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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 



రోజూ అరగంట వ్్యయామం 
- ఫిట్ నెస్ మీ సంతం

శారీరకంగా దృఢంగా ఉండటం తేలిక మాత్రమే కాదు, ఉచితం 
కూడా.  నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో శారీరకంగా దృఢంగా 
ఉండటం అనేది చాలా అనివార్ం. ఇలాంటి పరిస్థితులో, మీ 
దైనందిన కార్కలాపాలను అంటే మీరు రోజూ తీసుకునే ఆహారం, 
తాగునీటి ద్వారా బరువు, నిద్రా సమయాల వరకు ప్రతీది.. 
పర్వేక్ంచందు ఎవరైనా భాగస్వామి ఉంటే, అప్పుడు మీకు ఎంతో 
స్యంగా ఉంటంది. మేజర్ ధ్్న్ చంద్ జయంతి సందర్ంగా 
ఆగసుటో  29న కంద్ర క్రీడల, యువజన వ్వహారాల శాఖా మంత్రి 
అనురాగ్ స్ంగ్ ఠాకూర్ ‘ఫిట్ ఇండియా యాప్ ’ ను ఆవిష్కరించారు. 
‘రోజూ అరగంట వా్యామం-ఫిట్ నెస్ మీ సంతం’ –   అనే 
నినాదంతో ప్రధ్న మంత్రి నరంద్ర మోదీ సవాయంగా శారీరక 
దృఢతవాం కోసం ప్రారంభంచిన ‘ఫిట్ ఇండియా ఉద్మం’ కోసం ఈ 
యాప్ ను తీసుకొచాచా రు.

ఈ యాప్  ఆండ్రాయిడ్-ఐఓఎస్ పాలా ట్ ఫామ్ లలో ఇంగ్లా ష్, హందీ 
భాషలలో ఉచితంగా అందుబాటలో ఉంది.    

యాప్ ను ఎలా డౌన్ లోడ్  చేసుకోవ్లి..

ల
క్ష

ణా
లు

మొబైల్ ద్వారా శరీర ద్రుఢ్ స్థి యిలను చూసుకునేందుకు ఫిట్ ఇండియా 
మొబైల్ యాప్  ఉపయోగపడుతుంది. ద్రుఢ్ స్థి యిలు ఎంత ఉనానాయి 
నుంచి, మీ అడుగులను లెక్కంచడం, నిద్రా సమయాలు, ఎనినా కలరీల ఆహారం 
తీసుకుంటనానారు, సరియైన ఆహారం తీసుకుంటనానారా లేద్ వంటి వాటిని 
కూడా ఇది పర్వేక్సు్త ంది. యానిమేటెడ్ వీడియోలు వంటి కొనినా ప్రతే్క 
ఫీచరులా  కూడా దీనిలో ఉనానాయి. ‘మై పాలా న్’ కటరింగ్ నుంచి వ్క్తగతంగా 
కావాలిసిన అవసరాల వరకు ప్రతీది ఈ యాప్  సూచిసు్త ంది. 

వ్కు్త లు గంటకు గంటకు రిమైండరులా  పెటటో కుని, తమ దృఢతవా స్థి యిని 
అంచనావేసుకోవచ్చా . నిరిదిషటో  వ్వధిలో దైనందిన కార్కలాపాలను 
కూడా అంచనా వేసుకుంటూ ఇతరులతో సమాచారం పంచ్కోవడం 
ద్వారా మరింత మందిని జీవన శైలి మారుపు దిశగా, దృఢతవా స్ధన వైపు 
ఆకరి్షంచవచ్చా . 

దేశవా్ప్తంగా నిరవాహంచ ‘ఫిట్ ఇండియా’ కార్కలాపాలు, సరిటోఫికషన్ 
కార్క్రమాలు వంటి వాటిలోలా  వ్కు్త లు, పాఠశాలలు, బృంద్లు, సంసథిలు 
పాల్గొ నేందుకు ఈ యాప్ అవకాశం కలిపుసు్త ంది. అంతేకాకుండా, దృఢతవా 
స్ధనలో తమ విజయగాథలను వ్కు్త లు ఈ వేదిక ద్వారా ఇతరులతో 
పంచ్కోవచ్చా .   

మరింత సమాచారం కోసం http://fitindia.gov.in/ను సందరి్శంచండి.

ఫిట్ ఇండియా యాప్  
ఆవిష్కరణోత్సవ వీడియోను 
పూర్తిగా చూడాలనుకంటే ఈ 
క్యూఆర్   కోడ్ ను స్్కన్ చేయండి..

ఫిట్  ఇండియా యాప్  
డౌన్ లోడ్ కోసం ఈ క్యూఆర్ 
కోడ్ ను స్్కన్ చేయండి
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  response-nis@pib.gov.in

ఆర్ఎన్ఐ దరఖాస్తి నంబర్ : DELTEL/2020/78829

కమ్యూనికేషన్ చిరునామా,  
ఈ–మెయిల్ :

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

న్యూఢిల్లో-110003

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

ప్రచురణ, ముద్రణ
స తయూెంద్ర ప్ర కాష్ , ప్రినిసిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్, 
బిఒసి 
బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & క మ్యూనికేష న్ తరఫున 

ముద్ర ణ  
ఇన్ ఫినిటీ అడ్వరె్్టజెంగ్ సరీ్వసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, 
ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్, 10వ ఫ్లో ర్, 
న్యూఢిల్లో–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్, ఎన్ హెచ్–1, 
ఫరిదాబాద్–121003.

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

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

కన్సల్టంగ్ ఎడిటర్
సెంతోష్ కుమార్

లోపలి పేజీలోలో
ఆర్థిక వ్య వ సథి  అమృత యాత్ర 

క వ ర్ 
పేజీ 

క థ నం  

న్్ ఇండియా స మాచార్    అకోటో బర్  1-15, 2021

మంచి రోజులు మందు రాబోతునానాయ నేందుకు సంకతంగా 
భార త జిడిపి 2021-22 ఆరిథిక సంవ తసి రం తొలి త్రైమాస్కంలో 
రికారుడు  వేగంతో వృదిధి చందింది.                  పేజీలు 16-26

ర క్ష ణ ఎగుమ తుల కంద్ర ంగా 
మారుతున్న భార త దేశం 

అమృత్ మ హోత్స వ్ విభాగంలో 
స్ఫూర్తిదాయ క మైన స్వాతంత్య్ర స మ ర 
యోధులు లాల్ బ హ దూర్ శాస్త్రి, చంద ర్ 
స్తంగ్ గ ర్వాల్ , అనీ బిసంట్ , ఉత్క ళ్ మ ణి 
గోపాల్ బంధు దాస్ గుర్ంచి చ ద వండి.                                   

సంక్ప్త వార్త లు                                                          

ఉత్త  ర ప్ర దేశ్ లో నిరామాణంలో ఉననా ర క్ష ణ 
కారిడార్ తాజా ప రిస్థితిని స మీక్ంచిన 
ప్ర ధ్న  మంత్రి  మోదీ    
  పేజీలు 13-14

దేశంలో సోష లిజం మారగొ ద ర్శ కులు                               

సవా యం స మృదిధిక బాట లు వేయ నుననా సవా చ్ఛ  త        

భ విష్ త్ భార తానినా తీరిచా  దిదుది తుననా స రాది ర్ ధ్మ్    

పారాలింపిక్సి :  భారత క్రీడా సంసకృతిలో నవ్ 
నాయకులు        

కాల మ్ :  కంద్ర క్రీడా మంత్రి                                                

కోవిడ్ -19పై పోరాటంలో మందు వ రుస లో 
ఇండియా    

ప్ర పంచంలో వ రథి మాన ఆరిథిక వ్ వ సథి ల కు ప్ర బ ల మైన 
సవా రంగా మారుతుననా బ్రిక్సి :   ప్ర ధ్న  మంత్రి 
ప్ర సంగం

"మేక్ ఇన్ ఇండియా" ఉతపు తు్త ల కు "హ ర కృష్ణ  "కు 
ల భంచినంత ఆద ర ణ :  ప్ర ధ్న మంత్రి ప్ర సంగం          
     

కబినెట్ నిర్ణ యాలు 
ర క్ష ణ , వ్ వ స్యం, టెక్సి టైల్ రంగాలోలా  సవా యం స మృదిధి 
దిశ గా క దులుతుననా భార త్       

న వ భార త నిరామాత లు

పేజీలు 04-05

పేజీలు 06-07

పేజీలు 08-09

పేజీలు 10-12

పేజీ 15

పేజీలు 30-31

పేజీలు 32-33

పేజీలు 34-36

పేజీ  37

పేజీ  27

పేజీలు 28-29

మ నం మ హాతామా గాంధీ 152వ జ యంత్ 
నిర్వ హంచుకోబోతున్న సంద ర్ంగా... 

గ తంలో ప్ర  ధాన మంత్్ర  చేసిన ప్ర  త్్యక 
ప్ర  సంగాలోలో  ఒక టి చ ద వండి              

జాతీయ స్థి యిలో విపలా వాతమా క మారుపుల కు 
స్ధ నంగా మారుతుననా భార త దేశంలోని 
కాంపోజిట్ విద్్ వ్ వ సథి

పేజీలు 42-44
పేజీలు 38-41

సంపుటి 2, సంచిక 7          అక్టోబర్ 1-15, 2021



న్యూ ఇండియా స మాచార్    అక్టో బర్ 1-15, 20212

సంపాద కీయం
స్దర నమస్్కరం,
  కోవిడ్ మహమ్మార్ సమయంలో 130 కోట్ల మంది పౌరులు కలిగిన భారత దేశం ‘ఆతమానిర్భర్ భారత్ ’ అనే 
సంకల్పానిని పూనుకంది. నేడు ఆతమానిర్భర్ భారత దేశ ఆలోచనలో ఒక భాగంగా మ్ర్ంది. మన కలలు వాసతివ రూపం 
దాలుచుతుననిది మనం చూస్తిననిం. ప్రస్తితం ‘ఆతమానిర్భర్ భారత్’ మన దేశ అభివృదిధి యానంలో ఒక మంత్ంగా మ్ర్ంది.
దేశ ప్రజల పూర్తి స్మర్థ్ యానిని, అపూర్వమైన శక్తిని వెలిక్తీసందుక కంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి పనిలోనూ సమూల మ్రుపాలు 
తీస్కొసతింది. ‘ఆతమానిర్భర్ భారత్’ అంటే కవలం దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగి్గంచుకోవడమే కాదు, మన దేశ యువత 
స్మర్థ్ యాలను, సృజనతమాకతను, నైపుణ్యూలను పంచడం క్డా. దీనిని స్ధంచడం కోసం, కంద్ర ప్రభుత్వం కోవిడ్ కష్ట 
కాల్నిని ఒక అవకాశంగా మలచంది. అదేవిధంగా దేశ పౌరుల ప్రాణ్లను, ఆస్తిలను కాపాడాలనే లక్ష్ంతో ‘జాన్ 
భీ, జహాన్ భీ’ అనే మంత్ంతో పాటు, దీర్ఘకాలిక ప్రణ్ళిక, ఆలోచన దా్వర్ ఆర్థ్క వయూవసథ్ ఊపందుకంది. ప్రభుత్వ ఈ 
ప్రయత్నిల మూలంగా, ఆర్థ్క వయూవసథ్ మళ్్ల పట్్ట లెక్్కంది. కోవిడ్ సమయంలో కంద్ర ప్రభుత్వం తీస్కనని గొపపా ఆర్థ్క 
నిర్వహణ కారయూకల్పాలు స్నుక్ల ఫలిత్లను కనబరచాయి. గత ఏడాది ప్రతిక్ల స్థ్ యిలను త్క్న వృదిధి రేటు జిడిపి 
ప్రస్తితం సర్కొతతి స్థ్ యిలను త్కతోంది. స్వలపా వయూవధలోనే ఆర్థ్క వయూవసథ్ తిర్గి కోలుకని, విజయవంతంగా మ్ర్న తీరుపై 
ఈ సంచకలో కవర్ పేజీ కథనంగా అందిస్తిననిం.
ఇదంత్ క్డా కోవిడ్ క వయూతిరేకంగా చేపట్్టన టీకాకరణ వల్లనే స్ధయూమైంది. ప్రపంచంలోనే అతయూంత వేగవంతమైన 
టీకాకరణను చేపట్్టన భారత్ సర్కొతతి ర్కారుడును నెలకొలిపాంది. కోవిడ్ క వయూతిరేకంగా జరుగుతునని యుదధింలో సమ్జం 
క్రియాశీలకంగా వయూవహర్ంచేల్ ప్రభుత్వం చేపట్్టన విధానలు నిర్ణయాతమాకమైనవిగా నిలిచాయి. సషలిజానిక్ 
మ్ర్గదరుశులుగా పర్గణంచే జై ప్రకాశ్ నర్యణ్ (జెపి)- ర్మ్ మనోహర్ లోహియా కథనలు ఈ సంచక వయూక్తిత్వ 
విభాగంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉననియి. ఫిట్ ఇండియా కథనలు, క్రీడా ప్రపంచంలో మన క్రీడాకారులు చూపించన 
అతుయూతతిమ ప్రదరశున, నెలకొలిపాన సర్కొతతి ర్కారుడులు క్డా ఈ సంచకలో ఇతర ప్రధాన ఆకర్షణలు. 
విదయూలోనైన లేదా స్వచ్ఛత కారయూక్రమంలోనైన, భారత్ తన నూతన విజయ గాథను లిఖిసతింది. విదాయూవయూవసథ్లో తీస్కొచచున 
సంపూర్ణ విధానం పర్శోధనను ప్రోత్సహిస్తింటే, స్వచ్ఛత కారయూక్రమం కవలం మరుగుదొడ్ల నిర్మాణ్నిక పర్మితం కాకండా, 
అంకర సంసథ్లక ఒక ప్రేరణగా నిలుసతింది. యావతుతి భారత దేశం బాపు 152వ జయంతి ఉత్సవాలను జరుపుకంటునని 
తరుణంలో, గాంధీజీ విలువలు, ఆలోచనల ప్రాముఖయూతను తెలుపుతూ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అంతకముందు ఇచచున 
ప్రత్యూక ప్రసంగాలలో ఒకదానిని ఈ సంచకలో ఇతర ప్రధాన కథనంగా అందిస్తిననిం. ‘అమృత్ మహోత్సవ్’ విభాగంలో, 
ల్ల్ బహదూర్ శాస్త్రి, వీర్ చంద్ర స్తంగ్గర్్వలి, అనీ బిసంట్, ఉత్కల్ మని గోపబంధుదాస్ పాఠకలక స్ఫూర్తిని ఇవ్వనుననిరు. 
కోవిడ్ నియమ్వళిని అనుసర్స్తి స్రక్షితంగా ఉండండి, మ్క ఎల్లవేళల్ మీ స్చనలను తెలియజేయండి.. 

(జైదీప్ భట్నాగర్)

చరునమ్ :   రూమ్ నెం-278 బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమూయూనికషన్,
  రండవ ఫ్్ల ర్, స్చన భవన్, నూయూఢిల్్ల – 110003
e-mail:   response-nis@pib.gov.in
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మెయిల్ బాక్్స

న్యూ ఇండియా స మాచార్    సెప్టంబ ర్ 1-15, 2021

ఉచిత పంపిణీ కోసంసెప్టంబర్ 1-15, 2021

సంపుటి 2, సంచిక 5     

ప్ర తి భారతీయుడూ ప్ర జాసేవ ప్్ర రంభంచి ప్ర పంచ సంక్షేమానికి కృషి 

ప్ర తి భారతీయుడూ ప్ర జాసేవ ప్్ర రంభంచి ప్ర పంచ సంక్షేమానికి కృషి 

చేయడానికి ప్్ర త్సాహం.  ఈ కృషి ఉద్యమంగా మారడానికి

చేయడానికి ప్్ర త్సాహం.  ఈ కృషి ఉద్యమంగా మారడానికి      

‘‘ఇది సరై న సమయం, భారత్ కు విలువై న కాలం!’’

‘‘ఇది సరై న సమయం, భారత్ కు విలువై న కాలం!’’

నవ భారత నిర్మాణ సంకల్ం

నవ భారత నిర్మాణ సంకల్ం

  response-nis@pib.gov.in

నేను యూపీఎస్ సీక్ స్తదధిమవుతుననిను. కొదిది రోజుల 
క్రితమే నక ‘నూయూ ఇండియా సమ్చార్ ’  పత్రిక గుర్ంచ 
తెలిస్తంది. ఈ పత్రికలోని సమ్చారం నకంతో నచచుంది. 
గుజర్త్ లోని గాంధీనగర్  లో నివస్తంచే నేను, మీ పత్రిక 
ఫిజికల్ కాపీని ఎల్ పందగలను?
ధవల్ పరామార్
dhavalparm@gmail.com

75వ స్్వతంతయూ్ర దినోత్సవ ప్రత్యూక సంచకను 
చదివిన తర్్వత నకంతో తృపితిగా అనిపించంది. 
మన గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి దారశునికత, 
ప్రాముఖయూత అది్వతీయమైనది. పట్ష్టమైన రక్ణ 
మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం, భారత 
డిజిటలైజేషన్ ను బలోపేతం చేయడం, స్వదేశీయతను 
ప్రోత్సహించడం వంట్ ప్రయత్నిలు, భారత్  మళ్్ల 
కోలుకనేందుక సహకర్ంచన కొనిని అంశాలు. 
శశి భూషణ్ స్ంగ్
shashi.b.s.2010@gmail.com

ఎన్ ఐఎస్  చందాదారుడిగా మ్రేందుక నక కాసతి 
సమయం పట్్టంది. ఈ డిజిటల్ పత్రికను మ్ ముందుక 
తీస్కొస్తి పిఐబి కీలక నిర్ణయం తీస్కంది. భారత్, 
దాని పర్పాలనక సంబంధంచన ముఖయూమైన వారతిలను, 
కథనలను అందజేస్తి, ఎన్ ఐఎస్  చేపడుతునని 
ప్రయత్నినిని నేను అభినందిస్తిననిను.
పవన్ రాజ్
pawanraj.thp@gmail.com

ఈ ఉపయుకతిమైన పక్ పత్రికక నేను ఆసక్తిగల 
పాఠకడిగా మ్ర్ను. పోటీ పరీక్ల పరంగా సమకాల్న 
అంశాలను తెలుస్కోవడం కోసం ఈ పత్రిక నకంతో 
స్యం చేస్తింది. ఈ పత్రిక గుర్ంచన సమ్చార్నిని 
నేను న సనిహితులక క్డా చేరవేస్తిననిను. 
పుషపుంద్ర
pushpendernmistry@gmail.com

అదృష్టవశాతుతి నేను 19.08.2021న నూయూ ఇండియా 
సమ్చార్   పత్రికను చదివాను. ఈ పత్రిక చాల్ బాగుంది. 
ఎందుకంటే ఎవరైన మన దేశ ప్రగతి ఏమిట్, ఎల్ ఉందో 
సపాష్టంగా తెలుస్కోవచుచు. ఎంతో ప్రశంసనీయమైనదిగా 
ఈ పత్రిక ఉంది. తదుపర్ సంచక కోసం నేను వేచ 
చూస్తిననిను. 
గోయిమై కాజోలుంగ్

నేను ‘నూయూ ఇండియా సమ్చార్ ’ ను క్రమం 
తపపాకండా చదువుతుననిను. ఇది చాల్ 
సమ్చారయుకతింగా ఉంటంది. పోటీ పరీక్లక 
స్తదధిమయ్యూ నల్ంట్ విదాయూరుథ్లక స్యం చేసల్ 
ఈ పత్రిక ప్రభుత్వ కారయూక్రమ్లక సంబంధంచన 
సమ్చార్నిని అంతట్నీ అందిసతింది. ప్రస్తితం నేను 
స్తబిఎస్ ఇ బోరుడులో 12వ తరగతి చదువుతుననిను. 
ఇల్ంట్ గొపపా కారయూక్రమ్నిని చేపట్్టనందుక 
సంపాదక, ముద్రణ్ బృందం మొత్తినిక్ నేను 
ధనయూవాదాలు తెలియజేస్తిననిను. 
అదితి గంగూలి
aditiganguli21@gmail.com 

మీ సలహాలను పంపంచవలసిన

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

రెెండవ ఫ్లో ర్, సూచనా భవన్, 
న్యూఢిల్లో – 110003
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సంక్ప్త వార్తలు

ఎల్లప్పుడూ పదదిల నుంచ అనుభవ స్ర్నిని నేరుచుకోవాలనే 
తపన గల యువకలు గల దేశం భారత్. గురు-శిషయూ పరంపర 

కావచుచు, కటుంబ పాత్ కావచుచు లేదా పని ప్రదేశాలో్ల  పదదిల 
నుంచ నేరుచుకోవడం కావచుచు.. భారతీయులు ఎల్లప్పుడూ తమకనని 
వయస్లో పదది వార్ నుంచ నేరుచుకోవాలనుకంట్రు. దీనిని దృష్్టలో 
ఉంచుకని, కంద్ర ప్రభుత్వం ‘బుజురో్గ ం కీ బాత్-దేశ్  క స్త్’ అనే 
కారయూక్రమ్నిని ప్రారంభించంది. ఇది పదది వార్క్, యువతక మధయూ 
సంభాషణను ప్రోత్సహిసతింది, దీంతో యువతలోని శక్తి, పదది వార్ 
అనుభవస్రం కలగలిపి దేశానిని మర్ంత ముందుక నడిపించవచుచు. 
స్్వతంతయూ్రం యొక్క అమృత్ మహోత్సవ్ లో పదదిలను భాగం 
చేసందుక ఇది ఒక గొపపా విధానం. ఒక వయూక్తి అభివృదిధి, కటుంబ 
అభివృదిధిక్ దోహదం చేస్తిందని తెలుపుతూ కటుంబం యొక్క 
ప్రాధానయూతను ఇది తెలియజేస్తింది. దేశ యువత, 95 సంవత్సర్లు, 

ఆ పైబడిన వయస్ గల పదదిలతో సంభాష్ంచేందుక చేపట్్టన ప్రత్యూక 
కారయూక్రమం ఇది. అల్ త్ము సంభాష్ంచన 60 సకన్లక మించని 
సంభాషణను www.rashtragaan.inలో అప్ లోడ్ చేయొచుచు. 

ప్రపంచంలోనే ఎతతియిన రహదార్లో మీక ప్రయాణంచాలని 
ఉందా, అయిత్ లెహ్  మిమమాలిని ఆహా్వనిసతింది. లెహ్  నుంచ 

పాంగాంగ్  సరస్్స వరక 18,600 అడుగుల ఎతుతిన   కల్ పాస్  
గుండా వెళ్్ల ఈ కొతతి రహదార్ని ఇటీవలే స్మ్నయూ ప్రజానీకానిక్ 
అందుబాటులోక్ తెచాచురు. ఈ ఎతుతిలో స్మ్నయూ ప్రజానీకం కోసం 
ఏర్పాటు చేస్తన ప్రపంచంలోనే ఎతతియిన రహదార్ ఇదే కావడం 
విశేషం. సర్హదుది  భద్రతను పంచడంలో, తూరుపా లదాది ఖ్ లో 

పర్యూటకానిని ప్రోత్సహించడంలో 
ఈ రహదార్ కీలక పాత్ 
పోష్ంచనుంది. ఈ రహదార్తో 
స్థ్ నిక నివాస్తతుల స్మ్జిక, 
ఆర్థ్క ప్రగతి క్డా స్ధయూం 
కానుంది. భారత సైనయూనిక్ 
చందిన 58 ఇంజనీర్ రజిమంట్ 
నిర్మాంచన ఈ రహదార్ లెహ్  

(జిగ్రాల్ నుంచ ట్ంగ్్స) నుంచ కల్ పాస్  గుండా వెళతింది.  పికచుర్్స 
క్యూ పాంగాంగ్ సరస్్సక 41 క్లోమీటర్ల దూర్నిని తగి్గస్తింది. 
మౌలిక సదుపాయాలను అభివృదిధి చేయడంలో, ముఖయూంగా సర్హదుది  
ప్రాంత్లలో రహదారులు, వంతెనలు నిర్మాంచడంలో కంద్ర 
ప్రభుత్్వనిక్ ఉనని శ్రదధిను ఈ రహదార్ నిర్మాణం తెలియజేస్తింది.

సంతిలు్ల  అనేది ప్రతి ఒక్కర్ కల. కానీ, సమీపంలోని పోస్్ట  
ఆఫీస్లలో గృహ రుణం అందుబాటులో ఉంటుందని 

ఎవరైన ఊహించార్? ప్రజల ఇళ్ల దగ్గరక బాయూంకలను తీస్కొచచున 
కంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రస్తితం దీనిని క్డా స్ధయూం చేస్తంది. ప్రజలు పోస్టల్ 
డిపార్్ట  మంట్ క చందిన ఇండియా పోస్్ట  పేమంట్్స బాయూంక (ఐపిపిబి) 
నుంచ గృహ రుణ్లు పందే అవకాశానిని కలిపాంచంది. దీని కోసం, 
ఐపిపిబి, దేశంలోని అతిపదది గృహ రుణ కంపనీ-ఎల్ ఐస్త హౌస్తంగ్ 
ఫైనన్్స లిమిటెడ్ (ఎల్ ఐస్తహెచ్ ఎఫ్ ఎల్)లు ఇటీవలే ఒపపాంద పత్ంపై 
సంతకం చేస్కననియి. ఈ ఒపపాందం క్ంద, ఐపిపిబిక్ చందిన 
నలుగుననిర కోట్ల మంది వినియోగదారులు గృహ రుణ సౌకరయూం 
పందనుననిరు. ఐపిపిబి నెట్ వర్్క దేశవాయూపతింగా, 650 శాఖలుగా 
విసతిర్ంచ ఉంది. దేశవాయూపతింగా 1.36 లక్లక పైగా బాయూంక్ంగ్ సౌకరయూ 
కంద్రాలను ఇది కలిగి ఉంది. 

‘బుజురో్గ ం కీ బాత్ - దేశ్  క సాత్’- యువతక, వయో 
వృద్ధి లక మధ్య సంభాషణను పంపందించే కార్యక్ర మం

లద్దా ఖ్ లో ప్ర పంచంలోనే ఎతతి యిన 
మోటరబుల్ రోడ్డు

ఇండియా పోసుటు  పేమెంట్్స బా్యంక 
నుంచి ఇక ఇప్పుడ్ గృహ రుణాలు
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మీరు మరొక ర్ష్ట్రా నిక్ బదిల్ అయిత్, మీ వాహనం కోసం కొతతి 
ర్జిస్రాషన్ ను పందాలి్సన అవసరం లేదు. ఒక ర్ష్రాం నుంచ 

మరొక ర్ష్ట్రా నిక్ వాహనల బదిల్ని స్లభతరం చేసందుక కంద్ర 
ప్రభుత్వం ‘‘భారత్ స్తరీస్ (BH-Series)” క్ంద కొతతి వాహనల 
కోసం కొతతి ర్జిస్రాషన్ గురుతిను ప్రవేశపట్్టంది. అమృత్ మహోత్సవ్ 
ఏడాదిలో ‘ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ్ భారత్’ స్ఫూర్తిని బలోపేతం చేసందుక, 
నలుగు లేదా అంతకంటే ఎక్కవ ర్ష్ట్రా లు, కంద్ర పాలిత ప్రాంత్లలో 
కార్యూలయాలునని రక్ణ రంగ ఉదోయూగులక, కంద్ర-ర్ష్రా ప్రభుత్వ 
ఉదోయూగులక, ప్రభుత్వ రంగ సంసథ్లలో పనిచేస వార్క్, ప్రైవేట్ రంగ 
ఉదోయూగులక ఇది భారీ ఊరటనివ్వనుంది. ఉదోయూగులు తమ వాహనలను 
‘భారత్ స్తరీస్ ’ క్ంద నమోదు చేస్కోవచుచు. దీంతో ఒక ర్ష్రాం నుంచ 

మహిళా స్ధకారత లేకండా నవ భారత్వని కల 
నెరవేరదు. గత ఏడేళ్లలో ప్రభుత్వ విధానలలో మహిళలక్ 

ప్రముఖ స్థ్ నం కలిపాస్తి వసతింది కంద్రం. ప్రస్తితం మన దేశ 
కమ్రతిలక మరో స్వతంత్ం లభించంది. స్యుధ దళాలలో 
మహిళలు పర్మానెంట్ కమిషన్డు ఆఫీసరు్ల  అయ్యూల్ కంద్రం వీలు 
కలిపాంచంది. శిక్ణ అనంతరం నవల్ అకాడమీ, నేషనల్ డిఫెన్్స 
అకాడమీ (ఎన్ డీఏ)లలో పర్మానెంట్ కమిషన్డు ఆఫీసరు్లగా వీర్ని 
నియమించవచుచు. ఇపపాట్ వరక పురుషుల కంచుకోటగా ఉనని 
వీట్లో్ల  మహిళలు అడుగుపడుతుండటం విశేషం. ఇపపాట్ వరక, 
కవలం 10 నన్ కంబాట్ ఫ్రు్సలలో (యుదేధితర దళాలలో) 
మ్త్మే మహిళలను నియమించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ రండు 
ఇన్ స్త్టట్యూషన్లలో క్డా మహిళలను నియమించుకోవాలని కంద్ర 
ప్రభుత్వం నిర్ణయించంది. ప్రవేశ ప్రక్రియ క్డా ఖర్రవుతోంది. 
ఈ ఏడాది నవంబర్   14న జర్గ్ ఎన్ డీఏ పరీక్క్ బాలికలు క్డా 
హాజరు కావొచుచు.  

పోషకాహార లోపం నుంచ భారత్ క పూర్తిగా విముక్తి కలిపాంచే 
సంకల్పానిని స్కారం చేస్కోవడానిక్, కంద్ర ప్రభుత్వం పలు 

పథకాలను తీస్కొచచుంది. చాల్ సంసథ్లు క్డా ప్రజలో్ల  పోషకాహారం 
గుర్ంచ అవగాహన కలిపాంచేందుక, ఆరోగయూకరమైన మ్తృత్్వనిని 
పం పం దిం చేం దు క 
ప్రత్యూక కారయూక్రమ్లను 
చేపడుతుననియి. సప్టంబర్  లో 
నిర్వహించన పోషణ్ నెలలో 
కంద్ర హోం మంత్రి అమిత్  ష్ట 
తన పార్లమంట్ నియోజకవర్గం 
గాంధీనగర్  లో ‘పోషకాహార 
లడుడు  పంపిణీ’ పథకానిని 
ప్రారంభించారు. ఈ పథకం క్ంద, గాంధీనగర్   ప్రాంతంలోని 7 
వేల మంది గర్్భణీలక పిల్లలు పుటే్టంత వరక ప్రతి నెల్ ఉచతంగా 
ఒకొ్కక్కర్కీ 15 పోషకాహార లడూడు లను అందిస్తిరు. గర్ం దాలిచున 
సమయంలో, మహిళలక పోషకాహారం ఎంతో అవసరం. దీనిని 
దృష్్టలో ఉంచుకని, ఈ లడూడు లను ప్రొటీన్, నెయియూ, విటమిను్ల , 
పోషకాలు వంట్ వాట్తో తయారు చేస్త పంపిణీ చేస్తిననిరు.  

ఇప్పుడ్ మహళలు కూడా ఎన్ డీఎలో చేరవచుచు గర్్ణీలక పోషకాహార ‘లడ్డు  
పంపణీ పథకం’

‘భారత్ సిరీస్’ వ్హనాలక కొతతి  నమోద్: ‘ఏక్ భారత్, 
శ్్ర ష్ఠ  భారత్’ క సర్కొతతి  గుర్తి ంపు

మరొక ర్ష్ట్రా నిక్ వాహనం బదిల్ చేస్తినని క్రమంలో కొతతిగా ఎల్ంట్ 
నమోదు అవసరం ఉండదు. ప్రస్తితం ఈ సౌకరయూం స్వచ్ఛంద 
విధానంలో ఉదోయూగులక అందుబాటులో ఉంది. దేశవాయూపతింగా 
ఇది వర్తిస్తింది. ఇపపాట్ వరక, ఒక వాహనం నమోదైన ర్ష్రాంలో 
కాకండా మరొక ర్ష్రాంలో 12 నెలలక మించ ఉండట్నిక్ వీలు 
లేదు. ఆ 12 నెలలో్ల , కొతతి ర్ష్రాంలో ర్జిస్రాషన్ అథార్టీ నుంచ కొతతి 
ర్జిస్రాషన్ ను పందవలస్త ఉండేది.
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గాంధీజీ సిద్ధి ంతాలు 
మాన వ త ను కాపాడే 

మార్గ  ద ర్శ కాలు
ప్ర  ధాన  మంత్్ర   న రంద్ర  మోదీ

ఏ నిర్ణ యాలు, ప్ర ణ్ళిక లు అయిన స మ్జంలో చవ ర్ వయూ క్తిక్ ప్ర యోజ నం 
క లిగించేవిగా ఉండాల ని గాంధీజీ చబుతూ ఉండే వారు. ప్ర స్తితం కంద్రంలో 
అధకారంలో ఉనని ప్ర భుత్వం గాంధీజీ మౌలిక స్ఫూర్తిని ఆచ ర ణీయం 
చేసందుక నిరంత రం శ్ర మిసతింది.  ప్ర ధాన మంత్రి   న రేంద్ర మోదీ మ్ట లో్ల  
చపాపాలంటే "ఈ రోజు స్మ్నయూ పౌరులు స మ్జంలో చట్ట చవ ర్ స్థ్ నంలో 
ఉనని క్డా ఆ ప్ర యోజ నలు అనుభ విస్తిననిరు".  ప్ర తీ ఒక్క పేద వానిక్ 
చక్త్్స స దుపాయం అందుబాటులో ఉండాలి, ప్ర తీ ఒక్క గ్రామ్నిక్ ఆపి్టక ల్ 
ఫైబ ర్ ఉండాలి. ఈ అనిని అంశాలో్ల నూ ప్ర భుత్వం రేయింబ వ ళ్్ల  శ్ర మించ 
ప ని చేస్తి ఆ ప్ర యోజ నలు దేశంలోని మ్రుమూల ప్రాంత్లో్ల  నివ శిస్తినని 
నిర్ద ర ణ క గుర వుతునని ర వ ర్్గ ల క చేరేల్ చూసతింది. దేశం బాపూ 152వ 
జ యంతి వేడుక లు నిర్వ హించుకంటునని ఈ స మ యంలో గాంధీ విలువ ల , 
స్తదాధి ంత్ల ప్రాముఖయూ త పై గ తంలో ఐకయూ ర్జయూ స మితిలో ప్ర ధాన మంత్రి ప్ర త్యూక 
ఉప నయూస్లో్ల  ఒక దానిని మీ ముందుక తెస్తిననిం.

