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మే 1–15, 2021
ఉచిత పంపిణీ కోసం

పొగరహిత వంటిల్
లు
సాకారం

ఉజ్వలతో

పొగరహితమైన వంటను సాధ్యం చేసి
ఈ పథకం మహిళల జీవితాలలో మార్పు తెస్తోంది

.
..
సరికొత్త అవతారంలో
డి
ం
చ
ిం
ధ
సా
తో
్పం
సంకల
ఎగ్జామ్ వారియర్స్
అలీనా తాయాంగ్ : నేను అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని రోయింగ్ ప్రాంతానికి చెందిన దాన్ని. పరీక్షల సమయంలో, చాలా మంది
నన్ను ఎగ్జామ్ వారియర్స్ పుస్తకం చదివావా! అని అడిగారు. కానీ నేను ఆ పుస్తకం చదవలేదు అని చెప్పాను. ఆ తర్వాత
పుస్తకం కొనుక్కుని, రెండుసార్లకు పైగా చదివాను. ఈ పుస్తకం చదివిన తర్వాత నా అనుభవం చాలా మెరుగైంది. పరీక్షలకు
ముందు ఈ పుస్తకం చదువి ఉంటే నాకు ఇంకా ఎక్కువ ఉపయోగకరంగా ఉండేది అనిపించింది. ఈ పుస్తకంలోని
కొన్ని అంశాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. విద్యార్థు లకు సంబంధించిన చాలా అంశాలు దీనిలో ఉన్నాయి. కానీ,
తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయుల కోసం పెద్దగా ఈ పుస్తకంలో ఏమీ లేదు. మీరు కొత్త ఎడిషన్ కోసం ఏమైనా ఆలోచిస్తే,
తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల కోసం కూడా మరికొన్ని కొత్త అంశాలు చేర్చాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.

ప్రధాన మంత్రి: నా యువ స్నేహితులు నాపై ఈ నమ్మకాన్ని ఉంచారు. వారు అడిగిన దాన్ని నెరవేర్చే బాధ్యత దేశ ప్రధాన్
సేవక్గా నాపై ఉంది. కచ్చితంగా నెరవేరుస్తాను. నా చిన్న స్నేహితురాలు నాకో చిన్న పని అప్పజెప్పింది. చెప్పాలంటే అవి
నాకు ఆదేశాలు. ఈ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా పనిచేసేందుకు నేను కట్టు బడి ఉంటాను.
ఈ విధంగా కొత్తగా
తీసుకొచ్చిన ఎగ్జామ్
వారియర్స్ ఎడిషన్లో
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
విద్యార్థులు ఎలాంటి ఒత్తిడి
లేకుండా పరీక్షలు రాసేందుకు
విద్యార్థులు, తల్లి దండ్రులు,
అధ్యాపకుల కోసం మరికొన్ని
ఆసక్ తికరమైన విషయాలను
చేర్చారు.

Grab your
copy now...

https://www.narendramodi.in/
examwarriors
https://www.amazon.in/ExamWarriors-Revised-UpdatedNarendra/dp/0143449974/ref=asc_
df_0143449974/?tag=googleshopdes21&linkCode=df0&hvadid=3969861254
19&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11787
528220984750938&hvpone=&hvptwo=
&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvloci
nt=&hvlocphy=9061650&hvtargid=pla1193639338926&psc=1&ext_vrnc=hi

సంపుటి 1, సంచిక 21

సంపాదకీయం

2

ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్బ్యూరో, న్యూఢిల్లీ
వినోద్ కుమార్

జైదీప్ భట్నాగర్,

ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్,
కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్
డిజైనర్

రవీంద్ర కుమార్ శర్మ

ప్రచురణ, ముద్రణ

లోపలి పేజీల్లో

1

సంపాదకుడు

సత్యేంద్ర ప్రకాష్, ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్
జనరల్, బిఒసి
బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & కమ్యూనికేషన్
తరఫున

ముద్రణ ప్రదేశం:

ఇన్ఫినిటీ అడ్వర్టైజింగ్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్
లిమిటెడ్, ఎఫ్బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్,
10వ ఫ్లోర్, న్యూఢిల్లీ–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్,
ఎన్హెచ్–1, ఫరిదాబాద్–121003.

ప్రచురించిన వారు

బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & కమ్యూనికేషన్,
రెండో అంతస్తు, సూచనా భవన్, 
న్యూఢిల్లీ -110003

NEW INDIA SAMACHAR
ఆర్ఎన్ఐ దరఖాస్తు నంబర్: DELTEL/2020/78829

response-nis@pib.gov.in
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సాదరనమస్కారం,

సంపాదకీయం

మన పాఠకులందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని ఆశిస్తున్నాను. గత ఏడాది దేశం యావత్తు ఐక్యంగా నిలిచి కరోనాను
ఓడించింది. అదే విధంగా మరోసారి ఐక్యంగా పోరాడి సత్వరం కరోనాను ఓడించాలి. వ్యాధితో పోరాడే శక్తిని
మనకు ఇచ్చేందుకు మన శాస్త్రవేత్తలు కరోనా వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి చేశారు. కరోనా నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందే
వరకు మనం మాస్కులు ధరించాలి, సామాజిక దూరం పాటించాలి. నిరంతర ఔషధ సరఫరాకు, ఆస్పత్రుల్లో
సదుపాయాల మెరుగుదలకు ప్రజల కష్టనష్టాలు తెలిసినదేశ నాయకత్వం తగు చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందువల్ల
ఎలాంటి ఆందోళనకు లోను కావద్దు . వ్యాధి నుంచి మిమ్మల్ ని మీరు కాపాడుకునేందుకు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు
పాటించండి.
కరోనాపై పోరాటం కావచ్చు, వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా మార్పును తీసుకురావడం కావచ్చు అన్నింటిలోనూ
ప్రజా భాగస్వామ్యం కొత్త దిశ చూపించింది. ఈ కారణంగానే స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని దశాబ్దా ల పాటు
కేవలం కొన్ని వర్గాలకే పరిమితం అయిన ఎల్.పి.జి సరఫరా ఇప్పుడు గ్రామాలకు, పేద ప్రజలకు విస్తరించింది.
ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన ఆరోగ్య, పర్యావరణ వంటి కీలకాంశాలతో పాటు సగటు ప్రజల జీవన నాణ్యత
మెరుగుపరచగల సామర్థ్యానికి ఒక చక్కని ఉదాహరణగా నిలవడమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు
అందుకుంది.
ఈ స్కీమ్ ప్రారంభించి ఆరు సంవత్సరాలు పూర్తవుతోంది. జీవన సౌలభ్య సూచిలో అద్భుతమైన మార్పునకు
కారణమైన ఉజ్వల పథకమే ఈ సంచికలో కవర్ పేజీ కథనం. అదే విధంగా బీమా పథకాలు కూడా సగటు జీవిని
సాధికారం చేయడంలో అత్యంత కీలకంగా నిలుస్తున్నాయి. దానిపై కూడా ఈ సంచికలో కథనాలున్నాయి.
స్వాతంత్య్ర పోరాటం కావచ్చు, విదేశీ ఆక్రమణదారులను తరిమికొట్టడం కావచ్చు మన దేశ అంతరత్గ బలానికి
దర్పణం పడతాయి. మహారాణా ప్రతాప్, గోపాల కృష్ణ గోఖలే సహా వెలుగులోకి రాని ఎందరో పోరాటయోధుల
కథనాలు కూడా ఈ సంచికలో ప్రచురించడం జరిగింది. యువతరం జీవితంలోని సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవచ్చో
తెలియచేసేందుకు ప్రధానమంత్రి వారితో ముఖాముఖి నిర్వహించే "పరీక్షా పే చర్చ" పాఠకులకు స్ఫూర్తి అందిస్తుంది.
భారత్ ను ఆత్మనిర్భర్ గా తీర్చి దిద్దా లన్న సంకల్పం ప్రతీ ఒక్కరికీ చోదకశక్తిగా ఉంది. గత ఏడాది కాలంలో అది
తీసుకువచ్చిన పరివర్తనదేశంలోని 137 కోట్ల మంది భాగస్వాములు కాకపోతే సాధ్యమయ్యేది కాదు.
చిరునామా : బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, రెండవ అంతస్తు, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ -110003
e-mail

: response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భట్నాగర్)
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న్యూ ఇండియా సమాచార్ ను నేను ఫిబ్రవరి నుంచి
చదువుతున్నాను. ప్రతీ ఒక్క ప్రధానమైన పథకం, ప్రధానమంత్రి
మన్ కీ బాత్ వంటి ప్రధాన కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన
సమాచారం అంతటినీ సమీకృతంగా అందించడంతో పాటు
అశేష ప్రజానీకానికి అధీకృత సమాచారం ఇచ్చే ఈ కృషికి
ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను.
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న్యూ ఇండియా సమాచార్ అద్భుతమైన
పత్రిక. గతంలోని సంచికలన్నింటి వలెనే
తాజాగా వచ్చిన న్యూ ఇండియా సమాచార్
కూడా అద్భుతంగా ఉంది. విస్తృతమైన
అంశాలకు సంబంధించిన వ్యాసాలతో ఈ
పత్రిక చక్కని సమాచారం, భారతదేశం,
అభివృద్ధికి సంబంధించిన గణాంకాలతో మాకు
ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంది. ఇంత చక్కని,
విలువైన పత్రిక అందిస్తున్నందుకు న్యూ
ఇండియా సమాచార్ టీమ్ కు ధన్యవాదాలు.
Prof Subir Sinha
subirsinha.2009@gmail.com

డిజిటల్ క్యాలెండర్

భారత ప్రభుత్వ డిజిటల్
క్యాలెండర్, డెయిరీ అధికారిక
సెలవు దినాలు, పలు ముఖ్యమైన
తేదీలతో పాటు వివిధ పథకాలు,
సంఘటనలు, ప్రచురణలకు
సంబంధించిన తాజా సమాచారం
అందిస్తాయి.

దీన్ని గూగుల్ ప్లే స్టోర్, iOS నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు
గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లింక్

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

iOS లింక్

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

https://goicalendar.gov.in/

ఈ పత్రిక ముద్రణ ప్రతి కూడా అందుబాటులో ఉన్నదా అన్న
విషయం నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఉన్నట్టయితే
దానికి ఎలా సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి తెలియచేయండి.
Kriti Srivastava
srivastavakriti001@gmail.com

విస్తృత సమాచారాన్ని అందిస్తున్న ఈ పత్రికను మేం
చదువుతున్నాం. పోటీ పరీక్షలు, రోజువారీ జీవనానికి
సంబంధించిన ఎంతో ఉపయుక్తమైన సమాచారం మాకు
అందుతోంది. న్యూ ఇండియా సమాచార్ టీమ్ కి నా
ధన్యవాదాలు. చక్కని సమాచారం అందించే ఇలాంటి పత్రికల
గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను.
		

Rinkoo Kumar
rinkoo8858@gmail.com

న్యూ ఇండియా సమాచార్ చాలా బాగుంది. దేశంలో విభిన్న
రంగాలకు, వివిధ సంఘటనలకు సంబంధించిన అధీకృత
సమాచారం అందిస్తోంది. ఈ పత్రిక ప్రచురిస్తున్నందుకు
బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ కు ధన్యవాదాలు
తెలియచేస్తున్నాను. ఈ పత్రిక ప్రచురణకు నేపథ్యంలో పని
చేస్తున్న టీమ్ అందరికీ నా శుభాభినందనలు.
Er.Basaam Quyoom
basaam4@gmail.com

నేను పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం అవుతున్నాను. నేను ఈ పత్రిక
తొలిసారిగా చదువుతున్నాను. ప్రభుత్వ పథకాలు, వివిధ
కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడంలో
ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్టు నేను గుర్తించాను.
రRani Sharma
sharmarani0144@gmail.com
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సంక్షిప్త వార్తలు

"స

పిఎం యోగ అవార్డులు
2021 నామినేషన్లు ప్రారంభం

త ్యం మాట్లా డితే గందరగోళం ఎక్కడుంటుంది? మనసు స్వచ్ఛంగా ఉంటే వ్యాధి ఎలా వస్తుంది? శ్వాసను అదుపులో ఉంచితే మరణం
ఎక్కడిది?" యోగ ప్రాధన్యతను తెలియచేస్తూ ప్రముఖ యోగ ప్రచారకుడు తిరుమలై కృష్ణ మాచార్య పలుకులివి. అందుకే యోగకి
అంకితమవండి. యోగా గురు బికెఎస్ అయ్యంగార్ ఆయన శిష్యుల్లో ఒకడు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన సాహసోపేతమైన ప్రయత్నం
ఫలితంగానే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు యోగాను, అది విశ్వవ్యాప్తం కావడానికి భారతదేశం చేసిన కృషిని ప్రపంచం
యావత్తు ప్రశంసిస్తోంది. 2016 సంవత్సరంలో రెండవ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ యోగా
అవార్డు లను రెండు విభాగాలుగా ప్రకటించారు. వాటిలో ఒకటి అంతర్జాతీయ అవార్డు కాగా రెండోది జాతీయ అవార్డు . ప్రతి ఏడాది అంతర్జాతీయ
యోగా దినోత్సవం (ఐడివై) నాడు ఈ అవార్డు లను ప్రకటిస్తారు. 2021 జూన్ 21వ తేదీన ఐడివై నాడు ప్రదానం చేయనున్న ఈ అవార్డు లకు నామినేషన్ల
ప్రక్రియ ప్రారంభమయింది. విజేతలకు ఒక ట్రోఫీ, సర్టిఫికెట్, రూ. 25 లక్షల నగదు అవార్డు బహూకరిస్తారు. యోగా వాస్తవ ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి
ఉపయోగపడుతుంది, తద్వారా మనలోని అంతర్గత వ్యవస్థ స్వచ్ఛంగా మారుతుంది అని యోగా గురు కె. పట్టా భి అన్నారు.

గ్రామాలు, చిన్న
పట్టణాలను స్వయం
సమృద్ ధం చేస్తు న్న

డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో చైనా,
అమెరికాలను దాటిన భారత్

స్టాండప్ ఇండియా

ఐదు

సంవత్సరాల క్రితం మహిళలు, ఎస్.సి, ఎస్.టి వర్గాల సాధికారత
లక్ష్యంగా ఆవిష్కరించిన స్ట ాండప్ ఇండియా కార్యక్రమం
అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇస్తోంది. లక్షిత వర్గాల ప్రజలు ఔత్సాహికపారిశ్రామిక
నైపుణ్యాలు పొందేలా ప్రోత్సహించడం ద్వారా వారిని ఉపాధి కల్పన శక్తిగా
మార్చడం ఈ స్కీమ్ లక్ష్యం. 2021 మార్చి 23వ తేదీ నాటికి అందుబాటులో
ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఈ పథకం కింద 1.14 కోట్ల మంది ఖాతాదారులకు
రూ. 25,000 కోట్ల కు పైబడి మంజూరు చేశారు. దేశాన్ని స్వయం సమృద్ధంగా
తీర్చి దిద్దడం కోసం ఈ పథకాన్ని 2016 ఏప్రిల్ 15వ తేదీన ఆవిష్కరించారు.
దానికి లభించిన అమిత ప్రాచుర్యం, భారీ విజయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని
పథకం కాలపరిమితిని 2025 వరకు పెంచారు. దేశంలో నిరుద్యోగిత సమస్యను
పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాలు, చిన్న నగరాలపై ప్రత్యేక
దృష్టితో సాంప్రదాయిక ఆలోచనా ధోరణికి భిన్నమైన స్టా ర్టప్ ఇండియా వంటి
పథకాలను ఆవిష్కరిస్తోంది.
4 న్యూ ఇండియా సమాచార్

డి

జిటల్ చెల్లింపులు దేశంలో బహుళ ప్రాచుర్యంలోకి
వచ్చాయి. అందులోనూ కొవిడ్ మహమ్మారి కాలంలో
అవి ఎంతో పెరిగాయి. 2020 సంవత్సరంలో దేశం డిజిటల్
చెల్లింపుల విభాగంలో చైనా, అమెరికాను కూడా దాటుకుని కొత్త
ప్రపంచ రికార్డు లు నెలకొల్పింది. గత ఏడాది భారతదేశంలో
2550 కోట్ల వాస్తవి క ఆన్ లైన్ లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి.
ఆన్ లైన్ లావాదేవీల సంఖ్యలో 15,700 కోట్ల తో చైనా, 600
కోట్ల తో దక్షిణ కొరియా, 520 కోట్ల తో థాయ్ లాండ్, 280
కోట్ల తో బ్రిటల్ తర్వాతి స్థా నాల్లో ఉన్నాయి. కేవలం 120 కోట్ల
లావాదేవీలతో అమెరికా అతి కష్టంగా టాప్ 10లో స్థా నం
సంపాదించుకోగలిగింది.

ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఇన్ఫోటన్
ై మ
 ెంట్
కార్యక్రమాలతో 4 కోట్ల కుటుంబాలను చేరిన
ఉచిత డిష్

డి

డి ఉచిత డిష్ ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరింది. 2025 సంవత్సరం నాటికి 5 కోట్ల మైలు రాయిని
కూడా దాటవచ్చునని అంచనా. స్టా ర్, సోనీ, కలర్స్, వార్తలు
 , క్రీడలు, విద్యా చానళ్లు సహా 161కి
పైగా ఉచిత చానళ్లు డిడి ఉచిత డిష్ అందించే జాబితాలో ఉన్నాయి. డిడికి చెందిన ఉచిత డిష్ అందిస్నతు ్న
చానళ్లలో పాత కాలం నాటి చలనచిత్ర సంగీతాన్ని విశ్లేషించే డిడి రెట్రో ఆధారిత చానల్ అతి తక్కువ
సమయంలోనే బహుళ ప్రాచుర్యం పొందింది. ఫ్రీ టు ఎయిర్, డైరెక్ట్ టు హోమ్ (డిటిహెచ్) సేవలందిస్నతు ్న
బహుళ చానల్ ఇది. ఎంటర్టైన్మెంట్, సమాచారంలో నాణ్యతకు ప్రత్యామ్నాయం అందించడమే ఈ
చానల్ లక్ష్యం. ఈ డిడి ఫ్రీ డిష్ దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యాకులైన పేదలు, మధ్యతరగతి వర్గాలకు ఒక
వరంగా మారింది.

సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యవసాయదారులకు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్

భా

రత సుగంధ ద్రవ్యాల బోర్డు భారతీయ రైతులకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్
ను చేరువ చేసేందుకు యు.ఎన్.డి.పి తో కలిసికట్టుగా పని చేస్తోంది.
సుగంధ ద్రవ్యాల సాగులోని రైతులను మార్కెట్ తో అనుసంధానం చేస్తూ
రూపొందించిన ఇ-స్పైస్ బజార్ ను బ్లా క్ చైన్న్ టెక్నాలజీతో అనుసంధానం
చేయడం ద్వారా ఇది సాధిస్తుంది. 2021 మే నాటికి ఈ బ్లా క్ చైన్ ఇంటర్ ఫేస్
సిద్ధం అవుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన ఎంపిక చేసిన జిల్లాల్లో ని 3,000
మందికి పైగా మిర్చి, పసుపు సాగులోని వ్యవసాయదారులకు ఈ ప్రాజెక్టు
ప్రయోగాత్మక ంగా వర్తింపచేస్తారు. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద సుగంధ
ద్రవ్యాల ఉత్పత్తిదారు, వినియోగదారు, ఎగుమతిదారు. 2019-20లో భారత
సుగంధ ద్రవ్యాల ఎగుమతులు 300 కోట్ల డాలర్లు దాటాయి.

రికార్డు స్థా యిలో రోజుకి 37 కిలోమీటర్ల
జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం

గ

త కొద్ది సంవత్సరాల్లో భారతదేశం జాతీయ రహదారుల నిర్మాణంలో అద్భుతమైన
పురోగతి సాధించింది. గత 7 సంవత్సరాల కాలంలో జాతీయ రహదారుల విడిది
50 శాతం మేరకు పెరిగి 2014 నాటి 91,287 కిలోమీటర్ల నుంచి 2021 మార్చి 20
నాటికి 1,37,625 కిలోమీటరకు
్ల చేరింది. దేశంలోని రహదారుల్లో జాతీయ రహదారుల
వాటా 2.2 శాతం మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ మొత్తం ట్రాఫిక్ లో 40 శాతం భారాన్ని అవే
భరిస్తున్నాయి. దేశంలో జాతీయ రహదారుల నెట్ వర్క్ ను విస్తరించాల్సిన అవసరాన్ని
గుర్తించిన ప్రభుత్వం రోడ్ల నిర్మాణానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులు 5.5 శాతం పెంచింది. ఈ
కేటాయింపు 2015 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.33,414 కోట్ల ుండగా 2021-2022 ఆర్థిక
సంవత్సరం నాటికి రూ.1,83,101 కోట్ల కు చేరింది. నాటి పరిస్థితిని నేటి పరిస్థితితో
సరిపోల్చి చూసినట్టయితే ఆమోదించిన ప్రాజెక్టు ల సంఖ్య 2010-2014 సంవత్సరాల
మధ్య కాలంలో 5,865 నుంచి 2015-2021 నాటికి 10,855కి చేరింది.

అమృత్ మహోత్సవ్
ముగియడానికి ముందే 2.14
కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు పక్కా
గృహాలు

ప్ర

ధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన-రూరల్
కింద అమలుపరుస్నతు ్న అమృత్
మహోత్సవ్ ముగింపు సంవత్సరం నాటికి
దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతీ ఒక్కరికీ
పక్కా ఇల్లు అందించాలన్నది ప్రణాళిక. ప్రభుత్వ
నిర్వహణలోని ఈ ప్రధాన కార్యక్రమం కింద
సామాజికంగా, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కులాల
సెన్సస్ (ఎస్ఇసిసి) ఆధారంగా శాశ్వత వెయిటింగ్
లిస్ట్ (పిడబ్ల్యుఎల్) తయారయింది. 2011 నాటి
ఎస్ఇసిసి గణాంకాలను ఉపయోగించుకుని
రూపొందించిన ఈ పిడబ్ల్యుఎల్ కింద మొత్తం
2.14 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులు ఇందుకు అర్హులని
గుర్తించారు.
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వ్యక్తిత్వం

గోపాల కృష్ణ గోఖలే

గోఖలే : మహాత్ముని
గురువు

ఫిబ్రవరి 19, 1915న గోపాల కృష్ణ గోఖలే తుది శ్వాస విడిచినపుడు గాంధీజీ
ఎంతో భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. “నేను ఎలాంటి రాజకీయ కార్యకర్తను
కావాలనుకున్నానో అలాంటి వ్యక్తే గోపాల కృష్ణ గోఖలే. స్ఫటికమంత
స్వచ్ఛమైన, చిన్న మేకపిల్ల లాగా సాధు స్వభావం, సింహం వంటి ధైర్య సాహసాలు
కలవారు’’ అని కొనియాడారు. భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో తాను
గురువుగా భావించిన ఏకైక నాయకుడు గోఖలే అని గాంధీజీ అన్నారు. మహాత్మా
గాంధీ ఆయన నుంచి అహింసను స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటే, మహమ్మద్ అలీ జిన్హా,
గోఖలే నుంచి న్యాయపరమైన అంశాలను నేర్చుకున్నారు.

