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సంప్ద కీయం

(కె.ఎస్. ధ తా్వలియా)

సాదరనమసాకారేం,
 భారతదేశేంప్రస్తుతేంకొవిడ్-19పైనిర్ణయాతముకపోరాటేంలోగెలుపుఅేంచుపైఉేంది.సేంక్షోభానిని

అవకాశేంగామలుచుకుననిఒకస్వర్ణఘట్ేంగా2021జనవరిచరిత్రలోశాశ్వతసాథా నేంలిఖేంచబోతేంది.
ప్రపేంచేంలోనిఏదేశేంలోనిప్రభుత్వేంఒకేసారిఇేంతభారీఎత్తునవ్్యక్సినేషన్ప్రక్రియచేపట్నిఅసాధారణ
సిథాతిఇది.తొలిదశలోకొవిడ్పైమేందువరుసలోఉేండిపోరాడుత్ననిసిబ్ేందిక్,ఇన్ఫెక్షనలీబారినపడే
మప్పుఅధికేంగాఎదురకాేంటుననిప్రజలుమ్డుకోటలీమేందిక్ఉచితేంగావ్్యక్సినేషన్ఇస్తునానిరు.
 ఇేంతతకుకావసమయేంలోఈకలన్వ్సతువేంచేసిన,వ్్యక్సిన్అభివృదిధిలోపాలుపేంచుకునని

శాసత్రవేతతులు,వైదు్యలు,మేందువరుసలోఉేండిపోరాడుత్ననిఆరోగ్యసేంరక్షణసిబ్ేంది,వ్్యక్సినలీపేంపిణీలో
భాగసా్వమలవుత్ననిఅేందరికీఅభినేందనలు.భారతీయశాసత్రవేతతులుకేవలేం10న్లలవ్యవధిలోదేశీయేంగా
వ్్యక్సిన్అభివృదిధినిపూరితుచేశారు.స్వయేంసమృదిధిక్భారతదేశేంకట్ుబాటున్ఇదినిరూపిేంచడమేకాదు,
ఒకలక్షష్ేంకోసేంకూటమిగాఏర్పడినదేశాలోలీ భారత్న్కొతతు శిఖరాలపైనిలుపుత్ేంది. రేండుదేశీయ
వ్్యక్సిన్లీ  టీమ్ ఇేండియా విజయగాథకు నిదర్శనాలు.ఈవ్్యక్సినలీ అభివృదిధి, భవిష్యత్ కథనమే ‘న్్య
ఇేండియాసమాచార్’తాజాఇష్్యలోకవర్పేజీకథనేం.
 తనన్ఆపగలశక్తుఏదీలేదననిదేప్రపేంచానిక్భారతదేశేంబిగ్గరగా,స్పష్ేంగాఇచేచేసేందేశేం.

జాతీయయువజనోతసివేంనిర్వహేంచుకుేంటుననిసేందర్ేంగాసా్వమివివేకానేందన్,జయేంతిసేందర్ేంగా
ఖాన్అబ్దు ల్గఫర్ఖాన్న్ఈఇష్్యగురుతుచేస్కుేంటేంది.ఇతరరగు్యలర్ఫీచరలీతపాటుఈఇష్్యలో
ప్రవ్సభారతీయదివస్,లైట్హౌస్ప్రాజెక్ులగురిేంచికథనాలునానియి.
మీఅమ్ల్యమైనఅభిప్రాయాలు,సూచనలునిరేంతరేంతెలియచేసూతుఉేండేండి.
మీసలహాలు,సూచనలుమాకుతెలియజేయేండి.:
చిరునామా: బ్్యరోఆఫ్అవుట్రీచ్అేండ్కమ్్యనికేషన్,
 రేండవఅేంతస్తు,సూచనాభవన్,న్్యఢిల్లీ-110003
e-mail: response-nis@pib.gov.in

మీఅేందరిఆశీస్సిలత
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ప్రభుత్వేంకొతతుగాప్రారేంభిేంచినకార్యక్రమాలు,విధానాలు,వ్టి
అమలుతీరున్సామాన్యప్రజలుసవివరేంగాతెలుస్కునేేందుకు

ఉపయోగపడేసమాచారేంఇేందులోఉేంది.సాథా నికభాషలోలీ 
అేందుబాటులోఉేంచడేందీనిమరోప్రత్యకత.అేందరికీ

ఉపయోగకరమైనపత్రికగాన్్యఇేండియాసమాచార్రూపేందిస్తునని
ఎేంఒఐబికృషినినేన్ప్రశేంసిస్తునానిన్.ఎలేంటిగేందరగోళేం

చేయకుేండాఎేంతవిలువైనసమాచారేంఅేందిస్తుననిఈపత్రికకు
ప్రశేంసలు!

మీకుశుభాకాేంక్షలు,
మేందర్దహకే

mandar792@gmail.com

చకకానిడిజైనిేంగ్తకూడిన,సమాచారేంపుషకాలేంగాఉననిపత్రికన్్య
ఇేండియాసమాచార్.పాఠకులుచదువుకునేేందుకుఇదిచకకాగాఉేంది.
హస్రీవిద్్యరిథాగాగతకాలపుసామాజిక,ఆరిథాక,రాజకీయసిథాతిగత్ల

ప్రాధాన్యేంఏమిటనాకుబాగాతెలుస్.రాబోయేకాలేంలోగతేం
గురిేంచికచిచేతేంగాతెలుస్కుని,అవగాహనచేస్కునేేందుకుఈపత్రిక
ప్రజలకుఎేంతఉపయోగకరేంగాఉేంటుేంది.ఈపత్రికపేంపేేందుకు

నన్నిఎేంపికచేస్కుననిేందుకుధన్యవ్ద్లు.
మీవిశ్వసనీయ

కృష్ణప్రియ.కె.ఎస్
‘‘కృష్ణప్రియప్రవిత’’

krishnapriya.pravita@gmail.com
ఈపత్రికఎడిటిేంగ్చాలబాగుేంది.సమాచారేంఅేంతటినీచకకాని

తీరులోఅేందిస్తునానిరు.ఈపత్రికవిసతు ృతేంగాపేంపిణీజరగాలి.ఇది
విజయేంసాధిేంచాలనినేన్ఆకాేంక్షిస్తునానిన్.

ధన్యవ్ద్లు
డాక్ర్రతనితివ్రీ

ratnapandey36740@gmail.com

ఇదిచకకానిప్రయతనిేం.భారతదేశఅభివృదిధిగాథన్తెలుస్కునేేందుకు
ఉపయోగపడేవిలువైనసమాచారేంఇేందులోఇస్తునానిరు.ఈకృషిని

కొనసాగేంచేండి,దీనినివ్రేంవ్రేంఇచేచేప్రయతనిేంచేయేండి.
ధన్యవ్ద్లు

pushpend1995@gmail.com

మెయిల్ బాక్సి 

మీఅదు్తమైనసేవకుధన్యవ్ద్లు.న్్యఇేండియా
సమాచార్సేంచికకోసేంమీవ్రాతుసేకరణ,మీ

కవరేజినినేన్ఎేంతఇష్పడుత్నానిన్.ఈపత్రికకు
‘‘న్్యఇేండియాసమాచార్’’బదులు‘‘నయాభారత్
సమాచార్’’అనిపేరుమారేచేఅవకాశేంఉననిదేమో

చూడాలనినేన్కోరుత్నానిన్.
ధన్యవ్ద్లు,
హమాేంశు

himanshuchauhan4@gmail.com

న్్యఇేండియాసమాచార్పేంపినేందుకుధన్యవ్ద్లు.
భారతసమాజేంగురిేంచిఎేంతవిలువైనసమాచారేం

ఇేందులోఅేందిేంచారు.భారతప్రభుతా్వనిక్
చేందినఎేంఐబిన్ేంచిమరిేంతసమాచారేంమాకు

అేందుత్ేందనిఆశిస్తునానిన్.
వేందనాలు,

ప్రొఫెసర్భరేతుేందుకె.సిేంగ్
కోఆరిడినేటర్,ఇేంటరనిల్కా్వలిటీఅసూ్యరన్సిసెల్

బనారస్హేంయూనివరిసిటీ
వ్రణాసి221005

coordiqacbhu@gmail.com
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ప్రజల జీవనానిని మరిేంత సరళేం చేసే ప్రక్రియలో భాగేంగా
ఎల్.పి.జి సిలిేండరులీ  బ్క్ చేస్కునేేందుకు మిస్డి కాల్

విధానానిని ప్రభుత్వేం ప్రవేశపెట్ిేంది. ఇేండియన్ ఆయిల్ కస్మరులీ 
8454955555 నేంబర్ క్ మిస్డి కాల్
ఇచిచేరీఫీల్బ్క్చేస్కోవచుచే.ఒడిశా
రాజధాని భువనేశ్వర్ లో అయిత ఈ
నేంబర్ న్ కొతతు కన్క్షన్ కు కూడా
ఉపయోగేంచవచుచే. తదుపరి దశలో
ఈ సరీ్వస్న్ దేశేంలోని ఇతర
ప్రాేంతాలకు కూడా విసతురిసాతురు. మిస్డి
కాల్ వ్యిస్ ఇేంటరాక్్వ్ రసా్పన్సి

వ్యవసథా (ఐవిఆర్ఎస్) సత్వరబ్క్ేంగ్కువీలుకలి్పస్తుేంది;  కస్మరులీ 
ఎకుకావసమయేంపాటుకాల్హోల్డిచేయాలిసినఅవసరేంఉేండదు.
కాల్చారిజిలుకూడాఉేండవు.

ప్ర  పంచ ఆట బొమ్మ ల త యారీ కంద్ర ంగా 
భార త్ ను నిలిపే య త్నం

చదరేంగేం, లుడో, వైకుేంఠపాళి వేంటి ప్రఖా్యత
గేమ్సి ఆవిరా్వ్నిక్ సాథా నేం అయినప్పటికీ

ప్రపేంచేంలోఆటబొమములఅభివృదిధి,తయారీక్ప్రమఖ
కేేంద్రాలోలీ  భారత్ ఒకటిగా నిలవలేకపోయిేంది.
దేశీయ ఆటబొమముల ఉత్పతితుద్రులు, పరిశ్రమ
ఇేంతవరకువెలిక్రానితమసామరాథా యాలన్ప్రదరి్శేంచే
అవకాశేం కలి్పేంచడేం, అేందుకు సేంబేంధిేంచిన
వ్తావరణేం ఏరా్పటు చేయడేం లక్షష్ేంగా  టాయ్
కాథాన్-2021 నిర్వహస్తునానిరు. విద్్యరుథాలు,
ఉపాధా్యయులు,ఆటబొమములనిపుణులు,కళాశాలలు,
విశ్వవిద్్యలయాలు, స్ార్ప్ లు ఈ వేదికపై తమ
ఆలోచనలు పరస్పరేం పేంచుకోవచుచే. భారత
ఆటబొమముల మారకాట్ పరిమాణేం 1.5 బిలియన్
డాలరులీ  కాగా అేందులో 80 శాతేం ఆటబొమములన్
మనేంవిదేశాలన్ేంచిదిగుమతిచేస్కుేంటునానిేం.

దేశేంలోని33కోటలీమేందివిద్్యరుథాలోలీ నినవకల్పనా
శక్తునిఒడిసిపట్ుకోవడేంఈటాయ్కాథాన్లక్షష్ేం.
ఆటబొమముల తయారీలో భారత్ స్వయేంసమృదిధి
సాధిేంచడానిక్ ప్రభుత్వేం దేశీయ ఆటబొమముల
పరిశ్రమన్ ప్రోతసిహసతుేంది. ఆరు మేంత్రిత్వ
శాఖలు, ప్రభుత్వ శాఖలు ఈ ప్రచారేంలో పాలు
పేంచుకుేంటునానియి.ఈటాయ్కాథాన్లో
పాల్గ ేంటుననివిద్్యరుథాలు,ఫ్్యకల్్సభు్యలు
రూ. 50 లక్షల వరకు బహుమత్లు
గెలుచుకునేఆసాకారేంఉేంది.

జీవ న స ర ళ త:  ఒక మిస్డ్  కాల్ ఇవ్వండి, మీ 
ఎల్.పి.జి రీఫిల్ బుక్ చేసుకండి

ప్ర  జారోగయా వయా వ స్థ  ల కు ఆక్సిజెన్ పాలీ ంటలీ  
ఏరా్పటు కసం ర్. 201 కటులీ  
కటాయించిన పిఎం కర్సి ఫండ్

పిఎేం కేర్సి ఫేండ్ ట్రస్్
దేశేంలోని ప్రజారోగ్య

కేేంద్రాలోలీ  162 ప్రెషర్ సి్వేంగ్
అబాజి ర్ ప్షన్(పిఎస్ఎ) మెడికల్
ఆక్సిజెన్ పాలీ ేంటలీ ఏరా్పటు
కోసేం రూ. 201.58 కోటులీ 
కేటాయిేంచిేంది. 32 రాష్ట్రా లు,
కేేంద్రపాలితప్రాేంతాలోలీ 154.19

మెట్రిక్టన్నిలసామరథాయాేంగలపాలీ ేంటులీ ఏరా్పటుచేసాతురు.కరోనా
మహమామురికాలేంలో ఆక్సిజన్ తగనేంతగా, నిరేంతరాయేంగా
సరఫరాచేయడేంతప్పనిసరి.

సంక్షిపతు వారతు లు 

టాయ్ కాథాన్ 2021
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రాష్ట్రా లు,కేేంద్రపాలితప్రాేంతాలోలీ మహళాపోల్స్సిబ్ేందిసేంఖ్య16శాతేం
పెరిగేంది.పోల్స్సరీ్వస్లోమహళలుఅధికేంగాఉననిరాష్ట్రా లోలీ  బిహార్

అగ్రసాథా నేంలోఉేంది.సివిల్పోల్స్,జిలలీ సాయుధరిజర్్వపోల్స్,ప్రత్యకసాయుధ
పోల్స్,ఇేండియారిజర్్వపోల్స్బెటాలియన్లీ సహాబీహార్పోల్స్లోలీ మహళల
సేంఖ్య25.3శాతేంఉేంది.19.15శాతేంమహళాపోల్స్సిబ్ేందితహమాచల్
ప్రదేశ్రేండోసాథా నేంలోనిలిచిేంది.

2020-21 ఖరీఫ్ లో ధాన్యేం సేకరణ గత
ఆరిథాక సేంవతసిరేంత పోలిచేత 23.41

శాతేం పెరిగేంది. 2021 జనవరి 20వ తదీ
వరకు 575.36 ఎల్ఎేంటి (లక్ష మెట్రిక్
టన్నిలు) ధానా్యనిని సేకరిేంచారు. గత ఏడాది
ఇదే సమయేంలో సేకరిేంచిన ధాన్యేం 466.22
ఎల్ఎేంటి. సేకరిేంచినమొతతుేంధాన్యేం 575.36
ఎల్ఎేంటిలో 35.24 శాతేం అేంటే 202.77
ఎల్ఎేంటివ్టాపేంజాబ్దే.2014సేంవతసిరేం
న్ేంచి పేంటల ఉత్పతితు వ్యయాలపై 1.5 రటులీ 
ఎేం.ఎస్.పిగా రైత్లకు చలిలీస్తునానిరు. ధాన్యేం
ఎేం.ఎస్.పి2.4రటులీ పెరిగేంది.

కొవిడ్-19కారణేంగాస్రక్షితమైనదూరేం ఒక
సామాజిక నిబేంధనగా మారిన నేపథ్యేంలో

ఆరోగ్య మేంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహణలోని ఇ సేంజీవని
టెల్ మెడిసిన్ సరీ్వస్ ఒక వరేంగా నిలిచిేంది.
ఇప్పటివరకు టెల్ కనసిల్ేషనలీ సేంఖ్య పది లక్షల

మైలురాయినిద్టిేంది.తమిళనాడు3.74లక్షలటెల్కనసిల్ేషనలీతఅధిక
కేస్లునమోదుచేసిేంది.ఇదిలఉేండగాఆయుష్టమున్భారత్హెల్తుఅేండ్
వెల్న్స్కేేంద్రాలు2020సేంవతసిరేంలో5.79కోటలీమధుమేహేం,7.13
కోటలీరకతుపోటుపరీక్షలునిర్వహేంచాయి.

భారతదేశేం 2025 నాటిక్ యుకెన్ ద్టి ప్రపేంచేంలో ఐదో పెదదు
ఆరిథాక వ్యవసథాగామారన్ేందని, 2030 నాటిక్మ్డో సాథా నానిక్

చేరుత్ేందని యుకెకు చేందిన మేధావుల సేంసథా అేంచనా వేసిేంది.
భారతదేశేంకొవిడ్-19వలలీప్రభావితేంకావడేంకనానిమేందు2019లోనే
యుకెన్ద్టి ఐదో పెదదు ఆరిథాక వ్యవసథా అయిేంది. కాగా 2025 నాటిక్
యుకెన్,2027నాటిక్జరమునీని,2030నాటిక్జపాన్న్భారతఆరిథాక
వ్యవసథా అధిగమిస్తుేందనియుకె సెేంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్సి అేండ్ బిజిన్స్
రీసెర్చేఅేంచనావేసిేంది.2021లోభారతఆరిథాకవ్యవసథా9శాతేంవృదిధిని
సాధిస్తుేందనికూడాఆసేంసథాతెలిపిేంది.

ఏడాదిలో 16 శాతం పరగిన మ హిళా పోల్సు సిబ్ంది

ఎం.ఎస్.పి క్ంద 2020-21 ఆర్థ క 
సంవ తసి రంలో 23.41% పరగిన  

ధానయాం సేక ర ణ

సామానయా మాన వునిక్ వ రంగా మారన ఇ-సంజీవ ని

2025 నాటిక్ యుకెను దాటి ఐదో పద్ద  
ఆర్థ క వయా వ స్థ  గా మార నున్న భార త్ 

డిజిటల్ కేలండర్, 
డైరీ ప్రారంభం

గూగుల్పేలీస్ర్లిేంక్న్ేండి,ఆేండ్రాయిడ్డివైజెస్లో
అపిలీకేషన్డౌన్లోడ్చేస్కునేేందుకులిేంక్
https://play.google.com/store/apps/
details?id=in.gov.calendar
IOSడివైజెస్లో,యాప్లన్ేండిడౌన్లోడ్చేస్కోవచుచే
https://apps.apple.com/in/app/goi-
calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/
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భారతదేశపు 
కొవిడ్-19 టీకాల 

కసరతు్త కు 
శీ్ర కారం:

ప్ర ధాని మోదీ 
ప్ర సంగం కసం 

కూయాఆర్ కడ్ సాకాన్ 
చేయండి

న్్య ఇండియా స మాచార్ 

కరోనావైరస్పైయుదధిేంలోభారతదేశేంశాసత్ర-పరిశోధన,సాేంకేతికతలన్ప్రధానఆయుధాలుగాప్రయోగేంచిేంది.
తద్్వరాటీకాలతయారీతఈపోరాటేంనేడునిర్ణయాతముకదశకుచేరిేంది.సీరమ్ఇన్స్ిట్్యట్ఆఫ్ఇేండియా,
భారత్ బయోటెక్ సేంసథాలురూపేందిేంచినఈ టీకాల వినియోగానిక్ ‘డ్రగ్ కేంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇేండియా’
(డీసీజీఐ) ఆమోదేంతెలిపిేంది. అటుపైనజనవరి 16న్ేంచిప్రపేంచేంలోనేఅత్యేంతభారీరోగనిరోధకత కల్పన
కసరత్తుకుభారత్శ్రీకారేంచుట్ిేంది.ఈపరిణామాలతకొవిడ్-19రహతభారతదేశేందిశగామార్గేంస్గమమైేంది.
అలగే కేవలేం 10 న్లలోలీ  అభివృదిధి చేసినఈ స్వదేశీ టీకాలుసా్వవలేంబనసాధనలోభారత్ అేంక్తభావ్నిని
ప్రస్ఫెటేంచేస్తునానియి.

కరోనాపైపోరాటేం
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n ప్రతిజిలలీ లోన్కనీసేంమ్డుప్రదేశాలోలీ నమ్నాకసరత్తు(డ్రైరన్)
నిర్వహేంచారు.వీటిలోప్రజారోగ్యసదుపాయాలు,ప్రైవేటుఆస్పత్రులు,
పట్ణ/గ్రామీణసౌలభ్కేేంద్రాలునానియి.

n రాష్రా,జిలలీ ,సమిత్లసాథా యిఆస్పత్రులలోకలెకర్లీపర్యవేక్షణక్ేందనమ్నా
కసరత్తునిర్వహేంచడేంద్్వరాఅధికారులకుతమపాత్రలు,బాధ్యతలపై
అవగాహనకలి్పేంచారు.

n క్షేత్రసాథా యిలో‘కొ-విన్’ఆప్వినియోగేంపైఅేంచనాకోసేంకూడానమ్నా
కసరత్తు(డ్రైరన్)నిర్వహేంచారు.

