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క్రీడాకారులకు సముచిత గౌరవం లభంచినప్పుడు సహజసిద్ంగానే కొత్త శక్్త, నవోత్సాహం, తమ క్రీడా నైపుణ్యాలను 
పంచుకోవాలన్న కొత్త స్ఫూర్్త  కనిపిస్్త యి. ఈ శక్్త, ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహమే వారు క్రీడారంగంలో మర్ంతగా తమ ప్రతిభ 

ప్రదర్్శంచడానిక్ దోహదపడుతంది. నవంబర్ 13వ తేదీన రాష్ట్ర పతి రామ్ నాథ్ కోవంగ్ 2021 సంవతసారానిక్ జాతీయ  క్రీడా 
అవారుడు లు బహూకర్ంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో 6 వభాగాలోలో  47 మంది అథ్లోటలోను క్రీడా అవారుడు లతో సత్కర్ంచారు. 12 మంది 

క్రీడాకారులకు మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవారుడు లు, 35 మంది క్రీడాకారులకు అరుజు న అవారుడు లు బహూకర్ంచారు.
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పవత్రతను పునరుద్ర్ంచాయి.
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సంపాదకీయం

సాదర నమసాకారం,
 ఒక జాతిగా మానవులు, ప్రకృతి మధ్య సామరస్యపూర్వకమైన సహజీవనం మనకి గర్వకారణం. మన ప్రాచీన రచనలు, 

శాసనాలు కూడా భూమిని మన తల్లిగా అభివర్ణంచాయి. భూమిని పవిత్ంగా కాపాడుకోవలసిన అవసరానిని నొకికా చెపాపాయి. 
ప్రకృతిని కాపాడాలనని ఈ సూత్రానిని భారతదేశం పాటంచడమే కాదు, వివిధ అంతరాజా తీయ వేదికల్లి  కూడా ప్రచారం చేసతుంది. 
పూర్వకాలం నంచి మనం ఆచరస్తునని ప్రకృతితో శాంతియుత జీవనం, భూమిని గౌరవించడం అనే సూత్రానిని మరంత మందుకు 
నడుపుతూ ప్రస్తుత కంద్ర ప్రభుత్వం స్వచ్ఛ, పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల విసతురణ;  ఇంధన సమర్థత పంపు;   అడవుల పంపకం;  
జీవవైవిధ్య పరరక్షణకు ఆశావహమైన చర్యలు తీస్కుంటంది. వాత్వరణ నియమాల అనసరణ, అనచిత కార్యకలాపాల 
నిలువరంపు, పరా్యవరణ పటష్ఠత వంట విభాగాల్లి  కొతతు మైలురాళ్లి  నిర్దేశిసతుంది. అదే సమయంల్ బహుమఖీన భాగసా్వమా్యలు 
నెలకొలుపాకుని సంఘటతంగా అడుగేయడానిని ప్రోత్సహిసతుంది. 

ప్రపంచంల్ ఉష్్ణ గ్రతలు ఒకటననిర డిగ్రీలు మించి పరగడానిని నివారంచడంపై ప్రపంచం దృష్టి కంద్రీకృతమైన సమయంల్ 
ఆల్చనారహితంగా ప్రకృతి వనరులు దోపిడీ చేయడానిని నివారంచి పరా్యవరణానిని కాపాడందుకు భారత ప్రభుత్వం పండిట్ దీన్ 
దయాళ్ ఉపాధ్్యయ్ మారాగా నిని అనసరసతుంది. పరా్యవరణ పరరక్షణ ప్రయత్నిలకు ఉత్తుజం కల్పాంచే లక్షష్ంతో అంతరాజా తీయ 
సలార్ అలయన్్స, లీడిట్, వైపరీత్్యలన తట్టి కుని నిలవగల మౌల్క వసతుల ఏరాపాట్కు ప్రపంచ దేశాలు తీస్కుంట్నని 
చొరవలన భారతదేశం బలపరుసతుంది. సంవత్సరంల్ 300 కనాని ఎకుకావ రోజులు సూర్యత్పం అధికంగా ఉండ దేశాలు 
ప్రపంచంల్ 122 ఉనానియి. పరా్యవరణ క్షీణతన నిలువరంచడం లక్షష్ంగా ఈ ప్రత్్యమానియ ఇంధనానిని ప్రోత్సహించడంల్ 
అగ్రగామిగా భారత్ ఉంది. 

ప్రకృతితో వైరం కాకుండా సామరస్యం నెలకొనాలని భారతదేశం శత్బ్దే లుగా నమముతోంది. బ్ధ్యత్యుతమైన దేశంగా 
అనసరస్తునని ఈ పరపూర్ణమైన ఆల్చనా ధోరణి ప్రస్తుతం ప్రపంచానికి మారగాదర్శకంగా ఉంది. ప్రధ్న మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
ప్రవచిస్తునని ‘ఒక సూరు్యడు, ఒక ప్రపంచం, ఒక గ్రిడ్’ మంత్ం మానవాళిని కాపాడ శకితువంతమైన మాధ్యమంగా మారంది. 
యుకెల్ని గాలి సగా ల్ జరగిన ‘కాప్-26’ సదస్్సల్ వాత్వరణ నా్యయానికి భారతదేశం ప్రకటంచిన ‘పంచామృత్’ సిద్ధ ంతం, 
సాంకతిక పరజాఞా న బదిలీకి ప్రకటంచిన బలమైన మదదేతు ప్రపంచం అంతటా ప్రతిధ్వనిస్తునానియి. భూమిని, మానవత్్వనిని 
పరరక్ంచడంల్ వివాదరహితమైన నాయకునిగా భారతదేశం పాత్న ఈ సంచికల్ని కవర్ పేజీ కథనం విశదీకరస్తుంది. 
అభివృది్ధ చెందిన దేశాలు, వర్థమాన దేశాల మధ్య జరుగుతునని ఈ చరోచోపచరచోల్లి  వర్థమాన దేశాల వాకుకాగా భారత్ నిల్చింది. 
ఈ సంచికల్ ప్రచురంచిన కంద్ర పరా్యవరణ, అడవులు, వాత్వరణ మారుపాల శాఖ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్ ఇంటర్్వయూ  
మానవాళి రక్షణకు భారతదేశం అనసరస్తునని బ్ధ్యత్యుతమైన వైఖరని వివరస్తుంది.

కంద్ర ప్రభుత్వం చేపటటిన యాకె్ససిబుల్ ఇండియా వంట ప్రచార కార్యక్రమాలపై ఈ సంచిక ప్రత్్యక కథనం ప్రచురంచింది. 
బ్బ్సాహెబ్ అంబేడకార్ ‘పరవరతున్ దివస్’ న పురసకారంచుకుని ‘పంచతీర్్థ’ అభివృది్ధ సహా ఆయన వారసత్్వనిని పునరుజీజావింప 
చేసందుకు ప్రభుత్వం చేపటటిన వివిధ పథకాలపై ప్రత్్యక కథనం మీ మందుకు తెస్తునానిం. ఈసార వ్యకితుత్వ విభాగంల్ దేశ 
సా్వతంతో్యరోద్యమానికి అదుభుతమైన సవలందించిన రాజా మహంద్ర ప్రత్ప్ సింగ్ జీవితంపై సవివరమైన కథనం ఉంది. అలాగే  
‘అమృత్ మహోత్సవ్’ విభాగంల్ తొల్ రాషట్రపతి డాకటిర్ రాజంద్ర ప్రసాద్ సహా ఎందరో గొపపా నాయకుల జీవిత చరత్లు పాఠకులకు 
సూఫూరతుదయకంగా నిలుసాతుయి. అంత్కాదు, కోవిడ్ మహమామురపై పోరాటంల్ భారతదేశం ప్రదర్శస్తునని సంయమనం, వచేచో 
ఏడాది ప్రపంచానికి 500 కోటలి వా్యకి్సనలి  సరఫరా చేయాలనని భారతదేశం సంకలపాం వంట కథనాలు కూడా ఈ సంచికల్ 
ప్రత్్యక ఆకర్షణలు.  

(జైదీప్ భటా్నగర్)

చిరునామా :   రూమ్ నెం-278 బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అెండ్ కమ్యూనికేషన్,

  రెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లో – 110003

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

స్వయంసమృద్ధ భారత్ప్ర చారంతోస్థా నికఉత్పత్తు లుప్ర పంచవ్యాపతు ంఅయ్యాయి.

ఇప్పుడుదేశంలోపండుగలసీజన్లో‘స్వదేశీసంగ్ఉత్సవ్’కొతతు మంత్ర ంగామారంది.

పండుగలపండుగల
ఉత్్సహంఉత్్సహం

స్థా నికతకోసంనినాదం

ఉచిత పంపిణీ కోసంనవంబర్ 1-15, 2021

సంపుటి 2, సంచిక 9                                            

  response-nis@pib.gov.in

న్్య ఇండియా సమాచార్ ఇ-పత్రిక నేన 
అందుకుంట్నానిన. ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు, స్కామ్ లు 
కార్యకలాపాలపై సవివరంగా ఇస్తునని కథనాలు ఎంతో 
ప్రయోజనకరంగా ఉంట్నానియి. నేన ఈ పత్రిక 
తెరచిన ప్రతీసార నాకు ఎంతో ఉత్్సహం కలుగుతుంది. 
ప్రభుత్వం తీస్కుంట్నని పటష్ఠమైన చర్యలు ఎంతో 
సూఫూరతుదయకం. వృతితురీత్్య నేన అధ్్యపకుడుగా పని 
చేస్తునానిన. మన జాతి పురోగతి గురంచి నిరంతరం 
తెలుస్కోవాలని త్పత్యపడుతునని యువతల్ ప్రతీ 
ఒకకార్ ఈ పత్రిక  అందుకోవడం తపపానిసర అని 
నేన భావిస్తునానిన. మా అందరల్న్ ఆశలు, కలదు 
ర్కెతితుస్తునని ఈ పత్రికన మసాతుబు చేస్తునని బృందనికి నా 
ధన్యవాదలు. నా అభినందనలు.

R.Jaya Pratha
jayepss1997@gmail.com

న్్య ఇండియా సమాచార్ ఇ-మా్యగజైన్ పక్షపత్రిక చదవడం 
అంటే నాకు ఎంతో అభిమానం. నా దేశం భారత్ సాధిస్తునని 
పురోగతితో పాట్ వెలుగుల్కి రాని యోధులు, వ్యకుతులకు 
సంబంధించి చకకాని సమాచారం అందిసతుంది. ఈ పత్రిక నాకు 
గర్వకారణంగా ఉంది. ఈ ఇ-మా్యగజైన్ నాల్ భారతీయతన 
నిద్ర లేపింది. నేన కొనే ప్రతీ ఉతపాతితుల్న సా్థ నికం కోసం 
నినాదం ననని సూఫూరతువంతం చేసతుంది.
అభిమానపాత్మైన ప్రధ్నమంత్రికి, ఈ పత్రికకు అంకిత 
భావంతో పని చేస్తునని సిబ్ందికి ధన్యవాదలు.

drkavithasraj@gmail.com

న్్య ఇండియా సమాచార్ నేన క్రమం తపపాకుండా 
చదువుత్న. చకకాని సమాచారం అందిసూతు, ప్రోత్్సహకరంగా 
ఉంట్నని ఇలాంట పత్రికన తీరచోదిదుదే తుననిందుకు టీమ్ 
అందరనీ నేన అభినందిస్తునానిన. నేన పాల్టెకినిక్ 
కళాశాలల్ ఫ్్యషన్ డిజైనింగ్ టీచర్ గా పని చేస్తునానిన. 
నాకు సంబంధించిన మహిళా సాధికారత, ఆతమునిరభురత 
వంట అంశాలకు సంబంధించిన కథనాలు నేన చదివి  నా 
విద్యరు్థలు, ఫ్్యకలీటి, కుట్ంబంతో పంచుకుంటూ ఉంటాన. 
ప్రస్తుత పత్రికల్ ఖాదీ నానాటకీ ప్రాచుర్యంల్కి వస్తుననిదనని 
కథనం చదివి ఎంతో ఆనందపడాడా న. బ్ల్యం నంచి నేన 
బ్పూజీని, స్వదేశీని గౌరవిసాతున. ఖాదీ భవన్ న సందర్శంచి 
ఖాదీ కొనమని విద్యరు్థలన ప్రోత్సహిసూతు ఉంటాన.

Arti Rathod.
arti.rathod@gmail.com

ఈ పత్రికల్ ఇస్తునని సమాచారంతో నేన బయటకు వెళిలి 
నా జాఞా నానిని పంచుకునేందుకు సహాయపడ అంశాల కోసం 
అనే్వష్సూతు ఉంటాన. త్ల్గాగా  తీస్కుపోగల, సౌకర్యవంతం, 
అభిప్రాయ మారపాడితో సమగ్ర సమాచారం అందించే ఈ 
పత్రిక క్రమం తపపాకుండా చదవడం నాకు ఆనందదయకం. 
ఎంతో సమాచారం అందిసూతు, సూఫూరతుని నింపుతునని ఈ 
పత్రిక ప్రచురస్తుననిందుకు ప్రచురణ  బృందనికి, గౌరవనీయ 
ప్రధ్నమంత్రికి  నేన కృతజుఞా డిని.

Paarth Wassan
paarth26wassan@gmail.com

నేన ఒక ఫ్ండ్ ద్వరా న్్య ఇండియా సమాచార్ నవంబర్ 
1-15, 2021 సంచిక ఇప్పుడ అందుకునానిన. ఈ  ప్రచురణ, 
అందుల్ని సమాచారం నాకు ఎంతో నచిచోంది. ఈ పత్రిక 
(న్్య ఇండియా సమాచార్) అందుకునేందుకు వీలుగా 
నా పేరు మీ మెయిల్ంగ్ అడ్రస్ జాబిత్ల్ చేరాచోలని నేన 
కోరుతునానిన.

Jitu Modi
jitu.modi@gmail.com

మీ సలహాలను పంపించవలసిన

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

రెండవ ఫ్లో ర్, సూచనా భవన్, 
న్యూఢిల్లో – 110003
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సంక్షిప్త వార్త లు

మూడు స్గుచటా్ట లు రదుదు  చేస్తి ం:  ప్ర ధాన మంత్్ర  నరంద్ర  మోదీ

ప్రధ్న మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 7 సంవత్సరాల క్రితం  
ప్రారంభించిన స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం ఒక ప్రజా 

ఉద్యమంగా మారంది. స్వచ్ఛత్ ఉద్యమంల్ భారతదేశం కొతతు 
రకారుడాలు నెలకొల్పాంది. ఈ స్వచ్ఛత్ ఉద్యమం కారణంగా దేశం 
బహిరంగ మలమూత్ విసరజాన రహితంగా మారంది. దీపావళికి 
మందు ఇళలిన శుభ్ం చేయడం భారతదేశంల్ ఒక సాంప్రదయం. 
ఈ సార ప్రభుత్వం కూడా గాంధీ జయంతి నంచి ప్రారంభించి 
అకోటి బర్ 31 వరకుర ప్రభుత్వ కారా్యలయాలన శుభ్ం చేయడానికి  
ప్రత్్యక కార్యక్రమం చేపటటింది. ఈ ప్రత్్యక ఉద్యమం సందరభుంగా 
త్త్కాల్క స్వభావం గల ఫైళలినినింటనీ గురతుంచి తొలగించారు. పని 
ప్రదేశాల్లి  స్వచ్ఛతన మెరుగు పరచేందుకు ఆయా ప్రాంత్ల్లి ని 
వ్యరా్థ లు, స్రకాప్ వస్తువులన విక్రయించింది. మొతతుం 15,23,464 
ఫైళలిల్ 13,73,204 ఫైళలిన తొలగించారు. 30 రోజుల్లి  2,91,692 
ఫిరా్యదులన పరషకారంచారు. ఎంపిలు పంపిన 11,057 కస్ల్లి  
8,282 కస్లు పరషకారంచారు.  834 నిబంధనల్లి  685 నిబంధనలు 
సరళం చేశారు. విదు్యత్ స్రకాప్ తో పాట్ మొతతుం స్రకాప్ విక్రయం 
ద్వరా ప్రభుత్వం ర్.40 కోట్లి  ఆరజాంచింది. స్మారు 8 లక్షల 
చదరపు అడుగుల విస్తుర్ణం గల ప్రాంత్నిని ఖాళీ చేసింది. 

కోవిడ్ విజృంభించి ఆర్థక రంగం సంక్షోభంల్ పడిన 
సమయంల్ భారతదేశ ఆర్థక విధ్నాలపై ఎన్ని 

అనమానాలు తలెత్తుయి. కానీ, తదుపర వెలువడిన ఆర్థక 
గణాంకాలు నానాటకీ విసతురస్తునని ఆర్థక శకితుని బహిరగాతం 
చేయడంతో పాట్ అసి్థరతలనినింటనీ పటాపంచలు 
చేశాయి.  అకోటి బర్ నెలల్ ర్.1,30,327 కోటలి జీ.ఎస్.
ట వసూళ్లి  నమోదు కావడంతో పాట్ పర్చోజంగ్ 
మేనేజర్్స ఇండెక్్స (పిఎంఐ) వరుసగా నాలుగో నెల 
కూడా వృది్ధని నమోదు చేసింది. అకోటి బర్ ల్ పిఎంఐ 55.9 
పాయింట్లి ంది. సెపటింబర్ ల్ ఇది 53.7, ఆగస్టిల్ 52.3 
పాయింట్లి గా నమోదయింది. 50 పాయింటలికు పైబడి 
పిఎంఐ ఉంటే ఆర్థక రంగం పురోగమన పథంల్ ఉందని 
భావించాల్. దేశంల్ జ.ఎస్.ట అమలుపరచిన తరా్వత 
ఇది రండో గరష్ఠ వసూలు కావడం వలలి ఇది ప్రాధ్న్యత 
సంతరంచుకుంది. గతంల్ 2021 ఏప్రిల్ ల్ జ.ఎస్.ట 
వసూళ్లి  ర్.1.3 లక్షల కోట్లి  దటాయి.

చతతి ను విక్ర యంచి ర్.40 కోటులా  
ఆరిజా ంచిన ప్ర భుతవ్ం

అకో్ట బర్ లో ర్.1.3 లక్షలు ద్టిన జి.ఎస్.టి 
వసూళ్లా , 7 నెలలోలా  ఉతతి మంగ్ పిఎంఐ

వ్యవసాయ సంసకారణలకు చెందిన మూడు సాగుచటాటి లన 
రదుదే  చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దేశంల్ని 

80 శాతం చినని రైతుల ప్రయోజనాలు దృష్టిల్ ఉంచుకుని 
ర్పందించిన ఈ సాగు చటాటి ల విషయంల్ చాలా కాలంగా 
కొంత గందరగోళానిని వా్యపింప చేశారు. ఫల్తంగా ప్రభుత్వం 

ఎంత కృష్ చేస్తునాని 
ప్రతిషటింభన  
కొనసాగుతోంది.  
ఈ నేపథ్యంల్ ఆ మూడు  
సాగుచటాటి లన  
వెనకికా తీస్కోవాలనని  
సాహసపేతమైన,  
స్నిశితమైన నిర్ణయం 
ప్రధ్న మంత్రి  

ప్రకటంచారు. దీనితో పాట్గా భవిష్యతుతుల్ రైతుల అవసరాలపై 
నిర్ణయాలు తీస్కునేందుకు ఒక నిపుణుల కమిటీని ఏరాపాట్ 
చేస్తుననిట్టి  ప్రకటంచారు. వ్యవసాయ రంగం అభివృది్ధ, రైతు 
సంక్షేమం ప్రస్తుత ప్రభుత్వ ప్రాధ్న్యతలు. ఇది దృష్టిల్ ఉంచుకుని 

ఎం.ఎస్.పి పంచడమే కాదు, రకారుడా  సా్థ యిల్ సకరణ కంద్రాలు 
కూడా ఏరాపాట్ చేసింది. గత ఎన్ని దశాబ్దే లుగా ప్రభుత్వ 
ఆహార ధ్నా్యల సకరణ ఎపపాటకప్పుడు రకారుడాలు ఛేదిసూతునే 
ఉంది. రైతులకు ప్రత్్యకించి చినని రైతులకు మరంత అధికారం 
ఇవ్వడం, వారకి సరైన ధర అందేలా చూడటం, వారు వ్యవసాయ 
ఉతపాతుతులు విక్రయించేందుకు బహుళ వేదికలు ఏరాపాట్ చేయడం 
ఈ వ్యవసాయ చటాటి ల ప్రధ్న ధ్్యయం. నవంబర్ 19వ త్దీన 
గురునానక్ దేవ్ జీ ‘ప్రకాశ్ పర్్వ’ సందరభుంగా సందరభుంగా 
జాతినదేదేశించి ప్రసంగిసూతు పూరతుగా రైతుల ప్రయోజనాలు 
దృష్టిల్ ఉంచుకుని స్వచ్ఛమైన మనస్తో ఎంతో పవిత్ంగా 
తీస్కునని ఈ నిర్ణయం గురంచి వివరంచేందుకు ఎనిని 
ప్రయత్నిలు చేసినా అది సాధించలేకపోయామని చెపాపారు. ఆ 
వ్యవసాయ చటాటి ల గురంచి వివరంచేందుకు చివరకి వ్యవసాయ 
ఆర్థకవేతతులు, శాసత్రవేతతులు, ప్రగతిశీల రైతులు కూడా ఎంతో 
ప్రయతినించారు. ఈ గందరగోళం దీర్ఘకాలం కొనసాగరాదనని 
భావనతో సాగుచటాటి లన రదుదే  చేస రాజా్యంగ ప్రక్రియ ఈ 
నెలాఖరుల్ జరగబోతునని పారలిమెంట్ శీత్కాల సమావేశాల్లి నే 
పూరతు చేయాలనకుంట్నానిమని తెల్పారు.
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సంక్షిప్త వార్త లు

బలమైన జాతికి గురుతు బలమైన సైన్యం. ఈ అమృత్ మహోత్సవ్ 
సంవత్సరంల్ మెరుగైన భవిష్యత్ నిరాముణానికి ప్రభుత్వం 

కొతతు సంకలాపాలు చేస్కుంది. ఆతమునిరభుర్ భారత్ కార్యక్రమం కింద 
ప్రపంచంల్నే అతి పదదే  సైనిక శకితు కావాలనని లక్షష్ం ప్రభుత్వం 
నిర్దేశించుకుంది. విజయదశమి పర్వదినాన దేశంల్ ప్రస్తుతం 

పని చేస్తునని 41 ఆరడానెన్్స 
ఫ్్యకటిరీలన పునర్ నిరముంచి 
ప్రధ్నమంత్రి 7 కొతతు 
కంపనీలు ప్రారంభించారు. 
ర్.7,965 కోటలి విలువ గల 
ఆయుధ్లు, రక్షణ పరకరాల 

కొనగోలుకు రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ నాయకత్వంల్ని 
రక్షణ కొనగోళలి మండల్ ఆమోదించింది. ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ 
కార్యక్రమం కింద దేశీయ కంపనీల నంచి ఇవి కొనగోలు 
చేసాతుయి. ఇందుల్ డోరనియర్ యుద్ధ విమానాలన అప్ గ్రేడ్ 
చేయడంతో పాట్ హిందుసాతున్ ఏరోనాటక్్స నంచి 12 త్ల్కపాట 
యుటల్టీ హెలీకాపటిరులి  కొంటారు. నౌకాదళానికి చెందిన యుద్ధ 
నౌకల  నిర్వహణ సామరా్థ యూలు, గూఢచర్యం మెరుగు పరచేందుకు 
భారత్ ఎలకాట్ర నిక్్స ల్మిటెడ్ నంచి ల్ంక్్స యు2 గన్ ఫైర్ కంట్రోల్ 
సిసటిమ్ కొనగోలు చేసాతురు.

70 శాతం ఆమోదనీయతతో ప్ర పంచంలోనే అతయూంత ప్ర ముఖ 
న్యకుడుగ్ గురితి ంపు స్ధంచిన ప్ర ధాన మంత్్ర  నరంద్ర  మోదీ

370వ అధికరణం రదుదే  చేసిన తరా్వత జమము, కశీముర్ 
కు  చెందిన సా్థ నిక కళలు ప్రపంచంల్ కొతతు గురతుంపు 

సాధిస్తునానియి. ఇప్పుడు శ్రీనగర్ యునెసకా సృజనాతముక 
నగరాల్లి  ఒకటగా చేరంది. హసతుకళలు, జానపద కళలు, 
మీడియా, ఫిల్, సాహిత్యం, డిజైన్, గాసట్ర నమీ, మీడియా 
కళ వంట ఏడు నగరాల్లి ని సృజనాతముక నగరాలు ఈ 
జాబిత్ల్ సా్థ నం పందుత్యి. హసతుకళలు, జానపద కళల 
విభాగంల్ శ్రీనగర్ ఆ గురతుంపు సాధించింది. ప్రస్తుతం 90 
దేశాలకు చెందిన 295 నగరాలు ఈ జాబిత్ల్ ఉనానియి. 
శ్రీనగర్ సాంసకాకృతిక వైవిధ్్యనికి ఇది కొతతు గురతుంపు 
ఇచిచోంది. జమము, కశీముర్  ప్రజలకు నా అభినందనలు 
తెల్యచేస్తునానిన అని ప్రధ్న మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
ఈ సందరభుంగా టీ్వట్ చేశారు. 2019 డోసియెర్ ల్ 
తొల్సారగా సృజనాతముక నగరాల జాబిత్ల్ చేరచోడానికి 
శ్రీనగర్ నామినేట్ అయింది. కానీ, అప్పుడు కవలం రండ 
నగరాలకు -గాసట్ర నమీల్ హైదరాబ్ద్, చిత్ రంగంల్ 
మంబై - సా్థ నం లభించింది.  

హసతి కళలు, జ్నపద కళల విభాగంలో యునెస్కో 
సృజన్త్మక నగర్ల జ్బితాలో శ్్ర నగర్ కు స్థి నం

ర్.8 వేల కోటలా  రక్షణ కొనుగోళలా కు 
ఆమోదం

ప్రధ్నమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ మరోసార ప్రపంచంల్నే అత్యంత ప్రమఖ నాయకుడుగా 
గురతుంపు పందరు. అమెరకాకు చెందిన డటా ఇంటెల్జెన్్స సంస్థ ద మారనింగ్ 

కన్సల్టి సర్్వ ప్రకారం ఆమోదనీయత విషయంల్ అమెరకా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్, బ్రిటష్ 
ప్రధ్ని బోరస్ జాన్సన్ సహా 13 మంది ప్రపంచ నాయకులన నర్ంద్ర మోదీ దటపోయి 
పురోగమించారు. ప్రదనమంత్రి మోదీ ఆమోదనీయత ర్టంగ్ 70 శాతం ఉంది. నవంబర్ 
5వ త్దీన అప్ డట్ చేసిన ఈ సర్్వ ప్రకారం భారత ప్రధ్న మంత్రి ప్రపంచంల్ని ఎందరో  
ప్రధ్నమంత్రులు, అధ్యక్షుల కనాని ఎంతో మందునానిరు. మెకి్సకో అధ్యక్షుడు అండ్రే 
మాన్యవల్ ల్పజ్ ఓబ్రేడర్, ఇటలీ ప్రధ్ని మారయో డ్రాఘి, జరమున్ చాన్సలర్ ఏంజెలా 
మెరకాల్, అమెరకా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ వంట వారందర్ పాపులారటీ గ్రాఫ్ ల్ మోదీ కనాని 
వెనకబడి ఉనానిరు. ఈ జాబిత్ల్ ఆసట్రల్యా ప్రధ్ని సాకాట్ మారసన్, కెనడా ప్రధ్ని  జసిటిన్ 
ట్రూడో, బ్రిటష్ ప్రధ్ని బోరస్ జాన్సన్, బ్రెజల్ అధ్యక్షుడు జైర్ బోల్్సనారో కూడా ఉనానిరు. 
ఈ సర్్వ ప్రకారం రా్యంకింగ్ ల్ అమెరకా అధ్యక్షుడు ఐదో సా్థ నం నంచి ఆరో సా్థ నానికి, 
బ్రిటష్ ప్రధ్నమంత్రి 8వ సా్థ నం నంచి 10వ సా్థ నానికి దిగజారారు. 
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లకో్నలో “పంచతీర్థి ” నుంచి “స్్నహ భూమి” 
వరకు బాబా స్హెబ్ వారసతావ్ని్న

పునర్జీజా వింప చేసుతి న్న ప్ర భుతవ్ం
నైతిక వలువలు, సమానత్వం, ఆత్మ గౌరవం, భారతీయత - ఈ నాలుగూ బాబా స్హెబ్ భీమ్ రావ్ అంబేడ్కర్ వజన్ లో 

అతయాంత ప్రధ్నమైన మ్ల స్తంభాలు. బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ ఆదరా్శలను వాయాపింప చేయాలనే సంకలపొంతో ప్రభుత్వం ఆయన 
జీవతంలో ఎంతో ప్రధ్నమైన  ప్రదేశాలను పంచతీర్థ్ పేర్ట అభవృద్ి చేస్్త ంది. ఈ స్ఫూర్్తతోనే రాష్ట్ర పతి రామ్ నాథ్ కోవంద్ 

ఉత్తరప్రదేశ్ లోని లకో్నలో డాక్టర్ భీమ్ రావ్ అంబేడ్కర్ స్ంసకృతిక కేంద్రానిక్ శంకుస్థ్ పన చేశారు. బాబాస్హెబ్ కు అతయాంత 
ప్రీతిపాత్రమైన ప్రదేశంగా దాని్న అభవర్్ణంచారు.

వెనకబడిన సమాజం, నిరాకరణకు గురవుతునని జనాభా, 
దళితులు, గిరజనల అభు్యననితిక బ్బ్సాహెబ్ 
జీవిత్నిని అంకితం చేశారు. ఇప్పుడు అభివృది్ధ ఆకాంక్ష 

మేల్కానని వాత్వరణంల్ దీర్ఘకాలంగా అభివృది్ధల్ వెనకబడి 
ఉనని వరాగా ల్లి  కూడా తమ హకుకాల పటలి చైతన్యం రగిల్ంది. 
సమాజంల్ అణచివేతకు గురవుతునని వరాగా ల్లి  ఏరపాడిన చైతన్యం 
బ్బ్సాహెబ్ అంబేడకార్ వారకి అందించిన బహుమతి. 
రాజా్యంగం ద్వరా సమాజానిని ఐక్యం చేసిన డాకటిర్ భీమ్ రావు 
అంబేడకార్ గురంచి ప్రధ్న మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ చెపిపాన ఈ 

‘‘బాబాస్హెబ్ అంబేడకోర్ కు లకో్నతో 
వయూకితి గత బంధం ఉంది. అందుక లకో్నను 
బాబాస్హెబ్ స్్నహభూమిగ్ పిలుస్తి ర్. 
బాబాస్హెబ్ గుర్జీ బోధానంద్ జీ, 
బాబాస్హెబ్ కు దీక్ష ప్ర స్దించిన భాదంత్ 
ప్ర యాగ్నందజీ ఇదదు రి నివాసం లకో్నలోనే 
ఉంది.’’

- ర్ష్ట ్రపత్ ర్మ్ న్థ్ కోవింద్

పంచతీర్థ్ 6 డిసంబర్ ప్ర తయూకం
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మాటలు నవభారత సంకలపాంల్ ప్రత్్యకంగా ప్రసాతువనీయమైనవి. 
భారతదేశంల్ కులం పేరట అణచివేతలు లేని, సాంకతికత 
శకితుగా పురోగతికి దోహదకార అయ్్య సమానావకాశాలు, 
హకుకాలు అందరకీ సమానంగా ఉనానియి. 
2022 నాటకి అంబేడకార్ జీవిత్నికి ఎంతో సనినిహితమైన 
ప్రదేశాలన ‘పంచతీర్్థ’ గా అభివృది్ధ చేయాలనని లక్షష్ం కంద్ర 
ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది. ఇందుల్ భాగంగా లకోనిల్ డాకటిర్ 

భీమ్ రావు అంబేడకార్ సాంసకాకృతిక కంద్రం నిరాముణానికి ఉతతుర 
ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం శంకుసా్థ పన చేసింది. రాషట్రపతి రామ్ నాథ్ 
కోవింద్ ఈ నిరాముణానికి శంకుసా్థ పన చేశారు. రామ్ నాథ్ 
కోవింద్ రాషట్రపతి అయిన తరా్వత తొల్సార జూన్ ల్ కాన్పార్ 
శివారలిల్ని తన స్వగ్రామం పరంఖ్ సందర్శంచారు. 
స్వగ్రామానిని సందర్శంచిన సందరభుంగా ఆయన డాకటిర్ బి.ఆర్. 
అంబేడకార్ విగ్రహానికి నివాళి అరపాంచారు. రాషట్రపతి తన 
పూరీ్వకుల గృహానిని సందర్శంచిన తరా్వతనే గ్రామస్్థలు దనిని 

“న్ వంటి కోటాలా ది మంది 
వెనుకబడిన తరగతుల  
ప్ర జలకు డాక్ట ర్ బాబా స్హెబ్ 
అంబేడకోర్ ఒక సూఫూరితి . పుర్గత్ 
పథంలో  స్గడానికి ఎవరై న్ 
సంపన్న లేద్ పలుకుబడి గల 
కుటుంబంలో జని్మంచాలసాన 
అవసరం లేదు, పద 
కుటుంబాలోలా  జని్మంచిన వార్ 
కూడా కలలు గని తమ కలలు 
స్కారం చేసుకునేందుకు కృషి 
చేయవచుచి. విజయం 
స్ధంచవచుచి.

బహుశ ఏ ప్ర భుతవ్ం కూడా 
ప్ర సుతి త ప్ర భుతవ్ం తరహాలో 
బాబాస్హెబ్ కు గౌరవం, 
నివాళి అందించి 
ఉండకప్వచుచి. ఆయన మనకి 
సౌభా్ర తృతవ్ బాట చూపార్. 
సహోదర భావాని్న విడన్డి 
మనం పుర్గమించడం 
ఎన్నటిక్ స్ధయూం కాదు.’’

- నరంద్ర  మోదీ, 
   ప్ర ధానమంత్్ర

మహోలోని జన్మభూమిలో స్్మరకం:  

2016 ఏప్రిల్ 14వ త్దీన డాకటిర్ అంబేడకార్ 
125వ జయంతిని పురసకారంచుకుని  
ప్రధ్న మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ జనముస్థలం 
మహోల్ నివాళి అరపాంచారు.