గో

పాల కృష్ణ గోఖలే మహారాష్ట్ర లోని రత్నగిరిలో బ్రాహ్మణ
కుటుంబంలో మే 9,1866లో జన్మించారు. పేద కుటుంబం
అయినప్పటికీ, గోఖలేకు మంచి విద్యను అందించారు ఆయన
తల్లిదండ్రులు. అధునాతన బ్రిటీష్ విద్యా వ్యవస్థ కింద కళాశాల
చదువులలో గ్రాడ్యుయేట్ పట్టా పొందిన తొలి తరం భారతీయుల్లో గోఖలే
ఒకరు. 1884లో ముంబై ఎల్ఫిన్స్టో న్ కళాశాల నుంచి ఆయన ఉత్తీర్ణత
సాధించారు. ఆ తర్వాత పూనా కాలేజీలో అధ్యాపకుడిగా పని చేశారు.
ఈ సమయంలోనే, మహాదేవ్గోవింద్ రనాడే, ఫెరోజెషా మెహతాలతో
సంభాషించే అవకాశం గోఖలేకు దక్కింది. వారి నుంచి న్యాయపరంగా
ఉండే అంశాలను, విషయాలను గోఖలే తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత
కాంగ్రెస్ సభ్యుడిగా చేరారు. మెహతా బొంబే శాసన మండలికి సభ్యుడిగా
ఉండేవారు. బ్రిటీష్ ఆర్థిక కార్యదర్శి ఎడ్వర్డ్ లా బడ్జెట్ను సమర్పించి,
రూ. 7 కోట్ల వరకు ఆదా చేసినట్టు ప్రకటించి సమయంలో.. గోఖలే
శాసన మండలికి సభ్యుడిగా ఎంపికయ్యారు. ఆ సమయంలో దేశమంతా
కరువు కాటకాలతో తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉంది. బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం
పన్నులను ఎక్కువగా విధిస్తోందని, అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా
రక్షణ రంగంపై ఖర్చు చేస్తోందని, విద్యను అసలు పట్టించుకోవడం
లేదని గోఖలే విమర్శించారు. ఆయన వాదనలను శాసన మండలిలో
గట్టిగా వినిపించారు. మండలిలో ఆయన చేసిన ఈ ప్రసంగం గోఖలే
పేరును మారుమోగేలా చేసింది. కాంగ్రెస్లో ఆయన ప్రాముఖ్యత
మరింత పెరిగింది. 39 ఏళ్ల వయసులోనే కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా గోఖలే
ఎంపికయ్యారు. కాంగ్రెస్ అప్పట్లో వర్గా లుగా ఉండేది. బాల గంగాధర్
తిలక్ నేతృత్వంలో అతివాదం, గోఖలే నేతృత్వంలో మితవాదం అనే
వర్గా లు ఉండేవి. ఆయన కాలేజీ సహచరుడు తిలక్, గట్టి రాజకీయ
ప్రతినిధిగా ఉండేవారు. కులతత్వానికి, అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా
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గోపాల కృష
్ణ గోఖలేను ఆయన జయంతి సందర్భంగా
మనందరం స్మరించుకుందాం. అపారమ
ై న జ్
ఞా నం కలిగిన
తి త్వం ఆయనది. విద్యా, సామాజిక
అసాధారణమ
ై న వ్యక్
సాధికారికతకు గోఖలే ఎంతో కృషి చేశారు. భారత
స్వాతంత్య్ర సమరానికి ఆదర్శప్
ై న నాయకత్వాన్ని
రా యమ
పోషించారు.

– ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

గోఖలే పోరాడారు. దేశంలో విద్య కోసం భారతీయ సొసైటీ సేవకులుగా
కూడా పని చేశారు. రాజ్యాంగపరమైన సంస్కరణలు అవసరమని గోఖలే
తరుచూ ప్రస్తావించేవారు. గవర్నర్ జనరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మండలిలో
భారతీయులకు కూడా చోటు కల్పించే మోర్లీ–మింటో సంస్కరణలను
తీసుకురావడం కోసం గోఖలే తీవ్రంగా శ్రమించారు. మొట్టమొదటిసారి
స్వదేశీ విధానానికి గోఖలే పిలుపునిచ్చారు. ఆ తర్వాత మహాత్మా గాంధీ
ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లా రు.
గోఖలే 48 ఏళ్ల వయసులోనే అంటే ఫిబ్రవరి 19, 1915న
మరణించారు. గోఖలేను ఉద్దేశిస్తూ మహాత్మాగాంధీ ఇలా రాశారు.
“సర్ ఫెరోజెషా (మెహతా) నాకు హిమాలయాల వలె ఉన్నతంగా,
లోక్మాన్య (బాల గంగాధర్ తిలక్) సముద్రం అంత గంభీరంగా
అనిపిస్తారు. కానీ (గోపాల్ కృష్ణ ) గోఖలేను చూస్తే మాత్రం గంగా నది
గుర్తుకు వస్తుంది. ఎందుకంటే హిమాలయాలను కొలవలేం. సముద్రం
అవతలికి తేలికగా దాటలేం. కానీ గంగా నదిలో మాత్రం పవిత్రమైన
స్నానమాచరించవచ్చు” అని గాంధీజీ అన్నారు.

స్వయం సమృద్ధ భారత్

ఆర్థిక వ్యవస్థను
కోవిడ్-19 బారి
నుంచి కాపాడిన

'ఆత్మనిర్భర్

భారత్'
కార్యక్రమం

దేశంలో కరోనా విస్తరించి, దాన్ని నిలువరించేందుకు విధించిన లాక్ డౌన్, ఇతర ఆంక్షలప్రభావం కారణంగా ఆర్థిక
వ్యవస్థ, ఉపాధి రంగం తీవ్రంగా దెబ్బ తిన్న తరుణంలో దేశాన్ని స్వయం సమృద్ధంగా నిలపడం లక్ష్యంగా "స్థానికం కోసం
గళం" అనే దీర్ఘకాలిక వ్యూహాన్ని ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించింది.

భా

రతీయ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడం కోసం గత
ఏడాది మే 12వ తేదీన ప్రభుత్వం ఇచ్చిన "స్థా నికం
కోసం గళం" పిలుపు అతి తక్కువ సమయంలోనే
అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందింది, ఇప్పుడది ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా
మారింది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సునిశితమైన ఆలోచన
నుంచి ఆవిర్భవించిన ఆ కార్యక్రమం ఇప్పుడు దేశానికి మంచి
ఫలాలనందిస్తోంది. భారతదేశం అగ్రశ్రేణి పెట్టు బడుల గమ్యంగా
మారింది. "దేశంలో తయారీ, ప్రపంచం కోసం ఉత్పత్తి" అనే
భారతీయుల ఆకాంక్షలు వాస్తవ రూపం దాల్చడానికి "స్థా నికం
కోసం గళం" ఒక చోదకశక్తిగా నిలిచింది.
శతాబ్దికి ఒకసారి మాత్రమే వచ్చే ఇలాంటి సందర్భాలు ధనికులుపేదలు; యువత-వృద్ధు లు; మహిళలు-పురుషుల మధ్య అగాథాన్ని
అధిగమించి ప్రతీ ఒక్కరూ జాతి నిర్మాణానికి పాటు పడేలా చేస్తాయి.
ఈ జాతీయ విధానం దేశ గతిని మార్చే ఒక శక్తిగా నిలిచి
భారతదేశం స్వయం సమృద్ధం కావడానికి సహాయపడడమే
కాకుండా దేశీయ వినియోగదారులు విదేశీ వస్వు
తు లకు
ఆకర్షితులవుతారనే ఒక అపప్రథను తుత్తునియలు చేసింది. భారతీయ
వస్వు
తు లు మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలని సగటు వినియోగదారుల్లో

ఉప్పొంగిన ఉత్సాహం ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారడానికి
దోహదపడింది.
కొద్ది నెలల క్రితం వెంకటమురళీ ప్రసాద్ అనే విశాఖపట్టణం వాసి
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కి రాసిన లేఖ దేశ ప్రజల ఆలోచనా
ధోరణులకు దర్పణం పట్టింది. "నేను 2021 సంవత్సరం కోసం నా
మదిలో మెదిలిన ఎబిసిని ఈ సందేశంతో జత చేస్తున్నాను" అని
ప్రసాద్ రాశారు. మొదట చూడగానే ప్రధాన మంత్రికి కూడా ఆ
సందేశ సారం ఏమిటో అర్ధం కాలేదు. కాని ఆయన జత చేసినలేఖ
పూర్తిగా చదివిన తర్వాత ఎబిసి అంటే ఆత్మని ర్భర్ భారత్ చార్ట్ అని
అర్ధం అయింది. ప్రసాద్ ఆ లేఖలో తాను రోజువారీ జీవితంలో
ఉపయోగించే వస్వు
తు ల జాబితా మొత్తం అందులో రాశారు. తాను
రోజువారీ వినియోగించే ఎలక్ట్రా నిక్స్, స్టేషనరీ, ఇతర ఉత్పత్తులను
అందులో పొందుపరిచారు. దేశ ప్రజల చెమట, శ్రమతో తయారైన
ఆ వస్వు
తు లను మాత్రమే తాను ఇక ముందు వినియోగిస్తానన్న
సంకల్పం ఆయన ఆ లేఖలో ప్రకటించారు. "దేశంలో సులభంగా
దొరికే ప్రత్యామ్నాయాలను వదిలి మనం విదేశీ తయారీ వస్వు
తు ల
కోసం పరుగులు తీయడం ఆశ్చర్యకరం" అని ప్రసాద్ వాపోయారు.
ప్రసాద్ ఆలోచనలను ప్రధాన మంత్రి సమర్థిస్తూ "మనందరం
న్యూ ఇండియా సమాచార్ 7

స్వయం సమృద్ధ భారత్

ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజీ ఏమిటి?

కరోనా సగటు జీవి కదలికలను పరిమితం చేయడమే కాదు, దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిని నిరోధించింది. దిగజారుతున్న
ఆర్థిక స్థితిని నిలువరించి పునరుజ్జీవ పథంలో నడపడం, ఆర్థిక వ్యవస్థను పునరుజ్జీవింపచేయడం లక్ష్యంగా
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజీని ప్రకటించారు. ఆర్థిక మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా
 సీతారామన్
రూ. 20.97 లక్షల కోట్ల విలువ గల ఆత్మని ర్భర్ ప్యాకేజీ 1.0ను 2020 మే 13వ తేదీ
నుంచి 17వ తేదీ మధ్యలో ఐదు అంచెలుగా ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత 2020 అక్టో బర్
12వ తేదీన మరో రూ. 73,000 కోట్ల విలువ గల అదనపు ఆత్మనిర్భర్
ప్యాకేజీ 2.0 ను ప్రకటించారు.

ఆత్మనిర్భర్ భారత్ 1.0
n

n

n

n

n

n

ఒక జాతి, ఒక రేషన్ కార్డు:

దేశవ్యాప్తంగా
ఏ ప్రాంతంలో అయినా ఒకే రేషన్ కార్డు
సహాయంతో ఏ రేషన్ దుకాణంలో
అయినా రేషన్ కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఈ పథకాన్ని 2020 సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన
ప్రారంభించారు.
పిఎం స్వానిధి యోజన:
దేశంలోని
23.97 లక్షల వీధి వ్యాపారులకు రూ.
21.21 లక్షల కోట్ల కు పైబడిన విలువ గల
రుణాలను అందించారు.
కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు యోజన: ఈ పథకం
కింద 157.44 లక్షల మంది రైతులకు
రూ. 1.43 లక్షల కోట్ల విలువ గల
రుణాలు అందించారు.
ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన:

ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ 2.0

ఫెస్టివల్ అడ్వాన్స్:

అందించింది.

ఎల్.టి.సి నగదు ఓచర్ స్కీమ్ :

ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఉత్తేజం అందించడం కోసం ఈ పథకాన్ని
ఆవిష్కరించారు.
• రోడ్డు రవాణా, హైవేల మంత్రిత్వ శాఖ, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖలకు రూ.25,000 కోట్ల విలువ గల
అదనపు మూలధన వ్యయాలను సమకూర్చారు.

ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ (ప్రచారోద్యమం) 3.0
n

n

n

n

డిసెంబర్ 9, 2020 నాటికి రూ. 2,182
కోట్ల ప్రాజెక్టు లు మంజూరయ్యాయి.

n

పథకం:

n

బ్యాంకింగేతర కంపెనీలకు ప్రత్యేక లిక్విడిటీ

ఈ పథకం కింద రైతులకు రూ.
7227 కోట్లు పంపిణీ చేశారు.
డిస్కమ్ లకు లిక్విడిటీ: ఈ పథకం కింద
డిస్కమ్ లకు రూ.1,18,273 కోట్ల రుణం
మంజూరు కాగా, రూ. 31,136 కోట్లు
పంపిణీ చేశారు.

ఈ పథకం కింద ఎస్.బి.ఐ అర్హత గల వారందరికీ ఫెస్టివల్ అడ్వాన్స్ కార్డు లు

n

n

ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ యోజన ద్వారా వ్యవస్థీక ృత రంగంలో ఉద్యోగాల కల్పనను ప్రోత్సహించటం
లక్ష్యం.
ఆరోగ్య పరిరక్షణతోబాటు 26 రంగాల పరిస్థితి మెరుగుపరచడం కోసం అత్యవసర పరపతి హామీ
పథకం ప్రకటించబడింది.
స్వదేశీ ఉత్పత్తి పెంచటానికి ఉత్పత్తి అనుసంధానిత ప్రోత్సాహక పథకం (పిఎల్ఐ) ప్రకటించారు.
10 కొత్త రంగాలతో సహా 13 రంగాలకు ఈ పథకాన్ని ప్రకటించారు.
ప్రధానమంత్రి ఆవాసయోజన (పట్ట ణ ప్రాంతం) కింద రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టు లు పూర్తి చేయటానికి
రూ.18,000 కోట్లు అదనంగా కేటాయించటం ద్వారా ఉద్యోగ కల్పనకు దోహదం చేస్తున్నారు.
నిర్మాణ, మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో పనిచేసే కంపెనీలకు 2021 డిసెంబర్ 31 వరకు 10
శాతానికి బదులు 3 శాతం బ్యాంకు గ్యారెంటీకి అనుమతించారు.
ఇల్లు కొనేవారికి, సొంత ఇళ్ళు కట్టించుకునేవారికి ఆదాయం పన్నులో రిబేట్ ప్రకటించారు.
దేశంలోని 14 కోట్ల మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూర్చేలా ఎరువుల మీద సబ్సిడీకి రూ. 65,000 కోట్లు
కేటాయించారు. ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన కింద అదనంగా మరో రూ. 10,000
కోట్లు కేటాయించారు.
రుణాల మంజూరు ద్వారా ఎగుమతులు ప్రోత్సహించటానికి ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ కు రూ. 3,000 కోట్లు
ఇచ్చారు

ఇదే స్ఫూర్తిని ఆకళింపు చేసుకుని మరింతగా అన్వేషించాలి.
ప్రజలందరూ కూడా తాము రోజు వారీ వినియోగించే వస్వు
తు ల
జాబితా తయారు చేసుకుని మన జీవితంలో ప్రవేశించిన, మనలో
ఆధారనీయత పెంచిన విదేశీ వస్వు
తు లపై చర్చించాలి. మనం ఆ
విదేశీ వస్వు
తు లకు ప్రత్యామ్నాయంగా అందుబాటులో ఉన్న
భారతీయ వస్వు
తు ల కోసం అన్వేషించి భారతీయుల శ్రమశక్తి,
8 న్యూ ఇండియా సమాచార్

స్వేదంతో తయారైన వాటిని మాత్రమే ఉపయోగించాలి. దేశం
కోసం కూడా మనం ప్రతిన బూనాలి" అని దేశ ప్రజలకు పిలుపు
ఇచ్చారు.
ప్రధానమంత్రి తన అసాధారణ నాయకత్వ పటిమతో జాతిని
కరోనా ప్రభావం నుంచి బయటపడేయడమే కాకుండా ఆర్థిక

సంస్కరణల
ప్రభావం

n

n

n

ఇప్పటివరకు ప్రకటించిన ప్రోత్సాహకాల

త్వరాగా కోలుకున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ

ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రూ.29.87 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజి
జిడిపిలో 15 శాతంతో సమానం. ఆర్థిక రంగానికి
జవసత్వాలు కల్పించడానికి ఇతర దేశాలు కూడా ఆర్థిక
ప్యాకేజిలు ప్రకటించాయి. ఆయా దేశాలు ప్రకటించిన
ప్యాకేజిల పరిమాణం వారి జిడిపి విలువలో.. జపాన్-21.1
శాతం; అమెరికా-13 శాతం; స్వీడన్-12 శాతం; జర్మనీ10.7 శాతం; స్పెయిన్-7.3 శాతం; చైనా-3.8 శాతం.
కరోనా కట్టడికి ప్రకటించిన ఆంక్షల ప్రభావం వల్ల గత
ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో జిడిపి -23.9
శాతం ప్రతికూల వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఈ తిరోగమనం
కొనసాగుతుందన్నది ఆర్థిక నిపుణుల అంచనా. కాని ప్రభుత్వ
ముందుచూపుతో కూడిన విధానాల వల్ల జిడిపి వి షేప్
రికవరీని సాధించి గత ఏడాది మూడో త్రైమాసికం నాటికి
0.4 శాతం సానుకూల వృద్ధి సాధించగల స్థాయికి చేరింది.
భారత్ కు 2020 ఏప్రిల్ నుంచి 2021 జనవరి మధ్యన 10
నెలల కాలంలో 7212 కోట్ల డాలర్ల విలువ గల ఎఫ్ డిఐలు

వ్యవస్థను సంక్షోభం నుంచి వెలుపలికి లాగి త్వరిత ఆర్థిక వృద్ధి
సాధనకు ఒకప్రణాళికను కూడా ఆవిష్కరించారు.
దేశంలో మూడో లాక్ డౌన్ విధించిన సమయంలో మే 12వ తేదీన
జాతినుద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ కొవిడ్ అనంతర శకంలో ప్రపంచం ఎలా
ఉండబోతోందో వివరించారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ, మౌలిక వసతులు, దేశం
స్వయం సమృద్ధం కావడం అనే అంశాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి
సారిస్తూ ఆయన ఒక భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రణాళికను
ఆవిష్కరించారు. భారతదేశంలో తయారైన వస్వు
తు లకు అంతర్జాతీయ
గుర్తింపు తీసుకురావడం లక్ష్యంగా ఆయన స్థా నికం కోసం గళం
పేరిట నినదించారు. దాని ఫలితంగానే ఇప్పుడు విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు
భారత మార్కెట్ పట్ల ఆకర్షితులవుతున్నారు. ఎగుమతులు కూడా
పెరిగాయి.
స్థా నిక వస్వు
తు లకు ఇప్పుడు అధిక డిమాండు ఉంది. ఆ
ప్రోత్సాహంతో భారతీయ కంపెనీలు అంతర్జాతీయ పోటీ సామర్థ్యంతో
వస్వు
తు లు ఆవిష్కరిస్తున్నాయి.

సంక్షి ప్త రూపం

ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమం 1.0 ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమం 2.0 అర్జున్ నిర్మల్ భారత్ అభియాన్ 3.0 రిజర్వుబ్యాంకు వివిధ ప్రకటనల విలువ మొత్తం -

n

రూ.1,92,800 కోట్లు
రూ.11,02,650 కోట్లు
రూ.82,911 కోట్లు
రూ.73,000 కోట్లు
రూ.2,65,080 కోట్లు
రూ.12,71,200 కోట్లు
రూ.29,87,641 కోట్లు

వచ్చాయి. ఏదైనా ఆర్థిక సంవత్సరంలో గరిష్ఠ స్థాయి ఎఫ్
డిఐల రాకలో ఇదే రికార్డు .
లాక్ డౌన్ కు ముందు 2020 మార్చిలో భారత ఎగుమతుల
విలువ 2149 కోట్ల డాలర్లు. 2021 మార్చి నాటికి
ఎగుమతులు 48.23 శాతం వృద్ధితో 3400 కోట్ల డాలరకు
్ల
దూసుకుపోయాయి. ఇదే కాలంలో దేశం అధికంగా
సమీకరించుకునే ఐదు ప్రధాన వస్తువుల దిగుమతులు 13
శాతం తగ్గి 90 శాతానికి దిగివచ్చాయి.

తొలి లాక్ డౌన్ 2020 మార్చి 25వ తేదీన ప్రకటించిన మర్నాడే
ప్రభుత్వం గ్రామీణులు, పేద ప్రజలకు ఊరట కల్పించడం కోసం
ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన పేరిటరూ.1.75 లక్షల కోట్ల
ఉద్దీపన ప్యాకేజిని ప్రకటించింది. మే 12వ తేదీన మరో రూ. 20
లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజిని ప్రకటించడానికి ముందు లాక్ డౌన్
సమయంలోనే విస్తృత చర్చలు, సంప్రదింపులు చోటు చేసుకున్నాయి.
ఆ ప్యాకేజి ప్రకటించడానికి ముందు ప్రధానమంత్రి భారత
పారిశ్రామిక రంగాన్ని కూడా విశ్వాసంలోకి తీసుకున్నారు. అలాగే
ఫార్మా కంపెనీలు, ఆరోగ్య కార్యకరలు
్త , ఎన్.జి.ఒ లతో సంప్రదింపులు
జరిపారు. వ్యవసాయం, ఇంధనం, విద్య, ఐటి, ఇతర రంగాల్లో పని
చేసే వారితో వర్చువల్ సమావేశాలు నిర్వహించారు. వివిధ రాష్ట్రా ల
ముఖ్యమంత్రుల అభిప్రాయాలు కూడా తెలుసుకునేందుకు ఐదు
అత్యున్నత స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించారు. ప్రధానమంత్రి
దూరదృష్టితో ప్రకటించిన ఆత్మని ర్భర్ భారత్ ప్రణాళిక భారతదేశం
వరమా
్త నం నుంచి భవిష్యత్తులోకి విశ్వాసంతో అడుగులు వేసేందుకు
సహాయకారి అయిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
న్యూ ఇండియా సమాచార్ 9

ఆరోగ్యం కరోనాతో పోరాటం

టీకా ఉత్సవ్ తో
కరోనాతో రెండవ యుద్ధం

ప్ర

ప ంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ మరోసారి
విజృంభించింది. ఈ రెండో విడతలతో పలు రాష్ట్రాల్లో
కేసుల సంఖ్య ప్రమాదకర స్థాయిని దాటిపోయింది.
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో సుమారుగా అంతరించిపోయే దశకి
చేరుకున్న మహమ్మారి ఇప్పుడు భీకర రూపం దాల్చింది. ప్రభుత్వం
వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ఉదృతం చేయడంతో పాటు ప్రజలు
సరైన చికిత్స పొందేందుకు అవసరమైన చర్యలు ప్రభుత్వం
తీసుకుంది.
భారత్ తన కరోనా టీకా కార్యక్రమాన్ని 2021 జనవరి 16వ
తేదీన ప్రారంభించింది. తొలుత ప్రాధాన్యతా ప్రాతిపదికన
ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు టీకాలు వేశారు. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 2వ
తేదీ నుంచి కరోనాపై ముందు వరుసలో నిలిచి పోరాడుతున్న
యోధులకు టీకాలందించారు. తదుపరి మార్చి1వ తేదీ నుంచి 60
సంవత్సరాలు పైబడిన వయసు గల వారికి, 45-59 సంవత్సరాల
మధ్యవయస్కులై ఉండి తీవ్ర అనారోగ్యాలతో బాధ పడుతున్న వారికి
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18 ఏళ్ళ పైన వయసున్న వారందరికీ టీకా

దేశంలో విజృంభించిన రెండో విడత కరోనా మరణాలను
్త రోగులు,
అత్యంత ప
థా యికి తీసుకువెళ్లింది. కొత
్ర మాదకర స్
్త రికార్
యాక్టివ్ కేసులు, ఇన్ఫెక్షన్ రేటు ఎప్పటికప్పుడు కొత
డు లు
తాకుతున్నాయి. టీకా ఉత్సవ్; టెస్
ట్ , ట్
రా క్, ట్రీ ట్ మంత
్రంతో వరుస
కరోనా ఇన్ఫెక్ష్లనను విచ్ఛిన్నం చేయాలని దేశం నిర్ణయించింది.

టీకాలు వేశారు. ఆ తర్వాత దేశంలో కరోనా రెండో విడత ఉదృత
రూపం దాల్చుతున్న కారణంగా ఎలాంటి తీవ్ర అనారోగ్యాలు
లేని 45 సంవత్సరాల పైబడిన వయస్కులందరికీ కూడా టీకా
కార్యక్రమం విస్తరించారు. ఇప్పుడు తాజాగా 45 సంవత్సరాలు
పైబడిన వయసులోని వారందరికీ వారు పని చేస్తున్న ప్రదేశాల్లో నే
టీకాలు వేసే కార్యక్రమం చేపట్టా రు.

