మేం ఇప్పటికీ శాంతి, సహనాన్నే నమ్ముతున్నాం.
ప
్ ధం చేసుకోవాలి.
్ర పంచం దాన్ని అర
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రక్షణ మంత్రితో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ

పేజీలు 24-27

డిసెంబర్ 1-15, 2020
ఉచిత పంపిణీ కోసం

శక్తివంతమైన భారత్ కు
సమర్థవంతమైన దళాలు
దేశ సరిహద్
దు లను భద
్రంగా ఉంచాలన్న ప
్ర భుత్వ దృఢ సంకల్పం రక్షణ దళాల బలోపేతానికి
తు న్న సవా్లళ ను దీటుగా ఎదుర్కొనడంలో తమ
దోహదపడింది. సరిహద్
దు ల ఆవలి నుంచి వస్
సమర
ై న మారణాయుధాలుగా మారాయి.
్థ తను నిరూపించుకునేందుకు రక్షణ దళాలు శక్తి వంతమ

కోట
్ల యూనిట
్ల కన్నా అధికం

NEW INDIA SAMACHAR

సంపాదకీయం
సాదర నమస్కారం,
న్యూ ఇండియా సమాచార్ మరో సంచిక ముస్తాబై మీ ముందుకు వచ్చింది.. భద్రత, సాధికారత,
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ప్రజానుకూల చర్యలు వంటి కథనాలు పాఠకులను ఆకట్టుకుంటాయి.
స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు (ఎస్ డిజి) అనుగుణంగా దివ్యాంగులకు సాధికారత కల్పించే దిశగా
ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలతో ఒక కథనం ఈ సంచికలోఉంది. అలాగే అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో ఔషధాలు
అందించేందుకు చేపట్టిన ప్రధానమంత్రి జన ఔషధి కార్యక్రమం గురించి మరో కథనం ఇందులో ఉంది.
బిఇసిఎ ఒప్పందంపై సంతకాలకు దారి తీసిన అమెరికా, భారత్ మధ్య 2+2 ఒప్పందం, ఆర్థిక రికవరీపై
వివిధ వర్గాలతో ప్రధానమంత్రి సంప్రదింపులు, కొవిడ్-19 సంక్షోభ సమయంలో మారుమూల ప్రాంతాలకు
వార్తలు చేరవేయడంలో కమ్యూనిటీ రేడియో పాత్ర వంటివి కూడా ఈ సంచికలో ఆకట్టుకునే కథనాలు.
సంఘ సంస్కర,్త పండితుడు, ఆర్థికవేత్త, న్యాయశాస్త్ర నిపుణుడు డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ 64వ
వర్థంతి, ప్రముఖ సంగీతకారిణి ఎం.ఎస్.సుబ్బులక్ష్మి 16వ వర్థంతి సందర్భంగా నివాళులర్పిస్తూ రెండు ప్రత్యేక
కథనాలున్నాయి. ఈ ఇద్దరూ దేశానికి చెందిన అత్యున్నత పురస్కారమైన భారతరత్న గ్రహీతలే.
ఇవి కాకుండా కేబినెట్ నిర్ణయాలు, భారత గాధ, కరోనా వైరస్ పై 15 రోజుల సమీక్ష వంటి నిత్యం
ఉండే అంశాలు ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది. మెరుగుపడిన మౌలిక వసతులు, పెరిగిన ఆయుధ శక్తి,
అత్యాధునిక క్షిపణి వ్యవస్థ , అత్యాధునిక యుద్ధవిమానాల అందుబాటుతో సాయుధ దళాలకు పెరిగిన శక్తిపై ఈ
సంచికలో కవర్ పేజీ కథనం ఉంది. అలాగే రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్ నాథ్ సింగ్ తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ మన రక్షణ
దళాల సంసిద్ధతపై పాఠకులఅవగాహన పెరగడానికి దోహదపడుతుంది.
ప్రభుత్వ చర్యలకు చెందిన విస్తృత సమాచారం కూడా అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది.

మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలియజేయండి. :
చిరునామా :
		

బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
రెండవ అంతస్ ,తు సూచనా భవన్, న్యూఢిల్ లీ -110003

మీ అందరి ఆశీస్సులతో
( కె.ఎస్. ధత్వాలియా )
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మెయిల్ బాక్స్
న్యూ ఇండియా సమాచార్ పేరిట ఇ-మాగజైన్ పంపినందుకు ధన్యవాదాలు.
దేశవ్యాప్తంగా పలు కార్యక్రమాలు జరగ డం నన్ను పులకితుడిని చేసింది.
ఈ పత్రికను ఎంతో చక్కగా ముస్తాబు చేసి ఆసక్తికర ంగా అందిస్తున్నారు.
ఈ పత్రిక ఎన్నో మైలు రాళ్లు చేరాలని మేం ఆకాంక్షిస్తున్నాం. మొత్తం టీమ్
అందరికీ మా శుభాకాంక్షలు.
mathuramindia@gmail.com

నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన ఎన్
స్వామి రాజేష్. బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్
రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రచురించే
పత్రిక న్యూ ఇండియా సమాచార్ నేను
చదువుతూ ఉంటాను. ఇది దేశంలోని
ప్రతీ ఒక్కరికీ చక్కని సమాచారాన్ని,
జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్న పత్రిక. నేను క్రమం
తప్పకుండా దీన్ని చదువుతాను. దీని హార్డ్
కాపీ ఏదైనా అందుబాటులో ఉందా? నా
మొత్తం కుటుంబం చదివేందుకు వీలుగా
హర్డ్ కాపీ కావాలని నేను కోరుతున్నాను.
అలాగే తెలుగు, ఇంగ్లీషు రెండు
భాషల్లోనూ ఈ పత్రిక కోరుతున్నాను. ఈ
పత్రికకు చందాదారునిగా చేరడం ఎలా?
నా చందా వివరాలు తెలియచేయండి.
nswamyrajesh@gmail.com

మీ న్యూ ఇండియా సమాచార్ పత్రికను ఇతర భాషల్లో కూడా
అందుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఈ పత్రిక ఎంతో విలువైనది, ఎంతో
సమాచారం అందిస్తోంది. దీన్ని ఇంటి దగ్గరనే ఎలా ప్రింట్ తీసుకోవచ్చునో
నాకు తెలియచేయండి.
bablupavitra@gmail.com;

అత్యున్నత స్థాయి నుంచి అట్టడుగు స్థాయి వరకు ముఖ్యమైన వార్తలన్నీ
(జనరల్ నాలెడ్జ్, స్థానిక వార్తలు, జాతీయ వార్తలు) ఇందులో ఉన్నాయి.
shilpyagarwal08896@gmail.com;

పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం అవుతున్న విద్యార్థులకు న్యూ ఇండియా సమాచార్
అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉంది. ఎంతో విలువైన సమాచారం ఇందులో
ఉంది.
దీని తెలుగు భాషా ప్రతి హార్డ్ కాపీ కూడా మాకు క్రమం తప్పకుండా
అందించాలని కోరుతున్నాం. నా అభ్యర్థన మన్నించండి. ఈ పత్రికకు చెందిన
హార్డ్ కాపీ ఏ స్టో ర్ లో అయినా అందుబాటులో ఉంటే తెలియచేయండి.
kampalliramarao@gmail.com;

న్యూ ఇండియా సమాచార్ పేరిట ఎంతో ఉపయోగకరమై
 న పక్ష పత్రిక ప్రారంభించినందుకు మీకు తొలుత నా అభినందనలు. నా
స్నేహితుని ఆఫీస్ లో దీన్ని చదివాను. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇది ఎంతో విలువైన పత్రిక. మీరు క్రమం తప్పకుండా ఈ దిగువన ఇచ్చిన మా
ఆఫీస్ అడ్రస్ కు న్యూఇండియా సమాచార్ పంపండి.
Botad Samachar Daily 219, Royal plaza, Second floor, Near Mastram mandir,
Botad - 364710, Gujarat.
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సంక్షిప్త వార్తలు

పూర్వోదయకు
 కీలక కేంద
్రంగా
పశ్చిమ బెంగాల్
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గత 8collection
నెలల్లో తొలిసారిగా
వసూtime
ళ్లు
GST
for జిఎస్
the టిfirst
లక్ష కోట్లు Over
దాటాయి.
in last 8రూ.
months
1 lakh
2020
అక్టో
బ
ర్
లో
దాఖ
లై
న
80
ల
క్ష
ల


జిఎస్
టిఆర్-3బి
రిటర్న్ ల
crores
ద్వారా వసూళ్లు గత ఏడాది ఇదే నెల కన్నా 10 శాతం పెరిగాయి.
`95,480

`1,05,155

కోట్లు
Crore

కోట్లు
Crore

కోట్లు
Crore

`90,917

కోట్లు
Crore

`86,449

ఏప్రి ల్ collection
నుంచి ఇప్పటివfrom
రకు జిఎస్
టి వtill
సూnow
టి క
్లళ పట్
GST
April
`87,422

ర్థిక వ్యవస్థ కోలుకుంటున్నది అనేందుకు
సంకేతంగా 2020 అక్టో బర్ లో వస్తు సేవల పన్ను
(జిఎస్ టి) వసూళ్లు రూ.1.05 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. ఈ
ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇంతవరకు ఇదే గరిష్ ఠం. గత ఏడాది
ఇదే నెలలో వసూలైన రూ.95.379
జి.ఎస్.టి వసూళ్లు గత కోట్లతో పోల్చితే ఇది 10 శాతం
ఏడాది అక్టోబర్ నెలలో అధికం. దిగుమతులపై ఆదాయం 9
వచ్చిన ఆదాయం
శాతం, దేశీయ లావాదేవీలపై (సేవల
రూ. 95,379 కోట్లతో
దిగుమతి సహా) ఆదాయం 11
పోల్చితే 10 శాతం
శాతం పెరిగాయి. జిఎస్ టి వసూళ్లు
పెరిగింది.
2020 జూలై నెలతో పోల్చితే 14
శాతం, ఆగస్టు నెలతో పోల్చితే 8 శాతం, సెప్టెంబర్ నెలతో
పోల్చితే 5 శాతం పెరిగాయి. జిఎస్ టి వసూళ్లలో వృద్ధికి ఇది
దర్పణం పడుతోంది.

కోట్లు
Crore

ఆ

అక్టోబర్ లో జి.ఎస్.టి వసూళ్లు
రూ. 1.05 లక్షల కోట్లు

`62,151

Crore
కోట్లు
`32,172

కోట్లు
Crore

ఏప్రిల్
April

ప

మే June
జూన్ July
జులై August
ఆగస్టు సెప్టెంబర్
బర్
Septemberఅక్టో
October
May

శ్ చిమ బెంగాల్ ప్రజల జీవితాలు మరింత మెరుగ్గా చేసేందుకు
ప్రభుత్వం పూర్వోదయ మంత్ర ప్రారంభించింది. తూర్పు
భారతదేశం అభివృద్ధికి పూర్వోదయ కార్యక్రమం కింద పలు కొత్త
కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. దీనిలో పశ్చిమ బెంగాల్ కూడా కీలక
పాత్ర పోషించనుంది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కార్యక్రమం
కింద పేదలకు 30 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయడం, ఉజ్వల
పథకం కింద 90 లక్షల మంది నిరుపేద మహిళలకు ఉచిత గ్యాస్
కనెక్షన్లు అందించడం, జన్ ధన్ యోజన కింద 4 కోట్ల బ్యాంకు
ఖాతాలు తెరవడం, జల్ జీవన్ కార్యక్రమం కింద 4 లక్షల ఇళ్లకు
కుళాయిల ద్వారా మంచినీరు అందించడం ఇందులో భాగంగా
ఉన్నాయి. భారత, నేపాల్, బంగ్లా దేశ్ లను కలుపుతూ వందలాది కోట్ల
రూపాయల వ్యయంతో పలు రోడ్డు ప్రాజెక్టు ల పని కొనసాగుతోంది.
హైవేలు, జలమార్గా లు, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు బ్రాడ్ బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ
కీలక కార్యక్రమాలుగా చేపట్టిన ఈస్ట్-వెస్ట్ మెట్రో కారిడార్ వలన
పశ్చిమ బెంగాల్ లోని గ్రామీణ ప్రజల జీవితం మరింత సౌకర్యవంతం
అవుతుంది.

కొవిడ్-19 సమయంలో
ఈశాన్య ప
్ర ాంతాలకు
తు వుల
నిత్యావసర వస్
సరఫ
 రాకు భరోసా

సా

ఐటిఆర్ ల దాఖలు గడు వు పొడిగింపు

వి

ధారణ పరిస్థితుల్లో అయినా,
సంక్షోభ
సమయంలో
అయినా ఈశాన్య భారత ప్రాంతం
అభివృద్ధి ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతల్లో
ఒకటి. ఈశాన్య భారతం భౌగోళికంగా
ఏకాకిగా ఉండడాన్ని ప్రభుత్వం
అనుమతించదు. కరోనా సంక్షోభ
కాలంలో కూడా ఈ ప్రాంతానికి
నిత్యావసరాలు
అందించేందుకు
ప్రభుత్వం కృషి చేసింది. మార్చి 25
నుంచి సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ మధ్య
కాలంలో 4500 గూడ్స్ రైళ్లు ఈశాన్య
ప్రాంతానికి నిత్యావసరాల కొరత
లేకుండా చేశాయి. సెప్టెంబర్ నెలలో
ఒక్క అస్సాంకే 527 రైళ్ళు లు వెళ్లా యి.
వాటిలో 322 రైళ్ళు లు నిత్యావసర
వస్తువులే రవాణా చేశాయి. వాటిలో
ఆహార ధాన్యాలు, చక్కెర, ఎరువులు
ఉన్నాయి. అలాగే 58 రైళ్ళు లు
త్రిపురకు, 32 రైళ్ళు లు నాగాలాండ్
కు, 2 రైళ్ళు లు అరుణాచల్ ప్రదేశ్
కు పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు సరఫరా
చేశాయి.

వాద్ సే విశ్వాస్ స్కీమ్ కింద వివాదాలు
పరిష్కరించుకోవాలని
భావిస్తున్న
పన్ను
చెల్లింపుదారులకు అదనపు భారం లేకుండా చెల్లింపులు
చేసేందుకు గడువును 2020 డిసెంబర్ 31 నుంచి 2021
మార్చి 31 వరకు
 ప్రభుత్వం పొడిగించింది. డిక్లరేషన్
కు గడువు 2020 డిసెంబర్ 31 వరకు
 ఇచ్చింది. వివాద్
సే విశ్వాస్ స్కీమ్ కింద డిక్లరేషన్ 2020 డిసెంబర్ 31వ తేదీ లోగా సమర్పించాల్సి
ఉంటుంది. అలాగే వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులు ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్
లు దాఖలు చేసే గడువును గతంలో నిర్దేశించిన 2020 నవంబర్ 30 నుంచి 2020
డిసెంబర్ 31కి పొడిగించింది. ఐటి రిటర్న్ ల దాఖలు గడువును పెంచడం ఇది రెండో
సారి.

కార్గిల్, లేహ్ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు
కల్పించడం ద్వారా చిరునవ్వులు పూయించిన కెవిఐసి

ప్ర

 నమంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకం (పిఎంఇజిపి)
ధా
కింద కార్గిల్, లేహ్ ప్రాంతాల్లో ఖాదీ, గ్రామీణ
పరిశ్రమల కమిషన్ 1000 చిన్న, మధ్య తరహా తయారీ
యూనిట్లు ఏర్పాటు చేసింది. వీటి ఏర్పాటు ద్వారా
కేవలం మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలోనే 8200
మంది స్థానిక యువతకు ఉపాది లభించింది. ఈ
యూనిట్లకు మద్దతుగా కెవిఐసి 2017-18 సంవత్సరంలో
రూ.32.35 కోట్ల మేరకు మార్జిన్ మనీ విడుదల చేసింది. స్థానిక ప్రజలు గౌరవనీయమైన
జీవితం గడిపేందుకు కెవిఐసి మద్దతు ఇచ్చిన వాటిలో సిమెంట్ బ్లా క్ లు, ఉక్కు ఉత్పత్తులు
తయారుచేసే పరిశ్రమలు, ఆటోమొబైల్ రిపేర్ వర్క్ షాప్ లు, టైలరింగ్ యూనిట్లు , కలప
ఫర్నిచర్, చెక్క బొమ్మల తయారీ యూనిట్లు, సైబర్ కేఫ్ లు, బ్యూటీ పార్లర్లు, బంగారం
తయారుచేసే యూనిట్లు ఉన్నాయి.

కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ విషయంలో జరుగుతున్న పురోగతిని వెబ్ సైట్ లో తెలుసుకోండి

కొ

విడ్-19 వ్యాక్సిన్ గురించి, పలు ఇతర క్లినికల్ ట్రయల్స్ గురించిన సమాచారం
అందించేందుకు పారిశ్రామిక రంగం, ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలు, మంత్రిత్వ శాఖలు,
ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖల భాగస్వామ్యంలో సిఎస్ఐఆర్ రెండు వెబ్ సైట్లు ప్రారంభించింది.
సిఎస్ఐఆర్ సహకార రీపర్పస్డ్ డ్రగ్స్ (క్యూర్డ్) పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ వెబ్ సైట్ ఔషధాలు,
డయాగ్నస్టిక్స్, క్లినికల్ ట్రయల్స్ ప్రస్తుత స్థితి, భాగస్వామ్య సంస్థలు, ట్రయల్స్ లో వాటి
పాత్ర వంటి విభిన్న అంశాలపై సమాచారం అందిస్తుంది. https://iiim.res.in/cured/
లేదా http://db.iiim.res,in/ct/index.php యుఆర్ఎల్ లు ఉపయోగించి ఆ సైట్లను
చూడవచ్చు.
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ప్రత్యేక కథనం

పంచతీర్థ్

'పంచతీర్ధ్'
కొత్త తరాలకు స్ఫూర్తి

బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత మాత్రమే కాదు...పండితుడు, న్యాయనిపుణుడు, ఆర్థికవేత్త,
సంఘసంస్కర.్త ఆయన సమాజంలో అస్పృశ్యత పేరిట సాగుతున్న సామాజిక వివక్షకు వ్యతిరేకంగా, మహిళలు, కార్మికుల
హక్కులకు మదతు
్ద గా పోరాడారు. ఆయన జీవితం యువతకు స్ఫూర్దా
తి యకం. అంబేద్కర్ కు అనుబంధం గల ఐదు ప్రదేశాలను
ప్రభుత్వం "పంచతీర్థ్ " పేరిట యాత్రా స్థలాలుగా అభివృద్ధి చేసింది.

‘‘స

 జంలోని వెనుకబడిన తరగతులు, అణచివేతకు గురవుతున్న వర్గాలు,
మా
గిరిజనుల సంక్షేమం కోసం అంబేద్కర్ తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు.
అణచివేతకు గురవుతున్న వర్గాలు సాధారణ జీవితం గడిపేందుకు అవకాశాలు
కల్పించాలని ఆయన దీక్ష బూనారు. దీర్ఘకాలం పాటు అణగారిన వర్గా లకు చెందిన
ప్రజలు ఈ రోజున తమ హక్కులపై చైతన్యవంతులై, వృద్ధి పట్ల ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.
వారు తమ హక్కులను పొందాలనే ఆకాంక్ష ప్రదర్శిస్తున్నారు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్
కృషి కారణంగానే ఇది సాధ్యమయింది". ఇవి ఒక్క ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ
మాటలే కాదు. అంబేద్కర్ కలలు గన్ననవ భారత సంకల్పం.

అంబేద్కర్ కలలు సాకారం చేసేందుకు ప్రభుత్వం 2022 లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది.
అంబేద్కర్ ఆలోచనలు, దృక్పథంపై ఎక్కువ మంది ప్రజలు ప్రత్యేకించి యువత
అభ్యసించాల్సింది ఎంతో ఉంది. ఈ దిశగా ముందడుగేస్తూ ప్రభుత్వం అంబేద్కర్
జీవితంతో ముడిపడి ఉన్న ఐదు ప్రధాన ప్రదేశాలను పంచతీర్థ్ పేరిట యాత్రా స్థలాలుగా
అభివృద్ధి చేసింది.
గత ఆరు సంవత్సరాల కాలంలో అంబేద్కర్ తో అనుబంధం గల అన్ని ప్రాంతాలను
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‘‘బాబా సాహెబ్ తో అనుబంధం
గల ఐదు ప
థ్ గా
్ర దేశాలను పంచతీర్
అభివృద్
ధి చేసే అవకాశం రావడం
మా ప
్ టం. అవి మౌ లో
్ర భుత్వ అదృష
బాబా సాహెబ్ జన్మస
్థలం; లండన్
లో ఆయన విద్యాభ్యాసం చేసిన
ప
్ర దేశంలో స్మారకం - శిక్షాభూమి;
నాగపూర్ లోని దీక్షాభూమి;
ై లోని ై చత్య భూమి; ఢిల్
ముంబ
లీ లోని
మహాపరినిర్వాణ భూమి.’’

- ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ

‘మౌ’లో జన్మభూమి

యువత కు
 స్ఫూ ర్ తి

అంబేద్కర్ 1891 ఏప్రిల్ 14వ
తేదీన జన్మించారు. ఆయన 125వ
జయంతిని పురస్కరించుకుని 2016
ఏప్రిల్ 14వ తేదీన ప్రధానమంత్రి
శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఆయన
జన్మస్థలం ‘మౌ’ ను సందర్శించి
నివాళులర్పించారు. ఇలాంటి
పని చేసిన తొలి ప్రధానమంత్రి శ్రీ
మోదీ ఒక్కరే. 1991లో అంబేద్కర్
శతజయ
 ంతిని పురస్కరించుకుని
మధ్యప్రదే శ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ సుందర్
లాల్ పట్వా ‘మౌ’ లో జన్మభూమి
స్మారకం ప్రారంభించారు. శ్రీ
శివరాజ్ సింగ్ పాటిల్ ప్రభుత్వం
ఆ ప్రదేశాన్ని అతి పెద్ద స్మారక
కేంద్రంగా మార్చింది.

లండన్ లో శిక్షా భూమి

ముంబయి లో ై చత్య
భూమి

1921, 1922 సంవత్సరాల్లో రెండేళ్ల
పాటు లండన్ ఆయన నివశించిన
ఇల్లు 10, కింగ్ హెన్రీ రోడ్, కామ్
డెన్ ను అంబేద్కర్ కు గౌరవ
సూచకంగా స్మారక ప్రదేశంగా
మార్చారు. 2015 సెప్టెంబర్ లో
మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ భూమిని
కొనుగోలు చేసింది. 2015 నవంబర్
లో ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ
దాన్ని ప్రారంభించారు. రూ. 800
కోట్లతో ఆ ప్రాంతాన్ని ఒక స్మారక
స్థలంగా అభివృద్ధి చేశారు.

అంబేద్కర్ అంత్యక్రియలు జరిగిన
ప్రదేశాన్ని చైత్య భూమి పేరిట
ఒక స్మారక స్థలంగా అభివృద్ధి
చేశారు. 2015 అక్టో బర్ 11వ
తేదీన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర
మోదీ దానికి శంకుస్థాపన
చేశారు. ముంబైలోని ఇందు మిల్
ప్రాంతంలోని ఈ ప్రదేశానికి
2016లో ప్రభుత్వం ‘ఎ’ శ్రేణి
పర్యాటక కేంద్రం హోదా
కల్పించింది.

నాగపూర్ లో దీక్షాభూమి

మహారాష్ట్ర లోని నాగపూర్ నడిబొడ్డు న ఉన్న ఈ ప్రాంతంలోనే అంబేద్కర్ 1956 అక్టో బర్ 14వ
తేదీన బౌద్ధమతం స్వీకరించారు. ఇక్కడ బౌద్ధు ల నిర్మాణ కౌశల్యంతో ఒక కేంద్ర స్మారక ం
నిర్మించారు. అంబేద్కర్ 125వ జయంతి సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి ఈ ప్రాంతాన్ని ‘ఎ’ క్లా స్
పర్యాటక ప్రదేశంగా ప్రకటించారు. ఎ క్లా స్ పర్యాటక ప్రదేశం హోదా కల్పించిన తర్వాత ఈ
ప్రాంతాన్ని త్వరితగతిన అభివృద్ధి చేశారు.

ఢిల్లీలో మహాపరినిర్వాణ్ భూమి

ఢిల్లీలోని అలిపూర్ రోడ్డు 26లో అంబేద్కర్ తుది శ్వాస విడిచిన స్థలాన్ని డాక్టర్ అంబేద్కర్
జాతీయ స్మారక స్థలం (డిఏఎన్ఎం) పేరిటస్మారక ప్రదేశంగా అభివృద్ధి చేశారు. సిరోహి
మహారాజాకు చెందిన ఈ భవనంలోనే అంబేద్కర్ నివశించి 1956 డిసెంబర్ 6వ తేదీన
తుది శ్వాస విడిచారు. ఈ డిఏఎన్ఎంకు 2016 మార్చి 21వ తేదీన ప్రధానమంత్రి
శంకుస్థాపన చేశారు. 2018 ఏప్రిల్ లో ఈ స్మారకా
 న్ని ప్రారంభించారు.
డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ (డిఎఐసి): ఢిల్లీలోని 15, జన్ పథ్ రోడ్డు లోని ఈ
ప్రాంతంలోనే సమ్మిళిత వృద్ధిపై మేథోమధనం జరిగింది. ఇక్కడ డిఏఐసి పేరిట ఒక స్మారక
భవన నిర్మాణానికి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ 2015 ఏప్రిల్ లో శంకుస్థాపన చేశారు.
2017 డిసెంబర్ లో దీన్ని ప్రారంభించారు. అంబేద్కర్ బోధనలు, విజన్ ను ప్రచారంలోకి
తేవడంలో కేంద్రప్రభు
 త్వం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్న విశ్వాసం ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి
ప్రకటించారు.
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ప్రత్యేక కథనం

పంచతీర్థ్

ప్రభుత్వ చొరవలు
l

2015 నవంబర్ 26న రాజ్యాంగ దినోత్సవం
నిర్వహించారు. అంబేద్కర్ 125వ జయంతి
సందర్భంగా ఈ ప్రకటన వెలువడింది.

l

అంబేద్కర్ 125వ జయంతి సందర్భంగా
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ రూ.10,
రూ.125 స్మారక నాణాలు విడుదల చేశారు.

l

ఏప్రిల్ 14వ తేదీ అంబేద్కర్ జయంతిని
దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తారు.

l

2016 సంవత్సరంలో అంబేద్కర్ జయంతి
వేడుకలను తొలిసారిగా ఐక్యరాజ్యసమితి
నిర్వహించి అసమానతలు తొలగించడం
ద్వారా స్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధన సంకల్పం
చేపట్టింది.

l

అంబేద్కర్ ఆర్థిక దృక్కోణం స్ఫూర్తిగా భారత
ప్రభుత్వం డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం భీమ్
యాప్ ప్రారంభించింది.
బాబా సాహెబ్
అంబేద్కర్ కు గౌరవ
సూచకం భీమ్ యాప్
n డిజిటల్ లావాదేవీలను
ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం
ప్రారంభించిన ప్రత్యేక యాప్ కు
బాబాసాహెబ్ కు గౌరవసూచకంగా
"భీమ్" అని పేరు పెట్టారు.

గ్రామ్ స్వరాజ్ అభియాన్

2018 ఏప్రిల్ 14 నుంచి మే 5వ తేదీల నడుమన ప్రభుత్వం గ్రామ్
స్వరాజ్ అభియాన్ నిర్వహించింది. 2018 జూన్ 1 నుంచి ఆగస్టు 15
తేదీల మధ్యన 116 ఆకాంక్షాపూరిత జిల్లాల్లోని వెయ్యికి పైగా జనాభా
ఉన్న గ్రామాల్లో విస్తృత ప్రచారోద్యమం చేపట్టా రు.
n

ప్రభుత్వం చేపట్టిన పేదల
అనుకూల విధానాలపై
చైతన్యం కల్పించేందుకు,
సామాజిక సామరస్యం
పెంపొందించడానికి,
పేదల పేర్లు నమోదు
చేసి వివిధ ప్రభుత్వ
కార్యక్రమాలపై
వారి అభిప్రాయాలు
తెలుసుకునేందుకు
ప్రభుత్వం "సబ్ కా సాత్,
సబ్ కా గాంవ్, సబ్ కా
వికాస్" ప్రచారోద్యమం
ప్రారంభించింది.

అభివృద్ధి పరిచి సంరక్షించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు
తీసుకుంది.. ""ఇంతవరకు
 ఏ ప్రభుత్వం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్
కు ఈ తరహా గౌరవ మర్యాదలు అందించలేదు. మా ప్రభుత్వం
మాత్రమే ఆయనకు నివాళిగా ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టింది.
ఆయనకు అందించాల్సిన గౌరవాన్ని పక్కన పెట్టి బాబాసాహెబ్ ను
రాజకీయాల్లోకి లాగడం మానుకుని మనందరం సహోదర భావం
స్ఫూర్తిగా ఆయన చూపిన బాటను అనుసరించే ప్రయత ్నం చేయాలి.
అలాంటి వైఖరిని విస్మరించి మనం పురోగమించడం సాధ్యం కాదు"
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n

గ్రామ స్వరాజ్ అభియాన్ పేరిట చేపట్టిన ప్రత్యేక
కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏడు పేదల కొరకు
రూపొందించిన కార్యక్రమాలు - ప్రధానమంత్రి
ఉజ్వల యోజన, సౌభాగ్య, ఉజాలా, ప్రధానమంత్రి
జన్ ధన్ యోజన, ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి
బీమా యోజన, ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా
యోజన, ఇంద్రధనుష్ కార్యక్రమాలను ప్రభుత్వం
ప్రారంభించింది.
"2022 నాటికి రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు
చేయడం లక్ష్యం"గా ప్రభుత్వం జిఎస్ఏ రైతు
సదస్సులను గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రతీ బ్లా క్
లోనూ నిర్వహించింది.

అని ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
"పంచతీర్థాల్లో" అంబేద్కర్ జన్మస్థలం (జన్మభూమి) మధ్యప్రదేశ్
లోని మౌ; లండన్ లో ఆయన విద్య అభ్యసించిన ప్రదేశం (శిక్షా
భూమి); నాగపూర్ లో ఆయన బౌద్ధమతం స్వీకరించిన ప్రదేశం
(దీక్షాభూమి); ఢిల్లీలో ఆయన తుది శ్వాస వదిలిన ప్రదేశం (మహా
పరినిర్వాణ్ భూమి); ముంబైలోని దాదర్ లో ఆయన అంత్యక్రియలు
జరిగిన ప్రదేశం (చైత్య భూమి) ఉన్నాయి.

ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి

వ్యక్తిత్వం

కర్ణాటక సంగీత
మహారాజ్ఞి

ఎం.ఎస్

. సుబ్బులక్ష్మి ఆలాపన చేసిన ‘‘వైష్ణ వ
జనతో
 ’’ గానం విని ముగ్ధు లైన
మహాత్మా గాంధీ ఆమె గానం భగవంతునికి సన్నిహితంగా
వెళ్లిందన్నారు. ఆమె గానం విన్న ప్రతీ ఒక్కరికీ ఇదే అనుభూతి
కలుగుతుంది. ఆమెను సరోజినీ నాయుడు "నైటింగేల్ ఆఫ్
ఇండియా" అని కొనియాడగా లతా మంగేష్కర్ ఆమెను "తపస్విని"
అని అభివర్ణించారు. సంగీత విద్వాంసుడు ఉస్తాద్ బడే గులామ్
అలీ ఖాన్ ఆమెను "సుస్వర లక్ష్మి సుబ్బులక్ష్మి" అని కొనియాడారు.
డిసెంబర్ 11వ తేదీన ఈ సంగీత సామ్రాజ్య మహారాజ్ఞి 16వ
వర్థంతిని పురస్కరించుకుని దేశం ఆమెకు నివాళి అర్పిస్తోంది.
1916 సెప్టెంబర్ 16వ తేదీన జన్మించిన శ్రీమతి మదురై
షణ్ముఖవడివు సుబ్బులక్ష్మి ఆమె కుటుంబానికి మాత్రం కుంజమ్మ.
అద్భుతమైన సంగీత కౌశలం గల ఆమె కొన్ని దశాబ్దా ల పాటు
కర్ణాటక సంగీత సామ్రాజ్యాన్ని ఏకఛత్రంగా ఏలారు. ఎంఎస్ అమ్మగా
అందరూ ఎంతో అభిమానంగా పిలుచుకునే ఆమె తమిళనాడులోనే
కాదు, యావత్ భారతదేశంలో, ప్రపంచంలో కూడా వందలాది కోట్ల
మంది సంగీతప్రియుల హృదయాలను కొల్లగొట్టా రు.
ఆమె సంగీత ప్రపంచం ఆత్మలోకి చొచ్చుకుపోయి సంగీత
సాగరంలోని సంపదనంతా మథనం చేసి సంపన్నులు,
సామాన్యమానవులు, పండితులు అనే తేడా లేకుండా అందరికీ ఆ
సుధలు పంచారు. భజగోవిందం, విష్ణు సహస్రనా
 మం, హరి తుమ
హరో, వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం (శ్రీవేంకటేశ్వరునికి మేలుకొలుపు)
వంటి ఎన్నో భజనలు ఆమె అందించిన సంగీత గనిలో ఉన్నాయి.
సంగీతానికి ఉచ్ఛస్థితి అయిన ఎనిమిదో స్వరం అని ఆమెను కిషోరీ
అమోంకర్ పిలిచే వారు.
ఈ సంగీత రాజ్ఞి తొలి సోలో ప్రదర్శన ఆమె 8వ ఏట జరిగింది.
10వ ఏట ఆమె తొలి ఆల్బం విడుదలయింది. దక్షిణ భారత
సాంస్కృతిక కేంద్రం అయిన మదురైలో 10 సంవత్సరాల బాల్యంలో
ఆమె తల్లి వీణా వాదం చేస్తుండగా ఆమె తన సంగీతయాత్ర
ప్రారంభించారు. మంత్రముగ్ధుల్ని చేసే కంఠం, ఖఠోర శ్రమ,

జననం : 16 సెప్టెంబర్, 1916 మరణం : 11 డిసెంబర్, 2004

అమిత క్రమశిక్షణ, చక్కని స్వభావం, వినమ్రత, ప్రతీ ఒక్కరి నుంచి
నేర్చుకునే స్వభావం 17 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆమెను సోలో
గానంలో అగ్రశిఖరాలకు చేర్చాయి.
ఆమె సంగీతకారిణి ఒక్కటే కాదు వెండితెరపై మీరాబాయి,
శకుంతల వంటి పాత్రలు పోషించిన నటి ఆమె. 1998లో దేశానికి
చెందిన అత్యున్నత పురస్కారం అందుకున్న తొలి సంగీతకారిణి
సుబ్బులక్ష్మి. ఆమె ఎన్నో పాటలకు
 సుమధుర గాత్రాన్ని అందించారు.
ఆమె స్మృతికి గుర్తుగా ప్రభుత్వం శతజయంతి వేడుకల సందర్భంగా
స్మారక నాణెం విడుదల చేసింది.
ఆమె సంగీత ప్రపంచానికి సేవలందించడమే కాదు తన భర్తతో
కలిసి భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో కూడా పాల్గొన్నారు. తన
ఆదాయంలో కొంత మొత్తాన్ని కస్తూర్బా గాంధీ మెమోరియల్ ఫండ్
కు విరాళంగా అందించే వారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వప్రతి నిధి
సభలో
 గానం చేసిన తొలి భారత సంగీత విదుషీమణి ఆమె. 1974లో
ఆమెకి రామన్ మెగసెసె అవార్డు లభించింది. ఐక్యరాజ్యసమితిలోనే
కాకుండా ఎడిన్ బర్గ్ అంతర్జాతీయ ఉత్సవంలోనూ, ఎలిజబెత్-2
మహారాణి దర్బార్ రాయల్ ఆల్బర్ట్ హాలులోను కూడా
ప్రదర్శనలిచ్చారు. ఆమె తమిళం, తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో సంగీతం
పాడడంతో పాటు హిందీలో మీరా భజనలు పాడారు.
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సామాజిక సహానుభూతి

సౌలభ్య భారత్ ఉద్యమం

దివ్యాంగులకు సాధికారత

వైకల్యం గల వ్యక్తులు లేదా దివ్యాంగులు ఇప్పటిదాకా
తమ మనుగడ కోసం ఇతరులపై ఆధారపడే వారుగా
పరిగణించబడ్డారు. కానీ, ఈ ప్రత్యేక సామర్థ్యంగల
ఈ వ్యక్తులు అన్ని రంగాల్లో రాణించగలిగేలా
దేశంలోని 2.68 కోట్ల దివ్యాంగులకు సౌలభ్య భారత్
కల్పన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆరేళ్ల నుంచి అనేక
చర్యలు చేపట్టింది.

“అం

దుకే-వారిని ‘వికలాంగులు’ అని
కాకుండా ‘దివ్యాంగులు’గా ఎందుకు
వ్యవహరించరాదని నేను భావించాను.
సాధారణ మానవులతో పోలిస్తే దివ్యత్వ ప్రసరించే ఒకటి లేదా
అంతకన్నా ఎక్కువ అవయవాలు కలిగినవారే దివ్యాంగులు. కాబట్టి
ఈ పదమంటే నాకెంతో ఇష్టం. ప్రియమైన నా దేశవాసులారా,
మనం ‘దివ్యాంగులు’ అనే పదం వాడటానికి అలవాటు చేసుకొని,
దీనికి ప్రాచుర్యం కల్పించలేమా? మీరు నా మాటను నిలబెడతారని
నేను ఆశిస్తున్నాను.”
ఐదేళ్ల కిందట ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన ఈ
వ్యాఖ్యలు నవ భారతం దిశగా ఓ సరికొత్త మంత్రం. ఇందుకు
ఉదాహరణ సల్మాన్… ఉత్తరప్రదేశ్ లోని మొరాదాబాద్ జిల్లా
హమీర్పూర్ గ్రామవాసి సల్మాన్ పుట్టు కతోనే దివ్యాంగుడు. అతడు
నడవడం కష్టమే అయినా, జీవితంలో తన కాళ్లపై తాను నిలవాలనే
దృఢమైన స్వావలంబన ఆకాంక్షను అది అడ్డు కోలేకపోయింది.
తాను ముందడుగు వేయడమే కాకుండా ఇతరులను కూడా
అతడు ప్రోత్సహించాడు. తన గ్రామంలోనే పాదరక్షలు, డిటర్జెంట్
తయారీని సల్మాన్ ప్రారంభించాడు. అతని కృషి అద్భుత
ఫలితమిచ్చింది. ఈ స్ఫూర్తితో మరో 30 మంది దివ్యాంగులు
అతనితో జతకలిశారు. నేడు సల్మాన్ కంపెనీ ఒక లాభదాయక
సంస్థ. మరో 100 మంది దివ్యాంగులకు శిక్షణ ఇవ్వడం ఇప్పుడు
దీని లక్ష్యం.
సల్మాన్ ఇవాళ ఒంటరి కాడు. కేంద్ర ప్రభుత్వం
చేపట్టిన ‘సౌలభ్య భారతం’ ఉద్యమ సౌజన్యంతో దివ్యాంగుల
స్వావలంబనకు నేడు అనేక అవకాశాలు అందుబాటులోకి
వచ్చాయి. వికలాంగుల సాధికారత విభాగం 2015 డిసెంబరు
3 ‘సౌలభ్య భారత్’ పేరిట ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ
నేపథ్యంలో దివ్యాంగులకు సార్వత్రిక సౌలభ్యం కల్పన లక్ష్యంగా
10
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ముందడుగు వేస్తోంది.
ఈ ప్రచారంతో దివ్యాంగులపై సమాజానికిగల పాత దృక్పథంలో
స్పష్టమైన మార్పు వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా “నాకు వైకల్యం ఉంది…
అది నిజం, కానీ, దీనికి వాసవ్త అర్థం ఏమిటంటే- నేను మీకన్నా కాస్త
భిన్నమైన మార్గా న్ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది” వికలాంగ సామాజిక
ఉద్యమకారుడు, అమెరికా కవి రాబర్ట్ మైఖేల్ హెన్సెల్ మాటలను
గుర్తుచేసుకోవడం అవసరం. తదనుగుణంగా మన దేశంలో సాగుతున్న
‘సౌలభ్య భారతం’ ఉద్యమం ఐక్యరాజ్య సమితి ‘సుస్థిర ప్రగతి లక్ష్యాల’
(ఎస్.డి.జి) కార్యక్రమంలో భాగమైంది.
వైకల్యంగల వారికి ప్రభుత్వ భవనాలు, పాఠశాలలు, రోడ్లు ,
విమానాశ్రయాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలు సహా వెబ్ సైట్ల లభ్యతను

సౌలభ్య
భారత్
ఉద్యమం

3

సౌలభ్య భారత్ ఉద్యమంలో ముఖ్యమైన భాగాలు

పర్యావరణ సౌలభ్యం
లక్ష్యం

దేశంలోని 50 నగరాల్లో
25-30 వంతున అత్యంత
ప్రధానమైన ప్రభుత్వ భవనాల
తనిఖీ, వాటిని పూర్తి
సౌలభ్యంగల భవనాలుగా
మార్చడం.

సాధించిన విజయాలు

ఇప్పటిదాకా గుర్తించిన 16,662 భవనాల
తనిఖీ పూర్తి; నివేదికల సమర్పణ
l వీటిలో 1,152 భవనాల కోసం రూ. 443.63
కోట్లు మంజూరు
l ‘సుగమ్య తనిఖీ’ కోసం పరిశీలక సంస్థలకు
రూ. 28.31 కోట్లు చెల్లింపు
l

రవాణా వ్యవస్థలో సౌలభ్యం
l

సౌలభ్యమైన విమానాశ్రయాల సంఖ్యను పెంచడం

లక్ష్యం

అన్ని జాతీయ, అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలలో సౌలభ్య తనిఖీ నిర్వహించి,
వాటిని పూర్తి సౌలభ్యంగల అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలుగా మార్చడం.

