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సంపాదకీయం

సాదర నమసాక్రం,

 అందరికీ న్తన సంవతసిర శుభాకాంక్షలు.

2022 సంవతసిరం ప్రతీ ఏడాద వలె లంఛనంగా కాలెండర్ ల్ మారు్ప కానేకాదు. 75వ సావాతంత్రయా్ర వారిషికోతసివ 

వేడుకలు నిరవాహంచుకంటున్న ఈ సంవతసిరం జాతి యావత్తుక అతయాంత ప్రత్యాకమైనద. సామ్రాజయావాదంపై జాతిపిత 

మహాత్మాగాంధీ చరఖా చక్రాని్న, ఉపు్పను అసా్రాలుగా చేసుకన్నటు్ట ఈ 75వ సావాతంత్రయా్ర వారిషికోతసివ సంవతసిర్ని్న 

పురసక్రించుకని నిరవాహసుతున్న పలు కారయాక్రమాలు పునరుజ్జీవిత నవ భారతదేశ్నికి శకితువంతమైన సంకేతంగా నిలుసాతుయి. 

దేశం యొకక్ గత వైభవాని్న 2047 నటికి తిరిగి సాధంచే దశగా ఒక ప్రణాళిక ఆవిషక్రించడానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 

మోదీ ఈ 75వ సావాతంత్రయా్ర వారిషికోతసివ సంవతసిర్ని్న ఒక అవకాశంగా మలచుకన్నరు. 

సవాల్పకాలంల్ తవారిత పురోగతి సాధంచడంల్ జాతి ఒక కొతతు మైలుర్యిని లిఖంచుకంద. కానీ, ఇప్పటికి సాధంచిన 

విజయాలతో సంతృపితు చందకూడదు.   అభివృదధి దేశంల్ని కొని్న ప్రాంత్లకే పరిమితం కాకండా దేశంల్ని ప్రతి 

ఒకక్ భాగానికి విసతురింప చేసందుక అమృత యాత్ర కాలంల్ మనం ఎంతో దూరం ప్రయాణంచాలిసి ఉంద. ఆతమా నిర్భర్ 

ప్రచార్ని్న ఒక ప్రజా ఉదయామంగా మార్చడంల్ కావచు్చ లేదా ప్రగతి ఫలలు సమాజపు చివరి అంచుల్లో నివసిసుతున్న వారికి 

చేరేల చూడటంల్ కావచు్చ ఒక శకితువంతమైన భవిషయాత్ ప్రయాణానికి బలమైన పునద వేయడంల్ దేశం అంచనలను 

మించి పయనించింద. ఇపు్పడు ఈ అభివృదధిని నగర్లు, గ్రామాలు అని్నంటికీ విసతురించడంపై ప్రత్యాక శ్రదధి పెడుతూ సమిమాళిత, 

సరవాతోమఖాభివృదధిని సాధంచడమే ఈ అమృత కాలంల్ మన లక్షష్ం కావాలి. ప్రతీ ఒకక్ విభాగంల్న్ దేశం తవారితగతిన 

పురోగమించింద. గత కొదది సంవతసిర్లుగా చేసిన ప్రయత్్నలు 21వ శత్బిదిల్ భారీ లక్షయాలు నిరేదిశంచుకని వాటిని 

సాకారం చేసుకోగల సామర్థష్ం దేశ్నికి అందంచాయి. 2047 సంవతసిరంల్ మగిస ఈ అమృతయాత్ర కాలంపై ప్రత్యాక 

కథనని్న ఈ కొతతు సంవతసిర సంచికల్ కవర్  పేజ్ కథనంగా ప్రచురించాం. ఇద మనని ర్బోయే 25 సంవతసిర్ల 

ప్రయాణంపై ఒక చిత్రాని్న ఆవిషక్రిసుతుంద.

వయాకితుతవా విభాగంల్ పరమ్ వీర్ నయీబ్ సుబేదార్ బన సింగ్  సాహసానికి సంబంధంచిన కథనం ఉంద. అమృత్ 

మహోతసివ్ విభాగంల్ మన జాతీయ యోధుల స్ఫూరితుదాయకమైన జ్వితచరిత్రల గురించి చదవండి. ఈ సంచికల్ని ఇతర 

ఆసకితుకర కథనల్లో   భారత ఆరి్థక పురోగతి, కృషి కారిడార్, దేశ్భివృదధిని కొతతు పుంతలు తొకిక్ంచే డెహ్రాడూన్-ఢిల్లో ఎక్సి ప్రెస్ 

వే ఉన్నయి. అలగే పూర్వాంచల్ పురోగతిల్ కొతతు దశ, దేశంల్ని అరుహులైన జనభాల్ 55 శ్తం మందకి కోవిడ్ రెండు 

టీకాలు పూరితు చేసిన మైలుర్యి వంటి ఇతర కథనలున్నయి. 

కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తు ఉండండి. మీ సలహాలు ఈ దగువ అడ్రస్ కి తెలియచేయండి.   

(జైదీప్ భట్్నగర్)

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

  రెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లో – 110003

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

వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడానికి గ్లా స్గో లో 

“పంచామృత్”  ఆవిషకోరణ

మానవాళి పరిరక్షణలో 
మానవాళి పరిరక్షణలో 
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స మాచార్స మాచార్
భారతదేశం కార్యూచరణ, విజన్ పటలా  ప్ర పంచం అంతటా ఆసకితి  

కనిపిస్తి ంది. వర్ధ మాన దేశాలని్నంటి సమసయూలను మనం 

ప్ర ముఖంగ్ ప్ర స్తి వించాం. 

భూపందర్ యాదవ్

కంద్ర  పర్యూవరణ, అడవులు, వాతావరణ మార్పుల శాఖ మంత్్ర
పజీలు 
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ఇంటర్వ్యూ : 
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ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు, స్కీమ్ లపై ప్రత్యేక 
శ్రద్ధ పెడుతూ వైవిధయేభరితమైన అంశాలతో 
కూడిన పత్రిక ఇది. భారతదేశానికి చందిన 

సమున్నతమైన సంప్రదాయాలు, సంసకీకృతి, 
కళలు, హసతుకళలను గుర్తు చేసే వ్యేసలతో 
అసధారణ ప్రయత్నం చేస్తున్్నర్.  బ్రిటిష్  

సమ్రాజ్యేనికి వయేతిరేకంగా పోరాటం జరిపిన 
స్వతంతయే్ర సమర యోధుల  జీవిత చరిత్రలు 

అతయేంత స్ఫూరితు దాయకం. నరేంద్ర మోదీ 
న్యకత్వం సంకిలిష్ట సందరాభాలకు నవయే 

ధోరణితో కూడిన పరిష్కీరాలు తీస్కువసతుంది.
 Dr. KC Sharma

kcsharma5496@gmail.com

 

 చకకీని సమాచారంతో ఇ-మాగజైన్ 
అందిస్తున్నందుకు ఎన్ఐఎస్ కు నేను 

కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్్నను. ప్రభుత్వ స్కీమ్ 
లు, అవి అందిస్తున్న ప్రయోజన్లపై ప్రతీ 15 
రోజులకు ఒక సరి ఇది వన్ స్ట ప్ రిఫరెన్స్ గా 
ఉంది. భారత స్వతంతయే్ర ఉదయేమ కాలం న్టి 

వెలుగులోకి రాని యోధుల జీవిత చరిత్రలు 
ఇందులో అందిస్తున్్నర్.

 Bala Rajesh

balarajesh33333@gmail.com

 న్యే ఇండియా సమాచార్ దా్వరా నేను 
వివిధ ప్రభుత్వ విధాన్లకు సంబంధంచిన 
సమాచారం అందుకోగలుగుతున్్నను. ఈ 

పత్రిక ప్రభుత్వ స్కీమ్ ల గురించి తెలుస్కునే 
అవకాశం కూడా కల్పిసతుంది. ఈ పత్రిక 

నవంబర్ ఇష్యే అతయేంత ప్రాధానయేం 
సంతరించుకుంది. మహిళా సధకారతను 

ప్రోతస్హించడంలో ప్రభుత్వ పాత్రను చకకీగా 
వివరించింది.

 Diptaraj Sarkar

diptaraj2010@gmail.com

 మీ పత్రిక నన్నంతో ఆకట్్ట కుంది. దేశంలో 
సతపిరిపాలనను పటిష్ం చేసే దిశగా తీస్కున్న 
చొరవ ప్రశంసనీయం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ జీ మీకు అతయేంత ప్రత్యేక ధనయేవ్దాలు.

 Manish Kalidas Nayi

 ptcmanish@gmail.com   

మీ సలహాలన పంపించవలసిన

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

రెండవ ఫ్లో ర్, సూచనా భవన్, 
న్యూఢిల్లో – 110003
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దాని్న స్వధీనం చేస్కోవడం భారత సైన్యేనికి 
అసధారణమైన సవ్లు. శత్రు సైనికుల కబంధ 
హసతుల నుంచి ఆ పోస్్ట కు విముకితు కల్గంచేందుకు 

ఒక బృందాని్న ఏరాపిట్ చేశార్. అది అతయేంత కష్టమైన పని అని 
తెల్సి కూడా నయీబ్ స్బేదార్ బన్  సింగ్  ఆ పోరాటానికి తన పేర్ 
ప్రతిపాదించాడు. ఆయన ఆ బృందంలో చేరడమే కాదు, ఆ తరా్వత 
బృందం నుంచి విడిపోయిన భాగానికి న్యకత్వం కూడా ఆయనకే 
అపపిగంచార్.

తీవ్రమైన మంచుతుపానులు, మైనస్ 50 డిగ్రీ ఉష్ణో గ్రతలు, ఆకిస్జెన్ 
కొరతతో జీవితానికే ముప్పుగా పరిణమంచగల ప్రమాదకర సిథితిలో  
సియాచిన్ వ్తావరణం అతయేంత తీవ్రంగా ఉంట్ంది. అది ఉదయం 
స్మార్ 5 గంటల సమయం. బన్సింగ్ తన సహచర్లతో కల్సి 
చివరి గమాయేనికి చేరాడు.

స్దీర్ఘమైన, వెళలిడానికి అవకాశమే లేని సంకిలిష్టమైన ప్రాంతాని్న 
దాటి ఊహించని రీతిలో వ్రి బృందం ‘కా్వడ్ పోస్్ట’  ను చేరింది. 
అపపిటికి మంచుతుపాను చలరేగుతోంది. దృష్్ట చాలా మందంగా 
ఉంది. ఆ వ్తావరణం భారత సైనికులకు ఒక వరంగా నిల్చింది. ఆ 
శిఖరానికి చేరిన తరా్వత బన్సింగ్ అకకీడ ఒకే ఒక పాకిసతునీ బంకర్ 
ఉన్నట్్ట  గమనించాడు. ఆయన ఒక గ్రెనేడ్  ను ఆ బంకర్   లోకి విసిరి  
తలుపు మూసివేడయడంతో లోపల ఉన్న వ్రంతా మరణించార్. 
ఉభయ సైన్యేల మధయే తీవ్ర పోరాటం జరిగంది. ఆ పోరాటంలో బంకర్  
వెలుపల ఉన్న పాకిసతునీ సైనికులను భారత సైనికులు తుపాకుల చివరి 
బేయొనట్ లతో మట్్ట పెటా్ట ర్. కొందర్ పాకిసతునీ సైనికులు ఆ శిఖరం 
నుంచి దూకి పారిపోయార్. ఆ సందరభాంలో బన్సింగ్ మొతతుం శత్రు 
సేనలని్నంటినీ దునుమాడాడు. ఫల్తంగా ఆ పోస్్ట తిరిగ భారత సైనయేం 
అధీనంలోకి వచి్చంది. 

పరమ్ వీర్ బన్ సింగ్ సైనయేంలో చేరిన కథనం కూడా ఆసకితుకరంగా 

ఉంట్ంది. బన్సింగ్ 1949 జనవరి 6వ త్దీన జముము, కశ్ముర్   లోని  
కడియాల్ జిలాలి లో జనిముంచార్. ఆయన తండ్రి అమర్  సింగ్ రైతు. 
కానీ, ఆయనను సైనిక జీవితం ఎంతో ప్రభావితుడిని చేసింది. తమ 
బంధువరం్లో చాలా మంది సైనయేంలో పని చేస్తు ఉండడమే ఇందుకు 
కారణం. తనకు గర్వం తెచే్చ విధంగా బన్ సింగ్  కూడా సైనయేంలో 
చేరాలని ఆయన ఆకాంక్ంచార్. సైనికులు సెలవుపై వచి్చనప్పుడలాలి  
బన్ సింగ్  ను కలవడం లేదా చూడడం జరిగేది. అందుకు ఆనందం 
పందిన బన్ సింగ్ నేను కూడా ఈ యూనిఫారం ధరించాలని 
ఇష్టపడుతున్్నను. నేను కూడా దాని్న ధరించి దేశానికి సేవ చేసతును 
అనే వ్డు. సరిగ్ా 20వ జనముదినం న్డు బన్సింగ్ కల సకారం 
అయింది.   

1987లో వ్యూహాత్మక ప్రాధానయూెం ఉన్న సియాచిన్ ప్రాెంతెంలోకి పాకిస్తానీ దళాలు చొచ్చుకువచ్చుయి. వారు ‘‘క్వాడ్ పోస్ట్’’ 

గా వయూవహరెంచే అతయూెంత కీలకమైన ప్రదేశాని్న స్వాధీనెం చేసుకునా్నరు. చిన్నదే అయినా అజేయమైన ఆ పోస్ట్ విస్తారమైన  

మెంచ్తో కప్పబడి పరసర భూభాగెం నెంచి 21 వేల అడుగుల ఎత్తాలో ఉెంది. ఈ పోస్ట్ నెంచి పాకిస్తానీ దళాలు 

మెంచ్ఖెండెం మొత్తాని్న, భారతదేశ రక్షణ పోసుట్లన స్పషట్ెంగా చూడగలుగుత్నా్నరు.

సియాచన్ లో ఎత్తై న శిఖరంపై  

శతురు వుతో తలపడిన సాహసి

నయీబ్ సుబేదార్ బన సింగ్ :

జననం: 6 జనవరి 1949

ప్ర ధానమంత్్ర  అయిన తరా్వత తొల దీవ్ళి నడు 
సియాచన్ సందరి్శంచన నరంద్ర  మోదీ 

సియాచిన్ లోని ఔట్  పోస్్టలోలి  మన సైనికులు ఉతతుర ధృవంలో 
ఎసికీమోలు చిన్న చిన్న గుడిసెలోలి  నివశిస్తున్నట్్ట గా జీవిస్తు 
ఉంటార్. చుట్్ట  ఎంత దూరం చూసిన్ మంచుతో కపిపి ఉండే 
ప్రాణి అనేది మచు్చకైన్ కనిపించని ప్రదేశం అది. నిశ్శబ్ం 
రాజయేం ఏలుతూ ఉంట్ంది. ఇలాంటి మంచు శిఖరాలోలి   సైనికులు 
పహరా కాస్తు ఉంటార్. దట్టమైన తెలలి మంచుతో కపిపి ఉండే ఆ 
ప్రాంతాని్న సియాచిన్  అంటే గులాబీల గుతితుగా వయేవహరిసతుర్. 
ప్రధానమంత్రిగా బాధయేతలు చేపటి్టన తరా్వత నరేంద్ర మోదీ తొల్ 
దీపావళిని సియాచిన్  లోని సైనికులతో పంచుకున్్నర్. “ఇలాంటి 
మంచుఖండాలోలి  మైనస్ 30-40 డిగ్రీల వ్తావరణంలో మన 
జవ్నులు ఉండటాని్న కళాలి రా చూసేతు తపపి మన సైనయేం, మన 
జవ్నులు ఎన్్న సంకిలిష్ట పరిసిథితుల నడుమ, అతయేంత సంకిలిష్టమైన 
ప్రాంతంలో మాతృభూమ రక్షణకు ఎంతగా కృష్ చేస్తున్్నరో ఎవరి 
ఊహకూ అందదు” అని ఈ సందరభాంగా మోదీ అన్్నర్. 

వయాకితుతవాం నయీబ్ సుబేదార్ బన సింగ్
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1993 న్టి సంఘటన. బిపిన్ రావత్ 5/11 గూరాఖా  రైఫిల్స్  లో మేజర్  గా 
నియమతులయాయేర్. కశ్ముర్  లోని  ఉరి ప్రాంతంలో తన బృందంతో కల్సి గస్తు 
తిర్గుతున్్నర్. అదే సమయంలో పాకిసతున్   కాలుపిలు  ప్రారంభంచింది. ఒక 
బుల్లిట్  ఆయన చీలమండలోను, మరొకటి కుడి చేతిలోను దిగాయి. తక్షణం 
ఆయని్న శ్రీనగర్  లోని ఆసపిత్రికి తరల్ంచార్. వైదుయేలు ఆయన కాల్కి,  చేతికి 
చికితస్ చేశార్. కానీ, ఈ గాయాల వలలి తాను స్నియర్  కమాండ్  లో చేరడాని్న  
నిషేధసతురేమో అని రావత్  భయపడాడా ర్. అయిన్   ఆయన వెనకికీ  తగ్లేదు. 
ఆయన   ఊతకర్రల   సయంతో నడవడం ప్రారంభంచి నల రోజులోలి పులోనే 
కోలుకున్్నర్.  2015లో బిపిన్ రావత్  ల్ఫి్టనంట్ జనరల్  గా ఉన్్నర్.  
న్గాలాండ్  లోని దిమాపూర్  లో 3 దళాల ప్రధాన కేంద్రాల బాధయేత ఆయనపై 
ఉంది. 2015 ఫిబ్రవరి 3వ త్దీ ఉదయం 9.30 గంటలకి  ఒక కల్నల్, ఇద్ర్ 
పైలట్లి  వెంట రాగా ఆయన చీటా హెలీకాప్టర్  ఎకాకీర్. దిమాపూర్   నుంచి 
గాల్లోకి ఎగరి 20 అడుగుల ఎతుతుకి వెళలిగానే హెలీకాప్టర్  ఇంజన్   ఫెయిల్  
అయింది. సెకండలి వయేవధలో అది భూమపై  కూల్ంది. అందులో ప్రయాణం 
చేస్తున్న వ్రందరూ గాయపడాడా ర్, కానీ, రావత్  మాత్రం మృతుయేవుని ఓడించార్.

ఆయన తన ధైరయేంతో రెండు సంఘటనలోలి  మృతుయేవుని ఓడించార్. కానీ, 
డిసెంబర్ 8వ త్దీన  విధ  ఇంకో  రకంగా ఉంది.  దేశ తొల్ సిడిఎస్  అయిన 
జనరల్  బిపిన్ రావత్, ఆయన భారయే మధుల్క సహా, 14 మంది తమళన్డులోని 
కూన్ర్  లో జరిగన హెలీకాప్టర్  ప్రమాదంలో మృతుయేవ్త పడాడా ర్. డిసెంబర్ 
11వ త్దీన ఉతతురప్రదేశ్ లోని బలరాంపూర్  లో జరిగన ఒక కారయేక్రమంలో  
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆయన సేవలను గుర్తు చేస్కుంట్  భారత రక్షణ 
దళాల తొల్ చీఫ్ ఆఫ్   స్ట ఫ్  జనరల్  బిపిన్  రావత్  జీ మరణం ప్రతీ ఒకకీ 
భారతీయునికి,  ప్రతీ ఒకకీ దేశభకుతునికి తీరని లోట్. దేశ సయుధ దళాలను 
స్వయంసమృద్ధం  చేయడంలో  బిపిన్  రావత్  జీ చేసిన కఠోర కృష్ని దేశం  
యావతుతు వీక్ంచింది అన్్నర్.   

1977-78 న్టి సంఘటన ఇది. ఎన్.డి.ఏ రాత పరీక్షలోలి  విజయం 
సధంచిన ఒక యువకుడు బ్రిగేడియర్  ముందు ఇంటరూ్వయూకి 

నిల్చాడు. ఆ యువకుడికి పర్వతారోహణ అంటే చాలా ఇష్టం. నువు్వ 
న్లుగైదు రోజులు ట్రెకికీంగ్  కి వెళాలి ల్స్వసేతు నీతో ఉంచుకోవ్లనుకునే  
అతయేంత ముఖయేమైన వస్తువేమటి అని బ్రిగేడియర్  ఇంటరూ్వయూలో అడిగాడు. 
అగ్పెట్్ట అని తడుముకోకుండా ఆ యువకుడు సమాధానం ఇచా్చడు. ఇంకా 
ఎన్్న ముఖయేమైన వస్తువులుండగా అదే ఎందుకు అంట్ బ్రిగేడియర్  
మభయేపెట్టడానికి ప్రయతి్నంచిన్ యువకుడైన రావత్   మొండిగా తన 
నిరణోయానికే కట్్ట బడాడా డు. ఆ యువకుడే భారతదేశ రక్షణ దళాల తొల్ చీఫ్    
బిపిన్  రావత్.  ఒక నిరణోయం తీస్కోవడం, దానికి కట్్ట బడటం ఆయన 
వయేకితుత్వంలోని ప్రధాన లక్షణం.  మయన్ముర్  లోని సరిహద్ులు దాటి వెళిలి 
ఉగ్రవ్దులను తుదముటి్టంచిన్ లేక వ్సతువ్ధీన రేఖ దా్వరా ఉగ్రవ్దానికి 
దీటైన సమాధానం ఇచి్చన్ లేదా  బాలా కోట్   వైమానిక  దాడులు 
నిర్వహించిన్....ఆయన భాగస్వమయేం లేకుండా భారత సైనయేం సమాయతతుం 
కావడాని్న ఊహించడం కూడా సధయేం కాదు. 

జనరల్ బిపిన్ రావత్ సరిపోల్చడానికి వలు లేని అసాధారణ 
సై నికుడు, సిసలై న దేశభకుతా డు. సై నయూం ఆధునికీకరణలో 
ఆయన కీలక పాత్ర  పోషంచారు. అతయూంత ప్ర ధానమెై న, 
వ్యూహాత్మక అంశ్లోలు  ఆయన ప్ర దరి్శంచే వెై ఖరి అనితర 

సాధయూం. ఆయన మరణం పటలు  నేన చాల్ విచారిసుతా ననాన. 
ఆయన సేవలన భారతదేశం ఎననాటికీ మరిచపోదు.

- నరంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్్ర

ఆయనన గురుతా ండేల్ చేసిన సై నిక దాడులు

n  2015 జూన్  లో జరిగన సంఘటన ఇది. మణిపూర్  లోని మన 
సైన్యేని్న ఉగ్రవ్దులు చుట్్ట ముటా్ట ర్. 18 మంది సైనికులు ఆ 
దాడిలో ప్రాణాలు కోలోపివడం పటలి దేశం యావతుతు ఆగ్రహంతో 
ఊగపోతోంది. ఆ సమయంలో 21 పారా థర్డా  కోర్స్  కు బిపిన్  
రావత్   సరథయేం వహిస్తున్్నర్. భారత సైనయేంపై దాడికి 
ప్రతీకారం ఎలా ఉంట్ందో ఆయన ప్రంపచానికి చూపించార్. 
ఈ యూనిట్  కు చందిన పారా కమండోలు సరిహద్ు దాటి 
మయన్ముర్  లోకి దూస్కుపోయి ఉగ్రవ్ద బృందానికి చందిన 
60 మందికి పైగా  ఉగ్రవ్దులను మట్్ట బెటా్ట ర్.

n  పాకిసతున్  చరయేలకు ఆయన తనదైన శైల్లో సరైన సమాధానం 
ఇచా్చర్. 2016 సెపె్టంబర్ 29న పాకిసతున్   ఆక్రమత కశ్ముర్    
భూభాగంపై భారత సైన్యేనికి చందిన కమండోల దళం రాత్రికి 
రాత్రి దాడి చేసింది. ఉగ్రవ్దులు సహా పాకిసతున్  సైనికులు ఆ 
దాడిలో మరణించార్. ఉరి, సి.ఆర్. పి.ఎఫ్  దాడులకు సపిందన 
ఇది.

సిడిఎస్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ (1958-2021)

నేల కూలన ధీరోదాతుతా డు - 
బిపిన్ రావత్ 
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43 సంవత్సరాలలో సాధయూం కానిది 
33 నెలలలో సాధయూమెై ంది

వ్రణాసికి వ్రణాసికి 
నవోదయంనవోదయం

జాతి కాశీ విశ్వనథ్ కారిడార్

కాశీ విశ్వనథ్ కారిడార్ పా్ర రంభోత్సవ కారయూక్ర మంలో 
ప్ర ధానమంత్్ర  నరంద్ర  మోదీ ప్ర సంగం వినడానికి ఈ 
కుయూఆర్ కోడ్ సాక్న్ చేయండి. 



న్యా ఇండియా స మాచార్   జనవరి 1-15, 2022 7

కాశ్లో మౌల్క వసతుల మర్గుదల అసధయేం అని నమమున 
రోజులున్్నయి. ఎలాంటి ప్రణాళిక లేని నిరాముణాలు, 
ఆక్రమణలు వంటి ఎన్్న సమసయేలతో సతమతం అయ్యే 

వ్రణాసి విషయంలో ఈ నమముకం పూరితుగా నిరాధారం అనడానికి కూడా 
లేదు. అందరూ సధారణంగా మాటాలి డుకునే భాషలో చపాపిలంటే అదొక 
త్నటీగ వంటిది. దానిని ఎవరూ కదపడానికి ఇష్టపడర్. కాశ్ విశ్వన్థుని 
ఆలయం చుట్్ట  ఎన్్న ఆక్రమణలుండేవి. కొని్న సందరాభాలోలి  నడవడం 
కూడా కష్టంగా ఉన్న ప్రదేశం అది. కాని కాశ్ విశ్వన్థ్  కారిడార్   ప్రాజెకు్ట   
దా్వరా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ పరిసిథితిని మారా్చర్.  తన కలల 
ప్రాజెకు్ట  అయిన కాశ్ విశ్వన్థ్  కారిడార్  ను డిసెంబర్ 13వ త్దీన 
ప్రారంభస్తు ప్రధానమంత్రి  పల్కిన పలుకులు వ్రణాసిపై ఆయనకు గల 
భావోదే్వగపూరితమైన  ప్రేమకు  తారాకీణంగా చపపివచు్చ. “ఒక 
శుభప్రదమైన సందరభాం ఏది ఉన్్న ఆ సమయంలో పవిత్ర శకుతులనీ్న 
బెన్రస్ లో బాబాతో ఉంటాయని నేను శాసన్లోలి  విన్్నను. ఈ రోజు 
బాబా సని్నధలో అదే తరహా అనుభవం నేను పందాను. మన యావత్ 
చేతన్ శకితు దానితో అనుసంధానమై ఉంది.  ఆ రకంగా బాబా తన మాయను 
మానవ చక్షువులు వీక్ంచదగనంత దూరం విసతురింపచేశార్. విశ్వన్థ్ 
ధామ్ ను సకాలంలో పూరితు చేయడంతో యావత్ ప్రపంచం అనుసంధానమై 
ఉంది. ఇది సమవ్రం, శివునికి ప్రీతికరమైన రోజు. విక్రమ సంవతస్రం 
2078, దశమ తిథి. చరిత్రలో కొతతు అధాయేయం సృష్్టంచింది” అని ఆయన 
చపాపిర్.
కాశ్లోని ఆధాయేతిముకత గురించి ప్రధానమంత్రి ప్రసతువించార్. భారత 
స్వతంతయే్ర అమృత్ మహోతస్వ్ యానంలో అభవృది్ధ పయనం పటలి తన 
కట్్ట బాట్ను పునర్దా్ఘ టించార్. ప్రధానమంత్రి ప్రసంగంలోని 
ప్రధాన్ంశాలు...
ఎవరైన్ కాశ్లో అడుగు పెట్టగానే బంధన్లని్నంటి నుంచి 
విముకుతుడవుతారని మన పురాణాలు చపాపియి. మనం ఇకకీడకు రాగానే 
విశ్్వశ్వర దేవుని ఆశ్స్స్లు, అతీంద్రియ శకితు మనలోని అంతరత్ 
చైతన్యేని్న తటి్ట లేపుతుంది. 

