
స్వయంసమృద్ధ భారత్ప్ర చారంతోస్థా నికఉత్పత్తు లుప్ర పంచవ్యాపతు ంఅయ్యాయి.
ఇప్పుడుదేశంలోపండుగలసీజన్లో‘స్వదేశీసంగ్ఉత్సవ్’కొతతు మంత్ర ంగామారంది.

పండుగలపండుగల
ఉత్్సహంఉత్్సహం

స్థా నికతకోసంనినాదం

ఉచిత పంపిణీ కోసం
నవంబర్ 1-15, 2021సంపుటి 2, సంచిక 9                                            



आवरण 
कथा

Indian products 
becoming Global

Cover 
Story

గతఏడాదిదీపావళినాడుస్వర్గా నినిమై మరపంచేలా
దివ్్వలవ్లుగులతోముస్తు బు

అయోధ్యాపురఅయోధ్యాపుర

 

ప్ర తీ ఏడాది వ చ్చే  దివ్వెల పండుగ  దీపావళి ఒక వేడుక మాత్ర మే కాదు, ప్ర పంచవ్యాప్ంగా భార త 
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‘‘దీపావళిపర్వదినంనాడుఇంటి
సంహద్్వర్నినిపవిత్ర మై న‘శుభ్-
లాభ్’లేద్‘రది్ధ -సది్ధ ’చిహ్నిలతో
అలంకరంచడంస్ంప్ర ద్యం.
దీపావళిసందర్ంగామనఇళ్ల కు
సంపదర్వ్లననిదిఆఅలంకార
ప్ర ధ్నలక్యాం.ఇళ్ల కిఎలాముందు
సంహద్్వర్లుఉంటాయో
అలాగేసరహదుదు లుమనదేశానికి
సంహద్్వర్లు.అందువల్ల జాతి
సుసంపననితమీనంచేర్వ్లి,
జాతి‘శుభ్-లాభ్’మీనంచే
ర్వ్లి,జాతి‘రధి-సధి’కూడా
మీరు,మీశకితు నంచేర్వ్లి.’’.
-నరంద్ర మోదీ,ప్ర ధ్నమంతి్ర
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సంపాద కీయం

సాదర నమసాకారం,
భార త దేశం భిన్న త్ంతో ్ కూడిన భూమి. అదే మన ప్ర త్యేక బ లం. భిన్న త్ంలో కూడా ఎన్్న ఆచారాలు, 

సాంప్ర దాయాలు, భాష లన్నంటి స మ్మేళ నం ఈ భూమి. భార త దేశం ఒకే తాను వ లె బిగి అయిన  అల్లిక తో ఉంటంది. 
మ న భిన్న త్ సంసకాకృతిలో పండుగ ల కు ప్ర త్యేక ప్రాధానయే త ఉంది. వ ర్గ , మ త వివ క్ష ల అవ రోధాల న్నంటినీ అధిగ మించి 
ఐకయే తా స్ఫూర్తుతో వేడుక లు నర్ హంచుకోవ డం దా్రా పండుగ ల సీజ న్ ఉతాసాహం, ఆనందంతో ప్రారంభమ వుతంది. 
పండుగ ల కి కావ ల సిన వ స్తువుల కొనుగోలులో స్ దేశీ స్త్రాన్న ఆచ ర్ంచిన ట్ట యిత్ పండుగ ల అరం్ ఎన్్న రెటలి  
పెరుగుతంది. "స్ానకం కోసం ననాదం" స్త్రానకి మూలం ఇదే.

కోవిడ్ మ హ మ్మేర్ ఎన్్న స వాళలి ను మ న మందుకు తెచిచినా స్ యం స మృదిధి, స్ానక ఉత్ప తతుల ప టలి విశ్్స 
పున రుదధి ర ణ దా్రా ఆ సంక్షోభాన్న దేశం దీటగా ఎదుర్కాన గ ల్గింది. "మ్డ్ ఇన్ ఇండియా" ఉత్ప తతులు తీస్కోవ డాన్న 
ఈ రోజు ప్ర జ లు గ ర్ కార ణంగా భావిస్తునా్నరు. స్ానక ఎంట ర్ ప్రెన్యేరులి , క ళాకారులు, హ సతు క ళాకారులు, చేనేత 
కార్మేకుల ను ప్రోతసా హంచ డం ఒక అల వాటగా మ్ర్ంది. భార త ఉత్ప తతుల ప టలి ఈ ప్ర చారం ఇప్పుడు స్ానకం నుంచి 
ప్ర పంచ స్ాయికి చేర్ దేశం ప్ర ధాన మ్రెకాట్ కావ డ మ్ కాకుండా ప లు ఉపాధి అవ కాశ్లు క ల్్పంచింది. దానకి తోడు 
ఇప్పుడు స్ానకం కోసం ననాదం ఒక ప్ర జా ఉదయే మంగా మ్ర్ంది. ఈ పండుగ ల స మ యంలో స్ానక ఉత్ప తతుల ప టలి 
వాయేమోహం ఆర్క్ వయే వ స్ ను కూడా ఉత్తుజితం చేసింది.

కోవిడ్ మ హ మ్మేర్పై పోరాటం ప్ర య తా్నల ను భార త దేశం మమమే రం చేసింది. 100 కోటలి వాయేకిసాన్ డోస్ లు పూర్తు 
చేయ డం దా్రా భార త దేశం కొతతు ర్కారుడు  నెల కొల్్పంది. ఆరోగయే మౌల్క వ స తల అభివృదిధిలో పార్శుధయేం పాత్ర ;   
గ్రామ్లు, న గ రాల స ర్ స మ గ్ర అభివృదిధి;  మంచినీటి వ స తల ప ర్ధి విసతు ర ణ , అమృత్ మ హోతసా వ్ వేడుక లు ఈ 
సంచిక లో ఇత ర మఖాయేంశ్లు. గుజ రాత్ మఖయే మంత్రిగా ప న చేసిన కాలం నుంచి సేవ , అంకిత భావంతో కూడిన ప్ర ధాన  
మంత్రి న రంద్ర మోదీ విజ న్ అంత ర్గ త ఆతమే విశ్్సం జ నస్తుంది. ప్ర తీ ఏడాది సైనకుల తో ప్ర ధాన  మంత్రి మోదీ దీవాళి 
వేడుక లపై ప్ర త్యేక క థ నం, త న కు అందిన కానుక ల న్నంటినీ వేలం వేసి ఆ సొమమేను విరాళంగా అందించ డం దా్రా 
న మ్మి గంగే ప థ కానకి కొతతు ఉత్తుజం క ల్్పంచ డం ఈ సంచిక లోన ఇత ర  ప్ర ధాన క థ నాలు. అమృత్ మ హోతసా వ్ సీరీస్ లో 
భాగంగా ఆచారయే జె.బి.కృప లానీపై వయే కితుత్ విభాగంలో ఇచిచిన క థ నం, కొంద రు గౌర వ నీయులైన సా్తంతయే్ర యోధుల 
జీవిత చ ర్త్ర లు పాఠ కుల కు స్ఫూర్తునసాతుయి.

కోవిడ్ నయ మ్ల ను పాటిస్తు పండుగ ల సీజ న్ ఆనందాన్న పంచుకోండి. పండుగ ల సీజ న్  మీ అంద ర్కీ 
ఆనంద దాయ కంగా ఉండాల న ఆకాంక్షిస్తునా్నను. 

 ( జైదీప్ భట్్గర్ )

చిరునామా:ర్మ్నేం-278బ్్యరోఆఫ్ఔట్రీచ్అేండ్కమ్్యన్కేషన్,
రెేండవఫ్లో ర్,సూచనాభవన్,న్్యఢిల్లో–110003
e-mail:response-nis@pib.gov.in



న్యూ ఇండియా స మాచార్  నవంబర్ 1-15, 2021 3

आवरण 
कथाవిశ్వవిపణిలో భారతీయ 

ఉత్పత్తు లు  

ముఖపత్ర  
కథనం

మయిల్బాక్్స ఉచిత పంపిణీ కోసం
అకోటో బర్ 1-15, 2021

సంపుటి 2, సంచిక 7

ఆర్థి క రంగ అమృత 
ఆర్థి క రంగ అమృత 

యాత్రయాత్ర   
ఆర్ధి క సంవత్సర మొదటి త్ రైమాసికంలో 20 శాతానికి 

ఆర్ధి క సంవత్సర మొదటి త్ రైమాసికంలో 20 శాతానికి 

ప్ గా పర్గిన స్థి ల జాతీయ ఉత్పత్తి  కొవిడ్ అనంతరం 

ప్ గా పర్గిన స్థి ల జాతీయ ఉత్పత్తి  కొవిడ్ అనంతరం 

భారత ఆర్ధి క వ్యవసథి  కోలుకంటందని స్చిసతి ంది 

భారత ఆర్ధి క వ్యవసథి  కోలుకంటందని స్చిసతి ంది 

  response-nis@pib.gov.in

నేను న్యే ఇండియా స మ్చార్ ఇ-ప త్రిక ను 
ఇ-మెయిల్ దా్రా అందుకుంటనా్నను. ఈ ప త్రిక 
ప్ర తీ ఒకకా సంచిక చ ద వ డం నాకు చాలా ఆనందంగా 
ఉంది. ఈ ప త్రిక లో నాకు ఆస కితు గ ల వారతు లు కూడా నేను 
చ దువుతూ ఉంటాను. స మ్జం, సంసకాకృతి, శ్స్రతుయ 
విజాఞా నం, క్రీడ ల కు సంబంధించిన వారతు లు చ ద వ డాన్న 
నేను ఇష్ట ప డ తాను. ఈ ప త్రిక లో ప్ర చుర్స్తున్న ఫొటోలు 
చాలా ఆక ర్ష ణీయంగా ఉంటనా్నయి.

Orit Stephen Ekka
edcap@AAI,AERO

ఈ ప క్ష ప త్రిక ప్ర భుత్ విధానాల పై స మ గ్ర స మ్చార 
వ న రుగా ఉండ డంతో పాట కీల క నర్ణ యాల కు 
సంబంధించిన తాజా స మ్చారం పాఠ కుల కు 
అందిస్తుంది. ర్టైరెమేంట్ అనంత రం నేను గ్రామీణ 
ప్రాంతాల తో అనుసంధానమై గ్రామీణ ప్ర జ ల స మ సయే ల 
ప టలి  అవ గాహ న క ల్గి ఉండడం వ లలి సాధార ణంగా ‘మై 
గ వ్’ లో నా అభిప్రాయాలు తెల్య చేస్తు ఉంటాను. ఆ 
దిశ గా ప్ర భుత్ం విధానాలు రూపందిస్తున్నందుకు 
చాలా ఆనందంగాఉంది.

Bhagawan Dass
bhagawan.sel@gmail.com

నేను ఎన్.హెచ్.ఎస్ పై ప న చేస్తున్న ఒక పిలలి ల 
వైదుయేడిన. 2019 ఆగ స్్టలో నేను భార త దేశం వ దిల్ 
వెళలి వ ల సి వ చిచింది. నేను న్యే ఇండియా స మ్చార్ నెల 
వారీ జ ర్న ల్సా కు స బ్ స్కా యిబ్ చేసినందువ లలి దేశ్న్న 
స్ప ర్ ప వ ర్, విశ్ గురుగా నల్పే దిశ గా చేప డుతన్న 
సంఘ ట న ల తో నేను అనుసంధానం అయ్యే అవ కాశం 
క ల్గింది. మ న చుట్్ట  అల మకున్న ప్ర త్యేకించి గ త 
ఏడాదిన్న ర కాలంలో ఆవ ర్ంచిన ప్ర తికూల ప ర్స్ితలోలి  
చ దివేందుకు;    మెరుగైన నేడు, స్సంప న్న భ విషయే తతుపై 
ప్ర జ లోలి  ప్ర త్యేకించి నాకు ప్రీతిపాత్ర మైన స్ దేశంలో  
ఆశ , స్ఫూర్తున నంపేందుకు న్యే ఇండియా స మ్చార్ 
చ కకా న ప త్రిక అన భావిస్తునా్నను.

ఈ అదుభుత ప్ర య తా్నన్న కొన సాగిస్తు, నా వంటి 
ఎంద రో ఎన్ఆర్ఐలకు దేశంలో జ రుగుతన్న అదుభుత 
సంఘ ట న ల పై ప క్ష పాత వైఖ ర్తో త ప్పుడు స మ్చారం 
అందిస్తున్న చెడు ప్ర సార మ్ధయే మ్ల కు (జాతీయ , 
అంత రాజా తీయ ) దూరంగా ఉండి చ కకా న  చైత నయేం, స్ఫూర్తు 
పంద డానకి ఈ  ప త్రిక ను మ ర్ంత ఎకుకావ మంది 
ఎన్ఆర్ఐల కు చేరలా చూడాల న్న ది నా అభయే ర ్న . మ ర్ంత 
అధిక సంఖయే లో ఎన్ఆర్ఐలు, పిఐఓలు భార తావ న 
ఉజ్ ల భ విషయే త్ కు పెట్ట బ డులు అందించ గ లుగుతారు.

Soham Mitra
sohampeds85@gmail.com

   స మ్చార సంప ద , స్ఫూర్తు, పాఠ కులకు సృజ నాతమే క 
ఆలోచ న లు అందించే అదుభుత మైన మ్ధయే మం న్యే 
ఇండియా స మ్చార్ . త్ల్గా్గ  త ర ల్ంచుకోగ ల , 
సౌక రయే వంతం, అభిప్రాయాల మ్ర్్పడి, త్ల్గా్గ  
అందుబాటలో ఉండే ఈ ప త్రిక రెగుయేల ర్ పాఠ కుడిన 
కావ డం నాకు ఆనందంగా ఉంది. ఇంట రాకి్టవ్ 
గా ఉంట్  జాఞా నాన్న, స్ఫూర్తున అందించే  ప త్రిక 
ప్ర చుర్స్తున్న బృందానకి, ప్ర ధాన మంత్రికి  నా 
ధ నయే వాదాలు తెల్య చేస్తునా్నను.
చ కకా న స మ్చారంతో లీన మైపోయ్ ల క్ష ణం ఇవ్ గ ల 
ఈ ప త్రిక కు ధ నయే వాదాలు.

Paarth Wassan
paarth26wassan@gmail.com

మీసలహ్లనపంపంచవలసన

  చిరునామా, ఈ-మెయిల్ :
ర్మ్నేం-278,బ్్యరోఆఫ్అవుట్రీచ్అేండ్కమ్్యన్కేషన్,

రెేండవఫ్లో ర్,సూచనాభవన్,
న్్యఢిల్లో–110003
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आवरण 
कथा
సంక్షిపతు 
వ్రతు లు

రోడుడు ప్ర మాదబాధిత్లనఆస్పత్రు లకుతీసుకెళ్్ల 
వ్రకిబహుమత్లు

జాతీయ ర హ దారుల పై ప్ర మ్దాలు సాధార ణ మ్. కాన స రైన 
స మ యంలో స హాయం అంద న కార ణంగా ప లువురు 

ప్ర జ లు ప్రాణాలు కోలో్పతనా్నరు.  2030 నాటికి రోడుడు  ప్ర మ్దాలోలి  
మృతల సంఖయే స గానకి త గి్గంచాల న్న ల క్షష్ం ప్ర పంచ ఆరోగయే సంస్ 
నరదేశంచింది. ఆ గ డువు క నా్న 5 సంవ తసా రాలు మందుగానే అంటే 
2025 నాటికే ఆ ల క్షయేన్న చేరుకోవాల న కేంద్ర  ప్ర భుత్ం భావిసతుంది. 
ఈ ల క్షయేన్న సాధించే ప్ర య త్నంలో భాగంగా మోటారు వాహ నాల 
చ ట్టం 2021... క ఠిన నబంధ న లు అమ లులోకి తెచిచింది. రోడుడు  

ప్ర మ్దాలోలి  తీవ్ంగా గాయ ప డిన వార్న స కాలంలో (గోలెడున్ పీర్య డ్) 
ఆస్ప త్రుల కు తీస్కువ చేచి వార్కి  ఇప్పుడు రోడ్, ర వాణా మంత్రిత్ 
శ్ఖ న గ దు ప్రోతాసాహ కాలు ప్ర క టించింది. రోడుడు  ప్ర మ్దాలోలి  తీవ్  
గాయాల పాలై త క్ష ణ వైదయే స హాయం అందిత్ బ తికే అవ కాశం ఉన్న 
వార్న  ప్రాణ ర క్ష ణ కోసం స కాలంలో  ఆస్ప త్రికి త ర ల్ంచే అవ కాశం 
ఉన్న తొల్ గంట కాలానే్న గోలెడున్ పీర్య డ్ గా వయే వ హ ర్సాతురు. ఈ 
ప థ కం కింద అలా స కాలంలో ఆస్ప త్రికి త ర ల్ంచే వార్కి (గుడ్ 
సమర్టన్సా) రూ.5,000 న గ దు బ హుమ తి, ఒక స ర్్టఫికెట్ కూడా 
అంద చేసాతురు. వయే కితుగ త  గుడ్ స మ ర్ట నులి  ఒకొకాకకా ర్కి ఏడాదికి 
గ ర్ష్ంగా ఐదు సారులి  ఈ ర్వారుడు  అందిసాతురు. అతయేంత  అరుహులైన 
వార్కి 10 జాతీయ స్ాయి అవారుడులు కూడా ఉనా్నయి. ఏడాది 
మొతతుంలో ర్వారుడులు పందిన వార్ నుంచి ఆ 10 మందిన ఎంపిక 
చేసి ఒకొకాకకా ర్కి రూ.1,00,000 బ హుమ తి అందిసాతురు. ఇటవంటి 
వయేకుతులకు సంబంధించిన సంపూర్ణ స మ్చారంతో మంత్రిత్ శ్ఖ 
త్ ర లో ఒక పోర్ట ల్ కూడా ప్రారంభించ నుంది.

గడువుకుముందే8,300
జన్ఔషధికంద్్ర లఏర్్పటు
లక్యాంచేరనప్ర భుత్వం

ప్ర పంచంలోనానోయూరయ్
వ్ణిజయాఉత్పతితు నిపా్ర రంభంచిన
తొలిదేశంగాభారత్

భార త దేశం యూర్యా దిగుమ తలు త గి్గంచే దిశ గా 
పెదదే అడుగు వేసింది. వాణిజయే ప రంగా నాన్ 

యూర్యా ఉత్ప తితున ప్రారంభించి ప్ర పంచంలో అది సాధించిన 
తొల్ దేశంగా గుర్తుంపు పందింది. ఇది జూన్ లో ప్రారంభం 
కాగా ఇప్పుడు రోజూ ల క్ష బాటిల్సా కు పైగా నాన్ యూర్యా 
ఉత్ప తితు చేస్తునా్నరు. ఇప్ప టివ ర కు భార త్ 5 మిల్య న్ 

బాటిళలి నాన్ యూర్యా 
ఉత్ప తితు చేసింది. అకో్ట బ ర్ 
ఒక టో త్దీన గుజ రాత్ 
లోన భావ్ న గ ర్ లో డ్రోన్ 
దా్రా నాన్ యూర్యా 
ప్ర యోగాతమే కంగా సే్రే 

చేశ్రు. దేశంలో యూర్యా వినయోగంలో 82 శ్తం 
వాటా న త్ర జ న ఎరువుల దే కాగా గ త కొదిదే సంవ తసా రాలుగా 
దాన వినయోగం అసాధార ణంగా పెర్గింది. 2020-21 
సంవ తసా రంలో యూర్యా వినయోగం 37 మిల్య న్ మెట్రిక్ 
ట ను్నల కు చేర వ చుచిన న అంచ నా. దాన్న అవ స రం మించి 
ఉప యోగించ డం వ లలి ప రాయేవ ర ణ కు మ్త్ర మ్ మప్పు కాదు, 
పోష క విలువ ల ను కూడా అది త గి్గస్తుంది. 

సేవ , సంక ల్పం స్ఫూర్తుకి మంచి ఉదేదేశ్ల ను జోడించిన ట్ట యిత్ 
నరదేశత ల క్షయేల ను పూర్తు చేయ డ మ్ కాదు, గ డువు 

క నా్న మందుగానే  వాటిన సాధించ వ చుచి. ఇది వాసతు వం 
అనేందుకు ప్ర ధాన మంత్రి భార తీయ జ న్ ఔష ధి ప ర్యోజ న 
చ కకా న ఉదాహ ర ణ . ప్ర జ ల కు స ర స మైన ధ ర లోలి  ఔష ధాలు 
అందించేందుకు ఏరా్పట చేస్తున్న  జ న్ ఔష ధి కేంద్రాల సంఖయే 
ఇప్పుడు 8,300కి చేర డం ప్ర జ ల ప టలి కేంద్ర ప్ర భుత్ క ట్ట బాటకు 
నద ర్శ నం. నరదేశత గ డువు 2022 
క నా్న మందుగానే ఈ ల క్షయేల ను 
ప్ర భుత్ం సాధించింది. ఇప్పుడు 
ప్ర ధాన మంత్రి 2024 నాటికి 
ఈ కేంద్రాల సంఖయే 10,000కి  
పెంచాల న్న ల క్షష్ం నరదేశంచారు. నరదేశత గ డువు ఈ ఏడాది 
సెపె్టంబ ర్ క నా్న మందుగానే 8,300 కేంద్రాల ఏరా్పట 
ల క్షయేన్న ప్ర భుత్ం చేర్న విష యం ఇకకా డ ప్ర త్యేకంగా 
గుర్తుంచాల్.  2015 జూలై ఒక టో త్దీన ప్రారంభించిన ఈ సీకామ్ 
కింద సామ్నయే ప్ర జ ల కు జ న్ ఔష ధి కేంద్రాల దా్రా 50 నుంచి 
90 శ్తం చౌక గా నాణయే మైన  1451 ఔష ధాలు, 240 స ర్జాక ల్ 
ప ర్క రాలు అంద చేస్తునా్నరు.
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आवरण 
कथा
సంక్షిపతు 
వ్రతు లు

స మ్జంలోన వెనుక బ డిన వ రా్గ ల కు కొతతు అవ కాశ్లు 
క ల్్పంచ డం;  ఆర్క్ , సామ్జికాభివృదిధిలో వార్ 
పాత్ర ను పెంచ డం కోసం ప్ర భుత్ం నరంత రం కృషి 

చేసతుంది. ఈ కృషిలో భాగంగా అఖిల భార త స్ాయిలో  వైదయే 
విదయే లో ఒబిసిల కు ర్జ ర్ష నులి  క ల్్పంచ డంతో పాట సొంతంగా 
ఒబిసి జాబితాలు త యారు చేస్కునేందుకు రాష్ట్రా ల ను 
సాధికారం చేసింది. ప్ర త్యేకంగా షెడ్యేలుడు  కులాలు (ఎస్.
సి), షెడ్యేలుడు  తెగ ల (ఎస్.టి) కోసం 75 సైన్సా, టెకా్నల జీ, 
ఇన్్నవేష న్ హ బ్ లు కేంద్ర ప్ర భుత్ం ఏరా్పట చేసతుంది. ఈ 
హ బ్ లు శ్స్రతుయ ప్ర తిభ ను ప్రోతసా హంచ డంతో పాట వివిధ 

వ రా్గ ల సామ్జిక , ఆర్క్ాభివృదిధిలో వార్ వాటాను పెంచుతాయి. 
గ త రెండు సంవ తసా రాల కాలంలో సైన్సా అండ్ టెకా్నల జీ 
శ్ఖ 20 ఎస్.టి.ఐ హ బ్  లు (ఎస్ సిల కు 13, ఎస్ టిల కు 7) 
ఏరా్పట చేసింది.  విభిన్న ప్రాంతాలోలి న ఈ హ బ్ లు ఒకోకాటి 
నేరుగా 20,000 మంది ఎస్.సి, ఎస్.టిల కు ప్ర యోజ న క రం 
అవుతాయి.

ఎస్.సలు,ఎస్.టిలకోసం75కొతతు సై న్్స,టెకానిలజీ,ఇనోనివేషన్
హబ్లుఏర్్పటుచేసుతు ననిప్ర భుత్వం

జ నాభాలోన స గం మందిన అంటే మ హళ ల ను బ లోపేతం 
చేయ కుండా న వ భార తం, స్ యం స మృదధి భార త్ క ల 

సంపూర్ణంగా నెర వేర దు. గ త ఏడేళ్లిగా ప్ర భుత్ ప థ కాలోలి  మ హళా 
శ కితు ఆకాంక్ష మందు వ రుస లో ఉంది. 2018 నుంచి ప్ర తీ ఏడాది 
నీతి ఆయోగ్ మ హళా పార్శ్రామికవేతతు ల వేదిక   ప ర్వ ర్తుత భార తానకి 
తోడ్ప డుతన్న మ హళలకు అవారుడును అందిస్తు ఉండ డ మ్ ప్ర భుత్ 
విజ న్ కు తారాకాణం.  దేశం 75వ సా్తంతయే్ర దిన్తసా వ వేడుక లు 
నర్ హంచుకుంటన్న ఈ స మ యంలో స్ యం స మృదధి వాయేపారాలు 
నర్మేంచుకున్న లేదా ప్ర త్యేక బిజినెస్ సొల్యేష నలి దా్రా స వాళలి ను 
అధిగ మించుకున్న 75 మంది మ హళా పార్శ్రామిక వేతతు ల కు అవారుడులు 
ఇసాతురు. ఈ అవారుడుల కోసం నామినేష న్ దాఖ లు చేసేందుకు తది 
గ డువు డిసెంబ ర్ 31. https://wep.gov.in/. లో ద ర ఖాస్తు ఫారం 
అందుబాటలో ఉంది. ఈ అవారుడుల కోసం మ హళా వాయేపారవేతతులు 
స్ యంగా నామినేష న్ దాఖ లు చేయ వ చుచి లేదా ఇత రులు వార్న 
నామినేట్ చేయ వ చుచి. ఏడు విభాగాలోలి  ఒకటి లేదా ఎకుకావ విభాగాల కు 
నామినేష నులి  అందించ వ చుచి.

ప్ర  భుత్ం స కాలంలో తీస్కున్న శ కితువంత మైన 
నర్ణ యాల ఫ ల్తంగా భార త ఆర్క్ వయే వ స్ త్ ర్తంగా 

కోలుకుంటోంది. ఐఎంఎఫ్ తాజా అంచ నాల ప్ర కారం  భార త 
ఆర్క్ వయే వ స్  2021 సంవ తసా రంలో 9.5 శ్తం, 2022  
సంవ తసా రంలో 8.5 శ్తం వృదిధిరట సాధించే అసాకారం 

ఉంది.  అలాగే 
2022 సంవ తసా రంలో 
భార త్ ప్ర పంచంలోనే 
త్ ర్తగ తిన వృదిధి 
సాధించిన ఆర్క్ 
వయే వ స్ గా నలుస్తుంది. 

ప్ర త్యేకించి భార త దేశం, సె్పయిన్ త ప్ప ఏ ఇత ర దేశం 6 శ్తం 
పైబ డి వృదిధి సాధించే అవ కాశం లేదు. క రోనా మ హ మ్మేర్ 
ప్ర భావం వ లలి 2020-21 ఆర్క్  సంవ తసా రంలో భార త ఆర్క్ 
వయే వ స్ - 7.3 శ్తం తిరోగ మ నం న మోదు చేసింది.  కానీ, 
ఈ ఏడాది తిర్గి పెర గ వ చుచిన న అంచ నా. కోవిడ్ తాకిన 
అనంత రం వాయేకిసానేష న్ ప్ర క్రియ  ప్రారంభ మైన త రా్త 
భార త దేశం ప ర్స్ితి మెరుగు ప డుతంద న భావిస్తునా్నరు. 
ఇలాంటి ప ర్స్ితిలో వాయేకిసానేష న్ వేగం పెంపు భార త ఆర్క్ 
వయే వ స్ కు త ప్ప నస ర్గా  స హాయ కార్ అవుతంద న డంలో 
సందేహం లేదు.   

