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సంపాదకీయం
సాదర నమస్కారం,
అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.
2022 సంవత్సరం ప్రతీ ఏడాది వలె లాంఛనంగా కాలెండర్ లో మార్పు కానేకాదు. 75వ స్వాతంత్య్ర వార్షికోత్సవ
వేడుకలు నిర్వహించుకుంటున్న ఈ సంవత్సరం జాతి యావత్తుకు అత్యంత ప్రత్యేకమైనది. సామ్రాజ్యవాదంపై జాతిపిత
మహాత్మాగాంధీ చరఖా చక్రాన్ని, ఉప్పును అస్త్రాలుగా చేసుకున్నట్టు ఈ 75వ స్వాతంత్య్ర వార్షికోత్సవ సంవత్సరాన్ని
పురస్కరించుకుని నిర్వహిస్తున్న పలు కార్యక్రమాలు పునరుజ్జీవిత నవ భారతదేశానికి శక్తివంతమైన సంకేతంగా నిలుస్తాయి.
దేశం యొక్క గత వైభవాన్ని 2047 నాటికి తిరిగి సాధించే దిశగా ఒక ప్రణాళిక ఆవిష్కరించడానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర
మోదీ ఈ 75వ స్వాతంత్య్ర వార్షికోత్సవ సంవత్సరాన్ని ఒక అవకాశంగా మలచుకున్నారు.
స్వల్పకాలంలో త్వరిత పురోగతి సాధించడంలో జాతి ఒక కొత్త మైలురాయిని లిఖించుకుంది. కానీ, ఇప్పటికి సాధించిన
విజయాలతో సంతృప్తి చెందకూడదు. అభివృద్ధి దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకుండా దేశంలోని ప్రతి
ఒక్క భాగానికి విస్తరింప చేసేందుకు అమృత యాత్ర కాలంలో మనం ఎంతో దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంది. ఆత్మ నిర్భర్
ప్రచారాన్ని ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మార్చడంలో కావచ్చు లేదా ప్రగతి ఫలాలు సమాజపు చివరి అంచుల్లో నివసిస్తున్న వారికి
చేరేలా చూడటంలో కావచ్చు ఒక శక్తివంతమైన భవిష్యత్ ప్రయాణానికి బలమైన పునాది వేయడంలో దేశం అంచనాలను
మించి పయనించింది. ఇప్పుడు ఈ అభివృద్ధిని నగరాలు, గ్రామాలు అన్నింటికీ విస్తరించడంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడుతూ సమ్మిళిత,
సర్వతోముఖాభివృద్ధిని సాధించడమే ఈ అమృత కాలంలో మన లక్ష్యం కావాలి. ప్రతీ ఒక్క విభాగంలోనూ దేశం త్వరితగతిన
పురోగమించింది. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా చేసిన ప్రయత్నాలు 21వ శతాబ్దిలో భారీ లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని వాటిని
సాకారం చేసుకోగల సామర్థ్యం దేశానికి అందించాయి. 2047 సంవత్సరంలో ముగిసే ఈ అమృతయాత్ర కాలంపై ప్రత్యేక
కథనాన్ని ఈ కొత్త సంవత్సర సంచికలో కవర్ పేజీ కథనంగా ప్రచురించాం. ఇది మనని రాబోయే 25 సంవత్సరాల
ప్రయాణంపై ఒక చిత్రాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది.
వ్యక్తిత్వ విభాగంలో పరమ్ వీర్ నయీబ్ సుబేదార్ బనా సింగ్ సాహసానికి సంబంధించిన కథనం ఉంది. అమృత్
మహోత్సవ్ విభాగంలో మన జాతీయ యోధుల స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితచరిత్రల గురించి చదవండి. ఈ సంచికలోని ఇతర
ఆసక్తికర కథనాల్లో భారత ఆర్థిక పురోగతి, కృషి కారిడార్, దేశాభివృద్ధిని కొత్త పుంతలు తొక్కించే డెహ్రాడూన్-ఢిల్లీ ఎక్స్ ప్రెస్
వే ఉన్నాయి. అలాగే పూర్వాంచల్ పురోగతిలో కొత్త దశ, దేశంలోని అర్హులైన జనాభాలో 55 శాతం మందికి కోవిడ్ రెండు
టీకాలు పూర్తి చేసిన మైలురాయి వంటి ఇతర కథనాలున్నాయి.
కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఉండండి. మీ సలహాలు ఈ దిగువ అడ్రస్ కి తెలియచేయండి.

చిరునామా : రూమ్ నెం-278 బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
రెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ – 110003

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

ర్
చా
సమా

సం
సంపుటి 2,

చిక 11

యా
న్యూ ఇండి

ం

కోస
ఉచిత పంపిణీ

మెయిల్ బాక్స్
చక్కని సమాచారంతో ఇ-మాగజైన్

అందిస్తున్నందుకు ఎన్ఐఎస్ కు నేను

కృతజ్ఞ తలు తెలుపుతున్నాను. ప్రభుత్వ స్కీమ్

లు, అవి అందిస్తున్న ప్రయోజనాలపై ప్రతీ 15

రక్షణలో
రి
ప
ళి
వా
మాన
- భారత్
మారగో దపులరినుశిఎదుర్కోవడానికి లాగ్స్గోలో
#కాప్26

మార్
కోరణ
వాతావరణ ంచామృత్” ఆవిష
“ప

రోజులకు ఒక సారి ఇది వన్ స్టా ప్ రిఫరెన్స్ గా
ఉంది. భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ కాలం నాటి
వెలుగులోకి రాని యోధుల జీవిత చరిత్రలు

ఇందులో అందిస్తున్నారు.

Bala Rajesh

ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు, స్కీమ్ లపై ప్రత్యేక
శ్రద్ధ పెడుతూ వైవిధ్యభరితమైన అంశాలతో
కూడిన పత్రిక ఇది. భారతదేశానికి చెందిన
సమున్నతమైన సాంప్రదాయాలు, సంస్కృతి,
కళలు, హస్తకళలను గుర్తు చేసే వ్యాసాలతో
అసాధారణ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బ్రిటిష్
సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం జరిపిన
స్వాతంత్య్ర సమర యోధుల జీవిత చరిత్రలు
అత్యంత స్ఫూర్తి దాయకం. నరేంద్ర మోదీ
నాయకత్వం సంక్లిష్ట సందర్భాలకు నవ్య
ధోరణితో కూడిన పరిష్కారాలు తీసుకువస్తోంది.
Dr. KC Sharma

kcsharma5496@gmail.com

మీ సలహాలను పంపించవలసిన
చిరునామా, ఈ-మెయిల్ :
రూమ్ నెం-278, బ్యూరో ఆఫ్ అవుట్రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
రెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్,
న్యూఢిల్లీ – 110003

response-nis@pib.gov.in

balarajesh33333@gmail.com
న్యూ ఇండియా సమాచార్ ద్వారా నేను

వివిధ ప్రభుత్వ విధానాలకు సంబంధించిన
సమాచారం అందుకోగలుగుతున్నాను. ఈ

పత్రిక ప్రభుత్వ స్కీమ్ ల గురించి తెలుసుకునే
అవకాశం కూడా కల్పిస్తోంది. ఈ పత్రిక
నవంబర్ ఇష్యూ అత్యంత ప్రాధాన్యం

సంతరించుకుంది. మహిళా సాధికారతను

ప్రోత్సహించడంలో ప్రభుత్వ పాత్రను చక్కగా
వివరించింది.

Diptaraj Sarkar

diptaraj2010@gmail.com
మీ పత్రిక నన్నెంతో ఆకట్టుకుంది. దేశంలో

సత్పరిపాలనను పటిష్ ఠం చేసే దిశగా తీసుకున్న
చొరవ ప్రశంసనీయం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర

మోదీ జీ మీకు అత్యంత ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.
Manish Kalidas Nayi

ptcmanish@gmail.com
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వ్యక్తిత్వం

నయీబ్ సుబేదార్ బనా సింగ్

నయీబ్ సుబేదార్ బనా సింగ్ :

ై
సియాచిన్ లో ఎత్
తై న శిఖరంప
శత్
రు వుతో తలపడిన సాహసి
జననం: 6 జనవరి 1949

1987లో వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యం ఉన్న సియాచిన్ ప్రాంతంలోకి పాకిస్తానీ దళాలు చొచ్చుకువచ్చాయి. వారు ‘‘క్వాడ్ పోస్ట్’’
గా వ్యవహరించే అత్యంత కీలకమైన ప్రదేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చిన్నదే అయినా అజేయమైన ఆ పోస్ట్ విస్తారమైన
మంచుతో కప్పబడి పరిసర భూభాగం నుంచి 21 వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది. ఈ పోస్ట్ నుంచి పాకిస్తానీ దళాలు
మంచుఖండం మొత్తాన్ని, భారతదేశ రక్షణ పోస్టులను స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నారు.

దా

న్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం భారత సైన్యానికి
అసాధారణమైన సవాలు. శత్రు సైనికుల కబంధ
హస్తాల నుంచి ఆ పోస్ట్ కు విముక్తి కలిగించేందుకు
ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అది అత్యంత కష్ట మైన పని అని
తెలిసి కూడా నయీబ్ సుబేదార్ బనా సింగ్ ఆ పోరాటానికి తన పేరు
ప్రతిపాదించాడు. ఆయన ఆ బృందంలో చేరడమే కాదు, ఆ తర్వాత
బృందం నుంచి విడిపోయిన భాగానికి నాయకత్వం కూడా ఆయనకే
అప్పగించారు.

తీవ్రమైన మంచుతుపానులు, మైనస్ 50 డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రతలు, ఆక్సిజెన్
కొరతతో జీవితానికే ముప్పుగా పరిణమించగల ప్రమాదకర స్థితిలో
సియాచిన్ వాతావరణం అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటుంది. అది ఉదయం
సుమారు 5 గంటల సమయం. బనాసింగ్ తన సహచరులతో కలిసి
చివరి గమ్యానికి చేరాడు.

సుదీర్ఘమైన, వెళ్లడానికి అవకాశమే లేని సంక్లిష్టమైన ప్రాంతాన్ని
దాటి ఊహించని రీతిలో వారి బృందం ‘క్వాడ్ పోస్ట్’ ను చేరింది.
అప్పటికి మంచుతుపాను చెలరేగుతోంది. దృష్టి చాలా మందంగా
ఉంది. ఆ వాతావరణం భారత సైనికులకు ఒక వరంగా నిలిచింది. ఆ
శిఖరానికి చేరిన తర్వాత బనాసింగ్ అక్కడ ఒకే ఒక పాకిస్తానీ బంకర్
ఉన్నట్టు గమనించాడు. ఆయన ఒక గ్రెనేడ్ ను ఆ బంకర్ లోకి విసిరి
తలుపు మూసివేడయడంతో లోపల ఉన్న వారంతా మరణించారు.
ఉభయ సైన్యాల మధ్య తీవ్ర పోరాటం జరిగింది. ఆ పోరాటంలో బంకర్
వెలుపల ఉన్న పాకిస్తానీ సైనికులను భారత సైనికులు తుపాకుల చివరి
బేయొనెట్ లతో మట్టు పెట్టారు. కొందరు పాకిస్తానీ సైనికులు ఆ శిఖరం
నుంచి దూకి పారిపోయారు. ఆ సందర్భంలో బనాసింగ్ మొత్తం శత్రు
సేనలన్నింటినీ దునుమాడాడు. ఫలితంగా ఆ పోస్ట్ తిరిగి భారత సైన్యం
అధీనంలోకి వచ్చింది.
పరమ్ వీర్ బనా సింగ్ సైన్యంలో చేరిన కథనం కూడా ఆసక్తికరంగా
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ప
్ర ధానమంత్
రి అయిన తర్వాత తొలి దీవాళి నాడు
సియాచిన్ సందర్శించిన నరేంద
్ర మోదీ

సియాచిన్ లోని ఔట్ పోస్టుల్లో మన సైనికులు ఉత్తర ధృవంలో
ఎస్కిమోలు చిన్న చిన్న గుడిసెల్లో నివశిస్తున్నట్టు గా జీవిస్తూ
ఉంటారు. చుట్టూ ఎంత దూరం చూసినా మంచుతో కప్పి ఉండే
ప్రాణి అనేది మచ్చుకైనా కనిపించని ప్రదేశం అది. నిశ్శబ్ దం
రాజ్యం ఏలుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి మంచు శిఖరాల్లో సైనికులు
పహరా కాస్తూ ఉంటారు. దట్ట మైన తెల్ల మంచుతో కప్పి ఉండే ఆ
ప్రాంతాన్ని సియాచిన్ అంటే గులాబీల గుత్తిగా వ్యవహరిస్తారు.
ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత నరేంద్ర మోదీ తొలి
దీపావళిని సియాచిన్ లోని సైనికులతో పంచుకున్నారు. “ఇలాంటి
మంచుఖండాల్లో మైనస్ 30-40 డిగ్రీల వాతావరణంలో మన
జవానులు ఉండటాన్ని కళ్లా రా చూస్తే తప్ప మన సైన్యం, మన
జవానులు ఎన్నో సంక్లిష్ట పరిస్థితుల నడుమ, అత్యంత సంక్లిష్టమైన
ప్రాంతంలో మాతృభూమి రక్షణకు ఎంతగా కృషి చేస్తున్నారో ఎవరి
ఊహకూ అందదు” అని ఈ సందర్భంగా మోదీ అన్నారు.

ఉంటుంది. బనాసింగ్ 1949 జనవరి 6వ తేదీన జమ్ము, కశ్మీర్ లోని
కడియాల్ జిల్లా లో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి అమర్ సింగ్ రైతు.
కానీ, ఆయనను సైనిక జీవితం ఎంతో ప్రభావితుడిని చేసింది. తమ
బంధువర్గంలో చాలా మంది సైన్యంలో పని చేస్తూ ఉండడమే ఇందుకు
కారణం. తనకు గర్వం తెచ్చే విధంగా బనా సింగ్ కూడా సైన్యంలో
చేరాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. సైనికులు సెలవుపై వచ్చినప్పుడల్లా
బనా సింగ్ ను కలవడం లేదా చూడడం జరిగేది. అందుకు ఆనందం
పొందిన బనా సింగ్ నేను కూడా ఈ యూనిఫారం ధరించాలని
ఇష్ట పడుతున్నాను. నేను కూడా దాన్ని ధరించి దేశానికి సేవ చేస్తాను
అనే వాడు. సరిగ్గా 20వ జన్మదినం నాడు బనాసింగ్ కల సాకారం
అయింది.

నేల కూలిన ధీరోదాత్తు డు బిపిన్ రావత్
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77-78 నాటి సంఘటన ఇది. ఎన్.డి.ఏ రాత పరీక్షల్లో విజయం
సాధించిన ఒక యువకుడు బ్రిగేడియర్ ముందు ఇంటర్వ్యూకి
నిలిచాడు. ఆ యువకుడికి పర్వతారోహణ అంటే చాలా ఇష్టం. నువ్వు
నాలుగైదు రోజులు ట్రెక్కింగ్ కి వెళ్లా ల్సివస్తే నీతో ఉంచుకోవాలనుకునే
అత్యంత ముఖ్యమైన వస్తువేమిటి అని బ్రిగేడియర్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగాడు.
అగ్గిపెట్టె అని తడుముకోకుండా ఆ యువకుడు సమాధానం ఇచ్చాడు. ఇంకా
ఎన్నో ముఖ్యమైన వస్తువులుండగా అదే ఎందుకు అంటూ బ్రిగేడియర్
మభ్యపెట్ట డానికి ప్రయత్నించినా యువకుడైన రావత్ మొండిగా తన
నిర్ణయానికే కట్టు బడ్డాడు. ఆ యువకుడే భారతదేశ రక్షణ దళాల తొలి చీఫ్
బిపిన్ రావత్. ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం, దానికి కట్టు బడటం ఆయన
వ్యక్తిత్వంలోని ప్రధాన లక్షణం. మయన్మార్ లోని సరిహద్దు లు దాటి వెళ్లి
ఉగ్రవాదులను తుదముట్ట ించినా లేక వాస్తవాధీన రేఖ ద్వారా ఉగ్రవాదానికి
దీటైన సమాధానం ఇచ్చినా లేదా బాలా కోట్ వైమానిక దాడులు
నిర్వహించినా....ఆయన భాగస్వామ్యం లేకుండా భారత సైన్యం సమాయత్తం
కావడాన్ని ఊహించడం కూడా సాధ్యం కాదు.
1993 నాటి సంఘటన. బిపిన్ రావత్ 5/11 గూర్ఖా రైఫిల్స్ లో మేజర్ గా
నియమితులయ్యారు. కశ్మీర్ లోని ఉరి ప్రాంతంలో తన బృందంతో కలిసి గస్తీ
తిరుగుతున్నారు. అదే సమయంలో పాకిస్తాన్ కాల్పులు ప్రారంభించింది. ఒక
బుల్లెట్ ఆయన చీలమండలోను, మరొకటి కుడి చేతిలోను దిగాయి. తక్షణం
ఆయన్ని శ్రీనగర్ లోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు ఆయన కాలికి, చేతికి
చికిత్స చేశారు. కానీ, ఈ గాయాల వల్ల తాను సీనియర్ కమాండ్ లో చేరడాన్ని
నిషేధిస్తారేమో అని రావత్ భయపడ్డారు. అయినా ఆయన వెనక్కి తగ్గలేదు.
ఆయన ఊతకర్రల సాయంతో నడవడం ప్రారంభించి నెల రోజుల్లో పులోనే
కోలుకున్నారు. 2015లో బిపిన్ రావత్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ గా ఉన్నారు.
నాగాలాండ్ లోని దిమాపూర్ లో 3 దళాల ప్రధాన కేంద్రాల బాధ్యత ఆయనపై
ఉంది. 2015 ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ ఉదయం 9.30 గంటలకి ఒక కల్నల్, ఇద్దరు
పైలట్లు వెంట రాగా ఆయన చీటా హెలీకాప్టర్ ఎక్కారు. దిమాపూర్ నుంచి
గాలిలోకి ఎగిరి 20 అడుగుల ఎత్తుకి వెళ్లగానే హెలీకాప్టర్ ఇంజన్ ఫెయిల్
అయింది. సెకండ్ల వ్యవధిలో అది భూమిపై కూలింది. అందులో ప్రయాణం
చేస్తున్న వారందరూ గాయపడ్డారు, కానీ, రావత్ మాత్రం మృత్యువుని ఓడించారు.

ఆయన తన ధైర్యంతో రెండు సంఘటనల్లో మృత్యువుని ఓడించారు. కానీ,
డిసెంబర్ 8వ తేదీన విధి ఇంకో రకంగా ఉంది. దేశ తొలి సిడిఎస్ అయిన
జనరల్ బిపిన్ రావత్, ఆయన భార్య మధులిక సహా, 14 మంది తమిళనాడులోని
కూనూర్ లో జరిగిన హెలీకాప్టర్ ప్రమాదంలో మృత్యువాత పడ్డారు. డిసెంబర్
11వ తేదీన ఉతర్త ప్రదేశ్ లోని బలరాంపూర్ లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆయన సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ భారత రక్షణ
దళాల తొలి చీఫ్ ఆఫ్ స్టా ఫ్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ జీ మరణం ప్రతీ ఒక్క
భారతీయునికి, ప్రతీ ఒక్క దేశభక్తునికి తీరని లోటు. దేశ సాయుధ దళాలను
స్వయంసమృద్ధం చేయడంలో బిపిన్ రావత్ జీ చేసిన కఠోర కృషిని దేశం
యావత్తు వీక్షించింది అన్నారు.

సిడిఎస్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ (1958-2021)

ఆయనను గుర్తుండేలా చేసిన ై సనిక దాడులు
n

n

2015 జూన్ లో జరిగిన సంఘటన ఇది. మణిపూర్ లోని మన
సైన్యాన్ని ఉగ్రవాదులు చుట్టు ముట్టారు. 18 మంది సైనికులు ఆ
దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం పట్ల దేశం యావత్తు ఆగ్రహంతో
ఊగిపోతోంది. ఆ సమయంలో 21 పారా థర్డ్ కోర్స్ కు బిపిన్
రావత్ సారథ్యం వహిస్తున్నారు. భారత సైన్యంపై దాడికి
ప్రతీకారం ఎలా ఉంటుందో ఆయన ప్రంపచానికి చూపించారు.
ఈ యూనిట్ కు చెందిన పారా కమెండోలు సరిహద్దు దాటి
మయన్మార్ లోకి దూసుకుపోయి ఉగ్రవాద బృందానికి చెందిన
60 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను మట్టు బెట్టారు.
పాకిస్తాన్ చర్యలకు ఆయన తనదైన శైలిలో సరైన సమాధానం
ఇచ్చారు. 2016 సెప్టెంబర్ 29న పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్
భూభాగంపై భారత సైన్యానికి చెందిన కమెండోల దళం రాత్రికి
రాత్రి దాడి చేసింది. ఉగ్రవాదులు సహా పాకిస్తాన్ సైనికులు ఆ
దాడిలో మరణించారు. ఉరి, సి.ఆర్. పి.ఎఫ్ దాడులకు స్పందన
ఇది.

జనరల్ బిపిన్ రావత్ సరిపోల్చడానికి వీలు లేని అసాధారణ
ై సనికుడు, సిసల
ై న దేశభక్తు డు. ై సన్యం ఆధునికీకరణలో
ఆయన కీలక పాత
ై న,
్ర పోషించారు. అత్యంత ప
్ర ధానమ
ై
వ్యూహాత్మక అంశాల్లో ఆయన ప
దర్శించే
వ
ఖరి
అనితర
్ర
సాధ్యం. ఆయన మరణం పట
్ల నేను చాలా విచారిస్తున్నాను.
ఆయన సేవలను భారతదేశం ఎన్నటికీ మరిచిపోదు.
- నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్
రి
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జాతి

కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్

43 సంవత్సరాలలో సాధ్యం కానిది
33 నెలలలో సాధ్యమ
ై ంది

వారణాసికి
నవోదయం
కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్ ప్రా రంభోత్సవ కార్యక్రమంలో
ప
్ర ధానమంత్
రి నరేంద
్ర మోదీ ప
్ర సంగం వినడానికి ఈ
క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి.
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కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్

జాతి

మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి కావచ్చులేదా గర్వకారణమైన దేశ సంస్కృతికి ఆధునిక రూపం ఇవ్వడంలో కావచ్చు.. దేశ సర్వతోముఖాభివృద్ధి
పథంలో ఏ ఒక్క ప్రయత్నం విఫలం కాకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం శ్రమిస్తోంది. ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు స్తంభించిపోయిన
ప్రాజెక్టు లు కొత్త జీవం పొందుతున్నాయి. మన సాంస్కృతిక వైభవ చిహ్నాలనదగిన ఎన్నో ప్రాంతాల వైభవాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు
అవిశ్రాంత కృషి జరుగుతోంది. ఇందుకు ఉత్తమ ఉదాహరణలుగా ఉత్తరప్రదేశ్ లోని రెండు ప్రాజెక్టు లు నిలుస్తాయి. నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలో
ప్రాజెక్టు లు పూర్తి చేయడంలో కొత్త శక్తిని ఇవి ప్రదర్శిస్తాయి. వాటిలో మొదటిది సరయూ నహర్ నేషనల్ ప్రాజెక్టు . 1978లోనే ఈ
ప్రాజెక్టు కు శంకుస్థా పన జరగగా వాస్తవంగా పనులు 2017లో ప్రారంభమయ్యాయి. రెండోది కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్. దీనికి 2019
మార్చి 8వ తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శంకుస్థా పన చేయగా 33 నెలల 4 రోజుల కాలవ్యవధిలోనే ప్రాజెక్టు పూర్తయింది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ డిసెంబర్ 11వ తేదీన సరయూ నహర్ నేషనల్ ప్రాజెక్టు కు శంకుస్థా పన చేయగా, డిసెంబర్ 13వ తేదీన
కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్ ను జాతికి అంకితం చేశారు. ప్రాజెక్టు లు ఇక ముందు ఎంతో కాలం స్తంభించిపోవడం లేదా అసందిగ్ధ స్థితిలో
వేలాడుతూ ఉండడం జరగబోదనే సందేశం జాతికి ఇచ్చాయి.

కా

శీలో మౌలిక వసతుల మెరుగుదల అసాధ్యం అని నమ్మిన
రోజులున్నాయి. ఎలాంటి ప్రణాళిక లేని నిర్మాణాలు,
ఆక్రమణలు వంటి ఎన్నో సమస్యలతో సతమతం అయ్యే
వారణాసి విషయంలో ఈ నమ్మకం పూర్తిగా నిరాధారం అనడానికి కూడా
లేదు. అందరూ సాధారణంగా మాట్లా డుకునే భాషలో చెప్పాలంటే అదొక
తేనెటీగ వంటిది. దానిని ఎవరూ కదపడానికి ఇష్ట పడరు. కాశీ విశ్వనాథుని
ఆలయం చుట్టూ ఎన్నో ఆక్రమణలుండేవి. కొన్ని సందర్భాల్లో నడవడం
కూడా కష్టంగా ఉన్న ప్రదేశం అది. కాని కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్ ప్రాజెక్టు
ద్వారా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ పరిస్థితిని మార్చారు. తన కలల
ప్రాజెక్టు అయిన కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్ ను డిసెంబర్ 13వ తేదీన
ప్రారంభిస్తూ ప్రధానమంత్రి పలికిన పలుకులు వారణాసిపై ఆయనకు గల
భావోద్వేగపూరితమైన
ప్రేమకు
తార్కాణంగా చెప్పవచ్చు. “ఒక
శుభప్రదమైన సందర్భం ఏది ఉన్నా ఆ సమయంలో పవిత్ర శక్తులన్నీ
బెనారస్ లో బాబాతో ఉంటాయని నేను శాసనాల్లో విన్నాను. ఈ రోజు
బాబా సన్నిధిలో అదే తరహా అనుభవం నేను పొందాను. మన యావత్
చేతనా శక్తి దానితో అనుసంధానమై ఉంది. ఆ రకంగా బాబా తన మాయను
మానవ చక్షువులు వీక్షించదగినంత దూరం విస్తరింపచేశారు. విశ్వనాథ్
ధామ్ ను సకాలంలో పూర్తి చేయడంతో యావత్ ప్రపంచం అనుసంధానమై
ఉంది. ఇది సోమవారం, శివునికి ప్రీతికరమైన రోజు. విక్రమ సంవత్సరం
2078, దశమి తిథి. చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయం సృష్ట ించింది” అని ఆయన
చెప్పారు.

