
రష్యా-ఉక్రెయిన్  యుద్ధంలో చిక్కుబడిపోయిన వారి ప్రాణాలు కాపాడధందుక్ చేపట్టిన మహోదయామమే ‘‘ఆపరేషన్ గధంగ’’.  
త్రివర్ణ పతాక శక్తి ఏమిటో దేశధం, ప్రపధంచధం కూడా కనులారా వీక్ధంచాయి.  ఎలాధంట్ వైపరీతయాధంలో అయినా, ప్రపధంచధంలో 

ఎకకుడ ఉనానా భారతీయులు సురక్తమే అననా సధందేశధం ఇచాచాయి.

భారత్భారత్
సదా... మీ కోసంసదా... మీ కోసం
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స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ కంక్షలో ఒక మలుపుస్వాతంత్య్ర ఉద్యమ కంక్షలో ఒక మలుపు
చరిత్రను కాపాడుకోవటం ప్రతి ఒక్క దేశం బాధ్యత. చారిత్రక సంఘటనలు మనకి ఒక పాఠం నేర్పడమే కాకండా 
భవిష్యత్తులోకి పయనంచందుక మార్గదర్శకం చస్తుయి. ఈ ప్రాధాన్్యనని గురితుంచి ఆధునీకరించిన జలియన్ వాలా 
బాగ్ లోన జాతీయ స్మారకానని అమృత్ మహోత్సవ్ కాలంలోనే జాతికి అంకితం చయడం ప్రశంసనీయం. జలియన్ 

వాలా బాగ్ ఊచకోత 103వ వారిషికోత్సవానని 2022 ఏప్రిల్ 13వ తేదీన నర్వహిసతుంది. 

 జలియన్ వాలా బాగ్:  అమరవీరులకు నివాళి జలియన్ వాలా బాగ్:  అమరవీరులకు నివాళి

 ప్ర వేశ దావారం వద్ద  షాహీద్ ఉధమ్ సంగ్  ప్ర వేశ దావారం వద్ద  షాహీద్ ఉధమ్ సంగ్ 
విగ్ర హంవిగ్ర హం

 కుడ్యచిత్్ర లు, శిలాపాలతో ముస్తా బై న గోడలు కుడ్యచిత్్ర లు, శిలాపాలతో ముస్తా బై న గోడలు

జలియన్ వాలా బాగ్ ప్ర ంగణంలోని జల్ జలియన్ వాలా బాగ్ ప్ర ంగణంలోని జల్ 
కుండ్ లో అమరవీరులకు నివాళికుండ్ లో అమరవీరులకు నివాళి

నాలుగు గ్్యలరీలలో అమరవీరుల నాలుగు గ్్యలరీలలో అమరవీరుల 
త్్యగ్లు, వారి క్రూ రమై న ఊచకోత ఘట్టా ల త్్యగ్లు, వారి క్రూ రమై న ఊచకోత ఘట్టా ల 
ప్ర దర్శనప్ర దర్శన
 గ్ర్డె న్ లోని గోడలపై  తూట్ మార్క్ ల  గ్ర్డె న్ లోని గోడలపై  తూట్ మార్క్ ల 
సంరక్షణసంరక్షణ

మోక్ష స్థ ల్, అమర్ జ్్యతి, ధవాజ మస్తా ల్ పేరిట మోక్ష స్థ ల్, అమర్ జ్్యతి, ధవాజ మస్తా ల్ పేరిట 
ఎన్నో కొతతా  ప్ర ంత్ల అభివృద్ధిఎన్నో కొతతా  ప్ర ంత్ల అభివృద్ధి

వివిధ సంఘటనల గురించి సవివరంగ్ వివిధ సంఘటనల గురించి సవివరంగ్ 
తెలియచేసే రోజువారీ సండ్, లై ట్ షోతెలియచేసే రోజువారీ సండ్, లై ట్ షో

1919 ఏప్్ర ల్ 13వ తేదీ రోజున ఆ 10 నిముషాలు మన స్వాతంతో్య్రద్యమంలో చిరస్మరణీయ కథనంగ్ 
నిలిచిపోయంద్. వాటి స్మృతి ఫలితంగ్నే ఈ రోజు మనం స్వాతంత్య్ర వేడుకల అమృత్ మహోత్సవ్ 

నిరవాహంచుకుంటునానోం. ఇలాంటి సంఘటనల సమాహారంగ్నే ఆధునికంగ్ తీరిచిద్ద్్ద న జలియన్ వాలా బాగ్ 
స్్మరకనినో భారత స్వాతంత్య్ర ద్న్త్సవ 75వ వారిషి కోత్సవ వేడుకల సందర్ంగ్ జాతికి అంకితం చేస్కోవడం 

మనందరికీ స్ఫూరితా దాయకం.  
- నరంద్ర  మోదీ, ప్ర ధాన మంతి్ర

జలియన్ వాలా బాగ్ లో పునర్ జలియన్ వాలా బాగ్ లో పునర్ 
నిరి్మంచిన స్్మరక సముదాయం నిరి్మంచిన స్్మరక సముదాయం 
ప్ర ధానాంశాలు: ప్ర ధానాంశాలు: 

సమాచార్సమాచార్
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ప్ర ధాన పథకం 
పర్్యవరణ పరిరక్షణకు సహాయం

కవర్ పేజీ 
కథనం

ఉక్రెయిన్ యుద్ధ సంక్షోభం నుంచి ప్రతి ఒక్క భారతీయుడిన దేశానకి తరలించడంలో 
ఒక కొతతు దృష్ట ంతానని భారత్ నెలకొలి్పంది. | 14-28

పర్్యవరణానని స్వచ్ంగా ఉంచందుక 
స్వచ్ ఇంధన్లతో నడిచ వాహన్ల 
కొనుగోళ్లు  ప్రోత్సహించడానకి భారత 
ప్రభుత్వం కృషి చసతుంది.   34-35

గుజర్త్ లోన నవ్ స్రి జిలాలు  కంద్రానకి 16 కిలో 
మీటరలు దూరంలోన ఈ గ్రామం అందరి మాటలోలు  

తరచు వినపంచడమే కాదు, ఎంతకాలమైన్ 
చెరిగిపోన 92 సంవత్సర్ల న్టి ప్రపంచ 

గురితుంపును కూడా ప్రతిబంబసతుంది.  40-43

సంపుటి 2, సంచిక 19                                                                      ఏప్్ర ల్ 1-15, 2022

సంపద కుడు 
జై దీప్ భట్నోగర్, 
ప్రిన్సిపల్ డైరెకటిర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కారాయాలయధం, 
న్యాఢిల్లీ

డిజై నర్్స
ద్వా్య తలావార్, అభయ్ కుమార్ గుపతా

లాంగ్వాజ్ ఎడిట రులు
స్మిత్ కుమార్ (ఇంగ్లు ష్), 

అనిల్ పటేల్ (గుజర్తీ)

నదీమ్ అహ్మద్ (ఉర్్ద ),

సోనిత్ కుమార్ గోస్వామి (అస్్సమీ), 

వినయ ప్.ఎస్  (మలయాళం)

పౌల మి ర క్షిత్ (బంగ్లీ)

హరిహర్ పండా (ఒడియా)

సీనియర్ కన్సలిటా ంగ్ ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

సీనియ ర్ అససటా ంట్ క న్స లిటా ంగ్ ఎడిట ర్ 
విభార్ శ ర్మ 

అససటా ంట్ క న్స లిటా ంగ్ ఎడిట ర్ 
చంద న్ కుమార్ చౌద రి

సీనియర్ డిజై నర్ 
శా్యమ్ శంకర్ తివారి
రవీంద్ర  కుమార్ శర్మ

  ప్రచురణ, ముద్రణ స తయాధంద్ర ప్ర కాష్ , ప్రిన్సపల్ డైరెక్టర్ జనరల్, బఒసి బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & క మ్్యనకష న్ తరఫున ముద్ర ణ  ఇన్ ఫినటీ అడ్వరె్్టజింగ్ సరీ్వసెస్ 
ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్్పరేట్ పార్్క, 10వ ఫ్లు ర్, న్్యఢిల్లు–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్, ఎన్ హెచ్–1, ఫరిదాబాద్–121003.

కమ్యాన్కేషన్ చిరునామా, ఈ–మెయిల్ : రూమ్ నెంబర్   –278, బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ &
కమ్్యనకషన్, 2వ ఫ్లు ర్, సూచన్ భవన్, న్్యఢిల్లు-110003 response-nis@pib.gov.in, ఆర్ఎన్ఐ దరఖాసుతి నధంబర్ : DELTEL/2020/78829

13 భాషలోలు  అందుబాటులో ఉననో  
న్్య ఇండియా సమాచార్ చదవడానికి  

ఈ కింద్ లింక్ కిలు క్ చేయండి

న్్య ఇండియా సమాచార్ పాత 
సంచికలను చదవడానకి ఈ కింది లింక్ 

కిలుక్ చయండి:

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx

పరుగుతుననో భారతదేశ పలుకుబడికి  ప్ర తీక  

లోప లి పేజీలోలు

భారత స్వాతంత్య్ర తీర్థ యాత్ర

దండి

సధంక్పతి వారతిలు   | 4-5

తొలి భారత స్వాతధంతయా్ర సమర భూమి   | 6
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మధంత్రిమధండలి న్ర్ణయాలు | 11

ఆహాలీదకరమైన, సురక్త ప్రయాణాన్క్ రైల్వా చేతిక్ 

‘కవచ్’  | 12-13

బడ్జెట్ వెబినార్:  జాతి పురోగతిలో ఒక కొతతి  

వేదిక  | 29-31

క్రీడ-రక్షణ రధంగధంలో భారత్ ఆగదు      | 32-33

ఇ-నామ్: ‘ఒకే జాతి-ఒకే మారెకుట్’ విధానాన్క్ 
ప్రోతాసిహధం  | 36-37

కోవిడ్ పై పోరాటధం:  12 సధంవతసిరాల పైబడిన 
పిలలీలక్ కూడా వాయాక్సిన్  | 38-39

జన్ ఔషధి కేధంద్రధం :  స్ధారణ ప్రజలక్ లాభధం  | 44

న్్య ఇండియాన్్య ఇండియా
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సంపద కీయం
అభినందనలు!
	 జననీ	జన్మభూమిశ్చ	స్వర్గా దపి	గరీయసీ
 మాతృమ్రితు, జనమాభూమి స్వర్గం కన్ని ఉత్కకృష్టం అన దీన భావం.
భారతీయులు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్ని దేశానకి విలువైన ఆసితు. ప్రపంచంలో ఏ ప్రదేశంలో ఎలాంటి వైపరీతా్యలు చెలరేగిన్, 

అంతర్గత, బహిర్గత సంఘరషిణలు చెలరేగిన్ ప్రతి ఒక్క భారత పౌరుడు విలువైన ఆసితు అన స్పష్టమైన సందేశం నవభారతం అందిసతుంది, 
వారిన సరక్షితంగా, భద్ంగా ఇంటికి తీసకవసతుంది. రష్య-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా ఉక్రెయిన్ లోన భారత పౌరుల జీవితాలు 
ప్రమాదంలో పడిన సమయంలో అక్కడ ఉనని 20,000 మందిన దేశానకి తీసక ర్వడానకి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ మోదీ “ఆపరేషన్ 
గంగ” ప్రారంభించారు.

అక్కడ నుంచి తిరిగి వచిచిన భారతీయుల గాథల వాసతువాలేమిటో దేశం తెలుసకంది. భారతదేశమే కాకండా, ప్రపంచం యావత్తు 
దీనని కనులార్ వీక్షించి త్రివర్ణ పతాకం శకితు ఏమిటో అనుభవంలోకి తెచుచికంది. ప్రపంచంలో పెరుగుత్నని భారతదేశ ప్రాబలా్యనకి 
ఇది ప్రత్యక్ష నదర్శనం. ఉక్రెయిన్ సంక్షోభ కిలుష్ట సమయంలో “ఆపరేషన్ గంగ”  సహాయంతో యుద్ధ క్షేత్రాల నుంచి  భారత దేశానకి 
సరక్షితంగా వేలాది మందిన దేశానకి తిరిగి తీసక వచిచింది.

భారతదేశం తన సముననితమైన స్ంప్రదాయాలను అనుసరించి, అంతర్జా తీయ కట్్ట బాటలు  బాధ్యతలను కూడా మోసతుంది. అలాంటి 
కట్్ట బాటలును గౌరవిసూతు భారతదేశం తన పౌరులతో పాట్ ఆ ప్రాంతాలోలు  ఉనని ఇతర దేశాల పౌరులను కూడా కాపాడింది. ఆఫ్గనస్తున్ 
సంక్షోభంలో కావచుచి లేదా కోవిడ్ లాక్ డౌన్ లో వివిధ దేశాలోలు   చిక్కకపోయిన వారిన కావచుచి తిరిగి దేశానకి తీసక ర్వడం దా్వర్ 
ప్రతికూల సమయంలో కూడా భారతదేశం తన ప్రజలక అండగా నలిచింది.

యెమెన్, దక్షిణ సూడాన్ సంక్షోభాల సమయంలో లేదా నేపాల్, ఇండోనేషియా, మొజాంబక్ ప్రకృతి వైపరీతా్యలు సహా, సంక్షోభం  
ఏదైన్ భారతదేశం ఎలలుప్పుడూ తన ప్రజలక కాకండా, ఆయా దేశాల ప్రజలక కూడా మద్దత్ అందించింది. అందుక భారతీయులు 
ప్రతే్యకించి యువతక నవభారత న్యకత్వం పై విశా్వసం పెరిగింది. ప్రపంచంలో ఎక్కడక వెళ్లున్ తాను భారతదేశ పౌరుడిన కావడం 
వలలు తాను సరక్షితమే  అన వారు భావిసతున్నిరు. భారతదేశం తన పౌరులను కాపాడటానకి ఎంత సంసిద్ధంగా ఉంది అనేదే ఈ సంచిక 
ముఖపత్ర కథనం.

ఈ సంచికలో వ్యకితుత్వ విభాగంలో ‘పరమ్ వీర్ మేజర్ సింగ్ థాపా’ జీవిత చరిత్రతో పాట్ జలియన్ వాలా బాగ్ పునరినిర్మాణం, 
మహిళాశకితుకి వందనం, రైత్లక వరంగా ఇ-న్మ్ పథకం, పర్్యవరణ పరిరక్షణ పటిష్ఠతక “ఫేమ్ ఇండియా” పథకం వంటి 
కథన్లతో పాట్, ఉత్కళ్ దివస్ పై ప్రతే్యక కథనం ఉన్నియి. అలాగే, ఏప్రిల్ 13న ఉప్పు సతా్యగ్రహం 92వ వారిషికోత్సవం సందర్ంగా 
అమృత్ మహోత్సవ్ విభాగంలో సతా్యగ్రహిల కథన్లు కూడా ఇందులో ఉన్నియి. 

 అలాగే కోవిడ్ పై భారత్ పోర్టం, భద్త కోసం రైలే్వలక కవచ్, జన్ ఔషధి దుకాణాల దా్వర్ చౌక ధరలక ప్రజలక 
ఔషధాల సరఫర్, స్ర్వత్రిక బడ్జాట్ క కొతతు దిశ వంటి ప్రతే్యక ఆకరషిణలు కూడా ఉన్నియి.

   
 మీ సలహాలు ఈ ఇ-మెయిల్ కి పంపండి :  response-nis@pib.gov.in 

 (జైదీప్ భట్నాగర్)
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సాధికార మహిళ  సుసంపన్న జాతి 

న్యూ ఇండియా 
న్యూ ఇండియా 

స మాచార్స మాచార్

ఆమెఆమె
మార్పుకు మూలం
మార్పుకు మూలం

అంతర్జా తీయ మహిళా దినోత్సవ ప్ర త్యేకం 

అంతర్జా తీయ మహిళా దినోత్సవ ప్ర త్యేకం 

మహిళా చోదక అభివృదిధి  విజన్ తో 

మహిళా చోదక అభివృదిధి  విజన్ తో 

భారతదేశం పురోగమిస్త ంది. 
భారతదేశం పురోగమిస్త ంది. 

మీ కఠిన శ్రమక ధన్యవాదాలు తెలియచసూతు 
ఇ-మెయిల్ ర్యడం న్క ఎంతో ఆనందం 

కలిగిసతుంది. భారతదేశానకి సంబంధించిన 
వాసతువాలు, పథకాలు తెలుసకోవడంలో ప్రతి ఒక్క 

భారతీయునకి, ప్రతే్యకించి పోటీ పరీక్షలక 
తయారవుత్నని అభ్యరుథులక ఈ పత్రిక ఎంతో 

ఉపయోగకరంగా ఉంది. 
ganeshreigns1999@gmail.com

--------------------------------  
న్్య ఇండియా సమాచార్ పత్రికను న్ 
స్నిహిత్లోలు  ఒకరు న్క చూపంచారు. 

భారత ప్రభుత్వం చపడుత్నని వివిధ 
ప్రాజెక్టలు, చొరవలక సంబంధించిన ప్రతి 

ఒక్క అంశానని ఈ పత్రిక కవర్ చసతుంది. మా 
విదా్యరుథులు, సిబ్ంది అందరికీ ఇది చాలా 

సమాచారం అందించ పత్రిక. 
గ్రంథాలయంలో ఉంచుకనేందుక 

అవసరమైన ముద్ణ ప్రతి పందడానకి 
చందాదారుగా నమోదయ్్య విధానం ఏమిటో 

తెలియ చయాలన నేను సగౌరవంగా 
కోరుత్న్నిను.

శ్రీనిష .కె.టి
srinishabineesh@gmail.com

నేను న్్య ఇండియా సమాచార్ మారిచి 
01-15 సంచిక ఇప్పుడే చదివాను. చక్కన 
రచన, సమాచారయుతమైన వా్యస్ల ఖన 

ఇది. మీ అందరి కృషికి ధన్యవాదాలు. 
ఇమ్మాన్యుయెల్ జాన్ పాత్రాస్ 

ejpatras@gmail.com

ఉతతిర ప్రత్యాతతిరాల చిరునామా:  రూమ్ నంబర్-278, బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్్యనకషన్, సెకండ్ ఫ్లు ర్, 
సూచన్ భవన్, న్్యఢిల్లు - 110003

e-mail Address: response-nis@pib.gov.in

మీ న్్య ఇండియా సమాచార్ పత్రిక ఎంతో ఉపయోగకరంగాను, చక్కన సమాచారం అందించదిగాను ఉంది. నేను క్రమం తప్పకండా ఈ 
పత్రిక చదవడంతో పాట్ న్ నర్వహణలోన “ఇకా్ల్ ఇ కశ్మార్” వార్తుపత్రికలో వా్యస్లు, ఫీచరులుగా కూడా ప్రచురిసూతు ఉంటాను. భారత 

ప్రభుత్వం చపడుత్నని వివిధ పథకాలక సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం అందించ పత్రిక ఇది. మన చుట్్ట  జరుగుత్నని పలు 
సంఘటనలక సంబంధించిన సమాచారం తెలుసకోవడంలో ఉపయోగకారిగా ఉంది. మీరు, మీ బృందం కూడా ప్రతీ స్థు యిలోను ఉతతుమ 

పనతీరు చూపసతున్నిరు. ఏదో ఒక రోజు ఈ పత్రిక దేశంలోనే ఉతతుమ పత్రికలోలు  ఒకటిగా మారుత్ందనడంలో సందేహం లేదు.
మహమమాద్ ఇక్బాల్ 

iqbalekashmir@gmail.com
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పై ్రవేటు వై ద్య కళాశాలలోలు  సగం సీటలు కు పై ్రవేటు వై ద్య కళాశాలలోలు  సగం సీటలు కు 
ప్ర భుతవా కళాశాల ఫీజులేప్ర భుతవా కళాశాల ఫీజులే

ముఖ్యమై న నిర్ణ యంముఖ్యమై న నిర్ణ యం

వైద్య విద్య అభ్యసించాలన ఆకాంక్షించ విదా్యరుథుల ప్రయోజనం 
కోసం కంద్ ప్రభుత్వం ఒక కీలక అడుగు వేసింది. ఇప్పుడు 

ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలలోలు  50 శాతం సీట్లు  ప్రభుత్వ కళాశాలలోలు  
వసూలు చస్ ఫీజుక అందుబాట్లో ఉంటాయి. జన్ ఔషధి దివస్ 
సందర్ంగా మారిచి 7వ తేదీన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ మోదీ 
స్వయంగా ఈ విషయం టీ్వట్ చశారు. ఇందుకోసం వచచి విదా్య 
సంవత్సరం నుంచి కొతతు మార్గదర్శకాలు అమలు పరుస్తురు. 
ప్రైవేట్ విశ్వవిదా్యలయాలతో పాట్ డీమ్్డ  విశ్వవిదా్యలయాలక 

కూడా ఈ నబంధన వరితుసతుంది. మెరిట్ ఆధారంగా అర్హత పందిన 
విదా్యరుథులక తొలుత లబ్ధ పందుతారు. భవిష్యత్తును దృషి్టలో 
ఉంచుకన గత ఏడు సంవత్సర్లుగా భారత ప్రభుత్వం ఆరోగ్య 
రంగం పటిష్ఠతక పలు నర్ణయాలు తీసకంది. అధిక ఫీజుల 
కారణంగా ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలలోలు  అడిమాషన్ పందలేన 
విదా్యరుథులక ఇది పెద్ద ఊరట. అలాగే వైద్య విద్య కోసం విదేశ్ 
వైద్య కళాశాలలక పరుగులు తీయకండా దేశంలోనే ప్రవేశం 
పందేలా విదా్యరుథులక ప్రోతా్సహం లభిసతుంది.

ప్ర ధాన మంతి్ర ని ఆకటుటా కొననో డెహా్ర డూన్ పఠశాల విదా్యరి్థ  చిత్ర లేఖనంప్ర ధాన మంతి్ర ని ఆకటుటా కొననో డెహా్ర డూన్ పఠశాల విదా్యరి్థ  చిత్ర లేఖనం

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ మోదీ అప్పుడప్పుడు దేశంలోన 
యువతతో ప్రత్యక్షంగా సంభాషిసూతు వారిలో 

నైతిక స్ెథుర్్యనని ఉతేతుజితం చస్ందుక కృషి చసూతు 
ఉంటారు. ‘మన్ కీ బాత్’ (‘మనసలో మాట’) 
కావచుచి లేదా ‘పరీక్షా పే చరచి’  కావచుచి లేదా 
వ్యకితుగత సంభాషణ  కావచుచి ఏదో ఒక రూపంలో 
వారితో మమేకం అవుతూ ఉంటారు. ఇటీవల 
డ్హ్రాడూన్ క చెందిన అనుర్గ్ ర్మోలా ర్సిన 
లేఖక సమాధానం ఇసూతు అతన చిత్రలేఖన 
నైపుణా్యనని ప్రశంసించారు. అనుర్గ్ ర్మోలాను 
కళా సంస్కకృత్లక ప్రధానమంత్రి జాతీయ బాలల 
అవారు్డ  2021తో సత్కరించారు. గత ఏడాది 
డిసెంబర్ లో అనుర్గ్ ఈ చిత్రం గీశాడు. భారత స్్వతంత్య్ర 75వ 
వారిషికోత్సవ వేడుకల థీమ్ తో అనుర్గ్ ఈ చిత్రం గీశాడు. ఈ 

చిత్రంతో పాట్ అనుర్గ్ జాతీయ ప్రయోజనంతో కూడిన అంశాలపై 
ప్రధాన మంత్రికి ఒక లేఖ కూడా ర్శాడు. అనుర్గ్ 
ఆలోచనలక ముగు్ధ లైన ప్రధాన మంత్రి తన 
సమాధానంలో నీ లేఖలోన పదాలు, వర్ణ చిత్రానకి 
నువు్వ తీసకనని అమృత్ మహోత్సవ్ థీమ్ నీలోన 
సైదా్ధ ంతిక పరిణతిన ప్రతిబంబసతున్నియి. కౌమార దశ 
నుంచ జాతీయ ప్రాధాన్యం ఉనని అంశాలపై నువు్వ 
అవగాహన పెంచుకోవడం న్క ఆనందంగా ఉంది. 
బాధ్యతాయుతమైన పౌరుడుగా దేశాభివృది్ధలో నీ పాత్ర 
ఏమిటో నీక తెలిసింది అన ప్రశంసించారు. అనుర్గ్  
సూఫూరితు కోసం ఈ వర్ణచిత్రానని నరేంద్ మోదీ యాప్ 
(Narendra Modi app) లోను, https://www.

narendramodi.in/ వెబ్ సైట్ లోను కూడా అప్ లోడ్ చశారు. 

సధంక్పతి వారతిలు 
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శ్్ర కృష్ణ  సేతు ప్ర రంభం;  ముంగర్ నంచి శ్్ర కృష్ణ  సేతు ప్ర రంభం;  ముంగర్ నంచి 
ఖగ్రియా మధ్య 100 కిలో మీటరలు  ఖగ్రియా మధ్య 100 కిలో మీటరలు  

మేరకు తగ్గి న దూరంమేరకు తగ్గి న దూరం

2021లో 10,000 మగ్వాటలు  సర 2021లో 10,000 మగ్వాటలు  సర 
విదు్యతుతా  స్మరధి ్యంతో రికరుడె  విదు్యతుతా  స్మరధి ్యంతో రికరుడె  

నెలకొలిపాన భారత్నెలకొలిపాన భారత్

2070 న్టికి భారత్ వ్యర్థు ల లక్షా్యనని ‘జీరో’గా చసతుందన గాలు స్గ లో 
జరిగిన సిఒప-26 సమావేశాలోలు   ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ మోదీ 

చసిన ప్రకటనను ప్రపంచం యావత్తు ప్రశంసించింది. అప్పుడు ప్రధాన 
మంత్రి  మోదీ లక్షష్య నరే్దశం మాత్రమే కాదు, ప్రణాళ్క కూడా సిద్ధం 
చశారు. ఇంధన రంగానకి చెందిన పరిశోధన, కన్సలి్టంగ్ సంసథు మెర్్కమ్ 
నవేదిక కూడా ఈ సంకల్ప సిది్ధన ధ్రువీకరించింది. ఆ నవేదిక ప్రకారం 
2021 సంవత్సరంలో భారతదేశం రికారు్డ  స్థు యిలో 10 వేల మెగావాటలు 
స్థు పత సలార్ విదు్యత్తు స్మరథ్ు ం జోడించింది. వారిషిక ప్రాతిపదికన 
సౌర విదు్యత్తు ఉత్పతితు 212 శాతం పెరిగింది. 2021 డిసెంబర్ న్టికి 
దేశంలో సౌర విదు్యత్తు ఉత్పతితు స్మరథ్ు ం 49,000 మెగావాటలుక 
చరింది. 2021 సంవత్సరంలో కొతతుగా జోడించిన విదు్యదుత్పతితు 
స్మరథ్ు ంలో సౌర విదు్యత్తు వాటా 62 శాతం. ఇప్పటివరక అదనపు 
సౌర విదు్యత్తు స్మరథ్ు ం జోడింపులో అతి పెద్ద వాటా ఇది. గత ఏడాది 
స్థు పత సలార్ విదు్యత్తు స్మరథ్ు ంలో 83 శాతం భారీ ప్రాజెక్టలే 
ఉన్నియి. వారిషిక ప్రాతిపదికన 230 శాతం వృది్ధ ఇది. “2030 న్టికి 
మేం శిలాజేతర ఇంధన్ల దా్వర్ 50 శాతం స్థు పత విదు్యత్తు స్మరథ్ు ం 
స్ధిస్తుం. భారతదేశం ఏ లక్షష్యం నరే్దశించుకన్ని అది స్ధించడం న్ 
దృషి్టలో పెద్ద సవాలేమీ కాదు” అన ఇటీవల బడ్జాట్ వెబన్ర్ సందర్ంగా 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ మోదీ చసిన ప్రకటననే ఆ నవేదిక 
ప్రతిబంబసతుంది.

46 శాతం పై గ్ ఆయుషా్మన్ భారత్ లబ్ధి దారులు మహళలే46 శాతం పై గ్ ఆయుషా్మన్ భారత్ లబ్ధి దారులు మహళలే

దేశంలోన 50 లక్షల మంది పైగా ప్రజలక ఏడాదికి 
రూ.5 లక్షల వరక ఉచిత వైద్య సదుపాయం 

అందించడం లక్షష్యంగా ప్రారంభించిన ఆయుషమాన్ 
భారత్ సీ్కమ్ పేదలక, మహిళలక కూడా ఒక వరం. 
ఇటీవల నర్వహించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం 2019 
నుంచి 2021 సెపె్టంబర్ వరక  ఈ సీ్కమ్ దా్వర్ లబ్ధ 
పందిన వారిలో 46.7 శాతం మంది మహిళలు 
ఉన్నిరు. మణిపూర్,  న్గాలాండ్, మిజోరం, బహార్, 
చతీతుస్ గఢ్, గోవా, పుదుచచిరి, లక్షదీ్వప్, కరళ, 
మేఘాలయ ర్ష్రా లోలు  ఆయుషమాన్ భారత్ కారు్డలు ఉనని 

వారిలో పురుషుల కన్ని మహిళల సంఖ్్య అధికంగా 
ఉంది. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదిగా పేర్్కంట్నని ఈ 
ఆరోగ్య బీమా పథకానని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ మోదీ 
2018లో ప్రారంభించిన విషయం ఇక్కడ 
ప్రస్తువనీయం. ఇప్పుడు ఈ సీ్కమ్ ను నరంతరం 
విసతురిసతున్నిరు. 27,300 ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ 
ఆస్పత్రులను ఈ సీ్కమ్ తో అనుసంధానం చశారు. ఈ 
సీ్కమ్ తో జోడించిన 141 వైద్య విధాన్లు ప్రతే్యకంగా 
మహిళలక ఉదే్దశించినవే. 

బహార్ లోన ముంగర్ సముననితమైన చరిత్ర, విద్య, సంస్కకృతి, 
వాణిజా్యలక ప్రతే్యక గురితుంపు పందిన పట్టణం. బహార్ లోన 

ప్రసిద్ధ పర్్యటక, క్రీడా తీరథుయాత్రా సథులం. గతంలో ఈ ప్రాంతంలోన 
ప్రజలు ఉతతుర బహార్ వెళాలు లంటే నగర్నకి 70 కిలో మీటరలు దూరంలో 
మోకామాలో ఉనని ర్జేంద్ స్త్ లేదా 75 కిలో మీటరలు దూరంలో 
భాగల్ పూర్ వద్ద ఉనని విక్రమశిల స్త్ దాటాలి్సవచచిది. ఎన్.హెచ్ 
333బ వద్ద గంగా నదిపై రూ. 696 కోటలు వ్యయంతో 14.5 కిలో మీటరలు 
నడివి గల రైల్ కమ్ రోడు్డ  వంతెన నర్మాణం పూరితు చయడం దా్వర్ ఈ 
సమస్యను పరిష్కరించారు.  కంద్ రోడులు , రవాణా శాఖ మంత్రి నతిన్ 
గడ్కరీ ఇటీవల ఈ వంతెనను ప్రారంభించారు. ఈ వంతెనపై ర్కపోకలు 
ప్రారంభం కావడంతో ముంగర్-ఖగారియా మధ్య దూరం 102 కిలో 
మీటరులు , ముంగర్-బెగుసర్య్ మధ్య దూరం 20 కిలో మీటరలు మేరక 
తగి్గంది. అలాగే ముంగర్ నుంచి ఖగారియా, సహర్స మధ్య ప్రయాణం 
3 గంటల మేరక;   బెగుసర్య్, సమసితుపూర్ మధ్య ప్రయాణం 45 
నముషల మేరక తగు్గ త్ంది. చండీస్థు న్ లోన సిద్ధ శకితుపీఠం, ఋషి 
కండ్, సీతా కండ్ లక భకతుల ర్కపోకలు పెరుగుతాయి. ముంగర్ 
లోన చారిత్రక కోట, ముంగర్ విశ్వవిదా్యలయానకి సందర్శకల సంఖ్య 
కూడా పెరుగుత్ంది.