రికార్డు స్థాయిని తాకిన రోజువారీ ఇన్ఫెక్షన్లు

ఏప్రిల్ 19వ తేదీన విడుదల చేసిన సమాచారం ప్రకారం 24 గంటల
వ్యవధిలో 2.75 లక్షల కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇప్పటివరకు ఒక
రోజులో నమోదైన కేసుల గరిష్ఠ స్థాయి ఇదే. ఒక రోజులో ఇంత
గరిష్ఠ  స్థాయిలో నమోదైన కేసుల్లో 80 శాతం 10 రాష్ట్రా లు, కేంద్ర
పాలిత ప్రాంతాల్లో నే ఉన్నాయి. అవి - మహారాష్ట్ర , మధ్యప్రదేశ్,
పంజాబ్, ఢిల్లీ, రాజస్తాన్, గుజరాత్, కర్ణాటక, తమిళనాడు,
ఉత్తరప్రదేశ్, చత్తీస్ గఢ్, కేరళ.

స్పుత్నిక్ వి అత్యవసర వినియోగానికి అనుమతి,
మరికొన్ని టీకాలకు త్వరలో అనుమతులు
రష్యా ఉత్పత్తి చేస్నతు ్న స్పుత్నిక్ వి టీకా అత్యవసర వినియోగానికి
ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఇతర టీకాల అత్యవసర వినియోగానికి
కూడా అనుమతి ఇచ్చే విషయం పరిశీలిస్తోంది. కోవాగ్జిన్, కోవిషీల్డ్
తర్వాత అత్యవసర వినియోగానికి అనుమతి పొందిన మూడో టీకా
స్పుత్నిక్ వి. వీటిలో కోవిషీల్డ్ ను ఆక్స్ ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం, ఆస్ట్రా జెనికా
ఉమ్మడి గా అభివృద్ధి చేశాయి. పూణెలోని సీరమ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్
ఇండియా ఈ వ్యాక్సిన్ ను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. కోవాగ్జిన్ ను భారత ఔషధ
పరిశోధనా మండలి (ఐసిఎంఆర్), నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ
భాగస్వామ్యంలో భారత్ బయోటెక్ అభివృద్ధి చేసింది. స్పుత్నిక్ వి
టీకాను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఈ వ్యాక్సిన్ సామర్థ్యం
91.6 శాతం ఉంది.

వ్యాక్సినేషన్ తో అప్రమత్తం

19,29,329

మొత్తం యాక్టివ్ రోగులు

1,29,53,821 1,78,769
కోలుకున్న రోగులు

మృతులు

86.00%
రికవరీ రేటు

మరణాల రేటు (1.19%) 18 ఏప్రిల్ నాటికి

85 రోజుల్
లో 10 కోట
్ల వ్యాక్సినేషన్లు

కరోనా వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమంలో భారత్ ఏప్రిల్ 10వ తేదీ నాటికి
కొత్త రికార్డు ను సాధించింది. జనవరి 16వ తేదీన వ్యాక్సినేషన్
ప్రారంభించగా 85 రోజుల వ్యవధిలోనే 10 కోట్ల టీకాల మైలురాయిని
దాటింది. ఇప్పటివరకు ఇదే అత్యంత వేగవంతమైన వ్యాక్సినేషన్
కార్యక్రమం. 85 రోజుల వ్యవధిలో అమెరికా 9.2 కోట్లు , చైనా 6.14
కోట్ల టీకాలు మాత్రమే ఇచ్చాయి. ఏప్రిల్ 5వ తేదీన 24 గంటల
వ్యవధిలో అత్యధికంగా 43 లక్షల డోసులు ఇచ్చారు.

రెమ్ డెసివిర్ ఎగుమతుల నిషేధం

ప్రభుత్వం రెమ్ డెసివిర్ ఎగుమతులను నిషేధించింది. కరోనా
వ్యాధి సంక్రమించిన వారిలో ఆక్సిజెన్ స్థాయిలు గణనీయంగా
తగ్గిపోయిన వారికి రెమ్ డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారని ఆరోగ్య నిపుణులు
చెబుతున్నారు. నానాటికీ కోవిడ్-19 కేసులు పెరిగిపోతున్న
నేపథ్యంలో ఇంజెక్షన్ కు పెరిగిన డిమాండును పరిగణనలోకి
తీసుకుని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలో ప్రస్తుతం 7
కంపెనీలు ఈ ఇంజెక్షన్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. రోజుకి 38.80 లక్షల
ఇంజెక్షన్లు తయారుచేయగల సామర్థ్యం ఆ కంపెనీలకుంది. దీనికి
తోడు పరిస్థితులు చక్కబడే వరకు యాక్టివ్ ఫార్మా ఇంగ్రెడియెంట్ల
(ఎపిఐ) ఎగుమతిని కూడా ప్రభుత్వం నిషేధించింది. అంతేకాదు, ప్రతీ
ఒక్క ఉత్పత్తిదారు వారి స్టా కిస్టు లు, పంపిణీదారుల సమాచారం వారి
వెబ్ సైట్ల లో ప్రచురించాల్సి ఉంటుంది.

టెస్టింగ్, ట్రాకింగ్, ట్రీటింగ్
కు ప్రాధాన్యం

మహారాష్ట్ర లో అత్యధిక కరోనా వైరస్ కేసులు గుర్తించారు.
కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాక్షిక లాక్ డౌన్ కూడా విధించారు. 2021
ఏప్రిల్ 8వ తేదీన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల
ప్రతినిధులతో సమావేశమైన సమయంలో ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ టెస్టింగ్, ట్రాకింగ్, ట్రీటింగ్ కు ప్రాముఖ్యత
ఇవ్వాలని సూచించారు. గత ఏడాది పరిస్థితి ఏమిటో ఒక్కసారి
గుర్తు చేసుకోండి. మనకి టెస్టింగ్ లాబ్ లు లేవు. మాస్కుల లభ్యత
కూడా ఆందోళనకరంగా ఉండేది. పిపిఇ కిట్లు అందుబాటులో
లేవు. ఆ సమయంలో లాక్ డౌన్ ఒక్కటే తప్పించుకునేందుకు
మన ముందున్న ప్రత్యామ్నాయం. అలా చేయడం ద్వారా
మాత్రమే మనం లభించిన సమయంలో ఏర్పాట్లు వేగవంతం
చేయగలిగాము. ఆ వ్యూహం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంది.
సొంత సామర్థ్యాలు పెంచుకోవడం ద్వారా మనం వనరులు,
ఏర్పాట్లు సృష్టించుకోగలిగాం. మన పాలనకు, మైక్రో కట్టడి
జోన్లపై మన ప్రాధాన్యానికి అది ఒక పరీక్షా సమయం అని ఆ
సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి అన్నారు.
ప్రధానమంత్రి ప్రస్తావించిన కొన్ని అంశాలు....
వ్యాక్సిన్ వృధాను అరికట్టడం కోవిడ్-19 నిర్వహణలో
ప్రధానాంశం.
వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత కూడా మాస్కులు ధరించడంతో పాటు
అన్ని రకాల నిబంధనలు పాటించాల్సిన అవసరాన్ని మనం
పదే పదే ప్రజలకు చెప్పాలి.
ఏప్రిల్ 11వ తేదీన జ్యోతిబా ఫూలే జయంతి నుంచి ఏప్రిల్
14వ తేదీన బాబా సాహెబ్ జయంతి వరకు టీకా ఉత్సవ్
నిర్వహించడం జరుగుతుంది.
నాలుగు అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. మొదటిది ప్రతీ ఒక్కరూ ఒకరికైనా వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పించాలి. అంటే
తమకు తాము వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోగల సామర్థ్యం లేని
నిస్సహాయులైన నిరక్షరాస్యులు, వయో వృద్ధు లకు వారు
సహాయ హస్తం అందించాలి.
రెండోది - ప్రతీ ఒక్కరూ ఒక్కరికైనా చికిత్స చేయించాలి.
అంటే తక్కువ వనరులు, సమాచారం తగినంత లేని వారికి
చికిత్సకు సహాయపడాలి.
మూడోది - ప్రతీ ఒక్కరూ ఒకరినైనా కాపాడాలి. అంటే
ఇతరుల రక్షణ కోసం నేను మాస్క్ ధరిస్తాను.
నాలుగోది - ఎవరికైనా కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ సోకవచ్చు. అంటే
సమాజంలోని ప్రజలందరూ కరోనా పాజిటివ్ కేసులు
ఎక్కడుంటే అక్కడ స్వయంగా మైక్రో కట్టడి జోన్లు ఏర్పాటు
చేసుకోవాలి.
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జాతీయ తీర్మానం

అజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

బ్రిటీష్వారికి సవాలు విసిరిన గిరిజన నేత భీమా
ఝాన్సీకి గర్వకారణం ఝల్కారీ
మే 10, 1857 భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో నూతన శకం. సరికొత్త నాయకుడు,
సరికొత్త పతాకం ఆవిర్భవించిన అద్భుతమైన క్షణంగా.. జాతీయ, మతపరమైన
పోరాటంలో సిఫాయిల తిరుగుబాటుగా ఇది ఉంది.

భా

రత స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ఎన్నో అపూర్వమైన
ఘట్టా లు, మరెన్నో మరుపురాని సంఘటనలు ఉన్నాయి.
వాటిని మనం స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని
పొందాల్సి ఉంది. మన దేశం ప్రతి రోజూ కృతజ్ఞత భావం వ్యక్తం
చేసే ఎంతో మంది పోరాట యోధులున్నారు. లక్షలాది మంది
ప్రజలు శతాబ్దా ల తరబడి స్వాతంత్య్రం కోసం వేచి చూశారు.
బ్రిటీష్ వారి పాలనలో అనుభవించిన బానిసత్వాన్నిమనం ఒకసారి
తలుచుకుంటే, 75 ఏళ్ల స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఈ
పోరాటాలు ఎంత చారిత్రాత్మకమైనవో అర్థమవుతుంది. ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటల్లో “దేశ కీర్తికి చరిత్ర సాక్ష్యంగా
నిలుస్తుంది. తర్వాతి తరానికి మన సంప్రదాయాలను, త్యాగాలను
బోధించి, వారికి స్ఫూర్తిదాయకంగా చరిత్ర నిలుస్తుంది”.
‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ వేడుకలు ఈ పోరాటాలు,
త్యాగాలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఈ ఉత్సవాలు స్వాతంత్య్ర
పోరాటాల సమాహారాలు, స్వతంత్ర భారత ప్రగతిని, పురోగతిని
తెలియజేస్తున్నాయి. దేశ స్వాతంత్య్ర పోరాట సందర్భంగా జరిగిన
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ఒక వేడుకగా జరపనిదే ఏ సంకల్పమూ
విజయవంతం కాదు. ఏ సంకల్పమైనా వేడుక రూపం
సంతరించుకున్నప్పుడు ప్రతిజ్ఞలు, లక్షలాది మంది శక్తి
దానికి తోడవుతూ ఉంటుంది. 75 ఏళ్ళ వేడుకలు 130
కోట్ల మంది భారతీయుల భాగస్వామ్యంతో జరగాల్సి
ఉంది. ఈ విధంగా ప్రజలు పాల్గొనటమే ఈ వేడుకలలో
కీలకం. ఇందులో 130 కోట్ల మంది ప్రజల మనోభావాలు,
సూచనలు, కలలు మిళితమై ఉన్నాయి.
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

పలు సంఘటనలు, విప్లవాలు తర్వాతి తరానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా,
సందేశాత్మకంగా నిలుస్తున్నాయి. ఇవి భారత్ మరింత ప్రగతి
సాధించేందుకు దోహదం చేస్తాయి.

ఝల్కారీబాయి
రాణి లక్ష్మీ బాయి
ప్రతిరూపం

ఝాన్సీ రాణి లక్ష్మీబాయి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం
ఏముంది? వలసవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన స్ఫూర్తిదాయక చిహ్నం,
వలస వాదులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేశారు. బ్రిటీష్ పాలన
పునాదులను కూకటివేళ్లతో సహా కదిలించారు. శౌర్యంలో దుర్గా మాత
అవతారంగా భావించే రాణి లక్ష్మీబాయి విజయం, కీర్తిలో ఎక్కువ
భాగం ఝల్కారీబాయికే దక్కుతుంది. రాణి లక్ష్మీబాయి సైన్యంలో దుర్గా
దళ్ లేదా మహిళా దళానికి ఝల్కారిబాయి కమాండర్గా ఉండేవారు.
అతిపేద, దళిత కుటుంబంలో జన్మించిన ఝల్కారీబాయి లక్ష్మీబాయి
పోలికలతో ఉండేది. ఆమె తరచూ లక్ష్మీబాయి వేషంలో యుద్ధ రంగంలో
ప్రవేశించి బ్రిటిష్ వారిని అయోమయానికి గురి చేసేది. బ్రిటీష్ సైన్యం
ఝాన్సీకోటను స్వాధీనం చేసుకున్న సమయంలో, రాణి లక్ష్మీబాయి
తప్పించుకోవడానికి ఝల్కారీబాయి సహాయపడింది. ఝాన్సీరాణి
యుద్ధ దుస్తులు ధరించి యుద్ధరంగానికి వెళ్ళి వీరోచితంగా పోరాడుతూ
బ్రిటీషువారి చేతికి చిక్కింది. ఆమె రాణి లక్ష్మీబాయి కాదని గుర్తించిన
బ్రిటీష్ సైన్యం ఝల్కారీబాయిని ఉరితీసింది. ప్రభుత్వం ఆమె స్మారకార్థం
జూలై 22, 2001లో పోస్టల్ స్ట ాంపును విడుదల చేసింది. బుందేల్ఖండ్,
బస్తర్ ప్రజల మనసుల్లో ఎప్పటికీ ఝల్కారీబాయి సజీవంగానే ఉంటారు.

భీమా

నిమర్ రాబిన్హుడ్

మధ్య ప్రదేశ్లోని ఖార్గో న్ అందమైన ప్రాంతం, శౌర్యానికీ
ఈ ప్రాంతం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ప్రాంత గిరిజనుల
నాయకుడు భీమా నాయక్ శౌర్యం కూడా ఎంతో ప్రాచుర్యం
పొందింది. 1857లో భారతదేశంలో స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి
భీమా నాయక్ నాయకత్వం వహించారు. ఈ ప్రాంతంలో
ఉన్న గిరిజనులందరిన్నీ ఒకే తాటి మీదకి తెచ్చిన ఘనత

భీమా నాయక్కే దక్కుతుంది. బ్రిటీష్ వారి అక్రమాలకు
ఎదురొడ్డి పోరాడారు. భీమా నాయక్ పోరాట పటిమ మధ్య
ప్రదేశ్లోని బార్వాని నుంచి మహారాష్ట్ర లోని ఖండేష్ వరకు
వ్యాప్తి చెందింది. భీమా నాయక్కు చెందిన 10 వేల మంది
సైన్యం, ఇంగ్లీష్ వారి తుపాకులను కేవలం విల్లు , బాణంతోనే
ఎదుర్కొంది. బ్రిటీష్ వారు భీమా నాయక్ను అరెస్ట్ చేయడానికి
ఎన్నో అడ్డదారులు ఎన్నుకున్నారు. చిట్టచివరికి ఆయన
సన్నిహితుల ద్వారా ఆయన ఉనికిని తెలుసుకొని భీమా
నాయక్ ను బ్రిటీష్ వారు బందీ చేశారు. ఇప్పటికీ ఖార్గో న్
ప్రాంత ప్రజలు, ఎంతో గర్వంగా భీమా నాయక్ గాథలు
తలుచుకుంటూ ఉంటారు. బ్రిటీష్ వారి ఖజానాను కొల్లగొట్టి,
భీమా నాయక్ ఎంతో మంది పేద వారి కడుపులు నింపారు.
ఆయన్ను నిమర్ రాబిన్హుడ్గా కూడా పిలుచుకుంటారు.
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విద్య

పరీక్షా పే చర్చ

విద్యార్థుల ఆలోచనలకు
పదునుపెట్టి న ప్రధాన మంత్రి

అంతర్జాతీయ నాయకుని హోదాలో అత్యంత కీలకమైన అంశాలను ప్రస్తావించే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర
మోదీ అంతే వేగంగా తిరిగి వచ్చి ఒక గురువు పాత్రలో సలహాలిచ్చి యువతను తీర్చిదిద్దటంలోనూ
జీవిస్తారు. పరీక్షలపై చర్చ నాలుగో విడత ప్రసంగం కూడా అలాంటిదే. విద్యార్థులను సాధికారులను
చేస్తూ తన ఆలోచనలను పంచుకుంటూ తన అపారమైన అనుభవాల నుంచి సూచనలిస్తూ వారి
భవిష్యత్ పట్ల తనకున్న తిరుగులేని అంకితభావాన్ని చూపుతారు.

ప

రీక్షలపై చర్చ (పరీక్షా పే చర్చా) నాలుగో విడతలో
భాగంగా ఈ ఏడాది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
విద్యార్థు లతో, వారి తల్లిదండ్రులతో ఉపాధ్యాయులతో
సంభాషించారు. ఒక స్నేహితునిగా, ఒక మార్గదర్శిగా
విద్యార్థు లలో విశ్వాసం పెంచి వారు ధైర్యంగా పరీక్షలు
ఎదుర్కొనేందుకు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు.
అద్భుతమైన ఫలితాలలో ఉత్తీర్ణత సాధించటమే విజయానికి
సంకేతమా? విద్యార్థు లను ప్రతిసారీ అయోమయానికి గురిచేసే
ప్రశ్న ఇది. ప్రస్తుత పరిస్థితిలో పరీక్షా ఫలితాలొక్కటే విద్యార్థు ల
విజయాన్ని కొలిచే గీటురాయిగా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆ
పరిస్థితి క్రమంగా మారుతూ వాస్తవంలోకి వస్తోంది. పరీక్షలంటే
వత్తిడికి లోను కావటం కాదు. అనేక అవరోధాలను అధిగమిస్తూ
కొత్త సవాళ్ళను ఎదుర్కోవటానికి మనల్ని మనం తీర్చిదిద్దుకునే
ఒక అవకాశమే పరీక్షలు.
వరుసగా నాలుగో ఏడాది ’పరీక్షలపై చర్చ’ నుద్దేశించి
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ప్రసంగిస్తూ ప్రధాని “విద్యార్థు లు ఈ పరీక్షలను అంతిమ
లక్ష్యంగా భావించకూడదు. ఇవి జీవితంలో ఒక మజిలీ
మాత్రమే. జీవితంలో ఎదురయ్యే అన్ని సవాళ్ళనూ
ఎదుర్కోవటానికి మనం పూర్తి సిద్ధంగా ఉండాలి.” అన్నారు. ఈ
కరోనా సంక్షోభ సమయంలో మొదటి సారిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని
వర్చువల్ పద్ధతిలో ఏర్పాటుచేశారు. ఇందులో లక్షలాది మంది
విద్యార్థు లు, వారి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
ఒక నిజమైన స్నేహితుని పాత్రలోకి ఒదిగిపోతూ ప్రధాని
విద్యార్థు లను, వారి తల్లిదండ్రులను ఉద్దేశించి మాట్లా డుతూ,
“మన ఆలోచనలన్నీ ఒక్కటే, మన దీక్ష కూడా ఒక్కటే”
అన్నారు.
“మంచి పుస్తకాలు, సినిమాలు, కథలు, పాటలు, సామెతలు,
ఆరోగ్యకరమైన అనుభవాలు అన్నీ శిక్షణలో భాగాలే. ఇది
పరీక్షలపై చర్చ. కానీ మనం ఇక్కడ పరీక్షలతోబాటు అనేక
విషయాలు చర్చిస్తాం.” అని కూడా అన్నారు.

అంతర్గతంగా స్వీకరించి మన ఆలోచనా
విధానంలో అంతర్భాగమైనవి ఎప్పటికీ
మరచిపోం. అందుకే బట్టీ పట్టకుండా
మనసుకు ఎక్కించుకోవాలి.

పరీక్షలు రద్దు, కానీ పరీక్షలపై చర్చ ద్వారా నేర్చుకునే పాఠాలు
చాలా ముఖ్యమైనవి

కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సిబిఎస్ఇ పరీక్షల మీద జరిగిన
ఉన్నతస్థాయి సమావేశానికి ప్రధాని అధ్యక్షత వహించారు. ఒక సంరక్షకుని పాత్రలో
ఆయన విద్యార్థు ల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు అక్కడ చర్చించారు. పరీక్షలు
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
వాయిదా వేయాలన్న సూచనలు వెల్లడయ్యాయి. కానీ విద్యార్థు ల జీవితాలను ప్రమాదంలోకి
నెట్టే అలాంటి సూచనలను ఆయన నిర్ద్వంద్వంగా త్రోసిపుచ్చారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కేవలం
వారం ముందే పరీక్షలు రద్దు చేసినా, పరీక్షలపై చర్చలో భాగంగా విద్యార్థు లు పరీక్షలలో వత్తిడి
తగ్గించుకోవటానికి తనవైన ఆలోచనలను ప్రధాని పంచుకున్నారు. విద్యార్థు లు తమ
కలలు నెరవేర్చుకోవటానికి సహాయపడే జీవన శైలిని అలవరచు కోవటం
గురించి ఆయన విద్యార్థు లకు బోధించే పని చేపట్టా రు.

ప్రధాని ప్రసంగంలో ప్రధానాంశాలు: విద్యార్థులతో తన ఆలోచనలు పంచుకున్న ప్రధాని

తి డి నుంచి దూరమ
వత్
ై నిర్భయంగా
పరీక్షలు ఎదుర్కోవటానికి..

పరీక్షలకు భయపడవద్దు: పరీక్షలు జరగటం ఇది మొదటిసారీ కాదు, అవి అకస్మాత్తుగా వచ్చి పడ్డవీ కావు. ఏటా

మార్చి-ఏప్రిల్ లో పరీక్షలు వస్తూనే ఉంటాయి. కేవలం అది భయం మాత్రమే. పరీక్షా ఫలితాల మీద దృష్టి పెట్ట డమే
అందుకు కారణం.
వత్తిడి అంతా పరీక్ష హాలు బయట వదిలెయ్యండి: తగినంతగా పరీక్షకు సిద్ధమయ్యామని విద్యార్థు లు తమకు
తాము నచ్చజెప్పుకొని వత్తిడినంతా పరీక్ష హాలు బయట వదిలెయ్యాలి. పరీక్ష హాల్లో ఉన్నప్పుడు దృష్టి మొత్తం మంచి
సమాధానాలు రాయటం మీదనే ఉండాలి.
ప్రతి సబ్క్జె ట్ కు సమాన సమయం కేటాయించాలి: విద్యార్థు లు తమ సమయాన్నీ, శక్తినీ అన్ని సబ్జెక్టుల మీద
సమానంగా వెచ్చించాలి. రెండు గంటల సమయముంటే ఆ సమయాన్ని అన్ని సబ్జెక్టులకూ పంచాలి.
ఆశయాన్ని స్పష్టంగా నిర్దేశించుకోవాలి: కలలు సాకారం చేసుకోవటానికి గమ్యాన్ని నిర్దేశించుకోవటం ముఖ్యం. మీ
జీవితాశయపు కలను ఎలా నిర్ణయించుకుంటారు? ఒకసారి మీ ఆశయాన్ని ఖరారు చేసుకుంటే మీ ముందున్న దారి
స్పష్టంగా కనబడుతుంది.
వత్తిడికి దూరంగా ఉండండి: జీవితంలో జయాపజయాలకు పాఠ్యాంశాలు ఒక్కటే కొలబద్ద కాదు. జీవితంలో
మీరు చేసేదే మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దుతుంది. అందుకే సమాజం నుంచి, మీ తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చే వత్తిడికి దూరంగా
ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
పోరాట యోధుల నుంచి స్ఫూర్తి పొందండి: మీ రాష్ట్రంలో దేశ స్వాతంత్య్రోద్యమంతో ముడిపడిన 75
సంఘటనలు కనుక్కోండి. అవి ఏ పోరాట యోధునితోనో ముడిపడి ఉండవచ్చు. ఈ సంఘటనల గురించి మీ
మాతృభాషలో రాయండి.
ఏడాది మొత్తానికీ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకొండి: డిజిటల్ మాధ్యమం ద్వారా మీరు ఏం చేయదలచుకున్నారో మొత్తం
సంవత్సరానికీ ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకొండి. దీనికోసం మీ ఉపాధ్యాయుల నుంచి, తల్లిదండ్రుల నుంచి, తాతలూ
అవ్వల నుంచీ సలహాలు తీసుకొండి.
ఖాళీ సమయం ఒక సంపద: ఖాళీ సమయాన్ని పనిలేని సమయంగా భావించకండి. ఇదొక అవకాశం. ఖాళీ
సమయమే లేకపోయే జీవితం యాంత్రికమవుతుంది.
స్వీయ శిక్షణకు సిద్ధం కండి: మెట్రిక్యులేషన్, ఇంటర్మీడియెట్ విద్యార్థు ల అడుగుజాడల్లో నడవండి. ఉద్యోగ
నైపుణ్యాలకు సిద్ధంకండి. మీ చుట్టు పక్కల జీవనశైలి మార్పులు గమనించండి. మీకు మీరే శిక్షణ ప్రారంభించుకొండి.
మీ ఆలోచనల్లో పాఠ్యాంశానికి స్న
థా మివ్వండి: మీరు ఏదైనా పాఠ్యాంశాన్ని మొదలుపెడితే అది మీ ఆలోచనా
విధానంలో భాగమవుతుంది. అప్పుడది మీ జ్ఞాపకశక్తి నుంచి తొలగిపోదు.

