్తావించినప్పుడల్లా ప్రతి భారతీయుని మనస్సులో మెదిలే నాయకుడు మరెవరో కాదు
జపాన్ మాజీ ప్రధాని షింజో అబే. ప్రఖ్యాత సుజుకి కంపెనీ భారతదేశంలో 40 సంవత్సరాలు

పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా గాంధీనగర్ మహాత్మ మందిరంలో వార్షికోత్సవ కార్యక్రమం
నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇరు దేశాల
స్నేహ సంబంధాల గురించి లోతుగా మాట్లాడారు. భారతదేశం చిత్తశుద్ధితో, గౌరవపూర్వకంగా
వ్యవహర
 ించడంవల్ల ప్రస్తుతం గుజరాత్లో సుజుకీతో సహా 125 కంపెనీలు కార్యకలాపాలు
నిర్వహిస్తున్నాయని ప్రధాని అన్నారు. 13 ఏళ్ల క్రితం గుజరాత్ లోకి సుజుకి అడుగుపెట్టింది.
అప్పటినుంచీ గుజరాత్ రాష్ట్రం అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆటోమోటివ్ తయారీ హబ్ గా
రూపొందింది. ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా జపాన్ ప్రధాని కిషిందా తన వీడియో సందేశాన్ని
పంపారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ బలమై
 న నాయకత్వం కింద భారతదేశంలో తయారీ
రంగంలో అనేక చర్యలు చేపట్టారని, దాంతో భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధి వేగవంతమైందని జపాన్
ప్రధాని తన సందేశంలో ప్రశంసించారు. జపాన్ ఇండియా అంతర్జాతీయ వ్యూహాత్మక
భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకుపోవడానికిగాను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
తో కలిసి పని చేయడానికి తాను సదా సిద్దంగా వున్నానని జపాన్ ప్రధాని తెలిపారు.
స్వేచ్ఛాయుత, పారదర
 ్శక ఇండో పసిఫిక్ కోసం ఇరు దేశాలు కలిసి పని చేస్తాయని ఆయన
స్పష్టం చేశారు.

సుజుకి గ్
రూ ప్ కు చెందిన రెండు ప
్ర ధాన ప్రాజెక్టు లకు పునాది రాయి
వేసిన ప
్ర ధాన మంత్రి

భారతదేశంలో సుజుకి గ్రూప్ ఏర్పాటు చేయబోతున్న రెండు కీలక ప్రాజెక్టు లకు
 ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పునాది రాయి వేశారు. ఈ రెండు ప్రాజెక్టు లో ఒకటి గుజరాత్ రాష్ట్రం
హన్సాల్ పూర్ లో ఏర్పాటు చేయబోతున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల బ్యాటరీ తయారీ కేంద్రం కాగా,
రెండవది హరియాణా రాష్ట్రం ఖర్కోడాలో వాహనాల తయారీ కేంద్రం. గుజరాత్ హన్సాల్
పూర్ లో ఏర్పాటు చేయబోతున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల బ్యాటరీ తయారీ కేంద్రం కోసం 7300
కోట్ల రూపాయలు పెట్టు బడులు పెడుతున్నారు. దీని ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం
అత్యాధునిక సెల్ బ్యాటరీలను తయారు చేస్తున్నారు. ఇక హరియాణా రాష్ట్రం ఖర్కోడాలో
ఏర్పాటు చేస్తున్న వాహనాల తయారీ కేంద్రం ద్వారా సంవత్సరానికి పది లక్షల వాహనాలను
తయారు చేస్రు
తా . ఇది ప్రపంచంలోనే ఒకే చోట భారీ స్థాయిలో వాహనాలు తయారీ చేసే
ఏకైక కేంద్రంగా రికార్డు లకు ఎక్కనుంది. దీనికి సంబంధించిన మొదటి దశ ప్రాజెక్టు కోసం 11
వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టు బడులు పెట్ట బోతున్నారు.

సుజలాం సుఫలా కార్యక్రమ
 ం కారణంగా సాగునీరు పుష్కలంగా
అందుతోంది. భుజ్ అభివృద్ధికిగాను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పలు
ప్రాజెక్టు లను ప్రారంభించారు. వాటి విలువ 4,400 కోట్ల  రూపాయల
దాకా వుంది. సర్ దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ కు చెందిన 357 కిలో మీటర్ల
పొడవైన కాలువను ప్రధాని ప్రారంభించారు. భుజ్ లో నూతన పాల
ప్యాకెట్ తయారీ డెయిరీ ప్లాంటుకు, ప్రాంతీయ విజ్ఞాన కేంద్రం మొదలైన
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గ్రామీణ పరిశ్రమల టర్నోవర్ ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయలను దాటింది. ఈ
రంగం కారణంగా దేశంలో కొత్తగా 1.75 కోట్ల ఉద్యోగాల కల్పన జరిగింది.

అహమ్మదాబాద్ సబర్మతీ నది తీరాన ఏర్పాటు చేసిన ఖాదీ ఉత్సవానికి ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరయ్యారు. చరఖాతో వ్యక్తిగత
 ంగా తనకున్న
అనుబంధాన్ని స్మరించుకున్నారు. తన చిన్నతనంలో తన మాతృమూర్తి

చరఖాను వినియోగించిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. దేశానికి

స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలైన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని 7,500
మంది మహిళలు చరఖాను ఉపయోగించి నూలును తయారు చేసి చరిత్రను

సృష్టించారని, సబర్మతీ నది తీరాన ఈ కార్యక్రమం జరగ
 డం చాలా గొప్పగా
వుందని ప్రధాని అన్నారు. చరఖా తిప్పడం చిన్న విషయం కాదని అది దైవ
ప్రార్థనతో సమానమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఖాదీ ఉత్సవం:  స్వాతంత్య్ర సమర సమయంలో ఖాదీ
తు కు తెచ్చేలా ఉత్సవాలు
వ్రాస్తలు పోషించిన పాత
్ర ను గుర్
n

n

n

n

దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలైన సందర్భంగా అమృత్
మహోత్సవ్ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో
భాగంగా ఖాదీ ఉత్సవాన్ని జరిపారు. స్వాతంత్య్ర సమర
సమయంలో ఖాదీ పోషించిన పాత్రను, ఆ వస్త్రా ల ప్రాధాన్యతను

చాటేలా ఖాదీ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది.
చరఖాల అభివృద్ధి: 1920లనుంచి ఉపయోగిస్తూ వచ్చిన 22
రకాల చరఖాలను ప్రదర్శించడం జరగింది. పాతకాలం
చరఖాలతోపాటు ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి తయారు
చేసిన చరఖాల దాకా అన్ని రకాల చరఖాలను ఇందులో
ప్రదర్శించారు.