ముంగర్ ప్ర జల కల స్కరం

సధంక్పతి వారతిలు 
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ఒడిశా ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన ఉత్కళ్ దివస్ పేరిట 86వ వ్యవస్థు పక 
దినోత్సవం నర్వహించుకంటోంది. 1936లో బహార్, 

మద్రాస్ ప్రెసిడ్నీ్స, ఉమమాడి బెంగాల్ లోన కొనని ప్రాంతాల నుంచి 
వేరుపడి “ఒరిస్్స” పేరిట ప్రతే్యక ర్ష్రాంగా ఏర్్పటైన రోజు ఇది. 
దీనని అప్పటి నుంచి “ఉత్కళ్ దివస్” లేదా “ఉత్కళ్ దివశ”గా 
వ్యవహరిస్తురు. 2011 సంవత్సరంలో ర్ష్రాం పేరును “ఒడిశా”గా 
మార్చిరు. ఈ ఉత్కళ్ ప్రాంతమే అశోక చక్రవరితుకి అహింస్ పాఠానని 
బోధించింది. భారత స్్వతంత్య్ర పోర్టంలో కూడా అత్యంత కీలక 
ప్రదేశంగా నలిచింది. 1817లో... అంటే 1857 స్్వతంత్య్ర 
తిరుగుబాట్ కన్ని 40 సంవత్సర్ల ముందే పైకా తిరుగుబాట్గా 
ప్రసిది్ధ చెందిన ఈ పవిత్ర ఒడిశా భూభాగంలో చెలరేగిన స్యుధ 
తిరుగుబాట్ తూరు్ప భారతంలో బ్రిటిష్ స్మ్రాజ్య పున్దులనే 
కదిలించి వేసింది.
ఒక్క పైకా తిరుగుబాట్ మాత్రమే కాదు.. గంజాం ఉద్యమం, లర్జా  
కోల్్హ ఉద్యమం, సంబల్ పూర్ యుద్ధం వంటి ఎనోని స్మ్రాజ్యవాద 
వ్యతిరేక పోర్టాలను ఒడిశా ముందు వరుసలో నలిచి నడిపంది. 
భారత స్్వతంత్య్ర చివరి అంకంలో కూడా మహాతామా గాంధీ 
న్యకత్వంలో ఒడిశా, ఆ ర్ష్రా ప్రజలు ఎంతో కీలక పాత్ర 
పోషించారు. ఈ భూమిపై ఉద్వించిన పండిట్ గోపబంధు దాస్, 
ఆచార్య హరిహర్, హరేకృష్ణ మహతాబ్, లక్షష్మణ్ న్యక్ వంటి 
ఎందరో స్్వతంత్ర్యద్యమ ప్రముఖులు సహాయ నర్కరణోద్యమం, 
ఉప్పు సతా్యగ్రహం వంటి ఎనోని స్్వతంత్య్ర పోర్టాలోలు  ప్రముఖ పాత్ర 
పోషించారు. మహిళలు ఇందులో వెనుకబడిపోలేదు, రమాదేవి, 
మాలతీదేవి, కోకిలాదేవి, ర్ణి భాగ్యవతి తమ పురుష సహచరులతో 

భుజం కలిప దేశ స్్వతంత్య్రం కోసం పోర్డారు. “స్ంస్కకృతిక 
వైవిధా్యనకి సంపూర్ణ చిత్రం ఒడిశా. ఈ ప్రాంతానకి చెందిన కళ, 
ఆధా్యతిమాకత, గిరిజన సంస్కకృతి యావత్ దేశ స్ంస్కకృతిక వైభవానకి 
చిహనిం. దేశం మొతతుం ఈ ర్ష్రాంతో అనుసంధానం కావాలి” అన 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ మోదీ చెబుతారు.
ఒడిశా చరిత్రను తరచి చూసినటలుయితే భారతదేశం మొతతుంలో ఒడిశా 
చరిత్ర బలానని మీరు వీక్షించవచుచి. చరిత్రలో లిఖంచిన ఈ 
సంఘటనలు ప్రసతుత వరతుమానం, భవిష్యత్తుతో కూడా అనుసంధానమై 
భవిష్యత్తుక మార్గదర్శకంగా కూడా ఉంటాయి. ఈస్్ట ఇండియాక  
భవిష్యత్తు అవకాశాల దా్వరం తెరిచిన ముఖదా్వరంగా కూడా ఒడిశా 
ప్రసిది్ధ చెందింది. గత 7 సంవత్సర్లను మనం గమనంచినటలుయితే 
కంద్ ప్రభుత్వం మౌలిక వసత్ల అభివృది్ధపై ప్రతే్యకంగా శ్రద్ధ 
పెటి్టంది. నేడు ఒడిశాలో వేలాది కిలో మీటరలు జాతీయ రహదారులు, 
కరోస్తు రహదారుల నర్మాణం జరుగుతోంది అన  ప్రధానమంత్రి 
నరేంద్ మోదీ అన్నిరు. స్గర్ మాల ప్రాజెక్టపై వేలాది కోటలు 
రూపాయలు ఖరుచి చసతున్నిరు. ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమల ఏర్్పట్క 
పారిశ్రామిక సంసథులు, కంపెనీలను ప్రోత్సహిసతున్నిరు. ఆయిల్ 
రిఫైనరీలు, ఇథన్ల్ బయో రిఫైనరీలు సహా ఒడిశాలో ఎనోని కొతతు 
కర్మాగార్లు ఏర్్పటవుత్న్నియి. ఉక్క పరిశ్రమ విసతు ృత స్మర్థు ్నని 
కూడా పటిష్ఠం చసతున్నిరు. విదా్య రంగంలో ఐఐటి భువనేశ్వర్, 
ఐఐఎస్ఇఆర్ బరంపురం, ఐఐఎస్ వంటి ఎనోని ఉననిత విదా్య 
సంసథులున్నియి. మనం ఒడిశా చరిత్రను, సంస్కకృతిన, నర్మాణ శోభను 
దేశానకి, ప్రపంచానకి విసతురించాలి. 

స్వాతంత్య్ర ఉద్యమం ఊప్రి పోస్కుననో భూమిస్వాతంత్య్ర ఉద్యమం ఊప్రి పోస్కుననో భూమి
రమణీయతక మారుపేరుగా నలిచ బీచ్ లు, అందమైన దేవాలయాలు, 
ఇంకా ఎనోని ఆకరషిణీయమైన పర్్యటక కంద్రాలతో ఉండే ఒడిశా 
చైతన్యవంతమైన చరిత్ర, స్ంస్కకృతిక వైభవాలక చిహనిం. ప్రాచీన కాలం 
న్టి భారతదేశ చరిత్రలో ఒడిశా సముననితమైన స్థు నం కలిగి ఉంది. 
ప్రసతుత కాలంలో కూడా జాతి నర్మాణంలోన ప్రతి ఒక్క విభాగంలోన్ 
ఒడిశా కీలక పాత్రధారిగా ఉంది. భగవాన్ జగన్నిథున సథులం ఇది, అశోక 
చక్రవరితు బౌద్ధమత సీ్వకార్నకి దోహదపడిన భూమి ఇది. కోణార్్క 
దేవాలయం నుంచి జగన్నిథ దేవాలయం, చిల్క సరస్స వరక లెక్కలేననని 
చారిత్రక ప్రాధాన్యం గల సథులాలు ఎననింటికో ఆలవాలం. అందరూ  ఎంతో 
ఇష్టపడే తీప వంటకం రసగులాలు  ఈ ప్రాంతం నుండే వా్యపంచింది. ఒడిశా 
సముననితం, చైతన్యవంతం అయిన వైభవానకి చిహనిం మాత్రమే  కాదు, 
తొలి భారత స్్వతంత్య్ర పోర్టంగా పేర్ందిన 1817 న్టి పైకా 
తిరుగుబాట్ మ్లస్థు నం ఇదే. 

జాతీయధం ఉతకుళ్ దివస్
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హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోన సిమాలు లో 1928 ఏప్రిల్ 10వ తేదీన 
జనమాంచిన మేజర్ ధన్ సింగ్ థాపా సైన్్యనకి చెందిన 8 

గూర్ఖా  రైఫిల్్స బెటాలియన్ లో ప్రవేశించారు. 1949 ఆగస్టలో ఆయన 
ఎనమిదవ గూర్ఖా  రైఫిల్్స లో చర్రు. 1961లొ చైన్ దుర్క్రమణ 
నరి్వర్మంగా స్గుత్నని దశలో భారతదేశం ముందుక పురోగమించ 
విధానమే ఎంచుకంది. ఈ నర్ణయం అనంతరం చైన్ సరిహదు్ద లోలు  పెద్ద 
ఎత్తున స్నలను మోహరించింది. సైన్్యనకి ఇచిచిన ఆదేశాల ప్రకారం అది 
టిబెట్ నుంచి లదా్ద ఖ్ క దారి తీస్ ప్రతి ఒక్క రోడు్డ ను స్్వధీనం 
చసకోవలసి ఉంది.  పాంగాంగ్ సరస్స ఉతతుర తీరంలోన ఖుర్నిక్ ఫ్ర్్ట 
నుంచి దక్షిణంలోన చుషుల్ వరక కూడా  అదే సైనక విధానం 
అమలుపరిచారు. ఇందుకోసం ఎనోని చినని స్థు యి సైనక స్థు వర్లు 
ఏర్్పట్ చశారు. సిరిజాప్, సిరిజాప్ 1, సిరిజాప్ 2 అనే కీలక స్థు వర్లు 
భారత్ ఏర్్పట్ చసింది. మేజర్ ధన్ సింగ్ థాపా 
న్యకత్వంలో సిరిజాప్ 1 స్థు వరంలో 8వ గూర్ఖా  
రైఫిల్్స దళం మోహరించారు. ఆయనక 28 మంది 
జవానులను, 303 రైఫిళ్లు , చినని మెషీన్ గన్ లు 
కటాయించారు. 1962 అకో్ట బర్ 20వ తేదీన చైన్ 
సైన్యం ఈ స్థు వరంపై దాడి చసింది. మేజర్ ధన్ సింగ్ 
థాపా, ఆయన బెటాలియన్ చైనీయుల దాడిన రెండు 
స్రులు  తిప్ప కొటా్ట రు.

మ్డోస్రి భారీ సైనక, ఆయుధ బలంతో 
శత్రుస్నలు దాడి చశాయి. రెండుననిర గంటల పాట్ 
సిరిజాప్ పై మోర్్ట రులు , ఆయుధ వరషిం కరిపంచారు. 
బెటాలియన్ తో ఆ పోస్్ట కాంటాక్్ట కూడా పూరితుగా 
తెగిపోయింది. అయిన్, గూర్ఖా  రైఫిల్్స క చెందిన 

స్హసవంత్లైన సైనకలు శత్రువుపై పోర్టం స్గిసూతునే ఉన్నిరు. 
మేజర్ థాపా సహచర సైనకలు కొందరు వీరమరణం పందారు. అలా 
గుళలు వరషిం కరుసూతునే ఉనని వాతావరణంలో కూడా ఆయన మిగతా 
సైనకల నైతిక స్ెథుర్యమే బలంగా తన ‘ఖుక్రి’ (వంపు తిరిగి ఉండే కతితు) తోనే 
చైన్ స్నలపై పోర్టం కొనస్గించారు. ఆ పోర్టంలో ఆయన ఎందరో 
చైన్ సైనకలను హతమార్చిరు. చివరికి చైన్ సైన్యం ఆయనపై బలం 
స్ధించి యుద్ధ ఖైదీగా బంధించింది. భారత ప్రభుత్వం, సైన్యం కూడా 
ఆయన వీరమరణం పందారనే భావించాయి. ఆయనక మరణానంతర 
పరమ్ వీర్ చక్రను భారత  ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. యుద్ధ ఖైదీగా ఆయన 
ఎనోని చిత్రహింసలక గురయా్యరు. ఎప్పుడైన్ చీకటి సొరంగానకి 
చివరిలో ఒక కాంతిపుంజం ఉంట్ంది. యుద్ధ ఖైదీగా ఉండగా ఒక  చైన్ 
బాలునతో  స్నిహం చసిన ఆయన తన ఆలోచనలు అతనతో 

పంచుకన్నిరు. మేజర్ థాపా పోర్టానకి వెళ్లు 
సమయంలో ఆయన భార్య ఒక బడ్డక జనమా ఇవ్వడానకి 
సిద్ధంగా ఉంది.  ఆ బాలున సహాయంతో ఆయన ఒక 
రోజు తన కట్ంబానకి ఒక లేఖ ర్సి పోస్్ట చశారు. ఆ 
లేఖ అందగానే ఆ విషయం సైన్్యనకి తెలియ చశారు. 
ఆయనను విడుదల చయించ చర్యలు 
ప్రారంభమయా్యయి.  చిట్టచివరికి ఆయన 1963 మే 
10వ తేదీన చైన్ నర్ంధం  నుంచి విడుదలయా్యరు. 
మే 12న ఆయన డ్హ్రాడూన్ లోన తన ఇంటికి చర్రు. 
ఆ తర్్వత ఆయనక ప్రకటించిన ‘పరమ్ వీర్ చక్ర’ 
ఆర్డర్ లో తగు సవరణలు చశారు. భారత సైన్యంలో 
లెఫ్టనెంట్ కలనిల్ గా ఆయన పదవీ విరమణ చశారు. 
2005 సెపె్టంబర్ 5వ తేదీన ఆయన మరణించారు.

భారత సైన్యం ఎలాంటి కపటం లేన, నస్్వరథు స్వక పెటి్టంది పేరు. అత్యంత ప్రతికూల 
పరిసిథుత్లోలు  కూడా శత్రువులను నరూమాలించ సంకల్పంతో ప్రపంచ ప్రసిది్ద పందిన సైనక 
దళాలోలు  ఒకటిగా ప్రతిష్ఠను ఎంతో శ్రమక ఓరిచి స్ధించింది. తన స్హసం, సైనక 
పాటవంతో భారత స్యుధ దళాల స్ంప్రదాయానని ముందుక నడిపన విశిష్ట 
సైనకాధికారి మేజర్ ధన్ సింగ్ థాపా. 1962 భారత్-చైన్ యుద్ధంలో ఆయన 
అస్ధారణ స్హసం ప్రదరి్శంచారు. ఆయన స్హస్నకి గురుతుగా భారతదేశ 
సరిహదు్ద లోన ఒక సైనక స్థు వర్నకి ఆయన పేరు పెటా్ట రు. 

మేజర్ ధన్ సంగ్ థాపమేజర్ ధన్ సంగ్ థాప

జననం : 10 ఏప్్ర ల్ 1928 | మరణం : 5 సపటా ంబర్ 2005

ఖుకి్ర తో బ్్ర టిష్ సై నా్యనినో ఖుకి్ర తో బ్్ర టిష్ సై నా్యనినో 
ఎదుర్క్ననో యోధుడుఎదుర్క్ననో యోధుడు

వయాక్తితవాధంధన్ సింగ్ థాపా  

చై నీయుల దాడిని తిప్పా 
కొటిటా న తర్వాత క్డా వారు 

మరోస్రి భారీ సై నిక 
బలగం, శకితా వంతమై న 

ఆయుధాలతో దాడి చేశారు. 
తన వద్ద  తూట్లనీనో 

పూరతా యపోయన తరుణంలో, 
ఖుకి్ర తోనే శతురూ సేనలపై  థాప 

దాడిని కొనస్గ్ంచారు.
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భారతదేశం తత్వశాసత్ం పున్దిగా గల మేథోపూర్వకమైన స్ంప్రదాయానని ప్రపంచానకి అందిసతుంది. భారత ఆధా్యతిమాక చైతన్్యనకి, 
సైదా్ధ ంతిక పున్దికి మహిళా శకితు కంద్ స్థు నం. అందుక నవభారత చరిత్రలో తొలిస్రిగా మహిళా శకితుకి దకా్కలి్సన గౌరవం అందించారు. 
ఎందరో మహిళలు సమాజానకి కొతతు దిశ చూపుతూ మహిళా శకితుకి ప్రతీకలుగా, స్ధికారతక చిహనింగా నలిచారు. అంతర్జా తీయ మహిళా 

దినోత్సవంగా సప్రసిద్ధమైన మారిచి 8వ తేదీన ప్రతే్యకంగా మహిళా శకితు గౌరవ దినోత్సవంగా పరిగణిసతున్నిరు.   ర్ష్రాపతి ర్మ్ న్థ్ 
కోవింద్ 29 మంది సప్రసిదు్ధ లైన మహిళలక న్రీశకితు సమామాన్ బహూకరించారు.

ప్రతీ ఏడాది మారిచి 8వ తేదీన ప్రపంచం మహిళా దినోత్సవంగా 
పాటిసతుంది. మహిళామణులు స్ధించిన విజయాలను, వారిలోన 

ఆకాంక్షలను, చారిత్రక ప్రయాణాలను, జీవితాలను గురుతు చసకనే 
ప్రతే్యకమైన రోజు ఇది. ఈ సందర్ంగా ర్ష్రాపతి భవన్ లో జరిగిన ప్రతే్యక 
కార్యక్రమంలో సంస్కకృతి, ర్జకీయం, స్మాజిక, ఆరిథుక రంగాలు సహా 
వివిధ రంగాలోలు  విశేషమైన ప్రతిభ కనబరిచిన మహిళలక ర్ష్రాపతి ర్మ్ 
న్థ్ కోవింద్ న్రీ శకితు పురస్్కర్లు అందచశారు.  మహిళా స్ధికారతక 
విశేషమైన స్వలందించిన 29 మంది మహిళలక అవారు్డలు 
బహూకరించారు. అంతక ముందు రోజున ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ మోదీ 
ఈ మహిళా సమామాన్ విజేతలతో సంభాషిసూతు మహిళల స్మర్థు ్లను 
గురితుంచడానకి తమ ప్రభుత్వం నరంతరం కృషి చసతుననిదన, అలాంటి 
స్మర్థు ్లక తగు గురితుంపు ఇచచి విధాన్లు రూపందిసతుననిదన చెపా్పరు.
వారిలో ఒకరు పాములను రక్ధంచడధంలో నైపుణయాధం స్ధిధంచగా, 
మరొకరు ఇతరుల కోసధం జీవితాన్నా కూడా రిస్కు చేయగల వారునానారు. 

2020, 2021 సంవత్సర్లక 28 అవారు్డలు (ఒకో్క సంవత్సర్నకి 14 
వంత్న) అందించారు. మహిళా స్ధికారత, స్మాజిక సంక్షేమానకి 
అపారమైన స్వలు అందించ మహిళలు, సంసథులను గురితుసూతు కంద్ మహిళా, 
శిశు అభివృది్ధ మంత్రిత్వ శాఖ న్రీ శకితు పురస్్కర్ అవారు్డలను అందిసతుంది. 
సమాజానకి నమ్న్గా నలిచిన అలాంటి వారిలో కొందరు విజేతల 
కథన్లు...

మహళా మహళా 
శకితా కి అభివాదంశకితా కి అభివాదం

బాల్యం నుంచి అంధుర్లైన టిఫానీ బ్రార్ చెన్ెనిలో జనమాంచారు. 
ఆమె ఎననిడూ  తనలోన వైకలా్యనని విజయానకి అవరోధంగా 
భావించలేదు. బాల్యంలోనే ఐదు భాషలోలు  ప్రావీణ్యత పందిన ఆమె 
ప్రజలక దానని తెలియ చయాలన నర్ణయించారు. అంధత్వంతో 
బాధ పడుత్నని గ్రామీణ మహిళలను స్ధికారం చయడం 
లక్షష్యంగా ‘జో్యతిర్గమయ ఫండేషన్’ స్థు పంచడంతో  పాట్ 
కరళలలో అంధుల కోసం ఒక మొబైల్  పాఠశాల కూడా 
ప్రారంభించారు. అందులో ఆమె 200 మంది పైగా అంధులక 
బ్రెయిల్ లిప, కంపూ్యటర్ కోరు్సలు, ఇతర నైపుణా్యలు బోధించారు. 

టిఫానీ బా్ర ర్ ఆమె సంకలా్పనకి అంధత్వం 
అవరోధం కాలేదు

జాతీయధం నారీ శక్తి సమామాన్
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జముమా, కశ్మార్ లోన కలా్గ ంక చెందిన నసీర్ అఖతుర్ నసీర్ ఒక 
శాసత్వేతతు గాన లేదా సైన్్స పట్టభద్రుర్లు గాన కాదు. మహిళా 
అక్షర్స్యత విషయంలో కూడా కలా్గ ం జిలాలు  ఎంతో వెనుకబడింది. 
ఆ జిలాలు లోన కనపుర్ గ్రామంలో ఆమె నవశిసతున్నిరు. ఇద్దరు 
కమారెతుల తలిలు అయిన నసీర్ కొనని సంవత్సర్లుగా కాలుష్య 
నయంత్రణ బోరు్డలో పన చసతున్నిరు. ఆమె 21-22 సంవత్సర్ల 
క్రితమే పాలు సి్టక్ ధ్వంసం చయగల  స్ధనం కోసం ఆలోచించ వారు. 
చివరికి 14 సంవత్సర్ల క్రితం తన ప్రయతనింలో ఆమె విజయం 
స్ధించారు. ఆమె పాలు సి్టక్ పై పెటి్ట చాలా వసతువులు ధ్వంసం చస్ 
వారు. ఒక రోజున ఆమె పాలు సి్టక్ కూడా ధ్వంసమై బ్డిదగా మారిన 
విషయం గురితుంచారు. ఇదే ఫారుమాలాను ఉపయోగించి ఆమె ఇప్పుడు 
పాలిథిన్ ను కూడా బ్డిదగా మారుచిత్న్నిరు. ఫలితంగా పాలిథిన్ 
బయో డీగ్రేడబుల్ గా మారింది. 

పలలులక మానసిక, భౌతిక వైకల్యం కలిగించ సిథుతినే డౌన్్స సిండ్రోమ్ గా 
వ్యవహరిస్తురు. బాలల భౌతికమైన అభివృది్ధన ఇది జాప్యం చయడమే 
కాకండా ముఖ కవళ్కలోలు ను, మేధస్స అభివృది్ధలోను కూడా మారు్పలక 
కారణం అవుత్ంది. కానీ, శాయల్ నందకిశోర్ అడుగులను ఈ వా్యధి 
అపలేకపోయింది. శాయల్ భారతదేశంలోను, ప్రపంచ దేశాలోలు ను కూడా 
గురితుంపు పందిన కథక్ నృత్యకారిణి. డౌన్్స సిండ్రోమ్ తో జనమాంచిన 
శాయలి ఎనోని ప్రతికూలతలు కూడా తట్్ట కంట్ 9 సంవత్సర్ల 
వయసలోనే కథక్ నేరుచికోవడం ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి 100కి 
పైగా నృత్య ప్రదర్శనలోలు  ఆమె కనపంచారు. ప్రపంచ నృత్య పోటీల 
ఒలింపయాడ్ లో ఆమె కంచు పతకం కూడా స్ధించారు. డౌన్్స 
సిండ్రోమ్ తో బాధ పడుత్నని 50 మంది పైగా బాలలక ఆమె కథక్ 
నృతా్యనని బోధిసతున్నిరు.

శాయలీ నందకిశోర్ శాయలీ నందకిశోర్ 
అగ్వనే అగ్వనే 

కథక్ పై ఆమెక ఉనని మక్కవక 
అవరోధం కాలేదు

నవృతి ర్య్ ఇంటెల్ ఇండియా కంట్రీ హెడ్. ప్రపంచంలో కంపూ్యటర్ చిప్ ల అతి పెద్ద 
ఉత్పతితు సంసథులోలు  ఇంటెల్ ఒకటి. ప్రపంచంలోన అధిక శాతం కంపూ్యటరలులో ఇంటెల్ చిప్ 
లనే ఉపయోగిస్తురు. అతి తక్కవ విదు్యత్ ను వినయోగించుకనే సెమీ కండక్టర్ చిప్ ను 
నవృతి రూపందించారు.  అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాలోలు  ఇంటర్ నెట్ కనెకి్టవిటీకి ఒక 
పరిష్కర్నకి కూడా ఆమె కృషి చశారు. దాన సహాయంతో విదు్యత్ సదుపాయం ఉనని 
గ్రామాలోలు  విదు్యత్ వైరలు దా్వర్ చిప్ డేటాను అందించడం స్ధ్యమేనన గురితుంచారు. దీనని 
వాసతువికం చస్ ఒక ప్రయోగాతమాక ప్రాజెక్టపై ఇంటెల్ ఇప్పుడు కృషి చసతుంది. 

నివృతి ర్య్ నివృతి ర్య్ 
విదు్యత్ వైరలు దా్వర్ ప్రజలక ఇంటర్ 
నెట్ అనుసంధానత కలి్పంచ చొరవ

నసీర్ అఖతా ర్ నసీర్ అఖతా ర్ 
పాలథిన్ ను బ్డిదగా మారేచి మ్లిక 

అభివృది్ధ చసింది

జాతీయధం నారీ శక్తి సమామాన్
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దివా్యంగుర్లైన జముమా, కశ్మార్ క చెందిన సంధ్య మద్దత్ 
లేకండా నడవలేరు. శరీరంలో ఆమె కడి చయి మాత్రమే పన 
చసతుంది. అయిన్ ఆ అవకర్నని జయించి ఆమె  ఎమ్.కామ్ 
చదివి ప్రసతుతం ప్రభుతో్వదో్యగం చసతున్నిరు. ఉదో్యగం దా్వర్ 
సంపాదించిన సొముమాతో ఆమె ఒక సంసథు  నర్వహిసతున్నిరు. ఈ 
సంసథు ఇప్పుడు 75 మంది విదా్యరుథులను 11వ గ్రేడ్ చదివిసతుంది.
సంధ్య 20 సంవత్సర్లుగా తన ఇంటిలోనే అన్థలు, పేదలు 
అయిన బాలలక విదా్య బోధన చసతున్నిరు.  మురికివాడల 
బాలలక విదా్యబోధన చయడమే కాదు, అంగవైకల్యంతో 
బాధపడే ఏ బాలలకైన్ సహాయం చయడానకి కూడా ఆమె 
సిద్ధంగా ఉంటారు. 

కరళలోన కొడంగలూర్ నవాసి ర్ధిక. 2012 అకో్ట బర్ 27వ తేదీన ఇది 
సంభవించింది. తమిళన్డులోన న్గపట్టణం తీరంలో ప్రయాణిసతునని 
21,827 టనునిల స్మరథ్ు ం గల ఆయిల్ టా్యంకర్ సవర్ణ స్వర్జ్ క 
ఆమె కెపె్టన్ గా వ్యవహరిసతున్నిరు. ఆ రోజు భారీగా వరషిం కరుసతుంది. 
60 న్టలు వేగంతో గాలి వీసతుంది. అంత పెద్ద నౌక కూడా ఒక బొమమా 
వలె అలాలు డిపోయింది. నౌక లంగర్  కూడా రెండు స్రులు  విరిగిపోయింది. 
వరుసగా రెండు రోజులు ఇదే పరిసిథుతి కొనస్గింది. అకో్ట బర్ 29న 
శ్రీలంకలో నీలం త్పాను విజృంభిసతుందన వాతావరణ శాఖ హెచచిరిక 
చసింది. ఫలితంగా నౌక నలిచిపోవలసి ఉంట్ందన భావించారు. 
అలాంటి సమయంలో కెపె్టన్ మీనన్ మౌనంగా కృష్ణపట్టణం  వైపు నౌక 
నడిపంచి సరక్షితంగా తీర్నకి చర్చిరు. అలాగే, ఒక సందర్ంలో 
ఆమె 15-50 సంవత్సర్ల మధ్య వయస్కలైన ఏడుగురు మత్స్కారుల 
జీవితాలను కాపాడారు.

సంధా్య ధార్ సంధా్య ధార్ 
దివా్యంగుల స్వే జీవిత లక్షష్యం

ర్ధిక మీనన్ ర్ధిక మీనన్ 
భారతదేశ తొలి మరచింట్ నేవీ కెపె్టన్

ఒక మహిళ విధానం, విశ్వసనీయత, నర్ణయాతమాక శకితు, న్యకతా్వనకి 
ప్రతిబంబం.  స్్వతంత్య్ర దినోత్సవ కాలంలో కూడా మహిళా చైతన్యం 
స్వతంత్రతా ఆకాంక్ష నరంతరం రగిలేలా చసింది. స్మాజిక అభు్యననితి, 
ఆధా్యతిమాకత, పారిశ్రామిక, స్ంకతిక రంగాలననింటికీ కూడా స్వలు 
విసతురించింది. అందుక కంద్ ప్రభుత్వ విధాన్లననింటిలోన్ మహిళక 
ప్రాధాన్యం ఉంది. జన్ ధన్ నుంచి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన, స్్ట ండ్ 
అప్ ఇండియా, ఉజ్వల యోజన, సకన్య సమృది్ధ, మహిళా స్వయం 
సహాయక బృందాలు, స్వచ్ భారత్ అభియాన్, స్వచ్ భారత్ అభియాన్ 
వరక అనని విభాగాలోలు న్ మహిళా స్ధికారత కొతతు అడుగులు వేసింది. 

మహిళా దినోత్సవంపై కచ్ లోజరిగిన ఒక సెమిన్ర్ లో ప్రధానమంత్రి 
నరేంద్ మోదీ మాటాలు డుతూ, “మహిళలు సమరథుత, స్ధికారత, దేశానకి 
కొతతు దిశ కలి్పంచగల శకితు కలిగి ఉండాలి అన మన వేదాలు పలుపు 
ఇచాచియి” అన్నిరు.  కొనని సందర్్లోలు  మనం ‘న్రీ తూ న్ర్యణి’ 
అనే మాట చెబుతూ ఉంటాం. అలాగే, మనం మరో మాట కూడా వింట్ 
ఉంటాం, అదే కరిని నర్వహించ పురుషుడే న్ర్యణుడు అవుతాడననిది. 
అంటే పురుషుడు న్ర్యణుడు కావాలంటే ఏదో ఒకటి చయాలి. కానీ, 
‘న్రీ తూ న్ర్యణి’ అనని మాటలో మహిళల గురించి ఏం చెపా్పరు?  
ఆ తేడానే అదు్తం.  