టీకాలు ఇచేచా ప్ర క్్ర య అంచనా కసం డై రై రన్ నిర్వహణ

శిక్షణతో సహా టీకాల ప్రక్రియ కోసం 
వ్యవస్థ ఎలా సిద్ధమందంటే:

ప్రపేంచేంలోనే భారీ టీకాల ప్రక్రియన్ జనవరి
16 న్ేంచి భారత్ ప్రారేంభిేంచిేంది. ఇేందుకోసేం
కేేంద్రేంకనీసేం26వ్సతువికసాదృశసమావేశాలు
నిర్వహేంచిేంది

2,360

02 3.7

61,000
ప్రధానశిక్షకులకుశిక్షణ కార్యక్రమనిరా్వహకులు

లక్షలమేందిటీకాసిబ్ేంది లక్షలమేందిటీకా
సహాయబృేంద్లు

టీకాలప్రక్రియసజావుగాసాగేలఅనినిరాష్ట్రా లు,
కేేంద్రపాలిత ప్రాేంతాలోలీ గల 736 జిలలీ లోలీ 
3 విడతలుగా నమ్నా కసరత్తున్ భారత్
నిర్వహేంచిేంది.

ప్రతిసహాయబృేందేంలోఒకరుటీకావేసేవ్రు,
నలుగురుసహాయకులు

    చారిత్రక విజయానిని అభివరి్ణేంచేేందుకుమాటలుచాలవు. ఇప్పటిక్ 10 న్లలుగా అనిని
వయోవరా్గ లప్రజలకదలికలపైఆేంక్షలుకొనసాగననేపథ్యేంలోఈవిజయేంమరిేంతప్రామఖ్యేం
సేంతరిేంచుకుేంది. ఈ పరిసిథాత్ల నడుమ టీకాల ప్రక్రియకు శ్రీకారేం చుట్డేంత జాతి స్వపనిేం
సాకారమైేంది. సేంక్షోభానిని అవకాశేంగా మలచుకుేంట్ రేండు దేశీయ టీకాలన్ భారత్
రూపేందిేంచిేంది.
ఒకవైపుప్రాణరక్షణకుప్రాధాన్యేంత,మరోవైపుఆరిథాకకార్యకలపాలకుఊపునిసూతుప్రభుత్వేం

ప్రణాళికబదధిచర్యలతమేందడుగువేసిేంది.ఈపయనేంలోనేడుభారతదేశేంనిర్ణయాతముకదశకు
చేరిేంది.ఆమేరకుదేశేంలోనిప్రజలకుమాత్రమేగాకప్రపేంచేంలోనిఇతరదేశాలప్రజలప్రాణరక్షణకూ
సేవలేందిసతుేంది.

ఈ

కొవిడ్-19 మహమామురిపై భారతదేశేం ప్రపేంచేంలోనే అతి
భారీ టీకా యుద్ధి నిక్ శ్రీకారేం చుట్ిన 2021 జనవరి 16..
చరిత్రలో శిలక్షరేంగా వెలుగేందుత్ేంది. ప్రధాన మేంత్రి
ఈ కార్యక్రమానిని అనిని రాష్ట్రా లోలీ ని 3,000 టీకా కేేంద్రాలోలీ 
ప్రారేంభిేంచారు.ఈదిశగాపూరితుసేంసిదధితతమేందడుగువేసిన
ప్రభుత్వేంపుణెలోనిసీరమ్ఇన్స్ిట్్యట్ఆఫ్ఇేండియాన్ేంచి
మోతాదుకురూ.200వేంత్న110లక్షల‘‘కొవిషీల్డి’’టీకాలన్
కొన్గోలుచేసిేంది. అలగేభారత్బయోటెక్న్ేంచి 55 లక్షల
‘‘కొవ్గజిన్’’ టీకాలకుగాన్ 38.5 లక్షల మోతాదులన్ రూ.
295వేంత్నకొన్గోలుచేయగా,16.5లక్షలమోతాదులన్ఆ

సేంసథాఉచితేంగాఅేందజేసిేంది.దీేంతప్రభుతా్వనిక్రేండోటీకా
సగటునరూ.206కేలభ్యమైేంది.

ప్రపంచానికి ఆశారేఖగా భారత్

ప్రపేంచేంలోఉత్పతితుచేసేటీకాలలోద్ద్పు60శాతేంభారత్
లోనే తయారవుత్ేండగా ఏటా పిలలీలకు, మహళలకు 65 కోటలీ
టీకాలుఇస్తుననిఅన్భవేంమనదేశానిక్ఉేంది.ఇతరదేశాలత
పోలిసేతుటీకాలతయారీలోభారత్అగ్రసాథా నేంలోకొనసాగుత్ేండగా
భారతవిజాఞా న,శాసత్రపరిజాఞా ననైపుణా్యనినిప్రపేంచేంగురితుేంచిేంది.
ఇక28దేశాలోలీ నిర్వహేంచిన‘ఎడెలమున్పీఆర్ట్రస్్బారోమీటర్
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కరోనాపైపోరాటేంముఖపత్ర కథనం

1వ దశ

2వ దశ

3వ దశ

4వ దశ

టీకా తయారీదారులు: 2
‘కొవాగ్జిన్’తో సీర మ్ ఇన్ సిటిట్్యట్ 
ఆఫ్ ఇండియా; ‘కొవిషీల్డ్’తో 
భారత్ బయోటెక్ 

 భారీ నిల్వ సదుప్యాలు/‘4
n కరా్ణ ల్ n కల్ క తా  
n చెనై ్న   n మంబై  

అని్న రాష్ట్రాలోలో కనీసం ఒక టీకా 
నిల్వ కేంద్రం.  రండో అంచెలో 
దేశవా్యపతుంగా 60 భారీ నిల్వ 
కేంద్రాలు

కోల్డ్ చైన్ కేంద్రాలు: స్మారు 29,000 కోల్డ్ 
స్టిరేజీలుండగా, టీకాలను వీటినుంచే టీకాలిచేచే 

కేంద్రాలకు తరలిస్తురు

మెరుగై న మౌలిక వసతులు, కల్డ్ -చెై నలీ  వయావస్థ  దా్వరా 
సామానుయాలకు అందనున్న టీకా

పెద్ద రాష్ట్రాలోలో నిల్వ కేంద్రాలు సిద్ధం
n ఉత్త ర్ ప్ర దేశ్        9  
n మధయా ప్ర దేశ్         4
n గుజరాత్          4  

n జమ్మ, కశీ్మర్    2 
n కరా్ణ టక             2 
n రాజసా్థ న్           2

భారత్ సి్థ త్గతులు/పరసి్థ తులను దృష్్ట లో ఉంచుకుని ఈ టీకాలు
ర్పందించబడాడ్ యి. టీకాల ప్ర క్్ర యలో భారత్ అనుభవంతోపాటు

మారుమూల పా్ర ంతాలకు చేరగల వయావస్థ లు కరోనా టీకాల
కారయాక్ర మంలో ఎంతో ప్ర యోజనకరం. అతయాంత ప్ర త్కూల పరసి్థ తులోలీ

అతుయాత్త మ కృష్క్గాను వై దుయాలు, ఇతర సిబ్ంది, శాసత్ర వేత్త లు, పోల్సులు,
పారశుధయా కార్మకులు సహా కరోనా యోధులందరకీ మా కృతజ్ఞ తలు.

అనేక పా్ర ణాలను రక్షించిన వీరందరకీ మనం సదా కృతజ్్ఞ లమెై  ఉందాం.

                                                     - ప్ర ధాన మంత్్ర  నరేంద్ర  మోదీ

సరే్వ’ ఫలితాలన్ పరిశీలిసేతు- ప్రపేంచేంలో అత్యధికేంగా
భారతీయులలో 80 శాతేం దేశీయ టీకాలపై విశా్వసేం
ప్రకటిేంచగా, బ్రిటన్లో 66, జరమునీలో 62, అమెరికాలో 59,
రష్ట్యలో40శాతేంవేంత్నమాత్రమేదేశీయటీకాలపైవిశా్వసేం
వ్యకతుమవడేంగమనార్ేం.స్వదేశేంపైభారతీయులోలీ విశా్వసానిక్
కారణేంమనశాసత్రవేతతులశక్తుసామరాథా యాలే.

శాసత్ర-స్ంకేతిక ప రిజ్ఞానాలే ప్రాతిపదిక

   శాసత్ర విజాఞా నేం, ఆవిషకారణలు లేకపోత ప్రపేంచేం
సతుేంభిేంచిపోత్ేంది.కరోనాపైయుదధిేంలోదేశఅగ్రనాయకత్వేం
ఆలోచన విధానానికీ ప్రాతిపదిక ఇదే. కరోనాత పోరులో
భాగేంగాశూన్యసాథా యిన్ేంచిమౌలికవసత్లకల్పనలేద్
పేదలకుసేంక్షేమపా్యకేజీలఅమలుసహాదిగ్ేంధేంవేళ
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5వ దశ 7వ దశ
అవసరాలకు అనుగుణంగా 
అని్న కేంద్రాలకూ జనవరి 14 
నాటికే టీకాల చేరవేత

కొవిడ్ టీకాల ప్రక్రియపై 
పర్యవేక్షణకు ‘కొవిడ్ 
వా్యకి్సన్ ఇంటెలిజెన్్స 
వర్క్’ (కొ-విన్) మొబైల్ 
అనువరతునం రూపకల్పన

సామానుయాలందరకీ టీకా చేరకపై  భరోసా

6వ దశ
తొలి విడతలో 3 కోటలో మంది ముందు 

వరుస యోధులకు టీకాలు

టీకాలిచేచా కందా్ర లకు టీకా 
చేరవేయడం కసం

n 240 వాక్-ఇన్ కూలరులో

n 70 వాక్-ఇన్ ఫ్రీజరులో

n 41,000 డీప్ ఫ్రీజరులో

n 45,000 ఐస్-లైన్డ్ రిఫ్రిజిరేటరులో

n 300 స్లార్రి ఫ్రిజిరేటరులో 

టీకాలిచేచే 
సమయంలో, ఆ తరా్వత 

మాస్క్లు, 2 గజ్ల దూరం, 
పరిశుభ్రత ప్టించడం 

కొనస్గుతంది

కఠిన ఆంక్షలు కొనసాగింపు

l	దేశవ్యాప్త ంగా జనవర 16న పా్ర రంభమెై న 
టీకాల కారయాక్ర మంలో జనవర 18నాటిక్ 
3,81,305 మందిక్ టీకా వేయబడింది.

l	జనవర 18నాటిక్ చురుకెై న కసుల కనా్న 
కలుకున్న రోగుల సంఖయా 1 కటి దాటింది. 
మరణాల సగటు కూడా కవలం 1.44 
శాతమే 

ఇతరత్రాసామాన్్యల వెతలు తీరేచేేందుకు ఆరిథాక సహాయేం
లేద్ టీకా అభివృదిధిలో సామరథాయా నిరూపణ తదితరాలోలీ 
శాసత్ర, సాేంకేతిక పరిజాఞా నాలన్ ప్రభుత్వేం ప్రాతిపదికగా
సీ్వకరిేంచిేంది.
చివరకుటీకాలకుఆమోదేంపేందడేంలోన్ఈబృేందేం

క్షేత్రసాథా యిఅవసరాలకుప్రాధాన్యమిచిచేేంది.ఆమేరకునిల్వ,
శీతల సదుపాయాలు, సేకరణ ప్రక్రియ, టీకాల ప్రభావేంపై
భరోసా, ప్రజలకు టీకా చేరవేత తదితరాలపై కసరత్తు
చేసిేంది. ఈ నేపథ్యేంలో ప్రాధాన్యేం ప్రాతిపదికన టీకాన్
అేందుబాటులోక్తవ్లనిప్రధానమేంత్రిజూలైన్లఖరులో
ప్రతిపాదిేంచారు.అేంతగాకటీకాలరూపకల్పనకోసేం‘పిఎేం
కేర్సినిధి’న్ేంచి,సా్వవలేంబనభారతేంపా్యకేజీన్ేంచిఆరిథాక
సాయేంకూడామేంజూరుచేయబడిేంది.

టీకా సిద్ధమయ్్యలోపే చట్ం సిద్ధం

 ప్రపేంచేంలోనే అత్యేంత భారీ టీకాల కార్యక్రమానిని
నిర్వహేంచడేం సవ్లుత కూడుకుననిదే. కానీ, ప్రతి

సాథా యిలోన్ సేంపూర్ణ సేంసిదధిత ఫలితేంగానే ఇది
సాధ్యమైేంది. ఆ మేరకు చివరి అేంచ ద్కా చేరేచేేందుకు
తగన శీతల నిల్వ మౌలిక వసత్లు సిదధిేం చేయబడాడి యి.
దీనిక్సేంబేంధిేంచిప్రభుత్వేంఅనినిరాష్ట్రా లకూప్రామాణిక
మార్గదర్శకాలుపేంపి,నివేదికలుతెపి్పేంచుకుేంది.అటుపైన
విదు్యత్తుసహత, విదు్యత్తురహత శీతల నిల్వ సామరాథా యానిని
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కరోనాపైపోరాటంముఖపత్ర కథనం

కొవిడ్-19 టీకాపై కీలక ప్రశ్నలు

టీకా తప్పనిసరిగా తీస్కోవాలా?
కొవిడ్-19 టీకా వేస్కోవడేం స్వచ్ేందమే. కానీ,
సీ్వయరక్షణ,వ్్యధివ్్యపితునివ్రణకుప్రతిఒకకారూపూరితు
మోతాదులోటీకాతీస్కోవడేంమేంచిది.
కొవిడ్-19 నుంచి కోలుకున్న వ్యకితు కూడా టీకా 
తీస్కోవడం అవసరమా?
అవసరమే.ఈవ్్యధినిఎదురకానగలబలమైనరోగనిరోధక
శక్తుపెేంపేందడేంలోటీకాతడ్పడుత్ేంది.
కొవిడ్-19 వా్యధి (నిరా్ధరిత/అనుమానిత) 
స్కిన వారికి టీకా ఇచేచే వీలుందా?
కొవిడ్-19వ్్యధి నిరాధి రిత లేద్ అన్మానిత్లవలలీ టీకా
కేేంద్రాలోలీ  ఆ వ్్యధిని ఇతరులకు వ్్యపిేంపజేసే మప్పు
ఉేంటుేంది.అేందువలలీఅటువేంటివ్రువ్్యధిలక్షణాలు
తగ్గన తరా్వత 14 రోజుల వరకూ టీకాన్ వ్యిద్
వేస్కోవ్లి.

టీకాల లభ్యతన్ బట్ి ప్రాధాన్యేం మేరకు టీకా కోసేం
తీవ్ర మప్పుగల వరా్గ లన్ ప్రభుత్వేం ఎేంపిక చేసిేంది.
తొలి బృేందేంలో ఆరోగ్య, మేందువరుస సిబ్ేంది, 2వ
బృేందేంలో50ఏళ్లీ ద్టినవ్యకుతులు,50ఏళలీలోపుఇతర
వ్్యధులుగలవ్రుఉనానిరు.

స్వల్ప వ్యవధిలో ప్రయోగ పరీక్షలు 
ప్రవేశపెటిటిన ఈ టీకా స్రక్షితమేనా?
టీకాల భద్రత, సామరథాయాేం ప్రాతిపదికగా సేంబేంధిత
ప్రమాణాల నియేంత్రణ సేంసథాలు ఆమోదిేంచిన
తరా్వతనేదేశేంలోటీకాలుప్రవేశపెట్బడతాయి.

కొవిడ్-19 టీకా అందరికీ ఒకే సమయంలో 
ఇవ్వబడుతందా?

ఒకటికనా్న ఎకుక్వ టీకాలున్నపుడు ఏ టీకా 
వేయాలో ఎలా నిర్ణయిస్తురు?

టీకాలతయారీక్లైసెన్సిఇచేచేమేందునమ్నాటీకాల
భద్రత, సామరథాయాేంపై నిర్వహేంచిన ప్రయోగ పరీక్షల
సమాచారేంమేరకుడ్రగ్కేంట్రోలర్ఆఫ్ఇేండియావ్టిని
నిశితేంగా పరిశీలిస్తుేంది. కాబట్ి లైసెన్సి మేంజూరైన
కొవిడ్-19టీకాలనీనిసాపేక్షేంగాభద్రత,సామరథాయాేంకలిగ
ఉేంటాయి.అయిత,తొలుతఒకరకేం,రేండోసారిమరక
రకేంటీకాలన్వ్డకూడదుకాబట్ిపూరితుమోతాదుక్ేంద
ఏదోఒకరకానేనివినియోగసాతురు.
పేరు నమోదు సమయంలో ఫోట గురితుంపు 
అవసరమా?

నమోదు చేస్కునే సమయేంలో సమరి్పేంచిన ఫోట
గురితుేంపు ధ్రువీకరణన్ టీకా వేస్కునేటపుడు తప్పక
చూపాలిసిఉేంటుేంది.

కొవిడ్-19 మహమా్మరి నిరూ్మలన దిశగా నిర్ణయాత్మక 
చర్యల కొనస్గ్ంపు దా్వరా భారత్ తన దృఢ సంకలా్పని్న 
చాటుతోంది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద టీకా తయారీదారుగా 

అందుకు తగ్న స్్థనంలో ఉంది. మనమంతా సమష్టిగా 
కృష్చేస్తు అత్యంత దుర్బల వరాగాల రక్షణ కోసం స్రక్షిత, 

సమర్థ టీకాలను అందించవచుచే.

అేంచనావేసిేంది.ఇేందులోవిదు్యత్తురహతశీతలనిల్వ
కేేంద్రాలనిర్వహణన్మేందుగాపరిశీలిేంచిేంది.
దేశేంలోఇప్పటికే4భారీనిల్వకేేంద్రాలుేండగామరో

35 రేండో అేంచ కేేంద్రాలునానియి. అయినప్పటికీ ప్రతి
రాష్రాేంలో ఒక భారీ టీకా నిల్వ కేేంద్రేం తప్పనిసరిగా
ఉేండేవిధేంగా కేేంద్ర ప్రభుత్వేం చర్యలు తీస్కుేంది.
ఇేందులోభాగేంగాతొలిఅేంచకేేంద్రాలతరహాలోనేరేండో
అేంచలోని 35 కేేంద్రాలన్ ఉననితీకరిేంచడమేకాకుేండా

- టెడ్రస్ అధానం ఘెబ్రియ్సస్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ 
డైరకటిర్ జనరల్

ప్రశ్న జవాబు ప్రశ్న జవాబు

ప్ర జ

ప్ర జ

ప్ర జ ప్ర జ

ప్ర జ



న్యూ ఇండియా స మాచార్ 11

టీకా కేంద్రం వద్ద ఫొట గురితుంపు చూపనివారికి 
టీకా ఇస్తురా?
టీకా లబిధిద్రుల నమోదు, టీకా కేేంద్రాల వదదు తనిఖీ
నిమితతుేంఫొటగురితుేంపుసమర్పణతప్పనిసరి.
ఆరోగ్యశాఖ వద్ద నమోదు చేస్కోకపోతే టీకా 
తీస్కోవడం వీలుకాదా?

వీలుకాదు...టీకాకోసేంలబిధిద్రులనమోదుతప్పనిసరి.
ఆ తరా్వత మాత్రమే టీకా కోసేం వెళాలీ లిసిన ప్రదేశేం,
సమయేంగురిేంచిసమాచారేంపేంపబడుత్ేంది.
అరుహులైన లబ్్ధదారుల నమోదుకు అవసరమన 
పత్రాలేమిటి?

నమోదు కోసేం ఈ జాబితాలోని వ్యక్తుగత గురితుేంపు
పత్రాలోలీ ఏదైనాసమరి్పేంచవచుచే:ఆధార్కారుడి ;డ్రైవిేంగ్
లైసెన్సి; కారిముకమేంత్రిత్వశాఖజారీచేసిన ఆరోగ్యబీమా
సాముర్్ కార్డి; గ్రామీణ ఉపాధిహామీ జాబ్ కార్డి; ఎేంపి/
ఎమెములే్య/ఎమెముల్సి ఇచిచేన అధికారిక గురితుేంపు కార్డి;
పాన్కార్డి;బా్యేంకు/తపాలశాఖపాస్బ్క్;పాస్పోర్్;
పెన్షన్ పత్రేం; కేేంద్ర/రాష్రా ప్రభుత్వ/ప్రభుత్వరేంగ/పబిలీక్
లిమిటెడ్ కేంపెలు ఇచేచే ఫొట గురితుేంపు కారుడి ; ఓటరు
గురితుేంపుకార్డి;ఎన్పిఆర్క్ేందఆర్జిఐజారీచేసేసాముర్్
కార్డి.

టీకా తీస్కునే గడువు తేదీ గురించి 
లబ్్ధదారుకు ఎలా తెలుస్తుంది?

ఆన్లైన్ నమోదు తరా్వత లబిధిద్రుల సెల్ నేంబరుకు
టీకాలిచేచే గడువు తదీ, సమయేం ప్రదేశేం గురిేంచి
సేంక్షిపతుసేందేశేంఅేందుత్ేంది.
కేన్సర్, మధుమేహం, అధిక రకతుపోటు వంటి 
వా్యధులకు మందులు వాడేవారు కొవిడ్-19 
టీకా తీస్కోవచాచే?

