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‘‘ఇది సరై న సమయం, భారత్ కు విలువై న కాలం!’’‘‘ఇది సరై న సమయం, భారత్ కు విలువై న కాలం!’’
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అభవృదిధి  అమృత గాథ
కోవిడ్ మహమామారి నేపథ్యంలో 75వ స్వాతంత్య్ర దినోతసావ సందర్ంగా, 

ప్ర ధాన మంతి్ర  నరంద్ర  మోదీ ఎర్ర కోటపై  తి్ర వర్ణ  పతకానిని ఎగరవేశారు. 
ఇలాగే అభవృదిధి  పథంలో మనం మందుకు స్గాలని దేశ ప్ర జలకు  

పిలుపునిచ్చారు. 

స్వాతంత్య్ర దినోతసావ వేడుకను పూరితి గా 
తిలకించ్లనుకుంటే ఈ క్్యఆర్   
కోడ్ ను స్కాన్ చేయండి..
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సంపాద కీయం

సాదర నమసాకారం, 
ఉత్తుజకరమైన ఏ ప్రజాసావామ్యానికి అయిన ప్రజల భాగసావామయామే ఒక ప్రమ్ణ చిహ్ం. ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి మధయా 

అతయాంత శకితువంతమైన కమ్యానికేషన్ సాధనం ఇది. ప్రజల భాగసావామయాం ద్వారానే భారతీయ, ప్రపంచ సంక్షేమం అనేది 
కేంద్ర ప్రభుతవా పాలసీల్లో  ఒక ముఖయామైన మ్లసతుంభంలాగా మ్రంది. గత ఏడేళలోల్ ఈ మంత్రమే ప్రభుతవా ప్రణాళికలు, 
విధానాల రూపకల్పనల్ ప్రజల భాగసావామ్యాని్ ఒక బలమైన శకితుగా మ్ర్చంది.

వచ్్చ 25 ఏళలోల్ అభివృదిధి చందిన దేశంగా మ్రాలనే ఆకంక్షను నెరవేర్్చకునేందుకు, భారత్ అభివృదిధి పథంల్ 
శరవేగంగా ముందుకు వెళతుంది. తన 75వ సావాతంతయా్ంల్, ఈ లక్షయాని్ చ్ర్కోవడానికి దేశం వేగంగా సాగుతంది. 
వర్సగా ఎనిమిదోసార ఎర్రకోట బుర్జులపై నుంచి ప్రసంగంచిన ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ మ్టల్లో  ‘నవ భారతం’ 
నిర్మంచాలనే కరతువయాం, కృతనిశ్చయం స్పష్ంగా కనిపిస్తునా్యి. ఈ లక్షష్ంత, ప్రజల భాగసావామయాంత నవ భారత్ని్ 
రూపందించ్ందుకు ‘సబ్ క సాథ్, సబ్ క వికస్, సబ్ క విశ్వాస్’ అనే ప్రభుతవా కరయాక్రమ్నికి ‘సబ్ క ప్రయాస్’ను 
కూడా జోడంచార్. ఎర్రకోట బుర్జుల పై నుంచి ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఉద్ఘా టంచిన అభివృదిధి ప్రణాళికనే ఈ 
సంచికల్ పత్క శీరషిక. 

ఆగస్్ 1న నెలపాటు ఐకయారాజయా సమితి భద్రత్ మండలి అధయాక్ష బాధయాతలను భారత్  సీవాకరంచడంత, ఈ ఏడాది 
అమృత్ మహోత్సవ్  ప్రత్యాక ప్రాధానయాత సంతరంచుకుంది. ఐకయారాజయాసమితి ఈ ఉన్త సాథా యి సమ్వేశ్నికి అధయాక్ష 
బాధయాతలు సీవాకరంచిన తొలి భారత ప్రధానిగా నరంద్ర మోదీ అవతరంచార్. ఈ సంచికల్ దీనిపై ప్రత్యాక నివేదికను 
అందజేశ్ం. రైతులత, పేద, మధయాతరగతి ప్రజలత, మహిళలత, యువతత, సమ్జంల్ అణగారన వరాగా లత సంక్షేమ 
పథకలపై నేర్గా జరపిన చర్చలు, అమృత్ మహోత్సవ్ ల్ భాగంగా ప్రజలకు ఇప్పటకీ స్ఫూరతునిస్తున్ ‘సత్యాగ్రహం’పై 
అందించిన కథనం.. ఈ సంచికల్ ప్రధాన ఆకరషిణ. ఉపాధాయాయుల దినోత్సవం పురసకారంచుకుని ఈ సంచికల్, భారత 
ప్రముఖ విద్యావేతతు డాకర్్ సరవాపలిలో రాధాకృష్ణన్ పై కథనం అందించాం. సెప్ంబర్   15న జరపే ఇంజనీర్్స  దినోత్సవాని్ 
పురసకారంచుకుని మోక్షగుండ విశ్వాశవారయయాకి ప్రత్యాక వాయాసంత మేము ఘన నివాళి అర్పస్తునా్ం.

భారత్  తన అభివృదిధి పయనంల్ సరకొతతు మైలురాయిలను త్కుతుందనడంల్ ఎలాంట సందేహం లేదు. భారత్  
2047ల్ శత్బ్ది సావాతంతయా ్ఉత్సవాలను జర్పుకోనున్ సమయం నాటకి, ప్రతి భారతీయుడు నవ భారత నిరా్మణంల్ 
తమ వంతు పాలుపంచుకుంటూ ఆ కలాని్ ‘అమృత కలంగా’ తీర్చదిదదినునా్ర్. 

కోవిడ్ నియమ్వళిని పాటస్తు స్రక్షితంగా ఉండండ, మీ సలహాలను మ్కెప్పుడూ తెలియజేయండ. 
2వ అంతస్తు, స్చనా భవన్, న్యాఢిల్లో –110003
ఈమెయిల్ : response-nis@pib.gov.in 

(జైదీప్ భట్నాగర్)
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నేను పోటీ పరీక్షలకు సిదధిమవుతునా్ను. న్యా 
సమ్చార్ మొదట సంచిక నుండ నేను క్రమం 
తప్పకుండా అనుసరస్తునా్ను. ఇందుల్ని 
ప్రతి అంశం ఎంత ఆసకితుకరంగా ఉంటంది. 
ఈ పత్రిక డజిటల్ రూపంల్, మ్తృభాషల్ 
లభిస్తుండడం నాలాగే పోటీపరీక్షలకు సిదధిమయ్యా 
ఎంతమంది అభయార్థాలకు ఉపయోగకరం. క్రమం 
తప్పకుండా ఎలలోప్పుడూ ఈ సంచికను విడుదల 
చ్యాలని ఆశిస్తునా్ను.

bramhasagar2@gmail.com

భారత 75వ సావాతంతయా ్దినోత్సవానికి 
హృదయపూరవాక శుభాకంక్షలు. ఈ సందర్ంగా,  

నేను గుర్దేవ్ రవంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జీ ప్రసిదధి 
పంకుతులను గుర్తు చ్యాలనుకుంటునా్ను: ఎకకాడ 

మనస్ నిర్యంగా ఉంటుందో, ఎకకాడ మనుషులు 
తలెతితు తిర్గుత్రో... ఆ స్వాచాఛాసవారాగా నికి, తండ్రీ, 

నా దేశ్ని్మేల్కాలుపు.
జె.కె మిట్టల్

Jkumarmittal@outlook.com

న్యా ఇండయా సమ్చార్ మంచి 
సమ్చారయుకతుమైన పత్రిక. ఈ పత్రికను 

పంచాయతీ సాథా యి లైబ్రరీలల్ కూడా తప్పనిసరగా 
అందుబాటుల్ ఉంచాలి. నేను ఈ పత్రికను 

సబ్ సకాయ్ిబ్ చ్స్కోవాలనుకుంటునా్ను. పోస్్ 
ద్వారా ఈ పత్రికను నాకు పంపగలరా? ఈ వంతు 

సహకరాని్ నేను కోర్తునా్ను. 
dashprafullakumar5@gmail.com

భారత 75వ సావాతంతయా ్దినోత్సవానికి నేను 
శుభాకంక్షలు తెలియజేస్తునా్ను. న్యా ఇండయా 
సమ్చార్ ప్రత్యాక సంచికను నేను పందడం చాలా 

సంతషంగా ఉంది. ఈ పత్రికల్ని సమ్చారం, 
నాణయాత ననె్ంత ఆకట్ుకునా్యి. 
kuruganti@hotmail.com

ఏదేనీ పోటీ పరీక్షలకు సిదధిమయ్యా విద్యార్థాలకు 
ఈ పత్రిక ఉపయోగకరంగా ఉంటంది. ఇది ఎంత 

ఆకట్ుకునే పత్రిక. మేథో సంపతితుని పంచడంల్ 
ఇది చాలా సాయంగా ఉంటంది. ఇది ఎంత 

పారదర్శకరమైన పత్రిక. 
vinitjain19.731@gmail.com

మీ సలహాలను పంపించే

కమ్యూనికేషన్ చిరునామా,
 ఈ-మెయిల్:

రూమ్ నెం-278, బ్యూరో ఆఫ్ అవుట్ రీచ్ అెండ్ కమ్యూనికేషన్, 

రెెండవ ఫ్లో ర్, సూచనా భవన్, 
న్యూఢిల్లో – 110003
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ట్వాట్ట ర్ లో అత్యధిక సంఖ్యలో 
ప్ర జలు అనుసరించే నేతగా 

ప్ర ధాని మోదీ

మైక్రో–బాలో గంగ్ సైట్ టవాట్ర్ ల్ ప్రపంచంల్ అతయాంత 
ఎకుకావమంది అనుసరంచ్ క్రియాశీలకమైన 

రాజకీయ నేతగా ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ నిలిచార్. 
ప్రధాన మంత్రి మోదీ టవాట్ర్ అకంట్  7 కోటలో ఫాల్వర్్స 
మైలురాయిని అధిగమించింది. ఈ ఘనతత, ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీ మ్జీ అమెరక అధయాక్షుడు డొనాల్డ్ 
ట్ంప్ ను అధిగమించి, టవాట్ర్ ల్ అతయాంత ఎకుకావమంది 
అనుసరంచ్ క్రియాశీలకమైన రాజకీయ నేతల జాబ్త్ల్ 
అగ్రసాథా నంల్ నిలిచార్. పీఎం మోదీ గుజరాత్ 
ముఖయామంత్రిగా ఉన్ సమయంల్ అంటే 2009ల్ ఈ 
మైక్రో బాలో గంగ్ సైట్ టవాట్ర్ ల్ అకంట్ తెరచార్. ఆయన 
టవాట్ర్ ల్ చ్రన ఏడాది వయావధిల్నే, మోదీని అనుసరంచ్ 
వార సంఖయా లక్షల మ్ర్కాను ద్టంది. జూలై 2020ల్, 
పీఎం మోదీని అనుసరంచ్ వార సంఖయా 6 కోటలోకు 
చ్ర్కుంది. ఏడాది తరావాత అంటే ఈ జూలై 2021ల్ 
మోదీని అనుసరంచ్ వార సంఖయా మరో కోటకి పైగా 
పరగార్. దీంత మొతతుంగా 7 కోటలోకు పైగా ఫాల్వర్్స ను 
మోదీ తన సంతం చ్స్కునా్ర్.   

భారత్ ఒకనొక సమయంల్ తన రక్షణ అవసరాల కోసం 
విదేశ్లపై ఆధారపడేది. కనీ ప్రస్తుతం రక్షణ రంగంల్ 

సావావలంబనను, దేశీకరణను కేంద్ర ప్రభుతవాం ప్రోత్సహిస్తుండటంత, 
రక్షణ ఉత్పతుతుల ఎగుమతులు పరగాయి. గత ఏడేళలోల్ భారత రక్షణ 
ఉత్పతుతుల ఎగుమతులు రూ.38,500 కోటలోను అధిగమించాయి. 
పారలోమెంటు వరాషి కల సమ్వేశ్లల్ భాగంగా ల్క్ సభల్ సమర్పంచిన 
సమ్చారం ప్రకరం, 2014–15ల్ రూ.1,940 కోటులో గా ఉన్ భారత 
రక్షణ ఉత్పతుతుల ఎగుమతులు, 2020–21ల్ రూ.8,434 కోటలోకు పైగా 
పరగాయి. క్రమంగా పర్గుతన్ ఎగుమతులత ఈ విలువ గత ఏడేళలోల్ 
రూ.38,500 కోటలోను అధిగమించింది. రక్షణ ఎగుమతులల్ ముఖయాంగా 
మిలటరీ హార్డ్ వేర్, సిస్మ్్స ఉనా్యి. ఈ ఏడేళలోల్ ఎకుకావగా ఎగుమతి 
చ్సిన ఉత్పతుతులల్, సాయుధ దళాల భద్రత్ వాహనాలు, ఆయుధాల 
గురతుంపు రాడార్లో , త్లికపాట టార్్పడోలు, తీరప్రాంత రాడార్ వయావసథాలు, 
అలారం మ్నిటరంగ్, కంట్రోల్ నైట్ విజన్ మోనోకుయాలర్్స, అగ్మ్పక 
వయావసథాలు, టయర్ గాయాస్ లాంచర్లో  వంటవి ఉనా్యి. ప్రస్తుతం భారత్ 
ప్రపంచంల్ని 75 దేశ్లకు తన రక్షణ ఉత్పతుతులను ఎగుమతి చ్స్తుంది.

ఏడేళ్ళలో నాలుగంతలకు పై గా పరిగన 
భారత రక్ష ణ ఉత్త్తి ల ఎగుమత్లు

సంక్షిపతి  వారతి లు
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తూర్్ప లద్ది ఖ్ ల్ ఉమిలో ంగాల పాస్ కి 
సమీపంల్ 19,300 అడుగులకు పైగా 

ఎతుతుల్ రహద్రని నిర్మంచి సరహదుది  రహద్ర్ల 
సంసథా(బ్.ఆర్.ఒ) సరకొతతు ప్రపంచ రకర్డ్ను 
సాధించింది.ఉమిలో ంగాల పాస్  ద్వారా వెళ్లో ఈ 52 
కి.మీ పడవైన రహద్ర.. బొలివియాల్ని ఎతతుయిన 
రహద్ర రకర్డ్ను అధిగమించింది. అగ్పరవాతం 
ఉతుర్ంకును ఆ దేశంత అనుసంధానిస్తు 
18,935 అడుగుల ఎతుతుల్ బొలివియా ఒక 
రహద్రని నిర్మంచింది. తూర్్ప లద్ది ఖ్ ల్ని ఈ 
రహద్ర నిరా్మణంత, ఈ ప్రాంత్నికి చందిన 
చుమ్ర్ సెక్రోలో  ఉన్ ముఖయామైన పట్ణాలను ఇది 
అనుసంధానిస్తుంది. శీత్కల కలంల్, ఇకకాడ 
ఉష్్ణ గ్రతలు మైనస్ 40 డగ్రీలకు పడపోత్యి. ఈ 
ఎతుతుల్ ఆకీ్సజన్ సాథా యి కూడా సాధారణ ఎతుతులత 
పోలిస్తు 50 శ్తమే ఉంటుంది. ఎవర్స్్ పరవాతం బేస్  
కయాంపుల కంటే ఎతుతుల్ ఈ రహద్రని నిర్మంచార్. 
టబెట్ ల్ ఈశ్నయా బేస్ 16,900 ఎతుతుల్ ఉంటుంది. 
అదేవిధంగా నేపాల్ ల్ని దక్షిణ బేస్ కయాంపు 17,598 
ఎతుతుల్ ఉంది. మంట్ ఎవర్స్్ శిఖరం యొకకా ఎతుతు 
29,000 అడుగుల కంటే కసతు ఎకుకావగా ఉంటుంది. 
సియాచిన్ గేలోసియర్ కంటే కసతు ఎకుకావ ఎతుతుల్నే ఈ 
రహద్రని నిర్మంచార్. సియాచిన్ గేలోసియర్ ఎతుతు 
17,700 అడుగులుగా ఉంది.  

భారత్ లో 14 పులుల సంరక్షణ కేందా్ర ల పరిరక్షణకు ప్ర పంచ గురితి ంపు
దేశంల్ని 51 పులుల సంరక్షణ కేంద్రాలల్, 14 సంరక్షణ కేంద్రాలకు సీఏటీ(కన్జరవాషన్ అస్యార్డ్ టైగర్ స్ాండర్డ్) 
గురతుంపు లభించింది. పులుల సంరక్షణకు గాను ఇచ్్చ ప్రపంచ సాథా యి ధృవకరణ ఇది. పులుల మెర్గైన సంరక్షణ కోసం 
చ్పట్ే అతుయాన్త ప్రమ్ణాలు, ఉతతుమమైన పదధితుల ఆధారంగా ఈ ధృవకరణను ఇసాతుర్. భారత్ ల్ ఈ ధృవకరణ 
పందిన పులుల సంరక్షణ కేంద్రాలల్, మ్నస్, కజీరంగా, ఒరాంగ్(అసా్సం) ; స్ందర్బన్్స(బెంగాల్); పనా్, 
కనాహా , సతు్పర, పంచ్(మధయాప్రదేశ్ ) ; వాలి్మకి(బ్హార్) ; దుద్వా(ఉతతురప్రదేశ్ ) ; అనా్మలై, ముదుమలై(తమిళనాడు), 
పరంబ్కులం(కేరళ), బందిపూర్( కరా్టక) ఉనా్యి.  దేశంల్ ఉన్ అని్ 51 పులుల సంరక్షణ కేంద్రాలకు సీఏటీ 
ధృవకరణ పందేందుకు ప్రభుతవాం కృషి చ్స్తున్ట్ు కేంద్ర అటవ, పరాయావరణ శ్ఖ మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ 
తెలిపార్.    

దేశంల్ విమ్న ప్రయాణాని్ స్లభతరం చ్యాలనే 
లక్షష్ంత ఉడాన్ పథకం మరో సౌకరాయాని్ 

తీస్కొచి్చంది. ఈ పథకం కింద, మణిపూర్ రాజధాని 
ఇంఫాల్ కి, మేఘాలయ రాజధాని షిలాలో ంగ్ కి మధయాల్ 
తొలిసార ప్రతయాక్ష విమ్న స్వలను ప్రారంభించింది. 

ఇప్పటవరకు ఈ మ్రాగా ల మధయాల్ ప్రతయాక్షంగా ఎలాంట రవాణా స్వలు అందుబాటుల్ 
లేవు, ఇంఫాల్ నుంచి షిలాలో ంగ్ కి చ్ర్కోవడానికి ప్రజలు రోడుడ్  మ్రగాంల్ 12 గంటల 
పాటు ప్రయాణించాలి్సందే, లేదంటే గౌహతి విమ్నశ్రయానికి విమ్నంల్ వెళిలోన 
తరావాత అకకాడ నుంచి కేవలం బస్్స సరీవాస్ మ్త్రమే అందుబాటుల్ ఉంటుంది. ఈ 
మ్రగాం మధయాల్ వారంల్ నాలుగు విమ్నాలను నడుపుత్ర్. ఇప్పట వరకు ఉడాన్ 
పథకం కింద 361 మ్రాగా లు, 59 విమ్నశ్రయాలు( 5 హెలిపోర్్లు, 2 నీట ఏరోడ్రోమ్్స 
కలుపుకుని) ప్రారంభమయాయాయి. దేశంల్ ఉన్ అని్ రాష్ట్రా ల, కేంద్ర పాలిత ప్రాంత్ల 
మధయాల్ ప్రాంతీయ అనుసంధానాని్ పంచడం కోసం 500కి.మీల వరకు విమ్న 
ప్రయాణాని్ కేవలం రూ.2500 ఛారీ్జకే ప్రభుతవాం ఉడాన్ పథకం కింద అందిస్తుంది.  

19,300 అడుగుల ఎత్తి లో 
ప్ర పంచంలోనే అత్యంత ఎత్తై న 

రహదారి నిరిమాంచి చరిత్ర  
సృషి్ట ంచిన బి.ఆర్.ఒ

ఇంఫాల్ - షిలా్ల ంగ్ మధ్యలో విమాన సేవలు

ఆగస్్ట  14న విభజన ఘోర్ల స్మారక దినం

75 ఏళలో తరావాత, సవాతంత్ర భారత చరత్రల్ మొట్మొదటసార, దేశ విభజన 
సమయంల్ బాధితులైన వార గాయాలను మ్నే్పందుకు ప్రధాన 

మంత్రి నరంద్ర మోదీ చరయాలు తీస్కునా్ర్. విభజన సమయంల్ ఘోరాలను 
తలుచుకుంటూ  ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ  విభజన సమయంల్ ప్రజలు 
పడన వేదనను గుర్తు చ్స్కునా్ర్.  “దేశ విభజన సమయంల్ పడడ్ వేదనను 
ఎప్పటకీ మర్చపోలేం. విదేవాషం, హింస కరణంగా లక్షలాది మంది మన 
స్దరీ, స్దరీమణులు నిరావాసితులై, ప్రాణాలు కోల్్పయార్. వర త్యాగాలను, 
పోరాటాలను గుర్తు చ్స్కుంటూ, ఆగస్్ 14న ‘విభజన ఘోరాల సా్మరక 
దినోత్సవం’ జరపాలని నిర్ణయించాం’’ అనా్ర్. ఈ రోజు పక్షపాత ధోరణిని, 
దేవాష్టలను, దురా్మరాగా లను అరకట్ేలా మనలి్ ప్రేరపించడమే కకుండా, మనల్ 
ఐకయాత్ భావాని్, సామ్జిక సామరసాయాని్, స్ని్తత్వాని్ బలపర్స్తుంది” అని 
అనా్ర్. 75 ఏళలో క్రితం విభజన సమయంల్ 20 లక్షల మంది ప్రజలు ప్రాణాలు 
కోల్్పగా, అంత్ సంఖయాల్ ప్రజలు నిరావాసితులైనట్ు అంచనా.
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డాకర్్ రాధాకృష్ణన్ ఎప్పుడూ ఒకట చబుతుండేవార్ – 
“విద్యార్థాల మనస్్సల్లో కి వాసతువాలను బలవంతంగా 
ఎకికాంచ్వార్ ఉపాధాయాయులు కర్, భవిషయాతుతుల్ 

వచ్్చ సవాళలోను ఎదుర్కానేలా విద్యార్థాలను తీర్చదిదేదివార్ నిజమైన 
గుర్వులు” అని ఈ సిద్ధి ంత్ని్ ఆయన తన జీవిత్ంతం పాటంచార్. 
34 ఏళలో తరావాత ఆవిషకారంచిన న్తన జాతీయ విద్యా విధానంత 
భారత్ ఇవాళ తన భవిషయాత్  పయనానికి సిదధిమవుతన్ తర్ణంల్ 
డాకర్్ రాధాకృష్ణన్ చపి్పన ఈ మ్టలు ఈ సందరా్నికి మరంతగా 
అనవాయిసాతుయి. 1962ల్, రాధాకృష్ణన్ భారత రాష్రాపతిగా ఉన్ 
సమయంల్ ఆయన స్్హితులు, విద్యార్థాలు ఆయన 74వ పుట్న రోజు 
వేడుకను నిరవాహిసాతుమని అడగార్. ద్నికి ఆయన సమ్ధానంగా, ‘‘నా 
పుట్న రోజును చ్యడానికి బదులుగా, సెప్ంబర్ 5ను ఉపాధాయాయ 
దినోత్సవంగా జరపిత్ నేను చాలా గరవాంగా భావిసాతును” అని అనా్ర్. 
ఆ ఏడాది నుంచి ప్రత్డాది సెప్ంబర్ 5ను ఉపాధాయాయ దినోత్సవంగా 
జర్పుకుంటునా్ం.

తమిళనాడుల్ని తిర్తతుణి గ్రామంల్ బ్రాహ్మణ  కుటుంబంల్ 1888 
సెప్ంబర్ 5న జని్మంచిన రాధాకృష్ణన్ క్రిష్ియన్ మిషనరీ పాఠశ్లల్ 
చదువుకునా్ర్. తన బంధువులల్ ఒకర్ ఇచి్చన తతతు్వశ్సత్ం 
పుసతుకని్ చదివిన తరావాత, రాధాకృష్ణన్ కు ఆ సబె్జట్ ను చదవాలనే 
ఆసకితు కలిగంది. మద్రాస్ కలేజీల్, ప్రొఫెసర్ ఆలెఫూ్ర్డ్ జార్్జ హాగ్ 
రాధాకృష్ణన్ కు పాశ్్చతయా తతతు్వశ్సాత్ ని్ పరచయం చ్శ్ర్. 1909ల్ 
ఆయనకు 20 ఏళలో వయస్న్ప్పుడు మద్రాస్ విశవావిద్యాలయంల్, 
తతతు్వశ్సత్ం విభాగంల్ ఉదోయాగం వచి్చంది. ఉపాధాయాయుడగా తొలి 
ఉదోయాగం ఇదే. 1929ల్ ఆయన ఆక్్స ఫర్డ్ విశవావిద్యాలయానికి చందిన 
హారస్ మ్ంచస్ర్ కలేజీకి ప్రధానోపాధాయాయుడగా వెళాలో ర్. 1931ల్ 
భారత్ కు తిరగ వచి్చన ఆయన, ఆంధ్ర విశవావిద్యాలయం ఉప కులపతిగా 
పనిచ్శ్ర్. 1936ల్ మరోసార ఆక్్స ఫర్డ్ విశవావిద్యాలయానికి పాఠాలు 
చపే్పందుకు వెళాలో ర్. ఆ సమయంల్ సరవాపలిలో రాధాకృష్ణన్ విద్యార్థాలల్ 
ఇందిరా గాంధీ కూడా ఒకర్. 1926 ఏడాదిల్, సావామి వివేకనంద 
అమెరక, యూరప్ లు వచి్చ 33 ఏళ్లో  అయిన సందర్ంగా, హారవార్డ్ 
యూనివర్సటీల్ ఇంటర్షనల్ కంగ్రెస్ ఫిలాసఫీని నిరవాహించార్. 
ద్నిల్ రాధాకృష్ణన్ కూడా పాల్గా నా్ర్. 

రాధాకృష్ణన్ భారతీయ తతతు్వశ్సాత్ ని్ పాశ్్చతయా దేశ్లకు 
తీస్కెళాలో ర్. అకకాడ మన తతతు్వశ్సాత్ నికి అన్హయామైన ఆదరణ దకికాంది. 
అకకాడ ఆయన చ్సిన ప్రసంగం తదుపర రోజు వారాతుపత్రికలల్ ప్రధాన 
శీరషికగా ప్రచురతమైంది. భారత్ కు చందిన ఈ తతతు్వవేతతుకు పాశ్్చతయా 
తతతు్వశ్సత్ంపై ఉన్ పట్ును చూసి చాలా మంది పాశ్్చతయా తతతు్వవేతతులు 

ఆద ర్శ వెంత మైన రాజ నీతిజ్ఞు డు, మెందు చూపు గ ల దౌత్య వేత్త  , తాతివికుడు, మాన వ తా వాది అయిన  డాక్ట ర్ స ర్విప ల్లి రాధాకృష్ణ  న్ త న  ఆచ ర ణాత్మ క  
దృక్ప థెం, అెంకిత భావెంతో విదేశాల్లి  భార త దేశెం ప్ర తిష్ఠ  ను పెంచారు. బ హుమఖీన వ్య కి్తతవిెం గ ల వాడైన ప్ప టికీ ఆయ న ఒక ఉపాధా్యయుడుగానే 

గుర్తెంపు పెందారు. ఆచార్య దేవో భవ - ఉపాధా్యయుడు భ గ వెంతునితో స మానెం - అని మ న ప్రాచీన గ్ెంథాలు బోధిస్్త న్నాయి. సెప్టెంబ ర్ 5వ తేదీన డాక్ట ర్ 
రాధాకృష్ణ  న్ జ న్మ దినోత్స వానినా ఉపాధా్యయ దినోత్స వెంగా పాటిెంచ డ మే ఆయ న ఉననా త వ్య కి్తతావినికి, దేశెం ప టలి  ఆయ న అెంకిత భావానికి నిద ర్శ నెం.

స్ఫూరితి దాయకమై న గురువు

దేశ నిరా్మణెంల్ తమ వెంతు సహకారెం అెందిెంచేలా 
విదా్యరుథు లను తీరచిదిదే్దెందుకు కృషి చేస్్త ననా ఉపాధా్యయులకు 

మేమ కృతజ్ఞు లెం. ఉపాధా్యయ దినోత్సవెం 
సెందర్ెంగా, వార ఎనలేని కృషికి మేమ మా కృతజఞుతలు 

తెల్యజేస్్త న్నాెం. డాక్టర్ ఎస్ రాధాకృష్ణ న్ జయెంతి 
సెందర్ెంగా ఆయనకు ఘన నివాళి అర్పస్్త న్నాెం.

