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ప్రత్యేక సంచిక వ్యవసాయం , కార్మిక సంస్కరణలు

రైతుల స్వావలంబనే
భారత్ స్వావలంబన

వదంతులనూ, నిరసనలనూ తట్టుకుని ప్రభుత్వం తీసుకున్న విప్లవాత్మక చర్యల
వల్ల దళారుల కబంధ హస్తాల నుంచి రైతన్నలకు విముక్తి లభిస్తుంది.
न्यू इंडिया समाचार

ప్రణబ్ దాకు వీడ్కోలు

మాజీ రాష్ట్రపతి భారతరత్న డాక్టర్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ
2020 ఆగస్టు 31వ తేదీన స్వర్గస్థులయ్యారు.
ఆయన మరణం ఒక శూన్యాన్ని సృష్టించింది. ప్రణబ్
దా సాన్నిహిత్యాన్ని ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్రమోదీ
ఎల్లప్పుడూ ఆస్వాదించే వారు. ప్రణబ్ ముఖర్జీ ప్రజా
జీవితం నుంచి వైదొలగిన సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి
భావోద్వేగపూరితమైన సందేశంలో "మీరు ఎల్లప్పుడూ
నా పట్ల పితృ వాత్సల్యం చూపారు, మీరు నాకు
గురుతుల్యులు. మీ జ్ఞాన సంపద, మార్గదర్శకత్వం, నా
పట్ల చూపించే ఆదరాభిమానాలు నాలో ఎప్పుడూ
విశ్వాసాన్ని, బలాన్ని నింపేవి" అని రాశారు.

భారతరత్న శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ మృతి పట్ల భారతదేశం
ఎంతో దుఃఖిస్తోంది. మన దేశ అభివృద్ధి చరిత్రలో

ఆయన ఒక చిరస్మరణీయమైన వ్యక్తి గా నిలుస్తారు.

అసాధారణ పండితుడు, నిలువెత్తు రాజనీతిజ్ఞుడు అయిన
ఆయనను అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, సమాజంలోని అన్ని
వర్గాల వారూ ఎంతో ఆరాధిస్తారు

ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ

కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్
వినోద్ కుమార్
అసిస్టెంట్ కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్
శరత్ కుమార్ శర్మ ప్రొఫెషనల్
డిజైనర్
రవీంద్ర కుమార్ శర్మ
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సంపాదక లేఖ
సాదర నమస్కారం,
న్యూ ఇండియా సమాచార్ ప్రస్తుత సంచిక మీ చేతుల్లో ఉంది. ఈ
సమయానికి దీని కోసం మీరందరూ ఎంతో ఉత్సుకత ఎదురుచూస్తూ
ఉన్నారని భావిస్తున్నారు.
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో సమర ్థవంతమైన
ప్రభుత్వం పని చేస ్తోంది.
ప్రతీ రంగంలోనూ దేశాన్ని ముందుకు నడిపించడానికి ప్రభుత్వం
కట్ టుబడి ఉంది.
ప్రభుత్వ నిర ్ణయాలు, పనులు, పథకాలకు సంబంధించిన సమాచారం
అంతా పాఠకులకు చేరుతుంది.
ఈ పత్రిక ప్రభుత్వ ప్రచార మాధ్యమంగా కాకుండా సరైన
సమాచారం అందించే ఒక వేదికగా నిలుస్తుంది.ఈ పత్రిక గ్రామ
పంచాయతీలు, జిల్లా పంచాయతీలు, పంచాయత్ సమితులు,
గ్రంథాలయాలు, ఎంఎల్ఏలు, ఎంపిలు, అధికారులు, పాత్రికేయులు
అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ పత్రిక ఇ-పుస క్త ం ఇప్పుడు 5 కోట ్ల మందికి అందుబాటులో
ఉంది.
మీ అందరి అభిప్రాయాలు, సలహాల కోసం మేం ఆతృతగా ఎదురు
చూస్తున్నాం.
మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలియజేయండి. :
చిరునామా : బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
e-mail

:

రెండవ అంతస్తు, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్ లీ -110003

response-nis@pib.gov.in

మీ అందరి ఆశీస్సులతో
(కె.ఎస్. ధత్వాలియా)
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పోషణ మాసం

ఆరోగ్యం

పోషకాహార మాసోత్సవం : సామాజిక ఉద్యమం
సమాజంలో మహిళలు, పిల్లలు, వయోవృద్ధులు పోషకాలతో
కూడిన ఆహారం తీసుకోవాలన్న ప్రచారం పోషకాహార మాసం
ప్రధాన లక్ష్యం.

జాతీయ పోషకాహార కార్యక్రమం

2017-18 నుంచి మూడు సంవత్సరాల పాటు అమలులో
ఉండేలా రూ.9046.17 కోట్లతో జాతీయ పోషకాహార
కార్యక్రమాన్ని (ఎన్ఎన్ఎం) 2017 డిసెంబర్ లో కేంద్ర
కేబినెట్ ఆమోదించింది.

పోషణ్ అభియాన్ ను రాజస్న్
థా లోని ఝున్ ఝునులో
2018 మార్చి 8వ తేదీన ప్రధానమంత్రి అధికారికంగా
ప్రారంభించారు.

దే

శాభివృద్ధీ, పోషకాహారం రెండూ అత్యంత సన్నిహిత
బంధం కలిగి ఉంటాయి. ప్రజల్లో పోషకాహారం
గురించి చైతన్యం కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్
నెలను "రాష్ట్రీయ పోషణ్ మా" లేదా పోషకాహార మాసంగా
పాటిస్తుంది. చిన్న వయసులోని పిల్లలు, తల్లుల్లో పోషకాహార
లోపం అరికట్టడం, పోషకాహారంపై ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించడం
లక్ష్యంగా ప్రధానమంత్రి ప్రజలందరి భాగస్వామ్యంతో జాతీయ
స్థాయిలో ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా నిర్వహిస్తున్న విస్తృత పథకమే
సంపూర్ణ పోషణ (పోషణ్) మాహ్.
ప్రధానమంత్రి ఇటీవల నిర్వహించిన ‘మన్ కీ బాత్’
కార్యక్రమంలో ‘‘యథా అన్నం తథా మన్నం’’ అనే సూక్తిని
ప్రస్తావించారు. పోషకాలతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవడం పైనే
మానవుని మానసిక, మేథోపరమైన అభివృద్ధి నేరుగా ఆధారపడి
ఉంటుందని దాని అర్ధం.
సరైన పోషకాహారమే పిల్లలు, విద్యార్థులు తమ సంపూర్ణ
సామర్థ్యాలు పొందడంలో పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది. పిల్లలకు మంచి
పోషకాహారం లభించాలంటే తల్లులు కూడా సరైన పోషకాహారం
తీసుకోవడం చాలా అవసరం.
గుజరాత్ లోని సర్దార్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ ఐక్యతా విగ్రహం
సమీపంలో పోషకాహార పార్కు ఏర్పాటు చేసిన విషయం కూడా
ప్రధానమంత్రి ప్రస్తావించారు. ‘‘అక్కడ అత్యంత ప్రత్యేకమైన
పోషకాహార పార్కు ఏర్పాటయింది. వినోదం, ఉల్లాసంతో పాటు
పోషకాహారానికి సంబంధించిన సంపూర్ణ సమాచారం అక్కడ
మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది’’ అని ప్రధానమంత్రి అన్నారు.

పోషకాహార లోపం వల్ల పిల్లల అభివృద్ధిలో తగ్గుదలను
2022 నాటికి 25 శాతానికి తగ్గించడానికి ఈ
కార్యక్రమం కృషి చేస్తుంది.

పోషకాహార కొరత, రక్తహీనత (పిల్లలు, తల్లులు,
యుక్తవయసులోని బాలికలు) తగ్గించడం, జనన
సమయంలో శిశువులు సరైన బరువుతో జన్మించేలా
చూడడం కూడా ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యాలు.

2021 మార్చి 31 వరకు పొడిగించిన ఈ పథకం ద్వారా
10 కోట్ల మంది ప్రజలకు లబ్ధి చేకూరుతుంది.

ఈ కార్యక్రమాన్ని అన్ని రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు,
జిల్లాల్లో అమలు పరుస్తున్నారు.

పోషకాహార మానిటర్, కార్డులు

భారతీయ పోషన్ కృషి కోశ్
ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రతీ
జిల్లాలోనూ పండే పంటలు,
వాటి పోషక విలువలకు
సంబంధించిన సంపూర్ణ
సమాచారం అందులో
ఉంటుంది.
ఈ ప్రజా ఉద్యమంతో
పాఠశాలలను కూడా
అనుసంధానం చేశారు.
పిల్లల్లో పోషకాహార చైతన్యం
కల్పించడం కోసం పోటీలు
కూడా నిర్వహిస్తారు.

ప్రతీ తరగతిలోనూ తరగతి
మానిటర్ తరహాలోనే
పోషకాహార మానిటర్
కూడా ఉంటారు.
ఒక పోషకాహార కార్డును
కూడా ప్రవేశపెడతారు.
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సంక్షిప్త వార్తలు

పవిత్రమైన, శుభ్రమైన వారణాసి

గం

గా జలాల శుద్ధి, స్వచ్ఛతకు ప్రజలు పూనుకోవడంతో
వారణాసిలోని ఘాట్లు పూర్వ వైభవం తిరిగి
పొందుతున్నాయి. 2020 స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ లో గంగానదీ పరీవాహక
ప్రాంతంలో ఉన్న నగరాల్లో వారణాసి అత్యంత స్వచ్ఛమైన నగరంగా
గుర్తింపు పొందడమే ఇందుకు కారణం. ఈ రోజున ప్రజలు
గంగానది జలాన్ని పరిశుభ్రమైనదిగా గుర్తించి మత సాంప్రదాయం
ప్రకారం నిర్వహించే ఆచమనాన్ని చేయడానికి కూడా ప్రజలు
వెనుకాడడంలేదని వారణాసిలోని ఒక పూజారి చెప్పారు.
వారణాసిలో ఏర్పాటు చేసిన 140 ఎంఎల్ డి సామర్థ్యం గల
మురుగునీటి స్వచ్ఛత ప్లాంట్ గంగ శుద్ధికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా
ఉన్నదని రుజువయింది. నది గట్టుపై ఉన్న 63 సాధారణ ఘాట్లలో
21 ముఖ్యమైన ఘాట్లను స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం కింద గుర్తించి
వాటి పరిసర ప్రాంతాలను సుందరీకరిస్తున్నారు. ఈ ఘాట్ల నుంచి
ప్రతీ రోజూ 8 నుంచి 9 మెట్రిక్ టన్నుల వ్యర్థాలను సేకరించి మూసి
ఉన్న పడవల్లో కంపోస్ట్ తయారీకి తరలిస్తున్నారు. ఈ నగరం
ఇతర నగరాలకు స్ఫూర్తిగా మారింది.

భారత, జపాన్ చేయి చేయి కలిపి సాగే
వ్యూహత్మక భాగస్వాములు

భా

రత సాయుధ దళాలు, జపాన్ కు చెందిన ఆత్మరక్షణ దళాల
మధ్య పరికరాలు, సేవల పరస్పర మార్పిడికి సంతకాలు
చేసుకున్న పరస్పర సహకార ఒప్పందాన్ని ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర
మోదీ, నాటి జపాన్ ప్రధానమంత్రి షింజో అబే ఆహ్వానించారు.
ఈ ఒప్పందం రెండు దేశాల మధ్య రక్షణ సహకారం పటిష్ట
పడేందుకు దోహదపడుతుందని, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శాంతి,
భద్రతల స్థాపనకు ఉపయోగపడుతుందని ఆ సందర్భంగా వీడియో
కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉభయ దేశాల ప్రధానమంత్రులు
అన్నారు. భారత-జపాన్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం, అంతర్జాతీయ
భాగస్వామ్యం పరిధిలో సాగుతున్న ముంబై-అహ్మదాబాద్
హైస్పీడ్ రైలు (ఎంఎహెచ్ఎస్ఆర్) ప్రాజెక్టు పురోగతి సహా ఇతర
రంగాల్లో సహకారం అమలు జరుగుతున్న తీరును ఉభయులు
సమీక్షించారు. కోవిడ్ అనంతర ప్రపంచంలో అంతర్జాతీయ
సమాజం పయనించే తీరును నిర్దేశించడంలో ఉభయ దేశాల మధ్య
శక్తివంతమైన, దీర్ఘకాలిక సహకారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వారు
అంగీకరించారు.

ఆరోగ్య సేతుపై వాస్తవిక కోణంలో మీ ఆరోగ్యాన్ని పరీక్షించుకోండి

పంచంలోనే అత్యధికంగా డౌన్ లోడ్ అయిన కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ యాప్ గా గుర్తింపు
ప్ర
పొందిన ఆరోగ్య సేతు 50 మందికి పైబడి ఉద్యోగులున్న సంస్థలు, వ్యాపార సంస్థల కోసం
"ఓపెన్ ఎపిఐ" సర్వీస్ పేరిట కొత్త అంశాన్ని జోడించింది. వారు ఇప్పుడు "ఓపెన్ ఎపిఐ" సర్వీస్
ఉపయోగించుకుని వాస్తవికంగా ఆరోగ్య సేతు అప్లికేషన్ కు సంబంధించిన సమాచారం
తెలుసుకోవడంతో పాటు తమ ఉద్యోగులు, ఆరోగ్యసేతు ఉపయోగిస్తున్న ఇతర సంసల
్థ
ఉద్యోగుల ఆరోగ్య సమాచారం పొందవచ్చు. ఈ ఎపిఐ సర్వీస్ ఆరోగ్య సేతు వినియోగిస్తున్న
వారి పేరు, ఆరోగ్య పరిస్థితికి సంబంధించిన సమాచారం మాత్రమే అందిస్తుంది. ఏ ఇతర వ్యక్తిగత
సమాచారం అందించదు. ఆరోగ్యసేతు 15 కోట్ల మందికి పైగా యూజర్లతో ప్రపంచంలోనే
అత్యధికంగా డౌన్ లోడ్ అయిన యాప్ గా గుర్తింపు పొందింది. దీనికి లభించిన అద్భుతమైన
ఆదరణ కోవిడ్-19ని దీటుగా ఎదుర్కొనడానికి, నిర్వహణ చర్యల విషయంలో ఆరోగ్య సంరక్షణ
విభాగం సిబ్బందికి అత్యంత సహాయకారి అయింది.
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లాక్ డౌన్ సమయంలో జన్ ఔషధి
కేంద్రాల్లో జోరుగా వ్యాపారం

సే

వా భీ, రోజ్ గార్ భీ (సేవతో పాటుగా ఉద్యోగం) సూత్రానికి న్యాయం చేస్తూ
ప్రధానమంత్రి జన్ ఔషధి యోజన (పిఎంజెఏవై) తక్కువ ధరల్లో ఔషధాలు
ప్రజలకు సరఫరా చేస్తోంది. ఈ జన ఔషధి కేంద్రాల్లో (జెఏకె) ఔషధాలు సాధారణ
మార్కెట్ ధరల కన్నా 50 నుంచి 90 శాతం తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి. కేన్సర్
చికిత్సలో ఉపయోగించే ఒక ఔషధం ధర బహిరంగ మార్కెట్లో రూ.6500
ఉండగా జన్ ఔషధి కేంద్రాల్లో రూ.800కే అందుబాటులో ఉంది. కోవిడ్-19
లాక్ డౌన్ సమయంలో అంటే ఆర్కథి సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో జన్
ఔషధి కేంద్రాల విక్రయాలు రూ.150 కోట్లకు చేరాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరం
మొదటి త్రైమాసికం విక్రయాల కన్నా ఇది రెట్టింపు. 2020 సెప్టెంబర్ 15 నాటికి
మొత్తం అమ్మకాలు రూ.256 కోట్లు దాటాయి. ఈ జన్ ఔషధి కేంద్రాల్లో ఔషధాలు
కొనుగోలు చేయడం ద్వారా కసమ
్ట ర్లకు అయిన పొదుపు రూ.1250 కోట్ల మేరకు
ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా 6600 జన్ ఔషధి కేంద్రాలు 1250కి పైగా ఔషధాలు, 250
రకాల సర్కజి ల్ పరికరాలు విక్రయిస్తున్నాయి. లాక్ డౌన్ సమయంలో ఈ జన ఔషధి
కేంద్రాలు 15 లక్షల ఫేస్ మాస్క్ లు, 80 లక్షల హైడ్రో క్లోరోక్విన్ టాబ్లెట్,లు ఒక కోటి
పారాసిటమాల్ టాబ్ట్
లె లు విక్రయించాయి. ఒక్కోటి రూపాయి ధరకు 5 కోట్లకు పైగా
శానిటరీ నాప్ కిన్లు విక్రయించాయి.

20

నవభారతంలో అద్భుతం :
కోల్ కతా లో నీటి అడుగున
మెట్రో లింక్

ల్కతాలో నీటి అడుగున నిర్మిస్తున్న
కో
16.5 కిలోమీటర్ల నిడివి గల అండర్
వాటర్ మెట్రోలో సాల్ట్ లేక్ సెక్టార్ 5
నుంచి సాల్ట్ లేక్ స్టేడియం వరకు మొదటి
దశ పూర్తయింది. రైల్వేల చరిత్రలోనే
అద్భుతంగా చెప్పదగిన ఈ మార్గం
అత్యాధునిక భద్రత, కమ్యూనికేషన్
టెక్నాలజీలు కలిగి ఉంది. 2021 డిసెంబర్
నాటికి మొత్తం కారిడార్ వినియోగంలోకి
వస్తుంది. రూ.8600 కోట్లతో చేపట్టిన
ఈ ప్రాజెక్టు కోల్కతా నగర ప్రజలు
ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్న
రవాణా వ్యవస్థ. ఈ అండర్ వాటర్
మెట్రో కోల్ కతా-హౌరా జంటనగరాలను
అనుసంధానం చేస్తుంది.

ఉద్యోగాలకు స్పోర్ట్స్ కోటా విస్తరణ

కొత్త విభాగాలకు చెందిన క్రీడాకారులకు ఉద్యోగాలలో అదనంగా
స్పోర్ట్స్ కోటా విస్తరించాలన్న క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ అభ్యర్థనను
2020 సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీన కేంద్రప్రభుత్వ సిబ్బంది, శిక్షణ వ్యవహారాల
మంత్రిత్వ శాఖ (డిఒపిటి) ఆమోదించింది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ
కార్యాలయాల్లో ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులకు ఉద్యోగార్హత కల్పించే
క్రీడల జాబితా 43 నుంచి 63కి పెరిగింది. వాటిలో సాంప్రదాయిక
క్రీడలైన మల్లాఖంబ్, టగ్ ఆఫ్ వార్, సెపాక్ టాక్రో, రోల్ బాల్ ఉన్నాయి.
"దేశంలోని అథ్లెట్ల స్థూల సంక్షేమానికి భరోసా ఇవ్వడమే ప్రభుత్వ
ప్రాధాన్యత. మరిన్ని క్రీడలను డిఓపిటి జాబితాలో చేర్చాలన్న ప్రతిపాదన
ఈ దిశగా మంచి అడుగు" అని ఈ సందర్భంగా కేంద్ర యువజన
వ్యవహారాలు, క్రీడల సహాయ మంత్రి శ్రీ కిరణ్ రిజిజు అన్నారు.
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समाचार-सार
మహాత్మాగాంధీ

జయంతి

భారతదేశానికి, ప్రపంచానికి గాంధీ ఎందుకు అవసరం

ఇ

ప్రతీ ఒక్క పౌరుడు ఆత్మగౌరవం, సుసంపన్నత కలిగి ఉన్న ప్రపంచం మహాత్ముని కల

నరేంద్ర మోదీ

తర దేశాలకు నేను పర్యాటకుడుగా వెళ్తాను, కాని
భారతదేశానికి ఒక తీర్థయాత్రికునిగా వచ్చాను"
అని 1959లో భారతదేశానికి చేరిన సందర్భంగా
రెవరెండ్ డాక్టర్ మార్టిన్ లూధర్ కింగ్ అన్నారు. "మా దేశంలోని
మాంట్ గోమెరీ, అలబామా సహా పడమటి అమెరికాలోని
ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు అనుసరించినట్టుగానే సామాజిక
మార్పుకోసం అహింసను ఒక ఆయుధంగా వినియోగించే
దేశం భారత్. ఆ సిద్ధాంతాలు సమర్థవంతం, దీర్ఘకాలికం అన్న
విషయం మేము గుర్తించాం" అని కూడా ఆయన అన్నారు
డాక్టర్ కింగ్ ను భారతదేశానికి ఆకర్షించిన మార్గదర్శక
జ్యోతి మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ, మహాత్ముడు,
అత్యద్భుతమైన వ్యక్తి. గాంధీజీ లేదా బాపూ ఏమన్నా ఆయన
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ప్రజలకు ధైర్యసాహసాలు
అందిస్తూనే ఉన్నారు.
గాంధీజీ ప్రదర్శించిన ప్రతిఘటన విధానం పలు ఆఫ్రికా
దేశాల్లో ఆశా స్ఫూర్తిని రగిలించింది. "నేను ఘనా,
పశ్చిమాఫ్రికా సందర్శించినప్పుడు తాను గాంధీ రచనలు
చదివానని, అహింసాయుత ప్రతిఘటనను తమ ప్రాంతానికి
కూడా విస్తరించాలని భావించానని ప్రధానమంత్రి నుకుమ్రా
చెప్పారు. దక్షిణాఫ్రికాలో బస్సుల బహిష్కరణ జరిగిన
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విషయం కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు" అని డాక్టర్ కింగ్
వ్యాఖ్యానించారు.మహాత్ముని "పవిత్ర పోరాట యోధుడు"గా
శ్రీనెల్సన్ మండేలా అభివర్ణిస్తూ "మహాత్ముడు ఆచరించిన
సహాయ నిరాకరణ, బలవంతులకు సహకరించినప్పుడే వారు
మనపై ఆధిపత్యం చేయగలుగుతారన్న సూత్రీకరణ, ఆయన
ప్రదర్శించిన అహింసాయుత ప్రతిఘటన" ఈ శతాబ్దిలో
అంతర్జాతీయంగా వలసవాద, జాత్యహంకార ధోరణులపై
ఉద్యమాలకు స్ఫూర్తి అని రాశారు.
శ్రీ మండేలాకు గాంధీజీ భారతీయుడే కాదు దక్షిణాఫ్రికా
జాతీయుడు కూడా. దాన్ని గాంధీ కూడా ఆమోదించి
ఉంటారు. మానవ సమాజంలో తీవ్ర వైరుధ్యాల మధ్య ఒక
వారధిగా నిలిచిన ప్రత్యేక సామర్థ్యం ఆయనది.
1925లో "యంగ్ ఇండియా" పత్రికలో గాంధీజీ రాసిన
వ్యాసంలో "జాతీయవాది కాకుండా అంతర్జాతీయ వాది
కావడం ఏ ఒక్కరికీ సాధ్యం కాదు. జాతీయత ఒక వాస్తవం
అయినప్పుడే అంటే భిన్న దేశాలకు చెందిన ప్రజలు తమంత
తాము సంఘటితమై ఒక్క మనిషిగా నిలవగలిగినప్పుడే
అంతర్జాతీయతసాధ్యమవుతుంది" అన్నారు. ఏ మాత్రం
సంకుచితత్వానికి తావు లేని, మానవాళి సేవకు కృషి చేయగల
సాధనంగా భారత జాతీయతను ఆయన వీక్షించారు.