కాశీ గురించి మాటల్లో వివరించడం
సాధ్యం కాదు. మనో భావాలతో మాత్రమే
దాని గురించి చెప్పాలి. కాశీ అంటే జీవితానికి మేలుకొలుపు అందించే
ప్రదేశం! కాశీ అంటే - మరణం కూడా
శుభప్రదమైన ప్రదేశం! కాశీ అంటే సత్యమే సంస్కృతిగా విలసిల్లే ప్రదేశం!
కాశీ అంటే - సాంప్రదాయంగా ప్రేమ
విలసిల్లే ప్రదేశం!
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

కాశీలోని ఆధ్యాత్మికత గురించి ప్రధానమంత్రి ప్రస్తావించారు. భారత
స్వాతంత్య్ర అమృత్ మహోత్సవ్ యానంలో అభివృద్ధి పయనం పట్ల తన
కట్టు బాటును పునరుద్ఘాటించారు. ప్రధానమంత్రి ప్రసంగంలోని
ప్రధానాంశాలు...
ఎవరైనా కాశీలో అడుగు పెట్ట గానే బంధనాలన్నింటి నుంచి
విముక్తుడవుతారని మన పురాణాలు చెప్పాయి. మనం ఇక్కడకు రాగానే
విశ్వేశ్వర దేవుని ఆశీస్సులు, అతీంద్రియ శక్తి మనలోని అంతర్గత
చైతన్యాన్ని తట్టి లేపుతుంది.
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కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్

సనాతన సాంప్రదాయం

విశ్వనాథ్ ధామ్ కొత్త సముదాయం కేవలం అతి పెద్ద భవంతి కాదు. చెక్కు
చెదరని మన భారత సంస్కృతికి సజీవ రూపం! మన ఆధ్యాత్మిక ఆత్మకు ఒక
సంకేతం! సమున్నతమైన భారత ప్రాచీనత, సాంప్రదాయాల చిహ్నం!
భారతదేశ శక్తికి, గతిశీలతకు దర్పణం.

ఆధునికత, సాంప
్ర దాయాల మేళవింపు

విశ్వనాథ్ ధామ్ కొత్త సముదాయం కేవలం అతి పెద్ద భవంతి కాదు. చెక్కు
చెదరని మన భారత సంస్కృతికి సజీవ రూపం! మన ఆధ్యాత్మిక ఆత్మకు ఒక
సంకేతం! సమున్నతమైన భారత ప్రాచీనత, సాంప్రదాయాల చిహ్నం!
గతంలో ఈ ఆలయ ప్రాంగణం కేవలం మూడు వేల చదరపు అడుగుల్లో
విస్తరించి ఉండేది. ఇప్పుడది 5 లక్షల చదరపు అడుగులకు పెరిగింది. ఇప్పుడు
ఒకేసారి 50 నుంచి 75 వేల మంది భక్తులు ఒకేసారి ఆలయం, ఆలయ
ప్రాంగణంలో ప్రవేశించవచ్చు. గంగామాత పవిత్ర జలాల్లో తొలి దర్శన స్నానం
చేసి నేరుగా విశ్వనాథ్ ధామ్ లో ప్రవేశించవచ్చు.

కార్మికులకు సత్కారం

ఈ అద్భుతమైన సముదాయం నిర్మాణానికి తమ చెమట చిందించిన
ప్రతీ ఒక్క కార్మిక సోదరుడు, సోదరికి ఈ రోజు నేను హృదయ పూర్వక
కృతజ్ఞ తలు తెలియ చేయాలనుకుంటున్నాను.

ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆకస్మికంగా అక్కడ ఉన్న కాంప్లెక్స్ నిర్మాణంలో
పాల్గొన్న కార్మికులను కలిసేందుకు వారి వద్దకు చేరుకున్నారు. కొత్త
క్యాంపస్ సముదాయం మెట్లపై వారు కూచుని ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి
వారి దగ్గరకు చేరి ఓ 10 నిముషాల పాటు వారిపై పూలజల్లు కురిపించారు.
వారితో కలిసి మెట్లపై కూచున్నారు. విశ్వనాథ్ ధామ్ నిర్మాణ సమయంలో
వారి అనుభవాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత బాబాను
కీర్తిస్తూ వారిలో ప్రతీ ఒక్కరితో కలిసి ఫొటోలు దిగారు.
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్త సదుపాయాలు
యాత్
రి కులకు కొత

కాశీ విశ్వనాథుని ఆలయం ఇప్పుడు నేరుగా గంగానదితో
అనుసంధానమయింది. జలసేన్ ఘాట్, మరికర్ణిక, లలితా ఘాట్
లలో పవిత్ర స్నానం ఆచరించిన అనంతరం భక్తులు ఇప్పుడు
నేరుగా బాబా ధామ్ లో ప్రవేశించవచ్చును.
n బాబా ధామ్ లోని మూడు యాత్రి సదుపాయ కేంద్రాల్లో
భక్తులు విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు, తమ వస్తువులు భద్రంగా
దాచుకోవచ్చు.
n కళా, సాంస్కృతిక నగరం కాశీలో కళాకారుల కోసం కొత్త
సాంస్కృతిక కేంద్రం కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది.
రెండస్తులుండే ఈ భవనం పూర్తిగా సాంస్కృతిక
కార్యకలాపాలకే అంకితం.
n ఇక్కడ ఏర్పాటవుతున్న వేదిక్ సెంటర్ విశ్వనాథ్ ధామ్ ను
సందర్శించే యాత్రికులకు యోగా, మెడిటేషన్ కేంద్రంగా
ఉపయోగపడుతుంది.
n వెలుపలి నుంచి ధామ్ ప్రాంతంలోకి వచ్చే సందర్శకులకు
ఆధ్యాత్మిక గ్రంథ కేంద్రం మతపరమైన గ్రంథాలు లభించే
కొత్త కేంద్రంగా విలసిల్లుతుంది.
n భక్తుల కోసం బాబా భోగ్ శాల కూడా ఏర్పాటయింది.
ఇందులో ఒకేసారి 150 మంది భక్తుల వంతున కూచుని
బాబా విశ్వనాథ్ ప్రసాదం స్వీకరించవచ్చు.
n కాశీలో ముక్తి లభిస్తుందనే విశ్వాసం సనాతన ధర్మం
ప్రబలంగా ఉంది. అందుకోసం విశ్వనాథ్ ధామ్ లో
ముముక్షు భవనం నిర్మించారు. మణికర్ణిక మహాశ్మశానానికి
కేవలం 100 అడుగుల దూరంలో ఇది ఉంది.
n విశ్వనాథ్ ధామ్ లో ప్రవేశానికి 4 పెద్ద గేట్లు ఏర్పాటయ్యాయి.
గతంలో ఇక్కడ ఇరుకైన వీధులు దర్శనం ఇచ్చేవి.
n భద్రత కోసం హైటెక్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటయింది. ధామ్
ప్రాంతం మొత్తంలో కెమెరాలు ఏర్పాటయ్యాయి.
n ధామ్ లో అంబులెన్స్ సహా అత్యవసర వైద్య సహాయం
అందించే ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి.
n ఒక జిల్లా -ఒక ఉత్పత్తి కేంద్రం, హస్తకళా విక్రయ దుకాణాలు,
ఫుడ్ కోర్టు లు కూడా ఏర్పాటయ్యాయి.
n ధామ్
ప్రాంతంలో మహాదేవునికి అభిమానపాత్రమైన
రుద్రాక్ష, బేల్ పత్ర, పారిజాత మొక్కలు, అశోక వృక్షాలు,
పలు రకాల పూల మొక్కలు నాటుతున్నారు.
n ధామ్ లో దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధు లు సౌకర్యవంతంగా
సంచరించడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ర్యాంపులు,
ఎస్కలేటర్లతో
కూడిన
అత్యాధునిక
సదుపాయం
అందుబాటులో ఉంది.

సాంస్కృతిక ై వభవ పరిరక్షణ

నేడు భారతదేశం గతంలో పోగొట్టు కున్న భారత సాంస్కృతిక
వైభవాన్ని పునరుజ్జీ వింపచేసుకుంటోంది. కాశీలో స్వయంగా మాతా
అన్నపూర్ణ నివశిస్తుంది.
గతంలో కాశీ నుంచి అపహరించుకుపోయిన మాతా అన్నపూర్ణ

కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్

జాతి

సుమారు 244 సంవత్సరాల అనంతరం
కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయ పునరుద
్ధ రణ

n

n

n

n

కాశీ విశ్వనాథ్ దేవాలయంపై 1194 నుంచి 1669 సంవత్సరాల మధ్యలో పలుమార్లు దాడులు
జరిగాయి. 1777 నుంచి 1780 మధ్య కాలంలో మహారాణి అహల్యాబాయి హోల్కర్ శ్రీ కాశీ
విశ్వనాథ్ ఆలయాన్ని నవీకరించారు.
ఆ తర్వాత 54 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో కాశీ విశ్వనాథ్ ధామ్ నిర్మాణానికి ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ 2019 మార్చి 8వ తేదీన శంకుస్థా పన చేశారు.
ప్రాచీన దేవాలయం చెక్కు చెదరకుండా కాపాడుతూనే ఆలయ ప్రాంగణాన్ని 5 లక్షల 27 వేల చదరపు
అడుగుల విస్తీర్ణం మేరకు అభివృద్ధి చేశారు. రూ. 800 కోట్ల కు పైబడిన వ్యయంతో నిర్మించిన
విశ్వనాథ్ ధామ్ లో భక్తులకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు, సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ
తీసుకున్నారు.
గతంలో విశ్వనాథ్ ఆలయం ఇరుకైన రోడ్ల మధ్య ఉండేది. యాత్రికులు కాలు పెట్ట ేందుకు కూడా స్థలం
ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ఒకేసారి 2 లక్షల మంది భక్తులు అక్కడ నిలబడి మహాదేవుని
ఆరాధించుకోవచ్చు.

విగ్రహాన్ని ఇప్పుడు కాశీకి తిరిగి తెచ్చి శతాబ్ది విరామం అనంతరం పునః

ప్రాజెక్టు కోసం 300 లకు ై పగా
భవనాల కొనుగోలు

గతంలో శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయ విస్తీర్ణం
3,000 చదరపు అడుగులే ఉండేది. దీన్ని
విస్తరించడం కోసం ఆలయం చుట్టు పక్కల
ఉన్న 300 లకు పైగా భవనాలను రూ. 400
కోట్ల తో కొనుగోలు చేశారు. దీంతో ఆ
ప్రాంగణం 5 లక్షల చదరపు అడుగులకు
విస్తరించింది. రూ.400 కోట్ల కు పైబడిన
వ్యయంతో కాశీ విశ్వనాథ్ ధామ్ నిర్మాణం
జరిగింది. ఈ ప్రాజెక్టు కు మార్గం సుగమం
చేయడం కోసం కొనుగోలు చేసిన భవనాలు
2018లో కూల్చివేస్తున్న సమయంలో 40కి
పైగా పురాతన దేవాలయాలు కాంక్రీట్,
ప్లా స్టర్ మధ్య కూరుకుపోయి ఉన్నట్టు
గుర్తించారు. విశ్వనాథ్ ధామ్ ప్రాజెక్టు కింద
వాటిని కూడా నవీకరించారు.

మన సామర్థ్యం, విధులకు సాక్షీభూతంగా నిలుస్తుంది. ఒక ఆలోచన,

ప్రతిష్ఠి స్తున్నట్టు తెలియ చేయడానికి నేను ఆనందిస్తున్నాను.

సంకల్పం ఉంటే అసాధ్యం అనేది ఉండదు. నేను మీ నుంచి మూడు

కాశీ విశ్వనాథ్ ధామ్ ప్రారంభం భారతదేశానికి ఒక నిర్ణయాత్మక దిశను

కోసం.. అవి స్వచ్ఛత, కల్పన, స్వయంసమృద్ధ భారత్ కు నిరంతర

మహోజ్వల భవిష్యత్తు కు పునాది

అందిస్తుంది. ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తుంది. ఈ సముదాయం

సంకల్పాలను కోరుతున్నాను, అది కూడా కేవలం మీ కోసం కాదు, దేశం
ప్రయత్నం.
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జాతి

కాశీ విశ్వనాథ్ కారిడార్

43 సంవత్సరాల తర్వాత సరయూ
నహర్ అంతర్
జా తీయ ప్రాజెక్టు ప్రా రంభం

సరయూ నహర్
నేషనల్ ప్రాజెక్టు
ప
్ర ధాన కాల్వలు

ఉ

సరయూ లింక్ కాలువ
- 43 కి.మీ
సరయూ మెయిన్
కాలువ - 63 కి.మీ

రప్తి లింక్ కాలువ
- 21 కి.మీ
రప్తి మెయిన్ కాలువ
- 125 కి.మీ

త్తరప్రదేశ్ లో సరయూ నహర్ జాతీయ ప్రాజెక్టు పనులు బహ్రాయిచ్ పూర్ నుంచి 1978లో
ప్రారంభమయ్యాయి. కాని పనులు నత్తనడకన సాగడంతో ఏర్పడిన జాప్యం వల్ల 2017
వరకు 52 శాతం పనులు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. దీర్ఘకాలంగా పెండింగులో ఉన్న ఈ
ప్రాజెక్టు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దృష్టి ని ఆకర్షించింది. అప్పటి నుంచి మిగిలిన 48 శాతం
పనులు కేవలం నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తి చేశారు. బలరాంపూర్ లో డిసెంబర్ 11వ
తేదీన ఈ ప్రాజెక్టు ను ప్రారంభించిన సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి మోదీ మాట్లా డుతూ “నిర్మాణం
ప్రారంభించిన సమయంలో ప్రాజెక్టు మొత్తం వ్యయం రూ.100 కోట్ల కన్నా తక్కువే ఉంది. నేడు 10
వేల కోట్ల కు పైగా ఖర్చు పెట్టి దీన్ని పూర్తి చేయాల్సివచ్చింది. గతంలోని ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం వల్ల దేశం
100 రెట్లు మూల్యం ఇప్పటికే చెల్లించింది. అది ప్రభుత్వ సొమ్ము, దాని కోసం నేనెందుకు జాగ్రత్త
తీసుకోవాలి? అనే ఆలోచనే దేశ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి పెద్ద అవరోధం. ఇదే ఆలోచన సరయూ
కెనాల్ ప్రాజెక్టు త్రిశంకు స్వర్గంలో వేలాడడానికి కూడా కారణం” అన్నారు.

9 జిల్
లా లకు చెందిన 29 లక్షల మంది ై పగాై రతులకు లాభం

6 వేల 623 కిలో మీటర్ల నిడివి గల కాలువల నెట్
వర్క్ ఏర్పాటయింది. ఈ కాల్వలన్నీ గ్రామాలతో
అనుసంధానం అయ్యాయి. పూర్వాంచల్ లోని 9
జిల్లాల్లో 5 నదులను ఇది అనుసంధానం చేసింది.
ఘాఘ్రా నుంచి సరయు వరకు, సరయు నుంచి
రప్తి వరకు, రప్తి నుంచి బన్ గంగా వరకు, బన్
గంగా నుంచి రోహిణి నది వరకు అనుసంధానత
జరిగింది. 5 నదుల నుంచి జలాలను ఇరిగేషన్
వసతి కోసం కాలువల్లో కి వదులుతారు. 2012లో
దీన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించారు.
ఘాఘ్రా, సరయూ నదులపై బహ్రాయిచ్ లోని
సరయూ బ్యారేజి నుంచి తొలి ప్రారంభ కాల్వ

నిర్మించారు.
బహ్రాయిచ్, సిద్ధా ర్థ్ నగర్, బస్తి, సంత్ కబీర్ నగర్,
గోరఖ్ పూర్, శ్రావస్తి, గోండా, బలరాంపూర్,
మహరాజ్ గంజ్ ప్రాంతాల్లో ని 6,200 గ్రామాలకు
చెందిన 29 లక్షల మంది కార్మికులకు దీని ద్వారా
ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
14 లక్షల హెక్టా ర్ల భూమికి ఈ ప్రాజెక్టు ఇరిగేషన్
సదుపాయం కల్పిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం
నిడివి 318 కిలో మీటర్లు కాగా, 6 వేల 590 కిలో
మీటర్ల అనుసంధానత కలిగి ఉంది.
నదుల అనుసంధానత వల్ల వరదలు వంటి
వైపరీత్యాల నివారణ జరుగుతుంది.
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ప
్ర ధానమంత్
రి ప
్ర సంగం
కోసం ఈ క్యుఆర్ కోడ్
స్కాన్ చేయండి.

పూర్వాంచల్
అభివృద్
ధి ై ప ప
్ధ
్ర త్యేక శ
్ర ద

20 అక్టోబర్ - కుశీనగర్ అంతర్జా తీయ

విమానాశ్రయం ప్రారంభించారు. బుద్ధిస్ట్
సర్క్యూట్ కు ప్రోత్సాహం ఇస్తూ
పూర్వాంచల్ అభివృద్ధికి ఇది కొత్త ఉత్తేజం
అందిస్తుంది.
25 అక్టోబర్ - సిద్ధా ర్థ్ నగర్ సహా 9 కొత్త
వైద్య కళాశాలలు ప్రారంభం. దీనివల్ల
పూర్వాంచల్ ప్రాంత ప్రజలు చికిత్స
కోసం దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లవలసిన
అవసరం ఉండదు. ప్రధానమంత్రి
ఆత్మనిర్భర్ స్వస్థ్ భారత్ యోజన
(పిఎంఏఎస్ బివై) స్కీమ్ ప్రారంభించారు.
16 నవంబర్ - పూర్వాంచల్ ఎక్స్ ప్రెస్
వే ప్రారంభం. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఈ
రెండో ఎక్స్ ప్రెస్ వే కొత్త ఉపాధి
అవకాశాలు అందుబాటులోకి తేవడంతో
పాటు ఆర్థిక స్వయం సమృద్ధికి కొత్త శక్తిని
జోడిస్తుంది.
7 డిసెంబర్ - గోరఖ్ పూర్ లో ఎయిమ్స్,
ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభం. వీటి వల్ల
రోగులు చికిత్స కోసం ఢిల్లీ లేదా లక్నోకు
పరుగులు తీయాల్సిన ఇబ్బంది నుంచి
ఊరట పొందితే రైతాంగం ఎరువుల
ఫ్యాక్టరీ
ద్వారా
కొత్త
శక్తిని
పొందగలుగుతారు.
11 డిసెంబర్ - సరయూ నహర్ జాతీయ
ప్రాజెక్టు ప్రారంభం. 9 జిల్లా లకు చెందిన
29 లక్షల మందికి పైగా రైతులకు ప్రత్యక్ష
ప్రయోజనం.

్త అధ్యాయం
అభివృద్
ధి లో కొత

జాతి

పూర్వాంచల్ అభివృద్
ధి
్త కోణాలు
ఆవిష్కృతమవుతున్న కొత

“మేం శంకుస్థా పన చేసిన ప్రాజెక్టు లను మేం ప్రారంభిస్తాం” ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెప్పిన ఈ మాటలు వాస్తవం
రూపం దాల్చడాన్ని ప్రస్తుతం దేశం చూస్తోంది. డిసెంబర్ 7వ తేదీన గోరఖ్ పూర్ లో ఎయిమ్స్ కొత్త భవనం, ఎరువుల

ఫ్యాక్టరీ, ఐసిఎంఆర్ ప్రాంతీయ కేంద్రం మూడింటినీ ప్రధానమంత్రి మోదీ ప్రారంభించారు. వీటిలో రెండు ప్రాజెక్టు లకు
మోదీ 2016 జూలై 22వ తేదీన శంకుస్థా పన చేశారు. ఎక్స్ ప్రెస్ వే ప్రాజెక్టు ల తర్వాత కొత్త ప్రాజెక్టు లు ఎరువుల

స్వ

ప్లాంట్, ఆరోగ్య మౌలిక వసతులు పూర్వాంచల్ అభివృద్ధికి కొత్త కోణం ఆవిష్కరించాయి.

యంసమృద్ధ భారత్ ప్రచారంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రధాన పాత్ర
పోషిస్తోంది. గతంలో రాజకీయ నిర్లక్ష్యం కారణంగా కనీస
మౌలిక వసతులకు కూడా నోచుకోని ప్రాంతాలన్నీ కేంద్ర, రాష్ట్ర
ప్రభుత్వాల మెరుగైన సమన్వయం కారణంగా ప్రధాన అభివృద్ధి
స్రవంతిలో చేరుతున్నాయి. పూర్వాంచల్ లో ఎక్స్ ప్రెస్ వే
ప్రారంభించిన 15 రోజుల తర్వాత మూడు దశాబ్దా లుగా మూతపడి
ఉన్న ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ తిరిగి తెరవడం, ఎయిమ్స్ తరహా ఆసుపత్రిని
నిర్మించడం ఈ ప్రాంతంలోను, పరిసర రాష్ట్రాల్లో ను అభివృద్ధికి కొత్త
ఉత్తేజం అందిస్తోంది.
పూర్వాంచల్ ఒకప్పుడు సౌకర్యాల నిరాకరణకు గురయింది. ఎన్నో
తీవ్ర వ్యాధుల బారిన పడి అల్లా డుతుండేది. జపనీస్ ఎన్ సెఫలైటిస్
లేదా మెనింజిటిస్ గా ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక వ్యాధి కుదిపివేయడం
పూర్వాంచల్ కు నిజంగా ఒక శాపమే. కానీ, నరేంద్ర మోదీ
ప
్ర ధానమంత్
రి ప
్ర సంగం
వినేందుకు ఈ క్యుఆర్
కోడ్ స్కాన్ చేయండి.

ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత మెరుగైన ఆరోగ్య
వసతుల కల్పన దిశగా నరేంద్ర మోదీ కొత్తగా చర్యలు తీసుకున్నారు.
స్వచ్ఛతను ఒక ఉద్యమంగా మార్చడం, ఆయుష్మాన్ భారత్ తో
సామాన్య ప్రజలను అనుసంధానం చేయడం, రూ. 5 లక్షల వరకు
ఉచిత చికిత్స సదుపాయం కల్పించడం ఈ దిశగా ఆయన తీసుకున్న
చర్యలు. మంచినీటి కోసం జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రారంభించడంతో
పాటు ప్రతీ ఇంటిలోనూ మరుగుదొడ్లు నిర్మించడం ద్వారా స్వచ్ఛతకు
హామీ ఇచ్చారు. జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమం కింద అంటు వ్యాధుల
వ్యతిరేక పోరాటం, హర్ ఘర్ దస్తక్ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఈ
కార్యక్రమాలన్నీ సత్ఫలితాలను ఇవ్వడంతో పూర్వాంచల్ వంటి
ప్రాంతాల్లో జపనీస్ జ్వరం కేసులు తగ్గా యి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల
సమన్వయం కారణంగా పూర్వాంచల్ సహా మొత్తం తూర్పు
ఉత్తరప్రదేశ్ ఇప్పుడు జపనీస్ జ్వరం నుంచి విముక్తం అయింది. ఈ
జ్వరాల కారణంగా ఏర్పడే మరణాల రేటు 95% పైబడి తగ్గింది.
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్త అధ్యాయం
అభివృద్
ధి లో కొత

గోరఖ్ పూర్ ఎయిమ్స్: ఆరోగ్య రంగంలో స్వయం సమృద్
ధి కి బాట
గోరఖ్ పూర్ ఎయిమ్స్ తో ఆరోగ్య
సర్వీసులకు ఉత్తేజం

ఆరోగ్య సంరక్షణ అత్యంత ప్రధానం. ఆరోగ్య మౌలిక
వసతుల మెరుగుదలకు 2014 నుంచి వేగవంతమైన కృషి
జరుగుతోంది. దేశం వైద్య రంగంలో స్వయం సమృద్ధి
సాధించే బాటలో ఉంది. దేశంలో కొత్త వైద్య కళాశాలలు
నిర్మించారు; ప్రపంచ శ్రేణి వైద్య పరిజ్ఞానాలు
అమలుపరిచారు. కొత్త ఆరోగ్య విధానం, ఇ-హెల్త్ తరహా
వసతులు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. గత ఏడు
సంవత్సరాలుగా 16 కొత్త ఎయిమ్స్ పనులు
ప్రారంభమయ్యాయి. ఫిట్ ఇండియా, అంతర్జా తీయ యోగా
దినోత్సవం, ఆయుష్మాన్ భారత్, డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్
ప్రారంభమయ్యాయి. ఒక్క ఉత్తరప్రదేశ్ కే రెండు ఎయిమ్స్
వరంగా లభించింది. గతంలో రాష్ట్ర ప్రజలు చికిత్స కోసం
ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ కు వెళ్లా ల్సి వచ్చేది. ఈ ఎయిమ్స్ పొరుగు
దేశం అయిన నేపాల్, పొరుగు రాష్ట్రా లైన బిహార్, ఝార్
ఖండ్ అవసరాలు కూడా తీరుస్తుంది.