– నర్ెంద్ర మోదీ, ప్రధాన మెంత్రి

ఆశ్చరయాపోయార్. బ్రిటీష్ అకడమీకి ఎంపికైన తొలి భారతీయ 
ఫెల్ రాధాకృష్ణన్ నే కవడం విశ్షం. 1948ల్ యునెస్కా ఛైర్మన్ గా 
ఎంపికయాయార్. డాకర్్ రాధాకృష్ణన్ భారత రాజాయాంగ పరషత్ కు 
కూడా ఎని్కయాయార్. భారత రాయబారగా 1949ల్ స్వియట్  
యూనియన్ కు కూడా ఆయన పంపబడాడ్ ర్. 1952ల్ దేశ్నికి తొలి 
ఉప రాష్రాపతిగా రాధాకృష్ణన్ పనిచ్శ్ర్. ఆ తరావాత 1962ల్ డాకర్్ 
రాజేంద్ర ప్రసాద్  తరావాత భారత ర్ండో రాష్రాపతిగా ఎంపికయాయార్. 
ఈ కలంల్నే భారత్ ర్ండు యుద్ధి లను ఎదుర్కానడంత పాటు, 
ఇదదిర్ ప్రధానులను కోల్్పవడంత ఆయన పదవకలం అతయాంత 
కిలోష్ంగా సాగంది. రాష్రాపతి అయిన తరావాత, డాకర్్ రాజేంద్ర 
ప్రసాద్ మ్రగాంల్ నడచిన రాధాకృష్ణన్ సవాచఛాందంగా తన జీత్ని్ 
తగగాంచుకునా్ర్. ముందస్తుగా ఎలాంట అనుమతులు లేకుండా 
ఎవరైనా తనను వారంల్ ర్ండుసార్లో  కలవవచ్చని చపా్పర్. 
సమ్జానికి ఆయన అందించిన ఎనలేని స్వకు గురతుంపుగా, 
ఆయనను ఆరడ్ర్ ఆఫ్ మెరట్, నైట్ బాయాచిలర్, టంపుల్న్ పురసాకారాల 
చ్త సతకారంచార్. బ్రిటీష్ ప్రభుతవాం చ్త నైట్ హుడ్ అనే గౌరవ 
ప్రద్నమైన బ్ర్దున్ పంద్ర్. 1954ల్ భారత రత్ చ్త 
కూడా సతకారంపబడాడ్ ర్.  

వ్యకితి తవాం
డాక్ట ర్ సరవాపలి్ల  ర్ధాకృష్ణ న్



7న్యూ ఇండియా స మాచార్    సెప్టంబ ర్ 1-15, 2021

విప్ల వాతమాకమై న మందడుగు
ఇ–రూపీని ఆవిష్కరెంచడెంతో  డిజిటల్ పరపాలనకు భారత్  సరకొత్త 

రూపుర్ఖలు తీస్కొచిచిెంది. కట్్ట దిట్టమైన, పారదర్శకమైన, విశవిసనీయమైన ఈ 
పాలి ట్ ఫామ్  దేశెంల్ డిజిటల్ లావాదేవీలను, డిబిటి(డైరెకు్ట  బెనిఫిట్ ట్రాన్్స ఫర్  )ని 
మరెంత సమరథువెంతెంగా చేపట్టడెంల్ కీలక పాత్ర పోషిెంచనుెంది. ఎస్ ఎెంఎస్  

లేదా క్్యఆర్ కోడ్ దావిరా ఇెంటరెనాట్ బ్యెంకిెంగ్ యాక్సస్ లేదా డిజిటల్ 
చెల్లిెంపుల యాప్ లేదా కారుడు  అవసరెం లేకుెండానే, ఈ చెల్లిెంపు విధానెం దావిరా 

యూజరులి  వోచర్  ను రడీమ్ చేస్కోవచ్చి . ఈ వినూతనా కార్యక్రమెం భారత్ ను 
డిజిటల్ గా పయనిెంచేెందుకు మార్ెం స్గుమెం చేయనుెంది. 

సమ్జంల్ని ప్రతి వరగాంల్ కూడా టక్లజీ ఆధారత 
పాలో ట్ ఫామ్ లు ప్రజాదరణ పందుతునా్యి. డజిటల్ 
ఇండయా కరయాక్రమ్ని్ మరంత ముందుకు 
తీస్కెళ్లోందుకు, ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ సరకొతతు 

నగదు రహిత, కంటాకె్లెస్ విధానం ఇ–రూపీని ఆగస్్ 2న 
ఆవిషకారంచార్. ఈ సరకొతతు చలిలోంపు విధానం డబ్ట కంటే 
సౌకరయావంతమైనది. డబ్టల్ లబ్దిద్ర్ల ఖాత్ల్లో కి నేర్గా నగదు 
బదిల్ అవుతుంది. ఆ మొత్తుని్ లబ్దిద్ర్లు తమ సంత అవసరాలకు 
వాడుకోవచు్చ. కనీ ‘ఇ–రూపీ’ విధానంల్ ప్రభుతవాం లేద్ సంసథా ఏ 
అవసరం కోసమైత్ నగదు మొత్తుని్ లబ్దిద్ర్లకు ఇస్తుందో, ఆ ప్రత్యాక 
అవసరాలకు లేద్ కరయాక్రమ్లకు మ్త్రమే ఈ మొత్తుని్ 
వాడుకోవడానికి వలుంటుంది. ఈ విధానం ద్వారా అవినీతికి 
త్వుండదు. అవినీతికి పదది ఎదుర్దెబ్బలాగా ఇది పనిచ్స్తుంది. 
భీమ్-యుపిఐ ఆధారిత సరికొతతి  ప్్ల ట్ ఫామ్
ఇది భారత్ ల్ అతయాంత ఎకుకావగా విజయవంతమైన చలిలోంపు విధానం 
భీమ్–యూపీఐ ఆధారతంగా పనిచ్స్తుంది. ప్రీపయిడ్ వోచర్ అయిన ఈ 
‘ఇ–రూపీ’ వయావసథాను నేషనల్ పేమెంట్్స కర్్పరషన్ ఆఫ్ ఇండయా(ఎన్ .
పి.సి.ఐ), ఆరథాక స్వల విభాగం, బాయాంకుల సహకరంత అభివృదిధి 
చ్సింది. దీనిని రజర్వా బాయాంకు ఆఫ్ ఇండయా ఆమోదించింది. 

డిజిటల్ చెలి్ల ంపులలో

ఇ-రూపీ

“ఇ–రూపీ వోచర్ కూడా విజయంల్ 

సరికొతతూ అధా్యయాలన లిఖిసతూందని నేన 

నము్మతునానిన. మన బా్యంకులు, ఇతర 

చెలిలోంపు గేట్ వేలు కూడా దీనిల్ ప్రముఖ 

పాత్ర పోషిస్తూయి. వందలాద మన ప్రైవేట్ 

ఆసపత్రులు, కార్్పరట్లో, పరిశ్రమ, స్మాజిక 

సంస్థలు, ఇతర సంస్థలు కూడా దీనిపై ఆసకితూ 

చూపుతునానియి. ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పథకాల 

యొక్క కచిచాతమైన, సంపూర్ణ ప్రయోజనాలన 

ప్రజలకు అందవవాడానికి ఇ–రూపీని గరిష్్టంగా 

ఉపయోగంచుకోవాలని నేన కోరుతునానిన. 

మనందరి అర్థవంతమైన భాగస్వామ్యం ఈ 

పారదర్శకమైన, విశవాసనీయమైన పాలోట్ ఫామ్ కు 

మరింత ప్రోత్్సహానిని ఇసతూంద. ’’

– నర్ెంద్ర మోదీ, ప్రధాన మెంత్రి
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కేవలం ప్రభుతవామే కకుండా, ఏదైనా సంసథా లేద్ ఇన్ స్ిటూయాషన్ 
ఎవరకైనా వైదయా చికిత్సల్, విద్యా పరంగా లేద్ మరదైనా 
అవసరం కోసం సాయం చ్యాలనుకుంటే, నగదు రూపంల్ 
కకుండా ఇ–రూపీ రూపంల్ సాయం చ్యొచు్చ. దీంత ఏ 
అవసరం కోసమైత్ నగదు ఇవావాలనుకుంటునా్రో, ద్నికి 
ఆ మొతతుం చ్ర్కుంటుంది. తొలి దశల్, ఈ పథకని్ 
దేశంల్ వైదయా రంగంల్ అమలు పర్స్తునా్ర్. ఏదైనా సంసథా 
ఛారటీ(ద్తృతవా) స్వల్ భాగమై కేంద్ర ప్రభుతవాం కలి్పస్తున్ 
ఉచిత టీక పథక ప్రయోజనాలను పందకుండా, ప్రైవేట్ 
ఆస్పత్రులకు టీకల కొనుగోలుల్ సాయం చ్యాలనుకుంటే 
‘ఇ–రూపీ’ విధానాని్ ఉపయోగంచుకోవచు్చ. ఒకవేళ 100 
కోటలో మంది ప్రజలకు టీక వేయాలనుకుంటే, ఆ సంసథా 100 
కోటలో మందికి సరపడా ‘ఇ–రూపీ’ వోచరలోను అందిస్తుంది. 
దీంత ఈ ‘ఇ–రూపీ’ వోచర్ కేవలం టీకకరణకు మ్త్రమే 
వాడత్ర్. మర ఇతర అవసరానికి వాడర్. ఎవరైనా 
ఇతర్ల వైదయా చికిత్సల్ సాయం చ్యాలనుకుంటే లేద్ టీబీ 
రోగులకు మందుల, ఆహారాల కొనుగోళలోల్ ఆరథాక సాయం 
అందించాలనుకుంటే లేద్ చిన్పిలలోలకు లేద్ గర్ణీలకు 
పోషకహారాని్ అందించాలనుకుంటే.. ఇ–రూపీ అనేది వారకి 
ఎంత సాయంగా నిలుస్తుంది. అంటే ఇ–రూపీ విషయంల్ 
వయాకితు, అవసరం అనేది నిరధిష్మైనదిగా ఉండాలి. ఎవరైనా 
వృధాశ్రమ్నికి 20 పడకలను ఇవావాలనుకునా్ లేద్ ఏదైనా 
ప్రాంతంల్ 50 మంది పేద ప్రజలకు ఉచితంగా భోజన సౌకరయాం 
కలి్పంచాలనా్ లేద్ గోశ్లల్ పశుగ్రాసం అందజేయాలనా్ 
ఈ ‘ఇ–రూపీ’ని ఉపయోగంచుకోవచు్చ. ఒకవేళ ప్రభుతవాం 
పుసతుకలకు నగదు పంపించాలనుకుంటే, అప్పుడు పుసతుకల 
కొనుగోలుకు మ్త్రమే ఇ–రూపీ ఉపయోగపడేలా చూస్తుంది. 
ఒకవేళ యూనిఫామ్ ల కోసం డబు్బ పంపిత్, అప్పుడు కేవలం 
యూనిఫామ్ లు మ్త్రమే కొనుగోలు చ్యాలి. ఎర్వుల 
రాయితీకి ఇస్తు, వాటని కేవలం ఎర్వులకు మ్త్రమే వాడాలి. 
ఇచి్చన నగదును కేవలం గర్ణీలకు పోషకహార కొనుగోలుకు 
మ్త్రమే వాడాలి.  

ఇ-రూపీ ప్ర యోజనాలు
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లబ్దిద్ర్ల ప్రత్యాక అవసరాల కోసం ఈ ‘ఇ–రూపీ’ని జారీ చ్సాతుర్. ఈ 
వోచర్  ను లబ్దిద్ర్ల మొబైల్ ఫోన్ కు ఎస్ ఎంఎస్ , కూయాఆర్ కోడ్  
రూపంల్ పంపుత్ర్. ఈ కోడ్ ద్వారా సరీవాస్ ప్రొవైడర్   ఖాత్ల్కి 
నేర్గా నిధులు బదిల్ చ్స్కోవచు్చ. ప్రభుతవా సంసథాలు, కర్్పరటులో  లేద్ 
మరదైనా సంసథాలు కూడా భాగసావామయా బాయాంకుల సాయంత ‘ఇ–
రూపీ’ వోచరలోను పందవచు్చ. లబ్దిద్ర్లు ‘ఇ–రూపీ’ద్వారా 
సంబంధిత స్వా కేంద్రాల వదది తమ చలిలోంపులు చ్స్కోవచు్చ. దీని 
కోసం, సంబంధిత స్వా కేంద్రం వోచర్   రూపంల్ ఉన్ కూయాఆర్   
కోడ్ ను లేద్ ఎస్ ఎంఎస్ ను సాకాన్ చ్స్తుంది. ఆ తరావాత లబ్దిద్ర్ల 
మొబైల్ నెంబర్  కు ధృవకరణ కోడ్ వెళ్తుంది. ధృవకరణ తరావాత, వెంటనే 
చలిలోంపు ప్రక్రియ పూరతువుతుంది.
పేద ప్ర జల అందుబాటులో టెకానిలజీ
టక్లజీ అంటే దేశంల్ ఒక ప్రత్యాక తరగతికి చందిన వారకి మ్త్రమే 
పరమితమనే రోజులు ఒకప్పుడు ఉండేవి. పేద ప్రజలకు టక్లజీ 
అవసరంపై ఎనో్ ప్రశ్లు ఉత్పన్మయ్యావి. కనీ కేంద్ర ప్రభుతవాం 
టక్లజీని ఒక ఉదయామంలాగా తీస్కుంది. ఇదే టక్లజీ 
ఇప్పుడుచిట్చివర వయాకితు కూడా సాధికరత పందేలా సాయం చ్స్తుంది. 
‘ఇ–రూపీ’ ఆవిషకారణ సందర్ంగా ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
మ్టాలో డుతూ, “ఇవాళ మన దేశం యొకకా విధానం చాలా భిన్ంగా 
ఉంది. నేడు మనం చూస్తునా్ం టక్లజీ పేద ప్రజలకు, వార 
పురోగతికి సాయం పడే పనిముట్ులాగా పనిచ్స్తుంది. భారత్ ల్ 
పారదర్శకతను, నిజాయితీని తీస్కురావడంల్ టక్లజీ ఎలా 
సహకరస్తుందో నేడు ప్రపంచమంత్ చూస్తుంది. ”అని అనా్ర్. జన్  
ధన్–ఆధార్–మొబైల్(జె.ఎ.ఎం) ప్రాధానయాతను ఆయన ప్రత్యాకంగా 
ప్రసాతువించార్. లాక్ డౌన్ కలంల్ జె.ఎ.ఎం పేద ప్రజలకు పదది 
మొతతుంల్ సాయంగా నిలిచిందని, డబ్ట ద్వారా లబ్దిద్ర్ల ఖాత్ల్లో కి 
నేర్గా రూ.17.5 లక్షల కోటలో నగదును బదిల్ చ్సినట్ు చపా్పర్. 
‘‘కేంద్ర ప్రభుతవాం డబ్ట ద్వారా 300కి పైగా పథకల ప్రయోజనాలను 
ప్రజలకు అందజేస్తుంది. 90 శ్తం మంది దేశ ప్రజలు ప్రభుతవా 
పథకల ప్రయోజనాలను పందుతునా్ర్. ‘‘రషన్ , ఎల్ పీజీ గాయాస్, 

ప్ర ధాన మంతి్ర  పూరితి  ప్ర సంగానిని 
వినాలనుకుంటే ఈ క్్యఆర్ కోడ్ ను 
స్కాన్ చేయండి
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వైదయా చికిత్స, ఉపకర వేతనాలు, వేతనాలు, చౌక గృహాలను 
కట్ుకోవడం వంట చాలా రకల ప్రయోజనాలు డబ్ట ద్వారానే 
అందించబడుతునా్యి. పీఎం కిసాన్ సమ్్మన్ నిధి కింద, రూ.1.35 
లక్షల కోటలోను నేర్గా రైతుల బాయాంకు ఖాత్ల్లో కి బదిల్ చ్శ్ర్. 
ఈసార రూ.85,000 కోటలో విలువైన గోధుమలను రైతుల నుంచి 
స్కరంచి, ఆ మొత్తుని్ రైతుల ఖాత్ల్లో కి ప్రతయాక్షంగా బదిల్ చ్శ్ర్. 
దీంత మధయావర్తుల చ్తుల్లో కి పోకుండా కేంద్ర ప్రభుతవాం 1.75 లక్షల 
కోటలో రూపాయలను ఆద్ చ్యగలిగంది. ”అని ప్రద్న మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ తెలియజేశ్ర్. 
ప్రదర్శకత, నిజాయితీ గల సంసకాృతిని 
ప్్ర తసాహంచడం

డజిటల్ సదుపాయాలను, నగదు రహిత చలిలోంపు వయావసథాలను 
బల్పేతం చ్యడంల్ భారత్ చ్స్తున్ అదు్తమైన కృషిని ఇవాళ 
ప్రపంచం కొనియాడుతంది. పదది నోటలో రదుది  తరావాత, కేంద్ర 
ప్రభుతవాం డజిటల్ లావాదేవల చలిలోంపుల కోసం భీమ్ యాప్ ను 
తీస్కొచి్చంది. కరోనా కలంల్ జరగన రకర్డ్  డజిటల్ 
లావాదేవలు, సరకొతతు వయావసథాను తీస్కురావాలనే ఆకంక్షకు 
ప్రాణం పోశ్యి. జూలై నెలల్ 300 కోటలోకు పైగా లావాదేవలు 
జరగాయి. రూపాయిల లెకకాన చూస్కుంటే, రూ.6 లక్షల కోటలోకు 
పైగా లావాదేవలు డజిటల్ గానే నమోదయాయాయి. టీ, జూయాస్, 
పండులో , కూరగాయల వరతుకులు కూడా నేడు డజిటల్ మ్ధయామ్లను 
వాడుతునా్ర్. దేశంల్ చిన్, పదది నగరాల్లో  ఉండే 23 లక్షలకు 
పైగా వధి వరతుకులు పీఎం సవానిధి యోజన ద్వారా ఈ డజిటల్ 
మ్ధయామం యొకకా ప్రయోజనాలను పంద్ర్. కోవిడ్ సమయంల్ 
వారకి రూ.2,300 కోటలోను ప్రభుతవాం అందించింది. 

గత ఏడేళలో కలంల్ డజిటల్ టక్లజీ ద్వారా భారత్ 
సాధించిన పురోగతి ఒక విపలోవం కంటే తకుకావేమీ కదు. భౌతిక 
లావాదేవ జర్గకుండా టల్  పాలో జాల నుంచి కోటలో కొదిది వాహనాలు 
కదులుత్యని 8 నుంచి 10 ఏళలో క్రితం కనీసం ఎవరూ ఊహించి 
ఉండర్. ఫాస్ాగ్ ద్వారా ఇది సాధయామైంది. నేడు ఎకకాడో ఒక 
మ్ర్మ్ల ప్రాంతంల్ ఉండే ఒక హసతుకళాకర్డు ప్రభుతవా 
ఈ–మ్ర్కాట్ పేలోస్ పోరల్్ జీఈఎం ద్వారా ఢిల్లోల్ ఏదైనా ప్రభుతవా 
కరాయాలయానికి నేర్గా తమ ఉత్పతుతులను 
విక్రయించగలుగుతునా్డు. డజిలాకర్ ద్వారా అని్ సరఫ్ికేటలోను, 
డాకుయామెంటలోను ప్రజలు ఎలలోప్పుడూ డజిటల్ గా తమ పాకెటలోల్నే 
పట్ుకుని తిరగలుగుతునా్ర్.  కేవలం 59 నిమిష్టల్లో నే 
లఘు,స్క్షష్మ, మధయా తరహా సంసథాలకు ర్ణాలు జారీ 
అవుతునా్యి. టీకకరణను వేగవంతం చ్యడంల్ ఆరోగయా 
స్తు, కో–విన్ యాప్ లు ఎంత సాయ పడుతునా్యి.  ఈ 
యాప్ లను నేడు ఎనో్ దేశ్లు ఉపయోగస్తునా్యి.   

లబిది దారుల వ్యకితి గత సమాచ్ర 
గోప్యతను ధృవీకరిస్తి ంది

ఇది పూరితి గా సేవల నిరది శిత వ్యవస్థ .

నిరది శించబడిన సేవకు మాత్ర మే ఉపయోగపడుత్ంది 

పంపిణీ వ్యవస్థ ను సరళీకరిస్తి ంది

తకుకావ పరిప్లన వ్యయానిని కలిగ ఉంటుంది

n  ప్రజల సెంక్షేమెం కోసెం ప్రభుతవిెం అెందజేసే పలు 
పథకాల అమలుకు ఇ–రూపీని వాడవచ్చి . దీని 
ఉదే్దశ్యెం నిర్్దషితమైనదిగా ఉెండాల్.

n  ఏదేనీ అవసరెం కోసెం ఏదైన్ ప్రైవేట్ సెంసథు లేదా 
వ్యకి్త ఇ–రూపీని వాడవచ్చి . 

n  అవినీతికి తావు లేకుెండా సెంక్షేమ సేవలు 
ప్రజలకు చేరుకునేెందుకు విపలివాత్మకమైన 
కార్యక్రమెంగా ఈ డిజిటల్ చెల్లిెంపు విధానెం 
నిరూపితెం కానుెంది. 

ఈ ఫీచర్ల త్ ఇ-రూపీ 
స్రక్షితం

    ఈ వోచర్   నగదు రహితమైనది, కంటాక్్ లెస్ , దీని్ కేవలం 
ఒకసార మ్త్రమే వాడుకోగలగుత్ర్. డబ్ట తరావాత, 
ఇది మరో స్రక్షితమైన చలిలోంపు విధానం. ఏ అవసరం 
కోసమైత్ నగదును ఇసాతురో, ఆ అవసరానికి మ్త్రమే ఆ 
మొత్తుని్ వెచి్చంచ్ందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

 ఇది పూరతుగా స్రక్షితం, విశవాసనీయమైనది. ఇది ఒక 
వయాకితు, ప్రత్యాక అవసరానికి సంబంధించిన నిరధిష్మైన 
డజిటల్ చలిలోంపు విధానం.

 ఇది కూయాఆర్   కోడ్ లేద్ ఎస్ ఎంఎస్ ఆధారత ఇ–వోచర్.
లబ్దిద్ర్ల మొబైల్ ఫోనలోకు దీని్ పంపిసాతుర్. ఎలాంట 
కర్డ్  లేద్ పేమెంట్ యాప్ లేద్ ఇంటర్్ట్ బాయాంకింగ్ 
అవసరం లేకుండా యూజర్లో  ఈ మొత్తుని్ పందవచు్చ.
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దీన్ దయాళ్ అంత్్యదయ యోజన

గా్ర మీణ భారతంలో 
నూతన విప్ల వం

గ్రామీణ పేదరకానినా రూపుమాపడెంల్ కీలకమైన కార్యక్రమెంగా, 10 కోటలి  గ్రామీణ కుట్ెంబల జీవనోపాధికి ప్రధాన వనరుగా 
జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ అవతరెంచిెంది. గ్రామీణ పేద ప్రజలకు సమరథువెంతమైన, ప్రయోజనకరమైన  సెంస్థు గత 
వేదికలను అెందిెంచాలని ఈ మిషన్ లక్షెంగా పట్్ట కుెంది. అెంతేకాక స్స్థురమైన జీవనోపాధిని కల్్పెంచడెం దావిరా వార 
కుట్ెంబల ఆదాయెం పెంచేెందుకు ఇది దోహదెం చేస్్త ెంది. ఆరథుక సేవల అెందుబట్ను మెరుగుపరుస్్త ెంది.  ప్రస్్త తెం 

ఆత్మనిర్ర్ భారత్ కార్యక్రమానికి మరెంత ప్రోత్సహమిచేచి  మహిళా శకి్తకి సరకొత్త మార్ానినా, గుర్తెంపును ఇది అెందిెంచిెంది. ఆగస్్ట  
12న ప్రధాన మెంత్రి నర్ెంద్ర మోదీ వీరతో సెంభాషిెంచారు.

‘‘అంతకుముందు నాకు ఎలాంట గురతుంపు ఉండేది 
కదు. ఇప్పుడు ప్రజలు నను్ కృషి సఖిగా 
గురతుస్తునా్ర్. స్ంద్రీయ వయావసాయం 

కోసం వాడే ఎర్వుల విషయంల్ ప్రతి ఒకకారూ నా సలహాలే 
తీస్కుంటునా్ర్. ఇతర రాష్ట్రా లకు చందిన వార్ కూడా నాకు ఫోన్ 
చ్స్తునా్ర్. ” అని మధయా ప్రదేశ్ కు చందిన ఛంపా సింగ్ తెలిపార్. 
సవాయం సహాయక బృంద్లత భాగసావామమైన ఆమె, తనకంటూ ఒక 
గురతుంపు తెచి్చన దీన్ దయాళ్ అంతయాదయ యోజన–జాతీయ గ్రామీణ 
జీవనోపాధి మిషన్ కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశ్ర్. జాతీయ గ్రామీణ 
జీవనోపాధి మిషన్ ద్వారా తన వారషికద్యం ఐదు నుంచి ఆరంతలు 
పంచుకునా్ర్. ఛంపా సింగ్ కు 11 ఏళ్లో  ఉన్ప్పుడే తన తండ్రి 
చనిపోయార్. చిన్ వయస్ల్నే పళిలో అయింది. కనీ కొదిది రోజులకే 
తన భరతును కూడా కోల్్పయార్. భవిషయాత్ అంధకరమైన దశల్ 
తన సంతూర్కి తిరగ వచా్చర్. ఆద్యం వచ్్చందుకు ఎలాంట 
మ్రగాం లేదు, బతకడానికి తనకు, తన తలిలోకి ఎంత కష్మయ్యాది. 
కనీ జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ వార జీవిత్లల్ వెలుగులు 
నిపి్పంది. కృషి సఖిగా ఆమె శిక్షణ తీస్కునా్ర్. నేడు కేవలం ఆమె 
సౌకరయావంతమైన జీవనాని్ గడపడమే కకుండా, పలు రాష్ట్రా లల్ 

5,500 మంది మహిళా రైతులకు శిక్షణ కూడా ఇచా్చర్. ఆమెకు ఇవాళ 
ఒక స్ంద్రీయ ఎర్వుల దుకణం ఉంది. స్ంద్రీయ ఎర్వుల ద్వారా 
పంటల ఉత్పతితుని ఎలా పంచుకోవచ్్చ రైతులకు ఆమె స్చిస్తునా్ర్. 
“అంతకుముందు నేను అతి కష్ం మీద ఏడాదికి రూ.40 వేల నుంచి 
రూ.50 వేలు సంపాదించ్ద్ని్. కనీ సరయైన శిక్షణ, పుషకాలమైన 
అవకశ్లత ఇప్పుడు నేను వారషికంగా రూ.2.4 లక్షల నుంచి రూ.3 
లక్షలను సంపాదిస్తునా్ను”అని తెలిపార్. 

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ త్జాగా నిరవాహించిన ‘ఆత్మనిర్ర్ 
నారీశకితు స్ సంవాద్’ కరయాక్రమంల్ పాల్గా న్ ఆమె పూరతు సాథా యిల్ 
తన ఉత్్సహాని్ కనబరా్చర్. ప్రధాన మంత్రి కల ఆత్మనిర్ర్ 
భారత్ ను నెరవేర్చడంల్ తనకున్ ఆసకితుని వయాకతుం చ్శ్ర్. 
మహిళా శకితుకి ప్రతీకగా అజేయమైన స్ఫూరతుని ప్రదర్శంచ్ ఇలాంట 
స్ఫూరతుద్యకమైన కథనాలు మర్నో్ ఉనా్యి. దేశంల్ మహిళా 
శకితు దృఢ నిశ్చయమైనదై ఉంటే కుటుంబంల్, సమ్జంల్, దేశంల్ 
ఇది ఎంత మ్ర్్పను తీస్కువస్తుంది. ఇదే విషయాని్ ఉద్ఘా టంచిన 
ప్రధాని మోదీ, ‘‘ఎప్పుడైత్ మహిళలకు సాధికరత వస్తుందో, అప్పుడు 
కేవలం ఆ కుటుంబం లేద్ ఆ వయాకితు మ్త్రమే కదు, సమ్జం మొతతుం, 
దేశమంత్ సాధికరత సాధిస్తుంది.”అని తెలిపార్.