75మందిమహిళా
పారశా్ర మికవేతతు లకుమహిళా
పరవరతు తభారత్అవ్రుడు లు

ఈఏడాది9.5శాతంవృది్ధ రటు
స్ధించనననిభారతఆరథా క
వయావసథా 
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సంపూర్ణ అభివృదిధి ఫ లాలు తవె రితంగా, స్మానయా ప్ర జ ల క 
చ్రచే డానికి స మ్మిళిత వైఖ రితో స రైన దిశ గా అడుగేయాల నే 

ఆకాంక్ష తో భార త దేశం 21వ శ తాబ్ది లోకి తవె రితంగా 
పురోగ మ్స్ంది. ఈ స మయా క్ దృక్ప థంతోనే దేశాభివృదిధికి 

సంబంధంచిన మాస్ట ర్ పా్ల న్ ఆధారంగా దేశంలో మ ల్్ట మోడ ల్ 
క నెకి్టవిటీ స్ధంచ్ందుక ఆవిష్క రించిన   ప్ర ధాన మంత్రి 

గ తిశ క్ి యోజ న దేశంలో మౌలిక వ స త్ల అభివృదిధికి కొత్ 
ఉత్్జం క లి్పస్ుంది. విభిన్ శాఖ ల మ ధయా స మ నవె య లోపం 

కార ణంగా గానీ లేద్ ఏ ఇత ర కార ణంగా గానీ ఎలాంటి జాపయాం 
జ ర గ కండా ఇది నివ్రిస్ుంది. మౌలిక వ స త్ల రూప క ల్ప న 

ప్ర ణాళిక ల ను ఏకీకృతం చ్య డం;  16 కేంద్ర మంత్రితవె శాఖ లు, 
డిపార్్ట మంట్ల  ను ఒకే ఛ త్రం కింద కి తీసుకవ చిచే జాతి పురోగ తిని 

వేగ వంతం చ్య డానికి  ప్ర ధాన  మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
ఆకాంక్షాపూరితంగా ప్ర క టించిన ప్ర ణాళిక దోహ ద ప డుత్ంది.

పౌర వ స తల నరామేణం జ రుగుతన్న ప్ర దేశ్లోలి   "ప న 
జ రుగుతోంది" అనే హెచచి ర్క బోరుడుల ను మ న లో 
చాలా మంది చూసే ఉంటాం. చాలా సంద రాభులోలి  

రోడుడు  నరామేణం పూరతు యిన త రా్త ఆ ప్రాంతంలో ఆపి్టక ల్ ఫైబ ర్ 
వేసే ప న లేదా భూగ రభుంలో చేప టా్ట ల్సాన మ రో ప న ఇంకా పూర్తు 
కాలేద న సంబంధిత శ్ఖ లు గుర్తుస్తు ఉంటాయి. నరామేణం ప న 
సంపూర్ణంగా పూరతు యిన త రా్త గాయేస్ పైప్ లైన్ కు త వ్ కం 
ప నులు ప్రారంభిసాతురు. అసాధార ణ రీతిలో పురోగ మిస్తున్న 
భార త అభివృదిధి కేవ లం స మ న్ య లోపం కార ణంగా 
ఇలా కుంటప డ డాన్న అనుమ తించాలా?   ఈ అవ రోధాన్న 
అధిగ మించేందుకే దేశ చ ర్త్ర లోనే తొల్సార్  ప్ర ధాన  మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ  రూ.107 ల క్ష ల కోటలి విలువ గ ల మౌల్క వ స తల 
అభివృదిధి జాతీయ మ్స్ట ర్ పాలి న్ - గ తిశ కితున ప్రారంభించారు.
నవభారతంఅభవృది్ధ కికొతతు మంత్ర ం

ప్ర ధాన  మంత్రి నరంద్ర మోదీ చురుకైన ఆలోచ న ల ఫ ల్తంగానే 
భారీ నర్ణ యాల తో అభివృదిధి ప్ర ణాళిక ల కు వేగం వ చిచి, వాటిన 
స కాలంలో పూర్తు చేయ గ లుగుతనా్నరు.
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కల్పననవేగవంతంచేసేగతిశకితు
భారతమౌలికవసత్ల

జాతి ప్ర ధ్నమంతి్ర గతిశకితు 
యోజన

ఇంకఎంతమాత్ర ం
ఇలాజరగదు
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आवरण 
कथाజాతి

ప్ర ధ్నమంతి్ర గతిశకితు 
యోజన

ఫార్మామడికల్డివ్ై జ్
రంగాలఏర్్పటు
జరుగుత్ంది

టెక్్సటెై ల్రంగాలు,
టెక్్సటెై ల్క్ల స్ట ర్ల 
ఏర్్పటు

వేలఎకర్లఅభవృది్ధ 
ప్ర దేశం

మగాఫుడ్పారుకులు,
వయావస్యప్్ర ససంగ్
కంద్్ర లు

మిలియన్టననిలు

ఫిషంగ్క్ల స్ట రు్ల ,
ప్రు్ట లఏర్్పటుతో
చేపలఉత్పతితు రటి్ట ంపు

పారశా్ర మికకారడారు్ల

రక్ణకారడారు్ల

109

25

197

847

90

202

11
02

"స్వయంసమృద్ధ భారతసంకల్పంతో
ర్బోయే25సంవత్సర్లఅభవృది్ధ కి
మంపునాదులునిరమాసుతు నానిం.ఈ
జాతీయమాస్ట ర్పా్ల న్భారతదేశఆతమా
విశా్వస్నినిస్వయంసమృది్ధ సంకల్పం
వ్ై పునడుపుత్ంది.భారతదేశానికి
21వశత్బిదు కిఅవసరమై నఉత్తు జానిని
ఈజాతీయమాస్ట ర్పా్ల న్అందిసుతు ంది.

-నరంద్ర మోదీ,ప్ర ధ్నమంతి్ర

ఒక విధాన మ్ కావ చుచి...ఒక ప్ర ణాళిక కావ చుచి ప్ర క ట న , 
అమ లు క నా్న చాలా మందుగానే అతయేతతు మ స మ న్ యంతో 
అన్న ఏరా్పటలి  జ రుగుతనా్నయి. న వ భార త అభివృదిధికి 
మ్స్ట ర్ పాలి న్ - గ తిశకితున 2021 ఆగ స్్ట  15వ త్దీన ప్ర ధాన  
మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఆవిషకా ర్స్తు "త్ ర లో మీ మందుకు 
తీస్కురానున్న  అతి పెదదే సీకామ్ ప్ర ధాన మంత్రి గ తిశ కితు 
జాతీయ మ్స్ట ర్ పాలి న్ కోటాలి ది మంది దేశ వాస్ల క ల ల ను 
సాకారం చేస్తుంది. రూ.100 కోటలికు పైబ డిన పెట్ట బ డితో 
ప్రారంభించ నున్న ఈ ప థ కం ల క్ష లాది మంది యువ త కు 
కొతతు ఉపాధి అవ కాశ్లు అందుబాటలోకి తెస్తుంది. మ న 
దేశ  స ర్  స మ గ్ర  అభివృదిధికి అవ స ర మైన పునాదులు వేస్తు 
అభివృదిధిన సంపూర్ణత బాట లో న డిపించ గ ల ప్ర ణాళిక లోలి  
ఒక టి జాతీయ మౌల్క వ స తల మ్స్ట ర్ పాలి న్ గ తిశ కితు" 
అనా్నరు.

ఈ పథకాన్న ప్ర క టించిన కేవ లం రెండు నెల ల వయే వ ధిలో 
ప్రారంభించారు. అకో్ట బ ర్ 13వ త్దీన ప్ర ధాన  మంత్రి ఈ 
ప థ కాన్న ప్రారంభిస్తు "ప్ర భుత్ వయే వ స్ లోలి న పాత కాలం 
నాటి ఆలోచ న ల ను వ దిల్పెటి్ట ఈ రోజు 21వ శ తాబిదే భార త్ 
పురోగ మిసతుంది. ప్ర గ తి సంక ల్పం, ప్రగ తి కోసం ప న, ప్ర గ తి 
కోసం సంప ద , ప్ర గ తి కోసం ప్ర ణాళిక , ప్ర గ తికి ప్రాధానయేం 
ఇదే నేటి మంత్రం" అనా్నరు.
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మౌలికవసత్లకు
కొతతు వేగంఅందించే

గతిశకితు

ఈ ప్ర ణాళిక దేశంలో గ్యాస్ పైప్ లైన్  నెట్ వ ర్క్ ను 

2024-25 నాటికి రెటి్లంపు చేసి 34,500 కిలో మీట ర్ల కు 

విస్త రిస్తంది. 2027 నాటికి దేశంలో ప్ర తీ ఒకక్ రాష్ట్రాన్ని 

స హ జ వాయు పైప్ లైన్ తో అనుసంధానం చేయ డం 

ప్ర భుత్వ ప్ర ణాళిక .

రై లే్వ

2024-25 నాటికి రైల్్వ స ర కు ర వాణా సామ ర్్థ ం 

1600 మెట్రిక్ ట నునిల కు పంచుతారు. ప్ర స్తత 

సామ ర్్థ ం 1200 ఎంటి లు. డి.ఎఫ్.సి న్రామాణాన్ని 

వేగ వంతం చేసా్తరు.

ఇండస్ట రియల్నోడ్
దేశంలో 4 ఇండ సి్రియ ల్ నోడ్ లు ఏరాపాటు చేయాల నని ది 

ప్ర తిపాద న . ఉత్త ర ప్ర దేశ్ లోన్ దాద్రి, క రాణాట క లోన్ తంకూర్ , 

మ హారాష్్రిలోన్ షంద్రా బిదిక్న్ ల లో వాటిన్ ఏరాపాటు చేసా్తరు.

జాతీయపారశా్ర మికకారడార్
ఈ ప్ర ణాళిక కింద 2024-25 నాటికి దేశంలో 11 పారిశ్రామిక 

కారిడార్ల ను న్రిమాసా్తరు. వాటితో పాటుగ్ 2 ర క్ష ణ కారిడార్ల 

న్రామాణం కూడా జ రుగుతంది. 

విమానాశ్ర యాలు, హెలీపాడ్్ల, ఏరోడ్రోమ్ 
లను 2024-25 నాటికి న్రిమాసా్తరు.  

2022 నాటికి దేశంలోన్ 

అన్ని గ్రామాల కు 4జి 

క నెకిటివిటీ అందిసా్తరు.

2024-25 నాటికి 225
గిగావ్ట్ల  పున రుతాపాద క 

ఇంధ న ఉతపా తి్త సామ ర్థ్ం.

2024-25 నాటికి దేశంలో 
4,54,299 స ర్క్్ట్ కిలో 

మీట ర్ల ట్రాన్స్ మిష్ న్ నెట్ వ ర్క్ 
ఏరాపాటు ల క్ష్ం

ఉడాన్యోజన
n	 గ తిశ క్ి యోజ న ద్వెరా 

ఉడాన్ ప థ కం కింద 
ప్ంతీయ క నెకి్టవిటీని 
పంచుతారు. 2024-25 
నాటికి దేశంలో 
విమానాశ్ర యాలు/
హెల్పోరు్ట లు/వ్ట ర్ 
ఏరోడ్రోమ్ ల సంఖయా 220కి 
పంచుతారు. ఇందులో 109 
కొత్ 
విమానాశ్ర యాలునా్యి.

n	 ఈ ప థ కం కింద దేశంలో 
ప్ర స్ుతం అందుబాటులో 
ఉన్ 51 ఎయిర్ స్ట్రిప్ ల 
అభివృదిధితో పాటు 12 
వ్ట ర్ ఏరోడ్రోమ్ లు, 28 
హెల్పోరు్ట లు నిరిమిస్్రు.

ఇ-కనెకి్ట విటీ పునరుత్్పదకఇంధనం టా్ర న్్సమిషన్

202
కిలోమీటర్ల నిడివిలో
దేశంలో2024నాటికి
ఫై బర్నెట్వర్కునిర్మాణ

ప్ర ణాళిక.

స ర కు ర వాణా సామ ర్థ్ం 

గంగ్న దిలో 29 మిలియ న్ 

మెట్రిక్ ట నునిలు, ఇత ర న దులో్ల 

95 మిలియ న్ మెట్రిక్ ట నునిల కు 

పంచే ల క్ష్ం. 

2లక్లకిలోమీటర్ల జాతీయరహద్రులు

2024-25 నాటికి దేశంలో ఎన్.హెచ్.ఏ.ఐ న్ర్వ హ ణ లోన్ 
జాతీయ ర హ దారుల న్డివిన్ 2 ల క్ష ల కిలో మీట ర్ల కు పంచుతారు. 
2014 నాటికి ఈ జాతీయ ర హ దారుల న్డివి 91,000 కిలోమీట రు్ల 
కాగ్ 2021 న వంబ ర్ నాటికి 1.3 ల క్ష ల కిలో మీట ర్ల కు పరిగంది.

ఇది ర క్ష ణ ఉతపా త్తల ను కూడా గ ణ నీయంగ్ పంచుతంది. 
ర్. 20,000 కోట్ల పటుటిబ డితో ఉత్త ర ప్ర దేశ్ , త మిళ నాడ్ 
రాష్ట్రాలో్ల రెండ్ ర క్ష ణ కారిడారు్ల న్రిమాంచే ప్ర ణాళికలు కూడా 
ఉనానియి. దంతో దేశంలో ర క్ష ణ ఉతపా త్తల సామ ర్్థ ం ర్.1.7 
ల క్ష ల కోట్ల కు పరుగుతంది.

జాతి ప్ర ధ్నమంతి్ర గతిశకితు 
యోజన
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ప్ర ధ్నమంతి్ర గతిశకితు 
యోజన

జాతి

గతిశకితు ప్ర త్యాకఅంశాలు

 గ తిశ కితు దేశంలో మౌల్క వ స తల ప టిష్ త కు పునాది వేసే జాతీయ 
మౌల్క వ స తల మ్స్ట ర్ పాలి న్. ప్ర ధాన మంత్రి గ తిశ కితు యోజ న 
కింద 2024-25 నాటికి పూర్తు కావ ల సి ఉన్న అన్న ప్రాజెకు్టల ను 16 
మంత్రిత్ శ్ఖ లు భౌగోళిక స మ్చార వయే వ స్ (జిఐఎస్ ) ప ర్ధిలోకి 
తెసాతుయి.

 భార త్ మ్ల , సాగ ర్ మ్ల , అంత ర్గ త జ ల మ్రా్గ లు, డ్రై/లాండ్ 
పోరు్టలు వంటి వివిధ మంత్రిత్ శ్ఖ లు, రాష్రా ప్ర భుతా్ల 
నర్ హ ణ లోన మౌల్క వ స తల ప్రాజెకు్టల న్నంటినీ ఇది ఏకీకృతం 
చేస్తుంది.

 మౌల్క వ స తల అభివృదిధి పూర్తు వేగంతో చేప టే్టందుకు ఈ డిజిట ల్ 
వేదిక స హాయ ప డుతంది. ఈ ప్రాజెకు్టతో ప ర్శ్ర మ ల సామ ర్్ ం 
కూడా పెరుగుతంది. స్ానక త యారీకి ప్రోతాసాహం ల భిస్తుంది. 
ప ర్శ్ర మ ల పోటీ సామ ర్్ ం పెంచ డంతో పాట భ విషయే తతులో మ ర్న్న 
ఆర్క్ జోనలి అభివృదిధి అవ కాశ్ల ను పెంచుతంది.

 ప్ర ధాన మౌల్క వ స తల ప్రాజెకు్టలకు సంబంధించిన 
ప్ర ణాళిక ల న్నంటినీ వయే వ స్ీకృతం చేయ డం దా్రా గ తంలోన 
స మ సయే ల న్నంటినీ పిఎం గ తిశ కితు ప ర్షకా ర్స్తుంది. ఒక ర్తో ఒక ర్కి 
సంబంధం లేన రీతిలో ప్ర ణాళిక లు, డిజైనంగ్ రూపందించ డానకి 
బ దులు ఉమమే డి దృక్ప థంతో వాటిన డిజైన్ చేసి అమ లుప ర్చే 
అవ కాశం క ల్్పస్తుంది.

 ప్రాజెకు్టలను స మయే క్ దృక్ప థంతో డిజైన్ చేసి స మ న్ య దృక్ప థంతో 
అమ లు ప ర్చేందుకు మోదీ ప్ర భుత్ం చేప టి్టన  ఆకాంక్షపూర్త మైన, 
స మ గ్ర జియో సే్పషియ ల్ డిజిట ల్ వేదిక ఇది. ప్రారంభంలో 
దీన్న కేంద్ర ప్ర భుత్ నర్ హ ణ లోన ప్రాజెకు్టలోలి  కొతతు మ్రు్పలు 
ప్ర వేశ పెటే్టందుకు ఉప యోగించి త దుప ర్ ద శ లో మన్పప ల్ 
కార్్పరష న్ స్ాయికి విసతు ర్సాతురు.

 విభిన్న ఆర్క్ జోనలి లో మ లీ్టమోడ ల్ క నెకి్టవిటీ సాధించ డం ల క్షష్ంగా 
రూపందించిన కేంద్ర జాతీయ మ్స్ట ర్ పాలి న్ ఇది. జాతీయ 
ర హ దారులు, రైలే్ స ర కు ర వాణా కార్డారులి ,  గాయేస్ పైప్ లైనులి , 
విమ్నాశ్ర యాలు, విమ్న యాన రంగం, ఔష ధ ఉత్ప తితు, ఎల కా్రా నక్ 
వ స్తువులు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ , ర క్ష ణ ఉత్ప తతులు, పార్శ్రామిక కార్డారులి  
అనీ్న ఇందులో భాగంగా ఉంటాయి.

 ప్రారంభంలో మౌల్క వ స తల అభివృదిధిన ప రయే వేక్షించే లేదా ఆర్క్ 
చోద క శ కుతులుగా నల్చే 16 మంత్రిత్ శ్ఖ ల ను ఈ మ్స్ట ర్ పాలి న్ 
లో చేరచిందుకు అరహు త గ ల విగా గుర్తుంచారు. దీన కింద త కుకావ 
వయే యంతో కూడిన , వినయోగ దారుల కు ఉప యోగ ప డే మౌల్క 
వ స తల ప్రాజెకు్టలకు పాలి ట్ స్ాయి 3డి మ్యేపింగ్ చేసాతురు.

 ఈ డిజిట ల్ వయే వ స్ కింద మంత్రిత్ శ్ఖ ల నీ్న ఎప్ప టిక ప్పుడు త మ 
తాజా డేటాను అప్ లోడ్ చేసేందుకు వాటికి వేర్రుగా లాగిన్ ఐడిలు 
కేటాయిసాతురు. ఈ డేటా అంతా ఒకే చోట నక్షిపతు మై ఉంటంది.

70 సంవ తసా రాలుగా ఎలాంటి క ద ల్క లేకుండా వేచి ఉన్న మౌల్క 
వ స తల ప్రాజెకు్టల ప్ర క్షళ న , అభివృదిధిలో ఉన్న మౌల్క వ స తల 
ప్రాజెకు్టలోలి న లోపాల దిదుదే బాట ప్ర య తా్నలు 2014 సంవ తసా రంలో 
ప్రారంభం అయింది. గ తంలో ప్రాజెకు్టల ప్ర క ట న , త దుప ర్ ప్ర ణాళిక 
రూప క ల్ప న , బ డ్జాట్ త యారీ వంటివ నీ్న వివిధ ద శ లోలి  జ ర్గేవి. 2 
నుంచి 4 సంవ తసా రాలోలి  పూర్తు కావ ల సిన ప్రాజెకు్టలు పూర్తు కావ డానకి 
50 సంవ తసా రాలు కూడా ప టే్టది.

కేర ళ లోన కొలాలి ం బైపాస్ , అసాసాంలోన బోగీబీల్ వంతెన నరామేణాలు 
ఇందుకు స జీవ ఉదాహ ర ణ . స మ న్ య లోప మ్ ఇందుకు ప్ర ధాన 
కార ణం. కాన ఇలాంటి జాపయేం, ప ర్భ్ర మ ణ సంసకాకృతికి ఇప్పుడు తెర 
ప డింది. ప్ర ధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ మ్ట లోలి  చెపా్పలంటే "నర్దేష్ట 
గ డువుతో కూడిన ప న సంసకాకృతి ఇప్పుడు ఏర్ప డింది. పునాది రాళలితోనే 
నల్చిపోయిన ప్రాజెకు్టలు కూడా ప్రారంభానకి  న్చుకునా్నయి. ఇది 
అహంకారం కాదు, ప్ర జ ల కు మ్ క ట్ట బాట".

ప్ర జలజీవిత్నినిఇదిసరళం
చేసుతు ంది

ఎలంటి ప్ర ణాళిక ల్కుండా న్రామాణ కారయా క లపాలు 
జ రుగుతనని ప్రాజెకుటిలో్లన్ అవ రోధాలు ఈ ప థ కం కింద 
తొల గపోతాయి. న్రాటంకంగ్ క ద లిక ల కు ఇది అవ కాశం 
క లిపాస్తంది. ప్ర జ ల ప్ర యాణ స మ యం కూడా త గుగుతంది. 
ఇది వాయాపారానుకూల త తో పాటు కొత్త ఉపాధి అవ కాశాలు 
కూడా సృష్టిస్తంది. ఉత్త మ ప్ర ణాళిక వ ల్ల ఉతపా తి్త సామ ర్థ్ం 
పరుగుతంది. మౌలిక వ స తల సంబంధిత ప్రాజెకుటిల 
అమ లులో జాపాయాలు న్రోధించ డంతో పాటు త కుక్వ 
వయా యాన్కి పూరి్త కావ డాన్కి ఇది దోహ ద ప డ్తంది. 
పటుటిబ డ్లు, పోటీన్ కూడా ఇది ప్రోతస్ హిస్తంది. 
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1,00,00,00,0001,00,00,00,000
లక్యాంఉననితం,స్ధించినదిఅపూర్వంలక్యాంఉననితం,స్ధించినదిఅపూర్వం

ఢిల్్ల లోనిర్మ్మనోహర్లోహియ్ఆసుపతి్ర లోవ్రణాసకిచందిన
దివ్యాంగుడుఅరుణ్ర్య్కి100వకోట్ల కోవిడ్టీకామందు
ఇచిచినప్పుడుప్ర ధ్నమంతి్ర నరంద్ర మోదీస్వయంగాహ్జరయ్యారు.

క రోనా దేశ్న్న తాకిన స మ యంలో ప్ర ధాన మంత్రి న రంద్ర  మోదీ గ త ఏడాది మ్ర్చిలో మొద ట ఒక రోజు జ న తా క రూఫూ్, ఆ త రా్త జాతీయ స్ాయి 
లాక్ డౌన్ ప్ర క టించారు. నాటి నరాశ్పూర్త మైన స మ యంలో క రోనా మ హ మ్మేర్న ఎలా ఎదురోకావాలో భార త దేశ్నకి గాన, ప్ర పంచంలోన ఏ 
ఇత ర దేశ్నకి గాన తెల్య దు. క రోనా మ హ మ్మేర్ స మ యంలో వాయేకిసాన్ ఎప్పుడు త యార వుతంది, అది సాధార ణ ప్ర జ ల కు ఎలా చేరుతంది, 
ఎవ ర్కి అది వేయించుకునే అవ కాశం ఉంటంది వంటి ఎన్్న ప్ర శ్న లు వ చాచియి. త న శ్సత్రవేతతు లు, ఆరోగయే సంర క్ష ణ రంగం సిబ్ందిపై విశ్్సంతో 
భార త దేశం అతయేంత సంకిలిష్ట స మ యం నుంచి  విజ య వంతంగా బ య ట ప డింది. కేవ లం 9 నెల ల కాలంలో మ నం వాయేకిసాన్ అభివృదిధి చేయ గ ల్గాం. 
పైగా వాయేకిసాన్ త యారుకావ డం క నా్న మందే కేంద్ర  ప్ర భుత్ం వాయేకిసానేష న్ ప్రాసెస్ కు సంబంధించిన సంపూర్ణ బ్లి ప్ంట్ త యారు చేసింది. ఆ 

ఏరా్పటలి ఫ ల్తంగానే కేవ లం 9 నెలల కాలంలో 100 కోటలి వాయేకిసానేష నులి  పూర్తు చేసిన రెండో దేశంగా భార త్ ఈ రోజు గుర్తుంపు సాధించింది.

10

आवरण 
कथा కోవిడ్-19పై ప్ర్టం
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న వ రాత్రి ఉతసా వాల మ ధయే లో బిహార్ లోన భాగ ల్ పూర్ 
ప్ర జ లు దురా్గ మ్త ను ద ర్్శంచుకునేందుకు పందిళలి కి 

వెళిలిన ప్పుడు అకకా డే కోవిడ్ వాయేకిసానేష నలి స దుపాయం కూడా ఏరా్పట 
చేశ్రు. అధిక సంఖయే లో ప్ర జ లు వాయేకిసానేష న్ వేయించుకునేందుకు 
మందుకు వ చేచిలా చేయ డానకి అహమే దాబాద్ మనసాప ల్ కార్్పరష న్ 
బ హుమ తి డ్రా దా్రా ర్వారుడును ప్ర క టించింది. అంత్కాదు,  ఢిలీలిలో 
వాయేకిసానేష న్ ఆన్ వీల్సా ప్ర చారం దా్రా వాయేకిసాన్ కోసం ర్జిస్ట ర్ 
చేస్కోవ డం తెల్య న కార్మేకుల కోసం రోజువారీ వాయేకిసానేష న్ 
స దుపాయం క ల్్పంచారు. హమ్చ ల్ ప్ర దేశ్ , క శీమేర్ ల లో అయిత్ 
కొండ ప్రాంతాలోలి న చిన్న గ్రామ్ల ప్ర జ ల కు ఆరోగయే సిబ్ంది 
వాయేకిసానేష నులి  ఇచాచిరు. బిహార్ వ ర ద ల స మ యంలో వాయేకిసాన్ 
ప డ వ ల స హాయంతో వాయేకిసానేష న్ కారయే క్ర మ్నకి ఎలా ఉత్తుజం 
క ల్్పంచింది “న్యే ఇండియా స మ్చార్” గ త సంచిక లోలి  చిత్రాలు 
చూసే ఉంటారు.

ఈ క థ నాల నీ్న ప్ర పంచంలోనే అతి పెదదేదైన  భార త దేశంలో ఉచిత 
వాయేకిసానేష న్ కారయే క్ర మ్నకి పునాదిన ప టిష్ం చేసి ఈ రోజు 100 
కోటలి వాయేకిసానలి మైలురాయిన  స్సాధయేం చేశ్యి. క రోనా రెండో ద శ 
మ ధయే లో డిసెంబ ర్ నాటికి 100 కోటలి మంది ప్ర జ ల కు వాయేకిసానేష న్ 
ఇవ్ డం అనే ప్ర ణాళిక కేంద్ర ప్ర భుత్ం ఆవిషకా ర్ంచిన ప్పుడు 
ప లువురు ఎన్్న సందేహాలు వెల్బుచాచిరు. వాయేకిసాన్ కొర త ను ఒక 
స మ సయే గా ప్ర చారం చేశ్రు. అయినా అనుకున్న స మ యం క నా్న 
రెండున్న ర నెల ల మందుగానే 100 కోటలి వాయేకిసానేష నలి మైలురాయిన 
చేర డం దా్రా భార త దేశం సంయ మ నం, సంక ల్పం ప్ర ద ర్్శంచింది.

కానీ, ఈ మైలురాయిన ఎలా సాధించ గ ల్గాం?  ఇది అరధిం 
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100
కోటు్ల

75
కోటు్ల

50
కోటు్ల

25
కోటు్ల

100కోటు్ల భారతదేశంఇచిచినవ్యాకి్సనేషన్ల ఎననిడూలేనంతవేగవంతమై న
టీకాకారయాక్ర మం

2021అకో్ట బర్15నాటిసమాచారం

“ఈ2021అకో్ట బర్21చరత్ర కెకికుంది.ఈ
విజయస్ధనప్ర తిభారతీయుడిదీ.భారత్
స్ధించినఈఘనతవ్ై దయాచరత్ర లో
కనీవినీఎరుగనిది.ప్ర పంచవేదికమీద
భారతదేశశకితు నిచాటిచప్పనచిహనిం.
మనంమనవ్ై జాఞా నికశాసత్ర విజయ్నిని,
సమరథా తని,130కోట్ల మందిభారతీయుల
ఉమమాడిస్ఫూరతు నిచూసుతు నానిం.“

-నరంద్ర మోదీ,ప్ర ధ్నమంతి్ర

చేస్కోవ డం కూడా ప్ర ధాన మ్. హృషీకేశ్ లోన ఎయిమ్సా 
ప్రాంగ ణంలో పిఎస్ఏ ఆకిసాజన్ ఉత్ప తితు పాలి ంట్ ను ఆవిషకా ర్ంచిన 
సంద రభుంగా “క రోనా పై భార త దేశం సాగిస్తున్న పోరాటంలో 
జ నాభా ఒకకా టే స వాలు కాదు, భార త దేశ  భౌగోళిక భిన్న త్ం 
కూడా ఒక పెదదే అవ రోధం. ఈ రెండు స వాళ్లి  దేశం మందుకు 
వ చాచియి. సాధార ణ రోజులోలి  అయిత్ భార త దేశం రోజుకి 900 
మెట్రిక్ ట ను్నల ల్కి్డ్ మెడియ ల్ ఆకిసాజన్ ఉత్ప తితు చేసేది.  