లండన్ లో స్్మరకం:   డాకటిర్ అంబేడకార్ 
1920ల్ విద్యభా్యసం సమయంల్ లండన్ ల్  
నివశించిన భవనానిని కంద్ర ప్రభుత్వం సలహా 
మేరకు మహారాషట్ర ప్రభుత్వం కొనగోలు చేసింది. 
దనిని అంతరాజా తీయ సామురకంగా మారాచోరు. 

ఢిలీలిల్ డాకటిర్ అంబేడకార్ మరణించిన ఢిలీలిల్ని ఆల్పూర్ రోడ్ 26 
భవనానిని జాతీయ మూ్యజయంగా అభివృది్ధ చేయాలని అటల్ బిహారీ 
వాజ్ పేయి అధికారంల్ ఉనని సమయంల్నే నిర్ణయించారు. కానీ, 
తదుపర అధికారంల్కి వచిచోన  ప్రభుత్వ హయాంల్ పనలు ఏ 
మాత్ం మందుకు సాగలేదు. కాని కంద్రంల్ నర్ంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 
అధికారంల్కి వచిచోన తరా్వత  రాజా్యంగ గ్రంథం ర్పంల్ ప్రత్్యకత 
సంతరంచుకునే భవన నిరాముణానికి శంకుసా్థ పన చేశారు. 2018 
సంవత్సరంల్ ప్రధ్నమంత్రి మోదీ ఈ భవనానిని ప్రారంభించారు. 

న్గపూర్ లోని దీక్షా సథి ల్ లో 
స్్మరకం: బ్బ్ సాహెబ్ 125వ జయంతిని 
పురసకారంచుకుని ప్రధ్న మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
చొరవ మేరకు దీక్షాభూమిని ‘ఎ’ కాలి స్ పరా్యటక 
గమ్యంగా ప్రకటంచారు. ఇది ప్రజల దీర్ఘకాల్క 
కోరక.

చై తయూ భూమిలో స్్మరకం: 
మంబైల్ని చైత్య భూమిల్ ఎన్ని అవరోధ్ల 
అనంతరం బ్బ్ సాహెబ్ అంబేడకార్ సామురకం 
అభివృది్ధ చేసి ఎంతో అదుభుతంగా తీరచో దిదదే రు. ఇందు 
మిలులి కు చెందిన 12.5 ఎకరాల భూమి కొనగోలు 
ఎన్ని సంవత్సరాల పాట్ సతుంభించిపోయింది.

ఢిల్లా లో అంబేడకోర్ స్్మరకం, అంతర్జా తీయ కంద్ర ం:  
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గ్రామ కమూ్యనిటీ సెంటర్ గా మారుచోకునానిరు. లకోనితో డాకటిర్ 
భీమ్ రావు అంబేడకార్ సాంసకాకృతిక కంద్రం నిరాముణానికి 
శంకుసా్థ పన చేసిన సందరభుంగా రాషట్రపతి తన స్వగ్రామ  
సందర్శనన ప్రసాతువిసూతు నగరంల్ బ్బ్సాహెబ్ కు గల 
అనబంధ్నిని ఈ విధంగా అభివర్ణంచారు. “బ్బ్ సాహెబ్ కు 
లకోనితో ప్రత్్యక అనబంధం ఉంది. అందుక ఈ నగరానిని 
బ్బ్సాహెబ్ “సనిహభూమి”గా పిలుసాతురు. బ్బ్ సాహెబ్ కు 
గురువైన బోధ్నంద్ జీ, ఆయనకు దీక్ష ఇచిచోన భాదంత్ 
ప్రయాగానంద్ జీ ఇదదేర్ లకోని వాస్లే” అనానిరు. 
గత కొదిదే సంవత్సరాలుగా కంద్ర ప్రభుత్వం బ్బ్సాహెబ్ కు 
అనబంధం గల ప్రదేశాలన అభివృది్ధ చేసూతు ఆయన 
వారసత్్వనిని పునరుజీజావింపచేసతుంది. అంబేడకార్ జనముస్థలం 
అయిన మహోల్ సామురక భవన నిరాముణం కావచుచో లేద 
మహారాషట్రల్ని ఇందు మిలులి  ఆవరణన కొనగోలు చేసి చైత్య 

భూమిగా అభివృది్ధ చేయడం కావచుచో లేద నాగపూర్ ల్ ఆయన 
దీక్ష తీస్కునని స్థలం అభివృది్ధ;  లండన్ ల్ విద్యభా్యసం 
సమయంల్ బ్బ్సాహెబ్ నివశించిన భవనం అభివృది్ధ, ఢిలీలిల్ 
బ్బ్సాహెబ్ మహా పరనిరా్వణ స్థలం అభివృది్ధ ఇవనీని 
పంచతీర్్థ పేరట చేపటటిన ప్రాజెకుటిల్ భాగమే. దీనికి తోడు 
ఢిలీలిల్ని జన్ పథ్ 15 వదదే ప్రభుత్వం డాకటిర్ అంబేడకార్ ఫండషన్ 
నిరముంచింది.
సమాజంల్ని బలహీన వరాగా ల అభు్యననితికి బ్బ్సాహెబ్ 
జీవితం అంకితం చేసిన విధ్నం;  మనం జాతి పటలి విశా్వసం, 
సామాజక కట్టి బ్ట్తో చేస పని ఏదైనా సరైనదేనంటూ ఆయన 
అందించిన సందేశం ఎపపాటకీ నిల్చి ఉంటాయి. అందుక ఎన్ని 
సంవత్సరాలు గడిచిన తరా్వత కూడా బ్బ్సాహెబ్ అంబేడకార్ 
అందరకీ సూఫూరతుదయకంగా నిల్చిపోయారు.  

బాబా స్హెబ్ గౌరవార్ధ ం ప్ర భుతవ్ం తీసుకున్న చరయూలు
 అంబేడకార్ 125వ జయంతి సంవత్సరానిని పురసకారంచుకుని 2015 

నవంబర్ 26వ త్దీ నండి ప్రతీ ఏటా రాజా్యంగ దినంగా పాటంచనననిట్టి  
ప్రకటంచారు. 

 బ్బ్సాహెబ్ 125వ జయంతి, రాజా్యంగ దిన్త్సవం రండింట పైన 
పారలిమెంట్ ఉభయ సభల్లి  సవివరమైన చరచో జరగింది. బ్బ్సాహెబ్ 
సామురకార్థం 125వ జయంతి సంవత్సరం కావడం వలలి ర్.125, 
ర్.10 విలువలు గల సామురక నాణాలు విడుదల చేశారు. అలాగే 
బ్బ్సాహెబ్ జయంతి ఏప్రిల్ 14వ త్దీని ‘సామాజక సామరస్య 
దినం’గా పాటంచడం ప్రారంభించారు. 2016 ఏప్రిల్ 14వ త్దీన 
తొల్సార ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధ్న కారా్యలయంల్ బ్బ్సాహెబ్ 
జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు.

 గ్రామ స్వరాజ్ అభియాన్:  సమాజంల్ అనిని రంగాలు సంపూర్ణంగా 
అభివృది్ధ చెందలనని బ్బ్సాహెబ్ విజన్ న దృష్టిల్ ఉంచుకుని 2018 
ఏప్రిల్ 14 నంచి మే 5వ త్దీ వరకు గ్రామ స్వరాజ్ అభియాన్ 
నిర్వహించారు. ఆ తరా్వత జూన్ 1 నంచి ఆగస్టి  15 వరకు కూడా 
దనిని తిరగి నిర్వహించారు. 

 ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా గాంవ్, సబ్ కా వికాస్’ పేరట ఈ కార్యక్రమం 
చేపటాటి రు. సామాజక సామరస్య వా్యపితుని ప్రోత్సహించడం లక్షష్ంగా 
నిర్దేశించుకుని దేశంల్ని 21 వేలకు పైగా గ్రామాలకు కంద్ర ప్రభుత్వ 
ప్రతినిధులన పంపారు.

 ప్రభుత్వం నడుపుతునని 7 ప్రధ్న కార్యక్రమాల - ప్రధ్నమంత్రి ఉజ్వల 
యోజన, సౌభాగ్య, ఉజాలా యోజన, ప్రధ్నమంత్రి జన్ ధన్ యోజన, 
ప్రధ్నమంత్రి జీవన్ జో్యతి బీమా యోజన, ప్రధ్నమంత్రి స్రక్షా బీమా 
యోజన, మిషన్ ఇంద్రధనష్ - ప్రయోజనాలు పందడానికి అరుహులైన 
వ్యకుతులు/   కుట్ంబ్లన గురతుంచేందుకు ఒక ప్రత్్యక ప్రచార 
కార్యక్రమం చేపటాటి రు.

 బ్బ్సాహెబ్ కు గౌరవంగా డిజటల్ లావాదేవీలు ప్రోత్సహించేందుకు 
భీమ్ పేరట ఒక ప్రత్్యక యాప్ న కంద్రప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. 
రండో దశల్ 117 ఆకాంక్షాపూరత జలాలి ల్లి  ఈ ప్రచారం 
అమలుపరచారు.

పంచతీర్థ్ 
6 డిసంబర్ ప్ర తయూకం
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స్వ్తంతయూ్ర ప్ర్ట సమయంలో 
ప్ర వాస ప్ర భుతావ్ని్న ఏర్పుటు 

చేసిన వయూకితి
అత్యంత సంకిలిషటి పరసి్థతుల్లి  కూడా జాతి పూర్వ వైభవానిని నెలకొలేపాందుకు తమ 
సర్వస్వం ధ్ర పోసిన ఎందరో సాహసవంతులైన జాతి పుత్రులు, పుత్రికలు భారత 
చరత్ల్ త్్యగానికి ఉదహరణలుగా నిలుసాతురు. సా్వతంతో్యరోద్యమ కాలంల్ 
అలాంట ఎందరో మహామహులు తమ దృఢ సంకలపాం, కట్టి బ్ట్తో 
సామ్రాజ్యవాదనికి వ్యతిర్కంగా అవిరళంగా పోరాడారు. కానీ తదుపర తరాలకు 
వార గురంచి తెల్యచేయడానికి ప్రయతనిం జరగకపోవడం గరహునీయం.     ఈ 
సా్వతంత్యరో యోధులందర్ ఇప్పుడు జాతి 75వ స్వతంత్ వేడుకల సందరభుంగా 
సరైన గురతుంపు పందుతునానిరు.  సా్వతంత్యరో పోరాటంల్ ఎంతో శ్రమించి అవిరళ 
సవలందించినపపాటకీ చరత్ పుటల్లి  కల్సిపోయిన అలాంట సా్వతంత్యరో యోధుల్లి  
రాజా మహంద్ర ప్రత్ప్ సింగ్ ఒకరు.

హత్రాస్ ల్ని ఒక రాజకుట్ంబంల్ మహంద్ర 
ప్రత్ప్ సింగ్ 1886 డిసెంబర్ ఒకట త్దీన 
జనిముంచారు. 3 సంవత్సరాల వయస్ల్ 

ఆయనన హత్రాస్ కు చెందిన రాజా హర్ నారాయణ్ సింగ్ దతతుత 
తీస్కునానిరు. ఆయన బ్ల్యం అంత్ బృందవన్  రాజభవనంల్ 
గడిచిపోయింది. ఆయన తన ప్రాథమిక విద్య ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ 
పూరతు చేశారు. ఆ తరా్వత ఆయనన మహమముదన్ ఆంగోలి  
ఓరయెంటటల్ కాలేజ సూకాల్ ల్ చేరాచోరు. ఆ తరా్వత ఆ విద్య 
సంస్థ ఆలీగఢ్ మసిలిం విశ్వవిద్యలయంగా మారంది. 1906ల్ 
జంద్ మహారాజా ఆకాంక్షలకు వ్యతిర్కంగా రాజా మహంద్ర 
ప్రత్ప్ సింగ్ కోల్ కాత్ కాంగ్రెస్ సభల్లి  పాల్గా నానిరు. తనల్ 
అంతరగాతంగా బలీయంగా ఉనని దేశభకితు స్వభావంతో ఆయన 
స్వదేశీ ఉద్యమంతో సంబంధం గల పలువురు నాయకులతో 
ప్రత్యక్ష అనబంధం ఏరపారచుకునానిరు. రాజకుట్ంబం వారస్డైన 
ఆయనకు చినని పరశ్రమలు, దేశీయంగా తయారైన వస్తువులన 
ప్రోత్సహించే బ్ధ్యత అపపాగించారు. దదబ్య్ నౌరోజీ, 
బ్లగంగాధర్ తిలక్, బిపిన్ చంద్ర పాల్ ప్రభావం మహంద్ర 
ప్రత్ప్ పై తీవ్ంగా పడింది. ఆ ప్రభావంతో ఆయన తన రాషట్రంల్ 
విదేశీ దుస్తులు తగులబెటేటి ఉద్యమం చేపటాటి రు.

విదేశీ  శకుతుల సహాయంతో భరతమాతకు బ్రిటష్ దస్య 
శృంఖలాల నంచి విమకితు కల్గించేందుకు ఆయన పలువురు 
యూరోపియన్ దేశాల నాయకులతో సనిహం చేశారు. ఆ తరా్వత 
ఆయన కాబూల్ కు మకాం మారచో 1915 డిసెంబర్ 1వ త్దీన 
మధ్యంతర భారత ప్రభుత్వం ఏరాపాట్ చేశారు. ఆయన తనన 
త్న అధ్యక్షుడుగా ప్రకటంచుకుని మౌల్్వ బరకాతులాలి న 

ప్రధ్నమంత్రిగా ప్రకటంచారు. ప్రత్ప్ తన తిరుగుబ్ట్ 
ఆల్చనలతో లెనిన్ తో అనబంధం ఏరపారచుకునానిరు. ఆయనన 
రష్్య సందర్శంచాల్్సందిగా లెనిన్ ఆహా్వనించారు. బ్రిటష్ 
ప్రభుత్వం రాజా మహంద్ర ప్రత్ప్ సింగ్ న పరారీల్ ఉనని 
నేరస్్థనిగా ప్రకటంచి ఆయన ఆసితుని సా్వధీనం చేస్కోవడమే 
కాకుండా పటటించిన వారకి భారీ బహుమతి కూడా ప్రకటంచింది. 
1925ల్ ఆయన జపాన్ కు మకాం మారాచోరు. 1932ల్ రాజా 
మహంద్ర ప్రత్ప్ సింగ్ న్బుల్ శాంతి బహుమతికి కూడా 
నామినేట్ అయా్యరు.  32 సంవత్సరాల విరామం అనంతరం 
1946ల్ రాజా మహంద్ర ప్రత్ప్ సింగ్ భారతదేశానికి తిరగి వచిచో 
మహాత్ముగాంధీని కల్సందుకు నేరుగా వారా్ధ  వెళాలి రు. అపపాటకి 
భారతదేశానికి సా్వతంత్యరోం ఇవ్వడానికి నిర్ణయం జరగిపోయింది. 
1957ల్ ఆయన మథుర నంచి ల్క్ సభకు ఎనినికయా్యరు.

రాజా మహంద్ర ప్రత్ప్ సింగ్ చూపిన మారాగా నిని అనసరంచి 
స్భాష్ చంద్ర బోస్ అజాద్ హింద్ ఫజ్ ప్రభుత్వం ఏరాపాట్ 
చేశారు. 2021 సెపటింబర్ 14వ త్దీన అలీగఢ్ ల్ ఆయన పేరట 
ఏరాపాట్ చేస్తునని విశ్వవిద్యలయానికి ప్రధ్నమంత్రి శంకుసా్థ పన 
చేసూతు తన పూరీ్వకుల ఆసితుని విరాళంగా ఇచిచో ఆయన బృందవన్ 
ల్ ఆధునిక సాకంతిక కళాశాల నిరముంచారు. అలీగఢ్ మసిలిం 
విశ్వవిద్యలయ నిరాముణానికి కూడా రాజా మహంద్ర ప్రత్ప్ సింగ్ 
స్విశాలమైన భూమి ఇచాచోరు. నేట అమృత మహోత్సవ 
సమయంల్ విద్య, నైపుణా్యల అభివృది్ధల్ భారత్ 21వ శత్బిదేల్కి 
అడుగు పడుతునని వాత్వరణంల్ “మా భారతి” పుత్రుడైన ఆ 
అమరుని పేరు మీద ఒక విశ్వవిద్యలయం నిరముంచడం ఆయనకు 
సరైన నివాళి అనానిరు.  

జననం :  1 డిసంబర్, 1886, మరణం : 29 ఏపి్ర ల్ 1979

రాజా మహంద్ర ప్రత్ప్ సింగ్  వయాక్్తత్వం
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“మేం శంకుసా్థ పన చేసిన ప్రాజెకుటిలన 
ఇప్పుడు మేం ప్రారంభిస్తునానిం. 
ఇది అతిశయంతో చెబుతునని 

మాట కాదు, మా ప్రభుత్వ కట్టి బ్ట్కు నిదర్శనం. అలా 
కాకుండా, రాజకీయ లక్షా్యలతో శంకుసా్థ పనలు చేసి ఉంటే ఆ 
ప్రాజెకుటిలు ఎకకాడ వేసిన గొంగళి అకకాడ అననిట్టి ండిపోయ్వి”.

ప్రధ్న మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ పల్కిన ఈ పలుకులు 
ప్రాజెకుటిలన తటస్థ సి్థతిల్ నిల్పివేయడం కాకుండా, నిర్దేశిత 
సమయానికి పూరతు చేయాలనని నవ భారత సంకలాపానికి దరపాణం. 
ఉతతుర్ ప్రదేశ్ ల్ని పూరా్వంచల్ ఎక్్స ప్రెస్ వే ప్రగతిశీల భారత్ కొతతు 
చిత్రానిని ఆవిషకారస్తుంది. 2018 జూలైల్ ప్రధ్న మంత్రి నర్ంద్ర 

మోదీ ఈ ప్రాజెకుటికు శంకుసా్థ పన చేశారు. కోవిడ్ మహమాముర 
దేశానిని సతుంభింపచేసిన వాత్వరణంల్ కూడా కవలం 36 నెలల 
కాలంల్ ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వే ప్రారంభమయింది. నవంబర్ 16 వ 
త్దీన ప్రధ్నమంత్రి మోదీ ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వేన జాతికి అంకితం 
చేసూతు “ఉతతురప్రదేశ్ అభివృది్ధకి, కొతతు యుపి ఆవిష్కారానికి, యుపి 
ఆర్థక వ్యవస్థ వేగానికి, ఆధునిక వసతులతో అభివృది్ధ చెందుతునని 
యుపికి ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వే ఒక ప్రతిబింబం. శకితువంతమైన యుపి 
సంకలాపానికి ఇది నిదర్శనం, తీరుతునని సంకలాపాలకు నిదర్శనం, 
యుపికి గర్వకారణం. మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఈ ఎక్్స ప్రెస్ 
వేకి నేన శంకుసా్థ పన చేసినప్పుడు ఒక విమానంల్ నేన ఈ 
ఎక్్స ప్రెస్ వే మీద దిగుత్నని ఆల్చించలేదు” అనానిరు. 

యుపికి కొతతి  ఆరిథి క ఉతతి జం
ఢిల్లా  నుంచి బిహార్ కు తగగో నున్న దూరం

స్రవంతమైన  పలలోపు భూములు, వశాలమైన నదలు, తగినంత వదయాత్ ఉతపొతి్త, నిపుణులైన మానవ వనరులు ఉన్నపపొటికీ 
ఉత్తరప్రదేశ్ లోని పూరా్వంచల్ ప్రాంతం అభవృద్ిలో వెనుకబడి ఉండపోయింది. కానీ, ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతంపై ప్రభుత్వం 

తగినంతగా దృష్్ట  కేంద్రీకర్ంచింది. దీని వలలో పూరా్వంచల్ అభవృద్ిలో కొత్త అధ్యాయం రచించబోతోంది. అకో్ట బర్ నెలలో 
ప్రధ్న మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కుష్నగర్ అంతరాజు తీయ వమానాశ్రయాని్న, ఒకేస్ర్ 9 కొత్త వైదయా కళాశాలలను ప్రారంభంచారు. 

మరో అడుగు ముందకు పడేలా 341 క్లోమీటరలో నిడివ గల పూరా్వంచల్ ఎక్సా ప్రెస్ వేను కూడా ప్రారంభంచారు. ఈ ఎక్సా ప్రెస్ వే 
ప్రాంతీయాభవృద్ిక్ కొత్త ఉతే్తజం అందిస్త ంది.

ఎక్సా ప్ర స్ వేకు ప్ర ధానమంత్్ర  ఆగమన్నికి 
సంబంధంచిన పూరితి  వడియో చూడడానికి  ఈ 
కుయూఆర్ కోడ్ స్కోన్ చేయండి.

జాతి పూర్వ్ంచల్ ఎక్సా ప్ర స్ వే

పూర్వ్ంచల్ ఎక్సా ప్ర స్ వే



 

ఢిల్లా  నుంచి బిహార్ కు తగిగో న దూరం
ర్.22,500 కోటలో  ఖరుచు తో నిర్్మంచిన 341 క్లోమీటరలో నిడివ గల ఈ ఎక్సా ప్రెస్ వే 
లకో్నలోని చాంద్ సరస్ మీదగా ఘాజపూర్ లోని హైదర్యా వరకు వస్తర్ంచి 
ఉంటంది. బిహార్ లోని బకసార్ జలాలో  ఇక్కడకు కేవలం 18 క్లోమీటరలో దూరంలో ఉంది. 
ఈ ఎక్సా ప్రెస్ వే దా్వరా లకో్న నుంచి  ఘాజపూర్ మధయా ప్రయాణం 4 గంటల కనా్న 
తకు్కవ సమయంలోనే పూర్తవుతంది. దీని ప్రారంభంచడంతో ఆగ్రా-లకో్న త్జ్ ఎక్సా 
ప్రెస్ వే మీద 302 క్లోమీటరులో , యమునా ఎక్సా ప్రెస్ వే మీద 165 క్లోమీటరలో ప్రయాణం 
కేవలం 11-12 గంటలోలో  పూర్తవుతంది. గతంలో ఈ ప్రయాణ్నిక్ 18-20 గంటల 
వయావధి పట్్ట ది.

పా్ర జకు్ట  ప్ర యోజన్లు
మెరుగైన కనక్టివిటీ వలలో పర్యూటక రెంగెం ఉత్తేజితెం 

అవుతెంది. ప్రయాణ కాలెం తగ్గుతెంది.

ఆర్థికాభివృదిధితో ఉపాధి అవకాశాలు 

పెరుగ్తాయి

ఆర్థికాభివృదిధితో ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగ్తాయి వయూవసాయ ఉతాపాదకతలు పెర్గి రైతల 

అభివృదిధి సాధయూమవుతెంది.

ఎమరజెన్సీ సమయెంలో యుదధి విమానాలు దిగెందుకు అవకాశెం గల ఎయిర్ 

స్ట్రిప్ వలలో దేశ భద్రత పటిష్ెం అవుతెంది. 

పూరా్వంచల్ ఎక్్స ప్రెస్ వే మీద ఒక ఎయిర్ 
సిట్రప్ నిరముంచారు. దీనిపై యుద్ధవిమానాలు 

దిగేందుకు అవకాశం ఉంది. యమనా ఎక్్స 
ప్రెస్ వే మీద ఒకట, లకోని-ఆగ్రా ఎక్్స ప్రెస్ 

వే మీద ఒకట, ఇప్పుడు పూరా్వంచల్ 
ఎక్్స ప్రెస్ వే మీద ఒకట రన్ 

వేలునానియి. యుద్ధ విమానాల 
అత్యవసర లాండింగ్, టేకాఫ్ 

కు అనగుణంగా ఎక్్స 
ప్రెస్ వే ఎయిర్ సిట్రప్ 
లన డిజైన్ చేశారు.

మూడు ఎక్సా ప్ర స్ వే ఎయర్ సి్ట ్రప్ లున్న తొల 
ర్ష్ట ్రం ఉతతి రప్ర దేశ్
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పూర్వ్ంచల్ ఎక్సా ప్ర స్ 
వే పా్ర రంభోతసావ 
కారయూక్ర మ వడియో 
వక్షించేందుకు ఈ 
కుయూఆర్ కోడ్ స్కోన్ 
చేయండి 
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పాయింటలిన ఉతతుర్ ప్రదేశ్  ఎక్్స ప్రెస్ వే పారశ్రామికాభివృది్ధ 
సంస్థ (యుపడా) అభివృది్ధ చేసింది.

 ఎక్్స ప్రెస్ వేపై 11 ప్రదేశాల్లి  టల్ వసూలు చేసాతురు. 
ప్రస్తుత్నికి ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వేపై ఎలాంట టల్ టాక్్స 
విధించడంలేదని చెపాపారు. యుపడా తరఫున ఆరు ప్రదేశాల్లి  
టల్ పాలి జాలు, ఐదు రా్యంప్ పాలి జాలు నిరముంచారు.  

 అంచనాల ప్రకారం ప్రతీ రోజూ ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వే మీదుగా 
15 వేల నంచి 20 వేల వాహనాలు ప్రయాణిసాతుయి. 

జంతువులు రావడానిని నివారంచేందుకు హైవేపై 
రండు వైపులా ఫెని్సంగ్ నిరముంచారు.

   ఎక్్స ప్రెస్ వేపై యుద్ధవిమానాల అత్యవసర 
లాండింగ్ కు అనకూలంగా స్లాతున్ పూర్ ల్ని 
కుదేభర్ వదదే ఎయిర్ సిట్రప్ నిరముంచారు. 

   ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వేపై 18 ఫెలై ఓవరులి , 7 రైలే్వ ఓవర్ 
బ్రిడిజాలు, 7 పడవైన వంతెనలు ఉనానియి. ఇవి కాకుండా 
ట్రాఫిక్ నిరంతరాయంగా సాగిపోయ్ందుకు వీలుగా 118 
చినని వంతెనలు, 271 అండర్ పాస్ లు, 503 కల్వర్టి లు 
కూడా నిరముంచారు. 

 ప్రమాదలు జరగిన సమయంల్ తక్షణ వైద్య మదదేతు కోసం 
ప్రతీ సెకాటి ర్ ల్న్ లైఫ్ సపోర్టి వ్యవస్థలతో కూడిన రండసి 
అంబులెన్్స లు అందుబ్ట్ల్ ఉంచారు.  ఎక్్స ప్రెస్ వేపై  
సైనిక్ సంక్షేమ బోరుడా  భద్రత్ సిబ్ందిని నియమించింది. 20 
గస్తు వాహనాలుంటాయి. క్రాష్ బ్రయరులి  కూడా ఏరాపాట్ 
చేశారు.

 ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వే ప్రారంభంతో ఇరువైపులా దని గటలిపై 
వా్యపార కార్యకలాపాలు కూడా పరుగుత్యి. రాబోయ్ 
కాలంల్ ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వేన 8 లేనలి వరకు కూడా విసతురంచే 
అవకాశం కూడా ఉంది.

 ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వే సాగుతునని మారగాంల్ని నగరాలకు కూడా 
జాతీయ రాజధ్నితో ప్రత్యక్ష అనసంధ్నం ఉంట్ంది  

 పారశ్రామికంగా వెనకబడిన తూరుపా ఉతతుర్ ప్రదేశ్ 
కు ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వే అత్యంత కీలకమైనదిగా ఉంట్ంది. 
ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వే చుట్టి పకకాల ప్రాంత్ల్లి  5 పారశ్రామిక 
కలిసటిరులి  నిరముస్తునానిరు. భారీ సంఖ్యల్ సా్థ నిక ప్రజలకు వీటల్ 
ఉపాధి అవకాశాలు లభిసాతుయి.

 ఆహార ఉతపాతుతులు, ప్రాసెసింగ్, పానీయాలు, రఫైన్డా 
పట్రోల్యం  ఉతపాతుతులు;  రసాయనాలు, రసాయనిక 
ఉతపాతుతులు;  నాన్ మెటాల్క్ మినరల్ ఉతపాతుతులు;  విదు్యత్ 
పరకరాలు;  మెడికల్, డెంటల్ పరకరాలు తయారుచేస 
పరశ్రమలు ఎక్్స ప్రెస్ వే చుట్టి పకకాల ఏరాపాట్ చేసాతురు. 

 పూరా్వంచల్ ఎక్్స ప్రెస్ వేపై తిరగే వాహనాలకు వేగ 
పరమితిని నిర్ణయించారు. గంటకు 100 కిల్మీటరలి పైబడిన 
వేగంతో ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వేపై వాహనాలు ప్రయాణించేందుకు 
అనమతిసాతురు. 

 ఆరు లేనలి పూరా్వంచల్ ఎక్్స ప్రెస్ వేపై 13 ఇంటర్ చేంజ్ 

పూరా్వంచల్ ఎక్్స ప్రెస్ వే దేశంల్ రాకపోకలకు అందుబ్ట్ల్ ఉనని అతి పడవైన ఎక్్స ప్రెస్ వే. ఉతతుర ప్రదేశ్ ల్ని 9 జలాలి లు - లకోని, 
స్లాతున్ పూర్, ఫైజాబ్ద్, అంబేడకార్ నగర్, ఆజాంగఢ్, బ్రాబంకి, అమేథి, మావు, గాజీపూర్ లన ప్రత్యక్షంగా అనసంధ్నం చేస్తుంది. 
బల్యా వరకు దీనిని విసతురసాతురు. ఈ పూరా్వంచల్ ఎక్్స ప్రెస్ వే ప్రారంభంతో 10 జలాలి లకు చెందిన 10 లక్షల మంది ప్రజలకు ప్రత్యక్ష 
ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఎక్్స ప్రెస్ వే పడవునా మండీలు, పరశ్రమలు నెలకొలుపాత్రు. 

దేశంలోనే అత్ పొడవెై న ఎక్సా ప్ర స్ వే

Agra- Lucknow Expressway

Purvanchal Expressway

341 KM

Yamuna Expressway

165 KM

Noida

Agra

Lucknow

Ghazipur

302 KM.

జాతి పూర్వ్ంచల్ ఎక్సా ప్ర స్ వే
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బాబా కద్ర్ నగర్నికి  
పునర్జీజా వం

ప్రధ్నమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ పగాగా లు చేపటి్ట న తరా్వత కేదార్ నాథ్ నగరాని్న ఉన్నతం, భద్రం, 
సరక్షితంగా తీర్చు  దిదేదూందకు  పలు చరయాలు తీసకునా్నరు. బాబా కేదార్ భకు్త డుగా శ్రీ  నరేంద్ర మోదీ 

1980లో కేదార్ పుర్-గరుడ్ చటి్ట లో మెడిట్ష్న్ ప్రాకీ్టస్ చేశారు. నవంబర్ 5వ తేదీన కేదార్ నాథ్ ను 5వ 
స్ర్ సందర్్శంచిన సమయంలో ఆయన ర్.300 కోటలో  వలువ గల పలు అభవృద్ి కారయాక్రమాలు 

ప్రారంభంచడమే కాద, ఒక భకు్త డుగా త్ను ఇక్కడ గడిపిన రోజులు కూడా గురు్త  చేసకునా్నరు.

ఉతతురాఖండ్ ల్ని కదర్ నాథ్ ధ్మ్ న 2013 జూన్ 16-17 
త్దీల అర్ధరాత్రి త్కిన  ఒక భయంకరమైన వైపరీత్యంల్ 
వేలాది  ప్రాణాలు బల్ అయా్యయి. లక్షలాది మంది ప్రజలు  

బ్ధితులయా్యరు. రవాణా సాధనాలనీని సతుంభించిపోయాయి. ఆ 
వైపరీత్యం ఏరపాడిన ఏడాది తరా్వత కూడా అకకాడ సగట్ జీవి బతుకు 
దురభురంగానే మిగిల్పోయింది. ఈ నేపథ్యంల్నే 2014ల్  నర్ంద్ర 
మోదీ ప్రధ్నమంత్రిగా బ్ధ్యతలు చేపటటిన తరా్వత కదర్ నాథ్ ధ్మ్ 
పునరనిరాముణానిని తన హృదయానికి చేరువైన బ్ధ్యతగా తీస్కునానిరు. 

అపపాట నంచి ఆయన కదర్ నాథ్ అభివృది్ధ పనలన ప్రత్యక్షంగానే 
పర్యవేక్ంచారు. స్వతంత్ భారతదేశ చరత్ల్ ఒక  ప్రధ్నమంత్రి 
కదర్ నాథ్ న ఐదోసార సందర్శంచడం ఇదే  ప్రథమం. నవంబర్ 5వ 
త్దీన 5వ కదర్ నాథ్ యాత్ సమయంల్ ఆయన పలు అభివృది్ధ 
ప్రాజెకుటిలకు శంకుసా్థ పన చేయడంతో పాట్ కొనిని ప్రాజెకుటిల జాతికి 
అంకితం చేశారు. ఈ సందరభుంగా కదర్ నాథ్ తో అనసంధ్నం 
పేరట 12 జో్యతిరలింగాలు, నాలుగు ధ్మాలు సహా దేశవా్యపతుంగా అనేక 
కంద్రాల్లి  చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. కదర్ నాథ్ ధ్మ్ వదదే 

జాతికద్ర్ న్థ్ ధామ్ 
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నిర్వహించిన ప్రధ్న కార్యక్రమంల్ ప్రధ్నమంత్రి మోదీ మాటాలి డుతూ 
“బ్బ్ కదర్, ఎందరో సాధువులు,  ఒకప్పుడు ననని తీరచో దిదిదేన ఈ  
పవిత్ భూమి గాలుల ఆశీస్్సలు లభించడం అదృషటింగా భావిస్తునానిన. 
సవ చేయడానిని మించిన భాగ్యం జీవిత్నికి ఏమంట్ంది. ప్రాచీన 
కాలానికి చెందిన ఈ భూమి పవిత్త, ఆధునికతల సమేముళనం, శంకర 
భగవానని సహజసిద్ధమైన  దయ ఫల్తమే ఈ అభివృది్ధ పనలు” 
అనానిరు. భకుతులు ప్రపంచవా్యపతుంగా ఎంతో ప్రాచుర్యం పందిన విఠల 
భగవానని నగరం పంథర్ పుర్ కు ఇక రోడుడా  మారగాంల్ త్ల్గాగా  

వెళలిగలుగుత్రు. ఇకకాడ నవంబర్ 8వ త్దీన జాతీయ రహదర ప్రాజెకుటి  
పనలు ప్రారంభం అయా్యయి.  శ్రీ సంత్ ధ్్యనేశ్వర్ మహరాజ్ పాల్కా 
మార్గా, శ్రీ సంత్ తుకారాం మహరాజ్ పాల్కా మార్గా మారాగా నిని నాలుగు 
లేనలి రహదరగా అభివృది్ధ చేస పనలకు శంకుసా్థ పన చేసిన సందరభుంగా 
ప్రధ్నమంత్రి మోదీ మాటాలి డుతూ,  “ప్రజలు పదదే సంఖ్యల్ ఒకకాటగా 
కదులుతూ సాగించే అత్యంత ప్రాచీనమైన పవిత్ యాత్ల్లి  ఇదొకట. 
భారతదేశ ఆమష్ముక బోధనలకు చిహనిం అయినపపాటకీ మన 
విశా్వసాలన బంధించేది కాకుండా విమకతుం చేసదిగా ఇది ఉంట్ంది. 