ఆత్మనిర్భరతను
జీవన సూత్రంగా
మార్చుకొండి: ఈ రోజు నేను

మిమ్మల్ని ఒక ముఖ్యమైన పరీక్షకు సిద్ధం
చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ పరీక్షలో అందరూ
అద్భుత విజయం సాధించాలి. భారతదేశాన్ని ఆత్మ
నిర్భరం చేయటమే ఈ పరీక్ష. స్థా నికత కోసం
అంతా గొంతెత్తాలి

సమయపాలన, ఆచరణాత్మక
జ్ఞానం మీద ఉపాధ్యాయులు శిక్షణ
ఇవ్వాలి

సమయపాలన ఉపాయాలు
నేర్పండి: సమయపాలన నైపుణ్యాలు

పిల్లలకు చెప్పండి. పాఠ్యాంశాలను మీరి
దారిచూపండి
ఉపదేశం కాదు ఆచరణ ధోరణి
కావాలి: మీ సలహాలన్నీ పిల్లలు

వినకపోవచ్చు. తల్లిదండ్రుల చర్యలు
చూసి వాటిని అనుకరించాలని
చూస్తారు. అందుకే ఉపదేశాలివ్వటానికి
బదులు వాళ్ళలో మంచి అలవాట్ల కు
బీజాలు వేయండి.
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విద్య

పరీక్షలపై చర్చ

తల్లి దండ్రులు, సంరక్షకులే
పిల్ల లకు ఆదర్శం కావాలి

పిలల
్ల మీద వత్తిడి పెట్టకండి: జీవితం సుదీర్ఘమైనది.

అందులో పరీక్షలు ఒక చిన్న విరామం. అందుకే పిల్లల మీద
అనవసరమైన వత్తిడి పెట్ట కూడదు. ఆ వత్తిడి తీసేస్తే వాళ్లకు
పరీక్షల వేడి ఉండదు. ఇంటి దగ్గర పిల్లలకు వత్తిడి లేని
వాతావరణం కల్పించాలి. అప్పుడే వాళ్లలో ఆత్మవిశ్వాసం
ఏర్పడుతుంది.
పిలల
్ల కు తల్లిదండ్రులే ఆదర్శం: పిల్లలు

బాగా
తెలివైనవారు. చెప్పింది చెయ్యకపోవచ్చు. కానీ
తల్లిదండ్రులను జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ అనుకరిస్తారు

మీ పిలల
్ల ఇష్యి
టా ష్టాలు అర్థం చేసుకొండి: పిల్లలకు

దగ్గరవండి. వాళ్ళ ఇష్టాయిష్టాలు అర్థం చేసుకొండి. దీనివల్ల
తరాల అంతరం తొలగిపోతుంది.

మీ పిలలు
్ల
తమను తామే తేజోమయం
చేసుకుంటారు: ఒక దీపం మరో దీపాన్ని వెలిగిస్తుంది.

మీ పిల్లల్లో మీరు చూడాలనుకుంటున్న తేజస్సు వారి నుంచే
రావాలి. అది మీ కృషితోనే సాధ్యం.

పిలల
్ల కు నిర్భీతి నేర్పండి: పిల్లల చదువులు ఎప్పుడూ

పరీక్షా ఫలితాల కోసం కాకూడదు. ఇది తప్పుడు విధానం.
దీనివల్ల ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.

సంప్రదాయ ఆహారం వైపు ప్రోత్సహించండి: మన

సంప్రదాయ వంటకాలు మనకు గర్వకారణం కావాలి.
వాటి లక్షణాలను, లాభాలను చర్చించాలి.

పిలల
్ల కు బాగా దగ్గరవండి: ఎప్పటికీ యువకులుగా

ఉండటానికి, వయసు ప్రభావం తగ్గించుకోవాలనుకుంటే
మీరు పిల్లలకు మానసికంగా దగ్గరవ్వాలి. అది వారికి చాలా
సహాయపడుతుంది.
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ఈ సందర్భంగా పిల్ల ల నుంచి, వాళ్ళ
తల్లి దండ్రుల నుంచి ప్రధాని ప్రశ్నలు కూడా
స్వీకరించారు
ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన విద్యార్థి పలవి
్ల , కౌలాలంపూర్ విద్యార్థి అర్పణ్
పాండే పరీక్షల భయం ఎలా తగ్గించుకోవాలని ప్రధానిని అడిగారు.

ఇది కేవలం పరీక్షల భయం కాదు, వెలుపలి వాతావరణాన్ని తయారు
చేయటం. అదే సర్వస్వమని మీరనుకుంటున్నారు. ఇది జీవితంలో ఒక
భాగం మాత్రమే. దీనివల్ల మీరు అతిగా ఆలోచిస్తున్నారు. జీవితం చాలా
సుదీర్ఘమైనది. పరీక్షలు అందులో ఒక చిన్న దశ మాత్రమే. తల్లిదండ్రులు,
ఉపాధ్యాయులు, సామాన్య జనం పిల్లల మీద అనవసరమైన వత్తిడి
పెట్టకూడదు. పరీక్షలు అనేవి ఒకరిని పరీక్షించటానికే తప్ప అవే జీవితం
కాకూడదు. పిల్లల చదువుల మీద బాగా దృష్టి సారించే వారికి వాళ్ళ పిల్లల
బలాలు, బలహీనతలు బాగా తెలుస్తాయి.
ఈరోజుల్లో పిల్లల్ని పెంచటం తల్లిదండ్రులకు కాస్త కష్టంగా
తయారైంది. మారుతున్న జీవనశైలి అందుకు కారణం కావచ్చు. ఈ
పరిస్థితుల్లో పిలల
్ల ప్రవర్తన, అలవాట్లు, నడవడిక బాగా ఉండేట్టు
చూసుకోవటం ఎలా?

అన్నీ తెలిసిన ఒక తండ్రిగా ప్రవీణ్ కుమార్ ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు.
కానీ దీనికి నేను సమాధానమివ్వటం చాలా కష్టం. ముందుగా
ప్రయత్నించి చూడమన్నదే నా సలహా. మీరు ఎంచుకున్న జీవనశైలినే
మీ పిల్లలు అనుసరించాలనుకోవటం కూడా సరి కాదు. ఒకవేళ
తప్పిదాలుంటే అప్పుడది పతనం అనుకోవచ్చు. ఒకసారి స్టా రప్్ట స్ కు
సంబంధించిన ఒక యువజన సంఘం ప్రతినిధులతో మాట్లా డటం నాకు
బాగా గుర్తు. ఒక బెంగాలీ అమ్మాయి తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ,
సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించటానికి ఉద్యోగం వదులుకున్నానని
చెప్పింది. వాళ్ళ అమ్మకు ఆ విషయం తెలిసి చాలా దిగ్భ్రాంతికి గురై
వ్యాఖ్యానించారట. వాళ్ళ అమ్మ అంతగా నిర్ఘ ాంత పోయారు. ఆ తరువాత
ఆ అమ్మాయి తన వ్యాపారంలో ఘన విజయం సాధించింది. అందుకే
మీరు మీ ఆలోచనలకే పరిమితమై మీ పిల్లల్ని బందీలుగా చేస్తున్నారా,
అన్నది ఆలోచించాలి. మన కుటుంబాలు, మన సంప్రదాయాలు ప్రాథమిక
విలువలను ఎంతగా బలోపేతం చేస్తాయో మనం గుర్తించాలి.

మంత్రిమండలి నిర్ణయాలు

తయారీ కేంద్రంగా భారత్; యువతకు కోటికి
పైగా ఉద్యోగాలు

ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఔషధ రంగం, ఐటీ హార్డ్వేర్ వంటి 13 రంగాల్లో ఉత్పత్తి
అనుసంధాన ప్రోత్సాహక(పీఎల్ఐ) పథకాలను అమలు చేయడం ద్వారా
భారత్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం తయారీ కేంద్రంగా మార్చాలనుకుంటోంది.
అంతేకాక అదనంగా వచ్చే ఐదేళ్లలో 520 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన తయారీ
సామర్థ్ యాన్ని ఉత్పత్తి చేయాలని నిర్దేశించుకుంది. ఈ పథకం దేశంలో
తయారీని పెంచడమే కాకుండా.. ఉద్యోగావకాశాలను మెరుగు పరచనుంది.
యువతకు కోటికి పైగా ఉద్యోగాలను కల్పించనుంది.
పథకం ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం
ఆత్మనిర్భర్ భారత్లో భాగంగా ఉంది. బడ్జెట్లో రూ.2 లక్షల కోట్ల
కేటాయింపులతో ఉత్పత్తి అనుసంధాన ప్రోత్సాహక(పీఎల్ఐ)
పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. వచ్చే ఐదేళ్లలో 520 బిలియన్ డాలర్ల
ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టు కుంది. ఇప్పటికే
కేంద్ర మంత్రివర్గ మండలి 9 రంగాలకు పీఎల్ఐను ఆమోదించింది. ఈ
రంగాలు పరిశ్రమలకు, పెట్టు బడిదారులకు ఆకర్షణీయంగా మారాయి.
మిగిలిన నాలుగు రంగాల ఆమోద ప్రక్రియ కూడా కేంద్ర మంత్రి వర్గ
మండలి ముందు ఉంది.

కేంద్ర మంత్రిమండలి ఇప్పటికే పీఎల్ఐ
పథకం ఆమోదించిన 9 రంగాలు..
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమ

కేటాయింపులు రూ

10,900

ఈ

కోట్లు

ఔషధ పరిశ్రమ

కేటాయింపులు రూ

15,000
కోట్లు

సుమారు లక్ష ఉద్యోగాలు
కల్పన

ఐటీ హార్డ్వేర్ ఉత్పత్తులు

కేటాయింపులు రూ

7,350
కోట్లు

సుమారు 1.8
లక్షల మందికి
ఉద్యోగావకాశాలు

సోలార్ పీవీ మాడ్యుల్

పీఎల్ఐ పథక నేపథ్యం, ప్రయోజనాలు..

కేటాయింపులు రూ

4,500

ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ప్రభుత్వం గత ఏడేళ్లలో చాలా చర్యలు
తీసుకుంది. యువతకు తయారీదారులు మరిన్ని ఉద్యోగావకాశాలను
కల్పించేందుకు, మరింత కీలక పాత్ర పోషించేలా ప్రభుత్వం అనుమతిస్తోంది.
స్వావలంబన భారత్ కింద చేపట్టిన ఇలాంటి కార్యక్రమం ఇదే మొదటిది.
తయారీ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం పలు సంస్కరణాత్మక చర్యలు
తీసుకుంటోంది.
పీఎల్ఐ పథకం భారత్ను ప్రపంచంలోనే అతిముఖ్యమైన తయారీ గమ్యస్థా నాల్లో
ఒకటిగా నిలుపనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రంగాలు మరింత పోటీకరంగా
మారనున్నాయి. అంతేకాక ప్రపంచ తయారీ కేంద్రంగా భారత్ఎదగనుంది.

జీడీపీలో వీటి షేరును పెంచి, ఈ పథకం బలమైన పారిశ్రామిక వ్యవస్థను
సృష్టించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంతేగాక, తయారీ రంగ పురోగతికి
మరింత ప్రోత్సాహం చేకూరుస్తూ.. జీడీపీలో వీటి వాటాను 25 శాతానికి
పెంచుతుంది. తయారీలో మన దేశాన్ని స్వావలంబనగా మారేందుకు
అవసరమైన సహకారాన్ని, వాతావరణాన్ని ఇది అందిస్తుంది. ‘మేక్ ఇన్
ఇండియా’, ‘మేక్ ఫర్ వరల్డ్’ అనే రెండు అంశాలపై దృష్టి పెట్టిన ఈ పథకం
ద్వారా ఎగుమతులను కూడా ప్రభుత్వం పెంచనుంది. తయారీలో పోటీకరంగా
మారి, స్నేహపూర్వకమైన పెట్టు బడిదారి విధానాలతో భారత్ను ప్రపంచ ఆర్థిక
అధినేతగా పీఎల్ఐ పథకం నిలబెట్టనుంది. ప్రపంచ సరఫరా వ్యవస్థలో భారత్
భాగంగా ఉంది.

సుమారు 2.5
లక్షల మందికి
ఉద్యోగావకాశాలు

కోట్లు

1.5 లక్షల మందికి
ఉద్యోగావకాశాలు కల్పన

టెలికాం తయారీ

కేటాయింపులు రూ

12,195
కోట్లు

40,000 మందికి
ఉద్యోగావకాశాలు కల్పన

ఏసీ, ఎల్ఈడీలేదా వైట్ గూడ్స్
కేటాయింపులు రూ

6,238
కోట్లు

4 లక్షల మందికి
ఉద్యోగావకాశాలు

గత ఏడాది ప్రకటించిన పీఎల్ఐ
రూ

6,940
కోట్లు

ఔషధ రంగ ఏపీఐలకు

రూ

40,951
కోట్లు

ఎలక్ట్రానిక్ తయారీకి

రూ

3,420
కోట్లు

మెడికల్ పరికరాలకు

న్యూ ఇండియా సమాచార్ 17

పతాక శీర్షిక

ఆరేళ్ళ పిఎం ఉజ్వల పథకం

చిగురిస్తు న్న ఆశ

అందరికీ అందుబాటులో
కాలుష్య రహిత ఇంధనం

అందరికీ కాలుష్యరహిత ఇంధనం 
అందుబాటులో ఉంచటమే
ఉజ్వల యోజన ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ
క్రమంలో ఎల్.పి.జి కనెక్షన్లు సహా
అమూల్యమైన వనరులను విచ్చలవిడిగా
వాడుకుంటున్న సంపన్నవర్గాల,
నగరాల గుత్తాధిపత్యాన్ని అది ఛేదించింది.
సామాన్య ప్రజల జీవితాన్ని సుఖమయం 
చేయటంలో
అది కనీవినీ ఎరుగని మార్పులు తెచ్చింది.
వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని
కాపాడటంతోబాటు పర్యావరణాన్ని 
రక్షించింది.
ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన
ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ ఆరేళ్ళలో
లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ (ఎల్.పి.జి)
అందుబాటు 99.6 శాతానికి చేరింది.
ప్రధానంగా ఎనిమిది కోట్ల ఇళ్ళకు ఉచిత
ఎల్.పి.జి కనెక్షన్లు ఇవ్వటమే కారణం.
భారత విజయగాథను అనుసరించటానికి 
ఘనా, బంగ్లాదేశ్ కూడా
ప్రయత్నించటమే ఈ కార్యక్రమం 
విజయానికి కొలమానం.
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“నాకు చిన్నప్పటి కథ గుర్తొస్తోంది. బడికెళ్ళిన తల్లులూ, చెల్లెమ్మలూ ఇది చదివే ఉంటారు.
మున్షీ ప్రేమ్ చంద్ మన దేశంలో బాగా పేరు మోసిన రచయిత. 1933లో రాసిన ‘ఈద్గా’
అనే కథ ఆయనకు ఎంతో పేరు తెచ్చిపెట్టింది. ఈ కథలో ప్రధాన పాత్ర హమీద్ అనే
చిన్నపిల్లాడిది. వంటచేసేటప్పుడు వాళ్ళ నాయనమ్మ చేతులు కాలకూడదని 
సంతకెళ్లినప్పుడు మిఠాయిలు కొనుక్కోకుండా ఒక పట్టకారు కొనితెస్తాడు. మున్షీ ప్రేమ్
చంద్ కథ ఈరోజుకూ నాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఒక హమీద్ ఇలాంటి పనిచేసినప్పుడు ఈ
దేశప్రధాని ఎందుకు చేయకూడదు?
-ఉజ్వల లబ్ధిదారులతో మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

ఇం

తకు ముందు గ్యాస్ స్టవ్ లేని రోజుల్లో కట్టెల పొయ్యి
మీద వంట చేస్తూ సగం రోజు వంటగదిలో గడపాల్సి
వచ్చేది. వర్షా కాలంలో తరచూ ఆ మట్టి కుంపటి కాస్తా నీళ్లతో
నిండిపోయేది. వంటచెరకు కూడా తడిసిపోయి ఒక పట్టా న అంటుకునేది
కాదు. అలా వర్షం పడినప్పుడు పిల్లలు తిండిలేక పస్తులుండేవారు. “
మా పిల్లలతో గడపటానికి సమయం కూడా దొరికేది కాదు. కానీ మాకు
గ్యాస్ కనెక్షన్ రావటంతో వర్షా కాలంలో కూడా ఎలాంటి సమస్యాలేదు.
ఇప్పుడు మా పిల్లలతో గడపగలుగుతున్నా” అంటారు విప్పారిన
ముఖంతో ఒడిశాలోని మయూర్ భంజ్ ప్రాంతానికి చెందిన సుస్మిత.
ఇది ఒక్క సుస్మిత కథ మాత్రమే కాదు.
“మా టైమ్ ఆదా అవుతుంది, ఇంతకుముందు పిల్లలు
మంటదగ్గరికొస్తారని భయపడేవాళ్లం” అంటారు జమ్మూ, కశ్మీర్ లోని
అనంత నాగ్ కు చెందిన అర్జుమన్ అరా. “పొగబారిన వంటపాత్రలు
కడుక్కోటానికి చాలా టైమ్ పట్టేది. పిల్లలకి వంట్లో బాగాలేకపోతే ఇక
రోజంతా ఆస్పత్రిలోనే గడిపితే వంట చేసుకోలేకపోయేవాళ్లం. ఉజ్వల
గ్యాస్ వచ్చిన తరువాత అంతా సులువుగా ఉంది, ముఖ్యంగా రంజాన్
నెలలో ఉదయం 15-30 నిమిషాల్లో వంట చేసుకొని తినగలుగుతున్నాం.
ఇది వరకు ఉపవాసం ఉండాలంటే అర్థరాత్రి 1 గంటకే లేచి
వండుకునేవాళ్లం. సాయంత్రం కూడా మళ్ళీ బయటికెళ్లి కట్టెలు
తెచ్చుకోవటం కష్ట మయ్యేది. పొగతో పిల్లలు కూడా ప్రశాంతంగా
నిద్రపోలేక చాలా ఇబ్బంది పడేవారు, ఇప్పుడు చాలా టైమ్ కలిసి
రావటం వల్ల కుట్టు పని నేర్చుకున్నా. సంపాదనా ఉంది, సిలిండర్లూ
కొనుక్కోగలుగుతున్నా.
గ్యాస్ స్టవ్ వాడకం మొదలుపెట్టినప్పటినుంచీ చత్తీస్ గఢ్ లోని రాయ్
పూర్ కి చెందిన మీనా నిర్మలాకర్ ఇంటి ఖర్చులు తగ్గిపోయాయి. పైగా,
పరిసరాల వాతావరణం కూడా మెరుగైంది. తమిళనాడులోని
రూతారమ్మకైతే, గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఇడ్లీ-దోసె వేసుకోవటం చాలా
సులువుగా ఉంది. బీహార్ లోని రజ్జో దేవికి కట్టెలు తెచ్చుకునే పని

గడువుకు ముందే ై మలు రాయి
చేరుకోవటం
8 కోట్ల వ కనెక్షన్

అంతకుముందు నాకు
వంట చాలా కష్టంగా
ఉండేది. కానీ
సిలిండర్, స్ట వ్
అందుకున్నాక నా
కష్టం ఆదా అయింది.

ఆయేషా షేక్, ఔరంగాబాద్ మహారాష్ట్ర
(సెప్టెంబర్ 7,2019)

5 కోట్ల వ కనెక్షన్

ఇప్పుడు నా కళ్లల్లో పొగ నిండదు.
సిలిండర్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు
మోదీ గారూ

తక్దీరన్, ఢిల్లీ
(ఆగస్టు 3, 2018)

మొదటి కనెక్షన్

ఇదివరకు వంటచేసేటప్పుడు నా
కళ్ళలో పొగచేరేది. పైగా
వంటచెరకు తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చేది.
ఉజ్వల నా జీవితాన్ని, మా కుటుంబ
జీవితాన్ని మార్చేసింది.

గుడీ దేవి, బలియా, ఉత్తరప్రదేశ్
న్యూ ఇండియా సమాచార్ 19

పతాక శీర్షిక

ఆరేళ్ళ పిఎం ఉజ్వల పథకం

పర్యావరణ పరిరక్షణ కాపలాదారు
ఈ పథకం
2016
మే 1న
బలియాలో
ప్రారంభమైంది.

27.12 కోట్ల మంది
చందాదారులు
పహల్ పథకంతో
అనుసంధానమయ్యారు.
ఇప్పటిదాకా

రూ. 1,37,483 కోట్ల

ఈ పథకం మీద
సామాజిక పెట్టుబడి

రూ. 12,800
కోట్లు

(180 కోట్ల అమెరికా
డాలర్లు)

8 కోట్ల ఉచిత గ్యాస్
కనెక్షన్లు ఇవ్వాలన్న
లక్ష్యం,నిర్దేశించుకున్న
గడువుకంటే ముందే
2019 సెప్టెంబర్ 7న
పూర్తయింది.

సబ్సిడీ నేరుగా లబ్ధిదారుల
ఖాతాకు బదలీ అయింది.
l సబ్సిడీ వదులుకునే

ప్రచారోద్యమంలో 1.08
కోట్ల మంది చేరారు.
l మళ్లీ నింపుకోవటానికి ఉత్సాహం
చూపుతున్నారు. మొదటి
వాడకం తరువాత 80శాతం
పైగా లబ్ధిదారులు రెండో విడత
నింపుకోవటానికి ఆసక్తి చూపారు.

38%8 కోట్ల లబ్ధిదారు కుటుంబాల్లో
3.05 కోట్లు (38%) ఎస్సీలు, ఎస్టీలు

20 న్యూ ఇండియా సమాచార్

తప్పింది. పైగా కట్టెల పొగ నుంచి కూడా విముక్తి
కలిగింది. వాళ్ళకు కళ్ళమంటలు, తలనొప్పి
సమస్యల్లేవు. పిల్లల్ని బడికి పంపటం ఆలస్యం
కావటం లేదు. జీవితం చీకట్లో నుంచి వెలుగులోకి
వచ్చిన వారి ఇలాంటి అనేక కథలు దేశంలో ప్రతి
మూలనా వినబడుతూనే ఉన్నాయి. ఇదంతా
ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన వల్లనే.
అంత్యోదయ పథకం, సవాళ్లతో
కూడిన దాని ప్రయాణం
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యుహెచ్ఒ)
సమాచారం ప్రకారం భారతదేశంలో సంప్రదాయ
వంట ఇంధనాలైన కట్టెలు, బొగ్గు , పిడకలతో
వంటచేయటం వలన ఆ పొగకు ఏటా ఐదు లక్షల
మంది చనిపోతున్నారు. వాళ్లలో ఎక్కువ మంది
మహిళలే కావటం వల్ల సహజంగానే ఆ ప్రభావం
మొత్తం కుటుంబం మీద పడుతూ వస్తోంది.
సంప్రదాయ వంట ఇంధనం వాయు కాలుష్యానికి
కూడా దారితీస్తోంది. అయితే, ఎల్.పి.జి వంటి
కాలుష్యరహిత ఇంధనం స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి
నుంచీ చిరకాలంగా ఒక వర్గం ప్రజలకే
అందుబాటులో ఉంటూ వచ్చింది.
గత ప్రభుత్వాలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలందరికీ
అందించలేకపోయాయి.
2014
వరకు
దేశవ్యాప్తంగా 13 కోట్ల గ్యాస్ కనెక్షన్లు మాత్రమే
ఉండగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఉజ్వల
పథకం దేశ ముఖచిత్రాన్నే మార్చివేసింది. దేశంలో
గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉన్న కుటుంబాల సంఖ్య గత
ఆరేళ్లలో రెట్టింపై ఇప్పుడు 29 కోట్ల కు చేరింది.
ఈనాడు ఎల్.పి.జి కనెక్షన్ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో
ఒక భాగమైంది. కానీ ఒకప్పుడు అది ఒక వర్గపు
ప్రతిష్ఠ కు చిహ్నంగా ఉండేది. ఎంపీలకు ఏటా 25
గ్యాస్ కూపన్లు ఇచ్చేవారు.
వారు తమ నియోజకవర్గంలో ఆ 25 కూపన్లతో
25 కుటుంబాలకు గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వగలగటాన్ని
గర్వంగా భావించేవారు. గ్యాస్ కనెక్షన్లు బ్లా క్
మార్కెట్ లో అమ్మటమన్నది తరచు పత్రికలలో
ప్రధాన శీర్షికలలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు
ఎనిమిది కోట్ల గ్యాస్ కనెక్షన్లు పిఎం-ఉజ్వల పథకం
కింద పేదలకు ఉచితంగా ఇచ్చారు. అందుబాటు

సులభతర జీవనం:
విప్లవాత్మక మార్పు

దేశంలో సులభతర జీవనాన్ని ఉజ్వల పథకం చెప్పుకోదగినంతగా మెరుగు పరచింది.
మహిళల ఆరోగ్య పరిస్థితిని మెరుగు పరచటానికి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు జరిగే కృషికి
తగినంత ఊతమివ్వటానికి ఈ పథకం ఉపయోగపడింది. ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక వారి ప్రపంచ
ఇంధన మార్పిడి సూచీ లోను, వాతావరణ మార్పు పనితీరు సూచీలోను భారత ర్యాంకులు
గణనీయంగా మెరుగుపడ్డాయి.

