
ఉచిత పంపిణీ కోసం
అకోటో బర్ 16-31, 2021సంపుటి 2, సంచిక 8                                            

జాతికి రక్షణ కవచంగా వ్యాకిసిన్ 
కోవిడ్ మహమ్మారి వయాతిరేక పోరాటంలో వ్యాకిసినేషన్ అందంచడంలో కోవిడ్ మహమ్మారి వయాతిరేక పోరాటంలో వ్యాకిసినేషన్ అందంచడంలో 
భారత్ కొత్త  ప్ర మ్ణం నెలకొల్పంద. 100 శాతం అర్హు లై న జనాభాకు భారత్ కొత్త  ప్ర మ్ణం నెలకొల్పంద. 100 శాతం అర్హు లై న జనాభాకు 

కవరేజి కల్పంచే దశగా నిరివిరామ కృషి. కవరేజి కల్పంచే దశగా నిరివిరామ కృషి. 

‘‘వ్యాకిసినేషన్ లో భారత్ ఒక రికార్డు ను నెలకొల్పంద. దేశం 
తవిరలోనే వ్యాకిసిన్ తయారీకి ప్ర పంచంలోనే అతి పెద్ద  కంద్ర ంగా 
మ్రనుంద’’

ఇంటర్వియా:  కంద్ర  ఆరోగయా, కుటంబ 
సంక్షేమ శాఖ మంతి్ర  శ్్ర  మన్ సుఖ్ 
మ్ండవీయ        పేజీ 22-25



- ఈ క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి మన్ కీ బాత్ వినండి.

‘‘చిన్న ప్ర యత్్నలే కొని్నసార్లు  పెద్ద  
మ్ర్్ప తెసా్త యి’’

చిన్న ప్రయత్్నలు భారతదేశ పరివరితిత ప్రయాణానికి దారి కల్పిస్తిన్్నయి. కోవిడ్ క్ వయుతిరేకంగా పోరాడాలన్న టీమ్ ఇండియా 
సంకలపింలో కావచ్చు, స్థానిక ఉతపిత్తిలతో పెరుగుత్న్న అనుబంధం, స్వచ్ఛతను ఒక అలవాటుగా చేస్కోవడం, నదుల పునరుజ్జీవ 
ప్రయత్్నలు కావచ్చు లేదా అంతగా ప్రాచ్రయుంలోకి రాని భారత న్యక్ల వారసత్్వని్న వెలుగులోకి తేవడం వరక్ అని్నంటిలోనూ 

భారత్ పెద్ద అడుగులేసతింది. ప్రధాన మంత్రి  నరేంద్ర మోదీ ఈ అంశాలని్నంటి పైన ‘మన్ కీ బాత్’ కారయుక్రమంలో పౌరులతో 
సంభాషంచారు. స్రాంశం:

 స్వచ్ఛత ఒక అలవాటుగా మారుతంది:   గౌరవ బాపూజీకి  స్వచ్ఛత అతి పెద్ద నివాళి. కొనిని దశాబా్ద ల తర్్వత ఈ రోజు నవభారత కల సాకారం 
చేసుకోవడంతో స్వచ్ఛత ఉద్యమం మరోసారి అనుసంధానం అయంది. స్వచ్ఛతను ఒక బాధ్యత అనే సంసాకార్నిని ఒక తరం నుంచి మరో తర్నికి 
ప్రసరింపచేయాలి. స్వచ్ఛత ప్రచారం ఒక తరం నుంచి మరో తర్నికి ప్రసరిస్తూ ఉంటే సమాజం దానిని జీరి్ణంచుకంటంది.

 తక్కువ ఖరుచు త స్వచ్ఛత: తకకావ ఖర్చుతో స్వచ్ఛత సాధంచడంలో టెకానిలజీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతందనేది వాసతూవం. ఈ రోజు గ్రామాలోలో ని 
సగట ప్రజలు కూడా ఫిన్ టెక్ యుపిఐ సహాయంతో డిజిటల్ లావాదేవీల బాటలో  సాగుతూ ఉండడం  ఆనందదాయకం. ఈ వినియోగం నానాటికి 
పెర్గుతోంది. జన్ ధన్ ఖాతాల ప్రచారోద్యమం కారణంగా ప్రజలక  నా్యయబద్ంగా లభంచే సొమ్ము నేర్గా బా్యంక ఖాతాలోలో నే జమ అవుతనని 
విషయం మీ అందరికీ తెలిసందే. మర్గుదొడలో నిర్ముణం పేదల ఆతముగౌరవానిని ఇనుమడింపచేసంది. అదే విధంగా తకకావ ఖర్చుతో స్వచ్ఛత పేదల 
హకకాలక హామీ ఇసుతూంది, వారి జీవితం సరళం చేసుతూంది.

 దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ్ జీ ఆర్థిక విజన్:   దేశానికి చందిన పెద్ద ఆలోచనాపర్లైన వారిలో దీన్ దయాళ్ జీ ఒకర్. ఆయన ఆరిథిక సద్ాంతం, విధానాల 
లక్ష్ం సమాజానికి ఆరిథిక సాధకారత. ఆయన చూపిన అంతో్యదయ బాట ఈ రోజుకీ అవసరం, స్ఫూరితూదాయకం.  ఏ సంకలాపానిని ఎప్పుడూ వదలవద్్ద  
అనేది దీన్ దయాళ్ జీ జీవితం అందించే పాఠం. ర్జకీయ, సైద్ాంతిక ప్రతికూలతలు ఎనిని ఎద్రైనా భారతదేశానికి దేశీయ అభవృద్ి నమూనా అయన 
స్వదేశీ విజన్ ను ఆయన వదిలిపెట్టలేద్.

 స్థి నికం కోసం నినాదం:  ఖాదీకి  సా్వతంత్య్ర సమర కాలంలో ఇచిచున ప్రాధాన్యతనే మన యువత నేడు ఇసుతూనానిరని ఈ రోజు దేశ సా్వతంత్య్ర 75వ 
సంవత్సర శుభసమయంలో నిర్వహంచుకంటనని ‘అమృత్ మహోత్సవ్’  సందర్ంగా మనం సంతృపితూగా చపపాగలుగుతనానిం. నేడు దీపావళి 
పర్వదినం వసుతూనని సందర్ంగా మీర్ చేసే ఖాదీ, చేనేత, కటీర పరిశ్రమ ఉతపాతితూ కొనుగోలు ‘‘సాథి నికం కోసం నినాదం’’ ప్రచార్నిని పటిష్ం చేయడంతో 
పాట గతంలోని రికార్డులన్ని చరిగిపోయంద్క దోహదపడుంది.

 ప్రాచురయాంలోకి రాని యోధులత యువత అనుసంధ్నం:   గతంలో సా్వతంత్య్ర పోర్ట సమయంలో అంతగా ప్రాచుర్యంలోకి ర్ని యోధుల 
గాథలు ప్రతీ ఒకకారికీ అందించే ప్రయతనిం జర్గుతోంది. వరథిమాన రచయతలు, దేశ యువత, యావత్ ప్రపంచం ఇంద్లో భాగసా్వమ్లు కావాలని 
ఆహా్వనించాం. ఇపపాటికి 14 విభనని భాషలక చందిన 13 వేల మందికి పైగా ఇంద్లో నమోద్ చేసుకనానిర్. 5 వేల మందికి పైగా వరథిమాన 
రచయతలు సా్వతంత్య్ర పోర్ట సమయంలోని గాథల గురించి అనే్వషిసుతూనానిర్.

 నదుల పునరుజీజీవం:  దేశంలోని అనిని ప్రాంతాలోలో నూ ఏడాదికి కన్సం ఒక నదికైనా పండుగ నిర్వహంచాలని నేను అభ్యరిథిసుతూనానిను. మనకి నద్లనేవి 
కేవలం భౌతిక అసతూత్వం గల జలవనర్ కాద్, అది ఒక సజీవ స్రవంతి. ర్తపవనాల సందర్ంగా ప్రతీ ఒకకా న్టి బొట్ట ను ఒడిస  పటే్టంద్క "కాచ్ 
ద రెయన్" కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్ట ం. తమిళనాడులో ఎనోని సంవత్సర్ల క్రితం ఎండిపోయన నాగనంది మహళా భాగసా్వమ్యంతో పునర్జీజీవం 
పందింది.

 బహుమతుల ఇ-వేలం:   ప్రసుతూత రోజులోలో  ఒక ప్రత్్యక ఇ-వేలం నిర్వహసుతూనానిం. అప్పుడప్పుడు ప్రజలు నాక ఇచిచున బహుమతలను ఎలకా్రా నిక్  
మాధ్యమంలో వేలం వేసుతూనానిం. అలా వచేచు సొమ్ములో ప్రతీ ఒకకా పైసా నమామి గంగే ఉద్యమానికి అంకితం చేశాం.

 దివాయాంగుల అస్ధ్రణ శకితి:  మన దివా్యంగులు ప్రదరిశిసుతూనని "ఏదైనా చేయగలం" అనే సంసకాకృతి, "ఏదైనా చేసాతూం" అనే సంకలపాం, "ఏదైనా 
సాధంచగలం" అనే వైఖరి స్ఫూరితూదాయకం. ద్ర్గమమైన సయాచిన్ ప్రాంతానికి కొది్ద రోజుల క్రితం 8 మంది దివా్యంగుల బృందం వెళలోడం దేశంలోని 
ప్రతీ ఒకకా పౌర్నికి గర్వకారణం. భారత సైన్యం ప్రత్్యక దళాల కృషి కారణంగానే ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అయంది.

ఎపిసోడ్ 28, సెపటోంబర్ 26, 2021మన్ కీ బాత్ 2.0
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  response-nis@pib.gov.in

సంపుటి 2, సంచిక 8         అకోటోబర్ 16-31, 2021

కమ్యూనికేషన్ చిరునామా,  
ఈ–మెయిల్ :

రూమ్ నెంబర్   –278, బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ 
& కమ్యూనికేషన్, 2వ ఫ్లో ర్, సూచనా భవన్, 

న్యూఢిల్లో-110003

సంపాద కుడు 
జైదీప్ భట్నాగర్, 
ప్రినిసిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్యూలయెం, 
న్యూఢిల్లో

ప్రచురణ, ముద్రణ
స తయూెంద్ర ప్ర కాష్ , ప్రినిసిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్, 
బిఒసి 
బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & క మ్యూనికేష న్ 
తరఫున 
ముద్ర ణ  
ఇన్ ఫినిటీ అడ్వరె్్టజెంగ్ సరీ్వసెస్ ప్రైవేట్ 
లిమిటెడ్, ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్, 
10వ ఫ్లో ర్, న్యూఢిల్లో–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్, 
ఎన్ హెచ్–1, ఫరిదాబాద్–121003.

డిజైనర్ టీమ్
శ్యూమ్ శెంకర్ తివారి
రవెంద్ర కుమార్ శర్మ
దివాయూ తల్్వర్
అభయ్ కుమార్ గుపాతా

టీమ్
విభోర్ శర్మ
చెందన్ కుమార్ చౌదరి
సుమిత్ కుమార్ (ఇెంగ్లోష్),  
అనిల్ పటేల్ (గుజర్తీ)
నదీమ్ అహ్మద్ (ఉరూదూ ),
సోనిత్ కుమార్ గోస్్వమి (అస్సిమీ), 
వినయ పి.ఎస్  (మలయాళెం)

కన్సల్టంగ్ ఎడిటర్
సెంతోష్ కుమార్

కవర్ పేజీ 
కథనం   

న్యా ఇండియా స మాచార్    అకోటో బర్  16-31, 2021

ఉడాన్

మాతృభూమి స్్వతంతయు్ర స్ధ నే వారికి అతయుంత ముఖయు మైన ల క్ష్ం

ఆరోగాయానికి రక్షణ కవచం ‘‘వ్యాకిసిన్ సేవ’’

కరోనా వా్యకి్సనేషన్ లో భారతదేశం కొతతూ రికార్డులు నెలకొలుపాతోంది. పటిష్మైన ప్రణాళిక, 
మ్ంద్ చూపుతో  అతి పెద్దదైన ఈ వా్యకి్సనేషన్ కార్యక్రమం అమలుపరచడంతో భారతదేశం 
ప్రపంచవా్యపతూ ప్రశంసలు అంద్కంటంది.      

లోప ల పేజీలోలు

ఎలంటి వివక్షక్ తావు లేక్ండా, ఏ మతానికి, విశ్్వస్నికి, వరాగా నికి 
ప్రాధ్నయాం ఇవ్వక్ండా జాతి ప్రయోజనాలే మిన్నగా భావించిన యోధుల 
ప్రత్యాక కథనాలు                                        పేజీలు 41-45

భారతదేశ్ని్న ఐకయాంగా నిలిపిన ఉక్కుమనిషి
సరాదా ర్ పటేల్ తన ఉక్కు సంకల్ంత నేటి భారతదేశ్నికి 
పునాది వేయడమే కాదు... శకితి, అంకిత భావం స్ఫూర్తిగా 
భవిషయాతుతి కి కూడా మారగాం చూపారు.                 

శకితివంతమైన సైనయాం - స్వయం సమృదిధి 
దిశగా అడుగు  

కంద్ర ఆరోగయా, క్టుంబ సంక్షేమ శ్ఖ మంత్రి శ్రీ మన్ సుఖ్ 
మాండవీయ   

భారతదేశ కొతతి ఆరోగయా నమూనా                

ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్-డ్రోన్ పర్శ్రమ ఉత్తితికి           

భారతదేశ పురోగతిలోనే ప్రపంచ పురోగతి       

వయావస్యం మెరుగుదలక్ సైన్స్ వినియోగం                     

సగటు మనిషికి 
విమానయానాని్న చేరువ చేసిన 
ఉడాన్ పథకం         

సంక్షిపతి వారతిలు                     

సరా్దర్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ :  

కొతతి రక్ణ కారాయులయ సముదాయం

ఇంటర్్వష్

ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్

మంత్రిమండల్ నిర్ణయాలు

ప్రధానమంత్రి అమెరికా పరయుటన

వయువస్యం

పేజీలు 04-05

పేజీలు 06-07

పేజీలు 08-09

పేజీలు 22-25

పేజీలు 26-27

పేజీ 28

పేజీలు 29-32

పేజీలు 36-37

పేజీలు  10-21

పేజీలు 38-40

RNI No. : DELTEL/2020/78829 
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సంపాద కీయం
సాదర నమసాకారం,
అన్ని కష్టా లను గట్టాక్కుతూ
చీకట్లను తరిమేందుక్
అక్ేంఠిత దీక్షతో అడుగేయేండి..
ఎేందుకేంటే ఇప్పుడు సూర్యుడు ఉదయేంచాడు..

ప్రధాన మంత్రి కవితా హృదయం నుంచి వచిచున ఈ వాకకాలు నవ భారత సంకలాపానిని ప్రతిబంబస్తూ అభవృద్ికి కొతతూ 
ప్రమాణాలు నెలకొలుపాతనానియ. కోవిడ్ మహమామురి దేశంపై దాడి చేసనప్పుడు భారీ జనాభా కారణంగా ఈ సంక్షోభానిని గటె్టకేకా 
సమరథిత భారతదేశానికి ఉందా?  అని ప్రపంచం శంకించింది. కాని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ జన సంఖ్యను విలువైన మానవ వనర్గా 
మారిచు కోవిడ్ మహమామురిపై విజయవంతంగా పోర్డడమే కాద్, ప్రజా జీవితంలోని ప్రతీ ఒకకా విభాగంలోనూ వేగవంతమైన 
అభవృద్ికి హామీ ఇచిచుంది. ఈ రోజు కోవిడ్ వా్యకి్సనేషన్ లో భారతదేశం కొతతూ రికార్డులు నెలకొలుపాతోంది. సెపె్టంబర్ 17వ త్దీన 
ఒకకా రోజులోనే 2.5 కోటలో వా్యకి్సనేషనులో  వేస కొతతూ రికార్డును నెలకొలపాడం గమనార్ం.

భారతదేశం 100 కోటలో కరోనా వా్యకి్సనలో మైలుర్యకి అత్యంత చేర్వలో ఉంది. అదే సమయంలో అర్త గల జనాభా 
అందరికీ 100% వా్యకి్సనేషన్ లక్ష్ం సాధంచే దిశగా కూడా వేగంగా అడుగు వేసతూంది. భారత్ వంటి వైర్ధ్యభరితమైన దేశంలో 
ఈ మైలుర్యని చేరే మార్గం అంత సుగమం ఏమీ కాద్. దేశీయంగానే రెండు వా్యకి్సనలో అభవృద్ి, ఉదృతమైన వా్యకి్సనేషన్ 
ప్రచారంతో ప్రజలక చేర్వ కావడం అసాధారణమైన విజయాలు.

ఇంత భారీ సాథి యలో వా్యకి్సనేషన్ చరిత్రలో కన్విన్ ఎర్గని సందర్ం. ఆరోగ్య సంరక్ణ రంగానిని పునర్జీజీవింపచేయడానికి  
2014 నుంచి ప్రభుత్వం చేసన అవిశ్ంత కృషి కారణంగా భారత శాసత్రవేతతూలు, వైద్య వ్యవసథిలక అంతర్జీ తీయ విశ్వసన్యత 
లభంచింది.  దేశ నాయకతా్వనికి, ప్రజలక కూడా తమపై విశా్వసం ఉననిప్పుడే ఇలాంటి ఆశలు నెరవేరతాయ. కోవిడ్ 
మహమామురి కాలంలో ప్రజల జీవితాలు, జీవనోపాధ కాపాడటంలో ప్రభుత్వం విజయం సాధంచింది. అద్్తమైన భారత 
వా్యకి్సనేషన్ ప్రయాణం ఎంత వేగంగా సాగుతోందనేది ఈ సంచికలో కవర్ పేజీ కథనం. భారత ఆరోగ్య సంరక్ణ రంగానికి 
ప్రేరణ కలిగిసుతూనని కేబనెట్ నిర్ణయాలు, కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి ఇంటర్్వయూ ఈ సంచికలో ప్రధానాంశాలు.

సర్్ద ర్ వలలోభ్ భాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్ంగా జాతి ఆయనను గుర్తూ చేసుకంటంది. జాతిని ఐక్యంగా నిలిపిన ఉకకామనిషి 
పటేల్, భారతదేశానికి పెర్గుతనని అంతర్జీ తీయ ప్రతిష్, కొవిడ్ మహమామురి కాలంలో ఐక్యర్జ్య సమితిలో ప్రధాన మంత్రి  
నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగం ఈ సంచికలోని ఇతర ప్రధాన ఆకర్షణలు. అలాగే సగట జీవికి విమానయానానిని చేర్వ చేసన ఉడాన్ 
పథకం, పారలోమంటరీ ప్రజాసా్వమా్యనికి సంబంధంచిన విశ్వసన్యమైన సమాచారం అందించేంద్క ప్రారంభంచిన సంసద్ 
టివి కథనాలు కూడా ఇంద్లో ఉనానియ. అమృత్ మహోత్సవ్ విభాగంలో ఇచిచున గౌరవన్యులైన సా్వతంత్య్ర యోధులు - 
జతీంద్రనాథ్ దాస్, అష్ ఫఖులాలో  ఖాన్, కిట్్ట ర్ ర్ణి చననిమము, నిరములా దేశ్ పాండే, సస్టర్ నివేదిత, ఆచార్య నరేంద్రదేవ్, శ్రీ కృష్ణ 
సంగ్ జీవిత గాథలు పాఠకలక స్ఫూరితూదాయకంగా ఉంటయ.

ఈ పండుగల వేళ కోవిడ్ నియమాల విషయంలో ప్రత్్యక శ్రద్ తీసుకోండి. మీ సలహాలు ర్స్తూ ఉండండి. 

(జైదీప్ భట్్నగర్)

చిరున్మా :   ర్మ్ నం-278 బ్యురో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యునికేషన్,

రండవ ఫ్్లర్, సూచన్ భవన్, నూయుఢిల్్ల – 110003

e-mail:   response-nis@pib.gov.in
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మెయిల్ బాక్సి

నవ శకానికి 

                           
              

                           
              

	 	 	ఉచిత	పంపిణీ	
కోసం

	 	 	ఉచిత	పంపిణీ	
కోసంసెప్టంబర్	16-3
0,	2021

సంపుటి	2,	సంచిక	6
																																												

నవోదయం 

భారత అభివృద్ధి  అమృత యాత్ర ను 

భారత అభివృద్ధి  అమృత యాత్ర ను 

నడిపిస్తు న్న కొతతు  సంప్ర దాయాలు , 

నడిపిస్తు న్న కొతతు  సంప్ర దాయాలు , 

కార్యాచరణలు
కార్యాచరణలు

  response-nis@pib.gov.in

పాఠకలక సమాచార సంపద, స్ఫూరితూ, 
సృజనాతముక ఆలోచనలు అందించే అద్్తమైన 
మాధ్యమం నూ్య ఇండియా సమాచార్. చకకాని 

సమాచారంతో పాట సౌకర్యవంతంగా, 
పరసపార అభప్రాయ మారిపాడికి అవకాశం 

గలదిగా, త్లిగా్గ  అంద్బాటలో ఉండే 
ఈ పత్రిక క్రమం తపపాకండా చద్వుతూ 

ఉంటను. సంపూర్ణ జాఞా నం, స్ఫూరితూ 
అందించే విధంగా ఇంటర్కి్టవ్ గా ఈ పత్రిక 
ప్రచురిసుతూననింద్క గౌరవ ప్రధానమంత్రికి, 

ఆయన బృందానికి ధన్యవాదాలు.
పార్థి వాసన్

paarth26wassan@gmai.com

నూ్య ఇండియా సమాచార్ పత్రిక ఇ-మయల్ 
దా్వర్ అంద్కననిప్పుడలాలో  నా మ్ఖంపై చిర్నవు్వ 

ఏరపాడుతంది. ఈ పత్రిక ఎంతో సమాచారం 
అందించేది మాత్రమే కాద్, స్ఫూరితూని కూడా 

నింపుతంది. ఇది నా దేశంతో అనుసంధానం 
కావడానికి, ప్రభుత్వం చేపటే్ట కొతతూ కార్యక్రమాల 

గురించి తెలుసుకోవడానికి నాక ఎంతో 
సహాయకారిగా ఉంది. మన సా్వతంత్య్ర సమర 
యోధులోలో  ఏ మాత్రం గురితూంపునక నోచుకోని 
యోధుల గురించిన వా్యసాలు ఎంతో ప్రేరణ 

కలిగిసుతూనానియ. అద్్తమైన ఈ పత్రిక చదవడం 
అత్యంత ఆనందదాయకం.

సిఎ.సంజీత్ క్మార్
casanjeetkumar@gmai.com

నూ్య ఇండియా సమాచార్ నేను క్రమం తపపాకండా 
చద్వుతాను. ఎంతో సమాచారంతో కూడిన, 

ఉపయుకతూం, ఆసకితూకరం అయన వా్యసాలు 
అందిసుతూననింద్క బహు ధన్యవాదాలు. పగట 

జీవి రోజువారీ జీవితంలో ఎద్రకాంటనని కష్్ట లు, 
సవాళలో గురించి కూడా ఈ పత్రికలో ప్రమ్ఖంగా 

ప్రచురించండి. దాని వలలో ఆ సమస్యలు సకాలంలో 
పరిషకారించి ప్రజల జీవితాలను ప్రభుత్వం మర్గు 

పరచగలుగుతంది.
చౌదర్ శకితి సింగ్

shaktisinghadv@gmai.com

నూ్య ఇండియా సమాచార్ పత్రికను నేను ప్రారంభం 
నుంచి చద్వుతనానిను. ఈ పత్రిక నాక ఏ 

సమయంలో అయనా సమాచార్నికి ఎలాంటి లోట 
లేకండా చేసతూంది. దీని వెనుక ఉనని వారందరికీ 

ధన్యవాదాలు.
అజయ్ మజందార్

ajaymajumdar675@gmai.com

నేను యుపిఎస్ స, ర్ష్రా పిఎస్ స, అంతకనాని దిగువ 
సాథి య పోటీ పరీక్లక నేను తయారవుతనానిను. 
మయన్్స కోణంలో ఈ పత్రిక వాసతూవంగా ఎంతో 

ఉపయోగకరంగా ఉంది. ఈ పత్రిక మ్ద్రణ ప్రతిని 
నాక పంపగలర్?

నజీర్ ఖాన్
nazir@ddn.amarujala.com  

మీ సలహాలను పంపంచవలసిన

  చిరునామా, ఈ-మెయిల్ :
రూమ్ నెం-278, బ్యూరో ఆఫ్ అవుట్ రీచ్ అెండ్ కమ్యూనికేషన్, 

రెెండవ ఫ్లో ర్, సూచనా భవన్, 
న్యూఢిల్లో – 110003



న్యూ ఇండియా స మాచార్    అక్టో బర్  16-31, 20214

ఢిల్లు -మంబై  ఎక్సి పె్ర స్ వే కాలానుక్ర మణిక

214 100 250 
మిగిలన ఎక్సి పె్ర స్  వే మ్రిచి 2023 నాటికి పూరి్త  అవుతంద.

కిలో మీటరులు
ఢిల్లు-దౌస్ మారగాం

(మార్చు, 2022)

కిలో మీటరులు
వడోదర-అంకలుశ్వర్  

మారగాం
(మార్చు, 2022)

కిలోమీటరులు
కోట-రతాలు ం మారగాం
(నవంబర్, 2022)

దేశంలో సుదీర్ఘ  నిడివి గల ఢిల్లు -దేశంలో సుదీర్ఘ  నిడివి గల ఢిల్లు -
మంబై  ఎక్సి పె్ర స్ వే 2023 నాటికి మంబై  ఎక్సి పె్ర స్ వే 2023 నాటికి 

సిద్ంసిద్ం

నవ భారతంలో ఆరిథిక పురోగతికి, నవ్యతతో కూడిన ఆలోచనలక, యువత 
కలలక రెకకాలు ఇవ్వడమే కాద్, భారీ ఎతతూన ప్రపంచ శ్రేణి మౌలిక వసతల 

కలపాన కూడా జర్గుతోంది. ర్.98,000 కోటలో వ్యయంతో చేపటి్టన 1380 కిలో 
మీటరలో నిడివి గల ఢిల్లో-మ్ంబై ఎక్్స ప్రెస్ వే దేశంలోనే అత్యంత పడవైనది. 
భారత్ మాల ప్రాజెక్ట  తొలి దశలో భాగంగా దీని నిర్ముణం జర్గుతోంది. ఆర్ 
ర్ష్్రా లు - ఢిల్లో, హర్్యనా, ర్జసాథి న్, మధ్య ప్రదేశ్, గుజర్త్, మహార్ష్రాల 
మీద్గా సాగే ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వే ఢిల్లో-మ్ంబైల నడుమ దూరం 130 కిలో మీటరలో 
మేరక తగి్గసుతూంది. ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వేకి ఇర్వైపులా పారిశ్మిక కారిడార్ నిరిముంచే 
ప్రణాళికలు కూడా ఉనానియ. ఇది కొతతూ ఉపాధ కలపానక మార్గం తెర్సుతూంది. 
ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వే పూరతూయత్ ఇంధన వినియోగం కూడా 32 కోటలో ల్టరలో (320 
మిలియన్) మేరక తగు్గ తంది. 85 కోటలో కిలో గ్రామ్ల మేరక అంటే 4 కోటలో చటలో  
పెంచిత్ ఎంతో అంత సాథి యలో సఓ2 వ్యర్థి లు తగు్గ తాయ. ఇది పర్్యవరణానికి 
ఎంతో ప్రయోజనకరం. ఈ హైవేపై ప్రతీ 500 మీటరలో దూరంలోను వాటర్ 
హారె్వస్టంగ్ సస్టమ్ ఏర్పాటవుతోంది. ఎక్్స ప్రెస్ వే ఇర్ వైపులా 40 లక్ల వృక్షాలు 
నాటే ప్రణాళికలు కూడా ఉనానియ. ఈ మార్గంలో ఉనని వన్యమృగ సంరక్ణ 
కేంద్రాల వద్ద జంతవులు త్లిగా్గ  అట్ ఇట్ తిరగడానికి వీలుగా అండర్ పాస్ 
లు ఏర్పాటవుతనానియ. దేశంలో  ఈ తరహాలో తొలి నిర్ముణం ఇదే.

ప్రభుత్వ విధానాల కారణంగా దేశంలో యువతక ఉపాధ 
అవకాశాలు పెరిగాయ. జూలై నెలలో ఉదో్యగుల భవిష్య 

నిధ సంసథిలో (ఇపిఎఫ్ఓ) చేరిన కొతతూ సభు్యల సంఖ్య రికార్డు  
సాథి యలో పెరిగింది. ఇపిఎఫ్ఓ అందించిన సమాచారం ప్రకారం 
14.65 లక్ల మంది కొతతూ సభు్యలు చేర్ర్. గత నాలుగు నెలల 
కాలంలో నికర పేరోల్ లో ఏరపాడిన పెర్గుదల కూడా ఉపాధ 
పెర్గుదలక సంకేతం. 2021 జూన్ తో పోలిచుత్ 2021 
జూలైలో నికర చందాదార్ల సంఖ్య 31.28 శాతం పెరిగింది. 
జూన్ లో కొతతూగా చేరిన సభు్యల సంఖ్య 11.16 లక్లు. జూలైలో 
చేరిన 14.65 లక్ల మంది కొతతూ సభు్యలోలో   9.02 లక్ల మంది 

సామాజిక భద్రత వ్యవసథి ఇపిఎఫ్ఓలోకి కొతతూగా ప్రవేశంచిన 
వారే.  5.63 లక్ల మంది నికర చందాదార్లు ఈ వ్యవసథిలో 
నుంచి వెలుపలికి వెళిలో కూడా ఈ నిధ కవరేజి ఉనని ఇతర 
సంసథిలోలో  ఉదో్యగాలోలో  చేరి తిరిగి చందాదార్లుగా ప్రవేశంచార్. 
ఇపిఎఫ్ఓ గణాంకాల ప్రకారం 2021 జూలైలో చేరిన సభు్యల 
సంఖ్య 6 శాతం పెరిగింది.

కరోనా కాలం;  జూలై లో ఇపఎఫ్ఒలో చేరిన 14.65 కరోనా కాలం;  జూలై లో ఇపఎఫ్ఒలో చేరిన 14.65 
లక్షల సభ్యాలులక్షల సభ్యాలు

సంక్షిపతి వారతిలు
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పర్్యవరణ పరిరక్ణ ఒక ఆందోళనే కాద్, అత్యంత అవసరంగా 
కూడా మారింది.  ఈ దిశగా జాతీయ ర్జధాని ఢిల్లోలో ఒక 

కొతతూ ఆరంభానికి శ్రీకారం చుట్ట ర్. శీతాకాలం సమయంలో ఢిల్లోలో 
ఏరపాడే వాతావరణ కాలుష్య సమస్యను పరిగణనలోకి తీసుకని 
ఆనంద్ విహార్ ప్రాంతంలో దేశంలోనే పెద్దదైన తొలి యాంటి  సాముగ్ 
(పగమంచు నిర్ములన) టవర్ 
ను ప్రారంభంచార్. సెపె్టంబర్ 7వ 
త్దీన పర్్యవరణం, వాతావరణ 
మార్పాల శాఖ మంత్రి భూపేంద్ర 
యాదవ్ దీనిని ప్రారంభంచార్. 
ఈ టవర్ లో వినియోగించిన 
ఫిల్టరేషన్ వ్యవసథిను మినెనిసట 
విశ్వవిదా్యలయం డిజైన్ చేసంది. 
సెకనుకి 1000 ఎం3 ఎయర్ ఫ్లో  రేట గల 40 ఫ్్యన్ యూనిటలోతో దీనిని 
డిజైన్ చేశార్. అలాగే జాతీయ స్వచ్ఛ వాయు కార్యక్రమం (ఎన్ సఏపి) 
కింద పరిసర్లోలో ని నగర్లోలో  వాయుకాలుష్్యనిని తగి్గంచేంద్క "ప్రాణ" 
పేర్తో ఒక పోర్టల్ కూడా ప్రారంభంచార్.