ఐసిఎంఆర్ ప
్ర ాంతీయ కేంద
్రం
నుంచి పరిశోధన సహకారం
n

n

కొత్త భవనంలో అత్యాధునిక వసతులున్నాయి.
అంటు వ్యాధులు, ఇతర నాన్ కమ్యూనికబుల్
వ్యాధుల్లో పరిశోధనకు కొత్త అవకాశాలు
తెరుచుకుంటాయి.
ఈ ప్రాంతంలోని ఇతర వైద్య సంస్థలకు ఈ
కేంద్రం సహాయం అందిస్తుంది. జపనీస్ ఎన్
సెఫలైటిస్, తీవ్ర ఎన్ సెఫలైటిస్ సిండ్రోమ్ లను
ఎదుర్కొనడానికి సహాయ పడుతుంది.

రూ. 1000 కోట్ల వ్యయంతో 112 ఎకరాల్లో నిర్మించిన గోరఖ్
పూర్ ఎయిమ్స్ టెర్షియరీ (తృతీయ) శ్రేణిలో నాణ్యమైన
ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవల లభ్యతను పెంచుతుంది.
అందులో 750 పడకల ఆస్పత్రి, 18 స్పెషాలిటీస్, 17 సూపర్
స్పెషాలిటీ డిపార్టు మెంట్లు , 14 ఆపరేషన్ థియేటర్లు
ఉన్నాయి. ఆయుష్ బ్లా క్, మెడికల్ కాలేజి, నర్సింగ్
కాలేజి నిర్మించారు. సిటి స్కాన్, ఎంఆర్ఐ, అల్ట్రా సౌండ్
సదుపాయాలతో పాటు పలు తీవ్ర వ్యాధులకు చికిత్స
అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఎంబిబిఎస్ కోర్సులో 125 సీట్లు , వైద్య విద్యలో 25 ఇతర
కోర్సులు ఉన్నాయి. దాని నిర్మాణం వల్ల యువతకు ప్రత్యక్ష,
పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ట్రాఫిక్
పెరగడంతో పరిశ్రమలకు కొత్త ఉత్తేజం లభిస్తుంది.

“ఏ దేశం పురోగతికైనా అందరికీ ఆరోగ్య వసతులు సరసమైన ధరల్లో అందుబాటులో
ఉండటం అత్యంత అవసరం. చికిత్స కోసం చాలా మంది తమ భూములు కూడా
తాకట్టు పెట్టి రుణాలు తీసుకుని ఒక నగరం నుంచి మరో నగరానికి పరుగులు

తీయడం కూడా నేను చూశాను. ప్రతీ ఒక్క పేదవానికి, నిమ్న వర్గాలు, అణగారిన

వర్గాలు, దోపిడీకి గురైన వర్గాలు, నిరాదరణకు గురైన వర్గాలు ఏ ప్రాంతానికి చెందిన

వారైనా, ఏ ప్రాంతంలో నివశిస్తున్న వారికైనా అలాంటి దుస్థితిని దూరం చేయడానికి,
వైద్య సదుపాయం అందుబాటులోకి తేవడానికి నేను తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాను.

ఐసిఎంఆర్: ప్రాంతీయ కేంద్రం నుంచి పరిశోధనకు ప్రోత్సాహం
కోవిడ్ మహమ్మారి ఆరోగ్య మౌలిక వసతుల లక్ష్యాన్ని కన్సాలిడేట్
చేసింది. ఆరోగ్య రంగానికి ఎన్నో కొత్త కోణాలు జోడించాయి. గోరఖ్
పూర్ లో ఐసిఎంఆర్ ప్రాంతీయ వైద్య పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు ఈ
దిశగా చక్కని ఉదాహరణ. అత్యాధునిక వసతులతో ఈ ప్రాంతీయ
వైద్య పరిశోధన కేంద్రం నిర్మించడం మలేరియా, క్షయ, హెచ్ఐవి,
కాన్సర్,
కుష్ఠు వ్యాధుల పరిశోధనలో కొత్త అవకాశాలు
అందుబాటులోకి తెస్తుంది. ఈ సంస్థలు కొత్త, వర్థమాన ఇన్ఫెక్షన్లు ,
పోషకాహార సమస్యలు, మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి వ్యాధులకు
చికిత్స అందిస్తాయి. ఈ కేంద్రంలో అత్యాధునిక పాథలాజికల్ టెస్ట్
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- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

సదుపాయాలు కల్పించడం వల్ల శాంపిల్స్ ను ఇతర ప్రాంతాలకు
పంపాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆరోగ్య సదుపాయాలను మరింత
పటిష్టం చేయడం కోసం గోరఖ్ పూర్ లోని బాబా రాఘవ్ దాస్
వైద్య కళాశాల ప్రాంతీయ పరిశోధన కేంద్రం వద్ద 9 అత్యాధునిక
లాబ్ లు ప్రారంభించారు. ఇవి జపనీస్ జ్వరం సహా క్రిముల ద్వారా
వ్యాపించే పలు వ్యాధులకు టెస్టింగ్, పరిశోధన సౌకర్యాలు కల్పిస్తాయి.
పరీక్షల కోసం శాంపిల్స్ ను పెద్ద నగరాలకు పంపాల్సిన అవసరం
ఉండదు. తక్షణం చికిత్స ప్రారంభించవచ్చు. ఇవి పూర్వాంచల్
జిల్లాల్లో లక్షలాది మందికి ప్రయోజనం కల్పిస్తాయి. దాని సంపూర్ణ
ప్రయోజనం అందుబాటులోకి తేవడం కోసం ఈ భవనాన్ని రికార్డు
వేగంతో నిర్మించారు.

్త అధ్యాయం
అభివృద్
ధి లో కొత

గోరఖ్ పూర్
ఎరువుల
ఫ్యాక్ట రీ:

జాతి

స్వయం సమృద
్ధ వ్యవసాయానికి
నాంది

పూర్వాంచల్ లోని గోరఖ్ పూర్ ఎరువుల కర్మాగారాన్ని
ఆధునికీకరించి అందుబాటులోకి తేవడం ద్వారా ప
్ర భుత్వం ఒక
ఉదాహరణ సృష
్ట ించింది. 30 సంవత్సరాలు ై పబడి ఈ ప్లాంట్
మూసివేసి ఉంది. ఇది 10 కోట
్ర యోజనం
్ల మంది ై రతులకు ప
కలిగించడంతో పాటు యూరియా రంగంలో దేశం స్వయం
ఆధారిత కావడానికి బాటలు వేస్తుంది.

రై

తులు దేశానికి గర్వకారణం. వ్యవసాయ అభివృద్ది, రైతు
సంక్షేమం ఎల్ల ప్పుడూ ప్రభుత్వ విధానాలు, పనితీరులో అమిత
ప్రాధాన్యతా అంశాలుగానే నిలుస్తాయి. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా
రైతుల స్థితిని మెరుగు పరిచేందుకు ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకుంది.
ప్రభుత్వం విశేషమైన కృషి చేసిన కొన్ని రంగాల్లో విత్తనాలు, పంటల
బీమా, మార్కెట్లు , పొదుపు ఉన్నాయి. మంచి నాణ్యమైన విత్తనాలు, వేప
పూత పూసిన యూరియా, సాయిల్ హెల్త్ కార్డు లు, మైక్రో ఇరిగేషన్,
ఎరువుల సబ్సిడీ పెంపు వంటి పలు చర్యలతో రైతు సుసంపన్నతకు
భరోసా కల్పించింది. ఈ అంశం దృష్టి లో ఉంచుకుని మూత పడిన
ఎరువుల కర్మాగారాల పునరుద్ధరణ, సామర్ధ్య విస్తరణపై కేంద్ర
ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్ట ింది.
ఇందులో భాగంగానే 2016 సంవత్సరంలో దేశంలోని తూర్పు ప్రాంత
రాష్ట్రాల్లో ఉన్న గోరఖ్ పూర్, బరౌనీ, సింధ్రీ ఎరువుల కర్మాగారాలు
తిరిగి ప్రారంభించాలన్న పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఫ్యాక్టరీల
మూసివేత వల్ల సుదీర్ఘ కాలంగా రైతులు ఇబ్బంది పడుతుండడంతో
పాటు ఎంతో ఉద్యోగ నష్టం కూడా జరిగింది. ఈ ఫ్యాక్టరీలతో
అనుసంధానమైన పలు వ్యాపారాలు కూడా కుంచించుకుపోయాయి.
ఎరువుల సరఫరా ప్రభావితం కావడంతో పాటు తీవ్ర ఉద్యోగ సంక్షోభం
ఏర్పడడానికి కూడా ఇది దారి తీసింది. యూరియా అక్రమంగా
దాచడం, నల్ల బజారుకు తరలించడం కూడా జరిగేది. అధిక ధరలకు
యూరియా కొనాల్సి రావడం వల్ల రైతులు ఆర్థికంగా దెబ్బ తిన్నారు.

ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ తిరిగి తెరవాలని ప్రజలు డిమాండు చేసే వారు.
ఈ వాతావరణాన్ని మార్చడం కోసం 2016లో ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ పునరుద్ధరణకు శంకుస్థా పన
చేశారు. దాంతో ఇప్పుడు గోరఖ్ పూర్ ప్రాంత ప్రజల కలలు
సాకారం అయ్యాయి.

తెరుచుకున్న అభివృద్
ధి ద్వారాలు
పూర్వాంచల్ రైతుల ఆకాంక్షలు తీర్చడానికి, యూరియా
డిమాండు-సరఫరా వ్యత్యాసాన్ని పూడ్చడానికి జరిగిన ఈ
కృషితో రైతులకు రసాయనిక ఎరువులు తేలిగ్గా అందుబాటులోకి
వస్తాయి.
రూ. 8600 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ ఫ్యాక్టరీ యూరియా
ఉత్పత్తిలో స్వయం సమృద్ధి సాధనకు సహయకారిగా ఉంటుంది.
20 వేల కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
నైపుణ్య శిక్షణ ద్వారా ప్రజలు ఉపాధి సంసిద్ధత సాధిస్తారు.
స్థా నిక సాంప్రదాయ పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది.
యూరియా దిగుమతి తగ్గడంతో విలువైన విదేశీ మారక ద్రవ్యం
ఆదా అవుతుంది. పశ్చిమ సెంట్రల్ ప్రాంతం నుంచి యూరియా
సమీప ప్రాంతాలకు సరఫరా చేయడం వల్ల రైలు, రోడ్డు మౌలిక
వసతులపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
మూత పడిన 30 ప్లాంట్
థూ ల
్ర ాంతీయ స్
లు తిరిగి ప్రా రంభించడం వల
్ల ప
ఆర్
కాభివృద్
ఉత్తే
జితం
అవుతుంది.
ధి
థి

3850

మెట్రి క్ టన్నుల రోజువారీ ఉత్పతిత్

2200

మెట్రి క్ టన్నుల లిక్విడ్
అమ్మోనియా ఉత్పతిత్
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ముఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత
్ర

నవభారతావనిలో
్త ఉషోదయం
సరికొత
రానున్న పాతికేళ్ళు అమృత కాలం. కానీ,
మన లక్ష్యాల సాధనకోసం అంతకాలం
వేచి ఉండనక్కర్లేదు. మనం ఇప్పుడే
ప్రారంభించాలి. ఒక్క క్షణం కూడా
వదులుకోలేం. ఇదే సరైన సమయం.
మన దేశం మారాలి. ఈ దేశ పౌరులుగా
మనమూ మారాలి. మారుతున్న
కాలానికి అనుగుణంగా మనల్ని మనం
మార్చుకోవాలి.

-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
14 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 1-15, 2022

నవ భారత అమృత యాత
్ర

ముఖపత్ర కథనం

కొత్త సంవత్సరంతో 2047 తో పూర్తయ్యే అమృత కాలానికి నాంది పలికినట్ట వుతుంది.
అప్పటికి భారతదేశం అభివృద్ధిచెందిన దేశంగా అవతరిస్తుంది. దేశం తన అసలైన

స్థానానికి చేరుకునే సరైనబాటలో ఉండటం వల్ల నే అమృత కాలానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం
ఏర్పడింది. ఒకవైపు దేశం ప్రజాస్వామిక సంస్థ లను బలోపేతం చేయగా, మరోవైపు

ఊగిసలాట సంస్కృతికి చరమగీతం పాడింది. స్వామి వివేకానంద చూపిన బాటను

అనుసరిస్తూ 21 వ శతాబ్ద పు భారతదేశం విశ్వ గురువుగా అవతరించాలనుకుంటోంది.
దేశం సరికొత్త ఉషోదయపు అంచున ఉన్న ఈ తరుణంలో 2047 లో భారత్ ఎలా
ఉండబోతున్నదో ఓ మారు చూద్దాం.
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ముఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత
్ర

ఒక్కో నిమిషానికి భారత్
ఎదుగుదల పథం

9

వాహనాల
ఎగుమతి

197

వేగంగా కోలుకుంటూ భారత్
అనేక రికార్
డు లు నెలకొల్పుతోంది.
దేశం పురోగామి పథంలో వేగంగా
దూసుకుపోతోంది.

ఎగుమతి చేసిన
సరకు విలువ

$7.74

50

సెకెన్
లు

వాహనాల
తయారీ

లక్షల డాలర్
లు

5275

కోవిడ్ టీకా డోసుల
పంపిణీ
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మంది ఉద్యోగుల
జోడింపు

అందుకున్న
ఎఫ్ డి ఐ
1.7 లక్షల
డాలర్
లు

1300

ఇంటర్నెట్
వాడకందారుల
జోడింపు

22

609

ై ల్ ఫోన
మొబ
్ల
తయారీ

ై
మొబ
జో

నవ భారత అమృత యాత
్ర

ముఖపత్ర కథనం

భారతదేశపు ప
ై న రికార్
డు
్ర శంసనీయమ
మొదటిసారిగా భారత లింగ
నిష్పత్తి మహిళల వైపు
మొగ్గింది

ఆయుష్మాన్
భారత్ కింద
14 మంది చేరిక

1020:1000
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 2014 లో 10 నుంచి 6
వ స్థానానికి ఎదిగి 2021 లో

సృష
్ట ించిన
జీడీపీ విలువ

9.5

మెక్సికోను దాటి 6వ స్థా నం చేరింది.

ప్రపంచంలో ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీదారులైన వియత్నాం,
కొరియా, అమెరికా దేశాలను భారత్ దాటింది.

భారతదేశపు స్థూల జాతీయోత్పత్తి ఎదుగుదల అంచనాను అన్ని

యూపీఐ
లావాదేవీల
విలువ

కోట్
లు పూర్తి

2200

ై ల్ కనెక్షన
మొబ
్ల
జోడింపు

బిలియన్ డాలర్లు అయింది.

ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ లో 2014 లో 7వ స్థా నం నుంచి 2021 లో

రూ.
కోట్
లు

`15

$800

అంతర్జా తీయ ఏజెన్సీలూ పెంచాయి.

ఉజ్జ ్వల, ఆయుష్మాన్ భారత్ లాంటి పథకాలు పేదల జీవన

ప్రమాణాలను పెంచాయి

ప్రపంచ ప్రధాన సూచిలో
భారత్ కు 2014 లో 69వ
స్థా నం ఉండగా, 2021 లో
14 వ స్థా నం పొందింది.

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం
చివరికల్లా ఎగుమతుల వృద్ధి
400 బిలియన్ డాలర్లను
మించుతుందని అంచనా

నవభారతానికి సామాజిక బాధ్యతలు
తెలుసు. వాతావరణ మార్పు పనితీరు
సూచీ-2021 లో భారత్ 10 వ స్థా నంలో
ఉంది. 2014 లో 30 వ స్థా నంలో ఉండేది.

ప్రపంచంలో సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్ల
సంఖ్యాపరంగా 2014 లో భారత్ 10 వ
స్థా నంలో ఉండగా ఇప్పుడది రెండవ స్థా నం
చేరింది.

వ్యవసాయోత్పత్తుల
ఎగుమతుల పరంగా
ప్రపంచంలోని మొదటి 10
దేశాలలో భారత్ ఉంది.

స్టీల్ రాంకింగ్ లో భారత్ కు 2014 లో
నాలుగో స్థా నం ఉండగా ఇప్పుడది రెండో
స్థానానికి చేరింది.
ఇన్నోవేషన్ ర్యాంకింగ్ లో 2014 లో
76వ స్థా నం ఉండగా ఇప్పుడు 46వ
స్థా నమైంది.

ప్రపంచ పర్యాటక రంగ రాంకింగ్స్ లో
భారత్ కు 2013 లో 65 వ స్థా నం
ఉండగా ఇప్పుడు 34 వ స్థానానికి
చేరింది.
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పె

నవ భారత అమృత యాత
్ర

రుగుతున్న భారత ప్రతిష్ట కు ఈ
విజయాలు ప్రతిబింబమే అయినా,
మన తీర్మానాలకు ముగింపు కాదు.
2014 నుంచి సాధించిన విజయాలన్నీ అమృత
కాలంలో భారత ప్రయాణానికి బలమైన పునాదులు.
“ఉత్సవీన బినా యస్మత్ స్థా పనం నిష్ఫలం భవేత్”
అంటారు. అంటే, ఏ ప్రయత్నమైనా, ఏ తీర్మానమైనా
వేడుక లేకుండా
విజయవంతం కాదు.
అమృతకాలాన్ని ఒక అవకాశంగా మార్చుకోవాలన్న
కొత్త సంవత్సర తీర్మానం ఉత్సాహ వేడుకగా జరిగితే
కోట్లా ది పౌరుల ఆలోచనలను కదిలిస్తుంది. 29 ఏళ్ళ
సగటు వయసుతో భారత్ ప్రపంచలోనే అతి యవ్వన
దేశం. యువతకు చిహ్నమైన స్వామి వివేకానంద
భారత భవిష్యత్తు గురించి మాట్లా డినప్పుడు తల్లి
భారతి ఔన్నత్యం గురించి చెబుతూ సాధ్యమైనంత
గతంలోకి వెళ్ళమనేవాడు. ఎప్పటికప్పుడు తాజా నీటి
ప్రవాహంలో తాగాలి, తరువాత ముందుకెళ్ళి భారత్
ను
అంతకుముందు
కంటే
మెరుగ్గా ,
గట్టిగాముందెన్నడూ లేనంత మెరిపించాలి.
స్వతంత్ర భారతావనిలో పుట్టిన ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ, “స్వామి వివేకానంద ఆదర్శాలతో దేశానికొక
కొత్త దిశ చూపించే ప్రయత్నంలో ఉన్నా. దేశం అర్థ
మనస్కంగా నత్తనడకన సాగే వీల్లేదు. ఉన్నత లక్ష్యాల
కోసం పెద్దగా ఆలోచించాలి” అన్నారు. ప్రపంచం
సంకల్ప్ సే సిద్ధి ధ్యేయంగా సాగుతున్నప్పుడు
సామాన్యుల ఆలోచననే ఇది మార్చేసింది.
అమృతకాలం పేరుతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ
సుసంపన్నత కోసం సంకల్ప యాత్ర ప్రారంభించారు.

విద్యుత్ రంగంలో
స్వావలంబన

ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రెటరీ జనరల్ 2018 లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ‘ఛాంపియన్ ఆఫ్ ఎర్త్‘
బిరుదునిచ్చారు. కొత్త విద్యుత్ వనరుల వాడకంలో పెరుగుతున్న భారత నాయకత్వ పాత్రకు
అది సంకేతం. భారత పురోగతి సజావుగా సాగుతున్నట్టు నిర్థారించుకోవటానికి, ఆత్మనిర్భర్
భారత్ నిర్మాణానికి విద్యుత్ పాత్ర చాలా కీలకం. దేశంలో చమురు, సహజ వాయువు లో
స్థా నికతకు పెద్దపీట అమలు చేయటంలో ప్రధాన కృషి జరుగుతోంది. స్వావలంబన కోసం ఈ
రంగ యాజమాన్యంలో స్థా నికతను ప్రోత్సహిస్తూ ఒక ప్రచారోద్యమాన్ని భారత్ ప్రారంభించింది.

అమృత వత్సరం

ఈ ఆలోచనను మరింత ముందుకు తీసుకువెళుతూ
ప్రధాని మోదీ 75వ స్వాతంత్య్ర వార్షికోత్సవాలను
అత్యంత భక్తిభావంతో నిర్వహిస్తున్నారు. మహోజ్జ ్వల
స్వాతంత్య్ర పోరాటం పట్ల ప్రజలలో ఆసక్తిని పెంచి
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లక్ష్యాన్ని భారత్ సాధించింది.

భారత్ నేడు విద్యుత్ దిగుమతుల కోసం
ఏటా 12 లక్షల కోట్లు వెచ్చిస్తోంది.
n

భారత్ తన మొత్తం పెట్రోల్ విద్యుత్
అవసరాల కోసం దాదాపు 85%
దిగుమతుల మీద ఆధారపడుతోంది.

సహజ వాయువు విషయానికొస్తే, అవసరమైన దాంట్లో సగం విదేశాల నుంచి
వస్తుంది. ప్రపంచ జనాభాలో 16% ఉన్న మనం ప్రపంచ ప్రాథమిక విద్యుత్
లో 6% మాత్రమే వాడుకుంటున్నాం. అదే సమయంలో ప్రపంచ కర్బన
ఉద్గా రాలలో మన వాటా 5% మాత్రమే.

స్వర
్ణ యుగం
n

అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారే బాట

దేశం తన సాహసాన్ని, త్యాగాన్ని తరువాత
తరాలకు అందించేటప్పుడు స్ఫూర్తి కలుగుతుంది.

శిలాజేతర వనరుల నుంచి 40 శాతం విద్యుదుత్పత్తి

n

n

విద్యుత్ రక్షణ కోసం మన తాపత్రయమంతా
అందుబాటు, తగిన ధర, ఆమోదయోగ్యత అనే అంశాలకు
అనుగుణంగా పనిచేస్తుంది. దాని లక్ష్యం అన్ని వర్గా లవారికీ, అన్నీ
రంగాలకూ సరసమైన ధరకు విద్యుత్ అందాలన్నదే.
గ్యాస్ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఒ.సి.ఎన్.జి నెట్ వర్క్, పి.ఎన్.జి, 20%
ఇథనాల్ కలపటం. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రోత్సహించటం, 2030 నాటికి
కర్బన ఉద్గా రాలను నికరంగా శూన్యస్థా యికి తీసుకురావటం
2023 నాటికి భారతీయ రైల్వేలను 100% విద్యుదీకరించటం లక్ష్యం

చరిత
్ర నుంచి స్ఫూర్తి
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్ర
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నూలు వడికే చరఖా, గుప్పిట పట్టి న ఉప్పు లాగానే వార్
ధి యాత
షి కోత్సవాలూ, ప
్ర త్యేక సందర్భాలూ అభివృద్
్ర కు
్త సంకేతాలవుతున్నాయి.
కొత

స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో సామాన్యులు పెద్దఎత్తున పాల్గొన్నారు. కానీ చాలా
మందిని మరచిపోయాం. ఇలా గుర్తింపుకు నోచుకోని విస్మృత స్వాతంత్య్ర

సమరయోధుల మీద దృష్టి సారించటానికి అమృత్ మహోత్సవ్ వేడుకలు
మొదలయ్యాయి.

స్వర
్ణ యుగం

అమృత వత్సరం
n

n

n

n

n

n

n

ప్రజలు పాలుపంచుకోవటాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ప్రత్యేక
సందర్భాలూ, జయంతులూ నిర్వహిస్తున్నారు.

పరిశుభ్రతా ఉద్యమాన్ని మహాత్మాగాంధీ 150వ జయంతి తో
అనుసంధానం చేసి దేశ పరిశుభ్రతను ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా
ప్రారంభించారు.

75 ఏళ్ల స్వాతంత్ర్యాన్ని అమృత్ మహోత్సవంగా పేరుపెట్టి
సంబంధిత కార్యక్రమాల నిర్వహణకు ఒక ప్రత్యేక కమిటీ
ఏర్పాటు చేశారు.
విస్మృత యోధుల కథలు రాసే యువతను బాగా
ప్రోత్సహిస్తున్నారు.

n

	స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన 1947 లాగానే 75వ వార్షికోత్సవానికి కూడా అంతే

ప్రాధాన్యముంది. 2017కు భారత్ విధించుకున్న భారీ లక్ష్యానికి అది బాటలు
వేస్తుంది.

n

స్వాతంత్ర్యోద్యమం బ్రిటిష్ పాలనకే పరిమితం కాదు. ముందు కూడా దాస్యం

అనుభవించారు. అప్పుడు సేవ చేసినవారందరినీ ఇప్పుడు
స్మరించుకుంటున్నాం.
n

దేశం నలుమూలల నుంచీ, అన్ని వర్గా ల నుంచీ సేవలు అందించినవారిని
ప్రస్తావించాలి. తరాల తరబడి పట్టు దలతో కృషి చేసినవారున్నారు. వాళ్ళ

ఆలోచనలను ముందుకు తెచ్చి వాళ్ళ కృషితో దేశం అనుసంధానమవుతుంది.
n

నవంబర్ 15 న భగవాన్ బిర్సా ముండా జయంతిని గిరిజన
గర్వదినంగా ప్రకటించారు.

మరోమారు అమృతకాల ఆధ్యాత్మిక చింతన మేలుకుంటోంది. ఇదే
జాతిపునర్నిర్మాణానికి పునాది.

