
ఉచిత పంపిణీ కోసం
జనవరి 16-31, 2022సంపుటి 2, సంచిక 14 న్యూ ఇండియా న్యూ ఇండియా 

స మాచార్స మాచార్

మెరుగై న మౌలిక వసతులు,  అధిక కనెక్టి విటీ, మెరుగై న మౌలిక వసతులు,  అధిక కనెక్టి విటీ, 
వ్యూక్సినేషన్ లో వేగంతో పాటుగా సమ్మిళిత వృద్ధి క్ వ్యూక్సినేషన్ లో వేగంతో పాటుగా సమ్మిళిత వృద్ధి క్ 
ఇస్తు న్న ప్రో త్సిహం కారణంగా భారతదేశం ఇస్తు న్న ప్రో త్సిహం కారణంగా భారతదేశం 
ఆకర్ష ణీయమెై న పర్యూటక గమయూంగా మారడానిక్ ఆకర్ష ణీయమెై న పర్యూటక గమయూంగా మారడానిక్ 
సంసిదధి ంగా ఉంద్.సంసిదధి ంగా ఉంద్.

అద్భుత పర్యూటక కందరో ంగాఅద్భుత పర్యూటక కందరో ంగా
మారుతున్న భారత్ మారుతున్న భారత్ 



మన్  కీ బాత్ కోసం ఈ క్యుఆర్  కోడ్  స్కాన్  చేయండి. 

స్వయంసమృదధి  భారత మంతరో ం : “ఉన్నతమెై న 

లక్షయూలు నిర్దే శంచుకండి, స్వపా్నలు సాకారం 

చేస్కవడానిక్ కృషి చేయండి”
ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి వ్్యపారం వచ్చే సంవత్సరం మరంత మెరుగ్గా  ఉండేలా ఏదో ఒకటి చ్యాలని. గత ఏడాది కన్నా మెరుగుదల సాధంచాలని 
కొతతి సంవత్సర తీర్మానం చ్సుకోవడం పరపాటి. ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ 2021 సంవత్సర్నిక్ చివర “మన్  కీ బాత్”  లో దీనిపై 
ప్రజలతో చరచేంచారు. వ్యక్తిగత, సమాజ, దేశం యావత్తి అందించిన చక్కని సహకారంతో గత ఏడు సంవత్సర్ల ప్రయాణం మరంత 
మెరుగ్గా  పని చ్యడానిక్ ఎంత స్ఫూరతిమంతంగ్ నిలిచిందో ఆయన వివరంచారు. ప్రజల శక్తితో ఈ వేదిక ఎంత శక్తివంతమైన సాధనంగ్ 
మారందో ప్రసాతివించారు. సంవత్సరపు “చివర మన్ కీ బాత్”  లో ప్రధానమంత్రి  ఆజాదీ కా అమృత్  మహోత్సవ్,  భారత సంస్కకృతి, స్వచ్ఛత, 
ప్రతీ ఒక్కర జీవితంలో సాహిత్య ప్రాధాన్యత,  పెద్దగ్ కలలు గని ఆ కలల సాకార్నిక్ చ్యాలి్సన కృషి వంటి అంశాలు ప్రసాతివించారు.  ఆ 

కార్యక్రమంలోని ప్రధాన్ంశాలు :
 కోవిడ్, మానవ వనరులు:   మానవ వనరుల బలంతోనే భారతదేశం 100 సంవత్సర్ల కాలంలో అతి పెద్ద మహమామారతో పోర్డగలిగంది. 
మన వ్్యక్్సనేషన్  గణంకాలను ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల గణంకాలతో పోలిచే చూస్తి మనం సాధంచిన అద్భుత విజయం ఎంతటితో అరం్ 
అవుత్ంది.

 అప్రమత్ం: కరోన్ కొతతి వేరయంట్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో వ్్యపించిందననా విషయం కూడా గురుతించుకోవ్లి. ఇలాంటి సందరభుంలో మన 
చైతన్యం, క్రమశిక్షణే  కొతతి వేరయంట్ పై పోర్టానిక్ శక్తివంతమైన ఆయుధాలు. మనందర ఉమమాడి బలం కరోన్ను త్దముటిటిసుతింది. ఈ 
బాధ్యతతో 2022లోక్ మనం ప్రవేశించాలి.

 గ్రూప్  కెప్టెన్  వరుణ్  సంగ్:  ఇటీవల తమిళన్డులో జరగన విషాదకర సంఘటనలో మన దేశ తొలి సిడిఎస్ బిపిన్ ర్వత్ సహా పలువురు 
సాహసులను మనం పోగొట్టి కున్నాం. గ్రూప్  కెపెటిన్  వరుణ్  సింగ్  కూడా వ్రలో ఒకరు. ఆయన తన స్్కల్  ప్రిని్సపల్  కు ఒక లేఖ ర్శారు. 
ఆ లేఖలో వరుణ్  సింగ్  తన సాహసం గురంచి కాకుండా, తన వైఫలా్యల గురంచి ప్రసాతివించారు. తనలోని లోపాలు బలంగ్ ఎలా మార్యో 
ఆయన చరచేంచారు. 

 పరీక్షలపై చర్చ:  ప్రతీ సంవత్సరం నేను పరీక్షలకు సంబంధంచిన ఒతితిడుల గురంచి చరచేస్తి ఉంటాను. ఈ ఏడాది కూడా పరీక్షల ముంద్ 
విద్్యరుథులతో నేను మాటాలా డాలనుకుంట్న్నాను. 9 నుంచి 12 తరగత్ల విద్్యరుథులు, వ్ర  ఉపాధా్యయులు, తలిలాదండ్రులకు ఆన్  లైన్  పోటీ 
కూడా నిర్వహించడం జరుగుత్ంది.

 పుస్కాలు, వయుక్్త్ం:   పుసతికాలు జాఞా న్నినా అందించం ఒక్కటే కాద్, అవి వ్యకుతిల వ్యక్తిత్్వనినా, జీవిత్నినా కూడా తీరచే దిద్్ద త్యి. మనం స్్కరీన్  
పై గడిపే కాలం పెరుగుత్ననా కొది్ద పుసతిక పఠనం కూడా ప్రాచుర్యం పంద్తోంది. దీనినా సాధంచ్ంద్కు మనందరం కలిసి కృషి చ్యాలి.

 ప్రాచీన సంసకాకృతి:   ప్రసుతిత రోజులోలా  భారత సంస్కకృతి గురంచి తెలుసుకోవ్లననా ఆసక్తి ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి వ్యకతిం అవుతోంది. ప్రజలోలా  
కట్టి బాట్ ఉననాటలాయితే మన చారత్రక కళలను ఆర్ధంచి, సుందరీకరంచి, నిర్వహించాలననా ఆకాంక్ష దేశవ్్యపతి ఉద్యమంగ్ మారుత్ంది. 
చిననాదే అయిన్ స్వల్ప ప్రయతనామే మన సాంస్కకృతిక వైభవ్నినా పరరక్ంచుకోవడానిక్ ఎంతో ఉపయోగపడుత్ంది. 

 పక్షుల సంరక్షణ:   అడవులోలా  సంచరంచ్ పక్షుల సంఖ్య  క్రమంగ్ క్షీణిస్తి ఉండడంతో అరుణచల్  ప్రదేశ్  లో ఎయిర్  గన్  సరండర్ ప్రచారం 
జరుగుతోంది. ఇంద్లో భాగంగ్ పక్షుల వేటను తగగాంచడం కోసం 1600 మంది  పైగ్ ప్రజలు తమ వద్ద ఉననా  పేలుడు ఆయుధాలు సరండర్  
చ్శారు.

 స్చ్ఛత ఒక కొత్ బాట: ప్రభుత్్వలు కావచుచే, సంసథులు కావచుచే.. పర్్యవరణ స్వచ్ఛత కృషిలో ప్రతీ ఒక్కరూ కీలక పాత్ర పోషిసాతిరు.  స్వచ్ఛత 
విషయానిక్ వస్తి మన ప్రభుత్వ కార్్యలయాలు ఎంతో సృజన్తమాకంగ్ ఉన్నాయి. కొది్ద సంవత్సర్ల క్రితం వరకు దీనినా ఎవరూ విశ్వసించలేద్. 
తపాలా శాఖలో చెతతి పడేస్ ప్రదేశానినా చక్కని కెఫ్టిరయా కోరుటి  యార్డ్ గ్ మార్చేరు. పర్్యవరణ మంత్రిత్వ శాఖ తమ వద్ద అంద్బాట్లో ఉననా 
ఖాళీ సథులానినా వెల్  నెస్ సంటర్ గ్ మారచేంది. పునీత్ సాగర్  అభియాన్  లో భాగంగ్ ఎన్.సి.సి కేడెట్లా  పాలా సిటిక్  వ్యర్థు ల శిథిలాలను తొలగంచారు. 
కొంత మంది ఔత్్సహిక యువ పారశ్రామికవేతతిలు స్వచ్ఛ జలాల కోసం ఒక సాటి ర్టి-అప్  ప్రారంభించారు.

 సంకల్ం: దేశాభివృద్ిని కొతతి శిఖర్లకు చ్రచేంద్కు అంద్బాట్లో ఉననా వనరులను మనందరం సంపూరం్గ్ వినియోగంచుకోవ్లి. భారత 
స్వయం సమృద్ి కృషిలో ఇది కూడా ఒక మంత్రం. మనందరం పెద్దగ్ ఆలోచించి, భారీగ్ కలలు గని, ఆ కలలు సాకారం చ్సుకోవడానిక్ 
కట్టి బాట్ను పునరుద్ఘా టించుకుంద్ం.

31వ ఎపిసోడ్, 26 డిసంబర్  2021మన్  కీ బాత్  2.0
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సంపాద కుడు 
జై దీప్ భట్్నగర్, 
ప్రిన్సిపల్ డైరెకటెర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్యులయం, 
న్యుఢిల్లీ

పరో చురణ, ముదరో ణ
స తయూందరో  పరో  కాష్ ,
ప్రిని్సపల్ డైరకటిర్ జనరల్, బిఒసి 
బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & క మూ్యనికేష న్ 
తరఫున 

డిజై నర్సి
ద్వ్యూ తల్్వర్, అభయ్ కుమార్ గుపాతు

ల్ంగ్్వజ్ ఎడిట రులు
స్మ్త్ కుమార్ (ఇంగ్లు ష్), 

అనిల్ పటేల్ (గుజర్తీ)

నదీమ్ అహమిద్ (ఉర్దే ),

సోనిత్ కుమార్ గోసా్వమ్ (అసాసిమీ), 

వినయ పి.ఎస్  (మలయాళం)

పౌల మ్ ర క్షిత్ (బంగాలీ)

హరిహర్ పాండా (ఒడియా)

సీనియర్ కనసిలిటి ంగ్ ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

సీనియ ర్ అసిసటి ంట్ క నసి లిటి ంగ్ ఎడిట ర్ 
విభార్ శ రమి 

అసిసటి ంట్ క నసి లిటి ంగ్ ఎడిట ర్ 
చంద న్ కుమార్ చౌద రి

సీనియర్ డిజై నర్ 
శ్యూమ్ శంకర్ తివ్రి
రవందరో  కుమార్ శరమి

న్యూ ఇండియాన్యూ ఇండియా

సమాచార్సమాచార్
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ముదరో  ణ  
ఇన్ ఫినిటీ అడ్వర్టిజంగ్ సరీ్వసస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, 
ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్్పరట్ పార్్క, 10వ ఫ్లా ర్, న్్యఢిల్లా–
ఫరద్బాద్ బోరడ్ర్, ఎన్ హెచ్–1, ఫరద్బాద్–121003.

తగు సౌకర్యూలతో 
విలసిలులు తున్న అభివృద్ధి  

మూలసతు ంభం

అవిశ్రో ంత ఆజాద్  హంద్  ఫౌజ్  సై నికులు

సమ్మిళిత వృద్ధి క్ పర్యూటకం

కవర్ పేజీ 
కథనం 

గత ఏడు సంవత్సర్లుగ్ పర్్యటకానినా ఉతేతిజతం చ్యడానిక్ తీసుకుననా చర్యలు 
సత్వర ఫలిత్లను ఇసుతిన్నాయి. దేశాభివృద్ిలో ఈ రంగం పాత్ర కీలకంగ్ 
మారనుంది.                  పేజీలు 16-31

భారత సా్వతంత్యరీ పోర్టంలో కీలక పాత్రద్రులుగ్ ఉననా సాహసవంత్లైన 
ఆజాద్ హింద్  ఫౌజ్ సైనికుల జీవిత చరత్రలు  చదడండి  పేజీలు 44-47

లోప లి పేజీలోలు

సంక్షిపతు  వ్రతు లు     పేజీలు 04-05

ఎని్నకల చట్టి ల సవరణ బిలులు

బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో

హమాచల్  అభివృద్ధి

దేవభూమ్లో అభివృద్ధి

కవిడ్  పై  ప్ర్టం

పరో కృతి వయూవసాయం

అంకుర భారతం

వయూక్తు త్వం: ఫీల్డ్   మార్ష ల్  కె.ఎం. కరియప్ప 

గంగ్ ఎక్్స ప్రెస్ వేతో పాట్గ్ మెట్రో 
కానుకగ్ అందడంతో కాన్్పర్ 
ఉతతిర్ ప్రదేశ్  అభివృద్ిలో కొతతి కథనం 
రచిసతింది.  పేజీలు 6-10

ఇక ఓటర్  ఐడిక్ ఆధార్ అనుసంధానత

భారత అభివృద్ధి  యానానిక్ 
ముఖచితరో ంగా మారుతున్న బాలికలు  

హమాచల్  కు ర్.11000 కటలు  విలువ 
గల 4 హై డెల్  పారో జకుటి లు 

ఆరోగయూం, పారిశుధయూం సహా పలు పారో జకుటి లు పారో రంభం

15-18 సంవతసిర్ల మధయూ వయస్కులై న 
యువతకు వ్యూక్సిన్

80 కటలు  మంద్ చిన్నకారు రై తుల పరో యోజనం 
దృష్టి యూ విపలు వ్తమిక చరయూ

యువత ఆకాంక్షలకు  రకకులు 

పేజీ 11

పేజీలు 12-15

పేజీలు 32-33

పేజీలు 34-35

పేజీలు 36-38

పేజీలు 39-41

పేజీలు 42-43

పేజీ 48

కమ్యూనికేషన్ చిరునామా,  
ఈ–మెయిల్ :

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

న్యూఢిల్లో-110003
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సంపాదకీయం

సాదర నమసా్కరం,
భారతదేశ యోగ్, తత్వ చింతన, ఆధా్యతిమాకత, సంస్కకృతి యావత్ ప్రపంచం దృషిటిని ఆకరషిసుతిన్నాయి. మన కొతతి 

తరం ప్రాచీన కాలం న్టి మూలాలతో అనుసంధానం కావడం పటలా కొతతి ఆసక్తిని పెంచుకుంది. దీని ఫలితంగ్ భారత 
టూరజం రంగం జాతీయంగ్ను, అంతర్జా తీయంగ్ను కూడా మంచి వృద్ిని నమోద్ చ్సింది. స్వల్పకాలంలోనే 
పర్్యటకులకు అవకాశాలు ఎంతో మెరుగుపడాడ్ యి.

భారతదేశానినా ప్రపంచ టూరజం కేంద్రంగ్ అభివృద్ి చ్యడానిక్ దేశ న్యకత్వం తీసుకుననా చర్యలు జాతిని, 
ప్రపంచానినా కూడా ఒక బ్ండ్ అంబాసిడర్ గ్ ఆకరషించడమే కాద్, ఆధునిక మౌలిక వసత్లతో ప్రాచీన కాలం 
న్టి వైభవ్నిక్ మెరుగులు దిద్్ద తూ ఆ రంగంలో దేశ సామర్థు యానినా ఇనుమడింపచ్సుతిన్నాయి.

శక్తివంతమైన అనుసంధానత ద్్వర్ టూరజం రంగం ప్రత్యక్షంగ్ ప్రయోజనం పంద్తోంది. చిననా పటటిణలను 
ఉడాన్ తో అనుసంధానం చ్స్ ప్రయతనాం కావచుచే లేద్ వేగవంతమైన రోడలా నిర్మాణం, ప్రసాద్  వంటి ప్రాజెకుటిలు, 
స్వదేశీ దర్శన్, చారత్రక వైభవం గల ప్రదేశాల అభివృద్ి వంటి చర్యలు, ఆరోగ్య రంగంలో సాధంచిన అసాధారణ 
విజయం వంటివనీనా భారత పర్్యటక రంగ్నిక్ కొతతి దిశను అందించాయి.  ప్రపంచ టూరజం ర్్యంక్ంగ్  లో 
2013లో 65వ సాథు నం నుంచి భారత్ 34వ సాథు న్నిక్ చ్రంది. పర్్యటక రంగం అభివృద్ి మరంత వేగవంతమవుతోంది.

పర్్యటక వసత్ల అభివృద్ి, ఇ-వీసాల అమలు;   గ్రామాలు, నగర్ల ఆధునికీకరణ చర్యల ఫలితంగ్ టూరజం 
ద్్వర్ సగట్ ప్రజలు తమ వంత్ వ్టా అందించడమే కాద్, దేశం పురోగమించ్ంద్కు దోహదపడుత్న్నారు. 
ఈ తరహా కనెక్టివిటీ, ఆతిథ్యం, సద్పాయాల కారణంగ్ పర్్యటక రంగం సమిమాళిత సుసంపననాతకు ఒక స్చిగ్ 
మారంది. ఈ ఏడాది జాతీయ టూరజం దినోత్సవం సందరభుంగ్ మేం అందిసుతిననా కవర్ పేజీ కథనం భారత పర్్యటక 
రంగం వృద్ి, సామర్థు యాలపై ప్రతే్యకంగ్ దృషిటి సారసుతింది.

ప్రభుత్వ ఆకాంక్షాపూరత కార్యక్రమం ‘బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో’ వ్రషికోత్సవం సందరభుంగ్ దేశంలో లింగ 
నిష్పతితి ఏ విధంగ్ విపలావ్తమాకంగ్ మారందనే కథనం ప్రచురసుతిన్నాం. భారత చరత్రలో తొలిసారగ్ మగ వ్రతో 
పోలిచేతే మహిళల నిష్పతితి పెరుగుతోంది.

ఈ సంచికలో మీరు వ్్యపార సంసథులు ఏ విధంగ్ యునికార్నా లుగ్ మారవచుచే, దేశ విజయంలో యువ జన్భా 
వ్టా ఏ విధంగ్ పెరుగుతోంది కూడా చదవవచుచే. వ్యక్తిత్వ విభాగంలో ఫీల్డ్ మారషిల్ కె.ఎం.కరయప్ప జీవిత చరత్రతో 
పాట్గ్ అమృత్  మహోత్సవ్   యోధుల విభాగంలో ఆజాద్  హింద్  ఫౌజ్  యోధుల గురంచిన స్ఫూరతిద్యకమైన 
కథన్లు ఈ సంచికలో ప్రతే్యక ఆకరషిణ.

దేశ పురోగతిక్ మౌలిక వసత్లు అత్యంత కీలకం. గత ఏడాది చివరలో ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ జాతిక్ ఎనోనా 
అభివృద్ి కానుకలు అందించారు. వ్టి గురంచి కూడా ఈ సంచికలో చదవవచుచే.

ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కోవిడ్ వ్్యక్్సనేషన్  ను 15-18 సంవత్సర్ల మధ్య వయసు్కలైన వ్రక్ కూడా విసతిరంచింది. 
జాతి ఉమమాడి బలం ఈ న్తన సంవత్సరంలో దేశ పురోగతిని నిస్సందేహంగ్ కొతతి శిఖర్లకు చ్రుచేత్ంది. ఏది 
ఏమైన్ మీరందరూ కోవిడ్   నిబంధన్వళిని కట్టి దిటటింగ్ పాటించడం అత్యంత ప్రధానం.  

కోవిడ్ న్బంధనలు పాటిస్్ ఉండండి. మీ సలహాలు ఈ దిగువ అడ్రస్ క్ తెలియ చేయండి. 

(జైదీప్ భట్నాగర్)

చిరున్మా :   రూమ్ నెం-278 బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమూ్యనికేషన్,
  రండవ ఫ్లా ర్, స్చన్ భవన్, న్్యఢిల్లా – 110003
e-mail:   response-nis@pib.gov.in
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మెయిల్ బాక్సి 

హామీలకు హామీలకు 
వాస్త వ వాస్త వ 

ఉచిత పంపిణీ కోసండిసంబర్ 16-31, 2021

సంపుటి 2, సంచిక 12                                            

మరో విజయవంతమై న 

సంవత్సరం

సంకల్ప్  

సే 
సిద్ధి

సాధారణ బడ్జె ట్ లో చేసిన ప్ర కటనలు ఆచరణలోకి తేవడం కావచ్చు లేదా ఉధృతమై న వాయాకి్సనేషన్ ప్ర చారం 

దావారా ఆశలు రేకెత్త ంచడం కావచ్చు అన్నీ 2021 సంవత్సరం ప్్ర రంభంలో చేసుకుననీ తీరామానాలను సాకారం 

చేసే ద్శగా నవభారతం వేసిన అడుగులే.

న్యా ఇండియా 
న్యా ఇండియా 

స మాచార్స మాచార్

రూపంరూపం

  response-nis@pib.gov.in

 కవర్ పేజీ కథనం చదివిన తర్్వత భారతదేశం 
ప్రపంచ గురు సాథు నం సంపాదించ్ మారగాంలో సరైన 

దిశగ్నే ప్రయాణిసతిందని నేను భావించాను. ప్రతీ ఒక్క 
దేశవ్సిక్ ఈ పత్రిక అత్యంత ప్రధానమైనది. వివిధ 

పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్్య విద్్యరుథులకు ఇది ఎంతో 
ఉపయోగకరంగ్ ఉంది. 

dpmeena1969@gmail.com

 న్్య ఇండియా సమాచార్ ద్్వర్ ప్రభుత్వ పథకాలు, 
ప్రాచుర్్యనిక్ నోచుకోని యోధులు, భారత పరవరతిత 

ప్రయాణనిక్ చెందిన ఎంతో సమాచారం నేను 
పంద్ను. ఈ పత్రిక టీమ్ చ్సుతిననా కృషిక్  అందరకీ 

నేను అభినందనలు తెలియచ్సుతిన్నాను. 
dbrajput8484@gmail.com

 
 మీ పత్రిక చక్కని సమాచారం అందిస్తి ఎంతో 

ఉపయోగకరంగ్ ఉంది. దీనినా మేం క్రమం తప్పకుండా 
చద్వుత్న్నాం. త్జా పరసిథుత్లపై అవగ్హనకు 
ఇంద్లో ఇసుతిననా చక్కని సమాచారం, తేలికపాటి 

లభ్యత సహాయపడుత్న్నాయి. అంద్కే ఈ పత్రిక 
యువతకు అభిమానపాత్రంగ్ మారంది. 

ప్రదీప్  క్మార్  నానోలియా

pknenolia@gmail.com

న్్య ఇండియా సమాచార్ పత్రిక డిసంబర్ 16-31, 
2021 సంచిక చదవడం వలలా భారత ప్రభుత్వ వివిధ 

మంత్రిత్వ శాఖలు నిర్వహిసుతిననా వివిధ పథకాల 
సమాచారం తెలిసింది. ఆరోగ్య సంబంధత స్వలు, 

వ్్యక్్సనేషన్, పారశుధ్యం, జీవన మెరుగుదల 
వంటివనీనా ప్రశంసనీయ చర్యలు.  ప్రజల సౌకర్యం, 

జాతి భద్రత రండింటినీ దృషిటిలో ఉంచుకుని  జాతీయ 
రహద్రుల నిర్మాణం జరుగుతోంది. రైలే్వలు, పగ 
రహిత వంట గద్లు, నేషనల్  హైడ్రోజెన్  మిషన్ 

ద్్వర్ హరత ఇంధన పరచయం విపలావ్తమాక 
అడుగులు. ప్రధానమంత్రిని, భారత ప్రభుత్వ బృందం 

అంతటినీ నేను అభినందిసుతిన్నాను.
పవన్ క్మార్ బిష్ణోయ్

pawankumarbishnoi251@gmail.com

ఈ న్్య ఇండియా సమాచార్  పత్రిక 
వరతిమాన అంశాలకు సంబంధంచిన 

త్జా సమాచారం అందించింది. మహిళా 
సాదికారత కావచుచే, రక్షణ రంగంలో 

భారత్   స్వయం సమృద్ి, ఉగ్రవ్ద్నిక్ 
దీటైన సమాధానం లేద్ జాతి పురోగతిలో కొతతి 
అధా్యయానినా రచిసుతిననా వృద్ి పథం వంటివనీనా 

ఇంద్లో ఉన్నాయి. పత్రిక బృందం 
సభు్యలందరకీ అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు.

డాకటెర్ టి.ఎస్.  బావల్ 
tsbawal4@gmail.com

మీ సలహాలను పంపించవలసిన

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

రెండవ ఫ్లో ర్, సూచనా భవన్, 
న్యూఢిల్లో – 110003
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2021 నవంబర్   చివర వ్రంలో ర్జసాథు న్  లోని ఆలా్వర్ 
నుంచి అసా్సంలోని బహెత్కు 216 టనునాల ఉలిలాపాయలతో 

తొలి క్సాన్ రైలు బయలుదేరంది. ఈ 220 టనునాల ఉలిలాపాయలు 
ఆలా్వర్ నుంచి బహెత్కు రవ్ణ చ్యడానిక్ సాధారణంగ్ అయ్్య 
చారీజా  రూ.10 లక్షలు.  కానీ, క్సాన్ రైల్ యోజన నుంచి 50శాతం 
సబి్సడీ అందిన కారణంగ్ రవ్ణ చారీజా రూ.5 లక్షలు మాత్రమే 
అయింది. 

ఆలా్వర్ లో రైత్లు క్లో ఉలిలాపాయక్ రూ.20 ధర పందే వ్రు, 
కానీ, అసా్సంలో వ్రు అంతకన్నా అధకంగ్ రూ.26 రూపాయల  
ధర  పంద్రు.  సుదూర  ప్రాంత్లకు రైత్లు చ్రువ కావడానిక్ 
విసతి ృతమైన రైలే్వ నెట్ వర్్క వినియోగంచ్ లక్షష్ంతో పెద్దవి, మరంత 
లాభద్యకమైనవి అని మార్కటలాకు క్సాన్  రైలు సరీ్వసును 2020లో 
ప్రవేశపెటాటి రు. అలాగే రైత్ల ఆద్యాలు రటిటింపు చ్యాలననా 
ప్రభుత్వ విజన్  ను కూడా ఇది సాకారం చ్సింది. 2020 ఆగసుటి  7వ 
తేదీన ఈ సరీ్వసును ప్రవేశపెటిటిన న్టి నుంచి మొతతిం 1642 ట్రిప్పులోలా  
త్వరగ్ పాడైపోయ్ స్వభావం గల వసుతివులను దేశంలోని విభిననా 
ప్రాంత్లకు తరలించారు. ఈ సరీ్వస్ ద్్వర్ రైలే్వలు రూ.220 కోటలా 
ఆద్యం ఆరజాంచాయి. శీత్కాల సమావేశాల సందరభుంగ్  లోక్  

సభకు   రైలే్వ శాఖ మంత్రి అశి్వనీ వైష్వ్  ఈ సమాచారం అందిస్తి 
“రైత్లు, ఇతర వ్యవసాయ కమూ్యనిటీ నుంచి వచిచేన డిమాండు 
ఆధారంగ్  కూరగ్యలు, పళ్లా , త్వరతంగ్ చెడిపోయ్ స్వభావం 
గల ఇతర ఉత్పత్తిల రవ్ణ సరూ్కయాటలాను గురతించడం జరుగుతోంది. 
కూరగ్యలు,  పళ్లా  వంటి త్వరతంగ్ చెడిపోయ్ ఉత్పత్తిల రవ్ణకు 
ఎయిర్  కండిషన్డ్ కంటైనరులా  ఉపయోగసుతిన్నాం”  అని చెపా్పరు. 

క్సాన్ రై లు: అటు రై తులకు, ఇటు రై ల్్వలకు 
పరో యోజనకరం

పరో ధాన మంతిరో  మోదీక్ భూట్న్ అతుయూన్నత పౌర పురసాకురం;
పరో పంచంలో అతయూంత అభిమానపాతురు లై న నాయకుల జాబిత్లో అగరో సాథా నం 

కరోన్ సంక్షోభ సమయంలో ప్రధాన మంత్రి  
నరంద్ర మోదీ ప్రదర్శంచిన అసమాన న్యకత్వ 

లక్షణలను నేడు ప్రపంచం యావత్తి గురతిసతింది.  మన 
పరుగు దేశం భూటాన్  తమ దేశంలోని అత్్యననాత 
పౌర పురసా్కరం న్గ్ ద్గ్  పేల్జా ఖోరోలా తో ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీని సత్కరంచింది. 

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ బేషరత్ స్నాహభావం 
ప్రదర్శంచారని భూటాన్  ప్రధాన మంత్రి లోటే 
శేరంగ్ అన్నారు. అదే సమయంలో ఆయనను ఒక 
ఆధా్యతిమాక జీవిగ్ కొనియాడారు. తనకు అవ్రుడ్  ప్రకటించినంద్కు 
ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ కృతజఞాతలు తెలియచ్స్తి “భూటాన్ 
ప్రధానిక్ ధన్యవ్ద్లు! మీ సుహృద్భువ వైఖర ననునా కదిలించింది. 
భూటాన్  ర్జుకు కూడా న్ కృతజఞాతలు”  అని టీ్వట్ చ్శారు.

భూటాన్ అత్్యననాత పౌర పురసా్కరంతో ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ 2021 సంవత్సరంలో ప్రపంచంలోని అత్యంత 
అభిమానపాత్రులైన న్యకుల జాబిత్లో అమెరకా అధ్యక్షుడు 

జో బైడెన్, రషా్య అధ్యక్షుడు వ్లా దిమిర్   పుతిన్  లను 
ద్టిపోయి అగ్రసాథు న్నిక్ చ్ర్రు. 38 దేశాలకు చెందిన 
42,000 మందిని సర్వ చ్సి బ్రిటన్ కు చెందిన మార్కట్   
పరశోధన సంసథు యు గవ్ ఈ జాబిత్ రూపందించింది.  
ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ  2016లో సౌదీ అరబియా 
అత్్యననాత పురసా్కరం;  2018లో ఆఫగానిసాతిన్, పాలస్తిన్ 
అత్్యననాత పురసా్కర్లు; 2019లో మాల్్దవులు, బహ్రేన్  
అత్్యననాత పురసా్కర్లు;  2020లో అమెరకా అత్్యననాత 
పురసా్కరం ల్జయన్  ఆఫ్ మెరట్ అంద్కున్నారు. 

అంతేకాద్ ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ 2018 సంవత్సరంలో 
సియోల్  పీస్  ప్రైస్  కలచేరల్   ఫౌండేషన్ నుంచి సియోల్  శాంతి 
బహుమతి;  2019లో ఐక్యర్జ్యసమితి చాంపియన్్స  ఆఫ్  ఎర్తి  
పురసా్కరం,  ఫిలిప్   కోటలార్   ప్రెసిడెనిషియల్  అవ్రుడ్ ,  బిల్  అండ్   
మెలింద్ గేట్్స   ఫౌండేషన్  నుంచి గ్లా బల్   గ్ల్   కీపర్  అవ్రుడ్ ;  
2021లో కేంబ్రిడిజా ఎనరీజా రీసర్చే   అససియ్ట్్స నుంచి పర్్యవరణ 
న్యక పురసా్కరం అంద్కున్నారు.  

సంక్షిప్ వార్లు
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కుతుబ్ మ్నార్ కనా్న ఎతుతు ; 
మణిపూర్ లో నిర్మిణంలో 

ఉన్న పరో పంచంలోనే ఎత్తై న  రై ల్్వ 
వంత్న

ఒక ఫ్్యషన్ బ్ండ్ గ్ ఖాదీ ప్రపంచవ్్యపతింగ్ ప్రజల ఎంపికగ్ 
మారంది. మెక్్సకోలో భారత ఖాదీ “ఒహాకా ఖాదీ”గ్ ఎలా 

ప్రాచుర్యం పందిందననాది ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ స్వయంగ్ 
వివరంచారు. ఇప్పుడు అమెరకాకు చెందిన అగ్రశ్రేణి ఫ్్యషన్   బ్ండ్ 
పటగ్నియా డెనిమ్ ద్సుతిల తయారీలో చ్నేత ఖాదీ డెనిమ్ ను 
ఉపయోగసతింది.  టెక్్స   టైల్   దిగగాజం అర్వంద్   మిల్్స    ద్్వర్ 
పటగ్నియా 30,000 మీటరలా ఖాదీ  డెనిమ్   వసా్రా నినా గుజర్త్   నుంచి 
రూ. 1.08 కోటలాకు కొనుగ్లు చ్సింది.  పటగ్నియా ఖాదీ డెనిమ్ 
కొనుగ్లు చ్యడం వలలా 1.80 లక్షల పని గంటలు అంటే 27,720 
రోజుల పని ఖాదీ వస్రాకారులకు లభించింది.  అగ్రశ్రేణి  టెక్్స టైల్ 
మిలులా గ్ విర్జలులా త్ననా అర్వంద్  మిల్్స  సహాయంతో  గుజర్త్   నుంచి 
ఈ ఖాదీ డెనిమ్ ఫ్్యబ్రిక్ ను  2017 నుంచి పటగ్నియా స్కరంచింది.  
ఖాదీ డెనిమ్    ఉత్పత్తిలను ప్రపంచానిక్ తీసుకువెళలాడానిక్ ఖాదీ, 
గ్రామీణ పరశ్రమల కమిషన్  (కెవిఐసి) 2017 జూలైలో అర్వంద్   
మిల్్స తో ఒక ఒప్పందంపై సంతకాలు చ్సింది.  

ఆరథుక అసమానతలు తొలగంచడం లక్షష్ంగ్ దీన్ దయాళ్ 
అంతో్యదయ  జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధ మిషన్, సాటి ర్టి-అప్ 

విలేజ్ ఎంటర్  ప్రెన్్యర్ షిప్  కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. దీన్ 
దయాళ్ అంతో్యదయ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధ మిషన్ ప్రారంభించిన 
న్టి నుంచి 73.5 లక్షల స్వయం సహాయక బృంద్లోలా  8.04 కోటలా 
మంది మహిళలను చ్ర్చేరు.  అలాగే 2016 సంవత్సరంలో సాటి ర్టి-అప్ 
విలేజ్ ఎంటర్ ప్రెన్్యర్ షిప్  కార్యక్రమం ప్రారంభించిన న్టి నుంచి 
1.78 లక్షలకు పైగ్ గ్రామీణ పరశ్రమలకు  సహాయం అందించారు.  
నవంబర్ 30 వరకు అంద్బాట్లో ఉననా గణంకాల ప్రకారం వరతిమాన 
ఆరథుక సంవత్సరంలో 27.38 లక్షల స్వయం సహాయక  బృంద్లకు 
బా్యంకులు రూ.62,848 కోట్లా  రుణంగ్ అందించాయి. ఇప్పుడు 
త్జాగ్ స్వయం సహాయక బృంద్లకు ఓవర్ డ్రాఫ్టి సద్పాయం 
కూడా అంద్బాట్లోక్ తెచాచేరు.