మౌల్క వసతుల అభవృది్ధ కావచు్చలేదా  గర్వకారణమైన దేశ  సంసకీకృతికి ఆధునిక రూపం ఇవ్వడంలో కావచు్చ.. దేశ సర్వతోముఖాభవృది్ధ 
పథంలో ఏ ఒకకీ ప్రయత్నం విఫలం  కాకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం శ్రమసతుంది. ఎన్్న సంవతస్రాల పాట్ సతుంభంచిపోయిన 
ప్రాజెకు్టలు కొతతు జీవం పందుతున్్నయి.  మన సంసకీకృతిక వైభవ చిహా్నలనదగన ఎన్్న ప్రాంతాల  వైభవ్ని్న పునర్ద్ధరించేందుకు 
అవిశ్ంత కృష్ జర్గుతోంది. ఇందుకు ఉతతుమ ఉదాహరణలుగా ఉతతురప్రదేశ్  లోని రెండు ప్రాజెకు్టలు  నిలుసతుయి. నిరిష్్ట కాలపరిమతిలో 
ప్రాజెకు్టలు పూరితు చేయడంలో కొతతు శకితుని ఇవి ప్రదరి్శసతుయి. వ్టిలో మొదటిది సరయూ నహర్ నేషనల్ ప్రాజెకు్ట . 1978లోనే ఈ 
ప్రాజెకు్టకు శంకుసథి పన జరగగా వ్సతువంగా పనులు 2017లో ప్రారంభమయాయేయి. రెండోది కాశ్ విశ్వన్థ్  కారిడార్. దీనికి 2019 
మారి్చ 8వ త్దీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శంకుసథి పన చేయగా 33 నలల 4 రోజుల కాలవయేవధలోనే ప్రాజెకు్ట  పూరతుయింది. 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ డిసెంబర్ 11వ త్దీన  సరయూ నహర్ నేషనల్  ప్రాజెకు్టకు శంకుసథి పన చేయగా, డిసెంబర్ 13వ త్దీన 
కాశ్ విశ్వన్థ్ కారిడార్ ను జ్తికి అంకితం చేశార్. ప్రాజెకు్టలు ఇక ముందు ఎంతో కాలం సతుంభంచిపోవడం లేదా అసందిగ్ధ సిథితిలో 

వేలాడుతూ ఉండడం జరగబోదనే సందేశం జ్తికి ఇచా్చయి.

కాశీ గురించి మాటల్లో వివరించడం 
సాధయాం కాదు. మనో భావాలతో మాత్రమే 

దాని గురించి చపా్పలి. కాశీ అంటే - 
జ్విత్నికి మేలుకొలుపు అందంచే 

ప్రదేశం!   కాశీ అంటే - మరణం కూడా 
శుభప్రదమైన ప్రదేశం!   కాశీ అంటే - 
సతయామే సంసక్ృతిగా విలసిలేలో ప్రదేశం!   
కాశీ అంటే -  సాంప్రదాయంగా  ప్రేమ 

విలసిలేలో ప్రదేశం!

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

జాతికాశీ విశ్వనథ్ కారిడార్
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సనతన సాంప్రదాయం 
విశ్వన్థ్ ధామ్ కొతతు సముదాయం కేవలం అతి పెద్ భవంతి కాదు. చకుకీ 
చదరని మన భారత సంసకీకృతికి సజీవ  రూపం!  మన ఆధాయేతిముక ఆతముకు ఒక 
సంకేతం!   సమున్నతమైన  భారత ప్రాచీనత, సంప్రదాయాల చిహ్నం!  
భారతదేశ శకితుకి, గతిశ్లతకు దరపిణం.  
ఆధునికత, సాంప్ర దాయాల మేళవింపు
విశ్వన్థ్ ధామ్ కొతతు సముదాయం కేవలం అతి పెద్ భవంతి కాదు. చకుకీ 
చదరని మన భారత సంసకీకృతికి సజీవ  రూపం!  మన ఆధాయేతిముక ఆతముకు ఒక 
సంకేతం!   సమున్నతమైన  భారత ప్రాచీనత, సంప్రదాయాల చిహ్నం!   
గతంలో ఈ ఆలయ ప్రాంగణం కేవలం మూడు వేల చదరపు అడుగులోలి  
విసతురించి ఉండేది. ఇప్పుడది 5 లక్షల చదరపు అడుగులకు పెరిగంది. ఇప్పుడు 
ఒకేసరి 50 నుంచి 75 వేల మంది భకుతులు ఒకేసరి ఆలయం, ఆలయ 
ప్రాంగణంలో ప్రవేశించవచు్చ. గంగామాత పవిత్ర  జలాలోలి   తొల్ దర్శన స్ననం 
చేసి నేర్గా విశ్వన్థ్ ధామ్ లో ప్రవేశించవచు్చ. 

యాత్్ర కులకు కొతతా  సదుపాయాలు

సాంసక్ృత్క వెై భవ పరిరక్షణ

నేడు భారతదేశం గతంలో పోగొట్్ట కున్న భారత సంసకీకృతిక 
వైభవ్ని్న పునర్జీజీవింపచేస్కుంటంది. కాశ్లో స్వయంగా మాతా 
అన్నపూరణో నివశిస్తుంది. 
గతంలో కాశ్ నుంచి అపహరించుకుపోయిన మాతా అన్నపూరణో 

ప్ర ధాన మంత్రి మోదీ ఆక సిముకంగా అకకీ డ ఉన్న కాంపెలిక్స్   నిరాముణంలో 
పాల్్న్న  కారిముకుల ను క ల్సేందుకు వ్రి వ ద్ కు చేర్కున్్నర్. కొతతు 
కాయేంప స్   స ముదాయం మటలి పై వ్ర్ కూచుని ఉన్్నర్.  ప్ర ధాన మంత్రి 
వ్రి ద గ్ ర కు చేరి ఓ 10 నిముష్ల పాట్ వ్రిపై పూలజ లులి   కురిపించార్. 
వ్రితో క ల్సి  మటలి పై  కూచున్్నర్. విశ్వ న్థ్   ధామ్  నిరాముణ స మ యంలో 
వ్రి అనుభ వ్ల గురించి అడిగ తెలుస్కున్్నర్. ఆ త రా్వత బాబాను 
కీరితుస్తు వ్రిలో ప్ర తీ ఒకకీ రితో క ల్సి  ఫొటలు దిగార్. 

కారి్మకులకు సతాక్రం   
ఈ  అదుభాతమైన  సముదాయం నిరాముణానికి తమ చమట చిందించిన 
ప్రతీ ఒకకీ కారిముక సదర్డు, సదరికి ఈ రోజు నేను హృదయ పూర్వక 
కృతజ్ఞతలు తెల్య చేయాలనుకుంట్న్్నను. 

కాశ్ విశ్వన్థుని ఆలయం ఇప్పుడు నేర్గా గంగానదితో 
అనుసంధానమయింది. జలసేన్ ఘాట్, మరికరిణోక, లల్తా ఘాట్ 
లలో  పవిత్ర స్ననం ఆచరించిన అనంతరం భకుతులు ఇప్పుడు 
నేర్గా బాబా ధామ్ లో ప్రవేశించవచు్చను. 
n 	బాబా ధామ్ లోని మూడు యాత్రి సదుపాయ కేంద్రాలోలి  

భకుతులు విశ్ంతి తీస్కోవచు్చ, తమ వస్తువులు భద్రంగా 
దాచుకోవచు్చ.

n 	కళా, సంసకీకృతిక నగరం కాశ్లో కళాకార్ల కోసం కొతతు 
సంసకీకృతిక కేంద్రం కూడా అందుబాట్లోకి వస్తుంది. 
రెండస్తులుండే ఈ భవనం పూరితుగా సంసకీకృతిక 
కారయేకలాపాలకే అంకితం.

n 	ఇకకీడ ఏరాపిటవుతున్న వేదిక్ సెంటర్ విశ్వన్థ్ ధామ్ ను 
సందరి్శంచే యాత్రికులకు యోగా, మడిటేషన్ కేంద్రంగా 
ఉపయోగపడుతుంది.

n 	వెలుపల్ నుంచి ధామ్ ప్రాంతంలోకి వచే్చ సందర్శకులకు 
ఆధాయేతిముక గ్రంథ కేంద్రం మతపరమైన గ్రంథాలు లభంచే 
కొతతు కేంద్రంగా విలసిలులి తుంది.

n 	భకుతుల కోసం బాబా భోగ్ శాల కూడా ఏరాపిటయింది. 
ఇందులో ఒకేసరి 150 మంది భకుతుల వంతున కూచుని 
బాబా విశ్వన్థ్ ప్రసదం స్్వకరించవచు్చ.

n 	కాశ్లో ముకితు లభస్తుందనే విశా్వసం సన్తన ధరముం 
ప్రబలంగా ఉంది. అందుకోసం విశ్వన్థ్ ధామ్ లో 
ముముక్షు భవనం నిరిముంచార్. మణికరిణోక మహాశముశాన్నికి 
కేవలం 100 అడుగుల దూరంలో ఇది ఉంది.

n 	విశ్వన్థ్ ధామ్ లో ప్రవేశానికి 4 పెద్ గేట్లి  ఏరాపిటయాయేయి. 
గతంలో ఇకకీడ ఇర్కైన వీధులు దర్శనం ఇచే్చవి.

n 	భద్రత కోసం హైట్క్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏరాపిటయింది. ధామ్ 
ప్రాంతం మొతతుంలో కెమరాలు ఏరాపిటయాయేయి.

n 	ధామ్ లో అంబుల్న్స్ సహా అతయేవసర వైదయే సహాయం 
అందించే ఏరాపిట్లి  జర్గుతాయి.

n 	ఒక జిలాలి -ఒక ఉతపితితు కేంద్రం, హసతుకళా విక్రయ దుకాణాలు, 
ఫుడ్ కోర్్టలు కూడా ఏరాపిటయాయేయి.

n 	ధామ్ ప్రాంతంలో మహాదేవునికి అభమానపాత్రమైన 
ర్ద్రాక్ష, బేల్ పత్ర, పారిజ్త మొకకీలు, అశోక వృక్షాలు, 
పలు రకాల పూల మొకకీలు న్ట్తున్్నర్.

n 	ధామ్ లో దివ్యేంగులు, వయోవృదు్ధ లు సౌకరయేవంతంగా 
సంచరించడానికి ప్రత్యేక ఏరాపిట్లి  జరిగాయి. రాయేంపులు, 
ఎసకీలేటరలితో కూడిన అతాయేధునిక సదుపాయం 
అందుబాట్లో ఉంది.

జాతి కాశీ విశ్వనథ్ కారిడార్
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సుమారు 244 సంవత్సరాల అనంతరం 
కాశీ విశ్వనథ్ ఆలయ పునరుదధి రణ

విగ్రహాని్న ఇప్పుడు కాశ్కి తిరిగ తెచి్చ శతాబ్ి విరామం అనంతరం పునః 
ప్రతిష్్స్తున్నట్్ట  తెల్య చేయడానికి నేను ఆనందిస్తున్్నను.
మహోజ్వల భవిషయూతుతా కు పునది

కాశ్ విశ్వన్థ్ ధామ్ ప్రారంభం భారతదేశానికి ఒక నిరణోయాతముక దిశను 
అందిస్తుంది. ఉజ్వలమైన భవిషయేతుతుకు బాటలు వేస్తుంది. ఈ సముదాయం 

మన సమరథియూం, విధులకు సక్షీభూతంగా నిలుస్తుంది. ఒక ఆలోచన, 
సంకలపిం ఉంటే అసధయేం అనేది ఉండదు. నేను మీ నుంచి మూడు 
సంకలాపిలను కోర్తున్్నను, అది కూడా కేవలం మీ కోసం కాదు, దేశం 
కోసం.. అవి స్వచ్ఛత, కలపిన, స్వయంసమృద్ధ భారత్ కు నిరంతర 
ప్రయత్నం.

   

గతంలో శ్రీ కాశ్ విశ్వన్థ్ ఆలయ విస్తురణోం 
3,000 చదరపు అడుగులే ఉండేది. దీని్న 
విసతురించడం కోసం ఆలయం చుట్్ట పకకీల 
ఉన్న 300 లకు పైగా భవన్లను రూ. 400 
కోటలితో కొనుగోలు చేశార్. దీంతో ఆ 
ప్రాంగణం 5 లక్షల చదరపు అడుగులకు 
విసతురించింది. రూ.400 కోటలికు పైబడిన 
వయేయంతో కాశ్ విశ్వన్థ్ ధామ్ నిరాముణం 
జరిగంది. ఈ ప్రాజెకు్టకు మారం్ స్గమం 
చేయడం కోసం  కొనుగోలు చేసిన భవన్లు 
2018లో కూల్్చవేస్తున్న సమయంలో 40కి 
పైగా పురాతన దేవ్లయాలు కాంక్రీట్, 
పాలి స్టర్ మధయే కూర్కుపోయి ఉన్నట్్ట  
గురితుంచార్.  విశ్వన్థ్ ధామ్ ప్రాజెకు్ట  కింద 
వ్టిని కూడా నవీకరించార్.

పా్ర జకు్ట  కోసం 300 లకు పై గా 

భవనల కొనగోలు

n  కాశ్ విశ్వన్థ్ దేవ్లయంపై 1194 నుంచి 1669 సంవతస్రాల మధయేలో పలుమార్లి  దాడులు 
జరిగాయి. 1777 నుంచి 1780 మధయే కాలంలో మహారాణి అహలాయేబాయి హోలకీర్ శ్రీ కాశ్ 
విశ్వన్థ్ ఆలయాని్న నవీకరించార్.

n  ఆ తరా్వత 54 వేల చదరపు మీటరలి విస్తురణోంలో కాశ్ విశ్వన్థ్ ధామ్ నిరాముణానికి ప్రధానమంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ 2019 మారి్చ 8వ త్దీన శంకుసథి పన చేశార్.

n  ప్రాచీన దేవ్లయం చకుకీ చదరకుండా కాపాడుతూనే ఆలయ ప్రాంగణాని్న 5 లక్షల 27 వేల చదరపు 
అడుగుల విస్తురణోం  మేరకు అభవృది్ధ చేశార్.  రూ. 800 కోటలికు పైబడిన వయేయంతో నిరిముంచిన 
విశ్వన్థ్ ధామ్ లో భకుతులకు అని్న రకాల సౌకరాయేలు, సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ 
తీస్కున్్నర్. 

n  గతంలో విశ్వన్థ్ ఆలయం ఇర్కైన రోడలి మధయే ఉండేది. యాత్రికులు కాలు పెటే్టందుకు కూడా సథిలం 
ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ఒకేసరి 2 లక్షల మంది భకుతులు అకకీడ నిలబడి మహాదేవుని 
ఆరాధంచుకోవచు్చ.

జాతికాశీ విశ్వనథ్ కారిడార్
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సరయూ నహర్ 
నేషనల్ పా్ర జకు్ట  
ప్ర ధాన కాల్వలు

43 సంవత్సరాల తరా్వత సరయూ 43 సంవత్సరాల తరా్వత సరయూ 
నహర్ అంతరాజా తీయ పా్ర జకు్ట  పా్ర రంభంనహర్ అంతరాజా తీయ పా్ర జకు్ట  పా్ర రంభం

ఉతతురప్రదేశ్ లో సరయూ నహర్ జ్తీయ ప్రాజెకు్ట  పనులు బహ్రాయిచ్ పూర్ నుంచి 1978లో 
ప్రారంభమయాయేయి. కాని పనులు నతతునడకన సగడంతో ఏరపిడిన జ్పయేం వలలి 2017 
వరకు 52 శాతం పనులు మాత్రమే పూరతుయాయేయి. దీర్ఘకాలంగా పెండింగులో ఉన్న ఈ 

ప్రాజెకు్ట  ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దృష్్టని ఆకరి్షంచింది. అపపిటి నుంచి మగల్న 48 శాతం 
పనులు కేవలం న్లుగున్నర సంవతస్రాల కాలంలో పూరితు చేశార్. బలరాంపూర్ లో డిసెంబర్ 11వ 
త్దీన ఈ ప్రాజెకు్టను ప్రారంభంచిన సందరభాంగా ప్రధానమంత్రి మోదీ మాటాలి డుతూ “నిరాముణం 
ప్రారంభంచిన సమయంలో ప్రాజెకు్ట  మొతతుం వయేయం రూ.100 కోటలి కన్్న తకుకీవే ఉంది. నేడు 10 
వేల కోటలికు పైగా ఖర్్చ పెటి్ట దీని్న పూరితు చేయాల్స్వచి్చంది. గతంలోని ప్రభుతా్వల నిరలిక్షష్ం వలలి దేశం 
100 రెట్లి  మూలయేం ఇపపిటికే చల్లించింది. అది ప్రభుత్వ సొముము, దాని కోసం నేనందుకు జ్గ్రతతు 
తీస్కోవ్ల్?  అనే ఆలోచనే దేశ సర్వతోముఖాభవృది్ధకి పెద్ అవరోధం. ఇదే ఆలోచన సరయూ 
కెన్ల్ ప్రాజెకు్ట  త్రిశంకు స్వరం్లో వేలాడడానికి కూడా కారణం” అన్్నర్.

పూరా్వంచల్ 
అభివృదిధి పై  ప్ర తయూక శ్ర దధి

9 జిల్లు లకు చందిన 29 లక్షల మంది పై గా రై తులకు ల్భం

సరయూ లంక్ కాలువ 
- 43 కి.మీ

సరయూ మెయిన్ 
కాలువ - 63 కి.మీ

రపితా  లంక్ కాలువ   
- 21 కి.మీ

రపితా  మెయిన్ కాలువ 
- 125 కి.మీ  20 అకో్టబర్ - కుశ్నగర్ అంతరాజీ తీయ 

విమాన్శ్రయం ప్రారంభంచార్. బుది్ధస్్ట 
సరూకీయూట్ కు ప్రోతాస్హం ఇస్తు 
పూరా్వంచల్ అభవృది్ధకి ఇది కొతతు ఉత్తుజం 
అందిస్తుంది.

 25 అకో్టబర్ - సిదా్ధ ర్థి నగర్ సహా 9 కొతతు 
వైదయే కళాశాలలు ప్రారంభం. దీనివలలి 
పూరా్వంచల్ ప్రాంత ప్రజలు చికితస్ 
కోసం దూర ప్రాంతాలకు వెళలివలసిన 
అవసరం ఉండదు. ప్రధానమంత్రి 
ఆతమునిరభార్ స్వస్థి భారత్ యోజన 
(పిఎంఏఎస్ బివై) స్కీమ్ ప్రారంభంచార్.

 16 నవంబర్ - పూరా్వంచల్ ఎక్స్ ప్రెస్ 
వే ప్రారంభం. ఉతతురప్రదేశ్ లోని ఈ 
రెండో ఎక్స్ ప్రెస్ వే కొతతు ఉపాధ 
అవకాశాలు అందుబాట్లోకి త్వడంతో 
పాట్ ఆరిథిక స్వయం సమృది్ధకి కొతతు శకితుని 
జోడిస్తుంది.

 7 డిసెంబర్ - గోరఖ్ పూర్ లో ఎయిమ్స్, 
ఎర్వుల ఫాయేక్టరీ ప్రారంభం. వీటి వలలి 
రోగులు చికితస్ కోసం ఢిలీలి లేదా లకో్నకు 
పర్గులు తీయాల్స్న ఇబ్ంది నుంచి 
ఊరట పందిత్ రైతాంగం ఎర్వుల 
ఫాయేక్టరీ దా్వరా కొతతు శకితుని 
పందగలుగుతార్.

 11 డిసెంబర్ - సరయూ నహర్  జ్తీయ 
ప్రాజెకు్ట  ప్రారంభం. 9 జిలాలి లకు చందిన 
29 లక్షల మందికి పైగా రైతులకు ప్రతయేక్ష 
ప్రయోజనం.

జాతి కాశీ విశ్వనథ్ కారిడార్

ప్ర ధానమంత్్ర  ప్ర సంగం 
కోసం ఈ కుయూఆర్ కోడ్ 
సాక్న్ చేయండి. 

 6 వేల 623 కిలో మీటరలి నిడివి గల కాలువల నట్ 
వర్కీ ఏరాపిటయింది. ఈ కాల్వలనీ్న గ్రామాలతో 
అనుసంధానం అయాయేయి. పూరా్వంచల్ లోని  9 
జిలాలి లోలి  5 నదులను ఇది అనుసంధానం చేసింది.

 ఘాఘ్రా నుంచి  సరయు వరకు, సరయు నుంచి 
రపితు వరకు, రపితు నుంచి బన్ గంగా వరకు, బన్ 
గంగా నుంచి రోహిణి నది వరకు అనుసంధానత 
జరిగంది. 5 నదుల నుంచి జలాలను ఇరిగేషన్ 
వసతి కోసం కాలువలోలి కి వదులుతార్. 2012లో 
దీని్న జ్తీయ ప్రాజెకు్టగా ప్రకటించార్.

 ఘాఘ్రా, సరయూ నదులపై  బహ్రాయిచ్ లోని 
సరయూ బాయేరేజి నుంచి తొల్ ప్రారంభ కాల్వ 

నిరిముంచార్.
 బహ్రాయిచ్, సిదా్ధ ర్థి నగర్, బసితు, సంత్ కబీర్ నగర్, 

గోరఖ్ పూర్, శ్వసితు, గోండా, బలరాంపూర్, 
మహరాజ్ గంజ్ ప్రాంతాలోలి ని 6,200 గ్రామాలకు 
చందిన 29 లక్షల మంది కారిముకులకు దీని దా్వరా 
ప్రయోజనం చేకూర్తుంది.

 14 లక్షల హెకా్ట రలి భూమకి ఈ ప్రాజెకు్ట  ఇరిగేషన్ 
సదుపాయం కల్పిస్తుంది. ఈ ప్రాజెకు్ట  మొతతుం 
నిడివి 318 కిలో మీటర్లి  కాగా, 6 వేల 590 కిలో 
మీటరలి అనుసంధానత కల్గ ఉంది.

 నదుల అనుసంధానత వలలి వరదలు వంటి 
వైపరీతాయేల నివ్రణ జర్గుతుంది. 
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స్వయంసమృద్ధ భారత్  ప్రచారంలో ఉతతుర ప్రదేశ్   ప్రధాన పాత్ర 
పోష్సతుంది. గతంలో రాజకీయ నిరలిక్షష్ం కారణంగా కనీస 

మౌల్క వసతులకు కూడా న్చుకోని ప్రాంతాలనీ్న కేంద్ర, రాషట్ర 
ప్రభుతా్వల మర్గైన సమన్వయం కారణంగా ప్రధాన అభవృది్ధ 
స్రవంతిలో చేర్తున్్నయి. పూరా్వంచల్  లో ఎక్స్  ప్రెస్  వే 
ప్రారంభంచిన 15 రోజుల తరా్వత మూడు దశాబ్ాలుగా మూతపడి 
ఉన్న ఎర్వుల ఫాయేక్టరీ తిరిగ తెరవడం, ఎయిమ్స్  తరహా ఆస్పత్రిని 
నిరిముంచడం ఈ ప్రాంతంలోను, పరిసర రాష్ట్ర లోలి ను అభవృది్ధకి కొతతు  
ఉత్తుజం అందిసతుంది.
పూరా్వంచల్  ఒకప్పుడు సౌకరాయేల నిరాకరణకు గురయింది.  ఎన్్న 
తీవ్ర వ్యేధుల బారిన పడి అలాలి డుతుండేది. జపనీస్  ఎన్  సెఫలైటిస్ 
లేదా మనింజిటిస్  గా ప్రసిది్ధ చందిన  ఒక వ్యేధ కుదిపివేయడం 
పూరా్వంచల్  కు నిజంగా ఒక శాపమే. కానీ, నరేంద్ర మోదీ  

ప్రధానమంత్రిగా బాధయేతలు స్్వకరించిన తరా్వత మర్గైన ఆరోగయే 
వసతుల కలపిన దిశగా నరేంద్ర మోదీ కొతతుగా చరయేలు తీస్కున్్నర్. 
స్వచ్ఛతను ఒక ఉదయేమంగా మార్చడం, ఆయుష్మున్  భారత్  తో 
సమానయే ప్రజలను అనుసంధానం చేయడం, రూ. 5 లక్షల వరకు 
ఉచిత చికితస్ సదుపాయం కల్పించడం ఈ దిశగా ఆయన తీస్కున్న 
చరయేలు. మంచినీటి కోసం జల్  జీవన్  మషన్   ప్రారంభంచడంతో 
పాట్ ప్రతీ ఇంటిలోన్ మర్గుదొడులి  నిరిముంచడం దా్వరా స్వచ్ఛతకు 
హామీ ఇచా్చర్. జ్తీయ ఆరోగయే కారయేక్రమం కింద అంట్ వ్యేధుల 
వయేతిరేక పోరాటం, హర్  ఘర్  దసతుక్  కారయేక్రమాలు చేపటా్ట ర్. ఈ 
కారయేక్రమాలనీ్న సతఫూల్తాలను ఇవ్వడంతో పూరా్వంచల్ వంటి 
ప్రాంతాలోలి  జపనీస్ జ్వరం కేస్లు తగ్ాయి. కేంద్ర రాషట్ర ప్రభుతా్వల 
సమన్వయం కారణంగా పూరా్వంచల్  సహా మొతతుం తూర్పి 
ఉతతురప్రదేశ్  ఇప్పుడు జపనీస్   జ్వరం నుంచి విముకతుం అయింది. ఈ 
జ్వరాల కారణంగా ఏరపిడే మరణాల రేట్ 95% పైబడి తగ్ంది.

పూరా్వంచల్ అభివృదిధిపూరా్వంచల్ అభివృదిధి
ఆవిషక్ృతమవుతుననా కొతతా  కోణాలుఆవిషక్ృతమవుతుననా కొతతా  కోణాలు

“మేం శంకుసథి పన చేసిన ప్రాజెకు్టలను మేం ప్రారంభసతుం”  ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చపిపిన ఈ మాటలు వ్సతువం 
రూపం దాల్చడాని్న ప్రస్తుతం దేశం చూసతుంది. డిసెంబర్ 7వ త్దీన గోరఖ్ పూర్ లో ఎయిమ్స్ కొతతు భవనం,  ఎర్వుల 
ఫాయేక్టరీ,  ఐసిఎంఆర్ ప్రాంతీయ కేంద్రం మూడింటినీ ప్రధానమంత్రి మోదీ ప్రారంభంచార్. వీటిలో రెండు ప్రాజెకు్టలకు 

మోదీ 2016 జూలై 22వ త్దీన శంకుసథి పన చేశార్. ఎక్స్ ప్రెస్   వే ప్రాజెకు్టల తరా్వత  కొతతు ప్రాజెకు్టలు ఎర్వుల 
పాలి ంట్, ఆరోగయే మౌల్క వసతులు పూరా్వంచల్ అభవృది్ధకి కొతతు కోణం ఆవిషకీరించాయి.

జాతిఅభివృదిధి లో కొతతా  అధాయూయం

ప్ర ధానమంత్్ర  ప్ర సంగం 

వినేందుకు ఈ కుయూఆర్  

కోడ్  సాక్న్  చేయండి. 



న్యా ఇండియా స మాచార్   జనవరి 1-15, 202212

ఐసిఎంఆర్:  ప్రాంతీయ కేంద్రం నుంచి పరిశోధనక ప్రోత్సిహం

కోవిడ్  మహమామురి ఆరోగయే మౌల్క వసతుల లక్షాయేని్న కన్స్ల్డేట్  
చేసింది. ఆరోగయే రంగానికి ఎన్్న కొతతు కోణాలు జోడించాయి.   గోరఖ్  
పూర్  లో ఐసిఎంఆర్  ప్రాంతీయ వైదయే పరిశోధన కేంద్రం ఏరాపిట్ ఈ 
దిశగా చకకీని ఉదాహరణ. అతాయేధునిక వసతులతో ఈ ప్రాంతీయ 
వైదయే పరిశోధన కేంద్రం నిరిముంచడం మలేరియా, క్షయ, హెచ్ఐవి, 
కానస్ర్,  కుష్్ వ్యేధుల పరిశోధనలో కొతతు అవకాశాలు 
అందుబాట్లోకి తెస్తుంది. ఈ సంసథిలు కొతతు, వరథిమాన ఇనఫూక్షనులి , 
పోషకాహార సమసయేలు, మధుమేహం, రకతుపోట్ వంటి వ్యేధులకు 
చికితస్ అందిసతుయి. ఈ కేంద్రంలో  అతాయేధునిక పాథలాజికల్  ట్స్్ట  

సదుపాయాలు కల్పించడం వలలి శాంపిల్స్  ను ఇతర ప్రాంతాలకు 
పంపాల్స్న అవసరం ఉండదు. ఆరోగయే సదుపాయాలను మరింత 
పటిష్టం చేయడం కోసం గోరఖ్  పూర్  లోని  బాబా రాఘవ్  దాస్  
వైదయే కళాశాల  ప్రాంతీయ పరిశోధన కేంద్రం వద్ 9 అతాయేధునిక 
లాబ్  లు ప్రారంభంచార్. ఇవి జపనీస్  జ్వరం  సహా క్రిముల దా్వరా 
వ్యేపించే పలు వ్యేధులకు ట్సి్టంగ్, పరిశోధన  సౌకరాయేలు కల్పిసతుయి. 
పరీక్షల కోసం శాంపిల్స్  ను పెద్ నగరాలకు పంపాల్స్న అవసరం 
ఉండదు. తక్షణం చికితస్ ప్రారంభంచవచు్చ. ఇవి పూరా్వంచల్  
జిలాలి లోలి   లక్షలాది మందికి ప్రయోజనం కల్పిసతుయి.  దాని సంపూరణో 
ప్రయోజనం అందుబాట్లోకి త్వడం కోసం ఈ భవన్ని్న  రికార్డా  
వేగంతో నిరిముంచార్.   