నేతాజీ సుభాస్ చంద్రబోస్ 125 వ జయంతిని పెద్ద ఎత్తున
నిర్వహించారు.
రాజా సుహేల్ దేవ్, రాజా మహేంద్ర ప్రతాప్ లాంటి గొప్ప
స్వాతంత్య్ర సమరయోధులను స్మరించుకునే చర్యలు

వారు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనేలా చేయగలిగారు. చరఖానూ, ఉప్పునూ
మహాత్మా గాంధీ ఉద్యమానికి సంకేతాలుగా మార్చినట్టే.
నవభారతావనిలో కూడా చరిత్రను పునరుద్ధరించి దాని
వారసత్వాన్ని అందించటానికి ఆనాటి మహోన్నత వ్యక్తులను
గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. అది మహాత్మాగాంధీ 150వ జన్మదినం
సందర్భంగా పరిశుభ్ర భారత్ దీక్ష తీసుకోవటం కావచ్చు, లార్డ్
బిర్సా ముండా జయంతిని గిరిజన గౌరవదినంగా పాటించటం
కావచ్చు, నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ 125 వ జన్మదినోత్సవం
జరుపుకోవటం కావచ్చు అన్నివిధాలా యువతలో స్ఫూర్తి

స్వయం సమృద
్ధ భారత్ ను ప్రో త్సహించేలా
చమురు, సహజవాయువు నిర్వహణలో స్థా నికతను
ప్రో త్సహిస్తున్నారు.
నింపటానికి కృషి జరుగుతోంది.
ఈ మొత్తం కృషి లక్ష్యమంతా పేరు మోసిన స్వాతంత్య్ర
సమరయోధుల, అజ్ఞాతంలో ఉండిపోయిన వారి జీవిత కథలను
సామాన్య ప్రజలకు తెలియజేయటమే. అదే విధంగా దేశంలో
అన్ని ప్రాంతాల, అన్నీ వర్గా ల వారి కృషిని ప్రత్యేకంగా వెలుగులోకి
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ఆరోగ్య
సంపద దిశగా
భారత్

కోవిడ్ సవాళ్లను అధిగమించి ప్రతి నిరుపేదకూ మెరుగైన
వైద్య సదుపాయాలు కల్పించటానికి వేగంగా ముందుకు
వెళుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆరోగ్య మౌలిక

సదుపాయాల మీద దృష్టి పెట్టి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి

సంక్షోభాలు ఎదురైతే ఎదుర్కోవటానికి సిద్ధమవుతోంది.

అమృత వత్సరం
ఆరోగ్యరంగానికి 137 శాతం

బడ్జెట్ పెంచటమే ఈ రంగానికి

ప్రభుత్వమిస్తున్న ప్రాధాన్యానికి
నిదర్శనం. ఈ సారి ఆరోగ్య

రంగానికి రూ. 2.40 లక్షల
కోట్లు కేటాయించారు.

డిజిటల్ ఆరోగ్య కార్
డు

స్వయం సమృద్ధ భారత్ డిజిటల్ ఆరోగ్య
మిషన్ ను ప్రారంభించింది. ప్రతి
పౌరునికీ డిజిటల్ ఆరోగ్యకార్డ్. అందులో
పూర్తి ఆరోగ్య వివరాలుంటాయి.

n

ఉచిత టీకాలు

యూపీఐ పథకం కింద
వ్యాధులకు ఉచిత
టీకాలివ్వటం
సాగుతోంది.

కరోనా టీకాల రికార్డ్

కోవిడ్ టీకాలివ్వటంలో
ప్రపంచ రికార్డు
నెలకొల్పాం. ప్రభుత్వం
ప్రజలకు రక్షణ కవచం
కల్పిస్తోంది.

ఆరోగ్యరక్షణ అందుబాటులో ఉంటూ చౌకగా లభించేలా ఆయుష్మాన్ భారత్ జన ఆరోగ్య
యోజన (ఆరోగ్య బీమా పథకం), ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య, క్షేమదాయక కేంద్రం, జనరిక్ మందుల
కోసం ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన ఔషధీ పరియోజన, ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్,
పిఎం ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాల మిషన్ తదితర పథకాలతో
విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తెస్తున్నారు.

తెచ్చే పని జరుగుతోంది.

చేస్తోంది.

మరోమారు ఆధ్యాత్మిక స్పృహ దేశంలో వెల్లివిరుస్తున్నట్టు
కనబడుతోంది. అది దేశ పునర్నిర్మాణానికి పునాదిగా పని

ప్రతి దేశానికీ అభివృద్ధి యాత్రలో తనను తాను
పునర్నిర్వచించుకునే సమయం ఒకటి వస్తుంది. కొత్త తరంలో
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్ర

అమృత వత్సరం

1.5

్త రికార్
సరికొత
డు

లక్షల ఆరోగ్య, క్షేమ కేంద్రాలను ఆయుష్మాన్ భారత్
పథకం కింద ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇప్పటిదాకా 75,000
కేంద్రాలు ఏర్పాటయ్యాయి.

ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ద్వారా 736 జిల్లాల్లో పిల్ల ల వైద్య విభాగాలు,
ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక పీడియాటర్క్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్
నెలకొల్పుతారు

ప్రభుత్వం సంపూర్ణ ఆరోగ్యం మీద దృష్టి పెట్టి
పౌరులందరికీ డిజిటల్ హెల్త్ కార్డులిస్తోంది.

100
సరికొత్త రికార్డు

n

n
n

క్లిష్ట చికిత్సా

కేంద్రాల ఏర్పాటు

602
జిల్లాల్లో

ముఖపత్ర కథనం

కోవిడ్ నేర్పిన పాఠాలతో కేంద్రం ఇన్ఫెక్షన్
సంబంధ వ్యాధులను అడ్డు కోవటానికి, చికిత్స
అందించటానికి ఒక విధానం రూపొందించింది.

n

n

గ్రామాలు, జిల్లా లు, రాష్ట్రా లు మొదలుకొని
దేశవ్యాప్తంగా సంపూర్ణ ఆరోగ్య వసతులు
నిర్మిస్తారు. ప్రజలకు దగ్గర్లో నే ఆధునిక
సౌకర్యాలుంటాయి.
చికిత్స కంటే నివారణ మీద ప్రత్యేక దృష్టి తో
జాతీయ ఆయుష్ మిషన్ ను ప్రోత్సాహిస్తున్నారు.
విద్య, శిక్షణతోబాటు కొత్త ఆయుష్ ఆస్పత్రులు
నిర్మించి వైద్య సదుపాయాలు అందిస్తారు.

n

n

n

కోట్ల డోసుల పంపిణీ నమోదైంది.

ప్రపంచపు అత్యంత వేగవంతమైన

ప్రచారోద్యమంగా 9 నెలలలోనే ఇది
సాధించారు.

కోవిన్ ద్వారా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డిజిటల్ టీకాల
ప్రచారోద్యమం చేపట్టి 86 కోట్ల రిజిస్ట్రేషన్లకు వీలు కల్పించటం
2021 సెప్టెంబర్ 7న అత్యధికంగా 2.5 కోట్ల టీకాలు

ఈ ఏడాది 138 కోట్ల కు పైగా టీకా డోసుల పంపిణీ. టీకాతో
బాటే భవిష్యత్తుకు కూడా ఆరోగ్య భద్రత కల్పించినట్ట యింది.

మొదటి 85 రోజుల్లో 10 కోట్ల డోసులు వేస్తే, ఇప్పుడు దేశం
కేవలం 15 రోజుల్లో నే 10 కోట్లు వేయగలిగే స్థా యికి చేరింది.
భారత్ లో తొలి కోవిడ్ కేసు నమోదైన 11 నెలలలోనే రెండు
స్వదేశీ టీకాలు కోవిషీల్డ్ , కోవాక్సిన్ ఆమోదం పొందాయి.
కోవిడ్ టీకాలు సామాన్య ప్రజలందరికీ చేరేలా చూశారు.
మొదటిసారిగా టీకాలు అందజేయటానికి డ్రోన్లు వాడారు.

ఐసీఎంఆర్ టీకాల పంపిణీకి వాడకం మొదలుపెట్టిన డ్రోన్లు
ఇప్పుడు మణిపూర్, నాగాలాండ్, అండమాన్ లలో
వాడుతున్నారు.

మొత్తంగా ఈ కార్యక్రమంలో కోవిడ్ యోధులకు పోస్టా ఫీస్,
స్కూల్, అంగన్వాడీల ద్వారా సాయం అందించారు.

స్వర
్ణ యుగం
n

కోవిడ్ మీద జరిగే నిర్ణయాత్మక పోరులో దేశపౌరులందరికీ

n

పిల్ల లకోసం ఒక కొత్త టీకాకు త్వరలో అనుమతి. వాళ్ళకు

n

డ్రోన్ల వినియోగం. కొత్త టెక్నాలజీలు కూడా వినియోగం.

టీకాలు వేస్తారు.

n

కూడా టీకాలు మొదలవుతాయి.

కొత్త తీర్మానాలతో అడుగేయాలని అది కోరుకుంటుంది.
స్వతంత్ర భారత 100వ వార్షికోత్సవానికి తీసుకునే కొత్త

టీకాలు ఉధృతం చేసే క్రమంలో మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా
ప్రజా భాగస్వామ్యం ఫలితాలనిస్తోంది. టీకా కార్యక్రమానికి
హర్ ఘర్ దస్తక్ కార్యక్రమం మరింత అండనిచ్చింది.

తీర్మానాలకు ఈ 2022వ సంవత్సరమే పునాది అవుతోంది.
సుసంపన్నతలో కొత్త శిఖరాలు అధిరోహించి సౌకర్యాలలో
గ్రామాలకూ, నగరాలకూ మధ్య అంతరాన్ని చెరిపేసే
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నవ భారత అమృత యాత
్ర

భారత్ లో 138 కోట
్ల కు ై పగా టీకా
డోసులు పంపిణీ శారు. ఇది
ప
్ర పంచంలోనే అత్యధికం.
భారతదేశాన్ని
నిర్మించటం
ప్రపంచంలోని
అత్యాధునిక
ఇందులో ఉంటాయి.

టీకా ై మత్
రి : ప
్ర పంచానికి
భారత సంజీవని

దీని
లక్ష్యం.
మౌలికవసతులు

అమృత వత్సరం

నవనిర్మాణ దిశగా సాగుతున్న భారత్
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి అనేక ప్రాధాన్యాలున్నాయి.
భారత దేశాన్ని ఆత్మనిర్భర్ చేయటానికి చేపట్టిన
ప్రచారోద్యమం కావచ్చు, గ్రామీణ పేదలకు ఆహారం,
ఉన్న ఊళ్ళోనే ఉపాధి కల్పించటం కావచ్చు,
యువశక్తిని స్టా ర్టప్ లతో అనుసంధానం చేయటం
కావచ్చు, మధ్యతరగతిని, మహిళలు సహా
సమాజంలో అన్నీ వర్గా ల వారినీ ప్రధాన స్రవంతి
అభివృద్ధిలో భాగస్వాములను చేయటం కావచ్చు..
ఇవన్నీ ప్రధానికి ముఖ్యమే. దశాబ్దా ల తరబడి విధిని
నమ్ముకున్న దేశం ఇప్పుడు కొత్త వైఖరితో టెక్నాలజీని
వాడుకుంటూ సంపూర్ణాభివృద్ధి దిశగా సాగుతోంది.
శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని వినియోగించే రంగాలు
విస్తృతమవుతున్నాయి. పాలనా సంస్కరణలు,
విద్యుత్ సరఫరా, రైలు సంస్కరణలు, అవినీతి
నిర్మూలన, పన్నుల్లో పారదర్శకత, జి.ఎస్.టి,
ఒకేదేశం - ఒకే పన్ను, నైపుణ్య భారత్, స్టా ర్టప్
ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా, రైతు-మహిళా
సాధికారత, విద్య మొదలు రక్షణ రంగం దాకా
సమూల మార్పులు తేవటం, దశాబ్దా ల తరబడి
నిలిచిపోయి అసాధ్యమనిపించిన ప్రాజెక్టు లు పూర్తి
చేయటం చూస్తున్నాం.
దేశపురోగతికి అతిపెద్ద అవరోధంగా కోవిడ్
సంక్షోభం ముంచుకొచ్చింది. కానీ, దాన్ని ఎదుర్కొని
నేలను తాకిన బంతిలా భారత్ పైకి రాగలిగింది. ఎన్ని
కష్టాలు ఎదురైనా దేశం అన్ని రంగాలలో అసాధారణ
వేగంతో ముందుకు సాగుతోంది. శాస్త్రవేత్తలు,
వ్యాపారాభిలాషుల బలం వల్ల నే భారత్ టీకాల కోసం
ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం
22 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 1-15, 2022

2021 జనవరి 20 న టీకామందు
అందించటం మొదలైంది.

2021 అక్టో బర్ 14న ఈ టీకా మైత్రి
కార్యక్రమాన్ని పునరుద్ధరించాం.

దీనిలో భాగంగా నేపాల్, మయన్మార్,
ఇరాన్, బంగ్లా దేశ్ కు 10 లక్షల

చొప్పున టీకా డోసులు అందించాం.
ప్రస్తుతం భారత్ టీకా మైత్రి చొరవలో
భాగంగా ఇతర దేశాలకు కూడా

భారత్ లో తయారైన టీకా మందులు
96 దేశాలకు ఎగుమతి
అవుతున్నాయి.

స్వర
్ణ యుగం
రానున్న రోజుల్లో

n

n

n

500

కోట
్ల డోసుల్ని
ప
్ర పంచానికి
భారత్
అందజేస్తుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా టీకాల మీద ప్రపంచానికి నమ్మకం పెరిగింది.
భారత టీకాలను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థతోబాటు 125 దేశాలు
ఆమోదించాయి.
ప్రజల నమ్మకం, భాగస్వామ్యంతో భారత్ ముందుకు పోతున్నది.
టీకా మందు ఎగుమతులతోబాటు చిన్న దేశాలకు మానవతావాద
సాయం కూడా అందిస్తోంది.
కొత్త వేరియెంట్ ఒమిక్రాన్ వచ్చిన తరువాత భారత్ ఆఫ్రికా
దేశాలకు సాయం చేయం చేయటం మొదలుపెట్ట ింది.

నవ భారత అమృత యాత
్ర

ముఖపత్ర కథనం

అట
గా లకు అందిన అభివృద్
్ట డుగు వర్
ధి

అమృత వత్సరం

గత ఏడేళ్లలో ప్రారంభించిన అనేక పథకాల ప్రయోజనాలు కోట్లా ది మంది పేదలకు అందాయి. ఉజ్జ ్వల
నుంచి ఆయుష్మాన్ భారత్ దాకా ఈ రోజు దేశంలో ప్రతి నిరూపేదకూ వివిధ సామాజిక సంక్షేమ పథకాలు
తెలుసు. ప్రభుత్వ పథకాల పంపిణీ కూడా చాలా వేగంగా సాగుతూ నిర్ణీత లక్షాలను సాధిస్తోంది. భారత్
ఇంతకుముందు కంటే వేగంగా పురోగమిస్తోంది. మరిన్ని అద్భుత ఫలితాలు సాధించటానికి కేంద్ర
ప్రభుత్వం ప్రేరణనందిస్తోంది.

స్వర
్ణ యుగం

కోవిడ్ వేళ 80 కోట్ల మందికి పైగా ఉచిత రేషన్
పక్కా ఇళ్ళు

అందుకున్న

2 కోట్లకు

పైగా కుటుంబాలు

n

మరుగుదొడ్లు కట్టిన
ఇళ్ళు

10 కోట్లకి
పైనే

బ్యాంకింగ్, సామాజిక
భద్రత పొందిన

43 కోట్ల

జన్ ధన్ ఖాతాదారులు

8 కోట్ల కు పైగా కుటుంబాలకు ఉచిత ఎల్.పి.జి కనెక్షన్లు . 99.6

శాతానికి అందుబాటు. స్వనిధి పథకం కింద 23 లక్షలకు పైగా వీధి
వర్తకులకు రూ.2300 కోట్ల లబ్ధి
n

11.4 కోట్ల రైతు కుటుంబాలకు రూ.1.6 లక్షలకోట్ల కు పైగా సమ్మాన్

నిధి. ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద 50 కోట్ల మందికి పైగా రూ.5 లక్షల
దాకా ఉచిత చికిత్స
n

ఉజ్జ ్వల 2.0 ద్వారా అర్హు లైన
100% మందికీ ఉజ్జ ్వల
పథకం, గ్యాస్ కనెక్షన్
ఉండాలి.
దేశంలో అర్హు డైన ప్రతి
పౌరునికీ ప్రభుత్వ బీమా,
పెన్షన్, గృహానిర్మాణ
పథకాలు అందాలి.
దేశంలో ప్రతి వీధివ్యాపారికీ
స్వనిధి యోజన ద్వారా
జీవనోపాధి కలిగేలా
అనుసంధానం కావాలి.

స్వర్ణోత్సవం నాటికి100
శాతం గ్రామాలకు రోడ్లు
ఉండేలా అమృత యాత్ర
కాలంలో కృషి జరగాలి

100% ఇళ్లకూ బ్యాంకు
ఖాతాలు ఉండాలి.

100% లబ్ధిదారులకు
ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు
ఉండాలి.

కేవలం రెండేళ్లలో జల్ జీవన్ మిషన్ కింద 5 కోట్ల కుటుంబాలకు
కుళాయి కనెక్షన్లు

రాలేదు.
గతంలో భారత్ ఏళ్ళతరబడి విదేశాల నుంచి టీకాలు
తెప్పించుకునేది. కోవిన్ లాంటి ఆన్ లైన్ వేదిక డిజిటల్ సర్టిఫికెట్లు
ఇవ్వటం ప్రపంచ దృష్టి ని ఆకర్షించింది. మానవతాదృక్పథంతో
80 కోట్ల మందికి నెలలతరబడి రేషన్ ఇవ్వటం ప్రపంచాన్ని
ఆశ్చర్యపరచింది.
గత ఏడేళ్లలో ప్రారంభించిన అనేక పథకాల ప్రయోజనాలు
కోట్లా ది పేద ప్రజల ఇళ్లకు చేరటం మొదలైంది. ఉజ్జ ్వల మొదలు

ప
్ర ధానమంత్
రి ఆవాస్ యోజన గ్రా మీణ్ ని 2024
దాకా కొనసాగించటానికి కాబినెట్ ఆమోదం
తెలిపింది.
ఆయుష్మాన్ భారత్ దాకా ఈ రోజు దేశంలోని ప్రతి పేదవాడికీ
వివిధ సంక్షేమ పథకాలు తెలుసు. భారతదేశం రికార్డు వేగంతో
పురోగతి సాధిస్తోంది. కానీ మన యాత్ర ఇంకా పూర్తికాలేదు.
మనం మన ‘సంకల్పం’ ‘సిద్ధి’ గా మారాలి. ఈ ఆశయంతో
భారత్ అమృత కాల యాత్ర ప్రారంభించింది. 100%
న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 1-15, 2022 23

ముఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత
్ర

ప
్ర పంచంలోనే
అత్యంత యువదేశం
భారత్: అవకాశాలు
అనేకం

అమృత వత్సరం

వయసు 29 ఏళ్ళు

భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత యవ్వన దేశం.

అద్భుత మానవవనరుల సామర్థ్యముంది. పశ్చిమ,

n

భారత్ లో మాత్రం యువతే ఎక్కువ. దేశానికి ఉజ్జ ్వల

n

పురోగతికి మార్గదర్శనం చేస్తున్నాయి. ఇవన్నీ

n

స్వాతంత్ర్య స్వర్ణోత్సవ సంవత్సరమైన 2047 నాటికి

50 వేల

స్టా ర్టప్స్ భారత్ లో నడుస్తున్నాయి.

భారత్ ఇప్పుడు స్టా ర్టప్ నుంచి యూనికార్న్ కు ఎదుగుతోంది. అంటే 100
కోట్ల డాలర్లు లేదా 7 వేల కోట్ల కంపెనీలుగా తయారవుతున్నాయి.

సాకారమవుతాయి.

ప్రస్తుతం

	స్టా ర్టప్స్ ద్వారా ఈ దేశ యువత ఉద్యోగాలు అడుగేవాళ్ళుగా కాకుండా,

ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవాళ్లవుతున్నారు. స్టా ర్టప్ పెట్టు బడులు పెరుగుతున్నాయి.

భవితకోసం యువత ఆకాంక్షలు, పట్టు దల నవభారత

లేదు. గత ఏడు సంవత్సరాలలో స్టా ర్టప్స్ పెరిగి

ఆలోచనలు, నవకల్పనలు, రిస్క్ తీసుకునే స్వభావం, పూర్తి చేయాలన్న
పట్టు దల అనేవి నేటి యువతకు నిజమైన గుర్తింపు

ఐరోపా దేశాలలో వృద్ధు ల జనాభా పెరిగిపోతూ ఉంటే

భారత్ లో స్టా ర్టప్ అనే మాట ఏమంత ప్రాచుర్యంలో

ఒకప్పుడు 1-2 యూనికార్న్ కంపెనీలుంటే ఇప్పుడు70 దాటాయి.
n
n

10 నెలల కోవిడ్ కాలంలో 10 రోజులకొక యూనికార్న్ మొదలైంది

	టోక్యో ఒలంపిక్స్ లో భారత్ కు ఒక బంగారు, 2 రజత, 4 కాంస్య పతకాలు
వచ్చాయి. ఇప్పటిదాకా ఒలంపిక్స్ లో ఇదే భారత అత్యుత్తమ ప్రతిభ.

పారాలింపిక్స్ లో అత్యుత్తమ ప్రతిభకూడా ఇప్పటిదే. 5 బంగారు, 8 రజత,
6 కాంస్య పతకాలతో 24 వ స్థా నంలో ఉన్నాం.

ై పుణ్యం, పునర
్నైపుణ్యం,
ప
్ర ధాని మోదీ “న
ై నపుణ్యోన్నతి” మంత
్రంతో భారత యువత
స్వావలంబనసాధిస్తోంది.
గ్రామాలకు రోడ్లు , 100% కుటుంబాలకు బాంకు ఖాతాలు,
100% లబ్ధిదారులకు
ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు లు, అర్హు లైన 100% మందికి
ఉజ్జ ్వల పథకం కింద గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉండేట్టు చూడటమే లక్ష్యం.
అది ప్రభుత్వ బీమా కావచ్చు, పెన్షన్ పథకం కావచ్చు,
గృహనిర్మాణం కావచ్చు దానికి అర్హు డైన ప్రతి వ్యక్తికీ ఆ
ప్రయోజనం అందాలి. చివరికి రోడ్డు పక్క వ్యాపారులు సైతం
స్వనిధి
పథకం
ద్వారా
బాంకింగ్
వ్యవస్థతో
24 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 1-15, 2022

65% భారత జనాభా వయసు
35 ఏళ్లలోపే ఉండటమే కాక
50% జనాభా వయసు
25 ఏళ్లలోపే. భారతీయుల సగటు

అనుసంధానమవుతున్నారు. ఈరోజు దేశం హర్ ఘర్ జల్
మిషన్ కోసం వేగంగా పనిచేస్తోంది. కేవలం రెండున్నరేళ్లలో
జల్ జీవన్ మిషన్ వల్ల ఐదు కోట్ల కు పైగా కుటుంబాలకు
కుళాయి నీరందుతోంది.
దేశంలో ప్రతి నిరూపేదకూ పౌష్ఠి కాహారం అందించటం
ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత. మహిళలు, పిల్ల ల అభివృద్ధికీ ,
ఎదుగుదలకూ పౌష్ఠి కాహార లోపం ప్రధాన అవరోధంగా
మారింది. దీన్ని దృష్టి లో ఉంచుకునే ప్రభుత్వం పేదలకు
పుష్ఠి కరమైన బియ్యం అందిస్తోంది. 2024 నాటికల్లా అన్ని
సామాజిక భద్రతా పథకాల ద్వారా అందే బియ్యాన్ని బలవర్ధకం
చేయాలని ప్రభుత్వం తీర్మానించింది. ఇప్పటిదాకా 75 వేలకు
పైగా ఆరోగ్య క్షేమ కేంద్రాలు ఏర్పాటయ్యాయి. ఇప్పుడు సమితి
స్థా యిలో మంచి ఆస్పత్రుల నెట్ వర్క్, అత్యాధునిక

నవ భారత అమృత యాత
్ర

ముఖపత్ర కథనం

స్వర
్ణ యుగం
నైపుణ్య శిక్షణను

ప్రోత్సహిస్తూ 2024

అటల్ టింకరింగ్ లాబ్స్
పరిధి విస్తరించి ఇప్పుడు
పెరిగిన

50,000 9000
నాటికల్లా

మంది యువత కోసం రైల్
కౌశల్ వికాస్ ప్రాజెక్ట్

స్కూళ్ళను 10 వేలకు
మించి పెంచుతారు

ఉచిత ై నపుణ్య శిక్షణ
మహిళలు దివ్యాంగులు 45 వేలకు పైగా ఉచిత

46
లక్షలకు
పైగా

n

n

నైపుణ్య శిక్షణతో స్వావలంబన

పొందారు. వారికి 100% శిక్షణ
పూర్తి చేసే కృషి జరుగుతోంది.

స్మార్ట్ ఇండియా హాకథాన్
కు ఆకర్షితులై అందులో
పాల్గొన్న విద్యార్థు ల సంఖ్య

1000000

దాటింది. 7 వేలకు పైగా సంస్థలనుంచి
6 వేలకు పైగా ఐడియాలు వచ్చాయి.
ఇది మరింత వేగం పుంజుకునే కృషి
జరుగుతోంది.

క్రీ డాశక్తి గా భారత్

2028 నాటికి ఒలంపిక్ క్రీడలలో మొదటి 10
దేశాల జాబితాలో భారత్ కు స్థా నం దక్కటం
లక్ష్యం. 2021-25 నాటికి రూ.8750 కోట్లు
ప్రత్యేకంగా క్రీడలకు కేటాయించారు.