ప ర్పాల న తో స్దీర్ఘ అనుబంధం లేని ఒక వయూ క్తి కవ లం త న స తయూం, అహింస 
స్తదాధి ంత్ల శ క్తితో శ త్బాది ల చ ర్త్ గ ల స్మ్రాజాయూనిని గ డ గ డ ల్డించ డ మే 
కాదు, ఎంద రో దేశ భ కతిలో్ల  స్వ తంత్ స్ఫూర్తిని ర గిలించన సంద ర్భం చ ర్త్ లో 

ఎక్క డా క నిపించ దు. అల్ంట్ అరుదైన వయూ క్తి మ హాత్మాగాంధీ. అధకార్నిక్ దూరంగా ఉనని 
ఆయ న కోట్్ల ది మంది హృద యాల ను పాలించారు. ఆయ న ను స్వ యంగా క ల వ క పోయిన 
ప్ర జ లు ఆయ న జీవితం ప ట్ల ఎంత ఆక ర్్షతుల యాయూరో మీరే ఊహించుకోవ చుచు. మ్ర్్టన్  
లూధ ర్ క్ంగ్ జూనియ ర్ కావ చుచు, నెల్స న్ మండేల్ కావ చుచు వార్ స్తదాధి ంత్ల క మూలం 
మ హాత్మాగాంధీ ఆలోచ న లే, అదే గాంధీజీ విజ న్ .

ఈ రోజు ప్ర జాస్్వమయూం నిర్వ చ ననిక్ ప ర్మిత అరథ్మే క నిపిసతింది. ప్ర జ లు త మ 
అభీష్ట్ట నిక్ అనుగుణంగా ప్ర భుత్్వనిని ఎనునికోవాల ని, ప్ర జ ల  ఆకాంక్ ల మేర క 
ప్ర భుత్వం ప ని చేయాల నని దే ఆ అరథ్ం. కాని ప్ర జాస్్వమయూం వాసతి వ శ క్తిని మ హాత్మాగాంధీ  
ప్ర స్తివించారు. ప్ర జ లు ప్ర భుత్వంపై ఆధార  ప డ క్డ ద ని, స్వ యంస మృదధింగా ఉండాల నని 
స రైన  బాట ఆయ న చూపించారు.

భార త స్్వతంతయూ్ర పోర్టం కంద్రీయ స్థ్ నం మ హాత్మాగాంధీ. మ హాత్మాగాంధీ 
స్వచా్ఛయుత దేశంలో జ నిమాంచ ఉనని ట్ట యిత్ ఏమి చేస్త ఉండేవార నని విష యం క్డా మ నం 
ఒక్క క్ ణం ఆలోచంచాలి. ఆయ న స్్వతంతయూ్ర పోర్టం స్గించారు, కానీ, మ హాత్మాగాంధీ 
కృష్క్ అదొక్క టే సంపూర్ణ వివ ర ణ కాద నేది ప్ర ధానం.

భార త 
సా్వతంత్్యరైద్య మానికి 
కంద్ర  సాథి నం 
మ హాతామాగాంధీ. అంత్ 
కాద్, మ హాతామాగాంధీ 
స్్వచ్ఛాయుత దేశంలో 
జ నిమాంచి ఉన్న టటు  యిత్ 
ఏమి చేసి ఉండేవ్ర న్న 
విష యం కూడా మ నం 
ఒక్క క్ష ణం ఆలోచించ్లి.

జాతిపిత కు నివాళిగాంధీ జ యంతి 
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ప్ర భుత్వంపై ఆధార ప డ ని స్మ్జిక వయూ వ సథ్ క మ హాత్మాగాంధీ దార్ 
చూపారు. మ హాత్మాగాంధీ మ్రుపాను తెచాచుర నని ది జ గ ది్వదిత మే, కానీ, 
ప్ర జ లో్ల  మ్రుపా తెచేచుందుక ఆయ న వార్లోని అంత ర్గ త బ ల్ల ను త ట్్ట 
లేపార నేది క్డా అంత్ నిజం.

గాంధీజీ స్్వతంతయూ్ర పోర్ట్నిక్ నయకత్వం వహించకపోయిన, 
స్వర్జయూం, స్వయం సమృదిధి వంట్ స్త్రాలు మన దేశానిక్ ఎంత 
అవసరమో చాట్ చపేపావారు. గాంధీజీ అవలంబించన ఈ మ్ర్గమే నేడు 
భార త దేశం ఎదురొ్కంటునని అనేక స వాళ్ల ప ర్ష్ట్కర్నిక్ స రైన మ్ధయూ మంగా 
నిలుసతింది. గ త 5 సంవ త్స ర్ల కాలంలో మేం ప్ర జా "భాగ స్్వమ్యూనిక్" 
ప్రాధానయూం ఇచాచుం. స్వ చ్ఛ భార త్ అభియాన్ కావ చుచు, డిజిట ల్ ఇండియా 
కావ చుచు అనిని ఉదయూ మ్ల ను ఈ రోజు ప్ర జ లే న డుపుతుననిరు.

సిద్ధి ంతాల ప టలో  ఈ నిబ దధి  త్  

7 చెడ్ విషయాలప్  గాంధీజీ 

దృష్టు ని ప్ర  స ర్ంప చేశాయి. అవి :  

మ హాత్మా గాంధీ ఆలోచ న ల పై ప్ర ధాన  
మంత్రి ప్ర సంగం వినేందుక ఈ కయూఆర్ 
కోడ్ స్్కన్ చేయండి.

ప ని చేయ కండా సంప ద 

మ న స్్సక్షితో ప ని లేకండా ఆనందాలు

స త్ర్ప వ రతి న లేని జ్ఞానం

నైతిక త లేని వ్్యపారం

మాన వ త్వానికి త్వు లేని సైన్్స

త్్యగం లేని మ తం

స్తదా్ధంత్లు లేని ర్జ కీయాలు

మిత్రుల్ర్, త న జీవిత మే త న సందేశ మ ని మ హాత్మాగాంధీ చబుతూ 
ఉండే వారు. గాంధీజీ ఎప్పుడూ త న జీవితం నుంచ ఒక ప్ర భావం 
చూపించేందుక ప్ర య తినించ లేదు.    ఈ రోజు మనం ప్రజలను ఎల్ 
ఆకటు్ట కోవాల్ అని ప్రయతినిస్తిననిం.   కానీ, గాంధీజీ దృష్్ట ఎప్పుడూ 
ఎల్ స్ఫూర్తిని ర గిలించాల్ అనే అంశం మీదే ఉండేది. ప్ర జాస్్వమయూం 
ప ట్ల గాంధీజీ విశా్వసం ఎంత బ లంగా ఉండేదో తెలియ చేస ఒక 
సంఘ ట న గుర్ంచ ఇప్పుడు మీక చపాపాల నుకంటుననిను. కొదిది 
సంవ త్స ర్ల క్రితం నేను ఎలిజ బెత్ మ హార్ణని క లిస్తన సంద ర్భంలో 
ఆమ ఎంతో భావోదే్వగంతో ఒక నప్ క్న్ నక చూపించారు. ఖాదీతో 
త యారు చేస్తన ఆ చేతి రుమ్లును ఆమ వివాహ స మ యంలో గాంధీ 
బ హుమ తిగా ఇచాచురు.

చూడండి ఆయ న ఎవ ర్ స్తదాధి ంత్ల ను ఎంత గా విభేదించన సంబంధ 
బాంధ వాయూల విష యంలో వార్తో అంత స్నిశితంగా వయూ వ హ ర్ంచే 
వారు. ఎవ ర్క్ వయూ తిరేకంగా వయూ వ హ ర్స్తి ఎవ ర్పై స్్వతంత్యూ పోర్టం 
స్గిస్తినని వార్ సంక్షేమం, గౌర వం కాపాడేందుక ప్ర య తినించే వారు.

వాత్వ ర ణ మ్రుపాలు కావ చుచు లేదా ఉగ్ర వాదం, అవినీతి, స్్వరథ్ం 
వంట్ ఏ స మ సయూ ను తీస్కనని మ్న వ త  ప ర్ర క్ ణ క గాంధీజీ 
స్తదాధి ంత్లే మ్ర్గ ద రశు కంగా నిలుస్తియి. 

మ ర్ంత మరుగైన ప్ర పంచం సృష్్టంచ డంలో గాంధీజీ చూపించన ఈ 
మ్ర్గ మే పదది స్ఫూర్తి అని నేను న ముమాత్ను.

గాంధీజీ స్తదాధి ంత్లు మ్న వాళిలో ప్ర స ర్స్తి ఉననింత కాలం 
గాంధీజీ స్ఫూర్తి, ఆవ శయూ క త మ న తో నిలుస్తియ ని నేను భావిస్తిను.  
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మ నం జ య ప్ర కాశ్ నర్య ణ్ గుర్ంచ ఆలోచంచనప్పుడు 
ప్ర జ ల క జెపి "సంపూర్ణ విప్ల వం" పిలుపు ఇచచున 
ఢిల్్లలోని ర్మ్ ల్ల్ మైదానం గురుతిక వ స్తింది. బిహార్ 

లోని శ ర ణ్ లో స్తత్బిదియార్ గ్రామంలో 1902 అకో్ట బ ర్ 11వ త్దీన జెపి 
జ నిమాంచారు. ఆయ న తండ్రి దేవ కీ బాబు, త లి్ల ఫూల్ ర్ణ దేవి. 1920లో 
ఆయ న ప్ర భావ తి దేవిని వివాహం చేస్కననిరు. 1923లో విదాయూభాయూసం 
కోసం కాలిఫ్ర్నియా వెళి్లన ప్పుడు ఆయ న వాసతి వ  పోర్టం 
ప్రారంభ మ యింది. జీవ నం కోసం ఆయ న వెయిట ర్ గా క్డా ప ని 
చేశారు.  విదేశీ విదాయూరుథ్ల క ఫీజులు రట్్టంపు చేస్తన ప్పుడు ఆయ న 
కాలిఫ్ర్నియాను వ దిలి త క్కవ ఫీజులునని  అయోవా వెళా్ల రు. 7 
సంవ త్స ర్ల పాటు ఆయ న అమర్కాలో చ దివారు.

ఈ స మ యంలో ఆయ న ప ళ్్ల  ఏర డం, జంతువ ధ శాల లో ప ని చేయ డం, 
క్రీమ్ , ష్టంపూలు ఇంట్ంట్కీ వెళి్ల విక్ర యించ డం వంట్ ఎనోని ప నులు 
చేశారు. 1929లో దేశానిక్ తిర్గి వ చచున త ర్్వత ఆయ న 
స్్వతంత్రయూదయూ మంలో చురుగా్గ  పాల్్గ ననిరు. 1932లో జెపిని బ్రిట్ష్ 
ప్ర భుత్వం తొలిస్ర్ అరస్్ట  చేస్తన ప్పుడు "కాంగ్రెస్ మద డు నిర్ంధం" అనే 
శీర్్షక తో ముంబైక్ చందిన ఇంగ్్లష్ దిన ప త్రిక "ఫ్రీ ప్రెస్ జ రని ల్ " వారతి 
ర్స్తంది.  

ఆయ న 1934లో ఆచారయూ న రేంద్ర దేవ్ , డాక్ట ర్ ర్మ్ మ నోహ ర్ 
లోహియా, అచుయూత్ ప ట్వ రథ్ న్ , యూస్ఫ్ మహ్రాలి, మీనూ మ్న స్త, ఎస్ఎం 
జోష్, ఇంకా ఎంద రో నయ కల తో క లిస్త కాంగ్రెస్ సష లిస్్ట పారీ్టని 
స్థ్ పించారు. 1942 న వంబ ర్ 8వ త్దీన దీవాళి ప ర్వ దినన త న 
స హ చ రులు స్లిగ్రామ్ స్తంగ్ , యోగ్ంద్ర శుకా్ల , స్రయూ నర్య ణ్ స్తంగ్ , 
ర్మ్ నథ న్ మిశ్రా, గుల్బ్ చంద్ర గుపాతి అలియాస్ గుల్ల్ సనర్ ల తో 
క లిస్త హ జారీబాగ్  జైలు గోడ లు దూక్ త పిపాంచుకననిరు.

జైలు నుంచ పార్పోయిన విప్ల వ కారులంద ర్ మీద ప్ర భుత్వం ర్వారుడు  
ప్ర క ట్ంచంది.  1943 సప్టంబ ర్ 18వ త్దీన జెపిని తిర్గి అరస్్ట  చేస్త 
ల్హోర్ జైలుక పంపారు. అక్క డ ఆయ న ను చత్ హింస ల పాలు చేశారు. 
ఆ త ర్్వత ఆయ న ను ఆగ్రా జైలుక మ్ర్చురు. 1945 జూన్ లో 
విప్ల వ వీరులంద ర్నీ విడుద ల చేస్తన త ర్్వత గాంధీజీతో స్్వతంతయూ్రంపై 
చ రచు ల క బ్రిట్ష్ ప్ర భుత్వం ప్ర తిపాదించంది. కాని బ్రిట్ష్ ప్ర భుత్వం 

భార త దేశంలో సష లిజం మార్గ  ద ర్శ కలు
స్వాతంత్య్రం క్సం శ కితివంత మైన పోర్టం జ ర ప డ మే కాదు, స్వాతంత్్య్రనంత రం అధికార కాంక్ష ఏ 

మాత్ం లేకడా కొతతి ప్ర జ్స్వామ్య వ్య వ స్థ లోని లోపాల ను స ర్దిద్దందుక అవిశ్ంతంగా కృషి చేస్తన  

ఎంద రో గొపర్ప నాయ కల జ న్మ స్థ లం ఈ ప విత్ "మా భార తి భూమి". అలాంటి మ హోన్న తులైన 

నాయ కలోలో లోక్ నాయ క్ జ య ప్ర కాశ్ నార్య ణ్ , డాకటో ర్ ర్మ్ మ నోహ ర్ లోహియాల క మ ర్ంత 

ఉన్న త స్్థనం ఉంది. జ య ప్ర కాశ్ నార్య ణ్ ఎమ ర్జెనీ్స కాలంలో సంపూర్ణ విపలో వ్నికి పిలుపు ఇస్తి 

లోహియా త న ప దునైన ప్ర శ్న ల తో అపర్ప టి ప్ర ధాన మంత్రి జ వ హ ర్ లాల్ నెహ్రూనే విస్మ యప ర్చారు.

విముఖ త ప్ర ద ర్శుంచ డంతో జెపి, లోహియా ఇదది రూ క ట క ట్ల వెన క 
ఉండిపోయారు. జ య ప్ర కాశ్ నర్య ణ్ , ర్మ్ మ నోహ ర్ లోహియాల ను 
విడుద ల చేస వ ర క స్్వతంత్యూంపై చ రచు లు ప్రారంభించే అవ కాశ మే లేద ని 
గాంధీజీ చపాపారు. ఫ లితంగా 31 నెల ల నిర్ంధం అనంత రం 1946 
ఏప్రిల్ 11వ త్దీన జెపిని విడుద ల చేశారు.

కంద్ర కబినెట్ లో చేర్ల ని 1953లో పండిట్ జ వ హ ర్ ల్ల్ నెహ్రూ 
ఆహా్వనించన జెపి అందుక నిర్క ర్ంచారు. 1954లో ఆయ న ఆచారయూ 
వినోబా భావే ప్రారంభించన భూదానోదయూ మంలో చేరేందుక క్రియాశీల 
ర్జ కీయాల నుంచ వైదొలిగారు. పండిట్ జ వ హ ర్ ల్ల్ నెహ్రూ 
మ ర ణ్నంత రం ప్ర ధాన మంత్రిగా ప గా్గ లు చేప ట్్ట ల ని ఆహా్వనం అందిన 
దానిని క్డా జెపి నిర్క ర్ంచారు. 9167లో డాక్ట ర్ లోహియా, మీనూ 
మ స్ని ర్ష్రాప తి ప ద విక్ జెపి పేరును ప్ర తిపాదించన  దానిని క్డా 
ఆయ న నిర్క ర్ంచ ఆ ప ద విక్ పోటీ చేయ డానిక్ డాక్ట ర్ జాకీర్ హుస్సన్ ను 
బ ల ప ర్చారు. 1974లో విదాయూరుథ్ల పై ల్ఠీచార్జి జ ర్గిన త ర్్వత జెపి తిర్గి 
క్రియాశీల ర్జ కీయాలో్ల  ప్ర వేశించ బిహార్ ఉదయూ మ్నిక్ నయ క త్వం 
వ హించారు.  అపపా ట్ ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ మ తి ఇందిర్ గాంధీతో ఆయ న క 
సైదాధి ంతిక విభేదాలు మ ర్ంత తీవ్ర రూపం దాల్చుయి. ర్య బ రేలి 
నియోజ క వ ర్గం నుంచ ఇందిర్గాంధీ ఎనినిక "చలు్లబాటు కాద ని" 
అల హాబాద్ హైకోరు్ట  తీరుపా చపిపాన త ర్్వత ఢిల్్లలోని ర్మ్ ల్ల్ మైదాన్ లో 
జెపి నయ క త్వంలో 1975 జూన్ 25న భారీ ఎతుతిన ఇందిర్ వయూ తిరేక ర్యూల్ 
జ ర్గింది. జెపి ఆక ర్ష ణ ప్ర తిప క్ నయ కలంద ర్నీ ఆయ న నయ క త్వ 
ప ర్ధలోక్ తెచచుంది. అదే ర్యూల్లో జెపి అతయూంత ప్ర స్తదిధి చందిన "సంపూర్ణ 
విప్ల వం" పిలుపు  ఇచాచురు. ఇందిర్గాంధీ అధకారం నుంచ వైదొల గాల నని 

ప్ర  జాసా్వమ్య విలువ ల ప్  ద్డి జ ర్గిన ప్పుడ్ లోక్ నాయ క్ 
జ య ప్ర  కాశ్ నారాయ ణ్ ఆ విలువ లు కాపాడేంద్క 

శ కితి వంత మె్ న ప్ర  జా ఉద్య మం పా్ర రంభంచ గా డాకటు  ర్ రామ్ 
మ నోహ ర్ లోహయా త న నిశిత మె్ న , ప్ర  గ త్శీల మె్ న 
ఆలోచ న ల త్ దేశానికి కొతతి  దిశ క లి్పంచ డానికి కృష్ 

చేశారు. వ్ర్ వ ర క జాత్ ప్ర  యోజ నాలు, ప్ర  జాసంక్షేమం 
క నా్న ఏదీ మిన్న కాద్. 

-   న రంద్ర  మోదీ, ప్ర  ధాన  మంత్్ర

వ్ క్తతవాం లోక్ నయ క్ జ య ప్ర కాశ్ నర్య ణ్ , డాక్ట ర్ ర్మ్ మ నోహ ర్ లోహియా
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డిమ్ండుతో వెలువ డిన  " స్తంహాస నం వ ద ల్లి" అనే నినదంతో ర్మ్ 
ల్ల్ మైదాన్ మొతతిం మ్రోమాగింది.

ఫ లితంగా దేశంలో అరధి ర్త్రి ఎమ రజినీ్స విధంచారు. ఆ సంద ర్భంగా 
అరస్్ట  చేస్తన తొలి నయ కలో్ల  జెపి ఒక రు. చవ ర్క్ 1977లో స్ర్వ త్రిక 
ఎనినిక లు జ ర్గాయి. ప్ర జానయ కడుగా జెపి ఖాయూతి గ డించారు.  దేశంలో 
తొలి కాంగ్రెసత ర ప్ర భుత్వం ఏరపా డిన స మ యంలో జెపి   మోర్రీజి దేశాయ్ 
ని ప్ర ధాన మంత్రిని చేశారు.

అధకార్నిక్ దూరంగా ఉంట్ శ క్తివంత మైన పోర్టం చేయ డం, 
మ్న వ స్వచచు క ప్రాధానయూం గ ల సష లిస్్ట  విలువ ల తో న వ స మ్జ 
నిర్మాంచ డం జ య ప్ర కాశ్ నర్య ణ్ వార స త్వంలోని ప్ర ధాన  స్ఫూర్తి. 
మూత్ కోశ వాయూధతో బాధ ప డుతూ 1979 అకో్ట బ ర్ 8వ త్దీన జ య ప్ర కాశ్ 
దేహం చాలించారు. దేశానిక్ ఆయ న చేస్తన సవ ల క గుర్తింపుగా 1998లో   
అట ల్ బిహారీ వాజ్ పేయి అధకార కాలంలో ఆయ న క భార త ర తని 
పుర స్్కరం ప్ర క ట్ంచారు.   

యుగ  పురుషుడ్  డాకటు  ర్ రామ్ మ నోహ ర్ లోహయా
1930లో జెనీవాలో ల్గ్ ఆఫ్ నేష న్్స స మ్వేశం 

జ ర్గింది. దేశం త ర ఫున ప్రాతినిథయూం వ హించ డానిక్ 
బిక నీర్ మ హార్జును బ్రిట్ష్ ప్ర భుత్వం నమినేట్ 
చేస్తంది. మ్ట్్ల డేందుక మ హార్జ లేచ నిలుచోగానే 
ప్రేక్ కలో్ల  నుంచ ఒక యువ కడు పదది గా విజిల్ ఊదాడు. 
ప్ర తీ ఒక్క రూ అత ని వైపు చూశారు. మ హార్జా ప్ర జ ల క 
ప్ర యోజ నం క లిగించే వాడు కాదు, బ్రిట్ష్ ప్ర భుత్వ 
మిత్రుడు అని ఆ యువ కడు చపాపాడు. స మ్వేశ 
అధయూ క్షుడు అత నిని స మ్వేశ సథ్ లం నుంచ గంట్ 
వేయించాడు. ఆ యువ కడే డాక్ట ర్ ర్మ్ మ నోహ ర్ 
లోహియా. ఈ జెనీవా సంఘ ట నే ఆయ న ను ఒక్క 
ర్త్రిలోనే ప్ర ముఖుడుగా మ్ర్చుంది. 

1910 మ్ర్చు 23న ర్మ్ మ నోహ ర్ లోహియా ఉతతి ర ప్ర దేశ్ లోని 
ఫైజాబాద్ జిల్్ల క చందిన అక్ ర్ పూర్ లో జ నిమాంచారు. ఆయ న తండ్రి 
హీర్ ల్ల్. ఆయ న  మ హాత్మా గాంధీ అనుచ రుడు. మ్ర్చు 23వ త్దీన 
భ గ త్ స్తంగ్ ను ఉర్ తీస్తన కార ణంగా లోహియా జీవితంలో త న జ నమా దిన 
వేడుక లు జ రుపుకోలేదు. ఆయ న అక్ ర్ పూర్ లోనే ప్రాథ మిక విదయూ 
ముగించుకని మట్రికయూలేష న్ పూర్తి చేయ డానిక్ బంబాయి వెళా్ల రు. 
1932లో అరథ్ శాస్రింలో పిహెచ్ డి చేయ డానిక్ లోహియా బెర్్లన్ చేర్రు. 
ఆయ న బెరని ర్ జోంబ ర్్ట ను త న గైడ్ గా ఎనునికననిరు. లోహియా 
ఎల్ంట్ సంకోచం లేకండా ప్రొఫెస ర్ జోంబ ర్్ట ను క లిస్త త న ఆలోచ న లు 
ఇంగ్్లషులో పంచుకననిరు. ప్రొఫెస ర్ చరున వు్వ న వి్వ త న క ఇంగ్్లష్ 
ర్దంట్ జ రమా నీ భాష లో చపాపారు. మ్తృభాష ను గౌర వించాల నని తొలి 
పాఠం అక్క డ లోహియా నేరుచుకననిరు, దానేని జీవిత ప రయూంతం 
ఆచ ర్ంచారు. మూడు నెల ల పాటు ఆయ న జ రమా నీ భాష ను తీవ్రంగా 
అభాయూసం చేశారు. ఆ త ర్్వత మ్త్ మే ఆయ న పిహెచ్ డి పూర్తి చేసందుక 
ప్రొఫెస ర్ జోంబ ర్్ట ద గ్గ ర క వెళా్ల రు. పిహెచ్ డి పూరతి యిన అనంత రం 
స ముద్ర మ్ర్గంలో ఆయ న మ ద్రాస్క తిర్గి వ స్తినని ప్పుడు మ్ర్గ మ ధయూంలో 
ఆయ న వ స్తివుల నీని స్్వధీనం చేస్కననిరు. అప్పుడు ఆయ న ఓడ దిగి 
నేరుగా హిందూ ప త్రిక కార్యూల యానిక్ వెళా్ల రు. హిందూ ప త్రిక లో రండు 
వాయూస్లు ర్స్తనందుక ఆయ న క రూ.25 పార్తోష్కంగా అందింది. ఆ 
సముమాను ఆయ న క ల క త్తి చేర డానిక్ ఉప యోగించుకని మ ద న్ మోహ న్ 
మ్ల వీయ ను క లిశారు. మ్ల వీయ తో క లిస్త ఆయ న ర్మేశ్వ ర్ దాస్ 

బిర్్ల ను క లిశారు. బిర్్ల  ప్రైవేటు కారయూ ద ర్శుగా ఉదోయూగం ఇస్తిన ని 
చపిపాన  ఆయ న దానిని నిర్క ర్ంచారు. 1934లో జెపితో క లిస్త 
ఆయ న కాంగ్రెస్ సష లిస్్ట  పారీ్ట స్థ్ పించారు. 1936లో ఆయ న 
కాంగ్రెస్ పారీ్ట విదేశీ వయూ వ హార్ల కారయూ ద ర్శుగా 
నియ మితుల యాయూరు. భార త దేశ విదేశాంగ విధానం ర చ న లో 
లోహియా కీల క పాత్ పోష్ంచారు. ప్ర భుత్వ వయూ తిరేక ప్ర సంగం 
చేస్తనందుక 1939లో ఆయ న తొలిస్ర్గా జైలుక 
వెళా్ల లి్సవ చచుంది. క్్వట్ ఇండియా ఉదయూ మ స మ యంలో 
లోహియా ర హ సయూంగా రేడియో స్టష న్ ఏర్పాటు చేశారు. 1946 
జూన్ 15వ త్దీన ఆయ న గోవా విముక్తి ఉదయూ మం 
ప్రారంభించారు. దేశానిక్ స్్వతంత్యూం ర్వ డానిక్ ముందు, 

త ర్్వత క్డా ప లు ఉదయూ మ్లో్ల  పాల్్గ ననిందుక లోహియా 25 స్రు్ల  
అరస్ట యాయూరు. స్్వతంత్రాయూనంత రం పండిట్ జ వ హ ర్ ల్ల్ నెహ్రూతో 
విభేదాలు ర్వ డంతో లోహియా సష లిస్్ట  పారీ్టని కాంగ్రెస్ నుంచ వేరు 
చేశారు. 1955లో ఆయ న నూయూ సష లిస్్ట పారీ్ట ఆఫ్ ఇండియా స్థ్ పించారు. 
1962 ఎనినిక లో్ల  ఆయ న జ వ హ ర్ ల్ల్ నెహ్రూ స్ంప్ర దాయిక 
నియోజ క వ ర్గం ఫూలూపార్ నియోజ క వ ర్గం నుంచ పోటీ చేస్త డీకొట్్టన 
ఎనినిక లో్ల  ఓడిపోయారు. 1963లో ఫ రూఖాబాద్ నియోజ క వ ర్గం ఉప 
ఎనినిక లో గలిచ తొలిస్ర్ పార్ల మంటుక చేర్న ప్పుడు లోహియా చార్త్ క 
ప్ర సంగం చేశారు. దానిని ఈ రోజుకీ గురుతి చేస్కంట్ ఉంట్రు. 1963 
ఆగ స్్ట  21వ త్దీన లోక్ స భ లో చేస్తన ప్ర సంగంలో లోహియా ప్ర జ ల 
దీనవ సథ్ గుర్ంచ ప్ర ముఖంగా ప్ర స్తివించారు. జ నభా 27 కోట్ల మందిలో 
60 శాతం మంది రోజుక్ మూడ ణ్లతోనే జీవ నం స్గిస్తిననిర ని 
చపాపారు. ఒక వయూ వ స్య కార్మాకడు రోజుక్ 12 అణ్లు సంపాదిస్తిండ గా 
ఉపాధాయూయుడు రండు రూపాయ లు సంపాదిస్తినని టు్ట  తెలిపారు. అదే 
స మ యంలో ప్ర ధాన మంత్రి నెహ్రూ అభిమ్న పాత్ మైన శున కంపై రోజుక్ 
మూడు రూపాయ లు ఖ రుచు చేస్తిననిర ని, ప్ర ధాన మంత్రిపై రోజువారీ 
వయూ యం రూ.25 నుంచ రూ.30 ఉనని ద ని ఆయ న వివ ర్ంచారు. 1967 
సప్టంబ ర్ 30వ త్దీన లోహియాను ప్రోస్ర్టట్ శ స్రిచక్త్స కోసం నూయూఢిల్్లలోని 
వెలి్లంగడు న్ ఆసపా త్రిలో (ఇప్పుడ ది ర్మ్ మ నోహ ర్ లోహియా ఆసపా త్రి) 
చేర్చురు. 1967 అకో్ట బ ర్ 12వ త్దీన ఆయ న 57 సంవ త్స ర్ల వ య స్లోనే 
క నుని మూశారు.

జ న నం: మార్చు 23, 1910

మ ర ణం: అకోటు బ ర్ 12, 1967
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స్వ చఛా త త్ స్వ యంస మృదిధి కి 
బాట 

ప్ర ధ్న  మంత్రి న రంద్ర మోదీ ఎర్ర కోట బురుజుల నుంచి త న తొలి ప్ర సంగంలోనే సవా చ్ఛ  త ప్రాధ్నా్నినా నొక్క చబుతూ బ హరంగ 
మ ల మూత్ర విస ర్జ న ను నిరుతాసిహ ప రిచందుకు దేశ వా్ప్తంగా మ రుగుదొడలా నిరామాణానిక త మ ప్ర భుతవా ప్ర ణాళిక ను 

ఆవిష్క రించారు. ఇది ప్ర జా ఉద్ మంగా మారుతుంద ని ఆ రోజు ఎవ రూ ఊహంచ లేదు. కాని 2019లో మ హాతామా గాంధీ 150 
జ యంతి నాటిక సవా చ్ఛ  భార త్ క ల స్కారం అయింది.  కాని ఆ ప్ర యాణం అక్క డితో మగియ లేదు. చత్త   నుంచి విదు్త్ ఉతపు తి్త 

వంటి కొత్త చొర వ లు సవా చ్ఛ  త లో సవా యం స మృదిధి పేరిట కొత్త గాథ లు ర చిసు్త నానాయి.

మ ధయూ ప్ర దేశ్ లోని ఇండోర్ న గ ర్నిని త ర చు మినీ 
ముంబైగా వయూ వ హ ర్ంచ డం ప ర్పాట్. ఎనోని 
సంవ త్స ర్లుగా ఇండోర్ అతయూంత ప ర్శుభ్ర మైన 

న గ రంగా ప్ర త్యూక గుర్తింపు స్ధంచంది. వ రుస గా నలుగు 
సంవ త్స ర్లుగా దేశంలో అతయూంత  స్వ చ్ఛ మైన న గ ర్లో్ల  ఇండోర్ 
ప్ర థ మ స్థ్ నంలో నిలుస్తి వ సతింది. స్వ చ్ఛ త క స్ధంచన 
గుర్తింపుతోనే సంతృపితి చంద ని ఇండోర్ ప్ర జ లు త మ  న గ ర్నిని 
వాట ర్ ప్ల స్ న గ రంగా నిలిపేందుక మ రో అడుగు ముందుకశారు. 
మురుగునీట్ని శుదిధి చేయ కండా  ఏ ప్ర జోప యోగ  నీట్ వ న రులోక్ 
వ ద ల ని తొలి న గ రం దేశంలో ఇండోర్ ఒక్క టే. ఆ ఘ న త ఇండోర్ 
ప్ర జ ల క ద క్కతుంది. వారు స్వ చ్ఛందంగా ముందుక వ చచు త మ 
డ్రెయిన్ల ను మురుగునీట్ లైన్ల తో అనుసంధానం చేశారు. ఫ లితంగా 

స ర స్వ తి, క న్హ న దులో్ల  జ ల నణయూ త గ ణ నీయంగా పర్గింది.
అదే విధంగా బిహార్ లోని మ ధుబ నిలో డాక్ట ర్ ర్జేంద్ర ప్ర స్ద్ 

విశ్వ విదాయూల యం, స్థ్ నిక కృష్ విజాఞా న్ కంద్రాలు స్వ చ్ఛ భార త్ 
అభియాన్ క కొతతి శ క్తిని అందించే కారయూ క్ర మం చేప ట్్ట రు. మ ధుబ ని 
జిల్్ల లోని స్ఖేత్ గ్రామం పేరుతో స్ఖేత్ మోడ ల్ గా నమ క ర ణం 
చేస్తన కారయూ క్ర మం క్ంద  ప్ర తీ ఇంట్ నుంచ వయూ ర్థ్ ల నినింట్నీ 
సక ర్ంచ వెర్మాకంపోస్్ట గా (ఆర్్గ నిక్ ఎరువు) మ్రచు డం 
ప్రారంభించారు. ఈ కారయూ క్ర మంలో ప్ర జ లు స్వ చ్ఛందంగా 
పాల్్గ నేల్ చేసందుక వంట గాయూస్ స్తలిండ ర్ల క సముమా చలి్లంచ డం 
ప్రారంభించారు.  ఈ చొర వ గ్రామ్లో్ల  కాలుష్టయూనిని త గి్గంచ డ మే 
కాదు, అవి చత్తి చదారం లేని గ్రామ్లుగా మ్ర్యి. 

ప్ర ధ్న కార్ క్ర మం స్వ చ్ఛ భార త్ 
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ఈ ప్రాజెక్ట  ప్ర జ ల క ల్భ దాయ కంగా మ్ర్ంది. 
దీని దా్వర్ గ్రామ స్థ్లు ఎల్ పిజి కొనుగోలుక 
సముమా అందుకోవ డ మే కాదు, త మ వయూ వ స్య 
క్షేత్రాలక ఆర్్గ నిక్ ఎరువు క్డా పందుతుననిరు.

త మిళ నడులోని శివ గంగ జిల్్ల క చందిన 
కంజిరంగ ల్ పంచాయ తీలో క్డా ఇదే త ర హా 
అనుభ వం చూడ వ చుచు. గ్రామంలోని చతతి ను 
ఉప యోగించ విదుయూతుతి ఉతపా తితి చేస ప్రాజెక్టను 
గ్రామ పంచాయ తీతో క లిస్త ప్ర జ లు ప్రారంభించారు. 
గ్రామంలోని ప్ర తీ ఒక్క ఇంట్ నుంచ చతతి ను సక ర్ంచ 
విదుయూత్ ఉతపా తితిక్ ఉప యోగిస్తిననిరు. మిగ త్ 
చతతి ను క్రిమినశ నిగా మ్ర్చు అందుబాటు ధ ర లో 
ప్ర జ ల క స ర ఫ ర్ చేస్తిననిరు. ఈ పా్ల ంట్ రోజూ 
గ్రామంలోని రండు ట నునిల చతతి ను నిరూమాలిస్తింది. 
ఈ చతతి దా్వర్ ఉతపా తితి చేస విదయూ తుతిను గ్రామంలోని 
వీధ దీపాల క, ఇత ర  అవ స ర్ల క వినియోగిస్తిరు.  
ఆ ర కంగా పంచాయ తీ ఎంతో సముమా ఆదా 
చేస్కోగ లుగుతోంది. ఆ సముమాను ఇత ర అభివృదిధి 
ప నుల క వినియోగించుకంటుననిరు. 