తీస్కోవచుచే... ఒకటికనాని ఎకుకావ ఇతర
వ్్యధులుననివ్రుకూడాకొవిడ్-19టీకాతీస్కోవ్లిసి
ఉేంటుేంది.
ఏంటీబాడీస్ ఎప్పుడు ఏర్పడతాయి?

సాధారణేంగా కొవిడ్-19 టీకా రేండో మోతాదు
తీస్కునని తరా్వత రేండు వ్రాలకు ఏేంటీబాడీస్
సాథా యులుపెరుగుతాయి.
టీకా కేంద్రం వద్ద తీస్కోవాలి్సన నివారణ/
ముందు జ్గ్రతతు చర్యలేమనా ఉనా్నయా?

కొవిడ్-19 టీకా వేశాక కనీసేం 30 నిమిష్టలు అకకాడే
విశ్ేంతి తీస్కోవ్లి. ఏదైనా ఇబ్ేంది, అసౌకర్యేం
అనిపిసేతుసమీపేంలోనిఆరోగ్యసిబ్ేందిక్తెలియజేయాలి.

భారతదేశంలో ప్రవేశపెటిటిన టీకా ఇతర దేశాల 
టీకాలతో పోలిస్తు సమర్థమనదేనా?
అవున్..భారత్టీకాఇతరదేశాలటీకాలకనానిసమరథామైనదే.
వివిధదశలోలీ పరీక్షలునిర్వహేంచిసేంతృపితుచేందినతరా్వత
వీటిభద్రత,సామరథాయాేంనిరాధి రిేంచబడాడి యి.

నేను టీకాకు అరుహుడనని తెలిస్దెలా?
అర్ులైన లబిధిద్రులు ఏ టీకా కేేంద్రేంలో, ఏ రోజున, ఏ
వేళకుటీకావేయిేంచుకోవ్లోతెలుపుతూవ్రినమోదితసెల్
నేంబరుకు సేంక్షిపతు సేందేశేం పేంపబడుత్ేంది. లబిధిద్రుల
నమోదు,టీకావిషయేంలోఅసౌకర్యేంలేకుేండాచూడటమే
దీనిఉదేదుశేం.

దేశేంలోనిమొతతుేంకేేంద్రాలసేంఖ్యన్60క్పెేంచిేంది.
దీేంతపాటుటీకాలతరలిేంపుకోసేంకేేంద్రాలఅవసరాల

మేరవ్క్-ఇన్కూలరులీ ,డీప్ఫ్రీజరులీ ,ఐస్-లైన్డిరిఫ్రిజిరేటరులీ 
వగైరా  సిదధిేం చేసిేంది. అలగే 2021 జనవరి 14 నాటిక్
నిరేదుశితకేేంద్రాలకుటీకాలుసరఫరాచేయబడాడి యి.

మన భద్రతే... మన దేశ భద్రత

టీకాత కరోనా వైరస్న్ేంచి రక్షిేంచే నిరోధకశక్తు పెరిగ,
వ్్యధివ్్యపితుమప్పుకూడాతగు్గ త్ేంది.

టీకాలకు దేశం పూరితుగా సిద్ధం గనుక కొవిడ్-
19 అంతానికి ఇది ఆరంభమని నేను చెబ్తే 
అతిశయోకితు కాదుగానీ, మారగాదర్శకాలను 
ప్టించాలని ప్రజలకు సూచిస్తునా్నను.

-డాకటిర్ హర్షవర్ధన్,  
కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి

ప్రశ్న జవాబు ప్రశ్న జవాబు

ప్ర జ

ప్ర జ

ప్ర జ

ప్ర జ

ప్ర జ

ప్ర జ

ప్ర జ
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కరోనాపైపోరాటేంముఖపత్ర కథనం

దేశీయ టీకా చవకెై నది మాత్ర మేగాక ప్ర భావశీలమెై నది
ఉత్పత్్త దారు ధర ఉష్్ణ గ్ర త 

కొవిషీల్డ్  (భారత్) 200 2-8 డిగ్్ర లు 

కొవ్గిజి న్ (భారత్) 206 2-8 డిగ్్ర లు 

ఫై జర్ (పలుదేశాలోలీ  వ్డకం) 1431 -70 డిగ్్ర లు 

మోడరా్న 2700 2-8 డిగ్్ర లు 

సినోఫార్్మ (చెై నా) 5650 2-8 డిగ్్ర లు 

సై నోవ్క్ బయోటెక్ (చెై నా) 1027 2-8 డిగ్్ర లు 

నోవ్వ్క్సి 1114 2-8 డిగ్్ర లు 

సు్పత్్నక్ (గమల్లీ  సంటర్, రష్యా) 734* 2-8 డిగ్్ర లు 

జానసిన్ అండ్ జానసిన్ 734 2-8 డిగ్్ర లు 

*ధర- ర్పాయలోలీ - భార త్ లో తయారై నప్పుడు భిన్నంగా ఉంటుంది 

n ప్రధాని2020మారిచే24నదిగ్ేంధేంప్రకటిేంచినపుడుభారత్లోకేస్లసేంఖ్య
స్మారు500మాత్రమే.

n దిగ్ేంధేంప్రకటిేంచేనాటిక్కేస్లు3రోజులకేరట్ిేంపవుతూపెరుగుదలవేగేం
19.6శాతేంగాఉేండేది.

n దిగ్ేంధేం ప్రకటన ఏమాత్రేం ఆలస్యమైనా నిష్ప్రయోజనేం అయే్యది. వ్్యధి
ఉధృతివలలీఅధికశాతేంజనాభాకుఅదిసేంక్రమిేంచిఉేండేది.

n అదిప్రభుత్వేంసవ్లున్ఎదురకాేంటుననిదశ.అలగేమహమామురినిఎదురకానే
దిశగామౌలికవసత్లపెేంపుఅప్పటలీ కీలకేం.

n కరోనా మహమామురిపై పోరాటానిక్ మౌలిక ఆరోగ్య వసత్ల కల్పన కోసేం
దిగ్ేంధేం వ్యవధిని ప్రభుత్వేం సది్వనియోగేం చేస్కుేంది. కొవిడ్-19 చిక్తసి
కోసేం15,362ఆరోగ్యసదుపాయాలు,స్మారు15.40లక్షలఏకాేంతచిక్తసి
పడకలు, 2.70 లక్షలఆక్సిజన్మదదుత్పడకలు, 78,000 ఐసీయూపడకలు
సిదధిేంచేయబడాడి యి.

n ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులలో కేవలేం 12,000 వెేంటిలేటరులీ  ఉేండగా, అదనేంగా
32,400సరఫరాచేయబడాడి యి.

n రాష్రాప్రభుతా్వలకు3.70కోటలీఎన్-95మాస్కాలు,1.60కోటలీపిపిఇక్టులీ కూడా
అేందజేయబడాడి యి.

సరైన చర్యలతో ముందడుగు: కరోనా వైర స్ పై 
యుద్ధంలోప్రపంచానికి భారత్ నాయకత్వం:

మరో నాలుగు టీకాల కోసం  
కృష్ చేస్తున్న భారత్ 
l	జైడస్ కా్యడిలా:

అహముద్బాద్లోనిఈకేంపెనీ2020
డిసెేంబరులో2వదశపరీక్షలు
పూరితుచేసి,ప్రస్తుతేం3వదశపరీక్షలు
కొనసాగసతుేంది.

l	స్్పతి్నక్ ‘వి’:
రష్ట్యలోనిగమలేయారీసెరిచే
ఇన్స్ిట్్యట్ఆఫ్ఎపిడమాలజీ
అేండ్మైక్రోబయాలజీసేంసథాటీకా
స్్పతినిక్‘వి’3వదశపరీక్షలకు
డిసిజిఐఅన్మతిఇచిచేేంది.భారత్లో
హైదరాబాద్లోనిడాకర్్రడీడిస్
లేబొరేటరీస్ఈపరీక్షలునిర్వహసతుేంది.

l	బయోలాజికల్ ‘ఇ’:
హైదరాబాద్లోనిఈసేంసథాప్రొటీన్
ఆధారితటీకాన్రూపేందిసతుేంది.
ఈమేరకుఅమెరికాలోని‘బేలర్
కాలేజ్ఆఫ్మెడిసిన్’తసేంయుకతుేంగా
నిర్వహస్తుననిపరీక్షలుతొలిదశలో
ఉనానియి.2వదశపరీక్షలు2021
మారిచేలోప్రారేంభేంకావచుచే.

l	జెనో్నవా:
పుణెలోనిజెనోనివ్బయో
ఫ్రాముసూ్యటికల్సిసేంసథాటీకాకూడా
మానవప్రయోగదశకుచేరిేంది.ఇది
ఎేంఆర్ఎన్ఎరకేంటీకా.ప్రస్తుతేం
తొలిదశపరీక్షలుసాగుత్ేండగా2021
మేన్లలో2వదశమొదలుకావచుచే.

ఇతర దేశాల టీకాలత పోలిసేతు, భారత టీకా ఎేంత
చవకైనదేగాక ప్రభావశీలమైనది. నిపుణుల బృేందేం అధిపతి
డాకర్్వి.కె.పాల్చపి్పనటులీ - ‘‘ఇదిద్ద్పుఏదుష్ప్రభావ్లూ
లేనిఅత్యేంతస్రక్షితటీకా.ఎలేంటిమప్పువ్టిలేలీఅవకాశేం
లేదు; టీకా వేశాక కాసతు నీరసేం లేద్ నొపి్ప ఉేండొచుచే. కానీ,
మనమేంతా టీకా తీస్కునేేందుకు సిదధిమై మనతపాటు మన
దేశానినిరక్షిేంచుకోవ్లి.’’

   ఇకప్రధానమేంత్రినిరేదుశిేంచిన-‘‘ప్రజాభాగసా్వమా్యనిక్
ప్రాధాన్యేం,ఎనినికలలోబ్త్సాథా యిపనితీరు/రోగనిరోధకటీకా
కార్యక్రమాలఅన్భవ్లు,ప్రస్తుతఆరోగ్యసేవలకొనసాగేంపు,
శాసీత్రయ-నియేంత్రణ నిబేంధనలకు కట్ుబాటు, ఐటీ ఆధారిత
ప్రచారేం’’అనే5మఖ్యసూత్రాలదన్నితకరోనాన్చావుదెబ్
కొట్డానిక్భారత్మేందేంజవేసిేంది.  
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సాధార ణంగా టీకా త యారీక్ ఎనిమిది నుంచి 
పదేళ్లీ  పడుతుంది.  టీకా అభివృది్ధ లో భారత్ 

నాయ క త్వ సా్థ నంలో ఉంది
ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజ్స్్వమ్య దేశం- భార త్ లో అతి భారీ టీకాల కార్యక్రమం ప్రారంభమంది- టీకా తయారు 

చేశాక ప్రాధాన్యం ప్రాతిపదికన టీకాలివ్వడం, పోలింగ్ సమయంలో బూత్ తరహా విధానం అమలుకు ప్రాముఖ్యం 
ఇచిచే ఈ ప్రక్రియను ప్రభుత్వం నిర్వహస్తుంది.  ఈ టీకా ప్రస్్థనంపై ‘కొవిడ్-19 టీకాల ప్రక్రియపై జ్తీయ నిపుణుల 

బృందం’ చైర్మన్, నీతి ఆయోగ్ (ఆరోగ్య విభాగం) సభు్యలు డాకటిర్ వి.కె. ప్ల్ తో ‘న్్య ఇండియా సమాచార్’ 
కన్సలిటింగ్ ఎడిటర్ సంతోష్ కుమార్ ప్రతే్యక ఇంటరూ్వయూలో కొని్న ముఖ్యంశాలు:

ప్రాణాంతక మహమా్మరిపై పోరు, టీకా తయారీ దిశగా 
తొలినాళలోలో ప్రభుత్వ ఆలోచన విధానమేమిటి?

భారత్ ప్రతిస్పేందన ఆది న్ేంచీ శాసత్ర-సాేంకేతిక పరిజాఞా నాలత
మడిపడిఉేంది. ఆమేరకుఏప్రిల్ న్లలోనేకారా్యచరణ బృేందేం
ఏరా్పటుతపాటుటీకాతయారీదిశగాశాసత్ర-సాేంకేతికపరిష్టకారాల
అనే్వషణ సహా అేందుకు తగన సదుపాయాల కల్పన బాధ్యతలు
కూడా అప్పగేంచబడాడి యి. దీేంత జాతీయ ప్రయోగశాలల
శాసత్రవేతతులన్, సేంబేంధిత పరిశ్రమ భాగసా్వమలన్ టీకా
తయారీక్ ఈ బృేందేం ప్రోతసిహేంచిేంది. టీకా రూపకల్పనకు
ఉజ్వలఅవకాశాలుస్పష్ేంకావడేంతతదన్గుణేంగాప్రభుత్వేం
వనరులతపాటు నిధులన్ సమకూరిచేేంది. దేశేంలోనే టీకాలన్
కన్గని,తయారుచేయాలననిదేఆరేంభేంన్ేంచీప్రభుత్వప్రధాన
లక్షష్ేం. ఈ ప్రయతనిేంలో మేేం విజయేం సాధిేంచిన నేపథ్యేంలో
మరో నాలుగు టీకాలుకూడా పరీక్షల దశలో ఉనానియి. అలగే
భవిష్యత్తులో కొతతు టీకాలు రాన్ేండగా, ఇప్పటికే సిదధిేంగా ఉనని
టీకాలఉత్పతితుపెరగన్ేంది.
దేశీయ టీకా ప్రస్్థనంలో ఎలాంటి సవాళ్లో 
ఎదురయా్యయి?

ఇదెేంతసేంక్లీష్సవ్ళలీతకూడుకుననిదేఅయినా,మనశాసత్రవేతతుల
సామరథాయాేంపైమాకెలేంటిసేందేహాలూలేవు.ఆమేరకుఫలితాలేమిట
నేడుమీకళలీమేందేకనిపిస్తునానియి.
టీకా కోసం ఇంత భారీ మౌలిక వసతలు... ముఖ్యంగా 
కోల్డ్ చైన్్స సృష్టి స్ధ్యమంది?

చూడేండీ... దేశేంలోని పిలలీలకు, గరి్ణులకురోగనిరోధకటీకాలు
వేయడేంలోభారత్కుస్దీర్ఘఅన్భవేంఉేంది.దేశవ్్యపతుేంగాఏటా
90విడతలుగా65కోటలీకుపైగాటీకాలువేస్తుేంటారు.ఆమేరకుకోల్డి
స్రేజ్సదుపాయాలుచాలవరకూఅేందుబాటులోఉేండగా,ప్రస్తుత
అవసరాలకుతగనటులీ మరికాసతుమెరుగుపరిచాేం.

ప్ర

జ

మన వ్యాక్సిన్ లు పూర్తి గా సురక్షితమై నవి.  
ఇందుకు సంబంధంచి మన వద్ద  డేటా చాలా 

ఉంది.  వేల మంది పై  పరీక్షలు జర్పిన అనుభవం 
ఉంది.  మనకు ఈ ప్ర క్్ర యను మందుకు 
తీసుకెళ్ళే అవకాశం వచి్చంది.  ఇప్పుడు 

జరుగుతున్న క్లి నికల్ ట్ర యల్సి పూరతి యితే, 
మనకు మర్ంత సమాచారం లభిసుతి ంది.  మన 
ట్ర యల్ పూరతి యితే, మనం మర్ంత పురోగతి 

సాధంచవచ్్చ.

డాకర్్వి.కె.పాల్ ఇంట రూ్వయూ

ప్ర

ప్ర

జ

జ
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టీకాలిచేచే కార్యక్రమేంలో పాల్గ నే వ్రేందరికీ శిక్షణ ఇచాచేేం.
సమాచార సాేంకేతికత వేదిక ద్్వరా మౌలిక వసత్లు, కోల్డి
చైన్సి సృష్ి శృేంఖల నిర్వహణపై సూక్షష్మసాథా యి ప్రణాళికలు
సిదధిేం చేశాేం. లబిధిద్రుల గురితుేంపుతపాటు టీకాలిచేచే ప్రదేశ,
సమయాలనిర్ణయేం,తద్్వరాప్రజలవిశా్వసానినినిలబెట్ుకోవడేం
వేంటివ్టికీఇదేపదధితినిఅన్సరిస్తునానిేం.
కోల్డ్ స్రేజ్ సదుప్యాల సంఖ్య పెంచేందుకు 
ఇంకా ఏం చేశారు?

కోల్డి చైన్సి సృష్ి విసతురణకొసేతు- మనకు ఇప్పటికేమొతతుేం 39
వరకూ... ఇేందులో 4 భారీ, 35 ది్వతీయ శ్రేణి మేందుల
డిపోలునానియి.ఇప్పుడురేండోశ్రేణిమేందులడిపోలన్కూడా
ప్రథమశ్రేణి డిపోలుగామారాచేేం. దీేంతపాటుకొనినికొతతువి
ఏరా్పటుచేయడేంద్్వరాకోల్డి స్రేజ్వసత్లసేంఖ్య 60క్
పెేంచాేం.అేంటే-ప్రథమశ్రేణిడిపోలసేంఖ్య60క్పెరిగేందనని
మాట.అటుపైనటీకాలప్రక్రియసేందర్ేంగామరో29,000
సరఫరాకేేంద్రాలుఏరా్పటవుతాయి.
ప్రతి ఒకక్రికీ టీకా వేయడం బృహతాక్ర్యం. కాబటిటి, 
ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీస్కుంటంది? 
ఇేంత భారీసాథా యిలో టీకాల కార్యక్రమమే ఓ పెదదు సవ్లు.
అయిత, తొలిదశలో స్మారు 30 కోటలీ మేందిక్ టీకాలు
ఇసాతురు. కానీ, టీకాలు తీస్కోవ్లిసిన వ్రు ఇేంకా పెదదు
సేంఖ్యలోఉేంటారు.పైగాటీకాలభ్యతఇప్పటికీతకుకావగానే
ఉేంది.
తదుపరి దశ ఎప్పుడో ప్రారంభం కాగలదో చెప్పగలరా?
ప్రస్తుత 30 కోటలీ జనాభాకు టీకా లక్షష్ేం పూరతుయే్యేందుకు
మరో7,8న్లలుపడుత్ేంది.అయిత,టీకాలభ్యతపెరిగేకొదీదు
తదుపరిదశలోటీకాలప్రక్రియవేగేంపుేంజుకునేవీలుేంది.
రాష్ట్రాల భాగస్్వమ్యం దా్వరా సహకారాత్మక 
సమాఖ్య తతా్వనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉదాహరణగా 
నిలిచిన నేపథ్యంలో సమన్వయంలో ఏవైనా 
విభేదాలునా్నయా?

అలేంటివేవీ లేవు. కరోనాన్ ఎదురకానే విధాన ప్రక్రియలో
ఏకాభిప్రాయానిక్ ఎకకాడా కొదవలేదు. టీకాత మేందుకు
వెళాలీ లననిదేప్రతిసారివెలలీడైనఉమముడిఅభిప్రాయేం.ప్రధాన
మేంత్రినేతృత్వేంలోఇదేంతాసజావుగాసాగపోయిేంది.ప్రజా
ప్రతినిధులు,మఖ్యమేంత్రులు,కేేంద్రపాలితప్రాేంతాలుఒక
జట్ుగా కృషిచేసిననేపథ్యేంలోఈసూఫెరితు భవిష్యత్తులోన్
కొనసాగన్ేంది.
టీకా ప్రస్్థనంలో మొతతుం వ్యయం ఏ మేరకు 
ఉంటుంది?

టీకావ్యయేంగురిేంచిమాటాలీ డటానిక్ఇదితగనసమయేం
కాదు. ప్రస్తుతేం టీకాలన్ స్వల్ప మోతాదులో మాత్రమే
కొన్గోలుచేశాేం;భవిష్యత్తులోమరిేంతకొనాలిసిఉేంటుేంది.
టీకాతయారీక్మాత్రమేగాకసేంబేంధితప్రచారేం,అవగాహన
కార్యక్రమాలనిర్వహణ,సిరేంజిఖరుచేలువగైరాఉేంటాయి.
కార్యక్రమేం భారీ అయినప్పుడు ఇతరత్రా ఖరుచేలు కూడా
తప్పవు. ఏదేమైనా ద్వేంద్వ విధానానిక్ తావుేండదు కాబట్ి
వనరులుతగ్గేంచేప్రసకేతులేదు.
కరోనాపై పోరులో భారత్ కృష్ని, టీకా రూపకల్పనను 
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థతోప్టు ఇతర దేశాలూ 
కొనియాడుతన్న నేపథ్యంలో ఒక నిపుణుడుగా మీ 
అభిప్రాయం ఏమిటి?

కరోనాపైభారత్ విజయేంనాకెేంత సేంతృపితు కలిగేంచిేంది.
వ్్యధివ్్యపితుతొలిదశలోనేకరోనారోగులకోసేంఐసొలేషన్
చిక్తసివ్రుడిలు,పడకలుసిదధిేంచేయబడాడి యి.అేంతకుమేందు
వెేంటిలేటరులీ , పీపీఈ క్టులీ  మనదేశేంలో తయారయే్యవి
కావు. అలేంటి సిథాతిన్ేంచి నేడు దేశేం వ్టిని ఎగుమతి
చేసతుేంది.అలగేరోగనిరాధి రణకుసేంబేంధిేంచిస్నానిసాథా యి
న్ేంచి ఇవ్ళ రోజుకు 15 లక్షల మేంది నమ్నాలన్
పరీక్షిేంచగలుగుత్నానిేం.దిగ్ేంధేంఫలితేంగావ్్యధివ్్యపితు
సగటు తగ్గడేంతపాటు మరణాల సగటున్ 1.4 శాతానిక్
పరిమితేంచేయగలిగాేం.