దీన్ దయాళ్ అంత్్యదయ యోజన
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దీన్ దయాళ్ అంత్్యదయ యోజన

ఈ కరయాక్రమంల్ భాగంగా,  దేశవాయాపతుంగా ఉన్ సవాయం సహాయక 
బృంద్లకు చందిన మహిళల విజయ గాథల సంకలన గ్రంథాని్, 
వయావసాయ సంబంధిత జీవనోపాధికి సంబంధించిన పుసతుకని్ ప్రధాన 
మంత్రి విడుదల చ్శ్ర్.30 రాష్ట్రా లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంత్లల్ని 
4.07 లక్షల సవాయం సహాయక బృంద్లకు(ఎస్ హెచ్ జీలకు) 
రూ.1,625 కోటలో మ్లధనీకరణ అవసరాల నిధిని కూడా ప్రధాన 
మంత్రి విడుదల చ్శ్ర్. అదనంగా, పీఎంఎఫ్ ఎంఇ(పీఎం 
ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్  ప్రైజస్) పథకంల్ 
భాగంగా ఉన్ 7,500 ఎస్ హెచ్ జీ సభుయాలకు సీడ్ మనీ రూపంల్ 
రూ.25 కోటలోను, 75 ఎఫ్ పీఓలకు(రైతుల ఉత్పతితు సంసథాలకు)రూ.4.13 
కోటలోను కేటాయించార్. 
కోవిడ్ కాలెంల్ మెందెంజ

కరోనా మహమ్్మరత ప్రపంచమంత్ సతుంభించినప్పుడు, ఈ 
వైరస్ కు వయాతిరకంగా పోరాడటంల్ భారత్ ల్ మహిళా శకితు ఎంత 
దృఢమైనదిగా నిలిచింది. కోవిడ్ ప్రవరతునా నియమ్వళిపై 5.6 కోటలో 
మంది సవాయం సహాయక బృంద్లకు స్మ్ర్ నాలుగు లక్షల 

మంది కమ్యానిటీ రస్ర్్స వయాకుతులు(సీఆర్  పీలు) శిక్షణ ఇచా్చర్. 
సవాయం సహాయక బృంద్లకు చందిన 3 లక్షల మంది 23.7 కోటలో 
ఫేస్  మ్స్కాలను, 4.79 లక్షల ల్టరలో శ్నిటైజరలోను, లక్షకు పైగా 
ల్టరలో హాయాండ్  వాష్ ను తయార్ చ్శ్ర్. కమ్యానిటీ కిచనలో ద్వారా 
5.72 కోటలో మందికి పైగా ప్రజలకు ఆహారాని్ అందించార్. 25,502 
మెట్రిక్ టను్లకు పైగా పండలోను, ఇతర వయావసాయ, పాల ఉత్పతుతులను 
ఉత్పతితుద్ర్ల సంసథాలు అందించాయి.

ల్తట్ు ప్రాంత్లల్ మహిళలు, పేద ప్రజల పురోగతికి సవాయం 
సహాయక బృంద్లు అండగా నిలిచాయి. కొతతుగా గురతుంచిన 
అవకశ్లు కేవలం మహిళలల్ ఆత్మవిశ్వాసాని్ పంపందించడమే 
కకుండా, సమష్ి కృషి ప్రాధానయాతను తెలియజేస్తునా్యి. 
సావావలంబన మ్రగాంల్ నడుస్తున్ వరని కమ్యానిటీ రస్ర్్స 
పర్సన్ గా(సీఆర్  పీ), పశు సఖిగా, కృషి సఖిగా పిలుస్తునా్ర్.  గ్రామీణ 
అంకుర సంసథాల వయావసాథా పకత కరయాక్రమం కేవలం మహిళలు కొతతు 
ప్రాంతంల్ తమ వాయాపారాలను ప్రారంభించుకునేందుకు సాయంగా 
నిలవడమే కకుండా.. వారకి కలకు ర్కకాలను ఇస్తుంది. 

దీన్ దయాళ్ అంత్్యదయ యోజన  జాతీయ గా్ర మీణ జీవనోప్ధి మిషన్ 

10 కోటలి  గ్రామీణ పేద కుట్ెంబల జీవనోపాధి, ఆదాయెం మెరుగయ్యెందుకు స్యెంగా నిలవాలని ఇది 
లక్షెంగా పట్్ట కుెంది. దేశవా్యప్తెంగా 6,672 బలి క్ లల్ దీనినా అమలు చేస్్త న్నారు. 

7.66 

3.3

14,071

1.62 

మహిళలు 70 లక్షల 
ఎస్ హెచ్ జీలతో 
అనసంధానమయా్యరు. 

కమ్్యనిటీ ఇనెవాస్్ట మంట్ 

కింద అందంచారు.

కమ్్యనిటీ వర్కరులో శిక్షణ 
పందారు.

వ్యవస్యేత రంగంల్ని 
సంస్థలు ఈ మిష్న్ కింద స్యం 
పందాయి. 

కోటలోకు పైగా 

లక్షలకు పైగా 

సమారు 

కోట్లో

లక్షలకు పైగా 

దీన్దయాళ్ఉపాధ్యాయగ్రామీణ్కౌశల్యోజనకిందశిక్షణ
తీసుకున్న11లక్షలమిందియువతలో7లక్షలమిందిక
పైగాయువతకుఉపాధిలభించింది.

దేశవాయాపతుంగా 589 గ్రామీణ సవాయం ఉపాధి శిక్షణా సంసథాలు 
పనిచ్స్తునా్యి. స్మ్ర్ 38 లక్షల మంది యువత శిక్షణ 

పందిత్, వారల్ 27 లక్షల మందికి ఉపాధి దకికాంది. 

8 కోటలోకు పైగా ఎస్ హెచ్ జీ మహిళల సమష్ి కృషి అమృత్ మహోత్సవ్ ను సరకొతతు 
ఉన్తికి తీస్కెళతుంది. మహిళలు మరంత ముందుకు వెళ్లోందుకు అవకశ్లు 

పర్గుతునా్యి. దీన్ దయాళ్ అంతయాదయ యోజన గ్రామీణ భారతంల్ సరకొతతు 
విపలోవంగా ఉదయించింది.

– నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

`

 2013–14 నుంచి ఎస్ హెచ్ జీలకు రూ.3.85 లక్షల కోటలోకు పైగా బాయాంకు 
ర్ణాలను జారీ చ్శ్ర్. 

 30 వేలకు పైగా సవాయం సహాయక బృంద్లను బీసీ సఖిలుగా(బ్జినెస్ 
కర్సా్పడంటులో గా) నియమించార్. 

 వయావసాయ్తర రంగంల్, 1.62 లక్షలకు పైగా సంసథాలకు ఈ మిషన్ 
సాయం చ్సింది. 

 కృషి సఖి, పశు సఖి, బాయాంకు సఖి, బీమ్ సఖి వంట వాట కింద 3 లక్షలకు 
పైగా కమ్యానిటీ రస్ర్్స పర్సనలోను నియమించార్. 

 స్మ్ర్ 1.19 కోటలో మంది మహిళా రైతులు దీని కిందకు వచా్చర్. 60 
లక్షలకు పైగా వయావసాయ పోషకహార తటలను పంచ్ందుకు ఈ మిషన్ 
సాయం చ్సింది. 

 దీన్ దయాళ్ ఉపాధాయాయ గ్రామీణ్ కశల్ యోజన, గ్రామీణ సవాయం ఉపాధి 
శిక్షణా సంసథా(ఆర్  సీఈటీఐ)లు గ్రామీణ యువతకు, సవాయం సహాయక 
బృంద్లకు నైపుణాయాల శిక్షణ ఇస్తునా్యి. 
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సవాళ్ళను అధిగమిస్తి  మందుకు స్గుత్నానిం
75వ స్వాతంత్య్ర దినోతసావం సందర్ంగా, ర్ష్ట ్రపతి ర్మ్ నాథ్ కోవింద్ నవ భారత్వని నిర్మాణానికి స్గవలసిన 
మార్గా నిని స్చించ్రు. భారత దేశపు గొప్ చరిత్ర ను ప్ర స్తి విస్తి నే, నవ భారత్వని నిర్మాణం దిశగా ప్ర స్తి త భారత్ 
నడుస్తి ందని అనానిరు. మౌలిక సదుప్యాల అభవృదిధి , ఆరి్థ క ప్ర గతి, సమాజంలో ప్ర తి వర్గా నికి ప్్ర ధాన్యత ఇవవాడం, 
స్లభతర జీవనానిని మరుగుపరచాడం దావార్ భారత్ తనకు త్నుగా రూప్ంతరం చెందుత్ందనానిరు. రక్షణ, వై ద్య, 
విమానయాన, విదు్యత్, వ్యవస్యం వంట్ పలు రంగాలో్ల  మనం అదు్తమై న ప్ర గతిని స్ధిస్తి నానిమని చెప్్రు. 
కోవిడ్ మహమామారి సమయంలో క్డా ఈ వై రస్ కు వ్యతిరకంగా ఎంత్ సంకల్ బలంత్ మనం ప్ర్డినటు్ట  త్లిప్రు. 

ర్ష్ట ్రపతి ప్ర సంగంలోని మఖ్యంశాలు...

ఇది మహతతి రమై న సందర్ం
భారత్ తన 75 ఏళలో సావాతంతయా ్ దినోత్సవాని్ ‘ఆజాదీ క అమృత్ 
మహోత్సవం’గా జర్పుకుంటున్ తర్ణంల్ ఈ రోజుకు ఎంత ప్రత్యాకత 
ఉంది. ఎంత మంది సావాతంతయాద్యామ సమర యోధుల వలలో ఇది 
సాధయామైంది. వరల్ కొందర్ గురతుంపుకు నోచుకునా్ర్, చాలా మంది 
గురతుంపుకు నోచుకోలేదు. వార్ ఎంత ఉన్తమైన త్యాగాలు చ్శ్ర్. 
ఈనాడు, నేను, మీరూ స్వాచాఛా గాలిని పీలు్చకుంటునా్ం అంటే అందుకు 
వార వరోచిత కరాయాలే కరణం. వార ఈ సాహస కరాయాలకు కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేస్తునా్. నేడు మనం మన 75 ఏళలో గణతంత్ర పయనాని్ వెనకికా 
తిరగ చూస్కుంటే, మనం ప్రయాణించిన దూరంల్ గరవాంచదగగా కరణాలు 
ఎనో్ ఉనా్యి.
ప్ర పంచ్నికి మారగా ం చూపించ్ం
75 ఏళలో క్రితం భారత్ సావాతంతయా్ం సంపాదించుకున్ సమయంల్, చాలా 
మంది సంశయవాదులు భారత్ ల్ ప్రజాసావామయాం నిలవదని ఎగత్ళి 
చ్శ్ర్. ప్రాచీన కలంల్నే మన ఈ భూమిల్ ప్రజాసావామయాం 
వేళ్లో నుకుందని వారకెంత మ్త్రం తెలియదు. ఆధునిక కలంల్ కూడా 
భారతదేశం అనేక పాశ్్చతయా దేశ్ల కంటే ముందుండ ఎటువంట 
వయాత్యాసాలు లేకుండా పదదిలందరకీ అధీకృత భాగసావామయాం కలి్పస్తున్ది.  
మనం పారలోమెంటు ప్రజాసావామయా వయావసథాను ఆమోదించుకునా్ం. కబట్ 

ఈ ప్ర త్్యకమై న ఏడాదిని మరింత చిరసమారణీయంగా 
మారచాందుకు ప్ర భుతవాం ఎనోని కార్యక్ర మాలను 
చేపట్్ట ంది. వీటనినింట్లో ఆసకితి కరమై నది, గగన్ యాన్ 
మిషన్. మానవ సహత అంతరిక్ష యాత్ర  చేపట్ట నునని 
నాలుగవ దేశంగా భారత్ అవతరిస్తి ంది. 

పారలోమెంటే మన ప్రజాసావామయా దేవాలయం. మన పారలోమెంట్ తవారల్నే 
కొతతు భవనంల్ కొలువుదీరబోతుండటం భారతీయులమైన మనందరకీ 
గరవాకరణం. 
పర్్యవరణ పరిరక్షణలో మన అంకితభావం
ఆధునిక పారశ్రామిక నాగరకత సమ్జం మ్నవుల ముందు ఎనో్ 
కిలోష్మైన సవాళలోను ఉంచింది. సముద్రాలు ఉప్పంగడం, హిమ్ని నదులు 
ద్రవభవించడం, ఉష్్ణ గ్రతలు పరగడం వంట వాటత పరాయావరణ 
మ్ర్్పలు మన జీవితంల్ భాగసావామయామయాయాయి. పారస్ పరాయావరణ 
ఒప్పంద్నికి కట్ుబడ ఉండటమే కకుండా, పరాయావరణాని్ 
కపాడేందుకు దేశం కట్ుబడ ఉన్ద్ని కంటే ఎకుకావగా కృషి 
చ్స్తున్ందున్ భారత్ సగరవాంగా భావిస్తుంది. 
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సవాళ్ళను అధిగమిస్తి  మందుకు స్గుత్నానిం

ఒలింపిక్సా లో మనం చరిత్ర  సృషి్ట ంచ్ం
ఒలింపిక్్స ల్ పాల్గా న్ 121 ఏళలో చరత్రల్ తొలిసార భారత్ అతయాధిక 
సంఖయాల్ పతకలను గెలుచుకుంది. ఎనో్ అడడ్ంకులను, సవాళలోను ఎదుర్కాని 
వచి్చన మన పుత్రికలు క్రీడా మైద్నాల్లో  ప్రపంచ సాథా యి ప్రతిభను కనబరా్చర్. 
అభవృదిధి లో మహళలకు సమాన అవకాశాలు
క్రీడలత పాటు అని్ రంగాలల్ మహిళలు విజయం సాధించ్ందుకు, 
గతంల్ ఎన్డూ లేని సాథా యిల్ మ్ర్్పలు వస్తునా్యి. ఉన్త విద్యా 
సంసథాల నుంచి సాయుధ దళాల వరకు, లేబోరటరీల నుంచి క్రీడా మైద్నాల 
వరకు మన పుత్రికలు తమదైన ముద్ర వేస్తునా్ర్. ఇటువంట 
ప్రతిభావంతులైన ఆడబ్డడ్ల కుటుంబాలను ప్రతి తలిలోదండ్రులు స్ఫూరతుగా 
తీస్కుని తమ కుమ్ర్తులు కొతతు శిఖరాలను అధిరోహించ్ందుకు అవకశం 
కలి్పంచాలి. 
భయానకమై న కోవిడ్ మహమామారి రండో దశను 
ఎదుర్కానానిం
సవాల్ప వయావధిల్నే టీకలను తయార్ చ్సి మన శ్సత్వేతతులు విజయం 
సాధించార్. కొతతు వేరయంటులో , ఊహించని ఇతర అంశ్లత మనం 
భయానకమైన ర్ండో దశ ఉధృతిని ఎదుర్కానా్ం. ఈ అసాధారణమైన దేశ 
సంక్షోభంల్ అనేక మందిని కపాడుకోలేకపోయినందుకు, మర్ంత మంది 
తీవ్ంగా దెబ్బతిన్ందుకు నేను ఎంత కలత చందుతునా్ను. 
మందు వరుస ఉద్్యగులకు వందనం..
పోయిన ప్రాణాల కంటే కపాడుకున్ ప్రాణాలు ఎకుకావగా ఉన్ందున్ 
మనం కొంత సాంతవాన పందవచు్చ. మరోసార, మన కరోనా యోధులు, 
వైదుయాలు, నర్్సలు, ఆరోగయా కరయాకరతులు, అధికర్లు, ఇతర్లు ర్ండవ 
ఉధృతి ప్రభావాని్ అరకట్డంల్ శ్యశకుతులా తమ ప్రాణాలకు తెగంచి 
పోరాడార్.
టీకా తీస్కునేందుకు ఇతరులకు స్ఫూరితి
ప్రపంచంల్ అతిపదది టీకకరణ కరయాక్రమం కొనసాగుతంది. ఇప్పట వరకు 
50 కోటలో మందికి పైగా ప్రజలు టీకను తీస్కునా్ర్. ఇంక టీక 
వేయించుకోని అర్హాలైన పౌర్లందరూ టీక వేయించుకోవాలని, ఇతర్లను 
కూడా ప్రోత్సహించాలని నేను విజ్ఞపితు చ్స్తునా్ను. 
సమాజంలో ప్ర తి వర్గా నిని ప్ర భుతవాం రక్షించడం
 ఈ మహమ్్మర ఆరోగయాంపై ఎంత విధవాంసకర ప్రభావాని్ చూపిందో, అంత్ 
ప్రభావాని్ ఆరథాక వయావసథాపై కూడా చూపింది. ప్రభుతవాం దిగువ మధయా 
తరగతుల పటలో, పేదల పటలో ఎంత ఆందోళన కనబర్స్తుందో, అంత్ 
ఆందోళనను చిన్, మధయా తరహా పరశ్రమల పటలో కూడా చూపింది. లాక్ డౌన్, 

ర్ష్ట ్రపతి పూరితి  ప్ర సంగానిని 
వినేందుకు ఈ క్్యఆర్ కోడ్ ను 
స్కాన్ చేయండి..

మఖ్యంగా గత ఏడాది కాలంగా వై ద్య సదుప్యాలను 
విసతి రించేందుకు 23 వేల 220 కోట్ల  రూప్యలను 
వచిచాస్తి ండటం సంత్షం కలిగస్తి ంది.

రవాణా నిషేధాజ్ఞల వలలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కాన్ కర్మకులు, యజమ్నుల 
అవసరాలను గురతుంచిన ప్రభుతవాం పలు సహాయక చరయాలు తీస్కుంది. వార 
అవసరాల కోసం ప్రభుతవాం గత ఏడాది పలు ఉపశమన చరయాలు 
ప్రకటంచింది. ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రభుతవాం మే, జూన్ నెలల్లో  ద్ద్పు 
80 కోటలో మంది ప్రజలకు ఆహార ధానాయాలను పంపిణీ చ్సింది. ఈ 
ప్రయోజనాని్ దీపావళి వరకు పడగంచింది. కోవిడ్ ప్రభావిత రంగాల 
బల్పేత్నికి 6 లక్షల 28 వేల కోటలో రూపాయల విలువైన న్తన, ఉత్తుజిత 
పాయాకేజీని ప్రకటంచింది. ముఖయాంగా వైదయా సదుపాయాల విసతురణ కోసం 
ఏడాదిగా 23 వేల 220 కోటలో రూపాయలను ఖర్్చ చ్స్తుండటం సంతషం 
కలిగస్తుంది. 
గ్రామీణ భారత్వని ముఖయాంగా, వయావసాయ రంగం అని్ అడడ్ంకులను 
అధిగమిస్తు వృదిధి చందుతుండటం పటలో ఆనందంగా ఉంది. ఇటీవల నేను 
ఖాన్ పూర్ దేహత్ జిలాలో ల్ని మ్ పూరీవాకుల సవాగ్రామం పరంఖ్ ను 
సందర్శంచగా, ఆ గ్రామీణ ప్రాంతంల్ని ప్రజల మెర్గైన జీవనం కోసం 
ఉతతుమ మలిక సదుపాయాల అభివృదిధి చ్స్తుండటం పటలో నాకెంత సంతషం 
కలిగంది. సవాయం సమృదధి భారత్, ఆత్మనిర్ర్ భారత్ ద్ర్శనీయతత ఈ 
కృషి సాగుతంది.
సరళతరవాణిజ్యం నుంచి స్లభతర జీవనానిని 
పందడం
మన ఆరథాక వయావసథాల్ని సావాభావిక సామరథ్ా ం పటలో అంచలంచల విశ్వాసంత 
ఉన్ ప్రభుతవాం రక్షణ, ఆరోగయాం, పౌర విమ్నయానం, విదుయాచఛాకితు, తదితర 
రంగాలను మరంతగా సరళీకరంచింది. పరాయావరణ అనుకూలమైన 
పునర్త్పతితు చ్యదగగా ఇంధన వనర్లు ముఖయాంగా సౌరశకితు ప్రపంచవాయాపతుంగా 
కొనియాడబడాడ్ యి. సరళతర వాణిజయాంల్ మెర్గుదల ఉంటే, అందర 

సరళతర జీవనంపై సానుకూల ప్రభావం ఉంటుంది. 
ప్ర జా సంక్షేమంపై  ప్ర త్్యక శ్ర దధి
దీనికి అదనంగా, ప్రజా సంక్షేమంపై ప్రత్యాక శ్రదధి కొనసాగుతంది. 
ఉద్హరణకు, ఒకరకి సంతింట కల నెరవేర్తుండటం. రూ.70 వేల కోటలో 
ర్ణ అనుసంధాన సబ్్సడీ పథకనికి ధనయావాద్లు. వయావసాయ మ్ర్కాటంగ్ 
సంసకారణలు మన అన్ద్తలను సాధికర్లను చ్సి, వార ఉత్పతుతులకు 
సరయైన ధర పందేందుకు దోహద చ్సాతుయి. 
త్్యగాలకు వందనం
అవసరమైనప్పుడు దేశ స్వాచాఛా, సావాతంత్యాల్ పరరక్షణకు ఎంత ఉన్తమైన 
త్యాగం చ్సిన సాయుధ దళాలకు నేను శుభాకంక్షలు తెలియజేస్తునా్ను. 
విదేశ్ల్లో  భారత దేశ్నికి ప్రాతినిధయాం వహిస్తున్ ప్రవాస భారతీయులకు 
కూడా నేను శుభాకంక్షలు తెలుపుతునా్ను. 

అంతర్జా తీయ సమాజంలో భారత్ హోదా పరుగుత్ంది. 
ఇందుకు నిదర్శనం కీలకమై న పలు బహుళపక్ష వేదికలో్ల  
మనం ప్లుపంచుకోవడమే. పలు దేశాలత్ దై వాప్క్షిక 
సంబంధాలు క్డా బలపడుత్నానియి. 
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భారత 75వ స్వితెంత్య్ర దినోత్సవెంల్కి అడుగుపటి్ట న వేళ వరుసగా 
ఎనిమిదో స్ర ప్రధాన మెంత్రి నర్ెంద్ర మోదీ ఎర్ర కోట బురుజ్ల పైనుెంచి 
ప్రసెంగెంచారు.  ప్రగతి స్ధనల్ ఉననా అడడుెంకులను తొలగెంచ్కుెంటూ 

స్మాన్య ప్రజల జీవన్నినా స్లభతరెం చేసే నవ భారత నిరా్మణెం 
జరగాలని ఆయన ఉదాఘా టిెంచారు.  ప్రగతి స్ధనల్ రానుననా 25 

సెంవత్సరాలనూ అమృత కాలెంగా అభివర్ణస్్త , దేశెం అభివృదిధిల్ కొత్త 
శిఖరాలకు చేరుతుెందని అన్నారు.  ఇెందుకోసెం అెందరూ ప్రయతనాెం 

చేయాలని ఆయన పిలుపునిచాచి రు.  నూతన అభివృదిధి బటల్ 
పయన్నికి ‘‘ఇదే సరైన సమయెం’’ అని ఆయన అన్నారు.. 

నూతన అభివృదిధి పయన్నికి “ఇదే సమయెం, సరయైన సమయెం..” 
అని క్డా ఆయన చెపా్పరు. 

‘‘అందరి ప్ర యతనిం’’
నవ భారత ఆవిర్్వానికి 

సంకేతం ఈ అమృత కాలం..

పత్క శీరిషి క : ఎర్ర కోట 
బురుజులపై  నుంచి ప్ర ధాని 

ప్ర సంగం

ప్ర ధాన మంతి్ర  పూరితి  ప్ర సంగానిని వినేందుకు 
ఈ క్్యఆర్   కోడ్ ను స్కాన్ చేయండి..
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ఎర్రకోట బుర్జులపై నుంచి జాతినుదేదిశించి 
వర్సగా ఎనిమిదోసార ప్రసంగంచిన ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీ, సరకొతతు తీరా్మనాలత 

ముందుకు సాగుతూ లక్షయాలను పున:నిరవాచించుకోవాలి్స 
ఉందనా్ర్. ఈ లక్షయాలను సాధించ్ పయనం ఇప్పటకే 
ప్రారంభమైంది. ఎందుకంటే నవ భారతం చాలా సమరథామైనది, 
బలమైనదని మోదీ తెలిపార్. భారత్ కే తొలి ప్రాధానయామనే 
స్ఫూరతు, భారత్ ను ఎలలోప్పుడూ ముందంజల్ నిలిపి శత్బ్ది 
సావాతంతయా్ ఉత్సవాల దిశగా నడపిస్తుంది. ‘సంకల్పంత 
సాధించాలి’ అనే మంత్రంత న్తన భారత అదు్తమైన 
ప్రయాణంల్ సరకొతతు ఆగమనం మొదలైంది. 

ఎర్రకోట బుర్జులపై నుంచి చ్సిన ప్రకటనలు లేద్ పాలసీ 
నిర్ణయాలు వేటని తీస్కునా్ అని్ వాగాది నాలను కేంద్ర 
ప్రభుతవాం నెరవేర్స్తుంది. కోవిడ్ మహమ్్మరని 
ఎదుర్కానేందుకు కేంద్ర ప్రభుతవాం పలు సాహస్పేతమైన 
నిర్ణయాలు తీస్కుంది. ప్రపంచంల్నే అతిపదది టీకకరణ 
కరయాక్రమ్ని్ ఆవిషకారంచింది. ఉచితంగా రషన్ అందించడం, 
పేద ప్రజలకు ఉపాధి సౌకరాయాలు కలి్పంచడం, కనెక్ివిటీని 
పంచుతూ మలిక సదుపాయాలకు ప్రోత్సహమివవాడం వంట 
పలు కీలక చరయాలను కూడా చ్పట్ంది. గ్రామీణ భారత్ని్ 
మ్ర్చ ప్రయత్్లత పాటు, సమ్జంల్ ఉన్ అని్ వరాగా ల 
ప్రజలకు సమనాయాయం కలి్పంచ్ందుకు రైతులకు, మహిళలకు, 
యువతకు, మధయాతరగతి ప్రజలకు సాధికరత కలి్పంచడం 
కేంద్ర ప్రభుతవా ప్రధాన కరతు్వంగా ఉంది. అదేవిధంగా 
ప్రభుతవాం చ్పట్న వైమ్నిక ద్డులత భారత వయాతిరక 
శకుతులకు గట్ సమ్ధానమే ఇచి్చంది. జము్మ, కశీ్మర్  ల్ ఆరక్ల్ 
370 రదుది త ఆ ప్రాంత్ల ప్రజలను ప్రధాన ఆరథాక స్రవంతిల్కి 
తీస్కొచి్చంది. ‘వోకల్ ఫర్ ల్కల్’ అనే సంకల్పంత దేశ ఆరథాక 
వయావసథా ప్రతిధవానిస్తుంది. 21వ శత్బదింల్ భారత్ ను ఉన్త 
శిఖరాలకు తీస్కెళ్లోందుకు దేశ సామరాథా ్లను 
వినియోగంచుకోవాలని ఇది లక్షష్ంగా పట్ుకుంది. అమృత్ 
మహోత్సవ్ నేపథయాంల్ ఎర్రకోట బుర్జుల పైనుంచి 
జాతినుదేదిశించి ప్రసంగంచిన ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ, 
‘సబ్ క సాథ్, సబ్ క వికస్, సబ్ క విశ్వాస్(అందర 
తడా్పటుత, అందర ప్రగతి, అందర విశ్వాసం) అనుసరణకు 
‘సబ్ క ప్రయాస్(అందర ప్రయత్ం)’ను కూడా చ్రా్చర్. నవ 
భారత కలను సాకరం చ్స్కునే ప్రణాళికను ఎర్రకోట 
బుర్జులపై నుంచి ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ విడుదల 
చ్శ్ర్. 

భారత దేశ అభవృదిధి ని సరికొతతి  
శిఖర్లకు చేరచాడమే అమృత కాలం 

లక్ష్యం.

సౌకర్్యల రీత్్య గా్ర మాల- పట్ట ణాల 
మధ్య అంతరం లేని భారత దేశానిని 

సృషి్ట ంచడమే ‘అమృత కాలం’ 
పరమోదేది శం. 

పత్క శీరిషి క : ఎర్ర కోట బురుజులపై  
నుంచి ప్ర ధాని ప్ర సంగం
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భారత స్వాతంత్్య్రనికి 75 ఏళ్్ల  పూరతి వుత్నని 
ఈ సందర్్నిని కేవలం ఒక వేడుకగా మాత్ర మే 
పరిమితం చేయక్డదు. సరికొతతి  సంకలా్లను 
తీస్కుంటూ వాట్ని క్షేత్ర  స్్థ యిలో అమలు 
చేసేందుకు అవసరమై న కార్్యచరణత్ 
మందుకు ప్వాలి.