2028 లాస్ ఏంజెలెస్ ఒలంపిక్స్ కు సిద్ధం కావటంలో భాగంగా పోడియం పథకం కింద అథ్లెట్లకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
కొత్త జాతీయ విద్యావిధానంలో ముఖ్యమైన అంశమేంటంటే క్రీడలను అదనపు అంశంగా కాకుండా ప్రధాన విద్యలో
భాగం చేశారు.
ఇందులో భాగంగా క్రీడాకారుల శిక్షణకు తగిన అవకాశాలు కల్పిస్తారు. ఇందుకోసం ఈ దశాబ్ద మంతా టెక్నాలజీని
విస్తృతంగా వాడతారు. కొత్త విద్యావిధానం కింద 2025 నాటికి కనీసం 50% మంది విద్యార్థు లకు వృత్తినైపుణ్య శిక్షణ
ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ఆలా పాఠశాల స్థా యి శిక్షణ ఆ తరువాత ఉన్నత విద్యాస్థా యిలో కూడా
ఉపయోగపడుతుంది.

ప
్ట ప్స్ భారత్ లో
్ర పంచంలోనే అత్యధిక స్టా ర
్త
ఉన్నాయి. నవకల్పనల ద్వారా యువతకు కొత
అవకాశాలు వస్తున్నాయి.
ప్రయోగశాలలు ఏర్పాటు చేసే పని సాగుతోంది.
దేశంలో వేలాది ఆస్పత్రులకు సొంత ఆక్సిజెన్ ప్లాంట్లు కూడా
ఏర్పాటవుతున్నాయి. అభివృద్ధిలో వెనుకబడిన ప్రతి ప్రాంతాన్నీ,
ప్రతివర్గాన్నీ ఇప్పుడు వెంటబెట్టు కుపోతున్నాం.దీంతోబాటు
దళితులు, వెనుకబడిన తరగతులు, గిరిజనులు, ఇతర సాధారణ
తరగతులలో నిరుపేదలు కూడా రిజర్వేషన్ ఫలాలు
అందుకుంటున్నారు. ఈ మధ్యనే వైద్య విద్యలో ఆలిండియా
కోటా లో ఆర్థికంగా వెనుకబడినవారికి కోటా కల్పించారు.

పార్లమెంట్ లో చట్టం చేయట ద్వారా ఓబీసీ జాబితా తయారుచేసే
హక్కు రాష్ట్రా లకు ఇవ్వబడింది.

సర్వతోముఖ సమ్మిళితాభివృద్ధి

దేశ అభివృద్ధి యాత్రలో ఏ వ్యక్తీ, ఏ వర్గమూ, ఏ మతమూ,
దేశంలోని ఏ మారుమూల ప్రాంతమూ మిగిలిపోకూడదన్నది
కేంద్ర ప్రభుత్వ అభిప్రాయం. గత ఏడేళ్లలో అలాంటి వాటి మీద
దృష్టి సారించటానికీ, ప్రాధాన్యం ఇవ్వటానికీ కృషి జరిగింది.
అది తూర్పు భారతదేశం కావచ్చు, ఈశాన్య భారతం కావచ్చు
జమ్ము, కాశ్మీర్ లేదా లద్దా ఖ్ సహా మొత్తం హిమాలయ ప్రాంతం
కావచ్చు, తీరప్రాంతాలు, గిరిజన ప్రాంతాలు కావచ్చు..
భారతదేశపు
అభివృద్ధి
యాత్రకు
ఇవి
సరికొత్త
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ముఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత
్ర
సరిహద్దు లవుతున్నాయి.
జమ్ము, కాశ్మీర్ లో పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్
ఏర్పాటైంది. భవిష్యత్తులో జరిగే శాసనసభ
ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి.
లద్దా ఖ్ ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి పథం లో ఉంది.
అక్కడ ఒకవైపు ఆధునిక మౌలిక వసతులు
నిర్మిస్తుంటే
మరోవైపు సింధు కేంద్రీయ
విశ్వవిద్యాలయం వల్ల లద్దా ఖ్ ఒక ఉన్నత విద్యా
కేంద్రంగా మారుతోంది.
21 వ శతాబ్ దంలోని ఈ దశాబ్ దంలో నీలి ఆర్థిక
వ్యవస్థగా మారటానికి భారత్ తన కృషిని
వేగవంతం చేసింది. సముద్రగర్భ శోధన ద్వారా
సముద్రంలో ఉన్న అంతులేని అవకాశాలను
అందిపుచ్చుకుంటున్నాం. అభివృద్ధి సూచిలో
వెనుకబడిన జిల్లా ల ఆకాంక్షలను కూడా మనం
నెరవేరుస్తున్నాం. విద్య, ఆరోగ్యం, పౌష్టి కాహారం,
రోడ్లు , ఉపాధికి సంబంధించిన పథకాలకు 110
ఆకాంక్షా పూరిత జిల్లాల్లో ప్రాధాన్యమిస్తున్నాం. ఈ
దిశలో చాలా ఎక్కువ పోటీ సాగుతోంది. దేశంలోని
మిగిలిన జిల్లా లతో ఇవి కూడా సమానంగా
ఉండాలన్నదే లక్ష్యం.
ఆర్థిక ప్రపంచంలో
పెట్టు బడిదారీ విధానం, సామ్యవాదం గురించి
చాలా చర్చిస్తూ ఉంటారు. కానీ భారత్ సహకారం
మీద కూడా దృష్టి పెడుతుంది. ఈదిశలో చర్యలు
తీసుకుంటూ ఈ రంగంలో సాధికారత కోసం ఒక
ప్రత్యేక మంత్రిత్వశాఖను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

అంచనాలకు తగినట్టుగా మౌలికవసతులకు
ప్రాధాన్యం

ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్ వర్క్ డేటా గ్రామాలకు
చేరుతోంది. 8 కోట్ల కు పైగా మహిళలు గ్రామాల్లో
స్వయం సహాయక బృందాల్లో ఉన్నారు. ఈనాడు
దేశం స్థా నికతకే పెద్దపీట వేసి స్వామిత్వ పథకం
ద్వారా
గ్రామాలను
సాధికారం
చేయాలనుకుంటోంది. దేశంలో 80 శాతం పైగా
రైతులకు రెండు హెక్టా ర్లలోపే భూమి ఉంది.
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అమృత వత్సరం
నేషనల్ ఇన్ ఫ్
్ట ్రక్చర్ ై పప్ ై లన్
రా స
ప్రాజెక్ట్
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లక్షల కోట్ల నేషనల్ ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్
పైప్ లైన్ స్కీమ్ తో రైలు, రోడ్డు ,
ఎయిర్ పోర్ట్స్, ఎక్స్ ప్రెస్ వేస్,
షిప్పింగ్ బలోపేతమవుతాయి.

7 ఏళ్ళలో నేషనల్ హైవేస్
నిర్మాణంలో

100%
పెరుగుదల

పశ్చిమ మధ్య రైల్వే జోన్ థర్డ్ లైన్
ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న భోపాల్-ఇటార్సీ
సెక్షన్ లో బర్ఖ్ఎరా –బూడ్ని మధ్య
26.5 కిమీ బ్రాడ్ గేజ్ మార్గంలో
సొరంగం పనులను భారతీయ రైల్వే
చేపట్ట ింది.
భారత దేశపు సుసంపన్నమైన
సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని, ఇతర
చారిత్రక ప్రదేశాలు చూపేందుకు
భారత్ గౌరవ్ రైళ్ళు నడుస్తాయి
పిఎం గతిశక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లా న్
కింద ప్రభుత్వం వివిధ
మంత్రిత్వశాఖలను ఒకే వేదికమీదికి
తెస్తోంది.

నేషనల్ై హవేస్ అండ్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్
భారతదేశం ప్రపంచ రికార్డు
సృష్ట ించటంలో భాగంగా
రోజుకు నిర్మించేది

36.5 కిమీ
రోడ్లు

కోవిడ్ ఉన్నప్పటికీ భారత్
2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో

13,394 కిమీ
రోడ్లు వేశారు.

వివిధ ప్రాజెక్టు ల సమాచారాన్ని
సకాలంలో ప్రతి విభాగానికీ
అందించే ఏర్పాట్లు కూడా
జరిగాయి.
గతి శక్తి మాస్టర్ ప్లా న్ ద్వారా
మౌలిక సదుపాయాల విషయంలో
భారత్ ఒక విప్లవాత్మక చర్య
తీసుకుంది.
100 లక్షల కోట్ల పిఎం గతి శక్తి
మాస్టర్ ప్లా న్ ద్వారా లక్షలాది
మంది యువతకు సరికొత్త ఉపాధి
అవకాశాలు వస్తున్నాయి.

ప్రాజెక్టు ల జాప్యానికి చరమగీతం పాడుతూ
భారతదేశం గతిశక్తి యోజనను
ప్రా రంభించింది.

నవ భారత అమృత యాత
్ర

మౌలిక వసతులు
వేగవంతమ
్గం
ై న అభివృద్
ధి కి మార
తూ
సుగమం చేస్

మౌలికవసతులరంగం దేశాన్ని అభివృద్ధిపథ్యంలో నడిపేది మాత్రమే కాదు,

ఉద్యోగావకాశాలు సృష్టిస్తుంది. ఆధునిక ప్రపంచంలో పురోగతికి పునాది ఆధునిక

మౌలిక వసతులే. మధ్యతరగతు ఆకాంక్షలనూ అది నెరవేరుస్తుంది. బలహీన మైన
మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి వేగానికి నష్టం. అందుకే భారత ప్రభుత్వం బలమైన
మౌలికవసతులమీద దృష్టి పెట్ట ింది.

స్వర
్ణ యుగం
వచ్చే రెండేళ్ళలో

75

కొత్త వందే భారత్ రైళ్ళు

దేశమంతటా నడపాలని నిర్ణయం

ముఖపత్ర కథనం

స్వర
్ణ యుగం

111
విస్తరణకు

కోట్ల తో నేషనల్ ఇన్

ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ చేపట్టు

2

2025 నాటికి 7,400

ప్రాజెక్టు లు పూర్తి చేయాలి

నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా
(NHAI) నిర్వహిస్తున్న జాతీయ

రహదారులు 2024-25 నాటికి

లక్షల కి.మీ
పొడవుకు
విస్తరించబడతాయి.

దేశంలో మరో 19 ఇతర ప్రదేశాలలో అత్యవసర

లాండింగ్ సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చేస్తారు. వీటిలో రాజస్థా న్

గతి శక్తి యోజన ద్వారా ఉడాన్ కింద

లోని ఫాలోడీ-జైసల్మేర్ రోడ్, బార్మర్-జైసల్మేర్ రోడ్,

దేశంలో ప్రాంతీయ అనుసంధానత

పశ్చిమ బెంగాల్ లోని ఖరగ్ పూర్- కీయోంజార్ రోడ్డు ,

వేగంగా సాగుతోంది. దీంతో 2024-

పానాగడ్/ కేకేడీ దగ్గర, తమిళనాడులో చెన్నై, పుదుచ్చేరి

25కి హెలిపోర్ట్స్, వాటర్ ఏరోడ్రోమ్స్,

రోడ్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని నెల్లూరు-ఒంగోలు, ఒంగోలు-

విమానాశ్రయాల సంఖ్య

220

చిలకలూరిపేట రోడ్డు , హర్యానాలో మండీ డబ్వాలీ-

ఓఢాం రోడ్, పంజాబ్ లో సంగ్రూర్ దగ్గర, గుజరాత్ లోని

కి చేరుతుంది.

రోడ్డు రవాణా, హైవేల మంత్రిత్వశాఖ వాహనాల రద్దు విషయంలో

భుజియా నలియా రోడ్, సూరత్ -బరోడా రోడ్, జమ్ము
కాశ్మీర్ లో బానిహాల్-శ్రీనగర్ రోడ్, అస్సాంలో లేహ్/

ప్రోత్సాహకాలు, జరిమానా విధింపులమీద ఒక నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది. ఇది
2022 ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలులోకి వస్తుంది.

గతంలో ఈ సన్నకారు రైతులకు తగినంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదు.
ఇప్పుడు ఈ సన్నకారు రైతుల సంక్షేమాన్ని దృష్టి లో
ఉంచుకొని వ్యవసాయ సంస్కరణలు తెస్తున్నారు, నిర్ణయాలు
తీసుకుంటున్నారు.

నయోమా ప్రాంతం. జోర్హా ట్-బారాఘాట్ రోడ్, శివసాగర్
దగ్గర, బాగ్ డోగ్రా- హషీమరా రోడ్, హషీమరా- తేజ్
పూర్ రూట్, అస్సాంలో హషీమరా-గువాహటి రోడ్
ఉన్నాయి.

కొత్త తరం మౌలిక సదుపాయాల కోసం సమన్వయంతో కృషి
సాగుతోంది. ఇటీవలే ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి గతిశక్తి
యోజన దీనిమీదనే దృష్టి సారిస్తుంది. ఆధునిక ప్రపంచంలో
పురోగతికి పునాది అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలమీదనే
ఆధారపడుతుంది. అది మధ్య తరగతి అవసరాలను,
న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 1-15, 2022 27
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మంచి పౌష్టి కాహారం-ఇప్పుడు
బలవర
ై న బియ్యం
్ధ కమ

ప
్ద ఆహార భద
్ర పంచపు అతిపెద
్ర త కార్యక్రమం
కింద 80 కోట
్ర జలకు ఉచిత రేషన్
్ల మంది ప

అందుతోంది.

ఆకాంక్షలను కూడా నెరవేరుస్తుంది. దీన్ని
గ్రహించటం వల్ల నే నీరు, భూమి, ఆకాశం .. అన్నీ
రంగాల్లోనూ అనూహ్యమైన వేగంతో అసాధారణమైన
కృషి సలిపారు. విస్తృతమైన జలమార్గా ల నెట్ వర్క్
అందించటానికి వేగంగా పని జరుగు తోంది. దీనివల్ల
సముద్ర విమానాలతో కొత్త ప్రదేశాల అనుసంధానం
పెరుగుతుంది. భారతీయ రైల్వేలు కూడా ఆధునిక
అవసరాలకు తగినట్టు మారుతోంది.

ప్రాంతాల

అమృత వత్సరం

కోవిడ్ వేళ ఆహార భద్రత
ఇవ్వటానికి ప్రజలకు
ఆహారధాన్యాలు చౌకధరకో,
ఉచితంగానో ఇచ్చారు. ఆలా
పౌష్టి కాహారభద్రత ఉంటుంది.

అభివృద్ధి

ఈశాన్య, తూర్పు భారతం అభివృద్ధిలో కొత్త
అధ్యాయం రాస్తున్నాయి.అన్ని ఈశాన్య రాష్ట్ర
రాజధానులను రైల్ సర్వీస్ తో కలిపే పని
పూర్తికావచ్చింది. యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ ద్వారా ఈశాన్య
భారతం ఇప్పుడు బంగ్లా దేశ్, మయన్మార్,
ఆగ్నేయాసియాతో అనుసంధాన మవుతోంది.
ఏళ్లకొద్దీ జరుగుతున్న కృషి వల్ల శ్రేష్ఠ భారత్ నిర్మాణం
ద్వారా ఈశాన్య భారతం లో శాంతి నెలకొంటోంది.
ఈ ప్రాంతంలో పర్యాటకానికి, క్రీడలకు, సేంద్రీయ
సాగుకు, మూలికలకు అవకాశముంది. ఆ విధంగా
అభివృద్ధి యాత్రలో ఇది కీలకమవుతుంది.

సుపరిపాలనలో కొత్త అధ్యాయం

కోవిడ్ అనంతర కాలంలో మేకిన్ ఇండియా ను
ప్రోత్సహించటానికి ఉత్పాదక అనుసంధానిత
ప్రోత్సాహక పథకాన్ని దేశం ప్రకటించింది. దీనికో
ఉదాహరణ ఎలక్ట్రా నిక్ రంగం. పి ఎల్ ఐ ఎన్నో
మార్పులు తెచ్చింది. ఏడేళ్ళ కిందట భారత్ 800
కోట్ల డాలర్ల మొబైల్ ఫోన్లు దిగుమతి చేసుకునేది.
ఇప్పుడు 300 కోట్ల డాలర్ల ఫోన్లు ఎగుమతి చేస్తోంది.
తయారీరంగం ఆర్థిక వ్యవస్థను ముందుకు
నడిపించేలా ఈ పథకాన్ని బడ్జెట్ లో ప్రకటించిన
28 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 1-15, 2022

కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ పథకాల
కింద అర్హు లకు బియ్యమిస్తుంది.

n

2020 లో ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం నాడు జీవమార్పిడి చేసిన 17
వంగడాలు జారికి అంకితం చేయగా వచ్చే ఏడు ఇంకో 35 వస్తాయి.

n

2వ్యవసాయ రంగాన్ని పరిశోధన, టెక్నాలజీతో అనుసంధానం చేయటం
వల్ల కొత్త వంగడాలతో పౌష్టి కాహార ప్రచారం బలోపేతమైంది.

స్వర
్ణ యుగం
n

n

n

వివిధ పథకాల కింద పేదలకిచ్చే బియ్యాన్ని బలవర్ధకం చెయ్యాలని
ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
2024 నాటికి మొత్తం ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థలో బలవర్ధక బియ్యాన్నే
ఇస్తారు. ఆలా పేదలకు పుష్టి కరమైన బియ్యం అందుతాయి.
రేషన్ షాపులో దొరికే బియ్యమైనా, పిల్ల లకు మధ్యాహ్న భోజనం కోసం
వాడే బియ్యమైనా 2024 నాటికి పుష్టి కారంగా మార్చిన తరువాతనే
అందిస్తారు.

మిషన్ పోషణ్ 2.0

ఈశాన్య, తూర్పు
వేగవంతం

పోషణ్ అభియాన్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం పౌష్టి కాహార లోపం మీద ఒక
ఉద్యమం ఆరంభించింది. అదే కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు పోషణ్ 2.0
ద్వారా ముందుకు తీసుకు వెళుతోంది. ఇందులో భాగంగానే ప్రభుత్వం
వివిధ పథకాలకింద ప్రజలకు ఇచ్చే బియ్యాన్ని బలవర్ధకం చేసి ఇవ్వాలని
నిర్ణయించింది.

సార్వత్రిక బడ్జెట్ లో మిషన్ పోషణ్ 2.0 ను ప్రకటించారు.
ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నీ పౌష్టి కాహార పథకాలనూ
దీనికిందికే తెస్తుంది. దీంతోబాటే రానున్న రోజుల్లో
పోషకాలను పెంచుతుంది.
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ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనే మూలమంత
్రంతో
దేశం స్వావలంబన బాటలో ముందుకు సాగుతోంది

ఆత్మ నిర్భర్ అనే మూలమంత్రంతో స్థా నికతకోసం నినదిద్దాం, మేడిన్ ఇండియా నినాదాలను నేటి భారత్ ప్రోత్సాహిస్తోంది. దానివల్ల దేశం
స్వయం సమృద్ధమవుతుంది. అదే సమయంలో దేశంలో తయారైన వస్తువులను పెద్ద ఎత్తున విదేశాలకు ఎగుమతి చేయవచ్చు. ఇక్కడి

యువత ఉద్యోగాలు అడిగేవారుగా కాకుండా, ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవారిగా తయారవుతారు. భారత ప్రభుత్వం స్వావలంబనను ఒక ఆకాంక్షగా
మార్చి నవ భారతం నమ్మకంగా పురోగతి బాటలో వేగంగా నడిచేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది.

అమృత వత్సరం
n

ఎలక్ట్రా నిక్స్, ఐటీ హార్డ్ వేర్, ఆటోమొబైల్స్, మొబైల్స్, ఈవీ బాటరీలు,

ఫార్మాసూటికల్స్ సహా 13 గుర్తించిన రంగాలు స్వయం సమృద్ధం
చేయటం కోసం 1.97 లక్షల కోట్లు మంజూరయ్యాయి.
n

2020 ఆగస్టు కంటే 2021 ఆగస్టు లో 33 శాతం ఎగుమతులు

స్వర
్ణ యుగం

అదనం
n

2013-14 లో వ్యవసాయానికి కేటాయింపులు రూ.21.934 కోట్లు

n

కాగా 2021-22 కు 5.5 రెట్లు పెరిగి రూ.1,23,018 కోట్లు అయింది.

n

కోవిడ్ కు ముందు దేశంలో పీపీఈ కిట్స్ తయారీ దాదాపు శూన్యం.
ఇప్పుడు భారత్ అతిపెద్ద ఎగుమతిదారు.

n

స్వయం సమృద్ధ భారత్ ఉపాధి పథకం కింద 30 లక్షలమండికి
2021 సెప్టెంబర్ దాకా రూ, 1,500 కోట్ల కు పైగా లబ్ధి చేకూరింది.

పీఎల్ఐ (ఉత్పతిత్ అనుసంధానిత ప్రోత్సాహకం) తో
తయారీ రంగం వేగం పుంజుకుంది. ఉత్పతిత్ కూడా
పెరిగింది.
విధంగా మొత్తం 13 రంగాల్లోనూ అమలు చేస్తున్నారు. ఈ రోజు
వివిధ రంగాలలో, చిన్న పట్ట ణాలలో సైతం స్టా ర్టప్స్ వస్తున్నాయి.
మార్పులు, సంస్కరణల దిశలో భారతదేశం రాజకీయ
పట్టు దలను ప్రదర్శిస్తోంది.
దేశంలో ఈనాడు రాజకీయ నిర్ణయాధికారానికి ఎలాంటి
లోటూ లేదు. జాతీయ భద్రతకే కాకుండా పర్యావరణ భద్రతకూ
సామాన్య ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. భారత్ నేడు పర్యావరణ
పరిరక్షణకు గొంతెత్తి నినదిస్తోంది. విద్యుత్ రంగంలో

తయారీరంగంలో దేశంలో కనీస ఉత్పత్తి వచ్చే అయిదేళ్లలో 50

వేల కోట్ల డాలర్లు దాటుతుండని అంచనా
n

స్కూళ్ళలో కంప్యూటర్లు , పారిశుద్ధ్యం, నీరు, విద్యుత్ వంటి

మౌలికసదుపాయాలు
n
n

ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను ప్రోత్సహించటం

స్టా ర్టప్స్ ద్వారా యువత స్వావలంబన సాధించి ఉద్యోగాలు

సృష్ట ించేవాళ్ళుగా తయారు కావాలి.

స్వావలంబన ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కు అనివార్యం. స్వాతంత్ర్య
శతాబ్ది పూర్తి కావటానికి ముందే దీన్ని సాధించటానికి దేశం ఒక
కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకుంది. గ్యాస్ ఆధారిత
ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారుతూ సి.ఎన్.జి, పి.ఎన్.జి, 20 శాతం
ఇథనాల్ కలపటం, విద్యుత్ వాహనాలను ప్రోత్సహించటం,
రైల్వేల 100 శాతం విద్యుదీకరణ, 2030 నాటికి నికరంగా
సున్నా కర్బన ఉద్గా రాలను సాధించే రంగంగా తయారవటం
మీద దృష్టి సారించటం ఈ కార్యాచరణలో భాగాలు. వాతావరణ
సంబంధ లక్ష్యాల సాధనలో భారత్ మిగతా దేశాలకంటే
ముందున్నది.