భారత్
ప్రపంచంలోనే
అతిపెద్ద ఎల్.పి.జి
వినియోగ దేశంగా
మారింది

99.6

శాతం ఇళ్ళు వంట గ్యాస్ వాడటం మొదలు
పెట్టాయి. ఆరేళ్ళ కిందట దేశంలో 55 శాతం
ఇళ్ల లో మాత్రమే వాడేవారు. అంటే, 43 శాతం
పైగా పెరుగుదల

దృష్ట్యా చూస్తే, స్వాతంత్య్రం వచ్చాక మొదటి 60 ఏళ్లలో 55%
ఇళ్లకు మాత్రమే ఎల్ పి జి అందగా గత ఆరేళ్లలో అది 43% పెరిగి
99.6 శాతానికి చేరింది.
పండిట్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ స్వప్నమైన అంత్యోదయను
సాకారం చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా కాలుష్య రహిత ఇంధనాన్ని
ఇంటింటికీ అందించటమన్నది మోదీ ప్రభుత్వానికి అంత
సులభంగా సాధ్యమైన విషయం కాదు. ఆర్థిక వనరులు అతిపెద్ద
సవాలు. అంతకుముందు ప్రభుత్వాలు కూడా అధిగమించి పని చేసి
ఉండవచ్చు. కానీ వాళ్లకు సబ్సిడీతో కూడిన ఎల్.పి.జి ఇవ్వాలన్న
ఆలోచన లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న సాహసోపేతమైన
నిర్ణయం వల్లనే ఎనిమిది కోట్ల ఉచిత ఎల్.పి.జి కనెక్షన్లు ఇవ్వాలన్న
లక్ష్యం ఏదు నెలల గడువుకు ముందే సాధ్యమైంది. ఈ పథకానికి
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు లభించాయి. ఈ విజయంతో
స్ఫూర్తిపొందిన ఘనా, బంగ్లాదేశ్ కూడా దీన్ని అమలు చేస్తున్నాయి.
ఉజ్వల యోజన ఆరేళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా దాని
విజయవంతమైన యాత్రను అర్థం చేసుకోవటం కూడా చాలా
ముఖ్యం.

l

మహిళలు వంట సమయం
ఆదా చేసుకోవటంతోబాటు
స్వయం ఉపాధి ద్వారా
కుటుంబ
ఆదాయం
పెరుగుదలకు దోహదపడ్డా రు.

l

కాలుష్యరహిత
ఇంధనం
మీద. అంటే ఎల్.పి.జి మీద
వంట చేసుకునే ఇళ్ళ సంఖ్య
బాగా పెరిగింది. దీనివలన
ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గాయి.

l

వంట చెరకు కోసం అడవుల్లో
తిరిగే పని నుంచి విముక్తి
దొరికింది.

పహల్ తో కొత్త ఆరంభం
కేంద్రంలో 2014 మే నెలలో అధికార మార్పిడితో కొత్త ప్రభుత్వ
వైఖరి స్పష్టంగా కనబడింది. దేశవ్యాప్తంగా సబ్సిడీ ఎల్.పి.జి
ఇవ్వటానికి వీలుగా వనరుల సమీకరణకు ఒక పథక రచన
చేయటం మీద దృష్టి సారించింది. ఈ దిశలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న
మొదటి చర్య డీజిల్ మీద సబ్సిడీని రద్దు చేసి దానిని మార్కెట్ కు
అనుసంధానం చేయటం. చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేంటంటే
యాదృచ్ఛికంగా అదే సమయంలో అంతర్జా తీయ మార్కెట్ లో ముడి
చమురు ధరలు కూడా తగ్గాయి. అంతకుముందు బారెల్ ధర 150
డాలర్లు ఉండగా అది 26 డాలర్లకు పడిపోయింది.
అదే క్రమంలో ఆధార్ కార్డ్ వ్యవస్థకు ఒక విధానపరమైన
చట్రాన్ని రూపొందించారు. 2015 జనవరిలో ఎల్.పి.జి ప్రత్యక్ష
నగదు బదలీ పథకం ప్రవేశపెట్ట టంతో బాటు జన్ ధన్ - ఆధార్
-మొబైల్ త్రయం ఒక సరికొత్త శకానికి నాంది పలికింది. పహల్
పేరుతో ఈ పథకం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక సహాయం లిమ్కా
బుక్ ఆప్ రికార్డ్స్ లో చోటు సంపాదించుకుంది. ఎల్.పి.జి కి ప్రత్యక్ష
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పతాక శీర్షిక

ఆరేళ్ళ పిఎం ఉజ్వల పథకం

అంతర్జాతీయ స్థా యికి ఉజ్వల
ఘనా, బంగ్లాదేశ్ లాంటి దేశాలు ఉజ్వల యోజన నమూనాను
అధ్యయనం చేసి వాళ్ళ దేశాల్లో పేదలకు అమలుచేయాలని
నిర్ణయించాయి.
ఘనా జనాభాలో కేవలం 23 శాతం మందికే ఎల్.పి.జి కనెక్షన్లు
ఉండటంతో సిలిండర్లు మళ్ళీ నింపుకోవటానికి గంటల తరబడి
వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. దీంతో ఇండియన్ ఆయిల్ సంస్థతో
ఒప్పందం చేసుకుంది.
ఉజ్వల పథకం ద్వారా పొగ రహిత వంటగదులను సమర్థంగా
అమలు చేసినందుకు 2017 లో వరల్డ్ పెట్రోలియం కౌన్సిల్ వారి
ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ లభించింది.
పారిస్ కు చెందిన వరల్డ్ ఎల్.పి.జి అసోసియేషన్ దాని వెబ్ సైట్
లో ఉజ్వల విజయగాథను “భారత్ లో ఎల్.పి.జి పంపిణీ
విజయగాథ” పేరుతో ప్రచురించింది.
పర్యావరణ పరిరక్షణకు, మహిళల ఆరోగ్యం మెరుగుదలకు
భారతదేశం చేసిన కృషిని, సాధించిన విజయాన్ని ఇంటర్నేషనల్
ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ప్రశంసించింది.

నగదు బదలీ కారణంగా ప్రభుత్వం 4.11 కోట్ల నకిలీ కనెక్షన్లను
గుర్తించటంతో రూ. 13,000 కోట్లు ఆదా అయింది. వృధా
నివారించే డిజిటల్ విధానం వలన ప్రభుత్వం యావత్ దేశానికీ
ఎల్.పి.జి సౌకర్యం కల్పించటానికి అవకాశం ఏర్పడింది.
ఎల్.పి.జి ప్రత్యక్ష నగదు బదలీకి ఒకవైపు ఏర్పాట్లు చేస్తూనే
డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థకు సిద్ధం చేయటం వలన పేదలకు
ఎలాంటి ఇబ్బందీ కలగకుండా చూడగలిగారు. వాళ్ళు
చేయాల్సిందల్లా డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గరికెళ్ళి ఉజ్వల కనెక్షన్ కావాలని
అడగటమే. ఆ తరువాత వినియోగదారునికి ఉజ్వల కనెక్షన్
ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత డిస్ట్రిబ్యూటర్ దే.
పథకానికి సంపన్న వర్గాల ప్రశంసలు
ప్రజలను భాగస్వాములుగా చేసి ప్రజల కోసం చేపట్టిన ఈ
పథకం మోదీ ప్రభుత్వ సుపరిపాలనకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఈ
పథకం కోసం అవసరమైన మౌలిక వ్యవహారాలన్నీ సిద్ధం చేసిన
తరువాత 2015 మార్చి17న పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ ఏర్పాటు
చేసిన ఊర్జా సంగం కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
ప్రసంగిస్తూ “ ఎల్.పి.జి సబ్సిడీ వదులుకోండి” అని పిలుపునిచ్చారు.
సంపన్నవర్గా లు తమ ఎల్.పి.జి సిలిండర్ల మీద సబ్సిడీని
వదులుకోవటం ద్వారా వచ్చే డబ్బు ప్రభుత్వ ఖజానాకు రాదని,
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పేద ప్రజలకు ఉచిత ఎల్.పి.జి సిలిందర్లు అందించటానికి
ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు. ప్రధాని పిలుపుకు
సంపన్నవర్గా లు సానుకూలంగా స్పందించాయి. వెనువెంటనే కోటీ
ఎనిమిది లక్షల మంది వినియోగదారులు స్వచ్ఛందంగా ఎల్.పి.జి
సబ్సిడీని వదులుకున్నారు. ఆ విధంగా ప్రజల సహకారంతో ఉజ్వల
పథకం ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారింది. పేద, మధ్యతరగతి వారికి
జీవన రేఖగా మారింది. 2016 మే 1 న బలియాలో ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ ప్రారంభించిన ఉజ్వల పథల ఆరేళ్ళు పూర్తి చేసుకుంది.
ఆకాంక్షలకు రెక్కలు, జీవితం సులభతరం
నిరుపేద, పేద, మధ్యతరగతి, షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగల
ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను, మరీ ముఖ్యంగా మహిళల జీవితాలను
ఉజ్వల యోజన మార్చేసింది.
సుఖమయ జీవితం ప్రభుత్వ మంత్రంగా మారింది. ఈ
మంత్రాన్ని సాకారం చేసుకోవటంలో ఉజ్వల యోజన ఒక మూల
స్తంభంగా నిలిచింది. సామాన్యుడి ఆకాంక్షలకు ఇది రెక్కలు
తొడిగింది. గ్యాస్ స్టవ్ ల మీద వండటం మహిళల జీవితాన్ని
మరింత సుఖమయం చేసింది. ఇప్పుడు వాళ్లకు, వాళ్ళ
కుటుంబాలకు అదనపు సమయం దొరుకుతోంది. దీని ఫలితంగా
మహిళలు తమ ఖాళీ సమయాన్ని స్వయం ఉపాధికి, నైపుణ్య

ఆరోగ్యవంతమై న కుటుంబం,
ఆరోగ్యవంతమై న సమాజం

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ లెక్కల ప్రకారంభారతదేశంలో ఏటా 5 లక్షల
మంది ప్రజలు సంప్రదాయ ఇంధనవనరులతో వంట చేయటం వలన
కలిగే కాలుష్యంతో చనిపోతున్నారు.
ఇప్పుడు ఉజ్వల పథకం వలన శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు
20 శాతం మేరకు తగ్గిపోయినట్టు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు చెందిన
ఇండియన్ చెస్ట్ సొసైటీ, చెస్ట్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ గుర్తించాయి.
ఉజ్వల పథకం వలన అందరికీ – ముఖ్యంగా మహిళలకు- మెరుగైన
ఆరోగ్యం సాధ్యమైంది.
పొగరాని వంటగదుల వలన మహిళలకు తలనొప్పి, కళ్ళు మండటం
లాంటి సమస్యలు తొలగిపోయాయి.
స్వయం సహాయక బృందాల ద్వారా మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు
రావటం మొదలైంది. వంటగదిలో వెచ్చించే సమయం బాగా
తగ్గటంతో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇరుగుపొరుగు వాళ్లతో సామాజిక
అంశాలమీద చర్చించటానికి సమయం దొరుకుతోంది.
నిరుపేద, పేద, షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగల ప్రజల జీవితాలు
మెరుగుపడ్డాయి. అదే సామాజిక సాధికారతకు పునాది.

శిక్షణకు, ఇతర కార్యకలాపాలకు వాడుకుంటున్నారు.
“ 2020 నాటికల్లా భారతదేశంలో అందరికీ ఎల్.పి.జి
అందించటం ఒక గొప్ప సాధన” అని ఇంటర్నేషనల్
ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఎగ్జిక్యుటివ్ డైరెక్టర్ ఫెయిత్ బిరోల్
వ్యాఖ్యానించారు. “అది కేవలం కాలుష్యరహిత
ఇంధనాన్ని అందించటమే కాదు, అది ఆర్థిక, సామాజిక
చొరవ కూడా” అన్నారు.
జీవితాన్ని సుఖమయం చేయటంలో ప్రాధాన్యాన్ని ఈ
పథకం వెనుక
ఉన్న దేశ నాయకత్వపు
ఆలోచనావిధానాన్ని గుర్తించటానికి ముందుగా ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయన ఒక
సందర్భంలో “ నేను పుట్టిన ఇల్లు ఒక చిన్న వరండాలా
ఉంటుంది. కిటికీ లేదు. ఒకే తలుపు ఉండేది. అమ్మ
వంట చేయటానికి కట్టెలు వాడేది. ఒక్కోసారి ఎంత పొగ
వచ్చేదంటే ఆమె వడ్డిస్తున్నప్పుడు మాకు ఆమె ముఖం
కనబడేది కాదు. అలా నేను చిన్నప్పుడు పొగలోనే
తినేవాడిని. అందుకే అలాంటి తల్లులు, పిల్లల కష్టాలు
నాకు తెలుసు. ఆ బాధ నేను స్వయంగా అనుభవించా.
అందుకే అలాంటి తల్లులను ఆ కష్టాలనుంచి విముక్తం
చేయాల్సిన అవసరముంది. ఆ విధంగా ఎనిమిది
కోట్ల కుటుంబాలకు ఉచిత ఎల్.పి.జి సిలిండర్లు ఇవ్వాలనే
ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నా” అన్నారు. ఈ పథకం సామాన్య
ప్రజలకు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్నిచ్చింది. ఆ విధంగా
ఆరోగ్యవంతమైన సమాజాన్ని నిర్మించటానికి అది దారి
తీసింది.
ఆరోగ్యవంతమైన
కుటుంబం,
ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం
శాస్త్రవేత్తల లెక్కల ప్రకారం ఒక మహిళ కట్టెల
పొయ్యిమీద వండినప్పుడు ఒక రోజులో దాదాపు 400
సిగిరెట్ల తో సమానమైన పొగ పీల్చుతుంది. అదే
సమయంలో పిల్లలు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు కూదా
ప్రభావితమవుతారు. కళ్ళమంట, తలనొప్పి, ఆస్త్మా,
ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు రావటం సర్వసామాన్యం.
ఉజ్వల పథకం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ని మహిళల
జీవితాలను ఎంతగానో మెరుగుపరుస్తోంది.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, ఇండియన్ చెస్ట్ సొసైటీ, చెస్ట్
రిస్క్ ఫౌండేషన్ గణాంకాల ప్రకారం ఉజ్వల యోజన తో
కుటుంబ ఆరోగ్యం మెరుగుపడి ఆరోగ్యవంతమైన
సమాజ నిర్మాణానికి నాంది అయింది. సప్రదాయ
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ఆరేళ్ళ పిఎం ఉజ్వల పథకం

సమాజంలోని అన్నివర్గాల పేదలకూ అందుబాటులో

ఉజ్వల పథకం ఊపందుకుంటున్నప్పుడే దేశ సర్వోన్నత నాయకత్వం
దీన్ని మరింత విస్తరించాలనే నిర్ణయం తీసుకుంది. మొదట పథకం
లక్ష్యం ఐదు కోట్ల ఇళ్ళకు ఉచిత కనెక్షన్లు ఇవ్వటం. కానీ పెరుగుతున్న
ప్రాధాన్యం, ప్రజల మనోభావాల దృష్ట్యా దీని లక్ష్యాన్ని 2018 లో 8
కోట్లు చేశారు.
మొదటి లక్ష్యం 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం సామాజిక-ఆర్థిక
కులగణాంకాలమీద ఆధారపడింది. కానీ లక్ష్యాన్ని విస్తరించినప్పుడు
ఇతరవర్గా లను కూడా కలిపారు.
సామాజిక-ఆర్థిక గణనకు తోడుగా అన్ని ఎస్సీ/ఎస్టీ కుటుంబాలను,
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ త్యోజన-గ్రామీణ్, అంత్యోదయ అన్న యోజన.
అటవీ సంచారులు, తేయాకు తోటల తెగలు, దీవుల్లో నివసించేవారు.
ఎంబీసీలు, ఆర్థికంగా పేద వర్గా లు కూడా పథకం లబ్ధిదారులుగా
జోడించబడ్డా రు.
8 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులలో ఎస్సీ. ఎస్టీ వర్గా లే 3.05 కోట్లు , అంటే
38% ఉన్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్దేశ్యం కేవలం ఎల్.పి.జి సౌకర్యం కల్పించటమే కాదు.
ఎల్.పి.జి అందుబాటుని విస్తరించటం ద్వారా దూరం కారణంగా
ప్రజలు వాడకాన్ని నిలిపివేయకూడదన్నది కూడా. గ్యాస్
పంపిణీదారుల సంఖ్య పెంచటానికి జియో ట్యాగింగ్ టెక్నాలజీ
వాడారు. అలా సరఫరా వ్యవస్థను పెంచి ప్రతి 15 కిలోమీటర్ల
వ్యాసార్థా నికీ పంపిణీదారులు అందుబాటులో ఉండేట్టు చూశారు.
ఇంతకుముందు 13,500 మంది పంపిణీదారులుండగా ఇప్పుడు
వారి సంఖ్య 25,000 కు చేరింది. ఇది వినియోగదారులు,
పంపిణీదారులు బాగా తక్కువగా ఉండే తూర్పు, ఈశాన్యప్రాంత
ప్రజలకు బాగా ఉపయోగపడింది. వార్షిక ఎల్.పి.జి దిగుమతి కూడా

16 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 26 మిలియన్ మెట్రిక్
టన్నులకు పెరిగింది.
పైగా, ఇందులో ప్రధానమైన సవాలు ఏంటంటే, ఒక పేదవాడు 14
కిలోల సిలిండర్ కు రూ.800 ఎలా చెల్లిస్తాడనేది. అందుకే ప్రభుత్వం
5 కిలోల చిన్న సిలిండర్ ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. కానీ ఎక్కువమందికి
ఇది నచ్చలేదు.
కనెక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు వారికి ప్రభుత్వం రూ.1600 అప్పిచ్చింది.
దాన్ని సబ్సిడీ ద్వారా తగ్గించుకుంటుంది. అయితే, ప్రజలు ఎలాంటి
సమస్యా ఎదుర్కోకుండా రూ.1600 అప్పు మీద మారటోరియం
పొడిగించింది. దీనికి సంబంధించిన నిర్ణయం భవిష్యత్తులో
తీసుకుంటారు.

ఇంధనం వాడటం వలన ఏటా ఐదు లక్షలమంది మృత్యువాత
పడుతూ ఉండగా ఉజ్వల యోజన ఇప్పుడు కీలకపాత్ర పోషిస్తూ
ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులను 20 శాతం మేర తగ్గించగలుగుతోంది.
అంతే కాదు, ఈ పథకం పర్యావరణ పరిరక్షణ కోణంలో కూడా
ఎంతో సమర్థంగా పనిచేస్తోంది. అహమ్మదాబాద్ లోని ఇండియన్
ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్ మెంట్ కు చెందిన ప్రొఫెసర్ ఎస్ కె
బారువా అనేక గ్రామీణ ప్రాంతాలను సందర్శించి చేసిన అధ్యయనం
ప్రకారం ఇళ్లలో కాలుష్యాన్ని ఎల్.పి.జి
గణనీయంగా
తగ్గించగలిగింది. సహజంగానే దీనివల్ల మహిళల, పిల్లల ఆరోగ్యం
మెరుగుపడింది, ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఎగ్జిక్యుటివ్ డైరెక్టర్
ఫెయిత్ బిరోల్ కూడా ఇప్పుడు ఇళ్లలో తక్కువ కాలుష్యం
ఉందన్నారు. సంప్రదాయ ఇంధనాల వలన వెలువడే మిథేన్, బ్లా క్
కార్బన్, ఆర్గా నిక్ కార్బన్ వలన ఉష్ణ తాపం పెరుగుతుందని,
ఇప్పుడు ఆ సమస్య కొంత తగ్గిందని వ్యాఖ్యానించారు. అడవుల
నరికివేత తగ్గిందని ఐక్యరాజ్యసమితివారి బహుముఖ పేదరిక సూచీ

చెబుతోంది. ఐక్యరాజ్యసమితి వారి సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనకు
కూడా ఉజ్వల పథకం ఒక స్తంభంలా నిలిచింది.
కరోనా కాలం, భవిష్యత్తు
ఉజ్వల పథకం కరోనా కాలంలో గ్రామాలను, పేదలను ఎలా
ఆదుకున్నదో ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ గరీబ్ కల్యాణ్ పాకేజ్ (పేదల
సంక్షేమ పాకేజ్). దేశంలో లాక్ డౌన్ ఉన్న సమయంలో ప్రభుత్వం
అన్న యోజన పథకంలో భాగంగా వంటకోసం ఎల్.పి.జి సిలీండర్లు
ఉచితంగా ఇచ్చింది.
ఆ విధంగా పేదల ఇళ్లలో వండుకునే స్టవ్ ఆగిపోకుండా
చూసింది. ప్రభుత్వం కరోనా సమయంలో రూ. 9600 కోట్లు ఖర్చు
చేసి 14.17 కోట్ల సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇచ్చింది. ఉజ్వల పథకం
విజయవంతం కావటానికి. లక్ష్యాన్ని గడువుకు ముందే
చేరుకోవటానికి కారణమైన ప్రధాన అంశాల్లో ఒకటి - ఈ పథకానికి
రూపకల్పన జరిగింది క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలను దృష్టిలో
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ఎల్.పి.జి పంచాయితీ, ఐదు మంత్రాలు

ఉజవాలను విజయవంతం
విజయవాంతాం చేయటానికి జరిగిన కృషి గ్రామాలకే పరిమితం
పరిమితాం కాలేదు. దీన్ని
దీనిని విస్తరించటానికి
విస్తరిాంచటానికి ఎల్.పి.జి
ఎల్.ప.జి పంచాయితీలు
పాంచాయతీలు ఏర్పాటు
ఏర్పాట్
ఉజ్వలను
ఎల్.ప.జి వాడకందారులలో
వాడకాందారులలో కాలుషయా్యరహిత ఇాంధనానిని
సక్రమాంగ్వాడటాం మీద, దానివలన కల్గే
చేశారు. ఎల్.పి.జి
ఇంధనాన్ని సక్రమంగావాడటం
కలిగే ప్రయోజనాలమీద అవగ్హన
అవగాహన
కల్పాాంచేకారయాక్రమాం
ఇది.
ఆవుపేడ,
బగు
గా
,
కలప
వాంట
సాంప్రదాయ
ఇాంధనాం
వాడటానికి,
కాలుష
రహిత
ఎల్.ప.జి
వాడకానికి
మధయా
కల్పించేకార్యక్రమం
బొగ్గు
వంటి సంప్రదాయ ఇంధనం
ఎల్.పి.జి
మధ్య తేడా
యా్య
మీద చరిచాాంచ్కోవటానికి,
గత అనుభవాలను పాంచ్కోవటానికి
చర్చించుకోవటానికి, వారి వయాకి్త
వ్యక్తిగత
పంచుకోవటానికి ఈ వేదికను వాడుక్ాంట్నానిరు.
వాడుకుంటున్నారు. పథకాం
పథకం ప్రాంభమై
ప్రారంభమై దాదాపు ఏడాది
గడిచన
పెటాటురు. దీనికి ఐదు ప్రధానమైన
ప్రధ్నమైన
గడిచిన తరువాత 2017 అకోటు
అక్టో బర్ లో ఎల్.ప.జి
ఎల్.పి.జి పాంచాయతీ
పంచాయితీ అనే విశిషటు
విశిష్ట మైన ఆలోచనను అమలులో పెట్టా
లక్షాయాలునానియ:
లక్ష్యాలున్నాయి:
క్నీ ఉజ్వల వలన
. కా
రు
లే
న
కొ
రూ
వ
ఎ
నినినా
సమయాన్
నాటేటే.టో
నినినా కొన్నట్
మనం సమయాన్
ంచిన ఎల్.
ించి
దరాబార్ హాల్ లో నిర్వహ
ట్ర తిభవన్ దర్
రాష్ప
ణి సాహు
రాయ
ధి రు నా
లబ్దా
పి.జి పంచాయితీలో

రక్షితం, సమర్థత::స్రక్తమైన,
సురక్షితమైన,

తక్ణ,ఆధారపడదగినసహాయేం
తక్షణ,
ఆధారపడదగిన సహాయం
ఆరోగ్ం: ఇంట్లో
ఇేంట్లోపొగరహిత
పొగరహిత
ఆరోగ్యం:
వేంట
వంట

పరా్వరణం:వాయుకాలుష్్యన్నా
తగిగాస్తుేంది,అడవులనరిక్వేతన్,
ఎడారిగారరరరరరరరర రరరరరరరరరరరరర.