కద్ర్ న్థ్ ఔన్నతయూ పునర్ద్ధ రణకు ప్ర ధానమంత్్ర  మోదీ చొరవ

కద్ర్ న్థ్ పవిత్ర త, ఔన్నతయూం 
పునర్ద్ధ రణకు కృషి

 హిందువులకు చెందిన పవిత్ తీర్థయాత్రా స్థలం శ్రీ 
కదర్ నాథ్ ధ్మ్ మందకిని, సరస్వతి నదుల 
సంగమ స్థలంల్ ఉంది.

 2013ల్ ఏరపాడిన భీత్వహమైన వైపరీత్య 
సమయంల్ ఈ పవిత్ తీర్థయాత్రా నగరం 
ధ్వంసం అయింది. ఎలాంట ప్రణాళికా లేకుండా 
చుటూటి  నిరముంచిన భవనాల వలలి దేవాలయం 
మరుగున పడి ఉండది.

 2017 సంవత్సరంల్ కదర్ నాథ్ ధ్మ్ న 
సందర్శంచిన సమయంల్  ప్రధ్నమంత్రి శ్రీ 
కదర్ నాథ్ ధ్మ్  ఔననిత్్యనిని, పవిత్ స్వభావానిని 
పునరుద్ధరంచేందుకు సంకల్పాంచారు.

 ఆయన విజన్ కు అనగుణంగా 
భాగసా్వమలందరతో కల్సి పరా్యవరణ 
సమతూకానికి ప్రాధ్న్యం ఇసూతు ఒక మాసటిర్ పాలి న్ 
సిద్ధం చేశారు. అకకాడ జరగే ప్రతీ ఒకకా పని 
వ్యకితుగతంగానే సమీక్ంచాలని ప్రధ్నమంత్రి 
స్వయంగా నిర్ణయం తీస్కునానిరు.

 భయంకరమైన విష్దం అనంతరం కదర్ నాథ్ ధ్మ్ అంతరగాత ఔననిత్్యనిని కాపాడడం 
లక్షష్ంగా చేపటటిన పనలన వేగవంతం చేసందుకు ప్రధ్నమంత్రి మోదీ 5 అభివృది్ధ 
ప్రాజెకుటిలన ప్రారంభించారు. 

 గౌరీకుండ్ పాదనికి 16 కిల్మీటరలి ఎతుతుల్ ఉనని ఈ ధ్మ్ ల్ అభివృది్ధ ప్రాజెకుటిలు 
అమలుపరచడం అంత త్ల్క కాదు. సంకిలిషటిమైన వాత్వరణ పరసి్థతులు, భౌగోళిక 
స్వభావం మధ్యల్ ఆ ప్రాంత్నికి నిరాముణ సామగ్రి తరల్ంచడం ఒక పదదే సవాలు. అందుక 
మొదట ఆలయానికి అప్రోచ్ రోడ్ నిరాముణం చేపటాటి రు.  

 10 అడుగుల వెడలుపా గల ఇరుకైన కారడార్ ల్ని పలు భవనాలు ఆ కల్లి లం కనాని 
మందు ధ్వంసం అయా్యయి. 30 టననిల బరువు గల శిథిలాలు ఆ చుట్టి పకకాల 
చెలాలి చెదరుగా పడి ఉనానియి. ఈ శిథిలాలతో ఆలయ కారడార్ కు 840 అడుగుల టెర్రేస్ 
గా అభివృది్ధ చేశారు. సా్థ నికంగా లభించే 20 వేల టననిల రాళలితో ప్రాంతీయ శిలుపాలు 
దీనిని నిరముంచారు.

 రండు నదుల సంగమ సా్థ నంల్ 104 మీటరలి వృత్తుకారంల్ అరైవల్ పాలి జాన సా్థ నికంగా 
లభించే 51 వేల రాళలితో సరుకాలర్ నమూనాల్ నిరముంచారు. అదే సమయంల్ 4340 
చదరపు అడుగుల విస్తుర్ణంల్ సా్థ నికంగా లభించే 15,200 రాళలితో దేవాలయ పాలి జా 
నిరముంచారు.

 నాట కల్లి లంల్ కొట్టి కుపోయిన సరస్వతి, మందకిని నదుల గట్టి న పునరనిరముంచడంతో 
పాట్ బహుళ అంచెల వరద రక్షణ చర్యలతో దేవాలయ సమదయానిని ఒక దీ్వపంగా 
అభివృది్ధ చేశారు. నదులు రండింటకీ వరద రక్షణ గోడల నిరాముణం చేపటాటి రు.

 కల్లి లంల్ ధ్వంసం అయిన తీర్థయాత్రిక అరచోక నివాసాల పునరనిరాముణానిని నాలుగో  
టాస్కా గా చేపటాటి రు.

 తీర్థయాత్రిక అరచోకుల నివాసాలన సా్థ నికంగా లభించే రాళ్లి , కలప ఉపయోగించి సా్థ నిక 
నిరాముణ శైల్ల్ సలి పింగ్ పైకప్పులతో దశలవారీగా తీరచో దిదదే రు. 

 అలాగే, వరదల్లి  పూరతుగా ధ్వంసం అయిన శ్రీ ఆది గురు శంకరాచార్య సమాధిని ఐదో 
టాస్కా గా పునరనిరముంచారు. ప్రధ్న మంత్రి మోదీ దనిని ప్రారంభించారు. సామురక 
మందిరాలకు నిరముంచే గోడల మధ్యన భూగరభుంల్ నిరముంచిన సమాధి మందిరానికి చేరడం 
యాత్రికులకు కొతతు అనభూతిని అందిస్తుంది.

జాతి కద్ర్ న్థ్ ధామ్

కద్ర్ న్థ్ లో ప్ర ధానమంత్్ర  పూరితి  
ప్ర సంగం కోసం ఈ కుయూఆర్ కోడ్ స్కోన్ 
చేయండి. 
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ర్.185 కోటలా  వయూయంతో తాజ్ అభివృది్ధ  పనులకు శ్్ర కారం

విఠల భగవానని సనినిధి అందరకీ తెరచి ఉంట్ంది. ‘సబ్ కా సాథ్-
సబ్ కా వికాస్-సబ్ కా విశా్వస్’ సూఫూరతు కూడా ఇదే” అనానిరు. శ్రీకృష్్ణ ని 
భకుతుడు పుండలీకుడు తల్లిదండ్రుల పటలి ఎంతో అంకితభావం గల 
వాడు. ఒక రోజు శ్రీ కృష్్ణ డు దర్శనం ఇవ్వడానికి తన గుమముం 
మందుకి వచిచోనప్పుడు ఆయన తల్లిదండ్రుల సవల్ ఉనానిడు. సాక్షాతుతు 
శ్రీ కృష్్ణ డు తన ఇంటకి వచిచోనా  పుండలీకుడు తండ్రి పాదలు 
నొకుకాతూనే ఉనానిడు. ఆ సమయంల్ భగవంతుడు నిలబడందుకు ఒక 

ఇట్క కదిపేందుకు ప్రయతినించాడు, కాని దనిని పైకి ఎతతులేకపోయాడు.  
కృష్ణ భగవానడు నడుమపై చేతులు పట్టి కుని ఇట్క మీదనే 
నిలబడాడా డు. అందుక దేవాలయంల్ కృష్ణ భగవానని విగ్రహం  
నడుంపై చేతులు పట్టి కుని ఉంట్ంది.
ఇకకాడ కృష్ణ భగవానడు త్న విసిరన ఇట్కన పట్టి కుని తన భకుతుడు 
పుండలీకునికి తల్లిదండ్రుల పటలి గల భకితుభావానికి మగు్ధ డై విఠోబ్ 
ర్పంల్ దర్శనం ఇసాతుడు. అందుక ఆయనిని విఠోబ్గా పిలుసాతురు.  

భకుతులు ప్రపంచవా్యపతుంగా ఎంతో ప్రాచుర్యం పందిన విఠల భగవానని 
నగరం పంథర్ పుర్ కు ఇక రోడుడా  మారగాంల్ త్ల్గాగా  వెళలిగలుగుత్రు. 
ఇకకాడ నవంబర్ 8వ త్దీన జాతీయ రహదర ప్రాజెకుటి  పనలు ప్రారంభం 
అయా్యయి.  శ్రీ సంత్ ధ్్యనేశ్వర్ మహరాజ్ పాల్కా మార్గా, శ్రీ సంత్ 
తుకారాం మహరాజ్ పాల్కా మార్గా మారాగా నిని నాలుగు లేనలి రహదరగా 
అభివృది్ధ చేస పనలకు శంకుసా్థ పన చేసిన సందరభుంగా ప్రధ్నమంత్రి 
మోదీ మాటాలి డుతూ,  “ప్రజలు పదదే సంఖ్యల్ ఒకకాటగా కదులుతూ 
సాగించే అత్యంత ప్రాచీనమైన పవిత్ యాత్ల్లి  ఇదొకట. భారతదేశ 
ఆమష్ముక బోధనలకు చిహనిం అయినపపాటకీ మన విశా్వసాలన 
బంధించేది కాకుండా విమకతుం చేసదిగా ఇది ఉంట్ంది. విఠల భగవానని 
సనినిధి అందరకీ తెరచి ఉంట్ంది. ‘సబ్ కా సాథ్-సబ్ కా వికాస్-సబ్ కా 
విశా్వస్’ సూఫూరతు కూడా ఇదే” అనానిరు.

విఠల్ భగవానుని నగరం పంథర్ పుర్ 
పుర్గత్ పా్ర జకు్ట లు

పా్ర రంభించిన పా్ర జకు్ట ల విహంగ వక్షణం
 దివేఘాట్ నెంచి మొహోల్ వరకు విసతేర్ెంచిన 221 క్లోమీటరలో 

నిడివి గల సెంత్ ధ్యూనేశ్వర్ మహర్జ్ పాల్కి;  తెండేల్ నెంచి 
బొబేల్ వరకు విసతేర్ెంచిన 130 క్లోమీటరలో సెంత్ తకార్ెం 
మహర్జ్ పాల్కి మార్గు రెండిెంటిన్ నాలుగ్ లేనలో రహదారులుగా 
విసతేర్సాతేరు. 

 రూ.6,690 కోట్లో, రూ.4,400 కోటలో వయూయెంతో చేపటిటిన ఈ  
రెండు రహదారులోలోన్ పాల్కిక్ రెండు వైపులా ప్రత్యూకెంగా నడక 
మార్గులుెంటాయి. 

పంథర్ పుర్ యాతా్ర  సథి లం పా్ర ధానయూత

వష్్ణ భగవానుని అవత్రం వఠోబా, ఆయన భారయా రుక్్మణిల భకు్త లు 
ప్రతీ ఏటా నాలుగు స్రులో  పండుగ కోసం ఇక్కడకు వస్్త రు. అధిక 
శాతం మంది భకు్త లు ఆషాఢం, కారీ్తకం, మాఘం, శ్రావణ మాస్లోలో  
రావడం ఆనవాయితీ. గత 800 సంవతసారాలుగా ఈ యాత్రలు 
నిరాఘాటంగా జరుగుతన్నట్ట  చెబుతూ ఉంటారు.

జాతికద్ర్ న్థ్ ధామ్   

కద్ర్ న్థ్ లో ప్ర ధానమంత్్ర  పూరితి  
ప్ర సంగం కోసం ఈ కుయూఆర్ కోడ్ 
స్కోన్ చేయండి.  
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గోలా బల్ వారి్మంగ్ నుంచి
భూగోళ పరిరక్షణలో
న్యకతవ్ పాత్ర లోన్యకతవ్ పాత్ర లో

భారతదేశంభారతదేశం

ముఖపత్ర కథనం  కాప్26 శిఖర్గ్ర సదసుసా 



వరదలు, తుపానులు, సముద్ర మట్ట ం పర్గుదల, కొండచరియలు విరిగిపడటం, 
అడవులలో ద్వానలం, అంటారికోటికాలో మంచు కరగటం ల్ంటి ఆకసి్మక 
మార్పులు సరవ్స్ధారణంగ్ మార్తున్్నయ. పరిసిథి త్ తీవ్ర త దృష్్ట యూ ప్ర పంచ 
దేశాలనీ్న యుక్ లోని గ్లా స్గో  లో సమావేశమై  పారిస్ ఒపపుంద లక్షాయూల అమలుకు 
చరయూలు వేగవంతం చేయాలని నిర్ణ యంచాయ. శతాబాదు ల తరబడి సురక్షిత 
పర్యూవరణానికి అవిశా్ర ంతంగ్ కృషి చేసుతి న్న భారత్ ఈ అంతర్జా తీయ సంక్షోభాని్న 
ఎదుర్కోనేందుకు ప్ర త్జ్ఞ గ్ ‘పంచామృతాని్న’ ప్ర త్పాదించింది. అభివృది్ధ  చందిన 
దేశాల వాతావరణ న్యూయపు పా్ర ధాన్యూని్న నొకికో చపపుటం ద్వ్ర్ అభివృది్ధ  
చందుతున్న, తకుకోవ అభివృది్ధ  చందిన దేశాలు అభివృది్ధ  పథంలో వెనుకబడకుండా 

చూడటం దీని లక్షయూం.

ఉతతి రప్ర దేశ్ లోని బార్బంక్ లో 43 
హెకా్ట రలా లో విసతి రించిన స్ర్హి సరసుసా 
అంతరించే దశకు చేర్కుంది. కానీ, 
గ్్ర మసుతి ల పటు్ట దలతో ఆది పునర్జీజా వం 
పొందింది. ఏ అవాంతరమూ వారిని 
నిర్తాసాహపరచలేదు. గ్్ర మాలకు గ్్ర మాలే ఈ 
ఉద్తతి  కృషిలో పాలుపంచుకున్్నయ.  
వాళ్ంతా ఈ సరసుసా చుట్్ట  మీటర్ ఎతుతి న 
కట్ట  కటా్ట ర్. ఇప్పుడు అ సరసుసా నీళలా తో నిండి 
పరిసర్లనీ్న పక్షుల కిలకిల్ర్వాలతో 
ప్ర త్ధవ్నిస్తి ంది. 

కోవిడ్  సంక్షోభం మధయూ నిర్డు జులై  10 న 
మధయూప్ర దేశ్ లోని రవాలో 750 మగ్వాటలా  సౌర 
విదుయూత్ పా్ర జకు్ట ను జ్త్కి అంకితం చేశార్. 
ఆసియాఖండంలోనే ఇది  అత్పదదు  సౌర విదుయూత్ 
పా్ర జకు్ట  కావచుచి. మొతతి ం 1500 హెకా్ట రలా  విసీతి ర్ణ మున్న 
స్ల్ర్ పార్కో లోని 500 హెకా్ట రలా లో ఒకొకోకకోటి  250 
మగ్వాటలా  స్మరథి యూమున్న మూడు సౌర విదుయూదుతపుత్తి  
యూనిటులా  ఉన్్నయ. దేశంలో గి్ర డ్ సమానతవ్పు  
అవర్ధాని్న అధగమించిన తొల సౌర విదుయూత్ పా్ర జకు్ట  
రవా సౌర విదుయూత్ పా్ర జక్్ట . ఇది ఏటా 15 లక్షల టను్నల 
కార్బన్ డయాక్ై సాడ్ కు సమానమై న  కర్బన 
ఉద్గో ర్లను తగిగో సుతి ంది. 

కాప్ శిఖర్గ్ర సదసుసా స్గుతూ ఉండగ్ మేఘాలయ 
నుంచి వచిచిన ఒక హృదయానందకరమై న వారతి  
దేశాని్న ఆకటు్ట కుంది. జీవశాసత్ర వేతతి లు ఒక కొతతి రకం 
చేపను గురితి ంచార్. అది కవలం మేఘాలయ గుహాలోలా  
మాత్ర మే కనబడుతుంది. ఆల్ గుహలలో నివసించే 
జలగర్భ పా్ర ణులలో ఇదే అత్పదదు  తెగగ్ 
భావిసుతి న్్నర్. 

న్యకతవ్ పాత్ర లోన్యకతవ్ పాత్ర లో
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పరా్యవరణ పరరక్షణ అనే భావన పురాతన కాలం నంచీ  
భారత సంసకాకృతిల్ లీనమైన అంశం. భారత్ ఇటీవల 
గాలి సగా ల్ మగిసిన వాత్వరణ శిఖరాగ్ర సదస్్సల్ 

ప్రపంచానికి తన అంకిత భావానిని చాట చెపపాటమే కాకుండా, గత 
కొనేనిళలిల్ పరా్యవరణ పరరక్షణకు అనేక విపలివాతముక చర్యలు 
తీస్కుంది. గాలి సగా  శిఖరాగ్ర సదస్్స ఒక తూతూ మంత్వు ఆచారం 
కాదు. దని చరచోలు ప్రతి ఒకకార జీవిత్నీని ప్రభావితం  
చేయబోతునానియి. ఈ అంశం ప్రాధ్నా్యనిని నొకికా చెబుతూ ప్రధ్ని 
నర్ంద్ర మోదీ, కంద్ర పరా్యవరణ, అటవీ, వాత్వరణ మారుపా 
శాఖా మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ భారత్ తరఫున ఈ సదస్్సకు 
హాజరయా్యరు. అనేక దేశాలు మాత్ం తమ ప్రతినిధులన పంపి 
సరపట్టి కునానియి. ఈ అంతరాజా తీయ వేదికన వినియోగించుకుంటూ 
ప్రధ్ని కార్న్ ఉదగా రాల మీద ఒక సాహసపేతమైన ప్రకటన చేసి 
విమర్శకుల న్ళ్ళు మూయించారు. నిరదేషటి కాలపరమితిల్గా 
ఆచరణాతముక వైఖరతో ఒక సపాషటిమైన పరషకారం  సాధ్యమేనని 
భారత నాయకత్వం సపాషటిం చేసింది. 

ప్రపంచం ఒకకాసారగా ఉననిట్టి ండి వాత్వరణ మారుపా మీద 
అంత తీవ్ంగా మేధోమథనం జరపాల్్సన అవసరం ఎందుకొచిచోందో 
అర్థం చేస్కోవటం కూడా అవసరం. నిజానికి గోలి బల్ వారముంగ్ 
కారణంగా మానవాళి ఉనికిక మప్పు వాటలులి తోంది.  
అసాధ్రణమైన వేడి గాలులు, వర్షపాత క్రమంల్ మారుపాలు, 
కొండచరయలు విరగిపడటం, కరవు కాటకాలు, భూగరభు జలమటటిం 
పడిపోవటం, కరగిపోతునని మంచు పర్వత్లు, సమద్ర మటటిం 
పరగటం, అడవులల్ దవానలం లాంట ఆకసిముక మారుపాలు 
సర్వసాధ్రణమయా్యయి. వాత్వరణంల్ కర్న ఉదగా రాలు 
పరగిపోవటం పటలి శాసత్రవేతతులు ఇపపాటక తీవ్ంగా హెచచోరంచారు. 
దీనివలన ఈ 21వ శత్బదేం మగిస సరకి భూమి ఉష్్ణ గ్రత 3 డిగ్రీల 
సెల్్సయస్ పరుగుతుందని త్ల్చో చెపాపారు. మానవాళిని కాపాడ 
ప్రయత్నిలు శత్బదేం కిందటే మొదలైనా, అభివృది్ధ చెందిన, 
చెందుతునని, వెనకబడడా దేశాల అభివృది్ధల్ అసమానతల 
కారణంగా ఎలాంట నిరదేషటిమైన పరష్కారమూ దొరకటం లేదు. 
ఐక్యరాజ్యసమితిల్ భాగమైన 200 కు పైగా దేశాలు వాత్వరణ 
మారుపా మీద గాలి సగా ల్ అకోటి బర్ 31 నంచి నవంబర్ 12 వరకు 
మేధోమథనం జరపాయి.  ఈ చరచోలు సత్వరమే ఒక నిరదేషటిమైన 
పరష్కారానిని చూపాల్్స ఉననిందున కాప్-26 పేరుతో నడిచిన ఈ 
వాత్వరణ శిఖరాగ్రసదస్్స ప్రాధ్న్యం సంతరంచుకుంది. ఏ 
మాత్ం ఆలస్యం జరగినా పనమప్పుకు దరతీస 
అవకాశాలుండటం, మానవాళి ఉనికి సంక్షోభంల్ పడ ప్రమాదం 
ఉండటమే అందుకు కారణం. 

సుమార్ రండేళ్ కిందట అకో్ట బర్ 2న ఉదయం 
పూట ప్ర ధాని నరంద్ర  మోదీ మహాబలపురం బీచ్ లో 
నడక సమయంలో అరథి గంటపాటు పాలా సి్ట క్ వయూర్థి లను 
ఏర్తూ  కనిపించార్. పరిశుభ్ర మై న తీరం- 
పరిశుభ్ర మై న పర్యూవరణం అనే సందేశాని్న ఇచేచి ఈ 
చిత్ర ం కవలం ప్ర జలలో పర్యూవరణ పరిరక్షణ పటలా  
అవగ్హన కలపుంచటం కోసమే  కాదు, మానవాళిని 
కాపాడటానికి భారత్ చేపటి్ట న బలమై న యాత్ర కు 
నిదరశినం. ఈ చొరవ తర్వాత ఏడాది కాల్నికి 
మొట్ట మొదటిస్రిగ్ భారత్ లోని ఎనిమిది బీచ్ లకు 
బ్లా  ఫ్లా గ్ ఇంటర్నషనల్ ఎకో లేబిల్ పురస్కోరం 
లభించింది. మొదటి ప్ర యత్నంలోనే అల్ంటి స్ధన 
క్ై వసం చేసుకున్న తొల దేశంగ్ భారత్  నమోదై ంది.  
ప్ర పంచంలో అల్ంటి బ్లా  ఫ్లా గ్ హోద్ బీచ్ లు ఉన్న 
50 దేశాలలో ఒకటై ంది. భారత తీరపా్ర ంతాల 
నిరవ్హణను ప్ర పంచ బాయూంక్ మచుచికుంట్, ఇది 
ప్ర పంచదేశాలని్నటిక్ సూఫూరితి ద్యకమని కూడా 
అభివరి్ణ ంచింది. ఇప్పుడు భారతదేశం వచేచి 4-5 
ఏళ్లో మర్ 100 బీచ్ లను పూరితి గ్ శుభ్ర ం 
చేయాలన్న లక్షయూం పటు్ట కుంది. 

ముఖపత్ర కథనం  కాప్26 శిఖర్గ్ర సదసుసా 
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‘కాప్’ అంటే ఏమిటి? ఎందుకు ప్ర పంచ దృషి్ట ని ఆకరి్ష ంచింది?

కాప్ అంటే కానఫూరన్్స ఆఫ్ పారీటిస్ (సంబంధితుల సమావేశం). 
ఐక్యరాజ్య సమితి వార వాత్వరణ మారుపా చట్ం కింద ఏరాపాటయ్్య 
సదస్స కాప్. ఇందుల్ 200 దేశాలునానియి. దీని తొల్ సమావేశం 
1995 ల్ బెరలిన్ ల్ జరగింది. 26 వ సమావేశం ఈ మధ్్య యుకె ల్ని 
గాలి సగా ల్ జరగింది. ఐక్యరాజ్య సమితి ఆధ్వర్యంల్ వాత్వరణ మారుపా 
మీద వివిధ దేశాలతో కూడిన ఒక కమిటీ ఆధ్వర్యంల్ ఇది నడుస్తుంది. 
కొనిని సంవత్సరాల వ్యవధిల్ వాత్వరణ మారుపాల మీద ఈ కమిటీ  
నివేదికలు అందిస్తుంది. అనేక దేశాలు ఈ నివేదికలన 
విశ్వసనీయమైనవిగా పరగణిసాతుయి. వాత్వరణ మారుపా, దని 
ప్రమాదకర ప్రభావం గురంచి ఈ ఆగస్టిల్ విడుదల చేసిన ఆరవ 
మదింపు నివేదిక హెచచోరంచింది. మొతతుం మానవజాతి చరత్ల్ 

లేనంతగా అత్యధిక ఉష్్ణ గ్రతల్ నివసిస్తుననిదని ఈ 
నివేదిక పేరకాంది. సమద్రమటటిం మూడు రట్లి  
వేగంగా పరుగుతోందని, భూమి ఉష్్ణ గ్రత 1.2 
డిగ్రీల  సెంటీగ్రేడ్ పరగిందని వెలలిడించింది. 
ఒకటననిర డిగ్రీల పరుగుదల వరకు భరంచవచుచోనని, 

అయిత్ కర్న ఉదగా రాల పరుగుదలతో ఇది ఇంకా పరగే ప్రమాదం 
ఉందని హెచచోరంచింది. 2030 నాటకి కర్న ఉదగా రాలు సగానికి 
సగం తగాగా ల్్స ఉందని, 2050 నాటకి శూనా్యనికి చేరాలని కూడా 
సూచించింది. అపపాటకి గాని పరుగుతునని ఉష్్ణ గ్రతల నియంత్ణ 
సాధ్యం కాదని  చెపిపాంది. ఇలాంట సి్థతిల్ ప్రపంచం ఒక నిరదేషటి 
ప్రణాళికతో గోలి బల్ వారముంగ్ తగిగాంచటానికి చర్యలు తీస్కోవాల్్స 
ఉంది. అందుక కాప్26 ఎజెండా సపాషటింగా చెపేపాదేమిటంటే బొగుగా  
వాడకం తగిగాంచటం, అడవుల నరకివేత మీద నిషేధం, విదు్యత్ 
వాహనాలన ప్రోత్సహించటం, పునరుత్పాదక ఇంధనానిని 

ప్రోత్సహించటం, తీరప్రాంత రక్షణ కోసం చర్యలు తీస్కోవటం 
లాంటవి పాటంచాల్. 

ఈ సమావేశం ప్రాధ్న్యం గురంచి కంద్ర పరా్యవరణ శాఖా 
మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ ఇలా అంటారు, “వాత్వరణ మారుపా 
గురంచి ప్రపంచం కలత చెందుతోంది. ఇవే పారశ్రామిక విధ్నాలు 
కొనసాగిసతు కర్న ఉదగా రాలు పరగిపోయి పారస్ ఒపపాందంల్ 
పేరకానని ఒకటననిర డిగ్రీలన మించిపోతుందని ఐపీస్స్ ఆరో చక్రీయ  
నివేదిక చెపిపాంది. వాత్వరణ మారుపా వలన మన తీరప్రాంత్ల 
ల్తట్టి  ప్రదేశాల మనక, వరదలతోబ్ట్ మన నిత్యజీవితంల్ అనేక 
మారుపాలు కనబడత్యి. ఇలాంట పరసి్థతుల్లి  అనీని దేశాలూ కాప్ 
26 సదస్్సకు హాజరై 2015 నాట పారస్ సదస్్స లక్షా్యలు 
సాధించేందుకు నిరదేషటిమైన నిబంధనలు ర్పందించుకోవాలని 
తీరామునించాయి. పారస్ సదస్్సల్   నేషనల్ డిటరమ్ుండ్ కంట్రిబూ్యషన్ 
పేరుతో అనీని దేశాలకూ లక్షా్యలు నిర్దేశించారు. అయిత్, అభివృది్ధ 
చెందిన దేశాలు తమ వాగాదే నానిని నిలబెట్టి కోలేదు. ఆలాంట పరసి్థతిల్ 
గాలి సగా ల్ జరగిన సదస్్సల్ ప్రధ్ని నర్ంద్ర మోదీ మానవాళిని 
కాపాడలా ప్రపంచానికి ఒక దర చూపటంతోబ్ట్ అభివృది్ధ 
చెందుతునని, తకుకావ అభివృది్ధ చెందిన దేశాల గొంతుకై  నిల్చారు.”

‘సుసిథి ర్భివృది్ధ కి ‘పంచామృతం’ (ఐదు 
సూతా్ర లు) 

ఐక్యరాజ్య సమితి 26వ వాత్వరణ మారుపా సదస్్సల్ ప్రధ్ని 
నర్ంద్రమోదీ ‘పంచామృతం’ అనే ఐదు సూత్రాలు ప్రతిపాదించారు. 
శిలాజ రహిత, ఇంధన ఆధ్రత విదు్యత్ ఉతపాతితు సామరా్థ యూనిని 
2030 నాటకి 500 గిగావాట్్స కు పంచటానికి భారత్ కట్టి బడిందని 
ప్రకటంచారు. ఆ విధంగా దేశ విదు్యత్  అవసరాల్లి  సగం 
పునరుత్పాదక ఇంధనంతో భరీతు కావటానికి కూడా అదే గడువు. 
కర్న ఉదగా రాలు 100 కోటలి టననిలు తగిగాంచటం, ఆర్థక వ్యవస్థల్ 
కర్న తీవ్త ప్రభావానిని 45 శాతం ల్పుకు తగిగాంచటం, మొతతుంగా 
2070 నాటకి ఉదగా రాలన శూన్యసా్థ యికి తీస్కురావటం లక్షష్ంగా 
పట్టి కుననిట్టి  చెపాపారు. ప్రపంచంతో పోలుచోకుననిప్పుడు కర్న 

ఉదగా రాలన పంచటంల్ భారత పాత్ తకుకావే అయినా, ఇలాంట 
భారీ లక్షా్యలు విధించుకోవటం ద్వరా  భారతదేశం ఎంతగా 
కట్టి బడి ఉననిదో చెబుతోంది. ప్రపంచ జనాభాల్ 17 శాతం ఉనని 
దేశమైనపపాటకీ మొతతుం కర్న ఉదగా రాలల్ భారత్ వాటా 5 శాతం 
మాత్మే. మరోలా చెపాపాలంటే భారతదేశపు తలసర కర్న 
ఉదగా రాలు ప్రపంచ సగట్ కంటే 60 శాతం తకుకావ. దీనికి ప్రధ్న 
కారణం భారత్ వాత్వరణ మారుపా మీద పోరుకు బ్ధ్యత్యుతంగా 
కట్టి బడి ఉండటం. సంప్రదయ విధ్నాలతో కూడిన భారత జీవన 
విధ్నం అందుకు కారణం. నిజానికి అభివృది్ధ చెందిన దేశాలు 
2030 నాటక స్నాని ఉదగా రాలకు చేరాలని ఐపీస్స్ నివేదిక 
చెబుతోంది. అభివృది్ధ చెందిన దేశాలే 2050 లక్షష్ంగా విధించుకోగా, 
అనేక చరచోల అనంతరం భారత్ స్నాని ఉదగా రాలకు 2070ని 
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సమ్-గచ్ఛ-ధ్వమ్,
సమ్ –వ- దద్వమ్,

సమ్ వో మానసి జానత్మ్|

నికరంగ్ 

శూనయూస్థి య 

లక్షయూస్ధన గడువు 

2070

2030 న్టికి శిల్జేతర 
ఇంధన స్మరథి యూం 500 

గిగ్వాటలా కు చేరిక

లక్షష్ంగా నిర్ణయించుకుంది. 
విధ్నాలన, పథకాలన ర్పందించినప్పుడు వాటకి కట్టి బడి 

ఆచరంచాలే తపపా వాటని నిరీ్వర్యం చేయటం తగదని ప్రధ్ని 
అనానిరు. హర్ జల్ ఘర్ (ఇంటంటకీ కుళాయి నీరు) పథకం, 
స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ (పరశుభ్త్ ప్రచారం), ఉజజా్వల (ఇంధన 
సరఫరా) లాంట పథకాలు పేదలకు ఉపయోగపడటంతోబ్ట్ 
వాళళు జీవన ప్రమాణాలన మెరుగుపరచాయి. గాలి సగా  సదస్్సల్ 
భారత ప్రధ్ని మందు వరుసల్ ఉండి ప్రపంచానికి సరైన 
దిశానిర్దేశం చేశారనటం తిరుగులేని  నిజం. కొంతకాలంగా భారత్ 
ఈ సంక్షోభానిని తగిగాంచటానికి అంకితభావంతో. తీవ్ంగా 
ప్రయతినిసతుంది. భారత్ వాత్వరణ నా్యయానిని కవలం మాటల్లి  
కాకుండా చేతల్లి   ప్రపంచ దేశాల మందుంచింది. పారశ్రామిక 

రంగం కూడా భారతదేశపు పట్టి దలన అభినందించింది. 2070 
నాటకి కర్న ఉదగా రలన శూన్యసి్థతికి తీస్కురావటం 
ఆచారణాతముకమైన దీర్ఘకాల లక్షష్ంగా భారత్ అభివర్ణంచింది. 
ప్రధ్ని నిర్ణయం సాహసపేతమైనదని భారత పరశ్రమల సమాఖ్య 
(స్ఐఐ) పేరకాంది. 
భారత్ ఆశాకిరణమేకాదు, ప్ర పంచానిక ఆదరశిం 

భారత పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థయూం 2014 ల్ 20 
గిగావాట్లి  కాగా ప్రధ్ని మోదీ దనిని 2022 నాటకి 100 
గిగావాటలికు చేరాచోలని నిర్ణయించుకునానిరు. భారత్ ఆ లక్షా్యనిని 
గడువు ల్పలే నెరవేరచోటానిని యావత్ ప్రపంచం చూసింది. 
మఖ్యంగా సౌర విదు్యత్ యూనిట్ ధర ర్.16 నంచి ర్.2 కి 

నేటి 21 వ శతాబదు ంలోన్ ఈ మంత్ర ం 

మరింత పా్ర ధాన్యూనీ్న, పా్ర సంగికతన్ 

సంతరించుకుంది.

సమ్-గచ్ఛ-ధవ్మ్ అంటే అని్నవెై పుల నుంచీ 

కలసి కదల్ల అని అరథి ం. సమ్ - వ- 

దదవ్మ్ అంటే అందర్ కలసి 

మాటాలా డుకోవాల అని. సమ్ వో మానసి 

జ్నతామ్ అంటే, అందరి ఆలోచనలూ ఒక 

విధంగ్ ఉండాల. మానవాళి భవిషయూతుతి ను 

కాపాడటానికి మనం సూర్యూడితో కలసి 

నడవాల.

