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ఉచిత పంపిణీ కోసం

మన్ కీ బాత్ 2.0

31వ ఎపిసోడ్, 26 డిసెంబర్ 2021

స్వయంసమృద
ై న
్ధ భారత మంత
్రం : “ఉన్నతమ
లక్ష్యాలు నిర్
దే శించుకోండి, స్వప్నాలు సాకారం
చేసుకోవడానికి కృషి చేయండి”

ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి వ్యాపారం వచ్చే సంవత్సరం మరింత మెరుగ్గా ఉండేలా ఏదో ఒకటి చేయాలని. గత ఏడాది కన్నా మెరుగుదల సాధించాలని
కొత్త సంవత్సర తీర్మానం చేసుకోవడం పరిపాటి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2021 సంవత్సరానికి చివరి “మన్ కీ బాత్” లో దీనిపై
ప్రజలతో చర్చించారు. వ్యక్తిగత, సమాజ, దేశం యావత్తు అందించిన చక్కని సహకారంతో గత ఏడు సంవత్సరాల ప్రయాణం మరింత
మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఎంత స్ఫూర్తిమంతంగా నిలిచిందో ఆయన వివరించారు. ప్రజల శక్తితో ఈ వేదిక ఎంత శక్తివంతమైన సాధనంగా
మారిందో ప్రస్తావించారు. సంవత్సరపు “చివరి మన్ కీ బాత్” లో ప్రధానమంత్రి ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్, భారత సంస్కృతి, స్వచ్ఛత,
ప్రతీ ఒక్కరి జీవితంలో సాహిత్య ప్రాధాన్యత, పెద్దగా కలలు గని ఆ కలల సాకారానికి చేయాల్సిన కృషి వంటి అంశాలు ప్రస్తావించారు. ఆ
కార్యక్రమంలోని ప్రధానాంశాలు :
కోవిడ్, మానవ వనరులు:

మానవ వనరుల బలంతోనే భారతదేశం 100 సంవత్సరాల కాలంలో అతి పెద్ద మహమ్మారితో పోరాడగలిగింది.

మన వ్యాక్సినేషన్ గణాంకాలను ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల గణాంకాలతో పోల్చి చూస్తే మనం సాధించిన అద్భుత విజయం ఎంతటితో అర్ధం
అవుతుంది.

అప్రమత్తం: కరోనా కొత్త వేరియెంట్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో వ్యాపించిందన్న విషయం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలాంటి సందర్భంలో మన
చైతన్యం, క్రమశిక్షణే కొత్త వేరియెంట్ పై పోరాటానికి శక్తివంతమైన ఆయుధాలు. మనందరి ఉమ్మడి బలం కరోనాను తుదముట్టి స్తుంది. ఈ

బాధ్యతతో 2022లోకి మనం ప్రవేశించాలి.

గ్రూప్ కెప్టెన్ వరుణ్ సింగ్: ఇటీవల తమిళనాడులో జరిగిన విషాదకర సంఘటనలో మన దేశ తొలి సిడిఎస్ బిపిన్ రావత్ సహా పలువురు

సాహసులను మనం పోగొట్టుకున్నాం. గ్రూప్ కెప్టెన్ వరుణ్ సింగ్ కూడా వారిలో ఒకరు. ఆయన తన స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కు ఒక లేఖ రాశారు.

ఆ లేఖలో వరుణ్ సింగ్ తన సాహసం గురించి కాకుండా, తన వైఫల్యాల గురించి ప్రస్తావించారు. తనలోని లోపాలు బలంగా ఎలా మారాయో
ఆయన చర్చించారు.

పరీక్షలపై చర్చ: ప్రతీ సంవత్సరం నేను పరీక్షలకు సంబంధించిన ఒత్తిడుల గురించి చర్చిస్తూ ఉంటాను. ఈ ఏడాది కూడా పరీక్షల ముందు
విద్యార్థు లతో నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. 9 నుంచి 12 తరగతుల విద్యార్థు లు, వారి ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులకు ఆన్ లైన్ పోటీ

కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది.

పుస్తకాలు, వ్యక్తిత్వం: పుసకా
్త లు జ్ఞానాన్ని అందించం ఒక్కటే కాదు, అవి వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వాన్ని, జీవితాన్ని కూడా తీర్చి దిద్దుతాయి. మనం స్క్రీన్

పై గడిపే కాలం పెరుగుతున్న కొద్ది పుసక
్త పఠనం కూడా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. దీన్ని సాధించేందుకు మనందరం కలిసి కృషి చేయాలి.

ప్రాచీన సంస్కృతి: ప్రస్తుత రోజుల్లో భారత సంస్కృతి గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి వ్యక్తం అవుతోంది. ప్రజల్లో

కట్టుబాటు ఉన్నట్లయితే మన చారిత్రక కళలను ఆరాధించి, సుందరీకరించి, నిర్వహించాలన్న ఆకాంక్ష దేశవ్యాప్త ఉద్యమంగా మారుతుంది.

చిన్నదే అయినా స్వల్ప ప్రయత్నమే మన సాంస్కృతిక వైభవాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

పక్షుల సంరక్షణ: అడవుల్లో సంచరించే పక్షుల సంఖ్య క్రమంగా క్షీణిస్తూ ఉండడంతో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఎయిర్ గన్ సరెండర్ ప్రచారం

జరుగుతోంది. ఇందులో భాగంగా పక్షుల వేటను తగ్గించడం కోసం 1600 మంది పైగా ప్రజలు తమ వద్ద ఉన్న పేలుడు ఆయుధాలు సరెండర్
చేశారు.

స్వచ్ఛత ఒక కొత్త బాట: ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, సంస్థలు కావచ్చు.. పర్యావరణ స్వచ్ఛత కృషిలో ప్రతీ ఒక్కరూ కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. స్వచ్ఛత
విషయానికి వస్తే మన ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఎంతో సృజనాత్మకంగా ఉన్నాయి. కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం వరకు దీన్ని ఎవరూ విశ్వసించలేదు.

తపాలా శాఖలో చెత్త పడేసే ప్రదేశాన్ని చక్కని కెఫ్టేరియా కోర్టు యార్డ్ గా మార్చారు. పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ తమ వద్ద అందుబాటులో ఉన్న

ఖాళీ స్థలాన్ని వెల్ నెస్ సెంటర్ గా మార్చింది. పునీత్ సాగర్ అభియాన్ లో భాగంగా ఎన్.సి.సి కేడెట్లు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల శిథిలాలను తొలగించారు.
కొంత మంది ఔత్సాహిక యువ పారిశ్రామికవేతలు
్త స్వచ్ఛ జలాల కోసం ఒక స్టా ర్-ట్ అప్ ప్రారంభించారు.

సంకల్పం: దేశాభివృద్ధిని కొత్త శిఖరాలకు చేర్చేందుకు అందుబాటులో ఉన్న వనరులను మనందరం సంపూర్ణంగా వినియోగించుకోవాలి. భారత
స్వయం సమృద్ధి కృషిలో ఇది కూడా ఒక మంత్రం. మనందరం పెద్దగా ఆలోచించి, భారీగా కలలు గని, ఆ కలలు సాకారం చేసుకోవడానికి
కట్టుబాటును పునరుద్ఘా టించుకుందాం.

మన్ కీ బాత్ కోసం ఈ క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి.
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సంపాదకుడు

ై జదీప్ భట్నాగర్,
ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్యాలయం,
న్యూఢిల్లీ

సీనియర్ కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

సీనియర్ అసిస
్టెంట్ కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్
విభార్ శర్మ

అసిస
్టెంట్ కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్
చందన్ కుమార్ చౌదరి

లాంగ్వేజ్ ఎడిటర్
లు

సుమిత్ కుమార్ (ఇంగ్
లీ ష్),
అనిల్ పటేల్ (గుజరాతీ)
నదీమ్ అహ్మద్ (ఉర్
దూ ),
సోనిత్ కుమార్ గోస్వామి (అస్సామీ),
వినయ పి.ఎస్(మలయాళం)
పౌలమి రక్షిత్ (బెంగాలీ)
హరిహర్ పాండా (ఒడియా)

ై నర్
సీనియర్ డిజ

శ్యామ్ శంకర్ తివారి
రవీంద
్ర కుమార్ శర్మ

కవర్ పేజీ
కథనం

గత ఏడు సంవత్సరాలుగా పర్యాటకాన్ని ఉత్తేజితం చేయడానికి తీసుకున్న చర్యలు
సత్వర ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. దేశాభివృద్ధిలో ఈ రంగం పాత్ర కీలకంగా
మారనుంది.
		
పేజీలు 16-31

తగు సౌకర్యాలతో
విలసిల్
ధి
లు తున్న అభివృద్
్తంభం
మూలస

్త వార
్త లు
సంక్షిప

ఎన్నికల చట్
టా ల సవరణ బిల్
లు

దివ్యా తల్వార్, అభయ్ కుమార్ గుప్తా

సత్యేంద
్ర ప
్రకాష్,

ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్, బిఒసి
బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & కమ్యూనికేషన్
తరఫున

response-nis@pib.gov.in

భారత అభివృద్
ధి యానానికి
ముఖచిత
్రంగా మారుతున్న బాలికలు		

పేజీలు 12-15

హిమాచల్ కు రూ.11000 కోట
్ల విలువ
గల 4ై హడెల్ ప్రాజెక్టు లు

పేజీలు 32-33

దేవభూమిలో అభివృద్
ధి
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సంపాదకీయం
సాదర నమస్కారం,

భారతదేశ యోగా, తత్వ చింతన, ఆధ్యాత్మికత, సంస్కృతి యావత్ ప్రపంచం దృష్టి ని ఆకర్షిస్తున్నాయి. మన కొత్త
తరం ప్రాచీన కాలం నాటి మూలాలతో అనుసంధానం కావడం పట్ల కొత్త ఆసక్తిని పెంచుకుంది. దీని ఫలితంగా భారత
టూరిజం రంగం జాతీయంగాను, అంతర్జాతీయంగాను కూడా మంచి వృద్ధిని నమోదు చేసింది. స్వల్పకాలంలోనే
పర్యాటకులకు అవకాశాలు ఎంతో మెరుగుపడ్డా యి.
భారతదేశాన్ని ప్రపంచ టూరిజం కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడానికి దేశ నాయకత్వం తీసుకున్న చర్యలు జాతిని,
ప్రపంచాన్ని కూడా ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఆకర్షించడమే కాదు, ఆధునిక మౌలిక వసతులతో ప్రాచీన కాలం
నాటి వైభవానికి మెరుగులు దిద్దు తూ ఆ రంగంలో దేశ సామర్థ్యాన్ని ఇనుమడింపచేస్తున్నాయి.

శక్తివంతమైన అనుసంధానత ద్వారా టూరిజం రంగం ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం పొందుతోంది. చిన్న పట్టణాలను
ఉడాన్ తో అనుసంధానం చేసే ప్రయత్నం కావచ్చు లేదా వేగవంతమైన రోడ్ల నిర్మాణం, ప్రసాద్ వంటి ప్రాజెక్టు లు,
స్వదేశీ దర్శన్, చారిత్రక వైభవం గల ప్రదేశాల అభివృద్ధి వంటి చర్యలు, ఆరోగ్య రంగంలో సాధించిన అసాధారణ
విజయం వంటివన్నీ భారత పర్యాటక రంగానికి కొత్త దిశను అందించాయి. ప్రపంచ టూరిజం ర్యాంకింగ్ లో
2013లో 65వ స్థా నం నుంచి భారత్ 34వ స్థానానికి చేరింది. పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి మరింత వేగవంతమవుతోంది.
పర్యాటక వసతుల అభివృద్ధి, ఇ-వీసాల అమలు; గ్రామాలు, నగరాల ఆధునికీకరణ చర్యల ఫలితంగా టూరిజం
ద్వారా సగటు ప్రజలు తమ వంతు వాటా అందించడమే కాదు, దేశం పురోగమించేందుకు దోహదపడుతున్నారు.
ఈ తరహా కనెక్టివిటీ, ఆతిథ్యం, సదుపాయాల కారణంగా పర్యాటక రంగం సమ్మిళిత సుసంపన్నతకు ఒక సూచిగా
మారింది. ఈ ఏడాది జాతీయ టూరిజం దినోత్సవం సందర్భంగా మేం అందిస్తున్న కవర్ పేజీ కథనం భారత పర్యాటక
రంగం వృద్ధి, సామర్థ్యాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తుంది.

ప్రభుత్వ ఆకాంక్షాపూరిత కార్యక్రమం ‘బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో’ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా దేశంలో లింగ
నిష్పత్తి ఏ విధంగా విప్లవాత్మకంగా మారిందనే కథనం ప్రచురిస్తున్నాం. భారత చరిత్రలో తొలిసారిగా మగ వారితో
పోల్చితే మహిళల నిష్పత్తి పెరుగుతోంది.

ఈ సంచికలో మీరు వ్యాపార సంస్థలు ఏ విధంగా యునికార్న్ లుగా మారవచ్చు, దేశ విజయంలో యువ జనాభా
వాటా ఏ విధంగా పెరుగుతోంది కూడా చదవవచ్చు. వ్యక్తిత్వ విభాగంలో ఫీల్డ్ మార్షల్ కె.ఎం.కరియప్ప జీవిత చరిత్రతో
పాటుగా అమృత్ మహోత్సవ్ యోధుల విభాగంలో ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ యోధుల గురించిన స్ఫూర్తిదాయకమైన
కథనాలు ఈ సంచికలో ప్రత్యేక ఆకర్షణ.

దేశ పురోగతికి మౌలిక వసతులు అత్యంత కీలకం. గత ఏడాది చివరిలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతికి ఎన్నో
అభివృద్ధి కానుకలు అందించారు. వాటి గురించి కూడా ఈ సంచికలో చదవవచ్చు.

ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ను 15-18 సంవత్సరాల మధ్య వయస్కులైన వారికి కూడా విస్తరించింది.
జాతి ఉమ్మడి బలం ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేశ పురోగతిని నిస్సందేహంగా కొత్త శిఖరాలకు చేర్చుతుంది. ఏది
ఏమైనా మీరందరూ కోవిడ్ నిబంధనావళిని కట్టు దిట్టంగా పాటించడం అత్యంత ప్రధానం.
కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఉండండి. మీ సలహాలు ఈ దిగువ అడ్రస్ కి తెలియ చేయండి.

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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కవర్ పేజీ కథనం చదివిన తర్వాత భారతదేశం
ప్రపంచ గురు స్థా నం సంపాదించే మార్గంలో సరైన
దిశగానే ప్రయాణిస్తోందని నేను భావించాను. ప్రతీ ఒక్క
దేశవాసికి ఈ పత్రిక అత్యంత ప్రధానమైనది. వివిధ
పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థు లకు ఇది ఎంతో
ఉపయోగకరంగా ఉంది.
dpmeena1969@gmail.com

న్యూ ఇండియా సమాచార్ ద్వారా ప్రభుత్వ పథకాలు,
ప్రాచుర్యానికి నోచుకోని యోధులు, భారత పరివర్తిత
ప్రయాణానికి చెందిన ఎంతో సమాచారం నేను
పొందాను. ఈ పత్రిక టీమ్ చేస్తున్న కృషికి అందరికీ
నేను అభినందనలు తెలియచేస్తున్నాను.
dbrajput8484@gmail.com

ఈ న్యూ ఇండియా సమాచార్ పత్రిక
వర్తమాన అంశాలకు సంబంధించిన

తాజా సమాచారం అందించింది. మహిళా
సాదికారత కావచ్చు, రక్షణ రంగంలో

భారత్ స్వయం సమృద్ధి, ఉగ్రవాదానికి

దీటైన సమాధానం లేదా జాతి పురోగతిలో కొత్త

అధ్యాయాన్ని రచిస్తున్న వృద్ధి పథం వంటివన్నీ

ఇందులో ఉన్నాయి. పత్రిక బృందం

సభ్యులందరికీ అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు.

డాక్టర్ టి.ఎస్. బావల్
tsbawal4@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

మీ పత్రిక చక్కని సమాచారం అందిస్తూ ఎంతో
ఉపయోగకరంగా ఉంది. దీన్ని మేం క్రమం తప్పకుండా
చదువుతున్నాం. తాజా పరిస్థితులపై అవగాహనకు
ఇందులో ఇస్తున్న చక్కని సమాచారం, తేలికపాటి
లభ్యత సహాయపడుతున్నాయి. అందుకే ఈ పత్రిక
యువతకు అభిమానపాత్రంగా మారింది.
ప్రదీప్ కుమార్ నానోలియా

pknenolia@gmail.com
న్యూ ఇండియా సమాచార్ పత్రిక డిసెంబర్ 16-31,
2021 సంచిక చదవడం వల్ల భారత ప్రభుత్వ వివిధ
మంత్రిత్వ శాఖలు నిర్వహిస్తున్న వివిధ పథకాల
సమాచారం తెలిసింది. ఆరోగ్య సంబంధిత సేవలు,
వ్యాక్సినేషన్, పారిశుధ్యం, జీవన మెరుగుదల
వంటివన్నీ ప్రశంసనీయ చర్యలు. ప్రజల సౌకర్యం,
జాతి భద్రత రెండింటినీ దృష్టి లో ఉంచుకుని జాతీయ
రహదారుల నిర్మాణం జరుగుతోంది. రైల్వేలు, పొగ
రహిత వంట గదులు, నేషనల్ హైడ్రోజెన్ మిషన్
ద్వారా హరిత ఇంధన పరిచయం విప్లవాత్మక
అడుగులు. ప్రధానమంత్రిని, భారత ప్రభుత్వ బృందం
అంతటినీ నేను అభినందిస్తున్నాను.
పవన్ కుమార్ బిష్ణోయ్

pawankumarbishnoi251@gmail.com
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సంక్షిప్త వార్తలు

ప్రధాన మంత్రి మోదీకి భూటాన్ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం;
ప్రపంచంలో అత్యంత అభిమానపాత్
రు ై లన నాయకుల జాబితాలో అగ్రస్
థా నం

క

రోనా సంక్షోభ సమయంలో ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ప్రదర్శించిన అసమాన నాయకత్వ
లక్షణాలను నేడు ప్రపంచం యావత్తు గుర్తిస్తోంది. మన
పొరుగు దేశం భూటాన్ తమ దేశంలోని అత్యున్నత
పౌర పురస్కారం నాగ్ దాగ్ పేల్జీ ఖోర్లో తో ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీని సత్కరించింది.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ బేషరతు స్నేహభావం
ప్రదర్శించారని భూటాన్
ప్రధాన మంత్రి లోటే
శేరింగ్ అన్నారు. అదే సమయంలో ఆయనను ఒక
ఆధ్యాత్మిక జీవిగా కొనియాడారు. తనకు అవార్డు ప్రకటించినందుకు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కృతజ్ఞ తలు తెలియచేస్తూ “భూటాన్
ప్రధానికి ధన్యవాదాలు! మీ సుహృద్భావ వైఖరి నన్ను కదిలించింది.
భూటాన్ రాజుకు కూడా నా కృతజ్ఞ తలు” అని ట్వీట్ చేశారు.
భూటాన్ అత్యున్నత పౌర పురస్కారంతో ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ 2021 సంవత్సరంలో ప్రపంచంలోని అత్యంత
అభిమానపాత్రులైన నాయకుల జాబితాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు
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జో బైడెన్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ లను
దాటిపోయి అగ్రస్థానానికి చేరారు. 38 దేశాలకు చెందిన
42,000 మందిని సర్వే చేసి బ్రిటన్ కు చెందిన మార్కెట్
పరిశోధన సంస్థ యు గవ్ ఈ జాబితా రూపొందించింది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2016లో సౌదీ అరేబియా
అత్యున్నత పురస్కారం; 2018లో ఆఫ్గనిస్తాన్, పాలస్తీనా
అత్యున్నత పురస్కారాలు; 2019లో మాల్దీవులు, బహ్రేన్
అత్యున్నత పురస్కారాలు; 2020లో అమెరికా అత్యున్నత
పురస్కారం లీజియన్ ఆఫ్ మెరిట్ అందుకున్నారు.
అంతేకాదు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2018 సంవత్సరంలో
సియోల్ పీస్ ప్రైస్ కల్చరల్ ఫౌండేషన్ నుంచి సియోల్ శాంతి
బహుమతి; 2019లో ఐక్యరాజ్యసమితి చాంపియన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్
పురస్కారం, ఫిలిప్ కోట్ల ర్ ప్రెసిడెన్షియల్ అవార్డు , బిల్ అండ్
మెలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి గ్లోబల్ గోల్ కీపర్ అవార్డు ;
2021లో కేంబ్రిడ్జి ఎనర్జీ రీసెర్చ్ అసోసియేట్స్ నుంచి పర్యావరణ
నాయక పురస్కారం అందుకున్నారు.

కిసాన్ై రలు: అటుై రతులకు, ఇటుై రల్వేలకు
ప
్ర యోజనకరం

021 నవంబర్

చివరి వారంలో రాజస్థా న్ లోని ఆల్వార్

నుంచి అస్సాంలోని బహెతాకు 216 టన్నుల ఉల్లిపాయలతో

తొలి కిసాన్ రైలు బయలుదేరింది. ఈ 220 టన్నుల ఉల్లిపాయలు
ఆల్వార్ నుంచి బహెతాకు రవాణా చేయడానికి సాధారణంగా అయ్యే

చార్జీ రూ.10 లక్షలు. కానీ, కిసాన్ రైల్ యోజన నుంచి 50శాతం
సబ్సిడీ అందిన కారణంగా రవాణా చార్జీ రూ.5 లక్షలు మాత్రమే
అయింది.

ఆల్వార్ లో రైతులు కిలో ఉల్లిపాయకి రూ.20 ధర పొందే వారు,

కానీ, అస్సాంలో వారు అంతకన్నా అధికంగా రూ.26 రూపాయల
ధర పొందారు. సుదూర ప్రాంతాలకు రైతులు చేరువ కావడానికి

విస్తృతమైన రైల్వే నెట్ వర్క్ వినియోగించే లక్ష్యంతో పెద్దవి, మరింత
లాభదాయకమైనవి అని మార్కెట్ల కు కిసాన్ రైలు సర్వీసును 2020లో

ప్రవేశపెట్టా రు. అలాగే రైతుల ఆదాయాలు రెట్టింపు చేయాలన్న

సభకు రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణ వ్ ఈ సమాచారం అందిస్తూ

ప్రభుత్వ విజన్ ను కూడా ఇది సాకారం చేసింది. 2020 ఆగస్టు 7వ

“రైతులు, ఇతర వ్యవసాయ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చిన డిమాండు

త్వరగా పాడైపోయే స్వభావం గల వస్తువులను దేశంలోని విభిన్న

గల ఇతర ఉత్పత్తుల రవాణా సర్క్యూట్ల ను గుర్తించడం జరుగుతోంది.

ఆదాయం ఆర్జించాయి. శీతాకాల సమావేశాల సందర్భంగా లోక్

ఎయిర్ కండిషన్డ్ కంటైనర్లు ఉపయోగిస్తున్నాం” అని చెప్పారు.

తేదీన ఈ సర్వీసును ప్రవేశపెట్టి న నాటి నుంచి మొత్తం 1642 ట్రిప్పుల్లో

ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఈ సర్వీస్ ద్వారా రైల్వేలు రూ.220 కోట్ల
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ఆధారంగా కూరగాయలు, పళ్లు , త్వరితంగా చెడిపోయే స్వభావం
కూరగాయలు, పళ్లు వంటి త్వరితంగా చెడిపోయే ఉత్పత్తుల రవాణాకు

సంక్షిప్త వార్తలు

తు ;
కుతుబ్ మినార్ కన్నా ఎత్
మణిపూర్ లో నిర్మాణంలో
ఉన్న ప
తై న ై రల్వే
్ర పంచంలోనే ఎత్
వంతెన

దే

శానికి స్వాతంత్య్రం సిద్ధించిన తర్వాత కూడా పలు
రాష్ట్రాలు ప్రత్యేకించి ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అభివృద్ధిలో
వెనుకబడిపోయాయి. అత్యంత క్లిష్టమైన కొండ ప్రాంతాలు,
భౌగోళిక పరిస్థితుల కారణంగా ఈ ప్రాంతాలను ప్రధాన
అభివృద్ధి స్రవంతిలోకి తేవాలంటే బలమైన మౌలిక వసతులు
అత్యంత కీలకం. 2014 నుంచి ఈ పరిస్థితి మారిపోయింది.
ఈ రాష్ట్రాల్లో కొత్త ఇన్ ఫ్రా ప్రాజెక్టు లు నిర్మాణంలో
ఉన్నాయి. ఈశాన్య రాష్ట్రాలు భారత అభివృద్ధి రథానికి
ఇంజన్ అనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విశ్వాసం, గట్టి
కట్టు బాటే ఇందుకు కారణం. ఈశాన్య భారతానికి మౌలిక
వసతులతో ఉత్తేజం కల్పించాలన్న ప్రభుత్వ కట్టు బాటుకు
మరో తార్కాణమే మణిపూర్ లో ప్రపంచంలోనే అత్యంత
ఎత్తులో నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెన. మణిపూర్ రాజధానిని
దేశంలోని బ్రాడ్ గేజ్ నెట్ వర్క్ తో అనుసంధానం
చేయడం కోసం జిరిబాం-ఇంఫాల్
మధ్యన
111
కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ ఆకాంక్షాపూరిత ప్రాజెక్టు చేపట్టా రు.
ఎలాంటి భూకంపాలనైనా తట్టు కోగల బలం ఉండేలా ఈ
రైల్వే వంతెన నిర్మిస్తున్నారు. రిక్టర్ స్కేలుపై 8.5 తీవ్రత
గల బలమైన భూకంపాలను కూడా ఇది తట్టుకుంటుంది.
ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే 111 కిలో మీటర్ల ప్రయాణం 2.5
గంటల్లో పూర్తవుతుంది. ప్రస్తుతం జిరిబాం-ఇంఫాల్ మధ్య
(ఎన్ హెచ్-37) దూరం 220 కిలో మీటర్లు . ప్రయాణానికి
10-12 గంటలు వ్యవధి పడుతోంది. నోనీ లోయపై ఈ
వంతెన నిర్మాణం అనంతరం ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత
ఎత్తుగా నిర్మించిన వంతెనగా చరిత్ర సృష్టి స్తుంది. 2023
డిసెంబర్ నాటికి ఈ వంతెన నిర్మాణం పూర్తవుతుంది.

స్వయం సమృద్
ధి కి సహాయకారిగా ఉన్న దీన్ దయాళ్
అంత్యోదయ జాతీయ గ్రా మీణ ఉపాధి మిషన్, స్టా ర్ట్అప్ విలేజ్ ఎంటర్ ప్రె న్యూర్ షిప్ కార్యక్రమం

ఆ

ర్థిక అసమానతలు తొలగించడం లక్ష్యంగా దీన్ దయాళ్
అంత్యోదయ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి మిషన్, స్టా ర్ట్-అప్
విలేజ్ ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ షిప్ కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. దీన్
దయాళ్ అంత్యోదయ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి మిషన్ ప్రారంభించిన
నాటి నుంచి 73.5 లక్షల స్వయం సహాయక బృందాల్లో 8.04 కోట్ల
మంది మహిళలను చేర్చారు. అలాగే 2016 సంవత్సరంలో స్టా ర్ట్-అప్
విలేజ్ ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ షిప్ కార్యక్రమం ప్రారంభించిన నాటి నుంచి
1.78 లక్షలకు పైగా గ్రామీణ పరిశ్రమలకు సహాయం అందించారు.
నవంబర్ 30 వరకు అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం వర్తమాన
ఆర్థిక సంవత్సరంలో 27.38 లక్షల స్వయం సహాయక బృందాలకు
బ్యాంకులు రూ.62,848 కోట్లు రుణంగా అందించాయి. ఇప్పుడు
తాజాగా స్వయం సహాయక బృందాలకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ సదుపాయం
కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

మరోసారి ఖాదీ ప
్ర పంచ ై జత
్ర యాత
్ర ; ఖాదీ
తు న్న అమెరికన్ ఫ్యాషన్
డెనిమ్ ను తయారు చేస్
బ్రాండ్ “పటగోనియా”

ఒ

క ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ గా ఖాదీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజల ఎంపికగా
మారింది. మెక్సికోలో భారత ఖాదీ “ఒహాకా ఖాదీ”గా ఎలా
ప్రాచుర్యం పొందిందన్నది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా
వివరించారు. ఇప్పుడు అమెరికాకు చెందిన అగ్రశ్రేణి ఫ్యాషన్ బ్రాండ్
పటగోనియా డెనిమ్ దుస్తుల తయారీలో చేనేత ఖాదీ డెనిమ్ ను
ఉపయోగిస్తోంది. టెక్స్ టైల్ దిగ్గజం అర్వింద్ మిల్స్ ద్వారా
పటగోనియా 30,000 మీటర్ల ఖాదీ డెనిమ్ వస్త్రాన్ని గుజరాత్ నుంచి
రూ. 1.08 కోట్ల కు కొనుగోలు చేసింది. పటగోనియా ఖాదీ డెనిమ్
కొనుగోలు చేయడం వల్ల 1.80 లక్షల పని గంటలు అంటే 27,720
రోజుల పని ఖాదీ వస్త్రకారులకు లభించింది. అగ్రశ్రేణి టెక్స్ టైల్
మిల్లుగా విరాజిల్లుతున్న అర్వింద్ మిల్స్ సహాయంతో గుజరాత్ నుంచి
ఈ ఖాదీ డెనిమ్ ఫ్యాబ్రిక్ ను 2017 నుంచి పటగోనియా సేకరించింది.
ఖాదీ డెనిమ్
ఉత్పత్తులను ప్రపంచానికి తీసుకువెళ్లడానికి ఖాదీ,
గ్రామీణ పరిశ్రమల కమిషన్ (కెవిఐసి) 2017 జూలైలో అర్వింద్
మిల్స్ తో ఒక ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసింది.
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సౌకర్యాల మెరుగుదలకు ప్రా ధాన్యం అభివృద్
ధి కి ఉత్తే జం

ఉ

త్తరప్రదేశ్ భారత స్వాతంత్య్రోద్యమం, ఆర్థిక ప్రయాణం,

నవభారత

స్వర్ణయుగానికి

పరివర్తన

ప్రధానాంశాలుగా

దేశ

సాక్షిగా నిలుస్తోంది. జాతి వేగవంతమైన

అభివృద్ధికి అద్భుతమైన వాటా అందిస్తోంది. “మొత్తం యుపి

అంతా కలిసికట్టుగా వృద్ధి చెందినప్పుడే మన దేశ పురోగతి

సాధ్యమవుతుంది” అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
ఈ మాటలతోనే ప్రధానమంత్రి షాజహాన్ పురాలో గంగా ఎక్స్
ప్రెస్

వేకు శంకుస్థా పనన చేయడంతో పాటు రైతులు,

పట్టణాభివృద్ధి, ఆరోగ్యం, విద్య, రోడ్ల నిర్మాణం, వారణాసిలో

టూరిజం ప్రాజెక్టు లను ప్రారంభించారు. కాన్పూర్ నగరంలో
మెట్రో

ప్రాజెక్టు ను ప్రారంభించడంతో పాటు ఐఐటి

స్నాతకోత్సవంలో మాట్లాడుతూ, స్వయంసమృద్ధ

భారత్

నిర్మాణ ప్రయత్నాల్లో పాలు పంచుకోవాలని యువతకు పిలుపు

అ

ఇచ్చారు.