మరోసారి ఖాదీ పరో పంచ జై తరో యాతరో ;  ఖాదీ 
డెనిమ్ ను తయారు చేస్తు న్న అమెరికన్ ఫ్యూషన్ 

బారో ండ్ “పటగోనియా”

దేశానిక్ సా్వతంత్యరీం సిద్ించిన తర్్వత కూడా పలు 
ర్షా్రా లు ప్రతే్యక్ంచి ఈశాన్య ర్షా్రా లు అభివృద్ిలో 

వెనుకబడిపోయాయి. అత్యంత క్లాషటిమైన కొండ ప్రాంత్లు, 
భౌగ్ళిక పరసిథుత్ల కారణంగ్ ఈ ప్రాంత్లను ప్రధాన 
అభివృద్ి స్రవంతిలోక్ తేవ్లంటే బలమైన మౌలిక వసత్లు 
అత్యంత కీలకం. 2014 నుంచి ఈ పరసిథుతి మారపోయింది. 
ఈ ర్షా్రా లోలా  కొతతి ఇన్ ఫ్రా ప్రాజెకుటిలు నిర్మాణంలో 
ఉన్నాయి. ఈశాన్య ర్షా్రా లు భారత అభివృద్ి రథానిక్  
ఇంజన్  అనే ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ విశా్వసం,  గటిటి 
కట్టి బాటే ఇంద్కు కారణం. ఈశాన్య భారత్నిక్ మౌలిక 
వసత్లతో ఉతేతిజం కలి్పంచాలననా ప్రభుత్వ కట్టి బాట్కు 
మరో త్ర్్కణమే మణిపూర్  లో  ప్రపంచంలోనే అత్యంత 
ఎత్తిలో నిర్మాణంలో ఉననా వంతెన. మణిపూర్  ర్జధానిని 
దేశంలోని బ్డ్  గేజ్   నెట్  వర్్క  తో అనుసంధానం 
చ్యడం కోసం జరబాం-ఇంఫ్ల్  మధ్యన  111 
క్లోమీటరలా పడవైన ఈ ఆకాంక్షాపూరత ప్రాజెకుటి  చ్పటాటి రు. 
ఎలాంటి భూకంపాలనైన్ తట్టి కోగల  బలం ఉండేలా ఈ 
రైలే్వ వంతెన నిరమాసుతిన్నారు. రకటిర్   స్్కలుపై 8.5 తీవ్రత 
గల బలమైన భూకంపాలను కూడా ఇది తట్టి కుంట్ంది. 
ఈ ప్రాజెకుటి  పూరతియితే 111 క్లో మీటరలా ప్రయాణం 2.5 
గంటలోలా  పూరతివుత్ంది. ప్రసుతితం జరబాం-ఇంఫ్ల్ మధ్య 
(ఎన్  హెచ్-37) దూరం 220 క్లో మీటరులా . ప్రయాణనిక్ 
10-12 గంటలు వ్యవధ పడుతోంది.  నోనీ లోయపై ఈ 
వంతెన నిర్మాణం అనంతరం ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత 
ఎత్తిగ్ నిరమాంచిన వంతెనగ్ చరత్ర సృషిటిసుతింది. 2023 
డిసంబర్ న్టిక్ ఈ వంతెన నిర్మాణం పూరతివుత్ంది.

స్వయం సమృద్ధి క్ సహాయకారిగా ఉన్న దీన్ దయాళ్ 
అంతోయూదయ  జాతీయ గారో మీణ ఉపాధి మ్షన్,  సాటి ర్టి -

అప్ విల్జ్ ఎంటర్ పరో న్యూర్ షిప్  కారయూకరో మం

సంక్షిప్ వార్లు
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ఉతతిరప్రదేశ్ భారత సా్వతంతో్యరీద్యమం, ఆరథుక ప్రయాణం, 
నవభారత పరవరతిన ప్రధాన్ంశాలుగ్ దేశ 

స్వరయ్ుగ్నిక్  సాక్గ్ నిలుసతింది. జాతి వేగవంతమైన 
అభివృద్ిక్ అద్భుతమైన వ్టా అందిసతింది. “మొతతిం యుపి 
అంత్ కలిసికట్టి గ్ వృద్ి చెందినప్పుడే మన దేశ పురోగతి 
సాధ్యమవుత్ంది” అని ప్రధానమంత్రి  నరంద్ర మోదీ అన్నారు. 
ఈ మాటలతోనే ప్రధానమంత్రి షాజహాన్  పుర్లో గంగ్ ఎక్్స  
ప్రెస్  వేకు శంకుసాథు పనన చ్యడంతో పాట్ రైత్లు, 
పటటిణభివృద్ి, ఆరోగ్యం, విద్య, రోడలా నిర్మాణం, వ్రణసిలో 
టూరజం ప్రాజెకుటిలను ప్రారంభించారు.  కాన్్పర్  నగరంలో 
మెట్రో  ప్రాజెకుటిను ప్రారంభించడంతో పాట్ ఐఐటి 
సానాతకోత్సవంలో మాటాలా డుతూ, స్వయంసమృద్ భారత్  
నిర్మాణ ప్రయత్నాలోలా  పాలు పంచుకోవ్లని యువతకు పిలుపు 
ఇచాచేరు.అమిత వేగవంతమైన అనుసంధానత పైనే ఏ దేశ 

పురోగతి అయిన్ ఆధారపడి ఉంట్ంది. సరకుల 
సత్వర రవ్ణకు కూడా అది దోహదకార 

అవుత్ంది. ఫలితంగ్ వసుతివుల ధరలు తగగాడమే కాద్ వ్ణిజ్యం, 
వ్్యపారం, ఎగుమత్లకు కూడా ప్రోత్్సహం లభిసుతింది. ఈ 
సత్వర కనెక్టివిటీ అవసర్నినా గురతించిన ప్రభుత్వం గత ఏడు 
సంవత్సర్లుగ్ ప్రపంచ శ్రేణి మౌలిక వసత్లు అభివృద్ి 
చ్స్ంద్కు అమిత వేగంగ్ కృషి చ్సింది. ఈ అభివృద్ి 
ప్రయాణంలో భాగంగ్ ఉతతిరప్రదేశ్  కూడా మౌలిక వసత్ల 
త్వరత అభివృద్ిక్ కేంద్ర సాథు నంగ్ మారంది. ప్రధానమంత్రి 
నవంబర్ 15వ తేదీన పూర్్వంచల్  ఎక్్స  ప్రెస్  వేను 
ప్రారంభించారు. సరగ్గా  ఒక నెల రోజుల తర్్వత డిసంబర్ 18న 
594 క్లో మీటరలా నిడివి గల గంగ్ ఎక్్స  ప్రెస్  వేకు శంకుసాథు పన 
చ్శారు. దేశంలోని అతి పెద్ద ర్షా్రా నిక్ అమిత వేగవంతమైన 
అనుసంధానత ప్రాధాన్్యనినా ప్రసాతివిస్తి “ఉతతిర ప్రదేశ్ జన్భా 
పరంగ్నే కాద్, ఒక దికు్క నుంచి ఇంకో దికు్కకు విస్తిరం్ 

ఉతతిర ప్రదేశ్ కు అభివృద్ి కానుక జాతి
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కోణంలో చూసిన సమానంగ్ పెద్ద ర్ష్రాం. ఉతతిర ప్రదేశ్ లోని 12 
జలాలా లను కలుపుతూ నిర్మాణం అవుత్ననా గంగ్ ఎక్్స  ప్రెస్  వే 
తూరు్ప, పశిచేమ ఉతతిరప్రదేశ్  లను చ్రువ చ్యడమే కాద్, ఢిల్లా 

నుంచి బిహార్  మధ్య ప్రయాణ కాలానినా గణనీయంగ్ తగగాసుతింది. 
కాలం ఆద్ అయినప్పుడు సౌకర్యం కూడా పెరుగుత్ంది, వనరులు 
సరైన విధంగ్ ఉపయోగంలోక్ వసాతియి, అప్పుడే సామర్థు యాలు 

ఉతతు ర్ పరో దేశ్  లోని 12 జిల్లు లకు పరో తయూక్ష పరో యోజనం

మీరట్

అమ్రోహా బదౌన్

ఫరూఖాబాద్
కనోజ్

హారో్ద యి
లఖ్ నవూ

ర్యబరలి ప్రత్ప్ గఢ్
ప్రయాగ్ ర్జ్

గంగా ఎక్సి ప్రెస్ వే 12 జిల్లీలక్ చందిన 519 

గ్రామాలను అనుసంధానం చేస్ంది.

మీరట్   15 క్మీ
హాపూర్   33 క్మీ
బులంద్ షహర్   11 క్మీ
ఆమ్రోహా   26 క్మీ
సంభాల్   39 క్మీ
బదౌన్   92 క్మీ

ఆరిథా కాభివృద్ధి క్ 

కొతతు  మార్ం

 రూ.36,200 కోటలా వ్యయంలో ఆరు లేనలా ఎక్్స  ప్రెస్  వే నిర్మాణం 
జరుగుతోంది. మీరట్  లోని బిలౌజ గ్రామం నుంచి ప్రారంభమయ్్య  
ఈ ఎక్్స  ప్రెస్  వే  ప్రయాగ్  ర్జ్  లోని జుద్పూర్  దండు గ్రామం 
వరకు విసతిరంచి ఉంట్ంది. భవిష్యత్తిలో దీనినా 8 లేనలాకు 
మారుచేకోగలిగే సద్పాయం కూడా ఉంది.

 ఈ ఎక్్స  ప్రెస్  వే  ఉతతిర ప్రదేశ్  లోని 12 జలాలా లు, 519 గ్రామాలను 
అనుసంధానం చ్సుతింది. ఇది మీరట్, హాపూర్, బులంద్  షహర్, 
అమ్రోహా, సంభాల్, బదౌన్,  షాజహాన్  పూర్, హారో్ద యి, ఉన్నావ్, 
ర్యబరలి, ప్రత్ప్  గఢ్, ప్రయాగ్  ర్జ్  ల మీద్గ్ సాగుత్ంది. 
ఇది పూరతియితే ఉతతిర ప్రదేశ్ లోని పశిచేమ, తూరు్ప ప్రాంత్లను 
కలుపుతూ ర్ష్రాంలోనే పడవైన ఎక్్స  ప్రెస్  వేగ్ నిలుసుతింది.

 ఈ ఎక్్స  ప్రెస్  వేపై షాజహాన్  పూర్  వద్ద వైమానిక దళం విమాన్ల 
అత్యవసర లా్యండింగ్  కోసం 3.5 క్లో మీటరలా రన్  వే కూడా 
నిర్మాణం అవుత్ంది. ఎక్్స  ప్రెస్  వేపై ఈ దిశలో పారశ్రామిక 
కారడార్  ఏర్్పట్ ప్రతిపాదన కూడా ఉంది.

 గంగ్ ఎక్్స   ప్రెస్  వే నిర్మాణంతో సమీప ప్రాంత్ల సామాజక, 
ఆరథుకాభివృద్ితో పాట్ వ్యవసాయం, వ్ణిజ్యం, పర్్యటక రంగ్లు 
కూడా  అభివృద్ి చెంద్త్యి. పారశ్రామిక కార్యకలాపాలకు 
ఉతేతిజం కలుగుత్ంది. పలు ఉత్పతితి యూనిట్లా , అభివృద్ి కేంద్రాలు, 
వ్యవసాయ ఉత్్పదక కేంద్రాలను ర్ష్రా ర్జధానితో కలుపుతూ ఈ 
ఎక్్స  ప్రెస్  వే ఒక పారశ్రామిక కారడార్  గ్ కూడా 
ఉపయోగపడుత్ంది.

 ఈ ఎక్్స  ప్రెస్  వేతో చ్నేత పరశ్రమలు, ఫుడ్  ప్రాససింగ్  యూనిట్లా , 
శీతల సటి రజలు, వేర్  హౌసింగ్,  పాడి ఆధారత పరశ్రమలకు ఉతేతిజం 
లభిసుతింది.

షాజహాన్ పూర్   40 క్మీ
హారో్ద యి   99 క్మీ
ఉన్నావ్   105 క్మీ
ర్యబరలి   77 క్మీ
ప్రత్ప్ గఢ్   41 క్మీ
ప్రయాగ్ ర్జ్   16 క్మీ

వయుయం 

`
కోట్లీ

ఉతతిర ప్రదేశ్ కు అభివృద్ి కానుక  జాతి
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 ప్రధానమంత్రి  నరంద్ర మోదీ డిసంబర్ 23 వ తేదీన 
వ్రణసి చ్రుకున్నారు. 10 రోజుల వ్యవధలో ఇది ఆయన 
రండో పర్యటన. ఈ పర్యటనలో భాగంగ్ ఆయన కాశీ-
విశ్వన్థ్  కారడార్  తొలి దశను ప్రారంభించడంతో పాట్  
రూ.1500 కోటలా పెట్టి బడితో చ్పటిటిన మరో 22 ప్రాజెకుటిలను 
ప్రారంభించడం లేద్ శంకుసాథు పన చ్యడం జరగంది. 
ప్రధానమంత్రి గత పర్యటనలోలా నే పిఎం ఆతమానిరభుర్  స్వస్థు  
భారత్  స్్కమ్  తో పాట్గ్ వ్రణసి అభివృద్ిక్ అవసరం 
అయిన పలు ప్రాజెకుటిలు ప్రారంభించారు.

 వ్రణసిలోని కార్ఖా న్ లో ఉననా ఉతతిర ప్రదేశ్ ర్ష్రా 
పారశ్రామికాభివృద్ి సంసథు ఫుడ్   పారు్క లో బెన్రస్  డెయిరీ  
కాంపెలాక్్స   కు ప్రధాన మంత్రి  నరంద్ర మోదీ శంకుసాథు పన 
చ్శారు. 30 ఎకర్ల భూమిలో విసతిరంచిన ఈ డెయిరీని 
రూ.475 కోటలా వ్యయంతో నిరమాసుతిన్నారు. రోజుక్ 5 లక్షల 
ల్టరలా పాలు ప్రాసస్  చ్స్ సామరథుయాం దీనికుంట్ంది.

 బి.హెచ్.యు, కరండిలలో నివ్స గృహాలు, సిబ్ంది 
కా్వరటిరలాను ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు.

 ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించిన ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగ్నిక్ 
చెందిన ఇతర ప్రాజెకుటిలోలా   రూ.130 కోటలాతో నిరమాంచిన 
వైద్్యల హాసటిల్, నరు్సల హాసటిల్,  మహామన పండిట్  మదన్   
మోహన్   మాలవీయ కేన్సర్  సంటర్  లో షెలటిర్  హోమ్  
ఉన్నాయి. అలాగే ఆయుష్  మిషన్  క్ంద రూ. 49 కోటలా 
వ్యయంతో  భద్రాసిలో 50 పడకల ఆయుష్  ఆస్పత్రి, పిండ్రా 
తహస్ల్  లో  ప్రభుత్వ హోమియో మెడికల్  కాలేజ  
నిర్మాణనిక్ శంకుసాథు పన చ్శారు.

 ప్రయాగ్ ర్జ్, బాదోహి రోడ్  వద్ద 4 నుంచి 6 లేనలా  రోడ్   
విసతిరణ ప్రాజెకుటిలకు శంకుసాథు పన చ్యడంతో పాట్ 
వ్రణసిలోని సంత్  గ్వరథున్ లో గల శ్రీ గురు రవిద్స్  జీ 
మందిరం వద్ద టూరజం అభివృద్ి ప్రాజెకుటి  తొలి దశను 
ప్రారంభించారు.

 ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించనుననా ఇతర ప్రాజెకుటిలోలా  
వ్రణసిలోని దక్ణసియా ప్రాంతీయ కేంద్రంలో వర 
పరశోధన సంసథు, స్్పడ్  బ్రీడింగ్  వసతి,  పాయక్   పూర్   
గ్రామం వద్ద రీజనల్   రఫరన్్స   సాటి ండర్్స్   లేబరటరీ,  
పిండ్రా తహస్ల్   లో అడ్వకేట్  భవనం ఉన్నాయి. 

వ్రణాసిలో అనేక అభివృద్ధి  పారో జకుటి లు పారో రంభం

పెరుగుత్యి. పూర్్వంచల్  ఎక్్స  ప్రెస్  వే కావచుచే లేద్ ఢిల్లా-మీరట్ 
ఎక్్స ప్రెస్ వే కావచుచే,  కుశీనగర్  అంతర్జా తీయ విమాన్శ్రయమే 
కావచుచే లేద్ అంక్త సరకు రవ్ణ కారడార్  లోని ప్రధాన  దశలు...
ఇలా ఎనోనా ప్రాజెకుటిలు  ప్రజా స్వ కోసం అంక్తం చ్యడం జరగంది. 
నేడు బుందేల్  ఖండ్  ఎక్్స  ప్రెస్  వే, గ్రఖ్  పూర్  లింక్  ఎక్్స   ప్రెస్  

వే, ప్రయాగ్  ర్జ్  లింక్  ఎక్్స  ప్రెస్  వే, ఢిల్లా-డెహ్రాడూన్  ఎక్్స  ప్రెస్  
వే,  నోయిడా అంతర్జా తీయ విమాన్శ్రయం, ఢిల్లా-మీరట్  హైస్్పడ్  
కారడార్ వంటి మెగ్ ప్రాజెకుటిల పని అమిత వేగంగ్ సాగుతోంది” 
అని ప్రద్నమంత్రి అన్నారు. మౌలిక వసత్లోలా  పెట్టి బడి వలలా ఉపాధ 
అవకాశాలు పెరగడంతో పాట్ ప్రైవేట్ రంగం కూడా ఉతేతిజతం 

కోటలీ వయుయంతో
నిరమాంచిన కేంద్ర విద్్యమంత్రిత్వ 

శాఖకు చెందిన  ఉపాధా్యయ విద్్య 
అంతర్  విశ్వవిద్్యలయ కేంద్రం 

ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించిన విద్్య 
రంగం ప్రాజెకుటిలోలా  ఉన్నాయి.

రూ. 07 

20 

రూ.107

1.70

కోట్లీ  పైబడిన  
వ్యయంతో

సంట్రల్ ఇన్ సిటిటూ్యట్ ఆఫ్ 
హయ్యర్ సటిడీస్ వద్ద 

నిరమాంచిన ఉపాధా్యయ విద్్య 
కేంద్రం

లక్షలు పైగా
కేంద్ర పంచాయతీ ర్జ్  

మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన 
యాజమాన్య  పథకం క్ంద 

ఉతతిర  ప్రదేశ్  నివ్సుల కోసం 
“ఘరని” గ్రామీణ గృహ 

హకు్కల పటాటి లను వరుచేవల్ గ్ 
పంపిణీ చ్శారు.

లక్షల మంది
బెన్రస్ డెయిరీతో అనుబంధం 

ఉననా పాల ఉత్పతితిద్రుల 
ఖాత్లోలా క్ రూ.35 కోటలా బోనస్  
ను ప్రధానమంత్రి డిజటల్ గ్ 

బదిల్ చ్శారు.

ఉతతిర ప్రదేశ్ కు అభివృద్ి కానుక  జాతి

పరో ధానమంతిరో  పూరితు  పరో సంగం 

కసం ఈ కుయూఆర్  కడ్  సాకున్  

చేయండి
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 2014 సంవత్సర్నిక్ ముంద్ ఉతతిర ప్రదేశ్  లో మెట్రో రైలు మార్గా ల 
నిడివి 9 క్లోమీటరలా. కాని 2014 నుంచి 2017 సంవత్సర్ల మధ్య 
కాలంలో మెట్రో మార్గా ల నిడివి 18 క్లోమీటరలాకు విసతిరంచడం 
జరగంది. కాన్్పర్ మెట్రోను కూడా కలిపితే యుపిలో మెట్రో రైలు 
మార్గా ల నిడివి 90 క్లోమీటరులా  ద్ట్త్ంది.

 కాన్్పర్  మెట్రో రైలు  ప్రాజెకుటి  తొలి దశ పూరతియిన తర్్వత దేశంలో 
అధక నగర్లోలా  మెట్రో రైలు వసతి గల తొలి ర్ష్రాంగ్ ఉతతిర  ప్రదేశ్  
మారంది. 

 ఉతతిర ప్రదేశ్ మెట్రో రైల్ కార్్పరషన్ ఈ ప్రాధాన్యత్ కారడార్  
పనులు 2019 నవంబర్  15వ తేదీన ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు 
సరగ్గా  2 సంవత్సర్ల 43 రోజుల వ్యవధలో మెట్రో ప్రయాణికుల 
స్వలకు అంద్బాట్లోక్ వచిచేంది.

 ప్రధానమంత్రి బిన్-పంక్ బహుళ ఉత్పత్తిల పైప్ లైన్ ప్రాజెకుటిను 
కూడా ప్రారంభించారు. 356 క్లోమీటరలా నిడివి గల ఈ ప్రాజెకుటి  
ఏడాదిక్ 34.5 లక్షల మెట్రిక్   టనునాల సామరథుయాం కలిగ ఉంది. 

 మధ్యప్రదేశ్ లోని బిన్ రఫైనరీ నుంచి ప్రారంభమై  కాన్్పర్  
లోని పంక్ వరకు విసతిరంచి ఉండే  ఈ ప్రాజెకుటిను రూ.1500 కోటలా 
వ్యయంతో అభివృద్ి చ్శారు. ఇది బిన్ రఫైనరీ నుంచి పెట్రోలియం 
ఉత్పత్తిలు ఈ మారగాంలోని అనినా ప్రాంత్లకు చ్రడానిక్ 
ఉపయోగపడుత్ంది.

 తూరు్ప, సంట్రల్  ఉతతిర ప్రదేశ్,  ఉతతిర బిహార్,  దక్ణ ఉతతిర్ఖండ్  
కు దీనివలలా ప్రయోజనం కలుగుత్ంది. ఈ పైప్  లైన్  ద్్వర్ 
పెట్రోలియం ఉత్పత్తిల రవ్ణ వలలా పర్్యవరణనిక్ రక్షణ 
కలగడంతో పాట్ కర్న వ్యర్థు లు తగుగా త్యి.

బినా-పంక్ పై ప్  లై న్  జాతిక్ అంక్తం 
చేసిన పరో ధానమంతిరో

కాన్్పర్ కు మెట్రో  రై లు కానుక

వ్రణాసిలో అనేక అభివృద్ధి  పారో జకుటి లు పారో రంభం

అవుత్ంది. బలమైన మౌలిక వసత్ల ద్్వర్ అభివృద్ి నిరోధకాలను 
తొలగంచినటటియితే ఆరథుక స్వయం సమృద్ి దిశగ్ ఆ ప్రాంతం 
పురోగమించడానిక్ వీలు కలుగుత్ంది. బహుళ ప్రయోజన, బహుళ 
నమూన్ కనెక్టివిటీక్ ప్రాధాన్యం ఇస్తి ఉతతిర ప్రదేశ్  లో రోడుడ్  మౌలిక 
వసత్లు అభివృద్ి చ్యడం వలలా ఒక నగరం నుంచి మరో నగర్నిక్ 

ప్రయాణ దూరం తగగాడమే కాద్, ట్రాఫిక్  జామ్  ల వలలా ఏర్పడే 
పర్్యవరణ విన్శం కూడా అద్పులోక్ వసుతింది. మెట్రో, 
విమాన్శ్రయ, జలమార్గా ల అనుసంధానత, రక్షణ కారడారలా వలలా 
వ్్యపార కార్యకలాపాలు జోరంద్కుని ఉపాధక్ ఉతేతిజం 
కలుగుత్ంది.   

గరిష్ఠ  సాథా యిలో మెట్రో  విసతు రించిన ర్షటి ్ంగా 
ఉతతు ర పరో దేశ్

కాన్్పర్  ఒకప్పుడు   “మాంచెసటిర్  ఆఫ్  ద ఈస్టి ,  ఉతతిర ప్రదేశ్  ఆరథుక ర్జధాని”గ్ పేరు పందింది. అద్భుతమైన ఆరథుక శక్తి 
ఉననాప్పటికీ మురక్, ఇరుకైన రోడులా , ట్రాఫిక్   జామ్   లు, సాథు నిక అనుసంధానత లోపంతో కాన్్పర్  అలాలా డుతూ ఉండేది. పటటిణలోలా  
ప్రయాణ వసత్ల మెరుగుదలకు ప్రధానమంత్రి మోదీ ఇసుతిననా అధక ప్రాధాన్యతలో భాగంగ్ 2019లో రూ.11,000 కోటలాకు పైబడిన 
వ్యయంతో 32 క్లోమీటరలా నిడివి గల మెట్రో రైలు ప్రాజెకుటి  నిర్మాణం ప్రారంభం కావడంతో కాన్్పర్  తన పాత ఇమేజ్  ను  పోగొట్టి కుని 
కొతతి రూపం సంతరంచుకునే బాటలో ప్రయాణం ప్రారంభించింది. ఈ మెట్రో ప్రాజెకుటి  తొలి దశను డిసంబర్  28న ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ ప్రారంభిస్తి “ఎనోనా సంవత్సర్లుగ్ కాన్్పర్  ప్రజల ట్రాఫిక్  జామ్  ల గురంచిన ఫిర్్యద్లు వెలులా వలా ఉండేవి. మీ 
సొముమా, కాలం ఎంతో వృధా అయింది. ఆ ఫిర్్యద్ల పరషా్కరం దిశగ్ తొలి అడుగు వేస్తి నేడు 9 క్లోమీటరలా నిడివి గల తొలి దశ 
మెట్రో రైలు లైన్   ప్రారంభం అవుతోంది. కరోన్ మహమామార పెను సవ్లు సమయంలో కూడా 2 సంవత్సర్ల కాలంలోనే ఈ సక్షన్   

ప్రారంభించడం అభినందనీయం” అన్నారు.

ఉతతిర ప్రదేశ్ కు అభివృద్ి కానుక  జాతి

పరో ధానమంతిరో   పూరితు  పరో సంగం 

కసం ఈ కుయూఆర్  కడ్  

సాకున్  చేయండి 
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 ఈ 75వ సా్వతంత్యరీ దినోత్సవ సంవత్సరంలో 
మనకు 75 యునికార్నా   లు, 50,000 పైగ్ 
సాటి ర్టి-అప్ లు ఉన్నాయి. వ్టిలో 10,000 సాటి ర్టి-
అప్ లు కేవలం గత 6 సంవత్సర్ల కాలంలోనే 
వచాచేయి. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే రండో పెద్ద 
సాటి ర్టి-అప్   కేంద్రంగ్ మారంది. ఐఐటి విద్్యరుథుల 
సహకారంతోనే ఇది సాధంచగలిగ్ం. త్జా 
నివేదికల ప్రకారం భారతదేశం పలు అభివృద్ి 
చెందిన దేశాలను వెనక్్క నెటిటి  యునికార్నా  ల 
సంఖ్యలో ప్రపంచంలో మూడో సాథు న్నినా 
ఆక్రమించింది.  

 గత 7 సంవత్సర్ల కాలంలో సాటి ర్టి-అప్  
ఇండియా,  సాటి ండ్-అప్   ఇండియా వంటి 
కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయా్యయి. అటల్ 
ఇనోనావేషన్ మిషన్, పిఎం రీసర్చే  ఫెలోషిప్  
సహకారంతో దేశం యువతకు ఎనోనా కొతతి 
అవకాశాలు సృషిటించింది. కొతతి విద్్య విధానం 
సహాయంతో యువత మరంత పెద్ద సవ్ళలాను 
ఎద్ర్్కనేంద్కు సమాయతతిం అవుత్న్నారు. 
వ్్యపార సరళీకరణ మెరుగుపడింది, 
విధానపరమైన అవరోధాలు తొలగపోయాయి. 
వీటనినాంటి ఫలిత్లు అతి తకు్కవ కాల 
వ్యవధలోనే మన కళలా ముంద్ 
సాక్షాత్కరసుతిన్నాయి. 

ఈ అమృత యాత్ర సమయంలో... 2047 సంవత్సరం న్టి భారతదేశానినా తీరచే దిద్దడంలో యువత పాత్ర అత్యంత ప్రధానం. 
జాతి సుసంపననాత కోసం 7 సంవత్సర్ల క్రితం ప్రారంభించిన టెకానాలజీ, ఇనోనావేషన్  ఆధారత డిజటల్  వ్యవసథు ర్బోయ్ 25 

సంవత్సర్ల కాలంలో సాధంచబోయ్ విజయం యువత తీసుకునే చర్యల పైనే ఆధారపడి ఉంట్ంది. దేశంలోనే అత్్యతతిమ 
సంసథులోలా   ఒకటైన కాన్్పర్  ఐఐటి 54వ  సానాతకోత్సవ సమయంలో ప్రధానమంత్రి   నరంద్ర మోదీ ఈ భారతదేశ భవిష్యత్  

నిర్మాతలతో ముచచేటించారు.

 ఈ అమృత్  మహోత్సవ్ కాలంలో  ప్రతిషాఠా తమాకమైన ఐఐటిని వదిలి వెళ్తిననా మీరు 
2047 న్టి భారతదేశం కలను ముంద్కు నడిపించాలి. ర్బోయ్ 25 సంవత్సర్ల 
కాలంలో మీరు భారతదేశ అభివృద్ి యానం పగ్గా లు చ్పటాటి లి. మీకు 50 
సంవత్సర్ల వయసు నిండే సమయానిక్ భారతదేశం ముఖచిత్రం మారచేడానిక్ 
మీరు ఈ రోజే పని ప్రారంభించాలి. 

 ఇవి దేశానిక్ సంబంధంచి మీ బాధ్యతలు మాత్రమే కాద్, మన ఎనోనా తర్ల 
ఆకాంక్షలు. ఆ కలలు సాకారం చ్యగల అవకాశం మీకుంది, మీ తర్నిక్ అది 
దక్్కంది. 

స్వయం సమృద్ భారత్ సాధన కోసం త్వరపడండి
మీరంత్ కూడా స్వయంసమృద్  భారత్  విషయంలో అసహనంగ్ ఉండాలి. 
స్వయంసమృద్ భారత్ అంటే మనం ఏ ఒక్కర మీద ఆధారపడకుండా ఉండగల సంపూర ్
స్్వచ్ఛను సాధంచడమే. సా్వమి వివేకానంద ఇలా అన్నారు - మనం స్వయం సమృద్ి 
సాధంచలేకపోతే మన దేశం భవిష్యత్   లక్షా్యలను ఎలా నెరవేరచేగలుగుత్ంది, గమా్యనిక్ 
ఎలా చ్రుత్ంది?   దేశం 100 సంవత్సర్ల సా్వతంత్యరీ  వేడుకలు నిర్వహించుకునే 
సమయానిక్ ఆ విజయంలో మీ స్్వద వ్సనలు గుభాళిసాతియి, మీరు పడిన శ్రమకు గురతింపు 
లభిసుతింది. మీరు ఇది సాధంచగలుగుత్రు. నేను మిమమాలినా నముమాత్న్నాను.

2047 నాటిక్ భారత్ ఎల్ ఉండబోతోంద్, 
మీ చేతిలోనే దాని పగ్ాలు 

కాన్్పర్ ఐఐటి 
54వ సా్నతకతసివం

నవ భారతం ర్పకల్పనలో భాగసా్వములు 
కావ్లని పిలుపు

ఉతతిర ప్రదేశ్ కు అభివృద్ి కానుక  జాతి

పరో ధానమంతిరో   పూరితు  పరో సంగం 
కసం ఈ కుయూఆర్  కడ్  
సాకున్  చేయండి 
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పరో ధాన మారు్పలు:

దేశంలోని పలు ప్రాంత్లోలా  ఎనినాకల సమయంలో బోగస్  ఓటింగ్  లేద్ నక్ల్ ఓటర్   ఐడి కారుడ్ల గురంచి మీరు 
వినే ఉంటారు. ఈ సమస్యను పరష్కరంచడానిక్ ప్రభుత్వం ఎనినాకల చటటిం (సవరణ) బిలులా  2021ని ప్రతిపాదించింది. 
ఈ సవరణ వలలా ఓటర్  ఐడి కారుడ్లు వ్యక్తి లింగపరమైన గురతింపును ఆధార్  కారుడ్  ద్్వర్ స్కరసాతియి. ప్రపంచంలోనే 
అతి పెద్ద ప్రజాసా్వమ్యంగ్  పేర్ందిన భారత్  ప్రపంచంలోనే శక్తివంతమైన ప్రజాసా్వమ్యంగ్ మారంద్కు ఇది  

దోహదపడుత్ంది.