“ఏ దేశం పురోగతికైన అందరికీ ఆరోగయా వసత్లు సరసమైన ధరల్లో అందుబాటుల్ 

ఉండటం అతయాంత అవసరం. చికితసి కోసం చాల మంద  తమ భూమలు కూడా 

త్కటు్ట పెటి్ట రుణాలు తీసుకని  ఒక నగరం నుంచి మరో నగర్నికి పరుగులు 

తీయడం కూడా నేను చూశ్ను. ప్రతీ ఒకక్ పేదవానికి, నిమ్న వర్గాలు, అణగారిన 

వర్గాలు, దోపిడీకి గురైన వర్గాలు, నిర్దరణక గురైన వర్గాలు ఏ ప్రాంత్నికి చందన 

వారైన, ఏ ప్రాంతంల్ నివశసుతున్న వారికైన అలంటి దుసి్థతిని దూరం చేయడానికి, 

వైదయా సదుపాయం అందుబాటుల్కి త్వడానికి నేను తీవ్ంగా శ్రమిసుతున్నను.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ఆరోగయే సంరక్షణ అతయేంత ప్రధానం. ఆరోగయే మౌల్క 
వసతుల మర్గుదలకు 2014 నుంచి వేగవంతమైన కృష్ 
జర్గుతోంది. దేశం  వైదయే రంగంలో స్వయం సమృది్ధ 
సధంచే బాటలో ఉంది. దేశంలో కొతతు వైదయే కళాశాలలు 
నిరిముంచార్;  ప్రపంచ శ్రేణి వైదయే పరిజ్్ఞ న్లు 
అమలుపరిచార్. కొతతు ఆరోగయే విధానం, ఇ-హెల్తు  తరహా 
వసతులు అందుబాట్లోకి తెచా్చర్. గత ఏడు 
సంవతస్రాలుగా 16 కొతతు ఎయిమ్స్   పనులు 
ప్రారంభమయాయేయి. ఫిట్  ఇండియా, అంతరాజీ తీయ యోగా 
దిన్తస్వం, ఆయుష్మున్  భారత్,  డిజిటల్   హెల్తు  మషన్   
ప్రారంభమయాయేయి. ఒకకీ ఉతతురప్రదేశ్  కే రెండు ఎయిమ్స్  
వరంగా లభంచింది.  గతంలో రాషట్ర ప్రజలు చికితస్ కోసం 
ఢిలీలి ఎయిమ్స్  కు వెళాలి ల్స్ వచే్చది. ఈ ఎయిమ్స్  పర్గు 
దేశం అయిన నేపాల్,  పర్గు రాష్ట్ర లైన బిహార్, ఝార్ 
ఖండ్  అవసరాలు కూడా తీర్స్తుంది.

గోరఖ్ పూర్ ఎయిమ్్స: ఆరోగయూ రంగంలో స్వయం సమృదిధి కి బ్ట

ఐసిఎంఆర్   పా్ర ంతీయ కంద్ర ం 
నంచ పరిశోధన సహకారం
n 	 కొతతు భవనంలో  అతాయేధునిక  వసతులున్్నయి. 

అంట్ వ్యేధులు, ఇతర న్న్   కమూయేనికబుల్  
వ్యేధులోలి   పరిశోధనకు కొతతు అవకాశాలు 
తెర్చుకుంటాయి.

n 	 ఈ ప్రాంతంలోని ఇతర వైదయే సంసథిలకు ఈ 
కేంద్రం సహాయం అందిస్తుంది. జపనీస్  ఎన్ 
సెఫలైటిస్, తీవ్ర ఎన్ సెఫలైటిస్  సిండ్రోమ్ లను 
ఎదురొకీనడానికి సహాయ పడుతుంది.  

గోరఖ్  పూర్  ఎయిమ్సి  తో ఆరోగయా 
సరీవాసులక ఉత్తుజం
రూ. 1000 కోటలి వయేయంతో 112 ఎకరాలోలి  నిరిముంచిన గోరఖ్  
పూర్  ఎయిమ్స్  ట్రి్షయరీ  (తృతీయ)  శ్రేణిలో  న్ణయేమైన 
ఆరోగయే సంరక్షణ సేవల లభయేతను పెంచుతుంది.
అందులో 750 పడకల ఆసపిత్రి, 18 సెపిష్ల్టీస్,  17 స్పర్  
సెపిష్ల్టీ  డిపార్్టమంట్లి , 14 ఆపరేషన్  థియ్టర్లి  
ఉన్్నయి. ఆయుష్   బాలి క్,  మడికల్   కాలేజి,  నరిస్ంగ్  
కాలేజి నిరిముంచార్. సిటి సకీన్,  ఎంఆర్ఐ, అలాట్ర  సౌండ్ 
సదుపాయాలతో పాట్ పలు తీవ్ర వ్యేధులకు చికితస్ 
అందుబాట్లో ఉంట్ంది.
ఎంబిబిఎస్  కోర్స్లో 125 స్ట్లి , వైదయే విదయేలో 25 ఇతర 
కోర్స్లు ఉన్్నయి. దాని నిరాముణం వలలి యువతకు ప్రతయేక్ష, 
పరోక్ష ఉపాధ అవకాశాలు అందుబాట్లోకి వసతుయి. ట్రాఫిక్  
పెరగడంతో పరిశ్రమలకు కొతతు ఉత్తుజం లభస్తుంది. 

జాతి అభివృదిధి లో కొతతా  అధాయూయం   
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స్వయం సమృదధి  వయూవసాయానికి స్వయం సమృదధి  వయూవసాయానికి 
నందినంది

రైతులు దేశానికి గర్వకారణం. వయేవసయ అభవృద్ి, రైతు 
సంక్షేమం  ఎలలిప్పుడూ ప్రభుత్వ విధాన్లు, పనితీర్లో  అమత 
ప్రాధానయేతా అంశాలుగానే నిలుసతుయి. గత కొద్ి సంవతస్రాలుగా 

రైతుల సిథితిని మర్గు పరిచేందుకు ప్రభుత్వం పలు చరయేలు తీస్కుంది. 
ప్రభుత్వం విశ్షమైన కృష్ చేసిన కొని్న రంగాలోలి  వితతున్లు, పంటల 
బీమా, మారెకీట్లి , పదుపు ఉన్్నయి. మంచి న్ణయేమైన వితతున్లు, వేప 
పూత పూసిన యూరియా, సయిల్ హెల్తు  కార్డాలు,  మైక్రో ఇరిగేషన్, 
ఎర్వుల సబిస్డీ పెంపు వంటి పలు చరయేలతో రైతు స్సంపన్నతకు 
భరోస కల్పించింది. ఈ అంశం దృష్్టలో ఉంచుకుని  మూత పడిన 
ఎర్వుల కరాముగారాల పునర్ద్ధరణ, సమర్ధయూ విసతురణపై కేంద్ర 
ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెటి్టంది. 
ఇందులో భాగంగానే 2016 సంవతస్రంలో దేశంలోని తూర్పి ప్రాంత 
రాష్ట్ర లోలి  ఉన్న గోరఖ్  పూర్, బరౌనీ, సింధ్రీ ఎర్వుల కరాముగారాలు 
తిరిగ ప్రారంభంచాలన్న పెద్ నిరణోయం తీస్కుంది. ఈ ఫాయేక్టరీల 
మూసివేత వలలి స్దీర్ఘ కాలంగా రైతులు ఇబ్ంది పడుతుండడంతో 
పాట్ ఎంతో ఉదోయేగ నష్టం కూడా జరిగంది. ఈ ఫాయేక్టరీలతో 
అనుసంధానమైన పలు వ్యేపారాలు కూడా కుంచించుకుపోయాయి. 
ఎర్వుల సరఫరా ప్రభావితం కావడంతో పాట్ తీవ్ర ఉదోయేగ సంక్షోభం 
ఏరపిడడానికి కూడా ఇది దారి తీసింది. యూరియా అక్రమంగా  
దాచడం, నలలిబజ్ర్కు తరల్ంచడం కూడా జరిగేది. అధక ధరలకు 
యూరియా కొన్ల్స్ రావడం వలలి  రైతులు ఆరిథికంగా దెబ్ తిన్్నర్. 

గోరఖ్ పూర్   గోరఖ్ పూర్   
ఎరువుల ఎరువుల 
ఫ్యూక్ట రీ: ఫ్యూక్ట రీ: 

పూరా్వంచల్  లోని గోరఖ్  పూర్   ఎరువుల కరా్మగారానినా 
ఆధునికీకరించ అందుబ్టులోకి తవడం దా్వరా  ప్ర భుత్వం ఒక 
ఉదాహరణ సృష్ట ంచంది. 30 సంవత్సరాలు పై బడి ఈ పాలు ంట్  
మూసివేసి ఉంది. ఇది 10 కోటలు  మంది రై తులకు ప్ర యోజనం 
కలగంచడంతో పాటు యూరియా రంగంలో దేశం స్వయం 
ఆధారిత కావడానికి బ్టలు వేసుతా ంది.

త్రుచుకుననా అభివృదిధి  దా్వరాలు

3850 2200 
మెటి్ర క్  టననాల రోజువ్రీ  ఉత్పత్తా మెటి్ర క్   టననాల లకి్వడ్ 

అమో్మనియా ఉత్పత్తా

మూత పడిన 30 పాలు ంటులు  త్రిగ పా్ర రంభించడం వలలు  పా్ర ంతీయ స్థి ల 

ఆరిథి కాభివృదిధి  ఉతతా జితం అవుతుంది.

 పూరా్వంచల్ రైతుల ఆకాంక్షలు తీర్చడానికి, యూరియా 
డిమాండు-సరఫరా వయేతాయేసని్న పూడ్చడానికి జరిగన ఈ 
కృష్తో రైతులకు రసయనిక ఎర్వులు త్ల్గ్ా అందుబాట్లోకి 
వసతుయి.

 రూ. 8600 కోటలి వయేయంతో నిరిముంచిన ఈ ఫాయేక్టరీ యూరియా 
ఉతపితితులో స్వయం సమృది్ధ సధనకు సహయకారిగా ఉంట్ంది. 
20 వేల కొతతు ఉపాధ అవకాశాలు అందుబాట్లోకి వసతుయి.

 నైపుణయే శిక్షణ దా్వరా ప్రజలు ఉపాధ సంసిద్ధత సధసతుర్. 
సథి నిక సంప్రదాయ పరిశ్రమలకు ప్రోతాస్హం లభస్తుంది. 
యూరియా దిగుమతి తగ్డంతో విలువైన విదేశ్ మారక ద్రవయేం 
ఆదా అవుతుంది.  పశి్చమ సెంట్రల్ ప్రాంతం నుంచి యూరియా 
సమీప ప్రాంతాలకు సరఫరా చేయడం వలలి రైలు, రోడుడా  మౌల్క 
వసతులపై ఒతితుడి తగ్ుతుంది. 

ఎర్వుల ఫాయేక్టరీ తిరిగ తెరవ్లని ప్రజలు డిమాండు చేసే వ్ర్. 
ఈ వ్తావరణాని్న మార్చడం కోసం 2016లో ప్రధానమంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ ఎర్వుల ఫాయేక్టరీ పునర్ద్ధరణకు శంకుసథి పన 
చేశార్. దాంతో ఇప్పుడు గోరఖ్  పూర్ ప్రాంత ప్రజల కలలు 
సకారం అయాయేయి.

జాతిఅభివృదిధి లో కొతతా  అధాయూయం
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నవభారతావనిలోనవభారతావనిలో
సరికొతతా  ఉషోదయంసరికొతతా  ఉషోదయం

ర్నున్న పాతికేళ్ళు అమృత కాలం. కానీ, 
మన లక్షయాల సాధనకోసం అంతకాలం 
వేచి ఉండనకక్రేలోదు. మనం ఇపు్పడే 
ప్రారంభించాలి.  ఒకక్ క్షణం కూడా 
వదులుకోలేం. ఇదే   సరైన సమయం. 
మన దేశం మార్లి. ఈ దేశ పౌరులుగా 
మనమ్ మార్లి. మారుత్న్న 
కాలనికి అనుగుణంగా మనలి్న మనం 
మారు్చకోవాలి.

-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

మఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత్ర
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కొతతు సంవతస్రంతో 2047 తో పూరతుయ్యే అమృత కాలానికి న్ంది పల్కినట్టవుతుంది. 
అపపిటికి భారతదేశం అభవృది్ధచందిన దేశంగా అవతరిస్తుంది. దేశం తన అసలైన  

సథి న్నికి చేర్కునే సరైనబాటలో ఉండటం వలలినే అమృత కాలానికి అతయేంత ప్రాధానయేం 
ఏరపిడింది. ఒకవైపు దేశం ప్రజ్స్వమక సంసథిలను బలోపేతం చేయగా, మరోవైపు 
ఊగసలాట సంసకీకృతికి చరమగీతం పాడింది. స్వమ వివేకానంద చూపిన బాటను 

అనుసరిస్తు 21 వ శతాబ్పు భారతదేశం విశ్వ గుర్వుగా అవతరించాలనుకుంటంది. 
దేశం సరికొతతు ఉష్దయపు అంచున ఉన్న  ఈ తర్ణంలో 2047 లో భారత్ ఎలా 

ఉండబోతున్నదో ఓ మార్ చూద్ాం.

మఖపత్ర కథనంనవ భారత అమృత యాత్ర
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ఒకోక్ నిమిష్నికి భారత్ 
ఎదుగుదల పథం

వేగంగా కోలుకుంటూ భారత్ 
అనేక రికారుడు లు నెలకొలు్పతోంది. 
దేశం పురోగామి పథంలో వేగంగా 
దూసుకుపోతోంది.

9 
వ్హనల 
ఎగుమత్

అందుకుననా 
ఎఫ్ డి ఐ

1.7 లక్షల 
డాలరులు

ఎగుమత్ చేసిన 
సరకు విలువ

$7.74 
లక్షల డాలరులు

5275 
కోవిడ్ టీకా డోసుల 

పంపిణీ

2200  
మొబై ల్ కనెక్షనలు  

జోడింపు

50 
వ్హనల 

తయారీ

1300 
ఇంటరనాట్ 

వ్డకందారుల 
జోడింపు

197  
మంది ఉద్యూగుల 

జోడింపు

609 
మొబై ల్ ఫోనలు  

తయారీ

మఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత్ర

సకెనలు
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భారతదేశపు ప్ర శంసనీయమెై న రికారుడు

1020:1000
భారత ఆరిథిక వయేవసథి 2014 లో 10 నుంచి 6 

వ సథి న్నికి ఎదిగ 2021 లో 

మొదటిసరిగా భారత ల్ంగ 
నిషపితితు  మహిళల వైపు 

మొగ్ంది 

బిల్యన్ డాలర్లి  అయింది.  
$800

ఆటమొబైల్ మారెకీట్ లో 2014 లో 7వ సథి నం నుంచి 2021 లో 
మకిస్కోను దాటి 6వ సథి నం చేరింది.  

ప్రపంచంలో ప్రముఖ సముర్్ట ఫోన్ తయారీదార్లైన వియతా్నం, 
కొరియా, అమరికా దేశాలను భారత్ దాటింది. 

భారతదేశపు స్థి ల జ్తీయోతపితితు ఎదుగుదల అంచన్ను అని్న  
అంతరాజీ తీయ ఏజెనీస్లూ పెంచాయి. 

ఉజజీ్వల, ఆయుష్మున్ భారత్ లాంటి పథకాలు పేదల జీవన 
ప్రమాణాలను పెంచాయి 

ప్రస్తుత ఆరిథిక సంవతస్రం 
చివరికలాలి  ఎగుమతుల వృది్ధ 
400 బిల్యన్ డాలరలిను 
మంచుతుందని అంచన్

ప్రపంచ ప్రధాన స్చిలో 
భారత్ కు 2014 లో 69వ 
సథి నం ఉండగా, 2021 లో 
14 వ సథి నం పందింది.

వయేవసయోతపితుతుల 
ఎగుమతుల పరంగా 
ప్రపంచంలోని మొదటి 10 
దేశాలలో భారత్ ఉంది.

నవభారతానికి సమాజిక బాధయేతలు 
తెలుస్. వ్తావరణ మార్పి పనితీర్ 
స్చీ-2021 లో  భారత్ 10 వ సథి నంలో 
ఉంది. 2014 లో 30 వ సథి నంలో ఉండేది.
ప్రపంచంలో సౌర విదుయేత్ పాలి ంటలి 
సంఖాయేపరంగా 2014 లో భారత్ 10 వ 
సథి నంలో ఉండగా ఇప్పుడది రెండవ సథి నం 
చేరింది.  

స్్టల్ రాంకింగ్ లో భారత్ కు 2014 లో 
న్లుగో సథి నం ఉండగా ఇప్పుడది రెండో 
సథి న్నికి  చేరింది. 
ఇన్్నవేషన్ రాయేంకింగ్ లో 2014 లో 
76వ సథి నం ఉండగా ఇప్పుడు 46వ 
సథి నమైంది.  
ప్రపంచ పరాయేటక రంగ రాంకింగ్స్ లో 
భారత్ కు 2013 లో 65 వ సథి నం 
ఉండగా ఇప్పుడు 34 వ సథి న్నికి 
చేరింది.

సృష్ట ంచన 

జీడీపీ విలువ 

ర్. 9.5  

కోటులు

యూపీఐ 
ల్వ్దేవల 

విలువ  

2200  
మొబై ల్ కనెక్షనలు  

జోడింపు

`15 
కోటులు  పూరితా

ఆయుష్్మన్ 
భారత్ కింద 

14 మంది చేరిక

మఖపత్ర కథనంనవ భారత అమృత యాత్ర
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పెర్గుతున్న భారత ప్రతిష్టకు ఈ 
విజయాలు ప్రతిబింబమే అయిన్, 
మన తీరామున్లకు ముగంపు కాదు. 

2014 నుంచి సధంచిన విజయాలనీ్న అమృత 
కాలంలో భారత ప్రయాణానికి బలమైన పున్దులు. 
“ఉతస్వీన  బిన్ యసముత్  సథి పనం నిషఫూలం భవేత్” 
అంటార్. అంటే, ఏ  ప్రయత్నమైన్, ఏ  తీరామునమైన్ 
వేడుక లేకుండా  విజయవంతం కాదు. 
అమృతకాలాని్న ఒక అవకాశంగా మార్్చకోవ్లన్న 
కొతతు సంవతస్ర తీరామునం ఉతాస్హ వేడుకగా జరిగత్ 
కోటాలి ది పౌర్ల ఆలోచనలను కదిల్స్తుంది. 29 ఏళ్ళ 
సగట్ వయస్తో భారత్ ప్రపంచలోనే అతి యవ్వన 
దేశం. యువతకు చిహ్నమైన స్వమ వివేకానంద 
భారత భవిషయేతుతు గురించి మాటాలి డినప్పుడు తల్లి 
భారతి ఔన్నతయేం  గురించి చబుతూ సధయేమైనంత 
గతంలోకి వెళ్ళమనేవ్డు. ఎపపిటికప్పుడు తాజ్ నీటి 
ప్రవ్హంలో తాగాల్, తర్వ్త ముందుకెళి్ళ భారత్ 
ను అంతకుముందు కంటే  మర్గ్ా, 
గటి్టగాముందెన్నడూ లేనంత మరిపించాల్. 

స్వతంత్ర భారతావనిలో పుటి్టన ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ, “స్వమ వివేకానంద ఆదరా్శలతో  దేశానికొక 
కొతతు దిశ చూపించే ప్రయత్నంలో ఉన్్న. దేశం అరథి 
మనసకీంగా నతతునడకన సగే వీలేలిదు. ఉన్నత లక్షాయేల 
కోసం పెద్గా ఆలోచించాల్” అన్్నర్. ప్రపంచం 
సంకల్పి సే సిది్ధ ధ్యేయంగా సగుతున్నప్పుడు 
సమానుయేల ఆలోచననే ఇది మారే్చసింది. 
అమృతకాలం పేర్తో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ 
స్సంపన్నత కోసం సంకలపి యాత్ర ప్రారంభంచార్.  
అభివృదధి చందన దేశంగా మారే బాట 

దేశం తన సహసని్న, తాయేగాని్న తర్వ్త 
తరాలకు అందించేటప్పుడు  స్ఫూరితు కలుగుతుంది.

ఈ ఆలోచనను మరింత ముందుకు తీస్కువెళుతూ 
ప్రధాని మోదీ 75వ స్వతంతయే్ర వ్రి్షకోతస్వ్లను 
అతయేంత భకితుభావంతో నిర్వహిస్తున్్నర్. మహోజజీ్వల 
స్వతంతయే్ర పోరాటం పటలి ప్రజలలో ఆసకితుని పెంచి 

విదుయూత్ రంగంలో 
సా్వవలంబన

ఐకయేరాజయే సమతి సెక్రెటరీ జనరల్ 2018 లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ‘ఛంపియన్ ఆఫ్ ఎర్తు‘ 
బిర్దునిచా్చర్. కొతతు  విదుయేత్ వనర్ల వ్డకంలో పెర్గుతున్న భారత న్యకత్వ పాత్రకు 
అది సంకేతం. భారత పురోగతి సజ్వుగా సగుతున్నట్్ట  నిరాథి రించుకోవటానికి, ఆతమునిరభార్ 
భారత్ నిరాముణానికి విదుయేత్ పాత్ర చాలా కీలకం. దేశంలో చముర్, సహజ వ్యువు లో 
సథి నికతకు పెద్పీట అమలు చేయటంలో ప్రధాన కృష్ జర్గుతోంది. స్వవలంబన కోసం ఈ 
రంగ యాజమానయేంలో సథి నికతను ప్రోతస్హిస్తు ఒక ప్రచారోదయేమాని్న భారత్ ప్రారంభంచింది.

n 	 సహజ వ్యువు విషయానికొసేతు, అవసరమైన దాంటలి  సగం విదేశాల నుంచి 
వస్తుంది. ప్రపంచ జన్భాలో 16% ఉన్న మనం ప్రపంచ ప్రాథమక విదుయేత్ 
లో 6% మాత్రమే వ్డుకుంట్న్్నం. అదే సమయంలో ప్రపంచ కర్న 
ఉద్ారాలలో మన వ్టా 5% మాత్రమే.

n 	 విదుయేత్ రక్షణ కోసం మన తాపత్రయమంతా 
అందుబాట్, తగన ధర, ఆమోదయోగయేత అనే అంశాలకు 
అనుగుణంగా పనిచేస్తుంది. దాని లక్షష్ం అని్న  వర్ాలవ్రికీ, అనీ్న 
రంగాలకూ సరసమైన ధరకు విదుయేత్ అందాలన్నదే.

n 	 గాయేస్ ఆధారిత ఆరిథిక వయేవసథి,  ఒ.సి.ఎన్.జి నట్ వర్కీ, పి.ఎన్.జి, 20% 
ఇథన్ల్ కలపటం. ఎలకిట్రక్ వ్హన్లను ప్రోతస్హించటం, 2030 న్టికి 
కర్న ఉద్ారాలను నికరంగా శూనయేసథి యికి తీస్కురావటం 

n 	 2023 న్టికి భారతీయ రైలే్వలను 100% విదుయేదీకరించటం లక్షష్ం

శిలాజేతర వనర్ల నుంచి 40 శాతం విదుయేదుతపితితు 
లక్షాయేని్న భారత్ సధంచింది. 

భారత్ నేడు విదుయేత్ దిగుమతుల కోసం 
ఏటా 12 లక్షల కోట్లి  వెచి్చసతుంది. 

భారత్ తన మొతతుం పెట్రోల్ విదుయేత్ 
అవసరాల కోసం దాదాపు 85% 
దిగుమతుల మీద ఆధారపడుతోంది.   

స్వర్ణ యుగం 

అమృత వత్సరం  

మఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత్ర
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వ్ర్ పెద్ ఎతుతున పాల్్నేలా చేయగల్గార్. చరఖాన్, ఉప్పున్ 
మహాతాము గాంధీ ఉదయేమానికి సంకేతాలుగా మారి్చనటే్ట.

నవభారతావనిలో కూడా చరిత్రను పునర్ద్ధరించి దాని 
వ్రసతా్వని్న అందించటానికి  ఆన్టి మహోన్నత వయేకుతులను 
గుర్తు చేస్కుంట్న్్నర్. అది మహాతాముగాంధీ 150వ జనముదినం 
సందరభాంగా పరిశుభ్ర భారత్ దీక్ష తీస్కోవటం కావచు్చ, లార్డా 
బిరాస్ ముండా జయంతిని గరిజన గౌరవదినంగా పాటించటం 
కావచు్చ, నేతాజీ స్భాష్ చంద్ర బోస్ 125 వ జనముదిన్తస్వం  
జర్పుకోవటం కావచు్చ అని్నవిధాలా యువతలో స్ఫూరితు 

చరిత్ర  నంచ స్ఫూరితా

n  ప్రజలు పాలుపంచుకోవటాని్న ప్రోతస్హిస్తు ప్రత్యేక 
సందరాభాలూ, జయంతులూ నిర్వహిస్తున్్నర్. 

n  పరిశుభ్రతా ఉదయేమాని్న మహాతాముగాంధీ 150వ జయంతి తో 
అనుసంధానం చేసి దేశ పరిశుభ్రతను ఒక ప్రజ్ ఉదయేమంగా 
ప్రారంభంచార్. 

n  75 ఏళలి స్వతంత్రయేని్న అమృత్ మహోతస్వంగా పేర్పెటి్ట 
సంబంధత కారయేక్రమాల నిర్వహణకు ఒక ప్రత్యేక కమటీ 
ఏరాపిట్ చేశార్. 

n  విసమృత యోధుల కథలు రాసే యువతను బాగా 
ప్రోతస్హిస్తున్్నర్.

n  నవంబర్ 15 న భగవ్న్ బిరాస్ ముండా జయంతిని గరిజన 
గర్వదినంగా ప్రకటించార్. 

n  నేతాజీ స్భాస్ చంద్రబోస్ 125 వ జయంతిని పెద్ ఎతుతున 
నిర్వహించార్. 

n  రాజ్ స్హేల్ దేవ్, రాజ్ మహేంద్ర ప్రతాప్ లాంటి గొపపి 
స్వతంతయే్ర సమరయోధులను సమురించుకునే చరయేలు                   

 స్వర్ణ  యుగం 

స్వతంత్రయేదయేమంలో సమానుయేలు పెద్ఎతుతున పాల్్న్్నర్. కానీ చాలా 
మందిని మరచిపోయాం. ఇలా గురితుంపుకు న్చుకోని విసమృత స్వతంతయే్ర 
సమరయోధుల మీద దృష్్ట సరించటానికి అమృత్ మహోతస్వ్ వేడుకలు 
మొదలయాయేయి. 

స్వయం సమృదధి  భారత్ న పో్ర త్సహంచేల్ 

చమురు, సహజవ్యువు నిర్వహణలో సాథి నికతన 

పో్ర త్సహసుతా ననారు. 

n   స్వతంత్రయేం వచి్చన 1947 లాగానే 75వ వ్రి్షకోతస్వ్నికి కూడా అంత్ 
ప్రాధానయేముంది. 2017కు భారత్ విధంచుకున్న భారీ లక్షాయేనికి అది బాటలు 
వేస్తుంది. 

n  స్వతంత్రయేదయేమం బ్రిటిష్ పాలనకే పరిమతం కాదు. ముందు కూడా దాసయేం 
అనుభవించార్. అప్పుడు సేవ  చేసినవ్రందరినీ ఇప్పుడు 
సమురించుకుంట్న్్నం. 

n  దేశం నలుమూలల నుంచీ, అని్న వర్ాల నుంచీ సేవలు అందించినవ్రిని 
ప్రసతువించాల్. తరాల తరబడి పట్్ట దలతో కృష్ చేసినవ్ర్న్్నర్. వ్ళ్ళ 
ఆలోచనలను ముందుకు తెచి్చ వ్ళ్ళ కృష్తో దేశం అనుసంధానమవుతుంది. 

n  మరోమార్ అమృతకాల ఆధాయేతిముక చింతన మేలుకుంటంది. ఇదే 
జ్తిపునరి్నరాముణానికి పున్ది. 

న్లు వడిక చరఖా, గుపి్పట పటి్ట న ఉప్పు ల్గానే వ్రిషి కోత్సవ్లూ, ప్ర తయూక సందరాభాలూ అభివృదిధి  యాత్ర కు 

కొతతా  సంకతాలవుతుననాయి.

నింపటానికి కృష్ జర్గుతోంది.  
ఈ మొతతుం కృష్ లక్షష్మంతా పేర్ మోసిన స్వతంతయే్ర 

సమరయోధుల, అజ్్ఞ తంలో ఉండిపోయిన వ్రి జీవిత కథలను 
సమానయే ప్రజలకు తెల్యజేయటమే. అదే విధంగా దేశంలో 
అని్న ప్రాంతాల, అనీ్న వర్ాల వ్రి కృష్ని ప్రత్యేకంగా వెలుగులోకి 

అమృత వత్సరం 

మఖపత్ర కథనంనవ భారత అమృత యాత్ర
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n  ఆరోగయేరక్షణ అందుబాట్లో ఉంట్ చౌకగా లభంచేలా ఆయుష్మున్ భారత్ జన ఆరోగయే 
యోజన (ఆరోగయే బీమా పథకం), ఆయుష్మున్ ఆరోగయే, క్షేమదాయక కేంద్రం, జనరిక్ మందుల 
కోసం  ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన ఔషధీ పరియోజన, ఆయుష్మున్ భారత్ డిజిటల్ మషన్, 
పిఎం ఆయుష్మున్ భారత్ ఆరోగయే మౌల్క సదుపాయాల మషన్   తదితర పథకాలతో 
విపలివ్తముకమైన మార్పిలు తెస్తున్్నర్. 