21వ శత్బది ంలో భారత ఆకాంక్షలను, 
కలలను నెరవేరుచాకునేందుకు ఎలాంట్ 

అడ్ంకులు మనలిని ఆపలేవు. 

ఎల్ల ప్పుడూ దేశానికే తొలి ప్్ర ధాన్యం 
అనే స్ఫూరితి  మన సంకల్ం...  విజయం 

దిశగా పయనించేందుకు ఇదే 
సరియైన సమయం. 

మారుత్నని కాలంత్ ప్టు 
మనం మందడుగు వేయాలి.

 ఇవాల్ి నుంచి మొదలుకొని రాబోయ్ 25 సంవత్సరాలు 
అంటే భారత దేశం సావాతంతయా్ శత్బ్దిని జర్పుకునే నాట 
వరకు జరగే ప్రయాణం నవ భారత నిరా్మణానికి ‘అమృత 
కలం’గా నిలిచిపోతుంది. ఈ అమృత కలంల్ మనం 
సంకలి్పంచుకునే లక్షయాలు నెరవేరనప్పుడే సావాతంతయా్ 
శత్బ్ది ఉత్సవాలకు మనలి్ గరవాంత నడపిసాతుయి.

 భారత దేశంత పాటు ప్రజల ప్రగతిని సరకొతతు శిఖరాలకు 
చ్ర్చడమే అమృత కలం లక్షష్ం. సౌకరాయాల రీత్యా 
గ్రామ్ల–పట్ణాల మధయా అంతరం లేని భారత దేశ్ని్ 
సృష్ించడమే ‘అమృత కలం’ పరమోదేదిశం.

 ప్రజల జీవిత్ల్లో  ప్రభుతవా అనవసర జోకయాం తగగాస్తు భారత 
దేశ్ని్ నిర్మంచడం ఈ అమృత కల లక్షష్ం.  ప్రపంచంల్ని 
ఆధునిక మలిక వసతులను అందించ్లా భారతదేశ్ని్ 
నిర్మంచడమే ఈ అమృత కల ధ్యాయం.

 ఈ అమృత కలం 25 ఏళలో పాటు ఉంటుంది. కనీ మన 
లక్షయాల సాధనకు అంత సమయం మనం వేచి 
ఉండనకకారలోదు. ఆ కృషిని మనం ఇప్పుడే మొదలుపట్ాలి. 
ఒకకా క్షణం కూడా వృథా చ్యరాదు. 

 ఇదే సరయైన సమయం. మన దేశం మ్రాలంటే మొదట 
పౌర్లుగా మనలి్ మనం మ్ర్్చకోవాలి. మ్ర్తున్ 
కలంత పాటు మనం ముందడుగు వేయాలి.
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చినని రై త్లే దేశానికి 
గరవాకారణం

 మన దేశంల్ 80 శ్త్నికి పైగా రైతులకు ర్ండు హెక్రలో 
కనా్ తకుకావ భూమి ఉంది. మన దేశంల్ 100ల్ 80 
మందికి ర్ండు హెక్రలో కంటే తకుకావ భూమి ఉన్ట్ు చూస్తు.. 
దేశంల్ని చాలా మంది రైతులు చిన్ రైతులనే అరథాం. కనీ 
దురదృష్వశ్తూతు గతంల్ ప్రభుత్వాలు తీస్కున్ విధానపర 
నిర్ణయాల కరణంగా ఈ రంగానికి సరైన మదదితు 
లభించలేదు. వారకి సరయైన ప్రాధానయాత లభించలేదు. కనీ 
ప్రస్తుతం చిన్, సన్కర్ రైతులను దృష్ిల్ ఉంచుకుని వార 
శ్రేయస్్స కోసం కీలక నిర్ణయాలను తీస్కుంటునా్ం, 
వయావసాయ సంసకారణలను చ్పడుతునా్ం. 

 వయావసాయ రంగంల్ పంట బీమ్ పథకని్ అమలు 
చ్యడం, కనీస మదదితు ధర(ఎంఎస్ పీ)ని ఒకటన్ర ర్టులో  
పంచడం, కిసాన్ క్రెడట్ కర్డ్ల ద్వారా తకుకావ ధరకే 
రైతులకు ర్ణాలను అందించడం, సౌర విదుయాత్ సంబంధిత 
పథకలను రైతులకు వరతుంపజేయడం, రైతు ఉత్పతితుద్ర్ల 
సంసథాలు నెలకొల్పడం వంట ఎనో్ సంసకారణలను 
తీస్కొచా్చం. ఈ పథకల ద్వారా చిన్ రైతుల శకితు 
పర్గుతుంది. రానున్ రోజుల్లో  బాలో క్ సాథా యిల్ గోద్ము 
సదుపాయాని్ కూడా రైతులకు అందించ్ పథకని్ 
తీస్కురాబోతునా్ం. 

 చిన్ రైతుల ఖర్్చలను దృష్ిల్ పట్ుకుని పీఎం కిసాన్ 
సమ్్మన్ నిధి యోజనను ప్రారంభించాం. దీని ద్వారా పది 
కోటలోకు పైగా చిన్ రైతుల బాయాంకు అకంటలోల్కి 1.5 లక్షల 
కోటలో రూపాయలకు పైగా నేర్గా జమ చ్శ్ం. చిన్ రైతుల 
సంక్షేమం ఇప్పుడు మ్ ప్రధాన అంశ్ల్లో  ఒకట. చిన్ 
రైతులు దేశ్నికి గరవాకరణం... ఇదే మ్ సవాప్ం. రానున్ 
రోజుల్లో , చిన్ రైతుల సంయుకతు శకితు సామరాథా ్లను 
పంచ్ందుకు మరని్ సౌకరాయాలను అందజేయనునా్ం.

 నేడు దేశవాయాపతుంగా 70కి పైగా రైలు మ్రాగా లల్ ‘కిసాన్ రైళ్లో ’ 
నడుస్తునా్యి. ఈ కిసాన్ రైళ్లో  చిన్ రైతులు తమ 
ఉత్పతుతులను తకుకావ ధరకే సదూర ప్రాంత్లకు  
చ్రవేస్ందుకు సాయపడుతునా్యి. కమలం, ష్టహి లిచీ, 
భుట్ జో ల్కియా చిల్లోస్, నలలో బ్యయాం, పస్పు వంట 
ఉత్పతుతులను ప్రపంచంల్ని వివిధ దేశ్లకు ఎగుమతి 
చ్స్తునా్ం. మన దేశంల్ పండన పంట ఉత్పతుతులను వేర 
దేశ్లకు ఎగుమతి అవుతుంటే ఆ ఆనందమే వేర్. ప్రపంచం 
మన కూరగాయలు, ఆహార ధానాయాల ర్చిని ఆసావాదిస్తుంది. 

పత్క శీరిషి క : ఎర్ర కోట 
బురుజులపై  నుంచి ప్ర ధాని 

ప్ర సంగం

గతంలో దేశంలో తీస్కునని 
విధానాలలో చినని రై త్లకు 

ఇవావాలిసాన ప్్ర ధాన్యతను ఇవవాలేదు.

ఈ చినని రై త్లను దృషి్ట లో 
పటు్ట కునని ప్ర భుతవాం, వ్యవస్య 

సంసకారణలను తీస్కొసతి ంది, పలు 
కీలక నిర్ణ యాలను తీస్కుంటంది.
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కీ్ర డలు, యువత, మహళా 
స్ధికారత

 క్రీడలను అదనపు బోధనా ప్రణాళికగా కకుండా, ప్రధాన విద్యా 
స్రవంతిల్ భాగం చ్స్ందుకు న్తన జాతీయ విద్యా 
విధానంల్ మరో ప్రత్యాక ఫీచర్  ను ప్రభుతవాం ప్రవేశపట్ంది. 
జీవన పయనంల్ క్రీడలనేవి అతయాంత ముఖయామైన సాధనాల్లో  
ఒకటగా ఉనా్యి. జీవితంల్ పరపూర్ణత సాధించడానికి 
క్రీడలు మన జీవితంల్ భాగమై ఉండటం అతయాంత అవసరం.  
క్రీడలకు ఒకనొక సమయంల్ అసలు ప్రాధానయాత ఇచ్్చ వార్ 
కదు. తలిలోదండ్రులు కూడా క్రీడల్లో  పాల్గా నడమంటే జీవితంల్ 
ఒక వృథాగా భావించ్వార్. కనీ ఇప్పుడప్పుడే శ్రీరక 
దృఢతవాం, క్రీడలపై అవగాహన వస్తుంది. ఒలింపిక్్స ల్ మనం 
ఈ మ్ర్్పను చూశ్ం. ఈ మ్ర్్ప మనల్ గొప్ప మలుపును 
తీస్కురాబోతుంది. అందుకే మనం క్రీడల్లో  నిపుణతను, 
టక్లజీని, ప్రతిభను జోడంచ్ ప్రచారాని్ దేశవాయాపతుంగా 
మరంత వేగవంతం చ్సి, విసతురంచాలి.

 విద్యా, క్రీడలు, బోర్డ్  పరీక్షల ఫలిత్లు లేద్ ఒలింపిక్్స ఇలా 
ఏదైనా కవొచు్చ.. మన కుమ్ర్తులు దేశ్నికి గరవాకరణంగా 
నిలుస్తునా్ర్. తమ సాథా నాలను పందేందుకు 
ప్రయతి్స్తునా్ర్. వృతితు పరంగా, పని ప్రదేశ్ల్లో  మహిళలకు 
సమ్న భాగసావామ్యాని్ మనం అందించాలి్స ఉంది. పని 
సథాలాలకు లేద్ ఏదైనా ప్రాంత్లకు వెళ్లో సమయంల్ 
రహద్ర్లపై ప్రయాణించడం స్రక్షితమైనదిగా మహిళలు 
భావించ్లా మనం భరోసా కలి్పంచాలి. వార పటలో గౌరవంగా 
ఉండాలి, దీని కోసం ప్రభుతవాం, పరపాలన విభాగాలు, పోల్స్, 
నాయాయ వయావసథాలు తమ వంతు కరతువాయాలను నిరవారతుంచాలి. ఈ 
సంకలా్పని్ మనం 75 ఏళలో సావాతంతయా్ దినోత్సవ సంక్పలంగా 
మ్రా్చలి.  

 నేడు నేను మీత ఒక శుభవారతుని పంచుకోవాలనుకుంటునా్ను. 
సైనిక పాఠశ్లల్ చదువుకుంటామని మన పుత్రికల నుంచి 
నాకు లక్షల సంఖయాల్ సందేశ్లు వస్తునా్యి. సైనిక 
పాఠశ్లల్ అమ్్మయిలకు కూడా చ్టు కలి్పస్తు మేము 
నిర్ణయం తీస్కునా్ం. మిజోరాం సైనిక పాఠశ్లల్ 
అమ్్మయిలకు చ్టు కలి్పస్తు గత ర్ండున్ర ఏళలో క్రితమే 
మేము ప్రయోగాత్మకంగా ఒక ప్రాజెక్ు చ్పట్ాం. ఇక ఇప్పుడు 
అని్ సైనిక పాఠశ్లల్ అమ్్మయిలను చ్ర్్చకునేలా ప్రభుతవాం 
నిర్ణయం తీస్కుంది. దేశంల్ అని్ సైనిక పాఠశ్లల్ 
బాలికలు చదువుకోవచు్చ. 

పేదరికానిని రూపుమాపడానికి 
మాతృభాష క్డా ఒక ప్్ర తిపదిక.  
నూతన జాతీయ విదా్య విధానంలో 

మాతృభాషను సంరక్షించే బాధ్యతను 
చేపట్ట ం

దేశంలో ఉనని అనిని సై నిక 
ప్ఠశాలలో అమామాయిలు క్డా 
చేరలా కేంద్ర  ప్ర భుతవాం నిర్ణ యం 

తీస్కుంది. 



20 న్యూ ఇండియా స మాచార్    సెప్టంబ ర్ 1-15, 2021

జాతి భద్రత మాదిర పరా్యవరణ భద్రతకు క్డా ప్రపెంచెంల్ సమాన ప్రాధాన్యత 
లభిస్్త ెంది. జీవ వైవిధ్యెం కావచ్చి  లేదా భూ తటసథుత, వాతావరణ మారు్ప లేదా 
నీటి రీ సైకిలిెంగ్, సేెంద్రియ వ్యవస్యెం లేదా బయోగా్యస్, ఇెంధన పరరక్షణ 
లేదా పరశుభ్రమైన ఇెంధన దిశగా మారడెం వెంటివి ఏవైన్ కావొచ్చి .. భారత్ 
పరా్యవరణ భద్రతా విషయాల్లి  తన సవిరానినా గటి్ట గా వినిపిస్్త ెంది. పరా్యవరణ 
పరరక్షణ విషయెంల్ ప్రభుతవిెం తీస్కుననా చర్యల ఫల్తాలు నేడు మనకు 
కనిపిస్్త న్నాయి. అటవీ విస్తరణ, జాతీయ ఉదా్యనవన్ల  సెంఖ్య పరగడెం, 
పులులు, ఆస్యా స్ెంహాల సెంఖ్య పరగడెం, దేశానికి ఆనెందిెంచదగ్ 
పరణామెం.

పర్్యవరణ 
భద్ర తకు కటు్ట బడి 
ఉనని భారత్

 ఇని్ విజయాలల్ మనం ఒకట గుర్తుంచుకోవాలి. భారత దేశం 
ఇంధన ఉత్పతితుల్ ఇంక సవాతంత్రత సాధించలేదు. ఇంధన 
దిగుమతుల కోసం భారత్ ప్రతి ఏడాది రూ.12 లక్షల కోటలోకు 
పైగా ఖర్్చ చ్స్తుంది. భారత్ ప్రగతికి, సావావలంబన 
సాధించడానికి, ఇంధన ఉత్పతితుల్ సవాతంత్రత సాధించాలి్స 
ఉంది! అంత్కక శత్బ్ది సావాతంతయా్ ఉత్సవాల కంటే ముందే 
మనం ఇంధన ఉత్పతితుల్ సవాతంత్రత సాధించాలనే సంకలా్పని్ 
పూనుకునా్ం, ఈ దిశగా మన ప్రణాళిక చాలా స్పష్ంగా ఉంది.

 గాయాస్ ఆధారత ఆరథాక వయావసథాగా భారత్ ఉండాలి. దేశవాయాపతుంగా 
సీఎన్ జీ, పీఎన్ జీ నెట్ వర్కా విసతురంచాలి. పట్రోల్ ల్ 20 శ్తం 
ఇథనాల్ ను కలిపే లక్షయాని్ నిరదిశించుకునా్ం. ఈ లక్షయాల 
దిశగా భారత్ పయనిస్తుంది. ఎలకి్రాక్ మొబ్లిటీ, రైలేవాల్ 100 
శ్తం విదుయాదీదికరణ దిశగా భారత్ చాలా వేగంగా సాగుతంది. 
2030 నాటకి జీరో కర్బన్ ఉద్గా రాల సాథా యికి చ్ర్కోవాలని 
భారత రైలేవా లక్షష్ంగా పట్ుకుంది. ఈ ప్రయత్్లను మ్త్రమే 
కక, ‘మిషన్ సరూకా్లర్ ఎకనమీ’ పై కూడా దేశం పనిచ్స్తుంది. 
వాహనాల తుకుకా విధానం దీనికి గొప్ప ఉద్హరణ. పరాయావరణ 
పరరక్షణ లక్షయాలను వేగంగా చ్ర్కోవడానికి కృషి చ్స్తున్ జీ–
20 దేశ్లల్ ఏకైక దేశం భారత్  మ్త్రమే.

 ఈ దశ్బదిం ముగస్ నాటకి అంటే 2030 నాటకి భారత్ 450 
గగావాటలో పునర్త్్పదకత ఇంధనాని్ చ్ర్కోవాలని లక్షష్ంగా 
పట్ుకుంది. దీనిల్ 100 గగావాటలో లక్షయాని్ నిరదిశిత సమయం 
కంటే ముందుగానే భారత్ చ్ర్కుంది. మన ఈ ప్రయత్్లే 
అంతరా్జ తీయంగా మన దేశంపై విశ్వాసాని్ పంచుతునా్యి. 
అంతరా్జ తీయ స్లార్ కూటమి ఏరా్పటు కూడా దీనికి గొప్ప 
ఉద్హరణ.

పత్క శీరిషి క : ఎర్ర కోట 
బురుజులపై  నుంచి ప్ర ధాని 

ప్ర సంగం

పర్్యవరణ రంగంలో గ్్ర న్ హై డో్ర జన్ అనేది 
అతిపదది  మారు్. అమృత కాలంలో గ్్ర న్ 

హై డో్ర జన్ ఉత్తితి లో, ఎగుమత్లలో మనం 
భారత్ ను ప్ర పంచ కేంద్ర ంగా మార్చాలి. 

అటవీ విస్తి ర్ణ ం, జాతీయ 
ఉదా్యనవనాలు పరగడం, పులులు, 
ఆసియా సింహాల సంఖ్య పరగడం 

ఆనందించదగగా  పరిణామం.
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దేశంలో జరుగుత్నని ఉత్త్తి  
భారత్ ను బలోపేతం చేసతి ంది
అభివృదిధి పథెంల్ పయనిెంచేెందుకు భారత దేశెం తయారీ రెంగెంల్ పురోగతి 
స్ధిెంచడెంతో పాట్ ఎగుమతులను పెంచ్కోవాల్్సనవసరెం ఉెంది. కొది్ద 
రోజ్ల క్రితెం జరగన పరణామాలను మీరు గమనిెంచే ఉెంట్రు. పూర్త సవిదేశీ 
పరజాఞు నెంతో రూపెందిెంచిన ఎయిర్  క్రాఫ్్ట కా్యరయర్ ఐఎన్ ఎస్ విక్రాెంత్ ను 
సమద్ర జలాల్లి  ప్రయోగాత్మకెంగా పరశీల్ెంచారు. ఇవాళ భారత దేశెం పూర్త 
సవిదేశీ పరజాఞు నెంతో యుదధి విమాన్లను, సెంత స్ెంకేతికతతో సబ్  
మరైన్ లను తయారు చేస్కుెంటెంది. అెంతరక్షెంల్ త్రివర్ణ పతకానినా 
ఎగురవేసేెందుకు గగన్ యాన్ కార్యక్రమెం ప్రారెంభిెంచబోతుెంది. ఇవనీనా భారత 
దేశెంల్ అెంతరీలినెంగా ఉననా స్మరాథు యానికి మచ్చి తునకలు మాత్రమే. 

 కరోనా కరణంగా తలెతితున పరసిథాతుల కరణంగా మేకిన్ ఇండయా 
కరయాక్రమ్నికి ఊతమిచ్్చ దిశగా కేంద్ర ప్రభుతవాం ఉత్పతితు ఆధారత 
ప్రోత్సహకలను ఇవవానున్ట్ు ప్రకటంచింది. ఈ పథకం ద్వారా  దేశ 
పురోగతికి ఎలక్రా నిక్ తయారీ రంగం ఓ చకకాట ఉద్హరణగా 
నిలిచింది. ఏడేళలో క్రితం మనం దిగుమతి చ్స్కున్ ఫోనలో విలువ 8 
బ్లియన్ డాలర్లోగా ఉండేది. కనీ ఇప్పుడు, ఆ దిగుమతులు 
గణనీయంగా తగగాపోయాయి. దీంత పాటుగా మనమే ఇప్పుడు 3 
బ్లియన్ డాలరలో విలువైన మొబైల్ ఫోనలోను ఎగుమతి చ్స్తునా్ం. 

 నేడు మన తయారీ రంగం వేగవంతమైన పురోగతి సాధిస్తున్ 
సమయంల్.. మనం గుర్తుంచుకోవాలి్సన ముఖయామైన అంశం 
ఏమిటంటే మన దేశంల్ తయారయ్యా ఏ వస్తువైనా అంతరా్జ తీయ 
ప్రమ్ణాలకు అనుగుణంగా, ఆ నాణయాత్ ప్రమ్ణాలను సంతృపితు 
పరచ్లా ఉండాలి. లేద్ మనమే ఒక అడుగు ముందుకేసి, ప్రపంచ 
మ్ర్కాట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా సరకొతతు ప్రమ్ణాలను నిర్ణయించ్ 
సాథా యికి చ్ర్కుంద్ం. ఈ లక్షష్ంత మనం ముందుకెళ్తు ఎనో్ 
అదు్త్ను సృష్ించగలం. అందుకే దేశంల్ ఉన్ తయారీ 
ద్ర్లందరకీ నేను ఈ సందర్ంగా ఒక విషయాని్ 
చపా్పలనుకుంటునా్. మీర్ ఉత్పతితు చ్సి విదేశ్లకు ఎగుమతి చ్స్ 
వస్తువులు కేవలం మీ కంపనీకి మ్త్రమే సంబంధించినవి కవు. అవి 
భారత దేశ గురతుంపు, మన గౌరవ మరాయాదలను, మన పౌర్ల 
అసితుత్వాని్ ప్రపంచానికి తెలియజేస్తునా్యనే విషయాని్ గుర్తు 
పట్ుకోవాలి. 

 నేడు, దేశంల్ వివిధ రంగాలల్ పలు రకల కొతతు అంకుర సంసథాలు 
ఏరా్పటయాయాయి. దేశంల్ని టైర్ 2, టైర్ 3 వంట చిన్ పట్ణాలల్ 
కూడా ఇవి ఏర్పడాడ్ యి. అంతరాష్రా మ్ర్కాట్ ల్కి భారతీయ ఉత్పతుతులను 
తీస్కెళ్లోందుకు ఈ కంపనీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తునా్యి. ఈ అంకుర 
సంసథాలు, వాట సామరాథా ్ల విషయంల్ ప్రభుతవాం వాటకి అండగా 
నిలుస్తుంది. 

అంతరిక్షంలో తి్ర వర్ణ  పతకానిని 
రపరపలాడించేందుకు గగన్ యాన్ 
సిదధి మవుత్ంది. సవాదేశీ తయారీలో 

మనకునని స్మర్్థ ్యలను ఇది ఎలుగెతితి  
చ్టనుంది.

అంకుర సంస్థ లు సరికొతతి  సంపద 
సృషి్ట కరతి లుగా మార్యి. అంకుర 
సంస్థ లు, వాట్ ఎకో వ్యవస్థ లు ఈ 
దశాబది ంలో ఉననితంగా ఉండాలి.
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అందరిత్ కలిసి,  
అందరి వికాసం కోసం,  
అందరి ప్ర యతనింత్ వనుకబడిన 
వర్గా లలో స్ధికారత
‘సబ్ కా స్థ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశావిస్’ అనే స్ఫూర్తతో మేెం ప్రభుతావినినా 
నడుపుతున్నాెం. కానీ నేడు మనెం సెంకల్్పెంచ్కునే లక్ష్యలను చేరుకునేెందుకు 
‘సబ్ కా స్థ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశావిస్’తో పాట్ ‘సబ్ కా ప్రయాస్’ స్ఫూర్త  
క్డా అత్యెంత మఖ్యమైనదని ఎర్రకోట బురుజ్లపై నుెంచి నేను చెబుతున్నా. 
గత ఏడేళలిల్ తీస్కుననా పథకాల దావిరా కోటలి  మెంది ప్రజలు లబి్ద  పెందుతున్నారు. 
భారతదేశెంల్ని ప్రతి పేద వ్యకి్తకి ఉజవిల పథకెం నుెంచి ఆయుష్్మన్ భారత్  
వరకుననా పథకాల ప్రాధాన్యత తెలుస్. ఇవాళ ప్రభుతవి సెంక్షేమ పథకాల చేరవేత 
మరెంత వేగవెంతమవుతోెంది. ఈ పథకాలనీనా లక్ష్యలకు మరెంత 
చేరువవుతున్నాయి. గతెంల్ కెంటే చాలా వేగెంగా పథకాల అమలు 
జరుగుతోెంది. కానీ దీనితోనే సెంతృపి్త  చెెందాలనుకోవడెం లేదు. ఒక స్థురమైన, 
ఉననాతమైన లక్ష్యనినా చేరుకునేెందుకు విశ్రమిెంచక్డదు. ప్రతి గ్రామానికి రోడుడు  
ఉెండాల్. ప్రతి కుట్ెంబనికి కనీసెం ఒక బ్యెంకు అకెంటైన్ ఉెండాల్. 
లబిధి దారులెందరకీ ఆయుష్్మన్ భారత్ కారుడు లుెండాల్. అరుహు లైన ప్రతి ఒక్కరూ 
ఉజవిల యోజన పథకెం ప్రయోజన్లు పెందాల్. గా్యస్ కనెక్షన్ కల్గ ఉెండాల్. 
ప్రతి ఒక్కరకీ ప్రభుతవి బీమా, పిెంఛను, ఇలులి  పథకాలు చేరాల్. వెందశాతెం 
లక్ష్యలను చేరుకునే దిశగా మన కారా్యచరణ స్గాల్. నేటి వరకు రోడులి , 
ఫుట్ పాత్ లపైన వస్్త వుల అమ్మకునే మన వీధి వా్యపారుల కోసెం సరైన 
ఆల్చన ఏదీ జరుగలేదు. ఇలాెంటి మిత్రులెందరకీ బ్యెంకు అకెంట్లి  ఇచిచి.. 
వాటిని సవినిధి పథకానికి అనుసెంధానెం చేయాల్్స ఉెంది. 

 ఇటీవలే భారతదేశంల్ ప్రతి కుటుంబానికి విదుయాత్ నందించ్ 
కరయాక్రమం 100 శ్తం పూరతుయింది. ద్ద్పుగా అందరకీ 
మర్గుదొడులో  నిర్మంచి ఇచ్్చ కరయాక్రమం కూడా పూరతుయింది. 
అలాగే పథకల లక్షయాలను సాధించ్ దిశగా మనం పయనించాలి. 
ఇందుకోసం తుది గడువు లాంటవి ఏమీ పట్ుకోకుండా.. 
వలైనంత తవారగా వచ్్చ కొదిది సంవత్సరాల్లో నే అనుకున్ 
లక్షయాలను పూరతు చ్యాలి. 

 ఇవాళ హర్   ఘల్ జల్ మిషన్ త ప్రతి ఇంటకీ 
త్గునీరందించ్ందుకు వేగంగా ముందుకెళతుంది. కేవలం 
ర్ండేళలోల్నే జల్  జీవన్ మిషన్ కరయాక్రమం ద్వారా నాలుగున్ర 
కోటలో కుటుంబాలకు కుళాయిల ద్వారా త్గునీర్ను 
అందిస్తునా్ం. వారందరకీ పైపుల ద్వారా నీళలోను అందిస్తునా్ం. 
కోటలో మంది తలులో లు, స్దరీమణుల ఆశీరావాద బలమే మన 
ప్రధాన పట్ుబడ. అందుకే ప్రతి ఒకకా అర్హాడూ కూడా ప్రభుతవా 
పథకలు అందుకోవాలన్ది మ్ లక్షష్ం. ఈ ప్రయత్ంల్ 
భాగంగా అవినీతికి, వివక్షకు ఎకకాడా త్వుండకూడదు. 
సమ్జంల్ని చిట్చివర వయాకితు వరకు సంక్షేమ పథకలు అంది 
తీరాలి్సందే. 

పత్క శీరిషి క : ఎర్ర కోట 
బురుజులపై  నుంచి ప్ర ధాని 

ప్ర సంగం

ప్ర ణాళికలను పూరితి  చేసే లక్ష్యంత్ ఇప్పుడు 
మనం మందుకు స్గాలి. త్ది గడువు 
మరీ దూరంగా పటు్ట కోకుండా వీలై నంత 

తవారగా వచేచా కొదిది  సంవతసార్లో్ల నే 
అనుకునని లక్ష్యలను పూరితి  చేయాలి.

సమాజంలో అత్యంత దీన సి్థ తిలో ఉనని 
వ్యకితి  వరకు మా సంక్షేమ పథకాలు 

అందివవాడమే మా లక్ష్యం.
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అభవృదిధి కి ప్్ర త్సాహమిచేచా 
నేషనల్ మాస్ట ర్ ప్్ల న్
ఆధునిక మౌల్క వసతులను సమక్రుచి కోవడెంతో పాట్, మౌల్క 
వసతుల నిరా్మణెంల్ సమగ్మైన, సెంపూర్ణ విధాన్లను 
స్వికరెంచాల్్స ఉెంది. అెందుకోసెం రానుననా రోజ్ల్లి , కోట్లి ది 
మెంది భారతీయుల సవిపానాలను నెరవేర్చిెందుకు ప్రధాన మెంత్రి ‘గతి 
శకి్త’ పథకెం మాస్టర్ పాలి న్ ను ఆవిష్కరెంచనున్నాెం. 100 లక్షల కోటలి  
రూపాయల విలువైన ఈ ప్రాజెకు్ట  దావిరా లక్షల మెంది నిరుదో్యగ 
యువతకు ఉపాధి కల్పన జరుగుతుెంది. 