కోవిడ్ -19              పోలియో     క్షయ
   (బిసిజి టీకా)

2021-ఇపపాటిదాకా 

9 నెలలు  

1994-2014
20 సంవతస్రాలు  

1989-ఇపపాటిదాకా 
32 సంవతస్రాలు
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आवरण 
कथा

आवरण 
कथा కోవిడ్-19పై ప్ర్టం

మిగత్దేశాలకంటేభారీటీకా
కారయాక్ర మం

2.5 కోట్ల
టీకాడోసులుప్ర ధ్నమంతి్ర నరంద్ర మోదీపుటి్ట నరోజెై న

సప్ట ంబర్17నఇచాచిరు.అలాఒకరోజులోఅతయాధికసంఖయాలో
టీకాలుఇవ్వటంలోఇదిప్ర పంచరకారుడు

కానీ, డిమ్ండు పెర గ డంతో మెడిక ల్ ఆకిసాజన్ ఉత్ప తితు 
సామ ర్ా్ల ను భార త దేశం 10 రెటలి  పెంచింది. ప్ర పంచంలోన ఏ 
దేశ్నకైనా ఊహంచ డానకి కూడా వీలుకాన ల క్షష్ం ఇది, అయినా 
భార త్ విజ యం సాధించింది. ఆకిసాజన్ ఉత్ప తితు మ్త్ర మ్ కాదు, దాన 
ర వాణా కూడా పెదదే స వాలే. ఆకిసాజన్ ర వాణాకు ప్ర త్యేక టాంక ర్ 
అవ స రం అయింది.

100 కోటు్ల  
90 కోటు్ల
80 కోటు్ల
70 కోటు్ల
60 కోటు్ల
50 కోటు్ల
40 కోటు్ల
30 కోటు్ల
20 కోటు్ల
 10 కోటు్ల

0 కోటు్ల

మొదటికోవిడ్
కసుకనగొనని
11నెలలలోపే
టీకాలుఇవ్వటం
మొదలెై ంది

ఐదుస్రు్ల ఒక
రోజులోకోటికిపై గా
టీకాలిచిచిరకారుడు 
సృష్ట ంచాం

టీకాకరణ కారయాక్రమంలో 
అతయాంత వేగం 

స్ధంచిన భారతదేశం
రోజుకు డోసలు

(లక్షలలో)

2021 అకోటిబర్ 15 నాటి సమాచారం 

భారతదేశపు 
100 కోట్ల   

డోసలు

అమెరికా కు 2 రెటు్ల

జపాన్ కు 5 రెటు్ల

జరమానీకి 9 రెటు్ల

ఫ్రాన్స్ కు 10 రెటు్ల

మొత్తం డోసలు 
( మిలియన్లలో)

ఓష్యాన్యా          ఆఫ్రికా              దక్షిణ అమెరికా  ఉత్తర అమెరికా          యూరప్              భారత్ 
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అలాంటి ప ర్స్ితిలో లాజిసి్టక్సా స వాలును దీటగా ఎదుర్కానేందుకు 
యుదధి ప్రాతిప దిక న దేశం కృషి చేసింది. త్జ స్ యుదధి విమ్నం 
ఆకిసాజన్ పాలి ంట్ ను క రోనా వైర స్ విధుల నర్ హ ణ లోకి దింప డం 
జ ర్గింది. పిఎం కేర్సా దేశంలో పిఎస్ఏ ఆకిసాజన్ పాలి ంటలి ఏరా్పటను 
వేగ వంతం చేయ డ మ్ కాదు, ల క్ష కు పైగా ఆకిసాజన్ కానసాంటేట రలి 
కొనుగోలుకు స హాయం అందించింది” అన  ప్ర ధాన  మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ చెపా్పరు.
దేశంలోతొలిస్రడో్ర న్ద్్వర్కోవిడ్వ్యాకి్సన్రవ్ణా

క రోనా వాయేకిసానలి ను ఇప్పుడు దేశంలో డ్రోనలి దా్రా ర వాణా 
చేస్తునా్నరు. మ ణిపూర్ లోన బిష న్ పూర్ నుంచి క రాంగ్ కు దేశంలో 
తొల్సార్గా డ్రోన్ దా్రా వాయేకిసాన్ ను ర వాణా చేయ డం జ ర్గింది. 
రోడుడు  మ్ర్గంలో అయిత్ ఈ రెండు ప్రాంతాల మ ధయే దూరం 26 
కిలో మీట రులి  అయిత్, డ్రోన్ దా్రా ఆ దూరం 15 కిలో మీట రలి కు 
త గి్గంది. డ్రోన్ స హాయంతో కేవ లం 12-15 నమష్టల వయే వ ధిలోనే 
ఐసిఎంఆర్ వాయేకిసాన్ ను ఆ ప్రాంతానకి అందించ గ ల్గింది. భౌగోళిక 
స వాళలి ను అధిగ మించి సాధార ణ ప్ర యాణ సాధ నాల దా్రా చేర డానకి 
వీలులేన ప్రాంతాల కు చేరందుకు మ్న వ ర హత గ గ న యాన వాహ నం 

(యుఎవి) ఉప యోగించి ఈ ఐ-డ్రోన్ ను డిజైన్ చేశ్రు. ప్ర స్తుతం 
డ్రోన్ ఆధార్త డ్ల్వ రీ ప్రాజెకు్టను మ ణిపూర్ , నాగాలాండ్ , అండ మ్న్ 
& నకోబార్ ల లో ఉప యోగించేందుకు అనుమ తి ఇవ్ డం జ ర్గింది.
భారత్ కిరోజుకి 5 లక్లరోగులకుచికిత్స చేయగల
స్మరథా యాం

రోజూ 5 ల క్ష ల కేస్ల వ ర కు క రోనా దూస్కుపోయినా చికితసా 
అందించ గ ల విధంగా భార త దేశం ఆరోగయే మౌల్క వ స తలు ప టిష్ం 
చేసింది. త దుప ర్ వ చేచి క రోనా వేవ్ ఏదైనా గ తంలో అంత వినాశ క రం 
కాకుండా నలువ ర్ంచ గ ల స్ాయిలో మ్ ఏరా్పటలి  పూరతు యాయేయి అన 
నీతి ఆయోగ్ స భుయేడు వికె పాల్ విశ్ సిస్తునా్నరు. అంత మ్త్రాన ఆ 
ప ర్స్ితి వ స్తుంద న మ్త్రం కాదు. దేశంలో వాయేకిసానేష న్ ప్ర క్రియ  
ఉదృతంగా సాగుతూ ఉండ డం, ప్ర జ లంద రూ కోవిడ్ నబంధ న లు 
తచ త ప్ప కుండా పాటిస్తు ఉండ డ మ్ ఇందుకు కార ణం. ఈ 
వాతావ ర ణంలో కోవిడ్ మ రోసార్ విజృంభించే ఆసాకారం లేదు. 
రాష్ట్రా ల నుంచి అందిన నవేదిక ల ప్ర కారం కోవిడ్ బార్న ప డిన రోగుల 
చికితసా కు దేశంలో 8 ల క్ష ల 36 వేల ప డ క లు సిదధింగా ఉనా్నయి.  
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రోజులు
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రోజులు
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రోజులు
5
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రోజులు
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రోజులు
45
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రోజులు
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భారత్లోప్ర తినెలాచేపటి్ట నటీకా
కారయాక్ర మం
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आवरण 
कथा

Indian products 
becoming Global

Cover 
Story

పండుగరంగులకు
స్వదేశీసొబగులు

కోవిడ్  సంక్షోభం మనక కష్్ట లో్ల న్ ఒక అవకాశం చూపింది. ‘దేశమే సరవె ప్రథమం-
ఎల్లప్పుడూ అదే ప్రథమం’ అనే భావనను బలోపేతం చ్స్టంది. స్థా నికంగా తయారైన సవెదేశీ 
ఉత్పత్్లతో సవెదేశీ మారె్కట్ క లబ్ధి  చ్కూరింది. “స్థా నికత కోసం నినాదం” అనేది 
ప్రజావ్ణిగా మారగా ‘ఆతమినిర్భర్’  తో స్థా నిక ఉత్పత్్లక అంతరాజా తీయ స్థా యి వచిచేంది. 
ఇప్పుడు ‘సవెదేశీ సంగ్ ఉత్సవ్’ పండుగ సమయాలో్ల  స్థా నిక ఉత్పత్్లను ప్రోత్సహంచ్  

ప్రజా కారయాక్రమంగా రూపుదిదుది కంది

విశ్వవిపణిలోభారతీయఉత్పత్తు లుముఖపత్ర 
కథనం
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आवरण 
कथाవిశ్వవిపణిలోభారతీయ

ఉత్పత్తు లు

ముఖపత్ర 
కథనంఅమెర్కా ఉతతుర సర్హదుదే కు దగ్గరలో 

మెకిసాకోలోన ఒక ప్రదేశం ఒహాకా. మ్ర్కా 
బ్రౌన్ అనే ఈ ప్రాంత యువకుడు 

మహాతామే గాంధీ  మీద ఒక సినమ్ చూశ్డు. ఈ సినమ్ 
ఎంత బాగా నచిచిందంటే వెంటనే భారతదేశంలో బాపూ 
ఆశ్రమ్నకి  వచిచి గాంధీ గుర్ంచి మర్ంత లోతగా 
తెలుస్కునా్నడు. భారతదేశపు  ఖాదీ అంటే కేవలం బట్ట 
కాదన, అది సంపూర్ణ జీవనశైల్ అన అప్పుడు బ్రౌన్ కి 
తెల్సి వచిచింది. దానకి గ్రామీణ ఆర్క్ వయేవస్తో, 
సా్వలంబనతో ఒక మౌల్క అనుబంధం ఉంది.  మెకిసాకో 
వెళిళి ఖాదీన ప్రోతసాహంచే పన చేపటా్ట లన బ్రౌన్ 
నర్ణయించుకునా్నడు. ఒహాకా లో గ్రామీణులకు ఖాదీ 
తయారీలో శక్షణ ఇచాచిడు. ఫల్తంగా ఇప్పుడు ’ఒహాకా 
ఖాదీ’ ఒక బ్ండ్ అయింది.  మొదటోలి  కాసతు అనుమ్నంగానే 
చూసినా, ఆ తరువాత వాళళి ఆసకితు పెర్గిందంటాడు బ్రౌన్.  
ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చినప్పుడు వాళ్ళి కూడా వెంట 
నడుసాతురంటాడు.  హర్్ష  త్రివేది అనే మంబయ్ నవాసి 
కొంత కాలం క్రితం తన కొడుకికా ఆటవస్తువులు కొనటానకి 
వెళిళినప్పుడు ఆతనకి ఒక ఆశచిరయేకరమైన అనుభవం 
ఎదురైంది. అకకాడ ష్టపుల వాళ్ళి ‘ఈ బొమమే భారత్ లో 
తయారైంది కాబటి్ట చాలా మంచిది’ అన చెప్పటం 
చూశ్డు. ఇదివరకు ఖరీదైన విదేశీ ఆటబొమమేలే 
మంచివనుకునే వారు. మంబై లో హర్్ష కి ఎదురైన ఈ 
వయేకితుగత అనుభవం భారతదేశంలో  స్ానక ఉత్పతతులకు 
మొగు్గ  చూపుతన్న తీరుకు అదదేం పడుతోంది. మరోవైపు 
మన ఖాదీకి ఒహాకాలో ఆదరణ లభించటం భారతీయ 
బ్ండ్ విశ్వాయేపతుం కావటానకి నదర్శనం.  

భారతీయ స్ానక ఉత్పతతులలో గొప్పదనం ఏమిటంటే  
వాటి వెనుక ఒక మూలస్త్రం దాగి ఉంటంది.  ఈ 
కారణంగానే కోవిడ్  సంక్షోభంలో “స్ానకత కోసం 
ననాదం” అనే ననాదం ప్రజావాణిగా మ్ర్ స్దేశీ  
ఉత్పతతుల పటలి ఆకర్షణ పెర్గింది. భారత ఉత్పతతులు 
స్దూర దేశ్లలో కూడా తమదైన మద్ర వేశ్యి. మనం 
75 వ సా్తంత్రయే వార్్షకోతసావాలు జరుపుకుంట్ ఉండగా 
ప్రజలకు స్ానక ఉత్పతతులపటలి  మమకారం పెర్గింది. 
అన్న  భారతీయ  ఉత్పతతులతోబాట, మఖయేంగా ఖాదీన 
యువతరం గర్కారణంగా భావిసతుంది. ఈ రోజు ఖాదీ, 
చేనేతల ఉత్పతితు వాటి  డిమ్ండ్ కి తగ్గటే్ట అనేక రెటలి  
పెర్గింది. గత కొనే్నళళిలో ఢిలీలిలోన ఖాదీ షోరూమ్సా లో ఒకే 

“ మనం పండుగల గురించి,  వ్టి ఏరా్పట్ల  
గురించి మాట్్ల డుకనేటప్పుడు మందుగా 
ఆలోచించ్ది ‘మారె్కట్ కి ఎప్పుడు వ్ళ్ళాలి? 
ఏమేం కొనాలి?’ అని. మఖయాంగా చిన్ 
పిల్లలక ఒక ప్రత్యాక ఉతా్సహం ఉంటుంది. ‘ఈ 
స్రి పండకి్క కొత్గా ఏం కొనాలి?’ అని.  
పండుగ ఉతా్సహానికీ, మారె్కట్ వ్లుగులకూ 
మధయా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. కానీ ఈ 
స్రి కూడా మీరు పండుగ కొనుగోళ్లక స్థా నిక 
మారె్కట్ కి వ్ళిళానప్పుడు  “స్థా నికత కోసం 
నినాదం” అన్ మీ దృఢ నిశచేయాని్ 
గుర్ుంచుకోండి. మన స్థా నిక ఉత్పత్్లక 
మనం ప్ధానయాం ఇవ్వెలి.”

- నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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आवरण 
कथा

విశ్వవిపణిలో భారతీయ 
ఉత్పత్తు లు  

ముఖపత్ర  
కథనం

1956-57

2013-14

2019-20

కనానిట్పే్ల స్,ఢిల్్ల
కొనేనిళ్ళుగాగాంధీజయంతి

నాడుఅమమాకాలు

`1,01,66,000 
అకో్ట బర్2,2021

రోజులో కోటి రూపాయలకు పైగా వాయేపారం జర్గిన సందరాభులు 
చాలా ఉనా్నయి. 

2020 సంవతసారపు దీపావళికి పండుగ సందరభుంగా 
అమమేడైన ఖాదీ తదితర గ్రామీణ పర్శ్రమల ఉత్పతతులను, 
అంతకు మందు సంవతసారపు దీపావళి పండుగ అమమేకాలను 
పోల్చినప్పుడు భారీ పెరుగుదల ఉండటం గమనసేతు   స్ానకత  
వైపు నలబడిన ప్రభావాన్న స్పష్టంగా అరం్ చేస్కోవచుచి. 2019 
సంవతసారపు దీపావళితో పోల్చిత్, 2020 లో అనేక 
వయేవసాయోత్పతతుల అమమేకాలు 700 నుంచి 900 శ్తం మ్రకు 
పెర్గాయి. 2020 అకో్ట బర్-నవంబర్ లో ఢిలీలిలోన కనా్నట్  పేలిస్ 
లో ఉన్న ఖాదీ ఇండియా అమమేక కేంద్రం రోజుకు సగటన కోటి 

స్థా నికఉత్పత్తు లఅమమాకందీపావళివేళరకారుడు స్థా యి

అకో్ట బర్  2, 2020 

`102.24
అకో్ట బర్  24, 2020 

`105.62
నవంబర్  7, 2020 

`106.18
నవంబర్ 13, 2020 

`111.40

ఆతమానిర్రత-ఆక్్సఫర్డు 
డిక్నరీలో2020హిందీపదం

అయింది.

సవెదేశీ పట్ల  ప్రజల ఆసక్ి, ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ పిలుపు ఫలితంగానే 
ఖాదీ ఉత్పత్్లు మళ్ళా పూరవె వైభవం సంతరించుకంటునా్యి.  ఈ 
అంకెలో అందుక స్క్షాయాలు. 

ఖాదీకిమళ్ళుపూర్వవ్ై భవం

0.42 

103.22 198.29

మిలియన్చదరపు
మీటరు్ల

మిలియన్చదరపు
మీటరు్ల

మిలియన్చదరపు
మీటరు్ల

ఖాదీబట్ట తయ్రీ

ముఖపత్ర 
కథనం

ఖాదీఇండియ్

లక్లు

లక్లు

లక్లు

లక్లు
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आवरण 
कथाవిశ్వవిపణిలో భారతీయ 

ఉత్పత్తు లు  

ముఖపత్ర  
కథనం

రూపాయలకు పైగా అమమేకాలు సాగించింది. ఈ ఏడాది 
అకో్ట బర్ 2 న గాంధీ జయంతి నాడు ర్కారుడు  స్ాయిలో కోటి 
రూపాయలకు పైగా అమమేకాలు జర్గాయి. దీనకొక గొప్ప 
ఉదాహరణ ప్రభుత్పు ఈ-విపణి. ఆదే జెమ్ పోర్టల్. ఇప్పుడు 
ఈ వేదిక మీద అమ్మే ప్రతి ఉత్పతితు మీద అది  ఏ దేశం నుంచి 
వస్తున్నదో, ఏ దేశం సరకు తీస్కునా్నరో ప్రసాతువించవలసి 
ఉంటంది. అంటే, ఆ ఉత్పతితు ఎకకాడ తయారైందో 
కొనుగోలుదారుకు తెలుస్తుంది. స్దేశీకి ప్రాధానయేం ఇచేచి ఈ 
చొరవ పర్శ్రమలకు, మ్రెకాటలికూ మ్త్రమ్ పర్మితం కాదు. 
ప్రధాన మోదీ  తన ‘మన్ కీ బాత్’ లో కూడా స్ానక శునక 
జాతలను ప్రోతసాహంచాలన పిలుపు నవ్గా జాతీయ విపతతు 

స్థా నికఉత్పత్తు లకుపరుగుత్ననిఆదరణ

ఆవుపేడతోతయ్రుచేసేదీపాలతోపాటు
కొవ్్వత్తు లు,అగరువత్తు లు,స్వసతు క్,హ్ర్డు 
బోర్డు ,వ్ల్పీస్సహ్300కుపై గా
పర్యావరణహితఉత్పత్తు లు
తయ్రవుత్నానియి.

మహిళ దినోతస్వం నాడ్ తమిళనాడ్ తోడా గరిజన హస్తకళాకారుల శాలువాలు, నాగ్లండ్ సంప్రదాయ శాలువాలు, మధుబన్ 
సాక్ర్ఫ్ లు, గరిజనులు తయారు చేసిన పశ్చిమ బంగ్ల్ జనపనార ఫైల్ ఫోల్డరు్ల కొదిదిసేపట్్లనే అమ్మాడ్ అయిపోయాయి. స్వదేశీ 

ఉతపాత్తలపట్ల భారతీయుల ఈ సరికొత్త నమమాకం కారణంగ్నే 2019 దపావళి సమయంతో పోలిచినప్పుడ్  2020లో సా్థన్క ఉతపాత్తల 
అమమాకాలు రికారు్డ నెలకొలపాయి. ఈ కాలంలో ఆహార, జౌళి ఉతపాత్తల అమమాకాలు 10 రెటు్ల పరిగ్యి. వయావసాయ ఉతపాత్తల అమమాకాలు 

700 నుంచి 900 శాతం పరిగ్యి.
వసుతు వు  14.10.2019 to 27.10.2019 01.11.2020 to 14.11.2020 పరుగుదల 

లోహచిత్ర ఉత్పత్తు లు 3.34 4.14 24శాతం

నూలుచక్ర ంసహ్గాజుస్మగి్ర  0.01 0.34 3300శాతం

గా్ర మీణపరశ్ర మఉత్పత్తు లు 76.33 309.93 306శాతం

కాటన్బట్ట  82.98 724.18 773శాతం

పాల్ఫాబి్ర క్ 8.23 23.23 182శాతం

ఫాబి్ర క్సల్కు 123.28 364.64 196శాతం

ఫాబి్ర క్ఉలెన్ 42.2 105.1 149శాతం

ఎంబా్ర యిడరీఉత్పత్తు లు 1.59 3.37 112శాతం

ఖాదీమాస్కుసహ్రడీమడ్ 192.75 458.26 138శాతం

త్నె 6.99 21.24 204శాతం

పాపడ్ 1.93 20.17 943శాతం

పచచిళ్ళు 1.71 17.60 928శాతం

సుగంధద్ర వ్యాలు 1.29 12.28 849శాతం

ఇంగువ 0.97 10.49 986శాతం

మొతతు ం 544 2.075 282శాతం
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आवरण 
कथा

విశ్వవిపణిలో భారతీయ 
ఉత్పత్తు లు  

ముఖపత్ర  
కథనం

నర్హణ దళం (ఎన్.డీ.ఆర్.ఎఫ్) తన దళంలో స్దేశీ శునకాల 
శక్షణ ప్రారంభించింది. స్దేశీ జాతలలో ఉతాసాహం, సరళత 
ఎకుకావగా ఉంటాయన, అనుమ్నాస్పద వస్తువులను గుర్తుంచటంలో 
విదేశీ జాతల కంటే మెరుగా్గ  వయేవహర్సాతుయన ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ 
అధికారులు అంటనా్నరు. స్యం సమృదధి భారత్ ను ఒక ప్రజా 
ఉదయేమంగా మలచటంలో ఇలాంటి స్ఫూర్తుమంతమైన కథలెన్్న 
ఉనా్నయి.
భారత ఆకాంక్లకు ఊతమిచిచిన ‘ఆతమానిర్ర
భారత్’ప్ర చారం

‘ఆతమే నరభుర్  భారత్’ ఉదయేమం పటలి భారత్ దీక్ష కు నదర్శనం 
పీపీఈ కిటలి , ఎన్-95 మ్స్కాల తయారీలో స్యం సమృదిధి 
సాధించటమ్.  కోవిడ్  సంక్షోభం మొదలైన సమయంలో ఈ రెండ్ 
భారత్ లో పెదదే ఎతతున తయారు చేయటం లేదు. కానీ, ప్రధాన 

భారతదేశఎగుమత్లుతొలిస్రగాభారతదేశఎగుమత్లుతొలిస్రగా
10వేలకోట్ల డాలరు్ల ద్టాయి10వేలకోట్ల డాలరు్ల ద్టాయి

స్క్మా,చినని,మధయాతరహ్
పరశ్ర మలకుప్ర త్యాకసౌకర్యాలు
కలి్పంచటంద్్వర్ఇదికోటా్ల ది
మందికిఉపాధికలి్పంచిస్వయం
సమృద్ధ భారత్కువ్నెనిముకగా
మారుత్ంది.

ప్రపంచ వాయేపతు కోవిడ్ సంక్షోభం నడుమ వాయేపార 
భవిషయేతతు గుర్ంచి విశ్ లిషకులు ఆందోళన వయేకతుం చేస్తు 
వచాచిరు. కానీ, భారత్ మ్త్రం సా్వలంబనలో సర్కొతతు 
ర్కారుడు  దిశలో కదులుతోంది.

జులై-సెపె్టంబర్ త్రైమ్సికంలో భారతదేశపు మొతతుం 
ఎగుమతలు 10,189 కోటలి డాలరలికు చేరాయి. ఒక 
త్రైమ్సికంలో 10 వేల కోటలి డాలరులి  దాటటం భారత 
చర్త్రలో ఇదే మొదటిసార్. 

2020-21 ఆర్క్ సంవతసారంతో పోలుచికుంటే ఇది 
56.92% పెరుగుదల. 2019-20 ఆర్క్ సంవతసారంతో 
పోలుచికుంటే 23.84% పెరుగుదల.  

కేంద్ర ప్రభుత్ం మొదటి సార్గా 
2021-22 ఆర్క్ సంవతసారానకి 

ఏప్ల్-సెపె్టంబర్ అర ్సంవతసారంలో భారతదేశ 
ఎగుమతల మొతతుం 

ముఖపత్ర 
కథనం

కోవిడ్ఉననిప్పటికీరై త్లసంక్షేమానికికటు్ట బడడు కంద్ర 
ప్ర భుత్వంముందుచూపువల్ల వయావస్య,ఆహ్రశుది్ధ 
ఉత్పత్తు లఎగుమత్లుపరగాయి.2020ఏప్ర ల్-ఆగసు్ట 
ఎగుమత్లు648.5కోట్ల డాలరు్ల కాగా2021-22
ఏప్ర ల్-ఆగసు్ట మధయా790.2కోట్ల డాలర్ల కుపరగాయి.

2020-21ఆరథా కసంవత్సరపు
ప్ర థమారథా ంలోభారత
ఎగుమత్లు12561కోట్ల 
డాలరు్ల 

40000 కోట్ల డాలర్ల

19700 కోటు్ల

లక్షష్ం పెట్ట కుంది. 
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మోదీ పిలుపునచిచిన తరువాత ప్రైవేట్ రంగంతో బాట 
భారత్ పీపీఈ కిట్సా తయారీలో ప్రపంచంలో రెండో అతిపెదదే 
తయారీదారుగా మ్ర్ంది. ఎన్-95 మ్స్కాలు 
అంతకుమందు ఇతర దేశ్ల మీద ఆధారపడుతూ 
ఉండగా, ఆ తరువాత పెదదే ఎతతున అమ్మే స్ాయికి వచాచిం.  
ఈ రోజు భారత్ మొబైల్సా తయారీలో ప్రపంచంలోనే రెండో 
అతిపెదదే దేశంగా ఉంది. 

నజానకి కోవిడ్  సంక్షోభం తరువాత అవతర్ంచిన కొతతు 
ప్రపంచంలో భారత్ స్యం సమృదిధి బాటలో తనకంట్ 
ఒక ప్రత్యేక స్ానాన్న ఏర్పరచుకుంది. 

ఆ క్రమంలోనే 2020 మ్ 12 న కోవిడ్  సమయంలో 
ప్రధాన జాతిన ఉదేదేశంచి మ్టాలి డుతూ, ఆతమేనరభుర భారత్ 
ఉదయేమ్నకి రూ, 20.97 లక్షల కోటలి పాయేకేజీ ప్రకటించారు. 
అది కేవలం ఆర్క్ పరమైన ప్రోతాసాహకం కాదు, భారత్ 
నడుస్తున్న బాట సంపూర్ణ చిత్రపటం. స్ానక ఉత్పతతుల 

జెమ్ప్ర్ట ల్ద్్వర్ప్ర భుత్వ
కొనగోళళులోస్వదేశీని
ప్్ర త్సహించటం.సుమారులక్ననిర
మందిచేనేతకారమాకులు,28వేల
మందివృతితు కళాకారులుఈప్ర్ట ల్
లోనమోదుచేసుకునానిరు.

భారతదేశాన్ని స్వయం సమృద్ం చేసేవి 
పదదివిష్యాలు మాత్రమే కానకక్ర్్లదు. 
భారత్ లో తయారైన బటటిలు, 
హస్తకళార్పాలు, ఎలకి్రిక్  పన్మ్టు్ల, 
మొబైల్స్.. అలగే ప్రతి ఒకక్ రంగంలోనూ 
ఈ గర్వకారణాన్ని పంచాలి. స్వయం 
సమృది్కి తొలి న్బంధన మన దేశ ప్రజలు 
తయారు చేసిన మన దేశ వస్తవులు 
మనకు గర్వకారణం కావటం. అల ప్రతి 
భారతీయుడూ ఇందులో భాగమై  గర్వంగ్ 
చెప్పుకోగలిగతే స్వయం సమృద్ భారత్ 
కేవలం ఆరి్థక ప్రచారంగ్ కాకుండా ఒక 
జాతీయ స్ఫ్రి్త అవుతంది.