మిత వేగవంతమైన అనుసంధానత పైనే ఏ దేశ
పురోగతి అయినా ఆధారపడి ఉంటుంది. సరకుల
సత్వర రవాణాకు కూడా అది దోహదకారి
అవుతుంది. ఫలితంగా వస్తువుల ధరలు తగ్గడమే కాదు వాణిజ్యం,
వ్యాపారం, ఎగుమతులకు కూడా ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ఈ
సత్వర కనెక్టివిటీ అవసరాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం గత ఏడు
సంవత్సరాలుగా ప్రపంచ శ్రేణి మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి
చేసేందుకు అమిత వేగంగా కృషి చేసింది. ఈ అభివృద్ధి
ప్రయాణంలో భాగంగా ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా మౌలిక వసతుల
త్వరిత అభివృద్ధికి కేంద్ర స్థా నంగా మారింది. ప్రధానమంత్రి
నవంబర్ 15వ తేదీన పూర్వాంచల్ ఎక్స్ ప్రెస్ వేను
ప్రారంభించారు. సరిగ్గా ఒక నెల రోజుల తర్వాత డిసెంబర్ 18న
594 కిలో మీటర్ల నిడివి గల గంగా ఎక్స్ ప్రెస్ వేకు శంకుస్థా పన
చేశారు. దేశంలోని అతి పెద్ద రాష్ట్రానికి అమిత వేగవంతమైన
అనుసంధానత ప్రాధాన్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ “ఉత్తర ప్రదేశ్ జనాభా
పరంగానే కాదు, ఒక దిక్కు నుంచి ఇంకో దిక్కుకు విస్తీరణం
్

6 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 16-31, 2022

ఉత్తర ప్రదేశ్ కు అభివృద్ధి కానుక

జాతి

్త ర్ ప
ఉత
్ర దేశ్ లోని 12 జిల్
్ర త్యక్ష ప
్ర యోజనం
లా లకు ప

రూ.36,200 కోట్ల వ్యయంలో ఆరు లేన్ల ఎక్స్ ప్రెస్ వే నిర్మాణం
జరుగుతోంది. మీరట్ లోని బిలౌజి గ్రామం నుంచి ప్రారంభమయ్యే
ఈ ఎక్స్ ప్రెస్ వే ప్రయాగ్ రాజ్ లోని జుదాపూర్ దండు గ్రామం
వరకు విసర
్త ించి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో దీన్ని 8 లేన్లకు
మార్చుకోగలిగే సదుపాయం కూడా ఉంది.

మీరట్

ఈ ఎక్స్ ప్రెస్ వే ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని 12 జిల్లాలు, 519 గ్రామాలను
అనుసంధానం చేస్తుంది. ఇది మీరట్, హాపూర్, బులంద్ షహర్,
అమ్రోహా, సంభాల్, బదౌన్, షాజహాన్ పూర్, హార్దో యి, ఉన్నావ్,
రాయబరేలి, ప్రతాప్ గఢ్, ప్రయాగ్ రాజ్ ల మీదుగా సాగుతుంది.
ఇది పూరయి
్త తే ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని పశ్చిమ, తూర్పు ప్రాంతాలను
కలుపుతూ రాష్ట్రంలోనే పొడవైన ఎక్స్ ప్రెస్ వేగా నిలుస్తుంది.

అమ్రోహా

ఈ ఎక్స్ ప్రెస్ వేతో చేనేత పరిశ్రమలు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు,
శీతల స్టోరేజిలు, వేర్ హౌసింగ్, పాడి ఆధారిత పరిశ్రమలకు ఉత్తేజం
లభిస్తుంది.

కోణంలో చూసిన సమానంగా పెద్ద రాష్ట్రం. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని 12
జిల్లాలను కలుపుతూ నిర్మాణం అవుతున్న గంగా ఎక్స్ ప్రెస్ వే
తూర్పు, పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ లను చేరువ చేయడమే కాదు, ఢిల్లీ

బదౌన్
హార్దో యి

ఫరూఖాబాద్
కనోజ్

రాయబరేలి

ఈ ఎక్స్ ప్రెస్ వేపై షాజహాన్ పూర్ వద్ద వైమానిక దళం విమానాల
అత్యవసర ల్యాండింగ్ కోసం 3.5 కిలో మీటర్ల రన్ వే కూడా
నిర్మాణం అవుతుంది. ఎక్స్ ప్రెస్ వేపై ఈ దిశలో పారిశ్రామిక
కారిడార్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదన కూడా ఉంది.

గంగా ఎక్స్ ప్రెస్ వే నిర్మాణంతో సమీప ప్రాంతాల సామాజిక,
ఆర్థికాభివృద్ధితో పాటు వ్యవసాయం, వాణిజ్యం, పర్యాటక రంగాలు
కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి. పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలకు
ఉత్తేజం కలుగుతుంది. పలు ఉత్పత్తి యూనిట్లు , అభివృద్ధి కేంద్రాలు,
వ్యవసాయ ఉత్పాదక కేంద్రాలను రాష్ట్ర రాజధానితో కలుపుతూ ఈ
ఎక్స్ ప్రెస్ వే ఒక పారిశ్రామిక కారిడార్ గా కూడా
ఉపయోగపడుతుంది.

ఆర్థి కాభివృద్
ధి కి
్త మార
కొత
్ గం

లఖ్ నవూ
ప్రతాప్ గఢ్

ప్రయాగ్ రాజ్

`

వ్యయం
కోట్లు

గంగా ఎక్స్ ప్రెస్ వే 12 జిల్లాలకు చెందిన 519
గ్రామాలను అనుసంధానం చేస్తుంది.

మీరట్ 

15 కిమీ

షాజహాన్ పూర్ 

బులంద్ షహర్ 

11 కిమీ

ఉన్నావ్ 

హాపూర్ 

33 కిమీ

ఆమ్రోహా 

26 కిమీ

బదౌన్ 

92 కిమీ

సంభాల్ 

39 కిమీ

హార్దో యి 

రాయబరేలి 

ప్రతాప్ గఢ్ 

ప్రయాగ్ రాజ్ 

40 కిమీ
99 కిమీ

105 కిమీ
77 కిమీ

41 కిమీ

16 కిమీ

నుంచి బిహార్ మధ్య ప్రయాణ కాలాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
కాలం ఆదా అయినప్పుడు సౌకర్యం కూడా పెరుగుతుంది, వనరులు
సరైన విధంగా ఉపయోగంలోకి వస్తాయి, అప్పుడే సామర్థ్యాలు
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ఉత్తర ప్రదేశ్ కు అభివృద్ధి కానుక

వారణాసిలో అనేక అభివృద్
ధి ప్రాజెక్టు లు ప్రా రంభం
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ డిసెంబర్ 23 వ తేదీన
వారణాసి చేరుకున్నారు. 10 రోజుల వ్యవధిలో ఇది ఆయన
రెండో పర్యటన. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన కాశీవిశ్వనాథ్ కారిడార్ తొలి దశను ప్రారంభించడంతో పాటు
రూ.1500 కోట్ల పెట్టుబడితో చేపట్టి న మరో 22 ప్రాజెక్టు లను
ప్రారంభించడం లేదా శంకుస్థా పన చేయడం జరిగింది.
ప్రధానమంత్రి గత పర్యటనల్లో నే పిఎం ఆత్మనిర్భర్ స్వస్థ్
భారత్ స్కీమ్ తో పాటుగా వారణాసి అభివృద్ధికి అవసరం
అయిన పలు ప్రాజెక్టు లు ప్రారంభించారు.

రూ. 07 రూ.107

కోట్లు పైబడిన
వ్యయంతో
సెంట్రల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్
హయ్యర్ స్టడీస్ వద్ద
నిర్మించిన ఉపాధ్యాయ విద్యా
కేంద్రం

20

లక్షలు పైగా
కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్
మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన
యాజమాన్య పథకం కింద
ఉత్తర ప్రదేశ్ నివాసుల కోసం
“ఘరౌని” గ్రామీణ గృహ
హక్కుల పట్టా లను వర్చువల్ గా
పంపిణీ చేశారు.

కోట్ల వ్యయంతో
నిర్మించిన కేంద్ర విద్యామంత్రిత్వ
శాఖకు చెందిన ఉపాధ్యాయ విద్యా
అంతర్ విశ్వవిద్యాలయ కేంద్రం
ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించిన విద్యా
రంగం ప్రాజెక్టుల్లో ఉన్నాయి.

1.70

లక్షల మంది
బెనారస్ డెయిరీతో అనుబంధం
ఉన్న పాల ఉత్పత్తిదారుల
ఖాతాల్లోకి రూ.35 కోట్ల బోనస్
ను ప్రధానమంత్రి డిజిటల్ గా
బదిలీ చేశారు.

పెరుగుతాయి. పూర్వాంచల్ ఎక్స్ ప్రెస్ వే కావచ్చు లేదా ఢిల్లీ-మీరట్
ఎక్స్ ప్రెస్ వే కావచ్చు, కుశీనగర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయమే
కావచ్చు లేదా అంకిత సరకు రవాణా కారిడార్ లోని ప్రధాన దశలు...
ఇలా ఎన్నో ప్రాజెక్టు లు ప్రజా సేవ కోసం అంకితం చేయడం జరిగింది.
నేడు బుందేల్ ఖండ్ ఎక్స్ ప్రెస్ వే, గోరఖ్ పూర్ లింక్ ఎక్స్ ప్రెస్
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	వారణాసిలోని కార్ఖాన్ లో ఉన్న ఉతర
్త ప్రదేశ్ రాష్ట్ర
పారిశ్రామికాభివృద్ధి సంస్థ ఫుడ్ పార్కు లో బెనారస్ డెయిరీ
కాంప్లెక్స్ కు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ శంకుస్థా పన
చేశారు. 30 ఎకరాల భూమిలో విసర
్త ించిన ఈ డెయిరీని
రూ.475 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్నారు. రోజుకి 5 లక్షల
లీటర్ల పాలు ప్రాసెస్ చేసే సామర్థ్యం దీనికుంటుంది.
బి.హెచ్.యు, కరౌండిలలో నివాస గృహాలు, సిబ్బంది
క్వారర
్ట ను
్ల ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు.

ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించిన ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగానికి
చెందిన ఇతర ప్రాజెక్టుల్లో రూ.130 కోట్లతో నిర్మించిన
వైద్యుల హాస్టల్, నర్సుల హాస్టల్, మహామన పండిట్ మదన్
మోహన్ మాలవీయ కేన్సర్ సెంటర్ లో షెల్టర్ హోమ్
ఉన్నాయి. అలాగే ఆయుష్ మిషన్ కింద రూ. 49 కోట్ల
వ్యయంతో భద్రాసిలో 50 పడకల ఆయుష్ ఆస్పత్రి, పిండ్రా
తహసీల్ లో ప్రభుత్వ హోమియో మెడికల్ కాలేజి
నిర్మాణానికి శంకుస్థా పన చేశారు.

ప్రయాగ్ రాజ్, బాదోహి రోడ్ వద్ద 4 నుంచి 6 లేన్ల రోడ్
విసర
్త ణ ప్రాజెక్టు లకు శంకుస్థా పన చేయడంతో పాటు
వారణాసిలోని సంత్ గోవరన్
్థ లో గల శ్రీ గురు రవిదాస్ జీ
మందిరం వద్ద టూరిజం అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు తొలి దశను
ప్రారంభించారు.

ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించనున్న ఇతర ప్రాజెక్టుల్లో
వారణాసిలోని దక్షిణాసియా ప్రాంతీయ కేంద్రంలో వరి
పరిశోధన సంస్థ, స్పీడ్ బ్రీడింగ్ వసతి, పాయక్ పూర్
గ్రామం వద్ద రీజినల్ రిఫరెన్స్ స్టాండర్డ్స్ లేబరేటరీ,
పిండ్రా తహసీల్ లో అడ్వకేట్ భవనం ఉన్నాయి.

వే, ప్రయాగ్ రాజ్ లింక్ ఎక్స్ ప్రెస్ వే, ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఎక్స్ ప్రెస్
వే, నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఢిల్లీ-మీరట్ హైస్పీడ్
కారిడార్ వంటి మెగా ప్రాజెక్టు ల పని అమిత వేగంగా సాగుతోంది”
అని ప్రదానమంత్రి అన్నారు. మౌలిక వసతుల్లో పెట్టు బడి వల్ల ఉపాధి
అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు ప్రైవేటు రంగం కూడా ఉత్తేజితం
ప
్ర ధానమంత్రి పూర్తి ప
్ర సంగం
కోసం ఈ క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్
చేయండి

ఉత్తర ప్రదేశ్ కు అభివృద్ధి కానుక
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కాన్పూర్ కు మెట్
రో ై రలు కానుక

కాన్పూర్ ఒకప్పుడు “మాంచెస్టర్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ , ఉత్తర ప్రదేశ్ ఆర్థిక రాజధాని”గా పేరు పొందింది. అద్భుతమైన ఆర్థిక శక్తి
ఉన్నప్పటికీ మురికి, ఇరుకైన రోడ్లు , ట్రాఫిక్ జామ్ లు, స్థా నిక అనుసంధానత లోపంతో కాన్పూర్ అల్లాడుతూ ఉండేది. పట్టణాల్లో
ప్రయాణ వసతుల మెరుగుదలకు ప్రధానమంత్రి మోదీ ఇస్తున్న అధిక ప్రాధాన్యతలో భాగంగా 2019లో రూ.11,000 కోట్ల కు పైబడిన
వ్యయంతో 32 కిలోమీటర్ల నిడివి గల మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ప్రారంభం కావడంతో కాన్పూర్ తన పాత ఇమేజ్ ను పోగొట్టు కుని
కొత్త రూపం సంతరించుకునే బాటలో ప్రయాణం ప్రారంభించింది. ఈ మెట్రో ప్రాజెక్టు తొలి దశను డిసెంబర్ 28న ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభిస్తూ “ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కాన్పూర్ ప్రజల ట్రాఫిక్ జామ్ ల గురించిన ఫిర్యాదులు వెల్లు వలా ఉండేవి. మీ
సొమ్ము, కాలం ఎంతో వృధా అయింది. ఆ ఫిర్యాదుల పరిష్కారం దిశగా తొలి అడుగు వేస్తూ నేడు 9 కిలోమీటర్ల నిడివి గల తొలి దశ
మెట్రో రైలు లైన్ ప్రారంభం అవుతోంది. కరోనా మహమ్మారి పెను సవాలు సమయంలో కూడా 2 సంవత్సరాల కాలంలోనే ఈ సెక్షన్
ప్రారంభించడం అభినందనీయం” అన్నారు.

్తరించిన రాష
గరిష
థా యిలో మెట్
్ట ్రంగా
్ఠ స్
రో విస
్త ర ప
ఉత
్ర దేశ్
2014 సంవత్సరానికి ముందు ఉతర్త ప్రదేశ్ లో మెట్రో రైలు మార్గాల
నిడివి 9 కిలోమీటర్లే. కాని 2014 నుంచి 2017 సంవత్సరాల మధ్య
కాలంలో మెట్రో మార్గాల నిడివి 18 కిలోమీటరకు
్ల విసర
్త ించడం
జరిగింది. కాన్పూర్ మెట్రోను కూడా కలిపితే యుపిలో మెట్రో రైలు
మార్గాల నిడివి 90 కిలోమీటర్లు దాటుతుంది.

కాన్పూర్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు తొలి దశ పూరయి
్త న తర్వాత దేశంలో
అధిక నగరాల్లో మెట్రో రైలు వసతి గల తొలి రాష్ట్రంగా ఉతర్త ప్రదేశ్
మారింది.

ఉతర్త ప్రదేశ్ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ఈ ప్రాధాన్యతా కారిడార్
పనులు 2019 నవంబర్ 15వ తేదీన ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు
సరిగ్గా 2 సంవత్సరాల 43 రోజుల వ్యవధిలో మెట్రో ప్రయాణికుల
సేవలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.

అవుతుంది. బలమైన మౌలిక వసతుల ద్వారా అభివృద్ధి నిరోధకాలను
తొలగించినట్ట యితే ఆర్థిక స్వయం సమృద్ధి దిశగా ఆ ప్రాంతం
పురోగమించడానికి వీలు కలుగుతుంది. బహుళ ప్రయోజన, బహుళ
నమూనా కనెక్టివిటీకి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఉత్తర ప్రదేశ్ లో రోడ్డు మౌలిక
వసతులు అభివృద్ధి చేయడం వల్ల ఒక నగరం నుంచి మరో నగరానికి
ప
్ర ధానమంత్రి పూర్తి ప
్ర సంగం
కోసం ఈ క్యుఆర్ కోడ్
స్కాన్ చేయండి

బినా-పంకి ై పప్ ై లన్ జాతికి అంకితం
చేసిన ప
్ర ధానమంత్రి

ప్రధానమంత్రి బినా-పంకి బహుళ ఉత్పత్ల
తు పైప్ లైన్ ప్రాజెక్టును
కూడా ప్రారంభించారు. 356 కిలోమీటర్ల నిడివి గల ఈ ప్రాజెక్టు
ఏడాదికి 34.5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం కలిగి ఉంది.

మధ్యప్రదేశ్ లోని బినా రిఫైనరీ నుంచి ప్రారంభమై కాన్పూర్
లోని పంకి వరకు విసర
్త ించి ఉండే ఈ ప్రాజెక్టును రూ.1500 కోట్ల
వ్యయంతో అభివృద్ధి చేశారు. ఇది బినా రిఫైనరీ నుంచి పెట్రోలియం
ఉత్పత్లు
తు
ఈ మార్గంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు చేరడానికి
ఉపయోగపడుతుంది.
తూర్పు, సెంట్రల్ ఉతర్త ప్రదేశ్, ఉతర్త బిహార్, దక్షిణ ఉత్తరాఖండ్
కు దీనివల్ల ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఈ పైప్ లైన్ ద్వారా
పెట్రోలియం ఉత్పత్ల
తు రవాణా వల్ల పర్యావరణానికి రక్షణ
కలగడంతో పాటు కర్బన వ్యర్థాలు తగ్గుతాయి.

ప్రయాణ దూరం తగ్గడమే కాదు, ట్రాఫిక్ జామ్ ల వల్ల ఏర్పడే
పర్యావరణ వినాశం కూడా అదుపులోకి వస్తుంది. మెట్రో,
విమానాశ్రయ, జలమార్గాల అనుసంధానత, రక్షణ కారిడార్ల వల్ల
వ్యాపార కార్యకలాపాలు జోరందుకుని ఉపాధికి ఉత్తేజం
కలుగుతుంది.
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జాతి

ఉత్తర ప్రదేశ్ కు అభివృద్ధి కానుక

కాన్పూర్ ఐఐటి
54వ స్నాతకోత్సవం

2047 నాటికి భారత్ ఎలా ఉండబోతోంది,
మీ చేతిలోనే దాని పగ్గా లు

ఈ అమృత యాత్ర సమయంలో... 2047 సంవత్సరం నాటి భారతదేశాన్ని తీర్చి దిద్దడంలో యువత పాత్ర అత్యంత ప్రధానం.
జాతి సుసంపన్నత కోసం 7 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించిన టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్ ఆధారిత డిజిటల్ వ్యవస్థ రాబోయే 25
సంవత్సరాల కాలంలో సాధించబోయే విజయం యువత తీసుకునే చర్యల పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. దేశంలోనే అత్యుత్తమ
సంస్థల్లో ఒకటైన కాన్పూర్ ఐఐటి 54వ స్నాతకోత్సవ సమయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ భారతదేశ భవిష్యత్
నిర్మాతలతో ముచ్చటించారు.

ఈ 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సంవత్సరంలో
మనకు 75 యునికార్న్ లు, 50,000 పైగా
స్టా ర్-ట్ అప్ లు ఉన్నాయి. వాటిలో 10,000 స్టా ర్-ట్
అప్ లు కేవలం గత 6 సంవత్సరాల కాలంలోనే
వచ్చాయి. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే రెండో పెద్ద
స్టా ర్-ట్ అప్ కేంద్రంగా మారింది. ఐఐటి విద్యార్థు ల
సహకారంతోనే ఇది సాధించగలిగాం. తాజా
నివేదికల ప్రకారం భారతదేశం పలు అభివృద్ధి
చెందిన దేశాలను వెనక్కి నెట్టి యునికార్న్ ల
సంఖ్యలో ప్రపంచంలో మూడో స్థానాన్ని
ఆక్రమించింది.

గత 7 సంవత్సరాల కాలంలో స్టా ర్-ట్ అప్
ఇండియా, స్టాండ్-అప్
ఇండియా వంటి
కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అటల్
ఇన్నోవేషన్ మిషన్, పిఎం రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్
సహకారంతో దేశం యువతకు ఎన్నో కొత్త
అవకాశాలు సృష్టించింది. కొత్త విద్యా విధానం
సహాయంతో యువత మరింత పెద్ద సవాళ్లను
ఎదుర్కొనేందుకు సమాయత్తం అవుతున్నారు.
వ్యాపార
సరళీకరణ
మెరుగుపడింది,
విధానపరమైన అవరోధాలు తొలగిపోయాయి.
వీటన్నింటి ఫలితాలు అతి తక్కువ కాల
వ్యవధిలోనే
మన
కళ్ల
ముందు
సాక్షాత్కరిస్తున్నాయి.

నవ భారతం రూపకల్పనలో భాగస్వాములు
కావాలని పిలుపు

ఈ అమృత్ మహోత్సవ్ కాలంలో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఐఐటిని వదిలి వెళ్తున్న మీరు
2047 నాటి భారతదేశం కలను ముందుకు నడిపించాలి. రాబోయే 25 సంవత్సరాల
కాలంలో మీరు భారతదేశ అభివృద్ధి యానం పగ్గాలు చేపట్టా లి. మీకు 50
సంవత్సరాల వయసు నిండే సమయానికి భారతదేశం ముఖచిత్రం మార్చడానికి
మీరు ఈ రోజే పని ప్రారంభించాలి.
ఇవి దేశానికి సంబంధించి మీ బాధ్యతలు మాత్రమే కాదు, మన ఎన్నో తరాల
ఆకాంక్షలు. ఆ కలలు సాకారం చేయగల అవకాశం మీకుంది, మీ తరానికి అది
దక్కింది.

స్వయం సమృద్ధ భారత్ సాధన కోసం త్వరపడండి

మీరంతా కూడా స్వయంసమృద్ధ
భారత్
విషయంలో అసహనంగా ఉండాలి.
స్వయంసమృద్ధ భారత్ అంటే మనం ఏ ఒక్కరి మీద ఆధారపడకుండా ఉండగల సంపూర్ణ
స్వేచ్ఛను సాధించడమే. స్వామి వివేకానంద ఇలా అన్నారు - మనం స్వయం సమృద్ధి
సాధించలేకపోతే మన దేశం భవిష్యత్ లక్ష్యాలను ఎలా నెరవేర్చగలుగుతుంది, గమ్యానికి
ఎలా చేరుతుంది? దేశం 100 సంవత్సరాల స్వాతంత్య్ర వేడుకలు నిర్వహించుకునే
సమయానికి ఆ విజయంలో మీ స్వేద వాసనలు గుభాళిస్తాయి, మీరు పడిన శ్రమకు గుర్తింపు
లభిస్తుంది. మీరు ఇది సాధించగలుగుతారు. నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను.

10 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 16-31, 2022

ప
్ర ధానమంత్రి పూర్తి ప
్ర సంగం
కోసం ఈ క్యుఆర్ కోడ్
స్కాన్ చేయండి

ఎన్నికల చట్టా లు (సవరణ) బిల్లు

జాతి

ై న సమయం
ఎన్నికల సంస్కరణలకు సర
దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల సమయంలో బోగస్ ఓటింగ్ లేదా నకిలీ ఓటర్ ఐడి కార్డు ల గురించి మీరు
వినే ఉంటారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ఎన్నికల చట్టం (సవరణ) బిల్లు 2021ని ప్రతిపాదించింది.
ఈ సవరణ వల్ల ఓటర్ ఐడి కార్డు లు వ్యక్తి లింగపరమైన గుర్తింపును ఆధార్ కార్డు ద్వారా సేకరిస్తాయి. ప్రపంచంలోనే
అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్యంగా పేరొందిన భారత్ ప్రపంచంలోనే శక్తివంతమైన ప్రజాస్వామ్యంగా మారేందుకు ఇది
దోహదపడుతుంది.

“లో

క్ సభ కావచ్చు, విధాన సభ కావచ్చు లేదా
పంచాయతీ ఎన్నికలు కావచ్చు, అన్నీ ఒకే ఓటర్
లిస్టు ను ఉపయోగించాలి. ఇందుకోసం మనం ఒక మార్గాన్ని
నిర్మించాలి. ప్రతి ఒక్క దానికి విశిష్ట మైన ఓటర్ జాబితా
ఉన్నప్పుడు మనం కాలం, ధనం ఎందుకు వృధా చేయాలి?
ఇప్పుడు ప్రతీ ఒక్కరికీ వయో పరిమితి 18 సంవత్సరాలుగా
నిర్ధారితం అయింది. గతంలో వయస్సులో వ్యత్యాసం ఉండేది,
దాని వల్ల వైరుధ్యం ఏర్పడేది, కాని ఇప్పుడది లేదు”.

గత ఏడాది రాజ్యాంగ దినోత్సవం నాడు ప్రిసైడింగ్ అధికారుల
సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు
భారతదేశ
ఎన్నికల
సంస్కరణలు
ఏ
బాటలో
నడుస్తున్నాయనేందుకు ఒక సంకేతం.
దీన్ని మరింత
ముందుకు నడిపిస్తూ పార్లమెంటు ఉభయ సభలు శీతాకాల
సమావేశాల సమయంలో ఎన్నికల చట్టా ల (సవరణ) బిల్లు ,
2021ని ఆమోదించాయి.
స్వచ్ఛందమే అయినప్పటికీ ఓటర్ ఐడి కార్డు ను ఆధార్ నంబర్
తో అనుసంధానం చేయడం ఇందులో ప్రధానమైనది.
భారతదేశం వంటి పెద్ద దేశంలో భవిష్యత్తులో జరిగే ఎన్నికల్లో
దీని పాత్ర కీలకంగా నిలుస్తుంది. ఇది నకిలీ ఓటర్ ఐడి
కార్డు లను నిరోధించడమే కాదు, ఫేక్ ఓటింగ్ ను కూడా
నిరోధిస్తుంది.

ఈ ఫేక్ ఓటర్ ఐడి కార్డు లను పలు అక్రమ కార్యకలాపాలకు
కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. విచక్షణారహితంగా మొబైల్
కనెక్షన్లు తీసుకుంటున్నారు. నకిలీ ఓటర్
ఐడి కార్డు ల
సహాయంతో రేషన్ కార్డు లు కూడా సృష్టి స్తున్నారు. దీనికి తోడు
ఎన్నో ప్రభుత్వ సదుపాయాలు ఉపయోగించుకుంటున్నారు.
కానీ, ఈ సంస్కరణతో రిగ్గింగ్ కు అవకాశాలు తక్కువగా
ఉంటాయి. ఈ దిశగా ఈ బిల్లు ఎంతో ప్రధానమైనది. ప్రస్తుతం
మీరు ఒక్కసారి మాత్రమే ఓటర్ జాబితాలో మీ పేరు
చేర్చుకోవలసివస్తోంది, కాని ఇప్పుడది ఏడాదిలో నాలుగు సార్లు
అందుబాటులోకి వస్తోంది.

ప
్ర ధాన మార్పులు:

ఓటర్ ఐడి కార్డు ను ఆధార్ తో అనుసంధానం నిర్బంధం కాదు,
స్వచ్ఛందం. ప్రజలు ఇప్పుడు ఓటర్ జాబితాలో తమ పేర్లు ఏడాదికి
నాలుగు సార్లు చేర్చుకోవచ్చు. అవి జనవరి 1 (ఇప్పటికే ముగిసింది),
ఏప్రిల్ 1, జూలై 1, అక్టో బర్ 1.

“భార్య” స్థా నంలో “భాగస్వామి” అనే పర్యాయపదం చేర్చారు. ఇది
లింగ తటస్థతకు ఉపయోగపడుతుంది. మహిళా సైనికుల భర్తలకు
సర్వీస్ ఓటర్ హోదా లభిస్తుంది.