టీకా తయారీ కోసం ఎంపికైన ప్రధాన బృందం లేదా ఒక నిపుణుడుగా మీరు 
అదనంగా ఏదైనా చెప్పదలిచారా?

నేన్ చపే్పది ఏమిటేంటే- వ్్యధిసకే మప్పు అధికేంగా ఉననిేందున ఆరోగ్య కార్యకరతులత
టీకాలిచేచే ప్రక్రియప్రారేంభమవుతేంది. ఇతరులప్రాణరక్షణ కోసేంవ్రు తమప్రాణాలన్
పణేంగాపెట్ారు.కాబట్ిస్రక్షిత,ఉతతుజపూరితఆరోగ్యకార్యకరతులబృేందేంమనకుఅవసరేం.
అటుపైనమేందువరుసయోధులవేంత్వస్తుేంది.ఆతరా్వత50ఏళలీకుపైబడినవ్రిక్టీకా
ఇసాతురు.ఇేందుకోసేంసమాచారసాేంకేతికతన్వినియోగస్తుేండగా,ఎనినికలసమయేంలోబ్త్
సాథా యివిధానేం...అేంటే-ఓటువేయడానిక్వచేచేపదధితినిఅన్సరిసూతుప్రజలకుటీకావేసాతురు.
టీకాఇచిచేనతదుపరిఅన్సరిేంచాలిసినప్రక్రియగురిేంచిగురుతుచేసూతుప్రజలకుసేందేశేంవెళ్తుేంది.

ప్ర

జ

ప్ర

ప్ర

ప్ర
జ

జ

జ

ప్ర

జ

ప్ర

జ

ప్ర జ



న్యూ ఇండియా స మాచార్ 15

ఆధునిక సాంకత్కతతో అందరకీ 
అందుబాటులో ఇళ్్ళ 

సంతిలులో ఉంటే ఆ వ్యకితుకి గౌరవం, ఆత్మవిశా్వసం, గురితుంపు ఉంటాయి. 2022 నాటికి 
అందరికీ  సంత ఇళ్ళను అందుబాటులోకి తేవటానికి చేస్తున్న కృష్లో భాగంగా దిగువ, 

మధ్యతరగతి ఆదాయ వరాగాల కోసం ప్రభుత్వం ఇటీవలే అంతరాజితీయ స్ంకేతిక పరిజ్ఞానంతో 
నిరి్మంచే తేలికప్టి ఇళ్ళ నిరా్మణ ప్రాజెకుటిలు ప్రారంభించింది.

ఇలులీఅేంటేకేవలేంనివసిేంచేప్రదేశేంమాత్రమే
కాదు.ఉదే్వగాలు,జాఞా పకాలుకూడాద్నిత
పెనవేస్కొని ఉేంటాయి. అది  ప్రజలకు

గౌరవ్నిని, భద్రతన్ కూడా ఇస్తుేంది. 2014 లో ప్రధాని
నరేేంద్రమోదీ బాధ్యతలు చేపట్ినప్పుడు 2022 నాటికలలీ 
దేశేంలోప్రతిభారతీయకుటుేంబానికీఇళ్లీ ఉేండేలచూడటేం
తనకలఅనిచపా్పరు.ఇప్పటివరకు‘ప్రధానమేంత్రిఆవ్స్
యోజన-పట్ణప్రాేంతేం(పిఎేంఎవై(యు))’క్ేందకోటీపది
లక్షలఇళ్ళుమేంజూరయా్యయి.అదేవిధేంగాద్ద్పురేండు
కోటలీగ్రామీణఇళలీనిరాముణేంజరిగేంది.

వేగేంగా పెరుగుత్నని పట్ణీకరణత భారతదేశపు
నిరాముణఅవసరాలుకూడామారుత్నానియి.ఈఅవసరాల
కోసేంఅతా్యధునిక,ప్రతా్యమానియసాేంకేతికనవకల్పనలు
అనివ్ర్యమవుత్నానియి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వేం మనినికైన,
అనినివ్తావరణాలకూతట్ుకోగల,చౌకగాఅేందుబాటులో
ఉేండే, స్రక్షితమైన ఇళళు నిరాముణానిక్ పనికొచేచేసాేంకేతిక
పరిజాఞా నానినివ్డుకుేంటేంది.

2021వసేంవతసిరపుతొలినాడేప్రధానమేంత్రి“ప్రపేంచ
గృహనిరాముణ సాేంకేతిక పరిజాఞా న సవ్లు (జి.హెచ్.
టి.సి) క్ేంద ఆరురాష్ట్రా లలో తలికపాటి ఇళళుప్రాజెక్ులకు
శేంకుసాథా పనచేశారు.

ఈతలికపాటిఇళళుప్రాజెక్ులుఅేంతరాజి తీయేంగారుజువైన
సాేంకేతికపరిజాఞా నాలన్వ్డుకుేంట్ఒకసరికొతతువ్యవసథాకు
ద్రితీసాతుయి. దీనివలన చౌకగా, పరా్యవరణహతమైన,
వేగవేంతమైననిరాముణేంజరుగుత్ేంది.

పిఎంఎవై (యు)తలికపాటిఇళళునిరాముణప్రాజెక్ులు
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అంతరాజి తీయ గృహనిరా్మణ సాంకత్క పరజా్ఞ న సవ్లు - భారత్ (జి.హెచ్.టి.సి-ఐ), నూతన:

ఆరు ప్ర దేశాలు, ఆరు సాంకత్క పరజా్ఞ నాలు
ఇేండోర్లోతలికపాటిఇళళునిరాముణ
ప్రాజెక్్చైనావ్రిమేందుగా
సిదధిేంచేసినశాేండ్విచ్పాన్ల్
వ్యవసథా(Pre-fabricated
SandwichPanelSystem’)న్
వ్డుకుేంటుేంది.

రాేంచిలోతలికపాటిఇళళునిరాముణ
ప్రాజెక్్కోసేంజరమునీవ్రి“3డి
వ్లు్యమెట్రిక్ప్రీకాస్్కాేంక్రీట్కన్
స్రాక్షన్సిస్మ్”(3DVolumetric
PrecastConcreteConstruction
System)వ్డతారు.

రాజ్కోట్లోతలికపాటి
ఇళళునిరాముణప్రాజెక్్న్ఫ్రాన్సి
లోరూపేందినఏకశిలకాేంక్రీట్
నిరాముణవ్యవసథా(Monolithic
ConcreteConstruction
System’)తచేపడతారు.

అగరతులలోన్్యజిలేండ్కు
చేందిన“స్రాకచేరల్స్ీల్ఫ్రేమ్విత్
లైట్గేజ్స్ీల్ఇన్ఫిల్పాన్ల్సి”
(‘StructuralSteelFrame
withLightGaugeSteelInfill
Panels)వ్యవసథావ్డతారు.

ఫినాలీ ేండ్,అమెరికాన్ేంచివచిచేన
“మేందుగాపోతపోసినకాేంక్రీట్
నిరాముణవ్యవసథా”(‘Precast
ConcreteConstruction
System’)న్చన్్నిలో
వ్డుకుేంటారు.

లకోనిలోకెనడాన్ేంచివచిచేన
“పివిసిస్ేఇన్పేలీస్ఫ్మ్వర్కా
సిస్మ్”(‘PVCStayInPlace
FormworkSystem’)న్
వ్డుకుేంటారు

ఈ ప్రాజెక్ులు 12 న్లలోలీ నే చేరటానిక్ వీలయే్య ఇళళున్
అేందిసాతుయి.తలికపాటిఇళళుప్రాజెక్ులక్ేందకట్ేఇళళుపరిమాణేం
ప్రస్తుతేం పిఎేంఎవై (యు) మార్గదర్శకాలకు అన్గుణేంగా
ఉేంటాయి. స్మారు 1000 ఇళ్ళు ఉనని ఈప్రాజెక్్ సథాలేంలోనే

అేంతర్గతరహద్రులు,నడకద్రులు,ఉమముడిపచచేదనప్రాేంతేం,
ప్రహరీ గోడ, నీటి సరఫరా, మరుగునీటి శుదిధి,  పారుదల,
వ్ననీటి నిల్వ, సౌరవిదు్యత్, విదు్యదీకరణ  లేంటి మౌలిక
సదుపాయాలుేంటాయి.

“విధానపరమైన మార్పులేవీ 
లేకుండా కొనసాగేవి మనకెన్నో 

ఉన్నోయి. గృహనిర్మాణుం కూడా 
సరిగ్గా అలుంటిదే. ముం మార్చాలని 

నిర్ణయిుంచుకన్నోుం, మనుం మెర్గైన 
పరిజ్ఞానుం ఎుందుక వాడుకోకూడదు? 

మన నిర్పేదలక మనినోకైన ఇళ్ళు 
ఎుందుకుండకూడదు? త్వరగ్ 

ఎుందుక కట్టకూడదు? ప్రభుత్వ 
ముంత్రిత్వశాఖలక భారీ నిర్మాణాలు 

అవసరుం లేదు. అుంకర సుంస్థల 
లగ్ సరళుంగ్, సరిపోయేల 

ఉుండటుం ముఖ్ుం”
- ప్రధాని నరుంద్ర మోదీ

గృహనిరాముణ,పట్ణవ్యవహారాలమేంత్రిత్వశాఖచొరవతచేపట్ినజి.హెచ్.టి.సి-ఐ
లక్షష్ేంప్రపేంచేంనలుమ్లలఅేందుబాటులోఉననిఅనేకనిరాముణరేంగసాేంకేతిక
పరిజాఞా నాలన్ గురితుేంచి స్సిథారమైన, పరా్యవరణ అన్కూల, విపత్తులన్ తట్ుకోగలిగే
వ్టిని వ్డుకోవటేం.  అేంతరాజి తీయేంగా అేందుబాటులో ఉనని అత్్యతతుమ నిరాముణ
సాేంకేతిక పరిజాఞా నాలన్ నిరూపిేంచుకోవ్లిసిేందిగా సవ్లు చేసేల వ్డుకోవ్లనేది
జిహెచ్ టిసి-ఐ కోరిక. ద్ని లక్షష్ేం వెేంటనే చేరటానిక్ అన్వైన ఇళళున్ తకుకావ
సమయేంలో,తకుకావఖరుచేత,అత్్యతతుమనాణ్యతత,స్సిథారేంగానిరిముేంచిచూపటేం.
భవిష్యత్తుకు తగన సాేంకేతిక పరిజాఞా నాలన్ కన్కోకావటానిక్ అవసరమైన పరిశోధక
వ్తావరణానిని దేశేంలో కలి్పేంచటేం కూడా ఈ సవ్లు లక్షష్ేం. జి.హెచ్.టి.సి -
ఇేండియా-2019లో54సాేంకేతికపరిజాఞా నాలన్ఖరారుచేశారు.ప్రస్తుతేందేశేంలో
ఆరు విశిష్మైన నిరాముణ పరిజాఞా నాలన్ వ్డుకుేంట్ తలికపాటి ఇళలీని రాముణేం
సాగుతేంది.

విన్తనిగృహనిరాముణసాేంకేతికపరిజఞానాలమీదన్తన:(భారతీయగృహనిరాముణానిక్
న్తన,చౌక,నిరూపిత,పరిశోధకనవకలి్పతపరిజాఞా నేం)అనేసరిఫ్ికెట్కోరుసి2019
లోప్రారేంభమైేంది.ఇదివృతితునిపుణులకుతాజాగాప్రపేంచవ్్యపతుేంగాగృహనిరాముణానిక్
వ్డుత్ననిమడిసరకున్,పరిజాఞా నానినిపరిచయేంచేయటానికేకాకుేండాఅతా్యధునిక
సామగ్రిగురిేంచి,సాేంకేతికపరిజాఞా నవినియోగేం,పనితీరుగురిేంచి,నిరాముణపదధిత్ల
గురిేంచి అవగాహన పెేంచుత్ేంది. దీనివలన వృతితునిపుణులు వీటిని ఆచరణలో
వినియోగేంచుకుేంటారు.

పిఎంఎవై (యు) తలికపాటిఇళళునిరాముణప్రాజెక్ులు
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గణతంత్ర దినోత్సవం

New India Samachar 17

గణతంత్ర  దినోతసివ
చిత్ర మాలిక
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గణతంత్ర దినోత్సవం

72వగణతంత్రదినోత్సవాలోలో

రాష్ట్రపతిరామ్నాథ్కోవంద్,ప్రధానినరంద్రమోదీ

జాతీయయుద్ధస్మారకంవద్ద

అమరవీరులకుప్రధానినరంద్రమోదీ

శ్రద్ధంజలిఘటిస్తున్నదృశ్ం

గణతేంత్రవేడుకలలోరఫేల్యుదధివిమానేం(మధ్యలో)
తొలిసారిపాల్గ ననిదృశ్యేం

72వగణతేంత్ర
వేడుకలకవ్త్
తిలక్ేంచేేందుకు

కూ్యఆర్కోడ్సాకాన్
చేయేండి

 
గణతేంత్రదినోతసివేం
సేందర్ేంగారాష్రాపతి
రామ్నాథ్కోవిేంద్
ప్రసేంగేంవినేేందుకు
కూ్యఆర్కోడ్సాకాన్

చేయేండి
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ఒేంటెలపైసరిహదుదు భద్రతదళేం(బిఎస్ఎఫ్)
గణతేంత్రవేడుకలవిహేంగ

వీక్షణేం

నేషనల్సెకూ్యరిటీగార్్స్(ఎన్.ఎస్.జి)దళకవ్త్

గణతేంత్రవేడుకలలోపాల్గ ననితొలి
యుదధివిమానమహళాఫెలైట్లెఫ్ిన్ేంట్

భావనాకాేంత్

నేషనల్కేడెట్కోర్(ఎన్.సి.సి)బాలికలకవ్త్దృశ్యేం
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గణతంత్ర దినోత్సవం

సమాచార-ప్రసారమేంత్రిత్వశాఖశకటేం రాజ్పథ్లోవిద్్యరుథాల
ప్రదర్శన

ఉతతుర్ప్రదేశ్శకటేం బయోటెకానిలజీశాఖశకటేం

గణతేంత్రవేడుకలోలీ తొలిసారిలద్దు ఖ్
కేేంద్రపాలితప్రాేంతశకటేంసి.ఆర్.పి.ఎఫ్శకటేంసాేంసకాకృతికశాఖశకటేం
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సామాన్య ప్రజల సాధారణ జీవితమైనా, వ్ళలీ
జీవితాలన్సౌకర్యవేంతేంచేసినా,ప్రతిష్టఠా కరమైన
ద్ర్శనిక ఆలోచనత భారతదేశానిని సమైక్యేం
చేయటానిక్ప్రభుత్వేంకృషిచేసతుేంది.‘ఒకదేశేం
-ఒకగా్యస్గ్రిడ్’సృష్ిేంచేదిశలోప్రధానినరేేంద్ర
మోదీ కొచిచే-మేంగళూరు సహజ వ్యువు పైప్
లైన్ న్ ప్రారేంభిేంచారు. అదే విధేంగా 2020
డిసెేంబర్లో‘ఒకేదేశేం,ఒకేమొబిలిటీకార్డి’సేవ
ప్రారేంభిసూతు ఢిల్లీ మెట్రోమార్గేంలో దేశపు తొలి
డ్రైవర్రహతరైలున్,జమము,కశీముర్ప్రజలేందరికీ
అేందేల ‘పిఎేం జయ్ సెహత్’ పథకానిని
ప్రారేంభిేంచారు..

దేశం

సేవ

ఒప్పందం

సమైక్య భారత నిర్మాణనం దిశగా కదులుతూ
‘ఒకేదేశేం-ఒకేరేషన్కార్డి,ఒకేదేశేం-ఒకేపరీక్ష,ఒకే

దేశేం-ఒకే పన్ని’  తరువ్త ప్రభుత్వేం ఇప్పుడు
‘ఒకేదేశేం-ఒకేగా్యస్గ్రిడ్,ఒకేదేశేం-ఒకేమొబిలిటీకార్డి’
ప్రవేశపెట్ిేంది.జనవరి5నప్రధానినరేేంద్రమోదీ450క్లో
మీటరలీ పడవునని కొచిచే-మేంగుళూరు సహజవ్యు పైప్
లైన్న్జాతిక్అేంక్తేంచేశారు.ఈప్రాజెక్్ప్రధానమేంత్రి
‘ఒకేదేశేం-ఒకేగా్యస్గ్రిడ్’లోభాగేం.నిరుడుకేేంద్రబడెజిట్
లో ఆరిథాక మేంత్రి నిరముల సీతారామన్ దీనిని ప్రకటిేంచారు.
దీనిద్్వరాప్రభుత్వేందేశమేంతటాఒకేవిధమైనగా్యస్ధర
పెట్ాలనిచూసతుేంది.ప్రాజెక్్ప్రారేంభేంసేందర్ేంగాప్రధాని
ఇేంధనరేంగేంలోప్రభుత్వపుఆలోచనావిధానానినివెలలీడిసూతు
ఇేంధన వినియోగేంలోఒడిదుడుకులులేని సహజవ్యువు
సరఫరా వ్టాన్ రట్ిేంపు చేసాతుమనానిరు. అదే విధేంగా
గా్యస్ పైప్ లైన్గ్రిడ్ద్్వరా దేశేంమొతాతునిని అన్సేంధానేం
చేసిప్రజలకు,పరిశ్రమలకుఅేందుబాటుధరలోఇేంధనానిని
అేందజేసాతుమనానిరు.

సమెై కయా భారత్ జ్తీయం
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సమెై కయా భారత్జ్తీయం

ఒడిదుడుకులు లేని సరఫరాతో అందుబాటు ధరలో స్సి్థర ఇంధనం ఇచేచేందుకు కృష్ చేస్తునా్నం. 
2014 వరకు దేశంలో 14 కోటలో ఎల్.పి.జి కనెక్షనులోనా్నయి. గత ఆరేళలోలో అంతే సంఖ్యలో కొతతు 

కనెక్షనులో ఇచాచేం. ‘ఉజజి్వల యోజన’ లాంటి పథకం వలలో దేశంలో 8 కోటలోకు పైగా పేద కుటుంబాలు 
వంట గా్యస్ వాడుకుంటునా్నయి. అదే విధంగా దేశవా్యపతుంగా ఎల్.పి.జి ప్రాథమిక సదుప్యాలు 

బలపడాడ్యి.
-ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

దేశం
గాయాస్ గి్ర డ్

కల 
సాకారం

l పథకేంప్రధానలక్షష్ేందేశేంలోఇేంటిేంటికీ
వేంట గా్యస్ అేందిేంచటేం. అలగే
వ్హనాలకు సి.ఎన్.జి సరఫరా. వేంట
గా్యస్అేందనిఅనినిప్రాేంతాలకూదీనివలలీ
ప్రయోజనేంకలుగుత్ేంది.

l గా్యస్ పేంపిణీ వ్యవసథాకు పైప్ లైన్
ఆధారమవుత్ేంది. సి.ఎన్.జి ఆధారిత
రవ్ణావ్యవసథాకుకూడాపనికొస్తుేంది.‘ఒకే
దేశేం-ఒకేగా్యస్గ్రిడ్’వలనఒడిదుడుకులు
లేని గా్యస్ అేంది ప్రజల ఆరోగ్యేం మెరుగై
వైద్యేంఖరుచేలుతగు్గ తాయి.స్వచ్మైనగాలి
వలనపరా్యటకులుఆకరి్షత్లవుతారు.

l ‘ఒకే దేశేం-ఒకే గా్యస్ గ్రిడ్’ ఎరువుల
కరాముగారాలకు ఇేంధనేం అేందిస్తుేంది.
తకుకావ ధరకు ఎరువు తయారై రైత్లు
లభపడతారు. అది ఎరువుల కేంపెనీ
అయినా, పెట్రో కెమికల్ అయినా,
విదు్యదుత్పతితు అయినా దీనివలలీ లభపడి
ఉదో్యగావకాశాలులభిసాతుయి.

l ప్రభుత్వేంమేందెననిడూలేనేంతగా
జాతీయ రహద్రులు, రైలే్వలు,
మెట్రో, విమానయానేం, నీరు,
డిజిటల్,గా్యస్అన్సేంధానేంమీద
ప్రత్యకదృష్ిసారిసూతుఆరిథాకాభివృదిధిక్
పాటుపడుతేంది.ఈపైప్లైన్రూ.
3000కోటలీతరూపుదిదుదుకుేంది.

l సహజవ్యువుపైప్లైన్న్ట్వర్కా
న్ 5-6 ఏళలీలో రట్ిేంపు చేసి 32
వేలక్లోమీటరులీ చేయబోత్నానిరు.
గుజరాత్ లో సౌర, పవన విదు్యత్
కలిపి ప్రపేంచేం లోనే అతిపెదదు
హైబ్రిడ్ పునరుతా్పదక ఇేంధన
పాలీ ేంట్పనిసాగుతేంది.

l గతఆరేళలీలోసి.ఎన్.జిస్ేషనలీసేంఖ్య
900 న్ేంచి 1500 అయిేంది.
ఇప్పుడుద్నిని10,000చేయటేం
లక్షష్ేం. 2014 ద్కా 25 లక్షల
ఇళలీకు పైప్సి ల ద్్వరా గా్యస్
అేందుత్ేండగాఇప్పుడది72లక్షల
ఇళలీకుపెరిగేంది.

l పైప్ లైన్ వలన కేరళ, కరానిటకలోలీ 
700 సి.ఎన్.జి స్ేషనలీ ఏరా్పటుకు
వీలవుత్ేంది. ద్నివలలీ మరో 21
లక్షల ఇళలీకు గా్యస్ పైపులద్్వరా
అేందుత్ేంది.