“లోక్ సభ కావచుచే, విధాన సభ కావచుచే లేద్ 
పంచాయతీ ఎనినాకలు కావచుచే, అనీనా ఒకే  ఓటర్ 

లిసుటిను ఉపయోగంచాలి. ఇంద్కోసం మనం ఒక మార్గా నినా 
నిరమాంచాలి. ప్రతి ఒక్క ద్నిక్ విశిషటిమైన ఓటర్  జాబిత్ 
ఉననాప్పుడు మనం కాలం, ధనం ఎంద్కు వృధా చ్యాలి?  
ఇప్పుడు ప్రతీ ఒక్కరకీ వయో పరమితి 18 సంవత్సర్లుగ్ 
నిర్్రతం అయింది. గతంలో వయసు్సలో వ్యత్్యసం ఉండేది, 
ద్ని వలలా వైరుధ్యం ఏర్పడేది, కాని ఇప్పుడది లేద్”.
గత ఏడాది ర్జా్యంగ దినోత్సవం న్డు ప్రిసైడింగ్ అధకారుల 
సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ చ్సిన ఈ వ్్యఖ్యలు 
భారతదేశ ఎనినాకల సంస్కరణలు ఏ బాటలో 
నడుసుతిన్నాయనేంద్కు ఒక సంకేతం.  దీనినా మరంత 
ముంద్కు నడిపిస్తి పారలామెంట్ ఉభయ సభలు శీత్కాల 
సమావేశాల సమయంలో ఎనినాకల  చటాటి ల  (సవరణ) బిలులా , 
2021ని ఆమోదించాయి.
స్వచ్ఛందమే అయినప్పటికీ ఓటర్  ఐడి కారుడ్ను ఆధార్  నంబర్ 
తో అనుసంధానం చ్యడం ఇంద్లో ప్రధానమైనది. 
భారతదేశం వంటి పెద్ద దేశంలో భవిష్యత్తిలో జరగే ఎనినాకలోలా  
దీని  పాత్ర కీలకంగ్ నిలుసుతింది. ఇది నక్ల్ ఓటర్  ఐడి 
కారుడ్లను నిరోధంచడమే కాద్,  ఫ్క్   ఓటింగ్  ను కూడా 
నిరోధసుతింది.
ఈ ఫ్క్ ఓటర్ ఐడి కారుడ్లను పలు అక్రమ కార్యకలాపాలకు 
కూడా ఉపయోగసుతిన్నారు. విచక్షణరహితంగ్ మొబైల్   
కనెక్షనులా  తీసుకుంట్న్నారు. నక్ల్ ఓటర్   ఐడి కారుడ్ల 
సహాయంతో రషన్   కారుడ్లు కూడా సృషిటిసుతిన్నారు. దీనిక్ తోడు 
ఎనోనా ప్రభుత్వ సద్పాయాలు ఉపయోగంచుకుంట్న్నారు. 
కానీ, ఈ సంస్కరణతో రగగాంగ్  కు అవకాశాలు తకు్కవగ్ 
ఉంటాయి. ఈ దిశగ్ ఈ బిలులా  ఎంతో ప్రధానమైనది. ప్రసుతితం 
మీరు ఒక్కసార మాత్రమే ఓటర్ జాబిత్లో మీ పేరు 
చ్రుచేకోవలసివసతింది, కాని ఇప్పుడది ఏడాదిలో న్లుగు సారులా  
అంద్బాట్లోక్ వసతింది. 

 స్చ్ఛంద అనుసంధానత:  ఆధార్ ను ఎనినాకల డేటా బేస్ తో 
అనుసంధానం చ్యడం ఐచి్ఛకం లేద్ స్వచ్ఛందమే.

 ఓట్ హక్కా న్ర్కరణ రిస్కా ఉండదు: ఎనినాకల జాబిత్లో పేరు 
చ్ర్చేలననా ఏ అభ్యరథున తిరస్కరంచ్ వీలుండద్. ఆధార్  నంబర్  
ఇవ్వనంత మాత్రాన ఏ ఒక్క వ్యక్తి పేరు ఓటర్  జాబిత్ నుంచి 
తొలగంచడం జరగద్.

ఓటర్ ఐడి ఆధార్ అనుసంధానత పరో యోజనాలు

బోగస్ ఓటింగ్, బోగస్ ఓటలా నిరూమాలనకు ఇది ఉపయోగపడుత్ంది. ఒకే 
వ్యక్తి విభిననా ప్రాంత్లోలా  బహుళ నమోద్ చ్యడానినా నిరోధసుతింది. 
ఎనినాకల డేటా  పటిషఠాం అవుత్ంది. విదేశాలోలా ని ఓటరులా  ఎక్కడ నుంచైన్ 
ఓట్ వేయగలుగుత్రు. 

గందరగోళానిక్ గురి కాకండి

ఎని్నకల సంసకురణలకు సరై న సమయం

 ఓటర్ ఐడి కారుడ్ను ఆధార్  తో అనుసంధానం నిర్ంధం కాద్, 
స్వచ్ఛందం. ప్రజలు ఇప్పుడు ఓటర్  జాబిత్లో తమ పేరులా  ఏడాదిక్ 
న్లుగు సారులా  చ్రుచేకోవచుచే. అవి జనవర 1 (ఇప్పటికే ముగసింది), 
ఏప్రిల్ 1, జూలై 1, అకోటి బర్ 1. 

 “భార్య” సాథు నంలో “భాగసా్వమి” అనే పర్్యయపదం చ్ర్చేరు. ఇది 
లింగ తటసథుతకు ఉపయోగపడుత్ంది. మహిళా సైనికుల భరతిలకు  
సరీ్వస్   ఓటర్   హోద్ లభిసుతింది.

 ఎనినాకల కమిషన్   ఏ ప్రదేశానినా అయిన్ ఎనినాకల నిర్వహణకు,  ఓటలా 
లెక్్కంపునకు;   ఓటింగ్   యంత్రాలు, సామగ్రి  భద్రపరచడానిక్;   
ఎనినాకలు,  భద్రత్ సిబ్ంది వసతిక్ ఉపయోగంచుకోవచుచే.  

ఎనినాకల చటాటి లు (సవరణ) బిలులా  జాతి
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సమాజంలో లింగ నిష్పతితిని మెరుగుపరుసాతిమని ఎనినా హామీలు 
ఇసుతిననాప్పటికీ  న్న్టికీ  పురుషులు-మహిళల నిష్పతితి  దిగజారడం 

తీవ్ర ఆందోళనకు కారణమయ్్యది. 1961 నుంచి 2011 సంవత్సర్ల 
మధ్యలో జరగన జన్భా లెక్కలు కూడా అంతే నిర్శావహమైన 

చిత్రానినా ఆవిష్కరంచాయి. పలు ర్షా్రా లోలా  ఆడ శిశువుల భ్రూణ హత్యలు 
తీవ్రంగ్ ఉండేవి. జాతీయ సాథు యిలో చైతన్యం కలి్పంచి,  సంకల్పం 
చ్యించడం ఒక్కటే ఈ  పరసిథుతిలో మనక్ శరణ్యం. అయితే 2015 

సంవత్సరంలో హర్్యన్లో ప్రారంభించిన “బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో”    
ప్రచారోద్యమం తర్్వత బాలికల సాధకారతకు కొతతి శక్తి వచిచేంది. 

శక్తియుకుతిలనీనా ఉపయోగంచి ప్రభుత్వం  సాగంచిన  ఈ 
ప్రచారోద్యమం ఫలితంగ్  ఇప్పుడు దేశ చరత్రలో   తొలిసారగ్ లింగ 

నిష్పతితి మహిళలకు అనుకూలంగ్ మారడమే  ఈ కార్యక్రమం 
విజయానిక్ గీట్ర్యి.  ఐదో విడత జాతీయ కుట్ంబ ఆరోగ్య సర్వ 

ప్రకారం జన్భాలో లింగ నిష్పతితి 1020 (ప్రతీ 1000 మంది 
పురుషులకు మహిళల సంఖ్య) ఉననాట్టి  అది తెలుపుతోంది.

బాలికల జీవిత్లను కాపాడి వ్రని 
విద్్యవంత్లను చ్యమని 

ప్రధానమంత్రి అందరనీ ముకుళిత హసాతిలతో 
యాచిసుతిన్నారు. కుమారతిలను మీ కుంట్ంబానిక్ 
గర్వకారణంగ్, జాతిక్ గౌరవకారణంగ్ 
పరగణించాలి. కుట్ంబానిక్ పుత్రులు, పుత్రికలు 
రండు సతింభాల వంటి వ్రు. వ్రు లేనిదే జీవితంలో 
అత్్యననాత శిఖర్లకు చ్రడం సాధ్యం కాద్. 

సరగ్గా  7 సంవత్సర్ల క్రితం ప్రధానమంత్రి నరంద్ర 
మోదీ హర్్యన్లోని పానిపట్   జలాలా  నుంచి బేటీ 
బచావో-బేటీ పఢావో  ప్రచారోద్యమం 
ప్రారంభించడంతో కొతతి ఉషసు్సలు మొదలయా్యయి. 
దేశ చరత్రలో తొలిసారగ్ ఎలాంటి ర్జకీయ 
లాభనషాటి ల లెక్కలకు త్వీయకుండా ఒక జాతీయ 

భారత అభివృద్ధి  యానానిక్  

పరో తీకగా నిలుస్తు న్న బాలికలు

బేటీ బచావో-బేటీ పఢావోప్రధాన పథకం
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సాథు యి ఉననాత న్యకుడు ఈ భావ్లను ప్రకటించారు. 
ఇది దేశచరత్రలో సరకొతతి శకానిక్ న్ంది పలిక్ంది.  ఎప్పుడూ 

న్న్టికీ తీసికట్టి గ్నే ఉండే లింగనిష్పతితి  ఇప్పుడు మహిళలకు 
అనుకూలంగ్ మారందని త్జాగ్ జరగన జాతీయ కుట్ంబ 
ఆరోగ్య సర్వ తేలిచే చెప్పడమే ఇంద్కు త్ర్్కణం. గత సర్వ ప్రకారం 

లక్షయూం

లింగ వివక్ష ఆధారిత 
ఎంపికను నిరోధించడం

ఆడ పిలలు లు సజీవంగా 
ఉండంద్కు, భదరో తకు భరోసా 
కలి్పంచడం

బాలికల విదయూకు హామీ 
కలి్పంచడం

# సల్ఫీ విత్ డాటర్, # భారత్ కీ లక్ష్మి 

ప్రచార్లు ప్రారంభంచడం ద్్ర్ “బేటీ 

బచావో, బేటీ పఢావో”క్ ప్రధానమంత్రి 

స్యంగా కొత్ దిశ కలి్ంచారు.

 బాలల లింగ నిష్పతితి (0-6 సంవత్సర్ల మధ్య) 1961లో ప్రతీ 
1000 మంది బాలురకు 976 మంది బాలికలుగ్ ఉండేది. 
2011లో అది 918క్ పడిపోయింది. భారత సమాజం 
అంతటిలోన్ బలంగ్ న్ట్కుపోయిన  సామాజక-సాంస్కకృతిక 
ఛందస భావ్లు బాలికలు, బాలుర మధ్య వివక్షకు ద్ర 
తీయడమే లింగనిష్పతితిలో క్షీణతకు కారణం. యత్ర న్ర్యసుతి 
పూజ్యంతే, రమంతే తత్ర దేవత్ అనే ప్రాచీన భారత సిద్్ంతం 
దేశంలో ప్రతీ ఒక్క రంగ్నిక్ కరదీపికగ్ ఉననా కాలం మరుగున 
పడిపోయి ఆడశిశువుల భ్రూణ హత్యలు పెరగపోయాయననా 
వ్రతిలు జాతి చైతన్్యనినా నిరీ్వర్యం చ్శాయి.  

 ఆడశిశువుల భ్రూణ హత్యలు, న్న్టికీ  పడిపోత్ననా 
లింగనిష్పతితిని పరగణనలోక్ తీసుకుని  ప్రధానమంత్రి నరంద్ర 
మోదీ2015 జనవర 22న హర్్యన్లోని పానిపట్   లో బేటీ 
బచావో-బేటీ పఢావో కార్యక్రమం ప్రారంభించిన సందరభుంగ్  
బాలికల కోసం   సుకన్య సమృద్ి స్్కమ్   ప్రారంభిసుతిననాట్టి   
ప్రకటించారు.

 సమాజంలో ఆడశిశువుల భ్రూణ హత్యలు నిరోధంచడం, 
బాలికలకు న్ణ్యమైన విద్య అందించడం, సుకన్య సమృద్ి  

అకంట్   పథకం ద్్వర్ వ్రపై  విద్్య, వివ్హ వ్యయభారం 
తగగాంచి తగు భద్రత కలి్పంచడం బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో 
స్్కమ్   ప్రధాన లక్షా్యలు.  

 తొలి దశలో పిసి, పిఎన్  డిటి చటాటి లను కఠినంగ్ 
అమలుపరచడం ద్్వర్ జాతీయ సాథు యిలో చైతన్యం 
కలి్పంచడంతో పాట్ ఆడశిశువుల భ్రూణ హత్యలను 
నిర్శపరచ్ంద్కు కృషి చ్శారు. గ్రామీణ సాథు యిలో  సునిశిత 
ఆలోచన్ ధోరణి పెంచడానిక్, చైతన్య కల్పనకు, సమాజానినా 
సంఘటితం చ్యడానిక్ పలు ప్రచారోద్యమాలు నిర్వహించారు. 
తొలిదశలో బాలికల లింగ నిష్పతితి తకు్కవగ్ ఉననా 100 జలాలా లోలా  
ప్రయోగ్తమాకంగ్ ఈ ప్రాజెకుటిను ప్రారంభించారు. ఆ తర్్వత 
ద్నినా మరో 61 జలాలా లకు విసతిరంచారు. 

 161 జలాలా లోలా  ఆ కార్యక్రమం విజయవంతంగ్ అమలుపరచిన 
అనంతరం మరో 244 జలాలా లోలా  ద్నినా ప్రారంభించారు. 
దేశంలోని 95 శాత్నిక్ పైగ్ పాఠశాలలోలా  మహిళల కోసం 
ప్రతే్యకంగ్ మరుగుదొడులా  నిరమాంచారు. మరుగుదొడులా  లేని 
కారణంగ్ బాలికలు మధ్యలోనే చద్వు మానేయడానినా ఇది 
నిరోధంచింది. 

బాలికలను కాపాడుకుందాం కారయూకరో మ పారో రంభం

భవిషయూతుతు ను తీరిచి ద్ద్దే తున్న స్కనయూ 
సమృద్ధి  యోజన
సుకన్య సమృద్ి యోజన క్ంద దేశంలోని ఏ పోసాటి ఫీసు లేద్ ఏ బా్యంకులో 
అయిన్ బాలికల కోసం సుకన్య ఖాత్ తెరవవచుచే. ఈ ఖాత్లో జమ 
చ్యాలి్సన నెలవ్రీ కనీస మొతతిం రూ.250 కాగ్ ఏడాదిక్ గరషఠా డిపాజట్ 
రూ.1.5 లక్షలు. 8.40% రట్తో చక్రవడీడ్ మదింపు చ్సాతిరు. 15 
సంవత్సర్ల పాట్ ఏడాదిక్ రూ.10 వేలు జమ చ్సినటటియితే  వ్రక్ 21 
సంవత్సర్ల వయసు వచ్చే న్టిక్ రూ.74 లక్షలు చ్తిక్ అంద్త్ంది.  
ఈ ఖాత్లో జమ చ్స్ మొత్తినిక్ పనునా మినహాయింపు ఇవ్వడం దీని 
ప్రతే్యకత. కుమారతికు 18 సంవత్సర్ల వయసు న్టిక్ ఖాత్లో జమ 
అయిన మొతతింలో 50% ఉపసంహరంచుకునే వీలుంట్ంది. మిగత్ 
50% మొతతిం కుమారతి వివ్హ సమయంలో తీసుకోవచుచే.

బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో  ప్రధాన పథకం

పరో ధానమంతిరో   పూరితు  
పరో సంగం కసం ఈ 
కుయూఆర్  కడ్  సాకున్  
చేయండి 
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లింగనిష్పతితి ప్రతీ వెయి్య మంది పురుషులకు 991 మంది 
మహిళలుగ్ ఉంది. లింగ నిష్పతితిలో  పటటిణ ప్రాంత్ల కన్నా 
గ్రామ ప్రాంత్లు  మెరుగ్గా  నిలిచాయి.  లింగ నిష్పతితి నగర్లోలా  
ప్రతీ 1000 మంది పురుషులకు 985 మంది మహిళలుండగ్ 
గ్రామాలోలా  ప్రతీ 1000 మంది పురుషులకు 1037 మంది 
మహిళలుగ్ ఉంది. అంతే కాద్, జనన కాలంలో లింగ నిష్పతితి 
2015-16లో 919 ఆడశిశువులుండగ్ అది 929క్ పెరగంది. 

ఉతతిర ప్రదేశ్   లోని  ప్రయాగ్   ర్జ్   లో డిసంబర్  21న  

నిర్వహించిన మహిళా సాధకారత కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ ఈ విజయానినా అందరతో పంచుకుంటూ 
“మాతృగరభుంలోనే బాలికలను చంపకూడద్. వ్రు జీవం 
పోసుకుని ఈ భూమి పైక్ ర్వ్లి. అంద్కే మేం సమాజంలో 
చైతన్య కల్పనకు బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో కార్యక్రమం 
ప్రారంభించాం. ఫలితంగ్ దేశంలోని పలు ర్షా్రా లోలా  కుమారతిల 
సంఖ్య పెరగంది. కుమారతిలు చద్వు మధ్యలోనే నిలిపివేయడానిక్ 
వీలు లేద్, వ్రంత్ చదవ్లని మేం నిరంతరం ప్రచారం చ్శాం. 

మహళా సాధికారత
తల్లుల్, సోదరీమణుల్, పుత్రికల జీవితం తరతరాలను ప్రభావితం చేయడమే కాదు, తరాలను సృష్టిస్తంది. కుమార్్త 

సామర్థ్ం, ఆమె విద్య, ఆమె నైపుణ్్యల్ ఒక్క కుటంబ దిశనే కాదు, సమాజం, జాతి దిశను కూడా నిర్దేశిసా్తయి. 

కంద్ర ప్రభుత్ం ఈ దిశగా నిరంతర కార్యక్రమాల్ చేపటటింది. ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ డిసంబర్  21వ తేదీన 

ప్రయాగ్   రాజ్   నుంచి మహిళా స్యం సహాయక బృందాల ఖాతాలకు రూ. 1000 కోటలు బదిలీ చేస్్త “కుమార్్తల 

జననం నుంచి ప్రారంభంచి జీవన చక్రంలోని ప్రతీ దశలోనూ మహిళలను సాధికారం చేసందుకు మేం ఎన్నో 

ప్రణ్ళికల్ రూపందించం, ప్రచరం చేపటటిం” అని చెప్పారు.

 పిలలాల ప్రారంభ దశ సంరక్షణ గురంచి తలులా లు ఏ మాత్రం 
కలత చెందకుండా తమ పని చ్సుకుపోయ్ంద్కు వీలుగ్ 
మాతృత్వ  సలవు దిన్లు ఆరు నెలలకు పెంచారు. పేద 
కుట్ంబాలోలా  గరభుధారణ సమయంలో తలులా ల ఆరోగ్య సంరక్షణ 
ఆందోళనకరమైన అంశం. అంద్కే గరభుణీ మహిళలకు 
వ్్యక్్సనేషన్, ఆస్పత్రులోలా  డెలివరీ, గరభుధారణ సమయంలో 
పోషకాహారం అందిచడానిక్   ప్రతే్యక శ్రధ్ చూపారు.

 ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన క్ంద మహిళలు 
గరభుణీలుగ్ ఉననా కాలంలో వ్ర బా్యంకు ఖాత్లోలా  రూ.5000 
డిపాజట్  చ్సుతిన్నారు.  వ్రు సరైన పోషకాహారం 
తీసుకునేంద్కు ఇది దోహదపడుత్ంది. ఇప్పటివరకు 2 కోటలా 
మంది పైగ్ గరభుణీ మహిళల ఖాత్లోలా  రూ.10 వేల కోట్లా  జమ 
చ్శారు.

 పాఠశాల, కళాశాల, కెరీర్  నుంచి ఇంటివరకు మహిళలకు 
సంపూర ్  సౌకర్యం, రక్షణ కలి్పంచ్ంద్కు అధక జాగ్రతతి 
తీసుకుంట్న్నారు. సదరీమణుల జీవిత్లు ఎంతో విలువైనవి. 
వ్ర గౌరవ్నినా కాపాడడం కోసం స్వచ్ఛ భారత్   కార్యక్రమం 

బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో  ప్రధాన పథకం
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సుకన్య సమృద్ి యోజన క్ంద బాలికల కోసం 2.5 కోటలా 
ఖాత్లు తెరవడం జరగంది. బాలికలు పెరగే సమయానిక్ వ్ర 
కలలు తీరచే లక్షష్ంతో ఈ ఖాత్లపై వడీడ్రట్ కూడా అధకంగ్ 
నిరయ్ించడం జరగంది” అన్నారు. 

భారత మాత ఆకాంక్షలు, కలలు సాకారం చ్యడానిక్ 
2014లో మనం చ్పటిటిన ఈ చొరవతో  దేశంలోని కుమారతిల 
నమమాకానిక్ కొతతి శక్తిని అందించగలిగ్ం. బేటీ బచావో, బేటీ 
పఢావో నిన్దం సమాజంలో ప్రతిధ్వనించినప్పుడు సమాజం 
ఆలోచనలో మారు్ప వచిచేంది. బాలికలు జీవించ్ంద్కు కొతతి 

అవకాశం పంద్రు. ద్ని ఫలితంగ్నే స్వతంత్ర భారత చరత్రలో 
తొలిసారగ్ మహిళల సంఖ్య పురుషుల సంఖ్యను ద్టింది. 
పుత్రికలు సమాజంలో  కీలక సాథు నం సాధస్తి ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ మంత్రం ‘సబ్  కా సాథ్,  సబ్   కా వికాస్,  సబ్   కా 
విశా్వస్, సబ్ కా ప్రయాస్’ సాకారం కావడానిక్ 
దోహదపడుత్న్నారు. ఇప్పుడు సమాజంలో మహిళలు 
న్్యయబద్ంగ్ తమకు దకా్కలి్సన సాథు నం తిరగ పంద్త్న్నారు.

      

క్ంద కోటలా సంఖ్యలో మరుగుదొడులా  నిరమాంచారు. ఉజ్వల స్్కమ్  
క్ంద పేదలోలా   నిరుపేదలకు గ్్యస్   కనెక్షనులా  అందించారు. ఇళలాకే 
కుళాయిల ద్్వర్ నీరందించ్ సద్పాయం అంద్బాట్లోక్ 
తెచాచేరు.

 ఆయుషామాన్   భారత్   పథకం  క్ంద అందిసుతిననా రూ.5 లక్షల 
ఉచిత చిక్త్స సద్పాయంతో మహిళలు ప్రయోజనం 
పంద్త్న్నారు.

 ప్రధాన మంత్రి ఆవ్స్   యోజన కార్యక్రమం క్ంద  ప్రాధాన్యత్ 
ప్రాతిపదికన మహిళల పేరు మీదనే ఇళ్లా  అందిసుతిన్నారు. ముద్ర 
యోజన క్ంద గ్రామీణ ప్రాంత్లోలా   పేద కుట్ంబాలోలా ని కొతతి 
మహిళా పారశ్రామికులను ప్రోత్సహిసుతిన్నారు. ఈ స్్కమ్   క్ంద 
అందించిన మొతతిం రుణలోలా  70 శాతం మహిళలకే 
అందించారు.

 దీన్  దయాళ్  అంతో్యదయ యోజన ద్్వర్ మహిళలు, గ్రామీణ 
సంఘాలను స్వయం సహాయక బృంద్లతో అనుసంధానం 
చ్సుతిన్నారు.  2014 సంవత్సరం ముంద్ కాలంతో పోలిచేతే గత 
ఏడు సంవత్సర్ల కాలంలో జాతీయ జీవనోపాధ కార్యక్రమం 

క్ంద అందిసుతిననా సహాయం సుమారు 13 రట్లా  పెరగంది. 
గతంలో ప్రతీ స్వయం సహాయక బృంద్నిక్ గరషఠాంగ్ 
అందించిన  రూ.10 లక్షల హామీ రహిత రుణనినా రటిటింపు చ్సి 
రూ.20 లక్షలకు  పెంచారు.  

 కరోన్ మహమామార కాలంలో  ప్రభుత్వం  ఉచిత రషన్  
అందించింది. మహిళలు ర్త్రి షిఫ్టి   లోలా  పని చ్స్ంద్కు వీలుగ్ 
నిబంధనలు సడలించారు. మహిళలు గనులోలా  పని చ్యడంపై 
ఆంక్షలు తొలగంచారు.

 దేశవ్్యపతింగ్ సైనిక్  పాఠశాలలోలా  బాలికల ప్రవేశానిక్ ద్్వర్లు 
తెరచారు. మహిళలపై మానభంగం వంటి అత్యంత హేయమైన 
నేర్ల సత్వర విచారణకు 700 ఫ్స్టి   ట్రాక్    కోరుటిలు ఏర్్పట్ 
చ్శారు. ద్ర్గత్ల నుంచి ముసిలాం మహిళలను కాపాడడానిక్  
ట్రిపుల్   తలాఖ్   చటటిం తీసుకువచాచేరు.

 మహిళల వివ్హ వయసు 18 నుంచి 21 సంవత్సర్లకు 
పెంచాలననా  ప్రతిపాదనతో  బాల్య వివ్హాల నిషేధం (సవరణ) 
బిలులా -2021ని లోక్  సభ సిఫ్రసు చ్సింది. ఇప్పుడు ఆ బిలులా  
సాటి ండింగ్    కమిటీక్ పంపారు.

బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో  ప్రధాన పథకం
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భారతీయ వైవిధా్యనినా 
ఆసా్వదించండి

అద్భుతమెై న దేశంలో అద్భుతమెై న దేశంలో 
పరో పంచ పర్యూటకానిక్ కందరో బింద్వుగా భారత్పరో పంచ పర్యూటకానిక్ కందరో బింద్వుగా భారత్

ప్రపంచంలో ఈ రోజు అత్యంత వేగంగ్ ఎద్గుత్ననా వ్్యపార రంగం పర్్యటకం. భారతదేశం తన అద్భుత 
సాంస్కకృతిక, వ్రసత్వ సంపద ప్రదేశాలతో గణనీయమైన పురోగతి చాట్కుంటంది. రైలు, రోడుడ్ , వ్యు, 
జలమార్గా లతో కూడిన విసతి ృతమైన నెట్ వర్్క కు తోడుగ్ హోటళ్లా , ఆస్పత్రులు, అత్్యధునిక ఇంటరనాట్-మొబైల్ 
కనెక్టివిటీ మరంత దనునాగ్ నిలుసుతిన్నాయి. మరోవైపు ప్రభుత్వం స్వచ్ఛతకు ఇసుతిననా ప్రాధాన్యం పర్్యటకరంగం 
మీద సానుకూల ప్రభావం చూపుతోంది. దీనివలన పర్్యటకరంగం అభివృద్ి చెందటంతోబాట్ కొతతి ఉపాధ 
అవకాశాలు కలుగుత్న్నాయి. జనవర 25న జాతీయ పర్్యటక దినోత్సవం సందరభుంగ్ భారత్ అనేక 

విన్తనామైన కార్యక్రమాలతో ఈ రంగ్నినా సమూలంగ్ మార్చేలని కోరుకుంటంది.

అతయూద్భుతమెై న అతయూద్భుతమెై న 
పర్యూటక అనుభవం పర్యూటక అనుభవం 
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ఉడాన్ పథకం క్ంద విజయవాడ నుంచి కడపక్ 
విమానంలో ప్రయాణంచిన నాగంద్ర భారతి మాటలోలీ 
చపా్లంటే, 

ఇదివరకు విజయవ్డ నుంచి కడపకు కుట్ంబంతో 
వెళాలా లంటే చాలా కషటిమయ్్యది. రోడుడ్  మారగాంలో 8 
నుంచి 11 గంటలు పటేటిది. కానీ, ఇప్పుడు 
విమానంలో వెళ్ళవచుచే.  ఉడాన్ విమాన పథకం వలలా 
నేను న్ వ్ళ్ళతోకలిసి  కనకద్రగా అమమావ్ర 
దర్శన్నిక్ ర్గలుగుత్న్నా. ఈ అద్భుతమైన చొరవ 
తీసుకుననా  ప్రభుత్్వనిక్ న్ ధన్యవ్ద్లు. 

తెలంగ్ణలో ఒక గ్రామం పోచంపలిలా. 
గత డిసంబర్ లో స్పయిన్ లోని 
మాడ్రిడ్ నగరంలో జరగన ఐక్యర్జ్య 
సమితి ప్రపంచ పర్్యటక సంసథువ్ర 
24 వ సర్వసభ్య సమావేశంలో దీనినా 
ఉతతిమ పర్్యటక గ్రామంగ్ 
ప్రకటించారు. తన  విశిషటిమైన నేత 
శైలి, డిజైనలాతో పోచంపలిలా తనదైన 
గురతింపును సంపాదించుకుంది. అది 
ప్రధాని నరంద్ర మోదీ ’సాథు నిక 
ఉత్పత్తిలకు అండ’  నిన్దంలో 
భాగమైంది. జనవర 25 న 
జరుపుకునే జాతీయ పర్్యటక 
దినోత్సవ్నిక్ ఈసార ఈ గ్రామమే 
వేదిక అవుత్ంది. 

భారత్ 

కు ససంపననోమైన 

చరిత్ర ఉంది. ఇది మన వేలాది 

సంవత్సరాల కథ. ఇదే ఒక అదుభుతం 

గనుక ప్రపంచనికి మనం మర్మీ 

ఇవ్నక్కర్లుదు. మనకు  మన పూరీ్కుల్ ఇచిచి 

వెళిళిన సంపద ఇది. ఒక్క మాటలో 

చెప్పాలంటే పరా్యటకంలో భారత్ ను 

ఎవరూ ఆపలేరు
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2021 డిసంబర్ తొలిన్ళ్ళలో అమెరకాలోని 
చికాగ్ నగర్నిక్ చెందిన 69 ఏళలా వోలటిర్ 
సైమన్ మిలియో. 80 ఏళలా జాన్  టూరస్టి 
భారత్ సందర్శంచారు. 2020 మారచే లో 
లాక్ డౌన్ విధంచిన తరువ్త 18 రోజుల 
టూరస్టి వీసా ఇవ్వటం ఇదే మొదటిసార.  ఈ 
యాత్రికులు భారత్ లో పర్్యటక ప్రదేశాలు 
చాలా సురక్తమని అభివరం్చారు. 
ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల కంటే 
భారతదేశపు టీకాల కార్యక్రమం మెరుగ్గా  
ఉందని పగడారు. జీవితంలో ఈ వయసులో 
పర్యటించటం గురంచి చెబుతూ, 
“పర్యటించటానిక్ వయసు అడడ్ంక్ కాద్. 
ఆరోగ్యంగ్ ఉననాంతకాలం సాహసానిక్ 
అవకాశం ఉంట్ంది.”
కోవిడ్ కాలంలో పర్్యటకానినా ప్రోత్సహించ్ 
చర్యలోలా  భాగంగ్ భారత ప్రభుత్వం 5 లక్షల 
ఉచిత వీసాలు ఇచిచేంది. ఇంద్లో భాగంగ్ 
వోలటిర్, జాన్ ఇద్దరూ భారత్ వచాచేరు. 
వ్ళ్ళకు ఈ వ్త్వరణం ఎంతగ్ 
నచిచేందంటే, యాత్రికులందరూ  భారత్ 
సందర్శంచాలి్సందిగ్ వ్రు  విజఞాపితి చ్శారు.  

అనుభూతి సంతృపితినిసుతింది. పర్్యటకం ఆ అనుభూతిని 
ఇసుతింది, ఆధునిక హంగులద్్ద కుననా భారత పర్్యటక 

పరశ్రమ ద్ని ఫలిత్లకు  నిదర్శనంగ్ నిలిచింది. పైన చెపి్పన మూడు 
ఉద్హరణలూ చెబుత్ననాదేమిటి అంటే, ప్రభుత్వం మెరుగైన 
సౌకర్్యలు, వ్త్వరణం, అనుసంధానత కలి్పంచి దేశం పటలా 
బాధ్యతగ్ వ్యవహరస్తి భారత్ లో పర్్యటకరంగ్నిక్ పునరుతేతిజం 
కలి్పంచినటేటి. గర్వకారణమైన చరత్ర నిరమాంచి, అత్్యధునిక మౌలిక 
సద్పాయాలు కలి్పస్తి యావత్ ప్రపంచానీనా భారత్ ఆకట్టి కుంట్ంది. 
కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో అనినా రంగ్ల ప్రజల జీవిత్లు 
దెబ్తిన్నాయి. అయితే, తిరగ యథాపూర్వసిథుతిక్ వచ్చే ఈ కాలంలో 
భారతదేశం చ్పటిటిన వేగవంతమైన టీకా కార్యక్రమం కొతతి దిశను 
చూపుతోంది. పర్్యటకం మొదలు ఆరటిక రంగం ద్కా అనినాంటా 
సకార్తమాకమైన మారు్పలు తెసతింది. దీని ఫలితంగ్ ఆధునిక మౌలిక 
సద్పాయాలు, సంపూర ్ ఆలోచన్ విధానం భారత పర్్యటకానిక్ 
ప్రేరణ ఇసుతిన్నాయి. ప్రపంచవ్్యపతింగ్ 160 క్ పైగ్ దేశాల పౌరులకు 
ఈ-వీసాలు ఇచ్చే ప్రక్రియతో భారత పర్్యటకరంగం కొతతి మలుపు 
తీసుకుంది. 

వివిధ సంసథుల నివేదికల ప్రకారం ప్రపంచ పర్్యటక  ర్ంక్ంగ్్స లో 
భారత దేశం 2009-2013 మధ్య కాలంలో 62-65 మధ్య 
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65 52 40 34
2013 2015 2017 2019

ఊగసలాడుతూ ఉండగ్ ఆ తరువ్త కొది్ద సంవత్సర్లలోనే 
34వ సాథు న్నిక్ చ్రుకోగలిగంది. భారత ఆరథుక వ్యవసథు 
పర్్యటక పరశ్రమ పరంగ్ ప్రపంచంలోనే 7వ అతిపెద్ద 
పర్్యటక ఆరథుక వ్యవసథుగ్ అవతరంచటమే కాకుండా ఆరోగ్య 
పర్్యటకంలో ప్రపంచంలో మూడో సాథు నం 
సంపాదించుకుంది. 

పర్్యటక రంగంలో అధ్యయన్నినిక్ ఒక ముఖ్యమైన 
అంశంగ్ మారన కేవడియా పర్్యటకాభివృద్ిక్,  ఒక 
సంపూర ్దృక్పథానిక్ చిహనాంగ్ నిలుసతింది. 

మతవిశా్వస, ఆధా్యతిమాక అధ్యయన పర్్యటకం కావచుచే, 
సాంస్కకృతిక, వ్రసత్వ సంపద పరమైన పర్్యటకం 
కావచుచే, పర్్యవరణ, యువజన, లేద్ వ్్యపార సంబంధ 
పర్యటనలు కావచుచే.. ఇలాంటి వ్టిక్ యాత్రికులందరకీ 
ప్రపంచంలో భారతదేశమే వేదికగ్ కనబడుతోంది. కోవిడ్  
కారణంగ్ బోసిపోయిన పర్్యటక ప్రదేశాలనీనా ఇప్పుడు 
భారత్ తీసుకుననా కనీవినీ ఎరుగని చర్యలు, టీకాల తరువ్త 
మళీ్ళ కళకళలాడు త్న్నాయి. సంక్షోభంలో దెబ్తిననా ఆరథుక 
సామాజక రంగ్లతో బాట్ పర్్యటకానిక్ కూడా ప్రభుత్వం 
ప్రాధాన్యం ఇవ్వటంతో ఇది ఎంతో వేగంగ్ కోలుకుంటంది.   