దీనిక్ తోడు గ్రామంలో చతతిను ప్రాసస్ చేస్త 
నిరూమాలించే స్్ట ర్ట ప్ ల సంఖయూ క్డా బాగా పర్గింది. 
దీని వ ల్ల వేల్ది మందిక్ ఉదోయూగాలు ల భించ డ మే 
కాదు, గ్రామ పార్శుధయూంలో కొతతి ఆవిష్క ర ణ ల క 
క్డా మ్ర్గం స్గ మం అయింది.
7 ద శాబాది ల వ్ తా్సం 7 సంవ తసి రాలోలా  కరిగింది

ప్ర పంచంలోని భినని దేశాల మ హిళ లు 
చంద్రునిపై కాలు మోప డానిక్ ప్ర య తినిస్తింటే 
దేశానిక్ స్్వతంత్యూం స్తదిధించన 7 ద శాబాది ల 
త ర్్వత క్డా భార తీయ మ హిళ లో్ల  61 శాతం 
మందిక్ మ రుగుదొడిడు యోగం ల భించ లేదు. ప్ర జ ల 
జీవితంలోమౌలిక స దుపాయం అయిన మ రుగు 
దొడిడు భార త దేశంలో గ్రామీణ మ హిళ ల క ఒక 
ల గజి రీ కావ డం, మ న సద రీమ ణులు, కమ్రతిలు 
త పపా నిస ర్గా బ హిరంగ మ ల మూత్ విస రజి న క 
వెళా్ల లి్సన ప ర్స్తథ్తి ఏరపా డ డం విచార క రం. కాని 
ఈ రోజు స్వ చ్ఛ భార త్ ఉదయూ మం దా్వర్ ఈ రోజు 
100% స్వ చ్ఛ త క వ రేజి స్ధయూ మ యింది. కవ లం 
ఏడు సంవ త్స ర్ల కాలంలోనే 10.71 శాత్నిక్ 
పైబ డిన మ రుగుదొడు్ల  నిర్మాంచ డం ప్ర ధాన  మంత్రి 
న రేంద్ర మోదీ పిలుపు మేర క ప్ర జ లు స్వ చ్ఛ భార త్ 

విజ య గాథ క గ ణాంకాలే 
నిద ర్శ నం

స్వ చ్ఛ భార త్ ఉదయూ మం క్ంద ప్ర తీ ఒక్క పౌరుడు త మ ఇంట్లో లేదా ఇంట్ 
స మీపంలో మ రుగుదొడిడు నిర్మాంచుకనేందుక స బి్సడీ ఇచాచురు. మ రుగుదొడ్ల 
నిర్మాణం కోసం ప ట్ట ణ ప్రాంత్లో్ల  75% స బి్సడీ ఇసతి గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల  
ఏక మొతతింలో రూ.12,000 స బి్సడీ ఇచాచురు.

10.71 
దేశంలోని 35 ర్ష్ట్రా లు/కంద్ర పాలిత 
ప్రాంత్లో్ల  ఇపపా ట్వ ర క నిర్మాంచన 
మ రుగుదొడు్ల , బ హిరంగ మ ల మూత్ 
విస రజి న ర హితంగా మ్ర్న ప్రాంత్లు

100%
రైలే్వ కోచ్ ల లో ఏర్పాటైన  బ యో 
ట్య్ లెటు్ల

ఇళలో  లో 
మ రుగుదొడ్లో

ల క్ష్యం 

58,99,637
Built

62,60,606
నిరేదిశిత ల క్ష్ం క నని 6% అధకం

బ హరంగ మ రుగుదొడ్లో

ల క్ష్యం - 5,07,587| నిర్మాంచిన వి - 6,15,864
నిరేదిశిత ల క్ష్ం క నని 21% అధకం

ఘ న వ్య రాథి ల నిర్మాల న బ హరంగ 
మ ల మూత్ర  విస ర్జ  న 
ర హత న గ రం
ఒడిఎఫ్ నిరవా చ నం ప్ర కారం ఏ 
ఒక్క వ్ క్త ఏ స మ యంలోన్ 
బ హరంగంగా మ ల మూత్ర 
విస ర్జ న చయ ని ఒక న గ రం/ 
వారుడు  ఒడిఎఫ్ న గ రం/  
వారుడు గా నోటిఫై అవుతుంది.

  మొతతిం న గ ర్లు - 4,520
  బ హిరంగ మ ల మూత్ విస రజి న 
ర హితంగా ప్ర క ట్ంచన వి - 4,369
  బ హిరంగ మ ల మూత్ విస రజి న 
ర హితంగా నిర్ధి ర్ంచన వి - 4,316
  ఒడిఎఫ్ + న గ ర్లు - 3,305

రోజుక్ నిరూమాలించన ఘ న వయూ ర్థ్ లు

1,32,686 ట నునిలు
రోజుక్ ప్రాసస్ చేస్తన వయూ ర్థ్ లు 

93,139 ట నునిలు
100% ఇంట్ంట్ నుంచ వయూ ర్థ్ ల సక ర ణ 

85,209 వారుడులు

(గ మ నిక - 2021 సపటోంబ ర్ 13 నాటికి అందుబాటులో ఉన్న గ ణంకాల ప్ర కారం
source - http://swachhbharaturban.gov.in and https://sbm.gov.in

  ఒడిఎఫ్ ++ న గ ర్లు - 958
  మొతతిం ఒడిఎఫ్ ప్ర క ట్త  జిల్్ల లు - 
711
  ఒడిఎఫ్ గ్రామ పంచాయ తీలు - 
2,672,769
  ఒడిఎఫ్ గ్రామ్లు - 6,03,004
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ను ఏ విధంగా ప్ర జా ఉదయూ మంగా మ లుచుకననిర నేందుక 
నిద రశు నం. 

జ రమా న్ వ ర ల్డు డెవ ల ప్ మంట్ ప్ర చుర్ంచన అధయూ య న ప త్ం 
ప్ర కారం 2015 నట్క్ దేశంలోని గ్రామీణ జ నభాలో 59 శాతం, 
ప ట్ట ణ జ నభాలో 12 శాతం ఇళ్ల క్ క నీసం మ రుగుదొడిడు లేదు. 
దేశంలో 52.2 కోట్ల మంది ప్ర జ లు బ హిరంగంగానే మ ల మూత్ 
విస రజి న చేస్తిననిరు. ప్ర పంచంలోనే అతి పదది దైన స్వ చ్ఛ త్ 
ఉదయూ మం స హాయంతో ఇప్పుడు 6 ల క్ ల క పైగా గ్రామ్లు 
బ హిరంగ మ ల మూత్ విస రజి న ర హితంగా మ్ర్యి. స్వ చ్ఛ 
భార త్ కారయూ క్ర మం (ఎస్ బిఎం) వ ల్ల దేశంలోని ప్ర తీ ఒక్క ఇలు్ల  
రూ.53,536 కోట్ల మేర క (727 డాల రు్ల ) ల్భ ప డింది. వాయూధులు 
త గి్గ ప్ర జా సంక్షేమం ఏరపా డ డం వ ల్లనే ఇందులో 55 శాతం మేర క 
ల్భం క లిగిందంటే దాని ప్ర భావం ఎంతో అరధిం చేస్కోవ చుచు.

అల్గ్ ఇళ్ల వారీగా మంచనీరు, పార్శుధయూం, ప ర్శుభ్ర త 
పురోగ తిపై ప్ర పంచ ఆరోగయూ సంసథ్ , యునిసఫ్ 2000-2020 
నివేదిక ప్ర కారం భార త దేశం 2015-2020 సంవ త్స ర్ల మ ధయూ 
కాలంలో బ హిరంగ మ ల మూత్ విస రజి న ను నిరూమాలించ డంలో 

ఎంతో ప్ర గ తి స్ధంచంది. స్వ చ్ఛ భార త్ ఉదయూ మం ప్ర జ ల క 
వయూ క్తిగ త ప్ర యోజ నం క లిగించ డ మే కాదు, స మ్జంలో ఒక 
దుర్గ తంగా ప్ర బ లిపోయిన  బ హిరంగ మ ల మూత్ విస రజి న 
అల వాటుక క్డా అంతం ప లిక్ంది. ఈ కొతతి స్వ చ్ఛ త కానె్సప్్ట 
మ హిళ ల ను స్ధకారం చేయ డంతో పాటు వార్ గౌర వానిని 
ఇనుమ డింప చేస్తంది.
సవా చ్ఛ  భార త్ మిష న్ 2.0లో వ్ రాథి లు, నీటి నిరవా హ ణ కు ప్రాధ్న్ం

స్వ చ్ఛ భార త్ మిష న్ అనూహయూ విజ యం అనంత రం 
కంద్ర ప్ర భుత్వం 2021-2026 సంవ త్స ర్ల కాలంలో 
అమ లుప ర్చేందుక స్వ చ్ఛ భార త్ మిష న్ 2.0ను ప్రారంభించంది. 
ఈ ఏడాది స్ధార ణ బ డెజిట్ లో ఆర్థ్క మంత్రి   నిరమా ల్ సీత్ర్మ న్ 
ఈ ప్ర క ట న చేశారు. స్వ చ్ఛ భార త్ మిష న్ దా్వర్ భార త దేశం 
మొత్తినిని బ హిరంగ మ ల మూత్ విస రజి న ర హితంగా మ్ర్చుత్ 
స్వ చ్ఛ భార త్ మిష న్ 2.0 వయూ రధి జ ల్ల శుదిధి/  నిర్వ హ ణ , వయూ ర్థ్ ల 
నిర్వ హ ణ , ప ట్ట ణ నిర్మాణ రంగంలో ఉతపా తితి అయ్యూ వయూ ర్థ్ ల 
నిర్వ హ ణ క ప్రాధానయూం ఇస్తింది. 

ఇప్పుడ్ గా్ర మాల క కూడా స్వ చఛా త రా్యంకలు
ప్ర తీ ఏడాది కంద్ర ప ట్ట ణ్భివృదిది మంత్రిత్వ శాఖ స్వ చ్ఛ త స రే్వలు నిర్వ హించ 
స్వ చ్ఛ త ఆధారంగా ప ట్ట ణ్ల క ర్యూంక్ంగ్ లు ప్ర క ట్స్తింది. న గ ర్ల త ర హాలో 
ఇప్పుడు గ్రామ్లో్ల  క్డా స్వ చ్ఛ త స్థ్ యిపై స రే్వలు నిర్వ హించ బోతుననిరు. 
ఇందుకోసం కంద్ర జ ల శ క్తి మంత్రిత్వ శాఖ స్వ చ్ఛ స రే్వక్ ణ్ గ్రామీణ్ (ఎస్ఎస్ జి)-
2021ని ప్రారంభించంది. ఘ న , ద్ర వ, పా్ల స్త్టక్ వయూ ర్థ్ ల మ దింపు, మ్న వ వయూ ర్థ్ ల 
నిర్వ హ ణ ఏర్పాటు్ల , మ హిళ లో్ల  రుతు సంబంధత ఆరోగయూంపై చైత నయూం, రుతు 
సంబంధత వయూ ర్థ్ ల నిర్వ హ ణ , నిరూమాల న ఏర్పాటు్ల  వంట్ ఎనోని కొతతి అంశాలు 
ఇందులో చేర్చురు. దేశంలోని 17,475 గ్రామ్ల క చందిన 1.75 ల క్ ల ఇళ్ల నుంచ 
స మ్చారం సక ర్ంచ, గ్రూప్ స మ్వేశాలు నిర్వ హించ డం దా్వర్ గ్రామ్ల క 
స్వ చ్ఛ త ర్యూంక్ంగ్ లు నిర్ణ యిస్తిరు. అకో్ట బ ర్ 25 నుంచ డిసంబ ర్ 23 వ ర క ఫీల్డు 
స రే్వ నిర్వ హిస్తిరు. ఈ స రే్వ సంద ర్భంగా గ్రామ్లు, జిల్్ల లు, ర్ష్ర్ట ల క నిర్దిష్ట 
ప్ర మ్ణ్ల క అనుగుణంగా ర్యూంకలు ఇస్తిరు. 698 జిల్్ల ల క చందిన 17,475 
గ్రామ్ల ను ఈ స రే్వలో క వ ర్ చేస్తిరు. స రే్వ సంద ర్భంగా  87,250 బ హిరంగ 
సథ్ ల్లు (పాఠ శాల లు, అంగ న్ వాడీలు, ప్ర జారోగయూ కంద్రాలు, హాటు్ల /  మ్ర్కటు్ల /  
ప్రారథ్ న సథ్ ల్లు) సంద ర్శుస్తిరు. స్వ చ్ఛ త స రే్వలో అధక శాతం మంది ప్ర జ లు 
పాల్్గ నేందుక వీలుగా ఆన్ లైన్ యాప్ ఒక ట్ సృష్్టస్తిరు. ఈ యాప్ ను ఉప యోగించ 
స్వ చ్ఛ తపై త మ అభిప్రాయాలు తెలియ చేసల్ ప్ర జ ల ను ప్రోత్స హిస్తిరు.

ప్ర ధ్న కార్ క్ర మం స్వ చ్ఛ భార త్
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విదయూ , ర క్ ణ లో స్వ యం స మృదిధి దేశాభివృదిధిక్ 
గ్టుర్యిగా నిలుస్తింది. ప్ర ధాన మంత్రి  న రేంద్ర 
మోదీ అల్గ ఢ్ లో పాల్్గ నని  ఒక కారయూ క్ర మంలో ఇది 

సపా ష్టంగా క నిపించంది. ర క్ ణ కార్డార్ ప ర్ధని విసతి ర ణ , ర్జా 
మ హంద్ర ప్ర త్ప్ స్తంగ్ ర్ష్రా విశ్వ విదాయూల యానిక్ శంకస్థ్ ప న 
వంట్వి అల్గ ఢ్ వెలుగుల ను మ ర్ంతగా పంచుత్యి. ర క్ ణ 
ఉతపా తితిలో స్వ యంస మృదిధి స్ధంచ డం ల క్ష్ంగా ర క్ ణ రంగానిని 
ప ట్షఠ్ం చేయ డం కోసం 2018లో ఉతతి ర ప్ర దేశ్ లో ర క్ ణ 
పార్శ్రామిక కార్డార్ ను ప్ర క ట్ంచారు. ర క్ ణ పార్శ్రామిక 
కార్డార్ లో అల్గ ఢ్ , ఆగ్రా, కానూపార్ , చత్ క్ట్ , ఝానీ్స, ల కోని 
నోడు్ల  ఏర్పాటు చేయ నునని టు్ట  ప్ర క ట్ంచారు. అల్గ ఢ్ నోడ్ లో 
భూకట్యింపు ప్ర క్రియ  ఇప్పుడు పూరతి యింది. ఈ సంద ర్భంగా 
ప్ర ధాన మంత్రి  న రేంద్ర మోదీ మ్ట్్ల డుతూ "భార త దేశం 

ప్ర పంచంలో అతి పదది ర క్ ణ దిగుమ తి దేశం అనే ముద్ర  
తొల గించుకని ప్ర పంచానిక్ ర క్ ణ ఉతపా తుతిల ఎగుమ తి దేశం 
దిశ గా మ్రే దిశ గా క దులుతోంది" అననిరు. 
యుపిలో ఏరాపుట వుతుననా ర క్ష ణ కారిడార్ పై ఒక ప రిశీల న 

ఉతతి ర ప్ర దేశ్ లో ఏర్పాట వుతునని ర క్ ణ కార్డార్ మేక్ ఇన్ 
ఇండియా, ఆతమా నిర్భ ర్ భార త్ ల క్ష్ం స్కారం చేయ డంలో ఒక 
మైలుర్యిగా నిలుస్తింది. ఎల్ అక్ రం షేప్ లో విసతి ర్స్తినని ఈ 
కార్డార్ అల్గ ఢ్ , ఆగ్రా, ల కోని,  కానూపార్ , ఝానీ్స, చత్క్ట్ 
ట ల ను క లుపుతూ విసతి ృత అవ కాశాలు అందుబాటులోక్ తెస్తింది. 
1428 హెకా్ట ర్ల విసీతిర్ణంలో ఏర్పాట వుతునని ఈ కార్డార్ 2022 
సంవ త్స రం నట్క్ రూ.10,000 కోట్ల పటు్ట బ డులు తెస్తింది. 
ఇది ర క్ ణ ఉతపా తితి రంగం స్వ యంస మృదిధిక్ ర్బోయ్ కాలంలో 
గ ణ నీయ మైన  వాట్ అందిస్తింది.

ర క్ష ణ ఎగుమ తుల కంద్ర ంగా 
భార త్

ర క్ష ణ , విద్ , స్మాజిక సంక్షేమం స హా ప్ర తీ ఒక్క రంగంలోను స మ గ్ర అభవృదిధిక తీసుకుంటననా చొర వ ల తో భార త దేశం ప్ర ధ్న 
ప్ర పంచ కంద్రంగా తవా రిత గ తిన ఆవిర్ విసో్త ంది. ఈ ప్ర య తానాల ను మ రింత విస్త రిసూ్త  ప్ర ధ్న మంత్రి   న రంద్ర మోదీ సెపెటోంబ ర్ 

14వ తేదీన ఉత్త  ర ప్ర దేశ్ లోని అలీగ ఢ్ ప్ర యాణంలో మ రో కొత్త అధ్్యానినా జోడించారు. అలీగ ఢ్ సంద రి్శంచిన స మ యంలో 
ర క్ష ణ కారిడార్ పురోగ తిని ఆయ న స మీక్ంచి ప్ర మఖ స్వాతంత్ర్ స మ ర యోధుడు రాజా మ హంద్ర ప్ర తాప్ స్ంగ్ పేరిట ఒక 

విశవా విద్్ల యానిక శంకుస్థి ప న చశారు. "వేలాది కోటలా  రూపాయ ల విలువ గ ల ప్రాజెకుటో ల అమ లుతో ఉత్త ర ప్ర దేశ్ రాబోయే 
సంవ తసి రాలోలా  భార త దేశ ప్ర గ తిలో ఒక మూల స్తంభంగామారుతుంది" అని ఈ సంద ర్ంగా ఆయ న అనానారు.

ర క్ష ణ కారిడార్ అభివృదిధి దిశ గా
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అలీగ ఢ్ ను విద్్యకంద్ర ంగా మారచు నున్న  రాజా మ హంద్ర  
ప్ర  తాప్ సింగ్ రాషటు రై విశ్వ విద్్యల యం

అల్గ ఢ్ ఎప్పుడూ స్ప్ర స్తదధి విదాయూకంద్ర మే. దేశ విదేశాల 
నుంచ ల క్ ల్ది మంది విదాయూరుథ్లు నణయూ మైన ప ర్శోధ న , 

క ళ లు, కరీర్ ఆధార్త కోరు్సలు చేసందుక ఇక్క డ క వ స్తిరు. 
అల్గ ఢ్ ను ఒక ప్ర ముఖ విదాయూకంద్రంగా తీర్చు దిదేదిందుక ప్ర ముఖ 
స్్వతంత్యూ స మ ర యోధుడు, స మ్జ సంస్క రతి  ర్జా మ హంద్ర 
ప్ర త్ప్ స్తంగ్ ఎంతో సవ చేశారు. బృందావ న్ లో గురుకలం, 
మ హావిదాయూల య ఏర్పాటుక, అల్గ ఢ్ విశ్వ విదాయూల యం ఏర్పాటుక 
ఆయ న భూమి విర్ళంగా ఇచాచురు. 1915లో ఆయ న అపా్ఘ నిస్తిన్ 
లో ప్ర వాసంలో భార త ప్ర భుత్వం ఏర్పాటు చేశారు.  దేశ 75వ 
స్్వతంత్యూ వేడుక లు, అమృత్ మ హోత్స వ్ నిర్వ హించుకంటునని 
ఇదే భార త దేశ స్్వతంత్యూం కోసం ర్జా మ హంద్ర ప్ర త్ప్ స్తంగ్ 
చేస్తన సవ ల క అభివాదం చేయ ద గిన ప విత్ స మ యం.  ర్జా 
మ హంద్ర ప్ర త్ప్ స్తంగ్ ర్ష్రా విశ్వ విదాయూల యం ఏర్పాటు ఈ దిశ గా 
కీల క అడుగు. ఇక్క డ అత్యూధునిక ప్ర యోగ శాల లు, ఇంకయూబేట రు్ల , 
ఇ-లెర్నింగ్ పారు్కలు ఏర్పాటు కానుననియి. నైపుణ్యూల శిక్ ణ , 
డెయిరీ టెకానిల జీ, విభినని భాష లో్ల  విదయూ , ఆధాయూతిమాక శాస్రిం, యోగా, 
స్మ్జిక శాస్రతిలు, ర క్ ణ రంగాలో్ల  అధయూ య నం చేస అవ కాశం 
విదాయూరుథ్ల క ల భిస్తింది. రూ.101 కోట్ల వయూ యంతో 92 ఎక ర్ల 
విసీతిర్ణంలో నిర్మాంచే అల్గ ఢ్ డివిజ న్ క చందిన 395 కాలేజిలు ఈ 

విశ్వ విదాయూల యానిక్ అనుబంధంగా ఉంట్యి. ఆద రశు వంత మైన 
జాతిని నిర్మాంచ డం ధ్యూయంగా ఆధునిక , స్ంకతిక విలువ ల తో 
క్డిన విదయూ ను అభివృదిధి చేయాల నని ది కంద్ర ప్ర భుత్వ ల క్ష్ం. 
యువ త ఉజ్వ ల మైన భ విషయూ తుతి కోసం నూత న విదాయూ విధానంలో 
ఇనోనివేష న్ ను ప్రోత్స హించేందుక ఉనని త విదయూ స్్ట ర్ట ప్ పాల సీ 
అమ లుప రుస్తిననిరు. ప ర్శోధ న క ప్ర త్యూక ప్రాధానయూం ఇస్తి 
ఉపాధాయూయుల కోసం కొతతి విధానం ప్ర క ట్ంచారు. విదాయూరుణ్ల 
కోసం ర్ష్రాస్థ్ యి బాయూంక క్డా ఏర్పాటు చేస్తిననిరు. ఈ 
విశ్వ విదాయూల యం  ప్రాధానయూ త పై ప్ర ధాన మంత్రి మ్ట్్ల డుతూ 
"ఈ విశ్వ విదాయూల యం ఆధునిక విధాననిక్ ప్ర ధాన కంద్రంగానే 
కాదు, ఆధునిక ర క్ ణ అధయూ య నలు, ర క్ ణ ఉతపా తుతిల సంబంధత 
టెకానిల జీ, దేశంలో మ్న వ వ న రుల అభివృదిధి కంద్రంగా క్డా 
నిలుస్తింది" అననిరు.

 అలీగ ఢ్:  ర క్ ణ పార్శ్రామిక కార్డార్ అల్గ ఢ్ నోడ్ ప్ర పంచంలోనే 
లోహాల క ప్ర ముఖ మైన ప్ర దేశం. రూ.1245 కోట్ల పటు్ట బ డుల తో 
విభినని ర క్ ణ ప ర్క ర్లు ఉతపా తితి చేస్తి భార త ర క్ ణ శ క్తిని 
మ ర్ంత గా పంచుతుంది. ప్ర ముఖ కంపనీల క ఇందులో 143 
ఎక ర్ల విసీతిర్ణంలో 20 పా్ల టు్ల  కట్యించారు. ఆయుధాలు, 
డ్రోను్ల , ఏరోసపాస్ , మట ల్ కంపనీలు, యాంట్ డ్రోన్ వయూ వ సథ్ లు, 
ఇత ర చనని ర క్ ణ ఆయుధాలు ఇక్క డ ఉతపా తితి చేస్తిరు. ఒక వైపు 
ఇది భార త ర క్ ణ శ క్తిని పంచుతూ మ రోప క్క వేల్ది మందిక్ 
ఉపాధ అవ కాశాలు క లిపాస్తింది.

 ల కోనా: ఆధునిక మౌలిక వ స తులు, అనుసంధాన త క లిగిన ల కోని 
న గ రం భ విషయూ తుతిలో ఏరోసపాస్ నోడ్ గా అభివృదిధి చంద నుంది. 
ఇందుకోసం ప్ర పంచ శ్రేణ స్ప ర్ సనిక్ క్షిప ణ త యారీ సంసథ్ 
బ్ర హోమాస్ ఏరోసపాస్ లిమిటెడ్  నుంచ  భారీ పటు్ట బ డి ప్ర తిపాద న 
ఇపపా ట్క అందింది.

 ఝానీసి: ర్పేర్ , ఓవ ర్ హాలింగ్ ప ర్శ్ర మ క ప్ర ధాన కంద్రం 
ఇది. భార త్ డైన మిక్్స లిమిటెడ్ క్షిప ణ వయూ వ సథ్ ల త యారీక్ 
పటు్ట బ డి ప్ర తిపాద న లు చేస్తంది.

 కాన్పుర్: ప్ర పంచ శ్రేణ లెద ర్ , దుస్తిలు, ర క్ ణ త యారీ 
యూనిట్ల క కానూపార్ న గ రం ప్ర స్తదిధి.  ఇక్క డ బులి్లట్ ప్రూఫ్ 
జాకటు్ల , శ రీర రక్ ణ క వ చాలు, ఆయుధ స్మ గ్రి, ప్ర త్యూక 
దుస్తిల రంగాలో్ల  పటు్ట బ డి ప్ర తిపాద న లు అందుకంది.

 చిత్ర కూట్: బుందేల్ ఖండ్ లోని చత్ క్ట్ చక్కతో 
త యారుచేస హ సతి క ళా ఉతపా తుతిలు, ఫుడ్ ప్రాసస్తంగ్ 
ప ర్శ్ర మ ల క ప్ర స్తదిధి. ఇప్పుడు ర క్ ణ ప ర్క ర్లు, ఆయుధ 
స్మ గ్రి త యారీ కంద్రంగా మ్ర బోతోంది.

 ఆగ్రా:  దేశంలో అతి పదది లెద ర్ క్ల స్ట ర్ గా ఆగ్రా ప్ర స్తదిధి 
చందింది. త్జాగా అది జీరో వయూ ర్థ్ ల ను వ దిలే ర క్ ణ 
ఎల క్ర్ట నిక్ హ బ్ గా అభివృదిధి చంద నుంది. 

ర క్ష ణ కారిడార్ అభివృదిధి దిశ గా

అల్గ ఢ్ కారయూ క్ర మంలో ప్ర ధాన మంత్రి ప్ర సంగం 
వినేందుక ఈ కయూఆర్ కోడ్ స్్కన్ చేయండి.
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గుజ రాత్ లోని అహమా ద్బాద్ లో నిరిమాంచిన స రాది ర్ ధ్మ్ స మాజంలోని  బ ల హీన వ రాగొ ల విద్్, స్మాజిక  అభు్ననా తిక 
పాట ప డుతుంది. అక్క డ విద్్రుథి ల కు ఆధునికమైన అద్ుత వ స తులు  ఏరాపుట చసు్త నానారు. ప్రధ్నమంత్రి నరంద్ర మోదీ 

సెపెటోంబ ర్ 11వ తేదీన స రాది ర్ ధ్మ్ భ వ న్ ను ప్రారంభంచి స రాది ర్ ధ్మ్ రండో ద శ బాలిక ల పాఠ శాల కు భూమి పూజ 
నిరవా హంచారు.

భ విష్య త్ భార తాని్న తీర్చుదిదదా  నున్న 
స రాదా ర్ ధామ్ 

ప టీదార్ క మూయూనిటీ ప్ర త్యూక గుర్తింపు సంత ర్ంచుకంది. 
వారు ఎక్క డ క వెళి్లన వాయూపార్నిక్ ప్ర త్యూక గుర్తింపు 
తెస్తిరు. వార్ వాయూపార నైపుణ్యూనిని ఇప్పుడు గుజ ర్త్ 

ఒక్క టే కాదు, దేశం, ప్ర పంచం క్డా గుర్తించాయి. ప టీదార్ 
స మ్జంలో మ రో ప్ర ధాన ల క్ ణం క్డా ఉంది. అదే దేశం ప ట్ల వారు 
ప్ర ద ర్శుంచే అభిమ్నం. దేశ ఆర్థ్క పురోగ తిక్ వార్ సవ లు అదు్భతం, 
స్ఫూర్తిదాయ కం.  స ర్ది ర్ ధామ్ ను ప్రారంభిస్తి ప్రధానమంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ ప్ర స్తివించన మ్ట లు ఏ జాతి పురోగ తికైన పునదిగా 
నిలుస్తియి. ప్ర పంచ వాయూపార్ల తో దేశ యువ త ను అనుసంధానం 
చేయ డానిక్ స ర్ది ర్ ధామ్ ట్ర స్్ట ప లు చ రయూ లు తీస్కంటంద ని ఆయ న 
అననిరు. గుజ ర్త్ లో ఆయ న ప్రారంభించన వైబ్ంట్ స ద స్్స 
విజ న్ ను ప్ర పంచ  ప టీదార్ వాయూపార స ద స్్స మ ర్ంత ముందుక 
న డిపించ దాని ల క్షయూల స్ధ న క కృష్ చేస్తింది.  స ర్ది ర్ ధామ్ 
ట్ర స్్ట ను ప్ర ధాన మంత్రి ప్ర శంస్తస్తి ప టీదార్ స మ్జంలోని యువ త 
స్ధకార త క, పేద లు, ప్ర త్యూక్ంచ మ హిళ ల స్ధకార త క మీరు 
చేస్తినని కృష్ నిజంగా ప్ర శంస నీయం. ఇక్క డ ఏర్పాటు చేస్తినని 
హాస్ట ల్ స దుపాయం అధక శాతం మంది కమ్రతిలు విదాయూభాయూసం 
కోసం ముందుక ర్వ డానిక్ స హాయ ప డుతుంది అననిరు.

స రాదా ర్ ధామ్ ప్ర  ధాన ల క్ష ణాలు, ప్ర  ధాన మంత్్ర  చేసిన 
ఇత ర ప్ర  క ట న లు :

 స ర్ది ర్ ధామ్ విదాయూరుథ్ల కోసం ఆధునిక వ స తుల తో పాటు రండు 
వేల మంది బాలిక ల కోసం హాస్ట ల్ క్డా క లిగి ఉంటుంది. 
ఆర్థ్క నేప థయూంతో సంబంధం లేకండా ఇది బాలిక లంద ర్కీ 
అందుబాటులో ఉంటుంది.

 రూ.200 కోట్ల వయూ యంతో స ర్ది ర్ ధామ్ ను నిర్మాంచారు. 1000 
మందిక్ స ర్ప డే ఇ-లైబ్ర రీ క్డా అందుబాటులో ఉంటుంది.

 రూ.1000 కోట్ల వయూ యంతో అనిని ర కాల వ స తుల తో నలుగు 
జోన్ల లో దీనిని నిర్మాస్తిరు.

 భుజ్ , ఢిల్్లలో్ల  ఏర్పాటు కానునని యుపిఎస్ స్త శిక్ ణ సంసథ్ లు 
10,000 మంది స్తవిల్ ఉదోయూగుల క దా్వర్లు తెరుస్తియి.

 స ర్ది ర్ ధామ్ సంసథ్ ప్ర తీ రండేళ్ల క ఒక స్ర్ ప్ర పంచ ప టీదార్ 
వాయూపార శిఖ ర్గ్ర స ద స్్సలు నిర్వ హిస్తింది. 2022, 2024, 
2026 సంవ త్స ర్లో్ల  త దుప ర్ శిఖ ర్గ్ర స ద స్్సలు జ రుగుత్యి.  
ప్ర పంచ ప టీదార్ వాయూపార సంఘం (జిపిబిఓ) 10,000 మంది 
పార్శ్రామికవేతతి ల క్ట మి.  

 బెనర స్ హిందూ విశ్వ విదాయూల యం ఫ్యూక ల్్ట ఆఫ్ ఆర్్స్ లో త మిళ 
భాష్ట బోధ న క స్బ్ర హమా ణయూ భార తి ఛెయిర్  ఏర్పాటు చేస్తిరు.

స రాది ర్ ధ్మ్ కొతతి కోణం
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ఆర్థి క వ్యవసథి
అమృత యాత్ర లో

భారతదేశం ప్రభావశీల ఆరిథిక వ్వసథిగా రూపుదిదుది కుంటంది. దేశంలో పరిశ్రమ-సేవా రంగాలు 
బలమైన పనితీరుతో తోడపుడటమే ఇందుకు కారణం. అదేవిధంగా తయారీ-నిరామాణ రంగాలు కూడా 
వృదిధి చోదకానినా మందుండి నడుపుతునానాయి. అలాగే తొలి త్రైమాస్కంలో సూథి ల దేశీయోతపుతి్త 
(జిడిపి) 20 శాతానిక దూసుకెళిలాన నేపథ్ంలో ఆరిథిక వ్వసథి పునఃసవాసథిత దిశగా కదులుతోంది. 
ఆరిథిక వ్వసథి ‘వి’ ఆకారపు మందంజ వేయడంద్వారా దుస్థితి నుంచి గటెటో కా్కమననా సంకతాలు 
కనిపిసు్త నానాయి. బలమైన విధ్న నిర్ణయాలే తొలి త్రైమాస్కంలో ఆరిథిక పునరుదధిరణను సుస్ధ్ం 
చశాయని జీడీపీ పెరుగుదల సపుషటో ం చస్ంది. ఆ విధంగా దేశం సుస్థిరత బాటపటిటో ందని ఆరిథిక 
రంగం బలమైన పనితీరు నిరాధి రించింది.

ఆరిథిక వ్వసథి        మఖపత్ర కథనం

న్్ ఇండియా స మాచార్    అకోటో బర్ 1-15, 2021
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చురుకైన విధాన నిర్ణయాల వల్ల భారత ఆర్థ్క 
వయూవసథ్ కష్టనష్ట్ట ల నుంచ బయటపడుతోంది. 
కోవిడ్ మహమ్మార్ తీవ్ర స్థ్ యిలో దాడి 

చేస్తనపపాట్కీ ఆర్థ్క వయూవసథ్ను తిర్గి గాడిలో పట్టడానిక్ ప్రభుత్వం 
అనేక కఠిన నిర్ణయాలు తీస్కంది. అదే సమయంలో “जान भी - 
जहान भी” (మనక ప్రాణమే కాదు... ప్రపంచమూ అవసరమే) 
అనని లక్ష్ంతో ప్రజలక ఊరటనిచేచు వివిధ పథకాలను 
రూపందించంది. కోవిడ్ సమయంలో ఆర్థ్క పునరుదధిరణ కోసం 
ప్రభుత్వం ఒక మ్ర్గ ప్రణ్ళికను రూపందించంది. నిరుడు 
స్ననికనని దిగువక పతనమైన స్థ్ ల దేశీయోతపాతితి (జీడీపీ) 
ర్కారుడు  స్థ్ యిలో ఎగువక దూస్కళ్లడానిక్ ఈ ప్రణ్ళిక 
మ్ర్గనిరేదిశం చేస్తంది.