తెచే్చ పని జర్గుతోంది.
మరోమార్ ఆధాయేతిముక సపికృహ దేశంలో వెల్లివిర్స్తున్నట్్ట  

కనబడుతోంది. అది దేశ పునరి్నరాముణానికి పున్దిగా పని 

చేసతుంది. 
ప్రతి దేశానికీ అభవృది్ధ యాత్రలో తనను తాను 

పునరి్నర్వచించుకునే సమయం ఒకటి వస్తుంది. కొతతు తరంలో 

ఆరోగయేరంగానికి 137 శాతం 
బడ్జీట్ పెంచటమే ఈ రంగానికి 
ప్రభుత్వమస్తున్న ప్రాధాన్యేనికి 
నిదర్శనం. ఈ సరి ఆరోగయే 
రంగానికి రూ. 2.40 లక్షల 
కోట్లి  కేటాయించార్.  

ఆరోగయూ 
సంపద దిశగా 

భారత్ 

కోవిడ్  సవ్ళలిను అధగమంచి ప్రతి నిర్పేదకూ మర్గైన 
వైదయే సదుపాయాలు కల్పించటానికి వేగంగా ముందుకు 
వెళుతూ  కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆరోగయే మౌల్క 
సదుపాయాల మీద దృష్్టపెటి్ట భవిషయేతుతులో ఇలాంటి 
సంక్షోభాలు ఎదురైత్ ఎదురోకీవటానికి సిద్ధమవుతోంది. 

స్వయం సమృద్ధ భారత్  డిజిటల్ ఆరోగయే 
మషన్ ను ప్రారంభంచింది. ప్రతి 
పౌర్నికీ డిజిటల్ ఆరోగయేకార్డా. అందులో 
పూరితు ఆరోగయే వివరాలుంటాయి. 

యూపీఐ పథకం కింద 
వ్యేధులకు ఉచిత 
టీకాల్వ్వటం 
సగుతోంది. 

కోవిడ్ టీకాల్వ్వటంలో 
ప్రపంచ రికార్డా  
నలకొలాపిం. ప్రభుత్వం 
ప్రజలకు రక్షణ కవచం 
కల్పిసతుంది. 

డిజిటల్ ఆరోగయూ కారుడు ఉచత టీకాలు కరోన టీకాల రికార్డు

అమృత వత్సరం

మఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత్ర
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కొతతు తీరామున్లతో అడుగేయాలని అది కోర్కుంట్ంది.
స్వతంత్ర భారత 100వ వ్రి్షకోతస్వ్నికి తీస్కునే కొతతు 

తీరామున్లకు ఈ 2022వ సంవతస్రమే పున్ది అవుతోంది. 
స్సంపన్నతలో కొతతు శిఖరాలు అధరోహించి సౌకరాయేలలో 
గ్రామాలకూ, నగరాలకూ మధయే అంతరాని్న చరిపేసే 

1.5
లక్షల ఆరోగయే, క్షేమ కేంద్రాలను ఆయుష్మున్ భారత్ 
పథకం కింద ఏరాపిట్ చేసతుర్. ఇపపిటిదాకా 75,000 
కేంద్రాలు ఏరాపిటయాయేయి.  

602

ప్రభుత్వం సంపూరణో ఆరోగయేం మీద దృష్్ట పెటి్ట  
పౌర్లందరికీ డిజిటల్ హెల్తు కార్డాల్సతుంది. 

కోవిడ్  నేరిపిన పాఠాలతో కేంద్రం ఇనఫూక్షన్ 
సంబంధ వ్యేధులను అడుడా కోవటానికి, చికితస్ 
అందించటానికి ఒక విధానం రూపందించింది. 

గ్రామాలు, జిలాలి లు, రాష్ట్ర లు మొదలుకొని 
దేశవ్యేపతుంగా సంపూరణో ఆరోగయే వసతులు 
నిరిముసతుర్. ప్రజలకు దగ్రోలి నే ఆధునిక 
సౌకరాయేలుంటాయి. 

చికితస్ కంటే నివ్రణ మీద ప్రత్యేక దృష్్టతో 
జ్తీయ ఆయుష్ మషన్ ను ప్రోతాస్హిస్తున్్నర్. 
విదయే, శిక్షణతోబాట్ కొతతు ఆయుష్ ఆసపిత్రులు 
నిరిముంచి వైదయే సదుపాయాలు అందిసతుర్.  

కోటలి డోస్ల పంపిణీ నమోదైంది. 
ప్రపంచపు అతయేంత వేగవంతమైన 
ప్రచారోదయేమంగా 9 నలలలోనే ఇది 
సధంచార్. 100

n  కోవిన్  దా్వరా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ డిజిటల్ టీకాల 
ప్రచారోదయేమం చేపటి్ట 86 కోటలి రిజిసేట్రషనలికు వీలు కల్పించటం

n  2021 సెపె్టంబర్ 7న అతయేధకంగా 2.5 కోటలి టీకాలు 
n  ఈ ఏడాది 138 కోటలికు పైగా టీకా డోస్ల పంపిణీ. టీకాతో 

బాటే భవిషయేతుతుకు కూడా ఆరోగయే భద్రత కల్పించినట్టయింది. 
n  మొదటి 85 రోజులోలి  10 కోటలి డోస్లు వేసేతు, ఇప్పుడు దేశం 

కేవలం 15 రోజులోలి నే 10 కోట్లి  వేయగల్గే సథి యికి చేరింది. 
n  భారత్ లో తొల్ కోవిడ్  కేస్ నమోదైన 11 నలలలోనే రెండు 

స్వదేశ్ టీకాలు కోవిషీల్డా, కోవ్కిస్న్ ఆమోదం పందాయి.
n  కోవిడ్ టీకాలు సమానయే ప్రజలందరికీ చేరేలా చూశార్. 

మొదటిసరిగా టీకాలు అందజేయటానికి డ్రోనులి  వ్డార్.
n  ఐస్ఎంఆర్ టీకాల పంపిణీకి వ్డకం మొదలుపెటి్టన డ్రోనులి  

ఇప్పుడు మణిపూర్, న్గాలాండ్, అండమాన్ లలో 
వ్డుతున్్నర్. 

n  మొతతుంగా ఈ కారయేక్రమంలో కోవిడ్ యోధులకు పోస్ట ఫీస్, 
స్కీల్, అంగన్్వడీల దా్వరా సయం అందించార్.

n 	కోవిడ్ మీద జరిగే నిరణోయాతముక పోర్లో దేశపౌర్లందరికీ 
టీకాలు వేసతుర్. 

n 	పిలలిలకోసం ఒక కొతతు టీకాకు త్వరలో అనుమతి. వ్ళ్ళకు 
కూడా టీకాలు మొదలవుతాయి. 

స్వర్ణ  యుగం 

సరికొతతా  రికారుడు  

ఒక ప్రత్యేక పాయేకేజీ దా్వరా 736 జిలాలి లోలి  పిలలిల వైదయే విభాగాలు, 
ప్రతి రాషట్రంలో ఒక పీడియాటర్కీ సెంటర్ ఆఫ్ ఎకస్ల్న్స్ 
నలకొలుపితార్ 

కిలిష్ట చికితాస్ 
కేంద్రాల ఏరాపిట్ 

జిలాలి లోలి

n 	టీకాలు ఉధృతం చేసే క్రమంలో మగతా ప్రాంతాలోలి   కూడా 
డ్రోనలి  వినియోగం. కొతతు ట్కా్నలజీలు కూడా వినియోగం. 

n 	ప్రజ్ భాగస్వమయేం ఫల్తాలనిసతుంది. టీకా కారయేక్రమానికి 
హర్ ఘర్ దసతుక్ కారయేక్రమం మరింత అండనిచి్చంది. 

సరికొతతు రికార్డా  

అమృత వత్సరం  

మఖపత్ర కథనంనవ భారత అమృత యాత్ర
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భారతదేశాని్న నిరిముంచటం దీని లక్షష్ం.  
ప్రపంచంలోని అతాయేధునిక మౌల్కవసతులు 
ఇందులో ఉంటాయి.
నవనిర్మాణ దశగా సాగుత్న్న భారత్ 

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి అనేక ప్రాధాన్యేలున్్నయి. 
భారత దేశాని్న ఆతమునిరభార్  చేయటానికి చేపటి్టన 
ప్రచారోదయేమం కావచు్చ, గ్రామీణ పేదలకు ఆహారం, 
ఉన్న ఊళ్్ళనే ఉపాధ కల్పించటం కావచు్చ, 
యువశకితుని స్ట ర్టప్ లతో అనుసంధానం  చేయటం 
కావచు్చ, మధయేతరగతిని, మహిళలు సహా 
సమాజంలో అనీ్న వర్ాల వ్రినీ ప్రధాన స్రవంతి 
అభవృది్ధలో భాగస్వములను చేయటం కావచు్చ.. 
ఇవనీ్న ప్రధానికి ముఖయేమే. దశాబ్ాల తరబడి విధని 
నముముకున్న దేశం ఇప్పుడు కొతతు వైఖరితో ట్కా్నలజీని 
వ్డుకుంట్ సంపూరాణో భవృది్ధ దిశగా సగుతోంది. 
శాసత్ర సంకేతిక విజ్్ఞ న్ని్న వినియోగంచే రంగాలు 
విసతు ృతమవుతున్్నయి. పాలన్ సంసకీరణలు, 
విదుయేత్ సరఫరా, రైలు సంసకీరణలు, అవినీతి 
నిరూములన, పను్నలోలి  పారదర్శకత, జి.ఎస్.టి, 
ఒకేదేశం - ఒకే పను్న, నైపుణయే భారత్, స్ట ర్టప్ 
ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా, రైతు-మహిళా 
సధకారత,  విదయే మొదలు రక్షణ రంగం దాకా 
సమూల మార్పిలు త్వటం, దశాబ్ాల తరబడి 
నిల్చిపోయి అసధయేమనిపించిన ప్రాజెకు్టలు పూరితు 
చేయటం చూస్తున్్నం. 

దేశపురోగతికి అతిపెద్ అవరోధంగా కోవిడ్ 
సంక్షోభం ముంచుకొచి్చంది. కానీ, దాని్న ఎదురొకీని 
నేలను తాకిన బంతిలా భారత్ పైకి రాగల్గంది. ఎని్న 
కష్్ట లు ఎదురైన్ దేశం అని్న  రంగాలలో అసధారణ 
వేగంతో ముందుకు సగుతోంది. శాసత్రవేతతులు, 
వ్యేపారాభలాష్ల బలం వలలినే భారత్ టీకాల కోసం 
ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడాల్స్న అవసరం 

టీకా మెై త్్ర : ప్ర పంచానికి 
భారత సంజీవని

2021 జనవరి 20 న టీకామందు 
అందించటం మొదలైంది. 

2021 అకో్ట బర్ 14న ఈ టీకా మైత్రి 
కారయేక్రమాని్న పునర్ద్ధరించాం. 
దీనిలో భాగంగా నేపాల్, మయన్ముర్, 
ఇరాన్, బంగాలి దేశ్ కు 10 లక్షల 
చొప్పున టీకా డోస్లు అందించాం. 

ప్రస్తుతం భారత్ టీకా మైత్రి చొరవలో 
భాగంగా ఇతర దేశాలకు కూడా  
భారత్ లో తయారైన టీకా మందులు 
96 దేశాలకు ఎగుమతి 
అవుతున్్నయి. 

n  మేడ్ ఇన్ ఇండియా టీకాల మీద ప్రపంచానికి నమముకం పెరిగంది. 
భారత టీకాలను ప్రపంచ ఆరోగయే సంసథితోబాట్ 125 దేశాలు 
ఆమోదించాయి. 

n  ప్రజల నమముకం, భాగస్వమయేంతో భారత్ ముందుకు పోతున్నది. 
టీకా మందు ఎగుమతులతోబాట్ చిన్న దేశాలకు మానవతావ్ద 
సయం కూడా అందిసతుంది. 

n  కొతతు వేరియంట్ ఒమక్రాన్ వచి్చన తర్వ్త భారత్ ఆఫ్రికా 
దేశాలకు సయం చేయం చేయటం మొదలుపెటి్టంది.

భారత్ లో 138 కోటలు కు పై గా టీకా 
డోసులు పంపిణీ శ్రు. ఇది 
ప్ర పంచంలోనే అతయూధికం. 

స్వర్ణ  యుగం  

రానననా రోజులోలు కోటలు  డోసులనా 
ప్ర పంచానికి 
భారత్ 
అందజేసుతా ంది. 500

అమృత వత్సరం 

మఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత్ర
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రాలేదు. 
గతంలో భారత్  ఏళ్ళతరబడి విదేశాల నుంచి టీకాలు 

తెపిపించుకునేది. కోవిన్ లాంటి ఆన్ లైన్ వేదిక డిజిటల్ సరి్టఫికెట్లి  
ఇవ్వటం  ప్రపంచ దృష్్టని ఆకరి్షంచింది. మానవతాదృకపిథంతో 
80 కోటలి మందికి నలలతరబడి రేషన్ ఇవ్వటం ప్రపంచాని్న 
ఆశ్చరయేపరచింది.

గత ఏడేళలిలో ప్రారంభంచిన అనేక పథకాల ప్రయోజన్లు 
కోటాలి ది పేద ప్రజల ఇళలికు చేరటం మొదలైంది. ఉజజీ్వల మొదలు 

అట్ట డుగు వరాగా లకు అందిన అభివృదిధి
గత ఏడేళలిలో ప్రారంభంచిన అనేక పథకాల ప్రయోజన్లు కోటాలి ది మంది పేదలకు అందాయి. ఉజజీ్వల 
నుంచి ఆయుష్మున్ భారత్ దాకా ఈ రోజు దేశంలో ప్రతి నిరూపేదకూ వివిధ సమాజిక సంక్షేమ పథకాలు 
తెలుస్. ప్రభుత్వ పథకాల పంపిణీ కూడా చాలా వేగంగా సగుతూ  నిరీణోత లక్షాలను సధసతుంది.  భారత్ 
ఇంతకుముందు కంటే వేగంగా పురోగమసతుంది. మరిని్న అదుభాత ఫల్తాలు సధంచటానికి కేంద్ర 
ప్రభుత్వం ప్రేరణనందిసతుంది. 

n  8 కోటలికు పైగా కుట్ంబాలకు ఉచిత ఎల్.పి.జి కనక్షనులి . 99.6 
శాతానికి అందుబాట్. స్వనిధ పథకం కింద 23 లక్షలకు పైగా వీధ 
వరతుకులకు రూ.2300 కోటలి లబి్ధ 

n  11.4 కోటలి రైతు కుట్ంబాలకు రూ.1.6 లక్షలకోటలికు పైగా సమామున్  
నిధ. ఆయుష్మున్ భారత్ కింద 50 కోటలి మందికి పైగా రూ.5 లక్షల 
దాకా ఉచిత చికితస్  

n  కేవలం రెండేళలిలో జల్ జీవన్ మషన్ కింద 5 కోటలి కుట్ంబాలకు 
కుళాయి కనక్షనులి   

స్వరోణో తస్వం న్టికి100 
శాతం గ్రామాలకు రోడులి  
ఉండేలా అమృత యాత్ర 
కాలంలో కృష్  జరగాల్ 

100% ఇళలికూ బాయేంకు 
ఖాతాలు ఉండాల్.

100% లబి్ధదార్లకు 
ఆయుష్మున్ భారత్ కార్డా  
ఉండాల్. 

ప్ర ధానమంత్్ర  ఆవ్స్ యోజన గా్ర మీణ్ ని 2024 

దాకా కొనసాగంచట్నికి కాబినెట్ ఆమోదం 

త్లపింది.  

స్వర్ణ యుగం

కోవిడ్ వేళ 80 కోటలి మందికి పైగా ఉచిత రేషన్

పకాకీ ఇళు్ళ 
అందుకున్న
2 కోటలోక

పైగా కుట్ంబాలు

మర్గుదొడులి  కటి్టన  
ఇళు్ళ

10 కోటలోకి
పైనే

బాయేంకింగ్, సమాజిక 
భద్రత పందిన
43 కోటలో

జన్ ధన్ ఖాతాదార్లు

ఉజజీ్వల 2.0 దా్వరా అర్హులైన 
100% మందికీ ఉజజీ్వల 
పథకం, గాయేస్ కనక్షన్ 
ఉండాల్. 
దేశంలో అర్హుడైన ప్రతి 
పౌర్నికీ ప్రభుత్వ బీమా, 
పెన్షన్, గృహానిరాముణ 
పథకాలు అందాల్.

దేశంలో ప్రతి వీధవ్యేపారికీ 
స్వనిధ యోజన దా్వరా 
జీవన్పాధ కల్గేలా 
అనుసంధానం కావ్ల్.  

అమృత వత్సరం

ఆయుష్మున్ భారత్ దాకా ఈ రోజు దేశంలోని ప్రతి పేదవ్డికీ  
వివిధ సంక్షేమ పథకాలు తెలుస్. భారతదేశం రికార్డా  వేగంతో 
పురోగతి సధసతుంది. కానీ మన యాత్ర ఇంకా పూరితుకాలేదు. 
మనం మన ‘సంకలపిం’ ‘సిది్ధ’ గా మారాల్. ఈ ఆశయంతో 
భారత్ అమృత కాల యాత్ర ప్రారంభంచింది. 100% 

మఖపత్ర కథనంనవ భారత అమృత యాత్ర
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గ్రామాలకు రోడులి , 100% కుట్ంబాలకు బాంకు ఖాతాలు, 
100% లబి్ధదార్లకు 

ఆయుష్మున్ భారత్ కార్డాలు, అర్హులైన 100% మందికి 
ఉజజీ్వల పథకం కింద గాయేస్ కనక్షన్ ఉండేట్్ట  చూడటమే లక్షష్ం. 
అది ప్రభుత్వ బీమా కావచు్చ, పెన్షన్ పథకం కావచు్చ, 
గృహనిరాముణం కావచు్చ దానికి అర్హుడైన ప్రతి వయేకితుకీ ఆ 
ప్రయోజనం అందాల్. చివరికి రోడుడా  పకకీ వ్యేపార్లు సైతం 
స్వనిధ పథకం దా్వరా బాంకింగ్ వయేవసథితో 

అనుసంధానమవుతున్్నర్. ఈరోజు దేశం హర్  ఘర్ జల్ 
మషన్ కోసం వేగంగా పనిచేసతుంది. కేవలం రెండున్నరేళలిలో 
జల్ జీవన్  మషన్ వలలి ఐదు కోటలికు పైగా కుట్ంబాలకు 
కుళాయి నీరందుతోంది. 

దేశంలో ప్రతి నిరూపేదకూ పౌష్్కాహారం అందించటం 
ప్రభుత్వ ప్రాధానయేత. మహిళలు, పిలలిల అభవృది్ధకీ , 
ఎదుగుదలకూ పౌష్్కాహార లోపం ప్రధాన అవరోధంగా 
మారింది. దీని్న దృష్్టలో ఉంచుకునే ప్రభుత్వం పేదలకు 
పుష్్కరమైన  బియయేం అందిసతుంది. 2024 న్టికలాలి  అని్న  
సమాజిక భద్రతా పథకాల దా్వరా అందే బియాయేని్న బలవర్ధకం 
చేయాలని ప్రభుత్వం తీరామునించింది. ఇపపిటిదాకా 75 వేలకు 
పైగా ఆరోగయే క్షేమ కేంద్రాలు ఏరాపిటయాయేయి. ఇప్పుడు  సమతి 
సథి యిలో మంచి ఆసపిత్రుల నట్ వర్కీ, అతాయేధునిక 

n  ఆలోచనలు, నవకలపినలు, రిస్కీ  తీస్కునే స్వభావం, పూరితు చేయాలన్న 
పట్్ట దల అనేవి నేటి యువతకు నిజమైన గురితుంపు 

n  స్ట ర్టప్స్ దా్వరా ఈ దేశ యువత ఉదోయేగాలు అడుగేవ్ళు్ళగా కాకుండా, 
ఉదోయేగాలు ఇచే్చవ్ళలివుతున్్నర్. స్ట ర్టప్ పెట్్ట బడులు పెర్గుతున్్నయి. 

n  భారత్ ఇప్పుడు స్ట ర్టప్ నుంచి యూనికార్్న కు ఎదుగుతోంది. అంటే 100 
కోటలి డాలర్లి  లేదా 7 వేల కోటలి కంపెనీలుగా తయారవుతున్్నయి. 
ఒకప్పుడు 1-2 యూనికార్్న కంపెనీలుంటే ఇప్పుడు70 దాటాయి.  

n  10 నలల కోవిడ్ కాలంలో 10 రోజులకొక యూనికార్్న మొదలైంది 
n  టకోయే ఒలంపిక్స్ లో భారత్ కు ఒక బంగార్, 2 రజత, 4 కాంసయే పతకాలు 

వచా్చయి. ఇపపిటిదాకా ఒలంపిక్స్ లో ఇదే భారత అతుయేతతుమ ప్రతిభ. 
పారాల్ంపిక్స్ లో అతుయేతతుమ ప్రతిభకూడా ఇపపిటిదే. 5 బంగార్, 8 రజత, 
6 కాంసయే పతకాలతో 24 వ సథి నంలో ఉన్్నం. 

భారతదేశం  ప్రపంచంలోనే అతయేంత యవ్వన దేశం. 
అదుభాత మానవవనర్ల సమరథియూముంది. పశి్చమ, 

ఐరోపా దేశాలలో వృదు్ధ ల జన్భా  పెరిగపోతూ ఉంటే 
భారత్ లో మాత్రం యువత్ ఎకుకీవ. దేశానికి  ఉజజీ్వల 
భవితకోసం యువత ఆకాంక్షలు, పట్్ట దల నవభారత 

పురోగతికి మారద్ర్శనం చేస్తున్్నయి. ఇవనీ్న 
స్వతంత్రయే స్వరోణో తస్వ సంవతస్రమైన 2047 న్టికి 

సకారమవుతాయి. 

ప్ర ధాని మోదీ “నెై పుణయూం, పునరై నాపుణయూం, 

నెై పుణ్యూననాత్” మంత్ర ంతో భారత యువత 

సా్వవలంబనసాధిసోతా ంది.

ప్ర పంచంలోనే 
అతయూంత యువదేశం 
భారత్: అవకాశ్లు 

అనేకం

భారత్ లో స్ట ర్టప్ అనే మాట ఏమంత ప్రాచురయేంలో 
లేదు. గత ఏడు సంవతస్రాలలో స్ట ర్టప్స్ పెరిగ 

ప్రస్తుతం
50 వేల 

స్ట ర్టప్స్ భారత్ లో నడుస్తున్్నయి.

65% భారత జన్భా వయస్ 
35 ఏళలిలోపే ఉండటమే కాక 
50% జన్భా వయస్ 
25 ఏళలిలోపే. భారతీయుల సగట్ 

వయస్ 29 ఏళు్ళ

అమృత వత్సరం 

మఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత్ర
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ప్రయోగశాలలు ఏరాపిట్ చేసే పని సగుతోంది. 
దేశంలో వేలాది ఆసపిత్రులకు సొంత ఆకిస్జెన్ పాలి ంట్లి  కూడా 

ఏరాపిటవుతున్్నయి. అభవృది్ధలో వెనుకబడిన ప్రతి ప్రాంతానీ్న, 
ప్రతివర్ానీ్న ఇప్పుడు వెంటబెట్్ట కుపోతున్్నం.దీంతోబాట్ 
దళితులు, వెనుకబడిన తరగతులు, గరిజనులు, ఇతర సధారణ 
తరగతులలో నిర్పేదలు కూడా రిజరే్వషన్ ఫలాలు 
అందుకుంట్న్్నర్. ఈ మధయేనే వైదయే విదయేలో ఆల్ండియా 
కోటా లో ఆరిథికంగా వెనుకబడినవ్రికి కోటా కల్పించార్. 

పారలిమంట్ లో చట్టం చేయట దా్వరా ఓబీస్ జ్బితా తయార్చేసే 
హకుకీ రాష్ట్ర లకు ఇవ్వబడింది. 
సరవాతోమఖ సమిమాళిత్భివృదధి 

దేశ అభవృది్ధ యాత్రలో ఏ వయేకీతు, ఏ వరమ్ూ, ఏ మతమూ, 
దేశంలోని  ఏ మార్మూల ప్రాంతమూ మగల్పోకూడదన్నది 
కేంద్ర ప్రభుత్వ అభప్రాయం. గత ఏడేళలిలో అలాంటి వ్టి మీద 
దృష్్ట సరించటానికీ,  ప్రాధానయేం ఇవ్వటానికీ  కృష్ జరిగంది. 
అది తూర్పి భారతదేశం కావచు్చ, ఈశానయే భారతం కావచు్చ 
జముము, కాశ్ముర్ లేదా లద్ాఖ్  సహా మొతతుం హిమాలయ ప్రాంతం 
కావచు్చ, తీరప్రాంతాలు, గరిజన ప్రాంతాలు కావచు్చ.. 
భారతదేశపు అభవృది్ధ యాత్రకు ఇవి సరికొతతు 

నైపుణయే శిక్షణను 
ప్రోతస్హిస్తు 2024 
న్టికలాలి

మహిళలు

లక్షలకు 
పైగా 

ఉచత నెై పుణయూ శిక్షణ           కీ్ర డాశకితా గా భారత్

అటల్ టింకరింగ్ లాబ్స్ 
పరిధ విసతురించి ఇప్పుడు 
పెరిగన

సముర్్ట ఇండియా హాకథాన్ 
కు ఆకరి్షతులై అందులో 
పాల్్న్న విదాయేర్థిల సంఖయే

50,000 9000

46

1000000
మంది యువత కోసం రైల్ 
కౌశల్  వికాస్ ప్రాజెక్్ట  

స్కీళ్ళను 10 వేలకు 
మంచి పెంచుతార్  

దాటింది. 7 వేలకు పైగా సంసథిలనుంచి 
6 వేలకు పైగా ఐడియాలు వచా్చయి. 
ఇది మరింత వేగం పుంజుకునే కృష్ 
జర్గుతోంది.

దివ్యేంగులు 45 వేలకు పైగా ఉచిత 
నైపుణయే శిక్షణతో స్వవలంబన 
పందార్. వ్రికి  100% శిక్షణ 
పూరితు చేసే కృష్ జర్గుతోంది.  

2028 న్టికి ఒలంపిక్ క్రీడలలో మొదటి 10 
దేశాల జ్బితాలో భారత్ కు సథి నం దకకీటం 
లక్షష్ం. 2021-25 న్టికి రూ.8750 కోట్లి  
ప్రత్యేకంగా క్రీడలకు కేటాయించార్. 

ప్ర పంచంలోనే అతయూధిక సా్ట ర్ట ప్్స భారత్ లో 

ఉననాయి. నవకల్పనల దా్వరా యువతకు కొతతా  

అవకాశ్లు వసుతా ననాయి.

స్వర్ణ  యుగం

n  2028 లాస్ ఏంజెల్స్ ఒలంపిక్స్ కు సిద్ధం కావటంలో భాగంగా పోడియం పథకం కింద అథ్లిటలికు శిక్షణ ఇస్తున్్నర్. 
కొతతు జ్తీయ విదాయేవిధానంలో ముఖయేమైన అంశమేంటంటే క్రీడలను అదనపు అంశంగా కాకుండా ప్రధాన విదయేలో 
భాగం చేశార్. 

n  ఇందులో భాగంగా క్రీడాకార్ల శిక్షణకు తగన అవకాశాలు కల్పిసతుర్. ఇందుకోసం ఈ దశాబ్మంతా ట్కా్నలజీని 
విసతు ృతంగా వ్డతార్. కొతతు విదాయేవిధానం కింద 2025 న్టికి కనీసం 50% మంది విదాయేర్థిలకు వృతితునైపుణయే శిక్షణ 
ఇవ్్వలని నిరణోయించార్. ఆలా పాఠశాల సథి యి శిక్షణ ఆ తర్వ్త ఉన్నత విదాయేసథి యిలో కూడా 
ఉపయోగపడుతుంది. 

మఖపత్ర కథనంనవ భారత అమృత యాత్ర
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సరిహద్ులవుతున్్నయి.
జముము, కాశ్ముర్ లో పునర్వయూవస్థికరణ కమషన్ 

ఏరాపిటైంది. భవిషయేతుతులో జరిగే శాసనసభ 
ఎని్నకలకు ఏరాపిట్లి  కూడా జర్గుతున్్నయి. 
లద్ాఖ్ ప్రాంతం కూడా అభవృది్ధ పథం లో ఉంది. 
అకకీడ ఒకవైపు ఆధునిక మౌల్క వసతులు 
నిరిముస్తుంటే  మరోవైపు సింధు కేంద్రీయ 
విశ్వవిదాయేలయం  వలలి లద్ాఖ్ ఒక ఉన్నత విదాయే 
కేంద్రంగా మార్తోంది. 