నేడు ఇ-గవరెనిన్్స, ఎలకా్రా నిక్్స, సమాచార సాంకేతిక 
పరిజాఞా నం దేశ పౌర్ల సాధకారతలో కీలక పాత్ర 

పోషిసుతూనానియ. ఐటి, ఎలకా్రా నిక్్స రంగంలోని మన 
శాసత్రవేతతూలు, వృతితూ నిపుణులు ప్రపంచంలో భారతదేశం 
పేర్ను సుసథిరం చేశార్. కాని ఈ గురితూంపు గత కొది్ద 
సంవత్సర్లోలో  సాధంచింది మాత్రం కాద్. ఐటి, ఎలకా్రా నిక్్స 
రంగంలోని మన "టెక్ చాంపియనలో" అకంఠిత దీక్, విజన్ 
తో కూడిన ఆలోచనా ధోరణి దీని వెనుక ఉనానియ. భారత 
సా్వతంత్య్ర అమృత మహోత్సవ్ సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 
ఈ ప్రతిభావంతలను తొలిసారిగా సతకారించబోతోంది. 
గత 75 సంవత్సర్లుగా ఈ రంగాలోలో  విశేషమైన సేవలు 
చేసన శాసత్రవేతతూల నుంచి నామినేషనలోను కేంద్ర ఎలకా్రా నిక్్స, 
ఇనఫూరేముషన్ టెకానిలజీ మంత్రిత్వ శాఖ ఆహా్వనించింది. 
www.innovateindia.mygov.in పోర్టల్ దా్వర్ దేశంలో 
ఏ ప్రాంతంలోని వారైనా నామినేషనులో  నమోద్ చేయవచుచు. 
సెపె్టంబర్  15 నుంచి ప్రారంభమైన ఈ నామినేషనలో నమోద్ 
కార్యక్రమం తది గడువు నవంబర్ 7.  

సవిచ్ఛ పరాయావరణం దశగా సరికొత్త  చొరవ;  
ఢిల్లు లో దేశంలోనే తొల యాంటి-సామాగ్ 

టవర్ ప్్ర రంభం

గత 75 సంవతసిరాల కాలంలో ఎలకాట్ రానిక్సి 
రంగంలో విశేష సేవలందంచిన 

శాసత్ర వేత్త లకు ప్ర భ్తవి పురసాకారం

గ్లు బల్ ఇన్్నవేషన్ ఇండెక్సి లో 2015లో 81వ సాథా నం నుంచి గ్లు బల్ ఇన్్నవేషన్ ఇండెక్సి లో 2015లో 81వ సాథా నం నుంచి 
2021లో 46వ సాథా నానికి చేరిన భారత్2021లో 46వ సాథా నానికి చేరిన భారత్

కోవిడ్ మహమామురి వంటి అసాధారణ సంక్షోభం మధ్యలో 
కూడా దేశం స్వయం సమృద్ి దిశగా నడవడానికి 

నానాటికీ విసతూరిసుతూననిసా్ట ర్టప్, నవకలపానల సంసకాకృతి ప్రబల 
శకితూగా నిలుసతూంది. ప్రపంచ నవకలపానల స్చిలో (జిఐఐ) భారత్ 
2015లో ఉనని81వ సాథి నం నుంచి 2021 నాటికి 46వ సాథి నానికి 
చేరడం భారత పురోగతికి నిదరశినం. ఐక్యర్జ్య సమితికి చందిన 
ప్రపంచ మేథో సంపతితూ సంసథి (విపో) ప్రతీ ఏడాది ఈ ర్్యంకింగ్ 
లు విడుదల చేసుతూంది. ర్జకీయ వాతావరణం, విదా్య మౌలిక 
వసతలు, వా్యపార ఆధునికత వంటి 80 స్చీల ఆధారంగా 
దీనిని తయార్ చేసాతూర్. "భారతదేశంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట 
పరిశోధన సంసథిల అసాధారణ  కృషికి, మంచి సా్ట ర్టప్ వ్యవసథిక 
ఈ ర్్యంకింగ్ దరపాణం. దేశంలో ఇనోనివేషన్ వ్యవసథిను పటిష్ం 

చేయడంలో  అణుఇంధన శాఖ, శాసత్ర సాంకేతిక శాఖ, బయో 
టెకానిలజీ శాఖ, అంతరిక్ శాఖ కీలక పాత్ర పోషిసుతూనానియ" 
అని విపో పేరకాంది.
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1947 సంవత్సరంలో మనం సా్వతంత్య్రం పందిన 
సమయంలో భారతదేశ భవిష్యతతూ గురించి 
ప్రపంచం ఏ మాత్రం ఆశావహంగా లేద్. వైర్ధా్యల 

కారణంగా భారతదేశం మ్కకాలవుతందనే అనుమానాలునానియ. 
అలాంటి నిర్శవహ సథితిలో సర్్ద ర్ వలలోభ్ భాయ్ పటేల్ ఒక 
ఆశాకిరణంగా నిలిచార్. 562 సంసాథి నాలను విల్నం చేయడం దా్వర్ 
దేశ సమగ్రతక ఆయన పునాది వేశార్. ఆ కారణంగానే ‘ఏక్ భారత్-
శ్రేష్్ భారత్’ వెలుగులు మనం వీక్ంచగలుగుతనానిం. సర్్ద ర్ పటేల్ 
తన ఉకకా సంకలపాంతో నేటి భారతానికి పునాది వేయడమే కాద్... 
శకితూ, అంకిత భావంతో కూడిన భారతదేశ భవిష్యతతూక బాటలు కూడా 
వేశార్. సర్్ద ర్ వలలోభ్ భాయ్ పటేల్ ను నవభారత నిర్ముతగా పిలవడం 
ఎంతో సమంజసంగా ఉంటంది.

వలలోభ్ భాయ్ పటేల్ 1875 అకో్ట బర్ 31వ త్దీన గుజర్త్ లోని 
నదియాడ్ లో తన అమముమముగారి ఇంటిలో జనిముంచార్. ఖేడా జిలాలో లోని 
కరంసద్ గ్రామవాసులైన ఝవేర్ భాయ పటేల్, లదాబా పటేల్ ల నాలుగో 
సంతానం ఆయన. 13 సంవత్సర్ల వయసులోనే ఆయన ఝవేర్ బా 
ను వివాహం చేసుకనానిర్. 

లా పరీక్లో, ఆ తర్్వత జిలాలో  అటరీని పరీక్లో కూడా 
ఉతీతూర్్ణడయా్యర్. దాంతో నా్యయవాద వృతితూ చేపట్టడానికి ఆయనకి 
అర్త లభంచింది. 33 సంవత్సర్ల వయసులోనే ఝవేర్ బా కేన్సర్ 
తో మరణించింది. 1909 సంవత్సరంలో ఝవేర్ బా మ్ంబై ఆసపాత్రిలో 

చేరిన సమయంలో సర్్ద ర్ కోర్్ట  కేసులో బజీగా ఉనానిర్. కోర్్ట  విచారణ 
జర్గుతనని సమయంలోనే ఝవేర్ బా మరణించినట్ట  తెలియచేస్తూ 
ఒక వ్యకితూ ఒక చీటీ ర్స పంపాడు. సర్్ద ర్ ఆ చీటీని జేబులో పెట్ట కని 
కేసు వాదన కొనసాగించార్. ఆ కేసులో ఆయన గెలిచిన తర్్వత్ తన 
భార్య మరణం గురించి ప్రతీ ఒకకారికీ తెలియచేశార్. ఆ తర్్వత ఆయన 
పై చద్వు కోసం ఇంగలోండ్ వెళాలో ర్. 

1913లో భారతదేశానికి తిరిగి వచిచున అనంతరం ఆయన లా ప్రాకీ్టస్ 
ప్రారంభంచార్. ఆ తర్్వత కొది్ద రోజులకే స్ట్, కాప్ పెట్ట కని ఇంగ్లోష్ 
మాటలో డే సంపనునిడైన లాయర్ వేషం వదిలిపెటి్ట గాంధీజీ అడుగుజాడలోలో  
ఖాదీ ధరించడం ప్రారంభంచార్. వేషధారణలో ఈ మార్పా చేసుకనని 
కొది్ద కాలానికే 1918లో ఖేదాలో రైత ప్రచారోద్యమంలో పాల్్గ నడం 
దా్వర్ పటేల్ ప్రజాజీవనంలోకి ప్రవేశంచార్. పంటలు సరిగా 
పండని కారణంగా పనుని చలిలోంపులు వాయదా వేయాలని అభ్యరిథిస్తూ 
రైతలు పెట్ట కనని పిటిషన్ ను పరిశీలించడానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 
నిర్కరించింది. దాంతో గాంధీజీ ఆ రైతల పోర్టనికి నాయకత్వం 
వహంచాలని  పటేల్ ను పంపార్. వలలోభ్ భాయ్ పటేల్ తన కామ్రేడ్ లతో 
కలిస ర్ష్రావా్యపతూ తిర్గుబాటక గ్రామీణులను సమావేశపరచడంతో 
పాట పనునిలు చలిలోంచవద్దని రైతలను అభ్యరిథించార్. ఎట్టకేలక 
ప్రభుత్వం రైతల డిమాండలోను అంగ్కరించింది. దాంతో ఒకకాసారిగా 
ఖేదా రైతల దృషి్టలో పటేల్ ఒక హీరోగా మారిపోయార్. పటేల్ బారోడు లి 
సతా్యగ్రహానికి కూడా నాయకత్వం వహంచార్. 1928లో ప్రారంభమైన 

సరా్ద ర్ వలలు భ్ భాయ్ పటేల్:సరా్ద ర్ వలలు భ్ భాయ్ పటేల్:
దేశాని్న ఐకయాంగా చేసిన ఉకుకా మనిషిదేశాని్న ఐకయాంగా చేసిన ఉకుకా మనిషి

నేడు మనం కచ్ నుంచి  కొహిమా వరక్, కశ్మార్ నుంచి కన్యుక్మారి వరక్ స్్వచ్ఛగా ప్రయాణం చేయగలుగుత్న్్నం అంటే  సరా్దర్ వల్లభ్ 

భాయ్  పటేల్, ఆయన సంకలపిమే దాని్న స్ధయుం చేసింది. సరా్దర్ పటేల్ ఆ పని చేసి ఉండకపోతే లేదా ఆ తీరామాన్లు చేసి ఉండకపోతే 

పరిసిథాతి ఎలా ఉండేదో ఒకస్రి ఊహించ్కోండి. గిర్ లోని సింహాలు లేదా హైదరాబాద్ లోని చారిమాన్ర్ చూడాలన్్న, సమన్థ్ లో శివ 

పూజ చేయించ్కోవాలన్్న లేదా ఇతర ప్రయాణాలు చేయాలన్్న ప్రజలు వీస్లు పందాల్సివచేచుది. సరా్దర్ పటేల్ సంకలపిమే లేకపోయి 

ఉంటే నేడు కశ్మార్ నుంచి కన్యుక్మారికి నేరుగా రైలు సదుపాయాని్న మనం ఊహించడానికి కూడా స్ధయుమయ్యుది కాదు.

జననం అకోట్ బర్ 31, 1875 /  మరణం డిసంబర్ 15, 1950

సరాదా ర్ వలలుభ్ భాయ్ పటేల్ వయాకితిత్వం
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‘‘కౌటిలుయాని ప్రజాస్్వమయాం, శివాజీ మహరాజ్ 
స్హసం రండింటి కలబోత సరాదా ర్ పటేల్. భారతదేశం 
బలహీనతగా ప్రపంచం చూసిన అంశ్నే్న సరాదా ర్ 
పటేల్ బలంగా మార్చు జాతికి దిశ్ నిర్దాశం చేశ్రు. 
అదే బాటలో పయనిస్తి  ఒకప్పుడు భారతదేశ శకితి 
స్మరాథి యాలను శంకించిన  ప్రపంచమే నేడు  భారతదేశ 
షరతులు, నిబంధనలక్ తలొగుగా తంది. ఒక స్ధ్రణ 
రైతు క్టుంబంలో జని్మంచిన సరాదా ర్  పటేల్ అందించిన 
అదుభు త మారగానిర్దాశం కారణంగానే ఇదంతా స్ధయాపడింది.

నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధ్న మంత్రి

బారోడు లి సతా్యగ్రహం కూడా పనునిల వ్యతిరేక ఉద్యమమే.
బ్రిటిష్ వైస్రాయ్ ఎట్టకేలక ల్ంగక తపపాలేద్. బారోడు లి 

సతా్యగ్రహంతో సర్్ద ర్ పటేల్ క పేర్ వచిచుంది.  ఆ ఉద్యమం 
విజయం కావడంతో మహళలు ఆయనక సర్్ద ర్ బర్ద్ ఇచాచుర్.  
1922, 1924, 1927 సంవత్సర్లోలో  ఆయన అహముదాబాద్ మ్నిసపల్ 
కారపారేషన్ అధ్యక్షుడుగా ఎనినికయా్యర్. సహాయ నిర్కరణోద్యమం, 
స్వర్జ్ ఉద్యమం. దండి యాత్ర, కి్వట్ ఇండియా ఉద్యమాలోలో  సర్్ద ర్ 
పటేల్ కీలక పాత్ర పోషించార్. 1931 కర్చీ సభలోలో  ఆయనను 
కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడుగా చేశార్. లాహోర్ క చందిన పోల్సు 
అధకారి సాండర్్స హత్య కేసులో మ్గు్గ ర్ దేశభకతూలు భగత్ సంగ్, 
సుఖ్ దేవ్, ర్జ్ గుర్లను ఉరి తీయడంపై జాతి యావతతూ ఆగ్రహ 
జా్వలలోలో  ఊగిపోతనని సమయంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడుగా పటేల్ 
హయాం ప్రారంభమయంది.

దేశానికి సా్వతంత్య్రం లభంచడానికి కొది్ద కాలం మ్ంద్ ఆయనక 
మరోసారి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడయ్య అవకాశం వచిచుంది. కాని గాంధీజీ 
నచచుచపపాడంతో ఆయన వెనకికా తగా్గ ర్. ఫలితంగా జవహర్ లాల్ 
నెహ్రూ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడయా్యర్. సా్వతంత్య్రం అనంతరం సర్్ద ర్ 
పటేల్ తొలి హోంమంత్రి, భారత ఉపప్రధానమంత్రి అయా్యర్. కాని 
దేశం పలు సంసాథి నాలుగా చీలిపోయ ఉనని ఆ సమయం అత్యంత 
సంకిలోష్టమయనది. 562 సంసాథి నాలు భారతదేశం నుంచి విడిపోయ 
వేరే్వర్ దేశాలుగా ఏరపాడాలని కలలు కంటనానియ. ఈ పరిసథితి సర్్ద ర్ 
పటేల్ ను ఎంతో నిర్శక గురి చేసంది. ఒక సందర్ంలో ఒరిసా్సక 
చందిన 23 సంసాథి నాల ర్జులతో సర్్ద ర్ పటేల్ మాటలో డుతూ బావిలో 
కపపాలుగా జీవించాలనుకోవద్్ద , ఒక సమ్ద్రంలో కలిసపోయంద్క 
దీనిని ఒక అవకాశంగా వాడుకోండి అని బోధంచార్. ఒరిసా్స 
ప్రజలు కూడా సరికొతతూ స్వతంత్ర భారతంలో భాగంగా ఉండాలని 
కోర్కనానిర్. సర్్ద ర్ పటేల్ అనునయ వాకా్యలతో తమ ర్జా్యలను 
భారతదేశంలో విల్నం చేయడానికి ఆ ర్జులు అంగ్కరించార్. 
ఒరిసా్స తర్్వత సర్్ద ర్ పటేల్ నాగపూర్ వెళాలో ర్. అపపాటలో  నాగపూర్ 
ర్జా్యనిని సెల్్యట్ సే్టట్ గా వ్యవహరించే వార్. నాగపూర్ కి చందిన 
38 మంది ర్జులక కూడా పటేల్ నచచుచపిపా ఆ ర్జా్యలను కూడా 
ఐక్యభారతంలో భాగంగా చేశార్.

ఆ తర్్వత సర్్ద ర్ పటేల్ కథియవాడ్ వెళిలో 250 సంసాథి నాల 
అధనేతలను భారతదేశంలో భాగం అయ్యంద్క అంగ్కరింపచేశార్. 
తదనంతరం మ్ంబై, పంజాబ్  వంటి ఇతర సంసాథి నాలను కూడా 
స్వతంత్ర భారతంలో భాగంగా విల్నం చేశార్. కాన్, ఫరీద్ కోట్ ర్జు 
మాత్రం భారతదేశంలో భాగంగా చేరడానికి విమ్ఖత ప్రదరిశించార్.

కాన్,  సర్్ద ర్ పటేల్ ఉకకా సంకలపాం మ్ంద్ ఆ ర్జు తల 
వంచక తపపాలేద్. అదే ఉకకా సంకలపాం కాశీముర్, హైదర్బాద్, 
జునాగఢ్ సంసాథి నాలు కూడా భారతదేశంలో విల్నం అయ్యంద్క 
దోహదపడింది. కాశీముర్ మహార్జా ఒడంబడికపై సంతకం 

చేయడంతో జునాగఢ్ నవాబు భయంతో పాకిసాతూన్ పారిపోయాడు. 
ఇక హైదర్బాద్ సంసాథి నం విల్నం అత్యంత సంకిలోష్టమైంది. నిజాం 
ఎలాంటి పరిసథితిలోనూ ల్ంగడానికి సద్ంగా లేడు. కాన్ సైనిక చర్య 
అనంతరం హైదర్బాద్ సంసాథి నం విల్నం కూడా సాధ్యమయంది. 
సర్్ద ర్ పటేల్ చకకా చదరని సంకలపామే భారత ఐక్యతను సుసాధ్యం 
చేసంది. అంద్కే సర్్ద ర్ క మహాతాముగాంధీ ఉకకా మనిషి అనే బర్ద్ 
ఇచాచుర్. దేశ సా్వతంత్య్రం అనంతరం భారత సవిల్ సరీ్వసుల పునర్ 
వ్యవస్థికరణ ఘనత కూడా సర్్ద ర్ పటేల్ కే దకకాతంది. 1950 
డిసెంబర్ 15న పటేల్  స్వర్గసుథిలయా్యర్. చరిత్రలో తొలిసారి ర్ష్రాపతి 
డాక్టర్ ర్జేంద్ర ప్రసాద్ ప్రొటకాల్ ను కూడా పకకాన పెటి్ట మ్ంబై వెళిలో 
సర్్ద ర్ పటేల్ క స్వయంగా నివాళి అరిపాంచార్. సర్్ద ర్ పటేల్ క ఎంతో 
ప్రీతిపాత్రమైన ‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్ భారత్’ బాటలోనే స్వయంసమృద్ 
భారత్ క కూడా మార్గం ఏరపాడింది. 2014 నుంచి దేశం అకో్ట బర్ 
31వ త్దీని జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవంగా పాటిసతూంది. అంత్ కాద్, 
2018లో అదే రోజున గుజర్త్ లోని కేవడియా లో ప్రపంచంలోనే 
అతి ఎతెతైన సర్్ద ర్ పటేల్ విగ్రహం ‘సా్ట ట్్య ఆఫ్ యూనిటీ’ని జాతికి 
అంకితం చేయడం జరిగింది.  
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సై నాయానికి కొత్త  రక్షణ సమదాయం

శకి్త వంతమెై న సై నయాం - సవియం సమృద్ 
బాటలో ప్ర యాణం

ఏ దేశ రాజధాని అయిన్ ఆ దేశ ఆలోచన్ ధోరణి, సంకలపిం, బలం, సంసకాకృతికి చిహ్నం. గత 100 సంవతసిరాల కాలంలో  దేశ 

జన్భాలో విసతికృతమైన మారుపిలు చోటు చేస్క్న్్న రాజధాని ముఖచిత్రాని్న మారేచుందుక్ గటిటో  ప్రయత్నం ఏదీ జరగలేదు. బ్రిటిష్ 

పాలనలో గుర్రపు శాలలుగా వినియోగించిన గుడారాల వంటి ఆవాస్లలోనే  సైనిక దళాలక్ చందిన సైనిక్లు పని చేయాల్సి 

వచేచుది. ఇలాంటి వాత్వరణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ రాజధానిలో పౌరులక్ స్్నహపూర్వకంగా ఉండే సంట్రల్ విస్టో ప్రాజెక్టోను 

అందించే చొరవ ప్రారంభంచింది. ఇందులో భాగంగానే దేశ సైనిక్లక్ గతంలో వినియోగించిన ప్రదేశం కన్్న ఐదు రటు్ల తక్కావ 

సథాలంలో సరికొతతి, ఆధునిక రక్ణ కారాయులయ సముదాయం నిరామాణం జరిగింది.

బ్రిటిషరలో పాలనలో గుర్రపు శాలలు, బారక్ లుగా 
వినియోగించిన గుడార్ల వంటి ఆవాసాల నుంచి  

దేశ సైనికలు పని చేయాలి్సవసతూందంటే ఎవరికైనా ఆశచుర్యం 
కలుగుతంది. సా్వతంత్య్రం సది్దంచిన తర్్వత సుదీర్ఘ కాలం నుంచి 
వార్ అలాగే పని చేయాలి్స ర్వడం దేశ పరిసథితల దార్ణ సథితికి 
దరపాణం పడుతంది. కాలానుగుణంగా వాటికి మాత్రమే పైపై 
మర్గులు దిది్ద భారత సైనా్యనికి చందిన త్రివిధ దళాధపతల 
కార్్యలయాలుగా మార్చుర్. కాన్ ఇప్పుడు పరిసథితలు 
మరింత మార్తూ  మర్గుపడే దిశగా సాగుతనానియ. ఎంతో 
ఆశావహమైన సెంట్రల్ విసా్ట  ప్రాజెక్ట  జాతి ర్జధాని మ్ఖచిత్రానిని 
మార్సతూంది. కొతతూ పారలోమంట భవనం ర్జధానికి కొతతూ వైభవం 
జోడిసుతూంది. ఈ ప్రాజెక్టలో భాగంగా నిరిముంచిన రక్ణ కార్్యలయాల 
సమ్దాయానిని సెపె్టంబర్ 16వ త్దీన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ ప్రారంభంచార్. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటలోలో నే 
చపాపాలంటే "విధానం, ఉదే్దశాలు సపాష్టంగ, సంకలపాం దృఢంగా 
ఉననిప్పుడు, ప్రయతానిలు చితతూశుద్ితో సాగినప్పుడు ఏదైనా 

కొతతి రక్షణ కారాయాలయ సముదాయం  జాతి 

ఢిల్లు  దేశ రాజధాని అయి 100 సంవతసిరాలు దాటింద. 

ఈ 100 సంవతసిరాలకు పెై బడిన కాలంలో జనాభాలో, 

ఇతర సిథా తిగతలోలు  భారీ మ్ర్్పలు చోట చేసుకునా్నయి.  

దేశ రాజధాని అనేద ఒక నగరం కాదు. దేశ ఆలోచనా 

ధోరణి, సంకల్పం, బలం, సంసకాృతికి చిహ్నం.  

భారతదేశం ప్ర జాసావిమ్యానికి మ్తృక. అందుక ప్ర జలే 

కంద్ర సాథా నంగా భారత రాజధాని ఉండడం అవసరం.

- నరేంద్ర  మోదీ, ప్ర ధాన మంతి్ర
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 దేశ రక్ణే నిరంతర ధ్్యయంగా శ్రమిసుతూనని 
సాయుధ దళాల యోధులక ప్రాధాన్యత ఇచిచు... 
62 ఎకర్లోలో  విసతూరించి ఉనని గుడార్ల నుంచి 
కార్యకలాపాలు సాగిసుతూనని వారిని మరింత మర్గైన 
వసతలు గల ఆధునిక ప్రదేశంలోకి తరలించాలనని 
ఆలోచన సెంట్రల్ విసా్ట  అభవృద్ి ప్రాజెక్ట  ప్రారంభ 
సమయంలోనే వచిచుంది.

 గతంలో లెఫ్టనెంట్ జనరల్ హోదా గల అధకార్లతో 
సహా 7000 మంది సైనిక యోధులు రెండో ప్రపంచ 
యుద్ కాలంలో నిరిముంచిన గుడార్లోలో  ఏర్పాట చేసన 
తాతాకాలిక కార్్యలయాల నుంచే పని చేసే వార్.

 ఇప్పుడు కస్తూర్బా గాంధీ మార్్గ, ఆఫ్రికా ఎవెనూ్య 
ప్రాంతంలో 13 ఎకర్లోలో  ఎల్ జిఎస్ఎఫ్  (లైట్ గేజ్ 
స్్టల్ ఫ్రేమ్) వంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజాఞా నంతో 
ఆధునిక కార్్యలయ సమ్దాయం నిర్ముణం 
జరిగింది. చారిత్రకమైన ఈ నిర్ముణం పనులు 12-13 
నెలల కనాని తకకావ సమయంలోనే పూరతూయా్యయ.

 పై కప్పులపై సలార్ పా్యనెల్్స ఏర్పాటయా్యయ. 
వానన్టి హారె్వస్టంగ్, వ్యరథి రహత కా్యంపస్, 
ఆక్యపెన్్స సెన్సర్లో , ఆధునిక/ ఆటమేటిక్ పారికాంగ్ 
వ్యవసథి వంటి సద్పాయాలు ఈ సమ్దాయంలో 
ఉనానియ.

 ఆసపాత్రి, ఆధునిక బారక్ లు, జవానుల కోసం 24 
గంటల్ పని చేసే కెఫ్్టరియాతో కూడిన రెసా్ట రెంట్, 
ఆయుధ సామగ్రి బా్యకప్ వసతి, అత్యననిత భద్రతా 
వ్యవసథి, కేంద్రీయ  నిఘా వ్యవసథి, ఫ్షియల్ రికగినిషన్ 
వ్యవసథి కూడా ఇంద్లో ఉనానియ.

 పెండింగులో ఉనని ప్రభుత్వ పనుల కోసం వేలాది 
మంది రిటైర్డు సైనికలు ఇకకాడక వస్తూ ఉంటర్. ఈ 
కొతతూ సమ్దాయాలోలో  వారి ప్రత్్యక అవసర్లు కూడా 
పరిగణనలోకి తీసుకనానిర్.

 కోవిడ్ కారణంగా ఎద్రైన సవాలు సమయంలో 
కూడా ఆతమునిర్ర్ భారత్ కార్యక్రమం కింద 6.5 
లక్ల మానవ పని దినాల సృషి్ట జరిగింది. ఈ భారీ 
నిర్ముణానికి 8 వేల టనునిల సమంట్, 9 వేల టనునిల 
ఉకకా వినియోగించార్.

 ఈ భవన నిర్ముణం కోసం ఒకకా చట్ట  కూడా కొటి్ట 
వేయకపోవడం పర్్యవరణం పటలో జాగ్రతతూక దరపాణం 
పడుతోంది.

కొత్త  రక్షణ కారాయాలయ 
సమదాయం ప్ర ధాన లక్షణాలు

సాధ్యమవుతంది". 
కేంద్రంలోని ప్రసుతూత ప్రభుత్వం 21వ శతాబ్ద భారతదేశానికి దీటగా 

ప్రతీ ఒకకా అంశంలోనూ సైనిక శకితూని పెంచడానికి కృషి చేసతూంది. 
సాయుధ దళాలక ఆధునిక ఆయుధాలు అందించడం, సరిహద్్ద  
మౌలిక వసతల పటిష్త, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్్స సా్ట ఫ్ దా్వర్ సాయుధ 
దళాల మధ్య మర్గైన సమన్వయ సాధనక ప్రయతినిసతూంది. 
ఇలాంటి వాతావరణంలో దశాబా్ద ల కాలం నాటి గుడార్ల నుంచి 
రక్ణ, భద్రతా దళాలు పని చేయడం ఏ మాత్రం సాధ్యం కాద్. 
అంద్కే 24 గంటల్ దేశ భద్రత పరిరక్ణక  శ్రమించే సైనికల 
కోసం నివాస వసతి, కిచన్, మస్, ఆసపాత్రి వంటి ఆధునిక వసతలు 
కొతతూ రక్ణ కార్్యలయాల సమ్దాయంలో కలిపాంచడం జరిగింది.

ప్రధానమంత్రి  నరేంద్ర మోదీ  2014లో అధకారంలోకి 
వచిచున నాటి నుంచి నవభారత చరిత్ర స్వర్ణమయంగా, ఉజ్వలంగా 
ఉండేంద్క దోహదపడే విధంగా ర్జధానికి కొతతూ ర్పం కలిపాంచే 
చొరవ చేపట్ట ర్.    

ఈ క్యఆర్ కోడ్ సాకాన్ చేస రక్ణ 
కార్్యలయ సమ్దాయం 
ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో 
ప్రధానమంత్రి ప్రసంగానిని వినండి.
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‘టీకా సేవ’
ఆరోగాయానికి రక్షణ కవచం

భారతదేశ స్్వతంతయా్రదిన 75 వ వార్షికోతస్వం జరుపుక్ంటున్న వేళ కరోనా టీకాలలో సర్కొతతి ర్కారుడు  
నెలకొల్టం శుభ స్చకం. ఈ అతయాంత భారీ టీకాల కారయాక్రమం కచిచుతమైన ప్రణాళికత, దూరదృషిటో త 

స్గటం అంతరాజీ తీయంగా ప్రశంసలను అందుక్ంటోంది.  గడిచిన కొనే్నళలులో దేశవాయాపతింగా వైదయా 
సదుపాయాలు పంచే దిశలో తీసుక్న్న అనేక చరయాలే ఈ బృహత్ కారయాక్రమాని్న సుస్ధయాం చేశ్యి. కవలం 

ఎనిమిది నెలల కాలంలో 92 కోటలు  భారీ సంఖయాలో టీకా డోసులివ్వటమే అందుక్ నిదర్శనం.  ఇప్పుడు 
అరుహు డయిన ప్రతి పౌరునికీ టీకా ఇవ్వటం మీదనే భారత్ దృషిటో స్ర్ంచగా ఆ పని వేగంగా ముందుక్ 

స్గుతంది...
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భారతదేశపు అతిపెద్ద జిలాలో  కచ్ దాదాపు 45,674 చదరపు కిలో 
మీటరలోలో విసతూరించి ఉంది. రణ్ ఆఫ్ కచ్  గా పిలిచే ఈ ప్రాంతం 
ప్రధానంగా థార్ ఎడారి లోని ఉప్పు చితతూడి నేల. ఈ జిలాలో లో 10 
తాల్కాలు, 924 గ్రామాల్ ఉనానియ. భౌగోళిక సంకిలోష్టత కారణంగా 
కరోనా సంక్షోభ సమయంలో జిలాలో లోని ప్రతి గ్రామీణ ప్రాంతానికీ 
చేర్కోవటం చాలా పెద్ద సవాలు. ఒకోకా తాల్కాకూ మధ్య అనేక మైళ్ళ 
దూరం. కాన్, అనిని సవాళ్ళనూ అధగమిస్తూ జిలాలో  యంత్రాంగం ప్రతి 
తాల్కానూ, ప్రతి గ్రామాన్ని చేర్కొని సకాలంలో కరోనా టీకాలు 
ఇవ్వగలిగింది. పెద్ద ఎతతూన ప్రజల భాగసా్వమ్యంతో ఈ బృహత్ 
కార్యక్రమానిని చేపటి్ట అనాయాసంగా అందరికీ టీకాలు అంద్బాటలోకి 
తీసుక ర్గలిగార్. 

ఈశాన్య భారతంలో మార్మూల ప్రాంతాలక చేర్కోవటం 
కష్టమనేది సాధారణంగా ఉండే అభప్రాయం. అర్ణాచల్ ప్రదేశ్ లోని 
కార్ దాది  లాంటి మార్మూల జిలాలో లో టీకాలు వేయటమననిది చాలా 
కష్టసాధ్యం. అంకితభావంతో కృషి చేసన టీకా బృందాలు అనేక 
అవరోధాలను అధగమిస్తూ, జార్తనని దార్లోలో , ఇర్క మార్్గ లలో 
ప్రమాదకరమైన నద్లు దాటతూ మ్ంద్క సాగాయ. 

హమాచల్ ప్రదేశ్ లోని లాహౌల్  స్పాతి  జిలాలో  అయత్ కొనిని 
నెలలపాట మంచుతో కపపాబడి సునాని డిగ్రీల ఉష్్ణ గ్రతక చేర్తంది. 
అకకాడికి చేర్కోవటం చాలా కష్టం. అయనపపాటికీ మిగిలిన హమాచల్ 
ప్రదేశ్ తరహాలోనే ఈ జిలాలో లో కూడా మొదటి దశ టీకాలు 100% 
పూరతూయా్యయ. అటల్ సొరంగ నిర్ముణానికి మ్ంద్ ఈ ప్రాంతానికి  
నెలల తరబడి మిగిలిన దేశంతో సంబంధాలు తెగిపోయవి. ఈ సొరంగం 
వలన మర్గైన అనుసంధానంతో బాట  ప్రయాణ సమయం బాగా తగి్గ  
టీకాల కార్యక్రమం విజయవంతమైంది. వరదలక ఆలవాలమైన 
బీహార్ లోని దర్ంగా జిలాలో  కశేశ్వర్ సాథి న్ ప్రాంతం కూడా టీకాల 
కార్యక్రమ సమయంలో ఎనోని సవాళ్్ళ విసరింది. ఏట వర్్ష కాలంలో 
ఈ ప్రాంతం వరదల బారిన పడి ఆరోగ్యకార్యకరతూలను మరినిని కష్్ట లోలో కి 
నెడుతంది. ఇనిని సవాళ్ళ మధ్య జిలాలో  యంత్రాంగం టీకాల కార్యక్రమం 
కోసం కశేశ్వర్ సాథి న్ సమితిలో పడవ నడపాలని నిర్ణయంచింది. ఇకకాడే 
కాద్, ర్ష్రాంలో మ్జఫర్ పూర్ లాంటి మరికొనిని చోటలో సైతం పడవలు 
వాడుకొని టీకాల కార్యక్రమం నిర్వహంచార్. ఆరోగ్య కార్యకరతూల 
తరలింపుక పడవలే అంబులెను్సలు అయా్యయ. కోవిడ్ మీద పోర్లో 
పడిలేచిన కెరటనికి చిహనిం టీకా పడవలు. 