ఇందులో ఎరవాడ చరఖా కూడా వుంది. ఇది స్వాతంత్య్ర సమరానికి
ప్రతీకగా నిలిచిన నూలు వడుకు చక్రం. పొందూరు ఖాదీ తయారీని
తెలియజేసే ప్రదర్శన కూడా సందర్శకులను ఆకట్టు కునేలా ఏర్పాటు
చేశారు.
గుజరాత్ రాష్ట్ర ఖాదీ గ్రామీణ పరిశ్రమల సంస్థ నూతన
కార్యాలయాన్ని ప్రధాని నరే్ంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. అంతే
కాదు సబర్మతి నది మీద పాదచారులకోసం నిర్మించిన ఫుట్ ఓవర్
బ్రిడ్జిని కూడా ఆయన ప్రారంభించారు.

పలు ప్రాజెక్టు లను ప్రధాని ప్రారంభించారు. రూ. 1,500 విలువైన
ప్రాజెక్టు లకు ప్రధాని పునాది రాయి వేశారు. వీటిలో భుజ్ -బీమసార్ రోడ్డు
నిర్మాణం కూడా వుంది. గాంధీదామ్ లో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్
సమావేశ కేంద్రాన్ని ప్రధాని సందర్శించారు. అంజార్ లో వీర్ బాల్ స్మారక
మందిరం, భుజ్ 2 సబ్ స్టేషన్ నఖ్ త్రానా మొదలైన ప్రాజెక్టు లను ప్రధాని
ప్రారంభించారు.
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ఆరోగ్యం- ఆధ్యాత్మికత

ఆరోగ్యరంగంలో నూతన
ప
్ర జావిప
్ల వం

బారతదేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశాల సరసన చేరాలంటే దేశవ్యాప్తంగా ఆరోగ్యరంగ సేవలను అభివృద్ధి చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్య రంగ
సేవలు సర్వత్రా లభ్యం కావాలంటే అందుకు తగిన ఆసుపత్రులుండాలి. వాటిలో తగినంత మంది సిబ్బంది వుండాలి. వారు తగిన
విద్యాప్రమాణాలు కలిగివుండాలి. ప్రతి చోటా పారా మెడికల్ సిబ్బంది తప్పనిసరి. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ ఇందుకోసం ఒక సమ్రగమైన విధానాన్ని రూపొందించారు. ఆరోగ్య రంగాన్ని ఆరు ప్రాథమిక మూలస్తంభాలుగా వర్గీకరించారు. వీటిలో
ఒకటి ఆధ్యాత్మిక గురువుల సేవలను వినియోగించుకోవడం. ప్రధాని ఆలోచన మేరకు వారు భారీ స్థాయిలో ఆరోగ్య సేవా రంగంలో
పాల్గొంటున్నారు. అంతే కాదు సమాజంలోని అన్ని వర్గాలవారి సేవలను ఇందుకోసం ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగా
ఫరిదాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన అమృత ఆసుపత్రిని, మొహాలీలో నిర్మించిన హోమీ భాభా కేన్సర్ ఆసుపత్రి మరియు పరిశోధనా కేంద్రాన్ని ఆగస్టు
24న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు.

ఆ

రోగ్యరంగంలో విశిష్టమైన సేవలందిస్తూ ప్రజల ప్రాణాలను
కాపాడుతున్న విశిష్ట మైన శక్తిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా
భారతదేశం ప్రశంసలు పొందుతోంది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
దిశానిర్దేశం ప్రకారం దేశంలోని ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి నగరానికి, ప్రతి
ఇంటికి వైద్య సేవలందుతున్నాయి. ఆరోగ్యభద్రతకు సంబంధించి
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేపట్టిన చర్యలు దేశంలోనే కాదు, ఇతర
దేశాల్లో కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దీనికి కారణం సమగ్రమైన
ఆరోగ్య సేవల విధానమనేది గత 8 సంవత్సరాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వ
ప్రాధాన్యతగా నిలవడమే. ప్రైవేటురంగంతోపాటు ఆధ్యాత్మిక రంగానికి
చెందిన గురువులు కూడా వైద్యసేవల రంగంలో సేవలందించడానికి
ముందుకు వస్తున్నారు. స్ఫూర్తిదాయకంగా పని చేస్తున్నారు.
భారతదేశంలో ఆరోగ్యరంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికిగాను ప్రధాని

మోదీ చేస్తున్న కృషిని గమనించిన ప్రముఖ అమృత ఆసుపత్రి మేము
సైతమంటూ ప్రభుత్వ సేవలకు అండగా నిలుస్తోంది. దేశ రాజధాని
ప్రాంతంలో ఫరీదాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన అమృత ఆసుపత్రి అన్ని
రకాల ఆధునిక సౌకర్యాలను కలిగిన భారీ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిగా పేరు
సంపాదించుకుంది. ఇది నిర్మాణపరంగానే కాదు సేవల పరంగా కూడా
ఆధునికతను సంతరించుకున్న వైద్యాలయం. విశిష్టమైన సేవలతోపాటు
ప్రజల్లో తగిన ఆధ్యాత్మిక భావాలను కలగజేస్తున్న ఆసుపత్రిగా ఇది
గుర్తింపు పొందింది.
మాతా
అమృతానందమయి
ప్రజల
హృదయాలలో
సంపాదించుకున్న పేరు ప్రతిష్టలను ప్రధాని ప్రశంసించారు. సరైన
రీతిలో జరిగే అభివృద్ధి అనేది అందరినీ చేరుకుంటుందని, అందరికీ లబ్ధి
చేకూరుస్తుందని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. కీలకమైన ఆందోళనకరమైన
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It is said here, अयं निजः परो वेति गणना, लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ एन्न महा उपनिषद
आशयमाण, अम्मयुडे, जीविता संदेशम।
అమ్మ అంటే ప్రే మ, దయ, సేవ, త్యాగాలకు ప
్ర తిరూపం.
భారతదేశం ప
్ర బోధిస్తు న్న ఆధ్యాత్మిక సంప
్ర దాయాలను 
ప
్ర తిఫలించే శక్తి అమ్మ. మహా ఉపనిషత్తు లలో అమ్మ
ఇచ్చే సందేశాన్నిమనం చూడవచ్చు.