-  నరంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్్ర

భారత్ 
ప్ర త్పాదించిన 
‘పంచామృత్’

2030 న్టికి 
కర్బన 

ఉద్గో ర్లు 
100 

టను్నలకు 
తగిగో ంపు

2030 న్టికి 

విదుయూత్  

అవసర్లలో 

50 శాతం 

మేరకు 

పునర్తాపుదక 

వనర్లతోనే

2030 న్టికల్లా  కర్బన తీవ్ర త 

45 శాతం మేరకు తగిగో ంపు
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తగిగాంది. పునరుత్పాదక ఇంధన ఉతపాతితు సామర్థయూ లక్షా్యనిని ప్రధ్ని 
450 గిగావాటలికు పంచారు. ఇప్పుడా లక్షా్యనిని గాలి సగా  సదస్్సల్ 
500 గిగావాట్లి  చేశారు.

పునరుత్పాదక విదు్యదుతపాతితు లక్షా్యనిని అంత భారీ సా్థ యిల్ 
సాధించి ప్రపంచంల్ నాలుగో సా్థ నంల్ ఉండటంతో అందర 
కళ్ళు భారత్ మీదనే ఉనానియి. అంతరాజా తీయ సౌర విదు్యత్ 
సంఘటన (ఐఎస్ఏ)కు 2015 ల్ పునాదులు వేసింది భారత్. సౌర 
విదు్యత్ ఒక గొపపా ప్రత్్యమానియ ఇంధన వనరు. ఈ అంతరాజా తీయ 
సంస్థ పురోగతిల్ భాగమే భారత్ జీవ ఇంధనం ద్వరా వాణిజ్య 
విమానానిని నడిపే చొరవ తీస్కునని తొల్ దేశంగా భారత్ కు ప్రత్్యక 
సాధించి పటటింది.  సౌర విదు్యత్ ల్ బ్టరీ నిల్వ ఒక సవాలు. 
అందుక భారత్ ఈ రంగంల్ కృష్ చేసతుంది. ఇటీవలే కంద్ర 

కాబినెట్ ఈ రంగంల్ కూడా ఉత్పాదకతతో ప్రోత్్సహకాలన 
అనసంధ్నం చేసింది. భారత్  2030 నాటకి రైలే్వలన కూడా 
కాలుష్య రహితం చేయాలనని భారీ లక్షష్ం పట్టి కుంది. దీనివలలి 
కర్న ఉదగా రాలు 6 కోటలి టననిలు తగుగా త్యి. భారత పరశ్రమలు 
ఇపపాటక 2050 నాటకి నికర శూన్యసా్థ యికి చేరాలనని లక్షష్ం 
దిశగా పని చేస్తునానియి. ప్రధ్ని వాగాదే నం చేసినటేటి వంద కోటలి 
టననిల ఉదగా రాల తగిగాంపు లక్షా్యనిని భారత్ నెరవేరచోగల్గే 
అవకాశాలు కనిపిస్తునానియి. కాప్-26 సదస్్సల్ కూడా ప్రధ్ని 
నర్ంద్ర మోదీ  ప్రపంచంల్ ఏ ఒకకా దేశమూ అభివృది్ధ పథంల్  
వెనకపడకూడదనని లక్షష్ంతో ‘ఐరస్’ పథకానిని ఆవిషకారంచారు. 
చినని చినని దీవి దేశాలల్ మౌల్క వసతుల అభివృది్ధల్ ఇదొక 
మఖ్యమైన చొరవ. దీనివలలి చినని దేశాలకు కొతతు ఆశలు 

ఒక సూర్యూడు, ఒక ప్ర పంచం, ఒక గి్ర డ్

 ప్రధ్ని మోదీ అంటారు, ‘‘ ‘ఒక సూరు్యడు, ఒక ప్రపంచం, 
ఒక గ్రిడ్’ అనే నినాదంతో  మందడుగు వేసతు సూరా్యసతుమయం 
దకా ఎకకాడో ఒకచోట సూరో్యదయం ఉంట్ంది. ఎప్పుడు, 
ఎంతకావాలనాని దొరకటం అసాధ్యం కాదు” అని. 

 ఎకకాడో ఒకచోట సూరో్యదయం అవుతూనే ఉంట్ంది, 
అసతుమయం ఉండదు. అందుక విదు్యదుతపాతితు ఆగదు. 
అంతరాజా తీయ సౌర సంఘటన (ఐఎస్ఏ) ఏరాపాట్తో 
యావత్ ప్రపంచం నర్ంద్ర మోదీ దర్శనికతనే 
అనసరసతుంది. 

 కాప్-26 హరత చొరవల్ భాగంగా సంస్థ నాలుగో 
సమావేశంల్ ‘ఒక సూరు్యడు, ఒక ప్రపంచం, ఒక గ్రిడ్’ 
సహా అనేక అంశాలకు కట్టి బడింది. దీంతో ప్రధ్ని మోదీ 
నాయకత్వంల్ వాత్వరణ నా్యయంల్ భారత్ ప్రధ్న 
శకితుగా అవతరంచింది. 

 వాత్వరణ రక్షణ లక్షా్యల సాధనల్ వేగంగా దూస్కు 
వెళ్తునని ఒక ఒక జ-20 దేశం భారత్

 నేడు భారత్ తన పునరుత్పాదక విదు్యత్ లక్యమైన 450 
గిగావాటలి దిశగా వేగంగా దూస్కుపోతోంది. ఇందుల్ 
100 గిగావాటలి లక్షా్యనిని భారత్ గడువుల్పే సాధించింది. 

 2030 నాటకలాలి  దేశ విదు్యత్ అవసరాల సామర్థయూంల్ 40 
శాతం శిలాజతర ఇంధన వనరుల నంచే ఉతపాతితు కావాలని 
నిర్ణయించింది. ఒడిదుడుకులు లేని విదు్యత్ వ్యవస్థలు, 
సమర్థవంతమైన పటటిణ మౌల్క సదుపాయాలు, ప్రణాళికా 
పూర్వకమైన పరా్యవరణ పునరుద్ధరణ అనేవి ఆతమునిరభుర 
భారత్ ప్రచారోద్యమంల్ భాగాలు.      

 పరా్యవరణ పరరక్షణకు భారత్ చేస్తునని ఈ కృష్ 
ప్రపంచానికి కొతతు నమముకానినిసతుంది. దశాబదేం కిందటే 
సమగ్రమైన సౌర విదు్యత్ విధ్నం  ర్పందించుకొని 
దేశంల్నే మొదట రాషట్రంగా నిల్చింది గుజరాత్.  

 2010 ల్ పటాన్ ల్ సౌరవిదు్యత్ పాలి ంట్ 
ప్రారంభించినప్పుడు భారత్ యావత్ ప్రపంచానికీ 
మారగాదర్శకంగా నిల్చి ‘ఒక సూరు్యడు, ఒక ప్రపంచం, ఒక 
గ్రిడ్’ నినాదమిస్తుందని ఎవర్ ఊహించలేకపోయారు. 
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చిగురంపజసి నమముకానిని, సంతృపితుని కల్గించినటటివుతుందని 
ప్రధ్ని అనానిరు.
వాతావరణ న్యూయం, స్ంకత్కత బదల్

అభివృది్ధ చెందుతునని దేశాలు వాత్వరణ లక్షా్యలు 
చేరుకోవటానికి 2009 ల్ అభివృది్ధ చెందిన దేశాలు 10 వేల 
కోటలి డాలరలి సాయం ప్రకటంచాయి. గాలి సగా ల్ ప్రధ్ని కూడా 
ఆర్థక సాయం, సాంకతికత బదలీ, జీవనశైల్ మారుపా, 
వాత్వరణ నా్యయం గురంచి ప్రసాతువించారు. 2009 నాట 
వాగాదే నం డొలలిగా మారాటానిని ప్రధ్ని ఈ సందరభుంగా 
అభివృది్ధ చెందిన దేశాలకు గురుతుచేశారు. అపపాటకీ, ఇపపాటకీ 
ఎంతో మారుపా  వచిచోందని చెబుతూ, అభివృది్ధ చెందిన 
దేశాలు వాత్వరణ నా్యయంల్ భాగంగా ఒక ట్రిల్యన్ 
డాలరలి మొత్తునిని అభివృది్ధ చెందుతునని  దేశాలకు ఇవా్వలని 
పిలుపునిచాచోరు. తకుకావ ధరకు సాంకతిక పరజాఞా నానిని బదలీ 
చేయాలని కూడా కోరారు. అభివృది్ధ చెందిన దేశాలు 
సత్వరమే  ట్రిల్యన్ డాలరలి వాత్వరణ ఆర్థకనిధి ఏరాపాట్  
చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. “అభివృది్ధ చెందిన దేశాలు 

వాహన్ల పొగలో కర్బన పరిమాణాని్న 
తగిగో ంచటానికి పట్్ర ల్ లో ఇథన్ల్ వాడేవార్. 
అల్ చేసిన మొదటి దేశం బ్్ర జిల్ కాగ్ భారత్ 
రండోది. ఇదే కాదు, బీఎస్-4 తర్వాత నేర్గ్ 
బీఎస్-6 ఇంధనం వాడటం వలన పర్యూవరణ 
పరిరక్షణకు  భారత్ ఇసుతి న్న పా్ర ధానయూం 
అరథి మవుతోంది. 

వాతావరణ రక్షణలో భారత్ 
ముందన్నడూ ఎర్గని రికార్డు

2030 

భారతదేశపు కర్బన 
ఉద్గో ర్లు 5 శాతం  

కాగ్ ప్ర పంచ 
జన్భాలో ద్ని 
వాటా 17 శాతం

భారతీయ  రై లేవ్లు నెట్ 
జీర్ కర్బన 

ఉద్గో ర్లకు లక్షయూంగ్ 
విధంచుకున్న 

సంవతసారం 

వాతావరణ రక్షణకు 
చరయూల కొనస్గింపు

పారిస్ ఒపపుందపు లక్షాయూల స్ధన దిశగ్ 
స్గుతున్న  భారత్

`1500

2030 నాటిక్  గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల వడుదల తీవ్రత 33 నుంచి 
35 శాతం మేర తగిగా ంచే లక్ష్యస్ధన దిశగా పయనం, 

ఇపపొటివరకు భారత్ ఆ తీవ్రతను 21 శాతం మేర తగిగా ంచింది.

జ-20 దేశాలలో భారత్ మాత్రమే ప్రపంచ 
ఉష్్ణ గ్రత స్థ్ యి 2 డిగ్రీలకు మించకుండా కృష్ 
చేస్్త ంది. 

నేష్నల్ హైడ్రోజన్  మిష్న్ దా్వరా 
ప్రత్యామా్నయ ఇంధన వనరుల కోసం 
కేటాయింపు

నెట్ జీర్ అంటే కర్బన ఉద్గో ర్లు పూరితి గ్ 

తొలగిస్తి మని కాదు. వెలువడే అనీ్న గ్్ర న్ హౌస్ 

వాయువులూ వాతావరణంలో కలసి ప్కముందే 

టకా్నలజీ స్యంతో వాటిని తొలగిస్తి మని అరథి ం

నెట్-జీర్ అంటే 

 పునరుత్పొదక వదయాదతపొతి్తలో భారత సంస్థ్ పిత స్మరథ్్ం 
నాలుగో స్థ్ నంలో ఉంది. అంతరాజు తీయ సౌర వదయాత్ సంఘటన 
ఏరాపొటకు భారతదేశమే చొరవ తీసకుంది. వపత్త ల నుంచి 
కోలుకునే మౌలిక సదపాయాల కోసం ఒక వయావసథ్ ఏరాపొటంది. 

 2030 నాటిక్ మొత్తం ఇంధన అవసరాలలో సహజ వాయువు 
వాటాను 15 శాతం కు పర్మితం చేయటం భారత్ లక్ష్యం 

కోటలో  
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వాత్వరణ నిధిని సాధ్యమైనంత త్వరగా ఇవా్వలని భారత్ 
కోరుతోంది” అని ప్రధ్ని అనానిరు.

వాత్వరణ ప్రతికూలతన పర్యవేక్స్తునని విధంగానే దనికి 
ఆర్థక వనరులన కూడా పర్యవేక్ంచాల్. నిజానికి వాత్వరణం 
కోసం ఆర్థక వనరులు సమకూరచోటానికి చేసిన వాగాదే నం నెరవేరచోని 
దేశాల మీద వతితుడి పంచినప్పుడ నా్యయం జరుగుతుంది. 
భారతదేశం వాత్వరణ విషయాలల్ మందుకు 
దూస్కుపోతుననిదని, ఇతర అభివృది్ధ చెందుతునని దేశాల బ్ధన 
అర్థం చేస్కోగలుగుతునానిమని ప్రధ్ని అనానిరు.
వాతావరణ మార్పు, జీవనశై ల 

పరా్యవరణం  ప్రాధ్న్యం ఏంట, వాత్వరణానిని ఎలా 
కాపాడుకోవాల్  కోవిడ్  సంక్షోభం మనకు పాఠాలు నేరపాంది. 
ప్రధ్ని దీని ప్రాధ్నా్యనిని నొకికా చెబుతూ, జీవిత్నికి ఒక మంత్రానిని 

అందించారు - అదే ప్రపంచ స్సి్థరాభివవృది్ధ. అందుల్ పరా్యవరణ  
అనకూల జీవనశైల్ చాలా మఖ్యమైనది. మహాత్ము గాంధీ 
బోధనలు, భారతీయ సంసకాకృతి దనికి సూఫూరతు. అది ప్రకృతిల్  
శాంతియుత సహజీవననానిని ప్రోత్సహిస్తుంది. బ్ధ్యత్యుత 
వనరుల వినియోగానిని నేరుపాతుంది. గుజరాత్ మఖ్యమంత్రిగా 
ఉననిప్పుడు నర్ంద్ర మోదీ సా్వతంత్్య భారతదేశంల్నే మొదట 
సారగా తన ప్రభుత్వంల్ వాత్వరణం కోసం ఒక శాఖన ఏరాపాట్ 
చేశారు. అతికొదిదే మంది అంతరాజా తీయ నాయకులు మాటాలి డుతునని 
సమయంల్నే ఆయన పరష్కారానికి కృష్  ప్రారంభించారు. 
ప్రధ్ని మోదీ ఈ విషయంల్ కనబరచిన ఆసకితు, చేసిన కృష్ ఆయన 
అంకిత భావానికి నిదర్శనం. వాత్వరణ మారుపా మీద 
పోరాడాలనకునని ఎవరకైనా ఇది చాలా మఖ్యమైన అంశం. 
ఒకసార మోదీ పశిచోమ భారతదేశంల్ని ఒక చినని గ్రామంల్ బస 
చేశారు. అకకాడ ప్రకృతితో మమేకమైన జీవనశైల్ని చూశారు. 

వాతావరణ న్యూయం భారతదేశపు నిశిచిత అడుగులు

ప్ర ధానికి ఎప్పుడూ ఒక ద్రశినికత ఉంటుంది. ఒకటిన్నర 
దశాబాదు ల కిందట ఆయన ముఖయూమంత్్ర గ్ ఉన్నప్పుడే 
వాతావరణ మార్పు ముప్పు మీద ఒక పుసతి కం ర్శార్. 
గుజర్త్ లో ఆయన వాతావరణ శాఖ కూడా ఏర్పుటు 
చేశార్. పారిస్ ఒపపుందం సమయంలో వాతావరణ న్యూయం 
అనే మాట చేర్చిలని ప్ర ధాని మోదీ న్యకతవ్ంలో  డిమాండ్ 
చేశార్. 

21 ర్ష్్ట ్రలలో మొతతి ం 26,694 మగ్వాటలా   
స్మరథి యూమున్న  47 సౌర విదుయూత్ పార్కోల 
ఏర్పుటు జర్గుతోంది. కర్్నటక, 
గుజర్త్, మధయూప్ర దేశ్ ర్ష్్ట ్రలోలా  ఇపపుటిక 
ఏర్పుటయాయూయ. 

 పునరుతాపాదక విదుయూత్ ఉతపాత్తే లక్షయూనిని భారత్ చేరుకోవటమే 

కాకుెండా 2030 క్ కొతతే లక్ష్ెం పెట్టికుెంది. కేవలెం మాటలకే 

పర్మితెం కాకుెండా భారత్ అెంతర్జెతీయ సౌరవిదుయూత్ సెంఘటన 

లాెంటి చొరవలు కూడా తీసుకుెంది. వాతావరణ మారుపా పనితీరు 

సూచీ -2020  ప్రకారెం జి-20 దేశాలలో వాతావరణ సెంబెంధమైన 

అెంశాలకు కట్టిబడిన దేశెం భారత్ ఒకకిటే. 

 పునరుత్పొదక వదయాత్ లో భారతదేశపు అంతరాజు తీయ రాయాంకు: 
సెంసాథిపిత సామరథిష్ెంలోన్,  సెంసాథిపిత జలవిదుయూత్ ఉతాపాదనలోన్ 

4 వ సాథినెం. 

 సెంసాథిపిత సౌర విదుయూత్ సామరథిష్ెంలో భారత్ ది ఐదవ సాథినెం. గత 

ఆరు ఏళలోలో భారత సౌర విదుయూత్ సెంసాథిపిత సామరథిష్ెం  15 రట్లో 

పెర్గిెంది. 

 గత అయిదేళలోలో భారతదేశెంలో 15 వేల చదరపు క్లో మీటరలో ఆడవి  

పెర్గట్టి చూస్టెంది. 
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ఈ అనభవం ఆయనన స్సి్థర పరా్యవరణ భావన వైపు 
నడిపించింది. దీని మూలాలు భారతీయ సంసకాకృతిల్నే ఉనానియి. 
భూమిని వేదలల్ తల్లిగా అభివర్ణసూతు ‘మాత్ భూమిిః పుత్రో అహం 
పృథివా్య’ అనానిరు. అంటే, “భూమి తల్లి, మనం ఆమె బిడడాలం” 
అని. ఈ తరహా పరా్యవరణ పరరక్షణన మొదటసారగా గుజారాత్  
ల్ నర్ంద్ర మోదీ మఖ్యమంత్రిగా ఉననిప్పుడు అమలు చేశారు. 
ఇప్పుడు దేశానిని కూడా ఆదేబ్టల్ నడుపుతునానిరు.

ఒడిదుడుకులు లేని విదుయూత్ సరఫర్ను 
ప్్ర తసాహించటానికి ప్ర భుతవ్ం వయూవస్య వయూర్థి ల నుంచి 
వచేచి అయదేళలా లో 5000 పాలా ంటులా  నిరి్మంచటం ద్వ్ర్ 
బయో సి.ఎన్.జి ఉతపుత్తి  చేస్ పథకాని్న పా్ర రంభించింది.

రస్యన బాయూటరీ 

ఈ-వాహన్లకు ఫేమ్ ఇండియా 

వనయూమృగ సంరక్షణకు  కృషి 

జ్తీయ ఆధునిక రస్యన బాటరీ నిలవ్ 
కారయూక్ర మమ పర్తో ఉతాపుదకతతో 
అనుసంధానమై న ప్్ర తాసాహక పథకాని్న 
మంత్్ర మండల ఆమోదించింది.  దీనివలలా  చముర్ 
దిగుమతులు తగిగో  నికరంగ్ ర్.2,50,000 కోటులా  
ఆద్ అవుతుంది. 

ఫేమ్ ఇండియా కారణంగ్ మనం ర్జుకు 
85,605 ల్టరలా  ఇంధనం ఆద్ చేసుకుంటున్్నం. 
20.05.91.205 కిలోల కార్బన్ డయాక్ై సాడ్ 
ఉద్గో ర్ని్న విజయవంతంగ్ తగిగో ంచగలగ్ం.

కనీసం 22 వనయూమృగ్లను సంరక్షణ 
పథకంలో చేర్చిర్. అందులో పా్ర జక్్ట  
ఎలఫంట్, ర్బందు సంరక్షణం 
కార్యూచరణ పథకం. పా్ర జక్్ట  డాలఫూన్, 
జ్తీయ సముద్ర  తాబేలు కార్యూచరణ 
పథకం, పా్ర జక్్ట  స్్న లేపరడ్, 
ఇండియన్ రై నో విజన్ ల్ంటివి 
ఉన్్నయ. 

ఎలకి్ట ్రక్ వాహన్లు, బాయూటరీ ఉతపుత్తి కి ఊతం

చెటలో  వస్్తర్ణం గత 4 ఏళ్ళలో 13 వేల చదరపు క్లో మీటరులో  
పర్గింది. 2017-18 లో ఇది 5,188 చదరపు క్లో మీటరులో  

పర్గింది.

ప్రధ్ని నర్ంద్ర మోదీ తన పుసతుకం “ది కెలైమేట్ కెలైంబ్ : 
ఇండియాస్ సాట్ర టజీ, యాక్షన్్స అండ్ అఛీవ్ మెంట్్స’’ ల్ మన 
జీవితంల్ భాగమైన జీవనశైల్ ప్రకృతిల్ కల్సిపోయ్దే గనక 
ఆలాంట జీవితం వైపు మొగుగా చూపాలని  ప్రజలకు పిలుపునిచాచోరు. 
ప్రకృతితో సావాసం చేస సంప్రదయానికి మనమే వారస్లమని 
మనకు అర్థమైత్ అదే కచిచోతంగా మన చర్యలన సానకూలంగా 
ప్రభావితం చేస్తుందని ఆయన విశ్వసిసాతురు. ప్రధ్ని తన పుసతుకంల్ 
ఆర్థక, విదు్యత్, జీవావరణ అంశాల కలయిక గురంచి నొకికా 
చెపాపారు. వాత్వరణ మారుపా  నంచి వాత్వరణ నా్యయానికి 
దృకోకాణం విసతురంచాలని స్సి్థరాభివృది్ధ కోసం పేదలకు, భవిష్యత్ 
తరాలకు తగిన రక్షణ కల్పాంచాలని సూచించారు. కాలుష్య రహిత 
టెకానిలజీలన ప్రోత్సహించటం మీద, పునరుత్పాదక విదు్యత్ న 
అభివృది్ధ చేయటం మీద, ప్రకృతి పరరక్షణ మీద దృష్టిపటాటి లని 
కోరారు.

ఈ పుసతుకం ప్రధ్ని దర్శనికతకూ, వాత్వరణ మారుపాన అనీని 
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రంగాలల్ సమీకృతం చేయాలనని వ్్యహానికీ అదదేం 
పడుతుంది. ఆ విధంగా వాత్వరణ మారుపా మీద ఆచరణాతముక 
విధ్న నిర్ణయానికి సాయపడుతుంది. కాప్-26 ల్ భారత 
విధ్న ప్రకటన మొతతుం వాత్వరణ నా్యయానికి భారత్ 
కట్టి బ్ట్న, ప్రకృతి పటలి భారత్ కునని గౌరవానికి నిదర్శనం. 
ఆయన పుసతుకం చదివిత్ 2030 నాటకి పారస్ వాత్వరణ 

‘నమామి గంగ్’ ల్ంటి పథకం కింద 
పరిశుభ్ర త, ముర్గునీటి శుది్ధ , ఘాట్ వెంబడి 
అడవుల విసతి రణ అనేవి పర్యూవరణ పరంగ్ 
ముఖయూమని ర్జువెై ంది.  

సవ్చ్్ఛ  భారత్ అభియాన్ కూడా మన ప్ర యతా్నలకు ఊపునిచిచింది

 2014 ల్ ప్రధ్ని ఎర్రకోట బురుజు నంచి ‘స్వచ్్ఛ భారత్ 
మిషన్’ ప్రకటంచినప్పుడు చాలా మంది దనిని తీవ్ంగా 
పరగణించలేదు. కానీ, ప్రధ్ని ఆల్చనల్ కీలకమైనది 
పరా్యవరణం పటలి. పరశుభ్త పటలి ఆయన ఆవేదన. 
ఎందుకంటే రండూ అంశాలూ సామాన్యడి ఆరోగ్యంతో 
మడిపడి ఉనానియి. 

 ప్రధ్ని పిలుపుకు పౌరులతోబ్ట్ అనేక సంస్థలు స్వయంగా 
మందుకొచాచోయి. దీంతో దేశంల్ మొదటసారగా ఒక 
ప్రభుత్వ పథకం ప్రజా ఉద్యమంగా మొదలైంది. అపపాటనంచి 
11 కోటలికు పైగా మరుగుదొడులి  నిరముతమయా్యయి. 

 పరశుభ్త ర్టంగ్ ప్రభావం వలలి దేశంల్ని ప్రతి నగరమూ 
పోటీపడుతోంది. భూగరభు జలాల కలుష్త్నిని తగిగాంచగల్గిత్ 
ఘన, ద్రవ వ్యరా్థ ల సరైన నిర్వహణతో  నేల, గాల్ 
కలుష్తమయ్్య కారకాలన తగిగాంచవచుచో. 

 ఫల్తంగా, ఏటా డయ్రయాతో చనిపోయ్ 3 లక్షల మంది 
పిలలిల ప్రాణాలు కాపాడవచుచోనని యునిసెఫ్ నివేదిక 
చెబుతోంది. ఒక అంచనా ప్రకారం ఒకోకా కుట్ంబ్నికి ర్. 
50 వేలు ఆద అవుతుంది. 

సదస్్స తీరామునాలకు ఆయన నాయకత్వంల్ భారత్ ఎలా 
సిద్ధమవుతునానిడో అర్థమవుతుంది. భూమి పరరక్షణకు, మానవాళి 
సమతులా్యభివృది్ధకి ఈ పుసతుకానిని ఒక మారగాదర్శగా చూడవచుచో. 

వాత్వరణ మారుపాన ప్రపంచం తీవ్మైన అంశంగా 
పరగణించకపోత్ ప్రకృతి, మనిష్  సహజీవనమే శాశ్వతంగా 
మారపోతుంది. ఈ ఫల్తం పటలి ఆందోళనతోనే యావత్ ప్రపంచం 
గాలి సగా  శిఖరాగ్ర సదస్్సకు కదల్ వచిచోంది. రాబోయ్ విపతుతు నంచి 
భూమిని కాపాడుకోవటానికి ఆచరణాతముక పరష్కారాల కోసం 
చరచోంచింది. అడవుల విస్తురా్ణ నిని పంచటం, కర్న ఉదగా రాలన 
తగిగాంచటం, ప్రత్్యమానియ ఇంధనాలన ప్రోత్సహించటం గురంచి 
ప్రధ్ని పారీస్ సదస్్సల్ సందేశం ఇవ్వగా కాప్-26 వాత్వరణ 
సదస్్సల్ ఆయన వాత్వరణమారుపా మీద పోరుకు  ‘పంచామృత’ 
ప్రతిజఞా ద్వరా ప్రపంచానికి కొతతు దిశానిర్దేశం చేశారు. 

ముఖపత్ర కథనం  కాప్26 శిఖర్గ్ర సదసుసా 



న్యూ ఇండియా స మాచార్   డిసంబర్  1-15, 202126

కర్బన ఉద్గో ర్లను తగిగో ంచిన ‘ఉజ్ల్’,
పొగలేని వంటగదిని ఇచిచిన ‘ఉజజా వ్ల’

జ్తీయ పరిశుభ్ర  వాయు పథకం ల్ంటి 
ప్ర చార్దయూమం ఫలతంగ్ 2018 తో 
ప్లచినప్పుడు. 2019 లో 86 నగర్లలో గ్ల 
న్ణయూత పరిగింది. 2020 లో ఆల్ంటి నగర్ల 
సంఖయూ 104 కు పరిగింది.

 ఉజాలా పథకం 2016 ల్ మొదలైంది.  సంప్రదయ 
బలు్ల సా్థ నంల్ కొతతు ఎల్ఇడి బలు్లు పటటిడం లక్షష్ం.  
దీనివలలి  దేశ విదు్యత్ వాడకంల్ 20%  ఆద అవుతుంది.

 ఇందుకోసం నగరాలల్ ఎల్ఇడి బలు్లు సగం ధరక 
ఇచాచోరు. వీధి దీపాలు కూడా ఎల్ఇడి లతో మారాచోరు. 
ఉజాలా పథకం కింద ఇపపాటదకా 36 కోటలి 78 లక్షల 
ఎల్ఇడి బలు్లు పంపిణీ చేశారు.

 ఇపపాటదకా 80 లక్షల టననిల కర్న ఉదగా రాలు 
తగిగాంచారు. ఏడాదికి విదు్యత్ వాడకం 47 వేల కిల్ 
వాట్లి  తగిగాంది. అంటే, ఏటా ర్. 19 వేల కోట్లి  ఆదయ 
అయినట్టి . 

 ఉజాలా పథకానికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు గ్రామీణ 
ఉజాలా యోజన మొదలైంది. దీనికింద 60 కోటలి పాత 
బలు్ల సా్థ నంల్ ఎల్ఇడి లు పడత్రు. ర్. 10 
చొప్పున వాటని అందజసాతురు. 

 ఉజజా్వల లాంట పథకం ద్వరా దేశవా్యపతుంగా ఎల్.పి.జ 
99.6 శాతం ఇళళుకు చేరంది. సా్వతంత్్యం వచిచోన ఆరు 
దశాబ్దే లదకా ఇది  కవలం 55 శాతమే ఉంది. 

 దీంతో ఒకవైపు కిరోసిన్, వంటచెరకు లాంట సంప్రదయ 
ఇంధనానిని నిషేధించటంతోబ్ట్, ఇంకోవైపు పగవాళళు 
మహిళలకు వచేచో  ఆరోగ్య సమస్యలన తొలగించారు. 

 ఇంతకుమందులాగా ఐదేళళుకొకసార కాకుండా 
వచేచో సంవత్సరమే (2022) అనీని దేశాలూ తమ 
2030 వాత్వరణ కారా్యచరణ ప్రణాళికలన (ఎన్.
డీ.స్ లన) మరంత బల్పేతం చేస్కోవాల్. లక్షష్ 
సాధన కోసం  సత్వర ఆచరణ మొదలు కావాల్.

 2030 వాత్వరణ కారా్యచరణ  లక్షా్యనిని పంచటానికి 
మంత్రుల వార్షక సమావేశం జరుగుతుంది. ఈ లక్షష్ 
సాధనకు దేశాలు ఏం చేస్తునానియో ఉమముడి నివేదిక 
ర్పందించాల్. 

 వాత్వరణ కారా్యచరణ లక్షా్యనిని ప్రోత్సహించేలా 
2023 ల్ అంతరాజా తీయ నాయకులతో సమావేశం 
ఏరాపాట్కు ఐరాస సెక్రెటరీ జనరల్ కు విజఞాపితు 

 అనీని దేశాలూ ఇంధన వనరుగా బొగుగా  వాడకం 
తగిగాంచాల్. శిలాజ ఇంధనాల మీద సబి్సడీలల్ కోత 
పటాటి ల్. దశలవారీగా బొగుగా  వాడకానిని తగిగాంచాల్. 

 అనీని దేశాలూ శిలాజ ఇంధనాలన క్రమంగా 
తగిగాసాతుయి. 2019 సా్థ యి నంచి 2025 కు 
ఎదగటానికి వీలుగా అభివృది్ధ చెందుతునని దేశాలకు 
అభివృది్ధ చెందిన దేశాలు ఇచేచో నిధులన  కనీసం 
రటటింపు చేయాల్. అంతరాజా తీయ లక్షాలన  
నిర్వచించటానికి రండళళు కారా్యచరణ తయారైంది. 

ఒప్పుకున్న అంశాలు ఇవి
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 భారత్ ఇప్పుడు ప్రపంచ సౌర విదు్యత్ భవిష్యతుతుకు 
రథసారధిగా మారుతోంది. 

 భవిష్యత్ అవసరాలకు పునరుత్పాదక ఇంధనం మఖ్యమైన 
వనరుగా నిర్పితమవుతుంది. దీనిని దృష్టిల్ పట్టి కొని 
భారతదేశం మొటటిమొదట సారగా 2009 ల్ ‘నేషనల్ 
సలార్ మిషన్’ న ప్రారంభించింది.

 2022 నాటకి లక్షష్ం 20 గిగావాటలి సౌరవిదు్యత్ సామర్థయూం.  
పరా్యవరణం పటలి ప్రస్తుత ప్రభుత్వపు అంకితభావానికి అది 
నిదర్శనం.  ప్రధ్ని నర్ంద్ర మోదీ ఆల్చనా విధ్నానికి 
సూచనగా 2015 ల్ ఈ లక్షా్యనిని 5 రట్లి  పంచి 100 
గిగావాట్లి  చేశారు. 

 ప్రభుత్వం 2022 చివరకలాలి  175 గిగావాటలి పునరుత్పాదక 
ఇంధనానిని లక్షష్ంగా పట్టి కుంది. ఇందుల్ 60 గిగావాట్లి  
పవన విదు్యత్ కాగా 100 గిగావాట్లి  సౌర విదు్యత్, 10 
గిగావాట్లి  జీవ వ్యరా్థ ల విదు్యత్, 5 గిగావాట్లి  చినని 
జలవిదు్యత్ ప్రాజెకుటిలు. 

 గత 6 ఏళలిల్ పునరుత్పాదక ఇంధనంల్ భారత్ ప్రధ్న 
ఆర్థక వ్యవస్థలతో పోల్చోనప్పుడు వేగంగా పురోగతి 
సాధించింది. మొతతుం దేశ విదు్యత్ అవసరాలల్ దీని వాటా 
ఇప్పుడు 24 శాత్నికి పైనే. 

 రైతుల నిర్పయోగమైన భూమలన వాడుకోవటం 
లక్షష్ంగా ‘కిసాన్ ఊరాజా  స్రక్షా ఏవం ఉత్్థ న్  మహాభియాన్ 
(పిఎం కుస్మ్)’ పథకానిని 2018 ల్ ప్రారంభించారు. 

ప్ర పంచ సౌర విదుయూత్ భవిషయూతుతి  దిశను 
నిరదు శిసుతి న్న భారత్

భారత్ తన పునర్తాపుదక ఇంధన 
స్మర్థి యూని్న 40 శాతానికి 

పంచుతానని  వాగ్దు నం చేసింది. ఆ 
లక్షాయూని్న స్ధంచింది. ప్ర ధాని 450 

గిగ్ వాటులా  వాగ్దు నం చేశార్. ఇప్పుడు 
గ్లా స్గో లో ఆ లక్షాయూని్న 500 గిగ్వాటలా కు 

పంచార్. కాలుషయూరహిత విదుయూత్ కు 
కటు్ట బడి ఉండటమే కాకుండా, భారత్ 

తన వాగ్దు న్ని్న నిలబ్టు్ట కున్నదని 
ఇప్పుడు ప్ర పంచమంతా ఆలోచిస్తి ంది. 