ప్రధాని ప్రసంగంలో 
ముఖ్యంశాలు

l 2020డిసెేంబర్28నభారతదేశపు
తొలి డ్రైవర్ రహత ఢిల్లీ మెజెేంటా
(Magenta) లైన్ మెట్రో రైలున్
ప్రధానిప్రారేంభిేంచారు.ఈఘనత
సాధిేంచిన కొదిదు దేశాలోలీ  భారత్
కూడా చేరిేంది. దేశేంలోని అనిని
రకాల రవ్ణా మారా్గ ల కోసేం
ప్రధాని ‘ఒకే దేశేం-ఒకే మొబిలిటీ
కార్డి’న్కూడాఆవిషకారిేంచారు.

దేశం
మొబిలిటీ కార్డ్

ప్రధాని ఇలా అనా్నరు:
“పట్ణీకరణన్ఒకసవ్లుగా
చూడకూడదు.దేశేంలోమెరుగైన
మౌలికసదుపాయాలుసమకూరిచే

మెరుగైనజీవనానినిపెేంచటానిక్ఇదొక
అవకాశేంగాభావిేంచాలి.”

ప్రధాని ప్రసంగంలో ముఖ్యంశాలు
l దేశానిని భవిష్యత్ అవసరాలకు

తగనట్ుగాసిదధిేంచేయటేంపరిపాలనలో
మఖ్యమైనబాధ్యత.

l 2014 లో 5 నగరాలకు మాత్రమే
మెట్రో రైలు ఉేండేది. ఇప్పుడు 18
నగరాలోలీ  అేందుబాటులోక్ వచిచేేంది.
2025 నాటిక్ 25కు పైగా నగరాలకు
విసతురిేంచబోత్నానిేం.

l 2014 లో 248 క్మీ మెట్రో మార్గేం
ఉేంటే, ఇప్పుడు 700 క్మీ ద్టిేంది.
1700 క్మీ క్ పెేంచే ప్రయతనిేంలో
ఉనానిేం.

l ఢిల్లీ-మీరట్ మధ్య రాపిడ్ రైల్ పని
నడుసతుేంది.



న్యూ ఇండియా స మాచార్ 23

‘ఒక దేశం, ఒక సేవ’
దిశలో సాగుతూ

నేషనల్ కామన్ 
మొబిలిటీ కార్డ్

దేశం

కార్డ్  

l ఏ ప్రజా రవ్ణా వ్యవసథా అయినా సరే
ప్రయాణీకులకుసమీకృతేంగావ్డుకునే
వెస్లుబాటుకలి్పస్తుేంది‘నేషనల్కామన్
మొబిలిటీకార్డి’.

l అనినిరూపే డెబిట్ కారుడిలన్ ‘నేషనల్
కామన్మొబిలిటీకారుడి ’గావ్డుకునేట్ు
మారాచేలని ఆరిథాక సేవల శాఖ
ఆదేశిేంచిేంది.

l గేటలీ దగ్గరే డబ్్ వసూలు చేసే
యేంత్రాలన్చిననిచిననిసేంసథాలుకూడా
తయారుచేసేల భారత ఎలకా్రా నిక్సి
లిమిటెడ్ఒకనమ్నాసిదధిేంచేసతుేంది.

l ‘నేషనల్కామన్మొబిలిటీకారుడి ’అమలు
చేస్తునని తొలి మెట్రో స్ేషన్ గా ఎయిర్
పోర్్ఎక్సిప్రెస్లైన్నిలిచిేంది.

l 1.1కోటిక్పైగాఉననిరూపేడెబిట్కార్డి
ద్రులుఎయిర్పోర్్ఎక్సిప్రెస్లైన్లో
వ్టినివ్డవచుచే.

l ఎస్.బి.ఐ, అలహాబాద్ బా్యేంక్, కెనరా
బా్యేంక్, యుబిఐ, యూకో, ఐడిబిఐ,
బా్యేంక్ఆఫ్ఇేండియా,పేంజాబ్నేషనల్
బా్యేంక్తదితర 23బా్యేంకులుగత 18
న్లలోలీ  జారీచేసిన రూపే కారుడిలు ఎన్.
సి.ఎేం.సిగావ్డుకోవచుచే.

l 2022 నాటిక్ ఢిల్లీ మెట్రో న్ట్ వర్కా
అేంతటా ఎన్.సి.ఎేం.సి సౌకర్యేం
వరితుస్తుేంది.   

l ‘ఒకే దేశేం, ఒకే రేషన్ కారుడి ’: తరుచూ ఊళ్ళు
మారుతూఉేండేపౌరులుసే్వచ్గాతమరేషన్కారుడిన్
దేశేంలోఎకకాడికైనాతీస్కుపోవచుచే.కొతతువ్యవసాయ
సేంసకారణలనేపథ్యేంలో,ఇ-నామ్లేంటిసౌకరా్యలత
దేశేంఇప్పుడు‘ఒకేదేశేం-ఒకేవ్యవసాయమారకాట్’
వైపుసాగుతేంది.

l గా్యస్ సరఫరా ఒక కల మాత్రమే  అన్కునే
మారుమ్ల  ప్రాేంతాలకు కూడా ‘ఒకే దేశేం-ఒకే
గా్యస్గ్రిడ్’ద్్వరానిరేంతరేంసరఫరాజరుగుత్ేంది.
‘ఆయుష్టమున్ భారత్’ ద్్వరా లక్షలది మేంది “ఒకే
దేశేం-ఒకే ఆరోగ్య బీమా పథకేం” క్ేంద దేశేంలో
ఎకకాడైనాప్రయోజనేంపేందగలుగుత్నానిరు.

l “ఒకే దేశేం-ఒకే ఫ్స్ాగ్” వలన హైవేల మీద
ప్రయాణేం సాఫీగా సాగపోయే వీలుకలిగేంది. “ఒకే
దేశేం-ఒకే పన్ని” అనే జి.ఎస్.టి వలన రకరకాల
పన్నిలు మాయమై పరోక్షపన్నిలో ఏకరూపత
సాధిేంచగలిగాేం. అదే విధేంగా “ఒకే దేశేం-ఒకే
విదు్యత్ గ్రిడ్”ద్్వరా దేశమేంతా తగనేంత విదు్యత్
నిరేంతరేంఅేందుత్ేంది.

l ‘‘ఒకే దేశేం-ఒకే పరీక్ష” వలన వేరు వేరు ప్రభుత్వ
ఉదో్యగాలకువేరువేరుపరీక్షలురాయాలిసినపరిసిథాతి
న్ేంచివిమక్తుకలిగేంది.

జమ్మ, కశీ్మర్ లో 21 లక్షల కుటుంబాలకు 
ర్. 5 లక్షల వరకు ఉచిత చిక్తసి
l ‘ఆయుష్టమున్భారత్పిఎేంజేసెహత్’న్జమ్ముకశీముర్లోఆయుష్టమున్భారత్

పిఎేం జే తరహాలోనేప్రారేంభిేంచారు. ఇది 50 కోటలీ మేందిక్ ఐదేసి లక్షల
రూపాయలవరకుఆరోగ్యఖరుచేలుభరిేంచటానిక్పనికొస్తుేంది.

l ప్రస్తుతేం6లక్షలకుటుేంబాలకుఅేందుత్ననిపథకేం,సెహత్పథకేంఅమలు
తరువ్తమొతతుేం21లక్షలకుటుేంబాలకూవరితుస్తుేంది.

l రూ. 5 లక్షల వరకు ఉచిత చిక్తసి అేందుబాటులోక్ రావటేం వలన ప్రజల
జీవనేంస్లువవుత్ేంది.

“ప్రజాసా్వమా్యనినిబలోపేతేంచేసినజమము,కశీముర్ప్రజలన్అభినేందిస్తునానిన్.
వ్జ్పాయ్గారుమమములినిఎప్పుడూఇనాసినియత్(మానవత్వేం).జమ్యత్
(ప్రజాసా్వమ్యేం),కశీమురియత్(కశీముర్ప్రజలగురితుేంపు)అనేసూత్రాలమీదపని
చేయమనిచపే్పవ్రు.జమము,కశీముర్ప్రజలఅభివృదేధిమాప్రభుతా్వనిక్అత్యేంత

ప్రాధాన్యేం.”
-ప్రధానమేంత్రినరేేంద్రమోదీ
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జ్తీయ యువ జ న దినోత్స వం

ఆకాంక్ష , ఉతాసిహం 
తొణిక్స ల్డే న వ భార తం

స్వామివవేకానందఆదరాశాలకుఅనుగుణంగాకంద్రప్రభుతవాందేశంలోనియువత

మద్దతుతోసవాయంసమృద్ధ,నవభారతనిరామాణానికికృషిచేసతుంది.

"యువతరేం, ఆధునిక తరేం పైనే నా
విశా్వసేం.వ్రిన్ేంచేభవిష్యత్కారిముక

శక్తు ఉద్విస్తుేంది’’. సా్వమి వివేకానేంద  వ్యకీతుకరిేంచిన
ఈ ఆలోచనలనే మరిేంతమేందుకు నడుపుతూయువత
తమలోని ప్రతిభ, కలలకు అన్గుణేంగా సే్వచ్గా
ఎదిగేేందుకుఅవకాశాలుకలి్పేంచేనవభారతనిరాముణానిక్
ప్రభుత్వేంకృషిచేసతుేంది.ఇేందుకుఅవసరమైనసాన్కూల
వ్తావరణేం, వ్యవసథాన్ ఏరా్పటు చేసతుేంది. విద్్య,
సామాజిక వ్యవసథాలు, చట్పరమైన అవసరాలు ఏవైనా
అనినిేంటికీ ఈ అేంశాలనే  కీలక లక్ష్యలుగా చేస్కుని
ప్రభుత్వేంచర్యలుతీస్కుేంటేంది.ప్రధానమేంత్రినరేేంద్ర
మోదీ కూడా ‘‘నవ భారత యువత అేంటే ఉత్సికత,
ఉతాసిహేం, శక్తు. ఈ లక్షణాలు నిరేంతరేం పేంగపరలే
యువతలోనినైపుణా్యలు,బలలుపునాదిగామానవభారత
కలసాకారేంఅవుత్ేంది"అనానిరు.
ప్రతీ ఏడాది జనవరి 12వ తదీన సా్వమి వివేకానేంద

జయేంతినిజాతీయయువజన దినోతసివేంగాపాటిసాతురు.
జనవరి 12వ తదీ న్ేంచి 16వ తదీ మధ్యలో జాతీయ
యువజనోతసివేం నిర్వహసాతురు. యువజన దినోతసివేం
పాటిేంచాలననిదిప్రధానమేంత్రినరేేంద్రమోదీమనస్లో
పుట్ిన ఆలోచన. దేశేంలోని యువత అేందరూ ఒక
వేదికపైచేరితమలోనిశక్తుసామరాథా యాలుప్రదరి్శేంచేేందుకు
అవకాశేంకలి్పేంచడేం;తమలోనిసామాజిక,సాేంసకాకృతిక
ప్రత్యకతలన్పరస్పరేంతెలియచేస్కోగలఒకమినీభారత
వేదికసృష్ిేంచడేంఈజాతీయయువజనోతసివేంలక్షష్ేం.
‘‘యువత- నవభారతఉతాసిహేం’’ (‘‘యువ-ఉతాసిహ్
నయేభారత్కా’’)అనేదిఈఏడాదియువజనోతసివథీమ్.
నవభారతవేడుకలన్యువతసజీవేంచేసాతురనిదీనిఅరధిేం.
అలగేజాతీయసమైక్యత,సామాజికసామరస్యేం,సహోదర
భావేం,ధైర్యేం,సాహసేంఅనినిేంటినీఇదిప్రోతసిహస్తుేంది.
‘‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠా భారత్’’ ఆలోచన,సూఫెరితు, సారానిని
ప్రచారేంచేయడమేదీనిమౌలికఉదేదుశేం.



న్యూ ఇండియా స మాచార్ 25

l	ఇేంప్రిేంట్ ఇేండియా-1 & 2 క్ేంద అేందిన 2612
ప్రతిపాదనలు;అమలులో142ప్రాజెక్ులు

l	సికాల్ ఇేండియా కార్యక్రమేం క్ేంద ప్రతీ ఏడాది కోటి
మేందిక్పైగాయువతకుశిక్షణ

l	దేశవ్్యపతుేంగా 580క్ పైగా ఉదో్యగ పాత్రలోలీ  శిక్షణకు
22,500క్ పైబడి శిక్షణ కేేంద్రాలు ఏరా్పటు;  ప్రతీ
జిలలీ లోన్ప్రధానమేంత్రికౌశల్కేేంద్రాలఏరా్పటు

l	స్మారు5,000ఐటిఐలఏరా్పటు;2015సేంవతసిరేంత
పోలిచేతవ్టిసామరథాయాేం85.5%లేద్34.63లక్షలకు
పెేంపు

l	సెట్్రావ్ క్ేంద కొతతు కార్యక్రమాలు, ప్రధాన విజయాలు:
పనితీరుఆధారితగ్రాేంట్ఒప్పేంద్లపై 244 ఐటిఐలు
సేంతకేం

l	21వశతాబిదుక్చేందిననైపుణా్యలకోసేంవిమర్శనాతముకమైన
ఆలోచనలన్ ప్రోతసిహేంచన్నని కొతతు విద్్యవిధానేం;
2030 నాటిక్ పాఠశాల విద్యలోన్రు శాతేంసూథా ల
నమోదునిష్పతితు(జిఇఆర్)సాధన

l	గరిజనప్రాేంతాలోలీ విద్్యమౌలికవసత్లప్రోతాసిహానిక్
566 కొతతు ఏకలవ్య మోడల్ రసిడెని్షయల్ పాఠశాలల
ఏరా్పటుకుఅన్మత్లుమేంజూరు

l	దివ్్యేంగుల కోసేం 54,000 రా్యేంప్ లు;  50,000
ప్రత్యకమరుగుదొడలీనిరాముణేం

l	వివిధవిశ్వవిద్్యలయాలు,7ఐఐటిలు,7ఐఐఎేంలు,14
ఐఐఐటిలు,1నిట్,103కేేంద్రీయవిద్్యలయాలు,62
నవోదయవిద్్యలయాలుప్రారేంభేం.

l	ప్రధానమేంత్రి రీసెర్చే ఫెలోషిప్ క్ేంద 5 సేంవతసిరాల
కాలపరిమితిక్ న్లక్ 70-80 వేల సాకాలర్ షిప్ ల
మేంజూరు;పిహెచ్డి,పరిశోధనకోసేంరూ.2లక్షల
వ్రి్షకగ్రాేంట్మేంజూరు

l	అేంతరాజి తీయ ప్రమాణాలకు దీటుగా అనిని వృతితు
విద్యలోలీ న్ పరీక్షలు నిర్వహేంచన్నని నేషనల్ టెస్ిేంగ్
ఏజెనీసి

l	అత్్యననిత సామరాథా యాలు గల ఉపాధా్యయులన్
తయారు చేయడానిక్ శిక్షణపై ప్రత్యకేంగా దృష్ి, 20
విద్్యసేంసథాలకు ఇన్ స్ిట్్యట్సి ఆఫ్ ఎకసిలెన్సి హోద్
ఇసూతుప్రకటన

l	రాబోయే5సేంవతసిరాలకాలనిక్4కోటలీమేందిపైగా
షెడూ్యలుడి కులల విద్్యరుథాలకురూ. 59,000కోటలీకు
పైగాపోస్్మెట్రిక్సాకాలర్షిప్లకుప్రభుత్వేంఅన్మతి

l	ప్రీమెట్రిక్సాకాలర్ షిప్ లకోసేం తలిలీదేండ్రులఆద్య
పరిమితిని ఒబిసి విద్్యరుథాల తలిలీదేండ్రులకు రూ.
44,500న్ేంచిరూ. 2.5లక్షలకు,షెడూ్యలుడి కులల
విద్్యరుథాలకు రూ. 2 లక్షలన్ేంచిరూ. 2.5 లక్షలకు
పెేంపు

l	క్రీడా బోధన, శిక్షణన్ ప్రోతసిహేంచే తొలి విద్్యసేంసథా
నేషనల్స్పర్్స్విశ్వవిద్్యలయేంమణిపూర్లోఏరా్పటు

l	పారాఅథ్లీటలీకోసేంగుజరాత్లోనిగాేంధీనగర్లోప్రపేంచ
శ్రేణివసత్లతతొలిశిక్షణకేేంద్రేంఏరా్పటు

l	ఆసే్రాలియాలో2018లోజరిగనకామన్్వల్తుక్రీడలోలీ అదు్త,
చారిత్రక ప్రతిభ ప్రదరి్శేంచి 66 మెడల్సి గెలుచుకునని
భారతక్రీడాకారులు

l	ప్రతిభావేంత్లైన విద్్యరుథాలకు 8 సేంవతసిరాల పాటు
ఏడాదిక్రూ.5లక్షలసహాయేం

l	2018 జనవరిలో తొలి ఖేలో ఇేండియా సూకాల్ గేమ్సి
ప్రారేంభేం;  29 రాష్ట్రా లు, 7 కేేంద్రపాలిత ప్రాేంతాల
న్ేంచిపాల్గ నని3,507మేందిక్రీడాకారులు

l	రూ.1,756కోటలీవ్యయేంతఖేలోఇేండియాకార్యక్రమేం
పునరినిరాముణేం

సికాల్ మాయాపింగ్ విదాయా వయా వ స్థ  లో 
సాధికార త అంత రాజితీయ నైపుణా్యల 

రాజ ధానిగా త యారుకావ డానికి 
15 దేశాలోలో ఆరోగ్య సంర క్ష ణ 

ప నివారి అవ స రాల ను మా్యపింగ్ 
చేస్తున్న ప్ర భుత్వం

ఉపాధి అవ కాశాల కు ఉతే్త జం
7 సంవ త్స రాల కాల ప రిమితికి 3 సంవ త్స రాల ప్టు వ రుస గా 
ప ను్న ప్ర యోజ నాలు అందించేందుకు దేశ వా్యపతుంగా స్టిరటి ప్ ల 

గురితుంపు

ఉదో్యగులుగా ప ని చేస్తున్న ప్ర మోట రలో కు ఇఎస్ఒపి లు జ్రీ చేయ డానికి 
స్టిరటి ప్ ల కు అనుమ తి

41,838 

స్వ యం స మృద్ధ  భార త్ సాధ న కసం యువ త 
ఆకాంక్ష ల  సాధన

60 అగ్ర శ్రేణి 
విశ్వ విదా్యల యాల కు గ్రేడ్ ల   

వారీగా స్వ యంప్ర తిప తితు 
మంజూరు చేసిన యుజిసి

 స్వ యం వేదిక 
1.6 కోటలో  యూజ రలో మలురాయి

3605 కోరు్సలు

డిజిట ల్ గ్ర ంథాల యం
70కి పైగా భాష లోలో

30 ల క్ష ల  మంది ర చ యిత ల
కోటి పుసతు కాలు ఉచితం 

గై న్ స్కామ్
800 మంది ప్రొఫెస రలో తో

2101 కోరు్సల నిర్వ హ ణ 
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జాతీయ 
యువ జ నోతసి వం 

2021 
వ్ర్క్ నాపై  చిన్నచూపు, 
వ్ర్క్ నాపై  చిన్నచూపు

నా పయనంలో లోపం ఉందని 
వ్ర్క్ నా పయనంలో లోపం ఉందని 

చిన్నచూపు
కానీ, నా పయనానిక్ ఆకాశం సర్పోదని నా 

నమ్మకం
యువత, స్వప్్నలనూ, ఆకాంక్షలనూ ఆపరాదు

వ్ర్ని స్్వచ్ఛగా, గగనంలో ఎగరనివ్్వలి
ఎందుకంటే వ్ర్ ఆలోచనలు కొతతి గా ఉంటాయి

వ్టిలో శక్తి  ఉంటంది,
తేజసుసి ఉంటంది

సూటిగా ఉంటాయి
వ్టిపై  గతం అనే బరువు ఉండదు

అందువలలి  వ్రు సవ్ళళేనూ, సమసయాలనూ 
సమర్ధ వంతంగా ఎదుర్కొనగలుగుతారు

దేశ యువ త ను ఉతేతుజితం చేసూతు 
ప్ర ధాన  మంత్రి న రేంద్ర  మోదీ వారికి 

అంకితం చేసిన క విత 

ప్ర  ధాన  మంత్్ర  ప దయా ప ఠ నం 
వినేందుకు ఈ కుయాఆర్ కడ్ సాకాన్ 

చేయండి

ఈ ఆకాశం 
సర్పోదు...