మొహాలీలో హోమీ భాభా కేన్సర్
చికిత్సాలయం, పరిశోధనా కేంద
్రం

- నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధాన మంత్రి

ఫరిదాబాద్ సెక్టర్ 88లోని అమృత ఆసుపత్రి లో నూతన
ఆరోగ్య కేంద
్ర ఏర్పాటు
n

n
n

n

n

n

n

n

దేశ రాజధాని ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన అమృత ఆసుపత్రిని ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. దాంతో ఈ ప్రాంతంలో ఆధునిక
వైద్య సేవల మౌలిక సదుపాయాలు మరింతగా ఈ ప్రాంతంలో
అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

n

n

ఈ ఆసుపత్రిని మాతా అమృతానందమయి
 మఠంవారు నిర్వహిస్తున్నారు.

ఇది దేశంలోని అత్యంత పెద్దదైన ప్రైవేటు రంగా సూపర్ స్పెషాలిటీ
ఆసుపత్రి. 130 ఎకరాల్లో ఇది విస్తరించి వుంది. మొత్తం 2600
పడకలున్నాయి. ఇక దీనికి సంబంధించిన వైద్య కళాశాల 5.20 లక్షల
చదరపు
 అడుగుల్లో నిర్మించారు. ఈ వైద్యాలయంలో 81 వైద్య విభాగాల్లో
సేవలందిస్తున్నారు. ఇక్కడ 64 ఆధునిక వసతుల ఆపరేషన్ థియేటర్లు
ఉన్నాయి.
ఇందులో భారతదేశంలోనే అతి పెద్దదైన చిన్నపిల్లల వైద్య సేవల
కేంద్రముంది. ఇక్కడ 534 అత్యవసర చికిత్సల పడకలున్నాయి. 24
గంటలు సేవలందిస్తున్నారు. డిజిటల్ గా పర్యవేక్షణ లభిస్తుంది.

దేశంలోనే అత్యాధునిక ఆటోమేటెడ్ స్మార్ట్ ల్యాబరేటరీ ఇందులో వుంది.
దేశంలోనే ఉత్తమమైన ఇమేజింగ్ సేవలు ఇక్కడ లభిస్తున్నాయి. కేన్సర్
చికిత్సకోసం దేశంలోనే అతి పెద్ద రేడియేషన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

దేశంలోనే అతి పెద్దదైన, అత్యాధునిక ఫిజికల్ మెడిసిన్, పునరావాస కేంద్రం
ఇందులో వుంది. న్యూక్లియర్ మెడిసిన్, రోబోటిక్స్ సేవలందించే కేంద్రం
అన్ని రకాల చికిత్సలందించే అతి పెద్ద కేంద్రంగా నిలిచింది.
అంటువ్యాధులకు సంబంధించినఅత్యాధునిక విభాగం ఇందులో వుంది.
ఇక్కడ పరిశోధనలు మాత్రమే నిర్వహిస్తున్నారు.

కార్బన్ ఉద్గా రాలను శూన్యస్థాయిలో వెలువరించే వైద్యాలయంగా ఇది పేరు
పొందింది. అంతే కాదు, వ్యర్థా ల నిర్వహణ
 లో కూడా శూన్య స్థాయిలో
వ్యర్థా లను వెలువరించే వైద్యాలయంగా నిలిచింది.

రోగాలకు సంబంధించిన చికిత్సలు అందరికీ లభించాలనే
స్ఫూర్తిదాయకమైన విధానాన్ని అమృత ఆసుపత్రి చాటుతోంది.
ఆధునికతను
 ఆధ్యాత్మికతను రంగరించి అందిస్తున్న సేవలు దిగువ
మధ్య తరగ
 తి, మధ్య తరగ
 తి ప్రజలకు నేరుగా ప్రభావవంతంగా
చేరుతున్నాయి. అమృత ఆసుపత్రితోపాటు పంజాబ్ రాష్ట్రం మొహాలీలో
నిర్మించిన హోమీ భాభా కేన్సర్ ఆసుపత్రి మరియు పరిశోధనా కేంద్రాన్ని
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పంజాబ్ రాష్ట్రం సాహిబ్ జాదా అజిత్ సింగ్ నగర్ జిల్లా (మొహాలీ),
ముల్లన్ పూర్ లో హోమీ భాభా కేన్సర్ ఆసుపత్రిని, పరిశోధనా కేంద్రాన్ని
నిర్మంచారు. దీన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించడం
జరిగింది. పంజాబ్ తో పాటు ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత
ప్రాంతాలప్రజలకు
 అత్యాధునిక వైద్యసేవలందించేలా ఈ కేన్సర్
ఆసుపత్రిని నిర్మించారు.

	కేంద్ర ప్రభుత్వ అణుశక్తి విభాగం కింద పని చేస్తున్న టాటా మెమోరియల్
సహాయక సంస్థ ఈ ఆసుపత్రిని నిర్మించింది. ఇందుకోసం 660 కోట్ల
రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. 300 పడకల
 సౌకర్యంగల ఈ ఆసుపత్రి
మూడో స్థాయిలో వున్న రోగానికి చికిత్స అందించగలిగే సామర్థ్యమున్న
ఆసుపత్రి.