సాధించిన విజయాలు

l దేశంలోని 35 అంతర్జాతీయ, 69 జాతీయస్థాయి విమానాశ్రయాలు

ఆవిష్కరణ
నేడు అందరికీ అందుబాటు
l మార్గదర్శకాల మేరకు దేశవ్యాప్తంగా ఒకేతరహాలో ఆదర్శ
l స్వల్ప చలనంగల వారికోసం ఆటంకరహిత ప్రదేశాలపై భారత
విమానాశ్రయాలకు రూపకల్పన
విమానాశ్రయాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఎఐ)ద్వారా కరదీపిక

సౌలభ్య రైల్వేస్టేషన్ల దామాషా పెంపు

దేశంలోని ఎ1, ఎ, బి కేటగిరీ రైల్వేస్టేషన్లన్నీ పూర్తి సౌలభ్యంగలవిగా మార్పు చేయబడ్డా యి. ఆ మేరకు
సుమారు 50 రైల్వేస్టేషన్లు పూర్తి సౌలభ్యంగలవిగా మార్చబడ్డా యి.
సాధించిన విజయాలు
l ప్రస్తుతం 709 స్టేషన్లలో స్వల్పకాలిక సదుపాయాలు కల్పించగా,
మరో 603 స్టేషన్లలో దీర్ఘకాలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రణాళిక
సిద్ధమైంది.
l రైళ్లను దివ్యాంగులకు సౌలభ్యంగలవిగా మార్చేవిధంగా ఇంటెగ్రల్
కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రూపొందించిన 3,400 బోగీలున్నాయి. రాబోయే
మూడేళ్లలో మరో 498 అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
l దేశంలోని 250 స్టేషన్లలో 521 లిఫ్టులు, 226 స్టేషన్లలో 705
ఎస్కలేటర్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డా యి.

సౌలభ్య ప్రజా రవాణా సదుపాయం దామాషా పెంపు

లక్ష్యం: ప్రభుత్వ రవాణా సదుపాయాల్లో 50 శాతం పూర్తి
సౌలభ్యంగలవిగా మార్పు.
సాధించిన విజయాలు: ప్రస్తుతం 1,13,397
బస్సులకుగాను దాదాపు 7,131 బస్సులలో చక్రాల
కుర్చీలున్నాయి. మరో 24,754 బస్సులు పాక్షిక
సౌలభ్యంగలవిగా మార్చబడ్డా యి.
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సామాజిక సహానుభూతి

సౌలభ్య భారత్ ఉద్యమం

సమాచార-ఆదానప్రదాన పర్యావరణ సౌలభ్యం

లక్ష్యం: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చెందిన 50 శాతం వెబ్ సైట్ల ను పూర్తి సౌలభ్యంగలవిగా మార్చడం.

సాధించిన విజయాలు
l ఇప్పటిదాకా 917 వెబ్ సైట్ ల సౌలభ్య కల్పన కోసం ఆమోదించిన
రూ. 26 కోట్ల నిధుల్లో రూ.15.52 కోట్లు విడుదల
l 2020 సెప్టెంబరు నాటికి 591 వెబ్ సైట్ లలో సౌలభ్య కల్పన;
వీటిలో 419 ప్రదర్శించబడ్డా యి.
l కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాల పరిధిలోని సుమారు 100
వెబ్ సైట్ లలో కనీసం 95 అందుబాటు.
ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఇతర కీలక చర్యలు
l దేశంలో 1992 నుంచి 2014 వరకూ 56 ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు
మాత్రమే ఉండేవి.
గత ఆరేళ్లలో ఏకంగా
9,000కు
పైగా
కార్యక్రమాలు లక్షలాది
ది వ్యాం గు ల కు
ప్ర త్యక్షం గా
తోడ్పాటునిచ్చాయి.
l దివ్యాంగుల కోసం ప్రభుత్వం అమలుచేసిన కార్యక్రమాల్లో 10
గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లోకి ఎక్కాయి.
l ప్రధాన మంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ బాధ్యతలు చేపట్టేనాటికి
సులభం చేయడం దీని లక్ష్యం. అంతేకాకుండా వారికోసం
సార్వజనీన అవకాశాల
సృష్టి కూడా దీని లక్ష్యాల్లో ఒకటిగా ఉంటుంది. తదనుగుణంగా
వారికి సాధికారత కల్పన ప్రణాళిక లక్ష్యం దిశగా ఇది అనుపమాన
విజయం సాధించింది.
వైకల్యాలున్నవారంటే ఎవరు?
దివ్యాంగులంటే దృశ్య/శ్రవణ/వాక్ సంబంధ లోపం, కదలిక/
బుద్ధిమాంద్యం, మానసిక అనారోగ్యం, బహుళ వైకల్యం లేదా ఇతర
వైకల్యాలున్న వ్యక్తులు. దేశంలో 2011 లెక్కల ప్రకారం మొత్తం
జనాభాలో వైకల్యం ఉన్నవారు 2.21 శాతం.. అంటే- 2.68 కోట్ల
మంది ఉన్నారు.
సౌలభ్య భారతం ఉద్యమ అవసరం
వైకల్యాలున్న వారికి సమాన హక్కులు కల్పించే
చట్టా లున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవం భిన్నంగా ఉంది.
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దివ్యాంగుల రిజర్వేషన్ కింద 1,65,000 ఉద్యోగాలుండగా
ఏడాది వ్యవధిలోనే 14,500 భర్తీ చేయబడ్డా యి.
l దివ్యాంగుల నియామకం కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమం
నిర్వహించబడింది. అంతేకాకుండా రిజర్వేషన్ కోటా కూడా 3
నుంచి 4 శాతానికి పెంచబడింది.
l ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లోనూ దివ్యాంగుల రిజర్వేషన్లు 3 నుంచి 5
శాతానికి పెంచబడ్డా యి.
l దివ్యాంగులలో 6 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్య వయస్కులైన బాలలకు
ఉచిత విద్యపై చట్ట పరమైన నిబంధన చేర్చబడింది.
l దివ్యాంగులను స్వతంత్రులుగా తీర్చిదిద్దడం కోసం ఇప్పటిదాకా 2
లక్షల మందికి నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ ఇవ్వబడింది. మొత్తం మీద
2022కల్లా 25 లక్షల మందికి శిక్షణ లక్ష్యంగా నిర్దేశించబడింది.
l భారత సంకేత భాషా పరిశోధన-శిక్షణా కేంద్రం ఏర్పాటుతోపాటు
70 ఏళ్ల కాలంలో తొలిసారిగా 6,000 పదాలతో సంకేత భాషా
నిఘంటువు రూపొందించబడింది.
l వార్తా-సమాచార పత్రికలు, పుస్తకాలు చదువుకునేందుకు వీలుగా
దివ్యాంగుల కోసం ‘జాతీయ సౌలభ్య గ్రంథాలయం’ ఏర్పాటు
చేయబడింది.
దివ్యాంగులకు సార్వజనీన సౌలభ్యం సాధన కోసమే ‘సౌలభ్య
భారతం ఉద్యమం’ ప్రారభించబడింది. ఆ మేరకు భౌతిక, వర్చువల్
మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదల ఇందులో భాగంగా ఉంది. ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2015లో మాట్లా డుతూ- “వైకల్యంగల వారితో
మన సంభాషణ సందర్భంగా వారి శారీరక లోపాలను మాత్రమే
చూస్తున్నామని మనం గ్రహిస్తాం. కానీ, దైవం వారికి కొన్ని అదనపు
శక్తులు కచ్చితంగా ప్రసాదించాడు” అన్నారు. వైకల్యంగలవారు
దాదాపు అన్ని రంగాల్లోనూ నేడు అసమాన ప్రతిభ చూపుతున్నారు.
ఈ ఉద్యమ విజయాన్ని నిర్ధారించే కొలబద్ద ఇదే. ప్రభుత్వం
తనవంతు కరవ్త ్యం నిర్వర్తిస్తున్న నేపథ్యంలో దివ్యాంగులపట్ల వైఖరి
మెరుగుపరచుకోవాల్సిన బాధ్యత సమాజం పైన, ప్రజల మీదనే
ఉంది.
మరింత సమాచారం కోసం
www.accessibileindi.gov.in and
www.disabilityaffairs చూడండి

భారత్-అమెరికా 2+2 చర్చలు

భద్రత

సున్నితమైన సమాచారం పంచుకోవడానికి 'బిఇసిఎ' (బెకా)
భారత్-అమెరికాల మధ్య
ఇద్దరేసి (2+2) ప్రతినిధుల స్థాయి
సమావేశం సందర్భంగా ‘బిఇసిఎ’
(బెకా) పై సంతకం చేయడంతో
వ్యూహాత్మక సంబంధాల విస్తరణ
దిశగా ముఖ్యమైన నాలుగు కీలక
ఒప్పందాల ఖరారు ప్రక్రియ
పూర్తయింది.

న్యూఢిల్లీలో ఇటీవల భారత-అమెరికాల మధ్య ఇద్దరేసి
ప్రతినిధుల స్థాయి చర్చల సందర్భంగా భూగోళ-ప్రాదేశిక
సహకారం (GSOMIA) కోసం “ప్రాథమిక ఆదానప్రదాన
సహకార ఒప్పందం” (BECA) కుదరడంతో రెండు దేశాలూ
ఒక కీలకమైన రక్షణ ఒడంబడికలో భాగస్వాములయ్యాయి.
తద్వారా ఉభయ దేశాల రక్షణ బలగాల మధ్య భూగోళ ప్రాదేశిక
సమాచార ఆదానప్రదానానికి మార్గం సుగమమవుతుంది.
ప్రపంచ క్రమం మారుతున్న నేపథ్యంలో అంతర్జా తీయంగా
భారత గళానికి బలం పెరుగుతున్న పరిస్థితుల నడుమ
ఇటువంటి ఒప్పందాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉంది.
ఈ ఒప్పందంపై ఇద్దరేసి ప్రతినిధుల స్థాయి మూడో
విడత చర్చల్లో భాగంగా 2020 అక్టో బర్ 27న సంతకాలు
పూర్తయ్యాయి. రెండు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక రక్షణ
సంబంధాలకు ఉత్తేజం లభించనుండటాన్ని ఇది సూచిస్తోంది.
పైగా కోవిడ్-19 అనంతరం ప్రపంచ క్రమం ప్రధాన మలుపు
తీసుకుంటున్న అంతర్జా తీయంగా నేపథ్యంలో ఇది మరింత
సందర్భోచితం కానుంది. కాగా, 2016లో ‘లాజిస్టిక్స్ ఎక్చేంజ్
మెమోరాండం ఆఫ్ అగ్రిమెంట్’ (LEMOA), 2018లో
‘కమ్యూనికేషన్స్ కంపాటబిలిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ అగ్రిమెంట్’
(COMCASA)లపై సంతకాలు పూర్తయ్యాయి. దీంతో రక్షణ
దళాలు పరస్పర సామర్థ్య వినియోగం, అత్యాధునిక సాంకేతిక
పరిజ్ఞాన విక్రయాలకు అనువుగా సన్నిహిత భాగస్వాములతో
మాత్రమే అమెరికా కుదుర్చుకునే నాలుగు ప్రాథమిక
ఒప్పందాలు పూర్తయ్యాయి.

బెకా, 2+2 చర్చలంటే ఏమిటి?

భారత విదేశాంగ, రక్షణశాఖ మంత్రులతో అమెరికా విదేశాంగ,
రక్షణ మంత్రుల మధ్య సమావేశాన్ని 2 + 2 చర్చలు అంటారు.
l రెండు దేశాల సమగ్ర భౌగోళిక మ్యాపులు, సముద్ర, గగనతల
చార్టు లు సహా ఛాయాచిత్రాల వంటి సమాచారాన్ని భారత్-అమెరికాలు
పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి ‘బెకా’ వీలు కల్పిస్తుంది.
l ఈ సమాచారం తోడ్పాటుతో భారత్ కు గల దూరశ్రేణి క్షిపణులు
లేదా డ్రోన్లు తదితరాలకు వేలాది కిలో మీటర్ల లక్ష్యాలను కచ్చితంగా
ఛేదించగల సామర్థ్యం సమకూరుతుంది.
l

మిగిలిన మూడు ఒప్పందాలు

l ‘జనరల్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ మిలిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అగ్రిమెంట్’ (GSOMIA)

పై 2002లో సంతకం పూర్తయింది. సైనిక రంగంలో మరింత సాంకేతిక
సహకారానికి ఇది మార్గం సుగమం చేసింది
l ‘లాజిస్టిక్స్ ఎక్చేంజ్ మెమోరాండం ఆఫ్ అగ్రిమెంట్’ (LEMOA)పై
2016లో సంతకం పూర్తయింది. ఇది రెండు దేశాల సైనిక సదుపాయాల
పరస్పర వినియోగానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది.
l ‘కమ్యూనికేషన్స్ కంపాటబిలిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ అగ్రిమెంట్’
(COMCASA)పై 2018లో సంతకం పూర్తయింది. తద్వారా అధునాతన
రక్షణ వ్యవస్థలను పొందటానికి, అమెరికా-సంబంధిత వేదికలను భారత్
వాడుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది.

రక్షణ-భద
్ర త భాగస్వామ్యం

భారత్-అమెరికాల మధ్య సమగ్ర, పునఃస్థితి స్థాపక, బహుముఖ కీలక రక్షణ భాగస్వామ్యాన్ని(ఎండిపి) రెండు దేశాల రక్షణ, విదేశాంగ శాఖల
మంత్రులు కొనియాడారు. అలాగే సాగర సమాచారం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం, ఆ రంగంలో అవగాహన పెరగడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఉభయ
సాయుధ దళాల సంయుక్త, పరస్పర స్థాయి రక్షణ సమాచార-ఆదానప్రదాన భాగస్వామ్యాన్ని రెండు దేశాలూ ముందుకు తీసుకెళ్తాయని వారు
పేర్కొన్నారు.
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ప్రధాన పథకం

ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి ప్రాజెక్ట్

అందరికీ అందుబాటులో

మందుల ధరలు

కేన్సర్ఔషధం ‘జెమ్సైటబీన్’
మార్కెట్ ధర రూ.
6,412. కానీ, ఇదే మందు
ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్
ఔషధి కేంద్రంలో కేవలం 631
రూపాయలకు లభిస్తుంది!
ఈ మేరకు మార్కెట్లో లభించే
ఇతర కంపెనీ ముద్రగల
మందుల ధరలతో పోలిస్తే
అదే తరహా సాధారణ
మందులు దేశంలోని 6,634
జన్ ఔషధి కేంద్రాలలో
అత్యంత తక్కువ ధరలకు
లభిస్తాయి.

ప్ర

జీవితంలో విజయానికి, సౌభాగ్యానికి
ఆధారం ఆరోగ్యమే.. ఆ పురోగమనం
తి , కుటుంబం, సమాజం లేదా దేశం
వ్యక్
ై నా దానికి
మొత్
తా నికీ సంబంధించినద
పునాది ఆరోగ్యమే.” 2014లో ప
్ర పంచ
ై న సందర్భంగా
బ్యాంకు నివేదిక విడుదల
ప
్ర ధాన మంత్
రి నరేంద
్ర మోదీ చేసిన ఈ
ప
్ర కటనకు విశేష ప్
రా ధాన్యం ఉంది.

పంచ బ్యాంకు నివేదిక ప్రకారం- తీవ్ర వ్యాధులకు
చికిత్స కోసం భారీగా ఖర్చు చేయాల్సిన కారణంగా
మన దేశంలో ఏటా 63 లక్షల మంది ప్రజలు దారిద్య్రరేఖ
దిగువకు జారిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలపై ఖరీదైన
మందుల భారాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ 2015 జూలై 1న ‘ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి
ప్రాజెక్ట్ (PMBJP)కు శ్రీకారం చుట్టా రు. అటుపైన ఈ పథకం
లక్ష్యాల సాధన దిశగా 2015 సెప్టెంబర్ 23న ‘ఆయుష్మాన్
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భారత్ యోజన’ను ప్రారంభించారు. తదనుగుణంగా నేడు
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 6,634 జన్ ఔషధి కేంద్రాల ద్వారా
ప్రజలకు చౌకధరతో మందులు లభిస్తున్నాయి. ఈ కేంద్రాల్లో
1,250 రకాల మందులతోపాటు 204 రకాల శస్త్రచికిత్స
పరికరాలను అతి తక్కువ ధరకు ప్రజలు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మార్కెట్ ధరతో పోలిస్తే ఇవన్నీ 50 నుంచి 90 శాతం తక్కువకే
అందుబాటులో ఉంటాయి.
ప్రభుత్వ విధానాలు, నిర్ణయాలన్నీ ప్రధానంగా “ఆరోగ్యంతో

పిఎంబిజెపి కేంద
్రం కేటాయింపునకు అర
్హ తలివే

నిరుద్యోగులైన ఔషధ విజ్ఞాన (ఫార్మసిస్ట్) నిపుణులు, డాక్టర్, నమోదిత వైద్య వృత్తిదారులు, ట్రస్టు లు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు,
సంఘాలు, స్వయం సహాయ బృందాలు లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గుర్తింపు గల ఏజెన్సీలు జన్ ఔషధి కేంద్రాల కేటాయింపు పొందటానికి అర్హులే.
ఇందుకోసం ‘జన్ ఔషధి కేంద్రం’ పేరిట మందుల చిల్లర విక్రయానికి లైసెన్స్ పొందాలి. దుకాణం పరిమాణం 120 చదరపు అడుగులు ఉండాలి.
దేశంలో 2024 మార్చి నాటికి 10,000 కేంద్రాల ఏర్పాటు ప్రభుత్వ లక్ష్యం. తదనుగుణంగా ఆన్ లైన్ నమోదుకు http://janaushadhi.gov.in/
online_registration.aspx పై క్లిక్ చేయండి.
్ తంగా నిత్యం 2.5 నుంచి 3
దేశవ్యాప
లక్షల మంది ప
్ర జలు ఈ కేంద్
రా లకు
్తుంటారు. ప
వస
్ర తి కేంద
్రంలో కనీసం
నలుగురు పని చేస్తు న్న నేపథ్యంలో
వీటి ద్వారా 25 నుంచి 30 వేల మందికి
ప
్తోంది. వీరి కుటుంబాలనూ
్ర త్యక్ష ఉపాధి లభిస
్ తం లబ్
పరిగణనలోకి తీసుకుంటే మొత
ధి దారుల సంఖ్య
ఇప్పుడు సుమారు 1.25 లక్షలుగా ఉంటుంది.
-మన్సుఖ్ లాల్ మాండవీయ, కేంద్ర ఎరువులు,
రసాయనాల శాఖ సహాయమంత్రి

ప్రధానితో 2020 మార్చి 7న లబ్ధిదారుల సంభాషణ

లబ్ధిదారు 1: అశోక్ కుమార్ బెత్లా, గువహటి, అస్సామ్

నేను మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బుతో బాధపడే 60 ఏళ్ల
వ్యక్తిని. ఐదేళ్ల కిందట శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నాను. అప్పటి నుంచీ క్రమం
తప్పకుండా మందులు వాడాల్సి వస్తోంది. గత 10 నెలలుగా నేను జన్
ఔషధి కేంద్రం నుంచి మందులు కొంటున్నాను. ఇలా జన్ ఔషధ కేంద్రంలో
మందులు కొనడం మొదలుపెట్టా క నాకు ప్రతి నెలా రూ. 2,500 ఆదా
అవుతోంది. ఈ పొదుపు సొమ్మును నా మనవరాలి కోసం ‘సుకన్య సమృద్ధి
యోజన’ ఖాతాలో నేను మదుపు చేస్తున్నాను.

