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అమరవీరులకు సాష
్ట ాంగవందనం

ై వశాఖి పర్వదినాన ఏప్
రి ల్ 13, 1919న జరిగిన జలియన్వాలా బాగ్ దురంతానికి ఈ ఏడాదితో 102
్త పు కన్నీరు ఇంకా ప
ఏళ్
్ర జల గుండెల్
లు నిండుతున్నాయి. ఇన్నేళ
్ల యినా ఈ సంఘటన మిగిల్చిన రక
లో
తూ నే ఉంది. జలియన్వాలా బాగ్ సంఘటన జరిగినప్పుడు అక్కడే ఉన్న 22 ఏళ
మంటలు రగలుస్
్ల
యువకుడు నానక్ సింగ్, ఆ విచక్షణారహిత కాల్పుల నుంచి తప్పించుకుని బయటపడ్
డా రు. ఆ తర్వాత
ై కోపోద్రిక్తు ై లన
ఈ సంఘటనను గుర్తు చేసుకుంటూ.. ‘నెత్తు టి ై వశాఖి’ అనే కవిత్వం రాశారు. దీనిప
బ్
రి టీష్ ప
్ర భుత్వం, ఈ కవిత్వాన్ని నిషేధించింది. ఈ కవిత్వం లిఖిత ప
్ర తిని జప్తు చేసుకుంది. ఈ సంఘటన
జరిగి 102 ఏళ్
లు అయిన సందర్భంగా ఈ కవిత్వం మరొక్కసారి మీ ముందుకు తెస్తున్నాం..
The Gathering in Jallianwala Bagh
As the clock struck five on thirteenth April
They all gather in the Bagh, my friends.
Seeking justice fair and honour, they stand
Sikhs, Hindus, Muslims together, my friends.
Folks young and old, and lads went too
For only a handful had stayed back, my friends.
They went to speak, to share their grief
Place lives at stake without fear, my friends.
Worrying no more about their precious lives
They left this world behind, my friends.
With slender hope of coming back home
Desires and dreams abandoned too, my friends.
With their own blood, they wanted to bloom
The parched soil of the Bagh, my friends.
Like swarms of moths, they gathered around
To be singed by violent flames, my friends.
Fed up with life, they courted death
Forcing Yama to accept their will, my friends.
Like Mansour, who said, ‘I am the Truth!’
When he knew he’d meet the gallows, my friends.
Like Shams Tabrizi, whose quest for God
Ended up in a painful death, my friends.
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ఫరిదాబాద్–121003.

ప్రచురించిన వారు
బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ &
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సంపాదకీయం
సాదర నమస్కారం

ప్రజా ప్రయోజనార్థం ఏదైనా సంకల్పాన్ని పూనితే దాన్ని మన దేశంలో ఒక పండుగలా నిర్వహిస్తారు. ఆ
సంకల్పం అద్భుత విజయం సాధించేందుకు పెద్ద మొత్తంలో ప్రజలు భాగస్వాములవుతారు.
త్వరిత దేశాభివృద్ధికై ప్రభుత్వం ఏ కొత్త ప్రయత్నం చేసినా దేశమంతా ఆశలు చిగురించి, అంచనాలు
పెరుగుతున్నాయి. ఈ సంవత్సరపు కేంద్ర బడ్జెట్ దేశం మొత్తం ఆశించిన విధంగా రూపొంది, అంతటా సంతృప్తిని
తెచ్చింది. అట్టి బడ్జెట్టుని పక్కాగా ఈడేరించడానికి ప్రధానమంత్రి అపూర్వమైన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు.
పార్లమెంటు చరిత్రలో మొట్ట మొదటిసారి, బడ్జెట్ అమలుపై ప్రధాన మంత్రి నేరుగా పలువురు వాటాదారులు,
నిపుణులు, ఇతరులతో చర్చలు జరుపుతున్నారు.
బడ్జెట్ ప్రకటనలను వేగంగా అమలు చేయడం కోసం ప్రభుత్వానికి, ప్రైవేట్ రంగానికి మధ్య నమ్మకాన్ని
కలుగజేయడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రతి సంస్థా , ప్రతి వ్యాపారం పూర్తి సామర్థ్యంతో
మరింత ముందుకు వెళ్లేలా.. స్వావలంబన భారత్ను ప్రభుత్వం నిర్మించాలనుకుంటోంది. ప్రస్తుత సంచిక పతాక
శీర్షిక ఇదే ఉద్దేశ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది.
పలు పండుగలు, ఉత్సవాల్లో భాగంగా, 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ‘అజాదీ కా అమృత్
ఉత్సవాన్ని’ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది. భారత దేశ 75 ఏళ్ల వృద్ధి ప్రయాణాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయడమే ఈ
పండుగ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. 2047లో జరుగబోయే స్వాతంత్య్ర శతాబ్ది వార్షికోత్సవం సందర్భంగా దేశ పురోగతికి
ఇది మార్గ నిర్దేశం చేస్తుంది.
దేశం తన సమరయోధుల వీరగాథలను ప్రేరణగా తీసుకుని ఎలా ముందుకు సాగనుందో ఈ ‘న్యూ ఇండియా
సమాచార్’ పత్రికలో అందిస్తున్నాం. శ్రీ గురు తేగ్ బహదూర్ వీరత్వం, ఉత్కళ్ దివస్ సందర్భంగా ఒడిశా
వీరయోధుల గురించి, రాజ్యాంగ సృష్టి కర్త డాక్టర్ భీమ్రావు అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళిని,
చిన్న వ్యాపారస్తుల కలలకు సరికొత్త ఆశలను రేకెత్తిస్తోన్న ‘ముద్ర యోజన’ గురించి, పర్యావరణ హితమైన రవాణా
విధానాలు వంటి విషయాలపై ప్రత్యేకంగా ఈ సంచికలో అందిస్తున్నాం.
ఎప్పటిలాగే మీ అమూల్యమైన సూచనలను, సలహాలను మాకు అందించగలరని మనవి..
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మెయిల్ బాక్స్
న్యూ ఇండియా సమాచార్ గురించి తెలుసుకోవడం నాకు
చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రభుత్వ పథకాలు దేశంలో ఎలా
అమలు అవుతున్నాయో పూర్తిగా తెలుపుతూ విద్యార్థుల కోసం
ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఈ పత్రికలో ఇవ్వాలని నేను సూచిస్తున్నా.
				

రిధిమా గుప్తా

sangeetaguptashree@gmail.com;

ఒకప్పుడు వాణిజ్య కేంద్రంగా ఉన్న తూర్పు
భారత అభివృద్ధిపై నివేదికను ప్రచురించినందుకు
శుభాకాంక్షలు. దేశాభివృద్ధిలో తూర్పు భారతం
చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించనుంది. జాతీయ
రహదారులు, రైల్వే, విమానయానం అభివృద్ధి,
ఇంటర్నెట్ అనుసంధానంతో ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోడీ తీసుకొచ్చిన ‘యాక్ట్ ఈస్ట్’ పాలసీ
ప్రజల జీవితాలను సులభతరం చేయనుంది.
అంతేకాక దేశాభివృద్ధిలో సమానత్వాన్ని తీసుకు
వస్తుంది.
				
చంద్రకాంత్ ప్రధాన్
chandrakantapradhan2014@
gmail.com

డిజిటల్ క్యాలెండర్

కేంద
్ర ప
్ర భుత్వానికి చెందిన
పలు పథకాలు, కార్యక్రమాలు,
ప
్ర చురణలకు సంబంధించిన
సమాచారంతో డిజిటల్
క్యాలెండర్ను, ై డరీని అందిస్తున్నాం.
అలాగే ఈ క్యాలెండర్లో నే అధికారిక
సెలవులు, పలు ముఖ్యమ
ై న తేదీలు
ఉన్నాయి.

గూగుల్ ప్లే స్టోర్, ఐఓఎస్ నుంచి డిజిటల్ క్యాలెండర్ను డౌన్లోడ్
చేసుకోవచ్చు.
Google Play Store link

iOS link

https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

ఈ పత్రికను చదవడం నేను చాలా గొప్పగా భావిస్తున్నా.
ఈ పత్రికలో ప్రచురించే ప్రభుత్వం చేపట్టి న పలు అభివృద్ధి
కార్యక్రమాలు, నివేదికలు దేశ వాస్తవికతను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
ఈ పత్రిక ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా
ఉంటోంది. ఈ పత్రిక ద్వారా వచ్చే మరో ప్రయోజనం ఏమిటంటే,
పలు స్థానిక భాషలలో ఇది అందుబాటులో ఉండటం. మంచి
ప్రయత్నం. దీన్ని ఇలానే కొనసాగించండి.
				

ధ్రువజిత్ గుప్తా

duttadhruba200@gmail.com

పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతోన్న అభ్యర్థిగా చెబుతున్నా...ఈ
పత్రిక మాకెంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటోంది. ఇది పిల్లలకు
కూడా అంతే ముఖ్యమైనదిగా ఉంటోంది. నేను ప్రభుత్వ
పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్నా. ఒకవేళ
వీలైతే ఈ పత్రిక తెలుగు భాషకు సంబంధించిన వెర్షన్ను

నాకు పంపించగలరు లేదా దీనిని మేము ఎలా సబ్స్క్రయిబ్
చేసుకోవాలో తెలుపగలరు.
varalakshmipalla19@gmail.com

వాస్తవానికి ఇది చాలా మంచి పత్రిక. దేశానికి సంబంధించిన
సానుకూల సమాచారాన్ని పెద్ద ఎత్తున అందించడం అభినందనీయం.
ఇదే నాణ్యతను ఎల్లప్పుడూ పాటించండి. నా తరఫున మీకు
శుభాకాంక్షలు. పేరును జాగృత్ భారత్ సమాచార్పత్రగా మార్చాలని
నేను సూచిస్తున్నా. ఇది కేవలం నా సూచన మాత్రమే.
			

	సునితా పటేల్

sunitapatel.sp7@gmail.com
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్త వార
్త లు
సంక్షిప

మరణించిన సిబ్బంది పిల
్ల ల కోసం
బీఎస్ఎఫ్ కౌన్సిలింగ్ హెల్ప్ై లన్

మ

రణించిన సిబ్బంది పిల్లలకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి, వారిలో మానసిక స్థైర్యాన్ని
నింపేందుకు సరిహద్దు భద్రతా దళం(బీఎస్ఎఫ్) ఒక హెల్ప్లైన్ను ఏర్పాటు
చేసింది. సాయుధ పోలీసు బలగాల సిబ్బంది పిల్లలు ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా
ధైర్యంగా ఉండేలా, వారికి సాయంగా నిలిచేందుకు ‘సహారా’ అనే కార్యక్రమాన్ని
బీఎస్ఎఫ్, జాతీయ పిల్లల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్(ఎన్సీపీసీఆర్)లు సంయుక్తంగా
ప్రారంభించాయి. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా
పిల్లలకు నిపుణుల ద్వారా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు.
వారి హక్కుల ఉల్లంఘన, విద్య, వైద్య, ఇతర
అవసరాల విషయాల్లో పిల్లలకు సమస్యా
పరిష్కారాలను చూపుతారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం,
బీఎస్ఎఫ్ అందించే సంక్షేమ పథకాలను ఈ
పిల్లలకు అందించడానికి సహారా సాయం
చేస్తుంది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా టోల్ఫ్రీ టెలీ
కౌన్సిలింగ్ నెంబర్ 1800-1-236-236ను లేదా వెబ్లింక్ - https:/www.ncpcr.
gov.in/ను అందిస్తోంది. విధుల్లో ఉండగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన సైనిక సిబ్బంది
కుటుంబాలకు సాయంగా ఉండేందుకు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేసే డైరెక్టరేట్
ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ వెటర్న్స్(డీఐఏవీ) కూడా అవగాహన ఒప్పంద పత్రం(ఎంఓయూ)
పై సంతకం చేసింది. ఆర్మీ సిబ్బంది కుటుంబాల కోసం పలు సంక్షేమ పథకాలను
అందించాలని ఇది లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనిలో పిల్లలకు, వితంతువులకు విద్యా
ఉపకార వేతనాలు, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం, పెళ్లి వయసు వచ్చేంత వరకు బాలికల
ఉన్నత విద్యకు సాయం, గ్రాంట్లు ఉన్నాయి. వారి జీవితాన్ని గౌరవప్రదంగా
సాగించేందుకు లక్షకు పైగా సిబ్బంది పిల్లలకు, వితంతువులకు ఈ సంక్షేమ పథకాలు
అందుబాటులో ఉంటాయి.

50 లక్షలను దాటేసిన
స్
టాట్యూ ఆఫ్ యునిటీ
సందర్శకుల సంఖ్య

ప్ర

పంచంలోనే అతి పొడవైన స్టా ట్యూ
ఆఫ్ యునిటీ మరో మైలురాయిని
చేరుకుంది. మార్చి 15, 2021 నాటికి ఉక్కు
మనిషి సర్దా ర్ వల్లాభాయ్ పటేల్ విగ్రహాన్ని
సందర్శించిన వారి సంఖ్య 50 లక్షల మార్క్ను
దాటేసింది. ఈ సందర్శకులలో స్వదేశీ,
విదేశీ పర్యాటకులున్నారు. జాతీయ ఐక్యత
దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అక్టో బర్
31, 2018న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోడీ 182 మీటర్ల పొడవైన ఈ విగ్రహాన్ని
ఆవిష్కరించారు. సందర్శకుల సంఖ్య 50
లక్షల మార్క్ను దాటడం చరిత్రాత్మకమని,
ఇదొక అద్భుతమైన క్షణమని ప్రధాన మంత్రి
ట్వీట్ చేశారు.

ఆత్మనిర్భర్ భారత్కు మంచి ఊపు, 93 శాతం తగ్గి న అగర్బత్తి దిగుమతులు

దే

శీయ సంస్థలను బలోపేతం చేయడం కోసం ప్రభుత్వం చేస్తోన్న కృషికి ప్రతిఫలాలు
దక్కుతున్నాయి. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సాధించేందుకు ప్రభుత్వం చేపడుతోన్న
కార్యక్రమాలకు దేశీయ అగర్బత్తి పరిశ్రమ ప్రధాన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. దేశీయ
పరిశ్రమను ప్రోత్సహించేందుకు మేకిన్ ఇండియా కార్యక్రమం కింద గత ఏడాది జూలైలో
అగర్ బత్తి తయారీలో ఆత్మనిర్భర్ మిషన్ను కుటీర, చిన్న, మధ్య తరహా మంత్రిత్వ
శాఖ(ఎంఎస్ఎంఈ) ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద, మహిళలకు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
ఉండేవారికి ఉద్యోగావకాశాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీంతో అగర్బత్తి దిగుమతులు
భారీగా తగ్గా యి. ఏప్రిల్ 2020 నుంచి జనవరి 2021 వరకు అగర్బత్తి దిగుమతులు 93
శాతం వరకు తగ్గా యి. ఏప్రిల్ 2019న భారత్ దిగుమతి చేసుకున్న అగర్బత్తుల విలువ
రూ.284 కోట్లు ఉంటే, ఈ దిగుమతుల విలువ ఇప్పుడు రూ.19 కోట్ల కు పడిపోయింది.
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6 కోట
్ల మంది
చందాదారులకు ఈపీఎఫ్ఓ
వడ్
డీ రేటు 8.5 శాతం

6

కోట్ల మంది ఎంప్లా యీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్
ఆర్గనైజేషన్(ఈపీఎఫ్ఓ) చందాదారులను
దృష్టి లో ఉంచుకుని, కేంద్ర ప్రభుత్వం 2020–21
ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రావిడెంట్
ఫండ్ డిపాజిట్ల వడ్డీ రేటును 8.5 శాతంగానే
ఉంచింది. మొట్ట మొదటిసారి ఈపీఎఫ్ఓ తన
సామాజిక భద్రత ప్రయోజనాలను జమ్ము కశ్మీర్,
లడఖ్ చందాదారులకు కూడా అందిస్తోంది.
శ్రీనగర్ లో మార్చి 4, 2021న జరిగిన కేంద్ర
ట్రస్టీల బోర్డు (సీబీటీ) సమావేశంలో వడ్డీ రేటును
8.5 శాతంగానే ఉంచేలా నిర్ణయం తీసుకుంది.

సెరావీక్ (CERAWeek) లోగ్బల్ ఎనర్జీ ,
ఎన్విరాన్మెంట్ లీడర్షిప్ అవార్డు పొందిన
ప
్ర ధాన మంత్రి

భా

రత్కు ఇదో గర్వకారణమైన క్షణం. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోడీకి అత్యున్నతమైన సెరావీక్ గ్లోబల్ ఎనర్జీ, ఎన్విరాన్మెంట్
లీడర్ షిప్ అవార్డు దక్కింది. ఆయన నాయకత్వానికి గుర్తింపుగా,
భవిష్యత్లో ప్రపంచ ఇంధన అవసరాల కోసం, పర్యావరణం
విషయంలో ఆయనకున్న నిష్ట కు గుర్తింపుగా ఈ పురస్కారం
పొందారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ
చౌకైన, పర్యావరణహితమైన ఇంధన
విధానాలను, పరిష్కారాలను ప్రపంచానికి
అందజేస్తున్నారు. డాక్టర్ డానియల్ ఎర్జిన్
1983లో సెరావీక్ను స్థాపించారు. ఈ
అవార్డు ను 2016 నుంచి ఇస్తున్నారు.
సెరావీక్ 2021లో ప్రసంగించిన ప్రధాన
మంత్రి.. ‘‘సగర్వంతో సెరావీక్ గ్లోబల్ ఎనర్జీ, ఎన్విరాన్మెంట్ లీడర్షిప్
అవార్డు ను స్వీకరిస్తున్నాను. పర్యావరణ పరిరక్షణ విషయంలో మార్గ
నిర్దేశం చేసిన మా పుణ్యభూమిలోని మహిమగల సంప్రదాయాలకు ఈ
అవార్డు ను అంకితమిస్తున్నాను.”అని తెలిపారు.

ఈ-దాఖిల్ ద్వారా వినియోగదారులు
ఫిర్యాదులు తేలికగా దాఖలు

వి

నియోగదారుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం
తీసుకొచ్చిన ఈ–దాఖిల్ పోర్టల్ ప్రస్తుతం 15
రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో అందుబాటులో
ఉంది. ఈ పోర్టల్ను జాతీయ వినియోగదారుల వివాదాల
పరిష్కార కమిషన్(ఎన్సీడీఆర్సీ) ఆవిష్కరించింది.
వినియోగదారులు సులభంగా, తేలికగా ఫిర్యాదులను
దాఖలు చేసుకునేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు కూడా అందుబాటులో ఉండేలా
సాధారణ సేవా కేంద్రాలను ఈ–దాఖిల్ పోర్టల్ తో
అనుసంధానించాలని నిర్ణయించారు. ఎన్సీడీఆర్సీ,
రాష్ట్ర కమిషన్లు , జిల్లా కమిషన్లతో కలిపి మొత్తంగా 444
ప్రాంతాలు ఈ పోర్టల్ పరిధిలోకి వస్తాయి. అన్ని రాష్ట్రాల్లో
ఇలాంటి పోర్టళ్లను ప్రవేశపెట్టేందుకు వినియోగదారుల
వ్యవహారాల విభాగం చురుకుగా పనిచేస్తోంది.