-  నర్ంద్ర మోద, ప్రధాన మంత్రి
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Cover 
Story

పటలి ఆసకితు కేవలం పండుగ సమయానకి పర్మితం కాదు. ఇది 
మన రోజువారీ కొనుగోళలిలో భాగంగా మ్రుతోంది. ఈ పాయేకేజీ 
లక్షష్ం కోటాలి ది మందికి జీవన్పాధి కల్్పంచే కుటీర పర్శ్రమను 
ప్రోతసాహంచటం, స్దేశీ పర్శ్రమలకు, స్క్షష్మ, చిన్న, 
మధయేతరహా పర్శ్రమలకు ఊతమివ్టం. సీజన్ తో సంబంధం 
లేకుండా రయింబవళ్ళి కష్టపడే రైతలు, కార్మేకులను దృషి్టలో 
పెట్ట కొన ఈ ఆర్క్ పాయేకేజీ ప్రకటించారు. పర్శ్రమను 
ప్రోతసాహంచటానకి తీస్కున్న వివిధ చరయేల వలన భారత్ లో 

పెట్ట బడులు పెరుగుతనా్నయి. ఈనాడు భారతదేశం ప్రతి 
రంగంలోన్ స్యం సమృదధిం అవుతోంది. వయేవసాయం 
మొదలు ఖగోళ రంగం దాకా, ప్రకృతి వైపరీతాయేల నర్హణ 
మొదలు రక్షణ రంగ సాంకేతిక పర్జాఞా నం దాకా, టీకాలు 
మొదలు వరుచివల్ ర్యాల్టీదాకా, బయోటెకా్నలజీ నుంచి 
బాయేటరీ టెకా్నలజీ దాకా  స్యం సమృదధిం అవుతోంది. 

ప్రధాన మోదీ ఆతమేనరభుర భారత్  ఐదు సతుంభాల మీద 

ఆహ్రశుది్ధ పరశ్ర మ ఔషధపరశ్ర మ

ఐటీహ్ర్డు వేర్ టెలికాంతయ్రీ

10,900 15000

7350 12195 

కటాయింపు కటాయింపు

కటాయింపు కటాయింపు

2.50 1.00

1.80 40

లక్లఉద్యాగ
అవకాశాలు

లక్ఉద్యాగ
అవకాశాలు

లక్లఉద్యాగ
అవకాశాలు

లక్లఉద్యాగ
అవకాశాలు

లక్లఉద్యాగ
అవకాశాలు

లక్లఉద్యాగ
అవకాశాలు

ఉతపాతి్త పంచటాన్కి పరిశ్రమలకు రకరకాల మినహాయింపు ఇవ్వటం గురించి మీరు వినే ఉంటారు. కానీ మొదటిసారిగ్ కోవిడ్ 

సంక్షోభ సమయంలో కష్టికాలంలో అవకాశాన్ని అందిపుచుచికునే దృష్టితో కేంద్ర ప్రభుత్వం 13 మ్ఖయామైన తయారీ రంగ్లకు 

ఉతపాతి్తతో అనుసంధానమైన ప్రోతాస్హకాలను సార్వత్రిక బడ్జెట్ లో ప్రకటించింది. దన్ దా్వరా అయిదేళ్లలో 37 లక్షల కోట్ల ఉతపాతి్తన్,  

కోటి  అదనపు ఉదోయాగ్లను లక్ష్ంగ్ న్ర్దిశ్ంచింది.

ఎసీ-ఎల్.ఇ.డిబల్బ్ సోలార్పీవీమాడూయాల్్స

6238 4500 

04 1.50

నినాద్నికిద్రచూపనపఎల్ఐపథకం

ముఖపత్ర 
కథనం

కోటు్ల  కోటు్ల 

కోటు్ల  కోటు్ల 

కోటు్ల 

` `

` `

`కటాయింపు కటాయింపు
కోటు్ల 

`
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కథనం

లక్ఉద్యాగ
అవకాశాలు

లక్ఉద్యాగ
అవకాశాలు

లక్ఉద్యాగ
అవకాశాలు

లక్ఉద్యాగ
అవకాశాలు

నల్చింది: ఎదుగుతన్న ఆర్క్ వయేవస్, ప్రపంచ స్ాయి మౌల్క 
సదుపాయాలు, టెకా్నలజీ ఆధార్త వయేవస్, దేశంలో  వైవిధయేంతో 
కూడిన జనాభా ఇచేచి బలం, డిమ్ండ్-సపలియ్ సామర్ా్న్న 
పూర్తుగా వాడుకోగలగటం. 
‘ఒక జిలా్ల  - ఒక ఉత్పతితు ’ ప్ర చారోదయామంతో
స్థా నికానికిఅంతర్జా తీయస్థా యి

ప్రధాన మోదీ దూరదృషి్టతో ప్రకటించిన ‘ఒక జిలాలి  – ఒక 

ఉత్పతితు’  వలన స్ానక ఉత్పతతులకు అంతరాజా తీయ స్ాయి 
కల్్పంచటానకి మ్ర్గం ఏర్పడింది. దేశంలో మొట్టమొదటిసార్గా 
అనేక కొతతు కలిస్టరలి నుంచి వయేవసాయ సంబంధ ఎగుమతలు 
మొదలయాయేయి. ఉదాహరణకు వారణాసి నుంచి తాజా 
కూరగాయలు, ఛందౌల్ నుంచి నలలి బియయేం మొట్టమొదటిసార్గా 
ఎగుమతి అయాయేయి. దీనవలలి ఆ ప్రాంత రైతలకు ప్రతయేక్షంగా 
మ్లు జర్గింది. 

ఫార్మాస్టికల్్స-ఏపీఐ

ఎలకా్ట రినిక్తయ్రీ
రంగం

వ్ై దయాపరకర్లు

ఆటోమొబై ల్-ఆటో
విభాగం

6,940 

40,951 

3,420 

42,500 

2.50

2.50

2.50

7.5

nవచేచి మూడేళ్లలో 120 కోట్ల ఖరుచి. 

పటుటిబడి అంచనా 5000 కోటు్ల.

n 	ర్.900 కోట్ల వాయాపారాభివృది్ 
10,000 అదనపు ఉదోయాగ్ల కలపాన

nవచేచి అయిదేళ్లలో మొత్తం ఖరుచి  ర్. 
10,683 కోటు్ల  

n 	3 లక్షల కోట్లకు పైగ్ వాయాపారం. 7.5 
లక్షల ఆదనపు ఉదోయాగ్లు

nవచేచి అయిదేళ్లలో మొత్తం ఖరుచి 
ర్.6,322 కోటు్ల  

n 	ర్. 3 లక్షల కోట్ల టరోనివర్. 5.25 
లక్షల కొత్త ఉదోయాగ్లలో 68 వేలు 
ప్రతయాక్ష ఉదోయాగ్లు 

డో్ర న్ల ,సంబంధితఉత్పత్తు లు  జౌళి స్పషల్సీ్ట ల్

కోటు్ల  కోటు్ల 

కోటు్ల  కోటు్ల 

` `

` `

కటాయింపు కటాయింపు

కటాయింపు కటాయింపు

‘భారత్లోఉత్పతితు -ప్ర పంచంకోసం’
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విశ్వవిపణిలోభారతీయ
ఉత్పత్తు లు

Cover 
Story

17 రాష్ట్రా లలో 54 ఇన్ కుయేబేషన్  
సెంటరలి ఏరా్పటకు కూడా 
ఆమోదం లభించింది. ఇవి 
కొతతుగా వాయేపారంలోకి 
వచేచివాళళికి సాయపడతాయి. 

ఇవే కాకుండా, నాగపూర్ నుంచి నార్ంజలు, 
అనంతపురం నుంచి అరటి పండులి , లఖ్ నవూ  నుంచి 
మ్మిడి పండులి  కూడా ఎగుమతి అయాయేయి. 
ఎగుమతల వలలి మొదటిసార్గా  భారతీయ వయేవసాయ 
ఉత్పతతులు విజయం సాధించాయి. ఈ ఉత్పతతులు

ఇలా దేశం నుంచి ఎగుమతి కావటం ఇదే 
మొదటిసార్. నాణయేత కారణంగా విదేశ్లలో ఇవి 
తమదైన మద్ర వేయగల్గాయి. ఈ ఏడాది మ్ నెలలో 
మొదటిసార్గా డ్నామేర్కా కు 4 వేల కిలోల ఆరా్గ నక్ 
సవానా బియయేం, బారీలి పంపారు. ఈ సంవతసారం 
అసాసాం నుంచి మొదటిసార్గా 40 మెట్రిక్ టను్నల 
ఎర్ర బియయేం అమెర్కాకు ఎగుమతి చేశ్రు. అదే 
విధంగా ఈశ్నయే రాష్ట్రా ల నుంచి మ్ నెలలో 12 
కి్ంటాళళి  బరీమేస్ ద్రాక్ష, త్రిపుర నుంచి జులై లో 16 
కి్ంటాళళి పనస పండులి  రెండు విడతలుగా లండన్ కు 
పంపారు. నాగాలాండ్ నుంచి మొదటిసార్గా 200 
కిలోల కింగ్ చిలీలి లండన్ కు ఎగుమతి జర్గింది. 
కాన్్పర్ నేరడు కూడా మొదటిసార్ విదేశ్లోలి  
మెర్సింది. 2021 జూన్-జులై లో బ్రిటన్, ఒమన్, 
యూఏఈ దేశ్లకు 10 విడతలు నేరడు ఎగుమతి 
అయింది. భాగల్్పర్ నుంచి జరాదే ల్ మ్మిడిపండులి  
లండన్ కు ఎగుమతి అయింది. కాశీమేర్ నుంచి మిశ్రీ  
చెర్రీలు దుబాయ్ కి , హమ్చల్ ప్రదేశ్ నుంచి 
యాపిల్సా బహ్రెయిన్ కి వెళాళియి. ఛతీతుస్ గఢ్ నుంచి 
ఆగస్్ట 11 న 9 టను్నల ఎండు విప్ప మొదటిసార్గా 
ఫ్రాన్సా కు పంపారు. 

n • ఆతమేనరభుర్ భారత్ అభియాన్ కింద స్క్షష్మ ఆహార 
పర్శ్రమ్భివృదిధి పథకంలో భాగంగా  అనేక చిన్న యూనటలి 
ఏరా్పటకు చొరవ తీస్కునా్నరు.

n • ఆహారశుదిధి రంగంలో ఉన్న విసతు ృతమైన అవకాశ్ల దృష్ట్యా ‘ఒక 
జిలాలి -ఒక ఉత్పతితు’ ప్రారంభించారు.  

ఈపథకంకింద‘ఒకజిలా్ల -ఒక
ఉత్పతితు ’కిఆమోదంలభంచిన707

జిలా్ల లవిసతు రంపు

n కొతతుగా వాయేపారంలోకి వచేచివార్కి  సాంకేతిక సమ్చారం ఇచేచి  
491 జిలాలి లోలి  నపుణులను నయమించారు..

n ఔతాసాహక వాయేపారులకు శక్షణ ఇవ్టానకి 18 రాష్ట్రా లలో 470 
మంది జిలాలి  స్ాయి శక్షకులను కూడా నయమించారు. వీరంతా 
ఎప్పటికప్పుడు శక్షణ ఇస్తు ఉంటారు.

n • ఈ పథకం కింద ఆహారశుదిధి కారయేకలాపాలు చేపటే్ట స్యం 
సహాయక బృందాలకు పర్కరాల కొనుగోలుకు ఆర్క్ సహాయం 
అందిసాతురు. 

ముఖపత్ర 
కథనం

స్వయంసమృద్ధ భారత్దిశగా
ముందడుగు

‘ఒకజిలా్ల -ఒకఉత్పతితు ’

35 
ర్ష్్ట రిలు,కంద్ర పాలిత

పా్ర ంత్లకు

ఒకప్పుడుతీవ్ర వ్దకారయాకలాపాలకు
పేరుమోసనపులా్వమాఇప్పుడు
పని్సల్గా్ర మంఉఖూగాప్ర సది్ధ 
చందింది.దేశంలోతయ్రయేయా80
శాతంపని్సల్ఇకకుడే
తయ్రవుత్ంది.

న్యా ఇండియా స మాచార్  నవంబర్ 1-15, 202122
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ముఖపత్ర 
కథనం

ఈ పర్ణామ్ల నేపథయేంలో భారతదేశ రైతలు దేశ్నకే 
కాదు, ప్రపంచానకే ఆహారం అందిస్తునా్నరన చెప్పవచుచి.  
ఇది కేవలం వయేవసాయానకే పర్మితం కాదు, రక్షణ తదితర 
ఉత్పతతులలోన్  స్దేశీ ప్రభావం కనబడుతంది. స్యం 
సమృదధి భారత్ రుజువై 5 ట్రిల్యన్ డాలరలి ఆర్క్ వయేవస్గా 
భారత్ నడవాలంటే స్దేశీ ఉత్పతతులే వాడాలన కేంద్ర 
హోమ్ మంత్రి అమిత్  ష్ట పిలుపునవ్టంతోబాట సెంట్రల్ 
పోలీస్ వెలేఫూర్ స్ట ర్ లో స్దేశీ తయారీ  ఉత్పతతులు మ్త్రమ్ 
వాడాలన, స్ానకతను ప్రోతసాహంచాలన చెపా్పరు.  
పరశ్ర మల ప్్ర త్్సహ్నికి విప్ల వ్తమాకమై న
చొరవ

స్ానక ఉత్పతతులను, ఎంతోకాలంగా విదేశీ దిగుమతల 
మీద ఆధారపడిన ఉత్పతతులను దేశంలోనే తయారు 
చేయటాన్న ప్రోతసాహంచటానకి మొదటిసార్గా కేంద్ర 
ప్రభుత్ం ఉత్పతితు అనుసంధానత ప్రోతాసాహకం (పిఎల్ఐ) 
ప్రవేశ పెటి్టంది. 

ఆతమానిర్ర్భారత్కోసం
నెై పుణయాముననిసబబ్ందికి

ప్్ర త్్సహం
2022లోస్్వతంత్్ర యానికి75
ఏళ్ళునిండేసందర్ంద్కా
అయినామనంభారతీయ
ఉత్పత్తు లేకొంద్మనేప్ర తిజఞా 
తీసుకోగలమా?భారతదేశంలో
తయ్రై న,మనదేశప్ర జలు
చమటోడిచితయ్రుచేసన
వ్టినేకొంద్ం.ఇదిఎంతో
సుదీర్ఘ కాలంఅనటంలేదు.
2022ద్కామాత్ర మ.75వ
స్్వతంత్ర యావేడుకలు
పూరతు యేయాద్కామనంచేస
తీర్లి.

-నరంద్ర మోదీ,ప్ర ధ్నమంతి్ర

n • సమీకృత నైపుణాయేభివృదిధి పథకం కింద 2010-11 ఆర్క్ 
సంవతసారం నుంచి 2017-18 దాకా జౌళి రంగంలో 
11.14 లక్షల మందికి శక్షణ ఇవ్గా 8.43 లక్షల 
మందికి ఉదోయేగాలు లభించాయి.

n • నైపుణయే శక్షణ కారయేక్రమ్న్న 2023-24 దాకా 
విసతుర్ంచటం జౌళి రంగంలో సామర్్  నరామేణం పెంపుకు 
దోహదపడింది. 

n • శక్షణలో వివిధ భాగసా్మలకు అమలు బాధయేతలు 
కేటాయించటం వలలి 3.3 లక్షల మందికి లబిధి చేకూర్ంది. 

n  కుంహార్ సశకీతుకరణ్  యోజన దా్రా కుమమేరుల ఉత్పతితు, 
ఆదాయం 4-5 రెటలి  పెర్గాయి. 18 వేలకు పైగా 
ఆటోమ్టిక్ విదుయేత్ కుమమేర్ చక్రాల పంపిణీ జర్గింది.

 24,956 
మందికి శ్క్షణ పూరి్త కాగ్, 13,633 మంది శ్క్షణ 

పందుతూ ఉనానిరు. 13,071 మందికి 
ఉదోయాగ్లు వచాచియి

మొదటిస్రగాటాయ్కథాన్,బొమమాల
సంతలాంటివిఏర్్పటుచేయటం
ద్్వర్స్వదేశీబొమమాలపరశ్ర మకు
గురతు ంపుఇచిచినట్ట యింది.
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కోటలి డాలరలికు 
చేరటంతో భారత్ ఇప్పుడు 
అతయేంత వేగంగా పెరుగుతన్న 
వయేవస్గా మ్ర్ంది. 
ఎగుమత్లపంపుకుకొతతు చొరవలు

గత 6-7 సంవతసారాలలో వివిధ స్ాయిలలో మ్కిన్  
ఇండియాను ప్రోతసాహంచటానకి  అనేక విజయవంతమైన 
చరయేలు తీస్కునా్నరు. దీన్న మర్ంత పైకి తీస్కెళలిటానకి కష్ట్ట న్న 
కూడా అవకాశంగా మ్రుచికోవాలన్న  కోవిడ్  కాలపు అనుభవం 
ఉపయోగపడింది. 

n  ప్రపంచంలో అతిపెదదే ఆయుధాల 
దిగుమతిదారుగా గుర్తుంపు పందిన భారత్ 
ఇప్పుడు రక్షణ పర్కరాల ఎగుమతి దిశలో 
సాగుతోంది. 

n  భారత రక్షణ పర్కరాల ఎగుమతలు 
2014-15 లో రూ.1941 కోటలి  ఉండగా 
2020-21 లో రూ.8431 కోటలికు చేర్ 334 
శ్తం పెరుగుదల నమోదు చేస్కునా్నయి. 
రక్షణ రంగ పర్కరాల ఎగుమతలలో భారత్ 
ఇప్పుడు మొదటిసార్గా ప్రపంచంలో 
మొదటి 25 దేశ్లలో ఉంది. 

n  మనం ఇప్పుడు అతయేన్నత స్ాయి స్దేశీ 
రక్షణ ఉత్పతతులైన త్జస్, అరుజాన్ ఎంకె -1ఎ 
టాంక్, ధనుష్ ఫిరంగి, ఆకాశ క్షిపణి (నేల 
నుంచి గాలోలి కి) పినాక రాకెట్, ఐఎన్ఎస్ 
కలవార్, బులెట్ ప్రూఫ్ హెలెమేట్, కొతతు తరం 
బ్రహోమేస్ క్షిపణి తోబాట అనేక ఇతర స్దేశీ 
రక్షణ పర్కరాల తయారీకి  ప్రాధానయేం 
ఇస్తునా్నం. మనం 75 దేశ్లకు మన రక్షణ 
పర్కరాలు ఎగుమతి చేస్తునా్నం. 

75దేశాలకురక్ణపరకర్లు
ఎగుమతిచేసుతు ననిభారత్

పిఎల్ఐ కి సంబంధించిన పథకాల కోసం ఈ ఏడాది 
బడ్జాట్ లో రూ. 2 లక్షల కోటలి  కేటాయించారు. ఈ పథకం కింద 
సగటన ఉత్పతితులో 5 శ్తాన్న ప్రోతాసాహకంగా ఇస్తునా్నరు. 
అంటే, ఒకకా పిఎల్ఐ పథకం కిందనే వచేచి ఐదేళళిలో దాదాపు 52 
వేల కోటలి డాలరలి మ్రకు ఉత్పతితు జరుగుతంది. ఇది మ్త్రమ్ 
కాకుండా పిఎల్ఐ పథకం వర్తుంపజేసే రంగాల సమరత్ కూడా 
దాదాపు రెటి్టంపవుతంది. ఉత్పతితు, ఎగుమతల పరంగా 
పర్శ్రమలు లబిధి చేకూరటంతోబాట సగట ఆదాయం పెరగటం 
వలన డిమ్ండ్ కూడా పెరుగుతంది. పిఎల్ఐ పథకం వలన  
భారత్ అంతరాజా తీయ తయారీరంగ హబ్ గా మ్రుతంది. దీన 
ఫల్తంగా దేశపు మొతతుం ఎగుమతలు 33 శ్తానకి పైగా 
పెర్గాయి. దేశంలో కొతతు సంస్ల నకర విలువ  దాదాపు 16,800 

తమిళనాడు,ఉతతు రప్ర దేశ్లోని
రండురక్ణకారడారు్ల భారత్లో
రక్ణపరకర్లతయ్రీకిమారగా ం

సుగమంచేశాయి.

आवरण 
कथा

ముఖపత్ర 
కథనం
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आवरण 
कथाవిశ్వవిపణిలో భారతీయ 

ఉత్పత్తు లు  

ముఖపత్ర  
కథనం

ఉత్పతితు సామర్ా్న్న పెంచుకోవటం దా్రా దేశ్లు తమ 
అభివృదిధిన వేగవంతం చేస్కోవటానకి ప్రపంచం నలుమూలలా 
ఎన్్న ఉదాహరణాలు ఉనా్నయి. అలాంటి పర్స్ితిలో 
అంతరాజా తీయ పోటీకి బలంగా తట్ట కోగల్గే ఉత్పతతులు తయారు 
చేయటమ్ దేశ వూయేహం కావాల్. వాయేపార నర్హణను 
స్లభతరం చేయటానకి, జిలాలి  స్ాయి ఎగుమతి కేంద్రాల 
నరామేణానకి  ప్రత్యేక ప్రాధానయేమిస్తునా్నరు. సౌకరాయేల 
మెరుగుదలకు, అవరోధాల తొలగింపుకు చరయేలు తీస్కోవటం 
వలన స్క్షష్మ, చిన్న, మధయేతరహా పర్శ్రమలకు, రైతలకు, 
చిన్నపాటి హసతు కళాకారులకు ఎగుమతి అవకాశ్లు 
పెరుగుతాయి. 
దై నందినజీవితంలోస్వదేశీఉత్పత్తు లవ్డకం

అనేక భాషలు, అనేక యాసలు, విభిన్న రుచులతో దేశం 
యావతూతు వైవిధయేంతో కూడుకున్నది భారత్  ఒకకాటే. భారత్ 
అంటేనే  సామ్నయే ప్రజల రకతుం, సే్దం, ఆకాంక్షలు, ఆశలు, 
అంచనాల ఉమమేడి శకితు. భారత్ అంటే అనేక రాష్ట్రా లు అయినా, 
దేశంగా అనేక సమ్జాలునా్న, అనుభూతలు ఒకకాటే. జాతలు 
ఎన్ె్ననా, లక్షష్ం ఒకకాటే. భాషలు ఎన్ె్ననా, వయేకీతుకరణ ఒకకాటే. 
ఎన్న రంగులునా్న,  త్రివర్ణ పతాకం ఒకకాటే.  దీన్న ఒకకామ్టలో 
చెపా్పలంటే, దారులు ఎన్నయినా, మన గమయేం ఒకకాటే.  ఆ 
గమయేమ్ ‘ఏక్  భారత్, శ్రేష్ భారత్’. స్ానక ఉత్పతతులను బలంగా 
ప్రచారం చేయటం కోసం ప్రతి పౌరుడ్, తాను రోజువారీ వాడే 
వస్తువులం జాబితా సిధదేం చేస్కొన వాటిలో తమ ప్రమ్యం 
లేకుండానే తమ జీవితాలోలి  ప్రవేశంచిన వస్తువుల గుర్ంచి 
చర్చించుకోవాల్. ఆ తరువాత వాటి స్ానంలో అందుబాటలో 
ఉండే భారతీయ ఉత్పతతుల గుర్ంచి ఆలోచించాల్. ఇక మీదట 
రోజువారీ జీవితంలో భారతీయ ఉత్పతతులు మ్త్రమ్ వాడతామనే 
నర్ణయం తీస్కోవాల్. స్ానక వస్తువులకే పెదదేపీట వేయటం 
మొదలైత్ ‘ఏక్  భారత్ శ్రేష్ భారత్’ స్సంపన్నమవుతంది. 
హరాయేనాలో తయారైన వస్తువు తమిళనాడులో నవసించేవార్కి 
గర్కారణం కావాల్. హమ్చల్ ప్రదేశ్ వాస్లకు కేరళ వస్తువులు 
గర్కారణం కావాల్. ఒక ప్రాంతం వస్తువులు మరో ప్రాంతానకి 
గర్కారణం కావటమ్ స్ానక ఉత్పతతులకు అంతరాజా తీయ స్ాయి 
తెచిచిపెడుతంది. 

బెనారస్ చేనేత కళాకారుల ప్రతిభ బెనారస్ చీరలలో కచిచితంగా 
కనపిస్తుంది. దేశపు ప్రతి ఉత్పతీతు – పస్పు, స్గంధ ద్రవాయేలు, 
మ్మిడి పండులి , యాపిల్సా, మఖానా, లేదా మర వయేవసాయ 
ఉత్పతితు అయినా వాటి ప్రత్యేకత వాటిదే. ఉతతురప్రదేశ్ మ్మిడి, 

కాశీమేర్ కుంకుమ పువు్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మిరప, తమిళనాడు 
పస్పు ప్రపంచ ప్రసిదధిమయాయేయి. స్ానకం నుంచి 
అంతరాజా తీయానకి చేరటం దా్రా భారత ఉత్పతతులు దేశ 
ప్రజలకి ఇస్తున్న సందేశం ఒకకాటే – స్దేశంలోనే తయారు 
చేస్కోమన. దేశ ఆర్క్ వయేవస్ను బలోపేతం చేయటం, 
తదా్రా దేశ్న్న స్యం సమృదధిం చేయటం దీన లక్షష్ం. 
కోవిడ్ సంక్షోభం ఉన్నప్పటికీ, దీపావళి మన వరతుకులలో 
ఉతాసాహం తెచిచింది. మ్రెకాట్ లొ భారతీయ ఉత్పతతులు 
పెర్గాయి. 

జీఐ టాయేగ్ అంటే జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ టాయేగ్. 
ఇదొక లేబుల్. ఒక ఉత్పతితుకి నర్దేష్ట  భౌగోళిక గుర్తుంపును 
ఇస్తుంది. ఒక ఉత్పతితుకి ప్రత్యేకత లేదా ప్రతిష్ 
ప్రధానంగా దాన స్భావం, మ్నవ కారకాల మీద 
ఆధారపడి ఉంటంది. దేశంలో మొదటి జీఐ టాయేగ్  
సంపాదించింది డార్జాల్ంగ్ టీ. ఈ రోజు దాదాపు 325 
ఉత్పతతులకు జిఐ టాయేగ్ ఉంది. ఈ విధంగా కూడా 
దాన ప్రాధానయేమ అన అరం్ చేస్కోవచుచి. బెనారస్ 
చీరలకు ఐదు జిలాలి లను జీఐ ర్జిసీ్రా గుర్తుంచింది. ఈ 
ఐదు జిలాలి లకు వెలుపల తయారు చేసిన చీరలను 
బెనారస్ చీరలు అన పిలవటానకి వీలేలిదు. పవర్ 
ల్మ్సా మీద తయారు చేసిన చీరలకు జీఐ ఇవ్లేదు. 
గత ఏడేళళిలో అనేక జీఐ ఉత్పతతులు మన దేశం నుంచి 
ఎగుమతి అవుతనా్నయి. ప్రస్తుతం ఆతమేనరభుర భారత్, 
స్దేశీ తయారీ విజయానకీ  జీఐ కీ అనుబంధం 
ఉంది.  ఈ టాయేగ్ ను అంతరాజా తీయ మ్రెకాట్ లో ఒక 
ట్రేడ్ మ్ర్కా గా చూస్తునా్నరు. ఇది స్ానక ఆదాయం 
పెరుదలతోబాట  పరాయేటకాన్న, ఎగుమతలను 
ప్రోతాసాహస్తుంది. 

స్థా నికఉత్పత్తు లకుజీఐ
టాయాగ్తోకొతతు గురతు ంపు
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आवरण 
कथा సై నికులతోదీపావళిపండుగవేళ

సై నికులతోదీపావళివేడుకలు20
ఏ  దేశ పురోగతి అయినా, మరింత ధీమాగ్ ఉండాలంటే దాన్ నాయకత్వం బలమైన న్రణాయాలు తీసకుంటే చాలదు, 
‘ప్రతి పనీ దేశం కోసమే’ అనని లక్ష్ంతో పన్ చేయాలి.  ప్రధాన్ నర్ంద్ర మోద ఈ తరహా ఆలోచనా ధోరణికి చెందినవారు. 
ఆయనకు ఈ దేశం మ్ఖయాం, ప్రజలను శకి్తమంతలను చేయటం లక్ష్ం. ప్రధాన్ మోద గడిచిన 20 ఏళ్ళుగ్ అతయాననిత 
రాజాయాంగ పదవులలో ఉనానిరు. ఈ కాలంలో ప్రజాసంక్షేమం పట్ల అంకితభావమే ఆయనకు ఉనని అతయాంత 
ప్రాధానాయాంశం. ఈ పండ్గ సీజన్ లో మనం మన కుటుంబాలతో వేడ్కలు జరుపుకుంటూ ఉంటే, ప్రధాన్ మన దేశ 
సైన్కులతో జరుపుకుంటారు. ఈ అలవాటు ఆయన గుజరాత్ మ్ఖయామంత్రిగ్ ఉననిప్పుడే మొదలైంది. ఇప్పుడ్ దేశ 
ప్రధాన్ అయాయాక కూడా కొనసాగస్్త ఉనానిరు.