‘నారీ తూ నార్యణి’ మంత్్ర నినో పునరుదాఘా టించిన ప్ర ధానమంతి్ర‘నారీ తూ నార్యణి’ మంత్్ర నినో పునరుదాఘా టించిన ప్ర ధానమంతి్ర

జాతీయధం నారీ శక్తి సమామాన్
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 న్ర్ణయధం:  రూ.5000 కోటలీ ప్రారధంభ మ్లధనధం, రూ.150 కోటలీ 
పెయిడప్ షేర్ కాయాపిటల్ తో భారత ప్రభుతవా పూరితి యాజమానయా 
సధంస్థగా నేషనల్ లాధండ్ మాన్టైజేషన్ కారొపొరేషన్ 
(ఎన్ఎల్ఎధంస) ఏరాపొటుక్ అనుమతి మధంజూరు చేశారు. 
ఎన్ఎల్ఎధంస కేధంద్ర ప్రభుతవా రధంగ సధంస్థలు, ఇతర ప్రభుతవా 
విభాగాల చేతిలోన్ మిగులు భూములను విక్రయిధంచి ఆసుతిలుగా 
మారుసుతిధంది.

 ప్రభావధం:  సిపఎస్ఇల చతిలో భారీ పరిమాణంలో తక్కవ 
వినయోగ లేదా పాక్షిక వినయోగ భూములు, ఆసతులు ఉన్నియి. 
వ్్యహాతమాక పెట్్ట బడుల ఉపసంహరణ ప్రక్రియ అమలు లేదా 
మ్సివేత సమయంలో ఇలాంటి సిపఎస్ఇలక సరైన విలువ 
నర్ణయించడంలో ఈ అదనపు భూములు, కీలకం కాన ఆసతులు 
ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుయి. ఎన్ఎల్ఎంసి ఈ ఆసతులను 
విక్రయించి ఆ ప్రక్రియక తగిన మద్దత్ అందిసతుంది. పాక్షికంగా 
వినయోగంలో ఉనని భూములోలు  ప్రైవేట్ పెట్్ట బడులను 
ప్రోత్సహించి ఉతా్పదకంగా మారచిడానకి, స్థు నక ఆరిథుక 
వ్యవసథును ఉతేతుజితం చయడానకి;  ఆరిథుక, స్మాజిక మౌలిక 
వసత్లక అవసరం అయిన ఆరిథుక వనరులు అందుబాట్లోకి 
తేవడానకి ఎన్ఎల్ఎంసి కృషి చసతుంది. వ్్యహాతమాక పెట్్ట బడుల 
ఉపసంహరణ ప్రక్రియలో భాగంగా ఎన్ఎల్ఎంసి ఖాయిలా 
పడిన, ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోన సిపఎస్ఇల మిగులు 
భూములను స్్వధీనం చసకన ఆసతుల నర్మాణం చపడుత్ంది. 
ఈ మొతతుం ప్రక్రియను ఎన్ఎల్ఎంసి పర్యవేక్షించి, 
నగదీకరిసతుంది. సిపఎస్ఇ మ్సివేత, వ్్యహాతమాక పెట్్ట బడుల 
ఉపసంహరణ ప్రక్రియ దీనతో సలభమవుత్ంది.

 న్ర్ణయధం:  గుజరాత్ లోన్ జామ్ నగర్  లో ప్రపధంచ ఆరోగయా 
సధంస్థ ప్రపధంచ స్ధంప్రదాయిక వైదయా కేధంద్రధం (డబ్లీయుహెచ్ఒ 
జిసట్ఎధం)  ఏరాపొటుక్;  ఇధందుక్ సధంబధంధిధంచిన 
ఒపపొధందధంపై భారత ప్రభుతవాధం, ప్రపధంచ ఆరోగయా సధంస్థ 
(డబ్లీయుహెచ్ఒ) సధంతకాలు చేయడాన్క్ కేధంద్ర 
మధంత్రిమధండలి ఆమోదిధంచిధంది. 

 ప్రభావధం: ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ నర్వహణలో జామ్ నగర్ లో 
డబులు ్హెచ్ఒ జిసిటిఎం ఏర్్పటవుత్ంది. స్ంప్రదాయిక వైద్య 
విధాన్లక సంబంధించి ఔట్ సరి్సంగ్ తో ఏర్్పటవుత్నని 
ఏకైక ప్రపంచ శ్రేణి సెంటర్ ఇదే. ప్రపంచవా్యపతుంగా ఆయుష్ 
వ్యవసథు విసతురణక, స్ంప్రదాయిక ఔషధాలక సంబంధించిన 
ఆరోగ్య సమస్యల విషయంలో ప్రపంచ న్యకత్వం 
అందించందుక;  స్ంప్రదాయిక ఔషధాల న్ణ్యత, భద్త, 
సమరథుతక భరోస్ ఇవ్వడానకి, అందరికీ అందుబాట్లో 
ఉంచడానకి, స్ంప్రదాయిక ఔషధాల హేత్బద్ధమైన 
వినయోగానకి, వాటికి సంబంధించిన స్ంకతిక విభాగాలోలు  
బెంచ్ మారు్కలు అభివృది్ధ చస్ందుక ఇది సహాయ పడుత్ంది. 
అలాగే, ప్రతే్యక స్మర్థు ్ల నర్మాణం, శిక్షణ కార్యక్రమాల 
అభివృది్ధకి చయూత అందిసతుంది. ఈ కంద్ంలో ఏర్్పట్ చస్ 
కార్యకలాపాల పర్యవేక్షణ, నర్వహణ, సమన్వయానకి ఒక 
జాయింట్ టాస్్క ఫ్ర్్స (జెటిఎఫ్) ఏర్్పట్ చశారు. భారత 
ప్రభుత్వం, జెనీవాలోన భారత శాశ్వత కార్్యలయం, ప్రపంచ 
ఆరోగ్య సంసథు ప్రతినధులతో జెటిఎఫ్ ఏర్్పటయింది. 

స్ంప్ర దాయక వై ద్య ప్ర పంచ కంద్ర ం ఏర్పాటుకు స్ంప్ర దాయక వై ద్య ప్ర పంచ కంద్ర ం ఏర్పాటుకు 
అనమతిఅనమతి

అందరికీ ఆరోగ్య సంరక్షణ కలి్పంచ మ్లసతుంభం స్ంప్రదాయిక వైద్యం. చక్కన ఆరోగ్యం, సంక్షేమానకి ప్రోతా్సహం, నర్వహణ 
రెండింటిలోన్ ఇది కీలక పాత్ర పోషిసతుంది. అందుక కంద్ మంత్రిమండలి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంసథుక చెందిన ప్రపంచ స్ంప్రదాయిక 
వైద్య కంద్ం (డబులు ్.హెచ్.ఒ జిసిటిఎం) ఏర్్పట్క అనుమతించింది. అంతే కాదు, వృధాగా పడి ఉనని లేదా పాక్షికంగా వినయోగంలో 
ఉనని ప్రభుత్వ భూములను ప్రైవేట్ పెట్్ట బడిదారులక విక్రయించి నగదుగా మారచిడం దా్వర్ ఆదాయం అందించందుక, స్థు నక ఆరిథుక 

వ్యవసథుక ఉతేతుజం కలి్పంచందుక  ఒక ఎస్.ప.వి గా నేషనల్ లా్యండ్ మానటైజేషన్ కార్్పరేషన్ (ఎన్ఎల్ఎంసి) ఏర్్పట్క కూడా 
ఆమోదం తెలిపంది.

మంతి్ర మండలి నిర్ణ యాలుమంతి్ర మండలి నిర్ణ యాలు
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ఆహాలు దకరమై న, స్రక్షిత ప్ర యాణానికి ఆహాలు దకరమై న, స్రక్షిత ప్ర యాణానికి 
ర్ై లేవాలకు “కవచ్”ర్ై లేవాలకు “కవచ్”

చకకున్ ప్రయాణ అనుభూతి 
కలిగధంచడధంతో పాటు ప్రయాణిక్ల 

భద్రతక్ భారతీయ రైల్వా అధిక 
ప్రాధానయాధం ఇసతిధంది. ఇధందుక్ 

దీటుగానే ఆధునీకరణతో పాటుగా 
న్రధంతరధం సెకూయారిటీ వయావస్థలను 

మెరుగు పరచడధంపై న్రధంతరధం దృష్టి 
పెడుత్నానాయి. రైల్వా ప్రయాణిక్ల 

భద్రతను మెరుగు పరిచేధందుక్ 
దేశీయధంగా అభివృది్ చేసన 

ఆటోమేటెడ్ రైలు రక్షణ వయావస్థ 
‘కవచ్’ పన్తీరును ఇటీవల  రైల్వా 

మధంత్రి అశ్వానీ వైష్ణవ్ 
పరయావేక్ధంచడమే ఇధందుక్ తారాకుణధం. 

ఈ వయావస్థ రైలు ప్రయాణధంలో 
ఆనధందాన్నా మెరుగు పరచడమే కాదు, 

ప్రయాణాన్నా సురక్తధంగా చేసుతిధంది. 

రైలు ప్రమాదాలు ఒక నరంతర ప్రక్రియగా మారిన రోజులు ఒకప్పుడున్నియి. కానీ, ఇటీవల 
ప్రభుత్వ ప్రయతానిల కారణంగా ప్రమాదాలు కనష్ఠ స్థు యికి తగి్గపోయాయి. తాజాగా 
“కవచ్” వ్యవసథు దా్వర్ ప్రమాదాలను పూరితుగా నరూమాలించందుక చర్యలు తీసకన్నిరు. 

దక్షిణ మధ్య రైలే్వ 2022 మారిచి 4వ తేదీన గుళలుగుడా, చితి్గద్ద రైలే్వ స్్టషనలు మధ్య “కవచ్” వ్యవసథును 
ప్రయోగాతమాకంగా పరీక్షించింది. గుళలుగుడా నుంచి చితి్గద వెళ్లు ఆటోమేటిక్ రైలులో రైలే్వ మంత్రి  
అశి్వనీ వైష్ణవ్, చితి్గద నుంచి గుళలుగుడా వెళ్లు ఆటోమేటిక్ రైలులో రైలే్వ బోరు్డ  చైరమాన్  వి.కె.త్రిపాఠి 
ప్రయాణించి కవచ్ పన తీరును స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. ఈ ప్రయోగం సందర్ంగా రెండు 
రైళలు ఇంజనులు  డీకొంటాయి అనపంచలా ఎదురెదురుగా వచాచియి.  అయితే, కవచ్ వ్యవసథు ఆ రైళ్లు  
రెండింటినీ 380 మీటరలు దూరంలో నలిచిపోయ్లా చసింది. అలాగే రెడ్ సిగనిల్  వద్ద కూడా రైలును 
పరీక్షించారు. “కవచ్” వ్యవసథులోన ఆటోమేటెడ్ బ్రేక్ ల వలలు రైలు రెడ్ సిగనిల్ దాటలేక 
నలిచిపోయింది. భారత పరిశ్రమల సహకారంతో రీసెర్చి డిజైన్ అండ్ స్్ట ండర్్స్ ఆర్గనైజేషన్ (ఆర్.
డి.ఎస్.ఒ) ‘కవచ్’ పేరిట ఎటిప వ్యవసథును దేశ్యంగా అభివృది్ధ చసింది. రైళ్లు  సిగనిల్ దాటి 
వెళలుడానని, ఒక దానతో ఒకటి ఎదురెదురుగా వచిచి డీకొనడానని ఇది నవారించి రైలుక రక్షణగా 
ఉంట్ంది. ఒకవేళ వేగానని పరిమితం చసి రైలును ఆగేలా చయడంలో డ్రైవర్ విఫలమైన్ ‘కవచ్’ 
రైలు బ్రేకింగ్ వ్యవసథును ఆటోమేటిక్ గా యాకి్టవేట్ చసి రైలు ఆగేలా చసతుంది. ‘కవచ్’ వ్యవసథు 
బగించిన రెండు ఇంజనులు  ఒక దానతో ఒకటి డీకొనడానని నరోధిసతుంది. ప్రపంచంలోన అతి పెద్ద 
రవాణా నెట్ వర్్క లలో భారతీయ రైలే్వ ఒకటి. ఇలాంటి వాతావరణంలో ‘కవచ్’ రైలు 
ప్రయాణికలు తమ ప్రయాణం భద్మైనదిగా భావించుకన ఆనందించలా చసతుంది. 

జాతీయధం సురక్త ప్రయాణధం
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“కవచ్”తో ర్ై ళ్లు  ఢీ “కవచ్”తో ర్ై ళ్లు  ఢీ 
కొనవుకొనవు

 రైళ్లు  డీకొనడం నుంచి రక్షణ కలి్పంచ “కవచ్” 
వ్యవసథు ఉననిట్టయితే రెండు రైళ్లు  ఎదురెదురుగా 
వచిచిన్ ఎంత వేగంతో వసతున్నియనే దానతో 
సంబంధం లేకండా ఆ రెండు రైళ్లు  పరస్పరం ఢీ 
కొనవు.

 ‘కవచ్’ టెకానిలజీ గురించిన ప్రకటన 2022 కంద్ 
బడ్జాట్ లో చశారు.

 భవిష్యత్తులో సమారు 34,000 కిలో మీటరలు నెట్ 
వర్్క కవర్ చస్తురు. ‘కవచ్’ అత్యంత తక్కవ 
వ్యయంతో కూడిన సంపూర్ణ రక్షణ లెవెల్ 4 
(ఎస్ఐఎల్-4) సరి్టఫైడ్ టెకానిజీ. రైలే్వలో దేశ్య 
టెకానిలజీ ఎగుమతికి ఇది మార్్గ లు కూడా 
తెరుసతుంది. 

కవచ్ లక్షణాలుకవచ్ లక్షణాలు
 అత్యంత ప్రమాదకరమైన సిగనిల్ క్రాసింగ్ లు 
నలువరిసతుంది.

 డ్రైవర్ మెషీన్ ఇంటర్ ఫేస్ (డిఎంఐ), లోకో పైలట్ 
ఆపరేషన్ కూ్యములేటివ్ ఇండికషన్ పా్యనెల్ (ఎల్ 
పఓసిఐప) సిగనిల్ పరిసిథుతిన, రైలు కదలికలక 
సంబంధించిన తాజా సమాచార్నని నరంతరం 
తెలియజేసూతు ఉంట్ంది.

 ఆటోమేటిక్ బ్రేకింగ్ వినయోగించడం దా్వర్ ఓవర్ 
సీ్పడ్ ను నవారిసతుంది. ఆటోమేటిక్ విజిల్ 
మోగుత్ంది.

 మీరు గేట్ క దగ్గరగా వెళ్తున్ని లేదా గేట్ సిగనిల్ 
దగ్గరవుత్న్ని విజిల్ ఆటోమేటిక్ గా మోగుత్ంది.

 ‘కవచ్’ వ్యవసథు బగించిన రెండు ఇంజనులు  ఎదురైన్ 
అవి ఢీకొనడానని నవారిసతుంది. ఎమరెజానీ్స సమయాలోలు  
ఎస్ఒఎస్ సందేశం పంపుత్ంది.

 నెట్ వర్్క మానటరింగ్ వ్యవసథు దా్వర్ రైలు కదలికలను 
ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించవచుచి.

పూణె మట్్ర  ర్ై లు ప్ర జకుటా న ప్ర రంభించిన పూణె మట్్ర  ర్ై లు ప్ర జకుటా న ప్ర రంభించిన 
ప్ర ధాన మంతి్రప్ర ధాన మంతి్ర

2014 వరక ఢిల్లు-ఎన్.సి.ఆర్ ప్రాంతం మాత్రమే భారీ స్థు యిలో మెట్రో 
విసతురణను చూస్ది. ఇప్పుడు మెట్రో కొతతు నగర్లక కూడా చరడం 
మొదలయింది. దేశవా్యపతుంగా సమారు 12కి పైగా నగర్లోలు  మెట్రో రైళ్లు  
నడుసతున్నియి లేదా ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇందులో మహార్ష్రాక కూడా వాటా 
ఉంది. ముంబైలో కావచుచి, పూణె-పంప్రి, చించా్వడ్, ఠాణే లేదా న్గపూర్.. ఇలా 
అనని నగర్లోలు న్ మహార్ష్రా మెట్రో నెట్ వర్్క వేగంగా విసతురిసతుంది. 2016 
డిసెంబర్ 24వ తేదీన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ మోదీ పూణె మెట్రోక శంకస్థు పన 
చసి 2022 మారిచి 6వ తేదీన పూణె మెట్రో రైలును ప్రారంభించారు. ఈ వ్యవసథు 
పూణెలో ట్రాఫిక్ రదీ్దన తగి్గంచడంతో పాట్, కాలుష్యం తగి్గంచి నగవాసలక 
జీవనం సలభతరం చసతుంది. పూణెలో ప్రపంచశ్రేణి పట్టణ రవాణా మౌలిక 
వసత్లు కలి్పంచడం ఈ ప్రాజెక్ట  లక్షష్యం. ఈ ప్రాజెక్ట  మొతతుం వ్యయం 
రూ.11,400 కోటలు పైబడే ఉంట్ంది. పూణె మెట్రో ప్రాజెక్ట  మొతతుం నడివి 32.2 
కిలో మీటరలులో 12 కిలో మీటరలు దూర్నకి మెట్రో రైలు సదుపాయానని, గర్్వరే 
మెట్రో స్్టషన్ లో ఎగిజాబషన్ ను ప్రధాన మంత్రి ప్రారంభించారు. అక్కడ నుంచి 
ఆనందనగర్ మెట్రో స్్టషన్ వరక మెట్రో రైలులో ప్రయాణించి పలలులతో 
సంభాషించారు. “నేడు వేగంగా పురోగమిసతునని భారత్ లో మనం వేగం, పరిధి 
రెండింటి మీద దృషి్ట పెటా్ట లి.  ఇది దృషి్టలో ఉంచుకనే మా ప్రభుత్వం పఎం-
గతిశకితు జాతీయ మాస్టర్ ప్రణాళ్క రూపందించింది” అన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ 
మోదీ అన్నిరు. పూణె మెట్రోలో సౌరశకితున కూడా విసతు ృతంగా ఉపయోగించారు. 
ఇది ప్రతీ ఏటా 25 వేల కార్న్ డయాక్ె్సడ్ వ్యర్థు లను నరోధిసతుంది.

పూణె మెట్రో శంకస్థు పనక మీరు ననుని ఆహా్వనంచారు. 
ఇప్పుడు అది ప్రారంభించ గౌరవం కూడా న్క ఇచాచిరు. 

ప్రణాళ్కలు సకాలంలో పూరితు చయడం స్ధ్యమే అనే 
సందేశం కూడా ఇది అందించింది.

- నరేంద్ మోదీ, భారత ప్రధాన మంత్రి

జాతీయధం సురక్త ప్రయాణధం
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ఉక్్ర యన్ సంక్షోభం మధ్య ప్ర తి భారతీయుడి తరలింపుఉక్్ర యన్ సంక్షోభం మధ్య ప్ర తి భారతీయుడి తరలింపు

పరుగుతుననో భారత్పరుగుతుననో భారత్
పలుకుబడికి త్ర్క్ణంపలుకుబడికి త్ర్క్ణం
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ప్రపంచంలో ఏ  మ్లన నవసిసతున్ని, భారతీయుల భద్తే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్్యంశాలలో ఒకటిగా ఉంటోంది. గత ఏడేళలులో 
ప్రపంచంలో అనేక చోటలు జరిగిన అన్హ్యమైన సంఘటనలు అక్కడ నవసించ భారతీయుల భద్తక ముప్పుగా మార్యి. అయితే, 

అలాంటి ప్రమాదకర ప్రదేశాల నుంచి భారతీయులను తరలించటంలో భారత్ కచిచితమైన ప్రణాళ్కతో, వనరులను సమరథుంగా 
వినయోగించుకంట్, తనక పెరుగుత్నని అంతర్జా తీయ పలుకబడిన బాగా వాడుకంది. ఇటీవల రష్య-ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం 
మొదలైనప్పుడు భారత ప్రభుత్వం తక్షణమే రంగంలో దిగి అక్కడి భారతీయులను సరక్షితంగా వెనకి్క తీసకర్వటానకి ‘ఆపరేషన్ 
గంగ’ ప్రారంభించింది. గడిచిన కొనేనిళలులో భారత విదేశాంగ విధానం రూపాంతరం చెందుతూ క్రియాశ్లంగా ఉండటమే కాకండా 
స్్వవలంబనక సంకతంగా నలుసతుంది. గత కాలపు  ‘ఆతమా రక్షణక యతినించ, ఆధారపడే’  మనసతుతా్వనని,  మెతకధోరణిన భారత్  
పూరితుగా వదులుకంది. అది కోవిడ్  వేళ లాక్ డౌన్ సమయంలో కావచుచి, ఆఫ్ఘనస్తున్, నేపాల్, సూడాన్, యెమెన్, ఇండోనేషియా 

లాంటి దేశాలో సంక్షోభ సమయాలోలు  కావచుచి.. భారత్ తన పౌరుల చెంతక చరింది.

పరుగుతుననో భారత్పరుగుతుననో భారత్
పలుకుబడికి త్ర్క్ణంపలుకుబడికి త్ర్క్ణం
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త్రివర్ణపతాకాలతో భారతీయులను తీసుక్వసుతిననా బసుసిలను తన్ఖీ కోసధం ఆపకపోవటధం 

భారత జాతీయ పతాకపు శక్తిస్మరా్థయులు ప్రదరిశితమయాయాయి. ఉక్రెయిన్ నుధంచి సమాలీ 

చేరుక్ననా కశ్శ్ శరమా, ఒష్మా అనే ఇద్దరు విదాయారు్థలు ఇలా అనానారు: “భారత ప్రభుతవాధం, 

ఉక్రెయిన్ లో భారత రాయబారి కృష్ ఫలితధంగా అకకుడి ప్రభుతవాధం మమమాలినా సురక్తధంగా 

వెనక్కు పధంపట్న్క్ ప్రయతినాసతిధంది. విదాయారు్థలను విమానాశ్రయాన్క్ తీసుక్వెళుత్ననా 

బసుసిలక్ భారత జాతీయ పతాకాలు ఉధండటధం వలలీ అకకుడి సైనయాధం తన్ఖీ కోసధం ఆపల్దు.

 “భారత్ క్ తిరిగ వస్తిమననా ఆశ మాక్ చచిచాపోయిధంది. కానీ, భారత ప్రభుతవా 
సహాయధంతో మేధం తిరిగ రాగలిగాధం. మాక్ ఎకకుడా ఎలాధంట్ సమస్యా ఎదురు 
కాల్దు. థాధంకూయా మోదీ స్ర్. ఇధంటోలీ దేవుడి తరువాత ఎవరినైనా తలచుక్ధంటే 
అది కచిచాతధంగా అది మోదీ గారి పేరే. మా తలిలీదధండ్రులు కూడా న్ససిహాయులుగా 

మిగలినపుపొడు మీరు మమమాలినా కాపాడారు.

‘ఆపరేషన్ 
గధంగ’ క్ధంద 

తరలిధంచబడ్డ ఆగ్రాక్ చధందిన 
స్క్ సధంగ్ అనే విదాయారి్థ ఇలా 

అనానారు: 
'' త్రివర్ణపతాక ప్రాధానయాధం ఉక్రెయిన్ లో 

మాక్ అర్థమైధంది. ఇకకుడి భారతీయులక్ అది 
ఒక రక్షణ కవచధంగా మారిధంది. ''

''త్రివర్ణపతాక ప్రాధానయాధం ఉక్రెయిన్ లో 
మాక్ అర్థమైధంది. ఇకకుడి 

భారతీయులక్ అది ఒక రక్షణ 
కవచధంగా మారిధంది.''

“మేధం చాలా భయపడా్డధం. కానీ, 
భారత ప్రభుతవా స్యధంతో 
క్షేమధంగా తిరిగ వచాచాధం. మన 
త్రివర్ణ పతాకధం విలువ మాక్ 

తెలిసవచిచాధంది. ఈ స్థతిలో భారత 
ప్రభుతవాధం మాతమే ఆదుక్ధంది. 

మా పత్రాలు వేగధంగా 
పరిశీలిధంచారు. మిగతా 

దేశాలవారివి పరిశీలిధంచటధం 
ల్దు.

ఫిబ్రవరి 24 న ఉక్రెయిన్  పై రష్యా 
దాడి జరిగనపుపొడు  మేము ఇకపై 
భారతదేశాన్క్ తిరిగ రాల్మన్ 
అన్పిధంచిధంది, మరణాన్నా చాలా 
దగ్గరగా చూశాము.  భారతదేశ 
పౌరుడిగా మువవాన్నాల జధండాను 

చూస గరివాసుతినానాను. మా 
బసుసిలపై త్రివర్ణ పతాకాన్నా 

ఉధంచమన్, అలా గనుక 
చేసనటలీయిత రషయాన్ సైనయాధం మా 
దరిక్ రాదన్ భరోస్ ఇచాచారు.   

హేమధంత్ 
పౌడావాల్ అనే విదాయారి్థ 

ఇలా అధంట్రు: “సరిహదు్ద 
దాట్నపుపొడు భారత జాతీయ పతాకధం 

చూడగానే ఒకకుస్రిగా ఊపిరి 
పీలుచాక్నానాధం. రాయబార కారాయాలయ 
ఉద్యాగులు పతాకాలతో మాకోసధం 
ఎదురు చూడటధం మాక్ ఎధంతో 

భరోస్ ఇచిచానటటియిధంది.”

విదేశ్ గడడె  మీద తి్ర వర్ణ  పత్కమే అభయహసతా మై న వేళవిదేశ్ గడడె  మీద తి్ర వర్ణ  పత్కమే అభయహసతా మై న వేళ
క్షేమంగ్ తిరిగ్వచిచినవాళ్ళు పంచుకుననో అనభూతులుక్షేమంగ్ తిరిగ్వచిచినవాళ్ళు పంచుకుననో అనభూతులు

-ఉక్రెయిన్ నుధంచి తిరిగొచిచాన 
విదాయారు్థల అభిప్రాయాలు

భారతీయులను కాపాడ చొరవ ముఖపత కథనధం 



న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఏప్రిల్ 1-15, 2022 17

మమమాలినా పైస్ ఖరుచా ల్క్ధండా ఇళ్ళక్ 

తీసుకొచాచారు. భోజనధం సహా దేన్కీ 

ఖరుచా చేయాలిసిన అవసరధం రాల్దు. 

రొమేన్యాలో ఒక కాయాధంపులో మైనస్ 

5 డిగ్రీల ఉష్్ణగ్రతలో ఉధండి ఆ 

తరువాత దేశాన్క్ తిరిగొచాచాధం. 

కాయాధంపులో కూడా చాలా మధంచి 

ఏరాపొటులీ జరిగాయి.

నేను ఆస్మా షఫిక్. మాది పాక్స్తిన్. ఈ కషటి 
కాలధంలో  నేను ఉక్రెయిన్ నుధంచి నా దేశాన్క్ 

తిరిగ రావట్న్క్ భారత రాయబార 
కారాయాలయధం నాక్ అధండగా న్లిచిధంది. 
ఉక్రెయిన్ నుధంచి బైటపడట్న్క్ నాక్ 

సహాయధం చేసనధందుక్ భారత ప్రధాన్ నరేధంద్ర 
మోదీ  గారిక్ కూడా నా ధనయావాదాలు.

భారతీయులను కాపాడ చొరవ 
ముఖపత కథనధం 
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నస్సందేహంగా ఇది భారతీయులక గర్వ కారణం. 
ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం మధ్య భారతీయులను యుద్ధ 
ప్రాతిపదికన వెనకి్క తీసకర్వటానకి భారతదేశం 

‘ఆపరేషన్ గంగ’ చపటి్టంది. భారతదేశ పౌరులను 
విజయవంతంగా వెనకి్క తీసకవచిచిన కథలు, పరుగు 
దేశాలవారు సైతం సరక్షితంగా తిరిగి వెళ్ళటానకి చసిన 
స్యం కష్టకాలంలో భారత్ తన స్మర్థు ్నని చాట్కోవటానకి 
నదర్శనంగా నలిచింది. 

ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం మొదలైనప్పుడు భారతదేశం తన 
పౌరులందరికీ వారి మాతృభూమిన, మాతృభూమితో బంధానని 
గురుతు చసింది. నస్పకృహ చెందవదు్ద , నర్శన దరిచరనవ్వవదు్ద ,  
భారత్ ఎలలుప్పుడూ మీ వెంటే ఉంట్ంది అనే సందేశం పంపంది. 
చాలా సందర్్లలో రష్యన్ సైనకలు భారత త్రివర్ణ పతాకానని 
చూడగానే భారతీయ విదా్యరుథులక స్యం చయటాననిబటి్ట 
భారత జాతీయ పతాకపు విలువ సలభంగా తేటతెలలుమైంది. 
వాగా్ద న్నని నలబెట్్ట కొన భారత దేశం పరీక్షక నలబడింది. 
ఆచరణాతమాక వైఖరితో, సంక్షోభానని సమరథుంగా ఎదుర్్కనని 
తీరు భారత స్మర్థు ్నని నొకి్క చెప్పంది. సరక్షితంగా 
స్వదేశానకి తిరిగివచిచిన విదా్యరుథులు ఆపరేషన్ గంగ దా్వర్ 
తరలించిన తీరుక దేశానకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ముంబయి 
తదితర విమాన్శ్రయాలక చరుకనని విదా్యరుథులు వ్యకతుం చసిన 
అభిప్రాయాలు నవభారత ఆకాంక్షలను బలోపేతం చసతున్నియి. 