ఆ మేరక 2021 జూన్ త్రైమ్స్తకంలో భారత స్థ్ ల 
దేశీయోతపాతితి (జీడీపీ) వృదిధి 20.1 శాతంగా నమోదైంది. 
ఇపపాట్దాకా ఏ ఆర్థ్క సంవత్సరంలోనూ లేని విధంగా ఒక 
త్రైమ్స్తకంలో అతయూధక జీడీపీ వృదిధి నమోదు కావడం ఇదే 
తొలిస్ర్. అందుబాటులోగల గణ్ంకాల ప్రకారం.. 2021-22 
ఆర్థ్క సంవత్సరం మొదట్ త్రైమ్స్తకంలో జీడీపీ రూ.32.38 
లక్ల కోటు్ల  కాగా, గత సంవత్సరం ఇదే త్రైమ్స్తకంలో 
రూ.26.95 లక్ల కోటు్ల  మ్త్మే కావడం గమనర్హం. ‘జీడీపీ’పై 

“ఓ ఆంగలా స్మెత ప్రకారం... కసు 
పరిమాణానిక ఒక పరిగణన ఉంది... 
అదేమిటంటే- కకు ఎంత పెదదిదైతే అంత 
ఎకు్కవ మంది పంచ్కోవచ్చా . అందుక 
భారత్ ను 5 లక్షల కోటలా  డాలరలా ఆరిథిక 
వ్వసథిగా తీరిచాదిద్ది లని మేం లక్షంగా 
పెటటో కునానాం. ఆరిథిక వ్వసథి పరిమాణం, 
సవారూపం ఎంత భారీగా ఉంటే 
సహజంగానే దేశ సౌభాగ్ం అంత గొపపుగా 
ఉంటంది”
          -నరంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్్ర

న్్ ఇండియా స మాచార్    అకోటో బర్  1-15, 2021
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త్జా గణ్ంకాల విడుదల అనంతరం... మహమ్మార్ వల్ల దెబ్తినని 
ఆర్థ్క వయూవసథ్ తిర్గి పుంజుకననిదని భారత పార్శ్రామిక రంగం 
విశ్వస్తసతింది. మరోవైపు మహమ్మార్ రండో దశలో ఆర్థ్క 
కారయూకల్పాలపై ప్రతిక్ల ప్రభావం పడినపపాట్కీ జీడీపీ వృదిధి రేటు 
పరుగుదల ఎంతో బాగుందని భారత పర్శ్రమల సమ్ఖయూ పేరొ్కంది.

అంత్కాకండా, మహమ్మార్ బార్న పడిన భారత ఆర్థ్క వయూవసథ్ 
అదు్భతంగా పుంజుకననిదని గణ్ంకాలు క్డా సపాష్టం చేస్తిననియి. 
ఇక భారత స్థ్ ల ఆర్థ్క పునదులు బలమైనవని దేశ ముఖయూ ఆర్థ్క 
సలహాదారు క.వి.స్బ్రమణయన్  క్డా విశ్వస్తస్తిరు. నిర్మాణ్తమాక 
సంస్కరణల మదదితు, ప్రభుత్వ శూనయూ (0) మూలధన వయూయ విధానం 
తోడాపాటు, చురుకైన టీకాల కారయూక్రమం నేపథయూంలో దేశం బలమైన 
వృదిధి దిశగా పయననిక్ స్తదధిమైంది. ఆ మేరక ‘వి’ ఆకారపు 

అగ్ర సాథి నంలోగల 7 దేశాలోలో
వేగంగా పురోగమిసుతి న్న భారత ఆర్థి క వ్యవసథి
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పునఃస్వసథ్తపై ప్రభుత్వం నిరుడువేస్తన అంచనలను తొలి త్రైమ్స్తకం 
జీడీపీ గణ్ంకాలు నిజం చేశాయని ఆయన పేరొ్కననిరు.

 ఇతర దేశాలతో పోలిసతి భారతదేశంలో కోవిడ్  నిర్వహణ మరుగా్గ  
ఉంది. కాబటే్ట ఆర్థ్క రంగంలోనూ భారత్  మరుగైన పనితీరు 
కనబరచగలదని ప్రపంచంలోని వివిధ రేట్ంగ్ సంసథ్లు 
భావిస్తిననియి. కోవిడ్ ఆంక్ల సడలింపువల్ల భారతదేశంలో ఆర్థ్క 
కారయూకల్పాలు క్రమంగా పుంజుకంటుననియని ‘మూడీస్ 
ఇనె్వస్టర్్స సరీ్వస్’ ఇటీవలే ప్రకట్ంచంది. ప్రపంచవాయూపతి ఆర్థ్క 
వయూవసథ్లు నెమమాదిగా కోలుకంటునని నేపథయూంలో భారత ఆర్థ్క వయూవసథ్ 
మర్ంత వేగం అందుకోగలదని పేరొ్కంది. భారత వృదిధి అంచనలను 
2021-22 కలండర్  సంవత్సరంలో 9.6 శాతంగా కొనస్గిస్తి 
2022కగాను 7 శాతంగా లెక్్కంచనటు్ల  మూడీస్  సంసథ్ ఆగస్్టలో 
ప్రకట్ంచన తన ‘గో్ల బల్  మ్యూక్రో అవుట్ లుక్  2021-22’ నివేదికలో 
తెలిపింది.

 భారత స్థ్ ల ఆర్థ్క పునదులు చాల్ బలంగా ఉననియననిది 
స్సపాష్టం. దీంతోపాటు ‘పీఎంఐ’ స్చీ అదు్భతంగా మరుగుపడటం 
దా్వర్ పర్శ్రమలు-సవా రంగాలో్ల  స్నుక్ల వాత్వరణం ఉననిటు్ల  
త్లింది. ఈ పర్స్తథ్తుల నడుమ తయారీ-నిర్మాణ రంగాలు ఆర్థ్క 
వయూవసథ్క ఊపునివ్వగా, దేశవాయూపతింగా రైతులు క్డా ఆర్థ్క వయూవసథ్ 
పుంజుకోవడానిక్ గణనీయంగా సహకర్ంచారు. తదనుగుణంగా 

ఒక త్ రైమాసికంలో భారత
జీడీపీ వృదిధి  రటు 20 శాతం
ద్టడం చర్త్ర లో ఇదే 
తొలిసార్

ఆరిథిక వ్వసథి        మఖపత్ర కథనం
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తొలి త్రైమ్స్తకంలో వయూవస్య రంగం 4 శాతం వృదిధిని నమోదు చేసతి, 
పార్శ్రామికోతపాతితిక్ కొలమ్నమైన ‘ఐఐపీ’లో కీలక రంగం వాట్ 38 
శాతంగా ఉంది.

జూన్  నెలలో కీలక రంగం ఉతపాతితి 8 శాత్నిక్ పైగా పర్గిన 
నేపథయూంలో దేశ ఆర్థ్క వయూవసథ్ పునదులు మర్ంత పట్షఠ్ం 
అవుతుననియని సపాష్టం చేస్తంది. అల్గ్ బగు్గ , విదుయూత్  రంగాలో్ల నూ 
జులై నెలలో ఉతపాతితి ఏడాది క్ందట అదే నెలలో ఉతపాతితితో పోలిసతి 
పరుగుదల నమోదు చేస్తంది.

 దేశీయ విపణలోనే కాకండా అంతర్జి తీయ ఎగుమతులు క్డా 
గణనీయంగా పర్గాయి. ఆ మేరక జులై నెలలో 47 శాతం పర్గి 35 
బిలియన్  డాలర్ల స్థ్ యిక్ చేర్యి. కోవిడ్  మహమ్మార్ జాడలేని 2019 

త్ రైమాసికం నుంచి త్ రైమాసికానికి 
వృదిధి  శాతం
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(2019-20) 

జనవర్-మార్చు  
(2019-20) 

ఏప్ర ల్ -జూన్ 

(2020-21) 

జులై నెలతో పోలిసతి ఇది అధకం. ఇక కోవిడ్  సమయంలోనూ 
భారత ఆర్థ్క వయూవసథ్పై పటు్ట బడిదారులు ఎంతో నమమాకం ఉంచడం 
గమనర్హం. అల్గ్ 2020 ఆగస్్ట -2021 ఆగస్్ట  సంబంధత 
గణ్ంకాలను పర్శీలించనపుడు వస్తి ఎగుమతులలో 45 శాతం 
పరుగుదలను గమనించవచుచు. విదేశీ ప్రతయూక్ పటు్ట బడుల (ఎఫ్ డీఐ) 
విధాన సంస్కరణలతోపాటు, వాణజయూ సౌలభయూం దిశగా చేపట్్టన 
చరయూలవల్ల విదేశీ పటు్ట బడిదారులు రూ. 7,245 కోట్ల పటు్ట బడులను 
భారత మ్ర్కట్లలోక్ కమమార్ంచారు. ‘ఇ-వే బిలు్ల లు, 
మోట్రువాహన అమమాకాల’తోపాటు విదుయూత్  రంగంలో 
పరుగుతునని ఇంధన వినియోగం వంట్ ఉననిత ప్రమ్ణ్లతో 
క్డిన పార్మితులు క్డా భారత ఆర్థ్క వయూవసథ్ గాడిలోనే 
ఉననిదని సపాష్టం చేస్తిననియి. మరోవైపు భారతీయ అంకర సంసథ్ల 
పర్యూవరణ వయూవసథ్లో 2021 జనవర్ నుంచ జులై వరక్ సంపనని 
పటు్ట బడిదారు సంసథ్లు మొతతిం 17.2 బిలియన్ డాలరు్ల  పటు్ట బడి 
పట్్ట యి. కాగా, 2019నట్ 13 బిలియను్ల , 2020నట్ 11 
బిలియన్ డాలర్ల పటు్ట బడులతో పోలిసతి ఇది అతయూధకం. ఇక ‘ఒక 
దేశం-ఒక పనుని’తో క్డిన విప్లవాతమాక ఆర్థ్క వయూవసథ్క ప్రతీక 
అయిన వస్తిసవల పనుని (జీఎసీ్ట) వయూవసథ్ సహా సవారంగం దా్వర్ 
ఆగస్్ట  నెలలో రూ.1.12 లక్ల కోటు్ల  ఖజానలో జమ అయాయూయి. 
దేశ ఆర్థ్క వయూవసథ్ను బలోపేతం చేస కృష్లో దేశ నయకత్వంతోపాటు 

ప్ర సుతి త 2021-22 ఆర్థి క సంవత్సరం
తొలి త్ రైమాసికంలో దేశ జీడీపీ 
పర్మాణం
ర్. 32.38 లక్షల కోటులో గా 
అంచనా వేయబడింది
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పౌరులంత్ నిబదధితతో పాలుపంచుకోవడం ప్రధానం. కంద్ర 
ప్రభుత్వం ఈ అంశానిని తన విధానలక ఓ మూల సతింభం 
చేస్కంది
భారత వ్వస్య రంగానిక, రైతులకు ప్రపంచ విపణి 
లభ్తపై భరోస్ కలపున

ప్రధాన మంత్రి మోదీ నయకత్్వన వయూవస్య రంగంలో 
ప్రవేశపట్్టన బలమైన సంస్కరణలు ఫలిత్లివ్వడం ప్రారంభించాయి. 
ఆ మేరక 2020-21లో మన దేశ వయూవస్య ఎగుమతులలో 17.34 
శాతం దాకా అదు్భత వృదిధి నమోదైంది. మహమ్మార్ పర్స్తథ్తులో్ల నూ 
భారత రైత్ంగం కృష్తోపాటు వయూవస్య ఉతపాతుతిల ఎగుమతులు 
విశేషంగా ఇనుమడించాయి. తదనుగుణంగా 2020-21లో 

నిరామాణ-తయారీ రంగాలోలో
అత్యధిక వృదిధి  నమోద్

రంగం ఏప్ర ల్ -జూన్    ఏప్ర ల్ -జూన్   
 (2021-22)  (2020-21)

వ్యవసాయం 4.52 8.21

తయారీ 49.63  -4.18

ల్ టింగ్ /గా్యస్ /నీటి సరఫరా 14.26 3

నిరామాణం 68.3 -14.9

వ్్యపారాలు/హోటల్ /రవ్ణా 34.32 -30.22

ఆర్థి క/సిథి రాసితి   

వృత్తి పరమె్ న స్వలు 3.7 -5.0

స్థి ల దేశీయోత్పత్తి  (జీడీపీ) 20.1 -9.21

అంకెలు శాతాలోలో

కోవిడ్  మహమామార్ రండోదశ
పర్సిథి తుల మధ్య కూడా కీలకమె్ న
నిరామాణ-తయారీ రంగాలోలో  
బలమె్ న వృదిధి

వయూవస్య, అనుబంధ ఉతపాతుతిల ఎగుమతులు 17.34 శాతం 
పర్గి 41.25 బిలియన్  డాలర్లక చేర్యి. దీంతోపాటు భారత 
సంద్రియ ఉతపాతుతిల ఎగుమతులు క్డా బ్రహామాండంగా పర్గి 51 
శాతంగా నమోదయాయూయి. మన రైతులు స్ధంచన అదు్భత 
విజయానిని పూర్తిగా అరథ్ం చేస్కోవాలంటే గడచన మూడేళ్ల 
ఎగుమతుల గణ్ంకాలను పర్శీలించాలి్సందే. ఆ మేరక 2017-
18లో వయూవస్య ఉతపాతుతిల ఎగుమతులు 38.43 బిలియన్  డాలరు్ల  
కాగా, 2018-19లో 38.74 బిలియన్లక పర్గాయి. ఆ పైన కోవిడ్ 
వల్ల ప్రతిక్ల పర్స్తథ్తులు ఏరపాడినపపాట్కీ 2019-20లో స్వలపాంగా 
తగి్గ 35.16 బిలియన్  డాలర్లక చేర్యి. అయిత్, 2020-21లో 
ఎననిడూ లేనంత గర్షఠ్ స్థ్ యిని త్క్ 41.25 బిలియన్  డాలర్లక 
దూస్కళా్ల యి.

 ప్రధాని మోదీ పథకం- ‘ఒక జిల్్ల -ఒక ఉతపాతితి’ నినదం 
ఇందుక విశేషంగా దోహదపడింది. తదనుగుణంగా దేశంలో 
తొలిస్ర్ అనేక స్ముదాయక ప్రాంత్ల నుంచ క్డా ఎగుమతులు 
స్గాయి. ఉదాహరణక॥ వారణ్స్త నుంచ త్జా క్రగాయలు, 
చందౌలి నుంచ నల్ల బియయూం మొట్టమొదట్స్ర్ ఎగుమతి 
అయాయూయి. అంత్గాక దేశంలోని ఇతర స్ముదాయక ప్రాంత్లైన 
నగపూర్ నుంచ కమల్, అనంతపురం నుంచ అరట్, లకోని నుంచ 
మ్మిడి తదితర ఉతపాతుతిలు ఎగుమతి చేయబడాడు యి. ఇవి దేశం 
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నుంచ తొలిస్ర్ విదేశాలక ఎగుమతి చేయబడిన ఉతపాతుతిలు కాగా, 
వాట్ నణయూతతో అవి విదేశీ మ్ర్కట్లపై తమదైన ముద్ర వేశాయి. 
బహుముఖ విధానల అనుసరణ, మ్ర్కట్  అనుసంధాననిక్ 
ప్రత్యూకశాఖ, పంటకోత అనంతర విలువ జోడింపు ప్రక్రియ అభివృదిధి, 
వయూవస్య ఉతపాతితిదారు సంసథ్లు వంట్వి వయూవస్య ఉతపాతుతిల 
ఎగుమతులలో అదు్భతమైన పరుగుదలక ప్రధాన కారణ్లు. ఈ 
చరయూల కారణంగా ఈశానయూ భారత రైతులు క్డా విజయవంతంగా 
తమ ఉతపాతుతిలను ఎగుమతి చేయగలిగారు. ఇందులో భాగంగా 
తొలిస్ర్ 2021 మే నెలలో చరుధానయూలైన 4వేల క్లోల సంద్రియ 
స్మ (ఊదరు్ల ) బియయూం, బారీ్లని డెనమార్్క  దేశానిక్ ఎగుమతి చేశారు. 
అల్గ్ ఈ ఏడాది తొలిస్ర్గా అసం నుంచ 40 టనునిల ఎర్ర బియయూం 
అమర్కాక ఎగుమతి చేయబడింది. అదేవిధంగా ఈశానయూ ప్రాంతం 
నుంచ బర్మా ద్రాక్, త్రిపుర నుంచ పనస (మే నెలలో 1.2 టనునిలు, 

తయారీ రంగంలో వృదిధి  వేగం

ఆగసుటో లో తయారీ-కొనుగోలు 
నిరవాహణద్రుల సూచీ (పీఎంఐ) 52.3 
పాయింటలాకు చరినపపుటికీ, జులైలో ఇది 

55.3గా ఉంది. ‘పీఎంఐ’ 50 పాయింటలా  కనానా 
ఎకు్కవ చూపితే వృదిధిని, అంతకనానా తగిగొ తే 

కుదింపును సూచిసు్త ంది. ఆ మేరకు జులైతో 
పోలిసే్త ఆగసుటో లో తగుగొ దల చూపినా తయారీ 

రంగం బలంగానే నిలిచింది.

57.7
57.5
55.4
55.5
50.8
48.1
55.3
52.3

జనవర్

ఫిబ్ర వర్
మార్చు 
ఏప్ర ల్ 

మే 
జూన్ 
జుల్  

ఆగసుటు  

ఒక త్ రైమాసికంలో అత్యధిక జీడీపీ
పరుగుదల మాత్ర మే కాద్...  
భారత్  తొలిసార్ 95 బ్లియన్  
డాలరలో క ప్ గా విలువ్ న ఎగుమతులు 
నమోద్ చేసింది

జులైలో 1.6 టనునిలు) రండు దఫ్లుగా లండన్ క ఎగుమతి 
అయాయూయి. దీంతోపాటు తొలిస్ర్ నగాల్ండ్  నుంచ 200 
క్లోల త్జా ‘క్ంగ్  చల్్ల’ (ర్జమిరప) క్డా లండన్ క ఎగుమతి 
అయింది. ఇక కానూపార్  నుంచ తొలిస్ర్ ఎగుమతి అయిన నేరేడు 
పండు విదేశాలో్ల  తనదైన ముద్ర వేస్తంది. ఆ మేరక 2021 జూన్ -
జులై నెలలో్ల  బ్రిటన్ , ఓమన్ , యునైటెడ్  అరబ్  ఎమిరేట్్స  దేశాలక 
10 భారీ పార్శుళ్్ల  ఎగుమతి చేయబడాడు యి. మొతతిం మీద ఈ పండ్ల 
ఎగుమతిలో పాక్స్థ్ న్  గుత్తిధపత్యూనిని కానూపార్  నేరేడు బదదిలు 
కొట్టనుంది. అల్గ్ భాగలూపార్  నుంచ తొలిస్ర్ ‘జర్ది లు’ మ్మిడి 
లండన్ క ఎగుమతి అయింది. కశీమార్  నుంచ ‘మిష్రీ చర్రీ’, 
హిమ్చల్  ప్రదేశ్  నుంచ యాపిల్  పంటలు దుబాయ్ , బహ్రెయిన్  
దేశాలో్ల  తొలిస్ర్ తమదైన మ్ర్కట్ ను సృష్్టంచుకననియి. ఇక 
ఆగస్్ట  11న ఛతీతిస్ గఢ్  నుంచ తొలిస్ర్ 9 టనునిల ఎండు 
విపపాపువు్వ ఫ్రాన్్స  క ఎగుమతి అయింది. ఇనిని పంటలను 
తొలిస్ర్ విదేశీ మ్ర్కట్లక చేరచుడానిని ఒక ప్రయోగంగా 
పర్గణంచనపుడు భారత రైత్ంగం దేశానిక కాకండా ప్రపంచం 
మొత్తినికీ ఆహార ప్రదాతలుగా మ్ర్రని చపపావచుచు.
ఆరిథిక వ్వసథికు ‘వి’ ఆకారపు పునఃసవాసథిత

 కోవిడ్  మహమ్మార్ రండు దశలను ఎదురొ్కనని భారత ఆర్థ్క 
వయూవసథ్ ఈ ఏడాది జూన్  నుంచ ఆర్థ్క కారయూకల్పాలు 
పునఃప్రారంభం కావడంతో తిర్గి ప్రగతి బాటపట్్టంది. ప్రపంచ 
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మహమ్మార్ కారణంగా భారత స్థ్ ల దేశీయోతపాతితి (జీడీపీ) 
ఒక్కస్ర్గా ప్రతిక్ల స్తథ్తి (-24శాతం)క్ పతనమైంది. ఈ 
నేపథయూంలో జీడీపీ ఎననిడూ ఎరుగని వేగంతో 20.1 శాత్నిక్ 
దూస్కపోవడానిని బట్్ట ప్రతిక్ల ధోరణని స్నుక్లం చేయడంలో 
ప్రధాని మోదీతోపాటు ఆర్థ్కశాఖ మంత్రి నిరమాల్ సీత్ర్మన్  
ఆలోచనలు ఎంత చురుకైనవో సపాష్టమవుతోంది. వయూవస్యం నుంచ 
స్తథ్ర్స్తతి సహా మోట్రు వాహనల దాకా అనిని రంగాలూ వృదిధిని 
కనబరుస్తిననియి. ఆర్థ్క వయూవసథ్లో ఊపు పర్శ్రమలో్ల  వృదిధిని 
వేగవంతం చేస్తంది. ఆ మేరక కోవిడ్  వల్ల గత ఆర్థ్క సంవత్సరం తొలి 
త్రైమ్స్తకంలో స్థ్ ల విలువ జోడింపు (జీవీఏ) వృదిధి మైనస్  35.8 
శాత్నిక్ పతనం కాగా, 2020-21 ఆర్థ్క సంవత్సరం తొలి 
త్రైమ్స్తకంలో ‘జీవీఏ’ లోటు భరీతి కావడమేగాక, ఏకంగా పరుగుదల 
46.1 శాతంగా నమోదవడం గమనర్హం. ఒక్కమ్టలో చబిత్- ఒక 
ఆర్థ్క వయూవసథ్ మొతతిం ఉత్పాదకత, ఆదాయాలను ‘జీవీఏ’ ప్రస్ఫూటం 
చేస్తింది. నిర్దిష్ట వయూవధలో తయారీ వయూయాలు, ముడి పదార్థ్ ల ఖరుచు 
తదితర్లనినిట్నీ పర్గణనలోక్ తీస్కనని తర్్వత మొతతిం వస్తిసవల 
ఉతపాతితి నగదు విలువను అది విశదం చేస్తింది. నిర్దిష్ట పర్శ్రమ లేదా 
రంగంలో ఉతపాతితి పర్మ్ణ్నిని చూపుతుంది. మొతతిం మీద కంద్ర 
ప్రభుత్వం అనుసర్స్తినని పర్శ్రమల ప్రోత్్సహక విధానం 
సతఫూలిత్లివ్వడం ప్రారంభించంది.
సేవా రంగానిక ఉతే్తజం

   దేశవాయూపతి దిగ్ంధం, కోవిడ్ మహమ్మార్ వాయూపితివల్ల సవా రంగం 

ర్కారుడు  వేగంత్ జి.ఎస్.టి 
వస్ళ్లో

1.19 

1.13

1.23

1.41
1.02

92.8

1.16

1.12

లక్షల కోటులో  
 

లక్షల కోటులో  
 

లక్షల కోటులో  
 

లక్షల కోటులో  
 

లక్షల కోటులో  
 

లక్షల కోటులో   

లక్షల కోటులో

లక్షల కోటులో  
 

జనవర్ ఫిబ్ర వర్ మార్చు ఏప్ర ల్    మే జూన్  జుల్     ఆగసుటు    

మనం 2021 జూన్  లెక్కను మినహాయించి గత 11 నెలల జి.ఎస్.టి వసూళలాను గమనిసే్త వరుసగా రూ.1 లక్ష కోటలా  
కనానా ఎకు్కవగానే ఉంటూ వచాచా యి. భారత ఆరిథిక వ్వసథి వేగంగా పుంజుకోవడానినా పనునా వసూళలాలో పెరుగుదల 

సపుషటో ం చసో్త ంది.

“భారత్  వృదిధి  మారగొంలో స్గుతూనే 
తయారీ, ఎగుమతులు రండింటినీ 
పెంచాలిసి ఉంది. కోవిడ్ అనంతర కొత్త 
ఆరిథిక స్థితిగతుల దృష్టో యా ‘మేక్ ఇన్ 
ఇండియా’కు మరింత ఉతే్తజం దిశగా 
ఉతపుతి్త ఆధ్రిత ప్రోతాసిహకానినా ప్రభుతవాం 
ప్రకటించింది. ఎలకా్రా నిక్సి తయారీలో 
విన్తనా మారుపులే ఇందుకు నిదర్శనం. 
ఏడేళలా  కందట మనం ద్ద్పు 8 బిలియన్ 
డాలరలా విలువైన మొబైల్ ఫోనులా  దిగుమతి 
చసుకునేవారం. నేడు దిగుమతులు 
గణనీయంగా తగగొడమేగాక 3 బిలియన్ 
డాలరలా విలువైన మొబైల్ ఫోనులా  ఎగుమతి 
చసు్త నానాం.”
-నరంద్ర మోదీ, ప్రధ్నమంత్రి

ఆరిథిక వ్వసథి        మఖపత్ర కథనం
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ప్రతిక్ల పర్స్తథ్తిని ఎదురొ్కంటంది. అయిత్, ప్రభుత్వం ప్రజా 
సంక్షేమ విధాననిక్ అతయూంత ప్రాధానయూమిచచుంది. ఫలితంగా నేడు 
సవా రంగం  క్డా అదు్భతంగా పుంజుకంది. తదనుగుణంగా 
ప్రస్తిత ఆర్థ్క సంవత్సరం తొలి త్రైమ్స్తకంలో సవల రంగం 11.4 
శాతం ‘జీవీఏ’ వృదిధిని నమోదు చేస్తంది. అంత్కాదు... ప్రభుత్వరంగ 
బాయూంకల నికరల్భం రూ.31,816 కోట్లక పర్గింది. నిరరధిక ఆస్తి 
(ఎన్ పీఏ)లను తగి్గంచేందుక ప్రభుత్వం చేపట్్టన పట్షఠ్ చరయూలతో 
2018 మ్ర్చులో 11 శాత్నిక్ పైగా గల స్థ్ ల ‘ఎన్ పీఏ’లు 2021 
మ్ర్చుకల్్ల  7 శాత్నిక్ దిగివచాచుయి. అల్గ్ 2018లో 5.90 శాతంగా 
ఉనని నికర ‘ఎన్ పీఏ’లు 2 శాత్నిక్ పతనమయాయూయి. బాయూంక్ంగ్ 
వయూవసథ్ ప్రక్షళనక ప్రభుత్వం సకాలంలో చేపట్్టన చరయూ ఈ మేరక 

మోటారువ్హన రంగం 
సిథి త్గతుల మెరుగుదల

 గత సంవతసిరం అమమాకాల అత్ంత 
సవాలపుంగా ఉననాందువలలా 
మోట్రువాహన రంగం తీవ్ంగా 
దెబ్బతిననాది. కోవిడ్ సమయంలో కఠిన 
దిగ్బంధం ఫలితంగా ప్రజల వ్య 
స్మరథియాం తగిగొ పోవడమే ఇందుకు 
కారణం.

 ప్రపంచంలో భారత మోట్రు వాహన 
రంగం నాలుగో అతిపెదదిది మాత్రమేగాక 
పెదది సంఖ్లో ప్రజలకు ఉపాధి 
కలిపుసో్త ంది.

 కాబటేటో  ఇది ఎవరికైనా ఆందోళన 
కలిగించ అంశం... కానీ, ఈ రంగంలో 
గత ఆరిథిక సంవతసిరం మూడో 

త్రైమాస్కం నుంచి ప్రారంభమైన 
మెరుగుదల 2021 ఏప్రిల్-జూన్ తొలి 
త్రైమాస్కంద్కా కొనస్గింది.

 నిరుడు ఇదే త్రైమాస్కంలో వాణిజ్ 
వాహన అమమాకాలు 84.8 శాతానిక 
పడిపోగా, ఈ ఏడాది తొలి  
త్రైమాస్కంలో 234.4 శాతం మేర 
పెరిగాయి.

 మరోవైపు నిరుడు తొలి త్రైమాస్కంలో 
74.7 శాతంగా నమోదైన వ్క్తగత 
వాహన అమమాకాలు ప్రసు్త తం 110.6 
శాతం వృదిధితో కొత్త రికారుడు లు 
సృష్టో సు్త నానాయి.

సతపాలిత్లిచచుంది. భారతీయ ర్జర్్వ బాయూంక (ఆర్ బీఐ) వెల్లడించన 
వివర్ల ప్రకారం... ఈ ఏడాది ఆగస్్ట  27తో ముగిస్తన వారంలో 
భారత విదేశీ మ్రకం నిల్వలు ర్కారుడు  స్థ్ యిలో 16.663 బిలియన్ల 
నుంచ 633.558 బిలియన్  డాలర్లక పర్గాయి. ఈ విదేశీ మ్రకం 
నిల్వలు ప్రధానంగా ‘ఎస్ డీఆర్ ’ హోలిడుంగ్్స పరుగుదలవల్ల 
నమోదయాయూయి. ఇక బంగారం నిల్వలు 192 మిలియన్ల నుంచ 
37,410 మిలియన్  డాలర్ల స్థ్ యిక్ పర్గాయి.

   అమర్కా, చైనల తర్్వత భారత్  ప్రపంచంలోనే మూడో 
అతిపదది అంకర సంసథ్ల పర్యూవరణ వయూవసథ్గా అవతర్ంచంది. 
“భారత్  ప్రపంచంలో మూడో అతిపదది యూనికార్ని పర్యూవరణ 
వయూవసథ్గా రూపందడంతోపాటు  నిరుడు ప్రతి నెలలోనూ దాదాపు 3 
వంతున యూనికార్ని  సంసథ్లను జోడించంది” అని ‘హురున్ 
ఇండియా’ నివేదిక వెల్లడించడం ఇందుక నిదరశునం. ఆ మేరక 
2021 ఆగస్్ట  దాకా కవలం 8 నెలలో్ల నే భారత్ లో యూనికార్ని  ల 
సంఖయూ దాదాపు రట్్టంపు పర్గి 51క్ చేర్ందని ఆ నివేదిక పేరొ్కంది. 
టీకాల కారయూక్రమం ముమమారం కావడమేగాక వినియోగదారుల 
వైఖర్లో మ్రుపా తోడాపాటుతో సవారంగం ‘పీఎంఐ’ ఆగస్్టలో 18 
నెలల గర్ష్ట స్థ్ యిక్ దూస్కళి్లంది. డిమ్ండ్ లో పరుగుదల సహా 
కొతతి ఉదోయూగావకాశాల లభయూత ఇందుక దోహదం చేస్తంది. అనేక 
సంసథ్లు తిర్గి ప్రారంభం కావడం, వినియోగదారుల సంఖయూ 
పరగడంతో అమమాకాలు ఇనుమడించాయి. దీనివల్ల  ‘భారత సవా 

ఇ-వే బ్లులో లు, డిజిటల్  లావ్దేవీలు
దృఢమె్ న వసుతి స్వల పను్న (జీఎస్టు ) 
వస్ళ్లో
వగ్ రాల ర్పేణా విద్్యత్  
వినియోగంలో
మెరుగుదలక సంకతాలు 
కనిపసుతి నా్నయి. 
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ఆర్థి క రంగం నుంచి శుభ సంకతం:
కీలక రంగాలోలో  9.4 శాతం వృదిధి

ఏ ఆర్థ్క వయూవసథ్కైన బగు్గ , ముడి చమురు, ఎరువులు, 
ఉక్క, పట్రో- శుదిధి, విదుయూత్, సహజవాయు పర్శ్రమలు 
పునదిగా పర్గణంచబడత్యి. ఈ ఎనిమిదింట్నీ కీలక 
రంగాలుగా వయూవహర్స్తిరు. 

బొగు్గ                     18.7
ముడిచమురు          -3.2
సహజ వ్యువు      18.9
శుదిధి  ఉత్పతుతి లు        6.7
ఎరువులు                0.5
ఉక్క                     9.3
సిమెంటు                 21.8
కాంత్                       9.0
మొతతి ం                    9.4

ర్కారుడు సాథి యి ఎఫ్ డీఐ ప్ర వ్హం

వాణజయూ కారయూకల్పాల స్చీ’ (ఐఎస్ బీఏఐ) 2021 జులైలో 45.4 
నుంచ 2021 ఆగస్్టలో 56.7 పాయింట్లక పర్గింది.
ఎగుమతుల పెంపునకు నాలుగు మంత్రాలు

‘స్వయం సమృదధి భారతం’ కారయూక్రమంలో ఎగుమతుల పంపు, 
దిగుమతుల తగి్గంపు అననిది ఒక ముఖయూమైన అంశం.

ఈ లక్షయూనిని స్ధంచడం కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నలుగు 
త్రక మంత్రాలను నిరేదిశించారు. మొదట్ది- నేడు ధర కనని 

 భారత్ లోక్ 2020-21లో ర్కారుడు  
స్థ్ యిన 81.72 బిలియన్  డాలర్ల 
విదేశీ ప్రతయూక్ పటు్ట బడులు 
(ఎఫ్ డీఐ) ప్రవహించాయి

 ఇది 2019-20లో వచచున 74.39 
బిలియన్  డాలర్లతో పోలిసతి 10 
శాతం అధకం

 ఈ ప్రవాహం కొనస్గి 2021 
ఏప్రిల్ లో 6.24 బిలియన్  డాలరు్ల  
ర్గా, 2020 ఏప్రిల్  నట్ 
‘ఎఫ్ డీఐ’తో పోలిసతి ఇది 38 
శాతం అధకం

 అల్గ్ ఆగస్్ట  27తో ముగిస్తన 
వారంలో విదేశీ మ్రకం నిల్వ 
ర్కారుడు  స్థ్ యిన 16.663 
బిలియన్ల నుంచ 633.558 
బిలియన్  డాలర్లక పర్గింది.