21 వ శతాబ్ంలోని ఈ దశాబ్ంలో నీల్ ఆరిథిక 
వయేవసథిగా మారటానికి భారత్ తన కృష్ని 
వేగవంతం చేసింది. సముద్రగరభా శోధన దా్వరా 
సముద్రంలో ఉన్న  అంతులేని అవకాశాలను 
అందిపుచు్చకుంట్న్్నం. అభవృది్ధ స్చిలో 
వెనుకబడిన జిలాలి ల ఆకాంక్షలను కూడా మనం 
నరవేర్స్తున్్నం. విదయే, ఆరోగయేం, పౌష్్టకాహారం, 
రోడులి , ఉపాధకి సంబంధంచిన పథకాలకు 110 
ఆకాంక్షా పూరిత జిలాలి లోలి  ప్రాధానయేమస్తున్్నం. ఈ 
దిశలో చాలా ఎకుకీవ పోటీ సగుతోంది. దేశంలోని 
మగల్న జిలాలి లతో ఇవి కూడా సమానంగా 
ఉండాలన్నదే లక్షష్ం.  ఆరిథిక ప్రపంచంలో 
పెట్్ట బడిదారీ విధానం, సమయేవ్దం గురించి 
చాలా చరి్చస్తు ఉంటార్. కానీ భారత్ సహకారం 
మీద కూడా దృష్్టపెడుతుంది. ఈదిశలో చరయేలు 
తీస్కుంట్ ఈ రంగంలో సధకారత కోసం ఒక 
ప్రత్యేక మంత్రిత్వశాఖను కూడా ఏరాపిట్ చేశార్.  
అంచనలక తగినటు్టగా మౌలికవసత్లక 
ప్రాధానయాం 

ఆపి్టకల్ ఫైబర్ నట్ వర్కీ డేటా గ్రామాలకు 
చేర్తోంది. 8 కోటలికు పైగా మహిళలు గ్రామాలోలి  
స్వయం సహాయక బృందాలోలి  ఉన్్నర్. ఈన్డు 
దేశం సథి నికతకే పెద్పీట వేసి స్వమత్వ పథకం 
దా్వరా గ్రామాలను సధకారం 
చేయాలనుకుంటంది. దేశంలో 80 శాతం పైగా 
రైతులకు రెండు హెకా్ట రలిలోపే భూమ ఉంది. 

107

100%

లక్షల కోటలి నేషనల్ ఇన్ ఫ్రాసట్రక్చర్ లక్షల కోటలి నేషనల్ ఇన్ ఫ్రాసట్రక్చర్ 
పైప్ లైన్ స్కీమ్ తో రైలు, రోడుడా , పైప్ లైన్ స్కీమ్ తో రైలు, రోడుడా , 
ఎయిర్ పోర్్స్, ఎక్స్ ప్రెస్ వేస్, ఎయిర్ పోర్్స్, ఎక్స్ ప్రెస్ వేస్, 
ష్పిపింగ్ బలోపేతమవుతాయి.ష్పిపింగ్ బలోపేతమవుతాయి.
7 ఏళ్ళలో నేషనల్ హైవేస్ 7 ఏళ్ళలో నేషనల్ హైవేస్ 
నిరాముణంలో నిరాముణంలో 

పెర్గుదల పెర్గుదల 

నేషనల్ ఇన్ ఫ్్ర స్ట ్రక్చర్ పై ప్ లై న్ నేషనల్ ఇన్ ఫ్్ర స్ట ్రక్చర్ పై ప్ లై న్ 
పా్ర జక్్ట  పా్ర జక్్ట  

నేషనల్ హై వేస్ అండ్ రోడ్ పా్ర జక్్ట ్స నేషనల్ హై వేస్ అండ్ రోడ్ పా్ర జక్్ట ్స 

రోడులిరోడులి
కోవిడ్ ఉన్నపపిటికీ భారత్ కోవిడ్ ఉన్నపపిటికీ భారత్ 
2020-21 ఆరిథిక సంవతస్రంలో2020-21 ఆరిథిక సంవతస్రంలో

రోడులి  వేశార్. రోడులి  వేశార్. 

పశి్చమ మధయే రైలే్వ జోన్ థర్డా లైన్  పశి్చమ మధయే రైలే్వ జోన్ థర్డా లైన్  
ప్రాజెక్్ట లో ఉన్న భోపాల్-ఇటారీస్ ప్రాజెక్్ట లో ఉన్న భోపాల్-ఇటారీస్ 
సెక్షన్ లో బర్ఖాఎరా –బూడి్న  మధయే సెక్షన్ లో బర్ఖాఎరా –బూడి్న  మధయే 
26.5 కిమీ బ్రాడ్ గేజ్ మారం్లో 26.5 కిమీ బ్రాడ్ గేజ్ మారం్లో 
సొరంగం పనులను భారతీయ రైలే్వ సొరంగం పనులను భారతీయ రైలే్వ 
చేపటి్టంది. చేపటి్టంది. 

భారత దేశపు స్సంపన్నమైన భారత దేశపు స్సంపన్నమైన 
సంసకీకృతిక వ్రసతా్వని్న, ఇతర సంసకీకృతిక వ్రసతా్వని్న, ఇతర 
చారిత్రక ప్రదేశాలు చూపేందుకు చారిత్రక ప్రదేశాలు చూపేందుకు 
భారత్ గౌరవ్  రైళు్ళ నడుసతుయిభారత్ గౌరవ్  రైళు్ళ నడుసతుయి

పిఎం గతిశకితు నేషనల్ మాస్టర్ పాలి న్ పిఎం గతిశకితు నేషనల్ మాస్టర్ పాలి న్ 
కింద ప్రభుత్వం వివిధ కింద ప్రభుత్వం వివిధ 
మంత్రిత్వశాఖలను ఒకే వేదికమీదికి మంత్రిత్వశాఖలను ఒకే వేదికమీదికి 
తెసతుంది. తెసతుంది. 

పా్ర జకు్ట ల జాపాయూనికి చరమగ్తం పాడుతూ 

భారతదేశం గత్శకితా  యోజనన 

పా్ర రంభించంది.

భారతదేశం ప్రపంచ రికార్డా  భారతదేశం ప్రపంచ రికార్డా  
సృష్్టంచటంలో భాగంగా సృష్్టంచటంలో భాగంగా 
రోజుకు నిరిముంచేది రోజుకు నిరిముంచేది 
36.5 కిమీ 

13,394 కిమీ  

వివిధ ప్రాజెకు్టల సమాచారాని్న వివిధ ప్రాజెకు్టల సమాచారాని్న 
సకాలంలో ప్రతి విభాగానికీ సకాలంలో ప్రతి విభాగానికీ 
అందించే ఏరాపిట్లి  కూడా అందించే ఏరాపిట్లి  కూడా 
జరిగాయి. జరిగాయి. 

గతి శకితు మాస్టర్ పాలి న్ దా్వరా గతి శకితు మాస్టర్ పాలి న్ దా్వరా 
మౌల్క సదుపాయాల విషయంలో మౌల్క సదుపాయాల విషయంలో 
భారత్ ఒక విపలివ్తముక చరయే భారత్ ఒక విపలివ్తముక చరయే 
తీస్కుంది. తీస్కుంది. 

100 లక్షల కోటలి పిఎం గతి శకితు 100 లక్షల కోటలి పిఎం గతి శకితు 
మాస్టర్ పాలి న్ దా్వరా లక్షలాది మాస్టర్ పాలి న్ దా్వరా లక్షలాది 
మంది యువతకు సరికొతతు ఉపాధ మంది యువతకు సరికొతతు ఉపాధ 
అవకాశాలు వస్తున్్నయి. అవకాశాలు వస్తున్్నయి. 

అమృత వత్సరం 

మఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత్ర



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జనవరి 1-15, 2022 27

గతంలో ఈ సన్నకార్ రైతులకు తగనంత ప్రాధానయేం ఇవ్వలేదు. 
ఇప్పుడు ఈ సన్నకార్ రైతుల సంక్షేమాని్న దృష్్టలో 

ఉంచుకొని వయేవసయ సంసకీరణలు తెస్తున్్నర్, నిరణోయాలు 
తీస్కుంట్న్్నర్. 

కొతతు తరం మౌల్క సదుపాయాల కోసం సమన్వయంతో కృష్ 
సగుతోంది. ఇటీవలే ప్రారంభంచిన ప్రధానమంత్రి గతిశకితు 
యోజన దీనిమీదనే దృష్్ట సరిస్తుంది.  ఆధునిక ప్రపంచంలో 
పురోగతికి పున్ది అతాయేధునిక మౌల్క సదుపాయాలమీదనే 
ఆధారపడుతుంది. అది మధయే తరగతి అవసరాలను, 

మౌలక వసతులు మౌలక వసతులు 
మౌల్కవసతులరంగం దేశాని్న అభవృది్ధపథయేంలో నడిపేది మాత్రమే కాదు, మౌల్కవసతులరంగం దేశాని్న అభవృది్ధపథయేంలో నడిపేది మాత్రమే కాదు, 
ఉదోయేగావకాశాలు సృష్్టస్తుంది. ఆధునిక ప్రపంచంలో పురోగతికి పున్ది ఆధునిక ఉదోయేగావకాశాలు సృష్్టస్తుంది. ఆధునిక ప్రపంచంలో పురోగతికి పున్ది ఆధునిక 
మౌల్క వసతులే. మధయేతరగతు ఆకాంక్షలన్ అది నరవేర్స్తుంది. బలహీన మైన మౌల్క వసతులే. మధయేతరగతు ఆకాంక్షలన్ అది నరవేర్స్తుంది. బలహీన మైన 
మౌల్క వసతులు అభవృది్ధ వేగానికి నష్టం. అందుకే భారత ప్రభుత్వం బలమైన మౌల్క వసతులు అభవృది్ధ వేగానికి నష్టం. అందుకే భారత ప్రభుత్వం బలమైన 
మౌల్కవసతులమీద దృష్్టపెటి్టంది. మౌల్కవసతులమీద దృష్్టపెటి్టంది. 

దేశంలో మరో 19 ఇతర ప్రదేశాలలో అతయేవసర దేశంలో మరో 19 ఇతర ప్రదేశాలలో అతయేవసర 
లాండింగ్ సౌకరాయేలు అభవృది్ధ చేసతుర్. వీటిలో రాజసథి న్ లాండింగ్ సౌకరాయేలు అభవృది్ధ చేసతుర్. వీటిలో రాజసథి న్ 
లోని  ఫాలోడీ-జైసలేముర్ రోడ్, బారముర్-జైసలేముర్ రోడ్, లోని  ఫాలోడీ-జైసలేముర్ రోడ్, బారముర్-జైసలేముర్ రోడ్, 
పశి్చమ బెంగాల్ లోని ఖరగ్ పూర్- కీయోంజ్ర్ రోడుడా , పశి్చమ బెంగాల్ లోని ఖరగ్ పూర్- కీయోంజ్ర్ రోడుడా , 
పాన్గడ్/ కేకేడీ దగ్ర, తమళన్డులో చన్్న, పుదుచే్చరి పాన్గడ్/ కేకేడీ దగ్ర, తమళన్డులో చన్్న, పుదుచే్చరి 
రోడ్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని నలూలి ర్-ఒంగోలు, ఒంగోలు-రోడ్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని నలూలి ర్-ఒంగోలు, ఒంగోలు-
చిలకలూరిపేట రోడుడా , హరాయేన్లో మండీ డబా్వలీ- చిలకలూరిపేట రోడుడా , హరాయేన్లో మండీ డబా్వలీ- 
ఓఢం రోడ్, పంజ్బ్ లో సంగ్రూర్ దగ్ర, గుజరాత్ లోని ఓఢం రోడ్, పంజ్బ్ లో సంగ్రూర్ దగ్ర, గుజరాత్ లోని 
భుజియా నల్యా రోడ్, స్రత్ -బరోడా రోడ్, జముము భుజియా నల్యా రోడ్, స్రత్ -బరోడా రోడ్, జముము 
కాశ్ముర్ లో బానిహాల్-శ్రీనగర్ రోడ్, అసస్ంలో లేహ్/కాశ్ముర్ లో బానిహాల్-శ్రీనగర్ రోడ్, అసస్ంలో లేహ్/
నయోమా ప్రాంతం. జోరాహు ట్-బారాఘాట్ రోడ్, శివసగర్ నయోమా ప్రాంతం. జోరాహు ట్-బారాఘాట్ రోడ్, శివసగర్ 
దగ్ర, బాగ్ డోగ్రా- హషీమరా రోడ్, హషీమరా- త్జ్ దగ్ర, బాగ్ డోగ్రా- హషీమరా రోడ్, హషీమరా- త్జ్ 
పూర్ రూట్, అసస్ంలో హషీమరా-గువ్హటి రోడ్ పూర్ రూట్, అసస్ంలో హషీమరా-గువ్హటి రోడ్ 
ఉన్్నయి. ఉన్్నయి. 

వేగవంతమెై న అభివృదిధి కి మారగా ం 
సుగమం చేస్తా 111 

2
కోటలితో నేషనల్ ఇన్ కోటలితో నేషనల్ ఇన్ 
ఫ్రాసట్రక్చర్ పైప్ లైన్ చేపట్్ట  ఫ్రాసట్రక్చర్ పైప్ లైన్ చేపట్్ట  
2025 న్టికి 7,400 2025 న్టికి 7,400 
ప్రాజెకు్టలు పూరితు చేయాల్ప్రాజెకు్టలు పూరితు చేయాల్

నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా 
(NHAI) నిర్వహిస్తున్న జ్తీయ (NHAI) నిర్వహిస్తున్న జ్తీయ 
రహదార్లు 2024-25 న్టికిరహదార్లు 2024-25 న్టికి

75
220

గతి శకితు యోజన దా్వరా ఉడాన్ కింద గతి శకితు యోజన దా్వరా ఉడాన్ కింద 
దేశంలో ప్రాంతీయ అనుసంధానత దేశంలో ప్రాంతీయ అనుసంధానత 
వేగంగా  సగుతోంది. దీంతో 2024-వేగంగా  సగుతోంది. దీంతో 2024-
25కి  హెల్పోర్్స్, వ్టర్ ఏరోడ్రోమ్స్, 25కి  హెల్పోర్్స్, వ్టర్ ఏరోడ్రోమ్స్, 
విమాన్శ్రయాల సంఖయే విమాన్శ్రయాల సంఖయే 

కొతతు వందే భారత్ రైళు్ళ కొతతు వందే భారత్ రైళు్ళ 
దేశమంతటా నడపాలని నిరణోయం  దేశమంతటా నడపాలని నిరణోయం  

వచే్చ రెండేళ్ళలో  వచే్చ రెండేళ్ళలో  

రోడుడా  రవ్ణా, హైవేల మంత్రిత్వశాఖ వ్హన్ల రద్ు విషయంలో రోడుడా  రవ్ణా, హైవేల మంత్రిత్వశాఖ వ్హన్ల రద్ు విషయంలో 
ప్రోతాస్హకాలు, జరిమాన్ విధంపులమీద  ఒక న్టిఫికేషన్ జ్రీచేసింది. ఇది ప్రోతాస్హకాలు, జరిమాన్ విధంపులమీద  ఒక న్టిఫికేషన్ జ్రీచేసింది. ఇది 
2022 ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలులోకి వస్తుంది.2022 ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలులోకి వస్తుంది.

స్వర్ణ  యుగం

స్వర్ణ  యుగం 

విసతురణకువిసతురణకు

లక్షల కి.మీ లక్షల కి.మీ 
పడవుకు పడవుకు 
విసతురించబడతాయి.విసతురించబడతాయి.

కి చేర్తుంది. కి చేర్తుంది. 

మఖపత్ర కథనంనవ భారత అమృత యాత్ర
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ఆకాంక్షలను కూడా నరవేర్స్తుంది. దీని్న 
గ్రహించటం వలలినే  నీర్, భూమ, ఆకాశం .. అనీ్న 
రంగాలోలి న్ అన్హయేమైన వేగంతో అసధారణమైన 
కృష్ సల్పార్. విసతు ృతమైన జలమార్ాల నట్ వర్కీ 
అందించటానికి వేగంగా పని జర్గు తోంది. దీనివలలి 
సముద్ర విమాన్లతో కొతతు ప్రదేశాల అనుసంధానం 
పెర్గుతుంది.  భారతీయ రైలే్వలు కూడా ఆధునిక 
అవసరాలకు తగనట్్ట  మార్తోంది.
ఈశ్నయా, తూరు్ప ప్రాంత్ల అభివృదధి 
వేగవంతం 

ఈశానయే, తూర్పి భారతం అభవృది్ధలో కొతతు  
అధాయేయం రాస్తున్్నయి.అని్న ఈశానయే రాషట్ర 
రాజధానులను రైల్ సరీ్వస్ తో కల్పే పని 
పూరితుకావచి్చంది. యాక్్ట ఈస్్ట పాలస్ దా్వరా ఈశానయే 
భారతం ఇప్పుడు బంగాలి దేశ్, మయన్ముర్, 
ఆగే్నయాసియాతో అనుసంధాన మవుతోంది. 
ఏళలికొద్ీ జర్గుతున్న కృష్ వలలి శ్రేష్ భారత్ నిరాముణం 
దా్వరా ఈశానయే భారతం  లో శాంతి నలకొంటంది. 
ఈ ప్రాంతంలో పరాయేటకానికి, క్రీడలకు, సేంద్రీయ 
సగుకు, మూల్కలకు అవకాశముంది. ఆ విధంగా 
అభవృది్ధ యాత్రలో ఇది కీలకమవుతుంది. 
సుపరిపాలనల్ కొతతు అధాయాయం

కోవిడ్ అనంతర కాలంలో మేకిన్  ఇండియా ను 
ప్రోతస్హించటానికి ఉతాపిదక అనుసంధానిత 
ప్రోతాస్హక పథకాని్న దేశం  ప్రకటించింది. దీనికో 
ఉదాహరణ ఎలకాట్ర నిక్ రంగం. పి ఎల్ ఐ ఎన్్న 
మార్పిలు తెచి్చంది.  ఏడేళ్ళ కిందట భారత్ 800 
కోటలి డాలరలి మొబైల్ ఫోనులి  దిగుమతి  చేస్కునేది.  
ఇప్పుడు 300 కోటలి డాలరలి ఫోనులి  ఎగుమతి చేసతుంది. 
తయారీరంగం ఆరిథిక వయేవసథిను ముందుకు 
నడిపించేలా ఈ పథకాని్న బడ్జీట్ లో ప్రకటించిన 

n  వివిధ పథకాల కింద పేదలకిచే్చ బియాయేని్న బలవర్ధకం చయాయేలని 
ప్రభుత్వం నిరణోయించింది. 

n  2024 న్టికి మొతతుం ప్రజ్పంపిణీ వయేవసథిలో బలవర్ధక బియాయేనే్న 
ఇసతుర్. ఆలా పేదలకు పుష్్టకరమైన బియయేం అందుతాయి. 

n  రేషన్ ష్పులో దొరికే బియయేమైన్, పిలలిలకు మధాయేహ్న భోజనం కోసం 
వ్డే బియయేమైన్ 2024 న్టికి పుష్్టకారంగా మారి్చన తర్వ్తనే  
అందిసతుర్. 

మంచ పౌష్ట కాహారం-ఇప్పుడు 
బలవరధి కమెై న బియయూం

పోషణ్ అభయాన్ దా్వరా కేంద్ర ప్రభుత్వం పౌష్్టకాహార లోపం  మీద ఒక 
ఉదయేమం ఆరంభంచింది. అదే కారయేక్రమాని్న ఇప్పుడు పోషణ్ 2.0 
దా్వరా ముందుకు తీస్కు వెళుతోంది. ఇందులో భాగంగానే ప్రభుత్వం 
వివిధ పథకాలకింద ప్రజలకు ఇచే్చ బియాయేని్న బలవర్ధకం చేసి ఇవ్్వలని 
నిరణోయించింది. 

n  2020 లో ప్రపంచ ఆహార దిన్తస్వం న్డు జీవమారిపిడి చేసిన 17 
వంగడాలు జ్రికి అంకితం చేయగా వచే్చ ఏడు ఇంకో 35 వసతుయి. 

n  2వయేవసయ రంగాని్న పరిశోధన, ట్కా్నలజీతో అనుసంధానం చేయటం 
వలలి కొతతు వంగడాలతో  పౌష్్టకాహార ప్రచారం బలోపేతమైంది.

సర్వత్రిక బడ్జీట్ లో మషన్ పోషణ్ 2.0 ను ప్రకటించార్. 
ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనీ్న పౌష్్టకాహార పథకాలన్ 
దీనికిందికే తెస్తుంది. దీంతోబాటే రానున్న  రోజులోలి  
పోషకాలను పెంచుతుంది.

ప్ర పంచపు అత్పదదూ  ఆహార భద్ర త కారయూక్ర మం 

కింద 80 కోటలు  మంది ప్ర జలకు ఉచత రషన్ 

అందుతోంది.  

అమృత వత్సరం 
కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ పథకాల 
కింద అర్హులకు  బియయేమస్తుంది. 

కోవిడ్ వేళ ఆహార భద్రత 
ఇవ్వటానికి ప్రజలకు 
ఆహారధాన్యేలు చౌకధరకో, 
ఉచితంగాన్ ఇచా్చర్. ఆలా 
పౌష్్టకాహారభద్రత ఉంట్ంది. 

స్వర్ణ  యుగం
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విధంగా మొతతుం 13 రంగాలోలి న్ అమలు చేస్తున్్నర్. ఈ రోజు 
వివిధ రంగాలలో, చిన్న పట్టణాలలో సైతం స్ట ర్టప్స్ వస్తున్్నయి. 
మార్పిలు, సంసకీరణల దిశలో భారతదేశం రాజకీయ 
పట్్ట దలను ప్రదరి్శసతుంది. 
  దేశంలో ఈన్డు రాజకీయ నిరణోయాధకారానికి ఎలాంటి 
లోట్ లేదు. జ్తీయ భద్రతకే కాకుండా పరాయేవరణ భద్రతకూ 
సమానయే ప్రాధానయేం ఇస్తున్్నర్. భారత్ నేడు పరాయేవరణ 
పరిరక్షణకు గొంతెతితు నినదిసతుంది. విదుయేత్ రంగంలో 

స్వవలంబన ఆతము నిరభార్  భారత్ కు  అనివ్రయేం. స్వతంత్రయే 
శతాబ్ి పూరితు కావటానికి ముందే దీని్న సధంచటానికి దేశం ఒక 
కారాయేచరణ ప్రణాళిక రూపందించుకుంది. గాయేస్ ఆధారిత 
ఆరిథిక వయేవసథిగా మార్తూ సి.ఎన్.జి, పి.ఎన్.జి, 20 శాతం 
ఇథన్ల్ కలపటం, విదుయేత్ వ్హన్లను ప్రోతస్హించటం, 
రైలే్వల 100 శాతం  విదుయేదీకరణ, 2030 న్టికి నికరంగా 
స్న్్న కర్న ఉద్ారాలను సధంచే రంగంగా తయారవటం  
మీద దృష్్ట సరించటం ఈ కారాయేచరణలో భాగాలు. వ్తావరణ 
సంబంధ లక్షాయేల సధనలో భారత్ మగతా దేశాలకంటే 
ముందున్నది. 
అమృత్ సంకల్్ప దూతలు యువత 

ప్రపంచంలో అతయేంత యువదేశం భారత్. దేశ జన్భాలో 65 

పీఎల్ఐ (ఉత్పత్తా  అనసంధానిత పో్ర తా్సహకం) తో 
తయారీ రంగం వేగం పుంజుకుంది. ఉత్పత్తా  కూడా 
పరిగంది.

ఆత్మ నిరభార్ భారత్ అనే మూలమంత్ర ంతో
దేశం సా్వవలంబన బ్టలో ముందుకు సాగుతోంది

n  ఎలకాట్ర నిక్స్, ఐటీ హార్డా వేర్, ఆటమొబైల్స్, మొబైల్స్, ఈవీ బాటరీలు, 
ఫారాముస్టికల్స్ సహా 13 గురితుంచిన రంగాలు స్వయం సమృద్ధం 
చేయటం కోసం 1.97 లక్షల కోట్లి  మంజూరయాయేయి. 

n  2020 ఆగస్్ట  కంటే 2021 ఆగస్్టలో 33 శాతం ఎగుమతులు 
అదనం 

n  2013-14 లో వయేవసయానికి కేటాయింపులు రూ.21.934 కోట్లి  
కాగా 2021-22 కు 5.5 రెట్లి  పెరిగ రూ.1,23,018 కోట్లి  అయింది. 

n  కోవిడ్ కు ముందు దేశంలో పీపీఈ కిట్స్ తయారీ దాదాపు శూనయేం. 
ఇప్పుడు భారత్ అతిపెద్ ఎగుమతిదార్. 

n  స్వయం సమృద్ధ భారత్  ఉపాధ పథకం కింద 30 లక్షలమండికి 
2021 సెపె్టంబర్ దాకా రూ, 1,500 కోటలికు పైగా లబి్ధ చేకూరింది.   

n  తయారీరంగంలో దేశంలో కనీస ఉతపితితు  వచే్చ అయిదేళలిలో 50 
వేల కోటలి డాలర్లి  దాట్తుండని అంచన్

n  స్కీళ్ళలో కంపూయేటర్లి , పారిశుద్ధయూం, నీర్, విదుయేత్ వంటి 
మౌల్కసదుపాయాలు 

n  ఉదోయేగ, ఉపాధ అవకాశాలను ప్రోతస్హించటం 
n  స్ట ర్టప్స్ దా్వరా యువత స్వవలంబన సధంచి ఉదోయేగాలు 

సృష్్టంచేవ్ళు్ళగా తయార్ కావ్ల్. 

ఆతము నిరభార్ అనే మూలమంత్రంతో సథి నికతకోసం నినదిద్ాం, మేడిన్  ఇండియా నిన్దాలను నేటి భారత్ ప్రోతాస్హిసతుంది. దానివలలి దేశం 
స్వయం సమృద్ధమవుతుంది. అదే సమయంలో  దేశంలో తయారైన వస్తువులను పెద్ ఎతుతున విదేశాలకు ఎగుమతి చేయవచు్చ. ఇకకీడి 
యువత ఉదోయేగాలు అడిగేవ్ర్గా కాకుండా, ఉదోయేగాలు ఇచే్చవ్రిగా తయారవుతార్.  భారత ప్రభుత్వం స్వవలంబనను ఒక ఆకాంక్షగా 
మారి్చ నవ భారతం నమముకంగా పురోగతి బాటలో వేగంగా నడిచేలా చరయేలు తీస్కుంటంది.