నిరుడు జూన్ లో ప్రభుత్వం ఉచిత వీసాలు, ప్రయాణ, 
పర్్యటక రంగ భాగసా్వములకు రూ.10 లక్షల ద్కా 
పర్్యటక మంత్రిత్వశాఖ 100% హామీతో అప్పులివ్వటం 
లాంటి  చొరవలు తీసుకుంది. నమోద్ చ్సుకుననా టూరస్టి 
గైడ్్స కు ఒక లక్ష రూపాయల ద్కా ఋణలు ఇచిచేంది. 
అయితే, సరకొతతి రూపాలలో వసుతిననా కోవిడ్ ని దృషిటిలో 
పెట్టి కొని ఉచిత వీసా వ్యవధ పెంచ్ విషయానినా కూడా 
పరశీలిసతింది. దేశంలో పర్్యటకరంగ్నినా మరంత 
ముంద్కు తీసుకువెళ్్ళ పనిలో ఉననాట్టి  కేంద్రం 
స్చనప్రాయంగ్ ఈ చొరవల ద్్వర్ చెబుతూనే ఉంది. 

ప్రపంచ పర్్యటక చిత్రపటంలో భారత్ ఒక త్రలా 
మెరుసతింది. దీనిక్ ప్రధాన కారణలు: ఈ-వీసా, ఉడాన్ 
లాంటి పథకాలు, అనుసంధానత, రహద్రుల నెట్ వర్్క, 
పర్్యటక ప్రదేశాలలో ఆధునిక మౌలికవసత్ల కల్పన, 
ప్రపంచంలో అత్యంత పేరు మోసిన న్యకునిగ్ ప్రధాని 
నరంద్ర మోదీక్ వచిచేన గురతింపు. యాత్రికులకు ఆయనే ఒక 
బ్ండ్ అంబాసిడర్ లాంటివ్రు. ఆయన ప్రతిషటికు తోడుగ్ 
పర్్యటక రంగ్నినా  ప్రోత్సహిస్తి 2017 లో ఆయన 
“వ్రసత్వ సంపద సథులాలను దతతిత తీసుకోండి” అంటూ 
ఇచిచేన పిలుపుకు కార్్పరట్ ప్రపంచం ఉత్్సహంగ్ 

మన పరా్యటక రంగం 

ఎకు్కవగా మౌలిక సదుప్యాల్, 

మెరుగైన అనుసంధానత వలలు లబ్ధి 

పందుతంది. నేనెపుపాడూ చెబుతూ ఉంటను.  

పరా్యటకం ఎలాంట రంగమంటే ఇందులో ప్రతి ఒక్కరికీ 

ఆదాయం ఉంటంది. కనీస పెటటిబడితో గరిష్ఠ రాబడి 

పరా్యటకరంగంలో సాధ్యమవు తంది. ఈ 

ఆలోచనతోనే  వివిధ సా్థయిలలో పరా్యటకంలో 

సా్థనికతకు పెదదేపీట వేస పనుల్ 

సాగుతన్నోయి.

 విదేశీ పర్్యటకులు సులువుగ్ భారత్ సందర్శంచటానిక్ 2014 
నవంబర్ లో ప్రభుత్వం 44 దేశాలకు ఈ-వీసాలు ప్రకటించింది. 
ఇప్పుడీ సౌకర్యం 165 దేశాలకు విసతిరంచింది. దేశవ్్యపతింగ్ 
ఈ-వీసాలు ఇప్పుడు 25 విమాన్శ్రయాలు, 5 నౌకాశ్రయాలలో 
అంద్బాట్లో ఉన్నాయి. 

 ఏడాది ఈ-టూరస్టి వీసా కు తోడుగ్ మలిటిపుల్ ఎంట్రీ సౌకర్యంతో 
5 ఏళలా ఈ-టూరస్టి వీసా కూడా ప్రవేశపెటాటి రు. ఇవే కాకుండా ఒక 
నెల ఈ-టూరస్టి వీసా, ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ రంగ ఉదో్యగుల కోసం 
ఈ-కానఫూరన్్స వీసా కూడా ప్రవేశ పెటాటి రు. అదే కాకుండా వీసా 
ధర రద్్ద  చ్శారు. 

మరింత మంద్ పర్యూటకులను 
ఆకరి్ష ంచే ఈ-వసా సౌకరయూం 

పరో పంచ ర్యూంక్ంగ్సి లో ఎద్గుతున్న భారత్ 

ప్రభుత్వం పర్్యటకరంగంలో అదే పనిగ్ తీసుకుంట్ననా చర్యల 
ఫలితంగ్ పంచ ప్రయాణ, పర్్యటక రంగ పోటీతత్వ స్చిలో భారత్ 
సాథు నం పెరుగుతూ వసతింది. ప్రపంచ ఆరథుక వేదిక (డబ్లా యాఇఎఫ్) నివేదిక 
ప్రకారం 140 దేశాలలో భారత్ కు 34వ సాథు నం దక్్కంది.
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కవడియా 
భిన్నత్వంలో 
ఏకత్్వనిక్ 
పరో తీక 

గుజరాత్ లోని కవడియా ఒకపుపాడు మారుమూల 

ప్రాంతంలోని ఒక కుగ్రామం. ఇపుపాడది ప్రపంచంలో 

అత్యంత పేరుమోసిన పరా్యటక ప్రదేశాలోలు ఒకట. 

కవడియా అభవృదిధియాత్రకు కంద్రబ్ందువైన 

‘సాటిట్్య ఆఫ్ యూనిటీ’ నేడు ‘సాటిట్్య ఆఫ్ లిబరీటి% 

కంటే ఎకు్కవ మందిని ఆకరిషిసో్తంది. జాతికి అంకితం 

చేసిన ఈ ఐదేళళిలో 50 లక్షల మంది యాత్రికులను 

ఆకటటికుంది. కోవిడ్  కాలంలో మూతబడిన్, 

ఇపుపాడు మళ్ళి ప్రజాదరణ సంప్దించుకుంటంది. 

చేరుకునే మారాగాల్ మరింత మెరుగుపడితే కవడియా 

కు రోజుకు సగటన లక్ష మంది యాత్రికుల్ వసా్తరని 

అంచన్ వేస్తన్నోరు.  

స్పందించింది. 29 ప్రదేశాలకు అవగ్హన్ ఒప్పంద్లు 
సంతకమయా్యయి. 

అనేక చోటలా ఇప్పటికే అత్్యధునిక సౌకర్్యల కల్పన జరగంది.  
విదేశ పర్యటనల సందరభుంగ్ ప్రధాని మోదీ అక్కడి భారత 
సంతతి ప్రజలను ఉదే్దశించి మాటాలా డుతూ, ఏడాదిక్  కనీసం 

ఐద్గురు భారతీయ్తరులు భారత్ సందర్శంచ్లా చూస్తి 
పర్్యటకరంగ్నినా ప్రోత్సహించినట్లా  అవుత్ందని చెపా్పరు.  

కోవిడ్  కాలంలో ఒకవైపు భద్రతను బలోపేతం చ్సుకుంటూనే 
వేగంగ్ దూసుకుపోత్ననా భారత్ ను ప్రపంచం అభినందిసతింది. 
దీనినా అవకాశంగ్ తీసుకొని భారత ప్రభుత్వం బ్ండ్ 

 పర్్యవరణనినా కాపాడుకుంటూ కేవడియా ఒక ప్రణళికా బధ్ంగ్ ఆరథుకంగ్, 
జీవ్వరణ పరంగ్ అభివృద్ి చెందింది. నిజం చెపా్పలంటే మొదటలా  కేవడియా ఒక 
ప్రధాన పర్్యటక కేంద్రంగ్ పేరు పంద్త్ందని అనిపించలేద్. పాత పనితీరు 
పద్తిలో చూస్తి ఈ అనుమానం సరైనదే అనిపిసుతింది. దీనిక్ కారణం అప్పటలా  సరైన 
రోడుడ్ గ్ని, రైలు గ్ని విద్్యత్ గ్ని, యాత్రికులకు బస గ్ని  లేకపోవటం. 

 సాటి టూ్య ఆఫ్ యూనిటీ, సర్్ద ర్ సరోవర్, భారీ సర్్ద ర్ పటేల్ జూ పార్్క, ఆరోగ్యవనం, 
జంగల్ సఫ్రీ, న్్యట్రిషన్ పార్్క ఇక్కడ ప్రతే్యకాకరషిణలలో కొనినా. వెలుగుల 
ఉద్్యనవనం, నౌకాయానం,  జలక్రీడలు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. 

 పర్్యటకం ఊపంద్కోవటంతో గరజన పిలలాలకు పని దొరుకుతోంది. కొతతి సౌకర్్యలు 
సాథు నికులకు లబ్ి చ్కూరుసుతిన్నాయి. సాథు నిక హసతికళారూపాలకు ఏకాతి మాల్ లో 
చోట్ దక్్కంది. గరజన గ్రామాలోలా  ఇళ్ళలో బస కలి్పంచ్లా 200 గద్లు 
కడుత్న్నారు. 

 సాటి టూ్య ఆఫ్ యూనిటీ విశేషాలు తెలుసుకోగలిగేలా కేవడియా రైలే్వ స్టిషన్ లో ట్రైబల్ 
ఆర్టి గ్్యలరీ, వూ్యయింగ్ గ్్యలరీ  ఏర్్పటయా్యయి. 

 అదే విధంగ్ ఒకప్పుడు గుజర్త్ లో విసిరసినట్టి ననా కచ్  ఇప్పుడు దేశంలోనే కాద్, 
ప్రపంచంలోనే ఒక పర్్యటక కేంద్రంగ్ తయారైంది. కచ్ ఉత్సవ్లకు ప్రపంచం 
నలుమూలల నుంచి వసాతిరు.  ర్న్ ఉత్సవంలో ఎడారనీ, నీలాకాశానీనా చూసి 
ఆనందించటానిక్ 4-5 లక్షల మంది వసాతిరు. 
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ఇండియాను ప్రోత్సహించటానిక్ 20క్ పైగ్ దేశాలలో 
అక్కడి దౌత్య కార్్యలయాలలో  టూరజం అధకారులను 
నియమించింది. ఈ అమృత మహోత్సవ సంవత్సరంలో 
ప్రభుత్వం 75 పర్్యటక ప్రదేశాలను అంతర్జా తీయ 
ప్రమాణలతో అభివృద్ి చ్స్ పని చ్పటిటింది. 

స్వదేశీ పర్్యటకానినా ప్రోత్సహించటానిక్ ప్రధాని తన 
‘మన్ కీ బాత్’ (మనసులో మాట) కార్యక్రమంలో ప్రజలకు 
విజఞాపితి చ్స్తి, ఏడాదిక్ కనీసం 15 ప్రదేశాలు సందర్శంచి 
వ్టిపటలా అవగ్హన పెంచ్లా ర్యాలని పిలుపునిచాచేరు. 
మహాత్మాగ్ంధీ, లోకమాన్య తిలక్, సా్వమి వివేకానంద, 
మాజీ ర్ష్రాపతి ఎపిజె అబు్ద ల్ కలాం లాంటి వ్ళ్్ళ 
దేశమంతటా తిరుగుతూ ఉననాప్పుడు భారత్ ను స్వయంగ్ 
చూసి అరథుం చ్సుకోవ్లని. చావయిన్, బ్రత్కయిన్ దేశం 
కోసమేనని భావించ్లా స్ఫూరతి పంద్రు. అలాంటి 
పరసిథుతిలో ప్రధాని నరంద్ర మోదీ భారత్ లోని భిననాత్్వనినా 
ఏకం చ్స్తి  “ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠా భారత్” నిన్దమిచాచేరు. 
సాధారణంగ్ భారతదేశంలో పర్్యటక స్జన్ అకోటి బర్-
మారచే మధ్య ఉంట్ంది. దీనినా దృషిటిలో ఉంచుకొనే కేంద్ర  
ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకుంటంది. పర్్యటక సథులాలోలా  
జనం పెరుగుత్న్నారు. 

మౌలికవసతుల మెరుగుదలతో పర్యుటకరంగం 

పుంజుక్ంటంది 

మెరుగైన మౌలికవసత్లు, అనుసంధానత నుంచ్ 
పర్్యటకరంగం ప్రధానంగ్ లబ్ి పంద్త్ంది. అందరూ 
ఆరజాంచుకోవటానిక్ అవకాశముననా రంగం ఇది. కనీస సాథు యి 
పెట్టి బడితో గరషఠా ఆద్యం ఈ రంగం ద్్వర్ సాధ్యం. ఈ 
ఆలోచనతోనే సాథు నిక పర్్యటకం మీద దృషిటిపెటిటి దేశమంతటా 
అనేక సాథు యిలలో పనులు జరుగుత్న్నాయి. వ్యుమారగాంలో 
అనుసంధానత పెరగనప్పుడు పర్్యటకం కూడా 
వరల్ులా త్ంది. మాత్ వైష్్దేవి దర్శనం కావచుచే, కేద్ర్ 
న్థ్ యాత్ర కావచుచే ... హెలికాపటిర్ సరీ్వస్ మొదలయా్యక 
భకుతిల ప్రవ్హం  బాగ్ పెరగంది. ఇటీవలి నోయిడా 
అంతర్జా తీయ విమాన్శ్రయ చొరవ కూడా అలాంటి ఫలితమే 
ఇసుతింది. 

గడిచిన కొది్ద సంవత్సర్లలో చ్సిన కృషిక్  ఫలిత్లు 
మొదలయా్యయి. మౌలిక వసత్ల కల్పనతో విదేశీ 
యాత్రీకులను ఆకట్టి కోవటంలో ఉతతిరప్రదేశ్ మొదటి మూడు 
ర్షా్రా లలో ఒకటిగ్ మారంది. యాత్రికులకు అవసరమైన 
సౌకర్్యలతోబాట్ ఆధునిక రవ్ణ సౌకర్్యలు కూడా 

ఉతతిరప్రదేశలో మెరుగు పడుత్న్నాయి. భవిష్యత్తిలో అయోధ్య 
విమాన్శ్రయం, కుశీనగర్ అంతర్జా తీయ విమాన్శ్రయం కూడా 
స్వదేశీ, విదేశీ యాత్రికులకు ప్రయోజనకరంగ్ మారత్యి. 
అనుసంధానత వలన జీవిత్ల మీద, జీవనోపాధుల మీద పడే సానుకూల 
ప్రభావ్నినా దేశం కోవిడ్  సమయంలో అనుభూతి చెందింది. 

రోడుడ్ , రైలు, వ్యు జలమార్గా ల అనుసంధానత కావచుచే, ఇంటరనాట్ 

పర్్యటకానిక్ అవసరమైనది వేగంగ్ చ్రుకోగలగడం. ఈ విషయంలో 
గడిచిన ఏడేళలాలో భారత్ పురోగమించింది. అది రోడుడ్ , రైలు, వ్యు 
మార్గా లు కావచుచే, అంతర్జా తీయ సాథు యి మౌలిక సద్పాయాలు కావచుచే, 
బలమైన రవ్ణ సౌకర్్యలు అంద్బాట్లో ఉండటం వలలా 
అంతకుముంద్ అన్హ్యమైన ప్రదేశాలకు సైతం యాత్రికులు 
వెళ్ళటానిక్ వీలు కలుగుతోంది. 

పర్యూటక అభివృద్ధి క్ వేగవంతమెై న అనుసంధానత 

13,394
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111భారత్ లో జలమార్గా ల సంఖ్య కు పెరగంది. 2014 లో అవి 
5 మాత్రమే.

క్మీ 2020-21 సంవత్సరంలో 
కోవిడ్ ఉననాప్పటికీ రోడుడ్  నిర్మాణం 
జరగంది. 

కొతతి వందేభారత్ రైళ్్ళ వచ్చే 
రండేళలాలో నడుసాతియి 

జాతీయ రహద్రులు 2024-25 
న్టికలాలా  ఏడాదిక్ 

37

220 02

జాతీయ రహద్రుల పడవు 2014 లో 
91,287 క్మీ ఉండగ్ ఇప్పుడది 

రోజుకు 

ఉడాన్ క్ంద 2024-25 కలాలా  
విమాన్శ్రయాలు, హెల్ పోర్్స్, వ్టర్ 
ఏరోడ్రోమ్్స సంఖ్య 

పా్యలెస్ ఆన్ వీల్్స తరువ్త అంశాలవ్రీగ్ మహార్జ్ ఎక్్స ప్రెస్, ర్మాయణ 
సరూ్కయాట్  రైళ్్ళ నడుపుత్న్నారు. మొదటి వందే భారత్ రైలు బెన్రస్-కత్రా మధ్య 
రండోది కత్రా-ఢిల్లా మధ్య నడిచాయి.

క్.మీ రోడుడ్  నిరమాస్తి భారత్ 
ప్రపంచ రకార్డ్ నెలకొలు్పతోంది. 

లక్షలకు చ్రత్యి. 
క్ చ్రుత్ంది. 

Cover Story

1,37,625
 క్మీ క్ పెరగంది. 

ముఖపత్ర కథనం  పర్యూటక అభివృద్ధి  
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పర్యూటకానిక్ 
ఉడాన్ ఉతతు జం 

అనుసంధానత కావచుచే ఇవే నేడు దేశపు అతిపెద్ద ప్రాధాన్్యలు. 
అలాంటి బలమైన అనుసంధానత వలలా పర్్యటకం కూడా లబ్ి 
పంద్తోంది. పండులా , కూరగ్యలు పండించ్ రైత్లు కూడా 
సహజంగ్నే ప్రయోజనం పంద్త్న్నారు.

గ్రామాలలో కూడా ఇంటరనాట్ అంద్బాట్లో ఉండటం వలలా 

హిమాచల్ లోని యువ ప్రతిభావంత్లు తమ సంస్కకృతిని, 
పర్్యటక అవకాశాలను  దేశ విదేశాలకు విసతిరంచ 
గలుగుత్న్నారు. పర్్యటకానినా ప్రోత్సహించ్ క్రమంలో 71 లైట్ 
హౌస్ లను కూడా దేశంలో గురతించారు. వ్టి సామరథుయాం 
ఆధారంగ్ ఈ లైట్ హౌస్ లనినాటిలో మూ్యజయం, థియ్టర్, 

 ఒకప్పుడు భారత్ లో కేవలం అతి కొనినా ప్రదేశాలు 
మాత్రమే పర్్యటకరంగంలో ప్రసాతివనకు వచ్చేవి. కానీ, 
భారత్ లాంటి వైవిధ్యభరతమైన దేశంలో ఎనోనా అద్భుత 
ప్రదేశాలున్నాయి.  

 అలాంటి ప్రదేశాలనినాటినీ ఏళలా తరబడి నిరలాక్షా్యనిక్ 
గురయా్యయి. ఇలాంటి వ్రసత్వ సంపద ఉననా 
ప్రదేశాలను గురతించటానిక్, వ్టికీ, పర్్యటకులకూ 
మధ్య దూర్నినా తగగాంచటానిక్ ప్రభుత్వం ఉడాన్ 
పథకానినా ప్రారంభించింది. 

 ప్రయాణ దూరం, అసౌకర్యం కారణంగ్ పర్్యటకులు 
సందర్శంచలేకపోత్ననా ప్రదేశాలకు దూరం 
తగగాంచటానిక్ కృషి జరుగుతోంది. 

 కర్్టకలోని హంపీ దీనికొక ఉద్హరణ. 2019 లో 52 
అత్్యతతిమ పర్్యటక కేంద్రాల వోటింగ్ లో దీనిక్ రండో 

సాథు నం దక్్కంది.  కానీ యునెస్క వ్ర ప్రపంచ 
సాంస్కకృతిక సంపద సథులంగ్ గురతింపు పందటం 
మాత్రం చాలా కషటిమే. అయితే, ఉడాన్ ప్రాజెక్టి క్ంద 
ప్రభుత్వం దీనినా బళా్ళర, విద్్యనగర్ విమాన్శ్రయాలతో 
అనుసంధానం చ్సింది. ఇప్పుడు విద్్యనగర్ 
విమాన్శ్రయం హంపీక్ 40 క్లో మీటరులా  మాత్రమే. 
సిక్్కంలోని పాకా్యంగ్ విమాన్శ్రయం కూడా దీనిక్ 
ఉద్హరణ. 

 ఉడాన్ పథకం మూడో దశలో 29 అదనపు వ్యు 
మార్గా లు ప్రారంభమయా్యయి. ఆ తరువ్త న్లుగ్ 
దశలో 29 చ్పటాటి రు. ఇప్పుడు ఉతతిర్ఖండ్ లోని పంత్ 
నగర్, ఉతతిరప్రదేశ్ లోని పీతోర్ఘర్, కుశీనగర్,  
అరుణచల్ ప్రదేశ్ లోని పసిగహాట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని 
కరూనాల్ లో పర్్యటకం మొదలైంది. 

Cover Storyముఖపత్ర కథనం  పర్యూటక అభివృద్ధి  
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స్వదేశ్ దర్శన్

కెఫెటేరయా, చిలడ్రీన్్స పార్్క, పర్్యవరణహిత కాటేజీలు 
కడుత్న్నారు. కొనినా ఎంపిక చ్సిన నౌకాశ్రయాలలో 2023 
న్టికలాలా  అంతర్జా తీయ సముద్ర పర్్యటకానినా అభివృద్ి 
చ్యాలని లక్షష్ంగ్ పెట్టి కున్నారు. 

గ్వ్ పర్్యటకరంగ్నినా ఆకరషిణీయంగ్ చ్యటానిక్ 
అనుబంధ  మౌలిక వసత్లను మెరుగు పరచి ర్ష్రాంలోని 
రైత్లకు, మత్సయాకారులకు, ఇతరులకు ఉపయోగపడేట్టి  
చూసుతిన్నారు. 

మోపాలో నిరమాసుతిననా పర్్యవరణ హిత విమాన్శ్రయం 
మరకొది్ద నెలలోలా  పూరతివుత్ంది. ఈ విమాన్శ్రయానినా జాతీయ 
రహద్రతో అనుసంధానం చ్స్ంద్కు 6 వరుసల ఆధునిక 
హైవేని  రూ.12 వేల కోటలాతో నిరమాసుతిన్నారు. గత కొనేనాళలాలో 
గ్వ్లో జాతీయ రహద్రుల నిర్మాణనిక్  వేల కోటలా 
రూపాయలు వెచిచేంచారు. 

అదే విధంగ్, 2014 లో తీరథుయాత్రా సథులాలను అభివృద్ి చ్సి 
ఆధా్యతిమాక, వ్రసత్వ సంపద సథులాలను పునరుతేతిజతం 
చ్యటానిక్ ‘ప్రసాద్’ అనే పథకానినా ప్రకటించారు. ఈ పథకం 
క్ంద దేశవ్్యపతింగ్ 40 పెద్ద తీరథుయాత్రా సథులాలను అభివృద్ి 
చ్సుతిన్నారు. వ్టిలో 15 ఇప్పటికే పూరతియా్యయి. ప్రసాద్ 
పథకం క్ంద గుజర్త్ లో కూడా రూ. 100 కోటలాకు పైగ్ 
విలువ చ్స్ 3 ప్రాజెకుటిల పనులు సాగుత్న్నాయి. గుజర్త్ 
లోని నగర్లతో సమన్థ్ తదితర యాత్రా సథులాలను 
అనుసంధానం చ్యటం మీద ప్రతే్యకంగ్ దృషిటి సారంచారు. 
దీని వెనుక ఉననా ఆలోచన ఏంటంటే ఒక ప్రదేశానిక్ వచిచేన 
యాత్రికులు ఇతర ప్రదేశాలకు కూడా వెళ్్ళట్టి  చూడటం. 

ఆదే విధంగ్ దేశవ్్యపతింగ్ 19 ప్రతే్యకమైన పర్్యటక 
కేంద్రాలను కూడా గురతించి అభివృద్ి చ్సుతిన్నారు. ఈ 
ప్రాజెకుటిలనీనా పర్్యటక పరశ్రమకు ర్నుననా కాలంలో కొతతి 
శక్తిని ఇవ్వబోత్న్నాయి. 96 సకాటి రలాలో 15 థీమ్ సరూ్కయాట్్స తో 
ప్రభుత్వం మొతతిం 900 పర్్యటక ప్రదేశాలను కలుపుతోంది. 
ఇంద్లో 35 పూరతికాగ్ 15 చోటలా 80 శాతం పని పూరతియింది. 

అంతర్జా తీయ పర్్యటకానినా ప్రోత్సహించ్ంద్కు గత 
ఏడేళలాలో ప్రభుత్వం అనేక విధానపరమైన నిరయ్ాలు తీసుకుంది. 
అవి నేడు  దేశానిక్ ఉపయోగపడుత్న్నాయి. ప్రభుత్వం  
ఈ-వీసా, వీసా ఆన్ అరైవల్ లాంటి పద్త్లను 
ప్రోత్సహించటంతో బాట్ వీసా ఫీజు తగగాంచింది. అదే విధంగ్ 
పర్్యటకరంగంలో ఆతిథ్యం మీద వేస్ జ.ఎస్.టి ని తగగాంచారు. 
సాహస విన్్యస కార్యకలాపాలను దృషిటిలో పెట్టి కొని దేశం 

120 పర్వతశిఖర్లలో ట్రెక్్కంగ్ కు అవకాశాలు తెరచింది. కొతతి 
చోట యాత్రికులకు అసౌకర్యం  కలగకుండా చూస్ంద్కు గైడ్్స క్ 
శిక్షణ కూడా ఇసుతిన్నారు. భారత్ క్ వచ్చే యాత్రికుల అభిలాషను 
ఎప్పటికప్పుడు అధ్యయనం చ్స్తి వ్ర ఇషాటి యిషాటి లను బేరీజు 
వేసుతిన్నారు. విదేశీ భాషల గైడ్్స కోసం పర్్యటక ప్రదేశాలలో 
ప్రతే్యకమైన బోరుడ్ల ఏర్్పట్ లాంటి చర్యలతో భారత 
పర్్యటకరంగం కొతతి పుంతలు తొకు్కతోంది. 

సాంస్కకృతిక-ఆధా్యతిమాక పర్్యటకం: భారత సంప్రద్య 
వ్హిని 

ఈ రోజు ప్రపంచం భారతదేశపు యోగ్, తత్వం, ఆధా్యతిమాకత, 
సంస్కకృతిక్ ఆకరషితమవుతోంది. తమ మూలాలను కలుపుకోవ్లననా 
ఆలోచన కొతతితరంలో పెరగంది. అంద్కే ఈ రోజు సాంస్కకృతిక, 
ఆధా్యతిమాక పర్్యటకంలో జాతీయ, అంతర్జా తీయ 
అవకాశాలున్నాయి. ఈ అవకాశాలకు రూపం ఇవ్వటానిక్ దేశం 
ఆధునిక మౌలిక సద్పాయాలు కలి్పంచటమే కాకుండా పూర్వ 
వైభవ్నీనా పునరుద్రసతింది. 

ర్మాయణ సరూ్కయాట్ లో పర్యటించటం ర్ముడి గురంచి 
తెలియజెబితే, బుద్ సరూ్కయాట్ వలలా ప్రపంచవ్్యపతింగ్ ఉననా 
బౌద్్లు భారత్ సందర్శంచ్లా చ్సుతింది. అయోధ్య అభివృద్ివలలా 

పరా్యటకం 

పెరుగుదల పేదలకు 

ప్రయోజనకారి. అత్యంత నిరుపేదలకు 

పని దొరుకుతంది. కనీస పెటటిబడితో గరిష్ఠ 

ఉప్ధి లభస్తంది. పరా్యటకరంగం  పెరిగితే విదేశీ 

యాత్రికుల్ పెదదే ఎత్తన వచిచి ఖరుచిపెడతారు. 2014 

లో ఈ రంగం భారతీయులకు లక్షా 20 వేల కోటలు 

విదేశీ మారక ద్రవ్్యనినో ఆరిజిస్త 2018-19 లో 

అది దాదాపు 2 లక్షల కోటలు 

అయింది.

Cover Storyముఖపత్ర కథనం  పర్యూటక అభివృద్ధి  



స్వదేశ్ దర్శన్ భారతదేశ వై విధయూ పరిరక్షణ 
పరో యత్నం

సాంసకుృతిక పర్యూటకానిక్ 
ప్రో త్సిహం 

వైవిధ్యభరతమైన భారత 
సాంస్కకృతిక, చారత్రక, 
మతపరమైన, సహజసిద్మైన 
వ్రసత్వ సంపద పర్్యటక 
అభివృద్ిక్, ఉదో్యగ సృషిటిక్ 
అవకాశమిసాతియి. దీనినా దృషిటిలో 
పెట్టి కొని 2015 కీ స్వదేశ దర్శన్ 
పథకం ప్రారంభించారు.  

 ఈ పథకం క్ంద దేశంలో అభివృద్ి చ్సిన 15 అంశాల వ్రీ సరూ్కయాట్్స లో..  బుద్ిస్టి సరూ్కయాట్  
 ర్మాయణ సరూ్కయాట్  కృష్ా సరూ్కయాట్  ఈశాన్య ప్రాంత సరూ్కయాట్  హిమాలయ సరూ్కయాట్  
 తీరప్రాంత్ సరూ్కయాట్  ఎడార సరూ్కయాట్  గరజన సరూ్కయాట్  పర్్యవరణ సరూ్కయాట్  వన్యప్రాణి 

సరూ్కయాట్  ఆధా్యతిమాక సరూ్కయాట్  వ్రసత్వసంపద సరూ్కయాట్  తీరథుంకర సరూ్కయాట్  స్ఫీ 
సరూ్కయాట్ ఉన్నాయి. 

ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటినుంచి సరూ్కయాటలాలో భాగంగ్ మొతతిం సుమారు రూ. 5700 కోటలా విలువచ్స్ 
78 ప్రాజెకుటిల నిర్మాణనిక్ అనుమత్లు మంజూరయా్యయి. 2020 డిసంబర్ వరకు ఈ నిధ నుంచి 
రూ.4200 కోటలాకు పైగ్ విడుదలయా్యయి

కాశీ-విశ్వనాథ్  కారిడార్ 
కోటలా విశ్వన్థ్ కారడార్ ప్రాజెక్టి 2019 లో కాశీ-విశ్వన్థ్ లో 
ప్రారంభమైంది. 

ఈ కారడార్ లో 5 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తిరమ్ుననా 
మొదటి సక్షన్ ను ఆవిష్కరంచారు.
కాశీతోబాట్ మరో 43 ఆలయాలు  
అద్భుతరూపం సంతరంచుకున్నాయి 

సోమనాథ ఆలయం 

03 ముఖ్యమైన ప్రాజెకుటిలను 
2021 ఆగసుటిలో ప్రధాని 
ఆవిష్కరంచారు 

ర్మమంద్ర పునరి్నర్మిణం 
ర్మాలయానిక్ 2020 ఆగసుటిలో ప్రధాని 
శంకుసాథు పన చ్శారు. 2025 న్టిక్ అది 
పూరతివుత్ందని అంచన్  

కశీమార్ లో 31 ఏళలా తరువ్త 
2021 ఫిబ్రవరలో 
తెరచుకుననా శీతల న్థ్ 
ఆలయం వ్రతిలోలా కెక్్కంది. 
ఆరటిక్ల్ 370 తొలగంచిన 
తరువ్త కేంద్ర ప్రభుత్వం 
ద్ని పునరుద్రణ ప్రక్రియ 
చ్పటిటింది. 

కదార్ నాథ్ ధామం  
ప్రధాని నరంద్ర మోదీ దేశసారధగ్ పగ్గా లు చ్పటిటిన తరువ్త ఐద్సారులా  కేద్ర్ న్థ్ 
సందర్శంచారు. 2013 న్టి ప్రకృతి వైపరీత్యంలో భారీగ్ దెబ్తిననా అద్భుత రూపానినా 
పునఃసృషిటిసుతిన్నారు. శంకర్చార్య సమాధని నిరమాంచారు. 

శీతలనాథ్ ఆలయం 
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న్యూ ఇండియా స మాచార్   జనవరి 16-31, 202226

అది ఒక అంతర్జా తీయ ఆధా్యతిమాక కేంద్రంగ్ మారుత్ంది. 
గడిచిన కొది్ద సంవత్సర్లలో చరత్ర, విశా్వసం, ఆధా్యతిమాకత, 

సంస్కకృతిక్ సంబంధంచిన సామారకచిహానాలు దేశవ్్యపతింగ్ 
నిరమాసుతిన్నారు. ఉతతిరప్రదేశ్ కూడా అట్  పర్్యటకానిక్, ఇట్ 
తీరథుయాత్రలకు సుసంపననామైనది కావటంతో అవకాశాలు చాలా 
ఉన్నాయి. శ్రీర్ముడి జనమాసథులం, కృష్ుడి బృంద్వనం, బుద్్డి 
సారన్థ్, కాశీ విశ్వన్థ్, సంత్ కబీరుని మఘర్ ధామ్, వ్రణసి 
లో సంత రవిద్స్ జనమాసథుల ఆధునీకరణ తదితర భారీ కార్యక్రమాలు 
ర్ష్రావ్్యపతింగ్ కొనసాగుత్న్నాయి. శ్రీర్ముడిక్, శ్రీకృష్ుడిక్, 
బుద్్డిక్  సంబంధంచిన  ర్మాయణ సరూ్కయాట్, ఆధా్యతిమాక 
సరూ్కయాట్, బౌద్ సరూ్కయాట్ అభివృద్ి చ్సుతిన్నారు. 

ఎనోనా ఏళ్్ళగ్ భారత్ లో చార్ ధామ్  యాత్రకు ప్రాధాన్యముంది. 
ద్్వదశ జో్యతిరలాంగ్లు, శక్తిపీఠాలు, అషటివిన్యక దర్శన్లు 
జీవితంలో భాగ్లుగ్ పరగణిసాతిరు. ఈ యాత్ర పర్్యటక 
ఆకరషిణను మించినది. జాఞా నోదయం కలిగంచ్ సజీవ 
సంప్రద్యమది. దీనినా దృషిటిలో పెట్టి కొని ఉతతిర్ఖండ్ లోని కేద్ర్ 
న్థ్ ధామ్ లో యాత్రికుల సమాచార కేంద్రం ఏర్్పట్ చ్శారు. 
సాథు నికుల కోసం ఒక కొతతి ఆస్పత్రి నెలకొలా్పరు. భకుతిల స్వలకోసం 
అనేక ఏర్్పట్లా  జరగ్యి. చార్ ధామ రోడ్ ప్రాజెక్టి చురుగ్గా  
సాగుతోంది. భకుతిలను కేద్ర్ న్థుని దగగారకు చ్రచేంద్కు కేబుల్ 
కారు ఏర్్పట్ పని మొదలైంది. అదే కాకుండా, పవిత్ర హేమకుండ 
సాహిబ్ కు  సులువుగ్ చ్రుకోవటానిక్ రోప్ వే పని కూడా 
నడుసతింది. ఋషీకేశ్, కరప్్రయాగ్  రైలుమారగాం ఏర్్పట్కు కృషి 
సాగుతోంది. 