 అల్గ్ బంగారం నిల్వలు 192 
మిలియన్ల నుంచ 37.410 
బిలియన్  డాలర్ల స్థ్ యిక్ 
పర్గాయి

 ఐఎంఎఫ్  లోనూ భారత నిల్వలు 
14 మిలియన్ల నుంచ 5.11 
బిలియన్లక పర్గాయి.

పర్శ్ర మలలో పంపు దిశగా ఉత్పత్తి
ఆధార్త పో్ర తా్సహక పథకం వంటి 
వినూత్న చర్యలను కంద్ర  ప్ర భుత్వం 
చేపటిటు ంది

(శాత్లో్ల )

ఆరిథిక వ్వసథి        మఖపత్ర కథనం
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నణయూతక ప్రాధానయూమిచేచు కొతతి వినియోగదారుల వర్గం 
ఆవిర్భవించనందున దేశంలోని తయారీ రంగం నణయూతపరమైన 
పోటీతత్వంతో ఉత్పాదకతను అనేక రటు్ల  పంచాలి. రండోది- 
రవాణ్ సదుపాయాల సంబంధత సమసయూల తొలగింపు. ఇందులో 
కంద్ర ప్రభుత్వంతోపాటు ర్ష్రా ప్రభుత్్వలు సహా అనిని ప్రైవేటు 
కంపనీలు తమవంతు పాత్ను పోష్ంచాలి్స ఉంటుంది.మూడోది- 
ప్రభుత్వం ఎగుమతిదారులతో భుజం కలిపి నడవాలి. ఆ మేరక 
ర్ష్రా ప్రభుత్్వలు, ర్ష్ట్రా లో్ల ని ఎగుమతిదారు మండళ్్ల  
భాగస్్వములు కానిదే ఆశించన ఫలిత్లు పందలేం. నలుగోది- 
భారతీయ ఉతపాతుతిలక అంతర్జి తీయ మ్ర్కట్ . “ఈ నలుగు 
అంశాల సమన్వయంతోనే భారతదేశపు స్థ్ నికత ప్రపంచవాయూపతిం 
కాగలదు. తదా్వర్ మ్త్మే ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా ఫర్  ది వరల్డు ’ 
లక్షయూనిని మరుగైన మ్ర్గంలో మనం స్ధంచగలం” అని ప్రధాని 
మోదీ సపాష్టం చేశారు. తదనుగుణంగా భారత్  ఈ నలుగు 
త్రకమంత్రాలనూ దీర్ఘదృష్్టతో గ్రహించంది కనుకనే ఎగుమతుల 
వృదిధితో ఆర్థ్క వయూవసథ్క బలం చేక్ర్ంది.
బలమైన నిర్ణయాలతోనే ఆరిథిక వ్వసథికు ఉతే్తజం

కోవిడ్ మనదేశంపై దాడి చేస్తనపుడు అది ఉతపాతుతిల డిమ్ండ్ ను 
తీవ్రంగా దెబ్తీస్తంది. అందుక ఆర్థ్క వయూవసథ్పై దాని ప్రభావం 
మునుపట్ మహమ్మారులక భిననింగా ఉండగలదని కంద్ర 
ప్రభుత్వం ముందుగానే  గ్రహించంది. అందువల్ల దేశ ఆర్థ్క 
వయూవసథ్పై ఈ మహమ్మార్ దీర్ఘకాలిక దుషప్రభావం చూపగలదనని 
ఆందోళన వయూకతిమైంది. కానీ, శక్తిమంతమైన ప్రభుత్వ యంత్రాంగం 
ఆ ప్రభావ ఉపశమనం దిశగా నిరంతరం కృష్ చేసతింది. 
తదనుగుణంగా దేశ ఆర్థ్క వయూవసథ్క ఉత్తిజమిస్తి ప్రభుత్వం 
చేపట్్టన కార్మాక, వయూవస్య సంస్కరణలతోపాటు 
‘ఎంఎస్ ఎంఈ’ల నిర్వచనం మ్రుపా, ‘పీఎల్ ఐ’ పథకం 
ప్రవేశపట్టడం వంట్ చరయూలు విజయవంతం అయాయూయి. ఇక 
ఉపాధ గణ్ంకాలను పర్శీలిసతి 2011-12లో కార్మాకశక్తి 5 శాతం 
క్షీణంచగా, 2017-18 నట్క్ వేతన కార్మాకశక్తి 5 శాతం మేర 
పర్గింది. పర్మ్ణం, స్వరూపం, స్వభావాల పరంగా ఆర్థ్క 

ఒక త్ రైమాసికంలో అత్యధిక 
ఎగుమతులు నమోద్ చేసిన భారత్ 

 ప్రపంచంలో కరోన వైరస్ బలహీనపడటంతో మ్ర్కటు్ల  
పునఃప్రారంభం కావడంతోపాటు, డిమ్ండ్ క్డా 
పరుగుతోంది. ఈ అవకాశానిని వేగంగా సది్వనియోగం 
చేస్కనే యోచనతోనే భారత్  తన ఎగుమతి గణ్ంకాల 
మరుగుక స్తదధిమైంది. ఆ మేరక 2021-22 తొలి 
త్రైమ్స్తకంలో దేశ చర్త్లోనే అతయూధకంగా 95 బిలియన్ 
డాలర్ల విలువైన ఎగుమతులు స్ధయూమయాయూయి. ఇది 
2020-21లో తొలి త్రైమ్స్తకంతో పోలిసతి 85 శాతం 
అధకం కాగా, 2019-20లో ఇదే కాలంతో పోలిచునపుడు 
18 శాతం ఎక్కవ కావడం గమనర్హం.

 ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆర్థ్క వయూవసథ్లతో పోలిసతి 2020 
ఏప్రిల్ లో భారత్  ఎగుమతి రంగంలో ముందంజ వేస్తంది. 
అల్గ్ 2019 ఏప్రిల్ తో పోలిసతి 2021 ఏప్రిల్ లో ప్రధాన 
ఆర్థ్క వయూవసథ్లైన ఐరోపా సమ్ఖయూ, జపాన్, అమర్కా, 
ర్పబి్లక్ ఆఫ్ కొర్యా, బ్రిటన్ ల కనని ఎగుమతులో్ల  వృదిధి 
అధకంగా నమోదైంది.

 పశు సంబంధ ఉతపాతుతిల ఎగుమతులు ఏప్రిల్-జూన్ 
(2020-21)తో పోలిసతి (2021-22) ఏప్రిల్-జూన్ లో 106 
శాతం పర్గి, రూ.3668 కోట్ల నుంచ రూ.7543 కోట్లక 
చేర్యి.

 భారత వయూవస్య ఎగుమతులు 2019లో 37 బిలియన్  
డాలరు్ల  కాగా, ప్రపంచంలో 9వ స్థ్ నం దక్్కంది. కానీ, 
2020-21 ఏప్రిల్ -జూన్ తో పోలిసతి 2021-22 (ఏప్రిల్-
జూన్)లో వయూవస్య, ఆహార ఉతపాతుతిల ఎగుమతులో్ల  
భారత్  44.3 శాతం మేర గణనీయ వృదిధిని స్ధంచంది.

‘మేక్  ఇన్  ఇండియా-మేక్  ఫర్  ది 
వరల్డు  .. 
స్వయం సమృదధి  భారతం వంటి 
కార్యక్ర మాలు
ఆర్థి క వ్యవసథి క ఒక వరం కాగలవు
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నేపథయూంలో ప్రధాన మంత్రి మోదీ యువతక కొతతి మ్ర్్గ లు 
చూపే దిశగా బడెజిట్ లో కొతతి శక్తి నింపారు. ఇందులో భాగంగా 
కంద్ర ప్రభుత్వం తొలిస్ర్ 115 వెనుకబడిన జిల్్ల లను 
‘ప్రగతికాముక జిల్్ల లు’గా రూపుదిదిదింది. ఆ మేరక ఢిల్్ల-
ముంబై వంట్ మట్రో నగర్ల అవసర్లను తీరచుడం మ్త్మే 
ఆర్థ్క వయూవసథ్ ప్రగతిక్ వాసతివ కొలమ్నం కాదని సపాష్టం 
చేస్తంది. అందుక బదులుగా చట్టచవరన గల వయూకతిలక్ 
సౌకర్యూలు కలిపాంచడం దా్వర్ దా్వర్ ప్రతి ఒక్కర్నీ 
సంప్రదాయ ఆర్థ్క వయూవసథ్లో భాగస్్వమిని చేయాలని 
నిరేదిశించంది. ఎందుకంటే- అవకాశాలు, సదుపాయాల 
లభయూత లేనందువల్లనే పని స్మరథ్యాంగల వయోవర్గంలో 
అధక శాతం పేదలుగా ఉననిరు. కోవిడ్  సమయంలో 
స్ధారణ బడెజిట్  సర్గా్గ  ఇదే దీర్ఘకాలిక దృకపాథం ఆధారంగా 
రూపందించబడింది. ఈ దిశగా ప్రధాన మంత్రి మోదీ 
2014లో ముఖయూమైన చరయూలు చేపట్్ట రు.
భారత ఆరిథిక వ్వసథిలో సమూల మారుపులు

భారత ఆర్థ్క వయూవసథ్ 2013నట్ ఒకానొక సమయాన 
‘దుర్ల పంచకం’లో ఒకట్గా పర్గణంచే పర్స్తథ్తి ఉండేది. 
మ్ర్కట్  ఆర్థ్క వయూవసథ్లు తమ వృదిధి కోసం అతయూధకంగా 
విదేశీ పటు్ట బడులపై ఆధారపడాలి్సన దుస్తథ్తిని వివర్ంచడానిక్ 
ఈ పదానిని వాడే రోజులవి. అయిత్, గడచన ఏడేళ్లలో ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ నయకత్్వన ‘స్థ్ నికత కోసం స్వగళం’ 

నినదానిక్ ప్రాధానయూంతో భారత్  నేడు ప్రపంచంలో వేగంగా 
పురోగమించే ప్రధాన ఆర్థ్క వయూవసథ్గా ఆవిర్భవించంది. అనేక కీలక 
సంస్కరణలతో భారత ఆర్థ్క వయూవసథ్ ఊపందుకోవడం హర్షణీయ 
పర్ణ్మం. ఈ మేరక మొదట ద్రవోయూల్ణం నియంత్రించబడి.. 
వాణజయూ సౌలభాయూనిక్ ప్రోత్్సహం ఇవ్వబడింది. దీంతో 2014నట్ 
ర్యూంకలలో 142వ స్థ్ నంలో ఉనని భారత్  నేడు 63వ స్థ్ నిక్ 
దూస్కళి్లంది. అల్గ్ బాయూంక్ంగ్  రంగంలో సంస్కరణల దా్వర్ 
నిరరధిక ఆస్తిల తగి్గంపుసహా  ద్రవయూలోటును, అధక పనునిభార్నిని 
తగి్గంచడానికీ చరయూలు చేపట్టబడాడు యి. ఇలు్ల  కొనడానిక్ బాయూంకల 
నుంచ పందే గృహరుణ్లపై వడీడుని తగి్గంచడంతో కోట్్ల ది ప్రజల 
సంత ఇంట్ కల నిజమైందంటే అతిశయోక్తి కాబోదు. భారతదేశం 
ప్రధాన ఆర్థ్కశక్తిగా అవతర్ంచే దిశగా పయనిస్తిననిదని ఈ 
మ్రుపాలనీని ప్రస్ఫూటం చేస్తిననియి.

భారత ఆర్థ్క వయూవసథ్ చక్కగా కోలుకోవడమే కాకండా స్తథ్రత్వం 
బాటపట్్టందనడం తిరుగులేని వాసతివం. ప్రపంచంలోని అనిని 
రేట్ంగ్ సంసథ్ల మునుపట్ అంచనలను మించ భారత్  నేడు 
దూస్కళతింది. త్రైమ్స్తక పనితీరుపై కాకండా ర్బోయ్ 25 
సంవత్సర్ల ‘అమృత కాలం’ లక్ష్ంగా దూరదృష్్టతో క్డిన 
నయకత్వ పట్షఠ్ ఆలోచన శకతి ఇందుక కారణం. 

వయూవసథ్ మర్ంత క్రమబదధింగా రూపందిందనడానిక్ ఇది సంకతం. 
అల్గ్ డొల్ల కంపనీల గుర్తింపు సహా ఐబీసీ, జీఎసీ్ట వంట్ ముఖయూమైన 
చరయూలు చేపట్టడం దా్వర్ ఆర్థ్క వయూవసథ్ను నియమ నిబంధనల 
చట్రంలోక్ తెచేచుందుక ప్రభుత్వం కృష్ చేస్తంది.

ఈ చరయూలతో మహమ్మార్ వంట్ సంక్షోభాలను ఎదురొ్కనడంలో 
అసంఘట్త రంగంకనని సంఘట్త రంగానిని పట్ష్టం చేస్తంది. 
ఒక్కమ్టలో చబిత్- పర్మ్ణం, స్వరూపం, స్వభావాల రీత్యూ ఆర్థ్క 
వయూవసథ్ను వయూవసీథ్కృత పదధితిలో మలచడం తొలి సవాలు. రండోది- 
ఉపాధ ఆధార్త రంగాలపై దృష్్ట స్ర్ంచడం. ఈ మేరక స్వలపాకాలిక 
సవాళ్ల పర్ష్ట్కరంతోపాటు ఈ జంట లక్షయూల స్ధనలో అతయూంత 
కీలకమైన ఆర్థ్క వయూవసథ్ పునఃస్వసథ్త స్మరథ్యాం పంపు, మౌలిక 
సదుపాయాల అభివృదిధిక్ భరోస్ను ఇవా్వలనని స్సపాష్ట దారశునికత 
కంద్ర ప్రభుత్్వనిక్ ఉంది.
21వ శతాబదిపు ఆరిథిక నమూనా అనుసరణ

 భారతదేశ జనభాలో 50 శాతం 25 ఏళ్ల కనని తక్కవ వయస్నని 
యువతరమే. అంటే- యువస్ఫూర్తి, ఆలోచనలతో ప్రకాశిస్తినని 
దేశమిది. అయిత్, దీనిక్ విరుదధింగా లోగడ మన స్ధారణ బడెజిట్  
‘ఆదాయ-వయూయ’ కారయూకల్పాలక పర్మితమై ఉండేది. ఈ 

ఆరిథిక వ్వసథి        మఖపత్ర కథనం
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“హ ర కృష్ణ ”త్ స మాన అనుబంధం అవ స రం
“మేక్ ఇన్ ఇండియా” ఉత్ప తుతి ల క కూడా 

శ్రీ ల భ కితివేదాంత స్వామి ప్ర భుపాత జీ హ రే కృష్ణ ఉద్య మంగా బ హుళ ప్రాచుర్యం పందిన అంత ర్జెతీయ కృష్ణ చైత న్య స మాజ్ని్న 

(ఇస్్కన్ ) స్్థపించారు. ప్ర భుపాద స్వామి కృష్ణ ప ర మాత్మ క మాన వ్తీత మైన భ కతిడు. ప్ర పంచ ప్ర జ ల ప ల క ర్ంపులో “హ రే కృష్ణ” 

ఒక టి చేశారు. దశీయ ఉతర్ప తుతిల క కూడా అద త ర హా అనుబంధం ఏరర్ప డాల ని ప్ర ధాన మంత్రి పిలుపు ఇచాచారు.

భా ర త దేశంలో చైత నయూం ర గిలించ డంలో స్ధుసంతుల 
పాత్ కీల కం. స్ధుసంతులు స మ్జంలో భ క్తి 
భావానిని పంపందించారు. “ఆతమా న మమా క మే 

ఆతమా విశా్వసం” తెస్తింది అనే మంత్ం ఉప దేశించారు. జ నమాష్ట మి 
జ ర్గిన రండు రోజుల క శ్రీ ల ప్ర భుపాద జీ 125వ జ యంతి జ ర గ డం 
అదు్భతం, ఆనంద దాయ కం అయిన  యాదృచ్ఛక సంఘ ట న . ఈ 
సంద ర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆయ న ను గురుతి చేస్కని 
వీడియో కానఫూ రని్సంగ్ దా్వర్ రూ.125 విలువ క లిగిన ప్ర త్యూక 
స్మార క నణం విడుద ల చేశారు. ప్ర ధాన మంత్రి ఈ సంద ర్భంగా 
భార త సంస్కకృతి, స్ంప్ర దాయం గుర్ంచ ప్ర స్తివిస్తి “మ నం ఏ 
దేశం అయిన సంద ర్శుంచ అక్క డి ప్ర జ లు మ న ని హ రే కృష్ణ అని 
సంబోధంచన ప్పుడు ఎంతో ఆద ర్నిని, గ ర్్వనిని మ నం అనుభ విస్తిం. 
మేక్ ఇన్ ఇండియా ఉతపా తుతిల క క్డా అదే అనుబంధం 
చూడ గ లిగిన ప్పుడు మ న ఎంత ఆనందంగా భావిస్తిమో ఒక స్ర్ 
ఆలోచంచండి” అననిరు.  భార త దేశం ఎంత గానో క టు్ట బ డిన 
ఆతమా నిర్భ ర్ భార త్ ప్ర చార్నిని ప్ర పంచంలో విసతి ర్ంప చేయాల నని దే 
ప్ర ధాన మంత్రి మ్ట లో్ల ని అంత ర్రధిం.

 భ కితి యోగ మార్గ ం చూపన శీ్ర  ల ప్ర  భుపాద సా్వమి

 ప్ర భుపాద స్్వమి 100క్ పైగా దేవాల యాలు ఏర్పాటు చేస్త ప్ర పంచంలో 
భ క్తియోగ ను విసతి ర్ంచేందుక ఎనోని పుసతి కాలు ర చంచారు. భ గ వ దీ్గత, 
ఇత ర వైదిక  స్హిత్యూనిని ఇస్్కన్ 89 భాష లో్ల  అనువ దింప చేస్తంది. 
ప్ర పంచంలో వేద సంస్కకృతి విసతి ర్ంప చేయ డంలో ఈ గ్రంథాలు 
ప్ర ధాన పాత్ పోష్స్తిననియి.  విభినని దేశాలో్ల ని వంద ల్ది ఇస్్కన్ 

ఆల యాలు, ప లు గురుకల్లు భార తీయ సంస్కకృతిని స జీవంగా 
నిలుపుతుననియి అని క్డా ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రేంద్ర మోదీ అననిరు. 
క చ్ లో భూకంపం సంభ వించన ప్పుడు, ఉతతి ర్ఖండ్  వైప రీతయూం;  
ఒడిశా, బెంగాల్ ర్ష్ర్ట లో్ల  తుపానుల స మ యంలోను, ఇటీవ ల 
క రోన మ హ మ్మార్ విజృంభించన కాలంలోను ఇస్్కన్ సవ ల ను 
ఆయ న ప్ర త్యూకంగా ప్ర స్తివించారు. ప్ర ధాన మంత్రి కారయూ క్ర మంలోని 
ప్ర ధానంశాలు...

 ప్ర భుపాద స్్వమి మ్న వాతీత మైన కృష్ణ భ కతిడే కాదు, భార త దేశం 
ప ట్ల అమిత భ క్తిభావం గ ల వయూ క్తి.

 మ న యోగ స్ంప్ర దాయానిని, జాఞా ననిని ప్ర పంచ వాయూపతింగా 
ప్రాచురయూంలోక్ త్వ డ మే మ్న వాళి సంక్షేమం కోసం ప్ర పంచానిక్ 
భార త దేశం ఏమివ్వ గ ల ద నేందుక పదది ఉదాహ ర ణ.

 స రే్వ భ వంతు స్ఖినః స రే్వ సంతు నిర్మ యాః (అంద రూ 
సంప ననింగా, ఆనందంగా ఉండాలి, అంద రూ అనరోగాయూల క 
దూరంగా ఉండాలి) అనని ది భార త దేశం నితయూం పాట్ంచే 
నైతిక స్త్ం. ఇస్్కన్ దా్వర్ ల క్ ల్ది మంది సంక లపాం క్డా ఇదే.

 ప్ర భుపాద జీ స ముద్ర మ్ర్గంలో అమర్కా వెళి్లన ప్పుడు ఆయ న జేబులో 
ఒక్క పైస్ లేదు. ఆయ న ద గ్గ ర ఉనని ది గ్త , శ్రీ మ ద్భ గ వ దీ్గత మ్త్ మే. 
ప్ర యాణంలోనే ఆయ నక రండు స్రు్ల  గుండెపోటు వ చచుంది. 
ఆయ న నూయూయార్్క చేరే స మ యానిక్ ఆయ న క ఆహార్నిక్ గాని, 
బ స చేసందుక గాని ఎల్ంట్ ఏర్పాటు లేదు. గౌర వ నీయులైన అట ల్ 
జీ మ్ట లో్ల నే చపాపాలంటే ఆ త ర్్వత 11 సంవ త్స ర్లు ప్ర పంచం 
చూస్తంది ఒక అదు్భతం క నని త క్కవేమీ కాదు.  

శ్రీ ల భ క్తి వేదాంత స్్వమి ప్ర భుపాద 125వ జ యంతి 
సంద ర్భంగా ప్ర ధాన మంత్రి ప్ర సంగం వినేందుక ఈ 
కయూఆర్ కోడ్ స్్కన్ చేయండి.
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కబ్నెట్ నిర్ణ  యాలు

వ్య వ సాయం, టెక్్స టె్ ల్్స స హా ర క్ష ణ రంగంలో 
స్వ యం స మృదిధి కి కొతతి  అడ్గులు

సవా యం స మృదిధి కవ లం ఒక ప దం కాదు, న వ భార త జీవ నంగా మారింది. ఇటీవ ల కంద్ర ప్ర భుతవాం రూ.2 ల క్ష ల కోటలా  విలువ గ ల 
పిఎల్ఐ ప థ కం ప్ర క టించింది. సుమారు రూ.37.5 ల క్ష ల కోటలా  విలువ గ ల ఉతపు తి్తతో మందువ రుస లో నిలిచ 13 రంగాల ను 
అవ స ర మైన మ దది తు ఇవవా డం కోసం గురి్తంచింది. అదే కాలంలో క నీసం కోటి ఉదో్గాలు క లిపుంచ డం ల క్షంగా పెటటో కుంది. ఆ 
త రావాత పిఎల్ఐ ప థ కానినాటెక్సి టైల్ రంగానిక విస్త రించి దేశంలో అధిక విలువ గ ల  ఎంఎంఎఫ్ ఫా్బ్రిక్సి, గారమాంటలా , టెకనాక ల్ 
టెక్సి టైల్సి త యారు చసే విభాగాల కు మ దది తు ఇవావాల ని నిర్ణ యించింది. అదే కాకుండా భార త వైమానిక ద ళానిక ఒక కొత్త 
ర వాణా విమానం  కొనుగోలు, త యారీక కూడా భ ద్ర తా వ్ వ హారాల కబినెట్ క మిటీ ఆమోదించింది. వీటితో పాట కంద్ర 
కబినెట్ తీసుకుననా ప్ర ధ్న నిర్ణ యాలోలా  ర బీ పంట ల కు మ దది తు ధ ర ల పెంపు నిర్ణ యం రైతుల కు ప్ర యోజ నం క లిగిసు్త ంది. ఈ 
నిర్ణ యం రైతుల కు గ రిష్ఠ  మొత్తంలో మ దది తు ధ రకు హామీ ఇవవా డ మే కాకుండా వారు వివిధ ర కాల పంట లు పండించందుకు 

అవ స ర మైన ప్రోతాసిహం కూడా అందిసు్త ంది.

నిర్ణ యం:   టెక్్స టైల్ రంగానిక్ ఉతపా తితి అనుసంధానిత ప్రోత్్సహ కాల 
(పిఎల్ఐ) ప థ కం విసతి ర్ంచంది. ఇది టెక్్స టైల్ రంగంలో విప్ల వాతమా క 
మ్రుపాన క నంది ప లుకతుంది. ప్ర పంచ గారమాంట్ల మ్ర్కట్ లో 
భార త దేశం అధక వాట్ పందేందుక స హాయ ప డుతుంది.
ప్ర భావం:  ప్ర పంచ టెక్్స టైల్ వాయూపారంలో భార త దేశం తిర్గి ప్రాబ లయూం 
స్ధంచ బోతోంది. భార త కంపనీలు ప్ర పంచ కంపనీలుగా మ్ర డానిక్ 
ఈ సీ్కమ్ ఉప యోగ ప డుతుంది. భార త దేశం ప్ర స్తితం మ్న వ త యారీ 
ఫైబ ర్ల విభాగంలో ప్ర పంచంలో రండో పదది దేశంగాను;  టెక్్స టైల్్స, 
దుస్తిల ఎగుమ తులో్ల  ప్ర పంచంలో ఆరో పదది దేశంగాను ఉంది.  ప్ర పంచ  
వ స్రతిలు, దుస్తిల వాణజయూంలో భార త దేశం వాట్ 5 శాతం ఉంది. 
భార త దేశంలో అతయూ ధకంగా ఉపాధ క లిపాస్తినని రంగాలో్ల  రండో స్థ్ నం 
టెక్్స టైల్ రంగానిదే.
 ఈ రంగంలో 7.5 ల క్ ల మంది ప్ర తయూ క్ ఉపాధ పందుతుననిరు. 

ఇత ర అనుబంధ కారయూ క ల్పాలు మ రనోని ల క్ ల మందిక్ ఉపాధ 
అవ కాశాలు క లిపాస్తిననియి.

  ఆకాంక్షపూర్త జిల్్ల లు, తృతీయ , చ తురథ్ శ్రేణ ప ట్ట ణ్లు, గ్రామీణ 
ప్రాంత్ల క మ ర్ంత అధక ప్రాధానయూం ల భించ టెక్్స టైల్ రంగంలో 
మ హిళ లక స్ధకార త వ స్తింది.

  ర్బోయ్ 5 సంవ త్స ర్ల కాలంలో నోట్ఫై చేస్తన ఉతపా తుతిలు 
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త యారుచేస కంపనీల క ప్ర భుత్వం రూ.10,683 కోటు్ల  
ప్రోత్్సహ కంగా ఇస్తింది.

  ఈ సీ్కమ్ దా్వర్ త్జాగా రూ.19,000 కోట్ల పటు్ట బ డులు వ స్తియ ని 
అంచ న. దీని వ ల్ల ర్బోయ్ 5 సంవ త్స ర్ల కాలంలో రూ.3 ల క్ ల 
కోట్ల అద న పు ట రోనివ ర్ క్డా వ స్తింది.

   ఈ సీ్కమ్  ప్ర త్యూకంగా గుజ ర్త్ , ఉతతి ర ప్ర దేశ్ , మ హార్ష్రా, 
త మిళ నడు,  పంజాబ్ , ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ , తెలంగాణ , ఒడిశాల క 
ప్ర యోజ న క రం.

నిర్ణ యం:  ఆతమా నిర్భ ర్ భార త్ క పదది ఉత్తిజం ఇస్తి భ ద్ర త్ వయూ వ హార్ల 
కబినెట్  క మిటీ 56స్త-295ఎండ బు్ల యా ర వాణ్ విమ్నం కొనుగోలుక 
ఆమోదం తెలిపింది.
ప్ర భావం:  ర క్ ణ రంగంలో స్వ యంస మృదిధిక్, వైమ్నిక ద ళం ప ట్షఠ్ త క 
కంద్ర ప్ర భుత్వం తీస్కనని ప్ర త్యూక నిర్ణ యం ఇది. సపాయిన్ క చందిన 
ఎయిర్ బ స్ డిఫెన్్స అండ్ సపాస్ ఎస్ఏ సంసథ్ నుంచ భార త వైమ్నిక ద ళం 
56స్త-295ఎండ బు్ల యా ర వాణ్ విమ్నం కొనుగోలు చేస్తింది. స మ కాల్న 
టెకానిల జీతో 5-10 ట నునిల ర వాణ్ స్మ రథ్యాం గ ల ఈ విమ్నం భార త 
వైమ్నిక ద ళంలో కాలం చలి్లపోయిన  ఆవ్రో విమ్నం స్థ్ ననిని భ రీతి 
చేస్తింది. అతయూ వ స ర స మ యాలో్ల  సన లు, స్మ గ్రిని గ గ న త లం నుంచ 
క్ంద క వ ద ల డానిక్ వీలుగా ఈ విమ్ననిక్ వెనుక ర్యూంప్ డోర్ 
ఉంటుంది.
    సపాయిన్ నుంచ ఎగిరే స్తథ్తిలో 16 విమ్నలు ర్వ డంతో పాటు 40 

విమ్నలు దేశంలో త యారు చేస్తిరు.

  తొలుత 16 విమ్నలు భార త్ క చేర్న అనంత రం ర్బోయ్ 10 
సంవ త్స ర్ల కాలంలో ట్ట్ క న్సర్్షయం దేశంలోనే 40 విమ్నలు 
త యారుచేస్తింది.

  దేశంలో ఒక మిలిటరీ విమ్ననిని ప్రైవేటు కంపనీ త యారుచేస్తినని 
తొలి త ర హా ప్రాజెక్ట  ఇది.

   ఈ ప్రాజెక్ట  దేశంలో ఏరోసపాస్ వాత్వ ర ణ్నిని ఉత్తిజితం చేస్తింది. ఈ 
విమ్ననిక్ చందిన భాగాల త యారీలో ప లు ఎంఎస్ఎంఇలు 
పాల్్గ ంట్యి.

   అనిని విమ్నల క దేశీయంగానే త యార య్యూ ఎల క్ర్ట నిక్ వార్ ఫేర్ 
స్ట్ అమ రుచుత్రు.

    ఈ ప్రాజెక్ట  దేశీయ విమ్న యాన రంగ త యారీక్ ఉత్తిజం క లిపాస్తింది. 
దిగుమ తుల ఆధార నీయ త త గి్గ ఎగుమ తుల వృదిధిక్ క్డా 
దోహ ద ప డుతుంది.

 దేశంలో ఏరోసపాస్ విభాగంలో ఉపాధక లపా న క ఇది కీల కంగా 
నిలుస్తింది. అతుయూనని త నైపుణ్యూల తో క్డిన 600 ప్ర తయూ క్  
ఉదోయూగావ కాశాలు,  అద నంగా 3000 ప్ర తయూ క్ ఉదోయూగావ కాశాలు, 
మ రో 3000 మ ధయూ శ్రేణ నైపుణ్యూల తో క్డిన ప్ర తయూ క్ 
ఉదోయూగావ కాశాలు ల భిస్తియి. భార త ఏరోసపాస్ , ర క్ ణ రంగాలో్ల  
42.5 ల క్ లక పైబ డిన  ప ని గంట లు ఏరపా డ త్యి. 

నిర్ణ యం:  రైతుల ప్ర యోజ నలు దృష్్టలో ఉంచుకని కంద్ర 
ప్ర భుత్వం అనిని ర బీ పంట ల క క నీస మ దది తు ధ ర లు పంచేందుక 
అనుమ తించంది.
ప్ర భావం:  2022-23 మ్ర్కట్ంగ్ సీజ న్ లో ర బీ పంట ల క ప్ర భుత్వం 
క నీస మ దది తు ధ ర లు (ఎంఎస్ పి) పంచంది. దీని వ ల్ల రైతులు త మ 
ఉతపా తుతిల క గిటు్ట బాటు ధ ర లు పందుత్రు. స్వ యంస మృదధి భార త్ 
క విలువైన సవ ల ను కొన స్గిస్తిరు.
 నూనె గింజ లు. ప ప్పు ధానయూలు, కాయ ధానయూలక మ దది తు 

ధ ర లు పంచ డం వ ల్ల గోధుమ ,  క నోల్ (రేప్ సీడ్ ), ఆముదం 
ఉతపా తితి వయూ యాల పై రైతులు నూరు శాతం ర్బ డి పందుత్రు. 
క్్వంట్లుక రూ.400 ధ ర ను నిర్ణ యించంది.

 ప ప్పుల క 79%, శ న గ క 74%, బారీ్లక్ 60%, శాఫ్ ఫ్ల వ ర్ 
క 50% అందిస్తిరు. ధ ర లో్ల  ఈ త్డా విభినని ర కాల పంట లు 
పండించేందుక ప్రోత్్సహంగా ఉంటుంది.

 ప ప్పుల క 
79% శ న గ   

74% బారీలో

 60% శాఫ్ ఫలో  వ ర్   

50%

కబినెట్ స మ్వేశం నిర్ణ యాల పై పూర్తి వీడియో 
చూసందుక ఈ కయూఆర్ కోడ్ స్్కన్ చేయండి.
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భారత కీ్ర డా సంస్కృత్లో నవ్య నాయకలుభారత కీ్ర డా సంస్కృత్లో నవ్య నాయకలు
ఒలంపిక్్స, పార్లంపిక్్స లో భార త క్రీడాకారులు అతు్యతతి మ 

ప్ర తిభ క న బ ర చ డం ఇద ప్ర థ మం. ఒలంపిక్్స లో క్రీడాకారుల 

అదుభుత  ప్ర తిభ అనంత రం భార త పార్ అథ్లోటులో 5 బంగారు 

ప త కాలు స హా మొతతిం 19 ప త కాలు గెలచి చ ర్త్ సృషిటోంచారు. 

53 సంవ త్స ర్ల చ ర్త్ లో గెలుచుకన్న 31 ప త కాలోలో 19 ఈ 

ఏడాది గెలుచుక్వ డ మే వ్ర్ అతు్యతతి మ ప్ర తిభ క నిద ర్శ నం. 

ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రేంద్ర మోదీ దశంలో క్రీడా సంస్కకృతిని పంచే 

ఈ కొతతి ర్య బారుల ను ఆహావానిస్తి “మీరు ప్ర ద ర్్శంచిన 

అదుభుత ప్ర తిభ తో దశంలో క్రీడా చైత న్యం ఎనో్నర్టులో పర్గంది. 

అదుభుత ప్ర తిభ తో పార్ అథ్లోటులో ప్ర పంచ య వ నిక పై దశానికి కీర్తి 

ప్ర తిష్ఠ లు తెచాచారు. వ్రు దశ ర్య బారులు” అనా్నరు.అమిత ఉత్్సహం, ఉతు్సక త తో భార త అథ్్లటు్ల   టకోయూ 
పార్లింపిక్్స లో ఒక ప క్క   చ ర్త్ సృష్్టస్తిండ గా 
భార త  ప్ర ధాన మంత్రి వార్క్ స్వ యంగా ఫ్న్ చేస్త వార్ 

విజ యాల క అభినంద న లు తెలియ చేయ డం చూస్త ఇత ర దేశాల క 
చందిన క్రీడాకారులు అబు్ర ప డాడు రు. ఆ విజ యాల తో దేశానిక్ తిర్గి 
వ చచున వార్ కోసం సప్టంబ రు 9వ త్దీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ  త న నివాసంలో ఏర్పాటు చేస్తన విందు స మ్వేశంలో పార్ 
అథ్్లటే్ల స్వ యంగా ఈ విష యం ఆయ న క చపాపారు. ఇది కవ లం ఒక 
ఒక్క సంద ర్భం కాదు.  ఒలింపిక్్స, పార్లింపిక్్స లో విజ యాలు 
న మోదైన ప్పుడ ల్్ల  క్రీడాకారుల ను ప్ర ధాన మంత్రి  వయూ క్తిగ తంగా 
అభినందించ డంతోనే స ర్పుచచు లేదు, ప త కాలు పంద లేక పోచన 
వార్క్ క్డా స్ంత్వ న వ చ నలు ప లికారు. భార త మ్జీ క్రికట్ 
కప్టన్ క పిల్ దేవ్ దీనిపై సపాందిస్తి “నక గురుతిననింత వ ర క 
దేశంలో ఏ ప్ర ధాన మంత్రి అయిన అంత ఆస క్తి ప్ర ద ర్శుంచ డం ఇదే 
ప్ర థ మం కావ చుచు”  అననిరు.