ప
్ర ధాన మంత్రి పూర్తి ప
్ర సంగాన్ని
వినాలంటే ఈ క్యూఆర్కోడ్ను
స్కాన్ చేయండి

పెరుగుతోన్న దేశీయ విమాన ప
్ర యాణాలు,
ఒక్కరోజులోనే 3.13 లక్షల మంది ప
్ర యాణం

దే

శీయ విమాన ప్రయాణం కోలుకుంది. కరోనా లాక్డౌన్
కాలంలో భారీగా దెబ్బతిన్న దేశీయ విమాన ప్రయాణం,
ఇప్పుడిప్పుడే తిరిగి సాధారణ స్థా యికి వస్తోంది. మళ్లీ సాధారణ
పరిస్థితులు వస్తుండటంతో, చాలా మంది
ప్రజలు విమానాల్లో ప్రయాణించేందుకు
మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఫలితంగా ఫిబ్రవరి
28, 2021 నాటికి 2,353 విమానాల్లో 3.13
లక్షల మంది ప్రయాణికులు దేశీయంగా
ప్రయాణించారు. మే 25, 2020న దేశీయ
విమాన సేవలను పునరుద్ధరించిన తర్వాత
ప్రయాణికుల సంఖ్య అత్యధికంగా నమోదు కావడం ఇదే
మొదటిసారి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విమానశ్రయాల్లో మొత్తం
ప్రయాణికుల రద్దీ 6 లక్షలకు పైగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా కరోనా
లాక్డౌన్ విధించిన తర్వాత మార్చి 25, 2020న విమాన
ప్రయాణాలు ఎక్కడిక్కడ స్తంభించిపోయాయి.
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చరిత
్ర కు దర్పణం

ఉత్కళ్ దివస్

దేశంలో తొలిసారి స్వాతంత
్ర
సమరం చెలరేగిన నేల

పురాతన కాలం నుంచి మధ్యయుగ కాలం వరకు భారత చరిత
్ర లో ఒడిశా ఓ కీలక ప
్ర ాంతంగా
ప
్ర సిద్ధి కెక్కింది. ఏప్
రి ల్ 1న తన 86వ అవతరణ దినోత్సవాన్ని ఉత్కళ్ దివస్ గా జరుపుకుంటోంది.
చరిత్రా త్మకంగా, సాంస్కృతి పరంగా, జగన్నాథుడి భూమిగా ఎంతో ప
్ర సిద్ధి గాంచినప్పటికీ, మనం
ఒడిశాకు చెందిన మరో ముఖ్యమ
ై న విషయాన్ని తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. అదే 1817లోనిై పకా
తిరుగుబాటు. భారత స్వాతంత్య్ర చరిత
్ర లో తొలి సాయుధ సంగ్రా మంగా ఈ తిరుగుబాటు నిలిచింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్లో మహారాజ సుహేల్దేవ్ స్మారకాన్ని
ప్రారంభించిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ: ‘‘వలసవాదులు,
వలస ఆలోచన విధానంతో రాసిన చరిత్ర భారతీయ చరిత్ర
కానేరదు. జన బాహుళ్యంలో బాగా వాడుకలో వున్నదే అసలైన
భారతీయ చరిత్ర. దీన్ని మనం ముందు తరాలకి తీసుకెళ్లాల్సి
ఉంది.” అని అన్నారు. ప్రధాన మంత్రి చేసిన ఈ ప్రకటన ఒడిశా
విషయంలో తీసుకుంటే, సరియైనదిగా అనిపిస్తుంది.
అశోక మహారాజు అహింస ప్రచారాన్ని వ్యాప్తి చేసిన ఈ ఒడిశా
ప్రాంతం భారతీయ స్వాతంత్య్ర సంగ్రామంలో అతి పెద్ద కీలక
పాత్ర పోషించింది. 1857లో స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి, 40 ఏళ్ల
ముందే, అంటే 1817లో ఒడిశాలో తొలిసారి స్వాతంత్ర సమరం
చెలరేగింది. తూర్పు భారతంలో బ్రిటీష్ పాలనను వ్యతిరేకిస్తూ
ఒడిశాలో స్వాతంత్య్ర ఉద్యమానికి పునాది పడింది. కానీ చరిత్ర
పరంగా తీసుకుంటే, ఈ ఉద్యమానికి అసలు గుర్తింపే ఇవ్వలేదు.
బ్రిటీష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఒడిశాలోని గజపతి పాలకుల
నేతృత్వంలో అసంఘటిత రైతులు ఈ ఉద్యమం చేపట్టా రు. వీరు
యుద్ధ సమయంలో మహారాజుకి సైనిక సేవలు అందించే వారు.
దక్షిణంలో ఉన్న మద్రాస్ ప్రావిన్స్ ను, ఒడిశాలో తూర్పున
ఉన్న బెంగాల్ ప్రావిన్స్ ను స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత,
6 న్యూ ఇండియా సమాచార్

1803లో బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యం ఒడిశాను కూడా పూర్తిగా తన
నియంత్రణలోకి తీసుకుంది. ఆ సమయంలో గజపతి రాజు
రెండవ ముకుంద దేవ ఆయుక్త వయస్కుడు. ఆయన పెంపుడు
తండ్రి అయిన జయి రాజగురు ప్రారంభించిన ఉద్యమాన్ని
బ్రిటీషు వారు తీవ్రంగా అణచివేశారు. ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లకు బక్షి
జగబంధు నేతృత్వంలో గజపతి రాజులకు చెందిన అసంఘటిత
సైనికులు తిరుగుబాటు చేసారు. గిరిజనులు, సమాజంలోని
ఇతర వర్గా ల సాయంతో చేసిన తొలి స్వాతంత్ర సమరం ఇదే.
1817లో ప్రారంభమైన ఈ పైకా తిరుగుబాటు, ఆ తర్వాత
తీవ్రరూపం దాల్చింది. కానీ బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం ఈ ఉద్యమాన్ని
తమ దళాలతో తీవ్రంగా అణచివేసింది. ఈ తిరుగుబాటులో
చాలా మంది తమ ప్రాణాలను కోల్పోయారు. 1819 వరకు
చాలా మంది తిరుగుబాటు చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ వారిని
బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, చంపివేసింది.
బక్షి జగబంధు చివరికి 1825లో బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి చిక్కారు.
ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లకు ఆయన తనువు చాలించారు. పైకా
తిరుగుబాటు జరిగి 200 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా ప్రభుత్వం
ఈ ఉద్యమాన్ని పాఠ్య పుస్తకాల్లో చేర్చనున్నట్టు ప్రకటించింది.

డాక్టర్ భీమ్రావు అంబేద్కర్

సమ సమాజ స్
థా పనకు
మూల శక్తి

వ్యక్తి త్వం

మానవజాతి చరిత్రలో తర్క, జ్ఞానాలకు అందనట్టి చాంధస భావాలకు, జాతి వివక్షతకు విరుద్ధంగా ఎప్పుడూ
ప్రతిఘటనలు సాగుతూనే వున్నాయి. సమ సమాజ స్థాపనకు తన జీవితాన్నే అంకితం చేసిన సామాజిక కార్యకర్త,
గొప్ప నేత బాబాసాహేబ్ అంబేద్కర్131వ జయంతి సందర్భంగా ఆయనను దేశమంతా స్మరించుకుంటోంది.
బాబా సాహేబ్ కేవలం మన దేశ రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడమే కాకుండా సమతుల్య సమాజ స్థాపనకు
స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి.
బాబాసాహేబ్ భీమ్రావు అంబేద్కర్ ఏప్రిల్ 14, 1891లో
అప్పటి బ్రిటీష్ ఇండియా సెంట్రల్ ప్రావిన్స్లో స్థానిక స్థా వరమైన
‘మహూ (Mhow)’ అనే ప్రాంతంలో(ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో
ఉంది) రాంజీ మలోజి సక్పాల్, భీమాబాయ్లకు జన్మించారు.
ఆయన చిన్నతనమంతా కటిక పేదరికం, అంటరానితనంతోనే
సరిపోయింది. ఆయన చిన్నతనంలోనే కులం కారణంగా సామాజిక
వివక్షతను ఎదుర్కొన్నారు.
అంబేద్కర్ తండ్రి రాంజీ సక్పాల్ ఆయనను భీవా రాంజీ
అంబేద్కర్గా సతారాలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో
చేర్పించారు. భీవా అనేది ఆయన చిన్నతనంలోని పేరు. సక్పాల్కు
బదులు, ఆయన ఇంటిపేరును అంబ్ద్వేకర్గా పెట్టు కున్నారు.
పంపాడు. ఆయన భాగస్వామ్యం ఎరచూపడమే కాకుండా..
ఇది ఆయన పుట్టి న గ్రామానికి చెందినది. అప్పటి నుంచి కొంకణ్
కాంట్రాక్ట్ వస్తే 25–50 శాతం కమిషన్ను ఇస్తానని చెప్పాడు.
ప్రాంతానికి చెందిన వారు తమ గ్రామ పేరును ఇంటిపేరుగా
దీనిపై బాబా సాహేబ్ తీవ్రంగా మండిపడ్డా రు. ‘‘నేను ఇక్కడికి
పెట్టు కోవడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణ
ఉపాధ్యాయుడు కృష్ణ మహాదేవ్ అంబేద్కర్ భీమ్ బాబాసాహేబ్ 131వ సమాజానికి సేవ చేసేందుకు వచ్చాను. నా పిల్లలకి
రావ్ పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించి, ‘అంబ్ద్వేకర్’ జయంతి సందర్భంగా మేలు చేయడానికి రాలేదు. ఇలాంటివి నా దగ్గర
పనికిరావు. ఈ దురాశలు నా లక్ష్యం నుంచి నన్ను
ఆయనకు ఘన
పేరును ‘అంబేద్కర్’గా మార్చారు. ఇక అప్పటి
నివాళులు
తప్పుదోవ పట్టించవు’’ అని అంబేద్కర్ గట్టి గా
నుంచి అంబేద్కర్గా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చారు.
హెచ్చరించారు. దీంతో ఆ కాంట్రాక్టర్ కొడుకు ఒట్టి
1907లో మెట్రిక్యూలేషన్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన
చేతులతోనే వెనక్కి తిరగాల్సి వచ్చింది.
అంబేద్కర్, ఆ తర్వాత ఏడాది ఎల్ఫిన్స్టో న్ కాలేజీలో చేరారు.
ఆగస్ట్ 15, 1947న భారత్కు స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత
తర్వాత ఆయన విద్యను పూర్తి చేయడం కోసం విదేశాలకు వెళ్లారు.
దేశ తొలి న్యాయశాఖ మంత్రిగా డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఎంపికయ్యారు.
దేశానికి స్వాతంత్య్రం రాకముందు ఆయన, వైస్రాయి ఎగ్జిక్యూటివ్
ఆగస్ట్ 29, 1947న డాక్టర్ అంబేద్కర్, రాజ్యాంగ పరిషత్తులో
కౌన్సిల్లో పనిచేశారు. కార్మిక మంత్రిగా కూడా చేశారు. ఆయన
ముసాయిదా సమితి అధ్యక్షులుగా నియమితులయ్యారు. డిసెంబర్
నేతృత్వంలోనే ప్రజా పనుల శాఖ కూడా పనిచేసేది. ప్రజా పనుల
6, 1956లో ఢిల్లీలో నిద్రలోనే ఆయన కాలం చేశారు. ఆయన
శాఖకు చెందిన కాంట్రాక్టులను పొందడానికి కాంట్రాక్టర్లు తెగ
చనిపోయిన తర్వాత భారత ప్రభుత్వం అంబేద్కర్కు 1990లో
పోటీపడేవారు. ఒక పేరుమోసిన కాంట్రాక్టరు ఒక కాంట్రాక్ట్ కోసం
‘భారతరత్న’ను ప్రదానం చేసింది.
తన కొడుకును బాబాసాహేబ్ కొడుకు యశ్వంత్ రావు దగ్గరకు
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స్వాతంత్య్రానికి 75 ఏళ్లు ; శతాబ్ది
వేడుకల సంకల్పం
।। ఉత్సవేన బినా యస్మాత్ స్
థా పనమ్ నిష్ఫలమ్ భవేత్ ।।

అంటే.. వేడుకలు లేకుండా ఏ ప
్ర యత్నం, ఏ
సంకల్పం కూడా విజయం కావు. సంకల్పానికి
్త ుందో,
ఎప్పుడు ఒక నిర్
్ట రూపం వస
ది ష
ై లక్షల మంది
అప్పుడు దాని సాఫల్యానిక
ై కి వస్
ప
తా రు.
్ర జలు ఒక వేడుకలా ఒకే తాటిప
ఈ స్ఫూర్తి తోనే 130 కోట
మంది
ప
జలు,
్ర
్ల
మార్చి 12, 2021 నుంచి 75 ఏళ
్ల స్వాతంత్య్ర
వేడుకల్
పాల
ొంటున్నారు.
ఇదే
సమయంలో
్గ
లో
దండి యాత
షి కోత్సవాలు
్ర 91వ వార్
జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో
భారతదేశం 75 ఏళ
్ల కాలంలో సాధించిన
విజయాలను ప
్ర పంచానికి చూపుతోంది. అదే
విధంగా వచ్చే 25 ఏళ
్గ
్ర గతి పథానికి ఒక మార
్ల ప
నిర్దే శంగా నిలవనుంది.
8 న్యూ ఇండియా సమాచార్
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జాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్” అంటే స్వాతంత్య్ర శక్తి
అమృతసారం ; స్వాతంత్య్ర సమర యోధుల స్ఫూర్తి; కొత్త
ఆలోచనలకు, కొత్త సంకల్పాలకి ఇది ఒక అమృతం. అద్భుతమైన
దేశ చరిత్రను, అభివృద్ధి ప్రయాణాన్ని 75వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
తెలియజేస్తున్నాయి. 2047లో శతాబ్ది ఉత్సవాల కల్లా భారత్
స్వావలంబన దిశగా పయనించే తీర్మానానికి ఈ వేడుకలు ఒక
మార్గంగా ఉంటున్నాయి. సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి మార్చి12న
దండి యాత్ర జరిగిన సందర్భంగా.. అజాదీ కా అమృత్
మహోత్సవ్ను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ అక్కడి నుంచే
ప్రారంభించారు. సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి ‘పాదయాత్ర’ను
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించడంతో
దేశవ్యాప్తంగా అజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాలు మొదలయ్యాయి.

అమృత్
మహోత్సవ్కు ఐదు
మూల ్తం
స భాలు
స్వాతంత్య్ర
పోరాటం
రిజాల్వ్స్ ఎట్

75

ఐడియాస్ ఎట్

75

అచీవ్మెంట్స్ ఎట్

75

యాక్షన్ ఎట్

75

‘‘మనం 75 ఏళ్లలో సాధించిన విజయాలను
ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి ఈ మహోత్సవం ఒక
మంచి అవకాశం. వచ్చే 25 ఏళ్లకు ఇది ఒక సంకల్పం,
మనకు మార్గ దర్శక స్ఫూర్తి. మనం 2047లో శతాబ్ది
వేడుకలు చేసుకునేటప్పుడు.. ప్రపంచంలో మన స్థా నం
ఏమిటి? మనం ఎక్కడున్నాం? ఎంత దూరం మనం
భారత్ను తీసుకెళ్లాం? అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు.
75 ఏళ్ల స్వాతంత్య్రం, స్వేచ్ఛా పోరాటం ఎప్పటికీ
మనకి స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటాయి. భారత శతాబ్ది
స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు మనల్ని మార్గనిర్దేశం
చేసి, ప్రోత్సహించేందుకు ఈ 75 ఏళ్ల వేడుకలు
ఉపయోగపడుతున్నాయి.’’
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ
ప
్ర ధాన మంత్రి పూర్తి
ప
్ర సంగాన్ని ఈ క్యూఆర్ కోడ్
స్కాన్ చేసి వినొచ్చు

అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా చేపట్టి న పలు కార్యక
్ర మాలు
• India@75 కింద పలు కార్యక్రమాలను ఆవిష్కరించారు. వీటిలో సినిమాలు, వెబ్సైట్లు , పాటలు, స్వావలంబన రాట్నం, స్వావలంబన
ఇంక్యుబేటర్లు ఉన్నాయి.
• ఈ కార్యక్రమాలతో పాటు మన సమర యోధుల అకుంఠిత దీక్ష పట్టు దల ఎలా ఉండేదో కూడా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ద్వారా
ప్రదర్శించనుంది. వీటిల్లో సంగీతం, నృత్యం, ఉపన్యాసాలు, రాజ్యాంగ పీఠికా పఠనం(పలు భాషలకు చెందిన ఒక్కో వాక్యం, దేశవ్యాప్తంగా
ఉన్న పలు ప్రాంతాలను సూచిస్తుంది) వంటివి ఉంటాయి. ఇంతే కాక 75 మంది గాయకులు, 75 మంది నృత్య కళాకారులతో కూడిన
గాయకా బృందం యువశక్తి దేశ పురోభివృద్ధికై నిర్వహించే పాత్రను ప్రదర్శించ బోతోంది.

ఈ సందర్భంగా మాట్లా డిన ప్రధాన మంత్రి, దేశాన్ని ముందుకు
తీసుకువెళ్లడానికి ఒక మార్గదర్శక శక్తి రూపం లో స్వాతంత్య్ర
పోరాటం, ఐడియాస్ ఎట్ 75, అచీవ్మెంట్స్ ఎట్ 75, యాక్షన్
ఎట్ 75, రిజాల్వ్ స్ ఎట్ 75 అనే అంశాలను పునరుద్ఘాటించారు.
ప్రపంచానికి తెలియని, గుర్తింపు పొందని వీరుల
గురించి తెలియజేయడానికి గత ఆరేళ్ల నుంచి ప్రభుత్వం
ప్రయత్నిస్తోందని, యువతకు ఇది మరింత స్ఫూర్తిదాయకంగా
నిలవనుందని మోడీ పేర్కొన్నారు. కళలు, సంస్కృతి, నాటకాలు,
సినిమాలు డిజిటల్ వినోద మాధ్యమాల్లో ఉన్న వారు, దేశ చరిత్ర
గురించి, సమర యోధుల జీవితాల గురించి ప్రత్యేకమైన కథల
రూపంలో ప్రజల ముందుకు తీసుకురావాలని పిలుపునిచ్చారు.

259 మంది సభ్యులతో కమిటీ

75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సంబరాలు చరిత్రలో
నిలిచిపోయేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
ఇందులో భాగంగానే స్వాతంత్ర సమరయోధులను స్ఫూర్తిగా
తీసుకుని దేశవ్యాప్తంగా, అంతర్జా తీయంగా అమృత్ మహోత్సవ్
వేడుకలను ప్రారంభించింది. ఈ వేడుకల ద్వారా అమరవీరులకు
ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ.. నూతన భారతావనికి మార్గం నిర్దేశం
చేస్తోంది. ప్రధాన మంత్రి నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన 259 సభ్యుల
జాతీయ కమిటీలో మాజీ రాష్ట్రపతులు, ఉన్నతాధికారులు,
అన్ని వర్గా లకు చెందిన ప్రజలు ఉంటారు. అంతేకాక, గృహ
మంత్రి అధ్యక్షతన ఇప్పటికే పలు మంత్రిత్వ శాఖలకు
చెందిన కార్యదర్శుల కమిటీ, జాతీయ స్థా యి అమలు కమిటీ
పనిచేస్తున్నాయి.
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అజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో ప
్ర దర్శనలు

• దేశవ్యాప్తంగా 32 ప్రాంతాలలో బ్యూరో ఆఫ్ అవుట్ రీచ్
అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఫోటో ప్రదర్శనలను ఏర్పాటు చేసింది.
కేంద్ర సమాచార, ప్రసారాల శాఖ మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్
మార్చి 13, 2021న న్యూఢిల్లీలోని నేషనల్ మీడియా
సెంటర్లో ఈ ఫోటో ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు.
• జవదేకర్ అలాగే మరో ఆరు ప్రాంతాలలో జమ్ము
కశ్మీర్లోని సంబా జిల్లాలో, కర్నాటకలోని బెంగళూరులో,
మహారాష్ట్రలోని పుణేలో, ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్లో,
మణిపూర్లోని మోయిరాంగ్జిల్లాలో, బిహార్లోని పట్నాలో
వర్చ్యువల్గా ఈ ఫోటో ప్రదర్శనలను ఆవిష్కరించారు.
• స్వాతంత్య్ర సమరయోధులకు ఘన నివాళులను
అర్పించడం, వారి పోరాటాలను స్ఫురణకు తేవడం ఈ
ఛాయాచిత్ర ప్రదర్శనల ముఖ్యోద్దేశ్యం.
• ఈ ప్రదర్శనల డిజిటల్ వెర్షన్నూ సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఆగస్ట్
15, 2021 కంటే ముందే దీన్ని ఆవిష్కరించాలని ప్రభుత్వం
ప్రయత్నిస్తోంది.

వేడుకలను ఎలా నిర్వహించనున్నారు

75 ఏళ్ల వేడుకల కోసం జాతీయ స్థా యి కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగించారు. ఈ ప్రసంగంలో “
భారతీయ సాంప్రదాయాలకు చెందిన సంగ్రహావలోకనం ఉండాలి.
అదేవిధంగా ఈ వేడుకలో అధునిక భారతం ప్రతిబింబించాలి.
ఈ వేడుక ద్వారా మనం 75 ఏళ్ల స్వాతంత్య్రంలో సాధించిన
విజయాలను ప్రపంచానికి తెలియజెప్పాలి. వచ్చే 25 ఏళ్లకు ఈ
వేడుకలు మనకు మార్గదర్శిగా ఉండాలి” అని నరేంద్ర మోడీ
అన్నారు. ప్రజా భాగస్వామ్యంతో పలు రకాల కార్యక్రమాలను కేంద్ర
10 న్యూ ఇండియా సమాచార్

స్వాతంత్య్రం సంపాదించుకున్నప్పటి నుంచి మనం ఎంత దూరం
పయనించాం, వచ్చే 25 ఏళ్లలో మనం సాధించాల్సినదేమిటి?
అనేది తెలియజేయడానికి ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన సందర్భం.
ఈ ప్రదర్శనల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఇదే. ఎన్నో పోరాటాల ఫలితంగా
దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చింది. ఈ త్యాగాల వెనుకున్న కథలనే
ఈ ఫోటో ప్రదర్శనలు వివరిస్తున్నాయి.
– ప్రకాశ్ జవదేకర్
కేంద్ర సమాచార, ప్రసారాల శాఖ మంత్రి

ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుందన్నారు. ఈ మహోత్సవం సందర్భంగా పలు
రకాల సాంస్కృతిక వేడుకలను, డిజిటల్ కార్యక్రమాలను India@75
పేరుతో నిర్వహిస్తున్నట్టు చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమాలను ఆగస్ట్ 15,
2022కు 75 వారాల ముందు నుంచి చేపడుతున్నారు. అంతేకాక
ఈ కార్యక్రమాలన్ని ఆగస్ట్ 15, 2023 వరకు కొనసాగనున్నాయి.
అజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కోసం ఒక వెబ్సైట్ని - india75@
nic.in ని కూడా తీసుకొచ్చారు. ఈ వెబ్సైట్లో వచ్చే 75 వారాల్లో
జరగబోయే 75 కార్యక్రమాల జాబితాను ఉంచారు.