అమృత్ సంకల్ప్ దూతలు యువత

ప్రపంచంలో అత్యంత యువదేశం భారత్. దేశ జనాభాలో 65
న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 1-15, 2022 29

ముఖపత్ర కథనం నవ భారత అమృత యాత
్ర

ప
్ర ధానమంత్
రి
నరేంద
్ర మోదీ

కవి హృదయంలో
నాటుకుపోయిన

నవభారత రూపం

నాముందు ముసురుకున్న కష్
టా లే
నాై ధర్యానికి పునాది
సవాళ్ళకు భయపడి వెన్నుచూపకు
సవాలక్ష అవకాశాలు దాగి ఉన్నాయందులో
పురోగతి యజ
్ ఞంలో శ
్ర మ సువాసనే
తల్
లి భారతికి మనమిచ్చే కానుక
నవ భారతానికి రెండు చేతులు పేదా-గొప్పా
తు న్న పిలుపు ఇది
మారుతున్న భారత్ ఇస్
తూ
గతంలోనూ పురోగమిస్
సాగినా
ఇప్పుడు పరుగెత్తా ల్సిన అనివార్యత నవభారతానిది
వేగంగా సాగటమే నవభారత దీక్ష

శాతం మంది 35 ఏళ్ళ లోపు వారే. 50 శాతం జనాభా 25 ఏళ్ల
లోపు ఉంది. దేశపు హోదాపెంచటమన్నది వీరి ఆకాంక్ష.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఇలా అంటారు. “ నేనేమీ
జ్యోతిష్కుణ్ణి కాదు. కార్యాచరణ ఫలాలమీదనే నాకు నమ్మకం.
నాదేశ యువత మీద నాకు నమ్మకముంది. దేశ సోదరుల మీద,
దేశ కుమార్తెలమీద, దేశ రైతులమీద, దేశ వృత్తినిపుణులమీద
నాకు నమ్మకముంది. ‘చేయగలం’ అనే తరం ఇది. అది ప్రతి
లక్ష్యాన్నీ సాధించగలదు. ఈ 21 వ శతాబ్ద పు నేటి భారతం
ఘనమైన లక్ష్యాల నిర్దేశానికీ, సాధించటానికీ సమర్థమైనది.
దశాబ్దా లు, శతాబ్దా ల తరబడి పట్ట ించుకోకుండా వదిలేసిన
30 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 1-15, 2022

సమస్యలకు ఈనాడు దేశం పరిష్కారాలు కనుక్కుంటున్నది.
ఆర్టికిల్ 370 రద్దు లాంటి చారిత్రాత్మక నిర్ణయం కావచ్చు,
దేశాన్ని పన్నుల వాలనుంచి విడిపించే జేఎస్టీ కావచ్చు,
సైన్యానికి ‘వన్ రాంక్ -వన్ పెన్షన్‘ కావచ్చు, రామాలయ
నిర్మాణం కావచ్చు, వివాదాస్పద విషయాలకు శాంతియుత
పరిష్కారం కావచ్చు.. ఇవన్నీ గత కొన్నేళ్లలో వాస్తవ రూపం
దాల్చాయి. కచ్చితంగా అమృత కాలం నవభారత నవ్య చరిత్ర
రాస్తోంది. ఈ కళలను, ఆకాంక్షలను సాకారం చేసే తేజస్సు
మనందరి సంఘీభావమే. అదే.. “సబ్ కా ప్రయాస్”

పెరుగుతున్న జీడీపీ

ఆర్
్థ
థి క వ్యవస

ఆర్థిక వ్యవస్థ

్తం
కోవిడ్నీడ నుంచి విముక

నవంబర్ నెల ఆర్థిక గణాంకాలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ నానాటికీ
మరింత బలోపేతం కావడాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఒకవైపు
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో జీడీపీ వృద్ధి 8.4
శాతంగా నమోదవడం ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరచగా, మరోవైపు
జీఎస్టీ వసూళ్లు కూడా రికార్డు స్థాయిలో రూ.1.31 లక్షల
కోట్లకు చేరుకున్నాయి. జీడీపీ వృద్ధి శాతం ప్రపంచంలోనే
అత్యంత వేగవంతమైనది కాగా, 2017 జూలైలో జీఎస్టీ
అమలులోకి తెచ్చినప్పటినుంచీ రెండో అత్యధిక వసూళ్లు కావడం
గమనార్హం……

ఏ

డేళ్ల కిందట దేశ ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ
బాధ్యతలు చేపట్టేనాటికి జీడీపీ పరంగా ఆర్థిక
వ్యవస్థ గాడితప్పింది. ఒకవైపు ద్రవ్యోల్బణం
పెరుగుతుండగా మరోవైపు విదేశీ పెట్టు బడులలో స్తబ్దత
ఏర్పడింది. ఆ పరిస్థితిలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో మలుపు కోసం దేశం
ఎదురుచూస్తోంది. ఈ గందరగోళం నేపథ్యంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ
పునరుద్ధరణ పెనుసవాలే. అయినప్పటికీ… ఆర్థిక వ్యవస్థకు
ఊపునివ్వడం కోసం ‘ఒకే దేశం-ఒకే పన్ను, కార్పొరేట్ పన్ను
తగ్గింపు, ‘ఎంఎస్ఎంఈ'లకు మద్దతు, ఐటీసీ స్మృతి’సహా
ప్రభుత్వం అనేక చారిత్రక చర్యలు చేపట్ట ింది. అయితే, కోవిడ్
కారణంగా గత సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో ఆర్థిక
వ్యవస్థ 24.4 శాతంమేర ప్రతికూల సంఖ్యకు పతనమైనపుడు
అనేక సందేహాలు తలెత్తాయి. కానీ, లాక్డౌన్ తర్వాత 2020
అక్టో బర్ నుంచి డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో జీడీపీ మళ్లీ సానుకూల
గణాంకాలు నమోదు చేయడంద్వారా ఆర్థిక విమర్శకుల నోళ్లు
మూయించింది.

ఆ తర్వాత కోవిడ్ రెండోదశ విధ్వంసాన్ని దేశం
చవిచూసింది. అయినప్పటికీ, ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న

చురుకైన విధానాల వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి వేగం పుంజుకుంది.
ఫలితంగా అంతకుముందు భారత వృద్ధి శాతాన్ని తగ్గించిన
రేటింగ్ ఏజెన్సీలు తమ అంచనాలను సవరించుకోవాల్సి
వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో నవంబర్ 30న విడుదల చేసిన
గణాంకాల ప్రకారం 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో
త్రైమాసికంలో జీడీపీ 8.4 శాతంగా నమోదైంది. తన పౌరుల
సామూహిక ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడంలో ప్రతికూల పరిస్థితులను
అధిగమించగల భారతదేశ సామర్థ్యాన్ని ఈ అధిక జీడీపీ వృద్ధి
శాతం సూచిస్తుంది. అందుకే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ“రెండో త్రైమాసికం సంబంధిత జీడీపీ గణాంకాల విడుదలకు
కాస్త ముందుగా ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ వెల్లడించిన నివేదిక
ఆ వేగాన్ని ప్రముఖంగా చూపింది. టీకాలు వేయడంలో
వేగంతోపాటు పండుగ సీజన్ కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ
పునరుద్ధరణను వేగవంతం చేస్తుందని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.
తద్వారా డిమాండ్-సరఫరా అంతరం తగ్గి, ఉపాధి అవకాశాలను
పెంచుతుందని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ
అంచనాలు సరైనవేనని రెండో త్రైమాసికం గణాంకాలు రుజువు
చేశాయి” అన్నారు.
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ఆర్థిక వ్యవస్థ

పెరుగుతున్న జీడీపీ

ప
తా యి
ై న 8 రంగాలలో 5% సానుకూలతను.. 3% మెరుగుదలను సూచిస్
్ర ధానమ
వరుసగా నాలుగో త్రైమాసికంలో
సానుకూల వృద్
ధి సాధించిన ఆర్
థి క
వ్యవస
్థ

-7.3%
ై -సెప
జూల
్ట ెంబర్
(2020-21)

0.4%

రెండో త్రైమాసికంలో రూ. కోట్లలో

20.1%

వ్యవసాయం

8.4%

1.6%

మైనింగ్
తయారీ
యుటిలిటీ సర్వీసెస్
నిర్మాణం
వాణిజ్యం, హోటల్, రవాణా

అక్టో బర్-డిసెంబర్
(2020-21)

జనవరి-మార్చి
(2020-21)

ఏప్రి ల్-జూన్
(2021-22)

ై -సెప
జూల
్ట ెంబర్
(2021-22)

ఫైనాన్స్, రియల్ ఎస్టేట్
పబ్లిక్ సర్వీస్, డిఫెన్స్ తదితరాలు

2019-20

378602
64905
564742
77469
241188
638065
862867
443615

2021-22

407641+
70022+
586775+
86330+
240528579113845468472861+

ఆర్
థి క మలుపు
2021-22 రెండో త్రైమాసికంలో జూలై- సెప్టెంబర్ మధ్య నమోదైన
వృద్ధి రేటు అంచనాలకన్నా మెరుగ్గా ఉంది. కోవిడ్కు ముందు
కాలంతో పోలిస్తే ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిమాణం పెరిగినప్పటికీ కోవిడ్
దుష్పరిణామాలను తట్టు కుని భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మలుపు
తిరుగుతున్నదని చెప్పడానికి ఇదో సంకేతం. ఆ మేరకు 2019లో
ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిమాణం రూ.35.61 లక్షల కోట్లు కాగా, ఇప్పుడది
రూ.35.71 లక్షల కోట్ల కు చేరుకుంది.
మైనింగ్ రంగంలో అత్యధికంగా 15.4 శాతం వృద్ధి నమోదైంది.
తయారీ రంగం 5.5 శాతం, నిర్మాణ కార్యకలాపాలు 7.5 శాతం,
వ్యవసాయ రంగం 4.5 శాతం వంతున పెరిగాయి.
2020-21 తొలి త్రైమాసికంలో లాక్డౌన్ తర్వాత, నిర్మాణ రంగం

ఎక్కువగా ప్రభావితమైంది. దీని పరిమాణం 50.3 శాతం క్షీణతతో
రూ.1.30 లక్షల కోట్ల కు పడిపోయింది. ఏడాదిన్నర తర్వాత ప్రస్తుతం
ఈ రంగం బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఆ మేరకు కోవిడ్
మునుపటి స్థా యితో పోలిస్తే జూలై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో కేవలం
రూ.660 కోట్లు మాత్రమే తక్కువగా ఉంది.
భారత వృద్ధి రేటు ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైనది కావడం
అత్యంత ప్రధానాంశం. ప్రపంచంలో ప్రధాన దేశాలైన అమెరికా
(4.9%), చైనా (4.9%), జపాన్ (1.4%) తదితర ఆర్థిక వ్యవస్థల
వృద్ధి రేటు గత త్రైమాసికంలో తక్కువగా ఉంది. కాగా, భారత్తర్వాత
టర్కీ (6.9%) రెండో స్థా నంలో ఉంది.

ఆర్బిఐ... ఎస్బిఐ అంచనాలకన్నా అధిక

అసంఘటిత రంగాన్ని సంఘటితం చేసే వేగవంతమ
ై నప
్ర క్రి య వృద్
ధి రేటు

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశంలో డిజిటలీకరణను ప్రోత్సహించారు.
ఇది అనధికారిక రంగం.. అంటే- అసంఘటిత రంగాన్ని సంఘటితం
చేసే ప్రక్రియను వేగిరపరచింది. తదనుగుణంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో
అసంఘటిత రంగం వాటా 2017-18లో 52.4 శాతం కాగా, నేడు
2020-21లో 15 నుంచి 20 శాతం స్థా యికి తగ్గింది. ‘ఎస్బిఐ రీసెర్చ్’
అధ్యయనం ప్రకారం- ఆర్థిక వ్యవస్థను సంఘటితం చేసే ప్రయత్నం
2011-12లో ప్రారంభం కాగా, అది ఇప్పుడు ఊపందుకుంది.
డిజిటలీకరణ 2016 నుంచి వేగం పుంజుకోవడంతోపాటు ‘గిగ్’ (స్వేచ్ఛా
ఉపాధి) ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆవిర్భావం సంఘటిత రంగం వాటా పెరుగుదల
వేగానికి దోహదం చేసినట్లు అధ్యయనం పేర్కొంది. దీని ప్రభావం
ఇప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
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రిజర్వ్బ్యాంక్ఆఫ్ఇండియా (ఆర్బిఐ) 7.9
శాతం వృద్
ధి ని అంచనా వేసింది. అదేవిధంగా
దేశంలోనే అతిపెద
్ద ై దన స్టే ట్బ్యాంక్ఆఫ్
ఇండియా (ఎస్బిఐ) జీడీపీ వృద్
ధి 8.1 శాతంగా
ఉంటుందని అంచనా వేసింది. అయితే, రెండో
త్రైమాసికంలో ఈ అంచనాలను మించి, జీడీపీ
ఏకంగా 8.4 శాతం వృద్
ధి ని నమోదు చేసింది.

మంత్
రి మండలి నిర్ణయాలు

గ్రా మీణులు, పేదై రతులు, ఎలక్ట్రానిక్
తయారీదారులకు ప
్ర భుత్వం చేయూత

గ్రామీణ పేదలకు గృహ నిర్మాణం కోసం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనను 2024 మార్చిదాకా పొడిగించేందుకు కేంద్ర

మంత్రిమండలి తాజా సమావేశం ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే కెన్ బెట్వా లింక్ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదంతో అభివృద్ధి కొత్త ఊపు

లభించింది. మరోవైపు తయారీ రంగంలో కొత్త శకానికి నాంది పలుకుతూ ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల కోసం త్వరలోనే ‘మేడ్ ఇన్
ఇండియా’ సెమీకండక్టర్లు రానున్నాయి.

n

నిర్ణయం: ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన-గ్రామీణ్ (పీఎంఏవై-జి)

ని రూ.2,17,257 కోట్ల వ్యయంతో మార్చి 2021 తర్వాత మార్చి
2024 వరకు పొడిగించడానికి మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది.
ఈ నిర్ణయం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 'అందరికీ ఇళ్లు ’ లక్ష్య సాధనకు
తోడ్పడుతుంది.

n

n

n

n

ప్రభావం: ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 103 మెగావాట్ల జలవిద్యుత్తు, 27

మెగావాట్ల సౌరవిద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం
కోసం ‘కెన్-బెట్వా లింక్ ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ’ (కెబిపిఎల్ఏ) పేరిట ఒక

కోట్ల

విలువైన

ప్రభావం: నేటి ఆధునిక యుగంలో స్మార్ట్ ఫోన్లు సహా అన్నిరకాల

ఎలక్ట్రా నిక్ ఉత్పత్తులలో విడదీయరాని భాగమైన సెమీకండక్టర్ చిప్లు
ఇకపై భారతదేశంలోనూ తయారుకానున్నాయి. ఆ మేరకు రానున్న
ఆరేళ్లలో దేశమంతటా ఒక సంపూర్ణ సెమీకండక్టర్ల పర్యావరణ
వ్యవస్థ రూపొందుతుంది. దీనికింద సెమీకండక్టర్ల రూపకల్పన,
నిర్మాణం, ప్యాకేజింగ్, పరీక్ష తదితర సౌకర్యాలు దేశంలో అభివృద్ధి
చేయబడతాయి. దీనికి సంబంధించి రూ.76,000 కోట్ల తో
రూపొందించిన ప్రణాళికకు ఆమోదం లభించింది. భారతదేశాన్ని
ప్రపంచ కూడలిగా మార్చడం కోసం ‘పీఎల్ఐ’ పథకం కింద
రూ.2.3 లక్షల కోట్ల మేర ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వబడతాయి. ఈ
కార్యకలాపాలను ఉద్యమ స్థా యిలో సాగించడం కోసం ‘ఇండియా
సెమీకండక్టర్ మిషన్’ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది.

‘అందరికీ ఇళ్లు ’ లక్ష్య
సాధనలో భాగంగా ప్రాథమిక సౌకర్యాలతో కూడిన ‘పక్కా ఇళ్ల’
నిర్మాణం కోసం 155.75 లక్షల కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం
అందించబడుతుంది. కాగా, 2021 నవంబర్ 29 నాటికి ‘పీఎంఏవైజి’ కింద 2.95 కోట్ల ఇళ్ల నిర్మాణం లక్ష్యానికిగాను 1.65 కోట్ల ఇళ్ల
నిర్మాణం పూర్తయింది. అలాగే 2022 ఆగస్టు 15 నాటికి 2.02 కోట్ల
ఇళ్లు పూర్తవుతాయని అంచనా. అందువల్ల మొత్తం 2.95 కోట్ల ఇళ్ల
లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి వీలుగా ఈ పథకాన్ని 2024 మార్చి 2024
వరకు కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది.

నిర్ణయం: కెన్-బెట్వా నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు కు కేంద్ర

నిర్ణయం: ‘మేడ్ ఇన్ ఇండియా’ సెమీకండక్టర్ల కల త్వరలోనే

నెరవేరనుంది. ఇందుకోసం రూ.76,000
ప్రణాళికకు ఆమోదముద్ర పడింది.

ప్రభావం: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో

మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం
రూ.44,605 కోట్లు కాగా, 8 సంవత్సరాల్లో దీన్ని పూర్తిచేయాల్సి
ఉంటుంది.
n

ప్రత్యేక సంస్థ ఏర్పాటవుతుంది. ఇది పూర్తయితే మధ్యప్రదేశ్లో ని
ఛత్తర్పూర్, పన్నా, తికమ్గ ఢ్లతోపాటు ఉత్తరప్రదేశ్లో ని బందా,
మహోబా, ఝాన్సీ వంటి కరవుపీడిత, నీటికొరతగల ప్రాంతాల్లో
ఏటా 10.62 లక్షల హెక్టా ర్లదాకా భూమి సాగులోకి వస్తుంది.
కాలువ సంధానంతో 62 లక్షల మంది ప్రజలకు తాగునీటి
సదుపాయం లభిస్తుంది. వ్యవసాయ కార్యకలాపాల పెరుగుదలతో
వెనుకబడిన ప్రాంతమైన బుందేల్ఖండ్లో సామాజిక-ఆర్థిక ప్రగతికి
తోడ్పాటు కలుగుతుంది. అలాగే ఈ ప్రాంతంలో సంక్షోభాల వల్ల
ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యే పరిస్థితి తప్పుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు తో
పూర్తిస్థా యిలో పర్యావరణ పరిరక్షణ-నిర్వహణ సాధ్యమవుతాయి.

n

నిర్ణయం: ‘ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయీ యోజన’ను 2021
నుంచి 2026 వరకూ ఐదేళ్లపాటు పొడిగించే ప్రతిపాదనకు
ఆమోదం.

n

ప్రభావం: ‘ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయీ యోజన’తో దేశంలోని

22 లక్షలమంది రైతుల జీవితాలు మెరుగుపడతాయి. వీరిలో 2.5
లక్షలమంది షెడ్యూల్డ్ కులాలవారు, 2 లక్షల మంది షెడ్యూల్డ్
తెగలవారు కూడా ఉన్నారు.

న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 1-15, 2022 33

జాతీయం

అభివృద్
ధి

దూరం తగ్గుతోంది

ై
ఢిల్లీ నుంచి దేవభూమికి ప
్ర యాణం ఇకప
రెండున్నర గంటలు మాత
్ర మే

అమృత కాలం దేశం ప్రగతి వేగం పుంజుకుంది. ఇదిక ఆగదు సరికదా.. మరింత విశ్వాసం, దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు

సాగుతుంది. 2022 నాటికి నవ భారతం నిర్మించే ప్రత్యేక దృష్టితో ప్రపంచ స్థాయి రవాణా మౌలిక సౌకర్యాల కల్పనకు ప్రాధాన్యం
ఇవ్వబడింది. ఈ ప్రగతి పయనానికి మరింత ఊపునిచ్చేలా ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ మధ్య 210 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఆర్థిక కారిడార్కు
ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. దీనివల్ల ప్రయాణ సమయం సగానికి తగ్గడమే కాకుండా ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర పురోగతికి సరికొత్త

ప

దిశానిర్దేశం చేస్తుంది.

ర్వత ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజానీకం ప్రధాన ప్రగతి
స్రవంతిలో భాగస్వామ్యం కోసం తరతరాలుగా దశాబ్దా ల
తరబడి ఎదురుచూస్తోంది. అయితే, దృఢ సంకల్పం
ఉన్నపుడే ప్రగతి పథంలో సులువుగా దూసుకెళ్లడం సాధ్యం. అటువంటి
దృఢ సంకల్పంతో, పర్వత ప్రాంతాల వనరులతోపాటు యువజన శక్తిని
వారి ప్రగతి కోసం సద్వినియోగం చేసుకునే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం
చర్యలు తీసుకుంటోంది. పర్వత ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలకు జీవన
సౌలభ్యం కల్పించడం దేశానికిగల ప్రాథమ్యాలలో ఒకటి. భారతీయ
సంస్కృతి-విశ్వాసాలకు మాత్రమే కాకుండా దేశ భద్రతకూడా వారు
పెట్ట ని కోటలాంటివారు కావడమే ఇందుకు కారణం. ఈ ఆలోచనతోనే
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ డిసెంబరు 4న ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఎక్స్
ప్రెస్వే సహా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థా పన చేశారు. ఈ
ప్రపంచ స్థా యి మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు వల్ల ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ల
మధ్య దూరం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఆ మేరకు ప్రయాణ సమయం
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ఇకపై కేవలం రెండున్నర గంటలకు తగ్గుతుంది. ఇందుకోసం
ఆసియాలోనే అతి పొడవైన వన్యప్రాణి కారిడార్ గుండా రూ.12,000
కోట్ల తో నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నారు. ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఆర్థిక
కారిడార్ పొడవు 210 కిలోమీటర్లు కాగా, ఇది ఈశాన్య ఢిల్లీ,
ఘజియాబాద్, బాగ్పత్, షామ్లీ , ముజఫర్నగర్, సహరాన్పూర్,
డెహ్రాడూన్ జిల్లా ల మీదుగా సాగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ డిసెంబర్ 2023
నాటికి పూర్తవుతుందని అంచనా.

ఢిల్లీలోని అక్షరధామ్ నుంచి డెహ్రాడూన్ వరకు విస్తరించే ఈ ఆర్థిక
కారిడార్ పర్యాటక రంగంతోపాటు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర ప్రగతికి
దోహదపడుతుంది. ఈ కారిడార్ నుంచి రూ.2095 కోట్ల తో నిర్మించే
51 కిలోమీటర్ల సంధాన రహదారి హరిద్వార్ను కూడా ఇందులో
భాగం చేస్తుంది.
ఈ కారిడార్ తొలిదశ ఢిల్లీ-మీరట్ ఎక్స్ ప్రెస్వేపై అక్షరధామ్ నుంచి
ప
్ర ధానమంత్
రి ప
్ర సంగం వినడం
కోసం ఈ ‘క్యుఆర్’ కోడ్ను
స్కాన్చేయండి

అభివృద్
ధి

జాతీయం

వివిధ అభివృద్
ధి ప్రాజెక్టు ల ప్రా రంభోత్సవాలు, శంకుస్థా పనలు

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

నరేంద్ర మోదీ డెహ్రాడూన్లో దాదాపు రూ.18,000 కోట్ల
విలువైన వివిధ ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థా పనలు
చేశారు.
దా
• దాపు రూ.8,300 కోట్లతో నిర్మించే ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఆర్థిక కారిడార్
(డెహ్రాడూన్కు ఈస్టర్న్ పెరిఫెరల్ ఎక్స్ ప్రెస్వే కూడలి)సహా 11
అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రధానమంత్రి శంకుస్థా పన చేశారు.
దీం
• తో ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ మధ్య ప్రయాణ సమయం ఆరు గంటల
నుంచి దాదాపు రెండున్నర గంటలకు తగ్గిపోతుంది.
ఇ
• ందులో వన్యప్రాణుల నిరంతరాయ సంచారం కోసం ఆసియాలోనే
అతిపెద్ద వన్యప్రాణుల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ (12 కి.మీ.) భాగంగా
ఉంటుంది.
డె
• హ్రాడూన్లోని దత్ కాళీమందిర్ సమీపాన నిర్మించే 340 మీటర్ల
పొడవైన సొరంగం వన్యప్రాణులపై ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో
తోడ్పడుతుంది.
గ• ణేష్పూర్-డెహ్రాడూన్ విభాగంలో వన్యప్రాణులను వాహనాలు
ఢీకొనకుండా అనేక జంతు సంచార మార్గా లు నిర్మించారు.
ఢి
• ల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఆర్థిక కారిడార్లో వర్షజల సంరక్షణ ఏర్పాట్లు కూడా
ఉంటాయి. ఈ మేరకు 500 మీటరకు
్ల ఒకటి వంతున 400కు పైగా
జలపూరక సౌకర్యం కూడా ఉంది.
ఢి
• ల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఆర్థిక కారిడార్ నుంచి సహరాన్పూర్లోని హల్గోవాహరిద్వార్లోని భద్రాబాద్ను కలిపే గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్ లైన్ ప్రాజెక్ట్
రూ.2000 కోట్లకు పైగా వ్యయంతో నిర్మించబడుతుంది.
మ
• నోహర్పూర్-కాంగ్రీ మధ్య హరిద్వార్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్
రూ.1600 కోట్లతో నిర్మించబడుతుంది. దీనివల్ల హరిద్వార్ నగర
ప్రజలకు ట్రాఫిక్ చిక్కుల నుంచి ఊరటతోపాటు కుమావ్ ప్రాంతంతో
అనుసంధానం మెరుగుపడుతుంది.
దా
• దాపు రూ.1700 కోట్లతో నిర్మించే డెహ్రాడూన్-పొంటా సాహిబ్
(హిమాచల్ ప్రదేశ్) రహదారి ప్రాజెక్ట్ ప్రయాణ సమయాన్ని
తగ్గించడమేగాక రెండు ప్రాంతాల మధ్య నిరంతరాయ సంధానం
కల్పిస్తుంది.
ల
• క్ష్మణ్ ఝూలా సమీపాన గంగానదిపై వంతెన కూడా
నిర్మితమవుతుంది. ఈ వంతెనపై పాదచారుల కోసం గ్లా స్ డెక్ల

సురక్షిత అనుసంధానం గల ఏడు
ప్రాజెక్టు లకు ప్రా రంభోత్సవం

n ప్ర
• ధాని

ప్రారంభమై బాగ్పత్ సమీపంలోని ‘ఈపీఈ’ కూడలి వద్ద ముగుస్తుంది.
ఈ సెక్షన్ పొడవు 32 కిలోమీటర్లు కాగా, ఇందులో 18 కిలోమీటర్ల
మేర రహదారి ఎత్తుగా వెళ్తుంది. ఈ ఎత్తుగా వెళ్లే భాగం ఢిల్లీలోని శాస్త్రి
పార్క్, ఖజూరీ ఖాస్లతోపాటు ఘజియాబాద్లోని మండోలా మీదుగా
సాగుతుంది. ‘ఈపీఈ’ క్రాసింగ్ తర్వాత ఇది 118 కిలోమీటర్ల గ్రీన్

n

n

n

n

n

n

n

n

ఈ ప్రాంతంలో సురక్షిత ప్రయాణం కోసం కొండచరియలు
విరిగిపడే సమస్యను పరిష్కరించడంపై దృష్టి సారించడం సహా 7
ప్రాజెక్టులను ప్రధాని ప్రారంభించారు.
చార్ధా మ్ రోడ్ సంధాన ప్రాజెక్ట్ కింద దేవ్ప్రయాగ్-శ్రీకోట్;
బ్రహ్మపురి- కొడియాల మధ్య ఎన్హెచ్-58లో రోడ్డు విస్తరణ ప్రాజెక్టు
ప్రారంభం.
డెహ్రాడూన్లోని హిమాలయన్ కల్చర్ సెంటర్తోపాటు రూ.1700
కోట్ల తో యమునా నదిపై నిర్మించిన 120 మెగావాట్ల వైసీ
జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు.
హిమాలయన్ కల్చర్ సెంటర్లో రాష్ట్ర స్థా యి మ్యూజియం, 800
సీట్ల ఆర్ట్ ఆడిటోరియం, గ్రంథాలయం, సమావేశాల గది
వగైరాలుంటాయి. ప్రజలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో
పాల్గొనడంసహా రాష్ట్ర సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని
ఆస్వాదించడంలో తోడ్పడతాయి.
డెహ్రాడూన్లో అత్యాధునిక పెర్ఫ్యూమ్, సుగంధ ప్రయోగశాల
(సెంటర్ ఫర్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్)ను కూడా ప్రధాని
ప్రారంభించారు.
సౌకర్యంతోపాటు తేలికపాటి వాహనాలు దాటే వీలుంటుంది.
డె
• హ్రాడూన్లో పిల్ల లు ప్రయాణించేందుకు రోడ్లను సురక్షిత చేసే దిశగా
నగరంలో ‘బాలల అనుకూల నగరం’ ప్రాజెక్టుకు ప్రధానమంత్రి
శంకుస్థా పన చేశారు.
వీ
• టితోపాటు డెహ్రాడూన్లో రూ.700 కోట్ల తో నీటి సరఫరా,
రోడ్డు -మురుగుపారుదల వ్యవస్థ అభివృద్ధి సంబంధిత ప్రాజెక్టులకూ
శంకుస్థా పన చేశారు.
అ
• త్యాధునిక ఆధ్యాత్మిక పట్ట ణాల అభివృద్ధి, పర్యాటక మౌలిక వసతుల
ఉన్నతీకరణలో భాగంగా శ్రీ బద్రీనాథ్ ధామ్, గంగోత్రి-యమునోత్రి
ధామ్లలో మౌలిక సౌకర్యాల అభివృద్ధి పనులకు పునాది రాయి
వేయబడింది. దీంతోపాటు హరిద్వార్లో రూ.500 కోట్లకుపైగా
వ్యయంతో కొత్త వైద్య కళాశాల కూడా నిర్మించనున్నారు.