ఒలింపిక్్స, పార్లింపిక్్స లో ల భించన ఈ చార్త్ క  విజ యం 
ఏదో అల వోక గా వ చచుంది కాదు. ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రేంద్ర మోదీ 
2014 నుంచే దేశంలో క్రీడా మౌలిక వ స తుల క పునది వేశారు. 
గ తంలో ఇల్ంట్ వేదిక లపై భార త దేశం విఫ లం కావ డానిని 
విమ రశు కలు ప్ర శినించే వారు. ప్ర పంచంలోనే అధక జ నభా గ ల 
రండో దేశం అయిన ఈ వేదిక ల పై భార త దేశం ప్ర తిభ దారుణంగా 
ఉండేది. ఇల్ంట్ ఉనని త శ్రేణ టరని మంట్ల క కవ లం ఏడాది లేదా 
రండేళ్లలోనే క్రీడాకారుల ను స్తదధిం చేయ డం స్ధయూం కాద నని ది 
అంద ర్కీ తెలిస్తన వాసతి వ మే. అందుక దీర్ఘ కాలిక ప్ర ణ్ళిక , స్దీర్ఘ 
కృష్ అవ స రం. అదే ఈ ప్ర భుత్వం చేస్తంది. ట్ర్గట్ ఒలింపిక్ 
పోడియం సీ్కమ్ (ట్ప్్స) ప్రారంభించంది. ఒలింపిక్, పార్లింపిక్్స 
అథ్్లట్ల క ఉతతి మ వ స తులు అందుబాటులో ఉంచంది. ఆ ప్ర య త్నిల 
ఫ లితంగానే ఏష్యాడ్, కామ నె్వల్తి నుంచ ప్రారంభించ భార త దేశం 
స్ధస్తినని ప త కాల సంఖయూ పర్గాయి.

“అంత ర్జి తీయ పోటీల క వెళ్్ల అథ్్లట్ల క స హాయం అందించ డంలో 

పారాలింపిక్సి
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ప్ర భుత్వ వైఖ ర్లో ప ర్వ ర్తిత మ్రుపా క నిపిసతింది. అంత ర్జి తీయ 
స్థ్ యిలో అదు్భత్లు ప్ర ద ర్శుంచేల్ ఒలింపియ న్్స, పార్లింపియ న్్స క 
సదుపాయాలు క లిపాంచ స హాయ ప డే కృష్ని ప్ర భుత్వం కొన స్గిస్తింది. 
ప్రాంతీయ , జాతీయ టరని మంట్ల లో పాల్్గ ని నిరంత రం పోటీ ప డుతూ 
త మ నైపుణ్యూల క ప దును పటు్ట కనేందుక పార్లింపియ న్్స ను మేం 
ప్రోత్స హించాల నుకంటుననిం” అని కంద్ర క్రీడా మంత్రి  అనుర్గ్ 
ఠాక్ర్ అననిరు.
టకో్ క్రీడోతసి వాల కు మందు 11 పారాలింపిక్సి లో భార త్ గెలిచింది 
12 పత కాలే

పార్లింపిక్్స ప్రారంభం అయింది 1960లో అయిన 1968లో టెలి 
అవీవ్ గ్మ్్స లో మ్త్ మే భార త దేశం అధకార్కంగా ప్ర వేశించంది. 
అపపా ట్ నుంచ 11 పార్లింపిక్్స జ ర్గిత్ 2016లో జ ర్గిన ర్యో 
పార్లింపిక్్స వ ర క భార త్ గలిచంది కవ లం 12 ప త కాలే. కాని టకోయూ 

ఆగ సుటో  16వ తేదీన త న అధికారిక నివాసంలో భార త 
ఒలింపిక్ క్రీడాకారుల తో ప్ర ధ్న  మంత్రి   న రంద్ర మోదీ 
స మావేశ మైన చిత్రాలు, ప త కాల తో తిరిగి వ సే్త చ్రామా 
తినిపిస్్త న ని నీర జ్ చోప్రాకు, ఐస్ క్రీమ్ తినిపిస్్త న ని 
పివి స్ంధుకు ఇచిచాన హామీ నిల బెటటో కుననా చిత్రాలు ప్ర జ ల 
మ న సులోలా  ఇపపు టికీ తాజాగా  ఉనానాయి. అదే విధంగా 
పారా అథ్లాటలా  విజ యాల తో తిరిగి వ చిచాన ప్పుడు వారిక 
ప్ర ధ్నమంత్రి ఒక హీరోకు చపిపున తీరులో స్వాగ తం 
ప ల క డం కూడా క నిపించింది. వారితో ప్ర ధ్న మంత్రి 
మాట్లా డుతూ “పారా అథ్లాటలా  త మ  త ప సుసి, పురుష్రథిం, 
ప రాక్ర మంతో  ప్ర జ లు వారి వైపు చూసే తీరునే 
మారచాశారు. అజాదీ కా అమృత్ మ హోతసి వ్ వేడుక లు 
జ రుగుతుననా ఈ స మ యంలో వారు క్రీడారంగం 
వెలుప లిక కూడా వీక్ంచి ప్ర జ ల ను ఏ విధంగా ప్రేరపించి 
వారిలో మారుపున కు స హాయ ప డ వ చ్చా  అనేది కూడా 
అనేవాష్ంచాలి” అని సూచించారు.

కీ్ర డాకారుల క పుర సా్కరాలు

పార్లింపిక్్స లో భార త్ అదు్భత ప్ర తిభ ప్ర ద ర్శుంచ 5 బంగారు 
ప త కాలు, 8 వెండి ప త కాలు, 6 కంచు ప త కాలు స్ధంచంది. 
ర్యో పార్లింపిక్్స క భార త దేశం నుంచ వెళి్లన క్రీడాకారుల 
సంఖయూ 19 కాగా ఈ స్ర్ టకోయూక 54 మంది  క్రీడాకారుల అతి 
పదది బృందం వెళి్ల 9 ఈవెంట్ల లో పాల్్గ ంది. గ త పార్లింపిక్్స  క, 
ఈ పార్లింపిక్్స క మ ధయూ న క్రీడాకారుల పై చేస్తన వయూ యంలో 
క్డా చాల్ పదది త్డా  ఉంది. పార్లింపిక్్స క క్రీడాకారుల ను 
త యారుచేయ డానిక్ ఖ రుచు చేస్తంది రూ.3.56 కోటు్ల  కాగా టకోయూ 
పార్లింపిక్్స క్రీడాకారుల కోసం ప్ర భుత్వం ఖ రుచు చేస్తన మొతతిం 
రూ.16.81 కోటు్ల .  

పార్ అథ్్లట్ల తో ప్ర ధాన మంత్రి స మ్వేశం 
వీడియో చూసందుక ఈ కయూఆర్ కోడ్ స్్కన్ 
చేయండి.
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నీర జ్ చోప్రాక ప్ర ధాన  మంత్రి చుర్మా విందు ఇవ్వ డం లేదా ఒలింపిక్్స ప త కం 
స్ధంచన పీవీ స్తంధుక్ ఐస్ క్రీమ్ విందు ఇస్తిన నని హామీ నిల బెటు్ట కోవ డం 
లేదా బ జ రంగ్ పునియాలో న వు్వతూ మ్ట్్ల డ డం లేదా మ ర్ంత హాయిగా 

న వా్వల ని ర వి ద హియాను ప్రోత్స హించ డం లేదా మీర్బాయి చాను అనుభ వాల ను 
ఆస క్తిగా విన డం వంట్ సంఘ ట న ల నీనిప్ర తీ ఒక్క భార త పౌరుల ముఖంపై చరున వు్వ 
తెపిపాంచాయి. టకోయూ ఒలింపిక్్స లో పాల్్గ నని ప్ర తీ ఒక్క అథ్్లట్ తోను త గినంత స మ యం 
గ డ ప డం క్డా అంత్ ప్రోత్్సహ క రం.  ఆ మ ర్నిడే ఆయ న పార్లింపిక్్స లో పాల్్గ నని 
క్రీడాకారుల ను క లిస్త వార్ స్ఫూర్తిదాయ క మైన ప్ర యాణం గుర్ంచ చ ర్చుంచారు.

ఈ సంఘ ట న ల నీని  న రేంద్ర మోదీ వయూ క్తిత్వంలోని మ రో కోణ్నిని ఆవిష్క ర్ంచాయి. 
ఆయ న క్రీడ ల తో భావోదే్వగ పూర్తంగా అనుబంధం క లిగి ఉననిరు. క్రీడాకారుల క ఏదో 
ఒక ట్ చేయాల నని త ప న ప్ర త్యూక్ంచ అథ్్లట్ల క మ ర్ంత అధకంగా చేయూత ఇవా్వల నని 
భావం క లిగిన వయూ క్తి ఆయ న . టకోయూ క్రీడ ల క ముందు ప్ర ధాన మంత్రి ఒలింపిక్్స క మ న 
సంస్తదధి త ను తెలుస్కనేందుక స మ గ్ర స మీక్ నిర్వ హించారు. ప్ర ధాన  మంత్రి న రేంద్ర  
మోదీని స నినిహితంగా ప ర్శీలించన వారంద ర్కీ యువ త లో క్రీడా సంస్కకృతిక్ మ దది తు 
ఇవ్వ డంలో ఆయ న  వయూ క్తిగ త శ్ర దధి తీస్కంట్ర ని అవ గ తం అవుతుంది. గుజ ర్త్ 
ముఖయూ మంత్రిగా ఉనని కాలంలో అస లు క్రీడ లో్ల  చార్త్ కంగా ఏ మ్త్ం ప్ర తిభ లేని ఆ 
ర్ష్రాంలో గ్రామీణ ప్రాంత్లో్ల  క్రీడా సంస్కకృతిని ప్రోత్స హించేందుక ఖేల్ మ హాకంభ్ 
నిర్వ హించారు.

కొదిది రోజుల క్రితం 2013 సంవ త్స రం నట్ వీడియో ఒక ట్ వైర ల్ అయింది. పూణలో 
క ళాశాల విదాయూరుథ్ల బృందంతో మ్ట్్ల డుతూ భార త దేశంలో ఎంతో ప్ర తిభావంతులైన 
జ నభా, క్రీడా ప్ర తిభ ఉనని పపా ట్కీ ఒక ఒలింపిక్్స లో అదు్భత ప్ర తిభ క న బ ర్చ మ రో 
ఒలింపిక్్స లో ప త కాల సంఖయూ పంచుకనేందుక తీవ్రంగా శ్ర మించాలి్సన దుస్తథ్తి 
నెల కొనని ద ని విచారం ప్ర క ట్ంచారు. భార త్ వంట్ దేశం ఒలింపిక్్స లో విజ యం 
నిర్క ర ణ క గుర య్యూందుక ఎల్ంట్ కార ణం క నిపించ డంలేద ని ఆయ న అననిరు. 
అది క్రీడాకారుల తో స మ సయూ కాద ని, వార్క్ స రైన మ దది తు అందించ డంలో లోప మ ని 
ఆయ న విమ ర్శుంచారు. క్రీడ ల క మంచ మ దది తు, గౌర వం ఇవా్వల ని ఆయ న నొక్్క 
చపాపారు. త్ము ఒక ఓట మి ఎదురొ్కనని సంద ర్భంలో ప్ర ధాన మంత్రి ఫ్న్ లో 
త మ తో సంభాష్ంచ డం త మ క నైతిక బ లం పర గ డంలో కీల కంగా నిలిచన టు్ట  
పురుషులు, మ హిళ ల హాకీ టీమ్ లు చపాపాయి. 2019 సంవ త్స రంలో నీర జ్ చోప్రా 
గాయ ప డిన ప్పుడు ప్ర ధాన మంత్రి స్వ యంగా మ్ట్్ల డి స త్వరం కోలుకోవాల ని 
ఆకాంక్ వయూ కతిం చేస్తన సంఘ ట న ను ప లువురు కొనియాడారు. మ నం క్రీడ ల గుర్ంచ 
మ్ట్్ల డ వ ల స్తవ సతి క్రీడ ల క  అవ రోధంగా నిలిచన అంశాల ను ప్ర ధాన మంత్రి క చచుతంగా 
అరధిం చేస్కననిర ని చపపా వ చుచు. దేశంలో క్రీడ ల ప ట్ల మంచ ఆద ర ణ ఉంద ని, 
కాని ఆ ఆద ర ణ క,  పిల్ల లు క్రీడ లో్ల  పాల్్గ నే విష యంలో త లి్లదండ్రుల ప్రోత్్సహానిక్ 
మ ధయూ భారీ వయూ త్యూసం ఉంద ని ప్ర ధాన మంత్రి సపా ష్టంగా విశ్వ స్తస్తిరు. “ఇటీవ ల 

కీ్ర డా భ విష్య తుతి  కోసం 
భార త్ సంసిదధి  త 

అనురాగ్ ఠాకూర్ 
కంద్ర యువ జ న 

వ్య వ హార్లు,  క్రీడ లు, 
స మాచార మ ర్యు 

ప్ర స్ర్ల శాఖ మంత్రి

క్రీడ ల ను సంస్కకృతిలో 
ఒక భాగంగా చేయాల న్న 
భార తదశం ప్ర య త్్నలు 

స తఫూ లత్ల నిచాచాయి. 
పార్లంపిక్్స లో భార త 

అథ్లోటులో ప్ర ద ర్్శంచిన అదుభుత 
ప్ర తిభ  దీనికి ద రర్ప ణం 

ప డుతోంది. కంద్ర క్రీడ లు, 
యువ జ న వ్య వ హార్ల శాఖ ల  

మంత్రి శ్రీ అనుర్గ్ ఠాకూర్ 
దశంలో క్రీడా సంస్కకృతిని 

ప్రోత్స హించేందుక తీసుకన్న 
చ ర్య ల ను వివ ర్సుతినా్నరు.

క్రీడా మంత్రికాల మ్
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క్రీడారంగంలో మ నం స్ధంచన అదు్భత విజ యాలు చూస్తింటే 
క్రీడ ల క మ దది తు ఇచేచు విష యంలో త లి్లదండ్రుల వైఖ ర్లో విశేష మైన 
మ్రుపా వ స్తింద నిపిసతింది” అని ఒలింపిక్ క్రీడాకారుల తో స మ్వేశం 
అనంత రం ప్ర ధానమంత్రి అననిరు. 

ఈ వాయూఖయూ లో స తయూం, ఆశ రండూ ఉననియి. క్రీడోత్స వాలో్ల  
భార త దేశం పందిన ప త కాల సంఖయూ పర్గిన కొదిది పిల్ల లో్ల  క్రీడ ల 
ప ట్ల ఆస క్తిని ప్రోత్స హించాల నే నిశచుయం త లి్లదండ్రుల మ న స్లో్ల  
ఏరపా డుతుంది. అంత్ కాదు, క్రీడాకారుల ను ప్రోత్స హించేందుక 
ప్ర భుత్వ సంసథ్ లు, కారొపారేట్ రంగం ప్ర ద ర్శుస్తినని  ఎల్ంట్ చ రయూ ల కైన 
వెనుకాడ ని ధోర ణ చూస్తింటే క్రీడ లు ల్భ దాయ కం, గౌర వ నీయం అని 
క్డా వారు భావిస్తిరు.

క్రీడ లో్ల  భార త దేశం స్ధంచన అదు్భత విజ యానిని ఎనోని 
మ్ర్్గ లో్ల  ముందుక న డ పాలి్సన అవ స రం ఉంది. ర్ష్రాం-ర్ష్రాం 
మ ధయూ  క్రీడోత్స వాలు నిర్వ హించాల ని కోర్ వార్ని ప్రోత్స హించ డం 
ఒకట్. స్థ్ నిక ప్ర తిభ, ఆస క్తి, వాత్వ ర ణం, అందుబాటులో ఉనని 
మౌలిక వ స తుల ఆధారంగా ర్ష్ర్ట ల నీని ఒక ట్ లేదా అంత క నని 
ఎక్కవ క్రీడ ల ను (మిగ త్ క్రీడ ల ను విసమా ర్ంచ కండానే) ప్రాధానయూ త్ 
క్ర మంలో నిల పాలి. దీని వ ల్ల ప్ర త్యూక శ్ర దధి పట్ట డంతో పాటు 
సంబంధత ర్ష్రాంలో అందుబాటులో ఉనని వ న రుల ను పూర్తి స్థ్ యిలో 
వినియోగించుకనేందుక అవ కాశం ఏరపా డుతుంది. అల్గ్ “ఒక క్రీడ 
- ఒక కారొపారేట్” విధానం అనుస ర్ంచేల్ “కారొపారేట్ ఇండియా”ను 
క్డా ప్రోత్స హించాలి. కంపనీలు మ్ర్కట్ంగ్ లోనే కాకండా 
ప్ర పంచ వాయూపతింగా ప్ర తిభానిర్మాణంలోను, ల్గ్ ల ఏర్పాటులోను, 
అభిమ్నుల క అదు్భత మైన అనుభ వాలు అందించ డంలోను, 
క్రీడాకారుల ఆర్థ్క స్తథ్తిని మరుగుప ర చ డంలోను ముందువ రుస లో 
ఉంట్యి. క్రికట్ లో కొనిని సంవ త్స ర్లుగా కారొపారేట్ సంఘాలు 
స్ధస్తినని విజ య గాథ లు అస్ధార ణ మైన వి. దీనిక్ తోడు క్రీడ ల  
స్పాన్స ర్ ష్ప్ లో గ తంలో ఎఫ్ఎంస్తజిలు ముందుంగా ఇప్పుడు కొతతి 
ఫిన్ టెక్ యునికార్ని ఆ అవ కాశానిని అందిపుచుచుకంటుననియి. ఇది 
క్రీడాకారులు, కంపనీలు, క్రీడ ల క క్డా ల్భ దాయ క మైన అంశం.

గ్రామీణ స్థ్ యిలో క్రీడా సంస్కకృతిని క లిపాంచ డం ఈ దిశ గా 
జ రుగుతునని మ రో ప్ర ధాన ప్ర య తనిం. ఇందులో భాగంగా స్థ్ నిక , 
ర్ష్రా, జాతీయ స్థ్ యి క్రీడా కారయూ క ల్పాల కాలెండ ర్ ను విసతి ర్ంచ డం 
అవ స రం. యువ క్రీడాకారులు సంవ త్స రం పడ వున త మ లోని 
నైపుణ్యూలు మరుగుపటు్ట కనేందుక, ఆరోగయూ క ర మైన పోటీ వాత్వ ర ణం 
క లపా న క, దేశ వాయూపతింగా క్రీడ ల క అనుక్ల వాత్వ ర ణం, మౌలిక 
వ స తుల అభివృదిధిక్ దోహ ద ప డేల్ ప్ర తీ ఒక్క క్రీడాంశంలోనూ 
“ప్రాంతీయ ల్గ్” లు ఏర్పాటు కావాలి. దేశంలోని విశ్వ విదాయూల యాల 
వయూ వ సథ్ ఒలింపిక్ క్రీడ ల క ప్ర తిభ ను అందించ గ ల ఒక శ క్తివంత మైన 
వ న రుగా మ్ర వ చుచున ని నేను ప్ర గాఢంగా విశ్వ స్తస్తిననిను. ఇల్ంట్ 
చ రయూ ల నీని ఆస క్తిక్, భాగ స్్వమ్యూనిక్ మ ధయూ గ ల వయూ త్యూస్నిని 
పూడేచుందుక ఉప యోగ ప డ త్యి.

నణయూ త , అంత ర్జి తీయ ప్ర మ్ణ్ల స్ధ న క ఇచచున ప్రాధానయూం 
క్డా భార త క్రీడ లక స హాయ ప డిన మ రో అంశం. స్ంప్ర దాయిక 
మ్ర్గం బ్యూరోక్రట్ల తో క్డిన సంక్్లష్ట బాట .   మోదీ ప్ర భుత్వ 
హ యాంలో ఇది పూర్తిగా మ్ర్ంది. ఇప్పుడు క్రీడాకారుల నుంచ 
ప్ర తయూ క్ంగా స మ్చారం తెలుస్కనేందుక ప్ర ధాన మంత్రి 
స్వ యంగా ఇష్ట ప డుతుననిరు. ఒలింపిక్ క్రీడాకారుల తో నిర్వ హించన 
స మ్వేశంలో దేశంలో క్రీడా మౌలిక వ స తులు ప ట్షఠ్ం చేస విష యంలో 
అభిప్రాయాలు పంచుకోవాల ని క్రీడాకారుల ను ఆయ న కోర్రు. 
మీర్బాయి కావ చుచు లేదా మేరీ కోమ్ కావ చుచు ఎవ రైన గాయాల 
పాలైన ప్పుడు వార్క్ అతుయూతతి మ చక్త్స అందించేల్ ప్ర ధాన మంత్రి 
స్వ యంగా శ్ర దధి తీస్కననిరు.

భార త క్రీడారంగంపై ప్ర భావం చూపుతునని ప లు అంశాలో్ల  
ఆధునిక స్ంకతిక ప ర్జాఞా నం విసతి ర ణ క్డా ఒక ట్. “ప రీక్ష 
యోధులు” అనే  పుసతి కంలోను, “ప రీక్ష పే చ రచు” పేర్ట నిర్వ హించే 
టౌన్ హాల్ స మ్వేశాలో్ల ను ప్ర ధాన మంత్రి ఈ అంశానిని ప్ర త్యూకంగా 
ప్ర స్తివించారు. క్రీడా క్షేత్రాలు, క్రీడా ప్ర దేశాల క క్డా స మ ప్రాధానయూం 
ఇవా్వలి్స ఉనని ద ని ఆయ న నొక్్క చపాపారు. క్రీడ లో్ల  మ్న వ ప్ర మేయానిని 
ప్ర స్తివిస్తి టీమ్ వ ర్్క, సంఘీభావం ప్రోత్స హించ డం అవ స ర మ ని 
ఆయ న అననిరు. జాతీయ విదాయూవిధానంలో ఆ అంశాల నినింట్కీ స్థ్ నం 
క లిపాంచారు. క్రీడా విదయూ క ప్ర త్యూక ప్రాధానయూం ఇచాచురు. ర్బోయ్ 
రోజులో్ల  మ ణపూర్ లో దేశంలోనే మొద ట్ క్రీడా విశ్వ విదాయూల యం 
ఏర్పాటు కానుంది. దేశంలోను ప్ర త్యూక్ంచ ఈశానయూంలోను 
స మునని త మైన క్రీడా వార స త్్వనిని పోష్ంచ డంలో ఇది అథ్్లట్ల క ఒక 
వ రం కానుంది.

టకోయూ ఒలింపిక్్స ఎనోని అంశాలో్ల  దేశానిక్ తొలి విజ యాలు 
అందించాయి. అథ్్లట్క్్స లో తొలి స్వ ర్ణ ప త కం మ నం స్ధంచాం. హాకీ 
టీమ్ అదు్భత ప్ర తిభ ప్ర ద ర్శుంచంది. డిస్క స్ త్ర, గోల్ఫూ, ఫెని్సంగ్ వంట్ 
క్రీడ లో్ల  క్డా విజ యాలు స్ధంచాం. ట్ర్గట్ ఒలింపిక్ పోడియం 
ప థ కం, ఖేలో ఇండియా, ఫిట్ ఇండియా వంట్ కారయూ క్ర మ్లు అదు్భత 
విజ యాల క పునది వేశాయి. న వ భారతంలో ఇప్పుడు విజ య కాంక్ 
క నిపిసతింది. క్రీడ లో్ల  అదు్భత ప్ర తిభ స్ధంచాల నని క్రీడాకారుల కృష్క్ 
ప్ర భుత్వం, ప్ర ధాన మంత్రి మ దది తు త పపా నిస ర్గా ఉంటుంది.   

గా్ర మీణ సాథి యిలో కీ్ర డా 
సంస్కృత్ని సృష్టు ంచ డం. 
కీ్ర డ ల ను పో్ర త్స హంచే దిశ గా 
తీసుకన్న చ ర్య లోలో  మ రో 
ముఖ్యంశం.
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ప్రపంచ మహమా్మర్ క్విడ్ క వ్యతిరేకంగా పోర్డందుక టీకాకరణ అనేది ఒక సమర్థవంతమైన, బలమైన ఆయుధం. 

ఇందుక్సమే కంద్ర ప్రభుతవాం ప్రపంచంలోనే అతిపద్ద టీకాకరణ కార్యక్రమాని్న భారత్ లో నిరవాహిసతింది. ఎపర్పటికప్పుడు సర్కొతతి 

విజయాలనూ స్ధిసతింది. టెస్తటోంగ్, ట్రేస్తంగ్, ట్రీట్ మంట్ తో క్విడ్–19 టీకాకరణ పర్ధిని మర్ంతవిసతిర్ంచేందుకకూడా కంద్ర 

ప్రభుతవాం కటుటోబడి ఉంది. ఇద సమయంలో, ప్రతి ఒక్కర్ సురక్షిత క్సం, ‘అందర్కీ టీకా, ఉచిత టీకా’ అనే లక్షష్ంతో దశం ఎంతో 

బలంగా మందుక కదులుతోంది...

హిమ్చల్  ప్రదేశ్ లోని ఉనక చందిన కరోమా దేవి ఇపపాట్ 
వరక 22,500 మందిక్ కోవిడ్ టీకాను వేశారు. ఆమ 
కాలు విర్గిన క్డా, టీకా ప్రచార కారయూక్రమ్నిని 

మ్త్ం కరోమా దేవి ఆపలేదు. కరోమా దేవి కరమాయోగిక్ అసలైన అరథ్ంగా 
నిలుస్తిననిరు. అదేవిధంగా, హిమ్చల్ ప్రదేశ్ లోని ల్హౌల్, స్తపాతిక్ 
చందిన నవాంగ్  అపా్ష క్ ప్రజలందరూ ముందుక వచచు టీకా తీస్కనేల్ 
ప్రోత్సహిస్తిననిరు. ఆధాయూతిమాక వేతతిగా ఆయన తన బాధయూత మేరక 
ప్రజలు టీకా తీస్కనేల్ చైతనయూం కలిపాస్తిననిరు. కరోమా దేవి, నవాంగ్ 
అపా్ష క్ వంట్ ఎంతో మంది ప్రయత్నిల మూలంగా నేడు ప్రపంచంలోనే 
అతిపదది టీకాకరణ కారయూక్రమ్నిని భారత్ లో నిర్వహిస్తిననిరు. 
హిమ్చల్  ప్రదేశ్ లోని కోవిడ్ టీకాకరణ కారయూక్రమలబిదిదారులు, వైదయూ 
స్తబ్ందితో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిర్వహించన సమ్వేశానిక్ 
ఈ ఇదదిరు క్డా హాజరయాయూరు.  వార్ అనుభవాలను పంచుకననిరు. 
దేశంలో కోవిడ్–19 పర్స్తథ్తిని సమీక్షించేందుక ఇటీవలే ప్రధాని 
నేతృత్వంలో ఉననిత స్థ్ యి సమ్వేశానిని నిర్వహించారు. దీంతో ఈ 
వైరస్ విషయంలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎంత సీర్యస్ గా 
ఉననిరో అరథ్ం చేస్కోవచుచు. 

కటుంబానికి 
రక్షణ కవచం 

టీకా

వ్టా్సప్ నుంచే టీకాకరణ ధృవీకరణ 
పత్ర ం (వ్్యకి్సనేషన్ సర్టు ఫికట్) డౌన్ లోడ్

కోవిడ్-19

కోవిడ్–19పై యుదధిం

వాట్్సప్  లోనే మీరు టీకాకరణ ధృవీకరణ పత్రానిని 
డౌన్ లోడ్ చేస్కోవచుచు. ఈ ధృవీకరణ పత్రానిని డౌన్ లోడ్ 
చేస్కనేందుక, వాట్్సప్ లో మై గవ్ కోవిడ్ హెల్పా  డెస్్క 
నెంబర్ 9013151515ను సంప్రదించాలి్స ఉంటుంది. 
కవలం ఇది మ్త్మే కాదు, ఆ నెంబర్ నుంచే కోవిడ్ టీకాను 
క్డా బుక్ చేస్కోవచుచు. పౌరుల సౌకర్యూరథ్ం కోసం నూతన 
శకానిక్ ఇది నంది పలిక్ంది. దీంతో నిమిష్టల వయూవధలోనే 
కోవిడ్ టీకాను బుక్ చేస్కోవచుచు, ధృవీకరణ పత్రానిని 
డౌన్ లోడ్ చేస్కోవచుచు. 

September 14, 2021
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టీకాకరణ వలలా రక్షణ పెంపు
భారత్  ల్ంట్ విస్తిరమైన దేశంలో భౌగోళికంగా ఎనోని 
వైవిధాయూలుననియి. ఎతతియిన కొండలు, మైదానలు, 
పీఠభూములు, ఎడారులు వంట్ ప్రాంత్లుననియి. 
దేశంలో కొనిని ప్రాంత్లు వరదలక తీవ్రంగా 
ప్రభావితమవుతుననియి. దీంతో దేశంలో కొనిని మ్రుమూల 
ప్రాంత్లక చేరుకోవడం కాసతి సవాలుతో క్డుకనని పనినే. 
కానీ ఇనిని అడడుంకలుననిపపాట్కీ, టీకాకరణ కారయూక్రమం 
పూర్తి తరహాలో స్గింది. వైదయూ స్తబ్ంది ప్రతి ఒక్కర్ దగ్గరక 
చేరుకని వార్క్ టీకా వేశారు. పట్టణ ప్రాంత్ల కంటే 
గ్రామీణ జిల్్ల లు టీకాకరణ విషయంలో మరుగైన ప్రదరశున 
కనబరచుడానిక్ కారణం ఇదే.మ్రుమూల ప్రాంత్లలో 
టీకాకరణ కారయూక్రమం వేగంగా కొనస్గింది. ఇటీవల 
మూడు సందర్్భలలో ఒక రోజులో కోట్ మందిక్ పైగా 
టీకా వేస్తన ఘనతను భారత్ ఈ వైదయూ స్తబ్ంది కృష్ వల్లనే 
స్ధంచంది. ఆగస్్ట  27, ఆగస్్ట  31, సప్టంబర్ 6వ త్దీలలో 

ర్కారుడు  సంఖయూలో టీకాలను వేస్త భారత్ చర్త్ సృష్్టంచంది. 
ఈ ఘనతతో, భారత్  రోజుక 1.25 కోట్ల టీకాలు వేస దిశగా 
కదులుతోంది. భారత్  రోజూ వేస టీకాలు, చాల్ దేశాల 
జనభా కంటే ఎక్కవ. టీకా కారయూక్రమం ప్రారంభమైనప్పుడు 
10 కోట్ల మందిక్ టీకా వేయడానిక్ భారత్ క 85 రోజుల 
సమయం పట్్టంది. ప్రస్తితం 70 కోట్ల మంది అరు్హలైన 
ప్రజలక టీకాను వేయడానిక్ భారత్ క కవలం 13 రోజులే 
పట్్టంది. భారత్ లో వాయూక్్సనేషన్ కవరేజ్  75 కోట్ల మ్రు్కను 
దాట్ంది. అదేవిధంగా ర్కవరీ రేటు క్డా 97.54 శాత్నిక్ 
చేరుకంది. ఇదే సమయంలో వరుసగా 75 రోజుల పాటు 
రోజువారీ కస్లు 50 వేల కంటే తక్కవగా నమోదయాయూయి. 
కంద్ర, ర్ష్రా ప్రభుత్్వల నిరంతర ప్రయత్నిల వల్లనే ఇది 
స్ధయూమైంది. 
సమగ్ర విజయమే మన సంకలపుం
స్వచ్ఛత్ విధానలను అనుసర్ంచడం, నియమ్వళిక్ 

కోవిడ్ రండో దశ ఇంకా పూర్తిగా ముగియలేదు. మునుమాందు రోజులో్ల  
పండుగ వాత్వరణం ఆందోళనకరంగా మ్రే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు 
ఇళ్లలోనే ఉండేందుక ప్రయతినించాలి. దీంతో పండుగల ఉత్్సహానిని 
కోలోపాము. కోవిడ్ ప్రవరతిన నియమ్వళిని అనుసర్ంచడం అసలు మరవదుది . 
అవసరమైత్ తపపా బయట్క్ వెళ్్ల దుది , వెళి్లన రండు గజాల దూర్నిని 
పాట్స్తి, మ్స్్కలు పటు్ట కోవాలి. చేతులను తరచూ శుభ్రంగా కడుకో్కవాలి. 
నిబంధనలు అతిక్రమించే వార్క్ ప్రమ్దాల గుర్ంచ వివర్ంచాలి. కోవిడ్  
సక్త్, టీకా అవసరం లేదనే ఆలోచన మ్నుకోవాలి. టీకాలు మన శరీరంలో 
యాంటీబాడీలను దీర్ఘకాలం పాటు ఉంచగలవు. దీంతో మునుమాందు వచేచు 
రోగాల బార్ నుంచ క్డా బయటపడొచుచు. నీతి ఆయోగ్ (ఆరోగయూ) సభుయూడు 
డాక్టర్ వీక పౌల్ మ్ట్్ల డుతూ, ఒక డోస్ టీకా 96.6 శాతం వరక కోవిడ్  
మరణం నుంచ తపిపాస్తిందని అననిరు. రండో డోస్ తీస్కనని తర్్వత, 
97.5 శాత్నిక్ రక్ణ పరుగుతుందననిరు. ఏప్రిల్, ఆగస్్ట  మధయూన టీకాక 
సంబంధంచన డేట్ను విశే ్లష్ంచన తర్్వత, ఇది వెల్లడైందననిరు. 