సమాజంలోని వివిధ వర్గాల మధ్య విశ్వాసాన్ని కూడా
మహాత్మాగాంధీ ప్రవచించారు. 1917 సంవత్సరంలో
గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్ లో అతి పెద్ద టెక్స్ టైల్ సమ్మె
జరిగింది. ఆ సంఘర్షణ ఇటు కార్మికులు, అటు యాజమాన్యం
ఎవరూ కూడా వెనక్కి తగ్గని స్థాయికి చేరిన సమయంలో
అందరికీ న్యాయబద్ధమైన పరిష్కార సాధనకు మధ్యవర్తిత్వం
వహించిన వ్యక్తి గాంధీజీ.
కార్మికుల హక్కుల సాధన కోసం మజూర్ మహాజన్
సంఘ్ పేరిట ఒక సంస్థను గాంధీ స్థాపించారు. తొలిసారిగా
విన్నప్పుడు అది మరో సంస్థ పేరుగా మాత్రమే అనిపిస్తుంది.
కాని చిన్న చిన్న మార్పులే భారీ ప్రభావానికి ఏ విధంగా
కారణం అవుతాయో ప్రపంచానికి చూపించింది. ఆ
రోజుల్లో "మహాజన్" అనే పదం సమాజంలో పలుకుబడి
కలిగిన వారి సంబోధన పదంగానే ప్రాచుర్యంలో ఉండేది.
గాంధీజీ ఆ సామాజిక విధానాన్ని మార్చి "మజూర్లు" లేదా
కార్మికులకు ఆ "మహాజన్" పదాన్ని ఆపాదించారు. ఆ రకమైన
భాషాపరమైన ఎంపికతో కార్మికుల ఆత్మగౌరవాన్ని గాంధీ
ఇనుమడింపచేశారు. సాధారణ అంశాలను కూడా ప్రజా
రాజకీయాలకు గాంధీ అనుసంధానం చేశారు. గాంధీజీ తప్ప,
చరఖా, నేత చక్రం, భారతదేశంలో నేసే ఖాదీ వస్త్రం ఆర్థిక
స్వయంసమృద్ధికి, జాతి సాధికారతకు సాధనంగా ఎవరు
ఉపయోగించగలిగారు? గుప్పెడు ఉప్పుడతో సామాజిక
ఉద్యమాన్ని ఎవరు సృష్టించగలిగారు! వలసవాదుల పాలనలో
ప్రవేశపెట్టిన ఉప్పు చట్టాలు భారతీయులు తయారుచేసే
ఉప్పుపై కొత్త పన్ను విధించాయి. ఇది సామాన్యులకు
భారంగా మారింది. 1930లో నిర్వహించిన దండి పాదయాత్ర
సహాయంతో గాంధీ ఆ ఉప్పు చట్టాలను మార్పించగలిగారు.
అరేబియా సముద్ర తీరంలో గుప్పెడు ఉప్పును ఆయన
చేతిలోకి తీసుకోవడం ఒక చారిత్రక పౌర శాసనోల్లంఘన
ఉద్యమాన్ని రగిలించింది.
ప్రపంచంలో ఎన్నో ప్రజా ఉద్యమాలు జరిగాయి.
భారతదేశం కూడా ఎన్నో స్వాతంత్రోద్యమాలను చూసింది.
కాని విస్తృత ప్రజాభాగస్వామ్యం సాధించడమే గాంధీజీ
ఉద్యమాలు, ఇతర ఉద్యమాల కన్నా విభిన్నంగా నిలవడానికి
ప్రధాన కారణం. ఆయన ఏ ఒక్క సారి పాలనాపరమైన పాత్ర
పోషించలేదు లేదా చట్టసభలకు ఎన్నిక కాలేదు. ఆయన
ఎన్నడూ అధికారానికి ఆకర్షితులు కాలేదు.
ఆయన స్వాతంత్ర్యాన్ని కేవలం విదేశీ పాలన నుంచి
విముక్తిగా చూడలేదు. రాజకీయ స్వాతంత్ర్యానికి, వ్యక్తిగత

సాధికారతకు లోతైన అనుసంధానతను ఆయన వీక్షించారు.
ప్రతీ ఒక్క పౌరుడూ ఆత్మగౌరవం, సుసంపన్నతతో జీవించే
ప్రపంచాన్ని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ప్రపంచం హక్కుల
గురించి మాట్లాడినప్పుడు గాంధీ జీ బాధ్యతల గురించి
ప్రబోధించారు. "హక్కులకు అసలు మూలం విధులే. మనందరం
చిత్తశుద్ధితో విధులు నిర్వర్తిస్తే హక్కులు సంక్రమించే రోజు

ఎంతో దూరంలో ఉండదు" అని "యంగ్ ఇండియా"లో
ఆయన రాశారు. "విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తించిన వారికి
హక్కులు వాటికవే సంక్రమిస్తాయి" అని హరిజన్ పత్రికలో
ఆయన రాశారు. గాంధీజీ మనకి ట్రస్టీ నియమాన్నిఅంటే
పేదలకు సామాజికఆర్థిక సంక్షేమ బాధ్యత ప్రవచించారు.
దాని స్ఫూర్తితో మనం యాజమాన్య స్ఫూర్తి గురించి
కూడా ఆలోచించాలి. భూమి వారసులుగా మనం మనతోనే
సహజీవనం చేస్తున్నవృక్ష, జంతు జాతుల సంక్షేమంతో
సహా యావత్భూసంక్షేమానికి బాధ్యత వహించాలి. మనకి
గాంధీజీ రూపంలో మార్గదర్శకం చేసే ఉత్తమ గురువు
ఉన్నారు. మానవతావాదులందరికీ ఐక్యం చేయడంతో
పాటు స్థిర అభివృద్ధి, ఆర్థిక స్వయం సమృద్ధి సాధన వంటి
ఎన్నో సమస్యలకు గాంధీజీ పరిష్కారాలు అందించారు.
భారతదేశంలో మన వంతుగా ఆ కృషి చేయగలుగుతున్నాం.
మనం అనుసరిస్తున్న పారిశుధ్య ప్రయత్నాలు ప్రపంచం
దృష్టిని ఆకర్షించాయి. భారతదేశం పునరుత్పాదక వనరుల
విషయంలో కూడా నాయకత్వ బాధ్యత చేపట్టి అంతర్జాతీయ
సోలార్ అలయెన్స్ ను ఏర్పాటు చేసింది. సోలార్ సౌరశక్తిని
సంపూర్ణంగా ఉపయోగించుకుని సుస్థిర భవిష్యత్తు
సాధించేందుకు పలు దేశాలు ఈ అలయెన్స్ గూటిలోకి
వచ్చాయి. ప్రపంచం కోసం, ప్రపంచంతో కలిసి మనం ఎంతో
చేయాలని భావిస్తున్నాం.
గాంధీజీకి నివాళిగా నేను ఐన్ స్టీన్ చాలెంజ్ ని
ప్రతిపాదిస్తున్నాను. "ఒకప్పుడు ఈ భూమిపై రక్తమాంసాలున్న
ఇలాంటి ఒక వ్యక్తి సంచరించారు అనే వాస్తవాన్ని రాబోయే
తరాలు నమ్మడం కష్టం" అని గాంధీజీని ఉద్దేశించి ప్రముఖ
శాస్త్రవేత్త ఆల్బర్ట్ ఐన్ స్టీన్ వ్యాఖ్యానించారు.
గాంధీజీ ఆదర్శాలు భవిష్యత్ తరాలు గుర్తుంచుకునేలా
మనం ఎలా చేయగలం? సరికొత్త ఆలోచనలతో గాంధీజీ
ఆదర్శాలను ప్రజల్లో ప్రచారం చేయడంలో ముందుండాలని
మేథావులు, నవ పారిశ్రామికులు, సాంకేతిక రంగ దిగ్గజాలను
నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. అసహనం, దౌర్జన్యకాండ, బాధలకు
తావు లేని సుసంపన్నమైన ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు
మనం భుజం భుజం కలిపి పని చేద్దాం. అప్పుడే, ఇతరుల బాధ
తన బాధగా భావిస్తూ, ఎవరి పట్లా దురుసుగా ప్రవర్తించడం
లేకుండా, ఇతరుల బాధలు దూరం చేయడానికి ప్రయత్నించే
వాడే అసలైన మనిషి అనే అర్ధంతో కూడిన గాంధీజీకి
అత్యంత ఇష్టమైనదిగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిన"వైష్ణవ జన తో"
గీతంలోని ఆయన కల మనం సాకారం చేయగలుగుతాం.
అభిమానపాత్రులైన
మోకరిల్లుతుంది.

బాపూ,

ప్రపంచం

మీ

ముందు

(గాంధీజీ 150వ జయంతి సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి శ్రీ
నరేంద్ర మోదీ రాసిన వ్యాసం)
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समाचार-सार
టెక్స్ టైల్ రంగం

ఖాదీకి అభివృద్ధి

"ఎప్పుడు మహాత్మా గాంధీ గురించి
ఆలోచించినా సహజంగానే మనకి ఖాదీ
గుర్తుకు వస్తుంది. ఒక చేతి రుమాలు లేదా
స్నానానికి ఉపయోగించే ఒక టవల్, బెడ్
షీట్, దిండు గలీబు, గుమ్మానికి వేసే తెర...
ఏదో ఒకటైనా ఖాదీతో తయారుచేసింది
ఉపయోగించమని నేను కోరుతూ
ఉంటాను. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే
కుటుంబానికి కావలసిన అన్ని రకాల
వస్ర్తాలు, దుస్తులు క్రమం తప్పకుండా
ఖాదీవే కొనండి. మీరు ఖాదీ ఉత్పత్తిని
కొన్నప్పుడల్లా పేదల జీవితంలో దీపావళి
రోజున దీపాలు వెలుగుతాయి" అని నేను
చెబుతున్నాను.

ఖాదీకి
మహర్దశ

కేంద్రప్రభుత్వం 2014 మధ్య కాలం నుంచి ఖాదీ
ఉత్పత్తులను ఆధునీకరించేందుకు, వినియోగదారుల
అభిరుచికి అనుగుణంగా తయారుచేసి అందించేందుకు
చేసిన కృషి ఆ రంగానికి ఇబ్బడిముబ్బడిగా లాభాలను
తెచ్చి పెట్టింది. ఈ రోజున ఖాదీ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు
389 శాతం పెరిగాయి. ఉపాధి సామర్థ్యం కూడా
పెరిగింది. ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కు ఒక
వెలుగుదివ్వెను చూపించే ఉదాహరణగా ఖాదీ పరిశ్రమ
నిలిచింది.

గ

త ఆరు సంవత్సరాల కాలంలో ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర
మోదీ నాయకత్వంలో ఖాదీ బ్రాండ్ కు విస్తారమైన
ఆమోదనీయత లభించింది. అంతే కాదు, దేశంలో కెవిఐసి
చరిత్రలో ఒక కొత్త విజయగాథ నమోదయింది. 2015-16
నుంచి ఐదేళ్ల కాలంలో ఖాదీ ఉత్పత్తి రెండింతలు కన్నా
అధికంగా పెరిగింది.
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ఫలించిన మోదీ మాజిక్, ఖాదీ
ఉత్పత్తులను విరివిగా కొంటున్న ప్రజలు
2014 అక్టోబర్ 4 : ఢిల్లీ మధువిహార్ ప్రాంతంలోని
ఒక కెవిఐసి స్టోర్ కు ఒక మనిషి వచ్చాడు. ఆయన
ఐదు బెడ్ షీట్లు, టవళ్లు కొన్నాడు. ఆయన బిల్లింగ్
కౌంటర్ దిశగా కదిలినప్పుడు స్టోర్ ఉద్యోగులతో
మాట్లాడిన మాటల్లో ఉత్సుకత స్పష్టంగా కనిపించింది.
నేను షోరూమ్ సందర్శించాను. కాని శ్రీ మోదీజీ
మాటలు విన్న తర్వాత ఖాదీ కన్నా మెరుగైనది
ఏముంటుంది అనే భావన ఏర్పడింది అన్నారాయన.
2014 అక్టోబర్ 9 : జార్ఖండ్ కు చెందిన ఛాత్రా
నియోజకవర్గం లోక్ సభ సభ్యడు శ్రీ సునీల్ కుమార్
సింగ్ కు ప్రభుత్వ బంగ్లా కేటాయించారు. గుమ్మం
తెరల కోసం వస్త్రం ఎంపిక చేసేందుకు సిపిడబ్ల్యుడి
అధికారులు 200 వరకు శాంపిల్స్ తీసుకువచ్చారు. మీ
దగ్గర ఖాదీ లేదా చేనేత కర్టెన్లున్నాయా అని ఆయన
ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ను అడిగారు. మాకు చాలా
మెటీరియల్ కావాలి, కాని కెవిఐసి ఆ డిమాండును
అందుకోలేకపోతోంది అని ఆ అధికారి చెప్పారు.
ఎంత డిమాండు తీర్చాల్సి ఉంటుందన్న విషయం
మీరు కెవిఐసికి ముందుగానే చెప్పి ఉండాల్సింది అని
ఆ ఎంపి అన్నారు. ఆ తర్వాత అధికారులు ఆయనకు
ఎంపిక చేసుకునేందుకు శాంపిల్స్ అందించగలిగారు.

ఉత్పత్తిలో
కొత్త మైలు రాయి

1956 నుంచి 2013-14
మధ్య కాలంలో ఖాదీ వస్త్రం
వార్షిక సగటు ఉత్పత్తి
17.80 లక్షల చదరపు
మీటర్లు
2014 నుంచి 2019-20
సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో
కేవలం 6 సంవత్సరాల్లో
సగటు వార్షిక ఉత్పత్తి 1.58
కోట్ల చదరపు మీటర్లకు
పెరిగింది.

ఖాదీలో ఒక అద్భుతమ
ై న దారాన్ని
వడికిన ప
్ఞ తిప్
్ర ధాన మంత్
రి విజ
ఉత్పత్తి, అమ్మకాల్లో కొత్త శిఖరాలు

రంగం
ఖాదీ
గ్రామీణ

పరిశ్రమలు

2013-14 		

2019-20

ఉత్పత్తి

అమ్మకాలు

`811.08
`25,298

`1,081.04 `2,292.44
`26,689 `65,393.40

ఉపాధి
2014-20
తేనె ఉత్పతిత్
కార్యక్రమం
13,657
ఖాదీ
సుమారు 3 లక్షలు
ఖాదీ గ్
రా మీణ
పరిశ
్ర మ
సుమారు 30
లక్షలు

ఉత్పత్తి

అమ్మకాలు

` 4,211.26
`84,675.39

ఉత్పత్తి, అమ్మకాలు కోట్ల రూపాయల్లో

ఇదే సమయంలో అమ్మకాలు కూడా మూడు రెట్లు
పెరిగాయి. 2019-20లో ఏ ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీ
నమోదు చేయనంత స్థాయిలో కెవిఐసి టర్నోవర్
రూ.88,887 కోట్లకు చేరింది. ఖాదీ ఉత్పత్తుల
వినియోగంలో సగటు వార్షిక వృద్ధి 2004-2014
సంవత్సరాల మధ్యన గత ప్రభుత్వ హయాంలో
కేవలం 6.25 శాతం ఉండగా 2015-16 నుంచి
19.45 శాతం వార్షిక వృద్ధి నమోదు కావడమే
ఇందుకు నిదర్శనం.
ప్రస్తుత ప్రభుత్వ హయాంలో ఖాదీ ఉత్పత్తుల
విక్రయం కూడా విశేషంగా పెరిగింది. 2004-14
సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఖాదీ ఉత్పత్తుల
విక్రయాల్లో సగటు వృద్ధి 6.65 శాతం ఉండగా
ఇప్పుడది 27.6 శాతానికి చేరింది. ఖాదీ వస్తువుల
ఉత్పత్తి విలువ కూడా 2015-16 సంవత్సరంలో
రూ.1066 కోట్లుండగా 2019-20 నాటికి
115 శాతం వృద్ధితో రూ.2292.44 కోట్లకు
చేరింది. ఖాదీ వస్త్ర ఉత్పత్తుల విలువ 2015-16
సంవత్సరంలో రూ.1510 కోట్లుండగా 2019-20
నాటికి రూ.4211.26 కోట్లకు చేరింది.

ఖాదీ ఉత్పత్తులను అధికంగా కొనుగోలు
చేస్తున్న యువత
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ 2014లో ఖాదీ
ఉత్పత్తులు యువతరానికి ఆకర్షణీయంగా ఉండేలా
తయారుచేయాలని ప్రణాళిక రచించారు. ఆయన
ప్రణాళికను అనుసరించి కెవిఐసి ఇతర ప్రైవేటు
బ్రాండ్ల వలెనే ఖాదీ ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్ ను
ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు భారత-పాశ్చాత్య ఫ్యాషన్లకు
కూడా దాన్ని విస్తరించింది. దేశంలోని వివిధ వర్గాల
వినియోగదారులను, చివరికి విదేశీయులను కూడా
ఆకర్షించడం కోసం దుస్తులతో పాటు కాస్మెటిక్స్,
సబ్బులు, షాంపూలు, ఆయుర్వేదిక ఔషధాలు, తేనె,
నూనెలు, టీ, పచ్చళ్,లు అప్పడాలు, తోలు ఉత్పత్తులు
కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీని వల్ల గ్రామీణ
పరిశ్రమల ఉత్పత్తుల తయారీ అమ్మకం కూడా
రెండింతలు పెరిగింది. ప్రధానమంత్రి నిరంతరాయంగా
చేసిన ప్రయత్నాలే ఖాదీ రంగంలో ఈ అద్భుతమైన
వృద్ధికి కారణమని కెవిఐసి చైర్మన్ శ్రీ వినయ్ కుమార్
సక్సేనా అన్నారు.
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भारत की कहानीజాతీయం

గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్

ఆవిష్కరణల
సందోహం

స్టార్టప్ ఇండియా, అటల్ ఇన్నొవేషన్ మిషన్, మేకిన్ ఇండియా లాంటి
కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల ఫలితంగా విశ్వ ఆవిష్కరణల సూచిలో
భారత్ మొదటి 50 దేశాల్లో స్థానం పొందగలిగింది.