మనం ఇంతకుముందు ప్ర పంచం 
ముందుంచిన మన  లక్షాయూలను 

నెరవేరచిటమే కాకుండా కాలుషయూరహిత 
విదుయూత్ లో ముందుండే దేశమని 

ప్ర పంచానికి చాటి చపాపుం

భూపంద్ర  యాదవ్, కంద్ర  పర్యూవరణ, 
అటవ, వాతావరణ మార్పు  

శాఖామంత్్ర

వాతావరణపరమై న చొరవలకు  ‘ఫేమ్ 
ఇండియా’ ఊతమిస్తి ంది. ప్ర జ్రవాణాలో 
విదుయూత్ వాహన్లను ప్్ర తాసాహిసుతి న్్నర్.  

ఇదేకాదు, దేశంలో 740 కిలో మీటరలా  మట్్ర  
రై లు పా్ర రంభమై ంది.  2022 న్టికి అది 900 

కిలో మీటర్లా  ద్టుతుంది. 1000  కిలో మీటరలా  
మట్్ర లై నులా  నిర్్మణంలో ఉన్్నయ.
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వాతావరణ మార్పు పై
ప్ర ధాని నరంద్ర  మోదీ సుదీర్ఘ  సమావేశాలు

దశాబదు కాలపు 
అమలు

కోవిడ్  కారణంగా స్సి్థర అభివృది్ధ లక్షష్ సాధన ప్రపంచ వా్యపతుంగా 
ఎలా నిదనించిందో ప్రధ్ని మోదీ ఈ సదస్్సల్ చెపాపారు. 
ఆలాంట సి్థతిల్ ఆఫ్రికాకు, చినని దీవి దేశాలకు ప్రత్్యక సహకారం 
అవసరమనానిరు. దశాబదేపు కారా్యచరణల్ ఇది తొల్ సంవత్సరమని 
ఆయన అనానిరు.

జి-20 శిఖర్గ్ర  సదసుసా 
మూడో సమావేశంలో ప్ర ధాని 

జి -20 లో ప్ర ధాన 
మంత్్ర

జ-20 సదస్్సల్ ‘ప్రపంచ ఆర్థక వ్యవస్థ-ప్రపంచ ఆరోగ్యం’ మీద 
జరగిన తొల్ సమావేశంల్ ప్రధ్ని తన దర్శనికతన చాట్తూ, 
కోవిడ్ సంక్షోభానిని ఎదురోకావటానికి ప్రపంచానికి ‘ఒక భూమి-
ఒక ఆరోగ్యం’ నినాదనినిచాచోరు.   సరఫరా గొలుస్కట్టి  
కోలుకోవటం మీద జరగిన అంతరాజా తీయ సదస్్సన ఉదేదేశించి 
కూడా ఆయన మాటాలి డారు.

భారత్ ప్ర పంచానికి 500 కోటలా  
టీకా డోసులసుతి ంది 

వాటికన్ నగరం

రండు దశాబ్దే ల కాలంల్ భారత ప్రధ్నికీ, పోప్ కూ మధ్య జరగిన 
మొదట సమావేశం ఇది. ఇంతకుమందు 2000 సంవత్సరం జూన్ 
ల్ మాజీ ప్రధ్ని అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయ్ వాటకన్ సందర్శంచి 
అపపాట పోప్ జాన్ పాల్-2 న కల్శారు. కోవిడ్ సంక్షోభంల్ 
అవసరమనని దేశాలకు భారత్ సాయం చేయటానిని పోప్ 
అభినందించారు.

కోవిడ్ సంక్షోభంలో భారత్ 
ప్ర పంచానికి చేసిన స్యానికి 
ప్ప్ అభినందన 

దై వ్పాక్షిక 

సమావేశం 

ప్రధ్ని నర్ంద్ర మోదీ సింగపూర్ ప్రధ్ని లీ స్న్ లూంగ్  తో 
ద్్వపాక్క చరచోలు జరపారు. 2021 అకోటి బర్ 30 న ఇటలీల్ని రోమ్  
నగరంల్ జరగిన జ-20 శిఖరాగ్ర సదస్్స నేపథ్యంల్ ఈ ద్్వపాక్క 
చరచోలు సాగాయి. వాత్వరణ మారుపాన ఎదురోకావటానికి 
అంతరాజా తీయంగా జరుగుతునని కృష్ని ఈ ఇదదేరు నేతలూ 
చరచోంచారు.  

వాతావరణ మార్పుపై  

సింగపూర్ తో క్లక చరచి 

2021 అకోటి బర్ 30 న రోమ్ ల్ జరగిన జ20 శిఖరాగ్ర సదస్్స నేపథ్యంల్ ప్రధ్ని నర్ంద్రమోదీ 
ఫ్రాన్్స అధ్యక్షుడు ఇమాన్యయ్ల్ మాక్రన్  తో ద్్వపాక్క సమావేశం నిర్వహించారు. ఇదదేరు 
నాయకులూ వాత్వరణ అంశానికి సంబంధించిన ఆర్థక సమస్యల మీద దృష్టి పటాటి ల్్సన 
అవసరానిని చరచోంచారు. 

వాతావరణ సమసయూల మీద ఫ్్ర న్సా తో తీవ్ర మై న మేధోమథన చరచిలు  

కాప్-26 సమావేశంలో ప్ర ధాని 
ప్ర సంగం వినటానికి కూయూ ఆర్ 
కోడ్ ను స్కోన్ చేయండి 

ముఖపత్ర కథనం  కాప్26 శిఖర్గ్ర సదసుసా 
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రోమ్ ల్ ప్రధ్ని నర్ంద్ర మోదీ ఇండోనేష్యా అధ్యక్షుడు జోకో 
విడోడో  ని కూడా కలుస్కునానిరు. ఇటీవల్ భారత్-ఇండోనేసియా 
సమగ్ర వ్్యహాతముక భాగసా్వమ్యం గురంచి చరచోంచారు. కోవిడ్  
సంక్షోభంల్ ఇరు దేశాల మధ్య సహకారానిని 
అభినందించుకునానిరు.

ఇండోనేషియాతో వ్యూహాత్మక 
భాగస్వ్మయూంపై  భారత్ చరచి 

దై వ్పాక్షిక 
సమావేశం 

రోమ్ ల్ అకోటి బర్ 31 న  జరగిన జ-20 దేశాల సదస్్స 
సందరభుంగా ప్రధ్ని నర్ంద్ర మోదీ సెపాయిన్ ప్రధ్ని పడ్రో శాంచెజ్ 
న కల్శారు. ఈ-మొబిల్టీ, కాలుష్య రహిత టెకానిలజీ, ఆధునిక 
పరకరాలు, సమద్ర గరభు అనే్వషణల్ పరసపార సహకారం పంపు 
మీద  చరచోంచారు.

సపుయన్ ప్ర ధానితో దై వ్పాక్షిక 

సమావేశం 

కాలుష్య రహిత హైడ్రోజెన్, వైమానిక ఇంధనం, బ్్యటరీ సటి ర్జ్, 
టీకాల మీద పరశోధన తదితర రంగాలల్ భవిష్యత్ అవకాశాల 
గురంచి ప్రధ్ని నర్ద్ర మోదీ, మైక్రోసాఫ్టి సహ వ్యవసా్థ పకుడు బిల్ 
గేట్్స చరచోంచారు. భారత్ ల్ బిల్ అండ్ మెల్ంద గేట్్స ఫండషన్ 
చేపటటిన కార్యక్రమాలన ప్రధ్ని ప్రశంసించారు.

భవిషయూత్ అవకాశాలపై   బిల్ గ్ట్సా 
తో చరచి 

అకోటి బర్ 31న జరమునీ ఛాన్సలర్ ఏంజెలా మరకాల్ తో ప్రధ్ని 
నర్ంద్ర మోదీ సమావేశమయా్యరు. రండు దేశాల మధ్య 
సనినిహిత ద్్వపాక్క సంబంధ్ల పటలి ఇదదేర్ సంతృపితు వ్యకతుం 
చేశారు.  రండు దేశాల మధ్య వరతుక, పట్టి బడుల సంబంధ్లు 
పంచుకోవాలని అభిప్రాయపడాడా రు.

జర్మనీతో సంబంధాలు 
మరింత బలోపతం 
చేసుకోవటం మీద దృషి్ట  

జులై ల్ నేపాల్ ప్రధ్నిగా బ్ధ్యతలు చేపటటిన షేర్ బహదూర్ దేవుబ్ 
మొదటసారగా భారత ప్రధ్ని మోదీని కల్శారు. ఇదదేరు నాయకులూ 
కోవిడ్  సంక్షోభానిని ఎదురోకావటం మీద, ద్్వపాక్క సహకారానిని 
బల్పేతం చేస్కోవటం మీద చరచోంచారు. కోవిడ్ వేళ  సాగిన 
అదుభుతమైన సహకారానిని గురుతుచేస్కునానిరు.

సమీప పొర్గు దేశం నేపాల్ 
తో చరచిలు  

ప్రధ్ని నర్ంద్ర మోదీకి, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వాలి డిమీర్ జెలెన్ స్కా  కి 
మధ్య జరగిన సమావేశంల్ రండు దేశాల ద్్వపాక్క సంబంధ్లన 
సమీక్ంచారు. ప్రాంతీయ అంశాల్లి  అభిప్రాయాలు  పంచుకునానిరు. 
రండు దేశాల టీకా సరటిఫికెటలికు  పరసపారం ఆమోదం 
తెల్యజస్కోవటం సహా కరోనా సంక్షోభ సమయంల్ సహకారం 
పటలి ఇరుదేశాలూ సంతృపితు వ్యకతుం చేశాయి. 

ఉక్్ర యన్ తో 
సంబంధాలపై  చరచి 

ప్రధ్ని నర్ంద్ర మోదీకి ఇజ్రాయిల్ ప్రధ్ని నాఫ్తుల్  బెనెట్ తో ఇది తొల్ సమావేశం. 
ఇదదేరు నాయకులూ ద్్వపాక్క వ్్యహాతముక భాగసా్వమ్యం గురంచి చరచోంచారు. 
మఖ్యంగా అత్్యధునిక టెకానిలజ, నవకలపానలల్ సహకారం మరంత 
పంపందించుకోవాలని అంగీకరంచారు. 

భారత్-ఇజ్్ర యల్ పరసపుర సహకార్ని్న పంపొందిస్తి య

భారత్ తో కలసి పని చేయటానికి కటు్ట బడినటు్ట  యుక్ 
ప్ర ధాని పునర్ద్్ఘ టించార్

గాలి స్ గో ల్ జరగిన కాప్-26 ప్రపంచ నాయకుల సదస్్స సందరభుంగా 
నవంబర్ 1 న  ప్రధ్ని నర్ంద్ర మోదీ, బ్రిటన్ ప్రధ్ని బోరస్ జాన్సన్ 
న కలుస్కునానిరు. ఐఎస్ఎ, వాత్వరణ ఆర్థకసాయం, టెకానిలజీ, 
నవకలపానలు, కాలుష్యరహిత హైడ్రోజెన్ పునరుత్పాదక విదు్యత్, 
కాలుష్యరహిత టెకానిలజీల విషయంల్ కలసి పని చేయాలనని భారత్ 
నిర్ణయానిని పునరుద్ఘ టంచారు.  

దై వ్పాక్షిక 
సమావేశం

దై వ్పాక్షిక 
సమావేశం

దై వ్పాక్షిక 

సమావేశం
దై వ్పాక్షిక 

సమావేశం

ముఖపత్ర కథనం  కాప్26 శిఖర్గ్ర సదసుసా 
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ఇంట ర్్వ్

భార త దేశం చేప టి్ట న చ రయూ లు, ద్రశి నిక త పై  
ప్ర  పంచ వాయూపతి ంగ్ సంతోషం వయూ కతి  మ వుతోంది. 

అభివృది్ధ  చందుతున్న దేశాల స మ సయూ ల ను 
సమరథి వంతంగ్ ఎత్తి  చూపాము

భూపేంద ర్ యాద వ్ 
కంద్ర  ప ర్యూవ ర ణ, అట వ మ రియు 

వాతావ ర ణ శాఖ మంత్్ర

భూతాపాని్న తీసుకున్న ప్పుడు భూగోళ చ రిత్ర  లోనే ఈ ఏడాది అకో్ట బ ర్ నెల న్లుగో అతయూ ధక తాప మాసంగ్ నిలచింద ని ఈ 
మ ధయూ నే వెలువ డిన నివేదిక తెలయ జేస్తి ంది. ద్ంతో ఆరికోటిక్ పా్ర ంతంలో నిలువ  ఉన్న మంచు పరిమాణాని్న తీసుకుంటే అది గ త 
43 సంవ తసా ర్ల లకకో లు తీసుకున్న ప్పుడు 8వ స్రి అత్ త కుకోవ స్థి యలో వున్న టు్ట  తెలుస్తి ంది. ఇక అంటారికోటికాలో అయత ఇది 
న్లుగోస్రి. మంచు వేగంగ్ క ర్గుతోంది. తుపానుల స ర్స రి పర్గుతోంది. ఉష్్ణ గ్ర  త లు పర్గుతున్్నయ. ప్ర  పంచ వాయూపతి ంగ్ 
ప్ర  కృత్ విపతుతి లు పర్గుతున్్నయ. ఈ నేప థయూంలో గ్లా స్గో లో స మావేశ మై న 200 దేశాలు ప ర్యూవ ర ణ ప రిర క్ష ణ పై  మేధోమ థ నం 
చేయ డం జ రిగింది. ఈ స మావేశంలో భార త దేశం త న ద్రశి నిక త ను ఎల్ంటి శ ష భిష ల కు తావు లేకుండా ఆవిషకో రించింది. 
అభివృది్ధ  చందిన దేశాల హామీల ను గుర్తి  చేయ డ మే కాకుండా అభివృది్ధ  చందుతున్న దేశాలు ఎదుర్కోంటున్న స వాళలా  ను 
వివ రించింది. ఈ స మావేశంలో పాల్గో ని భార త దేశ గంతును వినిపించిన కంద్ర  ప ర్యూవ ర ణ , అట వశాఖ మంత్్ర  భూపంద ర్ యాద వ్ 
ను న్యూ ఇండియా స మాచార్ సీనియర్ క నసా ల్ట ంగ్ ఎడిట ర్ సంతోష్ కుమార్ , సీనియ ర్ అసిస్ట ంట్ క నసా ల్ట ంగ్ ఎడిట ర్ విభార్ శ ర్మ 
ఇంట ర్వ్యూ చేశార్. భార త్ అంత ర్జా తీయంగ్ బ ల మై న శ కితి వంత మై న బాధయూ తాయుతంగ్ మలగ్ దేశం.  వాతావ ర ణ ఎజండాకు 
సంబంధంచి భార త దేశం త న ఐదు అంశాల ప్ర  ణాళిక ను ప్ర  త్పాదించి త న బాధయూ త ను చాటింది.  వాతావ ర ణ మార్పుల స మ సయూ ల ను 
ఎదుర్కోవ డంలో భార త్ అంద రికంటే ముందు భాగ్న నిలుస్తి ంది. ప్ర  పంచ జ న్భాలో 17 శాతం జ న్భా భార త దేశంలో 
వున్నపపు టిక్ ప్ర  పంచ ఉద్గో ర్ల లో 5 శాతం మాత్ర  మే భార త దేశం నుంచి వెలువ డుతున్్నయని గ్లా స్గో  వేదిక  నుంచి ప్ర  ధాని న రంద్ర  
మోదీ గుర్తి  చేశార్. వాతావ ర ణ మార్పుల దుషపు్రభావం నుంచి భూగోళాని్న కాపాడడానికిగ్ను భార త దేశం శాయ శ కుతి ల్ కృషి 
చేస్తి ందని ప్ర  ధాని పర్కోన్్నర్. అల్ంటి ప రిసిథి తులోలా  కార్బ న్ ఉద్గో ర్ల కు ఎకుకోవ గ్ కార ణ మ వుతున్న దేశాలు వెంట నే త గిన 
చ రయూ లు చేప టా్ట లసా వుంది అని  భూపంద ర్ యాద వ్ త న ఇంట ర్వ్యూలో వివ రించార్.
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ఇంట ర్్వ్

కాప్ 26 శిఖ ర్గ్ర  స మావేశం అతయూంత ఆస కితి ని 
క లగించిది. ప్ర  పంచ మంతా వాతావ ర ణ మార్పుల 
స వాళలా  ను ఎదుర్కోంటున్న స మ యంలో ఈ 
స మావేశాని్న మీర్ ఎల్ చూస్తి ర్?

1992ల్ యు.ఎన్.ఎఫ్.సి.సి.సిని ఏరాపాట్ చేసిన త రా్వత  నంచి 
ప్ర తి ఏడాది ప్ర పంచ వా్యపతుంగా మేధో చ రచో లు జ రుగుతునానియి. 
వాత్వ ర ణ మారుపాల ప్ర భావానిని ప్ర తిఫ ల్ంచేలా ఈ చ రచో లు 
జ రుగుతునానియి. ఈ సార కాప్26 స మావేశం ద్వరా ప్ర పంచ 
దేశాల నీని క ల్సి మ రోసార ఐక మ త్యంగా నిల్చి ప రా్యవ ర ణ 
ప రర క్ష ణ పై ల్తుగా ఆల్చించాయి. ప ర సపా రం స హ క రంచుకోవ డం 
ద్వరా ప్ర తి స మ స్య న ప రషకా రంచుకోవ చుచో. వందేళలి ల్నే ఎనని డూ 
లేని విధంగా ఈసార మ నం ఎదురకాంట్నని కోవిడ్ మ హ మాముర 
నేప థ్యంల్ ఈ స మావేశం కీల క మైంది. ఈ స మావేశానికంటే 
మందు ఐపిసిసి నివేదిక వెలువ డింది. దని ప్ర కారం రాబోయ్ ప ది 
సంవ త్స రాల ల్ భూత్పం 1.5 డిగ్రీలు పర గ బోతునని ది. అడూడా  
అదుపు లేకుండా పారశ్రామిక ఉతపా తితు నంచి వ చేచో క ర్ న ఉదగా రాల 
కార ణంగా ప్ర తి దేశం ప్ర కృతి విప తుతుల న ఎదురోకావాల్్స వుంట్ంది. 
రాబోయ్ రోజుల్లి  వాత్వ ర ణ మారుపాలు అన్హ్యంగా వుంటాయి. 
దీనిపై ఆల్చించిన దేశాల నీని చాలా విష యాల్లి  ఏకాభిప్రాయానికి 
వ చాచోయి. 
పారిస్ స మావేశం నుంచి గ్లా స్గో  స మావేశం 
వరకూ పర్యూవ ర ణ ప రిరక్ష ణ కోసం తీసుకుంటున్న 
చరయూ ల ను ఏ విధంగ్ చూస్తి ర్?

పారస్ ఒపపాందంల్ రండు అంశాల న పందుప రచారు. 
పారశ్రామిక ఉతపా తితు కార ణంగా అధిక కర్ న ఉదగా రాల కు 
కార ణ మ వుతునని దేశాలు త మ బ్ధ్య త ల న వెంట నే నెరవేరాచోల్. 
ఈ దేశాలు త మ త ప్పున స రదిదుదే కోవ డానికిగాన న షటి ప రహారంగా 
అభివృది్ధ చెందుతునని దేశాలకు ప్ర తి ఏడాది వంద బిల్య న్ డాలరలి న 
ఇసాతుమ ని త మ కై త్మ చెపాపాయి. ఇక రండో విష యం ఈ క ర్ న 
ఉదగా రాల స మ స్య న ప రషకా రంచుకోవ డానికిగాన ప్ర పంచ వా్యపతుంగా 
అభివృది్ధ చెందుతునని దేశాల కు అవ స ర మైన సాంకతిక త న అందించే 
ప నిని చేయాల్. నాడు పారస్ ఒపపాంద స మ యంల్ మాటాలి డిన 
ప్ర ధ్ని నర్ంద్ర మోదీ వాత్వ ర ణ నా్యయం గురంచి వివ రంచారు. 
ప రా్యవ ర ణ ప రర క్ష ణ కు దోహ దం చేసలా ఈ నా్యయం జ ర గాలంటే 
ప్ర పంచం ఏం చేసతు బ్గుంట్ంద నేదనిపై ఆయ న త న దర్శ నిక త న 
అంద ర మందు వుంచారు. ప రా్యవ ర ణానికి ఎకుకావ న షటిం చేసవార్ 
బ్ధ్య త వ హించి న ష్టి ల న తొల గించాల్్స వుంట్ంది. 
భార త దేశ ప రిసిథి త్ దృష్్ట యూ చూసిన ప్పుడు గ్లా స్గో  
స మావేశం ద్వ్ర్ మ నకు క లగ్ ప్ర  యోజ న్లు 
ఏమున్్నయ?

గాలి సగా ల్ కవ లం ఆల్చ న లే కాదు, ప్ర ణాళిక న కూడా చ రచోంచ డం 
జ రగింది. భార త దేశ సంసకాకృతికి, ప్ర కృతికి విడ దీయ రాని బంధం 
వుంది. ఈ స మావేశ మొద ట రోజునే ప్ర ధ్ని న ర్ంద్ర మోదీ 
మాటాలి డుతూ భార త దేశ దర్శ నిక త న ఆవిషకా రంచారు. 
ప్ర పంచ దేశాలు తమ స్వంత ప్ర యోజ నాల  కోసం పాకులాడ కుండా 

కాప్26 స మావేశంలో ప్ర  ధాని నరంద్ర  మోదీ 
ప్ర  పంచం మందు ‘పంచామృత్’ మంతా్ర ని్న 
వుంచార్. భార త దేశం త న విధాన్ని్న 
చాల్ సపు ష్ట ంగ్ చాటింది. ఆ మంత్ర ం వాసతి  వ 
ర్పంద్ల్చిలంటే ఒక మంత్్ర గ్ మీ వ్యూహం 
ఏంటి?

ప రా్యవ ర ణ రంగంల్ భార త దేశ ల క్షా్యల న చాట డ మే 
ప్ర ధ్ని చాటన ‘పంచామృత’ మంత్ ఉదేదేశ్యం. ఈ 
ల క్షా్యల న అందుకునే దిశ గా మ నం ప్ర యాణం చేస్తునానిం. 
ఇందుకోసం సంబంధిత మంత్రిత్వశాఖ లు, విభాగాలు 
అనీని క ల్సిక ట్టి గా ప ని చేస్తునానియి. దీనికి సంబంధించిన 
మారుపాల న రాబోయ్ రోజుల్లి  మీర్ గ మ నిసాతురు. 

భార త దేశం అంత ర్జా తీయంగ్ బ ల మై న, 
శ కితి వంత మై న బాధయూ తాయుతంగ్ మలగ్ దేశం.  

వాతావ ర ణ ఎజండాకు సంబంధంచి భార త దేశం 
త న ఐదు అంశాల ప్ర  ణాళిక ను ప్ర  త్పాదించి త న 

బాధయూ త ను చాటింది.  వాతావ ర ణ మార్పుల 
స మ సయూ ల ను ఎదుర్కోవ డంలో భార త్ అంద రికంటే 
ముందు నిలుస్తి ంది. ప్ర  పంచ జ న్భాలో 17 శాతం 

జ న్భా భార త దేశంలో వున్నపపు టిక్ ప్ర  పంచ 
ఉద్గో ర్ల తో 5 శాతం మాత్ర  మే భార త దేశం 

నుంచి వెలువ డుతున్్నయని గ్లా స్గో  వేదిక  నుంచి 
ప్ర  ధాని నరంద్ర  మోదీ గుర్తి  చేశార్. వాతావ ర ణ 

మార్పుల దుషపు్రభావం  నుంచి భూగోళాని్న 
కాపాడడానికిగ్ను భార త దేశం శాయ శ కుతి ల్ 
కృషి చేస్తి ందని ప్ర  ధాని పర్కోన్్నర్. అల్ంటి 
ప రిసిథి తులోలా  కార్బ న్ ఉద్గో ర్ల కు ఎకుకోవ గ్ 

కార ణ మ వుతున్న దేశాలు వెంట నే త గిన చ రయూ లు 
చేప టా్ట లసా వుంది

- భూపంద ర్ యాద వ్ , కంద్ర  ప ర్యూవ ర ణ , 
అట వశాఖ మంత్్ర

భూపేంద ర్ యాద వ్ 
కంద్ర  ప ర్యూవ ర ణ, అట వ మ రియు 

వాతావ ర ణ శాఖ మంత్్ర

ప్ర జ
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ఐక మ త్యంగా నిల్చి ప్ర పంచ ప్ర యోజ నాల న కాపాడాల ని ఆయ న 
పిలుపు నిచాచోరు. క ర్ న ఉదగా రాల విష యంల్ త నంత త్నే 
మందుకు వ చిచోన భార త దేశం 2070 నాటకి జీరో సా్థ యిల్ క ర్ న 
ఉదగా రాలు వుండలా చూసాతుమ ని అనానిరు. అంత్ కాదు పున ర్ 
వినియోగ శ కితు సామ రా్థ యూనిని 40 నంచి 50 శాత్నికి పంచుత్మ ని 
అనానిరు. ప్ర త్్యమానియ శ కితు వ న రుల సామ రా్థ యూనిని 500 జడబు్యకు 
పంచేలా ల క్షా్యనిని కూడా పట్టి కోవ డం జ రగింది. అంత్కాదు, హ రత 
ఇంధ న వినియోగానిని పంచ డం ద్వరా 2030 నాటకి భార త దేశం 
త న క ర్ న ఉదగా రాల న ఒక బిల్యన్ ట ననిలు త గిగాంచాల నే ల క్షా్యనిని 
కూడా పట్టి కుంది. భార త దేశ పంచామృత తీరామునంతోపాట్ పారస్ 
ఒపపాందంల్ చేసిన వంద బిల్య న్ డాల రలి స హాయానిని కూడా ప్ర ధ్ని 
గురుతు చేశారు. ఆ స మావేశంల్ అభివృది్ధ చెందిన దేశాలు అభివృది్ధ 
చెందుతునని దేశాల కు వంద బిల్య న్ డాల రలి న షటి ప రహారం ఇసాతుమ ని 
చెపాపాయ ని, అయిత్ ఆ హామీ ఇంకా నెర వేర లేద ని ఆయ న గాలి సగా ల్ 
చెపాపారు. భ విష్య తుతుల్ రాబోయ్ స వాళలి న, అవ స రాల న దృష్టిల్ 
పట్టి కొని ఆ స హాయానిని 1 ట్రిల్య న్ డాల రలి కు పంచాల ని ప్ర ధ్ని 
ప్ర త్్యకంగా నొకికా చెపాపారు. 
ప రా్యవ ర ణ ప రర క్ష ణ కు సంబంధించి భార త దేశం చేప టటిన  ప్ర ధ్న మైన 
చ ర్య ల తోపాట్ ప రా్యవ ర ణ స మ స్య ల ప రష్కారానికిగాన మూడు 
మఖ్య మైన వేదిక ల న భార త దేశం ప్రారంభించింది. భార త దేశం 
ప్రారంభించిన  మూడు ప్ర ధ్న మైన వేదిక లు ప రా్యవ ర ణంప టలి 
భార త దేశానికి వునని చితతు శుది్ధని తెల్య జస్తునానియి. మొద ట గా 
బ్రిట న్ తో క ల్సి సి.డి.ఆర్.ఐ (కోయ ల్ష న్ ఫ ర్ డిసాసటి ర్ రజల్య న్ 
ఇన్ ఫ్రాసట్ర కచో ర్ ) ఏరాపాట్ చేయ డం జ రగింది. రండ వ ది ఫ్రాన్్స తో 
క ల్సి అంత రాజా తీయ సౌర వేదిక (ఇంట ర్నిష న ల్ సలార్ అల్యాన్్స ) 
ఏరాపాట్ చేయ డం జ రగింది. ఇక మూడ వ ది స్్వడ న్ తో క ల్సి లీడిట్ 
(ఎల్ఇఇడిఐట) (లీడ ర్ ష్ప్ గ్రూప్ ఫ ర్ ఇండస్ట్ర ట్రాని్షష న్) ఏరాపాట్ 

భూగోళాని్న, మాన వాళిని ర క్షించ డానికి ప్ర  పంచ మంతా ప్ర  య తా్నలు జ ర్గుతున్్నయ. అయత ఈ విష యంలో 
అభివృది్ధ  చందుతున్న దేశాల దృకపు థం అంత స్నుకూలంగ్ లేదు. ఈ విష యాని్న ప్ర  ధాని త న ప్ర  సంగంలో 
ప్ర  స్తి వించార్. అభివృది్ధ  చందుతున్న దేశాల కు, త కుకోవ అభివృది్ధ  చందిన దేశాల కు అభివృది్ధ  దేశాలు స హ కారం 
అందించ డం లేదు ఎందుకు?
ఈ విష యంపై ప్ర ధ్ని న ర్ంద్ర మోదీ త న ఉప నా్యసంల్ ప్ర త్్యకంగా నొకికా చెపపా డంతో ఆయా అభివృది్ధ చెందిన దేశాలు కాప్26 
స మావేశంల్ త మ పశాచోత్తుపానిని వ్య కతుం చేశాయి. వాత్వ ర ణ ఆర్ధక సాయం అనే అంశం పైన గ తంల్ సపా షటి త వుండది కాదు. 
భార త దేశం త ర ఫు నంచి ఇత ర అభివృది్ధ చెందుతునని దేశాల  నంచి వ తితుడి రావ డం మూలంగా మొద టసారగా వాత్వ ర ణ 
ఆర్ధక సాయం అంశం పైన క మిటీ ఏరపా డ బోతునని ది. దీనికి సంబంధించి డాకు్యమెంట్ త యారు చేయాల ని నిర్ణ యించ డం 
జ రగింది. చాలా కాలంపాట్ కార్ న్ మారకాట్ అనే వివాద అంశం వుండది. కో్యట ప్రోటకాల్ త రా్వత ఆయా కంపనీల కు 
సంబంధించిన కార్ న్ క్రెడిటలి న త యారు చేయ డం వ లలి ఈ వివాదం వ చిచోంది. పారస్ ఒపపాందం త రా్వత కార్ న్ క్రెడిటలి 
విష యంల్ న్త న విధ్నం త యారు చేయాల ని స రకొతతు గా నిర్ణ యించ డం జ రగింది. దీనితోపాట్ భార త దేశం చేసిన సూచ న ల 
త రా్వత పాత కార్ న్ క్రెడిటలి న ఎలా చేరాచోల్ నిర్ణ యించారు. ఈ అంశాల నినిట విష యంల్ భార త దేశం స మ ర్థ వంతంగా 
క ల గ జస్కోవ డంవ లలి ప రష్కారాలు సాధ్య మ వుతూ వ చాచోయి.   

ప్ర జ
ఇంట ర్్వ్

భూపేంద ర్ యాద వ్ 
కంద్ర  ప ర్యూవ ర ణ, అట వ మ రియు 

వాతావ ర ణ శాఖ మంత్్ర
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చేయ డం జ రగింది. 
అంత రాజా తీయ సౌర  వేదిక కు సంబంధించి త న దర్శ నిక త న 
ప్రద ర్శంచిన ప్ర ధ్ని దీనిని మ రంత మందుకు తీస్కుపోతూ 
‘ఒక సూర్్యడు, ఒక ప్ర పంచం, ఒక గ్రిడ్’ అనే నినాదనిని 
ప్ర తిపాదించారు. దీనికి బ్రిట న్ , ఆసట్రల్యా, అమెరకా, ఇంకా ఇత ర 
దేశాలు మ దదే తు ప ల్కాయి. 
సిడిఆర్ఐ ద్వరా ఐఆర్ఐఎస్ ప్రారంభించిన భార త దేశం, ఇంగాలి ండు 
దేశాలు...దని ద్వరా చినని దేశాల కు ప ది బిల్య న్ డాల రలి 
ఆర్ధక సాయానిని చేయ డం ప్రారంభించాయి. భార త దేశం త న 
ప్ర తిష్టి తము క సంస్థ ఇస్రో ద్వరా చినని దేశాల కు సాంకతిక సాయానిని 
ఇవ్వ బోతునని ది. త ద్వర ప రా్యవ ర ణంల్ వ చేచో మారుపాల న మందే 
ప సిగ టటి డం జ రుగుతుంది. 
గ త కొని్న సంవతసా ర్లుగ్ ప ర్యూవ ర ణ ప రిర క్ష ణ కు 
సంబంధంచి భార త దేశంలో గ ణ నీయ మై న ప్ర  గ త్ 
స్ధంచ డం జ రిగింది. దీనికి ఉజజా వ్ల, ఉజ్ల్ ల్ంటి 
ప థ కాలు క్ల కంగ్ ప ని చేశాయ. అల్ంటి ఇంకా 
ఇత ర చ రయూ ల గురించి చబుతార్?

ప రా్యవ ర ణ ప రర క్ష ణ కు సంబంధించి చేప టేటి కార్య క్ర మాలు ఎలా 
చేస్తునానిం, ఏ మాధ్య మం ద్వరా చేస్తునానిమ నేది చాలా మఖ్యం. 
ఈ విష యానికి భార త దేశం కీల క మైన ప్రాధ్న్య త ఇసతుంది. హ రత 
ఇంధ న శ కితుని ప్రోత్స హించ డంల్, కర్ న ఉదగా రాల న త గిగాంచ డంల్, 
ప్ర జ ల జీవ న శైల్ని స్ల భ త రం చేయ డంల్ ఉజాలా, ఉజజా్వల 
లాంట ప థ కాలు విపలి వాతము క అడుగులుగా నిల్చాయి. వీటతోపాట్ 
అట వీక ర ణ విష యంల్ భార త దేశం స మ ర్థ వంతంగా ప ని చేసతుంది. 
పున ర్ వినియోగ ఇంధ న వ న రుల నే తీస్కుంటే ఆశించిన దని కంటే 
ఎకుకావే చేశాం. 
బొగుగో  వినియోగం, శిల్జ ఇంధ న్ల స మ సయూ ల 
గురించి కాప్ 26 స మావేశంలో విసతి ృతంగ్ చ రిచించ డం 
జ రిగింది. వాటిపై  భార త దేశ విధానం ఏంటి?

