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స మాచార్

చిరుధానయాలుచిరుధానయాలు  పోషకాలు పోషకాలు 
అధికంగా ఉండే ధానయాంఅధికంగా ఉండే ధానయాం

భారతదేశం చొరవ మేరకు ప్ర పంచం 2023 సంవత్సరాన్ని అంతరాజా తీయ చిరుధానయాల భారతదేశం చొరవ మేరకు ప్ర పంచం 2023 సంవత్సరాన్ని అంతరాజా తీయ చిరుధానయాల 
సంవత్సరంగా పాటిస్త ంది. ఈ  ప్ర త్యాక సంవత్సరంలో చిరు ధానయాల ఉత్పత్్త లో సంవత్సరంగా పాటిస్త ంది. ఈ  ప్ర త్యాక సంవత్సరంలో చిరు ధానయాల ఉత్పత్్త లో 

ప్ర పంచంలోనే అగ్ర గామి అయిన భారతదేశం ప్ర పంచాన్కి మార్గ న్ర్దే శం చేస్త ంది.ప్ర పంచంలోనే అగ్ర గామి అయిన భారతదేశం ప్ర పంచాన్కి మార్గ న్ర్దే శం చేస్త ంది.
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సంపుటి 3, సంచిక 15 న్యా ఇండియా  



  

 
‘‘బానిసత్ం అనేది మన మనసు మూలల్లో గాని లేదా అలవాటలోల్ 

గాని ఎక్కడా కనిపించకూడదు. మనం బానిసత్ మనస్తతత్ం నంచి 
బయటపడాలి. 

- నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

నవభారత బడ్జా ట్
వలసవాద చిహ్నిలకు చరమగీతం

నవ భారత చరిత్రకు రండు దశాబాదాల బ్రిటిష్ వలసవాదంతో విడదీయరాని బంధం ఉంది.  

అనిని రకాల వలసవాద చిహ్నిలన నిర్మూలించి భారతదేశ గురి్తంపున పటిష్ం చేసందుకు 

ప్రభుత్ం కృషి చేస్తంది. విధానాల్లో కూడా మార్పులన అమలుపర్స్తంది.  వందలాది బ్రిటిషు 

చట్టాలన మారి్చంది. దశాబాదాలుగా అనసరిసు్తనని బ్రిటిష్ పారలోమంట్ కాలం నాటి కంద్ర బడ్జెట్  

సంప్రదాయం,  సమయం, తేదీని కూడా మారి్చంది.

కేంద్ర బడ్జెట్  తో సేంబేంధేం లేకేండా రైలేవే బడ్జెట్  ను ప్రత్యేకేంగా 
ప్రతిపాదేంచే విధానేం 2017-18లో మార్చారు. 1924లో రైలేవే ఫైనాన్స్ ను 
సాధారణ ఫైనాన్స్  నుేంచి వేరు చేశారు.

2017 సేంవతస్రేంలో కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రతిపాదన త్దీని ఫిబ్రవరి నెల చివరి త్దీ 
నుేంచి ఫిబ్రవరి ఒకటో త్దీకి మార్చారు. 1999లో అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి  
ప్రధాన మేంత్రిగా పని చేసిన సమయేంలో బడ్జెట్ ప్రతిపాదన సమయానిని  
సాయేంత్ేం 5 గేంటల నుేంచి ఉదయేం 11 గేంటలక మార్చారు.

బడ్జెట్ పత్రాలను బ్రీఫ్ కసులో తెచేచా సాేంప్రదాయానిని 2019లో మారిచా 
నుేండి భారతదేశేంలోని ‘‘బహి ఖటా’’ ఫార్మాట్  లో తెసుతునానిరు. 2021 
సేంవతస్రేంలో డిజిటల్  బడ్జెట్ ప్రవేశపెటాటా రు.

భారతదేశ తొలి బడ్జెట్  ను 1860 సేంవతస్రేంలో ప్రతిపాదేంచగా సవేతేంత్ 
భారత తొలి బడ్జెట్  ను 1947 నవేంబర్ 26వ త్దీన తొలి ఆరిథిక మేంత్రి 
షణ్మాఖేం చెట్టా ప్రతిపాదేంచారు.



  

2023 సేంవతస్రేం భారతదేశానికి అద్భుతమైన సేంవతస్రేం. జి-20 నాయకతవేేంతో పాటు 
భారతదేశేం చొరవ మేరక ఐకయేర్జయే సమితి ఈ సేంవతస్ర్నిని అేంతర్జె తీయ చిరుధానాయేల 
సేంవతస్రేంగా ప్రకట్ేంచిేంద.                                    |6-21 

సశక్్త  యువత, వికసిత్ భారత్

కంద్ర మంత్రిమండలి నిర్ణయాలు

ఇండియన్  సైన్స్ కాంగ్రెస్

పిఎం ఆయుష్మూన్  భారత్  ఆరోగ్య మౌలిక వసతుల కార్యక్రమం

ప్రధాన కార్యదర్శుల జాతీయ సమావేశం

నదీ జలమారాగాలు, భారతదేశానికి కొత్త బలం

వందే భారత్ – స్యం-సమృదిధి కోసం భారతదేశం  పరివర్తన

వ్యకి్తత్ం:  శంభునాథ్  డే  |48

ప్రజల భాగస్మ్యంతో నీటి సవాళలోన పరిష్కరించేందుకు 
భారతదేశం కృషి  

74వ గణతంత్ర దినోతస్వ ప్రధానాంశాలు 

సంక్షిప్త వార్తలు |4-5

సావేమి వివేకానేంద జయేంతిని పురస్కరిేంచుకని ‘యువజన దనోతస్వ’ 
వేడుకల సేందరభుేంగా పిఎేం నరేంద్ర మోదీ ప్రసేంగేం   |22

భీమ్  యుపిఐ లావాదేవీల ప్రోత్స్హక పథకేం;  బహుళ ర్షట్ర సహకార 
ఎగుమతుల సేంఘేం ఏర్పాటుక అనుమతి    |32-33

భారతదేశ శాసత్ర సాేంకతిక అభివృదధి   |34-35

...కారణేంగా వాయేధులను సతవేరేం గురితుేంచవచుచా, వాయేధి పరీక్షలోలో  కూడా 
ఎలాేంట్ జాపయేేం ఉేండద్     |36-37

టీమ్  ఇేండియా స్ఫూరితుని శకితువేంతేం చేసే వేదక  |38-39

ప్రపేంచేంలోనే పొడవైన నదీ నావ – ఎేంవి గేంగా విలాస్  క పచచా జేండా   
     |40-41

15 రోజులోలో  రేండు వేందే భారత్ రైళ్లో    |42-43

 |30-31

|23-26

లోప లి పేజీలోలోనవభారత బడ్జా ట్
వలసవాద చిహ్నిలకు చరమగీతం

ముఖపత్ర  
కథనం 

మాతృభూమి రక్షణకు, జాతి నిరామూణానికి 

సర్ం త్్యగం 

ప్ర వాస భారతీయ మన 
‘‘రాష్ట ్రదూత’’

యావత్ ప్ర పంచం మన స్వదేశీ

మన సావేతేంతయే్ర యోధులు మాతృభూమిని 
బ్రిట్షర్ ల బానిసతవేేం నుేంచి 
కాపాడేంద్క నిరేంతరేం పోర్డారు. ప్రతి 
ఒక్క రోజును, ప్రతి ఒక్క క్షణానిని, 
జీవితేంలో ప్రతి ఒక్క అణ్వును జాతిక 
అేంకితేం చేశారు.   44-47

ప్రవాసీ భారతీయ దవస్  17వ 
సమేమాళనేంలో ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ ప్రసేంగేం     27-29

ప్ర పంచాన్కి భారతదేశం కానుక...సంపుటి 3, సంచిక 15 ఫిబ్ర వరి 1-15, 2023
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సమాచార్సమాచార్
సంపాద కుడు 
స త్యాంద్ర  ప్ర  కాష్ ,  
ప్రినిస్పల్ డైరకటార్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కారా్యలయం, 
న్్యఢిల్లో

డిజై నర్్స
అభయ్ గుపా్త

ఫిరోజ్ అహ్మద్

లంగ్్వజ్ ఎడిట రులో
సుమిత్ కుమార్ (ఇేంగ్లోష్), 
జయ్ ప్ర కాశ్ గుపా్త  (ఇేంగ్లోష్)
నదీమ్ అహ్మద్ (ఉర్దూ ),
పౌల మి ర క్షిత్ (బేంగాలీ)

సీన్యర్ కన్సలి్ట ంగ్ ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

సీన్య ర్ అసిస్ట ంట్ క న్స లి్ట ంగ్ ఎడిట ర్ 
పవన్ కుమార్

అసిస్ట ంట్ క న్స లి్ట ంగ్ ఎడిట ర్ 
అఖిలేష్ కుమార్

చంద న్ కుమార్ చౌద రి  

సీన్యర్ డిజై నర్ 
రవంద్ర  కుమార్ శర్మ
రాజీవ్ భార్గ వ

13 భాషలోలో  అందుబాటులో ఉనని న్యా 
ఇండియా సమాచార్ చదవడాన్కి ఈ 

కింది లింక్ కిలో క్ చేయండి

న్యే ఇేండియా సమాచార్ పాత 
సేంచికలను చదవడానికి ఈ కిేంద లిేంక్ 

కిలోక్ చేయేండి:

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

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

‘న్యే ఇేండియా సమాచార్’ పై 
ఎపపాట్కప్పుడు సమాచారేం 
తెలుసుకనేేంద్క ట్వేటటార్ పై  
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న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఫిబ్రవరి 1-15, 20232

న మ సా్కరేం.

కోవిడ్ మహమామారి మనేందరికీ ఆరోగయేేం, పోషకాహార 
భద్రత ప్రాధానయేత గురిేంచి తెలుసుకనేలా చేసిేంద. శత్బిదూకి 
ఒక్క సారి మాత్మే వచేచా మహమామారి, దాని వలలో ప్రపేంచేం 
అేంత్ ఎద్ర్్కనని సేంఘర్షణ భూమేండలానికి ఆహార భద్రత 
ఇపపాట్కీ ఆేందోళన రకెతితుేంచే అేంశమేనని తెలియ చేసిేంద. 
అలాేంట్ సమయేంలో ఎలాేంట్  వాత్వరణ, ద్రిభుక్ష 
పరిసిథితులనైనా తటుటా కనే సవేభావేం గల చిరుధానాయేల కోసేం 
ప్రపేంచ సాథి యి ఉదయేమేం ప్రారేంభిేంచడేం అతయేేంత కీలకమైన 
అడుగు.

మానవాళి ప్రారేంభ దశలో పేండిేంచిన పేంటలోలో  
చిరుధానాయేలు ఒకట్ కావడేం చరిత్లో గరవేకారణమైన ఘటటాేం.  
పూరవేకాలేంలో అవి ప్రధాన ఆహార వనరుగా ఉేండవి. కాని, 
తద్పరి దశలో అవి ఆహారేం నుేండి కనుమరుగైపోయాయి. 
వాట్ని భవిషయేతుతు ఆహార ఎేంపికగా నిలపాలిస్న అవసరేం 
ఉేంద. వయేవసాయేం సతుబ్ధి గా మారినటలోయిత్ అద మన 
ఆరోగాయేనిని దెబ్బ తీసుతుేంద. ఈ నేపథయేేంలో వయేవసాయ, ఆహార 
భిననితవేేం కోసేం చిరుధానాయేలను ప్రోతస్హిేంచడేం చక్కని 
మారే్ం.

దేశేంలోని, ప్రపేంచేంలోని మారుమూల ప్రాేంత్లక కూడా 
పోషకాహారేం అేందేంచడానికి చిరుధానాయేలను ఆహారేంగా 
ప్రాచురయేేంలోకి తెచేచా లక్షష్ేంతో భారతదేశేం 2018 
సేంవతస్ర్నిని చిరుధానాయేల సేంవతస్రేంగా పాట్ేంచిేంద.  
యోగా నుేంచి చిరుధానాయేల వరక భారతదేశేం చేపట్టాన 
చొరవలనినిేంట్నీ ప్రపేంచేం సీవేకరిేంచిేంద. భారతదేశేం చొరవ 
కారణేంగా ఐకయేర్జయే సమితి 2023 సేంవతస్ర్నిని అేంతర్జె తీయ 
చిరుధానాయేల సేంవతస్రేంగా ప్రకట్ేంచిేంద. చిరుధానాయేలతో 
వేండ వేంటల పటలో ప్రపేంచవాయేపతుేంగా ఆసకితు పెరగడేం కూడా 

అతయేేంత ప్రధానమైన అేంశేం. 1.8 కోటలో టనునిల ఉతపాతితుతో 
భారతదేశేం చిరుధానాయేల ప్రపేంచ హబ్ గా మారేంద్క 
సిదధిేంగా ఉేంద.  ఆసియా ప్రాేంతేంలో ఉతపాతితు చేసే 
చిరుధానాయేలలో 80 శాతేం పైగా చిరుధానాయేలను భారతదేశేం 
ఉతపాతితు చేసుతుేంద.

ప్రాచీన కాలేం నుేంచి జొననిలు, చిరుధానాయేలు భారతదేశ 
వయేవసాయేం, సేంస్కకృతి, నాగరికతలో భాగేంగా ఉనానియి. 
అేంతర్జె తీయ చిరుధానాయేల సేంవతస్ర్నిని పురస్కరిేంచుకని 
పోషక విలువలు గల ధానాయేల ప్రాధానయేతను తెలియచేసేదే ఈ 
సేంచికలోని ముఖపత్ కథనేం. చిరుధానాయేల వినియోగానిని 
పెేంచే దశగా ప్రపేంచసాథి యి ప్రజా ఉదయేమానికి ర్పకలపాన 
చేయడేం బారతదేశ లక్షష్ేం. 

కలర్ రోగుల జీవిత్లను రక్ేంచడానికి ఉపయోగపడ 
అనేవేషణ చేసిన ప్రముఖ శాసత్రవేతతు శేంభునాథ్ డ జీవిత చరిత్  
ఈ సేంచికలో వయేకితుతవే విభాగేంలో ప్రచురిేంచడేం జరిగేంద. 
ప్రధానమేంత్రి ఆతమానిరభుర్  సవేస్థి భారత్  యోజన, ప్రవాసీ 
భారతీయ దవస్,  గణతేంత్ దనోతస్వ ప్రధానాేంశాలు, జి-20 
సేంబేంధిత కారయేక్రమాలు, కేంద్ర మేంత్రివర ్ నిర్ణయాలు, 
ప్రధానమేంత్రి జాతికి అేంకితేం చేసిన ప్రాజకటాలు, కారయేక్రమాల 
వివర్లు కూడా ఈ సేంచికలో భాగేంగా ఉనానియి. వీట్తో 
పాటుగా అమృత్ మహోతస్వ్  సీరీస్ లో భాగేంగా మహోననితులైన 
సావేతేంతయే్ర యోధుల సాహస గాథలు కూడా చదవేండి.   

మీ అమూల్య మైన స ల హ్లు పంపుతూ ఉండండి. 

సంపాదకీయం
చక్కని పోషక విలువలు, వాత్వరణ సిథిరత్ సందేశం ఇసు్తనని

 అంతరాజెతీయ చిర్ధానా్యల సంవతస్రం

 (సతే్యంద్ర ప్రకాష్)

హందీ, ఇంగ్లోషు సహ్ 11 భాషల్లో పత్రికన

చదవండి/డౌన్ ల్డ్ చేసుకోండి.

https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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నవభారతం కొత్త ఆలోచనలతో పురోగమిస్్తంది: అమృత 
నవభారతం కొత్త ఆలోచనలతో పురోగమిస్్తంది: అమృత 

కాలంలో ముందుకు సాగుతున్న తరుణంలో వారసత్వ 
కాలంలో ముందుకు సాగుతున్న తరుణంలో వారసత్వ 

సంపదను కాపాడుతూ, సాంస్కృతిక స్థలాల పునరుద్ధరణ, 
సంపదను కాపాడుతూ, సాంస్కృతిక స్థలాల పునరుద్ధరణ, 

అభివృది్ధ, పరిరక్షణ చరయూలు చేపడుతోంది.
అభివృది్ధ, పరిరక్షణ చరయూలు చేపడుతోంది.

సుసంపన్్నమౌతున్్న సుసంపన్్నమౌతున్్న 

సాంస్కకృతిక సాంస్కకృతిక 
వారసత్్వంవారసత్్వం

జనవరి 1-15, 2023జనవరి 1-15, 2023

ఉచిత పంపిణీ కోసంఉచిత పంపిణీ కోసం
సంపుటి 3, సంచిక 13సంపుటి 3, సంచిక 13

స మాచార్స మాచార్న్యూ ఇండియా  న్యూ ఇండియా  

సమకాల్న అంశాలపై అందిసు్తనని చక్కని సమాచారం

భారత ప్రభుతవే సమాచార, ప్రసార మేంత్రితవే శాఖ ప్రచురిసుతునని న్యే ఇేండియా 
సమాచార్  పత్రికను నేను క్రమ తపపాకేండా చద్వుత్ను. ఇటీవల త్జా సేంచిక 
చదవాను. సమకాలీన సమసయేలు, కారయేక్రమాలపై స్ట్గా సమాచారేం అేందేంచడేం 
వలలో ఇద ఇతర పత్రికల కనాని చాలా భిననిమైనద. దానికి తోడు ఈ పత్రిక 13 ప్రధాన 
భారతీయ భాషలోలో  ఉచితేంగా అేంద్బాటులో ఉేండడేం ప్రత్యేకేం. పోటీ పరీక్షలక 
తయారయ్యే వారికి ఇద అతయేేంత ఉపయోగకరేం. దేశానికి చెేందన సాహసుల గాథలు 
చదవడేం నాకెేంతో  ఆనేందేం కలిగసతుేంద. అమృత్ మహోతస్వ్  విభాగేంలో ప్రచురిసుతునని 
సావేతేంతయే్ర యోధుల  వీరగాథలనినిేంట్నీ పుసతుక ర్పేంలో ప్రచురిేంచినటటాయిత్ ప్రతి 
ఒక్కర్ వారి గురిేంచి తెలుసుకోగలుగుత్రు.
ప్రియాంశు చౌదరి

priyanshuchymhp00@gmail.com

 ఈ పత్రికతో ప్రేమల్ పడాడాన
న్యే ఇేండియా సమాచార్ పత్రిక చదవడేం 
నాకెప్పుడూ ఆనేందదాయకమే. నేను గ్రామీణ 
ప్రాేంత్లక చెేందన వయేకితుని. పత్రిక చదవడేం 
ప్రారేంభిేంచిన నాట్  నుేంచి నేను ఈ పత్రికతో 
ప్రేమలో పడాడా ను. ముక్కస్ట్ వారతుల ప్రచురణ, 
భారత ప్రభుతవేేం చేపట్టాన అభివృదధి 
కారయేక్రమాలక సేంబేంధిేంచిన వారతులు అతయేేంత 
ఆసకితుకరేంగా ఉేంటునానియి.
gurmendra@gmail.com

ఈ పత్రిక ఎంతో ఉపయోగకరమైన సమాచారం అందిస్తంది
న్యే ఇేండియా సమాచార్ పత్రిక అతయేేంత ఉపయోగకరమైన సమాచారేం అేందసతుేంద. ఈ పత్రిక చదవిన తర్వేత విభినని 
రేంగాలు పురోగతి బాటలో ప్రయాణిస్తు  ఏ విధేంగా ఆతమానిరభుర్ అవుతుననిద మనేం తెలుసుకోగలుగుత్ేం. మీ టీమ్ అేందర్ 
ప్రశేంసక అరుహులే.
dksbdn25@gmail.com

న్్య ఇండియా సమాచార్ అత్యంత ఉపయోగకరంగా నిర్పించుకుంది
నేను న్యే ఇేండియా సమాచార్  పత్రిక నిరేంతరేం అేంద్కేంటునానిను. ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకతవేేంలో భారతదేశేం ఏ 
విధేంగా ఎద్గుతోేంద, మారుతోేంద అనే అేంశేంపై వాసతువ చిత్ణను పత్రిక అేందసతుేంద. డిసేంబర్ 1-15 సేంచికలో ఇచిచాన ఒక 
వాయేసేం అవినీతిపై నిర్ణయాతమాక పోర్టేం విషయేంలో ప్రధాన మేంత్రి కటుటా బాటును, నిర్ణయాతమాక వైఖరిని ప్రతిబిేంబిేంచిేంద. దీనికి తోడు 
ఈ పత్రికలో ప్రచురిేంచిన ముఖపత్ కథనేం మిషన్ లైఫ్ దావేర్ భారతదేశేం ప్రపేంచ దేశాలక అేందేంచిన పర్యేవరణ-మిత్ జీవన 
విధానేం గురిేంచి తెలియ చేసుతుేంద. దూర ప్రాేంత్లోలో ని జోనల్  జరనిలిసుటాలక అతయేేంత ప్రధానమైన వనరుగా ఈ పత్రిక 
నిర్పిేంచుకేంద. 
డాకటార్ ఘన్ శా్యమ్ బత్్ల్ , drgbmdsr@gmail.com

న్్య ఇండియా సమాచార్ పత్రిక కోసం ఆసకి్తగా ఎదుర్ 
చూసు్తనానిన
నేను న్యే ఇేండియా సమాచార్ పత్రిక కోసేం ఆసకితుగా 
ఎద్రు చూసుతునానిను. ఈ పత్రిక పేంపుతుననిేంద్క 
సమచార, ప్రసార మేంత్రితవే శాఖక ధనయేవాదాలు. వయేకితుతవే 
విభాగేంలో మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి 
గురిేంచిన వాయేసేం అతయేేంత సమాచారయుతేంగా ఉేంద.
శ్రీ గోపాల్  శ్రీవాస్తవ

shrigopal6@gmail.com

ఉత్తర ప్రతు్యత్తరాల చిర్నామా:  ర్మ్ నేంబర్-278, సేంట్రల్ బ్యేరో ఆఫ్ కమూయేనికషన్, సకేండ్ 
ఫ్లో ర్, స్చనా భవన్, న్యేఢిలీలో - 110003

e-Mail:  response-nis@pib.gov.in

అనుసరించిండి@NISPIBIndia
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ఆన్ లై న్ గ్మింగ్ సవరణ 
న్బంధనలు జారీ చేసిన ప్ర భుత్వం

దేశేంలో ఆన్ లైన్ గేమిేంగ్ ఒక వరథిమాన 
పరిశ్రమ. ఇద తవేరితగతిన విసతురిసతుేంద. 

2025-2026 నాట్కి దేశానిని ట్రిలియన్ డాలర్  
డిజిటల్ ఎకానమీగా తీరిచా దదదూడేంలో దాని పాత్ 
అతయేేంత ప్రధానేం.  ఈ రేంగానికి చెేందన నియేంత్ణ 
యేంత్రాేంగానిని పట్ష్ేం చేసి గేమిేంగ్  ను బాలలు, 
మహిళలక సురక్తేం చేయడేం కోసేం ఎలకాట్ర నిక్స్, 
ఇనఫూరమాషన్  టెకానిలజీ మేంత్రితవే శాఖ ఆన్ లైన్ 
గేమిేంగ్  క సేంబేంధిేంచిన ఐట్ ఇేంటరీమాడియ్టరీ 
నిబేంధనలు 2021కి ముసాయిదా సవరణలను 
విడుదల చేసి ప్రజలతో సేంప్రదేంపులక ఉేంచిేంద.

‘‘నిబేంధనలు సరళేం: 2025 నాట్కి ట్రిలియన్ 
డాలర్  డిజిటల్ ఎకానమీగా అభివృదధి చెేందాలనని 
భారతదేశ  ఆకాేంక్ష సాకారేం కావడానికి కీలకమైన 
చోదకశకితుగా ఆన్ లైన్ గేమిేంగ్  పరిశ్రమను మేేం 
తయారు చేయాలనుకేంటునానిేం’’ అని ఎలకాట్ర నిక్స్, 
ఐట్ శాఖ సహాయ మేంత్రి ర్జీవ్ చేంద్రశేఖర్ 
అనానిరు. ‘‘ఆన్ లైన్ గేమిేంగ్  పరిశ్రమలో సాటా ర్టా-అప్ 
ల కీలక పాత్ను కూడా మేేం వీక్ేంచగలుగుతునానిేం’’ 
అని చెపాపారు.  తవేరలో విధానానిని ఖర్రు చేసే 
ప్రయతనిేంలో భాగేంగా మరో విడత సేంప్రదేంపులను 
కూడా త్ము చేపటటానుననిటుటా  ఆయన తెలిపారు.

n 	ఆన్ లైన్ గేమిేంగ్  క సేంబేంధిేంచి సవేయేం-నియేంత్ణ 
యేంత్రాేంగేం భవిషయేతుతులో ఆన్ లైన్ గేమిేంగ్   కేంటెేంట్  ను 
నియేంత్రిసుతుేంద. ఆటగాళలో నిర్బేంధ తనిఖీ ఏర్పాటు కూడా 
జరుగనుేంద.

n 	గేమ్స్ లో దౌరజెనయేకాేండ, బానిస, లైేంగక కేంటెేంట్ క సాథి నేం 
ఉేండద్. భారతదేశేంలో ఆచరణలో ఉనని నిబేంధనలు 
అనుసరిేంచడేం తపపానిసరి.

n 	దేశేంలోని గేమరలోలో 40-45 శాతేం మేంద మహిళలే. అేంద్క 
గేమిేంగ్ పరిశ్రమ సురక్తేంగా ఉేండలా చూడడేం అతయేేంత 
ప్రధానేం.

n 	ముసాయిదా నిబేంధనలోలో  బట్టాేంగ్, పేందెేం విషయేంలో కఠినమైన 
నిబేంధనలునానియి.

n 	చివరికి వచేచా ఫలితేంపై ఆన్ లైన్ గేమరులో  ఇష్టా నుసారేంగా 
పేందాలు కాయడానికి  వీలుేండద్.ము

సా
యి

దా
లో

న్
 ప ్ర

ధా
న

ంశా
లు

ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారేంభిేంచిన ‘హర్  ఘర్  
బిజీలో యోజన’పై జముమా-కశ్మార్  క చెేందన అనేంతనాగ్  

జిలాలో లోని టెథాన్ గుజజెర్  టౌన్ షిప్ ప్రజలు ప్రశేంసల వర్షేం 
కరిపిసుతునానిరు. ఈ ప్రాేంత ప్రజలు జీవిత్లోలో  తొలిసారిగా గ్రామాలోలో  
విద్యేత్ దీపాలు చూసుతునానిరు. ఈ దీపాలు తమ ఇళలోనే కాద్, తమ 
జీవిత్లను కూడా మారుచాత్యని గ్రామసుథిలేంటునానిరు. విద్యేతుతు 
సరఫర్ ప్రారేంభమైనప్పుడు గ్రామసుథిలే కాద్, విద్యేతుతు  శాఖ 
సిబ్బేంద కూడా  కొతతు ట్రాన్స్  ఫారమార్   ముేంద్ నాటయేేం చేశారు.

నరేంద్ర మోదీ ప్రధాన మేంత్రిగా బాధయేతలు చేపట్టాన సమయేంలో 
దేశ పురోగతి కోసేం ప్రతి ఇేంట్కీ విద్యేతుతు వసతి కలిపాసాతుమని ప్రతిజ్ఞ  

జము్మ,  కశీ్మర్ లోన్ గా్ర మాలకు తొలిసారిగా 
వెలుగులు న్ంపుతునని ‘హర్ ఘర్ బిజీలో  యోజన’

చేశారు. గతేంలో అేంధకారేంలో మగ్పోయిన గ్రామాలక విద్యేతుతు 
వసతి కలిపాసాతుమని 2015  ఆగసుటాలో ప్రకట్ేంచారు. ప్రతి ఒక్క ఇేంట్కీ 
విద్యేతుతు అేందేంచే ప్రక్రియలో భాగేంగా 200 జనాభా గల టెథాన్  
గ్రామానికి కూడా కేంద్ర పథకేం కిేంద విద్యేతుతు  వసతి లభిేంచిేంద. 
త్ము జీవితేంలో తొలిసారిగా విద్యేతుతు  వెలుగు చూసుతునానిమని 
గ్రామానికి చెేందన  ఫజులుదీదూన్ ఖాన్, జాఫర్ ఖాన్ చెపాపారు.
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కేంద్ర ప్రభుతవే ఫేమ్  ఇేండియా రేండో దశ పథకేం కిేంద 
దేశేంలోని ర్షట్ర ప్రభుత్వేలు, రవాణా కార్పారషనులో  ఇపపాట్ 

వరక 3538 బసుస్లక ఆరడారులో  జారీ చేయగా వాట్లో 1716 బసుస్లు 
జనవరి తొలి వారేంలో రోడలో పైకి వచాచాయి. కేంద్ర ప్రభుతవే పథకేం కిేంద 
ప్రవేశపెట్టాన ఈ బసుస్లోలో  300 బసుస్లు 
ఢిలీలో ఎన్.సి.ఆర్  లో  తిరుగుతునానియి.