జ్తీయ యువ జ న దినోత్స వం 
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న వ క ల్ప న   

ప్రపంచం21వశతాబ్్దతొలి
దశకంలోకిప్రవేశిస్తున్న
తరుణంలోభారతదేశంపరిశోధన,
నవకల్పనలోకొతతుశిఖరాలను
చేరింది.ఈరోజునఒక్క
సెకండులో100వకోటిభాగాని్న
లెకి్కంచగలస్వావలంబనను
భారత్స్ధంచంది.

దేశాని్న విజ యప థంలో న డిపిసు్త న్న 
ప రశోధ న , నవకల్పన

పరిశోధన, ఆవిషకారణల విభాగేంలో భవిష్యత్తుకు అవసరేం
అయిన వ్తావరణేం సృష్ిేంచేేందుకు గత ఆరు సేంవతసిరాల
కాలేంలో భారతదేశేం కొతతు గురితుేంపున్ సాధిేంచిేంది. ఈ రోజున
భారత్ప్రపేంచనవకల్పనలోరా్యేంక్ేంగ్లో50అగ్రశ్రేణిదేశాలోలీ 
ఒకటిగా నిలిచిేంది. దేశేంలో మౌలిక పరిశోధనన్ ప్రోతసిహసూతు
సైన్సి, ఇేంజనీరిేంగ్ విభాగాలోలీ  పురోగతిని సమీక్షిేంచే పబిలీకేషనలీ
ప్రచురణలోప్రపేంచేంలోనిమ్డుఅగ్రశ్రేణిదేశాలోలీ ఒకటిగాభారత్
నిలిచిేంది.దేశేంలోపరిశ్రమలు,సేంసథాలమధ్యసహకారేంపటిషఠాేం
చేస్తునానిరు. ప్రపేంచేంలోని భారీ కేంపెనీలనీని భారతదేశేంలో
పరిశోధనకేేంద్రాలు,వసత్లుఏరా్పటుచేస్తునానియి.
జనవరి4వతదీననేషనల్మెట్రాలజీకాేంకేలీవ్2021లోపరిశోధన

ప్రాధాన్యతన్ప్రధానమేంత్రినరేేంద్రమోదీప్రత్యకేంగాప్రసాతువిసూతు
సైన్సి,టెకానిలజీవిభాగేంలోదేశానినిమేందుకునడిపేప్రణాళికన్
ఆవిషకారిేంచారు. "గతేం న్ేంచి వరతుమానానిక్ భారతదేశేం
ప్రయాణానినిపరిశీలిేంచినట్యితసైన్సి,టెకానిలజీరేంగాలోలీ భారత్
త్వరితగతిన పురోగమిేంచిేంది. సైన్సి ఆవిషకారణకుద్రి తీస్తుేంది,
ఆ ఆవిషకారణ టెకానిలజీగా పరివరతున చేందుత్ేంది.  టెకానిలజీ
పరిశ్రమన్సృష్ిస్తుేంది.కొతతుపరిశోధనకోసేంపరిశ్రమతిరిగసైన్సి
లోపెట్ుబడులుపెడుత్ేంది.ఈచక్రభ్రమణేంకొతతుఅవకాశాలన్
సృష్ిస్తుేంది"అనానిరు.
నేషనల్ఫిజికల్లేబరేటరీపాలీ టినేంజూబీలీవేడుకలసేందర్ేంగా

ఈకాేంకేలీవ్నిర్వహేంచారు.ఈసేందర్ేంగానేనేషనల్అటామిక్
టైమ్సేకాల్న్కూడావిడుదలచేశారు.

జాతీయ అటామిక్ టెై మ్ సేకాల్ ప్ర  యోజ నాలు

జాతీయ ప రాయావ ర ణ పా్ర మాణిక లేబ రేట రీ

l	జాతీయ ఆటమిక్ టైమ్ సేకాల్  ఒక నానో సెకేండ్ లేద్
సెకేండులో 100వ కోటి భాగానిని కూడా లెక్కాేంచగల
సామరథాయాేంఅేందిస్తుేంది.

l	ఈరోజునభారతస్ాేండర్డిటైమ్మ్డునానోసెకేండలీకనాని
తకుకావతడాతఅేంతరాజి తీయస్ాేండర్డిటైమ్తసమానేంగా
ఉేంటుేంది. దీేంత ఇస్రో సహా అతా్యధునిక సాేంకేతిక
పరిజాఞా నాలతపనిచేసేసేంసథాలనీనిప్రయోజనేంపేందుతాయి.

l	అలగేబా్యేంక్ేంగ్, రైలే్వ, రక్షణ,ఆరోగ్యేం,టెలికాేంవేంటి
ఆధునిక టెకానిలజీ రేంగాలనినిేంటికీ ఇది ప్రయోజనకారి
అవుత్ేంది.

l	సరిఫ్ైడ్రిఫరన్సిమెటీరియల్వ్యవసథాన్రూపేందిేంచుకోవడేం
ద్్వరా లోహాలు, క్రిమిసేంహారకాలు, ఫ్రాము, టెక్సి టైల్సి
రేంగాలుసహాభిననిరేంగాలునాణ్యమైనఉత్పత్తులుతయారు
చేసేేందుకుభారతీయనిరేదుశక్ద్రవ్యసహాయపడుత్ేంది.

l	ఈ ప్రమాణాల సహాయేంత సాఠా నిక ఉత్పత్తులకు ప్రపేంచ
గురితుేంపుసాధిేంచేేందుకుప్రచారేంచేపట్ారు.

l	అేంతరాజి తీయ ప్రమాణాలకు కట్ుబడడేం వలలీ తయారీ
రేంగేంలోని విదేశీ కేంపెనీలు సాథా నిక సరఫరా వ్యవసథా కోసేం
భారత్కురావడానిక్కృషిచేసాతుయి.

ప్రధానమేంత్రిప్రసేంగేంకోసేం
ఈకూ్యఆర్కోడ్న్సాకాన్
చేయేండి
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మౌలిక వ స తలు 

‘వందే భార త్ ఎక్సి ప్ర స్’: 
వృది్ధ  వేగవంతం

దేశంలో తొలి సెమీ హైసీ్పడ్ రైలు ప్ర వేశ పెటిటి 15 ఫిబ్ర వ రి, 2021 నాటికి రండు సంవ త్స రాలు పూరతు వుతోంది. 

ప్రారంభంలో కొని్న బాలారిష్టిలు ఏర్ప డిన ప్ప టికీ ఇప్పుడు ఆ రైలు చ కక్ గా నడుస్తుంది. వేగం, ప రిధి, స రీ్వస్ ఈ రైలు 

ప్ర తే్యక త లు. రైలే్వల వృది్ధ, అభివృది్ధని కొతతు శిఖ రాల కు చేరేచే ల క్షయూంతో 2022 నాటికి మ రో 44 వందే భార త్ ఎక్్స ప్రెస్ 

రైళ్లో ప్ర వేశ పెటటి డానికి ప్ర భుత్వం కృష్ చేస్తుంది.

‘‘భార త రైలే్వలను మ రింత వేగంగా ఆధునికీక రించే 

దిశ గా మేం పురోగ మిస్తునా్నం. ఈ అభివృది్ధ యానాని్న 

మ రింత ఉతేతుజితం చేస్తుమ ని నేను మీకు హామీ 

ఇస్తునా్నను. భూమి, నీరు లేదా గాలి కావ చుచే;  తూరు్ప, 

ప డ మ ర , ఉతతు ర, ద క్షిణ భార త్ కావ చుచే;  మేము ‘స బ్ 

కా స్థ్, స బ్ కా వికాస్’ మంత్రంతో అభివృది్ధ బాట లో 

స్గుతాం. దాని్న మ రింత ముందుకు న డుపుతాం.’’

- ప్ర ధాన  మంత్రి న రేంద్ర మోదీ

భారత రైలే్వ గత ఆరు సేంవతసిరాల కాలేంలో అభివృదిధిలో
పలు మైలురాళలీన్ న్లకొలి్పేంది. స్ేషన్లీ -కేంపార్్ మెేంటలీ

పరిశుభ్రత;  బయో డీ గ్రేడబ్ల్టాయ్ లెటలీ ఏరా్పటు;  ఆహారేం,
పానీయాలనాణ్యతపెేంపు;ఆధునికటికెట్బ్క్ేంగ్వ్యవసథా;తజస్
ఎక్సి ప్రెస్ లు, వేందే భారత్ ఎక్సి ప్రెస్, విస్ా డోమ్ కోచ్ లు..
ఇల అనినిేంటిలోన్ భారత రైలే్వ త్వరితేంగా ఆధునికేం అవుతూ
భారతదేశానినిమరిేంతవేగవేంతమైనబాటలోనడుపుతేంది.
వేందే భారత్ ఎక్సి ప్రెస్ ట్రెయిన్ 18గా కూడా ప్రాచుర్యేంలో

ఉేంది.ప్రధానమేంత్రినరేేంద్రమోదీ‘‘మేక్ఇన్ఇేండియా’’విజన్
కు దీటుగా ఈ రైలులో అధిక శాతేం భాగాలనీని భారతదేశేంలోనే
డిజైన్చేసితయారుచేస్తునానిరు.వేందేభారత్ఎక్సిప్రెస్తభారత
రైలే్వలోలీ సెమీహైసీ్పడ్రైలుప్రవేశపెట్ాలనని"మేక్ఇన్ఇేండియా"కల
సాకారేంఅయిేంది.

వందే భార త్ ఎక్సి ప్ర స్ 
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జోరందుకుంటున్న భార త రై లే్వ

వందే భార త్ : భార త దేశ మొదటి సూపర్ ఫాస్్ట  రై లు
న్్య ఢిల్లో-వార ణాసి న్్య ఢిల్లో-జ ము్మతావి

752 
కిలోమీట రులో 

మొత్ందూరం గరిష్ఠవేగం
577 

కిలోమీట రులో 
గంట కి 160 
కిలోమీట రులో

రీ జెన రేటెడ్ బ్రేక్ టెకి్నక్

గంట కి 160 
కిలోమీట రులో

08 గంట లు

ప్రయాణకాలం
08 గంట లు

ఆన్ బోర్డ్  వై ఫై

ప్ర  తీ కచ్ లోనూ 
పాంటీ్ర

సౌక రయా వంత మెై న 
స్టులీ

భారతదేశం లో 
ఇది మొదటి సీ్వయ  
చోద క రైలు

స్్వయ  చోద క రైలు

లై టింగ్ 
వయా వ స్థ దివ్యాంగుల క్ 

ప్ర  తేయాక ఏరా్పటులీరండు విధాలుగా లైటింగ్ 
ఏరా్పటు చేశారు. కంప్ర్టి 
మంట్ లో ప్ర తీ ఒకక్ రికీ 
వేరే్వరు లైటింగ్ , ప్ర తీ సీటు 
మీద మ రో లైటు

ప్ర యాణంలో దివా్యంగులు 
ఎలాంటి ఇబ్బందికి గురి కాకుండా 

ఉండేందుకు  వారి సౌక ర్యం కోసం 
రైలులో ప్ర తే్యక ఏరా్పటులోంటాయి.

విదు్యచ్ఛకితు ఆదా
30

సిసిటివి కెమెరాలు

జిపిఎస్ ఆధారత 
ప్ర  యాణికుల 

స మాచ్ర 
వయా వ స్థ  

ఆటోమేటిక్ డోరులీ

బ యో వ్కూయామ్ 
టాయ్ లట్ 

చ్రజి ంగ్ 
పాయింటులీ

508 క్లో మీటరలీ నిడివి గల మేంబై-అహముద్బాద్ బ్లెట్ రైలు
ప్రాజెక్ు 2023 నాటిక్పూరితు చేయాలననిది ప్రభుత్వ సేంకల్పేం. ఈ
బ్లెట్ రైలుప్రాజెక్ుపూరతుయినట్యితమేంబై-అహముద్బాద్మధ్య
ప్రయాణకాలేంరేండుగేంటలక్తగ్గపోత్ేంది.ఈరైలుగేంటక్300
క్లో మీటరలీ వేగేంత ప్రయాణిస్తుేంది. భారత రైలే్వ న్ట్ వర్కా అతి
పెదదుది.రోజూలక్షలదిమేందిదీనినిఉపయోగేంచుకుేంటారు.దేశేంలో
రైళలీవేగేంపెేంచాలనిప్రభుత్వేంకట్ుబాటుతఉేంది.ప్రస్తుతేంజపాన్
కుచేందినషిేంకసెన్,ఫ్రాన్సికుచేందినటిజివివ్యవసథాలుగేంటక్300
క్లోమీటరలీవేగేంతరైళ్లీ నడుపుత్నానియి.జాతీయరైలే్వప్రణాళికలో
భాగేంగా 2024 నాటిక్ కొనిని కీలకప్రాజెక్ుల అమలు వేగవేంతేం
చేయడానిక్విజన్2024ఆవిషకారిేంచారు.

అవి:-
l రదీదుఅధికేంగాఉేండేరూటలీలోబహుళట్రాక్ేంగ్వ్యవసథా
l ఢిల్లీ-హౌరా,ఢిల్లీ-మేంబైరూటలీలోవేగేంగేంటక్160క్లోమీటరలీక్

పెేంపు
l ఇతర గోలెడిన్ కా్వడ్రిలటరల్-గోలెడిన్ డయాగనిల్ (జికు్య/జిడి)

రూటలీనినిేంటిలోరైళలీవేగేంగేంటక్130క్లోమీటరలీక్పెేంపు
l అనినిజికు్య/జిడిరూటలీలోలెవెల్క్రాసిేంగ్లతొలగేంపు
l పలుహైసీ్పడ్రైల్కారిడారలీగురితుేంపు;ఢిల్లీ-వ్రణాసిహైసీ్పడ్రైలు

మార్గేంపైకొనసాగుత్ననిసరే్వ
l సరకురవ్ణారైళలీసగటుప్రయాణవేగేంగేంటక్22క్లోమీటరలీ

న్ేంచిగేంటక్50క్లోమీటరలీక్పెేంపు

మొత్ందూరం గరిష్ఠవేగం ప్రయాణకాలం
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స్వ యం స మృద్ధ  భార త్ , శ క్్త వంత మెై న భార త్
గ త ఆరేళలో కాలంలో రైల్ నెట్ వ ర్క్ పై పెటిటిన శ్ర ద్ధ భార తీయ రైలే్వల వేగం, ప రిధి 

రండింటినీ పెంచింది. అత్యతతు మ టెకా్నల జీ ఉప యోగ్ంచి  ట్రాక్ లు నిరి్మంచ డం 
దా్వరా హైసీ్పడ్ రైళ్లో ప్ర వేశ పెటేటి దిశ గా భార త దేశం కృష్ చేస్తుంది. మేక్ ఇన్ 

ఇండియా, అదుభుత ఇంజ నీరింగ్ స్మ రా్థయూల కు భార త రైలే్వ ఒక ఉదాహ ర ణ గా 
మారుతోంది. రైలే్వలో ఈ వేగం భార త పురోగ తిని మ రింత ఎతె్తున శిఖ రాల కు 

చేరుచేతంద న్న న మ్మ కం నాకుంది.
-  ప్ర ధాన  మంత్రి న రేంద్ర మోదీ

రైలు, కోచ్ ల తయారీ అేంతా చన్్నిలోని ఇేంటిగ్రేటెడ్కోచ్
ఫ్్యక్రీలో కేవలేం 18 న్లలోలీ  పూరతుయిేంది. అతి తకుకావ
వ్యయేంతనే అేంతరాజి తీయ ప్రమాణాలత ప్రయాణికుల
వసత్లు,భద్రతకలి్పేంచడేంద్్వరాప్రపేంచరైలే్వవ్్యపారేంలో
పెన్మారు్పతీస్కురాగలసామరథాయాేంఈరైలుకుేంది.
రైలువేగేంపెేంచడానిక్కొనినిమౌలికచర్యలుతీస్కోవడేం

తప్పనిసరి. మనిషి కాపల లేని రైలే్వ క్రాసిేంగ్ లు వ్టిలో

ప్రధానేం. 2014 సేంవతసిరేంలో  నరేేంద్రమోదీసారథ్యేంలో
తొలివిడతప్రభుత్వేంఅధికారపగా్గ లుచేపట్ేనాటిక్దేశేంలో
8300క్ పైగామనిషికాపల లేని రైలే్వక్రాసిేంగ్లునానియి.
తరచుప్రమాద్లకుఅవికారణేంఅయే్యవి.బ్రాడ్గేజ్లైనలీలో
మనిషి కాపల లేని రైలే్వ క్రాసిేంగ్ లన్ తొలగేంచడేంత
ప్రమాద్లసేంఖ్యకూడాగణనీయేంగాతగ్గేంది.  

l ప్రధానమేంత్రి2020డిసెేంబర్29వతదీనన్్యభావుపూర్-
న్్యఖురాజి సెక్షన్న్,ఈస్ర్నిడెడికేటెడ్ఫ్రైట్కారిడార్కు
ఆపరేషన్కేంట్రోల్సెేంటర్న్ప్రారేంభిేంచారు.

l న్్య భావుపూర్-న్్య ఖురాజి  సెక్షన్ ప్రారేంభమైన తరా్వత
సరకురవ్ణారైళలీవేగేంమ్డురటులీ పెరిగేంది.ఈసెక్షన్
లోసరకురవ్ణారైళలీవేగేం90క్లోమీటరులీ ద్టిేంది.

l భారతదేశేం ఇప్పుడు ఆధునిక రైళలీన్ తయారుచేసి,
ఎగుమతి చేసతుేంది. వ్రణాసి విదు్యత్ లోకోమోటివ్ లకు
ప్రధాన నిరాముణ కేేంద్రేంగా మారుతేంది. రాయబరేలిలో
తయారవుత్ననిరైల్కోచ్లుఇప్పుడువిదేశాలకుఎగుమతి
అవుత్నానియి.

l వెస్ర్నిడెడికేటెడ్ఫ్రైట్కారిడార్లోని(డబ్లీ యాడిఎఫ్సి)306
క్లో మీటరలీ నిడివి గల రేవ్రి-మదర్ సెక్షన్ న్ ప్రధాన
మేంత్రి2021జనవరి7వతదీనజాతిక్అేంక్తేంచేశారు.9
రాష్ట్రా లోలీ ని133రైలే్వస్ేషన్లీ ఈకారిడార్లోఉేంటాయి.

l దేశేంలో తొలి డబ్ల్ స్ాక్ లేంగ్ హాల్ కేంటైనర్ రైలు
హరా్యనాలోనిన్్యఅటేలిన్ేంచిరాజసాథా న్లోనిన్్యక్షన్
గఢ్మధ్యప్రారేంభిేంచారు.రేండువరసలుగా ఒకద్నిపై
ఒకటి క్లోమీటరుననిరపడవు కేంటైనరులీేండేఈగూడుసి
రైలుఒకపెదదు విజయేం.ప్రపేంచేంలోఇలేంటిసామరథాయాేం
గలకొనినిసరసనభారత్కూడాసాథా నేంసేంపాదిేంచుకుేంది.

l ప్రారేంభేంలో రేండు డెడికేటెడ్ సరకు రవ్ణాకారిడారలీకు
మాత్రమే ప్రణాళిక సిదధిేం చేశారు. లూథియానా న్ేంచి

దేంకునివరకుఈస్ర్నిడెడికేటెడ్ఫ్రైట్కారిడార్విసతురిేంచి
ఉేంటుేంది. ఈమార్గేంలో బొగు్గ  గన్లు, థరముల్ విదు్యత్
పాలీ ేంటులీ ,పారిశ్మికనగరాలుఉనానియి.దీనిక్ఫీడర్రూటులీ 
కూడా వేశారు. జవహర్ లల్ న్హ్రూపోర్్ ట్రస్్ న్ేంచి
ద్ద్రి మధ్యన వెస్ర్ని డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ విసతురిేంచి
ఉేంటుేంది. ఈమార్గేంలోనిమేంద్రా, కాేండాలీ , పిపావవ్,
ద్వ్రి,హజీరాపోర్ులకుఫీడర్రూటలీద్్వరాసేవలేందిసాతురు.

l ఈరేండు సరకు రవ్ణాకారిడారలీ పరిధిలో ఢిల్లీ-మేంబై,
అమృతసర్-కోల్ కతా పారిశ్మిక కారిడారలీన్ అభివృదిధి
చేసాతురు. అలగే నార్తు-సౌత్, ఈస్్-వెస్్ కారిడారలీకుకూడా
ప్రణాళికలురూపేందిసాతురు.

l గూడుసి రైళ్లీ  సకాలేంలో గమ్యేం చేరినట్యిత లజిస్ిక్సి
న్ట్ వర్కా  పై వ్యయాలు తగు్గ తాయి. మరిేంత మెరుగైన
వ్తావరణేం ఏర్పడడేంత పాటు సరళతర వ్్యపారేం
సైతేంపెరుగుత్ేంది.భారతదేశేంపెట్ుబడులకుఆకర్షణీయ
గమ్యేంగామారికొతతు స్వయేంఉపాధిఅవకాశాలుకూడా
ఏర్పడతాయి. పారిశ్మిక రేంగేం, వ్్యపారవేతతులు,
రైత్లు,వినియోగద్రులుఅేందరూఈఫ్రైట్కారిడార్వలలీ
ప్రయోజనేంపేందుతారు.