అన్ని రకాల క్యాన్సరకు
్ల చికిత్స అందించడానికిగాను ఈ ఆసుపత్రిలో
అన్ని రకాల ఆదునిక సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఆసుపత్రిలో
సర్జరీ, రేడియో థెరపీ , మెడికల్ ఆంకాలజీ, కీమో థెరపీ, ఇమ్యునో థెరపీ,
బోన్ మారో ట్రాన్స్ ప్లాంట్ లాంటి పలు రకాల సేవలందిస్తున్నారు.
ఈ ప్రాంతంలోని కేన్సర్ రోగులకు అన్ని రకాల సదుపాయాలతో
చికిత్సలు అందించడానికి ఈ ఆసుపత్రి ఉపయోగపడుతుంది. సంగ్రూర్
దగర్గ నిర్మించిన వంద పడకల ఆసుపత్రికి బ్రాంచి ఆసుపత్రిగా పని
చేస్తుంది.

భారతదేశంలోై వద్య చికిత్సలు అందించడాన్ని సేవగా పరిగణిస్
తారు.
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యమని భావించిన దేశం ఇది.ై వద్య రంగంకోసం
ప
్ర త్యేకంగా ఒక వేదమే ఈ దేశంలో వుంది. మనై వద్యరంగానికి మనం
పెట్టు కున్న పేరు ఆయుర్వేద. ఆయర్వేద రంగంలో సేవలందించిన
ై
పండితులకు మనం రుషి, మహారుషి అనే బిరుదులను ఇచ్చి వారిప
సమున్నతై మన నమ్మకముంచడం జరిగింది. మహారుషి చరకు
 డు,
మహారుషి సుశ్
రు తుడు, మహారుషి వాగ్బట ఈ కోవకే చెందినవారు.
ఇలాంటి మహానుభావులు ఎందరో తమ విద్వత్తు తో ప
్ర జలకు
సేవలందించి ప
థా నం సంపాదించుకున్నారు.
్ర జల మనసులోల్ చెరగని స్

- నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధాన మంత్రి

కూడా ప్రధాని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ప్రధాని
తమ పాలన వచ్చిన తర్వాత 500 రకాల కేన్సర్ మందుల రేట్ల ను 90
శాతం మేరకు తగ్గించడం జరిగిందని అన్నారు. ఇవి గతంలో చాలా
ఖరీదును కలిగివుండేవని ఆయన గుర్తు చేశారు. దీంతోపాటు సరాసరి
తీసుకుంటే ప్రతి ఏడాది రోగుల విషయంలో వేయి కోట్ల రూపాయలను
ఆదా చేయడం జరుగుతోందని అన్నారు.
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మాతృభూమి కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేసిన
స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు

భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యా
 యి.
ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ‘ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవ్’
సంబరాలు జరుపుకుంటున్నాం. సమర
 యోధులు చేసిన అపారమైన
త్యాగాల ఫలితంగా మనం స్వాతంత్య్రం సంపాదించుకోగలిగాం.
లెక్కలేనంతమంది యోధులు ఉరికంబాలకు ఎక్కి తమ ప్రాణాలను 
త్యాగం చేశారు. భరత మాతను దాస్య శృంఖలాల నుంచి
తప్పించడంకోసం పోరాటం చేసిన విప్లవ
 కా
 రులకు, స్వాతంత్య్ర
సమర
 యోధులకు మనం ఎంతగానో రుణపడి వున్నాం. భారత
స్వాతంత్య్ర పోరాటాన్ని అణచడానికి బ్రిటన్ పాలకులు వేయని 
ఎత్తుగడ లేదు. ప్రజల
 ను భయకంపితులను చేయడానికి,
నిరాశపరచడానికి, తీవ్ర ఆందోళనలకు గురి చేయడానికిగాను వారు
అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు. అయినా అవన్నీ మన పోరాటాన్ని ఏమీ
చేయలేకపోయాయి. మన సమర
 యోధులకు వారి సమర
 ్థతపై పూర్తి 
నమ్మకం వుండేది. ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా సరే దేశం
ముందడుగు వేసి స్వాతంత్య్రం సంపాదించుకుంటుందని వారు
నమ్మేవారు. ఈ నేపథ్యంలో చూసినప్పుడు సెప్టంబర్ 22కు
ప్రాధాన్యత కలిగి వుంది. ఎందుకంటే 1921లో ఇదే రోజున జాతిపిత
మహాత్మా గాంధీ తన విదేశీ వస్త్రధా
 రణను వదిలేసి ధోవతీని మాత్రమే
ధరించడం ప్రారంభించారు. ఆయన ఈ పనిని మధురై నగర
 ంలో
చేశారు.

సెల్యులర్ ై జలులో నిరాహారదీక్ష చేస్తూ ప్రా ణత్యాగం
చేసిన యోధుడు: మహావీర్ సింగ్ రాథోడ్

ఆ

జననం: 16 సెప
్టంబర్ 1904,  మరణం: 17 మే 1933

పిల్ల వాడు 6వ తరగతి చదువుకుంటున్న సమయంలోనే
స్వాతంత్య్ర పోరాటంలోకి వెళ్ళాడు. విప్లవకారుల గురించి
తెలుసుకున్న తర్వాత తన చదువులను ఆపేసి స్వాతంత్య్ర
పోరాటంలోకి వెళ్ళాడు. అతను ప్రసిద్ధి చెందిన యోధులు భగత్ సింగ్,
రాజగురు లాంటి వారికి సాయం అందించిన వీరుడు. మహావీర్ సింగ్
రాథోడ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని ఇటా జిల్లా లో 1904లో సెప్టంబర్ 16న

జన్మించారు. మహావీర్ సింగ్ అత్యంత ధైర్యశాలి. ఒక సమావేశంలో
బ్రిటన్ పాలకుల ముందే వారికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసి
గాంధీజీకి మద్దతుగా నిలిచారు. ఆయన ఆ తర్వాత నవజవాన్ భారత్
సభ అనే విప్లవసంస్థలో సభ్యులుగా చేరారు. ఆ సంస్థలో అత్యంత
దైర్యాశాలి అయిన సమర యోధునిగా పేరు సంపాదించుకున్నారు.
లాహోర్ నుంచి విప్లవకారులు భగత్ సింగ్, బతుకేశ్వర్ దత్,
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స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా సంపూర్ణ
అక్షరాస్యత సాధనకోసం పని చేస్తు న్న కేంద
్ర ప
్ర భుత్వం