అందుకే, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చొరవ, కొత్త
ఆవిష్కరణలమీద, పరిశోధన, అభివృద్ధి మీద పెడుతున్న శ్రద్ధ
వల్ల తగిన ఫలితాలొస్తున్నాయి. ప్రపంచ మేధోసంపత్తి సంస్థ
వారి ’విశ్వ ఆవిష్కరణల సూచి-2020’ రాంకుల ప్రకారం
మొదటి 50 దేశాల్లో స్థానం పొందటమంటే భారత్ చాలాపెద్ద
ముందడుగు వేసినట్టే. స్టార్టప్ ఇండియా, అటల్ ఇన్నొవేషన్
మిషన్, మేకిన్ ఇండియా, అటల్ టింకరింగ్ లాబ్, హ్యాకథాన్
లాంటివి కొత్త ఆవిష్కరణలకు అండగా నిలుస్తున్నాయి.
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భారత్ నాలుగు మెట్లెక్కింది. విశ్వ ఆవిష్కరణల సూచి 2020
సంవత్సరపు రాంకుల్లో 48వ రాంకు వచ్చింది. కోవిడ్-19
సంక్షోభంలో ఉండగా భారత్ కి ఇదొక గొప్ప వార్త. మన దృఢమైన
విశ్వ ఆవిష్కరణల సూచిలో భారత్ ర్యాంకు

ఏ

సమాజమైనా, దేశమైనా ఎదిగి సమకాలీనులతో
పోటీపడాలంటే మార్పులను, సరికొత్త ఆవిష్కరణలను
స్వీకరించటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇంగ్లిష్ రచయిత
విలియం పలార్డ్ అన్నట్టు ‘‘అభ్యసనం, ఆవిష్కరణ రెండూ
చెట్టాపట్టాలేసుకుంటాయి. నీవు చేసింది రేపటికి సరిపోతుందని
విజయం పొందిన వ్యక్తి అహంకరించకూడదు.’’

66

60

57

52

48

81

2015

2016

2017 2018

2019

2020

ఆర్ అండ్ డి వ్యవస్థకు అది కితాబు.

2015లో భారత్ 81 వ రాంకులో ఉండగా 2019
నాటికి పైకి ఎగబాకి 52వ రాంకు దక్కించుకుంది.
సరికొత్త ఆవిష్కరణలతో చురుగ్గా ఉండే అభివృద్ధి
చెందిన దేశాల జాబితాలోకి ఎక్కటం ఒక విన్యాసమే.
మధ్య, దక్షిణాసియా ప్రాంతంలో ఆవిష్కరణలు సాధించే
దేశాల్లో భారత్ ముందు వరసలో ఉందని 2019 లో
ప్రపంచ మేధోసంపత్తి సంస్థ కూడా ఒప్పుకుంది.
విశ్వ ఆవిష్కరణల సూచి రాంకుల్లో మనం స్థిరంగా
మెరుగుపడటానికి మన జ్ఞాన మూలధనం, చురుకైన
స్టార్టప్ వ్యవస్థ, దేశంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పరిశోధనా
సంస్థల అద్భుత కృషి కారణం.
పైగా ఈ దేశ బాలల్లో, యువతలో ఆవిష్కరణల
స్ఫూర్తిని పెంచే దిశలో జాతీయ విద్యావిధానం-2020
మరో అడుగేస్తోంది. నీతి ఆయోగ్ నిరుడు విడుదలచేసిన
భారత ఆవిష్కరణల సూచి ఆవిష్కరణల వికేంద్రీకరణ
దిశగా వేసిన అడుగని అన్ని రాష్ట్రాలూ ఒప్పుకున్నాయి.
విశ్వ ఆవిష్కరణల సూచిలో మరింత మెరుగుపడుతూ
ఈసారి రేటింగ్స్ లో మొదటి 25 దేశాల్లో స్థానం
పొందేలా భారత్ కృషి ఇప్పుడు రెట్టింపైంది. గడిచిన
ఆరేళ్లలో ఈ ప్రయాణం అద్భుతంగా సాగింది. 2020
విశ్వ ఆవిష్కరణల సూచి నివేదికలో పేర్కొన్నట్టు భారత్
లో దాదాపు 50,000 స్టార్టప్ లు ఉండగా అతిపెద్ద
స్టార్టప్ ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో యు.ఎస్. , యు.కె. తరువాత
ప్రపంచస్థాయిలో భారత్ మూడో స్థానంలో ఉంది.
భారత్ 2018 లో 57వ స్థానంలో ఉండగా 2019
లో తన రాంకును మెరుగుపరచుకుంటూ 52వ స్థానం
చేరుకున్నట్టు వార్తలు చెబుతున్నాయి. జ్యురిక్ కేంద్రంగా
పనిచేసే గ్లోబల్ స్టార్టప్ వ్యవస్థల పరిశోధనాకేంద్రం
స్టార్టప్ బ్లింక్ ప్రకారం 100 దేశాల్లో భారత్ స్థానం
17వ రాంకు. 2018 లో ఉన్న 37వ రాంకు నుంచి 20
మెట్లెక్కటానికి ఇక్కడి స్టార్టప్ వ్యవస్థ బలమే కారణం.
మొత్తం 80 కొలమానాల ఆధారంగా విశ్వ ఆవిష్కరణల
సూచీ రాంకులు నిర్ణయిస్తుంది..

118 యాప్ లు నిషేధించిన ప
్ర భుత్వం

దేశ సార్వభౌమత్వానికీ, సమగ్రతకూ భంగం
కలిగించే కార్యకలాపాలను పురిగొల్పే 118 మొబైల్
యాప్స్ ను నిషేధించాలని ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్
టెక్నాలజీ మంత్రిత్వశాఖ నిర్ణయించింది.
ఆండ్రాయిడ్, ఐఒఎస్ ప్లాట్ ఫామ్స్ మీద
అందుబాటులో ఉన్న అనేక యాప్స్ వాడకందారుల
సమాచారాన్ని దొంగిలించి రహస్యంగా, ఎలాంటి
అనుమతీ లేకుండా భారత్ వెలుపల ఉన్న సర్వర్లకు
పంపుతూ దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నట్టు
ఫిర్యాదులు అందటంతోబాటు వార్తలు కూడా
వెలువడుతుండటంతో మంత్రిత్వశాఖ ఈ నిర్ణయం
తీసుకుంది.
నిషేధానికి గురైన యాప్స్ లో పియుఎస్ లాంచర్
ప్రో-థీమ్, లైవ్ వాల్ పేపర్స్, స్మార్ట్, ఎపియుఎస్
లాంచర్-థీమ్, కాల్ షో, వాల్ పేపర్, హైడ్ యాప్స్,
బైదు, ఫేస్ యు ఇన్ స్పైర్, యువర్ బ్యూటీ, షేర్ సేవ్
వై జియోమి : ఆధునిక గాడ్జెట్స్. అమేజింగ్ డీల్స్,
కామ్కార్డ్-బిజినెస్ కార్డ్ రీడర్, వియ్ చాట్ రీడింగ్,
సైబర్ హంటర్, లూడో వరల్డ్-లూడీ సూపర్ స్టార్,
డాంక్ టాంక్స్, పబ్ జి మొబైల్ నార్డిక్ మాప్:లివిక్,
పబ్ జి మొబైల్ లైట్.
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ప్రత్యేక కథనం

కార్మిక సంస్కరణలు

్త చట్
కొత
టా లతో

శ్రామికులకు
సాధికారత
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సామాజిక భద్రత పరిధిని విస్తరిస్తూ మెరుగైన వేతనాలు,
ఉచిత వైద్యం, మందులు, పనిప్రదేశాల్లో భద్రత కల్పించి
మెరుగుపరచటం నాలుగు కార్మిక నియమావళుల
లక్ష్యం

స్వ

తంత్ర భారత చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రస్తుత
ప్రభుత్వం 50 కోట్లమంది శ్రామికులను సంక్లిష్టమైన
కార్మికచట్టాల కోరల నుంచి విముక్తం చేసి సామాజిక
భద్రతకల్పించే చర్యలు ప్రారంభించింది.

కార్మిక సంస్కరణల చర్యల్లో భాగంగా ప్రభుత్వం అనేక కార్మిక
చట్టాలను విలీనం చేసి వేతనాలు, పారిశ్రామిక సంబంధాలు,
సామాజిక భద్రత, రక్షణ, ఆరోగ్యకరమైన పనిప్రదేశ పరిస్థితులు అనే
నాలుగు రకాల నియమావళి కిందికి మార్చాలని నిర్ణయించింది.

దేశంలోని శ్రామికులకు సామాజిక భద్రతాప్రయోజనాలతో కూడిన
గౌరవప్రదమైన జీవితం అందించటమే లక్ష్యం. అసంఘటితరంగంలో
ఉన్న 93 శాతం మంది శ్రామికులను కాపాడే చట్టాలేమీ
లేకపోవటమే వారి దయనీయమైన స్థితికి అద్దం పడుతోంది. కేవలం
7 శాతమే వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఉన్నారు.

కార్మిక చట్టాల సంస్కరణలకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. 2014
అక్టోబర్ 16న ప్రధాని "శ్రమయేవ జయతే’ ప్రారంభం సందర్భంగా
శ్రామికులను జాతి నిర్మాతలుగా అభివర్ణించారు. శ్రమయేవ జయతే
కింద ప్రభుత్వం ఐదు బృహత్ కార్యక్రమాలు ప్రకటించింది.
వాటిలో ముఖ్యమైనది ’శ్రమ సువిధ’ పోర్టల్ ప్రారంభించటం.
ఆదాయ పన్ను రిటర్న్ ను ఒకే ఆన్ లైన్ ఫార్మ్ లో దాఖలు సహా
16 కార్మిక చట్టాల పాటింపును సరళీకృతం చేయటం దాని లక్ష్యం.
తనిఖీకి యూనిట్లను యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకోవటం, పారదర్శక
తనిఖీ విధానం మరో సంస్కరణ. అనవసరమంగా వేధించే తనిఖీ
రాజ్యానికి స్వస్తి పలకటానికి ఇది సాయపడింది. అందుకు బదులుగా
నిబంధనలు మెరుగ్గా పాటించటం అలవాటు చేసింది.

ఈ పథకం ద్వారా మొదటి సారిగా వ్యవస్థీకృత రంగంలోని
ఉద్యోగ భవిష్యనిధి చందాదారులకు యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్

(యుఎఎన్) ద్వారా పోర్టబిలిటీకి వీలు కల్పించింది. దీనివలన
భవిష్యనిధి సంస్థలో ఎవరూ క్లెయిమ్ చేయకుండా ఉండిపోయిన
రూ. 27,000 కోట్లను పొందే మార్గాన్ని సులభతరం చేసింది.

అసంఘటితరంగానికి చెందిన వయసుపైబడ్డ శ్రామికులకు
సామాజిక భద్రత కల్పించటానికి కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు
చేసింది. ఇందుకోసం ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాన్-ధన్ పథకం
ప్రారంభించి 60 ఏళ్ళు పైబడ్డవారికి నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్
అందే వీలు కల్పించింది.
వీటన్నిటినీ ముందుకు నడిపిస్తూ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అన్ని
కార్మిక చట్టాలను విలీనం చేసి నాలుగు రకాల నియమావళి
కిందికి తెస్తోంది. ఒక నియమావళి వేతనాలకు సంబంధించినది
కాగా ఇంకొకటి వృత్తిపరమైన భద్రత, పని ప్రదేశంలో ఆరోగ్యానికి
సంబంధించినది. సామాజిక భద్రతకు సంబంధించినది ఒకటి,
పారిశ్రామిక సంబంధాలమీద మరొకటి ఉన్నాయి. వేతనాల
నియమావళిని పార్లమెంట్ ఇప్పటికే ఆమోదించింది. మిగిలిన
మూడింటినీ కాబినెట్ ఆమోదించింది.

చట్టాల సంక్లిష్టత నుంచి విముక్తి

కార్మిక చట్టం లోని అనేక అంశాలు బ్రిటిష్ కాలం నాటివి.
ఇంతకాలం గడిచినా ఆ చట్టాల్లో మార్పు రాలేదు. దీంతో వాటికి
కాలం చెల్లింది. అవి కార్మికుల ప్రయోజనాలు కాపాడటానికి
బదులు అవరోధాలు కల్పిస్తున్నాయి. ఆ చట్టాల్లో ఎలాంటి
చిక్కులున్నాయంటే కార్మికులు అనేక ఫార్మ్స్ నింపాల్సి ఉండటం
సంక్లిష్టంగా తయారైంది. అందుకే ప్రభుత్వం వాటినినాలుగు రకాల
నియమావళి కిందికి తీసుకురావాలనుకుంటోంది.
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ప్రత్యేక కథనం

కార్మిక సంస్కరణలు

సామాజిక భ

వలస కార్మికుల పట్ల ఆందోళన

కోవిడ్-19 లాక్ డౌన్ సమయంలో ప్రధాన మంత్రి
వలస కార్మికుల విషయంలో ఎంతో ఆందోళన చెందారు.
అందుకే అలాంటి సంక్షోభ సమయంలో వారికి వీలైనంతగా
ఇబ్బందులు తగ్గించే ఎన్నో చర్యలు తీసుకున్నారు. ఉచిత
రేషన్ అందించటం సహా వాళ్ళకు సాంత్వన చేకూర్చటం మీద
ప్రభుత్వం దృష్టిపెట్టింది.
వలస కార్మికుల పరిస్థితి చూసి ప్రధాని చలించిపోయారు.
మరోవైపు శ్రామికులకు మెరుగైన భవిష్యత్ కల్పించటానికి
అదే పనిగా కృషి చేశారు. దాని ఫలితంగానేనాలుగు
నియమావళులు రూపొందాయి.
ఇప్పుడు వలసకార్మికుల జాతీయ డేటాబేస్ ఉంటుంది.
దానివలన వారు ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా
అదే నియమావళి వర్తిస్తుంది.ఇప్పటిదాకా కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర
పనిచేసే వలస కార్మికులకే చట్టం వర్తించేది. కొత్త నియమావళి
ప్రకారం యజమాని తన కార్మికులకు ఏడాదికొకసారి సొంత
ఊళ్లకు వెళ్లటానికి రవాణా భత్యం ఇవ్వాలి.

50

వేతన
నియమావళి

కోట్ల మంది సంఘటిత,
అసంఘటిత కార్మికులు కనీస
వేతన హామీ పొందుతారు

భవిష్యనిధి విస్తరణ
ఉద్యోగ భవిష్యనిధి
లాభాలు

n

50

అసంఘటిత రంగానికి సామాజిక భద్రతా నిధి

n   కార్మికులకు

వాళ్ళిచ్చే చిన్నమొత్తం తోనే ఉచిత ఆరోగ్య

సేవలను ఇ ఎస్ ఐ అందిస్తుంది.

n

అసంఘటిత కార్మికులకు కూడా ఇ ఎస్ ఐ తలుపులు తెరచే
ఉంటాయి

n

ఇ ఎస్ ఐ ఆస్పత్రులు, డిస్పెన్సరీలు, శాఖలు జిల్లా స్థాయి
దాకా విస్తరణ

n

73 ఏళ్ళ స్వాతంత్ర్యం తరువాత భారత్ లో ప్రభుత్వం 50 కోట్ల
మంది వ్యవస్థీకృత, అసంఘటిత కార్మికుల వేతన భద్రతమీద,
సామాజిక భద్రత, ఆరోగ్య భద్రత మీద కృషిచేస్తోంది.

n

ప్రతి కార్మికునికీ కనీస వేతనానికి హామీ

తి గత భద
వృత్
్ర త, ఆరోగ్యం (ఒఎస్ హెచ్) నియమావళి

n
n

n

n
n

ప్రతి కార్మికునికీ నియామక పత్రం
వలస కార్మికులు ఏడాదికొకసారి ఇళ్ళకు
వెళ్ళిరావటానికి అలవెన్స్
వలసకార్మికులు పనిచేస్తున్న ప్రాంతానికి
రేషన్ కార్డ్ బదలీ సౌకర్యం
ఏదాదికొకసారి ఉచిత వైద్య పరీక్షలు
ఏ రంగమైనా, మహిళాకార్మికులను
అనుమతించాల్సిందే
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n

n

n

n

రాత్రివేళల్లో పనిచేసే మహిళలకు భద్రత,
రవాణా సౌకర్యం కల్పించాలి
నిర్మాణ రంగ కార్మికులకు వారి నిధి నుంచి
సాయం అందుతుంది.
వార్షిక సెలవు అర్హత పనిదినాలు 240
నుంచి 180 కి తగ్గింపు
వలసకార్మికుల సమాచారంతో జాతీయ స్థాయి
డేటా బేస్ తయారీ

క భద
్ర తా నియమావళి

భవిష్యనిధి విస్తరణ
(పెన్షన్)

(ఆరోగ్యం, బీమా)

50 లక్షలమంది కార్మికులు ఉబెర్, ఓలా, ఫ్లిప్
కార్ట్, అమెజాన్ లాంటి కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం
వాడుకుంటున్నారు.

ప్రమాదకర యూనిట్లలో ఒక్క ఉద్యోగి ఉన్నా ఇ ఎస్ ఐ
వర్తింపు
ప్లాంటేషన్ కార్మికులకు ఇ ఎస్ ఐ ప్రయోజనాలు
10 మంది లోపు కార్మికులున్నా, స్వచ్ఛందంగా ఇఎస్ ఐ లో
చేరే అవకాశం

n

n
n

n

n
n
n

n

n

n

n
n

పెన్షన్ (భవిష్యనిధి) లబ్ధి వ్యవస్థీకృత, అసంఘటిత, స్వయం ఉపాధి
కార్మికులందరికీ వర్తింపు
స్వయం ఉపాధి, ఇతర వర్గాల కార్మికులూ భవిష్యనిధి పరిధిలోకి
అసంఘటిత కార్మికులకోసం సామాజిక భద్రతానిధి ఏర్పాటు

కాంట్రాక్టు కార్మికులకు గ్రాట్యుటీ ఇవ్వటానికి కనీస సర్వీస్ నిబంధన
తొలగింపు
రెగ్యులర్ ఉద్యోగులతో సమానంగా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకూ
సామాజిక భద్రత

అవ్యవస్థీకృత రంగ కార్మికుల రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా జాతీయ డేటాబేస్
సృష్టి

20 మంది కంటే ఎక్కువమంది కార్మికులున్న సంస్థల్లో ఖాళీలు ఆన్
లైన్ లో వెల్లడించాలి

ప్రతి కార్మికునికీ సకాలంలో వేతనాలకు హామీ

వేతనాలలో లింగ వివక్షకు తావుండదు

కనీస వేతనాలలో ప్రాంతీయ భేదం ఉండదు

n   

పారిశ్
రా మిక సంబంధాల
( ఐఆర్) నియమావళి
n
n
n
n

ట్రైబ్యునల్స్ లో కార్మికులకు సత్వర న్యాయం
ట్రైబ్యునల్స్ లో కార్మికుల కేసులు ఏడాదిలో పరిష్కారం
పని వేగవంతానికి ట్రిబ్యునల్ లో ఇద్దరు సభ్యులు
51శాతం పైగా వోట్లు తెచ్చుకున్న కార్మిక సంఘానికి
గుర్తింపు, సెటిల్మెంట్ చర్చలకు అనుమతి.

n
n

n

n

అన్ని సంఘాలతో కలిపి ఒక కౌన్సిల్ ఏర్పాటు
ఉద్యోగం కోల్పోయే కార్మికునికి అటల్ బీమిత్ వ్యక్తి కల్యాణ్
యోజన కి అనుగుణంగా వేతనాలివ్వాలి.
ఉద్యోగం కోల్పోయాక మళ్ళీ నైపుణ్యం పొందటానికి 15 రోజుల
జీతం ఇవ్వాలి.
కార్మిక సంఘాలకు కేంద్ర, రాష్ట స్థాయిల్లో గుర్తింపు ఇవ్వాలి.
ఇలాంటి గుర్తింపు ఇదే ప్రథమం
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ప్రత్యేక కథనం

కార్మిక సంస్కరణలు

్తం
కరోనా కాలంలో శ్
రా మికులకు సహాయ హస

80

కోట
్ల మందికి 8 నెలలపాటు
ఉచిత రేషన్

రైళ్ళు, బస్సుల్లో కార్మికులను వాళ్ళ ఇళ్లకు తరలించటం
n ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ రోజ్ గార్ అభియాన్ ద్వారా
వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గరే ఉపాధి
n 116 జిల్లాలకు చెందిన 23,000మంది పథకంతో
అనుసంధానమయ్యారు
n

కార్మికుడు-ఉద్యోగి బంధం

ఈ నాలుగు కార్మిక నియమావళులు కార్మికుల, యజమానుల

హక్కులమధ్య సమతుల్యత సాధిస్తాయి. 2015 జులై20న జరిగిన
భారత కార్మిక సదస్సు ప్రారంభం వేడుకల సందర్భంగా ప్రధాని

వెల్లడించిన తన ఆలోచనల ఆధారంగానే దీన్ని నిర్ణయించారు. దేశ
నిర్మాణంలో శ్రామికులు, రైతులు, కార్మికుల పాత్ర అత్యంత కీలకమని

ప్రధాని విశ్వసిస్తున్నారు. ఒక కార్మికుడు అసంతృప్తితో ఉంటే
దేశం సంతృప్తితో ఉండే వీల్లేదు. " ఒక సమాజంగా మనం శ్రమను
గౌరవించాలి." అన్నారు.