ఎన్నికల కమిషన్ ఏ ప్రదేశాన్ని అయినా ఎన్నికల నిర్వహణకు, ఓట్ల
లెక్కింపునకు; ఓటింగ్ యంత్రాలు, సామగ్రి భద్రపరచడానికి;
ఎన్నికలు, భద్రతా సిబ్బంది వసతికి ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ఓటర్ ఐడి ఆధార్ అనుసంధానత ప
్ర యోజనాలు

బోగస్ ఓటింగ్, బోగస్ ఓట్ల నిర్మూలనకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఒకే
వ్యక్తి విభిన్న ప్రాంతాల్లో బహుళ నమోదు చేయడాన్ని నిరోధిస్తుంది.
ఎన్నికల డేటా పటిష్ఠం అవుతుంది. విదేశాల్లో ని ఓటర్లు ఎక్కడ నుంచైనా
ఓటు వేయగలుగుతారు.

గందరగోళానికి గురి కాకండి
స్వచ్ఛంద అనుసంధానత:

ఆధార్ ను ఎన్నికల డేటా బేస్ తో

అనుసంధానం చేయడం ఐచ్ఛికం లేదా స్వచ్ఛందమే.

ఓటు హక్కు నిరాకరణ రిస్క్ ఉండదు: ఎన్నికల జాబితాలో పేరు

చేర్చాలన్న ఏ అభ్యర్థన తిరస్కరించే వీలుండదు. ఆధార్ నంబర్
ఇవ్వనంత మాత్రాన ఏ ఒక్క వ్యక్తి పేరు ఓటర్ జాబితా నుంచి
తొలగించడం జరగదు.
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బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో

భారత అభివృద్
ధి యానానికి

తు న్న బాలికలు
ప
్ర తీకగా నిలుస్
బా

సమాజంలో లింగ నిష్పత్తిని మెరుగుపరుస్తామని ఎన్ని హామీలు
ఇస్తున్నప్పటికీ నానాటికీ పురుషులు-మహిళల నిష్పత్తి దిగజారడం
తీవ్ర ఆందోళనకు కారణమయ్యేది. 1961 నుంచి 2011 సంవత్సరాల
మధ్యలో జరిగిన జనాభా లెక్కలు కూడా అంతే నిరాశావహమైన
చిత్రాన్ని ఆవిష్కరించాయి. పలు రాష్ట్రాల్లో ఆడ శిశువుల భ్రూణ హత్యలు
తీవ్రంగా ఉండేవి. జాతీయ స్థా యిలో చైతన్యం కల్పించి, సంకల్పం
చేయించడం ఒక్కటే ఈ పరిస్థితిలో మనకి శరణ్యం. అయితే 2015
సంవత్సరంలో హర్యానాలో ప్రారంభించిన “బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో”
ప్రచారోద్యమం తర్వాత బాలికల సాధికారతకు కొత్త శక్తి వచ్చింది.
శక్తియుక్తులన్నీ ఉపయోగించి ప్రభుత్వం సాగించిన ఈ
ప్రచారోద్యమం ఫలితంగా ఇప్పుడు దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా లింగ
నిష్పత్తి మహిళలకు అనుకూలంగా మారడమే ఈ కార్యక్రమం
విజయానికి గీటురాయి. ఐదో విడత జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే
ప్రకారం జనాభాలో లింగ నిష్పత్తి 1020 (ప్రతీ 1000 మంది
పురుషులకు మహిళల సంఖ్య) ఉన్నట్టు అది తెలుపుతోంది.
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లికల జీవితాలను కాపాడి వారిని
విద్యావంతులను
చేయమని
ప్రధానమంత్రి అందరినీ ముకుళిత హస్తాలతో
యాచిస్తున్నారు. కుమార్తెలను మీ కుంటుంబానికి
గర్వకారణంగా,
జాతికి
గౌరవకారణంగా
పరిగణించాలి. కుటుంబానికి పుత్రులు, పుత్రికలు
రెండు స్తంభాల వంటి వారు. వారు లేనిదే జీవితంలో
అత్యున్నత శిఖరాలకు చేరడం సాధ్యం కాదు.
సరిగ్గా 7 సంవత్సరాల క్రితం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర
మోదీ హర్యానాలోని పానిపట్
జిల్లా నుంచి బేటీ
బచావో-బేటీ
పఢావో
ప్రచారోద్యమం
ప్రారంభించడంతో కొత్త ఉషస్సులు మొదలయ్యాయి.
దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఎలాంటి రాజకీయ
లాభనష్టా ల లెక్కలకు తావీయకుండా ఒక జాతీయ

బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో

ప్రధాన పథకం

బాలికలను కాపాడుకుందాం కార్యక్రమ ప్రా రంభం

బాలల లింగ నిష్పత్తి (0-6 సంవత్సరాల మధ్య) 1961లో ప్రతీ
1000 మంది బాలురకు 976 మంది బాలికలుగా ఉండేది.
2011లో అది 918కి పడిపోయింది. భారత సమాజం
అంతటిలోనూ బలంగా నాటుకుపోయిన సామాజిక-సాంస్కృతిక
ఛాందస భావాలు బాలికలు, బాలుర మధ్య వివక్షకు దారి
తీయడమే లింగనిష్పత్తిలో క్షీణతకు కారణం. యత్ర నార్యస్తు
పూజ్యంతే, రమంతే తత్ర దేవతా అనే ప్రాచీన భారత సిద్ధాంతం
దేశంలో ప్రతీ ఒక్క రంగానికి కరదీపికగా ఉన్న కాలం మరుగున
పడిపోయి ఆడశిశువుల భ్రూణ హత్యలు పెరిగిపోయాయన్న
వార్తలు జాతి చైతన్యాన్ని నిర్వీర్యం చేశాయి.
ఆడశిశువుల భ్రూణ హత్యలు, నానాటికీ
పడిపోతున్న
లింగనిష్పత్తిని పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర
మోదీ2015 జనవరి 22న హర్యానాలోని పానిపట్ లో బేటీ
బచావో-బేటీ పఢావో కార్యక్రమం ప్రారంభించిన సందర్భంగా
బాలికల కోసం సుకన్య సమృద్ధి స్కీమ్ ప్రారంభిస్తున్నట్టు
ప్రకటించారు.
సమాజంలో ఆడశిశువుల భ్రూణ హత్యలు నిరోధించడం,
బాలికలకు నాణ్యమైన విద్య అందించడం, సుకన్య సమృద్ధి

అకౌంట్ పథకం ద్వారా వారిపై విద్యా, వివాహ వ్యయభారం
తగ్గించి తగు భద్రత కల్పించడం బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో
స్కీమ్ ప్రధాన లక్ష్యాలు.

తొలి దశలో పిసి, పిఎన్
డిటి చట్టా లను కఠినంగా
అమలుపరచడం ద్వారా జాతీయ స్థా యిలో చైతన్యం
కల్పించడంతో పాటు ఆడశిశువుల భ్రూణ హత్యలను
నిరాశపరిచేందుకు కృషి చేశారు. గ్రామీణ స్థా యిలో సునిశిత
ఆలోచనా ధోరణి పెంచడానికి, చైతన్య కల్పనకు, సమాజాన్ని
సంఘటితం చేయడానికి పలు ప్రచారోద్యమాలు నిర్వహించారు.
తొలిదశలో బాలికల లింగ నిష్పత్తి తక్కువగా ఉన్న 100 జిల్లాల్లో
ప్రయోగాత్మకంగా ఈ ప్రాజెక్టు ను ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత
దాన్ని మరో 61 జిల్లాలకు విస్తరించారు.

161 జిల్లాల్లో ఆ కార్యక్రమం విజయవంతంగా అమలుపరిచిన
అనంతరం మరో 244 జిల్లాల్లో దాన్ని ప్రారంభించారు.
దేశంలోని 95 శాతానికి పైగా పాఠశాలల్లో మహిళల కోసం
ప్రత్యేకంగా మరుగుదొడ్లు నిర్మించారు. మరుగుదొడ్లు లేని
కారణంగా బాలికలు మధ్యలోనే చదువు మానేయడాన్ని ఇది
నిరోధించింది.

తు ను తీర్చి దిద్
భవిష్యత్
దు తున్న సుకన్య
సమృద్
ధి యోజన

లక్ష్యం

సుకన్య సమృద్ధి యోజన కింద దేశంలోని ఏ పోస్టా ఫీసు లేదా ఏ బ్యాంకులో

లింగ వివక్ష ఆధారిత
ఎంపికను నిరోధించడం
ఆడ పిల
్ల లు సజీవంగా
ఉండేందుకు, భద
్ర తకు భరోసా
కల్పించడం

అయినా బాలికల కోసం సుకన్య ఖాతా తెరవవచ్చు. ఈ ఖాతాలో జమ

చేయాల్సిన నెలవారీ కనీస మొత్తం రూ.250 కాగా ఏడాదికి గరిష్ఠ డిపాజిట్

రూ.1.5 లక్షలు. 8.40% రేటుతో చక్రవడ్డీ మదింపు చేస్తారు. 15

సంవత్సరాల పాటు ఏడాదికి రూ.10 వేలు జమ చేసినట్ట యితే వారికి 21

సంవత్సరాల వయసు వచ్చే నాటికి రూ.74 లక్షలు చేతికి అందుతుంది.

ఈ ఖాతాలో జమ చేసే మొత్తానికి పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వడం దీని
ప్రత్యేకత. కుమార్తెకు 18 సంవత్సరాల వయసు నాటికి ఖాతాలో జమ

అయిన మొత్తంలో 50% ఉపసంహరించుకునే వీలుంటుంది. మిగతా

బాలికల విద్యకు హామీ
కల్పించడం

50% మొత్తం కుమార్తె వివాహ సమయంలో తీసుకోవచ్చు.

# సెల్ఫీ విత్ డాటర్, # భారత్ కీ లక్ష్మి
ప్రచారాలు ప్రారంభించడం ద్వారా “బేటీ
బచావో, బేటీ పఢావో”కు ప్రధానమంత్రి
స్వయంగా కొత్త దిశ కల్పించారు.
ప
్ర ధానమంత్రి పూర్తి
ప
్ర సంగం కోసం ఈ
క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్
చేయండి

స్థా యి ఉన్నత నాయకుడు ఈ భావాలను ప్రకటించారు.
ఇది దేశచరిత్రలో సరికొత్త శకానికి నాంది పలికింది. ఎప్పుడూ
నానాటికీ తీసికట్టుగానే ఉండే లింగనిష్పత్తి ఇప్పుడు మహిళలకు
అనుకూలంగా మారిందని తాజాగా జరిగిన జాతీయ కుటుంబ
ఆరోగ్య సర్వే తేల్చి చెప్పడమే ఇందుకు తార్కాణం. గత సర్వే ప్రకారం
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ప్రధాన పథకం

బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో

మహిళా సాధికారత

తల్లులు, సోదరీమణులు, పుత్రికల జీవితం తరతరాలను ప్రభావితం చేయడమే కాదు, తరాలను సృష్టిస్తుంది. కుమార్తె
సామర్థ్యం, ఆమె విద్య, ఆమె నైపుణ్యాలు ఒక్క కుటుంబ దిశనే కాదు, సమాజం, జాతి దిశను కూడా నిర్దేశిస్తాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ దిశగా నిరంతర కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ డిసెంబర్ 21వ తేదీన
ప్రయాగ్ రాజ్ నుంచి మహిళా స్వయం సహాయక బృందాల ఖాతాలకు రూ. 1000 కోట్లు బదిలీ చేస్తూ “కుమార్తెల
జననం నుంచి ప్రారంభించి జీవన చక్రంలోని ప్రతీ దశలోనూ మహిళలను సాధికారం చేసేందుకు మేం ఎన్నో
ప్రణాళికలు రూపొందించాం, ప్రచారం చేపట్టాం” అని చెప్పారు.
పిల్ల ల ప్రారంభ దశ సంరక్షణ గురించి తల్లు లు ఏ మాత్రం

కలత చెందకుండా తమ పని చేసుకుపోయేందుకు వీలుగా

మాతృత్వ

సెలవు దినాలు ఆరు నెలలకు పెంచారు. పేద

కుటుంబాల్లో గర్భధారణ సమయంలో తల్లు ల ఆరోగ్య సంరక్షణ

ఆందోళనకరమైన అంశం. అందుకే గర్భిణీ మహిళలకు
వ్యాక్సినేషన్, ఆస్పత్రుల్లో డెలివరీ, గర్భధారణ సమయంలో
పోషకాహారం అందిచడానికి ప్రత్యేక శ్రధ్ధ చూపారు.

ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన కింద మహిళలు

గర్భిణీలుగా ఉన్న కాలంలో వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.5000

డిపాజిట్

చేస్తున్నారు.

వారు సరైన పోషకాహారం

తీసుకునేందుకు ఇది దోహదపడుతుంది. ఇప్పటివరకు 2 కోట్ల

మంది పైగా గర్భిణీ మహిళల ఖాతాల్లో రూ.10 వేల కోట్లు జమ
చేశారు.

పాఠశాల, కళాశాల, కెరీర్ నుంచి ఇంటివరకు మహిళలకు

సంపూర్ణ

సౌకర్యం, రక్షణ కల్పించేందుకు అధిక జాగ్రత్త

తీసుకుంటున్నారు. సోదరీమణుల జీవితాలు ఎంతో విలువైనవి.

వారి గౌరవాన్ని కాపాడడం కోసం స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం

లింగనిష్పత్తి ప్రతీ వెయ్యి మంది పురుషులకు 991 మంది
మహిళలుగా ఉంది. లింగ నిష్పత్తిలో పట్ట ణ ప్రాంతాల కన్నా
గ్రామ ప్రాంతాలు మెరుగ్గా నిలిచాయి. లింగ నిష్పత్తి నగరాల్లో
ప్రతీ 1000 మంది పురుషులకు 985 మంది మహిళలుండగా
గ్రామాల్లో ప్రతీ 1000 మంది పురుషులకు 1037 మంది
మహిళలుగా ఉంది. అంతే కాదు, జనన కాలంలో లింగ నిష్పత్తి
2015-16లో 919 ఆడశిశువులుండగా అది 929కి పెరిగింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ప్రయాగ్ రాజ్ లో డిసెంబర్ 21న

14 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 16-31, 2022

నిర్వహించిన మహిళా సాధికారత కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ఈ విజయాన్ని అందరితో పంచుకుంటూ
“మాతృగర్భంలోనే బాలికలను చంపకూడదు. వారు జీవం
పోసుకుని ఈ భూమి పైకి రావాలి. అందుకే మేం సమాజంలో
చైతన్య కల్పనకు బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో కార్యక్రమం
ప్రారంభించాం. ఫలితంగా దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో కుమార్తెల
సంఖ్య పెరిగింది. కుమార్తెలు చదువు మధ్యలోనే నిలిపివేయడానికి
వీలు లేదు, వారంతా చదవాలని మేం నిరంతరం ప్రచారం చేశాం.

బేటీ బచావో-బేటీ పఢావో

ప్రధాన పథకం

కింద కోట్ల సంఖ్యలో మరుగుదొడ్లు నిర్మించారు. ఉజ్వల స్కీమ్

కింద అందిస్తున్న సహాయం సుమారు 13 రెట్లు పెరిగింది.

కుళాయిల ద్వారా నీరందించే సదుపాయం అందుబాటులోకి

అందించిన రూ.10 లక్షల హామీ రహిత రుణాన్ని రెట్టింపు చేసి

కింద పేదల్లో నిరుపేదలకు గ్యాస్ కనెక్షన్లు అందించారు. ఇళ్లకే
తెచ్చారు.

గతంలో ప్రతీ స్వయం సహాయక బృందానికి గరిష్ఠంగా
రూ.20 లక్షలకు పెంచారు.

ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం కింద అందిస్తున్న రూ.5 లక్షల

కరోనా మహమ్మారి కాలంలో

పొందుతున్నారు.

నిబంధనలు సడలించారు. మహిళలు గనుల్లో పని చేయడంపై

ఉచిత

చికిత్స

సదుపాయంతో

మహిళలు

ప్రయోజనం

ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన కార్యక్రమం కింద ప్రాధాన్యతా

ప్రభుత్వం

ఉచిత రేషన్

అందించింది. మహిళలు రాత్రి షిఫ్ట్ ల్లో పని చేసేందుకు వీలుగా
ఆంక్షలు తొలగించారు.

ప్రాతిపదికన మహిళల పేరు మీదనే ఇళ్లు అందిస్తున్నారు. ముద్ర

దేశవ్యాప్తంగా సైనిక్ పాఠశాలల్లో బాలికల ప్రవేశానికి ద్వారాలు

మహిళా పారిశ్రామికులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఈ స్కీమ్ కింద

నేరాల సత్వర విచారణకు 700 ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు లు ఏర్పాటు

యోజన కింద గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
అందించిన

అందించారు.

మొత్తం

రుణాల్లో

పేద కుటుంబాల్లో ని కొత్త

70

శాతం

మహిళలకే

తెరిచారు. మహిళలపై మానభంగం వంటి అత్యంత హేయమైన
చేశారు. దురాగతాల నుంచి ముస్లిం మహిళలను కాపాడడానికి
ట్రిపుల్ తలాఖ్ చట్టం తీసుకువచ్చారు.

దీన్ దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన ద్వారా మహిళలు, గ్రామీణ

మహిళల వివాహ వయసు 18 నుంచి 21 సంవత్సరాలకు

చేస్తున్నారు. 2014 సంవత్సరం ముందు కాలంతో పోల్చితే గత

బిల్లు -2021ని లోక్ సభ సిఫారసు చేసింది. ఇప్పుడు ఆ బిల్లు

సంఘాలను స్వయం సహాయక బృందాలతో అనుసంధానం
ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో జాతీయ జీవనోపాధి కార్యక్రమం

సుకన్య సమృద్ధి యోజన కింద బాలికల కోసం 2.5 కోట్ల
ఖాతాలు తెరవడం జరిగింది. బాలికలు పెరిగే సమయానికి వారి
కలలు తీర్చే లక్ష్యంతో ఈ ఖాతాలపై వడ్డీరేటు కూడా అధికంగా
నిర్ణయించడం జరిగింది” అన్నారు.
భారత మాత ఆకాంక్షలు, కలలు సాకారం చేయడానికి
2014లో మనం చేపట్టి న ఈ చొరవతో దేశంలోని కుమార్తెల
నమ్మకానికి కొత్త శక్తిని అందించగలిగాం. బేటీ బచావో, బేటీ
పఢావో నినాదం సమాజంలో ప్రతిధ్వనించినప్పుడు సమాజం
ఆలోచనలో మార్పు వచ్చింది. బాలికలు జీవించేందుకు కొత్త

పెంచాలన్న ప్రతిపాదనతో బాల్య వివాహాల నిషేధం (సవరణ)
స్టాండింగ్

కమిటీకి పంపారు.

అవకాశం పొందారు. దాని ఫలితంగానే స్వతంత్ర భారత చరిత్రలో
తొలిసారిగా మహిళల సంఖ్య పురుషుల సంఖ్యను దాటింది.
పుత్రికలు సమాజంలో కీలక స్థా నం సాధిస్తూ ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ మంత్రం ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా
విశ్వాస్, సబ్ కా ప్రయాస్’ సాకారం కావడానికి
దోహదపడుతున్నారు. ఇప్పుడు సమాజంలో మహిళలు
న్యాయబద్ధంగా తమకు దక్కాల్సిన స్థా నం తిరిగి పొందుతున్నారు.
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ప
్ర పంచ పర్యాటకానికి కేంద
్రబిందువుగా భారత్

అద్భుతై మన దేశంలో

అత్యద్భుతమ
ై న
పర్యాటక అనుభవం

భారతీయ వైవిధ్యాన్ని
ఆస్వాదించండి

ప్రపంచంలో ఈ రోజు అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న వ్యాపార రంగం పర్యాటకం. భారతదేశం తన అద్భుత
సాంస్కృతిక, వారసత్వ సంపద ప్రదేశాలతో గణనీయమైన పురోగతి చాటుకుంటోంది. రైలు, రోడ్డు , వాయు,
జలమార్గాలతో కూడిన విస్తృతమైన నెట్ వర్క్ కు తోడుగా హోటళ్లు , ఆస్పత్రులు, అత్యాధునిక ఇంటర్నెట్-మొబైల్
కనెక్టివిటీ మరింత దన్నుగా నిలుస్తున్నాయి. మరోవైపు ప్రభుత్వం స్వచ్ఛతకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యం పర్యాటకరంగం
మీద సానుకూల ప్రభావం చూపుతోంది. దీనివలన పర్యాటకరంగం అభివృద్ధి చెందటంతోబాటు కొత్త ఉపాధి
అవకాశాలు కలుగుతున్నాయి. జనవరి 25న జాతీయ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా భారత్ అనేక
వినూత్నమైన కార్యక్రమాలతో ఈ రంగాన్ని సమూలంగా మార్చాలని కోరుకుంటోంది.
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ఉడాన్ పథకం కింద విజయవాడ నుంచి కడపకు
విమానంలో ప్రయాణించిన నాగేంద్ర భారతి మాటల్లో
చెప్పాలంటే,
ఇదివరకు విజయవాడ నుంచి కడపకు కుటుంబంతో
వెళ్లాలంటే చాలా కష్ట మయ్యేది. రోడ్డు మార్గంలో 8
నుంచి 11 గంటలు పట్టేది. కానీ, ఇప్పుడు
విమానంలో వెళ్ళవచ్చు. ఉడాన్ విమాన పథకం వల్ల
నేను నా వాళ్ళతోకలిసి కనకదుర్గ అమ్మవారి
దర్శనానికి రాగలుగుతున్నా. ఈ అద్భుతమైన చొరవ
తీసుకున్న ప్రభుత్వానికి నా ధన్యవాదాలు.

తెలంగాణలో ఒక గ్రామం పోచంపల్లి.
గత డిసెంబర్ లో స్పెయిన్ లోని

మాడ్రిడ్ నగరంలో జరిగిన ఐక్యరాజ్య
సమితి ప్రపంచ పర్యాటక సంస్థవారి

24 వ సర్వసభ్య సమావేశంలో దీన్ని
ఉత్తమ పర్యాటక గ్రామంగా

ప్రకటించారు. తన విశిష్ట మైన నేత
శైలి, డిజైన్లతో పోచంపల్లి తనదైన

గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. అది
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ’స్థా నిక

ఉత్పత్తులకు అండ’ నినాదంలో
భాగమైంది. జనవరి 25 న

జరుపుకునే జాతీయ పర్యాటక
భారత్
కు సుసంపన్నమైన
చరిత్ర ఉంది. ఇది మన వేలాది
సంవత్సరాల కథ. ఇదే ఒక అద్భుతం
గనుక ప్రపంచానికి మనం మరేమీ
ఇవ్వనక్కర్లేదు. మనకు మన పూర్వీకులు ఇచ్చి
వెళ్ళిన సంపద ఇది. ఒక్క మాటలో
చెప్పాలంటే పర్యాటకంలో భారత్ ను
ఎవరూ ఆపలేరు
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2021 డిసెంబర్ తొలినాళ్ళలో అమెరికాలోని
చికాగో నగరానికి చెందిన 69 ఏళ్ల వోల్ట ర్
సైమన్ మిలియో. 80 ఏళ్ల జాన్ టూరిస్ట్
భారత్ సందర్శించారు. 2020 మార్చి లో
లాక్ డౌన్ విధించిన తరువాత 18 రోజుల
టూరిస్ట్ వీసా ఇవ్వటం ఇదే మొదటిసారి. ఈ
యాత్రికులు భారత్ లో పర్యాటక ప్రదేశాలు
చాలా సురక్షితమని అభివర్ణించారు.
ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల కంటే
భారతదేశపు టీకాల కార్యక్రమం మెరుగ్గా
ఉందని పొగిడారు. జీవితంలో ఈ వయసులో
పర్యటించటం గురించి చెబుతూ,
“పర్యటించటానికి వయసు అడ్డంకి కాదు.
ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతకాలం సాహసానికి
అవకాశం ఉంటుంది.”
కోవిడ్ కాలంలో పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించే
చర్యల్లో భాగంగా భారత ప్రభుత్వం 5 లక్షల
ఉచిత వీసాలు ఇచ్చింది. ఇందులో భాగంగా
వోల్ట ర్, జాన్ ఇద్దరూ భారత్ వచ్చారు.
వాళ్ళకు ఈ వాతావరణం ఎంతగా
నచ్చిందంటే, యాత్రికులందరూ భారత్
సందర్శించాల్సిందిగా వారు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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నుభూతి సంతృప్తినిస్తుంది. పర్యాటకం ఆ అనుభూతిని
ఇస్తుంది, ఆధునిక హంగులద్దు కున్న భారత పర్యాటక
పరిశ్రమ దాని ఫలితాలకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. పైన చెప్పిన మూడు
ఉదాహరణలూ చెబుతున్నదేమిటి అంటే, ప్రభుత్వం మెరుగైన
సౌకర్యాలు, వాతావరణం, అనుసంధానత కల్పించి దేశం పట్ల
బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తే భారత్ లో పర్యాటకరంగానికి పునరుత్తేజం
కల్పించినట్టే. గర్వకారణమైన చరిత్ర నిర్మించి, అత్యాధునిక మౌలిక
సదుపాయాలు కల్పిస్తే యావత్ ప్రపంచాన్నీ భారత్ ఆకట్టుకుంటుంది.
కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో అన్ని రంగాల ప్రజల జీవితాలు
దెబ్బతిన్నాయి. అయితే, తిరిగి యథాపూర్వస్థితికి వచ్చే ఈ కాలంలో
భారతదేశం చేపట్టి న వేగవంతమైన టీకా కార్యక్రమం కొత్త దిశను
చూపుతోంది. పర్యాటకం మొదలు ఆర్టిక రంగం దాకా అన్నింటా
సకారాత్మకమైన మార్పులు తెస్తోంది. దీని ఫలితంగా ఆధునిక మౌలిక
సదుపాయాలు, సంపూర్ణ ఆలోచనా విధానం భారత పర్యాటకానికి
ప్రేరణ ఇస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 160 కి పైగా దేశాల పౌరులకు
ఈ-వీసాలు ఇచ్చే ప్రక్రియతో భారత పర్యాటకరంగం కొత్త మలుపు
తీసుకుంది.
వివిధ సంస్థల నివేదికల ప్రకారం ప్రపంచ పర్యాటక రాంకింగ్స్ లో
భారత దేశం 2009-2013 మధ్య కాలంలో 62-65 మధ్య
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ఊగిసలాడుతూ ఉండగా ఆ తరువాత కొద్ది సంవత్సరాలలోనే
34వ స్థానానికి చేరుకోగలిగింది. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ
పర్యాటక పరిశ్రమ పరంగా ప్రపంచంలోనే 7వ అతిపెద్ద
పర్యాటక ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించటమే కాకుండా ఆరోగ్య
పర్యాటకంలో
ప్రపంచంలో
మూడో
స్థా నం
సంపాదించుకుంది.
పర్యాటక రంగంలో అధ్యయనానినికి ఒక ముఖ్యమైన
అంశంగా మారిన కేవడియా పర్యాటకాభివృద్ధికి, ఒక
సంపూర్ణ దృక్పథానికి చిహ్నంగా నిలుస్తోంది.

మతవిశ్వాస, ఆధ్యాత్మిక అధ్యయన పర్యాటకం కావచ్చు,
సాంస్కృతిక, వారసత్వ సంపద పరమైన పర్యాటకం
కావచ్చు, పర్యావరణ, యువజన, లేదా వ్యాపార సంబంధ
పర్యటనలు కావచ్చు.. ఇలాంటి వాటికి యాత్రికులందరికీ
ప్రపంచంలో భారతదేశమే వేదికగా కనబడుతోంది. కోవిడ్
కారణంగా బోసిపోయిన పర్యాటక ప్రదేశాలన్నీ ఇప్పుడు
భారత్ తీసుకున్న కనీవినీ ఎరుగని చర్యలు, టీకాల తరువాత
మళ్ళీ కళకళలాడు తున్నాయి. సంక్షోభంలో దెబ్బతిన్న ఆర్థిక
సామాజిక రంగాలతో బాటు పర్యాటకానికి కూడా ప్రభుత్వం
ప్రాధాన్యం ఇవ్వటంతో ఇది ఎంతో వేగంగా కోలుకుంటోంది.

నిరుడు జూన్ లో ప్రభుత్వం ఉచిత వీసాలు, ప్రయాణ,
పర్యాటక రంగ భాగస్వాములకు రూ.10 లక్షల దాకా
పర్యాటక మంత్రిత్వశాఖ 100% హామీతో అప్పులివ్వటం
లాంటి చొరవలు తీసుకుంది. నమోదు చేసుకున్న టూరిస్ట్
గైడ్స్ కు ఒక లక్ష రూపాయల దాకా ఋణాలు ఇచ్చింది.
అయితే, సరికొత్త రూపాలలో వస్తున్న కోవిడ్ ని దృష్టి లో
పెట్టు కొని ఉచిత వీసా వ్యవధి పెంచే విషయాన్ని కూడా
పరిశీలిస్తోంది. దేశంలో పర్యాటకరంగాన్ని మరింత
ముందుకు తీసుకువెళ్ళే పనిలో ఉన్నట్టు కేంద్రం
సూచనప్రాయంగా ఈ చొరవల ద్వారా చెబుతూనే ఉంది.

ప్రపంచ పర్యాటక చిత్రపటంలో భారత్ ఒక తారలా
మెరుస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు: ఈ-వీసా, ఉడాన్
లాంటి పథకాలు, అనుసంధానత, రహదారుల నెట్ వర్క్,
పర్యాటక ప్రదేశాలలో ఆధునిక మౌలికవసతుల కల్పన,
ప్రపంచంలో అత్యంత పేరు మోసిన నాయకునిగా ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీకి వచ్చిన గుర్తింపు. యాత్రికులకు ఆయనే ఒక
బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాంటివారు. ఆయన ప్రతిష్ట కు తోడుగా
పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ 2017 లో ఆయన
“వారసత్వ సంపద స్థలాలను దత్తత తీసుకోండి” అంటూ
ఇచ్చిన పిలుపుకు కార్పొరేట్ ప్రపంచం ఉత్సాహంగా
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మన పర్యాటక రంగం
ఎక్కువగా మౌలిక సదుపాయాలు,
మెరుగైన అనుసంధానత వల్ల లబ్ధి
పొందుతుంది. నేనెప్పుడూ చెబుతూ ఉంటాను.
పర్యాటకం ఎలాంటి రంగమంటే ఇందులో ప్రతి ఒక్కరికీ
ఆదాయం ఉంటుంది. కనీస పెట్టుబడితో గరిష్ఠ రాబడి
పర్యాటకరంగంలో సాధ్యమవు తుంది. ఈ
ఆలోచనతోనే వివిధ స్థాయిలలో పర్యాటకంలో
స్థానికతకు పెద్దపీట వేసే పనులు
సాగుతున్నాయి.