దేశానకి, దేశ న్యకతా్వనకీ ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణమ్ 
విలువైనదే. 2017లో అప్పటి విదేశ్ వ్యవహార్ల శాఖా మంత్రి 
సషమాస్వర్జ్ చసిన టీ్వట్ అందుక అద్దం పడుత్ంది. 2017 
జూన్ 8 న ఒక ప్రశనిక సమాధానంగా టీ్వట్ చసూతు, “మీరు 
అంగారక గ్రహం మీద చిక్కక పోయిన్ భారత దౌత్య 
కార్్యలయం మీక స్యపడుత్ంది”అన్నిరు. ఉక్రెయిన్ 
సంక్షోభం మధ్య చపటి్టన ‘ఆపరేషన్ గంగ’ నవభారత 
న్యకత్వం ఏ సమస్యనైన్ అధిగమించ పట్్ట దలక కాకండా, 
అందుక అవసరమైన పద్ధత్లు, ధైర్యం కూడా ఉన్నియన 
నరూపంచింది. ప్రమాదకర ప్రదేశాల నుంచి తన పౌరులను 
వెనకి్క తీసకర్గల సతాతును భారత్ ఎప్పటికప్పుడు ఋజువు 
చసకంట్నే ఉంది. 2021 లో ఆఫ్ఘనస్తున్ నుంచి భారతీయుల 
తరలింపు కోసం ‘ఆపరేషన్ దేవిశకితు’ కావచుచి, 2020 లో కోవిడ్  
సంక్షోభంలో భారతీయులను విదేశాల నుంచి రప్పంచిన 
‘వందేభారత్ మిషన్’ కావచుచి, ‘లైఫ్ లైన్ ఉడాన్ మిషన్’ 
అయిన్, 

‘ఆపరేషన్ సముద్ స్త్’ లేదా 2016 లో దక్షిణ సూడాన్ 

‘‘ఆపరషన్ గంగఆపరషన్ గంగ’’

ఆపరేషన్ గంగ చపట్టటం దా్వర్ మేం వేలాది 
మంది భారతీయులను ఉక్రెయిన్ నుంచి వెనకి్క 

తీసకొచాచిం. మన బడ్డలు అక్కడున్నిరు. 
అందుక ప్రభుత్వం రేయింబవళ్్ళ వాళ్ళను పూరితు 

భద్తతో ఇళ్ళక తీసక ర్వటానకి కృషి 
చసతుంది. నేటి తరం భారతదేశానకీ, ప్రతి 
భారతీయునకీ చాలా ముఖ్య సందేశానని 
ఇసతుంది. భారతదేశం స్వయం సమృద్ధం 

కావటానకి, మరింత శకితుమంతం కావటానకిదే 
సరైన సమయం. కలమతాలక అతీతంగా,  

చిన్ని చితకా వ్యవహార్లక  దూరంగా దేశానకి 
అండగా నలబడాలి్సన సమయమిది.
-నరేధంద్ర మోదీ, ప్రధాన మధంత్రి

భారతీయులను కాపాడ చొరవ ముఖపత కథనధం 
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ఉక్రెయిన్ లో ఇరుక్కపోయిన 
భారతీయుల కోసం  ఒక టి్వట్టర్ ఖాతా 
@opganga తో బాట్ ఒక 
ప్రతే్యకమైన హెల్్ప లైన్ నెంబర్ కూడా 
ప్రారంభించారు.

ప్ర ధాని మోదీ, నలుగురు కంద్ర మంతురూ లతో బాటుప్ర ధాని మోదీ, నలుగురు కంద్ర మంతురూ లతో బాటు
ఆపరేషన్ గంగ విజయగాథను లిఖంచిన

30 మంది అదు్త వ్యకతులు

ప్రధాన నరేంద్ మోదీ 
సమరథువంతమైన, బలమైన 
న్యకత్వం వలలు అంతర్జా తీయ 
స్థు యిలో భారతదేశ ప్రతిష్ఠ 
గణనీయంగా పెరిగింది. ఈరోజు 
భారతదేశం తన పౌరుల, తన దేశ 
భద్త గురించి ఎంత మాత్రమ్ 
వెనకాడకండా మాటాలు డుతోంది. 
రష్య-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ సమయంలో 
ఇది ప్రదరి్శతమైంది. ప్రధాన నరేంద్ 
మోదీ స్వయంగా న్యకత్వం 
వహిసూతు నలుగురు కంద్ మంత్రులు, 
హంగరీ ర్జధాన బుడాపెస్్ట 
కంద్ంగా 30 మంది అదు్తమైన 
భారతీయ అధికారుల బృందం 
విజయవంతంగా దీనని పూరితు చశారు. 

యుదధి పీడిత ప్ర ంతంలోని ప్ర తి భారతీయుడినీయుదధి పీడిత ప్ర ంతంలోని ప్ర తి భారతీయుడినీ
జాగ్ర తతా గ్ చూస్కోవటంజాగ్ర తతా గ్ చూస్కోవటం

ఫిబ్రవరి 15 న కీవ్ లోన భారత 
ర్యబార కార్్యలయం 
భారతీయలందరూ ఉక్రెయిన్ విడిచి 
వెళాలు లన సూచన్తమాక ఆదేశం జారీ 
చసింది. అ తరువాత మరో మ్డు 
ఆదేశాలు జారీ చసూతు, ఉక్రెయిన్ లోన 
భారత జాతీయులు, మరీ ముఖ్యంగా 
అక్కడ ఉండటం తప్పనసరి. కానీ 
విదా్యరుథులు తాతా్కలికంగా ఆ దేశానని 
విడిచి వెళ్్ళ అంశానని పరిశ్లించాలన 
కోరింది. ర్యబార కార్్యలయానకి 
సమాచారం ఇవ్వకండా ఎక్కడికీ 
వెళలువద్దన ప్రతి భారతీయుడికీ చెపా్పరు. 
ఆ తరువాత కీవ్ లో చిక్కబడిపోయిన 
భారతీయుల కోసం మారిచి1న, ఖరీ్కవ్ లో 
ఉననివారికి మారిచి 3న, సమీలో వారికి 
మారిచి 4 న సూచనలు జారీ చశారు. 

భారత్-ఉక్రెయిన్ మధ్య విమాన్ల 
సంఖ్య పెంచాలన ఫిబ్రవరి 16న కంద్ 
ప్రభుత్వం విమానయాన 
ఆధికారులను, విమాన సంసథులను 
అడిగింది. ఈ విమాన్ల మీద 
ఎలాంటి ఆంక్షలూ లేకండా పౌర 
విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ 
ఆదేశాలిచిచింది. తప్పనసరి  ఆర్.టి.పీ.
సీ.ఆర్ పరీక్ష సైతం తొలగించారు. 
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లో చపటి్టన ‘ఆపరేషన్ సంకట్ మోచన్’ కావచుచి, 2015 లో యెమెన్ 
సంక్షోభం సందర్ంగా నర్వహించిన ‘ఆపరేషన్ ర్హత్’  కావచుచి 
..అదే నరూపతమైంది. అదే విధంగా 2015 లో నేపాల్ భూకంప 
సమయంలో మరో  తరలింపు కార్యక్రమం “ఆపరేషన్ మైత్రి’ లేదా 
ఇండోనేషియాలో భూకంపం-సన్మీ వచిచినప్పటి ‘ఆపరేషన్ 
సముద్ మైత్రి’ అంతర్జా తీయ ప్రసంశలందుకంది. మొజాంబక్ లో 

త్పాను వచిచినప్పుడు భారత్ ఆపరేషన్ సహాయత-19 పేరుతోన్, 
కోవిడ్  సంక్షోభ సమయంలోన్ మొజాంబక్, శ్రీలంక, బంగాలు దేశ్, 
చైన్, అమెరికా, మౌయన్మార్, మెడాగాస్కర్, దక్షిణాఫ్రికా తదితర 
దేశాల వారిన భారత్  కాపాడింది. ‘ఆపరేషన్ గంగ’ ఒక ప్రాణదాయక 
మిషన్ గా మారింది.

యుద్ధ ప్రాంతంలో చిక్కబడినవారి పరిసిథుతి పెనం మీద నుంచి 

‘‘ఆపరషన్ గంగఆపరషన్ గంగ’’

ప్రధానతో చరచిల తరువాత రష్య, ఉక్రెయిన్ అధికారులు మానవతావాద మార్గం ఏర్్పట్క 
ఆదేశాలిచాచిరు. యుద్ధం బారిన పడిన సమీ లోన భారతీయ విదా్యరుథులను 12 బస్సలలో 
మధ్య ఉక్రెయిన్ లోన పోలా్ట వాక తరలించారు. ‘ఆపరేషన్ గంగ’ కింద భారతదేశం చెరినివ్, 
సమీ, ఖరీ్కవ్, మరియుపోల్ తదితర నగర్లోలు  చిక్కబడిన భారతీయులను తరలించింది. 

మారిచి 4, 6 తేదీలలో జరిగిన ఉననిత స్థు యి సమావేశాలలో  ప్రధాన నరేంద్ మోదీ 
స్వయంగా పరిసిథుతిన సమీక్షించారు. రష్య అధ్యక్షుడు వాలు దిమిర్ పుతిన్ తో మ్డుస్రులు , 
ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్ సీ్క తో రెండు స్రులు  మాటాలు డిన తరువాత ఉక్రెయిన్ లోన 
భారతీయుల తరలింపుక వాటి సహకారం కావాలన కోర్రు. 
ప్రధానతో చరచిల తరువాత మానవతావాద మార్గం ఏర్్పట్క రెండు దేశాలూ 
అంగీకరించాయి. పైగా ఖరి్కవ్, సమీ న్గర్ల నుంచి భారతీయ విదా్యరుథులను 
తరలించటానకి వీలుగా రష్య తాతా్కలిక  యుద్ధ విరమణ ప్రకటించింది. 

ప్రధాన మోదీ యూరీపీయన్ యూనయన్ అధ్యక్షుడితోబాట్ పోలాండ్ అధ్యక్షునతో కూడా 
స్వయంగా మాటాలు డారు. యుద్ధ బాధిత ప్రాంతాల నుంచి వచచి భారతీయులక పరుగు 
దేశాలనీని వీస్ అవసర్నని రదు్ద  చశాయి. విదేశ్ వ్యవహార్ల శాఖామంత్రి ఎస్. 
జయ్ శంకర్ ఎప్పటికప్పుడు పోలాండ్, హంగరీ, ర్మేనయా, మాలో్డ వా, 
సలు వేకియా దేశాల అధికార యంత్రాంగంతో బాట్ రష్య, ఉక్రెయిన్ 
ర్యబారులతో సంప్రదింపులు స్గిసూతునే ఉన్నిరు. విదేశాంగ 
మంత్రిత్వశాఖలోన బృందం ప్రతి దశలోన్ ఈ ఆపరేషన్ ను 
పర్యవేక్షిసూతునే ఉంది. తరలింపుక సంబంధించిన ప్రతి 
నవేదికా నేరుగా ప్రధాన మోదీకి పంపుతూనే 

ఉంది. 

ప్ర తి అవరోధానీనో ప్ర తి అవరోధానీనో 
సవాయంగ్ తొలగ్ంచిన సవాయంగ్ తొలగ్ంచిన 
ప్ర ధాన మంతి్ర  నరంద్ర  మోదీప్ర ధాన మంతి్ర  నరంద్ర  మోదీ

భారతీయులను కాపాడ చొరవ ముఖపత కథనధం 
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ఆపరషన్ గంగ: కచిచితమై న ప్ర ణాళికతో చేపటిటా న తరలింపుఆపరషన్ గంగ: కచిచితమై న ప్ర ణాళికతో చేపటిటా న తరలింపు

ఆపరేషన్ గంగ కంద నడిపిన 90 

విమానాలలో 76 పౌర విమానాలు, 14 

భారత వైమానిక దళానివి ఉనానాయి. 

 హంగేరియా ర్జధాన బుడాపెస్్ట లో ఒక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్్పట్ 
చసి ఇండియన్ ఫారిన్ సరీ్వస్ (ఐఎఫ్ఎస్)  క చెందిన 30 మంది 
యువ అధికారులతో కోర్ టీం ఏర్్పట్ చశారు. అనని రకాలుగా 
సహాయం చస్ 150 మంది అధికారులు, స్ంకతిక సిబ్ంది 
పూరితుగా ఇందులో నమగనిమయా్యరు.  

 భారతీయులను తరలించటానకి పౌర విమాన్లతోబాట్ భారత 
వైమానక దళానకి చెందిన భారీ విమానం సి-17 గోలు బ్ మాస్టర్ ను 
వినయోగించారు. సంక్షుభిత ప్రాంతాల నుంచి వసతునని ప్రతి 
భారతీయునకీ నైతిక బలం అందించలా విమాన్శ్రయాలలో 
స్్వగతం పలకటానకి కంద్ మంత్రులను పంపారు. 

 ఆపరేషన్ గంగ అమలుకోసం న్లుగు బృందాలను ఏర్్పట్ చసి 
వాటికి వేరు వేరు బాధ్యతలు అప్పగించారు. వివిధ పద్ధత్లలో 
సరిహదు్ద ల దగ్గరక చరుకనే వారిన నగర్నకి పంపటం ఒక 
బృందం బాధ్యత. రెండో బృందం నగరంలోన వారికి వసతి 
ఏర్్పట్ చసతుంది. ఇందుకోసం 40 ప్రదేశాలు ఎంపక చశారు. 
మ్డో బృందం రోజుక మ్డుపూటలా భోజనం అందేలా 
చూసతుంది. న్లుగో బృందానని విమాన్శ్రయం దగ్గర ఏర్్పట్ 

చసి, ఎనని విమాన్లు అందుబాట్లో ఉన్నియో, ఎంత మందిన 
ఎప్పుడు తరలించవచుచినో కమాండ్ సెంటర్ క చెపే్పలా చూశారు. 

 భారతీయులతోబాట్ బంగాలు దేశ్, నేపాల్, ట్్యనీషియా లాంటి 
దేశాల వారిన కూడా తరలించారు. భారతదేశం 9 మంది బంగాలు దేశ్ 
విదా్యరుథులను, ముగు్గ రు నేపాల్ విదా్యరుథులను ఉక్రెయిన్ నుంచి 
కాపాడింది. బంగాలు దేశ్ ప్రధాన షేక్ హసీన్ తమ దేశసతులు 9 
మందిన ఉక్రెయిన్ నుంచి కాపాడి తెచిచినందుక ప్రధాన మోదీకి 
ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

మారిచా 1న కేధంద్ర మధంత్రులు 

జోయాతిరాదితయా సధందియా, 

వి.కె.సధంగ్, హర్ దీప్ సధంగ్ 

పూరీ, క్రెన్ రిజిజు 

’ఆపరేషన్ గధంగ’ 

పరయావేక్షణక్  సవాయధంగా 

పోలాధండ్, రొమేన్యా, 

సలీవేక్యా, హధంగరీ, 

మాలో్డవా చేరుక్నానారు.

‘ఆపరేషన్ గంగ’ కింద దాదాపు 
23,000 మందిన యుద్ధ సంక్షోభంలో 
ఉక్రెయిన్ నుంచి తీసక వచాచిరు.

భారతీయులను కాపాడ చొరవ 
ముఖపత కథనధం 
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పయి్యలో పడ్డట్్ట గా ఉంది. ఫిబ్రవరి 24 న్డు రష్య, ఉక్రెయిన్ మధ్య 
యుద్ధం మొదలైనప్పుడు అక్కడ ఇరుక్కపోయిన 20 వేల మంది 
భారత విదా్యరుథుల ఆలోచనలు ఎలా  ఉన్నియో వారి మాటలోలు నే 
అరథుమవుతోంది. రష్య-ఉక్రెయిన్ మధ్య ఉద్రికతుతలు పెరుగుత్ననిప్పుడే 
భారత ప్రభుత్వం ముందసతు జాగ్రతతులు తీసకోవటం మొదలు పెటి్టంది. 
ఉక్రెయిన్ లోన భారత ర్యబార కార్్యలయం యుద్ధం 
మొదలవటానకి చాలా రోజుల ముందే ఫిబ్రవరి 15న తన పౌరులక 
ఒక సలహా పూర్వకమైన నోటీస జారీ చసింది. ఆ తరువాత 
ఎప్పటికప్పుడు టీ్వట్లు , సూచన్లతో అప్రమతతుం చసూతునే ఉంది. 
ఫిబ్రవరి 20న జారీ చసిన ఒక సూచన పూర్వక  నోటీసలో భారత 
పౌరులు వెంటనే ఉక్రెయిన్ ర్జధాన కీవ్ ను విడిచి వెళా్ళలన 

సూచించింది. భారత ప్రభుత్వం తీసకనని చొరవ ఫలితంగా ఈ 
సమయంలోనే కొంత మంది భారతీయులు దేశానకి తిరిగివచాచిరు. 
ఫిబ్రవరి 24 న యుద్ధం మొదలైనప్పుడు ప్రధాన నరేంద్ మోదీ ఒక 
ఉననిత స్థు యి సమావేశం జరిప ప్రతి భారతీయుడినీ సరక్షితంగా 
వెనకి్క తీసకర్వటం తనక అత్యంత ప్రధాన విషయమన స్పష్టం 
చశారు. 

కోవిడ్ వేళ చేపటిటా న ‘మిషన్ వందే భారత్’ కోవిడ్ వేళ చేపటిటా న ‘మిషన్ వందే భారత్’ 
ఇపపాటిదాక చేపటిటా న అతిపద్ద  సహాయక ఇపపాటిదాక చేపటిటా న అతిపద్ద  సహాయక 
కర్యక్ర మంకర్యక్ర మం

ఈ బొమ్మల విలువ                  ఈ బొమ్మల విలువ                  వయ్య మాటల పటుటా   వయ్య మాటల పటుటా   
భారతీయులను కాపాడ చొరవ ముఖపత కథనధం 
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ఈలోగా భారత్ తన పౌరులక   సూచనలిసూతు ఒక హెల్్ప లైన్ 
ఏర్్పట్ చసి ప్రతి ఒక్కరినీ సరక్షితంగా భారత్ క రప్పంచందుక 
ప్రతా్యమానియ ఏర్్పట్లు  చసతున్నిమన భరోస్ ఇచిచింది. 

ప్రతి భారతీయుడినీ సరక్షితంగా భారత్ క తీసక వచచిందుక 
‘ఆపరేషన్ గంగ’ మిషన్ మొదలైంది. భారత విదా్యరుథుల భద్త, 
తరలింపు తన ప్రాధాన్్యలన ప్రధాన ఉననిత స్థు యి  సమావేశంలో 
స్పష్టం చశారు. “ఉక్రెయిన్ లో చిక్కకపోయిన భారత విదా్యరుథుల 
భద్త, తరలింపు అత్యంత ప్రధానమైనవి. వారి తరలింపు వేగవంతం 
చయటానకి ఉక్రెయిన్ పరుగు దేశాలతో సహకారం పెంచుతాం.” 
అన్నిరు. కష్టకాలంలో భారతీయులను తిరిగి తీసక ర్వటమే తనక 
అత్యంత ప్రధానమైన విషయమన ఆయన మొదటినుంచీ చెబుతూనే 

వసతున్నిరు. యుద్ధం తొలిన్డే ప్రధాన మోదీ రష్య అధ్యక్షుడు 
వాలు దిమీర్ పుతిన్ తోన్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్ సీ్క తోన్ ఫ్న్ 
లో మాటాలు డారు. భారతీయులను సరక్షితంగా వెనకి్క పంపటం 
గురించి స్పష్టం చశారు. కంద్ ప్రభుత్వ కృషి వలలునే ఈ మిషన్ లో 
భాగంగా ఫిబ్రవరి 26న మొదటి విమానం 219 మంది భారతీయులతో 
ముంబయి చరింది.

‘ఆపరషన్ గంగ’ కింద 18 దేశాలకు చంద్న ‘ఆపరషన్ గంగ’ కింద 18 దేశాలకు చంద్న 
147 మంద్ పౌరులన క్డా ఉక్్ర యన్ 147 మంద్ పౌరులన క్డా ఉక్్ర యన్ 
నంచి తరలించారు. నంచి తరలించారు. 

భారతీయులను కాపాడ చొరవ 
ముఖపత కథనధం 
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n 	ప్రపంచమంతా కోవిడ్ సంక్షోభంలో చిక్కకపోయి, యావత్ 
ప్రపంచం అచతనంగా మారినప్పుడు భారతదేశం కూడా 
కఠినమైన లాక్ డౌన్ ప్రకటించింది. అప్పుడు విదేశాలలోన 
భారతీయులను రప్పంచటానకి కంద్ ప్రభుత్వం ‘మిషన్ వందే 
భారత్’ ప్రకటించింది. 

n 	విదేశాలలో నస్సహాయ సిథుతిలో ఉనని భారతీయులు అక్కడి 
ర్యబార కార్్యలయాలను సంప్రదించాలన విదేశాంగ మంత్రి 
ఎస్. జయ్ శంకర్ 2020 మే 5 న టీ్వట్ చశారు. ప్రధాన నరేంద్ 
మోదీ న్యకతా్వన మొతతుం కార్్యచరణ ప్రణాళ్క సిద్ధమైంది. 
విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ, హోమ్ మంత్రిత్వశాఖ, ఆరోగ్య, 
కట్ంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, ర్ష్రా ప్రభుతా్వలు ఇందులో 
భాగమయా్యయి. అలా చరిత్రాతమాకమైన అతిపెద్ద మిషన్ 2020 మే 
7న మొదలైంది. 

n 	వందే భారత్ మిషన్ కింద తరలింపు కార్యక్రమం వాయు 
మార్గంలోన్, ఆపరేషన్ సముద్స్త్ పేరుతో జలమార్గంలోన్ 
స్గింది.  మొదటి దశలో గల్ఫూ నుంచి భారతీయులు తిరిగిర్గా, 
ఆ తరువాత 50 దేశాల నుంచి వచాచిరు.  

కోవిడ్ సంక్షోభం మధ్య పే్ర మాసపాదులనకోవిడ్ సంక్షోభం మధ్య పే్ర మాసపాదులన
సవాదేశానికి రప్పాంచటం అతిపద్ద  మిషన్సవాదేశానికి రప్పాంచటం అతిపద్ద  మిషన్

మిషన్ మిషన్ 
వందే వందే 

భారత్భారత్

‘ఆపరేషన్ సముద్ స్త్’ లో భాగంగా భారత న్వికాదళ 
నౌకలు జలాశ్వ, ఐర్వత, శారూ్ద ల, మగర్   23,000 

కిమీ పైగా ప్రయాణించాయి. 3,992 మంది భారత 
పౌరులను విజయవంతంగా స్వదేశానకి తీసకవచాచిరు.

ఈ మిషన్ క ఎదురైన అతిపెద్ద కష్టమేమిటి అంటే, ఉక్రెయిన్ 
గగనతలానని మ్సివేయటం. అలాంటి పరిసిథుతిలో ఉక్రెయిన్ పరుగు 
దేశాలైన ర్మేనయా, హంగరీ, పోలాండ్, సలు వేకియా రిపబలుక్ గుండా 
తన పౌరులను వెనకి్క తీసక ర్వటానకి  భారత్  విసతు ృతమైన ఏర్్పట్లు  
చసింది. ఈ తరలింపు కార్యక్రమం స్ఫీగా స్గేట్్ట  చూడటానకి 
నలుగురు మంత్రులు– హరదీప్ సింగ్ పూరీ, జో్యతిర్దిత్య సిందియా, 
కిరెన్  రిజిజు, జనరల్ వి.కె. సింగ్ ఆ దేశాలక వెళా్ళరు. 

24 గంటల హెల్్ప లైన్ తోబాట్ అనేక శిబర్లు కూడా ఏర్్పట్ 
చశారు. రష్య, ఉక్రెయిన్ అధికారులతో భారత్ ఎప్పటికప్పుడు 
సంభాషిసూతు, భారతీయిల తరలిపు నర్టంకంగా స్గిపోయ్ట్్ట  

విదేశాల నుంచి భారతీయులను తీసక ర్వటంలో ఇది 
చరిత్రలో అతిపెద్ద మిషన్. ఇప్పటికీ ఇది కొనస్గుతోంది. 
2022 మారిచి 8 వరక దీన కింద 2 కోటలు 95 లక్షల మంది 
భారతీయులను 2 లక్షల 92 వేల విమాన్ల దా్వర్ ఇతర 

దేశాలనుంచి తీసక వచాచిరు.

మానవత్వాద స్యం కింద భారత్ 90 టననోల మానవత్వాద స్యం కింద భారత్ 90 టననోల 
సహాయ స్మగ్్ర ని, మందులన ఉక్్ర యన్ కు, దాని సహాయ స్మగ్్ర ని, మందులన ఉక్్ర యన్ కు, దాని 
పొరుగు దేశాలకు పంప్ంద్. పొరుగు దేశాలకు పంప్ంద్. 

భారతీయులను కాపాడ చొరవ ముఖపత కథనధం 
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చర్యలు తీసకంది. 
యుద్ధపీడిత  ఉక్రెయిన్ లో భారత మంత్రులు, అధికారులు 

తీసకనని క్రియాశ్కలమైన, నజాయితీతో కూడుకనని చర్యలు 
అమెరికా, చైన్, గ్రేట్ బ్రిటన్, జరమానీ సహా అనేక ఇతర దేశాల కంటే 
సమరథుంగా ఉన్నియి. 

చిక్కకపోయిన ప్రజలను తరలించటంలో భారత్ చురుగా్గ  
నమగనిమైంది. ప్రధాన స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. తరలింపు 
ప్రక్రియక సహకరించగలిగే ఆయా దేశాల అధినేతలను 
సంప్రదించారు. ఈ దేశాల నుంచి భారత్ క బలమైన సహకారం 
లభించింది. దౌత్యపరంగా గత కొనేనిళలులో పెరుగుత్నని భారత 
ప్రతిష్ఠక ఇది నదర్శనం. ప్రధాన మోదీ భారత విదా్యరుథులను 
ఉక్రెయిన్ నుంచి కాపాడి తీసకర్వటానకి అనేక చర్యలు 
తీసకన్నిరు. అదే సమయంలో మరోవైపు ఆధా్యతిమాక గురువులు, 
స్థు నక న్యకలతోన్ మాటాలు డారు. ఉననిత స్థు యి సమావేశాలు 
నర్వహించటమే కాదు... ప్రభుతా్వధికారులతోన్, భారతీయ 
సమాజంతోన్, విదేశ్ సంసథులతోన్ ఆధా్యతిమాక న్యకలతోన్ 
మాటాలు డి భారతీయులను స్వదేశానకి రప్పంచ ఈ మిషన్ ను 
విజయవంతంగా పూరితు చశారు. 

ఆపరేషన్ గంగ లో భాగంగా ఉక్రెయిన్ నుంచి భారతీయులను 
తీసకవచచి ప్రయతానిలు వేగవంతం చయటానకి 
పాలుపంచుకోవాలన మారిచి 1న ప్రధాన నరేంద్ మోదీ వైమానక 
దళానకి పలుపునచాచిరు. వైమానక దళం తన  స్మర్థు ్నని 
వాడుకంట్ తక్కవ సమయంలో గరిష్ఠ సంఖ్యలో ప్రజలను 
తరలించగలిగింది. మానవతావాద  స్యానని మరింత సమరథుంగా 
పెంచటంలో ఇదొక ముఖ్యమైన అడుగు. 

భారత వైమానక దళానకి చెందిన సి-17 గోలు బ్ మాస్టర్ మారిచి 2 
ఉదయం ఢిల్లు నుంచి ర్మేనయాక బయలుదేరింది. ఆపరేషన్ గంగ 
నేపథ్యంగా ప్రధాన మోదీ మాటాలు డుతూ, “యుద్ధప్రాంతం నుంచి 
భారత్ తన పౌరులను ‘ఆపరేషన్ గంగ’ లో భాగంగా సరక్షితంగా 
ఎలా తరలించిందో చూశారు. అలా చయటంలో అనేక పెద్ద దేశాలు 
సైతం ఎనోని కష్ట లు ఎదుర్్కన్నియి. కానీ, పెరుగుత్నని భారత 
ప్రతిష్ఠ వలలు వేలాది మంది భారతీయ విదా్యరుథులను మాతృభూమికి 
రప్పంచగలిగాం” అన్నిరు. 
అడుగడుగునా సున్నాతతవాధంతో వయావహరిధంచిన ప్రభుతవాధం 

యుద్ధం బారినపడ్డ ప్రాంతం నుంచి తిరిగివచచి పౌరుల 
మనసలలో, హృదయాలలో విశా్వసం నంపే ఉదే్దశ్యంతో వారికి 
స్్వగతం పలకటానకి కంద్ ప్రభుత్వం తన మంత్రులను  
విమాన్శ్రయాలక పంపంది. ఇది విదా్యరుథులలో నైతిక స్ెథుర్యం 

పెంచటానకి ఉపయోగపడిందన ఫ్టోలు, మీడియాలో వచిచిన వా్యఖ్యలు 
తేటతెలలుం చసతున్నియి. విదా్యరుథులు వందేమాతరం నన్దాలు ఇవ్వటం 
ఉది్వగని భరిత వాతావరణానని నంపంది. భారత ప్రభుత్వం వారికి 
చయూత అందించి ప్రతి సంక్షోభంలోన్ తన  పౌరుల వెననింటి 
ఉంట్ందనే స్పష్టమైన సందేశానని ఇచిచింది. తరలించబడ్డ విదా్యరుథులు 
అనేక మంది తాము భారత దేశ పౌరులు కావటం వలలు, దేశ న్యకత్వం 
ప్రసతుతం సమరుథుడైన వ్యకితు చత్లోలు  ఉండటం వలలు  సరక్షితంగా 
స్వదేశానకి తిరిగిర్గలమన  తాము, తమ కట్ంబాలు కచిచితంగా 
నమిమానట్్ట  ప్రధానతో సంభాషించ సమయంలో విదా్యరుథులు వెలలుడించారు. 
ప్రతే్యకంగా ఒక టి్వట్టర్ హాండిల్ ఏర్్పట్ చయటం, తిరిగొచిచిన 
విదా్యరుథుల ఇళ్ళక స్థు నక అధికారులను పంపటం, ప్రయాణానకి కోవిడ్ 
పరీక్ష, టీకా ధ్రువపత్రం తప్పనసరి నబంధన సడలింపు, విమాన్శ్రయాల 
నుంచి సొంత  ఊళ్ళక రైలు ప్రయాణానకి రైలే్వలు స్యపడటం సహా 
అనేక చర్యలు తీసకన్నిరు. 

భారతీయులను కాపాడ చొరవ 
ముఖపత కథనధం 
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ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం కారణంగా రష్యలోన అమెరికా చెలిలుంపు 
కంపెనీల కార్యకలాపాలు దెబ్తిన్నియి. ఉక్రెయిన్ మీద దాడికి 
నరసనగా విధించిన ఆంక్షలతో  గూగుల్ పే, యాపల్ పే లాంటివి 
ఆగిన్ భారత్ చెలిలుంపుల వ్యవసథు, రూపే మాత్రం ప్రశంసలందుకంట్ 
టి్వట్టర్ లో ట్ండ్ అయా్యయి. 
కోవిడ్  సమయధంలో భారత్ చేపట్టిన తరలిధంపు చరయాలు 

2020 లో ప్రపంచానని కోవిడ్ మహమామారి చుట్్ట ముటి్టనప్పుడు 
భారత ప్రభుత్వం తన పౌరులను వెనకి్క తీసకర్వటానకి చయన 
ప్రయతనిమంట్ లేదు.  విదేశ పౌరులు తమ దేశాలక చరుకోవటంలో 
సైతం భారత్ చసిన కృషి ప్రపంచ ప్రసంశంసలందుకంది. అనేక 

దేశాలోలు  లాక్ డౌన్ ప్రకటించినప్పుడు భారత్ విజయవంతంగా వందే 
భారత్ మిషన్ నడిప లక్షలాది మందిన తరలించింది. 2021 సెపె్టంబర్ 
19 వరక అందుబాట్లో ఉనని సమాచారం ప్రకారం 44 లక్షల 
మందికి పైగా భారతీయులను 34 వేల ట్రిప్పులోలు  స్వదేశానకి తెచాచిరు. 
ఈ మిషన్ దా్వర్ భారతీయులే కాకండా చైన్, ఇర్న్, ఇటల్, జపాన్ 
తదితర 10 దేశాల వారిన కూడా తరలించారు. కోవిడ్ సమయంలో 
150 కి పైగా దేశాలక  నతా్యవసర మందులు పంచిన్, ఇతర 
దేశాలక టీకా మందు అందించిన్ భారత్ ఎప్పుడూ మార్గదరి్శ 
అయింది.