‘పిఎంబిజెపి’ కేంద్రా ల సంఖ్య పెరిగిన తీరు
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సౌభాగ్యం” లక్ష్యంగా తీసుకుంటున్నవే. దేశ ప్రజలందరికీ
ఆరోగ్య సంరక్షణ అందుబాటులో ఉండాలని ప్రధాన మంత్రి
ఎల్లప్పుడూ నొక్కి చెబుతుంటారు. ఆ మేరకు, ప్రధాని
ఆకాంక్ష దేశమంతటా జన్ ఔషధి కేంద్రాల ఏర్పాటు దిశగా
జాతీయస్థాయి ప్రచారానికి మార్గం సుగమం చేసింది. ఈ
నేపథ్యంలో 2008నాటి జన్ ఔషధి పథకాన్ని 2015లో కేంద్ర
ప్రభుత్వం “ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి పరియోజన”గా
మార్చింది. దేశవ్యాప్తంగా ఈ పథకం సజావుగా అమలయ్యేలా
‘బ్యూరో ఆఫ్ ఫార్మా పి.ఎస్.యు ఆఫ్ ఇండియా’ (బిపిపిఐ)ను

లబ్ధిదారు 2: దీపా షా, డెహ్రాడూన్, ఉత్తరాఖండ్
నా వయసు 65 సంవత్సరాలు… 2011 నుంచి నేను
పక్షవాతంతో బాధపడుతూ మందులు వాడుతున్నాను.
అయితే, 2015 నుంచి నేను జన్ ఔషధి కేంద్రాల్లో మందులు
కొంటున్నాను. నా భర్త కూడా దివ్యాంగుడు... సర్,
మునుపటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు మా మందుల ఖర్చు నెలకు
రూ.3,000 దాకా తగ్గింది. నా అనుభవం ప్రకారం ఈ
మందులు చౌక మాత్రమే కాకుండా ఎంతో నాణ్యమైనవిగా
ఉన్నాయి.
నోడల్ ఏజెన్సీగా నియమించింది. దీంతోపాటు ఈ కేంద్రాలపై
ప్రజలకు అవగాహన పెంచేదిశగా ఏటా మార్చి 7న జన్ ఔషధి
దినోత్సవం’ నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది.
ఈ పథకం అద్భుత విజయం సాధించింది... దేశంలో 2014కు
ముందు 99 కేంద్రాలు కేవలం రూ.7 కోట్ల విలువైన ఔషధ
అమ్మకాలు సాగిస్తూండేవి. అయితే, 2020 నాటికి 732 జిల్లాల్లో
6,634 కేంద్రాలు పనిచేస్తున్నాయి. వీటిలో మధుమేహం,
గుండెజబ్బులు సహా కేన్సర్, జీర్ణాశయ రుగ్మతవంటి అన్నిరకాల
వ్యాధులకూ సరసమైన ధరతో మందులు లభిస్తాయి.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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ప్రధాన పథకం

ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి ప్రాజెక్ట్

రూ.1కే ‘ఆక్సిజన్ ఆధారిత-నిర్మూలన’
సౌలభ్య శానిటరీ ప్యాడ్

జన్ ఔషధి కేంద్రాల్లో ఇప్పుడు పర్యావరణహిత
‘జన్ ఔషధి సువిధ ఆక్సిజన్ ఆధారిత నిర్మూలన’
సౌలభ్యం గల శానిటరీ ప్యాడ్లు లభిస్తున్నాయి.
వీటి అమ్మకం 2018 జూన్ 4 నుంచి ప్రారంభం
కాగా, 2020 సెప్టెంబరు 30 నాటికి రూ. 7 కోట్లు గా
నమోదైంది. ఈ ప్యాడ్లను ఒక్కొక్కటి కేవలం
రూపాయికే జన్ ఔషధి కేంద్రాల్లో విక్రయిస్తుండగా
ఇతర కంపెనీల ప్యాడ్ల ధర రూ. 3 నుంచి రూ. 5
మధ్య ఉంటోంది.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ జన్ ఔషధి పథకం లబ్ధిదారులతో
ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా “ఈ మందులు అంతర్జాతీయ
నాణ్యత కలిగినవని మీకు తెలియజేస్తున్నాను” అన్నారు. ఔషధ
కంపెనీల నుంచి వచ్చే ఈ మందులను అన్నిరకాల పటిష్ట
నాణ్యత ప్రమాణ తనిఖీ ప్రయోగశాలలు ధ్రువీకరించాయి.
ఏదైనా మందుల తయారీ కంపెనీపై ఫిర్యాదు అందితే, సంబంధిత
నియంత్రణ సంస్థ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇందులో
భాగంగా శిక్షతోపాటు జరిమానా విధించే అవకాశం కూడా
ఉంది. ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’కు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యం
దృష్ట్యా ఈ మందులు చౌకగా లభిస్తాయన్న భరోసా ఉంటుంది.
నేడు ఈ మందులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గిరాకీ ఉంది. నమోదిత
వైద్యవృత్తిదారులు కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మినహా రోగులకు
ఈ మందులనే తప్పనిసరిగా సూచించాలని ప్రభుత్వం
నిర్దేశించింది.
దేశవ్యాప్తంగా కొత్త కేంద్రాల ఏర్పాటువల్ల యువతకు స్వయం
ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగాయి. ఈ పథకం కింద 11,000
మందికి పైగా ప్రత్యక్ష ఉపాధి కల్పించాలన్నది లక్ష్యం. మరోవైపు
మందుల నాణ్యత, ప్రభావాన్ని పెంచడంతోపాటు గ్రామీణ
ప్రాంతాల్లో లభ్యత దిశగా ‘బ్యూరో ఆఫ్ ఫార్మా పి.ఎస్.యు స్ ఆఫ్
ఇండియా’ (బిపిపిఐ)కు ప్రభుత్వం ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను
నిర్దేశించింది. దీని ప్రగతిపై కేంద్ర ఎరువులు-రసాయనాల శాఖ
మంత్రి డి.వి. సదానందగౌడ 2020 నవంబరు తొలి వారం
నుంచి సమీక్ష కూడా ప్రారంభించారు. ఆ మేరకు ప్రణాళిక
రూపకల్పనపై ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
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సమీప కేంద్రం/మందుల లభ్యతపై సమాచారం
కోసం యాప్

దేశంలో జన్ ఔషధి కేంద్రాలు ఎక్కడున్నాయో సార్వత్రిక
విశేషత ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అయితే, ఇందుకోసం
ప్రత్యేకంగా “జన్ ఔషధి సుగమ్” పేరిట ఒక అనువర్తనం
(యాప్) ప్రారంభం కావడంతో అన్వేషణ మరింత సుగమమైంది.
దీనిద్వారా గూగుల్ మ్యాప్ సాయంతో సమీపంలోని కేంద్రాన్ని
ఎవరైనా సులువుగా కనుగొనవచ్చు.
పిఎంబిజెపి కేంద్రాల వల్ల రూ. 2,200 కోట్లు ఆదా

ప్రభుత్వ అంచనాల ప్రకారం రోగుల కుటుంబాలకు చికిత్స
వ్యయంలో దాదాపు రూ.2,200 కోట్ల మేర ఆదా అవుతోంది.
దేశంలోని 700 జిల్లాల్లో 2020 మార్చి నాటికి సుమారు 6,200
కేంద్రాలు ఏర్పాటవగా, 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరం ఇవి
రూ.433 కోట్ల విలువైన మందుల విక్రయాన్ని నమోదు చేశాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం

దేశంలో 2024 మార్చి 31 నాటికి 10,000 కేంద్రాల
ఏర్పాటు, వాటిలో 2,000 రకాల మందులు, 300 రకాల
శస్త్రచికిత్స పరికరాలు లభ్యమయ్యేలా చేయాలని కేంద్ర
ప్రభుత్వం ఒక లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది. ఇక 2020 అక్టో బరు 31
నాటికే విక్రయాలు రూ.358 కోట్లు దాటిన నేపథ్యంలో గత ఆర్థిక
సంవత్సర గరిష్ఠ పరిమాణం రూ.433 కోట్ల ను దాటడమేగాక
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో వార్షిక వ్యాపార పరిమాణం రూ.600
కోట్లు గా నమోదు కాగలదని అంచనా.

కరోనాపై యుద్ధం

నిర్విరామ కృషితో తగ్గిన
క్రియాశీల కేసుల భారం
మనందరి రక్షణ కవచం (మాస్క్) తోడ్పాటుతో భారత్ లో కోవిడ్-19
క్రియాశీల కేసుల సంఖ్య బాగా తగ్గి… 4.5 లక్షల కన్నా దిగువకు వచ్చింది

కోవిడ్-19 మహమ్మారిపై పోరాటంలో
భారతదేశం అనేక మైలురాళ్లను అధిగమించింది.
“మనందరి రక్షణ కవచం మాస్క్” అంటూ
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పలు సందర్భాల్లో
తారకమంత్రం వంటి పిలుపునిచ్చారు. అలాగే
సురక్షిత భౌతికదూరం పాటించడం, చేతులు
తరచూ శుభ్రం చేసుకోవడం వంటి వ్యక్తిగత
రక్షణ నిబంధనలు అనుసరించడంతో క్రియాశీల
కేసుల భారం 4.5 లక్షల స్థాయికి దిగివచ్చి, నేడు
మొత్తం నిర్ధారిత కేసులలో కేవలం 5.11 శాతానికి
పరిమితమైంది.
దేశంలో క్రియాశీల కేసుల భారం
స్థిరంగా తగ్గు ముఖం పడుతున్న ధోరణిని ఇది
సూచిస్తోంది. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల్లో కొత్త
కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారత్
సాధించిన విజయానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యం
ఏర్పడింది.
కరోనా సమయంలో ఆయుర్వేదం
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 5వ
జాతీయ ఆయుర్వేద దినోత్సవం సందర్భంగాభవిష్యత్ అవసరాలు తీర్చగల ఆయర్వేద సంస్థలు
“ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్
ఆయుర్వేద (ఐటిఆర్ఏ), జామ్ నగర్; నేషనల్
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద (ఎన్ఐఎ)”లను
నవంబరు 13న జాతికి అంకితం చేశారు.
మరోవైపు దేశం నుంచి ఆయుర్వేద ఉత్పత్తుల
ఎగుమతులు సెప్టెంబరు నెలలో 45 శాతం
పెరగడం విశేషం.

ఉపశమనం లభించేదాకా ఉపేక్షకు తావులేదు

93.52 %

కోలుకునేవారి సగటు
రెండు గజాల
దూరం

1.47%

మరణాల సగటు
ఇప్పటిదాకా నిర్వహించిన పరీక్షలు Figures as on
12,65,42,907

November 18, 2020

ప్రయోగశాలలు - ప్రభుత్వ-1157 | ప్రైవేటు - 956

కోలుకున్న రోగుల సంఖ్య - 83,35,109

క్రియాశీల కేసులు
4,46,805

మొత్తం రోగులు
89,12,704

కోవిడ్-19 నిర్ధారణ పరీక్ష కోసం సరికొత్త పరికరం

కరోనా వైరస్ నిర్ధా రణకు తక్కువ ఖర్చుతో పరీక్షల నిర్వహణ కోసం ఐఐటీ
(ఖరగ్ పూర్) రూపొందించిన తేలికైన పరికరం ‘కోవిరాప్’ వినియోగానికి భారత
వైద్య పరిశోధన మండలి (ఐసిఎంఆర్) ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పరికరం తయారీ
వ్యయం రూ. 5,000 కన్నా తక్కువ కాగా, ఇందులో వాడే పరీక్ష కిట్ ఒక్కొక్కటి
రూ.500 మాత్రమే కావడం గమనార్హం.
ఇక ఈ “కోవిరాప్ కోవిడ్-19 డయాగ్నాస్టిక్ టెస్ట్ కిట్”ను ఐసిఎంఆర్ తమ
పరిధిలోని ఓ అధీకృత ప్రయోగశాలలో రోగుల నమూనాల నిర్ధా రణ దిశగా కఠినంగా
పరీక్షించిన అనంతరం దానికి ధ్రువీకరణ పత్రం మంజూరు చేసింది. చౌకధర,
వినియోగ సౌలభ్యంతోపాటు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మొబైల్ అనువర్తనం
(యాప్) ద్వారా కేవలం గంటలోనే ఇది ఫలితం వెల్లడిస్తుంది.
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ముఖచిత్ర కథనం రక్షణ రంగం

నేలా, నీరూ, నింగీ, కాపాడుతూ......

దేశ భద్రతా పరిరక్షణలో

శక్తిమంతమైన
సాయుధ దళాలు

ఏడు దేశాలతో పంచుకునే 15,000 కిలో మీటర్ల పొడవున్న భూసరిహద్దును, 7,500 కిలో
మీటర్ల పొడవున్న తీరప్రాంతాన్ని కాపాడుకోవటంలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం
అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తోంది. గడిచిన ఆరేళ్ల కాలంలో ఇందుకు అవసరమైన బలమైన
మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించుకోవటంతోబాటు, రక్షణ దళాలలోని మూడు విభాగాలనూ
బలోపేతం చేసింది. ఇందులో భాగంగా వారికోసం అత్యాధునిక యుద్ధవిమానాలు,
శక్తివంతమైన క్షిపణులు తదితర ఆధునిక ఆయుధాలు ఇచ్చింది. ఈ విధంగా ఈ ప్రభుత్వపు
సిద్ధాంతం ‘దేశమే తొలి ప్రాధాన్యమని’ ఉద్ఘాటించింది.
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ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తిమంతమైన సైన్యాల్లో
ఒకటైన భారత సైన్యం గడిచిన రెండేళ్ళ కాలంలో
ఒక బలమైన సందేశాన్నిచ్చింది. లద్దా ఖ్ లోని
గాల్వన్ లోయలో వాస్తవాధీన రేఖ దాటి లోనికి వచ్చే
యత్నాలను అడ్డు కున్నా, ఇతర సరిహద్దుల్లో శత్రువు
దురాక్రమణని ప్రతిఘటించినా, పాకిస్తాన్ లోపలి
తీవ్రవాద శిబిరాలను ధ్వంసం చేసే ఆకస్మిక దాడులు
జరిపినా... శౌర్య పరాక్రమాలతో తగిన బుద్ధి చెప్పటం
తెలుసు. యావత్ దేశం డిసెంబర్ 4న నావికా
దినోత్సవం, డిసెంబర్ 7న సాయుధ దళాల దినోత్సవం
జరుపుకుంటున్న తరుణంలో వాళ్ళు భవిష్యత్తులో
ఎదుర్కోబోయే సవాళ్లను, వారి సంసిద్ధతతోబాటు వారి
లక్ష్యాల సాధనకు ప్రభుత్వం కట్టు బడిన తీరును కూడా
అంచనావేయటం తప్పనిసరి.

సైన్యం 1962 నాటి ఆలోచనా ధోరణి నుంచి
బయటపడినట్టు పదే పదే నిరూపించుకుంది.
శాంతికి కట్టు బడిన తన వైఖరిని బలహీనతగా
భావించకూడదని స్పష్టం చేసింది. విస్తరణవాదం
ముగిసిపోయిందని, ప్రపంచం ఇప్పుడు అభివృద్ధివైపు
కదులుతోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2020 జులై 3న
స్పష్టం చేశారు. సాహసవంతులైన మన సైనికుల శౌర్య
పరాక్రమాలను ప్రశంసిస్తూ, “వేలాది సంవత్సరాలుగా
ఆక్రమణదారుల దాడులను, అరాచకాలను తిప్పికొట్టిన
హీరోలు మీరు. ఇది మన గుర్తింపు.
వేణువును ధరించిన శ్రీకృష్ణు ణ్ణీ , చక్రధారి అయిన
కృష్ణుణ్ణి కూడా పూజించేది మనమే.
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2014 అనంతరం రక్షణ దళాల
ఆధునీకరణ వెనుక ఒకే ఆలోచన
ప్రతిపనీ
దేశం కోసం

గడిచిన ఆరేళ్లకాలంలో దేశ భద్రతా వ్యవస్థలో మార్పు
సులభంగా సంభవించలేదు. ఏకైక లక్ష్యంతో ఒక పోరాట
యంత్రంగా తీర్చిదిద్దటం కూడా ఈ మార్పులో భాగమేనన్నది
సుస్పష్టం. రక్షణ దళాల నైతిక స్థైర్యం ఉన్నతంగా ఉంటూ
వచ్చింది. రక్షణ దళాలు తాము ఎంచుకున్న చోట, ఎంచుకున్న
సమయంలో తాము నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు,
తగిన వ్యూహాన్ని రూపొందించుకునేందుకు వారికి అవసరమైన
సానుకూల సంకేతాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వం
ఇచ్చింది.

అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన రక్షణ
పరికరాలు సమకూర్చుకోవటంతో సహా, క్షేత్రస్థాయిలో రక్షణ
సంబంధమైన మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం దాకా ప్రతి
అంశంలోనూ కొత్తదనం కనబడుతూ వచ్చింది. జెట్ యుద్ధ
విమానాలు మొదలుకొని యుద్ధ నౌకల నిర్మాణందాకా అత్యంత
ప్రాధాన్యంతో సాగాయి.

101 రకాల కీలకమైన రక్షణ పరికరాల దిగుమతిని పూర్తిగా
విరమించుకోవటంతోబాటు, స్వదేశీ తయారీ సామర్థ్యాన్ని
పెంచుకోవాలన్న ప్రకటన ప్రభుత్వ ఆలోచనా ధోరణిని చెప్పకనే
చెప్పినట్లయింది. తుపాకులు మొదలు క్షిపణుల దాకా అనేక
ఆయుధాల దిగుమతులను క్రమంగా మానుకుంటున్నాం.

సరికొత్త సాంకేతిక ఆవిష్కరణలకు తగినట్టు గా
సంఘర్షణలలో వచ్చే మార్పులకు దీటుగా సమాయత్తం
కావటానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తూ యుద్ధరంగపు
తీరుతెన్నులను సూత్రీకరించుకున్నాం. ఉత్తర సరిహద్దు లోని
దుర్మారపు
్గ పొరుగుదేశం పదే పదే తీవ్రవాదాన్ని ఎగుమతి
చేసినప్పుడు భారతదేశ వ్యూహంలో మార్పు స్పష్టమైంది.

చొరబాటుకు ప్రయత్నించిన పొరుగు దేశ విస్తరణవాదపు
కుట్రను మన దళాలు తిప్పికొట్టా యి. రాజకీయ నాయకత్వం
మన రక్షణ దళాలకు గట్టిగా వెన్నంటి నిలిచింది. ప్రధాన
మంత్రి, రక్షణ మంత్రి లద్దా ఖ్ లో సరిహద్దు ప్రాంతాలను
సందర్శించారు. ఇది సైనికుల నైతికస్థైర్యాన్ని పెంచటంతోబాటు
అవతలివారికి ఒక సందేశం పంపినట్టయింది.

జమ్ము-కశ్మీర్ మొదలు, తూర్పు లద్దా ఖ్, ఈశాన్య
రాష్ట్రా లదాకా ఎలాంటి కవ్వింపులూ సహించబోమని
శత్రువులకు చాటిచెప్పినట్టయింది, భారత్ ను రెచ్చగొడితే,
తస్మాత్ జాగ్రత్త!
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l

l

l
l

రక్షణ విభాగంలోను మూడు విభాగాలు సైనిక, వైమానిక,
వాయుసేన దళాలు మరింత సమన్వయంతో పని చేయటానికి
వీలుగా ప్రభుత్వం ఎంతో కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న రక్షణ దళాల
అధిపతి (సిడిఎస్) నియామకం చేపట్టింది. జనరల్ బిపిన్ రావత్
దేశపు తొలి సిడిఎస్ అయ్యారు. ఇది 4-స్టార్ హోదా.
విధుల్లో ఉన్న, రిటైరైన సైనికుల గౌరవార్థం 2019 ఫిబ్రవరి 25న
ప్రభుత్వం నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ ను జాతికి అంకితం చేసింది.
దీనికి ఉన్న 16 గోడల మీద 26,000 మంది సైనికుల పేర్లు చెక్కబడి
ఉన్న స్మారక చిహ్నాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించారు.
రక్షణ దళాల మూడు విభాగాలలోనూ మహిళా సైనికులకు
ప్రాతినిధ్యం లభించింది.
అంతరిక్షంలో ఏ ఉపగ్రహాన్ని అయినా కూల్చగల సామర్థ్యాన్ని
దేశం సంతరించుకుంది.

రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు మేకిన్ ఇండియాను ప్రోత్సహించే కృషి
l

l

l

ధనుష్ భారతదేశపు తొలి స్వదేశీ ఫిరంగి
l

l

l

l

l

మొదటిసారిగా అద్భుతమైన ఆయుధాలతోబాటు,
సైనికులకు తప్పనిసరి అవసరాలైన బుల్లెట్ ప్రూఫ్
జాకెట్ల వంటివి భారత్ లోనే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి.
రక్షణ రంగంలో అన్ని విభాగాలనూ శక్తిమంతం చేసే
క్రమంలో రక్షణ రంగ ఉత్పత్తిలో 100% విదేశీ ప్రత్యక్ష
పెట్టు బడులకు ఆమోదం.

l

రక్షణ రంగ ఉత్పత్తిలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ను, స్వదేశీ
అమ్మకందారులను ప్రోత్సహించేందుకు, బడ్జెట్ లో అదనంగా
రూ. 52,000 కోట్ల కు ఆమోదం.
2018లో ప్రకటించిన డిఫెన్స్ కారిడార్ వలన రక్షణ రంగంలో
ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్, తమిళనాడు లోని రెండు
కారిడార్ల ఎగుమతుల లక్ష్యం 2025 నాటికి 500 కోట్ల డాలర్లు
(రూ. 35,000 కోట్లు ) గా నిర్ణయించారు.
రక్షణ ఉత్పత్తుల పరిశ్రమల లైసెన్సింగ్ కు నోటిఫికేషన్ జారీ
చేశారు. డి.ఆర్.డి.ఒ, రక్షణ ఉత్పత్తుల విభాగం తో ప్రైవేట్
పరిశ్రమలు, స్టార్టప్స్ తో సమాలోచనలను ప్రోత్సహించారు.
భవిష్యత్ సైనిక పోరాట వాహకం పథకానికి ఆసక్తి
అభివ్యక్తీకరణ జారీ చేశారు.
రక్షణ ఉత్పత్తుల రంగంలో చిన్న, మధ్య తరహా సంస్థల
ప్రవేశాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఐడెక్స్ యాప్ ను ఆవిష్కరించారు.
ఈ యాప్ ప్రకారం 50 పైగా స్టార్టప్స్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని
పరికరాలను తయారు చేశాయి.
ప్రభుత్వ కృషి వలన రక్షణ పరికరాల ఎగుమతి జాబితాలో
భారత్ తొలి 25 దేశాల్లో ఉంది.