మరింత మంది పర్యాటకులను
ఆకర
్ష ించే ఈ-వీసా సౌకర్యం

విదేశీ పర్యాటకులు సులువుగా భారత్ సందర్శించటానికి 2014
నవంబర్ లో ప్రభుత్వం 44 దేశాలకు ఈ-వీసాలు ప్రకటించింది.
ఇప్పుడీ సౌకర్యం 165 దేశాలకు విస్తరించింది. దేశవ్యాప్తంగా
ఈ-వీసాలు ఇప్పుడు 25 విమానాశ్రయాలు, 5 నౌకాశ్రయాలలో
అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఏడాది ఈ-టూరిస్ట్ వీసా కు తోడుగా మల్టిపుల్ ఎంట్రీ సౌకర్యంతో
5 ఏళ్ల ఈ-టూరిస్ట్ వీసా కూడా ప్రవేశపెట్టా రు. ఇవే కాకుండా ఒక
నెల ఈ-టూరిస్ట్ వీసా, ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగుల కోసం
ఈ-కాన్ఫరెన్స్ వీసా కూడా ప్రవేశ పెట్టా రు. అదే కాకుండా వీసా
ధర రద్దు చేశారు.

ప
్ర పంచ ర్యాంకింగ్స్ లో ఎదుగుతున్న భారత్
ప్రభుత్వం పర్యాటకరంగంలో అదే పనిగా తీసుకుంటున్న చర్యల
ఫలితంగా పంచ ప్రయాణ, పర్యాటక రంగ పోటీతత్వ సూచిలో భారత్
స్థా నం పెరుగుతూ వస్తోంది. ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (డబ్ల్యూఇఎఫ్) నివేదిక

ప్రకారం 140 దేశాలలో భారత్ కు 34వ స్థా నం దక్కింది.
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కేవడియా

భిన్నత్వంలో
ఏకత్వానికి
ప
్ర తీక

పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటూ కేవడియా ఒక ప్రణాళికా బధ్ధంగా ఆర్థికంగా,
జీవావరణ పరంగా అభివృద్ధి చెందింది. నిజం చెప్పాలంటే మొదట్లో కేవడియా ఒక
ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రంగా పేరు పొందుతుందని అనిపించలేదు. పాత పనితీరు
పద్ధతిలో చూస్తే ఈ అనుమానం సరైనదే అనిపిస్తుంది. దీనికి కారణం అప్పట్లో సరైన
రోడ్డుగాని, రైలు గాని విద్యుత్ గాని, యాత్రికులకు బస గాని లేకపోవటం.

గుజరాత్ లోని కేవడియా ఒకప్పుడు మారుమూల
ప్రాంతంలోని ఒక కుగ్రామం. ఇప్పుడది ప్రపంచంలో

అత్యంత పేరుమోసిన పర్యాటక ప్రదేశాల్లో ఒకటి.
కేవడియా

అభివృద్ధియాత్రకు

కేంద్రబిందువైన

‘స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ’ నేడు ‘స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ%

కంటే ఎక్కువ మందిని ఆకర్షిస్తోంది. జాతికి అంకితం
చేసిన ఈ ఐదేళ్ళలో 50 లక్షల మంది యాత్రికులను
ఆకట్టుకుంది. కోవిడ్

కాలంలో మూతబడినా,

ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రజాదరణ సంపాదించుకుంటోంది.
చేరుకునే మార్గాలు మరింత మెరుగుపడితే కేవడియా

కు రోజుకు సగటున లక్ష మంది యాత్రికులు వస్తారని
అంచనా వేస్తున్నారు.

స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ, సర్దార్ సరోవర్, భారీ సర్దార్ పటేల్ జూ పార్క్, ఆరోగ్యవనం,
జంగిల్ సఫారీ, న్యూట్రిషన్ పార్క్ ఇక్కడ ప్రత్యేకాకర్షణలలో కొన్ని. వెలుగుల
ఉద్యానవనం, నౌకాయానం, జలక్రీడలు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ.
పర్యాటకం ఊపందుకోవటంతో గిరిజన పిల్ల లకు పని దొరుకుతోంది. కొత్త సౌకర్యాలు
స్థా నికులకు లబ్ధి చేకూరుస్తున్నాయి. స్థా నిక హస్తకళారూపాలకు ఏక్తా మాల్ లో
చోటు దక్కింది. గిరిజన గ్రామాల్లో ఇళ్ళలో బస కల్పించేలా 200 గదులు
కడుతున్నారు.
స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ విశేషాలు తెలుసుకోగలిగేలా కేవడియా రైల్వే స్టేషన్ లో ట్రైబల్
ఆర్ట్ గ్యాలరీ, వ్యూయింగ్ గ్యాలరీ ఏర్పాటయ్యాయి.
అదే విధంగా ఒకప్పుడు గుజరాత్ లో విసిరేసినట్టు న్న కచ్ ఇప్పుడు దేశంలోనే కాదు,
ప్రపంచంలోనే ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా తయారైంది. కచ్ ఉత్సవాలకు ప్రపంచం
నలుమూలల నుంచి వస్తారు. రాన్ ఉత్సవంలో ఎడారినీ, నీలాకాశాన్నీ చూసి
ఆనందించటానికి 4-5 లక్షల మంది వస్తారు.

స్పందించింది. 29 ప్రదేశాలకు అవగాహనా ఒప్పందాలు
సంతకమయ్యాయి.
అనేక చోట్ల ఇప్పటికే అత్యాధునిక సౌకర్యాల కల్పన జరిగింది.
విదేశ పర్యటనల సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ అక్కడి భారత
సంతతి ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, ఏడాదికి కనీసం

ఐదుగురు భారతీయేతరులు భారత్ సందర్శించేలా చూస్తే
పర్యాటకరంగాన్ని ప్రోత్సహించినట్లు అవుతుందని చెప్పారు.

కోవిడ్ కాలంలో ఒకవైపు భద్రతను బలోపేతం చేసుకుంటూనే
వేగంగా దూసుకుపోతున్న భారత్ ను ప్రపంచం అభినందిస్తోంది.
దీన్ని అవకాశంగా తీసుకొని భారత ప్రభుత్వం బ్రాండ్
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ఇండియాను ప్రోత్సహించటానికి 20కి పైగా దేశాలలో
అక్కడి దౌత్య కార్యాలయాలలో టూరిజం అధికారులను
నియమించింది. ఈ అమృత మహోత్సవ సంవత్సరంలో
ప్రభుత్వం 75 పర్యాటక ప్రదేశాలను అంతర్జాతీయ
ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేసే పని చేపట్టింది.

స్వదేశీ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించటానికి ప్రధాని తన
‘మన్ కీ బాత్’ (మనసులో మాట) కార్యక్రమంలో ప్రజలకు
విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఏడాదికి కనీసం 15 ప్రదేశాలు సందర్శించి
వాటిపట్ల అవగాహన పెంచేలా రాయాలని పిలుపునిచ్చారు.
మహాత్మాగాంధీ, లోకమాన్య తిలక్, స్వామి వివేకానంద,
మాజీ రాష్ట్రపతి ఎపిజె అబ్దు ల్ కలాం లాంటి వాళ్ళు
దేశమంతటా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు భారత్ ను స్వయంగా
చూసి అర్థం చేసుకోవాలని. చావయినా, బ్రతుకయినా దేశం
కోసమేనని భావించేలా స్ఫూర్తి పొందారు. అలాంటి
పరిస్థితిలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భారత్ లోని భిన్నత్వాన్ని
ఏకం చేస్తూ “ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ్ భారత్” నినాదమిచ్చారు.
సాధారణంగా భారతదేశంలో పర్యాటక సీజన్ అక్టో బర్మార్చి మధ్య ఉంటుంది. దీన్ని దృష్టి లో ఉంచుకొనే కేంద్ర
ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకుంటోంది. పర్యాటక స్థలాల్లో
జనం పెరుగుతున్నారు.
మౌలికవసతుల
పుంజుకుంటోంది

మెరుగుదలతో

పర్యాటకరంగం

మెరుగైన మౌలికవసతులు, అనుసంధానత నుంచే
పర్యాటకరంగం ప్రధానంగా లబ్ధి పొందుతుంది. అందరూ
ఆర్జించుకోవటానికి అవకాశమున్న రంగం ఇది. కనీస స్థా యి
పెట్టు బడితో గరిష్ఠ ఆదాయం ఈ రంగం ద్వారా సాధ్యం. ఈ
ఆలోచనతోనే స్థా నిక పర్యాటకం మీద దృష్టి పెట్టి దేశమంతటా
అనేక స్థా యిలలో పనులు జరుగుతున్నాయి. వాయుమార్గంలో
అనుసంధానత పెరిగినప్పుడు పర్యాటకం కూడా
వర్ధిల్లుతుంది. మాతా వైష్ణోదేవి దర్శనం కావచ్చు, కేదార్
నాథ్ యాత్ర కావచ్చు ... హెలికాప్టర్ సర్వీస్ మొదలయ్యాక
భక్తుల ప్రవాహం బాగా పెరిగింది. ఇటీవలి నోయిడా
అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ చొరవ కూడా అలాంటి ఫలితమే
ఇస్తుంది.

గడిచిన కొద్ది సంవత్సరాలలో చేసిన కృషికి ఫలితాలు
మొదలయ్యాయి. మౌలిక వసతుల కల్పనతో విదేశీ
యాత్రీకులను ఆకట్టు కోవటంలో ఉత్తరప్రదేశ్ మొదటి మూడు
రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా మారింది. యాత్రికులకు అవసరమైన
సౌకర్యాలతోబాటు ఆధునిక రవాణా సౌకర్యాలు కూడా

22 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 16-31, 2022

పర్యాటక అభివృద్
ై న అనుసంధానత
ధి కి వేగవంతమ
పర్యాటకానికి అవసరమైనది వేగంగా చేరుకోగలగడం. ఈ విషయంలో
గడిచిన ఏడేళ్లలో భారత్ పురోగమించింది. అది రోడ్డు , రైలు, వాయు
మార్గాలు కావచ్చు, అంతర్జాతీయ స్థా యి మౌలిక సదుపాయాలు కావచ్చు,
బలమైన రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల
అంతకుముందు అనూహ్యమైన ప్రదేశాలకు సైతం యాత్రికులు
వెళ్ళటానికి వీలు కలుగుతోంది.

13,394

కిమీ 2020-21 సంవత్సరంలో
కోవిడ్ ఉన్నప్పటికీ రోడ్డు నిర్మాణం
జరిగింది.

75

కొత్త వందేభారత్ రైళ్ళు వచ్చే
రెండేళ్లలో నడుస్తాయి

భారత్ లో జలమార్గాల సంఖ్య
జాతీయ రహదారులు 2024-25

02

నాటికల్లా ఏడాదికి

లక్షలకు చేరతాయి.

జాతీయ రహదారుల పొడవు 2014 లో

1,37,625

91,287 కిమీ ఉండగా ఇప్పుడది
కిమీ కి పెరిగింది.

37
రోజుకు

కి.మీ రోడ్డు నిర్మిస్తూ భారత్

ప్రపంచ రికార్డ్ నెలకొల్పుతోంది.

111

కు పెరిగింది. 2014 లో అవి
5 మాత్రమే.

ఉడాన్ కింద 2024-25 కల్లా
విమానాశ్రయాలు, హెలీ పోర్ట్స్, వాటర్
ఏరోడ్రోమ్స్ సంఖ్య

220
కి చేరుతుంది.

02
ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్ తరువాత అంశాలవారీగా మహారాజ్ ఎక్స్ ప్రెస్, రామాయణ
సర్క్యూట్ రైళ్ళు నడుపుతున్నారు. మొదటి వందే భారత్ రైలు బెనారస్-కత్రా మధ్య
రెండోది కత్రా-ఢిల్లీ మధ్య నడిచాయి.

ఉత్తరప్రదేశలో మెరుగు పడుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో అయోధ్య
విమానాశ్రయం, కుశీనగర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కూడా
స్వదేశీ, విదేశీ యాత్రికులకు ప్రయోజనకరంగా మారతాయి.
అనుసంధానత వలన జీవితాల మీద, జీవనోపాధుల మీద పడే సానుకూల
ప్రభావాన్ని దేశం కోవిడ్ సమయంలో అనుభూతి చెందింది.
రోడ్డు , రైలు, వాయు జలమార్గాల అనుసంధానత కావచ్చు, ఇంటర్నెట్
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పర్యాటకానికి
ఉడాన్ ఉత్తే జం
ఒకప్పుడు భారత్ లో కేవలం అతి కొన్ని ప్రదేశాలు
మాత్రమే పర్యాటకరంగంలో ప్రస్తావనకు వచ్చేవి. కానీ,
భారత్ లాంటి వైవిధ్యభరితమైన దేశంలో ఎన్నో అద్భుత
ప్రదేశాలున్నాయి.

అలాంటి ప్రదేశాలన్నిటినీ ఏళ్ల తరబడి నిర్లక్ష్యానికి
గురయ్యాయి. ఇలాంటి వారసత్వ సంపద ఉన్న
ప్రదేశాలను గుర్తించటానికి, వాటికీ, పర్యాటకులకూ
మధ్య దూరాన్ని తగ్గించటానికి ప్రభుత్వం ఉడాన్
పథకాన్ని ప్రారంభించింది.
ప్రయాణ దూరం, అసౌకర్యం కారణంగా పర్యాటకులు
సందర్శించలేకపోతున్న
ప్రదేశాలకు
దూరం
తగ్గించటానికి కృషి జరుగుతోంది.
కర్ణాటకలోని హంపీ దీనికొక ఉదాహరణ. 2019 లో 52
అత్యుత్తమ పర్యాటక కేంద్రాల వోటింగ్ లో దీనికి రెండో

అనుసంధానత కావచ్చు ఇవే నేడు దేశపు అతిపెద్ద ప్రాధాన్యాలు.
అలాంటి బలమైన అనుసంధానత వల్ల పర్యాటకం కూడా లబ్ధి
పొందుతోంది. పండ్లు , కూరగాయలు పండించే రైతులు కూడా
సహజంగానే ప్రయోజనం పొందుతున్నారు.
గ్రామాలలో కూడా ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో ఉండటం వల్ల

స్థా నం దక్కింది. కానీ యునెస్కో వారి ప్రపంచ
సాంస్కృతిక సంపద స్థలంగా గుర్తింపు పొందటం
మాత్రం చాలా కష్ట మే. అయితే, ఉడాన్ ప్రాజెక్ట్ కింద
ప్రభుత్వం దీన్ని బళ్ళారి, విద్యానగర్ విమానాశ్రయాలతో
అనుసంధానం చేసింది. ఇప్పుడు విద్యానగర్
విమానాశ్రయం హంపీకి 40 కిలో మీటర్లు మాత్రమే.
సిక్కింలోని పాక్యాంగ్ విమానాశ్రయం కూడా దీనికి
ఉదాహరణ.

ఉడాన్ పథకం మూడో దశలో 29 అదనపు వాయు
మార్గాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆ తరువాత నాలుగో
దశలో 29 చేపట్టా రు. ఇప్పుడు ఉత్తరాఖండ్ లోని పంత్
నగర్, ఉత్తరప్రదేశ్ లోని పీతోరాఘర్, కుశీనగర్,
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోని పసిగహాట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని
కర్నూల్ లో పర్యాటకం మొదలైంది.

హిమాచల్ లోని యువ ప్రతిభావంతులు తమ సంస్కృతిని,
పర్యాటక అవకాశాలను
దేశ విదేశాలకు విస్తరించ
గలుగుతున్నారు. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించే క్రమంలో 71 లైట్
హౌస్ లను కూడా దేశంలో గుర్తించారు. వాటి సామర్థ్యం
ఆధారంగా ఈ లైట్ హౌస్ లన్నిటిలో మ్యూజియం, థియేటర్,
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కెఫెటేరియా, చిల్డ్రన్స్ పార్క్, పర్యావరణహిత కాటేజీలు
కడుతున్నారు. కొన్ని ఎంపిక చేసిన నౌకాశ్రయాలలో 2023
నాటికల్లా అంతర్జాతీయ సముద్ర పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి
చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నారు.
గోవా పర్యాటకరంగాన్ని ఆకర్షణీయంగా చేయటానికి
అనుబంధ మౌలిక వసతులను మెరుగు పరచి రాష్ట్రంలోని
రైతులకు, మత్స్యకారులకు, ఇతరులకు ఉపయోగపడేట్టు
చూస్తున్నారు.

మోపాలో నిర్మిస్తున్న పర్యావరణ హిత విమానాశ్రయం
మరికొద్ది నెలల్లో పూర్తవుతుంది. ఈ విమానాశ్రయాన్ని జాతీయ
రహదారితో అనుసంధానం చేసేందుకు 6 వరుసల ఆధునిక
హైవేని రూ.12 వేల కోట్ల తో నిర్మిస్తున్నారు. గత కొన్నేళ్లలో
గోవాలో జాతీయ రహదారుల నిర్మాణానికి
వేల కోట్ల
రూపాయలు వెచ్చించారు.

అదే విధంగా, 2014 లో తీర్థయాత్రా స్థలాలను అభివృద్ధి చేసి
ఆధ్యాత్మిక, వారసత్వ సంపద స్థలాలను పునరుత్తేజితం
చేయటానికి ‘ప్రసాద్’ అనే పథకాన్ని ప్రకటించారు. ఈ పథకం
కింద దేశవ్యాప్తంగా 40 పెద్ద తీర్థయాత్రా స్థలాలను అభివృద్ధి
చేస్తున్నారు. వాటిలో 15 ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. ప్రసాద్
పథకం కింద గుజరాత్ లో కూడా రూ. 100 కోట్ల కు పైగా
విలువ చేసే 3 ప్రాజెక్టు ల పనులు సాగుతున్నాయి. గుజరాత్
లోని నగరాలతో సోమనాథ్ తదితర యాత్రా స్థలాలను
అనుసంధానం చేయటం మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు.
దీని వెనుక ఉన్న ఆలోచన ఏంటంటే ఒక ప్రదేశానికి వచ్చిన
యాత్రికులు ఇతర ప్రదేశాలకు కూడా వెళ్ళేట్టు చూడటం.

ఆదే విధంగా దేశవ్యాప్తంగా 19 ప్రత్యేకమైన పర్యాటక
కేంద్రాలను కూడా గుర్తించి అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ
ప్రాజెక్టు లన్నీ పర్యాటక పరిశ్రమకు రానున్న కాలంలో కొత్త
శక్తిని ఇవ్వబోతున్నాయి. 96 సెక్టా ర్లలో 15 థీమ్ సర్క్యూట్స్ తో
ప్రభుత్వం మొత్తం 900 పర్యాటక ప్రదేశాలను కలుపుతోంది.
ఇందులో 35 పూర్తికాగా 15 చోట్ల 80 శాతం పని పూర్తయింది.
అంతర్జాతీయ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు గత
ఏడేళ్లలో ప్రభుత్వం అనేక విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
అవి నేడు దేశానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ప్రభుత్వం
ఈ-వీసా, వీసా ఆన్ అరైవల్ లాంటి పద్ధతులను
ప్రోత్సహించటంతో బాటు వీసా ఫీజు తగ్గించింది. అదే విధంగా
పర్యాటకరంగంలో ఆతిథ్యం మీద వేసే జి.ఎస్.టి ని తగ్గించారు.
సాహస విన్యాస కార్యకలాపాలను దృష్టి లో పెట్టు కొని దేశం
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పర్యాటకం

పెరుగుదల పేదలకు

ప్రయోజనకారి. అత్యంత నిరుపేదలకు

పని దొరుకుతుంది. కనీస పెట్టుబడితో గరిష్ఠ

ఉపాధి లభిస్తుంది. పర్యాటకరంగం పెరిగితే విదేశీ

యాత్రికులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఖర్చుపెడతారు. 2014
లో ఈ రంగం భారతీయులకు లక్షా 20 వేల కోట్ల
విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆర్జిస్తే 2018-19 లో
అది దాదాపు 2 లక్షల కోట్లు
అయింది.

120 పర్వతశిఖరాలలో ట్రెక్కింగ్ కు అవకాశాలు తెరచింది. కొత్త
చోట యాత్రికులకు అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేందుకు గైడ్స్ కి
శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నారు. భారత్ కి వచ్చే యాత్రికుల అభిలాషను
ఎప్పటికప్పుడు అధ్యయనం చేస్తూ వారి ఇష్టా యిష్టా లను బేరీజు
వేస్తున్నారు. విదేశీ భాషల గైడ్స్ కోసం పర్యాటక ప్రదేశాలలో
ప్రత్యేకమైన బోర్డు ల ఏర్పాటు లాంటి చర్యలతో భారత
పర్యాటకరంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది.
సాంస్కృతిక-ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకం: భారత సంప్రదాయ
వాహిని

ఈ రోజు ప్రపంచం భారతదేశపు యోగా, తత్వం, ఆధ్యాత్మికత,
సంస్కృతికి ఆకర్షితమవుతోంది. తమ మూలాలను కలుపుకోవాలన్న
ఆలోచన కొత్తతరంలో పెరిగింది. అందుకే ఈ రోజు సాంస్కృతిక,
ఆధ్యాత్మిక
పర్యాటకంలో
జాతీయ,
అంతర్జాతీయ
అవకాశాలున్నాయి. ఈ అవకాశాలకు రూపం ఇవ్వటానికి దేశం
ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించటమే కాకుండా పూర్వ
వైభవాన్నీ పునరుద్ధరిస్తోంది.

రామాయణ సర్క్యూట్ లో పర్యటించటం రాముడి గురించి
తెలియజెబితే, బుద్ధ సర్క్యూట్ వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న
బౌద్ధు లు భారత్ సందర్శించేలా చేస్తుంది. అయోధ్య అభివృద్ధివల్ల

సాంస్కృతిక పర్యాటకానికి
ప్
రో త్సాహం
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కాశీ-విశ్వనాథ్ కారిడార్

`800

కోట్ల విశ్వనాథ్ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్ 2019 లో కాశీ-విశ్వనాథ్ లో
ప్రారంభమైంది.

ఈ కారిడార్ లో 5 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీరము
్ణ న్న
మొదటి సెక్షన్ ను ఆవిష్కరించారు.
కాశీతోబాటు మరో 43 ఆలయాలు
అద్భుతరూపం సంతరించుకున్నాయి

03

సోమనాథ ఆలయం
ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టు లను
2021 ఆగస్టు లో ప్రధాని
ఆవిష్కరించారు

కేదార్ నాథ్ ధామం

రామమందిర పునర్నిర్మాణం

రామాలయానికి 2020 ఆగస్టు లో ప్రధాని
శంకుస్థా పన చేశారు. 2025 నాటికి అది
పూర్తవుతుందని అంచనా

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశసారధిగా పగ్గాలు చేపట్టి న తరువాత ఐదుసార్లు కేదార్ నాథ్

సందర్శించారు. 2013 నాటి ప్రకృతి వైపరీత్యంలో భారీగా దెబ్బతిన్న అద్భుత రూపాన్ని
పునఃసృష్టి స్తున్నారు. శంకరాచార్య సమాధిని నిర్మించారు.

స్వదేశ్ దర్శన్

వైవిధ్యభరితమైన భారత
సాంస్కృతిక, చారిత్రక,
మతపరమైన, సహజసిద్ధమైన
వారసత్వ సంపద పర్యాటక
అభివృద్ధికి, ఉద్యోగ సృష్టి కి
అవకాశమిస్తాయి. దీన్ని దృష్టి లో
పెట్టు కొని 2015 కీ స్వదేశ దర్శన్
పథకం ప్రారంభించారు.

శీతలనాథ్ ఆలయం

కశ్మీర్ లో 31 ఏళ్ల తరువాత
2021 ఫిబ్రవరిలో
తెరచుకున్న శీతల నాథ్
ఆలయం వార్తల్లో కెక్కింది.
ఆర్టికిల్ 370 తొలగించిన
తరువాత కేంద్ర ప్రభుత్వం
దాని పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ
చేపట్టింది.

భారతదేశ ై వవిధ్య పరిరక్షణ
ప
్ర యత్నం

ఈ పథకం కింద దేశంలో అభివృద్ధి చేసిన 15 అంశాల వారీ సర్క్యూట్స్ లో.. బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్
రామాయణ సర్క్యూట్ కృష్ణా సర్క్యూట్ ఈశాన్య ప్రాంత సర్క్యూట్ హిమాలయ సర్క్యూట్
తీరప్రాంతా సర్క్యూట్ ఎడారి సర్క్యూట్ గిరిజన సర్క్యూట్ పర్యావరణ సర్క్యూట్ వన్యప్రాణి
సర్క్యూట్ ఆధ్యాత్మిక సర్క్యూట్ వారసత్వసంపద సర్క్యూట్ తీర్థంకర సర్క్యూట్ సూఫీ
సర్క్యూట్ ఉన్నాయి.

ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటినుంచి సర్క్యూట్లలో భాగంగా మొత్తం సుమారు రూ. 5700 కోట్ల విలువచేసే
78 ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి అనుమతులు మంజూరయ్యాయి. 2020 డిసెంబర్ వరకు ఈ నిధి నుంచి
రూ.4200 కోట్లకు పైగా విడుదలయ్యాయి
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అది ఒక అంతర్జాతీయ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారుతుంది.

గడిచిన కొద్ది సంవత్సరాలలో చరిత్ర, విశ్వాసం, ఆధ్యాత్మికత,
సంస్కృతికి సంబంధించిన స్మారకచిహ్నాలు దేశవ్యాప్తంగా
నిర్మిస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా అటు పర్యాటకానికి, ఇటు
తీర్థయాత్రలకు సుసంపన్నమైనది కావటంతో అవకాశాలు చాలా
ఉన్నాయి. శ్రీరాముడి జన్మస్థలం, కృష్ణు డి బృందావనం, బుద్ధు డి
సారనాథ్, కాశీ విశ్వనాథ్, సంత్ కబీరుని మఘర్ ధామ్, వారణాసి
లో సంత రవిదాస్ జన్మస్థల ఆధునీకరణ తదితర భారీ కార్యక్రమాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్నాయి. శ్రీరాముడికి, శ్రీకృష్ణు డికి,
బుద్ధు డికి సంబంధించిన రామాయణ సర్క్యూట్, ఆధ్యాత్మిక
సర్క్యూట్, బౌద్ధ సర్క్యూట్ అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.

ఎన్నో ఏళ్ళుగా భారత్ లో చార్ ధామ్ యాత్రకు ప్రాధాన్యముంది.
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు, శక్తిపీఠాలు, అష్ట వినాయక దర్శనాలు
జీవితంలో భాగాలుగా పరిగణిస్తారు. ఈ యాత్ర పర్యాటక
ఆకర్షణను మించినది. జ్ఞానోదయం కలిగించే సజీవ
సంప్రదాయమది. దీన్ని దృష్టి లో పెట్టు కొని ఉత్తరాఖండ్ లోని కేదార్
నాథ్ ధామ్ లో యాత్రికుల సమాచార కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు.
స్థా నికుల కోసం ఒక కొత్త ఆస్పత్రి నెలకొల్పారు. భక్తుల సేవలకోసం
అనేక ఏర్పాట్లు జరిగాయి. చార్ ధామ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ చురుగ్గా
సాగుతోంది. భక్తులను కేదార్ నాథుని దగ్గరకు చేర్చేందుకు కేబుల్
కారు ఏర్పాటు పని మొదలైంది. అదే కాకుండా, పవిత్ర హేమకుండ
సాహిబ్ కు సులువుగా చేరుకోవటానికి రోప్ వే పని కూడా
నడుస్తోంది. ఋషీకేశ్, కర్ణప్రయాగ్ రైలుమార్గం ఏర్పాటుకు కృషి
సాగుతోంది.

గుజరాత్ లోని సోమనాథ ఆలయంలో సముద్ర దర్శన్ పథ్
పేరుతో ఏర్పాటైన ఒక ఎగ్జిబిషన్, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కూడా ఈ
మధ్య కాలంలో యాత్రికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
దీనివల్ల కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి. ఈ ప్రదేశపు దైవత్వ
ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. స్వాతంత్ర్య అమృత మహోత్సవంలో
భాగంగా గిరిజనుల వీరత్వాన్ని, సంస్కృతిని ప్రదర్శించేలా
దేశవ్యాప్తంగా 10 గిరిజిన మ్యూజియంల ఏర్పాటుకోసం ఒక
ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమైంది. రాంచీలో బిర్సా ముండా కు అంకితం
చేస్తూ అలాంటి మ్యూజియంలు ఈ మధ్యనే ఏర్పాటయ్యాయి.
గుజరాత్ లో రాజ్ పీపలా, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లంబసింగి, ఛత్తీస్ గఢ్
లో రాయపూర్, కేరళలో కోజికోడ్, మధ్యప్రదేశ్ లో చింద్వారా,
తెలంగాణలో హైదరాబాద్, మణిపూర్ లో తమెంగ్ లో కూడా
ఇలాంటి మ్యూజియంలు త్వరలో వస్తాయి.
గర్వకారణమైన గిరిజన గతాన్ని ఈదేశపు కొత్త తరానికి తెలియ
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భారతదేశానికి
గొప్ప వారసత్వ సంపద
ఉంది. ఇది మన వేలాది సంవత్సరాల
కథ. ప్రపంచమే ఒక అద్భుతం గనుక మనం
కొత్తగా ప్రపంచానికి ఇవ్వాల్సిందేమీ లేదు. మన
తాతముత్తాతలు మనకు వదిలివెళ్ళినదే ఘన
సంపద. అది చూపితే చాలు. భారత
పర్యాటకాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు.
– నరేంద్రమోదీ, ప్రధానమంత్రి

జేయటానికే కాకుండా, ఈ మ్యూజియంలు పర్యాటకాన్ని ఎంతగానో
ప్రోత్సాహిస్తాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని మహారాజా సుహేల్ దేవ్ 40
అడుగుల కాంస్య విగ్రహం ఆయన జీవితాన్ని పర్యాటకులకు
పరిచయం చేస్తుంది. ఈ ప్రదేశంలో అనేక సౌకర్యాల కల్పన కూడా
యాత్రికులను ఆకర్షిస్తుంది. ఈ చర్యలన్నీ బహ్రాయిచ్ అందాన్ని
పెంచటానికే కాకుండా యాత్రికుల సంఖ్యని విశేషంగా పెంచుతాయి.