స్వర్ణ  యుగం
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అమృత వత్సరం 

మఖపత్ర కథనంనవ భారత అమృత యాత్ర
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శాతం మంది 35 ఏళ్ళ లోపు వ్రే. 50 శాతం జన్భా 25 ఏళలి 
లోపు ఉంది. దేశపు హోదాపెంచటమన్నది వీరి ఆకాంక్ష. 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఇలా అంటార్. “ నేనేమీ 
జోయేతిష్కీణిణో కాదు. కారాయేచరణ ఫలాలమీదనే న్కు నమముకం. 
న్దేశ యువత మీద న్కు నమముకముంది. దేశ సదర్ల మీద, 
దేశ కుమారెతులమీద, దేశ రైతులమీద, దేశ వృతితునిపుణులమీద 
న్కు నమముకముంది. ‘చేయగలం’ అనే తరం ఇది. అది ప్రతి 
లక్షాయేనీ్న సధంచగలదు. ఈ 21 వ శతాబ్పు నేటి భారతం 
ఘనమైన లక్షాయేల నిరేశ్ానికీ, సధంచటానికీ సమరథిమైనది. 
దశాబ్ాలు, శతాబ్ాల తరబడి పటి్టంచుకోకుండా వదిలేసిన 

సమసయేలకు ఈన్డు దేశం పరిష్కీరాలు  కనుకుకీంట్న్నది. 
ఆరి్టకిల్ 370 రద్ు లాంటి చారిత్రతముక నిరణోయం కావచు్చ, 
దేశాని్న పను్నల వ్లనుంచి విడిపించే జేఎస్్ట కావచు్చ, 
సైన్యేనికి ‘వన్ రాంక్ -వన్ పెన్షన్‘ కావచు్చ, రామాలయ 
నిరాముణం కావచు్చ, వివ్దాసపిద విషయాలకు శాంతియుత 
పరిష్కీరం కావచు్చ.. ఇవనీ్న గత కొనే్నళలిలో వ్సతువ రూపం 
దాలా్చయి. కచి్చతంగా అమృత కాలం నవభారత నవయే చరిత్ర 
రాసతుంది. ఈ కళలను, ఆకాంక్షలను సకారం చేసే త్జస్స్ 
మనందరి సంఘీభావమే. అదే.. “సబ్ కా ప్రయాస్”   

నాముందు మసురుకున్న కష్టా లే 
నా ధై ర్యానికి పునాది 
సవాళ్ళకు భయపడి వెన్్నచూపకు 
సవాలక్ష అవకాశాలు దాగి ఉనా్నయుందులో 
పురోగతి యజ్ుంలో శ్ర మ సువాసనే 
తల్లి  భారతికి మనమిచ్చే కాన్క 
నవ భారతానికి రుండు చ్తులు పేదా-గొప్పా 
మారుతున్న భారత్ ఇసుతు న్న పిలుపు ఇది 
గతుంలోనూ పురోగమిస్తు  సాగినా 
ఇప్పుడు పరుగెతాతు ల్సిన అనివారయాత నవభారతానిది 
వేగుంగా సాగటమే నవభారత దీక్ష 

ప్ర ధానమంత్్ర  

నరంద్ర  మోదీ 

కవి హృదయంలో 

నటుకుపోయిన 

నవభారత ర్పం 

మఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత్ర
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ఆరిథి క వయూవసథిఆరిథి క వయూవసథి

నవంబర్ నెల ఆరి్థక గణాంకాలు భారత ఆరి్థక వయావస్థ ననటికీ నవంబర్ నెల ఆరి్థక గణాంకాలు భారత ఆరి్థక వయావస్థ ననటికీ 
మరింత బల్పేతం కావడాని్న  స్చిసుతున్నయి. ఒకవైపు మరింత బల్పేతం కావడాని్న  స్చిసుతున్నయి. ఒకవైపు 
ఈ ఆరి్థక సంవతసిరం రెండో త్రైమాసికంల్ జ్డీపీ వృదధి 8.4 ఈ ఆరి్థక సంవతసిరం రెండో త్రైమాసికంల్ జ్డీపీ వృదధి 8.4 
శ్తంగా నమోదవడం ప్రపంచాని్న ఆశ్చరయాపరచగా, మరోవైపు శ్తంగా నమోదవడం ప్రపంచాని్న ఆశ్చరయాపరచగా, మరోవైపు 
జ్ఎస్్ట వస్ళ్లో కూడా రికారు్డ సా్థయిల్  రూ.1.31 లక్షల జ్ఎస్్ట వస్ళ్లో కూడా రికారు్డ సా్థయిల్  రూ.1.31 లక్షల 
కోటలోక చేరుకన్నయి. జ్డీపీ వృదధి శ్తం ప్రపంచంల్నే కోటలోక చేరుకన్నయి. జ్డీపీ వృదధి శ్తం ప్రపంచంల్నే 
అతయాంత  వేగవంతమైనద కాగా, 2017 జూలైల్ జ్ఎస్్ట అతయాంత  వేగవంతమైనద కాగా, 2017 జూలైల్ జ్ఎస్్ట 
అమలుల్కి తెచి్చనప్పటినుంచీ రెండో అతయాధక వస్ళ్లో కావడం అమలుల్కి తెచి్చనప్పటినుంచీ రెండో అతయాధక వస్ళ్లో కావడం 
గమనరహుం……గమనరహుం……

ఏడేళలి కిందట దేశ ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ 
బాధయేతలు చేపటే్టన్టికి జీడీపీ పరంగా ఆరిథిక 
వయేవసథి గాడితపిపింది. ఒకవైపు ద్రవోయేల్ణం 

పెర్గుతుండగా మరోవైపు విదేశ్ పెట్్ట బడులలో సతుబ్త 
ఏరపిడింది. ఆ పరిసిథితిలో ఆరిథిక వయేవసథిలో మలుపు కోసం దేశం 
ఎదుర్చూసతుంది. ఈ గందరగోళం నేపథయేంలో ఆరిథిక వయేవసథి 
పునర్ద్ధరణ పెనుసవ్లే. అయినపపిటికీ… ఆరిథిక వయేవసథికు 
ఊపునివ్వడం కోసం ‘ఒకే దేశం-ఒకే పను్న, కారొపిరేట్ పను్న 
తగ్ంపు, ‘ఎంఎస్ ఎంఈ'లకు మద్తు, ఐటీస్ సమృతి’సహా 
ప్రభుత్వం అనేక చారిత్రక చరయేలు చేపటి్టంది. అయిత్, కోవిడ్  
కారణంగా గత సంవతస్రం రెండో త్రైమాసికంలో ఆరిథిక 
వయేవసథి 24.4 శాతంమేర ప్రతికూల సంఖయేకు పతనమైనపుడు 
అనేక సందేహాలు తల్తాతుయి. కానీ, లాక్ డౌన్ తరా్వత 2020 
అకో్ట బర్ నుంచి డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో జీడీపీ మళ్లి సనుకూల 
గణాంకాలు నమోదు చేయడందా్వరా ఆరిథిక విమర్శకుల న్ళులి  
మూయించింది.

ఆ తరా్వత కోవిడ్ రెండోదశ విధ్వంసని్న దేశం 
చవిచూసింది. అయినపపిటికీ, ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న 

చుర్కైన విధాన్ల వలలి ఆరిథిక వయేవసథి తిరిగ వేగం పుంజుకుంది. 
ఫల్తంగా అంతకుముందు భారత వృది్ధ శాతాని్న తగ్ంచిన 
రేటింగ్ ఏజెనీస్లు తమ అంచన్లను సవరించుకోవ్ల్స్ 
వచి్చంది. ఈ నేపథయేంలో నవంబర్ 30న విడుదల చేసిన 
గణాంకాల ప్రకారం 2021-22 ఆరిథిక సంవతస్రం రెండో 
త్రైమాసికంలో జీడీపీ 8.4 శాతంగా నమోదైంది. తన పౌర్ల 
సమూహిక ఆకాంక్షలు నరవేర్చడంలో ప్రతికూల పరిసిథితులను 
అధగమంచగల భారతదేశ సమరాథి యూని్న ఈ అధక జీడీపీ వృది్ధ 
శాతం స్చిస్తుంది. అందుకే ప్రధానమంత్రి  నరేంద్ర మోదీ- 
“రెండో త్రైమాసికం సంబంధత జీడీపీ గణాంకాల విడుదలకు 
కాసతు ముందుగా  ఆరిథిక మంత్రిత్వశాఖ వెలలిడించిన నివేదిక 
ఆ వేగాని్న ప్రముఖంగా చూపింది. టీకాలు వేయడంలో 
వేగంతోపాట్ పండుగ స్జన్ కూడా భారత ఆరిథిక వయేవసథి 
పునర్ద్ధరణను వేగవంతం చేస్తుందని ఆ నివేదిక పేరొకీంది. 
తదా్వరా డిమాండ్-సరఫరా అంతరం తగ్, ఉపాధ అవకాశాలను 
పెంచుతుందని తెల్పింది. ఈ మేరకు ఆరిథిక మంత్రిత్వశాఖ 
అంచన్లు సరైనవేనని రెండో త్రైమాసికం గణాంకాలు ర్జువు 
చేశాయి” అన్్నర్.

కోవిడ్  నీడ నంచ  విముకతా ంకోవిడ్  నీడ నంచ  విముకతా ం

ఆరి్థక వయావస్థపరుగుతుననా జీడీపీ
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 2021-22 రెండో త్రైమాసికంలో జూలై- సెపె్టంబర్ మధయే నమోదైన 
వృది్ధ రేట్ అంచన్లకన్్న మర్గ్ా ఉంది. కోవిడ్ కు ముందు 
కాలంతో పోల్సేతు ఆరిథిక వయేవసథి పరిమాణం పెరిగనపపిటికీ కోవిడ్ 
దుషపిరిణామాలను తట్్ట కుని భారత ఆరిథిక వయేవసథి మలుపు 
తిర్గుతున్నదని చపపిడానికి ఇదో సంకేతం. ఆ మేరకు 2019లో 
ఆరిథిక వయేవసథి పరిమాణం రూ.35.61 లక్షల కోట్లి  కాగా, ఇప్పుడది 
రూ.35.71 లక్షల కోటలికు చేర్కుంది.

 మైనింగ్ రంగంలో అతయేధకంగా 15.4 శాతం వృది్ధ నమోదైంది. 
తయారీ రంగం 5.5 శాతం, నిరాముణ కారయేకలాపాలు 7.5 శాతం, 
వయేవసయ రంగం 4.5 శాతం వంతున పెరిగాయి.

 2020-21 తొల్ త్రైమాసికంలో లాక్ డౌన్ తరా్వత, నిరాముణ రంగం 

ఎకుకీవగా ప్రభావితమైంది. దీని పరిమాణం 50.3 శాతం క్షీణతతో 
రూ.1.30 లక్షల కోటలికు పడిపోయింది. ఏడాదిన్నర తరా్వత ప్రస్తుతం 
ఈ రంగం బలమైన వృది్ధని నమోదు చేసింది. ఆ మేరకు కోవిడ్ 
మునుపటి సథి యితో పోల్సేతు జూలై-సెపె్టంబర్ త్రైమాసికంలో కేవలం 
రూ.660 కోట్లి  మాత్రమే తకుకీవగా ఉంది.

 భారత వృది్ధ రేట్ ప్రపంచంలోనే అతయేంత వేగవంతమైనది కావడం 
అతయేంత ప్రధాన్ంశం. ప్రపంచంలో ప్రధాన దేశాలైన అమరికా 
(4.9%), చైన్ (4.9%), జపాన్ (1.4%) తదితర ఆరిథిక వయేవసథిల 
వృది్ధ రేట్ గత త్రైమాసికంలో తకుకీవగా ఉంది. కాగా, భారత్  తరా్వత 
టరీకీ (6.9%) రెండో సథి నంలో ఉంది.

ఆరిథి క మలుపు

ప్ర ధానమెై న 8 రంగాలలో 5% సానకూలతన.. 3% మెరుగుదలన స్చసాతా యి

రెండో త్రైమాసికంల్ రూ. కోటలోల్  2019-20  2021-22
వయేవసయం   378602 407641+

మైనింగ్  64905 70022+

తయారీ  564742 586775+

యుటిల్టీ సరీ్వసెస్ 77469 86330+

నిరాముణం 241188 240528-

వ్ణిజయేం, హోటల్, రవ్ణా 638065 579113-

ఫైన్న్స్, రియల్ ఎసే్టట్ 862867 845468-

పబిలిక్ సరీ్వస్, డిఫెన్స్ తదితరాలు 443615 472861+

రిజర్్వ  బ్యూంక్  ఆఫ్  ఇండియా (ఆర్ బిఐ) 7.9 
శ్తం వృదిధి ని అంచన వేసింది. అదేవిధంగా 
దేశంలోనే అత్పదదూ దై న సే్ట ట్  బ్యూంక్  ఆఫ్  
ఇండియా (ఎస్ బిఐ) జీడీపీ వృదిధి  8.1 శ్తంగా 
ఉంటుందని అంచన వేసింది. అయిత, రండో 
త్ై ్రమాసికంలో ఈ అంచనలన మించ, జీడీపీ 
ఏకంగా 8.4 శ్తం వృదిధి ని నమోదు చేసింది.

వరుసగా నలుగో త్ై ్రమాసికంలో 

సానకూల వృదిధి  సాధించన ఆరిథి క 

వయూవసథి

జూలై -సప్ట ంబర్           అకో్ట బర్ -డిసంబర్ జనవరి-మారి్చ                    ఏపి్ర ల్ -జూన్                 జూలై -సప్ట ంబర్

  (2020-21)                     (2020-21)                           (2020-21)                (2021-22)                    (2021-22)

-7.3%

 0.4%  1.6%

20.1%

 8.4%

అసంఘటిత రంగానినా సంఘటితం చేసే వేగవంతమెై న ప్ర కి్ర య  

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశంలో డిజిటలీకరణను ప్రోతస్హించార్. 
ఇది అనధకారిక రంగం.. అంటే- అసంఘటిత రంగాని్న సంఘటితం 
చేసే ప్రక్రియను వేగరపరచింది. తదనుగుణంగా భారత ఆరిథిక వయేవసథిలో 
అసంఘటిత రంగం వ్టా 2017-18లో 52.4 శాతం కాగా, నేడు 
2020-21లో 15 నుంచి 20 శాతం సథి యికి తగ్ంది. ‘ఎస్ బిఐ రీసెర్్చ’ 
అధయేయనం ప్రకారం- ఆరిథిక వయేవసథిను సంఘటితం చేసే ప్రయత్నం 
2011-12లో ప్రారంభం కాగా, అది ఇప్పుడు ఊపందుకుంది. 
డిజిటలీకరణ 2016 నుంచి వేగం పుంజుకోవడంతోపాట్ ‘గగ్’ (సే్వచా్ఛ 
ఉపాధ) ఆరిథిక వయేవసథి ఆవిరాభావం సంఘటిత రంగం వ్టా పెర్గుదల 
వేగానికి దోహదం చేసినట్లి  అధయేయనం పేరొకీంది. దీని ప్రభావం 
ఇప్పుడు ఆరిథిక వయేవసథిపై సపిష్టంగా కనిపిసతుంది.  

ఆర్ బిఐ... ఎస్ బిఐ అంచనలకననా అధిక 
వృదిధి  రటు

ఆరి్థక వయావస్థ
పరుగుతుననా జీడీపీ
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గా్ర మీణులు, పేద రై తులు, ఎలకా్ట ్రనిక్ 
తయారీదారులకు ప్ర భుత్వం చేయూత

మంత్్ర మండల నిర్ణ యాలు

గ్రామీణ పేదలకు గృహ నిర్్మణెం కోసెం ప్రధానమెంత్రి ఆవాస్ యోజనన 2024 మారచుదాక్ పొడిగెంచేెందుకు కేెంద్ర 

మెంత్రిమెండలి త్జా సమావేశెం ఆమోదెం తెలిపెంది. అలాగే కెన్ బెట్వా లిెంక్ ప్రాజెకుట్కు ఆమోదెంతో అభివృదిధి కొతతా ఊపు 

లభిెంచిెంది. మరోవైపు తయారీ రెంగెంలో కొతతా శక్నికి నాెంది పలుకుతూ ఎలక్్రానిక్ ఉత్పత్తాల కోసెం తవారలోనే ‘మేడ్ ఇన్ 

ఇెండియా’ సెమీకెండకట్రులో ర్ననా్నయి.

n  నిర్ణయం: ప్రధానమంత్రి ఆవ్స్ యోజన-గ్రామీణ్ (పీఎంఏవై-జి)
ని రూ.2,17,257 కోటలి వయేయంతో మారి్చ 2021 తరా్వత మారి్చ 
2024 వరకు పడిగంచడానికి మంత్రిమండల్ ఆమోదం తెల్పింది. 
ఈ నిరణోయం గ్రామీణ ప్రాంతాలోలి  'అందరికీ ఇళులి ’ లక్షష్ సధనకు 
తోడపిడుతుంది.

n  ప్రభావం: గ్రామీణ ప్రాంతాలోలి  ‘అందరికీ ఇళులి ’ లక్షష్ 
సధనలో భాగంగా ప్రాథమక సౌకరాయేలతో కూడిన ‘పకాకీ ఇళలి’ 
నిరాముణం కోసం 155.75 లక్షల కుట్ంబాలకు ఆరిథిక సహాయం 
అందించబడుతుంది. కాగా, 2021 నవంబర్ 29 న్టికి ‘పీఎంఏవై-
జి’ కింద 2.95 కోటలి ఇళలి నిరాముణం లక్షాయేనికిగాను 1.65 కోటలి ఇళలి 
నిరాముణం పూరతుయింది. అలాగే 2022 ఆగస్్ట  15 న్టికి 2.02 కోటలి 
ఇళులి  పూరతువుతాయని అంచన్. అందువలలి మొతతుం 2.95 కోటలి ఇళలి 
లక్షాయేని్న చేర్కోవడానికి వీలుగా ఈ పథకాని్న 2024 మారి్చ 2024 
వరకు కొనసగంచాల్స్న అవసరం ఏరపిడింది.

n  నిర్ణయం: కెన్-బెటా్వ నదుల అనుసంధాన ప్రాజెకు్టకు కేంద్ర 
మంత్రిమండల్ ఆమోదం తెల్పింది. ఈ ప్రాజెకు్ట  అంచన్ వయేయం 
రూ.44,605 కోట్లి  కాగా, 8 సంవతస్రాలోలి  దీని్న పూరితుచేయాల్స్ 
ఉంట్ంది.

n  ప్రభావం: ఈ ప్రాజెకు్ట  దా్వరా 103 మగావ్టలి జలవిదుయేతుతు, 27 
మగావ్టలి సౌరవిదుయేతుతు ఉతపితితు అవుతుంది. ఈ ప్రాజెకు్ట  నిరాముణం 
కోసం ‘కెన్-బెటా్వ ల్ంక్ ప్రాజెక్్ట అథారిటీ’ (కెబిపిఎల్ఏ) పేరిట ఒక 

ప్రత్యేక సంసథి ఏరాపిటవుతుంది. ఇది పూరతుయిత్ మధయేప్రదేశోలి ని 
ఛతతురూపిర్, పన్్న, తికమ్ఢలితోపాట్ ఉతతురప్రదేశోలి ని బందా, 
మహోబా, ఝానీస్ వంటి కరవుపీడిత, నీటికొరతగల ప్రాంతాలోలి   
ఏటా 10.62 లక్షల హెకా్ట రలిదాకా భూమ సగులోకి వస్తుంది. 
కాలువ సంధానంతో 62 లక్షల మంది ప్రజలకు తాగునీటి 
సదుపాయం లభస్తుంది. వయేవసయ కారయేకలాపాల పెర్గుదలతో 
వెనుకబడిన ప్రాంతమైన బుందేలఖాండోలి  సమాజిక-ఆరిథిక ప్రగతికి 
తోడాపిట్ కలుగుతుంది. అలాగే ఈ ప్రాంతంలో సంక్షోభాల వలలి 
ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యే పరిసిథితి తప్పుతుంది. ఈ ప్రాజెకు్టతో 
పూరితుసథి యిలో పరాయేవరణ పరిరక్షణ-నిర్వహణ సధయేమవుతాయి.

n  నిర్ణయం: ‘మేడ్ ఇన్ ఇండియా’ సెమీకండక్టరలి కల త్వరలోనే 
నరవేరనుంది. ఇందుకోసం రూ.76,000 కోటలి విలువైన 
ప్రణాళికకు ఆమోదముద్ర పడింది. 

n  ప్రభావం: నేటి ఆధునిక యుగంలో సమురో్ట ఫోనులి సహా అని్నరకాల 
ఎలకాట్ర నిక్ ఉతపితుతులలో విడదీయరాని భాగమైన సెమీకండక్టర్ చిపులి  
ఇకపై భారతదేశంలోన్ తయార్కానున్్నయి. ఆ మేరకు రానున్న 
ఆరేళలిలో దేశమంతటా ఒక సంపూరణో సెమీకండక్టరలి పరాయేవరణ 
వయేవసథి రూపందుతుంది. దీనికింద సెమీకండక్టరలి రూపకలపిన, 
నిరాముణం, పాయేకేజింగ్, పరీక్ష తదితర సౌకరాయేలు దేశంలో అభవృది్ధ 
చేయబడతాయి. దీనికి సంబంధంచి రూ.76,000 కోటలితో 
రూపందించిన ప్రణాళికకు ఆమోదం లభంచింది. భారతదేశాని్న 
ప్రపంచ కూడల్గా మార్చడం కోసం ‘పీఎల్ఐ’ పథకం కింద 
రూ.2.3 లక్షల కోటలి మేర ప్రోతాస్హకాలు ఇవ్వబడతాయి. ఈ 
కారయేకలాపాలను ఉదయేమ సథి యిలో సగంచడం కోసం ‘ఇండియా 
సెమీకండక్టర్ మషన్’ ఏరాపిట్ చేయబడుతుంది.

n  నిర్ణయం: ‘ప్రధానమంత్రి కృష్ సించాయీ యోజన’ను 2021 
నుంచి 2026 వరకూ ఐదేళలిపాట్ పడిగంచే ప్రతిపాదనకు 
ఆమోదం.

n  ప్రభావం: ‘ప్రధానమంత్రి కృష్ సించాయీ యోజన’తో దేశంలోని 
22 లక్షలమంది రైతుల జీవితాలు మర్గుపడతాయి. వీరిలో 2.5 
లక్షలమంది షెడూయేల్డా కులాలవ్ర్, 2 లక్షల మంది షెడూయేల్డా 
తెగలవ్ర్ కూడా ఉన్్నర్.   
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ఢిలీలు  నంచ దేవభూమికి ప్ర యాణం ఇకపై
రండుననార గంటలు మాత్ర మే

అమృత క్లెం దేశెం ప్రగతి వేగెం పుెంజుకుెంది. ఇదిక ఆగదు సరకదా.. మరెంత విశావాసెం, దృఢ సెంకల్పెంతో మెందుకు 

స్గుత్ెంది. 2022 నాటికి నవ భారతెం నిర్మెంచే ప్రత్యూక దృష్ట్తో ప్రపెంచ స్థాయి రవాణా మౌలిక సౌకర్యూల కల్పనకు ప్రాధానయూెం 

ఇవవాబడిెంది. ఈ ప్రగతి పయనానికి మరెంత ఊపునిచేచులా ఢిల్లో-డెహ్రాడూన్ మధయూ 210 కిలోమీటరలో పొడవైన ఆరథాక క్రడార్ కు 

ప్రధాని శెంకుస్థాపన చేశారు. దీనివలలో ప్రయాణ సమయెం సగానికి తగ్గడమే క్కుెండా ఉతతార్ఖెండ్ ర్ష్ట్ర పురోగతికి సరకొతతా 

దిశానిర్దేశెం చేసుతాెంది.

పర్వత ప్రాంతాలోలి  నివసించే ప్రజ్నీకం ప్రధాన ప్రగతి 
స్రవంతిలో భాగస్వమయేం కోసం తరతరాలుగా దశాబ్ాల 
తరబడి ఎదుర్చూసతుంది. అయిత్, దృఢ సంకలపిం 

ఉన్నపుడే ప్రగతి పథంలో స్లువుగా దూస్కెళలిడం సధయేం. అట్వంటి 
దృఢ సంకలపింతో, పర్వత ప్రాంతాల వనర్లతోపాట్ యువజన శకితుని  
వ్రి ప్రగతి కోసం సది్వనియోగం చేస్కునే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 
చరయేలు తీస్కుంటంది. పర్వత ప్రాంతాలోలి  నివసించే ప్రజలకు జీవన 
సౌలభయేం కల్పించడం దేశానికిగల ప్రాథమాయేలలో ఒకటి. భారతీయ 
సంసకీకృతి-విశా్వసలకు మాత్రమే కాకుండా దేశ భద్రతకూడా వ్ర్ 
పెట్టని కోటలాంటివ్ర్ కావడమే ఇందుకు కారణం. ఈ ఆలోచనతోనే 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ డిసెంబర్ 4న ఢిలీలి-డ్హ్రాడూన్ ఎక్స్ 
ప్రెస్ వే సహా అనేక అభవృది్ధ కారయేక్రమాలకు శంకుసథి పన చేశార్. ఈ 
ప్రపంచ సథి యి మౌల్క సదుపాయాల ప్రాజెకు్ట  వలలి ఢిలీలి-డ్హ్రాడూనలి 
మధయే దూరం గణనీయంగా తగ్ుతుంది. ఆ మేరకు ప్రయాణ సమయం 

ఇకపై కేవలం రెండున్నర గంటలకు తగ్ుతుంది. ఇందుకోసం 
ఆసియాలోనే అతి పడవైన వనయేప్రాణి కారిడార్ గుండా రూ.12,000 
కోటలితో నిరాముణ పనులు చేపడుతున్్నర్. ఢిలీలి-డ్హ్రాడూన్ ఆరిథిక 
కారిడార్ పడవు 210 కిలోమీటర్లి  కాగా, ఇది ఈశానయే ఢిలీలి, 
ఘజియాబాద్, బాగ్ పత్, ష్మీలి , ముజఫర్ నగర్, సహరాన్ పూర్,  
డ్హ్రాడూన్ జిలాలి ల మీదుగా సగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్్ట డిసెంబర్ 2023 
న్టికి పూరతువుతుందని అంచన్.
 ఢిలీలిలోని అక్షరధామ్ నుంచి డ్హ్రాడూన్ వరకు విసతురించే ఈ ఆరిథిక 

కారిడార్ పరాయేటక రంగంతోపాట్ ఉతతురాఖండ్ రాషట్ర ప్రగతికి 
దోహదపడుతుంది. ఈ కారిడార్ నుంచి రూ.2095 కోటలితో నిరిముంచే 
51 కిలోమీటరలి సంధాన రహదారి హరిదా్వర్ ను కూడా ఇందులో 
భాగం చేస్తుంది. 
ఈ కారిడార్ తొల్దశ ఢిలీలి-మీరట్ ఎక్స్ ప్రెస్ వేపై అక్షరధామ్ నుంచి 

దూరం తగుగా తోంది

జాతీయం అభివృదిధి

ప్ర ధానమంత్్ర  ప్ర సంగం వినడం 
కోసం ఈ ‘కుయూఆర్’ కోడ్ న 
సాక్న్  చేయండి
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ప్రారంభమై బాగ్ పత్ సమీపంలోని ‘ఈపీఈ’ కూడల్ వద్   ముగుస్తుంది. 
ఈ సెక్షన్ పడవు 32 కిలోమీటర్లి  కాగా, ఇందులో 18 కిలోమీటరలి 
మేర రహదారి ఎతుతుగా వెళుతుంది. ఈ ఎతుతుగా వెళ్లి భాగం ఢిలీలిలోని శాసిత్ర 
పార్కీ, ఖజూరీ ఖాస్ లతోపాట్ ఘజియాబాద్ లోని మండోలా మీదుగా 
సగుతుంది. ‘ఈపీఈ’ క్రాసింగ్ తరా్వత ఇది 118 కిలోమీటరలి గ్రీన్ 

ఫీల్డా మారం్గా మార్తుంది. అలాగే జ్తీయ రహదారిలో ప్రవేశ, 
నిషకీ్రమణల కోసం మొతతుం 7 నిషకీ్రమణ మార్ాలు, 62 అండర్ పాస్ లు 
ఉంటాయి. ఈ కారిడార్  నిరాముణంతో ఆరిథిక, వ్యేపార కారయేకలాపాలు 
పెరగడమే కాకుండా దేశం ప్రగతి, ఉతతురాఖండ్ పురోగమనం కూడా 
ఊపందుకుంటాయి.   

వివిధ అభివృదిధి  పా్ర జకు్ట ల పా్ర రంభోత్సవ్లు, శంకుసాథి పనలు

n •ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ డ్హ్రాడూన్ లో దాదాపు రూ.18,000 కోటలి 
విలువైన వివిధ ప్రాజెకు్టలకు ప్రారంభోతస్వ్లు, శంకుసథి పనలు 
చేశార్.

n •దాదాపు రూ.8,300 కోటలితో నిరిముంచే ఢిలీలి-డ్హ్రాడూన్ ఆరిథిక కారిడార్ 
(డ్హ్రాడూన్ కు ఈస్టర్్న పెరిఫెరల్ ఎక్స్ ప్రెస్ వే కూడల్)సహా 11 
అభవృది్ధ కారయేక్రమాలకు ప్రధానమంత్రి శంకుసథి పన చేశార్.

n •దీంతో ఢిలీలి-డ్హ్రాడూన్ మధయే ప్రయాణ సమయం ఆర్ గంటల 
నుంచి దాదాపు రెండున్నర గంటలకు తగ్పోతుంది.

n •ఇందులో వనయేప్రాణుల నిరంతరాయ సంచారం కోసం ఆసియాలోనే 
అతిపెద్ వనయేప్రాణుల ఎల్వేట్డ్ కారిడార్ (12 కి.మీ.) భాగంగా 
ఉంట్ంది.

n •డ్హ్రాడూన్ లోని దత్ కాళ్మందిర్ సమీపాన నిరిముంచే 340 మీటరలి 
పడవైన సొరంగం వనయేప్రాణులపై ప్రభావ్ని్న తగ్ంచడంలో 
తోడపిడుతుంది.

n •గణేష్ పూర్-డ్హ్రాడూన్ విభాగంలో వనయేప్రాణులను వ్హన్లు 
ఢీకొనకుండా అనేక జంతు సంచార మార్ాలు నిరిముంచార్.

n •ఢిలీలి-డ్హ్రాడూన్ ఆరిథిక కారిడార్ లో వర్షజల సంరక్షణ ఏరాపిట్లి  కూడా 
ఉంటాయి. ఈ మేరకు 500 మీటరలికు ఒకటి వంతున 400కు పైగా 
జలపూరక సౌకరయేం కూడా ఉంది.

n •ఢిలీలి-డ్హ్రాడూన్ ఆరిథిక కారిడార్ నుంచి సహరాన్ పూర్ లోని హల్ోవ్-
హరిదా్వర్ లోని భద్రాబాద్ ను కల్పే గ్రీన్ ఫీల్డా రోడ్ లైన్ ప్రాజెక్్ట 
రూ.2000 కోటలికు పైగా వయేయంతో నిరిముంచబడుతుంది.

n •మన్హర్ పూర్-కాంగ్రీ మధయే హరిదా్వర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్్ట 
రూ.1600 కోటలితో నిరిముంచబడుతుంది. దీనివలలి హరిదా్వర్ నగర 
ప్రజలకు ట్రాఫిక్ చికుకీల నుంచి ఊరటతోపాట్ కుమావ్ ప్రాంతంతో 
అనుసంధానం మర్గుపడుతుంది.

n •దాదాపు రూ.1700 కోటలితో నిరిముంచే డ్హ్రాడూన్-పంటా సహిబ్ 
(హిమాచల్ ప్రదేశ్) రహదారి ప్రాజెక్్ట ప్రయాణ సమయాని్న 
తగ్ంచడమేగాక రెండు ప్రాంతాల మధయే నిరంతరాయ సంధానం 
కల్పిస్తుంది.

n •లక్షష్మణ్ ఝూలా సమీపాన గంగానదిపై వంతెన కూడా 
నిరిముతమవుతుంది. ఈ వంతెనపై పాదచార్ల కోసం గాలి స్ డ్కలి 

సౌకరయేంతోపాట్ త్ల్కపాటి వ్హన్లు దాటే వీలుంట్ంది.
n •డ్హ్రాడూన్ లో పిలలిలు ప్రయాణించేందుకు రోడలిను స్రక్త చేసే దిశగా 

నగరంలో ‘బాలల అనుకూల నగరం’ ప్రాజెకు్టకు ప్రధానమంత్రి 
శంకుసథి పన చేశార్.

n •వీటితోపాట్ డ్హ్రాడూన్ లో రూ.700 కోటలితో నీటి సరఫరా, 
రోడుడా -ముర్గుపార్దల వయేవసథి అభవృది్ధ సంబంధత ప్రాజెకు్టలకూ 
శంకుసథి పన చేశార్.

n •అతాయేధునిక ఆధాయేతిముక పట్టణాల అభవృది్ధ, పరాయేటక మౌల్క వసతుల 
ఉన్నతీకరణలో భాగంగా శ్రీ బద్రీన్థ్ ధామ్, గంగోత్రి-యమున్త్రి 
ధామ్ లలో మౌల్క సౌకరాయేల అభవృది్ధ పనులకు పున్ది రాయి 
వేయబడింది. దీంతోపాట్ హరిదా్వర్ లో రూ.500 కోటలికుపైగా 
వయేయంతో కొతతు వైదయే కళాశాల కూడా నిరిముంచనున్్నర్.