 మన దేశ ఆరథాక వయావసథాను పరపూరా్ణ త్మకంగా ముందుకు 
తీస్కెళ్లోందుకు, అవసరమైన మలిక వసతుల కల్పనకు ఈ 
గతి శకితు పథకం ‘జాతీయ మలిక వసతుల కల్పన మ్స్ర్ 
పాలో న్ ’గా ఉండబోతుంది. ప్రస్తుత్నికి మన దగగార్న్ వివిధ 
రకల రవాణా మ్రాగా లకు సరైన అనుసంధానత లేదు. 

 కనీ గతి శకితు పథకం ఈ అడడ్ంకులను తొలగస్తు సరకొతతు 
మ్రాగా లకు బాటలు వేయనుంది. ఇది సామ్నయా 
భారతీయుడ ప్రయాణ సమయాని్ భారీగా తగగాంచడంత 
పాటు ఉత్పతితు మరంతగా పరగేందుకు దోహద పడుతుంది. 

 మన సాథా నిక ఉత్పతుతులకు అంతరా్జ తీయ మ్ర్కాట్ ను 
కలి్పంచడంల్ ఈ గతి శకితు పథకం చాలా ఉపయుకతుంగా 
ఉంటుంది. తద్వారా సరకొతతు ఆరథాక మండళలో ఏరా్పటుకు 
అవకశ్లు మెర్గవుత్యి. ఈ దశ్బదింల్, ఇలాంట 
వేగవంతమైన వయావసథా ద్వారానే భారతదేశం సంపూర్ణమైన 
మ్ర్్పనకు కరణభూతమవుతుంది. 

 ప్రతి రంగంల్ దేశం అసాధారణమైన ప్రగతిని 
కనబర్స్తుంది.  సరకొతతు జలమ్రాగా లు, సరకొతతు ప్రాంత్లు 
సీ పేలోన్ ద్వారా అనుసంధానమవుతునా్యి. దీనికి 
సంబంధించిన పనులు శరవేగంగా జర్గుతునా్యి. 

 ఉడాన్ పథకం ద్వారా దేశంల్ని ప్రతి మ్ర్మ్ల 
ప్రాంత్ని్ అనుసంధానం చ్స్ందుకు విమ్నాశ్రయాల 
నిరా్మణం కూడా వేగవంతంగా, అసాధారణ పదధితిల్ 
కొనసాగుతంది. ప్రజల కలలను సాకరం చ్స్ందుకు 
వాయు అనుసంధానత ఎలా ఉపయుకతుమవుతుందో మనం 
చూస్తునా్ం. 

100 లక్షల కోట్ల  రూప్యల విలువై న 
గతి శకితి  పథకం దావార్ లక్షల మంది 
నిరుద్్యగ యువతకు ఉప్ధి కల్న 

జరుగుత్ంది.

అమృత్తసావాల 75వ వారంలో 75 
వందే మాతరం రై ళ్్ళ దేశ వివిధ 

ప్్ర ంత్లను అనుసంధానం చేస్తి యి.
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స్కారమవుత్నని 
‘అందరికీ ఆరోగ్యం’ లక్ష్యం

నేడు, దేశెంల్ పేద ప్రజలెందరకీ సరైన వైద్య వసతులు కల్్పెంచాలనే మా లక్ష్యనినా వేగవెంతెంగా అమలు చేస్్త న్నాెం. ఇెందుకు తగనట్లి గా వైద్య విద్యల్ 
చాలా సెంస్కరణలను తీస్కొచాచి ెం. వా్యధులు వచాచి క తీస్కునే చికిత్స కెంటే నివారణకు సెంబెంధిెంచిన అెంశాలపైనే ప్రజల్లి  అవగాహన కల్్పస్్త న్నాెం. 

దీెంతో పాట్గా వైద్యవిద్యకు సెంబెంధిెంచిన స్టలి  సెంఖ్యను క్డా గణనీయెంగా పెంచాెం. ఆయుష్్మన్ భారత్ పథకెంల్ భాగెంగా దేశెంల్ని ప్రతి 
గ్రామెంల్ న్ణ్యమైన వైద్య వసతులను అెందిస్్త న్నాెం. జన్ ఔషధి కేెంద్రాల దావిరా పేదలు, మధ్య తరగతి ప్రజలకు తకు్కవ ధరకే ఔషధాలను 

అెందిస్్త న్నాెం. తదనుగుణెంగా దేశవా్యప్తెంగా 75 వేల ఆరోగ్య, సెంక్షేమ కేెంద్రాలను ఏరా్పట్ చేశాెం. బలి క్ స్థు యిల్ క్డా ఆధునిక వసతులు కల్గన 
ఆస్పత్రులు, మెడికల్ లా్యబ్ లను అెందుబట్ల్కి తీస్కొస్్త న్నాెం. వీలైనెంత తకు్కవ సమయెంల్నే దేశెంల్ని వేల సెంఖ్యల్ ఆస్పత్రులు తమ 

సెంత ఆకి్సజన్ పాలి ెంటలిను ప్రారెంభిెంచ్కోబోతున్నాయి. 

 ప్రపంచ మహమ్్మర కరోనాపై పోరాటంల్ మన వైదుయాలు, నర్్సలు, 
వైదయా సహాయ సిబ్బంది, పారశుధయా కర్మకులు, శ్సత్వేతతులత పాటు, 
స్వాభావంత తమ వంతు తడా్పటునిస్తు స్ఫూరతుని చాటుకున్ 
లక్షలాది మంది దేశవాస్లు కూడా మన గౌరవ వందనాలకు అర్హాలే. 

 యావతుతు ప్రపంచాని్ కరోనా మహమ్్మర పట్ కుదిపేస్తున్ అంతట 
ప్రధానమైన సంకట కలంల్ టీకలను సంపాదించడం అతయాంత 
కష్మైపోయింది. భారతదేశ్నికి అవి దొరకవచు్చ లేద్ 
దొరకకపోవచు్చ, ఒకవేళ టీక మందు లభయామైనా అది సకలంల్ 
పందుత్మ్? అన్ది కచి్చతంగా చప్పలేని సిథాతి. కనీ ప్రస్తుతం 
మనం గరవాంగా చప్పగలం. ప్రపంచంల్ కెలాలో  అతి పదది టీకకరణ 
కరయాక్రమం మన దేశంల్నే నిరవాహించడం జర్గుతున్ది.

 ఏభై నాలుగు కోటలోకు పైగా ప్రజలు టీక మందును తీస్కునా్ర్. 
కోవిన్, డజిటల్ సరఫ్ికేట్  వంట ఆన్ లైన్ వయావసథాలు ఇవాళ ప్రపంచ 
దృష్ిని ఆకరషిస్తునా్యి. ఈ మహమ్్మర కలంల్ 80 కోటలో మందికి 
పైగా దేశ ప్రజలకు నెలల తరబడ నిరంతరాయంగా ఆహార 
ధానాయాలను ఉచితంగా సమకూర్చంది. ఇలా పేద కుటుంబాల 
పయియాలు చలాలో రపోకుండా చూసిన తీర్ ప్రపంచానికి ఆశ్చరయాం 
కలిగంచడమే కకుండా చర్చనీయాంశంగా మ్రంది. ఇతర 
దేశ్లత పోలి్చ చూసినప్పుడు భారత దేశంల్ సంక్రమణ బారన పడడ్ 
వార్ తకుకావగానే ఉనా్రన్ది సతయాం. ప్రపంచంల్ ఇతర దేశ్ల 
జనాభాత పోలిస్తు మన భారత దేశంల్ ఎకుకావ మంది ప్రాణాలను 
కపాడగలిగామన్ది వాసతువం. అయిత్ అది గరవాంచవలసినటువంట 
విషయమేం కదు. 

పత్క శీరిషి క : ఎర్ర కోట బురుజులపై  
నుంచి ప్ర ధాని ప్ర సంగం

మహమామారి కాలంలో 80 కోట్ల  మందికి పై గా దేశ 
ప్ర జలకు నెలల తరబడి నిరంతర్యంగా ఆహార 

ధానా్యలను ఉచితంగా సమక్రిచాన తీరును చూసి 
ప్ర పంచ్నికి ఆశచార్యమేసింది. ఇది ప్ర పంచ్నికి 

చరచానీయాంశంగా క్డా మారింది.

వై దు్యలు, నరుసాలు, వై ద్య సహాయ సిబ్ంది, 
శాసత్ర వేతతి లత్ ప్టుప్ర జాసేవలో నిమగనిమై న 

దేశవాస్లు క్డా గౌరవ వందనాలకు అరుహు లే. 
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తూరు్ భారతం, ఈశాన్యం, జమమా, 
కశీమార్, లదాది ఖ్ లే అభవృదిధి కి కీలకం

తూరు్ప భారతమైన్ కావొచ్చి , ఈశాన్య రాష్్రా లైన్ కావొచ్చి , 
జమ్మ, కశీ్మర్, లదా్ద ఖ్ లైన్ కావొచ్చి , మొత్తెం హిమాలయ శ్రేణుల్లి ని 
రాష్్రా లైన్ కావొచ్చి , మన తీర ప్రాెంతాలు, గరజన ప్రాెంతాలైన్ 
కావొచ్చి .. ఈ ప్రాెంతాలనీనా నూతన భారత అభివృదిధి ప్రయాణెంల్ 
కీలక భూమిక పోషిెంచేెందుకు కృషి చేస్్త న్నాెం. 

 ఇవాళ ఈశ్నయా ప్రాంత్లల్ అనుసంధానానికి సంబంధించి సరకొతతు 
చరత్ర రూపుద్లు్చతంది. ఇది మనస్లను కలపడంత పాటు మలిక 
వసతుల అనుసంధానానికి బీజం వేస్తుంది. తవారల్నే అని్ రాష్ట్రా ల 
రాజధానులకు ఈశ్నయా భారతంత అనుసంధానం చ్స్ రైలు స్వల 
ప్రాజెక్ు పూరతు కబోతుంది. యాక్్ ఈస్్ పాలసీల్ భాగంగా ఇవాళ 
ఈశ్నయా భారతం..బంగాలో దేశ్, మయనా్మర్, ఆగే్యాసియా దేశ్లత 
అనుసంధానమైంది. గత కొనే్ళ్లోగా చ్స్తున్ ప్రయత్్ల కరణంగా 
‘శ్రేష్ఠ భారత్’ నిరా్మణం జర్గుతంది. ఇందుకోసం ఈశ్నయా 
ప్రాంత్ల్లో  శ్ంతిపూరవాక వాత్వరణం కోసం బహుముఖ 
ప్రయత్్లు కొనసాగుతునా్యి. 

 ఈశ్నయా భారతంల్ పరాయాటక రంగానికి, అడవాంచర్ స్్పర్్స్, స్ంద్రీయ 
వయావసాయం, మ్లికవైదయాం, ఆయిల్ పంప్్స వంట రంగాల్లో  
విసతు ృతమైన అభివృదిధికి ఆసాకారం ఉంది. ఈ సామరాథా ్ని్ వెలికితీసి 
సదివానియోగం చ్స్కోవడం ద్వారా ఆ ప్రాంత్ని్ దేశ్భివృదిధిల్ 
భాగసావామయాం చ్యాలి. ఈ పనులనీ్ మనం సంకలి్పంచుకున్ 
అమృత కలంల్నే పూరతు చ్యాలి. ప్రజాసావామయా స్ఫూరతుకి 
అనుగుణంగా అందరకీ సమ్నమైన అవకశ్లు కలి్పంచాలి. జము్మ, 
కశీ్మర్  ల్లో న్ అభివృదిధి జర్గుతన్ తీర్ క్షేత్రసాథా యిల్ స్పష్ంగా 
కనబడుతంది. 

 జము్మ, కశీ్మర్  ల్ నియోజకవరాగా ల పునరవాభజన కోసం కమిటీని 
ఏరా్పటు చ్యడం జరగంది. తవారల్నే అకకాడ ఎని్కలు నిరవాహిసాతుం. 
లద్ది ఖ్  కూడా తనకున్ అపరమితమైన అభివృదిధి అవకశ్లను 
సదివానియోగం చ్స్కుంటూ ముందడుగేస్తుంది. లద్ది ఖ్  ఓ వైపు 
ఆధునిక వసతుల కల్పనత ముందుకెళ్తుంటే.. మరోవైపు సింధ్ 
కేంద్రీయ విశవావిద్యాలయం లద్ది ఖ్  ఉన్తవిద్యా కేంద్రంగా 
విరాజిలులో తంది.

భారత దేశంలోని ఏ ఒకకా స్మాజిక 
వరగా ం, ఏ ఒకకా వ్యకితి  అభవృదిధి  పథంలో 

వనకబడక్డదు. అలాగే ఏ ఒకకా 
ప్్ర ంతం క్డా అభవృదిధి కి దూరం 

కాక్డదు.  

అభవృదిధి  కోసం గత ఏడేళ్ల  కాలంగా 
తీస్కునని చర్యలు ఆ దిశగా మరింత 

వేగంగా పురోగమిస్తి నానియి.
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ఉగ్ర వాదం, విసతి రణవాదం :
స్హసపేతమై న నిర్ణ యాలు 
తీస్కోవడంలో భారత్ స్మర్థ ్యం, 
స్ధికారత

రెెండో ప్రపెంచయుదధిెం తరావిత ప్రపెంచ సెంబెంధాల సవిభావెం 
పూర్తగా మారపోయిెంది. కరోన్ తరావిత కాలెంల్ మరో కొత్త 
ప్రపెంచెం పుట్్ట కొచిచిెంది. కరోన్ సమయెంల్ భారత దేశెం చేస్న 
కృషిని చూస్ యావతు్త  ప్రపెంచెం ప్రశెంస్ెంచిెంది. నేడు యావతు్త  
ప్రపెంచెం భారత్  వైపుకి సరకొత్త దృషి్ట  కోణెంల్ చూస్్త ెంది. 
వాటిల్ అత్యెంత ప్రధానమైన రెెండు అెంశాలు – ఉగ్వాదెం, 
విస్తరణ వాదెం. భారత్ ఈ రెెండు సవాళలికు వ్యతిర్కెంగా 
శకి్తవెంతమైన పోరాటెం చేస్్త  అదుపుల్ ఉెంచ్తోెంది. భారత 
దేశెం తనపై గల బధ్యతలు సక్రమెంగా నెరవేరచిడానికి మా రక్షణ 
సెంస్దధిత క్డా అెంతే బలమైెంది.

 రక్షణ రంగంల్ దేశ్ని్ సవాయం సమృదధిగా తయార్ చ్స్ందుకు 
భారత కంపనీలను ప్రోత్సహించ్ందుకు, కష్ించి పనిచ్స్ మన 
వయావసాథా పకులకు సరకొతతు అవకశ్లను అందించ్ందుకు మేము 
ఎలలోవేళలా కృషి చ్స్తునా్ం. దేశ రక్షణల్ నిమగ్మైన మన 
సాయుధ దళాలను బల్పేతం చ్స్ందుకు దేశం ముందున్ 
ఎలాంట అవకశ్ని్ వదులుకోదని నేను మీకు హామీ ఇస్తునా్. 

 గొప్ప త్తివాకవేతతు శ్రీ అరబ్ందో జయంతి నేడు. 2022ల్ ఆయన 
150వ జయంతి వేడుకలు మనం నిరవాహించబోతునా్ం.  
భారతదేశ మహోన్త భవిషయాత్ ను దర్శంచిన ద్ర్శనికుడు శ్రీ 
అరబ్ందో. మనం ఇంతకు ముందెన్డూ లేనంత బలవంతులం 
కవాలి అని ఆయన ఎప్పుడు చబుతూ ఉండేవార్. 

 మన అలవాటులో  మ్ర్్చకోవాలి. మనలి్ మనం తిరగ 
మేల్కాలుపుకోవాలి. శ్రీ అరబ్ందో చపి్పన ఈ మ్టలు మనకు 
మన బాధయాతలను గుర్తు చ్స్తునా్యి. ఒక పౌర్నిగా, ఒక 
సమ్జంగా మనం దేశ్నికి ఏం ఇస్తునా్ం అన్ది మనం 
ఒకసార ఆల్చించాలి. మన హకుకాలకు మనం ఎలలోప్పుడూ 
ప్రాధానయాత ఇవావాలి. ఆ సమయంల్ వార్ంత అవసరమయాయార్, 
కనీ ఇప్పుడు మన కరతువాయాలనే మనం ప్రధానమైనవిగా భావించి 
నిరవారతుంచాలి. దేశ సంకలా్పలను నెరవేర్చందుకు ప్రతి ఒకకారూ 
తమ వంతు కృషి చ్యాలి.

పత్క శీరిషి క : ఎర్ర కోట బురుజులపై  
నుంచి ప్ర ధాని ప్ర సంగం

విభజన సమయంలో అమానవీయ 
పరిసి్థ త్లను ఎదుర్కానని వారి కోసం ప్ర తి 

ఏడాది ఆగస్్ట  14న విభజన ఘోర్ల 
స్మారక దినంగా నిరవాహస్తి మ

నేడు దేశం నిరది శించుకునని సంకలా్లను 
నెరవేరచాడంలో, ప్ర తి ఒకకారూ తప్నిసరిగా 

ప్లుపంచుకోవాలి.
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ఆధునిక మౌల్క వసతులనలు సమక్రుచి కోవడెంతో పాట్, 
మౌల్క వసతుల నిరా్మణెంల్ సమగ్మైన, సెంపూర్ణ విధాన్లను 
స్వికరెంచాల్్స ఉెంది. అెందుకోసెం రానుననా రోజ్ల్లి , కోట్లి ది 
మెంది భారతీయుల సవిపానాలను నెరవేర్చిెందుకు ప్రధాన మెంత్రి 
‘గతి శకి్త’ పథకెం మాస్టర్ పాలి న్ ను ఆవిష్కరెంచనున్నాెం. 100 
లక్షల కోటలి  రూపాయల విలువైన ఈ ప్రాజెకు్ట  దావిరా లక్షల 
మెంది నిరుదో్యగ యువతకు ఉపాధి కల్పన జరుగుతుెంది. 

సవాపరిప్లన 
మంత్ర ంగా స్లభతర 
జీవనం ఇదే సమయం, 

ఇదే సమయం.. సరై న సమయమిది!

భారతదేశానికి విలువై నటువంట్ 
సమయం!

ఇదే సమయం.. సరై న సమయమిది!

భారతదేశానికి విలువై నటువంట్ 
సమయం!

అంసఖ్యక భుజాల శకితి  ఇది, 

అంసఖ్యక భుజాల శకితి  ఇది, 

ఎటు చూసినా దేశం పట్ల  భకితి  ఉంది!

అంసఖ్యక భుజాల శకితి  ఇది, ఎటు 
చూసినా దేశం పట్ల  భకితి  ఉంది!

నువువా లేచి ర్వాలి.. తి్ర వర్ణ  పత్కానిని 
రపరపలాడించ్లి!

నువువా లేచి ర్వాలి.. తి్ర వర్ణ  పత్కానిని 
రపరపలాడించ్లి!

భారత భవితవా్యనిని మలుపు తిప్్లి,

భారత భవితవా్యనిని మలుపు తిప్్లి,

ఇదే సమయం, సరియైన సమయమిది, 
భారత దేశానికి విలువై నటువంట్ 
సమయం!

ఏదీ లేదు...

చేయలేనిది అంటూ ఏదీ లేదు, 

స్ధించలేనిది, అంటూ ఏదీ లేదు

మీరు లేచేయండి,

మీరు లేవండి, మీరు కలిసిపండి,

మీ స్మర్్థ ్యనిని గురితి ంచండి..

మీ స్మర్్థ ్యనిని గురితి ంచండి,

కరతి వా్యనిని మీరంత్ గ్ర హంచండి,

కరతి వా్యనిని మీరంత్ గ్ర హంచండి!

ఇదే సమయం, సరియైన సమయమిది!

భారత దేశానికి విలువై నటువంట్ 
సమయం!

అభవృదిధి లో 
నూతన శకం

 అంతకుముందు ప్రభుతవామే తనకు త్నుగా 
రథసారధిగా వయావహరంచ్ది. ఆ సమయంల్ 
డమ్ండ్ అలా ఉండేది. కనీ గత ఏడేళలోల్ దేశంల్ 
ఎనో్ మ్ర్్పలు వచా్చయి. అవసరం లేని చట్ాలు, 
నిబంధనల నుంచి దేశ ప్రజలకు స్వాచఛాను 
కలి్పంచ్ందుకు ప్రభుతవాం ప్రయత్్లను తీవ్తరం 
చ్సింది. 

 ఇప్పట వరకు వేల కొదిది పాత చట్ాలను రదుది  చ్శ్ం. 
కరోనా మహమ్్మర కలంల్ కూడా, ప్రభుతవాం 15 
వేలకు పైగా కంపిలోయెన్్స ను రదుది  చ్సింది.

 నేను మీకు ఒక ఉద్హరణ చపాతును.. ఒకసార మీర్ 
ఊహించుకోండ. 200 సంవత్సరాలకు పైబడ 
భారత్ ల్ ఒక చట్ం ఉంది, 200 ఏళ్లో  అంటే 1857కి 
ముందు కూడా ఆ చట్ం ఉంది. ఆ చట్ం ప్రకరం, 
దేశంల్ పౌర్లు మ్యాప్ లను సృష్ించడానికి లేదు. 
1857 నుంచి ఆ చట్ం ఉంది, ఇప్పుడు మీర్ 
ఊహించండ, ఒకవేళ మ్యాప్ ను సృష్ించాలంటే 
ప్రభుతవా అనుమతి కవాలి, పుసతుకంపై మ్యాప్ ను 
ముద్ంచాలంటే ప్రభుతవా అనుమతి కవాలి, ఒకవేళ 
మ్యాప్  పోత్ చట్ాల్లో ని నిబంధనల ప్రకరం అర్స్్ 
చ్సాతుర్. ఇవాల్ి కలంల్ ప్రతి ఫోన్ ల్ మ్యాప్ యాప్ 
ఉంటుంది. 

 ప్రస్తుతం ఉపగ్రహాలకు ఎంత శకితు ఉంటుంది! 
ఇలాంట చట్ాల భారంత మేము దేశ్ని్ ఎలా 
ముందుకు తీస్కెళాతుం? ఈ కంపిలోయెన్్స ల భారాని్ 
తగగాంచడం ఎంత అవసరం. మ్యాపింగ్, అంతరక్షం, 
ఇన్ ఫర్మషన్ టక్లజీ, బీపీఓ వంట వివిధ రంగాల్లో  
పలు నిబంధనలను మేము రదుది  చ్శ్ం.   
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దేశంల్ కరోనా మహమా్మరి విజృంభంచినప్పుడు, ప్రతి ఒక్క వ్యకితూకి ఉచితంగా రష్న్ న అందంచందుకు ప్రభుతవాం ప్రధాన 

మంత్రి గరీబ్ కలా్యణ్ యోజనన ప్రవేశపటి్టంద. దేశంల్ ఏ ఒక్క వ్యకితూ కూడా ఆకలితో ఉండకూడదనే లక్షష్ంతో, 80 కోటలో 

మందకి పైగా ప్రజలకు రష్న్ న అందంచందుకు కేంద్ర ప్రభుతవాం ఇప్పటి వరకు రూ.2 లక్షల కోటలోకు పైగా వెచిచాంచింద. 

ఉతతుర ప్రదేశ్  వారణాసికి చందిన బాద్మి దేవి తన భరతు, 
ముగుగా ర్ పిలలోలత కలిసి నివసిస్తుంది. జీవనోపాధి 
కోసం ఎంజీఎన్ ఆర్  ఈజీఏ పథకం కింద ఆమె ఒక 

కర్మకురాలిగా పనిచ్స్తుంది. కోవిడ్ సమయంల్ అందరకీ కలిపి 
నెలకు ఉచితంగా 35 కేజీల రషన్ ప్రభుతవాం నుంచి పందినట్ు ఆమె 
తెలిపింది. తన జీవిత్ని్ స్లభతరం చ్సిన వివిధ ప్రభుతవా పథకలు, 
సౌకరాయాల నుంచి విశ్వాసాని్, గౌరవాని్ పందినట్ు బాద్మి దేవి 
చపి్పంది. ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ తన పిలలోల చదువు గురంచి 
అడగనప్పుడు, గృహ సౌకరయాం నుంచి రషన్, ఉచిత గాయాస్  వరకు 
ప్రభుతవాం కలి్పస్తున్ వివిధ పథకలు తమ జీవిత్లల్ ఎలాంట 
మ్ర్్పలు తీస్కొచా్చయో తెలుపుతూ ఆనందం వయాకతుం చ్సింది. 
ప్రస్తుతం త్ము ఇంటలో  మర్గుదొడడ్, విదుయాత్ సౌకరయాం, స్రక్షిత 
మంచినీర్ పందుతున్ట్ు పేర్కాంది. 

ప్రభుతవా పథకల నుంచి ప్రయోజనాల పందిన బాద్మి దేవి 
లాంట వార్ లక్షల మంది ఉనా్ర్. ఖుషినగర్  కు చందిన అమలవతి 
అయినా లేద్ మధయా ప్రదేశ్ ల్ కర్్పంటర్  గా పనిచ్స్ చంద్రభాన్  
అయినా... ప్రభుతవాం అందించ్ ఉచిత రషన్, గృహ సౌకరయాం, కిసాన్ 

సమ్్మన్ నిది కింద పందే రూ.6000త స్రక్షితమైన, ఎలాంట ఒతితుడ 
లేని జీవనాని్ గడుపుతునా్ర్. “కోవిడ్ మహమ్్మర సమయంల్ 
మేము చాలా కష్్టలు పడాడ్ ం. ఉచిత రషన్, కిసాన్ సమ్్మన్ నిధి నుంచి 
లభించిన రూ.2వేలతనే మేము బతకగలిగాం. ఇవి లేకపోత్ మ్కు 
బతకడం చాలా కష్మయ్యాది.”అని గుజరాత్ ల్ని ద్హుద్ కు చందిన 
లబ్దిద్ర్డు, హోసంగాబాద్ కు చందిన మ్యా ఉయికీ చపా్పర్. 

కోవిడ్ మహమ్్మర సమయంల్ కూడా కోటలో మంది పేద ప్రజలు 
విశ్వాసంత, గౌరవ ప్రదంగా జీవించగలిగారంటే ద్నికి కరణం 
ప్రభుతవాం పేదలకు ఇచి్చన ప్రాముఖయాత వలలోనే. ఆగస్్ తొలి వారంల్, 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ గుజరాత్, ఉతతుర ప్రదేశ్ , మధయా ప్రదేశ్ లకు 
చందిన లబ్దిద్ర్లత సమ్వేశయాయార్. కరోనా కష్సమయంల్ 
ప్రభుతవా పథకలు ఎలా విజయవంతమయాయాయో లబ్దిద్ర్ల 
ముఖాలపై విరబూసిన చిర్నవువాలే సాక్షయాలుగా నిలిచాయి. 

దేశంల్ కోవిడ్ మహమ్్మర విజృంభించిన తొలి రోజు నుంచి 
ప్రభుతవాం పేదలకే ఎకుకావ ప్రాధానయాత ఇస్తు వచి్చంది. అది వారకి 
ఉచితంగా రషన్ అందించడం ద్వారానైనాలేద్ ఉపాధి కలి్పంచడం 
ద్వారానైనా.