ఢిలీలో మెట్రో రైల్ కార్పారషన్  చివరి 
ప్రాేంత కనెకిటావిటీ కోసేం ఢిలీలో రవాణా 
కార్పారషన్  క 300 బసుస్లు, 100 
విద్యేత్ బసుస్లు కొనుగోలు చేసేేంద్క 
కేంద్ర ప్రభుతవేేం 2019 ఆగసుటాలో 
అనుమతిేంచిేంద.  విభినని సమయాలోలో  బసుస్ల కొనుగోలుక ఢిలీలో  రవాణా 
కార్పారషన్  ఆరడారులో  జారీ చేయగా 250 బసుస్లను ఇపపాట్క అేందేంచారు. 
ఆ కటుటా బాటును తీరచాడేం కోసేం భారీ పరిశ్రమల మేంత్రితవే శాఖ మరో 50 
బసుస్లను అేందచేసిేంద. ఈ 300 బసుస్ల కోసేం డిట్సికి  కేంద్ర ప్రభుతవేేం 
ర్.165 కోటలో ప్రోత్స్హకేం అేందసుతుేంద.

ఏ దేశానికైనా భద్రత లేదా రక్షణ సేంసిదధితతో పాటుగా 
సామాజిక-ఆరిథికాభివృదధి ప్రత్యేకిేంచి సరిహద్దూ  ప్రాేంత్ల 

అభివృదధికి వ్యేహాతమాక ప్రాధానయేేం ఉేంద. సరిహద్దూ  చివరిలో ఉనని 
ఏ గ్రామానిని అయినా మారుమూల గ్రామేంగా పరిగణిేంచడేం 
ప్రధాన మేంత్రి  నరేంద్ర మోదీ ఇషటాపడరు. అలాేంట్ గ్రామాలను 
ఆయన సుసేంపననితక ప్రవేశ మారే్ంగా పరిగణిసాతురు. అేంద్క 
సరిహద్దూ  గ్రామాలోలో  వసతుల అభివృదధికి  ఆయన ప్రత్యేక ప్రాధానయేేం 
ఇసుతునానిరు. అరుణాచల్  ప్రదేశ్  లో అలాేంగ్-యాేంకాేంగ్  రోడుడా తో 
పాటు 28 మౌలిక వసతుల ప్రాజకటాలను రక్షణ మేంత్రి ర్జ్ నాథ్  
సిేంగ్ జనవరి 3వ త్దీన జాతికి అేంకితేం చేయడమే సరిహద్దూ  
ప్రాేంత్ల అభివృదధి పటలో కేంద్ర ప్రభుతవే సేంకలాపానికి ప్రతయేక్ష 
నిదర్శనేం. ఈశానయే ర్ష్ట్ర లోలో ని సియాేం సహా 22 వేంతెనలు;  ఏడు 
సరిహద్దూ  ర్ష్ట్ర లు, కేంద్ర ప్రభుతవే  రహదారులు, మరో మూడు 
ఇతర ప్రాజకటాలను సరిహద్దూ  రహదారుల సేంసథి పూరితు చేసిేంద. 
వీట్కి తోడు ఆరోగయే సేంబేంధిత అవసర్లను తీరచాేంద్క లదాదూ ఖ్  
లో రేండు, మిజోరేంలో ఒక టెలీ మెడిసిన్  కేంద్రాలను కూడా 
మేంత్రి ప్రారేంభిేంచారు. సరిహద్దూ  ప్రాేంత్ల అనుసేంధానేం, 

భారతదేశేంలో ప్రతయేక్ష పనుని వస్ళ్లో  25 
శాతేం మేరక పెరిగాయి. 2022-2023 

ఆరిథిక సేంవతస్రేంలో జనవరి 10వ త్దీ వరక 
భారతదేశ మొతతుేం పనుని వస్ళ్లో   24.58% పెరిగ 
ర్.14.71 లక్షల కోటులో గా నమోదయాయేయి. వాట్లో 
వయేకితుగత ఆదాయపు పనుని వాటా అధికేం. రిఫేండ్  
మొత్తునిని కూడా మినహాయిేంచినటలోయిత్ వస్ళ్లో  
ర్.12.31 లక్షల కోటులో . గత ఆరిథిక సేంవతస్రేంలో 
ఇదే సమయేంలో నమోదైన వస్ళలో కనాని ఇద 
19.72 శాతేం అధికేం. అేంద్లో వయేకితుగత ఆదాయపు 
పనుని వాటా 30.46 శాతేం ఉేంద. వరతుమాన  ఆరిథిక 
సేంవతస్ర్నికి బడ్జెట్ లో నిరదూశేంచిన లక్షష్ేంలో ఈ 
వస్ళ్లో  86.68 శాతేం. బడ్జెట్  లో ప్రకట్ేంచిన వస్ళలో 
అేంచనా ర్.14.20 లక్షల కోటులో .  

రూ.724 కోటలో  28 బిఆర్ఒ పా్ర జకు్ట లు జాత్కి అంకితం

ఫేమ్ ఇండియా  ఫేజ్-2 కింద రోడలో  
పై కి రానునని 1700 ఇ-బసు్సలు

25% పరిగిన 
ప్ర తయాక్ష పనుని 

వసూళ్లో

ఈ ప్రాేంత్ల ప్రజల అభివృదధి ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
నాయకతవేేంలోని ప్రభుతవే అగ్ర ప్రాధానయేత అని ఈ కారయేక్రమేంలో 
మాటాలో డుతూ రక్షణ మేంత్రి ర్జ్  నాథ్  సిేంగ్ చెపాపారు. భవిషయేతుతు 
సవాళలోను సమరథివేంతేంగా పరిష్కరిేంచేేంద్క  శకితువేంతేం, 
సవేయేం-సమృదధిేం అయిన ‘‘నవభారతేం’’ నిరిమాేంచాలని 
ప్రభుతవేేం లక్షష్ేంగా పెటుటా కేందని ఆయన అనానిరు. భారతదేశేం 
యుదాధి నిని  ఎప్పుడూ వయేతిరకిసుతుేందని, తపపానిసరి అయిత్ మాత్ేం 
కచిచాతేంగా పోర్డి తీరుతుేందని సపాషటాేం చేశారు. దేశానిని అనిని 
రకాల బదరిేంపుల నుేంచి రక్ేంచేేంద్క ప్రభుతవేేం అనిని రకాల 
చరయేలు తీసుకేంటుననిటుటా  ఆయన చెపాపారు. 
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భారతదేశ చరిత్రల్ 2023 ఒక ఉజ్ల సంవతస్రంగా నిలిచిపోతుంది. జి-20 వంటి శకి్తమంతమైన 

కూటమికి అధ్యక్షత వహసు్తనని భారత్ చొరవతో ఐక్యరాజ్యసమితి ఈ ఏడాదిని ‘అంతరాజెతీయ చిర్ధాన్య 

సంవతస్రం’గా ప్రకటించింది. చిర్ధానా్యల ప్రాముఖ్్యనిని గురి్తంచిన భారత్, దేశ ప్రజలకు పౌషిటాకత 

అందించడంల్ ముందడుగు వేసింది. చిర్ధానా్యలకు దేశవిదేశాల్లో గిరాకీ సృషిటాంచడం సహ్, ఈ ప్రతే్యక 

ఏడాదిల్ ప్రపంచ అగ్రగామినని ర్జువు చేసుకుంటంది...

చిరుధానయాల విలువను 
ప్ర పంచాన్కి చాటిన భారత్

ప్రజలకు తృణధానా్యలు ఎంత ముఖ్యమో.. ఈ అంతరాజెతీయ చిర్ధాన్య సంవతస్రం (2023) ఓ ప్రజా 

ఉద్యమంగా విస్తరించి సురక్షిత, ఆరోగ్యకర భవితకు ఎలా బాటలు వేసు్తందో తెలుసుకుందామా!

అంతరాజా తీయ చిరుధానయాల సంవత్సరం - 2023

ముఖపత్ర కథనం పోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్
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ఓ నెలననిర కిేందట, డిసేంబర్ 20న పారలోమెేంటులో ఒక విశషటా విేంద్ ఏర్పాటు 
చేయబడిేంద. ఉప ర్షట్రపతి, ప్రధాన మేంత్రి, లోక్ సభ సీపాకర్, మాజీ 
ప్రధానులు, పారలోమెేంట్ ఉభయ సభల నేతలు, వివిధ ర్జకీయ పారీటాల 
అధయేక్షులు, ఎేంపీలు, అధికారులేంత్ దీనికి హాజరయాయేరు. ఇద ర్జకీయ 

సమావేశేం లేదా ఆహార సేంబేంధిత వేడుకలను మిేంచిన విేంద్... ఎేంద్కేంటే- పౌరుల 
పోషిటాకతతోపాటు వారి ఆరోగయేేం మెరుగు పరచడేం దీని లక్షష్ేం. భారతదేశపు పోషక 
విలువలుగల ప్రాచీన ధానాయేలు మన ఆహార పదార్థి లోలో  సముచిత సాథి నానిని తిరిగ పొేందగలవనే 
నమమాకమే ఈ విేంద్ ఏర్పాటుపై ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిర్ణయానికి ప్రాతిపదక. ఈ 
నమమాకానిని ప్రతిబిేంబిేంచే విేంద్లో అతుయేననిత సాథి యి విధాన నిర్ణతలేంత్ పాల్్నానిరు. మరో 
విధేంగాన్ ఈ కారయేక్రమానికి ఎేంతో ప్రాధానయేేం ఉేంద. ఎలాగేంటే- భారత ప్రతిపాదన 
మేరక ప్రపేంచేం 2023ను అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే సేంవతస్రేంగా నిరవేహిేంచుకేంటోేంద.

చిరుధానాయేలు మానవాళికి ఒక విలువైన సహజ బహుమతి. కాబట్టా, 2023ను అేంతర్జె తీయ 
చిరుధానయే సేంవతస్రేంగా ప్రకట్ేంచడేం యావతుతు మానవాళికీ బహుమతికనాని గొపపాదే. 
చిరుధానాయేలను భారతీయ వేంటకాలోలో  అనాదగా ఉపయోగసుతునానిరు. అయిత్, ఆహార భద్రతక 
ఉదేదూశేంచిన 1960ల నాట్ హరిత విపలోవేం వీట్ ప్రాముఖాయేనిని తగ్ేంచిేంద. కాలక్రమేంలో 
చిరుధానాయేలపై మనక శ్రదధి తగ్, అద మన ఆహారేం నుేంచి అదృశయేమైేంద. ఫలితేంగా 
చిరుధానాయేల సాగు కూడా క్షీణిేంచిేంద. హరిత విపలోవానికి ముేంద్ మొతతుేం తృణధానయే పేంటలోలో  
చిరుధానాయేల వాటా 40 శాతేంగా ఉేండద. తర్వేతి కాలేంలో పప్పుధానాయేలు, న్నెగేంజలు, 
మొక్కజొనని వేంట్ వాణిజయే పేంటలపై దృషిటా మళలోడేంతో చిరుధానాయేల సాగు సుమారు 20 
శాత్నికి తగ్పోయిేంద. వాణిజయే పేంటలు లాభదాయకమేగాక రకరకాల ర్యితీలు, ప్రభుతవే 
కొనుగోళ్లో , ప్రజా పేంపిణీ వయేవసథిలో చేరచాడేం వేంట్ విధానాలు వాట్ సాగును ప్రోతస్హిేంచాయి. 
అయిత్, ఇప్పుడు ఆహారపు అలవాటలోలో మారుపాతో శకితు సమృదధి సనని తృణధానాయేలక మన 
ఆహారేంలో ప్రాధానయేేం తిరిగ మొదలైేంద. చిరుధానాయేలు మన దేశానికి కొత్తుమీ కాద్, లోగడ 
పరిమిత సౌకర్యేలుేండ గ్రామీణ వాత్వరణేంలో చినని రైతులు కూడా తమ అవసర్లక 
తగనటులో  తృణధానాయేలు పేండిేంచే పరిసిథితులుేండవి. కటుేంబ అవసర్లకపోగా మిగలిన 
పేంటను అముమాకనేవారు. ర్నుర్న్ లాభారజెన ప్రధానేంగా వయేవసాయేంలో పోటీ పెరిగేంద. 

ముఖపత్ర కథనంపోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్
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“భూగోళంపై  ఆహ్ర భద్ర త నేటికీ 

ఆందోళనకర అంశమే. శతాబదే ంలో 

ఓసారి పీడించే మహమా్మరితోపాటు 

ప్ర పంచమంతటా పరుగుతునని 

సంఘర్ష ణలు ఈ వాస్త వాన్ని స్పష్ట ం 

చేసు్త ననియి. మరోవెై పు వాతావరణ 

మారు్ప కూడా ఆహ్ర లభయాతను 

ప్ర భావితం చేయగలదు. ఈ పరిసిథి తుల 

నడుమ చిరుధానయాలపై  ఉదయామం ఓ 

కీలక ముందడుగు. ఎందుకంటే- అవి 

వాతావరణ హితం, కరువు న్రోధకం, 

పై గా ఈ పంటల సాగు కూడా చాల 

సులభమెై ంది.” 

- నర్ంద్ర  మోదీ, ప్ర ధానమంత్్ర

వయేవసాయేం ఆదాయ వనరుగా మారడేంతో వరి, గోధుమల సాగుపై 
మొగ్ు పెరిగేంద. క్రమేంగా దేశ అవసర్లక సరిపడా మాత్మేగాక 
మిగలిన ప్రపేంచానికీ ఆహార సరఫర్ చేయగలిగే సాథి యిలో మన 
రైతులు ఆ పేంటలు పేండిేంచారు. దీేంతో ఆహార, ఉదాయేన పేంటల 
ఉత్పాదకతలో మన దేశేం అగ్రగామిగా నిలిచిేంద. అేంద్వలలో ఇక 
పోషక విలువలునని తృణధానాయేల సాగుపై దృషిటా కేంద్రీకరిేంచాలిస్న 
ఆవశయేకత ఎేంతయినా ఉేంద. పోషకాహార అవసరేం సపాషటాేం 
కావడేంతో నేడు లోతైన పరిశోధనలతోపాటు నిపుణ్లు మేధోమథనేం 
చేసుతునానిరు. వివిధ ప్రదేశాలోలో  అవగాహన కారయేక్రమాలు నిరవేహిస్తు 
చక్కని ఆరోగాయేనికి చిరుధానాయేలు అవసర్నిని నొకి్క చెబ్తునానిరు. 
చిరుధానాయేల సాగు, వినియోగేం సహా, యోగా వాయేపితుకీ కృషి చేయాలని 
ప్ర ధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా పిలుపునిచాచారు. ఆయ న 
చొరవ తో దేశేంలోనేగాక, ప్ర పేంచ వాయేపతుేంగా యోగా వేంట్వాట్ని 
ప్రోతస్హిసుతునానిరు. ప్రధాని పిలుపు మేరక చిరుధానాయేల సాగు, 
వినియోగేం పెరుగుతునానియి.

దేశవాయేపతుేంగా పోషకాహార భద్రత సాధనలో చిరుధానాయేల 
ప్రాధానాయేనిని, పాత్ను గురితుేంచిన కేంద్ర ప్రభుతవేేం ఈ దశగా అనేక 
చరయేలు చేపట్టాేంద. ఇేంద్లో భాగేంగా చిరుధానాయేలను పోషక 
తృణధానాయేలుగా గురితుేంచడమే కాకేండా, 2018వ సేంవతస్ర్నిని 
జాతీయ చిరుధానయే సేంవతస్రేంగా ప్రకట్ేంచిేంద. అేంత్గాక, 

ముఖపత్ర కథనం పోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్
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అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే సేంవతస్రేంపై ప్రకటనతోపాటు విభినని 
సవేలపాసాథి యి విధానాలను ఐకయేర్జయే సమితి సరవేసభయే సమావేశేంలో 
భారత్ ప్రతిపాదేంచిేంద.
కోవిడ్ మహమామూరి – ఆహ్ర ప్రాముఖ్యం

కోవిడ్ మహమామారి ఫలితేంగా ఆరోగయేేం, పోషక భద్రతక 
ప్రాధానయేేం ఎేంతట్దో ప్రతి ఒక్కరికీ తెలిసి వచిచాేంద. కోవిడ్ 
మాత్మేగాక, ప్రపేంచవాయేపతు సేంఘర్షణలు, వాత్వరణ మారుపాల 
గురిేంచి కూడా మనేం జాగ్రతతు పడాలిస్న ముఖాయేేంశాలు. ఆహార 
భద్రతపై ఈ మూడు ఎేంతో కొేంత ప్రభావేం చూపడేం తథయేేం. ఇలాేంట్ 
పరిసిథితులను అధిగమిేంచాలేంటే పోషక విలువలు గల ఆహార 
పదార్థి లక ప్రాముఖయేేం కీలకేం. ఈ నేపథయేేంలో అేంతర్జె తీయ 
చిరుధానయే సేంవతస్రేం నిరవేహణతో జాతీయేంగా, అేంతర్జె తీయేంగా 
వాట్ వినియోగేం పెరుగుతుేంద. ఉపాధి, ఆరిథిక సాధికారత కూడా 
ఇనుమడిసాతుయి. 

“అంతరాజా తీయ చిరుధానయా సంవత్సరం-2023కు 

శీ్ర కారం చుటి్ట న ఐకయారాజయా సమిత్తోపాటు, 

ఆహ్ర-వయావసాయ సంసథి కు అభినందనలు! మా 

ప్ర త్పాదనకు మదదే త్చిచిన వివిధ సభయా దేశాలను 

కూడా నేను అభినందిసు్త ననిను. మానవులు సాగు 

చేసిన తొలి పంటలలో ఒకటిగా చిరుధానయాలకు 

గరి్వంచదగిన చరిత్ర  ఉంది. ఒకనటి ముఖయామెై న 

ఆహ్ర వనరుగా ఉనని వటిన్ భవిషయాతు్త  ఆహ్ర 

ప్ర తాయామానియంగా మారచిడం నేటి తక్షణావసరం!”

- నర్ంద్ర  మోదీ, ప్ర ధాన మంత్్ర

అంతరాజా తీయ చిరుధానయా సంవత్సరం: ప్ర త్పాదనకు 72 దేశాల మదదే తు

మానవాళికి తెలిసిన పురాతన ఆహారిం (జొన్న, సజ్జ, రాగి వగైరా) చిరుధాన్యాలే. భారతదేశింలో 

సాగుచేసిన తొలిన్ళ్ల పింటలు తృణధాన్యాలే. సిింధులోయ న్గరకత కాలింలో తృణధానయా ఆహారిం 

తీసుకున్నట్్ల చూపే అనేక ఆధారాలు లభయామయ్యాయి. ప్రజలకు పౌష్టికత అిందించడింలో ముతక 

ధాన్యాల ప్రాముఖ్యాన్్న గుర్తించిన భారతదేశిం వాటికి దేశవిదేశాలో్ల డిమాిండ్  సృష్టిించిింద. 

ప్రధాన్ నరింద్ర మోదీ చొరవతో ఐకయారాజయా సమితి సర్వసభయా సమావేశిం 2023ను అింతరా్జతీయ 

చిరుధానయా సింవత్సరింగా ప్రకటిించే ప్రతిపాదనను ఆమోదించేలా కింద్ర ప్రభుత్విం ప్రముఖ పాత్ర 

పోష్ించిింద. భారత్ ప్రతిపాదనను 72 దేశాలు బలపరచగా 2021 మారచిలోనే ఐకయారాజయా సమితి 

2023ను ‘అింతరా్జతీయ చిరుధానయా సింవత్సరిం’గా ప్రకటిించిింద.

ముఖపత్ర కథనంపోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్
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n  ప్రాముఖ్యం: పోషక సమృదధి చిరుధానాయేలను కేంద్ర పభుతవేేం 2018 
ఏప్రిల్ లో ‘పోషక-చిరుధానాయేలు’గా ప్రకట్ేంచిేంద.

n  అవగాహన: జాతీయ ఆహార భద్రత కారయేక్రమేం కిేంద చిరుధానయే 
ప్రదర్శన-శక్షణ దావేర్ పోషక విలువలునని ర్గ, జొనని, సజజె 
వగైర్లతోపాటు అనేక ఇతర ముతక తృణధానాయేలపై రైతులక 
అవగాహన కలిపాేంచిేంద.

n  పరిశోధన-అంకుర సంసథిలు: పరిశోధన-అభివృదధి మదదూతుతో 
పోషక చిరుధానాయేలక ప్రాచురయేేం కలపాన. వాట్ వినియోగానిని 
ప్రోతస్హిేంచేలా వేంటకాలు-ఉతపాతుతుల ర్పకలపాన కోసేం అేంకర 
సేంసథిలతోపాటు వయేవసాథి పకలక ప్రభుతవేేం చేయూత.

n  జీవ-బల్పేత రకాలు: దేశేంలో సాగుక వీలుగా 2018 నుేంచి 2022 
ఫిబ్రవరి మధయే కాలేంలో 8 రకాల జీవ-బలవరధిక/సేంకర చిరుధానయే 
రకాల ఆవిష్కరణ.

n  ఎగుమతికి ప్రోత్స్హం: వాణిజయే-పరిశ్రమల మేంత్రితవేశాఖ తన 
పరిధిలోని కీలక ‘ఆహార-వయేవసాయ ఉతపాతుతుల ఎగుమతి అభివృదధి 
ప్రోత్స్హక సేంసథి’ (అపెడా) దావేర్ 2022 డిసేంబరు నుేంచి 
పోషకాహార ధానాయేల ప్రపేంచవాయేపతు ఎగుమతిని ప్రోతస్హిేంచే సమగ్ర 
వ్యేహానిని ర్పొేందేంచిేంద.

n  ఇ-జాబిత్లు: భారతీయ చిరుధానాయేల-ఉతపాతుతులపై ప్రచారేం 
దశగా ప్రతి లక్త దేశానికీ తగనటులో  30 ‘ఇ-జాబిత్’లను కేంద్రేం 
సిదధిేం చేసిేంద. వివిధ రకాల ముతక ధానాయేలు, ఎగుమతికి 
వీలునని ఉతపాతుతుల గురిేంచి ఇవి సమాచారమిసాతుయి. అలాగే 
చురుకైన ఎగుమతిదారులు, అేంకర సేంసథిలు, రైతు ఉతపాతితుదారు 
సేంసథిలతోపాటు దగుమతిదారులు/చిలలోర వరతుకశ్రేణి/హైపర్ మార్కటులో  
తదతర్ల జాబిత్ కూడా వీట్లో ఉేంటాయి. విదేశాలోలో ని భారత 
ర్యబార కార్యేలయాలు, దగుమతిదారులు, ఎగుమతిదారులు, 
అేంకర సేంసథిలు సహా భాగసావేములేందరికీ ఇ-జాబిత్లు 
ఇవవేబడాడా యి.

n  అంతరాజెతీయ భాగస్మ్యం: ఐకయేర్జయేసమితి ప్రపేంచ ఆహార 
కారయేక్రమేంతో ఒక ‘ఆసకితు వయేకీతుకరణ లేఖ’పై 2021 డిసేంబర్ 
20న నీతి ఆయోగ్ సేంతకేం చేసిేంద. అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే 
సేంవతస్రేం-2023 నేపథయేేంలో ప్రపేంచవాయేపతుేంగా సేంబేంధిత 
పరిజా్ఞ న ఆదానప్రదానేంలో భారతదేశానికి మదదూతివవేడేంపై ఈ 
భాగసావేమయేేం దృషిటా సారిసుతుేంద.

n  ముద్రకు ప్రాధాన్యం: పేంటకోత అనేంతర విలువ జోడిేంపు, దేశ్య 
వినియోగేం సహా, దేశవిదేశాలోలో  చిరుధానాయేలక ప్రత్యేక ముద్ర 
దశగా ప్రభుతవే తోడాపాటు ఉేంటుేందని కేంద్ర బడ్జెట్ 2022-23 
కూడా సపాషటాేంగా ప్రకట్ేంచిేంద.

n  కార్పురట్ రంగం చొరవకు పిలుపు: భారతీయ చిరుధానాయేలక 
ప్రత్యేక గురితుేంపు, ప్రచారేం కోసేం కార్పారట్ రేంగేం చొరవ చూపాలని 
2022 ఫిబ్రవరి 24న నిరవేహిేంచిన వెబినార్ లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
పిలుపునిచాచారు.

n  ప్రభుత్ కా్యంటీనలోల్ తపపునిసరి: ఆరోగయే ప్రయోజనాల దృష్ట్యా 
చిరుధానాయేల వినియోగానిని  ప్రోతస్హిేంచే దశగా అనిని 
కార్యేలయాలు తమ కాయేేంటీనలోలో ఆ వేంటకాలక సాథి నమివవేడమే 
కాకేండా, వివిధ సమావేశాలోలో  వాట్కి ప్రచారేం కలిపాేంచాలని కేంద్ర 
ప్రభుతవేేం ఆదేశేంచిేంద.

n  పోషకాహ్ర కార్యక్రమం: పిలలోలోలో  పౌషిటాకత పెేంపు దశగా ర్షట్ర 
ప్రభుత్వేలు ‘ప్రధానమేంత్రి పోషణ్ యోజన’ కిేంద చిరుధానాయేలను 
ప్రవేశపెటేటా అవకాశాలను అనేవేషిేంచాలని కేంద్ర ప్రభుతవేేం కోరిేంద. 
ఆయా ధానాయేలను సాేంస్కకృతికేంగా తమ ఆహారేంలో భాగేంగా 
పరిగణిేంచే జిలాలో లక ప్రాధానయేేం ఇవావేలని స్చిేంచిేంద.

n  భారత్ కు అవకాశం: ఐకయేర్జయే సమితి సరవేసభయే సమావేశేం 
2023ను అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే సేంవతస్రేంగా ప్రకట్ేంచడేం 
దావేర్ ప్రపేంచేంలో ముతక తృణధానాయేల సాగు విసీతుర్ణేం పెేంచేేంద్క 
తన వేంతు కృషి చేసిేంద. ఈ నేపథయేేంలో తృణధానాయేల ఉతపాతితులో 
ప్రపేంచేంలోనే అగ్రగామిగా గల భారతదేశేం ఈ అవకాశానిని 
సదవేనియోగేం చేసుకనే దశగా సమగ్ర చరయేలు చేపట్టాేంద.

చిర్ధానా్యలు అతు్యత్తమం: అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే 
సేంవతస్రేం-2023 ప్రారేంభోతస్వానిని ఐకయేర్జయే సమితి 
ఆహార-వయేవసాయ సేంసథి (ఎఫ్ఎఒ) ఇటలీ ర్జధాని రోమ్ లో 
నిరవేహిేంచినప్పుడు- చిరుధానాయేలను భవిషయేతుతు ఆహారేంగా 
ర్పుదదాదూ లిస్న అవసర్నిని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నొకి్కచెపాపారు. 
వాత్వరణ మారుపా ఆహార లభయేతను ఎలా ప్రభావితేం చేసుతుేందో 
కూడా ఆయన వివరిేంచారు. ఈ మేరక “వినియోగదారులక, 
రైతులక కాకేండా వాత్వరణానికి కూడా చిరుధానాయేలు మేలు 
చేసాతుయి” అని సపాషటాేం చేశారు.

కంద్ర  ప్ర భుత్వం చేపటి్ట న కీలక చరయాలు

ముఖపత్ర కథనం పోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్
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భారతీయ సేంప్రదాయేం, సేంస్కకృతి, పదధితులు, సహజ ఉతపాతుతులు.. 
ఇలా ప్రకృతి దావేర్ మనక అేందన ప్రతి ఒక్కటీ ఏ మనిషినైనా 
ఆరోగయేేంగా ఉేంచుత్యనడేంలో సేందేహేం లేద్. కాలక్రమేంలో 
ఆధునికత పేరిట, తీరికలేని జీవన శైలి వలలో  మనేం ఎనోని మేంచి 
విషయాలను క్రమేంగా మరచిపోతునానిేం. అభివృదధి పేరిట అనేక 
అనవసర పదధితులను జీవితేంలో అనుసరిసుతునానిేం.

    అభివృదధి అవసరమే.. కానీ, ఆ ప్రగతి-ప్రకృతి మమేకమైత్నే 
మానవ జీవనానిక కాకేండా, దేశేం మొత్తునికీ ఎేంతో మేలు 
చేయగలద్. ఇవాళ మనేం ఎనోని ఆహార ఉతపాతుతులు చూసుతునానిేం… 
వాట్కి అధిక ధర చెలిలోసుతునానిేం. ఇలాేంట్ వాట్లో కొనినిరకాల 
వితతునాలను ఏ ఒక్కర్ భద్రపరచరు… రైతులు వాట్ని వితతునైనా వితతురు. 
కానీ, ప్రకృతి సహజేంగా ఆయా రుతువులోలో  అవి ఉతపాతితు అవుతునానియి. 
వాట్ విలువ తెలిసినవారు ఆ ఉతపాతుతులను వాడుతునానిరు. మొతతుేం 
మీద ప్రకృతిలో సమతూకేం బాధయేతను దేవుడ చూసుకేంటునానిడు. 
కోవిడ్ మహమామారి విషయానికొసేతు- ప్రపేంచానికి ఇద మొదట్దో లేదా 
చివరిదో కాద్. మరినిని మహమామారులు విరుచుకపడిత్ అవి మరిేంత 

అనిని రకాల చిర్ధానా్యలు 
గ్లోటెన్ (బంధన పదారథి) రహతం. 