అందుక బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు భారత్ ను హనుమాన్ గా అభివరి్ణంచారు. 

జూ
న్ 

20
14

జు
లై

 20
16

జు
లై

 20
16

ఇరాక్ నుధంచి 46 మధంది భారత నరుసిలనుఇరాక్ నుధంచి 46 మధంది భారత నరుసిలను
వెనక్కు తీసుకొచిచాన వేళవెనక్కు తీసుకొచిచాన వేళ

దక్ణ సూడాన్ లో ఆపరేషన్  సధంకట్ మోచన్ తో దక్ణ సూడాన్ లో ఆపరేషన్  సధంకట్ మోచన్ తో 
156 మధందిన్  వెనక్కు తీసుకొచాచారు156 మధందిన్  వెనక్కు తీసుకొచాచారు

 నరుడు తాలిబనులు  అధికారం దకి్కంచుకన ఆఫ్ఘన్ లో 
సంక్షోభం ఏర్పడితే కాబ్ల్ విమాన్శ్రయంలో  
సంక్షోభ దృశా్యలు ప్రపంచమంతా చూసింది. అలాంటి 
సంక్షోభంలో ఆపరేషన్ దేవి శకితు చపటి్ట అక్కడి 
భారతీయులను వెనకి్క తెచాచిరు. 

 ఆగస్ట  17 న ప్రధాన నరేంద్ మోదీ ఉననితస్థు యి 
సమావేశం జరిప భారతీయులందరినీ వెనకి్క 
తీసకర్వాలన ఆదేశించారు. శరణు కోరిన 
హిందువులు, సిక్కలు కూడా ఆఫ్ఘనస్తున్ నుంచి 
తరలించబడా్డ రు. 40 విమాన్లతో ఈ ఆపరేషన్ 
స్గింది. 

 దీన కింద మొతతుం 669 మందిన భారత్ క 
తీసకొచాచిరు. వీళలులో 448 మంది భారతీయులు, 206 
మంది ఆఫ్ఘన్ పౌరులు ఉన్నిరు, 438 మంది 
భారతీయులు సహా 565 మందిన ఆగస్ట  మొదటోలు నే 
తీసకొచాచిరు. వీళలులో చాలామందిన కాబ్ల్ నుంచి 
తజికిస్తున్ ర్జధాన దుషన్ బే కి తెచిచి ఆ తరువాత 
వారిన భారత వైమానక దళ విమానం సి-17 గోలు బ్ 
మాస్టర్ దా్వర్ తరలించారు   

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంక్షోభం మధ్య స్వదేశం

చేరుకుననా భారతీయులుఇరాక్ లో ఐసస్ దాడుల సధందర్ధంగా ట్క్రిత్ లోన్ ఒక ఆసపొత్రిలో 
తీవ్రవాదులు 46 మధంది భారత నరుసిలను బధందీలుగా తీసుక్నానారు. ప్రధాన్ 
నరేధంద్ర మోదీ ఒక ఉననాతస్్థయి సమావేశధం జరిపారు. అపపొట్ విదేశాధంగ 
మధంత్రి సుష్మాసవారాజ్ వాళ్ళ విడుదలక్ అన్నా చరయాలూ తీసుక్నానారు.  జూన్ 
25 న ఎన్ఎస్ఎ అజిత్ ద్వల్ సవాయధంగా ఇరాక్ చేరుక్నానారు. మొతాతిన్క్ 
నరుసిలను బసుసిల దావారా ఇరిబిల్ నగరాన్క్ తీసుక్వచాచారు. జులై 5న 
నరుసిలు ఢిల్లీ చేరారు. యుద్ధంలో చిక్కుబడ్డ కేరళ ప్రజలను కూడా 
తరలిధంచారు. 

2016లో దక్ణ సూడాన్ లో హిధంస చలరేగనపుపొడు అకకుడ దాదాపు 600 

మధంది భారతీయులు చిక్కుబడా్డరు. భారత ప్రభుతవాధం మిషన్ సధంకట్ 

మోచన్ పేరుతో కాపాడిధంది. అపపొట్ విదేశాధంగ మధంత్రి వి.కె. సధంగ్ 

సవాయధంగా స-17 గ్లీబ్ మాసటిర్ లో అకకుడి  రాజధాన్ నగరధం జుబా 

చేరుకొన్ 156 మధందిన్ ఆ విమానధంలో తీసుకొచాచారు. వాళ్ళలో ఇద్దరు 

నేపాల్లు.  భారత ప్రభుతవా హెచచారికతో కొధంత మధంది ముధందే తిరిగ 

వచాచారు.  వాయాపారాల కోసధం వెళ్్ళన 300 మధంది అకకుడ ఉధండిపోయారు. 

ఆపరషన్ దేవి శకితాఆపరషన్ దేవి శకితా

భారతీయులను కాపాడ చొరవ ముఖపత కథనధం 
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ఐక్యర్జ్యసమితి, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంసథు కూడా భారత్ ను 
ప్రశంసించాయి. 
బాధయాతాయుత దేశధంగా  భారత్ 

ఈరోజు భారతదేశం ఒక చెప్పుకోదగిన శకితుగా గురితుంపు పందింది. 
బలమైన కంద్ న్యకత్వ కృషే దీనకి కారణం. భారత పౌరులు 
ప్రపంచం నలుమ్లలా ఎక్కడ చిక్కబడిపోయిన్ సరే భారతదేశం 
వారిన స్వదేశాలక తరలించగలిగింది. 2015 లో  మారిచి-ఏప్రిల్ 
మధ్య యుద్ధపీడిత యెమెన్ నుంచి భారతీయులను తరలించాటానకి 
ఆపరేషన్ ర్హత్ చపటా్ట రు. ఇందులో భాగంగా భారత ప్రభుత్వం 
6710 మందిన తరలించగా వారిలో 4748 మంది భారతీయులు, 

1962 మంది విదేశ్యులు. అప్పుడు కూడా, యెమెన్ లో క్షీణిసతునని 
అంతర్గత పరిసిథుత్ల దృష్ట్యా యెమెన్ వదిలి వెళాలు లన మారిచి 19, 25 
తేదీలలో భారతీయులను అప్రమతతుం చసింది. పరిసిథుతి క్షీణించాక 
భారత పౌరులను కాపాడటానకి భారత్ వ్్యహ రచన చసింది. సౌదీ 
ఆరేబయా ర్జుతో ప్రధాన మోదీ మాటాలు డారు. విదేశాంగ మంత్రిత్వ 
శాఖ కీలకపాత్ర పోషిసూతు ఒక హెల్్ప లైన్ నెంబర్ ఏర్్పట్చసి  
పౌరులక సహాయం అందిసూతు వచిచింది. వైమానక, నౌకామార్గ, 
వాణిజ్య విమాన్లను కూడా వాడుకొన ఈ మిషన్ నడిపారు. 

తనదేశ పౌరులనే కాకండా భారత్ 48 ఇతర దేశాల వారిన కూడా 
తరలించటానకి సహాయపడింది. 

మా
రిచి

 2
01

5 యెమన్ లో ఆపరషన్ ర్హత్యెమన్ లో ఆపరషన్ ర్హత్
ప్ర ధాన మంతి్ర  నరంద్ర  మోదీ ప్లుపుతో భారతీయుల ప్ర ధాన మంతి్ర  నరంద్ర  మోదీ ప్లుపుతో భారతీయుల 

ర్కకు మారగి ం స్గమంర్కకు మారగి ం స్గమం
ఎంతోకాలంగా అంతరు్యద్ధంతో నలిగిన యెమెన్ మీద 2015 
మారిచిలో సౌదీ అరేబయా, దాన మిత్ర పక్షాలు మిలిటరీ జోక్యం 
ప్రారంభించాయి. ఈ సమయంలో 4 వేల భారతీయులను, అనేక 
మంది ఇతర దేశాలవారిన భారత స్యుధ దళాలు ఆపరేషన్ 
ర్హతా్ద వార్ తరలించాయి. ఉననిత స్థు యి సమావేశం, ప్రధాన 
మోదీ ఆదేశాలక అనుగుణంగా అప్పటి విదేశాంగ మంత్రి సషమా 
స్వర్జ్, సహాయ మంత్రి జనరల్ వి.కె. సింగ్ ఈ కాపాడే పన 
చపటా్ట రు. 
ఏసియాన్ సదస్స సందర్ంగా సషమా స్వర్జ్ స్వయంగా ఈ 
ఘట్టం తెరవెనుక జరిగిన విషయాలు వివరించారు. ఆమె ప్రధాన 
నరేంద్ మోదీ దగ్గరికెళ్్ళ, సౌదీ ర్జుతో ఆయనకనని 
సత్సంబంధాలు ఇందుక ఉపయోగపడతాయన నచచిజెపా్పరు. 
ప్రధాన వెంటనే సౌదీ ర్జు ష క ఫ్న్ చసి భారతీయులను 
తరలించటానకి వీలుగా వారం రోజులపాట్ బాంబుల వరషిం 
ఆపాలన కోర్రు. 
కానీ, ఆయన వారం రోజులపాట్ రోజూ ఉదయం 9 నుంచి 11 
వరక ఆపగలమన చెపా్పరు. ఆ తరువాత యెమెన్ ప్రభుతా్వనని  
సంప్రదించగా ఏడ్న్ నౌకాశ్రయానని, స్న్ విమాన్శ్రయానని  
తెరవటానకి ఒప్పుకంది. దానవలన మన పౌరులను రోజూ 
రెండు గంటలపాట్ వారం రోజులు తరలించటానకి వీలు 
కలిగింది. 

మొతతిధం 5600 మధందిన్ ఈ ఆపరేషన్ లో కాపాడారు. 

వీరిలో 41 దేశాలక్ చధందిన 960 మధందితో బాటు 

4640 మధంది భారతీయులునానారు. 

18 ప్రతయాక విమనానాలతోబాటు స-17 గ్లీబ్ మాసటిర్ తో 

2900 మధంది వాయుమార్గధంలో తరలిధంపు జరిగధంది. 

భారత నావికాదళధం ఏడ్న్  నౌకాశ్రయధం నుధంచి 1670 

మధందిన్, 349 మధందిన్ ఇతర ప్రదేశాల నుధంచి 

తరలిధంచిధంది. 

భారతీయులను కాపాడ చొరవ 
ముఖపత కథనధం 
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అదే విధంగా 2015 ఏప్రిల్ 25 న నేపాల్ లో భారీ భూకంపం 
సంభవించినప్పుడు భారత్ ఎన్.డీ.ఆర్.ఎఫ్ బృందాలను పంపంది. 
ముప్పు వాటిలిలున ఆరుగంటలోలు పే బృందాలు అక్కడికి చరుకన్నియి. 
నేపాల్ క భారత్ 67 మిలియన్ ఆమెరికా డాలరలు ఆరిథుక సహాయం 
కూడా అందించింది. ఈ భూకంపం కారణంగా నేపాల్ లో 
చిక్కబడిపోయిన భారత పౌరులను తీసకర్వటానకి ఆపరేషన్ 
మైత్రి చపటి్టంది. 2016 లో దక్షిణ సూడాన్ కలోలు లం దృష్ట్యా 
భారతదేశం ఆపరేషన్ సంకట్ మోచన్  ప్రారంభించింది. ఇందులో 
153 మంది భారతీయులు, ఇద్దరు నేపాల్ పౌరులు ఉన్నిరు. 
మొజాంబక్ లో 2019 లో త్పాను వచిచినప్పుడు 192 మంది 

ప్రజలను కాపాడటంతోబాట్ మానవతావాద స్యం అందించింది. 
అదే విధంగా ఇండోనేషియాలో భూకంపం, సన్మీ వచిచినప్పుడు 
‘సముద్ మైత్రి’ దా్వర్ బాధిత్లను కాపాడింది. 2021 లో భారత్ 
‘ఆపరేషన్ దేవి శకితు’ దా్వర్ ఆఫ్ఘనస్తున్ లో చిక్కబడిన భారతీయులను 
రక్షించగలిగింది.  శ్రీలంక లో ఈస్టర్ సందర్ంగా తీవ్రవాద దాడులు 
జరిగినప్పుడు ఆ దేశానని మొదటగా సందరి్శంచిన అంతర్జా తీయ 
న్యకడు మోదీ. ఆ దేశంలోన మొతతుం 9 ప్రావిన్్స లలో భారత 
అత్యవసర అంబులెన్్స సరీ్వస్ ఇప్పటికీ అక్కడ అందుబాట్లో 
ఉంది.  

సౌదీ అరేబయా నుంచి తన పౌరులను తిరిగి 
రప్పంచటం కూడా ఇందులో ఒక అంశం. 2019 
జూన్ 19 న మోదీ ప్రభుత్వం సౌదీ అరేబయాలో 

చిక్కబడిన భారతీయులను స్వదేశానకి తీసకవచిచింది. నజానకి 
రెండు కంపెనీల మధ్య ఘరషిణ కారణంగా వందలాది మంది 
భారతీయలు సౌదీ అరేబయాలో ఇరుక్కపోయారు. మోదీ ప్రభుత్వం 
చొరవతో 1200 మంది భారతీయులను తిరిగి తీసకర్గలిగారు. 
వీరిలో సమారు 500 మంది పంజాబీలు ఉన్నిరు. ఆలా 
సరక్షితంగా ర్గలిగినందుక పంజాబీలు ప్రధాన మోదీ మీద 
ప్రశంసల వరషిం కరిపంచారు. వసధైవ కట్ంబకం సూఫూరితుతో 
భారతదేశం సన్మీ, అగినిపర్వతాల పేలుడుతో దెబ్తినని టోంగా 
క తక్షణ ఊరట, పునర్వాసం, పునరినిర్మాణం కోసం ఆరిథుక 
సహాయం అందించింది. 2018 లో త్పాను వచిచి ఘోరమైన నష్టం 
వాటిలిలునప్పుడు కూడా భారతదేశం టోంగాక వెననింటి ఉంది. 
సంక్షోభ సమయంలో భారత్ మాల్్దవులక స్యమందించింది. 
అప్పుల బారినపడ్డ మాల్్దవులు చైన్ ఉచుచిలో ఇరుక్కననిప్పుడు 
భారతదేశం 250 మిలియనలు (రూ.1840 కోటలు) ఆరిథుక సహాయం 
అందించి ఆ దేశం ఆరిథుక సంక్షోభం నుంచి బైటపడటానకి 
దోహదపడింది.  ఈ స్యానకి గాను ప్రధాన నరేంద్ మోదీకి ఆ 
దేశ అధ్యక్షుడు ఇబ్రహం మహమమాద్ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. 

ఒక సందర్ంలో పనెనిండు మంది పలలులు, అండర్-16 ఫుట్ 
బాల్  జట్్ట  కోచ్ థాయిలాండ్ లోన తాం లువాంగ్ గుహలో 
చిక్కబడినప్పుడు చపటి్టన ప్రపంచపు అత్యంత కిలుష్టమైన ఆపరేషన్ 
లో బ్రిటన్, ఫ్రాన్్స, జపాన్, అమెరికా సహా అనేక దేశాలు తమ 

నపుణులను అక్కడికి పంపాయి.  కానీ, ఫుట్ బాల్ జట్్ట ను 
కాపాడటంలో అవి విఫలమయా్యయి. ఆ తరువాత థాయ్ లాండ్ 
ప్రభుత్వం మోదీ ప్రభుత్వ స్యం కోరింది. భారత్ ఒక్క క్షణం 
కూడా ఆలస్యం చయకండా ఈ ఆపరేషన్ లో పాలొ్గ న్లి్సందిగా 
భారత ఇంజనీరలును ఆదేశించింది. భారత ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరక 
ఒక భారీ కబీఎస్ వరద పంపును మహార్ష్రాలోన స్ంగిలు జిలాలు క 
చెందిన కిరోలు స్కర్ గ్రూప్ వెంటనే పంపంది. భారత్ నుంచి ఈ 
పంపులు థాయిలాండ్ క చర్క గుహలో నీటిమట్టం తగి్గంది.  ఆలా 
నీటి మట్టం తగ్గగానే గజ ఈతగాళ్్ళ సహాయ కార్యక్రమాలు 
చపట్టటానకి వీలయింది. మ్డు రోజుల కఠోర శ్రమ తరువాత 
పలలులందరితోబాట్ ఆ కోచ్ కూడా సరక్షితంగా బైటపడా్డ రు. భారత్ 
ఇటీవలే శ్రీలంక టీ తోటలోలు  పనచస్ భారత సంతతి వారికోసం  
350 మిలియన్ డాలరలుతో 404 ఇళ్్ళ కటి్టంచింది.  విదేశంలో 
భారత్ చపటి్టన అతిపెద్ద  గృహనర్మాణం ఇదే. భారత సంతతి 
తమిళ్లు శ్రీలంకలో ప్రధానంగా తేయాక, రబ్రు తోటలోలు  పన 
చసతుంటారు. 

ఇతర దేశాలకు భారత్ చేయూతఇతర దేశాలకు భారత్ చేయూత
భారతీయులను కాపాడ చొరవ ముఖపత కథనధం 
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బ డెజె ట్ వబ్నార్

జాతి పురోగ తికి 

స్ధార ణ బ డ్జాట్ అనేది దేశ ఆరి్ధక అవ స ర్ల ను తీరచి గ లిగే 
డాక్యమెంట్ మాత్ర మే కాదు. అది ప్రైవేట్ రంగానకి, 
సంస్క ర ణ ల క, అవకాశాల క మ ధ్య న వార ధిగా ప న 
చసతుంది. దీనకి కార ణం ప్ర ధాన మంత్రి న రేంద్ మోదీ 
దార్శ నక త . అది భార త దేశ నవ నర్మాణ ఆలోచ న ల క స రికొతతు 
మార్్గ నని అందిసతుంది. ఇప్ప టిక ఒక మార్గం క నుకో్కవ డం 
జ రిగింది. బ డ్జాట్ కటాయింపుల పై వివిధ రంగాల క 
సంబంధించిన వారితో మాటలుడ డం దా్వర్ స్్వవ లంబ న 
భార త దేశ స్ధ న ల క్షా్యనని ఆయ న ముందుక 
తీసకపోత్న్నిరు. 

ఫిబ్ర వ రి 1న దేశ వారిషిక బ డ్జాట్ ను ప్ర వేశ పెట్టడం జ రిగింది. 
దానకి కొన స్గింపుగా ఫిబ్రవ రి నెల లోను, మారిచి నెల 
ప్రారంభంలోను ప లు రంగాల క చెందిన ప్ర తినధుల తో ప్ర ధాన 

న రేంద్ మోదీ మాటాలు డారు. మిగ తా రంగాల క చెందిన వారితో ఆయ న 
బ డ్జాట్ వెబన్ర్ దా్వర్ మాటాలు డి వారి ఆలోచ న ల ను తెలుసకోవ డ మే 
కాకండా, వారికి త న ఆలోచ న లిని తెలియ  జేశారు. గ తంలో బ డ్జాట్ 
త యారు చసి, దానన ప్ర వేశ పెటి్టన త ర్్వత మ రిచిపోయ్వారు. ఈ 
ప్ర భుత్వం అలా కాకండా, న్త నంగా ఆలోచిసతుంది. దేశానకి 
స్్వతంత్య్రం వ చిచి 2047 న్టికి వంద సంవ త్స ర్ల వుత్ంది. ఆ 
స మ యానక లాలు  దేశ బ డ్జాట్ అనేది దేశ పారలు మెంట్ చ రిత్ర లోనే ఒక 
దార్శ నక ప త్రంలాగ మిగిలిపోవాల న, అందులో ప్ర భుత్వ మే కాకండా 
ప్ర తి స్ధార ణ పౌరుడు కూడా భాగ స్్వమి అయ్్యలా జాగ్ర తతు లు 
తీసకంటోంది. ఈ దార్శ నక త స్ధ న కోసం వివిధ రంగాల క చెందిన 
ప్ర తినధుల తో దేశ ఉనని త స్థు యి న్య కలు మాటాలు డుత్న్నిరు. 
ఇందులో భాగంగా ప్ర ధాన ప లు రంగాల ప్ర తినధుల తో 
మాటాలు డుత్న్నిరు. ప్ర ధాన మంత్రి బడ్జాట్ వెబన్ర్ సిరీస్ లో భాగంగా 
‘న్్య ఇండియా స మాచార్’  గ త సంచిక లో కూడా క థ నం ఇవ్వ డం 
జ రిగింది. ప్ర ధాన మంత్రి స మావేశంలో ఆరు రంగాల ప్ర తి నధుల తో 
మాటాలు డిన అంశాల ను ఇప్పుడు చ ద వండి.. 

బ డ్జాట్ నేప థ్యంలో ప్రైవేట్ , ప్ర భుత్వ రంగాల క 
చెందిన వారు, కంద్, ర్ష్రా ప్ర భుత్వ ప్ర తినధులు, 
ఇత ర అనేక ప్ర భుత్వ విభాగాల వారు ఎంత వీలైతే 

అంత తొంద ర గా నర్ణ యం తీసకొన ప నులు 
ప్రారంభించలా మేం కృషి చసతున్నిం. త దా్వర్ 
ప్ర భుత్వం త న నర్ణ యం తీసకనే విధాన్నని 

స ర ళ త రం చసతుంది. అమ లుకోసం అనుస రించ 
రోడు్డ  మా్యప్ కూడా స మ ర్ధవంతంగా వుంట్ంది.

- ప్ర ధాన మంత్రి న రేంద్  మోదీ

న్త న వేద్క 

ఆరి్క ప్ర గ తి బ డ్జెట్ వెబినార్
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దేశం స్వ యం స మృది్ధకి పున్దిగా 
స్ంకతిక త 

త యారీరంగం శ కితువంత కంద్ంగా 
అవ త రించ డానకి ప్ర తే్యక కృషి
n  భార త దేశం ఒక అతి పెద్ద మారె్కట్ మాత్ర మే అన ఒక ప్పుడు అనుకనేవారు. 

ప్ర పంచం కోసం బార త దేశంలోనే త యారీ అనే విధాన దార్శనక త ను ప్ర ధాన 
న రేంద్  మోదీ అమ లోలు కి తీసకొచిచిన త ర్్వత భార త దేశం ప్ర పంచ ప్ర ధాన 
ఎగుమ తిదారునగా నలిచింది. ప్ర పంచ త యారీరంగంలో శ కితువంత మైన కంద్ంగా 
భార త దేశానని తీరిచిదిదా్ద ల న మారిచి 3న నర్వ హించిన బ డ్జాట్ సెమిన్ర్ లో ప్ర ధాన 
పలుపునచాచిరు. 

n  భారదేశంలాంటి దేశం కవ లం మారె్కట్ గా మాత్ర మే వుండ టం స బ బు కాదు. 
అందుక స్్వవ లంబ న భార త దేశం, భార త దేశంలోనే త యారీ విధాన్ల నేవి 
భార త దేశ ప రిశ్ర మ ల క, ఆరి్ధక రంగానకి చాలా ముఖ్యం. 21 శతాబ్దంలో ప్ర గ తి 
స్ధించ డానకిగాను భార త దేశంలో త యారీ ఉద్య మం అనేది చాలా ముఖ్యం. 

స్ంకతిక త ఆధారిత స్ంకతిక త ఆధారిత 
అభివృద్ధిఅభివృద్ధి

ప్ర  పంచానికి ‘మేక్ ప్ర  పంచానికి ‘మేక్ 
ఇన్ ఇండియా’ఇన్ ఇండియా’

n 	భార త దేశానకి జ న్భాప రంగా క లిసి వ సతుంది. దేశంలో ప్ర జాస్్వమ్య వ్య వ సథు 
వుంది. యువ త ప రంగాను, ప్ర తిభావంత్లైన ప్ర జ ల ప రంగాను మ న క 
స్నుకూల అవ కాశాలున్నియి. కాబ టి్ట, దేశంలోనే త యారీ విధాన్నని 
ఉతా్సహంగా ప్రోత్సహించాలి్స వుంది. దేశ భ ద్ త అంశానని తీసకంటే 
స్్వవ లంబ న అనేది చాలా ముఖ్యం. మీ కంపెనీ ఉత్ప త్తుల   గురించి గరి్వంచండి.  
వినయోగదారులు కూడా కొనుగోలు చసినందుక గర్వపడేలా చయండి.

n 	మీరు అంత ర్జా తీయ ప్ర మాణాలను పాటించాలి. అంత ర్జా తీయ స్థు యిలో పోటీ 
ప డాలి. 

n 	5జి సె్పక్రా మ్ వేలానకిగాను ఈ బ డ్జాట్ స్ప ష్ట మైన బ్లు  ప్రింట్ ను అందించింది. 
అంతే కాదు, బ ల మైన 5జి ఇకో సిస్ట మ్ క అనుసంధానంచ డిజైన్ ఆధారిత 
త యారీ కోసం పఎల్ఐ ప థ కాల ను ఈ బ డ్జాట్ ప్ర తిపాదించింది. 

n  ఇంటెలిజెన్్స, జియో స్్పషియ ల్ వ్య వ సథు లు, డ్రోనులు , సెమీ కండ క్ట రులు , అంత రిక్ష 
స్ంకతిక త , జెనోమిక్్స , ఫార్మా రంగం, 5జి సంబంధిత హ రిత స్ంకతిక త 
మొద లైన ఉజ్వ ల రంగాల క మ న దేశం ప్రాధాన్య త ఇసతుంది. 

n  జీవ న న్ణ్య త ను మెరుగు ప ర చ డానకిగాను స్ంకతిక త ను ఎలా 
ఉప యోగించాల నేదానకి త ప్ప కండా ప్రాధాన్య త ఇవా్వలి. టీకాల ఉత్ప తితులో 
మ న కనని స్్వవ లంబ నను కోవిడ్-19 మ హ మామారి స మ యంలో మొతతుం 
ప్ర పంచం గ మ నంచింది. ఇదే విజ యం ఇత ర రంగాలోలు  ప్రతిఫ లించాలి. 

స్ంకతిక శ కితు అనేది ప్ర జ ల ను స్ధికారుల ను చస్ మార్గం. అది దేశ స్వ యం 
స మృది్ధకి పున్దిగా నలుసతుంది. మారిచి 2న స్ంకతిక త ఆధారిత అభివృది్ధ అనే 
అంశంపై మాటాలు డిన ప్ర ధాన నరేంద్ మోదీ ఈ ఏడాది బడ్జాట్ లో అదే దార్శ నక త 
ప్ర తిఫ లించింది అన్నిరు. 

ఆరి్క ప్ర గ తి బ డ్జెట్ వెబినార్
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భ విష్య త్తు ఆకాంక్ష ల ను, అవ స ర్ల ను అందుకనే 
విధంగా మార్్గ లు 

విదు్యత్ శ కితా  రంగ విదు్యత్ శ కితా  రంగ 
అభివృద్్ద కి నిరంత ర అభివృద్్ద కి నిరంత ర 

కృషికృషి

n  అత్్యతతు మ స్మ రథ్ు ం గ ల సలార్ మాడూ్యల్్స ను త యారు చయ డానకిగాను 
బ డ్జాటోలు  రూ. 19.5 వేల కోటలు ను కటాయించ డం జ రిగింది. దీన దా్వర్ సలార్ 
మాడు్యల్్స, వాటి తాలూక ఉత్ప త్తుల ను అభివృది్ధ చయ డం, త యారు చయ డం, 
వాటిపై ప రిశోధ న లు జ రుగుతాయి. దాంతో ఈ రంగంలో భార త దేశం 
అంత ర్జా తీయ కంద్ంగా అవ త రిసతుంది. 

n  ఈ ఏడాది బ డ్జాట్ లో బా్యట రీలు ఇచిచిపుచుచికనే విధాన్ల  కోసం, అంత ర్గ త 
స్మ రథ్ు  ప్ర మాణాల  కోసం ప్ర తిపాద న లున్నియి. త దా్వర్ విదు్యత్తు వాహ న్ల 
వినయోగానకి సంబంధించిన స మ స్య ల ను ప రిష్క రించుకోవ డం సల భ త రం 
అవుత్ంది. 

n  ససిథుర మైన అభివృది్ధ కోసం విదు్యత్  రంగం అనే అంశం పైన మారిచి 4న 
నర్వ హించిన వెబన్ర్ లో ప్ర ధాన న రేంద్ మోదీ మాటాలు డారు. ససిథుర మైన శ కితు 
వ న రుల  దా్వర్ మాత్ర మే ససిథుర మైన అభివృది్ధ స్ధ్య మ వుత్ంద న ఆయ న 
అన్నిరు. ఈ సంద ర్ంగా ఆయ న ప లువురు విదు్యత్తు శ కితు రంగ  ప్ర తినధుల తో 
మాటాలు డి వారి భవిష్య త్తు ఆకాంక్ష ల ను, అవ స ర్ల ను తెలుసకన్నిరు.

n  2030 న్టికి దేశంలో నెల కొలి్పన విదు్యత్ శ కితు స్మ రథ్ు ంలో యాభై శాతం 
శిలాజేత ర శ కితు వ న రుల  నుంచి వ సతుంది. భార త దేశం రూపందించుకనని 
ల క్షా్యలు ఏవైన్ప టికీ వాటిలో స వాళలు  కంటే అవ కాశాలు వున్నియ న నేను 
భావిసతున్నిను. 

వృది్ధకి, ఆకాంక్ష ల తో కూడిన ఆరి్ధక  వ్య వ సథు  
కోసం ఆరి్ధక స హాయం

వందేళలు లో ఎనని డూ లేనంత గా వ చిచిప డ్డ అత్యంత భారీ మ హ మామారి సంక్షోభం 
మ ధ్య న సంస్క ర ణ ల  కార ణంగా పందిన  భార త దేశ ఆరి్ధక రంగ వేగం ఇంకా 
ముందడుగు వేసతుంది. భార త దేశ ప్ర గ తిన మ రింత ముందుక 
తీసకపోవ డానకిగాను మారిచి 8న ప్ర ధాన మంత్రి న రేంద్ మోదీ త న 
దార్శ నక త ను ఆయా రంగాల భాగ స్్వముల తో పంచుకన్నిరు. 

భార త దేశ ఆరిధి క భార త దేశ ఆరిధి క 
ప్ర  గ తికి స్క్ష్యంప్ర  గ తికి స్క్ష్యం

n 	వేగవంత మైన వృది్ధన మ రింత ముందుక తీసకపోవ డానకిగాను ఈ బ డ్జాట్ లో 
ప్ర భుత్వం ప లు చ ర్య లు తీసకంది. విదేశ్ పెట్్ట బ డుల వెలులు వ , ప్రాథమిక సౌక ర్్యల 
పెట్్ట బ డుల పై ప నునిల త గి్గంపు, గిప్్ట సిటీ, కొతతు గా వ చిచిన డిఎఫ్ఐ లాంటి న్త న 
సంసథు లు ఈ దిశ గా అడుగు వేసతున్నియి. 

n 	గ్రామీణ ఆరి్ధక రంగానని బ లోపేతం చయడంతోపాట్ ఎమ్ఎస్ఎమ్ఇ రంగానని 
బ లోపేతం చయ డానకిగాను కంద్  ప్ర భుత్వం ప లు చ ర్య లు తీసకంది. ప ర్్యవ ర ణ 
హిత ప్రాజెక్టల క ప్రోతా్సహం ఇవా్వలి్స వుంది. హ రిత రంగానకి కావాలి్సన ఆరిథుక 
స హాయంతోపాట్, అలాంటి ఇత ర న్త న  అంశాల ను అద్య య నం చసి అమ లు 
చయాలి్సన త రుణ మిది. 