28

ఆహారం, జీవనంత్ ప్టు గౌరవం 

గౌరవప్ర దమై న ఆహార 
భద్ర తను అందిసతి నని 

అననియోజన
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n కోవిడ్ సమయంల్ 20 కోటలో మంది మహిళల జన్ –ధన్ అకంటలోల్కి 
రూ.30 వేల కోటలోకు పైగా బదిల్ 

n సవానిధి పథకం కింద 23 లక్షలకు పైగా వధి వరతుకులకు రూ2,300 కోటులో
n 11 కోటలోకు పైగా ఇళలోకు మర్గుదొడలో నిరా్మణం
n కిసాన్ సమ్్మన్ నిధి కింద ఇప్పట వరకు 11.4 కోటలోకు పైగా రైతు 

కుటుంబాలకు రూ.1.5 లక్షల కోటులో  అందజేత
n ఆయుష్ట్మన్ భారత్ కింద 50 కోటలోకు పైగా ప్రజలకు రూ.5 లక్షల వరకు 

ఉచిత వైదయాం

ఆపదలో ఉనని వారిని 
ఆదుకుంటనని ప్ర భుతవాం

ప్ర ధాన మంతి్ర  నరంద్ర  మోదీ ప్ర సంగంలో మఖ్యంశాలు 

కోవిడ్ సమయంల్ రూ.2 లక్షల కోటలోకుపైగా 
వయాయంత 80 కోటలి  మందికి పైగా ప్రజలకు ఉచిత 
రషన్
అందరకీ టీక   –ఉచితంగా 50 కోటలికు పైగా 
ప్రజలకు కోవిడ్ టీకలు  
8 కోటలోకు పైగా కుటుంబాలకు ఎల్ పీజీ కనెక్షనులో . 2 
కోటలికు పైగా కుటుంబాలకు పకకా ఇళ్లో
జన్ ధన్ ఖాత్ల ద్వారా 41 కోటలి  మందికి 
పైగా పౌర్లకు బాయాంకింగ్, సామ్జిక భద్రత్ 
ప్రయోజనాలు

 ఈ ఉచిత రషన్ పథకం పేదలకు దురగాతిని తగగాంచి వారల్ 
విశ్వాసాని్ నింపుతుంది. ఎటువంట విపతుతు 
ముంచుకొచి్చనప్పటకీ కూడా దేశం తన వెన్ంటే ఉందని 
పేదలు భావించాలి. 

 వలస లబ్దిద్ర్లకు ఆహార భద్రతను బల్పేతం చ్స్ందుకు, 
ఇప్పట వరకు 33 రాష్ట్రా లల్, కేంద్ర పాలిత ప్రాంత్లల్ 
ఒక దేశం–ఒక రషన్ కర్డ్  పథకని్ అమల్లో కి తెచా్చం. 
కొతతు టక్లజీని వాడుకుంటూ ఈ వయావసథా ద్వారా కోటలో కొదిది 
నకిల్ లబ్దిద్ర్లను ఏరవేశ్ం. 

 దేశంల్ చౌక రషన్ పథకల బడ్జట్, పరధి ప్రత్డాది 
పర్గుతూ వచి్చనప్పటకీ, ఆకలి, పోషకహార ల్పం అదే 
దమ్ష్టల్ తగగాలేదు. దీనికి ప్రధాన కరణం సరయైన 
డలివరీ వయావసథా లేకపోవడమే. ఈ పరసిథాతిని మ్ర్చడం 
కోసం 2014వ సంవత్సరం నుంచి సరకొతతు కృషి 
మొదలైంది. 

 ఈ పథకం ఆవిషకారంచిన తరావాత, అంతకుముందు కంటే 
లబ్దిద్ర్లకు ర్ండంతల కంటే ఎకుకావ రషన్ ను 
అందిస్తునా్ం. కరోనా మహమ్్మర సమయంల్ రూ.2 
లక్షల కోటలోకు పైగా వెచి్చంచి 80 కోటలో మందికి పైగా 
ప్రజలకు ఉచిత రషన్  అందించాం. 

 పేద ప్రజలకు సాధికరత కలి్పంచ్ందుకు, వారని బల్పేతం 

చ్స్ందుకు ఇటీవల కలంల్ నిజమైన, అరథావంతమైన ప్రయత్్లు 
ప్రారంభమయాయాయి. 

 విదయా, వైదయా సౌకరాయాలత పాటు గౌరవం లభించ్టట్ు చూడటానికి 
నిరంతర ప్రయత్్లు అవసరం. ఆయుష్ట్మన్ యోజన, ఆరథాకంగా 
బలహీనమైన వరాగా ల వారకి రజరవాషన్ లు, రహద్ర్లు, ఉచిత 
గాయాస్  కనెక్షనులో , ఉచిత విదుయాత్ సౌకరయాం, ముద్ర యోజన, సవానిధి 
యోజన వంట పథకలు పేదలకు గౌరవ ప్రదమైనటువంట జీవన 
మ్రాగా ని్ స్చిస్తునా్యి. 

29

ఉతతి ర ప్ర దేశ్  లబిది దారులత్ ప్ర ధాన 
మంతి్ర  మాట్ల డిన పూరితి  ప్ర సంగానిని ఈ 
క్్యఆర్   కోడ్ ను స్కాన్ చేసి వినొచుచా

మధ్య ప్ర దేశ్  లబిది దారులత్ ప్ర ధాన 
మంతి్ర  నరంద్ర  మోదీ జరిపిన 
సంభాషణలను ఈ క్్యఆర్ కోడ్ ను 
స్కాన్ చేసి వినండి.

ANNA YOJANA
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వితతి నం నుంచి మారకాట్ వరకు 
స్వావలంబన స్ధనకు కిస్న్ 

సమామాన్ నిధి
 ఉజవాల 2.0 కొతతి  దశ ప్్ర రంభం

ప్రతిక్ల వాతావరణెంల్ క్డా రైతులకు 
స్ధికారత కల్్పెంచే లక్షెంతో తీస్కొచిచిన పథకెం 
కిస్న్ సమా్మన్ నిధి. ఆగస్్ట 9న కిస్న్ సమా్మన్ నిధి 

కిెంద 9వ వాయిదాను ప్రభుతవిెం విడుదల 
చేయడెంతో, ఇప్పటి వరకు దేశెంల్ని 11 కోటలి  
మెందికి పైగా రైతుల ఖాతాల్లి కి రూ.1.5 లక్షల 

కోటలికు పైగా బదిలీ చేశారు. కోవిడ్ కాలెంల్ ప్రతి 
ఒక్కటి మూతపడిన సమయెంల్, ప్రభుతవిెం 

అెందిెంచిన రూ.2 వేలు నుెంచి రూ.4 వేలు రైతులకు 
ఎెంతో ఉపయోగకరెంగా మారాయి. 

ప్రధాన మంత్రి ఉజవాల యోజన కేవలం ఒక పథకం మ్త్రమే కదు, 
కలక్రమేణా పేద ప్రజల జీవిత్లల్ వెలుగులు తెచ్్చ ఉదయామ్ల్లో  ఇది ఒక 
భాగంగా మ్రంది. దీనిని గురతుంచిన కేంద్ర ప్రభుతవాం, ఉజవాల పథకం తొలి 
దశల్ మిగలిపోయిన వార కోసం ఉజవాల 2.0ను తీస్కొచి్చంది. ఉజవాల 
పథక ప్రయోజనాలు దేశంల్ 99.6 శ్తం జనాభాకు చ్ర్వయాయాయి. 
ప్రస్తుతం మిగలిపోయిన ఆ 0.4 శ్తం జనాభాను కూడా ప్రభుతవాం 
చ్ర్కోవాలనుకుంటంది. ఈ సార బడ్జట్ ల్ కొతతుగా కోట కనెక్షనలోను ఇవావాలని 
కేంద్ర ప్రభుతవాం లక్షష్ంగా పట్ుకుంది. నగరాల్లో  శ్శవాత చిర్నామ్ లేని 
కరణంగా ఉజవాల పథకం కిందకు రాని వారకి, ఈ ఏడాది బడ్జట్ ల్ కొతతుగా 
కోటకి పైగా కనెక్షనులో  ఇవావాలని ప్రభుతవాం లక్షష్ంగా పట్ుకున్ట్ు ఆగస్్ 10న 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ప్రకటంచార్. 2016ల్ ఉజవాల యోజన 1.0 
ప్రారంభమైనప్పుడు, ద్రదయా ్రఖకు దిగువన ఉన్ 5 కోటలో మంది మహిళలకు 
ఎల్ పీజీ కనెక్షనలోను అందించాలని లక్షష్ంగా పట్ుకుంది. 

ఆ తరావాత, 2018 ఏప్రిల్ ల్ ఈ పథకని్ పలు కేటగరీలకు చందిన 
మహిళలకు అంటే ఎసీ్స, ఎస్ీ, పీఎంఏవై, ఏఏవై, అతయాంత వెనుకబడన 
తరగతులు, టీ కర్మకులు, అటవ నివాసితులు, దీవాపవాస్లకూ విసతురంచింది. 
అంత్కక ఎల్ పీజీ కనెక్షనులో  అందించ్ లక్షయాని్ కూడా 8 కోటలోకు సమీక్షించింది. 

ప్ర ధాన మంతి్ర  పూరితి  ప్ర సంగానిని, 
సంభాషణను వినాలంటే ఈ క్్యఆర్ 
కోడ్ స్కాన్ చేయండి..

ప్ర ధాన మంతి్ర  పూరితి  ప్ర సంగానిని, 
సంభాషణను వినాలంటే ఈ క్్యఆర్ 
కోడ్ స్కాన్ చేయండి..

గోలో బల్ మహమ్్మర కరోనాత ప్రభావితమైన 
వారని ఆదుకోవడం కోసం ఏప్రిల్ 2020న ప్రధాన 
మంత్రి గరీబ్ కలాయాణ్ అన్ యోజనను ప్రభుతవాం 
ఆవిషకారంచింది. దీని కింద 80 కోటలో మందికి 
ఉచితంగా రషన్  ఇచి్చంది. కోవిడ్ కు ముందు, కోవిడ్ 
సమయంల్ ప్రభుతవాం తీస్కున్ పలు చరయాల వలలో 
ప్రతి ఒకకారకీ రషన్ , పోషకహారం అందించ్ లక్షష్ం 
సాకరమైందని ఒడశ్ కటక్ ల్ని నియాలికి చందిన 
రైతు జోగేంద్ర నాథ్ ద్స్ అనా్ర్. అదేవిధంగా 
ప్రభుతవాం తీస్కునే కరయాక్రమ్లు మధయావర్తులను 
తొలగస్తునా్యని రాజసాతున్ కు చందిన కమలేశ్ 
కుమ్ర్ మ్లి తెలిపార్. వితతునాలు, ఎర్వులు 
కొనేందుకు నగదును ప్రభుతవాం నేర్గా రైతుల 
ఖాత్ల్లో కే జమ చ్సింది. కోవిడ్ సమయంల్, 
వయావసాయం పటలో శ్రదధి వహించడమే కకుండా, వార 
ఖర్్చలను కూడా ప్రభుతవామే భరంచింది.   
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ప్ర భుతవా ప్్ర ధాన్యతలు - 
మహళలకు గౌరవం, విద్య

కేబినెట్ నిర్ణ యాలు

 నిర్ణయెం: సారవాత్రిక విదయాను సాధించాలనే లక్షష్ంత సమగ్ర శిక్ష 
యోజనను కొనసాగంచ్ందుకు కేంద్ర కేబ్నెట్ ఆమోదం తెలిపింది.

 ప్రభావెం: ఐకయారాజయాసమితి స్సిథారమైన అభివృదిధి లక్షయాలను 
చ్ర్కోవడం కోసం అందరకీ సమ్నమైన, సమి్మళిత తరగతి గది 
వాత్వరణాని్ అందించడానికి న్తన విద్యా విధానం సాయం చ్స్తుంది. 
విద్యార్థాలకు నైపుణాయాలు అందించడంపై ఇది ఎకుకావగా దృష్ిసారస్తుంది. 
కేంద్ర, రాష్రా ప్రభుత్వాలకు చందిన పలు మంత్రితవా శ్ఖలు, అభివృదిధి 
సంసథాల సహకరంత సమరథావంతమైన విధానాని్ ఈ పథకం కలిగ 
ఉంటుంది. నైపుణాయాభివృదిధి, ఔత్్సహిక మంత్రితవా శ్ఖత కలిసి వృతితు 
విద్యా వయావసథాను విసతురసాతుర్. నైపుణాయాల అభివృదిధికి ఇతర మంత్రితవా 
శ్ఖలు నిధులు అందిసాతుయి.

 ఏప్రిల్ 1,2021 నుంచి మ్ర్చ 31, 2026 వరకు ఐదేళలో పాటు ఈ 
పథకని్ అమలుచ్సాతుర్. దీని కోసం రూ.2 లక్షల 94 వేల కోటులో  
వెచి్చసాతుర్. 

 1.16 లక్షల పాఠశ్లలు, 15.6 కోటలోకు పైగా విద్యార్థాలు, ప్రభుతవా 
పాఠశ్లలకు చందిన 57 లక్షల మంది అధాయాపకులు ఈ పథకం 
కిందకు వసాతుర్. 

 పిలలోల ప్రయోజనాలే ప్రధానంగా చ్పట్ే కరయాక్రమ్లని్ంటనీ్ 
నిరదిశిత సమయంల్ ప్రతయాక్ష ప్రయోజనాల బదిల్(డబ్ట) ద్వారా 
విద్యార్థాలకు అందుబాటుల్కి తెస్తుంది. 

 నిర్ణయెం: మహిళల గౌరవాని్ కపాడేందుకు కట్ుబడ ఉన్ కేంద్ర 
ప్రభుతవాం, ఫాస్్ ట్రాక్ సె్పషల్ కోర్్ల కోసం కేంద్ర  ప్రాయోజిత పథకని్ 
కొనసాగస్తున్ట్ు ప్రకటంచింది. 

 ప్రభావెం: మహిళలు, పిలలోల రక్షణకు కేంద్ర ప్రభుతవాం ఎలలోవేళలా 
అతయాంత ప్రాధానయాతను ఇస్తు వస్తుంది. బాలికలకు సాధికరత కలి్పంచ్ 

దిశల్ భాగంగా, ప్రభుతవాం ‘బేటీ బఛావో, బేటీ పఢావో’ వంట పలు 
కరయాక్రమ్లను ప్రారంభించింది. 
12 ఏళలో కంటే తకుకావ వయస్న్ పిలలోలపై, 16 ఏళలో కంటే తకుకావ 
వయస్న్ మహిళలపై అత్యాచారాలు జరగడం యావతుతు దేశ్ని్ 
దిగా్్ంతికి గురచ్స్తుంది. ఈ తరహా సంఘటనలు, స్దీరఘాకలంగా 
సాగుతన్ నిందితులపై విచారణలను దృష్ిల్ ఉంచుకుని, లైంగక నేరాల 
బాధితులకు వెనువెంటనే ఊరట కలి్పంచ్ందుకు ఒక ప్రత్యాక నాయాయ 
వయావసథాను ఏరా్పటు చ్యాలి్సనవసరం ఏర్పడంది.
ఈ తరహా వాయాజాయాలను తవారతగతిన విచారణ జరపి, పరషకారంచ్ందుకు 
మరంత కఠినమైన నిబంధనలను తీస్కురావడం కోసం కేంద్ర ప్రభుతవాం 
‘క్రిమినల్ లా(సవరణ) చట్ం, 2018’ను తీస్కొచి్చంది. అత్యాచారాలకు 
పాల్పడన వారకి మరణ శిక్ష విధించ్ కఠినమైన దండనలు దీనిల్ 
ఉనా్యి. 

 389 ప్రత్యాక పోకో్స కోర్్లు సహా 1023 ఫాస్్ ట్రాక్ సె్పషల్ కోర్్లకు 
ర్ండేళలో పడగంపు కలి్పస్తుంది. మ్ర్చ 31, 2023 వరకు ఈ పథకం 
కొనసాగుతుంది. 

 రూ.1,572 కోటలోకు పైగా ఆరథాక వయాయాని్ దీనిపై ఖర్్చ చ్యనునా్ర్. 
దీనిల్ కేంద్ర వాటా నిర్య ఫండ్ నుంచి అందుబాటుల్ ఉంటుంది.

 లైంగక నేరాల బాధితులకు తవారతగతిన నాయాయం అందించడంత 
పాటు లైంగక నేరాల కట్డలాగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. 

 అత్యాచారాలకు సంబంధించిన కేస్లను తగగాంచ్ందుకు, పోకో్స చట్ం 
త్లుకూ పండంగ్ కేస్ల భారాని్ నాయాయవయావసథాలపై తగగాంచ్ందుకు 
సాయం చ్స్తుంది. 

పాఠశాల విద్యన అందరికీ సమానంగా అందంచడం, మహిళల గౌరవానిని కాపాడటం కేంద్ర ప్రభుతవా ప్రధాన 

ధ్్యయాలల్ ఒకటి. ఈ యోచనతోనే, కేబినెట్ ఆగస్ట 4న పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసకుంద. 

కేబినెట్ నిర్ణ యాలకు సంబంధించిన 
పూరితి  వీడియోను చూడాలనుకుంటే ఈ 
క్్యఆర్   కోడ్ ను స్కాన్ చేయండి..
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ఏ దేశ శ్రేయస్్స అయిన్ ఆ దేశ ప్రజల నుెంచే 
వస్్త ెంది. ప్రజల శ్రేయస్్స వారకి సరయైన 
పోషకాహారెం అెందిెంచడెంపై ఆధారపడి 
ఉెంట్ెంది. భారత దేశెం పోషకాహార ల్పెం 
నుెంచి విమకి్త పెందాలెంటే, పోషకాహార ల్పెం 
గురెంచి స్మూహిక ఉద్యమాలు, వాటిల్లి  ప్రజల 
భాగస్విమ్యెం తప్పనిసర. 2018 నుెంచి 
పోషకాహార ల్పెం గురెంచి ప్రజా ఉద్యమాలు ప్రతి 
ఏడాది సెప్టెంబర్   నెలల్ జరుగుతున్నాయి. ఈ 
ఉద్యమాలు 2022 న్టికి దేశానినా పూర్తగా 
పోషకాహార ల్పెం నుెంచి 
బయటపడేయనున్నాయి.

“స్ దర గనావాడ నను్ దగగారోలో ని డసె్పన్సరీకి వెళలోమని 
స్చించింది. ఆ మందులు వాడన తరావాత  నేను, 
నా బ్డడ్ మంచిగా అవుత్మని చపి్పంది. నను్ 

ఇకకాడకి పంపినందుకు గనావాడ స్దరకి నేను ఎంత ర్ణపడ 
ఉంటాను”అని ఢిల్లోకి చందిన బ్నో దేవి ఆనంద భాష్ట్పలత కృతజ్ఞతలు 
చపి్పంది. ఎందుకంటే తన లాంట మహిళలకు ఇలాంట సౌకరాయాలు 
అందుబాటుల్ ఉంటాయనే విషయమే అసలు బ్నోదేవికి తెలియదు. 
మరో లబ్దిద్ర షబ్ం ఏం చపా్పరంటే, ఎకకాడైత్ తన పేర్ను నమోదు 
చ్స్కుందో, ఆ అంగన్ వాడీ కేంద్రానికి త్ను వెళిలోనట్ు తెలిపింది. అకకాడ 
త్ను మందులత పాటు పోషకహారం గురంచి అవసరమైన 
సమ్చారమంత్ పందినట్ు పేర్కాంది. అనుపమ కూడా ఇదే 
అనుభవాని్ పంచుకుంది. అంగన్ వాడీకి వెళిలోన తరావాతనే త్ను, తన బ్డడ్ 
ఏం తినాల్ తమకు తెలిసిందని చపి్పంది.  “అంగన్ వాడీ స్దర ఇచి్చన 
స్చన మేరకు నేను ఆ కేంద్రాని్ సందర్శంచాను, అకకాడ నాకు ఏ 
మందులు వాడాలి, ఎలాంట ఆహారం తీస్కోవాలి వంట కీలకమైన 
సమ్చారమంత్ లభించింది” అని మరో లబ్దిద్ర కుస్మ్ తెలిపింది. 
2018ల్ జాతీయ పోషకహార ప్రచారోదయామం ప్రారంభమైనప్పట నుంచి 
లక్షల మంది పిలలోలు, గర్ణీలు, పిలలోలకు పాలిచ్్చ తలులోలు ఈ 

ప్రతిష్్టత్మకమైన కరయాక్రమం వలలో ఎంత లబ్ది చంద్ర్. ప్రజల 
భాగసావామయాంత ఇది ఇప్పుడు ఒక ప్రజా ఉదయామంగా ప్రారంభమైంది. 

2022 నాటకి దేశ్ని్ పోషకహార ల్పం నుంచి బయట పడేయాలని 
కేంద్ర ప్రభుతవాం ఈ పోషకహార కరయాక్రమ్ని్ నిరవాహిస్తుంది. ఈ 
ఏడాది సెప్ంబర్ 1 నుంచి 7వ త్దీ వరకు జాతీయ పోషకహార వారంగా 
నిరవాహించనునా్ర్. పోషకహార ల్పానికి సంబంధించిన సమసయాలు 
ప్రధానాంశంగా ప్రతి ఏడాది జాతీయ పోషకహార వారానికి ఒక 
ఇతివృతతుం ఉంటుంది. ‘ప్రతి జీవితం పోషకహారం ద్వారా ప్రకశించను’ 
అనే ప్రచారం దేశంల్ మ్ర్మ్ల ప్రాంత్లల్ కూడా 
ప్రతిధవానిస్తున్ందున ఈ కరయాక్రమం విజయవంతం అయింది. 
మేధోసెంపతి్త అభివృదిధికి పోషకాహారెం తప్పనిసర

2015–16ల్ నిరవాహించిన జాతీయ కుటుంబ ఆరోగయా సరవా–4ల్ 
దేశంల్ 38 శ్తం మంది పిలలోల్లో  ఎదుగుదల ఆగపోయింది. అదే 
సమయంల్ 21 శ్తం మంది పిలలోలు ఎతుతుకు తగగా బర్వు లేర్. 
అదేవిధంగా 35 శ్త్నికి పైగా పిలలోలు తకుకావ బర్వునా్ర్. 50 
శ్త్నికి పైగా గర్ణీలు, గర్వంతులు కని మహిళలల్ రకతుహీనతను 
గురతుంచార్. ఈ ఆరోగయా సమసయాలని్ంట నుంచి గట్కికాంచ్ందుకు సరకొతతు 
లక్షయాలత నీతి ఆయోగ్ 2017ల్ జాతీయ పోషకహార విధానాని్ 

ప్ర జల భాగస్వామ్యంత్ 
స్మూహక ఉద్యమం

ప్షణ్ కార్యక్ర మం
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రూపందించింది. ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ మ్ర్చ 8, 2018న 
రాజసాతున్ ల్ని ఝున్ ఝును జిలాలో  నుంచి పోషణ్ అభియాన్ ను 
ఆవిషకారంచార్.

దేశంల్ని పిలలోలు, విద్యార్థాలు ఆరోగయాంగా ఉంటేనే తమ పూరతు 
సామరాథా ్లను ప్రదర్శంచగలుగుత్రనేదే ఈ సంపూర్ణ పోషకహార 
ప్రచారం వెనకున్ ఉదేదిశం. ‘‘దేశ్నికి, పోషకహారానికి చాలా దగగార 
సంబంధం ఉంది. మనకు ఒక నీతి వాకయాం ఉంది అదేమిటంటే 
‘యథా అన్ం తథా మన్ం’ అంటే మన మ్నసిక, మేథో అభివృదిధి 
మనం తినే ఆహారంపైనే ఆధారపడ ఉంటుంది. ”అని ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ చపా్పర్. కడుపుల్ ఉన్ప్పుడు, చిన్తనంల్ బ్డడ్కు 
మెర్గైన పోషకహారం అందిత్, ఆ బ్డడ్ మ్నసిక అభివృదిధి మెర్గాగా  
ఉంటుందని, ఆరోగయాంగా ఉంటారని ఆరోగయా నిపుణులు కూడా 
నము్మత్ర్. పిలలోలకు, తలిలోకి ఇదదిరకీ పోషకహారం ఎంత అవసరం. 
పోషకహారం అంటే ఏం తింటునా్ర్,ఎని్సార్లో  తింటునా్మన్ది 
కదు. సరయైన పోషకలత ఆహారం అందుతుంద్ లేద్ అన్ది 
పోషకహారం.

పోషణ్ అభియాన్ చినా్ర్ల్లో  ఎదుగుదల లేకపోవడం, 
పోషకహార లేమి, పిలలోలు, మహిళలు, కమర దశ బాలికల్లో  
రకతుహీనత, తకుకావ బర్వుత శిశువులు పుట్డాని్ ప్రతి సంవత్సరం 
2 శ్తం, 2 శ్తం, 3 శ్తం, 2 శ్తం నిరోధిస్తుంది. పిలలోలు 
ఎదుగుదల నిలిచిపోవడాని్ 22 శ్త్నికి తగగాంచాలని ఇది లక్షష్ంగా 
పట్ుకుంది. 10 కోటలో మంది పిలలోలు, మహిళలకు ప్రయోజనం 
చ్కూరా్చలనే లక్షష్ంత రూ.9 వేల కోటలోకు పైగా బడ్జట్ ను 
కేటాయించింది. క్షేత్రసాథా యిల్ ఈ ప్రచారాని్ అమలు చ్యడం 
కోసం అంగన్ వాడీ కేంద్రాలు పనిచ్స్తునా్యి. దీంత పాటు, ప్రతి 
జిలాలో ల్ పోషకహార వనర్ల కేంద్రాలు, పోషకహార గార్డ్నలోను 
ఏరా్పటు చ్సింది. 
నూతన విదా్య విధానెంల్ పోషకాహార ప్రాధాన్యత 
తెలపడెం..

కేంద్ర ప్రభుతవాం న్తన విద్యా విధానంల్ పిలలోల మ్నసిక 
ఆరోగాయానికి కూడా అతయాంత ప్రాధానయాత ఇచి్చంది. “ పిలలోలల్ 85 
శ్తం నుంచి 90 శ్తం మంది మ్నసిక ఎదుగుదల 6 ఏళలో 
వయస్ల్నే జర్గుతుంది. ఇలాంట సమయంల్, పిలలోలకు 
పోషకహారాని్ అందివవాడం అతయాంత అవసరం. ప్రస్తుతం పాఠశ్ల 
మెన్ల్ అలా్పహారాని్ కూడా చ్రా్చం. గుడులో  లేద్ డ్రై ఫ్రూట్్స, 
ఫ్రూట్్స వంట వాటని ఇవవాడం తప్పనిసర చ్శ్ం’’అని న్తన విద్యా 
పాలసీని రూపందించిన కమిటీ సభుయాడు డాకర్్ రామ్ శంకర్ కురల్ 
తెలిపార్. 
పద్దల్నా క్డా సెంరక్ెంచడెం...

2036  నాటకి భారత్ ల్ 22.74 కోటలో మంది పదది వార్ ఉంటారని 
త్జా నివేదికలు చపా్పయి. అంటే మొతతుం జనాభాల్ వర్ 14.9 

ప్ర ధాన మంతి్ర  మాతృ వందన యోజన

ఆహార భద్ర త
ప్రజలకు ఆహారం, పోషక భద్రత లభించ్లా సరసమైన ధరల్లో  తగనంత 
పరమ్ణంల్ ఆహార ధానాయాలను అందించడమే దీని లక్షష్ం.  అతయాంత 
పేదవార్, మహిళలు, పిలలోల అవసరాలను తీర్చడానికి ఇది ప్రత్యాక ప్రాధానయాత 
ఇస్తుంది. పోషకహారం కోసం ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం సందర్ంగా 
2020ల్ ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ దేశ్నికి 17 రకల బయో కల్చర్డ్ 
వితతునాలను అందించార్.

జల్ జీవన్ - ప్రిశుదధి ్య మిషన్ 
ప్రతి ఇంటకి సవాచఛామైన మంచినీటని అందించాలని జల్ జీవన్ మిషన్ 
కోర్తంది. అంత్కక పరశుభ్రత మిషన్ కింద యుదధి ప్రాతిపదికన మర్గుదొడలో 
నిరా్మణం జర్గుతంది.

పిల్ల లకు, గరి్ణీలకు, ప్లిచేచా తలు్ల లకు అవసరమై న 
ప్షకాహారం అందివవాడానికి ఎల్ల వేళలా ప్ర ధాన మంతి్ర  
నరంద్ర  మోదీ ప్్ర ధాన్యత ఇస్తి రు. ప్షకాహార లోప్నిని 
నిరూమాలించడంలో 2018లో ప్ర ధాని మోదీ ఆవిషకారించిన 

ప్షణ్ అభయాన్  అస్ధారణమై న ప్త్ర  ప్షిసతి ంది.
అమిత్  షా, హోమ్  మంతి్ర

మధా్యహని భోజన పథకం..
పిలలోలల్ పోషక సిథాతిని మెర్గుపరచ్ందుకు మధాయాహ్ భోజన పథకని్ 
ప్రారంభించింది. దీని కింద, ప్రతి ప్రభుతవాం, ప్రభుతవా గురతుంపు ఉన్ 
ప్రాథమిక పాఠశ్ల, ప్రాథమిక ఉన్త పాఠశ్లలు కనీసం 200 రోజలు 
పాటు రోజుకు కనీసం 300 కేలరీల ప్రొటీన్, 8 నుంచి 12 గ్రాముల చొప్పున 
ఎనరీ్జని పిలలోలకు ఇస్తునా్యి. 