గుజర్త్ లోని సమన్థ ఆలయంలో సముద్ర దర్శన్ పథ్ 
పేరుతో ఏర్్పటైన ఒక ఎగజాబిషన్, షాపింగ్ కాంపెలాక్్స కూడా ఈ 
మధ్య కాలంలో యాత్రికులను విశేషంగ్ ఆకట్టి కుంటంది.  
దీనివలలా కొతతి ఉపాధ అవకాశాలు వసాతియి. ఈ ప్రదేశపు దైవత్వ 
ప్రాధాన్యం పెరుగుత్ంది. సా్వతంత్ర్య అమృత మహోత్సవంలో 
భాగంగ్ గరజనుల వీరత్్వనినా, సంస్కకృతిని ప్రదర్శంచ్లా 
దేశవ్్యపతింగ్ 10 గరజన మూ్యజయంల ఏర్్పట్కోసం ఒక 
ప్రాజెక్టి ప్రారంభమైంది. ర్ంచీలో బిర్్స ముండా కు అంక్తం 
చ్స్తి అలాంటి మూ్యజయంలు ఈ మధ్యనే ఏర్్పటయా్యయి. 
గుజర్త్ లో ర్జ్ పీపలా, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లంబసింగ, ఛతీతిస్ గఢ్ 
లో ర్యపూర్, కేరళలో కోజకోడ్, మధ్యప్రదేశ్ లో చింద్్వర్, 
తెలంగ్ణలో హైదర్బాద్, మణిపూర్ లో తమెంగ్ లో కూడా 
ఇలాంటి మూ్యజయంలు త్వరలో వసాతియి. 

గర్వకారణమైన గరజన గత్నినా ఈదేశపు కొతతి తర్నిక్ తెలియ 

భారతదేశానికి 

గొపపా వ్రసత్ సంపద 

ఉంది. ఇది మన వేలాది సంవత్సరాల 

కథ. ప్రపంచమే ఒక అదుభుతం గనుక మనం 

కొత్తగా ప్రపంచనికి ఇవ్్లి్సందేమీ లేదు. మన 

తాతముతా్తతల్ మనకు వదిలివెళిళినదే  ఘన 

సంపద. అది చూపితే చల్. భారత 

పరా్యటకానినో  ఎవరూ ఆపలేరు.   

– నర్ంద్రమోదీ, ప్రధానమంత్రి

జేయటానికే కాకుండా, ఈ మూ్యజయంలు పర్్యటకానినా ఎంతగ్నో 
ప్రోత్్సహిసాతియి. ఉతతిరప్రదేశ్ లోని  మహార్జా సుహేల్  దేవ్ 40 
అడుగుల  కాంస్య విగ్రహం ఆయన జీవిత్నినా పర్్యటకులకు 
పరచయం చ్సుతింది. ఈ ప్రదేశంలో అనేక సౌకర్్యల కల్పన కూడా 
యాత్రికులను ఆకరషిసుతింది. ఈ చర్యలనీనా బహ్రాయిచ్ అంద్నినా 
పెంచటానికే కాకుండా యాత్రికుల సంఖ్యని విశేషంగ్ పెంచుత్యి.
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కోవిడ్  కాలంలో చాలా 
ఎకు్కవగ్ దెబ్తిననాది  
పర్్యటకరంగం కావటంతో 
సంబంధత భాగసా్వములు 
మొదలుకొని గైడ్్స వరకూ 
అందరకీ సహాయం అందింది.

ఆరోగయూ-క్షేమ పర్యూటకానిక్ కొతతు  కణం 

పర్్యటకారంగ్నికీ, ఆరోగ్యసంరక్షణ కార్యక్రమానికీ 
సంబంధమేంటని కొంతమంది ఆశచేర్యపోవచుచే. కానీ, దేశంలో 
ఒక బలమైన, సమీకృత ఆరోగ్య మౌలిక సద్పాయాలు ఉండటం 
వలలా పర్్యటక వ్్యపార్నికీ, ఆరోగ్్యరంగ్నికీ మధ్య అనుబంధం 
ఏర్పడింది. ప్రపంచపు ఆరోగ్య పర్్యటకంలో 20% వ్టా 

భారతదేశానిదేనని పారశ్రామిక సంఘాల సమాఖ్య ఫికీ్క చ్సిన సర్వ 
తేలిచేంది. దీనిక్ ప్రధాన కారణం ఏంటంటే అమెరకా, ఐరోపాతో 
పోలుచేకుంటే భారతదేశంలో చిక్త్స  కయ్్య ఖరుచే 50% తకు్కవ. 

వైద్య పర్్యటక రంగం 2014 తరువ్త 350 శాత్నిక్ పైగ్ 
పెరగంది. అది సరగ్గా  కోవిడ్ కు ముంద్ సంగతి గనుక కేంద్ర 
ప్రభుత్వం దీని మీద ప్రతే్యక దృషిటి కొనసాగసతింది. దీనిమీద 

పరో పంచ పర్యూటక చితరో పటంలో 
భారతదేశపు 19 బృహతతు ర పరో దేశ్లు 

 దేశపు పర్్యటక ప్రదేశాలు అంతర్జా తీయ గురతింపును నిర్వచిసాతియి. 
అంతర్జా తీయ పర్్యటకంలో భారతదేశానిక్ ఒక ప్రతే్యక గురతింపునిస్తి 
ప్రతే్యక ప్రదేశాలున్నాయని చెబుతూ అలాంటి 19 పర్్యటక ప్రదేశాలను 
ఎంపిక చ్శారు. 

 కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుననా చొరవలను అమలు చ్యటంలో ర్ష్రా,  సాథు నిక 
సంసథుల సహకారం ఎంతో ఉంది. 

 ఆగ్రాలోని త్జ్ మహల్ మొదలు ఢిల్లాలోని కుత్బ్ మీన్ర్, మహార్ష్రాలోని 
అజంత్-ఎలోలా ర్ గుహలు ఈ 19 బృహతతిర పర్్యటక సథులాల జాబిత్లోక్ 
ఎకా్కయి. వీటని ఒక ప్రణళికాబద్ంగ్ అనుసంధానత పెంచి, సౌకర్్యలు 
కలి్పంచి సంపూరం్గ్ తీరచేదిది్ద  పర్్యటకులకు అక్కడ మంచి అనుభవం 
ఎద్రయ్్యలా చూసుతిన్నారు. నైపుణ్య శిక్షణ, సాథు నికుల భాగసా్వమ్యం, 
మరంత ప్రఖా్యతి పందేలా బ్ండింగ్, ప్రైవేట్ పెట్టి బడులకు అవకాశం 
కలి్పంచటం లాంటి చర్యలమీద దృషిటిపెటటిటం విశేషం.  
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ఆద్యం 2014 లో 1.23 లక్షల కోట్లా  కాగ్ అది 2019 న్టిక్ 
రూ.2.10 లక్షల కోటలాకు పెరగంది. 
అంటే, ఆరోగ్యరంగ మౌలిక సద్పాయాలు ఎకు్కవగ్ ఉననా 
ప్రదేశాలకు పర్్యటక అవకాశాలు మెండుగ్ ఉన్నాయి. ఆతిథ్యం, 
ఆస్పత్రిలో చ్రక రండూ చెటాటి పటాటి లేసుకు సాగుత్న్నాయి. 
  ఆరోగ్య పర్్యటకానికొస్తి ఈ రోజు భారతదేశం 
ప్రపంచంలోని మూడు ప్రధాన దేశాలలో ఒకటిగ్ ఉంది. ఆరోగ్య-
క్షేమ పర్్యటకం ప్రధాన లక్షష్ం ఏంటంటే అన్రోగ్్యనిక్ చిక్త్స 
చ్సి క్షేమానినా ప్రోత్సహించటం. ఆయుర్వదం, సంప్రద్య 
ఔషధాలు ద్నిక్ మూల సతింభాలు. ఆయుర్వద్నిక్ సంబంధంచిన 
పూరతి జీవ్వరణనినా విసతిరంచటం వలలా దేశంలో పర్్యటక 
సంబంధ ఆరోగ్్యనిక్ ప్రోత్్సహం లభిసతింది. కేరళలో పచచేదనం 
మధ్య దేహంలో మలిన్లను రూపుమాపే పద్తి, ఉతతిర్ఖండ్ లో 
నది ఒడుడ్ న కొండమీద పిలలాగ్లుల మధ్య యోగ్భా్యసం, ఈశాన్య 
భారత అడవులగుండా వెళ్ళటం లాంటి అవకాశాలు  భారతదేశపు 
ప్రతే్యకతను చాట్తూ  ఒక భిననామైన ఉదే్వగ్నినా కలిగసాతియి. 
ఆరోగ్య, క్షేమ పర్్యటకం విషయానికొస్తి, ప్రధాని నరంద్ర మోదీ 
అననాట్టి గ్, “మీ జీవితం మీలో వతితిడి పెంచుతూ ఉంటే 
భారతదేశపు చిరకాల సంస్కకృతిని ఆచరంచటమే తక్షణ కరతివ్యం. 
మీ దేహానికీ, మనసుకూ సా్వంతన చ్కూర్లంటే భారత్ రండి”
ఈ విషయంలో పర్్యటకానినా ప్రోత్సహించటానిక్ నేషనల్ 
ఆయుష్ మిషన్ ఏర్్పటైంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంసథువ్ర 
సంప్రద్య ఔషధ వూ్యహం 2014-2023 కూడా ఆయుర్వదం, 
భారతీయ సిద్ద వైద్యం పటలా భారత ప్రభుత్వ విధాన్నిక్ 
అనుగుణంగ్నే ఉంది. పైగ్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంసథు కూడా 
సంప్రద్య ఔషధ అంతర్జా తీయ కేంద్రానినా భారత్ లోనే 
ఏర్్పట్చ్యబోత్ననాట్టి  ప్రకటించింది. ఆయుర్వద్నీనా, ద్ని 
వైద్య వ్యవసథున్  చద్వుకోవటానిక్ ప్రపంచం నలుమూలలనుంచీ 
విద్్యరుథులు వసుతిన్నారు. 
అయితే, పర్్యటక పరశ్రమ మీద కోవిడ్ ప్రభావం 
చెప్పుకోదగనంతగ్ ఉంది. కానీ టీకాల శాతం బాగ్ పెరగ్క 
స్వదేశీ, విదేశీ పర్్యటకులు పెద్దఎత్తిన వసుతిన్నారు. టీకాల 
కార్యక్రమంలో భారత ప్రభుత్వం పర్్యటక ప్రదేశాలుననా 
ర్షా్రా లకు అత్యధక ప్రాధాన్యమిచిచేంది. దీనివలలా కోవిడ్ సంక్షోభ 
ప్రభావం నుంచి పర్్యటక పరశ్రమ క్రమంగ్ కోలుకుంట్ననాట్టి  
కనిపిసతింది. కోవిడ్  నుంచి రక్షణతోబాట్ పరశుభ్రత, కనీస 
మౌలిక సద్పాయాలు యాత్రికులకు అత్యంత అవశ్యం. 

2021 జనవర వరకూ అంద్బాట్లో ఉననా 
సమాచారం ప్రకారం 24 ర్షా్రా లలో రూ,1160 
కోటలాతో 36 ప్రాజెకుటిల పని నడుసతింది.

పరో దేశ్లు 27 
ర్ష్టి ్లు, కందరో పాలిత 
పారో ంత్లలో విసతు రించి 
ఉనా్నయి. 

ఇంద్లోని  57 

పరో సాద్ పథకం దా్వర్ 
మౌలికవసతుల అభివృద్ధి  

 ప్రసాద్ పేరుతో తీరథుయాత్ర పునరుతేతిజ, ఆధా్యతిమాక, 
వ్రసత్వసంపద పెంపుదల కార్యక్రమానినా పర్్యటక 
మంత్రిత్వశాఖ 2014-15 లో చ్పటిటింది. ఈ 
కార్యక్రమానినా పూరతిగ్ కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిర్వహిసతింది. 

 దేశవ్్యపతింగ్ ఉననా తీరథుయాత్రా సథులాలను గురతించి 
అభివృద్ి చ్యటం ఈ కార్యక్రమ లక్షష్ం. దీనివలలా 
ఆధా్యతిమాక పర్్యటకం మెరుగుపడుత్ంది. సమగ్ర 
మతసంబంధ యాత్రానుభవ్నినా ఇవ్వటం, అదే 
సమయంలో దీరఘాకాలంలో తీరథుయాత్రా సథులాలను 
అభివృద్ిపరచటం దీని లక్షష్ం. 

 దీనినా రోడులా , రైలుమారగాం, ప్రయాణనంతర విశ్రాంతి 
గృహాలు, మొబైల్-ఇంటరనాట్ హాట్ సా్పట్్స అంద్బాట్, 
సానానపు గద్లు, హసతికళా ఉత్పత్తిల మార్కట్లా , ఏటీఎం 
లు, విదేశీ మారకద్రవ్యం మారుచేకునే కంటరులా  లాంటి 
సౌకర్్యలు అభివృద్ి చ్యటానిక్ దీనినా వ్డత్రు. 
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2016-2020 మధ్య వైద్య 
పర్్యటకం కోసం భారత్ 
సందర్శంచినవ్రు

4.27

4.49
6.41

6.97

1.83

2016

2017

2018

2019

2020*
లక్షలోలు  గణాంకాలు. * కవిడ్ కారణంగా ల్క్ డౌన్

పర్యూటక రంగానిక్ పరిశుభరో త ఒక కొతతు  ఊపిరినిస్తు ంద్

2014 కు ముంద్న్టి పరసిథుతి తలచుకుంటే అప్పటలా  మన నగర్ల 
అపరశుభ్రత గురంచ్ ఎకు్కవ మాటాలా డుకునేవ్రు. మురక్ అనేది 
నగర జీవితంలో విడదీయర్ని అంశంగ్ ఉండేది. అలాంటి 
అపరశుభ్రత వలన నగర అందం దెబ్తినటం, సందర్శకుల మీద 
ప్రతికూల ప్రభావం ఉండటమే కాకుండా నగర వ్సుల ఆరోగ్యం 
మీద కూడా ఉంట్ంది. అంద్కే, ఈ పరసిథుతిని మారచేటానిక్  దేశ 
స్వచ్్ఛ భారత్ మిషన్, అమృత్ మిషన్ క్ంద భారీ కార్యక్రమం 
చ్పటాటి రు. ఇటీవలి సంవత్సర్లలో నగర్లలో 60 లక్షల ప్రైవేట్ 
మరుగుదొడులా , 6 లక్షలకు పైగ్ సాముద్యక మరుగుదొడులా  

నిరమాంచారు. 7 ఏళలా క్ందటి ద్కా కేవలం 18 శాతం వ్యర్థు లు 
మాత్రమే సక్రమంగ్ పారబోసుతిండగ్, ఇప్పుడది 70 శాతం 
అయింది. ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ 2.0 క్ంద నగర్లోలా  
కొండలా పేరుకుపోయిన చెతతి దిబ్ల తొలగంపు కూడా మొదలైంది. 
నగర్ల అంద్నినా పెంచటంలో ఎల్ఇడి బలు్ల కాంతి కూడా 
తనదైన పాత్ర పోషించింది. 90 లక్షలకు పైగ్ పాత వీధ దీపాల 
సాథు నంలో ప్రభుత్వం ఎల్ఇడి బలు్లు పెటిటింది.  ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ 
కా వికాస్’ కు తోడుగ్ దేశం 75వ సా్వతంత్ర్య సంవత్సరం 
సందరభుంగ్ ‘సబ్ కా ప్రయాస్’ ను కూడా చ్రచేంది. పరశుభ్రతలో 
ప్రతి ఒక్కరూ స్ఫూరతిమంతంగ్ పాల్గా నటం కూడా చాలా కీలకం. 
ఆనంద్నికీ, పర్్యటకానికీ అంతరీలానంగ్ పరశుభ్రతతో 

ట్రెక్కాంగ్ కోసం పర్తారోహణ పరిమిట్

ట్రెక్్కంగ్ కోసం పర్వత్రోహణ వీసాలు 
కోరుత్ననా విదేశీయుల కోసం ప్రభుత్వం 2019 
ఆగసుటిలో 137 పర్వత శిఖర్లను తెరచింది. ఈ 
శిఖర్లు జమూమా, కశీమార్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, 
ఉతతిర్ఖండ్, సిక్్కం లో ఉన్నాయి. గరషఠాంగ్ 51 
శిఖర్లు ఉతతిర్ఖండ్ లో తెరచారు. జముమా, 
కశీమార్ లోని 15 శిఖర్లు కూడా ఈ జాబిత్లో 
ఉన్నాయి. సాహస యాత్రలను 
ప్రోత్సహించటంలో దేశానిక్ ఇదొక కీలక 
సమయం.  

ప్రుగుతుననా పర్యుటక మారెకాట్ లో భారత్ పాత్ర 
కోవిడ్ కు ముంద్ ప్రపంచ పర్్యటక రంగం ఏడాదిక్ 3.5 శాతం చొప్పున పెరుగుతూ వచిచేనట్టి  ప్రపంచ 
పర్్యటక, ప్రయాణ మండలి జరపిన పరశోధన తేలిచేంది. ప్రపంచ ఆరథుక వ్యవసథులో దీనివ్టా 8.9 
ట్రిలియన్ డాలరులా . 33 కోటలా మందిక్ దీనివలలా ఉపాధ లభిసతింది. భారత్ లో 8 కోటలా 75 లక్షల మందిక్ 
దీనివలలా ఉపాధ కలుగుత్ండగ్ స్థు ల జాతీయోత్పతితిలో దీనివ్టా 194 బిలియన్ డాలరులా . 
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‘దేఖో అపా్న దేశ్’కు ఏర్్పటులు  

హల్్ప లై న్, సమాచారం 

భారతదేశం ఎంతో కాలంగ్ ఇతర దేశాల సందర్శకులను ఆకట్టి కుంటూ 
ఉంది. అది అద్భుతమైన కశీమార్ లోయలు కావచుచే,  లేద్ పేరుమోసిన 
అసా్సం-డారజాలింగ్ తేయాకు తోటలు కావచుచే. ప్రతి అంతర్జా తీయ 
సందర్శకులు ఈ అద్భుత ప్రదేశాలను తప్పకుండా చూడాలనుకుంటారు. 
ఇవే కాకుండా, మతపరమైన ప్రదేశాల పటలా చాలా ఎకు్కవ ఆసక్తి ఉంట్ంది. 
ప్రతే్యక పర్్యటకుల రైళ్్ళ నడపటం ద్్వర్ ప్రభుత్వం పవిత్ర సథులాలకు వెళ్్ళ 
యాత్రికుల కోసం ‘దేఖో అపానా దేశ్’  పేరుతో ఒక కార్యక్రమం చ్పటిటింది. 
ప్రజలు భారతదేశం లోపలే  విసతి ృతంగ్ పర్యటించడానినా, వైవిధ్య భరతమైన 
వ్రసత్వ కటటిడాలను చూడటానినా  ప్రోత్సహించటం కోసం చ్పటిటిన 
ప్రచారోద్యమం ఇది. పర్్యటక ప్రదేశాలలో  స్వదేశీ పర్్యటక అభివృద్ిక్ 
వీలుగ్ మౌలిక సద్పాయాల కల్పన, సౌకర్్యల కల్పన దీని లక్షష్ం. 

2017 సపెటింబర్ 27 న ప్రపంచ పర్్యటక 
దినోత్సవం సందరభుంగ్ పర్్యటక మంత్రిత్వ శాఖ 
ఒక కొతతి పథకానినా పరచయం చ్సింది. అదే 
“వ్రసత్వ సంపద దతతిత”. ఇది పర్్యటకులను 
ప్రోత్సహించ్ంద్కు పర్్యటక మంత్రిత్వ శాఖ, 
ఆర్కయాలాజకల్ సర్వ ఆఫ్ ఇండియా, ర్షా్రా లు, 
కేంద్రపాలిత ప్రాంత్లు ఉమమాడిగ్ చ్పటిటిన 
కార్యక్రమం. మన వైవిధ్యభరతమైన వ్రసత్వ 
సంపద చిహానాలకు పర్్యటకులను ఆకట్టి కునే 
సామరథుయాం ఉంది. ఈ చొరవ ముంద్గ్ 
ఆర్కయాలాజకల్ సర్వ ఆఫ్ ఇండియా వ్ర కీలక 
ప్రదేశాలతో మొదలై ఇప్పటిద్కా 95 సామారక 
కటటిడాలకు వరతింపజేసింది. ప్రైవేట్ ఇనె్వసటిరులా  ఈ 
ప్రదేశాల నిర్వహణ సహా ప్రాథమిక, ఆధునిక 
సౌకర్్యలు కలి్పసాతిరు. ఈ పథకం క్ంద 
ఇప్పటిద్కా 29 అవగ్హన్ ఒప్పంద్లు 
జరగ్యి. 

విశషటి మెై న “వ్రసత్వ సంపద 
దతతు త” ఆలోచన

 స్వదేశీ, విదేశీ ప్రయాణీకుల భద్రత, అనుకూలత కోసం పర్్యటక 
సంబంధం సమాచారం మొతతిం వ్రం పడవున్, రోజూ 24 గంటల 
ప్రాతిపదికన హిందీ, ఇంగీలాష్ సహా 12 భాషలలో అంద్బాట్లో 
ఉండేట్టి  చూసుతిన్నారు. ఇంద్కోసం 1800111363 టల్ ఫ్రీ  
నెంబర్ ను, 1363 షార్టి  కోడ్ ను వ్డుత్న్నారు. 

 ప్రయాణీకులకు వచ్చే ఏ అనుమానమైన్ తీరుచేకోవటానిక్ వీలుగ్ 
పర్్యటక మంత్రిత్వశాఖ వ్ర వెబ్ సైట్ లో లైవ్ చాట్ ఫీచర్ 
జోడించారు. 

 భారతదేశపు పర్్యటక ప్రదేశాలకు సంబంధంచిన ఏ  సమాచారం 
కావ్లన్నా ఇన్ క్రెడిబుల్ ఇండియా వెబ్ సైట్ లో గూగుల్ 360 డిగ్రీ 
వ్క్ త్రూ సాయంతో వరుచేవల్ విధానంలో పందవచుచే.  అంద్లో 
ఇన్ క్రెడిబుల్ ఇండియా మొబైల్ యాప్ లో టూర్ ఆపరటర్, హోటల్, 
ఏజెంట్, గైడ్ తదితర వివర్లనీనా ఉంటాయి. 

 కేవలం అంతర్జా తీయ పర్్యటకుల వ్యవహార్లు చూడటానిక్ 
ప్రతే్యకంగ్ కోవిడ్-19 సల్ ఒకటి ఏర్్పట్ చ్శారు. కోవిడ్ 
సమయంలో భారత్ లో ఇరుకు్కపోయిన విదేశీ పర్్యటకులకు 
సాయం చ్యటానిక్ వీలుగ్ ‘సా్రా ండెడ్ ఇన్ ఇండియా’ పోరటిల్ 
ఏర్్పటైంది.
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సంబంధముంది. నరంద్ర మోదీ గుజర్త్ ముఖ్యమంత్రిగ్ 
ఉండగ్ పరశుభ్రత మీద ప్రతే్యక దృషిటిపెటిటి పురోగతికోసం 
పర్్యటకరంగంలో అవకాశాలను వెదికారు. నిరమాల్ గుజర్త్  
ప్రచారం ఒక ప్రజా ఉద్యమంగ్ ఎదిగనప్పుడు ర్ష్రాంలో పర్్యటక 
రంగం కూడా ఎదిగంది.
పారంపరయూత  కాపాడుకుంటూ పరో పంచ గురితు ంపుగా 
మారుతున్న భారత్ 

సంప్రద్యం, పర్్యటకం అనేవి రండూ భారత 
సంప్రద్యంతో, సంటిమెంట్్స తో, గురతింపుతో పెనవేసుకుననా 
రండు విడదీయర్ని అంశాలు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ భారత 
సంప్రద్యపు సామర్థు యానినా కొతతిగ్ చూపుతూ ప్రపంచం 
ముంద్ంచుత్ంది. ఆ విధంగ్ భారతదేశం ఒక చరత్రాతమాక  
పర్్యటక కేంద్రం అభివృద్ి చెందటానిక్ కృషి చ్సుతింది. అందికే 
చారత్రక కటటిడాలను సరకొతతి రూపంలో ఆకట్టి కునేట్టి  కూడా 
చ్సతింది. 

ఈ దిశలో ఇప్పటికే పనులు జరుగుత్న్నాయి. కోల్ కత్, 
ఢిల్లా, ముంబయ్, అహమమాద్బాద్, వ్రణసి లోని వ్రసత్వ 
సంపద ప్రదేశాలకు కొతతి రూపానినాచ్చే పని సాగుతోంది. కొతతి 
గ్్యలరీలు, ఎగజాబిషనులా , థియ్టరులా , న్టకాలు, సంగీత కచ్రీల 
కోసం ఈ ప్రదేశాలలో మౌలిక సద్పాయాల నిర్మాణం చ్పటాటి రు.  
ప్రభుత్వం అంతర్జా తీయ ప్రమాణలతో ఐద్ నమూన్ 
మూ్యజయంలు నిరమాంచాలని కూడా నిరయ్ించింది. ముంద్గ్ 
ప్రపంచంలోని అతి పుర్తన మూ్యజయంలలో ఒకటైన కోల్ కత్ 
లోని ఇండియన్ మూ్యజయంతో ఇది మొదలైంది. అదే కాకుండా 
ఢిల్లా, చెన్ెనా, హైదర్బాద్, శ్రీనగర్ లోని మూ్యజయంలను 
పునరనావీకరసుతిన్నారు. గత ఏడేళలాలో కొతతిగ్ 10 ప్రపంచ వ్రసత్వ 
సంపద ప్రదేశాల హోద్ పంద్యంటేనే పర్్యటక ప్రదేశాల 
అభివృద్ి పటలా భారత ప్రభుత్వ అంక్తభావం అరథుమవుత్ంది. 

దేశవ్రసత్్వనిక్ ప్రతీకలైన అలాంటి ప్రదేశాల పరరక్షణకు, 
సుందరీకరణకు కేవలం నిధులు మాటే సరపోద్. వ్టిని 
జాగ్రతతిగ్ కాపాడుకోవటం, మెరుగైన నిర్వహణ కూడా చాలా 
అవసరం. ఈ కోణంలోనే ఇండియన్ ఇన్ సిటిటూ్యట్ ఆఫ్ హెరటేజ్ 
కన్సర్వషన్ ఏర్్పట్ చ్సి ద్నిక్ డీమ్డ్  యూనివర్సటీ హోద్ 
కలి్పంచ్ విషయానినా చురుగ్గా  పరశీలిసుతిన్నారు. గుజర్త్ 
ముఖ్యమంత్రిగ్ ఉండగ్ ధోలవీరలో చారత్రక పరరక్షణ కావచుచే, 
ఇప్పుడు ప్రధానిగ్ దేశంలో ప్రపంచ వ్రసత్వ ప్రదేశాల పరరక్షణ 
కావచుచే, అనినా విషయాలన్ దృషిటిలో పెట్టి కొని మౌలికవసత్ల 
కల్పన ద్్వర్ అభివృద్ిక్ పాట్పడటం ఆయనకే చెలిలాంది. 

పర్్యటక సథులాలను అనుసంధానం చ్స్తి సరూ్కయాట్ రైళ్్ళ 
నడుసుతిన్నాయి. అంతర్జా తీయ యోగ్దినోత్సవం లాంటి వేడుకలు 
భారత సంస్కకృతిని ప్రపంచానిక్ చాట్త్న్నాయి. ఇవి కాకుండా 
దేశ సాంస్కకృతిక వ్రసత్్వనినా పునరుద్రంచ్ ప్రక్రియ కనీవినీ 
ఎరుగనంత వేగంగ్ సాగుతోంది. దోపిడీక్ గురైన వ్రసత్వ 
సంపదలు 1976-2014 మధ్య కేవలం 13 మాత్రమే తిరగ ర్గ్, 
2014-2021 మధ్య అదనంగ్ 41 ని తిరగ రపి్పంచగలిగ్రు. 

కోవిడ్  అనంతరం నిస్సందేహంగ్ భారత పర్్యటక రంగం 
చురుగ్గా  కోలుకుంటూ పాత సిథుతిక్ చ్రుకుంటంది. 2022 మారచే 
న్టిక్ 5 లక్షల విదేశీ పర్్యటకులకు ఉచిత వీసాలు ఇవ్వటం, 
టీకాల కార్యక్రమానినా వేగవంతం చ్యటం, ఆరోగ్య 
సద్పాయాలు అందరకీ అంద్బాట్లోక్ తీసుకుర్వటం, 
సాంకేతిక పరజాఞా న్నినా మెరుగ్గా  వ్డుకోవటం ద్్వర్  భారత 
పర్్యటక రంగం ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేయటానిక్ 
సిద్మైంది.  అయితే, ప్రపంచంలో అత్్యతతిమ పర్్యటక కేంద్రంగ్ 
భారత్ గురతింపు పంద్లంటే భారతీయులందరూ ఉమమాడిగ్ కృషి 
చ్యాలి్సన అవసరముంది. అప్పుడే ‘ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠా భారత్’ 
స్ఫూరతి ప్రకంపనలు ప్రపంచమంతటా ప్రతిధ్వనిసాతియి   
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ప్రాజెకుటిల పనులు దశాబా్ద లపాట్ వ్యిద్ పడుతూంటే వ్టి 
నిర్మాణ వ్యయం పెరుగుతూ పోత్ంది.  అంతేగ్క చిరకాలం 

నుంచీ వ్టి కోసం ఎద్రుచూసుతిననా సాథు నిక ప్రజానీకంతోపాట్ దేశానిక్ 
ఎప్పుడో అంద్లి్సన సౌకర్్యలు, ప్రయోజన్లు కూడా దూరమవుత్యి.

ఈ నేపథ్యంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని మండీలో రూ.11,000 కోటలా 
విలువైన న్లుగు జలవిద్్యత్ ప్రాజెకుటిల ప్రారంభం, శంకుసాథు పన చ్సిన 
సందరభుంగ్- “ప్రతి దేశానికీ విభిననా ఆలోచనలుంటాయి. కానీ, ఇవ్ళ 
మన దేశ ప్రజలంత్ రండు సిద్్ంత్లను స్పషటింగ్ గమనిసుతిన్నారు” 
అని ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ వ్్యఖా్యనించారు.

   ఇంద్లో ఒకటి కాలయాపనను ప్రోత్సహించ్ది కాగ్, మర్కటి 
ప్రగతిని పరుగులు పెటిటించ్ది. పర్వత ప్రాంత్లోలా  నివసించ్ ప్రజల 
బాగ్గులను వ్యిద్ వీరులు ఏన్డూ పటిటించుకోలేద్. మౌలిక వసత్ల 
విషయంలోగ్నీ, కనీస సౌకర్్యలు కల్పనలోగ్నీ ఈ కాలయాపన 
సిద్్ంతం ఫలితంగ్ హిమాచల్  ప్రజలు వ్టికోసం దశాబా్ద ల తరబడి 
ఎద్రుచూడక తప్పలేద్. దీంతో అటల్ సొరంగం పనులు ఏళలా తరబడి 
ఆగపోయాయి. అలాగే రణుకాజీ ప్రాజెకుటి  కూడా మూడు దశాబా్ద లు 
వెనుకబడిపోయింది. 

ప్రధానమంత్రి తన ప్రసంగంలో ఈ అంశాలను ప్రసాతివిస్తి- 
హిమాచల్  ప్రదేశ్ లో కొళాయి కనెక్షనలా విషయానినా ఉద్హరంచారు. 

ఒకప్పుడుప్రాజెక్టు లుప్రారంభంచడమేగానీ,
దశాబ్దా లుదాటుతున్నాఅవిపూర ్తయ్యేవికావు.

దేశవ్యేప్తంగాఇదేపరిస్థితి…కేరళలోఐదేళ్లన్టి
కొళ్లంబైపాస్ప్రాజెక్టు ,అస్సంలోబోగీబీల్వంతెన,

ఉత్తరప్రదేశ్లోన్లుగేళ్లన్టిసరయూకాలువ
ప్రాజెక్టు ,హిమాచల్ప్రదేశ్లోమూడుదశాబ్దా లన్టి

రేణుకాజీడ్యేమ్వగైరాప్రాజెక్టు లన్నాటిదీఇదే
దుస్థితి.అయితే,సంకలపుబలంఉంటేదశాబ్దా లుగా

పూరి ్తకాన్అభవృద్ధి ప్రాజెక్టు లనుపూరి ్తచేయడం
లేదాసుదూరవిస్తరణవంటివిఏవీఅసధయేం

కాబోవన్కేంద్రప్రభుత్ంన్రూపంచంద్.ఆమేరక్
కేవలంన్లుగేళ్లలోనేఉత్తరప్రదేశ్లోన్సరయూ
కాలువప్రాజెక్టు లోమిగిలిఉననా48శాతంపనులు

పూరి ్తచేయగా,ఇప్పుడుహిమాచల్ప్రదేశ్లోన్
రేణుకాజీడ్యేమ్ప్రాజెక్టు కలనుసకారంచేస్ంద్.

హిమాచల్ లో ప్రగతిజాతీయం

హమాచల్ లో పరో గతిక్ 
సరికొతతు  ఊపు

పరో ధాని పూరితు  పరో సంగం 
వినడానిక్ ‘కుయూఆర్’ కడ్ సాకున్ 
చేయండి
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“సా్వతంత్ర్యం వచాచేక గత 7 దశాబా్ద లోలా  హిమాచల్ లోని 7 లక్షల 
కుట్ంబాలకు మాత్రమే కొళాయిల ద్్వర్ నీరందింది. అయితే, 
కేవలం రండేళలాలోనే… అదీ కరోన్ సమయంలో కొతతిగ్ మరో 7 
లక్షల కుట్ంబాలకు కొళాయిల ద్్వర్ నీరంద్తోంది.