చిననిపేగు (సీలియాక్) వా్యధి 
పీడితులకు వైదు్యలు వీటిని 

సిఫారసు చేస్తర్

గుండ్న ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మధుమేహ 

బాధితులకు సరైన ఆహ్రం. రక్తంల్ చక్్కర 

అనియంత్రిత పెర్గుదలన నివారిసు్తంది.

ఇనము సమృదిధిగా 

లభిసు్తంది, శరీరంల్ 

రక్తవృదిధిని ప్రభావితం 

చేసు్తంది.

నాడీ వ్యవసథిన 

బల్పేతం 

చేయడంల్ 

తోడపుడుతుంది.

ఒతి్తడిని, తకు్కవ రక్తపోటున 

నియంత్రిసు్తంది.. శరీర హ్నికారక 

పదారాథిలన నిరోధిసు్తంది.

ఎముకల పెర్గుదల, రక్తహీనత 

తొలగింపుల్ తోడపుడుతుంది.

కాలిషియంతో కూడినది, ఎముకలన బల్పేతం చేసు్తంది. బోలు 

ఎముకల వా్యధి నివారణకు తోడపుడుతుంది.

సామ

లు

జొ
న

నిలు

ఊదలు

అరికెలు

వరిగ
లు

రాగులు

శరీర కణజాలం దెబ్బతినకుండా కాపాడుతుంది. 

పెదదాపేగు కనస్ర్, గుండ్ జబ్్బల ముపుపున 

తగిగాసు్తంది.

విటమిన్ ‘ఇ’ సమృదిధిగా 

ఉండటంవలలో శరీర 

కణజాలం గాయపడకుండా 

కాపాడుతుంది.

సజజాలు

కొ
ర్రలు

ముతక ధానయాలంటే..?
n  ముతక ధానాయేలు సాధారణేంగా సననిధానయేేం పేంటల 

వరీక్రణ కిేందక వసాతుయి. వాట్ని పోషక లేదా తక్కవ నీట్తో 
పేండ ధానాయేలుగాన్ పిలుసాతురు. వీట్లో జొనని, సజజె, ర్గ, 
సామ, కొర్ర, వరిగ, అరికె, తదతర చిరుధానాయేలునానియి.

n  చిరుధానాయేలు మెటటాభూములోలో , తక్కవ నీట్తోనే పేండుత్యి. 
భారతదేశేంలో ముతక తృణధానాయేలను ప్రధానేంగా తక్కవ 
నుేంచి మధయేసథి వర్షపాతేం (200–800 మి.మీ) గల ర్ష్ట్ర లోలో  
పేండిసాతురు.

n  దక్ణ-సహార్ ఆఫ్రికా, ఆసియాలోని చిననికారు, 
మెటటాభూముల రైతులక చిరుధానాయేలు సహజ ఆహారేంలో 
భాగేం. ఈ పోషక సమృదధి పేంటలే అక్కడి రైతులక ప్రధాన 
జీవనాధారేం.

n  చిరుధానాయేలను ఆహారేం, పశుగ్రాసేంగానే కాకేండా జీవ 
ఇేంధనేం, మదయేేం తయారీలోన్ వాడుత్రు. అేంద్క వీట్ని 
అతుయేతతుమ ఆహారేంగా పిలుసాతురు. ఇవి వినియోగదారులక, 
రైతులకగాక భూగోళానికీ మేలు చేయగలవు.

చిరుధానయాలు - శరీర బలవరథి కాలు

ముఖపత్ర కథనంపోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్
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ప్రాణాేంతకేం కాగలవు. అేంద్వలలో ఆహార భద్రత సమసయేలను 
అధిగమిేంచాలిస్న దృష్ట్యా అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే సేంవతస్ర్నికి 
మరిేంత ప్రాధానయేేం ఏరపాడిేంద.  

ఈ సేందరభుేంగానే మానవాళి పేండిేంచిన తొలి పేంటలోలో  
చిరుధానాయేలు కూడా ఒకటని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురుతు చేశారు. 
ఏదేమైనా పోషక సమృదధి వనరులైన చిరుధానాయేలను భవిషయేతుతు 
ఆహారేంగా పరిగణిేంచడేం తపపానిసరి.
ముతక కాదు, ఇవి పోషక ధానా్యలు..

చిరుధానాయేల ప్రాచీనత ఎేంతో విసతు ృతేం.. మనేం వాడుతునని 
ఆధునిక తృణధానాయేల కనాని వీట్ద సుదీర్ఘ చరిత్. పుర్తన 
నాగరికతపై అనేవేషణలో భాగేంగా సిేంధూ లోయ తవవేకాలోలో  
బయలపాడిన కొనిని కళాఖేండాలు ఆనాట్ చిరుధానాయేల వినియోగానేని 
కాకేండా భారతదేశేం ప్రపేంచేంలోనే అతిపెదదూ ఉతపాతితుదారుగా 
ఉేండదని కూడా సపాషటాేం చేసుతునానియి. మన దేశేం ఇప్పుడు దాదాపు 
1.80 కోటలో టనునిల చిరుధానాయేలను ఉతపాతితు చేసతుేంద. ఇద 
ప్రపేంచవాయేపతు ఉత్పాదనలో సుమారు 20 శాతేం. ప్రపేంచేంలోని 200 

దేశాలకగాను 130 దేశాలు ఏదో ఒక ర్పేంలో పోషక తృణధానాయేలను 
పేండిసుతుేండగా మన దేశేంలో 9 రకాలు పేండుతునానియి. వీట్తో 
ఆహార తయారీ దావేర్ పోషక భద్రత సమసయే తీరుతుేంద. ముతక 
తృణధానాయేలు, చిరుధానాయేలు అధిక పోషక విలువలు కలిగనవేగా 
సవాలు విసిర వయేవసాయ-వాత్వరణ పరిసిథితులను తటుటా కోగల 
సామరథ్ి ేం కూడా వీట్కి ఉేంద.

తృణధానాయేలను “పోషక సమృదధి-వాత్వరణ ప్రభావ నిరోధక” 
పేంటలుగాన్ పరిగణిసాతురు. సనని చిరుధానాయేలకనాని ముతక 
తృణధానాయేలోలో  పోషకాలు అధికేం. ప్రసుతుతేం మనేం వాడ 
చిరుధానాయేలతో పోలిసేతు  అవి మన ఆరోగాయేనికి ఎేంతో మేలు చేసాతుయి. 
అేంత్కాకేండా, వీట్ని పేండిేంచేద సననికారు రైతులు కాగా, సాగునీట్ 
సద్పాయేంలేని ప్రాేంత్లోలో  వారు సాగు చేసుతుేంటారు. రసాయన 
ఎరువులు, పురుగుమేంద్ల వాడకేం తక్కవ కాబట్టా, వీట్ సాగును 
“సేేంద్రియ వయేవసాయేం”గాన్ పిలవచుచా. ఒకనాడు వీట్ని ముతక 
ధానాయేలుగా పరిగణిేంచినపపాట్కీ నేట్ మారిన పరిసిథితులోలో  ఉతతుమ 
ఆహారేంగా వాట్కి గురితుేంపు లభిసతుేంద. దీేంతో రైతుక గటుటా బాటు ధర 
లభిేంచేలా డిమాేండ్  పెేంపుపై దృషిటా సారిసుతునానిరు.

ముఖపత్ర కథనం పోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్
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చిరుధానాయేలు ఒక రకమైన ప్రత్యేమానియ ఆహారేం. శాకాహార 
పదార్థి ల కోసేం పెరుగుతునని గర్కీని ఇవి తీరచాగలవు. చిరుధానాయేలు 
ఆరోగయేకరమైన ఆహారేంగా ఉపయోగపడటేంతోపాటు సురక్త 
వాత్వరణానికీ దోహదేం చేసాతుయి. ఈ ధానాయేలు మానవాళికి 
దేవుడిచిచాన సహజ వరేం!

భారతీయ చిరుధానాయేలు ప్రధానేంగా దేశేంలోని మెటటా, పాక్క మెటటా 
ప్రాేంత్లోలో  సాగుచేసే “పోషక సమృదధి-కరువు నిరోధక” పేంటలు. ఇద 
‘పొవాసీయ్’ మొక్కల కటుేంబేంలో ఒక చిననివితతున గడిడా రకాలు. అవి 
వనరుల కొరతగల ప్రాేంత్లోలో  లక్షలాద రైతులక ఆహారేంగా 
మాత్మేగాక, వారి పెేంపుడు జేంతువులక మేతగాన్ 
ఆద్కేంటునానియి. ఇద భారత పర్యేవరణ-ఆరిథిక భద్రతపై గణనీయ 
ప్రభావేం చూపుతుేంద. ఈ తృణధానాయేలను “ముతక లేదా పేదల 
ధానయేేం”గాన్ పిలుసాతురు. భారతీయ చిరుధానాయేలోలో  ప్రొటీనులో , 
విటమినులో , ఖనిజాలు అధికేం. అలాగే ఇవి గ్లో టెన్-రహితేం, చకె్కర 
శాతేం స్చీలో తక్కవ విలువగలవి. కాబట్టా, చినని పేగు (సీలియాక్ 
డిసీజ్) వాయేధిగ్రసుథిలక, మధుమేహ పీడితులక ఇవి మేలైన ఆహారేం. 

చినని, సననికారు రైతుల ఆదాయేం భరీతు చేయాలిస్న అవసర్నిని 
మహమామారి ప్రసుఫూటేం చేసిేంద. ఇేంద్క చిరుధానాయేల సాగు ఒక 
ఉతతుమ మారే్ం… ఇవి వాత్వరణ ప్రభావానిని తటుటా కోగలవు. సవేలపా 
కర్బన ఉద్ార్లతో, తక్కవ నీట్తో, చివరక కరువు పరిసిథితులలోన్ 
వీట్ని సాగుచేయవచుచా. ఈ మేరక ఆహార భద్రత, పోషణలో వీట్ 
ప్రాధానయేేంపై ఈ అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే సేంవతస్రేం అవగాహన 
పెేంచుతుేంద. చిరుధానాయేల ఉతపాతితు మెరుగు, నిరవేహణ దశగా 
భాగసావేములక స్ఫూరితునిసుతుేంద. అేంత్కాకేండా చిరుధానాయేల వైపు 
దృషిటా మళిలోేంచి, పరిశోధన-అభివృదధిలో పెటుటా బడులక దోహదేం 
చేసుతుేంద.
చిర్ధానా్యల్లో అగ్రగామిగా భారత్ ఆవిరాభావం

 దేశవిదేశాలోలో  చిరుధానాయేలు లేదా పోషక తృణధానాయేలక 
ప్రోత్స్హేం దశగా భారత ప్రభుతవేేం విన్తని కారయేక్రమేం చేపట్టాేంద. 
వీట్ రుచే వీట్ ప్రత్యేకత... ఆ మేరక చిరుధానాయేల ఎగుమతి 
మాత్మేగాక, వాట్ని ప్రజానీకానికి చేరువ చేయడేం, వారి ఆరోగయే 
పరిరరక్షణ కూడా భారత్ లక్షయేలు. కోవిడ్ లాేంట్ మహమామారితో 
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అంతరాజా తీయ చిరుధానయాల సంవత్సరంలో 
భారత్ ప్ర ణాళిక

n  చిరుధానాయేల ఎగుమతిని ప్రోతస్హిేంచే దశగా 16 అేంతర్జె తీయ 
వాణిజయే ప్రదర్శనలు, కొనుగోలుదారు-విక్రేతల సమావేశాలు 
నిరవేహిేంచి ఎగుమతిదారులు, రైతులు, వాయేపారులు పాల్్నేలా 
కేంద్ర ప్రభుతవేేం ప్రణాళిక సిదధిేం చేసతుేంద.

n  ముతక తృణధానాయేలను ప్రోతస్హిేంచే బలమైన జాతీయ 
విధానాల మేరక వాట్కి ప్రత్యేక గురితుేంపు, ప్రచారేం కోసేం 
ప్రభుతవేేం విదేశాలోలో ని భారత దౌతయే కార్యేలయాల సహకారేం 
తీసుకేంటుేంద. అేంతర్జె తీయ పాకశాసత్ర నిపుణ్లతోపాటు డిపార్టా  
మెేంటల్ సటా రులో , స్పర్-హైపర్ మార్కటలో వేంట్ విక్రయ కేంద్రాలు  
కొనుగోలుదారులుగా గురితుేంచబడాడా యి. తదావేర్ వాయేపార సేంసథిల 
మధయే పరసపార (బి2బి) సమావేశాలు, ప్రతయేక్ష సేంప్రదేంపులు 
నిరవేహిేంచవచుచా.

n  భారతదేశేంలోని లక్త విదేశ్ ర్యబారులు, దగుమతిదారులను 
ఆహావేనిేంచి ‘తక్షణేం తినగలిగేవి’ సహా వివిధ చిరుధానయే ఉతపాతుతులను 
ప్రదరి్శేంచడేంతోపాటు ‘బి2బి’ సమావేశాలక సహకరిేంచవచుచా.

n  దక్ణాఫ్రికా, ద్బాయ్, జపాన్, దక్ణ కొరియా, ఇేండోనేషియా, 
సౌదీ అరబియా, సిడ్ని, బలిజెయేం, జరమానీ, యునైటెడ్ కిేంగ్ డమ్, 
అమెరికాలలో చిరుధానయే ప్రోత్స్హక కారయేక్రమాల నిరవేహణ 
ఖర్రైేంద. భారత్ లోని వివిధ భాగసావేములు కొనిని ముఖయేమైన 

ఆహార ప్రదర్శనలు, కొనుగోలుదారు-విక్రేత సమావేశాలు, రోడ్ 
షోలలో పాల్్నేేంద్క వయేవసాయ మేంత్రితవే శాఖలోని సేంబేంధిత 
విభాగాలు వెసులుబాటు కలిపాసాతుయి.

n  ఇక “గుల్ ఫుడ్-2023, ఫుడ్క్స్, సియోల్ ఫుడ్ అేండ్ హోటల్ షో, 
సిడ్నిలో సౌదీ అగ్రో ఫుడ్ అేండ్ ఫైన్ ఫుడ్ షో (ఆసేట్రలియా), బలిజెయేంలో 
ఫుడ్ అేండ్ బవరజ్ షో, జరమానీలో బయోఫాయేక్, శాన్ ఫ్రానిస్స్కలో 
అనుగా ఫుడ్ ఫెయిర్, విేంటర్ ఫాయేనీస్ ఫుడ్ షో వేంట్ ప్రపేంచసాథి యి 
ఆహార ప్రదర్శనలలో చిరుధానాయేలు, వాట్ విలువ జోడిేంపు 
ఉతపాతుతులను ప్రదరి్శేంచాలని ‘అపెడా’ ప్రణాళిక ర్పొేందసతుేంద.

n  కేంద్ర చిరుధానయే వ్యేహేం ప్రకారేం- ‘లులు గ్రూప్, కాయేరీఫ్ర్, 
అల్ జజీర్, అల్ మాయా, వాల్ మార్టా’ వేంట్ ప్రముఖ అేంతర్జె తీయ 
చిలలోర వరతుక స్పర్ మార్కటులో  కూడా చిరుధానాయేల బ్ేండిేంగ్, 
ప్రచారేం దశగా ప్రత్యేక సాటా ళలో ఏర్పాటుక సిదధిేంగా ఉనానియి.

n  అపెడా తన వెబ్ సైట్ లో ముతక తృణధానాయేల కోసేం ప్రత్యేక 
విభాగానిని కూడా సృషిటాేంచిేంద. భాగసావేముల  సమాచారేం కోసేం 
దేశవాయేపతు, ర్ష్ట్ర లవారీ ఇ-జాబిత్లు అప్ లోడ్ చేయబడాడా యి.

n  అేంతర్జె తీయ మార్కటోలో  చిరుధానాయేలు, వాట్ విలువ జోడిేంపు 
ఉతపాతుతులను ప్రోతస్హిేంచేేంద్క ప్రభుతవేేం ఐదేళలో వ్యేహాతమాక 
ప్రణాళికను సిదధిేం చేసతుేంద.

ప్రపేంచేం సతమతమవుతునని తరుణేంలోనే భారత్ ఈ దశగా 
ఆలోచిేంచిేంద. తదనుగుణేంగా దీనిని ప్రపేంచ వాయేపతుేం చేసే యోచనతో 
అనిని ప్రభుతవే సేంసథిలు, ర్యబార కార్యేలయాలు నిరవేహిేంచే అనిని 
కారయేక్రమాలోలో   భారతదేశేం నుేంచి పోషక చిరుధానాయేలను, ఆహార 
పదార్థి లను మెరుగైన రీతిలో అేందేంచేేంద్క ప్రభుతవేేం యతినిసతుేంద. 
దీని ప్రత్యేకతను ప్రజలక తెలియజేయాలిస్న నేపథయేేంలో సదరు ప్రక్రియ 
ఈ ఏడాద పొడవునా కొనసాగుతుేంద.

మరోవైపు జి-20 అధయేక్ష దేశేం హోదాలో నిరవేహిేంచే సేంబేంధిత 
కారయేక్రమాలనినిట్లోన్ కనీసేం ఒక చిరుధానయే వేంటకానిని అేందరికీ 
రుచి చూపాలని సేంకలిపాేంచిేంద. ఇేంద్లో భాగేంగా ఆరేంభ 
సమావేశేంలోనే అనేక చిరుధానయే వేంటకాలను ప్రధాన ఆహార పదార్థి ల 
జాబిత్లో చేరిచా అతిథుల ముేంద్ేంచిేంద. ముతక తృణధానాయేలక 
ప్రపేంచవాయేపతుేంగా ప్రాధానయేేం పెరుగుతోేంద. ఇటీవలి కాలేంలో ఎవరైనా 
విదేశ్ ప్రముఖులు లేదా దేశాధినేతలు భారత సేందర్శనక వచిచానపుడు 
ఈ ధానాయేలతో చేసిన ఆహార పదార్థి లను వారికి వడిడాేంచేలా ప్రధాన 
మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రయతినిేంచారు. ఇతర దేశాల పర్యేటకలలోన్ 
ఈ వేంటకాలక ప్రాచురయేేం బాగానే ఉేంద.

ఇటీవల కొంతకాలం నుంచీ ఎవరై న విదేశీ 
ప్ర ముఖులు లేదా దేశాధినేతలు భారత పరయాటనకు 

వచిచినపుడు వారికి చిరుధానయా వంటకాలు వడి్డ ంచేల 
ప్ర యత్నించాను. న అనుభవం ఏమిటంటే- వారు ఈ 
వంటకాలను ఎంతో ఇష్ట పడటమే కాదు, మన ముతక 
తృణధానయాల గురించి వలై నంత ఎకుకువ సమాచారం 

కావాలననిరు. చిరుధానయాలకు సంబంధించి నేడు 
అనేక అంకుర సంసథి లు ఏరా్పటవుతుననియి. అందువలలో  

సాధయామెై నంత ఎకుకువగా వటి సాగును చేపటి్ట  
పరిసిథి తులను సది్వన్యోగం చేసుకోవాలన్

రై తు సదరసదరీమణులను కోరుతుననిను.

-  నర్ంద్ర  మోదీ, ప్ర ధాన మంత్్ర

ముఖపత్ర కథనం పోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్
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“సుసిథి ర వయావసాయంలో చిరుధానయాల 
పా్ర ధానయాంతోపాటు చకకున్-విశిష్ట  ఆహ్రంగా వాటి 
ప్ర యోజనలపై  ప్ర పంచవాయాప్త  అవగాహన పంచడాన్కి 
ఈ ప్ర త్యాక సంవత్సరం తోడ్పడుతుంది. ప్ర ధానంగా 
నలుగు అవకాశాలను ఇది అందించడమే దీన్ లక్షయాం. 
మొదటిది - ఆహ్ర భద్ర తలో చిరుధానయాల పాత్ర  పంపు, 
రండోది- ప్ర పంచవాయాప్త ంగా ఉత్పత్్త  పంపు, మూడోది 
- సమరథి  తయారీ/రవాణా, న్ల్వ, విన్యోగాలకు 
భరోసా. నలుగోది- భాగసా్వముల
సహకారంతో చిరుధానయాల సుసిథి ర ఉత్పత్్త , నణయాత 
న్ర్వహణ.

n  చిరుధానాయేలు సహా సేంభావయే ఉతపాతుతుల ఎగుమతులను 
వేగరపరచేేంద్క, పోషక ధానాయేల సరఫర్ శ్రేణిలో అవరోధాల 
తొలగేంపు నిమితతుేం ‘పోషక తృణధానయే ఎగుమతి ప్రోత్స్హక 
వేదక’ను కేంద్రేం ఏర్పాటు చేసిేంద.

n  బియయేేం, గోధుమల వేంట్ సరవేసాధారణ వినియోగ ధానాయేలకనాని, 
చిరుధానాయేలోలో  అధిక పోషక విలువలునానియి. ఈ మేరక కాలి్షయేం, 
ఇనుము, పీచు సమృదధిగా ఉేంటాయి. పిలలోల ఆరోగయేకరమైన 
ఎద్గుదలక కావాలిస్న పోషకాలను బలవరధికేం చేయడేంలో ఇవి 
తోడపాడత్యి. శశు ఆహారేం, పోషక ఉతపాతుతులోలో  చిరుధానాయేల వాడకేం 
కూడా పెరుగుతోేంద.

n  ‘డిజిసిఐఎస్’ సమాచారేం ప్రకారేం.. 2021-22 ఆరిథిక సేంవతస్రేంలో 
1,59,332.16 టనునిల ఎగుమతితో తృణధానయే ఎగుమతులలో భారత్ 
8.02 శాతేం వృదధి నమోద్చేయగా, అేంతక మునుపట్ ఏడాద ఈ 
ఎగుమతులు 1,47,501.08 టనునిలుగా నమోదయాయేయి.

n  భారత్ ముతక తృణధానాయేలు ఎగుమతి చేసే ప్రధాన దేశాలు- 
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరట్స్, నేపాల్, సౌదీ అరబియా, లిబియా, ఒమన్, 
ఈజిప్టా, టుయేనీషియా, యెమెన్, యునైటెడ్ కిేంగ్ డమ్, అమెరికా. ఈ 
దేశాలక ఎగుమతి చేసే ముతక తృణధానాయేలలో సజజె, ర్గ, కొర్రలు, 
జొనని, బకీవేట్ (ఓ రకేం గోధుమ జాతి) ఉనానియి. దేశేంలో 16 ప్రధాన 
రకాల ముతక తృణధానాయేల సాగు, ఎగుమతి జరుగుతునానియి. 
వీట్లో జొనని, సజజె, ర్గ, కొర్రలు, వరిగ, అరికె, ఊదలు, సామలు, 
అేండకొర్రలు వేంట్వి ఉనానియి.

n  చిరుధానాయేలక  విలువ జోడిేంపు, రైతుల ఆదాయేం పెేంపు దశగా 

సుసిథిర వయేవసాయేంలో చిరుధానాయేల ప్రాధానయేేంతోపాటు చక్కని-
విశషటా ఆహారేంగా వాట్ ప్రయోజనాలపై ప్రపేంచవాయేపతు అవగాహనను 
పెేంచడేంలో ప్రభుతవేేం చేపట్టాన ఈ కారయేక్రమాలు తోడపాడత్యి. ఇక 
1.80 కోటలో టనునిలక పైగా ఉతపాతితు సామరథ్ి ేంతో భారతదేశేం 
తవేరలోనే ప్రపేంచ చిరుధానయే కేంద్రేంగా మారనుేంద. ఆసియాలో 
ఉతపాతతుయ్యే చిరుధానాయేలోలో  80 శాత్నికి పైగా మన దేశేంలోనే 
పేండుతునానియి. 

ఈ చిరుధానాయేల తొలి జాడలు సిేంధూ నాగరికతపై అనేవేషణలో 
బయలపాడాడా యి. ఆహార వనరుగా పూరివేకలు ఉపయోగేంచిన తొలి 
మొక్కలలో ఇవీ ఉనానియి. వీట్ని దాదాపు 130 దేశాలలో 
పేండిసుతుేండగా ఆసియా, ఆఫ్రికాలలోని సుమారు 60 కోటలో మేంద 
ప్రజలక ఇద సేంప్రదాయ ఆహారేం. భారతీయ చిరుధానాయేలతోపాటు 
రుచికరమైన వేంటకాలు, విలువ జోడిేంచిన ఉతపాతుతులను 
ప్రపేంచమేంత్ ఆమోదేంచేలా ప్రజా ఉదయేమ సృషిటా దశగా భారత 
ప్రభుతవేేం చూపిన చొరవతో 2023 అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే 
సేంవతస్రేంగా ప్రకట్ేంచబడిేంద. ప్రపేంచవాయేపతుేంగా ఉతపాతితు పెేంపు, 
సమరథి తయారీ/వినియోగాలక భరోసా కలిపాేంచాలిస్ ఉేంద. అలాగే 

ప్ర పంచంలో చిరుధానయాలు: ఒక పరిశీలన

ప్రాింతాలవారీగా చిరుధాన్యాల సాగు విస్్తర్ిం (2019)

ప్రాంతం
విసీ్తర్ణం

(లక్షల హెకాటార్లో)
ఉతపుతి్త

(లక్షల టననిలు)

ఆఫ్రికా

అమరికా

ఆసియా

ఐరోపా

ఆస్రేలియా 
న్్యజీలాండ్ 

భారతదేశం

ప్రపంచం

489 

53 

162

8

6

423 

193 

215

20

12

138

718

173

863

n 	భారత్  నేడు 170 లక్షల టనునిలక పైగా పేండిసతుేంద (ఆసియాలో 80 శాతేం, ప్రపేంచేంలో 20 
శాతేం)

n 	ప్రపేంచ సగటు దగుబడి 1229 కిలోలు/హెకాటా రుక.. భారత్  (1229 కిలోలు/హెకాటా రుక)

‘ఐఐఎేంఆర్’తో ‘అపెడా’ ఒక అవగాహన ఒపపాేందేం కద్రుచాకేంద. 
మరోవైపు ఆసియాలోని అతిపెదదూ ‘బి2బి’ అేంతర్జె తీయ ఆహార-ఆతిథయే 
ప్రదర్శన “ఆహార్ ఫుడ్ ఫెయిర్” సేందరభుేంగా అనిని వయసుల వారికీ 
తగన ముతక తృణధానయే ఉతపాతుతులను అపెడా 5 ర్పాయల నుేంచి 15 
ర్పాయల వరక సరసమైన ధరతో అేందేంచడేం ప్రారేంభిేంచిేంద.

ముఖపత్ర కథనంపోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్
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లదాదాఖ్ 

చిరుధానయాలు:
పోషక 

ధానయాలు

కొర్రలు

రాగులు

ఊదలు

అండకొర్రలు

సమలు

అరిక్లు

సజజెలు

వరిగలు

జొనని

భారతదేశంల్ చిర్ధానా్యల సగు విసీ్తర్ణం

ఝార్ండ్ 

జముమూ, 
కశ్మూర్ 

హమాచల్ 
ప్రదేశ్ 

ఉత్తరాఖండ్ 

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ 
బీహ్ర్ 

ఒడిష్ 

రాజసథిన్ 

హరియాణా 

పంజాబ్ 

గుజరాత్ 

మధ్య ప్రదేశ్ 

మహ్రాష్ట్ర 

గోవా 

తెలంగాణ 

ఛ
తీ్తస్

 గ
ఢ్ 

Sikkim

త్రిపుర 
మిజోరం 

మణిపూర్ 

Nagaland

Arunachal 
Pradesh

Assam

పశ్్చమ 
బంగాల్

మేఘాలయ 

కరా్ణటక 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 

Kerala
Tamil Nadu

ముఖపత్ర కథనం పోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్
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“సురక్షిత, సుసిథి ర, ఆరోగయాకర 
భవిషయాతు్త  దిశగా ప్ర జా 
ఉదయామాన్కి అంతరాజా తీయ 
చిరుధానయా సంవత్సరం-2023 
నంది పలుకుతుందన్ దృఢంగా 
విశ్వసిసు్త ననిను. ఈ దిశగా చిరుధానయా 
ఉత్పతు్త ల తయారీ, పాయాకజంగ్, 
మారకుటింగ్, బా్ర ండింగ్ తదితర 
పరిశోధనలపై  రాష్్ట ్రలు దృష్్ట  
కందీ్ర కరించాలి.”