ఎంఐవీ 2030

జాతీయం

అంతర్
్ర మాణాల
జా తీయ ప
స్
థా యిలో భారతీయ నౌకా
వాణిజ్య పరిశ
్ర మ

2014 నుంచి ప్రధాన ఓడరేవుల సామర్థ్యం వార్షికంగా దాదాపు రెండింతలకు పైగా
పెరిగింది. ఇలాంటి సమయంలో, పెరుగుతోన్న నౌకా వాణిజ్య పరిశ్రమ(మేరిటైమ్ ఇండస్ట్రీ)
పై ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. ప్రపంచంలో అతి ముఖ్యమైన నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారతీయ
నౌకా పరిశ్రమను మార్చాలని కృషి చేస్తోంది. 2021 మార్చి 2 నుంచి 4 మధ్యలో ప్రభుత్వం
‘మేరిటైమ్ ఇండియా శిఖరాగ్ర సమావేశం 2021’ను కూడా నిర్వహించింది. ఈ సదస్సు
ముఖ్య ఉద్దేశ్యం వచ్చే దశాబ్దాన్ని భారత నౌకా పరిశ్రమాభివృద్ధికై వినియోగించడమే...

‘‘భా

రత్ పెరుగుతోన్న తన నౌకా వాణిజ్య పరిశ్రమను
చాలా కీలకంగా తీసుకుంది. ప్రపంచంలో
అతి ముఖ్యమైన నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ను నిలపాలని
చూస్తోంది. ప్రపంచ దేశాలు భారత్కు వచ్చి, ఈ వృద్ధిలో
భాగం పంచుకోవాలని నేను ఆహ్వానిస్తున్నా” అని మేరిటైమ్
ఇండియా సమిట్ 2021 ఆవిష్కరణ సందర్భంగా ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పిలుపునిచ్చారు. ‘ఆత్మనిర్భర్
భారత్’కు అనుగుణంగా దేశ ఓడరేవులను తీర్చిదిద్దడమే
తమ లక్ష్యమన్నారు. ప్రపంచ నౌకా వాణిజ్య రంగంలో
ముందంజలో నిలిచేందుకు, భారత్మేరిటైమ్ ఇండియా విజన్
2030(ఎంఐవీ 2030)ను కూడా రూపొందించింది. భారత్లో
ఈ రంగంలో ఉన్న అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి
ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా దేశాలు మేరిటైమ్ ఇండియా శిఖరాగ్ర
సమావేశంలో పాలుపంచుకున్నాయి. డెన్మార్క్ ఈ మూడు
రోజుల సమావేశానికి భాగస్వామిగా వ్యవహరించింది.
భారత్ తనకున్న 7,500 కి.మీల పొడవైన తీర ప్రాంతంతో
పాటు ప్రధాన ఓడరేవులను మరింత అభివృద్ధి చేస్తోంది. దీని
కోసం రూ.6 లక్షల కోట్ల ఖర్చుతో చేపడుతోన్న సాగరమాల
ప్రాజెక్టు కింద 574 ప్రాజెక్టులను కూడా గుర్తించింది. వీటిని
2035 కల్లా అమల్లో కి తేవాలని నిర్దేశించుకుంది. మేరిటైమ్
ఇండియా విజన్ 2030లో ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్న ప్రధాన
అంశాలను ప్రధాన మంత్రి చెప్పారు. ఇవి మాత్రమే కాక దేశ
జల రవాణా మార్గా లు చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నవని,
సరుకు రవాణాలో పర్యావరణహితమైనవని కూడా చెప్పారు.
2030 కల్లా 23 జల మార్గా లను నిర్వహణలోకి తేవాలని భారత్
లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నట్టు వెల్లడించారు.

•

ై మ్ ఇండియా విజన్ 2030:
మేరిట

•
•
•

•

•

•

•

మొత్తం పెట్టు బడులు రూ.3 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.3.5 లక్షల కోట్లు .
20 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాల కల్పన
రూ.20 వేల కోట్ల వార్షిక రెవెన్యూను సాధించాలని లక్ష్యం
ఓడరేవుల సామర్థ్యం పెంచేందుకు, ప్రపంచపు స్థా యిలో అధునాతన
మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి రూ.1.25 లక్షల కోట్ల పెట్టు బడి
గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా–పశ్చిమ బెంగాల్ క్లస్టర్లలో పెద్ద
సామర్థ్యంతో ఓడరేవులను అభివృద్ధి చేసేందుకు రూ.80 వేల కోట్ల
పెట్టు బడి.
విళిన్యమ్ ఓడరేవును నిర్వహణలోకి తీసుకువచ్చి, రవాణా జోన్ను
అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా 2030 కల్లా సరుకు రవాణా పరిణామాన్ని
25 శాతం నుంచి 75 శాతానికి పైగా పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా
పెట్టుకుంది.
ప్రస్తుతం 10 శాతంగా ఉన్న పునరుత్పాదకత విద్యుత్ వాడకాన్ని
2030 నాటికి 60 శాతానికి పెంచాలని ప్రయత్నిస్తోంది. అంతేకాక
ఓడరేవుల వద్ద తలెత్తే ఆరోగ్య సమస్యలను, ప్రమాదాలను 2022
నాటికల్లా పూర్తిగా నిర్మూలించాలని చూస్తోంది.
2030 కల్లా ప్రధాన నౌకా నిర్మాణ దేశంగా మారాలని వడివడిగా
అడుగులు వేస్తోంది. నౌకా రంగంలో ఉన్న వాటాదారులకు తక్కువ
ఖర్చుతో, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందించడం కోసం
మేరిటైమ్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
ప్రైవేట్ రంగ భాగస్వామ్యాన్ని మెరుగుపరిచి, 2020లో 51 శాతంగా
ఉన్న సరుకు రవాణా నిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని, 2030 నాటికి 85
శాతానికి పైగా పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకుంది. రో–ప్యాక్స్,
ఫెర్రీ సేవలలో ప్రైవేట్ రంగ భాగస్వామ్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వం
ప్రోత్సహిస్తోంది.
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పతాక

శీర్
షి క

బడ్జెట్ – ముందుకు వెళ్లేందుకు అంతా సిద్ధం

జాతి నిర్మాణంలో
్త ఆరంభం
సరికొత

కరోనా వైరస్ ప్రజల జీవితాలను, దేశ ఆర్థిక
వ్యవస్థను తలకిందులు చేసింది. ఆ సమయంలో
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ కేవలం
స్వావలంబన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడమే
కాకుండా.. అనూహ్యమైన సాధారణ బడ్జెట్తో
దేశానికి సరికొత్త బాటను వేశారు. బడ్జెట్
ప్రతిపాదనలను అమల్లోకి తెచ్చే క్రమంలో, 70
ఏళ్ల పార్లమెంటు చరిత్రలో తొలిసారి ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోడీనే నేరుగా ప్రతి రంగంలో
ఉన్న నిపుణులు, వాటాదారులు, ప్రతినిధులతో
చర్చలు జరుపుతున్నారు. ప్రజల కలను సాకారం
చేసేందుకు శాయశక్తులా కృషి చేస్తున్నారు.
ఆత్మనిర్భర్ భారత్స్వప్నాన్ని సాకారం
చేసేందుకు ఆయన చూపుతోన్న నిజాయితీకి
ఇది ఒక నిదర్శనం.
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‘‘దేశంలో ఉన్న వ్యాపారాలకు, సంస
్థ లకు పూర్తి మద
్ద తు ఇవ్వడమే ప
్ర భుత్వం
బాధ్యత. కానీ ప
్థ లను నిర్వహించాలి, వాటిని సొంతంగా నడపాలి
్ర భుత్వమే సంస
అనేది నేటి కాలంలో అవసరం లేదు. నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే,
వ్యాపార కార్యకలాపాలలో ఉండాల్సిన అవసరం ప
్ర భుత్వానికి లేదని, ప
్ర భుత్వ
ై నే ఉండాలి. ఒకవేళ ప
దృష
్టంతా ప
్ర జల సంక్షేమం, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు లప
్ర భుత్వం
్త ుంది’’
్తంలో నష్టా లను చేకూరుస
వ్యాపారం చేయడం ప్రా రంభిస్తే , అది పెద
్ద మొత

ఇ

టీవల పెట్టు బడిదారులతో జరిగిన సమావేశంలో
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ దేశ అభివృద్ధికి
మార్గనిర్దేశం చేస్తూ చెప్పిన మాటలివి. బడ్జెట్లో ప్రకటించిన
ప్రతిపాదనలను, ప్రణాళికలను దేశంలో ఉన్న ఆఖరి వ్యక్తి
వరకు చేర్చడంలో ప్రైవేట్ రంగం ప్రభుత్వానికి నమ్మకమైన
భాగస్వామిగా ఉందని ప్రధాన మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
బడ్జెట్ను అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వ మంత్రం ఇదేనన్నారు.
దేశ చరిత్రలో మొదటిసారి బడ్జెట్ అంటే కేవలం వేతనాలను,
కొత్త పథకాలను ప్రజలకు అందించడమే కాకుండా.. సరికొత్త
ఆరంభమని తేల్చి చెప్పారు. కరోనా మహమ్మారి తర్వాత దేశ
అవసరాలను గుర్తిస్తూ.. అవసరమైన మద్దతును అందిస్తూ
సరికొత్త ఆరంభానికి నాంది పలికారు.
ఈ ఏడాది బడ్జెట్ పూర్తిగా భిన్నమైనదిగా.. 2047లో
శతాబ్ది స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు లక్ష్య సాధన పత్రంగా(విజన్
డాక్యుమెంట్గా) ఉంది. ఈ లక్ష్య సాధనను అమలు చేసేందుకు,
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీనే నేరుగా వాటాదారులందరితో
చర్చలు జరుపుతున్నారు. పరిశ్రమలతో చర్చలు జరుపుతూ
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను సరికొత్త బాటలో నడిపిస్తున్నారు. పలు
వెబినార్ల ద్వారా తొమ్మిదికి పైగా రంగాల ఆర్థిక సంస్థలు,
సలహాదారులు, ప్రతినిధులు, నిపుణులతో నేరుగా ప్రధాన
మంత్రి సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశాల వెనకున్న
ఉద్దేశ్యం, వివిధ రంగాల్లోని ప్రైవేట్ కంపెనీలను కూడా
భాగస్వామ్యం చేస్తూ.. బడ్జెట్ను
 సమర్థవంతంగా అమలు
చేసేందుకు అవసరమైన మార్గా న్ని నిర్దేశించడమే.

బడ్
జె ట్ అమలులో
ప
్ర భుత్వానికి, పరిశ
్ర మలకు
్త నమ్మకం
మధ్య సరికొత
ప్రా రంభం

0.4%

కరోనా కాలంలో క్యూ3లో
దేశ జీడీపీ
ఆర్థి క సర్వే అంచనా ప
్ర కారం

11%

2021-22 ఆర్థి క సంవత్సరంలో
సాధించబోయే జీడీపీ వృద్ధి రేటు

కరోనా కాలంలో భారత్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు
పెరిగిందంటే, దానికి కారణం ప్రభుత్వం తీసుకున్న
కార్యక్రమాలనే చెప్పొచ్చు. కరోనా కాలంలో ప్రభుత్వం
ప్రత్యేక ఆసుపత్రులను ఏర్పాటు చేయడం, వెంటిలేటర్లు,
ఎన్–95 మాస్క్ లను, పీపీఈ కిట్ల ను తయారు చేయడం,
చివరగా కరోనా వైరస్కు టీకాలను అభివృద్ధి చేసి,
తయారు చేయడం వంటి పలు చర్యలను తీసుకుంది.
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పతాక

శీర్
షి క

బడ్జెట్ – ముందుకు వెళ్లేందుకు అంతా సిద్ధం

‘‘భారత్ను స్వావలంబన దిశగా
మార్చేందుకు మేము కరోనా
కాలంలో ఐదు మినీ బడ్
జె ్లట ను
తీసుకొచ్చాం. ఈ బడ్
జె ట్ కూడా
చివరిది కాదు”అని ప
్ర ధాన మంత్రి
అన్నారు.
ప్రైవేట్ వ్యవస్థా పకుల ఆలోచనను క్రమక్రమంగా మారుస్తోంది.

ఫలితంగా ప్రైవేట్ రంగంలోని వ్యవస్థా పకులకు నమ్మకం
పెరిగింది. భారత్ను సరికొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లేందుకు ఈ
ఉత్పత్తులను వీరు తయారు చేశారు. సరికొత్త నమ్మకాన్ని,
గుర్తింపును ఆర్థికంగా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలన్నదే
ముఖ్యమైన ఆలోచనగా ఈ సందర్భంలో ఉద్భవించింది.
ప
ప
రంగానికి మధ్య వారధిగా కేంద
్ర భుత్వ,్రైవేట్
్రం
స్వాతంత్య్రం తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరంగా వృద్ధి
సాధించిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ ప్రాథమిక
విషయాల్లో అవసరమైన అభివృద్ధి, సహకారం మాత్రం లేవు. దీని
కోసం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ‘సబ్కా సాథ్, సబ్కా వికాస్,
సబ్కా విశ్వాస్’ అనే మంత్రంతో ప్రాథమిక విషయాల్లో మెరుగైన
సహకారం కోసం కట్టు బడి ఉన్నారు. కంపెనీ చట్టాల్లో మార్పులు,
కార్మిక చట్టాల్లో నేరరహితీకరణ, వ్యాపారాలను తేలికగా
నిర్వహించుకునేలా చేయడం(ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్) వంటి
చర్యలను చేపట్టా రు. ప్రైవేట్ రంగంపై, సంపద సృష్టి కర్తలపై ప్రజల్లో
ఉన్న అనుమానాలను నివృత్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నారు.
మొట్టమొదటిసారి, దేశంలో ఉన్న ఉన్నత నాయకత్వమంతా బడ్జెట్
ప్రతిపాదనలను అమలు చేయడంలో తలమునకలై ఉంది. దీని
ద్వారా బడ్జెట్ ప్రసంగం కేవలం లాంఛనప్రాయమైనదే కాకుండా..
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గతంలో మాదిరిగా, కేవలం పన్ను చెల్లింపుదారులు,
పరిశ్రమలు, కార్పొరేట్ పన్ను, కస్టమ్ సుంకం లేదా పన్ను విధానాల్లో
మార్పులను మాత్రమే కాకుండా.. ఈ సారి విధానాన్నే పూర్తిగా
మార్చేసింది. ఉత్పత్తుల తయారీ నాణ్యతను పెంచేలా పరిశ్రమలకు
ప్రోత్సాహకాలను తెచ్చింది. ఉత్పత్తి అనుసంధాన ప్రోత్సహక(పీ.
ఎల్.ఐ) పథకం ద్వారా విప్లవాత్మకమైన మార్పులను చేపట్టింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 12కి పైగా రంగాలకు పీ.ఎల్.ఐ పథకాన్ని
ప్రకటించింది. పీ.ఎల్.ఐ పథకం ద్వారా పరిశ్రమ వర్గా ల ఆలోచనా
ధోరణిలో ప్రభుత్వం మార్పులు తెచ్చింది. కరోనా సమయంలో కూడా
విదేశీ పెట్టుబడులు భారత్కు గరిష్ట స్థా యికి చేరుకున్నాయి. అంతేకాక
ప్రభుత్వం దేశీయ వ్యవస్థా పకులను, ముఖ్యంగా కుటీర, చిన్న, మధ్య
పరిశ్రమలో ఉన్న వారిని ప్రోత్సహించింది. కరోనాను వారికి ఒక
అవకాశంగా మలచింది. దీని ఫలితంగా కరోనా సమయంలో భారీగా
అమ్మకాలు పడిపోయిన కార్ల తయారీ పరిశ్రమ ఆ తర్వాత ఉత్పత్తిలో
పుంజుకుంది. కరోనా సమయంలో అమల్లో కి తెచ్చిన విధానాలు
ఈ పరిశ్రమ రూపురేఖలనే మార్చేశాయి. భారత ఆటోమొబైల్
తయారీదారుల సమాఖ్య(SIAM) డేటా ప్రకారం గత ఏడాదితో
పోలిస్తే ఈ సంవత్సరంలో వాహన విక్రయాలు 18 శాతం పెరిగాయి.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న కార్యక్రమాల ఫలితమే ఇది. అంచనాల కంటే
మెరుగైన అమ్మకాలను ఇవి నమోదు చేసాయి. ఆర్థిక సహకారం,
అభివృద్ధి సంస్థ(ఓ ఈ సీ డీ) అంచనా ప్రకారం 2021–22 ఆర్థిక
సంవత్సరంలో భారత్ వృద్ధి రేటు 12.6 శాతం నమోదు చేస్తుందని
అంచనాలున్నాయి. బలమైన వాణిజ్య, పాక్షిక ఆర్థిక చర్యలతో ఈ
వృద్ధి రేటు సాధిస్తుందని ఓ ఈ సీ డీ పేర్కొంది.
పీ.ఎల్.ఐ ప్రాజెక్టుల ద్వారా మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో
ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న పెట్టుబడులు 2021–22లో ఆర్థిక వ్యవస్థకు
మరింత ఊపునివ్వనున్నాయని క్రిసిల్ నివేదిక తెలిపింది. ఈ నివేదిక
ప్రకారం, పీ.ఎల్.ఐ ప్రాజెక్టులే వచ్చే ఐదేళ్లలో రూ.35–40 లక్షల కోట్ల
విలువైన ఆదాయాన్ని అందించనున్నాయని పేర్కొంది. దాంతో పాటు
ప్రభుత్వం చేపట్టి న ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’, ‘వోకల్ ఫర్ లోకల్’ అనేవి

పీ.ఎల్.ఐ: ఉత్పత్తిలో
దూకుడుకు సిద
్ ధం

13 రంగాలలో పీ.ఎల్.ఐ అమలు కోసం వచ్చే ఐదేళ
్ల కు
బడ్
జె ట్లో రూ.1.97 లక్షల కోట్లు కేటాయింపు
•

•

సాధారణ బడ్జెట్, విధానాల రూపకల్పన
కేవలం ప్రభుత్వానికే పరిమితమైన ప్రక్రియ
కాకూడదు. ఇది దేశ అభివృద్ధిలో అందరూ
సమానంగా పాలుపంచుకునే విధానంగా
ఉండాలి. ప్రభుత్వ జోక్యాన్ని తగ్గిస్తూ.. స్వీయ
నియంత్రణ, స్వీయ ధ్రువీకరణ, ప్రజల్లో
నమ్మకాన్ని కలుగజేసే విధానాన్ని ఈ బడ్జెట్
అందిపుచ్చుకుంది. దీనికోసమే ప్రభుత్వం
ఉత్పత్తి అనుసంధాన ప్రోత్సాహక(పీ.ఎల్.ఐ)
పథకాన్ని ప్రారంభించింది.

సామాన్య ప్రజల ఆలోచన విధానాలను మార్చాయని తెలిపింది.
స్థానిక ఉత్పత్తులపై నమ్మకం పెరిగిందని, చాలా మంది ప్రజలు
స్థానిక ఉత్పత్తులనే కొంటున్నారని పేర్కొంది. కనిష్ట ప్రభుత్వం,
గరిష్ట పాలన అనేది దేశం విషయంలో సామాన్య ప్రజల వైఖరిని
మార్చింది.

అందరూ పాలుపంచుకునేలా

జాతి నిర్మాణంలో ప్రజలందరూ పాలుపంచుకోవడం ఎంతో
ముఖ్యమని తెలుపుతూ ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్ను ఓ సాధనంగా
తీసుకొచ్చింది. అంటే బడ్జెట్కు
 ముందు వాటాదారులందరితో
సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత బడ్జెట్ను
 రూపొందించడమే
కాకుండా.. బడ్జెట్ అమలులో కూడా ప్రతి ఒక్కర్ని భాగస్వామ్యం
చేస్తోంది. వాటాదారులందర్ని ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి
బడ్జెట్ను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడంపై ప్రభుత్వం
పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. ఈ విప్లవాత్మకమైన
మార్పు, ప్రభుత్వ విధానం ప్రధాన మంత్రి మాటల్లో స్పష్టంగా
తెలిసిపోతుంది. ‘‘దేశంలో ఉన్న వ్యాపారాలకు, సంస్థలకు

•

•
•

•

అంతకుముందు పారిశ్రామిక ప్రోత్సహకాలంటే కేవలం ఇన్పుట్
ఆధారితంగానే ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం 13 రంగాలకై
తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల వాటిని ప్రోత్సహించడంతో బాటూ వాటిలో
పోటీపడే శక్తిని కూడా పెంచనున్నాయి. ఇది పరిశ్రమల అభివృద్ధిపై
ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిష్ట ను సూచిస్తోంది.
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, చేనేత, వ్యవసాయం, ఐటీ, ఆటో, ఔషధ రంగాల కోసం
తెచ్చిన పీ.ఎల్.ఐ పథకం వల్ల పెద్ద ఎత్తున విదేశాలపై ఆధారపడటం
తగ్గింది. ఆటో విభాగాలు, వైద్య పరికరాలు, ఔషధాల ముడిసరుకుల
దిగుమతులు బాగా తగ్గా యి.
విద్యుత్ రంగాన్ని కార్మికులు, నైపుణ్యాలతో ఆధునీకరించడం ద్వారా
ఈ రంగం మరింత దూకుడుగా ముందుకు వెళ్లేందుకు సాయం
చేస్తుంది. సగటున 5 శాతం ఉత్పత్తిని ప్రోత్సాహకం మాదిరిగా ఇవ్వడం
ద్వారా వచ్చే ఐదేళ్లలో 520 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఉత్పత్తి కానుంది.
పీ.ఎల్.ఐ ఇచ్చిన 13 రంగాల్లో ఉద్యోగుల సంఖ్య కూడా రెట్టింపు
కానుంది. ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగి, ఉత్పత్తి, ఎగుమతులు
పెరగనున్నాయి.
కేవలం ఐటీ హార్డ్ వేర్ రంగం మాత్రమే వచ్చే నాలుగేళ్లలో రూ.3.25
లక్షల కోట్ల ఉత్పత్తిని చేపట్టనుంది. ఐటీ హార్డ్ వేర్లో దేశీయ విలువ
ప్రస్తుతమున్న 5–10 శాతం నుంచి వచ్చే ఐదేళ్లలో 20–25 శాతం
పెరగనుంది.
వచ్చే ఐదు నుంచి ఆరేళ్లలో ఔషధ రంగంలోని ఉత్పత్తుల అమ్మకం
రూ.3 లక్షల కోట్లు , ఎగుమతులు రూ.2 లక్షల కోట్లు పెరగనున్నట్టు
అంచనాలున్నాయి.