2015 జులై20న జరిగిన భారత కార్మిక
సదస్సు ప్రారంభం వేడుకల సందర్భంగా
ప్రధాని వెల్లడించిన తన ఆలోచనల
ఆధారంగానే దీన్ని నిర్ణయించారు.

కార్మికునికీ, యజమానికీ మధ్య ఒక బంధం ఉండాలని
కూడా అభిప్రాయపడ్డారు. సంస్థ సజావుగా నడవాలంటే
పరస్పర గౌరవం చాలా ముఖ్యమన్నారు. యజమానికి
తన కార్మికుల పట్ల కరుణ ఉండాలని, కార్మికుల
నుంచి కూడా సానుకూల ప్రతిస్పందన కనిపించాలని
సూచించారు.

కార్మికులు చట్టాన్ని అర్థం చేసుకొని
హక్కులు వాడుకోగలరు

కార్మిక సంస్కరణల పట్ల ప్రభుత్వ ఆలోచన, ప్రణాళిక
మొదటి విడత పాలనాకాలంలోనే స్పష్టమైంది. ఒక
సంపూర్ణ వైఖరితో కార్మిక సంస్కరణలు చేపట్టటానికి
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నేతృత్వంలో ప్రధాని ఒక కమిటీని
ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన ఆవేదనంతా కరోనాలో
కార్మికులకు చేయూత ఇప్పుడున్న కార్మిక చట్టాలు
నిజంగా లబ్ధి చేకూరుస్తున్నాయా, లేదంటే సంక్షేమ
చర్యల అమలుకు అవరోధంగా మారాయా అన్నదే.

వ్యవస్
థీ కృత, అసంఘటిత రంగ కార్మికుల పట
్ర ్తత
్ల జాగ

భారతదేశంలో 50 కోట్ల మంది కార్మికులున్నారు. వీళ్ళలో దాదాపు 93 శాతం మంది అసంఘటిత
రంగంలో ఉన్నారు. కఠినమైన చట్టాలున్నా, వాళ్లకు ప్రయోజనాలు అందవు. కార్మిక సంఘాల సమాచారం
ప్రకారం వ్యవస్థీకృత రంగంలోని 7 శాతం మందిలో సగం మంది ఔట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలోనో, కాంట్రాక్ట్
పద్ధతిలోనో ఉన్నారు. అందువల్లనే ప్రభుత్వం వాళ్ళ హక్కులను కాపాడలేకపోతోంది. ఈ సమస్యలకు
పరిష్కారం దిశలో రెండవ లేబర్ కమిషన్ 2002లో తన నివేదిక సమర్పిస్తూ. కార్మిక చట్టాలను కార్మిక
నియమావళిగా మార్చాలని సూచించింది. అయితే, 2004-2014 మధ్య కాలంలో ఎలాంటి పురోగతీ
కనిపించలేదు. కానీ 2014లో ప్రధానమంత్రి ఢిల్లీలో పగ్గాలు చేపట్టిన తరువాత కార్మిక చట్టాలను
నాలుగు నియమావళులుగా మార్చటానికి తీవ్ర ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి.
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ప్ర

సామాజిక భద్రతా పరిధిలోకి అసంఘటిత కార్మికులు

భుత్వం తీసుకున్న
చరిత్రాత్మక చర్యలు
అసంఘటిత కార్మికంగం మొత్తాన్ని
సామాజిక భద్రత పరిధిలోకి
తీసుకువస్తోంది. సామాజిక
భద్రతా నియమావళి ప్రస్తావన
2011-12 లోనే వచ్చింది. అయితే,
జీఎస్టీ అమలు చేసిన తరువాత
దీని మీద అనేక మేథోమథన
సమావేశాలు జరగటంతో వేగంగా
అమలుచేయటం సాధ్యమైంది.
అంతకు ముందు ఇలాంటి
సంస్కరణ అసాధ్యమనుకునేవారు.
రాష్ట్రాల నుంది ఆమోదం
పొందటమనేది సులభమని
జీఎస్టీ నిరూపించింది. ప్రభుత్వం
ఇప్పుడు క్యూ లో ఉన్న చిట్టచివరి
మనిషిని చేరుకోగలుగుతోంది.
సామాన్యుడి భాషలో చెప్పాలంటే
ఈ సామాజిక భద్రతా నియమావళి
సామాన్యుడి మాటల్లో చెప్పాలంటే,
ఒక పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త మొదలు
చిత్తుకాగితాలు ఏరుకునేవాడిదాకా

ప్రతి ఒక్కరికీ పెన్షన్, ఆరోగ్య
సామాజిక భద్రత లభిస్తుంది.
అత్యంత నిరుపేదలు సైతం తమ
ప్రాథమిక హక్కులు కోల్పోరు.
ప్రస్తుతం కేంద్రంలో, రాష్టంలో
భిన్న పథకాలున్నాయి. ఇప్పుడు
వీటన్నిటినీ విలీనం చేసే ఆలోచన
ఉంది. ఇందులో మూడు రకాల
పౌరులుంటారు. తమను తాము
చూసుకోగల ఉన్నతశ్రేణి, రెండో
రకం-యజమాని నుంచి ఈ
సౌకర్యం పొందగలిగినవారు,

ఇక మూడో రకం-పేదవారు.
పెన్షన్, వైద్యం పొందగలిగేలా
చెల్లించలేనివారు. సామాజిక ఆర్కథి
జనగణన ప్రకారం ఈ మూడో
రకం వాళ్ళు 23 శాతం. వీళ్ళ ఖర్చు
ప్రభుత్వం భరిస్తుంది. చెల్లించాల్సిన
పి ఎఫ్, ఇ ఎస్ ఐ దీనికిందికే
వస్తుంది. పిఎఫ్ ఉపసంహరణ
ప్రక్రియ మారదు.ఈ నిర్మాణం
సిదమ
్ధ య్యాక జాతీయ బోర్డు
ఏర్పాటవుతుంది.

దేశ నిర్మాణంలో శ్
రా మికులు,ై రతులు, కార్మికుల పాత
్ర అత్యంత కీలకమని
తి తో ఉంటే
ప
్ర ధాని విశ్వసిస్తున్నారు. ఒక కార్మికుడు అసంతృప్
తి తో ఉండే వీల్
దేశం సంతృప్
లేదు.

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చొరవకు కారణమేంటంటే,
ఖరీదైన
లాయర్లని
పెట్టుకోలేకపోవటం
వల్లనే అనేక న్యాయపోరాటాలలో కార్మికులు
నష్టపోతున్నారని గమనించటం. ఈ నాలుగు
నియమావళులూ భారతదేశాన్ని సరికొత్త
శిఖరాలకు చేర్చే చరిత్రాత్మక అడుగులు.

అంతిమంగా ఇవి కార్మికుల పట్ల ప్రజల ఆలోచనను
విప్లవాత్మకం చేస్తాయి. అందరికీ సంక్షేమం అనే
భావనతో మొదలైన ప్రభుత్వం ఈ దేశంలోని
50 కోట్ల కార్మికుల కోసం సురక్షితమైన,
ఆరోగ్యవంతమైన, గౌరవ ప్రదమైన జీవనశైలిని
అందించేందుకు కృషి చేస్తోంది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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ముఖచిత్ర కథనం

వ్యవసాయ సంస్కరణలు
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ఔత్సాహిక
్తగా
పారిశ్
రా మికవేత
మారుతున్నై రతు

వ్యవసాయం ఇప్పుడు సరికొత్త రూపంలో పరిశ్రమగా ఆవిష్కృతమవుతోంది. దళారుల
కోరల నుంచి విముక్తి పొందిన రైతు స్వయం సమృద్ధ భారతదేశానికి సమాంతరంగా
సుసంపన్నత, స్వావలంబన మార్గంలో సాగుతున్నాడు. ఉత్పత్తివ్యయానికి ఒకటిన్నర
రెట్లు ఉండేలా కనీస మద్దతు ధర ఎక్కువ చేసి 2022 నాటికల్లా రైతుల ఆదాయాన్ని
రెట్టింపు చేయటంలాంటి చర్యలతో వారి కష్టాలు తొలగించటానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి
ఉంది. దాదాపు 10 కోట్ల మంది రైతుల ఖాతాల్లోకి ప్రభుత్వం రూ. 7 లక్షల కోట్లు
నేరుగా బదలీ చేయటం మరో చర్య. ’ఒక దేశం-ఒక పన్ను’,’ఒకదేశం-ఒక రేషన్ కార్డు’,
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఒక దేశం-ఒక పరీక్ష తరువాత ప్రభుత్వం తన తిరుగులేని
సంస్కరణాభిలాషను చాటుకుంటూ వ్యవసాయ రంగానికి ’ఒకదేశం-ఒక మార్కెట్’ ను
ప్రవేశపెట్టింది.
రైతు ఉత్పత్తుల వ్యాపారం, వాణిజ్యం (ప్రోత్సాహక, సదుపాయ) బిల్లు-2020,
రైతుల (సాధికారత, రక్షణ) ధర హామీ ఒప్పందం, వ్యవసాయ సేవల బిల్లు
ఇప్పటివరకూ దేశంలో చేపట్టిన అతిపెద్ద వ్యవసాయ సంస్కరణలు.
రైతులకు గాని పేదలకు గాని నగదు బదలీ చేసినప్పుడు మిడిమిడి జ్ఞానంతో ఆర్థిక వేత్తలమని చెప్పుకునే కుహనా మేధావులు దాన్ని
అవమానకరంగా సబ్సిడీగా అభివర్స్
ణి తారు. అదే ఒక పరిశ్రమకో, వాణిజ్య సంస్థకో అలాంటి లబ్ధి అందిస్తే దాన్ని మాత్రం రాయితీ లేదా
ప్రోత్సాహకం అంటూ మెరుగులు అద్దుతారు. ఈ భాషలో తేడా వారి వైఖరిలో కూడా ప్రతిబింబిస్తుందా? ఒక మీడియా సంస్థ 2016 జనవరి
30న ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలోను, మరుసటి రోజు ఒక రైతుల ప్రతినిధి బృందంతోను ప్రధాని ఈ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు.
రైతులపట్ల ప్రధాని ఆలోచనా విధానానికి అద్దంపడుతూ ప్రభుత్వం రెండు బిల్లులూ పార్లమెంటులో ఆమోదించింది. ఉద్దేశపూర్వకంగా
పనిగట్టుకొని చేసే దుష్ప్రచారాలనూ, అబద్ధాలనూ త్రోసిపుచ్చింది.

ఈ రెండు బిల్లులలో ఒక్క దెబ్బతో మార్కెట్ కూ, మధ్యవర్తులకూ మధ్య ఉండే మైత్రిని ధ్వంసం చేశాయి. దళారీల సంకెళ్ల నుంచి
రైతులకు నిజమైన స్వేచ్ఛ కల్పిస్తాయి. 2016లో ప్రధాన ఎర్రకోట నుంచి ప్రసంగిస్తూ ‘ఒక దేశం-ఒక మార్కెట్’ ను ప్రకటించిన
తరువాత అది కేవలం ప్రకటనగా ఉండి పోకుండా చూశారు. త్వరలోనే దానికి వాస్తవ రూపమిచ్చారు. దేశాన్ని సమైక్యం చేసే
తలపుతో సర్దార్ పటేల్ కలలుగన్న ఐక్యతా కార్యక్రమానికి స్ఫూర్తిగా నిలిచిన ‘ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ్ భారత్’ ను ప్రధాని తన ప్రసంగంలో
ప్రస్తావించారు. అయితే, భారత్ ఇంకా ఏకీకృత మార్కెట్ మాత్రం కాలేదన్నారు. ప్రభుత్వం ఈ దిశలో దశలవారీగా ముందుకు
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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సాగింది. 2014 ఏప్రిల్ 14 నాడే ఈ-నామ్ ప్రారంభమైనప్పటికీ,
ఇప్పుడు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందిన బిల్లుతో ప్రభుత్వ
దూరదృష్టి స్పష్టమైంది. పరిశ్రమ తరహాలో వ్యవసాయ రంగం
అభివృద్ధి చెందటం ఒక్కటే కాదు, రైతు నిజమైన యజమానిగా
తన ఉత్పత్తులను దేశంలో ఎక్కడైనా స్వేచ్ఛగా లాభానికి
అమ్ముకోవచ్చు. ఇప్పటిదాకా రైతులకు ఇలాంటి స్వేచ్చ లేదు. ‘ఒక
మార్కెట్-ఒక లైసెన్స్’ రాజ్యంలో ఒక నిర్ష
ది మై
్ట న మార్కెట్ లో
మాత్రమే అమ్ముకోవాల్సి వచ్చేది. అక్కడి దళారీలు కారు చౌక ధర
ఇవ్వజూపినా సరకు వెనక్కు తీసుకెళ్ళలేకపోయేవారు.

కనీస మద్దతు ధర : ఖర్చుకు ఒకటిన్నర రెట్లు
ఈ చట్టాలు అమలులోకి వచ్చాక కనీస మద్దతు ధర
రద్దవుతుందనే పుకార్లతో అయోమయం సృష్టిస్తున్నారు. కానీ
నిజమేంటంటే, రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయటానికి
ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కనీస మద్దతు ధరను ఖర్చుకు ఒకటిన్నర
రెట్లు చేసింది. ప్రభుత్వం 2014-2019 మధ్య 1870 లక్షల
మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరించి రూ. 4,34 లక్షల కోట్లు
చెల్లించింది. అదే 2009-2014 మధ్య కాలంలో 1670
లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు గాను చెల్లించింది రూ. 2.88 లక్షల
కోట్లు మాత్రమే. అదికారం చేపట్టిన ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు
ధర నిర్ణయించటంలో ఎం.ఎస్. స్వామినాథన్ కమిషన్
సిఫార్సులు అమలు చేసింది.
రైతులు భూమి హక్కు కోల్పోరు
రైతుల
భూముల్ని
బడా
కార్పొరేట్లు
చేజిక్కుంచుకుంటారనేది మరో తప్పుడు ప్రచారం. రైతులతో
కార్పొరేట్ అనుబంధానికి సంబంధించిన క్లాజులో ఎక్కడా
భూమి యాజమాన్యం ప్రస్తావనలేదు. ఆ మాటకొస్తే, పొలాన్ని
మెరుగు పరచుకోవటానికి తగినంత పెట్టుబడి ఉండని
86 శాతం మంది సన్నకారు రైతులకు ఈ బిల్లు లాభం
చేకూరుస్తుంది. ప్రభుత్వం రూ. 7,000 కోట్ల పెట్టుబడితో
10,000 రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలను బలోపేతం
చేస్తోంది. చిన్న, సన్నకారు రైతులు బృందాలుగా తయారై
కార్పొరేట్లతో ఒప్పందాలు చేసుకోవటానికి ఈ సంఘాలు
సహాయం చేస్తాయి. ఎవరూ రైతుల నిస్సహాయతను తమకు
అనుకూలంగా మలచుకోకుండా ఉండేందుకు వీలుగా రైతుల
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భూములను ఈ కార్పొరేట్లు కొనటం, లీజుకు తీసుకోవటం
నిషేధించారు. అలాగే రైతుల భూములను రికవరీ నుంచి
కూడా మినహాయించారు. కుదుర్చుకున్న కాంట్రాక్టు ఏదైనా
ఉన్నా, దానికి కట్టుబడి ఉండాల్సింది ఆ ప్రైవేటు సంస్థే తప్ప
రైతు కాదు. ఏదైనా అడ్వాన్స్ గాని ఇతర చెల్లింపు గాని జరిగి
సంతకం చేసినా సరే, ఎలాంటి జరిమానా లేకుండా అసలు
మాత్రమే వెనక్కి ఇచ్చి రైతు ఎప్పుడైనా తన ఒప్పందాన్ని
వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. ఎలాంటి వడ్దీ కట్టనక్కర్లేదు. అయితే,
ప్రైవేట్ సంస్థలు మాత్రం ఏకపక్షంగా కాంట్రాక్టు రద్దు
చేసుకోవటానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఏం జరిగినా, రైతుకు అన్ని
విధాలుగా రక్షణ ఉంది.
రైతులను మరింత పరిపుష్టం చేసేందుకు వీలుగా నిర్ష
ది ్ట
సమయంలో పరిష్కారం వచ్చేలా సమర్థవంతమైన వివాద
పరిష్కార యంత్రాంగం కూడా కల్పించారు. ప్రతి వివాదాన్నీ
నెలరోజుల్లోగా పరిష్కరించాలి. కాంట్రాక్టు కుదుర్చుకున్న
తరువాత ఉత్పత్తి ధర పెరిగితే అదనపు ప్రయోజనాలను
రైతుకు బదలాయించాలి.

‘‘కొత్త వ్యవసాయ సంస్కరణలు ఈ దేశంలో ప్రతి రైతూ తన
పంటను, పండ్లను, కూరగాయలను ఎవరికైనా, ఎక్కడైనా
అమ్ముకునే స్వేచ్ఛనిచ్చాయి. ఇప్పుడు తన ప్రాంతపు మార్కెట్
తోబాటు ఏ ప్రాంతంలోనైనా అమ్ముకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఏ ప్రాంత మార్కెట్ లో ఎక్కువ ధర పలికితే అక్కడికే వెళ్ళి
అమ్ముకుంటాడు. ఇప్పుడు రైతు మీద ఎలాంటి వత్తిళ్ళూ లేవు.’’
- ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ

చేస్తున్నారు. కనీస మద్దతు ధర ద్వారా రైతులకు సరసమైన
ధర ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. వ్యవసాయ
ఉత్పత్తుల సేకరణ ఎప్పటిలాగానే కొనసాగుతుంది” అన్నారు.
“ఇప్పుడు అమలులోకి వచ్చే కొత్త నిబంధనల ప్రకారం రైతులు
తన ఉత్పత్తులను దేశం ఎక్కడైనా, ఏ మార్కెట్ లో అయినా
తమ ఇష్టమొచ్చిన ధరకు అమ్ముకోవచ్చు. ఇది చరిత్రాత్మక
నిర్ణయం” అన్నారు.

మార్కెట్ పన్ను నుంచి స్వేచ్ఛ

రైతులు 2 నుంచి 8.5 శాతం దాకా మార్కెట్ పన్ను
కట్టాల్సి వచ్చేది. ఒక్కోచోట వేరువేరుగా ఉండే ఈ పన్ను
పంజాబ్ లో అత్యధికం. కానీ, ఇప్పుడు రైతులు మార్కెట్
వెలుపల అమ్ముకునే వెసులుబాటు కల్పించటం వలన వాళ్ళు
ఈ పన్ను బారి నుంచి బయటపడి ఆ మేరకు ఆదాయం
పెంచుకుంటారు.

రైతులకు న్యాయ కవచం

స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుంచీ దోపిడీకి గురవుతూ
వచ్చిన రైతులు మొదటిసారిగా ఆ శృంఖలాల నుంచి
బయటపడ్దారు. కొత్త చట్టాల ప్రకారం రైతులు తమ
ఉత్పత్తులు అమ్ముకోవటానికి చాలా మార్గాలున్నాయి.
ఈ చట్టాలు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందటాన్ని
చరిత్రాత్మకంగా ప్రధాని అభివర్ణించారు. ‘‘కొంతమంది
ఈ దేశాన్ని దశాబ్దాల తరబడి పాలిస్తూ రైతులను
తప్పుదారి పట్టించారు. మధ్యదళారీలకు, రైతుల కష్టాన్ని
దోచుకునేవారికి వారు అండగా నిలుస్తూ వచ్చారు. రైతులకు
ఇక మీదట కనీస మద్దతు ధర రాదని అబద్ధాలు ప్రచారం

ఇలాంటి రక్షణ కవచాలతో ఈ దేశపు 21వ శతాబ్దపు రైతుకు
వ్యవసాయ కార్యకలాపాలలో, రవాణాలో, అమ్మకంలో
ఎలాంటి అవరోధాలూ ఉండవు. “దశాబ్దాల తరబడి ఈ
దేశ రైతుకు అనేక ఆంక్షలుండేవి. దళారీల బెడద ఉండేది.
పార్లమెంట్ ఆమోదించిన బిల్లులతో ఆ సమస్యల నుంచి
విముక్తి లభించింది. రైతులకు రెట్టింపు ఆదాయం వచ్చేటట్లు
చేసే కృషికి ఇవి అండగా ఉంటాయి. వాళ్లను సుసంపన్నం
చేస్తాయి” అన్నారు.
రైతుల జీవితాలను మార్చే దిశలో తీసుకున్న అతిపెద్ద చర్య
కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి. ఈ పథకం కింద రైతులకు ఏడాదిలో
మూడు సమాన వాయిదాల్లో మొత్తం రూ. 6,000 బదలీ
అవుతాయి. వాళ్ళు అప్పులు తీసుకోవాల్సిన తప్పనిసరి
పరిస్థితి ఉండదు. ప్రభుత్వం 2008లో రూ. 72,000
కోట్ల ఋణమాఫీ చేసినప్పుడు వాస్తవంగా మాఫీ జరిగింది
రూ. 52,000 కోట్లు మాత్రమే. కానీ, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం
ఏడాదిన్నరలో రూ. 92,000 కోట్లు బదలీ చేసి రైతులను రుణ
విముక్తుల్ని చేసింది. దీనివలన వాళ్ల చేతిలో డబ్బు గౌరవప్రదమైన
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కనీస మద
్ద తు ధర యథాతథం: మీ ఉత్పతిత్ ని

ఏది ఏమైనా, కనీస మద్దతు ధరకే కొనసాగుతుంది:
కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి నరేంద్ర సింగ్
తోమర్ మాటల్లో చెప్పాలంటే కనీస మద్దతు ధరల
ధాన్య సేకరణ కొనసాగుతుంది. ఈ మేరకు తనకు
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ హామీ ఇచ్చారన్నారు.
కనీస మద్దతు ధరను 2014 నుంచి 2020కి బాగా
పెంచారు. వచ్చే రబీ సీజన్ కు సవరించిన కనీస
మద్దతు ధర ప్రకటించారు. ఈ బిల్లులలో రైతులకు
పూర్తి రక్షణ కల్పించినట్టు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖా
మంత్రి చెప్పారు.