పర్యాటక అభివృద్
ధి
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ప
్ర పంచ పర్యాటక చిత
్ర పటంలో
్త ర ప
భారతదేశపు 19 బృహత
్ర దేశాలు
దేశపు పర్యాటక ప్రదేశాలు అంతర్జాతీయ గుర్తింపును నిర్వచిస్తాయి.
అంతర్జాతీయ పర్యాటకంలో భారతదేశానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపునిస్తూ
ప్రత్యేక ప్రదేశాలున్నాయని చెబుతూ అలాంటి 19 పర్యాటక ప్రదేశాలను
ఎంపిక చేశారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చొరవలను అమలు చేయటంలో రాష్ట్ర, స్థా నిక
సంస్థల సహకారం ఎంతో ఉంది.

ఆగ్రాలోని తాజ్ మహల్ మొదలు ఢిల్లీలోని కుతుబ్ మీనార్, మహారాష్ట్రలోని
అజంతా-ఎల్లోరా గుహలు ఈ 19 బృహత్తర పర్యాటక స్థలాల జాబితాలోకి
ఎక్కాయి. వీటని ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా అనుసంధానత పెంచి, సౌకర్యాలు
కల్పించి సంపూర్ణంగా తీర్చిదిద్ది పర్యాటకులకు అక్కడ మంచి అనుభవం
ఎదురయ్యేలా చూస్తున్నారు. నైపుణ్య శిక్షణ, స్థా నికుల భాగస్వామ్యం,
మరింత ప్రఖ్యాతి పొందేలా బ్రాండింగ్, ప్రైవేట్ పెట్టు బడులకు అవకాశం
కల్పించటం లాంటి చర్యలమీద దృష్టి పెట్ట టం విశేషం.

్త కోణం
ఆరోగ్య-క్షేమ పర్యాటకానికి కొత

పర్యాటకారంగానికీ,
ఆరోగ్యసంరక్షణ
కార్యక్రమానికీ
సంబంధమేంటని కొంతమంది ఆశ్చర్యపోవచ్చు. కానీ, దేశంలో
ఒక బలమైన, సమీకృత ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలు ఉండటం
వల్ల పర్యాటక వ్యాపారానికీ, ఆరోగ్యారంగానికీ మధ్య అనుబంధం
ఏర్పడింది. ప్రపంచపు ఆరోగ్య పర్యాటకంలో 20% వాటా

కోవిడ్ కాలంలో చాలా

ఎక్కువగా దెబ్బతిన్నది

పర్యాటకరంగం కావటంతో

సంబంధిత భాగస్వాములు

మొదలుకొని గైడ్స్ వరకూ

అందరికీ సహాయం అందింది.

భారతదేశానిదేనని పారిశ్రామిక సంఘాల సమాఖ్య ఫిక్కీ చేసిన సర్వే
తేల్చింది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే అమెరికా, ఐరోపాతో
పోల్చుకుంటే భారతదేశంలో చికిత్స కయ్యే ఖర్చు 50% తక్కువ.

వైద్య పర్యాటక రంగం 2014 తరువాత 350 శాతానికి పైగా
పెరిగింది. అది సరిగ్గా కోవిడ్ కు ముందు సంగతి గనుక కేంద్ర
ప్రభుత్వం దీని మీద ప్రత్యేక దృష్టి కొనసాగిస్తోంది. దీనిమీద
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ఆదాయం 2014 లో 1.23 లక్షల కోట్లు కాగా అది 2019 నాటికి
రూ.2.10 లక్షల కోట్ల కు పెరిగింది.

అంటే, ఆరోగ్యరంగ మౌలిక సదుపాయాలు ఎక్కువగా ఉన్న
ప్రదేశాలకు పర్యాటక అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఆతిథ్యం,
ఆస్పత్రిలో చేరిక రెండూ చెట్టా పట్టా లేసుకు సాగుతున్నాయి.
ఆరోగ్య పర్యాటకానికొస్తే ఈ రోజు భారతదేశం
ప్రపంచంలోని మూడు ప్రధాన దేశాలలో ఒకటిగా ఉంది. ఆరోగ్యక్షేమ పర్యాటకం ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే అనారోగ్యానికి చికిత్స
చేసి క్షేమాన్ని ప్రోత్సహించటం. ఆయుర్వేదం, సంప్రదాయ
ఔషధాలు దానికి మూల స్తంభాలు. ఆయుర్వేదానికి సంబంధించిన
పూర్తి జీవావరణాన్ని విస్తరించటం వల్ల దేశంలో పర్యాటక
సంబంధ ఆరోగ్యానికి ప్రోత్సాహం లభిస్తోంది. కేరళలో పచ్చదనం
మధ్య దేహంలో మలినాలను రూపుమాపే పద్ధతి, ఉత్తరాఖండ్ లో
నది ఒడ్డు న కొండమీద పిల్లగాలుల మధ్య యోగాభ్యాసం, ఈశాన్య
భారత అడవులగుండా వెళ్ళటం లాంటి అవకాశాలు భారతదేశపు
ప్రత్యేకతను చాటుతూ ఒక భిన్నమైన ఉద్వేగాన్ని కలిగిస్తాయి.
ఆరోగ్య, క్షేమ పర్యాటకం విషయానికొస్తే, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
అన్నట్టుగా, “మీ జీవితం మీలో వత్తిడి పెంచుతూ ఉంటే
భారతదేశపు చిరకాల సంస్కృతిని ఆచరించటమే తక్షణ కర్తవ్యం.
మీ దేహానికీ, మనసుకూ స్వాంతన చేకూరాలంటే భారత్ రండి”

ఈ విషయంలో పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించటానికి నేషనల్
ఆయుష్ మిషన్ ఏర్పాటైంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థవారి
సంప్రదాయ ఔషధ వ్యూహం 2014-2023 కూడా ఆయుర్వేదం,
భారతీయ సిద్ద వైద్యం పట్ల భారత ప్రభుత్వ విధానానికి
అనుగుణంగానే ఉంది. పైగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా
సంప్రదాయ ఔషధ అంతర్జాతీయ కేంద్రాన్ని భారత్ లోనే
ఏర్పాటుచేయబోతున్నట్టు ప్రకటించింది. ఆయుర్వేదాన్నీ, దాని
వైద్య వ్యవస్థనూ చదువుకోవటానికి ప్రపంచం నలుమూలలనుంచీ
విద్యార్థు లు వస్తున్నారు.

అయితే, పర్యాటక పరిశ్రమ మీద కోవిడ్ ప్రభావం
చెప్పుకోదగినంతగా ఉంది. కానీ టీకాల శాతం బాగా పెరిగాక
స్వదేశీ, విదేశీ పర్యాటకులు పెద్దఎత్తున వస్తున్నారు. టీకాల
కార్యక్రమంలో భారత ప్రభుత్వం పర్యాటక ప్రదేశాలున్న
రాష్ట్రాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యమిచ్చింది. దీనివల్ల కోవిడ్ సంక్షోభ
ప్రభావం నుంచి పర్యాటక పరిశ్రమ క్రమంగా కోలుకుంటున్నట్టు
కనిపిస్తోంది. కోవిడ్ నుంచి రక్షణతోబాటు పరిశుభ్రత, కనీస
మౌలిక సదుపాయాలు యాత్రికులకు అత్యంత అవశ్యం.
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ప్రసాద్ పేరుతో తీర్థయాత్ర పునరుత్తేజ, ఆధ్యాత్మిక,
వారసత్వసంపద పెంపుదల కార్యక్రమాన్ని పర్యాటక
మంత్రిత్వశాఖ 2014-15 లో చేపట్టింది. ఈ
కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తోంది.

దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తీర్థయాత్రా స్థలాలను గుర్తించి
అభివృద్ధి చేయటం ఈ కార్యక్రమ లక్ష్యం. దీనివల్ల
ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకం మెరుగుపడుతుంది. సమగ్ర
మతసంబంధ యాత్రానుభవాన్ని ఇవ్వటం, అదే
సమయంలో దీర్ఘకాలంలో తీర్థయాత్రా స్థలాలను
అభివృద్ధిపరచటం దీని లక్ష్యం.
దీన్ని రోడ్లు , రైలుమార్గం, ప్రయాణానంతర విశ్రాంతి
గృహాలు, మొబైల్-ఇంటర్నెట్ హాట్ స్పాట్స్ అందుబాటు,
స్నానపు గదులు, హస్తకళా ఉత్పత్తుల మార్కెట్లు , ఏటీఎం
లు, విదేశీ మారకద్రవ్యం మార్చుకునే కౌంటర్లు లాంటి
సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చేయటానికి దీన్ని వాడతారు.

ఇందులోని

57

ప
్ర దేశాలు 27
రాష్
ట్రాలు, కేంద
్ర పాలిత
్తరించి
ప్రాంతాలలో విస
ఉన్నాయి.

2021 జనవరి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న
సమాచారం ప్రకారం 24 రాష్ట్రాలలో రూ,1160
కోట్ల తో 36 ప్రాజెక్టు ల పని నడుస్తోంది.

పర్యాటక అభివృద్
ధి

2016-2020 మధ్య వైద్య
పర్యాటకం కోసం భారత్
సందర్శించినవారు

4.27
2016

4.49

6.41

6.97

2019

ట్రెక్కింగ్ కోసం పర్వతారోహణ పర్మిట్

2018

2017
లక్షల్లో
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Cover Story

గణాంకాలు. * కోవిడ్ కారణంగా లాక్ డౌన్

ట్రెక్కింగ్

1.83

వీసాలు

ఆగస్టు లో 137 పర్వత శిఖరాలను తెరచింది. ఈ

శిఖరాలు జమ్మూ, కశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్,

2020*

ఉత్తరాఖండ్, సిక్కిం లో ఉన్నాయి. గరిష్ఠంగా 51

శిఖరాలు ఉత్తరాఖండ్ లో తెరిచారు. జమ్ము,

కోవిడ్ కు ముందు ప్రపంచ పర్యాటక రంగం ఏడాదికి 3.5 శాతం చొప్పున పెరుగుతూ వచ్చినట్టు ప్రపంచ

పర్యాటక, ప్రయాణ మండలి జరిపిన పరిశోధన తేల్చింది. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో దీనివాటా 8.9

ట్రిలియన్ డాలర్లు . 33 కోట్ల మందికి దీనివల్ల ఉపాధి లభిస్తోంది. భారత్ లో 8 కోట్ల 75 లక్షల మందికి

దీనివల్ల ఉపాధి కలుగుతుండగా స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో దీనివాటా 194 బిలియన్ డాలర్లు .

2014 కు ముందునాటి పరిస్థితి తలచుకుంటే అప్పట్లో మన నగరాల
అపరిశుభ్రత గురించే ఎక్కువ మాట్లాడుకునేవారు. మురికి అనేది
నగర జీవితంలో విడదీయరాని అంశంగా ఉండేది. అలాంటి
అపరిశుభ్రత వలన నగర అందం దెబ్బతినటం, సందర్శకుల మీద
ప్రతికూల ప్రభావం ఉండటమే కాకుండా నగర వాసుల ఆరోగ్యం
మీద కూడా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ పరిస్థితిని మార్చటానికి దేశ
స్వచ్ఛ్ భారత్ మిషన్, అమృత్ మిషన్ కింద భారీ కార్యక్రమం
చేపట్టా రు. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో నగరాలలో 60 లక్షల ప్రైవేట్
మరుగుదొడ్లు , 6 లక్షలకు పైగా సాముదాయక మరుగుదొడ్లు

పర్వతారోహణ

కోరుతున్న విదేశీయుల కోసం ప్రభుత్వం 2019

పెరుగుతున్న పర్యాటక మార్కెట్ లో భారత్ పాత్ర

్త ఊపిరినిస్తుంది
పర్యాటక రంగానికి పరిశుభ
్ర త ఒక కొత

కోసం

కశ్మీర్ లోని 15 శిఖరాలు కూడా ఈ జాబితాలో
ఉన్నాయి.

ప్రోత్సహించటంలో
సమయం.

సాహస

దేశానికి

యాత్రలను

ఇదొక

కీలక

నిర్మించారు. 7 ఏళ్ల కిందటి దాకా కేవలం 18 శాతం వ్యర్థాలు
మాత్రమే సక్రమంగా పారబోస్తుండగా, ఇప్పుడది 70 శాతం
అయింది. ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ 2.0 కింద నగరాల్లో
కొండలా పేరుకుపోయిన చెత్త దిబ్బల తొలగింపు కూడా మొదలైంది.
నగరాల అందాన్ని పెంచటంలో ఎల్ఇడి బల్బుల కాంతి కూడా
తనదైన పాత్ర పోషించింది. 90 లక్షలకు పైగా పాత వీధి దీపాల
స్థా నంలో ప్రభుత్వం ఎల్ఇడి బల్బులు పెట్టింది. ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్
కా వికాస్’ కు తోడుగా దేశం 75వ స్వాతంత్ర్య సంవత్సరం
సందర్భంగా ‘సబ్ కా ప్రయాస్’ ను కూడా చేర్చింది. పరిశుభ్రతలో
ప్రతి ఒక్కరూ స్ఫూర్తిమంతంగా పాల్గొనటం కూడా చాలా కీలకం.
ఆనందానికీ, పర్యాటకానికీ అంతర్లీనంగా పరిశుభ్రతతో
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విశిష
ై న “వారసత్వ సంపద
్టమ
్త త” ఆలోచన
దత

2017 సెప్టెంబర్ 27 న ప్రపంచ పర్యాటక
దినోత్సవం సందర్భంగా పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ
ఒక కొత్త పథకాన్ని పరిచయం చేసింది. అదే
“వారసత్వ సంపద దత్తత”. ఇది పర్యాటకులను
ప్రోత్సహించేందుకు పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ,
ఆర్కియాలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, రాష్ట్రాలు,
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఉమ్మడిగా చేపట్టి న
కార్యక్రమం. మన వైవిధ్యభరితమైన వారసత్వ
సంపద చిహ్నాలకు పర్యాటకులను ఆకట్టు కునే
సామర్థ్యం ఉంది. ఈ చొరవ ముందుగా
ఆర్కియాలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారి కీలక
ప్రదేశాలతో మొదలై ఇప్పటిదాకా 95 స్మారక
కట్ట డాలకు వర్తింపజేసింది. ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్లు ఈ
ప్రదేశాల నిర్వహణ సహా ప్రాథమిక, ఆధునిక
సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. ఈ పథకం కింద
ఇప్పటిదాకా 29 అవగాహనా ఒప్పందాలు
జరిగాయి.

‘దేఖో అప్నా దేశ్’కు ఏర్పాట్
లు
భారతదేశం ఎంతో కాలంగా ఇతర దేశాల సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటూ
ఉంది. అది అద్భుతమైన కశ్మీర్ లోయలు కావచ్చు, లేదా పేరుమోసిన
అస్సాం-డార్జిలింగ్ తేయాకు తోటలు కావచ్చు. ప్రతి అంతర్జాతీయ
సందర్శకులు ఈ అద్భుత ప్రదేశాలను తప్పకుండా చూడాలనుకుంటారు.
ఇవే కాకుండా, మతపరమైన ప్రదేశాల పట్ల చాలా ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుంది.
ప్రత్యేక పర్యాటకుల రైళ్ళు నడపటం ద్వారా ప్రభుత్వం పవిత్ర స్థలాలకు వెళ్ళే
యాత్రికుల కోసం ‘దేఖో అప్నా దేశ్’ పేరుతో ఒక కార్యక్రమం చేపట్టింది.
ప్రజలు భారతదేశం లోపలే విస్తృతంగా పర్యటించడాన్ని, వైవిధ్య భరితమైన
వారసత్వ కట్ట డాలను చూడటాన్ని ప్రోత్సహించటం కోసం చేపట్టి న
ప్రచారోద్యమం ఇది. పర్యాటక ప్రదేశాలలో స్వదేశీ పర్యాటక అభివృద్ధికి
వీలుగా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, సౌకర్యాల కల్పన దీని లక్ష్యం.

హెల్ప్ ై లన్, సమాచారం

స్వదేశీ, విదేశీ ప్రయాణీకుల భద్రత, అనుకూలత కోసం పర్యాటక
సంబంధం సమాచారం మొత్తం వారం పొడవునా, రోజూ 24 గంటల
ప్రాతిపదికన హిందీ, ఇంగ్లీష్ సహా 12 భాషలలో అందుబాటులో
ఉండేట్టు చూస్తున్నారు. ఇందుకోసం 1800111363 టోల్ ఫ్రీ
నెంబర్ ను, 1363 షార్ట్ కోడ్ ను వాడుతున్నారు.

ప్రయాణీకులకు వచ్చే ఏ అనుమానమైనా తీర్చుకోవటానికి వీలుగా
పర్యాటక మంత్రిత్వశాఖ వారి వెబ్ సైట్ లో లైవ్ చాట్ ఫీచర్
జోడించారు.
భారతదేశపు పర్యాటక ప్రదేశాలకు సంబంధించిన ఏ సమాచారం
కావాలన్నా ఇన్ క్రెడిబుల్ ఇండియా వెబ్ సైట్ లో గూగుల్ 360 డిగ్రీ
వాక్ త్రూ సాయంతో వర్చువల్ విధానంలో పొందవచ్చు. అందులో
ఇన్ క్రెడిబుల్ ఇండియా మొబైల్ యాప్ లో టూర్ ఆపరేటర్, హోటల్,
ఏజెంట్, గైడ్ తదితర వివరాలన్నీ ఉంటాయి.

కేవలం అంతర్జాతీయ పర్యాటకుల వ్యవహారాలు చూడటానికి
ప్రత్యేకంగా కోవిడ్-19 సెల్ ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు. కోవిడ్
సమయంలో భారత్ లో ఇరుక్కుపోయిన విదేశీ పర్యాటకులకు
సాయం చేయటానికి వీలుగా ‘స్ట్రాండెడ్ ఇన్ ఇండియా’ పోర్టల్
ఏర్పాటైంది.
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సంబంధముంది. నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా
ఉండగా పరిశుభ్రత మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి పురోగతికోసం
పర్యాటకరంగంలో అవకాశాలను వెదికారు. నిర్మల్ గుజరాత్
ప్రచారం ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా ఎదిగినప్పుడు రాష్ట్రంలో పర్యాటక
రంగం కూడా ఎదిగింది.

పారంపర్యత కాపాడుకుంటూ ప
్ర పంచ గుర్తింపుగా
మారుతున్న భారత్

సంప్రదాయం, పర్యాటకం అనేవి రెండూ భారత
సంప్రదాయంతో, సెంటిమెంట్స్ తో, గుర్తింపుతో పెనవేసుకున్న
రెండు విడదీయరాని అంశాలు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ భారత
సంప్రదాయపు సామర్థ్యాన్ని కొత్తగా చూపుతూ ప్రపంచం
ముందుంచుతుంది. ఆ విధంగా భారతదేశం ఒక చరిత్రాత్మక
పర్యాటక కేంద్రం అభివృద్ధి చెందటానికి కృషి చేస్తుంది. అందికే
చారిత్రక కట్ట డాలను సరికొత్త రూపంలో ఆకట్టు కునేట్టు కూడా
చేస్తోంది.

ఈ దిశలో ఇప్పటికే పనులు జరుగుతున్నాయి. కోల్ కతా,
ఢిల్లీ, ముంబయ్, అహమ్మదాబాద్, వారణాసి లోని వారసత్వ
సంపద ప్రదేశాలకు కొత్త రూపాన్నిచ్చే పని సాగుతోంది. కొత్త
గ్యాలరీలు, ఎగ్జిబిషన్లు , థియేటర్లు , నాటకాలు, సంగీత కచేరీల
కోసం ఈ ప్రదేశాలలో మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం చేపట్టా రు.
ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఐదు నమూనా
మ్యూజియంలు నిర్మించాలని కూడా నిర్ణయించింది. ముందుగా
ప్రపంచంలోని అతి పురాతన మ్యూజియంలలో ఒకటైన కోల్ కతా
లోని ఇండియన్ మ్యూజియంతో ఇది మొదలైంది. అదే కాకుండా
ఢిల్లీ, చెన్నై, హైదరాబాద్, శ్రీనగర్ లోని మ్యూజియంలను
పునర్నవీకరిస్తున్నారు. గత ఏడేళ్లలో కొత్తగా 10 ప్రపంచ వారసత్వ
సంపద ప్రదేశాల హోదా పొందాయంటేనే పర్యాటక ప్రదేశాల
అభివృద్ధి పట్ల భారత ప్రభుత్వ అంకితభావం అర్థమవుతుంది.

దేశవారసత్వానికి ప్రతీకలైన అలాంటి ప్రదేశాల పరిరక్షణకు,
సుందరీకరణకు కేవలం నిధులు మాటే సరిపోదు. వాటిని
జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవటం, మెరుగైన నిర్వహణ కూడా చాలా
అవసరం. ఈ కోణంలోనే ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెరిటేజ్
కన్సర్వేషన్ ఏర్పాటు చేసి దానికి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ హోదా
కల్పించే విషయాన్ని చురుగ్గా పరిశీలిస్తున్నారు. గుజరాత్
ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ధోలవీరలో చారిత్రక పరిరక్షణ కావచ్చు,
ఇప్పుడు ప్రధానిగా దేశంలో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల పరిరక్షణ
కావచ్చు, అన్ని విషయాలనూ దృష్టి లో పెట్టు కొని మౌలికవసతుల
కల్పన ద్వారా అభివృద్ధికి పాటుపడటం ఆయనకే చెల్లింది.

పర్యాటక స్థలాలను అనుసంధానం చేస్తూ సర్క్యూట్ రైళ్ళు
నడుస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ యోగాదినోత్సవం లాంటి వేడుకలు
భారత సంస్కృతిని ప్రపంచానికి చాటుతున్నాయి. ఇవి కాకుండా
దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పునరుద్ధరించే ప్రక్రియ కనీవినీ
ఎరుగనంత వేగంగా సాగుతోంది. దోపిడీకి గురైన వారసత్వ
సంపదలు 1976-2014 మధ్య కేవలం 13 మాత్రమే తిరిగి రాగా,
2014-2021 మధ్య అదనంగా 41 ని తిరిగి రప్పించగలిగారు.

కోవిడ్ అనంతరం నిస్సందేహంగా భారత పర్యాటక రంగం
చురుగ్గా కోలుకుంటూ పాత స్థితికి చేరుకుంటోంది. 2022 మార్చి
నాటికి 5 లక్షల విదేశీ పర్యాటకులకు ఉచిత వీసాలు ఇవ్వటం,
టీకాల కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేయటం, ఆరోగ్య
సదుపాయాలు అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావటం,
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మెరుగ్గా వాడుకోవటం ద్వారా భారత
పర్యాటక రంగం ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేయటానికి
సిద్ధమైంది. అయితే, ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ పర్యాటక కేంద్రంగా
భారత్ గుర్తింపు పొందాలంటే భారతీయులందరూ ఉమ్మడిగా కృషి
చేయాల్సిన అవసరముంది. అప్పుడే ‘ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ్ భారత్’
స్ఫూర్తి ప్రకంపనలు ప్రపంచమంతటా ప్రతిధ్వనిస్తాయి
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ఒకప్పుడు ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడమేగానీ,
దశాబ్దాలు దాటుతున్నా అవి పూర ్తయ్యేవి కావు.
దేశవ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థి తి… కేరళలో ఐదేళ్ల  నాటి
కొళ్లం బై పాస్ ప్రాజెక్టు, అస్సాంలో బోగీబీల్ వంతెన,
ఉత్తరప్రదేశ్లో నాలుగేళ్ల నాటి సరయూ కాలువ
ప్రాజెక్టు, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మూడు దశాబ్దాలనాటి
రేణుకాజీ డ్యామ్ వగై రా  ప్రాజెక్టులన్నిటిదీ ఇదే
దుస్థి తి. అయితే, సంకల్ప బలం ఉంటే దశాబ్దాలుగా
పూర్తికాని అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను పూర్తిచేయడం
లేదా సుదూర విస్తరణ వంటివి ఏవీ అసాధ్యం 
కాబోవని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరూపించింది. ఆ మేరకు 
కేవలం నాలుగేళ్ల లోనే ఉత్తరప్రదేశ్లోని సరయూ
కాలువ ప్రాజెక్టులో మిగిలి ఉన్న 48 శాతం పనులు
పూర్తిచేయగా, ఇప్పుడు హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని 
రేణుకాజీ డ్యామ్ ప్రాజెక్టు కలను సాకారం చేసింది.
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జెక్టు ల పనులు దశాబ్దా లపాటు వాయిదా పడుతూంటే వాటి
నిర్మాణ వ్యయం పెరుగుతూ పోతుంది. అంతేగాక చిరకాలం
నుంచీ వాటి కోసం ఎదురుచూస్తున్న స్థా నిక ప్రజానీకంతోపాటు దేశానికి
ఎప్పుడో అందాల్సిన సౌకర్యాలు, ప్రయోజనాలు కూడా దూరమవుతాయి.
ఈ నేపథ్యంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండీలో రూ.11,000 కోట్ల
విలువైన నాలుగు జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు ల ప్రారంభం, శంకుస్థా పన చేసిన
సందర్భంగా- “ప్రతి దేశానికీ విభిన్న ఆలోచనలుంటాయి. కానీ, ఇవాళ
మన దేశ ప్రజలంతా రెండు సిద్ధాంతాలను స్పష్టంగా గమనిస్తున్నారు”
అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వ్యాఖ్యానించారు.
ఇందులో ఒకటి కాలయాపనను ప్రోత్సహించేది కాగా, మరొకటి
ప్రగతిని పరుగులు పెట్టించేది. పర్వత ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజల
బాగోగులను వాయిదా వీరులు ఏనాడూ పట్టించుకోలేదు. మౌలిక వసతుల
విషయంలోగానీ, కనీస సౌకర్యాలు కల్పనలోగానీ ఈ కాలయాపన
సిద్ధాంతం ఫలితంగా హిమాచల్ ప్రజలు వాటికోసం దశాబ్దా ల తరబడి
ఎదురుచూడక తప్పలేదు. దీంతో అటల్ సొరంగం పనులు ఏళ్ల తరబడి
ఆగిపోయాయి. అలాగే రేణుకాజీ ప్రాజెక్టు కూడా మూడు దశాబ్దా లు
వెనుకబడిపోయింది.
ప్రధానమంత్రి తన ప్రసంగంలో ఈ అంశాలను ప్రస్తావిస్తూహిమాచల్ ప్రదేశ్లో కొళాయి కనెక్షన్ల విషయాన్ని ఉదాహరించారు.
ప
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దేశ విద్యుదుత్పాదన సామర్థ్యంలో 40 శాతాన్ని 2030 నాటికి శిలాజేతర వనరులతో సాధించడాన్ని భారత్ 2016లో లక్ష్యంగా
నిర్దేశించుకుంది. కానీ, గత సంవత్సరం నవంబర్లోనే భారత్ ఈ లక్ష్యాన్ని అదుకోవడంపై ఇవాళ ప్రతి భారతీయుడూ గర్వపడతారు. అంటే2030 లక్ష్యాన్ని 2021లోనే భారత్ సాధించింది... ఇదీ నేటి భారతం పని వేగం.

హిమాచల్కు కానుకలు

రేణుకాజీ డ్యామ్ ప్రాజెక్
ట్

సవ్
దూ జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్
ట్
రా -కుద్

సహకార

సమాఖ్య

తత్వంపై

ప్రధానమంత్రి

ఈ ప్రాజెక్టు ఉత్పాదక సామర్థ్యం

దార్శనికత ఫలితంగా దాదాపు మూడు దశాబ్దా లుగా

111 మెగావాట్లు కాగా, దీన్ని

మూలపడిన ఈ ప్రాజెక్టు పనుల్లో కదలిక వచ్చింది.

సుమారు రూ.2080 కోట్ల తో

ఈ ఆలోచనను సాకారం చేయడంలో భాగంగా

ఆరు రాష్ట్రాలు.. హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉతర్త ప్రదేశ్, హర్యానా, రాజస్థా న్, ఉత్తరాఖండ్,

ఢిల్లీలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏకతాటిపైకి తేవాల్సి వచ్చింది. ఇది 40 మెగావాట్ల ప్రాజెక్టు

కాగా, దీని నిర్మాణానికి రమారమి రూ.7000 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా.

వాసవ
్త ంగా ఇది ఢిల్లీకి ప్రయోజనకరం… ఈ ప్రాజెక్టు పూరయి
్త తే ఢిల్లీకి ఏటా దాదాపు
500 మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్ల నీరందుతుంది.

నిర్మించారు. ఇది ఏటా 380

మిలియన్ యూనిట్ల కన్నా అధికంగా విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

తద్వారా రాష్ట్రం ప్రతి సంవత్సరం రూ.120 కోట్ల కు మించి
ఆదాయం ఆర్జించగలదు.