ప్రధాన మంత్రి మ్తృ వందన యోజన లేద్ ప్రస్తి ప్రయోజన పథకని్ 
కేంద్ర ప్రభుతవాం ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద, గర్ణీలకు, తొలి 
బ్డడ్కు జన్మనిచి్చన తరావాత పాలిచ్్చ తలులోలకు పోషకహార అవసరాలను 
తీర్చడానికి రూ.6 వేల ఆరథాక సాయాని్ అందిస్తుంది.

84 లక్షల మందికి పైగా లబ్దిద్ర్లకు జూన్ 
30 వరకు రూ.2900 కోటలి  మొత్తుని్ 
అందించింది. 

కోవిడ్ సమయంల్ 80 కోటలో మంది పేద 
ప్రజలకు ఉచితంగా రూ.2 లక్షల 

కోటలికు పైగా విలువైన ఆహార ధానాయాలను 
పంపిణీ చ్శ్ర్. 



న్యూ ఇండియా స మాచార్    సెప్టంబ ర్ 1-15, 202134

ప్షణ్ ప్ర చ్రం యొకకా పురోగతి

2015–16 జాతీయ ఆరోగయా సరవా ప్రకరం, 5 ఏళలో ల్పు ఉన్ పిలలోలల్ సన్గా, బకకాచికికాపోయి ఉన్ పిలలోలు 21 శ్తంగా ఉండేవార్. 
2019–20 సరవా నాటకి ఈ సంఖయా 17.3 శ్త్నికి తగగాంది. అదేవిధంగా ఇదే కలంల్ తీవ్ంగా పోషకహార ల్పంత బాధపడే వార సంఖయా 

7.4 శ్తం నుంచి 4.9 శ్త్నికి తగగాపోయింది.

మహిళా, శిశు అభివృదిధి మెంత్రిత్వ శ్ఖకు కేట్యెంచిన రూ.24,435 కోటలోలో స్క్ెం 
అెంగన్ వాడీలు, పోషణ్ 2.0కి రూ.20,105 కోటలోను అెందిెంచారు. దేశవాయూపతాెంగా 112 
జల్లో లో ఈ పథకెం ప్రారెంభమెంది.   

01 అకో్ట బర్ 2020 -15 మారిచా 2021

కోవిడ్ సమయంల్ అని్ కరయాక్రమ్లు ఎకకాడకకకాడ సతుంభించినప్పుడు, పోషకహార ప్రచారంపై 
కూడా ప్రభావం చూపింది. అయినప్పటకీ, పోషకహార ప్రచారానికి సంబంధించిన 
కరయాక్రమ్లను పరయావేక్షించ్ందుకు న్యాట్రిషన్ ట్రాకర్ యాప్ త దేశవాయాపతుంగా పోషకహార 
సంబంధిత వంటకల పోటీలు నిరవాహించార్. “భారతీయ కృషి కోష్” రూపంల్ ఈ 
కరయాక్రమ్ని్ చ్పట్ార్. దీంత సాథా నిక ఆహారం, పండులో , కూరగాయల ప్రకరం పోషక 
ప్రణాళికను సిదధిం చ్స్కోవచు్చ. లక్షయాలను చ్ర్కునేందుకు అవసరమైన మ్ర్్పను 
తీస్కొచ్్చందుకు కేంద్ర ప్రభుతవాం  మిషన్ పోషణ్ 2.0ను ఆవిషకారంచింది. 2021–22 బడ్జట్ ల్ 
ఈ పథకని్ ప్రకటంచిన ఆరథాక మంత్రి నిర్మలా సీత్రామన్, “పోషకలను పంచడంత 
పాటువాట సరఫరాను, అందుబాటును మెర్గుపర్చందుకు, అనుబంధ పోషకహార కరయాక్రమం, 
పోషణ్ అభియాన్, మిషన్ పోషణ్ 2.0ను ప్రభుతవాం ఆవిషకారస్తుంది”అని తెలిపార్. 

మిషన్ ప్షకాహారం 2.0 : ప్షకాహార లోప్నిని క్కట్ వేళ్ల త్ సహా నిరూమాలించడమే లక్ష్యం

శ్తంగా ఉంటారని అంచనా.  దేశంల్ అని్ వయస్ల వారకి మెర్గైన 
జీవిత్ని్ అందించాలని కేంద్ర ప్రభుతవాం నిరదిశించుకుంది. పోషకహార 
ల్పం ఉన్ వృదుధి లకు, అవసరమైన వయోవృదుధి లకు సాయం చ్స్ందుకు 
కీలకమైన చరయాలు తీస్కుంది. వయోవృదుధి ల కోసం కేంద్ర ప్రభుతవాం 
పోషకహార ప్రచార పథకని్ ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద, తీవ్ 
పోషకహార ల్పంత బాధపడుతన్ వయో వృదుధి లకు పోషక ఆహారాని్ 
అందించనుంది. లక్షల మంది వయో వృదుధి లకు పోషకహారాని్ సరఫరా 
చ్స్ందుకు కేంద్ర ప్రభుతవాం 55 వేల కేంద్రాలను ఏరా్పటు 
చ్యాలనుకుంటంది. దీనిల్ వచ్్చ మ్డు లేద్ నాలుగేళలోల్ వెయియా 
ముని్సపాలిటీలు, 10 వేల గ్రామ పంచాయతీలు పాలుపంచుకోవాలని ఈ 
పథకం ప్రతిపాదించింది. వయో వృదుధి లకు పోషకహారాని్ అందించ్ 
ప్రచారానికి తొలి దశల్ ప్రభుతవాం రూ.39.60 కోటలోను ఇప్పటకే 
కేటాయించింది.

పోషకహార ల్పంత కేవలం భారత్  మ్త్రమే కక, ప్రపంచంల్ని 
చాలా దేశ్లు ఈ సమసయాత బాధపడుతునా్యి. 17 సమి్మళిత అభివృదిధి 
లక్షయాలల్(ఎస్ డీజీల్లో ) ర్ండు లక్షయాలు.. ఒకట ప్రజల ఆకలిని తీర్చడం, 
ర్ండు ఆరోగయాకరమైన జీవనాని్, సంక్షేమ్ని్ ప్రోత్సహించడం. ఎస్ డీజీ 
గోల్ 2.2 ప్రకరం అని్ రకల పోషకహార ల్పాలను 2030 నాటకి 
నిరూ్మలించాలి్స ఉంది. దీనిల్ 2025నాటకి 5 ఏళలో ల్పు ఉన్ పిలలోల్ 
తకుకావ ఎతుతు, ఎతుతుకు తగగా బర్వు లేకపోవడాని్ తగగాంచడం, యుకతు 
వయస్ బాలికలకు, గర్ణీలకు, పాలిచ్్చ తలులోలకు, వయో వృదుధి లకు 
పోషకహార అవసరాలను అందివవాడం చ్యాలని అంతరా్జ తీయంగా 
నిరదిశించుకున్ లక్షయాలల్ ఉనా్యి. మిషన్ పోషణ్ 2.0 ద్వారా 2018ల్ 
భారత్ ల్ తొలిసార ప్రారంభమైన జాతీయ పోషకహార మిషన్ దిశగా 
ప్రస్తుతం భారత్ వేగంగా ముందుకు పయనిస్తుంది.   

10.9 లక్షల 
కరయాక్రమ్లు నిరవాహణ

51.7 లక్షల మెంది 
వయోజన పుర్షులు

75.5 లక్షల మెంది 
వయోజన సీత్లు

 ఈ కరయాక్రమం దశల వారీగా అని్ రాష్ట్రా లు, 
జిలాలో లల్ అమలైంది. 2017–18ల్ 315 
జిలాలో లు, 2018–19ల్ 235 జిలాలో లు, 2019–
20ల్ మిగలిన జిలాలో ల్లో  అమల్లో కి వచి్చంది. 

 సెప్ంబర్ 2018ల్ పోషణ్ మ్హ్ ల్ భాగంగా 
జరగన 22 లక్షలకు పైగా కరయాక్రమ్ల్లో  25 
కోటలో మందికి పైగా ప్రజలు పాల్గా నా్ర్. 

 మ్ర్చ 2019ల్ పోషణ్ పఖావాడాల్ భాగంగా 
జరగన 82.75 లక్షల కరయాక్రమ్ల్లో  44.8 కోటలో 
మంది ప్రజలు పాల్గా నా్ర్. సెప్ంబర్ 2019 
పోషణ్ మ్హ్ ల్ ప్రజా ఉదయామ్లకు 
సంబంధించి 3.6 కోటలోకు పైగా కరయాక్రమ్లు 
జరగాయి. 

 పోషకహార ల్పాని్ నిరూ్మలించ్ందుకు అని్ 
మంత్రితవా శ్ఖలు కలిసి పనిచ్స్తునా్యి. 
మ్డు నెలలకు ఒకసార రాష్ట్రా ల ప్రధాన 
కరయాదర్్శలు, జిలాలో ల కలెకర్్లో  పోషకహారంపై 
ప్రత్యాక సమీక్ష చ్పడత్ర్. 

 22 రాష్ట్రా లల్ 50కి పైగా ప్రాజెక్ులను 
నిరవాహించార్. సంబంధిత కరయాక్రమ్లను 
నిరవాహించ్ందుకు ప్రతి జిలాలో కు రూ.27.85 
లక్షలు కేటాయించార్. 

ప్షణ్ కార్యక్ర మం
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వనుకబడిన తరగత్ల 
స్ధికారత

అందరిత్ కలిసి, అందరి వికాస్నికీ...
కొతతి  కోణం

సామ్జిక నాయాయ సమసయాలను తొలగస్తు చట్ాలను 
చ్యడంల్ ఈ పారలోమెంట్ వరాషి కల సమ్వేశ్లు 

చారత్రాత్మకంగా నిలిచాయి. వరాషి కల సమ్వేశ్లు చివర రోజు 
రాజయాసభ ఇతర వెనుకబడన తరగతుల రజరవాషన్(127వ 
రాజాయాంగ సవరణ) బ్లులోను ఆమోదించింది. ఈ బ్లులో  ఆమోదం 
పందడంత, సామ్జికంగా, విద్యాపరంగా వెనుకబడన 
తరగతుల జాబ్త్ను ఇక ఇప్పుడు రాష్రా ప్రభుత్వాలే 
రూపందిసాతుయి. 2018కి ముందు వరకు కూడా రాష్రా, కేంద్ర 
ప్రభుత్వాలే తమ సంబంధిత ఓబీసీ జాబ్త్ను సిదధిం చ్స్కునేవి, 
కనీ ఆ తరావాత అది ఆగపోయింది. కనీ ప్రస్తుతం 127వ రాజాయాంగ 
సవరణ బ్లులో  అవసరం పడటంత, ఇతర వెనుకబడన తరగతుల 
ప్రయోజనాలను దృష్ిల్ ఉంచుకుని, కేంద్ర ప్రభుతవాం 
రాజాయాంగానికి సవరణ చ్యాలి్స వచి్చంది.
స్మాజిక న్్యయానికే అత్యెంత ప్రాధాన్యత
ఇటీవల చ్పట్న కేబ్నెట్ విసతురణల్, 27 మంది ఓబీసీ మంత్రులను 
కొతతుగా చ్ర్్చకుంది ప్రభుతవాం. దీంత మొతతుంగా ప్రస్తుత కేబ్నెట్ ల్ 
ఉన్ మంత్రుల్లో  35 శ్తం మంది ఓబీసీ వరాగా నికి చందినవార. 
తన కొతతు కేబ్నెట్ ల్ అని్ కులాల వారకి సమ్న ప్రాతినిధయాం 
కలి్పంచ్ందుకు ప్రయతి్ంచిన ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ, 
ప్రాంతీయ–సామ్జిక సమతులయాత చ్పట్ార్. ద్నికి ముందు, 
ఓబీసీ కమిషన్ కు రాజాయాంగపరమైన హోద్ను ప్రభుతవాం 
కలి్పంచింది. ఇతర వెనుకబడన తరగతులల్ క్రీమీ లేయర్ కోసం 
వారషికద్యం పరమితిని రూ. 6 లక్షల నుంచి రూ. 8 లక్షలకు 
పంచింది. 
22 బిలులి లు ఆమోదెం
ఈ వరాషి కల సమ్వేశ్లకు ప్రతిపక్షలు ఎంత అంతరాయం 
సృష్ించినప్పటకీ, రాజయాసభల్ ఓబీసీ రజరవాషనలోకు సంబంధించిన 
రాజాయాంగ సవరణత పాటు 19 బ్లులోలను ప్రభుతవాం 

పారలిమెెంట్ ఉభయ సభలు రాజా్యెంగ(127 సవరణ) 
బిలులి ను ఆమోదిెంచడెం దేశానికి చారత్రాత్మకమైన 

సెందర్ెం. స్మాజిక స్ధికారతకు ఈ బిలులి  మరెంత 
బలానినా చేక్రచినుెంది.  అణగారన వర్ాలకు క్డా 

న్్యయెం, అవకాశెం, గౌరవానినా కల్్పెంచేెందుకు 
ప్రభుతవిెం కట్్ట బడి ఉెందనే దానికి ఈ బిలులి  ఆమోదమే 

నిదర్శనెం. 

-  నరంద్ర  మోదీ, ప్ర ధాన మంతి్ర  

సమాజెంల్ అనినా వర్ాల ప్రజలకు సమాన న్్యయెం చేక్రుస్్త , వారని ప్రధాన ఆరథుక స్రవెంతిల్కి తీస్కురావాలనే లక్షెంతో, కేెంద్ర 
ప్రభుతవిెం ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల స్ధికారతకు సరకొత్త కార్యక్రమానినా చేపటి్ట ెంది. ఇది వెనుకబడిన తరగతుల జాబితాను 
నిర్ణయిెంచే హకు్కను రాష్్రా లకు కల్్పస్్త ెంది. సమాఖ్య విధాన్నినా బల్పేతెం చేసేెందుకు పారలిమెెంట్ ఉభయ సభలు రాజా్యెంగ సవరణ 

బిలులి కు ఆమోదెం తెల్పాయి. 

ఆమోదించింది. జూలై 19, 2021న ప్రారంభమైన 
సమ్వేశ్లు, ఆగస్్ 11న నిరవధికంగా వాయిద్ పడాడ్ యి. 
ఈ సమ్వేశ్ల జరగన 24 రోజులల్ 17 సమ్వేశ్లు 
జరగాయి. పారలోమెంట్ ల్ ఉభయ సభలు 22 బ్లులోలను ఈ 
సమ్వేశ్లల్ ఆమోదించాయి. 
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తొలి భారత ప్ర ధాని నరంద్ర  మోదీ
ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మెండల్కి నెల రోజ్ల పాట్ అధ్యక్షత వహిెంచేెందుకు భారత్  ఆగస్్ట  1న బధ్యతలు 

స్వికరెంచిెంది. భారత్  నుెంచి ఈ ప్రపెంచ అతు్యననాత సెంసథుకు అధ్యక్షత వహిెంచిన తొల్ ప్రధాని నర్ెంద్ర మోదీనే 
కావడెం విశేషెం. తాతా్కల్క సభ్య దేశెంగా ఉననా భారత్  గత ఏడాది, ప్రపెంచెంల్ని 184 దేశాల అపూరవిమైన 

మద్దతుతో అతు్యననాత స్థు నెంల్ నిల్చిెంది. ప్రస్్త తెం భారత్  అధ్యక్షత స్థు నెం వహిస్్త  కీలక పాత్ర పోషిస్్త ెంది.  

యూఎన్ ఎస్ స్ సదస్సాకు అధ్యక్షత వహంచిన 

ఐక్యర్జ్యసమితి భద్ర త్ 
మండలిలో భారత్ 
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అంతరా్జ తీయ వేదికపై భారత్ చరత్ర సృష్ించింది. 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ యూఎస్  భద్రత్ 

మండలి అతయాంత కీలక సమ్వేశ్నికి అధయాక్షత బాధయాతలు 
సీవాకరంచిన ఆగస్్ 9నే, 1942ల్ సావాతంతయా్ సమరంల్ అతయాంత 
ముఖయా ఘట్ం కివాట్ ఇండయా ఉదయామం ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం 
ఈ రోజు నవ భారత నిరా్మణ ఆకంక్షలత ముడపడ ఉంది. భారత్  
సావాతంతయా్ అమృత్ మహోత్సవాలను జర్పుకుంటన్ తర్ణంల్ 
ఈ ఘనత సాధించింది. గత కొనే్ళ్లోగా భారత్ సాధిస్తున్ 
మహోన్తలకు యూఎన్ ఎస్ సీ అధయాక్షత దకకాడం నిదర్శనంగా 
నిలుస్తుంది. వస్దైవ కుటుంబకమ్ అనే విజన్ త అంతరా్జ తీయ 
వేదికపై భారత్ చ్పట్న ఈ సరకొతతు బాధయాతలు దేశ గౌరవాని్, 
ఉన్తిని పంచాయి. 

ఐకయారాజయా సమితి భద్రత్ మండలి(యూఎన్ ఎస్ సీ) ఉన్త సాథా యి 
బహిరంగ చర్చకి అధయాక్షత వహించిన ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
‘సముద్ర భద్రతను పంపందించడం : అంతరా్జ తీయ సహకరం 
అవసరం ’ అనే అంశంపై వడయో కనఫూర్ని్సంగ్ నిరవాహించార్. ఈ 
సమ్వేశ్నికి దేశ్ధినేతలు, ఐకయారాజయాసమితి భద్రత్ మండలిల్ 
సభయా దేశ్ల ప్రభుత్వాధికర్లు, యూఎన్  సిస్మ్ కు చందిన ఉన్త 
సాథా యి నిపుణులు, ముఖయామైన ప్రాంతీయ సంసథాలు పాల్గా నా్యి. ఈ 
సమ్వేశంల్ ప్రధాన నరంద్ర మోదీ సముద్ర మన ఉమ్మడ వనర్ని, 
మన సముద్ర మ్రాగా లే అంతరా్జ తీయ వాణిజాయానికి జీవనాడ అని 
పేర్కానా్ర్. కనీ నేడు సముద్ర భద్రతకు సంబంధించి ఎనో్ 
సవాళలోను ఎదుర్కాంటునా్మని తెలిపార్. పైరసీ, ఉగ్రవాదం కోసం 
సముద్ర మ్రాగా లు దురవానియోగమవుతునా్యనా్ర్. అనేక దేశ్ల 
మధయా సముద్ర వివాద్లు ఉనా్యి. వాత్వరణ మ్ర్్ప, ప్రకృతి 
వైపరీత్యాలు కూడా సముద్రానికి సంబంధించిన అంశ్లే. మన 
ఉమ్మడ సముద్ర సంపదను కపాడేందుకు పరస్పర అవగాహన, 
సహకర విధానాని్ రూపందించాలి్స ఉంది.

భద్రతకే కట్్ట బడి ఉననా భారత్ 
సముద్ర భద్రత అనేది భారత్ ముఖయామైన ప్రాధానయాతల్ ఒకట. 

అదేవిధంగా ఉగ్రవాద్నికి అడుడ్ కట్ వేస్ందుకు నిరంతరాయంగా 
పనిచ్యడంత పాటు, శ్ంతిపరరక్షకుల భద్రతపై కూడా భారత్ 
దృష్ిపట్ంది. భారత్ ఆకంక్షలు నేడు ప్రపంచానికి 
మ్రగాదర్శకంగా, ముందుండ నడపిస్తునా్యని ప్రపంచం 
గురతుస్తుంది. “ఆగస్్ నెలకు యూఎన్ ఎస్ సీ అధయాక్షత బాధయాతలను 
మేము చ్ప్టాం. ఇతర సభుయాలత కలిసి పనిచ్స్తు ముందుకు 
సాగుత్ం. అంతరా్జ తీయ చట్ాలకు అనుగుణంగా భారత్  
ఎలలోవేళలా సంయమనంత, సంభాషణల ద్వారా సమసయాల 
పరష్టకారానికి కృషి చ్స్తుంది. ”అని యూఎన్ ఎస్ సీ సమ్వేశంల్ 
భారత విదేశీ వయావహారాల మంత్రి ఎస్ . జైశంకర్ తెలిపార్. 
“భారత్  ఉగ్రవాద్ని్ అని్ వైపుల నుంచి వయాతిరకిస్తుంది. 
ఉగ్రవాద్ని్ ఏ సమయంల్న్ సమరథాంచకూడదని మేము 
నము్మతునా్ం. అంతకుముందు వయావహరంచిన మ్దిర మండలి 
ల్పల, వెలుపల కూడా మేము ఉగ్రవాదంపై పోరాడుతునా్ం.”అని 
ఐకయారాజయా సమితికి భారత్ శ్శవాత ప్రతినిధి అయిన ట.ఎస్ 
తిర్మ్రతు తెలిపార్. భారత దేశం ఎప్పటకీ కూడా జాతి 
ప్రయోజనాల విషయంల్ అసలు రాజీపడబోదని విషయాని్ 
ప్రపంచం గురతుంచ్లా చ్సింది. ఎందుకంటే, నేడు భారతీయ 
యువత పూరతు సామరథ్ా ంత, సాంకేతిక నైపుణాయాలను, నిపుణతను, 
సంకల్ప బలంత ఉనా్ర్. 

ప్ర ధాన మంతి్ర  నరంద్ర  మోదీ ప్ర పంచం 
మందు ఉంచిన ఐదు ‘ఎస్’ స్త్్ర లు

సమామాన్ 
(గౌరవం)

సహయోగ్ 
(సహకారం)“ఆగస్ట నెలకు యూఎన్ ఎస్ సీ అధ్యక్షత 

బాధ్యతలన మేము చప్టటం. ఇతర సభు్యలతో 

కలిసి పనిచస్తూ ముందుకు స్గుత్ం. 

అంతర్జీతీయ చట్టలకు అనగుణంగా భారత్  

ఎలలోవేళలా సంయమనంతో, సంభాష్ణల దావార్ 

సమస్యల పరిష్్కర్నికి కృషి చసతూంద.’’

– ఎస్ జైశెంకర్, విదేశీ వ్యవహారాల మెంత్రి

సంవాద్ 
(సంభాషణ)

శాంతి 
(ప్ర శాంతత)

సమృదిధి  
(శ్్ర యస్సా)

ప్ర ధాన మంతి్ర  పూరితి  ప్ర సంగానిని 

వినాలంటే ఈ క్్యఆర్ కోడ్ ను స్కాన్ 

చేయండి..
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భ ద్ర తా మెండ ల్కి భార త అధ్య క్ష త దేశ హోదా 
పరగెంద నేెందుకు చిహనాెం

ఇప్ప టవ ర కు భార త దేశం అతుయాన్ త మైన  ఐకయా రాజయా స మితి 
భ ద్ర త్ మండ లిల్ సాథా నం సంపాదించి ఉండ క పోవ చు్చ. కని నాన్ 
పర్మ నెంట్ స భయా దేశంగా ఉన్ భార త దేశం సామ రాథా ్ల ను ప్ర పంచం 
గురతుంచింది. ఐకయా రాజయా స మితి భ ద్ర త్ మండ లిల్ శ్శవా త స భయా 
దేశంగా త మ ను ప్ర క టంచాల న్ భార త దేశం వాదినికి ఇది బ లం 
చ్కూర్చంది. ర్ండో ప్ర పంచ యుదధిం అనంత రం శ్ంతి, 
స్సిథార తవాం, దేశ్ల మ ధయా స్్హ పూరవా క బంధం నెల కొల్ప డం ఈ 
సంసథా ఏరా్పటు ప్ర ధాన ల క్షష్ం. ఐకయా రాజయా స మితిల్ని ఆర్ ప్ర ధాన 
భాగాల్లో  భ ద్ర త్ మండ లి ఒక ట. ప్ర పంచంల్ శ్ంతి నెల కొల్ప డంల్ 

ఈ సంసథా పాత్ర కీల కం. ఈ సంసథా ల్ ప్ర స్తుతం 15 స భయా దేశ్లునా్యి. 
వాటల్ 5 శ్శవా త స భయా దేశ్లు. అవి అమెరక, బ్రిట న్ , ఫ్రాన్్స, 
ర ష్టయా, చైనా. వటకి మ్త్ర మే వట హ కుకా ఉంటుంది. మిగ త్ 10 
దేశ్ల ను ప్రాంతీయ ప్రాతిప దిక న ఎంపిక చ్శ్ర్. భార త దేశం 
ఎనిమిదో సార ర్ండు సంవ త్స రాల కలానికి ఐకయా రాజయా స మితి నాన్ 
పర్మ నెంట్ స భయా దేశంగా ఎని్క యింది. ఇందుకోసం భార త దేశం 
దౌతయా మ్రగాంల్ శ కితువంత మైన ప్ర చారం నిరవా హించింది. 
భార త దేశం స భయా త్వానికి ఐకయా రాజయా స మితిల్ని 192 స భయా దేశ్ల్లో  
184 దేశ్లు మ దది తు ప లికి స భయా దేశంగా ఎని్క చ్శ్యి. ప్ర స్తుత 
అధికర కలంల్ భార త దేశం ఈ ప్ర ముఖ సంసథా కు ర్ండు సార్లో  
అధయా క్ష త వ హించ్ అవ కశం టకి్క ల్ గా పందింది. 

స్గ ర జ లాలో్ల  స హ కారంపై  భ ద్ర  త్ మండ లిలో  
న రంద్ర  మోదీ ప్ర  తిప్దించిన  ఐదు మంత్్ర లు

స్త్రెం :  నా్యయ బ ద్ధ మైన స ముద్ర  వాణిజ్యంల్ అవ రోధాలు మ నం తొల గంచాలి. స ముద్ర వాణిజ్యంల్ ల్ట్పాట్లో 

యావ త్ ప్ర పంచ ఆరి్థక వ్య వ స్థ కు పదది స వాలు. గురితూంచ డానికి కూడా వీలు లేనంత ప్రాచీన కాలం నంచి మ నగ డ ల్ 

ఉనని భార త నాగ రిక త కాలానికి స్వాచాఛా స ముద్ర  వాణిజ్యం ముడిప డి ఉంద. వేలాద సంవ త్స ర్ల క్రిత మే సింధు ల్య 

నాగ రిక త కాలం నాటి ల్థాల్ పోరు్ట స ముద్ర వాణిజ్యంల్ ప్ర ధాన భూమిక పోషించింద. ప్రాచీన కాలం నాటి స్వాచఛా 

స్గ ర వాత్వ ర ణంల్నే గౌత మ బుదు్ధని శాంతి సందేశం ప్ర పంచంల్ ప్ర చారం అయింద. ఇత రుల నావికుల హ కు్కల న 

సంపూర్ణంగా గౌర వించ డ మే స్వాచాఛా వాణిజ్యంల్ అత్యంత కీల కం.

స్త్రెం :  స్గ ర వివాదాల న అంత ర్జీతీయ చ ట్టలు ఆధారంగా శాంతియుతంగా ప రిష్్క రించుకోవాలి. ప ర స్ప ర 

న మ్మ కానికి ఇద అత్యంత ప్ర ధానం. దీని దావార్ మాత్ర మే మ నం ప్ర పంచ శాంతి, ససి్థర త స్ధించ గ లుగుత్ం. ఇదే 

అవ గాహ న , ప రిణ తితో భార త దేశం పరుగుదేశం బంగాలోదేశ్ తో స్గ ర వివాదం ప రిష్్క రించుకుంద. 

స్త్రెం :   ప్ర కృతి వైప రీత్్యల న, ప్ర భుత్వాత ర శ కుతూల దావార్ వ చచా ముప్పున అంద రం ఉమ్మ డిగా ఎదుర్్కనాలి. ఈ 

విష్ యంల్ ప్రాంతీయ స హ కారం విసతూ రించుకునేందుకు భార త దేశం ప లు చ ర్య లు తీసకుంద.

స్త్రెం :   స్గ ర ప ర్్యవ ర ణం, వ న రులు మ నం ప రిర క్ంచుకోవాలి. వాత్వ ర ణంపై స ముద్ర ప్ర త్య క్ష ప్ర భావం ఉంట్ంద. 

అందుకే మ నం స ముద్ర ప ర్్యవ ర ణానిని పాలోసి్టక్ , చ మురు తెట్్ట వంటివి లేకుండా కాపాడుకోవాలి. భార త దేశం 

ఆకాంక్షాపూరిత మైన డీప్ సీ మిష్ న్ ప్రారంభంచింద. 

స్త్రెం :  మ నం బాధ్య త్యుత మైన స్గ ర అనసంధాన న ప్రోత్స హించాలి. స ముద్ర వాణిజ్యం పంచ డానికి మౌలిక 

వ స తుల క ల్ప న అత్యంత ప్ర ధానం అనని ద సస్ప ష్్టం.