పూర్తి మద్దతను ఇచ్చే బాధ్యత ప్రభుత్వానిది. కానీ ప్రభుత్వమే
సంస్థలను నిర్వహించాలి, వాటిని సొంతంగా నడపాలి అనేది నేటి
కాలంలో అవసరం లేదు. నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే,
వ్యాపార కార్యకలాపాలలో ఉండాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి
లేదని, ప్రభుత్వ దృష్టంతా ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధి
ప్రాజెక్టులపైనే ఉండాలి. ఒకవేళ ప్రభుత్వం వ్యాపారం చేయడం
ప్రారంభిస్తే, దానివల్ల పెద్ద మొత్తంలో నష్టం చేకూరుతుంది” అని
మోడీ అన్నారు. ప్రభుత్వం వ్యాపారం చేస్తే, వాటి ఆశయం
దెబ్బతింటుందని ఒప్పుకున్న ఏకైక ప్రభుత్వం ఇదే కావడం
విశేషం. నిర్ణయం తీసుకునే ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం పలు రకాల
ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. వాణిజ్య
నిర్ణయాలను తీసుకోవడంలో ప్రభుత్వానికి ధైర్యం ఉండదు.
న్యాయపరమైన విషయాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ భయపడతారు.
అధికారులు కూడా ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తారు.
మంచి అధికారులు తమ వద్ద లేరని కాదని, కానీ వీరు
ప్రాథమికంగా ప్రభుత్వ పాలనలో శిక్షణ పొంది ఉంటారని,
విధానాలను, మార్గదర్శకాలను రూపొందించడం, ప్రజల
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బడ్జెట్ – ముందుకు వెళ్లేందుకు అంతా సిద్ధం

విద్యుత్ రంగం: ‘ఆర్’తో
నాలుగు ్తం
స భాలు

ప్రజల జీవితాలను సులభతరం చేస్తూ, వ్యాపారాలను సుళువు చేస్తూ దేశ
రూపురేఖలను మార్చడంలో విద్యుత్ రంగం కీలకంగా ఉంది. విద్యుత్
రంగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘రీచ్ (Reach), రీఎన్ఫోర్స్ (Reinforce),
రీఫామ్స్ (Reforms), రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ (Renewable Energy) ’ అనే
మంత్రంతో పనిచేస్తుంది.

•
•

•
•
•

ప
్ర స్తు త ఆర్థి క సంవత్సరం సౌర,
పునరుత్పాదకత విద్యుత్లో

రూ. 2,500

•

కోట
్ల పెట్టు బడి

పీఎం కుసుమ్ లాంటి
పథకం కింద అన్నదాతను
ఉర
్జ దాత(విద్యుత్
అందించేవారిగా)
మార్చుతోంది.
సంక్షేమం, దానికి అనుగుణంగా విధానాలను తయారు
చేయడంపైనే వారి దృష్టి ఉంటుందన్నారు. ఈ విషయాల్లో నే వీరి
శిక్షణ పొంది, నిపుణులవుతారని పేర్కొన్నారు. వీరు సుదీర్ఘకాలం
పాటు ప్రజల మధ్య పనిచేస్తారన్నారు. కానీ ప్రభుత్వం వ్యాపారం
చేయడం ప్రారంభిస్తే, ప్రతిభ గల వారికి, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థకు
కూడా అన్యాయం చేసినట్ట వుతుందన్నారు. ప్రభుత్వం ప్రజల
జీవన విధానాలను మెరుగుపర్చాలనుకుంటోందని, అలాగే
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ఈ మంత్రం కింద, ప్రభుత్వం 21వ శతాబ్దంలో కూడా విద్యుత్ వెలుగులు
చూడని గ్రామాలకు విద్యుత్ను అందజేస్తోంది. అంతేకాక విద్యుత్
సామర్థ్యాన్ని పెంచి, దేశంలో కరెంట్ మిగులును పెంచింది.
సంస్కరణల వేగం పెంచేందుకు, ప్రభుత్వం ఉదయ్ పథకం కింద రూ.2.32
లక్షల కోట్ల బాండ్లను జారీ చేసింది. మొట్ట మొదటిసారి ప్రభుత్వం విద్యుత్ను
ఒక పూర్తి రంగంగా వర్గీకరించింది. అంటే పరిశ్రమలో దీన్ని భాగం
చేయకుండా, ఒక రంగంగా దీనికి గుర్తింపు లభించింది.
ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు పునరుత్పాదక విద్యుత్ వైపు చూస్తోంది. ఈ
క్రమంలో భారత్కూడా తన సామర్థ్యాన్ని గత ఆరేళ్లలో 2.5 రెట్లు పెంచింది.
సౌర విద్యుత్లో భారత్తన సామర్థ్యాన్ని 15 రెట్లు పెంచింది. అంతర్జా తీయ
సౌర కూటమిలో నేడు భారత్ ముందంజలో ఉంది.
పీ.ఎల్.ఐ పథకం కింద, 10,000 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో ఇంటిగ్రేటెడ్
సోలార్ పీవీ తయారీ ప్లాంట్ల ను నెలకొల్పుతోంది. వీటి కోసం సుమారు
14,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టు బడులను పెడుతోంది.
పీఎం కుసుమ్ పథకం కింద, 30 గిగావాట్ల సోలార్ సామర్థ్యంతో చిన్న
విద్యుత్ ప్లాంట్ల ను నెలకొల్పాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వచ్చే ఏడాదిన్నర
సమయంలోనే పైకప్పు సౌర ప్రాజెక్టుల(రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్రాజెక్టుల) ద్వారా
40 గిగావాట్ల సౌర విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయాలని ప్రభుత్వం పలు చర్యలు
తీసుకుంది.

అనవసరంగా ప్రజల జీవనాల్లో తలదూర్చకూడదని పేర్కొన్నారు.
ప్రజల జీవితాల్లో ప్రభుత్వ ప్రమేయం కానీ, ప్రభుత్వ కొరత
కానీ ఉండకూడదన్నారు. 2016లో అతిముఖ్యమైన మంత్రి
వర్గ మండలి నిర్ణయం ద్వారా దీన్ని ప్రారంభించింది. బడ్జెట్
ప్రవేశపెట్టే తేదీను ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి చివరి రోజు కాకుండా
తొలి రోజుకి మార్చింది.
దేశ దశదిశలను మార్చే బడ్
జె ట్ సంస్కరణలు

‘‘భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను నేను ఒక నెల ముందుకు తీసుకు
వెళ్ళాలి’’

బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే తేదీలను మార్చడం ద్వారా ప్రభుత్వం
విప్లవాత్మకమైన మార్పులను చేపట్టింది. 2017–18
నుంచి బడ్జెట్ను
 ఫిబ్రవరి 28న కాకుండా ఫిబ్రవరి 1న
ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఒక నెల ముందుకు జరపడం వల్ల నెల
ముందుగా ఇది ఆమోదం పొందుతోంది. గతంలో బడ్జెట్ను

ై వద్య రంగం:
భారత్ై ప ప
్ర పంచానికి
పెరుగుతోన్న నమ్మకం

కరోనా తర్వాత, ప్రపంచం చూపంతా భారతీయ
వైద్య రంగంపైనే ఉంది. భారతీయ వైద్య రంగ
బలాన్ని, ధైర్యాన్ని ప్రపంచం కొనియాడింది. కరోనా
కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత్వైద్య రంగంపై
ఉన్న నమ్మకం, గౌరవం పలు రెట్లు పెరిగింది. దీంతో
మొట్టమొదటిసారి ప్రభుత్వం వైద్య రంగానికి కేంద్ర
బడ్జెట్లో కేటాయింపులను 137 శాతానికి పైగా
పెంచింది.

ఫిబ్రవరి చివరిలో ప్రవేశపెట్ట డం వల్ల చట్ట పరమైన ప్రక్రియలు మే
నెలలో రెండో వారం వరకు కొనసాగేవి. అప్పటి వరకు ఎలాంటి
బడ్జెట్ ఖర్చులు జరిగేవి కావు. అది ఒక్కటే కాదు, ప్రభుత్వం
ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి తొలి రెండు నెలల కోసం
ఓటాన్ అకౌంట్ను పార్లమెంట్ నుంచి ఆమోదం పొందాల్సి
వచ్చేది. ఈ విప్లవాత్మకమైన మార్పు తీసుకురాకముందు,
సగటున 24 శాతం త్రైమాసిక బడ్జెట్ అంచనాలను ఆర్థిక
సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఖర్చు పెట్టేవారు. కానీ ఈ సంస్కరణ
తీసుకొచ్చాక, 28 శాతం వరకు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఈ
సంస్కరణతో ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచే బడ్జెట్
నిధులను సంబంధిత శాఖలకు, విభాగాలకు అందిస్తున్నారు.
ఏడాదంతా పథకాలను అమలు చేసేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
బడ్జెట్ సంస్కరణల విషయంలో ప్రధాన మంత్రి విధానం
చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ‘‘ఇలా ఉంటే, ఇది బాగుండేది.

ఈ బడ్
జె ట్లో ఆరోగ్యానికి,
్తం
శ్
రే యస్సుకు కేటాయించిన మొత
రూ.2,23,846 కోట్లు

• వైద్య రంగానికి పెట్టు బడులను పెంచడం ద్వారా సరికొత్త ఉపాధి
అవకాశాలను మరింత మెరుగుపర్చవచ్చు. ఈ ఉద్దేశ్యంతోనే
కేంద్ర ప్రభుత్వం మొట్ట మొదటిసారి ఈ రంగాన్ని నాలుగు
ప్రధాన విభాగాలుగా వర్గీకరించింది.
• మొదట, పరిశుభ్రతను మెరుగుపరిచే విధంగా పథకాలను
అమలు చేయడం, రెండు ప్రాథమిక స్థా యిలోనే రోగాలను
నిర్మూలించడం, పేద ప్రజలకు చౌకగా, మెరుగైన వైద్య
సేవలందించడం, మూడు సరియైన మౌలిక సదుపాయాలతో
వైద్య నిపుణుల సంఖ్యను పెంచడం, నాలుగు వైద్య రంగంలో
ఉన్న సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించడం చేపడుతోంది.
• ఈ నాలుగు అంశాల్లో విజయాన్ని సాధించడానికి ప్రభుత్వం
వైద్య పరికరాల నుంచి ఔషధాల వరకు, వెంటిలేటర్ల నుంచి
వ్యాక్సిన్ల వరకు, పరిశోధనల నుంచి వ్యాధులను పర్యవేక్షించే
వరకు అవసరమైన అన్ని రకాల మౌలిక వసతులను
అందివ్వాలని నిర్ణయించింది.
• ప్రధాన మంత్రి ఆత్మనిర్భర్ స్వస్థ్ భారత్ యోజనను కూడా
ఆవిష్కరించింది. పరీక్షల నుంచి చికిత్స వరకు అవసరమైన అన్ని
సేవలను అందించేందుకు ఇది సరికొత్త వ్యవస్థను అందిస్తుంది.
• 15వ ఆర్థిక సంఘం ప్రతిపాదనల మేరకు, వైద్య రంగంలో
ఉన్న స్థానిక సంస్థలు రూ.70,000 కోట్ల కు పైగా నిధులు
పొందనున్నాయి.
• 41 రకాల ఔషధాల ఏపీఐలను పీ.ఎల్.ఐ పథకం కిందకు
తెచ్చింది.

ప
్ర జల జీవితాల్
్ర భుత్వ
లో ప
ప
్ర మేయం కానీ, ప
్ర భుత్వ కొరత
కానీ ఉండదు. ఇక ఈ విధంగానే
పనులు జరుగుతాయని ప
్ర ధాన
మంత్రి అన్నారు.
మనం ఇలా చేసి ఉంటే, ఇది బాగుండేది. అనే సమయం
ముగిసింది. ఏ సమయంలోనైనా, వేగంగా అమలు చేయడమే
మన ముందున్న కర్తవ్యం. ప్రస్తుతం మనం బడ్జెట్ను
 నెల
ముందుకు తీసుకొచ్చాం. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం దేశ ఆర్థిక
వ్యవస్థను ఒక నెల ముందుకు తీసుకెళ్లడమే” అని ప్రధాన
మంత్రి పలు బడ్జెట్ అమలు ప్రసంగాల్లో వాటాదారులతో
అన్నారు. అంతకుముందు బడ్జెట్ అమల్లో కి వచ్చే సరికి
న్యూ ఇండియా సమాచార్ 17

పతాక

శీర్
షి క

బడ్జెట్ – ముందుకు వెళ్లేందుకు అంతా సిద్ధం

రక్షణ రంగం:
స్వావలంబన దిశగా
పయనం

కొంతకాలంగా మనం ప్రపంచంలో రక్షణ ఉత్పత్తులను
కొంటోన్న అతిపెద్ద దేశంగా భారత్ ఉందని వింటూ
వచ్చాం. కానీ మొట్టమొదటిసారి, గత ఏడాది ప్రపంచంలోనే
మొదటి 25 ఎగుమతిదారుల జాబితాలో చోటు
దక్కించుకుంది. రక్షణ ఉత్పత్తుల తయారీ రంగంలో భారత
దేశానికి సుదీర్ఘకాలం పాటు అనుభవం ఉన్నా.. దీంట్లో
అంతగా బలోపేతం కాలేకపోయింది. కానీ మన దేశం
ఇప్పుడు రక్షణ ఉత్పత్తుల తయారీలో తన సామర్థ్యాన్ని
మరింత వేగంగా, బలంగా మార్చుకునేందుకు కట్టుబడి
ఉంది.

2016 నుంచి 2020 మధ్య
కాలంలో రక్షణ ఉత్పత్తు ల
దిగుమతులు 33 శాతం
వరకు తగ్గా యి.
మే నెల అయిపోయేది. వర్షాకాలం వచ్చేది, వానలతో అన్ని
మౌలిక వసతులకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు సెప్టెంబర్ వరకు
ఆగిపోయేవి. మౌలిక వసతుల విషయంలో ఏప్రిల్ నుంచి
జూన్ మధ్య కాలం ఎంతో కీలకం. బడ్జెట్ను నెల ముందుకు
తీసుకువచ్చినప్పటి నుంచి ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ మధ్య నెలలో
ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగంగా పురోగతి సాధిస్తున్నాయి.
బడ్జెట్ అమల్లో కి వస్తుండటంతో అన్ని ప్రాజెక్టులు ఏప్రిల్ 1
18 న్యూ ఇండియా సమాచార్

2014లో రూ.2.29 లక్షల కోట్లు గా ఉన్న
రక్షణ బడ్
జె ట్, ఈ ఏడాది రూ.4.78
లక్షల కోట
్ల కు చేరిక

•

స్థానిక పరిశ్రమ సాయంతో ప్రభుత్వం భారత్లోనే తయారు చేసే
100 రక్షణ ఉత్పత్తుల జాబితాను సిద్ధం చేసింది. తేజస్ లాంటి
అధునాతన యుద్ధ విమానాలను గగనంలోకి ప్రవేశపెట్టింది.

•

తాజాగా తేజస్కు సంబంధించి రూ.48,000 కోట్ల కాంట్రాక్టును
దక్కించుకుంది. ప్రపంచంలో 100కి పైగా దేశాలకు
బుల్లెట్ప్రూఫ్ జాకెట్ల ను సరఫరా చేస్తోంది.

•

ప్రైవేట్ రంగ భాగస్వామ్యం లేకుండా.. భారత్రక్షణ ఉత్పత్తుల
రంగ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయలేదు. అందువల్ల తమిళనాడు,
ఉత్తరప్రదేశ్లో రెండు రక్షణ కారిడార్లను అభివృద్ధి చేస్తోంది.
74 శాతం విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టు బడులు, లైసెన్సింగ్ లేకపోవడం,
అనియంత్రణ, ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడం వంటి చర్యలను
తీసుకుంటోంది.

•

మొట్ట మొదటిసారి, మూలధన వ్యయాలను 19 శాతం పెంచింది.
రక్షణ సిబ్బంది ముఖ్య అధికారి(చీఫ్ ఆప్ డిఫెన్స్ స్టా ఫ్) అనే
ముఖ్యమైన పదవిని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. శోధించడం,
పరిశీలించడం, సేకరించడం వంటి ప్రక్రియలో ఏకరూపతను
తెస్తోంది.

•

రక్షణ ఉత్పత్తిలో ఎంఎస్ఎంఈలకు మరింత స్వేచ్ఛను ఇచ్చింది.
పరిశోధన, డిజైన్లో వినూత్నతకు ఈ రంగంలో అంకుర
సంస్థలను ప్రోత్సహిస్తోంది.

నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలను
బడ్జెట్ను ఎలా సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలో ప్రణాళికలను
రచించేందుకు వాడుతున్నామని ప్రధాన మంత్రి అన్నారు.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఫలితంగా కరోనా తర్వాత
విపత్కరమైన సమయంలో వచ్చిన చరిత్రాత్మక బడ్జెట్గా
ఇది నిలిచింది. నూతన భారతావని నిర్మాణాన్ని మరింత
బలోపేతం చేసేందుకు ఇది ఒక లక్ష్య సాధన పత్రంగా(విజన్
డాక్యుమెంట్లా) నిలుస్తోంది. భారత్ను ఆర్థికంగా అద్భుతమైన
శక్తిగా అవతరించేలా రూపుదిద్దుతోంది.

దేశ మనస్థి తిని తెలిపేలా సాధారణ బడ్
జె ట్

ఈ ఏడాది బడ్జెట్కు
 వస్తోన్న సానుకూల స్పందనలపై
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రతిస్పందించారు. ఇది దేశ
మనస్థితిని తెలిపేలా ఉందని వివరించారు. అన్ని వైపుల నుంచి
సానుకూల వాతావరణాన్ని ఇది సృష్టి స్తుందన్నారు. దేశ
మానసిక స్థితిని ప్రభావితం చేయడంలో యువ శక్తి కీలకంగా

విద్యా రంగం:
వినూత్నత, పరిశోధన,
ై నపుణ్యాలు

ఈ ఏడాది బడ్
జె ట్లో విద్యా రంగానికి
్తం రూ. 93,223.65
కేటాయించిన మొత
కోట్లు
• పాఠశాలలో అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లను, ఉన్నత
విద్యాసంస్థలలో అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ను ఏర్పాటు
చేయడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. జాతీయ
ప్రాధాన్యతా అంశాలలో పరిశోధనను బలోపేతం చేసేలా
మొత్తంగా పరిశోధనారంగం బలపడటానికి నేషనల్ రీసెర్చ్
ఫౌండేషన్ ఏర్పాటుకు వచ్చే ఐదేళ్లలో రూ.50 వేల కోట్లు
వెచ్చించాలని నిర్ణయించింది.