ఫీల్డ్ మార్గంగా మారుతుంది. అలాగే జాతీయ రహదారిలో ప్రవేశ,
నిష్క్రమణల కోసం మొత్తం 7 నిష్క్రమణ మార్గా లు, 62 అండర్పాస్లు
ఉంటాయి. ఈ కారిడార్ నిర్మాణంతో ఆర్థిక, వ్యాపార కార్యకలాపాలు
పెరగడమే కాకుండా దేశం ప్రగతి, ఉత్తరాఖండ్ పురోగమనం కూడా
ఊపందుకుంటాయి.
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కోవిడ్-19పై యుద్ధం

సంపూర
్ణ టీకాల కార్యక
్ర మంతో ప
్ర తి
ఒక్కరి రక్షణకూ భరోసా

కోవిడ్టీకా రెండు మోతాదులూ తీసుకోవడమే
కోవిడ్ వైరస్లలో ఏ రకం నుంచి అయినా
అత్యంత ప్రభావవంతమైన రక్షణకు
భరోసానిస్తుంది. టీకాల కార్యక్రమానికి మరింత
ఊపునిచ్చే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘సంపూర్ణ
టీకాకరణే మన లక్ష్యం’ అనే సంకల్పంతో మన
దేశంలోని పౌరులందరికీ టీకాలు వేయడం
కోసం ‘హర్ ఘర్ దస్తక్- హర్ ఘర్ టీకా’
పేరిట ప్రచారం కూడా నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో
భాగంగా ఇప్పటికీ టీకా తీసుకోనివారి ఇళ్లకు
కరోనా యోధులు వెళుతున్నారు. ప్రపంచంలో
కోవిడ్ ఒమిక్రాన్ రకం వేగంగా వ్యాప్తి
చెందుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం
100 శాతం టీకాకరణ లక్ష్యం వైపు వేగంగా
సాగేందుకు కృషి చేయడమేగాక పరీక్షలు,
అన్వేషణ, చికిత్స తదితర బలమైన సన్నాహాలతో
పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది.
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రా

#హర్ఘర్దస్తక్కార్యక్రమంలో భాగంగా
రాజస్థాన్లో
 ని ఆల్వార్లో రైతు కూలీలకు
టీకాలు వేస్తున్న దృశ్యం

జస్థా న్లోని అల్వార్ జిల్లా : ఇక్కడ వ్యవసాయ కూలీలు పొలాల్లో

పనిచేస్తుంటారు. అందువల్ల వీరి పనికి ఆటంకం లేకుండా కోవిడ్
టీకా ఇచ్చేందుకు ఆరోగ్య కార్యకర్తలు వారివద్దకే వెళ్లి టీకాలివ్వడం

పూర్తిచేశారు. అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్లోని మాండ్లా లోని ఘుఘరిలోనూ పని

ప్రదేశాల్లో నే ప్రజలకు టీకాలు వేసి టీకాల కార్యక్రమాన్ని పూర్తిచేశారు. తద్వారా
వారి పనికి అంతరాయం కలగకుండా చూడటమేగాక ప్రతి ఒక్కరికీ టీకా
లభ్యమైంది. దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్-19 టీకాకరణ విస్తృతికి, ప్రజల రోగనిరోధక

శక్తిని ఉత్తేజితం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబద్ధతతో ఉంది. ఎలాంటి

పరిస్థితులున్నప్పటికీ లక్ష్యం సాధించేదాకా టీకాకరణ వేగం తగ్గరాదు. ఈ

ప్రాథమిక మంత్రంతోనే భారత దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్ టీకాల కార్యక్రమం అమలు

చేయబడుతోంది. తద్వారా ఏ వ్యక్తికీ టీకా అందకపోవడం, భద్రతా చక్రం

విచ్ఛిన్నం కావడమన్నది ఉండరాదన్న ధ్యేయంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం నవంబర్
3 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు ‘హర్ఘర్ దస్తక్’ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది.
ఈ మేరకు ఆరోగ్య కార్యకర్తలు 100 శాతం టీకాల లక్ష్య సాధనలో భాగంగా

ఇంటింటికీ, ప్రతి కమతానికీ వెళ్లి టీకాలు పొందనివారంటూ లేకుండా
చూడటానికి కృషి చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకూ 86 శాతానికి పైగా
జనాభాకు తొలి మోతాదు టీకా ఇవ్వబడింది.

భారత టీకాల కార్యక్రమం నేడు ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా మారింది. అంతేగాక

కోవిడ్-19పై యుద్ధం

అసూయ కలిగించే నవ భారతం రికార్
డు
జనాభాలో అర్
హు ై లన

55%

కి ై పగా
ప
్ర జలకు రెండు మోతాదుల
కోవిడ్టీకాలు పూర్తి

138

్తంగా
దేశవ్యాప
కోట
్ల కు ై పగా టీకా డోసులు
పూర్తి . ప
్ర పంచంలో ఇదే
అత్యధికం

కోవిడ్టీకా తొలి
మోతాదు తీసుకున్న
ప
్ర జలు

86%

100%

టీకాలు పూర్తి చేసిన తొలి
రాష
్ట ్రం హిమాచల్ప
్ర దేశ్

దేశంలో టీకాల కార్యక్రమం మరో మైలురాయిని అధిగమించింది.
ఈ మేరకు దేశవ్యాప్తంగా అర్హు లైన జనాభాలో 50 శాతానికిపైగా
పూర్తిగా టీకాలు తీసుకున్నారు. దేశవ్యాప్త వ్యాధినిరోధకత కల్పన

కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్రా లు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు

కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఉచితంగా కోవిడ్ టీకాలను అందించడం ద్వారా
పూర్తి చేయూతనిస్తోంది. అదేవిధంగా కోవిడ్ టీకాను సామాన్య

పౌరులందరికీ అందించేందుకు తొలిసారిగా డ్రోన్లను కూడా

వినియోగించారు. ప్రస్తుతం మణిపూర్, నాగాలాండ్, అండమాన్నికోబార్ దీవులలో ‘ఐసీఎంఆర్’కు చెందిన ‘ఐ-డ్రోన్’ వినియోగంలో
ఉంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నట్లు గా- ‘భారతీయులు ఏదైనా
సంకల్పిస్తే వారికి సాధ్యం కానిదంటూ ఏదీ ఉండదు.’ ఆ మేరకు

టీకా మైత్రి – ప్రపంచ జీవనాడిగా భారత్

‘సమష్టి కృషి’ మంత్రం ప్రాతిపదికగా ఆరోగ్య కార్యకర్తల కృషితో

భారతదేశం 2021 జనవరి 20 నుంచి ‘టీకా మైత్రి’ కార్యక్రమం కింద
ఇతర దేశాలకు టీకా డోసులు అందజేయడం ప్రారంభించింది.
ఈ టీకా మైత్రి కార్యక్రమం 2021 అక్టో బరు 14 నుంచి మరోసారి
మొదలైంది. దీనికింద నేపాల్, మయన్మార్, ఇరాన్, బంగ్లా దేశ్లకు మొత్తం
10 లక్షలకుపైగా టీకా మోతాదులు అందించబడ్డాయి. ప్రస్తుతం ‘మేడ్ఇన్
ఇండియా’ టీకాలు 96 దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి.

రాష్ట్రంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్రికార్డు సృష్ట ించింది.

వయోజనంలో 100 శాతానికి రెండు మోతాదుల టీకాలు వేసిన తొలి

ముప్పు తొలగిపోలేదు... జాగ్రత్త తప్పనిసరి
భారతదేశంలో నిర్వహిస్తున్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కోవిడ్

టీకాల కార్యక్రమం కింద ఇప్పటిదాకా 138 కోట్ల కుపైగా టీకాలు

వేయబడ్డాయి. కోవిడ్ నిరోధానికి రెండేరెండు మార్గా లున్నాయి.

ఒకటి... టీకా, మరొకటి రక్షణ. కోవిడ్ ముప్పు ఇంకా తొలగిపోలేదన్న
వాస్తవాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇటువంటి పరిస్థితిలో టీకాతోపాటు

నివారణ చర్యలు కూడా అవశ్యం. అదేవిధంగా మాస్కుల వాడకం,
కోవిడ్ సముచిత ప్రవర్తననూ తప్పక అనుసరించాలి.

నిఘా పెంచాలి: ప్రపంచ ఆరోగ్యం సంస్థ

కొత్తరకం కోవిడ్ వైరస్ ‘ఒమిక్రాన్’ ఇప్పటికే 63 దేశాలకు

వ్యాపించిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్ యూహెచ్ఓ) ప్రకటించింది.
‘డెల్టా ’ రకంతో పోలిస్తే దీని వ్యాప్తి వేగం చాలా ఎక్కువగా ఉందని

తెలిపింది. ఈ కొత్తరకం ఎందుకింత వేగంగా వ్యాపిస్తున్నదో

కోవిడ్ గడ్డు పరిస్థితుల్లోనూ దేశంలో కోవిడ్ టీకాల సంఖ్య
100 కోట్ల కు పైగా నమోదైంది. అంతేగాక ఇప్పుడు మనం
150 కోట్ల మైలురాయి వైపు వేగంగా పయనిస్తున్నాం.
వైరస్ కొత్త రకం వేగంగా వ్యాపిస్తుందనే సమాచారం
కూడా మనల్ని మరింత అప్రమత్తం చేస్తుంది. ఈ సంక్షోభ
వేళ అందరి... దేశంలో ప్రతి ఒక్కరి అత్యుత్తమ ఆరోగ్యమే
మన ప్రాథమ్యం.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదని పేర్కొంది. కాగా, నవంబర్ 24న

దక్షిణాఫ్రికాలో కరోనా వైరస్కొత్తరకం ‘ఒమిక్రాన్’ కనుగొనబడింది.

మరోవైపు భారత ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా గమనిస్తూ
పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తోంది. కొత్తరకంతో పరిస్థితులు తీవ్రంగా

ఉండకపోయినా, అనిశ్చితి తప్పదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ

ఆగ్నేయాసియా ప్రాంతీయ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పూనమ్ ఖేత్రపాల్
అభిప్రాయపడ్డారు. కాబట్టి మహమ్మారి ఇంకా మనమధ్యనే ఉందన్న

వాస్తవం గ్రహించి జాగ్రత్తగా ఉండాలని, అలాగే నిఘాతోపాటు
ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
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ఉజాలా

ప
్ర తి ఇంటా కాంతులు
జీవితాలలో వెలుగులు
ఏ దేశం పురోగమనమైనా అందుబాటులోగల వనరుల ప్రణాళికబద్ధ వినియోగం, అమలుపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.

భారత్వంటి దేశంలో ఉత్పత్తయ్యే మొత్తం విద్యుత్తులో 20 శాతం కాంతి రంగంలోనే వినియోగించబడుతోంది. ఇందులో
అధికశాతం పాత బల్బులు కాగా, ఇవి విద్యుత్తును అధికంగా వాడుకుంటాయి. ఈ కారణంగా విద్యుదుత్పాదన కోసం

అదనపు వనరులు వాడాల్సి రావడంతో పర్యావరణంపైనా ప్రభావితమయ్యే రోజులవి. వీటికి ప్రత్యామ్నాయంగా ‘ఎల్ఈడీ’
బల్బులు మార్కెట్లో లభిస్తున్నా ఖరీదైనవి కావడంతో సామాన్యులకు అవి అందుబాటులో లేకుండా పోయాయి. ఈ
నేపథ్యంలో సమస్య పరిష్కారం కోసం 2015 జనవరి 5న ‘ఉజాలా’ పథకం ప్రారంభించబడింది. తద్వారా 37 కోట్ల

తె

‘ఎల్ఈడీ'’బల్బులు ప్రజలకు కేవలం రూ.10 వంతున అందించబడ్డాయి.

లంగాణలోని సికింద్రాబాద్లోగల ఓ అనాథాశ్రమంలో
ఉంటున్న 15 ఏళ్ల మెర్సీ సుసాన్ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి.
పియానో వాయించడం, కరాటే సాధన ఆమెకెంతో
ఇష్ట మైన వ్యాపకాలు. ప్రస్తుతం 10వ తరగతి చదువుతున్న ఆమెకు
గణితం, సైన్స్ ఇష్ట మైన సబ్జెక్టు లు. ఈ నేపథ్యంలో- “పాత బల్బులకన్నా
కొత్త ‘ఎల్ఈడీ’ బల్బు వెలుతురు మరింత ప్రకాశవంతంగా
ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వెలుగులో చదువుకోవడం కూడా సులభం.
ఇంతకుముందు నేను పాత బల్బుతో 2 గంటలు చదువుకోగలిగేదాన్ని.
కానీ, ఇప్పుడు కొత్త బల్బుతో 4 గంటలు చదువుకోవచ్చు” అని ఆమె
సంతోషంగా చెప్పింది. హర్యానాలోని సోనేపట్ మీదుగా వెళ్లే జాతీయ
రహదారిలో ‘ఎ-1’ ధాబా భాగస్వామి దేవదత్ శర్మ తన ధాబాలో
ట్యూబ్ లైట్ల బదులు ‘ఎల్ఈడీ’లు అమర్చాడు. దీంతో ఆరు నెలల్లో
కరెంటు బిల్లు రూ.45 వేల నుంచి రూ.15 వేలకు తగ్గింది. పూర్తి
ప్రకాశంతో వెలిగిపోయే ధాబాలు ఇప్పుడు మరింత ఎక్కువమంది
వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నందు వల్ల అతని వ్యాపారానికి
ప్రయోజనం చేకూర్చింది. ఉజాలా పథకం ద్వారా చౌకగా ‘ఎల్ఈడీ'
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బల్బులు పొందిన వారిలో మెర్సీ, దేవదత్ ఇద్దరూ ఉన్నారు.

‘ఉజాలా’ (అందరికీ చౌకగా లభించే ‘ఎల్ఈడీ’ల ద్వారా
మరింత వెలుగు) పథకం 2022 5 జనవరి నాటికి 7 సంవత్సరాలు
పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గృహ లైటింగ్
ప్రాజెక్టు లలో ఒకటి కాగా, ఈ పథకం అమలులో భారతదేశం ఇవాళ
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ‘ఎల్ఈడీ’ విపణిగా ఆవిర్భవించింది. ఈ
నేపథ్యంలో జూలై 19నాటికి ప్రభుత్వం 13.3 కోట్ల ‘ఎల్ఈడీ’లు
పంపిణీ చేయగా 2021 డిసెంబర్ 1నాటికి ఇది 177 శాతం పెరిగి
36.78 కోట్ల కు చేరుకుంది. కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ పరిధిలోగల
ప్రభుత్వరంగ పరిశ్రమల సంయుక్త సంస్థ ‘ఎనర్జీ ఎఫిషియెన్సీ సర్వీసెస్
లిమిటెడ్’ (ఈఈఎస్ఎల్) ద్వారా ఈ పథకం అమలవుతోంది.
‘ఎల్ఈడీ’లో పరివర్తనాత్మక సహకారానికిగాను ఉజాలా పథకానికి
‘సౌత్ ఆసియా ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇన్నోవేషన్ అవార్డ్-2017, ‘గ్లో బల్
సాలిడ్ స్టేట్ లైటింగ్ అవార్డ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్’ వంటి అంతర్జా తీయ
అవార్డు లు కూడా లభించాయి.

ఉజాలా

ప్రతిష్టాత్మక పథకం

నవ్యారంభం: ప
్ర ధానమంత్
రి గ్రా మీణ ఉజాలా యోజన

ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ ఉజాలా యోజన కింద
ప్రపంచంలోనే అత్యంత చౌకగా ‘ఎల్ఈడీ’
బల్బును భారత్లో రూ.10కే అందిస్తున్నారు.
ఈ మేరకు కుటుంబానికి 3 నుంచి 4 వంతున
బల్బులు ఇస్తున్నారు.
ఈ పథకం కింద దాదాపు 15 నుంచి 20 కోట్ల
గ్రామీణ కుటుంబాలకు 60 కోట్ల సబ్సిడీలేని
‘ఎల్ఈడీ’ బల్బులను అందిస్తున్నారు.

‘ఎల్ఈడీ’ బల్బుల ధర 2014లో రూ.310
దాకా ఉంటే- నేడు రూ.70కి తగ్గింది.

ఈ పథకం కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల
నుంచి ఎలాంటి సబ్సిడీ తీసుకోవడం
లేదు. దీనికయ్యే వ్యయం మొత్తాన్నీ ‘ఎనర్జీ
ఎఫిషియెన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్’ (ఈఈఎస్ఎల్)
స్వయంగా భరిస్తుండగా, ఈ ఖర్చును ‘కర్బన
వాణిజ్యం’ ద్వారా రాబట్టుకుంటుంది.

అంతర్
జా తీయ గుర్తింపు

జీవన నాణ్యత మెరుగు: కుటుంబాల వార్షిక విద్యుత్ బిల్లు లు సుమారు 15 శాతం తగ్గడం వల్ల
వినియోగదారులు ఏటా రూ.1,600 మేర పొదుపు చేయగలుగుతున్నారు.

అత్యున్నత నాణ్యతతో తయారీ: భారతదేశం నేడు ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద ‘ఎల్ఈడీ’ మార్కెట్

కాగా, వార్షిక వ్యాపార పరిమాణం రూ.2,140 కోట్లు గా ఉంది.

వాతావరణ మార్పు లక్ష్యాలకు తోడ్పాటు: అరుదైన ఇంధన వనరుల పొదుపు, భారతదేశంలో
ఏటా 3 బిలియన్టన్నుల బొగ్గు పులుసు వాయువు విడుదల తగ్గింపుద్వారా కర్బన ఉద్గా రాల తగ్గింపు.. ఇది
ప్రతి సంవత్సరం 2.7 మిలియన్కార్లను రహదార్ల మీదనుంచి తప్పించడంతో సమానం.

‘ఎల్ఈడీ’లతో విద్యుత్వినియోగం తక్కువ - పొదుపు ఎక్కువ
ఒక 7-వాట్ల ఎల్ఈడీ (లైట్ ఎమిటింగ్
డయోడ్) బల్బు 14 వాట్ల సీఎఫ్ఎల్, 60వాట్ల ఐసీఎల్ బల్బులతో సమానంగా
కాంతినిస్తుంది.
అలాగే ఎల్ఈడీ బల్బులు- ఐసీఎల్
బల్బుతో పోలిస్తే 90 శాతం, సీఎఫ్ఎల్
బల్బుతో పోలిస్తే 50 శాతం వంతున
విద్యుత్తును ఆదా చేస్తాయి.
ఎల్ఈడీ బల్బు 140 గంటలు వెలిగితే
కేవలం 1 యూనిట్ విద్యుత్తును మాత్రమే
వాడుకుంటుంది. అయితే, సీఎఫ్ఎల్
బల్బు 2 యూనిట్లు , ఐసీఎల్ బల్బు 9
యూనిట్ల వంతున వినియోగిస్తాయి.
అదేవిధంగా ఎల్ఈడీ బల్బును 140
గంటలు వాడితే వ్యయం రూ.4 మాత్రమే
కాగా, సీఎఫ్ఎల్ రూ.8, ఐసీఎల్ రూ.36
వంతున ఉంటుంది.

వేగవంతమ
ై న పురోగతి

4800

ఉజాలా పథకంతో ఏటా
కోట్ల కు పైగా యూనిట్ల విద్యుత్
పొదుపు

19,110

`

వ్యయంలో పొదుపు ఏటా
కోట్లు

ఉజాలా పథకం వల్ల విద్యుత్

9,565
డిమాండులో ఏటా

మెగావాట్ల మేర తగ్గు దల

దేశంలో ఏటా 3,86,98,387 టన్నుల కార్బన్ డయాక్సైడ్

వంతున తగ్గిన ఉద్గా రాలు. మొత్తం 1.10 కోట్ల కుపైగా
వీధిలైట్లు ఏర్పాటు చేయగా, 72 లక్షలకు పైగా ట్యూబ్ లైట్లు ,
23 లక్షలకు పైగా ఫ్యాన్లు పంపిణీ చేయబడ్డాయి.

తక్కువ విద్యుత్తు వినియోగం, ఎక్కువ కాంతిసహా తక్కువ
ఖర్చుతో కూడిన పరిష్కారం దేశానికి అవసరం. ఈ

అవసరమే ‘ఉజాలా’ పథకానికి జన్మనిచ్చింది. తదనుగుణంగా
ఎల్ఈడీల ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించేందుకు అవసరమైన

చర్యలు తీసుకోవడంతోపాటు విధానపరమైన మార్పులు
చేయబడ్డాయి. దీనివల్ల బల్బు ధర తగ్గటమేగాక ప్రజలు

దాని ప్రయోజనాలను తెలుసుకోగా వాటికి డిమాండ్ కూడా
పెరిగింది.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 1-15, 2022 39

ఇండియా@75

ఆజాదీ కా అమృత్మహోత్సవ్

చెరగని ముద
్ర వేసిన
ఆదర్శప్రా య ధీరోదాత్తు లు

భారతదేశ స్వాతంత్య్ర సమరం ఆధునిక ప్రపంచంలోని గొప్ప పోరాటాలలో ఒకటి. ప్రతి వర్గం, సామాజిక సమూహం నుంచి ప్రజలు ఈ
పోరాటంలో తమ వంతుగా సహకరించారు. వారి పోరాటాల ఫలితంగానే 1947 ఆగస్టు 15న భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం
సిద్ధించింది. స్వాతంత్య్ర ఘట్టం 75వ ఏట ప్రవేశించిన నేపథ్యంలో దేశం ‘స్వాతంత్య్ర అమృత మహోత్సవాలు’ జరుపుకుంటోంది. దేశాన్ని
బానిసత్వ సంకెళ్లనుంచి విముక్తం చేసేందుకు స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో పాల్గొన్న అమరవీరులను నేడు జాతి స్మరిస్తోంది. ‘ఆజాదీ కా
అమృత్ మహోత్సవ్’లోని ఈ సంచికలో మహాదేవ్ భాయ్ దేశాయ్, తిల్కా మాంఝీ, డాక్టర్ సైఫుద్దీన్ కిచ్లూ, విష్ణు దామోదర్ చితాలేల
జీవితం, రచనలను స్పృశిస్తున్నాం. వారు బ్రిటిష్ పాలకులతో పోరాడటమేగాక మనకు ఒక ఆలోచన దృక్పథాన్ని కూడా వదిలివెళ్లారు.
ఈ వారసత్వాన్ని ఇప్పటికీ దేశప్రజలు ఆదరించి, అనుసరిస్తున్నారు.