దేశానికి స్వాతంత్య్రం వస్తే ఏమవుతుంది?
స్వాతంత్య్రం పొందిన దేశం తన ఆలోచనలకు
అనుగుణంగా ప్రణాళికలు తయారు చేసుకొని వాటిని
అమలు చేసి అభివృద్ధిని సాధించుకుంటుంది. అన్ని
విధాలా పెద్దదైన భారతదే
 శానికి నిరక్షరాస్యత ప్రధాన
సమస్యగా వుంది. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన
తర్వాత కూడా ప్రజలకు తమ హక్కుల గురించి
అవగాహన లేదు. కారణం వారిలోని నిరక్షరాస్యత.
అది నాటి స్వాతంత్య్ర సమరయోధులను ఎంతగానో
బాధించేది. స్వతంత్ర భారతదే
 శం సాధించాల్సిన
లక్ష్యాల విషయంలో వారికి చాలా కలలుండేవి.
వాటిలో ఒకటి సంపూర్ణ అక్షరాస్యత సాధించడం.
1951లో భారతదే
 శంలో అక్షరాస్యత కేవలం 18.3
శాతమే. 2018 నాటికి అది 74.4 శాతానికి
చేరుకుంది. దేశంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న విద్యా
సదుపాయాలు, భేటీ బచావో- భేటీ పడావో, సర్వశిక్ష
అభియాన్, సమగ్ర శిక్షలాంటి ఉద్యమాల కారణంగా
ఇది సాధించగలిగాం. అంతే కాదు కేంద్రప్రభుత్వం
మొదలుపెట్టిన నూతన విద్యా విధానం కారణంగా
మన సమరయోధుల కలలు సాకారమవు
 తున్నాయి.

దుర్గా దేవీలు పారిపోవడానికి వీలుగా రాథోడ్ సాయం అందించారు.
ఆయనపై ఒకకన్నేసిన బ్రిటన్ అధికార్లు రెండో లాహారో కుట్రలో
భాగమయ్యాడని ఆయన్ను 1929లో అరెస్టు చేశారు. లాహోర్
న్యాయస్థానంలో విచారణ ఎదుర్కొన్న మహావీర్ సింగ్ కు జీవిత
కారాగాశిక్ష విధించారు. జైలులో భగత్
 సింగ్, రాజగురు, సుఖదేవ్
ఇంకా ఇతర విప్లవకారులతో కలిసి 40 రోజులపాటు నిరాహారదీక్ష
చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మహావీర్ సింగ్ రాథోడ్ ను, ఇతర
విప్లవకా
 రులను అండమాన్ లోని సెల్యులర్ జైలుకు తరలించారు.
అక్కడి జైలులో ఖైదీలను హీనంగా చూసేవారు. అది అత్యంత
కఠినమైన జైలు. దీనికి నిరసనగా మహావీర్ సింగ్ రాథోడ్ అక్కడ
కూడా నిరాహారదీక్షకు కూర్చున్నాడు. అయితే ఆయన దీక్షను భగ్నం
చేయడానికిగాను ఆయనకు
 బలవంతంగా పాలను తాగించారు
అక్కడి అధికారులు. అయితే ఆ పాలు ఆయన ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరి
ఊపిరాడక మహావీర్ సింగ్ అమరుడయ్యాడు. ఆయన పార్థివ
దేహానికి రాళ్లు కట్టి దాన్ని సముద్రంలో పారేశారని కుటుంబ
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అక్షరాస్యత రేటులో చెప్పుకోదగిన వృద్ధి

1951లో 18.3%గా ఉన్న అక్షరాస్యత రేటు 2018లో
74.4%కి చేరుకోవడం  విజ్ఞాన భారతాన్ని స్థాపించడంలో
ప్రభుత్వం చేస్తున్న అవిశ్రాంత ప్రయత్నాలకు నిదర్శనం.

అక్షరాస్యత రేటు
(శాతంలో)

సభ్యులకు కూడా అప్పగించలేదని తర్వాత ప్రజలకు తెలిసింది.

రాథోడ్కు ఆయన తండ్రి మద్దతు బలంగా వుండేది. ఈ దేశం
కోసం నీవు చేస్తున్న పోరాటాన్ని చూస్తుంటే నీవు బానిసబతుకులను
ఏమాత్రం అంగీకరించవని తెలుస్తోంది. స్వాతంత్య్ర పోరాట
మార్గంలో నిలిచిన నీవు వెనుతిరిగి చూడవద్దు. నీ తోటి
విప్లవకారులను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ను విడిచిపెట్టవద్దు అని
రాథోడ్కు ఆయన తండ్రి ధైర్యాన్ని కల్పించాడని తెలుస్తోంది.
దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత అండమాన్ సెల్యులర్ జైలులో
మహావీర్ సింగ్ రాథోడ్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. డిసెంబర్ 30,
2018న అండమాన్ సెల్యూలర్ జైలును సందర్శించిన ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ రాథోడ్ కు ఘన నివాళి ఘటించారు. అలాగే
కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా కూడా అక్టో బర్ 15, 2021న
అండమాన్ సెల్యూలర్ జైలును సందర్శించి రాథోడ్ స్మృతికి ఘన
నివాళి ఘటించారు.

ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవం

మదన్ లాల్ దింగ్రా : బ్
రి టన్ దౌర్జన్యాలకు

జాతీయం

నిరసనగా ప
్ర తీకారం తీర్చుకున్న యోధుడు
బెం

జననం: 18 సెప
్టంబర్ 1883, మరణం:  17 ఆగస్టు 1909

గాల్ విభజన
 కు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమం
మొదలైంది. అది తీవ్రంగా మారి జాతీయ ఉద్యమంగా
అవతరించింది. ఈ ఆందోళనల్ని ఉక్కుపాదంతో అణవేయడానికి బ్రిటన్
పాలకులు చేయని ప్రయత్నం లేదు. వారి అణచివేత పెరిగేకొద్దీ దేశవ్యాప్తంగా
విప్లవ ఉద్యమం మరింత పెరిగింది. ఆ విప్లవ ఉద్యమం నుంచి
జన్మించినవారిలో మదన్ లాల్ దింగ్రా కూడా వున్నారు. గొప్ప విప్లవకారునిగా,
మహా దేశభక్తునిగా పేరు సంపాదించుకున్న మదన్ లాల్ దింగ్రా పంజాబ్
రాష్ట్రం అమృత్ సర్ పట్టణంలో సెప్టంబర్ 18, 1883లో జన్మించారు. లాహోర్
లోని ప్రభుత్వ కళాశాలలో చదువుకోవడానికిగాను 1900 సంవత్సరంలో
అక్కడకు చేరారు. అక్కడ ఆయనకు స్వరాజ్య కాంక్షతో పని చేస్తున్న
విప్లవోద్యమంతో పరిచయం ఏర్పడింది. చదువుకుంటున్న రోజుల్లో
ఆయనలోని నాయకత
 ్వ లక్షణా
 లు బైటపడ్డా యి. బ్రటన్ నుంచి దిగుమతి
చేసుకున్న వస్త్రంతో తయారు చేసిన బ్లేజర్ ను మాత్రమే ధరించాలని కళాశాల
ప్రిన్సిపాల్ ఆదేశించడంతో దానికి వ్యతిరేకంగా దింగ్రా నాయకత్వంలో
ఆందోళన జరిగింది. దాంతో ఆగ్రహించిన అధికారులు ఆయన్ను కాలేజీ
నుంచి బహిష్కరించారు. అంతవరకూ జాతీయ విప్లవ ఉద్యమంతో
పరిచయం లేని దింగ్రా అప్పటినుంచీ ఆ దిశగా అడుగులు వేశారు. ఆయన
1905లో లండన్ కు వెళ్లి అక్కడ ఇండియా హౌస్ లో మకాం వేశారు.
అప్పుడు ఆ హౌస్ కు మేనేజర్ గా వీర సావర్కర్ వుండేవారు. ఆ సమయంలో
అంటే జూన్ 8, 1909లో సావర్కర్ పెద్దన్నయ్య గణేష్ దామోదర్ వీర
సావర్కర్ ను ఇంగ్లాండు నుంచి బహిష్కరించారు. ఆయన చారిత్రాత్మక
కవితలు ప్రచురించారని అవి దేశద్రోహానికి పాల్పడినట్టేనని భావించి వారు
అప్పటి అధికారులు ఆయన్ను బహిష్కరించారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా లండన్
లోని విప్లవకా
 రులు ఆందోళన చేపట్టారు.
ఆ సమయంలో బ్రిటన్ అధికారి సర్ విలియం కరన్
్జ విల్లీ కన్ను

సావర్కర్తోపాటు అక్కడ ఇతర విప్లవకారుల మీద పడింది. వారి
సమాచారన్ని సేకరించేవాడు. కరన్
్జ విల్లీ కారణంగానే లండన్ లో అనేక
మంది విప్లవకారులు అక్కడి ప్రభుత్వ అధికారుల చేతిలో హింసకు
గురయ్యేవారు. శ్యామ్ జీ కృష్ణ వర్మ ఆధ్వర్యంలో వెలువడే ది ఇండియన్
సోషియాలజిస్ట్ అనే జర్నల్ కర్జన్ విల్లీని భారతదేశానికి అత్యంత ప్రమాదకారి
అయిన దుర్మార్గ శత్రువుగా పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో విల్లీపై పగను
పెంచుకున్న దింగ్రా సమయంకోసం పొంచి వున్నాడు. జులై 1, 1909లో
ఇంపీరియల్ సంస్థలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో విల్లీని చంపేశాడు.
కోర్టు లో విచారణ ఎదుర్కొన్న దింగ్రా తన తరఫున పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ను
పెట్టు కోవడానికి అవకాశమున్నా ఆ పని చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆయన ఆ
కోర్టు అధికారాలనే అంగీకారంలోకి తీసుకోలేదు. దేశభక్తులైన భారతీయులకు
ఉరిశిక్షలు వేయడం వారిని బహిష్కరించడానికి వ్యతిరేకంగానే తాను
ప్రతీకారం తీర్చుకున్నానని దింగ్రా ప్రకటించారు. కోర్టు నుంచి నిష్క్రమిస్తున్న
సమయ
 ంలో దింగ్రా చేసిన ప్రకటనను
 ఇప్పటికీ అందరూ తలుచుకుంటూ
వుంటారు. థ్యాంక్ యు మై లార్డ్, నేను ఎవరికీ తలవంచను. నా
మాతృభూమికి నా జీవితాన్ని అంకింత చేసినందుకు నాకు ఎంతగానో
గర్వంగా వుందని దింగ్రా చేసిన ప్రకటన విప్లవకారుల్లో మరింత ఉత్తేజాన్ని
నింపింది.
దింగ్రాకు మరణశిక్ష విధించారు. లండన్ లోని పెంటన్ విల్లే జైలులో 17
ఆగస్టు 1909లో 26 సంవత్సరాల వయస్సులో దింగ్రాను ఉరి తీశారు.
బ్రిటన్ పాలకు దమనకాండను ఎంతో బలంగా ఢీకొట్టిన మదన్ లాల్ దింగ్రా
దేశ యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఆయన ధైర్య సాహసాలను కీర్తిస్తూ
అనిబీసెంట్ ఒక పత్రికలో ఇలా రాశారు. మదన్
 లాల్ దింగ్రా లాంటివారు ఈ
దేశానికి మరెంతో మంది కావాలని ఆమె పేర్కొనడం ఆయన గొప్పదనానికి
తార్కాణంగా నిలిచింది.