   ఇంతకుముంద్ మన అక్కచెలెలాళ్లా  వంటకోసం కలప స్కరణలో 
ఎంతో సమయం గడపాలి్స వచ్చేది. నేడు ఇంటింటికీ వంటగ్్యస్ 
సిలిండరులా  పంపిణీ అవుత్న్నాయి. మరుగుదొడలా సౌకర్యంతో 
సదరీమణులకు ఎంతోకొంత ఊరట లభించింది. ఒకేర్్యంకు-
ఒకే పెనషిన్ పై దశాబా్ద ల జాప్యం నేపథ్యంలో సత్వర నిరయ్ం 
తీసుకోవడంతోపాట్ సైన్్యనిక్ ఆధునిక ఆయుధాలు, బులెలాట్ ప్రూఫ్ 
జాకెట్లా  అందించడంసహా శీత్కాల సమస్యల నివ్రణ దిశగ్ 
అవసరమైన వనరులు సమకూరచేడం లేద్ ప్రయాణ అనుసంధానం 
మెరుగుపరచడం వగైర్ల దిశగ్ ప్రభుత్వం చ్పటిటిన కృషి వలలా 
హిమాచ ల్ లోని ప్ర తి ముంగటకూ ఫలిత్లు చ్రుత్న్నాయి” అని 

ప్ర ధానమంత్రి వివరంచారు.
ఔషధరంగ కూడలిగా హిమాచల్

దేశంలోని అత్యంత ప్రధాన ఔషధరంగ కూడళలాలో హిమాచల్ 
ప్రదేశ్ ఒకటి. ప్రపంచ ఔషధ నిలయంగ్ భారత్ పేరు తెచుచేకోవడం 
వెనుక హిమాచల్ పాత్ర ఎంతో ఉంది. ప్రపంచవ్్యపతింగ్ కరోన్ 
వ్్యపించినపుడు ఇతర ర్షా్రా లకేగ్క విదేశాలకూ హిమాచల్ ప్రదేశ్ 
సహాయం చ్సింది. ఔషధ రంగంతోపాట్ ఆయుష్ పరశ్రమ, ప్రకృతి 
వైద్యవిధాన్లోలా  కార్యకలాపాలు నిర్వహించ్ పారశ్రామికవేతతిలను 
కూడా ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిసతింది. దేవభూమి హిమాచలు్క ప్రకృతి 
ప్రసాదించిన వర్నినా పదిలంగ్ కాపాడుకోవ్లి్సన అవసరం 
ఎంతయిన్ ఉంది. పర్్యటకంతోపాట్ పారశ్రామికాభివృద్ి 
దిశగ్న్ హిమాచల్ ప్రదేశు్క ఎనలేని అవకాశాలున్నాయి. 
ర్ష్రా ఆహార తయారీ, వ్యవసాయం-స్ంద్రియ సాగుసహా ఔషధ 
వ్్యపారంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతే్యక శ్రద్ చూపుతోంది. 

వృద్ధి పై  శరో దధి
దేశ విదుయుదుతా్దన స్మర్థ్ంలో 40 శాతాన్నా 2030 నాటిక్ శిల్జేతర వనరులతో స్ధంచడాన్నా భారత్  2016లో లక్ష్ంగా 

న్ర్దేశించుక్ంది. కానీ, గత సంవతసిరం నవంబర్ లోనే భారత్ ఈ లక్షయున్నా అదుకోవడంపై ఇవాళ ప్రతి భారతీయుడూ గర్పడతారు. అంటే- 
2030 లక్షయున్నా 2021లోనే భారత్ స్ధంచింది... ఇదీ నేటి భారతం పన్ వేగం.

సహకార సమాఖ్య తత్వంపై ప్రధానమంత్రి 
ద్ర్శనికత ఫలితంగ్ ద్ద్పు మూడు దశాబా్ద లుగ్ 
మూలపడిన ఈ ప్రాజెకుటి  పనులోలా  కదలిక వచిచేంది. 
ఈ ఆలోచనను సాకారం చ్యడంలో భాగంగ్ 

ఆరు ర్షా్రా లు..  హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉతతిరప్రదేశ్, హర్్యన్, ర్జసాథు న్, ఉతతిర్ఖండ్, 
ఢిల్లాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏకత్టిపైక్ తేవ్లి్స వచిచేంది. ఇది 40 మెగ్వ్టలా ప్రాజెకుటి  
కాగ్, దీని నిర్మాణనిక్ రమారమి రూ.7000 కోట్లా  ఖరచేవుత్ందని అంచన్. 
వ్సతివంగ్ ఇది ఢిల్లాక్ ప్రయోజనకరం… ఈ ప్రాజెకుటి  పూరతియితే ఢిల్లాక్ ఏటా ద్ద్పు 
500 మిలియన్ కూ్యబిక్ మీటరలా నీరంద్త్ంది.

ఈ ప్రాజెకుటి  ఉత్్పదక సామరథుయాం 210 
మెగ్వ్ట్లా  కాగ్, దీని నిర్మాణనిక్ రూ.1800 
కోటలాద్కా ఖరచేవుత్ంది. ఇది ఏటా 750 
మిలియన్ యూనిటలాకన్నా అధకంగ్ 

విద్్యత్తిను ఉత్పతితి చ్సుతింది. ఈ సరకొతతి, ఆధారపడదగన గ్రిడ్ వలలా పరసర 
ర్షా్రా లకూ ప్రయోజనం కలుగుత్ంది.

ఈ ప్రాజెకుటి  ఉత్్పదక సామరథుయాం 
111 మెగ్వ్ట్లా  కాగ్, దీనినా 
సుమారు రూ.2080 కోటలాతో 
నిరమాంచారు. ఇది ఏటా 380 

మిలియన్ యూనిటలాకన్నా అధకంగ్ విద్్యత్తిను ఉత్పతితి చ్సుతింది. 
తద్్వర్ ర్ష్రాం  ప్రతి సంవత్సరం రూ.120 కోటలాకు మించి 
ఆద్యం ఆరజాంచగలద్.

హమీరూ్పర్ జలాలా లో ఇదే తొలి జల 
విద్్యద్త్్పదన కేంద్రం. ఈ 66 
మెగ్వ్టలా ప్రాజెకుటి  నిర్మాణనిక్ 
రూ.680 కోటలాకు పైగ్ వెచిచేసుతిండగ్ 
ఇక్కడ ఏటా 300 మిలియన్ 

యూనిటలాకు పైగ్ విద్్యత్తి ఉత్పతితి అవుత్ంది.

ర్ణుకాజీ డాయూమ్ పారో జక్టి

లూహ్రో  తొలిదశ జలవిద్యూత్ పారో జక్టి

సవ్రో -కుద్దే  జలవిద్యూత్ పారో జక్టి

ధౌల్సిధ్ జలవిద్యూత్ పారో జక్టి  

హమాచల్ కు కానుకలు

హిమాచల్ లో ప్రగతి జాతీయం
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Scan the QR code to 
listen the full address of 
the Prime Minister

లఖా్వర్ బహుళారథు సాధక ప్రాజెకుటికు 1976లో తొలుత ప్రణళిక 
సిద్మైనప్పటికీ న్లుగు దశాబా్ద లపాట్ అంధకారంలో 

ఉండిపోగ్ నేడు ఆశారఖ మెరసింది. ఈ మేరకు సుమారు రూ.5747 
కోటలాతో నిరమాంచ్ లఖా్వర్ బహుళారథు సాధక ప్రాజెకుటికు ప్రధాని నరంద్ర 
మోదీ శంకుసాథు పన చ్శారు. జాతీయ ప్రాధాన్యంగల ఈ ప్రాజెక్టి 
ద్్వర్ ద్ద్పు 34,000 హెకాటి రలా అదనపు భూమిక్ సాగునీరు 
అంద్త్ంది. అంతేగ్క 300 మెగ్వ్టలా జలవిద్్యత్ ఉత్పతితిసహా 
ఆరు ర్షా్రా లు… ఉతతిర్ఖండ్, ఉతతిరప్రదేశ్, హర్్యన్, ఢిల్లా, హిమాచల్ 
ప్రదేశ్, ర్జసాథు న్  దీనిద్్వర్ త్గునీటి సద్పాయం పంద్త్యి. 
ఈ నేపథ్యంలో లఖా్వర్ ప్రాజెకుటికు శంకుసాథు పన చ్సిన సందరభుంగ్ 
ప్రధాని మాటాలా డుతూ- “మనం ఏదైన్ చారత్రక ప్రదేశానిక్ 
వెళిలానప్పుడు... ఇది చాలా ఏళలా క్ందట నిరమాతమైందని, ఈ భవనం 
చాలా పుర్తనమైనదని చెబుత్ంటారు. అయితే, భారీ పథకాల 
విషయానికొస్తి- దేశంలో దశాబా్ద లుగ్ ఇదే ద్సిథుతి. ఈ ప్రాజెకుటి  ప్రణళిక 
కూడా ఇలాగే సంవత్సర్లుగ్ మూలనపడిపోగ్, దశాబా్ద లుగ్ 
పనులు అసంపూరతిగ్ ఉండిపోయాయి అని చెబుత్ంటారు. ఇవ్ళ 
ఉతతిర్ఖండ్ లో ప్రారంభించిన లఖా్వర్ ప్రాజెకుటిదీ అదే చరత్ర. దీనిక్ 

1976లో మొగగా తొడిగనప్పటికీ 46 ఏళలా తర్్వత నేడు మా ప్రభుత్వం 
దీని పనులకు శంకుసాథు పన చ్సింది” అని పేర్్కన్నారు. దీంతోపాట్ 
రహద్రుల రంగ్నిక్ సంబంధంచి ర్ష్రాంలో రూ.8,700 కోటలా 
విలువైన ప్రాజెకుటిలకు ప్రధాని మోదీ ప్రారంభోత్సవం, శంకుసాథు పన 
చ్శారు. ఈ ప్రాజెకుటిలతో కైలాస్ మానస సరోవర్ యాత్రకు 
అనుసంధానం మెరుగుపడటమేగ్క రోడుడ్  సౌకర్యంలేని గ్రామీణ, 
సరహద్్ద  ప్రాంత్లకు సంధానం మెరుగుపై ప్రధానమంత్రి ఆలోచన 
కూడా సాకారమవుత్ంది. దీంతోపాట్ ఉధమ్ సింగ్ నగర్ లో 
‘ఎయిమ్్స’ రషికేశ్ శివ్రు కేంద్రం, పితోడ్ గఢ్ లోని జగీజావన్ ర్మ్ 
ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకూ ప్రధాని మోదీ శంకుసాథు పన చ్శారు.

దేశంలోని అనినా ప్రాంత్లోలా  అంతర్జా తీయ సాథు యి వైద్య 
సద్పాయాల కల్పన లక్షష్ంతో ఈ ప్రాజెకుటిల పరధని ప్రభుత్వం 
విసతిరసతింది. ఈ రండు ఆస్పత్రులను రూ.500 కోట్లా , రూ.450 
కోటలా వంత్న వ్యయంతో నిరమాసుతిన్నారు. ఈ మెరుగైన వైద్య మౌలిక 
సద్పాయాలతో కుమావో, తెర్య్ ప్రాంత్ల ప్రజలకే కాకుండా 
ఉతతిరప్రదేశ్ సరహద్్ద  ప్రాంత్లవ్రకీ ప్రయోజనం కలుగుత్ంది. 

ఈ సంద రభుంగ్ ప్ర ధానమంత్రి కాశీపూర్ లో అరోమా పారు్క, 

సంపూర్ణ  పరో గతి మార్ంలో 
దేవభూమ్

దేశంలోని ఆరు రాష్ట్రాలకు సాగునీరందించే లఖా్ర్ బహుళార్థ సాధక ప్రాజెకుటికు 1976లో తొల్త ప్రణ్ళిక 

సిదధిమైంది. కానీ, ఈన్టకీ దానికి మోక్షం లభంచని నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ డిసంబర్ 30న 

శంకుసా్థపన చేశాక మళ్లు ఆశల్ చిగురించయి. అదేరోజున ఆరోగ్యం, అనుసంధానం, పరిశ్రమల్, గృహనిరామాణం, 

ప్రిశుధ్యం, తాగునీట సరఫరా సంబంధిత అనేక ఇతర ప్రాజెకుటిల్ కూడా ప్రారంభంచబడాడాయి.

హిమాచల్ లో ప్రగతిజాతీయం
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ఉతతిర్ఖండ్ ఎనినా నద్లకు జనమాసాథు నమో మనందరకీ తెలుసు. అయితే, సా్వతంత్ర్యం 
వచిచేనప్పటి నుంచి ఇక్కడి ప్రజలు మరో రండు స్రవంత్లకు ప్రత్యక్ష సాక్షులుగ్ 
ఉన్నారు. అంద్లో ఒకటి… పర్వత ప్రాంత్లను అభివృద్ిక్ దూరం చ్యడం, 
మర్కటి… పర్వత ప్రాంత్ల ప్రగతిక్ రయింబవళ్లా  శ్రమించడం. ఉతతిర్ఖండోలా  
నిరమాసుతిననా కొతతి నీటి ప్రాజెకుటిలు ర్ష్రా పారశ్రామిక సామర్థు యానినా పెంచుత్ననా నేపథ్యంలో 
ఈ దశాబ్దం ఉతతిర్ఖండ్ దశాబ్దంగ్ మారుత్ంది. -నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

సిత్ర్ గంజ్ లో పాలా సిటిక్ ఇండసి్రాయల్ పారు్క సహా ర్ష్రావ్్యపతింగ్ 
నివ్స, పారశుధ్య, త్గునీటి సరఫర్ సంబంధత పలు ప్రాజెకుటిలకు 
శంకుసాథు ప న చ్శారు.

   ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ మొతతిం 17,500 కోటలా విలువైన 23 
ప్రాజెకుటిలను ప్రారంభించారు. ఇంద్లో రోడుడ్  విసతిరణ ప్రాజెకుటిలు, 
పితోడగాఢ్ లో జలవిద్్యత్ ప్రాజెక్టి, నైనిటాల్ లో మురుగునీటి నెట్ వర్్క 
అభివృద్ి ప్రాజెకుటిసహా ఆరు ప్రాజెకుటిలున్నాయి. వీటి మొతతిం వ్యయం 
రూ.3,400 కోట్లా .

ఈ రోడుడ్  ప్రాజెకుటిలతో గఢా్వల్, కుమావో, తెర్య్ ప్రాంత్లోలా న్ 
రహద్ర అనుసంధానం మెరుగవుత్ంది. దీంతోపాట్ ఉతతిర్ఖండ్, 
నేపాల్ మధ్య సంధానం కూడా మెరుగుపడుత్ంది. తద్్వర్ పర్్యటక, 
పారశ్రామిక, వ్ణిజ్య కార్యకలాపాలతోపాట్ వూ్యహాతమాకంగ్ దీని 
ప్రాధాన్యం కూడా స్పషటిమవుత్ంది. అంతేకాకుండా రషీకేశ్ లో 
‘ఎయిమ్్స ’ శివ్రు కేంద్రంతోపాట్ పితోడ్ గఢ్  వైద్య కళాశాల 
ఆరోగ్య మౌలిక సద్పాయాలను మెరుగుపరచడంలోన్ ఇది కీలక 
పాత్ర పోషిసుతింది.  

అనేక అభివృద్ధి  పథకాలకు శంకుసాథా పన

పారో రంభించిన పారో జకుటి లు
 నగన్ నుంచి కాశీపూర్ వరకు 99 

క్.మీ. మారగాంతో కుమావో-గఢా్వల్ 
అనుసంధానం.

 తనకూ్పర్-పితోడగాఢ్ మధ్య  
రూ.284 కోటలాతో 32 క్.మీ. సకల 
వ్త్వరణహిత రహద్ర.

 తనకూ్పర్-పితోడగాఢ్ మారగాంలో  
రూ.267 కోటలాతో బెలెఖాత్-చంపావత్ 
సకల వ్త్వరణహిత రహద్ర.

 తిలోన్-చుయ్రాని మధ్య రూ.233 
కోటలాతో సకల వ్త్వరణహిత 
రహద్ర ప్రాజెక్టి.

 యూజేవీఎను్క 5 మెగ్వ్టలా 
జలవిద్్యత్ ప్రాజెకుటి  రూ.50 కోటలాతో 
నిర్మాణం.

 నమామి గంగే కార్యక్రమం క్ంద 
ర్మనాగర్-నైనిటాల్ వద్ద రూ.50 
కోటలాతో మురుగు శుద్ి పాలా ంట్.

నీటిపారుదల: లఖా్వర్ 
బహుళారథా  సాధక పారో జకుటి వలలు  
ఆరు ర్ష్టి ్లకు పరో యోజనం

ర్.8,700 
కటలు  విలువై న 

బహుళ రహదారి 
నెట్వరుకు దా్వర్ 
అనుసంధానం

పరిశరో మలు, గృహనిర్మిణం, 
పారిశుధయూం, త్గునీటి సరఫర్

ఆరోగయూ 
సంరక్షణ: 

రిషీకశ్ శవ్రు 
కందరో ంలో 

‘ఎయిమ్సి’, 
జగ్జీ వన్ ర్మ్ 
వై దయూ కళాశ్ల

హిమాచల్ లో ప్రగతి జాతీయం

ఉతతు ర్ఖండ్ కు 
నాలుగంచెల 

పరో యోజనాలు

 రూ.5,747 కోటలీతో 300 మెగ్వ్టలా లఖా్వర్ 
బహుళారథు సాధక ప్రాజెక్టి.

 మొర్ద్బాద్-కాశీపూర్ మధ్య రూ.4,002 
కోటలీతో న్లుగు వరుసల రహద్ర ప్రాజెకుటి .

 జల్ జీవన్ మిషన్ క్ంద 13 జలాలా లోలా  
రూ.1250 కోటలీతో 73 నీటి సరఫర్ 
పథకాలు.

 ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన రండో 
దశ క్ంద రూ. 627 కోటలీతో 133 రోడులా .

 ‘ఎయిమ్్స’ కోసం రూ.455 కోటలీతో 
ఉపగ్రహ నిర్మాణం. 

 రూ.450 కోటలాతో 151 వంతెనల నిర్మాణం.
 రూ.455 కోటలాకు పితోడగాఢ్ వైద్య కళాశాల.
 రూ.205 కోటలాతో వ్రంలో ఏడు రోజులూ 24 గంటల త్గునీటి సరఫర్ పథకం
 నమామి గంగే కార్యక్రమం క్ంద రూ.199 కోటలాతో తొమిమాది ఎస్టిపీల నిర్మాణం.
 ప్రధానమంత్రి ఆవ్స్ యోజన-అర్న్ క్ంద రూ.171 కోటలాతో 1256 గృహయూనిట్లా .
 కాశీపూర్ లో రూ.35 కోటలాతో అరోమా పార్్క.
 నైనిటాల్ జలాలా లో మురుగునీటి పారుదల వ్యవసథు బలోపేత్నిక్ రూ.78 కోటలాతో 

ప్రణళిక.
 సిత్ర్ గంజ్ లో రూ.66 కోటలాతో పాలా సిటిక్ ఇండసి్రాయల్ పార్్క
 మడ్ కోట-హలా్ద వానీ మధ్య రూ.58 కోటలాతో రహద్ర; క్చాచే-పంత్ నగర్ రోడుడ్ కు 

రూ.54 కోట్లా .
 రూ.53 కోటలాతో ఖతీమా బైపాస్; ఆసియా హైవే-నేపాల్ అనుసంధానం కోసం 

రూ.177 కోట్లా .
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15-18 వయస్కులై న 
యువతర్నిక్ ఆశల టీకా

ఒమ్కారో న్: అపరో మతతు ంగా పరో భుత్వం

కరోన్ కొతతిరకం వైరస్ ఒమిక్రాన్ వ్్యపితి 
ఫలితంగ్ అనేక దేశాలోలా  పెద్ద సంఖ్యలో కేసులు 
పెరుగుత్న్నాయి. మన దేశంలోన్ చాలామంది 

ఒమిక్రాన్ బారనపడాడ్ రు. కానీ, భారత ప్రభుత్వం సర్వ సననాద్ంగ్ 
ఉండటమేగ్క పౌరులు ప్రభావితం కాకుండా తన సన్నాహాలను 
కూడా ఆధునికీకరంచింది. కోవిడునా కేవలం రండు పద్త్లతో 
మాత్రమే నివ్రంచగలం- ఒకటి… టీకా, మర్కటి కోవిడ్ 
విధవిధాన్లను తూచా తప్పకుండా పాటించడం. అంద్కే 
దేశంలో అందరకీ రోగనిరోధకత ప్రాముఖా్యనినా నొక్్కచెప్పడంసహా 
ర్షా్రా ల సహకారంతో అవసరమైన స్చనలను విడుదల 
చ్యడంద్్వర్ పూరతి చర్యలు తీసుకోవ్లని ప్రభుత్వం ప్రజలను 
కోరుతోంది. తదనుగుణంగ్ డిసంబర్ 25 ర్త్రి జాతినుదే్దశించి 

ప్ర పంచవ్యాప్ ంగా ఒమిక్్ర న్ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథయాంలో 

ప్ర భుత్ం సర్సన్నద్ంగా ఉండటమేగాక రాబోయే ముప్పులను 

ఎదుర్కొనడంపెై నా నిశితంగా దృష్టి  సారంచంది. ఈ మేరకు 

రోగనిరోధకత పెంపుపెై  శ్ర ద్ వహంచన ప్ర భుత్ం ఇంటంటా 

టీక్ క్రయాక్ర మాని్న వేగవంతం చేయడమే క్కుండా జనవర 3 

నుంచ 15-18 ఏళ్ల  యుక్ వయసుకొలకు టీక్లు వేసే 

క్రయాక్ర మం కూడా ప్్ర రంభంచంది. మరోవై పు 

ప్ర ధానమంత్్ర  నరంద్ర  మోదీ కూడా పరస్థి త్ని 

నిశితంగా పరయావేక్షిస్ునా్నరు. ఇందులో 

భాగంగా పరస్థి త్ తీవ్ర తను గుర్ ంచన ఆయన- కోవిడ్-

19, ఒమిక్్ర న్సహా దేశంలోని ఆరోగయా సంరక్షణ వయావసథి ల, 

ప్ర జల సంస్ద్తపెై  అంచనా దిశగా తరచూ తన అధయాక్షతన 

ఉన్నతసాథి యి సమీక్ష సమావేశాలు నిర్హస్ునా్నరు. ప్ర జలు 

భయందోళనలకు గురక్రాదని, జాగ్ర త్ గా ఉండాలని ఈ 

సందర్ంగా ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

కోవిడ్-19పై యుద్ం
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చ్సిన ప్రసంగంలో ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ మూడు ప్రధాన 
ప్రకటనలు చ్శారు: అవి- 15-18 ఏళలా యుకతివయసు్కలకు జనవర 
3 నుంచి టీకాలు; ఆరోగ్య సంరక్షణ సిబ్ంది, ముంద్వరుస 
కార్యకరతిలకు జనవర 10 నుంచి ముంద్జాగ్రతతి టీకాలు.. ఏడాది 
ఆఖరున్టిక్ 10 మిలియనలా మందిక్ టీకాలు పూరతికావ్లి; వైద్్యల 
సలహా మేరకు 60 ఏళ్లా  ద్టినవ్రక్ జనవర నుంచి ముంద్జాగ్రతతి 
టీకాలు.

   యుకతివయసు్కలకు టీకాలు వేయాలననా నిరయ్ంతో పాఠశాలలు 

సాధారణ సిథుతిక్ వచ్చే వీలుంది. అంతేకాకుండా పాఠశాలలకు 
వెళ్లా పిలలాల తలిలాదండ్రులోలా  ఆందోళన కూడా తగేగా అవకాశముంది. 
భారతదేశం తన ప్రజానీకానిక్ 2021 జనవర 16 నుంచి టీకాల 
పంపిణీ ప్రారంభించింది. అలాగే దేశ పౌరుల సమషిటి కృషి ఫలితంగ్ 
అత్యంత క్లాషటిమైన 141 కోటలా టీకా డోసుల అసాధారణ లక్షా్యనినా 
భారత్ అధగమించింది. అంతే కాద్… దేశంలోగల వయోజనులలో 
61 శాత్నిక్ పైగ్ టీకా ఇవ్వబడింది. అదేవిధంగ్ ద్ద్పు 90 
శాతం జన్భాకు టీకా తొలి మోత్ద్ ఇవ్వడం కూడా పూరతియింది.

పరో తయూక బృందాలను పంపుతున్న కందరో ం
దేశంలో ఆరోగ్య మౌలిక సద్పాయాలు కొరవడిన, వ్్యధనిరోధకత 

శాతం తకు్కవగ్గల, కేసులు పెరుగుత్ననాప్రాంత్లకు కేంద్ర 
ప్రభుత్వం ప్రతే్యక బృంద్లను పంపుతోంది. అంతకుముంద్ 

డిసంబరు న్లుగ్ వ్రంలో ప్రధానమంత్రి తన అధ్యక్షతన 
ఒక ఉననాతసాథు యి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందరభుంగ్ 
దేశమంతటాగల పరసిథుత్లపై అంచన్సహా ఒమిక్రాన్, కోవిడ్-

19 నివ్రణ-చిక్త్స దిశగ్ రోగుల సత్వర గురతింపునకు 
హామీ ఇవ్వడంలో భాగంగ్ ఆరోగ్య వ్యవసథుల సననాద్తపై 

ఆయన సమీక్ంచారు. వ్్యధ వ్్యపితి నియంత్రణ, రోగులతో 
సంబంధాలు గలవ్ర సత్వర అనే్వషణకు ప్రాధాన్యమివ్్వలని 

ప్రధానమంత్రి నొక్్కచెపా్పరు. ఈ మేరకు ఆరోగ్య మౌలిక 
సద్పాయాలు కొరవడిన, వ్్యధనిరోధకత శాతం తకు్కవగ్గల, 
కేసులు పెరుగుత్ననాప్రాంత్లోలా  పరసిథుతిని చక్కదిద్దడానిక్ కేంద్ర 

ప్రభుత్వ బృంద్లను పంపాలని ప్రధాని ఉననాత్ధకారులను 
ఆదేశించారు. దీంతోపాట్ అనినా ర్షా్రా లోలా న్ జలాలా సాథు యి 
నుంచి ఆరోగ్య వ్యవసథుల నిర్మాణం ప్రాముఖా్యనినా చరచేల 

సందరభుంగ్ ప్రధానమంత్రి స్పషటిం చ్శారు. అలాగే ర్షా్రా లు 
తమ పరధలోని  జలాలా లోలా  వ్్యధ వ్్యపితి, కేసుల రటిటింపు శాతం, 

కొతతి కేసులు నమోదయ్్య ప్రాంత్లను నిశితంగ్ పర్యవేక్ంచ్లా 
చూసుకోవ్లని స్చించారు. అంతేకాకుండా అవసరమైన అనినా 

రక్షణ చర్యలు తీసుకోవ్లని, ఎటిటి పరసిథుతిలోన్ అప్రమతతితను 
సడలించవద్దని ఈ సమావేశంలో స్పషటిం చ్శారు.

తగిన ముందుజాగ్ర త్త లు తీసుకుండి

  ప్రపంచ మహమామార కోవిడ్ె్ప యుద్ం ఇంకా 
ముగసిపోలేద్. అంద్వలలా ప్రసుతిత పరసిథుత్ల నడుమ 
ఇప్పటికీ కోవిడ్ సురక్త ప్రవరతినను కొనసాగంచడం 
అత్యంత కీలకం. ఇప్పటిద్కా కోవిడ్ మహమామారపై 
ప్రపంచవ్్యపతి పోర్ట అనుభవం మేరకు- వ్యక్తిగత 
సాథు యిలో అనినా మారగాదర్శకాలన్ తూచా తప్పకుండా 
పాటించడమే కోవిడునా ఎద్రో్కవడానిక్ అద్భుతమైన 
ఆయుధం. కొతతిరకం వైరసలా విషయానికొస్తి మనకు మనం 
ఎంతో జాగ్రతతిగ్, సురక్తంగ్ ఉండాలి. మాస్క ్లను 
పూరతిసాథు యిలో వ్డాలి. తరచూ చ్త్లు కడుకో్కవడం 
వంటి విషయానినా గురుతించుకోవ్లని ప్రతే్యకంగ్ 
చెప్పనవసరం లేద్. మొతతింమీద.. మనం ఆందోళనకు 
గురకాకుండా ఉండటమేగ్క ఎంతో జాగ్రతతిగ్, 
అప్రమతతింగ్న్ ఉండాలి.

15-
18 ఏళలు  

యుకతు వయస్కులకు 
జనవరి 3 నుంచి 

టీకాలు

జనవరి 
10 నుంచి 

ఆరోగయూ సంరక్షణ 
సిబ్ంద్, ముంద్వరుస 

కారయూకరతు లకు 
ముంద్జాగరో తతు  

టీకాలు

 
వై ద్యూల సలహా 

మేరకు 60 ఏళ్లు  
దాటినవ్రిక్ జనవరి 

10 నుంచి ముంద్జాగరో తతు  
టీకాలు

జాతినుదేదే శంచి 

పరో సంగిస్తు  పరో ధాని 

నర్ందరో  మోదీ మూడు 

ముఖయూమెై న పరో కటనలు 

చేశ్రు

కోవిడ్-19పై యుద్ం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జనవరి 16-31, 202238

అనేక ర్షా్రా లు… ముఖ్యంగ్ గ్వ్, ఉతతిర్ఖండ్, హిమాచల్ 
ప్రదేశ్ వంటి పర్్యటక సామరథుయాంగల ప్రధాన ర్షా్రా లు తొలి మోత్ద్ 
టీకాలోలా  100 శాతం లక్షా్యనినా సాధంచాయి. అయితే, అరుహులైన 100 
ర్ష్రా జన్భాకు రండు మోత్ద్ల టీకా పూరతిచ్సిన దేశంలోని తొలి 
ర్ష్రాంగ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అవతరంచింది.

‘హర్ ఘర్ దస్క్’ ప్రచారంతో వలలీ వేగం పుంజుక్ననా టీకాల 

కారయుక్రమం

“టీకాల లక్షష్సాధన-సంపూర ్ రక్షణకు భరోసా” నిన్దంతో 
వీలైనంత త్వరగ్ 100 శాతం రోగనిరోధకత కల్పనకు ప్రభుత్వం 

కృషి చ్సతింది. ఈ మేరకు ప్రతి ఒక్కరూ టీకాలు తీసుకునే దిశగ్ 
ప్రజలోలా  అవగ్హన పెంచ్ంద్కు ‘హర్ ఘర్ దసతిక్’ పేరట 
ఇంటింటి ప్రచార కార్యక్రమం చ్పటిటింది. దీంతో కోవిడ్-19 టీకా 
తీసుకునేలా ప్రజలను ప్రోత్సహించడంతోపాట్ టీకాల లక్షా్యనిక్ 
చ్రువ కావడంలో ఎంతగ్నో తోడ్పడింది.  ఈ కార్యక్రమం 
ఫలిత్లు ప్రోత్్సహకరంగ్ ఉన్నాయి. ఇంద్లో భాగంగ్ జవ్నులా , 
రైత్లు, వృద్్లు, దివ్్యంగులుసహా జన్భాలో అరుహులైన ప్రతి 
ఒక్కరూ కోవిడ్-19 టీకా పూరతి రక్షణ మోత్ద్లు పందేవిధంగ్, 
లక్షష్ంవైపు సంపూర ్ సాథు యిలో ముందడుగు వేస్లా ప్రభుత్వ కృషి 
కొనసాగుతోంది.  

ప్రజలకు న్దొక విజఞాపితి… వదంత్లు, గందరగ్ళం, 
భయాందోళనలు సృషిటించ్ కొనినా శకుతిల ప్రయత్నాలను 
తిపి్పకొటటిండి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ టీకాల 
కార్యక్రమానినా విజయవంతంగ్ నిర్వహించడంలో 
దేశ ప్రజలంత్ ఇప్పటిద్కా సమషిటిగ్ కృషిచ్శారు. 
ర్బోయ్ రోజులోలా న్ మనం ఈ కార్యక్రమ వేగ్నినా 
పెంచడంతోపాట్ విసతిరంచాలి్స ఉంది. మనందర 
సంకల్పమే కరోన్పై ఈ యుద్ంలో దేశానినా మరంత 
బలోపేతం చ్సుతింది.”
 - నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి 

కందరో ం త్రకమంతరో ం: ఒమ్కారో న్ నియంతరో ణలో ర్ష్టి ్లు ఐదంచెల వ్యూహం అమలుచేయాలి

కవిడ్ పై  ప్ర్టం కసం దేశం సన్నదధి త
 ప్రసుతితం దేశంలో 18 లక్షల ఏకాంత చిక్త్స పడకలున్నాయి.
 మొతతిం 1,40000 ఐస్యూ పడకలు, 5 లక్షల ఆక్్సజన్ పడకలు 

ఉన్నాయి.
 ఐస్యూ, ఐస్యూయ్తర పడకలసహా పిలలాలకు 90,000 పడకలు 

కేటాయించారు.
 దేశవ్్యపతింగ్ ఇప్పటికే 3000 ‘పీఎస్ఏ’ ఆక్్సజన్ పాలా ంట్లా  

పనిచ్సుతిన్నాయి.
 దేశవ్్యపతింగ్ 4 లక్షల ఆక్్సజన్ సిలిండరులా  పంపిణీ చ్యబడాడ్ యి.
 అవసరమైన ఔషధాల ముందసుతి నిల్వలు, తగననినా పరీక్ష సాధన్ల 

సననాద్తలో ర్షా్రా లకు చ్యూత ఇవ్వబడుతోంది.
న్సికా టీకా-మన దేశం త్వరలోనే న్సిక (ముకు్క) ద్్వర్ వేస్ టీకాతోపాట్ 
ప్రపంచంలోనే తొలి ‘డీఎన్ఏ’ టీకాను రూపందించనుంది.

రండు కొతతు  టీకాలు.. ఒక కవిడ్ ఔషధానిక్ ఆమోదం

దేశంలో మరో రండు కొతతి కోవిడ్ టీకాలతోపాట్ ఓ కొతతి మంద్ 
ప్రవేశపెటేటింద్కు ఆమోదం ఇవ్వబడింది. ఈ మేరకు అత్యవసర 
వినియోగం కోసం ‘స్రమ్ ఇని్టిటూ్యట్ ఆఫ్ ఇండియా’ టీకా 
‘కోవోవ్క్్స’, ‘బయోలాజకల్ ఇ’ సంసథు టీకా ‘కార్వ్క్్స’లకు 
కేంద్ర ఔషధ ప్రమాణల నియంత్రణ సంసథు (స్డీఎస్్సఓ) లైసన్్స 
జారీచ్సింది. దీంతోపాట్ అత్యవసర పరసిథుతిలో కోవిడ్ మాత్ర 
‘మోలునాపిరవిర్’ నియంత్రిత పద్తిలో వ్డేంద్కు అనుమతి 
ఇవ్వబడింది. వ్్యధ సంక్రమణ ముప్పు అత్యధకంగ్ ఉననావ్రక్ 
మాత్రమే ఈ ఔషధం వ్డాలి్స ఉంట్ంది. ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి 
మను్సఖ్ మాండవీయ ప్రకటించిన మేరకు- ‘కోవోవ్క్్స’ టీకా మన 
దేశంలోనే తయారవుత్ంది. ఇక 60 ఏళ్లా  పైబడిన పెద్దలు మూడో 
మోత్ద్ టీకా కోసం వైద్్యల నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రం తేవ్లి్సన 
అవసరం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పషటిం చ్సింది.