నిరలో క్ష్యం తగద్; మహమామార్ 
ఇంకా ఉంది

త్వరలోనే పలలో లక 
టీకాలు
పిల్లలపై టీకా ప్రయోగాలు చాల్ వరక పూరతియాయూయి. 
పిల్లలక ఎనిని డోస్లు, ఎప్పుడు ఇవా్వలనే విషయంపై 
ప్రస్తితం నిపుణులు పనిచేస్తిననిరు. పిల్లలక ఇచేచు 
కోవాగిజిన్ ప్రయోగాలు చవర్ దశక చేరుకననియి.ఇది 
మ్త్మే కాక, పిల్లలక ఇచేచు బయో–ఈ, నోవావాయూక్్స 
కోవిడ్ టీకా ప్రయోగాలు క్డా కొనస్గుతుననియి. 
నసల్ వాయూక్్సన్ తొలి దశ ప్రయోగ ఫలిత్లు ఆశాజనకంగా 
ఉననియి. ప్రస్తితం రండో, మూడో దశ ప్రయోగాలు 
కొనస్గుతుననియి. దేశంలో చాల్ ప్రాంత్లలో 
పాఠశాలలు తిర్గి ప్రారంభమయాయూయి. దీంతో పిల్లలపై 
ప్రత్యూక శ్రదధి వహించాలి్స ఉంది. కోవిడ్ వైరస్ బార్ 
నుంచ పిల్లలను కాపాడే విషయంలో మనం అప్రమతతింగా 
ఉండాలి. వార్క్ కోవిడ్ ప్రవరతిన నియమ్వళి గుర్ంచ 
బోధస్తి ఉండాలి.
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హమాచల్ ప్ర దేశ్ లోని కోవిడ్ టీకా లబ్దా ద్రులత్, 
ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్మాకలత్ ప్ర ధాన మంత్్ర  నరంద్ర  

మోదీ జర్పన సంభాషణలో ముఖ్యంశాలు

 100 ఏళ్లలో ఈ అతిపదది మహమ్మార్క్ వయూతిరేకంగా జర్పిన 
పోర్టంలో హిమ్చల్ ప్రదేశ్  విజేతగా అవతర్ంచంది. 

 హిమ్చల్ లోని ల్హౌల్–స్తపాతి వంట్ మ్రుమూల జిల్్ల లు క్డా 
100 శాతం తొలి డోస్ టీకాను పంది ముందంజలో నిలవడం 
నిజంగా చాల్ ఆనందదాయకం. అటల్ టనెనిల్ నిర్మాంచడానిక్ 
ముందు కొనిని నెలల వరక మిగిలిన దేశంతో ఈ ప్రాంత్నిక్ 
సంబంధాలు ఉండేవి కావు.

 హిమ్చల్ లోని ప్రజలు ఎల్ంట్ పుకార్లను, తప్పుడు సమ్చార్నిని 
నమమాలేదు. ప్రపంచపు అతయూంత వేగవంతమైన, భారీ టీకాకరణ 
కారయూక్రమ్నిని దేశ గ్రామీణ సమ్జం ఎల్ స్ధకారత 
చేస్తిందనడానిక్ హిమ్చల్  నిదరశునంగా నిలిచంది.

 హిమ్చల్ ముఖయూంగా పర్యూటక రంగానిక్ చందినది. యువతక పదది 
మొతతింలో ఉపాధ అవకాశాలక పర్యూటకమే ఆధారం. వేగవంతమైన 
టీకాకరణతో పర్యూటకం క్డా ప్రయోజనం పందనుంది. 

 క్్లష్టమైన భౌగోళిక పర్స్తథ్తులతో, టీకాకరణ కారయూక్రమ్నిని 
విజయవంతం చేయడంలో ప్రజల భాగస్్వమయూం క్డా అతయూంత 
కీలకం. హిమ్చల్ లో పర్వతం, పర్వత్నిక్ మ్ండలికాలు పూర్తిగా 
మ్ర్పోతుంట్యి. చాల్వరక గ్రామీణ ప్రాంతమే ఉంటుంది.

 రోజుక 1.25 కోట్ల టీకాలను వేస్తి భారత్ ర్కారుడు  సృష్్టసతింది. 
భారత్ లో ఒక రోజులో వేస టీకాలు, చాల్ దేశాల జనభా కంటే 
క్డా ఎక్కవే. 

 ప్రతి ఒక్క భారతీయుని కృష్, ధైరయూంతోనే భారత్ లో టీకాకరణ 
కారయూక్రమం విజయవంతమైంది.   

కటు్ట బడి ఉండటం, ఔషధాలతో పాటు, దేశం 
కరోనక వయూతిరేకంగా పోర్డే దిశగా వేగంగా 
కదులుతోంది. ఈ దిశలో భారత్ లో ఎనోని 
గణనీయమైన విజయాలను స్ధంచంది. 
18 ఏళ్లక పైబడిన వారందర్కీ టీకాలను ఇసతింది. ఆరు 
ర్ష్ట్రా లు, కంద్ర పాలిత ప్రాంత్లు హిమ్చల్  ప్రదేశ్ , 
గోవా, స్తక్్కం, లదాది ఖ్, లక్దీప్, దాద్రా అండ్ నగర్ 
హవేలి, డామన్ డయూయూలలో 100 శాతం వయోజనులక 
తొలి డోస్ టీకాను వేశారు. ఇది మ్త్మే కాక, రండో 
డోస్ను పర్గణనలోక్ తీస్కంటే, హిమ్చల్ ప్రదేశ్  
మూడో వంతు జనభాను చేరుకంది. భారత్ లో కరోనక 
వయూతిరేకంగా 100 శాతం వాయూక్్సన్ కవరేజ్ ను చేరుకనని 
తొలి నగరంగా ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్ నిలిచంది. ఇది 
మ్త్మే కాక, ఒడిశా ర్జధానిలో లక్ మంది వలస 
కార్మాకలక కోవిడ్ వాయూక్్సన్  తొలి డోస్ను ఇచాచురు. 
మధయూ ప్రదేశ్ లోని ఇండోర్   లో క్డా 100 శాతం 
జనభాక టీకా తొలి డోస్ను వేశారు. టీకాకరణలో 
సర్కొతతి ర్కారుడును సృష్్టంచారు. 
మనలినా సురక్తంగా ఉంచ్తుననా వారి 
భద్రతా మఖ్ం
కోవిడ్ మహమ్మార్క్ వయూతిరేకంగా జర్గ్ పోర్టంలో 
గణనీయమైన విజయం స్ధంచడానిక్, కంద్ర ప్రభుత్వం 
కఛ్ లోని స్యుధ దళాలక, వార్ కటుంబాలక తొలి 
డోస్ టీకాను అందించంది. సప్టంబర్ 9 వరక, 99 
శాతం ఆరోగయూ సంరక్ణ కారయూకరతిలక, 100 శాతం 
ముందు వరుస ఉదోయూగులక, 18 ఏళ్లక పైబడిన 58 
శాతం జనభాక తొలి డోస్ టీకాను వేస్తంది. ఇదే 
సమయంలో 84 శాతం ఆరోగయూ సంరక్ణ కారయూకరతిలక, 
80 శాతం ముందు వరుస ఉదోయూగులక, 18 ఏళ్లక 
పైబడిన 18 శాతం జనభాక రండో డోస్ను వేస్తంది. ఇది 
మ్త్మే కాక, టీకాకరణ కారయూక్రమం వేగవంతమైంది. 
దీంతో సప్టంబర్ 9, 2021 నట్క్ రోజుక సగటున 
వేస టీకాకరణ రేటు 78.10 లక్ల డోస్లక పర్గింది. 
ఇది జనవర్ 2021లో 2.35 లక్ల డోస్లుగా ఉండేది. 
అంత్కాక, ఆగస్్ట  చవర్ వారంలో రోజుక 80 లక్లక 
పైగా టీకా డోస్లను ప్రభుత్వం వేస్తంది. 

కోవిడ్–19పై యుదధిం

హిమ్చల్ ప్రదేశ్ లోని వైదయూ స్తబ్ందితో 
మ్ట్్ల డిన ప్రధాన మంత్రి పూర్తి ప్రసంగానిని 
వినలనుకంటే ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ను స్్కన్ 
చేయండి..
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ప్ర  పంచ ఔతా్సహక ఆర్థి క వ్య వ సథి  ల గళాని్న 
ప్ర  భావవంతంగా వినిపసుతి న్న బ్్ర క్్స దేశాలు

ఈ ఏడాది సపటోంబ ర్ 9వ తేదీన వరుచావ ల్ గా నిరవా హించిన బ్రిక్్స (బ్రెజిల్ , ర ష్్య, ఇండియా, చైనా, ద క్షిణ ఆఫ్రికా) దశాల స మావేశానికి 

భార త దశం అధ్య క్ష త వ హించింది. ప్ర ధాని న రేంద్ర మోదీ ఈ స మావేశానికి ర్ండో స్ర్ అధ్య క్ష త వ హించారు. ఆయ న గ తంలో 

2016లో గోవ్లో నిరవా హించిన స మావేశానికి అధ్య క్షునిగా వునా్నరు. ‘‘ఏకాభ్రియం క్సం సుస్త్థరతవాం, సౌభ్రాతృతవాం, స హ కారం’’ అనే 

అంశం త్జ్ స మావేశానికి ప్ర ధాని భూమికగా వుంది. ఉగ్ర వ్దానికి వ్య తిరేకంగా భార త దశం త న గ ళం వినిపించింది. అభివృది్ధ 

చందుతున్న దశాల ప్ర యోజ నాల ను కాపాడ డానికిగాను బ్రిక్్స వేదిక ఉప యోగ ప డుతుంద ని ప్ర ధాని అనా్నరు. బ్రిక్్స దశాల గ్రూపు 

ఏరర్ప డి ఈ ఏడాదితో 15 సంవ త్స ర్లు. బ్రిక్్స 2006 సపటోంబ ర్ లో ఏరర్ప డింది.

బ్ జిల్ అధయూక్షులు జెయిర్ బోల్్సనరో, ర ష్టయూ అధయూ క్షులు 
వా్ల దిమిర్ పుతిన్ , చైన అధయూ క్ లు గిజి జిన్ పింగ్ , ద క్షిణ 
ఆఫ్రికా అధయూ క్షులు స్తర్ల్ ర్మ్ఫ్స్ ఈ సమ్వేశంలో 

పాల్్గ ననిరు. ఈ సంద ర్భంగా ప్ర ధాని న రేంద్ర మోదీ మ్ట్్ల డుతూ 
బ్రిక్్స స మ్వేశానిక్ విచేచుస్తన ఆయా దేశాల నేత ల క ఘ న  స్్వగ తం 
ప లికారు. బ్రిక్్స సంసథ్ 15వ వయూ వ స్థ్ ప క దినోత్స వం సంద ర్భంగా ఈ 
స మ్వేశానిక్ అధయూ క్త వ హించ డం త న క సంతోష్టనిని ఇసతింద ని 
ప్ర ధాని అననిరు. ఒక ట్ననిర ద శాబాది లో్ల  బ్రిక్్స అనేక విజ యాలు 
స్ధంచంద ని ప్ర ధాని పేరొ్కననిరు. బ్రిక్్స  ప్రాధానయూ త ను చాట్రు. 
ప్ర పంచ ఔత్్సహిక ఆర్ధిక వయూ వ సథ్ ల త ర ఫున స మ రథ్ వంతంగా గ ళం 
వినిపించే సంసథ్ గా బ్రిక్్స రూపందింద ని ప్ర ధాని అననిరు. అభివృదిధి 
చందుతునని దేశాల ప్ర యోజ నల  పైన దృష్్ట నిల ప డానిక్గాను బ్రిక్్స 
ఎంత గానో ఉప యోగ ప డుతోంద ని ప్ర ధాని మోదీ సపా ష్టం చేశారు. 
నాలుగు ముఖ్యంశాల  ప్ న ప్ర  త్్యక దృష్టు  పటిటు న ప్ర  ధాని :

  ర్బోయ్ ప దిహను సంవ త్స ర్లో్ల  బ్రిక్్స వేదిక మ ర్ంత 
ఉప యోగ క ర మైన వేదికగా రూపందాలి. 

  స్ంకతిక త స్యంతో ఆరోగయూ రంగానిని అందుబాటులోక్ త్వ డానిగాను 
వేస్తన వినూతని మైన అడుగు మొద ట్ బ్రిక్్స డిజిట ల్ ఆరోగయూ స ద స్్స.

  బ్రిక్్స దేశాల మ ధయూ న అంత ర్గ త వాణజయూ నిర్వ హ ణ క స భయూ దేశాల క స్ట మ్్స 
విభాగాల మ ధయూ న భాగ స్్వమయూం దోహ దం చేయ బోతునని ది. బ్రిక్్స టీకా 
ప ర్శోధ న , అభివృదిధి కంద్రానిని వరుచువ ల్ నెట్ వ ర్్క గా ప్రారంభించాల ని 
నిర్ణ యించ డం జ ర్గింది. హ ర్త ప ర్యూట క రంగం కోసం బ్రిక్్స వేదిక అనేది 
మ రో నూత న కారయూ క్ర మం. 

  బ హుళ వయూ వ సథ్ లను బ లోపేతం చేయ డానిక్గాను మొద ట్స్ర్గా బ్రిక్్స 
దేశాలు ఒక ఉమమా డి స్థ్ యిక్ చేరుకననియి. 

  ఉగ్ర వాదానిక్ వయూ తిరేకంగా బ్రిక్్స దేశాలు ఒక కార్యూచ ర ణ ప్ర ణ్ళిక ను 
ఆమోదించాయి.    

బ్్ర క్్స :  భార త దేశం పా్ర ధాన్య త ఇసుతి న్న నాలుగు అంశాలు

ప్ర  జ ల మ ధ్య న 
ఐక మ త్యం, 
స యోధ్య ను 
పో్ర త్స హంచ డం

1 2 3 4
బ హుళ 
వ్య వ సథి  లో 
సంస్క ర ణలు 

ఉగ్ర  వ్ద 
నిర్మాల న 
వ్య వ సథి  

సుసిథి ర మె్ న అభవృదిధి  
ల క్ష్యల ను సాధించ డం కోసం 
డిజిట ల్ మ ర్యు సాంకత్క 
చ ర్య లు బ్రిక్్స శిఖర్గ్ర సమ్వేశంలో ప్రధాన 

మంత్రి ప్రసంగం వినడానిక్ ఈ క్యూ ఆర్ 
కోడ్ స్్కన్ చేయండి

బ్రిక్సి సమిమాట్
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దేశానిక్ స్్వతంతయూ్రం వ చచు 75 సంవ త్స ర్లైన 
సంద ర్భంగా నిర్వ హిస్తినని ‘అమృత్ మ హోత్స వ్’ అనేది 
మ న క ల ల ను స్కారం చేయ డానిక్, నూత న భార త దేశ 

నిర్మాణం కోసం కావ లి్సన విలువ లిని కాపాడుకోవ డానిక్గాను 
కావాలి్సన మ్ర్్గ నిని ఇసతింది. కాబ ట్్ట ఈ కారయూ క్ర మం 
ప్ర త్యూక త ను సంత ర్ంచుకంది. దేశానిక్ స్్వతంతయూ్రం వ చచు 75 
సంవ త్స ర్లైన ఈ స మ యం అమృత కాల్నిక్ ప్రారంభం. 
ఇది మ న లిని దేశ వంద వ స్్వతంతయూ్ర దినోత్స వ ఏడాదిక్ 
తీస్కపోతుంది. ఈ అమృత కాల స మ యంలో మ నం 
దేశానిని నిర్మాంచుకొని ఆధునిక అంత ర్జి తీయ స్థ్ యి మౌలిక 
స దుపాయాల ను ఏర్పాటు చేస్కోవాలి. మ న ఆకాంక్ ల ను 
వాసతి వం చేస్కోవాలి. ఇందుకోసం అంద ర్కీ అందుబాటులో 
వుండేల్ ఆరోగయూ భ ద్ర త ను అందించాలి. నివాస గృహాల ను, ర క్షిత 

మంచనీరును, విదుయూత్ సౌక ర్యూల ను అందించాలి. అంత్కాదు 
వయూ వ స్య ఉత్పాద క త ను పంచుకొని ఆహార త యారీ 
ప ర్శ్ర మ లోని అవ రోధాల ను తొల గించుకోవాలి. అంత్కాదు, 
ఈ స మ యంలో మ న ఆకాంక్ ల ను నెర వేరుచుకోవాలంటే మ న 
సైనికల , రైతుల సంక్షేమం చాల్ కీల కం. స్్వతంతయూ్ర పోర్ట 
స మ యంలో మ న పదది లు ఇదే క ల ను క ననిరు. వార్ అసంపూర్ణ 
క ల ల ను నెవ వేరచు డం కోసం గ త ఏడు సంవ త్స ర్లో్ల  చాల్ 
కృష్ చేయ డం జ ర్గింది. ప్ర స్తిత ప్ర బుత్వం చేప ట్్టన విధానల 
కార ణంగా మ న రైతులు స్వ యం స మృదిధి స్ధస్తిననిరు. దేశ 
స ర్హ దుది ల ను కాపాడుతునని సైనికలు ఉనని తమైన నైతిక త తో 
త మ విధుల ను నిర్వ హిస్తిననిరు. ఈ నేప థయూంలో మ న అమృత 
మ హోత్స వ్ విభాగంలో మ న క స్ఫూర్తినిచచున స్్వతంతయూ్ర స మ ర 
యోధుల జీవిత్ల ను మ రో స్ర్ గురుతి తెచుచుకంటుననిం. 

భార త దేశం స్వాతంత్్ం స్ధించిన త రావాత  దేశం అనినా రంగాలోలా  అభవృదిధి చంద్ల ని, అనినా వ రాగొ ల ప్ర జ లు అభవృదిధి 
చంద్ల ని స్వాతంత్్ స మ ర  యోధులు క ల లు క నానారు. దేశవా్ప్తంగా స మానంగా అభవృదిధి జ ర గాల ని ఏ వ రగొ మూ కానీ, 

ఏ వ్క్త కానీ వెన క బ డి పోకూడ ద ని వారు భావించారు. స్వాతంత్్ స మ ర యోధులను గౌర వించ డానిక వారిని గురు్త  
పెటటో కోవ డడానిక ఉదేదిశించిన దే ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మ హోతసి వ్ ’. అదే స మ యంలో సౌభాగ్ వంత మైన భార త దేశ స్ధ న 

దిశ గా మ న ప్ర యాణం స్గుతోంది. స్వాతంత్్ స మ ర యోధుల క ల ల స్ధ నకు కావ ల స్న కృష్ జ రుగుతోంది.

ఆధునిక భార త దేశ  
నిరామాత లు

ఆజాదీ కా అమృత్ మ హోత్స వ్ ఇండియా@75
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భార త మ్త ముదుది  బిడడు లో్ల  ఒక రు ల్ల్ బ హదూర్ శాస్త్రి. దేశానిక్ రండో ప్ర ధానిగా బాధయూ త లు 
సీ్వక ర్ంచన ఆయ న అంత పదది ప ద విలో వునని పపా ట్కీ మ్న వీయ దృకపా థంతో అతయూంత 
స్ధార ణంగా జీవించారు. నైతిక విలువ ల ద గ్గ ర ఎక్క డా ర్జీప డ కండా అతయూంత 

నిజాయితీ, ర్జ నీతిజఞా త తో గౌర వ  మ ర్యూద లు ఉట్్టప డేల్ దేశానిక్ సవ లందించారు. ఆయ న వయూ క్తిత్వంలోని 
ముఖయూ మైన అంశం స మ రథ్ వంతంగా, ప్ర తిభావంతంగా త న ఆలోచ నలిని ఇత రుల క తెలియ జేడం. 
సంభాష ణ క ళ లో ఆయ న ఆర్త్ర్రు. క మూయూనికష న్ విష యంలో మంచ పేరు సంపాదించుకననిరు. 
త్ను చపేపాది ప్ర తిభావంతంగా చపపా డ మే కాదు ఇత రులు చపేపాది క్డా సపా ష్టంగా అరథ్ం చేస్కనేవారు. 
అదే ఆయ న విజ యానిక్ మూల మైంది. ఇత రుల భావాల క, ఆలోచ న ల క ఆయ న ప్రాధానయూ త ఇచేచువారు. 
భార త దేశ ప్ర గ తి కోసం హ ర్త విప్ల వానిని, శే్వత విప్ల వానిని స్ధంచాల ని జాతిక్ ఆయ న పిలుపునిచాచురు. 
ఈ విష యంలో ఆయ న ముఖయూ  పాత్  పోష్ంచారు. ఆయ న దారశు నిక త కార ణంగా భార త దేశం ఆహార 
భ ద్ర త స్ధంచంది. దేశంలో పాల ఉతపా తితి గ ణ నీయంగా పర్గింది. 

 ఆయ న ఉతతి ర ప్ర దేశ్ ర్ష్రాం వార ణ్స్తలోని మొఘ ల్ స ర్య్ లో 1904 అకో్ట బ ర్ 2న జ నిమాంచారు. 
ఆయ న తండ్రి మునీ్ష శార దా ప్ర స్ద్ శ్రీవాసతి వ పాఠ శాల ఉపాధాయూయులుగా ప ని చేశారు. ల్ల్ బ హ దూర్ 
శాస్త్రిక్ ఒక ట్నని ర సంవ త్స ర్ల వ య స్్సనని ప్పుడు ఆయ న తండ్రి కీర్తిశేషుల యాయూరు. స హాయ నిర్క ర ణ 
ఉదయూ మంలో పాల్్గ నల ని మ హాత్మాగాంధీ పిలుపునిచచున స మ యానిక్  ల్ల్ బ హ దూర్ శాస్త్రి వ య స్్స 16 
ఏళ్్ల . మ హాతుమాని పిలుపు విన గానే దేశం కోసం త న విదాయూభాయూస్నిని తయూ జించాల ని ఆయ న నిర్ణ యించారు. 
ఉప్పు చ ట్్ట నిని వయూ తిరేక్ంచ డం కోసం మ హాత్మాగాంధీ 1930లో దండి యాత్ చేశారు. ప్ర తీకాతమా కంగా 
ఆయ న ఇచచున సందేశం దేశ వాయూపతింగా విప్ల వానిక్ కార ణ మైంది. ఈ నేప థయూంలో ల్ల్ బ హ దూర్ శాస్త్రి 
ఇనుమ డించన ఉత్్సహంతో స్్వతంతయూ్ర స మ రంలోక్ దూకారు. ఆ త ర్్వత ఆయ న బ్రిటీష్ పాల కల క 
వయూతిరేకంగా అనేక ఉదయూ మ్లు, ఆందోళ న లు చేప ట్్ట రు. ఏడు సంవ త్స ర్ల పాటు జైలు జీవితం గ డిపారు. 
స్్వతంతయూ్ర స మ రంలో పాల్్గ ంట్నే ఆ అనుభ వాల తో ఆయ న స మ రుథ్డైన నయ కనిగా ఎదిగారు. 
దేశ వాయూపతింగా రైతులు, కార్మాకలు, సైనికలు ఆయ న ప ట్ల అపార మైన గౌర వ  మ ర్యూద లు చూపారు. 

ఈ ఘ ట న 1965 నట్ ఇండియా-పాక్స్తిన్ యుదధి స మ యంలో జ ర్గింది. భార త దేశం కాలుపాలిని 
విర మించ క పోత్ గోధుమ ల ని స ర ఫ ర్ చేయ మ ని ఆ స మ యంలో అమర్కా భార త దేశానిని బెదిర్ంచంది. 
అపపా ట్క్ గోధుమ ఉతపా తితిలో భార త దేశం స్వ యం స మృదిధి స్ధంచ లేదు. దేశ ప్ర జ లు వార్నిక్ ఒక పూట 
తిండి తిన డం మ్నేయాల ని ల్ల్ బ హ దూర్ శాస్త్రి పిలుపునిచాచురు. ఈ పిలుపు ఇవ్వ డానిక్ ముందు 
ఆయ న ఈ నియ మ్నిని త న జీవితంలో అమ లు చేస్త చూశారు. అతయూంత ప్ర జాద ర ణ క లిగిన ల్ల్ 
బ హ దూర్ శాస్త్రి పిలుపును దేశ ప్ర జ లు ఆహా్వనించారు. అమ లు చేశారు. రైతుల, కార్మాకల , సైనికల 
సంక్షేమం కోసం ఆయ న ప ర్త పించారు. గ్రామీణ్భివృదిది కోసం కృష్ చేశారు. మ న సైనికల , అనని దాత ల 
ప్రాధానయూ త ను చాట డం కోసం ఆయ న జై జ వాన్ , జై క్స్న్ అనే నినదానిని ఇచాచురు. త ద నంత ర కాలంలో 
ఈ నినదానిక్ జై విజాఞా న్ అనే నినదానిని జోడించారు అట ల్ బిహారీ వాజ్ పేయి. 2019 జ న వ ర్ 3న ప్ర ధాని 
న రేంద్ర మోదీ ఈ నినదాల ను విసతి ర్ంచ జై అనుసంధాన్ అననిరు. స్మ్నయూ మైన జీవిత్నిని గ డుపుతూ 
నిరంత రం దేశ సంక్షేమంకోసం ఆలోచంచన మ హానుభావుడు ల్ల్ బ హ దూర్ శాస్త్రి అని ప్ర ధాని న రేంద్ర 
మోదీ ప్ర శంస లు కర్పించారు.  ఆయ న దేశంకోసం ఎంతో చేశార ని, ఆయ న క దేశం రుణ ప డి వుంద ని 
ప్ర ధాని  న రేంద్ర మోదీ త న ప్ర సంగంలో పేరొ్కననిరు. 

సా్వతంత్యరై పూర్వ , సా్వతంత్యరై అనంత ర భార త దేశ 
ప్ర  గ త్లో కీల క పాత్ర  పోష్ంచిన శీ్ర  లాల్ బ హ దూర్ శాసి్రి

ఇండో పాక్ యుదధిం 
మగిస్ కవ లం నాలుగు 
రోజులే గ డిచాయి. ఢిలీలాలోని 
రామ్ లీలా మైద్న్ లో 
వేలాది మందిని ఉదేదిశించి 
ప్ర సంగించిన శాస్్రి ఈ 
సంద ర్ంగా ఇలా అనానారు. 
‘‘న డ క ద్వారా ఢిలీలాని 
చరుకుంట్న ని’’ స ద ర్ 
ఆయూబ్ అనానారు. ఆయ న 
ఎంతో పెదది మ నిష్.  ఢిలీలా 
ద్కా న డిచ శ్ర మ ఆయ న కు 
క లిపుంచ డం ఎందుకని 
నేను అనుకునానాను. ద్నిక 
బ దులుగా ఆయ నునా 
లాహోర్ లోనే క లుద్ది మ ని 
నిర్ణ యించాను. 

జ న నం:  అకోటు బ ర్ 2, 1904
మ ర ణం: జ న వ ర్ 11, 1966



దేశ స్్వతంతయూ్రం కోసం పేష్టవర్ లో ఆందోళ న చేస్తినని నిర్యుధులైన ప ఠాన్ల పై కాలుపాలు జ ర ప డానిక్ 
ఆయన నిర్క ర్ంచారు. ఆ విధంగా ఆయ న పేరు భార త దేశ చ ర్త్ లో నిలిచపోయింది. ఆయ న పేరే 
వీర్ చంద్ర స్తంగ్ ఘ ర్్వలి. ఒకస్ర్ పూర్్వప ర్లు చూసతి అది 1930 ఏప్రిల్ 30. విదేశీ వ స్తివులు, 

బ ట్ట ల ను వయూ తిరేక్స్తి పష్టవర్ (ప్ర స్తితం పాక్స్తిన్ లో భాగం) లో ఖాన్ అబుది ల్ గ ఫ్ర్ ఖాన్ ఆధ్వ రయూంలో 
ఆందోళ న నిర్వ హించారు. ఈ ఉదయూ మ్నిని అణ చ వేయాల ని బ్రిట న్ ప్ర భుత్వం భావించంది. ఇందుకోసం 
వీర్ చంద్ర స్తంగ్ ఘ ర్్వలి నయ క త్వంలోని ఘ ర్్వల్ రజిమంట్ క ఆదేశాలు వెళా్ల యి. ప ఠాను్ల  మొద లుపట్్టన 
ఉదయూ మ్నిని చూస్త బ్రిట న్ ప్ర భుత్వం వ ణక్పోయింది. ఆందోళ నకారుల ను భ య పట్ట డానిక్గాను వార్పై 
కాలుపాలు జ ర పాల ని ఘ ర్్వల్ రజిమంట్ ను బ్రిట న్ ప్ర భుత్వం ఆదేశించంది. నిర్యుధులైన ప ఠాన్ల పై కాలుపాలు 
జ ర ప డానిక్ ఘ ర్్వల్ రజిమంట్ నయ కడు వీర్ చంద్ర స్తంగ్ ఘ ర్్వలి నిర్క ర్ంచారు. ఆ విధంగా ఆయ న 
దేశంపైన త న కనని భ క్తి ప్ర ప తుతిల ను చాటుకననిరు. ఈ ఘ ట న అనేది భార త దేశ స్్వతంతయూ్ర పోర్టంలో 
మైలుర్యిగా నిలిచంది. భ విషయూ త్ కార్యూచ ర ణ క కావ లి్సన పునది వేస్తంది. బ్రిట న్ ప్ర భుత్వ ఆదేశాలు 
ధక్క ర్సతి ఎల్ంట్ ప ర్ణ్మ్లు చోటు చేస్కంట్యో వీర్ చంద్ర స్తంగ్ ఘ ర్్వలిక్ బాగా తెలుస్. ఉర్శిక్ 
క్డా విధంచ వ చుచు. అయిన స రే ఆయ న త న నిర్ణ యానిని మ్రుచుకోలేదు. 
ఈ ఘ ట న త ర్్వత దేశ వాయూపతింగా ఆయ న పేరు మ్రు మ్రోగింది. పష్టవర్ తిరుగుబాటు హీరోగా ఆయ న 
పేరు సంపాదించుకననిరు. దేశంలో కీల క మైన స్్వతంతయూ్ర పోర్ట యోధునిగా నిలిచారు. ఆయ న దేశ భక్తిని 
మచుచుకనని మ హాత్మాగాంధీ ఆయ న క ఘ ర్్వల్ అనే బిరుదును ఇచాచురు. ఈ ఘ ట న త ర్్వత ఆయ నుని 
బ్రిట న్ సైనయూనినించ తొల గించ ఉర్శిక్ వేశారు. త ద నంత ర కాలంలో ఈ శిక్ ను యావ జీజివ కార్గార 
శిక్ గా మ్ర్చురు. 1941 డిసంబ ర్ 26న విడుద లైన వీర్ చంద్ర స్తంగ్ ఘ ర్్వలి 1942 నట్ క్్వట్ ఇండియా 
ఉదయూ మంలో పాల్్గ ని మ రోస్ర్ జైలుక వెళా్ల రు. భార త స్్వతంతయూ్ర పోర్టంలో కీల క పాత్ పోష్ంచన ఆయ న 
ఎంతో మందిక్ స్ఫూర్తినిచాచురు. దేశానిక్ స్్వతంతయూ్రం వ చచున త ర్్వత క్డా ఆయ న జాతి నిర్మాణం కోసం 
త న సవ లందించారు. ఆయ న గౌర వారథ్ం కంద్ర  ప్ర భుత్వం 1994లో త పాల్ బిళ్ల ను విడుద ల చేస్తంది. 

పషావర్ లో నిరాయుధుల్ న ప ఠానలో  ప్  కాలు్పలు 
జ ర ప డానికి నిరాక ర్ంచిన వీర్ చంద్ర  సింగ్ ఘ రా్వలి

పెష్వర్ తిరుగుబాట హీరోగా 
ఆయ న పేరు ప్ర ఖా్తులు 
సంపాదించ్కునానారు. 
నిరాయుధులైన ప్ర జ ల పై కాలుపులు 
జ ర ప డానిక నిరాక రించ డం 
ద్వారా ఆయ న త న దేశ భ క్తని 
చాటకునానారు. ఈ ఘ ట న 
భార త దేశ స్వాతంత్్ స మ ర 
చ రిత్ర లో మైలురాయిగా నిలిచింది.

జ న నం:  అకోటు బ ర్ 9, 1877  |  మ ర ణం:  జూన్ 17, 1928

జ న నం:  డిసెంబ ర్ 25, 1891
మ ర ణం: అకోటు బ ర్ 1, 1979

ఆయ న స్మ్జిక సవా కారయూ క రతి , స్్వతంతయూ్ర స మ ర యోధుడు, జ రని లిస్్ట , స్హితయూ కారుడు. ఆయ న 
పేరు ఉత్క ల్ మణ గోపాల బంధుదాస్ . వ ర ద లు, తుపానుల్్ల ంట్ విపతుతిలు వ చచున ప్పుడు పేద ల ను 
ర క్షించ డంలో ఆయ న ముందండేవారు. ఒర్స్్సక చందిన ఆయ న క ఉత్క ల్ మ ణ అనే బిరుదు 

క్డా వుంది. పేద ల సవ లో నితయూం మునిగి త్లిన ఆయ న సంత కటుంబానిక్ క్డా స మ యం కట్యించేవారు 
కాదు. క నని కొడుక మ ర ణంచన స మ యంలో ఆయ నునని ది ఇంట్ల  కాదు. వ ర ద బాధతుల సవ లో. ఒర్స్్స ప్ర జ లు 
ఆయ నుని ‘పేద ల పనినిది’గా పిలుస్తిరు. ‘పేద ల బాంధ వుని’గా కీర్తించారు. ‘ద య క లిగిన విప్ల వ వాది’గా పేరు 
గ డించారు.  

పేద ల పాలిట పని్నధిగా నిలిచిన ఉత్క ల్ మ ణి 
గోప బంధుద్స్ 
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అనిబీసంట్ భార త దేశానిని త న మ్తృదేశంగా భావించన బ్రిట న్ మ హిళ . ఆమ బ్రిట న్ దేశ స్ంఘిక 
సంస్క రతి , మ హిళా హ క్కల ఉదయూ మ కార్ణ. భార త జాతీయ త , స్్వతంతయూ్ర పోర్ట్నిక్ గ ట్్టగా 

మ దది తు ప లిక్న మ్న వ త్వాది. ఐర్ష్ దేశ మూల్లునని ఆమ బ్రిట న్ పౌరుని పళి్ల చేస్కొని భార త దేశానిని త న 
రండో మ్తృదేశంగా భావించారు. ఆమ లండ నో్ల  1847 అకో్ట బ ర్ 1న జ నిమాంచారు. ఆమక ఐదు సంవ త్స ర్ల 
వ య స్్సననిప్పుడు ఆమ తండ్రి కీర్తిశేషుల యాయూరు. ఆమ జీవిత్ంతం క రమా ను న మ్మారు. అనిబీసంట్ ప్ర భావంతో 
భార త దేశంలోని అనేక మంది యువ తీయువ కలు స్ఫూర్తిని పంది దేశానిక్ సవ చేశారు. 