- నర్ంద్ర  మోదీ, ప్ర ధాన మంత్్ర

మెరుగైన పేంట మారిపాడికి, ఆహార వసుతువులలో కీలకమైనవిగా 
చిరుధానాయేలను మారచాడానికి, మెరుగైన ఆహార వయేవసథి 
అనుసేంధానానికి ప్రయతినిేంచాలి. వీటనినిట్ కోసేం నిరివేర్మ 
కృషి చేయడానికి జీవితకాలేంలో ఒకసారి వచిచాన అవకాశమే ఈ 
అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే సేంవతస్రేం.
దీర్ఘకాలిక వ్్యహంతో ఉతే్తజం

చిరుధానాయేలతోపాటు ఇతర పోషక తృణధానాయేలక దేశేంలోనే 
కాకేండా విదేశాలోలో న్ ప్రాచురయేేం పెేంచడానికి ప్రభుతవేేం అనేక 
కారయేక్రమాలను నిరవేహిసతుేంద. అేంత్కాకేండా వయేవసాయ-రైతు 
సేంక్షేమ శాఖ (డిఎ&ఎఫ్.డబ్లో ్), వయేవసాయ విదాయే-పరిశోధక 
విభాగేం (డిఎఆర్ఇ) సహకారేంతో అనిని మేంత్రితవే శాఖలు, 
విభాగాలు పోషక తృణధానాయేలపై ప్రచారేం చేపడత్యి. ఇక 
ఉతపాతితు, వినియోగేం, ఎగుమతులు, ప్రత్యేక ముద్ర తదతర్ల 
పెేంపు వ్యేహాలపై అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే కార్యేచరణ ప్రణాళిక 
దృషిటా సారిసుతుేంద. చిరుధానాయేలను ప్రోతస్హిేంచడేంలో భాగేంగా 
ప్రధానమేంత్రి సవేయేం సమృదధి భారతేం కారయేక్రమ ప్రకటన 
సేందరభుేంగా కేంద్ర ప్రభుతవేేం మారిచా 31న ఆహార తయారీ 
పరిశ్రమక ర్.10,900 కోటలోతో ఉతపాతితు ఆధారిత ప్రోత్స్హకేం 
(పిఎల్ఐ) పథకానిని ఆమోదేంచిేంద. ఈ పథకేం 2021-22 నుేంచి 
2026-27 వరక ఏడళలోపాటు అమలులో ఉేంటుేంద. 

ప్రపేంచ ఆహార తయారీ దగ్జాల సృషిటా, అేంతర్జె తీయ 

ముఖపత్ర కథనంపోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్



అంతరాజా తీయ చిరుధానయాల సంవత్సరంలో భారత్ పాటించే ఏడు సూతా్ర లు

చిరుధానయాల పోషక విలువలు
(ప్ర త్ 100 గా్ర ముల ఆహ్ర పదారథి ంలో)

తృణధానా్యలు   పోషకాలు  కొవు్    పిండిపదారథిం శకి్త కాలిషియం ఇనము

 (గ్రా)  (గ్రా)    (గ్రా)  (కి.కా్య)  (మి.గ్రా)  (మి.గ్రా) 

జొననిలు  10.4 3.1 70.7 349 25 5.4

సజజెలు  11.8 4.8 67.0 361 42 11.0

రాగులు  7.7 1.5 72.6 328 350 3.9

అరిక్లు  9.8 1.6 66.6 353 35 1.7

సమలు 8.7 5.3 75.7 340 0.02 2.8

ఊదలు 6.93 2.0 80.6 333 23.2 6.9

కొర్రలు             10.3 3.1 69.9 349 30.1 3.7

 

మూలం మంత్్ర త్వ శాఖలు - విభాగాలు
ఉతపుతి్త/ఉత్పుదనల్ పెర్గుదల వ్యవసయం-రైతు సంక్షేమం/డిఎఆర్ ఇ

తయారీ, పాక నైపుణా్యభివృదిధి ఆహ్ర తయారీ పరిశ్రమలు- పరా్యటక మంత్రిత్శాఖ

బ్ండింగ్ , ప్రచారం, అవగాహన వా్యపి్త అనిని మంత్రిత్ శాఖలు

పోషకాలు/ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు స్తంత్ర మంత్రిత్శాఖలు/ఎఫ్ ఎస్ ఎస్ ఎఐ విలువ జోడింపు

వ్యవసథిపన/అంకుర సంసథి/బృందం/అభివృదిధి వాణిజ్యం-వ్యవసయ/రైతు సంక్షేమ శాఖ

అంతరాజెతీయ పరిశోధన వాణిజ్య, విదేశ్ వ్యవహ్రాల మంత్రిత్శాఖలు

ప్రధాన స్రవంతిల్కి తెచే్చ విధాన చర్యలు ఆహ్రం, ప్రజాపంపిణీ, వ్యవసయం, రైతు సంక్షేమ శాఖలు 

ముఖపత్ర కథనం పోషక చిర్ధానా్యలు: అగ్రగామి భారత్
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సజజా లతో ప్ర యోజనలు
మార్కటలోలో భారతీయ ఆహార బ్ేండలోను ప్రోతస్హిేంచడేం ఈ పథకేం 
ప్రాథమిక లక్షయేలు. ఈ పథకేం కిేంద తగన చేయూతనిచేచాేంద్క 
వృదధికి అవకాశేంగల నిరిదూషటా ఆహార ఉతపాతుతులను ఇపపాట్క గురితుేంచిేంద.

వీట్లో “తక్షణ వేంట’’ (ఆర్.ట్.సి) లేదా ‘‘తక్షణ వినియోగేం” 
(ఆర్.ట్.ఇ) కటగరీలోలో  చిరుధానయే ఉతపాతుతులునానియి. పోషక 
ధానాయేలక ప్రజాదరణ దశగా కారయేక్రమాలు, విధానాల పరయేవేక్షణక 
మేంత్రిమేండలి కారయేదరి్శ అధయేక్షతన కారయేదరు్శల కమిటీతోపాటు 
వయేవసాయ-రైతు సేంక్షేమశాఖ, ‘డిఎఆర్ఇ’ విభాగాల కారయేదరు్శల 
అధయేక్షతన ప్రధాన కమిటీ కూడా ఏర్పాటయాయేయి.

చిరుధానాయేలను ప్రోతస్హిేంచడానికి ప్రభుతవేేం అనేక చరయేలు 
చేపట్టాేంద. ఇేంద్లో భాగేంగా 2018ని జాతీయ చిరుధానయే 
సేంవతస్రేంగా ప్రకట్ేంచి, దేశవిదేశాలోలో  గర్కీ సృషిటాకి, ప్రజలక 
పౌషిటాకత అేందేంచడానికి కృషి చేసిేంద. చిరుధానాయేలోలో ని పోషక 
విలువల కారణేంగా, ప్రభుతవేేం 2018 ఏప్రిల్ లో వీట్ని 
తృణధానాయేలుగా గురితుేంచి, పోషకాహార కారయేక్రమేంలో చేరిచాేంద. 
మార్కట్ విలువ శ్రేణిలో మొతతుేం 500క పైగా అేంకర సేంసథిలు 
చురుగ్ా పని చేసుతునానియి. వీట్లో 250 సేంసథిలను భారత చిరుధానయే 
పరిశోధన సేంసథి ‘ఆర్.కె.వి.వై-రఫాతుర్’ దావేర్ ప్రారేంభిేంచగా, 
ఇపపాట్దాకా 66 సేంసథిలు ర్.6.2 కోటలోక పైగా నిధులు పొేందాయి. 
మరో 25 సేంసథిలక భవిషయేతుతు ఆరిథిక సహాయేం ఆమోదేంచబడిేంద.

 వాణిజయే-పరిశ్రమల మేంత్రితవే శాఖ తన వయేవసాయ ఎగుమతుల 
ప్రోత్స్హక సేంసథితోపాటు అపెడా దావేర్ 2022 డిసేంబర్ నుేంచి 
ప్రపేంచానికి భారతీయ ముతక తృణధానయే ఎగుమతుల ప్రోత్స్హానికి 
సమగ్ర వ్యేహేం ర్పొేందేంచిేంద. చిరుధానాయేలక, వాట్ 
ఉతపాతుతులక ప్రపేంచవాయేపతు ప్రాచురయేేం కోసేం కేంద్ర ప్రభుతవేేం 
జాతీయ, అేంతర్జె తీయ సాథి యులలో అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే 

n 	రకతుేంలో అధిక కొవువేలు, వాట్ ఫలితేంగా గుేండ్ రకతునాళాలోలో  
పూడికను నియేంత్రిేంచడేంతోపాటు ముప్పును తపిపాేంచడేంలో 
సజజె ఎేంతో ప్రయోజనకరేం.

n 	బరువు తగ్డేం, ‘బిఎేంఐ’తోపాటు అధిక రకతుపోటు నియేంత్ణలో 
తోడపాడుతుేందని అధయేయనాలోలో  త్లిేంద.

n 	భారతదేశేంలో సజజెను సాధారణేంగా పప్పుధానాయేలతో 
వినియోగసాతురు. ఇద పోషకాలను భరీతు చేసుతుేంద. ఎమైనో యాసిడ్ 
శాత్నిని పెేంచుతుేంద. పోషకాలు పూరితుగా జీర్ణేం కావడానికి 
తోడపాడుతుేంద.

n 	తక్షణ వేంటక, తక్షణ వినియోగానికి అనువైన ఉతపాతుతుల 
విభాగాలోలో  సజజెతో తయారైన విలువ జోడిేంపు ఉతపాతుతులు 
సులభేంగా లభిేంచడమేగాక పటటాణ జనాభాక ఎేంతో సౌలభయేేంగా 
ఉేంటాయి.

n 	సజజె దవేేందవే ప్రయోజనాల కోసేం… అేంటే- మనక 
ఆహారేంగాన్, పశువులక మేతగాన్ ఉపయోగపడుతుేంద. 
సజజె సాగు మరిేంత పెరిగేేంద్క ఈ అేంశేం తోడపాడుతుేంద.

n 	కర్బన ఉద్ార జాడ తగ్ేంచడేంలోన్ సజజె సాగు దోహదేం 
చేసుతుేంద.

జొనని సజజె ర్గ గేంట్సజజె

ప్రపంచంల్ చిర్ధానా్యల (సజజె) ప్రధాన ఉతపుతి్తదార్ దేశాల్లో భారత్ కూడా ఒకటి. దేశంల్ చిర్ధానా్యల 

దిగుబడులు 2015-16ల్ 1.45 కోటలో టననిలు కాగా, 2020-21నాటికి 1.8 కోటలో టననిలకు పెరిగాయి.

భారత్: గత పదేళలో లో చిరుధానయాల ఉత్పత్్త

(లక్షల టనునిలోలో )
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భారత్ లో చిరుధానయాలు: అంకెలు - వాస్త వాలు
n 	సరవే సాధారణేంగా అనినిప్రాేంత్లోలో న్ పేండిేంచే 9 రకాల 

చిరుధానాయేలను భారతదేశేంలోన్ సాగు చేసాతురు. అలాగే 
భారత్ ప్రపేంచేంలో అతిపెదదూ ఉతపాతితుదారు మాత్మేగాక, 
ఐదో అతిపెదదూ ఎగుమతిదారుగాన్ ఉేంద. ఇక దేశేంలోని 
చాలా ర్ష్ట్ర లలో ఒకట్కనాని ఎక్కవ రకాల చిరుధానాయేలు 
సాగుచేసాతురు.

n 	భారతదేశేం 2021-22లో ముతక తృణధానాయేల ఉతపాతితులో 
27 శాతేం వృదధిని నమోద్ చేసిేంద.

n 	దేశేంలో ప్రధానేంగా ర్జసాథి న్, ఉతతుర్ ప్రదేశ్, హరియాణా, 
గుజర్త్, మధయేప్రదేశ్, మహార్షట్ర, కర్్ణ టక, తమిళనాడు, 
ఆేంధ్ర ప్రదేశ్, తెలేంగాణ ర్ష్ట్ర లోలో  ముతక తృణధానాయేలు 
సాగు చేసుతునానిరు.

n 	జాతీయ ఆహార భద్రత (ఎన్ఎఫ్ఎేంఎస్) కారయేక్రమేం కిేంద 
‘ఎన్ఎఫ్ఎేంఎస్-పోషకాహార కారయేక్రమేం 14 ర్ష్ట్ర లోలో ని 
212 జిలాలో లోలో  అమలు చేయబడుతోేంద.

n 	 భారతదేశేంలో చిరుధానాయేల విలువ జోడిేంపు శ్రేణిలో 
500క పైగా అేంకర సేంసథిలు ఉనానియి. వీట్లో 250 
సేంసథిలక ‘ర్ష్టట్రయ కృషి వికాస్ యోజన-రఫాతుర్’ కిేంద 

భారతీయ వయేవసాయ పరిశోధన సేంసథి చేయూతనిసతుేంద.
n 	 భారతదేశేం 2021-22లో 34.32 మిలియన్ డాలరలో 

విలువైన ముతక తృణధానాయేల ఉతపాతుతులను, 2020-21లో 
26.97 మిలియనలో డాలరలో విలువైన ముతక తృణధానాయేలను 
ఎగుమతి చేసిేంద. 

n 	 భారత ముతక తృణధానాయేల ఎగుమతులు 2020కి 
ముేంద్ 5 సేంవతస్ర్లోలో  3 శాతేం ‘సిఎజిఆర్’తో సిథిరేంగా 
వృదధి సాధిేంచాయి.

n 	 ఆసియా, ఆఫ్రికా దేశాలు ముతక ధానయేేం పేంటల 
ప్రధానోతపాతితు, వినియోగ కేంద్రాలు కాగా- భారత్, 
నైగర్, స్డాన్, నైజీరియా దేశాలు ప్రధాన చిరుధానయే 
ఉతపాతితుదారులుగా ఉనానియి.

n 	 ప్రపేంచేంలోని 112 దేశాలోలో  జొనని, 35 దేశాలోలో  వరిగ 
పేంటలు విసతు ృతేంగా సాగయ్యే ముతక తృణధానాయేలు. 
మొతతుేం సాగు విసీతుర్ణేం, ఉత్పాదనలలో 90 శాత్నికి పైగా 
జొనని, సజజె పేంటలు పేండిసుతునానిరు. మిగలిన వాట్లో 
ర్గ, వరిగ, కొర్ర పేంటలతోపాటు వరీక్రణలోకి ర్ని 
ఇతర రకాలు సాగవుతునానియి.

భారత్ ల్ ప్రధాన చిర్ధాన్య పంటలు సజజె (60 శాతం),
జొనని (27 శాతం), రాగి (11 శాతం), గంటిసజజె (2 శాతం)

(2021-22నాటి నాలుగో ముందసు్త అంచనాల ప్రకారం)

సజజాజొనని                 రాగులు                 గంటిసజజా           
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చిరుధానయాలోలో  రకాలు

సనని చిరుధానయాలు

రండు సారూపయా 
చిరుధానయాలు

సజజెలు

జొనని

రాగులు

పెనిసెటమ్ గాలోకమ్ .ఎల్

సర్ఘం బైకలర్

ఎలూసిన్ కొరకానా

ఫా్యగోపైరమ్ 
ఎసు్కలంటమ్

అమరంథస్ విరిడిస్

సెట్రియా ఇట్లిక్

ఎషినోకోలోవా 
ఫ్రూమంట్సియా

పాసపులమ్ 
స్్కరోబికు్యలాటమ్

పానికు్యమ్ మిలిలోసియం ఎల్

పానికు్యమ్ సుమత్రనీస్

కొర్రలు

ఊదలు

అరిక్లు

వరిగలు

సమలు

బక్ వీట్ (కుటుటా) 

అమరంథస్ 
(చౌలై) 

కింద్ర ప్రభుత్వ కృష్తో ఇటీవలి కాలింలో 

చిరుధాన్యాల ఉత్పతి్త గణనీయింగా పెరగిింద. 

దీన్కిముిందు గిరాకీ- సరఫరా అింతరిం భరీ్త 

కోసిం మరింత విస్్తర్ింలో సాగుకు రైతులను 

ప్రోత్సహించడిం సహా అతుయాత్తమ సాింకతికత, 

వయావసాయ పద్ధతుల అనుసరణకు ఏళ్ల తరబడి 

సమర్ింగా కృష్ కొనసాగిింద. చిరుధాన్యాల 

కనీస మద్దతు ధర కూడా గణనీయింగా 

పెించబడిింద.

సేంవతస్రేం కారయేక్రమాలు నిరవేహిసతుేంద. తదావేర్ దీనిని 
ప్రపేంచవాయేపతు ప్రజా ఉదయేమేంగా మలచేేంద్క శ్రమిసతుేంద.

ప్రసుతుత అేంతర్జె తీయ చిరుధానయే సేంవతస్రేంలో వాట్ ఉతపాతితు, 
వినియోగేం, గర్కీ అనీని పెరుగుత్యి. భారత్ ప్రపేంచేంలోనే పెదదూ 
ఎగుమతిదారుగా ఆవిరభువిసుతుేంద.. మానవాళికి ఇేంతకనాని గొపపా 
బహుమతి ఏదీ ఉేండద్. చిరుధానాయేలు అనాదగా భారతీయ 
వయేవసాయేం, సేంస్కకృతి, నాగరికతలో భాగేం. వేదాలోలో న్ ముతక 
ధానాయేల ప్రసాతువన కనిపిేంచడేం ఇేంద్క నిదర్శనేం. దేశేంలోని 
ప్రతి ప్రాేంత ఆహార, పానీయాలోలో  చిరుధానాయేల జాడను 
చూడవచుచా. మన వైవిధయే సేంస్కకృతుల తరహాలోనే 
చిరుధానాయేలోలో న్ చాలా  రకాలునానియి. భారత్ అేంతర్జె తీయ 
చిరుధానాయేల సేంవతస్రేం ప్రకటనక చొరవ చూపిన నేపథయేేంలో 
ఇప్పుడు దానిని ఒక ప్రజా ఉదయేమేంగా మలచే బాధయేత కూడా మన 
దేశానిదే అవుతుేంద.

చిరుధానయాల ఉత్పత్్త  

పరుగుదల, కనీస మదదే తు ధర
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సాధికార యువత, వికసిత భారతం
వికసిత భారతదేశిం, బలమైన భారతదేశిం! ఇదొక్కటే నేడు మనిందర ముిందున్నఏకైక లక్ష్ిం. ఈ కలను నెరవేరుచికోవడింలో మనిం 

ఎక్కడా ఆగవలసిన అవసరమే లేదు. ఈ గమయాిం చేరడింలో- ‘యువతరమే’ జాతికి సమస్త శకు్తల పెట్టి. సా్వమి వివేకానింద 

ప్రబోధించిన “లేవిండి, మేల్్కల్పిండి, లక్ష్ిం చేరదాకా ఆగకిండి” అనే న్న్దమే భారత యువత జీవన తారకమింత్రిం. అమృత 

కాలింలో మన విధులకు ప్రాధానయామిస్్త, కర్తవయాింపై అవగాహనతో దేశాన్్న ముిందుకు నడపాలి. భారత యువతకు సా్వమి వివేకానింద 

గొప్ప స్ఫూర్త. అిందుక ఆయన జయింతి నేపథయాింలో జనవర 12 నుించి 16 వరకు కర్ాటకలోన్ హుబ్్లలో న్ర్వహించిన 26వ జాతీయ 

యువజనోత్సవాలకు ప్రధాన మింత్రి నరింద్ర మోదీ శ్రీకారిం చుట్టిరు.

యువశకితు, సాధికారత సమృదధిగా ఉేంటే భవిషయేతుతు నిర్మాణేం, దేశ ప్రగతి 
సులభసాధయేేం అవుత్యి. యువతక సాధికారత దశగా దేశేంలో 

నిరేంతరేం కొతతు ప్రయత్నిలు, ఆవిష్కరణలు కొనసాగుతునానియి. ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ 26వ జాతీయ యువజనోతస్వాలను ప్రారేంభిస్తు- “దేశాభివృదధిలో ర్బోయ్ 25 
సేంవతస్ర్లు చాలా కీలకేం. ఈ కాల వయేవధిలో భారత యువశకితు దేశ నాయకతవే 
సాథి నేంలోకి వసుతుేంద. వికసిత భారత్నికి దశను నిర్ణయిేంచేద ఈ ఆకాేంక్షభరిత 
యువశకతు” అని ఉదో్బధిేంచారు.

ఈ ఏడాద “వికసిత యువశకితు, వికసిత భారతేం” ఇతివృతతుేంగా 26వ జాతీయ 
యువజనోతస్వాలు నిరవేహిేంచబడాడా యి. దేశేం నలుమూలల నుేంచి విభినని 
సేంస్కకృతులను ఒక వేదకపైకి త్వడేంతోపాటు ‘ఏక్ భారత్-శ్రేష్ భారత్’ స్ఫూరితుని 
యువతలో నిేంపడేం ఈ వేడుకల లక్షష్ేం. ప్రారేంభ కారయేక్రమేంలో ప్రధాన మేంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ మాటాలో డుతూ- “దేశేంలోని వివిధ ప్రాేంత్లోలో  మన యువత ప్రతిభా 
సామర్థి ్లక అనేక అద్భుత ఉదాహరణలు కనిపిసాతుయి. ప్రపేంచ వేదకలపై పోటీల 
వేళ ఇవాళిటాకీ గణితేం నుేంచి శాసత్ర విజా్ఞ నేం దాకా భారత యువత నైపుణయేేం ప్రపేంచానిని 
ఆబ్్బరపరుస్తునే ఉేంద. ఈ శత్బిదూ భారత్శానిదేనని నేడు ప్రపేంచమేంత్ 
ముకతుకేంఠేంతో నినదసతుేంద. అయిత్- ఇద భారత యువత శత్బిదూ! ఈ పరిసిథితుల 
నడుమ మనేం ఇపపాట్కనాని మరో పద అడుగులు ముేంద్కసి ఆలోచిేంచడేం అవసరేం. 
మన ఆలోచనలు, విధానాలు భవిషయేతుతు దార్శనికతతో నిేండినవై ఉేండాలి! యువత తమ 
ఆకాేంక్షలను నెరవేరుచాకోవడమే కాకేండా ఇతర దేశాలకనాని భారత్ ను అగ్రసాథి నేంలో 
నిలపడేం లక్షష్ేంగా సానుకూల దృకపాథేంతో కృషి చేయడేం తపపానిసరి!” అని సపాషటాేం 
చేశారు.

ఐదు అంశాలపై  సర్వసభయా చరచిలు
ఈ ఉతస్వేంలో భాగేంగా యువజన సమేమాళనేం 
నిరవేహిేంచారు. జి-20, వై-20 కారయేక్రమాలక సేంబేంధిత 
ఐద్ అేంశాలపై ఇేంద్లో చర్చాగోష్్లు సాగాయి. అరవై 
మేందకి పైగా ప్రముఖ నిపుణ్లు వీట్లో పాల్్ని కిేంద 
అేంశాలపై చరిచాేంచారు -
n  ఉపాధి, పరిశ్రమ, ఆవిష్కరణ, 21వ శత్బదూపు నైపుణాయేల 

భవిషయేతుతు
n  వాత్వరణ మారుపా, విపతుతు ముప్పుల తగ్ేంపు.
n  శాేంతి- సయోధయేలక కృషి
n  ఉమమాడి భవిషయేతుతు- ప్రజాసావేమయేేంలో యువత, పరిపాలన
n  ఆరోగయేేం-ప్రజా సేంక్షేమేం.

n  యువజన సమేమూళనం

n  దేశ్య-యుదధి క్రీడలు

n  యోగాథాన్

n  జానపద సంగ్త-నృత్య ప్రదరశునలు

n  షడ్రుచుల ఆస్దనం

n  యువ చిత్రకార్ల శ్బిరం

n  సహస క్రీడలు

26వ జాతీయ యువజనోతస్వాలుజాతీయం

వేడుకలోలో  ప్ర ధాన ఆకర్ష ణలు
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Scan QR code to view 
complete Republic 
Day Parade 

మొటటామొదటిసరిగా కర్తవ్య పథ్ ల్ 
గణతంత్ర దినోతస్వ కవాతు జరిగింది 

కర్తవ్య పథ్ : భారతదేశ కర్తవ్య, దీక్షల మారగాం 

నవ భారతంనవ భారతం
కర్త వయా పథ్ లో 
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కర్తవ్య పథ్ ల్ వైమానిక దళపు అదుభాత ప్రదరశున 

జాతీయ పత్కానికి వందనం చేసు్తనని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మూ 

జాతీయ పత్కంతో జాతీయ పక్షి  నెమలి 

కర్తవ్య పథ్ ల్ ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ 

రాజ్ పథ్ కాదు కర్త వయా పథ్,  ఇకకుడే మొట్ట మొదటి సారిగా 
74 వ గణతంత్ర  వేడుకలు జరిగాయి ...
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భారతదేశ సుసంపనని వారసత్వ సంపద 
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ప్రధానికి అభివాదం చేసు్తనని ప్రేక్షకులు  

గణతంత్ర దినోతస్వ పరడ్ ల్ మొదటిసరిగా పాల్గానని ఈజిప్టా 
సైన్యపు శకటం 

నౌకాదళ బృందంల్ మొదటి సరిగా పాల్గానని ముగుగార్ మహళలు, ఐదుగుర్ 
అగినివీర్ ల బృందం  

2023-అంతరాజెతీయ చిర్ధానా్యల 
సంవతస్రం 

గణతంత్ర దినోతస్వ పరడ్ ల్ మొదటిసరిగా మాదక ద్రవా్యల 
నియంత్రణ విభాగపు శకటం 

నేషనల్ వార్ మమోరియల్ దగగార అమర వీర్లకు 
పుష్పుంజలి ఘటించిన  ప్రధాని మోదీ  

సౌర శకి్త అంశంగా ప్రదరిశుంచిన గుజరాత్ శకటం 
అసస్ం రాష్ట్ర శకట్లు 

భారతదేశపు తొలి  మానవ సహత డ్రోన్ 
వర్ణ్ ప్రదరశున  
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మధయేప్రదేశ్ లోని ఇేండోర్  లో జనవరి 8-10 త్దీల 
మధయే కాలేంలో 17వ ఎన్ఆర్ఐ సమేమాళనేం జరిగేంద. 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎన్ఆర్ఐలను ఈ 

సమేమాళనానికి  ఆహావేనిస్తు ‘‘యావతుతు ప్రపేంచేం మాక సవేదేశమే’’ 
అనానిరు. ఈ సైదాధి ేంతిక పునాదతోనే మన పూరీవేకలు భారతదేశ 
సాేంస్కకృతిక విసతురణను తీరిచా దదాదూ రు.  అసాధారణమైన ప్రపేంచ 
వాణిజయే సాేంప్రదాయానికి శ్రీకారేం చుడుతూ శత్బాదూ ల  క్రితమే 
మనేం ప్రపేంచేంలోని విభినని ప్రాేంత్లక ప్రయాణిేంచాేం, 
సముద్రాలు దాటాేం.
‘‘ప్రపేంచేంలోని విభినని ప్రాేంత్లోలో  శాేంతికాముకలు, ప్రజాసావేమయే 
ప్రేమికలు, క్రమశక్షణ గల వారుగా భారతీయులను గురితుేంచినప్పుడు 
ప్రజాసావేమాయేలక మాతృకగా భారతదేశ గౌరవేం మరిేంత 

ఇనుమడిసుతుేంద’’ అని  ఈ సదసుస్ను ప్రారేంభిస్తు ప్రధాన మేంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ అనానిరు. అేంద్క త్ను ఎన్ఆర్ఐలను బ్ేండ్ 
అేంబాసిడరులోగా పరిగణిసాతుననానిరు. విదేశ్ భారతీయులు దేశానికి 
అసలుసిసలైన ర్యబారులుగా అభివరి్ణేంచారు.
ఆరోగయేేం, టెకానిలజీ, అేంతరిక్షేం, నైపుణాయేలు సహా విభినని 
రేంగాలోలో  తవేరితగతిన పురోగమిసుతుననిప్పుడు ర్బోయ్ కాలేంలో 
భారతదేశేం బలేం మరిేంత ఇనుమడిసుతుేంద. దీనిని పరిగణనలోకి 
తీసుకని భారతదేశేంపై ప్రపేంచేం ఆసకితు మరిేంతగా పెరుగుతుేందని 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెబ్తూ ఉేంటారు. భారతదేశానికి 
సేంబేంధిేంచిన వాసతువ సమాచారేం ఎన్ఆర్ఐలక అేంద్బాటులో 
ఉననిటటాయిత్ వారు భారతదేశ విసతురణ సామరథ్ి ేం గురిేంచి 
ప్రపేంచానికి మరిేంతగా వివరిేంచగలుగుత్రు.

భారతదేశిం ప్రపించింలో ఐదో పెద్ద ఆర్క వయావస్గాను, త్వరతింగా అభివృద్ధ చిందుతున్న ఆర్క వయావస్గాను అవతరించినపు్పడు 
ప్రపించ యవన్కపై బలమైన గుర్తింపును సాధించిింద. భారతదేశింపై ప్రపించిం య్వతు్తకు అింత విశా్వసిం ఉన్న నేపథయాింలో 

సుమారు 200 దేశాలో్ల విస్తరించి ఉన్న3 కోట్ల మిందకి పైగా భారతీయ సింతతి ప్రజలు, పిఐఒలు, ఎన్ఆర్ఐలు కీలక పాత్ర  
పోష్ించనున్్నరు. ప్రపించ చిత్రపటింలో ఇతర దేశాలో్ల న్వశిసు్తన్న భారతీయులకు ఎనో్న గుర్తింపులున్్నయి. అయితే 

వారిందరలోనూ స్పషటిింగా కన్పిించే ఉమ్మడి లక్ణిం వసుధైవ కుట్ింబకిం. వారింతా ‘‘మేక్ ఇన్ ఇిండియ్’’కు, యోగాకు, హస్తకళల 
పరశ్రమకు, భారతీయ సింస్కృతికి ‘‘రాయబారులు’’.