యన ప్రభుత్ం ప్రభోదించేది ఒకే మతం- భారత్ 
సర్ప్రథమం. ఒకే ఒక పవిత్ర గ్రంథం- రాజాయేంగం. 
ఒకే ఆరాధన - భారత్ భకితు. ఒకే బలం – జనశకితు. ఒకటే 
సంసకాకృతి – 130 కోటలికు పైగా ఉన్న భారతీయుల భద్రత, 
సంక్షేమం. ఒకటే మంత్రం – ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా 
వికాస్, సబ్ కా విశ్్స్, సబ్ కా ప్రయాస్’. ప్రధాన నరంద్ర 
మోదీ ఈ స్పర్పాలన మంత్రాన్న తన జీవితంలో భాగం 
చేస్కునా్నరు.  సైనయేంలో చేరాలన్న ఆయన చిన్ననాటి 
కోర్క కొన్న  కారణాల వలన నెరవేరలేదు. కానీ, సైనాయేన్న 
సాధికారం చేసి భారత్ ను శకితుమంతంగా మ్ర్చి అదుభుతంగా 
తీర్చిదిదాదే లన్న తపన మ్త్రం ప్రశంసించదగినది. ఈ 
కారణంగానే గుజరాత్ మఖయేమంత్రిగా మొదలైన ఆయన 
ప్రయాణం ప్రధానగా అయాయేక కూడా ప్రతి దీపావళినీ దేశ 
సైనకులతో జరువుకునేట్ట  చేసింది.  సైనాయేన్న శకితుమంతం 
చేయటం మొదలుకొన అంతోయేదయ దా్రా పేదవార్ 

సంక్షేమం దాకా ఆయన 20 ఏళలి ప్రయాణం ఆయనకున్న 
దూరదృషి్టకి, భారత ఆకాంక్షలు నెరవేరాచిలన్న దృఢమైన 
దీక్షకు అదదేం పడతాయి.
2001 అకో్ట బర్ 7న ఆయన గుజరాత్ మఖయేమంత్రిగా 
ప్రమ్ణం చేశ్రు. అప్పుడు మొదలైన అభివృదిధి, 
స్పర్పాలన ఇప్పటికీ అప్రతిహతంగా 
కొనసాగుతనా్నయి. ఈ 20 ఏళలిలో “దేశం సర్ ప్రథమం” 
అనే ఆయన దీర్ఘకాల ఆలోచనా విధానానకి, కష్టపడి పన 
చేయటానకీ ఏదీ సమ్నం కాదన రుజువైంది. 70 ఏళ్ళిగా 
దేశ్న్న పీడిస్తున్న కిలిష్టమైన సమసయేల పర్ష్టకారం కావచుచి, 
సామ్జిక నాయేయంతో అట్టడుగువరా్గ లకు ఆలంబనగా 
నలవటం కావచుచి, ప్రతి సమసయే పర్ష్టకారానకీ ఒక 
మ్ర్గం కనుకోకావటం దా్రా దేశ్నకి సర్కొతతు దిశ్నరదేశం 
చేశ్రు. 

ఆ

ఏళ్ళుగా
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आवरण 
कथाవిశ్వవిపణిలోభారతీయ

ఉత్పత్తు లు

ముఖపత్ర 
కథనం

సై నికులతోదీపావళివేడుకలు

కేదార్ నాథ్ సందర్్శంచారు. ఉతతురాఖండ్ లోన హార్సాల్ లో 
సైనక జవానులి , ఐటీబీపి సిబ్ందితో దీపావళి జరుపుకునా్నరు. 

నవంబర్7,2018

ప్రధాన నరంద్ర మోదీ లాంగేవాలా సర్హదుదే  
పోస్్ట దగ్గర సైనకులతో సంభాషించి దీపావళి 
జరుపుకునా్నరు. ఈ సందరభుంగా ఆయన 
మ్టాలి డుతూ, అది మంచు పర్తాలైనా, 
ఎడారులైనా జవానలితో ఉన్నప్పుడే దీపావళికి 
సంపూర్ణత్ం వస్తుందనా్నరు. 

నవంబర్14,2020

“అందరిలగ్నే నా కుటుంబంతో దపావళి 

జరుపుకోవాలనుకుంటాను. అందుకే మీతో 

(సాయుధ దళాలు) వచిచి చేరా. మిమమాలిని నా 

కుటుంబంగ్ భావిసా్త. మీతో గడిపితే నాకు కొత్త  

శకి్త వస్తంది.  సైన్కుల మధయాకు వసే్త తపపా నాకు 

దపావళి సంపూరణాంగ్ అన్పించదు.

-నర్ంద్ర మోద, ప్రధాన మంత్రి

ప్ర ధ్నిఅయ్యాకదీపావళి
జరుపుకుననిప్ర దేశాలు

భద్రత గుర్ంచి నొకికా చెపి్పన ప్రధాన సందేశం: 
దాడులు చేసేవార్న, చొరబాటదారులను 
తిపి్పకొట్టగల సామర్్ ం ఉన్న దేశ్లే  ఈనాడు 
స్రక్షితమన ప్రధాన అనా్నరు. ఈనాడు 
అంతరాజా తీయ సహకారం, భాగసా్మయేంలో 
చాలా పెదదే మ్రు్ప వచిచినప్పటికీ నఘా ఒకకాటే 
భద్రతకు కీలకమన్న విషయం మరువరాదనా్నరు. 
అప్రమతతుత మీదనే సంతోషం ఆధారపడి 
ఉంటందన, శకితుమంతంగా ఉనా్నమన్న 
విశ్్సమ్ విజయానకి హేతవన అనా్నరు. 

జమమే-కాశీమేర్ లోన రజౌర్ జిలాలి లో నయంత్రణ 
రఖ దగ్గర 

అకో్ట బర్27,2019



సైనకులతో కాసేపు గడపటానకి మందస్తు ప్రకటన లేకుండా 
జమూమే, కాశీమేర్ లోన నయంత్రణ రఖ వెంబడి గురజ్ లోయ 
చేరుకునా్నరు.  

అకో్ట బర్19,2017

చైనా సర్హదుదే లోలి  హమ్చల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతంలోన వూయేహాతమేక 
ప్రదేశమైన సందోహ్ లో దీపావళి రోజు గడిపారు .

అకో్ట బర్30,2016

12,000 అడుగుల ఎతతున ఉన్న సియాచెన్ బేస్ 
కాయేంప్ చేరుకునా్నరు.  

అకో్ట బర్23,2014

आवरण 
कथा

పండుగవేళ

న్యా ఇండియా స మాచార్  నవంబర్ 1-15, 202128

డోగ్రాయ్  వార్  మెమోర్యల్ దగ్గర 1965 నాటి 
అమరవీరులకు సమృతయేంజల్ ఘటించారు. 

నవంబర్11,2015

“ప్రపంచం దృష్టి లో ప్రధాన మంత్రిగానో, ముఖ్యమంత్రిగానో 
ఉండటం చాలా పెద్ద విషయం కావచ్చు . కానీ, నా దృష్టి లో 
మాత్ం ప్రజల కోసం ఏదైనా చేయటానికి ఇవి మార్గా లు”
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आवरण 
कथाఅంతరక్య్నం జాతి

అంతరక్రంగంలోభారీవిజయ్లు
2014 వరకు అంతరిక్ష రంగంలో ప్ర తి ఏడాది 2.15 అంతరిక్షయానాలు జరుగుతండగ్,   గ త ఏడ్ సంవ తస్ రాలో్ల 

భారత్ 5.35  అంత రిక్ష యానాలు చేపడ్తోంది.   ఇది రికారు్డ. అంత రాజెతీయంగ్ అంతరిక్షరంగంలో అగ్ర గ్మిగ్ 

వునని దేశాల సా్థయికి మ న దేశం చేరుతనని ద న డాన్కి ఇది న్ద ర్శ నం.  ప్ర గ తిదాయ క అంత రిక్ష సంసక్ ర ణ లు, 

కారయా క్ర మాల  దా్వరా ఇదంతా సాధయా మ వుతోంది.  గ త కొన్ని సంవ తస్ రాలుగ్ అంత రిక్ష రంగంలో భార త దేశం 

అనేక విజ యాల ను సాధించింది. త న మొద టి ప్ర య తనింలోనే మంగ ళ యాన్ మిష్ న్ దా్వరా మార్స్  గ్ర హ క క్ష్ లో 

ఉప గ్ర హాన్ని ప్ర వేశ పటాటిమ్. 34 దేశాల కు చెందిన 342 ఉప గ్ర హాల ను ప్ర యోగంచామ్.

మ్కు అంత ర్క్ష రంగం అంటే మెరుగైన మ్యేపులు, 
ఇమ్జులు త యారు చేయ డం. అంత్కాదు, 
సామ్నయే మ్న వునకి ఉతతు మ క నెకి్టవిటీన 

అందించ డం. అంత ర్క్ష రంగంలోన వాయేపార వేతతు ల  కోసం వ స్తు 
ర వాణా నుంచి, డ్ల్వ రీ దాకా అధిక వేగం సాధించడం. భార త దేశ 
అంత ర్క్ష సంఘం (ఇండియ న్ సే్పస్ అసషియ్ష న్ ఐ.ఎస్.పి.ఏ) 
ప్రారంభం సంద రభుంగా ప్ర ధాన న రంద్ర మోదీ అన్న మ్ట ల్వి. 
ఈ సంఘం అంత ర్క్ష రంగంలో భార త దేశ ఆకాంక్ష లు, ల క్షయేల కు 
అనుగుణంగా అంత ర్క్ష , ఉపగ్ర హ కంపెనీల వేదిక గా ఏర్ప డింది. 
అంత్కాదు, ఈ సంస్ వాతావ ర ణాన్న మర్ంత మెరుగుగా 
ప రయే వేక్షిస్తుంది. ప్ర కృతి విపతతుల ను ప సిగ టి్ట ల క్ష లాది మంది ప్ర జ ల ను 
కాపాడ టంలో కీల కంగా వయే వ హ ర్స్తుంది. దేశంలో ఆరోగయే భ ద్ర త ను, 
విదాయేరంగాన్న ప్రోతసా హంచ డానకిగాను, మ్రుమూల ప్రాంతాల ను 
ప్ర కృతి విప తతుల  నుంచి కాపాడ టానకి అంత ర్క్ష సాంకేతిక త లు 
ఉప యోగ ప డ తాయి. ఈ నేప థయేంలో చూసిన ప్పుడు నర్ణ యాతమే కంగా 
వయే వ హ ర్ంచే ఇలాంటి ప్ర భుత్ం గ తంలో లేద నే చెప్ప వ చుచి. అందుకే 
మ న దేశం అంత ర్క్ష ప ర్శోధ న లోలి  స మ ర ్త తో మందుకుపోతోంది. 
అంద ర్కీ అందుబాటలో వుంటోంది.  జియో సే్పషియ ల్ మ్యేపుల 
మెరుగుద ల కు సంబంధించిన సా్ట ర్ట ప్ ల ను వాటి భాగ సా్మయేం 
పెర్గేలా ప్రోతసా హసతుంది.  

n ప్రైవేటరంగంలో ప ర్శోధ ల న కు వీలుగా సే్చ్ఛ .
n చేయూత ప్రోతాసాహ మిచేచి పాత్ర లో కేంద్ర ప్ర భుత్ం.
n భ విషయే తతు అవ స రాల కు అనుగుణంగా యువ త ను 

త యారు చేయ డం.
n ప్ర గ తి సాధ న వ న రుగా అంత ర్క్ష రంగం.

 అంతరక్రంగంలోస్పర్పవర్గాభారతదేశం
n  ఒకే ప్ర యాణంలో మూడు వేరు వేరు ర కాల క క్షష్ లోలి  

ప్ర యాణించి ప న పూర్తు చేసిన ఇస్రో పి.ఎస్.ఎల్.వి-సి45.
n దేశంలో అతయేంత వేగ వంత మైన క మూయేనకేష న్ 

స దుపాయాల  కోసం జిశ్ట్ -11, జిశ్ట్ -29 అతాయేధునక 
ఉప గ్ర హాల ను ప్ర యోగించిన భార త దేశం.

n ఒకే ప్ర యాణంలో 104 ఉపగ్ర హాల ను ప్ర వేశ పెట్ట డం 
దా్రా ర్కారుడు  సృషి్టంచిన భార త దేశం. 

n ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్-1జి తో త న  స్ంత నావిగేష న్ వయే వ స్ 
నావ్ ఐసిన ఏరా్పట చేస్కున్న భార త దేశం. 

నాలుగుమూలసతు ంభాలఆధ్రంగాఅంతరక్రంగసంసకురణలు

ఈ21వశత్బదు ంలోప్ర పంచానిని
ఐకయాంచేయడంలోఅంతరక్రంగం
కీలకపాత్ర ప్షంచేలాభారత్కృష

చేయ్లి.
-ప్ర ధ్నినరంద్ర మోదీ



టెక్సా టైల్ రంగంలో స మగ్ర మైన వయే వ స్ ను ఆవిషకా ర్ంచ డం కావ చుచి, రైలే్ ఉదోయేగుల కు ఇచేచి పండ గ బోనస్ ల ఆమోదం 
కావ చుచి, సైనక పాఠ శ్ల లోలి  మ ర్ంత మంది విదాయేర్ుల కు ప్ర వేశం క ల్్పంచే నర్ణ యం కావ చుచి.. ఇలాంటి అనేక నర్ణ యాల ను 
తాజాగా జ ర్గిన కేంద్ర కేబినెట్ స మ్వేశంలో తీస్కునా్నరు. అంత్కాదు, న గ రాలోలి  తాగునీటి స ర ఫ రాకు సంబంధించిన 
నర్ణ యాన్న, అందుబాట ధ ర లోలి  అన్న దాత ల కు ఎరువుల ను అందించే నర్ణ యంలాంటి మఖయే మైన నర్ణ యాల ను ఈ కేబినెట్ 

స మ్వేశంలో తీస్కోవ డం జ ర్గింది.
  నిర్ణ యం:  టెక్సా టైల్ రంగ సాధికార త  కోసం చార్త్ర క నర్ణ యాలు 
తీస్కునా్నరు. ఇందులో భాగంగా ఏడు మెగా ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్సా టైల్ 
రీజ న్ అండ్ అపె్పర ల్ (మిత్ర ) పారుకాల ను ప్రారంభించ నునా్నరు. 

  ప్ర భావం:  మొతతుం రూ. 4,445 కోటలి తో రాబోయ్ ఐదు సంవ తసా రాలోలి  
ఏడు మిత్ర పారుకాల ను ప్రారంభిసాతురు. ఆస కితు చూపే రాష్ట్రా ల లో ప బిలిక్ 
ప్రైవేట్ భాగ సా్మయేం కింద వీటిన ఏరా్పట చేసాతురు.  త దా్రా ఈ 
రంగంలోన భార త దేశ కంపెనీలు అంత రాజా తీయ స్ాయి విజేత లుగా 
నలుసాతుయి. 

 గ్రీన్ ఫీల్డు పారుకాల  కోసం రూ. 500 కోటలి ఆర్ధిక సాయం అందిసాతురు. 
బ్రౌన్ ఫీల్డు పారుకాల  కోసం రూ. 200 కోటలి ఆర్ధిక సాయం అందిసాతురు.

 త యారీ యూనటలి ను ప్రోతసా హంచ డానకిగాను అన్న మిత్రా 
పారుకాల కు రూ. 300 కోటలి ఆర్ధిక సాయం అందిసాతురు. పెట్ట బ డుల ను 
ఆక ర్్షంచ డానకిగాను ప్ర పంచ స్ాయి పార్శ్రామిక మౌల్క 
స దుపాయాల ను క ల్్పసాతురు. 

 త దా్రా ప్ర తయే క్షంగా ఏడు ల క్ష లు, ప రోక్షంగా 14 లక్ష ల ఉదోయేగాల 
క ల్ప న జ రుగుతంది. 

 ఈ ప థ కం వివిధ రంగాల కు ల బిధి చేకూరచిలాగా ప్ర ధాన ప్ర క టించిన 
5ఎఫ్ దార్శ నక త మీద ఆధార ప డి రూపందించారు. ఫార్మే ట ఫైబ ర్ , 
ఫైబ ర్ ట ఫాయేక్ట రీ, ఫాయేక్ట రీ ట పాయేష న్ , ఫాయేష న్ ట ఫార్న్ అనేవి ఈ 
5ఎఫ్ దార్శ నక త ను స్చిసాతుయి. 

 ఒకే చోట బ ట్ట ల ను త యారు చేయ డానకి వీలుగా న్లు వ డ కడం, 
నేయ డం, ప్రాసెస్ చేయ డం, రంగులు వేయ డం, ప్ంట్ చేయ డంలాంటి 
స దుపాయాల ను క ల్్పసాతురు. 

  నిర్ణ యం:  2020-21 ఆర్ధిక సంవ తసా రానకిగాను 78 రోజుల 
జీతానకి స మ్నంగా వుండేలా ఉతా్పద క త ఆధార్త బోన స్ కు కేంద్ర 
కేబినెట్ ఆమోదం తెల్పింది. ఆర్.పి.ఎఫ్ /ఆర్.పి.ఎస్.ఎఫ్ సిబ్ందిన 
మిన హాయించి అరహు త  గ ల అంద రు నాన్ గెజిటెడ్ రైలే్ ఉదోయేగుల కు 
ఈ బోన స్ ను ఇసాతురు.

  ప్ర భావం:  కేంద్ర  ప్ర భుత్ం ఇస్తున్న ఇలాంటి బోనస్ మొద టిసార్గా 
అందుకుంటన్న కేంద్ర ప్ర  భుత్ సంస్ రైలే్. మెరుగైన ప నన 
రాబ ట్ట కోవ డంకోసం ఉతా్పద క త ఆధార్త బోనస్ ఇస్తునా్నరు. 
ఇందుకోసం ఆయా రైలే్ ఉదోయేగుల అకంటలి లో నేరుగా రూ. 2 వేల  

స్వదేశీవిధ్నంతో
జాతిస్ధికారత

న్యా ఇండియా స మాచార్  నవంబర్ 1-15, 202130

आवरण 
कथा

మంతి్ర మండలి
నిర్ణ య్లు



కోటలి ను జ మ చేయ డం జ రుగుతంది. 
 రైలే్ కార్మేకుల కు 78 రోజుల జీతానకి స మ్నంగా బోన స్ ను చెల్లిసాతురు.
 ప్ర తి ఉదోయేగికి దాదాపుగా రూ. 17,951 చెల్లిసాతురు. 
 ఈ నర్ణ యం కార ణంగా ట్రాక్ నరా్హ కులు, డ్రైవ రులి , సాంకేతిక 
సహాయ కులు, ఇంకా ఇత ర ఉదోయేగుల ను క లుపుకొన 11.56 ల క్షల 
మంది ల బిధి పందుతారు. 

  నిర్ణ యం:  ప్ర భుత్ , ప్రైవేట రంగానకి చెందిన వంద పాఠ శ్ల ల్్న 
సైనక్ స్కాల్ సొసైటీకి అనుసంధానంచారు. త దా్రా ఆర వ త ర గ తిలో 
ఐదు వేల మంది విదాయేర్ుల కు ప్ర వేశం ల భిస్తుంది.

  ప్ర భావం:  జాతీయ విదాయే విధానం ల క్షయేల ను సాధించే దిశ గా అడుగులు 
వేయ డం జ రుగుతంది. ఈ నర్ణ యం కార ణంగా విదాయేర్ులోలి  దేశ 
సంసకాకృతి, వార స తా్ల గుర్ంచి తెలుస్కొన గ ర్్సాతురు. అంత్కాదు, 
వార్లో దేశ భ కితు, స మ ర ్వంత మైన నాయ క త్ం, క్ర మ శక్ష ణ , జాతీయ 
విధుల  ప టలి అభిమ్నం ఏర్ప డ తాయి. దేశంలో న్త నంగా సైనక 
పాఠ శ్లలు ప్రారంభించాల నే డిమ్ండ్ చాలా కాలంగా వుంది. 
దేశ వాయేపతుంగా వున్న 33 సైనక పాఠ శ్ల ల పాల నా అనుభ వాన్న ఆధారం 
చేస్కొన న్త నంగా మ రో వంద సైనక పాఠ శ్ల ల్్న నెల కొలా్పల నే 
నర్ణ యం తీస్కోవ డం జ ర్గింది. 

 సైనక్ పాఠ శ్ల వాతావ ర ణంలో విదయే ను అభయే సించాల నే విదాయేర్ుల 
ఆకాంక్ష ల కు అనుగుణంగా న్తన సామ ర్ా్ల ను అభివృదిధి చేయ డం 

జ రుగుతంది. 
 2022-23 విదాయేసంవ తసా రం నుంచి కొతతు గా వ చిచిన వంద అనుబంధ 
సైనక పాఠ శ్లలోలి  6వ త ర గ తిలో ఐదు వేల మంది విదాయేర్ులు 
చేరతార న అంచనా వేయ డం జ ర్గింది. ప్ర స్తుతం దేశ వాయేపతుంగా వున్న 
33 సైనక పాఠ శ్ల లోలి  6వ త ర గ తిలో 3 వేల మంది విదాయేర్ులు మ్త్ర మ్ 
చేర డానకి వీలుగా వాటి సామ ర్్ ం ఉంది. 

 ఈ పాఠ శ్ల లోలి  విదయే ను అభయే సించే పిలలి లు అవ స ర మైన జీవ న 
నైపుణాయేల ను నేరుచికుంటారు. త దా్రా వారు త మ త మ రంగాలోలి  స రైన 
రీతిలో ప న చేయ గ లుగుతారు. 

  నిర్ణ యం: 2021-22 సంవ తసా రానకిగాను ఫాసే్పట్ , పోటాషియం 
ఎరువుల విష యంలో  పోష కాల ఆధార్త రాయితీ రటలి ను అందించాలనే 
నర్ణ యానకి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెల్పింది. (అకో్ట బ ర్ 1, 2021 
నుంచి మ్ర్చి 31, 2022 వ ర కు)

  ప్ర భావం: ఈ నర్ణ యం కార ణంగా 2021-22 ర బీ సీజ న్ లో రూ.28, 
655 కోటలి రాయితీన ఇవ్ డం జ రుగుతంది. తదా్రా ర బీ సీజ న్ లో 
ఫాసే్పట్, పటాషియం ఎరువులు దేశ వాయేపతుంగా రైతల కు త కుకావ 
ధ ర లోలి  అందుబాటలోకి వ సాతుయి. వయే వ సాయ రంగంలో డిఎపి, మొద టి 
మూడు స్ానాలోలి  వున్న ఎన్.పి.కె ఎరువుల కు సంబంధించి ప్ర స్తుత మన్న 
రాయితీ కొన సాగుతూనే అద న పు రాయితీకి సంబంధించిన ప్ర త్యేక 
పాయేకేజీ వ ర్తుస్తుంది.    

ఇతరముఖయామై నకంద్ర కబినెట్
నిర్ణ య్లు,వ్టిప్ర భావం

స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్- అరబ్న్ కారయాక్ర మానిని 2025-26 వరకూ

కొనస్గించాలనే నిర్ణ య్నికి ఆమోదం: స్ చ్ఛ భార త్ మిష న్ 
రెండోద శ (2.0 )కోసం రూ. 1,41,600 కోటలి ను కేటాయించారు. ఈ 

నధులు మొద టి ద శ మిష న్ కు కేటాయించిన నధుల  కంటే రెండున్న ర 
రెటలి  ఎకుకావ . ఒక ల క్ష కంటే త కుకావ జ నాభా గ ల న గరాలను బ హరంగ మ ల 

విస రజా న ర హతంగా చేయ డం ఆ న గ రాలోలి  మర్కి బుర ద లేకుండా చేయ డానకి 
కూడా ఈ నధుల ను ఉప యోగిసాతురు. మర్కి కాలువ లోలి కి, సెపి్టక్ టాయేంకులోలి కి 

ప్ర మ్ద క ర మైన వ స్తువులు చేర కుండా నరోధిసాతురు. అలాగే శుదిధి చేయ న జ లాలు 
నీటి వ న రులోలి  క ల వ కుండా చూసాతురు. త దా్రా అన్న న గ రాల కు త కుకావ లో త కుకావ 3 

సా్ట ర్ చెతతు ర హత స ర్్టఫికెట్ వ స్తుంది.
2025-26వరకుఅమలయేయాలాఅమృత్2.0కుఆమోదం: న గ రాలోలి న నవాస  గృహాల కు 

తాగునీరు స ర ఫ రా చేయ డం, పార్శుదధి్ సేవ లందించ డం అనేది జాతీయ ప్రాధానయే త  గ ల 
అంశం. కాబ టి్ట అమృత్ 2.0 కోసం రూ. 2,77,000 కోటలి రూపాయ ల ను కేటాయించ డం 

జ ర్గింది. దేశ వాయేపతుంగా 4,378 ప ట్ట ణాలోలి న కుటంబాలన్నటికీ కుళాయి నీటిన అందించాల న 
అమృత్ 2.0 ల క్షష్ం. ఐదు వంద ల అమృత్ న గ రాలోలి  న్టికి న్రు శ్తం నవాస  ప్రాంతాలోలి  

మర్కి కాలువ నర్ హ ణ వుండేలా ల క్షష్ం నరదేశంచారు. ఈ ప థ కం కింద 2.68 కోటలి కుళాయి 
క నెక్ష నలిను, 2.64 కోటలి మర్కి కాలువ ల/సెపే్టజ్ క నెక్ష నులి  ఏరా్పట చేయాల న ల క్షష్ంగా పెట్ట కునా్నరు.  