ఆరి్క ప్ర గ తి 
బ డ్జెట్ వెబినార్
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కీ్ర డ లు, ర క్ష ణ రంగ్లోలు  కీ్ర డ లు, ర క్ష ణ రంగ్లోలు  
అలుపర గ ని కృషిఅలుపర గ ని కృషి

న్త న భార త దేశ యువ త దేశంలో చప టి్టన చైతన్య పూరిత 
కార్య క్ర మాల ను విజ య వంతం చయ డమ నేదానని బాధ్య త గా 
భావిసతుంది. అందుక కంద్ ప్ర భుత్వం వారిన వారు వేస్ ప్ర తి 

అడుగులోన్ ప్రోత్స హిసతుంది. వారి అభివృది్ధ కోసం కృషి చసతుంది. విజ యానకి ఒక 
ఒక మంత్రం ఉంద న కంద్ ప్ర భుత్వం భావిసతుంది. అది మ రేదో కాదు దీర్ఘ కాలిక 
ప్ర ణాళ్క , సిథుర మైన నబ ద్ద త. ఈ రోజున ప్ర భుత్వం దేశ యువ తక ప్రతి రంగంలోను 
అవ కాశాల ను క లి్పసతుంది. భ విష్య త్తులో బ ల మైన , సంప ద్వంత మైన భార త దేశ స్ధ నలో 
యువ త భాగ స్్వమా్యనని పెంచ విధంగా ప్రోత్సహిసతుంది. గుజ ర్త్ లో ఏర్్పట్ చసిన 
ర క్షా విశ్వ విదా్యల య మొద టి స్నిత కోత్స వం సంద ర్ంగా మాటాలు డిన ప్ర ధాన 
యువ శ కితుతో నండిన భారతదేశం లాంటి దేశానకి స రైన మార్గం ఇవ్వ వ డంలో యువ త 
ప్ర ధాన పాత్ర పోషించాల న అన్నిరు. యువ త మాత్ర మే రేప టిన ఆవిష్క రించ గ ల దన, 
అందుకోసం తీర్మానం చస్వారు మాత్ర మే దృఢ చితతుంతో, అంకిత భావంతో భ విష్య త్తును 
నరిమాంచ గ ల ర న ప్ర ధాన స్ప ష్టం చశారు. ప్ర ధాన చసిన ఈ ప్ర సంగం న్త న భార త దేశ 
నర్మాణంలో యువ త పాత్ర ప్రాధాన్య త ను చాట్తోంది. ఈ సంద ర్ంగా ర క్షా 
విశ్వ విదా్యల య భ వ న్నని దేశానకి అంకితం చశారు. అదే స మ యంలో ప్ర ధాన చత్ల 
మీదుగా అహ మమా దాబాద్ లో ఏర్్పట్ చసిన  11వ ఖ్ల్ మ హాకంభ్ ప్రారంభ మైంది. ఈ 
సంద ర్ంగా మాటాలు డిన ప్ర ధాన ఇది ఖ్ల్ మ హా కంభ్ మాత్ర మే కాదు, గుజ ర్త్ 
యువ శ కితున తెలియ జేస్ మ హాకంభ్ కూడా అన ప్ర ధాన అన్నిరు. 

భార త దేశం ప్ర గ తి స్ధించాలంటే దేశ 
యువ త మాన సికంగాను, శారీర కంగాను 

త గిన ఆరోగ్య వంత్లై ఉండాలి. దేశ భ ద్ తా 
వ్య వ సథు ను బ లోపేతం చయ డానకిగాను ఒతితుడి 

ర హిత శిక్ష ణా కార్య క్ర మాలు, ఆరోగ్యం అనేవి 
ముఖ్యంగా వుండాలి్సన త రుణ మిది. ఈ 

అంశాల ను దృషి్టలో పెట్్ట కనని ప్ర భుత్వం ఒక 
వైపున దేశ భ ద్ త విష యంతో నబ ద్ద తతో ప న 

చసూతునే మ రో ప క్క దేశ యువ తను ఆయా 
క్రీడ లోలు  ప్రోత్స హించ డం జ రుగుతోంది. ఇంతే 

కాదు, దేశంలో క్రీడ లిని 
ప్రోత్స హించ డానకిగాను కంద్  ప్ర భుత్వం 

స మ గ్ర మైన విధానంతో ముందడుగు వేసతుంది. 

కీ్ర డ ల పో్ర త్్సహంలో విపలు  వాత్మ క మారుపాలుకీ్ర డ ల పో్ర త్్సహంలో విపలు  వాత్మ క మారుపాలు

రాష్ట్రీయ ర క్షా విశవా విదాయాల యధంజాతీయధం 
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కీ్ర డా మై దానంలో భార త దేశం అతు్యతతా  మ ప్ర  ద ర్శ న 
 భార త దేశం మొద టిస్రిగా టోకో్య ఒలింపక్్స లో 7 ప త కాల ను స్ధించింది. 

అలాగే టోకో్య పార్ ఒలింపక్్స లో భార తీయ క్రీడాకారులు మొతతుం 19 
ప త కాల ను స్ధించారు. క్రీడారంగానకి కటాయిసతునని బ డ్జాట్ గ త ఏడు 
సంవ త్స ర్లోలు  70 శాతం పెరిగింది. 

 మ ణిపూర్, మీర ట్ ల లో క్రీడా విశ్వ విదా్యల యాల ను ఏర్్పట్ చయ డం 
జ రిగింది. ప లు సంసథు లోలు  క్రీడా కోరు్సల ను ప్రారంభించ డం జ రుగుతోంది. 
ఉతతు ర్ ప్ర దేశ్ లోన మేజ ర్ ధా్యన్ చంద్ క్రీడా విశ్వ విదా్యల యం దా్వర్ క్రీడ లోలు  
ఉనని త విద్యను ప్రారంభించ నున్నిరు. 

 క్రీడాకారుల క, కోచ్ ల క ఇచచి ప్రోతా్సహ క మొతాతులు గ ణ నీయంగా 
పెరిగాయి. క్రీడారంగంప టలు ఆస కితు చూపే యువ త క కోచింగ్, నర్వ హ ణ , 
పోషణ నైపుణ్యం, క్రీడా ర చ న మొద లైన విభాగాలోలు  కోరు్సలున్నియి.   

పోల్స్ , క్రిమిన ల్ జ సి్టస్ , క రెక్ష న ల్ అడిమానస్్రాష న్ క చెందిన ప లు 
విభాగాలోలు  అత్్యనని త  స్థు యి శిక్ష ణా వ న రుల ను 
అందించ డానకిగాను ర్షీ్రాయ ర క్షా విశ్వ విదా్యల యం (ఆర్.ఆర్.
యు) ను ఏర్్పట్ చశారు. ర్ష్రా శ కితు విశ్వ విదా్యల యానని 
ఉనని తీక రించిన ప్ర భుత్వం జాతీయ పోల్స్ విశ్వ విదా్యల యానని 
ఏర్్పట్ చసి దానకి ర్షీ్రాయ ర క్షా విశ్వ విదా్యల యం అనే పేరు 
పెటి్టంది. దీనని గుజ ర్త్ ప్ర భుత్వం 2010లో ఏర్్పట్ చసింది. ఈ 
విశ్వ విదా్యల యం జాతీయ ప్రాధాన్య త  గ ల సంసథు . దీన ప నులు 
2020 అకో్ట బ ర్ లో ప్రారంభ మ యా్యయి. ఈ విశ్వ విదా్యల యం 
ప్రైవేట్ రంగంతో క లిసి ప న చయ డం దా్వర్ ప రిశ్ర మ ల  నుంచి 
కావాలి్సన విజాఞా న్నని, వ న రుల ను పందుత్ంది. పోల్సలు, 
భ ద్ తక సంబంధించిన వివిధ రంగాలోలు  ఉనని త స్థు యి కంద్రాల ను 
ఏర్్పట్ చసతుంది. 

ర్ష్టా ్రయ ర క్షా విశవా విదా్యల యం:  జాతీయ ప్ర ధాన్య త  గ ల సంస్థ  ర్ష్టా ్రయ ర క్షా విశవా విదా్యల యం:  జాతీయ ప్ర ధాన్య త  గ ల సంస్థ  

కీ్ర డ ల పో్ర త్్సహంలో విపలు  వాత్మ క మారుపాలుకీ్ర డ ల పో్ర త్్సహంలో విపలు  వాత్మ క మారుపాలు

ర్షీ్రాయ రక్షా విశ్వ విదా్యల యం (ఆర్.ఆర్.యు) వివిధ రంగాల క చెందిన విదా్యరుథుల  కోసం 
విభినని మైన కోరు్సల ను అందిసతుంది. పోల్స్ శాసత్ం మ రియు నర్వ హ ణ , క్రిమిన ల్ చ టా్ట లు 
మ రియు న్్యయం, సైబ ర్ మ న సతు త్వ శాసత్ం, స మాచార స్ంకతిక త , కృత్రిమ మేధ మ రియు 
సైబ ర్ భ ద్ త , నేర ప రిశోధ న , వ్్యహాతమా క భాష లు, అంత ర్గ త భ ద్ త మ రియ వ్్యహాతమా క త , 
ఫిజిక ల్ ఎడు్యకష న్ మ రియు క్రీడ లు, కోస్తుతీరం మ రియు స ముద్ భ ద్ త మొద లైన 
రంగాలోలు  డిపలు మో నుంచి డాక్ట ర ల్ స్థు యి వ ర క కోరు్సల ను బోధిసతున్నిరు. ఈ కోరు్సల లో 
ప్ర సతుతం 18 ర్ష్రా ల క చెందిన 822 మంది విదా్యరుథులు శిక్ష ణ పందుత్న్నిరు. జాతీయ 
న్్యయ విశ్వ విదా్యల యం, ర క్ష ణ రంగ విశ్వ విదా్యల యం, ఫ్రెన్సక్ సైన్్స 
విశ్వ విదా్యల యం మొద లైన విశ్వ విదా్యల యాలు గాంధీన గ ర్ లో ఏర్్పటై వున్నియి. 

వివిధ రంగాలోలు  డిపలు మో నుంచి డాక్ట ర ల్ స్థు యి దాకా అకడ మిక్ 
కోరు్సల ను నర్వ హిసతునని ఆర్.ఆర్.యు

గుజరాత్ అహ మదాబాద్ లో ఏరాపొటు 
చేసన 11వ ఖేల్ మ హాక్ధంభ్ పోటీల ను 
ప్ర ధాన మధంత్రి న రేధంద్ర మోదీ మారిచా 12, 
2022న ప్రారధంభిధంచారు. ఈ పోటీల ను 
మొద ట గా 2010లో నాడు గుజ రాత్ 
ముఖయా మధంత్రిగా నరేధంద్ర మోదీ వుననా 
స మ యధంలోనే ఆయ న మొద లు పెట్టిరు. 
ఈ పోటీలు గుజ రాత్ క్రీడలోలీ విపలీ వాతమా క 
మారుపొల ను తెచాచాయి. 36 స్ధార ణ 
క్రీడల ను, 26 పారా క్రీడల ను ఇధందులో 
చూడ వ చుచా. ఈ పోటీలోలీ 
పాల్్గన డాన్క్గాను 45 ల క్ష ల క్ పైగా 
క్రీడాకారులు త మ పేరలీ ను న మోదు 
చేసుక్నానారు. 

గ తంలో ఒక టి లేదా రెండు క్రీడ ల క ప్రాధాన్య త వుండేది. 
సంప్ర దాయ క్రీడ ల ను నరలు క్షష్యం చస్వారు. క్రీడారంగంలోకి 
బంధుప్రీతి ప్ర వేశించ డ మే కాకండా, క్రీడాకారుల 
ఎంపక లో పార ద ర్శ క త వుండేది కాదు. స మ స్య లను 
ఎదుర్్కంట్ండ టంవ లలు క్రీడాకారుల శకితు వృధా 
అయిపోయ్ది. ఇలాంటి దుసిథుతి నుంచి బయట ప డిన 
యువ త ఈ రోజున ఆకాశ మే హ దు్ద గా త మ ప్ర తిభ ను 
చూపుత్న్నిరు.
- న రేంద్ మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

రాష్ట్రీయ ర క్షా విశవా విదాయాల యధం జాతీయధం 
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ప ర్్యవ ర ణ సంర క్ష ణా ప్ర  ణాళిక 
ఫేమ్ ఇండియా పలు న్ఫేమ్ ఇండియా పలు న్

ప ర్్యవ ర ణానని కాపాడేందుక భార త  ప్ర భుత్వం ప్ర తే్యక చ ర్య లు 
చప ట్ట నుంది. అందులో భాగంగా శుభ్ర మైన ఇంధ నంతో న డిచ 
వాహ న్ల కొనుగోలును ప్రోత్స హించ ప్ర య తనిం చసతుంది. 
2015 ఏప్రిల్ 1న భార త  ప్ర భుత్వం ప ర్్యవ ర ణానకి 
అనుకూలంగా ఉండే వాహ న్ల ను ప్రోత్స హించ ల క్షష్యంతో  
ఎల కి్రాక్ మొబలిటీ మిషన్ పేరిట, ఫేమ్ ఇండియా ప థ కానని 
ప్రారంభించింది. ఈ ప థ కం విజ య వంతం కావ డంతో ఇప్పుడు 
ప్ర భుత్వం ఫేమ్ సీ్కం రెండ వ ద శ ను కూడా ప్ర క టించింది. ఈ 
ఫ లితంగా ఇప్పుడు చాలా కంపెనీలు ఎల కి్రాక్ వాహ న్ల ను 
మారె్కట్ లో ప్ర వేశ  పెడుత్న్నియి. ఫేమ్ -2 పాల సీ చాలా 
ప్ర యోజ న క రంగా ఉండ టంతో వా్యపార రంగానకి ఉప యోగ ప డే 
బస్సలు, ట్ర క్కలు, టాకీ్సల వంటి వాహ న్లు కూడా నేడు 
ప ర్్యవ ర ణ అనుకూల ప ద్ధ తిలో ఎలకి్రాక్ వాహ న్ల రూపంలో 
త యార వుత్న్నియి. 

మ హార్ష్రా క చెందిన స్కత్ అనే వ్య కితు కారు కొన్ల న 
నర్ణ యించుకన్నిడు. అయితే పెట్రోల్ కారు కొన్లా లేక డీజిల్ 
కారు కొన్లా అన ఆలోచించాడు. ఎల కి్రాక్ కారు కొన్లంటే అది 

చాలా ఖ రీదైన ద న త న బ డ్జాట్ కి మించిన ద న భావించాడు. కానీ, ఫేమ్ ఇండియా 
ప థ కం అత నకి ఎంత గానో ఉప యోగ ప డింది. ఈ ప థ కం దా్వర్ అత ను ధ ర లో 
1.25 ల క్ష రూపాయ లు ఆదా చసకోగ లిగాడు. ఈ ప థ కానని 
ఉప యోగించుకోవ డం వ లలు స్కత్ ప ర్్యవ ర ణానకి అనుకూలంగా ఉండే ఎల కి్రాక్ 
వాహ న్నని కొనుగోలు చయ గ లిగాడు. ప ర్్యవ ర ణానని ప రిశుభ్రంగా, 
సర క్షితంగా ఉంచ డం ప్ర సతుత ప రిసిథుత్లోలు  చాలా అవ స రం. ఎందుకంటే 
ప రిశుభ్ర మైన వాతావ ర ణ మే ఆరోగ్య క ర మైన జీవ న  విధాన్నకి పున్ధి. పెట్రోల్, 
డీజిల్ వాహ న్ల నుంచి వ చచి పగ వ లలు రోడలు మీద వాతావ ర ణ కాల ష్యం 
రోజురోజుకీ విప రీతంగా పెరిగిపోతోంది. అది మ న ఆరోగా్యనకి ఎంతో 
హానక రం. అది మాత్ర మే కాదు, భార త దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ తో న డిచ 
వాహ న్ల సంఖ్య గ త ద శాబ్ద కాల లో గ ణ నీయంగా పెరిగిపోయింది. దాంతో 
మ న దేశం 83 శాతం చ మురు ఉత్ప త్తులిని విదేశాల నుంచి దిగుమ తి చసకోవాలి్స 
వ సతుంది.

ప్ర తిష్టితమా క ప థ కధం  
ఫేమ్ ఇధండియా
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ఇలాంటి ప రిసిథుత్లిని దృషి్టలో పెట్్ట కన కంద్ ప్ర భుత్వం 2015 
ఏప్రిల్ 1వ తేదీ ఫేమ్ ఇండియా ప థ కానని ప్రారంభించింది. 
పెట్రోల్ , డీజిల్ తో న డిచ వాహ న్ల సంఖ్య ను, త దా్వర్ 
పెరుగుత్నని ఇంధ న వినయోగానని త గి్గంచి కాలుష్యం నుంచి 
ప ర్్యవ ర ణానని కాపాడ డం ఈ ప థ కం ముఖ్య ఉదే్ధశ్యం. ఈ 
ప థ కం విజ య వంతం కావ డంతో 2019 ఏప్రిల్ 1న ఫేమ్ రెండ వ 
ద శ ప్రారంభించారు. మొద టోలు  రెండ వ ద శ కాల ప రిమితిన 
ముడేళ్్ళగా నర్ణ యించారు. 2022 మారిచి 31కి ముగిస్లాగా. 
కానీ, ఈ రెండ వ ద శ ను మ రో రెండేళ్ళ అంటే 2024 మారిచి 31 
వ ర క పడిగించాల న నర్ణ యించారు. ఫేమ్ ఇండియా సీ్కం రెండ వ 
ద శ లో ఎల కి్రాక్ వాహ న్ల ఉత్ప తితున, వినయోగానని పెంచ విధంగా 
ప్రోత్స హించ చ ర్య లు చప టా్ట రు. అలాగే, ప్ర జా ర వాణా కోసం 
ఉప యోగించ భారీ వాహ న్లు కూడా ఈ ప థ కం కింద  ఎల కి్రాక్ 
ప ద్ధ తిలో త యారు చస్తురు. ఫేమ్ ఇండియా ప థ కం కింద ఎల కి్రాక్ 
వాహ న్ల త యారీన చప ట్ట డం వ లలు దేశంలో ఉదో్యగ అవ కాశాలు 
కూడా పెరుగుతాయి. ససైటీ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ మాను్యఫాకచి ర ర్్స 
ఆఫ్ ఇండియా (SIAM) నవేదిక ప్ర కారం ఆటోమొబైల్ ప రిశ్ర మ 
ఒక ట్ర క్క త యారీకి 13 మంది ఉదో్యగ సతుల ను, ఒక కారు కోసం 
ఆరుగురిన, ఒక త్రిచ క్ర వాహ న  త యారీకి నలుగురిని, ఒక ది్వచ క్ర 
వాహ నం కోసం ఒక వ్యకితు చొప్పున  ఉదో్యగ అవ కాశాలు 
క లి్పంచిన ట్్ట  తెలుసతుంది.   

 ఫేమ్-2 ఇండియా ప థ కం యొక్క రెండ వ ద శ  2019 ఏప్రిల్ 1వ తేదీన 
ప్రారంభించి ప్ర సతుతం ఐదేళ్ళ కాలానకి అమ లు చసతున్నిరు. దీన కోసం 
కటాయించిన మొతతుం బ డ్జాట్ రూ. 10,000 కోట్లు . 

 ఎల కి్రాక్ వాహ న్ల డిమాండ్ దృషి్టలో పెట్్ట కన భారీ ప రిశ్ర మ ల మంత్రిత్వ 
శాఖ  ఫేమ్ ఇండియా ప థ కం రెండ వ ద శ లో భాగంగా 2022 ఫిబ్ర వ రి 1వ 
తేదీ  వ ర క మొతతుం 2,31,257 విధు్యత్ వాహ న్ల త యారీ కోసం సమారు 
527 కోటలు రూపాయ లు కటాయించింది.

 ఫేమ్ ఇండియా ప థ కం రెండ వ ద శ కింద కంద్ మంత్రిత్వ శాఖ 25 
ర్ష్రా లు, కంద్ పాలిత ప్రాంతాలోలు న 68 ప్ర ధాన న గ ర్లోలు  2877 ఛారిజాంగ్ 
స్్టష నలు ను ఆమోదించింది. 

 ఫేమ్ ఇండియా ప థ కం రెండ వ ద శ ,  7090 ఈ-బ స్సలు, 5 ల క్ష ల 
ఈ-త్రిచ క్ర వాహ న్లు, 55,000 ఈ-న్లుగు చ క్రాల వాహ న్లు, 10 
ల క్ష ల ఈ-ది్వచ క్ర వాహ న్లను డిమాండ్  కి త గ్గ ట్్ట గా త యారు చయ డానని 
ఈ ప థ కం కింద ప్రోత్స హించ డం ల క్షష్యంగా పెట్్ట కంది. 

 ఫేమ్ ఇండియా రెండో ద శ అనేది (వేగంగా అమ లు మ రియు హైబ్రిడ్ 
మ రియు ఎల కి్రాక్ వాహ న్ల త యారీ) ప్ర జా ర వాణా మ రియు భాగ స్్వమ్య  
ర వాణా విధాన్లోలు  కూడా ఎలకి్రాక్ వాహన్ల ను ప్ర వేశ పెట్ట డంపై దృషి్ట 
పెటి్టంది. 

 ఈ ప్రాజెక్ట  కోసం సమారు 158 కోటలు రూపాయ ల నధులు కటాయించడం 
జ రిగింది. మౌలిక స దుపాయాల ను ప రీక్షించందుక, ఎల కి్రాఫైడ్  లో 
అధున్త న ప రిశోధ న ల కోసం సెంట ర్  ఆఫ్ ఎక్స లెన్్స ఏర్్పట్క, 
అత్్యతతు మ ర వాణా, బా్యట రీ ఇంజినీరింగ్ మొద లైన వాటికోసం నధులు 
కటాయించారు. 

ఫేమ్ -2 కోసం బ డెజె ట్  లో ర్. 10,000 కోటలు  ఫేమ్ -2 కోసం బ డెజె ట్  లో ర్. 10,000 కోటలు  

కట్యంపుకట్యంపు

దేశ వా్యపతుంగా ప్ర సతుతం 9,66,363 ఎలకి్రాక్ 
వాహ న్లు రోడలు మీద తిరుగుత్న్నియి. ఈ 
వివ ర్ల నీని వాహ న్ -4 కంద్ంలో 
న మోద యా్యయి. వీటిలో ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్, మ ధ్య  
ప్ర దేశ్ , తెలంగాణ , ల క్షదీ్వప్ ప్రాంతాలు లేవు. 
అవి కంద్రీకృత  వాహ న్ -4  ప రిధిలో లేవు. 
(31-01-2022 న్టికి ఎలకి్రాక్ వాహన్ల 
సంఖ్య)

ఎలకి్రాక్ వాహన్ల సంఖ్య 18,000 నుంచి 3 
ల క్ష లక చరుకంది. ఫేమ్ ఇండియా ప థ కం 
కింద విదు్యత్తు వాహ న్ల క స బ్సడీ ఇస్తురు.

ఎల కిటా ్రక్ వాహ నాల వినియోగ్నినో పంచ డానికి చ ర్య లు
బడె

జెటు

ఎల కిటా ్రక్ వాహనాల న 
పో్ర త్స హంచ డానికిగ్న బా్యట రీ స్వాప్ంగ్ 
విధానానినో ప్ర  క టించారు

ఫేమ్ ఇండియా-1 ప థ కం వ లలు  50 

మిలియ నలు  ఇంధ నం ఆదా అయ్యంద్. 

 దేశంలో విదు్యత్తు వాహ న్ల బా్యట రీ ధ ర లు 
త గి్గంచడానకి అడా్వన్్స  డ్ కెమిసీ్రా సెల్్స (ఎసిసి) 
త యారీ కోసం ప్ర భుత్వం మే 12, 2021న 
ప్రోడ క్ష న్ లింక్్డ ఇన్  సెంటివ్ (పఎల్ఐ) 
ప థ కానని (ఉత్ప తితు సంబంధిత ప్రోతా్సహ కాలు) 
ఆమోదించింది.  బా్యట రీ ధ ర లు త గి్గతే ఎల కి్రాక్ 
వాహ న్ల ధ ర లు కూడా త గు్గ తాయి. 

 ప్రోడ క్ష న్ లింక్్డ ఇన్  సెంటివ్ ప థ కం కింద 
ఎల కి్రాక్ వాహ న్ల ను 15 సెపె్టంబ ర్ 2021 
నుంచి  ఐదేళ్ళ పాట్ ఆమోదిస్తురు. దీనకోసం 
25,938 కోటలు రూపాయ ల బ డ్జాట్ 
కటాయించారు. 

 విదు్యత్ వాహ న్ల కోనుగోలు మీద జిఎస్ టి 

రేట్న 12% నుంచి 5% కి త గి్గంచారు. ఎల కి్రాక్ 
వాహ న్ల ఛారజా రులు , ఛారిజాంగ్ స్్టష నలు రేట్లు  కూడా 
18% నుంచి 5%నకి త గి్గంచారు. 

 బా్యట రీతో న డిచ వాహ న్ల క గ్రీన్ లైసెన్్స 
పేలుట్లు  కటాయిసతునని ట్లు  వారికి అవ స రం మేర క 
అనుమ తి నుంచి మిన హాయింపు ఉంట్ంద న 
రోడు్డ  ర వాణా, హైవే మంత్రిత్వ శాఖ పేర్్కంది. 

 విదు్యత్తు వాహ న్లు న డిపేవారికి రోడు్డ  
ప నునిలు మిన హాయించాల న అనని ర్ష్రా ల క 
రోడు్డ  ర వాణా హైవే మంత్రిత్వ శాఖ 
నోటిఫికష న్ జారీ చసింది.  విదు్యత్ వాహ న్ల 
ధ ర లు త గే్గందుక ఇది దోహ దం చసతుంది. 

ఈ రోజు రోడలు  మీద 

9,66,363  
విదు్యత్ వాహ నాలు 

తిరుగుతునానోయ.

జాతీయధం రాష్ట్రీయ ర క్షా విశవా విదాయాల యధం
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ఈ-నామ్: ‘ఒక దేశం, ఒక మార్క్ట్’ఈ-నామ్: ‘ఒక దేశం, ఒక మార్క్ట్’
 భావ న కు పో్ర త్్సహం

ఈ-నామ్ అనేది రైతుల ప్ర యోజ నం కోసం, వారు పండించే వ్యవ స్య ఉత్ప తుతాల 

విక్ర యాల కోసం  ప్రారంభంచిన  అత్యంత ప్రాచుర్యం పందిన ఆన్  లైన్ ట్రేడింగ్ 

ప్లాట్  ఫార మ్ . ఈ ఆన్  లైన్ ప్లాట్  ఫార మ్ వ లలా రైతులు త మ  ఉత్ప తుతాల కు ఎలంటి 

అధ న పు ఖ రుచు లేకుండానే ప్ర దర్శకంగా గిట్టుబాట్ ధ ర లు పందుతారు. త ద్్వరా 

రైతుల ఆద్యం పెరిగి ప్ర యోజ నం పందుతారు. నాణ్య త గిట్టుబాట్ 

ధ ర ల తోబాట్ వ్యవ స్య ఉత్ప తుతాల కు ‘ఒకే దేశం, ఒకే మార్కెట్’ అనే భావ న 

పెంపందించ డం ఈ కార్య క్ర మ ఉదేదేశ్యం.

తెలంగాణ ర్ష్రాంలోన నజామాబాద్ జిలాలు క చెందిన 
ముక్క విదా్యస్గ ర్ అనే 45 సంవ త్స ర్ల వ్య కితుకి 7 
ఎక ర్ల భూమి ఉంది. వ్య వ స్యంలో, వ్య వ స్య 

వా్యపార్లోలు  అత నకి 20 సంవ త్స ర్ల అనుభ వం ఉంది. అత ను వ రి, 
మొక్క జొనని , సయాబీన్్స పంట లు పండించవాడు. అత ను ఇప్పుడు 
ఈ-న్మ్ పోర్ట ల్  లో చర్డు. ఈ పోర్ట ల్ దా్వర్ అత ను ప్ర త్య క్ష 
కొనుగోలు, అమమా కాల తో త న ఉత్ప త్తుల క 24 గంట లోలు నే చెలిలుంపులు 
అందుకంట్ మంచి లాభాలు గ డిసతున్నిడు. 

ఇప్పుడు పంట ను అమిమాన రోజే డ బు్ కూడా చతికి అందుత్ంద న 
ఇలాంటి అనుభ వం గ తంలో ఎనని డూ లేద న విదా్యస్గ ర్ ఆనందంగా 
చెబుత్న్నిడు. దీనకి ఆయ న ఈ-న్మ్,  జిలాలు  పురపాల క కంద్రానకి 

కృత జఞా త తెలియ  జేసతున్నిడు. అదే విధంగా ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్  లోన  
గుంట్రు జిలాలు క చెందిన దుగి్గర్ల గ్రామం 2017 మే నెల లో 
ఈ-న్మ్ పాలు ట్  ఫార్మా  లో చరింది.  ఈ-న్మ్ రెండవ ద శ 
కార్య క్ర మంలో భాగంగా ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్  లో కార్య క లాపాలు చప టి్టన 
ప ది మండీల లో దుగి్గర్ల ఒక టి. ఈ మండీలో ఆన్  లైన్ బడి్డంగ్ ప్ర తి 
రోజూ ఉద యం 9.30 నుంచి 11 గంట ల వ ర క జ రుగుత్ంది. 

ఇ-న్మ్ లో చరిన త ర్్వత ఈ మండీ పూరితుగా మారిపోయింది. 
దీనని రైత్ల క మేలు చస్లా మార్చిరు. నేడు దేశంలో రైత్ల 
ఆదాయం పెరిగింది. ఏ అవాంత ర్లు, స మ స్య లు లేకండా నేడు వారి 
ఉత్ప త్తులు విక్ర యించుకో గ లుగుత్న్నిరు. దీనంత టికీ కార ణం ఈ- 
న్మ్. దీనని ప్ర దాన మంత్రి న రేంద్  మోదీ 2016 ఏప్రిల్ 14న 

ప్ర తిష్టితమా క ప థ కధం ఈ-నామ్ 



న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఏప్రిల్ 1-15, 2022 37

- న రంద్ర  మోదీ, ప్ర  ధాన మంతి్ర

ప్రారంభించారు. ఇది మొద ట 8 ర్ష్రా లోలు  21 మండీలోలు  ప్రారంభ మైంది. 
మ ధ్య ద ళారుల నుంచి రైత్ల ను కాపాడ డ మే ఈ-న్మ్  ముఖ్య 

ఉదే్దశం. రైత్ల క నేరుగా కొనుగోలు అమమా కాలు జ రిపేందుక వీలుగా 
సౌక ర్యం క లి్పంచ డంతో వారు అధిక లాభాలు పందే అవ కాశం 
ఉంట్ంది. అదే స మ యంలో వారు వారి పంట లు అముమాకోడానకి ఎవ రి 
మీదా అధార ప డ వ ల సిన అవ స రం లేదు. దేశంలో ఏ ప్రాంతం నుంచైన్ 
కొనుగోలుదారులు షపంగ్ చయొచుచి. ఈ-న్మ్ అనేది భార త దేశంలో 
వ్య వ స్య వ సతువుల కోసం ఏర్్పట్ చసిన ఆన్  లైన్ ట్రేడింగ్ పాలు ట్  ఫార్మా. 