్త క, వాణిజ్య (ప్
వ్యవసాయోత్పత్తు ల వర
రోత్సాహక, సౌకర్యకల్పన) బిల్లు , 2020
సందేహాలు

ప్రధాన నిబంధనలు
n

n

n

n

n

n

రైతులు, వ్యాపారులు స్వేచ్ఛగా అమ్ముకునే,
కొనుగోలు చేసే వాతావరణం కల్పిస్తుంది.
రాష్ట్రాలు నోటిఫై చెసిన మార్కెట్ల భౌగోళిక
హద్దులు సైతం చెరిపేసి రాష్ట్రం లోపలా,
బయటా అవరోధాలు లేని వాణిజ్యానికి వీలు
కల్పిస్తుంది.
రైతులు తమ ఉత్పత్తుల అమ్మకాల మీద
ఎలాంటి సుంకమూ చెల్లించక్కర్లేదు. రవాణా
ఖర్చులుండవు.
ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో వ్యాపార లావాదేవీలకు వీలు
కల్పించే వేదికను కూడా ఇది ప్రతిపాదిస్తోంది.
మండీలతోబాటు రైతులు పొలాలు, శీతల
గిడ్డంగులు, గోదాములు, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల
దగ్గర కూడా అమ్ముకోవచ్చు
పూర్తి ధర వచ్చే విధంగా దళారులను
తొలగించి రైతులు ప్రత్యక్ష మార్కెటింగ్ కూడా
చేసుకోవచ్చు.
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n
n

n

కనీస మద్దతు ధరకు సేకరణ ఆగిపోతుంది
వ్యవసాయోత్పత్తులు మార్కెట్ బయల అమ్ముకుంటే ఇవి
పని చేయటం నిలిచిపోతుంది.
ప్రభుత్వపు ఎలక్ట్రానిక్ వర్తకపు పోరల్
్ట ఈ-నామ్
భవిష్యత్తు ఏంటి

వివరణలు
n

n

n
n

కనీస మద్దతుధరతో సేకరణ కొనసాగుతుంది. రైతులు తమ
ఉత్పత్తులు కనీస మద్దతు ధరకు అమ్ముకోవచ్చు. రబీ కనీస
మద్దతు ధర ఇప్పటికే ప్రకటించారు.
మార్కెట్లు ఉంటాయి. ఎప్పటిలాగే వర్తకమూ
కొనసాగుతుంది. కొత్త వ్యవస్థలో రైతు మార్కెట్ బయట
కూడా అమ్ముకోవచ్చు.
మార్కెట్లలో ఈ-నామ్ వ్యవస్థ కూడా కొనసాగుతుంది
ఎలక్ట్రానిక్ వేదికల ద్వారా వ్యవసాయోత్పత్తుల వ్యాపారం
పెరుగుతుంది. దీనివలన సమయం ఆదా అవుతుంది.
పారదర్శకత పెరుగుతుంది.

ధర ఎక్కువ పలికేచోట అమ్ముకోవచ్చు

ై రతుల (సాధికారత, రక్షణ) ధర హమీ, వ్యవసాయ సేవల ఒప్పందం బిల్లు , 2020
సందేహాలు

n

n

ప్రధాన నిబంధనలు
n

n

n

n

n

రైతులు నేరుగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సంస్థలతో,
టోకు, పెద్ద స్థాయి చిల్లరవ్యాపారులతో,
ఎగుమతి దారులతో వ్యవహరించవచ్చు.
పంట విత్తటానికి ముందే ధరకు హామీ
లభిస్తుంది. మార్కెట్ ధర ఎక్కువగా ఉంటే
కనీస మద్దతు ధరకంటే ఎక్కువ ఉన్నది
రైతుకు వస్తుంది.
దీనివలన అనూహ్యమైన మార్కెట్
ఒడిదుడుకుల రిస్క్ రైతుకు కాకుండా
స్పాన్సర్ కు ఉంటుంది. ముందుగా ధర
నిర్ణయం జరగటం వలన మార్కట్ ధరల
ఒడిదుడుకుల నుంచి రైతుకు రక్షణ
దొరుకుతుంది.

దీనివలన రైతుకు ఆధునిక సాంకేతిక
పరిజ్ఞానం, మంచి విత్తనాలు అందుతాయి.
మార్కెటింగ్ ఖర్చు తగ్గించి రైతుల
ఆదాయాన్ని పెంచుతుంది.

వ్యవసాయరంగపు ఆధునిక సాంకేతిక
పరిజ్ఞానం మీద పరిశోధనకి
ఉత్తేజమిస్తుంది.

n

n

కాంట్రాక్టు వ్యవసాయ
విధానంలో రైతులు
వత్తిడి మధ్య ఉండి ధర
నిర్ణయించుకోలేరు
చిన్న రైతులు కాంట్రాక్ట్
వ్యవసాయంలోకి
వచ్చేదెలా? వాళ్ల
విషయంలో స్పాన్సర్
ముఖం చాటేస్తాడు
ఈ కొత్త వ్యవస్థ రైతులకు
ఒక సమస్య
ఏదైనా వివాదం వస్తే పెద్ద
సంస్థలది పైచేయిగా
ఉంటుంది

వివరణలు
n

n

n

n

కాంట్రాక్టులో ఉత్పత్తి ధర నిర్ణయాధికారం పూర్తిగా
రైతుదే. గరిష్ఠంగా మూడు రోజుల లోపల చెల్లింపు
జరుగుతుంది.
దేశవ్యాప్తంగా 10,000 వ్యవసాయోత్పత్తిదారుల
సంఘాలు ఏర్పాటవుతున్నాయి.
కాంట్రాక్టు మీద సంతకమయ్యాక వినియోగదారుడు
నేరుగా పొలం నుంచే ఉత్పత్తిని తీసుకువెళతాడు.

స్థానిక వివాదాల పరిష్కార వ్యవస్థ ఏర్పాటైంది.
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ై రతుల సాధికారత

దశలవారీగా రైతుల ఆదాయాన్ని
పెంచడానికి ప్రభుత్వం తీసుకొంటున్న
చర్యల వల్ల, రైతు సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం
ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఉత్పాదకత పెంచడానికీ, సరైన ధర
లభించడానికి తీసుకొంటున్న చర్యల వల్ల
రైతుకు మేలు జరుగుతోంది. ఈ చర్యల
వల్ల ఎరువులు తేలికగా లభించడం, సాగు
చేయడానికి సౌకర్యాలు మెరుగుపడడం,
రుణ లభ్యత పెరగడం, సాంకేతికత
అందుబాటులోకి రావడంతోపాటు, రైతు
ఉత్పత్తికి అధిక ధరలు లభిస్తున్నాయి.

విత్తటానికి ముందు

భూసార పరీక్షల కార్డు వలన రైతులు సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతారు.
ప్రభుత్వం 22.39 కోట్ల భూసార పరీక్షల కార్డుకు పంపిణీ చేసింది.

ఎరువులు: పొడవాటి క్యూలలో
నిలబడి ఎరువులకోసం
ఎదురుచూడటం ఒకప్పటి మాట.
ప్రభుత్వం రైతులు సులువుగా
ఎరువులు పొందే ఏర్పాటు
చేసింది. ఎరువుల ధరలు కూడా
గణనీయంగా తగ్గాయి.100% వేప
పూతపూసిన యూరియా దేశంలో

జీవితం గడపటానికి దారి చూపుతుంది. వచ్చే 10 ఏళ్ళలో వాళ్ళ
ఖాతాల్లోకి నేరుగా రూ. 7 లక్షల కోట్లు బదలీ అవుతాయి.
స్వయం సమృద్ధ పాకేజ్

2022 నాటికల్లా రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయటానికి
ప్రభుత్వం అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తోంది.
కోవిడ్-19
సంక్షోభాన్ని ఒక అవకాశంగా కూడా మారగ్చ లిగింది. వ్యవసాయ
మౌలిక సదుపాయాలకు లక్షకోట్ల రూపాయలు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్
రంగానికి రూ. 10,000 కోట్,లు తేనెటీగల పెంపకానికి రూ. 500
కోట్లు కేటాయించటాన్నిబట్టి వ్యవసాయానికి ప్రభుత్వమిస్తున్న
ప్రాధాన్యతను అంచనావేయవచ్చు. వ్యవసాయ మౌలిక
సదుపాయాల నిధికి కేంద్ర కాబినెట్ 2020 జులై 8న ఆమోదం
తెలియజేయగా ఆగస్టు 9న ప్రారంభించారు. ఈ పథకం కింద
ప్రభుత్వం నాలుగేళ్లలో లక్ష కోట్లు ఖర్చు చేయబోతోంది. ఈ
కేటాయింపులో రూ.10,000 కోట్లు 2020-21లోను, ఆ
తరువాత మూడేళ్ళు రూ. 30 లక్షల చొప్పున ఖర్చు చేస్తారు.
2 కోట్ల వరకు ఋణానికి 2 శాతం రిబేట్ ఇస్తారు. వ్యవసాయ
మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు,
రైతు ఉత్పత్తి సంఘాలు, వ్యవసాయాధార వ్యాపారులు,
పంటనూర్పిడి అనంతర సహాయం ఇందులో ఉంటాయి.
రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేయటానికి...
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ఆర్థిక అవసరాలు:
వ్యవసాయానికి
నిధులలేమి రైతులని
ఇబ్బందులలోకి
నెడుతుంది.
కానీ ఇప్పుడు
రైతులుతక్కువ వడ్డీకే
సులువుగా రుణం
పొందవచ్చు.

2016 ఫిబ్రవరి 28న ప్రధాని బరేలిలో కిసాన్ రాలీని
ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూరైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయటం
గురించి ప్రస్తావించారు. అప్పటికే ఆయన మదిలో ఒక నిర్ష
ది మై
్ట న
ఆలోచన ఉంది.” దేశం 75వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు జరుపుకునే
2022 నాటికి రైతుల ఆదాయం రెట్టింపవుతుంది” అన్నారు.
అప్పటినుంచి ప్రభుత్వం దేశంలో వ్యవసాయ రంగ పరిస్థితిని
మెరుగుపరచే దిశలో కృషి చేస్తూ వచ్చింది. కొత్త వ్యవసాయ
బిల్లులు రెండూ ఈ దిశలో అతిపెద్ద సంస్కరణలు. ప్రభుత్వం
ఆరేళ్ళుగా చేస్తున్న అవిరళ కృషి ఇప్పుడు రైతుల సంపన్నతగా
మారుతోంది.

ఆర్థిక వ్యవహారాల కాబినెట్ కమిటీ తీసుకున్న నిర్ణయం
రైతులకు మంచిరోజులు వస్తున్నాయనటానికి సంకేతం. కనీస
మద్దతు ధర మళ్ళీ పెంచటానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మాటల్లో
చెప్పాలంటే, గోధుమల క్వింటాల్ మద్దతు ధర రూ. 50 చొప్పున,
పప్పుధాన్యాలకు రూ. 225, బార్లీకి రూ. 75. మసూర్ కి రూ.
300 పెంచారు.

ప్రభుత్వానికి రైతు సంఘాల మద్దతు

దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల రైతులు ఈ వ్యవసాయ
సంస్కరణ బిల్లులు ప్రవేశపెట్టినందుకు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు

దశలవారీగా

విత్తిన తరువాత

ప్రధాన మంత్రి పంట బీమా పథకం

విత్తే సమయంలో

నీటి పారుదల సౌకర్యం ఉండేట్టు చూడటం
రైతులకు మద్దతు, మార్గదర్శనం
ఎస్ఎంఎస్, ఫీన్ల రూపంలో కోట్లాది రైతులకు శాస్త్రీయ
సలహాలు

రైతులకు అతి తక్కువ ప్రీమియం ధరకే ఈ పథకం అందుబాటులో
ఉంటుంది. దీనికింద ఒకపంటకు ఒకరేటు ఉంటుంది. అంటే, ఖరీఫ్
పంటలకు 2% ఉంటే రబీ పంటలకు 15% ఉండవచ్చు. ప్రీమియం
రేట్లమీద ఎలాంటి పరిమితీ ఉండదు. బీమా మొత్తంలో ఎలాంటి
తగ్గింపూ ఉండదు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటినుంచి ఈ పథకం
ప్రకటించే దాకా 20% మంది రైతులకు మాత్రమే పంట బీమా
ప్రయోజనాలు దక్కాయి.

ఈ-నామ్: అమ్మకం దారులకు, కొనుగోలుదారులకు మధ్య సమాచార
అంతరం తొలగించే సమీకృత ఆన్ లైన్ మార్కెట్ ఇది. క్షణాల్లో డేటా
సమకూర్చి వేలం ప్రక్రియలో పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తుంది.

తెలియజేశారు. సీనియర్ రైతు నాయకులు మహారాష్ట రాజు షెట్టి
(స్వాభిమాని షేత్కార్ సంఘటన), అనిల్ ఘన్వత్ (షేత్కారి సంఘటన్)
తోబాటు కాన్పూర్, మొరాదాబాద్, గోరఖ్ పూర్, ధూలే, కథువా,
జబల్పూర్ కు చెందిన రైతులు మాట్లాడుతూమార్కెట్ వ్యవస్థ, కనీస
మద్దతు ధర అలాగే ఉంటాయన్నారు. వీటికీ, కొత్త బిల్లులకూ సంబంధం
లేదు. కొత్త వ్యవసాయ బిల్లులురైతుల ప్రయోజనాలు కాపాడతాయని
అనేక పత్రికలు సంపాదకీయాలు రాశాయి.

రైతు సంక్షేమ చర్యలు
కిసాన్ రైల్: దేశవ్యాప్తంగా శీతలీకరణ సౌకర్యాల
అభివృద్ధిలో కీలకపాత్ర పోషించే మొదటి కిసాన్ రైలును
ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది.రైతులు తమ ఉత్పత్తులకు
సరైన ధరలు పొందటానికి ఇది పనికొస్తుంది.
సమ్మాన్ నిధి: ప్రతి రైతు కుటుంబమూ ఏటా రూ.
6,000 నేరుగా బదలీ ద్వారా అందుకుంటుంది. 10,000
కు పైగా కుటుంబాలకు రూ. 94,000 కోట్లు అలా బదల్కీ
అయ్యాయి.
ఉత్పత్తి: పండ్లు, కూరగాయల ఉత్పత్తి 52% మేర
పెరిగింది. ఖరీఫ్ లో విత్తిన ప్రదేశం 13,92% పెరిగింది.
వరి సాగుబడిలో 19.04% పెరగగా, ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తుల
ఎగుమతులు 2020జులై వరకు 78% పెరిగాయి.
ఆదాయం: రైతుల ఆదాయం 20% నుంచి 68% వరకు
పెరిగింది
స్టార్టప్: యువతలో ఉపాధి పెంచి రైతుల ఆదాయం
పెంచటానికి వ్యవసాయ సంబంధ 346 స్టార్టప్స్ కు రూ.
3,671.75 లక్షల నిధి అందుతోంది
ఉద్యానవన రంగం: గత ఐదేళ్లలో ఉద్యానవన రంగంలో
రూ. 10,500 కోట్లు పెట్టుబడిపెట్టగా 8.83 లక్షలమంది
రైతులకు కొత్త టెక్నాలజీ అందింది
నీటిపారుదల: సూక్ష్మ నీటి పారుదల ద్వారా నీటివాడకం
పెరిగింది. నీటిపారుదలమీద ఖర్చు 50% తగ్గింది.
ఎరువులవాడకం 42% తగ్గింది. రసాయన ఎరువుల
బదులు వేప పూత పూసిన ఎరువులవాడకం పెరిగింది.
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समाचार-सार కార్యక్రమం

ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన

్త ర నీలి
బృహత
విప
్ల వం

భారీ ఎగుమతి
సామర్థ్యం గల,
పంటల అనంతర
నష్టాలను తగ్గించగల,
21 రాష్ట్రాల్లో తాజా ఉపాధి
సృష్టించగల సామర్థ్యం ఉన్న మత్స్య
రంగాన్ని ఆధునికీకరించడంలో రూ. 20,000
కోట్ల పెట్టుబడితో చేపట్టిన ఆకాంక్షాపూరితమైన
మత్స్య సంపద అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు దోహదపడుతుంది.
ప్రపంచంలో పరిమాణ పరంగా ప్రధాన
ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఐదో పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ భారత్.
మత్స్య ఎగుమతుల్లో ప్రపంచంలోనే నాలుగో
స్థానంలో ఉంది. ఈ కారణంగా మత్స్య
పరిశ్రమ మరింతగా వృద్ధి చెందేలా ప్రయత్నాలు
వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఇప్పుడు ఈ రంగంతో ఉన్న అనుసంధానతలు
పటిష్ఠం చేయడం తప్పనిసరి. ఆ అవసరాన్ని
గుర్తించిన ప్రభుత్వం ఆ దిశగా కృషి చేస్తోంది.
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ మత్స్య
పరిశ్రమకు మరింత బలం చేకూర్చేందుకు
ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన
(పిఎంఎంఎస్ వై) కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
మత్స్య పరిశ్రమ, పాడి పరిశ్రమ, పశు సంవర్థక
విభాగం, వ్యవసాయ రంగాలపై అధ్యయనాలు,
26 న్యూ ఇండియా సమాచార్

ఐదు మూల ్తం
స భాలు
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మత్స్యకారులు, రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేయడం
రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో చేపల వార్షిక
ఉత్పత్తిని ప్రస్తుత స్థాయి 150 లక్షల టన్నుల నుంచి 220
లక్షల టన్నులకు పెంచడం
వార్షికాదాయం ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.46,000 కోట్ల
నుంచి రూ.1 లక్ష కోట్లకు పెంచడం
పంటల అనంతర నష్టాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న 20-25 శాతం
నుంచి 10 శాతానికి తగ్గించడం
మత్స్య పరిశ్రమలో 55 లక్షల ఉపాధి అవకాశాలు
కల్పించడం

సాధించిన ప
్ర గతి

కేంద్ర ప్రభుత్వం 2014
సంవత్సరంలో "నీలి విప్లవాన్ని"
ప్రకటించింది. తన మొదటి విడత
పాలనా కాలంలో ప్రభుత్వం
మత్స్య పరిశ్రమ రంగంలో
రూ.2600 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది.
1947 నుంచి 67 సంవత్సరాల
కాలంలో ఈ రంగంపై పెట్టిన
మొత్తం పెట్టుబడి రూ.3682 కోట్లు.

2014 నుంచి ఈ రంగం
సరికొత్త మార్పునకు
లోనయింది. ఆకర్షణీయమైన
పనితీరు ప్రదర్శిస్తూ గతంతో
పోల్చితే రెట్టింపు వృద్ధిని నమోదు
చేస్తోంది. ఇంతకు ముందు
వృద్ధిరేటు 5.2 శాతం ఉండగా
ఇప్పుడది 11 శాతానికి చేరింది.

.

గత ఐదు సంవత్సరాలలో
కంటే 2014 నుంచీ చేపల
ఉత్పత్తి 4-7 శాతం నుంచి
7.53 శాతానికి పెరిగింది

చేపల ఎగుమతులు
రూ. 46,662 కోట్లకు
చేరుకొన్నాయి. 2014-15
నుంచి 2018-19 మధ్య
ఇవి 9.71 శాతం పెరిగాయి.