45 ఏళ్ళ పొరపాటు దిద్దుబాటు, ఇప్పుడు ఒక హోదా-ఒక పెన్ష న్
ఈ పథకం కింద సమాన హోదా ఉన్న అధికారులకు
రిటైర్మెంట్ తో సంబంధం లేకుండా సమాన పెన్షన్
లభిస్తుంది. అంటే 1980 లో రిటైరైన కర్నల్ కూ, ఈ రోజు
రిటైరయ్యే కర్నల్ కూ ఒకే పెన్షన్ వస్తుంది.
1973 లో ప్రభుత్వం ఒక హోదా-ఒక పెన్షన్ ను రద్దు
చేసింది. పైగా, అప్పటి ప్రభుత్వం 58 ఏళ్లకు రిటైరయ్యే
సాధారణ పౌరుల పెన్షన్ ను 30 నుంచి 50 శాతానికి
పెంచి, సైనికుల పెన్షన్ తగ్గించింది. 2009 సెప్టెంబర్
లో సుప్రీంకోర్టు ‘ఒక హోదా-ఒక పెన్షన్’ కు ఆమోదం
తెలిపింది. కానీ మాజీ సైనికుల ఈ 45 ఏళ్ళ డిమాండ్
సాకారం కాలేదు.

l

l

చివరగా 2015 నవంబర్ 7న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దీన్ని
ఆమోదించి తన వాగ్దా నం నిలబెట్టు కున్నారు. 2014
జులై 1 నుంచే అమలయ్యేట్టు చూశారు. ఇప్పటిదాకా
20,60,700 మంది మాజీ సైనికోద్యోగులకు, వారి
కుటుంబాలకు పెన్షన్ బకాయిల కింద రూ. 42,700
కోట్ల కు పైగా చెల్లించారు.
అమరులైన సైనికుల కుటుంబాలు ప్రభుత్వ నివాసంలో
ఉండే అవకాశాన్ని మూడు నెలల నుంచి ఏడాదికి
పొడిగించారు. మాజీ సైనికులు, వారి మీద ఆధారపడిన
కుటుంబ సభ్యులు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కంట్రిబ్యూటరీ
హెల్త్ స్కీమ్ కింద ఎంపానెల్ అయిన ప్రభుత్వాస్పత్రులలో
చికిత్స పొందవచ్చు.
న్యూ ఇండియా సమాచార్ 21

ముఖచిత్ర కథనం రక్షణ రంగం

సరిహద్
దు రహదారుల సంస
్థ

రక్షణ వారధుల నిర్మాణం
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దేశపు వ్యూహాత్మక సరిహద్దు రహదారుల నిర్మాణంలో సరిహద్దు
రహదారుల సంస్థ (బిఆర్ఒ) పాత్ర చాలా కీలకం. సరిహద్దు లోని
రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలైన జమ్ము-కశ్మీర్, లద్దా ఖ్,
హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్, అస్సాం, రాజస్థాన్,
అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సిక్కిం, మిజోరం, నాగాలాండ్, త్రిపుర,
అండమాన్-నికోబార్ దీవులలో రోడ్లు , వంతెనల నిర్మాణంలో ఈ
సంస్థకు అద్భుతమైన చరిత్ర ఉంది.
1960 మే 7న ఏర్పాటైన ఈ సంస్థ 60,000 కి.మీ రోడ్లు , దాదాపు
59,500 మీటర్లు పొడవు వంతెనలు, 19 వైమానిక కేంద్రాలు,
మూడు సొరంగాలు నిర్మించింది.
22 వేల కిలో మీటర్ల రోడ్లు , 24 వేల మీటర్ల శాశ్వత వంతెనలు, 5
వైమానిక కేంద్రాలు,3 సొరంగాల నిర్వహణ పనులు బిఆర్ఒ సంస్థ
చేపట్టింది. ప్రస్తుతం 6,000 కి.మీ రోడ్లు , 2 విమాన కేంద్రాలు,
16,000 మీటర్ల శాశ్వత వంతెనతో కూడిన 2 సొరంగాలు
నిర్మాణంలో ఉన్నాయి.
2018-19 కంటే బిఆర్ఒ సంస్థ 2019-20 లో 30% ఎక్కువగా
రోడ్లు , వంతెనలు నిర్మించింది.
2008-14 మధ్య బిఆర్ఒ సంస్థ వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యమున్న రోడ్లు
నిర్మించింది. కానీ 2014-20 మధ్య 4,700 కిలో మీటర్ల రోడ్లు
నిర్మించగలిగింది.
2008-14 మధ్య 7270 వంతెనలు నిర్మించగా, 2014-2020
మధ్య 14,953 వంతెనలు నిర్మించింది.
రోహ్ తంగ్ పాస్ లో భాగమైన తొమ్మిది కిలో మీటర్ల అటల్
సొరంగం ఇప్పుడు పూర్తయింది. ఎప్పుడో 2002 లోనే ఈ నిర్ణయం
తీసుకున్నారు. కానీ, 2014లో వేసిన ముందడుగు వల్ల ఇప్పుడు
ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యమున్న వాస్తవాధీన రేఖ సమీపంలో డార్బక్షయక్-దౌల్తాబేగ్ ఓల్డీ రోడ్డు ప్రారంభించటం
2009 నుంచి 2015 వరకు బిఆర్ఒ బడ్జెట్ రూ. 4,000 కోట్లు
ఉండగా 2017-18లో అది రూ. 5,400 కోట్ల కు, 2018-19లో
రూ. 7,000 కోట్ల కు పెరిగింది. ఇప్పుడు 2019-20 లో దీన్ని
రూ. 8,000 కోట్ల కు పెంచగా 2020-21లో రూ. 11,000 కోట్లు
చేయటానికి ఆమోదం లభించింది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్

సైన్యం: తీవ్రవాదమైనా, సరిహద్దు
సవాళ్ళు అయినా ఎదుర్కోవటానికి
ఎప్పుడూ సిద్ధమే

l

ఇటీవలి నివేదిక ప్రకారం రూ. 3.37 లక్షల కోట్ల సైనిక
బడ్జెట్ తో బలమైన సైన్యాలున్న దేశాల జాబితాలో భారత్
138 నాలుగో ర్యాంకులో ఉంది.

l

అత్యంత భయంకరమైన ఆయుధాలలో ఒకటైన ఎకె203 తయారీ ఉతర్్త ప్రదేశ్ లోని అమేథీలో చేపట్టా లని
ప్రతిపాదించారు. మేకిన్ ఇండియా కింద ధనుష్, కె 9
వజ్ర, షారంగ్, అతి తేలికపాటి ఎమ్777ఎ 2 హొవిట్జ ర్
ఫిరంగులు సైన్యంలోకి తీసుకుంటున్నారు.

l

సైన్యం బులెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ల కొరత ఎదుర్కునేది.
స్వదేశీ సంస్థల నుంచి 1.86 లక్షల జాకెట్ల కొనుగోలుకు
ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. అత్యవసర ప్రాతిపదికన రూ.
25,000 కోట్ల విలువ చేసే ఆయుధాలు, మందుగుండు
సామగ్రి కొన్నారు.

l

సున్నిత ప్రాంతమైన జమ్ము-కశ్మీర్ లో నియోగించిన
భద్రతా దళాల రక్షణ మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టా రు. సైనికుల
రవాణాకు సురక్షిత వాహనాలు, మందుపాతరల నుంచి
కాపాడే ఎస్కార్ట్ వాహనాలు వాడే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ
(డి.ఆర్.డి.ఒ)

‘‘బలస్య మూలమ్ విజ్ఞానమ్’’ - అనే సంస్కృత సూక్తి డి.ఆర్.
డి.ఒ సూత్రం. బలానికి కారణం విజ్ఞానమే అన్నది దీనర్థం.
క్లిష్ట సమయాల్లో ఈ బలమే దేశాన్ని సాధికారం చేస్తుంది. ఈ
లక్ష్యంతో డి.ఆర్.డి.ఒ భారత సైనిక దళాలను శక్తిమంతం
చేస్తుంది. అది సాధించిన విజయాలు:

వైమానిక దళం: 7,500 కి.మీ.
తీరప్రాంత పహరా

వైమానిక దళం: గగనంలో ఘనత
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4.5 తరానికి చెందిన 36 రఫెల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలుకు
ప్రభుత్వం ఆదేశం. వైమానిక దళానికి ఇప్పటిదాకా 8 యుద్ధ
విమానాలున్నాయి.
భారత్-రష్యా సహకారంతో తయారు చేసిన బ్రహ్మోస్ ఈ
విభాగంలో తయారుచేసిన అత్యంత ప్రమాదకర క్షిపణులలో
ఒకటి. 2017లో పరీక్షించి చూశాక సుఖోయ్-30 ఎంకెఐ
యుద్ధ విమానానికి అమర్చారు.
‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ యుద్ధ విమానం తేజాస్ సమూహాన్ని
వైమానిక దళంలో ప్రవేశపెట్టా రు.
2019లో అపాచే హెచ్-64 ఇ హెలికాప్టర్ ను తీసుకోగా,
ఇప్పుడు భారీ బరువును ఎత్తే చినుక్ హెలికాప్టర్ కూడా వచ్చి
చేరింది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సరకు రవాణా విమానం గ్లోబ్
మాస్టర్ కూడా భారత వైమానిక దళంలో భాగమైంది.
కొత్తగా 12 సుఖోయ్-30లు, 21 మిగ్-29లు రష్యా నుంచి
కొనటానికి ఆమోదం లభించింది. ఇప్పటికే ఉన్న మిగ్-29
ల స్థాయి పెంచే పని సాగుతోంది.
రష్యా నుంచి కొంటున్న అత్యంత బలమైన, అత్యాధునిక
గగన రక్షణ వ్యవస్థ ఎస్-400 వచ్చే ఏడాది అందుతుంది.

సెప్టెంబర్ 7: హైపర్ సానిక్ టెక్నాలజీ డొమాన్ స్ట్రేషన్ వెహికిల్ (హెచ్ఎస్
టిడివి) పరీక్షించారు
సెప్టెంబర్ 22: హై స్పీడ్ ఎక్స్ పెండబుల్ ఏరియల్ టార్గెట్ (హీట్) అభ్యాస్
ను విజయవంతంగా పరీక్షించారు
సెప్టెంబర్ 23: లేజర్ గైడెడ్ యాంటీ-టాంక్ గైడెడ్ మిస్సైల్ ను
విజయవంతంగా పరీక్షించారు.
సెప్టెంబర్ 23: 500 కిలో మీటర్ల లక్ష్యాన్ని ఛేదించగల పృధ్వీ క్షిపణిని
పరీక్షించారు.
సెప్టెంబర్ 30: భూమి నుంచి భూమికి ప్రయోగించే సూపర్ సానిక్ క్రూయిజ్
మిస్సైల్ బ్రహ్మోస్ ను విజయవంతంగా పరీక్షించారు. స్వదేశీ తయారీ బూస్టర్,
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8-10 ఏళ్లలోనే వైమానిక సామర్థ్యాన్ని నాలుగు రెట్లు
పెంచటానికి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. యుద్ధ
నౌకలు, జలాంతర్గా ముల సంఖ్య పెంచుకోవటం ఇందులో
భాగం.
భయంకరమైన స్కార్పీన్ జలాంతర్గా ముల తయారీ పని
మజగాన్ డాక్ యార్డ్ లో సాగుతోంది.
ఐఎన్ఎస్ కల్వరి, ఐఎన్ఎస్ కరంజ్, ఐఎన్ఎస్ ఖండేరి,
ఐఎన్ఎస్ వజీర్ ను నావికాదళంలోకి చేర్చుకున్నారు.
ప్రాజెక్ట్ ఎ కింద శివాలిక్ తరహా యుద్ధనౌక తయారీ
పురోగతిలో ఉంది.
ఆరు జలాంతర్గా ములు కొనాలని, మరో 24 ప్రాజెక్ట్ 75 కింద
కొనాలని నావికాదళం యోచిస్తోంది.
కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ లో నిర్మించిన తొలి భారత విమాన వాహక
నౌక ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ను వచ్చే ఏడాది తీసుకుంటారు. ఒక
స్క్వాడ్రన్ మిగ్-29 లను ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ దగ్గర ఉంచుతారు.
తీర ప్రాంత గస్తీ విమానం పి-8ఐ, బ్రహ్మోస్, హర్పూన్ కూడా
విమాన వాహక నౌక దగ్గర ఉంటాయి.

ఎయిర్ ఫ్రేమ్ సెక్షన్ ఇందులో ఉన్నాయి.
అక్టోబర్ 1: లేజర్ గైడెడ్ యాంటీ-టాంక్ గౌడెడ్ మిస్సైల్ ను విజయవంతంగా
పరీక్షించారు.
అక్టోబర్ 3: అణ్వాయుధాన్ని మోసుకెళ్లగల శౌర్య క్షిపణి అత్యాధునిక
నమూనాను విజయవంతంగా పరీక్షించారు.
అక్టోబర్ 5: సూపర్ సానిక్ మిసైల్ అసిస్టెడ్ రిలీజ్ ఆఫ్ టార్పెడోను
విజయవంతంగా పరీక్షించారు.
అక్టోబర్ 9: కొత్త తరపు యాంటీ రేడియేషన్ మిస్సైల్ ను సుఖోయ్-30
ఎంకెఐ యుద్ధ విమానం నుంచి ప్రయోగించి పరీక్షించారు. ఇది భారత
వైమానిక దళానికి తొలి స్వదేశీ నిర్మిత యాంటీ రేడియేషన్ క్షిపణి
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శాంతి, సహనం మా ఆదర్శాలు.
కానీ, ఇది నవ భారతం
ప
్ర పంచం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి

నేడు ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తి సామర్థ్యాలున్న సైన్యాలలో భారత్ ఒకటి. ప్రభుత్వం గత ఐదేళ్లలో అనేక
అవరోధాలను తొలగించి, సరిహద్దులలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలతో, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాడుకుంటూ సైన్యానికి
మౌలిక సదుపాయాలను పటిష్టపరచింది. రక్షణ రంగంలో ప్రధాన దిగుమతిదారుగా పేరుపడ్డ దేశం భారత్. కానీ
ఇప్పుడు రక్షణ రంగ ఎగుమతులలో మొదటి 25 దేశాల జాబితాలో ఉంది. ప్రభుత్వం సరిహద్దు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి
సమగ్ర దృక్పథం అవలంబిస్తూ అక్కడి ప్రజల స్వావలంబనకు కృషి చేస్తోంది. న్యూ ఇండియా సమాచార్ కన్సల్టింగ్
ఎడిటర్ సంతోష్ కుమార్ తో జరిపిన సంభాషణలో రక్షణ శాఖా మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ తమ ఆలోచనలను
పంచుకున్నారు.
24

న్యూ ఇండియా సమాచార్

ప్రశ్న: ప్రభుత్వం కొత్త సవాళ్లకు దీటుగా అదే పనిగా రక్షణ
రంగ మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరుస్తోంది.
ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్న ఇతర లక్ష్యాలేంటి?

జవాబు: మన సైన్యం, ఇతర రక్షణ దళాలు దేశ అంతర్గత భద్రతకు,
సరిహద్దు భద్రతకు వెన్నెముక. వాళ్ళకు నేల మీద, నింగిలో, నీటిలో
తగిన ఆయుధాలు అందించటానికి నిరంతరం కృషి జరుగుతోంది.
రక్షణ దళాల అధిపతి (సిడిఎస్) నియామకం తదితర సంస్కరణల
ద్వారా ఏకీకృతం చేయటంలోను, ఆధునీకరణలోను ముందున్నాం.
సరిహద్దు మౌలిక సదుపాయాలను పటిష్ట పరచటం వలన రవాణా
మెరుగుపడటమే కాకుందా స్థానిక ఆర్థికవ్యవస్థ మెరుగవుతుంది.

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం ఎలాంటి
సవాలునైనా ఎదుర్కునేందుకు పూర్తి సన్నద్ధంగా ఉంది. 2020
అక్టో బర్ 3న ప్రధాని ప్రపంచంలోనే పొడవైన అటల్ సొరంగాన్ని
మనాలి లో జాతికి అంకితం చేశారు. మనాలి ని లాహౌల్ స్పితి
లోయతో కలిపే ఈ 9.02 కిలో మీటర్ల సొరంగం, మనాలి-కీలాంగ్
మధ్య 3-4 గంటల ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించటానికే కాకుండా
అన్ని రకాల వాతావరణాల్లోనూ రవాణాకు వీలు కలిగిస్తుంది. ఇదే
కాకుండా సరిహద్దుల్లో మనం అనేక రోడ్లు , వంతెనలు నిర్మించాం.
ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి, సరిహద్దుల్లో మౌలికసదుపాయాల
కల్పన కేవలం రక్షణ అవసరాలు తీర్చటమే కాదు, ఈ ప్రాంత
సామాజిక-ఆర్థిక పురోగతికి దారితీస్తుంది.
ప్రశ్న: సర్జికల్ దాడులు, బాలాకోట్ వైమానిక దాడుల
ద్వారా భారత్ తన బలం చాటుకుంది. అలాంటి
సాహసోపేత నిర్ణయాల వెనుక ప్రభుత్వ ఆలోచన
ఏంటి?

జవాబు: సరిహద్దు ఆవల తీవ్రవాదం పట్ల మా వైఖరి ఒక్కటే.
బలమైనవాళ్ళు శాంతి కోరుకోవాలి. తరచు మన సరిహద్దుల్లోకి
తీవ్రవాదులను పంపే పశ్చిమ ప్రాంత దుష్ట చర్యలను వీరులైన మన
జవాన్లు ఎప్పటికప్పుడు తిప్పికొడుతూనే ఉన్నారు. ఇది దీర్ఘకాల
సమస్య. దురదృష్టం కొద్దీ పాకిస్తాన్ మొండిగా ఉంటూ తీవ్రవాదాన్ని
ఒక విధానంగా వాడుకుంటోంది. మనం కళ్ళప్పగించి చూస్తూ
ఊరుకోలేం కదా. అలాంటి కుట్రలను భగ్నం చేయటానికి మనం ఒక
ప్రత్యామ్నాయ మార్గా న్ని ఎంచుకుని, పుల్వామాలో మన బిఎస్ఎఫ్
జవాన్ల పై జరిగిన దాడి తరువాత దాన్ని వాడుకున్నాం. అలాంటి
ప్రయత్నాలు పనికిరావని పాకిస్తాన్ అర్థం చేసుకున్నదనుకుంటా.
పైగా మనం పదే పదే చెబుతూనే ఉన్నాం మన సార్వభౌమత్వానికి,
భౌగోళిక సమగ్రతకు భంగం కలిగిస్తే ఊరుకోబోమని.
మన రక్షణ రంగ సన్నద్ధతను బలోపేతం
చేయటానికి దిగుమతులు గణనీయంగా తగ్గి స్తు న్నాం.
బలమైన శక్ తిగా రూపొందాలనుకునే ఏ దేశమూ
దీర్ఘ కాలం విదేశాల నుంచి రక్షణ ఆయుధాల
కొనుగోళ్ల మీద ఆధారపడకూడదని మనం అర్థం
చేసుకోవాలి. ప్రభుత్వం ఈ దిశలో పనిచేస్తోంది.
దాని ఫలితాలు కనబడుతున్నాయి.

ప్రశ్న: భారత్ ప్రస్తుత మిలిటరీ సామర్థ్యంలో పరిశోధన,
కొత్త ఆవిష్కరణలు కీలకపాత్ర పోషించాయి. ఈ
విషయంలో ఇంకా కొత్త ప్రణాళికలేంటి?
జవాబు: స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో స్వావలంబన దిశలో డిఆర్డీఒ కృషి
చేస్తోంది.

అగ్ని,
పృధ్వి
క్షిపణుల
పరంపర,
తేలికపాటి
యుద్ధవిమానాలు(తేజాస్), బహుళ రాకెట్ ప్రయోగ వాహకం
(పినాక), వాయు రక్షక వ్యవస్థ ( ఆకాశ్), వివిధ రాడార్లు, ఎలక్ట్రా నిక్
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ప్రశ్న: రక్షణ మంత్రి కాగానే మీరు సియాచిన్
సందర్శించారు. జవాన్ల కుటుంబాలకు లేఖలు
రాయటం మొదలు పెట్టారు. మీ అనుభూతి ఏంటి?

జవాబు: 2019 జూన్ లో రక్షణమంత్రిగా బాధ్యతలు
చేపట్ట గానే సియాచిన్ వెళ్లా . మన జవాన్లు దేశ సరిహద్దుల్ని
కాపాడుతూ తీవ్రమైన ప్రతికూల వాతావరణాన్ని ధైర్యంగా ఎలా
ఎదుర్కుంటున్నారో దగ్గరగా చూడటానికి అదొక అవకాశం.
అన్ని కష్టా ల మధ్య కూడా వారు దేశభక్తితో తమ కర్తవ్యాన్ని
నిర్వర్తిస్తున్నారు. వారికి నా వందనం.