భార త దేశంలోన అనని వ్య వ స్య ఉత్ప త్తుల మారె్కట్ క మిటీల ను ఒక 
నెట్  వ ర్్క  గా చసి జాతీయ స్థు యిలో ఒక మారె్కట్ గా, వా్యపార 
లావాదేవీల లో పార ద ర్శ క త ను నర్్ధ రించ విధంగా వ్య వ స్య ఉత్ప త్తుల ను 
అందించ డం ఈ  ఈ-న్మ్ పోర్ట ల్ ముఖ్య ఉదే్దశ్యం. రైత్ల క గిట్్ట బాట్ 
ధ ర అందేలా చూస్తురు. వ్య వ స్య ఉత్ప త్తుల న్ణ్య త పెంచి  ‘ఒక దేశం, 
ఒక మారె్కట్’ అనే భావ న ను అభివృది్ధ చస్తురు. ప్ర సతుతం దేశంలోన 21 
ర్ష్రా లు, కంద్ పాలిత ప్రాంతాలోలు   మొతతుం 1000 మండీలు ఈ-న్మ్  కి 
అనుసందాన మై ఉన్నియి. రైత్ల శ్రేయ స్స కోసం వారి జీవ న న్ణ్య త ను 
మెరుగు ప ర చ డానకి  ఈ-న్మ్ వంటి విన్తని కార్య క్ర మాలు చప టి్ట 
భార త  ప్ర భుత్వం ప ట్్ట ద ల తో ప న చసతుంది.   

మొతతా ం 
మండీలు 

1,000

న మోదు 
చేస్కుననో 

వా్యపర స్తా లు 

ఎఫ్.ప్.ఓ లు 

లై సన్్స  లు 
పొంద్న వి 

దీని ప రిధిలోకి 
వ చేచి ర్షాటా ్రలు  

21
త మ పేరులు  న మోదు 
చేస్కుననో ర్ై తుల 

సంఖ్య 
1,72,89,499

2,19,639

2,083

1,03,134

ఈ-నామ్: ‘ఒక దేశం, ఒక మార్క్ట్’ఈ-నామ్: ‘ఒక దేశం, ఒక మార్క్ట్’

ఏప్్ర ల్ 14, 2016న ప్ర రంభ మై న ఈ-నామ్ ఏప్్ర ల్ 14, 2016న ప్ర రంభ మై న ఈ-నామ్ 

ఈ-నామ్  లో ర్ై తుల కు క లిగ్ ప్ర  యోజ నాలుఈ-నామ్  లో ర్ై తుల కు క లిగ్ ప్ర  యోజ నాలు

ప్ర ధాన మంత్రి న రేంద్  మోదీ 
ఈ-న్మ్ ను 2016 ఏప్రిల్ 14న, 
8 ర్ష్రా లోలు  21 మండీలతో 
ప్రారంభించారు.
ఈ-న్మ్ పోర్ట ల్ లో త మ పేరున 
న మోదు చసకోవ డానకి రైత్లు 
ఎలాంటి రుసము చెలిలుంచాలి్సన 
అవ స రం లేదు. ఇది ఉచితం. 

రైత్లు వారు 
విక్ర యించాల నుకంట్నని 
వ్య వ స్య ఉత్ప త్తుల వివ ర్ల ను 
ఆన్  లైన్  లో అప్  లోడ్ చసకోవాలి. 
ఈ-న్మ్ మండీలు, దేశంలో ఏ 
ప్రాంతం నుంచైన్ బడ్ వేసి 
కొనుగోలు చసకంటారు.

బడి్డంగ్ అయిపోగానే రైత్లు త మ 
ఉత్ప త్తుల ను ఈ-న్మ్ పాలు ట్  
ఫార్మా కి తీసకన ర్గానే 
అత్యంత పార ద ర్శ కంగా 
ఉండేందుక ఎల కా్రా నక్ తూకం 
ప ద్ధ తిలో కొలుస్తురు. కొనుగోలు 
పూరితుకాగానే రైత్ల క డ బు్ 
చెలిలుంపులు మొబైల్ ఫ్న్  లో భీమ్ 
(బహెచ్ఐఎమ్) పేమెంట్ సౌక ర్యం 
దా్వర్ అంద జేస్తురు.

ఎల కటా ్రనిక్ తూకంఎల కటా ్రనిక్ తూకం

రైత్ల క కొనుగోలుదారుల క మ ధ్య ద ళారీలు ఉండ రు. ఈ 
ప ద్ధ తి దా్వర్  రైత్ల క గాక వినయోగ దారుల క కూడా 
ప్ర యోజనం చకూరుత్ంది. 
రైత్ల క మంచి ధ ర ల భిసతుంది. మారె్కట్  క వెళ్్ళ 
అముమాకోవాలి్సన ప న లేదు కాబ టి్ట, ఇది వారి స మ యానని 
కూడా ఆదా చసతుంది. 

త మ పంట లక సంబంధించిన  బడ్్స పురోగ తిన  
ఎప్ప టిక ప్పుడు రైత్లు ప రిశ్లించుకోగ లుగుతారు. మండీలు 
ధ ర ల క సంబంధించిన స మాచార్నని వీరికి ఎప్ప టిక ప్పుడు 
మొబైల్ ఫ్నలు  దా్వర్ చర వేసతుంటారు. 
ప్ర తి మండీకి సంబంధించిన పూరితు స మాచారం రైత్ల క 
ఎప్ప టిక ప్పుడు అందుతూనే ఉంట్ంది. మంచి ధ ర తో 
అముమాకనే అవ కాశం ఉంట్ంది. 

వ్య వ స్య క్ర య విక్ర యాలోలు  
మారు్పలు తీసకవ చిచి అంద రి 
రైత్ల క ప్ర యోజ నం చకూరచి డ మే 
ఈ-న్మ్ ముఖ్య ఉదే్దశ్యం. 
ఈ-న్మ్  తో రైత్లు పోటీప డ తారు. 
అదన పు ఖ రుచిల భారం లేకండా 
ధ ర లు పార ద ర్శ కంగా ఉంటాయి.
 

రిజిసేటా ్రష న్ రిజిసేటా ్రష న్ ఆన్  లై న్ అమ్మ కలుఆన్  లై న్ అమ్మ కలు

ప్ర తిష్టితమా క ప థ కధం ఈ-నామ్ 

Figures as on March 8, 2022
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ప్ర పంచ మ హ మామారి కోవిడ్ -19 మ్డ వ వేవ్ భార త దేశంలో క్షీణిసతుంది. అయితే, టీకా క వ రేజీన దేశ మంతటా పెంచ డానకి 
ప్ర భుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. దాన కోసం చితతు శుది్ధతో ప న చసతుంది. భార త దేశం త న స్ర్వ త్రిక ల క్షా్యనని వేగంగా 

చరుకంటోంది. యూనవ ర్సల్ ఇమ్్యనైజేష న్ తోబాట్ పలలు ల కోసం కూడా టీకాను అభివృది్ధ చసతుంది. దేశ వా్యపతుంగా 
వా్యకి్సనేష న్ ప్ర చార కార్య క్ర మంలో భాగంగా ప్ర భుత్వం ర్ష్రా ల క, కంద్ పాలిత ప్రాంతాల క ఉచిత కోవిడ్ టీకాల ను 

అందించ కార్య క్ర మానని కొన స్గిసతుంది. ఈ ప రిసిథుతిన ఎప్ప టిక ప్పుడు ప ర్య వేక్షించందుక ప్ర దాన మంత్రి న రేంద్  మోదీ 
స మీక్షా స మావేశానని నర్వ హిసతున్నిరు.

ర్జ స్థు న్  లో జోధ్  పూర్ ఎడారి ప్రాంతం- ఈ ప్రాంతంలో మ హిళా 
ఆరోగ్య కార్య క రతు లు వారి ఇళ్ళ నుంచి బ య లుదేరి సదూర  ప్రాంతం 
న డిచివెళ్్ళ మ రీ కోవిడ్ టీకాల ను గ మ్య స్థు న్ల క చర వేసతున్నిరు. 

ల క్షష్యం చరుకోవాల నే సూ్పరితు ఉంటే అది ఎంత  కిలుష్టమైన దైన్ స రే దానని చరుకనే 
స్మ రథ్ు ం నేడు భార త దేశానకి మెండుగా ఉందన నరూపత మవుతోంది. కోవిడ్ 
కాలంలో ఈ ఆరోగ్య కార్య క రతు లు న దులు, మంచు ప్రాంతాలు, కొండ లు, 
మండుత్నని ఎడారి ప్రాంతం ఏవీ వీరిన అడు్డ కోలేక పోయాయి. వీరి అంకిత భావ 
ఫ లితంగానే నేడు దేశం 180 కోటలు టీకా డోసల ను ప్ర జ ల క అందించ డంలో 
స ఫ ల్కృతం అయి్యంది. మారిచి 16 వ తేదీ నుంచి 12 ఏళ్ళ నుంచి 14 సంవ త్స ర్ల 
మ ధ్య వ య సనని పలలు లు కూడా కోవిడ్ టీకాక అర్హ త పందుతారు. ఇది 
కాకండా, 60 ఏళ్్ళ పైబ డిన వారంద రూ ముందు జాగ్ర తతు గా అధ న పు మోతాదు 
అందుకంటారు. పలలు లు సర క్షితంగా ఉంటేనే దేశం సర క్షితంగా ఉంట్ంద న 
ప్ర భుత్వం అభిప్రాయ ప డుతోంది. చినని పలలు లు, 60 ఏళ్ళ పైబ డిన వ య సనని 
వ్య కతులు ఉనని కట్ంబాల ను టీకాలు త ప్ప నస రిగా తీసకోవ లసిందిగా కంద్ 
ఆరోగ్య మంత్రి మ న్  సఖ్ మాండ వీయ ప్రోత్స హిసతున్నిరు. మ రోవైపు టీకా 
కార్య క్ర మం దేశ వా్యపతుంగా వేగం పుంజుకంది. ఇప్ప టిక 15 ఏళ్ళ నుంచి 17 
సంవ త్స ర్ల మ ధ్య కౌమార  ద శ లో ఉనని పలలు ల క 2022 మారిచి 14 న్టికి 
5,58,92,605 మందికి మొద టి డోస్, 3,38,83,880 మంది పలలు ల క రెండ వ 
డోస్  ఇవ్వ డం జ రిగింది. మారిచి 14 వ ర క భార త దేశంలో క్రియాశ్ల కోవిడ్ 
రోగుల సంఖ్య 36,168 గా న మోదైంది. భార త దేశంలో ఇది 675 రోజుల త ర్్వత 
న మోదైన అత్య ల్ప క్రియాశ్ల కోవిడ్ కసల  సంఖ్య . అదే స మ యంలో 24 
గంట లోలు  2,503 కొతతు కసలు న మోద యా్యయి. 680 రోజులోలు  ఇది అత్య ల్ప కసల 
సంఖ్య . రిక వ రీ రేట్ 98.72%. 

ప నెనోండు సంవ త్స ర్లు ప నెనోండు సంవ త్స ర్లు 
దాటిన ప్లలు  ల కు కోవిడ్ టీకదాటిన ప్లలు  ల కు కోవిడ్ టీక

22 నెలల తర్వాత అత్యలపా రోజువారీ కస్లు22 నెలల తర్వాత అత్యలపా రోజువారీ కస్లు

వాయాక్సిన్ గురిధంచి వ సుతిననా  త పుపొడు 
స మాచారాన్నా కూడా మ నధం 

వయా తిరేక్ధంచాలి. టీకా 
వేసుక్ననా పపొ ట్కీ వాయాధి సక్త్ధంది 

దీన్ ఉప యోగధం ఏమిట్? అనే 
పుకారులీ విధంటునానాము. అలాగే 
మాస్కు ప న్ చేయ ద నే పుకారు 

కూడా విన్పిసూతి ఉధంది. ఇలాధంట్ 
పుకారులీ త క్ష ణ మే తొల గధంచ వ ల సన 

అవ స రధం ఉధంది.
- ప్ర దాన మధంత్రి, న రేధంద్ర  మోదీ

కోవిడ్ పై స మ రధంఆరోగయా  రధంగధం 



న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఏప్రిల్ 1-15, 2022 39

ఉననా త స్్థయి స మీక్షా స మావేశాన్నా న్రవా హిధంచిన ప్ర ధాన్
కోవిడ్ -19 ప్ర సతుత ప రిసిథుతి, ముఖ్యంగా ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ అలాగే 
దేశంలో నర్వ హిసతునని టీకా కార్య క్ర మాల ప్ర చార్నని 
స మీక్షించ డానకి ప్ర ధాన  మంత్రి న రేంద్  మోదీ మారిచి 9వ తేదీన 
ఉనని త స్థు యి స మావేశానని నర్వ హించారు. ఈ స మావేశంలో 
అంత ర్జా తీయ ప రిసిథుతి, భార త దేశంలోన కోవిడ్ -19 ప రిసిథుతి పైన్ 
వివ ర ణాతమా క ప్ర ద ర్శ న జ రిగింది. ఇందులో భార త దేశంలో 
కొన స్గుత్నని టీకాల ప్ర చారం, క రోన్ కొతతు వేరియంటలు 
స మ యంలో కసల తీవ్ర త , ఆస్ప త్రులోలు  చరే రోగుల సంఖ్య, మ ర ణాల 
రేట్ మొద లైన  విష యాల ను బ టి్ట టీకా  స్మరథ్ు ం మీద విశే లుష ణ లను 
ప్ర తే్యకంగా చెపా్పరు. ఈ స మావేశంలో వా్యధి సంక్ర మ ణ వా్యపతున 
అరిక ట్ట డానకిగాను స మ రథు వంత మైన నర్వ హ ణ లో కంద్ ప్ర భుత్వం 
తీసకనని చురుకైన స హ కార ప్ర య తానిలు దోహ ద ప డా్డ యన 
వెలలు డించారు. భార త దేశంలో మ హ మామారిప టలు  ప్ర తిస్పంద న , టీకా 
ప్ర య తానిలోలు  చూపుత్నని చొర వ ప్ర పంచ వా్యపతుంగా ప్ర శంసలు 
అందుకొంటోంద న  ప్ర పంచ ఆరోగ్య సంసథు, ఐక్య ర్జ్య స మితి, 
ఇంట రేనిష న ల్ మానట రీ ఫండ్ , హార్వ ర్్డ బజినెస్ సూ్కల్, ఇన్ 
సి్టట్్యట్ ఆఫ్ కాంపటీటివ్  నెస్ నవేదిక లు వెలలు డిసతున్నియ న  
తెలిపారు. అలాగే కోవిడ్ ప్రోటోకాల్, కోవిడ్ స ముచిత మైన ప ద్ధ త్లు 
ప్ర జ లు అనుస రించాల న, స మాజానకి టీకాలు వేయ డంలో వారి 
మ ద్ద త్, వ్య కితుగ త భాగ స్్వమా్యనని ఇలాగే కొన స్గించాల న కూడా 
ప్ర ధాన ప్ర జ ల ను కోర్రు.
12 నుధంచి 17 సధంవ తసి రాల మ ధయా వ య సుననా పిలలీ ల 
కోసధం కోవోవాక్సి  టీకా ఆమోదధం
సీర మ్ ఇన్  సి్టట్్యట్ ఆఫ్ ఇండియా అభివృది్ధ చసిన కోవోవాక్్స అనే 
యాంటీ - కోవిడ్ -19 టీకాను, డ్ర గ్ కంట్రోల్ జ న ర ల్ ఆఫ్ ఇండియా 
దా్వర్ ప రిమిత అత్య వ స ర ఉప యోగం కోసం ఆమోదించారు. 
మీడియా నవేదిక ల ప్ర కారం ఈ టీకా 12 నుంచి 17 సంవ త్స ర్ల 
పలలు ల కోసం అభివృది్ధ చశార న తెలుసతుంది. ఇది 18 సంవ త్స ర్ల 
లోపు వారికి అందుబాట్లో ఉనని దేశంలోన న్లుగ వ యాంటీ 
కోవిడ్ వైర స్ వా్యకి్సన్ . కోవిడ్ -19 పై నపుణుల క మిటీ సిఫారు్స 
ఆధారంగా అత్య వ స ర ప రిసిథుత్లోలు  కోవావాక్్స వాడ కానని డ్ర గ్ 
కంట్రోలర్ జ న ర ల్ ఆఫ్ ఇండియా (DCGI) ఆమోదించింది. కానీ, 
15 ఏళ్ళ లోపు పలలు ల క టీకాలు వేయ డంపై ప్ర భుత్వం ఇంకా 
నర్ణ యం తీసకోలేదు. ఇంత లో కోవిడ్ నుండి ర క్షించ డానకి ముక్కలో 
వేసకనే టీకా బ్స్ట ర్ డోస్ కి సంబంధించిన ట్ర య ల్ ఫిబ్ర వ రి 11న 
ఎయిమ్్స  లో ప్రారంభ మైంది. ఢిల్లులోన ఎయిమ్్స స హా దేశంలోన 
తొమిమాది హాసి్పట ల్్స  లో ఈ ట్ర య ల్  ను నర్వ హిసతున్నిరు. ట్ర య ల్  
లో 18 ఏళ్్ళ పైబ డిన వారినే చరుచికంట్న్నిరు. ఇందులో సమారు 
100 మంది వ్య కతులు ఉంటారు. ఇది కాకండా, రెండు మోతాదుల 
టీకా తీసకనని వారు కూడా ఈ ట్ర య ల్  లో భాగం కావ చుచి.   

మ ళ్ళు నెల కొంటుననో స్ధార ణ ప రిస్థ తి. దుపపా టులు , మ ళ్ళు నెల కొంటుననో స్ధార ణ ప రిస్థ తి. దుపపా టులు , 
ఇంటీరియ ర్ క ర్టా నలు  పై  నిషేధం ఎతేతా సన  ర్ై లేవా శాఖఇంటీరియ ర్ క ర్టా నలు  పై  నిషేధం ఎతేతా సన  ర్ై లేవా శాఖ

ర్ండేళళు త ర్వాత అంత ర్జె తీయ  విమానాల పై  నిషేధానినో ర్ండేళళు త ర్వాత అంత ర్జె తీయ  విమానాల పై  నిషేధానినో 

ఎతితా వేయ నననో భార త్ ఎతితా వేయ నననో భార త్ 

దేశ వా్యపతుంగా కొతతు గా వ సతునని  కోవిడ్ కసల సంఖ్య 
త గ్గ డంతోపాట్, ప రిసిథుతిలో వ సతునని నరంత ర మెరుగుద ల 
కార ణంగా రైలే్వశాఖ  ర గు్గ లు, దుప్ప ట్లు , క రె్టనలు పై గ తంలో 
విధించిన నషేధానని ఎతితువేయాల న నర్ణ యించింది. ఈ వ సతువులు 
కోవిడ్  కి ముందు ఏ విధంగా అయితే ఉండేవో అదే ప ద్ధ తిలో 
ఇప్పుడు మ ళ్్ళ అందుబాట్లోకి తేనున్నిరు. అయిన ప్ప టికీ రైలే్వ 
ప్ర యాణికలు కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ పాటించ విధంగా ప్ర తే్యకంగా 
స్్ట ండర్్డ  ఆప రేటింగ్ ప్రోటోకాల్ (SOP) రైలే్వ శాఖ జారీ చసింది. 

కోవిడ్ కసలు త గు్గ ముఖం ప ట్ట డంతో రెండేళ్ళ విర్మం త ర్్వత మారిచి 
27, 2022 నుంచి అంత ర్జా తీయ విమాన యాన స్వ ల ను తిరిగి 
ప్ర వేశ పెటా్ట ల న భార త  ప్ర భుత్వం నర్ణ యించింది. గోలు బ ల్ కోవిడ్ నవార ణ 
టీకా ప్ర చార్నకి సంబంధించి ప రిశ్ర మ ప్ర తినదుల తో సంప్ర దింపులు 
జ రిపన త ర్్వత ప్ర భుత్వం ఈ నర్ణ యం తీసకంది. కోవిడ్ మ హ మామారి 
స మ యంలో వా్యధి ఒక రి నుంచి మ ర్క రికి వా్యపతు చెంద కండా 
నరోధించ డానకి భార త ప్ర భుత్వం మారిచి 23, 2020న అంత ర్జా తీయ 
విమాన స రీ్వసలు నలిపవేయాల న నర్ణ యించింది. అయితే జూలై 
2020 నుండి, ఎయిర్ బ బుల్ అమ రిక కింద భార త దేశం ఇంకా 37 
దేశాల మ ధ్య ప్ర తే్యక అంత ర్జా తీయ విమాన్లు న డుసతున్నియి. 
ప రిశ్ర మ వాటాదారుల తో చ రచి లు జ రిపన త ర్్వత కొతతు కోవిడ్ కసల 
త గు్గ ద ల ఆధారంగా, పౌర విమాన యాన శాఖ మంత్రి జో్యతిర్దిత్య 
సింధియా మారిచి 27, 2022న అంత ర్జా తీయ విమాన స్వ ల ను 
పునఃప్రారంభించాల న నర్ణ యించారు. ఈ నర్ణ య ఫ లితంగా ఎయిర్ 
బ బుల్ వ్య వ సథు కూడా తొల గిపోత్ంది. అయితే, అంత ర్జా తీయ 
ప్ర యాణాల స మ యంలో కోవిడ్ ను నవారించ డానకి కంద్ ఆరోగ్య 
మంత్రిత్వ  శాఖ సూచించిన మార్గ ద ర్శ కాల ను క చిచితంగా పాటించ డం 
జ రుగుత్ంది.

కోవిడ్ పై స మ రధం ఆరోగయా  రధంగధం 
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దండి, గుజ ర్త్ లోన న వ్  స్రి జిలాలు  నుండి 16 
కిలోమీట రలు దూరంలో ఉంది. ఇది భార త దేశంలోనే 

అత్య ధిక ప్రాచుర్యం పందిన గ్రామం మాత్ర మే కాదు, 
ఎప్ప టికీ మ స క బార న విధంగా 92 ఏళ్్ళగా ప్ర పంచ 
గురితుంపుపందుతూనే ఉంది. భార త దేశ స్్వతంత్య్ర 

ఉద్య మంలో  ఇది ఒక  ‘‘తీరథు యాత్రా సథు లం’’.  ‘‘నేను 
ఈ గుపె్పడు ఉప్పుతో బ్రిటీష్ పాల న మ్లాల ను 
క దిలించ డం ప్రారంభించాను’’ అన త న చతిలో 

గుపె్పడు ఉప్పున చూపసూతు బాపు అన్నిరు.

  స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో   స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో 
ప్ర ముఖ స్థ లంగ్ మారి ప్ర ముఖ స్థ లంగ్ మారి 

ద ర్శ నీయ క్షేత్ర మై నద ర్శ నీయ క్షేత్ర మై న

బ్రిటీష్  వారు ఉప్పు మీద ప నుని విధింపు చ టా్ట నని 
ఆమోదించిన ప్పుడు బాపు దేశ వా్యపతుంగా ఉప్పు స తా్యగ్ర హానకి 
పలుపునచిచి న్య క త్వం వ హించారు. అది కూడా అహింస్ 
మార్్గ నని ఆచ రిసూతు. దండి మార్చి లేదా శాస నోలలుంఘ న ఉద్య మం.. 
పేరు ఏదైన్ కానీ, బ్రిటీష్ ప్ర భుత్వం వేసతునని ఉప్పు మీద ప నుని 
అనేది ‘‘ప్ర పంచంలోనే అత్యంత భ యంక ర మైన విధింపు’’ అన 
దానని దిక్క రించ డానక మ హాతమా గాంధీ నర్ణ యించుకన్నిరు. బ్రిటీష్ 
వారు ఉప్పు మీద విధించిన ప నుని ఆ స మ యంలో చాలా 
అస మంజ స మైన దిగా, చాలా ఎక్కవ గా ఉండేది. 1930 మారిచి 11న 
10,000 మంది ప్ర జ లు స్యంత్ర పు ప్రారథు న కోసం అహమా దాబాద్  
లోన స బ రమా తి వ ద్ద ఇసక మీద  గుమిగూడారు. అప్పుడు ఆయ న 
తాను చప ట్ట నునని చారిత్ర క యాత్ర గురించి అదు్త  ప్ర సంగం 
చశారు.
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 ఉప్పు చ టా్ట నని ఉలలుంఘంచ డం దా్వర్ బాపు 
బ్రిటిషు పాల నను ధిక్క రించారు. ఆ యాత్రలో 
మ హాతమా  గాంధీ కోసం ఒక గుర్రానని కూడా ఏర్్పట్ 
చశారు. ఈ యాత్ర పడుగున్ గాంధీ పాదాలు  
బొబ్ లెకి్కన్ లెక్క చయ కండా న డ క తోనే ప్ర యాణం 
కొన స్గించాడు త ప్ప త న కోసం ఏర్్పట్ చసిన 
ప లలు కిగానీ, గుర్ం కానీ ఉప యోగించుకనేందుక 
నర్క రించాడు. 

గాంధీ త న తోపాట్ ప్ర యాణం చస్ వారిన 
స్వ యంగా ఎంపక చసకన్నిరు. కార్య క రతు ల తో  
స్వ యంగా మాటాలు డి వారి వివ ర్లు తెలుసకన్నిడు. 
ఆ యాత్ర లో పాలొ్గ నని అంద రిలోకి గాంధీనే 
వ య సలో పెద్ద వారు అప్పుడు ఆయ న వ య స 61 
సంవ త్స ర్లు. విఠ ల్ ల్లాధ ర్ థ క్క ర్ అనే 16 ఏళ్ళ 
అబా్యి ఆ యాత్రాస  భు్యలంద రిలోకీ చిననివాడు. 
గాంధీ దండీకి చరుకనే స మ యానకి మొతతుం 50 
వేల మందికి పైగా ఈ అహింస్ ఉప్పు స తా్యగ్ర హ 
యాత్ర తో జ త  క లిశారు. గాంధీజీ ఈ యాత్ర లో ప్ర తి 
సమ వారం మౌన వ్ర తం, ఉప వాసం వంటివి చశారు. 
బాపు దండి యాత్ర జ రిగి 91 సంవ త్స ర్లు అయిన 
సంద ర్ంగా ప్ర ధాన మంత్రి న రేంద్ మోదీ చత్ల 
మీదుగా చారిత్ర క అమృత్ మ హోత్స వ కార్య క్ర మం 
ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగా ప్ర ధాన న రేంద్ 
మోదీ  మారిచి 12, 2021న స్్వతంత్య్ర స మ ర యోధుల 
తా్యగ నర తికి నవాళ్లు అరి్పంచ ఉదే్దశంతో 80 
మందిన దండి యాత్రక పంపంచారు. స్్వతంత్య్ర 
అమృత్ మ హోత్స వంలోన ఈ భాగంలో ఉప్పు 
స తా్యగ్ర హం, దండియాత్ర లో పాలొ్గ నని స్్వతంత్య్ర 
స మ ర యోధుల గురించి తెలుసకందాం.  

మాతంగ్ని హ జా్ర :  వృవృదధి   గ్ంధీగ్ ప్ర సద్ధి దధి   గ్ంధీగ్ ప్ర సద్ధి

మాతంగిన హ జ్రా నజ మైన గాంధేయ వాది. ఆమె ర్టనిం వ డికవారు. ఖాధీ 
ధ రించవారు. ప్ర జాస్వ లో హృద య  పూర్వ కంగా పాలొ్గ నేవారు. మ హిళ లోలు  
ఆతమా గౌర వానని త టి్టలేపన ఆమె అత్యంత ప్ర జాధ ర ణ  పందిన మ హిళ . ఆమెను వృద్ధ  
గాంధీ అన పలిచవారు. దేశం కోసం మ ర ణించ డానకి వ య స అడు్డ ర్ద న ఆమె 
నరూపంచారు. 

అది 1930వ సంవ త్స రం. ఆమె గ్రామంలో కొంత మంది యువ కలు ఉద్య మంలో 
పాలొ్గ న్నిరు. ఆమె అప్పుడే  స్్వతంత్య్ర ఉద్య మం గురించి  మొద టిస్రిగా విన్నిరు. 
బ్రిటీషు వారు త న దేశానని ఎలా పాలించారో చూశారు. దాంతో శాస నోలలుంఘ న ను 
స్్వగ తించిన  మాతంగి హ జ్రా త న గుడిసెలోంచి శంఖం ఊదుతూ ఉద్య మ 
ఊరేగింపులో హాజ ర యా్యరు. అప్పుడు ఆమె వ యస 60 సంవ త్స ర్లు. త ర్్వత 
స్్వతంత్య్ర ఉద్య మంతో అనుబంధం ఏర్ప రుచికన భార త  స్్వతంత్య్ర పోర్టంలో 
చురుగా్గ  పాలొ్గ నేవారు. అంతేకాదు మ హాతామాగాంధీ ప్రారంభించిన స హాయ 

నర్క ర ణ , పౌర అవిధేయ త , కి్వట్ ఇండియా 
ఉద్య మాలోలు  ఆమె కీల క పాత్ర పోషించారు. మాతంగిన 
హిజ్రా 1870 అకో్ట బ ర్ 19న జ నమాంచింది. ఆమెది 
చాలా పేద కట్ంబం. ఆమె తండ్రి ఒక రైత్. పేద రికం 
కార ణంగా ఆమె ఎప్పుడూ పాఠ శాల క వెళ్ళ లేదు. 
ఆమెక 12  సంవ త్స ర్ల వ య సలో వివాహం 
జ రిగింది. త ర్్వత కొంత కాలానక ఆమె భ రతు 
మ ర ణించాడు. 1942లో జ రిగిన కి్వట్ ఇండియా 

ఉద్య మంలో మాతంగిన తములు క్  లో 6,000 మంది మ ద్ద త్దారుల క న్య క త్వం 
వ హించారు. అందులో ఎక్కవ గా మ హిళ లే ఉన్నిరు. సెపె్టంబ ర్ 29న త ములు క్  లో 
పెద్ద ర్్యల్ నర్వ హించాల న ఆమె నర్ణ యించింది. వారు పోల్స్ స్్టష న్ వైపు ఊరేగింపుగా 
వెళా్ళరు. బ్రిటీష్ వారు ఆ స మ యంలో ఆ ప్రాంతం మొతతుం 144 సెక్ష న్ విధించారు. 
కానీ, మాతంగిన త్రివ ర్ణ ప తాకం పట్్ట కన, వందేమాత రం అంట్ నన్దాలు 
చసకంట్ ముందుక స్గింది. అక స్మాత్తుగా ఒక బులెలుట్ మాతంగిన కడిచతిలోకి 
దూసకపోయింది. అయిన్ ఆమె చ లించ కండా ముందుక అడుగులు వేసింది. 
ఈస్రి రెండ వ బులెలుట్ ఆమె నుదుటికి త గిలింది. కానీ, ఆమె త న చతిలోన త్రివ ర్ణ 
ప తాకం గ టి్టగా ప ట్్ట కన వందేమాత రం అన త్ది శా్వస విడిచవ ర కూ నన్దం 
చసూతునే ఉంది. మాతంగిన హ జ్రా చూపంచిన అదు్త మైన ధైర్యం, ఉతా్సహం , 
స్్వతంత్య్ర కాంక్ష యావ త్ దేశానకి ఆద ర్శంగా నలిచింది. ప్ర ధాన నరేంద్ మోదీ 
ఆగ స్ట  15 2021న ఎర్ కోట వేదిక మీద  మాతంగిన హ జ్రాను గురుతు చసకన్నిరు.  