బొగుగా , శిలాజ ఇంధ నాల వినియోగానిని, సంబంధిత 
కార్య క లాపాల న క్ర మ క్ర మంగా త గిగాంచాల ని యు.ఎన్.ఎఫ్.సి.సి 
ఇపపా టక ప్ర క టంచింది. హ రత ఇంధ నానిని ప్రోత్స హించాల ని 
చెపిపాంది. భ విష్య తుతుల్ రాబోయ్ ప రా్యవ ర ణ స వాళలి న దృష్టిల్ 
పట్టి కొని ఈ ప ని చేయ డం మంచిదే. ఈ చ ర్య ల కు భార త దేశం 
మ దదే తు వుంట్ంది. దీనిని దృష్టిల్ పట్టి కొని మ నం ప్ర త్్యమానియ, 
పున ర్ వినియోగ శ కితు వ న రుల సామ రా్థ యూనిని, సంబంధిత ల క్షా్యల న 
పంచామ. ప్ర పంచంల్ ప్ర తి దేశానికి దనికంటూ జాతీయ 
అవ సరాలు ఉంటాయి. దేశ ప్ర జ ల ఆశ లు, ఆకాంక్ష ల న ప్ర భుత్్వలు 
నెరవేరాచోల్్స వుంట్ంది. ప రా్యవ ర ణ సంరక్ష ణ కు ప్రాధ్న్య త 
ఇచిచో ప్ర త్్యమానియంగా పున ర్ వినియోగ ఇంధ న వినియోగానిని 
ప్రోత్స హించాల్. ప్ర పంచంల్ని అనిని దేశాల కు నెట్ జీరో లక్షా్యనిని 
నిర్దేశించ డం జ రగింది. ఇందుల్ రండు అంశాలునానియి. ఒక ట ప్ర తి 
దేశం త న అవ స రాల న, స మ ర్థ త న చూస్కోవాల్. రండ వ ది నెట్ 
జీరో ల క్షష్ంవైపు ప య నించాల్. ఈ రండు ల క్షా్యల న సాధించాలంటే 

చిన్న దేశాల కు స్యంగ్ భార త దేశం, 

ఇంగ్లా ండ్ త మ వాటాగ్ ప ది బిలయ న్ 

డాల రలా  ను ఇవవ్ డం మొద లుపటా్ట య.

భార త దేశం ఇస్్ర  ద్వ్ర్ చిన్న దేశాల కు 

స్ంకత్క స్యాని్న ఇసుతి ంది. త ద్వ్ర్ 

ప ర్యూవ ర ణంలో వ చేచి మార్పుల ను ముందే 

ప సిగ ట్ట  డం జ ర్గుతుంది.

అభివృది్ధ చెందుతునని దేశాల కు ఆర్థక సాయం కావాల్. అనగుణ మైన 
సాంకతిక కావాల్. ఈ అంశాల పై అభివృది్ధ చెందిన దేశాలు మాటాలి డాయి. 
కానీ, ప టషటి మైన కారా్యచ ర ణ లేదు. అందుక భార త దేశం ప్ర పంచంల్ని 
అభివృది్ధ చెందుతునని దేశాల త ర ఫున ఈ అంశానిని లేవ దీసి వార 
గొంతుకై నిల్చింది. రాబోయ్ రోజుల్లి  కూడా భార త దేశం త న పాత్ న 
మ రంత గా ప్ర స్ఫూటంగా విసతు రస్తుంది. 
కాప్ 26 సమావేశంలో వాతావ ర ణ న్యూయం, వాతావ ర ణ 
ఆరి్ధ క స్యం ఈ రండు అంశాల  పై న్ భార త దేశం గ టి్ట గ్ 
నిల బ డింది. ఎందుకు ఈ నిర్ణ  యం తీసుకున్్నర్? 

ప రా్యవ ర ణ సంర క్ష ణ  కోస మే ఈ ఆల్చన చేశాం. అయిత్ అది ఆయా 
దేశాల ప్రాథమిక ప్ర యోజ నాల న దబ్ తీయ కూడ దు. అందుక 
భార త దేశం ఎతితుచూపిన ప్ర తి స మస్య విష యంల్ అభివృది్ధ చెందుతునని 
దేశాలు త మ అపార మైన మ దదే తున ప్ర క టంచాయి. గాలి సగా  వేదిక మీద  
నంచి ప్ర ధ్ని న ర్ంద్ర మోదీ ఆవిషకా రంచిన దర్శ నిక త కు అభివృది్ధ 
చెందుతునని దేశాలే కాదు అభివృది్ధ చెందిన దేశాలు సైతం త మ మ దదే తున 
బ లంగా తెల్పాయి. 
కాప్ 26 స మావేశంలో భార త దేశం మంచి స్నుకూల 
దృకపు థాని్న తీసుకుంది. ఇత ర దేశాల ప ర్యూవ ర ణ 
మంతురు ల తోను, ఆయా దేశాల ప్ర  త్నిధుల తోను మీర్ వేర్ 
వేర్గ్ చ రచి లు చేయ డం జ రిగింది. భార త దేశ విధానంప టలా  
వారి అభిపా్ర యం ఎల్ వుంది?

భార త దేశ ప్ర ణాళిక , దర్శ నిక త న ప్ర ద ర్శంచ డంల్ గౌర వ నీయులైన 
ప్ర ధ్ని న ర్ంద్ర మోదీ పోష్ంచిన పాత్ ప టలి ప్ర పంచ దేశాల ప్ర తినిదులు 
చ కకా ట ఆస కితుని క న బ ర చారు. ఉత్్సహంగా తెలుస్కునానిరు. అనిని 
అభివృది్ధ చెందుతునని దేశాల స మ స్య ల న భార త దేశం మందుకు 
తీస్కొస్తుంద నే విష యానిని ప్ర తి ఒకకా రు అంగీక రస్తునానిరు. 

ఇంట ర్్వ్భూపేంద ర్ యాద వ్ 
కంద్ర  ప ర్యూవ ర ణ, అట వ మ రియు 

వాతావ ర ణ శాఖ మంత్్ర
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స్వ యం స మృద్ధ భార త దేశ సాధ న అనేది బ ల్పేతం 
కావాలంటే దని మూలాల న మ రచిపోకూడ ద ని 
నిశచో యించ డం జ రగింది. స మాజంల్ని అనిని 
వ రాగా లు త గినంత కృష్ చేసతునే ఈ తీరామునం 

ఫ ల్త మిస్తుంది. దేశానికి సా్వతంత్యరోం వ చిచోన త రా్వత  చాలా కాలంగా 
నిరలి క్షా్యనికి గుర వుతునని గిరజ న ప్రాంత్లు ఇక ఎంత  మాత్ం 
నిరలి క్షష్ంబ్రన ప డ వు. ఎందుకంటే ప్ర స్తుత దేశ నాయ కత్వం 
నిరంత రం చేస్తునని కృష్ కార ణంగా గిరజ న ప్రాంత్లు అభివృదిదే 
చెందుతునానియి. వార సామాజక , సాంసకాకృతిక , రాజ కీయ 
స్వ యంప్ర తిప తితు అనేది సంర క్ంచ బడుతోంది. గిరజ న ప్ర జ ల 
అసితుత్్వనిని మ రంత చాట డానికిగాన ప్ర తి ఏడాది న వంబ ర్ 15న 

గిరజ న స గ ర్వ దిన్త్స వం నిర్వహించాల ని నిర్ణ యించ డం జ రగింది. 
న వంబ ర్ 10న ప్ర ధ్ని న ర్ంద్ర మోదీ నేతృత్వంల్ జ రగిన కంద్ర 
కబినెట్ స మావేశంల్ ఈ నిర్ణ యం తీస్కునానిరు. మొటటి మొద ట 
గిరజ న స గ ర్వ దిన్త్స వ సంద రభుంగా ఝార్ ఖండ్ రాజ ధ్ని రాంఛీల్ 
భ గ వాన్ బిరా్స మండా సాముర క ఉద్యన మ రయ సా్వతంత్యరో యోధుల 
మూ్యజయానిని ప్ర ధ్ని న ర్ంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. అంత్కాదు, 
ఆయ న మ ద్య ప్ర దేశ్ రాజ ధ్ని బోపాల్ ల్ ఏరాపాట్ చేసిన 
కార్య క్ర మంల్ ప్రసంగించారు. 

గ త కొనిని సంవ త్స రాలుగా అబివృది్ధ అనేది మారుమూల 
ప్రాంత్లైన అడ వుల కు, ప ర్వ త ప్రాంత్ల కు చేరుకుంటంది. 
గిరజ నాభివృది్ధ కోసం కటాయించే బ డెజాట్ కటాయింపుల్లి  75 శాతం 

వేగంగ్ ఆదివాసీల ప్ర  గ త్
వారు అడ వులలో, అర ణ్యూలోలో, కొెండ లోలో కోన లోలో నివస్టసూతేనే భార త దేశ సా్వతెంతయూ్ర కాెంక్ న 

ర గిల్ెంచారు. భార త దేశ సౌభాగయూ మే త మ జీవ న మెంత్ెంగా చేసుకునానిరు. అలాెంటివారు వార్క్ 

ద కాకిల్సీన అభివృదిధిక్ దూరెంగానే వునానిరు. వార్క్ ద కాకిల్సీన గౌర వెం వార్క్ ద కకి డెం లేదు. గ త కొనిని 

సెంవ తసీ ర్లుగా దేశెంలోని గిర్జ న ప్ెంతాల అభివృదిధిక్ కేెంద్ర  ప్ర భుత్వెం అతయూ ధిక ప్ధ్నయూ త ఇసతేెంది. 

ఇెందులో భాగెంగా కేెంద్రెం చార్త్రాత్మ క నిర్ణ యెం తీసుకుెంది. ప్రస్టదధి గిర్జ న నాయ కుడు బిర్సీ మెండా 

జ న్మ దినోతసీ వ మైన న వెంబ ర్ 15న గిర్జ న స గ ర్వ  దినోతసీ వెంగా నిర్వ హెంచాల నేది ఈ నిర్ణ యెం.

జాతీయం గిరిజ న స గ రవ్ దినం

తొల ఆదివాసీ దినోతసావం ర్జున 
ప్ర ధానమంత్్ర  పూరితి  ప్ర సంగం కోసం ఈ 
కూయూఆర్ కోడ్ ను స్కోన్ చేయండి
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పరుగుద ల వుంది. దేశ వా్యపతుంగా ఏరాపాట్ చేసిన ఏక ల వ్య మోడ ల్ 
పాఠ శాల ల్లి  గిరజ న విద్యరు్థలన స రకొతతు గా తీరచోదిదదే డం జ రుగుతోంది. 

వ న్ ధ న్ యోజ న అనేది గిరజ నల జీవిత్ల్లి  మారుపాలు తెసతుంది. 
అటవీ సంప ద అనేది వార సాధికార త కు కార ణ మ వుతోంది. గిరజ న 
విద్యరు్థల కు ఇచేచో ఉప కార వేత నాల మొత్తునిని పంచ డం జ రగింది. 
దంతో వారు త మ సామ రా్థ యూల న అట్ చ దువుల్లి న, ఇట్ క్రీడ ల్లి న 
చాట తునానిరు. దేశంల్ని ప్ర తి గిరజ న తెగ .. బోడో, బ్రూ, కార్ల తో 
క లుపుకొని సాధికార త సాధిసతుంది. అంత్కాదు, ఇంత కాలం జాతీయ 
ఉనని త సా్థ యి అవారుడాలైన ప దము అవారుడాల కు దూరంగా వునని 

గిరజ నల కు ఇప్పుడు అవారుడాలు ద కుకాతునానియి. వీటపై న గ ర ప్ర జ ల కు 
ఉనని గుత్తుధిప త్యం తొల గిపోయి గిరజ న ప్ర తిభావంతుల కు త గిన 
గురతుంపు ల భిసతుంది. 

గిరజ న ప్ర జ ల సాధికార త  కోసం కృష్ చేస్తునని కంద్ర ప్ర భుత్వం 
త్జాగా తీస్కునని నిర్ణ యం కార ణంగా ప్ర తి ఏడాది గిరజ న ప్ర జ ల 
స గ ర్వ దిన్త్స వం జ రుపుకోవ డం జ రుగుతుంది. త ద్వరా వార గౌర వ 
మ రా్యద లు మ రంత గా పరుగుత్యి. అంత్కాదు, ఇది రాబోయ్ 
త రాల కు సూఫూరతునిస్తుంది.   

స్వ్తంతయూ్ర ప్ర్టంలో ఆదివాసీ యోధుల 
ఘ న త ను క్రితి సూతి  దేశ వాయూపతి ంగ్ ప ది 

మూయూజియాల నిర్్మణం

వెన క బ డిన తెగ ల కాంప్నెంట్ (ఎస్.టి.సి) :
n గిర్జ న క మ్యానిటీల సంక్షేమం కోసం కేటాయించే సంక్షేమ 

నిధిలో మ్డున్న ర రెటలో  పరుగుద ల . 2014లో ర్. 21,225 కోటలో  
ఉన్న గిర్జ న సంక్షేమ నిధి 2021 నాటిక్ ర్. 78,256 కోటలో  కు 
చేరుకుంది. 

n వెదరు పంట ను వృక్ష వభాగం నుంచి 
తొల గించ డం జ ర్గింది. త దా్వరా 
వెదరుకు సంబంధించిన 125 ర కాల ను 
స్గు చేసి గిర్జ నులు ల బ్ి పంద వ చుచు . 
అది వార్ స్ధికార త కు దోహ దం చేస్త ంది. 

n ప్రైవేట లేదా నివాస గృహాల సథ్ లంలో 
పంచుకున్న వెదరును నర్క్ వేయడానిక్ 
ప్ర భుత్వ అనుమ తి అవ స రం లేకుండా 
మిన హాయింపు.

వృక్ష విభాగం నుంచి వెదుర్ను 
తొల గిసూతి  నిర్ణ  యం

ఆశావహ జిల్లా ల కారయూ క్ర  మం ద్వ్ర్ అభివృది్ధ
n  ఆరోగయాం, వదయా , వయా వ స్యం, ఆర్్క స్యం, నైపుణ్యాల అభవృద్ి స దపాయాలు మెరుగ యాయాయి. 

ప్ర గ తిని కాంక్షించే 112 జలాలో లోలో , 42 జలాలో లోలో  గిర్జ న జ నాభా అధికంగా వుంది. కాబ టి్ట , త కు్కవ అభవృదిదూ 

చెందిన ఆ 42 జలాలో లకు ర్. 250 కోటలో  ను కేటాయించ డం జ ర్గింది. 

గిరిజనల కు కటాయంచే బ డ్జా ట్ లో 75 శాతం పర్గుద ల 

ర్ 4,296 
ర్7,525 

n  మైన ర్ అట వీ ఉతపొ త్త ల కొనుగోలు ధ ర లోలో  62 శాతం పరుగుద ల . 
ఎం.ఎస్.పి క్ంద కొనుగోలు చేసిన మైన ర్ అట వీ ఉతపొ త్త ల సంఖయా లో 
ఏడు రెటలో  పరుగుద ల . 

n 25 రాషాట్ర లోలో ని 37,500 స్వ యం స హాయ క బృందాల దా్వరా (ఎస్.హెచ్.
జలు) 2,500 వ న్ ధ న్ వకాస కేంద్రాల ఏరాపొట.

2013-14 

2021-22

సంసకోృత్
దేశంలో గిర్జ న వార స త్వం, 

సంసకృతిని ప్రోతసా హంచి, 
సంర క్షించ డానిక్గాను 

జాతీయ గిర్జ న ప ర్శోధ నా 
సంసథ్ ను ఏరాపొట చేయ డం 

జ రుగుతోంది.

గిర్జనుల ఆరోగయాం కోస మే ప్ర తేయాకంగా ఆరోగయా వభాగం 
నెల కొలపొడం జ ర్గింది. వన్త్న మైన వధ్నాల తో 
కూడిన వజాఞా న భాండాగారాని్న క లిగిన పోర్ట ల్ ను 
దేశవాయాప్తంగా ప్రారంభంచ డం జ ర్గింది. దేశీయ 
వైదయా వజాఞా నం, గిర్జ న మందల కోసం  ఎఐఐఎంఎస్, 
పతంజ లి మొద లైన సంసథ్ ల తో భాగ స్్వమయాం 
ఏరపొ రుచుకోవ డం జ ర్గింది. 

గిరిజ నుల  ఆర్గయూం: ఇంటివ దదు  క ఆర్గయూ భ ద్ర  త 

జాతీయంగిరిజ న స గ రవ్ దినం

గుజ ర్త్

ఛ తీతి స్ గ ఢ్

ఝార్ ఖండ్

గోవా

 ఆంధ్ర్ర  ప దేశ్ 

మ దయూ ప్ర  దేశ్ 

కర ళ 

మ ణిపూర్ 

మిజోర్ం

తెలంగ్ణ 

ప్ర ధాన మంత్్ర  పూరితి  ప్ర సంగం వినడానికి ఈ QR 

కోడ్ ని స్కోన్ చేయండి

కోటలో

కోటలో
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బిహార్ రాషట్రం శివాన్ జలాలి ల్ని రైతులు, రైతు కూలీలు 
వ రపంట కోత ప నల్లి  త ల మన క లై ఉనానిరు. వారు 
వార ప నలు చేస్కుంటూనే వుండలా చూడ డానికి అదే 

స మ యంల్ వారకి టీకాలు ఇవ్వ డానికిగాన అకకా డి ఆరోగ్య 
కార్య క రతు లు నేరుగా పలాల్లి కి వెళిలి టీకాలు వేస్తునానిరు. 
చంపార న్ , వైనా మొద లైన ప్రాంత్ల్లి  ప్ర జ ల కు టీకాలు 

వేయ డానికిగాన మొబైల్ బృందల న ఏరాపాట్ చేయ డం 
జ రగింది. రైళలి ల్, వీధుల్లి , ఇళలి ద గగా రా ఇలా ప్ర తి చోటా టీకా 
కార్య క్ర మం జ రుగుతూనే వుంది. జాతీయ సా్థ యిల్ న వంబ ర్ 
నెల ల్ ప్రారంభించిన ‘హ ర్ ఘ ర్ ద సతు క్’ ల్ భాగంగా ప్ర భుత్వం 
ఈ కృష్ని కొన సాగిసతుంది. కార్య క్ర మంల్ భాగంగా కంద్ర  
ఆరోగ్య  శాఖ మంత్రి మన్ స్ఖ్ మాండ వీయ స్వ యంగా త న 

ప్ర జలందరిక్ టీకాలు అందించి 
రక్షించడానికి సంకలపుం

అనారోగాయాని్న ఎటి్ట  ప ర్సిథ్తలోలో న్ నిరలో క్ష్యం చేయ కూడ ద. ఈ వష్ యాని్న దృష్్ట లో పట్ట కున్న భార త దేశ ప్ర భుత్వం 
టీకా కారయా క్ర మాని్న ఎక్క డా ఆప కుండా నిరంత రం కొన స్గిస్్త నే వుంది. కోవడ్ కేసలు త గిగా పోయినపపొ టికీ, 
113 కోటలో  టీకా డోసలు వేసిన పపొ టికీ టీకా కారయా క్ర మాని్న కొన స్గిస్్త నే వుంది. ఎంతో వేగంగా ప్ర జ ల కు 
టీకాల ను అందిచండం దా్వరా దేశ వాయాప్తంగా కోవడ్-19 టీకా కారయా క్ర మాని్న వస్త ర్స్్త  ప్ర భుత్వం త న సంసిదదూ త ను 
చాటతోంది. ఒక ప క్క కేసలను ట్రాక్ చేయ డం, ప రీక్ష లు చేయ డం, చిక్తసా లు అందించ డంలాంటి ప నులు 
చేస్్త నే మ రో ప క్క అంద ర్కీ ఉచిత టీకా కారయా క్ర మం క్ంద మ రో అడుగు ముందకు వేయాల ని ప్ర భుత్వం 
నిశచు యించింది. అంద ర్కీ ఎంత వీలైతే అంత ముందగా ఆరోగయా భ ద్ర త క లిపొంచే కృష్ని మ ర్ంత ముందకు 

తీసకుపోతూ ‘హ ర్ ఘ ర్ ద స్త క్’ కారయా క్ర మాని్న ప్రారంభంచ డం జ ర్గింది.

కోవడ్ 19 పై స మ రం:  బిహార్ రాష్ట్ర ం శివాన్ జలాలో లోని చిత్ర మిది. ‘హ ర్ ఘ ర్ ద స్త క్ 
అభయాన్’ క్ంద పలాలోలో క్ కూడా వెళుతన్న ఆరోగయా కారయా క ర్త లు అక్క డ రైతల కు వార్ కుటంబ 
స భుయాల కు టీకాల ను వేస్త నా్నరు. 

ఆరోగయా రంగం కోవిడ్ 19 పై  స మ రం
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స్వంత ప టటి ణం పల్త్నాల్ ప ర్య టంచారు. ఆయ న శెత్రుంజ 
గ్రామంల్ ప ర్య టంచి అకకా డ ఇంటంటకి వెళిలి త లుపు త టటి 
టీకాలు వేయించే కార్య క్ర మంపై చైత న్యం పంచారు. ప్ర ధ్ని 
న ర్ంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా నవంబర్ 3న ‘హ ర్ ఘ ర్ ద సతు క్’  
కార్య క్ర మం మొద లైంది. ఇది న వంబ ర్ 30 వ ర కు 
కొన సాగుతుంది. ఈ కార్య క్ర మంల్ మఖ్య మైన అంశం 

ఏదంటే ఆరోగ్య కార్య క రతు లు త మ త మ ప్రాంత్ల్లి  ఒక డోస్ 
టీకా వేయంచుకునని వార ఇళలి కు, అస లు ఒక డోస్ కూడా 
వేయించుకోని వార ఇళలి కు వెళిలి వారకి టీకాలు వేసాతురు. ‘స బ్ కా 
ప్ర యాస్’ అంటే అంద ర కృష్తో కంద్ర ప్ర భుత్వం ఈ టీకా 
కార్య క్ర మానిని విసతు రసతుంది. త ద్వరా అరహు త గ ల ప్ర తి ఒకకా రకి 
స మ యానికి టీకా వేయ డం జ రుగుతుంది.   

కోవాకిసాన్ కు ఆమోదం తెలపిన డ బులా యూ.హెచ్.ఒ
భార త దేశెంలో త యారైన క రోనా వైర స్ టీకా కోవాక్సీన్ 
కు ప్ర పెంచ ఆరోగయూ సెంసథి ఆమోదెం తెల్పిెంది. గ త కొనిని 
నల లుగా కోవాక్సీన్ న త యారు చేసుతేనని భార త్ బ యోటెక్ 
సెంసథి కు, ప్ర పెంచ ఆరోగయూ సెంసథి ప్ర త్నిధుల కు మ ధయూ న 
చ ర్చ లు జ రుగ్తనానియి. ఈ టీకాకు సెంబెంధిెంచిన అనిని 
విషయాల న డ బ్లోష్.హెచ్.ఒ ప్ర త్నిధులు తెలుసుకునానిరు. 
వాటిని అెంత ర్జెతీయ ప్ర మాణ్ల ప్ర కారెం ప రీక్ెంచారు. ఈ 
నేప థయూెంలో డబ్లోష్.హెచ్.ఒ టీ్వట్ చేసూతే ఈ టీకాన అతయూ వ స ర 
వినియోగ జాబితాలో చేర్్చన ట్టి తెల్పిెంది. డబ్లోష్.హెచ్.ఒ ఈ 
నిర్ణ యెం తీసుకుననిెందుకు కేెంద్ర ఆరోగయూ శాఖ మెంత్రి మాన్ 
సుఖ్ మాెండ వీయా కృత జ్ఞ త లు తెల్పారు. స మ రథి వెంత మైన 
నాయ క త్వెం కార ణెంగాన, ప్ర ధ్ని న రెంద్ర మోదీక్ మ న 
దేశ నిపుణుల పై వునని న మ్మ కెం కార ణెంగాన ఇదెంతా 
సాధయూ మైెంద ని, ఆత్మ నిర్భ ర్ భార త్ ఉదయూ మానిక్ ఇది దీపావ ళి 
లాెంటిద ని ఆరోగయూశాఖ మెంత్రి ప్ర క టిెంచారు. భార త దేశెంలో 
త యారైన టీకాకు ఆమోదెం తెల్పినెందుకు, దానిని అతయూ వ స ర 
వినియోగ జాబితాలో చేర్్చనెందుకు డ బ్లోష్.హెచ్.ఒ కు 
కృత జ్ఞ త లు తెల్య జేసుతేనానిన ని ఆయన అనానిరు. 

 ఇపపా టక ఈ టీకాన తీస్కునని వారకి అంత రాజా తీయ 
ప్ర యాణాల కు అనమ తి ల భిస్తుంది. 

 అత్య వ స ర వినియోగ టీకాల జాబిత్ల్ ఇంత వ ర కూ 
డబులి యూ.హెచ్.ఒ 8 టీకాల కు ఆమోదం తెల్పింది. 
వీటల్ రండు భార త దేశ టీకాలే. 

 ఈ టీకాకు సంబంధించిన మూడో ద శ ప రీక్షా 
ఫ ల్త్ల న చూసిన ప్పుడు ఇది 81 శాతం 
స మ ర్థ వంతమైన దిగా త్ల్ంది. 

 ఈ టీకాకు విదేశాల ఆమోదం ల భించింది 
కాబ టటి, వీట కొనగోలుకు  సంబంధించిన ఆరడా రులి  
పరుగుత్యి. 

 డబులి యూ.హెచ్.ఒ ఆమోదం తెల్పిన టీకాల కు చాలా 
దేశాలు కూడా ఆమోదం తెలుపుతునానియి. 

 మీరు రండు డోస్ల కోవాకి్సన్ టీకా తీస్కొని వుంటే 
నవంబ ర్ 22 నంచి యుకెకు ప్రయాణం చేయ వ చుచో. 

 భార త దేశంల్ని స్ర మ్ ఇనిసిటిటూ్యట్ త యారు చేసిన 
కోవిషీల్డా టీకాకు ఇపపా టక డ బులి యూ.హెచ్.ఒ ఆమోదం 
తెల్పింది. 

 కోవాకి్సన్ అనేది ఇనాకిటివేటెడ్ టీకా. దీనిని చ నిపోయిన 
క రోనా వైర స్ నంచి త యారు చేయ డం వ లలి ఇది 
మ రంత క్షేమ క రం.

 భార త దేశానికి చెందిన భార త్ బ యోటెక్ కంపనీ 
ఈ రంగంల్ 24 సంవ త్స రాల అనభ వం క ల్గిన 
కంపనీ. ఇది 16 రోగాల కు టీకాల న త యారు 
చేసతుంది. వీటని ప్ర పంచ వా్యపతుంగా 123 దేశాల కు 
పంపిణీ చేస్తునానిరు. 

డబులో ్.హెచ్.ఒ ఆమోదంతో 
చేకూరే ప్ర యోజ నాలు

ఆరోగయా రంగం కోవిడ్ 19 పై  స మ రం
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హ ర్ ఘ ర్ దసతి  క్ :  ప్ర  త్ ఇంటి ముంగిట టీకా 
కారయూ క్ర  మం  
జారం్డ్ , మ ణిపూర్ , నాగాలాండ్ , అరుణాచ ల్ ప్ర దేశ్ , 
మ హారాషట్ర , మేఘాల య మొద లైన రాష్ట్ర ల్లి  త కుకావ  మంది 
టీకాలు వేయించుకునానిరు. ఇలాంట రాష్ట్ర ల్లి ని 40 జలాలి ల 
మెజసట్రటలి తో స మీక్ష స మావేశం నిర్వ హించిన ప్ర ధ్ని న ర్ంద్ర 
మోదీ వారతో మాటాలి డుతూ టీకా కార్య క్ర మానిని విసతు రంప 
చేయాల ని వారకి చెపాపారు. త ద్వరా మ రంత బ లంతో, మ రంత 
విశా్వసంతో భార త దేశం న్త న సంవ త్స రంల్కి 
అడుగుపడుతుంద ని వారకి చెపాపారు. ‘హ ర్ ఘ ర్ ద సతు క్’ 
కార్య క్ర మానిని మ రంత బ ల్పేతం చేయ డానికిగాన ఆరోగ్య శాఖ 
మంత్రి మన్ స్ఖ్ మాండ వీయ ఆయా రాష్ట్ర ల , కంద్రపాల్త 

ప్రాంత్ల ఆరోగ్య శాఖ మంత్రుల తో న వంబ ర్ 11న 
స మావేశ మ యా్యరు. టీకాల విష యంల్ జాతీయ సరాస రతో 
పోల్చోన ప్పుడు కొనిని జలాలి ల స రాస ర చాలా త కుకావ గా వుంది. 
ఇది ఆందోళ న క ల్గించే విష యం. టీకాలు త కుకావ గా 
వేయించుకునని ప్రాంత్ల్లి  టీకాల పై అపోహలు, సందేహాలు 
వుండ డంవ లలి , ఆయా ప్రాంత్లు మారుమూల న వుండ డం 
వ లాలి , స హ క రంచ ని వాత్వ ర ణం, ఇంకా ఇత ర అనేక స వాళలి 
కార ణంగా ఈ కార్య క్ర మం నెమము దిగా సాగింది. ఈ స మ స్య ల న 
ప రషకా రంచుకోవ డానిగాన సూక్షష్మ సా్థ యి వ్్యహానిని 
అనస రంచాల ని, టీకాల పై ప్ర జ ల్లి  త గిన చైతనా్యనిని పంచాల ని 
ప్ర ధ్ని ప దే ప దే చెబుతునానిరు. ఆయా ప్రాంత్ల్లి ని ధ్రముక 
సంస్థ ల నేత ల స హాయం కూడా తీస్కోవాల ని ప్ర ధ్ని ఆయా 

కోవిడ్ టీకా ధృవీక ర ణ ప త్రాల కు సంబంధించి ఆమోదం 
తెలుపుతూ మొతతుం మీద 110 దేశాలు ప ర సపా రం అంగీకారం 
తెల్పాయి. కంద్ర ప్ర భుత్వం ప్ర పంచంల్ని ఇత ర దేశాల తో కూడా 
సంప్ర దింపులు చేసూతు వాట ఆమోదం కోసం ప్ర య తనిం చేసతుంది. 
భార త్ ల్ నిర్వ హిస్తునని ప్ర పంచంల్నే అతి పదదే టీకా కార్య క్ర మ 
ల బి్ధదరుల న గురతుంచాల ని, వారు విద్య , వా్యపార , ప రా్యట క 
ప నలు మీద ఆయా దేశాలకు రావాల నకునని ప్పుడు ఆమోదం 
తెల పాల ని కోరుతోంది. ప లు దేశాల  నంచి భార త దేశానికి 
వ స్తునని వార విష యంల్ కంద్ర ఆరోగ్య శాఖ త న నిబంధ న ల్ని 
స డ ల్ంచింది. దీనికి సంబంధించిన నియ మ నిబంధ న ల  కోసం 
https://www.mohfw.gov.in/pdf/ న సంద ర్శంచ వ చుచో. 
విదేశాల్లి  ప్ర యాణం చేయాల నకునేవారు అంత రాజా తీయ 
ప్ర యాణ టీకా ధృవీక ర ణ ప త్రానిని కోవిన్ పోరటి ల్ ద్వరా డౌన్ 
ల్డ్ చేస్కోవ చుచో. టీకాల ధృవీక ర ణ ప త్రాల కు సంబంధించి 
భార త దేశంతో ప ర సపా రం అంగీకారానికి వ చిచోన 110 దేశాల్లి  
కెన డా, అమెరకా, యూక, ఫ్రాన్్స , జ రము నీ, బెల్జాయం, ఐరాలి ండ్ , 
నెద రాలి ండ్్స , సెపాయిన్ , బంగాలి దేశ్ , ఫినాలి ండ్ , మాల్, ఘ నా, సియారా 
ల్యోన్ , నైజీరయా, సెర్యా, పోలాండ్ , సలి వాక్ రప బిలిక్ , 
క్రొయ్ష్యా, బ లేగారయా, ట రీకా, జెక్ రప బిలిక్ , సి్వటజా రాలి ండ్ , స్్వడ న్ , 
ఆసిట్రయా, ర ష్్య, కువైట్ , యునైటెడ్ అర బ్ ఎమిర్ట్్స , బ హ్రెయిన్ , 
ఖ త్ర్ మొద లైన దేశాలునానియి. 

భార త దేశం అందిసుతి న్న కోవిడ్-19 టీకా 
ధృవక ర ణ ప తా్ర నికి 110 దేశాలోలా  ఆమోదం
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వందేళలా  లో ఎన్న డూ లేన టు్ట గ్  
క ర్న్ మ హ మా్మరి కార ణంగ్ 
భార త దేశం అనేక స వాళలా  ను 
ఎదుర్కోంది. క ర్న్పై  మ న 
దేశం చేసిన ప్ర్టంలో 
ప్ర  తయూక త లున్్నయ. మ నం కొతతి  
ప రిష్కోర్లు క నుగన్్నం. 
విన్త్న విధాన్ల ను 
ప రీక్షించాం. అంద రిక్ ఉచిత 
టీకా కారయూ క్ర  మం కింద ఒక 
ర్జులోనే మ నం 2.5 కోటలా  టీకా 
డోసుల ను వేయ డం జ రిగింది. 
ఇది మ న శ కితి  స్మ ర్థి యూల ను 
చాటుతోంది.