వరద బీభత్సపు సవాళ్ళను, చేర్కోలేని కొండకోనలు, మార్మూల 
గిరిజన ప్రాంతాలు, భాష-మతపరమైన వైవిధా్యలు, పుకారలో మధ్య 
టీకాల కార్యక్రమం అప్రతిహతంగా కొనసాగింది. దేశానిని కోవిడ్  
తాకినప్పుడు దానిని ఎద్రోకావటంలో భారత సామరథియూం మీద 
ప్రపంచానికి అనుమానాలునానియ. భారతదేశం దానునించి 
విజయవంతంగా బైటికి వచిచుంది. 

“ఈ రోజు నా మనసులో మ్ట 
చెప్్పలనుకుంటనా్న. ఎన్్న 

పుటిట్ నరోజులు వచ్చియి, 
పోయాయి. కానీ నేను ఆ 

వేడుకలకు దూరంగా ఉంటూ 
వచ్చిను. అయితే, ఇనే్నళలు లోనూ 

ఈ సపెట్ ంబర్ 17 నాకు చ్లా 
ఉదేవిగభరితమెై న రోజు. 

పుటిట్ నరోజు జర్పుకోవటానికి 
ఎన్్న మ్రాగా లుంటాయి. జనం 

కూడా రకరకాల పద్తలోలు  
జర్పుకుంటార్. పుటిట్ నరోజు 

జర్పుకోవటం తప్పని నేను 
అనను. కానీ మీ అందరి కృషి 

వలన సపెట్ ంబర్ 17 నాకు 
ప్ర తేయాకంగా మ్రింద.”

నరేంద్ర  మోదీ,   
ప్ర ధాన మంతి్ర
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ఇంత వైవిధ్యభరితమైన, భౌగోళికంగా సంకిలోష్టమైన దేశంలో  
టీకాల కార్యక్రమం విజయవంతం కావటనికి దారితీసన 
ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి ప్రజల భాగసా్వమ్యం. కేవలం 
తొమిముది నెలల వ్యవధలో భారతదేశం రెండు స్వదేశీ టీకాలు 
తయార్చేయటమేకాద్, 92 కోటలో డోసుల టీకాలు (అకో్ట బర్ 6 

నాటికి) పంపిణీ చేస సరికొతతూ రికార్డు  నెలకొలపాగలిగింది. టీకాల 
వేగం కారణంగా ఎపపాటికప్పుడు తన రికార్డును తానే బద్దలు 
కొడుతూ వచిచుంది. 
విజయవంతమైన ప్రచారోదయామానికి నమ్మకమే ప్రాతిపదిక 

జాతీయ సాథి య కృషి మీద నమముకమే ఏ కార్యక్రమ 

ముఖపత్ర కథనం వాయాకిస్నేషన్ లో ర్కారుడు

6,42,706
7.44

యునెై టెడ్ సేట్ ట్సి ఆఫ్ అమెరికా 

కెనడా 

అర్జ ంటీనా 
ఫ్్ర న్సి 

స్పయిన్ 

బ్ర జిల్ 

యునెై టెడ్ కింగ్ డమ్ 

1,04,209
1.21

61,561
0.71

2,45,643
2.84 12,90,088

14.93
1,54,314
1.79

63,919
0.74

/రోజుకు

/సకెనుకు.

/రోజుకు

/సకెనుకు
/రోజుకు

/సకెనుకు

/రోజుకు

/సకెనుకు

/సకెనుకు

/రోజుకు

/సకెనుకు
/రోజుకు

/సకెనుకు
/రోజుకు

మిగిలన ప్ర పంచం కంటే మెర్గై న భారత్ సగట
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విజయవంతానికైనా మూలసతూంభం. ఈ నమముకానికి పునాది 
కూడా.

నేర్గా సవాళ్్ళ ఎద్రోకావటనికి సద్ంగా ఉండే ప్రసుతూత 
నాయకతా్వనినిబటి్ట ఇది వసుతూంది. డిజిటల్ టెకానిలజీని ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ అందిపుచుచుకనని తీర్, దానిని జాతీయ 

విధానంలో భాగం చేసన తీర్ అనన్య సామాన్యమైనది. ఈ 
ఏడాది జనవరి 16 న టీకాల కార్యక్రమం మొదలవటనికి 
మ్ందే అనుమానపు వాతావరణం నెలకొననిది. అదనంగా 
కోవిడ్ యోధులు మాత్రమే అర్్లు. మొదటి 10 కోటలో డోసుల 
పంపిణీకి భారత్ క 85 రోజులు పటి్టనా, ఆ తర్వాత కోవిడ్  

రష్యా       

74,84,927
86.63

సివిట్జ రాలు ండ్   

ఆసేట్ రాలయా   

నూయాజిలాండ్    దక్షిణ ఆఫ్్ర కా సౌదీ అరేబియా   

టరీకా  

జప్న్   

99,933
1.16

3,74,638
4.34

96,367
1.12

11,38,904
13.18

24,800
0.29

2,06,824
2.39

2,85,209
3.30

37,488
0.43

భారత్   

/రోజుకు

/సకెనుకు

/రోజుకు

/సకెనుకు

/రోజుకు

/సకెనుకు

/రోజుకు

/సకెనుకు /రోజుకు

/సకెనుకు

/రోజుకు

/సకెనుకు

/రోజుకు

/సకెనుకు

/రోజుకు

/సకెనుకు

/రోజుకు

/సకెనుకు

మిగిలన ప్ర పంచం కంటే మెర్గై న భారత్ సగట రోజువ్రీ, సకెనుకు డోసుల ప్్ర తిపదకన
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లదా్ద ఖ్                      లక్షదీవులు 

హిమ్చల్ ప్ర దేశ్  

గ్వ్                       

సికికాం
లక్షల డోసుల పంపణీ          డోసుల పంపణీ 

లక్షల డోసుల పంపణీ          

లక్షల డోసుల పంపణీ          

లక్షల డోసుల పంపణీ          

1.97

55.74

11.83

5.10

మీద పెరిగిన పోర్ట స్ఫూరితూతో అనూహ్యమైన వేగంతో టీకాల 
కార్యక్రమం మ్ంద్క సాగింది. తర్వాత కాలంలో అది 45 
రోజులోలో  20 కోటలో మైలుర్య దాటింది. ఆ తర్వాత 29 రోజులోలో  
30 కోటలోక చేరింది. అదే విధంగా 40 కోటలోక చేరటనికి 24 
రోజులు పటి్టంది. 50 కోటలో  దాటనికి ఇంకో 20 రోజులు పటి్టంది. 
60 కోటలో  దాటనికి 19 రోజులు పట్టగా, కేవలం 13 రోజులకే 70 
కోటలో డోసులు దాటింది. సెపె్టంబర్ 13 న అంటే, 75 వ సా్వతంత్య్ర 

7 రాష్ట్ రాలోలు  100% డోసేజ్ 
7 రాష్ట్ రాలు, కంద్ర  ప్లత ప్్ర ంత్లలో 
మొదటి డోస్ కోవిడ్ టీకా 100% మంద 
వయోజనులై న జనాభాకు ఇచ్చిర్

దాదా్ర , నాగర్ హవేల, డామన్, డయ్యా

53499

6.26 లక్షల డోసుల పంపణీ          

వారి్షకోత్సవాలు ప్రారంభమైన తర్వాత నెలలో దేశం 75 కోటలో 
డోసుల మైలుర్య చేరింది. చకకాచదరని  దేశం పట్ట దల వలలోనే 
10 కోటలో సాథి య దాటక టీకాల వేగం 6 రెటలో   పెరిగి ప్రపంచంలోనే 
అతిపెద్ద టీకాల కార్యక్రమంగా పేర్ తెచుచుకంది. 

సేవక, అంకితభావానికి దీపసతూంభంలా సెపె్టంబర్ 17 
భారతదేశపు టీకాల కార్యక్రమం ఎపపాటికప్పుడు కొతతూ 

రికార్డులు సృషి్టంచుకంట్ సాధ్యమైనంత వేగంతో మ్ంద్క 
దూసుకపోతోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జనముదినమైన సెపె్టంబర్ 
17న ఆరోగ్యకార్యకరతూలు ఒకకారోజులోనే 2.5 కోటలోక పైగా 
టీకాలివ్వటం దా్వర్ ఆ రోజును చరిత్రాతముకం చేశార్. ఆ రోజున 
ప్రతి గంటకూ 15 లక్ల డోసులు, ప్రతి నిమిష్నికీ 26 వేల 
డోసులు, ప్రతి సెకెనుకూ 425 డోసుల పంపిణీ సాధంచార్. 
అత్యంత అభవృద్ి చందిన దేశాలక సైతం సాధ్యం కాని సాధన 
అది. సెపె్టంబర్ 17 నాటి అంతర్జీ తీయ టీకా గణాంకాలు 

ముఖపత్ర కథనం వాయాకిస్నేషన్ లో ర్కారుడు

దవ్యాంగులకు, ప్ర తేయాక 
అవసరాలున్నవ్రికి ఇంటి 
దగగా రే టీకాలేసే ప్ర తేయాక టీకా 
కారయాక్ర మం చేపటాట్ ర్.
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గమనిసేతూ, 16 గంటల వ్యవధలో భారత్ ఇచిచున 2.5 
కోటలో డోసులు 82 శాతం కాగా మిగిలిన ప్రపంచమంతా 
ఇచిచున 54 లక్ల డోసుల వాట 18 శాతం. సెపె్టంబర్ 
17 న దేశంలో టీకాలు తీసుకననివారి సంఖ్య 
ఆసే్రాలియా జనాభాతో సమానంగా, కెనడా జనాభాలో 
మూడింట రెండంతలుగా, నూ్యజిలాండ్ జనాభాక 
5 రెటలో గా ఉంది. ఆ రోజు భారత్ లో టీకాలు 
తీసుకననివారి సంఖ్య  వందక పైగా దేశాల జనాభాక 
సమానం. 

ఆగసు్ట -సెపె్టంబర్ లో మరో రికార్డు  సృషి్టస్తూ మొతతూం 
జి-7 దేశాల టీకాల సంఖ్యను మించి భారత్ 
సాధంచింది. అంత్ కాద్..  ఉతతూర్ ప్రదేశ్, గుజర్త్, 
కర్నిటక, మధ్య ప్రదేశ్, హర్్యనా లాంటి ర్ష్్రా లు 
కూడా సగటన అనేక ప్రపంచ దేశాల కంటే ఎకకావ 
జనాభాక టీకాలు వేశాయ. భారతదేశపు రోజువారీ 
సగట టీకాలు యూరోపియన్ యూనియన్, అరబ్ 
ల్గ్, నాటీ, జి-7, ఆసయాన్ దేశాల సగట కంటే 
ఎకకావ ఉండటం భారత్ సాధనక మరో మచుచుతనక. 

టీకాల కార్యక్రమం ఇంత వేగానిని 
సంతరించుకోవటనికి కారణం స్వదేశీ టీకా 
తయారీతోబాట నైపుణ్యమ్నని సబబాందితో విసతూ ృతమైన 
నెట్ వర్కా ఉండటం. దేశం విషయానికొసేతూ ప్రతి 
భారతీయుడూ తన దేశ ప్రతిష్ను 
ఇనుమడింపజేయటనికి మ్ంద్ ఉంటడని ఈ 
సాధన దా్వర్ యావత్ ప్రపంచానికి 
చాటిచపిపానట్టయంది. 
టీకాల మారగాం సులభస్ధయామేమీ కాదు 

ఇంత భారీ సాథి యలో టీకాల కార్యక్రమం చరిత్రలో 
మ్ందెననిడూ చేపట్టలేద్. ఇది ఎంత పెద్దదో మొదటి 
దశను బటే్ట అంచనా వేయవచుచు.   

మొదటి దశలో 3 కోటలో మంది వైద్య సబబాందికి, 
కోవిడ్ యోధులను , 27 కోటలో మంది తీవ్ర వా్యధులతో 

అందుబాట ధరలో 
ప్ర పంచపు అతిపెద్ద  టీకా 
కారయాక్ర మం

 డాక్టర్ విజయర్ఘవన్, న్తి ఆయోగ్ సభు్యడు (ఆరోగ్యం), 
డాక్టర్ వి.కె. పాల్  మార్గదరశినంలో 2020 ఏప్రిల్ లో ఒక టస్కా 
ఫ్ర్్స  ఏర్పాటైంది. ఆగసు్టలో కోవిడ్ -19 టీకాల పంపిణీ మీద 
జాతీయ నిపుణుల బృందం ఏర్పాటైంది. 

 టీకాక ఆమోదం ర్కమ్ందే ఈ కమిటీ టీకాల నిల్వ, రవాణా, 
గిడడుంగులు, కొనుగోలు, పంపిణీ ప్రక్రియ మొతాతూనిని ఖర్ర్ 
చేసంది. జనవరి 14 నాటికలాలో  నిరే్దశత ప్రదేశాలక టీకా 
అందజేయటం పూరతూయంది. 

 ఆరోగ్య సబబాందికి టీకాలతో జనవరి 16 న ఈ కార్యక్రమం 
మొదలైంది. ఫిబ్రవరి 2 నుంచి కోవిడ్ యోధులక, మారిచు 1 
నుంచి 60 పైబడడువారికి, ఏప్రిల్ 1 నుంచి దీర్ఘకాల వా్యధులునని 
45-59 వయోవర్్గ నికి టీకాలు మొదలయా్యయ. 

 రెండో వేవ్ తాకినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ 1 నుంచి 45 
ఏళ్్ళ దాటిన వారందరిన్ టీకా కార్యక్రమంలో చేరిచుంది

 మొతతూం టీకాలిచేచు కార్యక్రమాననింతా జూన్ 21 నుంచి పూరితూగా 
తనచేతలోలో కి తీసుకనని కేంద్ర ప్రభుత్వం అందరికీ ఉచిత 
టీకాలతో ప్రపంచపు అతిపెద్ద టీకా కార్యక్రమానిని చేపటి్టంది. 

 స్వదేశీ టీకాలు కోవాకి్సన్, కోవిషీల్డు తోబాట రష్్యవారి సుపాతినిక్-
వి ని కూడా ఆమోదించటం దా్వర్ టీకా కార్యక్రమానిని ఉదృతం 
చేసంది. 12 ఏళ్్ళ పైబడడు పిలలోలకోసం జైడస్ టీకాక కూడా 
ఆమోదం లభంచింది.

45 ఏళ్ళు పెై బడిన వ్రందరికీ 
పని  ప్ర దేశాలలోనే 
టీకాలవవిటం ఏప్ర ల్ 12 న 
మొదలై ంద. 

18 ఏళ్లు  పెై బడడు వ్రందరికీ 
టీకాలచేచి మూడో దశ 
టీకాల కారయాక్ర మం మే 1 న 
మొదలై ంద.

టీకా మెై తి్ర  కింద 95 
దేశాలకు 6.5 కోటలు  టీకా 
డోసులు ఇచ్చిం 
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బాధపడుతనని వృద్్లను  టీకాల కార్యక్రమం పరిధలోకి 
తెచిచుంది. 3 కోటలో కంటే తకకావ జనాభా ఉనని దేశాలు ప్రపంచంలో 
100 క పైగా ఉనానియ. కాన్, భారతదేశం మొదటి దశలోనే 3 
కోటలో మందికి టీకాలిచేచు బృహతతూర కార్యక్రమం చేపటి్టంది. జనవరి 
16 న టీకాలివ్వటం మొదలైనప్పుడు దేశంలో ఆ 30 కోటలో మందికి 

ఆగసుట్ -సపెట్ ంబర్ లో టీకాల కారయాక్ర మం అతయాధిక వేగం

టీకాలు ఇవ్వటం అత్యంత వేగంగా సాగిన నెలలుగా  ఆగసు్ట , 
సెపె్టంబర్ నిర్పించుకనానియ. ఆగసు్ట  నెలలో దేశంలో 18 కోటలో 
టీకా డోసులు పంపిణీ అయా్యయ. ఇది కెనడా, యుకె, యుఎస్, 
ఇటల్, జరమున్, ఫ్రాన్్స, జపాన్ లతో కూడిన జి-7 దేశాల ఉమముడి టీకా 
డోసులకంటే ఎకకావ  

అదే సమయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జనముదినమైన 
సెపె్టంబర్ 17 న టీకాలివ్వటంలో భారతదేశం అత్యంత 
వేగం సాధంచి ఒకే రోజులో 2.5 కోటలో టీకాలతో రికార్డు  
సృషి్టంచింది. ఆ రోజు సగటన గంటక 15.62 లక్ల 
టీకాలు ఇచాచుర్. అంటే, నిమిష్నికి 26 వేలు, సెకెనుక 
434 డోసుల చొప్పున ఇచిచునట్ట

ఆగసుట్  సపెట్ ంబర్

టీకాలివ్వటనికి కన్సం 7-8 నెలలు పడుతందని నిపుణులు 
అంచనా వేశార్. కాన్, అదే సమయంలో భారతదేశం 92 కోటలోను 
దాటింది. కోవిడ్ మీద పోర్లో భారత్ ఉవె్వతతూన ఎగసందనటనికి 
ఇది నిదరశినం. 

‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ కూడా టీకాల కార్యక్రమానికి 
మరింత ఊపును ఇచిచుంది. సామాన్య భారతీయులు కూడా 
ఉతా్సహంతో, అద్్తమైన ఆకాంక్తో ఇంద్లో పాల్్గ నానిర్. 
ఒకకా ఆగసు్ట  నెలలోనే భారతదేశం 18 కోటలో 60 లక్ల డోసుల 
పంపిణీతో అత్యధక సంఖ్యలో టీకాలిచిచున నెలగా  రికార్డు  
నెలకొలిపాంది. ఆగసు్ట  నెల ఆఖరి రోజున కోటీ 30 లక్ల డోసులు 
పంపిణీ చేయగా, అపపాటివరక ఒకకారోజులో ఇచిచున డోసుల 
సంఖ్యలో అదే అత్యధకం. ఆగసు్ట  26 కలాలో  భారతదేశం అపపాటికి 

 కోవిషీల్డు , కోవ్కిసిన్ తర్వ్త 
మరో సవిదేశ్ టీకా జై కోవ్ డి కి 
కూడా అనుమతి లభంచటం టీకా 
కారయాక్ర మ్నికి మరింత వేగాని్న 
ఇసు్త ంద. 
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అర్మైన జనాభాలో 50 శాతానికి టీకాలు పూరితూ చేస మరో 
మైలుర్యని చేర్కంది. కోవిడ్  సంక్షోభం నుంచి ప్రాణాలు 
కాపాడటం కేంద్ర ప్రభుత్వపు తొలి ప్రాధాన్యం. అంద్కే 
భారతదేశంలో కోవిడ్  ప్రవేశంచటనికి మ్ందే దేశంలో నిరోధక 
చర్యలు మొదలయా్యయ. 

దేశ అధనాయకత్వం కోవిడ్ మీద పోర్క శాసత్ర సాంకేతిక 
పరిజాఞా నానిని మ్ఖ్యమైన అంశంగా వాడుకంది. అది టీకాలక 
అవసరమైన మౌలిక వసతల నిర్ముణం కావచుచు, లేదా కరోనా 
కాలంలో నిసపాకృహలో ఉనని ప్రజలక సంక్షేమ పా్యకేజీ దా్వర్ 
సహాయం అందించటం కావచుచు, లేదా దేశీయ పరిజాఞా నంతో 
టీకాల తయారీ కావచుచు కేంద్ర ప్రభుత్వం శాసత్ర సాంకేతిక 
పరిజాఞా నానిని వీటనినిటికీ చోదక శకితూగా వాడుకంది. కోవిడ్ 
సంక్షోభం  భారత్ ను తాకిన నెల రోజులకే 2020 ఏప్రిల్ లో 

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ టీకాల మీద ఒక టస్కా ఫ్ర్్స ను ఏర్పాట 
చేశార్. దేశపు ప్రధాన శాస్త్రయ సలహాదార్ కె. విజయర్ఘవన్, 
న్తి  ఆయోగ్ సభు్యడు (ఆరోగ్యం) డాక్టర్ వి. కె. పాల్ క టస్కా 
ఫ్ర్్స బాధ్యతలు అపపాగించార్. శాస్త్రయ విశే లోషణ జరిపిన 
అనంతరం టీకా తయారీని ప్రోత్సహంచటనికి సఫ్ర్్సలు 
చేయటం వారి ప్రధాన బాధ్యత. ఆ తర్వాత 2020 ఆగసు్టలో 
ప్రధాని మరో చొరవ తీసుకనానిర్. కోవిడ్ -19 టీకాల మీద 
జాతీయ నిపుణుల బృందం ఏర్పాట చేస అంతర్-
మంత్రిత్వశాఖల సమన్వయానికి వీలు కలిపాంచార్. అంద్లో 
సాంకేతిక నిపుణులతోబాట ఐద్ ర్ష్్రా ల ప్రతినిధులునానిర్. 
సమాఖ్య నిర్ముణానికి అద్్తమైన ఉదాహరణగా కేంద్రం 
మ్ఖ్యమంత్రులతో సలహా సంప్రదింపులు జరిపి, ఈ 
వైపరీతా్యనిని అవకాశంగా మలచుకొని కోవిడ్ పై పోర్టం 

85
రోజులు 

29
రోజులు 24

రోజులు 20 19 13 11

70 
కోటలు  

డోసులు 

60 
కోటలు  

డోసులు 

50 
కోటలు  

డోసులు 

40 
కోటలు  

డోసులు 

30 
కోటలు  

డోసులు 

20 
కోటలు  

డోసులు 

10 
కోటలు  

డోసులు 

10 
కోటలు  

డోసులు 
ఇచిచిన మోత్దులు7 సపెట్ ంబర్ 25 ఆగసుట్  06 ఆగసుట్  17 జూలై  23 జూన్ 25 మే 10 ఏప్ర ల్ 

రోజులు 

రోజులు 
రోజులు 

రోజులు 
రోజులు 

పెర్గుతన్న టీకాల సంఖయాతో అలుపెర్గని 
ప్ర యాణం

టీకాల కారయుక్రమం ఈ వేగంతో స్గితే 

వయోజనులందరికీ టీకాలు ఇవా్వలన్న 

భారతదేశ లక్ష్ం డిసంబర్ కలా్ల 

పూరతివుత్ందని ప్రపంచ ఆరోగయు సంసథా 

అభప్రాయపడింది.

టీకాల కారయుక్రమం ఈ వేగంతో స్గితే 

వయోజనులందరికీ టీకాలు ఇవా్వలన్న 

భారతదేశ లక్ష్ం డిసంబర్ కలా్ల 

పూరతివుత్ందని ప్రపంచ ఆరోగయు సంసథా 

అభప్రాయపడింది.

మొదటి 10 కోటలు  టీకా డోసులు ఇవవిటానికి భారతదేశానికి 
85 రోజులు కాలం పడితే. 70 కోటలు  దాటాక మరో 10 కోటలు కు 

పటిట్ న కాలం కవలం 11 రోజులే

రోజులు 
45
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సాగిసతూంది. 
టీకా మంద్ తయారీకి మ్ందే ఈ బృందం దాని సమరథితను 

నిర్థి రించుకోవటం, నిల్వ, కొనుగోలు ప్రక్రియ, ప్రజలక 
ప్రాధాన్యతా ప్రాతిపదికన ఎలా అందజేయాలి అనే  అంశాలన్ని  
చరిచుంచి సద్మైంది. శాసత్ర సాంకేతిక పరిజాఞా నానిని సమరథింగా 
వాడుకంట్ కొది్ద నెలలోలో నే టీకా మంద్ తయార్ చేయటమే 
కాకండా దానిని మార్మూల ప్రాంతాలక సైతం తరలించటనికి, 
పర్యవేక్ణక ఒక అతా్యధునిక వ్యవసథి నిరిముతమైంది. భారతదేశపు 
కోవిన్ పోర్టల్ నేడు ప్రపంచానికే ఆదరశింగా నిలిచింది. 
అందర్కీ ఉచిత కోవిడ్  టీకా 

కోవిడ్  సంక్షోభం కన్విన్ ఎర్గనిది. అది ప్రతి దేశాన్ని 
దెబబాతీసంది. భారత్ మినహాయంపేమీ కాద్. కాన్ భారత్ 
బహుమ్ఖ వ్్యహంతో యుద్ం చేసంది. కోవిడ్ ఆసపాత్రుల 
నిర్ముణం మొదలుకొని ఐస్యు పడకల సంఖ్య పెంచటం దాకా, 
భారత్ లో వెంటీలేటరలో తయారీ, కోవిడ్ పరీక్లక లాబ్ ల  భారీ 

నెట్ వర్కా ర్పకలపాన దాకా ఎనోని చర్యలు తీసుకంది. కోవిడ్ 
రెండో వేవ్ సమయంలో ఏప్రిల్-మే నెలలోలో  మడికల్ ఆకి్సజన్ 
క డిమాండ్ అనూహ్యంగా పెరిగింది. దేశ చరిత్రలో ఎనానిద్ 
లేనంత రికార్డు సాథి యలో అవసరం ఏరపాడింది. ఆకి్సజన్ 
సలిండరలో సరఫర్ కొరత తీరచుటనికి యుద్ప్రాతిపదికన 
చర్యలు తీసుకనానిర్. ఆకీ్సజన్ రైళ్్ళ ప్రారంభంచటంతోబాట 
మరింత వేగంగా ఆకీ్సజన్ అందించటం కోసం వైమానిక, 
నావికదళాలను సైతం రంగంలోకి దించాలి్స వచిచుంది. అతి 
కొది్ద సమయంలోనే ద్రవర్ప మడికల్ ఆకి్సజన్ తయారీని 
10 రెటలో  పెంచగలిగార్. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచీ  ఏది 
కావాలంటే అది తెపిపాంచడానికి చేయదగిన కృషిని అంతా 
చేశార్. అదే విధంగా అత్యవసర ఔషధాల తయారీని కూడా 
అనేకరెటలో  పెంచార్. విదేశాలోలో  దొరికే మంద్లను 
తెపిపాంచటనికి వీలునని ఏ అవకాశాన్ని వద్లుకోలేద్. 

కోవిడ్ మీద చేపటి్టన ఈ పోర్లో టీకా అనేది అతి 
మ్ఖ్యమైన కవచం. మనం 50-60 ఏళలో చరిత్ర చూసేతూ 
టీకామంద్ విదేశాల నుంచి భారత్ క తెపిపాంచుకోవటనికి 
దశాబా్ద ల తరబడి పటే్టది. విదేశాలోలో  టీకాల కార్యక్రమం 
పూరతూయా్యకే మన దేశంలో మొదలయ్యది. 2014 లో 
దేశవా్యపతూంగా టీకాలు పందినవార్ 60% మంది ఉనానిర్. 
ఆ వేగంతో చూసేతూ 100% టీకాల సాథి య చేర్కోవటనికి 
కన్సం మరో 40 ఏళ్్ళ పటే్టది. 

లబ్ిదార్ రశ్దు 

టీకా రండు డోసులూ ఇవవిటంలో 
చెై నా, అమెరికా తర్వ్త 
భారతదేశానిద ప్ర పంచంలో 
మూడో సాథా నం 

ముఖపత్ర కథనం వాయాకిస్నేషన్ లో ర్కారుడు
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కాన్, ఆ తర్వాత 5-6 ఏళలోలో టీకాల సాథి య 60 
నుంచి 90 శాతం చేర్కంది. దీనికి కారణం కేంద్ర 
ప్రభుత్వం చేపటి్టన ఇంద్రధనుష్ ప్రచారోద్యమమే.

ఆతమునిర్ర్ భారత్ పాకేజ్ కింద మిషన్ కోవిడ్ 
సురక్ దా్వర్ టీకా కంపెన్లక ఆరిథిక సహాయం 
అందించార్. ఈ ఏడాది జనవరి 16 మొదలుకొని 
ఏప్రిల్ చివరి దాకా భారత టీకాల కార్యక్రమం 
ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పర్యవేక్ణలో సాగింది. 
అందరికీ ఉచితంగా టీకాలు అందిస్తూ దేశం 
మ్ంద్క సాగుతోంది. అయత్, కొనిని ర్ష్్రా లు 
తామంత తామ్గా టీకాల కార్యక్రమం నిర్వహసాతూమని 
కోరడంతో చరోచుపచరచుల అనంతరం ఆయా ర్ష్రా  
ప్రభుతా్వలు వాళ్ళ వైపు నుంచి కృషి చేయాలనుకంటే 
అభ్యంతరం లేదని తెలియజేశార్. అలాంటి పరిసథితిలో 
25 శాతం పనిని ర్ష్్రా లక అపపాగిస్తూ మే 1 న 
నిర్ణయం తీసుకనానిర్. కాన్ రెండో వేవ్ వచిచున 
తర్వాత ర్ష్్రా లు మళ్్ళ పాత పద్తికే మొగు్గ  
చూపాయ. దీంతో జూన్ 7 న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ  
జాతిని ఉదే్దశంచి ప్రసంగిస్తూ, పాత పద్తిని 
పునర్ద్రించి కేంద్ర ప్రభుత్వం టీకాల పగా్గ లు 
తీసుకంటననిట్ట  ప్రకటించార్. గమనించాలి్సన 
విషయమేంటంటే అంతర్జీ తీయ యోగా దినోత్సవం  
పాటించే జూన్ 21 నాడే ‘అందరికీ ఉచిత టీకా‘ 
ప్రచారోద్యమం మొదలైంది. టీకామంద్ ఉతపాతితూని  
పెంచటనికి మరినిని కేంద్రాలు ప్రారంభంచాలని 
నిర్ణయంచార్. ఆ విధంగా టీకాల కార్యక్రమానిని 
మ్ంద్మ్ంద్  వేగవంతం చేయటం కద్ర్తందని 
అంచనా వేశార్. 

‘జాన్ హై  త జహాన్ హై‘ నుంచి ‘ జాన్  భీ జహాన్ 
భీ ‘ కి  మార్న చోదక స్త్రం 

నిర్డు మారిచులో ఇతర దేశాలలో కరోనా కేసులు 
పెరగటం మొదలైనప్పుడు భారతదేశం 102 

టీకా మీకు చేరేదలా

టీకా 
తయారీదార్  

ప్ర భ్తవి డిపో/
రాషట్ రా  టీకా 

నిలవి  

జిలాలు  
టీకా 

కంద్ర ం 

టీకా ఇచేచి 
ప్ర ణాళిక 

టీకా నమోదు 

కూయా ఆర్ కోడ్ 
తో ధ్రు వపత్ర ం

ప్్ర థమిక 
ఆరోగయా 
కంద్ర ం 

టీకా 
కంద్ర ం 

టీకా 
ఇవవిటం 

లబ్ిదార్ రశ్దు 

విశిషట్  ఆరోగయా 
గురి్త ంపు కార్డు  

భారత్ సపెట్ ంబర్ 23 నాటికి 
55 కోటలు  కోవిడ్  నిరాథా రణ 
పరీక్షలు జరిపంద. ఇద అనేక 
దేశాల జనాభా కంటే అధికం.
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సంవత్సర్ల కిందట వచిచున సాపానిష్ ఫ్లో  ను నిశతంగా 
విశే లోషించటం మొదలుపెటి్టంది. లాక్ డౌన్ విధంచిన ప్రదేశాలలో 
మరణాల శాతం తకకావగా ఉననిట్ట  అధ్యయనాలు త్లాచుయ. 