ఆర్థకాభివృద్ధి:చౌకగాఇేంధనేం
ఆర్థి
చౌకగా ఇంధనం

అేందుబాటువలనమెరుగైనఆదాయ
అందుబాటు
వలన మెరుగైన ఆదాయ
అవకాశాలు

సాధికారత:నాణ్యమైనజీవితేంలోమెరుగుదల
సాధికారత:
నాణ్యమైన జీవితంలో మెరుగుదల

కోవటాంతోనే. దీని మొత్
మొత్తతంాం యంత్రాంగం
యాంత్రాాంగాం నేరుగా
నేరుగ్ కేంద్ర
కేాంద్ర
పెట్టు కోవటంతోనే.
ప్రభుతవాాం కింద
కిాంద నడవటం
నడవటాం కూడా. కేంద్ర
కేాంద్ర పెట్రోలియం,
పెట్రోల్యాం,
ప్రభుత్వం
కిాంద ఉన్న
ఉనని చమురు
చమరు కంపెనీలు
కాంపెనీలు దేశవ్యాప్
దేశవాయాప్తతంాంగా
గ్
సహజవాయువు శాఖ కింద
జిలాలా్ల ల్
లోలో్ల జిల్
జిలాలా్ల నోడల్ అధికారులను
అధకారులను నియమించాయి.
నియమిాంచాయ.
750 జిల్
పెట్రోల్యాం శాఖామంత్రి
శాఖామాంత్రి ధర్మ
ధర్్మేంాంద్ర ప్రధాన్
ప్రధ్న్ ప్రతివారం
ప్రతివారాం వీడియో
పెట్రోలియం
కానఫూరనిస్ాంగ్ ద్వారా
దావార్ ఈ యువ అధికారులతో
అధకారులతో సంభాషిస్తూ
సాంభాషిసూ్తనే
కాన్ఫరెన్సింగ్
ఉాంటారు. దీనివలన వారిలో నైతిక స్థైథుర్యం
యాాం నింపటం,
నిాంపటాం, పథకం
పథకాం
ఉంటారు.
పరయావేక్షిాంచటాం సాధ్యమవుతోంది.
సాధయామవుతోాంది. ఒక లక్ష్యాన్ని
లక్షాయానిని
అమలును పర్యవేక్షించటం
నిర్్దశశిించుకొని
ాంచ్కొని అంకితతభావంతో
అాంకితతభావాంతో దాని అమలుకోసాం
నిర్దే
అమలుకోసం కృషి
ఉజవాల పథకం
పథకాం విజయవంతానికి
విజయవాంతానికి కారణాం.
చేయటమే ఉజ్వల
కారణం.
ఇాంధనాం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఆరోగ్యపరిరక్షణలో
ఆరోగయాపరిరక్షణలో
కాలుష్యయారహిత ఇంధనం,
మెరుగుదలక్ మారుపేరుగా
మారుపేరుగ్ మారటం
మారటాం ద్వారా
దావార్ ప్రపంచం
ప్రపాంచాం దృష్టిలో
దృషిటు లో
మెరుగుదలకు
పడిాంది.
పడింది.

పాంచాయి
పం
యతీ లక్
లక్షష్యం
ష్ాం కాలుష్యయారహిత
ఇాంధనాన్ని
ఇం
నిని నిరా
నిర్టం
టాంకం
కాంగా
గ్ వాడుకోవటం,
ాం,
భద్రతా సమస్య
సయాలకు
లక్ పరిష్కార
కురంాం చెప
చప్పట
పాటం.
ాం. ఈ
పాంచాయి
పం
యతీ నినాదం
దాం ’ ఏదైనా నేర్చు
నేరుచాకో
కో, ఏదైనా
నేరుపా’.’. గుజరా
నేర్పు
జర్త్ లో నిర్వహిం
వాహిాంచచినన తొలిల్
పాంచాయి
పం
యతీ మొదలుకొని దేశవ్
వాయాప్తం్తాంగా
గ్
ఇప్పటి
పాటదాకా లక్షా పా
ప్తిక వేల పం
పాంచాయి
యతీలు
నిర్వహిం
వాహిాంచా
చారు.

ఉజవాల
ఉజ్వల యోజన విజయాం
విజయం మనాందరి
మనందరి కళళుమాందలే
కళ్ళముందలే ఉాంది.
ఉంది. కానీ
ప్రభుతవాాం
కేాంద్ర ప్రభుత్వం
ప్రభుతవాాం ఎల్.పి.జి
ఎల్.ప.జి
ప్రభుత్వం అాంతటతో
అంతటితో ఆగలేదు. కేంద్ర
అాందుబాట్ను
తీస్కెళిళుాంది.
అందుబాటును 99.6 శాతాం
శాతం జనాభాక్
జనాభాకు అాందేవరకూ
అందేవరకూ తీసుకెళ్ళింది.
ఈ సారి సాధ్రణ
సాధారణ బడ్జా
బడ్జెట్ లో కూడా మరో కోట
కోటి ఉచత
ఉచిత కనెక్షను్ల
కనెక్షన్లు
ఇవావాలని
ఇవ్వాలని నిర్ణయ
యింాంచ్కోవటాం
చుకోవటం గమనారహు
గమనార్ాంహం. దీనివలన ఇాంకా
ఇంకా
నగర్లలో
మిగిల్న 0.4 శాతం
శాతాం వర్గా లను కూడా చేరుకోవాలని
నగరాలలో మిగిలిన
లక్షష్ాంగ్ పెట్టు కున్నారు.
క్నానిరు. శాశ్వత
శాశవాత నివాసం
నివాసాం లేని వారందరినీ
వారాందరినీ గుర్తించి
గురి్తాంచ
లక్ష్యంగా
ఎల్.ప.జి కనెక్షన్లు
కనెక్షను్ల ఇచ్చారు.
ఇచాచారు. అందుకే
అాందుకే దూరదృష్టితో
దూరదృషిటు తో
వారికి ఎల్.పి.జి
రూపాందిాంచన ప్రధానమంత్రి
ప్రధ్నమాంత్రి ఉజ్వల
ఉజవాల యోజన ఈ రోజు
రూపొందించిన
భారతదేశానిని స్వయం
సవాయాం సమృద్
సమృదధిధంాం చేసే
చేస్ ఒక ముఖ్యమైన
మఖయామైన యోధునిగా
యోధునిగ్
భారతదేశాన్ని
మారిాంది.
మారింది.
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ఇంటర్వ్యూ

పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్

ఇంటర్వ్యూ

్తింపు ఉన్న పెట్
కార్పొరేట్ సంస
్థ గా గుర
రో లియం
్త 
మంత్రి త్వశాఖ ఉజ్వల పథకంతో ప
్రజా ఉద్యమంగా కొత
రూపం దాల్చింది

పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రిత్వశాఖకు గతంలో కార్పొరేట్ ప్రపంచపు గుర్తింపు మాత్రమే ఉండేదని చెప్పగలను. కానీ
ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన వలన దానికి కొత్త అర్థం వచ్చింది. ఆర్థిక పెట్టుబడి ద్వారా దాన్ని ఒక సామాజిక సాధికారతకు

ఆయుధంగా మార్చింది. ప్రభుత్వ ఇంధన, పేదరిక నిర్మూలన విధానాలకు మహిళలే కేంద్ర బిందువులయ్యారు.  పేదల ఇళ్లలో

వంట పొగరహితంగా మారుతోంది. నా దేశం మారుతోంది, పురోగతి చెందుతోంది... నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం రెండేళ్ళు పూర్తి 

చేసుకున్న సందర్భంగా విడుదలచేసిన ఈ 2.46 నిమిషాల నిడివి గల పాట ఒక ప్రజాగీతంగా తయారైంది. ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల
యోజన విజయం వల్లనే ఇది సాధ్యమైంది. ఈ పథకం దేశం ముందు, ప్రపంచం ముందు సామాజిక సాధికారతకు ఒక

ఉదాహరణగా నిలిచింది. మే 1న ఈ యోజన ఆరేళ్ళు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా న్యూ ఇండియా సమాచార్ కన్సల్టింగ్
ఎడిటర్ సంతోశ్ కుమార్ కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తో జరిపిన ఇంటర్వ్యూ.
“పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రిత్వశాఖకు గతంలో
కార్పొరేట్ ప్రపంచపు గుర్తింపు మాత్రమే ఉండేదని చెప్పగలను.
కానీ ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన వలన దానికి కొత్త అర్థం
వచ్చింది. ఆర్థికపెట్టు బడి ద్వారా దాన్ని ఒక సామాజిక
సాధికారతకు ఆయుధంగా మార్చింది. ప్రభుత్వ ఇంధన, పేదరిక
నిర్మూలన విధానాలకు మహిళలే కేంద్ర బిందువులయ్యారు.
-ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖామంత్రి ”
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ఉజ్వల యోజన ప్రారంభించటానికి ముందు కిరోసిన్, పిడకలు,
ప్ర వంట
చెరకు వాడే ప్రజలకు వర్తింపజేయటం మీద ఏదైనా
అధ్యయనం జరిపించారా? ఈ పథకం ప్రారంభం వెనుక ఆలోచన
ఏంటి?

జ

దీనికి ఒక లబ్ధిదారు మాటల్లో నే జవాబు చెబుతా. 2017 లో బీహార్
దర్భాంగ జిల్లా ఛతారియా గ్రామానికి చెందిన ఫూలో దేవి ఇలా
అన్నారు: “ ఇప్పుడు వంట గ్యాస్ మా ఇంటికే వస్తున్నది. ఇదివరకు
కనీసం ఆలోచించగలిగేవాళ్ళం కాదు.” కాలుష్య రహిత ఇంధనం పై పని
చేసే నిపుణులు తరచూ అడుగుతుంటారు, ఇలాంటి పథకం ఇంతకుముందు
ఎందుకు అమలు చేయలేదని. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దశాబ్దా ల తరబడి
ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులపై దృష్టిపెట్టి ప్రచారం చేశారు. కానీ నా దృష్టిలో
వంటగ్యాస్ తో వండటమే చాలా సులభం. ఇది అందరికీ అందుబాటులో
ఉంది. ఎల్.పి.జి మన దేశ మహిళల అంచనాలను అందుకుంది.
స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటినుంచి చాలా కాలం ఎల్.పి.జి కేవలం కొన్ని
వర్గా లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటూ వచ్చింది. కానీ, ఈ దేశంలోని
వనరులపై అందరికీ సమాన హక్కులున్నాయి. మేం 8 కోట్ల మంది
లబ్ధిదారులకు చేరాలన్న లక్ష్యాన్ని ముందుగానే చేరుకోగలిగాం. మొదటి
60 ఏళ్లలో కేవల 55 శాతం.. అంటే 13 కోట్ల కుటుంబాలకు మాత్రమే ఎల్.
పి.జి కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. కానీ ప్రధానికి ఉన్న స్పష్ట మైన దూరదృష్టి
కారణంగా ఆరేళ్ళలో ఎల్.పి.జి కనెక్షన్లున్న కుటుంబాల సంఖ్య 29
కోట్ల కు చేరి దేశంలోని 99.6 శాతం ఇళ్ళకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల 2.0 లో మేం ప్రత్యేకంగా పట్టణ ప్రాంత పేదలను,
వలస కార్మికులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాం. దీన్ని ప్రారంభించటం మీద
త్వరలోనే ప్రకటన చేస్తాం.

ప్ర

చాలా పథకాలు ప్రకటించినా, వాటి అమలు ముఖ్యం కదా? ఈ
పథకం సాధ్యాసాధ్యాలు, అందరికీ ఎల్.పి.జి
కనెక్షన్
ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఎదురైన సవాళ్ళు చెబుతారా?

జ

ఎల్.పి.జి కనెక్షన్ ను ఇంటింటికీ తీసుకువెళ్ళటానికి ముందు నా
దృష్టిలో పహల్ పథకం రంగం సిద్ధం చేసింది. ఆ తరువాత వివిధ
చర్యల ద్వారా వివిధ భాగస్వాములను ఒకే వేదిక మీదికి
తీసుకురావటం మాకు తెలుసు. సంపన్నవర్గా లవారు కూడా అదే
ఉత్సాహంతో సబ్సిడీలు వదులుకోవటానికి సిద్ధమై చేతులు కలిపారు. ఆ
విధంగా పేదలకు ఎల్.పి.జి పంపిణీ కోసం ముందుకు రావటం ప్రభుత్వాన్ని
ప్రోత్సహించింది. అందువల్లనే ఉజ్వల పథకం దేశంలో అవసరమున్న
ఆఖరి మనిషి దాకా చేరింది. ఇంత వైవిధ్యం ఉన్న భారత్ లాంటి దేశంలో
ఇంతటి భారీ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయటం ఒక సవాలు లాంటిదే. గ్యాస్
సరఫరా పెంచటం, బాట్ల ింగ్ ప్లాంట్ నెట్ వర్క్ ను విస్తరించటం, సిలిండర్ల
ఉత్పత్తి పెంపుతోబాటు రెగ్యులేటర్లు, గాస్ స్టవ్ ల సరఫరా సాగేట్టు చూడటం
లాంటి ఎన్నో పనులు సమన్వయం చేయాల్సి వచ్చింది.

ప్ర

పంపిణీదారులు దూరంగా ఉండటం వల్ల గ్రామీణులు సిలిండర్లు
నింపుకోవటానికి కషప
్ట డ్దారు కదా? ఎలా పరిష్కరించారు?

జ

పంపిణీదారుల జాబితా చూడండి. దాదాపు 10 వేల మంది
పెరిగారు. ఉజ్వల కారణంగా ఎల్.పి.జి కనెక్షన్లు భారీగా పెరిగాయి.
దీనివల్ల పంపిణీదారులు కూడా బాగా లాభపడ్డా రు. ప్రజా సంక్షేమ
కేంద్రాలు, ఉజ్వల దీదీ లాంటి చొరవల వల్ల భవిష్యత్తులో మెరుగైన
సేవలందుతాయి.

ప్ర
జ

వినియోగదారులు ఒక్క సారే సిలిండర్ల కోసం పెద్దమొత్తం కట్టాల్సి
వస్తుంది. అది భారం కదా? ఈ విషయంలో ఏం చేస్తారు?

చూడండి. ఉజ్వల లక్ష్యమే ఇంటింటికీ ఎల్.పి.జి కనెక్షన్ ఇవ్వటం.
సిలిండర్లు మళ్లీ నింపుకోవటం సమస్య అనుకున్నప్పుడు చిన్న
సిలిండర్లు చేయించాం. కానీ, జనం 14 కిలోలవే అడిగారు. మీకు
గుర్తుంటే ఉజ్వల పథకం కింద రూ.1600 రుణం ఇచ్చాం. దాన్ని సబ్సిడీ
నుంచి మినహాయించే ఏర్పాటు చేశాం. ప్రజల మీద భారం పడకుండా
కాలుష్యరహిత ఇంధనం అందించాలని ప్రభుత్వం రుణ వ్యవధిని పెంచింది.

ప్ర జ

మహిళల ఆరోగ్య సమస్యలు తీర్చటంలో, పర్యావరణ
పరిరక్షణలో ఇది ఎలా సాయపడింది?

ఈ విషయంలో ఒక మంత్రి కంటే నిపుణులే ఎక్కువ
చెప్పగలరు. ఈ పథకం మొదలయ్యాక ప్రపంచ ఆరోగ్య
సంస్థ, చెస్ట్ సొసైటీ, ఐఐఎం హైదరాబాద్, వరల్డ్
పెట్రోలియం కౌన్సిల్, దేశవిదేశ యూనివర్సిటీలు చేపట్టిన
అధ్యయనాలు స్పష్టంగా చెప్పిందేంటంటే పొగలేని వంట
వలన కాలుష్య సమస్యలు తగ్గాయి. అడవుల్లో చెట్లు
నరకటం తగ్గింది. మహిళలు, వారి కుటుంబాలు బాగా లబ్ధి
పొందినట్టు అనేక అధ్యయనాలు చెప్పాయి.

ప్ర

కరోనా వేళ ఉజ్వల పథకం పేదలకు ఎలా ఊరటనిస్తుంది?

జ

దేశం లాక్ డౌన్ వైపు అడుగులేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉందో
గమనించే ఉంటారు. స్పానిష్ ఫ్లూ నాటి పరిస్థితులు ఎలా
ఉండేవో ప్రభుత్వం చాలా నిశితంగా పరిశీలించింది. దాని
ఆధారంగానే లాక్ డౌన్ ప్రకటించిన మరుసటి రోజే ప్రధానమంత్రి
గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన కింద రూ.1.75 లక్షల కోట్ల సహాయక ప్యాకేజీ
ప్రకటించింది. మా ఆలోచనలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఒక్క పేద
కుటుంబం కూడా ఆకలితో ఉండిపోకూడదు. దేశ ఖజానా మీద
రూ.96,000 కోట్ల భారం పడింది. కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం 14 కోట్ల
సిలిండర్లు పేదల ఇంటి దగ్గరే అందేట్టు చూసింది.

ప్ర

ఉజ్వల పథకం ఘన విజయం తరువాత ఘనా సహా అనేక
దేశాలు భారత్ నుంచి నైపుణ్య సాయం కోరాయి కదా?.

జ

ఇది భారత పరిజ్ఞానపు ప్రతిబింబం. భారతదేశం ఒకసారి కొత్త
ఇంధనం కొత్త పరిజ్ఞానంతో నిర్ణయం తీసుకున్నదంటే దాన్ని
విజయవంతం చేస్తుందని ప్రపంచం గుర్తించింది. ఉజ్వల
పథకం కింద గడువుకు ముందే లక్ష్యం సాధించి వినియోగదారులను
కాలుష్యరహిత ఇంధన వాడకానికి ప్రోత్సహించింది. ఈ ఆలోచనా
ధోరణి కూడా ప్రపంచం భారత్ వైపు చూసేట్టు చేసింది. ఇంధనం,
పర్యావరణం, ఆరోగ్యం మీద సమకాలీన అధ్యయనాలన్నీ ఉజ్వల
పథక విజయం గురించే మాట్లా డటం చూడవచ్చు.
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పుస్తక ఆవిష్కరణ

తూర్పు భారతదేశ అభివృద్ధిపై
ఆధారపడిన దేశ ప్రగతి సాధన
BIHAR

NORTH
EAST

WEST
BENGAL

ODISHA

"భా

తూర్పు భారతదేశ సారథ్యంలో అంటే ఒడిశా, బిహార్, బెంగాల్...ఈ ప్రాంతాల సారథ్యంలో
భారతదేశంలో స్వరయు
్ణ గం కొనసాగింది. భారతదేశాన్ని ముందుకు నడిపించిన ప్రధాన
కేంద్రాలివి. ఉత్కల్ కేసరి డాక్టర్ హరే కృష్ణ మహతాబ్ పుస్తకం ఒడిశా ఇతిహాస్ కు సంబంధించిన
హిందీ అనువాదాన్ని ఆవిష్కరించిన సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లా డారు. స్వాతంత్య్ర
చరిత్ర పాఠాలను అవగాహన చేసుకుంటూ, దానికి నేటి యువత సామర్థ్యాన్ని సమ్మేళనం చేస్తూ
భారతదేశాన్ని ఉన్నతస్థాయికి తీసుకుపోవాలనే సందేశాన్ని ప్రధాని అందించారు.

రతదేశంలో సమతుల అభివృద్ధి అంటూ లేకపోతే
బహుశా మన పూర్తి సామర్థ్యాన్ని మనం
ఉపయోగించుకోలేం. ఈ రోజుల్లో పశ్చిమ ప్రాంతంలో
కనిపిస్నతు ్న ప్రగతిని, సౌభాగ్యాన్ని మీరు చూడండి. ఇక తూర్పున
అంటే అది ఒడిశా కావచ్చు, బిహార్ కావచ్చు, బెంగాల్ కావచ్చు. లేదా
అస్సాం కావచ్చు. అక్కడ చాలా సహజసిద్ధ వనరులు, సృజనాత్మక
వ్యక్లు
తు , అద్భుతమైన మానవ వనరులున్నాయి. ఎంతో సామర్థ్యం
గలిగిన ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందితే భారతదేశం వెనకబడే ప్రసక్తే
లేదు. అందుకోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఆరు సంవత్సరాలలో తన
యధాశక్తిని ఉపయోగిస్తూ తూర్పు భారతదేశ అభివృద్ధికోసం కృషి
చేస్తోంది. తద్వారా దేశంలో సమతుల వృద్ధికోసం పాటుపడుతోంది"
అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఉత్కళ్ కేసరి డాక్టర్ హరేకృష్ణ
మహతాబ్ పుస్తక హిందీ అనువాదాన్ని విడుదల చేస్తూ ఈసందర్భంగా
మాట్లా డిన ప్రధాని తూర్పు భారతదేశ అభివృద్ధికోసం తనలోగల దృఢ
నిర్ణయాన్ని స్పష్టం చేశారు.

28 న్యూ ఇండియా సమాచార్

ఉజ్వలై మన ఉత్కళ సంప
్ర దాయం

భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంకోసం అపూర్వమైన త్యాగాలు చేసిన యోధులను ఉత్కళ ప్రాంతం ఈ దేశానికి అందించింది.
వారు తమ శ్రమతో స్వేచ్ఛా పుష్పాలను వికసింప చేశారు. వారిలో ఒకరు డాక్టర్ హరేకృష్ణ మహతాబ్.

ఒ

డిశా, జగన్నాధునికి నిలయమైన పుణ్యభూమి. కళలకు, సంస్కృతికి పుట్టినిల్లు. ఈ ప్రాంతంలో గొప్ప వ్యక్లు
తు ఎందరో
జన్మించారు. ఐతిహాసిక గ్రంథం మహాభారతంలో కళింగ రాజ్యం గురించిన ప్రస్తావన వుంది. మహా చక్రవర్తి ఖారవేలుని
పేరును శాసనాల మీద చూడవచ్చు. ఒడిశా ప్రజల ఆత్మాభిమానానికి, దేశభక్తికి, ధైర్యసాహసాలకు కళింగ యుద్ధం ప్రతీకగా
నిలుస్తుంది. అశోక చక్రవర్తికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన అసమాన యోధులు కళింగ ప్రజలు. కళింగ
యుద్ధం అశోక చక్రవర్తి జీవితం మీద తీవ్రమైన ప్రభావం చూపింది. ఆ తర్వాత ఆయన యుద్ధా లను త్యజించి ప్రజలకు సన్మార్గా న్ని
బోధించారు. బౌద్ధ విధానానికి ఆకర్షితులై భగవాన్ బుద్ధు ని బోధనల్ని ప్రచారం చేశారు. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ఒడిశాలో మొదలైన మొదటి యుద్ధం
1804లో జరిగిన పైకా యుద్ధం. దీనికి శ్రీ జయి రాజగురు (జయకృష్ణ మహాపాత్ర) సారథ్యం వహించారు. ఆ తర్వాత 1807లో శ్రీ భక్షి జయబంధు
(జయబంధు విద్యాధర్ మహాపాత్ర), చక్ర బిషోయ్, రిందో మాఝీలు దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడారు.