ధౌలాసిధ్ జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్
ట్

లూహ్
ట్
రీ తొలిదశ జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్

హమీర్పూర్ జిల్లాలో ఇదే తొలి జల

ఈ ప్రాజెక్టు ఉత్పాదక సామర్థ్యం 210

విద్యుదుత్పాదన కేంద్రం. ఈ 66

మెగావాట్లు కాగా, దీని నిర్మాణానికి రూ.1800

మెగావాట్ల

కోట్లదాకా ఖర్చవుతుంది. ఇది ఏటా 750
మిలియన్

యూనిట్లకన్నా

రాష్ట్రాలకూ ప్రయోజనం కలుగుతుంది.

“స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక గత 7 దశాబ్దాల్లో హిమాచల్లోని 7 లక్షల
కుటుంబాలకు మాత్రమే కొళాయిల ద్వారా నీరందింది. అయితే,
కేవలం రెండేళ్లలోనే… అదీ కరోనా సమయంలో కొత్తగా మరో 7
లక్షల కుటుంబాలకు కొళాయిల ద్వారా నీరందుతోంది.
ఇంతకుముందు మన అక్కచెల్లెళ్లు వంటకోసం కలప సేకరణలో
ఎంతో సమయం గడపాల్సి వచ్చేది. నేడు ఇంటింటికీ వంటగ్యాస్
సిలిండర్లు పంపిణీ అవుతున్నాయి. మరుగుదొడ్ల సౌకర్యంతో
సోదరీమణులకు ఎంతోకొంత ఊరట లభించింది. ఒకేర్యాంకుఒకే పెన్షన్పై దశాబ్దా ల జాప్యం నేపథ్యంలో సత్వర నిర్ణయం
తీసుకోవడంతోపాటు సైన్యానికి ఆధునిక ఆయుధాలు, బుల్లెట్ ప్రూఫ్
జాకెట్లు అందించడంసహా శీతాకాల సమస్యల నివారణ దిశగా
అవసరమైన వనరులు సమకూర్చడం లేదా ప్రయాణ అనుసంధానం
మెరుగుపరచడం వగైరాల దిశగా ప్రభుత్వం చేపట్టి న కృషి వల్ల
హిమాచల్లోని ప్రతి ముంగిటకూ ఫలితాలు చేరుతున్నాయి” అని

నిర్మాణానికి

రూ.680 కోట్ల కు పైగా వెచ్చిస్తుండగా

అధికంగా

విద్యుత్ను
తు ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ సరికొత,్త ఆధారపడదగిన గ్రిడ్ వల్ల పరిసర

ప్రాజెక్టు

ఇక్కడ

ఏటా

యూనిట్ల కు పైగా విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది.

300

మిలియన్

ప్రధానమంత్రి వివరించారు.

ఔషధరంగ కూడలిగా హిమాచల్

దేశంలోని అత్యంత ప్రధాన ఔషధరంగ కూడళ్లలో హిమాచల్
ప్రదేశ్ ఒకటి. ప్రపంచ ఔషధ నిలయంగా భారత్ పేరు తెచ్చుకోవడం
వెనుక హిమాచల్ పాత్ర ఎంతో ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా
వ్యాపించినపుడు ఇతర రాష్ట్రాలకేగాక విదేశాలకూ హిమాచల్ ప్రదేశ్
సహాయం చేసింది. ఔషధ రంగంతోపాటు ఆయుష్ పరిశ్రమ, ప్రకృతి
వైద్యవిధానాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహించే పారిశ్రామికవేత్తలను
కూడా ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. దేవభూమి హిమాచల్కు ప్రకృతి
ప్రసాదించిన వరాన్ని పదిలంగా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం
ఎంతయినా ఉంది. పర్యాటకంతోపాటు పారిశ్రామికాభివృద్ధి
దిశగానూ హిమాచల్ ప్రదేశ్కు ఎనలేని అవకాశాలున్నాయి.
రాష్ట్ర ఆహార తయారీ, వ్యవసాయం-సేంద్రియ సాగుసహా ఔషధ
వ్యాపారంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతోంది.
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జాతీయం

హిమాచల్లో ప్రగతి

Scan the QR code to
listen the full address of
the Prime Minister

సంపూర
్ గంలో
్ణ ప
్ర గతి మార
దేవభూమి

దేశంలోని ఆరు రాష్ట్రాలకు సాగునీరందించే లఖ్వార్ బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టుకు 1976లో తొలుత ప్రణాళిక

సిద్ధమైంది. కానీ, ఈనాటికీ దానికి మోక్షం లభించని నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ డిసెంబర్ 30న

శంకుస్థాపన చేశాక మళ్లీ ఆశలు చిగురించాయి. అదేరోజున ఆరోగ్యం, అనుసంధానం, పరిశ్రమలు, గృహనిర్మాణం,

ల

పారిశుధ్యం, తాగునీటి సరఫరా సంబంధిత అనేక ఇతర ప్రాజెక్టులు కూడా ప్రారంభించబడ్డాయి.

ఖ్వార్ బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు కు 1976లో తొలుత ప్రణాళిక

సిద్ధమైనప్పటికీ నాలుగు దశాబ్దా లపాటు అంధకారంలో

1976లో మొగ్గ తొడిగినప్పటికీ 46 ఏళ్ల తర్వాత నేడు మా ప్రభుత్వం

దీని పనులకు శంకుస్థా పన చేసింది” అని పేర్కొన్నారు. దీంతోపాటు

ఉండిపోగా నేడు ఆశారేఖ మెరిసింది. ఈ మేరకు సుమారు రూ.5747

రహదారుల రంగానికి సంబంధించి రాష్ట్రంలో రూ.8,700 కోట్ల

మోదీ శంకుస్థా పన చేశారు. జాతీయ ప్రాధాన్యంగల ఈ ప్రాజెక్ట్

చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టు లతో కైలాస్ మానస సరోవర్ యాత్రకు

కోట్లతో నిర్మించే లఖ్వార్ బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు కు ప్రధాని నరేంద్ర

ద్వారా దాదాపు 34,000 హెక్టా ర్ల అదనపు భూమికి సాగునీరు

విలువైన ప్రాజెక్టు లకు ప్రధాని మోదీ ప్రారంభోత్సవం, శంకుస్థా పన
అనుసంధానం మెరుగుపడటమేగాక రోడ్డు సౌకర్యంలేని గ్రామీణ,

అందుతుంది. అంతేగాక 300 మెగావాట్ల జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తిసహా

సరిహద్దు ప్రాంతాలకు సంధానం మెరుగుపై ప్రధానమంత్రి ఆలోచన

ప్రదేశ్, రాజస్థా న్ దీనిద్వారా తాగునీటి సదుపాయం పొందుతాయి.

‘ఎయిమ్స్’ రిషికేశ్ శివారు కేంద్రం, పితోడ్గఢ్లోని జగ్జీవన్ రామ్

ఆరు రాష్ట్రాలు… ఉత్తరాఖండ్, ఉతర
్త ప్రదేశ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, హిమాచల్

కూడా సాకారమవుతుంది. దీంతోపాటు ఉధమ్ సింగ్ నగర్లో

ఈ నేపథ్యంలో లఖ్వార్ ప్రాజెక్టు కు శంకుస్థా పన చేసిన సందర్భంగా

ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకూ ప్రధాని మోదీ శంకుస్థా పన చేశారు.

వెళ్లినప్పుడు... ఇది చాలా ఏళ్ల కిందట నిర్మితమైందని, ఈ భవనం

సదుపాయాల కల్పన లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్టు ల పరిధిని ప్రభుత్వం

ప్రధాని మాట్లాడుతూ- “మనం ఏదైనా చారిత్రక ప్రదేశానికి

దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో

అంతర్జాతీయ స్థా యి వైద్య

చాలా పురాతనమైనదని చెబుతుంటారు. అయితే, భారీ పథకాల

విస్తరిస్తోంది. ఈ రెండు ఆస్పత్రులను రూ.500 కోట్లు , రూ.450

కూడా ఇలాగే సంవత్సరాలుగా మూలనపడిపోగా, దశాబ్దా లుగా

సదుపాయాలతో కుమావో, తెరాయ్ ప్రాంతాల ప్రజలకే కాకుండా

విషయానికొస్-తే దేశంలో దశాబ్దా లుగా ఇదే దుస్థితి. ఈ ప్రాజెక్టు ప్రణాళిక

పనులు అసంపూర్తిగా ఉండిపోయాయి అని చెబుతుంటారు. ఇవాళ
ఉత్తరాఖండ్లో ప్రారంభించిన లఖ్వార్ ప్రాజెక్టు దీ అదే చరిత్ర. దీనికి
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కోట్ల వంతున వ్యయంతో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మెరుగైన వైద్య మౌలిక
ఉతర
్త ప్రదేశ్ సరిహద్దు ప్రాంతాలవారికీ ప్రయోజనం కలుగుతుంది.

ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి కాశీపూర్లో అరోమా పార్కు,

హిమాచల్లో ప్రగతి

జాతీయం

ఉత్తరాఖండ్ ఎన్ని నదులకు జన్మస్థా నమో మనందరికీ తెలుసు. అయితే, స్వాతంత్ర్యం
వచ్చినప్పటి నుంచి ఇక్కడి ప్రజలు మరో రెండు స్రవంతులకు ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా
ఉన్నారు. అందులో ఒకటి… పర్వత ప్రాంతాలను అభివృద్ధికి దూరం చేయడం,
మరొకటి… పర్వత ప్రాంతాల ప్రగతికి రేయింబవళ్లు శ్రమించడం. ఉత్తరాఖండ్లో

నిర్మిస్తున్న కొత్త నీటి ప్రాజెక్టు లు రాష్ట్ర పారిశ్రామిక సామర్థ్యాన్ని పెంచుతున్న నేపథ్యంలో

ఆరోగ్య
సంరక్షణ:
రిషీకేశ్ శివారు
కేంద
్రంలో
‘ఎయిమ్స్’,
జగ్
జీ వన్ రామ్
ై వద్య కళాశాల

ఈ దశాబ్దం ఉత్తరాఖండ్ దశాబ్దంగా మారుతుంది. -నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ప్రా రంభించిన ప్రాజెక్టు లు

నీటిపారుదల: లఖ్వార్
బహుళార
్థ సాధక ప్రాజెక్టు వల
్ల
ఆరు రాష్
ట్రాలకు ప
్ర యోజనం

్తరాఖండ్ కు
ఉత
నాలుగంచెల
ప
్ర యోజనాలు

రూ.8,700
ై న
కోట
్ల విలువ
బహుళ రహదారి
నెట్వర్కు ద్వారా
అనుసంధానం

పరిశ
్ర మలు, గృహనిర్మాణం,
పారిశుధ్యం, తాగునీటి సరఫరా

మొరాదాబాద్-కాశీపూర్ మధ్య రూ.4,002
కోట్లతో నాలుగు వరుసల రహదారి ప్రాజెక్టు .

జల్ జీవన్ మిషన్ కింద 13 జిల్లాల్లో
రూ.1250 కోట్లతో 73 నీటి సరఫరా
పథకాలు.
ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన రెండో
దశ కింద రూ. 627 కోట్లతో 133 రోడ్లు .
రూ.455

తిలోన్-చుయ్రాని మధ్య రూ.233
కోట్ల తో
సకల
వాతావరణహిత
రహదారి ప్రాజెక్ట్.
యూజేవీఎన్కు
5
మెగావాట్ల
జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు రూ.50 కోట్ల తో
నిర్మాణం.
నమామి గంగే కార్యక్రమం కింద
రామ్నగర్-నైనిటాల్ వద్ద రూ.50
కోట్ల తో మురుగు శుద్ధి ప్లాంట్.

అనేక అభివృద్
ధి పథకాలకు శంకుస్
థా పన

రూ.5,747 కోట్లతో 300 మెగావాట్ల లఖ్వార్
బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్ట్.

‘ఎయిమ్స్’ కోసం
ఉపగ్రహ నిర్మాణం.

నగినా నుంచి కాశీపూర్ వరకు 99
కి.మీ. మార్గంతో కుమావో-గఢ్వాల్
అనుసంధానం.
తనక్పూర్-పితోడ్గఢ్ మధ్య
రూ.284 కోట్ల తో 32 కి.మీ. సకల
వాతావరణహిత రహదారి.
తనక్పూర్-పితోడ్గఢ్ మార్గంలో
రూ.267 కోట్ల తో బెల్ఖెత్-చంపావత్
సకల వాతావరణహిత రహదారి.

కోట్లతో

రూ.450 కోట్ల తో 151 వంతెనల నిర్మాణం.
రూ.455 కోట్ల కు పితోడ్గఢ్ వైద్య కళాశాల.

రూ.205 కోట్ల తో వారంలో ఏడు రోజులూ 24 గంటల తాగునీటి సరఫరా పథకం
నమామి గంగే కార్యక్రమం కింద రూ.199 కోట్ల తో తొమ్మిది ఎస్టీపీల నిర్మాణం.

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన-అర్బన్ కింద రూ.171 కోట్ల తో 1256 గృహయూనిట్లు .
కాశీపూర్లో రూ.35 కోట్ల తో అరోమా పార్క్.

నైనిటాల్ జిల్లాలో మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ బలోపేతానికి రూ.78 కోట్ల తో
ప్రణాళిక.

సితార్గంజ్లో రూ.66 కోట్ల తో ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్

మడ్కోట-హల్ద్ వానీ మధ్య రూ.58 కోట్ల తో రహదారి; కిచ్చా-పంత్నగర్ రోడ్డు కు
రూ.54 కోట్లు .

రూ.53 కోట్ల తో ఖతీమా బైపాస్; ఆసియా హైవే-నేపాల్ అనుసంధానం కోసం
రూ.177 కోట్లు .

సితార్గంజ్లో ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా

ఈ రోడ్డు ప్రాజెక్టు లతో గఢ్వాల్, కుమావో, తెరాయ్ ప్రాంతాల్లోనూ

నివాస, పారిశుధ్య, తాగునీటి సరఫరా సంబంధిత పలు ప్రాజెక్టు లకు

రహదారి అనుసంధానం మెరుగవుతుంది. దీంతోపాటు ఉత్తరాఖండ్,

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మొత్తం 17,500 కోట్ల విలువైన 23

పారిశ్రామిక, వాణిజ్య కార్యకలాపాలతోపాటు వ్యూహాత్మకంగా దీని

శంకుస్థా పన చేశారు.

ప్రాజెక్టు లను ప్రారంభించారు. ఇందులో రోడ్డు విస్తరణ ప్రాజెక్టు లు,
పితోడ్గఢ్లో జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్ట్, నైనిటాల్లో మురుగునీటి నెట్వర్క్
అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు సహా ఆరు ప్రాజెక్టు లున్నాయి. వీటి మొత్తం వ్యయం

రూ.3,400 కోట్లు .

నేపాల్ మధ్య సంధానం కూడా మెరుగుపడుతుంది. తద్వారా పర్యాటక,

ప్రాధాన్యం కూడా స్పష్ట మవుతుంది. అంతేకాకుండా రిషీకేశ్లో

‘ఎయిమ్స్’ శివారు కేంద్రంతోపాటు పితోడ్గఢ్ వైద్య కళాశాల

ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడంలోనూ ఇది కీలక
పాత్ర పోషిస్తుంది.
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కోవిడ్-19పై యుద్ధం

్తంగా ప
ఒమిక్రా న్: అప
్ర మత
్ర భుత్వం

ై న
15-18 వయస్కుల
యువతరానికి ఆశల టీకా

్ తంగా ఒమిక్
ప
్ర పంచవ్యాప
రా న్ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో

ప
్ ధంగా ఉండటమేగాక రాబోయే ముప్పులను
్ర భుత్వం సర్వసన్నద
ై నా నిశితంగా దృష్
ఎదుర్కొనడంప
టి సారించింది. ఈ మేరకు

ై శ
రోగనిరోధకత పెంపుప
్ధ వహించిన ప
్ర ద
్ర భుత్వం ఇంటింటా

టీకా కార్యక
్ర మాన్ని వేగవంతం చేయడమే కాకుండా జనవరి 3
్త వయస్కులకు టీకాలు వేసే
నుంచి 15-18 ఏళ
్ల యుక
ై పు
కార్యక
్ర మం కూడా ప్
రా రంభించింది. మరోవ
ప
థి తిని
్ర ధానమంత్
రి నరేంద
్ర మోదీ కూడా పరిస్

నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇందులో

్తించిన ఆయన- కోవిడ్భాగంగా పరిస్
థి తి తీవ
్ర తను గుర

19, ఒమిక్
్థ ల,
రా న్సహా దేశంలోని ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస

ై అంచనా దిశగా తరచూ తన అధ్యక్షతన
ప
్ధ తప
్ర జల సంసిద

ఉన్నతస్థా యి సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప
్ర జలు

భయాందోళనలకు గురికారాదని, జాగ
్ర ్త త గా ఉండాలని ఈ
సందర్భంగా ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

క

రోనా

కొత్తరకం

వైరస్

ఫలితంగా అనేక దేశాల్లో

ఒమిక్రాన్

వ్యాప్తి

పెద్ద సంఖ్యలో కేసులు

పెరుగుతున్నాయి. మన దేశంలోనూ చాలామంది

ఒమిక్రాన్ బారినపడ్డా రు. కానీ, భారత ప్రభుత్వం సర్వ సన్నద్ధంగా
ఉండటమేగాక పౌరులు ప్రభావితం కాకుండా తన సన్నాహాలను

కూడా ఆధునికీకరించింది. కోవిడ్ను కేవలం రెండు పద్ధతులతో
మాత్రమే నివారించగలం- ఒకటి… టీకా, మరొకటి కోవిడ్

విధివిధానాలను తూచా తప్పకుండా పాటించడం. అందుకే

దేశంలో అందరికీ రోగనిరోధకత ప్రాముఖ్యాన్ని నొక్కిచెప్పడంసహా
రాష్ట్రాల

సహకారంతో

అవసరమైన

సూచనలను

విడుదల

చేయడంద్వారా పూర్తి చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ప్రజలను
కోరుతోంది. తదనుగుణంగా డిసెంబర్ 25 రాత్రి జాతినుద్దేశించి
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కోవిడ్-19పై యుద్ధం

ప
్రత్యేక బృందాలను పంపుతున్న కేంద
్రం

దేశంలో ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలు కొరవడిన, వ్యాధినిరోధకత
శాతం తక్కువగాగల, కేసులు పెరుగుతున్నప్రాంతాలకు కేంద్ర
ప్రభుత్వం ప్రత్యేక బృందాలను పంపుతోంది. అంతకుముందు
డిసెంబరు నాలుగో వారంలో ప్రధానమంత్రి తన అధ్యక్షతన
ఒక ఉన్నతస్థా యి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా
దేశమంతటాగల పరిస్థితులపై అంచనాసహా ఒమిక్రాన్, కోవిడ్19 నివారణ-చికిత్స దిశగా రోగుల సత్వర గుర్తింపునకు
హామీ ఇవ్వడంలో భాగంగా ఆరోగ్య వ్యవస్థల సన్నద్ధతపై
ఆయన సమీక్షించారు. వ్యాధి వ్యాప్తి నియంత్రణ, రోగులతో
సంబంధాలు గలవారి సత్వర అన్వేషణకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని
ప్రధానమంత్రి నొక్కిచెప్పారు. ఈ మేరకు ఆరోగ్య మౌలిక
సదుపాయాలు కొరవడిన, వ్యాధినిరోధకత శాతం తక్కువగాగల,
కేసులు పెరుగుతున్నప్రాంతాల్లో పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి కేంద్ర
ప్రభుత్వ బృందాలను పంపాలని ప్రధాని ఉన్నతాధికారులను
ఆదేశించారు. దీంతోపాటు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ జిల్లాస్థా యి
నుంచి ఆరోగ్య వ్యవస్థల నిర్మాణం ప్రాముఖ్యాన్ని చర్చల
సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి స్పష్టం చేశారు. అలాగే రాష్ట్రాలు
తమ పరిధిలోని జిల్లాల్లో వ్యాధి వ్యాప్తి, కేసుల రెట్టింపు శాతం,
కొత్త కేసులు నమోదయ్యే ప్రాంతాలను నిశితంగా పర్యవేక్షించేలా
చూసుకోవాలని సూచించారు. అంతేకాకుండా అవసరమైన అన్ని
రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ అప్రమత్తతను
సడలించవద్దని ఈ సమావేశంలో స్పష్టం చేశారు.

జాతినుద్
దే శించి
తూ ప
ప
్ర సంగిస్
్ర ధాని
నరేంద
్ర మోదీ మూడు
ముఖ్యమ
ై నప
్ర కటనలు
చేశారు

1518 ఏళ
్ల
్త వయస్కులకు
యుక
జనవరి 3 నుంచి
టీకాలు

తగిన ముందుజాగ
్ర ్తత లు తీసుకోండి

ప్రపంచ మహమ్మారి కోవిడ్పై యుద్ధం ఇంకా
ముగిసిపోలేదు. అందువల్ల ప్రస్తుత పరిస్థితుల నడుమ
ఇప్పటికీ కోవిడ్ సురక్షిత ప్రవర్తనను కొనసాగించడం
అత్యంత కీలకం. ఇప్పటిదాకా కోవిడ్ మహమ్మారిపై
ప్రపంచవ్యాప్త పోరాట అనుభవం మేరకు- వ్యక్తిగత
స్థా యిలో అన్ని మార్గదర్శకాలనూ తూచా తప్పకుండా
పాటించడమే కోవిడ్ను ఎదుర్కోవడానికి అద్భుతమైన
ఆయుధం. కొత్తరకం వైరస్ల విషయానికొస్తే మనకు మనం
ఎంతో జాగ్రత్తగా, సురక్షితంగా ఉండాలి. మాస్కను
్ల
పూర్తిస్థా యిలో వాడాలి. తరచూ చేతులు కడుక్కోవడం
వంటి విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని ప్రత్యేకంగా
చెప్పనవసరం లేదు. మొత్తంమీద.. మనం ఆందోళనకు
గురికాకుండా ఉండటమేగాక ఎంతో జాగ్రత్తగా,
అప్రమత్తంగానూ ఉండాలి.

జనవరి
10 నుంచి
ఆరోగ్య సంరక్షణ
సిబ్బంది, ముందువరుస
్త లకు
కార్యకర
ముందుజాగ
్ర ్తత
టీకాలు

ై వద్యుల సలహా
మేరకు 60 ఏళ్
లు
దాటినవారికి జనవరి
10 నుంచి ముందుజాగ
్ర ్తత
టీకాలు

చేసిన ప్రసంగంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మూడు ప్రధాన

సాధారణ స్థితికి వచ్చే వీలుంది. అంతేకాకుండా పాఠశాలలకు

3 నుంచి టీకాలు; ఆరోగ్య సంరక్షణ సిబ్బంది, ముందువరుస

భారతదేశం తన ప్రజానీకానికి 2021 జనవరి 16 నుంచి టీకాల

ప్రకటనలు చేశారు: అవి- 15-18 ఏళ్ల యుక్తవయస్కులకు జనవరి
కార్యకర్తలకు జనవరి 10 నుంచి ముందుజాగ్రత్త టీకాలు.. ఏడాది

వెళ్లే పిల్ల ల తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన కూడా తగ్గే అవకాశముంది.
పంపిణీ ప్రారంభించింది. అలాగే దేశ పౌరుల సమష్టి కృషి ఫలితంగా

ఆఖరునాటికి 10 మిలియన్ల మందికి టీకాలు పూర్తికావాలి; వైద్యుల

అత్యంత క్లిష్టమైన 141 కోట్ల టీకా డోసుల అసాధారణ లక్ష్యాన్ని

టీకాలు.

61 శాతానికి పైగా టీకా ఇవ్వబడింది. అదేవిధంగా దాదాపు 90

సలహా మేరకు 60 ఏళ్లు దాటినవారికి జనవరి నుంచి ముందుజాగ్రత్త

యుక్తవయస్కులకు టీకాలు వేయాలన్న నిర్ణయంతో పాఠశాలలు

భారత్ అధిగమించింది. అంతే కాదు… దేశంలోగల వయోజనులలో
శాతం జనాభాకు టీకా తొలి మోతాదు ఇవ్వడం కూడా పూర్తయింది.

న్యూ ఇండియా సమాచార్ జనవరి 16-31, 2022 37

కోవిడ్-19పై యుద్ధం

కోవిడ్ ై ప పోరాటం కోసం దేశం సన్నద
్ధ త
ప్రస్తుతం దేశంలో 18 లక్షల ఏకాంత చికిత్స పడకలున్నాయి.

ప్రజలకు నాదొక విజ్ఞప్తి… వదంతులు, గందరగోళం,
భయాందోళనలు సృష్టించే కొన్ని శక్తుల ప్రయత్నాలను
తిప్పికొట్టండి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ టీకాల
కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో
దేశ ప్రజలంతా ఇప్పటిదాకా సమష్టి గా కృషిచేశారు.
రాబోయే రోజుల్లోనూ మనం ఈ కార్యక్రమ వేగాన్ని
పెంచడంతోపాటు విస్తరించాల్సి ఉంది. మనందరి
సంకల్పమే కరోనాపై ఈ యుద్ధంలో దేశాన్ని మరింత
బలోపేతం చేస్తుంది.”

మొత్తం 1,40000 ఐసీయూ పడకలు, 5 లక్షల ఆక్సిజన్ పడకలు
ఉన్నాయి.

ఐసీయూ, ఐసీయూయేతర పడకలసహా పిల్ల లకు 90,000 పడకలు

కేటాయించారు.

దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 3000 ‘పీఎస్ఏ’ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లు

పనిచేస్తున్నాయి.

దేశవ్యాప్తంగా 4 లక్షల ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు పంపిణీ చేయబడ్డా యి.

అవసరమైన ఔషధాల ముందస్తు నిల్వలు, తగినన్ని పరీక్ష సాధనాల
సన్నద్ధతలో రాష్ట్రాలకు చేయూత ఇవ్వబడుతోంది.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

నాసికా టీకా-మన దేశం త్వరలోనే నాసిక (ముక్కు) ద్వారా వేసే టీకాతోపాటు
ప్రపంచంలోనే తొలి ‘డీఎన్ఏ’ టీకాను రూపొందించనుంది.

కేంద
ట్రాలు ఐదంచెల వ్యూహం అమలుచేయాలి
్రం తారకమంత
్రం: ఒమిక్రా న్ నియంత
్ర ణలో రాష్

రానున్న పండుగల రాత్రివేళ కర్ఫ్యూ, సభలు-మావేశాలపై నిషేధం విధించాలి.
కరోనా కేసులు పెరుగుదలనుబట్టి నియంత్రణ-నివారణ మండళ్ల పరిధిని
నిర్ణయించాలి.
పరీక్ష-నిఘాపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ‘ఐసీఎంఆర్’, కేంద్ర ఆరోగ్య
మంత్రిత్వశాఖ మార్గదర్శకాల మేరకు పరీక్షలు నిర్వహించాలి. కేసులపై
ఇంటింటా శోధనసహా ‘ఆర్టీపీసీఆర్’ పరీక్షల సంఖ్య పెంచాలి.

ఆస్పత్రులలో పడకలు, అంబులెన్స్లు, ఆరోగ్య పరికరాల పెంపుపై దృష్టి పెట్టా లి.
ఆక్సిజన్ ముందస్తు నిల్వలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. అలాగే 30 రోజులకు సరిపడా
మందులు నిల్వ చేసుకోవాలి.

వదంతులకు తావులేకుండా నిరంతరం సమాచారం అందించాలి. ఈ మేరకు
రాష్ట్రాలు నిత్యం విలేకరుల సమావేశాలు నిర్వహించాలి.

	రాష్ట్రాలు 100 శాతం టీకాలపై దృష్టి పెట్టా లి. వయోజనులదరికీ రెండు టీకా
మోతాదులు అందేవిధంగా ఇంటింటి కార్యక్రమం నిర్వహించాలి.

్త టీకాలు.. ఒక కోవిడ్ ఔషధానికి ఆమోదం
రెండు కొత

దేశంలో మరో రెండు కొత్త కోవిడ్ టీకాలతోపాటు ఓ కొత్త మందు
ప్రవేశపెట్టేందుకు ఆమోదం ఇవ్వబడింది. ఈ మేరకు అత్యవసర
వినియోగం కోసం ‘సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా’ టీకా
‘కోవోవాక్స్’, ‘బయోలాజికల్ ఇ’ సంస్థ టీకా ‘కార్బివాక్స్’లకు
కేంద్ర ఔషధ ప్రమాణాల నియంత్రణ సంస్థ (సీడీఎస్సీఓ) లైసెన్స్
జారీచేసింది. దీంతోపాటు అత్యవసర పరిస్థితిలో కోవిడ్ మాత్ర
‘మోల్నుపిరవిర్’ నియంత్రిత పద్ధతిలో వాడేందుకు అనుమతి
ఇవ్వబడింది. వ్యాధి సంక్రమణ ముప్పు అత్యధికంగా ఉన్నవారికి
మాత్రమే ఈ ఔషధం వాడాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి
మన్సుఖ్ మాండవీయ ప్రకటించిన మేరకు- ‘కోవోవాక్స్’ టీకా మన
దేశంలోనే తయారవుతుంది. ఇక 60 ఏళ్లు పైబడిన పెద్దలు మూడో
మోతాదు టీకా కోసం వైద్యుల నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రం తేవాల్సిన
అవసరం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

అనేక రాష్ట్రాలు… ముఖ్యంగా గోవా, ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్

కృషి చేస్తోంది. ఈ మేరకు ప్రతి ఒక్కరూ టీకాలు తీసుకునే దిశగా

టీకాల్లో 100 శాతం లక్ష్యాన్ని సాధించాయి. అయితే, అర్హు లైన 100

ఇంటింటి ప్రచార కార్యక్రమం చేపట్టింది. దీంతో కోవిడ్-19 టీకా

ప్రదేశ్ వంటి పర్యాటక సామర్థ్యంగల ప్రధాన రాష్ట్రాలు తొలి మోతాదు
రాష్ట్ర జనాభాకు రెండు మోతాదుల టీకా పూర్తిచేసిన దేశంలోని తొలి
రాష్ట్రంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ అవతరించింది.