లాక్ డౌన్ వలన ఆరిథిక వ్యవసథిక స్వలపాకాల నష్టం కలిగినా, 
దీర్ఘకాలంలో ఆ ప్రభావానిని  తగి్గంచవచుచునని ఆ అధ్యయనం 
చపిపాంది. అలాంటి పరిసథితలోలో  దేశం జీడీపీ మీద కొది్దపాటి 
ప్రభావం ఉనాని సరే, మానవ ప్రాణాలకే ప్రాధాన్యమివా్వలనే 
నిర్ణయం తీసుకంది. జీడీపీ పెర్గుదలను మళ్్ళ సాధంచవచుచునే 
తపపా పోయన ప్రాణాలు తిరిగి ర్వు. ఇదే అభప్రాయంతో 
ప్రభుత్వం మొదట ‘జాన్ హై తో జహాన్ హై’ అనే 
నినాదమిచిచుంది. తర్వాత దానేని ‘జాన్  భీ జహాన్ భీ’ గా 
మారిచుంది. దేశ జనాభా 137 కోటలోక పైగా ఉండటంతో కరోనా 
వా్యపితూ  వేగం చాలా ఎకకావగా ఉంటందనే భయంతో లాక్ డౌన్ 
చాలా కీలకంగా మారింది. ఆక్్స ఫర్డు విశ్వవిదా్యలయ స్చీ 
ప్రకారం భారతదేశపు లాక్ డౌన్ బ్రిటన్ కంటే 15 శాతం 

బలంగా పని చేసంది. 
ఈ రెండు మంత్రాలతో పనిచేసుతూనని కేంద్ర ప్రభుత్వం కోవిడ్  

నియంత్రణ మీద దృషి్ట సారించి ప్రణాళిక రచించింది. భారత్ 
తనంతట తానే టీకా తయార్చేసుకోగలదని ఎవర్ 
ఊహంచలేద్. మ్ంద్గా ఆమరికా టీకా తయార్చేస తాను 
వాడుకనని తర్వాత మిగిలినదానిని ఇతరదేశాలక ఇసుతూందనేది 
అపపాటివరక ఉనని అంచనా.  కాన్,  ప్రధాని నరేంద్రమోదీ 
తెలివైన ఆలోచన ఈ అంచనాలను తలక్రింద్లు చేసంది. 
భారత్ మ్ంద్గా టీకా తయారీకి సాంకేతిక మార్గదరశినం చేసే 
టస్కా ఫ్ర్్స ను ఏర్పాట చేసంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
స్వయంగా పూణే, గుజర్త్, హైదర్బాద్ వెళి్ళ  అకకాడు 
కంపెన్లు విజయవంతంగా కరోనా టీకా తయార్ చేసేలా 
ప్రోత్సహంచార్. దీని ఫలితంగా కోవిషీల్డు, కొవాకి్సన్ అనే 
రెండు టీకాలు వాడకానికి సద్మయా్యయ.వాటి రవాణా, నిల్వ 
కోసం అపపాటికే ఏర్పాటలో  జరిగిపోయాయ. టీకా వాడకానికి 

2014 నుంచి 
ఆరోగయారంగంలో 

విపలు వ్తమాకమెై న మ్ర్్పలు 
వచ్చియి.  అంతకు మందు 

అంతగా దృషిట్  పెటట్ లేదు. 
కొత్త  ఆస్పతరు లు కావచ్చి, 

వై దయా కళాశాలలు కావచ్చి, 
పేదలకు ఉచిత చికితసి 

కావచ్చి .. గా్ర మ్ల నుంచి 
పటట్ ణాలు, నగరాల దాకా 

వై దయారంగ నిరామాణం  
పటిషట్ ంగా తయారై ంద. 

దేశంలో ఆరోగయుస్వలు అందించటం కావచ్చు, వాటి అందుబాటు కావచ్చు, మన 

దేశంలో ఆరోగయు వసత్లు సంప్రదాయంగా చదురుమదురుగా ఉన్్నయి. 

మారుమ్ల ప్రాంత్లో్ల వైదయు సౌకరాయులు అందాలంటే తగిన సిబ్ంది, మౌల్క 

వసత్లు అవసరం. దీని్న దృషటోలో ఉంచ్కొని కేంద్ర ప్రభుత్వం మొదటిస్రిగా 

స్ర్వత్రిక బడ్జీట్ లో 137% పెంచి పెద్దమొతతిం వైదయురంగానికి కేటాయించింది. దేశ 

వైదయు వసత్లను సమ్లంగా ప్రక్షాళన చేయటం దీని లక్ష్ం. 2020 జనవరి 30 న 

దేశంలో మొదటి కరోన్ కేస్ నమోదైనప్పుడు పరీక్ జరిపందుక్ పూణేలోని 

నేషనల్ వైరలాజికల్  ఇనిసిటిట్యుట్ ఒకకాటే ఉండగా ఇప్పుడు దేశంలో 2486 లాబ్ 

లు ఉన్్నయి.  అందుకే కేంద్రప్రభుత్వం దేశయుంలో ఏ ఇనఫెక్న్ అయిన్ గురితించేలా 

మౌల్కసదుపాయాలలో మారుపి చేసింది. వాటిని ఆదిలోనే నివారించటం కూడా 

అందులో భాగం. 2021-22 బడ్జీట్ లో ప్రధానమంత్రి ఆతమానిర్భర స్వసథా భారత్ 

యోజన కింద ప్రతేయుక కేటాయింపులు జరిగాయి. 

అందరికీ ఆరోగయాం

కోటలో మంది బాలలక, 92 
లక్లమంది మహళలక  

టీకాలు 

3.70ఇంద్రధనుష్ మిషన్ కింద 12 రకాల వా్యధులక 
టీకాలిసుతూనానిర్. స్వదేశీ నూ్యమోకాకల్ టీకా మీద 
దేశవా్యపతూ ప్రచారోద్యమానిని  బడ్జీట్ లోనే ప్రకటించార్. 
ఈ టీకా వలలో ఏట 50 వేలమంది పిలలోల ప్రాణాలను 
కాపాడగలుగుతాం    

బాలలందరికీ 
కచిచితంగా 

టీకా 

మిషన్ ఇంద్రధనుష్ కింద 

ముఖపత్ర కథనం వాయాకిస్నేషన్ లో ర్కారుడు



న్యూ ఇండియా స మాచార్    అక్టో బర్  16-31, 2021 21

సద్మయ్యసరికి మ్ంద్గా ఆరోగ్య సబబాందికి టీకాలు 
వేయాలనని నిర్ణయం జరిగిపోయంది. ఆ తర్వాత దాని పరిధ 
వయోజనులందరికీ విసతూరించింది.
మెరుగైన ఆరోగయాసదుపాయాలే కీలకం  

గడిచిన కొది్ద సంవత్సర్లలో ఆరోగ్యరంగంలో చేపటి్టన న 
విపలోవాతముక సంసకారణల ఫలితంగా భారత్ తన ఆరోగ్య 
సబబాందికి, శాసత్రవేతతూలక, డాక్టరలోక, పార్మడికల్ సబబాందికి,  
ఆశా కార్యకరతూలక, అంగనా్వడీ వరకారలోక, టీచరలోక, ఇనెఫూక్న్ 
సకే అవకాశం ఉనని ఇతర్లక విజయవంతంగా 
టీకాలివ్వగలిగింది.  గతంలో ఆరోగ్యరంగానికి తగిన 
ప్రాధాన్యం లభంచలేద్. ఏ ప్రభుత్వమూ ఇవ్వనంతగా కేంద్రం 
తన ఎజెండాలో సమ్ననిత సాథి నం కలిపాంచింది. అందరికీ 
ఆరోగ్య సౌకర్్యలు అంద్బాటలో ఉండేంద్క సార్వత్రిక 
బడ్జీట్ లో ప్రత్్యక ప్రాధాన్యమిచిచుంది. 2014 నాటికి 6 
ఎయమ్్స పనిచేసుతూండగా ఆ తర్వాత 16 ఎయమ్్స వివిధ 

దశలలో నిర్ముణంలో ఉనానియ. వైద్యవిద్య ఎకకావమందికి 
అంద్బాటలో ఉంచేలా ఎంబీబీఎస్ స్టలో  53 శాతం, పీజీ 
స్టలో  80 శాతం పెరిగాయ. ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రాల 
ఏర్పాట, ఆయుష్ శాఖ దా్వర్ వా్యధుల నియంత్రణ ప్రభుత్వ 
ప్రాధానా్యలయా్యయ. ఫలితంగా, కోవిడ్ -19 మీద పోర్లో 
ఆరోగ్యసేవలు మార్మూల ప్రాంతాలోలో నూ అంద్తనానియ. 
ఆరోగ్యరంగా మౌలిక సద్పాయాలను మర్గుపర్స్తూ 
ఉండటం వలలో కోవిడ్  టీకాలు రికార్డు  వేగంతో వేయటనికి 
వీలయంది. ఎలాంటి సంక్షోభం ఎద్రైనా సమరథింగా 
ఎద్రోకాగల అతా్యధునిక ఆరోగ్య వ్యవసథిను ర్పందించటం 
మీదనే ఇపపాటి దృషి్ట కేంద్రీకృతమైంది. 

కోవిడ్ టీకాల పరంగా ఆగస్్ట, సెపె్టంబర్ అద్్త మాసాలని 
నిస్సందేహంగా చపపావచుచు. ఈ వేగం తగే్గ అవకాశం లేద్. 
వేగవంతమైన టీకాల కార్యక్రమం దా్వర్ భారత్ ఈ ఏడాది 
అర్్లైనవారందరికీ టీకాలివ్వగలదని  ర్జువవుతోంది. 

ఆరోగయా మౌలక సదుప్యాల ప్ర క్షాళన

137% 

07

మొదటిస్రిగా ఏ  
ప్రభుత్వమ్ చేయని 
విధంగా బడ్జీట్ లో 
ఆరోగయురంగ కేటాయింపు 
పెరుగుదల

4 కీలక విభాగాల మీద దృషిట్  పెడుతూ 
ఆరోగయారంగ మౌలక సదుప్యాల 

మెర్గుదల

01 02 03 04

 ఇప్పుడు పేదలకు ఉచిత చికితసి సౌకరయాం 

15
 కరోనావేళ దేశంలో 50 వేలక పైగా హెల్తూ, వెల్ నెస్ కేంద్రాలు 

ప్రారంభం. టెల్మడిసన్  సేవలతో  1.2 కోటలో మందికి లబ్. 
 2014 లో 52 వేల గ్రాడు్యయట్, 30 వేల పీజీ మడికల్ స్టలో  

ఉంటే ఇప్పుడు  85 వేల గ్రాడు్యయట్, 46 వేల పీజీ స్టలోక 

పెరిగాయ.
 1947-2014 మధ్య 381 వైద్య కళాశాలలు ప్రారంభంచగా 

2014-2020 మధ్య ఆరేళలోలో 184 కొతతూవి ఏర్పాటయా్యయ. 

 2025 నాటికి భారత్ లో క్యవా్యధ సమూల నిర్ములన

 10.74 కోటలో కటంబాలలోని 50 కోటలోమందికి 
ర్.5 లక్లదాకా ఉచిత చికిత్స  అందించే పిఎం 
జన ఆరోగ్య ఆయుష్మున్ భారత్ యోజన ప్రారంభం 

 ఈ పథకం కింద 16 కోటలో దాకా ఈ-కార్డుల జారీ. 
1.79 కోటలో మందికి అందిన చికిత్స 

 7676 జన ఔషధీ కేంద్రాలలో 90% తకకావ ధరక 
మంద్లు.  ర్పాయకే శానిటరీ నాపికాన్  

 మటల్ సె్టంటలో  ర్. 7260 కే అంద్బాట. సె్టంటలో 
ధర  85% తగు్గ దల. జమూము కశీముర్ లో అందరికీ  
ఆయుష్మున్ భారత్ పథకం సెహాత్  కింద  లబ్ 

 *పోషకాహార లోపానిని దిద్దటనికి 22 ర్ష్్రా లలో  
50 కి పైగా ప్రాజెక్టలు ప్రారంభంచార్. ప్రధాన 
మంత్రి మాతృత్వ వందన యోజన కింద గరి్ణులక 
ర్.6,000; ఏట 51 లక్ల మహళలక లబ్

పిఎం –జెఏవై  

ఆయుష్మాన్ భారత్ 

కింద 

వందల కోట్ల పైగా  

వయుయం

వ్యాధ్ల 
నిరోధానికి 
పరిశుభ్ర త మీద 
దృషిట్

పేదలకు చౌకగా 
సమరథా మెై న 
చికితసి

మౌలకవసతల, 
వృతి్త  నిపుణుల 
నాణయాత పెంపు

సమసయాలు 
అధిగమించేలా 
ప్ర తేయాక లక్షయాంతో 
కృషి

కొతతి ఎయిమ్స్ ప్రారంభంచటం దా్వరా దేశవాయాపతింగా 
వైదయావిదయాను ప్రోతస్హంచటం;ఆర్టోకల్ 370 రదుదా  
అనంతరం జము్మకశ్్మర్ లో 2 ఎయిమ్స్, 9 వైదయా 
కళాశ్లలు ప్రారంభంచటం
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సపెటోంబర్ 17 న ఒకే రోజు 2.5 కోట్లక్ పైగా టీకాల్వ్వటంతో భారతదేశపు టీకాల కారయుక్రమం తన వేగాని్న 
చాటుక్ంది. కరోన్ సంక్షోభాపూ రండో వేవ్ మధయులో 18 ఏళ్ళు పైబడ్డవారికి టీకాల్వ్వటం మొదలైనప్పుడు చాలా 
చోట్ల చాలా మంది టీకామందు కొరత ఉందని ఫిరాయుదు చేశారు. ప్రభుత్వం సకాలంలో ఈ కొరతను అధిగమించటమే 
కాక్ండా ఆగస్టో, సపెటోంబర్ నలలో్ల ఆరు స్రు్ల రోజుక్ కోటికి పైగా టీకాల్వ్వగల్గింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
సమరథావంతమైన న్యకత్వం కారణంగానే ప్రపంచపు అతిపెద్ద టీకా కారయుక్రమం రోజురోజుకూ సరికొతతి రికారు్డలు 
నలకొలుపితోంది. కేంద్ర ఆరోగయు, క్టుంబ సంక్షేమ శాఖా మంత్రి మన స్ఖ మాండవీయ, “భారతదేశపు 93 కోట్ల 
వయోజనులక్ టీకాల్వ్వటం త్వరలోనే పూరితి చేస్తిం. టీకా మైత్రి దా్వరా ఇప్పుడు భారత్ ప్రపంచపు అతిపెద్ద  టీకా 
తయారీ కేంద్రంగా మారుతోంది” అని నూయు ఇండియా సమాచార కనసిల్టోంగ్ ఎడిటర్ సంతోష్ క్మార్, అసిసటోంట్ 
కనసిల్టోంగ్ ఎడిటర్ విభోర్ శరమా తో ప్రతేయుక సంభాషణలో భాగంగా చపాపిరు. భారత టీకా కారయుక్రమం గురించి ఆయన 

సవివరంగా తెల్యజేసిన  ఈ సంభాషణలోని  కొని్న ముఖాయుంశాల్వి:

టీకాలలో భారత్ రికార్డు  
నెలకొల్పంద. తవిరలోనే 

ప్ర పంచంలో అతిపెద్ద  
టీకా తయారీ కంద్ర ంగా 

మ్రబోతోంద.

ఇంటర్్వయా కేంద్ర ఆరోగయు, క్టుంబ సంక్షేమ శాఖా మంత్రి మన్ స్ఖ్  మాండవీయ

కోవిడ్ మీద పోరులో భాగంగా చేపటిటో న ప్రపంచపు 
అతిపదదా వయోజన టీకా కారయాక్రమ ప్రయాణాని్న ఎల 
చూస్తి రు? 

ఒకకారోజులో 2.5 కోటలో మందికి టీకాలు.ప్రపంచంలో 
ఇంతకమ్ందెకకాడైనా వినానిర్? ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ గారి జనముదినాన భారత్ ఈ రికార్డు  నెలకొలిపా 
తమ ప్రజలక రక్ణ కవచానినిచిచుంది. అంతమాత్రాన 
ఎకకాడా ఈ వేగం తగి్గనట్ట  కాద్. సెపె్టంబర్ 16 న 66 
లక్లమందికి టీకాలిచాచుం. 18 న 88 లక్ల మందికి 
పైగా టీకాలిచాచుం. ఆగసు్ట -సెపె్టంబర్ నెలలోలో  ఆర్ 
రెటలో  ఎకకావగా సగటన రోజుక కోటిమందికి పైగా 
టీకాలిచాచుం. మా రోజువారీ సగట  సథిరంగానే ఉంది. 
ఈనాటి వరకూ ర్ష్్రా లక కావాలి్సన టీకా డోసులు 
అందజేస్తూనే ఉనానిం. 

“కోవిడ్  నుంచి రక్షణకు  టీకా చ్లా 
మఖయాం. ఏ కారణం వలలు నెై నా ఇంకా  

టీకా తీసుకోని వ్రికి చెపే్పదొకకాటే, మీ 
ఆరోగయాంతోబాట మీ చ్టూట్  ఉండేవ్ళళు 

ఆరోగయాం కూడా మీ బాధయాత అని 
గురి్త ంచండి. అందుక వీలై నంత తవిరగా  

టీకా వేయించ్కోండి.   కోవిడ్  మీద భారత్ 
జర్పుతన్న పోర్లో భాగం కండి. ”

మన్ సుఖ్ మ్ండవీయ   
కంద్ర  ఆరోగయా, కుటంబ సంక్షేమ శాఖా మంతి్ర
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ఒక దేశ నాయకత్వ స్మరాథి యాని్న ఈరోజ అకకుడి ప్రజలక్ 
టీకాలు వేయించట్ని్నబటిటో  నిర్ణయిసుతి నా్నరు. దేశ వాయాపతింగా 
టీకాలు వేయటం ఎప్టికీ పూరతివుతుంది. మీకమయినా 
ట్రగాటులు నా్నయా?

సెపె్టంబర్ ఆఖరికి 89 కోటలోమందికి కన్సం ఒక డోస్ ఇచాచుం. 
దేశజనాభాలో అర్్లైన 70% మందికి మొదటి డోస్ 
ఇచాచుం.25 శాతం పైగా జనాభాక రెండు డోసుల్ అందాయ.
ప్రపంచవా్యపతూంగా సాగుతనని టీకాల కార్యక్రమం గణాంకాలు 
ఓమార్ చూడండి.కొనిని అభవృద్ి చందిన దేశాలలో ఇంకా 
80% మందికి మొదటి డోస్ కూడా  అందలేద్. అమరికాలో 
57% మందికి మొదటి డోస్ అందింది. 80 లక్ల జనాభా ఉనని 
ఇజ్రాయల్ సైతం 82 శాతం మందికే టీకాలు ఇవ్వగలిగింది. 
దేశంలో అర్్లైన 93 కోటలో వయోజనులక టీకాలు పూరితూచేసే 
లక్ష్ంతో మ్ంద్క సాగుతనానిం. ఇది ప్రధాని సారధ్యంలో 
నడుసుతూనని ప్రపంచపు అతిపెద్ద టీకా కార్యక్రమం. వీలైనంత 
త్వరగా ప్రజలందరికీ టీకాలు వేయాలననిదే లక్ష్ం. ఇది 
పౌర్లమీద ఆధారపడినది గనుక నిరి్దష్టమైన గడువంట్ 
లేద్. అయత్, ప్రజలోలో  అవగాహన పెరగటనికి కేంద్ర, ర్ష్రా  
ప్రభుతా్వలు కృషి చేసుతూనానియ. అంద్వలన జనం వేగంగా 
టీకాలు వేయంచుకంటనానిరని భావిసుతూనానిం. 
టీకా తయారీకి చాల సమయం పడుతుంది. భారత్ చాల 
వేగంగా స్వదేశ్ టీకా తయారుచేయటం చాల దేశ్లను 
ఆశచురయాపరచింది. మీ దృషిటో లో టీకా తయారీ యాత్ర ఎల 
స్గంది?

మీర్ టీకాలక సంబంధంచిన పరిణామాలన్ని ఒక క్రమంలో 
అరథిం చేసుకోవాలి.  సాధారణంగా ఒక టీకా తయారైత్ దాని 
పరీక్లతో సహా దాదాపు పదేళ్్ళ కూడా పట్టవచుచు. అప్పుడు 
మాత్రమే సామాన్యప్రజల వాడకానికి అనుమతిసాతూర్.  కాన్ 
ప్రధాని దీర్ఘదృషి్ట కారణంగా మొదటి లాక్ డౌన్ విధంచిన 
కొది్ద రోజులోలో నే గరీబ్ కళా్యణ్ యోజన ప్రకటించినప్పుడే 
టీకా పరిశోధన, తయారీకోసం  ర్.900 కోటలో  ఇచాచుర్. 
బయోటెకానిలజీ విభాగం ఆ పనిలో నిమగనిమైంది. ఫ్ర్ము 
స్టికల్  పరిశోధనక, తయారీకి గాను తయారీ కంపెన్లక 
ఆరిథిక సహాయం అందించబడింది. పరిశోధనలో ఐస్ఎంఆర్ 
సహకరిసుతూంది. ఆ విధంగానే మనం కోవాకి్సన్ తయార్చేశాం. 
ఆసా్రా  జెనికా, స్రం ఇన్ స్టట్్యట్ ఒపపాందం చేసుకోవటం వలన 
మ్డి సరక, టెకానిలజీని స్రం క అందించటంతో కోవిషీల్డు 
తయారైంది. ప్రధాని స్వయంగా అన్ని సమీక్సుతూనానిర్. 
ఆయనే స్వయంగా తయారీ కంపెన్లక వెళి్ళ  శాసత్రవేతతూలను 
ప్రోత్సహంచార్. 

టీకా కారయాక్రమం విజయవంతానికి రవాణా కీలకం. 
లబ్ లో టీకా అభవృదిధి మొదలు ప్రజల దగగారక్ 
తీసుక్వెళ్ళేదాకా చాల ప్రక్రియలుంట్యి. తయారీకి 
ముందే మీరు అని్న ఏరా్ట్లు  చేశ్రని వినా్నం.

ఇది చాలా మ్ఖ్యం. చాలా తపన కావాలి. అన్ని 
సకాలంలో జరగాలి. అనినిటిలోనూ రవాణా ఇమిడి 
ఉంటంది. సకాలంలో ర్ష్్రా లక పంపిణీ, శీతల 
గిడడుంగులు, పర్యవేక్ణ చాలా మ్ఖ్యం. టీకాలక 
మ్ందే ఇవన్ని సరి చూశాం. ఏ వయోవారగానికి 
టీకాలు ఇవా్వలి, ఎప్పుడివా్వలి అనేవన్ని  మ్ందే సద్ం 
చేశాం. అంద్కే ఎకకాడా సరైన నిల్వ చేయకపోవటం 
వలలో టీకా చడిపోయనట్ట  వారతూలు ర్లేద్. మొదట 
విమానాశ్రయం నుంచి పంపిణీ, ఆ తర్వాత లక్షా 
పదివేల టీకా కేంద్రాలక పంపేదాకా ఎద్రయ్య అనిని 
సవాళ్ళకూ సద్మయా్యం. అంద్కే చాలా సులువుగా 
పూరితూ చేశాం. 

రండో వేవ్ మధయాలో ఉండగా మే 1 నుంచి 18 ఏళ్ళే పైబడడు 
వారందర్కీ టీకాలు మొదలుపట్టో రు. తగనంత టీకా 
మందు  అందటం లేదని ఫిరాయాదులొచాచు యి. ఈరోజ 
కోటలులో ఇసుతి నా్నరు. ఆ సవాలు ఎల అధిగమించారు?

ఏప్రిల్ 10 న నేను ఢిల్లో ర్మ్ మనోహర్ లోహయా ఆసపాత్రికి 
టీకా కోసం వెళా్ళ.టీకాలకోసం ఎవర్  లేరకకాడ. టీకా 
మంది వాడకండా ఉండిపోయంది. ఇకకాడ అనినింట 
ర్జకీయాలే. ప్రధానమంత్రి టీకా వేయంచుకోలేదేమని 
ప్రశనిలు. టీకా వేయంచుకంటే ఎంద్కని ప్రశని. ఇదీ 
దేశంలో జర్గుతననిది. అలాంటప్పుడు దేశంలో 
అకసాముతతూగా రెండో వేవ్ వచిచుపడింది. అలా  రెండో వేవ్ 
ర్గానే జనానికి టీకాల ప్రాధాన్యం అరథిమైంది. టీకా 
కేంద్రాల దగ్గర గుంపులుగా కనబడాడు ర్. ఆ సమయంలో 
టీకాలు మ్ఖా్యంశమయా్యయ. అపపాటికే మనం టీకాలు 
ఉతపాతితూ చేశాం. ఉతపాతితూ పెంచాలి.. అంత్. అలాంటి సథితిలో 
నేనే స్వయంగా కంపెన్లక వెళా్ళ. 
కేంద్ర ఆరోగ్య, కటంబ సంక్షేమ శాఖా మంత్రి మన్ సుఖ్  
నాలుగు రోజులోలో  వాళ్ళక కావాలి్సన మద్దత మీద 
సమాచారం సేకరించా. ఆ తర్వాత కావాలి్సంది 
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అందించాం. భారత్ బయోటెక్ ఉతపాతితూ సామరథియూం 1 కోటి 
గనుక ఇతర తయారీదార్లతో ఒపపాందాలు చేసుకోవటనికి 
సాయం చేశాం. దీనివలలో ఉతపాతితూ వేగంగా పెరిగింది. సెపె్టంబర్ 
లో 23.51 కోటలో డోసులు తయారయా్యయ. అకో్ట బర్ లో 29 
కోటలో  ఉతపాతితూ అవుతాయని అంచనా. అంద్లో 22 కోటలో  
స్రం ఇచేచువి. 6 భారత్ బయోటెక్, 1 కోటి జైడస్ కాడిలా 
ఇచేచువి. అంటే, ప్రజలక రోజుక కోటి డోసుల చొప్పున 
ఇవ్వగలుగుతాం. ర్నునని కాలంలో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద 
టీకా ఎగుమతిదార్గా భారత్ నిలుసుతూంది. ఇది నా గటి్ట  
నమముకం. అలా మనం టీకా మారెకాటలో  ప్రవేశంచినప్పుడు 
మనమే మ్ంద్మటమ. కారణమేంటంటే మన టీకా ధర 
రెండుననిర డాలర్లోంటే ఇతర కంపెన్ల టీకాలు 10-20 
దాలర్లోనానియ. టీకా మైత్రి కార్యక్రమం కింద మనం టీకాలు 
ఎగుమతి చేసుతూనానిం. నవంబర్, డిసెంబర్  నెలలోలో  మరినిని 
ఎగుమతి చేసాతూం. 
కోవిడ్  మీద పోరులో భాగంగా టీకాలు తయారుచేసి భారత్ 
ప్రశంసలందుక్ంటోంది. దీని్న మీరల చూస్తి రు? 

భారత్ ప్రపంచ ప్రసంశలంద్కోవటనికి మూడు 
కారణాలునానియ.  మొదటిది ప్రధాని సాథి యలో టీకా 
తయారీ గురించి జోక్యం చేసుకోవటం.  రెండోది-భారత్ తన 
శాసత్రవేతతూలమీద నమముకం ఉంచింది.  ఇక మూడోది - మనం మన 
కంపెన్లను నమాముం.మన కంపెన్లు అంతా భారీ సాథి యలో 
తయార్చేయగలిగాయ. డిసెంబర్ నాటికలాలో  మనం నెలక 
40 కోటలో డోసులు తయార్ చేయగలుగుతాం. ప్రపంచంలో 
ఇప్పుడు సంక్షోభం ఉంది. చాలా కంపెన్లునాని, వాటి ఉతపాతితూ  
పరిమితం. స్రం ఒకకాటే నెలక 22 కోటలో డోసులిసతూంది. 

కోవాకి్సన్ కూడా తన ఉతపాతితూని పెంచుతోంది. ప్రపంచానికి 
కోవిడ్  టీకా కావాలి. అంద్కే భారత్ క అభనందనలు.
మొదటి వేవ్ సమయంలో ప్రపంచ ఔషధ్గారంగా భారత్ 
క్ పేరొచిచుంది. అని్న అంతరాజీ తీయ వేదికలమీద ప్రశంసలు 
లభంచాయి. కానీ రండో వేవ్ మధయాలోకి వచేచు సర్కి 
మందుల అవసరం బాగా పర్గనప్పుడు లోటు ఎల భరీతి  
చేయగలిగారు? 

మొదటి వేవ్ వచిచునప్పుడుదేశంలో మనమ్ంద్ రెండు 
పరిసథితలునానియ. ప్రపంచానికి అప్పుడు మంద్లేలోవు. 
అకసాముతతూగా మొదటివేవ్ ర్వటం అంద్క కారణం. చాలా 
దేశాలక 10-15 రోజులపాట కన్సం పార్సెటమాల్  
లాంటివి కూడా లేవు.అలాంటి సథితిలో ప్రపంచానికి 
మంద్లు అందించటంతోబాట మన అవసర్లు కూడా 
చూసుకోవాలి్స వచిచుంది.  అప్పుడు భారత్ లో లాక్ డౌన్ 
కూడా కొనసాగుతోంది. 
ఒకవైపు లాక్ డౌన్ సాగుతననిపపాటికీ ఫ్ర్ము కంపెన్లలో 

టెకా్నలజీ మీద ప్రధ్ని విజయం సుస్షటో ం. ప్రతి పథకంలోను ఆయన 
టెకా్నలజీకి ప్రాధ్నయామిస్తి రు. ప్రపంచమంతా అభనందిసుతి న్న కోవిన్ గుర్ంచి 
స్గన  ప్రచారాని్న ఎల చూస్తి రు?

టెకానిలజీ సహాయం అద్్తం. కోవిన్  పరంగా లభంచిన సాయం నిజంగా 
అభనందన్యం. ఒకకారోజులో 2.5 కోటలో టీకాలిచాచుం. కోవిన్  లేకపోత్ ఆ 
లెకకా ఎలా తెలిసేది? టీకా సరి్టఫికెట్ ఎలా ఇచేచువాళ్ళం? విమానాశ్రయంలో 
ఎవరైనా ఆడగా్గ నే మీర్ మీ మొబైల్ లోని యాప్ లో చూపించవచుచు. ఒక 
డోస్ తీసుకంటే రెండో డోస్ క అలర్్ట వసుతూంది. ఇది టెకానిలజీ అద్్తం. 
ప్రపంచ భవిష్యతతూ టెకానిలజీ మీదనే ఆధారపడి ఉంది. అంద్కే ప్రధాని 
టెకానిలజీకి ప్రాధాన్యమిసాతూర్. 

“ టీకాకు ఆమోదం రాకమందే రవ్ణా 
సౌకరాయాలతో  సిద్ం కావటం కావచ్చి, శ్తల 
గిడడు ంగులు కావచ్చి, టీకాలు తయార్చేసేమన 
కంపెనీలకు మరేదై నా అండ కావచ్చి.. 
ప్ర ధానమంతి్ర  సవియంగా సమీక్షించి ప్ర తి పనినీ 
పరయావేక్షించ్ర్. ఈ కారణం వలలు నే నేడు టీకాల 
పరంగా మన సగట అనేక ఇతర దేశాలకంటే 
మెర్గాగా  ఉంద.