సురక్షిత అనసంధానం గల ఏడు 
పా్ర జకు్ట లకు పా్ర రంభోత్సవం

n 	ఈ ప్రాంతంలో స్రక్త ప్రయాణం  కోసం కొండచరియలు 
విరిగపడే సమసయేను పరిషకీరించడంపై దృష్్ట సరించడం సహా 7 
ప్రాజెకు్టలను ప్రధాని ప్రారంభంచార్.

n 	చారా్ధ మ్ రోడ్ సంధాన ప్రాజెక్్ట కింద దేవప్రయాగ్-శ్రీకోట్; 
బ్రహముపురి- కొడియాల మధయే ఎనహుచ్-58లో రోడుడా  విసతురణ ప్రాజెకు్ట  
ప్రారంభం.

n 	డ్హ్రాడూన్లి ని హిమాలయన్ కల్చర్ సెంటరోతుపాట్ రూ.1700 
కోటలితో యమున్ నదిపై నిరిముంచిన 120 మగావ్టలి వైస్ 
జలవిదుయేత్ ప్రాజెకు్టను ప్రారంభంచార్.

n 	హిమాలయన్ కల్చర్ సెంటరోలి  రాషట్ర సథి యి మూయేజియం, 800 
స్టలి ఆర్్ట ఆడిటరియం, గ్రంథాలయం, సమావేశాల గది 
వగైరాలుంటాయి. ప్రజలు సంసకీకృతిక కారయేక్రమాలోలి  
పాల్్నడంసహా రాషట్ర సంసకీకృతిక వ్రసతా్వని్న 
ఆస్వదించడంలో తోడపిడతాయి.

n 	డ్హ్రాడూన్లి  అతాయేధునిక పెరూఫూయూమ్, స్గంధ ప్రయోగశాల 
(సెంటర్ ఫర్ అరోమాటిక్ పాలి ంట్స్)ను కూడా ప్రధాని 
ప్రారంభంచార్.

జాతీయంఅభివృదిధి
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సంపూర్ణ  టీకాల కారయూక్ర మంతో ప్ర త్ 
ఒకక్రి రక్షణకూ భరోసా

కోవిడ్  టీకా రెండు మోతాదులూ తీస్కోవడమే 
కోవిడ్ వైరస్ లలో ఏ రకం నుంచి అయిన్ 

అతయేంత ప్రభావవంతమైన రక్షణకు 
భరోసనిస్తుంది. టీకాల కారయేక్రమానికి మరింత 
ఊపునిచే్చ లక్షష్ంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘సంపూరణో 
టీకాకరణే మన లక్షష్ం’ అనే సంకలపింతో మన 

దేశంలోని పౌర్లందరికీ టీకాలు వేయడం 
కోసం ‘హర్ ఘర్ దసతుక్- హర్ ఘర్ టీకా’ 

పేరిట ప్రచారం కూడా నిర్వహిసతుంది. ఇందులో 
భాగంగా ఇపపిటికీ  టీకా తీస్కోనివ్రి ఇళలికు 
కరోన్ యోధులు వెళుతున్్నర్. ప్రపంచంలో 

కోవిడ్ ఒమక్రాన్ రకం వేగంగా వ్యేపితు 
చందుతున్న నేపథయేంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 

100 శాతం టీకాకరణ లక్షష్ం వైపు వేగంగా 
సగేందుకు కృష్ చేయడమేగాక పరీక్షలు, 

అనే్వషణ, చికితస్ తదితర బలమైన సన్్నహాలతో 
పూరితు జ్గ్రతతులు తీస్కుంటంది.

#హర్ ఘర్  దసతాక్  క్రయూక్రమెంలో భాగెంగా

ర్జస్థాన్ లోని ఆలావార్ లో రైత్ కూల్లకు

టీక్లు వేసుతాన్న దృశయూెం

రాజసథి న్ లోని అలా్వర్ జిలాలి : ఇకకీడ వయేవసయ కూలీలు పలాలోలి  
పనిచేస్తుంటార్. అందువలలి వీరి పనికి ఆటంకం లేకుండా కోవిడ్ 
టీకా ఇచే్చందుకు ఆరోగయే కారయేకరతులు వ్రివద్కే వెళిలి టీకాల్వ్వడం 

పూరితుచేశార్. అదేవిధంగా మధయేప్రదేశ్ లోని మాండాలి లోని ఘుఘరిలోన్ పని 
ప్రదేశాలోలి నే ప్రజలకు టీకాలు వేసి టీకాల కారయేక్రమాని్న పూరితుచేశార్. తదా్వరా 
వ్రి పనికి అంతరాయం కలగకుండా చూడటమేగాక ప్రతి ఒకకీరికీ టీకా 
లభయేమైంది. దేశవ్యేపతుంగా కోవిడ్-19 టీకాకరణ విసతు ృతికి, ప్రజల రోగనిరోధక 
శకితుని ఉత్తుజితం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబద్ధతతో ఉంది. ఎలాంటి 
పరిసిథితులున్నపపిటికీ లక్షష్ం సధంచేదాకా టీకాకరణ  వేగం తగ్రాదు. ఈ 
ప్రాథమక మంత్రంతోనే భారత దేశవ్యేపతుంగా కోవిడ్ టీకాల కారయేక్రమం అమలు 
చేయబడుతోంది. తదా్వరా ఏ వయేకితుకీ టీకా అందకపోవడం, భద్రతా చక్రం 
విచి్ఛన్నం కావడమన్నది ఉండరాదన్న ధ్యేయంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం నవంబర్ 
3 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు ‘హర్ ఘర్ దసతుక్’ ప్రచారాని్న ప్రారంభంచింది. 
ఈ మేరకు ఆరోగయే కారయేకరతులు 100 శాతం టీకాల లక్షష్ సధనలో భాగంగా 
ఇంటింటికీ, ప్రతి కమతానికీ వెళిలి టీకాలు పందనివ్రంట్ లేకుండా 
చూడటానికి కృష్ చేస్తున్్నర్. దేశవ్యేపతుంగా ఇపపిటివరకూ 86 శాతానికి పైగా 
జన్భాకు తొల్ మోతాదు టీకా ఇవ్వబడింది. 

భారత టీకాల కారయేక్రమం నేడు ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా మారింది. అంత్గాక 

కోవిడ్ -19పై యుదధిం
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దేశంలో టీకాల కారయేక్రమం మరో మైలురాయిని అధగమంచింది. 
ఈ మేరకు దేశవ్యేపతుంగా అర్హులైన జన్భాలో 50 శాతానికిపైగా 
పూరితుగా టీకాలు తీస్కున్్నర్. దేశవ్యేపతు వ్యేధనిరోధకత కలపిన 
కారయేక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర లు/కేంద్ర పాల్త ప్రాంతాలకు 
కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఉచితంగా కోవిడ్ టీకాలను అందించడం దా్వరా 
పూరితు చేయూతనిసతుంది. అదేవిధంగా కోవిడ్ టీకాను సమానయే 
పౌర్లందరికీ అందించేందుకు తొల్సరిగా డ్రోనలిను కూడా 
వినియోగంచార్. ప్రస్తుతం మణిపూర్, న్గాలాండ్, అండమాన్-
నికోబార్ దీవులలో ‘ఐస్ఎంఆర్ ’కు చందిన ‘ఐ-డ్రోన్’ వినియోగంలో 
ఉంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నట్లి గా- ‘భారతీయులు ఏదైన్ 
సంకల్పిసేతు వ్రికి సధయేం కానిదంట్ ఏదీ ఉండదు.’ ఆ మేరకు 
‘సమష్్ట కృష్’ మంత్రం ప్రాతిపదికగా ఆరోగయే కారయేకరతుల కృష్తో 
వయోజనంలో 100 శాతానికి రెండు మోతాదుల టీకాలు వేసిన తొల్ 
రాషట్రంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్  రికార్డా  సృష్్టంచింది.
మపు్ప తొలగిపోలేదు... జాగ్రతతు తప్పనిసరి

భారతదేశంలో నిర్వహిస్తున్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ కోవిడ్ 
టీకాల కారయేక్రమం కింద ఇపపిటిదాకా 138 కోటలికుపైగా టీకాలు 
వేయబడాడా యి. కోవిడ్  నిరోధానికి రెండేరెండు మార్ాలున్్నయి. 
ఒకటి... టీకా, మరొకటి రక్షణ. కోవిడ్ ముప్పు ఇంకా తొలగపోలేదన్న 
వ్సతువ్ని్న గుర్తుంచుకోవ్ల్. ఇట్వంటి పరిసిథితిలో టీకాతోపాట్ 
నివ్రణ చరయేలు కూడా అవశయేం. అదేవిధంగా మాస్కీల వ్డకం, 
కోవిడ్ సముచిత  ప్రవరతునన్ తపపిక అనుసరించాల్.
నిఘా పెంచాలి: ప్రపంచ ఆరోగయాం సంస్థ

కొతతురకం కోవిడ్ వైరస్  ‘ఒమక్రాన్ ’ ఇపపిటికే 63 దేశాలకు 
వ్యేపించిందని ప్రపంచ ఆరోగయే సంసథి (డబూలి యూహెచ్ఓ) ప్రకటించింది. 
‘డ్లా్ట ’ రకంతో పోల్సేతు దీని వ్యేపితు వేగం చాలా ఎకుకీవగా ఉందని 
తెల్పింది. ఈ కొతతురకం ఎందుకింత వేగంగా వ్యేపిస్తున్నదో 
ఇంకా సపిష్టంగా తెల్యలేదని పేరొకీంది. కాగా, నవంబర్ 24న 
దక్ణాఫ్రికాలో కరోన్ వైరస్  కొతతురకం ‘ఒమక్రాన్’ కనుగొనబడింది. 
మరోవైపు భారత ప్రభుత్వం ఎపపిటికప్పుడు నిశితంగా గమనిస్తు 
పరిసిథితులను పరయేవేక్సతుంది. కొతతురకంతో పరిసిథితులు తీవ్రంగా 
ఉండకపోయిన్, అనిశి్చతి తపపిదని ప్రపంచ ఆరోగయే సంసథి 
ఆగే్నయాసియా ప్రాంతీయ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పూనమ్ ఖేత్రపాల్ 
అభప్రాయపడాడా ర్. కాబటి్ట మహమామురి ఇంకా మనమధయేనే ఉందన్న 
వ్సతువం గ్రహించి జ్గ్రతతుగా ఉండాలని, అలాగే నిఘాతోపాట్ 
ప్రజ్రోగయే వయేవసథిను పటిష్టం చేయాలని సపిష్టం చేశార్.  

అస్య కలగంచే నవ భారతం రికారుడు

కోవిడ్ గడుడా  పరిసిథితులోలి న్ దేశంలో కోవిడ్ టీకాల సంఖయే 
100 కోటలికు పైగా నమోదైంది. అంత్గాక ఇప్పుడు మనం 

150 కోటలి మైలురాయి వైపు  వేగంగా పయనిస్తున్్నం. 
వైరస్ కొతతు రకం వేగంగా వ్యేపిస్తుందనే సమాచారం 

కూడా మనల్్న మరింత అప్రమతతుం చేస్తుంది. ఈ సంక్షోభ 
వేళ అందరి... దేశంలో ప్రతి ఒకకీరి అతుయేతతుమ ఆరోగయేమే 

మన ప్రాథమయేం.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

టీకా మైత్రి – ప్రపంచ జ్వనడిగా భారత్

భారతదేశం 2021 జనవరి 20 నుంచి ‘టీకా మైత్రి’ కారయేక్రమం కింద 
ఇతర దేశాలకు టీకా డోస్లు అందజేయడం ప్రారంభంచింది.
ఈ టీకా మైత్రి కారయేక్రమం 2021 అకో్ట బర్ 14 నుంచి మరోసరి 
మొదలైంది. దీనికింద నేపాల్ , మయన్ముర్ , ఇరాన్ , బంగాలి దేశ్ లకు మొతతుం 
10 లక్షలకుపైగా టీకా మోతాదులు అందించబడాడా యి. ప్రస్తుతం ‘మేడ్  ఇన్  
ఇండియా’ టీకాలు 96 దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్్నయి.

86%

కోవిడ్  టీకా తొల 
మోతాదు తీసుకుననా 

ప్ర జలు 

దేశవ్యూపతా ంగా 138 

కోటలు కు పై గా టీకా డోసులు 

పూరితా . ప్ర పంచంలో ఇదే 

అతయూధికం

100%  

టీకాలు పూరితా చేసిన తొల 

రాష్ట ్రం హమాచల్  ప్ర దేశ్

జనభాలో అరుహు లై న 

55% కి పై గా 

ప్ర జలకు రండు మోతాదుల 

కోవిడ్  టీకాలు పూరితా

కోవిడ్ -19పై యుదధిం
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తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోగల ఓ అన్థాశ్రమంలో 
ఉంట్న్న 15 ఏళలి మరీస్ స్సన్ బహుముఖ ప్రజ్్ఞ శాల్. 
పియాన్ వ్యించడం, కరాటే సధన ఆమకెంతో 

ఇష్టమైన వ్యేపకాలు. ప్రస్తుతం 10వ తరగతి చదువుతున్న ఆమకు 
గణితం, సైన్స్ ఇష్టమైన సబెజీకు్టలు. ఈ నేపథయేంలో- “పాత బలు్లకన్్న 
కొతతు ‘ఎల్ ఈడీ’ బలు్ వెలుతుర్ మరింత ప్రకాశవంతంగా 
ఉంట్ంది. కాబటి్ట ఈ వెలుగులో చదువుకోవడం కూడా స్లభం. 
ఇంతకుముందు నేను పాత బలు్తో 2 గంటలు చదువుకోగల్గేదాని్న. 
కానీ, ఇప్పుడు కొతతు బలు్తో 4 గంటలు చదువుకోవచు్చ” అని ఆమ 
సంతోషంగా చపిపింది. హరాయేన్లోని సనేపట్ మీదుగా వెళ్లి జ్తీయ 
రహదారిలో ‘ఎ-1’ ధాబా భాగస్వమ దేవదత్ శరము తన ధాబాలో 
ట్యేబ్ లైటలి బదులు ‘ఎల్ఈడీ’లు అమరా్చడు. దీంతో ఆర్ నలలోలి  
కరెంట్ బిలులి  రూ.45 వేల నుంచి రూ.15 వేలకు తగ్ంది. పూరితు 
ప్రకాశంతో వెల్గపోయ్ ధాబాలు ఇప్పుడు మరింత ఎకుకీవమంది 
వినియోగదార్లను ఆకరి్షస్తున్నందు వలలి అతని వ్యేపారానికి 
ప్రయోజనం చేకూరి్చంది. ఉజ్లా పథకం దా్వరా చౌకగా ‘ఎల్ ఈడీ' 

బలు్లు పందిన వ్రిలో మరీస్, దేవదత్ ఇద్రూ ఉన్్నర్.
‘ఉజ్లా’ (అందరికీ చౌకగా లభంచే ‘ఎల్ ఈడీ’ల దా్వరా 

మరింత వెలుగు) పథకం 2022 5 జనవరి న్టికి 7 సంవతస్రాలు 
పూరితు చేస్కుంట్ంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ గృహ లైటింగ్ 
ప్రాజెకు్టలలో ఒకటి కాగా, ఈ పథకం అమలులో భారతదేశం ఇవ్ళ 
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ ‘ఎల్ ఈడీ’ విపణిగా ఆవిరభావించింది. ఈ 
నేపథయేంలో జూలై 19న్టికి ప్రభుత్వం 13.3 కోటలి ‘ఎల్ ఈడీ’లు 
పంపిణీ చేయగా 2021 డిసెంబర్ 1న్టికి ఇది 177 శాతం పెరిగ 
36.78 కోటలికు చేర్కుంది. కేంద్ర విదుయేత్  శాఖ పరిధలోగల 
ప్రభుత్వరంగ పరిశ్రమల సంయుకతు సంసథి ‘ఎనరీజీ ఎఫిష్యనీస్ సరీ్వసెస్ 
ల్మట్డ్’ (ఈఈఎస్ ఎల్ ) దా్వరా ఈ పథకం అమలవుతోంది. 
‘ఎల్ ఈడీ’లో పరివరతున్తముక సహకారానికిగాను ఉజ్లా పథకానికి 
‘సౌత్ ఆసియా ప్రొకూయేర్ మంట్ ఇన్్నవేషన్ అవ్ర్డా-2017, ‘గోలి బల్ 
సల్డ్ సే్టట్ లైటింగ్ అవ్ర్డా ఆఫ్ ఎకస్ల్న్స్’ వంటి అంతరాజీ తీయ 
అవ్ర్డాలు కూడా లభంచాయి.  

ఏ దేశెం పురోగమనమైనా అెందుబాటులోగల వనరుల ప్రణాళికబదధి వినియోగెం, అమలుపైనే ఆధారపడి ఉెంటుెంది. 

భారత్  వెంటి దేశెంలో ఉత్పతతాయ్యూ మొతతాెం విదుయూత్తాలో 20 శాతెం క్ెంతి రెంగెంలోనే వినియోగెంచబడుతోెంది. ఇెందులో 

అధికశాతెం పాత బలుబులు క్గా, ఇవి విదుయూత్తాన అధికెంగా వాడుకుెంట్యి. ఈ క్రణెంగా విదుయూదుత్్పదన కోసెం 

అదనపు వనరులు వాడాలిసి ర్వడెంతో పర్యూవరణెంపైనా ప్రభావితమయ్యూ రోజులవి. వీటికి ప్రత్యూమా్నయెంగా ‘ఎల్ ఈడీ’ 

బలుబులు మారకెట్ లో లభిసుతానా్న ఖరీదైనవి క్వడెంతో స్మానయూలకు అవి అెందుబాటులో లేకుెండా పోయాయి. ఈ 

నేపథయూెంలో సమసయూ పరష్కెరెం కోసెం 2015 జనవర 5న ‘ఉజాలా’ పథకెం ప్రారెంభిెంచబడిెంది. తదావార్ 37 కోటలో 

‘ఎల్ ఈడీ'’బలుబులు ప్రజలకు కేవలెం రూ.10 వెంత్న అెందిెంచబడాడాయి.

ప్ర త్ ఇంట్ కాంతులుప్ర త్ ఇంట్ కాంతులు
జీవితాలలో వెలుగులుజీవితాలలో వెలుగులు

ప్రతిష్్టతమాక పథకం ఉజాల్



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జనవరి 1-15, 2022 39

‘ఎల్ ఈడీ’లతో విదుయూత్  వినియోగం తకుక్వ - పదుపు ఎకుక్వ

నవ్యూరంభం: ప్ర ధానమంత్్ర  గా్ర మీణ ఉజాల్ యోజన

అంతరాజా తీయ గురితా ంపు

వేగవంతమెై న పురోగత్

9,565 

తకక్వ విదుయాత్తు వినియోగం, ఎకక్వ కాంతిసహా తకక్వ 

ఖరు్చతో కూడిన పరిష్క్రం దేశ్నికి అవసరం. ఈ 

అవసరమే ‘ఉజాల’ పథకానికి జనమానిచి్చంద. తదనుగుణంగా 

ఎల్ ఈడీల ఉత్పతితుని ప్రోతసిహంచేందుక అవసరమైన 

చరయాలు తీసుకోవడంతోపాటు విధానపరమైన మారు్పలు 

చేయబడా్డయి. దీనివలలో బలుబు ధర తగగాటమేగాక ప్రజలు 

దాని ప్రయోజనలను తెలుసుకోగా వాటికి డిమాండ్ కూడా 

పెరిగింద.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

 ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ ఉజ్లా యోజన కింద 
ప్రపంచంలోనే అతయేంత చౌకగా ‘ఎల్ ఈడీ’ 
బలు్ను భారత్ లో రూ.10కే అందిస్తున్్నర్. 
ఈ మేరకు కుట్ంబానికి 3 నుంచి 4 వంతున 
బలు్లు ఇస్తున్్నర్.

 ఈ పథకం కింద దాదాపు 15 నుంచి 20 కోటలి 
గ్రామీణ కుట్ంబాలకు 60 కోటలి సబిస్డీలేని 
‘ఎల్ ఈడీ’ బలు్లను అందిస్తున్్నర్.

 ‘ఎల్ ఈడీ’ బలు్ల ధర 2014లో రూ.310 
దాకా ఉంటే- నేడు రూ.70కి తగ్ంది.

 ఈ పథకం కోసం కేంద్ర, రాషట్ర ప్రభుతా్వల 
నుంచి ఎలాంటి సబిస్డీ తీస్కోవడం 
లేదు. దీనికయ్యే వయేయం మొతాతునీ్న ‘ఎనరీజీ 
ఎఫిష్యనీస్ సరీ్వసెస్ ల్మట్డ్’ (ఈఈఎస్ ఎల్ ) 
స్వయంగా భరిస్తుండగా, ఈ ఖర్్చను ‘కర్న 
వ్ణిజయేం’ దా్వరా రాబట్్ట కుంట్ంది.

జ్వన నణయాత మెరుగు: కుట్ంబాల వ్రి్షక విదుయేత్  బిలులిలు స్మార్ 15 శాతం తగ్డం వలలి 
వినియోగదార్లు ఏటా రూ.1,600 మేర పదుపు చేయగలుగుతున్్నర్.
అత్యాన్నత నణయాతతో తయారీ: భారతదేశం నేడు ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ ‘ఎల్ ఈడీ’ మారెకీట్  
కాగా, వ్రి్షక వ్యేపార పరిమాణం రూ.2,140 కోట్లి గా ఉంది.
వాత్వరణ మారు్ప లక్షయాలక తోడా్పటు: అర్దైన ఇంధన వనర్ల పదుపు, భారతదేశంలో 
ఏటా 3 బిల్యన్  టను్నల బొగ్ుపులుస్ వ్యువు విడుదల తగ్ంపుదా్వరా కర్న ఉద్ారాల తగ్ంపు.. ఇది 
ప్రతి సంవతస్రం 2.7 మల్యన్  కారలిను రహదారలి మీదనుంచి తపిపించడంతో సమానం.

  ఒక 7-వ్టలి ఎల్ ఈడీ (లైట్ ఎమటింగ్ 
డయోడ్) బలు్ 14 వ్టలి స్ఎఫ్ఎల్, 60-
వ్టలి ఐస్ఎల్ బలు్లతో సమానంగా 
కాంతినిస్తుంది.

  అలాగే ఎల్ ఈడీ బలు్లు- ఐస్ఎల్ 
బలు్తో పోల్సేతు  90 శాతం, స్ఎఫ్ఎల్ 
బలు్తో పోల్సేతు 50 శాతం వంతున 
విదుయేతుతును ఆదా చేసతుయి.

  ఎల్ ఈడీ బలు్ 140 గంటలు వెల్గత్ 
కేవలం 1 యూనిట్ విదుయేతుతును మాత్రమే 
వ్డుకుంట్ంది. అయిత్, స్ఎఫ్ ఎల్ 
బలు్ 2 యూనిట్లి , ఐస్ఎల్ బలు్ 9 
యూనిటలి వంతున వినియోగసతుయి.

  అదేవిధంగా ఎల్ ఈడీ బలు్ను 140 
గంటలు వ్డిత్ వయేయం రూ.4 మాత్రమే 
కాగా, స్ఎఫ్ ఎల్ రూ.8, ఐస్ఎల్ రూ.36 
వంతున ఉంట్ంది.

ఉజ్లా పథకంతో ఏటా 
4800 

కోటలికు పైగా యూనిటలి విదుయేత్ 
పదుపు

 దేశంలో ఏటా 3,86,98,387 టను్నల కార్న్ డయాక్ెస్డ్ 
వంతున తగ్న ఉద్ారాలు. మొతతుం 1.10 కోటలికుపైగా 
వీధలైట్లి  ఏరాపిట్ చేయగా, 72 లక్షలకు పైగా ట్యేబ్ లైట్లి , 
23 లక్షలకు పైగా ఫాయేనులి  పంపిణీ చేయబడాడా యి.

వయేయంలో పదుపు ఏటా

`19,110 
కోట్లి

ఉజ్లా పథకం వలలి  విదుయేత్  
డిమాండులో ఏటా 

మగావ్టలి మేర తగ్ుదల

ప్రతిష్్టతమాక పథకంఉజాల్
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భారతదేశ సావాతంత్రయా్ర సమరం ఆధునిక ప్రపంచంల్ని గొప్ప పోర్ట్లల్ ఒకటి. ప్రతి వరగాం, సామాజక సమ్హం నుంచి ప్రజలు ఈ 

పోర్టంల్ తమ వంత్గా సహకరించారు. వారి పోర్ట్ల ఫలితంగానే 1947 ఆగసు్ట 15న భారతదేశ్నికి సావాతంత్రయాం 

సిదధించింద. సావాతంత్రయా్ర ఘట్టం 75వ ఏట ప్రవేశంచిన నేపథయాంల్ దేశం ‘సావాతంత్రయా్ర అమృత మహోతసివాలు’ జరుపుకంటంద. దేశ్ని్న 

బానిసతవా సంకెళలోనుంచి విమకతుం చేసందుక సావాతంత్రయా్ర పోర్టంల్ పాల్గాన్న అమరవీరులను నేడు జాతి సమారిసతుంద. ‘ఆజాదీ కా 

అమృత్ మహోతసివ్’ల్ని ఈ సంచికల్ మహాదేవ్ భాయ్ దేశ్య్, తిలక్ మాంఝీ, డాక్టర్ సైఫుదీదిన్ కిచూలో, విష్్ణ దామోదర్ చిత్లేల 

జ్వితం, రచనలను స్పృశసుతున్నం. వారు బ్రిటిష్ పాలకలతో పోర్డటమేగాక మనక ఒక ఆల్చన దృక్పథాని్న కూడా వదలివెళ్లోరు. 

ఈ వారసత్వాని్న ఇప్పటికీ దేశప్రజలు ఆదరించి, అనుసరిసుతున్నరు.

చరగని ముద్ర  వేసిన చరగని ముద్ర  వేసిన 
ఆదర్శపా్ర య ధీరోదాతుతా లుఆదర్శపా్ర య ధీరోదాతుతా లు

ఆజాదీ కా అమృత్  మహోతసివ్ఇండియా@75



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జనవరి 1-15, 2022 41

సా్వతంతయూ్ర సమరంలో మహాతా్మగాంధీకి ఆంతరంగకుడిగా
కీలక పాత్ర  పోషంచన మహదేవ్ భాయ్ దేశ్య్

మహదేవ్ భాయ్ దేశాయ్ 
మహాతాముగాంధీ వయేకితుగత 
కారయేదరి్శ. వయస్ రీతాయే వ్రి 

మధయే దాదాపు 24 ఏళలి అంతరం ఉన్నపపిటికీ 
ఇద్రి అనుబంధం చాలా ఇంపుగా, సొంపుగా 
ఉండేది. అందుకే మహదేవ్  దేశాయ్ ని అందరూ 
మహాతాముగాంధీ నీడగా అభవరిణోంచేవ్ర్. 
అంత్కాదు... గాంధీజీ అవసరాలని్నటినీ కనిపెటి్ట 
ఉండే ఆయన కుడి భుజంగాన్ కొందర్ 
పరిగణించేవ్ర్. ఆయన మహాతాము గాంధీకి 
టైపిస్్ట, అనువ్దకుడు, సలహాదార్, 
వ్రాతుహర్డు, దుబాస్, చికుకీల పరిషకీరతుగానే 
కాకుండా మరెని్నటిలోన్ దిట్టగా విశ్వసించేవ్ర్. 
చివరకు పాక ప్రవీణుడుగాన్ గాంధీ నుంచి 
ప్రశంసలందుకున్్నర్. ఆ మేరకు ఆయన 
తయార్చేసిన కిచిడీని గాంధీజీ ప్రత్యేకంగా 
మచు్చకునే వ్ర్. దేశాయ్ పై అభమానం వలలినే 
మహాతాముగాంధీ, కస్తురా్ దంపతులు ఆయనను తమ బిడడాగా 
భావించేవ్ర్. మహాతాము గాంధీ 1917లో దేశాయి్న తొల్సరి 
కల్సినపుడే ఆయనలోని ప్రత్యేక లక్షణాలను గురితుంచి తనతో కల్సి 
పనిచేయాలని కోరార్. అలా మొదలైన వ్రి అనుబంధం 1942 
ఆగస్్ట  15న దేశాయ్ తుదిశా్వస విడిచేదాకా కొనసగంది.