కోవిడ్-19పై యుద్ం

 ర్నుననా పండుగల ర్త్రివేళ కరూఫూయా, సభలు-మావేశాలపై నిషేధం విధంచాలి. 
కరోన్ కేసులు పెరుగుదలనుబటిటి నియంత్రణ-నివ్రణ మండళలా పరధని 
నిరయ్ించాలి.

 పరీక్ష-నిఘాపై ప్రతే్యక శ్రద్ వహించాలి. ‘ఐస్ఎంఆర్’, కేంద్ర ఆరోగ్య 
మంత్రిత్వశాఖ మారగాదర్శకాల మేరకు పరీక్షలు నిర్వహించాలి. కేసులపై 
ఇంటింటా శోధనసహా ‘ఆరీటిపీస్ఆర్’ పరీక్షల సంఖ్య పెంచాలి.

 ఆస్పత్రులలో పడకలు, అంబులెను్స్ల, ఆరోగ్య పరకర్ల పెంపుపై దృషిటి పెటాటి లి. 
ఆక్్సజన్ ముందసుతి నిల్వలు సిద్ం చ్సుకోవ్లి. అలాగే 30 రోజులకు సరపడా 
మంద్లు నిల్వ చ్సుకోవ్లి.

 వదంత్లకు త్వులేకుండా నిరంతరం సమాచారం అందించాలి. ఈ మేరకు 
ర్షా్రా లు నిత్యం విలేకరుల సమావేశాలు నిర్వహించాలి.

 ర్షా్రా లు 100 శాతం టీకాలపై దృషిటి పెటాటి లి. వయోజనులదరకీ రండు టీకా 
మోత్ద్లు అందేవిధంగ్ ఇంటింటి కార్యక్రమం నిర్వహించాలి.

పరో ధాని పూరితు  పరో సంగం 

వినడానిక్ ‘కుయూఆర్’ కడ్ 

సాకున్ చేయండి
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సహజ వయూవసాయ పదధి తులతోసహజ వయూవసాయ పదధి తులతో
రై తులకు సాధికారత కల్పనరై తులకు సాధికారత కల్పన

పరో కృతి వయూవసాయంపరో కృతి వయూవసాయం

సిమాలా (హిమాచల్ ప్రదేశ్)లోని లాఫుఘటీ వ్సతివు్యర్లు 
సత్్యదేవిక్ 150 యాపిల్ మొక్కలుగల చిననా వ్యవసాయ 
భూమి ఉంది. ఆమె ఏమంటందంటే- “నేనిప్పుడు న్ 

భూమిలోని మొక్కలకు సహజ వ్యవసాయ ద్రావకానినా చలులా త్న్నాను. 
ఇంతకుముంద్ ద్కాణల నుంచి తెచిచేన రసాయన ద్రావకం 
వ్డేద్నినా… ఇదెంతో ఖరుచేతో కూడుకుననాది. అయితే, సహజ వ్యవసాయ 
ద్రావకం పదిరట్లా  చౌకైనదేగ్క అధక దిగుబడి కూడా లభిసతింది. 
లోగడ న్కు రూ.5000కుపైగ్ ఖరచేవుత్ంటే ఇప్పుడు రూ.500 కూడా 
కావడం లేదంటే ఇదెంత చౌకైనదో అరథుం చ్సుకోవచుచే. నేను న్ తోట 
నుంచి ప్రారంభించిన ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయానినా ఇతర రైత్లు కూడా 
అనుసరంచాలని భావిసుతిన్నాను” అన్నారు. అదేవిధంగ్ మనోజ్ శరమా అనే 
రైత్ కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి తన భూమి 
మృద్వుగ్ మారందని చెబుత్న్నారు.

   రోహతక్ (హర్్యన్) నివ్సి ఫూల్ కుమార్ కూడా “నేను ప్రకృతి 
వ్యవసాయం చ్సుతిన్నాను. ఈ పద్తిని పాటించడం ప్రారంభించాక ఇదే 
భూమిలో ఏడాదిలో ఐద్ రకాల పంటలు పండించాను. ఈ విధంగ్ ఏడాదిక్ 
రూ.1.5 లక్షల నుంచి 2.5 లక్షల ద్కా ఆద్యం పంద్త్న్నాను” 
అని చెపా్పరు. అలాగే గుజర్తోలా ని ఖేడా వ్సతివు్యడు ఘన్్శయామ్ భాయ్ 
విఠలాభుయ్ పటేల్ లోగడ రసాయన్ల వ్డకంతో వ్యవసాయం చ్స్వ్రు. 
దీనివలలా ఖరుచే ఎకు్కవేగ్క ఆద్యం అంతంతమాత్రంగ్ ఉండేది. 
మరోవైపు రసాయన్ల ప్రభావంతో భూసారం, పర్్యవరణం న్శనమయ్్య 
ద్సిథుతి ఏర్పడింది. దీంతో ఆయన ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు మళాలా రు. 
పటేల్ తరహాలోనే గుజర్తోలా ని కచ్ ప్రాంత నివ్సి జమానాద్స్ కూడా ఇదే 
బాటపటాటి రు. “మేనిప్పుడు 105 ఎకర్లోలా  ప్రకృతి వ్యవసాయం చ్సుతిన్నాం. 

పవిత్రమైన భూమిని భారతీయ సంస్కకృతిలో మనం ‘భూమాత’గ్ పరగణిసాతిం. ఆ మేరకు మితిమీరన మానవ కార్యకలాపాల ప్రభావంతో 
పుష్కలమైన సహజ వనరులు క్షీణించిపోకుండా భూమిని పరరక్ంచుకోవ్లి్సన ఆవశ్యకతను చక్కగ్ అరథుం చ్సుకుననా నేపథ్యంలో ప్రకృతి 
వ్యవసాయం అత్యంత అనుసరణీయ విధానంగ్ రూపంద్తోంది. ఈ వ్యవసాయం విధానంలో సహజ పద్ర్థు లతో ఎరువును తయారు 

చ్సాతిరు. ఇది పంట మొక్కలను రక్ంచడమే కాకుండా సిథురమైన ఆద్యానినా కూడా అందిసుతింది. ఈ మేరకు ప్రకృతి వ్యవసాయానినా 
ప్రోత్సహించ్ంద్కు ప్రభుత్వం చ్సుతిననా కృషి దేశంలోని 80 కోటలా మంది చిననా రైత్ల జీవిత్లోలా  విపలావ్తమాక మారు్ప తెసతింది.

“మన వ్యవసాయానినా రసాయన ప్రయోగశాల నుంచి 
వెలిక్తెచిచే ప్రకృతి ప్రయోగశాలకు అనుసంధానించాలి్స 
ఉంది. మన ప్రాచీన వ్యవసాయ విజాఞా న్నినా మనం 
మళీలా నేరుచేకోవడమేగ్క ఆధునిక కాలానిక్ అనువుగ్ 
ద్నిక్ పద్ను పెటాటి లి. ఈ దిశగ్ మనం సరకొతతి 
పరశోధనలతో ప్రాచీన విజాఞా న్నినా ఆధునిక శాస్్రాయ 
చట్రంలో ఇముడుచేకోవ్లి. ఆ మేరకు 21వ శత్బ్దంలో 
‘జీవితం’.. అంటే- ‘పర్్యవరణం కోసం జీవనశైలి’ 
అంతర్జా తీయ కార్యక్రమానిక్ భారతదేశం.. మన రైత్లు 
న్యకత్వం వహించనున్నారు. దీనిక్ అనుగుణంగ్ 
ప్రసుతిత అమృత మహోత్సవంలో భాగంగ్ ప్రతి 
పంచాయతీలోన్ కనీసం ఒక గ్రామానినా ప్రకృతి 
వ్యవసాయంతో అనుసంధానించ్ కృషి సాగ్లి.
  - నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ప్రకృతి వ్యవసాయం జాతీయం
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ఇంద్లో అనినారకాల పంటలకూ కేవలం గ్పంచితం-గ్మయం 
(మూత్రం-పేడ) మాత్రమే ఉపయోగసుతిన్నాం. 

అంద్వలలానే మా పరసర ప్రాంత్ల రైత్లు, ప్రజలు సహజ 
ఉత్పత్తిల కోసం మా వద్దకు వసుతిన్నారు. దీంతో మా లాభాలు కూడా 
పెరగ్యి” అని చెపా్పరు. రసాయన ఆధారత వ్యవసాయంతో పోలిస్తి 
ప్రకృతి వ్యవసాయం రైత్లకు మేలు చ్కూరచేది కావడంతో దేశంలో ఇది 

సరకొతతి శక్తిని నింపుతోంది. ఆ మేరకు ప్రకృతి వ్యవసాయం వలలా కలిగే 
అపార ప్రయోజన్లను వివరస్తి డిసంబర్ 16న్టి జాతీయ సదసు్సలో 
ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ ఇచిచేన పిలుపునకు అత్యంత ప్రాధాన్యం 
ఏర్పడింది. దేశంలో ప్రసుతితం లక్షలాది రైత్లు ఈ వ్యవసాయ పద్తిని 
ప్రాచుర్యంలోక్ తెచిచేన నేపథ్యంలో గుజర్తోలా ని డాంగ్ జలాలా  సంపూర ్
ప్రకృతి వ్యవసాయ జలాలా గ్ ప్రకటించబడింది. 

పరో కృతి 
వయూవసాయం

సంప్రద్య వ్యవసాయం సామాను్యల జీవిత్లకు రక్షణతోపాట్ భద్రతనిసుతింది. ప్రసుతిత పరసిథుత్లోలా  ప్రకృతి 
వ్యవసాయంలోని వివిధ అంశాల గురంచి తెలుసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం:

పరో కృతి వయూవసాయం
రైత్లు ఉత్్పదకాల కొనుగ్లుపై ఆధారపడటానినా 
తగగాంచ్టానికేగ్క సంప్రద్యక పలం-ఆధారత 

పద్త్ల అనుసరణతో సాగు వ్యయం తగగాంచడానిక్, 
తద్్వర్ భూసారం మెరుగుదలకు తోడ్పటానిక్ 
వ్యయరహిత (శూన్య బడెజాట్) వ్యవసాయం ఒక 
ఉతతిమ మారగాంగ్ గురతించబడింది. పలంలోనే 

సహజసిద్ ఎరువు తయారీలో దేశవ్ళీ ఆవుల పేడ, 
మూత్రం కీలకపాత్ర పోషిసాతియి. వీటిద్్వర్ పలానిక్ 

కావ్లి్సన పోషకాలు లభిసాతియి. అత్యంత తకు్కవ నీటి 
లభ్యతగల పరసిథుత్లోలా న్ తొలి ఏడాదినుంచ్ సిథురమైన 

ఉత్్పదకతకు భరోసా ఇచ్చేదిశగ్ జీవవ్యర్థు లు పరచడం 
లేద్ ఏడాది పడవున్ మటిటిని పచచేదనంతో నింపడం 

వంటి ఇతర సంప్రద్య పద్త్లు పాటించబడత్యి.

నీటిపారుదలగల పలంలో జీవ్మృత్నినా ఉపయోగస్తి- నేలలో స్క్షష్మజీవుల సంఖ్య అపారంగ్ పెరగడమేగ్క నేలలో 
రసాయన-జీవ లక్షణలు ఇనుమడిసాతియి. నీటి లభ్యతను బటిటి ఎకర్కు 200 ల్టరలా వంత్న సాగునీటితో నెలకు ఒకటిరండు 
సారులా  జీవ్మృత్నినా వ్డాలి. దీంతో మటిటిలో రైత్కు మిత్రులుగ్ పరగణించ్ వ్నపాముల సంఖ్య పెరుగుత్ంది. ఇక 
ప్రకృతి వ్యవసాయంలో భూమిని లోత్గ్ ద్న్నాలి్సన అవసరం ఉండద్. అంతేకాద్.. ప్రకృతి వ్యవసాయం వలలా భూగరభు 
జలమటటిం కూడా పెరుగుత్ంది. ఈ ప్రక్రియ ఆధారంగ్ ప్రధాన పంటలతోపాట్ అనుబంధ పంటలు పండించవచుచే.

ప్రయోజనాలు:

ప్రతి చెట్టి కూ 2 నుంచి 5 ల్టరలా జీవ్మృత్నినా 
నెలకు ఒకటి లేద్ రండుసారులా  మధా్యహనాం 12 
గంటల వేళ చెటలాదగగార పడే నీడవద్ద వృత్తికారంలో 
చలాలా లి. దీనివలలా భూసారం మెరుగుపడి 
తగువిధమైన పంట దిగుబడి కూడా లభిసుతింది.

ఇది ఎండబెటిటిన జీవ్మృతం… పంట వితతిడానిక్ ముంద్ దీనినా 
నేలలో కలుపుత్రు. ఇంద్కోసం 200 క్లోల ఎండబెటిటిన ఆవు 
పేడలో త్జాగ్ తయారుచ్సిన 20 ల్టరలా జీవ్మృత్నినా కలిపి రండు 
రోజులపాట్ నీడలో ఉంచాలి. ఆ తర్్వత మరోసార ఆరుబయట 
ఎండబెటిటి కర్రతో నలగగొటాటి లి. ఇది ఒక ఎకర్ భూమిలో వేయడానిక్ 
సరపోత్ంది.

పండలు  చెటలు కు జీవ్మృతం: ఘన జీవ్మృతం

ప్రకృతి వ్యవసాయంజాతీయం

జీవ్మృతం

10 క్లోల ఆవుపేడతో 
గ్మూత్రం, బెలలాం, పిండి, 
శనగపిండి తదితర్ల 
మిశ్రమం ద్్వర్ భూ 
సారం మెరుగుపడుత్ంది.

జీవామకృతం తయారీ ఎల్ : ఇంద్కోసం 10 
క్లోల దేశవ్ళీ ఆవు పేడ, 8-10 ల్టరలా దేశవ్ళీ 
గ్మూత్రం, 1.5 నుంచి 2 క్లోల బెలలాం, 1.5 నుంచి 
2 క్లోల శనగపిండి, 180 ల్టరలా నీరు, ఓ చెట్టి క్ంది 
నుంచి తీసిన కొది్దపాటి మటిటి కావ్లి. ఇలా సులువుగ్ 
లభించ్ పద్ర్థు లతో జీవ్మృతం తయారీ చాలా 
సులభం కాబటిటి ఏ రైత్ అయిన్ స్వయంగ్ తయారు 
చ్సుకోవచుచే. ఈ మేరకు ముంద్గ్ నీరు లేద్ 
గ్మూత్రంతో బెలలాం, శనగపిండి, ఆవు పేడను కలిపి 
ద్రావకానినా తయారుచ్యాలి. తర్్వత ఈ మిశ్రమానినా 
ఒక డ్రముమాలో వేసి కర్రతో పూరతిగ్ కలిస్ కలియబెటాటి లి. 
అట్పైన డ్రముమాను గ్తంతో కపి్ప రండుమూడు రోజులు 
నీడలో ఉంచాలి. ప్రతిరోజూ కర్రతో సవ్యదిశలో రండు 
నిమిషాలపాట్ తిపి్ప మళీలా గ్తం కపి్ప ఉంచాలి.
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ప్రకృతి వ్యవసాయానిక్ మూలాధారం బీజామృతం… వితతినంద్్వర్ 
వ్్యపించ్ చీడపీడల నుంచి వితతిన్నినా ఇది రక్ంచడమే కాకుండా 
అంకురోత్పతితి సామర్థు యానినా పెంచుత్ంది. బీజామృత్నినా 20 ల్టరలా 
నీటిలో 5 క్లోల ఆవుపేడ, 5 ల్టరలా గ్మూత్రం, 50 గ్రాముల చలాలా రచేన 
సుననాం, కొది్దగ్ మటిటి కలిపి తయారుచ్సాతిరు. దీనినా ఒక ర్త్రంత్ అలాగే 
ఉంచి, 10 క్లోల వితతిన్నినా అంద్లో శుద్ి చ్సాతిరు. ఆ మరున్డు 
వితతిన్నినా విత్తికోవచుచే.

ఈ పద్తిలో పలం మొతతిం పంటవ్యర్థు లతో కప్పడం లేద్ స్వల్పకాలిక 
మధ్యంతర పంటలతో సాగు విసతిరంచడం చ్సాతిరు. దీనివలలా భూమిలో 
తేమ నిలవడంతోపాట్ వ్త్వరణం నుంచి తేమను గ్రహించడం ద్్వర్ 
పంటసాగులో నీటి అవసరం తగుగా త్ంది. తద్్వర్ స్క్షష్మక్రిములు, 
వ్నపాముల చర్య ముమమారమై కలుపు నియంత్రణలోక్ వసుతింది. 
దీంతో భూమి కుళలాడంద్్వర్ మటిటినుంచి వెలువడే కర్న ఉద్గా ర్లను 
నిరోధంచబడి నేల స్ంద్రియ కర్న సామరథుయాం పెరుగుత్ంది.

ప్రకృతి వ్యవసాయం ఉత్్పదక సామర్థు యానినా పెంచడంతోపాట్ 
చీడపీడల నుంచి సమరథు రక్షణ మార్గా లకు వీలు కలి్పసుతింది. పంటలను 
ఆశించ్ పంటలపై కీటకాలు, పురుగుల ద్డి నివ్రణకు, ‘అగనాఅస్రాం’ 
ఉపయోగంచవచుచే. దీనినా సాథు నిక వృక్షజాత్లు ప్రాథమిక 
ముడిపద్ర్థు లుగ్ రైత్ల పలంలోనే తయారుచ్సుకోవచుచే. 
ఇంద్కోసం ఆవులు మేయని వేప లేద్ ఇతర సాథు నిక మొక్కల 
ఆకులు 5 క్లోలు, 20 ల్టరలా దేశీయ గ్మూత్రం, 500 గ్రాముల 
పగ్కు పడి, 500 గ్రాముల పచిచేమిరచే, 50 గ్రాముల అలలాంవెలులా లిలా 
ముద్ద.. అనినాటినీ కలిపి సననాని మంటమీద ఉడకబెటాటి లి. దీనినా రండు 
రోజులపాట్ అలాగే ఉంచి, ఎకర్నిక్ 200 ల్టరలా నీటిలో 6 ల్టరలా 
వంత్న ఈ ద్రావణనినా కలిపి చలాలా లి.

నేలలో తేమ-గ్లి సమతౌల్యంగ్ ఉండేలా చూసుకోవడం కూడా ఈ 
వ్యవసాయ పద్తిలో ఒక ముఖ్యమైన ప్రక్రియ.

బీజామృతం: 

పొలమంతట్ సాగు విసతు రణ పదధి తి:

అగి్నఅసత్ర :

వఫ్సి: 

కొతతి సంవత్సరం తొలిరోజున దేశవ్్యపతింగ్గల 
రైత్లతో ముచచేటించడం న్కు దక్్కన 
గౌరవంగ్ భావిసుతిన్నాను. ప్రధానమంత్రి 
క్సాన్ సమామాన్ నిధ 10వ విడత నిధులను ఈ 
రోజున దేశంలోని కోటాలా ది రైత్ కుట్ంబాలు.. 
ముఖ్యంగ్ చిననా రైత్లు అంద్కున్నారు. ఆ 
మేరకు రూ20,000 కోట్లా  రైత్ల బా్యంకు 
ఖాత్లకు నేరుగ్ బదిల్ చ్యబడాడ్ యి.”
 - నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ప్రకృతి వ్యవసాయం జాతీయం

కొతతు  సంవతసిరంలో రై తులకు కానుక

కొతతి సంవత్సరం 2022 మొటటిమొదటి రోజునే ప్రధానమంత్రి 
క్సాన్ సమామాన్ నిధ (పీఎం-క్సాన్) 10వ విడత నిధులను 
రైత్లు అంద్కున్నారు. దీంతోపాట్ ఇప్పటిద్కా ఈ 
పథకం క్ంద రైత్లకు విడుదల చ్సిన నిధులు రూ.1.80 
లక్షల కోటలాకు చ్ర్యి. ఇది నేరుగ్ రైత్ల బా్యంకు ఖాత్లో 
జమచ్సిన అతిపెద్ద ఆరథుక సహాయంగ్ నిలిచింది. ఈ మేరకు 
ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ జనవర 1న  దేశంలోని 10 
కోటలా మందిక్పైగ్ రైత్ల బా్యంకు ఖాత్లోలా  రూ.20,000 
కోటలాకుపైగ్ మొత్తినినా నేరుగ్ జమచ్శారు. అంతేకాకుండా 
1.25 లక్షల మంది రైత్లకు నేరుగ్ లబ్ి చ్కూరుస్తి 351 
రైత్ ఉత్పతితిద్రు సంసథులకు (ఎఫి్పఓ) రూ.14 కోటలాకుపైగ్ 
వ్టామూలధన సహాయం కూడా విడుదల చ్యబడింది. 
‘పీఎం-క్సాన్ పథకం క్ంద 4 నెలలకోసార రూ.2,000 
వంత్న మూడు సమాన వ్యిద్లోలా  ఏటా రూ.6,000 
మేర అరుహులైన రైత్ల బా్యంకు ఖాత్లోలా  నేరుగ్ జమ 
చ్యబడుత్ంది.

పరో ధాని పూరితు  పరో సంగం వినడానిక్ 

‘కుయూఆర్’ కడ్ సాకున్ చేయండి
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మహార్ష్రాలోని పుణె నగర వ్సతివు్యడు మయూర్ 
పాటిల్ 2011లో తన మోటారు సైక్ల్ మైలేజీ 

పెంచుకునే మార్గా నే్వషణలో ఎటటికేలకు విజయం సాధంచాడు. 
ఆ తర్్వత 201-18 న్టిక్ ఈ సాంకేతిక పరజాఞా నంతో వ్హన 
ఉద్గా ర్లను 40 శాతంద్కా తగగాంచడంలో విజయం సాధంచి 
2021లో ద్నిక్ పేటెంట్ కూడా పంద్డు. అనంతరం ‘అటల్ 
నవభారత చాలెంజ్’ ద్్వర్ రూ.90 లక్షల ఆరథుక సాయం 
పంది, ప్రసుతితం నలుగురు మిత్రులతో కలసి సొంత అంకుర 
సంసథును నడుపుత్న్నాడు. అదేవిధంగ్ అహమాద్బాద్ నివ్సి 
అంగద్ సింగ్ కూడా సొంత సంసథు సాథు పనపై యోచించి, రవ్ణ 
వసుతివుల కోసం విన్తనా వెబ్ె్సట్నా ప్రారంభించాడు. ఈ దిశగ్ 
అతడు సాధంచిన విజయాలతో ఆకరషిత్లైన స్నాహిత్లు 
చాలామంది తమ ఉదో్యగ్లను వదిలి అతనితో చ్యికలిపారు. 
ఈ నేపథ్యంలో సానుకూల వ్్యపార పరసిథుత్లుననా దృష్ట్యా  

అంకుర భారతం

భారతదేశానికి ఎంతో ఆశావహ జనశకి్త లబ్ధి కలిగి ఉంది... 

జన్భాలో 65 శాతం 35 ఏళలులోపు యువతే కావడం గమన్ర్ం. 

నేట ఈ యువతరం ఆశయ సాధనకు కావ్లి్సందలాలు సరైన 

దిశానిర్దేశం మాత్రమే. ఈ యోచనతోనే ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 

2015 ఆగసటి 15న ఎర్రకోట బురుజుల మీదినుంచి ‘అంకుర భారతం’ 

(సాటిరటిప్ ఇండియా) పథకానినో ప్రకటంచరు. తదనుగుణంగా 2016 

జనవరిలో ఈ ప్రతిష్టటితమాక పథకం శ్రీకారం చుటటికుంది. ఆ తరా్త 

“ఈ దేశంలోని యువత ఉద్్యగ అనే్షకుల్గా కాకుండా ఉద్్యగ 

ప్రదాతల్ కావ్లననోదే న్ స్పనోం” అన్నోరు. ఆ మేరకు ఇవ్ళ 

75 యునికారునోలు (కనీసం రూ.100 కోటలు పెటటిబడిగల సంస్థల్)

సహా 60 వేలకుపైగా అంకుర సంస్థల విజయగాథ ఈ పథకం 

విజయవంతం కావడానినో ప్రముఖంగా చూపుతోంది.

యువతరం ఆకాంక్షలకు 
రకకులు 

దేశంలో ఇవాళ ఎట్చూసనా.. ఏ క్ట్ంబాన్నా 
పలుకరించినా… అది ఎంత సంపననామైనదైనా, 

విద్యువంతులతో కూడినదైనా సదరు క్ట్ంబంలోన్ 
యువక్డిన్ కదిపితే ఏం చబుతాడు? క్ట్ంబ 

సంప్రద్యాలక్ భననాంగా తానో అంక్ర సంస్థను 
ప్రారంభస్్నన్, తతసింబంధత ఆట్పోటలీను 

ఎదుర్కానడాన్క్ మానసకంగా తాను సద్ధమేనన్ 
అంట్డు. ఈ అంక్ర సంస్థల సంసకాకృతి నేడు చిననా 
పటటెణాలకూ విస్రిస్ననా నేపథయుంలో అందులో నాక్ 

ఉజ్ల భవిషయుతు్ సంకేతాలు కన్పిస్నానాయి.

- నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

అంకుర భారతంజాతీయం
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వ్్యపార సంసథుల ప్రారంభానిక్ ఆమోదం లభిసుతిండటంతో 
యువతరం వైఖరలో మారు్ప స్పషటింగ్ కనిపిసతింది.దీంతో 
మునుపటిలా ఉదో్యగ్నే్వషణకు ప్రాధాన్యమిచ్చే బద్లు 
వ్్యపారం మొదలుపెటటిడానిక్ వ్రు మొగుగా చూపుత్న్నారు.

   సాధారణ ఉదో్యగ్లలో కచిచేతంగ్ ఎకు్కవ భద్రతసహా 
ఎలాంటి ఇబ్ంద్లూ లేకుండా ఆకరషిణీయమైన జీత్భత్్యలకు 
భరోసా ఉంట్ంది. అయితే, ఇవ్ళ ఎవరైన్ వ్్యపారం 
ప్రారంభించాలననా నిరయ్ం తీసుకుంటే వ్ర సనినాహిత్ల నుంచి 
ప్రోత్్సహం లభిసతింది. విన్తనా అంకుర భారతం పథకం 
కారణంగ్ పరసిథుత్లు ఇప్పుడు పూరతిగ్ మారపోయాయి. 
సాధారణ పరభాషలో అంకుర సంసథు అంటే- కొతతి కంపెనీని 
సాథు పించడమే. అయితే, నేటి అంకుర సంసథులోలా  అధకశాతం 
కొతతి ఉత్పత్తిలు లేద్ స్వల రంగ్లోలా  పాదం మోపుత్న్నాయి.  
యువ పారశ్రామికవేతతిలలో ఎకు్కవ మంది స్వయంగ్ లేద్ 
ఇద్దరు ముగుగా రు వ్యకుతిలతో కలసి ఇలాంటి కంపెనీలను 

ప్రారంభిసుతిన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరధలోని పారశ్రామిక 
విధానం-ప్రోత్్సహక విభాగం (డిఐపిపి) నిర్వచనం ప్రకారం- 
“అంకుర సంసథు అంటే- భారతదేశంలో 5 ఏళలాలోపు నమోదై, 
ఒక ఆరథుక సంవత్సరంలో రూ.25 కోటలాకు మించని కంపెనీ.” 
అంతేగ్క ఈ కంపెనీలు ఆవిష్కరణ, అభివృద్ి, కొతతి ఉత్పత్తిల 
వ్ణిజీ్యకరణ, సాంకేతిక పరజాఞా న ఆధారత స్వ లేద్ మేధో 
సంపతితి రంగంలో పనిచ్సుతిన్నాయని అంచన్. కేంద్ర ప్రభుత్వం 
‘అంకుర భారతం’ (సాటి రటిప్ ఇండియా) క్ంద కంపెనీలకు ఆరథుక 
సహాయం అందించడమే కాకుండా ప్రోత్్సహకాలు, తగన 
వేదికలను కూడా సమకూరుసుతింది. పారశ్రామికులు కాదలచ్ 
ఔత్్సహికులు www.startupindia.gov వెబ్ె్సటలా  తమ పేరు 
నమోద్ చ్సుకుని, వ్్యపార ఆలోచనలను పంచుకోవచుచే లేద్ 
సందేహ నివృతితి చ్సుకోవచుచే. ఈ సందరభుంగ్ అత్్యధునిక 
వ్్యపార ఆలోచనలకు తగన గురతింపుతోపాట్ ప్రోత్్సహం 
కూడా లభిసుతింది.  

అంకుర సంసథా లకు అనేక పరో యోజనాలు

‘యూనికార్నా’ అంటే- కనీసం 100 కోటలా డాలరులా .. భారత కరనీ్సలో ద్ద్పు రూ.7 వేల కోటలాకుపైగ్ 
విలువగల అంకుర సంసథు. దేశంలో 2015 వరకూ 9 లేద్ 10 యూనికారునా్ల ఉండేవి. అయితే, ఓ 
అంతర్జా తీయ నివేదిక ప్రకారం- 2021లో 10 నెలలు గడిచ్సరక్ ఈ విషయంలో భారత్ వేగవంతమైన 
పురోగతి సాధంచింది. ఆ మేరకు భారతదేశం ప్రతి 10 రోజులకు ఒక యూనికారునాను సృషిటించింది. ఆ 
విధంగ్ గడచిన 50 వ్ర్లోలా  ద్ద్పు 40 యూనికారనా ్లను జోడించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇవ్ళ దేశంలో 
యూనికారనా ్ల సంఖ్య 75 కన్నా అధకంగ్ ఉంది.

విజయపథం

అంకుర సంసథా ల సాథా పనలో ఇతరత్రో  పరో భుత్వ పరో యోజనాలు
 చిననావ్్యపార రుణం  సులభంగ్ నిధుల లభ్యత  
 ఇతర ఔత్్సహికులతో సమావేశాలకు సమన్వయం  విర్ళ నిధుల 

స్కరణ సద్పాయం
అమ్త్సక్తు ని ర్కెతితు ంచిన యూనికార్్న సంసథా లు

60,704 ‘డీపీఐఐటీ’ గురతించిన అంకుర 
సంసథులు

ఒకో్క అంకుర సంసథుకు సగట్న 11 మంది ఉదో్యగుల వంత్న దేశంలోని 
48,093 అంకుర సంసథులు  మొతతిం 5,49,842 ఉదో్యగ్లను సృషిటించాయి. 
ఇంద్లో ఒక్క 2020-2021 కాలంలోనే గురతింపు పందిన అంకుర సంసథుల 

ద్్వర్ ద్ద్పు 1.7 లక్షల ఉదో్యగ్లు సృషిటించబడాడ్ యి.45% న్యకత్వ సాథు న్లు మహిళా వృతితి 
నిపుణులతో భరీతి చ్యబడాడ్ యి

 ‘అంకుర భారతం’ పథకం ఆరో వ్రషికోత్సవం 
నేపథ్యంలో పరశ్రమలకు ప్రోత్్సహం-అంతరగాత 
వ్ణిజ్య విభాగం (డీపీఐఐటీ) 2022 జనవరలో 
“సలబ్రేటింగ్ ఇనోనావేషన్ ఇకోసిసటిమ్” పేరట వ్రం 
రోజుల కార్యక్రమానినా నిర్వహిసుతింది.

 గురతింపు పందిన అంకుర సంసథులకు నేడు 623 
జలాలా లకు విసతిరంచి, ప్రసుతితం ప్రతి ర్ష్రాం/ 
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో కనీసం ఒకటి వంత్న 
నడుసుతిన్నాయి.

 పథకం ప్రారంభించిన తొలిరోజులోలా  808 
రోజులకుగ్ను 10,000 అంకుర సంసథులు ఉనిక్లోక్ 
ర్గ్, 2016-2017లో పథకం తొలి ఏడాది 743 
అంకుర సంసథులు గురతింపు పంద్యి. అట్పైన ఒక్క  
2020-2021లోనే 16,000కుపైగ్ అంకుర సంసథులు 
గురతింపు సాధంచాయి.

 దేశంలో ఇవ్ళ ఆహార తయారీ, ఉత్పత్తిల అభివృద్ి, 
అనువరతిన్ల అభివృద్ి, ఐటీ సంప్రదింపులు, 
వ్్యపార మద్దత్ స్వలలో అత్యధక సంఖ్యలో 
అంకుర సంసథులున్నాయి.

 వయువస్్థపక్లక్ సమానావకాశాల కల్న: అనుమత్ల సౌలభ్యం, 
సరళ సమాపతి ప్రక్రియ, న్్యయ సహాయం, పేటెంట్ దరఖాసుతిల 
సత్వర పరషా్కరం, అనినారకాల సంబంధత, ఉపయోగకర  
సమాచార ప్రద్న్నిక్ వెబ్ె్సట్.

 గ్రాంట్లీ, ప్రోతాసిహకాలు: అరహుత కలిగన అంకుర సంసథులకు 
ఆద్యపు పనునా, మూలధన లాభాల పనునా మినహాయింపు; 
అంకుర సంసథుల పర్్యవరణంలో మరంత మూలధనం భరీతి కోసం 
‘నిధుల నిధ’ (ఫండ్ ఆఫ్ ఫండ్్స), రుణహామీ పథకం.

 ఆవిర్భావ మదదేతు, పరిశ్రమ/విద్యుపరిశోధన భాగస్్మయుం: బహుళ 
ఆవిర్భువ మద్దత్ కేంద్రాలు, ఆవిష్కరణ ప్రయోగశాలలు, 
కార్యక్రమాలు, పోటీలు, ఇతరత్రా మద్దత్.

అంకుర భారతం జాతీయం
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“న్తో కలసి ప్రాణతా్యగానికి సిదధిం కండి… నేను మీకు 
స్చ్ఛనిసా్తను!” అననో నేతాజీ సభాష్ చంద్రబోస్ నిన్దం " 

సా్తంత్ర్యం కోసం పోరాటంపై ప్రతి భారతీయుడి 
హృదయంలో సరికొత్త ఉతా్సహ, ఉదే్గాలను నింపింది. 