ప్ర

జ

ప్ర

జ

ఇంటర్్వయా కేంద్ర ఆరోగయు, క్టుంబ సంక్షేమ శాఖా మంత్రి మన్ స్ఖ్  మాండవీయ
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ఉతపాతితూ జరగాలి్స వచిచుంది. వాటి ఉదో్యగులక పాస్ లు 
జారీచేస జిలాలో  పాలనాధకార్లు ప్రత్్యక శ్రద్ చూపించవలస 
వచిచుంది.వీటనినిటి మధ్య మనం ఉతపాతితూ కొనసాగించాం. దేశ 
అవసర్లను దృషి్టలోపెట్ట కోవటంతోబాట 123 దేశాలక 
మంద్లు పంపాం. మన అవసర్లక మించిన మంద్లు 
పంపగలిగాం. ఆ సమయంలో 64 దేశాలు మోడీ గారికి 
ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ టీ్వట్ చేశాయ. కొంతమంది 
ఫ్న్ చేస ధన్యవాదాలు తెలిపార్. చాలామంది ప్రజలు 
లేఖలు ర్శార్. రెండో వేవ్ వచిచు కేసులు పెర్గుతననిప్పుడు 
రెమిడిసవిర్  ఇంజెక్న్ తయార్చేయటనికి ఏడు కంపెన్లక 
లైసెన్్స ఉంది. ఈ ఏడు కంపెన్ల మొతతూం రోజువారీ ఉతపాతితూ 
25 నుంచి 30 వేలు. అప్పుడు 20 పాలో ంటలో  ఉండేవి. వీటనినిటి 
సమన్వయంతో ఉతపాతితూని రోజుక 30 వేల నుంచి 3 లక్ల 
25 వేలక పెంచగలిగాం. మే 15 వరక ఇదే పరిసథితి. 
వెంటనే కొతతూ పాలో ంటలోక ఆమోదం తెలిపాం . మొతతూం 64 
పాలో ంటలో  ఏర్పాటయా్యయ. అందరికీ మ్డిసరక అందించాం. 
కొంతమంది అక్రమంగా నిల్వ చేయటంతో దేశంలో 
తాతాకాలికంగా రెమిడిసవిర్ ఇంజెక్న్ కొరత ఏరపాడింది . ఈ 
సమస్యల మధ్య కూడా దేశంలో అవసరమ్నని ప్రతి ఒకకారికీ 
అందించగలిగాం.
ఆ తర్వాత కోవిడ్  బాధతలైన ప్రజలు అనేక మంద్లు 
తీసుకనానిర్. రోగనిరోధకశకితూ తగ్గగానే బాలో క్ ఫంగస్ కేసులు 
పెరిగాయ. దీనికోసం యాంఫ్ టెరిసన్ –బ ఇంజెక్న్ 
అవసరమైంది. గతంలో ఏడాదికి  4-5 వేల బాలో క్ ఫంగస్ 
కేసులు వస్తూ  ఉండేవి. కాన్ ఇప్పుడు వార్నికి 5 వేల కేసులు 
నమోదవటం మొదలైంది. దీనికి  మంద్ అంద్బాటలో 
లేద్. ఫ్ర్ములా కూడా లేద్. ఒక పేషంట్ క 50 నుంచి 
150 ఇంజెక్నులో  కావాలి. ఒక ఇంజెక్న్ ఖరీద్ 6-7 వేలు. 
దీనిని తయార్చేసే మూడు కంపెన్లు భారత్ లో ఉనానియ. 
మరో ఐదింటికి లైసెను్సలిచాచుం. అది పేటెంట్ అయన ఔషధం 

కాద్ గనుక ఎవర్ తయార్ చేయగలిగిత్ వార్ తయార్ 
చేయవచుచు. మ్డిసరక కూడా బైటినుంచి తెపిపాంచాలి్స 
వచిచుంది.దీనికి 25 రోజులు పటి్టంది.  యాంఫ్ టెరిసన్ –బ 
ఇంజెక్న్ కోసం ప్రపంచ దేశాలను అడిగాం. దొరికిన చోట 
నుంచి తెపిపాంచాం. మొతతూం 12 లక్ల ఇంజెక్నులో  తెపిపాంచాం. 
ఆ  సమయంలో అమరికా అధ్యక్షుడు జో బడ్న్ మొదటి వేవ్  
లో భారత్ చేసన సాయానిని మర్వలేమని అనానిర్. రెండో 
వేవ్ లో పూరితూ సహకారం  అందిసాతూమని ప్రకటించార్. చాలా 
మంద్లు అవసరమయా్యయ. ఏదో విధంగా మొతాతూనికి 
బాధతలక అందిస్తూ క్రమం తపపాకండా పరిసథితిని 
పర్యవేక్స్తూ వచాచుం. 
భవిషయాతుతి లో పిలలులక్ టీకాలు వేయట్నికి ఎలంటి ఏరా్టులు  
జరుగుతునా్నయి?
ఇప్పుడే మన కంపెన్ ఒకటి పిలలోల టీకా తయార్చేయటం 
మొదలుపెటి్టంది. కొవాకి్సన్ ను  రెండేళ్్ళ పైబడిన పిలలోలక 
ఇవ్వటం మీద ట్రయల్్స జర్గుతనానియ. నోవావాక్్స 
ట్రయల్్స నడుసుతూనానియ. దీని తర్వాత నిపుణుల 
అభప్రాయాల మేరక. మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచుచు. 
మ్ంద్గా కాసతూ పెద్ద పిలలోలక టీకాలిసాతూం. ఆ తర్వాత 
క్రమంగా చినని వయసు వాళ్ళక విసతూరిసాతూం.
ఆరోగయామంత్రిగా మీరు ఇంకా టీకాలు వేసుకోనివార్కి  ఇచేచు   
సందేశం ఏంటి ? 
కోవిడ్  నుంచి రక్ణ పందటనికి టీకా చాలా మ్ఖ్యం.ఏదైనా 
కారణం  వలన ఇంకా టీకా వేసుకొని వాళ్్ళ ఎవరైనా ఉంటే 
వాళ్ళక నేను చపేపాదొకకాటే. మీ వ్యకితూగత ఆరోగ్యంతోబాట మీ 
చుట్్ట  ఉననివాళ్ళ ఆరోగ్యం బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంది. 
అంద్కే వెంటనే టీకా వేయంచుకోండి. వీలైనంత త్వరగా 
వేయంచుకోండి. కోవిడ్  మీద భారత్  జర్పుతనని పోర్లో 
మీర్ భాగసా్వమ్లు కండి.   

ప్ర

జ

ప్ర

జ
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ఒక సమీకృత వ్యవసథి దా్వర్ సామాను్యడికి 
సులభంగా అంద్బాటలో ఉండే 
సౌకర్్యలు కలిపాంచటం కేంద్ర ప్రభుత్వ 

పథకాల మూల స్త్రం. చౌకధరకే నాణ్యమైన వైద్య చికిత్స 
అందించటంతోబాట ఆయుష్మున్ భారత్ – పిఎం జెఏవై 
పథకం అతిపెద్ద ఆరోగ్య రంగ పథకం. 2 కోటలోక పైగా పేద, 
మధ్య తరగతి ప్రజలు దీని వలన ఉచిత చికిత్స పందగలిగార్. 
వారిలో సగం మంది మహళలు. దీనిని మరింత మ్ంద్క 
తీసుకవెళ్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయుష్మున్ భారత్  డిజిటల్ 
మిషన్ ర్పంలో ఒక విపలోవాతముక చొరవ తీసుకంది. దీని లక్ష్ం 
సమిముళిత, అంద్బాటలో ఉండే ఆరోగ్య రక్ణ. ఇది రోగ నిరోధం 
మీదనే  ఎకకావ దృషి్టసారిసుతూంది. ఈ పథకంలో ప్రతి పౌర్డికీ 
ఒక డిజిటల్ ఆరోగ్య గురితూంపు కార్డు  ఉంటంది. ఇది అతడి/
ఆమ ఆరోగ్య ఖాతా లాంటిది. వాళ్ళ ఆరోగ్య సమాచారమంతా 
డిజిటల్ ర్పంలో నిక్పతూమై ఉంటంది. ఆయుష్మున్ భారత్ 
డిజిటల్ మిషన్ దేశ ఆరోగ్య రంగంలో ప్రధానమైన మార్పా 
తీసుకర్వటమే కాకండా అంద్బాటలో ఉనని ప్రతి ఆరోగ్య 
సౌకర్యమూ సామాన్యమానవుడికి ఉపయోగపడుతూ  టెకానిలజీ 

తోడుగా ఉంటంది. ప్రధానమంత్రి 2020 ఆగసు్ట  15 న ఎర్రకోట 
బుర్జు నుంచి మాటలో డుతూ నేషనల్ డిజిటల్ హెల్తూ కాంపెయన్  
పైలట్ ప్రాజెక్టను ప్రకటించార్. ఈ పైలెట్ ప్రాజెక్టను మొదటి 
దశలో ఆర్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో ప్రారంభంచార్. కాన్ 
ఇప్పుడు దీనిని జాతీయ సాథి యలో అమలు చేసాతూర్. స్థి లంగా 
చపాపాలంటే, డిజిటల్ హెల్తూ మిషన్ అనేది అనిని రకాల వైద్య 
సేవల సమాచార్న్ని, వ్యకతూలనూ, వ్యవసథిలనూ ఒక వేదికమీదికి 
తీసుకర్వటం.  
చికితస్ ఫైల్ తీసుకెళళేటం నుంచి విముకితి 

ఒక రోగి ఎప్పుడైనా కొతతూ ఆసపాత్రికి, లేదా కొతతూ నగర్నికి  
వెళిత్ మళ్్ళ మొదటినుంచీ అని పరీక్ల్ చేయంచుకోవాలి్స 
ఉంటంది. దీనివలన రోగికీ, డాక్టర్ కూ సమయమూ, డబ్బా  
వృధా అవుతాయ.పైగా వైద్య రికార్డులు లేకపోవటం వలన తగిన 
చికిత్స పందటనికి అనవసరమైన జాప్యం జర్గుతంది. 
ఇప్పుడు ఈ సమస్యలన్నిటికీ ఒకటే పరిష్కారం. ఎంద్కంటే 
రోగి వైద్య సమాచారమంతా ఒకే చోట డిజిటల్ ర్పంలో 
నిక్పతూమై ఉంటంది. దీనివలలో ఇంద్లోని  భాగసా్వమ్లందరిన్ 
ఒకే వేదిక మీదికి చేరిచునట్టవుతంది. ఈ మిషన్ లో అతిపెద్ద 

ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్

భారతదేశపు కొత్త  ఆరోగయా నమూనా
అధిక జనాభాక్ ఉచిత చికితస్త బాటు అందుబాటు ధరలోలు  సులభంగా మందులు దొరకటం, నితాయావసరాల 

పంపిణీ మొదలు పాలన దాకా అందుబాటులో ఉనా్నయంటే  ఈ గొప్తనమంతా గత ఏడేళలులో  టెకా్నలజీ 
దా్వరా అమలయ్యా  సంసకురణలక దక్కుతుంది.  ఈ చొరవలోలు  భాగంగా ప్రధ్ని నర్ంద్ర మోదీ ఇటీవలే 

ప్రారంభంచిన ఆయుష్్మన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ దేశంలోని ఆరోగయా వసతులను విపలువాత్మకం చేసుతి ంది. ఆ 
విధంగా రోగుల, ఆరోగయా సంరక్షక్ల జీవితాలను సులభతరం చేయటం ఈ కొతతి నమూనాలో భాగం

కొతతి కారయాక్రమం ఆయుష్్మన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్



న్యూ ఇండియా స మాచార్    అక్టో బర్  16-31, 2021 27

భారతదేశపు కొత్త  ఆరోగయా నమూనా

లబ్దార్లు దేశంలోని  పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలే. 
ఇంద్లో మ్ఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏంటంటే, రోగి తన 

భాష తెలిసన డాక్టర్ దేశంలో  ఎకకాడునాని  మర్గైన చికిత్స 
చేయంచుకో గలుగుతాడు. డాక్టరేలో కాద్, లాబ్్స, మంద్ల 
ష్పులు కూడా సులభంగా గురితూసాతూర్. 
ఆరోగయారక్షణ పర్ధి విసతిృతం 
దేశంలో ఆరోగ్య సౌకర్్యలను బలోపేతం చేయాలనని ప్రచారం 
ఈ కొతతూ మిషన్ తో సరికొతతూ దశలో ప్రవేశంచింది. ఇది భారత్ 
లో ఆరోగ్య సౌకర్్యలవిషయంలో విపలోవాతముకమైన మార్పాలు 
తెసుతూంది. ఇది ఆయుష్మున్ భారత్ పథకానికి తద్పరి దశ. 
మూడేళ్ళకిందట అంతో్యదయ ఉద్యమకార్డు పండిట్ దీన్ 
దయాళ్ ఉపాధా్యయ జనముదినం సందర్ంగా  ప్రారంభంచిన 
ఈ పథకం ర్. 5 లక్ల వరక ఉచిత చికిత్స అందిసుతూంది. ఈ 
హెల్తూ పాలస్ సరికొతతూ ర్పంలో  ఆరోగ్య మౌలికసద్పాయాలు 
పెంచటం దా్వర్ దేశవా్యపతూంగా మర్గైన వైద్య సౌకర్్యలు 
కలిపాంచటం లక్ష్ంగా ర్పందింది. ఇంద్లో భాగంగానే 
ఎయమ్్స  ఆసపాత్రుల భారీ నెట్ వర్కా  అభవృద్ి చేయటం. ప్రతి 
మూడు  లోక్ సభ నియోజకవర్్గ లకూ ఒకటి చొప్పున వైద్య 
కళాశాల నిర్ముణం  పురోగతిలో ఉంది.  ప్రాథమిక ఆరోగ్య 
కేంద్రాల నెట్ వర్కా ను సైతం బలోపేతం చేసుతూనానిర్. గ్రామ 
సాథి యలో హెల్తూ అండ్ వెల్ నెస్ కేంద్రాలు పెర్గుతనానియ. 
ఇపపాటిదాకా అలాంటివి 80 వేల కేంద్రాలు పనిచేసుతూనానియ. 
ఇప్పుడు ఆయుష్మున్ భారత్ –డిజిటల్ మిషన్ వలన అన్ని 
సులభతరంగా మారి ఆసపాత్రులలో పద్తలు సరళమవుతాయ. 
ఆరోగ్య రంగంలో పి ఎల్ ఐ పథకం వలన స్వయం సమృద్ 
భారత్ నిర్ముణపు పట్ట దల పెర్గుతంది. 
టెకా్నలజీ స్యంత భవిషయాతుతి క్ సిదధిమవుతున్న భారత్ 

సుపరిపాలన కోసం టెకానిలజీని ఎకకావగా వాడుకోవటం, 
మరింత మర్గు పరచుకోవటం కూడా దేశ ప్రజలను 
సాధకారం  చేయటమే. దేశంలో అత్యధక జనాభాను డిజిటల్ 
దిశగా నడిపించటం దా్వర్ డిజిటల్ ఇండియా  ప్రచారోద్యమం 
పెనుమార్పాక నాంది పలుకతోంది. ప్రసుతూతం 130 కోటలో ఆధార్ 
సంఖ్యలు, 118 కోటలోమంది మొబైల్ చందాదార్లు ఉనానిర్, 
దాదాపు 80 కోటలోమంది ఇంటరెనిట్ వినియోగదార్లు, 
43 కోటలో జన్ ధన్  ఖాతాదార్లు  ఉనానిర్. ఇంత భారీగా 
అనుసంధానమైన వ్యవసథి ప్రపంచంలో మరెకకాడా లేద్. ప్రజలు 
కూడా టెకానిలజీ వలన కలిగే ప్రయోజనాలను గ్రహసుతూనానిర్. 

అది రేషన్ అంద్కోవటం కావచుచు, పరిపాలనా సంబంధమైన 
అంశాలు కావచుచు.. డిజిటల్ లావాదేవీలక ఆసర్గా ఉనని 
యూపీఐ  ప్రాధాన్యం అరథిమవుతూ వసతూంది. యావత్ 
ప్రపంచం దీనిని గురితూంచింది. ప్రపంచంలో aఅతిపెద్ద  టీకాల 
కార్యక్రమానిని భారత్ చేపటి్టనప్పుడు కోవిన్  పోర్టల్ దానికి 
వెనెనిమ్కగా నిలిచింది. ఉచిత టీకా కార్యక్రమంలో  90 కోటలో 
మందికి టీకాలు వేసేతూ ఇది కీలకంగా మారింది. 

సా్వతంత్య్ర భారతావనిలో ఆరోగ్య భారత్ నిర్ముణంలో 
కచిచుతంగా డిజిటల్ కీలకం. పెద్దపెద్ద కలల సాకార్నికి 
ఇది ఎంతో అవసరం. దీనికోసం వైద్యరంగంలోని  డాక్టర్లో , 
పార్మడికల్ సబబాంది, వైద్య సంసథిలు  ప్రతి ఒకకార్ గటి్టగా కృషి 
చేయాలి. ఈ వ్యవసథి వేగంగా ఎడగటనికి ప్రయతినించాలి.  
          
           

ప్ర ధానాంశాలు,  ప్ర యోజనాలు

డిజిటల్ హెల్తూ మిషన్ ప్రారంభం సందర్ంగా ప్రధాని 
ప్రసంగం వినాలనుకంటే కూ్య ఆర్ కోడ్ ను సాకాన్ 
చేయండి.

  ఆధునిక ఆరోగ్య వ్యవసథి దా్వర్ పౌర్లను సాధకారం 
చేయటం. పౌర్ల, వైద్య నిపుణుల ఆరోగ్య రికార్డుల 
అంద్బాట 

 ప్రైవేట్ ఆరోగ్యరంగంతో భాగసా్వమ్యం. వైద్యం అందించే 
వార్ మరింతగా అంద్బాట, మరింత జవాబుదారీతనం 

 ఆరోగ్య గురితూంపు కార్డు : విసఊసహఠా గురితూంపు కార్డును 
మొబైల్ తో ఆధార తో అనుసంధానం. ఆరోగ్య రికార్డు  
తయారీ 

 ఆరోగ్యరంగా నిపుణుల రిజిస్్రా: రిజిస్టర్డు డాక్టర్లో , నర్్సలు, 
పార్మడీకల సబబాంది, తదితర నిపుణుల సమాచారం 
నిక్పతూం 

 వ్యకితూగత ఆరోగ్య రికార్డు యాప్: స్వయంగా చూసుకనేలా 
వ్యకితూగత సమాచారంతో ఆరోగ్యసేత యాప్ 

 డాక్టరలోక, ఆరోగ్య సేవలక సులభంగా అంద్బాటలో 
ఉమకటం దా్వర్ ప్రజలక మేలు

  మార్మూల, పట్టణప్రాయంత ప్రజలక కూడా 
అంద్బాట ధరలోలో  వైద్యసేవలక ఈ పథకం సాయం 
చేయటం 

 సమాచార గోపా్యనికి అత్యంత ప్రాధాన్యమివ్వటం 
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నిర్ణయం: మోట్రువాహన-డ్రోన్ పర్శ్రమలకూ ఇకపై ఉత్తితి 
ఆధ్ర్త ప్రోతాస్హక (పీఎల్ ఐ) పథకం వర్తింపు
ప్రభావం: ఈ నిర్ణయం మోటర్వాహన, డ్రోన్ ల తయారీ పరిశ్రలక 
ఉత్తూజమిసుతూంది. అంత్గాక అతా్యధునిక సమరథి, పర్్యవరణ అనుకూల 
మోటర్వాహన సాంకేతిక పరిజాఞా న వినియోగానికి ప్రేరణగా నిలుసుతూంది. 
ఈ మేరక ర్బోయ 5 సంవత్సర్లోలో  ర్.26,058 కోటలో మేర ప్రోతా్సహకం 
ఇవ్వబడుతంది.

 మోటర్వాహన రంగానికి పచచుజెండా ఊపడంవలలో భారతదేశంలో 
అతా్యధునిక, నాణ్యమైన మోటర్వాహన సాంకేతిక పరిజాఞా నంతో 
కూడిన ఉతపాతతూలక కిందివిధంగా ప్రోతా్సహం లభసుతూంది.

 దేశవా్యపతూంగా 7.6 లక్ల మందికి పైగా అదనపు ఉపాధ అవకాశాలు 
పందగలుగుతార్. అలాగే ర్బోయ ఐదేళలోలో ర్.42,500 
కోటలోకపైగా తాజా పెట్ట బడులు ర్వడమేగాక ర్.2.3 లక్ల కోటలో 
విలువైన అదనపు ఉతపాతితూ సాధ్యమవుతంది.

 విద్్యత్  వాహనాలు, ఉదజని ఇంధన సెల్ వాహనాల దిశగా ప్రేరణ 
లభసుతూంది. స్వచ్ఛభారత్ ఉద్యమానికి ప్రోతా్సహం ఫలితంగా స్వదేశీ 
తయారీ సామరథియూం బహుమ్ఖంగా విసతూరించి, ప్రపంచ అంతర్జీ తీయ 
మోటర్వాహన వాణిజ్యంతో భారతదేశం వాట పెర్గుతంది.

 అతా్యధునిక రసాయన సెల్  (ఏస్స్) (ర్.18,100 కోటలో ), విద్్యత్  
వాహన సత్వర అనుసరణ (ఎఫ్ ఏఎంఇ) (ర్.10,000 కోటలో )ల కోసం 
ఇపపాటికే ప్రారంభంచిన ‘పీఎల్ ఐ’ పథకంతోపాట మోటర్వాహన 
రంగానికి వరితూంపజేసన ఈ ‘పీఎల్ ఐ’ పథకం సంప్రదాయక శలాజ 
ఇంధన ఆధారిత రవాణా వ్యవసథి నుంచి భారతదేశం సమ్ననిత 
సాథి యకి దూసుకెళ్లో సామర్థి యూనిని ఇసుతూంది.

 డ్రోనలో తయారీ పరిశ్రమక తోడాపాట సహా అతా్యధునిక సాంకేతిక 
పరిజాఞా నానికి కిందివిధంగా ప్రోతా్సహం లభసుతూంది:

 ర్బోయ మూడేళలోలో ర్.5,000 కోటలోకపైగా పెట్ట బడులు వసాతూయ. 
దీనివలలో ర్.1,500 కోటలోకపైగా విలువైన అదనపు ఉతాపాదకత 
సమకూర్తంది. అలాగే 10,000కపైగా ఉదో్యగావకాశాలు 
సృషి్టంచబడతాయ.

నిర్ణయం: నవ భారతం కోసం బలమైన టెలికాం రంగ నిరా్మణం 
దిశగా టెలికాం రంగంలో అనేక నిరా్మణాత్మక, ప్రక్రియ పూర్వక 
సంసకురణలక్ ఆమోదం

ప్రభావం: ఉపాధ పరిరక్ణ, కొతతూ ఉదో్యగాల సృషి్టకి ఈ సంసకారణలు 
అవకాశమిసాతూయ. ఈ సంసకారణలు ఆరోగ్యకరమైన పోటీని 
ప్రోత్సహసాతూయ. తదా్వర్ వినియోగదార్ల ప్రయోజనాలను కూడా 
రక్సాతూయ. అలాగే టెలికాం కంపెన్లక మూలధన ద్రవాకాయూపిటల్ 
లికి్వడిటీని పెంచడానికి మరియు సమముతి భార్నిని తగి్గంచడానికి 
సహాయపడుతంది. ఈ సంసకారణలు టెలికాం రంగంలో పెట్ట బడులను 
ప్రోత్సహసాతూయ.

     తొమిముది నిర్ముణాతముక సంసకారణలు, ఐద్ విధానపరమైన సంసకారణలు 
ప్రారంభంచబడాడు య. ఇతర కమూ్యనికేషన్ కంపెన్లక బకాయల 
చలిలోంపు గడువు నాలుగేళలో వరకూ వాయదా వేయబడింది.

    100 శాతం విదేశీ ప్రత్యక్ పెట్ట బడులక అనుమతి... ఉపాధ, వృద్ి, 
పోటీతతా్వనికి ప్రోత్సహంచడం  కోసం సంసకారణలు. అలాగే ‘4జి’ 
విసతూరణ, బ్రాడ్ బా్యండ్ సార్వత్రిక లభ్యత, ‘5జి’లో పెట్ట బడులక 
ప్రోతా్సహం. 

మంతి్ర మండల నిర్ణ యాలు

మోటార్వ్హన-డో్ర న్ పరిశ్ర మలకూ ఇప్పుడు
ఉత్పతి్త  ‘పో్ర త్సిహకం’ లభసు్త ంద

భారతదేశాని్న స్వయం స మృద్ం చేయ డంలో ఉతపి తితి ఆధారిత ప్రోత్సిహ క (పీఎల్ఐ) ప థ కం కీలక పాత్ర పోషసతింది. ఈ పథకం కింద 

ఈ ఏడాది కేంద్ర బడ్జీట్ లో 13 రంగాలను గురితించి, ర్.1.97 లక్ల కోటు్ల కేటాయించారు. ఈ రంగాలని్నటిలోనూ రాబోయ్ ఐదేళ్లలో 

స్మారు ర్.37.5 లక్ల కోట్ల విలువైన అదనపు ఉత్పిదన సహా అదనంగా కోటి ఉదోయుగాలు సృషటోంచబడత్యి. ఈ నేపథయుంలో 

కేంద్ర మంత్రిమండల్ ఇటీవలే మోటారువాహన, డ్రోన్ పరిశ్రమలకూ ‘పీఎల్ ఐ’ని విసతిరించింది. దీంతో భారతదేశం పరాయువరణపరంగా 

పరిశుభ్ర, విదుయుత్ వాహన్లతోపాటు ఉదజని ఇంధన సల్  చోదక వాహన్ల వినియోగంవైపు వేగంగా పురోగమించగలదు.
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భారతదేశ 
పురోగమనంతోనే 
ప్ర పంచం పురోగతి

ప్రపంచం మొతతిం నేడు సరికొతతి ఆశతో భారత్ వైపు దృషటో స్రించిన నేపథయుంలో- ముఖయుంగా 
కోవిడ్  అనంతర కాలంలో అంతరాజీతీయంగా భారతదేశం స్థాయి అదు్భత రీతిలో 
పెరిగిపోయింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సపెటోంబరులో 65 గంటలపాటు స్గిన అమెరికా 
పరయుటన సందర్భంగా 24 సమావేశాలు నిర్వహించారు. అంతేకాక్ండా ఐకయురాజయుసమితి వేదిక 
నుంచి ప్రసంగిసూతి ఇచిచున సందేశంలో- భారతదేశం పురోగమనంతోనే ప్రపంచం పురోగతి 

ముడిపడి ఉందని సపిషటోం చేశారు.

‘ఒక లక్ష్మంట్ ఉననిపుడు నా దేశం అమరం కాగలద్. 
ప్రపంచం నా దేశానిని సదా గుర్తూంచుకోవాలి...  నా దేశ 

భవిష్యతతూను వీక్ంచాలి.. ఇది మానవ సంక్షేమానికి మార్గం చూపగల 
దేశమని ప్రపంచమే సగర్వంగా ప్రకటించాలి. ప్రపంచానిని సమస్యల 
నుంచి గటె్టకికాంచగల శకితూ ఈ దేశానికి ఉంది.’ ఈ మాటలు కేవలం 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగానికి పరిమితం కాద్... 
భారతదేశానిని ప్రపంచానికి మార్గదరిశిగా  తీరిచుదిదా్ద లనే ఆయన 
సంకలాపానికి నిదరశినం.    

అంతరాజీ తీయంప్రధాని అమరికా పర్యటన 

ఐక్యర్జ్యసమితిలో 
ప్రధాని ప్రసంగం 
వినడానికి క్యఆర్  కోడ్  
సాకాన్ చేయండి
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భారతదేశానిని ‘విశ్వగుర్వు’గా చూడాలననిది సా్వమి 
వివేకానంద స్వపనిం. అయత్, 2014లో అధకారంలోకి 
ఈ స్వపని సాకారం దిశగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శ్రీకారం 
చుట్ట ర్. భారత్  కొనేనిళలో నుంచీ అద్్తంగా ర్పాంతరం 
చంద్తోంది. అంద్కే అతిపెద్ద ప్రపంచ సంక్షోభ 
సమయంలోనూ 150కి పైగా దేశాలక ఆపనని హసతూం 
అందించింది. కరోనా కష్టకాలంలో తన సామర్థి యూనిని 
ప్రపంచానికి చాటడమేగాక సంక్షోభానిని ఎద్రకానే 
ఆతముస్ెథిర్్యనిని ఇచిచుంది. ‘చరచులు, గౌరవం, సహకారం, 
శాంతి, ప్రపంచ సౌభాగ్యం’ అనే పంచ స్త్ర ఆధారిత 
ప్రధాని మోదీ విదేశాంగ విధానం ఫలితంగా జి-20, 
కా్వడ్, ఎస్ సఓ, ఈయూ సమాఖ్య, ఆసయాన్, తూర్పా 
ఆరిథిక వేదిక వంటి ప్రపంచ వేదికలపై భారత్  బలమైన 
గళంగా మారింది. ఒక దేశ చరిత్రలో తొలిసారి ఆ దేశ 
ప్రధాని ఐక్యర్జ్య సమితి భద్రత మండలి సమావేశానికి 
అధ్యక్త వహంచార్. మానవాళికి చేయూతనిచేచు 
బలమైన, అతా్యధునిక, స్వయం సమృద్ భారతదేశ 
నిర్ముణమే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దారశినికత. 
కాబటే్ట సెపె్టంబర్ 22-25 మధ్య ప్రధాని మోదీ అమరికా 
పర్యటన ఎంతో విజయవంతమైంది. ప్రపంచానికి 
నేతృత్వం వహంచేంద్క భారత్  సద్ంగా ఉందని 
ఐక్యర్జ్య సమితి వేదికనుంచి ఆయన  సపాష్టం చేశార్. 
అత్యతతూమ మానవ వనర్లతో కూడిన భారతదేశ ప్రగతితో 
ప్రపంచ ప్రగతి, సంక్షేమం మ్డిపడి ఉండటమే ఇంద్క 
కారణమని వివరించార్.
భారత మానవ వనరులే ప్రపంచానికి శకితి
విసతూ ృత జనాభాగల భారత్ ను ప్రపంచానికి ఒక మానవ 
వనర్గా ఐక్యర్జ్య సమితి వేదికనుంచి ప్రధాని 
అభవరి్ణంచార్. ప్రజాసా్వమా్యనికి తలిలోవంటి భారతదేశపు 
గొపపా సంప్రదాయాలను ప్రధాని ప్రసాతూవించార్. భారత్  
75వ సా్వతంత్య్ర సంవత్సరంలో ప్రవేశంచనుండటం 
దేశంలోని వైవిధా్యనికి, బలమైన ప్రజాసా్వమా్యనికి విశష్ట 
నిదరశినాలని అభవరి్ణంచార్. డజనలో కొదీ్ద భాషలు, 
వందలాది యాసలు, విభననిజీవనశైలి, ఆహారపుటలవాటలో  
ఉనని దేశమని, బలమైన ప్రజాసా్వమా్యనికి ఇది ఉతతూమ 
నిదరశినమని అనానిర్. ప్రపంచంలో నేడు ప్రతి ఆరోవ్యకితూ 
భారతీయుడని, కాబటి్ట భారతీయులు మ్ందడుగు వేసేతూ, 
ప్రపంచ ప్రగతికీ ఊపు లభసుతూందనానిర్. “భారత్  వృద్ితో 
ప్రపంచమూ వృద్ి చంద్తంది. భారత్  సంసకారణ బాట 
పడిత్ ప్రపంచం పరివరతూన చంద్తంది” అని ఆయన 
అనానిర్. ఈ స్ఫూరితూ దా్వర్ లభంచిన ఉత్తూజంతో 
మ్ందడుగు వేయడానికి స్వయం సమృద్ భారతం 

భారత-అమెరికా దై విప్క్షిక సమ్వేశం
ఇండో-పసిఫ్క్ .. వ్ణిజయాం సహా అనేక 

మఖయామెై న అంశాలపెై  చరచి
రెండు దేశాల మధ్య ద్ె్వపాక్క చరచులక ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, అమరికా 
అధ్యక్షుడు జోబైడ్న్  అధ్యక్త వహంచార్. విదేశాంగ శాఖ కార్యదరిశి హర్షవరన్్ 
శ్ంగాలో  వెలలోడించిన వివర్ల ప్రకారం... ఓవల్ కార్్యలయంలో 60 నిమిష్లోలో  పూరితూ 
కావాలి్సన సమావేశం 90 నిమిష్లకపైగా సాగింది. రెండు దేశాల మధ్య రక్ణ 
సంబంధాల బలోపేతం, ప్రధాన రక్ణ భాగసా్వమిగా భారత్ క ప్రోతా్సహంపై 
అధ్యక్షుడు బైడ్న్  తన అచంచల నిబద్తను పునర్దా్ఘ టించార్. రక్ణ రంగంలో 
అధునాతన పారిశ్మిక సహకారం మరింత విసతూరించడంపై  ఇద్దర్ నాయకల్ 

హర్షం వ్యకతూంచేశార్.

ప్రధ్ని మోదీ ప్రకటన:
 పదవిలోకి ర్గానే మీర్ (అధ్యక్షుడు బైడ్న్ )కోవిడ్ , వాతావరణ మార్పా, 
కా్వడ్ వంటి అంశాలపై దృషి్ట సారించార్.

 ఈ భూగోళానికి మనం ధరముకరతూలం మాత్రమేనని మహాతాముగాంధీ ఎప్పుడూ 
చపేపావార్. భారత-అమరికా సంబంధాల బలోపేతానికి స్ఫూరితూ ఇదే.

 భారత-అమరికాల మధ్య వాణిజా్యనికి ప్రత్్యక ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ దశాబ్దంలో 
వాణిజ్యరంగంలో మనం పరసపారం సహకరించుకందాం.

 అమరికాకగల అంశాలన్ని భారత్ కూ అవసరం. అలాగే అమరికాక ఉపయోగపడే 
అనేక అంశాలు భారత్ లో ఉనానియ.

 భారత-అమరికా సంబంధాలోలో  పరివరతూనాతముక మార్పా వసతూంది. ప్రజాసా్వమ్య 
సంప్రదాయాలు-విలువలక మనం అంకితమయా్యం.

అధయాక్షుడు బైడెన్  ప్రకటన:
 అనేక ప్రపంచ సవాళలోక పరిష్కారంలో భారత-అమరికా సంబంధాలు 
తోడపాడగలవని విశ్వససుతూనానిను.

 భారత్ -అమరికా 2020నాటికి ప్రపంచంలో అత్యంత సనినిహత దేశాలు కాగలవని 
2006లోనే చపాపాను.

 అమరికా ఉపాధ్యక్షుడుగా ఉనని సమయంలో తన మ్ంబై పర్యటనను బైడ్న్  
గుర్తూచేసుకనానిర్.

 మ్ంబైలో తనక బంధువులునానిరని బైడ్న్  సరదాగా చపాపార్. ఆ మేరక 
మ్ంబైనుంచి బైడ్న్  అనే వ్యకితూనుంచి ఉతతూరం అంద్కననిటలో  పేరకానానిర్.