త దా్రా ఆశంచిన ఫ ల్తాలు సాధించ డం జ రుగుతంది. 
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మంతి్ర మండలి
నిర్ణ య్లు
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బ హరంగ మ ల విస రజా న ర హతంగా దేశ్న్న 
తీర్చిదిదాదే ల నే సంక ల్పంతో స్ చ్ఛ భార త్ 
మిష న్ మొద లైంది. ఇది కాల క్ర మంలో ప్ర జా 

ఉదయే మంగా త యారైంది. ఆ త రా్త అమృత్ (అట ల్ మిష న్ ఫ ర్ 
ర్జువ నేష న్ అండ్ అర్ న్ ట్రాన్సా ఫ రమేష న్ ) కారయే క్ర మం అనేది 
న గ రాలోలి  ప్ర జ ల జీవ నాన్న స్ల భ త రం చేస్తుంది. న గ రాలోలి  
నాణయే మైన జీవితం కోసం స్ చ్ఛ భార త్ కారయే క్ర మం కింద 
స దుపాయాల ను విసతు ర్స్తునా్నరు. ఇందుకోసం అకో్ట బ ర్ 1న 
స్చ్ఛ భార త్ మిష న్ అర్ న్ 2.0, అమృత్ యోజ న 2.0 
మొద ల యాయేయి. ఈ సంద రభుంగా మ్టాలి డిన ప్ర ధాన నరంద్ర 
మోదీ ఇలా అనా్నరు. క రమే ప థంలో న డ వ డం ఆపేసేతు విజ యం 
కూడా ఆగిపోతంద న మ న పురాణాలు చెబుతనా్నయి. మీరు 
నద్రపోత్ విజయం కూడా నద్ర పోతంది. మీరు లేచి నల బ డిత్ 
విజ యం కూడా లేచి నల బ డుతంది. మీరు మంద డుగు వేసేతు 
విజ యం కూడా మీదార్లో మీకంటే మందు న డుస్తుంది. 
చ రైవేతి (నడుస్తునే వుండండి) అనే ఈ మంత్రాన్న పాటించండి. 
న గ రాల ను స మసయే ల  నుంచి విమకితు చేయండి. ప ర్శుభ్ర మైన , 

నూతనఉషోదయ్నికిబాటలు
వేసుతు ననిపరశుభ్ర త్ఉదయామం

భార త దేశంలోన్ చాల న గ రాలు శ తాబాదిల త ర బ డి సంసక్కృతి, 
వార స తా్వల కు న్ల యాలు. అయితే, వీటిలో చాల న గ రాలు మ్రికి, 

చెత్త స మ సయా లతో స త మ త మ వుతనానియి. నీటి పారుద ల ల్క 
ఎకక్ డిక కక్ డ ఆగపోవ డం జ రుగుతోంది. అర కొర రోడ్్డ 

స దుపాయాలతో ప్ర జ లు ఇబ్ందులు ప డ్తనానిరు. ఇలంటి 
ప రిసి్థతలుంటే ప్ర గ తి సాధించ డం ఎల?  ప్ర ధాన మంత్రి స్వ యంగ్ 

ఈ ప్ర శని ను ల్వ దశారు. ప థ కాల ను అమ లు చేయ డంలో వివ క్ష త  
కార ణంగ్ను, పదది పదది ప థ కాలు సైతం ప్ర జ ల కు చేర క పోవ డం 

కార ణంగ్ ఇల జ రుగుతోంద నే స మాధానం వ చిచింది. ఈ అంత రాన్ని 
పూడచి డాన్కిగ్ను ప్ర ధాన్ ఎంతో దార్శ న్కత తో రెండ్ భారీ 

కారయా క్ర మాలు మొదుల పటాటిరు. అట ల్ మిష్ న్ ఫార్ రిజువ నేష్ న్ అండ్ 
అర్ న్ ట్రాన్స్  ఫ ర్మాష్ న్ , స్వచ్ఛ భార త్  మిష్ న్ అనేవి ఈ రెండ్ 

కారయా క్ర మాలు. న గ రాల కు నూత న ఉతే్తజం ఇవ్వ డాన్కిగ్ను అమృత్ 
ఉప యోగ ప డ్తంది. చెత్త మ్రికి ల్కుండా చేయ డాన్కిగ్ను స్వ చ్ఛ 

భార త్ మిష్ న్ ను అమ లు చేస్తనానిరు. 2015లో మొద లైన అమృత్ 
ఇప్పుడ్ రెండో ద శ కు చేరుకుంది. రెండో ద శ లో 10.5 కోట్ల ప టటి ణ 

జ నాభాకు ఇది ఉప యోగ ప డ్తోంది. స్వ చ్ఛ భార త్ రెండో ద శ దా్వరా 
న గ రాలో్లన్ చెత్త కుపపా ల ను తొల గంచి ప రిశుభ్ర మైన వాత వ ర ణాన్ని 

క లిపాస్తనానిరు.

आवरण 
कथा స్వచ్ఛభారత్మిషన్
ప్ర త్యాక
కథనం
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ఐశ్ రయే వంత మైన భార త దేశ్న్న నర్మేంచాల్.  మెరుగైన జీవితంవైపు 
ప్ర యాణం చేయాల్.  ప్ర ధాన ఆవిషకా ర్ంచిన ఈ దార్శ నక త కు 
అనుగుణంగా స్ చ్ఛ భార త్ మిష న్ 2.0, అమృత్ 2.0 
రూపందాయి. మ న న గ రాల ను చెతతు ర హతంగాను, నీటి భ ద్ర త ను 
అందించే న గ రాలుగాను తీర్చిదిదదే డానకి వీటిన అమ లు చేస్తునా్నరు. 
వేగంగా జ రుగుతన్న ప ట్ట ణీక ర ణ కార ణంగా తలెతతుతన్న 
స వాళలి ను అధిగ మించ డానకి, 2030 నాటికి స్స్ిర అభివృదిధి 
ల క్షయేలను చేరుకోవ డానకిగాను ఈ రెండు భారీ కారయే క్ర మ్లు 
ఉప యోగ ప డతాయి. 

మరుగై నజీవితంకోసంచాలామంది
ప్ర జలుగా్ర మాలనంచిపట్ట ణాలకు
వసుతు నానిరు.వ్రజీవనప్ర మాణాలు
నగర్లో్ల కూడామారడంలేదు.ఇది
వ్రకిరండురకాలుగాదబబ్.ఒకపకకు
వ్రుఇంటికిదూరంగావుండాలి్స
వసుతు ంది.మరోపకకుదుర్ర
పరసథా త్లో్ల జీవించాలి్సవసుతు ంది.
సమాజంలోఅసమానతలిని
తొలగించాలనేదిబాబాస్హెబ్
దృఢమై ననిశచియం.బాబాస్హెబ్
కలలినిస్కారంచేయడానికిగాన
స్వచ్ఛభారత్మిషన్,అమృత్మిషన్
తర్్వతిదశలుకీలకంగాపనిచేస్తు యి.


నరంద్ర మోదీ,ప్ర ధ్నమంతి్ర

వయార్థా లులేనినగర్లుగాతీరచిదిదదు డానికి
స్వచ్ఛభారత్మిషన్-అరబ్న్2.0

n  భార త దేశం 2014లో ఒక తీరామేనం చేసింది. 2019లో మ హాతామే 
గాంధీ 150వ జ యంతి నాటికి దేశ్న్న బ హరంగ మ ల విస రజా న 
ర హత దేశంగా తీర్చిదిదాదే ల నేది ఆ తీరామేన సారాంశం. 

n బ హరంగ మ ల విస రజా న ర హత దేశంగా తీర్చిదిదుదే తామ న దేశ ప్ర జ లు 
ప్రతిజఞా చేశ్రు. ప ర్స రాల ప ర్శుభ్ర త అనేది ప్ర జా ఉదయే మంగా 
మ్ర్ంది. దేశ వాయేపతుంగా 10 కోటలి మ రుగుదొడలి ను నర్మేంచ డం 
జ ర్గింది. త దా్రా ప్ర తి కుటంబం 53 వేల రూపాయ ల ను ఆదా 
చేయ గ ల్గింది. 2015 నుంచి 2020 వ ర కూ భార త దేశ బ హరంగ 
మ ల విస రజా న ర హత ఉదయే మం విజ య వంతంగా న డిచింది. 

భవిషయాత్తు లోప్ర జాఉదయామంగా
అవతరంచనననిమిషన్

గతంలో

దేశ వాయేపతుంగా 

ల క్ష ల గృహాల ను, 
క మూయేనటీ, మ ర్యు 
బ హరంగ ప్ర దేశ్లోలి  
మ రుగుదొడలి ను 
నర్మేంచ డం జ ర్గింది. 

వ రుస గా 3,000 న గ రాలు, 950 
న గ రాలు ఒడిఎఫ్+, ఒడిఎఫ్++ స ర్్టఫికెటలి  
పందాయి. 

న గ రాలోలి  65 వేల కు పైగా బ హరంగ 
మ రుగుదొడలి ను నర్మేంచ డం జ ర్గింది. 
స్ చ్ఛ యాప్ దా్రా 2 కోటలి కు పైగా 
పౌరుల స మ సయే ల ను ప ర్షకా ర్ంచడం 
జ ర్గింది. 

70 

3000 
n స్ చ్ఛ రాయేంకుల  కోసం దేశంలోన న గ రాలు పోటీ ప డాడు యి. వందేళలి 

క్రితం బాపూజీ క ల ను దేశ ప్ర జ లు సాకారం చేశ్రు. అంత్కాదు, 
ప్ర జ లు ఎకకా డా నరలి క్షష్ం వ హంచ కుండా బ హరంగ మ ల విస రజా న 
ర హ త ఉదయేమం నుంచి బ హరంగ మ రుగుదొడలి వినయోగం పైనా దృషి్ట 
పెట్ట డం జ ర్గింది. ఆ త రా్త చెతతు నర్ హ ణ ఉదయే మం దిశ గా 
అడుగులు వేయ డం జ ర్గింది. 

n చెతతును ప్రాసెస్ చేయ డ మ నే కారయే క్ర మం వేగ వంత మైంది. 2014లో 18 
శ్తం ఉన్న ప్రాసెస్ ప్ర స్తుతం 70 శ్తానకి చేరుకుంది. 97 శ్తం 
వారుడుల లో ఇంటింటికీ వెళిలి చెతతు ను సేక ర్ంచ డ మ నేది న్టికి న్రు 
శ్తం జ ర గ డంవ లలి ఇది సాధయే మైంది. 85 శ్తం వారుడుల లో ప్ర జ లే 
త మ ద గ్గ ర  ఉన్న చెతతు ను వరీ్గక ర్ంచ డం జ రుగుతోంది. 

3,300 
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n జాతీయ నీటి కారయే క్ర మం పైన దృషి్ట పెడుతూ దేశంలోన 60 శ్తం 
జ నాభాకు ల బిధి చేకూరలా 2015 జూన్ 25న ఐదు వంద ల న గ రాలోలి  అట ల్ 
మిష న్ ఫ ర్ రెన్యేవ ల్ అండ్ అర్ న్ ట్రానసా ఫ రమేష న్ (అమృత్ ) ప థ కాన్న 
ప్రారంభించ డం జ ర్గింది. 

n ఈ కారయే క్ర మం కింద ఒక ల క్ష  కంటే ఎకుకావ జ నాభా గల న గ రాల న్నటినీ 
క వ ర్ చేయ డం జ ర్గింది. ఈ కారయే క్ర మం మఖయే ఉదేదేశయేం.. అన్న నవాస 
గృహాల కు కుళాయి నీరు అందించ డం. అంత్కాదు, ఆయా న గ రాలోలి  
మర్కి నీటి నర్ హ ణ , సెపి్టక్ టాయేంకుల నర్ హ ణ చేప ట్ట డం. ఈ 
కారయే క్ర మంలో భాగంగా మెరుగైన మర్కి నీటి పారుద ల వయే వ స్ , యంత్ర 
ర హత ప ట్ట ణ ర వాణా వయే వ స్ , హ ర్త ప్రాంతాలు, పారుకాల ఏరా్పట 
ఉంటంది. 

n  ఈ కారయే క్ర మం కోసం మొతతుం 1 ల క్ష కోటలి రూపాయ ల ను కేటాయించారు. 
ఇందులో కేంద్ర ప్ర భుత్ వాటా రూ. 50 వేల కోటలి . ఈ కారయే క్ర మం కింద 
రూ. 55 వేల కోటలి కంటే ఎకుకావ విలువ గ ల ప నుల ను పూర్తు చేయ డం 
జ ర్గింది. 

n  ఈ కారయే క్ర మం, సంబంధిత ప థ కాల ను క లుపుకుంటే ఒక కోటి కంటే 
ఎకుకావ కుళాయి క నెక్ష నలి ను గృహాల  కోసం అందుబాటలోకి త్వ డం 
జ ర్గింది. అంత్కాదు, 78 ల క్ష ల మర్కి నీరు/సెపి్టక్ క నెక్ష నలి ను ఇవ్ డం 
జ ర్గింది. 1, 240 ఎం.ఎల్.డి సామ ర్్ ం క ల్గిన మర్కి నీటి శుదిధి 
కేంద్రాల ను ఏరా్పట చేశ్రు. వీటిలో శుదిధి అయిన 907 ఎం.ఎల్.డి నీటిన 
తిర్గి ఉప యోగించ డం జ రుగుతోంది. 

n  ఇది కాకుండా, ఈ కారయే క్ర మం కింద నలువ  నీరు స మ సయే ల ను 
ప ర్షకా ర్స్తునా్నరు. పారుకాల ను, హ ర్త ప్రాంతాల ను పెంచుతనా్నరు. 
మోటార్ ర హత ప ట్ట ణ ర వాణాను ప్రోతసా హంచ డం జ రుగుతోంది. 
ప ట్ట ణాల కు సంబంధించి అమృత్ కారయే క్ర మం ఒక విపలి వాతమే క మైన 
అడుగు. ఇ-ప ర్పాల న , శ కితున పదుపు చేసే దీపాలు, న గ రాలోలి  నీటి 
పంపుల కు సంబంధించి ఎన రీజా ఆడిట్ మొద లైన వి ఇందులో భాగ మ్. 

n  అమృత్ కారయే క్ర మం కింద చేప టి్టన ప లు చ రయే ల కార ణంగా 85 ల క్ష ల 
కార్ న్ ఉదా్గ రాల ను త గి్గంచ డం జ ర్గింది.  అహ మమే దాబాద్ , అమ రావ తి, 

భోపాల్ , గజియాబాద్ , హైద రాబాద్ , ఇండోర్ , ల కో్న, పుణే, స్ర త్ , 
విశ్ఖ ప ట్నం ప ట్ట ణాల కు చెందిన స్ానక సంస్ లు 

మనసిప ల్ బాండలి ను విడుద ల చేయ డం దా్రా 
రూ. 3,840 కోటలి ను స మీక ర్ంచాయి.  

n వయే కితుగ తంగాను, క మూయేనటీ ప రంగాను, బ హరంగ ప్ర దేశ్లోలి ను 
వినయోగించ డానకి వీలుగా 3.5 ల క్ష ల మ రుగుదొడలి ను 
నర్మేంచ డం దా్రా ఈ ప న చేయ డం జ రుగుతంది. ఒక ల క్ష 
కంటే త కుకావ జ నాభా గ ల న గ రాలోలి  స్ చ్ఛ భార త్ మిష న్ అర్ న్ 
2.0 దా్రా పూర్తు స్ాయిలో ద్ర వ వయే ర ్నర్ హ ణ ను చేయ డం 
జ రుగుతంది. 

n ఇది కాకుండా, అమృత్ ప థ కం కింద కు రాన నగ రాలోలి  మర్కిగా 
మ్ర్న నీటిన, న లలి రంగులోకి మ్ర్న నీటి నర్ హ ణ ను 
చేప ట్ట డం జ రుగుతంది. దీనతోపాట అన్న న గ రాల ను ఓడిఎఫ్+ 
గాను,  ఒక ల క్ష  కంటే జ నాభా త కుకావ గ ల న గ రాల ను ఓడిఎఫ్++ 
న గ రాలుగా తీర్చిదిదదే డానకిగాను ఆ న గ రాలోలి న స్ానక సంస్ ల ను 
స న్న దదేం చేయ డం జ రుగుతంది. త దా్రా హానక రం 
కాన టవంటి పార్శుధాయేన్న సాధించాల నే ల క్షయేన్న చేరుకోవ డం 
జ రుగుతంది. 

n వాయు కాలుష్టయేన్న త గి్గంచ డానకి వీలుగా మఖయేంగా ఐదు 
ల క్ష ల  కంటే త కుకావ జ నాభా క ల్గిన న గ రాలోలి  పార్శుదధి్ 
కారయే క్ర మ్ల  కోసం యంత్రాల ను ఉప యోగించ డం 
జ రుగుతోంది. పార్శుదధి్ం, వయే ర్ాల నర్ హ ణ కు సంబంధించి 
ప న చేసే సిబ్ంది కొర కు వయే కితుగ త ర క్ష ణ ప ర్క రాల ను 
అందివ్ డానకి ప్ర త్యేక శ్ర దధి తీస్కొన వార్కి త గిన 
నైపుణాయేభివృదిధి శక్ష ణ ఇవ్ డం జ రుగుతంది. 

n  ఒక ల క్ష 41 వేల కోటలి రూపాయ ల  కంటే ఎకుకావ నధుల ను 
క ల్గిన ఈ మిష న్ దా్రా ఘ న వయే ర్ాల ను ప్రారంభ  ద శ లోనే 
వేరు చేయ డానకిగాను మూడు ‘R’ విధానం అనుస ర్ంచ డం 
జ రుగుతంది. మూడు ‘R’ అంటే రెడ్యేస్ (త గి్గంచు), రీ యూజ్ 
(తిర్గి ఉప యోగించు), రీ సైకిల్ (తిర్గి త యారీకి 
వినయోగించు) అన అరం్. ప ట్ట ణాలోలి  త యార య్యే ఘ న 
వయే ర్ాల ను శ్సీత్రయంగా ప్రాసెస్ చేయ డం పైనే దృషి్ట పెట్ట డం 
జ ర్గింది. అలాగే వయే ర ్ప దార్ాల ను చేరచి ప్ర దేశ్లోలి  
స మ ర ్వంత మైన ఘ న వయే ర్ాల నర్ హ ణ  పైన కూడా ప్ర త్యేక 
దృషి్టన సార్ంచ డం జ ర్గింది. 

వయార్థా లులేనినగర్లు

ఇప్పుడు

ప్రారంభంలోనే ఘ న వయా రా్థల ను 

వేరు చేసి ఆ ఘ న వయారా్థల ను 

నూటికి నూరు శాతం త ర లించ డం 

జ రుగుతంది. 

ఒక సారి ఉప యోగంచి ప డేసే పా్లసిటిక్ ను 
ద శ ల వారీగ్ వ దిలించుకోవ డం 
జ రుగుతోంది. న్రామాణ , కూలిచివేత ప నులో్ల 
బయటప డే చెత్త ను ప్రాసెసింగుకు 
పంపందుకు స దుపాయాల ను ఏరాపాటు 
చేయ డం జ రుగుతంది. 

మిషన్అమృత్2.0కుఅరథా ంఏంటంటే...

నూతనసదుపాయ్లకల్పన
నాడు

స్వచ్ఛభారత్మిషన్ప్ర త్యాక
కథనం
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మరుగై నమురుగునీటివయావసథా తోనగర్లలోస్వచ్ఛమై ననీరు

n  అమృత్ 2.0 కారయే క్ర మం దా్రా దేశ వాయేపతుంగా 4, 700 
ప ట్ట ణాలు న గ రాలోలి  నీటి భ ద్ర త . ఈ కారయే క్ర మం దా్రా నీటి 
అవ స రాల ను తీరుచికోవ డ మ్ కాకుండా, నీటి వ న రుల ను 
పునరుదధిర్ంచ డం జ రుగుతంది. అంత్ కాదు ర్జ రా్య రలి ను 
మెరుగా్గ  నర్ హంచ డం, వయే ర ్జలాల ను శుదిధి చేసి తిర్గి 
ఉప యోగించ డం దా్రా నీటికి సంబంధిచంచిన చ క్రీయ 
ఆర్ధిక వయే వ స్ ను ప్రోతసా హంచ డం జ రుగుతంది. 

n  అమృత్ 2.0 దా్రా  4,700 ప ట్ట ణ స్ానక సంస్ లోలి న నవాస 
గృహాల కు న్టికి న్రు శ్తం నీటి స ర ఫ రా స దుపాయం 
క ల్్పసాతురు. 2.68 కోటలి ప ట్ట ణ నవాస గృహాల కు కులాయి 
క నెక్ష నలి ను ఏరా్పట చేయ డం దా్రా ఈ ప న చేసాతురు. 

n  ఈ ప థ కం కింద ఒక ల క్ష  కంటే ఎకుకావ జ నాభా గ ల ఐదు 
వంద ల న గ రాల తోపాట దేశంలోన 4, 372 న గ రాల ను క వ ర్ 
చేయ డం జ ర్గింది. దాంతో న్టికి న్రు శ్తం ప ట్ట ణ 
భార త దేశం ఈ ప థ కం కింద కు వ చిచింది. సా్ట ర్ట ప్ ల ను, 
న్త న పార్శ్రామిక వేతతు ల ను ప్రోతసా హంచ డం దా్రా 
స్ యం స మృదదే భార త దేశ్న్న ప్రోతసా హంచ డం ఈ ఉదయే మ 
ల క్షష్ం. ఇది జిఐజి ఆర్ధిక వయే వ స్ ను బ లోపేతం చేసి 
యువ తకు, మ హళ ల కు భాగసా్మయేం క ల్్పస్తుంది. 

n  ఈ ప థ కం కింద చ క్రీయ ఆర్ధిక వయే వ స్ సిదాధి ంతాన్న అమ లు 
చేయ డం జ రుగుతంది. ఇది ఉప ర్త , భూగ రభు జ లాల 
సంర క్ష ణ , పునరుదధి ర ణ ను ప్రోతసా హస్తుంది. స మ్చార 
ఆధార్త పాల న ను, నైపుణాయేల ను ఈ కారయే క్ర మం 
ప్రోతసా హస్తుంది. ఆధునక , అంత రాజా తీయ సాంకేతిక ల ను, 
నైపుణాయేల ను ఉప యోగించ డం జ రుగుతంది. న గ రాలోలి  
ప్ర గ తిశీల క పోటీన ప్రోతసా హంచ డానకిగాను తాగునీటి 
స ర్ను నర్ హసాతురు. అమృత్ 2.0 కోసం కేటాచించిన 
నధుల అంచ నా రూ. 2.87 ల క్ష ల కోటలి . 

భవిషయాత్తు లోఅవసర్లకుఅనగుణంగా
నీటిసరఫర్స్ధించడమలక్యాం

నేడు

10.6 కోట్ల  మంది ప్ర జ ల క ల బ్ధి  చ్కూరచేలా 

             అమృత్ న గ రాలో్ల  
వంద  శాతం మరుగునీటి పారుద ల , సెపే్టజ్ స దుపాయాల ను 
క లి్పస్్రు. సుస్టథార మైన తాజా నీటి స ర ఫ రాను పంచ డం కోసం 
నీటి వ న రుల ను పున రుదధి రించి, ప ట్ట  ణ నీటి వ న రుల నిరవె హ ణ 
చ్ప డ తారు. 

శుదిధి చ్స్టన వయా రథా జ లాలు న గ రాలో్ల ని నీటి అవ స రాల ను 
20 శాతం తీరుస్్యి. అంత్కాదు, పారిశ్రామ్క నీటి 
అవ స రాల ను 40 శాతం తీరుస్్యి. ఈ కారయా క్ర మం 
కింద ప రిశుభ్ర మైన నీటి వ న రులు కాలుషయాం బారిన 
ప డ కండా కాపాడ తారు. త ద్వెరా స హ జ వ న రుల 
సంర క్ష ణ జ రుగుత్ంది.  

आवरण 
कथाస్వచ్ఛభారత్మిషన్
ప్ర త్యాక
కథనం

500 



आवरण 
कथा జల్జీవన్మిషన్జాతి

ఉతతు ర ప్ర దేశ్ లోన బండా జిలాలి  ఒక ప్పుడు తీవ్ మైన తాగునీటి 
కొర త తో ఇబ్ంది ప డడు జిలాలి .  జ ల్ జీవ న్ మిష న్ కింద  ఈ 
జిలాలి లోన మ్రుమూల గ్రామ మైన ఉమ్రికి  కుళాయి నీరు 

చేరస ర్కి ఆ గ్రామ ప్ర జ ల సంతోషం మ్ట లోలి  చెప్ప లేనది. ప్ర జ ల కు వార్ 
ఇళలి లోనే కుళాయి నీరు అందుతండ టంతో వార్ జీవితాలోలి  పెను మ్రు్పలు 
వ స్తునా్నయి. ఉమ్రి గ్రామ్నకి చెందిన నీటి సంఘం ఛైరమే న్ గిర్జాకాంత్ 
తివారీ ప్ర ధాన నరంద్ర మోదీతో మ్టాలి డుతూ త మ గ్రామ మ హళ లు 
చాలా దూరం ప్ర యాణం చేసి చేతి పంపు నుంచి నీటిన తెచుచికునేవార న, 
ఇప్పుడు ఆ ప న త పి్పంద న ఆ స మ యంలో వేర ప నులు చేస్కుంటనా్నర న 
అనా్నరు. శుభ్ర మైన నీరు అందుతండ టంతో నీటి సంబంధిత రోగాలు 
మ్య మ యాయేయ న ఆయ న ప్ర ధానతో చెపా్పరు. గుజ రాత్ లోన పిపిలి 
గ్రామ స్తులు, త మిళ నాడులోన వెలాలి ర్ గ్రామ స్తులు అలాంటి అనుభ వాల నే 
పంచుకునా్నరు. 

21వ శ తాబదేం ప్రారంభంలో తీవ్ భూకంపం కార ణంగా గుజ రాత్ 
రాష్రాం దెబ్ తింది. 20 వేల మందికి పైగా ప్రాణాలు కోలో్పయారు. అదే 
స మ యంలో గుజ రాత్ రాష్రాం తీవ్ మైన నీటి కొర త తో ఇబ్ంది ప డుతోంది. 
ఆ రాష్రాంలో ప్ర తి ఏడాది భూగ రభు జ లాల మట్టం మూడు నుంచి ఐదు 
అడుగుల లోతకు ప డిపోయ్ది. క రువు, క లుషిత నీటి స మ సయే ల తోపాట 
త దా్రా వ చేచి రోగాలు సాధార ణ మ యాయేయి. 

మరుగై నభవిషయాత్తు కోసం
రక్షితమంచినీరు

దేశాన్కి సా్వతంతయా్ం వ చిచి 72 సంవ తస్ రాలైన త రా్వత  కూడా 
దేశంలోన్ 19 కోట్ల గ్రామీణ ఆవాసాలో్ల కేవ లం 3.23 కోట్ల 

ఇళ్ల కు మాత్ర మే కుళాయి నీరు అందుబాటులో వుంది. 2019 
ఆగ సటి నెల లో జ ల్ జీవ న్ మిష్ న్ ప్రారంభ మైన త రా్వత ఐదు 

కోట్ల ఆవాసాల కు కుళాయి క నెక్ష న్ ఇవ్వ డం జ రిగంది. ఈ 
ప న్న్ కేవ లం 25 నెల లో్లనే చేయ డం జ రిగంది. ఈ రోజున 

దేశంలోన్ 80 జిల్లలో్ల 1.25 ల క్ష ల గ్రామాలో్ల ప్ర తి ఇంటికి ర క్షిత 
మంచినీరు అందుతోంది. మ రో మాట లో చెపాపాలంటే ఏడ్ 

ద శాబాదిలో్ల దేశంలో జ రిగన ప న్న్ అంత కంటె మెరుగ్గు కేవ లం 
రెండేళ్ల లోనే చేయ డం జ రిగంది. న్రిదిష్టి స మ యంలో స మాజంలో 
చిటటి చివ రి వయా కి్తకి కూడా ల బి్ చేకూర్ల నూత న భార త దేశం ప న్ 

చేస్తనని విధానాన్కి ఇది స రైన ఉదాహ ర ణ . ఇప్పుడ్ జ ల జీవ న్ 
మిష్ న్ యాప్ , జాతీయ జ ల జీవ న్ కోష్ ల  దా్వరా మ రో అడ్గు 

మ్ందుకేసి దేశ వాయాప్తంగ్ నీటి భ ద్ర త  కోసం కృష్ చేయ డం 
జ రుగుతోంది.

జల్జీవన్మిషన్య్ప్ప్ర త్యాకతలు

న్యా ఇండియా స మాచార్  నవంబర్ 1-15, 202136

పుష్క్ లంగ్ నీటిన్ క లిగన ప్ర తి పౌరున్కి నేను విజ్ఞ పి్త 
చేస్తనానిను. మీరు మ రింత కృష్ చేసి నీటిన్ ఆదా 

చేయండి. ఇందుకోసం మీ అల వాట్ల ను కూడా 
మారుచికోవాలిస్ వుంటుంది.

- నర్ంద్ర మోద, ప్ర ధాన మంత్రి

జల్జీవన్మిషన్కుచందినహర్ఘర్జల్
ఉదయామంకిందతెలంగాణ,గోవ్,హర్యానా

ర్ష్్ట రిలతోపాటుమూడుకంద్ర పాలిత
పా్ర ంత్లెై నపుదుచే్ఛర,అండమాన్నికోబార్,
ద్ద్్ర నగర్హవేల్డామన్అండ్డయుయాలలో
నూటికినూరుశాతంనీటికనెక్న్ఇవ్వడం

జరగింది.



ఆ స మ యంలో మఖయే మంత్రిగా ప న చేసిన న రంద్ర మోదీ 
స్జ లామ్ స ఫ లాం అనే న్త న ప థ కాన్న ప్రారంభించి స ర్కొతతు 
ప్రారంభానకి పునాది వేశ్రు. ఈ ప థ కం కింద దేశంలోనే అతి 
పెదదే దైన కాలువ ల నెట్ వ ర్కా నరామేణం ప్రారంభ మైంది. 21 న దుల ను 
క ల పుతూ దీన్న నర్మేంచారు. నీటి సంఘాల ను ఏరా్పట చేసి వాటి 
నర్ హ ణ ను మ హళ లకు అప్ప గించారు. చెక్ డాయేమలు, స్క్షష్మ నీటి 
పారుద ల ప్రాజెకు్టల బృహ తతు ర మైన నెట్ వ ర్కా కార ణంగా గుజ రాత్ 
వార్్షక వయే వ సాభివృదిధి 10 శ్తానకి చేరుకుంది. 