• అంకుర సంస్థల కోసం తెచ్చిన హ్యాకథాన్ల కొత్త సంప్రదాయం
యువత, పరిశ్రమ గొప్ప శక్తిగా మారేందుకు దోహదం
చేస్తుంది. జ్ఞానాన్ని, పరిశోధనలను పరిమితం చేయడం ద్వారా
దేశానికి తీరని అన్యాయం జరుగుతుండటంతో, ప్రభుత్వం
ప్రతిభ గల యువతకు అంతరిక్షం, అటామిక్ ఎనర్జీ, డీఆర్డీఓ,
వ్యవసాయం వంటి రంగాల్లో అవకాశాలు కల్పించేలా
నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

కొత్త జాతీయ విద్యా విధానం ద్వారా మొత్తం విద్యా రంగ
వ్యవస్థను మార్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది.
ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో ఆరోగ్యం తర్వాత విద్యా రంగానికే
ప్రభుత్వం పెద్ద పీట వేసింది. విద్యా, పరిశోధన, వినూత్న
ఆవిష్కరణలపై దృష్టిపెట్టింది. విద్యను నైపుణ్యాల
అభివృద్ధితో అనుసంధానిస్తూ ప్రభుత్వం ముఖ్యమైన
నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఉంటుందని ప్రధాన మంత్రి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. దేశం
ముందు అద్భుతమైన అవకాశాలున్నాయని, ఈ అవకాశాలను
ప్రభుత్వం వదులుకోవాలనుకోవడం లేదని స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వ అధినేతగా మొట్ట మొదటిసారి ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోడీనే, తనకు తానుగా అన్ని రంగాలకు చెందిన
వాటాదారులు, ప్రతినిధులు, నిపుణులు, వ్యవస్థా పకులతో
నేరుగా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. స్వావలంబన భారత్
పయనంలో పరిశ్రమ, వాణిజ్యం ఎదుర్కొంటోన్న అడ్డంకులను
తొలగిస్తున్నారు. నేరుగా అన్ని రంగాల ప్రతినిధులతో చర్చలు
జరపడంలో ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యం, సాధారణ బడ్జెట్ను
ప్రభుత్వం ఎంత ముఖ్యమైనదిగా తీసుకున్నదో పరిశ్రమలకు,
ప్రజలకు తెలిజేయడమే. చిట్ట చివరి వ్యక్తి దాకా, బడ్జెట్
ప్రయోజనాలను అందించడానికి ప్రభుత్వం శాయశక్తులా
పనిచేస్తోంది. ఫిబ్రవరి 1న బడ్జెట్ను విడుదల చేసిన తర్వాత

• అంతరిక్ష శాస్త్రం, జియోస్పేషియల్ డేటా వంటి రంగాల్లో ,
భారతీయ అంకుర సంస్థలు నూతనావిష్కరణలు చేపట్టేలా
సంస్కరణలను ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. బయోటెక్నాలజీ
రంగంలో కూడా వీరు పనిచేసేలా ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది.
• భారత్ హైడ్రోజన్ వాహనాన్ని పరీక్షించింది. దీంతో ఇక
హైడ్రోజన్ను కూడా రవాణాలో ఇంధనంగా వాడుకోవచ్చు.
పరిశోధన, నూతనావిష్కరణలు, నైపుణ్యాలపై దృష్టి పెట్టేలా
పరిశోధన, విద్యా రంగానికి సంబంధించిన సంస్థల నెట్వర్క్ను
బలోపేతం చేసేలా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది.

కరోనా మమమ్మారి తర్వాత,
భారత్కు మునుపెన్నడూ
లేని విధంగా స్వావలంబన
దేశంగా మారేలా అవకాశం
దక్కింది.
పదిహేను రోజుల్లో నే, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ నేరుగా
మౌలిక వసతులు, విద్యుత్, ఆర్థిక వనరుల వాడకం, ఆరోగ్య
సంరక్షణ, రక్షణ రంగంలో స్వావలంబన సాధించడం, ఆర్థిక
సేవలు, వ్యవసాయం, రైతులు, విద్యా రంగం, పరిశ్రమలకు
ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహకాలు వంటి పలు విషయాల
కోసం వెబినార్లను, సమావేశాలను నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం
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బడ్జెట్ – ముందుకు వెళ్లేందుకు అంతా సిద్ధం

‘‘ఇలా ఉంటే, ఇది బాగుండేది.... మనం
ఇలా చేసి ఉంటే, ఇది బాగుండేది...
అనే సమయం ముగిసింది. ఏ
ై నా, వేగంగా అమలు
సమయంలోన
్త వ్యం”
చేయడమే మన ముందున్న కర
-ప
్ర ధాన మంత్రి నరేంద
్ర మోడీ

తనకున్న సామర్థ్యాన్ని మొత్తం వాడుతూ ప్రతి ఒక్క రంగానికి
ఎంత స్వేచ్ఛను, మద్దతును ఇస్తుందో తెలుసుకోవాల్సినవసరం
ఉంది.

కీలక పెట్టు బడుల ఉపసంహరణ : వనరుల
వినియోగం

బడ్జెట్లో
 పలు సంస్కరణలను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్ట డమే
కాకుండా, ‘నగదీకరణ, ఆధునీకరణ(మోనిటైజేషన్,
మోడ్రనైజేషన్)’ అనే మంత్రంతో కూడా ప్రభుత్వం
ముందుకు వెళ్తోంది. ఇది భారతీయులకు మరింత
సాధికారమిచ్చేలా పనిచేస్తోంది. స్వాతంత్య్రం తర్వాత
అప్పటి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వ
రంగ సంస్థలు చాలా వరకు నష్టాల్లో నే ఉన్నాయి. చాలా
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కంపెనీలు ప్రజా నగదుతోనే నడుస్తున్నాయి. ఇది ఆర్థిక
వ్యవస్థకు భారంగా మారుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ
ఏడాది బడ్జెట్లో ప్రైవేట్ రంగ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత
విస్తరిస్తూ ప్రభుత్వం స్పష్ట మైన రోడ్డు మ్యాప్ను విడుదల
చేసింది. అంతేకాక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను బలోపేతం
చేసేలా ఈ రోడ్డు మ్యాప్ను రూపొందించింది. తన
వనరులు పరిమితంగా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం వ్యాపారం
చేయకూడదని ప్రధాన మంత్రి నొక్కి చెప్పారు. అందువల్ల
కనిష్ట ప్రభుత్వం, గరిష్ట పాలనను తీసుకొచ్చామని, నాలుగు
వ్యూహాత్మక రంగాలను మినహాయించి 100 ప్రభుత్వ
రంగ సంస్థలను జాతీయ ఆస్తుల నగదీకరణ పైప్లైన్ కింద
నగదీకరణ చేపట్టా లని లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నట్టు చెప్పారు.
పూర్తిగా వాడని చాలా ఆస్తులు ప్రభుత్వం వద్ద ఉన్నాయని

వ్యవసాయ రంగం:
సంపూర్ణ విధానం
అవసరం

బడ్జెట్లో వ్యవసాయ రంగం
కోసం రూ.1.28 లక్షల కోట్లు
కేటాయింపు

భారత్ వ్యవసాయాధారిత దేశం. వ్యవసాయ
రంగానికి భారత దేశంలో అపారమైన
సామర్థ్యం ఉంది. అయినప్పటికీ, మనం
రూ.65–70 వేల కోట్ల విలువైన వంటనూనెను
దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఈ ఇబ్బందులను తొలగించాలని ప్రభుత్వం
ప్రయత్నిస్తోంది. పప్పుధాన్యాల విషయానికి
వచ్చినా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. భారత్లో పప్పు
ధాన్యాల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం సమృద్ధిగా
ఉన్నప్పటికీ, మన వినియోగం కోసం ఇతర
దేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తోంది.
విధానాల్లో
మార్పులు
తీసుకురావడంతో
ఇప్పుడిప్పుడే దిగుమతులు తగ్గుతున్నాయి.
వ్యవసాయ రంగంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాలకు
మధ్య మెరుగైన భాగస్వామ్యం కుదురుతుంది.

గ్రా మాల్
లో మౌలిక వసతులను మెరుగుపరిచేందుకు
గ్రా మీణ మౌలిక సదుపాయాల నిధిని రూ.40,000
కోట
్ల కు పెంపు
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• గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సహకారం అందిస్తోన్న 12 కోట్ల
మంది చిన్న రైతులు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యారు.
శాతం
రాత్రింబవళ్లు పనిచేసినా వారికి గుర్తింపురావడం లేదు. వారి
ప్రయత్నాలకు సరియైన విలువ అందడం లేదు. ప్రైవేట్,
ఆపరేషన్
ప్రభుత్వ రంగ భాగస్వామ్యానికి వ్యవసాయ రంగం సరియైన
గ్
రీ న్ కింద
ఉదాహరణ.
కూరగాయలు,

పండ్లు సరఫరా • రైతులు పండిస్తోన్న పండ్లు , కూరగాయలు మార్కెట్ల కు
చేస్తు న్నందుకు
చేరుకోకముందే పాడైపోతున్నాయి. దీని కోసం ప్రభుత్వం
ఇచ్చే రాయితీ
300 కిసాన్ రైళ్లను ఆపరేషన్ గ్రీన్ కింద ఏర్పాటు చేసింది.
అలాగే 50 శాతం రాయితీని కూడా ఇస్తోంది.

• ఈ సారి బడ్జెట్లో
 ప్రభుత్వం వ్యవసాయ రుణ లక్ష్యాన్ని

పాలు, తేనె, చేపల
కూడా రూ.16.50 లక్షల కోట్ల కు పెంచింది. అదేవిధంగా
ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు
దేశంలో ఉన్న వెయ్యికి పైగా మండీలను ఈ–నామ్లతో
ప్రభుత్వం పలు చర్యలు
కలిపింది. దీంతో రైతులకు సరియైన ధర లభిస్తుంది.
తీసుకుంటోంది.
మొట్ట మొదటిసారి కిసాన్ • రైతుల ఉత్పత్తిదారుల సంఘం నెట్వర్క్(ఎఫ్పీఓ)ను మరింత
బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది.
క్రెడిట్ కార్డు లతో చిన్న
రైతులు, మత్స్యకారులు,
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్పై ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఎక్కువగా దృష్టి
పశువుల కాపరులు
పెట్టింది. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మార్కెట్లో భారతదేశ వ్యవసాయ
అనుసంధానమయ్యేలా
ఉత్పత్తులకు అదనంగా సరియైన విలువను అందించడం
ప్రభుత్వం వీలు
ద్వారా వాటిని మరింత ప్రోత్సహించవచ్చు.
కల్పిస్తోంది.

అన్నారు. 100 ఆస్లతు ను అమ్మడం ద్వారా సుమారు
రూ.2.5 లక్షల కోట్ల నిధులను సేకరించవచ్చని చెప్పారు.
డిపాజిటుదారులు, పెట్టుబడిదారులలో విశ్వాసాన్ని,
పారదర్శకతను తీసుకురావడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన
ఉద్దేశ్యమన్నారు. ఆర్థిక రంగాన్ని బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో,
బడ్జెట్ సామాన్య ప్రజల ఆదాయాలకు కూడా భద్రతను
కల్పిస్తోంది. ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను పేదలకు చేరవేస్తోంది.
మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన పెట్టు బడులను
కల్పిస్తోంది. దీని కోసం ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా కాకుండా,
ఉత్పత్తికి సంబంధించిన విధానాలను రూపొందించింది.
దీంతో ఆరోగ్యకరమైన పోటీవాతావరణంతో మనం
ప్రపంచ మార్కెట్లో గుర్తింపును పొంది, నమ్మకాన్ని
చూరగొనగలం. తమ జోక్యాన్ని తగ్గిస్తూ ప్రజల

సామర్థ్యంపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడేలా ప్రభుత్వం చేస్తోన్న
ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయోగంగా ఇది ఉంది. కరోనా తర్వాత
మారిన వాతావరణంలో, స్వావలంబన కలను సాకారం
చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు, ప్రజల ముందుకు
సరికొత్త అవకాశాలు వచ్చాయి. దీనిలో ప్రైవేట్ రంగం
కీలకమైనదిగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రపంచంలో ఉన్న
ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి భారతీయ వస్తువులను గౌరవించేలా, వారి
ప్రథమ ఎంపిక మన వస్తువులే ఉండేలా ఆత్మనిర్భర్ భారత్ను
నిర్మిస్తోంది.
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పర్యావరణం

ఫేమ్ ఇండియా, బీఎస్–6

పర్యావరణం
దిశగా
వడివడిగా
అడుగులు

స్నేహపూర్వకమైన రవాణా విధానం

నా

ఆరోగ్యకరమైన జీవనాన్ని ఆస్వాదించాలంటే
పరిశుభ్రమైన వాతావరణం ఎంతో అవసరం.
పర్యావరణ రక్షణ అనేది ప్రపంచం
ఎదుర్కొంటోన్న అతిముఖ్యమైన సవాలులో
ఒకటిగా ఉంది. భారత్లో కూడా పర్యావరణానికి
ప్రమాదం వాటిల్లిస్తూ సహజ వనరుల వాడుక
అధికంగా జరుగుతోంది. ఈ పరిస్థితి నుంచి
బయటపడేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్
వాహనాలను ప్రోత్సహిస్తోంది. ప్రతిష్టాత్మక
పథకం ఫేమ్ ఇండియానూ ఆవిష్కరించింది.

గరిక భారతీయ విలువల విధానంలో మనకు కావాల్సినంత మాత్రమే మనం ప్రకృతి నుంచి తీసుకునే వాళ్లం. సహజ
వనరులను సంరక్షించేవాళ్లం. వాస్తవానికి, ప్రకృతితో మనకు శాంతియుత, సామరస్యపూర్వక సంబంధం ఉండేది.
ప్రకృతి అనేది భారతీయ నాగరికతలో ప్రధానమైన స్థా వరంగా ఉండేది. పర్యావరణ పరిరక్షణ విషయంలో, భారత్ ఎల్లప్పుడూ
చురుగ్గా , నిస్సంకోచంగానే ఉంటోంది.
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ఫేమ్ ఇండియా పథకం ఎందుకు అవసరం:

ఫేమ్ ఇండియా పథకం అవసరమ
ై నందుకు మూడు ముఖ్యమ
ై న అంశాలున్నాయి.

మొదటిది:

దేశవ్యాప్తంగా గాలి కాలుష్యం ప్రధానమైన
సమస్యగా ఉంది. ముఖ్యంగా పెద్ద నగరాల్లో
ఈ కాలుష్యం బాగా పెరిగిపోతుంది.
పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల నుంచి వచ్చే
ఉద్గా రాల కారణంగా గాలి కాలుష్యానికి
గురవుతోంది.
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శాతం.. అధ్యయన రిపోర్ట్ ప్రకారం
మొత్తం గాలి కాలుష్యం వీటి వల్లే
ఏర్పడుతుంది

మూడవది:

రెండోది:

శిలాజ ఇంధనాలతో నడిచే
వాహనాలున్న దేశాలలో
భారత్ప్రపంచంలోనే నాల్గవ
అతిపెద్ద దేశం.

శిలాజ ఇంధనాల
వినియోగంలో
ప్రపంచంలోనే భారత్
మూడో స్థా నంలో ఉంది.

గత దశాబ్ద కాలంలో, దేశంలో ఇలాంటి
వాహనాలు పలు రెట్లు పెరిగాయి.

మనకు కావాల్సిన డీజిల్, పెట్రోల్ను 83
శాతం ఇతర దేశాల నుంచే దిగుమతి
చేసుకుంటున్నాం.

• ఈ అంశాలన్నింటిన్ని దృష్టి లో ఉంచుకుని ఫేమ్ ఇండియా పథకాన్ని ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించింది. అదేవిధంగా గాలి కాలుష్యాన్ని

తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం యూరో–6 ఉద్గా రాల ప్రమాణాలను వెంటనే అమల్లో కి తెచ్చింది. ఏప్రిల్ 1, 2020న నేరుగా బీఎస్–4
బదులు బీఎస్–6 ప్రమాణాలను ప్రవేశపెట్టింది.

•

•

•

•

•

ఫేమ్ ఇండియా పథకం

ఫేమ్ ఇండియా పథకం తొలి దశ 2015–17 మధ్యలో అమల్లో కి
వచ్చింది. ఈ దశలో ప్రజలు విద్యుత్ వాహనాలను అనుమతించడం,
అందిపుచ్చుకునేలా చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీని
కోసం విద్యుత్ కార్లను, టూవీలర్ హైబ్రిడ్ వాహనాలను అందించింది.
ఫేమ్ ఇండియా పథకం రెండు దశలలో ఉంది. తొలి దశ మార్చి 31,
2019లో ముగిసింది. రెండో దశ ఏప్రిల్ 1, 2019 నుంచి ప్రారంభమైంది.
ఇది మార్చి 31, 2022 వరకు కొనసాగుతుంది. ఎప్పుడైతే దేశం తన
75వ స్వాతంత్య్రం జరుపుకుంటుందో ఆ సమయం కల్లా రోడ్లపై నడిచే
వాహనాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో విద్యుత్ వాహనాలనే ఉంచాలని ప్రభుత్వం
ప్రయత్నిస్తోంది. దీంతో గాలి కాలుష్యాన్ని కాస్త నియంత్రించవచ్చని,
ప్రజల నగదును పొదుపు చేయొచ్చని చూస్తోంది. అలాగే గాలి కాలుష్యం
తగ్గించి, ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చవచ్చని ప్రయత్నిస్తోంది.
ఈ పథకం తొలి దశలో భాగంగా, 2,80,987 హైబ్రిడ్, విద్యుత్
వాహనాలకు రూ.359 కోట్ల తో ప్రభుత్వం మద్దతు ఇచ్చింది. దీనికి
అదనంగా, భారీ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ కూడా దేశవ్యాప్తంగా పలు
నగరాల్లో 425 విద్యుత్, హైబ్రిడ్ బస్సులను అందించేందుకు రూ.280
కోట్ల ను జారీ చేసింది. ఈ పథకం ద్వారా ప్రభుత్వం 7,000 ఈ–
బస్సులకు, 5 లక్షల ఈ–త్రీ వీలర్లకు, 55,000 ఈ–ప్యాసెంజర్ కార్లకు,
10 లక్షల ఈ–బైక్లకు మద్దతు ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం, గాలి కాలుష్యాన్ని, గ్రీన్హౌస్ గ్యాస్
ఉద్గా రాలను తగ్గించడమే. ఈ పథకం కింద పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలకు
బదులు విద్యుత్ టూవీలర్లు, త్రీ వీలర్లు, భారీ వాణిజ్య వాహనాలను
తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా మౌలిక సదుపాయాలను
ఏర్పాటు చేస్తోంది.
ఫేమ్ ఇండియా వల్ల ప్రతి రోజూ 52,794 లీటర్ల ఇంధనం కూడా ఆదా
అవుతోంది.

రూ.10,000
కోట్లు
రాయితీని ఫేమ్
ఇండియా 2 కింద
ఆమోదించారు.
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రూ.5,500
కోట్ల రాయితీని ఫేమ్
ఇండియా తొలి దశలో
భాగంగా ఇచ్చారు.

మిలియన్ లీటర
్ల ఇంధనం ఫేమ్ ఇండియా
పథకం తొలి దశ ప్రా రంభమ
ై నప్పటి నుంచి ఆదా
అయింది.

ప్రజలకు కాలుష్య రహిత రవాణా సౌకర్యాలను అందించేందుకు
ప్రభుత్వం ఫేమ్ ఇండియాను ఆవిష్కరించింది. దీనికి ప్రజల నుంచి
మాత్రమే కాక, కంపెనీలు, నిర్వహణదారుల నుంచి కూడా మంచి
స్పందన వస్తోంది. సురక్షితమైన పెట్రోల్, డీజిల్ను అందిస్తూ
కాలుష్యానికి చెక్ పెట్టేందుకు మేము బీఎస్–6ను ప్రారంభించాం.
ప్రస్తుతం దేశంలో ప్రతి ఒక్క వాహనం కూడా బీఎస్–6
ప్రమాణాలతోనే నడుస్తోంది. దీంతో గాలి కాలుష్య
స్థా యిలను 75–80 శాతం వరకు తగ్గించాం.
–

ప్రకాశ్ జవదేకర్, పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ
మార్పుల శాఖా మంత్రి, భారీ పరిశ్రమల, ప్రభుత్వ సంస్థల
మంత్రి
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పర్యావరణం

ఫేమ్ ఇండియా, బీఎస్–6

ఫేమ్ ఇండియా విజయ
పయనం గణాంకాల్
లో

3.37

లక్షల విద్యుత్
వాహనాలు ఇప్పటి వరకు
అమ్ముడుపోయాయి

తగ్గి న CO2 ఉద్గారాలు

20,05,91,605 కేజీలు
రోజుకు తగ్గి న CO2 ఉద్గారాలు

1,30,835 కేజీలు

6,690 3,397

విద్యుత్ బస్సులు జారీ
చేశారు

3,59,58,08,700 రూపాయల
ప్రోత్సహక రాయితీని

2,80,830
క్లయిమ్ చేసుకున్నాయి

ఈ-ఛార్జింగ్ స్టే షన్లు
్తంగా ఏర్పాటు
దేశవ్యాప
చేశారు

56,499

విద్యుత్ వాహనాలను ఫేమ్
ఇండియా రెండో దశలో
భాగంగా ఇప్పటిదాకా
విక్రయించారు

( ఫిబ్రవరి 26, 2021
వరకున్న డేటా)

వాతావరణ మార్పుల విషయంలో సవాళ్లు పెరుగుతున్నాయి.
విధానాలు, చట్టా లు, నిబంధనలు, ఆదేశాలకు పర్యవసానంగా
ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవిస్తున్నాయి.
పెరుగుతోన్న గాలి కాలుష్యం మనకు పెద్ద ప్రమాదకారిగా
మారుతోంది. శిలాజ ఇంధనాలతో నడిచే వాహనాలు దీనికి అతిపెద్ద
కారణంగా ఉంటున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న
కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఏప్రిల్ 1, 2015న ఫేమ్ ఇండియా(విద్యుత్,
హైబ్రిడ్ వాహనాలను వేగంగా అందిపుచ్చుకునే, తయారు చేసే)
పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. నేషనల్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ మిషన్ కింద
దీన్ని తీసుకొచ్చింది.
24 న్యూ ఇండియా సమాచార్

8,06,46,229
లీటర
్ల ఇంధనం ఈ పథకం
ై నప్పటి నుంచి ఆదా
ఆవిష్కర
అయింది

37 కంపెనీల నుంచి 107
రకాల ై బక్లు, త్రీ -వీలర్, ఫోర్వీలర్ వాహనాలు మార్కెట్లో కి
వచ్చాయి. వీటికి రూ.7,500
నుంచి రూ.2.5 లక్షల
వరకు రాయితీని ప
్ర భుత్వం
అందించింది.