యుద్ధ వ్యవస్థల వంటి వ్యూహాత్మక ఉత్పత్తిలో చురుగ్గా ఉంది.
ఇవన్నీ భారత మిలిటరీ శక్తిని పెంచాయి. ఇటీవలే డి.ఆర్.డి.ఒ
శాస్త్రవేతలు
్త పినాక రాకెట్ సామర్థ్యం పెంచి పరీక్షించి చూశారు. కొత్త
తరం యాంటీ రేడియేషన్ క్షిపణి ( రుద్రమ్) ,. బ్రహ్మోస్, హైస్పీడ్
ఎక్స్ పెండబుల్ ఏరియల్ టార్గెట్ (హీట్)-అభ్యాస్, సూపర్ సానిక్
మిసైల్ అసిస్టెడ్ రిలీజ్ ఆఫ్ టార్పెడో (స్మార్)ట్ , లేజర్ గైడెడ్ యాంటీ
టాంక్ గైడెడ్ మిసైల్, మూడవ తరం యాంటీ టాంక్ గైడెడ్ మిసైల్
–నాగ్ వంటివి సిద్ధం చేశారు.
ప్రశ్న: సరిహద్దు ప్రాంతాలు ఎప్పుడూ ఉద్రిక్తతలో
ఉంటున్నాయి, భారత్ తగిన బుద్ధి చెప్పిందా?
సంసిద్ధత ఏ స్థాయిలో ఉంది?

జవాబు: సెప్టెంబర్ 15న లోక్ సభలో నేను సమాధానమిచ్చా.
తూర్పు సరిహద్దు లద్దా ఖ్ లో పరిస్థితి చెప్పాను. వాస్తవ స్థితి చెప్పి
గాల్వన్ లోయలో భారత దళాలకు, పిఎల్ఎ దళాలకు మధ్య ఈ
నెల జూన్ 15న నెలకొన్న ప్రతిష్ట భన గురించి వివరించా. వాళ్ళు
రెచ్చగొట్టినా, మన సాయుధ దళాలు సంయమనం పాటించినా,
అవసరాన్నిబట్టి భారత బహుగోళిక సమగ్రత కాపాడటానికి
శౌర్యాన్ని కూడా చాటారు.
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పరిస్థితిని చర్చల ద్వారా పరిష్కరించటానికి ప్రయత్నిస్తూనే మనం
చైనాని దౌత్య పరంగా మిలిటరీ పరంగా కూడా ఎదుర్కొనడానికి
సిద్ధమయ్యాం. నవంబర్ 6న 8వ విడత ఇండియా-చైనా కమాండర్
స్థాయి చర్చలు చుషూల్ లో జరిగాయి. ఇరు దేశాల నాయకుల
ఏకాభిప్రాయాన్ని అమలు చేయాలని ఇరుపక్షాలూ అంగీకరించాయి.
ఆవిధంగా క్షేత్రంలో ఉన్న దళాలు సంయమనం పాటించాలని,
అపోహలు, తప్పుడు అనుమానాలు నివారించాలని నిర్ణయించాయి.
త్వరలో మరో సమావేశానికి కూడా వారు ఒప్పుకున్నారు.
ప్రశ్న: సరిహద్దు వివాదాలను పరిష్కరించటంలో
గత ప్రభుత్వ లోపాలేంటి?పరిష్కారానికి మీ
ఆలోచనలేంటి?

జవాబు: దేశభద్రతను కాపాడుకునే క్రమంలో మేం
నాలుగు ప్రధాన సూత్రాలను పేర్కొన్నాం. మొదటిది వెలుపలి
హెచ్చరికల నుంచి భారత సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను
కాపాడుకునే సామర్థ్యం. రెండోది, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ
సురక్షితంగా ఉండగలిగే సామర్థ్యం సాధించటం. మూడోది,
దేశహద్దు లకు ఆవల నివసించే మనవారందరి ప్రయోజనాలు
కూడా కాపాడుకుంటూ మన భద్రతా అవసరాలను కూడా
రక్షించుకోవటం. చివరగా, మనం గ్లోబలైజేషన్ కారణంగా,
ప్రపంచ దేశాల భద్రతా అవసరాలు ఒకదానితో మరొకటి
ముడిపడి ఉన్నాయని గుర్తించాం.
ఉమ్మడి అవసరాలలో భాగంగా దేశ భద్రతావసరాలు దానితోనూ
ముడిపడి ఉంటాయి. ‘‘పొరుగువాళ్లకు ప్రాధాన్యం” అన్నది
భారతదేశపు విదేశాంగ, భద్రతా విధానంలో కీలకమైన అంశాల్లో
ఒకటి. 2014 నుంచీ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన

శక్తియుక్తులలో తగినంత భాగం ఈ సంబంధాల పెంపుదలకు
వెచ్చించారు. ఇది పురోగామి భాగస్వామ్యాన్ని, విశ్వాసాన్ని
పెంచింది. తీవ్రవాదాన్ని పెంచిపోషించే పాకిస్తాన్ ఒక్కదాన్ని
మినహాయిస్తే భారత్ తన పొరుగు దేశాలన్నిటితో బంధాన్ని
మెరుగుపరచుకుంది.
ప్రశ్న: స్వదేశీ రక్షణ ఉత్పత్తులలో ఆత్మ నిర్భర్ భారత్
దిశగా ప్రభుత్వ కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతోంది?

జవాబు: ‘మేకిన్ ఇండియా’ను ప్రోత్సహించటానికి
కీలకరంగాల్లో ఒకటిగా రక్షణ రంగాన్ని ఇప్పటికే గుర్తించాం.
వచ్చే ఐదేళ్లలో రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు 500 కోట్ల డాలర్ల (రూ.
35 వేల కోట్లు ) మేరకు ఎగుమతి లక్ష్యంగా విధిస్తూ ప్రధాని
ఇప్పటికే తన ఆలోచన వెల్లడించారు.
ఈ దిశగా:

l ఉత్పత్తి, ఎగుమతి ప్రోత్సాహక విధానపు ముసాయిదా
సిద్ధమైంది. సాయుధ దళాల అవసరాలను ఇది రక్షణ ఉత్పత్తుల
తయారీ పరిశ్రమకు తెలియజేస్తుంది. 2025 నాటికి 1,75 లక్షల
కోట్ల వార్షిక టర్నోవర్ సాధించటం ఈ విధాన లక్ష్యం
l రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ 2020-21 సంవత్సరానికి వస్తు
సేకరణ బడ్జెట్ ను విదేశీ, స్వదేశీ పెట్టు బడిగా విభజించింది.
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్వదేశీ పరికరాల కోసం ప్రత్యేకంగా
రూ. 52,000 కోట్లు కేటాయించింది. దీనివలన రక్షణ రంగ
ఉత్పత్తులలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ను ప్రోత్సహించినట్ట వుతుంది.
l
101 రకాల పరికరాల దిగుమతుల మీద ఆంక్షలు
విధించగా, రూ. 4 లక్షల కోట్ల కాంట్రాక్టు లు వచ్చే 5-7 ఏళ్లలో
స్వదేశీ పరిశ్రమకు ఇస్తారు.

l రక్షణ రంగంలో 74% వరకు విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టు బడులకు
అవకాశం కల్పించటం లాంటి సాహసోపేత నిర్ణయాలు అనేకం
తీసుకున్నారు. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోను, తమిళనాడులోని రక్షణ రంగ
కారిడార్ ల ఏర్పాటుకు నిర్ణయించారు
ప్రశ్న: మన భవిష్యత్ సంసిద్ధత మీద దాని ప్రభావం
ఎలా ఉంటుంది?

జవాబు: దీనివలన రక్షణ రంగంలో క్రమంగా దిగుమతుల
మీద ఆధారపడే పరిస్థితి పోతుంది. గణనీయంగా శక్తిమంతమైన
ఏ దేశమూ దీర్ఘకాలం రక్షణ పరికరాలను విదేశాల నుంచి
కొనుగోలు చేయదు.
ప్రశ్న: 2018-19 బడ్జెట్ లో ప్రకటించిన రక్షణ రంగ
కారిడార్ పరిస్థితి ఏంటి?

జవాబు: అలాంటి ఒక కారిడార్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోను, మరొకటి
తమిళనాడులోను తలపెట్టాం. ఈ కారిడార్ల ఏర్పాటుకు
ప్రభుత్వం ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఆరు కేంద్రాలను, తమిళనాడులో
ఐదు కేంద్రాలను గుర్తించింది.
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రక్షణ కారిడార్ ప్రారంభానికి రూ, 3,700
కోట్ల కు పైగా పెట్టు బడులు ప్రకటించాం. అందులో 2020 ఆగస్టు
వరకు రూ. 883 కోట్లు వచ్చాయి. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2020
రక్షణ ప్రదర్శన సందర్భంగా 23 అవగాహనా ఒప్పందాలు
చేసుకుంది. ఈ కారిడార్ కోసం మరో రు. 50,000 కోట్ల దాకా
వస్తాయని అంచనా వేస్తోంది.

అదే విధంగా తమిళనాడు రక్షణ పరిశ్రమల కారిడార్ కు
రూ, 3,100 కోట్ల కు పైగా పెట్టు బడులు ప్రకటించగా, 2020
మార్చి వరకు రూ. 808 కోట్లు వచ్చాయి.
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ఆర్థికం

ఆత్మనిర్భర్ భారత్ పాకేజ్ 3.0

ఎదుగుదలకు మరో ప్రేరణ

ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజ్ 3.0 ప్రకటనతో రూ. 2.65 లక్షల కోట్లకు పైగా విలువచేసే పథకాలతో
ముందుకొచ్చింది. కరోనా సంక్షోభ కాలంలో ఆర్థికవ్యవస్థ ఎదుగుదలకు ఇది ఊతమిస్తుంది.

ఆ

ర్థిక వ్యవస్థ ఎదుగుదలకు ప్రేరణ ఇచ్చేందుకు కేంద్ర
ఆర్థిక శాఖా మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్
‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్ 3.0’ రూపంలో మరో రూ. 2.65 లక్షల
కోట్ల ప్యాకేజ్ ప్రకటించారు. 2020 నవంబర్ 12న ఈ మేరకు
వెల్లడిస్తూ, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ 1.0, 2.0 ప్రకటించిన తరువాత
ఆర్థిక వ్యవస్థ. ఎదుగుదలబాటలో సాగుతున్నదన్నారు. స్టాక్
మార్కెట్ స్థిరంగా ఎదుగుదల చాటుకుంటుండగా, బ్యాంకుల
రుణాల ఎదుగుదల కూడా 5.1 శాతం కనబరచాయన్నారు.
మూడవ త్రైమాసికానికి ఆర్థికరంగం మీద రిజర్వ్ బ్యాంక్
అంచనా కూడా సానుకూలంగా ఉంది.
ఇప్పటిదాకా మూడు విడతల్లో ఇచ్చిన మొత్తం ప్యాకేజ్ విలువ
రూ. 29.87 లక్షల కోట్లు కాగా, ఇది దేశ స్థూల జాతీయోత్పత్తి
(జిడిపి) లో 15 శాతం. కొత్త ప్యాకేజ్ లో ఉద్యోగాల కల్పనకు
ప్రాధాన్యమిచ్చారు. ప్రత్యేకంగా వ్యవసాయం, గ్రామీణ ఉపాధి,
రియల్ ఎస్టేట్ మీద దృష్టి సారించారు.
కొత్త ప్యాకేజ్

ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్ గార్ యోజన్
ఇంతకు ముందు పిఎఫ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోని, రూ.
15,000 లోపు నెల జీతం తీసుకునేవారు ఈ పథకం ద్వారా
లబ్ధి పొందుతారు. ఇందుకోసం ఆ కంపెనీ ఇపిఎఫ్ఒ లో రిజిస్టర్
చేసుకోవాలి. ఆగస్టు , సెప్టెంబర్ మధ్య ఉద్యోగం లేకుండా ఆ
తరువాత పిఎఫ్ లో చేరినవారు కూడా లబ్ధి పొందుతారు. 2021
జూన్ వరకు ఈ పథకం అందుబాటులో ఉంటుంది.
అత్యవసర రుణ హామీ పథకం

ఎంఎస్ఎమ్ఇ లు, వ్యాపారాలు, ముద్ర రుణగ్రహీతలు, వ్యాపార
రుణ అవసరమున్న వ్యక్తుల కోసం ఈ పథకాన్ని 2021 మార్చి
31 వరకు పొడిగించారు.
కొవిడ్-19 కారణంగా రుణహామీ సహాయ పథకాన్ని ఆరోగ్య
రక్షణ రంగంతోబాటు రూ. 50 కోట్ల నుంచి రూ. 500 కోట్ల
వరకు అప్పు బకాయిపడ్డ మరో 26 బాధిత రంగాల కోసం
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2020 ఫిబ్రవరి 29న ప్రారంభించారు. ఈ సంస్థలు, వ్యక్తులకు
వారి అప్పు బకాయిలో 20% మేరకు అదనంగా అప్పు ఇస్తారు.
ఈ అదనపు మొత్తం తిరిగి చెల్లించటానికి 5 ఏళ్ల వ్యవధి
ఉంటుంది. అందులో ఏడాది పాటు మారటోరియం ఉంటుంది.
ఈ పథకం 2021 మార్చి 31 వరకు అమలులో ఉంటుంది.
సంస్థలకైతే అదనంగా బకాయిలో మరో 20% అప్పు ఇస్తారు.
ఐదేళ్లలో తిరిగి చెల్లించవచ్చు.
10 రంగాలకు రూ. 1.46 లక్షల కోట్ల పిఎల్ఐ

ఉత్పత్తితో అనుసంధానమైన ప్రోత్సాహకాల (పిఎల్ఐ)
పథకాన్ని మరో పది రంగాలకు విస్తరించారు. స్వదేశీ తయారీ
సంస్థల్లో పోటీతత్వం పెంచటానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ రంగాలన్నిటికీ కలిపి వచ్చే పదేళ్ల కోసం రూ. 1.46 లక్షల
కోట్లు నిర్దేశించారు. ఈ పది రంగాలలో అడ్వాన్స్ సెల్ కెమిస్ట్రీ
బాటరీ, ఎలక్ట్రా నిక్/టెక్నాలజీ ఉత్పత్తులు, ఆటోమొబైల్స్. ఆటో
పరికరాలు, ఔషధాలు,
టెలికామ్, నెట్ వర్కింగ్ ఉత్పత్తులు, జౌళి ఉత్పత్తులు, ఉన్నత
సామర్థ్యం ఉన్న సోలార్ పివి మాడ్యూల్స్, ఎసి లు, ఎల్ఇడి లు,

మంత్రిమండలి నిర్ణయాలు

స్పెషాలిటీ స్టీల్ ఉన్నాయి.

పిఎంఎవై-యు కోసం రూ.18,000 కోట్లు
ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (పట్ట ణ ప్రాంతం) కింద
రూ. 18,000 కోట్లు కేటాయించారు. ఇది ఈ ఏడాది
ఇచ్చే రూ. 8,000 కోట్ల కు అదనం. దీనివల్ల 12 లక్షల ఇళ్ల
నిర్మాణ ప్రారంభానికి, 18 లక్షల ఇళ్ళు పూర్తి చేయటానికి
వీలవుతుంది. దీనివల్ల 78 లక్షల మందికి కొత్తగా ఉపాధి
కలుగుతుంది.
నిర్మాణం, మౌలిక వసతులు

వ్యాపారాన్ని సులభతరం చేయటానికి, డబ్బు ఇరుక్కుపోయి
ఉన్న కాంట్రాక్టరకు
్ల ఊరట కలగటానికి వీలుగా కాంట్రాక్టు ల
మీద వాళ్ల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ను 5-10 శాతం నుంచి
3 శాతానికి తగ్గించారు. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పనులకు,
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. ఈ
మినహాయింపులు 2021 డిసెంబర్ 31 వరకు అమలులో
ఉంటాయి.
డెవలపర్లకు, కొనుగోలుదారులకు ఊరట

డెవలపర్లకు, కొనుగోలుదారులకు పన్ను ఊరట
కల్పించేందుకు, సర్కిల్ రేటుకు, ఒప్పందపు రేటుకూ మధ్య
తేడా విషయంలోనూ పన్ను రాయితీని 10 నుంచి 20
శాతానికి పెంచారు. వీటిని కొనేవాళ్లకు కూడా 2020 జూన్
30 వరకు 20 శాతం ఊరట ఇస్తారు.
ఎరువుల మీద సబ్సిడీకి రూ. 65,000 కోట్లు

వచ్చే పంట కాలంలో రైతులకు సకాలంలో ఎరువుల సరఫరా
జరగటానికి రూ. 65,000 కోట్లు కేటాయిస్తున్నారు.
గ్రామీణ ఉపాధికి ప్రోత్సాహం

గ్రామీణ ఉపాధి కల్పన పెంపుదలకు అదనంగా రూ.
10,000 కోట్లు ఇచ్చి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను వేగవంతం
చేస్తున్నారు.
కొవిడ్-19 వాక్సిన్ పరిశోధనలకు గ్రాంట్

భారత్ లో కొవిడ్ వాక్సిన్ తయారీకోసం పరిశోధన,
అభివృద్ధికి బయోటెక్నాలజీ విభాగానికి రూ. 900 కోట్లు
ఇస్తున్నారు.

నూతన అభివృద్ధివైపు

నిర్ణయం: హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో 210 మెగావాట్ల లుహ్రీ స్టేజ్ -1

జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు కు రూ. 1810 కోట్ల పెట్టు బడికి అమోదం

లాభాలు:

l ఈ ప్రాజెక్ట్ వలన ఏటా 75.82 కోట్ల

అవుతుంది.

యూనిట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి

l ఈ విద్యుదుత్పత్తి వలన పవర్ గ్రిడ్ స్థిరత్వం ఏర్పడి విద్యుత్ సరఫరా

మెరుగవుతుంది.

l ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనుల వలన దాదాపు 2,000 మందికి ప్రత్యక్ష, పరోక్ష

ఉపాధి కలుగుతుంది.

l హిమాచల్ ప్రదేశ్ కు రూ. 1,140 కోట్ల

ఉచిత విద్యుత్ అందుబాటులోకి
వస్తుంది. 40 ఏళ్ళపాటు ఈ లబ్ధి కలుగుతుంది.

నిర్ణయం:

10 రంగాలకు ఉత్పత్తితో అనుసంధానమైన ప్రోత్సాహకాల (పిఎల్ఐ)
పథకం ద్వారా తయారీ సామర్థ్యం పెంచటానికి రూ. 8,100 కోట్లు

లాభాలు:

l ఎగుమతులను పెంచుతుంది. భారత తయారీదారులను అంతర్జాతీయ

స్థాయిలో పోటీపడేటట్లు చేస్తుంది. పెట్టు బడులను ఆకర్షిస్తుంది.
ఎగుమతులను పెంచుతుంది. సామాజిక, ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాలలో
పిపిపి లను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఆస్తుల కల్పనకు దోహదం చేస్తుంది.
సామాజికంగా అవసరమైన ప్రాజెక్టు లు వాణిజ్యపరంగా గిట్టు బాటు
అవుతాయి.

l ఈ పది రంగాలకు పిఎల్ఐ పథకం వలన అవి అంతర్జాతీయంగా

పోటీపడగలుగుతాయి. తయారీదారులు అంతర్జాతీయ పోటీలో
నిలుస్తారు. పెట్టు బడులు వస్తాయి. అత్యాధునిక టెక్నాలజీ
వాడుకోవచ్చు.

l సామర్థ్యాలు కొనసాగేట్టు

చూస్తుంది. స్థాయి పెంచుకోవటం వలన
కలిగే లాభాలు పొందవచ్చు. ఎగుమతులు పెరుగుతాయి. ‘మేక్ ఇన్
ఇండియా’ ను అంతర్జాతీయ సరఫరా వ్యవస్థలో భాగం చేస్తుంది.
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ప్రధాన మంత్రి వ్యాఖలు

ప్రపంచ పెట్టు బడిదారుల రౌండ్ టేబుల్ వర్చువల్ సమావేశం

ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల

ఆర్ధికవ్యవస్థ సాధన దిశగా

ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులు భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టా లని కేంద్రప్రభుత్వం కోరింది. గరిష్ట
తూ నేవృద్ధి అనే మార్గాన్ని మాత్రమే నమ్మడం కాకుండా
ఇఎస్జి స్కోరుకు సమానమైన ప్రాధాన్యతను ఇస్
ప్రజాస్వామ్యం, జనాభా, డిమాండ్తో పాటు వైవిధ్యత భారత్ సొంతమని కేంద్రప్రభుత్వం చాటుతోంది.