మత్స్య పరిశ
ధి రం
్ర మ సుస్
కావాలి

చేపల వేట పడవలకు బీమా: చేపల వేట పడవల ఆధునీకరణ,
బయో టాయ్ లెట్ల ఏర్పాటు; ఉప్పునీరు, ఆల్కలిన్ నీటిలో చేపల
పెంపకం; సముద్ర మిత్ర, సూక్ష్మ బ్రీడింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటు; మత్స్య,
ఆక్వాకల్చర్ స్టార్టప్ యాప్ లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆక్వా పార్కు ఏర్పాటు,
కోస్తా ప్రాంతంలో మత్స్యకారుల కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫిషింగ్ గ్రామం
అభివృద్ధి; అక్వాటిక్ లేబరేటరీలు, అనుబంధ సదుపాయాల నెట్
వర్క్ ఏర్పాటు; ఇ-ట్రేడింగ్, మార్కెటింగ్ వంటివి తాజా పథకంలో
భాగంగా ఉన్నాయి.

తొలి దశలో రూ.1,720 కోట్ల విలువ గల ప్రాజెక్టులను 21
రాష్ర్టాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో అమలుపరుస్తున్నారు. మత్స్య
ఉత్పత్తి, టెక్నాలజీ నాణ్యత, చేపల వేట అనంతరం హార్వెస్ట్
మౌలిక వసతులు, నిర్వహణలో లోపాలను తొలగించడం
పిఎంఎంఎస్ వై ప్రధాన లక్ష్యం. అలాగే విస్తారమైన ఫిషరీ
మేనేజ్ మెంట్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసేందుకు, మత్స్యకారుల
సంక్షేమానికి కూడా ఇది దోహదపడుతుంది.
మత్స్య రంగం కోసం ఒక స్థిరమైన అభివృద్ధి ప్రణాళిక
రూపొందిస్తున్నారు. వచ్చే ఐదేళ్ల కాలంలో రూ.20,050
కోట్ల పెట్టుబడితో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజి కింద దీన్ని
అమలుపరుస్తున్నారు. ఈ మొత్తంలో రూ.12,340 కోట్లు మెరైన్,
ఫిషరీస్, అక్వాకల్చర్ కార్యకలాపాల కోసం ఖర్చు చేస్తారు.
పరిశోధనతో అనుసంధానత కోసం
ఇ-గోపాల యాప్ ను, ఇంకా ఎన్నో
కార్యక్రమాలను 2020 సెప్టెంబర్
10వ తేదీన వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్
ద్వారా ప్రారంభించారు.
పిఎంఎంఎస్ వైని 21 రాష్ట్రాల్లో
రూ. 20,000 కోట్ల పెట్టుబడితో

ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ మొత్తాన్ని
4-5 సంవత్సరాల కాలంలో ఖర్చు
చేస్తారు. ఈ మొత్తంలో రూ. 1,700
కోట్ల విలువ గల ప్రాజెక్టులను
2020 సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన
ప్రారంభించారు.
ప్రధానమంత్రి
శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఈ సందర్భంగా
మాట్లాడుతూ "మన గ్రామాలను
స్వయం సమృద్ధం చేసి 21వ
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ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన

శతాబ్దిలో భారత్ ను స్వయం సమృద్ధం (ఆత్మనిర్భర్
భారత్) చేయడం ఈ పథకాల లక్ష్యం" అన్నారు. ఈ
పథకం మత్స్య పరిశ్రమకు కొత్త మౌలిక వసతులు,
ఆధునిక పరికరాలు అందిస్తుందని, మత్స్యకారులకు
కొత్త మార్కెట్లు అందుబాటులోకి తెస్తుందని, చేపల
ఉత్పత్తికి అవకాశాలు పెంచడంతో పాటు ఇతర
వసతులు కూడా అందిస్తుందని ప్రధానమంత్రి
అన్నారు. స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన తర్వాత దేశంలో
మత్స్య పరిశ్రమ రంగానికి ఇంత భారీ పథకం
ప్రారంభించడం ఇదే ప్రథమమని ఆయన చెప్పారు.
ఈ రంగంలో 2014 కన్నా ముందు అధికారంలో
ఉన్న ప్రభుత్వాలన్నింటి ఉమ్మడి పెట్టుబడి కేవలం
రూ.3,682 కోట్లు కాగా 2014 తర్వాత
ప్రభుత్వం రూ.20,000 కోట్ల పెట్టుబడి ప్రణాళిక
ఆవిష్కరించడంతో పాటు ఇప్పటికి రూ.2,600
కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది.
వచ్చే 3-4 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో మత్స్య
ఎగుమతులు రెట్టింపు చేయడం, లక్షలాది కొత్త
ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం ఈ కార్యక్రమాల
లక్ష్యం. మత్య్స రంగంలో ఉన్న కీలకమైన
లోటుపాట్లన్నింటినీ సరిదిద్దుతూ ఈ రంగానికి
ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందించడం,
కీలకమైన మౌలిక వసతులను ఆధునీకరించడం,
విలువ కల్పన వ్యవస్థను పటిష్ఠం చేయడం, ఉపాధి
అవకాశాలు కల్పించడం ఈ పథకం కల్పించే ఇతర
ప్రయోజనాల్లో ఉన్నాయి. అలాగే మత్స్య పరిశ్రమతో
అనుసంధానమైన వారి సంక్షేమానికి కూడా ఒక
కొత్త దిశ కల్పించేందుకు ఈ పథకం కృషి చేస్తుంది.
దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన నాటి నుంచి ఈ
రంగంలో అతి పెద్ద పెట్టుబడి ఇదేనంటూ రాబోయే
సంవత్సరాల్లో మత్స్య ఎగుమతులు రెట్టింపు
చేయడం లక్ష్యమని ప్రధానమంత్రి చెప్పారు. మత్స్య
రంగం సామర్థ్యాన్ని మరింతగా వినియోగంలోకి
తేవడం కోసం కొత్త మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు
చేశామని, దీనికి తోడు గంగాజలాల శుద్ధి, మిషన్
డాల్ఫిన్ వంటి ఇతర పథకాలు కూడా మత్స్య
రంగానికి ప్రయోజనకం కల్పిస్తాయని ప్రధానమంత్రి
తెలిపారు. "చేపల పెంపకం, ఇతర మార్గాల ద్వారా
ఆదాయ అవకాశాలను కూడా ఇది పెంచుతుంది"
అని ఆయన అన్నారు. ఈ కార్యక్రమం మత్స్య
ఉత్పత్తులు, పాలు, తేనె ఉత్పత్తిని పెంచడంతో
పాటు నీలి విప్లవానికి మార్గం తెరుస్తుంది.
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పశుసంపదకు వర్చువల్ మార్కెట్
ఇ-గోపాల

ఇ-గోపాల యాప్ పశుసంపదకు ఒక మంచి మార్కెట్
అందుబాటులోకి తెస్తుంది. ఈ పథకం కింద బిహార్ లోని
పాట్నా, పర్నియా, సితామరి, మధేపురా, కిషన్ గంజ్,
సమస్తిపూర్ జిల్లాల్లో పలు వసతులు ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర
జనాభాలో 89 శాతం గ్రామీణ ప్రజలే కావడం, వారిలో
కూడా 76 శాతం మంది వ్యవసాయం, పశుపోషణపై
ఆధారపడి జీవిస్తున్నందు
వల్ల ఈ ప్రాజెక్టుకు బిహార్
అత్యంత కీలకం.
ఇ - గో పా ల
యాప్
ద్వారా
ప శు ప ెం ప క ం దా రు లు
పశుసంవర్థక రంగానికి
చెందిన
సమాచారం
సమగ్రంగా పొందుతారు.
వారు
పశువుల
కొనుగోళ్లు, విక్రయాలు
సాగిం చు కో వ డ ం తో
పాటు నాణ్యమైన బ్రీడింగ్ సర్వీసులకు సంబంధించిన
సమాచారం కూడా పొందుతారు. అలాగే పశువుల
చికిత్సకు అందుబాటులో ఉన్న ఆయుర్వేద ఔషధాల
సమాచారం, మార్గదర్శకం;
పశువుల టీకాలకు
సంబంధించి చక్కని సమాచారం సైతం అందుబాటులో
ఉంటుంది.
ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన కింద సితామరి
జిల్లాలో చేపల విత్తన బ్యాంకు, కిషన్ గంజ్ లో ఆక్వాటిక్
వ్యాధుల రిఫరల్ లేబరేటరీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు కూడా
ప్రధానమంత్రి ప్రకటించారు. దీనికి తోడు మధేపురాలో
చేపల ఆహార మిల్లును, పాట్నాలో రెండు " ఫిష్ ఆన్ వీల్స్"
వాహనాలను ఆయన ప్రారంభించారు. బిహార్ లోని
పూసాలో డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కేంద్రీయ వ్యవసాయ
విశ్వవిద్యాలయంలో సమగ్ర మత్స్య ఉత్పత్తి టెక్నాలజీ
సెంటర్ ను కూడా ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు.
వెటర్నరీ విశ్వవిద్యాలయంలో ఐవిఎఫ్ ల్యాబ్ ఒకటి
ప్రారంభించారు.
పి . ఎ ం . ఎ ం . ఎ స్ . వై
పూర్తి సమాచారం కొరకు
ఈ క్యు ఆర్ కోడ్ స్కాన్
చేయండి.

అభివృద్ధి పథకాలు

రాష్ట్రం

తి కిరీటంలో
బీహార్ కీర్
మరో కలికితురాయి
అభివృద్ధిలో మమేకం చేస్తూ కేంద్రం అనేక ప్రాజెక్టులకు
శ్రీకారం చుట్టింది. స్వచ్ఛమైన నీరందించటం, నదీతీరం,
రహదారుల అభివృద్ధి మొదలు మురుగునీటి శుద్ధి దాకా
అభివృద్ధి కొనసాగుతోంది

ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ రాష్ట్రాల అభివృద్ధి
మీద దృష్టిపెడుతూనే ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా
కీలకమైన బీహార్ సహా తూర్పు రాష్ట్రాల మీద.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎప్పుడూ తూర్పు రాష్ట్రాల
అభివృద్ధిని ప్రస్తావిస్తారు. దాన్ని ఆచరణలో
పెట్టటానికి సెప్టెంబర్ 15న బీహార్ లో నమామి
గంగే, పట్టణాలను పునరుజ్జీవింపజేసి మార్పు
సాధించే ’అమృత్’ కింద వివిధ పథకాలు
ప్రారంభించారు.
సెప్టెంబర్ 15న ప్రారంభించిన నాలుగు
పథకాలలో అమృత్ పథకం కింద పాట్నాలోని
బేర్, కారమాలిచాక్ లో మురుగునీటి శుద్ధీకరణ
ప్రాజెక్టులతోబాటు సివన్, చాప్రా జిల్లాల్లో నీటి
సంబంధ ప్రాజెక్టులు కూడా ఉన్నాయి. ఇవే
కాకుండా ముంగేర్, జమాల్పూర్ నీటి సరఫరా
ప్రాజెక్టులకు, నమామి గంగే పథకం కింద
ముజఫర్ పూర్ జిల్లాలో నదీతీర అభివృద్ధి
పథకానికి శంకుస్థాపన చేశారు. గడిచిన
నాలుగైదేళ్ళలో బీహార్ లోని లక్షలాదిమంది
పట్టణ ప్రాంత ప్రజలకు మిషన్ అమృత్ కింద,
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలకింద త్రాగు నీరందించిన
విషయం ప్రధాని ప్రస్తావించారు.

చంపారణ్ లో ఎల్పీజీ బాట్లింగ్ ప్లాంట్

ఏడాదికి 84.50 లక్షల సిలిండర్ల సామర్థ్యమున్న ఎల్పీజీ బాట్లింగ్
ప్లాంట్ రూ.136.4 కోట్లతో నిర్మించారు. తూర్పు చంపారణ్,
పశ్చిమ చంపారణ్, ముజఫర్ పూర్, సివన్, గోపాల్ గంజ్, సీతామాడి
తోబాటు ఉత్తరప్రదేశ్ లోని కుషినగర్ కు కూడా లబ్ధి

కోషి వంతెన పూర్తి

కరోనా కాలంలోనే రూ. 516 కోట్ల ఖర్చుతో 1.9 కిలోమీటర్ల
వంతెన నిర్మాణం పూర్తయింది.

మురుగునీరు, నదీతీరం అభివృద్ధి

పాట్నా నగరంలోని బేవుర్, కర్మలీచక్ లో మురుగునీటి శుద్ధి
ప్లాంట్ కు తోడు సివాన్, చాప్రా జిల్లాల్లో అమృత్ పథకం కింద
ప్రధానమంత్రి నీటి సంబంధ పథకాలు ప్రారంభించారు. ముంగేర్,
జమాల్పూర్ లో నీటి సరఫరా ప్రాజెక్టులకు, నమామి గంగే కింద
ముజఫర్ పూర్ జిల్లాలో నదీతీర అభివృద్ధిపథకానికి శంకుస్థాపన
చేశారు.

నదీతీర అభివృద్ధి పథకం

నమామి గంగే పథకం కింద ముజఫర్ పూర్ నగరంలో మూడు
ఘాట్లను అభివృద్ధి చేస్తారు. మరుగుదొడ్లు, సమాచార కేంద్రాలు,
బట్టలు మార్చుకునే గదులు, కాలిబాటలు, వాచ్ టవర్లు, సంకేతాలు,
భద్రత, లైటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తారు.

3 నెలల్లో ముంగేర్-భాగల్పూర్ జాతీయ రహదారి

ముంగేర్-భాగల్పూర్ 80వ జాతీయ రహదారిమీద మీద 120
కి.మీ ముంగేర్-భాగల్పూర్ -తిర్పతి-కహల్గావ్ రోడ్డును కాంక్రీట్
రోడ్డుగా మార్చే ప్రతిపాదనను మధ్య కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ
రహదారులశాఖామంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆమోదించారు
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సహాయ హస్తం

పిఎం స్వనిధి స్కీమ్

్త కులకు
వీధి వర
చేయూత

కోవిడ్-19 తో దెబ్బతిన్న పది లక్షల మందికి పైగా వీధి వర్తకులు తమ చిన్నపాటి వ్యాపారాలను
పునర్నిర్మించుకోవడానికి కేంద్రం నుంచి ఆర్థిక సాయం అందుకోబోతున్నారు.

ప

ట్టణ ప్రాంత ప్రైవేటు ఆర్థిక
వ్యవస్థలో వీధి వర్తకులు చాలా
కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తారు.
అయితే, కోవిడ్-19 మహమ్మారి
వల్ల వాళ్ళ జీవనోపాధి తీవ్రంగా
దెబ్బతిన్నది. లాక్ డౌన్ సమయంలో
మార్కెట్లు మూతపడ్దాయి. అందరూ
బలవంతంగా ఇళ్లలోనే ఉండిపోవాల్సి
వచ్చింది. దీని ఫలితంగా వీధి వర్తకుల
వ్యాపారం బాగా దెబ్బతిన్నది. ఇలాంటి
వీధి వర్తకులకు అత్యవసరంగా
నిర్వహణ మూలధనం అందజేసి,
వాళ్ళ వ్యాపారాల పునరుద్ధరణకు
సాయపడాల్సిన
అవసరముందని
ప్రభుత్వ గ్రహించింది. అందుకే,
వాళ్లను కష్టాల్లోనుం గట్టెక్కించేందుకు
30 న్యూ ఇండియా సమాచార్

2020 జూన్ 1 న ప్రధానమంత్రి
స్వనిధి పథం ప్రారంభమైంది.

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ 2020 సెప్టెంబర్
9న మధ్యప్రదేశ్ లోని వీధి
వర్తకులతో సంభాషించారు.
ఏ
పెద్ద
సంక్షోభం
వచ్చినా బాగా దెబ్బతినేది
పేదలేనన్నారు.”పేదవాళ్ళకు
ఉపాధి సమస్య ఎదురవుతుంది.

తిండి సమస్య ఉంటుంది.
పొదుపు
చేసుకున్న
కొద్ది
సొమ్ము
కూడా
కరిగిపోతుంది”
అన్నారు.
ఈ కరోనా సంక్షోభంలో వీధి
వర్తకులు బాగా దెబ్బతిన్నారని
కూడా అన్నారు. ఇప్పటిదాకా
11,12,189
దరఖాస్తులు
పిఎం స్వనిధి పథకం కింద
వచ్చాయి. వాటిలో 3,95,120

ఒకవిడత ఆర్థి కసాయంగా నిర్వహణ మూలధన అవసరాల కోసం
ఇచ్చే ఈ రుణంతో చిన్నవ్యాపారాలు వర్
ధి ల్లు తాయి. ఇప్పటికే లక్షా
్త కులు ఈ రుణాల ద్వారా లబ్
నాలుగు వేలమంది వీధి వర
ధి పొందారు.

“ఈ పథకం

ముఖ్యోద్దేశ్యమేంటంటే,

ప్రజలకు సులువుగా పెట్
టు బడి
అందుతుంది. ఇది సరికొత్త

ఆరంభానికి దోహదం చేసి మళ్లీ
పని మొదలుపెట్టే లా చేస
్త ుంది.
స్వయం ఆర్థిక సహాయం

నుంచి స్వయం ఉపాధికి,
స్వయం ఉపాధి నుంచి

సుస్థిర ఆదాయ వనరుకు.

సుస్థిర ఆదాయవనరునుంచి

ఆత్మగౌరవానికి దారితీసే ఈ

యాత్ర స్వనిధి పథకంలో ఒక
ముఖ్యమ
ై నమ
ై లురాయి.”

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

రుణాల మంజూరు కాగా
1,04,062 రుణాలు పంపిణీ
పూర్తయింది.
లబ్ధిదారులతో ప్రధాన మంత్రి
మాటామంతీ కోసం
క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి.

ప్రత్యేక సూక్ష్మ రుణ పథకం
ఈ పథకానికి నిధులు మొత్తం
సమకూర్చేది గృహనిర్మాణ,
పట్టణ వ్యవహారాల
మంత్రిత్వశాఖ
ఇది ఏటా రూ.10,000 కోట్ల
మేరకునిర్వహణ మూలధన
రుణానికి వెసులుబాటు
కల్పిస్తుంది.

గడువు తేదీ కంటే ముందు
చెల్లించినవారిమీద ముందస్తు
చెల్లింపు పెనాల్టీ ఉండదు.

లబ్ధి పొందటమెలా
పటణ
్ట ప్రాంతాల్లో అమ్మకాలు
చేసే వీధివర్తకులకు
అందుబాటు
అప్పిచ్చే సంసలు
్థ ఆ
అప్పుకోసం ఎలాంటి
తనఖాలూ అడగదు

షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంకులు,
ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు,
చిన్న రుణాల బ్యాంకులు,
బ్యాంకింగేతర ఆర్కథి సంసలు
్థ ,
సూక్ష్మ రుణ సంసలు
్థ ,

ఈ పథకాన్ని 2022 మార్చి
వరకు అమలు చేస్తారు.
సకాలంలో/ముందస్తుగా
తిరిగి చెల్లించేవారికి 7
శాతం వడ్దీ సబ్సిడీ

డిజిటల్ లావాదేవీలమీద
నెలవారీ క్యాష్ బాక్
రాయితీలు

మొదటి రుణం సకాలంలో
తిరిగి చెల్లిస్తే ఎక్కువ రుణానికి
అర్హత
స్వయం సహాయక బృందాలు
అప్పులిస్తాయి

అమ్మకపు ధ్రువపత్రం, పట్టణ
స్ని
థా క సంస్థ లేదా పట్టణ
అమ్మకాల కమిటీ సిఫార్సు
లేఖ, గతంలో తీసుకున్న
వ్యాపార రుణపత్రాలు, ఏదైనా
వీధి వర్తకుల సంఘంలో
సభ్యత్వ వివరాలు లేదా ఆ
వ్యక్తి వీధి వర్తకంలో ఉన్నట్టు
రుజువుచేసే ఆధారం
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మిషన్ కర్మయోగి

సుపరిపాలనకు చర్యలు

ఉజ్వల భవిష్యత్తు కు
సివిల్ సర్వెంట్లు
సామర్థ్య నిర్మాణం, పాలనలో భవిష్యత్ సవాళ్లను
ఎదుర్కోగలిగేలా అధికారులను సిద్ధం చేయటమే
ధ్యేయంగా మిషన్ కర్మయోగి సమర్థంగా, ఉత్సాహంగా
ఇంటి వద్దనే పాలన అందించటమే లక్ష్యంగా
రూపొందింది.