జ న నం: అకోటా బ ర్ 19, 1870, మ ర ణం: సపటా ంబ ర్ 29, 1942
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ఉప్పు మీద బ్రిటీష్ పాల కలు విధించిన ప నుని చ టా్ట నని నర సిసూతు మ హాతమా గాంధీ దండి 
మార్చి నర్వ హించాల న నర్ణ యించారు. మ హిళ లు ర్టనిం వ డ క డంలోన్, మ ద్యం 
దుకాణాలు సీజ్ చస్ ఉద్య మాలలో కీల క పాత్ర పోషించాల న గాంధీ భావించారు. ఈ 
స మాచారం త న చెవిన ప డ గానే క మ లా దేవీ చ టోపాధా్యయ ఏ మాత్రం నరలు క్షష్యం 
చయ కండా వెంట నే గాంధీన క లుసకన ఉప్పు స తా్యగ్ర హంలో పాలొ్గ నే అవ కాశం 
మ హిళ ల క కూడా త ప్ప నస రిగా క లి్పంచాల న కోర్రు. గాంధీతో జ రిగిన స మావేశంలో 
ఉప్పు స తా్యగ్ర హ ఉద్య మంలో మ హిళ ల ను కూడా చరుచికోవాల న గాంధీన ఒప్పంచందుక 

ప్ర య తినించి ఆమె స ఫ ల్కృత్ల యా్యరు. ఇది ఒక 
చారిత్రక నర్ణ యంగా అభివ రి్ణంచాలి. మ హిళ ల ను కూడా 
ఉద్య మంలో చరుచికనేందుక గాంధీ అంగీక రించ డంతో 
క మ లా దేవీ, అవంతిక బాయ్ గోఖ లే వంటి ఏడుగురు 
సీత్లు ఒక జ ట్్ట గా ఏర్ప డి ముంబైలో ఉప్పు స తా్యగ్ర హానకి 
న్య క త్వం వ హించారు. 

క మ లా దేవి ఆ ఉద్య మంలో చురుగా్గ  పాలొ్గ న డంతో 
ఉప్పు చ టా్ట నని ఉలలుంఘంచినందుక ఆమెను అరెస్ట  
చశారు. క మ లా దేవి చ టోపాదా్యయ 1903, ఏప్రిల్ 3న 
క ర్నిట క లోన మంగ ళూరులో జ నమాంచారు. 

భార త దేశానకి తిరిగి ర్వ డానకి ముందు ఆమె లండ న్ విశ్వ విదా్యల యం నుంచి సష ల్ 
సైన్్స  లో డిపలు మా అందుకన్నిరు. ఇండియా తిరిగి వ చాచిక భార త స్్వతంత్య్ర పోర్టంలో 
పాలొ్గ న్నిరు. గాంధేయ వాద సంసథు అయిన స్వా ద ళ్ లో చర్రు. ఆమె 1936లో అభిల 
భార త మ హిళా స ద స్స అధ్య క్షుర్లిగా ఎననిక యా్యరు. ఆమె అదు్త మైన ర చ యిత్రి 
కూడా. భార త దేశంలో మ హిళ ల హ క్కల పై అనేక క థ న్లు ప్ర చురించారు. ‘‘ఇండియ న్ 
విమెన్్స వార్ ఫ ర్ ఇండిపెండ్న్్స’’ అనేది ఆమె చివ రి పుసతు కం. ఇది 1982లో 
ప్రచురించబడింది. అది మాత్ర మే కాదు, భార తీయ హ సతు క ళ లు, చనేత వంటివి 
పున రుద్ధ రించ డంలో ఆమె కీల క  పాత్ర పోషించింది. అందుక ఆమెక ‘చనేత మాత ’ అనే 
పేరు, ఘ న త ద కా్కయి.. ఆమె హ సతు క ళ లు, స హ కార ఉద్య మాల లో చురుకగా 
పాలొ్గ నేవారు. అనేక జాతీయ సంసథు ల న్ట కాలను ప్రోత్స హించ డంతో పాట్, థియ్ట ర్ , 
సంగీత క ళ , తోలుబొమమా లాట వంటివి ఎననిటికో త న స హ కార్నని అందించి 
ప్రోత్స హించారు. ఆమె ప్ర య తానిల ఫ లితంగా 1944లో ఇండియ న్ నేష న ల్ థియ్ట ర్ 
(ప్ర సతుతం నేష న ల్ సూ్కల్ ఆఫ్ డ్రామా) సంసథు ప్రారంభ మైంది. 1955లో ఆమె ప దమా భూష ణ్ 
పుర స్్కర్నని, 1987లో ప దమా విభూష ణ్ పుర స్్కర్నని అందుకన్నిరు. 

గిరివ రథు రి చౌద రి, ఎదురులేన వ్య కితు. భార త 
స్్వతంత్య్ర పోర్ట యోధుడు. అతి చినని 

వ య సలో మ హాతమా గాంధీన క లుసకన ఆయ న 
మార్్గ నని అనుస రిసూతు స త్యం, అహింస్ మార్్గ లోలు  
జీవితాంతం కొన స్గిన మ నషి. శాస నోలలుంఘ న 
ఉద్య మంలో బ్రిటీష్ చ టా్ట ల ను ఉలలుంఘంచ ఉదే్దశంతో 
మ హాతమా గాంధీ ఎనునికనని స తా్యగ్ర హులోలు  గిరివ రథురి 
చౌద రి ఒక రు. బీహార్ నుంచి దండి యాత్ర లో పాలొ్గ నని 
ఒక ఒక్క వ్య కితు గిరివ రథురి చౌద రి. మీరు బీహార్ ప్ర తిష్ట ను 
నల బెటా్ట రు అన డాక్ట ర్ ర్జేంద్ ప్ర స్ద్ ఒక మీటింగ్  
లో చౌద రిన ఉదే్దశించి అన్నిరు. ఈ యాత్ర లో పాలొ్గ నే 
స మ యంలో గిరివ రథురి చౌద రి వ య స కవ లం 20 
సంవ త్స ర్లు. బ్రిటీష్ పాల కల క వ్య తిరేకంగా 
జ రిగిన స్్వతంత్య్రపోర్టంలో మ హాతమా గాంధీ వైపు 
దృఢంగా నల బ డా్డ డు. అంతేకాకండా, అత ను 
గాంధేయ సూత్రాల క, అహింస్వాదానకి పూరితుగా 
క ట్్ట బ డి ఉన్నిడు. దండి యాత్ర విజ య వంతం 
కావ డానకి గాంధీకి త న పూరితు స హ కారం 
అందించాడు. మ హాతమా గాంధీ నర్వ హించిన దండి 
మార్చి ఫ లితంగా ఉద్య మం బీహార్  లోన అనేక 
ప్రాంతాల క వా్యపంచింది. దాంతో అక్క డి ప్ర జ లు 
ప్ర తీకాతమా కంగా ఉప్పు చ టా్ట నని ఉలలుంఘంచి ఎంద రో 
అరెస్ట  అయా్యరు. గిరివ రథు రి చౌద రిన క రిబాబు అన  
కూడా అంటారు. ఆయ న త న అనని య్య హ రిగోవింద్ 
చౌద రి ప్ర భావంతో స బ రమా తి ఆశ్ర మం చరుకన్నిర న 
భావిస్తురు. ఆయ న బాపుతో ఉతతు ర  ప్ర త్్యతతు ర్లు 
న డిపేవారు. గిరివ రథు రి చౌద రిపై గాంధీ ప్ర భావం 
ఎక్కవగా ఉండేది. దండి యాత్ర స మ యంలో అత ను 
బాపు అహింస మార్్గ నకి భ కతుడైపోయాడు. అక్క డి 
నుండి ఆయ న కవ లం ఖాధీ దోతీతో తిరిగి వ చాచిడు 
ఒంటి మీద మ రే దుసతులు లేవు, క నీసం చెప్పులు 
కూడా లేవు. అంతే కాకండా,  మ హాతమా గాంధీ ఫ్టోన 
త న ఇంటిలోన పూజ గ దిలో ఇత ర దేవుళ్ళ ప క్క న 
ఉంచుకన్నిరు. ఆ ప్రాంతంలో చౌద రిన ‘మ థిల్ 
గాంధీ క రో బాబు’ అన పలిచవారు. 

క మ లా దేవీ :క మ లా దేవీ : ఉప్పు ఉప్పు 
స త్్యగ్ర  హంలో మ హళ ల న స త్్యగ్ర  హంలో మ హళ ల న 

క్డా చేరుచికోవాల ని క్డా చేరుచికోవాల ని 
మ హాత్మ గ్ంధీని మ హాత్మ గ్ంధీని 

అభ్య రి్థ ంచిన ధీర వ నిత అభ్య రి్థ ంచిన ధీర వ నిత 

గ్రివ రధి రిగ్రివ రధి రి చౌద రి:చౌద రి: బీహార్ నండి బీహార్ నండి 
దండి మార్చి  లో పల్గి ననో ఏక్ై క దండి మార్చి  లో పల్గి ననో ఏక్ై క 

ఉద్య మ కరుడుఉద్య మ కరుడు

జ న నం: ఏప్్ర ల్ 3,  1903, మ ర ణం: అకోటా బ ర్ 29, 1988

జ న నం: జ న వ రి 11, 1911, మ ర ణం: ఆగ స్టా  18, 1990

దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం 
భార త దేశం వలుపల 
ర్జ కీయ ప ర మై న 
ప్ర  య త్నోలు చేస్తా ననో 
క మ లా దేవి ఛట్పధా్యయ 
1936లో అఖిల భార త  
మ హళా స మావేశం 
అధ్య క్షుర్లిగ్ 
ఎంప్క యా్యరు.

ఆజాదీ కా అమృత్ మ హోతసి వ్ 
ఇధండియా@75  
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జీవిత కాలం గాంధేయ వాదిగా బ తికిన పా్యరేలాల్ న్య ర్ మ హాతమా 
గాంధీ చప టి్టన దండియాత్ర లో భాగ స్్వమి అయా్యరు. ఆయ న 

మ హాతమా గాంధీకి వ్య కితుగ త కార్య ద రి్శ. స్్వతంతో్య్రద్య మంలో అత్యంత 
చురుగా్గ  పాలొ్గ నేవారు. జీవిత మంతా గాంధీ అడుగుజాడ లోలు  న డిచాడు. 
న్య ర్ 1899లో ఢిల్లులో జ నమాంచారు. పంజాబ్ విశ్వ విదా్యల యం నుంచి 
బ.ఎ ప టా్ట  పుచుచికన్నిరు.  1920లో ఎం.ఎ చ దువు విడిచిపెటి్ట స హాయ 
నర్క ర ణోద్య మంలో చర్డు. 1931లో పా్యరేలాల్ న్య ర్ మ హాతమా 
గాంధీతో క లిసి రండ్ టేబుల్ కానఫూ రెన్్స కోసం లండ న్ వెళా్ళడు. మ హాతమా 
గాంధీ చసిన బ ర్మా, సిలోన్ ప ర్య ట న లోలు  కూడా గాంధీతో కలిస్ ఉన్నిరు. 
1946లో భార త దేశంలో మ త ప ర మైన అలలు రులు  చెల రేగిన ప్పుడు ఆయ న 
మ హాతమా గాంధీతో క లిసి బెంగాల్ , ఇత ర ప్రాంతాలోలు  ప ర్య టించారు. 
నొయాక లి ప్రాంతంలో మ త ఘ రషి ణ లు స దు్ద మ ణిగి స్ధార ణ ప రిసిథుత్లు 
నెల కొన డంలో పా్యరే లాల్ కృషి మెచుచికోద గింది. స్్వతంత్య్ర పోర్టాల 
కాలంలో పా్యరే లాల్  ను ఏడ్నమిది స్రులు  అరెస్ట  చశారు. దీనకి తోడు 
ఆయ న మ హాతమా గాంధీ ఆలోచ న లు, జీవిత విలువ ల క సంబంధించిన 
ప రిశోధ న లో, ర్త పూర్వ కంగా వాటికి ఒక రూపానని ఇవ్వ డంలో ఎక్కవ 
కాలం గ డిపేవారు. ఆయ న మ హాతమా గాంధీ ప్రారంభించిన హ రిజ న్ 
వార ప త్రిక ఎడిటింగ్ ప నులు కూడా నర్వ హించవారు. ఆయ న గాంధీ 
త తా్వనని, జీవితానని వా్యఖా్యనంచిన  నజ మైన చ రిత్ర కారుడు. పా్యరే లాల్ 
న్య ర్ 1982, అకో్ట బ ర్ 27న మ ర ణించారు. 

మ హాతమా గాంధీ న్య క త్వంలో దండి యాత్ర ప్రారంభ మైన ప్పుడు 
గుజ ర్త్ నుంచి అత్యధికంగా 32 మంది స తా్యగ్ర హులు ఉన్నిరు.  

వ ల్జాబాయ్ గోవింద్  జీ దేశాయ్ కూడా ఆ స తా్యగ్ర హులోలు  ఒక రుగా ఉన్నిరు. 
దంఢి యాత్ర కోసం మేధావి వ ర్గంగా ఎననిక చయ బ డిన అతి కొది్ద మందిలో 
గోవింద్  జీ దేశాయ్ ఒక రు. ఆయ న ఆంగలు భాష లో నష్ణ త్లు. ఇంగీలుషు 
అన ర్గ ళంగా మాటాలు డ గ ల రు. ఒక ప్పుడు గుజ ర్త్ కాలేజీలో  ఆంగలు 
స్హిత్యం బోధించవారు. 1916లో జ రిగిన కాంగ్రెస్ స మావేశానకి 
హాజ ర య్్యందుక అత నకి కాలేజీ నుంచి అనుమ తి నర్క రించారు. 
దాంతో ఆయ న  ఆ స మావేశానకి హాజ ర వడం కోసం ఉదో్యగం వ దిలేశారు.  
మ హాతమా గాంధీ ద క్షిణాఫ్రికా నుంచి తిరిగి వ చాచిక వ ల్జాబాయ్ గాంధీజీన 
క లుసకన స్్వతంత్య్ర పోర్టంలో పాలొ్గ న్ల న నర్ణ యించుకన్నిడు. 
స బ రమా తి ఆశ్ర మంలోనే ఉన్నిరు. స్్వతంత్య్ర పోర్టంలో పాలొ్గ ననిందుక  
1921లో ఆయ నని అరెస్ట  చశారు. వ ల్జాబాయ్ బెన్ర స్ హిందూ 
విశ్వ విదా్యల యంలో విదా్యరుథుల క బోధ న చస్వారు. 1920 త ర్్వత 
అహమా దాబాద్  లో గుజ ర్త్ విదా్యపీఠ్ స్థు పంచ డంతో అక్క డ విదా్యరుథుల క 
బోధించ డం కొన స్గించారు. అంతేకాకండా, గాంధీ ఆలోచ న ల తో ప్రేర ణ 
పంది అనేక పుసతు కాల ను అనువ దించారు. ద క్షిణాఫ్రికాలో స తా్యగ్ర హ 
చ రిత్ర అనే పుసతు కానని అనువ దించ డంలో త న స హ కార్నని అందించారు. 
స బ రమా తి ఆశ్ర మ కార్య క లాపాలోలు  పాలుపంచుకనేవారు. మ హాతామాగాంధీ 
ఆధ్వ ర్యంలో వెలువ డే ‘యంగ్ ఇండియా’ ప త్రిక ఎడిటింగ్ బాధ్య త లు 
నర్వ హించవారు. 

దండి యాత్ర  లో పల్గి ననో మ హాత్్మ దండి యాత్ర  లో పల్గి ననో మ హాత్్మ 
గ్ంధీ వ్యకితా గత కర్యదరి్శగ్ంధీ వ్యకితా గత కర్యదరి్శ ప్యర లాల్ ప్యర లాల్ 

నాయ ర్నాయ ర్

వ లీజె బాయ్ గోవింద్  జీ దేశాయ్:వ లీజె బాయ్ గోవింద్  జీ దేశాయ్: 
స్వాతంత్య్ర పోర్టం కోసం ఉపధ్య య స్వాతంత్య్ర పోర్టం కోసం ఉపధ్య య 

వృతితా ని వ దులుకుననో యోధుడువృతితా ని వ దులుకుననో యోధుడు

క స్తా ర్ బా గ్ంధీ:క స్తా ర్ బా గ్ంధీ:  బాపు ఆమన ఆప్యయంగ్ ‘బా’ అని ప్లిచేవారుబాపు ఆమన ఆప్యయంగ్ ‘బా’ అని ప్లిచేవారు

జాతిపత మోహ న్ దాస్ క ర మ్  చంద్ గాంధీకి భార్య 
కావ డం మాత్ర మే కాకండా స్్వతంత్య్ర 

పోర్టంలో మ హిళా న్య కర్లిగా ఆమెకంట్ ప్ర తే్యక 
గురితుంపు తెచుచికన్నిరు. క సూతురిబా బాపును ఎంత గానో 
ఆక ట్్ట కన్నిరు. ఆయ న ఆమెను బా అన ఆపా్యయంగా 
పలిచవారు. దండి మార్చి స మ యంలో కూడా క సూతుర్ బా ఒక 
భార్య గా త న భ రతు క ఎప్పుడూ మ ద్ద త్గా నలిచారు. ఆమె 
మ హాతమా గాంధీకి త న పూరితు మ ద్ద త్, స హ కారం అందించారు. 
అందుక ఆయ న ప గ లూ ర్త్రీ తేడా లేకండా దేశ స్్వతంత్య్ర 
పోర్టానకి త న ను తాను అంకితం చసకోగ లిగారు. ‘నో టాక్్స’ ప్ర చార 
కార్య క్ర మంలో క సూతుర్  బా కూడా పాలొ్గ న్నిరు. అంత క ముందు బారో్డ లిలో 
ఉప్పు స తా్యగ్ర హంలో పాలొ్గ న్నిరు. 1932లో అరెస్్ట అయా్యరు. దండి 
యాత్ర త ర్్వత మ హాతమా గాంధీ అరెస్ట  అవడంతో క సూతుర్  బా ప్ర జ ల ను 
ప్రోత్స హించి ముందుక న డిపంచారు. అయితే, ఎంపక చసిన దండి 
స తా్యగ్రాహులోలు  ఆమె లేరు. గాంధీ లేన ఆ స మ యంలో ఆమె 
ఆందోళ న కారుల క నరంత రం మ ద్ద త్ తెలుపుతూ గాంధీ లేన లోట్ను 

పూరించ ప్ర య తనిం చశారు. గాంధీజీ క సూతుర్ బా ను 
సూ్పరితుదాయ క విమ ర్శ కర్లిగా భావించారు. క సూతుర్ బా 
గాంధీ కంటే ముందుగానే స తా్యగ్ర హంలో విజ యం 
స్ధించిన ట్లు  భావించారు. గాంధీ ద క్షిణాఫ్రికా ప ర్య ట న లో 
ఉనని ప్పుడు క సూతుర్ బా దేశంలో వివాహ చ టా్ట నకి వ్య తిరేకంగా 
విజ య వంతంగా స తా్యగ్ర హ  పోర్టం న డిపంచారు. ఆమె 
స తా్యగ్ర హం  మ హిళ లు ఇళ్ళ నుంచి బ య టికి వ చిచి 
పోర్టంలో పాలొ్గ నేందుక ప్రేర ణ క లిగించింది. అంతేకాదు, 
ఆమె  భార్య గా త న భ రతు క కట్ంబ బాధ్య త ల నుండి పూరితు 

స్్వచ్ నచిచి, ఆ బాధ్య త లనీని స్వ యంగా తానే శాంతియుతంగా 
నర్వ రితుంచవారు. దీనకి ముగు్ధ డైన మ హాతమా గాంధీ నేను అహింస్ 
పాఠాల ను క సూతుర్ బా నుంచి నేరుచికన్నిను అనేవారు. క సూతుర్ బా 1869 
ఏప్రిల్ 11న గుజ ర్త్  లోన పోర్ బంద ర్  లో జ నమాంచారు.  ఆమె తండ్రి 
గోకల్  దాస్ క పాడియా వా్యపార వేతతు . 14 ఏళ్ళ వ య సలో మ హాతమా 
గాంధీన వివాహం చసకన్నిరు. ఫిబ్ర వ రి 22, 1944లో 74ఏళ్ళ 
వ య సలో క సూతుర్ బా గాంధీ మ ర ణించారు.   

జ న నం: 1869, ఏప్్ర ల్ 11. మ ర ణం: 1944, ఫిబ్ర  వ రి 22

ఆజాదీ కా అమృత్ మ హోతసి వ్ ఇధండియా@75  



న్యా ఇధండియా స మాచార్   ఏప్రిల్ 1-15, 202244

స్మాన్య ప్ర  జ ల కు ప్ర  యోజ న క రంస్మాన్య ప్ర  జ ల కు ప్ర  యోజ న క రం

భ విష్య త్తు స వాళ్ళ ను ఎదుర్్కనేందుక కంద్ ప్ర భుత్వం ఆరోగ్య 
మౌలిక స దుపాయాల ను నరంత రం బ లోపేతం చసతుంది. ఈ మిష న్  
లో భాగంగా దేశ వా్యపతుంగా 8.5 వేల క పైగా జ న్ ఔష ధ  కంద్రాలు 
ఏర్్పట్ చశారు. ఈ ఔష ధ  కంద్రాలోలు  ప్ర జ లు మందుల ను మారె్కట్ 
ధ ర కంటే 50 నుంచి 90 శాతం వరక త క్కవ ధ ర క కొనుగోలు 
చయ వ చుచి. 

స్మాన్యంగా మందుల కోసం ప్రిషి్క్రపషి న్ పందిన త ర్్వత వాటి 
కొనుగోలుక ఎంత ఖ రుచిపెటా్ట లో తెలియ క ప్ర జ లు ఆందోళ న 
చెందుత్ంటారు. ఇప్పుడు జ న్ ఔష ధ  కంద్రాల ఏర్్పట్తో ఆ ఆందోళ ను 
తీరుత్ంది. జ న్ ఔష ది కంద్రాలు శ రీర్నక కాదు మ న సక కూడా చికిత్స 
చస్తుయి. వీటి ముఖ్య ఉదే్దశం ఏమంటే డ బు్ ఆదా చయ డం వ లలు ప్ర జ ల క 
ఉప శ మ నం ల భిసతుందన. ఆ డ బు్ మ రో అవ స ర ర్నకి ఉప యోగ ప డుత్ంది. 
ఈ ఆరిథుక సంవ త్స రం గ ణాంకాల ప్ర కారం జ న్ ఔష ది కంద్రాల దా్వర్  
800 కోటలు క పైగా మందులు విక్ర యించారు. దీన వ లలు పేద మ ధ్య త ర గ తి 
ప్ర జ లు సమారు 5000 కోటలు రూపాయ లు ఆదా చసకోగ లిగారు. ఈ 
ప థ కం ప్రారంభించిన ప్ప టి నుంచి చూసకనని టలుయితే జ న్ ఔష ది కంద్రాల 
దా్వర్ ఆదా చసకనని సొముమా సమారు రూ. 13,000 కోటలు క 
చరుకోవ చుచి. 

ఈ కంద్రాల లో మ హిళ ల కోసం శానట రీ న్ప్ కినులు  కవ లం 1 
రూపాయిక ల భిస్తుయి.  ఇప్ప టి వ ర క ఈ కంద్రాల నుంచి  21 కోటలు క 
పైగా శానట రీ న్ప్ కినులు  విక్ర యించారు. మారిచి 7న ప్ర ధాన నరేంద్ మోదీ 
ఈ జ న్ ఔషధి కంద్రాల య జ మానుల తో, ల బ్ధదారుల తోను 
స మావేశ మ యా్యరు. ఈ ప థ కం ప్ర యోజ న్ల గురించి చ రిచించారు. 
మారిచి 1 నుంచి జ న్ ఔష ధి వారోత్స వాలు నర్వ హించారు. జ న రిక్ ఔష ధాల 
ఉప యోగం మ రియు ప్ర యోజ న్ల పైన చైత న్యం క లిగించారు. ‘జ న్ 
ఔష ధి-జ న్ ఉప యోగి’ అనే థీమ్ తో ఈ కార్య క్ర మానని నర్వ హించారు.  

2024-25 నాటికి 10,500 కందా్ర ల న ప్ర రంభించాల నే ల క్ష్యం

240
జ న రిక్ 

మందులు
స రజె రీ, సంబంధిత 

వ స్తా వులు

8,675 
 

 న రేంద్ మోదీ ప్ర భుత్వం తీసకనని చ ర్య ల కార ణంగా కన్స ర్ , క్ష య , 
మ దుమేహం, హృద్రోగాల క చికిత్స చయ డానకి ఉప యోగించ 800క 
పైగా మందుల ధ ర ల ను నయంత్ర ణ లో పెట్ట డం జ రిగింది. 

 ప్రైవేట్ ఆసప త్రుల లో స గం సీటలు ను పేద వారికి కటాయించి ప్ర భుత్వ 
ఆసప త్రుల లో తీసకనే చికిత్స ఫీజుల ను తీసకోవాల న కంద్ 
ప్ర భుత్వం నర్ణ యించింది. 

  50 కోటలు మందికి పైగా ప్ర జ లు ఆయుషమాన్ భార త్ ప థ కం 
కింద క వ చాచిరు. ఈ ప థ కానని ప్రారంభించిన ప్ప టి నుంచి 3 కోటలు క 
పైగా ప్ర జ లు ల బ్ధ పందారు.

కొన స్గ నననో ఆరోగ్య రంగ మౌలిక 
స దుపయాల బ లోపేతం

జ న ఔష ధి కంద్రాలు ప్ర జ ల క అవ స ర మైన మందుల ను ఇవ్వ డ మే 
కాకండా, ప్ర జ ల ఆందోళ న ను త గి్గసతున్నియి. ప్ర జ ల డ బు్ను ఆదా 
చసతుండ టంవ లలు అవి వారికి ఉప శ మ నం క లిగిసతున్నియి. మందుల 

చీటీ మీద ర్సిన మందుల ధ ర ల క సంబంధించిన భ యాలు 
తొల గిపోయాయి.

- న రేధంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మధంత్రి

1451
విజ య  గ్థల న వినిప్స్తా ననో గ ణాంకలువిజ య  గ్థల న వినిప్స్తా ననో గ ణాంకలు

జ న వ రి 1, 2022 
నాటికి దేశంలో 

ప్.ఎమ్.బ్.జ.ప్లు

జన ఔషధి కంద్ర ం



మీడియా కారనా ర్ 



40 దశకంలో చాలా వరకు చరచిలు ర్ండవ 40 దశకంలో చాలా వరకు చరచిలు ర్ండవ 
ప్ర పంచ యుదధి ం చుట్టా , దూస్కొస్తా ననో ప్ర పంచ యుదధి ం చుట్టా , దూస్కొస్తా ననో 
ప్ర  చ్ఛ ననో యుదధి ం, దేశ విభ జ నం చుట్టా  ప్ర  చ్ఛ ననో యుదధి ం, దేశ విభ జ నం చుట్టా  
కందీ్ర కృతమై  ఉండేవి. ఆ సమయంలో కందీ్ర కృతమై  ఉండేవి. ఆ సమయంలో 
డాకటా ర్ అంబేదక్ర్ భారతదేశ స్ఫూరితా  డాకటా ర్ అంబేదక్ర్ భారతదేశ స్ఫూరితా  

ప్ర జవాలిలు ంప  జేశారు.  ఆయన ప్ర జవాలిలు ంప  జేశారు.  ఆయన 
సమాఖ్యవాదం, సమాఖ్య వ్యవస్థ ల సమాఖ్యవాదం, సమాఖ్య వ్యవస్థ ల 

ప్ర ముఖ్యత గురించి మాట్లు డేవారు. దేశ  ప్ర ముఖ్యత గురించి మాట్లు డేవారు. దేశ  
ఉదధి రణ కోసం  కంద్ర ం,  ర్షాటా ్రలు క లిస ఉదధి రణ కోసం  కంద్ర ం,  ర్షాటా ్రలు క లిస 

ప ని చేయాల ని ప్ర  తే్యకంగ్ నొకిక్ చపపారు.  ప ని చేయాల ని ప్ర  తే్యకంగ్ నొకిక్ చపపారు.  
ఈ రోజు మనం  పలనలోని అనినో ఈ రోజు మనం  పలనలోని అనినో 

అంశాలలో స మాఖ్య , సహకర మంత్్ర నినో అంశాలలో స మాఖ్య , సహకర మంత్్ర నినో 
సీవాకరించి, ఆ విధంగ్ ముంద డుగు సీవాకరించి, ఆ విధంగ్ ముంద డుగు 

వేస్తా నానోం.  పోటీతో క్డిన సహకర వేస్తా నానోం.  పోటీతో క్డిన సహకర 
స మాఖ్య త్వానినో మనం సీవాకరించాము. స మాఖ్య త్వానినో మనం సీవాకరించాము. 
అనినోటికంటే ముఖ్యంగ్, డాకటా ర్ బాబా అనినోటికంటే ముఖ్యంగ్, డాకటా ర్ బాబా 

స్హెబ్ అంబేదక్ర్ నాలాంటి వనకబడిన స్హెబ్ అంబేదక్ర్ నాలాంటి వనకబడిన 
తరగతులకు చంద్న లక్షలాద్ మంద్కి ఒక తరగతులకు చంద్న లక్షలాద్ మంద్కి ఒక 

స్ఫూరితా .స్ఫూరితా .

- నరంద్ర  మోదీ,  - నరంద్ర  మోదీ,  
ప్ర ధాన మంతి్రప్ర ధాన మంతి్ర

డాకటా ర్ భీమ్  ర్వ్ అంబేదక్ ర్ డాకటా ర్ భీమ్  ర్వ్ అంబేదక్ ర్ 
జ యంతిజ యంతి
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