- న రంద్ర  మోదీ, ప్ర  ధాన మంత్్ర

రాష్ట్ర ల అధికారుల కు సూచించారు. 
ఈ ఏడాది జ న వ ర 16 దేశ వా్యపతుంగా టీకా కార్యక్ర మం 
మొద లైంది. మొద ట ద శ ల్ ఆరోగ్య రంగ కార్య క రతు ల కు టీకాలు 
వేయ డం జ రగింది. ఫిబ్ర వ ర 2 నంచి ఫ్ంట్ లైన్ వ రకా రలి కు 
టీకాలు వేయ డం జ రగింది. మే 1 నంచి 18 సంవ త్స రాలు 
దటన ప్ర తి ఒకకా రకి టీకాలు వేయాల ని కోరుతూ కంద్ర  
ప్ర భుత్వం త న టీకా కార్య క్ర మానిని విసతు రంచింది. 
ప్ర  పంచం కోసం 500 కోటలా   టీకాల ను త యార్ 
చేయ డానికిగ్ను సిద్ధ  మై న భార త దేశం

జ-20 స మావేశంల్ మాటాలి డిన ప్ర ధ్ని న ర్ంద్ర మోదీ వ చేచో 
ఏడాది నాటకి భార త దేశం 500 కోటలి టీకాల న త యారు 

చేస్తుంద ని వాటల్ అధికభాగం ఇత ర దేశాల కు ఇవ్వ డం 
జ రుగుతుంద ని హామీ ఇచాచోరు. కోవిడ్ 19 మ హ మాముర 
స మ యంల్ ఇత ర దేశాల కు సాయం చేయ డానికిగాన 
మందుకు వ చిచోన ఏకైక దేశం భార త దేశం మాత్ మే. దేశాలు 
ఒక రకొక రు సాయం చేస్కోకుండా ఇలాంట మ హ మామురుల న 
త రమికొటటి లేమ నే విష యానిని ప్ర ధ్ని న మముతునానిరు. ఈ 
న మము కంతోనే భార త దేశం ఎనిని అవ రోధ్లు ఎదురైనా స ర్ 
వాటని అధిగ మించి 150 దేశాల కు మందుల న పంపింది. 
అంత్కాదు, చాలా దేశాల కు టీకాల న స ర ఫ రా చేసింది. ఈ జ-
20 స మావేశంల్ మాటాలి డిన ప్ర ధ్ని ‘ఒక ప్ర పంచం, ఒక 
ఆరోగ్యం’ అనే నినాదనినిచాచోరు. ఈ నినాదనిని ప్ర పంచ నేత లు 
ఆహా్వనించారు.  

n  భార త దేశెంలో క రోనా నెంచి కోలుకునే శాతెం 98.20 శాతెం. 

భార త దేశెంలో క రోనా తీవ్ర త క ల్గిన కేసులు 1,30,793. గ త 

525 రోజులోలో ఈ సెంఖయూ అత్ త కుకివ . 

n  వారెం వారెం చూసే పాజిటివ్ రట్ 0.97గా న మోదెంది. ఇది 

గ త 53 రోజులోలో రెండు శాతెం కెంటే త కుకివ గా వుెంది. 

n  దేశెంలోని మొతతేెం పాజిటివ్ కేసులోలో తీవ్ర త క ల్గిన కేసుల శాతెం 

0.38 శాతెం మాత్ మే. ఇది మార్్చ 2020 నెంచి అత్ త కుకివ 

సాథియిలో వుెంది. 

n  ఇెంత వ ర కూ భార త దేశెంలో 62.57 కోటలో (62, 57, 74, 159) 

ప రీక్ లు చేయ డెం జ ర్గిెంది. 

గ ణాంకాలు నవంబ ర్ 16, 2021 వ ర కూ. 
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భారతదేశం స్్వవలంబన దిశగా పయనిస్త న్న 
నేపథయాంలో ఆ ఫలిత్లు దివాయాంగులకూ అందాలి. 
ఈ లక్ష్యంతోనే ‘సౌలభయా భారతం’ కారయాక్రమం క్ంద 
కేంద్ర ప్రభుత్వం గడచిన ఏడేళులో గా భౌతిక మౌలిక 
సౌకరాయాలు, స్మాజక వాత్వరణతో కూడిన 
వస్తృత నెట్  వర్్క  ను సృష్్ట ంచింది. దీనివలలో 
దివాయాంగులు ఎలాంటి శారీరక లోపాని్న అయినా 
అధిగమిస్్త  ముందడుగు వేస్ వీలు కలిగింది.

దివాయూంగుల కోసం 
‘సౌలభయూ భారతం’ 
నిర్్మణం

ఢిలీలిల్ని రామ్ మన్హర్ ల్హియా ఆసపాత్రిల్ 
అకోటి బరు 21న కోవిడ్  టీకా 100 కోటలి మోత్దున 
తీస్కునని సందరభుంగా వారణాసి వాసతువు్యడు అరుణ్ 

రాయ్ ప్రధ్నమంత్రి మోదీతో సంభాష్సూతు అనని మాటల్వి.
సమాజంల్ ఈ మారుపా ఒకకారోజుల్ వచిచోంది కాదు. 

అయిత్, మానసిక దృకపాథం మారత్ సరపోదు.. ప్రతి ఒకకారకీ 
సమాన అవకాశాలుగల విసతు ృత భౌతిక మౌల్క సౌకరా్యలు 
కల్పాంచడం కూడా అవసరం. ప్రధ్నమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 
జాతికి ఇచిచోన పిలుపుతో 2015 డిసెంబరుల్ ఈ బృహత్  
కార్యక్రమం మొదలైంది. ఆ మేరకు “మన దేశంల్ 
‘వికలాంగులు’ అనే పదనికి బదులు ‘దివా్యంగులు’ అనే పదం 
ఎందుకు వాడరాదనే ఆల్చన నా మదిల్ మెదిల్ంది. వాసతువంగా 
చూసతు వీరకి ఒక ‘దివ్య సామర్థయూం’ ఉంట్ంది. మనం 
శారీరకంగా సాధ్రణంగానే ఉననిపపాటకీ ఆ సామర్థయూం మనల్ 

ఉండదు. అందుక- నా దేశప్రజలారా!  మనకు అలవాట్ 
మారన ‘వికలాంగులు’ అనే పదనికి బదులు ఇకపై 
‘దివా్యంగులు’ అనే పదనిని వాడటం మొదలెడదమా? 
మీరంత్ ఇకపై ఈ అంశానిని మందుకు తీస్కెళాతురని నేన 
ఆశిస్తునానిన” అని పేరకానానిరు. తదనగుణంగా వికలాంగుల 
పటలి సంకుచిత సామాజక దృకోకాణానిని సమూలంగా మార్చో 
లక్షష్ంతోనే ‘సౌలభ్య భారతం’ కార్యక్రమం ప్రారంభించబడింది. 
చక్రాల కురీచోల్ అత్యంత ఎకుకావ దూరం ప్రయాణించి ప్రపంచ 
రకారుడా  సృష్టించాక “నేన వికలాంగుడినే- కానీ.. నేన 
మందడుగు వేయడం కోసం ఇతరులకనాని కాసతు భిననిమైన 
మారగాంల్ వెళాలి లని దని అర్థం” అనని రాబర్టి ఎమ్.హెనె్సల్ 
వా్యఖ్యన ఈ ప్రయత్నిలు ప్రతిబింబిస్తునానియి.

ప్రభుత్వ భవనాలు, రహదరులు, రైలుమారాగా లు, 
విమానాశ్రయాలు వంట అనినిచోటాలి  శారీరక ల్పాలుననివారు 

“వికల్ంగులు అనే పదం వినడానికి లోగడ ఎంతో సిగుగో గ్ అనిపించేది. అల్ంటి సమయంలో 
ప్ర ధానమంత్్ర  మోదీ మమ్మల్న ‘దివాయూంగులు’ అనడం పా్ర రంభించార్. ఈ పదం వింటున్నపుడు ఇక 

మేమంత మాత్ర ం నిససాహాయులం కాదని, మాకొక ప్ర తయూక స్మరథి యూం ఉందనే ఆశాభావం మాలో కలగింది. 
ఇవాళ ఎకకోడికి వెళిలా న్ సమాజం మమ్మల్న ఎంతో గౌరవంతో చూస్తి ంది.”

ప్రతిషా్ట త్మక పథకం సౌలభయూ భారతం
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స్లభంగా తమ పని చేస్కోగల్గేలా మెరుగైన సౌకరా్యలు 
కల్పాంచడమే ‘సౌలభ్య భారతం’ కార్యక్రమ లక్షష్ం.

సౌలభ్య హకుకా కలపానతోపాట్ కార్యక్రమానికి చటటిబద్ధత 
బలం కల్పాంచేందుకు కంద్ర ప్రభుత్వం దివా్యంగుల హకుకాల 
చటటిం-2016న ర్పందించింది. దీనికింద సౌలభ్యం అనేది 

దివా్యంగుల హకుకాగా మారంది. అయిత్, ఇంతకుమందు ఇది 
కవలం సంక్షేమ చర్యకు మాత్మే పరమితమై ఉండది. 
గుజరాత్ ల్ని కవాడియాల్ గల సరాదే ర్ వలలిభ్  భాయ్ పటేల్ 
సామురక ప్రదేశం ప్రపంచంల్ భారతదేశానికి ప్రత్్యక 
గురతుంపునిచేచోదిగా నిరముంచబడింది. ఇందుల్ చక్రాల కురీచోల్ 

సౌలభయూ వాతావరణ సృషి్ట రవాణా వయూవసథి  సౌలభయూం

సౌలభయూం - హకుకోగ్ మారింది
సా్వతంత్యరోం వచిచో దశాబ్దే లు గడిచినా అట్ పరశ్రమలు, ఇట్ క్రీడా ప్రపంచం 
తదితరాలు సహా సమాజంల్ దివా్యంగుల భాగసా్వమా్యనికి అవకాశాలు 
అంతంత మాత్మే. ఈ పరసి్థతులన అధిగమించి వారు ప్రతి రంగంల్న్ 
రాణిసూతు కొతతు చరత్ రాస్తునానిరు. ఈ ఘనత కచిచోతంగా ‘సౌలభ్య భారతం’ 
కార్యక్రమానిదే. విభినని సామరా్థ యూలు గల వారకి తగిన సౌకరా్యలు కల్పాంచే ఈ 
కార్యక్రమం 2015 డిసెంబరు 3న అధికారకంగా ప్రారంభమైంది. ఇందుల్ 
మూడు కోణాలునానియి.

కంద్ర/రాషట్ర/కంద్రపాల్త ప్రాంత్లల్ ప్రభుత్వ భవనాలు, 
ఆసపాత్రులు దివా్యంగులకు సౌలభ్యంగా ఉండలా చేయడం.

దివా్యంగులకు స్లభంగా జాతీయ, అంతరాజా తీయ 
విమానాశ్రయాలు. దేశంల్ని ‘ఎ-1, ఎ, బి’ వరాగా ల్లి ని మొతతుం 
రైలే్వ సటిషనలి  సహా ఇతరత్రా సటిషనలిల్ 50 శాతంల్ వారకి 
సౌలభ్యం కల్పాంచడం.

n  వీటల్ కంద్ర ప్రభుత్వ భవనాలు 1030 కాగా, రాషట్ర/కంద్రపాల్త 
ప్రాంత్లల్ 494 భవనాలునానియి. మొతతుం మీద సౌలభ్య కలపాన 
కోసం ఎంపిక చేసిన 1662 భవనాలల్ తనిఖీ పూరతుయింది.

n  మొతతుం 35 అంతరాజా తీయ విమానాశ్రయాలల్, 69 జాతీయ 
విమానాశ్రయాలకుగాన 55 ఎయిర్ పోరుటిలల్ సౌకరా్యలు 
అందుబ్ట్ల్కి వచాచోయి.

n  మొతతుం 1391 రైలే్వ సటిషనలిల్ సౌలభ్యం కల్పాంచబడింది.. 
603 రైలే్వ సటిషనలిల్ పాలి ట్ ఫ్ర్ము ల మధ్య స్లభ బదిలీ, పాలి ట్ 
ఫ్ర్ము  ల అంచులు గురతుంచబడాడా యి.

n  ప్రజా రవాణాకు సంబంధించి 62 రాషట్ర రవాణా సంస్థలకు 
చెందిన 1,47,368 బస్్సలకుగాన 42,000కు పైగా 
పాక్కంగా, 10,000కు పైగా బస్్సలల్ పూరతుగా సౌలభ్య 
కలపాన పూరతుయింది.

n  చక్రాల కురీచోలు స్లభంగా ఎకకాడానికి, దిగడానికి వీలుగా 
మడత వేయగల రా్యంపులు, విశాలమైన తలుపులు నేడు 
ప్రజారవాణా సవలల్ ప్రధ్నాంశాలుగా మారాయి.

n  ప్రజా రవాణా సవలల్ ఆడియో ప్రకటన వ్యవస్థలతోపాట్ 
వీడియో లేద డిజటల్ సమాచారమిచేచో వ్యవస్థలు ఏరాపాట్ 
చేయబడాడా యి.

1524 ప్రభుత్వ భవనాల్లి  రా్యంపులు, ల్ఫుటిలు, పారకాంగ్ , 
మరుగుదొడలి సదుపాయం వంట సౌలభా్యల కలపాన

ల
క్ష

యూం

పుర్గత్

పుర్గత్

ల
క్ష

యూం
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వచేచోవారకి నిరంతర తనిఖీ సదుపాయం సహా ఎలాంట శారీక 
ఇబ్ందులుగల వ్యకుతులకైనా అవసరమైన సౌలభ్య ల్ఫ్టి , ఇ-కార్టి , 
మరుగుదొడులి , గురుతులు, త్గునీట వ్యవస్థ వంట సౌకరా్యలనీని 
ఉనానియి. ఈ సమస్యలనీని చిరకాలం నంచీ నిరలిక్షా్యనికి గురైన 
ఈ దేశంల్ నేడు సదరు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు 

అమలవుతునానియి. దివా్యంగుల పటలి ప్రభుత్వ వైఖరల్ 
మారుపానకు  ఇది సంకతం. ఆ మేరకు ‘సౌలభ్య భారతం’ 
కార్యక్రమం ద్వరా దివా్యంగుల పటలి సమాజ దృకపాథంల్ 
మారుపా దిశగా కంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీస్కునని నేపథ్యంల్ 
సమాజం ఇక తనవంతు మారుపా చెందల్్స ఉంది.  

దివాయూంగుల స్ధకారత కోసం 
అనేక కారయూక్ర మాలు

కంద్ర, రాషట్ర ప్రభుత్్వలకు చెందిన వెబ్  సైటలిల్ 50 
శాత్నిని దివా్యంగులకు అందుబ్ట్ల్కి త్వడం.

సమాచార-సంభాషణ పర్యూవరణ 
వయూవసథి  కలపున

ల
క్ష

యూం

పుర్గత్

 రాషట్ర/కంద్రపాల్త ప్రాంత్లకు చెందిన 588 వెబ్  సైటలిల్ 
స్కారోన్ రీడర్, రంగుల విభిననిత, అనవాదం, అక్షరాల 
పరమాణం నియంత్ణ సహా ఇతర సౌలభా్యలు 
కల్పాంచబడాడా యి.

 కంద్ర ప్రభుత్్వనికి చెందిన 100కు పైగా వెబ్  సైటలిల్ 
ఇపపాటక వివిధ సౌలభా్యలునానియి.

 భారత సంకత భాష్ పరశోధన-శిక్షణ కంద్రం వివిధ 
కోరు్సల ద్వరా ఇపపాటవరకూ 1500 మంది సంకత 
భాష్ వా్యఖా్యతలకు శిక్షణ ఇచిచోంది.

 టీవీ చానెళలిల్ సౌలభ్య వారాతు ప్రసారాలు, సాధ్రణ 
విన్ద చానెళలిల్ ఉపశీర్షకలు ఇవ్వడం వంట సౌలభ్య 
సారాంశ ప్రదనం దిశగా దశలవారీ ప్రోత్్సహం 
ఇవ్వబడుతోంది.

 దివా్యంగులకు ఉదో్యగ నియామకాల్లి  ప్రత్్యక 
కార్యక్రమం కింద రజర్్వషన్ కోటా 3 నంచి 4 
శాత్నికి పంచబడింది. అలాగే ఉననిత 
విద్యసంస్థల్లి  కోటా ల్గడ 3 శాతం కాగా ప్రస్తుతం 
5 శాతంగా ఉంది.

 పిలలిల్లి  6 నంచి 18 ఏళలి వయస్గల వారకి ఉచిత 
విద్య నిబంధన విధించిన నేపథ్యంల్ ప్రభుత్వ, 
ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లి  దివా్యంగ బ్లలకు 
రా్యంపులు, చేయూతగోడలు, ఆటంకాలేలిని 
మరుగుదొడులి  వంట సౌకరా్యలు కల్పాంచబడాడా యి.

 సౌలభ్య కలపాన ఇప్పుడు 1 నంచి 12 తరగతుల 
వరకూ మాత్మేగాక బి.ఇడి.,ల్ ఒక పాఠా్యంశంగా 
చేరచోబడింది.

 భారత సంకత భాష్ పరశోధన-శిక్షణ కంద్రం 
ఏరాపాట్తో తొల్సారగా రోజువారీ వినియోగం సహా 
విద్య, నా్యయ, వైద్య, సాంకతిక, వ్యవసాయ, 
పాలనపరమైన వివిధ అంశాలకు చెందిన 10,000 
పదలతో సంకత భాష్ నిఘంట్వు 
ర్పందించబడింది.

 దివా్యంగులకు సా్వవలంబన దిశగా నైపుణ్య శిక్షణ 
కోసం ప్రత్్యక ఏరాపాట్లి  చేయబడాడా యి. ఇందుల్ 
భాగంగా సౌలభ్య గ్రంథాలయం ర్పంల్ 
విద్యధ్యయన  సరంజామాతో ఆన్  లైన్  వేదిక సిద్ధం 
చేయబడింది. ఆన్  లైన్ సౌకర్యం లేనిచోట పోస్టి  
ద్వరా సరంజామా పంపే ఏరాపాట్లి నానియి.

 దివా్యంగుల కోసం 10 భాషలల్ ‘స్గమ్య భారత్ ’ 
యాప్  ప్రారంభించబడింది. ఈ క్రౌడ్  సర్సంగ్  
మొబైల్  యాప్ ద్వరా దివా్యంగులే కాకుండా 
వృదు్ధ లు తమ సౌలభ్య సంబంధిత సమస్యలన 
నమోదు చేస వీలుంట్ంది.
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చరకు.. జనుము రై తులకు ఉపశమనం
కలపుసూతి  కంద్ర ం సంసకోరణాత్మక చరయూలు

మంత్్ర మండల నిర్ణ యాలు

గిర్జనల ఆత్మగౌరవ పునరుదధిరణకు ప్రభుత్వెం 2014 నెంచి అనేక చరయూలు తీసుకుెంటెంది.  ఇెందులో భాగెంగా భగవాన్ బిర్సీ 

మెండా జయెంత్ని ఏటా నవెంబర్ 15న గిర్జన ఆత్మగౌరవ దినోతసీవెంగా పాటిెంచాలని నిర్ణయిెంచిెంది. దీెంతోపాట్ కోవిడ్ 

మహమా్మర్ నేపథయూెంలో నిల్పివేస్టన ‘ఎెంపీలాడ్సీ ’ నిధి పునరుదధిరణ సహా చెరకు రైతలకు ఉపశమనెం, జనమ రైతలకు 

జీవనోపాధి బలోపేతెం దిశగా ప్రభుత్వెం అనేక నిర్ణయాలు తీసుకుెంది.

నిర్ణయం: ఎంపీల స్థ్ నిక ప్రాంత అభవృద్ి పథకం (ఎంపీలాడ్సా) 
పునరుద్రణతోపాట 15వ ఆర్థ్క సంఘం వయావధి వరకు అలాగే 
2025-26 ఆర్థ్క సంవతసారం దాకా కొనస్గించేందకు 
మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది.
ప్రభావం: మహమామురతో మరంత శకితుమంతంగా పోరాడటం కోసం 
కంద్ర ప్రభుత్వం 2020 ఏప్రిల్ 6న కోవిడ్ సమయంల్ ‘ఎంపీలాడ్్స’ 
పథకానిని త్త్కాల్కంగా నిల్పివేసింది.

 దేశం ప్రస్తుతం ఆర్థక పునరుద్ధరణ పథంల్ సాగుతుననిందున 
మనినికైన సామాజక ఆస్తుల సృష్టి, సా్థ నిక అవసరాలన తీరచోడం, 
నైపుణా్యభివృది్ధతోపాట్ దేశవా్యపతుంగా ఉపాధి కలపానల్ 
ప్రయోజనకరం కాగలదు.

 ఈ పథకం పునరుద్ధరణ ‘స్వయం సమృద్ధ భారతం’ లక్షష్ 
సాధనల్ ఎంతగాన్ దోహదం చేస్తుంది. కాబటటి, 2021-22 
ఆర్థక సంవత్సరంల్ మిగిల్న నెలలకు ‘ఎంపీలాడ్్స’న  
పునరుద్ధరంచాలని కంద్ర మంత్రిమండల్ నిర్ణయించింది.

నిర్ణయం: వాణిజయా సౌలభాయానిక్ ప్రోత్సాహం దిశగా 2021-22 
చక్్కర స్జన్ కోసం వవధ చెరకు ఆధ్ర్త ముడి పదారాథ్ ల 
నుంచి తీసిన ఇథనాల్ కు అధికధరపై ఆమోదం.
ప్రభావం: ఇథనాల్ సరఫరాదరులకు లాభదయక ధరతోపాట్ ధరల 
సి్థరత్్వనికి భరోసా ఇస్తుంది. ఆ మేరకు ‘సి’ హెవీ మొలాసిస్ నంచి 
తీస ఇథనాల్ లీటరు ధర ర్. 45.69 నంచి 46.66కు పంచబడింది. 
అదేవిధంగా…

 ‘బి’ హెవీ మొలాసిస్ నంచి తీస ఇథనాల్ లీటరు ధర ర్.57.61 
నంచి 59.08కి పంచబడింది.

 చెరకు రైతుల బకాయిలు తగిగాంచబడత్యి.
 అత్్యధునిక జీవ-ఇంధన శుది్ధ కరాముగారాల ఏరాపాట్తోపాట్ 

మడిచమరు దిగుమతులపై ఆధ్రపడటం తగుగా తుంది.
 ఇకపై జీ.ఎస్.ట, రవాణా రుస్మలు వరతుసాతుయి.
 2జ ఇథనాల్ ధర నిర్ణయంపై ప్రభుత్వరంగ చమరు సంస్థలకు 

స్వచ్ఛ లభిస్తుంది.
నిర్ణయం: జనుము రైతలు, కార్్మకులకు మారె్కట్ భద్రతపై 
భరోస్ ఇస్్త  జనుము పాయాకేజంగ్ స్మగ్రిపై కొత్త ర్జరే్వష్న్ 
నిబంధనలకు ఆమోదం
ప్రభావం: ఆహారధ్నా్యలన 100 శాతం, చకెకారన 20 శాతం మేర 

జనపనార సంచులల్ ఖచిచోతంగా పా్యక్ చేయాల్్స ఉంట్ంది. 
దీంతో జనమ మిలులి లల్ పనిచేస 3.7 లక్షల మంది కారముకులకు 
ఉపశమనం సహా పరా్యవరణ పరరక్షణకు ఎంతగాన్ దోహదం 
చేస్తుంది. అంత్కాకుండా, 40 లక్షల రైతు కుట్ంబ్ల 
జీవన్పాధికి ఉత్తుజం లభిస్తుంది.

నిర్ణయం: రైతల సమసయాలు తొలగించే దిశగా నిరంతర 
కృష్లో భాగంగా 2014-15 నుంచి 2020-21 వరకు పతి్తక్ 
కనీస మదదూత ధర అమలువలలో వాటిలిలోన నషా్ట లకు పర్హారం 
చెలిలోంచబడుతంది.
ప్రభావం: ‘కాటన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా’ ర్.17,408 కోటలికు పైగా 

చెల్లించబడుతుంది. దీంతో 58 లక్షల మంది పతితురైతులతోపాట్ 
పతితు శుది్ధ, వా్యపారంతో మడిపడిన 4-5 కోటలి మందికి 
ప్రయోజనం కలుగుతుంది. అలాగే ఈ నిర్ణయం పతితు ధరల 
సి్థరీకరణకు దోహదం చేస్తుంది. 

మంత్్ర మండల సమావేశం వివర్ల పూరితి  

సమాచారం కోసం ‘కుయూఆర్’ కోడ్ స్కోన్ 

చేయండి
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భారతదేశంలోని అతుయూతతి మ అంశాలను 
కళలా కు కటి్ట న పద్మ అవార్డు లు

దేశ ప్రగత్లో ప్రత్ పౌరుని పాత్రా కీలకమే... ప్రధ్నమెంత్రి నరెంద్ర మోదీ మదిలోని ఈ ఆలోచనవలలో చాలామెంది అజా్ఞత 

కృషీవలులు 2020, 2021 సెంవతసీర్లకుగాన ‘పద్మ’ అవారుడులు అెందుకోగల్గారు. వీరు ఏదో ఒక టీవీ, వార్తేపత్రిక లేదా 

వేడుకలలో మెర్స్టనవారు కాదు. గ్ర్తేెంపు ఎరుగని ఈ వయూకుతేలు వివిధ రెంగాలోలో ఎనోని గొపపా పనలు చేశారు. ఆ విధెంగా 

ఇప్పుడు పద్మ అవారుడులు ప్రజా పురసాకిర్లుగా మార్యి. నేటి నవ భారతెంలో తమ విశిషటి కార్యూచరణ దా్వర్ సాధ్రణ 

పౌరులు కూడా దేశ అతయూననిత పౌర పురసాకిర్నిని పెందగలరు. ఈ మేరకు పౌరులెవరైనా పద్మ అవారుడులకు ఎవర్ 

పేరునైనా ప్రత్పాదిెంచవచ్్చ.

తులసి గౌడ వయసు 77 సంవతసార్లు.. ఇపపుటిద్కా 30 వేలకు పై గ్ 

మొకకోలు న్టడం ద్వ్ర్ ఆమ పర్యూవరణ పరిరక్షణ ఉదయూమం 

నడుపుతున్్నర్. కర్్ణ టక ప్ర జలు ‘నడయాడే అటవ సరవ్సవ్ం’ అని 

ఆమను ప్ర మగ్ పిలుచుకుంటార్.

పద్మ అవారుడు లు అసలై న భారత వర్లు
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మెంగళూరుకు చెెందిన 68 ఏళలో పెండలో వాయూపార్ హరకల హజాబాకు 
పద్మశ్రీ అవారుడు లభిెంచిెంది. విదాయూరెంగెంలో ఆయన చేస్టన కృషి 
అపూర్వెం. కమలాలు అమ్మతూ రోజుకు రూ.150 దాకా 
సెంపాదిెంచే ఆయన, ఈ పర్మిత ఆరజెనతోనే ఏకెంగా ఒక ప్థమిక 
పాఠశాలన నిర్్మెంచాడు. 

ర్జసాథిన్  లోని నాగౌర్ జిలాలో వాసతేవుయూడైన హమాతేరెం భెంభు పాత్కేళ్లోగా 
చెటలో సెంరక్ణకు కృషి చేసుతేనానిడు. ర్జసాథిన్  లోని నాగౌర్, జోధ్  పూర్, 
జైసలే్మర్, బార్మర్, స్టకార్, అజీ్మర్ వెంటి అటవీ విస్తేర్ణెం కొరవడిన 
జిలాలోలోలో ఇపపాటిదాకా ఐదుననిర లక్ల మొకకిలు నాటాడు.

భూర్బాయి ఒకనాడు పనిచేస్టన భోపాల్ లోని భారత్ భవన్ 
ఇప్పుడు ఆమె చిత్రాలతో అలెంకర్ెంచబడిెంది. గోడలతోపాట్ 
కానా్వస్  పైన కూడా ఆమె భిలులో గిర్జన చిత్కళకు జీవెం 
పోశారు. ఈ చిత్రాల దా్వర్ ఆమె ఖ్యూత్ మధయూ ప్రదేశ్ 
మ్యూజియెం నెంచి అమెర్కా వరకూ విసతేర్ెంచిెంది.

కళను ప్్ర తసాహించడం కోసం నేను శ్ర ద్ధ గ్ పని చేస్తి ను. 
ఇవాళ న్ చితా్ర లలో ఒకటి నను్న కారి్మకుర్ల నుంచి 
కళాకారిణి స్థి యకి చేరిచింది. న్కు ఇంత గపపు 

గౌరవం లభించడం ఎంతో సంతోషం కలగిస్తి ంది.

పద్మ అవారుడు లుఅసలై న భారత వర్లు

ఆెంధ్రప్రదేశ్  లోని అనెంతపురెం జిలాలోవాస్ట దళవాయి చలపత్ 
ర్వు తోలుబొమ్మలాట  కళాకారుడు. తరతర్లుగా వసుతేనని 
తోలుబొమ్మలాట కళకు కొతతేదనెం కల్పాెంచి 
ప్రోతసీహెంచినెందుకుగాన్ ఆయన ఇపపాటికే ఎనోని అవారుడులు 
అెందుకునానిరు.
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మహార్ష్రిలోని అహ్మద్  నగర్ వాసతేవుయూర్లైన రహీబాయి సమా 
పోప్రే ‘బీజ్ మాత’ లేదా వితతేనాల తల్లోగా ప్రస్టదిధి చెెందిెంది. ఆమె 
కుట్ెంబపరెంగా సెంప్రదాయ వయూవసాయ పదధితలన 
అనసర్సూతే 50 ఎకర్లోలో 17కు పైగా పెంటలు పెండిసతేెంది. ఈ 
రెంగెంలో తాన చేస్టన కృషిక్గాన ఆమె ‘నారీ శక్తే సమా్మన్’ 
అెందుకుెంది. శాసత్రవేతతేలు కూడా ఆమె నైపుణ్యూనిని ఎెంతగానో 
ప్రశెంస్టెంచారు.

కర్్ణటక నివాస్ట అయిన మెంజమ్మ జోగత్ దేశెంలో పద్మ అవారుడు 
అెందుకునని తల్ ల్ెంగమార్పాడి వయూక్తే. ఆమె తన జీవితెంలో ఎనోని 
సెంక్లోషటి దశలన అధిగమిెంచారు. జోగపపా సామాజిక వరగు  
జానపద నృతయూమైన మెంజమ్మ ఇప్పుడు ప్రస్టదిధికెక్కిన ఆమె 
పేరుతో మర్ెంత ప్చ్రయూెం పెందిెంది.

అయోధయూ నివాస్ట అయిన 83 ఏళలో సైక్ల్ మెకానిక్ మహ్మద్ షరీఫ్ 
పద్మశ్రీ పురసాకిరెం అెందుకునానిడు. సామాజిక సెంక్షేమానిక్ 
కృషి చేస్టనెందుకుగాన ఆయనకు ఈ అవారుడు లభిెంచిెంది. 
షరీఫ్ చాచాగా ప్రస్టదిధి చెెందిన మహ్మద్ షరీఫ్ ఇపపాటిదాకా 25 
వేలకు పైగా అనాథ మృతదేహాలకు అెంతయూక్రియలు 
నిర్వహెంచారు.

దేశంలో ప్ర త్ష్్ట త్మక పురస్కోరం పొందిన నేపథయూంలో 
మోదీ ప్ర భుతవ్ం స్మాజిక స్వకు ఎంత 
విలువనిసుతి న్నదో నేను గ్ర హించాను. న్ 28 ఏళలా  
స్మాజిక స్వకుగ్ను ఈ పురస్కోరం లభించింది. 
న్ శరీరం సహకరించినంత కాలం అన్థ 
మృతదేహాలకు అంతయూకి్ర యలు చేసూతి నే ఉంటాను.

సజాజెద్ అల్ జహీర్ న 1971 యుదధివీరుడుగా ప్రజలు 
అభిమానెంతో పిలుచ్కుెంటారు. ఆనాడు పాక్సాథిన్ సైనయూెంలో 
ఉనని జహీర్-తూరుపా పాక్సాథిన్ (ప్రసుతేతెం బెంగాలోదేశ్)లో తమ 
సైనయూెం దుర్గతాలు, మారణహోమానిక్ సెంబెంధిెంచిన 
ఆధ్ర్లతో భారత్ చేరుకునానిడు. బెంగాలోదేశ్ ఏర్పాట్లో 
కీలకపాత్ పోషిెంచిన ఆయన కొనేనిళలో తరువాత అెందుకు 
ప్రశెంసలు అెందుకునానిడు.

పద్మ అవారుడు లు అసలై న భారత వర్లు
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పద్మ అవారుడుతో సతకిర్ెంచబడిన ర్జసాథిన్ రతానిలలో ఉషా 
చౌమర్ ఒకరు. ర్ష్రిపత్ చేతల మీదుగా సతాకిరెం పెందిన 
ఉషా చౌమర్ ఒకనాడు అపర్శుధయూెం ఎత్తేపోసే కార్్మకుర్లు. 
కేవలెం ఏడేళలో వయసులోనే ఇలాెంటి పని చేయాల్సీ వచి్చన 
ఉష- సదరు పదధిత్క్ వయూత్రకెంగా గళమెత్తే, పోర్ట సూఫూర్తేక్ 
సర్కొతతే ఉదాహరణగా నిల్చిెంది.

చ్ల్తేమ్ చెంజోర్ న లదాదాఖ్ ‘దశరథ మాెంఝీ’ గాన్ ప్రజలు 
పిలుసాతేరు. లదాదాఖ్ లోని జెంసాకిర్ లోయలోని సటిెంగడు గ్రామానిక్ 
చెెందిన చ్ల్తేమ్ చెంజోర్... దర్్చ-షిెంకుల మధయూ దాదాపు 40 
క్లో మీటరలో రహదార్ని ఒెంటిచేతోతే నిర్్మెంచాడు. ఇెందుకోసెం 
ఆయన చివరకు తన భూమిని, ఆసుతేలన కూడా అమ్మకోవాల్సీ 
వచి్చెంది.

పద్మ అవార్డు  సీవ్కరించిన తర్వ్త న్ 
కష్్ట నికి ఫలతం దకికోందని నేను 
భావించాను. నేను ర్డుడు  వేసుతి న్న 
సమయంలో ఈ పురస్కోరం పొందగలనని 
ఏన్డూ అనుకోలేదు.

సుభాషిణి దాదాపు మ్డు దశాబాదాలపాట్ పనిమనిషిగా, 
కూరగాయలు విక్రేతగా జీవితెం గడుపుతూ- బెంగాల్ లోని దక్ణ 
24-పరగణ్ల జిలాలో ఠాకూర్  పుకూర్ ప్ెంతెంలో ‘మానవతా 
ఆసపాత్రి’ నిర్్మణెం కోసెం పైసాపైసా కూడబటాటిరు. తదా్వర్ చిక్తసీ 
అెందక ఒకకి పేద రోగి కూడా మరణిెంచర్దనని తన ఆశయానిని 
నిలబట్టికునానిరు. ఈ ఆసపాత్రిలో చిక్తసీ మొతతేెం ఉచితమే.