   మహాతాముగాంధీ 1942 ఆగస్్ట  8న ముంబైలో తన చరిత్రతముక 

ప్రసంగం సందరభాంగా ‘చావో-రేవో’ అంట్ 
నినదించార్. మర్న్టి ఉదయమే 
మహాతాముగాంధీ, మహదేవ్ దేశాయ్ తదితర్లను 
బ్రిటిష్ పాలకులు అరెస్్ట  చేసి, పుణేలోని ఆగాఖాన్ 
పాయేల్స్ లో నిర్ంధంచార్. ఈ జైలులోనే ఆగస్్ట  
15న మహదేవ్ దేశాయ్ గుండ్పోట్తో 
మరణించార్.

 మహదేవ్ తన యాభయ్యేళలి జీవితంలో వందేళలి 
పనిచేసేశారన్న గాంధీజీ వ్యేఖయే అక్షరసతయేం. 
మహాతాము గాంధీ కోరిక ప్రకారం దేశాయ్ కి 
ఆగాఖాన్ పాయేల్స్ లోనే సమాధ నిరిముంచార్. 
అట్పైన ఏడాది తరా్వత కస్తురా్ గాంధీ 
మరణించినప్పుడు మహదేవ్ దేశాయ్ సమాధ 
సమీపంలోనే ఆమకూ సమాధ నిరిముంచార్. 
మహదేవ్ దేశాయ్ స్రత్ లోని ఒక గ్రామంలో 
1892 జనవరి 1న జనిముంచార్. మహాతాముగాంధీ 
ఆతముకథ ‘మై ఎకెస్పెరిమంట్స్ విత్ ట్రూత్’ను 

దేశాయ్ ఆంగలింలోకి అనువదించార్. ఆయన చాలాకాలం పాట్ 
దినచరయే పుసతుకం రాస్తు వచా్చర్. మహాతాముగాంధీ జీవనశైల్, ఆయన 
కారయేకలాపాలు తదితరాల గురించి ఈ పుసతుకం విశదీకరిస్తుంది. 
గాంధీజీ వయేకితుత్వం, ఆలోచనలు, సిదా్ధ ంతాలను అరథిం చేస్కోవడంలో 
ఈ డైరీని నేటికీ ముఖయేమైన పత్రంగా పేరొకీనవచు్చ.

జననం: 1892 జనవరి 1; మరణం: 1942 ఆగసు్ట  15

జననం: 1750 ఫిబ్ర వరి 11; మరణం: 1785 జనవరి 13

గ్రాడుయాయేషన్ పూరితు చేసిన 

తర్వాత ఆయన నయాయశ్స్తం 

అభయాసించారు, అనంతరం 

నయాయవాద వృతితుల్ కూడా 

చేర్రు. 

వాసతువంగా ‘కొండ’ భాషల్ 

‘తిలక్’ అంటే- ఆగ్రహంతో 

కళ్లో జేవురించిన వయాకితు అని 

అర్థం.

బ్రిటిష్ పాలనపై తొల్ సయుధ తిర్గుబాట్ 1784లో జరిగందని పరిగణిసతుర్. ఆ 
మేరకు 1784 జనవరి 13న ఓ యువకుడు విషపూరిత బాణంతో ఈసి్టండియా 

కంపెనీ పాలకవరం్లో ఒకరైన ఆగస్టస్ కీలివ్లి యూండ్ ను తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. ఆ యువకుడే 
తిలాకీ మాంఝీ.. బ్రిటిష్ వ్రిపై తిర్గుబాట్ మాట కూడా వినిపించని రోజులోలి  అతడు 
వ్రితో యుదా్ధ నికి దిగాడు. ఈ సంఘటన అనంతరం బ్రిటిష్ వ్ర్ అతడి సథి వరమైన 
తిలకూపిర్ అడవిని చుట్్ట ముటా్ట ర్. 

త్ల్క్ మాంఝీ: ఆయన సే్వచాఛా పిపాస
బి్ర టిష్  పాలకున వణికించంది

ఆజాదీ కా అమృత్  మహోతసివ్ ఇండియా@75
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కానీ, అతడు, అతడి అనుయాయులు 
చాలా వ్రాలపాట్ వ్రిని నిలువరించార్. 
చివరకు అతడు పట్్ట బడగా గుర్రపు తోకకు 
కటి్ట బీహారోలి ని భాగలూపిరోలి గల కల్క్టర్ 
నివ్సందాకా ఈడు్చకెళాలి ర్. అట్పైన 
అకకీడ 1785 జనవరి 13న మర్రి చట్్ట  
కొమములనుంచి ఉరితీశార్.   ఆ తరా్వత స్వతంతయే్ర సమరయోధులు 

తిలాకీ మాంఝీ నుంచి స్ఫూరితు పంది 
‘హస్.. హస్.. చడ్ గో ఫాస్’ (నవు్వతూ 
నవు్వతూ ఉరిని వరించిన వీర్డా) అంట్ 
పాటలు పాడార్. తిలాకీ మాంఝీ 
కొండజ్తికి చందిన వీర సైనికుడు. 
బీహారోలి ని భాగలూపిర్ పరిధలో 
స్లాతున్ంజోలి గల తిలకూపిర్ గ్రామంలో 
సంథాల్ కుట్ంబంలో 1750 ఫిబ్రవరి 
11న జనిముంచిన తిలాకీ మాంఝీ అసలు 
పేర్ జబ్రా పహాడియా. అతనికి ‘తిలాకీ’ 
అనే పేర్ రావడం వెనుకగల వృతాతుంతం 
కూడా ఆసకితుకరమైనదే.   తిలాకీ మాంఝీ 1771 నుంచి 1784 

దాకా స్మార్ 13 సంవతస్రాలు 
బ్రిటిష్ వ్రిపై పోరాడటంతోపాట్ సథి నిక 
వడీడా వ్యేపార్లు, భూస్వమయే శకుతులన్ 
తీవ్రంగా ఎదిరించార్. ప్రసిద్ధ ‘సంథాల్ 
తిర్గుబాట్’కూ తిలాకీ మాంఝీ 
న్యకత్వం వహించార్. భాగలూపిరోలి ని 
తిలాకీ మాంఝీ భాగలూపిర్ 
విశ్వవిదాయేలయం అతడి పేరిటే ఏరాపిటైంది. 
తిలాకీ మాంఝీ జీవితం, తిర్గుబాట్పై 
ప్రముఖ బెంగాలీ రచయిత్రి మహాశ్్వతా 
దేవి బెంగాలీలో ‘షల్్రార్ డాకే’ నవలను 
రచించార్, ఇది హిందీలో ‘షల్్రా కీ 
పుకార్ పర్’గా ప్రచురితమైంది. భారత 
స్వతంతయే్ర పోరాటంలో పాల్్న్న ఆదివ్స్ 
స్వతంతయే్ర సమరయోధుల ప్రాముఖయేం, 
వ్రికి నివ్ళి అరిపించడంలో భాగంగా 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం నవంబర్ 
15వ త్దీని ‘గరిజన ఆతముగౌరవ 
దిన్తస్వం’గా ప్రకటించి శ్రీకారం చుటి్టన 
సంగతి తెల్సిందే.

అమృతస్రోలి ని జల్యన్్వలాబాగ్ పేర్ వినని 
వ్రెవరైన్ ఉంటారా? బ్రిటిష్ అధకారి 

జనరల్ డయయేర్ ఆదేశాలతో సయుధ సిబ్ంది 
వందలాది మందిని కాల్్చ చంపిన ప్రదేశం ఇదే. ఈ 
అమానుష కాండలో 1,000 మంది మరణించగా 
అనేకమంది గాయపడాడా రని ఆన్టి అంచన్. ఆ 
రోజున జల్యన్ వ్లా బాగ్ కు  జనం భారీ 
సంఖయేలో తరల్రావడానికి ఇతర సమసయేలేవీ 
కారణం కాదు… ప్రజ్దరణగల న్యకుడు డాక్టర్ 
సైఫుద్ీన్ కిచూలి ను బ్రిటిష్ వ్ర్ అరెస్్ట  చేసినందుకు 
నిరసన తెలపడం కోసమే.
 బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం 1919లో రౌలట్ చట్టం 
తెచి్చనపుడు దీనిపై వృతితురీతాయే న్యేయవ్ది, 
హిందూ-ముసిలిం ఐకయేతకు గటి్ట మద్తుదారైన 
డాక్టర్ కిచూలి  బలంగా గళమతాతుర్. వ్సతువ్నికి ఈ 
చట్టం ప్రాతిపదికగా ప్రభుత్వం వ్రెంట్ లేకుండా 
ఎవరినైన్ అరెస్్ట  చేయవచు్చ. దీంతో సదర్ 
చట్టంపై దేశవ్యేపతుంగా నిరసన వెలులి వెతితుంది. ఆ 
మేరకు బ్రిటిష్ ప్రభుతా్వనికి వయేతిరేకంగా సమము, అహింసయుత సతాయేగ్రహంలో 
పాల్్న్లని కిచూలి  ప్రజలకు పిలుపునిచా్చర్. తదనుగుణంగా 1919 మారి్చ 30న దాదాపు 
30,000 మంది ప్రజలు బహిరంగ సభకు హాజరయాయేర్. ఈ సందరభాంగా వ్రినుద్ేశించి 
ఆయన శకితుమంతమైన ఉపన్యేసం ఇచా్చర్. ఆ తరా్వత 1919 ఏప్రిల్ 9న అమృతస్రోలి  
ప్రభుత్వ వయేతిరేక ప్రదర్శనకు డాక్టర్ కిచూలి తోపాట్ డాక్టర్ సతయేపాల్ న్యకత్వం 
వహించార్. దీంతో ఈ న్యకుల్ద్రినీ ప్రభుత్వం అరెస్్ట చేసి, ధరముశాలలో గృహనిర్ంధంలో 
ఉంచింది. డాక్టర్ సైఫుద్ీన్ కిచూలి  1888 జనవరి 15న అమృత్ సర్ లో జనిముంచార్. కేంబ్రిడ్జీ 
విశ్వవిదాయేలయం నుంచి పట్టభద్రుడైన ఆయన జరమునీ విశ్వవిదాయేలయం నుంచి పీహెచ్.డి 
పటా్ట  పందార్. భారత స్వతంతయే్ర పోరాటంలో చుర్గ్ా పాల్్న్న కిచూలి  మహాతాముగాంధీ 
న్యకతా్వన సగన సహాయ నిరాకరణ ఉదయేమంలోన్ పాలుపంచుకున్్నర్. 
అంత్కాకుండా ఖిలాఫత్ ఉదయేమంలో కూడా కీలక పాత్ర పోష్ంచార్. ఢిలీలిలోని ‘జ్మయా 
మల్యా ఇసలి మయా’ వయేవసథి పకులోలి  ఆయన ఒకర్. భగత్ సింగ్ ‘నౌజవ్న్ భారత్ 
సభ’ను సథి పించడంలో మారద్ర్శక పాత్రను పోష్ంచార్. స్వతంతాయే్రనంతరం ఆయన 
శాంతి పునర్ద్ధరణతోపాట్ సవియట్-భారత్ సంబంధాలకు కొతతురూపం ఇవ్వడం కోసం 
నిరంతరాయంగా కృష్చేశార్. ఆయన 1952లో ల్నిన్ శాంతి బహుమతి పందిన తొల్ 
భారతీయుడుగా నిల్చార్.

డాక్ట ర్  సై ఫుదీదూ న్  కిచ్లు : సా్వతంతయూ్ర సమర
యోధుడు.. జలయన్ వ్ల్ బ్గ్  సాహసి
జననం: 15 జనవరి 1888; మరణం: 9 అకో్ట బర్ 1963

డాక్టర్ సైఫుదీదిన్ కిచూలో 
మందువరుసల్ని  సావాతంత్రయా్ర 
సమర యోధుడు మాత్రమేగాక 

హందూ-మసిలోం ఐకయాతక 
మదదిత్దారు, నయాయవాద. 

బ్రిటిష్ వారు 1919ల్ తెచి్చన 
రౌలట్ చట్టంపై నిరసనక 

ఆదుయాడుగా ఆయనను 
పేర్క్ంట్రు.

ఆజాదీ కా అమృత్  మహోతసివ్ఇండియా@75
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విష్ణో  దామోదర్ చితాలే బాలయేం నుంచే దృఢ నిబద్ధత, జీవిత 
ధ్యేయాలుగల వయేకితు. ఆయనను అందరూ ప్రేమంగా ‘భాయ్ 
చితాలే’గా పిలుచుకునేవ్ర్. ఆయన 1906 జనవరి 4న 

మహారాషట్రలోని కొలాహు పూర్ లో జనిముంచార్. ప్రముఖ కమూయేనిస్్ట  
న్యకుడైనపపిటికీ భారత స్వతంతయే్ర పోరాటంలో చుర్గ్ా పాల్్న్న 
జ్తీయవ్ది. స్వతంతయే్ర సమరంతోపాట్ రైతులు-కూలీల ప్రయోజన్ల 
కోసం నిరంతరం 
శ్రమంచడమే కాకుండా 
మహాతాముగాంధీ నేతృతా్వన 
ఉప్పు సతాయేగ్రహంలో కూడా 
పాల్్న్్నర్.
   నిరీభాతికి నిలువుటద్మైన 
చితాలే మారికీసిస్్ట  
సహితయేంతో ప్రభావితులై 
కమూయేనిస్్ట  పారీ్ట సభుయేడిగా 
ఉన్్న ఆ పారీ్ట విధాన్ని్న 
గుడిడాగా అనుసరించలేదు. ఆ 
మేరకు కమూయేనిస్్ట పారీ్ట 
విధాన్లు భారత జ్తీయ 
ప్రయోజన్లకు విర్ద్ధం 
అనిపించినపుడు 
బహిరంగంగా 
వయేతిరేకించడానికీ ఆయన వెనుకాడలేదు.
   ఆ మేరకు 1942న్టి ‘కి్వట్ ఇండియా’ ఉదయేమాని్న కమూయేనిస్్టలు 
వయేతిరేకించిన్ భాయ్ చితాలే మద్తిచా్చరని చబుతార్. ఈ కారణంగా 
పారీ్ట ఆయనను బహిషకీరించిన్ తిరిగ 1951లో మళ్లి చేర్్చకుంది. అలాగే 
భారత్ పై చైన్ దండయాత్ర సమయంలోన్ ఆయన కమూయేనిస్్టలతో 
సైదా్ధ ంతికంగా విభేదిస్తు మాతృభూమకి మద్తు పల్కార్. అంత్కాకుండా 
భారత స్వతంతయే్ర పోరాటంలో పాల్్నడంతోపాట్ గోవ్ విముకితు 
ఉదయేమంలోన్ ఆయన చుర్గ్ా పాలు పంచుకున్్నర్. ఆ సందరభాంగా 
పోర్్చగీస్ల పాలకుల తూటాలకు ఎదురొడిడా 1000 మందితో గోవ్ 
సరిహద్ుకు చేర్కున్్నడు. 

సా్వతంతయూ్ర సమరయోధుడు విష్్ణ  
దామోదర్

చతాలే :  దేశ నిరా్మణంలో ఆయనది 
 ప్ర ముఖ పాత్ర

జననం: 1906 జనవరి 4; మరణం: 1961

నిరీ్భతికి ప్రతీక అయిన 
చిత్లే మారిక్సిస్్ట సాహతయా  

ప్రభావిత్డై, కమ్యానిస్్ట 
పారీ్ట సభ్యాడిగా ఉన్నప్పటికీ 
పారీ్ట విధానలను ఎన్నడూ 
గుడి్డగా అనుసరించలేదు.

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్:
దేశవ్యూపతా ంగా ప్ర త్ధ్వనిసోతా ంది

 ‘ఆజ్దీ కా డిజిటల్ ఫెసి్టవల్’ పేరిట వ్రంపాట్ నిర్వహించిన 
కారయేక్రమాని్న నైపుణాయేభవృది్ధ-వయేవసథి పన; ఎలకాట్ర నిక్స్/
ఇనఫూరేముషన్ ట్కా్నలజీ శాఖ సహాయమంత్రి రాజీవ్ చంద్రశ్ఖర్ 
2021 నవంబర్ 29న ప్రారంభంచార్. ఇందులో ఎలకాట్ర నిక్స్/
ఇనఫూరేముషన్ ట్కా్నలజీ మంత్రిత్వ శాఖ లక్షాయేలు రోజుకొకటి వంతున 
చేపట్టబడాడా యి.

 స్వచ్ఛ భారత్ లోగో కోసం ‘డిజిటల్ ఫెసి్టవల్ ఆఫ్ ఇండిపెండ్న్స్’ 
పోటీ నిర్వహించిన సందరభాంగా 2021 డిసెంబర్ 4న అనంత్ 
గోపాల్ ఖాస్ర్ార్  ను కేంద్ర సంసకీకృతిక శాఖ సహాయ మంత్రి 
మీన్క్ లేఖి సతకీరించార్. అలాగే ‘100 కోటలి టీకాల లోగో’  
రూపందించిన యాసిన్ హరూన్ స్దేశరా, ‘లోక్ పాల్ ’ లోగో 
తయార్చేసిన ప్రశాంత్ మశ్, ‘బాయేంబూ మషన్  లోగో’ రూపకరతు 
సయిరామ్ గౌర్  ఎడిజీ, ‘డిజిటల్  ఇండియా’ లోగో రూపకరతు రాన్ 
భౌమక్  లను కూడా ఆమ సతకీరించార్.

 కోవిడ్-19 మహమామురి సమయంలో ‘మైగవ్ ’కి చుర్గ్ా 
సహకరించిన మైగవ్ ‘సథీస్’ (సహోదోయేగులు)ను సంసకీకృతిక 
శాఖ సహాయమంత్రి మీన్క్ లేఖి సతకీరించార్.

 ‘ఆజ్దీ కా అమృత్ మహోతస్వ్’ ప్రధాన వేడుకలోలి  భాగంగా 2021 
డిసెంబర్ 6న కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘మహాపరినిరా్వణ దివస్’ 
నిర్వహించింది.

 ‘ఆజ్దీ కా అమృత్ మహోతస్వ్’లో భాగంగా- 75 ఏళలి స్వతంతయే్ర 
వేడుకలను పురసకీరించుకుని విదుయేత్ మంత్రిత్వ శాఖ 
ఆధ్వరయేంలోగల ‘పబిలిక్ ఇన్ ఫ్రాసట్రక్చర్ ఫైన్న్స్ కంపెనీ’ ఆర్ ఈస్ 
ల్మట్డ్ వ్ర్ అసస్ంలోని కామ్ రూప్ జిలాలి  పరిధలోగల 
సన్పూర్  సహా పరిసర గ్రామాలోలి  ‘విదుయేత్ ఉతస్వ్’ 
నిర్వహించింది.

 ఇండియా@75 కింద అమృత్  మహోతస్వ్  కింద బిఆర్ఓ మోటార్  
సైకిల్ కారయేక్రమంలో భాగంగా భారతదేశం న్లుగు మూలలకూ 
ప్రయాణిస్తు జ్తీయ సమైకయేత, దేశ నిరాముణం, రహదారి భద్రతలపై 
అవగాహన సందేశాని్న వినిపిస్తున్్నర్. తదా్వరా స్వతంతయే్ర 
అమృత్ మహోతస్వ్ని్న నిర్వహిస్తున్్నర్.

 ఆజ్దీ కా అమృత్ మహోతస్వ్  లో భాగంగా, అండమాన్-నికోబార్ 
దీవుల గరిజన సంఘాలు ప్రతిష్్ట తముకమైన ఆజ్దీ కా అమృత్ 
మహోతస్వ్  లో గరిజన ప్రజల అదుభాత చరిత్ర-సంసకీకృతి, 
విజయాలపై ఎంతో ఉతాస్హంతో వేడుకలు నిర్వహించాయి.

 ‘ఆజ్దీ అమృత్ మహోతస్వ్’లో భాగంగా గరిజన వయేవహారాల 
మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించిన వ్రోతస్వ్లోలి  దక్ణాది రాష్ట్ర ల 
నుంచి 86 మంది గరిజన పారిశ్మకవేతతులను సతకీరించార్. 
ఆజ్దీ కా అమృత్ మహోతస్వ్ కింద వ్రణాసిలో పౌష్్టకాహారం, 
బలవరథిక బియయేం గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు 
అవగాహన కల్పించింది.

 ‘ఆజ్దీ కా అమృత్ మహోతస్వ్’ కింద కేంద్రం పంచాయతీరాజ్, 
గరిజన వయేవహారాల మంత్రిత్వ శాఖలు ‘నేషనల్ ఇన్ సి్టట్యేట్ ఆఫ్ 
రూరల్ డ్వలప్ మంట్ అండ్ పంచాయతీ రాజ్’ సహకారంతో న్యే 
ఢిలీలిలోని విజ్్ఞ న్ భవన్ లో ఒకరోజు జ్తీయ సదస్స్ను 
నిర్వహించింది.

ఆజాదీ కా అమృత్  మహోతసివ్ ఇండియా@75
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బలోపేతమవుతుననా
భారత్-రష్యూ సంబంధాలు

స్వాతెంతయూ్ెం తర్వాత ప్రపెంచెంలోని ఇతర దేశాలతో సమానెంగా మెందుకు 

వెళలోెందుకు భారత్  ప్రయతి్నసుతాన్న వేళ రష్యూ అతయూెంత విశవాసనీయ స్్నహ దేశాలలో 

ఒకటిగా మారెంది. ప్రధానమెంత్రి  నర్ెంద్ర మోదీ నేతృత్వాన ఈ స్్నహబెంధెం మరెంత 

బలపడిెంది. గడచిన రెండేళలో కోవిడ్ మహమా్మర పరసిథాత్ల నడుమ డిసెెంబర్ 6న 

రష్యూ అధయూక్షుడు వాలోదిమిర్ పుతిన్ భారత్  ర్వడెం, అెందునా ఇది ఆయన రెండో 

విదేశీ పరయూటన మాతమే క్వడాని్నబటిట్ భారత్-రష్యూల బెంధెం ఎెంత లోతైనదో 

అెంచనా వేయవచ్చు.

రష్యే అధయేక్షుడు వ్లి దిమర్ పుతిన్, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీల మధయే 
న్యేఢిలీలిలో డిసెంబర్  6 న్టి సమావేశం ద్ె్వపాక్క సంబంధాలకు మరింత 
ఉత్తుజమచి్చంది. కాగా, రోమ్ లో జి-20 శిఖరాగ్ర సమావేశంతోపాట్ 

గాలి స్లో పరాయేవరణం-వ్తావరణ మార్పిలపై జరిగన ‘కాప్-26’ సదస్స్కూ 
పుతిన్ హాజర్ కాలేదు. అదేవిధంగా ఆయన చైన్ వెళాలి ల్స్ ఉన్నపపిటికీ వెళలిలేదు. 
అయిత్, భారత్ -రష్యే 21వ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ఆయన హాజర్ కావడం 
రెండు దేశాల మధయేగల ప్రత్యేక సంబంధాలపై స్సపిష్ట సంకేతమచి్చంది. ఈ 
సందరభాంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటాలి డుతూ- “కొని్న దశాబ్ాలుగా 
ప్రపంచ సథి యిలో అనేక ప్రాథమక మార్పిలు చోట్చేస్కున్్నయి. అనేక 
భౌగోళిక రాజకీయ సమీకరణాలూ సంభవించాయి. కానీ, ఎన్నన్్న పరిణామాల 
నడుమ భారత్-రష్యేల సే్నహం మాత్రం  సిథిరంగా కొనసగుతోంది. రెండు 
దేశాలూ ఏ మాత్రం సంకోచం లేకుండా పరసపిరం సహకరించుకోవడమే 
కాకుండా స్ని్నతమైన అంశాల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాయి. ఇది 
అంతరాజీ తీయంగా దేశాల మధయే సే్నహానికి ప్రత్యేక, విశ్వసనీయ నమూన్” అని 
వ్యేఖాయేనించార్.  

రండు దేశ్ల మధయూ 
కుదిరిన ఒప్పందాలు28

 రెండు దేశాల మధయే 2025 న్టికి పరసపిర 
పెట్్ట బడులను 50 బిల్యన్  డాలరలికు, 
వ్ణిజ్యేని్న 30 బిల్యనలి సథి యికి పైగా 
చేరా్చలని రష్యే-భారత్  అభలష్స్తున్్నయి. ఈ 
నేపథయేంలో అధయేక్షుడు పుతిన్ ప్రస్తుత పరయేటన 
సందరభాంగా 28 ఒపపిందాలపై సంతకాలు 
పూరతుయాయేయి.

 రెండు దేశాల మధయే సంధానం నుంచి సైనిక 
సహకారందాకా, ఇంధన భాగస్వమయేం నుంచి 
అంతరిక్ష రంగ భాగస్వమయేం వరకూ అనేక 
అంశాలు ఈ ఒపపిందాలోలి  భాగంగా ఉన్్నయి.

 రష్యే విదేశాంగ, రక్షణ శాఖల మంత్రులు సెరీ ్
లవ్రోవ్, సెరీ ్ష్య్ుతో భారత రక్షణ, విదేశాంగ 
శాఖల మంత్రులు రాజ్ న్థ్ సింగ్, ఎస్. జయ్ 
శంకర్ ల మధయే ద్వంద్వసభయే చర్చలు కూడా 
సగాయి.

 ఒకవైపు అంతరాజీ తీయ ఉతతుర-దక్ణ రవ్ణా 
కారిడార్ ప్రణాళికను ముందుకు తీస్కెళ్లిందుకు 
అధనేతలు ఇద్రూ అంగీకారానికి రాగా… 
మరోవైపు భారత్ లోని చన్్న నుంచి రష్యేలోని 
వ్లి డివసతుక్ ను కలుపుతూ సముద్ర కారిడార్ 
పనులు వేగవంతం చేయడానికీ ఏకాభప్రాయం 
వెల్బుచా్చర్.

 భారత్-రష్యేలు తమ సైనిక, సంకేతిక సహకార 
ఒపపిందాని్న మరో 10 ఏళులి  పడిగంచాలని 
నిరణోయించాయి.

 ఆఫ్నిసతున్ గడడా ఉగ్రవ్దానికి వేదికగా 
మారడాని్న ఎంతమాత్రం అనుమతించరాదని 
రెండు దేశాలు ఏకకంఠంతో సపిష్టం చేశాయి. ఈ 
మేరకు చేసిన సంయుకతు ప్రకటనలో- అల్ ఖైదా, 
ఐసిస్, లషకీరే తోయిబా వంటి సంసథిలపై ఉమముడి 
చరయేలకు రెండు దేశాలు ప్రతినబూన్యి.

భారత్ -రష్యా విశవాసనీయ భాగసావామయాం

Scan the QR code to 
listen to the Prime 
Minister's address.
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- నరంద్ర  మోదీ,  
ప్ర ధాన మంత్్ర

“సా్వమి వివేకానంద “సా్వమి వివేకానంద 

దృష్ట లో భారతదేశమంటే దృష్ట లో భారతదేశమంటే 

శతాబ్దూ ల నంచీ శతాబ్దూ ల నంచీ 

సాంసక్ృత్క చై తనయూమే సాంసక్ృత్క చై తనయూమే 

ఊపిరిగా సాగుతుననా ఊపిరిగా సాగుతుననా 

సజీవ స్ర వంత్.  మన సజీవ స్ర వంత్.  మన 

దేశంపై  విరుదధి  అంచనలు దేశంపై  విరుదధి  అంచనలు 

ఉననాప్పటికీ ప్ర త్ సవ్లున ఉననాప్పటికీ ప్ర త్ సవ్లున 

ఎదురక్ంటూ మాత్ర మే ఎదురక్ంటూ మాత్ర మే 

భారత్ దృఢమెై నదిగా భారత్ దృఢమెై నదిగా 

ఆవిరభావించగలదు. ఆవిరభావించగలదు. 

భారతదేశ్నినా జాగృతం భారతదేశ్నినా జాగృతం 

చేసి, ‘విజాఞా న ఖని’గా చేసి, ‘విజాఞా న ఖని’గా 

ర్పందించాలని ఆయన ర్పందించాలని ఆయన 

ఆకాంక్షించారు.”ఆకాంక్షించారు.”

జాతీయ యువజన దినోత్సవం
సా్వమి వివేకానంద జయంత్సా్వమి వివేకానంద జయంత్
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