ఒకదేశం-ఒక రేషన్ కార్డు, నేషనల్
రిక్రూట్ మెంట్ ఏజెన్సీ తరువాత ఇప్పుడు
బ్యూరోక్రసీకి
మరో
మేలిమలుపు.
ప్రభుత్వం తలపెట్టిన మిషన్ కర్మయోగి
అనేది ప్రజాసేవలందించే యంత్రాంగాన్ని
సమగ్రంగా సంస్కరించి సామర్థ్యం పెంచే
ఏర్పాటు. వ్యక్తిగత, సంస్థాగత స్థాయిలో
సివల్ సర్వీస్ ను పటిష్టం చేయటం
ద్వారా సామాన్యుడి జీవితాన్ని సరళతరం
చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం.ఈ విధంగా
నవభారతానికి అవసరమైన భవిష్యత్
అధికారులకోసం ఉద్దేశించిన ప్రత్యేక
కార్యక్రమం ఇది.
సివిల్
సర్వెంట్లను
మరింత
సృజనాత్మకంగా,
నిర్మాణాత్మకంగా,
సరికొత్తగా ఆలోచించేలా, శక్తిమంతంగా,
నవకల్పనలతో,
క్రియాశీలంగా,
పురోగాములుగా, పారదర్శకంగా, కొత్త
టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా వ్యహరించేలా
సిద్ధం చేయటం దీని ఉద్దేశ్యం.
ప్రభుత్వంలో మానవ వనరుల నిర్వహణను
మిషన్ కర్మయోగి విప్లవాత్మకంగా
మెరుగుపరుస్తుందని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ
తన వరుస ట్వీట్లలో పేర్కొన్నారు.
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ప్రధాని ప్రభుత్వ
మానవవనరుల మండలి

1
ప
్ర ధాన మంత్
రి
నేతృతంలోని
ఎన్.పి.సి.ఎస్.సి.బి
సంస్థా గత నిర్మాణం

4

2

3

సామర్థ్య నిర్మాణ కమిషన్

కాబినెట్ కార్యదర్శి
నాయకత్వంలో సమన్వయ
విభాగం
ఐగాట్ కర్మయోగి ప్లాట్ ఫామ్ నిర్వహణకు
డిజిటల్ ఆస్తులను సొంతం చేసుకొని
నడిపించే స్పెషన్ పర్పస్ వెహికిల్

అత్యున్నత ప్రమాణాలతో కూడిన
నిజాయితీ లేకపోతే ఏ సేవ
కూడా పేరుకు తగినంత గొప్పదని
చెప్పుకోవటానికి వీల్లేదు.

సర్దా ర్ వల
్ల భ్ భాయ్ పటేల్
మాజీ హోమ్ మంత్రి

సంధి కాలం

భారతదేశపు తొలి హోమ్ మంత్రి
సర్దార్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ 1947
ఏప్రిల్ 21న ఐఎఎస్ ప్రొబేషనర్లను
ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఇది మార్పుకు
సంధికాలమని అభివర్ణించారు. “మీరు
అత్యంత నిష్పాక్షికంగా , పాలనలో
అవినీతి అంటకుండా చూడాలని
నా సలహా. ఒక సివిల్ సర్వెంట్
రాజకీయాలజోలికి
వెళ్ళకూడదు.
ఎలాంటి మతపరమైన వివాదాల్లోనూ
తాను చిక్కుకోకూడదు. ఈ రెండు
విషయాల్లోనూ సరైన నైతిక మార్గం
నుండి దూరం జరగటమంటే ప్రజాసేవను
అస్థిరపరచి క్షీణింపజేయటమే. అదే
విధంగా,అత్యున్నత
ప్రమాణాలతో
కూడిన నిజాయితీ లేకపోతే ఏ సేవ
కూడా పేరుకు తగినంత గొప్పదని
చెప్పుకోవటానికి వీల్లేదు”

సామర
్థ ్య నిర్మాణ ప
్ర ణాళిక

ఇదే విధమైన ఆలోచనావిధానంతో
ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర
కాబినెట్సమావేశం సివిల్ సర్వీసుల
సామర్థ్య నిర్మాణ జాతీయ కార్యక్రమం

సామర
్థ ్య నిర్మాణ కమిషన్ పాత
్ర

4 ప్రధాన మంత్రి ప్రభుత్వ మానవ
వనరుల మండలి వార్షిక
సామర్థ్యనిర్మాణ ప్రణాళికల
ఆమోదంలో సాయపడటం

4 సివిల్ సర్వీసెస్ సామర్థ్య నిర్మాణ
సంబంధమైన కేంద్ర శిక్షణా
సంస్థల పర్యవేక్షణ
4 అంతర్గత, బాహ్య బోధకులు,
వనరుల కేంద్రాలు సహా అభ్యసన
వనరులను వాడుకునేట్టు చేయటం
4శిక్షణ, సామర్థ్య నిర్మాణ ప్రణాళికల
అమలును సమన్వయం చేయటం,
పర్యవేక్షించటం
4 శిక్షణ, సామర్థ్య నిర్మాణం మీద
సిఫార్సులు చేయటం
4 సర్వీసు మధ్యలో శిక్షణా
కార్యక్రమానికి విధి విధానాల
రూపకల్పన
4 మానవ వనరుల నిర్వహణ
వంటి విషయాలలో
అవసరమైన విధానపర
అంశాలనుసూచించటం

ఆర్థి కపరమ
ై న అంశాలు
ఐగాట్ కర్మయోగి ప్లాట్
ఫాం నిర్వహణకు ఎన్
పి సి ఎస్ సి బి కోసం
స్పెషన్ పర్పస్ వెహికిల్
ఏర్పాటు
మొత్తం 46 లక్షల మంది
ప్రభుత్వోద్యోగులకూ
వర్తించేలా 202021నుంచి 20242025 దాకా
ఐదేళ్ళకాలానికి
రూ.510.86 కోట్లు
ఖర్చు చేయటం
ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని
మేధోసంపత్తి హక్కులూ
స్పెషల్ పర్పస్ వెహికిల్
యాజమాన్యంలో
ఉంటాయి
ఐగాట్ కర్మయోగి
ప్లాట్ ఫామ్
వాడకందారుల పనితీరు
అంచనావేయటానికి
ఒక పర్యవేక్షణ,
మూల్యాంకన వ్యవస్థ
కూడా ఏర్పాటవుతుంది.
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समाचार-सार
మిషన్ కర్మయోగి

సుపరిపాలనకు చర్యలు

(ఎన్.పి.సి.ఎస్.సి.బి) ని ఒక సంస్థ రూపంలో
ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనను ఆమోదించింది.
సివిల్ సర్వెంట్ల సామర్థ్య నిర్మాణానికి తగిన
పునాది వేసేలా ఈ కార్యక్రమాన్ని జాగ్రత్తగా
రూపొందించారు.
భారతీయ
సంస్కృతి,
సున్నితత్వం,
మూలాలతో
అనుసంధానం
చేస్తూ ఇందులో ఇమిడ్చారు. సమీకృత ప్రభుత్వ
ఆన్ లైన్ శిక్షణ- ఐగాట్ కర్మయోగి ప్లాట్ ఫామ్
ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని
అందిస్తారు. “ఇది ప్రభుత్వంలో అతి పెద్ద మానవ
వనరుల అభివృద్ధి సంస్కరణ” అని కేంద్ర
సమాచార, ప్రసారశాఖామంత్రి ప్రకాశ్ జావడేకర్
అభివర్ణించారు.
ఈ ప్రతిపాదిత ఐగాట్-కర్మయోగి ప్లాట్ ఫామ్
కు అండగా అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలు
కల్పించే కృషి జరుగుతోంది. ఇది రెండు
కోట్లమందికి పైగా ఉన్న అధికారులసామర్థ్యాలకు
సహాయపడుతుంది. ఈ వేదిక ఒక చురుకైన
అంతర్జాతీయ స్థాయి వేదికగా మారి జాగ్రత్తగా
ఎంపిక చేసిన అంశాలన్నీ డిజిటల్ రూపంలో
నిక్షిప్తం చేసుకొని ఈ-అభ్యసనానికి అందుబాటులో
ఉంటుంది.

‘ఆరంభం’తో మొదలు

ప్రధానికి, ప్రభుత్వానికి ప్రాధాన్యాలలో
ఒకటి మానవ వనరుల నిర్వహణ. సిబ్ బం ది,
ప్రజాఫిర్యాదులు, పెన్షన్ల శాఖ సహాయమంత్రి
జితేంద్ర సింగ్ మాటల్లో చెప్పాలంటే
2017లో ప్రధానమంత్రి ముస్సోరిలోని
సివిల్ సర్వీస్ అకాడెమీని సందర్శించినప్పుడే
ఈ సంస్కరణలకు పునాది పడింది. అనేక
విడతలుగా శిక్షకులు, శిక్షణార్థు ల తో చర ్చ లు
జరిపిన మీదటపైలట్ ప్రాజెక్ ట్ ’ఆరంభ్’ కు బీజం
పడింది. ఈ ప్రాజెక్ ట్ ప్రకారం శిక్షణాంశాలలో
భారతీయ
సంస్కృతీసంప్రదాయాలను
చొప్పిస్తూ, ప్రస్తుత అవసరాలకు తగినట్టు గా
ఇప్పుడున్న శిక్షణావిధానంలో మార్పులు
చేయాలి.
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మీ ఖాకీ యూనిఫాం గౌరవం
తగ
్గ నివ్వకండి: ప
్ర ధాని
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్
(ఐపిఎస్) ప్రొబేషనర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా
మాట్లాడుతూ, ఎప్పుడూ ఖాకీ యూనిఫాం పట్ల గౌరవం
కోల్పోవద్దని సూచించారు.
2020 సెప్టెంబర్ 4 న సర్దార్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్
జాతీయ పోలీస్ అకాడెమీలో ” దీక్షాంత్ పెరేడ్
ఈవెంట్” సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, ప్రొబేషనర్లు తమ
యూనిఫాంను గర్వకారణంగా భావించాలే తప్ప దాంతో
అధికారం చెలాయించాలనుకోవద్దని చెప్పారు. “మీ ఖాకీ
యూనిఫాం పట్ల గౌరవం కోల్పోవద్దు. పోలీసులు చేసిన
గొప్ప పనివలన, ముఖ్యంగా కోవిడ్-19 సమయంలో
ఖాకీ యూనిఫాం మానవత్వపు కోణం ప్రజల మనసులలో
ముద్రవేసుకుంది” అన్నారు.
“ఇప్పటిదాకా మీరు ఒక రక్షిత వాతావరణంలో
ఒక ట్రెయినీగా ఉన్నారు. కానీ అకాడెమీ నుంచి బైటికి
అడుగుపెట్టిన మరుక్షణమే పరిస్థితి మారిపోతుంది.
మీ పట్ల దృక్పథం మారుతుంది.తొలి అభిప్రాయమే
చివరిదాకా ఉంటుంది గనుక అప్రమత్తంగా ఉండండి.
మీరు ఎక్కడికి బదిలీ అయినా మీకున్న పేరే మిమ్మల్ని
నీడలా అనుసరిస్తుంది.” అన్నారు.
కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ట్వీట్ చేస్తూ,
“దేశ భద్రతను, సమగ్రతను కాపాడుతూ అత్యంత
అంకితభావంతో దేశానికి సేవ చేయాలి. సేవ పట్ల వారి
అంకితభావం యువతరానికి ప్రేరణగా నిలిచి ఇండియన్
పోలీస్ సర్వీస్ లో చేరేలా చెస్తుందని నమ్ముతున్నాను”
అని పేర్కొన్నారు.
ఐపిఎస్ ప్రొబేషనర్లతో
ప్రధాని మాటామంతీ
కోసం క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్
చేయండి.

హెచ్.ఎస్.టి.డి.వి ప్రయోగం

స్వావలంబన

హెచ్ . ఎస్ . టి . డి . వి ని విజయవంతంగా
ప
డు
్ర యోగించిన నాలుగో దేశంగా భారతదేశ రికార్
హైపర్ సానిక్ క్రూయిజ్ వెహికల్ ప్రయోగ విజయంతో భారతదేశ రక్షణ రంగంలో మరో భారీ
ముందడుగు

భారతదేశం చేపట్టిన హైపరసానిక్
క్రూయిజ్ వెహికల్ ప్రయోగ పరీక్ష
విజయవంతమైంది. హైపరసానిక్ టెక్నాలజీ
డిమాన్ స్ట్రేషన్ వెహికల్ ( హెచ్ ఎస్ టి
డివి) ప్రయోగ పరీక్షద్వారా తన హైపర్
సానిక్ స్క్రామ్ జెట్ టెక్నాలజీని భారతదేశం
ప్రదర్శించినట్టయింది. ఈ ప్రయోగంలో
హైపర్ సానిక్ కంబషన్ (ఇంధనం మండడం)
స్థిరంగా వుండిపోయింది. క్రూయిజ్ వెహికల్
తనకు కేటాయించిన మార్గంలో ధ్వనికంటే
ఆరు రెట్ల వేగంతో ప్రయాణం చేసింది.
అంటే సెకనుకు రెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో
దూసుకుపోయింది.
ఒడిషా వీలర్ ఐల్యాండ్ లోగల డాక్టర్
ఏపిజె అబ్దుల్ కలాం ప్రయోగవేదికనుంచి
సెప్టెంబర్ 7న రక్షణ రంగ పరిశోధన
అభివృద్ధి సంస్థ (డిఆర్ డివో) ఆధ్వర్యంలో
హెచ్ ఎస్ టి డివి ప్రయోగ పరీక్ష
విజయవంతగా జరిగింది. ఈ ప్రయోగాన్ని
క్రూయిజ్ వెహికల్, స్క్రామ్ జెట్ ఇంజిన్
ను పలు ట్రాక్రింగ్ రాడార్లు, ఎలక్ట్రో
ఆప్టికల్ వ్యవస్థలు, టెలిమెట్రీ స్టేషన్లద్వారా
పర్యవేక్షించారు. దృఢమైన రాకెట్ మోటార్
ను ఉపయోగించి దీన్ని ప్రయోగించారు.
ఇది వాహనాన్ని 30 కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు
తీసుకుపోయింది. అక్కడ ఏరో డైనమిక్
హీట్ షీల్డులు హైపర్ సానిక్ వేగంతో
విడిపోయాయి. క్రూయిజ్ వెహికల్, లాంచ్
వెహికల్ విడిపోయాయి. ప్రణాళిక ప్రకారమే
ఎయిర్ ఇన్ టేక్ తెరుచుకుంది. హైపర్
సానిక్ కంబస్టన్ స్థిరంగా వుండిపోయింది.
క్రూయిజ్ వెహికల్ తనకు కేటాయించిన
ప్రయాణ మార్గంలో ధ్వనికంటే 6 రెట్లు
ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణం చేసింది.

ై హపర్ సానిక్ సాంకేతికత
అంటే ఏంటి?

రాకెట్లుగానీ, క్షిపణులుగానీ హైపర్
సానిక్ వేగంతో దూసుకుపోవడానికి
ఉపయోగపడే సాంకేతికతనే హైపర్
సానిక్ సాంకేతికత అంటారు. ధ్వని
వేగంకంటే ఐదు రెట్లు ఎక్కువ
వేగాన్ని ( మ్యాచ్ 5) పొందినప్పుడు
దాన్ని హైపర్ సానిక్ వేగమంటారు.
హైపర్ సానిక్ వేగాన్ని సూపర్
సానిక్ అని కూడా పిలుస్తారు. దీన్ని
అత్యధిక వేగాల్లోనే ఇది అత్యధికం.
ధ్వని వేగాన్ని ( మ్యాచ్ 1) మించి
ప్రయాణం చేసే రేటును సూపర్
సానిక్ ప్రయాణమంటారు. డిఆర్ డివో
ప్రయోగించిన హైపర్ సానిక్ వెహికల్
మాచ్ 6 వేగాన్ని అందుకుంది.

ఇండియా ఎలాంటి లబ్ధి
పొందుతుంది?

డిఆర్ డివో ..దేశీయంగా అభివృద్ది
చేసిన స్ర్కామ్ జెట్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్
ఉపయోగించుకొని హైపర్ సానిక్
టెక్నాలజీ డిమాన్ స్ట్రేషన్ వెహికల్ ను
విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. ఈ
ప్రధానమైన విజయాన్ని సాధించినందుకు
డిఆర్ డివోకు నా అభినందనలు. ప్రధాని శ్రీ
నరేంద్ర మోదీ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సాధనకోసం డిఆర్ డివో
కృషి చేస్తోంది.

రక్షణ శాఖ మంత్
రి
శ్
రీ రాజ్ నాధ్ సింగ్

ఈ సాంకేతికతను రాకెట్లు,
క్షిపణుల ప్రయోగానికి
వాడతారు. ఈ సాంకేతిక
సాయంతో
తక్కువ
సమయంలోనే లక్ష్యాలను
ఛేదించవచ్చు.
దీని కారణంగా ఇంధనాన్ని
పొదుపు
చేయవచ్చు.
ముఖ్యంగా
రాకెట్
అంతరిక్షంలోకి వెళ్లేలోపు
ఈ పొదుపు చేయవచ్చు.
దీని కారణంగా వాహనం
తేలికవుతుంది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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समाचार-सार
ప్రధాన కార్యక్రమం

స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్

స్వచ్ఛ భారతదేశ కలను
సాకారం చేసుకుంటూ

దేశవ్యాప్తంగా
10 కోట్లకు పైగా
మరుగుదొడ్లను
నిర్మించాం. గ్రామాలు
నూటికి నూరుశాతం
బహిరంగ మల
విసర్జన రహిత
గ్రామాలయ్యాయి.
పరిశుభ్ర భారతదేశ
సాధన దిశగా
ఎదురయ్యే సవాళ్లను
ఎదుర్కొవడానికి దేశం
సిద్ధంగా వుంది.

ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా 2014 అక్టోబర్ 2న
స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం మొదలైంది. దేశవ్యాప్తంగా పారిశుద్ధ్య
పనుల ప్రాధాన్యతపై దృష్టి పెట్టడానికి, అంతే కాదు అన్ని చోట్లా
పరిశుభ్రమైన పరిస్థితులు నెలకొనడానికిగాను ఈ పని చేశారు.
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అనేది ప్రధానంగా దేశ వ్యాప్తంగా గ్రామీణ
ప్రాంతాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మొదలైంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
2019 నాటికి బహిరంగ మల విసర్జన లేకుండా చేయడానికి,
ఈ విషయంలో ప్రజల్లో భారీ స్థాయిలో మార్పు తేవడానికి,
ప్రతి ఇంట్లో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం, అంతేకాదు వీటి నిర్మాణం,
వినియోగానికి సంబంధించి పర్యవేక్షణ వ్యవస్థకోసం ఈ
మిషన్ ప్రారంభమైంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పది కోట్లకు పైగా
మరుగుదొడ్లను నిర్మించడం ద్వారా ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం
విజయవంతమైంది. దాంతో అక్టోబర్ 2, 2019న భారతదేశం
బహిరంగ మలవిసర్జన రహిత దేశంగా ప్రకటించబడింది.
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స్వ

చ్ఛ భారత్ మిషన్ కింద దేశవ్యాప్తంగా
పట్టణ
ప్రాంతాల్లో
ప్రజలకోసం
మరుగుదొడ్లు
కట్టే
కార్యక్రమం
ప్రస్తుతం నడుస్తోంది. ఈ విషయంలో విజయం
ఆశించినదానికంటే ఎక్కువగా వుంది. గృహాల్లో
నిర్మించే మరుగుదొడ్ల 105 శాతం వుండగా,
సామూహిక అవసరాల కోసం కమ్యూనిటీకోసం
కట్టే మరుగుదొడ్ల విషయంలో ఇది 117శాతంగా
నమోదైంది.
గ్రామాల్లో
ప్రతి
ఇంట్లో
మరుగుదొడ్లు
నిర్మించుకోవడంద్వారా అక్టోబర్ 2, 2019 నాటికి
దేశాన్ని బహిరంగ మల విసరజ్జన రహిత దేశంగా
( ఓడిఎఫ్) తీర్చిదిద్దాలని ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ
2014 ఆగస్టు 15న పిలుపునిచ్చారు. ప్రధాని
తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం దేశవ్యాప్తంగా ఒక ప్రజా
ఉద్యమంగా రూపొందింది. ప్రస్తుతం దేశంలోని

గ్రామాలన్నీ ఓడిఎఫ్ విభాగం కిందకు వచ్చాయి.
ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఓడి ఎఫ్ ప్లస్ కార్యక్రమం
నిర్వహిస్తోంది. నగరాల్లోను, గ్రామాల్లోను
ప్రైవేటు, పబ్లిక్ మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ
పరిశుభ్రంగా జరిగేలా చూడాలనేది ఈ ఓడిఎఫ్
ప్లస్ కార్యక్రమం ఉద్దేశ్యం. అంతే కాదు రైల్వే
ట్రాకులు పరిశుభ్రంగా వుండడంకోసం రైళ్ళలో
బయో టాయిలెట్లను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది
ఈ స్వచ్ఛ భారత్ ఉద్యమం విషయంలో
ప్రజల్లో తగిన స్ఫూర్తిని నింపడానికిగాను
ప్రధాని మరింత చొరవ తీసుకొని స్వచ్ఛ
భారత్ విజయం గురించి దేశ విదేశీ
వేదికల మీద మాట్లాడుతున్నారు. స్వాతంత్ర్య
దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఎర్రకోట
వేదిక మీదనుంచి కావొచ్చు లేదా అమెరికాలో
నిర్వహించిన హౌడీ మోడీ కార్యక్రమం కావచ్చు
ప్రతి వేదిక మీద ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ తన
ప్రసంగాల్లో స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ విజయం
ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఈ భారీ విజయంలో ప్రజల
పాత్రను ప్రశంసిస్తున్నారు.
స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ లో ప్రజలను
పాల్గొనేలా చేయడానికిగాను వారికి నేతలు
ఆదర్శంగా నిలవాలన్నది ప్రధాని నమ్మకం.
అక్టోబర్ 2, 2014న న్యూఢిల్లీలోని వాల్మీకి
సదన్ నుంచి ఆయన ఈ కార్యక్రమాన్ని
ప్రారంభించడమే కాకుండా అదే రోజున తానే
చీపురు పట్టుకొని వీధులను శుభ్రం చేశారు.
దాంతో ఇది ప్రజా ఉద్యమంగా మారిపోయింది.
ప్రజలతో పాటు, అనేక మంది ప్రముఖులు ఈ
కార్యక్రమంలో క్రమం తప్పకుండా పాల్గొనడం
మొదలైంది.