 రెండుదేశాల మధ్య సంబంధాల బలోపేతానికి, సే్వచా్ఛయుత-సార్వత్రిక ఇండో-
పసఫిక్ సహా కోవిడ్ -19 నుంచి వాతావరణ మార్పాదాకా ప్రతి సవాలును 
ఎద్రకానేంద్క ఎద్ర్చూసుతూనానిను. 

భారత-అమరికా ద్ె్వపాక్క చరచుల 
సందర్ంగా ప్రధాని ప్రసంగం 
వినడానికి క్యఆర్  కోడ్  సాకాన్ 
చేయండి

అంతరాజీ తీయం ప్రధాని అమరికా పర్యటన 
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ఉద్యమమే తారకమంత్రమని ఆయన ఈ సందర్ంగా వివరించార్. 
ఇది భారతదేశానిని ప్రపంచ ప్రజాసా్వమ్య, విశ్వసన్య భాగసా్వమిగా 
మార్సుతూందని చపాపార్.
కోవిడ్  మహమా్మర్ వేళ ప్రపంచ రక్షక్రాలుగా మార్న భారత్ 
వందేళలోక ఒకసారి సంభవించే అతిపెద్ద మహమామురిని ప్రపంచం నేడు 
కరోనా ర్పంలో ఎద్రకాంటంది. అయత్, భారత్ లో శాసత్ర-సాంకేతిక 
రంగాలోలో  చోటచేసుకంటనని ఆవిషకారణలు ప్రపంచానికి ఎంతో 
సహాయకార్లని ర్జువవుతోంది. ఆ మేరక విదేశాలోలో  సథిరపడిన 
భారత సంతతి వైద్్యలు, ఆవిషకారతూలు, ఇంజన్ర్లో , మేనేజర్లో  భారత 
ప్రజాసా్వమ్య విలువలతో మమేకమై మానవాళికి సేవలందించేలా 
స్ఫూరితూనిచాచుయ. అదే సమయంలో అంతర్జీ తీయ ఆరిథిక వ్యవసథి 
మరింత వైవిధ్యభరితంగా ఉండాలి్సన అవసరం ఉందని కూడా 
కరోనా మహమామురి పాఠం నేరిపాంది. భారతదేశంలో ఒకకారోజులోనే 
లక్లాదిమందికి టీకాలు వేయడంలో టీకా కార్యక్రమ వేదిక ‘కో-విన్ ’ 
ఎంత శకితూమంతంగా డిజిటల్  మద్దతనిచిచుందీ ఐక్యర్జ్య సమితికి 
ప్రధానమంత్రి మోదీ వివరించార్. ‘సేవా పరమో ధరముమః’ అనే 

సమ్ననిత సంప్రదాయ జీవనం సాగించే భారతదేశంలో వనర్లు 
పరిమితమే అయనపపాటికీ టీకాల అభవృది్ద, తయారీలో ఎనలేని శ్రద్ 
చూపిందని ఆయన చపాపార్. ప్రపంచలోనే తొలి ‘డీఎన్ ఏ టీకా’ను 
భారత్  అభవృద్ి చేసందని, 12 ఏళ్లో  పైబడిన వారందరికీ ఈ టీకా 
ఇవ్వవచుచునని తెలిపార్. అదేవిధంగా మ్కకాదా్వర్ ఇచేచు కరోనా 
టీకా అభవృద్ికి భారత శాసత్రవేతతూలు కృషి చేసుతూనానిరని ప్రధానమంత్రి 
చపాపార్. మరోవైపు మానవాళిపటలో బాధ్యతను గురెతూరిగిన భారత్  
ప్రపంచవా్యపతూంగా టీకాలు అవసరమైన దేశాలక సరఫర్ను 
పునమఃప్రారంభంచిందని వెలలోడించార్. టీకాల తయారీ కోసం భారత్  
ర్వాలి్సందిగా టీకాల ఉతపాతితూ సంసథిలక ఆయన ఆహా్వనం పలికార్. 
శాసత్ర విజాఞా నాధారిత విధానం బలోపేతం దిశగా ఆచరణాతముక 
విదా్యభా్యసానిని భారత్  ప్రోత్సహసుతూననిదని ఆయన చపాపార్. దీనికి 
అనుగుణంగా దేశంలోని వివిధ పాఠశాలలోలో  వేలాదిగా ‘అటల్  
టింకరింగ్  లా్యబ్్స ’ను ప్రారంభంచినటలో  తెలిపార్. అలాగే 
ఇంక్యబేటర్లో  ఏర్పాటసహా అంకర సంసథిల బలమైన పర్్యవరణ 
వ్యవసథిను అభవృద్ి చేసనటలో  పేరకానానిర్. భారత 75వ సా్వతంత్య్ర 

కావిడ్  శిఖరాగ్ర  సదసుసి

ప్ర పంచ శాంతి.. భద్ర త సహా అనేక 
అంశాలపెై  చరచిలు

 భద్రతపై సెపె్టంబర్ 24న భారత్ , జపాన్ , ఆసే్రాలియా, అమరికా దేశాలతో 
కూడిన వ్్యహాతముక చతషపాక్ కూటమి (కా్వడ్) చరచులలో ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ కూడా పాల్్గ నానిర్.

 ఈ చతరే్దశాధనేతల సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతోపాట 
అమరికా అధ్యక్షుడు జో బైడ్న్ , జపాన్  ప్రధానమంత్రి యోషిహడే సుగా, 
ఆసే్రాలియా ప్రధాని సాకాట్  మోరిసన్  కూడా పాల్్గ నానిర్. ఈ సందర్ంగా 
ప్రధాని మోదీ ప్రారంభోపనా్యసం చేస్తూ-

 ఈ “చతషపాక్ కూటమి ‘అంతర్జీ తీయ శ్రేయో శకితూ’గా వ్యవహరిసుతూంది. 
ఈ కూటమిలో మా మధ్య సహకారం దా్వర్ ఇండో-పసఫిక్  ప్రాంతంలోనే 
కాకండా ప్రపంచమంతట శాంతిసౌభాగా్యలక భరోసా లభసుతూంది” 
అనానిర్.

 ‘కా్వడ్ ’ టీకాల కార్యక్రమం ఇండో-పసఫిక్  ప్రాంత దేశాలక 
తోడాపాటనిసుతూంది. సామూహక ప్రజాసా్వమ్య విలువలతో మ్ంద్క 
సాగాలని కా్వడ్  నిర్ణయంచింది. సరఫర్ వ్యవసథి, అంతర్జీ తీయ భద్రత, 
వాతావరణ మార్పా, కరోనా వైరస్  మహమామురి వంటి అనేక అంశాలపై 
కా్వడ్  సమషి్టగా కృషి చేసుతూంది.

 ఇండో-పసఫిక్  ప్రాంత దేశాలక చేయూతనివ్వడం లక్ష్ంగా ‘కా్వడ్ ’ 
కూటమిలోని నాలుగు దేశాల్ 2004నాటి సునామీ తర్్వత తొలిసారి 
సమావేశమయా్యయ. నేడు ప్రపంచమంతా కరోనా మహమామురితో 
పోర్డుతనని పరిసథితల నడుమ మానవాళి సంక్షేమం కోసం మేం 
మరోసారి చేయీచేయీ కలిపి మ్ంద్కొచాచుం. 

‘కా్వడ్ ’ కూటమి సమావేశంలో 
ప్రధాని ప్రసంగం వినడానికి క్యఆర్  
కోడ్  సాకాన్ చేయండి
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వారి్షకోత్సవాలను పురసకారించుకని భారత్ లోని పాఠశాల/కళాశాల 
విదా్యర్థిలు తయార్చేసన 75 ఉపగ్రహాలను రోదసలోకి పంపనుననిటలో  
వెలలోడించార్.
అంతరాజీ తీయ వేదికపై భారత్  విజయాల ప్రస్తి వన
ఒకనాడు రైలే్వసే్టషన్  లో ‘టీ సా్ట ల్ ’ నడిపే తండ్రికి సాయపడిన పిలలోవాడు 
ఇవాళ భారత ప్రధాని హోదాలో ఐక్యర్జ్య సమితి సర్వసభ్య 
సమావేశంలో నాలుగోసారి ప్రసంగిసుతూనానిడని ప్రధానమంత్రి చపాపార్. 
తదా్వర్ భారత ప్రజాసా్వమ్యం ఎంత బలమైనదో ప్రపంచం గురితూంచేలా 
చేశార్.  కాగా, సుదీర్ఘకాలం గుజర్త్  మ్ఖ్యమంత్రిగా, తర్్వత ఏడేళలో 
నుంచి భారత ప్రధానమంత్రిగా ఇపపాటికి 20 ఏళలో నుంచీ ఆయన 
దేశపౌర్ల సేవక అంకితమయా్యర్. అభవృద్ి ఫలాలు అట్టడుగుదాకా 
అందినప్పుడే అది సారథికం అవుతందనని పండిట్  దీన్ దయాళ్  
ఉపాధా్యయ్  ప్రబోధంచిన అంతో్యదయ ఆరిథిక సద్ాంతానికి నేడు భారత 
ప్రజాసా్వమ్యం కట్ట బడి ఉందని ఆయన చపాపార్. అదే సమయంలో 
‘అందరికీ ప్రగతి’ అననిది నేటి నవభారతం ప్రాథమ్యమని తెలిపార్. 
ఈ దారశినికత వలలోనే భారత్ లో బా్యంకల మ్ఖం ఎర్గని 43 కోటలో 
మందికి పైగా ప్రజలు గడచిన ఏడేళలోలో బా్యంకింగ్  వ్యవసథితో సంధానం 
కాగలిగారని తెలిపార్. అదేవిధంగా లోగడ బీమా గురించి 
ఊహామాత్రంగానైనా తెలియనివారిలో 36 కోటలోక పైగా ప్రజలక 
ఇప్పుడది అంద్బాటలోకి వచిచుందనానిర్. అలాగే 50 కోటలో 
మందికిపైగా పేదలక ఉచిత చికిత్స సద్పాయం కలపానతో వారిప్పుడు 
నాణ్యమైన ఆరోగ్య సేవలు పందగలుగుతనానిరని వివరించార్. 
దేశంలో తలదాచుకనే గూడులేని 3 కోటలో మందికి పకాకాఇళ్లో  
సమకూర్చుమని తెలిపార్. ఇక భారత్ లోనే కాకండా 
ప్రపంచమంతట... మ్ఖ్యంగా పేద, వరమ్ాన దేశాలోలో  కలుషిత న్ర్ 
అతిపెద్ద సమస్యగా ఉననిదని గుర్తూచేశార్. ఈ సవాలును 
ఎద్రకానడంలో భాగంగా భారతదేశంలో 170 మిలియనలోకపైగా 
గృహాలక కొళాయల దా్వర్ పరిశుభ్రమైన న్రందించే భారీ ఉద్యమం 
చేపట్ట మని ఆయన చపాపార్.
ఏ దేశమైనా ప్రగతి సాధంచాలంటే అకకాడి పౌర్లక భూమి, ఇలులో  
తదితర్లక సంబంధంచి యాజమానా్యనిని నిర్్రించే ఆసతూహకకా 
రికార్డులు ఉండటం చాలా మ్ఖ్యమని ప్రపంచంలోని పెద్ద వ్యవసథిలన్ని 
గురితూంచాయని చపాపార్. అయత్, ప్రపంచంలోని గొపపా దేశాలోలో  కూడా 
భూమి, ఇలులో  వగైర్లపై హకకాలు లేని ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉనానిరని 
పేరకానానిర్. ఈ నేపథ్యంలో నేడు భారత్ లోని 6 లక్లకపైగా గ్రామాలోలో  
డ్రోనలోతో గురితూంచడం దా్వర్ కోటలో ది మందికి వారి ఆసుతూలక 
సంబంధంచిన డిజిటల్  రికార్డులు అందించే కార్యక్రమం 
కొనసాగుతననిదని తెలిపార్.
ఉగ్రవాదంపై బలమైన వైఖర్
భారత్  ఎలలోప్పుడూ ప్రపంచ శాంతిని, సామరసా్యనిని కోర్కనే దేశం. 
అంద్కే- ఏ దేశంలోనైనా సునినిత పరిసథితలు ఉననిపుడు వాటిని మరే 
దేశమూ తన సా్వరథి ప్రయోజనాలక ఉపకరణాలుగా వాడుకోర్దంట్  

ఐక్యర్జ్య సమితి సర్వ సభ్య సమావేశంలో ప్రసంగం సందర్ంగా 
ప్రధానమంత్రి ఏ దేశం పేర్నూ ప్రసాతూవించకండానే సుసపాష్ట 
సందేశమిచాచుర్. ఆఫ్ఘనిసాథి న్ లో ప్రసుతూత పరిసథితలను ప్రపంచం దృషి్టకి 
తెస్తూ- అకకాడి ప్రజలు, పిలలోలుసహా మైనారిటీలక సహాయం చేయాలి్స 
ఉందనానిర్. ఈ మేరక ప్రతి దేశమూ తనవంత బాధ్యతను 
నెరవేర్చులి్స ఉందని ఆయన పిలుపునిచాచుర్. అలాగే... ఉగ్రవాదం 
ఏనాటికైనా తమకే పెనుమ్ప్పు కాగలదనని వాసతూవానిని 
గుర్తూంచుకోవాలని ఉగ్రవాదానిని ఓ ర్జకీయ సాధనంగా ఉపయోగించే 
వారిని ప్రధాని హెచచురించార్. ఉగ్రవాదం విసతూరణ, ఉగ్రవాద దాడులక 
ఆఫ్ఘనిసాతూన్ నేల ద్రి్వనియోగం కాకండా చూసుకోవడం అత్యంత 
మ్ఖ్యమనానిర్. సమ్ద్ర వారసత్వం, వనర్ల సమ్చిత వినియోగం 

ఉప్ధయాక్షురాలు కమలా 
హాయారిస్ తో భేటీ

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన పర్యటనలో భాగంగా ‘వాషింగ్టన్  డీస్’లో 
2021 సెపె్టంబర్ 23న అమరికా ఉపాధ్యక్షుర్లు కమలా హా్యరిస్ తో 
సమావేశమయా్యర్. నాయకలిద్దర్ రెండు దేశాలోలో నూ కోవిడ్ -
19 పరిసథితిపై చరిచుంచార్. టీకాల కార్యక్రమానిని వేగిరపరచడం 
దా్వర్ మహమామురి సత్వర నియంత్రణక సాగుతనని కృషితోపాట 
మ్ఖ్యమైన మంద్లు, వైద్య-ఆరోగ్య సంరక్ణ పరికర్ల నిరంతర 
సరఫర్ అంశాలు కూడా ఈ చరచులోలో  భాగమయా్యయ. పునర్తాపాదక 
విద్్యద్తాపాదనక ప్రోతా్సహం దిశగా భారత్  నిరి్వర్మ కృషితోపాట 
దేశంలో ఇటీవలే ప్రారంభంచిన జాతీయ ఉదజని కార్యక్రమం గురించి 
ప్రధాని వివరించార్. భారత పర్యటనక ర్వాలి్సందిగా అమరికా 
ఉపాధ్యక్షుర్లు కమలా హా్యరిస్ ను ఈ సందర్ంగా ప్రధానమంత్రి 
మోదీ ఆహా్వనించార్.

 యుఎస్ ఉపాధ్యక్షుర్లు కమల 
హా్యరిస్ తో ప్రధాన మంత్రి 
మాటలో డిన సంభాషణ వినడానికి 
ఈ క్యఆర్  కోడ్  సాకాన్ చేయండి

అంతరాజీ తీయం ప్రధాని అమరికా పర్యటన 
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గురించి ప్రధాని మోదీ నొకికాచబుతూ-విసతూరణవాదం, నిరోధవాదాల 
నుంచి రక్ంచుకోవాలి్సన జీవనరేఖలలో అంతర్జీ తీయ వాణిజ్యం 
కూడా ఒకటని  సపాష్టం చేశార్. ఇంద్కోసం అంతర్జీ తీయ సమాజం 
మ్కతూకంఠంతో గళమతాతూలి్సన ఉందని ఆయన స్చించార్.
ఐకయారాజయా సమితిలో సంసకురణలు అవసరం
   “సరైన కార్యం, సరైన సమయంలో జరగకపోత్ దాని ఫలితానిని 
కాలమే నాశనం చేసుతూంది” అని భారతదేశపు అసమాన తతతూ్వవేతతూ 
ఆచార్య చాణక్యడు శతాబా్ద ల కిందటే చపాపాడని ప్రధానమంత్రి మోదీ 
ఉటంకించార్. తదనుగుణంగా ఐక్యర్జ్య సమితి తన ఔచితా్యనిని 
నిలబెట్ట కోవాలని, ఇంద్కోసం తన ప్రభావశీలతను, విశ్వసన్యతను 

ఇనుమడింపజేసుకోవాలని స్చించార్. నేడు ఈ అంతర్జీ తీయ 
సంసథిక వ్యతిరేకంగా ఈ వేదిపైనుంచే ప్రశనిలు ఎద్రవుతనానియని 
చపాపార్. ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాలోలో  సాగుతనని ప్రచ్ఛనని 
యుద్ాలు, ఉగ్రవాదం, ఆఫ్ఘనిసాథి న్  సంక్షోభం నేపథ్యంలో ఈ ప్రశనిలు 
మరింతగా వినిపిసుతూనానియని పేరకానానిర్. అంతర్జీ తీయ పరిసథితల 
దృష్ట్యా ఐక్యర్జ్య సమితి బలోపేతం కావాలి్సన అవసరం ఎంతయనా 
ఉననిదని సపాష్టం చేశార్. ఈ దిశగా ప్రతి ఒకకార్ కృషిచేసేతూ 
ప్రపంచంలో శాంతి-సామరసా్యలు ఇనుమడించగలవని, తదా్వర్ 
ప్రపంచం ఆరోగ్యంగా, సురక్తంగా, సౌభాగ్యంతో విలసలలోగలదని 
ప్రధాని ఆశాభావం వ్యకతూం చేశార్. 

జప్న్  ప్ర ధాని సుగా 
యోషిహిదే తో భేటీ

ఆసేట్ రాలయా ప్ర ధాని సాకాట్  
మ్రిసన్  తో సమ్వేశం

మాన్య శ్రీ జపాన్  ప్రధాని సుగా యోషిహదేతో ప్రధాని మోదీ ప్రత్యక్ంగా 
సమావేశం కావడం ఇదే తొలిసారి. ఈ సందర్ంగా రెండు దేశాలమధ్య 
బహమ్ఖ సంబంధాలను ప్రధాన మంత్రులిద్దర్ సమీక్ంచార్. 

అలాగే ఆఫ్ఘనిసాథి న్  సహా ఇటీవలి 
అంతర్జీ తీయ, ప్రాంతీయ 
పరిణామాలపై తమ అభప్రాయాలను 
పంచుకనానిర్. సే్వచా్ఛయుత, 
సార్వత్రిక ఇండో-పసఫిక్  ప్రాంతం 

విషయంలో తమ కట్ట బాటను వార్ పునర్దా్ఘ టించార్. రెండుదేశాల 
మధ్య ఆరిథిక భాగసా్వమ్యం పెర్గుతండటంపై వార్ హర్షం వ్యకతూం 
చేశార్. అంత్కాకండా ‘మ్ంబై-అహముదాబాద్  హైస్పాడ్  రైల్  ప్రాజెక్ట ’ 
(ఎంఏహెచ్ ఎస్ ఆర్ ) సకాలంలో, సజావుగా పూరతూయ్యలా పనులను మరింత 
వేగవంతం చేయడంపై తమ నిబద్తను పునర్దా్ఘ టించార్.  

‘వాషింగ్టన్  డీస్’లో సెపె్టంబర్ 23నాటి చతరే్దశ నేతల శఖర్గ్ర 
సదసు్స నేపథ్యంలో  ఆసే్రాలియా ప్రధాని సాకాట్  మారిసన్  తో ప్రధాని 
మోదీ ద్ె్వపాక్క సమావేశంలో పాల్్గ నానిర్. ఈ సందర్ంగా 
అంతర్జీ తీయ, ప్రాంతీయ, 
ద్ె్వపాక్క ప్రామ్ఖ్యంగల వివిధ 
అంశాలపై ప్రధానులిద్దర్ 
చరిచుంచార్. భారత-ఆసే్రాలియా 
విదేశాంగ, రక్ణ మంత్రుల 
సాథి యలో ఇటీవల జరిగిన తొలి 
ద్వంద్వ ప్రతినిధ చరచులుసహా రెండు దేశాలమధ్య క్రమం తపపాకండా 
సాగుతనని సంప్రదింపులపై వార్ సంతృపితూ ప్రకటించార్. పరసపార 
శ్రేయసు్ససహా సార్వత్రిక, సే్వచా్ఛయుత, సంపనని, నిబంధనల ఆధారిత 
ఇండో-పసఫిక్ ప్రాంతంపై ఉమముడి ప్రయోజనాల రీతా్య సనినిహత 
సహకారం కొనసాగించాలని ప్రధానులిద్దర్ నిర్ణయంచార్.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన అమరికా పర్యటనలో తొలిరోజున ఐద్ దిగ్గజ 
కారపారేట్  సంసథిల స్ఈవోలతో వ్యకితూగతంగా సమావేశమయా్యర్. వీరిలో వివేక్  
లాల్  (జనరల్  అటమిక్్స ), శంతను నార్యణ్  (అడోబ్ ), క్రిస్టయానో ఆర్ .అమోన్  
(కా్వల్ కామ్ ), మార్కా  విడముర్  (ఫస్్ట  సలార్ ), స్్టఫెన్  ఎ.ష్్వర్జీ  మాన్  (బాలో క్ స్ట న్ ) 
ఉనానిర్. ఈ సమావేశం సందర్ంగా భారతదేశంలోగల అవకాశాల గురించి 
ప్రసాతూవిస్తూ- పెట్ట బడులను పెంచాలి్సందిగా ప్రధానమంత్రి వారికి స్చించార్. 
మ్ఖ్యంగా భారత టెలికాం, ఎలకా్రా నిక్్స  రంగాలోలో  విసతూ ృత పెట్ట బడులకగల 
అపార అవకాశాల గురించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వారితో చరిచుంచార్. 
‘ఎలకా్రా నిక్్స  సస్టమ్  డిజైన్  అండ్  మాను్యఫ్్యకచురింగ్ ’ (ఈఎస్ డీఎం)క 
సంబంధంచి ఇటీవల ప్రారంభంచిన ఉతపాతితూ ఆధారిత ప్రోతా్సహక (పీఎల్ ఐ) 
పథకంపై కారపారేట్  దిగ్గజ సంసథిల నాయకలతో ప్రధాని చరిచుంచార్. అలాగే 
భారత్ లో సెమీ కండక్టర్  సరఫర్ వ్యవసథి పరిణామాలతోపాట దేశంలో సాథి నిక 
ఆవిషకారణల వాతావరణం సృషి్టంచాలి్సన అవసర్నిని వారికి వివరించార్.

నవ భారతం నిరామాణంలో తోడ్పడనున్న ప్ర పంచ దగగా జ కార్్పరేట్  సంసథా లు
అపహరణకు గురై న భారత కళాఖండాలు, ప్్ర చీన
వసు్త వులను తిరిగి తెచిచిన ప్ర ధాని మోదీ  
ప్రధాన మంత్రి 157 కళాఖండాలను, ప్రాచీన వసుతూవులను అమరికా నుంచి 
స్వదేశానికి తీసుకొచాచుర్. ఇంద్లో సాంసకాకృతిక పుర్వసుతూవులతోపాట 
హందూ, బౌద్, జైన ధర్ములక సంబంధంచిన 
కళాకృతలు, శలాపాలు తదితర్లు కూడా 
ఉనానియ. వీటిలో అధకశాతం 11-14 
శతాబా్ద ల నాటివి కాగా, క్రీసుతూపూర్వపు 
కాలానికి చందినవి కూడా ఉండటం విశేషం. 
అపహరణక గురై ప్రపంచవా్యపతూంగాగల 
మన పుర్వసుతూవులు, కళాఖండాలను తిరిగి 
స్వదేశానికి తెచేచు దిశగా మోదీ ప్రభుత్వం 
చేసుతూనని కృషిలో ఇదొక భాగం. కాగా, సాంసకాకృతిక కళాకృతల అపహరణ, 
అక్రమ తరలింపు, చట్టవిర్ద్ వా్యపారం తదితర్లను అరికటే్ట కృషిని 
బలోపేతం చేయడంపై ప్రధాని మోదీ, అధ్యక్షుడు బైడ్న్  తమ నిబద్తను 
పునర్దా్ఘ టించార్.
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‘సంసద్  టీవీ’తో ప్ర జాసావిమయా
గళానికి మరింత బలం

ఈ 21వ శత్బ్దం సమాచార వినియమం, చరచులదా్వరా విప్లవాతమాక మారుపిలు తెసతింది. ఈ దిశగా పత్రికా 

మాధయుమాలు, టీవీ చానళ్్ల ప్రముఖ పాత్ర పోషస్తిన్్నయి. ఈ నేపథయుంలో ప్రజాస్్వమయు గళానికి మరింత 

బలమిచేచు దిశగా చేపటిటోన బృహత్  సంకలపింలో భాగంగా అమృత్  మహోతసివ సంవతసిరంలో మునుపటి 

లోక్ సభ, రాజయుసభ టీవీ చానళ్ల విల్నం దా్వరా ‘సంసద్  టీవీ’ ఏరాపిటు చేయబడింది.

భారత పారలోమంట ప్రజాసా్వమా్యనికి ఆలయం వంటిది… 
ప్రధానమంత్రి 2014లో పదవీ బాధ్యతలు స్్వకరించాక 
పారలోమంటలో ప్రవేశంచే మ్ంద్ మటలోను భకితూపూర్వకంగా 

వంగి సపాకృశంచడం దాని ప్రామ్ఖా్యనిని ప్రసుఫూటం చేసతూంది. కొనేనిళ్లోగా 
పారలోమంట పనితీర్ వేగం, పారదరశికత కూడా మర్గుపడాడు య. 
పారలోమంటరీ వ్యవసథి అంటే కేవలం ర్జకీయాలు కాదని, దేశ ప్రగతి దిశను 
నిర్ణయంచే విధానాలు కూడానని అరథిం చేసుకోవడం మ్ఖ్యం. 

ఈ దృకపాథంతోనే 2021 ఫిబ్రవరిలో లోక్ సభ, ర్జ్యసభ చానెళలో విల్నం 
దా్వర్ ‘సంసద్ టీవీ’ ఏర్పాటక నిర్ణయం తీసుకోబడింది. తదనుగుణంగా 
పారలోమంటరీ వ్యవసథిను మరింత పటిష్టంగా, సమరథింగా ప్రజలోలో కి 
తీసుకెళ్లో లక్ష్ంతో అంతర్జీ తీయ ప్రజాసా్వమ్య దినోత్సవం, దూరదరశిన్ 
దినోత్సవాలను పురసకారించుకని సెపె్టంబర్ 15న ‘సంసద్ టీవీ’ తన 
ప్రసాథి నం ప్రారంభంచింది. 

  ఉప ర్ష్రాపతి వెంకయ్యనాయుడు, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, లోక్  
సభాపతి ఓం బర్లో  ఈ ఛానెల్ క శ్రీకారం చుట్ట ర్. ‘ఆజాదీ కా అమృత్ 

సంసద్  టీవీ కారయాక్ర మ్లు ప్ర ధానంగా
ఈ 4 విభాగాలుగా ఉంటాయి

ప్రలు మెంటలో 
కారయాకలాప్లు, 
ప్ర జాసావిమయా 
వయావసథా లు 

భారతదేశ 
చరిత్ర  
సంసకాృతి 

పరిప్లన 
పథకాలు/ 
విధానాల అమలు

వర్త మ్న 
అంశాలు, 
ఆసకు్త లు, 
వయావహారాలు

01
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జాతీయం సంసద్  టీవీ
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మహోత్సవ్ ’లో భాగంగా మన పారలోమంటలో అనుసరించే అత్యతతూమ 
సంప్రదాయాలను ప్రోత్సహంచడం కోసం ప్రపంచంలోని అతి 
పెద్ద ప్రజాసా్వమ్యమైన భారతదేశ ప్రజలక అంకితమిస్తూ ‘సంసద్ 
టీవీ’ ప్రారంభంచబడింది. పారలోమంటరీ కార్యకలాపాలతోపాట 
మ్ఖ్యమైన సమాచార్నిని ఈ ఛానెల్ దేశ పౌర్లక సమరథింగా 
చేరవేసుతూంది. అదేవిధంగా వనర్ల వాడకానిని, వినియోగ సామర్థి యూనిని 
మర్గుపర్సుతూంది. ఆ విధంగా ఒకవైపు నాణ్యతను గణన్యంగా 
మర్గుపర్స్తూ మరోవైపు ఖర్చును తగి్గంచడంలోనూ తోడపాడుతంది. 
కొతతూ కార్యక్రమాల పరంపరతో దేశంలోని సాంసకాకృతిక, ఆరిథిక, 
సామాజిక అంశాలపై ప్రజలోలో  మరింత చైతన్యం కలిపాసుతూంది. అలాగే 
దేశ ప్రగతి పయనంపై ప్రజలక అవగాహన కలిపాంచడమేగాక 
అంతర్జీ తీయ అంశాలపై వార్తూ కథనాలనూ అందిసుతూంది.

   ఈ చానెల్  ప్రారంభం సందర్ంగా ప్రధానమంత్రి 

ప్రసంగిస్తూ- “భారతదేశం ప్రజాసా్వమా్యనికి తలిలో వంటిది. 
మనకిది ఒక వ్యవసథి మాత్రమే కాద్.. ఒక సద్ాంతం” అనానిర్. 
పారలోమంట టీవీ ప్రామ్ఖా్యనిని వివరిస్తూ- “చకకాని, వాసతూవిక 
సార్ంశం లభంచేటలోయత్ ప్రజలు కూడా స్వయంగా అంద్లో 
భాగసా్వమ్లవుతార్. ఇది మాధ్యమాలక ఎలా వరితూసుతూందో.. దేశ 
పారలోమంటరీ వ్యవసథికూ అంత్ సమానంగా వరితూసుతూంది” అని ప్రధాని 
అనానిర్. ఒకకామాటలో చబత్ “సార్ంశమే సంధానకరతూ” అని 
ఆయన స్త్రీకరించార్. సాధారణ ప్రజాన్కం సభా కార్యక్రమాలతో 
తమనుతామ్ అనుసంధానించుకోవడం చాలా మ్ఖ్యమని ఆయన 
అభప్రాయపడాడు ర్. ఈ ఆలోచనను మదిలో ఉంచుకని పారలోమంట్ టీవీ 
నమూనాను ర్పందించినటలో  చపాపార్. ఈ ప్రయతనిం కచిచుతంగా 
దేశ ప్రజాసా్వమ్య మూలాలను మరింత బలోపేతం చేసుతూందనానిర్.

‘సంసద్  టీవీ’ కారయాక్ర మ్లు
 టుడే ఇన్  పారలుమెంట్ : చట్టసభలో ఆ రోజు కార్యకలాపాలపై 
సమాచారం.

 హౌజ్  హైలైట్స్ : పారలోమంట ఉభయసభలోలో  కార్యకలాపాల 
మ్ఖా్యంశాలు.

 ఏకం సత్ : ఈ కార్యక్రమ పరంపర కింద ప్రధానంగా అనిని 
మతాల పరసపార సంధానాంశాలతో కూడిన 
వివర్లు.

 ట్రాన్స్  ఫార్్మంగ్  ఇండియా: దేశ పరివరతూనపై చరచు
 ఎకానమీ స్త్ర: ప్రభుత్వ విధానాలు ర్పందే 
తీర్ను ఈ కార్యక్రమం విశదం చేసుతూంది.

 టు ది పాయింట్ : వీక్కలక దేశంలోని ప్రసద్ 
వ్యకతూల పరిచయం.

 ది డిఫండర్స్ : దేశ అంతర్గత, వ్్యహాతముక భద్రత 
విధానాలు, సమస్యలను సరళమైన భాషలో వివరిసుతూంది.

 హసటోరీ: భారతీయ సంసకాకృతి మూలాలు; మన సుసంపనని 
వారసత్వం, తతతూ్వశాసత్ర లోతలను వీక్కలక పరిచయం 
చేసుతూంది.

 మై సోటో రీ: మహళా పారలోమంట సభు్యల పోర్ట గాథలను 
వివరిసుతూంది.

 ఇండియాస్  స్టో రటోప్  జరీ్న: దేశంలోని యువ పారిశ్మికవేతతూల 
పరిచయ కార్యక్రమం.