గుజ రాత్ రాష్రాంలో క నీ వినీ ఎర గ న రీతిలో మొద లైన ఈ ప్ర గ తి 
దేశవాయేపతుంగా జ ర గాల్. 2014లో దేశ ప్ర ధానగా నరంద్ర మోదీ 
పాల నా ప గా్గ లు చేప టా్ట రు. దేశంలో నీటి భ ద్ర త  కోసం న్త న 
కారయే క్ర మ్ల ను ప్రారంభించారు. జ ల్ శ కితు మంత్రిత్ శ్ఖ ను 
ప్రారంభించారు. అందులో అట్ భూజ ల్ మిష న్ , న మ్మీ గంగే 
లాంటి ప్రాజెకు్టల ను క ల్పారు. ఈ క్ర మంలోనే వేసిన మ రో 
మంద డుగు జల్ జీవ న్ మిష న్ ప్రారంభించ డం. 2019 ఆగ స్్ట  
15న సా్తంతయే్ర దిన్తసా వ సంద రభుంగా ఎర్ర కోట వేదిక మీద  
నుంచి మ్టాలి డిన ప్ర ధాన నరంద్ర మోదీ 2024 నాటికి దేశంలోన 
ప్ర తి గ్రామీణ ఆవాసానకి కుళాయి నీటిన అందించ డానకిగాను 
ఈ మిష న్ ఉప యోగ ప డుతంద న అనా్నరు. ఈ జ ల్ జీవ న్ మిష న్ 
కింద స మద్ర నీటిన తాగ డానకి వీలుగా మ్రుస్తునా్నరు. క లుషిత 

నీటిన శుదిధి చేస్తునా్నరు. త కుకావ నీటితోనే పంట లు పండించ డం పైన 
ప్ర త్యేక శ్ర దధి పెటా్ట రు. దీనతోపాట నీటి ప్రాధాన తయే  పైన చినా్న పెదాదే  
అంద ర్లోను చైత నయేం పెంచుతనా్నరు. వాన నీటిన సంర క్షించ డం 
ఎలాగో తెల్య జేస్తు దానన స క్ర మంగా వినయోగించుకోవ డం పైనా 
అవ గాహ న క ల్్పస్తునా్నరు. 

నీటి సంర క్ష ణ చేప టా్ట ల న కోరుతూ ప్ర ధాన న రంద్ర మోదీ 
గ్రామీణ మ హళ ల్్న ప్రోతసా హంచారు. ప్ర తి గ్రామంలో నీటి సంఘాలు 
ఏర్ప డాడు యి. వాటి దా్రా వాన నీటి సంర క్ష ణ , వినయోగం పైనా 
ప్ర త్యేక దృషి్ట పెటా్ట రు. 

జాతి పిత మ హాతామే గాంధీ, లాల్ బ హ దూర్ శ్సిత్ర జ యంతి 
సంద రభుంగా అకో్ట బ ర్ 2న దేశంలోన నీటి సంఘాలు, గ్రామ  
పంచాయితీల నేత ల తో ప్ర ధాన నరంద్ర మోదీ మ్టాలి డారు. ఈ 
సంద రభుంగా జ ల్ జీవ న్ మిష న్ యాప్ , జ ల్ జీవ న్ కోష్ (నేష న ల్ 
జ ల్ కోష్ ) ల ను ఆయ న ప్రారంభించి ఈ ప థ కం అమ లులో మ రో 
మంద డుగు వేశ్రు. ఈ సందభుంగా మ్టాలి డిన ప్ర ధాన.. గాంధీజీ 
క ల లు గ న్న గ్రామ  స్ రాజయేం గుర్ంచి వివ ర్ంచారు. గ్రామ్లు 
ఆతమే విశ్్సంతో నండి వుంటేనే అదే నజ మైన గ్రామ  స్ రాజయే మ న 
గాంధీజీ అనేవార న ఆయ న చెపా్పరు. గ్రామ స్ రాజయే తాతి్క త 
వాసతు వ రూపం దాలచి డానకిగాను నరంత రం ప న చేస్తుంటాన న ప్ర ధాన 
స్ప ష్టం చేశ్రు.  

జల్జీవన్మిషన్య్ప్ప్ర త్యాకతలు
n జ ల్ జీవ న్ మిష న్ కు సంబంధించిన 

స మ్చార మంతా ఒకే చోట అందుబాటలోకి 
రావ డానకి వీలుగా, ప్ర జ ల సౌక రాయేరం్ ఈ యాప్ ను 
త యారు చేశ్రు. దీనన ఉప యోగించ డందా్రా జ ల్ 
జీవ న్ మిష న్ ప్ర గ తిన, నీటి నాణయే త ప రయే వేక్ష ణ ను, 
నీటి స ర ఫ రా ప థకాల వివ రాలు మొద లైన వాటిన ఈ 
యాప్ దా్రా తెలుస్కోవ చుచి.

n ప్ర తి రాష్రాం, ప్ర తి జిలాలి , ప్ర తి గ్రామంలో జ రుగుతన్న 
ప్ర గ తిన ఈ యాప్ దా్రా తెలుస్కోవ చుచి. గ్రామ 
పంచాయ తీల పేరులి , నీటి సంఘాల స భుయేల వివ రాలు, 
నీటి నాణయే త త నఖీ మ హళ ల వివ రాలు ఈ యాప్ 
దా్రా తెలుస్కోవ చుచి.

n ఈ యాప్ దా్రా ఫిరాయేదులు కూడా చేయ వ చుచి. 
యాప్ లోకి వెళిలిన త రా్త ప్రాంతీయ 
ఇంజినీరలితోపాట నీటి సంఘాలు ఆయా ప్రాంతాలోలి న 
నీటి వ న రుల ను, గ్రామ్లోలి న నీటి టాయేంకుల ను జియో 
టాయేగ్ చేయ వ చుచి.  ప్ర తి నవాస గృహానకి హ ర్ ఘ ర్ 
జ ల్ స ర్్టఫికెటలి ను విడుద ల చేయ వ చుచి. jjm.gov.in. 
నుంచి ఈ యాప్ ను డౌన్ లోడ్ చేస్కోవ చుచి. 
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आवरण 
कथाజల్జీవన్మిషన్ జాతి

గ్రామీణ నివ్స గృహాల క, పాఠ శాల ల క, అంగ న్ వ్డీ కేంద్రాల క, ఇంకా ఇత ర 
ప్ర భుతవె సంసథా ల క నీటి క నెక్ష న్ల ను క లి్పంచ డానికిగాను దేశ విదేశాలో్ల ని ద్త లు 

విరాళ్లు ఇవ్వెల నుకంటే రాష్ట్రి య జ ల్ జీవ న్ కోష్ ఉప యోగ ప డుత్ంది. కేంద్ర 
జ ల శ క్ి మంత్రితవెశాఖ ప రిధలోని తాగునీరు మ రియు పారిశుదధి్య విభాగం వ్రు 

దీని్ ప్ర భుతవె ఛారిట బుల్ ట్ర స్్ట గా రిజిస్ట ర్ చ్యించారు.

జల్జీవన్కోష్



కోవిడ్ మ హ మామిరి స మ యంలో ఏర్ప డిని పీఎం కేర్్స ఫండ్ క విరాళ్లు 
ఇవ్వెల ని ప్ర ధాని నరంద్ర మోదీ విజ్ఞ ప్ి చ్స్టన సంగ తి తెలిస్టందే. ప్ర ధాని విజ్ఞప్ికి 
స్పందించిన భారతీయులు త మ స్మ రాథా ్యని్బటి్ట  విరాళ్లు ఇచాచే రు. పీఎం 
కేర్్స ఫండ్ ప్రంభించినప్పుడు ప్రంభ నిధుల కింద ప్ర ధాని రూ. 2.25 ల క్ష లు 
విరాళంగా ఇచాచే రు. ప్ర జల సంక్షేమం కోసం ప్ర ధాని విరాళం ఇవవె డం ఇదే 
మొద టిస్రి కాదు. ఆయ న తాను అందుకంటున్ బ హుమ త్ల ను వేలం 
వేయ డం ద్వెరాను, మఖయా మంత్రిగా, ప్ర ధానిగాను అందుకంటున్ జీతాని్ 
పొదుపు చ్య డం ద్వెరా స మ కూరిన డ బుబు  రూ. 100 కోట్లక పైగానే విరాళంగా 
ఇచాచే రు. గంగా న ది శుదిధి కోసం ప్రంభించిన న మామీ గంగే అభియాన్ 
కారయా క్ర మానికి స్టయోల్ శాంతి బ హుమ తి ల భించిన ప్పుడు ప్ర ధాని అందుకన్ 
రూ.3.4 కోటు్ల  కూడా ఈ వంద  కోట్ల విరాళంలో క లిపారు. ఇప్పుడు మ రోస్రి 
ఆయ న త న బ హుమ త్ల ను, స్మిర క చిహా్ల ను వేలం వేశారు. త ద్వెరా వ చిచేన 
డ బుబు ను న మామీ గంగే మ్ష న్ క విరాళంగా ఇవవె బోత్నా్రు.

ప్ర ధ్నిఅందుకునని
బహుమత్ల

వేలానికిఅదు్తమై నస్పందన

గంగా న ది హందూ సంసకాకృతికే 
కాదు మొతతుం దేశ్నకే 
గ ర్ కార ణంగా, విశ్్సంగా 

నలుసతుంది. గంగాన ది ప్ర క్షళ న అనేది చాలా 
సంవ తసా రాలుగా ఫైళలి కే ప ర్మిత మ వుతూ 
వ చిచింది. గంగా న దిన శుదిధి చేసి, క ళ క ళ లాడేలా 
చేయ డానకిగాను ప్ర ధాన నరంద్ర మోదీ 
తాను పాల నా ప గా్గ లు చేప ట్ట గానే న మ్మీ 
గంగే కారయే క్ర మ్న్న మొద లుపెటా్ట రు. ఆయ నే 
మొద టి నుంచీ స్ యంగా ఈ ప్రాజెకు్టను 
ప రయే వేక్షిస్తునా్నరు. త న కు వ చిచిన 1348 
బ హుమ తల ను వేలం వేయ డం దా్రా వ చిచిన 
డ బు్ను న మ్మీ గంగే ప్రాజెకు్టకు విరాళంగా 
ఇచాచిరు. 

ప్ర ధ్నిబహుమత్లో్ల నినీరజ్చోపా్ర జావ్లిన్బాణానికిరూ.1.5కోట్ల ధర
పటేల్విగ్ర హ్నికిఅతయాధికధరలనకోట్చేసనకొనగోలుద్రు్ల

आवरण 
कथा

ప్ర పంచవ్యాపతు ంగాసరఫర్
అవుత్ననిభారతీయ
ఉత్పత్తు లు
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ఒల్ంపిక్ క్రీడ లోలి  దేశ్నకి స్ ర్ణం సాధించిన త రా్త ప్ర ధానన 
క ల్సిన జావెల్న్ క్రీడాకారుడు నీరజ్ చోప్రా త న జావెల్న్ 

ఈటెను ప్ర ధాన న రంద్ర మోదీకి బ హుమ తిగా ఇచాచిరు. దాన్న 
వేలం వేయ గా రూ.1.5 కోటలి కు అమమేడుపోయింది. జావెల్న్ త్రో 
క్రీడ దా్రా చ ర్త్ర సృషి్టంచిన నీర జ్ చోప్రా మొన్న టి ఒల్ంపిక్ 
పోటీలోలి  స్ ర్ణ  ప త కం సాధించారు. 
అలాగే, భ వానీ దేవి సంత కం చేసిన 
క తితు (రూ.1.25 కోటలి ), స్మిత్ అంతిల్ 
జావెల్న్ ఈటె (రూ.1.002 కోటలి ) టోకోయే 
పారాల్ంపిక్సా  లో పాలొ్గ న్న క్రీడాకారులు 
సంత కం చేసిన వసత్రం (రూ.1 కోటి)  లవీలిన్ 
బోరో్గ  హెయిన్ బాకిసాంగ్  గోలి వులు (రూ.91 
ల క్ష లు) మొద లైన వ స్తువుల ను వేలం వేశ్రు. పారాల్ంపిక్సా లోను, 
ఒల్ంపిక్సా లోను స్ ర్ణ ప త కాల ను సాధించిన స్మిత్ అంతిల్ , నీరజ్ 
చోప్రాలు త మ జావెల్న్ ఈటెల ను ప్ర ధానకి బ హుమ తిగా ఇచిచిన 

ఒలింపక్,పార్లింపక్కీ్ర డాకారులుప్ర ధ్నికిఇచిచిన
బహుమతలకువిశేషస్పందన

1348వసుతు వులకు8600కుపై గాబిడు్ల

n అకో్ట బ ర్ 1న న్యేఢిలీలిలోన ఆధునక క ళ ల జాతీయ గాయేల రీలో 
ప్ర దర్్శంచిన  1081 వ స్తువులు, సామేర క చిహా్నలకు బిడ్ లు వ చాచియి. 

n  ఈ వేలంలో ప్ర త్యేక మైన అంశం ఏమిటంటే ఒల్ంపిక్సా , 
పారాల్ంపిక్సా లో పాలొ్గ న్న క్రీడాకారులు ప్ర ధానకి ఇచిచిన వ స్తువుల 
ప్ర ద ర్శ న . 

n  ఈ ఎల కా్రా నక్ వేలంలో టోకోయే ఒల్ంపిక్సా , పారాల్ంపిక్సా క్రీడాకారులు 
ఇచిచిన బ హుమ తల తోపాట అయోధయే రామ దేవాల యం, వార ణాసి 
రుద్రాక్ష ఆడిటోర్యం మోడ ల్సా ఇంకా ఇత ర ఆస కితుక ర మైన 
వ స్తువుల ను వేలం వేశ్రు. ఈ సార్ ప లు వ స్తువులు ప్ర త్యేక 
ఆక ర్ష ణ గా నల్చాయి. 

n  అలంకార యుత ఆయుధం,  ఐకయే తా విగ్ర హ రెపిలికా, న్లు వ డికే 
చ క్రం, గాంగ్ వ స్తువుల కు వాటి ప్రారంభ  ధ ర  కంటే అధికంగా ఈ 
వేలంలో ధ ర ల భించింది. 

n  స రాదే ర్ ప టేల్ విగ్ర హానకి అధికంగా 140 బిడులి  వ చాచియి. 
n  చెకకా తో చేసిన గ ణ ప తి విగ్ర హానకి (117 బిడులి ), పూణే మెట్రో లైన్ 

సామేర క చిహా్ననకి (104 బిడులి ), విజ య జోయేతి సామేర క చిహా్ననకి (98 
బిడులి ) బిడులి  వ చాచియి. 

n  రూ.200 విలువ చేసే చిన్న సైజు ఏనుగు బొమమే కు కూడా బిడడు ర్ ల 
నుంచి చ కకా టి స్పంద న ల భించింది. 

సంగ తి తెల్సిందే. అవి అధిక ధ ర ను ప ల్కాయి. వీటి ప్రారంభ 
ధ ర ను రూ. కోటికి ప్ర క టించారు. ఇక అతి త కుకావ ధ ర ప ల్కిన 
చిన్న పాటి అలంక ర ణ ఏనుగు ధ ర రూ.200. పారాల్ంపిక్సా 
పోటీలోలి  బంగారు ప త కాన్న సాధించిన ప్ర మోద్ భ గ త్ త న 
రాకెట్ ను ప్ర ధానకి బ హుమ తిగా ఇచాచిరు. దీన ప్రారంభ 

ధ ర ను రూ.80 ల క్ష లుగా ప్ర క టించారు. 
స రాదే ర్ ప టేల్ విగ్ర హానకి ఎకుకావ గా బిడులి  
(140) వ చాచియి. స్మిత్ అంతిల్ జావెల్న్ , 
పారా ఒల్ంపియ నులి  సంత కం చేసిన వ సత్రం, 
పారాల్ంపిక్ క్రీడాకారుడు కృష్ణ న గ ర్ ఇచిచిన 
బాయేడిమేంట న్ , రాకెట్, పీవీ సింధు ఇచిచిన కిట్ 

బాయేగ్ ఎకుకావ ధ ర లు ప ల్కాయి. ప్ర భుత్ం నర్ హంచిన ఈ 
ఎల కా్రా నక్ వేలానకి ప్ర జ ల  నుంచి భారీగా స్పంద న వ చిచింది. ఈ 
అన్న వ స్తువుల కు క ల్పి 8600 బిడులి  వ చాచియంటే ఈ స్పంద న 
స్ాయి ఎలాంటిదో ప సిగ ట్ట వ చుచి. 

ఈ విరాళంకంటే మందు రూ. 100 కోట్ల  ను 
విరాళంగా ఇచిచేన ప్ర ధాని
ప్ర జా సంక్షేమం కోసం ప్ర ధాన గ తంలో కూడా విరాళం 
ఇచాచిరు. వివిధ అవారుడులు అందుకున్న ప్పుడు ఆయా సంస్ లు 
ఇచిచిన డ బు్ను విరాళంగా ఇచాచిరు. ప్ర జ ల సంక్షేమ ప నుల  
కోసం ప్ర ధాన ఇంత వ ర కూ రూ. 103 కోటలి ను విరాళ మిచాచిరు. 
మీడియా క థ నాల ప్ర కారం 2019లో మ హాకుంభ పార్శుదధి్ 
కార్మేకుల సంక్షేమ నధి కోసం ప్ర ధాన త న పదుపు డ బు్లు 
రూ.21 ల క్ష ల ను విరాళంగా ఇచాచిరు. న మ్మీ గంగే 
ప్రాజెకు్టకు వ చిచిన  సియోల్ శ్ంతి బ హుమ తి దా్రా రూ. 3.4 
కోటలి ను అందుకున్న ప్ర ధాన ఆ డ బు్ను విరాళంగా ఇచాచిరు. 
అంత్కాదు తాను అందుకున్న బ హుమ తల ను ఆన్ లైన్ లో 
వేలం వేయ డం దా్రా వ చిచిన డ బు్ను విరాళంగా ఇచాచిరు. 
గుజ రాత్ మఖయే మంత్రిగా అందుకున్న బ హుమతల ను 
వేలం వేయ డం దా్రా వ చిచిన రూ.89.96 కోటలి ను క నాయే 
కెల వాణి నధికి అందించారు. ఈ నధుల ను బాల్క ల విదయే 
కోసం వినయోగించారు. ఆయ న గుజ రాత్ మఖయే మంత్రి 
ప ద వి నుంచి బయటకు వ స్తున్న స మ యంలో రాష్రా ప్ర భుత్ 
ఉదోయేగుల పిలలి లైన బాల్క ల విదయే  కోసం రూ. 21 ల క్ష ల ను 
విరాళంగా ఇచాచిరు.   
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आवरण 
कथा ఆజాదీకాఅమృత్మహోత్సవ్ఇండియ్@75

గురతు ంపుఎరుగని
నాయకులు

దేశంలోని ప్రతి ప్ంతంలో వివిధ స మయాలో్ల  అనేక  మంది యోధులు జ నిమించారు. వ్రు జాతి నిరామిణానికి ఎన లేని కృషి 
చ్శారు. దేశానికి స్వెతంతయా్ం వ చిచే 75 సంవ త్స రాలైన సంద ర్భంగా అమృత్ మ హోత్స వ సంబ రాలు జ రుపుకంటునా్ం. 

అంత్కాదు, ఈ సంద ర్ంగా మ న ఉజవె ల మైన చ రిత్ర ను, సంసకృతిని, ప్ర జ ల విజ యాల ను సమి రించుకంటూ ఈ ఉత్స వ్ల ను 
నిరవె హస్ునా్ం.  ఇంత కాలం చ రిత్ర పుస్ కాల క ఎక్క ని తాయాగ ధ నుల ను సమి రించుకోవడానికి కూడా ఇదొక మ హత్ ర మైన 
సంద ర్భం.  స్వెతంతయా్ సంబ రాల క సంబంధంచిన అమృత్ మ హోత్స వ్ అనేది దేశ ప్ర జ ల ఐక మ తాయాని్ కోరుకంటంది. 

అంత్కాదు, దేశ ప్ర జ లో్ల  స రికొత్ శ క్ిని, చైత నాయాని్ నింపుతోంది.

మ్తృభూమి, సంసకాకృతి, సే్చ్ఛ కోసం శ తాబాదే ల 
త ర బ డి భార త దేశం పోరాటం చేసింది. బానస 
బతకు కార ణంగా ఏర్ప డిన ఆవేద న , సే్చ్ఛ కోసం 

ర గిల్న త ప న కార ణంగా అనేక మంది పోరాట యోధులు నాటి 
వల స పాల న కు వయే తిరకంగా ఉదయే మించారు. జ యాప జ యాల 
మ ధయే న న ల్గిపోయిన సా్తంతయే్ర స మ రయోధులు ఎన్న క ష్ట్ట లు 
వ చిచినా స ర త మ లోన సా్తంత్రయే కాంక్ష దీపితున స జీవంగా ఉంచారు. 
దేశ్నకి పూర్తుస్ాయిలో సా్తంత్రయేం త్వాల నే ల క్షష్ంతో 1913లో 
గ ద ర్ పారీ్ట ఏర్ప డింది. అమెర్కా, కెనడాల లో నవ సిస్తున్న ప్ర వాసీ 
భార తీయుల చేత స్ాపించ బ డిన పారీ్ట కాబ టి్ట దాన్న ప సిఫిక్ తీర 
హందీ అసషియ్ష న్ అన కూడా అనేవారు. లాలా హ ర్ ద యాళ్ 
స్ఫూర్తుతో స రాదే ర్ సహాన్ సింగ్ భ కా్న గ ద ర్ పారీ్టన ప్రారంభించారు. 
ఈ పారీ్ట దేశ్నకి అనేక మంది విపలి వ కారుల ను అందించింది. వారు 
దేశ సా్తంతయే్ర పోరాటంలో కీల క పాత్ర పోషించారు. ‘నేష న్ ఫ స్్ట ..
అలే్స్ ఫ స్్ట’ అనే ననాద చైత నయేంతో, ఇప్ప టికీ స్ఫూర్తున ఇస్తున్న 
ప లువురు చార్త్రాతమే క వయే కుతుల గుర్ంచి ‘ఆజాదీ కా అమృత్ 
మ హోతసా వ్’ సిరీస్ కింద ఇవ్ డం జ రుగుతోంది. అదే స మయంలో 
ప్ర గ తి ప్ర యాణంలో మంద డుగు వేస్తున్న  భార త దేశం దేశ 
సా్తంత్రయేం కోసం పోరాటం చేసిన యోధులు అందించిన బాట ను 
అనుస ర్స్తు న్త న చ ర్త్ర ను రాసతుంది. 

ఈ 75 సంవ తస్ రాలో్ల ఇంత కాలం చ రిచించ బ డ న్ 
సా్వతంతయా్ పోరాట యోధుల చ రిత్ర ను దేశ 
ప్ర జ ల మ్ందు వుంచ డాన్కి దేశ యువ త 
న్రణా యించింది. ఈ దేశ యువ త కు త గన 

స్ఫ్రి్తన్ ఇవా్వల న్ అంద రికీ విజ్ఞపి్త చేస్తనానిను, 
విదాయారంగంలో భాగ సా్వమ్లైన వారికి విజ్ఞ పి్త 

చేస్తనానిను. భార త సా్వతంతయా్ అమృత్ 
మ హోతస్ వ్ లో భాగంగ్ చ రిత్ర ను రాస్తనని వారు 

కూడా చ రిత్ర ను సృష్టిసా్తర న్ నేను బ లంగ్ 
న మ్మాతనానిను.

- న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి
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దేశభకితు నిరగలచిడానికివిప్ల వపథంలో
పయనించినబిపన్చంద్ర పాల్

దేశ సా్తంతయే్ర పోరాటంలో లాల్ బాల్ పాల్ అనే పేరుతో 
ప్ర సిదిధి చెందిన త్రిమూరుతులోలి  ఒక రు బిపిన్ చంద్ర పాల్ . 
ఆయ న జాతీయ  నేత గా, ఉపాధాయేయునగా, జ ర్న ల్స్్టగా, 

ర చ యిత గా, ప్ర సిదిధి చెందిన ఉప నాయేస కునగా పేరు గ డించారు. 
భార త దేశంలో విపలి వాతమే క ఆలోచ న ల పితామ హునగా ఆయ న కు 
ప్ర జ లోలి  పేరు వ చిచింది. ప్ర స్తుత బంగాలి దేశ్ లోన సిలెహుట్ జిలాలి లోన 
పోల్ గ్రామంలో 1858 నవంబ ర్ 7న ఆయన జ నమేంచారు. 
విపలి వ కారుడైన ఆయ న చిన్న ప్ప టినుంచీ ధైరయే సాహ సాలు 
క న బ రుస్తు పేరు గ డించారు. బ్ర హమే స మ్జంతో సంబంధాలు 
క ల్గిన స మ యంలో ఆయ న కేశ వ్ చంద్ర , శవ నాధ్ శ్సిత్రల తో 
సాన్నహతయేం క ల్గి వుండేవారు. బిపిన్ చంద్ర 1886లో కాంగ్రెస్ 
లో చేరారు. 1905లో బ్రిటీష్ పాల కులు బెంగాల్ ను 
విభ జించిన ప్పుడు లాలా ల జ ప తి రాయ్ , బాల గంగాధ ర్ తిల క్ , 
బిపిన్ చంద్ర పాల్ సారథయేంలో విపలి వ కారుల సంఘం ఏర్ప డింది. 
బెంగాల్ విభ జ న ను ఈ సంఘం తీవ్ంగా వయే తిరకించింది. 
బ్రిటీష్ వార్ వ స్తువులను, వార్ ష్టపుల ను బాయ్ కాట్ చేయ డం, 
విదేశీ దుస్తుల ను త గ ల బెట్ట డం, బ్రిటీష్ పాల కుల ఫాయేక్ట రీల లో 
బంద్ ల ను, లాకటలి ను ప్రోతసా హంచ డం లాంటి విపలి వాతమే క 
విధానాల్్న వారు ప్ర చారం చేశ్రు. ఈ ఉదయే మ్ల స మ యంలో 

నాటి ప్ర సిదిధి చెందిన ప లువురు బెంగాలీ నాయ కుల తో బిపిన్ 
చంద్ర కు సంబంధాలు ఏర్ప డాడు యి. వారంద రూ తీవ్ వాద 
జాతీయ వాదాన్న ప్ర చారం చేసేవారు. అంత్కాదు, దేశంలో 
విపలి వ కారయే క్ర మ్లతోనే సా్తంతయే్రం వ స్తుంద న వారు బ లంగా 
న మ్మేవారు. స హాయ నకార ణ ఉదయే మంలాంటి శ్ంతియుత 
ఆందోళ న ల్్న వారు వయేతిరకించేవారు. దేశీయ వ స్తువుల నే 
వాడాల న, విదేశీ వ స్తువుల ను బ హషకా ర్ంచాల న  బిపిన్ 
చంద్ర పాల్ ప్ర చారం చేసేవారు. స్ దేశీ, పేద ర్క నరూమేల న , 
విదాయేరంగం మొద లైన అంశ్ల పై ఆయ న చాలా కృషి చేయ డానకి 
ఇదే కార ణం. 1907లో బ్రిటీష్ పాల కులు బాల గంగాధ ర్ తిల క్ 
ను అరెస్్ట  చేయ గానే బిపిన్ చంద్ర పాల్ ఇంగాలి ండు వెళాలి రు. 
అకకా డ ఇండియా హౌస్ లో చేరారు. ఆయ న ప లు వారాతు 
ప త్రిక ల ను ప్ర చుర్ంచేవారు. వాటిలో మఖయేమైన వి ప ర్ద ర్ స క్ 
(బెంగాలీ వార ప త్రిక , 1886), న్యే ఇండియా (ఆంగలి వార 
ప త్రిక , 1906), వందే మ్త రం (బెంగాలీ దిన ప త్రిక , 1906). 
ఆయ న స్ రాజ్ పేరుతో ఒక మ్యేగ జైన్ కూడా తెచేచివారు. బిపిన్ 
చంద్ర పాల్ 1932, మ్ 20న కీర్తుశ్షుల యాయేరు. ఆయ న 
ఆశ యాలైన టవంటి స్ దేశీ, పేద ర్క నరూమేల న , విదాయేరంగం 
అంశ్లోలి  కేంద్ర  ప్ర భుత్ం అవిశ్రాంతంగా కృషి చేసతుంది. 