పద్మ అవారుడు లుఅసలై న భారత వర్లు
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భారత స్వ్తంతయూ్రం కోసం విపలా వ జ్వ్లను 
రగిలచిన వర్లు

భారత స్్వతంతయా్ర పోరాటం ఎంతో వశిష్్ట మైనది... ఇది ఏ కొందరో నాయకత్వం వహంచిన ఉదయామం కాద. కుల, మత, ప్రాంత, 
లింగ భేదాలకు అతీతంగా ప్రజలందర్ ఏకమై ఈ గడడుమీది నుంచి వదేశీ అణచివేతదారులను తర్మికొట్టడానిక్ చేయికలిపి 

స్గించిన ఓ స్మ్హక మహోదయామం. స్్వతంతయా్రం వచిచు ఏడు దశాబాదూ లకు పైగా దాటినా ఆనాటి  ధైరయాస్హస్లు, నిస్్వరథ్ం, దృఢ 
సంకలపొం మనకు ఇంకా స్ఫూర్్తనిస్్త  మనం గర్్వంచేలా చేస్త నా్నయి. ఆనాడు అందర్ ప్రగాఢ వాంఛ దేశాని్న బానిస సంక్ళలో  నుంచి 

వముక్తం చేయడం మాత్రమే. వార్ త్యాగాలు, వారు పడిన కష్్ట నషా్ట లు మాటలోలో  చెపపొడం అస్ధయాం. తమ సర్వస్వం ధ్రబోసి 1947లో 
స్్వతంతయా్రం తెచిచుపటి్ట నందకు భారతదేశం వార్క్ సదా రుణపడి ఉంటంది.

ఎందరో సా్వతంత్యరో సమరయోధులు తమ అసమాన 
త్్యగంతో రగిల్ంచిన విపలివ జో్యతి ప్రజానీకానిని 

చైతన్యపరచడమే కాకుండా బ్రిటష్ సామ్రాజ్యపు పునాదులన 
కదిల్ంచివేసింది. మాతృభూమి స్వచ్ఛ కోసం సర్వం త్్యగం 
చేసిన చాలామంది యోధుల పరాక్రమానిని భారత సా్వతంత్యరో 
పోరాటం ప్రతిబింబిస్తుంది. అయిత్, అందుల్ పాల్గా నని 
మహిళా విపలివకారుల పాత్న విసమురసతు భారత సా్వతంత్యరో 
పోరాట గాథ అసంపూర్ణమే అవుతుంది. తమ సమకాలీనలతో 
పోల్సతు వారు ఎవరకీ, ఎంతమాత్ం తీసిపోరు. అలాంట 
సిసలైన వీరత్వ అమరగాథన పునశచోరణ చేస్కోవడంల్ 
భాగంగానే సా్వతంత్ అమృత మహోత్సవాలు (ఆజాదీ కా 
అమృత్  మహోత్సవ్ ) నిర్వహించుకుంట్నానిం. అలాగే 
నవతరంల్ దేశభకితు సూఫూరతుని మరంతగా నింపడం సహా మన 

మూల విలువలు, స్సంపనని సంసకాకృతిని ప్రతిబింబించే 
నవభారతంతో వారని అనసంధ్నించడమే ‘ఆజాదీ కా 
అమృత్ మహోత్సవ్’ లక్షష్ం. దేశం నిరంతరం సా్వవలంబన 
దిశగా పయనిసతుంది. ఆ మేరకు సా్వతంత్యరో 75వ 
వార్షకోత్సవాల సందరభుంగా ప్రారంభించిన ‘ఆజాదీ కా 
అమృత్ మహోత్సవ్’ సా్వవలంబన వైపు ఒక మఖ్యమైన 
మందడుగు. ఈ వేడుకలన 2023 ఆగస్టి  15 వరకూ 
కొనసాగించాలని కంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ 
సా్వతంత్యరో అమృత్ మహోత్సవాల క్రమంల్ కొందరు 
వీరులన మేం పరచయం చేస్తునానిం. దేశానికి సా్వతంత్యరోం 
సంపాదించి పటటిడంల్ కీలక పాత్  పోష్ంచడమేగాక, 
అంతకుమందు... ఆ తరా్వత కూడా దేశ సర్వతోమఖాభివృది్ధకి 
ఈ ధీరులు విశేషంగా కృష్ చేశారు.

ఆజ్దీ కా అమృత్  మహోతసావ్ఇండియా@75
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డాక్ట ర్  ర్జేంద్ర  ప్ర స్ద్:
పండితుడు.. వినయ 

సంపను్నడు

సి. ర్జగోపాల్చారి:
ప్ర త్భ గల న్యూయవాది.. అధకారి.. 

ర్జనీత్జు్ఞ డు

ఒక సందరభుంల్ ఉపాధ్్యయుడు ఒకరు ఓ విద్యర్థ సమాధ్న 
పత్రానిని పరశీల్సూతు- “పరశీలకుడికనాని పరశీల్ంపబడ విద్యర్్థ 

మెరుగాగా  ఉనానిడు” అని వా్యఖా్యనించారు. ఆ విద్యర్థ మరవరో కాదు.. 
విద్యభా్యస సమయంల్ సద తెల్వైన విద్యర్థగా ప్రశంసలు 
అందుకునని భారత తొల్ రాషట్రపతి డాకటిర్ రాజంద్ర ప్రసాద్. ఆ రోజుల్లి  
ఇంటలి  లేద పాఠశాలల్  రాజంద్రబ్బులా చదువుకోవాలనే మాట 
వినని బీహార్ విద్యర్థ లేడంటే అతిశయోకితు కాదు. ఆయనకు గల 
పదునైన మేధస్్స గురంచి ఆ కాలానికి చెందినవారు ఘంటాపథంగా 
హామీ ఇసాతురు. తన జీవితంల్ని ప్రతి సంఘటనన్ ఆయన ఇటేటి 
జాఞా పకం చేస్కోగలరని వారు చెబుత్రు. ఆయన ఎలాంట దినచర్య 
పుసతుకం (డైరీ)తో నిమితతుం లేకుండానే తన 1,900 పేజీల జీవిత చరత్న 
రాశాడని చెబుత్రు. ఆయా సంఘటనలు కవలం మందు రోజు 
జరగినవే అనిపించే రీతిల్ ఆయన తన జీవిత చరత్ల్ని అధ్్యయాలన 
పేరుచోకుంటూ వచాచోరు. బీహార్  రాషట్రం ఛాప్రా జలాలి ల్ని జరాడీ అనే ఓ 
చినని గ్రామంల్ 1884 డిసెంబరు 3న జనిముంచిన రాజంద్ర ప్రసాద్ 
విద్యభా్యసం అనంతరం నా్యయవాదిగా వృతితు జీవితం ప్రారంభించారు. 
అయిత్, గోపాలకృష్ణ గోఖలే ఆల్చనలు రాజంద్ర ప్రసాద్ న ఎంతో 
ప్రభావితం చేయగా ఆయన భారత సా్వతంత్యరో పోరాటంల్ భాగసా్వమి 
అయా్యరు. మహాత్ము గాంధీ ‘ఉప్పు సత్్యగ్రహం’ ప్రారంభించినప్పుడు 
అనేక మంది సత్్యగ్రహులతోపాట్ రాజంద్ర ప్రసాద్ కూడా అందుల్ 
పాలుపంచుకునానిరు. అట్పైన ‘కి్వట్ ఇండియా’ ఉద్యమంల్న్ 
భాగసా్వమి అయా్యరు. ఆ తరా్వత 1947ల్ దేశానికి సా్వతంత్యరోం 
వచిచోనప్పుడు  భారతదేశానికి రాజా్యంగం ర్పందించేందుకు 
ఉదేదేశించిన రాజా్యంగ పరషత్ ఏరపాడినప్పుడు  దనికి రాజంద్రప్రసాద్ 
అధ్యక్షుడిగా నియమితులయా్యరు. ఆ విధంగా ర్పందిన 
రాజా్యంగానికి ఆమోదం అనంతరం భారత రాషట్రపతి అయా్యరు. ఈ 
పదవీ బ్ధ్యతలల్ 1950 జనవర 26 నంచి 1962 మే 14 వరకూ 
కొనసాగారు. వరుసగా రండు పరా్యయాలు పదవిల్ కొనసాగిన 
రాషట్రపతి ఆయన ఒకకార్. రాషట్రపతిగా ఉనని సమయంల్ రాజంద్రప్రసాద్ 
1951 మే 11న సమనాథ్ ఆలయ పునరారంభ కార్యక్రమానికి 
హాజరయా్యరు. కాగా, అపపాటక అనేకసారులి  దడులకు గురైన సమనాథ్ 
ఆలయానిని ఆ తరా్వత పునరనిరముంచారు. ఆయనన ప్రభుత్వం 1962ల్ 
దేశ అతు్యననిత పౌర పురసాకారం ‘భారతరతని’తో సతకారంచింది.

సా్వమి వివేకానంద ఓసార ఒక హాసటిల్ కి వెళాలి రు. అకకాడ 
ఆయన ఒక విద్యర్థని “విష్్ణ మూరతు నీలమేఘ శా్యమడుగా 

ఎందుకు అభివర్ణంచబడాడా డు?” అని ప్రశినించారు. దీనికి ఆ విద్యర్థ- 
“ఆయన స్వభావం ఆకాశం, సమద్రాలకనాని అనంతమైనదని 
చెపపాడానిక” అని జవాబిచాచోడు. ఆ సమాధ్నంతో సా్వమి 
వివేకానందన అమితంగా ఆకట్టి కునని విద్యర్థ మరవరో కాదు... 
సి.రాజగోపాలాచార లేద రాజాజీగా ల్కప్రసిదు్ధ డైన చక్రవరతు 
రాజగోపాలాచార. ఆనాట మద్రాస్ (ఇప్పుడు తమిళనాడు) 
రాషట్రంల్ని సలం జలాలి  తోరపల్లి గ్రామంల్ 1878 డిసెంబర్ 10న 
రాజగోపాలాచార జనిముంచారు. విద్యభా్యసం అనంతరం ప్రతిభగల 
నా్యయవాదిగా, నైపుణ్యంగల అధికారగా, స్ప్రసిద్ధ 
దౌత్యవేతతు-రాజనీతిజుఞా డుగా ప్రశంసలు అందుకునానిరు. సా్వతంత్యరో 
పోరాటం సాగుతునని సమయంల్ మహాత్ము గాంధీ వ్యకితుత్వం, 
ఆయన ప్రబోధించిన సత్యం-అహింస సిద్ధ ంత్లతో రాజాజీ ఎంతో 
ప్రభావితమయా్యరు. గాంధీజీ 1930ల్ ‘దండి యాత్’ 
నిర్వహించినపుడు ఉప్పు చటటిం ఉలలింఘనల్ పాల్గా నానిరు. అలాగే, 
కుల వ్యవస్థన వ్యతిర్కిసూతు జీవిత్ంతం పోరాడారు. రాజగోపాలాచార 
భారతదేశంల్ జనిముంచిన తొల్ గవరనిర్ జనరల్ కావడం విశేషం. 
అంతకుమందు ఈ పదవీ బ్ధ్యతలు నిర్వరతుంచినవారంత్ బ్రిటష్ 
వార్. దక్ణ భారతదేశంల్ హిందీ భాష్వా్యపితుకి ఆయన 
గణనీయంగా కృష్ చేశారు. సా్వతంత్యరోం వచాచోక 1950ల్ జవహర్  
లాల్ నెహ్రూ నేతృత్వంల్ని ప్రభుత్వంల్ రాజగోపాలాచార 
దేశీయాంగ శాఖ మంత్రిగా పని చేశారు. అట్పైన 1952ల్ మద్రాస్ 
మఖ్యమంత్రిగా బ్ధ్యతలు స్్వకరంచారు. కానీ, నెహ్రూతో సైద్ధ ంతిక 
విభేదల వలలి కాంగ్రెస్ నంచి విడిపోయి స్వయంగా కొతతు పారీటిని 
ప్రారంభించారు. దనికి ‘కాంగ్రెస్  వ్యతిర్క స్వతంత్ పారీటి’గా 
నామకరణం చేశారు. సమాజానికి చేసిన విశేష సవలకుగాన 
1954ల్ దేశ అతు్యననిత పౌర పురసాకారం ‘భారత రతని’తో 
ప్రభుత్వం ఆయనన సతకారంచింది. జైలుల్ ఉనని సమయంల్ 
ఆయన ‘జైలుల్ ధ్్యనం’ అనే పుసతుకం రాశారు. ఆ తరా్వత తమిళంల్ 
‘రామాయణం’ కూడా రాశారు. రాజాజీ 1972 డిసెంబర్ 25న 
కననిమూశారు.
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సుబ్ర మణియం భారత్:
మహిళా స్ధకారతకు మారగో దరశికుడు.. 

జ్తీయ ఐకయూతకు ప్ర తీక

దతాతి త్ర య బాలకృష్ణ  కాలేలకోర్:
గపపు దేశభకుతి డు.. హిందీ భాష్ 

ప్్ర తాసాహకుడు

ఒకసార ఓ తరగతి గదిల్ ఉపాధ్్యయుడు ఒక విద్యర్థని- 
“నవు్వ కాలమేఘుడివని వినానిన. ఓ పద్యం కురపించు 

మర”  అని అడిగారు. అందుకా విద్యర్థ- “గురువుగార్, 
కాలమేఘం తనంతట త్నగా జలులి  కురపిస్తుంది తపపా ఎవరో ఒకర 
ఆజఞాతో కాదుగా” అనానిడు. గురువుకు అలాంట జవాబిచిచోన విద్యర్థ 
మరవరో కాదు… స్బ్రమణియం భారతి. ప్రధ్న మంత్రి నర్ంద్ర 
మోదీ 2018 ఆగస్టి  15న ఎర్రకోట బురుజుల నంచి ప్రసంగిసూతు 
ఆయన రాసిన పద్యంల్ని కొనిని పాదలన చదివారు. అనినిరకాల 
బ్నిస సంకెళలి నంచి విమకితు పందడం ఎలాగో ప్రపంచం మొత్తునికీ 
బోధించే పద్యమది. స్బ్రమణియం భారతి 1882 డిసెంబరు 11న 
జనిముంచారు. ఆయన రచనలతో ప్రభావితులైన దక్ణాది ప్రజలు పదదే 
సంఖ్యల్ సా్వతంత్యరో పోరాటంల్ పాల్గా నానిరు. ఆయన మహిళా 
సాధికారతకు మారగాదర్శకుడు మాత్మేగాక జాతీయ సమైక్యతకు 
ప్రతీక. తమిళ్లు ఆయనన ‘మహాకవి భారతియార్’గా ప్రేమతో 
పిలుచుకుంటారు. ఆనాడు ఆయన రాసిన దేశభకితు పద్యలు 
ప్రజానీకానికి ఎనలేని ప్రేరణనిచాచోయి. ఎటాటి యపురం రాజు తన 
ఆసా్థ నంల్ ‘భారతి’ బిరుదుతో సతకారంచేనాటకి ఆయన వయస్ 
11 ఏళ్లి  మాత్మే. ఆ తరా్వత ఆయన స్బ్రమణియం భారతిగా 
ప్రసిదు్ధ లయా్యరు. ఆయన భావాల్లి ని మాధుర్యం, విన్తని 
శైల్తోపాట్ పద్య రచనల్ మహాకవి భారతియార్  ప్రయోగించే 
సరళమైన పదజాలం, సా్థ నిక నడికారాలతో కూడిన పాటలు తమిళ 
సాహిత్్యనిని సమననిత శిఖరాలకు చేరాచోయి. పోరాట యోధుడైన 
ఆయన సంఘ సంసకారతుగా, పాత్రికయుడుగా సా్వతంత్యరో సమరంల్ 
పాలుపంచుకునానిరు. అలాగే పేదలు, అణగారన వరాగా ల సంక్షేమం 
కోసం పాట్పడాడా రు. సా్వమి వివేకానంద శిష్్యరాలు సదర 
నివేదితన ఆయన తన గురువుగా భావించారు. ఆమెతో పరచయం 
అనంతరం మహిళా స్వచ్ఛ, సాధికారత కలపానకు బలమైన 
మదదేతుదరుగా నిల్చారు. మాతృభాష తమిళంతోపాట్ ఆంగలిం, 
ఫ్ంచ్, సంసకాకృతం, హిందీ, తెలుగు సహా పలు భాషలపై ఆయనకు 
మంచి పట్టి  ఉంది. ‘చక్రవరతుని’ పత్రికా సంపాదకుడుగా ఉననిపుడు 
మహిళా సాధికారత్ ఆ పత్రిక లక్షష్ంగా ప్రకటంచిన స్బ్రమణియం 
భారతి 1921 సెపటింబర్ 11న కననిమూశారు.

దేశంల్ హిందీ భాష్భివృది్ధకి, ప్రాచురా్యనికి దత్తుత్రేయ 
బ్లకృష్ణ కాలేలకార్ విశేష కృష్ చేశారు. అంత్కాకుండా, 

భారతదేశమంతటా పర్యటంచి గుజరాతీ, మరాఠీ, హిందీ భాషలల్ 
తన యాత్రా కథనాలన గ్రంథసతుం చేసిన గొపపా దేశభకుతుడు. ఆయన 
యాత్రా కథనాలు ఎంత చకకాగా ఉంటాయంటే- పాఠకులు త్మే ఆ 
ప్రదేశంల్ పర్యటస్తుననిట్లి గా అనభూతి చెందుత్రు. మహాత్ము 
గాంధీకి అత్యంత సనినిహితుడైన దత్తుత్రేయ బ్లకృష్ణ కాలేలకార్ న 
అందర్ ‘కాకా కాలేలకార్’ అని పిలుసాతురు. ఆయనల్ ఒక 
రచయిత, విద్యవేతతు, పాత్రికయుడు, పండితుడు, సంఘ సంసకారతు, 
చరత్కారుడు కూడా కనిపిసాతురు. కాకా కాలేలకార్ 1885 డిసెంబరు 
1న జనిముంచారు. పరాయి పాలకుల అణచివేత నంచి దేశ విమకితు 
కోసం సాగిన సా్వతంత్యరో పోరాటంల్ ఆయన తనవంతు పాత్ 
పోష్ంచారు. ఒక విద్యవేతతుగా అహముదబ్ద్ ల్ ‘గుజరాత్ 
విద్యపీఠా’నిని సా్థ పించి, దనికి ఉప కులపతిగా సారథ్యం 
వహించారు. మొదటలి  గుజరాతీల్ మాత్మే రచనలు చేసిన కాకా 
కలేలకార్ ఆ తరా్వత పూరతుగా హిందీల్కి మారపోయారు. 
అంత్కాకుండా, ఆ భాష అభు్యననితికి ఎంతగాన్ కృష్ చేశారు. 
మైథిలీ శరణ్ గుపాతు, హజారీ ప్రసాద్ ది్వవేది, సథ్ గోవిందదస్ 
వంట ప్రమఖులతో కలసి హిందీకి అధికార భాష హోద 
సాధించడంల్ కీలకపాత్ పోష్ంచారు. వారందర కృష్ ఫల్తంగా 
దేవనాగర ల్పిల్ రాయబడ హిందీ భాష 1949 సెపటింబరు 14న 
గణతంత్ భారత అధికార భాషగా ఆమోదించబడింది. ఇక 1950 
దశకంల్ కాకా కలేలకార్ అధ్యక్షతన తొల్ వెనకబడిన తరగతుల 
కమిషన్ ఏరాపాటంది. అయిత్, ఇది అనేక ఒడుదొడుకులకు 
గురవుతూ వచిచోన నేపథ్యంల్ పలు దశాబ్దే ల తరా్వత 2017ల్ 
నర్ంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 123వ రాజా్యంగ సవరణ బిలులి న 
పారలిమెంట్ల్ దీనిపై ఒక బిలులి న ప్రవేశపటటింది. అట్పైన 2018 
ఆగస్టిల్ దీనికి రాషట్రపతి ఆమోదమద్ర పడటంతో చివరకు జాతీయ 
వెనకబడిన తరగతుల కమిషన్ కు రాజా్యంగ హోద దకికాంది. 
కాగా, 1965ల్ సాహిత్య అకాడమీ అవారుడా  పందిన కాకా 
కాలేలకార్ 1981 ఆగస్టి  21న తుదిశా్వస విడిచారు.

జననం: 1882 డిసంబర్ 11; మరణం: 1921 సప్ట ంబర్ 11 జననం: 1885 డిసంబర్ 1; మరణం: 1981 ఆగసు్ట  21
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ర్జ్ న్ర్యణ్ మిశా్ర :
24 ఏళలా  పా్ర యంలోనే ఉరికొయయూను 

వరించిన స్హస విపలా వకార్డు

ట్గన్ నెంగి్మంజ సంగ్్మ:
గ్ర్ హిల్సా యోధుడు

విపలివ శంఖం పూరంచిన రాజ్ నారాయణ్ మిశ్రా బ్రిటష్ 
వారకి సింహస్వపనింలా మారారు. ఒక విపలివకారుడిగా 

బ్రిటషరలికు దసా్యనిని ఎంతమాత్ం సహించబోనని 
ప్రతినబూని, దేశమాత స్వచ్ఛ కోసం ఆతముత్్యగం చేశారు. 
రాజ్ నారాయణ్ విపలివ పోరాట పద్ధతులతో నిద్రపటటిని బ్రిటష్ 
ప్రభుత్వం ఆయనన నిర్ంధించి 1944 డిసెంబర్ 9వ త్దీ 
తెలలివారుజామన 4 గంటలకు ఉర తీసింది. భారతదేశంల్ 
బ్రిటష్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన చివర ఉరశిక్ష ఇదేనని 
అందర్ భావిసాతురు. రాజ్ నారాయణ్ మిశ్రాన ఉర తీసిన 
సందరభుంగా చివర కోరక ఏమిటని అడిగినపుడు ఆయన రండ 
రండునానియని చెపాపారు. ఒకట… తన మెడకు త్నే ఉర 
వేస్కోవడం కాగా, రండోది… తన మృతదేహానిని 
విపలివకారులైన తన సహచరులకు అపపాగించాలని కోరారని 
అంటారు. రాజ్ నారాయణ్ మిశ్రా లఖంపూర్ ఖేరీల్ని మిటౌలీ 
త్లూకా భికంపూర్ గ్రామంల్ 1920 ఆగస్టి  26న 
జనిముంచారు. ఐదుగురు సదరులల్ చిననివాడైన ఆయన, 
కవలం 22 ఏళలి వయస్ల్నే సాయుధ పోరాటంతో బ్రిటష్ 
పాలకులన తరమికొటేటి ప్రయతనిం చేశారు. ఇందుల్ 
భాగంగా 1942ల్ ఆయుధ్ల దోపిడీకి వెళిలినపుడు జరగిన 
కాలుపాల్లి  లఖంపూర్ ఖేరీ డిపూ్యటీ కమిషనర్ మరణించాడు. 
దీంతో మిశ్రా తన గ్రామం వదిల్ వెళిలిపోగా, బ్రిటష్ పాలకులు 
ఆయన కుట్ంబ్నిని చిత్హింసలు పటాటి రు. చివరకు ఆయన  
1943 అకోటి బరుల్ మీరట్ ల్ గల గాంధీ ఆశ్రమంల్ 
అరసటియా్యరు. ఆ తరా్వత 1944 జూన్ 27న కోరుటి  మరణశిక్ష 
విధించింది. కానీ, దీనిపై ఆయన ఏమాత్ం చల్ంచలేదు. 
చివరకు తన 24వ ఏట 1944 డిసెంబరు 9వ త్దీన ఉరతీసిన 
సమయంల్న్ ఈ భరతమాత అసమాన పుత్రుని పదవులు 
‘విపలివం వర్ధలాలి ల్’ అని నినదించాయి.

బ్రిటష్ పాలకులు 1872ల్ గారో పర్వత్లన సా్వధీనం చేస్కునే 
ప్రయతనిం చేసినపుడు టగన్ నెంగిముంజా సంగాము ఎంతో 

సాహసంతో పోరాడి వారని చాలా రోజులపాట్ నిలువరంచారు. 
భారతదేశం గర్వంచదగిన ఓ గొపపా విపలివ యోధుడుగా యుద్ధభూమిల్  
బల్దనం చేసిన ఎందరో సా్వతంత్యరో సమరయోధులకు ఆయన 
ఎనలేని ప్రేరణ. ష్లాలి ంగ్ ల్ని విల్యమ్ నగర్ సమీపంల్గల 
సమంద గ్రామంల్ ఆయన జనిముంచారు. ఆ సమయంల్  గ్రామం 
చుటూటి  పర్వత్లు, దటటిమైన అడవులు ఉండవి. భారత సా్వతంత్యరోం 
కోసం 1857ల్ తొల్ పోరాటం తరా్వత బ్రిటష్ పాలకులు దేశం 
మొత్తునీని సా్వధీనం చేస్కునేందుకు కుట్పనిని వేగంగా మందుకు 
కదులుతునని సమయమది. వార ఆక్రమణ పర్వంల్ 
మేఘాలయతోపాట్ గారో పర్వత్లు కూడా ఉనానియి. కానీ, 
దేశభకుతుడైన సంగాముకు ఇదంతమాత్ం నచచోలేదు. ఆ మేరకు “బ్రిటష్ 
వారు మా భూభాగం పాల్ంచేందుకు అనమతించం.. మా ప్రజలన 
బ్నిసలుగా మార్చో ప్రయత్నిలన సహించబోం” అని బ్హాటంగానే 
ప్రకటంచారు. అంతటతో సరపటటికుండా తక్షణం తన పోరాటానికి 
శ్రీకారం చుటటి, యువ సైనా్యనిని కూడగటాటి రు. మాతృభూమి రక్షణ 
కోసం యువత త్్యగాలకు సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచాచోరు. బ్రిటష్ 
పాలనకు వ్యతిర్కంగా ప్రచారంల్ భాగంగా గ్రామాల్లి  పర్యటంచడం 
ప్రారంభించి, జనంల్ దేశభకితు భావానిని నిలువెలాలి  నింపారు. అయిత్, 
ఆధునిక ఆయుధ్లునని బ్రిటష్ వారతో పోరాటానికి సంగాముతోపాట్ 
ఆయన సహచరులందర వదదేగలవి కతితు, డాలు, ఈటె, విలులి , బ్ణాలు 
వగైరా సంప్రదయక ఆయుధ్లే. అయినపపాటకీ, సాత్ంత్రేచ్ఛతో 
రగిల్పోతునని సంగాము, ఆయన సహచరులు బ్రిటష్ శిబిరంపై 
సాహసంతో దడి చేసి, దనికి నిపపాంటంచారు. ఇలాంట దడిని 
ఊహించని బ్రిటష్ వారు బితతురపోయారు. దీంతో కుట్పనిని సంగామున 
చరచోలకు పిల్చి, సమావేశం జరగే చోటకు రాగానే తుపాకీతో కాల్చో 
చంపారు. సా్వతంత్యరో సమరయోధుడైన ఈ భరతమాత మదుదే బిడడా 
అమరుడైనపపాటకీ ఆయన సహచరులు పోరాటం కొనసాగించారు. 
కానీ, ఇది ఎకుకావ కాలం కొనసాగలేదు.. బ్రిటష్ వారు గారో హిల్్స 
మొత్తునీని సా్వధీనం చేస్కునానిరు. నేటకీ గారో ప్రాంతంల్ని ప్రజలు 
టగన్ నెంగిముంజా సంగాము త్్యగాలన సమురంచుకుంటూ ఆయన 
వర్ధంతిని ‘స్వతంత్ సైనిక దిన్త్సవం’గా నిర్వహించుకుంట్నానిరు.   
           

జననం: 1920 ఆగసు్ట  26; మరణం: 1944 డిసంబర్ 9

జననం: తెలయదు; మరణం: 1872 డిసంబర్ 12
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భా రత 52వ అంతరాజా తీయ చలనచిత్రోత్సవంల్ 
భాగంగా దశాబ్దే ల నంచీ చలనచిత్ 
రంగంల్ అదుభుత్లు సృష్టించిన హంగేర 

దేశపు అత్యంత గౌరవనీయ దర్శకుడు ఇసతువాన్ జాబో, 
హాలీవుడ్ నవశకం సినిమా ప్రమఖుడు మారటిన్ సకార్ససె కు 
‘సత్యజత్ ర్ జీవన సాఫల్యం పురసాకారం’ ప్రదనం 
చేయబడింది. ఇసతువాన్ జాబో ఆణిమత్్యలాలి ంట ‘మెఫిసటి  
(1981), ఫ్దర్ (1966) వగైరా చిత్రాలకు దర్శకత్వం 
వహించారు. అలాగే చలనచిత్ చరత్ల్ అత్యంత గొపపా, 
ప్రభావశీల దర్శకులుగా మారటిన్ సకార్సస్ పరగణించబడాడా రు. 
ఓటీటీ దిగగో జ్లతో సహకారం

‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ ఈ ఏడాది తొల్సారగా దిగగాజ ఓటీటీ వేదికలన 
ఈ వేడుకల్లి  పాల్గా నేందుకు ఆహా్వనించింది. ఈ మేరకు 
‘నెట్ ఫిలిక్్స, అమెజాన్ ప్రైమ్, జీ5, వ్ట్, సనీల్వ్ ఈ 
వేడుకలల్ భాగసా్వమలు అయా్యయి. ఇందుల్ భాగంగా 
ఓటీటీల విశిషటి చిత్రాలు, సారాంశ ప్రారంభాలు, మందస్తు 
ప్రదర్శనలు, సంక్పీతుకృత పా్యకజీ ప్రదర్శనలు, వివిధ ఇతర 
క్షేత్సా్థ యి, వరుచోవల్ కార్యక్రమాలన అవి ప్రదర్శంచాయి. 
ఇటీవల ఓటీటీ వేదికలల్ సినిమాలు చూస ధోరణి 
పరుగుతునని నేపథ్యంల్ ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ కూడా ఈ కొతతు 
సాంకతికతన అనసరసతుంది. అలాగే ఓటీటీ కూడా 
పరశ్రమల్ని దిగగాజాలు, కళాకారుల భేటీకి ప్రభావశీల 
వేదికగా నిలుసతుంది.

భారత 52వ అెంతర్జెతీయ చలన చిత్రోతసీవెం (ఐఎఫ్ ఎఫ్ఐ) గోవాలో నవెంబరు 20-28 త్దీల మధయూ తమి్మది రోజులపాట్ 
నిర్వహెంచబడిెంది. తదా్వర్ యువ, ఔతాసీహక ప్రత్భావెంతలు  ప్రధ్న స్రవెంత్ చిత్ నిర్్మణెంతో సెంధ్నెం కాగల వేదిక లభిెంచిెంది. 
యువ చిత్ నిర్్మతలు, కళాకారులు, గాయకులు, స్్రీన్ రైటరులో, స్టనిమా రెంగెంతో మడిపడిన ఇతరులెంతా తమ ప్రత్భాపాటవాలన 

ప్రదర్్శెంచే వేదికగా నిలవడమే ఈ ఉతసీవాల ఉదేదాశెం.

మారి్ట న్ స్కోరసాసస్.. ఇస్తి వాన్ జ్బోలకు
సతయూజిత్ ర జీవన స్ఫలయూ పురస్కోర ప్ర ద్నం

“భారతదేశం కథా కాలక్షేపానికి పటి్ట ంది 
పర్… మా కథలు ప్ర పంచ 

సృజన్త్మకతను ప్ర భావితం చేశాయ. 
అనేక రకాల కథలకు నిలయమై న 

భారతదేశం వాసతి వానికి ‘కథా 
ఇత్వృతాతి ల కాణాచి.”

అనుర్గ్ ఠాకూర్
సమాచార-ప్ర స్ర శాఖ మంత్్ర

52వ ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ ముఖాయూంశాలు.
 భారతదేశంల్ని యువ ప్రతిభకు ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ ఒక వేదికన 
కల్పాంచింది. ఈ మేరకు 35 ఏళలిల్ పునని 75 మంది సృజనాతముక 
ప్రతిభావంతులన ఈ వేడుకలకు ఆహా్వనించింది. వారు చిత్ 
పరశ్రమల్ని ప్రమఖులతో సంభాష్ంచడంతోపాట్ మాసటిర్ కాలి సెస్ 
లల్ పాల్గా నానిరు.

 ఈ వేడుకలల్ తొల్సారగా బ్రిక్్స చిత్రోత్సవాల ద్వరా బ్రిక్్స 
దేశాలు… బ్రెజల్, రష్్య, సౌత్ఫ్రికా, చైనా, ఇండియాల సినిమాలు 
ప్రదర్శతమయా్యయి. కాగా, కారోలి స్ సౌరా దర్శకత్వం వహించిన ‘ది 
కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది వరల్డా’ (ఎల్ ర్ డి టడో అల్ మండో) వేడుకల 
ప్రారంభోత్సవ, అంతరాజా తీయ ప్రీమియర్ చలనచిత్ంగా 
ప్రదర్శంచబడింది.

 ఈ 52వ ‘ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ’ “దిలీప్ కుమార్, స్మిత్రా భావే, బుద్ధదేవ్ 
దస్ గుపాతు, సంచార విజయ్, స్ర్ఖ సిక్రీ, జీన్-పాల్ బెలాముండో, 
బెరాట్ర ండ్ టావెరనియర్, క్రిసటిఫర్ పలిమముర్, జీన్-కాలి డ్ కరీర్” వంట 
దిగగాజాలకు నివాళి అరపాంచింది.  
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భారత 52వ అంతర్జా తీయ చలన చితో్ర తసావం



మీడియా కార్న ర్ 



బుద్ధ  భగవానుడు ఉపదేశించిన ‘భవతు సత్ మంగళం’ అనే మంతా్ర ని్న బాబా స్హెబ్ అంబేడకోర్  
పదేపదే ఉటంకిసూతి ండేవార్.  ప్ర జ్స్వ్మయూంలో ప్ర త్ ప్ర భుతావ్నిక్ ఈ బాధయూత-కరతి వయూం ఉన్్నయని 

ఆయన సపుష్ట ం చేస్వార్. తాము పాలంచే ప్ర జల సంక్షేమానికి కటు్ట బడటమే ప్ర భుతావ్ల కరతి వయూం 
కావాలని చపపువార్. ర్జక్య పారీ్ట లు దీనిని వేరవ్ర్ పరలా తో పిలవచుచి- అది ఏదై న్ ద్ని లక్షయూం 

మాత్ర ం ‘సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశావ్స్.’ 

-ర్మ్ న్థ్ కోవింద్, -ర్మ్ న్థ్ కోవింద్, ర్ష్ట ్రపత్ర్ష్ట ్రపత్

ప క్ష ప త్్ర క

డిసంబర్ 6
బాబా స్హెబ్  అంబేడకోర్ 65వ

మహాపరినిర్వ్ణ్ దినం సందర్భంగ్ నివాళి

న్యూ ఇండియా న్యూ ఇండియా 

స మాచార్స మాచార్
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