ప్ర వాస భారతీయులు, మన ‘రాయబారులు’ ప్ర వాస భారతీయులు, మన ‘రాయబారులు’ 
ఏ దేశమెై న ‘స్వదేశమే’ఏ దేశమెై న ‘స్వదేశమే’

జాతీయం17వ ప్రవాసి భారతీయ దివస్  సమేమూళనం  
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‘‘విదేశాలోలో  న్వశిసు్త నని భారతీయుల సామరాథి యాలను 
ప్ర పంచం అంచన వేసు్త ననిప్పుడు అది శకి్త వంతం, 
సమరథి వంతం అయిన భారతదేశ గళాన్ని కూడా 

వింటుంది. మనం శతాబాదే ల కి్ర తమే అసాధారణమెై న 
ప్ర పంచ వాణిజయాం పా్ర రంభించాం. అది విభినని 

దేశాలు, నగరికతల మధయా వాయాపార సంబంధాలు 
ఉమ్మడి సుసంపననితకు దా్వరాలు ఎల తెరుసా్త యో 

ప్ర పంచాన్కి చాటి చెప్పంది.

-   నర్ంద్ర  మోదీ, ప్ర ధాన మంత్్ర

n  మొదటి సెషన్: ‘‘ఇనోనివేషన్, కొతతు టెకానిలజీలోలో  
భారతీయ సేంతతి యువత పాత్’’. దీనికి కేంద్ర 
యువజన వయేవహార్లు, క్రీడల శాఖ మేంత్రి అనుర్గ్  
సిేంగ్  ఠాకూర్ అధయేక్షత వహిేంచారు.

n  రండో సెషన్: ‘‘విజన్ 2047’’;  ‘‘సవేర్ణ యుగేంలో 
భారత ఆరోగయే రక్షణ వయేవసథిను ప్రోతస్హిేంచడేంలో 
భారతీయ సేంతతి పాత్’’;  దీనికి కేంద్ర ఆరోగయే, 
కటుేంబ సేంక్షేమ శాఖ మేంత్రి డాకటార్ మన్ సుఖ్ 
మాేండవీయ అధయేక్షత వహిేంచగా విదేశ్ వయేవహార్ల 
శాఖ సహాయ మేంత్రి డాకటార్ ర్జ్  కమార్  రేంజన్ 
సహాధయేక్షత వహిేంచారు.

n  మూడో సెషన్:  ‘‘భారత సాఫ్టా పవర్  వినియోగేం:  
హసతుకళలు, వేంటకాలు, సృజనాతమాకత దావేర్ 
సుహృదాభువేం’’;  దీనికి విదేశ్ వయేవహార్ల శాఖ సహాయ 
మేంత్రి శ్రీమతి మీనాక్ లేఖి అధయేక్షత వహిేంచారు.

n  నాలుగో సెషన్: ‘‘భారత కారిమాక శకితు ప్రపేంచ 
చలనశ్లతను ఎద్ర్్కనడేం: భారత సేంతతి పాత్’’;  
దీనికి కేంద్ర విదయే, నైపుణాయేభివృదధి, ఎేంటర్ ప్రెన్యేర్ 
షిప్ శాఖల మేంత్రి ధరమాేంద్ర ప్రధాన్ అధయేక్షత 
వహిేంచారు.

n  ఐదో సెషన్:  ‘‘జాతి నిర్మాణానికి సమిమాళిత వైఖరి సాధన 
కోసేం విదేశ్ ఎేంటర్ ప్రెన్యేరలో సామర్థి ్ల వినియోగేం’’;  
దీనికి ఆరిథిక మేంత్రి శ్రీమతి నిరమాలా సీత్ర్మన్ అధయేక్షత 
వహిేంచారు

ఐదు అంశాలపై  ప్ర త్యాక సషనులో

కోవిడ్  మహమామారి కాలేంలో భారతదేశేం ప్రపేంచేంలోనే 
పెదదూదైన వాయేకిస్నేషన్ కారయేక్రమేం చేపటటాడేంతో పాటు కొదదూ నెలల 
వయేవధిలోనే దేశ్య వాయేకిస్న్ అభివృదధి చేసి 220 కోటలోక పైగా డోస్  
లు ఉచితేంగా అేందేంచిేంద.  
ప్రపేంచేంలోని భారీ ఆరిథిక వయేవసథిలతో భారతదేశేం పోటీ 
పడుతునని తరుణేంలో ఏరపాడిన ప్రపేంచ అసిథిరతల మధయేలో కూడా 
ప్రపేంచేంలోని ఐద్ వరథిమాన ఆరిథిక వయేవసథిలోలో  భారతదేశేం సాథి నేం 
సేంపాదేంచగలిగేంద.  భారతదేశేం ప్రపేంచేంలో మూడో పెదదూ సాటా ర్టా-
అప్ వయేవసథిగా మారిన సమయేంలో ‘‘మేక్ ఇన్ ఇేండియా’’ కిేంద 
పెరిగన ఎలకాట్ర నిక్ తయారీ పరిశ్రమ తనదైన ముద్ర వేసిేంద. ఒక 

విడతలో రికారుడా  సేంఖయేలో ఉపగ్రహాలను అేంతరిక్షేంలో ప్రవేశపెట్టా 
అనిని రికారుడాలను బదదూలు చేయడేంతో పాటు త్జస్ యుదధి విమానేం, 
ఐఎన్ఎస్  విక్ేంత్ విమాన వాహక నౌక, అరిహేంత్  అణ్ 
జలాేంతర్్మి వేంట్వనీని భారతదేశేంలోనే నిర్మాణేం అయాయేయి. 
భారతదేశేం ఏమి చేసతుేంద, ఎలా చేసతుేంద అనే విషయేంలో ప్రపేంచ 
ప్రజలోలో  ఉతుస్కత  ఏరపాడడేం సహజమేనని ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ అేంటునానిరు. భారతదేశేం వేగేం, పరిధి ఏమిట్, భారతదేశేం 
భవిషయేతుతు ఏమిట్?  ప్రపేంచేంలో జరుగుతునని వాసతువిక డిజిటల్ 
లావాదేవీలోలో  40% భారతదేశేంలోనే జరుగుతుననిటుటా  తెలిసిన 
ప్రపేంచేం విసమాయేం చెేందేంద.
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ఒక భారతీయుడు విదేశాలకు వెళిలో  

భారతీయ సంతత్ వయాకి్త న్ కలిసినప్పుడు 

యావతు్త   భారతదేశాన్ని తాను 

కనుగొనని భావన పందుతాడు

సురినమ్  అధయాక్షున్ కలిసిన రాష్ట ్రపత్ శీ్ర మత్ ద్్ర పది 
మురు్మ

జనవరి 10 త్దీన ర్షట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపద మురుమా 17వ 
ప్రవాస భారతీయ దవస్  వేడుకలక హాజరయాయేరు. ఆమె 
ముగేంపు వేడుకలక అధయేక్షత వహిేంచి 2023 సేంవతస్ర్నికి 
ప్రవాసీ భారతీయ సమామాన్ అవారుడాను అేందచేశారు. భారత  
సేంతతి ప్రజలు సాధిేంచిన విజయాలు;  భారతదేశేంలోను, 
ప్రపేంచేంలోని ఇతర దేశాలోలో ను విభినని రేంగాలక వారు 
అేందేంచిన ప్రయాసలక గురితుేంపుగా భారత సేంతతి ప్రజలక 
ప్రవాసీ భారతీయ సమామాన్ అవారుడాను అేందసాతురు. ర్షట్రపతి 
ఈ సారి సురినామ్ అధయేక్షుడు చేంద్రికా ప్రసాద్ సేంతోఖితో 
సమావేశేం అయాయేరు.

భారతీయ సంతత్ ప్ర జల చెలిలో ంపులు 12%  వృదిధి  

2022 సేంవతస్రేంలో భారత సేంతతి ప్రజలు దేశానికి పేంపిన 
సొముమా 2021 సేంవతస్రేంతో పోలిచాత్ 12 శాతేం పెరిగేందని, 
10 వేల కోటలో డాలరలోక చేరుతుేందని ప్రవాసీ భారతీయ దవస్ 
కారయేక్రమేంలో  ఆరిథిక మేంత్రి నిరమాలా సీత్ర్మన్ చెపాపారు. 
‘‘జాతి నిర్మాణానికి సమిమాళిత వైఖరి సాధన కోసేం విదేశ్ 
ఎేంటర్ ప్రెన్యేరలో సామర్థి ్ల వినియోగేం’’ అనే అేంశేంపై 
ఆరిథిక మేంత్రి నిరమాలా సీత్ర్మన్ అధయేక్షతన ఐదో సషన్ 
నిరవేహిేంచారు.

ప్రపంచ మేధో సంపతి్త కంద్రం కాగల సమరథి్ం భారత్ కు ఉంది

ప్రపేంచ మేధో సేంపతితు కేంద్రేంగానే కాద్, ప్రపేంచ నైపుణాయేల 
ర్జధానిగా మారగల సామరథ్ి ేం భారతదేశానికి  ఉేంద. భారతదేశేంలో 
భారీ సేంఖయేలో సమరుథిలైన యువత ఉేండడమే కాద్, సమగ్రతతో పని 
చేయగల నైపుణాయేలు, విలువలు, స్ఫూరితు కూడా వారిలో ఉనానియి.
ఎన్ఆర్ఐల విజయ గాథలు గ్రంథసథిం చేయాలి
భారతీయులు శత్బాదూ లుగా ప్రపేంచేంలోని భినని దేశాలోలో  నివశసుతునానిరని 
ప్రవాసీ భారతీయ సమేమాళన్  లో ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ అనానిరు. 
ఆయా దేశాల అభివృదధికి వారు విశేషమైన సేవలు చేశారు. అలా 
నివశేంచిన ప్రజలు, వారి సవాళ్లో , సాధిేంచిన విజయాలను గ్రేంథసథిేం 
చేయాలి. చాలా మేంద పెదదూలు తమ కాలేం నాట్ విషయాలు, ఇషటామైన 
జా్ఞ పకాలు గురుతు చేసుకేంటూ ఉేంటారు. ప్రతి దేశేంలోను భారతీయ 
సేంతతి ప్రజల చరిత్ను విశవేవిదాయేలయాల సహకారేంతో ఆడియో-
విజువల్ డాకయేమెేంటులో  సృషిటాేంచాలి లేదా గ్రేంథసథిేం చేయాలి.
దేశేం నుేంచి ఎవరైనా విదేశాలక వెళిలో అక్కడ నివశసుతునని భారతీయ 
సేంతతి వయేకితుని కలిసినప్పుడు యావతుతు ప్రపేంచానిని త్ను 
కనుగొనానిననని భావన పొేంద్త్డు.
భగవాన్  మహ్కాళ్ ఆశ్సుస్లు పందండి
ఇేండోర్ అేందమైన నగరమే కాద్, సముననిత వారసతవే యుగేంగా 
గత వైభవేం కలిగ ఉేందని ప్రధాన మేంత్రి  నరేంద్ర మోదీ ఎన్ఆర్ఐలక 
చెపాపారు. సమీపేంలోని ఉజజెయినీ  నగరేంలో భగవాన్  మహాకాళ్  క 
చెేందన మహాలోక్ ను భారీగా, పవిత్ేంగా విసతురిేంచారు. మీరేంత్ 
భగవాన్ మహాకాళ్  ఆశ్సుస్లు పొేంద అద్భుతమైన అనుభవేం కూడా 
పొేంద్త్రని త్ను ఆశసుతుననిటుటా  చెపాపారు.
సురినామ్  అధ్యక్షునితో పిఎం నరంద్ర మోదీ భేటీ
ప్రవాసి భారతీయ సమేమాళన్ సేందరభుేంగా ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
సురినామ్ అధయేక్షుడు చేంద్రికా ప్రసాద్ సేంతోఖితో సమావేశమయాయేరు. 
హైడ్రోకార్బనులో , రక్షణ, సముద్రతీర భద్రత, డిజిటల్ కారయేక్రమాలు, 
ఐసిట్,  సామర్థి ్ల నిర్మాణేం వేంట్  పరసపార ఆసకితు గల అేంశాలోలో   
సహకారేంపై  ఉభయులు చరిచాేంచారు. జనవరి 7 నుేంచి 14 
త్దీల మధయేన సురినామ్ అధయేక్షుడు భారతదేశేంలో అధికారికేంగా 
పరయేట్ేంచారు. ఈ సారి ఆయన ఇేండోర్  వెళిలో ప్రపేంచ ఇనెవేసటారలో 
సదసుస్లో పాల్్నడేంతో పాటు అహమాదాబాద్, న్యేఢిలీలో కూడా 
సేందరి్శేంచారు.

గుయానా అధ్యక్షునితో సమావేశం
ప్రవాసీ భారతీయ దవస్  సేందరభుేంగా ప్రధాన మేంత్రి  నరేంద్ర మోదీ, 
గుయానా అధయేక్షుడు డాకటార్  మహమమాద్ ఇర్ఫూన్ తో సమావేశేం 
అయాయేరు. ఇేంధనేం, మౌలిక వసతుల అభివృదధి, ఫార్మాస్యేట్కల్స్, 
ఆరోగయే సేంరక్షణ, టెకానిలజీ, ఇనోనివేషన్,  రక్షణ రేంగాలోలో  
సహకారేం సహా భినని అేంశాలపై ఇదదూరు నాయకలు చరిచాేంచారు. 
గుయానా, భారత ప్రజల మధయే 180 సేంవతస్ర్ల నాట్ బేంధేం, 
సేనిహానిని ఉత్తుజితేం చేయాలని నిర్ణయిేంచారు. జనవరి 8 నుేంచి 14 
త్దీల మధయే గుయానా అధయేక్షుడు భారతదేశేంలో  పరయేట్ేంచారు.  

జాతీయం17వ ప్రవాసి భారతీయ దివస్  సమేమూళనం  



ప్ర జల భాగసా్వమయాంతో ప్ర జల భాగసా్వమయాంతో 

నీరు ఉింటే భవిషయాతు్త ఉింట్ింద. వర్తమాన ప్రభుత్వ విధాన్న్్న తెలియచేసేదే ఈ ప్రకటన. అమృత 

య్త్ర కాలింలో అభివృద్ధ చిందన దేశింగా అవతరించాలన్న సింకల్పింతో న్ర్య్త్మకింగా ముిందుకు 

సాగుతున్న దశలో  జీవితాన్కి మౌలిక అవసరింగా నీటి ప్రాధానయాత మరింతగా పెరుగుతుింద. 2047 

వరకు సాగే అమృత కాలింలో ప్రధాన్ింశమే వాటర్ విజన్@2047.  ప్రజల భాగసా్వమయాింతో సహకారిం, 

సమన్వయ పూర్వకింగా పరష్కరించాలనుకుింట్న్న అింశాలో్ల నీటి డిమాిండు, సరఫరాలే కాదు, 

సమర్వింత విన్యోగిం, నీటి సింరక్ణ కూడా ప్రధానమైనవి.

నీటి సమసయాల పరిష్కురాన్కి నీటి సమసయాల పరిష్కురాన్కి 
భారతదేశం కృష్భారతదేశం కృష్

కేంద్ర ప్రభుతవేేం నీట్ సేంరక్షణ కోసేం అటల్ భూగరభు 
జలాల సేంరక్షణ కారయేక్రమేం ప్రారేంభిేంచిేంద.  అదే 

జాగ్రతతుతో చేపటటావలసిన సునిశతమైన కారయేక్రమేం ఇద. 
మన నద్లు, నీట్ వనరులోలో  ఏ ఒక్కటీ వెలుపలి శకతుల 

దావేర్ కలుషితేం కాకేండా చూడడేం కోసేం ప్రతి 
ర్షట్రేంలోన్ మురుగునీట్ శుదధి, వయేర్థి ల నిరవేహణ నెట్   

వర్్క ఏర్పాటు చేయాలిస్న అవసరేం ఉేంద.
-  నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

వాటర్  విజన్@2047జాతీయం
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ఇండియా@2047ఇండియా@2047 లో భాగంగా నీటి భద్ర తకు సంబంధించిన సవాళలో   లో భాగంగా నీటి భద్ర తకు సంబంధించిన సవాళలో  
పరిష్కురాన్కి ప్ర ధానమంత్్ర  ‘5P’ మంత్ర ంపరిష్కురాన్కి ప్ర ధానమంత్్ర  ‘5P’ మంత్ర ం

రాజకీయ చిత్త శుదిధి ప్ర భుత్వ ఫై నన్్సంగ్ భాగసా్వమయాం ప్ర జా భాగసా్వమయాం సుసిథి రత కోసం 
నచచిచెప్పడం

1 2 3 4 5

 అమృత్ సరోవర్  కోసం 93,000 పా్ర ంతాలు 
గురి్త ంపు
జనవరి 5వ త్దీ నాట్కి దేశవాయేపతుేంగా అమృత్ సరోవర్ ల కోసేం  93,112 
ప్రాేంత్లను గురితుేంచారు. 54 వేలక పైగా సరసుస్ల నిర్మాణేం కూడా 
ప్రారేంభమైేంద. 26,929 అమృత్ సరోవర్ ల నిర్మాణేం పూరతుయిేంద. ప్రతి 
జిలాలో లోన్ 75 అమృత్ సరోవర్ లను నిరిమాేంచడేం లేదా పునరినిరిమాేంచడేం 
జరుగుతుేంద. ప్రతి అమృత్ సరోవర్ ఒక ఎకరేం విసీతుర్ణేం, 10,000 
కూయేబిక్ మీటరలో సామరథ్ి ేం కలిగ ఉేంటుేంద.

వాటర్  విజన్@2047 జాతీయం
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నిర్ణయం – ‘ర్పే డ్బిట్  కార్డా’ లావాదేవీలు, తకు్కవ విలువ గల భీమ్-

యుపిఐ లావాదేవీల (పి2ఎం) ప్రోత్స్హ్నికి కంద్ర మంత్రిమండలి 

ఇనెస్ంటివ్ సీ్కమ్ న అనమతించడంతో పాటు ర్.2,600 కోటులో 

విడుదల చేసింది.

ప్రభావం: ఈ సీ్కమ్ శకితువేంతమైన డిజిటల్ చెలిలోేంపుల వయేవసథిను 
నిరిమాేంచడేంతో పాటు రుపే డ్బిట్ కారుడా , భీమ్-యుపిఐ డిజిటల్ 
లావాదేవీలను ప్రోతస్హిసుతుేంద. ‘సబ్  కా సాథ్, సబ్  కా వికాస్’ 
లక్షయేనికి అనుగుణేంగా ఈ సీ్కమ్  యుపిఐ లైట్, యుపిఐ 123 పేలక 
ప్రోత్స్హేం అేందసుతుేంద. దేశేంలోని అనిని రేంగాలోలో ను, ప్రజలోలో ను 
డిజిటల్ చెలిలోేంపులు మరిేంత ప్రాచురయేేంలోకి తెసుతుేంద.
నిర్ణయం – బహుళ-రాష్ట్ర సహకార సంఘాల చటటాం, 2022 కింద  

జాతీయ సథియిల్ బహుళ-రాష్ట్ర సహకార ఎగుమతి  సంఘం 

ఏరాపుటుకు ఆమోదం తెలిపార్.

ప్రభావం: సహకార సేంఘాల సమిమాళిత వృదధి నమూనా దావేర్  
‘సహకార్  సే సమృదదూ’ లక్షష్ేం సాధిేంచడానికి ఇద సహాయకారిగా 
ఉేంటుేంద. ప్రపేంచ మార్కటలోక భారతీయ సహకార సేంఘాల 
ఎగుమతి సామర్థి ్లు పెేంచడానికి ఇద ఉపయోగకరేం అవుతుేంద. 
వివిధ ఎగుమతి సేంబేంధిత సీ్కమ్ లు, విధానాల ప్రయోజనాలు 
పొేందేేంద్క సహాయకారిగా నిలుసుతుేంద. ఎగుమతులు పెరిగత్ 
వసుతుసేవల పనుని ర్బడులు పెరిగ సహకార రేంగేంలో మరినిని ఉపాధి 
అవకాశాలు అేంద్బాటులోకి వసాతుయి. ఈ ప్రతిపాదత సహకార 
సేంఘేం ఎగుమతుల ప్రోత్స్హానికి ఛత్ేంగా నిలవడేంతో పాటు 
సహకార సేంఘేం నుేంచి ఎగుమతులక ప్రత్యేక ప్రాధానయేేం ఇసుతుేంద. 
ప్రాథమిక సాథి యి నుేంచి జాతీయ సాథి యి వరక అనిని సహకార 
సేంఘాలు అేంద్లో సభుయేలుగా చేరవచుచా.  
నిర్ణయం – కోల్ కాత్ల్ని జాతీయ మంచినీర్, పారిశుధ్యం, నాణ్యత 

మంత్్ర మండలి న్ర్ణ యాలు

భీమ్  యుపఐ లవాదేవలకు పో్ర తా్సహం 
బహుళ-రాష్ట ్ర సహకార ఎగుమత్  సంఘం 

ఏరా్పటుకు ఆమోదం

దేశింలో డిజిటల్ లావాదేవీలు వేగింగా పెరుగుతున్్నయి. 2022 డిసింబర్  లో  12.8 లక్ల కోట్ల రూపాయల విలువ 

గల యుపిఐ లావాదేవీలు జరగాయి. ఇదలా ఉిండగా డిజిటల్  లావాదేవీలను ప్రోత్సహించడాన్కి ప్రధాన మింత్రి  నరింద్ర 

మోదీ న్యకత్వింలోన్ కింద్ర మింత్రిమిండలి  ఆర్క వయావహారాలకు సింబింధించి కొన్్న ప్రధాన న్ర్య్లు తీసుకుింద. ఈ 

న్ర్య్ల అమలు దా్వరా విన్యోగదారులు ఆర్క లావాదేవీలు, డిజిటల్ లావాదేవీలపై ప్రోతా్సహకాలు అిందుకుింట్రు. 

సహకార్  సే సమృద్ద సింకల్పిం నెరవేరచిిందుకు సహకార రింగాన్కి సింబింధించి న్ర్య్లు తీసుకోవడింతో పాట్ 

దేశాభివృద్ధ జోరును పెించే పలు న్ర్య్లు కూడా తీసుకున్్నరు.
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కంద్రం పేర్న డాకటార్ శా్యం ప్రసద్ ముఖరీజె నేషనల్  ఇన్ సిటాట్్యట్  

ఆఫ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్  గా మార్చడానికి ఆమోదించార్.

ప్రభావం : పశచామ బేంగాల్  లోని కోల్ కాత్లో జోకా వదదూ 
డైమేండ్  హార్బర్  రోడుడా లో 8.72 ఎకర్ల విసీతుర్ణేంలో  ఈ సేంసథి 
విసతురిేంచి ఉేంద. శక్షణ కారయేక్రమాల నిరవేహణ దావేర్ ర్ష్ట్ర లు, 
కేంద్ర పాలిత ప్రాేంత్లోలో  ప్రజారోగయే ఇేంజనీరిేంగ్, మేంచి నీరు, 
శానిటేషన్, పారిశుధయేేం వేంట్వి మెరుగు పరిచేేంద్క ఈ సేంసథి  
కృషి  చేసుతుేంద.  సామర్థి ్ల నిర్మాణేంలో ఇద ఇన్ సిటాటూయేషన్  ఆఫ్ 
ఎకస్లెన్స్  గా ఉేంద.
నిర్ణయం – ‘దూరదరశున్’, ‘ఆకాశవాణి’ ఆధునీకరణ కోసం బ్డ్ 

కాసిటాంగ్  ఇన్  ఫ్రాస్రేక్చర్ అండ్ నెట్ వర్్క డ్వలప్  మంట్ సీ్కమ్  కు 

ర్.2539.91 కోటలో కట్యింపునకు మంత్రిమండలి ఆమోదం.

ప్రభావం:  దేశ్య, అేంతర్జె తీయ ప్రేక్షకలక అతుయేననిత నాణయేత 
గల కేంటెేంట్ ను ర్పొేందేంచడేం, మరినిని చానెల్స్  ప్రసారేం 
చేయడానికి వీలుగా డిట్హెచ్ సామర్థి ్ల పెేంపు, హెచ్.డికి 
అవసరమైన ఒబి వాయేనులో  డిడి, ఆకాశవాణికి సమకూరచాడేం ఈ 
ప్రాజకటాలో భాగమైన అేంశాలు.

ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎేం కవరజిని 80 శాత్నికి పైగా దేశ జనాభాక 
అేందేలా విసతురిేంచడేం జరుగుతుేంద. 8 లక్షల డిడి ఉచిత డిష్ 
డిట్హెచ్  సట్  టాప్  బాకస్లను మారుమూల, గరిజన ప్రాేంత్లు, 
తీవ్రవాద చరయేల ప్రభావిత ప్రాేంత్లు,  సరిహద్దూ  ప్రాేంత్లు,  
ఆకాేంక్షపూరిత జిలాలో ల ప్రజలక పేంపిణీ చేయడేం జరుగుతుేంద.
నిర్ణయం: భారతదేశానిని హరిత హైడ్రోజెన్ హబ్  గా తీరి్చదిదదాడం 

లక్ష్ంగా నేషనల్  గ్రీన్  హైడ్రోజెన్  మిషన్  కు ఆమోదం

ప్రభావం: హరిత హైడ్రోజన్  మిషన్  కిేంద 2030 నాట్కి 50 లక్షల 
మెట్రిక్ టనునిల హరిత హైడ్రోజన్ ఉతపాతితు చేసే అవకాశేం ఉేంద. 
2030 నాట్కి  ఈ రేంగేంలోకి ర్.8 లక్షల కోటలో పెటుటా బడులు 
ఆకరి్షేంచడేం, 6 లక్షలక పైగా ఉదోయేగాలు కలిపాేంచడేం లక్షష్ేంగా 
నిరదూశేంచుకనానిరు. 2030 నాట్కి ఏడాదకి 50 ఎేంఎేంట్  కార్బన్ 
డయాక్ెస్డ్  వయేర్థి లు తగ్ుత్యని అేంచనా.
ఈ పథకానికి ప్రారేంభ పెటుటా బడి ర్.19,774 కోటులో . అేంద్లో 
సైట్  ప్రోగ్రామ్  క ర్.17,490 కోటులో , ప్రయోగాతమాక ప్రాజకటాలక 
ర్.1,466 కోటులో , ఆర్ అేండ్  డికి ర్.400 కోటులో , ఇతర 
కారయేకలాపాలక ర్.388 కోటులో  ఖరుచా చేసాతురు.
నిర్ణయం: హమాచల్  ప్రదేశ్  ల్ 382 మగావాటలో సునీని డామ్  

హైడ్రో విదు్యత్ ప్రాజెకుటాకు పెటుటాబడి అనమతి.

ప్రభావం:  ప్రభుతవే కేంపెనీ సటెలోజ్  జల్  విద్యేత్  నిగమ్   ప్రాజకటాను 
నిరిమాసుతుేంద. దీని దావేర్ ర్షట్రేంలో సుమారు  నాలుగు వేల ప్రతయేక్ష, 
పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు అేంద్బాటులోకి వసాతుయని అేంచనా. 
దీని నిర్మాణ వయేయేం అేంచనా ర్.2614.51 కోటులో .
నిర్ణయం: గోవాల్ని మోపా అంతరాజెతీయ విమానాశ్రయం పేర్న 

మాజీ రక్షణ మంత్రి, గోవా మాజీ ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ పారికర్ కు 

నివాళిగా ‘మనోహర్ అంతరాజెతీయ విమానాశ్రయం’గా మార్చందుకు 

అనమతి.

ప్రభావం:  గోవాలోని మోపాలో నిరిమాేంచిన కొతతు విమానాశ్రయానిని 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2022 డిసేంబర్  లో ప్రారేంభిేంచారు. 
దీనితో ఆధునిక గోవా నిర్మాణానికి సవేరీయ్ డాకటార్ మనోహర్  
పారికర్  చేసిన సేవలక గురితుేంపు లభిసుతుేంద.   

నిర్ణయం – ర్.12,882.2 కోటలో పెటుటాబడితో ఈశాన్య రాష్్రేల అభివృదిధి మంత్రిత్ 

శాఖకు చందిన పథకాల కొనసగింపునకు కంద్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. 

15వ ఆరిథిక సంఘం మిగిలిన కాలపరిమితికి (2022-23 నంచి 2025-26 వరకు) ఈ 

అభివృదిధి పథకాలు కొనసగుత్యి.