40 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 1-15, 2022
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స్వాతంత్య్ర సమరంలో మహాత్మాగాంధీకి ఆంతరంగికుడిగా
కీలక పాత
్ర పోషించిన మహదేవ్ భాయ్ దేశాయ్

మ

జననం: 1892 జనవరి 1; మరణం: 1942 ఆగస్టు

15

హదేవ్
భాయ్
దేశాయ్
ప్రసంగం సందర్భంగా ‘చావో-రేవో’ అంటూ
మహాత్మాగాంధీ
వ్యక్తిగత
నినదించారు.
మరునాటి
ఉదయమే
కార్యదర్శి. వయసు రీత్యా వారి
మహాత్మాగాంధీ, మహదేవ్ దేశాయ్ తదితరులను
మధ్య దాదాపు 24 ఏళ్ల అంతరం ఉన్నప్పటికీ
బ్రిటిష్ పాలకులు అరెస్ట్చేసి, పుణేలోని ఆగాఖాన్
ఇద్దరి అనుబంధం చాలా ఇంపుగా, సొంపుగా
ప్యాలెస్లో నిర్బంధించారు. ఈ జైలులోనే ఆగస్టు
ఉండేది. అందుకే మహదేవ్ దేశాయ్ని అందరూ
15న మహదేవ్ దేశాయ్ గుండెపోటుతో
మహాత్మాగాంధీ
నీడగా
అభివర్ణించేవారు.
మరణించారు.
అంతేకాదు... గాంధీజీ అవసరాలన్నిటినీ కనిపెట్టి
మహదేవ్ తన యాభయ్యేళ్ల జీవితంలో వందేళ్ల
ఉండే ఆయన కుడి భుజంగానూ కొందరు
పనిచేసేశారన్న గాంధీజీ వ్యాఖ్య అక్షరసత్యం.
పరిగణించేవారు. ఆయన మహాత్మా గాంధీకి
మహాత్మా గాంధీ కోరిక ప్రకారం దేశాయ్కి
గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన
టైపిస్ట్,
అనువాదకుడు,
సలహాదారు,
ఆగాఖాన్ ప్యాలెస్లోనే సమాధి నిర్మించారు.
వార్తాహరుడు, దుబాసీ, చిక్కుల పరిష్కర్తగానే
అటుపైన ఏడాది తర్వాత కస్తూర్బా గాంధీ
తర్వాత ఆయన న్యాయశాస్త్రం
కాకుండా మరెన్నిటిలోనో దిట్ట గా విశ్వసించేవారు.
మరణించినప్పుడు మహదేవ్ దేశాయ్ సమాధి
అభ్యసించారు, అనంతరం
చివరకు పాక ప్రవీణుడుగానూ గాంధీ నుంచి
సమీపంలోనే ఆమెకూ సమాధి నిర్మించారు.
న్యాయవాద వృత్తిలో కూడా
ప్రశంసలందుకున్నారు. ఆ మేరకు ఆయన
మహదేవ్ దేశాయ్ సూరత్లోని ఒక గ్రామంలో
చేరారు.
తయారుచేసిన కిచిడీని గాంధీజీ ప్రత్యేకంగా
1892 జనవరి 1న జన్మించారు. మహాత్మాగాంధీ
మెచ్చుకునే వారు. దేశాయ్పై అభిమానం వల్ల నే
ఆత్మకథ ‘మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్’ను
మహాత్మాగాంధీ, కస్తూర్బా దంపతులు ఆయనను తమ బిడ్డగా
దేశాయ్ ఆంగ్లంలోకి అనువదించారు. ఆయన చాలాకాలం పాటు
భావించేవారు. మహాత్మా గాంధీ 1917లో దేశాయ్ని తొలిసారి
దినచర్య పుస్తకం రాస్తూ వచ్చారు. మహాత్మాగాంధీ జీవనశైలి, ఆయన
కలిసినపుడే ఆయనలోని ప్రత్యేక లక్షణాలను గుర్తించి తనతో కలిసి
కార్యకలాపాలు తదితరాల గురించి ఈ పుస్తకం విశదీకరిస్తుంది.
పనిచేయాలని కోరారు. అలా మొదలైన వారి అనుబంధం 1942
గాంధీజీ వ్యక్తిత్వం, ఆలోచనలు, సిద్ధాంతాలను అర్థం చేసుకోవడంలో
ఆగస్టు 15న దేశాయ్ తుదిశ్వాస విడిచేదాకా కొనసాగింది.
ఈ డైరీని నేటికీ ముఖ్యమైన పత్రంగా పేర్కొనవచ్చు.
మహాత్మాగాంధీ 1942 ఆగస్టు 8న ముంబైలో తన చరిత్రాత్మక

తిల్కా మాంఝీ: ఆయన స్వేచ్ఛా పిపాస
బ్రి టిష్పాలకును వణికించింది
జననం: 1750 ఫిబ
్ర వరి 11; మరణం: 1785 జనవరి 13

బ్రి

టిష్ పాలనపై తొలి సాయుధ తిరుగుబాటు 1784లో జరిగిందని పరిగణిస్తారు. ఆ
మేరకు 1784 జనవరి 13న ఓ యువకుడు విషపూరిత బాణంతో ఈస్టిండియా
కంపెనీ పాలకవర్గంలో ఒకరైన ఆగస్టస్ క్లీవ్ల్యాండ్ ను తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. ఆ యువకుడే
తిల్కా మాంఝీ.. బ్రిటిష్ వారిపై తిరుగుబాటు మాట కూడా వినిపించని రోజుల్లో అతడు
వారితో యుద్ధా నికి దిగాడు. ఈ సంఘటన అనంతరం బ్రిటిష్ వారు అతడి స్థా వరమైన
తిలక్పూర్ అడవిని చుట్టు ముట్టారు.

వాస్తవంగా ‘కొండ’ భాషలో
‘తిల్కా’ అంటే- ఆగ్రహంతో

కళ్లు జేవురించిన వ్యక్తి అని
అర్థం.
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కానీ, అతడు, అతడి అనుయాయులు
చాలా వారాలపాటు వారిని నిలువరించారు.
చివరకు అతడు పట్టు బడగా గుర్రపు తోకకు
కట్టి బీహార్లో ని భాగల్పూర్లో గల కలెక్టర్
నివాసందాకా ఈడ్చుకెళ్లారు. అటుపైన
అక్కడ 1785 జనవరి 13న మర్రి చెట్టు
కొమ్మలనుంచి ఉరితీశారు.
ఆ తర్వాత స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు
తిల్కా మాంఝీ నుంచి స్ఫూర్తి పొంది
‘హసీ.. హసీ.. చడ్ గో ఫాసీ’ (నవ్వుతూ
నవ్వుతూ ఉరిని వరించిన వీరుడా) అంటూ
పాటలు పాడారు. తిల్కా మాంఝీ
కొండజాతికి చెందిన వీర సైనికుడు.
బీహార్లో ని
భాగల్పూర్
పరిధిలో
సుల్తాన్గంజ్లో గల తిలక్పూర్ గ్రామంలో
సంథాల్ కుటుంబంలో 1750 ఫిబ్రవరి
11న జన్మించిన తిల్కా మాంఝీ అసలు
పేరు జబ్రా పహాడియా. అతనికి ‘తిల్కా’
అనే పేరు రావడం వెనుకగల వృత్తాంతం
కూడా ఆసక్తికరమైనదే.
తిల్కా మాంఝీ 1771 నుంచి 1784
దాకా సుమారు 13 సంవత్సరాలు
బ్రిటిష్ వారిపై పోరాడటంతోపాటు స్థా నిక
వడ్డీ వ్యాపారులు, భూస్వామ్య శక్తులనూ
తీవ్రంగా ఎదిరించారు. ప్రసిద్ధ ‘సంథాల్
తిరుగుబాటు’కూ
తిల్కా
మాంఝీ
నాయకత్వం వహించారు. భాగల్పూర్లో ని
తిల్కా
మాంఝీ
భాగల్పూర్
విశ్వవిద్యాలయం అతడి పేరిటే ఏర్పాటైంది.
తిల్కా మాంఝీ జీవితం, తిరుగుబాటుపై
ప్రముఖ బెంగాలీ రచయిత్రి మహాశ్వేతా
దేవి బెంగాలీలో ‘షల్గిరార్ డాకే’ నవలను
రచించారు, ఇది హిందీలో ‘షల్గిరా కీ
పుకార్ పర్’గా ప్రచురితమైంది. భారత
స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో పాల్గొన్న ఆదివాసీ
స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల ప్రాముఖ్యం,
వారికి నివాళి అర్పించడంలో భాగంగా
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం నవంబర్
15వ తేదీని ‘గిరిజన ఆత్మగౌరవ
దినోత్సవం’గా ప్రకటించి శ్రీకారం చుట్టిన
సంగతి తెలిసిందే.

డాక్టర్ై సఫుద్దీ న్కిచ్
లూ : స్వాతంత్య్ర సమర
యోధుడు.. జలియన్వాలా బాగ్సాహసి
జననం: 15 జనవరి 1888; మరణం: 9 అక్టో బర్ 1963

అ

మృత్సర్లో ని జలియన్వాలాబాగ్ పేరు వినని

వారెవరైనా ఉంటారా? బ్రిటిష్ అధికారి

జనరల్ డయ్యర్ ఆదేశాలతో సాయుధ సిబ్బంది
వందలాది మందిని కాల్చి చంపిన ప్రదేశం ఇదే. ఈ

అమానుష కాండలో 1,000 మంది మరణించగా

అనేకమంది గాయపడ్డారని ఆనాటి అంచనా. ఆ
రోజున జలియన్ వాలా బాగ్ కు

జనం భారీ

సంఖ్యలో తరలిరావడానికి ఇతర సమస్యలేవీ

కారణం కాదు… ప్రజాదరణగల నాయకుడు డాక్టర్

సైఫుద్దీన్ కిచ్లూ ను బ్రిటిష్ వారు అరెస్టు చేసినందుకు
నిరసన తెలపడం కోసమే.

బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం 1919లో రౌలట్ చట్టం

తెచ్చినపుడు

దీనిపై

వృత్తిరీత్యా

న్యాయవాది,

హిందూ-ముస్లిం ఐక్యతకు గట్టి మద్దతుదారైన

డాక్టర్ కిచ్లూ బలంగా గళమెత్తారు. వాస్తవానికి ఈ

చట్టం ప్రాతిపదికగా ప్రభుత్వం వారెంట్ లేకుండా

ఎవరినైనా అరెస్టు చేయవచ్చు. దీంతో సదరు

డాక్టర్ సైఫుద్దీన్ కిచ్లూ
ముందువరుసలోని స్వాతంత్య్ర
సమర యోధుడు మాత్రమేగాక
హిందూ-ముస్లిం ఐక్యతకు
మద్దతుదారు, న్యాయవాది.
బ్రిటిష్ వారు 1919లో తెచ్చిన
రౌలట్ చట్టంపై నిరసనకు
ఆద్యుడుగా ఆయనను
పేర్కొంటారు.

చట్టంపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసన వెల్లు వెత్తింది. ఆ

మేరకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సమ్మె, అహింసాయుత సత్యాగ్రహంలో

పాల్గొనాలని కిచ్లూ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. తదనుగుణంగా 1919 మార్చి 30న దాదాపు

30,000 మంది ప్రజలు బహిరంగ సభకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారినుద్దేశించి
ఆయన శక్తిమంతమైన ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 1919 ఏప్రిల్ 9న అమృత్సర్లో

ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ప్రదర్శనకు డాక్టర్ కిచ్లూ తోపాటు డాక్టర్ సత్యపాల్ నాయకత్వం

వహించారు. దీంతో ఈ నాయకులిద్దరినీ ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసి, ధర్మశాలలో గృహనిర్బంధంలో

ఉంచింది. డాక్టర్ సైఫుద్దీన్ కిచ్లూ 1888 జనవరి 15న అమృత్ సర్ లో జన్మించారు. కేంబ్రిడ్జ్

విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పట్ట భద్రుడైన ఆయన జర్మనీ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పీహెచ్.డి

పట్టా పొందారు. భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో చురుగ్గా పాల్గొన్న కిచ్లూ మహాత్మాగాంధీ
నాయకత్వాన సాగిన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలోనూ పాలుపంచుకున్నారు.
అంతేకాకుండా ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు. ఢిల్లీలోని ‘జామియా

మిలియా ఇస్లామియా’ వ్యవస్థా పకుల్లో ఆయన ఒకరు. భగత్ సింగ్ ‘నౌజవాన్ భారత్
సభ’ను స్థాపించడంలో మార్గదర్శక పాత్రను పోషించారు. స్వాతంత్య్రానంతరం ఆయన

శాంతి పునరుద్ధరణతోపాటు సోవియట్-భారత్ సంబంధాలకు కొత్తరూపం ఇవ్వడం కోసం

నిరంతరాయంగా కృషిచేశారు. ఆయన 1952లో లెనిన్ శాంతి బహుమతి పొందిన తొలి
భారతీయుడుగా నిలిచారు.
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స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు విష్
ణు
దామోదర్
చితాలే : దేశ నిర్మాణంలో ఆయనది
ప
్ర ముఖ పాత
్ర

వి

జననం: 1906 జనవరి 4; మరణం: 1961

ష్ణు దామోదర్ చితాలే బాల్యం నుంచే దృఢ నిబద్ధత, జీవిత

ధ్యేయాలుగల వ్యక్తి. ఆయనను అందరూ ప్రేమంగా ‘భాయ్
చితాలే’గా పిలుచుకునేవారు. ఆయన 1906 జనవరి 4న

మహారాష్ట్ర లోని కొల్హా పూర్ లో జన్మించారు. ప్రముఖ కమ్యూనిస్టు

నాయకుడైనప్పటికీ భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో చురుగ్గా పాల్గొన్న

జాతీయవాది. స్వాతంత్య్ర సమరంతోపాటు రైతులు-కూలీల ప్రయోజనాల
కోసం నిరంతరం

శ్రమించడమే కాకుండా

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో కూడా
నిర్భీతికి నిలువుటద్దమైన

చితాలే మార్క్సిస్టు

ఉన్నా ఆ పార్టీ విధానాన్ని

గుడ్డిగా అనుసరించలేదు. ఆ
మేరకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ

విధానాలు భారత జాతీయ
ప్రయోజనాలకు విరుద్ధం
అనిపించినపుడు

నిర్భీతికి ప్రతీక అయిన
చితాలే మార్క్సిస్ట్ సాహిత్య
ప్రభావితుడై, కమ్యూనిస్ట్
పార్టీ సభ్యుడిగా ఉన్నప్పటికీ
పార్టీ విధానాలను ఎన్నడూ
గుడ్డిగా అనుసరించలేదు.

బహిరంగంగా

వ్యతిరేకించడానికీ ఆయన వెనుకాడలేదు.

ఆ మేరకు 1942నాటి ‘క్విట్ ఇండియా’ ఉద్యమాన్ని కమ్యూనిస్టు లు

వ్యతిరేకించినా భాయ్ చితాలే మద్దతిచ్చారని చెబుతారు. ఈ కారణంగా

పార్టీ ఆయనను బహిష్కరించినా తిరిగి 1951లో మళ్లీ చేర్చుకుంది. అలాగే
భారత్ పై చైనా దండయాత్ర సమయంలోనూ ఆయన కమ్యూనిస్టు లతో

సైద్ధాంతికంగా విభేదిస్తూ మాతృభూమికి మద్దతు పలికారు. అంతేకాకుండా

భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో పాల్గొనడంతోపాటు గోవా విముక్తి

ఉద్యమంలోనూ ఆయన చురుగ్గా పాలు పంచుకున్నారు. ఆ సందర్భంగా
పోర్చుగీసుల పాలకుల తూటాలకు ఎదురొడ్డి 1000 మందితో గోవా
సరిహద్దు కు చేరుకున్నాడు.

‘ఆజాదీ కా డిజిటల్ ఫెస్టివల్’ పేరిట వారంపాటు నిర్వహించిన
కార్యక్రమాన్ని
నైపుణ్యాభివృద్ధి-వ్యవస్థా పన;
ఎలక్ట్రా నిక్స్/
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ శాఖ సహాయమంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్
2021 నవంబర్ 29న ప్రారంభించారు. ఇందులో ఎలక్ట్రా నిక్స్/
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ లక్ష్యాలు రోజుకొకటి వంతున
చేపట్ట బడ్డాయి.

స్వచ్ఛ భారత్ లోగో కోసం ‘డిజిటల్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్’
పోటీ నిర్వహించిన సందర్భంగా 2021 డిసెంబర్ 4న అనంత్
గోపాల్ ఖాస్బర్దా ర్ ను కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ సహాయ మంత్రి
మీనాక్షి లేఖి సత్కరించారు. అలాగే ‘100 కోట్ల టీకాల లోగో’
రూపొందించిన యాసిన్ హరూన్ సుదేశరా, ‘లోక్పాల్’ లోగో
తయారుచేసిన ప్రశాంత్ మిశ్రా, ‘బ్యాంబూ మిషన్లోగో’ రూపకర్త
సాయిరామ్ గౌర్ఎడిజీ, ‘డిజిటల్ఇండియా’ లోగో రూపకర్త రానా
భౌమిక్లను కూడా ఆమె సత్కరించారు.

‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ ప్రధాన వేడుకల్లో భాగంగా 2021
డిసెంబర్ 6న కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘మహాపరినిర్వాణ దివస్’
నిర్వహించింది.

పాల్గొన్నారు.

కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యుడిగా

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్:
్తంగా ప
దేశవ్యాప
్ర తిధ్వనిస్తోంది

కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో ‘మైగవ్’కి చురుగ్గా
సహకరించిన మైగవ్ ‘సాథీస్’ (సహోద్యోగులు)ను సాంస్కృతిక
శాఖ సహాయమంత్రి మీనాక్షి లేఖి సత్కరించారు.

మహాత్మాగాంధీ నేతృత్వాన

సాహిత్యంతో ప్రభావితులై

ఇండియా@75

‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’లో భాగంగా- 75 ఏళ్ల స్వాతంత్య్ర
వేడుకలను పురస్కరించుకుని విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ
ఆధ్వర్యంలోగల ‘పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ’ ఆర్ఈసీ
లిమిటెడ్ వారు అస్సాంలోని కామ్రూప్ జిల్లా పరిధిలోగల
సోనాపూర్ సహా పరిసర గ్రామాల్లో ‘విద్యుత్ ఉత్సవ్’
నిర్వహించింది.

ఇండియా@75 కింద అమృత్ మహోత్సవ్ కింద బిఆర్ఓ మోటార్
సైకిల్ కార్యక్రమంలో భాగంగా భారతదేశం నాలుగు మూలలకూ
ప్రయాణిస్తూ జాతీయ సమైక్యత, దేశ నిర్మాణం, రహదారి భద్రతలపై
అవగాహన సందేశాన్ని వినిపిస్తున్నారు. తద్వారా స్వాతంత్య్ర
అమృత్ మహోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.
ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా, అండమాన్-నికోబార్
దీవుల గిరిజన సంఘాలు ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆజాదీ కా అమృత్
మహోత్సవ్ లో గిరిజన ప్రజల అద్భుత చరిత్ర-సంస్కృతి,
విజయాలపై ఎంతో ఉత్సాహంతో వేడుకలు నిర్వహించాయి.

‘ఆజాదీ అమృత్ మహోత్సవ్’లో భాగంగా గిరిజన వ్యవహారాల
మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించిన వారోత్సవాల్లో దక్షిణాది రాష్ట్రా ల
నుంచి 86 మంది గిరిజన పారిశ్రామికవేత్తలను సత్కరించారు.
ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కింద వారణాసిలో పౌష్టి కాహారం,
బలవర్థక బియ్యం గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు
అవగాహన కల్పించింది.
‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ కింద కేంద్రం పంచాయతీరాజ్,
గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖలు ‘నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్
రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయతీ రాజ్’ సహకారంతో న్యూ
ఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్లో ఒకరోజు జాతీయ సదస్సును
నిర్వహించింది.
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భారత్-రష్యా

విశ్వసనీయ భాగస్వామ్యం

బలోపేతమవుతున్న
భారత్-రష్యా సంబంధాలు

28

రెండు దేశాల మధ్య
కుదిరిన ఒప్పందాలు

రెండు దేశాల మధ్య 2025 నాటికి పరస్పర
పెట్టు బడులను 50 బిలియన్డాలర్లకు,

వాణిజ్యాన్ని 30 బిలియన్ల స్థా యికి పైగా

చేర్చాలని రష్యా-భారత్అభిలషిస్తున్నాయి. ఈ
నేపథ్యంలో అధ్యక్షుడు పుతిన్ ప్రస్తుత పర్యటన
సందర్భంగా 28 ఒప్పందాలపై సంతకాలు
పూర్తయ్యాయి.

రెండు దేశాల మధ్య సంధానం నుంచి సైనిక

స్వాతంత్య్రం తర్వాత ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలతో సమానంగా ముందుకు
వెళ్లేందుకు భారత్ ప్రయత్నిస్తున్న వేళ రష్యా అత్యంత విశ్వసనీయ స్నేహ దేశాలలో
ఒకటిగా మారింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వాన ఈ స్నేహబంధం మరింత
బలపడింది. గడచిన రెండేళ్ల కోవిడ్ మహమ్మారి పరిస్థితుల నడుమ డిసెంబర్ 6న
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత్ రావడం, అందునా ఇది ఆయన రెండో
విదేశీ పర్యటన మాత్రమే కావడాన్నిబట్టి భారత్-రష్యాల బంధం ఎంత లోతైనదో
అంచనా వేయవచ్చు.

ర

ష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీల మధ్య
న్యూఢిల్లీలో డిసెంబర్6 నాటి సమావేశం ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు మరింత
ఉత్తేజమిచ్చింది. కాగా, రోమ్లో జి-20 శిఖరాగ్ర సమావేశంతోపాటు
గ్లాస్గో లో పర్యావరణం-వాతావరణ మార్పులపై జరిగిన ‘కాప్-26’ సదస్సుకూ
పుతిన్ హాజరు కాలేదు. అదేవిధంగా ఆయన చైనా వెళ్లా ల్సి ఉన్నప్పటికీ వెళ్లలేదు.
అయితే, భారత్-రష్యా 21వ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ఆయన హాజరు కావడం
రెండు దేశాల మధ్యగల ప్రత్యేక సంబంధాలపై సుస్పష్ట సంకేతమిచ్చింది. ఈ
సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లా డుతూ- “కొన్ని దశాబ్దా లుగా
ప్రపంచ స్థా యిలో అనేక ప్రాథమిక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. అనేక
భౌగోళిక రాజకీయ సమీకరణాలూ సంభవించాయి. కానీ, ఎన్నెన్నో పరిణామాల
నడుమ భారత్-రష్యాల స్నేహం మాత్రం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. రెండు
దేశాలూ ఏ మాత్రం సంకోచం లేకుండా పరస్పరం సహకరించుకోవడమే
కాకుండా సున్నితమైన అంశాల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాయి. ఇది
అంతర్జా తీయంగా దేశాల మధ్య స్నేహానికి ప్రత్యేక, విశ్వసనీయ నమూనా” అని
వ్యాఖ్యానించారు.
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సహకారందాకా, ఇంధన భాగస్వామ్యం నుంచి
అంతరిక్ష రంగ భాగస్వామ్యం వరకూ అనేక

అంశాలు ఈ ఒప్పందాల్లో భాగంగా ఉన్నాయి.
రష్యా విదేశాంగ, రక్షణ శాఖల మంత్రులు సెర్గీ

లవ్రోవ్, సెర్గీ షోయ్గు తో భారత రక్షణ, విదేశాంగ
శాఖల మంత్రులు రాజ్నాథ్ సింగ్, ఎస్. జయ్
శంకర్ ల మధ్య ద్వంద్వసభ్య చర్చలు కూడా
సాగాయి.

ఒకవైపు అంతర్జా తీయ ఉత్తర-దక్షిణ రవాణా

కారిడార్ ప్రణాళికను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు
అధినేతలు ఇద్దరూ అంగీకారానికి రాగా…

మరోవైపు భారత్లోని చెన్నై నుంచి రష్యాలోని
వ్లాడివస్తోక్ ను కలుపుతూ సముద్ర కారిడార్

పనులు వేగవంతం చేయడానికీ ఏకాభిప్రాయం
వెలిబుచ్చారు.

భారత్-రష్యాలు తమ సైనిక, సాంకేతిక సహకార
ఒప్పందాన్ని మరో 10 ఏళ్లు పొడిగించాలని
నిర్ణయించాయి.

ఆఫ్గనిస్తాన్ గడ్డ ఉగ్రవాదానికి వేదికగా
మారడాన్ని ఎంతమాత్రం అనుమతించరాదని

రెండు దేశాలు ఏకకంఠంతో స్పష్టం చేశాయి. ఈ

మేరకు చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో- అల్ ఖైదా,

ఐసిస్, లష్కరే తోయిబా వంటి సంస్థలపై ఉమ్మడి
చర్యలకు రెండు దేశాలు ప్రతినబూనాయి.
Scan the QR code to
listen to the Prime
Minister's address.

మీడియా కార్నర్

న్యూ ఇండియా

DELTEL/2020/78829

సమాచార్

January: 1-15 , 2022
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జాతీయ యువజన దినోత్సవం
స్వామి వివేకానంద జయంతి

“స్వామి వివేకానంద
దృష్టి లో భారతదేశమంటే
శతాబ్
దా ల నుంచీ
సాంస్కృతిక ై చతన్యమే
ఊపిరిగా సాగుతున్న
సజీవ స
్ర వంతి. మన
ై విరుద
దేశంప
్ధ అంచనాలు
ఉన్నప్పటికీ ప
్ర తి సవాలును
ఎదుర్కొంటూ మాత
్ర మే
భారత్ దృఢమ
ై నదిగా
ఆవిర్భవించగలదు.
భారతదేశాన్ని జాగృతం
చేసి, ‘విజ్
ఞా న ఖని’గా
రూపొందించాలని ఆయన
ఆకాంక్షించారు.”

Editor
Jaideep Bhatnagar,
Principal Director General,
Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by:
S a t y e n d r a P r a k a s h , P r i n c i p a l Director
General, B O C o n b e h a l f o f B u r e a u o f
Outreach and Communication

Published from:
Room No–278, Bureau of Outreach and
Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan,
New Delhi -110003

Printed at Address: Infinity
Advertising Services Pvt. Ltd.
FBD-one Corporate Park, 10th
Floor, New Delhi- Faridabad
Border, NH-1, Faridabad- 121003
(Haryana)

Telugu Vol. 2
Issue 13

- నరేంద
్ర మోదీ,
ప
్ర ధాన మంత్
రి