యుఎన్ దెబార్:  స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో పాల్
గొ నడంకోసం
న్యాయవృత్తి ని పక్కన పెట్టి న దేశభక్తు డు
జననం:  21 సెప
్ట ెంబర్ 1905,  మరణం: 11 మార్చి 1977

దే

శం గర్వించదగ్గ స్వాతంత్య్ర యోధుడు ఉచ్చరంగరాయ్ నావల్
శంకర్ దెబార్ గుజరాత్ రాష్ట్రం జామ్ నగర్
 లో సెప్టంబర్ 21,
1905లో జన్మించారు. ఆయన సౌరాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా కూడా విధులు
నిర్వహించారు. మహాత్మాగాంధీ ఆదర్శాలకు ప్రభావితుడైన దెబార్
1936లో తన న్యాయవాద వృత్తిని వదిలేసి స్వాతంత్య్ర పోరాటంలోకి
వెళ్ళారు. అప్పట్లో రాజుల సంస్థానంగా వున్న రాజ్ కోట్లో 1938
నుంచి 42 దాకా జరిగిన సత్యాగ్రహాలకు ఆయన నాయకత్వం

వహించారు. ఆ విధంగా ఆయన ఆ కాలంలో జరిగిన పలు వ్యక్తిగత
సత్యాగ్రహాల్లో ను, సమాఖ్య ఉద్యమాల్లో ను పాల్గొన్నారు. బ్రిటన్
పాలకులనుంచి దేశాన్ని విముక్తి చేయడం కోసం చేసిన పోరాటాల
కారణంగా ఆయన మూడుసార్లు జైలు జీవితాన్ని అనుభవించారు.
ప్రజల ప్రయోజనాలను పట్టించుకోకుండా అప్పటి రాజ్య సంస్థానాలు
ఇష్టమొచ్చినట్టు గా పన్నులు వేసేవి. వారికి బ్రిటన్ పాలకులు మద్దతుగా
వుండి భద్రత కల్పించేవారు.
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జాతీయం

ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవం

దూరదర్శన్ లో 75 గురు స్వాతంత్య్ర సమర యోధుల జీవిత
కథలతో ‘స్వరాజ్’ సీరియల్ ప్రా రంభం

దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలైన సందర్భంగా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా
దేశ ప్రగతికోసం, భవిష్యత్ నిర్మాణం కోసం నూతన తీర్మానాలు చేసుకుంటున్నాం. నూతన ఆలోచనల్ని చేస్తున్నాం. అంతే కాదు దేశానికి
స్వాతంత్య్రం సంపాదించడంకోసం తమ ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా భావించిన యోధులెందరినో స్మరించుకుంటూ వున్నాం. వారి గురించి
కొత్త తరాల ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాం. ఇది నిరంతర ప్రక్రియ. ఈ సందర్భంగా స్వరాజ్ సీరియల్ ను ప్రారంభించిన దూరదర్శన్ ఈ దిశగా
ఒక విశిష్టమైన అడుగు వేసింది.

ప్ర

ముఖ టెలివిజన్ ఛానెల్ దూరదర
 ్శన్ ఈ మధ్యనే స్వరాజ్ అనే
సీరియల్ ను ప్రసారం చేయడం మొదలుపెట్టింది. దీని ద్వారా
భారత స్వాతంత్య్ర సంగ్రామాన్ని ఆవిష్కరించడానికి
ప్రయత్నిస్తోంది. 550 మందికి పైగా స్ఫూర్తిదాయక పోరాట యోధుల
గాధలను ప్రజలకు తెలియజేయాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ సీరియల్
ప్రారంభమైంది. కొత్త తరానికి నాటి దేశభక్తుల గురించి తెలియజేయాలనేది
లక్ష్యం. పోరాట యోధుల జీవితాలను సీరియల్గా చూపబోతున్నారు.
దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలైన సందర్భంగా రాబోయే 75
వారాల్లో 75 ఎపిసోడ్ లను ప్రసారం చేస్తామని దూరదర్శన్ ప్రకటించింది.
ఆగస్టు 14న మొదటి ఎపిసోడ్ ప్రసారమైంది. ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 9
గంటలకు స్వరాజ్ సీరియల్ ప్రసారమవుతుంది. పార్లమెంటులోని
బాలయోగి ఆడిటోరియంలో ఆగస్టు 17న వేసిన ప్రత్యేక ప్రదర్శనను
తిలకించిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆ విశేషాలను తన ‘మన్ కీ బాత్’
కార్యక్రమం ద్వారా వినాలని కోరారు. ఈ సీరియల్ను తప్పకుండా
చూడాలని, దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన వారి గురించి నేటి తరం
తప్పకుండా తెలుసుకోవాలని ఆయన ప్రజలకు
 విజ్ఞప్తి చేశారు.

స్వరాజ్ సీరియల్ ప్రత్యేకత ఏంటి?

భారతగడ్డపై 1498లో వాస్కోడ గామా మొదటిసారిగా అడుగుపెట్టారు.
అతని రాకతో ఈ సీరియల్ మొదలవుతుంది. ఆ విధంగా పోర్చుగీసులు,
ప్రెంచ్వారు, డచ్ వారు, బ్రిటీష్ వ్యాపారులు మన దేశంలోకి అడుగుపెట్టారు.
వారు ఈ దేశంలో కాలనీలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచీ
స్వాతంత్య్రం వచ్చే వరకూ ఈ సీరియల్ కొనసాగుతుంది.

బ్రిటన్ పాలకులు తమకు కల్పిస్తున్న భద్రత
 కు ప్రతిగా నాటి రాజ్య
సంస్థానాల పాలకులు బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యవాద విధానాలకు అండగా
నిలిచేవారు. 20వ శతాబ్ద ప్రారంభంలో అంటే మొదటి రెండు
దశాబ్దా లలో దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ ఉద్యమం ఉధృతమైంది. ఈ
నేపథ్యంలో రాజ్ కోట్ కేంద్రంగా 1930, 1940లలో జరిగిన స్వాతంత్య్ర
ఉద్యమాలకు దెబార్ నాయకత్వం వహించేవారు. 1930ల చివరలో
ఆయన కథియావార్ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించారు. సంయుక్త
సౌరాష్ట్ర ఏర్పాటులో ఆయన కీలక పాత్రపోషించారు. అక్టో బర్ 1947లో
జునాగఢ్ నవాబు తన సంస్థానాన్ని పాకిస్తాన్ దేశంలో కలపడానికి
ప్రయత్నించినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా దెబార్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద
ఉద్యమం నడిచింది. నవాబ్ ప్రభుత్వాన్ని ఆర్థికంగా బహిష్కరించాలనే
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75 వారాలు, 75 ఎపిసోడ్ లు

డిడి జాతీయ ఛానెల్ లో ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 9 గంటల నుంచి 10 గంటల
వరకు ఈ సీరియల్ ప్రసారమవుతుంది. అంతే కాదు ఆ ఎపిసోడ్ లు తిరిగి
ఆ వారంలో పునః ప్రసారమవుతాయి. అంతే కాదు హిందీ భాషలో
నిర్మితమైన ఈ సీరియల్ ఆగస్టు 20వ తేదీ నుంచి తమిళ్, తెలుగు, కన్నడ,
మలయాళం, మరాఠీ, గుజరాతీ, ఒడియా, బెంగాలీ, అస్సామీ భాషల్లో
కూడా ప్రసారమవుతోంది.