మౌలిక వ స తలు వందే భార త్ ఎక్సి ప్ర స్

న్్యభావూపూర్-న్్యఖురాజి రైలు
విభాగేంప్రారేంభోతసివేంలోప్రధాన
మేంత్రిప్రసేంగేంకోసేంఈకూ్యఆర్

కోడ్న్సాకాన్చేయేండి

రేవ్రి-న్్యమాదర్రైలు
విభాగేంప్రారేంభోతసివేంలో

ప్రధానమేంత్రిప్రసేంగేంకోసేం
ఈకూ్యఆర్కోడ్న్సాకాన్

చేయేండి
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జమ్మ, క శీ్మర్  లో పారశా్ర మిక 
ప్ర గత్క్ పో్ర తాసిహం

మంత్రిమండలి నిర్ణయాలు

l నిర్ణయేం: జమము, కశీముర్ పారిశ్మికాభివృదిధిక్ మొతతుేం
రూ. 28,400 కోటలీ వ్యయేంతరూపేందిన ప్రతిపాదనకు
ఆమోదమద్ర పడిేంది. కాగా, వివిధ పథకాల క్ేంద
ఇప్పటిద్కారూ.112కోటలీమేరనిధులుపేంపిణీఅయా్యయి.

l ప్రయోజనాలు: నరేేంద్ర మోదీ నేతృత్వేంలోని ప్రభుత్వేం
జమముకశీముర్ ప్రగతి ద్్వరాలన్ తెరిచిేంది. ప్రభుత్వ
చొరవ ఫలితేంగా వివిధ దేశీయ ఉత్పత్తుల తయారీక్
ప్రోతాసిహేం లభిేంచడేంతపాటు వివిధ సేవల ప్రద్నానిక్
వీలు కలుగుత్ేంది. తద్్వరా జమముకశీముర్ దిగుమత్లపై
ఆధారపడాలిసినఅవసరానినితగ్గస్తుేంది.అేంతగాకఎగుమతి
సామరాథా యానిని విసతు ృతేం చేస్తుేంది. ఆ మేరకు పెదదు/చినని
‘ఎేంఎస్ఎేంఈ’యూనిటలీ కోసేం కొతతు పథకేం ఆకర్షణీయ
రీతిలోరూపేందిేంచబడిేంది.

 జమ్ము, కశ్ముర్ పారిశ్రామికాభివృద్ధి లక్ష్యంగా 2020-21 
నయంచి 2036-37దాకా కొనసాగేలా ప్రతిపాద్యంచిన ఈ 
పథకయం ఆరిథిక వ్యయయం రూ. 28,400 కోట్లు . కయంద్రపాలిత 
ప్యంత ప్రగతిలో ఈ పథకయం కయంద్ విధయంగా తోడ్పాట్నిస్తయంద్:

l కొతతుపెట్ుబడులన్ఆకరి్షేంచడేం,ద్్వరాప్రస్తుతపారిశ్మిక
పరా్యవరణ వ్యవసథాన్ మెరుగు పరచడేం.  తద్్వరా
నైపుణా్యభివృదిధి, స్సిథార ప్రగతిక్ ప్రాధాన్యేం ఇవ్వడేంత
ఉదో్యగకల్పనకున్తనోతతుజేంలభిస్తుేంది.

l ఈ ప్రతిపాదిత పథకేం ఊహేంచని రీతిలో పెట్ుబడులన్
ఆకరి్షేంచగలదు. దీేంతపాటు స్మారు 4.5 లక్షల
మేందిక్ ప్రత్యక్ష/పరోక్ష ఉపాధి కలి్పస్తుేంది. వ్యవసాయ,
ఉద్్యన, పట్ు, మతసియా, పశు సేంవరధిక, పాడి రేంగాల

పారిశ్మికీకరణతఉపాధిసృష్ిక్తడా్పటు
l రూ.50కోటలీద్కాపెట్ుబడిగలపరిశ్రమలకుప్రోతాసిహకేం

పేందేఅర్తఉేంటుేంది.ఇదిగరిషఠాేంగాజోన్-‘ఎ’లోరూ.5
కోటులీ ,జోన్-‘బి’లోరూ.7.5కోటులీగాఉేంటుేంది.

l తయారీ, సేవ్ రేంగాలోలీ  పెట్ుబడులకోసేంరూ. 500కోటలీ
ద్కారుణేంపైగరిషఠాేంగాఏడేళలీపాటుమ్లధనవడీడిపైఏటా6
శాతేంవేంత్నరాయితీ

l తయారీ,సేవ్రేంగాలవ్సతువపెట్ుబడిలోఅర్తగలవిలువపై
పదేళలీపాటు 300 శాతేం జి.ఎస్.టి ఆధారిత ప్రోతాసిహకేం
లభిస్తుేంది

l ప్రస్తుత పారిశ్మిక సేంసథాలనినిటికీ నిర్వహణమ్లధనేంపై
గరిషఠాేంగాఐదేళలీపాటుఏటా5శాతేంవేంత్నరూ.కోటిగరిషఠా
పరిమితితవడీడిప్రోతాసిహకేంలభిస్తుేంది

l అత్యేంత ప్రాధాన్య పెట్ుబడి గమ్యేంగా ఆవిర్విేంచన్నని
జమము,కశీముర్లోచేపట్ేఈచర్యలద్్వరాపారిశ్మికాభివృదిధిక్
తగనవ్తావరణానినిప్రభుత్వేంసృష్ిస్తుేంది

l జమము, కశీముర్ జాతీయసాథా యిలోపోటీపడేల చేయడమేఈ
పథకేంలక్షష్ేం

‘అందరితో కలిసి, అందరి ప్రగతి’ని తారకమంత్రంగా భావించే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక దశాబా్దలుగా నిరలోక్ష్యనికి 
గురైన జము్మ, కశీ్మర్ అభివృది్ధకి భారీస్్థయిలో ఊతమిచిచేంది. ఇందులో భాగంగా తొలిస్రి జము్మ, క శీ్మర్ లో 
ప్రిశ్రామికాభివృది్ధని సమితి స్్థయికి తీస్కెళలోగల పథకానికి రూపమిచిచేంది. ప్రగతికి దా్వరాలు తెరిచేందుకు 

ఉదే్దశించిన ఈ పథకం కింద రాబోయ్ 15 ఏళలోప్టు రూ. 28,400 కోటులో వెచిచేంచనుంది.
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 Pravasi Bharatiya Divas 

మిషిగన్ విశ్వవిద్్యలయేంలో అమెరికన్లన్
ఉదేదుశిేంచి ప్రసేంగసూతు వివేకానేందుడు ఇల

అనానిడు:“ఈశతాబదుేంమీది.కానీ21వశతాబదుేంమాత్రేం
కచిచేతేంగా భారతదేశానిది.” గత శతాబదుేంలో ఆయన
మాటలుభవిష్యవ్ణిగారుజువయా్యయి.ఇప్పుడుభారత్ఆ
దిశలోనేక్రమేంగాసాగుతేంది.
ఇప్పుడు భారత శక్తుయుకుతులిని యావత్ ప్రపేంచేం

గురితుేంచిేంది. దేశేం ఆరిథాకశక్తుగా ఎదగటమే కాదు,
మిలిటరీలోన్ మహాశక్తుగా గురితుేంపు పేందిేంది. ఐటి,
అేంతరిక్షరేంగాలోలీ మహతతురసాధనఅనేంతరేంఆరోగ్యరక్షణ
రేంగేంలోన్ తనకేంట్ ఒక ప్రత్యక సాథా నానిని
సేంపాదిేంచుకుేంది.
ప్రభుత్వేం ఆతమునిర్ర్ పాకేజ్ రూపేంలో రూ. 29.87

విదేశాలోలీ ని భారతీయులు
ఇప్పుడు

విదేశాలోలోని భారతీయులు 
ప్రపంచవా్యపతుంగా తమ 

సంసక్కృతీ సంప్రదాయాల 
దా్వరా భారత్ కు ఒక పేరు 
తెచిచేపెటాటిరు. ఇప్పుడు వారు 

జన్మభూమి రుణం తీరుచేకోవాలని 
తహతహలాడుతనా్నరు. అదే 

పటుటిదలతో వారు ‘ఆత్మనిరభుర్ 
భారత్’ లక్ష్యని్న స్కారం 

చేస్కుంట్ ‘బ్ండ్ ఇండియా’ 
కు దూతలవుతనా్నరు.

ఈరోజు యావత్ ప్ర పంచానికీ భారతదేశం 
పట్ల  ఇంతగా నమ్మకం ఉందంటే అందుకు 

కారణం విదేశాల్్ల  ఉన్న భారతీయులందరూ 
పోషంచిన విశిష్ట  పాత్్ర .  మీరు ఎక్కడికి 
వెళ్ళినా భారత్ ను, భారతీయతను మీ 
వెంట తీసుకు వెళ్్ల రు. భారతదేశం 

ఏనాడూ ప్ర పంచం మీద ఏదీ బలవంతంగా 
రుద్ద లేదు. కానీ ప్ర పంచవ్యాప్ ంగా ఉన్న మీరు 
భారతదేశం పట్ల  వ్రిల్ ఉత్సుకతను, ఆసకి్ ని 

కలిగంచారు.

ప్ర వ్సీ భారతీయ దివస్ -2021 సదసుసిలో 
ప్ర ధాన మంతి్ర  నరంద్ర  మోదీ

ప్రవాస భారతీయులు ప్ర వ్స భారతీయ దినోతసివం

బా్ర ండ్ ఇండియాకు 
దూతలు
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లక్షల కోటులీ  పెట్ుబడి పెట్గా భారతదేశ ఆరిథాక వ్యవసథా
కోలుకుేంటుననితీరుV-ఆకారపుచిత్రపటేంలకనబడుతేంది.
అటుయావత్ ప్రపేంచేం ఇేంకా కొవిడ్-19 మీద పోరులోనే
కొట్ుమిట్ాడుతూఉేంది.
ఇలఉేండగాపురోగతి కథలోప్రవ్సభారతీయులపాత్ర

ఎేంత ఉేందనిప్రధాని16వప్రవ్సభారీతీయులదినోతసివ
సదస్సి-2021సేందర్ేంగావ్రిన్దేదుశిేంచిచేసినప్రసేంగేంలో
విస్పష్ేంగాచపా్పరు.2021ప్రవ్సభారతీయులదినోతసివ్నిక్
“ఆతమునిర్ర్భారత్’’కుదోహదేంచేయటేంప్రధానాేంశేంగా
నిర్ణయిేంచగా, ప్రధాని మాటాలీ డుతూ, “భారతదేశేం స్వయేం

సమృదధిేం అయే్య దిశలో సాగుత్ేండగా బ్రాేండ్ ఇేండియా
గురితుేంపున్ బలోపేతేం చేయటేంలో మీ పాత్ర కూడా చాల
కీలకేం.”అనానిరు.ఎవరైనా‘మేడ్ఇన్ఇేండియా’ఉత్పత్తులు
వ్డుతూఉేంటేచుట్్ఉననివ్ళలీలోకూడావ్టిమీదనమముకేం
కలుగుత్ేంది.అదిటీకావచుచే,జౌళికావచుచే,థ్రపీకావచుచే.
ప్రపేంచానికే ఖాదీ ఒక ఆకర్షణగా మారుతేంది. దీనివలన
భారతఎగుమత్లపరిమాణేంపెరగటమేకాదు,భారతదేశపు
స్సేంపననిమైన వైవిధా్యనిని ప్రపేంచానిక్చాటుత్ేంది. ‘ఆతము
నిర్ర్ భారత్’ క్ేంద ప్రపేంచేంలోని అత్యేంత నిరుపేదలకు
అేందుబాటుధరలోనాణ్యమైనపరిష్టకారాలుచూపినట్వుత్ేంది.

ప్ర వ్స
భారతీయ 
దినోతసివం

 అంటే..

భారతదేశఅభివృదిధిలోప్రవ్సభారతీయులపాత్రన్గురుతుచేస్కునేేందుకుఏటాజనవరి9నప్రవ్స
భారతీయుల దినోతసివేం జరుపుతారు. 1915 లో ఇదేరోజున మహాతాముగాేంధీ దక్షిణాఫ్రికాన్ేంచి
భారతదేశానిక్తిరిగవచిచేనేందునజనవరి19నప్రవ్సభారతీయదినోతసివేంపాటిస్తునానిరు.ఆయన
సా్వతేంత్య్ర పోరాటానిక్ నాయకత్వేం వహేంచి భారతీయుల జీవితాలన్ శాశ్వతేంగా మారాచేరు.
2003లోఅప్పటిప్రధానివ్జ్పేయ్ఈదినోతసివేంపాటిేంచటేంప్రారేంభిేంచారు.అప్పటిన్ేంచి
2015వరకుఏటాజరుపుత్నానిరు.ఆతరువ్తదీనివిధానానినిమారిచేరేండేళళుకోసారిజరుపుతూ
ఒకోకావిడతఒకోకాఅేంశానినిఎేంచుకుేంటునానిరు.ప్రవ్సభారతీయులోలీ నిపుణులు,విధాననిరే్ణతలు,
భాగసా్వమలుగావీటిలోపాల్గ ేంటారు.2021లోజరిగనప్రవ్సభారతీయులదినోతసివసదస్సికు
అేంశేం“ఆతమునిర్ర్భారత్’’కుదోహదేంచేయటేం.

ప్రవాస భారతీయులనంటే ఎవరు
విదేశాలోలో దాదాపు 3.21 కోటలో మంది భారతీయులునా్నరు.  
వీరు 190 దేశాల జనాభా కంటే ఎకుక్వ1.87 కటలీ  ప్ర వ్స 

భారతీయులు

n భారతసేంతతివ్యకుతులు(PIOs)అేంటేభారతదేశేంలోపుట్ిన,లేద్భారతీయులవ్రస్లైఉేండివిదేశీపౌరసత్వేం
పేందినవ్రు.

n ఇేంద్రాన్యీమొదలుస్ేందర్పిచాచేయ్ద్కా,సత్యనాదెళళుమొదలుకల్పనాచావ్లీ ద్కాప్రవ్సభారతీయులుదేశానిక్
గర్వకారణేంగానిలిచారు.

n యునైటెడ్అరబ్ఎమిరేట్సి(యుఎఇ)లో34.20లక్షలమేందిభారతీయులునానిరు.వ్రువిదేశాలోలీ నిభారతీయులత
సేంబేంధాలకుకొతతుదిశానిరేదుశేంచేస్తునానిరు.

n ప్రతివిదేశపర్యటనలోన్ప్రధానిప్రవ్సభారతీయులన్కలుస్కోవటానిక్ప్రయతినిేంచారు.న్్యయార్కాలోనిమాడిసన్
సేకావేర్మొదలుసిడీనిలోనిఅలోఫెన్సిఏరియాద్కా,సీషెల్సిన్ేంచిమారిషస్న్ేంచిష్టేంఘైద్కాప్రతిచోటాప్రధానిక్ప్రవ్స
భారతీయులుఎేంతఉతాసిహేంగాసా్వగతేంపలికారు.

n భారతసేంతతివ్రిని,విదేశాలోలీ నిభారతపౌరులన్కలిపిఒకేప్రతిపతితుఇవ్్వలననిప్రభుత్వనిర్ణయానినిఅేంతాసా్వగతిేంచారు.
n వీసానిబేంధనలుసడలిేంచిప్రక్రియన్సరళతరేంచేశారు.
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పైగా,సహాయేం,అన్భవేం,పెట్ుబడి,ప్రవ్సభారతీయుల
ప్రపేంచ న్ట్ వర్కా వలన స్వయేం సమృదధి భారత్ కలన్
సాకారేంచేస్కోవచుచే.అనినిచర్యలూతీస్కుేంట్ఉేండగా
వ్్యపారానినిస్లభతరేంచేయటేం,అేంతరాజి తీయనవకల్పనలు,
ప్రయాణానిని స్లభతరేం చేయటేం వేంటి సూచీలలో పైక్
ఎగబాకుతూ ఫలితాలివ్వటేం మొదలైేంది. ఇది ప్రపేంచ
దేశాలనినిేంటిలోనమముకానినిపెేంచుతేంది.నాలుగుకొతతుకారిముక
నియమావళి, వ్యవసాయ సేంసకారణలు, మెరుగైన మౌలిక
సదుపాయాలు కలిసి పెట్ుబడులకు మార్గేం స్గమేం చేసి
స్వయేంసమృదధిభారత్కలసాకారేంచేసాతుయి.
కానీ, భారత స్వయేం సమృదధిత వెన్క సూఫెరితు మాత్రేం

‘వేంద చేత్లత ఆరిజిేంచి వెయి్య చేత్లత పేంచుకోవటేం’.
లక్షలది భారతీయుల శ్రమత తయారయే్య ఉత్పత్తులు,
కన్కుకానే పరిష్టకారాలు యావత్ ప్రపేంచానిక్ లబిధి
చేకూరుసాతుయి. వై2కె (Y2K) సమయేంలో ప్రపేంచానిని
కలవరేంన్ేంచిభారత్కాపాడినతీరున్ఎవరూమరచిపోరు.
ఇప్పుడుభారత్మళ్ళుసవ్ళలీన్అవకాశేంగామారుచేకోవటానిక్
సిదధిేంగాఉేంది. 

ప్ర ధాని ప్ర సంగంలో మఖయాంశాలు       
n ప్రపేంచానినికుదిపేసినకొవిడ్న్ేంచిభారత్నేరుచేకుననిపాఠాలు

స్వయేంసమృదధిభారత్ప్రచారానిక్సూఫెరితుఅయా్యయి.
n భారత్ లో ఉత్పతితు అయిన వస్తువులు యావత్ ప్రపేంచానిక్

పనికొసాతుయి.భారతసామరాథా యానినిఔషధపరిశ్రమచాటిచపి్పేంది.
n భారత్స్వయేంసమృదిధియాత్రలోభాగేంగాబ్రాేండ్ఇేండియాన్

బలోపేతేం చేయటేంలో ప్రవ్స భారతీయలపాత్ర కూడా అేంత
మఖ్యేం.

n ఒకటికాదు,రేండు‘మేడ్ఇన్ఇేండియా’కరోనాటీకాలతభారత్
మానవ్ళినికాపాడటానిక్సిదధిమైేంది.

n భారతదేశపు అేంతరిక్ష కార్యక్రమేం, టెకానిలజీ అేంకురసేంసథాలు
ప్రపేంచేంలోనేమేందువరుసలోఉనానియి.

భారతసేంతతిప్రజలురాజకీయాలు,టెకానిలజీ,
విద్యసహాఅనినిరేంగాలలోన్కీలకసాథా నాలోలీ 

ఉనానిరు.  ద్ద్భాయ్ నౌరోజియు.కె. పారలీమెేంటులో
మొదటిభారతీయపారలీమెేంటుసభు్యడయా్యడు.ఇప్పుడు
కమల హారిస్ అమెరికా ఉపాధ్యక్షురాలైేంది. అలగే
సూరినామ్ అధ్యక్షుడు చేంద్రికాప్రసాద్ సేంతషి కూడా
భారత సేంతతివ్డే. అలగేమారిషస్ప్రధానిప్రవీేంద్ర
కుమార్ జగనానిధ్ మ్లలు భారత్ లోనే ఉనానియి.
బ్రిటన్లోహోేంశాఖామేంత్రిప్రీతిపటేల్కూడాభారత్
సేంతతివ్రే.

రాజకీయాలేకాదు,స్ేందర్ పిచాయ్, సత్యనాదెళళు,
ఇేంద్రాన్యీ,అజయ్బేంగాకూడావివిధరేంగాలలో
వ్రి అసాధారణసాధనలతభారత్ కు పేరు తెచాచేరు.
విదేశాలలో ఉేంట్ భారత్ పటలీ మెరుగైన అవగాహన
పెేంచుకోవటేంలో చప్పుకోదగన కృషి చేసినవ్రిక్
ప్రభుత్వేంప్రవ్సీభారతీయసమామున్పురసాకారేంఇస్తుేంది.

ఈఏడాదిఈపురసాకారేంఅేందుకునని 30మేందిలో
న్్యజిలేండ్ మేంత్రి ప్రియాేంకా రాధాకృష్ణన్, మఖేశ్
అఘి ఉనానిరు. భారతీయ సేంసకాకృతిని ప్రచారేం
చేసినేందుకుఆరేమునియాకుచేందినఒకస్వచ్ేందసేంసథా,
వైద్యరేంగేంలోసేవలేందిేంచినేందుకుగాన్అజర్బైజాన్
కుచేందినడాకర్్రజనిచేంద్రడిమెలోలీ కూడాఈఅవ్రుడి 
అేందుకునానిరు.