ఆధునిక ఒడిశా పిత డాక్టర్ మహతాబ్

తమ మాతృభూమిని తలుచుకుని గర్వించే మహనీయుల్లో
ఒకరు ఉత్కళ్ కేసరి డాక్టర్ హరేకృష్ణ మహతాబ్.
దేశస్వాతంత్ర్యం కోసం బ్రిటీష్ పాలకులపై పోరాటం చేయాలనే
పిలుపు అందుకోగానే ఆయన తన చదువును తృణప్రాయంగా
భావించి కదనరంగంలోకి దూకారు. 1946 ఏప్రిల్ 23న
ఆయన ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. 25 సంస్థా నాలను
ఒడిశాలో కలిపి గ్రేటర్ ఒడిశా ఏర్పాటుకు కారణమయ్యారు. ఈ
విషయంలో ఆయనకు శ్రీ సర్దార్ పటేల్ అందించిన సాయం
ఎంతో గొప్పది. ఆ తర్వాత ఆయన రాష్ట్రా నికి మొదటి ముఖ్యమంత్రి
కాగలిగారు. ఉన్నత స్థాయి పదవులను చేపట్టి ప్రజలకు సేవ చేసిన ఆయన
తన నడవడిక ద్వారా ప్రజలకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. నూతన ఒడిశా
సరిహద్దు లను నిర్ణయించడమే కాకుండా రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం అహర్నిశలు
కృషి చేశారు. ఆధునిక ఒడిశా నిర్మాణం కోసం ఆయన హిరాకుడ్ డ్యామ్
ను, పారాదీప్ నౌకాశ్రయాన్ని, రూర్కెలా ఉక్కు కర్మాగారాన్ని నిర్మించారు.

తూర్పు భారతదేశ ప్రగతికి ఊపు

వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు ప్రగతిసాధించాలంటే మౌలిక సదుపాయాలు
చాలా ముఖ్యం. ఒడిశా రాష్ట్రంలో వేలాది కిలో మీటర్ల జాతీయ
రహదారులను, తీర ప్రాంత రహదారులను నిర్మించడం జరుగుతున్నది.
ఇవి రాష్ట్రంలోని నౌకాశ్రయాలను కలుపుతున్నాయి. గత ఆరేడు
సంవత్సరాలలో వేలాది కిలో మీటర్ల పొడవైన నూతన రైల్వే లైన్లను
నిర్మించడం జరిగింది. సాగరమాలా ప్రాజెక్టు కోసం వేల కోట్ల 
రూపాయలను ఖర్చు చేయడం జరుగుతోంది. మౌలిక సదుపాయాల
కల్పన తర్వాత ప్రధానమైన అంశం పరిశ్రమలు. ఇదే తీరుగానే
పరిశ్రమలను, కంపెనీలను ప్రోత్సహించడానికిగాను ప్రణాళికలు
రూపొందించడం జరుగుతోంది. ఒడిశాలో నిక్షిప్తమైన చమురు, గ్యాస్
నిల్వల కోసం వేల కోట్ల రూపాయలను పెట్టు బడులుగా పెట్టడం
జరుగుతోంది. అదే విధంగా ఉక్కు పరిశ్రమ సామర్థ్యాన్ని వెలుగులోకి

కటక్ స్థా నంలో భువనేశ్వర్ ను రాజధాని చేశారు. ఉత్కళ్ ప్రాంత
కీర్తిని జాతీయస్థాయిలో రెపరెపలాడించిన ఘనత ఆయనకు
దక్కింది. ఆయన దార్శినికత, కృషి కారణంగా ఒడిశా రాష్ట్రంలో
మ్యూజియం, పురావస్తు విభాగాలు ఏర్పడ్డాయి. దమ్రా, పారాదీప్
నౌకాశ్రయాల పునరుద్దరణ, ఎనర్జీ గంగా పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్,
ఖనిజాలను సక్రమ వినియోగం, హైడ్రోకార్బన్ల కేంద్రంగా
రాష్ట్రా నికి పేరు రావడం, మొదలైన అంశాల్లో ఒడిశా స్థిరమైన
అభివృద్ధిని సాధిస్తోంది.
ఒడిశా ఘనమైన చరిత్రను ప్రపంచం ముందుకు తేవడంలో డాక్టర్
మహతాబ్ కీలకపాత్ర పోషించారు. ఆయన రాసిన పుస్తక ం హిందీ
అనువాదాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఏప్రిల్ 9న ఆవిష్కరించారు. ఈ
సందర్భంగా మాట్లా డిన ప్రధాని భారతదేశ చరిత్ర అంటే రాజ భవనాల
చరిత్ర కాదని అన్నారు.

తీసుకురావడం జరుగుతోంది. సముద్ర ప్రాంత వనరులకు సంబంధించి
ఒడిశాలో ఘనమైన అవకాశాలు వున్నాయి. ఈ వనరులను
ఉపయోగించుకుంటూ నీలి విప్లవం ద్వారా ఒడిశా ప్రగతిని సాధించడమే
ప్రస్తతు ం దేశం ముందున్న కరవ్త ్యం. తద్వారా రాష్ట్రంలోని మత్స్యకారుల,
రైతుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగవుతాయి. అభివృద్ధి ద్వారా ఒడిశా
యువత సంపూర్ణమైన లబ్ధి పొందడానికిగాను రాష్ట్రంలో ఐఐటి
భువనేశ్వర్, ఐఐఎస్ ఇ ఆర్ బెహరమ్ పూర్, ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్
ఆఫ్ స్కిల్ సంస్థల నిర్మాణం కోసం పునాది రాయి వేయడం జరిగింది. ఈ
ఏడాది జనవరిలో ఐఐఎం సంబల్ పూర్ విద్యాసంస్థ కోసం పునాది
రాయి వేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా రానున్న రోజుల్లో ఒడిశా రాష్ట్రం
మరింత ప్రగతిని సాధిస్తుంది. తద్వారా అభివృద్దికి మరింత ప్రేరణ
లభిస్తుంది.
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ప్రత్యేక నివేదిక :

పోఖ్రాన్ లో ఆపరేషన్ శక్ తి

పోఖ్రాన్ - II : భారత్ శక్తిని
గుర్త ించిన ప్ర పంచం

కొన్నిసార్లు కొన్ని కార్యక్రమాల ఫలితాలకంటే వాటిని సాధించడంలో పాటించిన ప్రక్రియ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుంది. దీనికి
నిదర్శనమే 1998 మే 11న అంటే 22 సంవత్సరాల క్రితం నిర్వహించిన పోఖ్రాన్ అణుపాటవ పరీక్షలు. 1974 మే 19న మొదటిసారి
భారతదేశం తన అణుశక్తి పరీక్షను చేసింది. అయితే 1998 మే నెలలో భారతదేశం చేసిన అణుపరీక్ష మాత్రం అనేక దేశాల డేగచూపులను
ఎదుర్కొంటూ చేసింది. అయినప్పటికీ భారత్ ఐదు అణుశక్తి పరీక్షలు చేసి తన సత్తా ఏంటో ప్రపంచానికి చాటింది. ఈ పరీక్షలు చేయాలని
భారత్ నిర్ణయించుకోవడమనేది అప్పటికి మూడు నెలల క్రితమే అధికారంలోకి వచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వ రాజకీయ సంకల్పాన్ని చాటుతోంది.

దే

శ ప్రాధాన్యతలకు, ఆత్మాభిమానానికి, స్వయం రక్షణకు
ఎలాంటి భంగం కలగకుండా అంతర్జాతీయ శాంతిని
కాంక్షించే ఏకైక లక్ష్యంతో భారతదేశం పని చేస్తోంది.
అన్ని దేశాలు శాంతియుతంగా మనుగడ సాగించాలనే ఉన్నతమైన
ఆకాంక్ష భారతదేశ స్వంతం. 1974 మే నెల 18న అణుపాటవ
పరీక్షలను చేసిన భారతదేశం ఆ ప్రయోగంతో ప్రపంచ అణుశక్తి
దేశాల సరసన చేరింది. ఆ తర్వాత అలాంటి పరీక్షలను 1998 మే
11న తిరిగి జరపడం జరిగింది. ఈ పరీక్షల ద్వారా భారతదేశం తన
ఆత్మాభిమానాన్ని చాటింది. ఇవి భారతదేశ ఉజ్వల ప్రయాణానికి
నిదర్శనం. అణుశక్తి సామర్థ్యాల విషయంలో స్వయం సమృద్ధి
సాధనకోసం బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ బ్లూ
ప్రింట్ తయారు చేసే పనిని 13 రోజుల పాటు పాలన చేసిన అటల్
బిహారీ వాజ్ పేయి ప్రభుత్వం తయారు చేసిందనడంలో సందేహం
లేదు. తక్కువ రోజులు పాలన చేయడంతో అప్పుడు ఆ ప్రణాళిక
కార్యరూపం దాల్చలేదు.
అది 1998 సంవత్సరం మే నెల 11వ తేదీ. ఆ రోజున
ప్రధాని అధికారిక నివాసం 7, రేస్ కోర్స్ రోడ్డు లో మీడియా

30 న్యూ ఇండియా సమాచార్

ఇదొక భిన్నమైన భారతదేశం. సమానత్వం ప్రాతిపదికగా
సహకారం అందిస్తూ ప్రపంచ ప్రజానీకంతో కలిసి
అడుగేయాలనుకుంటోంది. ఆంక్షల విధింపు బెదరింపులకు
ఎట్టిపరిస్థితుల్లో నూ తలవంచదు. మన అణ్వాయుధాలు ఏ
దేశం మీదికో ప్రయోగానికి కాదు, శాంతిభద్రతల
పరిరక్షించటానికే.
అణు పరీక్షల అనంతరం ప్రసంగంలో అప్పటి
ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయ్

సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రధాని నివాసంలో మీడియా సమావేశం
పెట్టినప్పుడు సాధారణంగా అందులోని సబ్జెక్టు ముందే తెలుస్తుంది.
కానీ ఆ రోజున ఆ మీడియా సమావేశానికి సంబంధించిన అంశం
ఎవరికీ తెలియలేదు. కెమెరా ముందు ప్రత్యక్షమైన ప్రధాని అటల్
బిహారీ వాజ్ పేయి అకస్మాత్తుగా ఒక ప్రకటన చేశారు. ఈ రోజున
మధ్యాహ్నం 3.45 నిమిషాలకు పోఖ్రాన్ ప్రాంతంలో మూడు భూగర్భ
పరీక్షలు చేశామని ఆయన ప్రకటించారు. దాని తాలూకా వివరాలు

అంతర్జాతీయ నిఘా ఉన్నప్పటికీ
విజయవంతంగా పరీక్షలు జరిపిన భారత్
n

n

భారతదేశం తన మొదటి అణుపాటవ పరీక్షను 1974 మే 18న
బుద్ధపూర్ణిమ రోజున నిర్వహించింది. ఆ రోజు విశిష్టత ప్రకారం ఆ
ఆపరేషన్ కు స్మైలింగ్ బుద్ధ అనే పేరు పెట్టా రు. 1998 మే నెలలో జరిపిన
అణు పరీక్షల ఆపరేషన్ కు ప్రధాని వాజ్ పేయి పెట్టిన పేరు ఆపరేషన్
శక్తి.
n

n

n

అణు పరీక్షలను జరపాలని 1995లో భారతదేశం ప్రయత్నించింది.
అయితే అమెరికా వత్తిడి కారణంగా ఆ ప్రయత్నాలు ఆగిపోయాయి.
పోఖ్రాన్ అణు పరీక్ష జరిపే స్థలంలో అమెరికా పెద్ద ఎత్తున నిఘా
పెట్టింది. క్రమం తప్పకుండా నాలుగు ఉపగ్రహాల సాయంతో
భారతదేశంపై నిఘాను కొనసాగించింది.
భారతదేశంపై నిఘా వుంచిన అమెరికా ఉపగ్రహాల వాస్తవ పని
తీరును తెలుసుకోవడానికి భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు తమ ప్రయత్నాలు
మొదలుపెట్టా రు. పోఖ్రాన్ పై నిఘా వుంచిన ఉపగ్రహాల వాస్తవ
సమయం అంటే అవి పోఖ్రాన్ ప్రాంతంపై పని చేసే సమయాన్ని
తెలుసుకోవడంవల్ల మన కార్యకలాపాలు అమెరికాకు దొరక్కుండా
చూసుకోవాలనేది మన శాస్త్రవేత్తల ఆలోచన. ఈ విషయంలో మన
శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతమయ్యారు. అంతరిక్షంలో సంచరించే
ఉపగ్రహాలు పోఖ్రాన్ వైపు తిరిగి వచ్చేలోపు పనులు చక్కబెట్టేవారు.
అమెరికా ఉపగ్రహాలు సంచరిస్తూ రోజులో రెండుసార్లుగానీ, మూడు
సార్లుగానీ పోఖ్రాన్ వైపు వచ్చేవి. ఆ సమయంలో మన శాస్త్రవేత్తలు ఏ
పనీ చేసేవారు కాదు.

వెల్లడించారు. ఒక ఫ్యూజన్, ఒక తక్కువ స్థాయి పరికరాన్ని, ఒక
థెర్మో న్యూక్లియర్ పరికరాన్ని పరీక్షించామని ఆయన అన్నారు.
ప్రధాని చేసిన ఈ ప్రకటనతో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే
శక్తివంతమైన అణుశక్తి దేశాల సరసనకు చేరింది. అదే వరవడిని
కొనసాగిస్తున్న బారతదేశం ఇప్పుడు కూడా నూతన భారతదేశ
సాధన కోసం కృషి చేస్తోంది.
ఆ రోజు ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి పత్రికా సమావేశంలో
ప్రకటన చేసిన అనంతరం 45 గంటల వ్యవధిలో మరో రెండు
పరీక్షలను చేయడం జరిగింది. అప్పటినుంచీ మే 11ను జాతీయ
సాంకేతిక దినోత్సవంగా పరిగణిస్తారు. అణు పరీక్షలు జరిపాము
కాబట్టే మే నెల 11వ తేదీని ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవద్దని ఆ

n

n

n

n

n

ఈ ప్రాజెక్టు కోసం పని చేసిన శాస్త్రవేత్తలు చాలా జాగ్రతగా
్త వుండేవారు.
కోడ్ భాషలో మాట్లా డుకునేవారు. ఒకరినొకరిని ప్రత్యేకమైన
పేర్లతో సంబోధించుకునేవారు. ప్రాజెక్టు లో భాగం పంచుకున్న
వ్యక్లు
తు సైనికదళాల దుస్తుల్లో వుండేవారు. సైనికులు తమ విధులు
నిర్వర్తిస్తున్నారేమోనని నిఘా వర్గాలు భావించాయి.
అణుశక్తి కమిషన్ ఛైర్మెన్ డాక్టర్ ఆర్. చిదంబరం మేజర్ జనరల్ దుస్తులు
ధరించారు. డి.ఆర్.డి.ఒ ఛైర్మన్ డాక్టర్ అబ్దు ల్ కలాం, మేజర్ జనరల్
పృథ్వీరాజ్ యూనిఫారం ధరించారు. అణుశాస్త్రవేత్తలు అనిల్ కకోద్కర్,
కె.శాంతనం సైనిక దుస్తులు ధరించి పరీక్షల్లో పాల్గొన్నారు.
మే 10వ తేదీ రాత్రి సమయంలో ఈ ఆపరేషన్ కు తుదిరూపమిచ్చారు.
దీనికి ‘ఆపరేషన్ శక్తి’గా నామకరణం చేశారు. మరుసటి రోజు ఉదయం
3 గంటల సమయంలో నాలుగు ట్రక్కుల్లో అణుశక్తి పరికరాలను పోఖ్రాన్
ప్రదేశానికి చేర్చారు. అంతకు ముందు ఆ పరికరాలను భారత వైమానిక
దళానికి చెందిన విమానం ముంబయి నుంచి జైసల్మేర్ ఆర్మీ బేస్ కు
చేర్చింది.
ఆపరేషన్ సాగినంతసేపూ ఢిల్లీ కార్యాలయం కోడ్ భాషను
ఉపయోగించింది. ఈ అణు పరికరాలలో ఒక దానికి తాజ్ మహల్ అని
పేరు పెట్టా రు. మిగతావాటికి వైట్ హౌస్, కుంభకరణ్ అనే పేర్లు పెట్టా రు.
శాస్త్రవేత్తల సూచనల ప్రకారం అణుపరీక్షల వేదిక దగ్గర లోతైన బావులు
తవ్వడం జరిగింది. ఈ లోతైన బావుల్లో అణుపరికరాలను వుంచారు. ఈ
బావులపైన భారీ ఇసుక మేటలను పేర్చి వైర్లను దాచారు.
అణు పరీక్ష జరిపిన తర్వాత పుట్టగొడుగు ఆకారంలో మందమైన పొగ
ఆకృతి ఏర్పడింది. పరీక్షల ప్రదేశం దగ్గర భారీ గుంత ఏర్పడింది. ఈ
కార్యక్రమం 20 మంది శాస్త్రవేత్తల పర్యవేక్షణలో కొనసాగింది.
అణు విస్తరణ నిరోధక ఒప్పందంపై సంతకం చేయని ఏకైక దేశం
భారతదేశం సంతకం చేయలేదు. పోఖ్రాన్ పరీక్ష తర్వాత తన సత్తా
చాటింది. మన దేశంపై ఆంక్షలు, నిబంధనలు విధించబడ్డాయి.
ప్రజలకు మాత్రం గర్వకారణమయ్యాయి.
పరీక్షల కోసం చేపట్టిన విధానం కూడా చాలా ముఖ్యమని ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ అంటున్నారు. ఆ పరీక్షలతో భారతదేశమంటే ఏమిటో
ప్రపంచానికి తెలిసి వచ్చింది. భారతదేశమంటే ప్రతిభ కలిగిన
శాస్త్రవేత్తలని, బలమైన నాయకత్వం భారత్ స్వంతమని ప్రపంచానికి
తెలిసింది. ఆ రోజున అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి దేశానికి ఒక
నినాదం ఇచ్చారు. అది జై జవాన్, జైకిసాన్, జై విజ్ఞాన్. భారతదేశ
శక్తియుక్తులను చాటడానికిగాను ఆయన జై విజ్ఞాన్ మంత్రాన్ని
అందించారు. తద్వారా శక్తివంతమైన భారతదేశం, ఆదునిక
భారతదేశాన్ని, స్వయం సమృద్ధి భారతదేశాన్ని ఆవిష్కరించడానికే
ఆయన ఆ నినాదం చేశారు. కాబట్టి మీరు కూడా భారతదేశ
శక్తియుక్తులసాయంతో మీ శక్తిని వినియోగించుకుంటూ ముందడుగు
వేయండి.
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సామాజిక
భద్రతాScheme
పథకం
Social
Security

జీవిత భద్రతకు
రక్షణ హామీ

ఎల్లప్పుడూ ఆర్థిక అభద్రతా భావంతో ఉండే వాళ్లు ఈ దేశంలో చాలా
మంది ఉన్నారు. ముఖ్యంగా జీవిత చరమాంకంలో వుండే వృద్ధు లు,
జీవితంలో అకస్మాత్తుగా ఎదురయ్యే ప్రతికూల పరిస్థితులకు ఆందోళన
చెందేవారు ప్రతీ ఒక్కరూ ఈ కోవలోకి వస్తారు. ఇలాంటి వారికోసం కేంద్ర
ప్రభుత్వం అనేక సామాజిక భద్రతా పథకాలను ప్రారంభించింది. వీటిలో
ప్రధాన మంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా యోజన, ప్రధాన మంత్రి సురక్షా బీమా
యోజన, అటల్ పెన్షన్ యోజన పథకాలు జీవితానికి భద్రతనూ, హామీనీ
అందజేస్తాయి.

ఈ అన్ని పథకాలలో రెండు విషయాలు
ముఖ్యమైనవి. మొదటిది, కనీస ప్రీమియంతో
అయినా ప్రతీ ఒక్కరూ బీమా తీసుకోవాలి. తద్వారా
పేదలలో అత్యంత నిరుపేదలు కూడా ప్రయోజనం
పొందగలరు. ప్రభుత్వం పేదల పక్షాన ఉంటుంది.
పేద ప్రజలకు సమస్యలను గుర్తించి, వారి
సాధికారం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తుంది.
- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
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మాచల్ ప్రదేశ్ లోని బిలాస్పూర్ నివాసి కాంతాదేవి ఆమె
భర్త మరణించినప్పుడు ఆర్థికంగా చాలా నష్టాల్లో ఉంది.
ఆమె భర్త ప్రధానమంత్రి సురక్షా బీమా యోజన ఇన్యూరెన్స్
పాలసీ తీసుకున్నాడన్న విషయం ఆమెకు తెలియదు. ఆమె భర్త బీమా
తీసుకున్నాడని ఈ విషయం బ్యాంకులో చెక్ చేసుకోవలసిందిగా
ఆమెకు ఎవరో చెప్పారు. ఆమె భర్త పాలసీ తీసుకున్నాడని బ్యాంక్
ధృవీకరించింది. కొన్ని నిబంధనలు పూర్తిచేసిన తర్వాత బీమా సొమ్ము
మొత్తం ఆమెకు అందుతుందని చెప్పారు. అన్ని ఫార్మాలిటీస్ పూర్తయిన
తర్వాత ఆమె అకౌంట్ లో 2 లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్ చేసారు. ఈ
రకంగా ఆమె ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన ద్వారా తన సమస్యల
నుండి బయటపడగలిగింది. ప్రధాని ప్రారంభించిన ఈ పథకం చాలా
బాగుందని, కష్టాల్లో ఉన్న అనేక కుటుంబాలను ఆదుకుంటోందని ఆమె
అన్నారు. సునీత అనే మరో మహిళ కూడా ప్రధాన మంత్రి జీవన్ జ్యోతి

ప్రధానమంత్రి
జీవన్ జ్యోతి
బీమా

ప్రధానమంత్రి సురక్ష
బీమా యోజన
సంవత్సరాని కేవలం

12

రూపాయలు
ప్
రీ మియం చెల్లించి  

2

సంవత్సరానికి కేవలం 330 రూపాయలు
ప్రీమియం చెల్లించి 2 లక్షల వరకు బీమా
పొందవచ్చు. ఈ పాలసీకి ఎలాంటి వైద్య
పరీక్షలు అవసరం లేదు.
18 -50 సంవత్సరాల మధ్య వయసున్న ప్రతి
భారతీయుడు ఈ పథకానికి అర్హుడు. దీని
టెర్మ్ ప్లాన్ ప్రతీ సంవత్సరం పునరుద్ధరించడం
జరుగుతుంది. 55 సంవత్సరాలు నిండిన
తర్వాత ఈ బీమా (మెచ్యూర్) అవుతుంది.
ఏదైనా బ్యాంక్ శాఖను సందర్శించడం ద్వారా,
లేదా ఇంటిలోనుంచే నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా
మీరు ఈ బీమాను పొందవచ్చు. ఈ పథకం
ఉన్న పోరల్్ట ను సందర్శించి కూడా మీరు
దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

లక్షల బీమా
పొందవచ్చు 

బీమా పాలసీ. ఈ పాలసీ కింద ప్రమాదాలలో మరణం
సంభవించినా, శాశ్వత అంగవైకల్యం ఏర్పడినా రెండు లక్షల
రూపాలు పొందవచ్చు. పాక్షిక అంగవైకల్యానికి రూ. 1 లక్ష
బీమా భద్రత వుంటుంది.
ఈ పాలసీకి 18 సంవత్సరాల నుండి 70 సంవత్సరాల
వయసున్న వారంతా అర్హులే. బీమా తీసుకున్న వ్యక్తికి 70
ఏళ్ళు నిండితే పాలసీ ముగిసిపోతుంది. ఈ పథకం కోసం
లబ్ధిదారులకు బ్యాంక్ అకౌంట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
అకౌంట్ లో బ్యాలన్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ప్రీమియం
తీసుకునే సమయంలో ఖాతాదారుల అకౌంట్లో డబ్బులు
లేకపోతే పాలసీ దానంతట అదే రద్దైపోతుంది.
బ్యాంక్ ఖాతా రద్దు చేసుకున్నా కూడా పాలసీ రద్దైపోతుంది.