కేంద్ర సమాచారప్రసారశాఖ చేపట్టిన వినూత్నమైన కార్యక్రమం

స్వాతంత్య్ర పోరాటం, అందులో పాల్గొని జీవితాలను త్యాగం చేసిన
మహోన్నత సమరయోధుల జీవితాల గురించి నేటి బాల బాలికలు
తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ ఒక
వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. అది మరేంటో కాదు ఆజాదీ క్వెస్ట్
అనే మొబైల్ గేమ్. అమృత మహోత్సవ్ సంబరాల సందర్భంగా ఆ మొబైల్
ఆటను ఆవిష్కరించారు. భారత స్వాతంత్య్ర పోరాట గాథను నేటి తరానికి
అందించాలనేది ఉద్దేశ్యం. జింగా ఇండియా అనే సంస్థ భాగస్వామిగా ఈ
ఆన్ లైన్ లెర్నింగ్ మొబైల్ గేమ్ ను తయారు చేశారు. ఈ గేమ్ను
ప్రారంభిస్తున్న సందర్భంగా మాట్లాడిన సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి
అనురాగ్ కశ్యప్ స్వాతంత్య్ర సమరంలో మన పోరాట యోధులు చేసిన
కృషిని అందరికీ తెలియజేయాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం చేపట్టిన పలు
కార్యక్రమాల్లో ఇది ఒకటి అని ఆయన అన్నారు. ఇందులో భాగంగా
విడుదలైన మొదటి రెండు మొబైల్ ఆటల్లో మొదటిది ఆజాదీ క్వెస్ట్ : మ్యాచ్
3 పజిల్, అయితే రెండవది ఆజాదీ క్వెస్ట్ : హీరోస్ ఆఫ్ ఇండియా.

పిలుపునిచ్చారు. దాంతో జునాగఢ్ నవాబు వెనక్కి తగ్గా డు. దెబార్
ప్రారంభించిన బహిష్కరణ ఉద్యమం ఇతర రాజ్య సంస్థానాలపైన కూడా
ప్రభావం చూపింది. ఆ విధంగా జునాగఢ్ సంస్థానం భారతదేశంలో
కలిసింది. దెబార్ నాయకత్వంలో నియంతృత్వ పాలననుంచి
బయటపడింది. పలు రాజ్యసంస్థానాలను, స్థానిక పాలన ప్రాంతాలను
కలిపి సౌరాష్ట్ర రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయడంలో దెబార్ కీలకపాత్ర
పోషించారు. ఆయన చేసిన కృషితోనే ఫిబ్రవరి 15, 1948లో సౌరాష్ట్ర
ఏర్పడింది. అదే రోజున దెబార్ ను ముఖ్యమంత్రిగా నియమించారు.
దెబార్ చేసిన సేవలను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనకు 1973లో
పద్మవిభూషణ్ సత్కారాన్ని ప్రకటించింది. అది దేశ రెండో అత్యున్నత
పురస్కారం. ఆయన మార్చి 11, 1977లో స్వర్గస్తులయ్యారు.

Media Corner

న్యూ ఇండియా సమాచార్ సెప్టెంబర్ 16-30, 2022 89

RNI Registered No DELTEL/2020/78829, Delhi Postal
License No DL(S)-1/3546/2020-22, WPP NO U (S)94/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan,
New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly
(Publishing September 06, 2022, Pages -92)

బలై మన దేశం మాత
్ర మే ప
్ర పంచానికి సేవలందించగలదు
పండిట్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ
జయంతి సెప
్ట ెంబర్ 25, 1916

పండిట్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ అసాధారణమైన ప్రజ్ఞ 

కలిగిన నేత. ఆయన రాజకీయాలకు అతీతమైన వ్యక్తి. గొప్ప
ఆలోచనాపరుడు, రచయిత. సమతుల్యత కలిగిన, అభివృద్ధి

చెందిన, శక్తివంతమైన దేశంగా భారతదేశాన్ని తీర్చిదిద్దాలని 
ఆయన సంకల్పించారు.  దేశమంటే ప్రజల సమూహమని 
వారందరికీ ఒకే లక్ష్యం, ఒకే ఆదర్శం, ఒకే దీక్ష

వుంటాయని, అంతే కాదు వారు తాము జీవిస్తున్న

ప్రాంతాన్ని తమ మాతృభూమిగా భావిస్తారని ఆయన

స్పష్టం చేశారు. ప్రజలకు ఒకే ఆదర్శం లేకపోతే,  తమ

ప్రాంతాన్ని మాతృభూమిగా భావించకపోతే  దేశ అస్తిత్వమే

వుండదని అన్నారు. ఆయన జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు
ఘన నివాళి.

ఇంటెగ్రల్ హ్యూమన్ ఫిలాసఫీ వ్యవస్థాపకులైన పండిట్ దీన్ దయాళ్
ఉపాధ్యాయగారికి ఆయన జయంతి సందర్భంగా నా ఘన నివాళి. ఆయన
తన జీవితాంతం ‘సర్వజనా హితాయ, సర్వజన సుఖాయ’ అనే సిద్ధాంతాన్ని
నమ్మారు. తన జీవితాన్ని జాతి నిర్మాణంకోసం అంకితం చేశారు. ఆయన
ఆదర్శాలు దేశ ప్రజలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తాయి. బలమైన దేశం
మాత్రమే ప్రపంచానికి సేవ చేయగలదు అని పండిట్ దీన్ దయాళ్ గారు
అనేవారు. నేడు కేంద్రప్రభుత్వం ప్రారంభించిన స్వయం సమృద్ధ భారతదేశ
సాధన అనే విధానంలోని ప్రాథమికమైన ఆలోచన కూడా అదే. ఆయన
ఆదర్శాలే స్ఫూర్తిగా స్వయం సమృద్ధి సాధించడం కోసం భారతదే
 శం
ముందడుగు వేస్తోంది
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