బీఎస్-6 : ఏడాది పాటు ప
ై న పయనం
్ర శంసనీయమ
యూఎన్ నివేదిక ప్రకారం, ప్రతి ఏడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా 70 లక్షల
మంది ప్రజలు గాలి కాలుష్యం బారిన పడి మరణిస్తున్నారు. గాలి
కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ 1, 2020 నుంచి
బీఎస్–6 ఉద్గా రాల ప్రమాణాలను అమల్లో కి తెచ్చింది. వాహన
ఉద్గా రాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ఈ ప్రమాణాలను
బీఎస్గా అంటే భారత్ స్టేజ్గా పిలుస్తున్నాం. యూరోపియన్
విధానాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రమాణాలను అటవీ, పర్యావరణ

మంత్రిత్వ శాఖ, కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు కలిసి నిర్ణయిస్తాయి.
ఉద్గా రాల ప్రమాణాలను భారత్1991లో ప్రవేశపెట్టింది. అప్పుడు వీటిని

ై ప
్త రాలు
ఫేమ్ ఇండియా పథకంప
్ర శ్నోత
ఈ పథకం కింద ప్రయోజనం ఎలా
పొందవచ్చు?
ఎవరైనా విద్యుత్ వాహనం
కొన్నప్పుడు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ
వాహనంపై అందించే ప్రోత్సాహక
మొత్తం నగదు డిస్కౌంట్ రూపంలో
వారికి లభిస్తుంది.

ఫేమ్ ఇండియా పథకం దేశవ్యాప్తంగా
అమల్లోకి తెచ్చారా?
అవును. తొలి దశలో ఇది పైలట్
ప్రాజెక్టుగా అమల్లోకి వచ్చింది. కానీ
ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో
ఉంది. ప్రోత్సాహకాలు కేవలం ద్వి, త్రిచక్ర
వాహనాలకు మాత్రమే కాక, ఫోర్–వీలర్లకు
కూడా అందిస్తున్నారు.

కార్పొరేట్, ఇతర సంస్థలు ఈ రాయితీకి అర్హులేనా?
అవును, కార్పొరేట్ సంస్థలు, ఇతర సంస్థలన్ని కూడా ఈ
రాయితీని పొందవచ్చు.
ఒకటి కంటే ఎక్కువ విద్యుత్ వాహనాలు  కొంటే, రాయితీకి
అర్హులేనా?
అవును, ఎవరు ఎన్ని వాహనాలు కొన్నా, రాయితీ లభిస్తుంది.

ఫేమ్ ఇండియా పథకం కింద రాయితీని పొందడానికి మా
పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలను విక్రయించవచ్చా..?
లేదు, ప్రస్తుత మార్గదర్శకాల ప్రకారం అలా కుదరదు.

మార్కెట్లో  అందుబాటులో  ఉన్న విద్యుత్, హైబ్రిడ్
వాహనాలు సురక్షితమైనవేనా?
ఫేమ్ ఇండియా కిందనున్న అన్ని వాహనాలు కూడా
కఠినమైన ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నాయి. ప్రయాణం
చేసేందుకు ఇవి పూర్తిగా సురక్షితమైనవి.

కేవలం పెట్రోల్తో నడిచే వాహనాలకు మాత్రమే వర్తింపజేసింది.
బీఎస్ప్రమాణాలను 2002 నుంచి అమలు చేయడం ప్రారంభించారు.
ఆ తర్వాత బీఎస్–2ను 2005లో, బీఎస్–3ను 2006లో, బీఎస్–
4 ప్రమాణాలను 2010లో అమల్లో కి తెచ్చారు. గత కొన్నేళ్లు గా
గాలి కాలుష్యం బాగా పెరుగుతుండటంతో, ప్రభుత్వం బీఎస్–5
నిబంధనలను కాకుండా.. నేరుగా బీఎస్–6 ఉద్గా రాల ప్రమాణాలనే
గత ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లో కి తెచ్చేసింది.
్త నిబంధనలతో వచ్చిన మార్పులేమిటి?
కొత
• కొత్త కార్లలో ఇంజిన్లు కొత్త ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా
రూపొందిస్తారు. ముఖ్యంగా హానికరమైన వాయువుల
ఉద్గా రాలను తగ్గించేందుకు కంబశ్చన్ ఛాంబర్ వాహనంలో

వాణిజ్య అవసరాల కోసం
విద్యుత్ వాహనాలను కొంటే
ఈ ప్రోత్సాహకం వస్తుందా?
ట్యాక్సీలాగా వాడే ప్రయాణికుల
విద్యుత్ కార్లకు రాయితీని
ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ప్రైవేట్
అవసరాలకు వాడే
టూవీలర్లు మాత్రమే రాయితీ
పొందుతున్నాయి.

రాయితీని ఎలా లెక్కిస్తారు?
ట్యాక్సీలాగా వాడే ప్రయాణికుల విద్యుత్ కార్లకు మాత్రమే
రాయితీ లభిస్తుంది. అయితే అలాంటి విద్యుత్ కార్ల
ఎక్స్షోరూం ధర రూ.15 లక్షలుండాలి. అప్పుడైతేనే రాయితీ
పొందుతారు. బ్యాటరీ సామర్థ్యం బట్టి రాయితీ ఇస్తారు.
బస్సులకు ఒక్కో కిలోవాట్కు రూ.20,000 వరకు రాయితీ
ఇస్తారు. అలాగే ఇతర వాహనాలకు ఒక్కో కిలోవాట్కు
రూ.10,000 రాయితీ లభిస్తుంది.
ఫేమ్ ఇండియా–2 కింద ఈ–వాహనాలకు ఎంత రాయితీ
ఇస్తున్నారు?

ఈ పథకం కింద, 55 వేల విద్యుత్ కార్లకు రాయితీ ఇచ్చారు.
ఒక్కో వాహనానికి రూ.2.5 లక్షల వరకు రాయితీ లభిస్తోంది. 20
వేల హైబ్రిడ్ కార్లకు రూ.20 వేల కోట్ల వరకు రాయితీ ఇచ్చింది
ప్రభుత్వం. 10 లక్షల బైకులకు, 5 లక్షల త్రిచక్ర వాహనాలకు,
7,000 బస్సులకు ఈ పథకం కింద రాయితీని ప్రభుత్వం
అందించనుంది. అధునాతన టెక్నాలజీని ప్రోత్సహించేందుకు,
ప్రభుత్వం లిథియం అయాన్ బ్యాటరీలు లేదా ఇతర కొత్త టెక్నాలజీ
ఉన్న వాహనాలకు ప్రోత్సహకాలు ఇస్తోంది.

ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇంధనాలను కూడా ఈ ప్రమాణాలకు
అనుగుణంగా మార్చారు.
• బీఎస్ –6 ప్రమాణాల కింద, పీఎం 2.5 రేణువు పదార్థం 20
నుంచి 40 ఎంజీసీఎం మధ్యలో ఉంటుంది. బీఎస్–4లో దీని
పరిమితి 120 ఎంజీసీఎం.
• బీఎస్–4 ప్రమాణాలు ఇంధనాల్లో సల్ఫర్ను కేజీకి 50 మి.గ్రా
అనుమతించేవారు. కానీ బీఎస్–6లో ఈ పరిమితిని కేజీకి 10
మి.గ్రా కే పరిమితం చేశారు.
• ఏప్రిల్ 1, 2020 తర్వాత నుంచి కేవలం బీఎస్–6 ఉద్గా ర
ప్రమాణాలను కలిగిన వాహనాలనే దేశంలో అమ్ముతున్నారు.
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ప
్ర తిష్టా త్మక పథకం

ముద్ర యోజన

నిధులు దొరకని
వారికి నిధులు

భారత్లో చిన్న వ్యాపారస్తులకు సాయం చేయడం ద్వారా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత
వర్ధిల్లేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. గత ఆరేళ్లలో ప్రధాన మంత్రి ముద్ర యోజన
పథకం చాలా మంది చిన్న తరహా వ్యాపారస్తుల కలలను సాకారం చేసేందుకు
ఉపయోగపడింది. ఇప్పటి వరకు ఈ పథకం కింద ప్రయోజనాలు పొందుతూ 28
కోట్ల మంది యువత, మహిళలు స్వయం ఉపాధిగా మారారు. వడ్డీదారుల వద్ద చేయి
చాచాల్సినవసరం లేకుండా.. వీరికి ప్రభుత్వం సాయం చేస్తుంది. వారికి వారు తమ
విజయ గాధను లిఖించుకునేందుకు చేయూతనందిస్తోంది.

ప్ర

మోద్ శర్మ, మధ్యప్రదేశ్లోని బంఖేడికి చెందిన చిన్న
దుకాణదారుడు. ఆయన కుటుంబాన్ని నడపడానికి
తనకున్న చిన్న దుకాణం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం సరిపోవడం
లేదు. దీంతో ఆయన తన వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించాలని
అనుకున్నారు. ప్రధాన మంత్రి ముద్ర యోజన కింద రుణానికి
దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడం
కోసం రూ.9 లక్షల మొత్తాన్ని రుణంగా తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు
తన కుటుంబానికి మెరుగైన వసతులు కల్పించడమే కాకుండా..
నలుగురు వ్యక్తులకు ఉపాధి కూడా కల్పిస్తున్నారు. వారికి
జీవనోపాధి సాయం చేస్తున్నారు. కష్టాన్నే నమ్ముకున్న శర్మ పది
నెలల్లో ఈ రుణాన్ని తిరిగి కూడా చెల్లించారు. ప్రస్తుతం ఆయన
ఆదాయం రూ.50 లక్షలకు పైన ఉంది.
శర్మ లాంటి చాలా మంది చిన్న వ్యాపారస్తులకు ముద్ర
26 న్యూ ఇండియా సమాచార్

‘‘ముద్ర పథకం ప్రధాన లక్ష్యం ‘నిధులు
దొరకని వారికి నిధులు’ కల్పించడం.
ఇంత కాలం చిన్న వ్యాపారస్తులు
వడ్డీదారుల వద్ద చేతులు చాచి రుణాలను
అడిగేవారు. కానీ ముద్ర వచ్చిన తర్వాత
వారిలో కొత్త నమ్మకం పెరిగింది. వారికి
అన్ని విధాలా ప్రభుత్వం ముద్ర ద్వారా
సాయం చేస్తోంది. జాతి నిర్మాణంలో వీరి
పాత్ర ఎక్కువగా ఉండేలా ప్రయత్నాలు
చేస్తోంది’’
– ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ

యోజన సాయం చేసింది. చత్తీస్ఘడ్కు చెందిన రాజ్కుమారి
వర్మది కూడా ఇదే కథ. ఆమె కూరగాయల దుకాణం
అగ్నిప్రమాదంలో కాలిపోయింది. వర్మ బ్యాంక్ను ఆశ్రయించి,
ముద్ర యో జన కింద రూ.4 లక్షల రుణం పొందారు. ఆ
మొత్తంతో మళ్లీ తన దుకాణాన్ని తెరిచారు. దేశవ్యాప్తంగా
చూసుకుంటే ఇలాంటి కథలు మనకు చాలానే కనిపిస్తాయి.
ఇవన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ముద్ర యోజన పథకం
వల్లనే సాధ్యమయ్యాయి. ‘‘ఎవరైనా యువత ఏదైనా వ్యాపారం
ప్రారంభించాలనే ఆలోచన రాగానే.. తొలుత వారికి నిధులు
ఎలా వస్తాయి? అనే ప్రశ్న మెదళ్లలో మొలుస్తుంది. ప్రభుత్వం
వారికి ముద్ర యోజన కింద హామీ ఇస్తుంది ” అని ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు.
ఒకప్పుడు ఎవరైనా హామీ ఇస్తేనే బ్యాంక్ నుంచి రుణం


్త రించిన ముద
మూడు రకాలుగా విస
్ర రుణాలు

ముద
్ర యోజన అంటే

ఏప్రిల్ 8, 2015న ఈ పథకాన్ని
ప్రారంభించారు. నిధుల కోసం కటకటలాడే
చిన్న వ్యాపారులు, స్వయం ఉపాధి
పొందేవారికి చేయూతనిచ్చేలా దీన్ని
తీసుకొచ్చారు. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ప్రజలకు
ఆదాయం సమకూర్చే అవకాశాలను
కల్పించడమే. కుటీర, చిన్న యూనిట్లకు
రూ.10 లక్షల వరకు రుణాలను దీని కింద
జారీ చేస్తారు. అదేవిధంగా దేశంలో ఉన్న చిన్న
ఆర్థిక సేవల సంస్థలను కూడా నియంత్రించడం
దీని లక్ష్యం.

l శిశు : రూ. 50,0000 దాకా రుణాలు l కిశోర్ : రూ.50,000 పైనుంచి, రూ.5 లక్షల వరకు రుణాలు
l తరుణ్ : రూ.5 లక్షలకు పై నుంచి, రూ.10 లక్షల వరకు రుణాలు

ముద
్ర యోజనకు ఎవరు అర్
హు లు
భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి. వ్యవసాయేతర ఆదాయ
ప్రణాళిక సూచించే విధంగా వీరి వ్యాపారం ఉండాలి.
అంటే తయారీ, ప్రాసెసింగ్, వాణిజ్యం, సేవల రంగం
వంటిది ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. ముద్రా రుణాన్ని
పొందడానికి బ్యాంక్, ఎంఎఫ్ఐ లేదా ఎన్బీఎఫ్సీను
ఆశ్రయించి రూ.10 లక్షల వరకు రుణం పొందవచ్చు.

ప
్ర యోజనాలు ఎలా పొందవచ్చు
ముద్ర వెబ్సైట్లో జాబితా చేయబడ్డ ఏ సంస్థ
నుంచైనా రుణాన్ని కోరవచ్చు. దాంతో
పాటు రుణం కావాలనుకునేవారు వెబ్సైట్www.udyamimitra.in లో ఆన్లైన్గా
కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ముద
్ర దరఖాస్తు

చిన్న వ్యాపారాలకు పెద
్ద సాయం

3.49 కోట్లు
3.97 కోట్లు
4.81 కోట్లు
5.99 కోట్లు
6.23 కోట్లు
3.88 కోట్లు

పంపిణీ చేసిన మొత్తం

`1,37,449.27

`1,32,954.73

`1,80,528.54

`1,75,312.13

`2,53,677.10

`2,46,437.40

`3,21,722.79

`3,11,811.38

`3,37,495.53

`3,29,715.03

`2,47,662.88

`2,33,274.67*

వచ్చేది. ఇది సమాజంలో వెనుకబడిన, పేద వర్గా ల ప్రజలకు
తీరని సమస్యగా ఉండేది. వారికి కేవలం చిన్న మొత్తంలో
మాత్రమే క్రెడిట్ లభించేది. అది కూడా అసంఘటిత వడ్డీదారుల
నుంచి అత్యధిక వడ్డీకి రుణం తీసుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు

మూలం:mudra.
org.in
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మంజూరు చేసిన మొత్తం

రూపాయలు కోట్లలో

ఆర్థిక సంవత్సరం మంజూరు చేసిన రుణాల సంఖ్య

ఇబ్బందులు ఉండటం లేదు.
• ముద్ర రుణాలు ‘కోలేటరల్ ఫ్రీ’గా ఉంటాయి.
ఈ ముద్ర రుణం తిరిగి చెల్లించే కాలం
గరిష్టంగా 5 సంవత్సరాలుగా ఉంది.
• ముద్ర పథకం కింద చిన్న తయారీ యూనిట్లు ,
సేవల రంగ సంస్థలు, దుకాణదారులు,
పండ్లు , కూరగాయల వర్తకులు, ట్రక్కు
నడిపేవారు, ఆహార సేవల సంస్థలు,
మరమ్మత్తు దుకాణాలు, చిన్న పరిశ్రమలు,
కళాకారులు, ఆహార ప్రక్రియదారులు రుణం
కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
• మూడు రకాలలో, శిశు రుణాలను ఎక్కువగా
88 శాతం వరకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

2020-21
సంవత్సరానికి చెందిన
చివరి డేటా

• ఈ పథకం లాంచ్ చేసినప్పటి నుంచి మార్చి
8, 2021 వరకు, 28.36 కోట్ల రుణాలను
జారీ చేశారు. ఫిబ్రవరి 26, 2021 వరకు
వీటిలో 70 శాతం రుణాలను మహిళా
వ్యాపారస్తులకే ఇచ్చారు.
• ఈ రుణాలను వాణిజ్య బ్యాంక్లు,
స్థానిక గ్రామీణ బ్యాంక్లు(ఆర్ఆర్బీలు),
సూక్ష్మ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు, సూక్ష్మ రుణ
సంస్థలు(ఎంఎఫ్ఐలు),
ఎన్బీఎఫ్సీలు
అందిస్తున్నాయి.
• రుణాలు పొందే ప్రక్రియను బ్యాంక్లు
సరళతరం చేశాయి. కాగిత ప్రక్రియను కూడా
సులభతరం చేయడంతో, డాక్యుమెంట్ల ను
సేకరించడంలో
ఇప్పుడు
ఎలాంటి

ప
్ర క్రి య

• లబ్దిదారులు తొలుత ముద్ర
వెబ్సైట్ నుంచి ఫామ్ను
డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
అవసరమైన సమాచారం
అంతా నింపాలి.
• ఆ తర్వాత దగ్గర్లోని బ్యాంక్కు
వెళ్లాలి. సంబంధిత బ్యాంక్
వద్ద దరఖాస్తును నింపాలి.
• దరఖాస్తుదారుడి నింపే
ఫామ్లో పేరు, చిరునామా,
ఆధార్ నెంబర్ వంటివి
అడుగుతారు. అన్ని ఫోటో
కాపీల డాక్యుమెంట్ల ను
బ్యాంక్కు సమర్పించాలి.
• బ్యాంక్ అధికారులు దరఖాస్తు
ఫామ్లో నింపిన అన్ని
వివరాలను, దరఖాస్తుదారుడు
సమర్పించిన పత్రాలను
పరిశీలించిన తర్వాత, నెల
వ్యవధిలో రుణ మొత్తాన్ని
ఆ వ్యక్తి బ్యాంక్ ఖాతాలో
వేస్తారు.

చిన్న వ్యాపారస్తులకు రూ.15 లక్షల కోట్ల వరకు రుణాలను
ఇచ్చారు. ముద్ర కింద లబ్ది పొందిన 50 శాతం మందిలో ఎస్సీ,
ఎస్టీ, ఓబీసీ, ఇతర వెనుకబడిన వర్గా ల చెందిన వారే ఉన్నారు.
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మంత్రి
వర
నిర
్గ మండలి
్ణ యాలు
Cabinet
Decisions

ఆరోగ్యం కోసం
ప
్ర త్యేకంగా నాన్
లాప్సబుల్ రిజర్వ్ ఫండ్

అభివృద్ధి విషయంలో ఫలితాలు మెరుగుపడాలంటే ఆరోగ్యం అనేది అత్యంత
ముఖ్యమైనది. జనాభా జీవన కాలం అదనంగా మరో ఏడాది పాటు మెరుగుపడితే, తలసరి
జీడీపీ కూడా 4 శాతం వరకు పెరుగుతుంది. వైద్య రంగంలో అవసరమైన శ్రామికులను
మరింత పెంచాల్సినవసరం ఎంతైనా ఉన్నందున వైద్యంలో పెట్బ
టు డులను పెంచి, లక్షల
మందికి(ముఖ్యంగా మహిళలకు) పెద్ద మొత్తంలో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనుంది
ప్రభుత్వం. కేంద్ర బడ్జెట్ 2018లో ఆర్థిక మంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని
ఆవిష్కరించింది. అప్పటి 3 శాతం విద్యా సుంకానికి బదులు, 4 శాతం ఆరోగ్యం, విద్య
సుంకాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నట్టు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఆరోగ్య సుంకాన్ని
ప్రత్యేకంగా నాన్–లాప్సబుల్ ఫండ్గా సేకరించాలని నిర్ణయించింది. దీంతో సామాన్య
ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలకు ఎలాంటి నిధుల కొరత రాకుండా ప్రభుత్వం
చూసుకుంటోంది.
నిర
్ణ యం: ప్రధాన మంత్రి స్వాస్థ్య సురక్షా నిధి(పీఎంఎస్ఎస్ఎన్)

ను ఏర్పాటు చేసేందుకు మంత్రి వర్గ మండలి ఆమోద ముద్ర వేసింది.
ఆరోగ్యం, విద్య సుంకం రూపేణా సేకరించిన మొత్తాన్ని ఆరోగ్యం కోసం
ఒక సింగిల్ నాన్–లాప్సబుల్ రిజర్వ ఫండ్రూపంలో జమ చేస్తారు.
ప
్ర యోజనాలు:
• ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన వనరులు అందుబాటులోకి రావడం
వల్ల సార్వజనిక ఆరోగ్య సంరక్షణను, తక్కువ ఖర్చులో అందించే
అవకాశాలు పెరుగుతాయి. దీంతో పాటు ఇందుకు వెచ్చించే
సొమ్ము ఆర్థిక సంవత్సరం చివరిలో రద్దయిపోకుండా చూసుకునే
వీలు కూడా ఉంటుంది.
• అంటే ప్రజా అకౌంట్లో ఆరోగ్యం కోసం నాన్–లాప్సబుల్ రిజర్వ్
ఫండ్ ఉంటుందన్నమాట.
• ఆరోగ్యం, విద్య సుంకం కింద సేకరించే మొత్తాన్ని
పీఎంఎస్ఎస్ఎన్లోకి జమ చేస్తారు.
• పీఎంఎస్ఎస్ఎన్లోకి జమ అయిన సొమ్ములను ఆరోగ్యం,
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•
•
•
•
•
•

కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ప్రధాన పథకాల
కోసం వినియోగిస్తారు.. అవేమిటంటే..
ఆయుష్మాన్ భారత్–ప్రధాన మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన(ఎబీ–
పీఎంజేఏవై)
ఆయుష్మాన్ భారత్–ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు సెంటర్లు(ఎబీ–
హెచ్డబ్ల్యూసీలు)
నేషనల్ హెల్త్ మిషన్
ప్రధాన మంత్రి స్వాస్థ్య సురక్ష యోజన(పీఎం ఎస్ఎస్వై)
అత్యవసర పరిస్థితి, విపత్తుల వేళల్లో సన్నద్ధత; ఆరోగ్య సంబంధిత
అత్యవసర పరిస్థితులలో వెంటనే స్పందించడం
2017 నాటి జాతీయ ఆరోగ్య విధానం(ఎన్హెచ్పీ)లో
నిర్శదే ించుకున్న లక్ష్యాలు, పురోగతి కోసం చేపట్టే కార్యక్రమాలు,
పథకాలకు ఖర్చు పెట్టడం

జన్ఔషధి

ఆరోగ్యం

జన్ఔషధి కేంద
్ర : ప
్ర జలకు
సేవలందించడం

అన్ని వయసుల వారికి ప్రధాన మంత్రి భారతీయ జన్ఔషధి కేంద్రా(పీఎంబీజేపీ)
ల ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నారు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు, మహిళల నుంచి
వయసు మళ్లిన వారి వరకు.. పీఎంబీజేపీ తక్కువ ఖర్చులోనే ఔషధాలను
ప్రజలకు అందజేస్తుంది. ఇటీవల ప్రధాన మంత్రి 7500వ జన్ఔషధి కేంద్రాన్ని
ప్రారంభించి, ఈ పథకాన్ని మరింత విస్తరించారు.
‘‘నేను అత్యధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, గుండెకు సంబంధించిన
జబ్బుతో బాధపడుతున్నాను. ప్రతి నెలా నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో
రూ.5,000 నుంచి రూ.6,000 వరకు మార్కెట్లో ఔషధాల కోసమే
ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. కానీ జన్ఔషధి కేంద్రాలు ఏర్పాటైన తర్వాత,
నాకు ఈ ఔషధాలు కేవలం రూ.800 నుంచి రూ.1,000 మధ్యలోనే
దొరుకుతున్నాయి.” అని హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని సరోగ్ గ్రామానికి
చెందిన కృష్ణ వర్మ చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిన్ని చేపడుతోన్న
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీని మహా పురుషుడిగా కొనియాడారు.
జన్ఔషధి కేంద్ర అనేది పేద, మధ్య తరగతి ప్రజల కోసం 2014
తర్వాత తీసుకొచ్చిన విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం. ఈ ఔషధ కేంద్రాల
ప్రధాన ఉద్దేశ్యం పేద ప్రజలకు తక్కువ ఖర్చులోనే ఔషధాలను
అందించడం. ఔషధాలు తక్కువ ధరల్లో దొరకక ప్రాణాలు కోల్పోయే
పరిస్థితులు రాకూడదని ప్రభుత్వం నిర్ణయించి, ఈ కేంద్రాలను
తెచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా జన్ఔషధి సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసింది.
మూడవ జనరిక్ ఔషధ దినోత్సవం(జన్ఔషధి దివాస్) కింద మార్చి
7, 2021న షిల్లాంగ్లో 7,500వ జన్ఔషధి కేంద్రాన్ని ప్రభుత్వం
ప్రారంభించింది.
ఈ సందర్భంగా మాట్లా డిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, 7,500

పేద ప
్ర జలకు ప
్ర యోజనం

• గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి మెట్రో నగరాల వరకు మొత్తంగా 7,500
జన్ఔషధి కేంద్రాలున్నాయి.
• 1,400కి పైగా ఔషధాలు, శానిటరీ ప్యాడ్లు, సిరంజీలు అన్ని ఈ కేంద్రాల్లో
దొరుకుతాయి. 204కి పైగా సర్జికల్ పరికరాలు కూడా మార్కెట్ ధర కంటే
50 శాతం నుంచి 90 శాతం తక్కువకు ఈ కేంద్రాలలో లభిస్తున్నాయి.
• ప్రతి రోజూ 10 లక్షల మంది రోగులకు తక్కువ ఖర్చులో ఔషధాలను
అందించడం వల్ల గత ఆరేళ్లలో 9,000 కోట్ల రూపాయల వరకు ఆదా
అయ్యాయి.
• సరసమైన ఔషధాలు కూడా చాలా మంచి నాణ్యతతో ఉంటాయి.
ఎందుకంటే ఈ ఔషధాలు డబ్ల్యూహెచ్ఓ జీఎంసీ నుంచి ధ్రువీకరణ
పొందిన తయారీదారుల నుంచి కొనుగోలు చేసినవై ఉంటున్నాయి.
• ఎన్ఏబీఎల్ ల్యాబ్లో సరియైన విధంగా పరిశీలించిన తర్వాత, జన్ఔషధి
కేంద్రాలకు వీటిని సరఫరా చేస్తారు.

మైలురాయిని తాకడం ఎంతో కీలకమని అన్నారు. ఆరేళ్ల క్రితం ఇలాంటి
కేంద్రాలు కనీసం 100 కూడా లేవన్నారు. ఈ కేంద్రాల సంఖ్యను
ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా 10 వేలకు పైగా పెంచడమే తమ లక్ష్యమని
తెలిపారు.

జన్ఔషధి కేంద
్ర : ప
్ర తి ఒక్కర్ని సంరక్షించడం
గర్భవంతులకు
చిన్న పిల్లల డైపర్లు
అవసరమైన
మందులు
‘జన్ఔషధి బచ్పన్’
కింద అందుబాటులో ‘జన్ఔషధి జనని’
ప్రచారం ద్వారా
ఉంటాయి.
అందిస్తున్నారు.

టుబాకో నుంచి
‘జన్ఔషధి
స్వాభిమాన్’ కింద
బయటపడేలా
వయసు మళ్లిన వారికి
‘జన్ఔషధి
డైపర్లు అందుబాటులో నిర్మల్’ ఉత్పత్తులు
ఉంటాయి.
లభ్యమవుతున్నాయి.

స్టెంటులకు, క్యాన్సర్
రహిత మందులకు
నియంత్రణ ధరలు
అమలు, దీంతో
రూ.5,066 కోట్ల
వరకు ప్రజలకు ఆదా

జన్ఔషధి కేంద్రాల నుంచి
ఔషధాలను కొనుగోలు
చేయడం ద్వారా ప్రజలు
మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు
రూ.9,000 కోట్ల వరకు
ఆదా చేసుకున్నారు.
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ై యుద
కరోనాప
్ ధం

వ్యాక్సిన్ ై మత్రి

ప
్ర పంచానికి భారత్
బూస
్ట ర్ డోసు

కరోనాకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో భారత్ ప్రపంచానికి ఒక ఉదాహరణలాగా
నిలుస్తోంది. రెండో దశ టీకా కార్యక్రమంలో కూడా భారత్ ముందంజలో ఉంది.
మార్చి 16 నాటికి భారత్ 71 దేశాలకు 5.86 కోట్ల కు పైగా మోతాదుల కోవిడ్–
19 టీకాలను సరఫరా చేసింది. వీటిలో 81.25 లక్షల మోతాదులను 36 దేశాలకు
బహుమతిగా అందించింది.
ప
్ర ధాన మంత్రి పూర్తి ప
్ర సంగాన్ని
వినాలంటే ఈ క్యూఆర్కోడ్ను
స్కాన్ చేయండి

‘‘మీ వంతు వచ్చినప్పుడు మీకు మీరుగా టీకాను వేయించుకోవాలని దేశంలో ఉన్న ప
్ర జలందరిన్ని
ై తేనే కరోనా మహమ్మారిని మనం తరిమి కొట్
నేను అభ్యర్థిస్తున్నా. అప్పుడ
టొచ్చు.’’

ఈ

అభ్యర్థనను 104 ఏళ్ల శ్యామ్ శరణ్ నేగి అనే వ్యక్తి
టీకాను వేయించుకున్న తర్వాత దేశ ప్రజలను కోరారు.
స్వాతంత్య్ర భారతంలో తొలి ఓటరుగా నేగి ఉన్నారు. కరోనా
టీకా వేయించుకోవడానికి హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కిన్నూర్ జిల్లా
రెకాంగ్ పియోకు వెళ్లినప్పుడు ఆయనకు అక్కడ వైద్య కార్మికులు
హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలికారు. దేశంలో అత్యధిక
వయసు గల మహిళ బెంగళూరుకు చెందిన 103 ఏళ్ల జే కామేశ్వరి
కూడా కరోనా టీకాను వేసుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతురాలిగా
మారారు. 80 ఏళ్ల రామ్ కిశోర్ సాహు అనే పదవీ విరమణ
చెందిన ఉపాధ్యాయుడు కూడా తన సొంతం గ్రామం సర్జమ్ది హ్
నుంచి రాంచికి 68 కి.మీ ప్రయాణించి టీకా వేయించుకున్నారు.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ తల్లి 100 ఏళ్ల హీరా బెన్ కూడా
కరోనా టీకాను వేయించుకున్నారు.

భారత్లో ప్రారంభమైన రెండో దశ కోవిడ్–19 టీకా
కార్యక్రమంలో ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే.
30 న్యూ ఇండియా సమాచార్

హరిద్వార్ కుంభ మేళ వద
్ద కు కేంద
్ర ై వద్య
బృందం..

ఏప్రిల్లో హరిద్వార్లో జరగబోయే
కుంభమేళకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సర్వం
సిద్ధమవుతోంది. ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో
డాకర్ట ్ల బృందాన్ని అక్కడకు పంపింది.
వీరు కోవిడ్–19 వ్యాప్తి చెందకుండా
మార్గదర్శకాలను అమలు చేయనున్నారు.

కరోనాను పారదోలేందుకు భారత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద
టీకా కార్యక్రమాన్ని చేపడుతోంది. తొలి దశలో భాగంగా ఆరోగ్య
సంరక్షణ కార్మికులకు, కరోనా యోధులకు ప్రభుత్వం టీకా వేసింది.
అంతేకాక 60 ఏళ్లు పైబడిన వారికి, 45 ఏళ్ల నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్యలో
సుదీర్ఘ వ్యాధులున్న వారికి రెండో దశలో భాగంగా ప్రభుత్వం
టీకా కార్యక్రమాన్ని మార్చి 1 నుంచి చేపట్టింది. టీకా కార్యక్రమం
ప్రారంభించినప్పటి నుంచి 59వ రోజు వరకు అంటే మార్చి 15 వరకు

భారత్ వ్యాక్సిన్ ై మత్రి కార్యక్రమాన్ని పొగిడిన ప్రపంచం
•

•
•
•

కరోనా కేసులను గుర్తించడంలో భారత్ అవలంభించిన విధానంపై
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పొగడ్తల వర్షం కురుస్తోంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య
సంస్థ(డబ్ల్యూహెచ్ఓ) తర్వాత కరోనా మహమ్మారిని పారదోలే విషయంలో భారత్
వ్యవహరించిన తీరును అంతర్జా తీయ ద్రవ్య నిధి(ఐఎంఎఫ్) ప్రధానాధికారి గీతా
గోపినాథ్కూడా కొనియాడారు. భారత్ అభివృద్ధి చేసిన టీకాలు, ఇతర దేశాలకు
ఆ టీకా మోతాదులు అందించిన తీరు చూసి ప్రతి ఒక్కరూ స్ఫూర్తి చెందాలని
పిలుపునిచ్చారు.
వ్యాక్సిన్ మైత్రి కార్యక్రమం కింద, భారత్ 5.86 కోట్ల కరోనా టీకా మోతాదులను
ప్రపంచంలోని 71 దేశాలకు సరఫరా చేసింది. వాటిలో 81.25 లక్షల
మోతాదులను భారత్36 దేశాలకు బహుమతి కింద అందజేసింది.
గొప్ప క్రికెటర్ వివియన్ రిచర్డ్స్ నుంచి జిమ్మీ ఆడమ్స్ వరకు, వెస్టిండీస్కు
చెందిన రామ్ నరేష్ శ్రవణ్ వంటి చాలా మంది కరోనా టీకాలను తమకు
అందజేస్తున్నందుకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీకి కృతజ్ఞతలు చెప్పారు.
ఇంటర్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ చీఫ్ డువార్టే పచేకో మార్చి 16,2021న
పార్లమెంటులోని కేంద్ర హాల్లో చట్ట సభ్యులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన
సమయంలో కూడా భారత్ తన టీకాలతో ప్రపంచానికి సాయం చేసిందని
కొనియాడారు.

కఠిన నిబంధనలకు కట్టు బడి ఉండటంతో పాటు ఔషధాలు కూడా అవసరమే...

ఆరోగ్య పరిరక్షణ
కార్మికులకు
తొలి మోతాదు

74,08,521
రెండో మోతాదు

43,97,613

కరోనా
యోధులకు

తొలి మోతాదు

కరోనా సోకిన ప
్ర జలతో సంబంధం ఉన్న 45 ఏళ
్ల నుంచి 60 ఏళ
్ల కు ై పబడిన వారికి
60 ఏళ
్ల మధ్య వారికి
తొలి మోతాదు

74,26,479

16,96,497

రెండో మోతాదు

13,23,527

తొలి మోతాదు

95,19,024

మార్చి 15, 2021 సాయంత్రం 7 గంటల వరకున్న గణాంకాలు, వనరు.. ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ, కేంద్ర ప్రభుత్వం

కొన్ని రాష్ట్రాల్
లో మళ్
లీ పెరుగుతోన్న కరోనా కేసులు
మొత్తం క్రియాశీలక కేసులు:

2,23,432

1,10,27,543
కోలుకున్న
వ్యక్తులు

1,58,856

96.65%

మరణాలు

కోలుకున్న రేటు

మరణాల రేటు : 1.39%

మొత్తం పరీక్షలు: 2,416 ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ల్యాబ్లలో మొత్తంగా
22,82,80,763 నమూనాలను పరీక్షించారు.
*మార్చి 15, 2021 వరకున్న గణాంకాలు

3.17 కోట్ల మంది ప్రజలకు కరోనా టీకాను ప్రభుత్వం వేసింది.
కోవిడ్–19 మోతాదులను గరిష్టంగా వేసిన దేశాల జాబితాలో
భారత్ నాలుగో స్థా నంలో ఉంది.

• కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కరోనా కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి.
మార్చి 15 వరకున్న డేటా ప్రకారం, మహారాష్ట్ర,
పంజాబ్, కర్నాటక, గుజరాత్, తమిళనాడులలో
కరోనా కేసులు భారీగా పెరిగాయి. మార్చి నెల తొలి 15
రోజుల్లో నే దేశంలో 2.97 లక్షల మంది కొత్తగా కరోనా
సోకిన వ్యక్తులు ఆసుపత్రుల్లో చేరారు. వీరిలో 80 శాతం
కేసులు ఈ ఐదు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారే ఉన్నారు. ఢిల్లీ,
హర్యానాలలో కూడా కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి.
• కరోనా వ్యాప్తికి అడ్డు కట్ట వేయడానికి మహారాష్ట్రలో
కొన్ని ప్రాంతాల్లో తాత్కాలికంగా లాక్డౌన్
విధించారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆయా
రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ఎప్పడికప్పుడు సమీక్షలు
నిర్వహిస్తూ పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
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మౌలిక వసతులు

మైత్రి సేతు

్త వాణిజ్య కారిడార్
ై మత్రి సేతు : సరికొత

బంగ్లా దేశ్తో మెరుగైన సంబంధాలను ఏర్పరుస్తూ తమ స్నేహాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడమే కాకుండా..
బలమైన వాణిజ్య బంధాలపై కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోంది. తూర్పు, ఈశాన్య, బంగ్లా దేశ్ల మధ్య వాణిజ్య
కారిడార్ను ఏర్పరుస్తూ.. ఆ ప్రాంతం మొత్తాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది.

ఎ

ప్పుడైనా వంతెన కడితే.. అది ఇరువైపులను
అనుసంధానిస్తుంది. కానీ ఫెని నదిపై నిర్మించిన వంతెన
భారత్లోని త్రిపురలో దక్షిణ జిల్లాలను, బంగ్లా దేశ్లను కలుపుతూ..
రెండు దేశాల మధ్య ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకుంది.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ మార్చి 9, 2021న ‘మైత్రి సేతు’
వంతెనను ప్రారంభించారు. వర్చ్యువల్గా నిర్వహించిన ఈ వంతెన
ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో బంగ్లా దేశ్ ప్రధాన మంత్రి షేక్
హసీనా కూడా పాలుపంచుకున్నారు. నరేంద్ర మోడీ చివరిసారి
బంగ్లా దేశ్ను సందర్శించినప్పుడు ఈ వంతెన నిర్మాణానికి ఆ
దేశంతో కలిసి శంకుస్థా పన చేశారు.
భారత్, బంగ్లా దేశ్ల మధ్య అనుసంధానాన్ని ఈ వంతెన
మెరుగుపర్చడమే కాకుండా.. పర్యాటకం, వాణిజ్యం, రేవుల
ఆధారిత అభివృద్ధిలో ఇది సరికొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది. మైత్రి
సేతు వంతెన ప్రారంభం సందర్భంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి
చేసే పలు కార్యక్రమాలను కూడా ప్రధాన మంత్రి ప్రారంభించారు.
పీఎం ఆవాస్ యోజన కింద జిల్లాల స్థా యిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రోడ్డు
ప్రాజెక్టులను చేపడుతోంది. అగర్తల స్మార్ట్ సిటీ మిషన్, వాణిజ్య
కేంద్రం కింద ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్, కంట్రోల్ కేంద్రాన్ని కూడా
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అభివృద్ధి చేసింది.

జీవన విధానాలను సులభతరం చేసిన వంతెన

• 1.9 కి.మీ పొడవైన ఈ మైత్రి సేతు వంతెన భారత్లోని
సబ్రూంను బంగ్లా దేశ్లోని రామ్గఢ్తో అనుసంధానం
చేస్తుంది. ఫెని నదిపై రూ.133 కోట్ల ఖర్చుతో దీన్ని నిర్మించారు.
• ఈ వంతెన నిర్మాణంతో, త్రిపుర ఇప్పుడు ఛట్టో గ్రామ్ రేవును
అనుసంధానిస్తూ బంగ్లా దేశ్కు తలవాకిలిగా ఉంటోంది.
ఎందుకంటే సబ్రూం, రామ్గఢ్ మధ్య దూరం ఇప్పుడు
కేవలం 80 కి.మీగానే ఉంది.
• భారత్, బంగ్లా దేశ్ల మధ్య అనుసంధానాన్ని మెరుగుపర్చడమే
కాకుండా.. వాణిజ్య సంబంధాలను పెంచుతోంది. ఈ వంతెన
సరికొత్త మైలురాయిగా నిలుస్తోంది.
• సబ్రూంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్పోస్ట్(ఐసీపీ) నిర్మాణం కూడా
ప్రారంభమైంది. ఐసీపీ పూర్తి తరహా సరుకు రవాణా కేంద్రంగా
పనిచేయనుంది.
• ఫెని వంతెన ప్రారంభంతో, అంతర్జా తీయ నౌకాశ్రయానికి
భారత్లో అగరల్త అతిపెద్ద సమీప ప్రాంతంగా నిలవనుంది.
ప
్ర ధాన మంత్రి పూర్తి ప
్ర సంగాన్ని
వినాలంటే ఈ క్యూఆర్కోడ్
స్కాన్ చేయండి

గురు తేగ్ బహదూర్ స్మరణ

సంస్కృతి

ఏప్
రి ల్ 1న ఆయన జయంతిని పురస్కరించుకుని

గురు తేగ్ బహదూరు :

ై ధర్యం, సాహసం, కరుణలకు
ై న జీవితం
ప
్ర తీక

్తంగా ఉన్న లక్షల
ప
్ర పంచవ్యాప
మంది వల్లే నేను కూడా శ్రీ గురు తేగ్
బహదూర్జీ కరుణను చూసి ఎంతో
స్ఫూర్తి పొందాను.
-ప
్ర ధాన మంత్రి నరేంద
్ర మోడీ

14 వయసున్నప్పుడు అందరూ చదువులంటూ, క్రీడలంటూ తీరిక లేకుండా గడిపేస్తుంటారు. కానీ త్యాగ్ మాల్ అనే బాలుడు మాత్రం
మొఘల్స్పై యుద్ధం చేసి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆయన పరాక్రమం, శౌర్యమమే ఆయనను తేగ్ బహదూర్గా(ఖడ్గ ప్రశస్తిగా) పేరులోకి
తెచ్చింది. ఈ పరాక్రమమైన గుండె ధైర్యమే ఆయనను సిక్కుల తొమ్మిదవ గురువుగా మార్చింది.