 ఇండిపండెంట్  ఇండియా@75: భారత సా్వతంత్య్ర 75వ 
వారి్షకోత్సవాల నేపథ్యంలో కార్యక్రమాల పరంపర సద్ం 
చేయబడింది. ‘అమర్  క్ంతి, య భీ నాయక్ , 75 మైల్  స్ట న్్స  
ఆఫ్  ఆజాదీ, ఛంజ్  మేకర్్స , భారత్ క దిశానిరే్దశం చేసన 75 

చట్ట లు వంటివి ప్రసారమవుతాయ.  
 అసెంబ్లు  డిబేట్స్ : ఆయా ర్ష్్రా ల శాసనసభలోలో  చరిచుంచిన 
అంశాలపై కార్యక్రమం. ఇది జాతీయ సాథి యలోనూ ప్రభావం 
చూపగలద్.

  యువర్  ఎంపీస్ : ఇంద్లో మీ ఎంపీల జీవితాలక 
సంబంధంచిన అంశాలన్ని వివరంగా చూపబడతాయ.  

   భారత్  కా రహనే వాల హూ: మన చరిత్ర, కళలు, 
సంసకాకృతిని వెలుగులోకితెచేచు కార్యక్రమం. 

 వైబ్ంట్  ఇండియా: ఈ వారం కార్యకలాపాలపై 
సమీక్ కార్యక్రమం.

 అభవయాకితి: కళా జగతిలోని ప్రమ్ఖ కళాకార్లు 
ఆయా కళలోలో ని స్క్ష్మ నైపుణా్యలను వివరిసాతూర్. 

 హెల్తి ఇండియా: వా్యధుల నివారణలో 
వీక్కలక సమ్చిత సలహాలిచేచు కార్యక్రమం.

 స్్మర్టో  ఫార్్మంగ్ : వ్యవసాయ రంగంలో వినూతని ప్రయోగాలు, 
విజయాలను వివరించే కార్యక్రమం.

 ఆర్టో  ఆఫ్  సైన్స్ : శాసత్ర-సాంకేతిక రంగాలోలో  ప్రపంచవా్యపతూంగా 
వినూతని ఆవిషకారణలతో వీక్కలక విజాఞా న, వినోదాలందిసుతూంది.

 హలో ఇండియా రండప్ : దేశంలోనే కాకండా ప్రపంచంలో 
వివిధ కార్యకలాపాల గురించి సమాచారమిచేచు కార్యక్రమం.

 డెమోక్రసీ ఆఫ్  ది వరల్డు  :  ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల చట్టసభలోలో  
ప్రతిధ్వనించే సమస్యలపై సమాచారమిచేచు కార్యక్రమం.

 ఐకానిక్  సీ్చ్ : మీ విజాఞా న వికాసానికి ఉపయోగపడే వివిధ 
లఘు వీడియోల సమాహారం.
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జాతీయం
వయావస్యం

గోవా నివాస దరశినా పెడేనికర్ చిననితనంలోనే తండ్రికి 
వ్యవసాయంలో సహాయపడుతూండేది. ఈ నేపథ్యంలో 

సంప్రదాయ వ్యవసాయంలో లాభారజీన అవకాశాలు ఆమను ఈ 
రంగంవైపు ఆకరి్షంచాయ. అయత్, నిర్డు కోవిడ్  మహమామురి 
కారణంగా దిగబాంధం విధంచడంతో ఆమక కొతతూ ఇబబాంద్లు 
ఎద్రయా్యయ. ఫలితంగా ఆమ లోగడ మంచి లాభాలు గడిస్తూ 
వచిచున కొబబారి సాగు తగు్గ మ్ఖం పటి్టంది. దీంతో దరశిన కొబబారి 
ఆహార ఉతపాతతూలవైపు మళిలోంది. ఇప్పుడామ కొబబారి ఎండబెటి్ట, నూనె 
తీస.. అమ్ముతోంది. ఆమ ల్టర్ ర్.300 వంతన కొబబారి నూనె 
విక్రయసుతూండగా, ఈ వినూతని ప్రయతనిం ఆమక సరికొతతూ బాటలు 
పరిచింది. ఆ మేరక ల్టర్ కొబబారి నూనె ర్.300 చొప్పున 

అమముడం ఆమక మంచి లాభారజీన మార్గంగా మారింది. అంత్కాద్.. 
భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి (ఐకార్ ) నుంచి శక్ణ 
పందిన దరశిన.. ప్రసుతూతం వరి, టొమాట, మిరపవంటి సంప్రదాయ 
పంటలను వినూతని పద్తలోలో  పండిసుతూనానిర్. ఇంద్కోసం ఆమ 
తన 4 ఎకర్ల భూమిలో ‘బర్ము కంపోస్్ట’ కూడా తయార్చేసతూంది. 
“సంప్రదాయ వ్యవసాయంతో పోలిసేతూ ఆహార తయారీ రంగంలో 
మంచి లాభాలుంటయ” అని దరశిన ఈ సందర్ంగా చపాపార్. 
అనినింటికీ మించి, సమ్చిత శక్ణతోపాట ప్రధానమంత్రి కిసాన్ 
సమామున్ నిధ దా్వర్ సకాలంలో అంద్తనని సహాయం ఆమక 
సరికొతతూ మార్్గ నిని ఏరపారచింది.  

దరశిన- వాసతూవానికి సరికొతతూ ఆలోచనలక ప్రతీక. విజాఞా నానిని 

పోషకాహార లోపం.. వ్త్వరణ మ్ర్్పల వంటి
తీవ్ర  సమసయాలను ఎదుర్కానగల 35 ఆధ్నిక పంటలు

ఆరోగయుం, పరిశ్రమలు లేదా వయువస్యం రంగం ఏదైన్- ప్రాచీన సంప్రదాయాల ఆనుసరణను ఛేదిసూతి జ్వితంలోని ప్రతి అడుగులోనూ 

శాసత్ర విజాఞాన్ని్న ప్రోతసిహించడం దా్వరా భారతదేశాని్న స్వయం సమృద్ం చేయడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వేగంగా ముందుకెళతింది. ఈ 

దిశగా ప్రతేయుకించి ఆవిషకారణల దా్వరా పురోగమనం వయువస్య రంగానికి అపార స్మరథాష్ం ఉంది. దీని్న దృషటోలో ఉంచ్క్ని తొలుత 

జ్వపోషక బలోపతం చేయబడిన 70 రకాల మెరుగైన పంటలను రైత్లక్ అందుబాటులో ఉంచింది. ఇందులో ప్రతేయుక విశిషటోతలతో 

కూడిన 35 రకాల పంటలను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. ఈ పంటలు ఒకవైపు వాత్వరణ మారుపిల సవాలును 

ఎదుర్కానడమేగాక మరోవైపు పోషకాహార లోపాని్న కూడా సమరథాంగా తొలగించగలవు...

వయావసాయం మెర్గుకు శాసత్ర విజాఞా న వినియోగం
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భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి 2021లో వాతావరణ మార్పా, పోషకాహార లోపం సవాళలోను ఎద్రకానగల ప్రత్్యక లక్ణాలతో కూడిన 35 
రకాల పంటలను ర్పందించింది. ఈ 35 రకాలలో కర్వును తట్ట కనే మ్కకాశనగ, ఎండుతెగులు-వంధ్యత్వ నిరోధక కంది, సత్వర దిగుబడినిచేచు 

సయాబీన్  సహా చీడపీడల నిరోధక రకాలైన వరి, పోషక బలోపేత గోధుమ, సజజీ, మొకకాజొనని, కి్వనోవా, ఒక రకం గోధుమలు, రెకకాల చికకాడు, పందిరి 
చికకాడు వంటి పంటలునానియ. మానవ, జంత ఆరోగా్యనిని దెబబాతీసే కొనిని పంటలలోని పోషక వ్యతిరేక కారకాలను నిర్ములించగల నిరి్దష్ట లక్ణాలతో 

కూడిన రకాల పంటలు కూడా వీటిలో ఉనానియ.

  వ్యవసాయ రంగ సవాళలో పరిష్కారంలో శాసత్ర-సాంకేతిక 
పరిజాఞా నాలను 6-7 సంవత్సర్లుగా ప్రాధాన్యం ప్రాతిపదికన 
వాడుతనానిర్. కొతతూ పరిసథితలక తగినటలో ... మ్ఖ్యంగా 
మార్తనని వాతావరణ పరిసథితల నడుమ మరింత 
పోషకాలతో కూడిన వితతూన సృషి్టపై ప్రసుతూతం మేం దృషి్ట 
పెట్ట ం.

  నిర్డు కరోనాతో పోర్డుతననిపుడు మాత్రమే  అనేక 
ర్ష్్రా లోలో  పంటలపై మిడతల దండు ఎలా దాడి చేసందీ 
చూశాం. ఈ దాడిని అనేక ప్రయతానిలతో నిరోధంచడం 
దా్వర్ అపార నష్టం నుంచి రైతలను రక్ంచగలిగాం.

  రైతలక న్టి భద్రత దిశగా మేం సాగున్టి ప్రాజెక్టలు 
ప్రారంభంచాం. దశాబా్ద లుగా పెండింగ్ లో పడిన దాదాపు 
100 ప్రాజెక్టల పూరితూకి చర్యలు చేపట్ట ం. చీడపీడల నుంచి 
పంటల రక్ణతోపాట  అధక దిగుబడినిచేచు కొతతూ రకాల 
వితతూనాలను రైతలక అందించాం.

  కన్స మద్దతధర పెంపుతోపాట పంటల కొనుగోలు 
ప్రక్రియను మర్గుపరిచాం. తదా్వర్ మరింతమంది 
రైతలక లబ్ చేకూర్తంది. రబీలో 430 లక్ల 
టనునిలకపైగా గోధుమ కొనుగోలు చేశాం.

  సాంకేతికతతో రైతల అనుసంధానం దిశగా వారికి 
బా్యంకలనుంచి సాయానిని సులభతరం చేశాం. 

నేడు రైతలు మర్గైన రీతిలో వాతావరణ సమాచారం 
పంద్తనానిర్. ఓ ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహంచడం 
దా్వర్ ఇటీవల 2 కోటలో మందికిపైగా రైతలక కిసాన్ క్రెడిట్ 
కార్డులు ఇవ్వబడాడు య.

  వాతావరణ మార్పాలవలలో కొతతూ రకాల తెగుళ్లో , కొతతూ/
అంటవా్యధులు బయటపడుతనానియ. దీంతో మానవ 
ఆరోగ్యం పెద్ద సంక్షోభంలో పడింది.  అంత్గాక పశువులు, 
పంటలు కూడా ప్రభావితం అవుతనని నేపథ్యంలో 
వీటనినిటిపై లోతైన పరిశోధన అవసరం.

  శాసత్రవిజాఞా న రంగం, ప్రభుత్వం, సమాజం సమషి్టగా 
కృషిచేసేతూ మర్గైన ఫలితాలు లభసాతూయ. కొతతూ సవాళలోను 
ఎద్రకానడంలో రైతలు, శాసత్రవేతతూల సమేముళనం దేశ 
సామర్థి యూనిని పెంచుతంది.

  పంటల ఆదాయం మీద మాత్రమే ఆధారపడే పరిసథితిని నుంచి 
రైతను గటె్టకికాంచడం కోసం విలువ జోడింపు, ఇతరత్రా 
వ్యవసాయ అవకాశాల ఎంపికక వీలు కలిపాంచబడింది.

  శాసత్ర విజాఞా నం, పరిశోధనల దా్వర్ పరిష్కార్లు చూపడమే 
కాకండా చిర్ధానా్యలతోపాట ఇతరత్రా ధానా్యల రకాలను 
కూడా మరింత మర్గుపరచాలి్స ఉంది. దేశంలో ఎకకాడైనా, 
అకకాడి అవసర్లక తగినటలో  సాగు చేయగలిగేలా ఈ 
ఆవిషకారణలు సాగాలి.

ప్ర తేయాక లక్షణాలున్న 35 రకాల పంటలు

ప్ర ధాని నరేంద్ర  మోదీ ప్ర సంగంలో మఖాయాంశాలు

వ్యవసాయంతో అనుసంధానించడం దా్వర్ వినూతని ఆవిషకారణలతో 
భారతదేశానిని స్వయం సమృద్ం చేయాలనని సంకలాపానిని ఆమ 
ఆలోచన ప్రతిబంబసుతూంది. చిరకాలం నుంచీ అనుసరిసుతూనని 
సంప్రదాయ పద్తలను ఆవిషకారణల తోడాపాటతో మాత్రమే 
మారచుగలం. ఆ మేరక ఇపపాటిఏ 7 సంవత్సర్లుగా భారతదేశం 
ఈ బాటలోనే పురోగమిసతూంది. ఈ నేపథ్యంలో ‘ఐకార్ ’ అభవృద్ి 
చేసన 35 ప్రత్్యక నాణ్యతగల మర్గైన పంట రకాలను సెపె్టంబర్ 
28న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేశార్. ఈ 
సందర్ంగా మాటలో డుతూ- “శాసత్రవిజాఞా న రంగం, ప్రభుత్వం, 
సమాజం సమషి్టగా కృషిచేసేతూ మర్గైన ఫలితాలు లభసాతూయ. కొతతూ 
సవాళలోను ఎద్రకానడంలో రైతలు, శాసత్రవేతతూల సమేముళనం దేశానికిగల 

సామర్థి యూనిని ఇనుమడింపజేసుతూంది” అనానిర్. అంత్కాకండా 
“భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి ఎంతగానో శ్రమించి, ఎనోని 
పరిశోధనలు చేసన తర్్వత అభవృద్ి చేసన ఈ కొతతూ రకాల పంటల 
దా్వర్ వాతావరణ మార్పా, పంటలపై పోషకాహార లోపం ప్రభావాలను 
తగి్గంచే వీలుంటంది” అని పేరకానానిర్. కాగా, ర్య్ పూర్ లో 
‘నేషనల్ ఇన్ స్టట్్యట్ ఆఫ్ బయోలాజికల్ సె్రాస్ మేనేజ్ మంట్’ కోసం 
నిరిముంచిన కొతతూ ప్రాంగణానిని ప్రధాని ప్రారంభంచార్. ప్రాథమిక-
వ్్యహాతముక పరిశోధనల  నిర్వహణ, మానవ వనర్ల అభవృద్ి, 
జీవసంబంధ సమస్యల పరిష్కారంలో విధానపరమైన తోడాపాట 
లక్షా్యలుగా ఈ సంసథి ఏర్పాట చేయబడింది. 
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ఉడాన్ 
సామ్నుయాల కు 
అందుబాటలో 
విమ్న యానం

‘‘మొద టిసారిగా నేను మా నానని తో క లిస 
విమాన ప్ర యాణం చేసుతూనానిను. ద ర్ంగాక 

విమానాశ్ర యం కేటయంచినంద్క ప్ర ధానికి నా కృత జఞా త లు 
తెలియ జేసుకంటనాని’’ అంట్ మ్కంద్ ఝా ఓ టీ్వట్ 
చేశార్. బహార్ లోని ద ర్ంగా విమానాశ్ర యంనుంచి ప్ర యాణం 
చేసన ఆయ న ఒక ఫ్ట తీసుకొని దానిని టి్వట్టరోలో  పోసు్ట  చేస్తూ పై 
విధంగా సపాందించార్. మ్కంద్ టీ్వట్ క సపాందించిన ప్ర ధాని  
న రేంద్ర మోదీ "ఇది నాక సంతోషంగా వుంది. విమాన రంగానిని   
ఈ రంగంలో క నెకి్టవిటీని, స ద్పాయాల ను పెంచ డానికి 
కృషి చేసుతూనానిం. బహార్ ప్ర గ తికి ద ర్ంగా విమాన శ్ర యం 
గ ణ న్యంగా దోహ దం చేసతూంది" అని అనానిర్. 

ఇది వ్య కితూగ త మైన అనుభ వానికి సంబంధంచిన చినని విష య మే 
కావ చుచు. కాన్ విసతూ ృత దృషి్టతో చూసన ప్పుడు ఉడాన్ ప థ కం 
అనేది దేశంలో విమాన ప్ర యాణ ర్పురేఖ ల నే మార్సతూంది. 
ఎంతోకాలంగా ఎద్ర్ చూసన త ర్్వత దేశంలోని చినని 
ప ట్ట ణ మైన ద ర్ంగాక విమానాశ్ర యం ద కికాంది. ప్ర సుతూతం 12క 

పైగా విమానాలు సేవ లందింసుతూండ డంతో ద ర్ంగాక దేశంలోని 
ప లు ర్ష్్రా ల తో నేర్గా విమాన మార్్గ లు ఏరపా డాడు య. అతి 
తకకావ ధ ర లో సామాన్య ప్ర జ లు విమానాలోలో  ప్ర యాణం చేయ డం 
సాధ్య మైంది. కేవ లం ర్. 2500లు చలిలోసేతూ చాలు ఐద్వంద ల 
కిలోమీట రలో దూరం ప్ర యాణం చేయ వ చుచు. అంటే కిలోమీట ర్క 
కేవ లం ర్. 5 మాత్ర మే ఖ రచు వుతంది. ఇది టకీ్సకి చలిలోంచే 
ధ ర కంటే త కకావ . టకీ్సకి కిలోమీట ర్క ర్.10 ఇసుతూనానిం.
ఉడాన్ ప థ కం ప్రారంభం

2016లో జాతీయ పౌర విమాన యాన విధానానిని ప్ర క టించ డం 
జ రిగింది. ఇంద్లో ఉడాన్ పథ కానికి అత్య ధక ప్రాధాన్య త 
ఇవ్వ డం జ రిగింది. ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగ రిక్ ను కలోపీలోక రించి 
ఉడాన్ అని పిలుసుతూనానిం. దీని అరథిం సామాన్య ప్ర జ లు కూడా 
విమాన ఎకకా గ ల ర్ అని. ఈ దారశి నిక త తో 2016 అకో్ట బ ర్ 
నెల ల లో ఉడాన్ ప థ కం ప్రారంభ మైంది. 

ఉడాన్ ప థ కం కింద 2017 ఏప్రిల్ నెల లో మొద టిసారిగా 
షిమాలో నుంచి ఢిల్లోకి విమానానిని న డిపార్. ప్ర ధాని స్వ యంగా 

‘‘ ‘హ వాయి చెప్పులు’ వేసుక్నే వారు కూడా ‘హ వాయి జ హాజ్’ (విమానం)లో ప్ర యాణం చేయాల నేది నా 
క ల’’  ప్ర ధ్ని  న ర్ంద్ర మోదీ చెపి్న ఈ మాట లు స్మానయా ప్ర జ లు కూడా విమాన ప్ర యాణం చేయాల నే 

ఆయ న క్ ఉన్న సంక ల్ని్న, చితతి  శుదిధిని తెలియ జేసుతి నా్నయి. స్మానుయాలు కవ లం ర్. 2500ల త 
విమానంలో ప్ర యాణం చేసుతి నా్నరంటే అది ప్ర ధ్ని కృషికి నిద ర్శ నం.

ప్ర తిష్టో త్మ క ప థ కం ఉడాన్ 
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విమ్న యాన రంగ ప్ర  గ తికి ఉడాన్ ఎలా కార ణ మెై ందంటే..

ప చచు జెండా ఊప డం దా్వర్ ఈ మొద ట స రీ్వసు మొద లైంది. 
దేశంలోని చినని , మ ధ్య త ర హా ప ట్ట ణాల ను పెద్ద న గ ర్ల తో 
క ల ప డ మే ఉడాన్ ప థ కం మ్ఖ్య ఉదే్దశ్యం. ఈ ప థ కం కింద 
ఒక గంట విమాన ప్ర యాణానికి లేదా ఒక అర గంట హెలికాప్ట ర్ 
ప్ర యాణానికి అంటే దాదాపు ఐద్ వంద ల కిలోమీట రలో దూరం 
ప్ర యాణం చేయ డానికిగాను ఒక రికి ర్. 2500 ఖ రచు వుతంది. 

ఈ ప థ కం కింద విమాన మార్్గ ల కోసం విమాన యాన 
సంసథి లు పోటీ ప డాడు య. త కకావ ప్ర భుత్వ ర్యతీని ఆశంచే 
విమాన యాన సంసథి క కాంట్రాక్్ట ను కేటయంచార్. 
విమాన యాన సంసథి లు త మ ప్ర తి స రీ్వసులోను స గం స్టలో ను, 
లేదా త కకావ లో త కకావ 9 స్టలో ను, లేదా అత్య ధకంగా 40 స్టలో ను  
పైన తెలియ జేసన ధ ర లోలో  ప్ర యాణికల క కేటయంచాలి. 

అప్పుడు ఇప్పుడు

ప్ర  యోజ నం పందుతన్న ఇత ర రంగాలు
ఉడాన్ తో క నెకిట్ విటీ పెర గ డంతోప్ట ప రాయాట క రంగం, 

వ్ణిజయారంగాలు ల బ్ి పందాయి. ఉద్యాగాల క ల్ప న పెరిగింద.

ఉద్యాగ ఉప్ధి క ల్ప న వ్యాప్ర రంగం

ప ర్్యట క రంగానిని ప్రోత్స హంచ డంకోసం ఉడాన్ ప థ కం కింద 46 ప్ర ధాన మైన ప ర్్యట క 
ప్రాంతాల ను ఎంపిక చేయ డం జ రిగింది. ఆగ్రా, ఉద య్ పూర్ , వార ణాస, గోవాలాంటి ప ర్్యట క 
ప్రాంతాల తోపాట ఈశాన్య భార తంలోని అగ రతూ లా-ఐజా్వల్ , షిలాలో ంగ్ - కొల్ క తా, గౌహ తి-పెక్ 
యాంగ్ , డిమాపూర్- ఇంఫ్ల్ ర్టలో ను కూడా ఉడాన్ ప థ కం కింద క తీసుకోవ డం జ రిగింది. 
గుజ ర్త్ ర్ష్రాంలోని స బ రము తి న ది తీర్న , ఏక తా విగ్ర హం స మీపంలో న్టి మీద ఏరో డ్రోమ్ 
ప్రారంభంచ డం జ రిగింది. ఉతతూ ర్ఖండ్ లోని తెహ్రీ డా్యమ్ మీద , తెలంగాణ లోని నాగార్జీన సాగ ర్ 
లోను, అండ మాన్ నికోబార్ లోను న్టిమీద ఏరోడ్రోమ్ల ను నిరిముంచ డం జ ర్గుతోంది. 

ప రాయాట కరంగం

విమానాశ్ర యాల నిర్వ హ ణ , విమానాల నిర్వ హ ణ , ఎయర్ ట్రాఫిక్ 
నియంత్ర ణ , సాంకేతిక సబబాంది మొద లైన రంగాలోలో  నూత నంగా 
ఉదో్యగాల క లపా న జ రిగింది. పౌర విమాన యాన రంగంలో 
ఉదో్యగుల క విమానానికి మ ద్య నవునని నిషపాతితూని 100:1 గా 
భావిసాతూర్. అంటే అద నంగా ఒక విమానానిని అంద్బాటలోకి 
తెసేతూ మ రో వంద మందికి ఉదో్యగాలు ల భసాతూయ నని మాట . 

అంత ర్జీ తీయ పౌర విమానయాన సంసథి చపిపాన దాని ప్ర కారం మర్గైన 
విమాన యాన సేవ ల కార ణంగా ఆరిక్ రంగంలో 3 శాతం పెర్గుద ల వుంటంది. 
అలాగే ఉదో్యగ క లపా న రంగంలో 6శాతం వృద్ి వుంటంది. భార త దేశంలోని 
చినని న గ ర్లోలో ని వా్యపార రంగంసైతం ఉడాన్ ప థ కం దా్వర్ ల బ్ పంద్తోంది. 
ఉధాహ ర ణ క ఉడాన్ ప థ కం కింద అహ మము దాబాద్ - కిష న్ గ ఢ్ , ఇండోర్ - 
కిష న్ గ ఢ్ , ఢిల్లో- కిష న్ గ ఢ్ , హైద ర్బాద్ - కిష న్ గ ఢ్ ర్టలో లో విమాన స రీ్వసులు 
ప్రారంభ మ యా్యయ. దీని కార ణంగా కిష న్ గ ఢ్ లో వా్యపారం 3 రెటలో  పెరిగింది. 

 భార త దేశంలోని ఎయిర్ ట్రాఫిక్ పై కంద్ర పౌర విమాన యాన సంసథి 
2013లో వివ ర ణాత్మ క స ర్్వ చేసింది. దేశంలోని ఎంపిక చేసిన 
న గ రాల క్ మాత్ర మే ఎయిర్ కనెకిటోవిటీ వుంద ని ఈ స ర్్వలో త్లింది. 
చిన్న మ ధయా త ర హా ప టటో  ణాల క్ ఎలంటి ప్ర యోజ నం క ల గ డం లేద ని 
త్లింది. 

 2015-16 సంవ తస్ రాల మ ధయా న చేసిన అధయా య నంలో దేశంలోని 
ఆరు మెట్రో న గ రాల మ ధయా న 65శ్తం ఎయిర్ క నెకిటోవిటీ వున్న టుటో , 
వీటి మ ధయా న 61శ్తం ఎయిర్ ట్రాఫిక్ వున్న టుటో  తెలిసింది. 

 గ తంలో దేశ వాయాపతింగా ఎయిర్ క నెకిటోవిటీ అనేది కవ లం 6 
ప్ర ధ్న మైన మెట్రో న గ రాల క ప ర్మిత మైత్ ఇప్పుడు ఇది  దేశంలోని 
70శ్తం చిన్న , మ ధయా త ర హా న గ రాల క్ విసతి ర్ంచింది. 

 ఎయిర్ ట్రాఫిక్ పర గ డంత విమాన యాన సంసథి ల నిర్వ హ ణ 
ఖరుచు లు 12నుంచి 13 శ్తం మేర త గాగా యి. దేశ్య ఎయిర్ 
ట్రాఫిక్ క్ సంబంధించి చిన్న న గ రాలోలు  విమాన ప్ర యాణిక్ల 
సంఖయా 5శ్తం పర్గంది. 
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 ఉడాన్ ప థ కం కింద ఇంత వ ర కూ ఉడాన్ 1, ఉడాన్ 2, ఉడాన్ 
3, ఉడాన్ 3.1, ఉడాన్ 4, ఉడాన్ 4.1 ప థ కాల క ఆమోదం 
ల భంచింది. ఈ ప థకాల  కింద 70 విమానాశ్ర యాల ను 
ఎంపిక చేయ డం జ రిగింది. ప్ర సుతూతానికి 53 విమానాశ్ర యాల 
ప రిధలో369 ర్టలో ను ఏర్పాట చేయ డం జ రిగింది. వీటిలో ఐద్ 
హెలికాప్ట ర్లో , రెండు న్టి మీద ప ని చేసే ఏరోడ్రోమ్ లునానియ.  
హెలికాప్ట ర్ , స మ్ద్ర విమాన సేవ ల ను కూడా ఉడాన్ ప థ కం 

కింద అందివ్వ డం జ ర్గుతోంది. 
 ఉడాన్ ప థ కం కింద 11 విమాన యాన సంసథి లు స ర స మైన 

ధ ర ల క టికెటలో ను అమ్ముతనానియ. ఈ ప థ కం కింద ఈ ఏడాది 
సెపె్టంబ ర్ 23నాటికి ఒక ల క్షా 43 వేల 361 విమాన ప్ర యాణాలు 
జ రిగాయ. ఇంత వ ర కూ ప్ర భుత్వం ర్. 1341 కోటలో ర్యతీని 
ఇవ్వ డం జ రిగింది. దాంతో ఉడాన్ ప థ కం కింద ప్ర జ లు త కకావ 
ధ ర లోలో నే విమాన యానం చేయ గ లిగార్. 

నూత న అధాయాయానికి శ్్ర కారం

 త కకావ ధ ర లోలో  టికెటలో  కొనుకొకాని ఇంత వ ర కూ 72 ల క్ ల మంది 
విమాన ప్ర యాణం చేశార్. దేశీయ విమాన ప్ర యాణికల 
ట్రాఫిక్ లో దేశంలోని చినని , మ ధ్య త ర హా విమానాశ్ర యాల 
వాట ఐద్శాతం పెరిగింది. 

 2024 నాటికి ఉడాన్ ప థ కం కింద వంద అద న పు 
విమానాశ్ర యాలోలో  వేయ నూత న విమాన ర్టలో ను 
నిర్వ హంచ బోతనానిర్. అంత్ కాద్ 30 హెలికాప్ట ర్లో , ప ది 
వాట ర్ ఏరో డ్రోమ్లు సేవ లందిసాతూయ. ఈశాన్య భార తంలో ప ది 

విమానాశ్ర యాల ఏర్పాటక ప్ర తిపాద న లు చేయ డం జ రిగింది. 
 దేశ వా్యపతూంగా ప్రాంతీయ అభవృద్ి స మ తల్యంగా వుండ డంకోసం 

ఈ ప థ కం కింద  విమాన సేవ ల ను దేశంలోని ఐద్ భౌగోళిక 
ప్రాంతాలోలో  స మానంగా విసతూ రించ డం జ ర్గుతంది. 

 కృషి ఉడాన్ యోజ న కింద విమానాల దా్వర్ వ్య వ సాయ 
ఉతపా తతూల ను స ర ఫ ర్ చేయ డానికి ఏర్పాటలో  జ ర్గుతనానియ. 
త దా్వర్ ఈశాన్య ర్ష్్రా లు, వెన క బ డిన జిలాలో లు ల బ్ 
పంద్తాయ. 

త కకావ ధ ర ల క విమానాల ను న డిపే సంసథి ల క ఆ మేర క 
వ చేచు న ష్్ట నిని నివారించ డం కోసం వయ బలిటీ గా్యప్ ఫండింగ్ 
(విజిఎఫ్ ) ప ద్ తి దా్వర్ ప్ర భుత్వం న ష్ట నివార ణ మొతాతూనిని 
చలిలోసుతూంది. ఆ విమానాలు చలిలోంచే ఎయర్ పోర్్ట ఫీజుల ను 
భార త దేశ్ విమానయాన అధకార సంసథి ర ద్్ద  చేసంది. అంత్ 
కాద్ ఆయా ర్ష్రా ప్ర భుతా్వలు భ ద్ర త ను, విద్్యతతూను, అగిని 
ప్ర మాద నిరోధ క స ద్పాయాల ను ఉచితంగా అందిసుతూనానియ. 

సామాన్య కటంబం నుంచి వ చిచున ప్ర ధాని నరేంద్ర మోదీ త న 
ప్ర తి ప థ కంలోను, విధానంలోను సామాను్యల సంక్షేమానికి 
పెద్ద పీట వేసుతూనానిర్. ఆయ న దూర దృషి్ట కార ణంగా, దేశంలోని 
మ ధ్య త ర గ తి ప్ర జ లు త మ విమాన ప్ర యాణ క ల ను సాకారం 
చేసుకంటనానిర్. ఉడాన్ ప థ కం కార ణంగా ప్ర పంచంలోనే 
అతి వేగంగా అభవృద్ి చంద్తనని విమానయాన మారెకాట్ గా 
భార త దేశం పేర్ సంపాదించుకంద ని ప్ర ధాని పేరకానానిర్.  

భ విషయా త్త లోకి ఫ్లై ట్  

ప్ర తిష్టో త్మ క ప థ కం 
ఉడాన్ 
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భార త దేశ చ రిత్ర లో అకో్ట బ ర్ 16క 
ప్ర త్్యక మైన ప్రాధాన్య త వుంది. 

ఎంద్కంటే ఇదే రోజున బెంగాల్ ను విభ జించాల ని 
బ్రిటీష్ పాల కలు నిర్ణ యంచార్. ఈ విభ జ న ను 
బాంగ్ -భాంగాగా అని కూడా పిలుసాతూర్. ఈ విభ జ న 
నిర్ణ యం తీసుకోవ డం వెన క బ్రిటీష్ పాల కడు లార్డు 
క రజీ న్ ఉదే్దశ్యం అంద రికీ తెలిసందే. బ్రిట న్ పాల న పై 
ర్ను ర్ను పెర్గుతనని ర్జ కీయాందోళ న లిని 
అణ చివేయ డానికే ఈ నిర్ణ యం తీసుకనానిర్. 
అంత్ కాద్ బ్రిటీష్ పాల కలు త మ విభ జించు 
పాలించు విధానం ప్ర కారం దేశంలోని వివిధ వ ర్్గ ల 
ప్ర జ ల మ ధ్య న గొడ వ లిని సృషి్టంచ డానికి కూడా 
ఈ నిర్ణ యం తీసుకనానిర్. బెంగాల్ విభ జ న క 
వ్య తిరేకంగా బెంగాలోలో నే కాద్ దేశ వా్యపతూంగా తీవ్ర 
వ్య తిరేక త మొద లైంది. బెంగాల్ విభ జ న , త దా్వర్ 
జ రిగిన ఘ ట న లు దేశ ప్ర జ లిని ఐక్యం చేశాయ. 
అంత్ కాద్ అది భార త దేశ సా్వతంత్య్ర పోర్టంలో 
కీల క పాత్ర పోషించి ఆగ సు్ట  15, 1947న దేశ 
సా్వతంత్రా్యనికి కార ణ మైంది. ఏవిధంగానైత్ 
బెంగాల్ విభ జ న అనేది దేశానిని ఐక్యం చేసందో, 
ప్ర జ లోలో  స్వదేశీ స్ఫూరితూని ర గిలిచుందో అదే విధంగా 
నేడు భార త దేశం భార త్ జోడో అనే ల క్ష్ంతో 
ఈ 75వ సా్వతంత్య్ర సంవ త్స రం సంద ర్ంగా 
మ్ంద డుగు వేసతూంది. 