ై సతం స్వచ్ఛ
విదేశాల్లో
భారత్ కోసం ప
్ర సంగాలు

2019 సెప్టెంబర్ 2న అమెరికాలో
హౌడీ మోడీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ప్రధాని
గత 70 సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలో
గ్రామీణ పారిశుద్ధ్యం కార్యక్రమం 38.70
శాతంమాత్రం జరిగిందని అన్నారు.
తమ ప్రభుత్వం గత ఐదేళ్లలో 11కోట్లకు
పైగా మరుగుదొడ్లను నిర్మించందని
వివరించారు. గ్రామీణ పారిశుద్ధ్యం 99

స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ విజయం నా వల్ల వచ్చింది కాదు. ఈ
విజయం నాదని నేను చెప్పుకోను. ఇది ప్రజల విజయం. వంద
మంది మహాత్మాగాంధీలు వచ్చినా, వేయి మంది నరేంద్రమోదీలు
కలిసి వచ్చినా ఈ కల సాకారం కాదు. 125 కోట్లమంది ప్రజలు
ఐకమత్యంగా నిలిచి పని చేశారుకాబట్టే ఈ కల చాలా
సులువుగా సాకారమైంది.

ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ

్త వాలే మాట్
వాస
లా డతాయి
n

గృహ మరుగుదొడ్లు

లక్ష్యం
వాస్తవం

n

58,99,637
62,16,114

పబ్లిక్ టాయిలెట్లు

లక్ష్యం
వాస్తవం

5,07,589
5,94,658

105 శాతం లక్ష్య సాధన 117 శాతం లక్ష్య సాధన

n

n

ఎన్.హెచ్.ఎ.ఐ వారి 500 మరుగుదొడ్ల బ్లాకులతో కలిపి 290 నగరాలకు చెందిన 60 వేల
మరుగుదొడ్ల బ్లాకులకుపైగా గూగుల్ తన మ్యాపుల్లో చూపుతోంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన స్వచ్ఛ భారత్ యాప్ ను 1.55 కోట్ల మంది పౌరులు డౌన్లోడ్
చేసుకున్నారు.

స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ (గ్
రా మీణ భారతం)
n

అక్టోబర్ 2, 2014నుంచి 10, 65, 56, 165 గృహ
మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం

n
n
n
n

6, 03, 177 ఓడిఎఫ్ గ్రామాలు

2, 62, 736 ఓడిఎఫ్ గ్రామ పంచాయితీలు

706 ఒడిఎఫ్ జిల్లాలు

36 ఒడిఎఫ్ రాష్ట్రాలు / కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు

స్వచ్ఛ భారత్ ( పట్టణ)

బహిరంగ మలవిసర్జన రహిత ( పట్టణ)
మొత్తం నగరాలు

43,722

ఓడిఎఫ్ గా ప్రకటించినవి

4323 (99%)
సర్టిఫికెట్ పొందిన నగరాలు

4204 (96%)

ఓడిఎఫ్ ప్లస్
సర్టిఫైడ్
1632 (37%)
ఓడిఎఫ్ ప్లస్
ప్లస్ సర్టిఫైడ్
489 (11%)

గృహ మరుగుదొడ
్ల
శాతం
పెరిగిన
క
మం
్ర
(శాతాల్లో )
అక్టోబర్ 2, 2014

38.7

2015-2016

50.85

2016-2017

64.92

2017-2018

84.19

2018-2019

98.28

2019-2020

100

2020-2021

100

ై ఫవ్ స్
టా ర్ రేటింగు పొందిన చెత్త రహిత నగరాలు

రాష్ట్రం

జిల్లా

నగరం

ఛత్తీస్ గఢ్

సుర్ గుజా

అంబికాపూర్

గుజరాత్

సూరత్

సూరత్

గుజరాత్

రాజ్ కోట్

రాజ్ కోట్

కర్నాటక

మైసూర్

మైసూర్

మహారాష్ట్ర

థానే

నవీ ముంబాయి

ఎంపీ

ఇండోర్

ఇండోర్
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समाचार-सार
ప్రధాన కార్యక్రమం

స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్

స్వచ్ఛభారత్ గురించి ప
్ర ధాన మంత్
రి మాటల్లో ...

స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కు సంబంధించి ప్రధాని శ్రీ నరేంద్రమోదీ , కేంద్ర ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనమే గత ఆరేళ్లుగా ఎర్రకోట వేదిక
మీదనుంచి ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగాలు. ఈ తన ప్రసంగాల్లో ఆయన క్రమం తప్పకుండా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమానికి
సంబంధించిన తాజా సమాచారాన్ని ఇస్తూ వస్తున్నారు. వాటికి సంబంధించిన సంక్షిప్త వివరాలు

2020

గాంధీజీ 150వ జయంతినాటికి
భారతదేశం బహిరంగ మల
విసర్జన రహిత దేశంగా గుర్తింపు
పొందింది.

2016

గ్రామాల్లో మహిళల
గౌరవమర్యాదలకు భంగం
కలగనివ్వకుండా వుండాలనే
ఉద్యమం ఇప్పుడు దేశంలో
ముఖ్యమైన అంశం. బహిరంగ
మల విసర్జన లేకుండా చేయడం
చాలా ముఖ్యం.

ఘన వ్యర
్థ పదార్థా ల
నిర్వహణ
వ్యర్థాల ఉత్పత్తి
రోజుకు 1, 42, 058

్త రహిత నగరాలు
చెత
( స్
టా ర్ రేటింగులు)

1 స్టార్
3 స్టార్
5 స్టార్

ఈ 2019లో మరికొన్ని వారాల్లోనే
భారతదేశం బహిరంగ మల విసరన
్జ
రహత దేశంగా ప్రకటితమవుతుందనే
నమ్మకం నాకు వుంది. ఓడిఎఫ్ కు
సంబంధించి రాష్ట్రాలు, గ్రామాలు,
మునిసిపాలిటీలు, మీడియా...ప్రతి
ఒక్కరూ తమ స్యి
థా లో దీన్ని ప్రజా
ఉద్యమంగా తీర్చి దిద్దారు.

2015

2019లో మహాత్మాగాంధీ
150వ జయంతి వేడుకల్ని
జరుపుకోబోతున్నాం. ఆయన
150వ జయంతి సందర్భంగా
ఆయనకు ఇచ్చే నివాళి స్వచ్ఛ
భారత్ సాధన.

తో డబ్బు ఆదా, ఆరోగ్య భద
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్
్ర త, ఉద్యోగాల కల్పన
n

మెట్రిక్ టన్నులు

ప్రాసెసింగ్ రోజుకు
95, 066 టన్నులు
ఇంటింటికి తిరిగి
చెత్త సేకరణ
83, 213 వార్డులు

2019

n

n

64
86
6
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యునిసెఫ్ వారి 2017 నివేదిక ప్రకారం బహిరంగ
మల విసరన
్జ రహిత గ్రామాల కారణంగా ఆరోగ్య
వాతావరణం ఏర్పడి ప్రతి కుటుంబానికి రూ. 50
వేలు ఆదా అయ్యాయి. ఈ సొమ్మును గతంలో
రోగాల నివారణకు ఖర్చు చేసేవారు.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ 2018 నివేదిక ప్రకారం ఈ
మిషన్ కారణంగా 3 లక్షల ప్రాణాలు నిలిచాయి.
యునిసెఫ్ వారి 2019 నివేదిక ప్రకారం స్వచ్ఛ
భారత్ మిషన్ ద్వారా దేశంలో 2014 అక్టోబర్
నుంచి 2019 ఫిబ్రవరి వరకూ 75.5 లక్షల ఫుల్
టైమ్ ఉద్యోగాల కల్పన జరిగింది.

2018

ఈ ఎర్రకోట వేదిక మీదనుంచి
2014లో పారిశుద్ధ్యం గురించి
నేను మాట్లాడినప్పుడు కొంతమంది
దాన్ని ఎగతాళి చేశారు. బాపూ
తన జీవితకాలంలో స్వాతంత్ర్య
సాధనకంటే పారిశుద్ధ్యానికే ఎక్కువ
ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

2014

దేశంలో అన్ని పాఠశాలల్లో
బాలికలకు ప్రత్యేకంగా
మరుగుదొడ్లు వుండాలి. అప్పుడే
మన బిడ్డలు మధ్యలోనే చదువులు
వదిలేసే పనిని బలవంతంగా
చేయడం ఆపేస్తారు.

శాతానికి చేరుకుందని అన్నారు.

గ్లో బల్ గోల్ కీపర్ అవార్డ్

స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ విజయవంతమైనందుకుగాను
గత ఏడాది సెప్టెంబర్ నెలలో ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర
మోదీకి బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ సంస్థ వారు
గ్లోబల్ గోల్ కీపర్ అవార్డును ప్రదానం చేశారు.
న్యూయార్కులోని లింకన్ కేంద్రంలో ఈ
కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా
ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ భారతదేశ
స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ద్వారా 50 కోట్ల
మంది ప్రజలకు ఆరోగ్య భద్రత లభించిందని
ప్రశంసించారు.

War
Against
Corona
కరోనాపై
పోరాటం

కరోనా మహమ్మారి ై ప
పోరాటం

కోవిడ్ -19 మహమ్మారిపై పోరాటానికి సంబంధించి వ్యాధి

వచ్చిన తర్వాత చికిత్సకంటే వ్యాధి రాకుండా తీసుకునే జాగ్రత్తలే

ముఖ్యం. ఈ విషయంలో భారతదేశం విజయవంతంగా చర్యలు
తీసుకుంటోంది. రికవరీ రేటు కూడా పెరుగుతూనే వుంది.
అక్టోబర్ 15న అంతర్
జా తీయ చేతి శుభ్రతా దినోత్సవం.
కోవిడ్ -19 మహమ్మారి నేపథ్యంలో ఇది చాలా
ముఖ్యమ
ై న దినోత్సవం. చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలని,
పారిశుద్
ధ్ యానికి అత్యధిక ప్రా ధాన్యత ఇవ్వాలని
మాస్కులు ఉపయోగిస్
తూ , మనిషికి మనిషికి మధ్యన
రెండు గజాల దూరం పాటించాలని ప్రచారం చేస్
తూ ఈ
మహమ్మారిపై భారతదేశం విజయవంతంగా పోరాటం
చేస
్త ోంది. దీనికి నిదర్శనమే ప్రతి రోజూ పెరుగుతున్న
రికవరీలు. అంటే రోగ విముక్తు లవుతున్నవారి సంఖ్య
పెరుగుతోంది. సెప్టెంబర్ 17, 2020 నాటికి భారతదేశ
రికవరీ రేటు 78.64కు చేరుకుంది.
దేశంలో 50 శాతం (48.8 శాతం) వరకూ యాక్టి వ్
కేసులు మహారాష్ట్ర, కర్నాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్
ట్రాల్లో
నమోదయ్యాయి.
మొత్తం
యాక్టి వ్
కేసులను
తీసుకున్నప్పుడు మహారాష్ట్ర, కర్నాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్,
ఉత్తర్ ప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్
ట్రాల్లో 60.35 శాతం
వున్నాయి. అంతే కాదు రికవరీ విషయంలో కూడా 60
శాతం ( 59.42 శాతం) ఈ రాష్
ట్రాల్లో నే నమోదవుతోంది.
ఇంతవరకూ కరోనా కారణంగా మొత్తం 80, 776 మంది
మరణించగా వారిలో దాదాపుగా 69 శాతం మంది
మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కర్నాటక

‘మూడు లక్షల టెలీ కన్సల్టేషన్లను రికార్డు చేసిన ఇ-సంజీవని

కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తు న్న ఇ సంజీవని టెలి మెడిసన్ సేవ విభాగంలో మూడు లక్షల
టెలీ కన్సల్టెన్సీలు నమోదయ్యాయి. ఈ వేదిక ద్వారా
1.5 లక్షల కన్సల్టేషన్లు పూర్తయిన సందర్భంగా దాన్ని
పురస్కరించుకొని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ
శాఖ మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్
టు 9,
2020న ఒక సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశం తర్వాత
ఒక నెలలోనే ఈ వేదిక ద్వారా నమోదైన కన్సల్టేషన్లు
రెట్టింపయ్యాయి.

కరోనా నుంచి కోలుకున్న 44 లక్షల మంది రోగులు

కరోనా పై భారతదేశ పోరాటం
సెప్టెంబర్ 22, 2020 నాటికి

రెండు గజాల దూరం

ై న 56,46,010 కేసులు
భారతదేశంలో నమోద

రికవరీ రేటు

80.86%

44,97,867 మంది రోగులు కరోనానుంచి కోలుకున్నారు. 100 రోగుల్లో
80 మంది కరోనానుంచి కోలుకుంటున్నారు. మరణాల రేటు 1.59 శాతం.

సెప్టెంబర్ 21 తేదీ నాటికి 1,01,468 మంది రోగులు కరోనా నుంచి

కరోనానుంచి కోలుకున్న రోగుల్లో 79 శాతం మంది మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్,
కర్నాటక, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, డిశా, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్, ఢిల్,
పంజాబ్ రాష్ట్రాలకు చెందినవారే. ఇంతవరకూ 6 కోట్ల పరీక్షలను చేయడం
జరిగింది.
మార్చి 2020 నుంచి ఇంతవరకూ ఐసోలేషన్ పడకల సంఖ్య 36.3 రెట్లు
పెరిగింది. ఐసియు పడకల సంఖ్యలో 24.6 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది.
ఆక్సిజన్ సదుపాయం గల పడకల సంఖ్య 2,31,093. వెంటిలేటర్ల
సదుపాయం గల పడకల సంఖ్య 32,575.
(సంఖ్యలన్నీ సెప్టెంబర్ 22 నాటికి వరకూ. మూలం: ఆరోగ్య మంత్రిత్వ )
శాఖ)
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समाचार-सार
సానుకూల ధోరణి

మారుతున్న భారతం

ప
్ర జలను సాధికారులను
తూ ....
చేస్

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పలు పథకాలు దేశవ్యాప్తంగా
ప్రజలకు లబ్ధి చేకూరుస్తున్నాయి. ఈ పథకాల ద్వారా
కలుగుతున్న ప్రయోజనాల గురించి ప్రజలే మాట్లాడుతున్నారు.
తమ స్పందనల్ని తెలియజేస్తున్నారు.

పిఎంఎవై-జి కింద గృహాన్ని పొందిన మహమ్మద్ షఫి

ప్ర

ధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన - గ్రామీణ్ (
పిఎంఎవై-జి) పథకం కింద చాలా మంది
ప్రజల సొంత ఇంటి కల సాకారమవుతోంది.
అలా లబ్ధి పొందినవారిలో జమ్ము కశ్మీర్
పూంఛ్ జిల్లాకు చెందిన మహమ్మద్
షఫి వున్నారు. ‘‘పిఎంఎవై-జి లాంటి
పథకాన్ని ప్రారంభించినందుకుగాను నేను
ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీకి కృతజ్ఙతలు
తెలియజేస్తున్నాను’’ అని ఆయన అంటారు.
ఫూంచ్ జిల్లా మాన్ కోటె తహశీల్ లో

విర్చువల్ కాన్వకేషన్ ను
ఆవిష్కరించిన ఐఐటి బాంబే

బాం

బే ఐఐటివారి 2018 కాన్వకేషన్ కు హాజరైన ప్రధాని
శ్రీ నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఉపయోగపడే
ఆవిష్కరణలు చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఆయన అభ్యరన
్థ కు ఫలితాలు
కనిపిస్తున్నాయి. ఐఐటి బాంబే తన ప్రతిషకు
్ట తగ్గట్గా
టు నే ఈ కరోనా
మహమ్మారి సమయంలో వర్చువల్ కాన్వకేషన్ ను నిర్వహించింది. వేదిక
మీద వుండే ముఖ్యులు, అతిథుల
సందేశాలనుంచి
విద్యార్థులకు
పట్టాలు ప్రదానం చేసేవరకూ ప్రతి
పనిని గతంలో ఎలా చేశారో అలాగే
చేశారు. కానీ దాన్ని విర్చువల్గా
నిర్వహించారు. బ్లాక్ స్టోన్ సిఇవో
స్ఫె
టీ న్ వ్యాచ్ మ్యాన్, నోబెల్ గ్రహీత
డంకన్ ఎం హల్డానే విర్చువల్ పదతి
్ధ లో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంనుంచి మొత్తం ప్రపంచం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే
ఆవిష్కరణల విషయంలో మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా, చాలా
బలంగా, తానేంటనే విషయాన్ని భారతదేశం చాటుతోందని వారు
అన్నారు.
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పలువురు
లబ్ధిదారులకు
గృహాలను
అందివ్వడం జరిగింది. మరొక లబ్ధిదారు
రుక్షానా కౌసర్ మాట్లాడుతూ తాము
దయనీయమైన జీవితాన్ని గడిపామని
ఇప్పుడు
సౌకర్యవంతమైన
ఇల్లు
లభించిందని సంతోషంగా చెబుతున్నారు.
స్వంత ఇంటి కలను సాకారం చేసుకోవాలని
ఎంతోకాలంగా ఎదురు చూస్తున్నవారికోసం
పిఎంఏ వై కింద 2.25 కోట్ల గృహాలను
నిర్మించారు.

మహమ్మారి సమయంలో ప
్ర భుత్వ
పథకాలు అండగా వున్నాయి

మ

హమ్మారి గురించి ఆమెకు
తెలియదు.
లాక్
డౌన్
కంటే ముందుగా రాంఛీకి చెందిన
పుష్పా ఛౌదరి జన్ ధన్ అకౌంట్
ప్రారంభించింది. అది ఇప్పుడు ఆమెకు
చాలా సహాయకరంగా వుంది. ప్రతి
నెలా ఐదువందలవంతున మూడు
నెలలపాటు నాకు డబ్బులు అందాయి.
అవి నన్ను ఆదుకున్నాయని ఆమె అంటున్నారు. కరోనా వైరస్ ప్రభావం
భారతదేశం మీద పడిన తర్వాత జైపూర్ కు చెందిన మహేంద్ర
ప్రజాపతికి పిఎం స్వనిధి పథకం కింద రుణం లభించింది. కిసాన్
సమ్మాన్ నిధికింద రైతులు లబ్ధి పొందారు. మహారాష్ట్రలోని అకోలా
గ్రామానికి చెందిన రైతు హరిదాస్ పెగం మాట్లాడుతూ పిఎం కిసాన్
సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద తన అకౌంట్ కు నగదు బదిలీ అయిందని
అన్నారు. ఆ డబ్బుతో పురుగుమందులు, కంపోస్ట్ కొన్నానని ఆయన
అంటున్నారు. ఈ విధంగా కరోనా సమయంలో లబ్ధి పొందినవారు
ప్రధానికి తమ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నారు.
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స్వయం సమృద్ధి, విదేశీ వస్తువుల బహిష్కరణ అనే ఆలోచనలకు మూలం స్వదేశీ
ఉద్యమం. దేశ స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ఈ రెండూ బలమైన ఆయుధాలయ్యాయి.
చరఖా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాదరణ పొందింది. ఖాదీ బట్టలనేవి జాతీయోద్యమానికి
సంకేతంగా నిలిచాయి. గాంధీజీ ఖాదీని స్వాతంత్య్రానికి, స్వావలంబనకు ప్రతీకగా
బావించారు. ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టిన దేశంలోనే తయారీ కార్యక్రమం,
ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ పిలుపు నిచ్చిన స్వయం సమృద్ధ బారతదేశ సాధన అనేవి
స్వదేశీ స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకుపోతున్నాయి.
భారతీయుల ఐకమత్యానికి ఖాదీ అనేది ప్రతీక. అది ప్రజల ఆర్ధిక స్వేచ్ఛకు,
సమానత్వానికి ప్రతీక.
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