2024 నాటికి ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్ధిక వ్యవస్థను
సాధించడంలో భాగంగా ప్రపంచ పెట్టు బడిదారులను
ఆకర్షించడం కోసం భారతదే శం పలు ముఖ్యమైన
చర్యలను చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా వర్చువల్ గ్లోబల్
ఇన్వెస్టర్ రౌండ్ టేబుల్ (విజిఐఆర్) రూపంలో ప్రపంచం
ముందు ఒక రోడ్డు మ్యాపును ఉంచింది. ఇది ప్రపంచ
సంస్థాగత పెట్టు బడిదారులు, భారతీయ వ్యాపార దిగ్గజాలు,
ప్రభుత్వంలోని ప్రధానమైన విధాన నిర్ణేతలు, ఆర్ధికర ంగంలోని
మార్కెట్ నియంత్రణదారుల మధ్యన ప్రత్యేకమైన చర్చకు
వేదికగా నిలిచింది.
విజిఐఆర్ సమావేశంలో మాట్లా డిన ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ భారతదేశం మెరుగైన మార్పును సాధిస్తోందని
అన్నారు. ఉన్నత పర్యావరణ, సామాజిక, పాలనాపరమైన
అంశాల్లో (ఇ.ఎస్.జి) సమానమైన దృష్టిని నిలిపి వృద్ధిని
సాధించడంపై భారతదే శం విశ్వాసం వుంచిందని అన్నారు.
ప్రజాస్వామ్యం, జనాభా, డిమాండ్, వైవిధ్యం అంశాలను
ఆయా పెట్టు బడిదారుల ముందు వుంచడం జరుగుతోందని
స్పష్టం చేశారు. నూతన భారతదే శ సాధన కోసం ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ తన దార్శనికతను, రోడ్డు మ్యాపును
ఆవిష్కరించారు. అంతే కాదు ప్రపంచ పెట్టు బడిదారులను
దేశంలోకి ఆహ్వానించారు.
భారతదే శ ఆర్ధిక, పెట్టు బడి దృక్పథం, నిర్మాణాత్మక
సంస్కరణలు, ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్ధిక వ్యవస్థగా
రూపొందడానికిగాను ప్రభుత్వం కనబరుస్తున్న దార్శనికత
అంశాలపైన విజిఐఆర్ 2020 సమావేశం ప్రత్యేకంగా దృష్టి
పెట్టి చర్చలు చేసింది. ఈ సమావేశంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా
వున్న20 భారీ పెన్షన్ మరియు సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్స్
పెట్టు బడిదారులు పాల్గొన్నారు. వారి మొత్తం ఆస్తుల
నిర్వహణ విలువ 6 ట్రిలియన్ డాలర్లు. వీరిలో కొంతమంది
ప్రభుత్వంతో మొదటిసారి సంప్రదింపులు చేస్తున్నారు.
30
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ప్రధాని ఏం మాట్లాడారంటే...

l గతంలో సమస్యాత్మకంగా వున్న విధానాలను వదిలేసి నూతన

భారతదేశాన్ని నిర్మిస్తున్నాం. సమస్యలకు దీర్ఘకాలిక, సుస్థిరమై
 న
పరిష్కారాలను అమలు చేయడమే భారతదేశ విధానం.
l నమ్మకమై
 న ఆదాయం, ప్రజాస్వామ్య వాతావరణం, స్థిరత ్వం, వృద్ది
కావాలంటే అందుకు తగిన దేశం భారతదేశం.
l భారతదేశం అనుసరిస్తున్న విధానాలు స్థిరత్వాన్ని కలిగి వున్నాయి కాబట్టే
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూసినప్పుడు పెట్టు బడులు పెట్టడానికి అనువైన
దేశంగా భారతదేశం గుర్తింపు సాధించింది.

ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు

l విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టు బడులను తీసుకుంటే ఈ రంగంలో 2008-14

మధ్యన 231.37 బిలియన్ డాలర్లు దేశంలోకి వచ్చాయి. 201420 సంవత్సరాల్లో 358.29 బిలియన్ డాలర్లు వచ్చాయి. అంటే 55
శాతం వృద్ధి కనిపించింది.
l ఐక్యరాజ్యసమి
 తి నివేదిక ప్రకారం దక్షిణ ఆసియా ఎఫ్ డిఐ వృద్ధి
10శాతం. ఈ వృద్ధికి భారతదే శమే కారణం.
l సులభతర వాణిజ్య ర్యాంకులలో ప్రస్తుతం భారతదేశ స్థానం 63.
2014లో ఇది 142.
l ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు వరకూ భారతదే
 శంలోకి వచ్చిన
ప్రత్యక్ష పెట్టు బడులు 35.73 బిలియన్ డాలర్లు. ఆర్ధిక సంవత్సరం
మొదటి ఐదు నెలల కాలాన్ని తీసుకుంటే గతంలో ఎన్నడూ
లేనివిధంగా ఎఫ్.డి.ఐ లు వచ్చాయి.

l గత ఏడాదితో పోలిస్తే గత ఐదు నెలలుగా ఎఫ్.డి.ఐ లలో 13 శాతం వృద్ధి

కనిపించింది.
l భారతదే
 శంలోని వ్యవస్థల బలం కారణంగా 800 మిలియన్ ప్రజలకు

ఆహారధాన్యాలను, 420 మిలియన్ ప్రజలకు నగదును, 80 మిలియన్
కుటుంబాలకు ఉచిత వంట గ్యాసును ఇవ్వగలిగాం.
l జాతీయ మౌలిక సదుపాయాల పైప్ లైన్ కింద 1.5 ట్రిలియన్ డాలర్లను
పెట్టు బడిగా పెట్టడానికిగాను ఉజ్వలమైన ప్రణాళిక రూపొందించాం. బహుళ
విధాలా అనుసంధానతను అందించే అమోఘమైన మౌలిక సదుపాయాల
విశిష్ట ప్రణాళిక రూపకల్పన దశలో వుంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన
రహదారులు, రైల్వేలు, మెట్రోలు, నీటి రవాణా మార్గా లు, ఎయిర్ పోర్టు లు
మొదలైన మౌలిక సదుపాయాలను పెద్ద ఎత్తున నిర్మించుకుంటున్నాం.
l ఈ మధ్యనే వ్యవసాయరంగంలో చేపట్టిన సంస్కరణల
 కారణంగా
భారతదేశ రైతులతో భాగస్వాములు కావడానికి అవకాశాలు లభించాయి.
సాంకేతికత,ఆధునిక ప్రాసెసింగ్ విధానాల ద్వారా, త్వరలోనే భారతదేశం
వ్యవసాయ ఎగుమతుల కేంద్రంగా గుర్తింపు పొందనుంది.
l జాతీయ విద్యావిధానం కారణంగా దేశంలో విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు
తమ క్యాంపస్ లను ప్రారంభించుకోవచ్చు. జాతీయ డిజిటల్ ఆరోగ్య
కార్యక్రమ
 ం ద్వారా ఆర్థికరంగ సాంకేతిక సంస్థలకు అవకాశాలు
పెరుగుతాయి.

ప్రధానిపై నమ్మకంవల్ల పెట్టుబడిదారుల్లో పెరిగిన ఉత్సాహం
విదేశీ పెట్టు బడుల విషయంలో భారతదేశం స్థిరమైన ప్రగతిని సాధిస్తూనే
వుంది. ఉత్పత్తిని పెంచడంకోసం దేశంలో పారిశ్రామిక కారిడార్లను, ప్రత్యేక
ఆర్ధిక మండళ్లను, ప్రాజెక్ట్ వృద్ధిని పర్యవేక్షించే సంస్థను ప్రోత్సహించడం
జరుగుతోంది.

2024 నాటికి ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా
భారతదేశం రూపొందుతుందని ప్రకటించిన ప్రధాని

ఒక వైపు కరోనా మహమ్మారి కారణంగా భారతదేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థ
వృద్ధి దెబ్బతిన్నప్పటికీ 2024 నాటికి భారతదేశం ఐదు ట్రిలియన్
డాలర్ల ఆర్ధికశక్తిగా అవతరిస్తుందనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ కనబరుస్తున్నారు. ఒక ఆంగ్ల దినపత్రికకు ఇచ్చిన
ఇంటర్వ్యూలో మాట్లా డుతూ ఆయన ఏమన్నారంటే మహమ్మారి
కారణంగా ఈ ఏడాది ఆశించిన స్థాయిలో వృద్ధి లేకపోయినప్పటికీ
ఈ నష్టాన్ని అత్యధిక కృషి చేయడం ద్వారా రాబోయే సంవత్సరంలో
పూడ్చుకుంటామని అన్నారు. ఇక కొనుగోలు సామర్థ్యంలో
ప్రపంచంలోనే భారతదేశం మూడో అతిపెద్ద ఆర్ధిక వ్యవస్థగా
అవతరించిందని అన్నారు. ప్రస్తుత అమెరికా డాలర్ ధరల ప్రకారం
ప్రపంచంలోనే భారతదేశం మూడో అతి పెద్దదేశం కావాలని
మేం పని చేస్తున్నాం. దాన్ని సాధించడంకోసం ఐదు ట్రిలియన్
డాలర్ల లక్ష్యం దోహదం చేస్తుందని ప్రధాని ఆకాంక్షించారు. ఇక
లక్ష్యాలను అందుకోవడంలో తమ ప్రభుత్వం ట్రాక్ రికార్డు కలిగి
వుందని అన్నారు. అనుకున్న సమయానికంటే ముందుగా గ్రామీణ
పారిశుద్ధ్య లక్ష్యాన్ని అందుకున్నాం. అలాగే ముందుగా అనుకున్న
సమయానికంటే ముందుగానే గ్రామీణ విద్యుద్దీకరణ లక్ష్యాన్ని
చేరుకున్నాం. అనుకున్న సమయానికంటే ముందుగానే 8 కోట్ల
ఉజ్జ్వల కనెక్షన్ల లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నాం. కాబట్టి ఈ ట్రాక్ రికార్డుల
ప్రకారం, చేపడుతున్న సంస్కరణల్ని తీసుకుంటే లక్ష్యాన్ని చేరుకునే
విషయంలో ప్రజలకు మా సామర్థ్యాల మీద నమ్మకం వుంది అని
ప్రధాని అన్నారు.
పర్యావరణ
 హిత ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఇరుగు
పొరుగు దేశాలకంటే అధికంగా ప్రగతి

ఈ ఏడాది అమెరికా నుంచి 154 గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టు లు భారతదేశానికి
వచ్చాయని ప్రధాని అన్నారు. చైనాకు 86, వియత్నాంకు 12,
మలేసియాకు 15 వచ్చాయని వాటితో పోలిస్తే భారతదేశం చాలా
ముందు వుందని అన్నారు. భారతదేశ అభివృద్ది కథనంపట్ల
ప్రపంచానికి నమ్మకం పెరుగుతుందనడానికి ఇది ప్రత్యక్ష
నిదర్శనమ
 ని ఆయన అన్నారు.
కోవిడ్ -19 కట్టడికోసం శాస్త్రీయమైన విధానం

కోవిడ్ -19 మహమ్మారి కట్టడికోసం ప్రభుత్వం ముందస్తుగానే
చేపట్టిన చర్యలు ఫలితం ఇస్తున్నాయని ప్రధాని అన్నారు. ఈ
ముందస్తు చర్యల కారణంగా మహమ్మారిని ఎదుర్కోగలిగే
సత్తా ఏర్పడిందని ప్రపంచంలోనే భారతదేశంలో అతి తక్కువ
మరణా
 లు నమోదవుతున్నాయని ప్రధాని అన్నారు. మహమ్మారిని
ఎదుర్కోవడంలో భాగంగా గత కొన్ని నెలలుగా తెలుసుకున్న
సముచిత విషయాల్లో ప్రధానమైంది... చిట్టచివరి లబ్ధిదారుడిని
చేరుకునేలా డెలివరీ వ్యవస్థలను తయారు చేసుకున్నామనే
విషయమని ప్రధాని అన్నారు. ఈ డెలివరీ వ్యవస్థల్లో అత్యధికం తమ
మొదటి టెర్మ్ ప్రభుత్వంలోనే తయారు చేసుకున్నామని తద్వారా
ఈ శతాబ్దా నికి ఒకసారి వచ్చే మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి అది
దోహదం చేసిందని ప్రధాని అన్నారు.
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జలమార్గాలు

ఆర్ఒ-పాక్స్ ఫెర్రీ సర్వీసు

మారుతున్న తీరప్రాంత ముఖచిత్రం

ఆర్ఒ-పాక్స్ సర్వీసు ద్వారా సూరత్ లోని హజీరా నౌకాశ్రయాన్ని, సౌరాష్ట్రలోని గోఘాను కలిపే ప్రాజెక్టును
ప్రారంభించారు. దేశంలోని 21 వేల కిలో మీటర్ల కోస్తాతీరప్రాంతాన్ని కలుపుతూ మల్టీ మోడల్ కనెక్టివిటీని
అందించడానికిగాను కేంద్రప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. తద్వారా ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ను బలోపేతం
చేయడానికిగాను ఇది దోహదం చేస్తోంది.

ధాన రహదా
 రులు కావచ్చు, రైల్వేలు, విమానమార్గాలు
మారింది. వీరందరూ ఇంతకాలం తమ తమ కుటుంబాలకు
కావచ్చు, జల రవాణా మార్గాలు కావచ్చు దేశంలో
దూరంగా నివసిస్తూ వచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ సమస్య లేదు. అంతే
ఉత్తమమైన మౌలికసదుపాయాలను తయారు
కాదు ఈ సర్వీసు కారణంగా వ్యాపార కార్యకలాపాలకు ఊపు
చేసుకోవడమనేది ప్రభుత్వానికి చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఏ
వచ్చింది. సముద్ర రవాణా మార్గాన్ని ప్రారంభించడంవల్ల
సమాజం అభివృద్ధికైనా జల రవాణామార్గాలు చాలా ముఖ్యమైన
ఇంతవరకూ వున్న 10-12 గంటల ప్రయాణం ఇప్పుడు మూడు
అంశం. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం స్థిరమై
 న ఆలోచనలతో
నాలుగు గంటలకు తగ్గిపోయింది. గతంలో 375 కిలో మీటర్ల
ముందడుగు వేస్తోంది. సముద్రంలో జల రవాణాకు
దూరాన్ని 10-12 గంటలపాటు ప్రయాణం చేసేవారు ఇప్పుడు
సంబంధించిన విధివిధానాలను తయారు చేయడం ద్వారా
90 కిలో మీటర్ల దూరాన్ని మూడు నాలుగు గంటల్లో పూర్తి చేసి
గుజరాత్ లో సౌరాష్ట్ర ను, సూరత్ ను కలిపే నీటి రవాణా మార్గాన్ని
గమ్యస్థానాలు చేరుకుంటున్నారు. సముద్ర నీటి రవాణా మార్గం
ప్రారంభించాం. గోఘా, హజీరా మధ్యన ఈ ఏడాది నవంబర్
కావాలని గుజరాత్ లోని ఈ ప్రాంత ప్రజలు సంవత్సరాల
8న ప్రధాని చేతుల మీదుగా మొదలైన ఆర్ఒ-పాక్స్ ఫెర్రీ
తరబడి కలలు కనేవారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దార్శనికత
సర్వీస్ ఆ ప్రాంతంలో 20 లక్షల మంది ప్రజల కు ఒక వరంలా
కారణంగా తీరప్రాంతాలను కలపడానికి వీలుగా విధివిధానాలు

ప్ర

నౌకా
రవాణా శాఖ
మంత్రి త్వశాఖకు
్త పేరు
కొత
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ఆర్ఒ-పాక్స్ ఫెర్రీ సర్వీసును ప్రారంభించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆ సమయ
 ంలోనే కేంద్ర నౌకా రవాణా
మంత్రిత్వశాఖ పేరును మార్చారు. ఈ మంత్రిత్వశాఖకు కొత్తగా నౌకాశ్రయాలు, నౌకారవాణా, జల రవాణా మార్గాల
మంత్రిత్వశాఖ అనే నామకరణం చేశారు. దాదాపుగా అన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో నౌకారవాణ మంత్రిత్వశాఖే
నౌకాశ్రయాలను, జల రవాణామార్గాలను నిర్వహిస్తుందని అన్నారు. మంత్రిత్వశాఖ పేరులో స్పష్టత వచ్చింది
కాబట్టి, పనిలో కూడా స్పష్టత వస్తుందనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు.
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ప్ర ధానమైన ప్ర యోజనాలు
l దీని కారణంగా జల రవాణా మార్గాల వినియోగం కోసం నూతన

విధానాలు మొదలవుతాయి. తద్వారా ఆయా ప్రాంతాల్లో సామాజిక
ఆర్ధిక అభివృద్ధి జరుగుతుంది.
l ఈ సౌకర్యం కారణంగా వాహనాలను రవాణా చేయవచ్చు.
గతంలో పది పన్నెండు గంటల సమయంపాటు 370 కిలో
మీటర్లు ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు నాలుగు గంటల్లోనే
ప్రయాణం పూర్తవుతుంది.
l సముద్ర రవాణా మీద ఆధారపడే పరిశ్రమల ఉత్పత్తులు సిమెంట్,
ఇనుము, ఆహార పదార్థాల తయారీ పరిశ్రమ ముడి సరుకులు,

బలోపేతమయ్యాయి.
తద్వారా
ఏర్పడుతున్న
నూతన సముద్ర రవాణా మార్గాలు నీలి ఆర్ధిక వ్యవస్థ
బలోపేతానికి దోహదం చేస్తున్నాయి. ఇది ‘ఆత్మనిర్భర్
భారత్’ అనే బృహత్తర లక్ష్య సాధనను వేగవంతం
చేస్తుంది.
జల రవాణా
దేశ సముద్ర తీర హద్దుల్లో నౌకాశ్రయాల సామర్థ్యాన్ని
పెంచుతున్నారు. నూతన నౌకాశ్రయాలను ఏర్పాటు
చేస్తున్నారు. మనదేశానికి 21 వేల కిలో మీటర్ల
పొడవైన జల మార్గాలున్నాయి. ఇందుకోసం 500కు
పైగా ప్రాజెక్టు లు సాగరమాలా ప్రాజెక్టు కింద
నిర్మాణమ
 వుతున్నాయి.
జల మార్గాలద్వారా రవాణా అనేది రైలు, రోడ్డు మార్గాల
కంటే అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నదని ప్రధాని
అన్నారు. అంతేకాదు ఇది పర్యావరణ హితమైంది
కూడా అని ఆయన అన్నారు. 2014లో కొత్త ప్రభుత్వం
ఏర్పడిన తర్వాతనే దీనికి సంబంధించి సమగ్రమైన
విధానంతో దేశంలో పనులు ప్రారంభమయ్యాయి.
దేశానికి ప్రధానిగా శ్రీ మోదీ రాకముందు నుంచే ఈ
దేశంలో ప్రస్తుతమున్న నదులు, సముద్రాలే వున్నాయి.
కానీ సరైన దార్శనికత లేకపోవడంవల్ల ఈ జల
రవాణా మార్గాల గురించి ఆలోచించలేదు. ప్రస్తుతం
ప్రభుత్వం ఎంతో సమరవంతంగా
్థ
పని చేస్తూ రాష్ట్రా ల
మధ్యన జల రవాణా మార్గాలను కొత్తగా ఏర్పాటు
చేస్తూ వాటిని ఆయా సముద్రాలద్వారా కలుపుతోంది.
హిందూ మహాసముద్రంలోను, బంగాళాఖాతంలోను
ప్రభుత్వం తన సామర్థ్యాలను క్రమం తప్పకుండా
మెరుగుపరుచుకుంటూ వాటిని ఆత్మనిర్భర్ భారత్
సాధనలో ప్రధానమైన వనరులుగా చూస్తోంది.

వినియోగానికి సిద్ధంగా వున్న వస్తువుల రవాణా తక్కువ
ఖర్చుతో జరుగుతుంది. అటు ఇటు ప్రాంతాల మధ్యన
దూరం తగ్గడంవల్ల వ్యాపార కార్యకలా
 పాలు పెరుగుతాయి.
l సూరత్ నుంచి, ముంబాయిలాంటి మెట్రో నగరాల నుంచి
సౌరాష్ట్ర కోస్తా తీర వాణిజ్యం లబ్ధి పొందుతుంది. తద్వారా
అనేక మంది ఉపాధి లభిస్తుంది.
l ఈ రెండు ప్రాంతాలను కలుపుతూ ప్రతి రోజూ 5 వేలకు
పైగా వాహనాలు ప్రయాణం చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ
రవాణా అంతా రోడ్డు మీదకంటే సముద్రం మీదనే ఎక్కువగా
వుంటుంది.