‘హర్ ఘర్ దస్తక్’ ప్రచారంతో వల్ల వేగం పుంజుకున్న టీకాల
కార్యక్రమం
“టీకాల లక్ష్యసాధన-సంపూర్ణ రక్షణకు భరోసా” నినాదంతో

వీలైనంత త్వరగా 100 శాతం రోగనిరోధకత కల్పనకు ప్రభుత్వం
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ప్రజల్లో

అవగాహన పెంచేందుకు ‘హర్ ఘర్ దస్తక్’ పేరిట

తీసుకునేలా ప్రజలను ప్రోత్సహించడంతోపాటు టీకాల లక్ష్యానికి
చేరువ కావడంలో ఎంతగానో తోడ్పడింది.

ఈ కార్యక్రమం

ఫలితాలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా జవాన్లు ,

రైతులు, వృద్ధు లు, దివ్యాంగులుసహా జనాభాలో అర్హు లైన ప్రతి

ఒక్కరూ కోవిడ్-19 టీకా పూర్తి రక్షణ మోతాదులు పొందేవిధంగా,

లక్ష్యంవైపు సంపూర్ణ స్థా యిలో ముందడుగు వేసేలా ప్రభుత్వ కృషి
కొనసాగుతోంది.

ప
్ర ధాని పూర్తి ప
్ర సంగం
వినడానికి ‘క్యుఆర్’ కోడ్
స్కాన్ చేయండి

ప్రకృతి వ్యవసాయం

జాతీయం

ప
్ర కృతి వ్యవసాయం

సహజ వ్యవసాయ పద
్ధ తులతో
ై రతులకు సాధికారత కల్పన

పవిత్రమైన భూమిని భారతీయ సంస్కృతిలో మనం ‘భూమాత’గా పరిగణిస్తాం. ఆ మేరకు మితిమీరిన మానవ కార్యకలాపాల ప్రభావంతో

పుష్కలమైన సహజ వనరులు క్షీణించిపోకుండా భూమిని పరిరక్షించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకతను చక్కగా అర్థం చేసుకున్న నేపథ్యంలో ప్రకృతి
వ్యవసాయం అత్యంత అనుసరణీయ విధానంగా రూపొందుతోంది. ఈ వ్యవసాయం విధానంలో సహజ పదార్థాలతో ఎరువును తయారు
చేస్తారు. ఇది పంట మొక్కలను రక్షించడమే కాకుండా స్థిరమైన ఆదాయాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఈ మేరకు ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని
ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి దేశంలోని 80 కోట్ల మంది చిన్న రైతుల జీవితాల్లో విప్లవాత్మక మార్పు తెస్తోంది.

సి

మ్లా(హిమాచల్ ప్రదేశ్)లోని లాఫుఘటీ వాస్తవ్యురాలు
సత్యాదేవికి 150 యాపిల్ మొక్కలుగల చిన్న వ్యవసాయ
భూమి ఉంది. ఆమె ఏమంటోందంటే- “నేనిప్పుడు నా
భూమిలోని మొక్కలకు సహజ వ్యవసాయ ద్రావకాన్ని చల్లుతున్నాను.
ఇంతకుముందు దుకాణాల నుంచి తెచ్చిన రసాయన ద్రావకం
వాడేదాన్ని… ఇదెంతో ఖర్చుతో కూడుకున్నది. అయితే, సహజ వ్యవసాయ
ద్రావకం పదిరెట్లు చౌకైనదేగాక అధిక దిగుబడి కూడా లభిస్తోంది.
లోగడ నాకు రూ.5000కుపైగా ఖర్చవుతుంటే ఇప్పుడు రూ.500 కూడా
కావడం లేదంటే ఇదెంత చౌకైనదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నేను నా తోట
నుంచి ప్రారంభించిన ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ఇతర రైతులు కూడా
అనుసరించాలని భావిస్తున్నాను” అన్నారు. అదేవిధంగా మనోజ్ శర్మ అనే
రైతు కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి తన భూమి
మృదువుగా మారిందని చెబుతున్నారు.
రోహతక్ (హర్యానా) నివాసి ఫూల్ కుమార్ కూడా “నేను ప్రకృతి
వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. ఈ పద్ధతిని పాటించడం ప్రారంభించాక ఇదే
భూమిలో ఏడాదిలో ఐదు రకాల పంటలు పండించాను. ఈ విధంగా ఏడాదికి
రూ.1.5 లక్షల నుంచి 2.5 లక్షల దాకా ఆదాయం పొందుతున్నాను”
అని చెప్పారు. అలాగే గుజరాత్లో ని ఖేడా వాస్తవ్యుడు ఘన్శ్యామ్ భాయ్
విఠల్భాయ్ పటేల్ లోగడ రసాయనాల వాడకంతో వ్యవసాయం చేసేవారు.
దీనివల్ల ఖర్చు ఎక్కువేగాక ఆదాయం అంతంతమాత్రంగా ఉండేది.
మరోవైపు రసాయనాల ప్రభావంతో భూసారం, పర్యావరణం నాశనమయ్యే
దుస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో ఆయన ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు మళ్లారు.
పటేల్ తరహాలోనే గుజరాత్లో ని కచ్ ప్రాంత నివాసి జమ్నాదాస్ కూడా ఇదే
బాటపట్టా రు. “మేనిప్పుడు 105 ఎకరాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాం.

“మన వ్యవసాయాన్ని రసాయన ప్రయోగశాల నుంచి
వెలికితెచ్చి ప్రకృతి ప్రయోగశాలకు అనుసంధానించాల్సి
ఉంది. మన ప్రాచీన వ్యవసాయ విజ్ఞానాన్ని మనం
మళ్లీ నేర్చుకోవడమేగాక ఆధునిక కాలానికి అనువుగా
దానికి పదును పెట్టా లి. ఈ దిశగా మనం సరికొత్త
పరిశోధనలతో ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని ఆధునిక శాస్త్రీయ
చట్రంలో ఇముడ్చుకోవాలి. ఆ మేరకు 21వ శతాబ్దంలో
‘జీవితం’.. అంటే- ‘పర్యావరణం కోసం జీవనశైలి’
అంతర్జాతీయ కార్యక్రమానికి భారతదేశం.. మన రైతులు
నాయకత్వం వహించనున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా
ప్రస్తుత అమృత మహోత్సవంలో భాగంగా ప్రతి
పంచాయతీలోనూ కనీసం ఒక గ్రామాన్ని ప్రకృతి
వ్యవసాయంతో అనుసంధానించే కృషి సాగాలి.
		
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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జాతీయం

ప్రకృతి వ్యవసాయం

ప
్ర కృతి
వ్యవసాయం

సంప్రదాయ వ్యవసాయం సామాన్యుల జీవితాలకు రక్షణతోపాటు భద్రతనిస్తుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రకృతి
వ్యవసాయంలోని వివిధ అంశాల గురించి తెలుసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం:

ప
్ర కృతి వ్యవసాయం

రైతులు ఉత్పాదకాల కొనుగోలుపై ఆధారపడటాన్ని

తగ్గించేటానికేగాక సంప్రదాయక పొలం-ఆధారిత

పద్ధతుల అనుసరణతో సాగు వ్యయం తగ్గించడానికి,
తద్వారా భూసారం మెరుగుదలకు తోడ్పటానికి
వ్యయరహిత (శూన్య బడ్జెట్) వ్యవసాయం ఒక
ఉత్తమ మార్గంగా గుర్తించబడింది. పొలంలోనే

సహజసిద్ధ ఎరువు తయారీలో దేశవాళీ ఆవుల పేడ,

మూత్రం కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. వీటిద్వారా పొలానికి

కావాల్సిన పోషకాలు లభిస్తాయి. అత్యంత తక్కువ నీటి
లభ్యతగల పరిస్థితుల్లోనూ తొలి ఏడాదినుంచే స్థిరమైన

ఉత్పాదకతకు భరోసా ఇచ్చేదిశగా జీవవ్యర్థాలు పరచడం
లేదా ఏడాది పొడవునా మట్టి ని పచ్చదనంతో నింపడం

వంటి ఇతర సంప్రదాయ పద్ధతులు పాటించబడతాయి.

ప్రయోజనాలు:

జీవామృతం

జీవామృతం తయారీ ఎలా : ఇందుకోసం 10

కిలోల దేశవాళీ ఆవు పేడ, 8-10 లీటర్ల దేశవాళీ
గోమూత్రం,
1.5 నుంచి 2 కిలోల బెల్లం, 1.5 నుంచి
10 కిలోల ఆవుపేడతో
గోమూత్రం, బెల్లం, పిండి, 2 కిలోల శనగపిండి, 180 లీటర్ల నీరు, ఓ చెట్టుకింది
నుంచి తీసిన కొద్దిపాటి మట్టి కావాలి. ఇలా సులువుగా
శనగపిండి తదితరాల
లభించే పదార్థాలతో జీవామృతం తయారీ చాలా
మిశ్రమం ద్వారా భూ
సులభం కాబట్టి ఏ రైతు అయినా స్వయంగా తయారు
సారం మెరుగుపడుతుంది. చేసుకోవచ్చు. ఈ మేరకు ముందుగా నీరు లేదా
గోమూత్రంతో బెల్లం, శనగపిండి, ఆవు పేడను కలిపి
ద్రావకాన్ని తయారుచేయాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని
ఒక డ్రమ్ములో వేసి కర్రతో పూర్తిగా కలిసే కలియబెట్టా లి.
అటుపైన డ్రమ్మును గోతంతో కప్పి రెండుమూడు రోజులు
నీడలో ఉంచాలి. ప్రతిరోజూ కర్రతో సవ్యదిశలో రెండు
నిమిషాలపాటు తిప్పి మళ్లీ గోతం కప్పి ఉంచాలి.

నీటిపారుదలగల పొలంలో జీవామృతాన్ని ఉపయోగిస్తే- నేలలో సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య అపారంగా పెరగడమేగాక నేలలో
రసాయన-జీవ లక్షణాలు ఇనుమడిస్తాయి. నీటి లభ్యతను బట్టి ఎకరాకు 200 లీటర్ల వంతున సాగునీటితో నెలకు ఒకటిరెండు
సార్లు జీవామృతాన్ని వాడాలి. దీంతో మట్టి లో రైతుకు మిత్రులుగా పరిగణించే వానపాముల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఇక
ప్రకృతి వ్యవసాయంలో భూమిని లోతుగా దున్నాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంతేకాదు.. ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల భూగర్భ
జలమట్టం కూడా పెరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ఆధారంగా ప్రధాన పంటలతోపాటు అనుబంధ పంటలు పండించవచ్చు.

పండ
్ల చెట
్ల కు జీవామృతం:
ప్రతి చెట్టు కూ 2 నుంచి 5 లీటర్ల జీవామృతాన్ని
నెలకు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు మధ్యాహ్నం 12
గంటల వేళ చెట్ల దగ్గర పడే నీడవద్ద వృత్తాకారంలో
చల్లాలి. దీనివల్ల భూసారం మెరుగుపడి
తగువిధమైన పంట దిగుబడి కూడా లభిస్తుంది.
ఇందులో అన్నిరకాల పంటలకూ కేవలం గోపంచితం-గోమయం
(మూత్రం-పేడ) మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నాం.
అందువల్ల నే మా పరిసర ప్రాంతాల రైతులు, ప్రజలు సహజ
ఉత్పత్తుల కోసం మా వద్దకు వస్తున్నారు. దీంతో మా లాభాలు కూడా
పెరిగాయి” అని చెప్పారు. రసాయన ఆధారిత వ్యవసాయంతో పోలిస్తే
ప్రకృతి వ్యవసాయం రైతులకు మేలు చేకూర్చేది కావడంతో దేశంలో ఇది
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ఘన జీవామృతం

ఇది ఎండబెట్టి న జీవామృతం… పంట విత్తడానికి ముందు దీన్ని
నేలలో కలుపుతారు. ఇందుకోసం 200 కిలోల ఎండబెట్టి న ఆవు
పేడలో తాజాగా తయారుచేసిన 20 లీటర్ల జీవామృతాన్ని కలిపి రెండు
రోజులపాటు నీడలో ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మరోసారి ఆరుబయట
ఎండబెట్టి కర్రతో నలగగొట్టా లి. ఇది ఒక ఎకరా భూమిలో వేయడానికి
సరిపోతుంది.

సరికొత్త శక్తిని నింపుతోంది. ఆ మేరకు ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల కలిగే
అపార ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ డిసెంబర్ 16నాటి జాతీయ సదస్సులో
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన పిలుపునకు అత్యంత ప్రాధాన్యం
ఏర్పడింది. దేశంలో ప్రస్తుతం లక్షలాది రైతులు ఈ వ్యవసాయ పద్ధతిని
ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చిన నేపథ్యంలో గుజరాత్లో ని డాంగ్ జిల్లా సంపూర్ణ
ప్రకృతి వ్యవసాయ జిల్లాగా ప్రకటించబడింది.

ప్రకృతి వ్యవసాయం

బీజామృతం:

ప్రకృతి వ్యవసాయానికి మూలాధారం బీజామృతం… విత్తనంద్వారా
వ్యాపించే చీడపీడల నుంచి విత్తనాన్ని ఇది రక్షించడమే కాకుండా
అంకురోత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. బీజామృతాన్ని 20 లీటర్ల
నీటిలో 5 కిలోల ఆవుపేడ, 5 లీటర్ల గోమూత్రం, 50 గ్రాముల చల్లార్చిన
సున్నం, కొద్దిగా మట్టి కలిపి తయారుచేస్తారు. దీన్ని ఒక రాత్రంతా అలాగే
ఉంచి, 10 కిలోల విత్తనాన్ని అందులో శుద్ధి చేస్తారు. ఆ మరునాడు
విత్తనాన్ని విత్తుకోవచ్చు.

్త రణ పద
పొలమంతటా సాగు విస
్ధ తి:

ఈ పద్ధతిలో పొలం మొత్తం పంటవ్యర్థాలతో కప్పడం లేదా స్వల్పకాలిక
మధ్యంతర పంటలతో సాగు విస్తరించడం చేస్తారు. దీనివల్ల భూమిలో
తేమ నిలవడంతోపాటు వాతావరణం నుంచి తేమను గ్రహించడం ద్వారా
పంటసాగులో నీటి అవసరం తగ్గుతుంది. తద్వారా సూక్ష్మక్రిములు,
వానపాముల చర్య ముమ్మరమై కలుపు నియంత్రణలోకి వస్తుంది.
దీంతో భూమి కుళ్లడంద్వారా మట్టి నుంచి వెలువడే కర్బన ఉద్గారాలను
నిరోధించబడి నేల సేంద్రియ కర్బన సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.

జాతీయం

్త సంవత్సరంలోై రతులకు కానుక
కొత

కొత్త సంవత్సరం 2022 మొట్ట మొదటి రోజునే ప్రధానమంత్రి
కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (పీఎం-కిసాన్) 10వ విడత నిధులను

రైతులు అందుకున్నారు. దీంతోపాటు ఇప్పటిదాకా ఈ
పథకం కింద రైతులకు విడుదల చేసిన నిధులు రూ.1.80
లక్షల కోట్ల కు చేరాయి. ఇది నేరుగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాలో
జమచేసిన అతిపెద్ద ఆర్థిక సహాయంగా నిలిచింది. ఈ మేరకు

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జనవరి 1న దేశంలోని 10
కోట్ల మందికిపైగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.20,000
కోట్ల కుపైగా మొత్తాన్ని నేరుగా జమచేశారు. అంతేకాకుండా
1.25 లక్షల మంది రైతులకు నేరుగా లబ్ధి చేకూరుస్తూ 351
రైతు ఉత్పత్తిదారు సంస్థలకు (ఎఫ్పిఓ) రూ.14 కోట్ల కుపైగా
వాటామూలధన సహాయం కూడా విడుదల చేయబడింది.
‘పీఎం-కిసాన్ పథకం కింద 4 నెలలకోసారి రూ.2,000

వంతున మూడు సమాన వాయిదాల్లో ఏటా రూ.6,000
మేర అర్హు లైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా జమ
చేయబడుతుంది.

వఫ్సా:

నేలలో తేమ-గాలి సమతౌల్యంగా ఉండేలా చూసుకోవడం కూడా ఈ
వ్యవసాయ పద్ధతిలో ఒక ముఖ్యమైన ప్రక్రియ.

అగ్నిఅస్
త్ర :

ప్రకృతి వ్యవసాయం ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతోపాటు
చీడపీడల నుంచి సమర్థ రక్షణ మార్గాలకు వీలు కల్పిస్తుంది. పంటలను
ఆశించే పంటలపై కీటకాలు, పురుగుల దాడి నివారణకు, ‘అగ్నిఅస్త్రం’
ఉపయోగించవచ్చు. దీన్ని స్థా నిక వృక్షజాతులు ప్రాథమిక
ముడిపదార్థాలుగా రైతుల పొలంలోనే తయారుచేసుకోవచ్చు.
ఇందుకోసం ఆవులు మేయని వేప లేదా ఇతర స్థా నిక మొక్కల
ఆకులు 5 కిలోలు, 20 లీటర్ల దేశీయ గోమూత్రం, 500 గ్రాముల
పొగాకు పొడి, 500 గ్రాముల పచ్చిమిర్చి, 50 గ్రాముల అల్లంవెల్లుల్లి
ముద్ద.. అన్నిటినీ కలిపి సన్నని మంటమీద ఉడకబెట్టా లి. దీన్ని రెండు
రోజులపాటు అలాగే ఉంచి, ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీటిలో 6 లీటర్ల
వంతున ఈ ద్రావణాన్ని కలిపి చల్లాలి.

కొత్త సంవత్సరం తొలిరోజున దేశవ్యాప్తంగాగల
రైతులతో ముచ్చటించడం నాకు దక్కిన

గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. ప్రధానమంత్రి

కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 10వ విడత నిధులను ఈ

రోజున దేశంలోని కోట్లాది రైతు కుటుంబాలు..
ముఖ్యంగా చిన్న రైతులు అందుకున్నారు. ఆ
మేరకు రూ20,000 కోట్లు రైతుల బ్యాంకు
ఖాతాలకు నేరుగా బదిలీ చేయబడ్డా యి.”

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
ప
్ర ధాని పూర్తి ప
్ర సంగం వినడానికి
‘క్యుఆర్’ కోడ్ స్కాన్ చేయండి
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జాతీయం

అంకుర భారతం

అంకుర భారతం

యువతరం ఆకాంక్షలకు
రెక్కలు
భారతదేశానికి ఎంతో ఆశావహ జనశక్తి లబ్ధి కలిగి ఉంది...
జనాభాలో 65 శాతం 35 ఏళ్లలోపు యువతే కావడం గమనార్హం.

నేటి ఈ యువతరం ఆశయ సాధనకు కావాల్సిందల్లా సరైన
దిశానిర్దేశం మాత్రమే. ఈ యోచనతోనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
2015 ఆగస్టు 15న ఎర్రకోట బురుజుల మీదినుంచి ‘అంకుర భారతం’
(స్టార్టప్ ఇండియా) పథకాన్ని ప్రకటించారు. తదనుగుణంగా 2016

జనవరిలో ఈ ప్రతిష్టాత్మక పథకం శ్రీకారం చుట్టుకుంది. ఆ తర్వాత
“ఈ దేశంలోని యువత ఉద్యోగ అన్వేషకులుగా కాకుండా ఉద్యోగ
ప్రదాతలు కావాలన్నదే నా స్వప్నం” అన్నారు. ఆ మేరకు ఇవాళ

75 యునికార్న్లు (కనీసం రూ.100 కోట్ల పెట్టుబడిగల సంస్థలు)
సహా 60 వేలకుపైగా అంకుర సంస్థల విజయగాథ ఈ పథకం
విజయవంతం కావడాన్ని ప్రముఖంగా చూపుతోంది.

మ

హారాష్ట్రలోని పుణె నగర వాస్తవ్యుడు మయూర్
పాటిల్ 2011లో తన మోటారు సైకిల్ మైలేజీ
పెంచుకునే మార్గాన్వేషణలో ఎట్ట కేలకు విజయం సాధించాడు.
ఆ తర్వాత 201-18 నాటికి ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వాహన
ఉద్గారాలను 40 శాతందాకా తగ్గించడంలో విజయం సాధించి
2021లో దానికి పేటెంట్ కూడా పొందాడు. అనంతరం ‘అటల్
నవభారత చాలెంజ్’ ద్వారా రూ.90 లక్షల ఆర్థిక సాయం
పొంది, ప్రస్తుతం నలుగురు మిత్రులతో కలసి సొంత అంకుర
సంస్థను నడుపుతున్నాడు. అదేవిధంగా అహ్మదాబాద్ నివాసి
అంగద్ సింగ్ కూడా సొంత సంస్థ స్థా పనపై యోచించి, రవాణా
వస్తువుల కోసం వినూత్న వెబ్ సైట్ను ప్రారంభించాడు. ఈ దిశగా
అతడు సాధించిన విజయాలతో ఆకర్షితులైన స్నేహితులు
చాలామంది తమ ఉద్యోగాలను వదిలి అతనితో చేయికలిపారు.
ఈ నేపథ్యంలో సానుకూల వ్యాపార పరిస్థితులున్న దృష్ట్యా
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దేశంలో ఇవాళ ఎటుచూసినా.. ఏ కుటుంబాన్ని
పలుకరించినా… అది ఎంత సంపన్నమైనదైనా,
విద్యావంతులతో కూడినదైనా సదరు కుటుంబంలోని
యువకుడిని కదిపితే ఏం చెబుతాడు? కుటుంబ
సంప్రదాయాలకు భిన్నంగా తానో అంకుర సంస్థను
ప్రారంభిస్తానని, తత్సంబంధిత ఆటుపోట్లను
ఎదుర్కొనడానికి మానసికంగా తాను సిద్ధమేనని
అంటాడు. ఈ అంకుర సంస్థల సంస్కృతి నేడు చిన్న
పట్టణాలకూ విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో అందులో నాకు
ఉజ్వల భవిష్యత్తు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

అంకుర భారతం

విజయపథం

అంకుర సంస
్థ లకు అనేక ప
్ర యోజనాలు

వ్యవస్థాపకులకు సమానావకాశాల కల్పన: అనుమతుల సౌలభ్యం,
సరళ సమాప్త ప్రక్రియ, న్యాయ సహాయం, పేటెంట్ దరఖాస్తుల
సత్వర పరిష్కారం, అన్నిరకాల సంబంధిత, ఉపయోగకర
సమాచార ప్రదానానికి వెబ్ సైట్.
గ్రాంట్లు, ప్రోత్సాహకాలు: అర్హత కలిగిన అంకుర సంస్థలకు
ఆదాయపు పన్ను, మూలధన లాభాల పన్ను మినహాయింపు;
అంకుర సంస్థల పర్యావరణంలో మరింత మూలధనం భర్తీ కోసం
‘నిధుల నిధి’ (ఫండ్ ఆఫ్ ఫండ్స్), రుణహామీ పథకం.
ఆవిర్భావ మద్దతు, పరిశ్రమ/విద్యాపరిశోధన భాగస్వామ్యం: బహుళ
ఆవిర్భావ మద్దతు కేంద్రాలు, ఆవిష్కరణ ప్రయోగశాలలు,
కార్యక్రమాలు, పోటీలు, ఇతరత్రా మద్దతు.
అంకుర సంస
్థ ల స్
థా పనలో ఇతరత్
రా ప
్ర భుత్వ ప
్ర యోజనాలు
చిన్నవ్యాపార రుణం సులభంగా నిధుల లభ్యత
ఇతర ఔత్సాహికులతో సమావేశాలకు సమన్వయం విరాళ నిధుల
సేకరణ సదుపాయం

‘అంకుర భారతం’ పథకం ఆరో వార్షికోత్సవం
నేపథ్యంలో పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహం-అంతర్గత
వాణిజ్య విభాగం (డీపీఐఐటీ) 2022 జనవరిలో
“సెలబ్రేటింగ్ ఇన్నోవేషన్ ఇకోసిస్టమ్” పేరిట వారం
రోజుల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది.
గుర్తింపు పొందిన అంకుర సంస్థలకు నేడు 623
జిల్లాలకు విస్తరించి, ప్రస్తుతం ప్రతి రాష్ట్రం/
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో కనీసం ఒకటి వంతున
నడుస్తున్నాయి.

పథకం ప్రారంభించిన తొలిరోజుల్లో 808
రోజులకుగాను 10,000 అంకుర సంస్థలు ఉనికిలోకి
రాగా, 2016-2017లో పథకం తొలి ఏడాది 743
అంకుర సంస్థలు గుర్తింపు పొందాయి. అటుపైన ఒక్క
2020-2021లోనే 16,000కుపైగా అంకుర సంస్థలు
గుర్తింపు సాధించాయి.
దేశంలో ఇవాళ ఆహార తయారీ, ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి,
అనువర్తనాల అభివృద్ధి, ఐటీ సంప్రదింపులు,
వ్యాపార మద్దతు సేవలలో అత్యధిక సంఖ్యలో
అంకుర సంస్థలున్నాయి.

60,704
45%

జాతీయం

‘డీపీఐఐటీ’ గుర్తించిన అంకుర
సంస్థలు
నాయకత్వ స్థానాలు మహిళా వృత్తి
నిపుణులతో భర్తీ చేయబడ్డా యి

తి ని రేకెత్తించిన యూనికార్న్ సంస
అమితాసక్
్థ లు

‘యూనికార్న్’ అంటే- కనీసం 100 కోట్ల డాలర్లు .. భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.7 వేల కోట్ల కుపైగా
విలువగల అంకుర సంస్థ. దేశంలో 2015 వరకూ 9 లేదా 10 యూనికార్న్లు ఉండేవి. అయితే, ఓ
అంతర్జాతీయ నివేదిక ప్రకారం- 2021లో 10 నెలలు గడిచేసరికి ఈ విషయంలో భారత్ వేగవంతమైన
పురోగతి సాధించింది. ఆ మేరకు భారతదేశం ప్రతి 10 రోజులకు ఒక యూనికార్న్ను సృష్టించింది. ఆ
విధంగా గడచిన 50 వారాల్లో దాదాపు 40 యూనికార్నను
్ల జోడించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ దేశంలో
యూనికార్న ్ల సంఖ్య 75 కన్నా అధికంగా ఉంది.

ఒక్కో అంకుర సంస్థకు సగటున 11 మంది ఉద్యోగుల వంతున దేశంలోని
48,093 అంకుర సంస్థలు మొత్తం 5,49,842 ఉద్యోగాలను సృష్టించాయి.
ఇందులో ఒక్క 2020-2021 కాలంలోనే గుర్తింపు పొందిన అంకుర సంస్థల
ద్వారా దాదాపు 1.7 లక్షల ఉద్యోగాలు సృష్టించబడ్డా యి.