అ

మృత్సర్లో జన్మించిన గుర్ తేగ్ బహదూర్ జీ.. ఆరో
గురు, గురు హర గోవింద్ సాహిబ్కు చిన్న కొడుకు.
సిక్కుల ఎనిమిదవ గురు, గురు హర్ కృష్ణ న్ రాజ్ జీ తర్వాత,
తొమ్మిదవ గురువుగా తేగ్ బహదూర్ జీని ఎన్నుకున్నారు.
అణచివేత, హింసల నుంచి ప్రజలకు ఉపశమనం కల్పించారు
తేగ్ బహదూర్జీ.
జానపద కథల ప్రకారం మొఘల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబు
ఆస్థా నంలో ఒక పండితుడు ఉండేవారు. ఆయన భగవద్గీత
నుంచి శ్లోకాలను పఠించి, వాటి అర్థా లను చెప్పేవారు. ఈ
పండితులు కేవలం కొన్ని శ్లోకాలను మాత్రమే తీసుకుని పఠించే
వారు. ఒక రోజు ఆయన అనారోగ్య బారిన పడితే, ఆస్థా నంలో
శ్లోకాలు పఠించడానికి ఆయన కొడుకు వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో
ఏ శ్లోకాలు చదవాలో ఆయన కుమారుడికి తెలియదు. ఆయన
భగవద్గీతలో ఉన్న శ్లోకాలన్నింటిన్ని సంపూర్ణంగా చదివి
వినిపించారు. అప్పుడు ఔరంగజేబు అన్ని మతాలు ఎంతో
ఉన్నతమైనవని గుర్తించాడు. కానీ ఏ మతం కూడా తమ కంటే
గొప్పది కావడం ఔరంగజేబు ఓర్చుకోలేకపోయాడు. దీంతో
ప్రతి ఒక్కరూ ఇస్లాంలోకి మారాలని బలవంతం చేశాడు. ప్రజల

ముందు రెండే ఎంపికలు ఉంచారు. ఒకటి ఇస్లాంలోకి మారడం
లేదా చనిపోవడం. ఈ విషయంపై కొందరు కశ్మీరీ పండితులు
సాయం కోసం గురు తేగ్ బహదూర్ జీని కలిశారు. గురు తేగ్
బహదూర్ జీని ఇస్లాంలోకి మారిస్తే.. మిగిలినవారందరూ ఆ
మతంలోకి మారతారని ఔరంగజేబుకు చెప్పమని గురు తేగ్
బహదూర్ వారిని ఆదేశించారు. దీనిపై కోపోద్రిక్తులైన మొఘల్
చక్రవర్తి, గురు తేగ్ బహదూర్ని అరెస్ట్ చేయమని ఆదేశాలు
జారీ చేశాడు. తేగ్ బహదూర్ జీని, ఆయన అనుచరులను
చాలా రోజుల పాటు ఔరంగజేబు సేవకులు నానా రకాలుగా
హింసించారు. అయినా కూడా తేగ్ గురు మతం మారలేదు.
దీంతో మొఘల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబు ఆదేశాల మేరకు గురు
తేగ్ బహదూర్ జీని ఢిల్లీలోని చాందిని చౌకలో బహిరంగంగా
నరికి చంపారు. నేడు రకబ్గంజ్ గురుద్వార్ అనే ప్రాంతం
గురు తేగ్ బహదూర్ జీ అంత్యక్రియలు చేసిన ప్రదేశంగా ఉంది.
ఆయన అత్యున్నత త్యాగానికి సాక్ష్యంగా ఇది నిలుస్తోంది.
గురు తేగ్ బహదూర్ జీ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్కు అనేక శ్లోకాలను
అందించారు. దీనిలో 116 పవిత్ర పాటలు, 57 సలోక్లు, 15
రాగాలున్నాయి.
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సంస్కృతి

శ్రీమద్భగవద్గీత

శతాబ్దాలుగా కర్మ పట్ల భారత్కున్న
భక్తిని గీత సూచిస్తోంది

మహాభారతం నుంచి కరోనా మహమ్మారికి
వ్యతిరేకంగా పోరాడటం వరకు, ప్రతి కాలంలో
మన దేశానికి భగవద్గీతనే మార్గనిర్దేశం
చేసింది. భారతదేశ సంఘీభావానికి, మత
సామరస్యానికి ఇది ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. గీత
ఏం చెబుతుందంటే..‘సమం సర్వేషు భూతేషు
తిష్ ఠంతం పరమేశ్వరమ్’ అంటే.. అన్ని ప్రాణుల
హృదయాల్లో భగవంతుడు కొలువుతీరి వుంటాడు.
ఈ స్ఫూర్తితోనే ప్రధాన మంత్రి శ్రీమద్భగవద్గీతకు
చెందిన ఈ–బుక్ను, అచ్చు ప్రతిని విడుదల
చేశారు.

శ్రీ

మద్భగవద్గీత కేవలం ఒక మతానికి చెందిన పుస్తకం కాదు.
ఇది మానసిక శక్తిని ఇచ్చే మూలాధారం. ప్రతి కాలంలో
భగవద్గీత మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూనే ఉంది. ప్రపంచమంతా
కరోనా మహమ్మారితో పోరాడుతోన్న ఈసమయంలో, గీత
ప్రాముఖ్యత మరింత స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది. ఈ కారణంతోనే
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ శ్రీమద్భగవద్గీత శ్లోకాలపై 21
మంది పండితులు రాసిన వ్యాఖ్యానాల అచ్చుపత్రిని విడుదల
చేశారు. అంతేకాక వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా స్వామి
చిద్భవానంద రచించిన భగవద్ గీత కిండిల్ రూపాన్ని కూడా
ఆవిష్కరించారు. ‘శ్రీమద్భగవద్గీత : అరుదైన బహుళ సంస్కృత
వ్యాఖ్యానాల దస్తూరీ’ పదకొండు సంకలనాలను కూడా విడుదల
చేశారు. అదేవి ధంగా స్వామి చిద్భవానంద రచించిన భగవద్గీత
కిండిల్ రూపాన్ని ఆవిష్కరించడంతో, 5 లక్షలకు పైగా కాపీలు
అమ్ముడుపోయాయి. స్వామి చిద్భవానంద తమిళనాడులోని శ్రీ
రామకృష్ణ తపోవనం ఆశ్రమం వ్యవస్థా పకులు.
ప
్ర ధాన మంత్రి ప
్ర సంగంలో ముఖ్యాంశాలు
• గీత భారత దేశ సైద్దాంతిక స్వేచ్ఛకు, సహనానికి ప్రతీకగా
నిలుస్తోంది. దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కర్ని వారి ఆలోచనకు
తగ్గట్టు ప్రోత్సహిస్తుంది.
• ఆది శంకరాచార్య గీతను ఆధ్యాత్మిక చేతనగా చూశారు.
స్వామి వివేకానంద విషయానికి వస్తే, గీత అంచలంచలమైన
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శ్రద్ధకు, లొంగని విశ్వాసానికి మూలం.
• శ్రీ అరబిందో విషయానికి వస్తే, గీత నిజమైన జ్ఞాన
స్వరూపం, మానవత్వం. మహాత్మాగాంధీ కూడా గీతను కష్ట
సమయాల్లో మనకు వెలుగునిచ్చే కాంతిగా పరిగణించారు.
• నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ దేశభక్తికి, శౌర్యానికి గీత
స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. బాలా గంగాధర్ తిలక్ కూడా స్వాతంత్ర
సమరంలో గీతను సరికొత్త బలంగా, శక్తిగా నమ్మారు.
• మన స్వాతంత్ర సమరంలో గీత మనకు ఎలా శక్తినిచ్చిందో
తెలుపుతూ యువతరానికి తెలియజేయాల్సి ఉంది. ఎలా
స్వాతంత్ర వీర యోధులు తమ జీవితాలను దేశాలకు
అంకితమిచ్చారో తెలుపాలి. గీత దేశాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా
ఒకటిగా ఎలా మార్చిందో తెలియజేయాల్సి ఉంది.
• ఈ ఈ–బుక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రవాసులకు తేలికగా
భగవద్గీత చదువుకునేలా వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ మధ్య
కాలంలో యువతలో ఈ–పుస్తకాలు బాగా ప్రాచుర్యం
సంపాదించాయి. డిజిటైజేషన్ చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా
యువతను గీతతో మరింత ఎక్కువ అనుసంధానం
చేయొచ్చని మోడీ తెలిపారు.
క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి
ప
్ర ధాన మంత్రి నరేంద
్ర మోడీ పూర్తి
ప
్ర సంగాన్ని వినొచ్చు

క్వాడ్ సమావేశం

అంతర్
జా తీయం

క్వాడ్ విజయవంతం

ఇండో–పసిఫిక్ ప్రాంతం వ్యాపారాల
పరంగా, వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో
ముఖ్యమైనది. క్వాడ్ కేవలం వ్యాపారాల
పరంగా మాత్రమే కాక, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న
ఇతర దేశాల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు
కూడా ప్రయత్నిస్తోంది. ఇండో–పసిఫిక్
ప్రాంత స్థిరత్వం కోసం క్వాడ్ ముఖ్యమైన
మూలస్తంభంగా ఉంటోంది.

ఇం

డో–పసిఫిక్
ప్రాంతంలో
భారత్కు ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత
ఉంది. భారత్, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్
దేశాల చతుర్ముఖ భద్రతా కూటమి (క్వాడ్)
ఇది. క్వాడ్ సమావేశం మార్చి 12, 2021న
జరిగింది. ఈ సమావేశంలో మన ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు, అమెరికా
అధ్యక్షుడు జోయ్ బైడెన్, ఆస్ట్రేలియా ప్రధాన
మంత్రి స్కాట్ మార్రిసన్, జపనీస్ ప్రధాన
మంత్రి యొషిహిదె సుగా పాల్గొన్నారు. ఇండో–
పసిఫిక్ దేశాల్లో నమ్మకాన్ని పెంచడంతో పాటు
వాతావరణ మార్పులు, నౌక వాణిజ్యంలో
భద్రతా, ముఖ్యమైన టెక్నాలజీలు, సప్లయి
చెయిన్లలో తలెత్తిన సమస్యలపై అభిప్రాయాలను
పంచుకునేందుకు క్వాడ్ సదస్సు ఒక
అవకాశంగా ఉపయోగపడుతోంది.
మంత్రుల సమావేశం మూడు స్థా యిల్లో
జరిగిన తర్వాత తొలిసారి ఈ నాలుగు దేశాల
అధినేతలతో క్వాడ్ సమావేశం జరిగింది. కోవిడ్–
19కి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచమంతా పోరాడుతోన్న
ఈ సమయంలో, ఇండో–పసిఫిక్ ప్రాంతంలో
సురక్షితంగా, సమానంగా, చౌకగా టీకాలను
ఎలా అందించాలనే దానిపై ఈ సమావేశంలో
చర్చించారు. ఇండో–పసిఫిక్ ప్రాంతాన్ని ప్రతి
ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉంచేందుకు, ఈ
ప్రాంతంలో స్థిరత్వం తీసుకురావడానికి ఇది ఒక
ముఖ్యమైన మూలస్తంభంగా ఉంది.
క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి
ప
్ర ధాన మంత్రి నరేంద
్ర మోడీ పూర్తి
ప
్ర సంగాన్ని వినొచ్చు

క్వాడ్ అంటే ఏమిటి?
క్వాడ్ అంటే నాలుగు దేశాలు – భారత్, అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా దేశాల వ్యూహాత్మక వేదిక. ఇవి తమ
ఆలోచనలను ఒకరికొకరు పంచుకోవడమే కాకుండా, సంయుక్తంగా సైనిక కార్యకలాపాలను చేపడతాయి. ఇప్పటి
వరకు క్వాడ్ సమావేశాలు విదేశీ మంత్రుల స్థా యిలోనే జరిగాయి. ఇండో–పసిఫిక్ ప్రాంతాన్ని భద్రతా పరంగా
సురక్షితంగా ఉంచడం, పర్యావరణం పరిరక్షించడం, వ్యాపారాలు, ఇతర ప్రయోజనాలను క్వాడ్ సంరక్షిస్తుంటోంది.
ఈ దేశాలు ప్రతి ఏడాది ‘ఎక్సర్సైజు మలబార్’ పేరుతో సైనిక కవాతును నిర్వహిస్తుంటాయి.

టీకా భాగస్వామ్యం

• కోవిడ్–19ను నిర్మూలించేందుకు క్వాడ్ తమ
భాగస్వామ్యాన్ని త్వరలోనే ఆవిష్కరించబోతుంది.
• ఇండో–పసిఫిక్ ప్రాంతంలో ఉన్న దేశాలకు క్వాడ్
నేతలు టీకా కార్యక్రమంలో సాయం చేయనున్నారు.
డబ్ల్యూహెచ్ఓ, కోవాక్స్ వంటి వాటితో సన్నిహిత
సంబంధాలు కలిగి ఉండనున్నారు.
• క్వాడ్ భాగస్వామ్య దేశాలు భారత్ప్లాంట్ల లో కోవిడ్–
19 టీకాలను సురక్షితంగా, సమర్థవంతంగా తయారీ
చేపట్టేలా పనిచేయనున్నాయి.
• క్వాడ్ భాగస్వామ్య దేశాలు తక్కువ ఆదాయమున్న
దేశాలకు, అవసరమైన దేశాలకు ప్రాణాలను రక్షించే
టీకాలను అందించనున్నాయి.

ై పనిచేసే బృందం
పర్యావరణంప

•

•

పారిస్ ఒప్పందాన్ని అమలు చేసేందుకు క్వాడ్,
ఇతర దేశాల సహకారంతో పనిచేస్తోంది.
నిర్దేశిత సమయం లోపల పారిస్ ఒప్పందంలో
లక్ష్యంగా పెట్టు కున్న ఉష్ణోగ్రత స్థా యిలను క్వాడ్
చేరుకోవాలనుకుంటోంది.
ఉద్గా రాలను తగ్గించేందుకు టెక్నాలజీ
పరిష్కారాలను అందుబాటులోకి తేవడానికి
క్వాడ్ ప్రయత్నిస్తోంది.

్త
కీలకమ
ై న, కొత
టెక్నాలజీలు

• టెక్నాలజీ రూపకల్పన,
అభివృద్ధి, వాడకంపై క్వాడ్
పనిచేస్తోంది.

• సాంకేతిక ప్రమాణాల
అభివృద్ధికి సహకారాన్ని
కల్పించడం, అంటే మన దేశ
టెక్నాలజీ ప్రమాణాల సంస్థలు,
భాగస్వామ్య దేశాలతో
కలిసి పనిచేసేలా అవకాశం
కల్పించడం.
• టెలికమ్యూనికేషన్స్ సేవలను
విస్తరించడంపై దేశాల మధ్య
సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడం,
పరికరాల సరఫరాదారులను
విస్తృతీకరించడం, భవిష్యత్
టెలికమ్యూనికేషన్స్
విషయంలో మన ప్రైవేట్
రంగాలు, పరిశ్రమలతో కలిసి
పనిచేసేలా చూడటం.
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మారుతోన్న భారతం

సానుకూల దృక్పథం

స్ఫూర్తి దాయకమ
ై న పయనం

ప్రముఖ వ్యక్తుల కథలను మనం తరుచూ వింటూనే ఉంటాం. కానీ ఆ కథలు వెనుక ఎన్నో పోరాటాలు, ఎంతో
స్ఫూర్తిదాయకమైన పయనం ఉంటుంది. మధ్యప్రదేశ్లోని ఒక చిన్న గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంటింట్లో సౌర
విద్యుత్ను వాడేలా చేస్తోంది ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన కథ. మరొకటి ఇద్దరు యువ ఇంజనీర్లు ప్రపంచంలోనే తొలి
పర్యావరణహితమైన బ్యాటరీని అభివృద్ధి చేశారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఇది స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది.
ప్రతి వంటింట్లో సౌర విద్యుత్ను వాడుతోన్న తొలి గ్రా మం

మ

ధ్యప్రదేశ్ బేతుల్ జిల్లాలోని బంచ కేవలం ఒక
సాధారణ గ్రామం కాదు. సమస్యలను స్ఫూర్తిగా
తీసుకుని, విజయగాధను లిఖించిన గ్రామం ఇది. షెడ్యూల్డ్
తెగ ఎక్కువగా ఉన్న ఈ గ్రామంలో కేవలం 74 ఇండ్లే
ఉన్నాయి. ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరి వంటింట్లో సౌర విద్యుత్
ఉంది. సౌర విద్యుత్తో ప్రతి వంటిళ్లు నడిచే తొలి గ్రామం
బంచనే. బంచ గ్రామంపై మఖన్లాల్ చతుర్వేది జాతీయ
జర్నలిజం విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు
లోకేంద్ర సింగ్, మనోజ్ పటేల్లు డాక్యుమెంటరీ తీశారు. ఈ
గ్రామ ప్రజలు ఎదుర్కొన్న కష్టాలను కూడా డాక్యుమెంటరీలో
చూపారు. 2016 నుంచి ఈ వినూత్న కార్యక్రమాలు బంచలో
ప్రారంభమయ్యాయి. వర్షపు నీటిపైనే ఆధారపడిన బంచ
ప్రజలు ఇసుక సంచుల ద్వారా వాన నీటిని వడిసి పట్టు కునే
వారు. నీళ్ల విషయంలో వారు స్వావలంబన సాధించిన
తర్వాత, చెత్త, ప్లాస్టిక్ రహిత ప్రాంతంగా తమ గ్రామాన్ని
నిలిపేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇది కూడా విజయవంతంగా
పూర్తయ్యాక, వీరు ఓఎన్జీసీ, ఐఐటీ బొంబే సాయంతో సహజ
విద్యుత్పై దృష్టి పెట్టా రు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం,
ప్రతి వంటింట్లో సోలార్ స్టవ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు
ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ గ్రామంలో సోలార్ స్టవ్లపైనే వంట
చేస్తున్నారు.
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ప
్ర పంచంలోనే తొలి 100 శాతం గ్
రీ న్ బ్యాటరీ

సా

ధారణంగా వాడే రసాయన బ్యాటరీల నుంచి వచ్చే
కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం కోసం నిమిష వర్మ, నవీన్
సుమన్ అనే ఇద్దరు ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టా రు.
వారి అంకుర సంస్థ అలోయ్ ఈసెల్ ద్వారా, ప్రపంచంలోనే తొలి
100 శాతం పర్యావరణహితమైన బ్యాటరీని రూపొందించారు.
కలబందతో ఎలాంటి రసాయనాలు విడుదల కాని బ్యాటరీని
విడుదల చేశారు. మనం సాధారణంగా వాడే బ్యాటరీల్లో
విషపూరితమైన లోహాలు ఉంటాయి. వాటిలో ఉండే పాదరసం,
సీసం ఎంతో హానికరమైనవి. సాధారణ బ్యాటరీల్లో ఉండే
విషపూరితమైన రసాయనాలకు బదులు హెర్బల్ ఎలక్ట్రో లైట్ను
వీటిలో అందించారు. అలోయ్ ఈ–సెల్గా ఈ బ్యాటరీకి
పేరు పెట్టా రు. ఈ అలోయ్ ఈ–సెల్ 1.5వీ ఏఏ, ఏఏఏ
పరిణామాల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. రిమోట్ కంట్రోల్స్,
గడియారాలు, బొమ్మలలో వాడే డ్రై సెల్ బ్యాటరీలను కూడా
వీటిలో ప్రత్యామ్నాయంగా వాడొచ్చు. వీరు అభివృద్ధి చేసిన
బ్యాటరీ సాధారణ బ్యాటరీల కంటే 10 శాతం చౌకగా, 1.5
రెట్లు ఎక్కువ మన్నికగా ఉంటుంది. నవీన్, నిమిషకు ఈ
బ్యాటరీని రూపొందించినందుకు పలు అవార్డు లు వచ్చాయి.
బెస్ట్ బోల్డ్ ఐడియా ఆఫ్ వరల్డ్ 2019 అనే అవార్డు ను వీరు
పొందారు. ష్ నైడర్ జీఓ గ్రీన్ వద్ద ప్రపంచ విజేతలుగా కూడా
నిలిచారు. అదేవిధంగా నేషనల్ స్టా ర్టప్ అవార్డు 2020నూ వీరు
గెలుచుకున్నారు.
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‘‘మనకు
ఉప్పు
నిజాయితీకి,
నమ్మకానికి,
విధేయతకు సూచికగా
నిలుస
్త ోంది. మన దేశ
ఉప్పునే మనం తింటున్నాం
అని ఇప్పటికీ ఎంతో గర్వంగా
ై నది
చెబుతుంటాం. ఉప్పు విలువ
మాత
్ర మే కాదు. ఇది కార్మికులను,
్త ుంది. ఉప్పు ఆ కాలంలో
సమానత్వాన్ని సూచిస
భారతీయ స్వావలంబనకు చిహ్నంగా ఉండేది.
బ్
రి టీష్ వారు కేవలం మన భారతీయ విలువలను మాత
్ర మే
బాధించలేదు. మన స్వావలంబనను కూడా దెబ్బకొట్
టా రు.
ై నే
అప్పట్లో భారతదేశంలో ప
్ర జలు ఇంగ
్ల ాండ్ నుంచి వచ్చే ఉప్పుప
ఎక్కువగా ఆధారపడాల్సి వచ్చేది. గాంధీజీ ప
్ర జల బాధను అర్థం చేసుకున్నారు.
ప
్ర జల నాడిని పట్టు కుని, ప
్ర తి ఒక్క భారతీయుని ఉద్యమంగా దీన్ని మార్చారు. ఆ తర్వాత
ఇది ప
్ర తి ఒక్క భారతీయుని సంకల్పంగా నిలిచింది.’’
-ప
్ర ధాన మంత్రి నరేంద
్ర మోడీ
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