ప్రభావం:  ఎనిమిద ఈశానయే ర్ష్ట్ర లోలో  అభివృదధి వయేత్యేసాలు తొలగేంచేేంద్క ఇద 
సహాయకారిగా నిలుసుతుేంద. అద జీవనోపాధి కారయేకలాపాలను ప్రోతస్హిేంచి ఉపాధి 
అవకాశాలను పెేంచుతుేంద. కనెకిటావిటీ, సామాజిక రేంగాలక చెేందన వయేత్యేసాలను 
కూడా తొలగసుతుేంద.
n  వయేయ ఫైనాన్స్ కమిటీ సిఫారసుల ఆధారేంగా ఈశానయే ర్ష్ట్ర ల ప్రత్యేక మౌలిక 
వసతుల పథకానికి ర్.8139.5 కోటులో ,  ఈశానయే ప్రాేంతీయ మేండలి పథకాలక 
ర్.3202.7 కోటులో  పెటుటా బడిగా అేందేంచనునానిరు. బోడోలాేండ్ టెరిటోరియల్  
కౌనిస్ల్, దమా హసావో అటానమస్ టెరిటోరియల్  కౌనిస్ల్, కబ్రి అేంగాలో ేంగ్ అటానమస్ 
టె రిటోరియల్  కౌనిస్ల్  లక ర్.1540 కోటలో ప్రత్యేక పాయేకజి అేందసాతురు.
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భారత్ శాసత్ర  సాంకత్కత భారత్ శాసత్ర  సాంకత్కత 
అభివృదిధి  ప్ర దర్శనఅభివృదిధి  ప్ర దర్శన

ఇండియన్ సై న్్స  కాంగ్్ర స్ఇండియన్ సై న్్స  కాంగ్్ర స్

సైన్్స పట్ల వాయామోహిం, జాతి సింక్షేమిం రిండూ 

పరస్పరిం అనుసింధానిం అయినపు్పడు ఫలితాలు 

కూడా అదుభుతింగానే ఉింట్యి. ఈ సింకల్పిం 

ఫలితింగానే భారతదేశిం సైన్్స  విభాగింలో 

ప్రపించింలోన్ పద అగ్రగామి దేశాలో్ల సా్నిం 

సింపాదించగలిగిింద. 130 దేశాల గ్్లబల్  

ఇనో్నవేషన్  ఇిండెక్్స   లో భారతదేశిం 2015 

సింవత్సరిం న్టికి 81వ రాయాింక్  లో న్లవగా 2022 

న్టికి అద 40కి మెరుగుపడిింద. ప్రధాన మింత్రి  

నరింద్ర మోదీ జనవర 3వ తేదీన 108వ ఇిండియన్  

సైన్్స  కాింగ్రెస్  ను (ఐ.ఎస్.సి) ప్రారింభిించారు.  

రాబోయే 25 సింవత్సరాల కాలింలో భారతదేశ 

అభివృద్ధ య్నింలో శాస్త్రీయ బలిం కీలక పాత్ర 

పోష్సు్తిందన్ ఆయన అన్్నరు.

ప్రతి దశలోన్ డటా సేకరిేంచి, విశే లోషిేంచడేం ఒక సైేంట్స్టా  క 
అతయేేంత కీలకేం. నేట్ 21వ శత్బిదూ భారతదేశేంలో మన వదదూ 

రేండు పుష్కలేంగా ఉనానియి. వాట్లో మొదట్ద డటా కాగా, రేండోద 
టెకానిలజీ. భారతదేశ శాసీత్రయ విజా్ఞ నానిని కొతతు శఖర్లక చేరచాగల 
శకితు ఆ రేండిేంట్కీ ఉేంద. భారతదేశానిని ఆతమానిరభురేం చేయడమే 
భారతదేశేంలో సైన్స్ పాత్. ర్బోయ్ 25 సేంవతస్ర్ల కాలేంలో 
భారతదేశ అభివృదధి గాథలో భారతదేశ శాసీత్రయ బలేం అతయేేంత కీలకేం. 
కాబట్టా, మన శాసత్రవేతతుల బృేందానికి ‘భారతదేశేంలో సైన్స్ అభివృదధి’ 
మౌలిక ఉత్తుజేం కావాలి.

‘‘భారతదేశేంలో సైన్స్  అభివృదధి ప్రధాన లక్షష్ేం దేశ అవసర్లు 
తీరచాడేం కావాలి. అేంద్క మన శాసత్రవేతతుల సమాజేం స్ఫూరితు 
అేంతట్కీ ఇదే మూలేం కావాలి. సైన్స్  భారతదేశానిని ఆతమానిరభురేం 
చేయాలి. ప్రపేంచ జనాభాలో 17-18 శాతేం మేంద భారతదేశేంలోనే 
నివశసుతునానిరనని విషయేం మనేం దృషిటాలో ఉేంచుకోవాలి. భారతదేశేం 
అవసర్లను తీరచాగల శాసీత్రయ కారయేకలాపాలు ప్రపేంచ జనాభాలో 17-
18 శాత్నికి వేగేం అేందసాతుయి. దాని ప్రభావేం యావత్ మానవాళిపై 
ఉేంటుేంద’’ అని ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 108వ ఇేండియన్ సైన్స్  
కాేంగ్రెస్ ను ఉదేదూశేంచి మాటాలో డుతూ అనానిరు. 

శాస్త్ర సంకతిక అభివృదిధిజాతీయం 



న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఫిబ్రవరి 1-15, 2023 35

ఈ కారణేంగానే అలాేంట్ అేంశాలపై కృషి  చేయడేం నేట్ 
మానవాళికి అతయేేంత అవసరేం.  ‘‘మహిళా సాధికారతతో కూడిన 
సుసిథిర అభివృదధికి సైన్స్ అేండ్ టెకానిలజీ’’ ఈ ఏడాద ఐ.ఎస్.సి 
ప్రధాన థీమ్. సుసిథిర అభివృదధితోనే ప్రపేంచేం భవిషయేతుతు భద్రేం. ఈ 
108వ సైన్స్ కాేంగ్రెస్ లో  సుసిథిర అభివృదధిని మహిళా సాధికారతతో 
అనుసేంధానేం చేశారు. ఆచరణీయేంగా కూడా రేండూ పరసపార 
అనుసేంధానమైన అేంశాలే. మహిళలను సైన్స్ సహాయేంతో 
సాధికారేం చేయడమే కాద్, మహిళల భాగసావేమయేేంతో సైన్స్  ను 
సాధికారేం చేయాలని, పరిశోధనను ఉత్తుజితేం చేయాలని నేడు దేశేం 
భావిసతుేంద. ‘‘చినని పరిశ్రమలోలో  భాగసావేములు కావడేం కావచుచా 

లేదా సాటా ర్టా-అప్ ప్రపేంచేంలో నాయకతవే పాత్లు పోషిేంచడేం 
కావచుచా నేడు భారత మహిళలు అనిని చోటలో తమ బలానిని 
ప్రదరి్శసుతునానిరు. మన సమాజేం కూడా ముేందడుగేసతుేందని, సైన్స్ 
పురోగమిసతుేందని మహిళా భాగసావేమయే పెరుగుదల నిర్పిసతుేంద. 
శాసత్రవేతతుల సమాజేం సమీ కేండకటార్  చిప్  ల విభాగేంలో ఆవిష్కరణలు 
చేయాలని, నేట్ నుేంచి సమీ కేండకటారులో  భవిషయేతుతు సేంసిదధిేంగా ఉేండ 
విధేంగా ఆలోచనలు సాగేంచాలని ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
స్చిేంచారు. ‘‘దేశేం  ఈ రకమైన చరయేలు తీసుకననిటటాయిత్ ఇేండసీట్ర 
4.0క సారథయేేం వహిేంచగల సిథితిలో మనేం ఉేంటాేం’’ అని ప్రధాన 
మేంత్రి స్చిేంచారు. 

 బాలల సైన్స్  కాేంగ్రెస్ - 7,000 
మేందకి పైగా విదాయేరుథిలు 
పాల్్నానిరు.

 మహిళా సైన్స్  కాేంగ్రెస్ - విభినని 
సేంసథిలక చెేందన మహిళా 
సైేంట్సుటాలు భారీ సేంఖయేలో 
పాల్్నానిరు.

 సైన్స్, సమాజేం - సమాజేం 
సుసిథిర అభివృదధి, మహిళా 
సాధికారతపై ప్రత్యేక కారయేక్రమేం 
నిరవేహిేంచారు.

 రైతుల సైన్స్  కాేంగ్రెస్ -  
బయో-ఎకానమీ  మెరుగుదల, 
వయేవసాయేం వైపు యువత  
ఆకర్షణక ఒక వేదక

 గరిజన సైన్స్  కాేంగ్రెస్ - దేశ్య 
ప్రాచీన విజా్ఞ న వయేవసథిలు, 
అధయేయనానికి వేదక

 సైన్స్  ఎగజెబిషన్ - ప్రైడ్ ఆఫ్  
ఇేండియా - భారతదేశేం సహా 
ప్రపేంచవాయేపతుేంగా సైన్స్, 
పరిశ్రమపై  చెరగని ముద్ర వేసిన 
వయేకతుల జీవిత్లక చెేందన భారీ 
ఎగజెబిషన్.     

ఇండియన్ సై న్్స  
కాంగ్్ర స్  లో ప్ర ధాన 

ఆకర్ష ణలు

1914లో తొలి కన్్వన్ష న్  న్ర్వహణ
••	 ఇేండియన్ సైన్స్  కాేంగ్రెస్ తొలి సషన్ 1914లో జరిగేంద. ర్షట్రసేంత్  తుకాదోజీ  మహర్జ్  నాగపూర్  

విశవేవిదాయేలయేంలో ప్రసుతుతేం జరుగుతుననిద 108వ వారి్షక సషన్. పి.హెచ్.డి  సా్కలర్ ల విషయేంలో 
భారత్  ప్రపేంచేంలో మూడు అగ్రశ్రేణి దేశాలోలో  ఒకట్. సాటా ర్టా-అప్ వయేవసథిలో ప్రపేంచేంలోని అగ్రగామి 
దేశాలోలో  భారతదేశేం ఒకట్గా నిలిచిేంద.

 విజా్ఞ న్ జోయేతి కారయేక్రమేం నిరవేహణ - ఇేండియన్ సైన్స్  కాేంగ్రెస్ సాేంప్రదాయికేంగా నిరవేహిేంచే 
విజా్ఞ న్ జోయేతి కారయేక్రమేం కూడా ఇేంద్లో భాగేంగా నిరవేహిేంచారు. ఒలిేంపిక్ జోయేతి స్ఫూరితుగా  
‘విజా్ఞ న్ జోయేతి-మేధోజవేలనేం’ ఆలోచన వచిచాేంద.

 సమాజేంలో ప్రత్యేకేంగా యువతలో శాసీత్రయ ధోరణిని అలవరచడానికి దానిని అేంకితేం చేశారు. 
విశవేవిదాయేలయ కాయేేంపస్  లో వెలిగేంచిన ఈ జోయేతి 108వ ఇేండియన్ సైన్స్  కాేంగ్రెస్ ముగసే వరక 
ఉేంటుేంద.

సై న్్స  లో చేసే  ప్ర యతానిలు ఎంతో మారు్ప తెసా్త యి
 దాన్ ప్ర భావం అంతరాజా తీయ సాథి యి నుంచి గా్ర మీణ పా్ర ంతాలకు 
చేరినప్పుడు

అవి జరనిల్్స  నుంచి జమీన్  కు చేరినప్పుడు

పరిశోధనల నుంచి వాస్త వ జీవితాన్కి మారు్ప దృగో్గ చరం 
అయినప్పుడు

అది 
లాబ్  

వెలుపలికి వచి్చ 
సమాజానికి 
చేరినపుపుడు

శాస్త్ర సంకతిక అభివృదిధి జాతీయం 
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ఆరోగయా రంగంలో పటిష్ట  మౌలిక సౌకరాయాల కల్పన కోసం పఎం ఆయుష్్మన్ భారత్ ఆరోగయా వసతుల మిషన్ఆరోగయా రంగంలో పటిష్ట  మౌలిక సౌకరాయాల కల్పన కోసం పఎం ఆయుష్్మన్ భారత్ ఆరోగయా వసతుల మిషన్

వాయాధులను ముందుగా వాయాధులను ముందుగా 
గురి్త ంచి జాపయాం లేకుండా గురి్త ంచి జాపయాం లేకుండా 

వాయాధి న్రాధి రణ  పరీక్షలు వాయాధి న్రాధి రణ  పరీక్షలు 
న్ర్వహించే అవకాశంన్ర్వహించే అవకాశం

కోవిడ్ మొదటిసరిగా వచి్చన మహమామూరి కాదు. ఇది ఆఖరి 
మహమామూరి కూడా కాదు. భవిషతు్తల్ మరో మహమామూరి 

ఏరపుడితే పరిసిథితి మరింత దార్ణంగా ఉంటుంది.  
భవిష్యతు్తల్ ఏరపుడే ప్రమాదం ఉనని మహమామూరి లేదా ఆరోగ్య 

అత్యవసర పరిసిథితిని ఎదురో్కవడానికి అవసరమైన మౌలిక 
వసతులు కలిపుంచి ఆరోగ్య వ్యవసథిన పటిషటాం చేయాలనని 

లక్ష్ంతో 2021 ఫిబ్రవరి 1న కంద్ర బడ్జెట్ ల్  పిఎం 
ఆతమూనిరభార్ స్సథి భారత్ యోజన మిషన్ న ప్రకటించార్. 

5 సంవతస్రాల పాటు  64,180 కోటలో ర్పాయల ఖర్్చతో 
మిషన్ అమలు జర్గుతుంది. ఆరోగ్య మౌలిక వసతులన 

నిరంతరం అభివృదిధి చేయాలనని లక్ష్ంతో ఈ మిషన్ 
న ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 2021 అకోటాబర్ 25న 

పిఎం ఆయుష్మూన్ భారత్  ఆరోగ్య వసతుల మిషన్ (పిఎం-
ఎబిహెచ్ఎం) గా ప్రారంభించార్. 

‘‘ఆరోగయేేం ఉేంటే, అభివృదధి సాధిేంచవచుచా’’ ఒక వయేకితు, 
కటుేంబేం, సమాజేం లేదా మొతతుేం దేశేం అభివృదధి 
సాధిేంచడానికి ఆరోగయేేం పునాదగా పని చేసుతుేంద. 

ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ తరచు ఇదే అేంశానిని గురుతు చేస్తు ఉేంటారు. 
ప్రధాన మేంత్రి నమిమాన సిదాధి ేంతేంతో దేశ ఆరోగయే రేంగేంలో 2014 నుేంచి 
సపాషటామైన మారుపా కనిపిస్తు వసతుేంద. ఆసపాత్రులను నెలకొలపాడేం, వైదయే 
కళాశాలల  ఏర్పాటు  లేదా గ్రామాలు, పటటాణాలోలో  నివసిసుతునని 50 కోటలో పేద 
ప్రజలక ఉచితేంగా వైదయే సేవలు అేంద్బాటులోకి త్వడేం లాేంట్ అేంశాలోలో  
మారుపా సపాషటాేంగా కనిపిసతుేంద. ప్రాథమిక, దవేతీయ, ప్రాేంతీయ ఆరోగయే 
సేంరక్షణ కేంద్రాల సామర్దూ ్నిని పెేంపొేందేంచడానికి  పిఎేం ఆయుష్మాన్ 
భారత్ ఆరోగయే వసతుల మిషన్ కిేంద కారయేక్రమాలు అమలు జరుగుతునానియి. 

కొతతుగా వెలుగు చూసుతునని, వాయేపిసుతునని వాయేధులను గురితుేంచి 
నిర్ధి రిేంచడానికి వయేవసథిను పట్షటాేం చేయడేంతో పాటు పని చేసుతునని జాతీయ 

‘‘మన ఆరోగయా సంరక్షణ రంగంలో న్లకొనని 
లోపాల వలలో  పేద, మధయాతరగత్ ప్ర జలకు సరై న 

చికిత్స అందుబాటులో లేకుండా పోయింది. 
ఇది ఆందోళన కలిగించే అంశం. దేశ ఆరోగయా 

సంరక్షణ వయావసథి లో ఉనని లోపాలను  ఆయుష్్మన్ 
భారత్ ఆరోగయా వసతుల మిషన్ తొలగిసు్త ంది. 
భవిషయాతు్త లో ఏర్పడే అవకాశం ఉనని ఆరోగయా 

అతయావసర పరిసిథి తులు, మహమా్మరిన్ తటు్ట కున్ 
ఆరోగయా సంరక్షణ అందించడాన్కి మన ఆరోగయా 

వయావసథి  సిదధి ంగా ఉంది’’

- నర్ంద్ర  మోదీ, ప్ర ధాన మంత్్ర

పటిషటా ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలు జాతీయం  
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సేంసథిలను పట్షటాేం చేయడేం లేదా న్తనేంగా సేంసథిలను ఏర్పాటు 
చేయడేం జరుగుతుేంద. 

ఆరోగయే సేంరక్షణ వసతుల కొరత, పరయేవేక్షణ, గ్రామీణ పటటాణ 
ప్రాేంత్లోలో  పరిశోధన రేంగేంలో ఎద్రవుతునని సమసయేలను  ప్రజారోగయే 
రేంగేంలో మౌలిక సద్పాయాల కలపాన కోసేం తొలిసారిగా జాతీయ 
సాథి యిలో అమలు జరుగుతునని పథకేం తొలగేంచి మహమామారి సమయేం 
మరియు ఆరోగయే సేంక్షోభేం ఎద్రైనప్పుడు సావేవలేంబన సాధిేంచడానికి 
సహకరిసాతుయి.  

ఆరోగయే సేంరక్షణ వయేవసథిను పట్షటాేం చేయడానికి, వాయేధి గురితుేంపు, 
నివారణ చరయేల కోసేం అవసరమైన రేంగాలోలో  కొతతుగా సేంసథిలను 
ప్రారేంభిేంచడానికి, పనిచేసుతునని సేంసథి సామర్దూ ్నిని పెేంపొేందేంచడానికి 
ప్రధానమేంత్రి  ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగయే వసతుల మిషన్ కిేంద చరయేలు 
అమలు జరుగుత్యి. దేశేం 2025-26 నాట్కి దేశేం అనిని ప్రాేంత్లోలో  
సేంకిలోషటా రేంగాలోలో  పరిశోధన కారయేక్రమాలు చేపటేటాేంద్క అవసరమైన 
సౌకర్యేలు కలిపాేంచేేంద్క  ప్రధానమేంత్రి  ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగయే 
వసతుల మిషన్ కార్యేచరణ ప్రణాళిక ర్పొేందేంచిేంద.    

మిషన్ దా్వరా అమలు జరుగుతునని మూడు ప్ర ధాన కారయాక్ర మాలు

రోగ న్రాధి రణ, చికిత్స 
కోసం సౌకరాయాల కల్పన 

అంటువాయాధి సంబంధిత 
పరిశోధనలు చేపటే్ట ందుకు 
పరిశోధన సంసథి లోలో  అదనపు 
సౌకరాయాల కల్పన, విస్త రణ 

వాయాధి న్రాధి రణ 
కోసం పటిష్ట   
సౌకరాయాలు  1 32

వాయేధి నిర్ధి రణ, పరీక్షలు, సలహాతో ఉచితేంగా 
ఔషదాలు సరఫర్ చేయడానికి గ్రామాలు, పటటాణాలోలో  
ఆరోగయే, సేంక్షేమ కేంద్రాలు ఏర్పాటవుతునానియి.  
వాయేధి తీవ్రసాథి యిలో వాయేపితు చెేందకేండా చూసేేంద్క 
నివారణ చరయేలు అమలు జరుగుతునానియి. జిలాలో  
సాథి యిలో క్రిట్కల్ కర్ కేంద్రాలు, జట్లేంగా మారిన 
వాయేధులక చికితస్ అేందేంచడానికి సౌకర్యేలు 
గురితుేంచడేం, 24 గేంటల సేపు అతయేవసర చికితస్ 
అేందేంచడానికి చరయేలు అమలు చేయాలని  ర్షట్ర 
ప్రభుత్వేలు భావిసుతునానియి. 

దేశేంలో వైరల్ పరిశోధన మరియు వాయేధి నిర్ధి రణ 
పరిశోధన శాలల సాథి యి పెరుగుతుేంద. మహమామారి 
సమయేంలో మూడు అేంచెల జీవ భద్రత కలిగన 
పరిశోధన కేంద్రేం అవసరేం ఉేంటుేంద. ఇటువేంట్ 
సేంసథిలను ప్రాేంతీయ, జాతీయ సాథి యిలో మాత్మే 
కాకేండా అేంతర్జె తీయ సాథి యిలో అభివృదధి 
చేయడానికి చరయేలు అమలు జరుగుత్యి. 

వాయేధి నిర్ధి రణ, పరయేవేక్షణ కోసేం వివిధ 
సాథి యిలోలో  పరిశోధనశాలను నెలకొలపాడానికి 
ఆరోగయే పరిశోధనశాలల వయేవసథి కృషి 
చేసుతుేంద. దీనిలో భాగేంగా ప్రాేంతీయ, 
జాతీయ సాథి యిలో  పరిశోధనశాలలు 
ఏర్పాటవుత్యి. 

ఆగేనియ ఆసియా ప్రాేంతేంలో ప్రపేంచ ఆరోగయే సేంసథి నిరవేహిసుతునని సేంసథి కోసేం జాతీయ, 
ప్రాేంతీయ సాథి యిలో పరిశోధన సౌకర్యేలు అభివృదధి చేయడేం దావేర్ దేశేంలో వాయేధి 
నిర్ధి రణ, పరీక్ష సౌకర్యేలు పట్షటాేం అవుత్యి. దీనితో ప్రసుతుత లేదా భవిషయేతుతులో ఏరపాడ 
ప్రమాదేం ఉనని మహమామారి సమసయేలను తటుటా కనే సామరథ్ి ేం దేశ ఆరోగయే పరిరక్షణ 
రేంగేం సమకూరుచాకేంటుేంద. 

వాయాధి న్రాధి రణ, వాయాధి వాయాప్త  చెందకుండా చూసే 
అంశంలో సా్వవలంబన సాధించడాన్కి చరయాలు

17,788 
11,024 

దేశేంలో గ్రామీణ ప్రాేంత్లోలో  17,788 
ప్రాేంతీయ ఆరోగయే, సేంరక్షణ కేంద్రాలు 
ఏర్పాటు అవుత్యి. 

దేశేంలో వివిధ ప్రాేంత్లోలో  11,024  పటటాణ 
ప్రాేంత్లోలో  ఆరోగయే, సేంరక్షణ కేంద్రాలు 
ఏర్పాటు అవుత్యి. 

పటిషటా ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలు జాతీయం  

n 	5 లక్షలక మిేంచి జనాభా కలిగ ఉనని 602 జిలాలో లోలో  క్రిట్కల్ కర్ 
ఆసుపత్రుల ఏర్పాటు 

n  జిలాలో  సాథి యిలో 730 సమగ్ర ప్రజారోగయే పరిశోధనశాలలు, బాలో క 
సాథి యిలో 3382 ప్రాథమిక ఆరోగయే కేంద్రాల ఏర్పాటు 

n  విర్లజీలో కొతతుగా జాతీయ సేంసథి ఏర్పాటు. 
n  వాయేధి నివారణ కోసేం 5 ప్రాేంతీయ జాతీయ కేంద్రాల ఏర్పాటు
n  20 మెట్రోపాలిటన్ పరయేవేక్షణ కేంద్రాల ఏర్పాటు  
n  జీవ భద్రత సౌకర్యేలతో సాథి యి III కేంద్రాల ఏర్పాటు 
n  17 ప్రవేశ ప్రాేంత్లోలో  కొతతుగా ప్రాథమిక ఆరోగయే యూనిటలో 

ఏర్పాటు
n  అతయేవసర కారయేక్రమాలు చేపటేటాేంద్క కొతతుగా 15 కేంద్రాలు 

ఏర్పాటు 
n  రేండు కేంటైనర్ ఆధారిత ఆసుపత్రుల ఏర్పాటు

న్్య ఇండియా స మాచార్   ఫిబ్రవరి 1-15, 2023 37



న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఫిబ్రవరి 1-15, 202338

ప్ర ధాన కారయాదరు్శల జాతీయ సమావేశంప్ర ధాన కారయాదరు్శల జాతీయ సమావేశం

టీమ్ ఇండియా సూఫూరి్త న్ టీమ్ ఇండియా సూఫూరి్త న్ 
పంపందించే వేదికపంపందించే వేదిక

ప్రధాన కార్యదర్శుల సమావేశంజాతీయం  

అభివృదిధి చందిన దేశంగా భారతదేశానిని అభివృదిధి చేయడానికి, ప్రజల జీవన సిథితిగతులన మర్గుపరిచి వేగంగా అభివృదిధి 
సధించడానికి ప్రభుత్ం కటుటాబడి ఉంది. దీనిని దృషిటాల్ ఉంచుకుని జనవరి 5 నండి 7వ తేదీ వరకు జరిగిన ప్రధాన కార్యదర్శుల 
కంద్ర జాతీయ సదసుస్కు ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ అధ్యక్షత వహంచార్. సమావేశంల్ వివిధ ప్రధాన అంశాలన ప్రముఖంగా 
ప్రస్తవించార్. మానవ వనర్లన మరింత సమరథింగా ఉపయోగించుకుంట్ రాష్్రేలు, కంద్ర ప్రభుత్ం మధ్య మరింత అవగాహన 

సధించవలసిన అంశానిని ప్రధానమంత్రి ప్రస్తవించార్.

కేంద్ర, ర్షట్ర ప్రభుత్వేల మధయే సేంబేంధాలు, సహకారేం 
మరిేంత బలోపేతేం చేయడానికి, కీలకమైన విధాన అేంశాలపై 

అభిప్రాయాలు పేంచుకోవడేం లక్షష్ేంగా ర్ష్ట్ర ల ప్రధాన కారయేదరు్శల 
2వ జాతీయ సదసుస్ ఢిలీలోలో జరిగేంద. సాేంప్రదాయానికి బిననిేంగా 
వయేవహరిేంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనని అేంశానికి ప్రాధానయేత ఇసుతునని 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ రేండు రోజుల పాటు జరిగన సదసుస్లో 
సవేయేంగా పాల్్ని ముఖయే ప్రభుతవే అధికారులతో చరచాలు జరిపి నవ 
భారత నిర్మాణేం కోసేం ప్రజలు కేంటునని కలలు, ప్రజల ఆకాేంక్షలను 
వారికి వివరిేంచి లక్షష్ సాధన కోసేం అనుసరిేంచాలిస్న విధి విధానాలపై 
మారన్ిరదూశేం చేశారు. సమావేశేంలో పాల్్నని అధికారులు ప్రధాన 
మేంత్రి ప్రసేంగేం నుేంచి స్ఫూరితు పొేంద రట్టాేంచిన ఉత్స్హేం, శకితుతో క్షేత్ 
సాథి యిలో పనులు ప్రారేంభిేంచడానికి సిదధిమయాయేరు. ప్రధాన కారయేదరు్శల 
సమావేశేం 2022 జూన్ 20న ధరమాశాలలో జరిగేంద. 

పెరుగుతునని భారతదేశ సాథి యి, పెరుగుతునని బాధయేతలు ప్రధాన 
అేంశేంగా సదసుస్ జరిగేంద. ప్రజల విశావేసేం చూరగొని ప్రజలక 
అవసరమైన సేవలు అేందేంచడేం ప్రధాన లక్షష్ేంగా సదసుస్ జరిగేంద. 

భౌతిక, సామాజిక పరేంగా మౌలిక సద్పాయాలు పెేంపొేందేంచడానికి 
తక్షణ చరయేలు అమలు జరగాలి అని  సదసుస్ అభిప్రాయపడిేంద. దేశేంలో 
ఆకాేంక్షభరిత జిలాలో ల కారయేక్రమేం విజయవేంతేం అయిన నేపథయేేంలో 
బాలో క సాథి యిలో ఆకాేంక్త బాలో క్ కారయేక్రమానిని ప్రారేంభిేంచాలనని 
ప్రతిపాదన సదసుస్లో చరచాక వచిచాేంద. 

దేశేం వివిధ ప్రాేంత్లోలో  అమలు జరిగన ఆకాేంక్త జిలాలో ల కారయేక్రమేం 
సాధిేంచిన విజయాలను అధికారులక ప్రధానమేంత్రి  నరేంద్ర మోదీ 
వివరిేంచారు. కారయేక్రమేం సాధిేంచిన విజయానిని దృషిటాలో ఉేంచుకని 
బాలో క సాథి యిలో ఆకాేంక్త బాలో క్ సాథి యి కారయేక్రమేంగా ప్రారేంభిేంచాలని 
స్చిేంచారు. తమ ర్ష్ట్ర లోలో  ఆకాేంక్త బాలో క్ సాథి యి కారయేక్రమేం 
ప్రారేంభిేంచాలని ఆయన అధికారులక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 

మొదట్ సదసుస్ జరిగన తర్వేత దేశేం సాధిేంచిన ప్రగతిని 
అధికారులక ప్రధాన మేంత్రి వివరిేంచారు. జి-20 అధయేక్ష బాధయేతలను 
భారతదేశేం చేపటటాడేం, ప్రపేంచేంలో అతిపెదదూ 5వ  ఆరిథిక వయేవసథిగా 
పెరుగుతునని అేంకర సేంసథిల సేంఖయే, అేంతరిక్ష రేంగేంలోకి ప్రైవేటు 
రేంగానిని అనుమతిేంచడేం, జాతీయ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ను 
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‘‘ప్రధాన కార్యదర్శుల జాతీయ సదసుస్ల్ పాల్గానానిన. అనభవాలు పంచుకోవడానికి, ముఖ్యమైన అంశాలపై 
విధాన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, ఒక బృందంగా పనిచేస స్ఫూరి్తని పెంపందించి భారతదేశానిని న్తన 
శ్ఖరాలకు తీసుకు వెళలోందుకు సదసుస్ ఉత్తమ వేదిక’’
- నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

వటితో పాటు ఈ కి్ర ంది నలుగు అంశాలు 
కూడా చరచికు వచాచియి 
• •	 సథినికులకు సధికారత 

• •	 అంతరాజెతీయ చిర్ ధానా్యల సంవతస్రం 

2023

• •	 న్తన సంకతిక పరిజాఞానం

• •	 ఆకాంక్షిత బాలోకు కార్యక్రమం ప్రారంభోతస్వం 

సదసుస్ల్ చరి్చంచాలిస్న అంశాలన ఖరార్ 

చేయడానికి గత ఆర్ నెలల కాలంల్ 

ముఖ్యమైన మంత్రిత్ శాఖలు, నీతి ఆయోగ్, 

రాష్్రేలు, కంద్రపాలిత ప్రాంత్లు, నిపుణులతో 

150కి పైగా భౌతిక, వర్్చవల్ విధానంల్ 

సంప్రదింపులు జరిగాయి. కంద్ర ప్రభుత్ 

సీనియర్ అధికార్లు, రాష్్రేలు, కంద్రపాలిత 

ప్రాంత్ల  ప్రధాన కార్యదర్శులు, నిపుణులతో 

సహ్ దాదాపు 200 మంది ప్రతినిధులు 

సదసుస్ల్ పాల్గానానిర్.  