అటల్ పెన్షన్ యోజన

ఈ పథకాన్ని పొందడానికి 20 సంవత్సరాల వరకు పెట్టు బడి పెట్టాలి. 18
సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య వయసున్న ఎవరైనా పెట్టు బడి
పెట్ట వచ్చు.
మీకు 60 వచ్చేసరికి పెన్షన్ మొత్తం ఇస్తారు. ఈ పథకం కింద పెన్షన్ రూ .
1,000, రూ . 2,000 , రూ . 3,000 ఇంకా రూ . 5,000 పొందవచ్చు.
ఈ పెన్షన్ అనేది మీరు ప్రతీ నెలా ప్రీమియం ఎంత కడుతోంది, ఏ వయసులో
మొదలుపెట్టింది అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఈ పథకాలు ప్రారంభమైన మొదటి రెండు సంవత్సరాలలో 50 లక్షల చందాదారులు తమ పేర్లు నమోదు
చేసుకుంటే మూడో సంవత్సరంలో లక్ష చందాదారులతో ఆ సంఖ్య రెట్టింపు అయింది. నాలుగో ఏడులో
1.50 కోట్లు, 2019 ఆర్థిక సంత్సరంలో కొత్తగా 70 లక్షల చందాదారులు పథకంలో చేరారు.
బీమా యోజన పాలసీ తీసుకుంది. మా అబ్బాయిలు ఉద్యోగాలు
చేయడం లేదు. ఈ పథకం ప్రారంభించినప్పుడు నేను ఈ బీమా
పాలసీ తీసుకున్నాను. ఈ పథకం కింద డబ్బుని నేరుగా మన
బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేస్తారని నేను అనుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడు
తెలిసింది. నాకు ఈ డబ్బు వస్తుంది. ఇది నాకు ఎంతగానో
ఉపయోగపడుతుంది అని ఇప్పుడు సునీత చెబుతోంది. నాకు
వేరే ఏ బీమా పథకాలూ లేవు. నాకు ఉన్నది ఇది ఒక్క పాలసీ
మాత్రమే. గతంలో నాకు దీని మీద చాలా అనుమానాలు

ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు నేనే ఈ బీమా ప్రాముఖ్యత గురించి
ప్రతీ ఒక్కరికీ ఎంతో నమ్మకంగా చెబుతున్నాను అని ఆమె
అంటోంది. అటల్ పెన్షన్ యోజన, ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా
యోజన, ప్రధానమంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా యోజన లాంటి
పథకాల ద్వారా దేశంలో కోట్లా ది ప్రజలకు సామాజిక భద్రత
లభించనుంది. ఈ ప్రథకాల ప్రారంభానికి ముందు దేశంలో
80 నుంచి 90 శాతం ప్రజలకు ఇలాంటి బీమా పాలసీలు లేవు.
పెన్షన్ ప్రయోజనాలు కూడా పొందలేకపోయేవారు.
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ఉస్తాద్ పథకం

యు.ఎస్.టి.టి.ఎ.డి : కళల పునరుద్ధణ,
కళాకారుల రక్షణ, సంస్కృతి సంరక్షణ

సమాజంలోని అన్ని వర్గాల అభివృద్ధితోనే దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. చాలా కాలంగా గత ప్రభుత్వాలు
నిర్లక్ష్యం చేసిన కళాకారులను ప్రధాన జన జీవనస్రవంతిలోకి తీసుకురావడానికిగాను ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. గత
ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం కారణంగా వారు పేదరికాన్ని అనుభవించాల్సి వచ్చింది. వారి కళా రూపాలు మరుగున పడ్డాయి.
అయితే నేటి కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం ఉస్తాద్ కారణంగా కళాకారుల ప్రయోజనాలను కాపాడడం జరుగుతోంది. వారి
జీవితాల్లో నూతన వెలుగులు విస్తరిస్తున్నాయి.

ల

క్నోకు చెందిన చికన్ కారీ కళాకారుల నుంచి మొరాదాబాద్ కంచు
కళాకారులదాకా, గుజారాత్ కుంచి అజ్రాక్ కళాకారుల నుంచి
తంజావూరు పట్టు చీరల కళాకారులదాకా ఎంతో మంది కళాకారుల జీవితాలు
కష్టాల్లో వుండేవి. అయితే వీరి జీవితాల్లో మార్పు తేవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2015 మే
14న అప్ గ్రేడింగ్ ది స్కిల్స్ అండ్ ట్రెయినింగ్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్స్ క్రాప్ట్స్ ఫర్ డెవలప్
మెంట్ (యు.ఎస్.టి.టి.ఏ.డి) కార్యక్రమాన్ని వారణాసి నుంచి ప్రారంభించింది.
కళాత్మక చీరల తయారీకి నిలయం బెనారస్. ఈ చారిత్రాత్మక నిర్ణయం కారణంగా
సంప్రదాయ కళలకు మేలు జరుగుతుంది. దేశంలో నలుమూలలా ఉన్న సంప్రదాయ
కళల పునరుద్దరణ జరుగుతుంది.
కుటుంబ వారసత్వంగా వచ్చే వృత్తిపరమైన కళాత్మక త అనేది ఎక్కువగా
మైనారిటీ వర్గాల్లో వుండడం మనకు తెలిసిందే. అయితే ఈ వృత్తి కళాత్మక తను
చేపట్టకుండా వారి కుటుంబాలకు చెందినవారు వైదొలుగుతున్నారు. కుటుంబాలకు
గుర్తింపు రావడం లేదని, వారు తయారు చేసే కళాత్మక వస్వు
తు లకు గిట్టు బాటు
లేదని, ఉపాధి దొరకడం లేదని ఇలా పలు కారణాలతో వారు ఈ అమూల్యమైన
కళలకు దూరమవుతున్నారు. కుటుంబ సంప్రదాయాలను వదిలేస్తున్నారు. అయితే
సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు మేలు చేయాలనే ఆలోచనతో ప్రధాని ఇచ్చిన ‘సబ్ సాత్
సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్’ ఇండియాలోనే తయారీ నినాదాలు ఈ కళాకారుల
జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి దోహదం చేస్తున్నాయి. వారికి కావలసిన
సమాచారాన్ని, శిక్షణ అందించడం, వారి ఉత్పత్తులకు తగిన మార్కెట్ విలువ
లభించేలా చేయడం జరుగుతోంది. ఈ కళాకారుల కృషికి తగ్గట్టు గా అంతర్జాతీయ
మార్కెట్లో వారికి తగినఆదాయం లభించేలా ప్రభుత్వమే వారి బ్రాండ్ అంబాసిడర్
గా వ్యవహరిస్తోంది. సంప్రదాయ కళల్ని, కళాఖండాల్సి ప్రదర్శించడానికిగాను
ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది. హునార్ హాట్, శిల్ప ఉత్సవ్ వేదికలపై ప్రదర్శనలు
ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ విషయంలో ఈశాన్య ప్రాంత రాష్ట్రా లకు ప్రత్యేక స్థా నాన్ని
ఇవ్వడం జరుగుతోంది.
34 న్యూ ఇండియా సమాచార్

l ఉస్తాద్ పథకం కింద కళాకారుల కోసం నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ
కార్యక్రమాలు చేపడతారు. అంతే కాదు వారు వారి ఉత్పత్తులను
మార్కెట్లో అమ్ముకోవడానికి సాయం చేస్తారు.
l మైనారిటీ వర్గాలకు చెందిన కళాకారులకు వారి శిక్షణా కాలంలో
ప్రతి నెలా రూ.3 వేల స్టైఫండ్ ఇస్తారు. 45 సంవత్సరాలవరకు
వయస్సున్న కళాకారులకు ఈ శిక్షణా భృతి ఇస్తారు. మహిళా
కళాకారులకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ వుంది. ఈశాన్య రాష్ట్రా లు,
జమ్ము, కశ్మీర్ కళాకారుల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వుంటుంది.
l దేశవ్యాప్తంగా గల 33 సంప్రదాయ కళా ప్రక్రియలను లక్ష్యంగా
చేసుకొని ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ కు
చెందిన చికన్కారీ, గ్లాస్ వర్క్ జమ్ము, కశ్మీర్ పేపర్ మాషి,
పంజాబ్ ఫుల్కారీ, రాజస్థా న్ లహారియా, గుజరాత్ అజ్రక్
మొదలైన కళలు ఈ పథకంలో వున్నాయి.
l దేశంలోను, విదేశాల్లో ను ఏర్పాటు చేసే హునార్ హాట్, శిల్ప
ఉత్పవ్ ప్రదర్శనల ద్వారా మైనారిటీ కళాకారుల కళాఖండాలను
మార్కెట్ చేస్తారు.
l ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన మంత్రిత్వశాఖను, ప్రాజెక్టు ను
అమలు చేసే సంబంధిత సంస్థలకు సహకరించడానికి, మాస్టర్
కళాకారుల సాంకేతిక అంశాలను అప్ గ్రేడ్ చేయడానికి
ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ జాతీయ సంస్థ, విభాగాలవారీ ఎగుమతి
మండళ్లు, టెక్స్ టైల్ మంత్రిత్వశాఖ, సాంస్కృతికశాఖ, ఇంకా
ఇతర ఎగుమతి సంస్థలను భాగస్వాములను చేశారు. వీరిని
నాలెడ్జ్ పార్టీలుగా గుర్తించారు.
l మాస్టర్ కళాకారులు, కలినరీ నిపుణులకోసం ఏడాదిలో
పదివరకూ ఉస్తాద్ సమ్మాన్ లు ఏర్పాటు చేశారు.

గమనిక: పథకానికి సంబంధించిన సమాచారం కోసం http://usttad.
minorityaffairs.gov.in and www.minorityaffairs.gov.in సంప్రదించగలరు.

మహారాణా ప్రతాప్

స్ఫూర్తిదాయకమైన
జీవితం:

శక్శా
తి లి మహారాణా ప్రతాప్
భారతీయ చరిత్ర ఎంతోమంది పోరాట యోధుల శౌర్య,
పరాక్రమాలకు చెందిన కథలతో ప్రతిధ్వనిస్తోంది. వారి శౌర్య,
పరాక్రమాల గాథలు నేటికీ జనబాహుళ్యంలో ఎంతో ప్రాచుర్యం
పొందాయి. వారిలో ఒకరిదే మహారాణా ప్రతాప్ జీవిత చరిత్ర.
ధైర్యానికీ, దృఢ సంకల్పానికి పర్యాయపదంగా మహారాణా
నిలిచారు. ఆయన చాలా కఠినమైన, సామాన్యమైన జీవన విధానాన్ని
ఎంచుకున్నారు. ఆయన తుదిశ్వాస వరకు తన మాతృభూమి
మేవార్ను రక్షించడానికే పోరాడారు. నేటికి కూడా ఆయన
ధైర్యసాహసాలు చెప్పుకోదగిన ఉదాహరణగా నిలిచి, దేశభక్తి,
త్యాగనిరతి, స్వాతంత్య్రం అనే భావాలకు ప్రతీకగా నిలిచారు.

మే

వార్తో సహా రాజస్థా న్ లో ప్రతి ఇంటిలో కొలవబడే
మహారాణా శౌర్య, ప్రతాపాలు నేటికీ కథలుగా
చెప్పబడుతున్నాయి. “మహారాణా ప్రతాప్ జీవితం
సాహసానికి, గౌరవానికి, హుందాతనానికి ప్రతీక. ఆయన దేశభక్తి
పౌరులకు ఎప్పటికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుంది. మేవార్ భూమి
ఎంతో మంది పోరాట యోధుల త్యాగాలతో ప్రకాశిస్తోంది. రాణా సంగా,
రాణా ఉదయ్ సింగ్ కుటుంబానికి చెందినవారు మహారాణా ప్రతాప్
సింగ్. మే 9, 1540లో చిత్తూర్ రాజు రాణా ఉదయ్ సింగ్కు తొలి
సంతానంగా మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ జన్మించారు. రాజ కుటుంబంలో
జన్మించినప్పటికీ, ప్రతాప్ మాత్రం తన చిన్నతనమంతా భిల్ జాతి
గిరిజనులతోనే గడిపారు. మహారాణా ప్రతాప్ తండ్రి ఉదయ్ సింగ్
ఫిబ్రవరి 28, 1572లో చనిపోయారు. తన తర్వాత రాజుగా తన చిన్న
భార్య కొడుకు జగ్మల్ రాజుగా రాణా ఉదయ్ సింగ్ ఆయన చనిపోకముందే
ప్రకటించారు. అయితే మేవార్ ప్రాంత ప్రజల కోసం మొఘల్స్ తో
నిరంతరం పోరాటం చేస్తూ ఉండటంతో, మహారాణా ప్రతాప్కు
సింహాసనం అధిరోహించే అవకాశం దక్కింది. ఆ తర్వాత జగ్మల్ అక్బర్
సైన్యంతో కలిసిపోయాడు. అయితే మొఘలుల నుంచి చిత్తూర్ ప్రాంతాన్ని
తిరిగి పొందేవరకు బంగారపు పళ్లెంలో భోజనం చేయకూడదని, నేలపైనే
నిద్రపోవాలని మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
మహారాణా ప్రతాప్ సింహాసనం అధిరోహించిన తర్వాత అక్బర్
నాలుగు సార్లు సంధి కోసం ప్రతిపాదనలు పంపాడు. కానీ మొఘలుల

బానిసత్వం నుంచి బయటపడేందుకు ఈ ప్రతిపాదనలను ప్రతాప్ ఎట్టి
పరిస్థితుల్లో నూ అంగీకరించలేదు. 1576లో హల్దిఘటిలో మొఘల్స్
తో పోరాటం చేశారు. 10 వేల మందికి పైగా భారీ మొఘల్ సైన్యం
యుద్ధంలో దిగగా.. మహారాణా ప్రతాప్ తరఫున సుమారు మూడు వేల
మంది అశ్విక దళాలు, భిల్ సైన్యం మాత్రమే యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు. ఈ
యుద్ధంలో మహారాణా ప్రియమైన గుఱ్ ఱం చేతక్ తీవ్రంగా గాయపడింది.
ఈ యుద్ధంలో శత్రువులు మహారాణాను చుట్టు ముట్టే సమయంలో,
ఝాల్ మాన్ సింగ్ ఆయన్ను కాపాడి, మహారాణా తప్పించుకునేలా
చేశారు. మహారాణా కోసం తన జీవితాన్నే త్యాగం చేశారు. ప్రతాప్
అడవుల్లో కి వెళ్లి జీవించారు. హల్దిఘటి యుద్ధం జరిగిన ఆరేళ్ల తర్వాత,
దావర్ వద్ద మొఘలుల మహారాణా ప్రతాప్ ఓడించారు. మొఘలుల
నుంచి మెల్లమెల్లగా రాజ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆయన తన
మాతృభూమి కోసం సుదీర్ఘ పోరాటం చేసి మరణించారు. 1597 జనవరి
19న మహారాణా ప్రతాప్ మరణించారు.
अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी
गो आडा गवड़ाय जीको बहतो घुरवामी
नवरोजे न गयो न गो आसतां नवल्ली
न गो झरोखा हेठ जेठ दुनियाण दहल्ली
गहलोत राणा जीती गयो दसण मूदं रसणा डसी
निसा मूक भरिया नैण तो मृत शाह प्रतापस
వ్యావహారిక భాషలో ఉన్న ఈ పద్యం, మహారాణా ప్రతాప్ వ్యక్తిత్వాన్ని
చాటుతోంది. శత్రువులు కూడా ఆయన శౌర్యాన్ని మెచ్చుకునే వారని
దీని అర్థం.
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మారుతున్న భారత్

సానుకూల దృక్పథం

జై జవాన్, జై కిసాన్: నినాదానికి వాస్తవ రూపం

దశాబ్దాల నాటి జై జవాన్ జై కిసాన్ నినాదం తిరిగి ఆవిష్కరణవుతోంది. ఇటీవలి ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఒకవైపు
పారామిలిటరీ ఫోర్స్ అయిన సిఆర్ పి ఎఫ్ పర్యావరణ పరిరక్షణవైపు అడుగులువేస్తుంటే మరోవైపు ఒక గుజరాత్
రైతు అధిక నాణ్యత కలిగిన మునగ విత్తనాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు. ఈ రెండు ఉదాహరణలు ప్రోత్సాహకర ఫలితాలను
ప్రతిఫలిస్తున్నాయి.

భద్రతా సేవలనుంచి... పర్యావరణ పరిరక్షణ
కృషిదాకా

ప్ర

ధాని ప్రారంభించిన క్యాచ్ ది రైన్ (వర్షపు నీటిని
వడిసిపట్టండి) ప్రచార నినాదాన్ని ప్రేరణగా తీసుకుని
అజ్మీర్ కి చెందిన సిఆర్ పి ఎఫ్ గ్రూప్ నీటి సంరక్షణ కోసం
లోతైన చెరువు తవ్వాలని నిర్ణయించుకుంది. ఈ పని సిఆర్ పి
ఎష్ ఐజి విక్రమ్ సెహగెల్ నాయకత్వంలో జరుగుతోంది. సిఆర్
పి ఎఫ్ శిబిరానికి ఆనుకుని ఉన్న కొండకు అడవికీ మధ్యగా
కరకట్ట ద్వారా రెండువైపులా లోతైన గొయ్యి నిర్మించారు. సిఆర్
పిఎఫ్ నిర్మించిన ఈ సహజమైన గొయ్యి వర్షా కాలంలో నీటితో
నిండి జంతువులు, పక్షులు, మొక్కలకు ఉపయోగపడుతుంది.
ఇంకా ఈ చెరువులోని నీటిని వ్యవసాయ నీటిపారుదలకు,
ఉద్యనవనానికి ఉపయోగిస్తారు. చెరువులో పొంగిపొర్లుతున్న
అధిక నీరు భూగర్భజల మట్టాన్ని బాగా పెంచుతున్నదని విక్రమ
సెహగల్ అన్నారు. సిఆర్ పిఎప్ తవ్విన ఈ చెరువు నీటితో 12
గొట్టపు బావులు కూడా జలమట్టాన్ని పెంచుకోగలిగాయట. నీటిని
నిల్వ చేసేందుకు సిఆర్ పి ఎఫ్ సిబ్బంది ఇంకా అనేక చిన్న
గుంటల తవ్వకాల్ని కూడా చేపట్టింది. ఇదంతా ప్రధానమంత్రి
నరేంద్రమోడీ క్యాచ్ ది రైన్ ( వర్షపు నీటిని వడిసిపట్టండి)
కార్యక్రమ ప్రేరణతో జరుగుతోంది.
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రైతుల ఆదాయాలను పెంచుతున్న మునగ పంట

గు

జరాత్ లోని పటాన్ జిల్లాకు చెందిన ఒక రైతు అభివృద్ధి చేసిన
నాణ్యమైన మునగ విత్తనాలు రైతు స్వావలంబనకు చక్కటి
ఉదాహరణ. కామరాజ్ చౌదరి అనే రైతు ఖ్యాతి ఈ మునగ పంటతో
విపరీతంగా పెరిగింది. అతను తన పంటను గుజరాత్ రాష్ట్రం బయటకూడా
అంటే తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్ ఇంకా ఇతర రాష్ట్రాల్లో మంచి
ధరకు అమ్ముకుంటున్నాడు. ఆయన ఇప్పుడు ఈ సాగును మరింతగా
విస్తరించే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. గత పది సంవత్సరాలుగా ఈ పంట
పండిస్తున్నానని దీని భవిష్యత్ చాలా ఆశాజనకంగా కనిపిస్తోందని
చౌదరి చెప్పాడు. ఆయన ఈ పంట ద్వారా రూ. 1 లక్ష నుండి 1.5
లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు. మునగ పంటకు కంపోస్టు అవసరం
ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నాడు. ఆయుర్వేదంలో కూడా మునగకు
మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఆయుర్వేదంలో 300 వ్యాధుల్లో మునగను
ఉపయోగిస్తారని చెబుతారు. మునగ పంటకు సహ్జన్, సరవ్గ , మొరింగ
అని వివిధ రకాల పేర్లు ఉన్నాయి. మంచి నాణ్యమైన విత్తనాన్ని అభివృద్ధి
చేసినందుకు కామరాజ్ చౌదరిని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఇటీవల తన మన్
కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ప్రశంసించారు.

మీడియా కార్నర్

శ్రీ నరేంద్ర మోదీ: కొవిడ్ 19 ను
ఎదుర్కొంటున్న క్రమంలో తాజా పరిస్థితిని
సమీక్షించడం జరిగింది. మందులు, ఆక్సిజన్,
వెంటిలేటర్లు, టీకాలకు సంబంధించిన
అంశాలను చర్చించాం. మనం గత ఏడాది
చేసినట్టుగానే ఈ ఏడాది కూడా కొవిడ్ పై
విజయవంతంగా యుద్ధం చేస్తున్నాం. అంతేకాదు
మరింత వేగంగా, మరింత సమన్వయంతో ఈ
పని చేస్తున్నాం.

నితిన్ గడ్కరీ: ఒడిశా రాష్ట్రం కోసం కేంద్ర
రోడ్డు రవాణా మరియు ప్రధాన రహదారుల శాఖ
14 ప్రాజెక్టు లను
 ప్రకటించింది. 314.17 కిలో
మీటర్ల దూరం ఉండే ఈ రహదారులకోసం
1144.29 కోట్ల వ్యయం అవుతుంది. ఒడిశా
రాష్ట్రంలో 2020-21లో రోడ్డు భద్రతకోసం
చేపట్టే పనులకోసం రూ. 1.42 కోట్ల ను వ్యయం
చేయడం జరుగుతుంది.

రాజ్ నాథ్ సింగ్: ఛత్తీస్ గఢ్ సుక్మా,
బీజాపూర్ సరిహద్దుల్లో వామపక్ష
తీవ్రవాదులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ
అమరులైన వీర జవాన్లకు నా ఘన నివాళి.
వారు అత్యంత ధైర్య సాహసాలతో పోరాటం
చేశారు. వారి త్యాగాలను ఎన్నటికీ మరవం.
వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢమైన
సానుభూతి.

డాక్టర్ ఎస్. జైశంకర్: ఇతర దేశాలకు
మంచి చేయడమనేది దౌత్య సంబంధాల్లో తెలివైన
పని అనే విషయాన్నిప్రత్యేకంగా
ప్రస్తావిస్తున్నాను. వసుదైక కుటుంబకమ్ అనే
మన నినాదాన్ని వాక్సిన్ మైత్రి కార్యక్రమం
ప్రతిఫలిస్తోంది. ఆరోగ్య భద్రత అనేది జాతీయ
భద్రతలో భాగం. అందరూ భద్రంగా
వుండనంతకాలం ఎవరికీ భద్రత వుండదు.

అమిత్ షా: రెమిడెసివిర్ ఉత్పత్తి మన
దేశంలో తగినంతగా జరుగుతున్నపుడు
ప్రభుత్వం ఎగుమతిని నిషేధించింది.
ప్రజలు భయాందోళనలకు గురై చేస్తున్న
కొనుగోళ్ళ వల్ల కొరత ఏర్పడుతోంది.
డాక్టర్లు తీసుకోమన్నప్పుడు మాత్రమే దీనిని
తీసుకోవాలని నేను ప్రజలకు విజ్ఞప్తి
చేస్తున్నాను.

సదానంద గౌడ: రెమిడెసివర్ రేటు
తగ్గించడంకోసం ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు
ఫలితమిచ్చాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఈ చర్య
ఎంతో ప్రశాంతతను ఇస్తోంది. కరోనాపై
పోరాటంలో ప్రధాని మోదీ తరఫున
నిలిచినందుకు ఫార్మా కంపెనీలకు నా
కృతజ్ఞతలు.
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