దేశం కోసం జీవితాల ను తా్యగం చేసన 
సా్వతంత్ర్య స మ రయోధుల గాధ ల ను ఈ అమృత్ 
మ హోత్స వ్ సరీస్ లో భాగంగా ప్రత్్యకంగా గుర్తూక 
తెచుచుకోవ డం జ ర్గుతోంది. 

మ్తృభూమి సావితంతయారా సాధ నే వ్రికి 
అతయాంత మఖయా మెై న ల క్షయాం

భార త దేశ స్్వతంతయు్ర పోరాట మ నేది కేవ లం స్్వచ్ఛ కోసం జ రిగిన ఉదయు మం మాత్ర మే కాదు. అది మాన వాళి 

చ రిత్ర లోనే బ్రిట న్ పాల న క్ వయుతిరేకంగా వేలాది మంది యోధులు చేసిన పోరాటం. క్ల, మ త, ప్రాంత్ల క్ 

అతీతంగా దేశ పౌరులంద ర్ ఐక మ తయుంగా నిల్చి దేశ ప్ర యోజ న్లే ముఖయు మ నుకొని కదం తొకాకారు. దేశానికి 

స్్వతంతయు్రంవచిచు 75 సంవ తసి రాలైన సంద ర్భంగా దేశ వాయుపతింగా అమృత మ హోతసి వ్ జ రుపుక్ంటున్న త రుణంలో 

స్్వతంతయు్ర స మ ర యోధుల త్యుగాల ను, ధైరయు స్హ స్ల ను సమా రించ్కోవ డం మ న కరతిష్ వయుం.

‘‘దేశానికి సా్వతంత్య్రం వ చిచు 75 సంవ త్స ర్లైన 
సంద ర్ంగా ఆజాదీ కా అమృత మ హోత్స వాలు 

నిర్వ హంచుకంటనానిం. ఈ ఉత్స వాలోలో  మ నంద రం 
ఎంతో ఉతా్సహంగా పాల్్గ నాలి. ప దే ప దే మ న 

తీర్మునాల ను చాటలి. ఇది మ నంద రి క రతూ వ్యం. సా్వతంత్య్ర 
పోర్టనిని జాఞా ప కం చేసుకంట్ మీర్ చేసే ప్ర తి ప ని 

అమృత బంద్వులాంటిది. ఆ విధంగా అశేష భార తీయుల 
కృషి కార ణంగా త యార య్య అమృత భాండం ర్బోయ 

త ర్లోలో  ఘ న మైన ఉతా్సహానిని నింపాలి.’’
-  న ర్ంద్ర మోదీ, ప్ర ధ్న మంత్రి

ఆజాదీకా అమృత్ మ హోతస్ వ్ ఇండియా@ 75
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నిరము లా దేశ్ పాండే ప్ర సద్ి చందిన గాంధీసద్ాంతాల 
కార్య క రతూ, ఆలోచ నాప ర్ర్లు, ర చయత , ర్జ్య స భ 
స భు్యర్లు మాత్ర మే కాద్. 

ఆమ వినోబా భావే భూదానోద్య మంలో 
పాల్్గ ని దేశానికి సేవ లందించార్. 23 
సంవ త్స ర్ల వ య సు్సలో భూదాన 
ఉద్య మంలో చేరిన ఆమ వినోభా భావేతో 
క లిస దేశ వా్యపతూంగా 40 వేల కిలోమీట ర్లో  
ప్ర యాణం చేశార్. ఆమ నాగ ర్ పూర్ 
లో విమ లా, పుర్ష్తతూం య శ్వంత్ దేశ్ 
పాండే దంప తల క జ నిముంచార్. మ త 
సామ ర స్య తను ప్రోత్స హంచ డానికి, 
మ హళల క, గిరిజ నుల క, అణ గారిన 
వ ర్్గ ల క సేవ లందించ డానికి త న 
జీవితానిని అంకితం చేశార్. సామాజిక 
నా్యయ సాధ న కోసం, లౌకిక వాదంకోసం, 
మ త సామ ర స్య త ను సాధంచ డం కోసం ఆమ ప ని చేశార్. ఆమ 
త న జీవితాంతం శాంతి, అహంసా సద్ాంతాల ను బోధంచార్. 
మ హాతాముగాంధీ మార్్గ నిని అనుస రించి జీవించార్. అదే 
స మ యంలో ప్ర జ లు కూడా మ హాతాముగాంధీ ఆశ యాల ను 
అనుస రించాల ని త పించేవార్. ర చ నలు చేయ డంలోప్ర త్్యక మైన 
ఆస కితూ వునని ఆమ అనేక పుసతూ కాల ను ర్శార్. అవివాహత అయన 
నిరము లా దేశ్ పాండే రెండుసార్లో  ర్జ్య స భ క నామినేట్ అయా్యర్. 
ఆమ ప దము విభూష ణ్ అవార్డు  గ్ర హీత కూడా. 

ఆమ క ర్నిట క ప్రాంత కిట్్ట ర్ ర్ణి చనని మము . కిట్్ట ర్ 
ర్జ సాథి న పాల కర్లు. భార త దేశ మొద టి సా్వతంత్య్ర 
పోర్టనికంటే 33 సంవ త్స ర్ల మ్ందే బట్రీష రలోక 

వ్య తిరేకంగా పోర్టం చేసన వీర వ నిత . 
అంద్కే చ రిత్ర కార్లు ఆమను భార త దేశ 
సా్వతంత్య్ర పోర్ట ఉద య తార అని 
కీరితూంచార్. బ్రిట నలో క వ్య తిరేకంగా 
పోర్డిన మొద టి త రం పాల కలోలో  
ఆమ ఒక ర్. క ర్నిట క ర్ష్రాం బెల గావి 

జిలాలో లోని కాక తి అనే కగ్రామంలో 
1778 అకో్ట బ ర్ 23న ఆమ జ నిముంచార్. 
దేశాయ ర్జ వంశానికి చందిన ర్జు 
మ లలో స ర్జీ ను ఆమ వివాహ మాడ డంతో 
కిట్్ట ర్ ర్ణి అయా్యర్. ఆమ భ రతూ 
1824లో మ ర ణించార్. అదే ఏడాది 
ఆమ కమార్డు కూడా కాలం చేశార్. 

భ రతూ , కమార్డు మ ర ణించిన త ర్్వత శవ లింగ పపా ను ద తతూ త 
తీసుకనని ఆమ అత నిని ర్జా్యనికి వార సునిని చేశార్. ర్ణి 
చనని మము నిర్ణ యానిని బ్రిట న్ పాల కలు స హంచ లేకపోయార్. వార్ 
శవ లింగ పపా ను బ హషకా రించార్. ఎలాగైనా స రే కిట్్ట ర్ ర్జ సాథి నానిని 
ఆక్ర మించుకోవ డానికి ప్ర ణాళిక వేశార్. దాంతో కిట్్ట ర్ ర్ణి 
చనని మము క, బ్రిట న్ పాల కల క మ ధ్య న యుద్ం అనివార్య మైంది. ఈ 
యుద్ంలో ఆమ ఎంతో ధైర్య సాహ సాల తో పోర్టం చేశార్. చివ ర క 
ఓట మిపాల యా్యర్. బ్రిట న్ పాల కల చర లో బంధంప బ డిన ఆమ 
జైలులోవుండ గానే 1829 ఫిబ్ర వ రి 21న మ ర ణించార్. 

ప రిపూర్ణ  త కు నిరాడంబ ర త కు చిహ్నంగా నిలచిన 
ఆచ్రయా న రేంద్ర  దేవ 

నిరమా లా దేశ్ ప్ండే:  గాంధీ 
సిద్ాంత్ల తో పే్ర ర ణ పందన ప్ర సిద్ 

సామ్జిక సేవ్ కారయా క ర్త  

బి్ర టీష రలు  పెై  ఆధిపతయాం సాధించిన 
కిటూట్ ర్ రాణి చెన్న మమా 

జ న నం:  19 అకోట్ బ ర్ 1929, మ ర ణం: 1 మే 2008 జ న నం: 23 అకోట్ బ ర్, 1778 మ ర ణం: 21 ఫ్బ్ర  వ రి 1829

భార త దేశ సా్వతంత్య్ర స మ ర యోధులోలో  ప్ర మ్ఖులైన ఆచార్య న రేంద్ర దేవ పండితనిగా, విదా్యవేతతూ గా, సామాజిక రంగ నేత గా, 
సాహతా్యభలాషిగా పేర్ సంపాదించుకనానిర్. ఉతతూ ర ప్ర దేశ్ లోని స్తాపూర్ లో 31 అకో్ట బ ర్ 1889లో ఆయ న జ నిముంచార్. 
ఆయ న తండ్రి పేర్ బ ల దేవ్ ప్ర సాద్ . త లిలోపేర్ శ్రీమ తి జ వ హ ర్ దేవి. కాశీ విదా్యపీఠంలో చేరిన త ర్్వత ఆయ న పేర్లో ఆచార్య 

భాగ మైంది. దేశానికి సా్వతంత్య్రం సాధంచ డ మే ల క్ష్ంగా పోర్టంలో భాగ మ యా్యర్. మ హాతముడు ప్రారంభంచిన స హాయ నిర్క ర ణ 
ఉద్య మంలో, ఉప్పు స తా్యగ్ర హంలో, కి్వట్ ఇండియా ఉద్య మంలోను చుర్గా్గ  పాల్్గ నని ఆయ న ప లుమార్లో  జైలుక వెలాలో ర్. ఆచార్య జీ 
నైఫుణ్యంగ ల అస లు సస లైన స తా్యగ్ర హ. అంద్కే ఆయ నుని ర తనింలాంటి వ్య కితూ అని గాంధీజీ మచుచుకనేవార్. సామాజిక మార్పాల కోసం 
కృషి చేసన ఆయ న గాంధీజీ నిర్ముణాతము క కార్య క్ర మంలో భాగ మ యా్యర్. అల హాబాద్ లో వునని స మ యంలో త న ను బాల గంగాధ ర్ తిల క్ , 
ల జ ప తి ర్య్ , బపిన్ చంద్ర పాల్ , అర బందో ఘోష్ ల తోపాట ప లువుర్ నాయ కలు ప్ర భావితం చేశార ని ఆయ న అంటర్. వందేమాత రం, 
ఆర్య వార్తూప త్రిక లిని క్ర మం త పపా కండా చ దివేవార్. దేశానికి సా్వతంత్య్రంవ చిచున త ర్్వత క డా ఆచార్య న రేంద్ర దేవ త న సామాజిక సేవ ల ను 
కొన సాగించార్. ఉతతూ ర ప్ర దేశ్ అసెంబీలో స భ్య తా్వనికి ర్జీనామా చేసన ఆయ న  1948 మారిచులో సష లిస్్ట పారీ్టని ప్రారంభంచార్. పోర్టం, 
తా్యగం, బాధ లు, మాన వాళికి సేవా కార్య క్ర మాల తో  ఆయ న జీవితం కొన సాగింది. 1956 ఫిబ్ర వ రి 19న ఆయ న కీరితూశేషుల యా్యర్. 

నిరమా లా దేశ్ ప్ండే 
త న జీవిత్ంతం 
శాంతి, అహింసా 

సిద్ాంత్ల కు 
ప్ర తిర్పంగా 

నిలచ్ర్.

చెన్న మమా ను 
భార త దేశ 
సావితంతయారా 
పోరాట 
ఉద య త్ర గా 
కీరి్త ంచ్ర్

జ న నం: 31 అకోట్ బ ర్ 1889 
మ ర ణం: 19 ఫ్బ్ర  వ రి 1956

ఆజాదీకా అమృత్ మ హోతస్ వ్ ఇండియా@ 75
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సా్వ తంత్య్ర స మ ర యోధుడు, విపలో వ కార్డు జ తిన్ దాస్ 
త న అప రిమిత మైన ధైర్య సాహ సాల తో బ్రిటీష్ 
సామ్రాజా్యనిని గ డ గ డ లాడించార్. ఒక సారి కాద్ 

రెండుసార్లో  కాద్ అనేకసార్లో  ఆయ న త న పోర్ట ప టిమ ను చూపార్. 
ఆయ న ప్రాణ తా్యగం చేసన స మ యంలో మాటలో డిన సుభాష్ చంద్ర బోస్ 
ఆయ న గురించి ఇలా అనానిర్. వ జ్రాయుధం కోసం మ హ రి్ష ద ధీచి 
త న ఎమ్క ల ను దానం చేసన ట్ట గానే జ తిన్ కూడా ఈ దేశం కోసం త న 
దేహానిని అందించార్. ఆయ న ఆధునిక భార త దేశ ద ధీచి అంట్ సుభాష్ 
చంద్ర బోస్ కీరితూంచార్. 1904 అకో్ట బ ర్ 27న క ల క తాతూలో జ తిన్ దాస్ 
జ నిముంచార్. ఆయ న త లిలోదండ్రులు బంకిమ్ బహారీ దాస్ , సుహాసన్ దేవి. 
మ హాతాముగాంధీ ఇచిచున స హాయ నిర్క ర ణ ఉద్య మ 
పిలుపును అంద్కనని జ తిన్ దాస్ అంద్లో 
పాల్్గ ని ప లుసార్లో  జైలుపాల యా్యర్. ఆ త ర్్వత 
ఆయ నక ప్ర సద్ విపలో వ కార్డు స చింద్ర నాధ్ 
స నా్యల్ తో ప రిచ యం ఏరపా డింది. త దా్వర్ 
ఆయ న హందూసాతూన్ రిప బలోక న్ అసషియష న్ అనే 
విపలో వ సంసథి లో స భు్యల యా్యర్. ఈ సంసథి లో ప ని 
చేసుతూనని స మ యంలోనే జ తిన్ దాస్ బాంబుల ను 
త యార్ చేయ డం నేర్చుకనానిర్. 1928లో 
నిర్వ హంచిన క ల క తాతూ కాంగ్రెస్ స మావేశాలోలో  
ఆయ న సుభాష్ చంద్ర బోస్ స హాయ కనిగా 
వ్య వ హ రించార్. త ర్్వత భ గ త్ సంగ్ విజఞా పితూ మేర క బాంబుల 
త యారీకోసం ఆగ్రాక వెలాలో ర్. 1929 ఏప్రిల్ 8న సెంట్ర ల్ అసెంబీలోలో 
భ గ త్ సంగ్ , బ తకేశ్వర్ ద త్ విసరిన బాంబుల ను జ తిన్ దాసే తయార్ 
చేశార ని అంటర్. లాహోర్ కట్ర కేసులో విచార ణ ఎద్రకానని జ తిన్ 
దాస్ ఆ కేసులో జైలుపాల యా్యర్. జైలులో ర్జ కీయ ఖైదీలుప డుతనని 
క ష్్ట ల ను గ మ నించి వారిని కూడా యూర ప్ ఖైదీలాలో గానే చూడాల ని 
డిమాండ్ చేశార్. త న డిమాండును నెగి్గంచుకోవ డం కోసం ఆయ న 
నిర్హార దీక్ క కూర్చునానిర్. ఆయ న దీక్ 63రోజుల పాట కొన సాగింది. 
ఆయ నుని నిర్హార దీక్ నుంచి విర మింప చేయ డానికి బ్రిటీష్ పాల కలు 
చేయ ని ప్ర యతనిం లేద్. ఎకకా డా ల్ంగ ని జ తిన్ దాస్ 63 రోజుల నిర్హార 
దీక్ త ర్్వత 13 సెపె్టంబ ర్ 1929న పాతిక సంవ త్స ర్ల వ య సు్సలో 
ప్రాణతా్యగం చేశార్. 

ఉతతూ ర ప్ర దేశ్ లోని ష హ జాన్ పూర్ లో 1900 సంవ త్స రం 
అకో్ట బ ర్ 22న అస ఫులాలో ఖాన్ జ నిముంచార్. క కోరి 
ఘ ట న లో కీల క పాత్ర పోషించిన ఆయ న అపపా టికే 

ప్ర సద్ి చందిన ఉర్్ద  క వి.  ఆయ న ర్మ్ ప్ర సాద్ బసముల్ క 
ప్రాణ సేనిహతడు. కేవ లం 27 సంవ త్స ర్ల వ య సు్సలోనే 
దేశంకోసం ఉరికంబం ఎకికాన తా్యగ ధ నుడు అస ఫులాలో ఖాన్ . 
మ హాతాముగాంధీ ప్రారంభంచిన స హాయ నిర్క రణ ఉద్య మంలో 
ఎంతో చుర్గా్గ  పాల్్గ నానిర్. చౌరీ చౌర్ సంఘ ట న తో ఖినునిడైన 
మ హాతాముగాంధీ 1922 ఫిబ్ర వ రి 4న స హాయ నిర్క ర ణ ఉద్య మానిని 
విర మించార్. గాంధీజీ నిర్ణయం అస ఫులాలో ఖ న్ తోపాట ప లువ ర్ 

విపలో వ కార్ల క ర్చించ లేద్. స హాయ నిర్క ర ణ 
ఉద్య మంలో పాల్్గ ననివారికి పోల్సులక మ ధ్య న 
చౌరీ చౌర్వ ద్ద ఘ ర్ష ణ చల రేగి ఆ ఘ ట న లో 22 
మంది పోల్సులు 3 పౌర్లు మ ర ణించార్. 
మూడు సంవ త్స ర్ల త ర్్వత 1925 ఆగ సు్ట  8న 
విపలో వ కార్లంద ర్ క లిస చంద్ర శేఖ ర్ ఆజాద్ 
నాయ క త్వంలో స మావేశ మ యా్యర్. ష హ ర్న్ 
పూర్ ల కోని ప్ర యాణికల రైలును దోపిడీ 

చేయాల ని ప థ కం ర చించార్. ఆ రైలులో ప్ర భుత్వ ఖ జానాను 
త ర లిసుతూండ డంతో దానిని క కోరి రైలే్వసే్టష న్ వ ద్ద 1925 ఆగ సు్ట  9న  
దోపిడీ చేయాల నేది విపలో వ కార్ల ప్ర ణాళిక . హందూసాథి న్ రిప బలోక న్ 
అసషియష న్ స భు్యలైన అస ఫులాలో ఖాన్ ఆయ న అనుచ ర్లు క లిస 
క కోరీ దోపిడీలో పాల్్గ నానిర్. ఈ ఘ ట న త ర్్వత అస ఫులాలో ఖాన్ 
ఆయ న అనుచ ర్లు అజాఞా తంలోకి వెళిలోపోయార్. అయత్ ఆయ న 
పాఠ శాల సేనిహతలోలో  ఒక ర్ ఆయ న క ద్రోహం చేస పోల్సు ఇన్ 
ఫ్రము ర్ గా మారిపోయాడు. క కోరీ దోపిడీ ఘ ట న క సంబంధంచిన 
విచార ణ 1926 మే 21న ప్రారంభ మైంది. 1927 జులై నెల లో 
తీర్పా వ చిచుంది. ఈ కేసులో ర్మ్ ప్ర సాద్ బసముల్ , అస ఫులాలో ఖాన్ , 
ఠాకూర్ రోష న్ సంగ్ , ర్జేంద్ర లాహరిల క ఉరిశక్ ప డింది. 1927 
డిసెంబ ర్ 19న అంద రిన్ గోర ఖ్ పూర్ జైలులో ఉరితీశార్. 

బి్ర టీష్ సామ్రు జాయాని్న గ డ గ డ లాడించిన 
జ తిన్ దాస్  భార త దేశ యువ ద ధీచిగా 

పేర్ గ డిం చిన యోధ్డు

బి్ర టీష రలు  ప రయా వేక్ష ణ వుండ గానే 
ఖ జానాను కొలలు  గొటిట్ న 

అస ఫులాలు ఖాన్ 
జ న నం: 27 అకోట్ బ ర్ 1904, మ ర ణం : 13 సపెట్ ంబ ర్ 1929 జ న నం: 22 అకోట్ బ ర్ 1900 మ ర ణం: 19 డిసంబ ర్ 1927

63 రోజుల ప్ట 
ఆమ ర ణ 

నిరాహార దీక్ష 
చేసిన జ తిన్ 

దాస్ ప్తికళలు  
వ య సుసిలో 
ప్్ర ణ త్యాగం 

చేశార్.

27 ఏళలు  
వ య సుసిలో 
చిర్న వువిలు 
చిందస్్త నే 
అస ఫులాలు ఖాన్ 
ప్్ర ణ త్యాగం 
చేశార్.
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సా్వమి వివేకానంద్ని శషు్యర్లైన సస్ట ర్ నివేదిత ఐరిష్ 
దేశానికి చందిన వార్. ఆమ అస లు పేర్ మార్గ రెట్ 
ఎలిజబెత్ నోబుల్ . ఐర్లో ండ్ ఉతతూ ర ప్రాంతంలోని 

టైరోన్ కంటీలో 1867 అకో్ట బ ర్ 28న ఆమ జ నిముంచార్. సా్వమి 
వివేకానంద్ల వార్ ఆమక సస్ట ర్ నివేదిత అనే పేర్ను పెట్ట ర్. దేవునికి 
అంకిత మైన వ్య కితూ అని ఆ పేర్క అరథిం. మ హళా విద్య కోసం జీవితానిని 
అంకితం చేసన మ హ న్యుర్లిగా ఆమ పేర్ సంపాదించుకనానిర్. 
భార తీయ సంసకాకృతి సంప్ర దాయాల తో ప్రభావితర్లైన ఆమ 
భార త దేశానిని త న క రము భూమిగా, త న 
మాతృభూమిగా భావించార్. అంద్కే 
ఆమ ఎంతో చుర్గా్గ  దేశ సా్వతంత్య్ర 
పోర్టంలో పాల్్గ నడ మే కాకండా 
నాటి సా్వతంత్య్ర పోర్ట యోధుల క, 
విపలో వకార్ల క మ ద్ద తగా నిలిచార్. 
ర వీంద్ర నాధ్ ఠాగూర్ , జ గ దీష్ చంద్ర బోస్ , అవ న్ంద్ర నాధ్ ఠాగూర్ , 
నంద లాల్ బోస్ లాంటి ప్ర మ్ఖుల తో సేనిహం చేశార్. మ హార్షి 
అర వింద ఘోష్ పై బ్రిటీష్ కట్ర ల గురించి తెలుసుకనని ఆమ ఆయ నుని 
పాండిచే్ఛరికి ( నేటి పుద్చే్ఛరి) వెళలో మ ని స ల హా ఇచాచుర ని అంటర్. 
భార త దేశ దృకపా థంతో చ రిత్ర ర్యాల ని ఆమ చ రిత్ర కార్లు ర మేష్ 
చంద ర్ దత్ , జాదూనాధ్ స ర్కార్ ల క స ల హా ఇచాచుర్.  దేశంలో మ హళా 
విద్య ప్రాధాన్య త ను ఆమ చాటర్. ఇంద్కోసం ఆమ క ల క తాతూలో 
బాలిక ల పాఠ శాల ప్రారంభంచార్. వివేకానంద సా్వమి గుర్వైన 
శ్రీ ర్మ కృష్ణ ప ర మ హంస స తీమ ణి మ ద ర్ శార ద చేతల మీద్గా ఆ 
పాఠ శాల మొద లైంది. సస్ట ర్ నివేదిత స్ఫూరితూగా నేటి కేంద్ర ప్ర భుత్వం 
దేశంలోని బాలిక ల విద్య కోసం భేటీ బ చావో భేటీ ప డావో ప థ కానిని 
అమ లు చేసతూంది. సస్ట ర్ నివేదిత  పాఠ క ఆద ర ణ పందిన ర చ యత కూడా. 
ఆమ ప లు పుసతూ కాలు ర చించి భార తీయులోలో  చైత నా్యనిని ర గిలించార్. 

గాంధీజీ సద్ాంతాల ను, విలువ ల ను న మిమున 
శ్రీ కృష్ణ సంగ్ ప్రమ్ఖ సా్వతంత్య్ర 
స మ ర యోధులే కాద్ ఆధునిక బహార్ నిర్ముత 

కూడా. బహార్ కేస రి, బహార్ విభూతి, శ్రీబాబులాంటి మ్ద్్ద పేరలో తో 
ర్ష్రా ప్ర జ లు ఆయ నుని పిలుచుకనేవారంటే ఆయ న ప టలో ప్ర జ ల కనని 
ప్రేమ ఎలాంటిదో అరథి మ వుతంది. ఆయ న న వ దా జిలాలో లోని ఖానా్వ 
గ్రామంలో జ నిముంచార్. నాలుగేళలో వ య సు్సనని ప్పుడే ఆయ న  త లిలోని 
కోలోపాయార్. జాతి పిత మ హాతాముగాంధీ ఇచిచున పిలుపుమేర క 

ఆయ న చినని వ య సు్సలోనే 
సా్వతంత్ర్య పోర్టంలోకి దూకార్. 
బ నార స్ లోని సెంట్ర ల్ హందూ 
కాలేజీలో ఆయ న గాంధీజీని 
క లుసుకనానిర్. 1917లో గాంధీజీ 
ఆధ్వ ర్యంలో చంపార న్ స తా్యగ్ర హం 
మొద లైన ప్పుడు శ్రీకృష్ణ సంగ్ రైత 
సంఘాల క నాయ క త్వం వ హంచార్. 

దేశానికి సా్వతంత్య్రంసాధంచ డ మే ల క్ష్ంగా మ హాతాముగాంధీ 
ఆధ్వ ర్యంలో స హాయ నిర్క ర ణ ఉద్య మం ప్రారంభం కాగానే 
శ్రీకృష్ణ సంగ్ త న నా్యయ వాద వృతితూని వ దిలేస పోర్టంలోకి 
దూకార్. 1930నాటి ఉప్పు స తా్యగ్ర హంలో ఆయ న చుర్గా్గ  
పాల్్గ నానిర్. 1933లో పౌర అవిధ్య తా ఉద్య మంలో పాల్్గ నని 
ఆయ నుని పోల్సులు అరెసు్ట  చేస హ జారీభాగ్ జైలులో వుంచార్. 
1941లో గాంధీజీ చేప టి్టన స తా్యగ్ర హంలో పాల్్గ నానిర్. ఆయ నుని 
మొద టి బహారీ స తా్యగ్ర హగా గాంధీజీ ప్ర క టించార్. 1942నాటి 
కి్వట్ ఇండియా ఉద్య మంలో పోల్సులు ఆయ నుని అరెసు్ట  చేశార్. 
త న జీవితాంతం ఆయ న సామాజిక నా్యయంకోసం కృషి చేశార్. 
బహార్ మ్ఖ్య మంత్రిగా సేవ లందించిన ఆయ న జ మిందారీ 
వ్య వ సథి ను ర ద్్ద  చేశార్. అంత్ కాద్ దియోఘ ర్ లోని వైద్య నాధ్ 
ధామ్ దేవాల యంలోకి ద ళితలిని ప్రవేశంచ న్యాల ని కోర్తూ 
ఉద్య మం న డిపార్. ఆయ న చేసన కృషి కార ణంగా చిట్ట చివ ర క 
బాబా వైద్య నాధ్ ఆల యంలోకి ద ళితలు ప్ర వేశంచార్.  

భార త దేశానికి జీవిత్ని్న అంకితం చేసిన 
సిసట్  ర్ నివేదత 

సామ్జిక నాయాయానికి ప్ర  తిర్పంగా నిలచిన 
బిహార్ కస రి డాకట్  ర్ శ్్ర  కృష్ణ  సింగ్

జ న నం: 28 అకోట్ బ ర్ 1867  మ ర ణం: 13 అకోట్ బ ర్ 1911 జ న నం: 21 అకోట్ బ ర్ 1887  మ ర ణం: 31 జ న వ రి 1961

మ హిళా 
విదయా కోసం ఎంతో 

చెై త నయా వంతంగా 
ప ని చేసిన  సిసట్  ర్ 

నివేదత 

పౌర అవిధేయ త్ 

ఉదయా మంలో 

ప్ల్గా ని జై లుప్లై న 

శ్్ర కృష్ణ  సింగ్ 

ఆజాదీకా అమృత్ మ హోతస్ వ్ ఇండియా@ 75
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మీడియా కార్న ర్ 

నర్ంద్ర మోదీ 

ఆరోగ్యరంగంతో సహా అనిని రంగాలలో 
ప్రభుత్వం సాంకేతికతను ఉపయోగిసతూంది. 
ఆరోగ్య సేత, కోవిన్ ల సహాయంతో కోవిడ్ 
పోర్టం సాగిసుతూనానిమ్.  టెల్ మడిసన్ 
వలలో కూడా అనేక మంది లాభపడాడు ర్.

నితిన్ గడకురీ
సమాజంలో ఆఖరి వ్యకితూకి అభవృద్ి ఫలాలు 
అందాలి;  దీన్ దయాళ్ ఉపాధా్యయ్ కల 
నెరవేర్లి; ఆరిథిక వ్యవసథి #5Trillion 
Dollar క చేర్లి.

నర్ంద్ర సింగ్ తమర్
త్నె ఉతపాతితూ పెంచడానికి ప్రభుత్వం 
జాతీయ సాథి యలో ఒక కార్యక్రమం 
చేపటి్టంది.  ఇంద్లో భాగంగా గుజర్త్ 
ర్ష్రా ప్రభుత్వంతో కలస ‘అమూల్ హన్’ 
ప్రారంభమైంది. 

అనురాగ్ ఠాకూర్
ఒలింపిక్్స లో మర్గైన ప్రదరశిన కోసం 
క్రీడల వ్యవసథిను మర్గు పర్సుతూనానిమ్.  
ఇంద్క 300 మంది కోచ్ లను, అనలిస్్ట 
లను, ఇతర సబబాందిన్ నియమిసాతూమ్. 

రాజ్ నాథ్ సింగ్ 

అమరికా పర్యటన మ్గించుకని వచిచున 
ప్రధానికి సా్వగతం.  ఆయన పర్యటన 
భారత్-అమరికా సంబంధాలను మరింత 
బలోపేతం చేస, భారత్ దృకోకాణానిని 
ప్రపంచానికి చాటతంది.

          అమిత్ ష్  
ప్రజలను ఆపదలను ఎద్రకానేలా 
సంసద్్లను చేయాలి.  ఆపదలు 
సంభవించినపుడు ‘ఆపదా మిత్ర్’ 
త్వరితంగా సహాయం అందిసుతూంది.  350 
జిలాలో లలో ఈ కార్యక్రమం చేపడుతనానిమ్.  
ప్రజలను ఆద్కనే వాలంటీరలో బీమా బాధ్యత  
భారత ప్రభుత్వం తీసుకంటంది.
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భార త దేశ అసిథిత్వభావ న ను మొద టిస్ర్గా నెల కొలి్న 
యోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ . ఆయ న భార తీయులక్ 
త మ క ళలుత తాము చూడ గ లిగేల నేర్్న మొద టి వయా కితి .
   - న ర్ంద్ర మోదీ, ప్ర ధ్న మంత్రి

మ న దేశ సావితంతయారా పోరాటంలో ఎనె్నన్్న 
మెై లురాళ్లు నా్నయి. వ్టిని దాదాపుగా 
మ రిచిపోయాం. ఆజాద్ హింద్ ర్పంలో 
ఏరా్పట చేసిన మొటట్  మొద టి సవి తంత్ర  
భార త ప్ర  భ్తవిమ నేద మ నం మ రిచిన  దేశ 
చ్రిత్్ర తమా క ఘ ట న లోలు  ఒక టి. దేశానికి 
సావితంతయారాం రావ డానికి నాలుగేళలు  మందే 
నేత్జీ సుభాష్ చంద్ర  బోస్ నేతృతవింలో 
1943 అకోట్ బ ర్ 21న మొద టి సవి తంత్ర  
భార త ప్ర  భ్తవిం ఏరా్పటెై ంద. ఆ ప్ర  భ్త్విని్న 
ఆ స మ యంలో 9 దేశాలు గురి్త ంచ్యి 
కూడా. ఆజాద్ హింద్ ప్ర  భ్తవి 75వ 
వ్రిషి కోతసి వ సంద ర్ంగా 2018లో ప్ర  ధాని   
న రేంద్ర  మోదీ చ్రిత్్ర తమా క అడుగు వేశార్. 
ఎర్ర  కోట  పెై న జాతీయ తి్ర వ ర్ణ  ప త్కాని్న 
ఎగ రేశార్.

 ఆజాద్ హింద్
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