సమ్మత్ సాథి యి 
తగి్గ ంచడం  

మౌలికసదుపాయాలు, 
మూలధన పటు్ట బడి   

మహిళా 
సాధికారత 

ఎంఎస్ఎంఇ 
లకు పో్ర తా్సహం 

అందించడం 

పౌష్్ట కాహ్రం, 
ఆరోగయాం   

న్ై పుణాయాభివృదిధి  

ప్ర ధాన కారయాదరు్శల సదసు్సలో చరిచించిన ఆరు 
ముఖయామెై న అంశాలు

ప్రధాన కార్యదర్శుల సమావేశం జాతీయం  

ప్రారేంభిేంచడేం లాేంట్ అేంశాలను ప్రధాన మేంత్రి ప్రసాతువిేంచారు.
‘‘ప్రజల జీవన సిథితిగతులు మెరుగు పరిచి, అభివృదధి సాధన కోసేం 
అమలు జరుగుతునని కారయేక్రమాల ప్రాధానయేతను నేను నా ప్రసేంగేంలో 
ప్రసాతువిేంచాను. ప్రసుతుతేం ప్రతి ఒక్కరి దృషిటా భారతదేశేంపై ఉేంద. ర్నునని 
సేంవతస్ర్లు భారతదేశానికి కీలకేంగా ఉేంటాయి. అపారమైన శకితు 
సామర్థి ్లు కలిగ ఉనని దేశ యువత దేశ భవిషయేతుతును శాసిసుతుేంద" 
అని ప్రధాన మేంత్రి   నరేంద్ర మోదీ అనానిరు. "మౌలిక సద్పాయాలు, 
పెటుటా బడి, విన్తనిత, సేంపూర్ణేం అనే నాలుగు విధానాలు ఆధారేంగా 
సుపరిపాలన జరిగేలా చూసేేంద్క ప్రయత్నిలు జరగాలి" అని ప్రధాని 
పేర్్కనానిరు. 
ఎంఎస్ఎంఇ రంగం ప్రాధాన్యత 
ఎేంఎస్ఎేంఇలను ప్రోత్స్హిేంచి, అభివృదధి చేయడానికి ర్ష్ట్ర లు చరయేలు 
తీసుకోవాలని ప్రధాన మేంత్రి సదసుస్లో పేర్్కనానిరు. ఎేంఎస్ఎేంఇ 
రేంగానిని మరిేంత బలోపేతేం చేయాలిస్న అవసరేం ఉేందని అనానిరు. 

సావేవలేంబన, ఆరిథిక పురోభివృదధికి అతయేధిక ప్రాధానయేత ఇవావేలి. ఇదే 
సమయేంలో దేశేంలో ఉతపాతితు అవుతునని ఉతపాతుతులక తగన ప్రచారేం 
కలిపాేంచి ప్రోతస్హిేంచాలిస్న అవసరేం ఉేంద. 
కాలం తీరిన చట్టాలకు చలులో చీటీ 
పుర్తన చటాటా లను రద్దూ  చేయాలిస్న అవసర్నిని కూడా తన ప్రసేంగేంలో 
ప్రధాన మేంత్రి ప్రసాతువిేంచారు. దేశానికి సావేతేంతయే్రేం వచిచాన నాట్ నుేంచి 
కొనిని చటాటా లు అమలులో ఉనని అేంశానిని ప్రధాని ప్రసాతువిేంచారు." 
అనవసరమైన నిబేంధనలు, కాలేం తీరిన చటాటా ల నిబేంధనలు 
అమలు చేయడేం లాేంట్ అేంశాలపై దృషిటా సారిేంచాలని నేను ప్రధాన 
కారయేదరు్శలక స్చిేంచాను." అని ప్రధానమేంత్రి అనానిరు. "గతేంలో 
ఎననిడూ లేనివిధేంగా విపలోవాతమాక సేంస్కరణలు అమలు జరుగుతునని 
భారతదేశేంలో  మితిమీరిన నిబేంధనలు, అనవసరమైన నియేంత్ణలు 
అమలు చేయాలిస్న అవసరేం లేద్" అని ప్రధానమేంత్రి సపాషటాేం చేశారు. 

మూడు ప్ర త్యాక సదసు్సలు 
•	 అభివృదిధి చందిన భారతదేశం: ఆఖరి అడుగు వరకు 

ప్రయాణం 

•	 వసు్తవులు, సవల చటటాం (జి.ఎస్.టి) అయిదు 
సంవతస్రాల అమలుల్ నేర్్చకునని పాఠాలు, 
అనభవాలు 

•	 ప్రపంచ సథియిల్ ఎదురవుతునని భౌగోళిక 
సమస్యలు. భారతదేశ సపుందన 
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మన వేడుకలు, దానాలు, తపసుస్, మన దీక్షదక్షతల మీద విశావేసేం.. అనినిట్కీ ప్రాధానయేముేంద. మన నద్లు అేంద్లో చాలా 
కీలకపాత్ పోషిసాతుయి. ఎేంవి గేంగా విలాస్ క జనవరి 13 న ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ  జేండా ఊపి ప్రారేంభిేంచారు. 

వారణాసిలో ఒక టెేంట్ సిటీని కూడా ఆవిష్కరిేంచారు. ఆ విధేంగా నదీజల మార్్ల అభివృదధికి, క్రూయిజ్ యాత్ల కొతతు శకేం 
ఆరేంభమైేంద. తూరుపా భారత యాత్రా సథిలాలక మకటాయమానేంగా నిలిచే ఎేంవి గేంగా విలాస్ క్రూయిజ్ అేంతర్జె తీయ పర్యేటక 

చిత్పటేంలో సాథి నేం సేంపాదేంచిేంద.

మనక గేంగ కవలేం ఒక నద మాత్మే కాద్. ఈ మహోననిత 
భారత భూభాగేం మీద తపసుస్లక, సుదీర్ఘకాల సాక్. 
భారతదేశేంలో ఎలాేంట్  పరిసిథితులు నెలకొనాని, కోటాలో ద 

భారతీయులను పెేంచిపోషిేంచి స్ఫూరితుదాయకేంగా నిలిచిేంద. ప్రపేంచపు 
సుదీర్ఘ నదీ క్రూయిజ్ యాత్ ‘ఎేంవి గేంగా విలాస్’ ను, కాశ్లో టెేంట్ 
సిటీని  ప్రారేంభిసుతునని సేందరభుేంగా ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
మాటాలో డుతూ, “ఒకవైపు మనేం ‘నమామి గేంగే’ దావేర్ గేంగా నద 
పరిశుభ్రతక పాటుపడుతునానిేం. మరోవైపు అరథి గేంగ ప్రచారోదయేమేం 
ప్రారేంభిేంచాేం” అనానిరు.  అరథి గేంగ అనేద గేంగానదీ పరీవాహక 
ర్ష్ట్ర లలో ఆరిథిక కారయేకలాపాలక తగన వాత్వరణానిని సృషిటాేంచటానికి 
చేసుతునని కృషికి సేంబేంధిేంచినద. అరథి గేంగ ప్రచారోదయేమానికి ఈ గేంగా 
విలాస్ క్రూయిజ్ ఒక సరికొతతు ప్రేరణ కలిగసుతుేంద. ఉతతుర్ ప్రదేశ్, బీహార్, 
అసాస్ేం, పశచామ బేంగాల్, బేంగాలో దేశ్ సేందరి్శసుతుననిప్పుడు ఈ క్రూయిజ్ 
అనేక సౌకర్యేలు కలిపాసుతుేంద. ఈ తరహా సరికొతతు క్రూయిజ్ పర్యేటకేం 
వలన ఉపాధి పెరుగుతుేంద, ఆయా ప్రాేంత్లలో సవేయేం ఉపాధి 
అవకాశాలు కలుగుత్యి. వెళిళిన ప్రతిచోటా కొతతు తరహా అభివృదధి 
సాధయేమవుతుేంద. ఈ నదీ మారప్ు క్రూయిజ్ వారణాసి నుేంచి డిబ్రూగర్ 
వెళ్ళి క్రమేంలో ఢాకా గుేండా వెళ్తుేంద.

నదీ జలమారా్గ లు: కొత్త తరం 
పరాయాటకాన్కి నంది

ప్ర పంచపు పడవెై న నదీ పరాయాటక నౌక – ఎంవి గంగా విలస్ పా్ర రంభం

గంగా విలస్ రివర్ కూరూ యిజ్ ప్ర త్యాకతలు 
n  యాత్రికలు ఉతతుర్ ప్రదేశ్, బీహార్, ఝారే్ండ్, పశచామ బేంగాల్, 

అసాస్ేం, బేంగాలో దేశ్ గుేండా వెళత్రు. 
n  51 రోజుల పాటు 27 నద్ల గుేండా సాగే ఈ యాత్లో 50 పర్యేటక 

ప్రదేశాలు ఉేంటాయి. అేంద్లో వారసతవే సేంపద సథిలాలు, జాతీయ 
పారు్కలు, నదీ సానిన ఘటాటా లు, ఉదాయేనవనాలు, ప్రధాన నగర్లు 
ఉేంటాయి. 

n  అత్యేధునిక సౌకర్యేలతో కూడిన ఈ క్రూయిజ్ 3,200 కిలోమీటరలో 
దూరేం ప్రయాణిసుతుేంద. 

n  కాశ్ నుేంచి సారనాథ్ దాకా, మాజూలీ నుేంచి మయాేంగ్ దాకా, 
సుేందర్ బన్స్ నుేంచి కజిరేంగా దాకా ఇదొక ఉత్తుజకరమైన యాత్ 

n  62.5 మీటరలో పొడవు, 12.8 మీటరలో వెడలుపా ఉేండ ఈ క్రూయిజ్ లో ఫైవ్ 
సాటా ర్ హోటల్ తరహా  సౌకర్యేలుేంటాయి 

n  18 విలాసవేంతమైన స్టులో , అత్యేధునిక సౌకర్యేలతో 36 మేంద 
యాత్రికల సామరథ్ి ేం దీనికి ఉేంద  

n  ఫ్ేంచ్ బాల్కనీ, బహిరేంగేంగా కనిపిేంచే బాల్కనీ, జిమ్, సటాడ్ ర్మ్, 
సాపా, సలూన్, లైబ్రరీ లాేంట్ సౌకర్యేలు 

n  సాేంస్కకృతిక కారయేక్రమాలు, సౌకర్యేలతోబాటు అత్యేధునిక ప్రాణ 
రక్షణ సామగ్రి 

ఎంవి గంగా విలాస్ యాత్ర జాతీయం  
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ఈ కారయేక్రమేంలో ప్రధాని మాటాలో డుతూ, ‘‘21వ శత్బదూేంలోని ఈ దశాబదూేం 
భారతదేశేంలో మౌలిక సద్పాయాల పరివరతున దశాబదూేం” అని అభివరి్ణేంచారు. 
ఈ దశాబదూేంలో భారతదేశ ప్రజలు గతేంలో కనీసేం ఊహిేంచుకోవటేం కూడా 
కషటామయ్యే ఆధునిక మౌలిక సద్పాయాల దృశాయేనిని చూడగలుగుత్రు. నాడ్ 
జల మార్్లు ఆ విధేంగా భారతదేశపు కొతతు బలేంగా మారుతునానియి. ఇద 
కవలేం విదేశ్ పర్యేటకలను ఆకటుటా కోవటానిక కాద్, కొతతు అనుభూతులకోసేం  
విదేశాలక వెళ్ళి సవేదేశ్ యాత్రికలక ఈశానయే భారతేంలో అలాేంట్ 
అనుభూతినివవేటానికి ఉదేదూశేంచినద.    

వారణాసి టంట్ సిటీ విశిష్ట తలు
n 	విలాసవింతమైన సౌకరాయాలతో 265 కాటేజీలు 

n 	బుకిింగ్ కోసిం ఆన్ లైన్, ఆఫ్ లైన్ సౌకరయాిం 

n 	బెన్రస్ సింప్రదాయ్న్కి అనుగుణింగా అతిథి సతా్కరిం 

n 	800 మింద య్త్రికులకు సరపోయే యోగా ధాయాన 

కింద్రిం 

n 	వెచచిగా ఉించే చలిమింట, వేడిగాలి బో్లయర్  సౌకరయాిం  

n 	ప్రతేయాకమైన పడవలు, త్రాగునీరు, విదుయాత్, రోడ్ల వింటి 

వసతులు 

n 	మదయాిం, మాింస రహత ఆవరణ 

n 	అిందుబాట్లో గింగా హారతి, కాశీవిశ్వన్థ ఆలయిం

n 	బటటిలు మారుచికునే గద, 20 x 20 అడుగుల తేలియ్డే 

సా్ననశాల  

బహుళ మార్గ  టరి్మనల్ - హలిదే యా పా్ర జక్్ట  విలువ: రూ. 600 కోటులో  
n  ఎన్.డబ్లో ్-1, ఇేండో-బేంగాలో దేశ్ ప్రోటోకాల్ మారే్ం, ఈశానయే ప్రాేంతేం 

అనుసేంధాన మవుత్యి 
n  రోడుడా , రైలు మార్్ల కలయిక కారణేంగా రవాణా ఖరుచాలు తగ్ుత్యి 
n  వారి్షక సామరథ్ి ేం 3.07 మిలియన్ టనునిలు  
సముద్ర యాన న్ై పుణాయాభివృదిధి  కంద్ర ం పా్ర జక్్ట  విలువ: రూ.6 కోటులో  
n  ఈశానయే భారత్నికి అద్భుత అవకాశేం 
n  సాథి నిక యువతక మెరుగైన ఉదోయేగ అవకాశేం 
n  సముద్రయాన రేంగానికి శక్షణ 
సాముదాయక జటీ్ట ల పంపు (సై ద్ పూర్, చోచక పూర్, జమాన్యా, 

కాన్్స పూర్)    పా్ర జక్్ట  విలువ: రూ.10 కోటులో  
n  చినని వాయేపారులు, రైతులు, యాత్రికల రవాణా ఖరుచాల తగ్ుదల 
n  సాథి నికలక కొతతు జీవనోపాధి అవకాశాలు 
n  ఉపాధి, పర్యేటకేంలో ఉదోయేగావకాశాలు 
పాండు (గువాహటీ) లో నౌకా మరమ్మతు కంద్ర ం     
పా్ర జక్్ట  విలువ: రూ. 208 కోటులో  

n  కోల్ కాత్ క ప్రత్యేమానియ  నౌకా మరమమాతు కేంద్రేం 
n  నౌకల యజమానులక ఇేంధన, కూలీల ఖరుచా తగ్ేంపు 
n  భద్రత్ ప్రమాణాలక కటుటా బాటు, నౌకల సమరథి వినియోగేం
n  ఈశానయే ప్రాేంతేంలో పరిశ్రమక మెరుగైన అవకాశాలు, ఉపాధి 
బీహ్ర్ లోన్ బీఘా, నకాటావయారా, పానపూర్, బర్, హ్సన్ 

పూర్ లో సాముదాయక జటీ్ట లు   పా్ర జక్్ట  విలువ: రూ.12 కోటులో  
n  కాలుషయే రహితమైన, సరసమైన ధరలో రవాణా సౌకరయేేం 
n  ట్రాఫిక్ తగ్ేంపు, ర్షట్ర సామాజిక, ఆరిథిక అభివృదధి 
n  సాథి నిక మార్కట్ క నేరుగా వెళ్ళి వెసులుబాటు, పర్యేటకాభివృదధి 
ఎంఎంటి పాండు నుంచి జాతీయ రహదారి-27 కు పై దారి  పా్ర జక్్ట  

విలువ: రూ. 180 కోటులో  
n  ట్రాఫిక్ రదీదూ నుేంచి విముకితు 
n  సరక రవాణా రోజుక 200 మెట్రిక్ టనునిల పెరుగుదల 
n  అనిని రకాల వాత్వరణ పరిసిథితులలోన్ రయిేంబవళ్ళి అవరోధాలు లేని 

రవాణా 

ఎంవి గంగా విలాస్ యాత్ర జాతీయం  
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భారతదేశపు పరివర్త నకు చిహనిం 
వందేభారత్ రై లు

బాన్స మనస్త త్వం నుంచి సా్వవలంబన దిశగా

సరికొతతుగా, వేగేంగా అభివృదధి చెేందాలనని భారతదేశపు 
సవేపానినికి  కొతతు వేగానినిసుతుననిద వేందే భారత్ రైలు. ఇద 
చూసిన తరువాత భారత చిత్పటేం మీద సవేదేశ్ వేందే 

భారత్ రైలు వేగేంగా విసతురిసతుేంద. వచేచా కాలేంలో ఈ వేందే 
భారత్ రైలు దావేర్  ప్రపేంచేం మీద ఆధిపత్యేనికి భారత 
ప్రభుతవేేం ప్రయతినిసతుేంద. ఇపపాట్క రైలేవే మేంత్రితవేశాఖ 

ఈ దశగా కృషి ప్రారేంభిేంచిేంద. ఇతర దేశాలకేంటే 
ముేందే భారత అభివృదధిని వేగవేంతేం చేయటానికి 

దేశేం గత 15 రోజులోలో నే రేండు కొతతు వేందే భారత్ రైళ్ళి 
అేంద్కేంద. అనిని దశలా వెళ్తునని వేందే భారత్ 
రైళ్ళి భారతదేశపు దీక్షదక్షతలక నిదర్శనమే కాద్, 

భారతదేశేం బానిస మనసతుతవేేం నుేంచి సావేవలేంబన దశగా 
సాగుతోేందనటానికి నిదర్శనేం

భారత దేశపు ఎనిమిదవ వేందే భారత్ రైలును ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ జనవరి 15న ప్రారేంభిేంచారు. ప్రధాని 

వీడియో కానఫూరనిస్ేంగ్  దావేర్ సికిేంద్రాబాద్ నుేంచి విశాఖపటనిేం 
వెళ్ళి  వేందేభారత్ 2.0 రైలును జేండా ఊపి ప్రారేంభిేంచారు. ఈ 
రైలు సికిేంద్రాబాద్ నుేంచి 700 కిలోమీటరులో  ప్రయాణిేంచి ఎనిమిద 
గేంటలోలో  విశాఖపటనిేం చేరుకేంటుేంద. గతేంలో ఇతర రైళ్లో  ఈ 
మారే్ంలో ప్రయాణిేంచటానికి 12 గేంటలు పటేటాద. వేందే భారత్ ఎక్స్ 
ప్రెస్ రైలు తెలేంగాణలోని  సికిేంద్రాబాద్ లో  బయలుదేరి వరేంగల్, 
ఖమమాేం మీద్గా ఆేంధ్ర ప్రదేశ్ లోని  విజయవాడ, ర్జమేండ్రి మీద్గా 
విశాఖపటనిేం చేరుతుేంద. ఈ సేటాషనలోలో ఆగటేం దావేర్ యాత్రికలక, 
ప్రయాణీకలక బాగా ఉపయోగపడుతుేంద. 

వేందే భారత్ రైళళిను పటాటా లకెకి్కసుతునని వేగేం ఎేంత ఎక్కవగా 

“విందే భారత్ రైలు మరో ప్రతేయాకత ఏమిటింటే 

అద నవ భారత దీక్షాదక్తలకు ప్రతీక. వేగింగా 

మారుతున్న దేశాన్కి అద సింకతిం. ఆకాింక్ల 

సాకారాన్కి  వేచి ఉిండలేన్ భారత్ ఇద. లక్షాయాన్్న 

సాధయామైనింత త్వరగా సాధించాలన్నదే భారత 

దేశ తాపత్రయిం.

- నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

వందే భారత్ రైలు జాతీయం  
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 మొటటా మొదటి వేందేభారత్ రైలు న్యే ఢిలీలో-వారణాసి మధయే 2019 
ఫిబ్రవరి 5న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీద్గా ప్రారేంభమైేంద. 
న్యే ఢిలీలో నుేంచి కాన్పార్, ప్రయాగ ర్జ్ మీద్గా 757 కిలో మీటరులో  
ప్రయాణిేంచి వారణాసి చేరటానికి ఎనిమిద గేంటలు పడుతుేంద. 

 రండవ వేందే భారత్ రైలు 2019 అకోటా బర్ 3న ప్రారేంభిేంచారు. న్యే 
ఢిలీలో నుేంచి మాత్ వైష్ణవీదేవి ఆలయమునని కత్రా  రైలేవే సేటాషన్ క వెళ్ళి 
ఈ రైలు ఎనిమిద గేంటలోలో  635 కిలో మీటరులో  ప్రయాణిసుతుేంద. ఇతర 
రైళళిక ఇదే మారే్ంలో 12 గేంటలు పడుతుేంద. ఢిలీలోలో బయలుదేర 
ఈ రైలు అేంబాలా కేంటోనెమాేంట్, లూథియానా, జముమా త్వి మీద్గా 
కత్రా సేటాషన్ చేరుతుేంద. 

 మూడవ వేందే భారత్ రైలు ముేంబై-గాేంధీనగర్ మధయే నడుసుతుేంద. 
2022 సపెటాేంబర్ 30 నాడు గాేంధీనగర్ రైలేవే సేటాషన్ లో దీనిని 
ప్రారేంభిేంచారు. 519 కిలోమీటరలో ప్రయాణ దూర్నిని  ఈ రైలు 
ఆరుననిర  గేంటలోలో  పూరితు చేసుకేంటుేంద. 

వందే భారత్: దేశపు మొట్ట మొదటి సమీ హై సీ్పడ్ రై లు

ఉేందేంటే కొదదూ కాలేంలోనే ఏడు రైళళిను ప్రారేంభిేంచగలిగామని 
ప్రధాన మేంత్రి ఈ సేందరభుేంగా గురుతు చేశారు.  ఏడు  వేందే భారత్ 
రైళ్ళి ఇపపాట్దాకా మొతతుేం 23 లక్షల కిలోమీటరులో  నడిచాయి. 
ఈ దూరేం  భూమి చుటూటా  58 సారులో  తిరగటేంతో సమానేం. 

ఇపపాట్దాకా 40 లక్షల మేండికి పైగా ప్రయాణీకలు ఈ రైళలోలో 
ప్రయాణిేంచారు.  వచేచా మూడళళి కాలేంలో రైలేవేశాఖ మొతతుేం 
400 వేందే భారత్ రైళ్ళి నడపటానికి సమాయతతుమవుతోేంద.   

 నాలుగవ వేందే భారత్ రైలు 2022 అకోటా బర్ 13న హిమాచల్ 
ప్రదేశ్ లోని  అేంబ్  అేందౌర్ నుేంచి న్యే ఢిలీలో వెళ్తుేంద. 
ఐద్ గేంటలోలో  412 కిలోమీటరులో  పూరితు చేసుకేంటుేంద. 
ఢిలీలో, అేంబ్ అేందౌర్ మధయే అేంబాలా, చేండ్గఢ్, ఆనేంద్ 
పూర్స్హిబ్, ఉనా హిమాచల్ సేటాషనలోలో ఆగుతుేంద. 

 ఐదవ వేందే భారత్ రైలు చెన్ెని-మైస్ర్ మధయే నడుసుతుేంద. 
మొదట్ దక్ణాద వేందే భారత్ రైలుగా దీనిని 2022 
నవేంబర్ 11న ప్రారేంభిేంచారు. ఆరుననిర గేంటలోలో  ఇద 
504 కిలోమీటరలో దూరేం ప్రయాణిసుతుేంద. ఈ రైలు ప్రవేశ 
పెటటాటేం వలన చెన్ెని పారిశ్రామిక హబ్, బేంగళ్రు సాఫ్టా 
వేర్ హబ్ మధయే ప్రయాణీకలక ఎేంతగానో సౌలభయేేం 
కలుగుతుేంద. అదే సమయేంలో యాత్రికలను ఆకటుటా కనే 
మైస్రు నగర్నికి కూడా ప్రయాణేం అేంద్బాటులో 
ఉేంటుేంద. 

 ఆరవ వేందే భారత్ రైలు బిలాస్ పూర్- నాగపూర్ మధయే 
నడుసుతుేంద. దీనిని 2022 డిసేంబర్ 11న నాగపూర్ రైలేవే 
సేటాషన్ లో జేండా ఊపి ప్రారేంభిేంచారు. 411 కిలోమీటరలో 
ప్రయాణానికి ఐద్ననిర గేంటల సమయేం పడుతుేంద. 
మామూలు రైళళిక ఏడు నుేంచి 8 గేంటలు పడుతుేంద. 

 ఏడవ వేందే భారత్ రైలు హౌర్ ను న్యే జలాపాయిగురి తో 
కలుపుతుేంద. దీనిని 2022 డిసేంబర్ 30న ప్రారేంభిేంచారు. 
564 కిలోమీటరలో ప్రయాణానికి ఏడుననిర గేంటల సమయేం 
పడుతుేంద. 16 కోచ్ లు ఉేండ ఈ రైలు మాలాడా  టౌన్, 
బారోస్యి, కిషన్ గేంజ్ సేటాషనలోలో ఆగుతుేంద. 

వందే భారత్ రైలు జాతీయం  

గత ఎనిమిదేళలోల్ తెలంగాణల్ రైలే్ పనలు

 2014క ముేంద్ ఎనిమిదేళలోలో తెలేంగాణ రైలేవే బడ్జెట్ ర్.250 కోటులో  
మాత్మే ఉేండద. ఇప్పుడు అద ర్.3,000 కోటలోక పెరిగేంద. 

 2014క ముేంద్ ఎనిమిదేళలోలో తెలేంగాణలో నిరిమాేంచిన రైలు లైనులో  125 
కిలోమీటరలో లోపు కాగా ఈ ఎనిమిదేళలోలో 325 కిలోమీటరులో  పూరతుయాయేయి. 

 గడిచిన ఎనిమిదేళలోలో 225 కిలోమీటరలో ట్రాక్ ను మలీటా ట్రాకిేంగ్ గా 
మార్చారు 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్  రైలే్ నెట్ వర్్క విస్తరిస్తంది

 ఆేంధ్ర ప్రదేశ్ లో గడిచిన కొనేనిళలోలో 350 కిలోమీటరలో కొతతు 
రైలు  మారే్ం నిరిమాేంచగా 800 కిలోమీటరలో మలీటా ట్రాకిేంగ్ 
పనులు పూరతుయాయేయి. 

 గత ప్రభుతవే హయాేంలో ఏడాదకి 60 కిలోమీటరలో 
విద్యేదీకరణ జరగగా,  ఇప్పుడు ఆ వేగేం ఏడాదకి 220 
కిలోమీటరలోక పెరిగేంద. 
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బ్రిటిష్ వారి బానిసత్ం నంచి మాతృభూమికి స్చ్ఛ కలిపుంచట్నికి అవిశ్ంతంగా పోరాడిన 

మన స్తంత్ర్యరో సమరయోధులు ప్రతిరోజూ, ప్రతి క్షణమూ, జీవితంల్ అణువణువ్ దేశం 

కోసమే త్్యగం చేశార్. దేశానిని సమైక్యం చేసి ఒక త్రాటిమీద నడిపించట్నిక కాదు, దేశం 

పటలో ప్రజల అంకిత భావానిని బల్పేతం చేయట్నికి కూడా స్తంత్్యరోద్యమం పని చేసింది. 

సుహ్సినీ గంగ్ల్, అబా్బస్ త్్యబీజె, బదరీ దత్ పాండే, దామోదర్ స్ర్ప్ సథ్ అలాంటి 

స్తంత్ర్యరో సమరయోధులే. స్తంత్ర్యరోం కోసం అనేక ఉద్యమాలల్ పాల్గాని బ్రిటిష్ వారితో 

తలపడాడార్. ఈ పోరాట సమయంల్నే సుదీర్ఘకాలం జైళలోల్న్ గడిపార్. భారతదేశ ఉమమూడి 

చైతనా్యనిని పెంచట్నికి కూడా పాటుపడాడార్.