భార త ర్జ కీయాల ప ట్ల 1913 నుంచీ ఆస క్తిని పంచుకనని అనిబీసంట్ భార త జాతీయ కాంగ్రెస్ లో చేర్రు. 
ఆమ 1917 లో కాంగ్రెస్ అధయూ క్షుర్లై భార త దేశ స్్వతంతయూ్రం కోసం అవిశ్రాంత పోర్టం చేశారు. మ హిళ ల 
ప్ర గ తి కోసం, విదయూ  కోసం నిరంత రం శ్ర మించారు. ఆమ ఆధ్వ రయూంలో సంట్ర ల్ హిందూ కాలేజ్ ప్రారంభ మైంది. 
అది బ నరస్ హిందూ యూనివ ర్్సటీలో మొద ట్ క ళాశాల గా గుర్తింపు పందింది. దేశంలో విదాయూరంగ అభివృదిధి 
కోసం అస్ధార ణ మైన కృష్ చేస్తనందుకగాను ఆమక డాక్ట రేట్ ఇచచు స త్క ర్ంచారు. అనిబీసంట్ ల్ంట్ 
దారశు నికలు చూపిన మ్ర్్గ నిని అనుస ర్ంచ ఈ రోజున కంద్ర  ప్ర భుత్వం మ హిళ ల విదయూ కోసం, ప్ర గ తి కోసం 
అలుపర గ ని కృష్ చేసతింది. 

అనిబీసంట్ హోమ్ రూల్ ఉదయూ మ్నిని ప్రారంభించారు. దేశ శాశ్వ త  పౌరులే దేశానిని పాలించాల ని హోమ్ 
రూల్ ఉదయూ మం చాట్ంది. జాతీయ ఉదయూ మంలో విసతి ర్స్తినని నిర్శ నిర్్లపతి త ల ను హోమ్ రూల్ ఉదయూ మం 
పార ద్రోలింది. స్మ్నయూ ప్ర జ ల ను స్్వతంతయూ్ర పోర్టంలో భాగం చేస్తంది. ఆమ 1914లో కామ న్ విలే అనే 
వార ప త్రిక ను ప్రారంభించారు. మ ద్రాస్ స్్ట ండ ర్డు అనే ప త్రిక ను కొనుగోలు చేస్త దానిక్ ‘నూయూ ఇండియా’ అనే 
పేరు పట్్ట రు. అనిబీసంట్ ముక్కస్ట్గా వయూ వ హ ర్ంచేవారు. స్మ్జిక దుర నయూయాల ను ప్ర శినించారు. బాలయూ 
వివాహాల ను, కల వయూ వ సథ్ ను వయూ తిరేక్ంచారు. విధ వా వివాహానిని స మ ర్థ్ంచారు. త్తి్వక స మ్జ అధయూ క్షుర్లిగా 
సవ లందించారు. ఆమ 86 సంవ త్స ర్ల వ య స్్సలో కీర్తిశేషుల యాయూరు. ఆమ కోర్క ప్ర కారం ఆమ పార్ధివ 
దేహానిని గంగా ఘాట్ లో ద హ నం చేశారు. చత్భ స్మానిని గంగాన దిలో క లిపారు.  

అనిబీసెంట్: భార తీయ సా్వతంత్యరై స మ రానికి 
మ దదా  తు ప లికి బ్్ర ట న్ మ హళ 

భార త రాజ కీయాల  ప టలా  
1913 నుంచీ ఆస క్తని 
పెంచ్కుననా అనిబీసెంట్ 
భార త జాతీయ కాంగ్రెస్ 
లో చరారు. ఆమె 1917 
లో కాంగ్రెస్ అధ్ క్షురాలై 
భార త దేశ స్వాతంత్్ం కోసం 
అవిశ్ంత పోరాటం చశారు.

గోప బంధుద్స్ 
1919లో స మాజ్ పేరు 
మీద వారా్త ప త్రిక ను 
ప్రారంభంచారు. అది 
1930లో దిన ప త్రిక గా 
రూపాంత రం చందింది. 
ఉత్క ల్ మ ణి గోపాల్ 
బంధుద్స్ ఎలాంటి 
ఆడంబ రాలు లేని 
స్మాన్ జీవితం 
గ డిపిన స్వాతంత్ర్ 
స మ ర యోధుడు.

జ న నం:  అకోటు బ ర్ 1, 1847   
మ ర ణం:  సెపటు ంబర్ 20, 1933

జాతీయ  భావాల  పైన, స్్వతంతయూ్ర పోర్టం పైన ఒర్స్్సలో ఎప్పుడు చ రచు జ ర్గిన అక్క డి ప్ర జ లు గోప బంధుదాస్ 
సవ ల ను గురుతి చేస్కోవ డం జ రుగుతోంది. భార త దేశ స్్వతంత్యూ పోర్టంలో ఎంతో చురుగా్గ  పాల్్గ ని అనేక స్రు్ల  జైలుక 
క్డా వెళా్ల రు. ఆయ న చనని పపా ట్నుంచీ దేశ భ క్తి భావాల తో పర్గారు. ప్ర తి భార తీయుడు త పపా కండా చ దువుకోవాల నే 
విధాననిని ఆయ న బ లంగా విశ్వ స్తంచ ప్రోత్స హించారు. విదయూ గొపపా ద ననిని గ్ర హించారు కాబ టే్ట ఆయ నే స్వ యంగా 
1919లో ఒక ఉనని త పాఠ శాల ను ప్రారంభించారు. దానిని శాంతినికత న్ విధానంలో రూపందించ విదాయూనిల యంగా 
మ్ర్చురు. ఆయ న ర్స్తన క విత లు ఎంతో హృదయూంగా వుండేవి. స్్వతంత్యూ పోర్ట స్ఫూర్తిని నింపేవి. ఆయ న 1919లో 
స మ్జ్ పేరుతో ఒక వార్తిప త్రిక ను క్డా ప్రారంభించారు. ఎంతో స్ధార ణ జీవితం గ డిపిన ఆయ న ప ర్మితంగా అననిం, 
ప ప్పుధానయూల భోజ నం మ్త్ మే తినేవారు. ఇదే విష యానిని గ తంలో ఒక స్ర్ మ్జీ ర్ష్రా ప తి ప్ర ణ బ్ ముఖ రీజి ఇల్ గురుతి 
చేశారు. ఒర్స్్సలో 1921లో ప రయూ ట్ంచన గాంధీజీ ఆ స మ యంలో గోప బంధుదాస్ తో మ్ట్్ల డుతూ అంత త క్కవ 
ఆహారం తీస్కంటే అది ఆరోగయూంపై ప్ర భావం చూపుతుంది క దా అని అడిగార ట . దానిక్ గోప బంధుదాస్ సపాందిస్తి 
త న క స్వ ర్జయూం మీద మ్త్ మే ధాయూస వుంది త పపా ఇత ర విష యాల మీద లేద ని అననిర ట . ఈ ప రయూ ట న త ర్్వత దీనిపై 
"న ఒర్స్్స ప రయూ ట న "అనే పేరుమీద వాయూసం ర్స్తన గాంధీజీ అందులో త్ను వంద మంది గోపబంధుదాస్ల్ంట్వార్ని 
స మీక ర్ంచ గ లిగిత్ చాలు వార్ స్యంతో దేశానిక్ స్్వతంత్యూం స్ధస్తిన ని అననిరు.
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స మ గ్ర  మె్ న 

ఆలోచ నా దృక్ప థంత్ 

పా్ర రంభంచిన  నూత న జాతీయ విద్్య విధ నం 

అనేది విద్్యరంగంలో విపలో  వ్తమా క మారు్పల ను తీసుకొసతి ంది. 

గ త సంవ త్స ర కాలంగా అమ లు చేసుతి న్న కార్య క్ర  మాల కార ణంగా 

విద్్యరంగంలోను, బోధ నా ప దధి  తులోలో ను పను మారు్పలు వ చ్చుయి. ఇది 

కవ లం విధానం మాత్ర  మే కాద్. ద్ర్శ నిక త క లిగిన మార్గ  ద ర్్శ. నూత న 

భార త దేశం కోసం పునాది వేసి భ విష్య త్ భార తీయ త రాలు అంత రా్జ తీయ 

సాథి యిలో త్టివ్ర్త్ స మానంగా ముంద డ్గు వేయ డానికి ఈ నూతన 

విద్్యవిధానం దోహ దం చేసుతి ంది. మ న విద్్యరుథి లు ఆకాశ మేహ ద్దా గా క ల లు 

క న డ మే కాకండా వ్రు వ్ర్ద్ న భ విష్య తుతి ను నిర్మాంచుకొని క ల లి్న 

సాకారం చేసుకంటారు. ఈ ఆలోచ న త్ సెపటు ంబ ర్ 7న ఏరా్పటు 

చేసిన శిక్ష క్ ప ర్్వ మొద టి స ద సు్సలో ప్ర  ధాని శీ్ర  న రంద్ర  మోదీ 

చేతుల మీద్గా ఐద్ నూత న కార్య క్ర  మాలు 

పా్ర రంభ మ యా్యయి.భారీ 
ల క్ష్ల ను, 

సుదీర్ఘ మైన ల క్ష్ల ను అందుకోవాలంటే 
ప్ర తి ఒక్క రూ అవిశ్ంతంగా కృష్ చయాలి.ఎక్క డా ఆగ కుండా 
దృఢ నిశచా యంతో మంద డుగు వేయాలి. ఇదే సంక లపుంతో 
కంద్ర ప్ర భుతవాం వేగంగా అడుగులు వేసో్త ంది. విద్్రంగంలో 
అనేక మారుపులు తేవ డానిక కృష్ చసో్త ంది. మొద టి స్రిగా 
ఉపాధ్్య దినోతసి వంలో భాగంగా శిక్ష క్ ప ర్వా స ద సుసిను 
నిరవా హంచ డం జ రిగింది. ఈ సంద ర్ంగా మాట్లా డిన ప్ర ధ్ని శ్రీ 
న రంద్ర మోదీ విద్్రంగంలో తీసుకొచిచాన న్త న కార్ క్ర మాల నేవి 
విపలా వాతమా క మ మారుపుల కు శ్రీకారం చ్డుతాయ ని భార తీయ 
విద్్ వ్ వ సథి ను అంత రా్జ తీయ స్థి యిక చరుస్్త య ని అనానారు. 
ఆయ న విద్్ంజలి పోరటో ల్ గురించి మాట్లా డుతూ అది దేశంలోని 
విశ్ంత ఉపాధ్్యులు, శాస్రి వేత్త  లు, వృతి్తనిపుణుల సవా చ్ఛంద 
సేవ ల ను వినియోగించ్కోవ డానిక ఉప యోగ ప డుతుంద ని 
అనానారు. విద్్ంజ లి 2.0 అనేది భార తీయ పురాత న విద్్ 
సంప్ర ద్యాల ను, ప్ర జ ల భాగస్వామ్ంతో రూపందించార ని 

అనానారు. విద్్రంగంలో పెనుమారుపుల ను 
తీసుకురావ డానిక కంద్ర ప్ర భుతవాం 

ప ని చసో్త ంద ని ప్రైవేట్ రంగం 
కూడా సేవ లందించాల ని 
కోరారు. 

విద్్యరంగంలో మాటాలో డే 
పుసతి  కాల పాత్ర  

n విద్ అనేది అంద రికీ 
అందుబాటలో వుండి, 
స మాన తావానినా ఇవావాలి. మాట్లా డే 
పుస్త కాల ను విద్్రంగంలో భాగం 
చయ డం జ రిగింది. 

n ఎన్ స్ ఇఆర్ టి వెబ్ సైట్ లోను, ఇ- పాఠ శాల లోను, దీక్ష 
పోరటో ల్ లోను, మొబైల్ యాప్ ద్వారాను 377 పుస్త కాలు 
అందుబాటలో వునానాయి. ఈ పుస్త కాలు పిడిఎఫ్ , పిలాప్ 
బుక్ , ఇ-ప బ్ ఫారామాటలా  లో వునానాయి. 

n కంటి చూపు కోలోపుయిన దివా్ంగుల కోసం ఎన్ స్ 
ఇఆర్ టి పాఠ్ పుస్త కాల కు సంబంధించిన ఇ -ప బ్ 
వ ర్ష న్ ను అభవృదిధి చస్ అందుబాటలోక తెచాచా రు. 
పాఠాలు ప్ర సంగ రూపంలో వుంట్యి ( టెక్సి ట్ ట 
స్పుచ్ ). 

n 1990 పాఠ్ ప్ర ణాళిక కు సంబంధించిన ఎన్ స్ ఇఆర్ టి 
పాఠ్ పుస్త కాల ఆడియో పుస్త కాల ను దీక్ష పోరటో ల్ లో 

శిక్ష క్ ప ర్్వ స ద సు్స సంద ర్ంగా ప్ర  ధాని చేసిన 
ప్ర  సంగంలోని ముఖ్యంశాలు 

జాతీయ సాథి యిలో విపలో  వ్తమా క మారు్పల క శీ్ర కారం జాతీయ సాథి యిలో విపలో  వ్తమా క మారు్పల క శీ్ర కారం 
చుటిటు న కాంపోజిట్ విద్్య వ్య వ సథి  చుటిటు న కాంపోజిట్ విద్్య వ్య వ సథి  
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అపోలా డ్ చయ డం జ రిగింది. 
అంత రా్జ తీయ సాథి యి విద్్య కంద్ర ంగా 
అవ త ర్ంచ డానికి కృష్

n మ న విద్్రంగం అంత రా్జ తీయ స్థి యిక 
చరుకోవ డానికగాను మ నం మ న బోధ న , విద్్ 
విధ్నాల ను నిరంత రం పున ర్ నిరవా చించ్కుంటూ 
, పున ర్ రూప క లపు న చసుకుంటూ మంద డుగు 
వేయాలి. 

n నిషటో  3.0 అనేది పోటీత తావానినా ఆధ్రం చసుకునే 
విద్ ను, క ళ ల ఏకీక ర ణ ను, సృజ నాతమా క మ రియు 
విమ ర్శ నాతమా క ఆలోచ న ను ప్రోతసి హసు్త ంది. 

n పురాత న గురు విద్్ సంప్ర ద్యాల ను, ప్ర జ ల 
భాగ స్వామ్ం మీద ఆధ్ర ప డి విద్్ంజ లి 2.0 అనేది 
రూపందింది. 

n పాతిక ల క్ష ల మందిద్కా ప్రాధ మిక మ రియు 
పూరవా ప్రాధ మిక ఉపాధ్్య లకు శిక్ష ణ ఇవవా డం 
జ రుగుతుంది. 

అంత రా్జ తీయంగా విద్్యరంగ సామ రథి ్యం 
మ ర్యు భార తీయ సంస్కృత్

n బ ధిరులైన విద్్రుధి ల కోసం ప దివేల ప ద్ల తో 
కూడిన ఇండియ న్ సైన్ లాంగేవాజ్ (ఐఎస్ ఎల్) 
నిఘంటవును అభవృదిధి చయ డం జ రిగింది. 

n పాఠ శాల విద్ నాణ్ త ను మెరుగుప ర చ డం కోసం 
స మ గ్ర మైన సంపూర్ణ మైన విధివిధ్నాల వ్ వ సథి ను 
అభవృదిధి చయ డం జ రిగింది. ఇందులో పాఠ శాల ల 
నాణ్ త మ దింపు మ రియు దీమా ( ఎస్ కూ్ ఏఏ ) 
విభాగం వుంటంది. 

n పాఠ శాల విద్ లో స్ధించ ఉననా త ప్ర మాణాలు 
ఆయా రాష్్రా ల కు ఆద ర్శంగా వుంట్యి. 
త మ క ల లి్న సాకారం చేసుకనే దిశ గా 
మ న విద్్యరుథి ల చ ద్వులు

n టకో్లో జ రిగిన పారా ఒలంపిక్సి లో మ న 
క్రీడాకారుల అద్ుత మైన ప్ర తిభ మ న యువ త కు 
సూఫూరి్తద్య కంగా నిలుసు్త ంది. 

n మ నం అమృత మ హోతసి వ్ జ రుపుకుంటననా 
నేప థ్ంలో మ న ఒలంపియ న్ క్రీడాకారులు 
దేశంలోని 75 పాఠ శాల లినా సంద రి్శంచి అక్క డ 
విద్్రుథి లు వారి క ల లినా స్కారం చసుకునేలా 
సూఫూరి్తనిస్్త రు. 

n క్రీడ ల కు సంబంధించిన ఆయా పాఠ శాల లు చప టేటో  
కార్ క్ర మాల ను ఉప యోగించ్కునేలా విద్్రుథి ల కు 
త గిన ప్రోతాసిహం ఇవవా డం జ రుగుతుంది. 

n అస మాన త లినా తొల గించ డంలో నేష న ల్ డిజిట ల్ 
ఎడు్కష న ల్ అరి్కటెక్టో ( ఎన్ - డిఇఏఆర్) కీల క 
పాత్ర పోష్సు్త ంది. అనినా విద్్రంగ కార్ క్ర మాల ను 
అనుసంధ్నిసు్త ంది. 
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నూత న జాతీయ విద్్య విధానంలో ఐద్ నూత న 
కార్య క్ర  మాలు

n ఇండియ న్ సైన్ లాంగేవాజ్ డిక్ష న రీ:  విద్్రుథి లోలా  భాష్ ప ర మైన 
నైపుణా్ల ను పెంపందింపచయ డానిక ప దివేల ప ద్ల తో 
భార తీయ సైగ ల భాష నిఘంటవును (ఐఎస్ ఎల్ ) అభవృదిధి 
చయ డం జ రిగింది. దీనినా భార త దేశ సైగ ల భాష ప రిశోధ న 
మ రియు శిక్ష ణా కంద్రంవారు అభవృదిధి చశారు. యూనివ రసి ల్ 
డిజైన్ ఆఫ్ లెరినాంగ్ వారు చపిపున ద్ని ప్రకారం ఈ నిఘంటవులో 
పాఠ శాల విద్్స్థి యిలో భార తీయ సైగ ల భాష , మాట లు, 
పాఠాలు వుంట్యి. దీనిని దీక్ష పోరటో ల్ లో అపోలా డ్ చశారు. 
ఇది 13 ల క్ష ల మంది  విద్్రుథి ల కు, బ ధిరుల కు పాఠాలు చపేపు 
ఉపాధ్్యుల కు ఉప యోగ ప డుతుంది. ఇది ఆయా స బె్జకుటో ల ను 
బోధించ డానిక వాటి అవ గాహ న కు ఉప యోగ ప డుతుంది. 

n మాట్లా డే పుస్త కాలు:  న్త న విద్్ విధ్నం ప్ర కారం 
అంధుల కోసం త యారు చస్న అనినా ఎన్ స్ ఇ ఆర్ టి పాఠ్ 
పుస్త కాల ను  ఎల కా్రా నిక్ ప బిలా ష్డు  వ ర్ష నులా గా మారచా డం జ రిగింది. 
పాఠాలు మాట్లా డుతుననా టటో గా వుంట్యి. దీనితోపాట 
రండు వేల పాఠాల ను ఆడియో పుస్త కాలుగా త యారు 
చశారు. ఈ మెటీరియ ల్ అంతా ఎన్ స్ఆర్ టి వెబ్ సైటలా  
ను, ఇ - పాఠ శాల లోను, దీక్ష పోరటో ల్ లోను, మొబైల్ యాప్ 
లోను ల భ్ మ వుతాయి. ఇవి 25 లక్ష ల మంది దివా్ంగులైన 
విద్్రుథి లకు మఖ్ంగా అంధుల కు వ రంలాంటివి. 

n నిషటో  3.0:  ఉపాధ్్యులోలా  గ ణిత నైపుణా్ల ను పెంచ డానిక, 
ప్రాధ మిక అక్ష రాస్ తా మెళ కువల ను పెంపందించ డానికగాను 
ప్ర తే్క మైన శిక్ష ణా కోరుసిను ఎన్ స్ ఆర్ టి అభవృదిధి చస్ంది. 
ఇది ఆట లు, పాట లు, క ళ ల బోధన , బొ్మమా ల ఆధ్రిత బోధ న 
ప రంగా త యారు చస్న శిక్ష ణ . దీక్ష వేదిక మీద నిష్టో  3.0 
శిక్ష ణ ను ఆన్ లైన్ ద్వారా నిరవా హస్్త రు. ఇది ప్రాంతీయ భాష లో 
కూడా అందుబాటలో వుంది. ఈ శిక్ష ణ ద్వారా 25 ల క్ష ల మంది 
ఉపాధ్్యులు, ప్ర ధ్న ఉపాధ్్యులు ల బిధి  పందుతారు. 

n విద్్ంజ లి 2.0:  ప్ర భుతవా, ప్ర భుతవా స హాయం పందుతుననా 
పాఠ శాల లోలా  సవా చ్ఛంద సేవలందించ డానికగాను విద్్ంజ లి 
పోరటో ల్ ను అభవృదిధి చశారు. సవా చ్ఛంద కార్ క ర్త లు నేరుగా 
ఆయా పాఠ శాల ల తో సంప్ర దింపులు చస్ సేవ లందిస్్త రు. ఈ 
పోరటో ల్ ద్వారా ఉదో్గులు కావ చ్చా , విశ్ంత ఉదో్గులు కావ చ్చా , 
ప్ర భుతవా , పాక్క ప్ర భుతవా ఉదో్గులు కావ చ్చా , గృహణులు 
కావ చ్చా  ఎవ రైనా చ దువుకుననా వారు సవా చ్ఛందంగా త మ సేవ ల ను 
అందించ వ చ్చా .

n పాఠ శాల నాణ్ తా మ దింపు మ రియు భ రోస్:  న్త న 
విద్్ విధ్నం ప్ర కారం సెంట్ర ల్ బోర్డు ఆఫ్ సెకండ రీ ఎడు్కష న్  
అనేది ప్ర మాణాల ను నెల కొలేపు వ్ వ సథి గా ప ని చసు్త ంది. ఇది 
కంద్రీయ విద్్ల యాలు, న వోద య విద్్ల యాలకోసం ఈ 
ప ని చసు్త ంది. పాఠ శాల ల నిరవా హ ణలోని అనినా అంశాలకు 
సంబంధించి పాఠ శాల నాణ్ తా మ దింపు మ రియు భ రోస్ 
వ్వ సథిను (ఎస్ కు్ ఏఏ) త యారు చశారు. ఇది సవా యంప్ర క టిత 
విధ్నం మీద ఆధ్ర ప డి వుంటంది. ఇది 24, 606 పాఠ శాల ల కు 
(పాతిక దేశాలోలా ని 250 పాఠ శాల లినా క లుపుకొని) అంటే 20 
మిలియ న్ విద్్రుథి ల కు, ఒక మిలియ న్ ఉపాధ్్యుల కు 
ఉప యోగ ప డుతుంది. ప్రధాన మంత్రి శిక్ క్ ప ర్్వ పూర్తి 

ప్రసంగానిని వినలనుకంటే ఈ 
క్యూఆర్ కోడ్ ను స్్కన్ చేయండి న్్ ఇండియా స మాచార్    అకోటో బర్  1-15, 2021



న్యూ ఇండియా స మాచార్    అక్టో బర్ 1-15, 202144

విద్్రుథి ల కు స రైన వేదిక క లిపుంచి వారిలోని ప్ర తిభ ను వెలిక తీసే బాధ్ త ఉపాధ్్యుల దే. అంతే కాదు వారు విద్్రుథి ల వ్క్తతావానినా 
తీరిచాదిదుది తారు. ఉత్త  మ ఉపాధ్్యులు స మాజానినా, జాతిని నిరిమాస్్త రు. అందుక విద్్రుథి లు త మ జీవితాంతం త మ ఉపాధ్్యుల ను గురు్త  
పెటటో కుంట్రు. మ నం మ న ఉపాధ్్యులకు స రైన గౌర వ మ రా్దలు ఇవావాలి. అలాంటి 44 మంది ఉపాధ్్యుల ను రాష్రా  పతి  రామ్ నాధ్ 
కోవింద్ స నామానించారు. సెపెటోంబ ర్ 5, 2021 ఉపాధ్్య దినోతసి వ సంద ర్ంగా ఏరాపుట చస్న విరుచా వ ల్ కార్ క్ర మం ద్వారా వారిక జాతీయ 

అవారుడు ల ను ప్ర ద్నం చశారు.

భార త దేశ భ విష్య తుతి ను 
ర్పుదిద్దా తున్న ఉపాధా్యయులు

ఉపాధాయూయుర్లు చంద న ద త్తి చేస్తన కృష్ కార ణంగా 
ర్ంటీలోని ప్ర భుత్వ పాఠ శాల లో బాలిక ల సంఖయూ 60శాత్నిక్ 
చేరుకంది. ఆమ విధులో్ల  చేరే స మ యానిక్ ఆ పాఠ శాల లో 
ఒక్క బాలిక క్డా వుండేది కాదు. ఆమ గ్రామమంత్ 
తిర్గి గ్రామ ప్ర జ లో్ల  త గిన చైత నయూం నింపి వార్ క్తుళ్ల ను 
పాఠ శాల క పంపేల్ ప్రోత్స హించంది. ఈ బాలిక లో్ల  
అతయూ ధకలు మైనర్టీ కల్ల క, పేద కటుంబాల క 
చందిన వారు. 

గిర్జ న విదాయూరుథ్లు ఇంగ్్లషు భాష లో ప టు్ట  స్ధంచేల్ 
ప్ర మోద్ కమ్ర్ కృష్ చేస్తిననిరు. ఇంత్ కాదు కోవిడ్ 
మ హమ్మార్ స మ యంలో త న విదాయూరుథ్ల క ఆన్ లైన్ 
దా్వర్ మటీర్య ల్ అందించ వార్క్ పాఠాలు చపాపారు. 
వినూతని మైన విధానల దా్వర్ పాఠాలు చబిత్ విదాయూరుథ్లో్ల  
నేరుచుకోవాల నే ఆస క్తి పరుగుతుంద ని ఆయ న అంట్రు. 

గ ణత ఉపాధాయూయుర్లైన ఈమ త న విదాయూరుథ్ల క చాల్ 
స్లువుగా పాఠాల ను బోధస్తిరు. ఈమ పాఠాల ను వినే విదాయూరుథ్లు 
వాట్ని ఆస్్వదిస్తి నేరుచుకంటుననిరు. త్రీడీ మోడ ల్్స దా్వర్ 
సంభాష ణ్పూర్వ కంగా ఆమ పాఠాల ను చబుతుననిరు. 
విదాయూరుథ్ల ను త గిన విధంగా ప్రోత్స హించ డ మే కాకండా నూత న 
బోధ న ప దధి తులు త న క ఉప యోగ ప డుతుననియ ని అందుక 
స్లువుగాపాఠాలు చబుతుననిన ని అంటుననిరు. 

ఎంతో క ష్ట మైన గ ణతశాస్రింల్ంట్ స బెజిక్టల ను స్లువుగా 
చపపా డంలో అచ ల వ రమా పేరు సంపాదించుకననిరు. ఆమ 
విదాయూరుథ్లు త్రికోణ మితిల్ంట్ పాఠాల ను త ర గ తి గ దులో్ల  కాకండా 
క్షేత్ స్థ్ యిలో నేరుచుకంటుననిరు. అచ ల వ రమా రండు అంశాల పైన 
దృష్్ట పట్్ట రు. మొద ట్ది స్ంకతిక త ను క లిపి పాఠాలు చపపా డం. 
రండ వ ది ప ర్శోధ న ఆధార్త బోధ న . ఇంత్ కాదు ఆమ త న 
విదాయూరుథ్లను నస్ సైన్్స ట్రిప్  క తీస్కపోయారు. 

చంద నా ద తాతి

ప్ర  మోద్ కమార్
మ మ తా ప లివ్ల్ 

అచ ల వ రమా 
ప్ర భుతవా మాధ్య మిక పాఠ శాల , 

ర్ంటి, మ ధువ ని

ఏక ల వ్య మోడ ల్ 

ర్స్తడెనిషియ ల్ స్్కల్ 

అధా్యప కలు, బ సతి ర్, 

ఛ తీతిస్ గ ఢ్ 

ప్ర భుతవా బాలక ల ఉన్న త 

పాఠ శాల , భివ్నీ

బిర్లో బాలక విదా్యపీఠ్ , 

పిలానీ, ర్జ స్్థన్ 

ఈమ త మిళ నడు ర్ష్రాం తిరుచర్ప లి్లలోని పంచాయ తీ యూనియ న్ మిడిల్ స్్కల్ 
ప్ర ధాన ఉపాధాయూయుర్లుగా ప ని చేస్తిననిరు. త లి్లదండ్రులు త మ పిల్ల లిని త న పాఠ శాల లో 
చేరచు డానిక్గాను ఈమ ప్ర త్యూక మైన ఉనని త మైన ప దధి తుల ను అమ లు చేస్తిననిరు. ఆష్టదేవి 
చేస్తన కృష్ కార ణంగా ఆమ పాఠ శాల లో విదాయూరుథ్ల సంఖయూ ఏడు రటు్ల  పర్గింది.  

ఆషా దేవి
పంచాయ తీ యూనియ న్ 

మిడిల్ స్్కల్ , 

తిరుచిర్ప లలో

ఉపాధ్్యుల దినోతసి వం ప్ర ధాని అందించన ఐదు బ హుమ తులు

ఉపాధాయూయ దినోత్సవ వేడుకల పూర్తి వీడియో 
చూడట్నిక్ ఈ క్యూ ఆర్ కోడ్ స్్కన్ చేయండి
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మీడియా కారనా ర్ 

ర క్ ణ రంగ పార్శ్రామిక కార్డార్ లో మొతతిం ఆరు 
నోడ్ ల ఏర్పాటుక ప్రణ్ళిక లు వేయ డం జ ర్గింది. 
అవి అల్గ ఢ్ , ఆగ్రా, కానూపార్, చత్ క్ట్ , ఝానీ్స, 
ల కోని. ఉతతి ర ప్ర దేశ్ క చందిన ర క్ ణ శాఖ పార్శ్రామిక 
కార్డార్ అనేది ర క్ ణ రంగ ఉతపా తితిలో భార త దేశానిక్ 
స్్వవ లంబ న ఇస్తింది. భార త దేశంలోనే త యారీ 
విధాననిని ప్రోత్స హిస్తింది. 

పిఎంఒ ఇండియా

నితిన్ గడ్కరీ కారా్లయం:   

ర్జ స్థ్ న్ బారమా ర్ స మీపంలోని ఎన్ హెఛ్-925 ఏ 
మీద స త్తి గాంధ వ్ ప్రాంతం వ దది భార తీయ వైమ్నిక  
ద ళం కోసం ఎమ రజినీ్స ల్యూండింగ్ ఫెస్తలిటీ (ఇఎల్ 
ఎఫ్ )ని ఈ రోజు ప్రారంభించ డం జ ర్గింది. భార తీయ 
వైమ్నిక ద ళం విమ్నల అతయూ వ స ర ల్యూండింగ్ కోసం 
జాతీయ ర హ దార్ని వాడుకోవ డం ఇదే మొద ట్స్ర్. 

అంత ర్గ త  తిరుగుబాటు్ల  లేని సౌభాగయూ వంత మైన ఈశానయూ 
భార త స్ధ న ప్ర ధాని   న రేంద్ర మోదీ దారశు నిక త తోనే 
స్ధయూం. ఇందులో భాగంగా జ ర్గిన కార్్ అంగా్ల ంగ్ 
ఒపపాందం అనేది మ రో మైలుర్యి. 
వేయి మంది స్యుధ స భుయూలు హింస ను వ దిలేస్త 
జ న జీవ న స్ర వంతిలో క ల వ డ మ నేది ప్ర ధాని  మోదీ 
నయ క త్వ ప్ర తిభ ను ప్ర తిఫలిసతింది. 

ప్ర ధాని  న రేంద్ర మోదీ త్తి్వక త  అయిన ‘స బ్ 
కా స్థ్, స బ్ కా వికాస్’ లో మ హిళ లే కీల కం. 
హ ర్ ఘ ర్ జ ల్ కారయూ క్ర మం మ హిళా స్ధకార తను 
ఇస్తింది. వారు ఈ ప థ క ల బిధిదారులే కాదు, గ్రామీణ 
ప్ర గ తిక్ క్డా వారు దోహ దం చేస్తిరు. 

ప్ర ధాని  న రేంద్ర  మోదీ నయ క త్వంలో 75 కోట్ల 
టీకాల ను వేయ డం జ ర్గింది. ఈ  విజ యం క రోనపై 
స మ రంలో ప్ర పంచానిక మ్ర్గ ద ర్శు.  ఈ మైలుర్యిని 
స్ధంచ డం కోసం శాస్రి విజాఞా ననిని, ఆర్ అండ్ డిని, 
ఆరోగయూ రంగ కారయూ క రతి ల తో సహా మ్న వ వ న రుల ను 
స మ రథ్ వంతంగా వాడుకోవ డం జ ర్గింది. 

రాజ్ నాథ్ స్ంగ్ అమిత్ ష్:  

గజంద్ర స్ంగ్ షెకావ త్ మ న్ సుఖ్ మాండ వీయ
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152 వ జ యంత్
బాపూజీ 

అకోటు బర్ 2

గాంధీ జ యంతి సంద ర్ంగా మ న ప్రియ త మ బాపూజీక గాంధీ జ యంతి సంద ర్ంగా మ న ప్రియ త మ బాపూజీక 
ఘ న నివాళి ఘ టిస్్త ం. ఆయ న జీవితం నుంచి, ఆయ న ఘ న నివాళి ఘ టిస్్త ం. ఆయ న జీవితం నుంచి, ఆయ న 
ఉననా త మైన ఆలోచ న ల  నుంచి నేరుచా కోవాలిసింది ఎంతో ఉననా త మైన ఆలోచ న ల  నుంచి నేరుచా కోవాలిసింది ఎంతో 

ఉంది. బాపూ ఆశ యాల నేవి సౌభాగ్ వంత మైన , ఉంది. బాపూ ఆశ యాల నేవి సౌభాగ్ వంత మైన , 
ద యారది్  హృద య భార త దేశ స్ధ న  కోసం మ నకు ద యారది్  హృద య భార త దేశ స్ధ న  కోసం మ నకు 

మారాగొ నినా చూపాల ని కోరుకుంటనానాను.మారాగొ నినా చూపాల ని కోరుకుంటనానాను.

- న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధ్న మంత్రి.- న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధ్న మంత్రి.

మీ న మమా కాలే మీ ఆలోచ న లు; మీ న మమా కాలే మీ ఆలోచ న లు; 
మీ ఆలోచ న లే మీ మాట లు. మీ ఆలోచ న లే మీ మాట లు. 

మీ మాట లే మీ చ ర్ లు. మీ మాట లే మీ చ ర్ లు. 
మీ చ ర్ లే మీ అల వాటలా . మీ చ ర్ లే మీ అల వాటలా . 

మీ అల వాటేలా  మీ విలువ లు. మీ అల వాటేలా  మీ విలువ లు. 
మీ విలువ లే మీ విధి.మీ విలువ లే మీ విధి.

- మ హాతామా గాంధీ- మ హాతామా గాంధీ
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