భారత సా్తంత్ర్య పోరాటంలోని ప్రముఖులలో బోస్  కూడా 
ఒకరు. ఆయన న్యకత్ంలో ‘ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్’ 

శకి్తమంతమైన బ్రిటష్ సామ్రాజా్యనికి పెనుసవ్ల్ విసిరింది. 
ఈ క్రమంలో నేతాజీ ‘ఆజాద్ హింద్’ ప్రభుతా్నినో కూడా 

ఏరాపాట చేశారు. దానికిగల చరిత్రక ప్రాముఖ్యం దృష్టటి్ 
సా్తంత్ర్య 75వ వ్రిషికోత్సవ్లను పురస్కరించుకుని 

2018లో ప్రధాన నర్ంద్ర మోదీ ఎర్రకోటలో త్రివర్ణ పతాకానినో 
ఆవిష్కరించరు. అలాగే 2021 జనవరి 23న నేతాజీ 125వ 

జయంతి నేపథ్యంలో ఆ సందరాభునినో సమారించుకునే దిశగా 
కంద్ర ప్రభుత్ం ఏడాది పడవున్ వేడుకలకు శ్రీకారం 

చుటటింది. అంతేకాకుండా ఆయన జయంతి అయిన జనవరి 
23ను ‘పరాక్రమ్ దిన్త్సవం’గా నిర్హించుకోవ్లని 

నిర్ణయించింది.

నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఒడిశాలోని కటక్ లో 1897 
జనవర 23న జనిమాంచారు. భారతదేశానినా బ్రిటిష్ పాలన 
నుంచి విముకతిం చ్యడమేగ్క ప్రగతిక్ బలమైన పున్ది 

వేయడంద్్వర్ దేశానినా స్వయం సమృద్ం చ్యాలని ఆకాంక్ంచిన 
ద్ర్శనిక నేత. పేదరకం, నిరక్షర్స్యత, వ్్యధులు, శాస్్రాయ 
దృక్పథం లేకపోవడం వంటివ్టిని ప్రగతిక్ అతి పెద్ద అవరోధాలుగ్ 
ఆయన పరగణించారు. అంద్కే ఆయన సాథు పించిన ఆజాద్  హింద్  
ప్రభుత్వం ప్రతి రంగ్నికీ పునరుతేతిజం ఇవ్్వలని ఆకాంక్ంచింది. 
ఆ మేరకు తనదైన బా్యంకు, కరనీ్స నుంచి రడియో స్టిషన్  
ఏర్్పట్ద్కా ప్రతి రంగంలోన్ ఆజాద్  హింద్  ప్రభుత్వం తనదైన 
ముద్రను అద్భుతంగ్ చాట్కుంది. కుల, మత, వర,్ భాషా, 
ప్రాంతీయ అడుడ్ గ్డలను బద్దలు కొటిటి దేశానినా ఏకం చ్సిన 
మహోననాత వ్యక్తిత్వం ఆయనది. జాతీయ ఐక్యతపై ఆయన 
ద్ర్శనికతను వెలలాడించ్ ఉదంతం ఒకటి ఈ విషయానినా సుస్పషటిం 
చ్సుతింది. ఇండియన్ నేషనల్ ఆరీమాక్ చెందిన ముగుగా రు 
సైనికాధకారులు కలనాల్ గురుబక్ష్ సింగ్ ధలాలా న్, జనరల్ షానవ్జ్ 
ఖాన్, కలనాల్ ప్రేమ్ కుమార్ సహగల్ లపై సైనిక న్్యయసాథు నంలో 

అలుపరుగని 
ఆజాద్  హంద్  ఫౌజ్  
సై నికులు
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విచారణ జరగంది. ఈ సందరభుంగ్ కలనాల్  ధలాలా న్  తరఫున 
వ్దించ్ంద్కు అకాల్దళ్ ముంద్కొచిచేంది. అలాగే జనరల్  
షానవ్జ్  ఖాన్ కు వకాలాతిగ్ ముసిలాంల్గ్  సిద్మైంది. అయితే, ఈ 
సైనికాధకారులు సదరు ప్రతిపాదనలను తిరస్కరంచారు. ఆ 
సమయంలో ఒక  నిన్దం అత్యంత వేగంగ్ ప్రజలోలా క్ 
దూసుకుపోయింది. ‘ఎర్రకోట నుంచి దూసుకొచిచేన ఆ నిన్దం 
సహ్ గల్ , ధలాలా న్ , షానవ్జ్ ల గళాలనుంచి వెలువడింది.’ అదే 
“జైహింద్”… గ్ంధీజీ నుంచి ‘నేత్జీ’ బిరుద్ పందిన 
సుభాష్  చంద్రబోస్  ఇచిచేన ఈ నిన్దమే ఇవ్ళ మన జాతీయ 
నిన్దంగ్ మారంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రసుతిత ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహోత్సవ్లోలా  భాగంగ్ సుభాష్  చంద్రబోస్ కు సనినాహిత్లైన 
కెపెటిన్ అబా్స్ అల్, ర్స్ బిహారీ బోస్, గురుబక్ష్ సింగ్ ధలాలా న్, 
కలనాల్ నిజాముదీ్దన్ సహా ‘ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్’ సైనికుల 
జీవిత్లను మనం పరశీలిద్్ద ం. వ్రు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవ్దంపై 
అలుపెరుగక పోర్డటమే కాకుండా నేత్జీ పిలుపుతో 
భరతమాత కోసం సర్వస్వం త్్యగం చ్శారు.

కెపెటిన్ అబా్స్ అల్ ఉతతిరప్రదేశ్ లోని బులంద్ షహర్ జలాలా  
ఖుర్జా లో 1920 జనవర 3న ముసిలాం-ర్జ్ పుత్ కుట్ంబంలో 
జనిమాంచారు. వ్రది సా్వతంత్ర్య సమరయోధుల కుట్ంబం… 

1857లో తొలి సా్వతంత్ర్య పోర్టం తర్్వత ఆయన త్త రుసతిమ్ 
అల్ఖాన్ ను ఉతతిరప్రదేశ్ లోని బులంద్ షహర్ లో ఉరతీశారు. ఇక 
బ్రిటిష్  పాలకులు 1931 మారచే 23న షహీద్-ఎ-ఆజం భగత్ సింగ్ ను 
ఉరతీసినప్పుడు అబా్స్ అల్ వయసు కేవలం 11 సంవత్సర్లు. 
అయినప్పటికీ, ఆయన ప్రభుత్వ వ్యతిరక నిరసనలలో పాల్గా నడం 
కొనసాగంచారు. అలాగే భగత్ సింగ్, ఆయన సహచరులు సాథు పించిన 
‘నౌజవ్న్ భారత్ సభ’లో సభు్యడుగ్ చ్ర్రు. అట్పైన అల్గఢ్ 
ముసిలాం విశ్వవిద్్యలయంలో చద్వుత్ననాపుడు ‘అఖిల భారత విద్్యరథు 
సమాఖ్య’ (ఏఐఎస్ యూ)లో సభు్యడయా్యరు. చద్వు పూరతియా్యక 
తిరుగుబాట్కు న్ంది పలికే లక్షష్ంతో 1939లో బ్రిటిష్ ఇండియన్ 
ఆరీమాలో చ్ర్రు. బ్రిటిష్ ఆరీమాలో కమిషన్డ్ ఆఫీసరుగ్ పనిచ్సుతిననా కెపెటిన్ 
అబా్స్ అల్ని జపాన్ తో పోర్టంలో భాగంగ్ ప్రభుత్వం 1940లో 
ఆగేనాయాసియా యుద్రంగ్నిక్ పంపింది. అయితే,  నేత్జీ సుభాష్ 
చంద్రబోస్ 1944లో సింగపూర్ నుంచి సాయుధ విపలావ్నిక్ 
న్యకత్వం వహించినప్పుడు కెపెటిన్ అబా్స్ అల్ బ్రిటిష్ ఆరీమా 
ఉదో్యగ్నిక్ స్వసితిచెపి్ప ‘ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్’లో చ్ర్రు. అనంతరం 
మయన్మార్ లోని ప్రసుతిత ర్ఖైన్ ప్రావిన్్స పరధలోగల అరకాన్ లో 
బ్రిటిష్ సైన్యంతో పోర్డారు. కానీ, జపనీయులు మిత్రర్జా్యల 
దళాలకు ల్ంగపోవడంతో అబా్స్ అల్సహా 60 వేల మందిక్పైగ్ 
ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికులు అరసటియా్యరు. ఆ తర్్వత ఆయనతోపాట్ 
ముగుగా రు సహచరులను ములాతిన్ కోటలో నిర్ంధంచి విచారణ 
చ్పటాటి రు. చివరకు అబా్స్ అల్పై సైనిక న్్యయసాథు నంలో విచారణ 
అనంతరం 1946లో మరణశిక్ష విధంచబడింది. మాతృభూమి కోసం 
ప్రాణత్్యగ్నిక్ ఆయన సిద్మైనప్పటికీ 1947 ఆగసుటి  15న దేశానిక్ 
సా్వతంత్ర్యం సిద్ించడంతో కార్గ్రం నుంచి విడుదలయా్యరు. 
స్వతంత్ర భారతంలో ఆయన సామాజక ఉద్యమాలోలా  చురుగ్గా  
పాల్గా నడంతోపాట్ భారత నిర్మాణంలో తనవంత్ పాత్ర పోషించారు.

బిరో టిష్  సామారు జయూ పునాద్లను
కద్లించిన యోధుడు

కెపటి న్  అబా్స్  అలీ

జననం: 1920 జనవరి 3; మరణం: 2014 అకటి బరు 11

ఆజాదీ కా అమృత్  మహోత్సవ్ ఇండియా@75



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జనవరి 16-31, 202246

నేత్జీ దేశం విడిచి జరమానీ వెళిలాన సమయంలో ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ 
పగ్గా లను ఆయనకు అప్పగంచాలని ర్స్ బిహారీ బోస్ 

నిరయ్ించుకున్నారు. ఆ మేరకు నేత్జీని ఆయన టకో్య ర్వ్లి్సందిగ్ 
కోర్రు. ఈ ఆహా్వనంతో నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 1943 జూన్ 
20న టకో్య వెళాలా రు. సుభాష్ చంద్రబోసునా ప్రత్యక్షంగ్ కలుసుకుననా 
ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ వ్యవసాథు పకుడు ర్స్ బిహారీ బోస్ తమ రహస్య 
సంభాషణను బెంగ్ల్ భాషలో నడిపించారు. ఈ సందరభుంగ్ 
దేశానినా బ్రటిష్  పాలన నుంచి విముకతిం చ్సాతిమని వ్రు 
ప్రతినబ్న్రు. ఈ ఇద్దరు న్యకులూ బెంగ్ల్లు… విపలావ 
మూరుతిలు కావడంతోపాట్ వీరద్దర మధ్య ఇంటిపేరుసహా అనేక 
సారూపా్యలు ఉండటం విశేషం. ర్స్ బిహారీ బోస్ సింగపూర్ లో 
ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ న్యకత్వ బాధ్యతలను జూలై 5న నేత్జీక్ 
అప్పగంచి, త్ను సలహాద్రు పాత్రకు పరమితమయా్యరు. కాగ్, 
ర్స్ బిహారీ బోస్ 1886 మే 25న బెంగ్ల్ లోని బరమ్ాన్ జలాలా  
సుభాలా్ద  గ్రామంలో జనిమాంచారు. చద్వుకునే రోజులోలా నే విపలావ 
కార్యకలాపాల పటలా ఆకరషిత్లై అతి చిననా వయసులోనే న్ట్ బాంబుల 
తయారీ నేరుచేకున్నారు. బంక్ం చంద్రుని ‘ఆనంద్ మఠ్’ నవల 

ఇంటిపేరలు లో బోస్ తోపాటు ఇదదే ర్ బంగాలీలు,

విపలు వ నాయకుల్గాక పరస్పరం అభిమానులు

ర్స్  బిహారీ బోస్ జననం: 1886 మే 25; మరణం: 1945 జనవరి 21

ఆజాద్  హంద్  ఫౌజ్ 
వయూవసాథా పకుడు

పవిత్రో శయ సాధనలో ఆయన 
వన్నంటి నడిచిన దేశం

గురుబక్ష్  సింగ్  ధిల్లు న్

జననం: 1886 మే 25; 
మరణం: 1945 జనవరి 21

గురుబక్ష్  సింగ్  ధలాలా న్  చద్వులో ప్రజాఞా శాలి, 
భారీకాయుడు కావడంతో సైన్యంలో 

చ్ర్లి్సందిగ్ ఆయన తండ్రి స్నాహిత్లు సలహా 
ఇచాచేరు. ఆ మేరకు ఆయన తదనుగుణంగ్ 
సననాద్మై 1933లో ఇండియన్  ఆరీమాలో చ్ర్రు. ఆ 
విధంగ్ 14వ పంజాబ్  రజమెంట్ కు ఎంపికై, 
శిక్షణ పందిన తర్్వత రండో ప్రపంచ యుద్ంలో 
పోర్డేంద్కు 1941లో మలేషియా వెళాలా లి్స 
వచిచేంది. ఆ తర్్వత 1942లో జపాన్  సైన్యం 
యుద్ఖైదీగ్ నిర్ంధంచడంతో ఆయన జీవితం 
మలుపు తిరగంది. అక్కడ జైలులో ఉననా 
సమయంలో ఆయన మనసు మారుచేకుని 

మాతృభూమి కోసం బ్రిటిష్  సైన్యంతో పోర్డాలని 
నిరయ్ించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జైలునుంచి 
విడుదలైన తర్్వత సుభాష్  చంద్రబోస్  
న్యకత్వంలోని ఆజాద్  హింద్  ఫౌజ్ లో చ్ర్రు. 
బ్రిటిష్  వ్రతో తలపడటంలో ధలాలా న్  అద్భుత 
పోర్ట పటిమను ప్రదర్శంచారు. అయితే, 
1945లో జపాన్  ల్ంగపోయిన సమయంలో 

గురుబక్ష్ సింగ్ ధిల్లు న్ జాతిక్ చేసిన 

సేవలకు గురితు ంపుగా పరో భుత్వం 

ఆయనను ‘పదమిభూషణ్’ 

పురసాకురంతో సతకురించింద్

ఆజాదీ కా అమృత్  మహోత్సవ్ఇండియా@75
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   గుజర్త్  ముఖ్యమంత్రిగ్ ఉననా సమయంలో 2014 మే 9వ తేదీన 
నరంద్ర మోదీ ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గా ననాపుడు ఆ వేదికపైగల ఒక వ్యక్తి 
పాద్లకు నమస్కరంచారు. ఆయన మరవరో కాద్… నేత్జీ సుభాష్  
చంద్రబోస్  న్యకత్వంలోని ఆజాద్  హింద్ ఫౌజ్  సభు్యడైన కలనాల్  
నిజాముదీ్దన్ . నేత్జీ సుభాష్  చంద్రబోస్  కారు డ్రైవరుగ్ ఉండే ఈయన- 
త్పాకీ పేలచేడంతో గొప్ప గురగలవ్ర కాకుండా 11 భాషలలో 
నైపుణ్యంగలవ్రని భావిసాతిరు. యుద్రంగంలో ఒక బ్రిటిష్  
యుద్విమాన్నినా ఆయన కూలేచేశారని చెబుత్రు. కాగ్, సింగపూర్ లో 
ఆజాద్  హింద్  ఫౌజ్  సైనిక నియామకాలు నిర్వహిసుతిననాపుడు ఆయన 

తొలిసార నేత్జీని 
క లు సు కు న్నా రు . 
ఉతతిరప్రదేశ్ లోని అజంగఢ్ 
జలాలా  ధకా్వ గ్రామంలో 
జనిమాంచిన నిజాముదీ్దన్ కు 
సుభాష్ చంద్రబోస్ కలనాల్ 
హోద్ ప్రకటించారు. సుభాష్ 
చంద్రబోస్ మేనకోడలు ర్జ్యశ్రీ 

చౌదర 2015లో అజంగఢ్ కు వెళిలా నిజాముదీ్దన్ ను కలుసుకోవడానినా బటిటి, 
నేత్జీతో ఆయనకుగల బంధం ఎంత బలమైనదో అరథుం చ్సుకోవచుచే. 
కాగ్, ఆయన తొలుత బ్రిటిష్  ఆరీమాలో పార్ట్రూపర్ గ్ పనిచ్స్వ్రని, 
ఆ తర్్వత నేత్జీ సుభాష్  చంద్రబోస్ తో కలిసిపోయ్ంద్కు ఆన్టి 
మద్రాసు, కశీమారు సహచరులతో కలసి వెళిలాపోయారని చెబుత్రు. ఒక 
సందరభుంలో తన వెనునాలో మూడు బులెలాట్లా  దిగబడిన్ సుభాష్ 
చంద్రబోసునా రక్ంచగలిగ్నని, డాకటిర్ లక్షీష్మ సహగల్ ఆ బులెలాటలాను 
బయటకు తీశారని కలనాల్  నిజాముదీ్దన్  తరచూ 
గురుతిచ్సుకుంటూండేవ్రు. నిజాముదీ్దన్  2017లో అజంగఢ్  పరధలోని 
ముబారక్ పూర్ లో కనునామూశారు. ఆయన మృతిపై ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ సంత్పం వ్యకతిం చ్స్తి నిజాముదీ్దన్ ను త్ను 
కలుసుకుననా సందర్భునినాగురుతిచ్సుకున్నారు. గుండెలనిండా దేశభక్తి, 
ఆదర్్శలు, అకుంఠిత ధైర్యసాహసాలకు ఆయన మారుపేరని, 
ఆయనలోని ఈ లక్షణలు సా్వతంత్ర్యద్యమానినా బలోపేతం చ్శాయని 
ప్రధాని అన్నారు. 

సింగపూర్ లో ఆజాద్ హంద్ 

ఫౌజ్ నియామకాలు 

నిర్వహస్తు న్నపుడు కల్నల్ 

నిజాముదీదే న్ తొలిసారి 

నేత్జీని కలుస్కునా్నరు.

ఆయనలో విపలావ జా్వలను రగలిచేంది. దీంతోపాట్ సా్వమి 
వివేకానంద, సురంద్రన్థ్ బెనరీజాల జాతీయవ్ద 
ప్రసంగ్లతోన్ ఆయన ఎంతగ్నో ప్రభావితమయా్యరు. 
కాగ్, ముజఫర్ పూర్ మేజస్్రాట్ క్ంగ్్స ఫ్ర్డ్ చంపడానిక్ 
ఖుదీర్మ్ బోస్, ప్రఫులాలా  చాకీ ఉపయోగంచిన బాంబును ర్స్ 
బిహారీ బోస్ తయారు చ్సినట్లా  చెబుత్రు. అలాగే 1912లో 
అప్పటి భారత వైస్రాయ్ లార్డ్ హారడ్ంజ్ ను హతమారచేడానికీ 
ప్రణళిక రచించిన్ ఈ ప్రయతనాంలో ఆయన విఫలమయా్యరు. 
ఆ తర్్వత గదర్ ఉద్యమంలో చురుగ్గా  పాల్గా న్నారు. ఈ 
పరణమాల నేపథ్యంలో బ్రిటిష్  ప్రభుత్వం వెంటాడటంతో 
ద్నిబార నుంచి తపి్పంచుకుని జపాన్  వెళిలా, భారతదేశానిక్ 
సహకరంచ్లా అక్కడి ప్రభుత్్వనినా ఒపి్పంచారు. ఆ తర్్వత 
జపాన్  యువతిని వివ్హమాడారు. అప్పటలా  జపాన్  తమ 
రండో అత్్యననాత పౌర పురసా్కరం ‘ఆరడ్ర్  ఆఫ్  ది రైజంగ్  సన్ ’ 
ప్రద్నంద్్వర్ ఆయనను సత్కరంచింది. మాతృభూమి కోసం 
ఆయన చ్సిన అవిరళ కృషి తరతర్లకూ స్ఫూరతినిస్తినే 
ఉంది.

ధలాలా న్  సహా అనేకమంది ఆజాద్  హింద్  ఫౌజ్  సైనికులు అరసటియా్యరు. 
వ్రందరనీ బ్రిటిష్  ప్రభుత్వం నిర్ంధంచి చారత్రక ‘ఎర్రకోట విచారణ’ 
పేరట వ్రపై విచారణ చ్పటిటింది. దేశంలోని ఉద్దండులైన ఎందరో 
న్్యయవ్ద్లు ముంద్కొచిచే ధలాలా న్ తరఫున గటిటిగ్ వ్దనలు 
వినిపించారు. మరోవైపు ఆయనపై బ్రిటిష్ పాలకుల విచారణమీద 
ప్రజాగ్రహం పెలులా బిక్ంది. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికులను రక్ంచ్ 
ఉద్యమంలో భాగంగ్ ప్రతి మతం, ప్రతి రంగంలోని ప్రజలంత్ 
భాగసా్వములు కావడంతో భారతదేశానినా ఏకీకృతం చ్యాలననా నేత్జీ 
ద్ర్శనికత వ్సతివ రూపం ద్లిచేంది. ఆ మేరకు ఎర్రకోట వెలుపల 
మూకుమమాడి ప్రజా నిరసనకు దేశవ్సులంత్ మద్దత్ పలికారు. దీంతో 
విధలేక గురుబక్ష్  సింగ్  ధలాలా న్ తోపాట్ ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికులందరనీ 
బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం విడుదల చ్యక తప్పలేద్. ఈ విచారణ తంత్ 1945 
నవంబర్ 5 నుంచి 1945 డిసంబర్ 31వరకు 57 రోజులపాట్ సాగంది. 
భారత సా్వతంత్ర్య పోర్టం చరత్రలో ఈ విచారణ ఓ కీలక మలుపుగ్ 
నిలిచింది. భారతదేశానినా ఏకం చ్యడంలో ఈ ఉదంతం ఎంతో 
ప్రేరణనిచిచేంది. కాగ్, గురుబక్ష్  సింగ్  ధలాలా న్  జాతిక్ చ్సిన స్వలకుగ్ను 
1998లో కేంద్ర ఆయనను 'పదమాభూషణ్'తో సత్కరంచింది.

సభాష్  దళం- కలనాల్  షానవాజ్  ఖాన్  నాయకత్ం

గాంధీ దళం- కలనాల్  ఇనాయత్  క్యానీ నాయకత్ం

ఆజాద్ దళం- కలనాల్  గుల్జార్ సంగ్

నెహ్రూ దళం- కలనాల్  గురుబక్ష్ సంగ్ ధల్లీన్

ఝానీసి ర్ణ రెజిమెంట్- కెప్టెన్  లక్ష్మీ సహగల్  నాయకత్ంలోన్ 

మహిళాదళం

ఆజాదీ కా అమృత్  మహోత్సవ్ ఇండియా@75

నేత్జీ డెై ్వర్ , 
అంగరక్షకుడు

కల్నల్  నిజాముదీదే న్
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వయుక్్త్ం ఫీల్డ్  మారషిల్  కె.ఎం.కరయప్ప

శతురు వు గౌరవం పొంద్న
భారత యోధుడు
భారత సైనయుంలో అతుయుననాత హోద్ ఫీల్డ్ మార్షల్. అయితే, స్తంత్ర భారత 
చరిత్రలో సైనయుం నుంచి ఇదదేరు వయుక్్లు మాత్రమే ఈ అతుయుననాత సైన్క హోద్ను 
విజయవంతంగా అలంకరించగలిగారు. వారిలో ఒకరు శామ్ మానెక్  షా కాగా, 
మర్కరు జనరల్ కోదండర మాదప్ కరియప్. మన దేశంలో ఏట్ జనవరి 15ను 
‘సైన్క దినోతసివం’గా న్ర్హిస్్రు. కాగా, 1949లో ఇదే రోజున తొలి భారత సైన్క 
కమాండర్-ఇన్-చీఫ్ గా కరియప్ బాధయుతలు స్్కరించడం ఆసక్్కరమైన అంశం.

ప్రపంచంలో అత్యంత క్రమశిక్షణ, ధైర్యసాహసాలుగల సైనిక 
దళాలోలా  ఒకటిగ్ భారత సైన్యం ప్రసిద్ి చెందింది. ఒకర తర్్వత 

ఒకరుగ్ పదవీ బాధ్యతలు నిర్వరతించిన సైనిక దళాల అధపత్ల 
నిర్వర్మ కృషి ఫలితమే ఈ ఘనతకు కారణం. వీరలో జనరల్ కె.ఎం.
కరయప్పకే అగ్రసాథు నం దకు్కత్ంది. ఆయనలోని దేశభక్తి, ప్రజాఞా పాటవ్ల 
కారణంగ్ నేటికీ చిరసమారణీయులుగ్ మిగలారు. తొలుత 1922లో 
శాశ్వత నియామకం అనంతరం సకండ్ లెఫిటినెంట్ హోద్లో పనిచ్సిన 
ఆయన, తదనంతరం ఫైవ్  సాటి ర్  ర్్యంక్  గౌరవంతో ఫీల్డ్ మారషిల్ గ్ 
ఆవిరభువించారు. కర్్టకలోని కూర్గా జలాలా  శనివ్రసంతి అనే ప్రాంతంలో 
1899 జనవర 28న జనిమాంచిన ఫీల్డ్ మారషిల్ కరయప్ప కేవలం 20 ఏళలా 
ప్రాయంలోనే బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఆరీమాలో చ్ర్రు. ఆయన తండ్రి కోదండర 
మడికేరలో రవెన్్య అధకారగ్ పనిచ్స్వ్రు. కరయప్ప మహోననాత 
వ్యక్తిత్వం గురంచి అనేక ఉదంత్లు వినిపిసుతింటాయి.
కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ గా నియామకం

   దేశంలో 1946న్టి మధ్యంతర ప్రభుత్వ పాలన సమయాన బ్రిగేడియర్ 
హోద్లో పనిచ్సుతిననా న్థూ సింగ్ ను భారత తొలి సైనిక కమాండర్-
ఇన్-చీఫ్ గ్ నియమించాలని అప్పటి రక్షణశాఖ మంత్రి బలదేవ్ సింగ్ 
ప్రతిపాదించారు. అయితే, కరయప్పకు చాలా స్నియారటీ ఉననాంద్న 
ఆ పదవిక్ ఆయనే అరుహుడని భావించిన న్థూ సింగ్ ఈ ప్రతిపాదనను 
తిరస్కరంచారు. దీంతో ఈ పదవిని స్్వకరంచాలి్సందిగ్ ర్జేంద్ర 
సింగ్ జీని కూడా కోరగ్, కరయప్పమీద గౌరవంతో ఆయన కూడా 
అంద్కు అంగీకరంచలేద్. ఆ తర్్వత 1948 డిసంబర్ 4న కరయప్ప 
ఆరీమాక్ తొలి భారత కమాండర్-ఇన్ చీఫ్ గ్ నియమిత్లయా్యరు.
ల్హ్ ను భారత అంతర్భుగం చేయడంలో కీలకపాతరో

   కరయప్ప 1947 నవంబరులో ర్ంచీలోని ఆరీమా ఈసటిర్నా కమాండ్ 
అధపతిగ్ నియమిత్లయా్యరు. అయితే, రండు నెలలోలా నే కశీమార్ లో 
పరసిథుతి మరంత దిగజారగ్ లెఫిటినెంట్ జనరల్ డడీలా రస్సల్ సాథు నంలో ఢిల్లా, 
తూరు్ప పంజాబ్ లకు జీవోస్-ఇన్-చీఫ్ గ్ నియమిత్లయా్యరు. ఆయన 
న్యకత్వంలో భారత సైన్యం మొదట నౌషేర్, ఆ తర్్వత ఝంగర్ లను 
సా్వధీనం చ్సుకుంది. అంతేకాకుండా దండెతితిన శత్రువులను జోజలా, 
ద్రాస్, కారగాల్ నుంచి వెనకు్క తరమికొటిటింది.

ఆయన కుమారుడిని సగౌరవంగా అప్పగించిన పాక్సాథా న్

   ఇది 1965 భారత-పాక్ యుద్ంన్టి సంఘటన. జనరల్ కరయప్ప 
పదవీ విరమణ చ్శాక కర్్టకలోని మెర్కర్లోని తన నివ్సంలో 
ఉండేవ్రు. ఆ సమయంలో ఆయన కుమారుడు నంద్ కరయప్ప భారత 
వ్యుస్నలో ఫెలైట్ లెఫిటినెంట్ గ్ పనిచ్సుతిన్నారు. ఆన్టి యుద్ం చివర 
రోజున ఫెలైట్ లెఫిటినెంట్ నంద్ కరయప్ప పాక్సాథు న్ లక్షా్యలపై వ్యుస్న 
బాంబు ద్డిక్ న్యకత్వం వహిసుతిన్నారు. అయితే, భూమిపై లక్షా్యలను 
ఛేదిసుతిననా సమయంలో ఆయన నడుపుత్ననా విమానం ధ్వంసం 
కాగ్, నంద్ కరయప్పను పాక్సాథు న్ బందీగ్ పట్టి కుంది. పాక్సాథు న్ 
అప్పటి అధ్యక్షుడు అయూబ్ ఖాన్ లోగడ జనరల్ కరయప్ప నేతృత్్వన 
సైన్యంలో పనిచ్శారు. ఈ నేపథ్యంలో నంద్ గురంచి తెలుసుకుననా 
రడియో పాక్సాథు న్ ఫెలైట్ లెఫిటినెంట్ నంద్ కరయప్ప తమ అద్పులో 
క్షేమంగ్నే ఉన్నారని ప్రకటించింది. దీంతో జనరల్ కరయప్ప కోరతే 
ఆయన కుమారుడిని విడుదల చ్సాతిమని అయూబ్ ఖాన్ భారతదేశంలోని 
పాక్సాథు న్ హైకమిషనర్ ద్్వర్ సమాచారం పంపారు. కానీ, జనరల్ 
కరయప్ప పుత్రవ్త్సల్యం పక్కనబెటిటి  సునినాతంగ్ తిరస్కరంచారు. 
నంద్ భరతమాత పుత్రుడని, ఇతర యుద్ ఖైదీల తరహాలోనే అతనీనా 
చూడాలని నిర్దవాంద్వంగ్ జవ్బిచాచేరు. ఒకవేళ అతనినా విడిచిపెటటిదలిస్తి, 
మొతతిం యుద్ఖైదీలందరీనా విడుదల చ్యాలని స్పషటిం చ్శారు.
శతురు వుల నుంచి కూడా గౌరవం పొంద్న కరియప్ప

   భారత-పాక్  యుద్ం ముగశాక భారత సైనికుల ఆతమాస్థుర్యం 
ఇనుమడింపజేయడం కోసం కరయప్ప సరహద్్ద  ప్రాంత్నిక్ వెళాలా రు. 
ఈ సందరభుంగ్ ఆయన సరహద్్ద ను ద్టి ‘వివ్ద్స్పద భూభాగం’లో 
ప్రవేశించారు. దీనినా గురంచి తన తండ్రి ఆతమాకథలోని విషయానినా 
ప్రసాతివిస్తి- “ఆయనను చూడగ్నే అక్కడే ఆగపోవ్లని లేకపోతే 
కాలేచేసాతిమని పాక్సాథు న్  కమాండర్  హెచచేరంచాడు. ఇంతలో భారత 
సరహద్్ద  వైపునుంచి ‘ఆయన జనరల్  కరయప్ప’ అంటూ ఎవరో 
కేకపెటాటి రు. ఆ పేరు వినగ్నే పాక్సాథు న్  సైనికులు తమ త్పాకులు క్ందకు 
దించారు. వెంటనే వ్ర ఉననాత్ధకార దగగారకు వచిచే జనరల్ కరయప్పకు 
నమస్కరంచాడు” అని పేర్్కన్నారు. జనరల్ కరయప్ప 1953లో సైన్యం 
నుంచి పదవీ విరమణ చ్యగ్, ఆ తర్్వత 1956 వరకు ఆస్్రాలియా, 
న్్యజలాండ్ దేశాలోలా  భారత హైకమిషనర్ గ్ పనిచ్శారు.   

జననం: 1899 జనవరి 28; మరణం: 1993 మే 15



మీడియా కారనా ర్ 



- నర్ంద్ర మోదీ, - నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రిప్రధాన మంత్రి

శ్ంతిద్త జాతిపితశ్ంతిద్త జాతిపిత

30 జనవరి30 జనవరి
అమరుల అమరుల 

సంసమిరణ ద్నంసంసమిరణ ద్నం

ప్రభుత్ంపై ఆధారపడన్ స్మాజిక వయువస్థక్ మహాతామిగాంధీ నాంది పలికారు. మహాతామి గాంధీ మారు్ తెచా్చరననాది ప్రభుత్ంపై ఆధారపడన్ స్మాజిక వయువస్థక్ మహాతామిగాంధీ నాంది పలికారు. మహాతామి గాంధీ మారు్ తెచా్చరననాది 
అందరికీ తెలిసందే. అయితే, ఆయన ప్రజలోలీ న్బిడీకకృతమైన  శక్్న్ మేల్కాలిపి మారు్ తెచే్చ దిశగా వారిలో అందరికీ తెలిసందే. అయితే, ఆయన ప్రజలోలీ న్బిడీకకృతమైన  శక్్న్ మేల్కాలిపి మారు్ తెచే్చ దిశగా వారిలో 

అవగాహన కలి్ంచారన్ చప్డం సముచితం. స్్తంత్రయు పోర్ట్న్క్ గాంధీ బాధయుత వహించకపోయి ఉంటే అవగాహన కలి్ంచారన్ చప్డం సముచితం. స్్తంత్రయు పోర్ట్న్క్ గాంధీ బాధయుత వహించకపోయి ఉంటే 
స్ర్జయుం, స్్వలంబన సంబంధత ప్రాథమిక అంశాలతో ముందంజ వేస ఉండేవారు. గాంధీజీక్గల ఈ ద్ర్శన్కత స్ర్జయుం, స్్వలంబన సంబంధత ప్రాథమిక అంశాలతో ముందంజ వేస ఉండేవారు. గాంధీజీక్గల ఈ ద్ర్శన్కత 
నేడు భారతదేశం ఎదుర్కాంట్ననా ప్ను సవాళలీ పరిషాకార్న్క్ గొప్ మాధయుమంగా మారుతోంది. కొనేనాళ్లీగా మేం నేడు భారతదేశం ఎదుర్కాంట్ననా ప్ను సవాళలీ పరిషాకార్న్క్ గొప్ మాధయుమంగా మారుతోంది. కొనేనాళ్లీగా మేం 

ప్రజా భాగస్్మాయున్క్ ప్రాధానయుమిచా్చం. స్చ్ఛ భారత్ అభయాన్, డిజిటల్ భారతం వంటివి ఏవైనా కావచు్చ… నేడు ప్రజా భాగస్్మాయున్క్ ప్రాధానయుమిచా్చం. స్చ్ఛ భారత్ అభయాన్, డిజిటల్ భారతం వంటివి ఏవైనా కావచు్చ… నేడు 
ఈ ఉదయుమాల నాయకత్ం ప్రజలదే.ఈ ఉదయుమాల నాయకత్ం ప్రజలదే.

వరధి ంతి సందరభుంగావరధి ంతి సందరభుంగా
ఆ మహనీయునిక్ఆ మహనీయునిక్

హృదయపూర్వక నివ్ళిహృదయపూర్వక నివ్ళి

మహాత్మిగాంధీమహాత్మిగాంధీ

ప క్ష ప తిరో క
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