సర్వస్వం తాయాగం చేసిన సర్వస్వం తాయాగం చేసిన 
సమరయోధులుసమరయోధులు

మాతృభూమి కోసంమాతృభూమి కోసం

ఆజాదీకా అమృత్ మహోతస్వ్ జాతీయం  
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భారత సా్వతంతయా్రం కోసం 
యావజీజా వితం అంకితం 

సుహ్సినీ గంగూలీ

    జననేం: 1909 ఫిబ్రవరి 3; మరణేం: 1965 మారిచా 23 

సవేతేంత్ భారతదేశానిని కలలు గనని గొపపా సావేతేంతయే్ర సమర యోధుర్లు 
సుహాసినీ గేంగ్లీ తన యావజీజెవిత్నీని ఆ కల సాకారేంకోసమే అేంకితేం 

చేశారు. ఆమె అవిభాజయే బేంగాల్ లోని ఖులాని  జిలాలో లో  1909 ఫిబ్రవరి 3న జనిమాేంచారు. 
ఆమె తేండ్రి అవినాశ్ చేంద్ర గేంగ్లీ,  తలిలో సరళా సుేందరదేవి. ఢాకా ఈడ్న్ స్్కలోలో  
1924 లో మెట్రికయేలేషన్ పూరితు చేశారు. ఆ తరువాత కలకత్తు వచిచా మూగ, బధిర 
పాఠశాలలో టీచర్ గా చేర్రు. ఆ సమయేంలోనే ఆమెక ప్రీతిలత్ వడ్డాదార్, కమలాదాస్ 
గుపాతు పరిచయమై జుగాేంతర్ విపలోవ బృేందేంలో చేరలా ప్రోతస్హిేంచారు. అలా చేర్క 
ఆమె కూడా ఛాత్రీ సేంఘ్ అనే సేంసథి ప్రారేంభిేంచారు. 

ఈ సమయేంలోనే అదే రకమైన భావజాలమునని వారు పరిచయమయాయేరు. వాళ్ళి 
కూడా సావేతేంతయే్ర పోర్టేంలో ఉనానిరు. ఆమె కారయేశ్లత గమనిేంచిన బ్రిట్ష్ వారు  ఆమె 
కదలికల మీద కనేనిశారు. దీేంతో ఆమె కలకత్తు వెలుపల పనిచేయటేం కషటామైేంద. 
చిటటాగాేంగ్ తిరుగుబాటు తరువాత జుగాేంతర్  పారీటావారు అజా్ఞ తేంలోకి వెళాలో లిస్ వచిచాేంద. 
ఈ నేపథయేేంలో అరస్టా క భయపడి సుహాసినీ గేంగ్లీ కూడా ఫ్ేంచ్ వారి సాథి వరేం చేందన్ 
నగర్ లో దాకో్కవాలిస్ వచిచాేంద. అక్కడ విపలోవకారుడు శశధర్ ఆచారయేక భారయేగా నట్స్తు 
గడిపిేంద.  ఒక స్్కలోలో  టీచర్ గా పనిచేస్తు విపలోవకారుల చేత సుహాసినీ దీదీగా 
పిలిపిేంచుకేంద. అయిత్, ఆమెను వెేంటాడుతూ వచిచాన బ్రిట్ష్ వారు చేందన నగర్ లోని 
ఆమె ఇేంట్ మీద దాడి చేసి పటుటా కనానిరు.

ఈ దాడిలో జుగాేంతర్ సభుయేడు జైబన్ ఘోషల్ చనిపోయాడు. తరువాత సుహాసినీ 
గేంగ్లీ, శశధర్ ఆచారయే, గణేష్ ఘోష్ అరసటాయాయేరు. ఆమెను ఖరగ్ పూర్ దగ్రునని 
హిజీలో జైలోలో  ఆరళ్ళి ఉేంచారు. ఆ తరువాత కాలేంలో ఈ జైలు శబిరమే ఐఐటీ కాేంపస్ 
అయిేంద. 

హిజీలో నుేంచి ఆమె విడుదలయాయేక సావేతేంతయే్ర పోర్టేం కొనసాగేంచారు. భారత 
కమూయేనిస్టా పారీటాలో అధికారికేంగా చేరి పారీటా కారయేకలాపాలోలో  చురుగ్ా పాల్్ేంటూ 
వచాచారు. కివేట్ ఇేండియా ఉదయేమేంలో చురుగ్ా పాల్్నని విపలోవవాద హేమేంత్ తరఫ్ దార్ 
క ఆశ్రయమిచిచానేంద్క ఆమెను మళ్ళి జైలోలో  పెటాటా రు. జైలు నుేంచి విడుదలయాయేక 
ధనబాద్ లోని ఒక ఆశ్రమేంలో ఉేండవారు. సావేతేంతయే్రేం వచాచాక ఆమె తన జీవితమేంత్ 
సామాజిక, ఆధాయేతిమాక కారయేక్రమాలక వినియోగేంచారు. 1965 మారిచా 23న సుహాసినీ 
గేంగ్లీ ఒక రోడుడా  ప్రమాదేంలో మరణిేంచారు 

సావేతేంతయే్రేం వచిచానపపాట్నుేంచీ  పాడి రేంగ 
సామర్థి ్నిని పెేంచేేంద్క భారత ప్రభుతవేేం  
కృషి చేస్తునే ఉేంద. పెరిగన పాల ఉతపాతితులోన్, 
రైతుల ఆదాయేంలోన్ అద ఈ రోజు సపాషటాేంగా 
కనబడుతోేంద. ఈ రోజు ప్రపేంచ వాయేపతుేంగా 
పాల ఉతపాతితు 2% చొప్పున పెరుగుతూ ఉేంద. 
అదే, భారతదేశేంలో పెరుగుదల 6% పైనే ఉేంద. 
లక్షలాద మేంద చినని, సననికారు పాడిరైతుల 
కృషి వలలో భారతదేశేంలో ఈ రోజు తలసరి 
పాల అేంద్బాటు ప్రపేంచ సగటు కేంటే చాలా 
ఎక్కవగా ఉేంద. పైగా, ప్రపేంచేంలో పాల 
ఉతపాతితులో భారతదేశానిదే ఇప్పుడు మొదట్ 
సాథి నేం. ప్రపేంచవాయేపతుేంగా అనేక దేశాలోలో  పాడి 
దావేర్ రైతుల ఆదాయేం 40-50% మాత్మే 
ఉేంద. కానీ, భారత్ లో పాల సహకార సేంఘాలు 
మార్కటోలో  వినియోగదారు ధరలో 70% పాడి 
రైతుల ఖాత్లోలో నే డిపాజిట్ చేయటేం చాలా గొపపా 
విషయేం. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ  నాయకతవేేంలో 
భారతదేశేం ప్రతి పేద దేశానికీ పాల ఉతపాతుతులు 
అేందజేస్తు ‘వసుధైవ కటుేంబకమ్’ భావన 
స్ఫూరితుని  నెరవేర్చాలనుకేంటోేంద. 

అంతరాజా తీయ పాల ఉత్పత్్త లో 

భారతదేశాన్ది మొదటి సాథి నం

ప్రపేంచ పాల ఉతపాతితులో భారతదేశేం వాటా 
21% 
1950-51లో 17 మెట్రిక్ టనునిల నుేంచి 
ఉతపాతితు 2020-21 నాట్కి 209.96 
టనునిలు అయిేంద 
2020-21లో తలసరి అేంద్బాటు రోజుక 
427 గ్రాములు కాగా. అద 1950-51లో 
130 గ్రాములు 

209.96

121.8

80.6

53.9
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భారతదేశేంలో పాల ఉతపాతితు (మిలియన్ టనునిలలో)

ఆజాదీకా అమృత్ మహోతస్వ్ జాతీయం  



దండి యాత్ర  వరుడుగా పేరు పందిన 
ఛోటా గాంధీ 

అబాబాస్ తాయాబీజా         

జననేం: 1854 ఫిబ్రవరి 1; మరణేం: 1936 జూన్ 9

ఈ గొపపా సావేతేంతయే్ర సమరయోధుడు గుజర్త్ లోని 
వడోదరలో 1854 ఫిబ్రవరి 1న జనిమాేంచారు. అబా్బస్ 

త్యేబీజె చద్వు కోసేం ఇేంగాలో ేండ్ వెళిళి నాయేయశాసత్ర పటాటా తో తిరిగ 
వచాచారు. ఆ తరువాత ఆయన నాయేయవాద వృతితు ప్రాకీటాస్ మొదలుపెట్టా 
వడోదరలో ప్రధాన నాయేయమూరితు అయాయేరు. జలియన్ వాలా బాగ్ 
ఊచకోత మీద శోధిేంచటానికి కాేంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేసిన విచారణ 
కమిషన్ క అబా్బస్ త్యేబీజెను ఛైరమాన్ గా నియమిేంచారు. ఆయన ఒక 
సేంపనని కటుేంబేం నుేంచి వచాచారు. కానీ, జలియన్ వాలా బాగ్ 
ఊచకోత ప్రభావేం ఆయన మీద ఎేంతగా ఉేందేంటే ఆయన తన 
పాశాచాతయే ద్సుతులనినిట్నీ తగలబటాటా రు. బ్రిట్ష్ వారు తయారు చేసిన 
వసుతువులనినిట్నీ ఆయన బహిష్కరిేంచి జాతీయ ఉదయేమేంలో దూకారు. 

అబా్బస్ త్యేబీజె జాతిపిత మహాత్మా గాేంధీకి చాలా సనినిహితుడని 
చెబ్త్రు. అేంద్క ఆయన ఏళలో తరబడి మహాత్మా గాేంధీతో కలసి 
పని చేశారు. ప్రజలు ఆయనని ఆపాయేయేంగా ‘ఛోటా గాేంధీ’ 
అేంటారు. మహాత్మా గాేంధీ ఆలోచనలు ప్రచారేం చేయాలని 
నిర్ణయిేంచుకనానిరు. ఆయన అలా నిర్ణయిేంచుకనని వెేంటనే 
ఎడలోబేండి మీద ప్రయాణేం మొదలుపెట్టా ఖాదీ ద్సుతులు  అమమాటేం 
మొదలు పెటాటా రు. మహాత్మాగాేంధీకి ఆయన మీద నమమాకేం ఎేంత 
గొపపాదేంటే, దేండి యాత్ నిరవేహిేంచాలని నిర్ణయిేంచినప్పుడు త్ను 
అరసుటా  అయిన పక్షేంలో ఆ యాత్ను ముేంద్క నడపాలిస్న వయేకితుగా 

అబా్బస్ త్యేబీజెని ప్రకట్ేంచారు. 
అబా్బస్ త్యేబీజె అరసటాయాయేక సత్యేగ్రహేం కొనసాగేంచటానికి 

సరోజినీనాయుడు పేరు ప్రకట్ేంచారు. దేండి యాత్గా సాగన ఉప్పు 
సత్యేగ్రహేంలో చురుగ్ా పాల్్నటేం దావేర్ అబా్బస్ త్యేబీజె బ్రిట్ష్ 
ప్రభుత్వేనిని బలేంగా వయేతిరకిేంచాడు. ఇదే కాకేండా, మహాత్మా 
గాేంధీ పిలుపునిచిచాన ప్రతి చినాని, పెదదూ ఉదయేమేంలోన్ అబా్బస్ త్యేబీజె 
చురుగ్ా పాల్్ేంటూ వచాచాడు. తన జీవిత చారమాేంకేం దాకా బ్రిట్ష్ 
వారిమీద పోర్టేం కొనసాగస్తునే ఉనానిడు. 1928 లో సర్దూ ర్ వలలోభ్ 
భాయ్ పటేల్ ఆధవేరయేేంలో జరిగన బారోడా లీ ఉదయేమానికి కూడా ఆయన 
మదదూతునిచాచాడు. ఆయన ఎప్పుడూ హిేందూ-ముసిలోేం ఐకయేత కోరుకనే 
వారు. అేంద్క వారి ఐకయేత కోసేం పాటుపడవారు. ఈ గొపపా 
సావేతేంత్యే సమరయోధుడు 1936 జూన్ 9న ముసస్రిలో తుదశావేస 
విడిచారు.  మహాత్మా గాేంధీ తన పత్రిక “హరిజన్” లో ఆయన 
సామారకేంగా ర్సిన వాయేసానికి పెట్టాన శ్రి్షక “గ్రాేండ్ ఓల్డా మాన్ ఆఫ్ 
గుజర్త్”. అేంద్లో ఆయనను ‘మానవతవేపు అరుదైన సేవకడు’ 
అని అభివరి్ణేంచారు.  

దేండి యాత్ను సమారిేంచుకేంటూ ఢిలీలోలోని సర్దూ ర్ పటేల్ మార్ ్- 
మదర్ తెరసా క్రెసేంట్ లో పదకొేండు విగ్రహాలు నెలకొలాపారు. ఆ 
పదకొేండు విగ్రహాలూ మహాత్మాగాేంధీ, మాతేంగనీ హాజర్, సరోజినీ 
నాయుడు, అబా్బస్ త్యేబీజెని చూపుత్యి. 

అబాబాస్ తాయాబీజా  జాత్పత 

మహ్తా్మ గాంధీకి చాల 

సన్నిహితుడన్ చెబుతారు. 

అందుక ఆయన ఏళలో  తరబడి 

మహ్తా్మ గాంధీతో కలసి పన్ 

చేశారు.  ప్ర జలు ఆయనన్ 

ఆపాయాయంగా ‘ఛోటా గాంధీ’ 

అంటారు.

ఆజాదీకా అమృత్ మహోతస్వ్ జాతీయం  

న్్య ఇండియా స మాచార్   ఫిబ్రవరి 1-15, 202346



బదీ్ర  దత్ పాండే

జరనిలిజేంతో ప్రజా ఉదయేమేం చేపట్టాన సావేతేంతయే్ర సమరయోధుడు బద్రీ 
దత్ పాేండ ఇపపాట్ ఉతతుర్ఖేండ్ లోని హరిదావేర్ జిలాలో లో 1882 ఫిబ్రవరి 15 న 
జనిమాేంచారు. అలోమార్లో ఉేండగా సావేతేంతయే్ర పోర్టేంలో కీలకపాత్ పోషిేంచి 
చాలాసారులో  జైలుకెళాళిరు. ఏడళళి వయసులోనే తలిలోదేండ్రులను కోలోపాయారు. చద్వు 
పూరతుయ్యేదాకా అలోమార్లో ఉేండి 1903 లో నైనిటాల్ లో టీచర్ గా పనిచేయటేం 
మొదలుపెటాటా రు. తరువాత జరనిలిజేం వృతితు ప్రారేంభిేంచి 1903-1910 మధయే ‘లీడర్’ 
అనే పత్రికలో పని చేశారు. సావేతేంతయే్ర సమరేం కోసేం 1913 లో త్నే సవేయేంగా 
‘అలోమార్ న్యేస్ పేపర్’ పెటాటా రు. అయిత్, బ్రిట్ష్ వయేతిరక వారతులు ప్రచురిేంచినేంద్క 
అధికారులు బలవేంతేంగా ఆ పత్రికను మూసేశారు. 1918 అకోటా బర్ 15 న ఆయన 
‘శకితు’ అనే విపలోవ పత్రిక ప్రారేంభిేంచారు. 

బాగేశవేర్ పటటాణేంలో ఉేండ కమావేం ప్రజలు 1921లో అహిేంసామారే్ంలో 
‘కూలీ-బేగర్; ఉదయేమేం మొదలుపెటాటా రు.  అపపాటోలో  అక్కడికి వచేచా ఇేంగ్లోష్ అధికారులు, 
సైనికలు, సరవేయరలో లాగేజ్ ని కమావేం కొేండల సాథి నికలు ఉచితేంగా మోయాలనే 
నిబేంధన ఉేండద.  ఇదొక ఉచిత శ్రమ దోపిడి. గ్రామ పెదదూను ఆదేశేంచగానే జనానిని 
సమకూర్చాలిస్ వచేచాద. దీనికోసేం ఊరి జనేం జాబిత్ తయారు చేశారు. ఇలా బ్రిటీష్ 
వాళ్ళి శ్రమ దోపిడ్కి పాలపాడవారు. ఈ నేపథయేేంలో జనేం తిరగబడటేం మొదలు 
పెటాటా రు. సరయు, గోమతి నద్ల సేంగమ సాథి నేం దగ్ర ఉతతుర్యణేం నాడు 1921 
జనవరి 14న కూలీ-బేగర్ ఉదయేమేం మొదలైేంద. కూలీ-ఉత్ర్, కూలీ-బేగార్, కూలీ-
బరదూయాష్  ఇక సహిేంచబోమేంటూ సరయూ మైదానేంలో జరిగన సభలో బద్రీ దత్ 
పాేండ ప్రమాణేం చేయిేంచారు. 

అక్కడ గుమికూడిన ప్రజలేందర్ ప్రమాణేం చేశారు. భారత మాత నినాదేం చేస్తు 
బలవేంతపు వెట్టా చాకిరీ లెక్కల పుసతుకాలు నదీ సేంగమేంలో నిమజజెనేం చేశారు. బ్రిట్ష్ 
వారి ద్షటా సేంప్రదాయేం రదదూయ్యేలా వతితుడి తెచాచారు. ఈ ఉదయేమేం విజయ సాధిేంచాక 
బద్రీ దత్ పాేండకి ‘కమావేం కసరి’ బిరుద్ వచిచాేంద. మహాత్మా గాేంధీ దీనికి రకతు 
రహిత ఉదయేమమని పేరు పెటాటా డు. 2021 డిసేంబర్ 30న హలాదూ వానీలో ప్రధాన మేంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ అనేక ప్రాజకటాలక శేంకసాథి పన చేసిన సేందరభుేంగా మాటాలో డుతూ, 
“దేశ సావేతేంతయే్ర పోర్టేంలో కమావేం పాత్ ఎేంతో ఉేంద. ఇక్కడ పేండిట్ బద్రి 
పాేండ నాయకతవేేంలో ఉతతుర్యణ సేంతలో  బలవేంతపు వెట్టా చాకిరీ ముగసిేంద” 
అని గురుతు చేసుకనానిరు. 1955 లో బద్రీ దత్ పాేండ అలోమార్ ఎేంపీ అయాయేరు. 1965 
జనవరి 3న ఆయన కనునిమూశారు. 

సుప్రసిదధి విపలోవయోధుడు, దేశభకతుడు 
దామోదర్ సవేర్ప్ సేథ్ ఉతతుర్ ప్రదేశ్ లోని 

బరలీ జిలాలో లో 1901 ఫిబ్రవరి 11 న జనిమాేంచారు.  
దేశానిని విముకతుేం చేయటానిక ఆయన తన జీవిత్నిని  
అేంకితేం చేసి  సావేతేంతోయే్రదయేమేంలో పాల్్ని 
పోర్డాడు. మొదట్నుేంచీ ఆయనవి విపలోవ భావాలే. 
చద్వుకోవటానికి అలహాబాద్ వెళిళినప్పుడు అక్కడి 
విపలోవకారులతో పరిచయమైేంద. చద్వు పూరితు 
కాగానే చేంద్రశేఖర్ ఆజాద్ పెట్టాన హిేంద్సాతున్ 
సషలిస్టా రిపబిలోకన్ పారీటాలో చేర్డు. ఆజాద్ కూడా 
ఆయనను గౌరవిేంచేవారేంటే దామోదర్  సవేర్ప్ 
సేథ్ ప్రభావానిని అేంచనా వేయవచుచా.  
బనారస్ కట్ర కసులోను, కాకోరి కట్రకసు లోన్ 
ఆయన పేరు ఉేందని బ్రిట్ష్ వారు ఆయనను 
అరస్టా చేశారు. అయిత్, ఆయన మీద అభియోగాలు 
ఋజువు చేయలేక విడిచిపెటాటా లిస్ వచిచాేంద. తరువాత 
ఆయన కాేంగ్రెస్ లో చేర్రు. దామోదర్  సవేర్ప్ సేథ్ 
ద  క్రీడాకారుడి దేహేం. అేంద్క బ్రిట్ష్ ప్రభుత్వేనికి 
వయేతిరకేంగా పోసటారులో  అతికిేంచే పని అపపాగేంచారు. 
త్లికపాట్దేహేం వలన పటుటా కోవటానికి వసేతు 
సునాయాసేంగా పారిపోయ్వాడు. సహాయ 
నిర్కరణోదయేమేంలో కూడా పాల్్ని జైలుక వెళాళిడు. 
విపలోవభావాలతో సావేతేంత్రయేదయేమేంలో  చురుగ్ా 
పాల్్నని సేథ్ ను బాన్స్ బరలీ సర్దూ ర్ అని పిలిచేవారు. 
ఒకప్పుడు బరలీలో “బాన్స్ బరలీకా సర్దూ ర్, సేథ్ 
దామోదర్ జిేందాబాద్” అనే నినాదాలు మారోమాగేవి. 
యునైటెడ్ ప్రావినెస్స్ నుేంచి ఆయన ర్జాయేేంగ 
సభ సభుయేడుగా ఉనానిరు. సభలోలో  అద్భుతమైన వకతు 
ఆయన. ర్జాయేేంగ సభ సభుయేనిగా ఆయనద చాలా 
ముఖయేమైన పాత్. ముసాయిదా ర్జాయేేంగ తయారీలో 
బాబా సాహెబ్ భీమ్ ర్వ్ అేంబేడ్కర్ క ఎనోని 
స్చనలు చేశారని, అవి ఆమోదేం పొేందాయని 
చెబ్త్రు. సావేతేంతయే్రేం వచాచాక కూడా దేశాభివృదధి 
కోసేం కృషి చేశారు. 1965 లో కనునిమూశారు.  

బాన్్స బర్లీ సరాదే ర్ గా పేరుమోసిన 
సా్వతంతయా్ర యోధుడు దామోదర్ 
స్వరూప్ సేథ్  

జననేం: 1901 ఫిబ్రవరి 11; మరణేం: 1965 ఉత్త రాయణ సంతలో కూలీ-బేగర్ 
వయావసథి కు స్వసి్త  పలికిన నయకుడు 

జననేం: 1882 ఫిబ్రవరి 15 ; మరణేం:1965 జనవరి 13

ఆజాదీకా అమృత్ మహోతస్వ్ జాతీయం  



  

ఈ రోజు మనేం ఇేంటోలో నే తయారు చేసుకోగలిగే 
అతయేేంత సామానయేమైన మేంద్ ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ 

సొలూయేషన్ (ఓఆర్ఎస్). దీనిని తయారు చేయటేంకోసేం కీలక 
పరిశోధన  జరిపిన శాసత్రవేతతు మరవరో కాద్, శేంభునాథ్ డ. 
ఆయన పశచామ బేంగాల్ లోని హుగ్లో జిలాలో లో 1915 ఫిబ్రవరి 
1న జనిమాేంచారు. ఆయన తేండ్రి పేరు  దాశరథి డ. తలిలో పేరు 
చిత్రేశవేరీ దేవి. ఇేంటోలో  పేదరికేం కారణేంగా తొలినాళలోలో 
చద్వుకోవటానికి శేంభునాథ్ చాలా కష్టా లు పడాలిస్ వచిచాేంద. 
అయినపపాట్కీ చద్వు మానకేండా చద్వు కొనసాగేంచాడు. 
ఆ తరువాత కలకత్తు వైదయే కళాశాలక ఎేంపికయాయేడు. కానీ, 
పరిశోధన మీద ఆసకితు కారణేంగా పై చద్వులకోసేం లేండన్ 
వెళాళిడు. అక్కడి నుేంచి 1949లో భారత్ క తిరిగవచిచా 
కలకత్తులోని వైదయే కళాశాలలో పని చేయటేం మొదలుపెటాటా డు. 

మొదట్సారిగా 1817 లో బయటపడడా కలర్ వాయేధికి 
కోటీ 80 లక్షల మేంద బలైనటుటా  చెబ్త్రు. భారత్ తదతర 
దేశాలు వేరు వేరు కాలాలలో ఈ మహమామారి బారిన పడాలిస్ 
వచిచాేంద. 1884 లోనే కలర్ బాకీటారియాను కనుక్కననిపపాట్కీ, 
దానికి సరైన చికితస్ను శాసత్రవేతతులు కనిపెటటాలేకపోయారు. ఈ 

నేపథయేేంలో కాలర్క సరైన చికితస్ కనుకో్కవాలని శేంభునాథ్ 
డ ప్రతినబ్నాడు. భారతదేశేంలో సావేతేంతయే్రేం ర్కముేంద్ 
శాసత్ర, సాేంకతిక రేంగాలు బలమైన పునాద వేసుకోవటానికి 
గణనీయమైన కృషి చేసినవాడు శేంభునాథ్. కలర్ మీద 
పరిశోధనలు ప్రారేంభిేంచాడు. ఆ బాకీటారియా ఉతపాతితు చేసిన 
విషపదారథిేం వలన డ్హైడ్రేషన్ జరిగ రకతుేం చిక్కబడి చివరికి 
కలర్ బాధితులు చనిపోతునానిరని తెలుసుకనానిడు. తగన 
వనరులు లేకపోయినా, ఎనోని కష్టా లు ఎద్రు్కేంటూనే ఈ 
ముఖయేమైన విషయేం కనుకనానిడు. 1953లో ఈ అద్భుతమైన 
పరిశోధనను ప్రచురిేంచాడు. ఈ విషయేం బయటపెట్టాన 
తరువాత్ ఒఆర్ఎస్ ను తయారు చేయగలిగారు. శేంభునాథ్ డ 
పరిశోధన కారణేంగానే ప్రపేంచ వాయేపతుేంగా ఉనని అసేంఖాయేకమైన 
కలర్ రోగులను కాపాడటేం సాధయేమైేంద.  ఆయన కృషికిగాను 
అేంతర్జె తీయ గురితుేంపు లభిేంచిేంద. నోబల్ బహుమతికి కూడా 
ఆయన నామినేట్ అయాయేరు. 1985 ఏప్రిల్ 15న ఆయన 
కనునిమూశారు. కలర్ కారణాలు, నివారణ మార్్ల మీద 
అవగాహన కలిపాేంచటానికి ఏటా సపెటాేంబర్ 23న ప్రపేంచ కలర్ 
దనేం పాట్సాతురు.  

అత్యధిక మరణాల శాతం కారణంగా ఒకపుపుడు కలరాన ‘నీలి మరణం’ అని పిలిచేవార్. ఈ వా్యధి కొదిదా రోజుల్లోనే అంటువా్యధిగా 

మారి ఊళ్ళకు ఊళ్్ళ తుడిచిపెటుటాకుపోయేవి. 1884 ల్ రాబర్టా కోచ్ అనే శాస్త్రవేత్త కలరా కారక బాకీటారియాన కనగొనానిడు. 

కానీ, చికితస్ మాత్రం కనకో్కవటం సధ్యం కాలేదు. శంభు నాథ్ డే అనే భారతీయ శాస్త్రవేత్త తన అదుభాతమైన పరిశోధనతో కలరాన 

నయం చేయటం సధ్యమని తేలా్చడు. ఆయన తన కృషి దా్రా కలరాకు అసలు కారణం కనగొనటం దా్రా కోట్లోది మంది ప్రాణాలు 

కాపాడగలిగాడు.

తన 
పరిశోధనలతో 
కలరా రోగులను 
కాపాడిన 
వెై దుయాడు

శంభునాథ్ డే వ్యకి్తత్ం 

జననం: 1915 ఫిబ్రవరి 1 

మరణం: 1985 ఏప్రిల్ 15 
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“వ్యవసథిపక దినోతస్వం సందరభాంగా భారత రక్షణ దళ 
కుటుంబానికి శుభాభినందనలు. గొపపు వ్్యహ్తమూక 

ప్రాధాన్యమునని సంసథిగా మన తీర ప్రాంత రక్షణ దళంల్ని 
అసధారణ వృతి్త నిపుణుల బృందం నిరంతరం మన 

తీరప్రాంత్నిని కాపాడుతూ మానవత్వాద కృషిల్న్ 
ముందుంటంది. “

- నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

వయం రక్షామః

“వయం రక్షామః” (మేము రక్షిస్తము) లక్ష్ంగా గల భారత తీరప్రాంత రక్షణ దళం 
(ఇండియన్ కోస్టా గార్డా) మన తీర ప్రాంత్లన, సముద్ర పరా్యవరణానిని భద్రంగా 

కాపాడట్నికి అంకితమైంది. దేశ తీర ప్రాంత్నికి సవలందించట్నికి కటుటాబడిన  
భారత తీరప్రాంత రక్షణ దళం 2023 ఫిబ్రవరి 1న 47వ వ్యవసథిపక దినోతస్వం 

జర్పుకుంటంది.  భారత సముద్ర జలాలగుండా మన భూభాగంల్కి అక్రమ రవాణా 
జరగకుండా నిరోధించటం భారత తీరప్రాంత రక్షణ దళం ప్రధాన బాధ్యతలల్ ఒకటి.  

ప్రపంచంల్ నాలుగో అతిపెదదా తీరప్రాంత రక్షణ దళమైన ఇండియన్ కోస్టా గార్డా,  భారత 
తీరానిని కాపాడటంల్న, భారత సముద్ర జలాల పరిధిల్ నిబంధనల అమలుల్న 

కీలకపాత్ర పోషిసు్తంది. భూమి మీద  కవలం 7 సథివరాలతో 1978ల్ ప్రారంభమైన 
భారత తీరప్రాంత రక్షణ దళం నిరినిరోధంగా ఎదుగుతూ 158 నౌకలు, 70 విమానాల 

సంఖ్్య బలం చేకూర్్చకుంది. 2025 నాటికి 200 సథివరాలతో 80 విమానాలకు 
చేరడమే లక్ష్ం. 

భారత తీరపా్ర ంత రక్షణ దళ వయావసాథి పక దినోత్సవం: ఫిబ్ర వరి 1

RNI Registered No DELTEL/2020/78829, Delhi 
Postal License No DL(S)-1/3546/2020-22, WPP NO U 
(S)-94/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, 
New Delhi - 110 001 on 26-30 advance Fortnightly 
(Publishing January 27, 2023, Pages -52)

Te
lu

gu
 V

ol
. 3

Is
su

e 
15