విదేశాలోలీ  పేరు మోసిన భారత సంతత్

(Scan QR code  
for Prime Minister’s 
full speech 

 Pravasi Bharatiya Divas 
ప్రవాస భారతీయులు ప్ర వ్స భారతీయ దినోతసివం
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వ్య కితుత్వం

సాేంకేతికేంగా చూసినప్పుడు ఆయన
పాక్సాథా న్ పౌరునిగా గురితుేంపు పేంద్రు.
అయితఆయనమనఃపూర్వకేంగామాత్రేం
హేందూసాథా నీయే.  భారతదేశేం 1987లో
ఖాన్అబ్దు ల్గఫ్ర్ఖాన్కుదేశఅత్్యతతుమ
పౌర పురసాకారేం భారత రతని ప్రద్నేం
చేసిేంది. ఆయన ఆ అవ్రుడికు తగన
వ్యక్తు. సా్వతేంత్య్ర సమరయోధునిగా,
విద్్యవేతతుగా, గాేంధీ అన్చరునిగా,
నేతగా, హేందూ మసిలీేం ఐక్యత కోసేం
కృషి చేసిన యోధునిగా ఆయన కీరితు
గడిేంచారు. సమైక్య భారతదేశేం కోసేం
శ్రమిేంచారు.పాక్సాథా న్ఏరా్పటున్పూరితుగా
వ్యతిరేక్ేంచారు.పాక్సాథా న్దేశఏరా్పటున్
కోరుతూ మేందుకొచిచేన డిమాేండుకు
కాేంగ్రెస్ అేంగీకరిేంచడేంత ఖాన్ అబ్దు ల్
గఫ్ర్ ఖాన్ తీవ్రేంగా కలత చేంద్రు.
‘‘మీరుమమములినితడేళలీబారినపడేశారు’’
అేంట్ఆయనఆవేదనచేంద్రు.

‘‘నేన్నాచిననిప్పుడుఖాన్అబ్దు ల్గఫ్ర్
ఖాన్ జీ పాద్లన్ తాక్ నమసాకారాలు
తెలియజేశాన్. అది నాకు దక్కాన
అదృష్మని,ఎేంతగౌరవేంగాభావిసాతునని
ప్రధానిశ్రీనరేేంద్రమోదీఅనానిరు.శ్రీఖాన్
అబ్దు ల్ గఫ్ర్ ఖాన్ జీని తలుచుకోగానే
ప్రధానిస్వరేంలోప్రేమ,గౌరవమరా్యదలు
తొణిక్సలడాయి. శ్రీఖాన్ అబ్దు ల్ గఫ్ర్
ఖాన్,అసాఫెఖ్ఉలలీ ఖాన్, బేగేంహజరత్
మహల్,వీర్సహీద్అబ్దుమల్కరీేం,దేశ
మాజీ రాష్రాపతి శ్రీమాన్ ఎపిజె అబ్దు ల్
కలేం.. వీరేందరూమన  భారతీయులే’’
అనిప్రధానిశ్రీనరేేంద్రమోదీఅనానిరు.

1929లో నిర్వహేంచిన కాేంగ్రెస్
సమావేశేంలోపాల్గ నని తరా్వతశ్రీ గఫ్ర్
ఖాన్ రడ్షర్్ ఉద్యమానిని (ఖుద్య్క్ద్
మత్గార్)ప్రారేంభిేంచారు.ఈఉద్యమేం

ద్్వరా... అహేంసామార్గేంలో పయనిసూతు
పష్తున్లలోసా్వతేంత్య్రపోరాటసూఫెరితుని
రగలిేంచారు.వ్రిలోరాజకీయచైతనా్యనిని
రగలిేంచారు.గాేంధీభావ్లపటలీఆకరి్షత్డై
ఆయనసనినిహతఅన్చరునిగామారారు.
ఖుద్య్క్ద్మత్గార్ఉద్యమేంకాేంగ్రెస్
పారీక్్మదదుత్గానిలిచిేంది.

శ్రీ ఖాన్ అబ్దు ల్ గఫ్ర్ ఖాన్ న్
కలుస్కుననితరా్వతఆయనతమాటాలీ డిన
తరా్వతతనకుకలిగనభావ్లన్వివరిసూతు
బ్రిటన్ పౌరుడు, సామాజిక కార్యకరతు
శ్రీ మరియల్ లెస్ర్ ఒక ఉతతురానిని
గాేంధీజీక్ రాశారు. ప్రపేంచవ్్యపతుేంగా
వునని మహనీయులన్ తాన్
కలుస్కుేంటునానిననిద్నిక్ సేంబేంధిేంచి
చూసినప్పుడుశ్రీఖాన్అబ్దు ల్గఫ్ర్ఖాన్న్
కలుస్కోవడేంనాఅదృష్మేంట్ఆయన
తన ఉతతురేంలో కొనియాడారు. ఆయన
‘ఓల్డి టెస్ామెేంట్ యువరాజని’, ‘న్్య
టెస్ామెేంట్’ తాలూకా భావ్లు కూడా
కొనినిఆయనలోవునానియనిఈఉతతురేంలో

పేరకానానిరు.శ్రీఖాన్అబ్దు ల్ గఫ్ర్ఖాన్
న్ తనకు పరిచయేం చేసినేందుకు మీకు
కృతజఞాతలుతెలియజేస్కుేంటునానిననితన
ఉతతురేంతెలిపారు.పాక్సాథా న్దేశేంలోతామ
చేరమని తమకు పఖ్తునిసాథా న్ కావ్లని
డిమాేండ్చేసినశ్రీఅమీర్చేంద్రబాేంబా్వల్
శ్రీ గఫ్ర్ ఖాన్ న్ సరిహదుదు  గాేంధీ
అని మొదటిసారి పిలిచారు. శ్రీ అమీర్
చేంద్ర బాేంబా్వల్ డిమాేండ్ తపాటు,
ద్నిక్ సేంబేంధిేంచి ఆయన సమరి్పేంచిన
‘‘బన్ని’’ తీరామునానిని 1947లో బ్రిటీష్
వ్ళ్లీ పకకానపెట్ారు.

శ్రీ ఖాన్ అబ్దు ల్ గఫ్ర్ ఖాన్ అల్ఘడ్
మసిలీేం విశ్వవిద్్యలయేం న్ేంచి
పట్భద్రులయా్యరు. 1948 ఫిబ్రవరి 23న
నిర్వహేంచిన పాక్సాథా న్ రాజా్యేంగ సభ
మొదటి సమావేశేంలో పాల్గ నని ఆయన
పాక్సాథా న్ పటలీ విధేయత కలిగవుేంటాననే
ప్రమాణేం చేశారు. ఆయన నేతృత్వేంలో
1948 మే 8వ తదీన పాక్సాథా న్ మొదటి
జాతీయ ప్రతిపక్ష పారీ్ పాక్సాథా న్ ఆజాద్
పారీ్ ఏరా్పటయిేంది. మతసామరస్యత
ఆదరా్శలతఅదిప్రారేంభమైేంది.1984లో
నోబెల్ శాేంతి బహుమతి కోసేం ఆయన
పేరున్నామినేట్చేశారు.

కాేంగ్రెస్ శత జయేంతి ఉతసివ్లోలీ 
పాల్గ నడేం కోసేం ఆయన చివరిసారిగా
1985లో భారతదేశానిని సేందరి్శేంచారు.
1988లోపెష్టవర్లోగృహనిర్ేంధేంలో
ఉననిప్పుడు ఆయన మరణిేంచారు.
ఆప్ఘనిసాథా న్లోనిజలలబాద్లోఆయనన్
సమాధి చేశారు. భారతదేశేం పటలీ
అపరిమితమైన ప్రేమాభిమానాలు కలిగన
మహోననితమైన వ్యక్తు శ్రీ ఖాన్ అబ్దు ల్
గఫ్ర్ ఖాన్ కు భారతదేశేం ఘన నివ్ళి
ఘటిసతుేంది.

ఆయ న జాతిపిత మ హాత్్మ గాంధీకి అతయాంత సని్నహిత్డు. హిందూ ముస్ల ం ఐకయా త  కోసం శ్ర  మంచిన 
యోధుడు. అహింసా సద్ధ ంతంపై  సంపూర్ణ  మై న విశావాసంతో ప ని చేశారు. ఆయ న జ యంతి సంద ర్ంగా 

దేశం ఆయ న కు ఘ న నివ్ళ్ ఘ టిస్ంది.

స రహ దు్ద  గాంధీక్ ఘ న నివ్ళి

జననేం:ఫిబ్రవరి6,1890
మరణేం:జనవరి20,1988
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సుస్థిర అభివృద్ధి సాధనే ల క్ష్యంగా...
వాడి ప్రేసిన టైరలో ను ఉప యోగ్ంచి ఆక ర్షణీయ మన , ప రా్యవ ర ణ హత , స్సి్థర మన , మ ని్నకైన 

చెప్పుల ను త యారు చేస్తునా్నరు. ప లు విధానాల  దా్వరా వృక్షల ను ర క్షిసూతు కాప్డుతనా్నరు. ఉప్ధి 
క ల్ప న లో, ప రా్యర వ ర ణ ర క్ష ణ లో భార తీయుల నిబ ద్ధ త కు ఇది నిద ర్శ నంగా నిలుస్తుంది.

పూజా బద్మికర్  ఐటీ నిపుణురాలు. ఇదదురు సేంప్రద్య
పాదరక్షల తయారీద్రుల సాయేం తీస్కొని, వ్డి పడేసిన

టైరలీన్ఉపయోగేంచిఆమెమొదలుపెట్ినప్రయాణేంఇప్పుడులభద్యక
వ్్యపారేంగామారిేంది.ఒకబహుళజాతికేంపెనీలోచేస్తుననిఉదో్యగానిని
వదిలేసి ఆమె ఈ రేంగేంలోక్ వచాచేరు. మొదటగా వ్డిపడేసిన టైరలీ
వ్్యపారానిక్సేంబేంధిేంచిపరిశోధనచేశారు.ఈరేంగేంలోఆమెచేసిన
కృషిక్గాన్స్ార్ప్ఇేండియాఔతాసిహకమహళాపారిశ్మికవేతతుఅవ్రుడి 
సాధిేంచారు. ఆమె తనవ్్యపారేంద్్వరా పరా్యవరణ సేంరక్షణకు కృషి
చేయడమే కాకుేండా సా్వవలేంబన సాధనకు ఉద్హరణగా నిలిచారు.
ఆమెఇప్పుడుతనసేంసథాద్్వరాపరా్యవరణహతపాదరక్షలన్తయారు
చేస్తునానిరు. వీటిని తయారుచేయడానిక్గాన్ ఆమెవ్డిపడేసిన టైరలీన్
వ్డుత్నానిరు. ప్రపేంచవ్్యపతుేంగా ప్రతి ఏడాది వ్డిపడేసిన టైరులీ  1
బిలియన్ద్కావుేంటునానియనిఆమెఅేంటునానిరు.సాథా నికేంగానివసిేంచే
సేంప్రద్యచప్పుల తయారీద్రుల సహాయేంత రేండుమ్డురకాల
ప్రోటటైపులన్తయారుచేశాననిఆవిధేంగానాప్రయాణేంమొదలైేందని
ఆమెఅనానిరు.సాధారణేంగాచప్పులతయారీలోసల్భాగేంకోసేంవిరిజిన్
రబ్ర్ లేద్ పాలీ స్ిక్ పద్రాథా నిని వ్డతారు. వ్టిసాథా నేంలో వ్డిపడేసిన
టైరలీన్వ్డుత్నానిమని తద్్వరా పరా్యవరణానిక్మేలు జరుగుత్ేందని
ఆమెఅనానిరు.పాలీ స్ిక్,విరిజిన్రబ్ర్తయారీకోసేంఉపయోగేంచేన్న్,
నీరుఆద్అవుతాయనిఆమెఅనానిరు. వ్యరథా పద్రాథా లన్ఉపయోగేంచి
నాణ్యమైనవస్తువులన్తయారుచేసేవిధానానినిఅప్సైక్లీేంగ్అేంటారు.
ఇప్పుడు దీనిక్ ప్రపేంచవ్్యపతుేంగా ఆదరణ పెరుగుతేంది. ఈ విధానేం
ద్్వరా వ్్యపారవేతతు బద్మికర్ విజయవేంతమైన వ్్యపారమోడల్ న్
తయారుచేశారు.

చెత్త   నుంచి నాణయా మెై న  పాద ర క్ష ల త యారీ వృక్షాల ను కాపాడ డం దా్వరా ప రాయావ ర ణ సంర క్ష ణ 

వ్తావరణేంలో వస్తునని దుష్పరిణామాలన్ ఎదురోకావడేంలో
భారతదేశేంమేందేంజలోవుేంది.పారిస్ఒప్పేందేంప్రకారేం

తన మేందునని లక్ష్యలన్ చేరుకోవడానిక్ శక్తువేంచన లేకుేండా
భారత్ కృషి చేసతుేంది. కేేంద్ర ప్రభుత్వ అేంచనాలకు తగనట్ుగా
ప్రజలుకూడాపరా్యవరణపరిరక్షణలోభాగమవుత్నానిరు.ఇేందులో
భాగేంగా బెేంగళూరుహుడుడిగురు అనే స్వచ్ేంద సేవ్ సేంసథా తమ
ప్రాేంతేంలోచటలీన్రక్షిేంచడానిక్కృషిచేసతుేంది.ఈసేంసథాసభు్యలు
బెేంగళూరు నగరేంలో పర్యటిసూతు చటలీ న్ేంచి ఇన్ప మొలలిని
తీసేస్తునానిరు.ఈగ్రూపుసభు్యలువ్రాేంతేంలోఈపనిచేస్తునానిరు.
చటలీకు మొలలిని దిేంచడమనేది ఆ చటలీకు హానికరేం, అేంత కాదు
పరా్యవరణానిక్ప్రమాదకరేం.ఈవిధేంగాచటలీన్కాపాడుతూఈ
స్వచ్ేందసేవ్సేంసథాసభు్యలుపరా్యవరణానిక్మేలుచేస్తునానిరు.ఈ
గ్రూపుకుచేందినకీరితుజోషితనకుజరిగనఓఘటనన్వివరిేంచారు.
ఓసారి ఆమెపాదేంలోక్ ఓమొలగుచుచేకుేంది. ద్ని కారణేంగా
ఆమె కాలిక్మ్డుసారులీ  ఆపరేషన్ చేయాలిసి వచిచేేంది. కారణేం
ఆమొలకారణేంగా ఆమెపాదేం విషపూరితమైేంది.మానవదేహేం
విషపూరితమైనట్ేచటలీకుకూడాఇన్పమొలలుహానిచేసాతుయనిఆమె
అేంటారు. అేందుకేతామఈగ్రూపున్ప్రారేంభిేంచి నగరమేంతా
తిరిగ చటలీన్ పరిశీలిేంచివ్టిక్మొలలుేంటే తీసేస్తునానిమని ఆమె
తెలిపారు.ఓసేందర్ేంలోఒకచట్ున్ేంచిద్ద్పుఒకక్లోమొలలిని
తీసేశారు.వీరుచేస్తుననికృషినిగమనిేంచినబెేంగళూరుమనిసిపల్
కార్పరేషన్వీరిక్అేండగానిలిచిేంది. చటలీకుమొలలినికొట్ేవ్రిని
శిక్షిేంచాలనినిర్ణయేంతీస్కుేంది.

మారుతున్న భారత్స్నుకూల దృక్పథం



మీడియా కార్న ర్ 

న రేంద్ర మోదీ: ప్రధానమేంత్రిఫసల్బీమాయోజన
ద్్వరారైత్లుఎలేంటిప్రయోజనాలు
పేందుత్నానిరు?
కెలీయిమలపరిష్టకారానినిబలోపేతేంచేయడానిక్గాన్
పారదర్శకతఎలదోహదేంచేసతుేంది?
వీటితపాటుపిఎేం-ఎఫ్.బి.వైక్చేందినపలుఇతర
ప్రశనిలకు‘నమోయాప్’లోని‘‘యువర్వ్యిస్’’
విభాగవిన్తనిసమాచారేంద్్వరాసమాధానాలు
లభిస్తునానియి.

నితిన్ గడక్రీ :  రైత్లకుఅదనపుఆద్యేం
సమకూరచేడానిక్,గ్రామీణఆరిధికవ్యవసథాన్
బలోపేతేంచేయడానిక్ఖాదీగ్రామీణపరిశ్రమల
ద్్వరాఆవుపేడతచేసేఏేంటీవైరల్గుణాలుగల
పెయిేంట్న్కేేంద్రమేంత్రి@గరిరాజ్సిేంగ్
సమక్షేంలోప్రారేంభిేంచారు.

కిరన్రిజిజు :భారతదేశక్రీడాకారులన్అత్్యతతుమ
సాథా యిలోప్రోతసిహేంచడానిక్గాన్కేేంద్రప్రభుత్వేం
శక్తువేంచనలేకుేండాకృషిచేసతుేంది.మనఈత
క్రీడాకారులకుసేవలేందిేంచడానిక్గాన్ప్రపేంచ
ప్రసిదిధిచేందినక్రీడాశాసత్రవేతతుడాక్ర్గెనాడిజుస్
సకోలోవ్స్న్తీస్కురావడేందీనిక్నిదర్శనేం.
మైఖేల్ఫెల్ఫెస్లేంటిప్రపేంచప్రసిదిధిచేందినఈత
క్రీడాకారులుఆయనసేవలన్పేంద్రు.

టెడ్రోస్ అదా్నమ్ గెబ్రెయ్స స్ :కొవిడ్-19
మహమామురినిఅేంతమొేందిేంచడానిక్గాన్భారత్
పట్ుదలగాపనిచేసూతు,నిర్ణయాతముకేంగా
వ్యవహరిసతుేంది.ప్రపేంచేంలోనేభారీసాథా యిలో
టీకాలన్ఉత్పతితుచేసేదేశమైనభారత్కొవిడ్
పోరాటేంలోకూడామేందేంజలోవుేంది.మనేందరేం
కలిసిపనిచేసేతుశక్తువేంతమైన,క్షేమకరమైనటీకాల
ద్్వరాప్రపేంచవ్్యపతుేంగావ్్యధిసకేఅవకాశాలు
అధికేంగావుననివ్రినిరక్షిేంచవచుచే.

రాజ్ నాధ్ సింగ్ :  :రాన్ననిసేంవతసిరాలోలీ 
ఐఎఎఫ్యుదధివిమానాలకుఎల్.సి.ఎతజస్
వెన్నిమకగానిలుస్తుేంది.దేశేంలోమన్పుఎననిడూ
చేయనివిధేంగానేడుఎల్.సి.ఎతజస్లోఅనేక
న్తనసాేంకేతికతలన్జోడిేంచడేంజరిగేంది.ఎేంకె
1ఎవేరియేంట్లోఎల్.సి.ఎతజస్దేశీయకేంటెేంట్
50శాతేంవుేంది.దీనిని60శాతేంచేయబోత్నానిేం.

అమిత్ ష్ :  ద్ర్శనికతకలిగననాయకత్వేంవలన
అత్యేంతవేగేంగాప్రగతిసాధిేంచడేంజరుగుతేంది.
సేంక్షోభసమయేంలోన్తనఆవిషకారణలు
చేయడానిక్,తటిమానవ్ళిక్సాయేం
చేయడానిక్గాన్న్తనభారతదేశేంఎల
ఉతాసిహేంగావుననిదనేవిషయానినిపదేపదేమనేం
చూశాేం.భారతదేశేంలోతయారైనటీకాలకులభిేంచిన
ఆమోదమనేదిప్రధానినరేేంద్రమోదీతలపెట్ిన
‘ఆతమునిర్ర్భారత్’ద్ర్శనికతన్బలోపేతేం
చేయడేంలోకీలకేంగామారుత్ేంది.



ప క్ష ప త్రి క 

భార త దేశ సా్వతంతయారై స మ ర యోధులోలీ  ప్ర  మఖురాలు శీ్ర మ త్ స రోజినీ నాయుడు. 
ఆమె కారయా క ర్త  గా, ఉత్త  మ శ్్ర ణి క విగా కీర్త  గ డించ్రు. కవ యిత్్ర గా  తాను చూపిన 
ప్ర  త్భ  కార ణంగా ఆమె గాన కక్ల అనే బిరుదు సంతం చేసుకునా్నరు. దేశానిక్ 
సా్వతంతయారైం వ చిచాన త రా్వత మొద టి మ హిళా గ వ ర్న ర్ గా నియ మితుల యాయారు. 
ఉత్త  ర్ ప్ర  దేశ్ రాష్ట రై పూర్వ ర్ప మెై న ‘‘యునై టెడ్ పా్ర వినసిస్’’ కు ఆమె గ వ ర్న ర్ గా 

సేవ లందించ్రు.

స రోజినీ నాయుడు

భార త దేశ గాన కక్ల 

‘‘స్్వచ్ఛ కోసం చేస్ పోరాటంలో భ య మ నేది క్ష మించ రాని ద్రోహం, అత్యంత నిరాశ 
క లిగ్ంచే అంశం. అది క్ష మించ రాని ప్పం’’
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