ఎప్పు డు కొనుగోలు చేసినా స్థానిక
వస్తు వులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి :
ప్ర ధాని నరేంద్ర మోదీ

స్థానిక ఉత్పత్తులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ‘వోకల్ ఫర్ లోకల్’ (vocal
for local) మంత్రాన్ని కేంద్రప్రభుత్వం ప్రచారం చేస్తోంది. ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ తన నియోజకవర్గం వారణాసిలో రూ.620 కోట్ల అభివృద్ధి
ప్రాజెక్టు లకు
 శంకుస్థాపన చేస్తూ ఈ మంత్రాన్ని మరోసారి వినిపించారు.
మట్టిదీపాలకు మాత్రమే పరిమితం కావద్దని ఆయన అన్నారు. స్వయం
సమృద్ధి సాధించాలని తపించేవారికి ఒక భారతీయునిగా సాయం చేయాలని
పిలుపునిచ్చారు. ఎంతో కష్టపడి స్వేదం చిందించే యువతకు సాయం
చేయడం కూడా మన బాధ్యత అని వారు తమ తెలివితేటలతో సామర్థ్యాలు,
బలాలతో నూతనత్వాన్ని ఆవిష్కరించడానికి కృషి చేస్తున్నారని ఆయన
అన్నారు. వారిని ప్రోత్సహించడం మనందరి బాధ్యత అని ప్రధాని అన్నారు.
పవిత్ర గంగానదిని ప్రక్షాళన చేయాలని కాశీ ప్రజలు సంకల్పించుకున్నారని
ఆయన అన్నారు. ఘాట్ల వద్ద పరిశుభ్రత క్రమక్ర
 మంగా మెరుగవుతోందని,
వారణాసి ఘాట్లకు సంబంధించిన అందమైన దృశ్యాలను కెమెరాల్లో
బంధించేలా అవి పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటాయని ఆయన అన్నారు.
విద్యుత్తు వైర్ల బారిన పడే ప్రమాదం నుంచి కాశీ బయటపడిందని ప్రధాని
స్పష్టం చేశారు. గతంలో కాశీకి ప్రతి రోజూ 12 విమానాలు వచ్చేవని, ఇప్పుడు
ఆ సంఖ్య పెరిగి 48కి చేరుకుందని ప్రధాని అన్నారు. రహదారుల మౌలిక
సౌకర్యాలు పెరిగి కనెక్టివిటీ పెరిగిందని అన్నారు. మొత్తం పూర్వాంచల్
కు సంబంధించి కాశీ అనేది ఒక వైద్య సౌకర్యాల కేంద్రంగా మారిందని
అన్నారు. నిజం చెప్పాలంటే మొత్తం తూర్పు భారతదేశం దీని ద్వారా లబ్ధి
పొందుతోంది. ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ ఉద్యమానికి మూలస్తంభాల్లాంటివారు
గ్రామీణ భారతదేశానికి చెందిన రైతులు, పేద ప్రజలేనని, అంతే కాదు వారే
అతి పెద్ద లబ్ధిదారులని కూడా ప్రధాని అన్నారు.
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కమ్యూనిటీ రేడియోలు

మారుమూల ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తు న్న

కమ్యూనిటీ రేడియో
కమ్యూనిటీ రేడియో దేశమంతా విస్తరించడం కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న దృఢమైన చర్యల
కారణంగా అది దేశంలోని మారుమూలప్రాంతాలకు సైతం విస్తరిస్తోంది. తద్వారా ప్రభుత్వ అభివృద్ధి
కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరడమే కాకుండా కోవిడ్ -19పై పోరాటానికి కూడా అది ఉపయోగపడుతోంది.

మ

న దేశంలో పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే
ప్రజలకు సమాచారాన్ని చేరవేయడానికి అనేక
మాధ్యమాలు ఉన్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు

మాత్రం సమాచారం అందుకునే సరైన మాధ్యమాలు లేక ఇప్పటికీ
ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కమ్యూనిటీ
రేడియోలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముఖ్య సమాచార సాధనాలుగా
ఉంటూ ప్రజల కు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం
దేశంలో 310 కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్లు ఉన్నాయి.
ఈ కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్లు కరోనా వైరస్ మహమ్మారి
సమయంలో కూడా ఆయా ప్రాంతీయ భాషల్లో ప్రజలకు కావలసిన
సమాచారాన్ని అందిస్తూ వైరస్ పట్ల అవగాహన కలిగించాయి. ఈ
రేడియో స్టేషన్లు సుమారు 10 కోట్ల ప్రజలకు సేవలందిస్తుండడంతో
వీటి అవసరాన్ని, సామర్థ్యాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం స్టేషన ్ల సంఖ్యను
విస్తృతంగా పెంచాలని నిర్ణయింది. త్వరలో మరో 276 కొత్త రేడియో
స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 2025 సంవత్సరం నాటికి దేశంలో
అదనంగా మరో 500 కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్లు ఏర్పాటు
చేయాలనే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది.
మన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు సామాన్య
ప్రజల కు సమాచారం అందించడంలో రేడియో అనేది అత్యంత
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శక్తివంతమైన మాధ్యమంగా భావిస్తున్నారు. రేడియోని ఏ ఇతర
మాధ్యమాలతో పోల్చలేమనేది ఆయన విశ్వాసం. ప్రతి నెలా
రేడియోలో ప్రసారమయ్యే ‘మన్కీ బాత్’ కార్యక్రమాన్నే తీసుకుంటే
2018 సంవత్సరం నవంబర్ లో ప్రధాన మంత్రి మాట్లా డుతూ
హిమాచల్ ప్రదేశ్ కి చెందిన బిజెపి కార్యకర్తకు సంబంధించిన
ఒక సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. అక్కడ టీ అమ్ముకునే ఒక
వ్యక్తి భారత అణు పరీక్షకు సంబంధించిన విషయాన్ని తెలుసుకుని
సంతోషంగా సంబరం చేసుకున్నాడట. ఆ వ్యక్తి ఆ వార్తను రేడియో
ద్వారా తెలుసుకున్నానని ప్రధానమంత్రికి చెప్పాడట. ఒక మారు
మూల మంచు పర్వత ప్రాంతంలో టీ అమ్ముకునే ఒక పేద వ్యక్తి
రోజంతా రేడియో వింటూ ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా గొప్ప
విషయంగా ఆయన అభివర్ణించారు. రేడియో శక్తి ఏంటో, సామాన్య
ప్రజలకు అది ఎంతగా ఉపయోగపడుతుందో ఈ సంఘటన ద్వారా
తాను గుర్తించగలిగానని ప్రధాని ఆ కార్యక్రమంలో చెప్పారు.
దూరదర్శన్, ఆల్ ఇండియా రేడియో చేరుకోలేని మారు
మూల ప్రాంతాల్లో కనీసం 310 కమ్యూనిటీ రేడియోలు
ప్రజలకు సేవలందిస్తున్నాయి. కరోనా వైరస్ మహమ్మారి
సమయంలో విద్యార్థుల స్కూళ్ళ మూసివేత వంటి అనేక వార్తలను
తెలియజేయడానికే కాకుండా... గ్రామీణ మారుమూల ప్రాంత

కమ్యూనిటీ రేడియో స్టే షన్లు అంటే ఏంటి?

కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్లు (సిఆర్ఎస్) తక్కువ
ఎఫ్ఎం కలిగిన రేడియో స్టేషన్లు . ఆయా
భౌగోళిక ప్రాంతాన్ని బట్టి ఇవి 10-15 కిలో
మీటర్ల విస్తీర్ణంలోని ప్రజలకు అందుబాటులో
వుంటాయి. వ్యవసాయరంగ సమాచారాన్ని,
ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం అమలు
చేసే పథకాలను, వాతావరణ నివేదికలను
ప్రజలకు
 అందించడంలో ఇవి ప్రధాన పాత్ర
పోషిస్తున్నాయి. కమ్యూనిటీ రేడియోలలో
వచ్చే కార్యక్రమాల్లో 50 శాతం దాకా స్థానిక
భాషల్లోను, మాండళికాల్లోను వుంటాయి.
కమ్యూనిటీ రేడియోలు పలు భాషల్లో
సేవలందిస్తున్నాయి. స్థానిక మాండలికాల్లో
కూడా ప్రసారాలు వుండడంవల్ల బాగా వెనకబడిన
వర్గాల ప్రజల కు కూడా ఇవి సమాచారాన్ని
అందించగలుగుతున్నాయి. తద్వారా ఇవి వారి
తరఫున వారి సమస్యలను తెలియజేస్తూ, వారి
అభిప్రాయాలకు వేదికగా నిలుస్తున్నాయి.

కమ్యూనిటీ రేడియో ఆవశ్యకత
దేశంలో ఆకాశవాణి గానీ, దూరదర్శన్ గానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు
సేవలందిస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వ సమాచారం అందకుండా వున్న మారుమూల
ప్రాంతాలు ఇంకా వున్నాయి. వారిని చేరుకోవడానికిగాను ప్రభుత్వానికి సరైన
మాధ్యమం లేదు. ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాలు చేరాలంటే వాటిపైన ప్రజల్లో చైతన్యం
ముఖ్యం. ఆ విషయంలో కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇక
స్థానిక ప్రజలను ఆకట్టుకోవాలంటే మాండలిక భాష వినియోగం చాలా ముఖ్యం.
కోవిడ్ -19పై పోరాటంలో భాగంగా కమ్యూనిటీ రేడియోలు
కరోనా వైరస్ పై పోరాటంలో భాగంగా చేపట్టిన చైతన్యపూరిత కార్యక్రమాలు, ముందు
జాగ్రత్తల ప్రచారంలో కమ్యూనిటీ రేడియోలు గణనీయమైన స్థాయిలో ఉపయోగపడ్డా యి.
మాస్కులు, చేతులను శుభ్రపరి చే శానిటైజర్లు ఇంకా ఇతర ఉపయోగకరమైన వస్తువులు
స్థానిక మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్నాయా? లేదా అనే సమాచారం తెలపడానికి కమ్యూనిటీ
రేడియోలు ఉపయోగపడ్డా యి. మహమ్మారి గురించి ప్రజల్లో వున్న అపోహలను
తొలగించడానికి ఈ మాధ్యమం ఉపయోగపడింది. ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే మహమ్మారి
విషయంలో అత్యధిక ప్రజలను
 చేరుకోవడానికి కమ్యూనిటీ రేడియోలు సహాయపడ్డా యి.

ఎలా దరఖా
 స్తు చేసుకోవాలి? కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ రేడియో స్టే షన్లు ప్రారంభించాలంటే కావల్సిన అర్హ త

రేడియోను
ప్రారంభించాలనుకుంటే
కేంద్ర
సమాచారప్రసార మంత్రిత్వశాఖ (ఎంఒఐబి) దగ్గర
అనుమతి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ అనుమతి దొరకాలంటే
ముందుగా 12 అంచెల విధానాన్ని అనుసరించాలి.
మొదటి దశలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. WWW.MIB.
NID.IN లోకి వెలితే అక్కడ ఉచితంగా దరఖాస్తు
లభిస్తుంది. దరఖాస్తు దారులు ఆ దరఖాస్తును
పూర్తి చేసి WWW.CRONLINEINDIA.NET లో
సమర్పించాలి. ఈ దరఖాస్తు పత్రాలను WWW.
CRFC.IN లో కూడా తీసుకోవచ్చు.

కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ ప్రారంభించాలనుకునేవారు
లాభాపేక్ష లేని స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థను మూడు
అంతకంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలపాటు నిర్వహిస్తూ
వుండాలి. విద్యాసంస్థలు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు,
సివిల్ సొసైటీలు, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు, రిజిస్టర్డ్
సంస్థలు, స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థలు, సొసైటీల
రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న
పబ్లిక్ ట్రస్టు లు కమ్యూనిటీ రేడియోను నిర్వహించవచ్చు. ట్రాన్సిమిటర్, ఫీడర్ కేబుల్,
అంటెన్నా, రికార్డు చేయడానికి, ప్లే చేయడానికిగాను పరికరాలు, ఇంకా స్టూడియో
అవసరాలకు తగిన పరికరాలు, స్టూడియో మిక్సర్, మానిటర్ లాంటివి అవసరం. వీటికోసం
6 లక్షల రూపాయలనుంచి 27 లక్షల రూపాయలు అంతకంటే ఎక్కువే ఖర్చు అవుతుంది.

ప్రజల కు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల్ని చేరవేయడంలో ఈ
కమ్యూనిటీ రేడియోలు అద్భుతంగా పనిచేశాయని కేంద్ర సమాచార
ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ అన్నారు. ఈ కమ్యూనిటీ
రేడియోలు మార్పుకు ప్రతినిధులని అయన అభిప్రాయపడ్డా రు.
738 కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు నవంబర్ మొదటి
వారంలో ఆమోద పత్రం (ఎల్ఒఐ) ఇచ్చారు. 373 కమ్యూనిటీ
రేడియో స్టేషన్లకు అనుమతి ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం ఈ కమ్యూనిటీ
రేడియోలకు సంబంధించిన 2004-05 సంవత్సరంలోనే ప్రతిపాదన

చేసినా 2014 వరకు పెద్దగా పురోగతి లేదు. దేశంలో మొట్ట మొదటి
కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ని అన్నామలై యూనివర్శిటీలో
స్థాపించారు.
కమ్యూనిటీ రేడియోలు భారతదేశాన్ని ఏకం చేస్తున్నాయని
ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ డైరెక్టర్ జనరల్
సంజయ్ ద్వివేది అంటున్నారు. మధ్యప్రదేశ్ గిరిజన ప్రాంతాల్లో
2011లో ఎనిమిది కమ్యూనిటీ రేడియోలను స్థాపించినట్టు విద్యాశాఖ
డిప్యుటీ డైరెక్టర్ సురబ్ మిశ్రా చెప్పారు.
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సానుకూల దృక్పథం

మారుతున్న భారత్

తూ ...
కలలను సాకారం చేస్

ఈసారి కూడా రెండు స్ఫూర్తిదాయక కథనాల గురించి తెలుసుకుందాం. శారదా సింగ్ తన ప్రతిభతో అనేక
మంది మహిళలకు సాయం చేస్తూ వారిని స్వయం ఆధారిత మహిళలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. గుజరాత్
సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ఐదుగురు విద్యార్థులు సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మార్చుకొని
హ్యాండ్ శానిటైజర్ బ్యాండును తయారు చేశారు.

మహిళలకు నూతన మార్
గా న్ని
ై జర్ బ్యాండును
హ్యాండ్ శానిట
చూపుతున్న జూట్ బ్యాగుల తయారీ తయారు చేసిన విద్యార్థు లు

దే

శంలో ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ క్రమంగా రూపుదిద్దుకుంటుందనడానికి
డాక్టర్ శారదా సింగ్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న అభ్యుదయ అనే
సంస్థను నిదర్శనంగా చెప్పుకోవాలి. ఆమె తన చుట్టు పక్కల నివసిస్తున్న
ఇతర స్త్రీలతో కలిసి జనపనారతో సంచులు (జూట్ బ్యాగులు), చిన్న
చిన్న పర్సులు తయారు చేస్తున్నారు. ఈ ఉత్పత్తులు పర్యావరణ
అనుకూలమైనవే కాకుండా, మన దేశాన్ని ప్లా స్టిక్ రహిత దేశంగా
చూడాలన్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ కల సాకారానికి తోడ్పడుతున్నాయి.
వీళ్ళు గుజరాత్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రా ల నుంచి ముడి సరుకు
సేకరిస్తారు. మూడు నాలుగు నెలల క్రితం ఈ మహిళలంతా తనతో
చేతులు కలిపి, జూట్ బ్యాగ్ తయారీలో వారి కళాత్మకత , ప్రతిభ
చాటుకుంటున్నారని శారదా సింగ్ చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా లక్ష్మీ,
పూనమ్ అనే ఇద్దరు మహిళలు ప్లా స్టిక్ వాడకం వల్ల కలిగే నష్టా లు,
జూట్ బ్యాగుల ఆవశక్యత గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కలిగిస్తూ ఈ
సంస్థకు వెన్నెముకలా నిలుస్తున్నారని ఆమె కొనియాడారు. స్థానికంగా
తయారయ్యే ఈ జూట్ బ్యాగులు అక్కడి ప్రజలకు సరసమైన ధరల్లో
లభిస్తూ మహిళలు, విద్యార్థినులకు ఉపాధి రూపంలో ఆర్థికంగా
ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఆహార ధాన్యాల ప్యాకింగ్ విషయంలో
100%, చక్కర ప్యాకింగ్లో 20% జూట్ బ్యాగులనే ఉపయోగించాలని
పేర్కొంటూ ప్రభుత్వం ఇటీవల తప్పనిసరి చేయడంతో వీటి ప్రాముఖ్యత
మరింత పెరగనుంది.
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మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలనే నినాదం
స్థా నికప్రస్తుతంవస్తువులుఒక ఉద్య
మంగా మారింది. ఒక సంక్షోభాన్ని

కూడా అవకాశంగా మార్చుకోవచ్చనడానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు.
ఈ కరోనా సంక్షోభ సమయంలో ఈ మంత్రాన్ని బాగా గుర్తించిన
గుజరాత్ టెక్నికల్ యూనివర్శిటీకి చెందిన సార్థక్ భక్షి, కార్తిక్,
సాగర్, కరన్ పటేల్, సాగర్, జాగృత్ దావె - అనే అయిదుగురు
స్నేహితులు హాండ్ శానిటైజర్ బ్యాండ్ని కనుగొన్నారు. ఎక్కడికి
వెళ్ళినా, ప్రతిసారీ శానిటైజర్ బాటిల్ ని తప్పకుండా తమ వెంట
తీసుకువెళ్ళాల్సిన జంజాటాన్ని ఈ బ్యాండ్ తప్పిస్తుంది. ఈ బ్యాండ్
ధరించి ఉండగా మనం ఎప్పుడు ఏ వస్తువుని తాకినా, వెంటనే
మణికట్టు పైన ఉన్న ఈ పరికరాన్ని కూడా తాకవల సి ఉంటుంది. అలా
తాకిన తక్షణమే స్ప్రే రూపంలో అది బయటికి వచ్చి అటోమెటిక్గా
చేతిని శానిటైజ్ చేస్తుంది. ఇది రోజులో 30 సార్లు చేతిని ఈ విధంగా
శుభ్రపర చగలదు. ఈ శానిటైజర్ బ్యాండ్ తయారు చేయడానికి
ఈ యువకులకు రెండు నెలల సమయం పట్టింది. ఈ బ్యాండ్ ధర
అందరికీ అందుబాటులో ఉండడమే కాక చేతికి ధరించడానికి కూడా
ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుంది. మనదేశంలో యువత తమ ప్రతిభతో
ప్రతికూల పరిస్థితులను కూడా అనుకూలంగా మార్చుకుని ఉపాధి
కల్పించుకోగలర నే విషయాన్ని ఇది రుజువు చేస్తోంది. .

మీడియా కార్నర్

నరేంద్ర మోదీ: ప్రతి ఏడాది దీపావళి
రోజున మన భద్రతాదళాలతో కలిసి గడపడం
నాకు సంతోషదాయకమైన విషయం. వారు
మన దేశాన్ని ఎంతో ధైర్యసాహసాలతో
కాపాడుతూ, ప్రగతి సాధనలో నూతన శిఖరాలు
అధిరోహించడానికి దోహదం చేస్తున్నారు.
అందుకే వారిపట్ల మనకున్న సంఘీభావాన్ని
మరోసారి దృఢంగా ప్రకటించడానికి ఇదొక
మార్గం.

నితిన్ గడ్కరీ:
ఉత్పత్తి సంబంధిత
ప్రోత్సాహకాల పథకాన్ని పది రంగాలకు
వర్తింపచేస్తూ
గౌరవనీయులైన
ప్రధాని
నేతృత్వంలోని కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.
దీనివల్ల దిగుమతులు తగ్గు తాయి. అంతే కాదు,
అదే సమయంలో దేశంలోని ఎంఎస్ఎంఇ ల
వృద్ధికి ఇది దోహదం చేస్తుంది.

రక్షణ శాఖ మంత్రి కార్యాలయం:
భారతదేశాన్ని స్వయం సమృద్ధ దేశంగా చేయాలనే
దీర్ఘకాల వ్యూహంతో రక్షణ రంగ తయారీకి
సంబంధించి దేశంలోనే తయారీ విధానాన్ని
అమలు చేస్తున్నాం. ఇది మా దార్శనికత.
దీనికి సంబంధించి ప్రోత్సాహకరమైన స్పందన
లభిస్తోంది. ఈ విధానాన్ని మెరుగుపరచడం కోసం
అవసరమైనప్పుడల్లా ముందు ముందు మరిన్ని
మార్పులు చేస్తుంటాం.

ఎన్ సీతారామన్ కార్యాలయం: ఇపిఎఫ్ఒ
కింద నమోదైన సంస్థల్లో కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో చేరే
అర్హతగలవారికి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్ గార్
యోజన వర్తిస్తుంది. కొవిడ్ -19 మహమ్మారి
సమయంలో ఈ సంస్థలను వదిలేసినవారికి
కూడా వర్తిస్తుంది.

అమిత్ షా: అన్ని ప్రతికూలతల్ని ఎదుర్కొని
మాతృదేశానికి రక్షణ
 గా నిలుస్తున్నాయి మన సైనిక
బలగాలు. వారి సంక్షేమం కోసం శ్రీ మోదీ ప్రభుత్వం
నిబద్దతతో పని చేస్తోంది. ఎన్నో దశాబ్దా లుగా
పెండింగులో వున్న ఒ.ఆర్.ఒ.పి ని ఐదేళ్ల క్రితమే
అమలు చేయడం దీనికి నిదర్శనం.

మన్ సుఖ్ మాండవీయా: దేశంలో విస్తారంగా
వున్న కోస్తా తీరప్రాంతాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ
జల రవాణా మార్గాలను అభివృద్ధి చేయడానికిగాను
మా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కృషి చేస్తోంది. జల
రవాణామార్గాల కారణంగా ప్రయాణ సమయం,
దూరాభారం తగ్గు తాయి. రైతులు, వ్యాపారులకు
సంబంధించి వారి ఉత్పత్తుల రవాణా ఖర్చులు
తగ్గు తాయి. అంతే కాదు వారికి నూతన మార్కెట్లు
లభ్యమవుతాయి.
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వెనకబడిన కులాలకు చెందిన నాలాంటి లక్షలాది మందికి బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తిదాయకంగా
నిలిచారు. జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే సంపన్న కుటుంబాల్లోనే పుట్టాలనుకోవడం తప్పని ఆయన
నిరూపించారు. భారతదేశంలో పేద కుటుంబాల్లో జన్మించినవారు కూడా ధైర్యంగా కలలుగని వారి కలల
 ను
సాకారం చేసుకొని విజయం సాధించవచ్చని ఆయన మార్గదర్శనం చేశారు.
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