స్వదేశీవిధ్నం
కోసం,పేదరక
నిరూమాలనకోసం,
విద్యారంగఅభవృది్ధ 
కోసంబిపన్చంద్ర 
పాల్ఎంతగానోకృష
చేశారు.ఆయనతన
జీవితకాలంలోఅనేక
వ్ర్తు పతి్ర కలన
పా్ర రంభంచారు.

జననం:7నవంబర్,1858
మరణం:20మ1932
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చా లా మందికి వాస్దేవ్ బ ల్ంత్ ఫాడేకా 
గుర్ంచి తెల్య దు. ఆయ న భార త దేశ 
సా్తంతయే్ర పోరాటంలో కీల క పాత్ర 

పోషించారు. ఆంగేలియుల పాల న లో రైతలు పడుతన్న క ష్ట్ట ల ను 
చూసి చ ల్ంచిపోయిన ఆయ న స్రాజ్ తోనే దేశంలోన స మ సయే లు 
ప ర్ష్టకార మ వుతాయ న బ లంగా న మ్మేరు. ఆయ న మ హారాష్రా లోన 
రాయ్ గ ఢ్ జిలాలి లోన షిరోదాన్ గ్రామంలో 
1845 న వంబ ర్ 4న జ నమేంచారు. 1857లో 
జ ర్గిన మొద టి సా్తంతయే్ర పోరాటం 
విఫ ల మైన త రా్త బ్రిటీష్ ప్ర భుతా్నకి 
వయే తిరకంగా ఆయుధాల తో తిరుగుబాట 
ప్ర క టించిన మొద టి విపలి వ యోధుడు 
వాస్దేవ్ బ ల్ంత్ ఫాడేకానే. ఆయ న 
చిన్న ప్ప టినుంచీ ధైరయే సాహ సాలు 
క న బ ర్చేవారు, అడ వులోలి  సంచార మంటే 
ఇష్ట ప డేవాడు. చ దువు పూరతు యిన త రా్త బాంబేకు మ కాం 
మ్రాచిరు. త రా్త పుణే లోన మిల్ట రీ అకంట్సా విభాగంలో 
ఉదోయేగం వ చిచింది. ఉదోయేగం చేస్తున్న ప్ప టికీ సా్తంతయే్ర స మ ర 
యోధుల తో సంప్ర దింపులు చేస్తుండేవారు. జాతీయవాది మ హాదేవ్ 
గోవింద ర న డే ఆయ న పై విప రీత మైన ప్ర భావం చూపారు. వాస్దేవ్ 
మిల్ట రీ అకంట్సా విభాగంలో ప న చేస్తున్న స మ యంలో ఆయ న 
మ్తృమూర్తు అస్ స్్ల యాయేరు. అయిత్, బ్రిటీష్ పాల కులు 
ఆయ న కు సెల వు మంజూరు చేయ లేదు. సెల వు లేకుండానే ఆయ న 
త న గ్రామ్నకి వెళిలిపోయారు. ఆయ న వెళ్లి స ర్కి ఆయ న మ్తృమూర్తు 
మ ర ణించారు. ఈ ఘ ట న వాస్దేవ్ పై తీవ్ ప్ర భావం చూపి, బ్రిటీష్ 
పాల కుల పై వయే తిరక త ను మ ర్ంత పెంచింది. గిర్జన సైనాయేన్న 
త యారు చేసిన ఆయ న 1879లో తిరుగుబాట ప్ర క టించారు. అదే 
ఏడాది బ్రిటీష్ పాల కులు ఆయ ను్న అరెస్్ట  చేసి అండ మ్న్ సెలుయేలార్ 
జైలుకు పంపారు. 1883 ఫిబ్ర వ ర్ 17న భార త మ్త మదుదే బిడడు , 
పోరాటయోధుడు వాస్దేవ్ బ ల్ంత్ ఫాడేకా కీర్తుశ్షుల యాయేరు. 

పంజాబ్ సింహం రంజిత్ సింగ్ భార త దేశ చ ర్త్ర లో 
కీల క మైన వయే కితుగా నల్చారు. ఆయ న పంజాబ్ 
ప్రాంతాన్న ఐకయేంగా వుంచ డ మ్ కాకుండా బ్రిటీష్ 

పాల కులు త న సామ్రాజయేం జోల్కి రాకుండా చూశ్రు. ఆయ న 
1780 నవంబ ర్ 13న పాకిసాతున్ లోన గుజ్ర న్ వాలాలో జనమేంచారు. 
ఆయ న జ నమేంచిన స మ యంలో త ల్లిదండ్రులు పెటి్టన పేరు బుధ్ సింగ్ . 

ప ది సంవ తసా రాల వ య స్సాలోనే త న 
తండ్రితో క ల్సి త న మొద టి ప్ర ధాన మైన 
యుదధింలో పాలొ్గ నా్నరు. 
విజ యం సిదిధించిన త రా్త  బుధ్ సింగ్ 
తండ్రి అత న పేరు మ్ర్చి రంజిత్ అనే 
నామ క ర ణం చేశ్రు. చిన్న ప్పుడే మ శూచి 
సక డంతో ఆయ న త న ఎడ మ కంటిన 
కోలో్పయారు. దేవుడు నాకు ఒక టే క ను్న 

ఇచాచిడు. కాబ టి్ట, హందువుల ను, మసిలింల ను, సికుకాల ను, 
క్రిసి్టయ నలి ను, ధ న వంతల ను , పేదల ను.. ఇలా అంద ర్నీ స మ్నంగా 
చూసాతును అన ఆయ న అనేవాడు.  రంజిత్ సింగ్ త న 12వ ఏట 
తండ్రిన కోలో్పయారు. తండ్రిన వార స త్ంగా స్ఖేర్ చ కియా మిస్లి 
ఎసే్టట్సా ను పందిన ఆయను్న తల్లి రాజ్ కర్ పెంచారు. 20 ఏళలి 
వ య స్సా వ చేచిస ర్కి పంజాబ్ సామ్రాజాయేన్న స్ాపించారు. 1801 
ఏప్ల్ 12 నాడు ఆయ న పంజాబ్ మ హారాజుగా పాల న 
ప్రారంభించారు. ఆ త రా్త అనేక యుదాధి ల లో పాలొ్గ న్న ఆయ న 
తూరు్ప పంజాబును ఆధీనంలోకి తెచుచికొన శ కితువంత మైన సికుకా 
సామ్రాజాయేన్న స్ాపించారు. అమృత్ స ర్ లోన హ ర్ మందిర్ సాహబ్ 
ను స్ ర్ణ దేవాల యంగా మ్రాచిరు. నేను రైతను, సైనకుడిన. ఇందులో 
దాచాల్సాంది ఏమీ లేదు. నా చేతిలోన క తితు దా్రానే నాకు కావాల్సాన 
మ్రు్పను తీస్కొస్తుంది అన ఆయ న త న ఆస్ాన స భుయేల తో అనేవారు. 
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దేశం గ ర్్ంచ ద గ్గ గొప్ప సా్తంతయే్ర పోరాట యోధులోలి  ఒక రైన 
బాబు వీర్ కున్ ర్ ఎన భై ఏళలి వ య స్సాలో కూడా బ్రిటీష్ 
పాల కుల పై యుదధిం చేసిన వీరుడు. ఆయ న 1857 నాటి 

భార త దేశ మొద టి సా్తంతయే్ర స మ రంలో పాలొ్గ న్న యోధుడు. 
అనాయేయమంటే ఏమ్త్రం స హంచ న ఆయ న సే్చా్ఛ ప్రేమికుడు. 
యుదధి విదయే లోలి  ఆర్త్ర్న యోధుడు. 
ఆయ న బ్రిట న్ పాల న కు వయే తిరకంగా 
అస మ్న ధైరయేంతో పోరాడ డ మ్ 
కాకుండా దేశ ఐకయే త , స మ గ్ర త ల కోసం 
కృషి చేశ్రు. కున్ ర్ సింగ్  బీహార్ లోన 
భోజ్ పూర్ జిలాలి లోన జ గ దీష్ పూర్ 
గ్రామంలో 1777 నవంబ ర్ 13న 
జ నమేంచారు.  తండ్రి మ ర ణం త రా్త త న 
సంస్ాన పాల న బాధయే త లు చేప టా్ట రు. 
చిన్న వ య స్సాలోనే గుర్ర పు సా్రీ, మ లలి యుదధిం, క తితుయుదధింలాంటి 
విదయేలు నేరుచికునా్నరు. యుదధి తంత్రంలో నైపుణయేం సాధించిన 
ఆయన గెర్లాలి  యుదధి  విదయే లో ఆర్త్రారు. జ గ దీష్ పూర్ అడ వులోలి  
నవ సించిన బస్ర్యా బాబా ద గ్గ ర దేశ భ కితు, సా్తంతయే్ర 
ఆవ శయే క తలాంటి వాటి గుర్ంచి కున్ ర్ సింగ్ నేరుచికున్న ట్ట  
తెలుసతుంది. ఆ త రా్త ఆయ న వార ణాసి, మ ధుర , కాన్్పర్, ల కో్న 
లాంటి ప్రాంతాలోలి  ప రయే టించి బ్రిటీషువార్కి వయే తిరకంగా 
తిరుగుబాట చేయ డం పైన త గిన వూయేహాన్న ర చించారు. ఆయ న 
ధైరయే సాహసగాధ లు బీహార్ ప్ర జ ల జాన ప ద  గాధ లుగా మ్రాయంటే 
ఆయ న గొప్ప ద నం ఎలాంటిదో ఊహంచ వ చుచి. ఒకసార్ ఓ 
సంఘ ట న లో ఆయ న చేతికి బులెలిట్ త గిల్ంది. ఆయ న వెంట నే త న 
చేతిన క ట్ చేసి దాన్న గంగాన దిలోకి విసిరసిన ట్ట  చెబుతారు. ఆయ న 
గొప్ప యుదధి వీరుడే కాదు త న జీవితాంతం సామ్జిక సేవా 
కారయే క్ర మ్లు కూడా నర్ హంచారు. 1857నాటి తిరుగుబాట 
యోధుడైన ఆయ న 1858 ఏప్ల్ 26న కీర్తుశ్షుల యాయేరు.

‘కాళోజీ’, ‘కాళ న్న’ అన అంద రూ ప్రేమ గా 
పిలుచుకునే కాళోజీ నారాయ ణ రావు సా్తంతయే్ర 
స మ ర యోధునగా, క విగా, సామ్జిక 

కారయే క రతు గా దేశ్నకి సేవ లందించారు. ఆయ ను్న ప్ర జాక వి అన 
పిలుసాతురు. క రా్నట క లోన ర తితుహ ల్లి గ్రామంలో 1914 సెపె్టంబ ర్ 

9న ఆయ న జ నమేంచారు. నాటి నజాం 
పాల కుల కు వయేతిరకంగా ప్ర జా ఉదయే మ్నకి 
నేతృత్ం వ హంచిన ఆయ న సా్తంతయే్ర 
స మ ర యోధునగా దేశం కోసం పోరాడారు. 
అంత్కాదు యువ శ కితు సా్తంతయే్ర 
పోరాటంలో పాలొ్గ నేలా స్ఫూర్తునచాచిరు. 
ఆయన త న జీవితాంతం స మ్జంలోన 
బ డుగు బ ల హీన వ రా్గ ల అభ యున్న తి కోసం 

కృషి చేశ్రు. ఆయ న చేసిన ప్ర తి ప నలోను స మ్జంప టలి 
ఆయ నకు ఉన్న  నబదదే త ప్ర తిఫ ల్ంచేది. తెలంగాణ ప్రాంతంలో 
పౌరుల హకుకాల కోసం, సామ్జిక ఆర్ధిక స మ సయే ల  పైనా జ ర్గిన 
ప లు ఉదయే మ్లోలి  ఆయ న భాగ సా్మి అయాయేరు. రెండు 
సంవ తసా రాల పాట ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ శ్స న మండల్ స భుయేలుగా 
సేవ లందించారు. ఆంధ్ర సార స్ తి ప ర్షత్, ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ 
సాహతయే అకాడ మీ స భుయేనగా సేవ లందించారు. అంత్కాదు, 
తెలంగాణ ర చ యిత ల సంఘం అధయే క్షునగా ప న చేశ్రు. 
ఆరయే స మ్జ్ కాలయే క లాపాలోలి  పాలొ్గ నేవారు. ప్ర సిదధి ఉరూదే  క వి 
ఖ లీల్ జిబ్న్ క విత ల ను అనువ దించారు. దీనకిగాను ఆయ న 
రాష్రా ప్ర భుత్ం దా్రా ఉతతుమ అనువాద కున అవారుడు  పందారు.  
కాక తీయ విశ్ విదాయేల యం ఆయ న కు గౌర వ  డాక్ట రట్ ప్ర దానం 
చేసి స తకా ర్ంచింది. 1992లో కేంద్ర  ప్ర భుత్ం ఆయ నను ప దమే 
విభూష ణ్ అవారుడుతో స నామేనంచింది. ఆయ న 2002 న వంబ ర్ 
13న కీర్తుశ్షుల యాయేరు.   

కున్వర్సంగ్:ఎనభై ఏళ్ల వయసు్సలోకూడా

విప్ల వ్నికినేతృత్వంవహించినయోధుడు
కవిత్శకితు తోభారతదేశానినివిప్ల వీకరంచిన

కాళోజీనార్యణర్వు
జననం:13నవంబర్177,మరణం:26ఏప్ర ల్1858 జననం:9సప్ట ంబర్1914,మరణం:13నవంబర్2002

కున్వర్సంగ్తన
జీవితకాలంలో

అనేకస్మాజిక
సేవ్కారయాక్ర మలో్ల 

పాల్గా నిప్ర జాసేవకు
జీవిత్నినిఅంకితం

చేశారు

కాళోజీ
నార్యణర్వు
తనజీవిత్ంతం
పలుప్ర జా
హకుకుల
ఉదయామాలలో
పాల్గా నానిరు.
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आवरण 
कथा ఆచారయాజె.బి.కృపలానీవయాకితు త్వం

దేశ్నకి సా్తంతయే్రం వచిచిన స మ యంలో అంటే అధికార 
మ్ర్్పడి జ రుగుతన్న  చార్త్రాతమే క స మ యంలో కాంగ్రెస్ పారీ్ట 
అధయే క్షునగా బాధయే త లు వ హంచిన నేత గా జెబి కృప లానీన 

అంద రూ గురుతుపెట్ట కునా్నరు. అయిత్ అంత కుమించి ఆయ న జీవితం, 
విలువ లు, ఆలోచ న లు, వయే వ హార శైల్ ఎంతో స్ఫూర్తుదాయ కంగా 
నల్చాయ నే విష యం తెలుస్కోవాల్. దేశ్నకి సా్తంత్రయేం వ చిచి 75 
సంవ తసా రాలైన సంద రభుంగా సంబ రాలు జ రుపుకుంటన్న ఈ స మ యంలో 
ఆచారయే కృప లానీ గుర్ంచి తెలుస్కోవ డం స మ యోచితం. ఆయ న 
హైద రాబాదులో (సింధ్)న ఒక మ ధయే త ర గ తి కుటంబంలో 1888 నవంబ ర్ 
11న జ నమేంచారు. ఆయ న పూర్తు పేరు జీవ త్ రామ్ భ గ వాన్ దాస్ కృప లానీ.  
సింధ్ లోన పాఠ శ్ల విదయే పూర్తు చేసిన ఆయ న బాంబే విలసా న్ కాలేజీలో 
ఉన్న త విదయే ను అభయే సించారు. చ దువుకుంటన్న రోజులోలి  ఆంగలి క విత్ 
ప్రేమ లో ప డాడు రు. అయిత్ ఆయ న త్ ర లోనే బ్రిటీష్ పాల న పై వయే తిరక త 
పెంచుకునా్నరు. బెంగాల్ విభ జ న ఆయ నలో మ ర్ంత వయే తిరక త ను 
పెంచింది. త దా్రా ఆయ న క రాచీలోన డి.జె.సింధ్ కాలేజీకి వెళాలి ల్సా 
వ చిచింది. పుణేలోన ఫెరూ్గ స న్ కాలేజీలో ఆయ న ఎంఏ పూర్తు చేశ్రు. 

చంపారణ్ స తాయేగ్ర హాన్న నర్ హంచ డానకిగాను 1917 ఏప్ల్ 15న 
మ హాతామే గాంధీ మజ పర్ ఫూర్ రైలే్ సే్టష న్ చేరుకునా్నరు. అరధిరాత్రి 
స మ యంలో రైలే్ సే్టష న్ లో దిగిన గాంధీజీకి సా్గ తం ప ల్కింది జె.బి. 
కృప లానీనే. ఆ స మ యంలో ఆయ న మజ ఫ ర్ పూర్ డిగ్రీ కాలేజీలో చ ర్త్ర 
అధాయేప కునగా ప న చేస్తుండేవారు. గాంధీజీతో ఏర్ప డిన ప ర్చ యం 
ఆయ న లో త గిన స్ఫూర్తున నంపింది. సా్తంతయే్ర పోరాట దిశ గా అడుగులు 
వేశ్రు. ఇది ఆయ న జీవితంలో న్త న అధాయేయం. చంపారణ్ ఉదయే మంతో 
మొద లై చివ ర్ వ ర కూ ఆయ న మ హాతామే గాంధీ సన్నహతలోలి  ఒక ర యాయేరు. 
ఆయ న కొంత కాలంపాట బెనార స్ హందూ యూనవ ర్సాటీలో ప న చేశ్రు. 
ఆ త రా్త ఆయ న మ హాతామే గాంధీ ఏరా్పట చేసి గుజ రాత్ విదాయేపీఠ్ 
ప్నసాపాల్ గా 1920 నుంచి 1927 దాకా ప న చేశ్రు. ఇకకా డే ఆయ న 
పేరుకు ఆచారయే అనే బిరుదు వ చిచి చేర్ంది. గుజ రాత్ నుంచి మ హారాష్రా  
దాకా ప లు గాంధీజీ ఆశ్ర మ్ల నర్ హ ణ బాధయే త ఆయ న మీద ప డింది. 
1928లో కాంగ్రెస్ అధయే క్షునగా మోతీలాల్ బాధయే త లు సీ్క ర్ంచారు. జెబీన 

ప్ర జాస్్వమయాఆచారుయాడు

జననం:11నవంబర్1888,మరణం:19మారచి1982

భార త దేశ ప్ర జాసా్వమాయాన్కి చెందిన ఉనని త మైన సంప్ర దాయాలు, విధానాలు ప్ర పంచాన్కి 
ఆద ర్శంగ్ న్లిచాయి. బ్రిటీష్ కాల నీగ్ వునని భార త దేశం సా్వతంత్రయాం వ చిచిన త రా్వత 
ఉజ్వ ల మైన ప్ర జాసా్వమయా దేశంగ్ అవ త రించ డం వెన క ఎంతో మంది మ హానుభావుల కృష్ దాగ 
వుంది. దేశాన్కి సా్వతంతయా్ం రాగ్నే వారు దృఢ మైన పునాదులు వేశారు. వారి జీవితాంతం దేశ 
ప్ర జాసా్వమయా ప టిష్టి త  కోసం కృష్ చేశారు. ఈ మ హానుభావులు దేశ సా్వతంతయా్ పోరాటంలో 
కీల క పాత్ర పోష్ంచారు. అంతేకాకుండా, త మ రాజ కీయ జీవితం ఉతక్కృష్టి ద శ లో ఉనని ప్పుడ్ 
కూడా అధికారం వెంట ప డ కుండా దేశ సేవ లో భాగ మై కిందిసా్థయి నుంచి ఆధున్క 
ప్ర జాసా్వమయా భ వ నాన్ని న్రిమాంచారు. అలంటి తాయాగ ధ నులో్ల ఒక రు ఆచారయా జీవ త్  రామ్ భ గ వాన్ 
దాస్ కృప లనీ.

జ న ర ల్ సెక్ర ట రీన చేశ్రు. ఆయ న 1936లో స్చేతా కృప లానీన పెళిలి 
చేస్కునా్నరు. ఆమె ఆ త రా్త ఉతతు ర ప్ర దేశ్ రాష్రా మొద టి మ హళా 
మఖయే మంత్రిగా సేవ లందించారు. దండియాత్ర , పౌర స హాయ నరాక ర ణ 
ఉదయే మం, కి్ట్ ఇండియా ఉదయే మం నుంచి న్వాఖాలీ ఘ ట న  వ ర కూ ప్ర తి 
సంద రభుంలోన్ ఆయ న గాంధీజీ వెంట వునా్నరు.  దేశ్నకి సా్తంతయే్రం 
వ చిచిన త రా్త కాంగ్రెస్ మొద టి అధయే క్షునగా ఆయ న సేవ లందించారు. 
పండిట్ జ వ హ ర్ లాల్ నెహ్రూతో వ చిచిన అభిప్రాయ భేదాల కార ణంగా 
ఆయ న 1947 న వంబ ర్ లో త న ప ద వికి రాజీనామ్ చేశ్రు. ఆయ న 
మ రోసార్ అంటే 1950లో కాంగ్రెస్ అధయే క్ష ప ద వి కోసం పోటీప డాడు రు. 
అయిత్ పురుషోతతుందాస్ టాండ న్ చేతిలో ఓట మిపాల యాయేరు. ఆ త రా్త 
ఆయ న కాంగ్రెస్ పారీ్ట స భయే తా్నకి రాజీనామ్ చేసి కిసాన్ మ జూదే ర్ ప్ర జా 
పారీ్ట ప్రారంభించారు.  కొంత కాలానకి త న పారీ్టన సష ల్స్్ట పారీ్టతో 
విలీనం చేశ్రు. త దా్రా ప్ర జా సష ల్స్్ట పారీ్ట ఆవిరభు వించింది. ఆయ న 
1952, 1957, 1963, 1967ల లో లోక్ స భ స భుయేనగా ఎన్నక యాయేరు. 

భార త దేశ ప్ర జాసా్మయే సంప్ర దాయాల చ ర్త్ర లో ఆచారయే కృప లానీ 
పేరును కూడా ప్ర సాతువిస్తుంటారు. కార ణం ప్ర ధాన నెహ్రూకు వయే తిరకంగా 
అవిశ్్స తీరామేనాన్న ప్ర వేశ పెటి్టన మొద టి వయేకితు ఆయ నే కాబ టి్ట. అలాంటి 
ప న చేయాల న ఆయ న  కంటే మందుగా ఏ నాయ కుడ్ ఆలోచించ లేదు. 
1962లో చైనాపై జ ర్గిన  యుదధింలో భార త దేశం ఓడిపోయిన త రా్త 
పారలి మెంటలో ఈ అవిశ్్స తీరామేనాన్న ఆచారయే కృప లానీ ప్ర వేశ పెటా్ట రు. 
పండిట్ నెహ్రూనే కాదు ఆయ న కూతరు ఇందిరా గాంధీన కూడా జెపి, 
రామ్ మ న్హ ర్ లోహయా లాగానే కృప లానీ కూడా వయే తిరకించారు.  

దేశ ప్ర గ తికోసం విన్త్ మైన , ఆద ర్ వంత మైన కృషి చ్స్టన 
నేత గా ఆచారయా కృప లానీ పేరు గుర్ుండి పోత్ంది. దేశ 

యువ త తోపాటు పేద వ రాగా లు స్ధకార త స్ధంచ డం కోసం 
ఆయ న త న జీవితాని్ అంకితం చ్శారు.

- నరంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి



आवरण 
कथा

మీడియ్
కారనిర్

‘పన జరుగుతోంది’ అన తరచూ 
వింటంటామ.  దాన అరం్ అలసత్ం, 
అధికారుల నరలిక్షష్ంగా ఉండేవి.  ఇప్పుడు:
ప్రగతి సాధనకు సంకల్పం
ప్రగతి కోసం కృషి
ప్రగతి కోసం సంపద
ప్రగతి కోసం ప్రణాళిక

కేబినెట్ ఐదు సంవతసారాలలో రూ. 
4,445 కోటలి వయేయంతో 7 మెగా టెక్సా 
టైల్ అపారెల్ (పిఎమ్ మిత్ర) పారుకాలను 
ఏరా్పట చేస్తుంది.  ఇది ప్రధాన 
ప్రోతాసాహంతో సాధయేమవుతోంది.

భారత్ లో తయారైన బిఎస్ఎన్ఎల్ 
4జి నెట్ వర్కా నుంచి మొదటి కాల్ 
చేశ్ను.  ప్రధాన ‘ఆతమేనరభుర్ 
భారత్’ స్ప్నం సాకారమవుతోంది.

టాటా కంపెనీలలో ఒకటి కాబోతన్న 
ఎయిర్ ఇండియాకు కొతతు శకం 
ప్రారంభమవుతోంది.  న్తన 
యాజమ్నాయేనకి శుభాకాంక్షలు.

ప్రధాన మంత్రి తాను కలలు కన్న 
‘నవ భారతం’ కోసం శ్రమిస్తునా్నరు.  
ఆయన నేతృత్ంలో నగరాలు 
త్ర్తగతిన ప్రగతి సాధిసాతుయి.

370వ అధికరణం రదుదే , జి.ఎస్.
టి, పెదదేన్టలి రదుదే , మమ్మేరు తలాక్ 
పై నషేధం - ఇవనీ్న ప్రధాన దృఢ 
సంకల్పం వలలి సాధయేమయాయేయి.

నరంద్ర మోదీ

నితిన్ గడ్కరీ అశ్వెని వైష్ణ వ్ జ్యాతిరాదితయా స్టంధయా

రాజ్ నాథ్ స్టంగ్
అమ్త్ ష్



ఖాద బ టటి అంటే అమిత మైన ప్రేమ 

క లిగన బాపూజీకి ఇది ప్ర తేయాక మైన 

న్వాళి. ఈ పండ గ స మ యంలో 

ఖాదతో పాటు హస్త క ళ ల ఉతపా త్తలు 

మీ జీవితంలో భాగ మ య్యాల 

చూడండి. ఆతమా న్ర్భ ర్ భార త్ 

సాధ న కోసం మీరు తీసకునని 

న్రణా యాన్ని మ రింత బలోపతం 

చేయండి.

నిలిచినఖాదీనిలిచినఖాదీ

స్వదేశీఉదయామానికిస్వదేశీఉదయామానికి

ఈభారీజాతీయజెండాపొడవు 225 అడుగులు. వ్డలు్ప 150 అడుగులు.
దీని బరువు ద్ద్పుగా 1400 కిలోలు. ఈ భారీ జెండాన తయ్రు
చేయడానికిగాన ఖాదీ కళాకారులతోపాటు ఇతర పనివ్రు కలిప 3500
గంటలుపనిచేశారు.చేతినిఉపయోగించిఖాదీకాటన్తయ్రుచేసేబోరుడు న
ఉపయోగించారు.మొతతు ంజెండాఎత్తు 4600మీటరు్ల .ఇది33,750చదరపు
అడుగుల వ్ై శాలయాంలో ఏర్్పటెై ంది. పత్కంలోని అశోక చక్ర  డయ్మీటర్
30 అడుగులు. ఈ పత్కానిని తయ్రు చేయడానికిగాన 70 మంది ఖాదీ
కళాకారులకు49రోజులసమయంపటి్ట ంది.

జాతిపతమహ్త్మాగాంధీజయంతినిపురసకురంచుకొని2021,అకో్ట బర్2న,
లద్దు హ్లోనిలెహ్లోఖాదీబట్ట తోతయ్రుచేసనప్ర పంచంలోనేఅతిపదదు 
జాతీయజెండానఆవిషకురంచారు.ఐకయాత్సందేశానినివ్యాపంపచేయడానికి
ఈ కారయాక్ర మం నిర్వహించారు. ఈ స్మారక ఖాదీ జాతీయ జెండాన ఖాదీ
మరయుగా్ర మీణపరశ్ర మలకమిషన్(కెవిఐస)రూపొందించింది.ప్ర పంచంలోనే
అతయాంత పర్యావరణ హితమై న బట్ట గా పేరందిన ఖాదీని ప్ర పంచానికి
అందించినగాంధీజీసమాృతయారథా ంఈజెండానతయ్రుచేశారు.ఈజెండాన
లద్దు హ్లెప్ట నెంట్గవరనిర్ఆర్.కె.మాథూర్ఆవిషకురంచారు.

నరంద్ర మోదీ,
ప్ర ధ్నమంతి్ర
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