వ్యాపార సంస్థల ప్రారంభానికి ఆమోదం లభిస్తుండటంతో
యువతరం వైఖరిలో మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.దీంతో
మునుపటిలా ఉద్యోగాన్వేషణకు ప్రాధాన్యమిచ్చే బదులు
వ్యాపారం మొదలుపెట్ట డానికి వారు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
సాధారణ ఉద్యోగాలలో కచ్చితంగా ఎక్కువ భద్రతసహా
ఎలాంటి ఇబ్బందులూ లేకుండా ఆకర్షణీయమైన జీతాభత్యాలకు
భరోసా ఉంటుంది. అయితే, ఇవాళ ఎవరైనా వ్యాపారం
ప్రారంభించాలన్న నిర్ణయం తీసుకుంటే వారి సన్నిహితుల నుంచి
ప్రోత్సాహం లభిస్తోంది. వినూత్న అంకుర భారతం పథకం
కారణంగా పరిస్థితులు ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయాయి.
సాధారణ పరిభాషలో అంకుర సంస్థ అంటే- కొత్త కంపెనీని
స్థాపించడమే. అయితే, నేటి అంకుర సంస్థల్లో అధికశాతం
కొత్త ఉత్పత్తులు లేదా సేవల రంగాల్లో పాదం మోపుతున్నాయి.
యువ పారిశ్రామికవేత్తలలో ఎక్కువ మంది స్వయంగా లేదా
ఇద్దరు ముగ్గు రు వ్యక్తులతో కలసి ఇలాంటి కంపెనీలను

ప్రారంభిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని పారిశ్రామిక
విధానం-ప్రోత్సాహక విభాగం (డిఐపిపి) నిర్వచనం ప్రకారం“అంకుర సంస్థ అంటే- భారతదేశంలో 5 ఏళ్లలోపు నమోదై,
ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.25 కోట్ల కు మించని కంపెనీ.”
అంతేగాక ఈ కంపెనీలు ఆవిష్కరణ, అభివృద్ధి, కొత్త ఉత్పత్తుల
వాణిజ్యీకరణ, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన ఆధారిత సేవ లేదా మేధో
సంపత్తి రంగంలో పనిచేస్తున్నాయని అంచనా. కేంద్ర ప్రభుత్వం
‘అంకుర భారతం’ (స్టా ర్టప్ ఇండియా) కింద కంపెనీలకు ఆర్థిక
సహాయం అందించడమే కాకుండా ప్రోత్సాహకాలు, తగిన
వేదికలను కూడా సమకూరుస్తుంది. పారిశ్రామికులు కాదలచే
ఔత్సాహికులు www.startupindia.gov వెబ్ సైట్లో తమ పేరు
నమోదు చేసుకుని, వ్యాపార ఆలోచనలను పంచుకోవచ్చు లేదా
సందేహ నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. ఈ సందర్భంగా అత్యాధునిక
వ్యాపార ఆలోచనలకు తగిన గుర్తింపుతోపాటు ప్రోత్సాహం
కూడా లభిస్తుంది.
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ఇండియా@75

ఆజాదీ కా అమృత్మహోత్సవ్

అలుపెరుగని
ఆజాద్హింద్ఫౌజ్
ై సనికులు

“నాతో కలసి ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధం కండి… నేను మీకు
స్వేచ్ఛనిస్తాను!” అన్న నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ నినాదం "
స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాటంపై ప్రతి భారతీయుడి
హృదయంలో సరికొత్త ఉత్సాహ, ఉద్వేగాలను నింపింది.
భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలోని ప్రముఖులలో బోస్కూడా
ఒకరు. ఆయన నాయకత్వంలో ‘ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్’
శక్తిమంతమైన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి పెనుసవాలు విసిరింది.
ఈ క్రమంలో నేతాజీ ‘ఆజాద్ హింద్’ ప్రభుత్వాన్ని కూడా
ఏర్పాటు చేశారు. దానికిగల చారిత్రక ప్రాముఖ్యం దృష్ట్యా
స్వాతంత్ర్య 75వ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకుని
2018లో ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోటలో త్రివర్ణ పతాకాన్ని
ఆవిష్కరించారు. అలాగే 2021 జనవరి 23న నేతాజీ 125వ
జయంతి నేపథ్యంలో ఆ సందర్భాన్ని స్మరించుకునే దిశగా
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడాది పొడవునా వేడుకలకు శ్రీకారం
చుట్టింది. అంతేకాకుండా ఆయన జయంతి అయిన జనవరి
23ను ‘పరాక్రమ్ దినోత్సవం’గా నిర్వహించుకోవాలని
నిర్ణయించింది.
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నే

తాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఒడిశాలోని కటక్లో 1897
జనవరి 23న జన్మించారు. భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ పాలన
నుంచి విముక్తం చేయడమేగాక ప్రగతికి బలమైన పునాది
వేయడంద్వారా దేశాన్ని స్వయం సమృద్ధం చేయాలని ఆకాంక్షించిన
దార్శనిక నేత. పేదరికం, నిరక్షరాస్యత, వ్యాధులు, శాస్త్రీయ
దృక్పథం లేకపోవడం వంటివాటిని ప్రగతికి అతి పెద్ద అవరోధాలుగా
ఆయన పరిగణించారు. అందుకే ఆయన స్థాపించిన ఆజాద్హింద్
ప్రభుత్వం ప్రతి రంగానికీ పునరుత్తేజం ఇవ్వాలని ఆకాంక్షించింది.
ఆ మేరకు తనదైన బ్యాంకు, కరెన్సీ నుంచి రేడియో స్టేషన్
ఏర్పాటుదాకా ప్రతి రంగంలోనూ ఆజాద్హింద్ప్రభుత్వం తనదైన
ముద్రను అద్భుతంగా చాటుకుంది. కుల, మత, వర్ణ, భాషా,
ప్రాంతీయ అడ్డుగోడలను బద్దలు కొట్టి దేశాన్ని ఏకం చేసిన
మహోన్నత వ్యక్తిత్వం ఆయనది. జాతీయ ఐక్యతపై ఆయన
దార్శనికతను వెల్లడించే ఉదంతం ఒకటి ఈ విషయాన్ని సుస్పష్టం
చేస్తుంది. ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీకి చెందిన ముగ్గు రు
సైనికాధికారులు కల్నల్ గురుబక్ష్ సింగ్ ధిల్లాన్, జనరల్ షానవాజ్
ఖాన్, కల్నల్ ప్రేమ్ కుమార్ సెహగల్లపై సైనిక న్యాయస్థా నంలో
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ఇండియా@75

కెప్టె న్అబ్బాస్అలీ

బ్రి టిష్సామ్రా జ్య పునాదులను
కదిలించిన యోధుడు
జననం: 1920 జనవరి 3; మరణం: 2014 అక్టో బరు 11

కె

విచారణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కల్నల్ ధిల్లాన్ తరఫున
వాదించేందుకు అకాలీదళ్ ముందుకొచ్చింది. అలాగే జనరల్
షానవాజ్ఖాన్కు వకాల్తాగా ముస్లింలీగ్సిద్ధమైంది. అయితే, ఈ
సైనికాధికారులు సదరు ప్రతిపాదనలను తిరస్కరించారు. ఆ
సమయంలో ఒక నినాదం అత్యంత వేగంగా ప్రజల్లోకి
దూసుకుపోయింది. ‘ఎర్రకోట నుంచి దూసుకొచ్చిన ఆ నినాదం
సెహ్గల్, ధిల్లాన్, షానవాజ్ల గళాలనుంచి వెలువడింది.’ అదే
“జైహింద్”… గాంధీజీ నుంచి ‘నేతాజీ’ బిరుదు పొందిన
సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇచ్చిన ఈ నినాదమే ఇవాళ మన జాతీయ
నినాదంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుత ఆజాదీ కా అమృత్
మహోత్సవాల్లో భాగంగా సుభాష్ చంద్రబోస్కు సన్నిహితులైన
కెప్టెన్ అబ్బాస్ అలీ, రాస్ బిహారీ బోస్, గురుబక్ష్ సింగ్ ధిల్లాన్,
కల్నల్ నిజాముద్దీన్ సహా ‘ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్’ సైనికుల
జీవితాలను మనం పరిశీలిద్దాం. వారు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదంపై
అలుపెరుగక పోరాడటమే కాకుండా నేతాజీ పిలుపుతో
భరతమాత కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేశారు.

ప్టెన్ అబ్బాస్ అలీ ఉత్తరప్రదేశ్లోని బులంద్షహర్ జిల్లా
ఖుర్జాలో 1920 జనవరి 3న ముస్లిం-రాజ్పుత్ కుటుంబంలో
జన్మించారు. వారిది స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల కుటుంబం…
1857లో తొలి స్వాతంత్ర్య పోరాటం తర్వాత ఆయన తాత రుస్తమ్
అలీఖాన్ను ఉత్తరప్రదేశ్లోని బులంద్షహర్లో ఉరితీశారు. ఇక
బ్రిటిష్పాలకులు 1931 మార్చి 23న షహీద్-ఎ-ఆజం భగత్ సింగ్ను
ఉరితీసినప్పుడు అబ్బాస్ అలీ వయసు కేవలం 11 సంవత్సరాలు.
అయినప్పటికీ, ఆయన ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనలలో పాల్గొనడం
కొనసాగించారు. అలాగే భగత్ సింగ్, ఆయన సహచరులు స్థాపించిన
‘నౌజవాన్ భారత్ సభ’లో సభ్యుడుగా చేరారు. అటుపైన అలీగఢ్
ముస్లిం విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్నపుడు ‘అఖిల భారత విద్యార్థి
సమాఖ్య’ (ఏఐఎస్యూ)లో సభ్యుడయ్యారు. చదువు పూర్తయ్యాక
తిరుగుబాటుకు నాంది పలికే లక్ష్యంతో 1939లో బ్రిటిష్ ఇండియన్
ఆర్మీలో చేరారు. బ్రిటిష్ ఆర్మీలో కమిషన్డ్ ఆఫీసరుగా పనిచేస్తున్న కెప్టెన్
అబ్బాస్ అలీని జపాన్తో పోరాటంలో భాగంగా ప్రభుత్వం 1940లో
ఆగ్నేయాసియా యుద్ధరంగానికి పంపింది. అయితే, నేతాజీ సుభాష్
చంద్రబోస్ 1944లో సింగపూర్ నుంచి సాయుధ విప్లవానికి
నాయకత్వం వహించినప్పుడు కెప్టెన్ అబ్బాస్ అలీ బ్రిటిష్ ఆర్మీ
ఉద్యోగానికి స్వస్తిచెప్పి ‘ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్’లో చేరారు. అనంతరం
మయన్మార్లోని ప్రస్తుత రాఖైన్ ప్రావిన్స్ పరిధిలోగల అరకాన్లో
బ్రిటిష్ సైన్యంతో పోరాడారు. కానీ, జపనీయులు మిత్రరాజ్యాల
దళాలకు లొంగిపోవడంతో అబ్బాస్ అలీసహా 60 వేల మందికిపైగా
ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికులు అరెస్టయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆయనతోపాటు
ముగ్గు రు సహచరులను ముల్తాన్ కోటలో నిర్బంధించి విచారణ
చేపట్టా రు. చివరకు అబ్బాస్ అలీపై సైనిక న్యాయస్థా నంలో విచారణ
అనంతరం 1946లో మరణశిక్ష విధించబడింది. మాతృభూమి కోసం
ప్రాణత్యాగానికి ఆయన సిద్ధమైనప్పటికీ 1947 ఆగస్టు 15న దేశానికి
స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించడంతో కారాగారం నుంచి విడుదలయ్యారు.
స్వతంత్ర భారతంలో ఆయన సామాజిక ఉద్యమాల్లో చురుగ్గా
పాల్గొనడంతోపాటు భారత నిర్మాణంలో తనవంతు పాత్ర పోషించారు.
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రాస్బిహారీ బోస్ జననం: 1886 మే 25; మరణం: 1945 జనవరి 21

ఆజాద్హింద్ఫౌజ్
వ్యవస్
థా పకుడు

నే

ఇంటిపేర
్దరూ బెంగాలీలు,
్ల లో బోస్తోపాటు ఇద
విప
్ల వ నాయకులేగాక పరస్పరం అభిమానులు

గురుబక్ష్సింగ్ధిల్
లా న్
జననం: 1886 మే 25;
మరణం: 1945 జనవరి 21

తాజీ దేశం విడిచి జర్మనీ వెళ్లిన సమయంలో ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్
పగ్గాలను ఆయనకు అప్పగించాలని రాస్ బిహారీ బోస్
నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ మేరకు నేతాజీని ఆయన టోక్యో రావాల్సిందిగా
కోరారు. ఈ ఆహ్వానంతో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 1943 జూన్
20న టోక్యో వెళ్లారు. సుభాష్ చంద్రబోస్ను ప్రత్యక్షంగా కలుసుకున్న
ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ వ్యవస్థా పకుడు రాస్ బిహారీ బోస్ తమ రహస్య
సంభాషణను బెంగాలీ భాషలో నడిపించారు. ఈ సందర్భంగా
దేశాన్ని బ్రటిష్ పాలన నుంచి విముక్తం చేస్తామని వారు
ప్రతినబూనారు. ఈ ఇద్దరు నాయకులూ బెంగాలీలు… విప్లవ
మూర్తులు కావడంతోపాటు వీరిద్దరి మధ్య ఇంటిపేరుసహా అనేక
సారూప్యాలు ఉండటం విశేషం. రాస్ బిహారీ బోస్ సింగపూర్లో
ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ నాయకత్వ బాధ్యతలను జూలై 5న నేతాజీకి
అప్పగించి, తాను సలహాదారు పాత్రకు పరిమితమయ్యారు. కాగా,
రాస్ బిహారీ బోస్ 1886 మే 25న బెంగాల్లోని బర్ధమాన్ జిల్లా
సుభాల్దా గ్రామంలో జన్మించారు. చదువుకునే రోజుల్లో నే విప్లవ
కార్యకలాపాల పట్ల ఆకర్షితులై అతి చిన్న వయసులోనే నాటు బాంబుల
తయారీ నేర్చుకున్నారు. బంకిం చంద్రుని ‘ఆనంద్ మఠ్’ నవల

పవిత్
రా శయ సాధనలో ఆయన
వెన్నంటి నడిచిన దేశం

గు

రుబక్ష్ సింగ్ ధిల్లాన్ చదువులో ప్రజ్ఞాశాలి,
భారీకాయుడు కావడంతో సైన్యంలో
చేరాల్సిందిగా ఆయన తండ్రి స్నేహితులు సలహా
ఇచ్చారు. ఆ మేరకు ఆయన తదనుగుణంగా
సన్నద్ధమై 1933లో ఇండియన్ఆర్మీలో చేరారు. ఆ
విధంగా 14వ పంజాబ్ రెజిమెంట్కు ఎంపికై,
శిక్షణ పొందిన తర్వాత రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో
పోరాడేందుకు 1941లో మలేషియా వెళ్లాల్సి
వచ్చింది. ఆ తర్వాత 1942లో జపాన్ సైన్యం
యుద్ధఖైదీగా నిర్బంధించడంతో ఆయన జీవితం
మలుపు తిరిగింది. అక్కడ జైలులో ఉన్న
సమయంలో ఆయన మనసు మార్చుకుని
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గురుబక్ష్ సింగ్ ధిల్
లా న్ జాతికి చేసిన
సేవలకు గుర్తింపుగా ప
్ర భుత్వం
ఆయనను ‘పద్మభూషణ్’
పురస్కారంతో సత్కరించింది

మాతృభూమి కోసం బ్రిటిష్సైన్యంతో పోరాడాలని
నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జైలునుంచి
విడుదలైన తర్వాత సుభాష్ చంద్రబోస్
నాయకత్వంలోని ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్లో చేరారు.
బ్రిటిష్ వారితో తలపడటంలో ధిల్లాన్ అద్భుత
పోరాట పటిమను ప్రదర్శించారు. అయితే,
1945లో జపాన్ లొంగిపోయిన సమయంలో

ఆజాదీ కా అమృత్మహోత్సవ్

సుభాష్దళం- కల్నల్షానవాజ్ఖాన్నాయకత్వం
గాంధీ దళం- కల్నల్ఇనాయత్కియానీ నాయకత్వం
ఆజాద్ దళం- కల్నల్గుల్జారా సింగ్
నెహ్రూ దళం- కల్నల్గురుబక్ష్ సింగ్ ధిల్లాన్
ఝాన్సీ రాణి రెజిమెంట్- కెప్టెన్లక్ష్మీ సెహగల్నాయకత్వంలోని
మహిళాదళం

ఆయనలో విప్లవ జ్వాలను రగిల్చింది. దీంతోపాటు స్వామి
వివేకానంద,
సురేంద్రనాథ్
బెనర్జీల
జాతీయవాద
ప్రసంగాలతోనూ ఆయన ఎంతగానో ప్రభావితమయ్యారు.
కాగా, ముజఫర్పూర్ మేజిస్ట్రేట్ కింగ్స్ ఫోర్డ్ చంపడానికి
ఖుదీరామ్ బోస్, ప్రఫుల్లా చాకీ ఉపయోగించిన బాంబును రాస్
బిహారీ బోస్ తయారు చేసినట్లు చెబుతారు. అలాగే 1912లో
అప్పటి భారత వైస్రాయ్ లార్డ్ హార్డింజ్ను హతమార్చడానికీ
ప్రణాళిక రచించినా ఈ ప్రయత్నంలో ఆయన విఫలమయ్యారు.
ఆ తర్వాత గదర్ ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. ఈ
పరిణామాల నేపథ్యంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వెంటాడటంతో
దానిబారి నుంచి తప్పించుకుని జపాన్ వెళ్లి, భారతదేశానికి
సహకరించేలా అక్కడి ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించారు. ఆ తర్వాత
జపాన్ యువతిని వివాహమాడారు. అప్పట్లో జపాన్ తమ
రెండో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ‘ఆర్డర్ఆఫ్ది రైజింగ్సన్’
ప్రదానంద్వారా ఆయనను సత్కరించింది. మాతృభూమి కోసం
ఆయన చేసిన అవిరళ కృషి తరతరాలకూ స్ఫూర్తినిస్తూనే
ఉంది.
ధిల్లాన్ సహా అనేకమంది ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికులు అరెస్టయ్యారు.
వారందరినీ బ్రిటిష్ప్రభుత్వం నిర్బంధించి చారిత్రక ‘ఎర్రకోట విచారణ’
పేరిట వారిపై విచారణ చేపట్టింది. దేశంలోని ఉద్దండులైన ఎందరో
న్యాయవాదులు ముందుకొచ్చి ధిల్లాన్ తరఫున గట్టి గా వాదనలు
వినిపించారు. మరోవైపు ఆయనపై బ్రిటిష్ పాలకుల విచారణమీద
ప్రజాగ్రహం పెల్లు బికింది. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికులను రక్షించే
ఉద్యమంలో భాగంగా ప్రతి మతం, ప్రతి రంగంలోని ప్రజలంతా
భాగస్వాములు కావడంతో భారతదేశాన్ని ఏకీకృతం చేయాలన్న నేతాజీ
దార్శనికత వాస్తవ రూపం దాల్చింది. ఆ మేరకు ఎర్రకోట వెలుపల
మూకుమ్మడి ప్రజా నిరసనకు దేశవాసులంతా మద్దతు పలికారు. దీంతో
విధిలేక గురుబక్ష్సింగ్ధిల్లాన్తోపాటు ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికులందరినీ
బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం విడుదల చేయక తప్పలేదు. ఈ విచారణ తంతు 1945
నవంబర్ 5 నుంచి 1945 డిసెంబర్ 31వరకు 57 రోజులపాటు సాగింది.
భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం చరిత్రలో ఈ విచారణ ఓ కీలక మలుపుగా
నిలిచింది. భారతదేశాన్ని ఏకం చేయడంలో ఈ ఉదంతం ఎంతో
ప్రేరణనిచ్చింది. కాగా, గురుబక్ష్సింగ్ధిల్లాన్జాతికి చేసిన సేవలకుగాను
1998లో కేంద్ర ఆయనను 'పద్మభూషణ్'తో సత్కరించింది.
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కల్నల్నిజాముద్దీ న్

నేతాజీ డ్రైవర్,
అంగరక్షకుడు

గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో 2014 మే 9వ తేదీన
నరేంద్ర మోదీ ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నపుడు ఆ వేదికపైగల ఒక వ్యక్తి
పాదాలకు నమస్కరించారు. ఆయన మరెవరో కాదు… నేతాజీ సుభాష్
చంద్రబోస్ నాయకత్వంలోని ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సభ్యుడైన కల్నల్
నిజాముద్దీన్. నేతాజీ సుభాష్చంద్రబోస్కారు డ్రైవరుగా ఉండే ఈయనతుపాకీ పేల్చడంతో గొప్ప గురిగలవారే కాకుండా 11 భాషలలో
నైపుణ్యంగలవారని భావిస్తారు. యుద్ధరంగంలో ఒక బ్రిటిష్
యుద్ధవిమానాన్ని ఆయన కూల్చేశారని చెబుతారు. కాగా, సింగపూర్లో
ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనిక నియామకాలు నిర్వహిస్తున్నపుడు ఆయన
తొలిసారి
నేతాజీని
సింగపూర్ లో ఆజాద్ హింద్ క లు సు కు న్నా రు .
ఫౌజ్ నియామకాలు
ఉత్తరప్రదేశ్లోని
అజంగఢ్
తు న్నపుడు కల్నల్
నిర్వహిస్
జిల్లా
ధక్వా
గ్రామంలో
నిజాముద్దీ న్ తొలిసారి
జన్మించిన
నిజాముద్దీన్కు
నేతాజీని కలుసుకున్నారు.
సుభాష్ చంద్రబోస్ కల్నల్
హోదా ప్రకటించారు. సుభాష్
చంద్రబోస్ మేనకోడలు రాజ్యశ్రీ
చౌదరి 2015లో అజంగఢ్కు వెళ్లి నిజాముద్దీన్ను కలుసుకోవడాన్ని బట్టి ,
నేతాజీతో ఆయనకుగల బంధం ఎంత బలమైనదో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
కాగా, ఆయన తొలుత బ్రిటిష్ ఆర్మీలో పారాట్రూపర్గా పనిచేసేవారని,
ఆ తర్వాత నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్తో కలిసిపోయేందుకు ఆనాటి
మద్రాసు, కశ్మీరు సహచరులతో కలసి వెళ్లిపోయారని చెబుతారు. ఒక
సందర్భంలో తన వెన్నులో మూడు బుల్లెట్లు దిగబడినా సుభాష్
చంద్రబోస్ను రక్షించగలిగానని, డాక్టర్ లక్ష్మీ సెహగల్ ఆ బుల్లెట్ల ను
బయటకు
తీశారని
కల్నల్
నిజాముద్దీన్
తరచూ
గుర్తుచేసుకుంటూండేవారు. నిజాముద్దీన్2017లో అజంగఢ్పరిధిలోని
ముబారక్పూర్లో కన్నుమూశారు. ఆయన మృతిపై ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ నిజాముద్దీన్ను తాను
కలుసుకున్న సందర్భాన్నిగుర్తుచేసుకున్నారు. గుండెలనిండా దేశభక్తి,
ఆదర్శాలు, అకుంఠిత ధైర్యసాహసాలకు ఆయన మారుపేరని,
ఆయనలోని ఈ లక్షణాలు స్వాతంత్ర్యోద్యమాన్ని బలోపేతం చేశాయని
ప్రధాని అన్నారు.
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వ్యక్తిత్వం

ఫీల్డ్ మార్షల్కె.ఎం.కరియప్ప

శత్
రు వు గౌరవం పొందిన
భారత యోధుడు

భారత సైన్యంలో అత్యున్నత హోదా ఫీల్డ్ మార్షల్. అయితే, స్వతంత్ర భారత
చరిత్రలో సైన్యం నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే ఈ అత్యున్నత సైనిక హోదాను
విజయవంతంగా అలంకరించగలిగారు. వారిలో ఒకరు శామ్ మానెక్ షా కాగా,
మరొకరు జనరల్ కోదండర మాదప్ప కరియప్ప. మన దేశంలో ఏటా జనవరి 15ను
‘సైనిక దినోత్సవం’గా నిర్వహిస్తారు. కాగా, 1949లో ఇదే రోజున తొలి భారత సైనిక
కమాండర్-ఇన్-చీఫ్గా కరియప్ప బాధ్యతలు స్వీకరించడం ఆసక్తికరమైన అంశం.

ప్ర

పంచంలో అత్యంత క్రమశిక్షణ, ధైర్యసాహసాలుగల సైనిక
దళాల్లో ఒకటిగా భారత సైన్యం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఒకరి తర్వాత
ఒకరుగా పదవీ బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన సైనిక దళాల అధిపతుల
నిర్విరామ కృషి ఫలితమే ఈ ఘనతకు కారణం. వీరిలో జనరల్ కె.ఎం.
కరియప్పకే అగ్రస్థా నం దక్కుతుంది. ఆయనలోని దేశభక్తి, ప్రజ్ఞాపాటవాల
కారణంగా నేటికీ చిరస్మరణీయులుగా మిగిలారు. తొలుత 1922లో
శాశ్వత నియామకం అనంతరం సెకండ్ లెఫ్టినెంట్ హోదాలో పనిచేసిన
ఆయన, తదనంతరం ఫైవ్ స్టా ర్ ర్యాంక్ గౌరవంతో ఫీల్డ్ మార్షల్గా
ఆవిర్భవించారు. కర్ణాటకలోని కూర్గ్ జిల్లా శనివారసంతి అనే ప్రాంతంలో
1899 జనవరి 28న జన్మించిన ఫీల్డ్ మార్షల్ కరియప్ప కేవలం 20 ఏళ్ల
ప్రాయంలోనే బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరారు. ఆయన తండ్రి కోదండర
మడికేరిలో రెవెన్యూ అధికారిగా పనిచేసేవారు. కరియప్ప మహోన్నత
వ్యక్తిత్వం గురించి అనేక ఉదంతాలు వినిపిస్తుంటాయి.

కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా నియామకం

దేశంలో 1946నాటి మధ్యంతర ప్రభుత్వ పాలన సమయాన బ్రిగేడియర్
హోదాలో పనిచేస్తున్న నాథూ సింగ్ను భారత తొలి సైనిక కమాండర్ఇన్-చీఫ్గా నియమించాలని అప్పటి రక్షణశాఖ మంత్రి బలదేవ్ సింగ్
ప్రతిపాదించారు. అయితే, కరియప్పకు చాలా సీనియారిటీ ఉన్నందున
ఆ పదవికి ఆయనే అర్హు డని భావించిన నాథూ సింగ్ ఈ ప్రతిపాదనను
తిరస్కరించారు. దీంతో ఈ పదవిని స్వీకరించాల్సిందిగా రాజేంద్ర
సింగ్జీని కూడా కోరగా, కరియప్పమీద గౌరవంతో ఆయన కూడా
అందుకు అంగీకరించలేదు. ఆ తర్వాత 1948 డిసెంబర్ 4న కరియప్ప
ఆర్మీకి తొలి భారత కమాండర్-ఇన్ చీఫ్గా నియమితులయ్యారు.

లేహ్ను భారత అంతర్భాగం చేయడంలో కీలకపాత
్ర

కరియప్ప 1947 నవంబరులో రాంచీలోని ఆర్మీ ఈస్టర్న్ కమాండ్
అధిపతిగా నియమితులయ్యారు. అయితే, రెండు నెలల్లో నే కశ్మీర్లో
పరిస్థితి మరింత దిగజారగా లెఫ్టినెంట్ జనరల్ డడ్లీ రస్సెల్ స్థా నంలో ఢిల్లీ,
తూర్పు పంజాబ్లకు జీవోసీ-ఇన్-చీఫ్గా నియమితులయ్యారు. ఆయన
నాయకత్వంలో భారత సైన్యం మొదట నౌషేరా, ఆ తర్వాత ఝాంగర్లను
స్వాధీనం చేసుకుంది. అంతేకాకుండా దండెత్తిన శత్రువులను జోజిలా,
ద్రాస్, కార్గిల్ నుంచి వెనక్కు తరిమికొట్టింది.
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ఆయన కుమారుడిని సగౌరవంగా అప్పగించిన పాకిస్
థా న్

ఇది 1965 భారత-పాక్ యుద్ధంనాటి సంఘటన. జనరల్ కరియప్ప
పదవీ విరమణ చేశాక కర్ణాటకలోని మెర్కరాలోని తన నివాసంలో
ఉండేవారు. ఆ సమయంలో ఆయన కుమారుడు నందా కరియప్ప భారత
వాయుసేనలో ఫ్లైట్ లెఫ్టినెంట్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆనాటి యుద్ధం చివరి
రోజున ఫ్లైట్ లెఫ్టినెంట్ నందా కరియప్ప పాకిస్థా న్ లక్ష్యాలపై వాయుసేన
బాంబు దాడికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. అయితే, భూమిపై లక్ష్యాలను
ఛేదిస్తున్న సమయంలో ఆయన నడుపుతున్న విమానం ధ్వంసం
కాగా, నందా కరియప్పను పాకిస్థా న్ బందీగా పట్టుకుంది. పాకిస్థా న్
అప్పటి అధ్యక్షుడు అయూబ్ ఖాన్ లోగడ జనరల్ కరియప్ప నేతృత్వాన
సైన్యంలో పనిచేశారు. ఈ నేపథ్యంలో నందా గురించి తెలుసుకున్న
రేడియో పాకిస్థా న్ ఫ్లైట్ లెఫ్టినెంట్ నందా కరియప్ప తమ అదుపులో
క్షేమంగానే ఉన్నారని ప్రకటించింది. దీంతో జనరల్ కరియప్ప కోరితే
ఆయన కుమారుడిని విడుదల చేస్తామని అయూబ్ ఖాన్ భారతదేశంలోని
పాకిస్థా న్ హైకమిషనర్ ద్వారా సమాచారం పంపారు. కానీ, జనరల్
కరియప్ప పుత్రవాత్సల్యం పక్కనబెట్టి సున్నితంగా తిరస్కరించారు.
నందా భరతమాత పుత్రుడని, ఇతర యుద్ధ ఖైదీల తరహాలోనే అతన్నీ
చూడాలని నిర్ద్వంద్వంగా జవాబిచ్చారు. ఒకవేళ అతన్ని విడిచిపెట్ట దలిస్తే,
మొత్తం యుద్ధఖైదీలందర్నీ విడుదల చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

శత్
రు వుల నుంచి కూడా గౌరవం పొందిన కరియప్ప

భారత-పాక్ యుద్ధం ముగిశాక భారత సైనికుల ఆత్మస్థైర్యం
ఇనుమడింపజేయడం కోసం కరియప్ప సరిహద్దు ప్రాంతానికి వెళ్లారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన సరిహద్దు ను దాటి ‘వివాదాస్పద భూభాగం’లో
ప్రవేశించారు. దీన్ని గురించి తన తండ్రి ఆత్మకథలోని విషయాన్ని
ప్రస్తావిస్తూ- “ఆయనను చూడగానే అక్కడే ఆగిపోవాలని లేకపోతే
కాల్చేస్తామని పాకిస్థా న్ కమాండర్ హెచ్చరించాడు. ఇంతలో భారత
సరిహద్దు వైపునుంచి ‘ఆయన జనరల్ కరియప్ప’ అంటూ ఎవరో
కేకపెట్టా రు. ఆ పేరు వినగానే పాకిస్థా న్సైనికులు తమ తుపాకులు కిందకు
దించారు. వెంటనే వారి ఉన్నతాధికారి దగ్గరకు వచ్చి జనరల్ కరియప్పకు
నమస్కరించాడు” అని పేర్కొన్నారు. జనరల్ కరియప్ప 1953లో సైన్యం
నుంచి పదవీ విరమణ చేయగా, ఆ తర్వాత 1956 వరకు ఆస్ట్రేలియా,
న్యూజిలాండ్ దేశాల్లో భారత హైకమిషనర్గా పనిచేశారు.
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మహాత్మాగాంధీ

వర్ధంతి సందర్భంగా
ఆ మహనీయునికి
హృదయపూర్వక నివాళి

ప్రభుత్వంపై ఆధారపడని సామాజిక వ్యవస్థకు మహాత్మాగాంధీ నాంది పలికారు. మహాత్మా గాంధీ మార్పు తెచ్చారన్నది
అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, ఆయన ప్రజల్లో నిబిడీకృతమైన శక్తిని మేల్కొలిపి మార్పు తెచ్చే దిశగా వారిలో
అవగాహన కల్పించారని చెప్పడం సముచితం. స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి గాంధీ బాధ్యత వహించకపోయి ఉంటే
స్వరాజ్యం, స్వావలంబన సంబంధిత ప్రాథమిక అంశాలతో ముందంజ వేసి ఉండేవారు. గాంధీజీకిగల ఈ దార్శనికత
నేడు భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్న పెను సవాళ్ల పరిష్కారానికి గొప్ప మాధ్యమంగా మారుతోంది. కొన్నేళ్లుగా మేం
ప్రజా భాగస్వామ్యానికి ప్రాధాన్యమిచ్చాం. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్, డిజిటల్ భారతం వంటివి ఏవైనా కావచ్చు… నేడు
ఈ ఉద్యమాల నాయకత్వం ప్రజలదే.
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