1

2
3
4
5

ఐక్య ర్జ్య స మితి భ ద్ర  త్ 
మండ లిలో భార త్ 
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దూరదర్శన్
భారతదేశంలోటెలివిజన్ప్రసారాలప్రారంభానికినందిపలికిన

62 సెంవ త్స రాల ఉజవి ల మైన ప్ర యాణెంల్ దూర ద ర్శ న్ తాను ప్ర స్రెం చేసే వినోద కార్య క్ర మాలు, ప్ర జా ప్ర యోజ న్ల దృష్్ట యా 
ఎలాెంటి త ప్పుల కు తావు లేని స మాచారెం ప్ర స్రెం చేయ డెం దావిరా ప్ర తీ ఒక్క ర జీవితెంల్ విడ దీయ రాని బెంధెంగా మారెంది. 

దేశెంల్ టెల్విజ న్ ప్ర స్రాలు దూర ద ర్శ న్ తోనే ప్రారెంభ మ యా్యయి. ప్ర స్్త తెం అది జ న్భాల్ 90 శాతానికి చేరువ యిెంది. 
దూర ద ర్శ న్ ప్ర స్రెం చేసే వారా్త  సెంబెంధిత కార్య క్ర మాలు, క ళా-స్ెంసకృతిక కార్య క్ర మాలు దాని ప్రాచ్రా్యనినా పెంచాయి. 

వాస్త వెంగా దూర ద ర్శ న్ ఏక్ భార త్ , శ్రేష్ఠ  భార త్ క ల స్కారెం కావ డానికి దోహ ద ప డుతోెంది.

దూరదర్శన్దివస్ప్రధాన
వాస్తవాలు

n 1959 సెప్ంబ ర్ 15వ త్దీన దూర ద ర్శ న్ ప్రారంభ మ యింది. 
1965 ఆగ స్్ 15వ త్దీన రోజువారీ 5 నిముష్టల న్యాస్ బులెటన్ 
ప్రారంభ మ యింది. అమిత ప్రాచురయాం పందిన వయా వ సాయాధారత 
కరయా క్ర మం కృషి ద ర్శ న్  1967ల్ మొద ల యింది. త దుప ర 
1972ల్ దూర ద ర్శ న్ ముంబై, అమృత స ర్ కేంద్రాలుగా ప్ర సారాలు 
ప్రారంభించింది.

n 1975 వ ర కు దూర ద ర్శ న్ ప్ర సారాలు దేశంల్ 7 న గ రాల కే  
 ప రమితం.1976 ఏప్రిల్ 1వ త్దీన ఆకశ వాణి నుంచి  
    దూర ద ర్శ న్ ను వేర్ చ్శ్ర్.
n 1982ల్ దేశంల్ క ల ర్ టలివిజ నలో ప్ర వేశం జ రగంది. హ మ్ 

ల్గ్ , బునియాద్ , మ్లుగాడ డేస్ , ర జ ని, నుకకా డ్ , చిత్ర హార్ వంట 
ప్ర సారాల ద్వారా దూర ద ర్శ న్ ప్ర త్యాక సాథా నం స ముపార్జంచుకుంది.

n 1987ల్ ప్రారంభ మైన రామ్య ణ , 1989ల్ ప్రారంభ మైన 
మ హాభార త దూర ద ర్శ న్ ప్రాచురాయాని్ కొతతు శిఖ రాల కు చ్రా్చయి. 
1997 న వంబ ర్ 23వ త్దీన ప్ర సార భార తి ఏరా్పట యింది. అప్ప ట 
నుంచి దూర ద ర్శ న్ ద్ని ప రయా వేక్ష ణ ల్నే ప్ర సారం అవుతంది.

n 24 గంట ల ప్ర సారాల త 2003ల్ డడ-న్యాస్ చానెల్ 
ప్రారంభ మ యింది. డడ డైర్క్్ పేరట ఉచిత డటహెచ్ స రీవాస్ 
2004ల్ ప్రారంభ మ యింది.

104 ఉచిత డిటిహెచ్ 
స రీవిస్ ప్రొవైడ రలి తో 34 
ఉప గ్ హ చానెళ్లి  గ ల నెట్ 
వ ర్్క ఆప ర్టిెంగ్ వ్య వ సథు గా 
దూర ద ర్శ న్ ఎదిగెంది. ప్ర స్్త తెం 
దేశెంల్ని వివిధ న గ రాలు, 
రాష్ర్ట ల్లి  66 దూర ద ర్శ న్ 
స్్ట డియోలు ప ని చేస్్త న్నాయి.

వ్య వ స్యాధారత 
కార్య క్ర మాలు ప్ర తే్యకెంగా 

ప్ర స్రెం చేయ డెం కోసెం 2015 
మే 26వ తేదీన డిడి కిస్న్ 

ప్రారెంభ మ యిెంది. డిడి రెట్రో 
వెంటి చానెళ్లి  దూర ద ర్శ న్ 

బ్ెండ్ విలువ ను మ రెంత 
పెంచాయి.

గ త ఏడాది కోవిడ్ మ హ మ్్మర దేశంల్ విసతు రంచి 
సంపూర్ణ లాక్ డౌన్ ప్ర క టంచిన స మ యంల్ 
రామ్య ణం, మ హాభార తం వంట సీరయ ల్్స 

దూర ద ర్శ న్ ల్ తిరగ ప్ర సారం చ్యాల నే డమ్ండు 
దేశంల్ని అని్ ప్రాంత్ల నుంచి వెలువ డంది. ప్ర జ ల 
కోర్కాను మ ని్ంచిన కేంద్ర ప్ర భుతవాం దూర ద ర్శ న్ ల్ వాట 
ప్ర సారాల ను ప్రారంభింప చ్సింది. ప్ర జ ల ఇళలో ల్కి టవిలు 
ప్ర వేశిస్తున్ స మ యంల్ దూర ద ర్శ న్ స్వ రా్ణ ధాయాయం 
లిఖించింది. అప్ప ట నుంచి దూర ద ర్శ న్ విశవా స నీయ త ను 
కపాడుకుంటూ బ్రాడ్ కస్ింగ్ స రీవాస్ల కు మ్ల సతుంభంగా 
నిలిచింది. 1959 సెప్ంబ ర్ 15వ త్దీన ఒక చిన్ ట్రాన్్స 
మిట ర్ , ఎకకా డ కి కవాలంటే అకకా డ కి త ర లించుకుపోగ ల 
స్్డయోత ప్ర యోగాత్మ కంగా దూర ద ర్శ న్ నిరాడంబ ర 
ప్ర యాణం ప్రారంభ మ యింది. అప్ప టలో  దూర ద ర్శ న్ 
ప్ర సారాలు ర్గుయాల ర్ గా ఉండేవి కవు. 1965 ఆగ స్్ 
15వ త్దీన 5 నిముష్టల రోజువారీ న్యాస్ బులెటన్ 
ప్రారంభ మ యింది. దూర ద ర్శ న్ ల్ తొలి న్యాస్ రీడ ర్ 
గా ప్ర తిమ్ పురీ ప్ర త్యాక గురతుంపు, గౌర వం పంద్ర్. 
ప్రారంభం  నుంచి దూర ద ర్శ న్ కుటుంబ నేప థయాం గ ల 
కరయా క్ర మ్లు ప్ర సారం చ్స్తు వక్ష కుల త అనుసంధాన త 
ఏర్ప ర చుకుంది. దేశంల్ని బ హుళ చానెళలో న డుమ కూడా 
నిష్ట్పక్షిక, ఆధార నీయ  ప్ర సారాల ద్వారా దూర ద ర్శ న్ ప్ర త్యాక 
గురతుంపు సాధించింది. దేశంల్ని స్దూర ప్రాంత్ల కు 
కూడా విసతు రంచిన దూర ద ర్శ న్ జాతీయ చానెల్ త పాటు 
ప లు ప్రాంతీయ చానెళలో త జ నాభాల్ 90 శ్తం ప్ర జ ల కు  
చ్ర్వ యింది. మ్ర్తున్ కలంత పాటుగా త న ను త్ను 
మ్ర్్చకుంటూ స గ టు ప్ర జ ల కు మ రంత స మ రథా వంతంగా 
స్వ లందించ గ లుగుతంది.  

దూర ద ర్శ న్ దివ స్ :  
టెలివిజ న్ చ రిత్ర  
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ఆత్మనిర్భర్భారత్తోబ్ండ్
ఇండియాపటిష్ం

కోవిడ్ మ హ మా్మరి కాలంల్ పారిశ్రామిక రంగం ఎంతో నిబ్బ రం ప్ర ద రి్శంచి భార త ఆరి్థక వ్య వ స్థ సవా యం 
స మృద్ధ బాట ల్ ప య నించందుకు స హాయ ప డింద. భార త ప రిశ్ర మ లు దేశ పురోగ తికి అదుభాత మైన స హాయం 
అందంచాయి. భార త ప రిశ్ర మ ల స మాఖ్య (సిఐఐ) వారిషిక స మావేశంల్ కూడా ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రంద్ర మోదీ 

ఈ విష్ యం ప్ర ముఖంగా ప్ర స్తూవించారు. “75వ స్వాతంత్ర్య దనోత్స వ వేడుక లు, స్వాతంత్ర్యద్య మ అమృత్ 
మ హోత్స వ్  మ ధ్య ల్ ఈ స మావేశం జ రుగుతోంద.  భార త పారిశ్రామిక రంగం కొతతూ సంక ల్పం, కొతతూ ల క్షా్యలు 

నిరదిశించుకునేందుకు ఇద అతి పదది అవ కాశం” అనానిరు.

ఆత్మ నిర్ ర్ భార త్ పై
75వ భార త సావాతంత్రయా దినోత్స వ వేడుక లు, భార త సావాతంత్రయా 
అమృత్ మ హోత్స వ్ న డుమ ఈ సిఐఐ స మ్వేశం జ ర్గుతంది. భార త 
పారశ్రామిక రంగం కొతతు ల క్షయాలు, కొతతు సంక లా్పలు చ్స్కునేందుకు 
ఇది పదది అవ కశం. ఆత్మ నిర్ ర్ భార త్ విజ య వంతం చ్యాలి్సన 
బాధయా త భార త ప రశ్ర మ ల పైనే ఉంది.
ప్ర భుతవి కృషి
దేశ్భివృదిధి కోసం ప్ర స్తుతం క లి్పంచిన అనుకూల వాత్వ ర ణాని్, 
వార సామ రథ్ా ంపై ఉంచిన విశ్వాసాని్ ఉప యోగంచుకుని భార త 
పారశ్రామిక రంగం పూరతుగా లాభం పంద్లి. గ త కొదిది సంవ త్స రాల 
కలంల్ భార త దేశంల్ వ చి్చన మ్ర్్పల ను మీర్ సవా యంగా చూసి, 
అనుభూతి చంది, అనుభ వించ వ చు్చ. నేడు న వ  భార త దేశం కొతతు 
ప్ర పంచంల్కి అడుగు పట్ేందుకు సిదధింగా ఉంది. ఒక ప్పుడు విదేశీ 
పట్ుబ డుల ప టలో ఆందోళ న చందిన భార త్ ఇప్పుడు అని్ ర కల 
పట్ుబ డుల ను ఆహావానిస్తుంది.
న వ భార త వైఖ రల్ మారు్ప
విదేశ్ల నుంచి వ చి్చన ది ఏదైనా స ర మెర్గైన ది అనే ఆల్చ న 
ఒక ప్పుడుండేది. ఎనో్ సంవ త్స రాల  క ఠోర శ్ర మ త మ నం నిర్మంచుకున్ 
సంత  బ్రాండ్ లు కూడా విదేశీ పేరలో త ప్ర చారం చ్స్కోవ ల సివ చ్్చది. 

భారతప్రభుత్ంచేపటిటి నస్యంసమృదిధివిజయవంతంకావడంలోభారతపారిశ్రామికరంగంప్రదరి్శంచిన
కీలకపాత్రనంచికంద్రప్రభుత్ంపరిశ్రమలప్రోత్సాహానికిచేస్్త న్నకృషివరకుఎన్్నప్రధానంశాలన
ప్రధానమంత్రిశ్రీనరంద్రమోదీప్రముఖంగాప్రసా్త వించారు.ప్రధానమంత్రిప్రసంగంలోనిముఖ్యంశాలు:

మేక్ ఇన్ ఇెండియాపై
మ న పారశ్రామిక రంగంపై ఏర్ప డన విశ్వాసం ఫ లిత మే ఈ 
రోజు మ నం చూస్తున్ వాయాపారానుకూల త , జీవ నానుకూల త . 
కంపనీల చ ట్ంల్ చ్సిన స వ ర ణ లే  ఇందుకు పదది ఉద్హ ర ణ . 
అలాగే ఎంఎస్ఎంఇ రంగాని్ ప రమితుల నుంచి విముకతుం చ్సి 
త గు ప్రోత్్సహం అందించ్ందుకు ప లు చ రయా లు తీస్కోవ డం 
జ రగంది. రాష్్రలను కూడా ఇందుల్ భాగ సావాముల ను 
చ్య డం జ రగంది.  మేక్ ఇన్ ఇండయాత స మ్ంత రంగా 
ఉపాధి అవ కశ్లు, ఎగుమ తులు పంచ్ందుకు స మ రథా వంత మైన 
పిఎల్ఐ విధానాల అమ లు కూడా ప్రారంభ మ యింది. ఇటీవ లే 
పాత త్దీ నుంచి ప ను్లు విధించ్ ర్ట్రో టాక్్స విధానాని్ ర దుది  
చ్య డం ద్వారా గ తంల్ చ్సిన పర పాటలో ను కూడా స రదిదది డం 
జ రగంది.

కని ఈ రోజు ప రసిథాతి ఎంత వేగంగా మ్ర్తంది. భార త దేశంల్ 
త యారైన వ స్తువుల ప టలో భార తీయుల్లో  సానుకూల సెంటమెంట్ 
ఏర్ప డంది. కంపనీ భార త్ దేనా, కద్ అనే అంశంత సంబంధం 
లేదు, భార త దేశంల్ ఉత్ప తితు అయిన వ స్తువేనా అనేదే భార తీయులు 
చూస్తునా్ర్. దేశం త న ఆల్చ నా ధోర ణిని మ్ర్్చకుంది.  
పారశ్రామిక రంగం కూడా అందుకు అనుగుణంగా త న విధానాలు, 

40
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వ్యాహాలు ర చించుకోవాలి.
యువ త ల్ పరుగుతుననా విశావిసెం
ఇటీవ ల ఒలింపిక్్స క్రీడోత్స వాల్లో  మీర్ ద్ని్ అనుభ వించార్. ఈ 
రోజున మైద్నంల్ అడుగు పట్ేందుకు యువ త  భ య ప డ డంలేదు. 
వార్ క ఠినంగా శ్ర మించి, రస్కా ల ను ఎదుర్కాని ఫ లిత్లు త్వాల ని 
భావిస్తునా్ర్.
దేశెంల్ సెంస్క ర ణ లు
టక్ల జీ ప టలో దేశంల్ ఏర్ప డన ఉతు్సక త వేగ వంతంగా సంసకా ర ణ లు 
చ్ప ట్ డంల్ ప్ర భుత్వానికి స్ఫూరతుగా ఉంది. మేం ప్ర వేశ పట్న 
సంసకా ర ణ లు అంత త్లికైన నిర్ణ యాలు గాని, అంత త్లికైన మ్ర్్ప 
గాని కదు. ఎనో్ ద శ్బాది లుగా ఇలాంట సంసకా ర ణుల రావాల నే 
ప్ర గాఢ మైన కోర్కా ఉండేది. ఎంత చ ర్చ కూడా జ రగేది, కని ఈ 
మ్ర్్పలు త్వ డం చాలా క ష్ం అనే భావంత నిర్ణ యాలు మ్త్రం 
తీస్కునే వార్ కదు. అందుకు భిన్ంగా మేం పూరతు సంక ల్ప శుదిధిత 
అవే నిర్ణ యాలు ఏ విధంగా తీస్కున్ దీ మీరంత్ చూశ్ర్. క రోనా 
మ హ మ్్మర కలంల్ కూడా సంసకా ర ణ లు కొన సాగాయి. ఈ 
నిర్ణ యాల కు మ దది తుగా దేశం యావ తుతు ఎలా నిలిచిందో మీరంద రూ 
వక్షిస్తునా్ర్. వాణిజయా ప రంగా బొగుగా  త వవా కల కు అనుమ తించాం. 

ప్ర యివేటు రంగం భాగ సావామ్యాని్ బ హిరంగంగా ప్రోత్స హిస్తునా్ం. 
ర క్ష ణ , అంత రక్షం, అణుఇంధ న రంగాల్లో  చ్ప ట్న భారీ సంసకా ర ణ లు 
ప్ర యివేటు రంగానికి ద్వారాలు తెరచాయి.
ప్ర తిబెంధ కాల ర దు్ద
జాతి ప్ర యోజ నాలను దృష్ిల్ ఉంచుకుని అతి పదది రస్కా అయినా 
తీస్కోగ ల ప్ర భుతవాం ఈ రోజు ఉంది. ఇందుకు జిఎస్ ట చ కకా ని 
ఉద్హ ర ణ . జిఎస్ ట అమ లు చ్య డ మే కదు, రకర్డ్  సాథా యి జిఎస్ 
ట వ స్ళ్లో  ఈ రోజు మ నం చూస్తునా్ం.
శ కి్తవెంత మైన బ్ెండ్ ఇెండియాకు స మాెంత రెంగా ప రశోధ న , 
అభివృదిధిపై 
జాతీయ విద్యా విధానం ద్వారా భార త దేశం పదది అడుగేసింది. 
పాఠ శ్ల లు, నైపుణాయాల నుంచి ప రశోధ న వ ర కు అని్ంటా కొతతు 
వాత్వ ర ణం క లి్పంచ్ందుకు  ఒక ప్ర ణాళిక ను అది ఆవిషకా రంచింది. 
అందుల్ పారశ్రామిక రంగానికి కూడా క్రియాశీల పాత్ర ఉంది. 
ఆత్మ నిర్ ర్ భార త్ కోసం ఆర్ అండ్ డల్ పట్ుబ డులు కొని్ ర్టులో  
పంచాలి్సన అవ స రం ఉంది. ప్ర భుతవా కృషి మ్త్ర మే ఇందుకు 
చాల దు. పదది ఎతుతున పారశ్రామిక  భాగ సావామయాం అవ స రం. బ్రాండ్ 
ఇండయాను ప టష్ఠం చ్య డ మే మ న ల క్షష్ం.  

ప్ర  ధాన మంతి్ర  శీ్ర  న రంద్ర  మోదీ 
ప్ర  సంగంలో మఖ్యంశాలు

ఫిట్ నెస్ ప రీక్ష లు, తుకుకా కేంద్రాల కు వ రతుంచ్ 
కొతతు నిబంధ న లు 2021 అక్ోబ ర్ ఒక ట త్దీ 
నుంచి అమ లుల్కి వ సాతుయి. ప్ర భుతవాం, 
పిఎస్ యుల కు చందిన 15 సంవ త్స రాల 
జీవిత కలం పూరతు యిన పాత వాహ నాల కు 
2022 ఏప్రిల్ ఒక ట త్దీ నుంచి నిబంధ న లు 
వ రతుసాతుయి. వాణిజయా వాహ నాల కు ఫిట్ నెస్ 
ప రీక్ష ల నిబంధ న లు 2023 ఏప్రిల్ ఒక ట 
త్దీ నుంచి అమ లు జ ర్గుత్యి. ఇత ర 
వాహ నాల కు సంబంధించిన నిబంధ న లు 
2024 జూన్ ఒక ట త్దీ నుంచి ద శ ల వారీగా 
అమ లుల్కి వ సాతుయి.

భార త అభవృదిధి  యానంలో కీల క మై లుర్యి త్కుకా విధానం :  
ప్ర  ధాన మంతి్ర  శీ్ర  న రంద్ర  మోదీ

కొత్తతుకుకువిధానంతో
లాభాలు

ప రాయావ ర ణ ప్ర యోజ నాల ప రర క్ష ణ , కలుషయా నివార ణ ల క్షష్ంగా దేశ్నికి చందిన తొలి తుకుకా విధానం ఇటీవ ల 
విడుద ల చ్య డం జ రగంది. ఆగ స్్ 13న గుజ రాత్ ఇనెవాస్ రలో స ద స్్సను ఉదేదిశించి ప్ర సంగంచిన స మ యంల్ 
ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రంద్ర మోదీ దీని్ విడుద ల చ్శ్ర్. భార త దేశ అభివృదిధి యానంల్ ఈ తుకుకా విధానం ఒక 
కీల క మైన మైలురాయి అని చబుతూ “దేశ ఆరథాక వయా వ సథా అందుకుంటున్ వేగంత పాటుగా ఆటమొబైల్ రంగంల్ 
సానుకూల మ్ర్్పను ఇది తీస్కువ స్తుంది” అని ప్ర ధాన మంత్రి అనా్ర్.

కోటలో పాత వాహ నాలు రోడలో నుంచి 
దూరం అవుత్యి.

పాత వాహ నాల తొల గంపు కలుష్టయాని్ 
త గగాస్తుంది. ఆయిల్ వినియోగం కూడా 
త గుగా తుంది. నిరవా హ ణ భారం సైతం త కుకావే.
వాహ నం తుకుకా విలువ ను య జ మ్ని 
అందుకోవ చు్చ. దీనికి తడు కొతతు వాహ నం 
కొనుగోలుపై డసౌకాంట్ , రోడ్ టాక్్స, రజిస్రష్ న్ 
చారీ్జల్లో  భారీ డసౌకాంట్ అందుకోవ చు్చ. 

01
అక్టి బర్1నంచికొత్త

నిబంధనలు

 వయా రాథా ల నుంచి సంప ద సృష్ికి కొతతు 
తుకుకా విధానం అతయాంత కీల కం. ఈ 
రోజు నుంచి రాబోయ్ 25 సంవ త్స రాలు 
దేశ్నికి అతయాంత కీల కం. వాత్వ ర ణ 
మ్ర్్పల కు సంబంధించిన స వాళలో ను 
మ నం ప్ర తీ రోజూ అనుభ విస్తునే 
ఉనా్ం. భార త దేశం సవా ప్ర యోజ నాలు, 
పౌర్ల ప్ర యోజ నాలు దృష్ిల్ 
ఉంచుకుని పదది అడుగులు వేయాలి్స 
ఉంది. 

 సాధార ణ కుటుంబాల కు ఈ విధానం 
ఎంత ప్ర యోజ న క రంగా ఉంటుంది. 
వాహ నం తుకుకాగా మ్ర్చనందుకు 
ల భించ్ స రఫ్ికెట్ తొలి ప్ర యోజ నం. 
ఈ స రఫ్ికెట్ ఉన్ వయా కితు కొతతు వాహ నం 
కొనుగోలు స మ యంల్ రజిస్రష్ న్ 
కు ఒకకా పైసా కూడా చలిలోంచాలి్సన 
అవ స రం ఉండ దు.

 దీనికి తడు రోడ్ టాక్్స ల్ కూడా 
ఆ వయా కితుకి డసౌకాంట్ ల భిస్తుంది. పాత 
వాహ నాల నిరవా హ ణ , మ ర మ్మ తుతు 
వయా యాలు ఆద్ అవుత్యి. ఇంధ న 
సామ రాథా ్నికి కూడా హామీ ల భిస్తుంది.

రూ.10 వేల కోటలో కొతతు పట్ుబ డులు అందుత్యి. 
50 వేల మంది ఉపాధి పందుత్ర్.

41
ప్ర ధాన మంతి్ర  పూరితి  ప్ర సంగానిని 
వినాలంటే ఈ క్్యఆర్ కోడ్ ను స్కాన్ 
చేయండి

బా్ర ండ్ ఇండియా
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నీలి విప్ల  వంత్ నీలి విప్ల  వంత్ 
ఆకావా కలచార్ కు ఆకావా కలచార్ కు 

పున రుజీజా వంపున రుజీజా వం
ఎంత కలంగా అభివృదిధికి నోచుకోకుండా విస్మ రంచిన రంగాల్లో  మ త్స్ రంగం 
ఒక ట. అదు్త సామ రథ్ా ం ఉన్ ప్ప టకీ గ తంల్ని ప్ర భుత్వాలు ఈ రంగంపై అతి 

త కుకావ గా దృష్ి కేంద్రీక రంచాయి. 2014 ల్ త న ప్ర భుతవాం ఏరా్పటు కగానే 
ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రంద్ర మోదీ 2022 నాటకి రైతుల ఆద్యాలు ర్ట్ంపు చ్యాల నే 

సంక ల్పం ప్ర క టంచార్. ఆయ న చ్ప ట్న  ప లు ప థ కల్లో  హ రత విపలో వం, శ్వాత 
విపలో వాల కు స ముచిత సాథా నం ల భించింది. కని ఏ ప్ర భుతవాం అనుస రంచ ని విధంగా 

నీలి విపలో వానికి అతయాంత ప్రాధానయాం ఇవవా డం మ్త్రం ఇదే తొలిసార. ఐదు 
సంవ త్స రాల కల ప రమితిల్ రూ.20,000 కోటలో త అమ లు జ రగే  సవా తంత్ర 

భార తంల్ అతి పదది దైన  “ప్ర ధాన మంత్రి మ త్స్ సంప ద యోజ న ప థ కం” 2020 
సెప్ంబ ర్ 10వ త్దీన ప్ర క టంచార్.

గ త ఏడాది కోవిడ్ పేరట అతి పదది మ హ మ్్మర ప్ర పంచాని్ 
త్కిన ప్పుడు ప లు విడ త లుగా ప్ర క టంచిన స్దీరఘా లాక్ డౌనలో   
ప్ర భావం వ లలో అని్ దేశ్ల ఆరథాక వయా వ సథా లూ ప ట్ాలు 

త పా్పయి. భార త దేశం అందుకు అతీతం కదు. కని ప లు అసిథార త ల 
న డుమ భార త దేశం ఆత్మ నిర్ ర్ భార త్ సంక ల్పం చ్స్కుంది. 
ఇందుల్ భాగంగా దేశ్భివృదిధికి అంటే జిడపికి అధిక వాటా 
అందించ్ ప్ర తీ ఒకకా రంగం పైన ప్ర త్యాకంగా దృష్ి కేంద్రీక రంచ డం 
జ రగంది. అలా ప్ర భుతవా ప్రాధానయా త ను ఆక రషించిన రంగాల్లో  
నిర్ప మ్న సామ రథ్ా ం క లిగ ఉన్ ప్ప టకీ గ తంల్ ఏ ప్ర భుతవా రాడార్ 
పై క నిపించ ని మ త్స్ రంగం ఒక ట. దేశ్నికి సావాతంత్రయాం సిదిధించిన 
నాట నుంచి 2014 వ ర కు ఆ రంగంపై కేవ లం రూ.3682 కోటులో  

అశోక చ క్ర ంలో నీలి విప్ల  వానికి 
గురుతి గా నీలి రంగును వేయాలిసాన 

స మ యం ఇది.
- శీ్ర  న రంద్ర  మోదీ, ప్ర  ధాన మంతి్ర

ప్ర  ధాన మంతి్ర  మ తసా్య 
సంప ద యోజ న
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ఖ ర్్చ చ్య డ మే గ త ప్ర భుత్వాలు చూపిన నిరలో క్షయానికి నిద ర్శ నం. 
మ త్సయా రెంగెంల్ కొత్త అవ కాశాల క ల్ప న 
నీలి విపలో వం ద్వారా ఐదేళలో కల ప రమితిల్ (2020-2025) మ త్స్ 
రంగం స్సిథార అభివృదిధికి చ రయా లు తీస్కోవ డం, త ద్వారా 55 ల క్ష ల 
మందికి ఉపాధి క లి్పంచ డం ల క్షష్ంగా  ప్ర ధాన మంత్రి మ త్స్ 
సంప ద యోజ న (పిఎంఎంఎస్ వై) ప థ కం ప్ర క టంచార్. 
మ త్స్ ప రశ్ర మ పూరతు సామ రాథా ్ల ను వినియోగంల్కి తెస్తు 
సిథార మైన , బాధయా త్యుత మైన, స మి్మళిత , స మ్న వృదిధికి దోహ ద ప డే 

రీతిల్ ఫిష రీస్ , అకవాక ల్చ ర్ రంగాల ను అభివృదిధి చ్య డం 
పిఎంఎంఎస్ వై  ప్ర ధాన ల క్షష్ం. చ్ప ల వేట కు ఉప యోగంచ్ 
ప డ వ లు/  బోటలో సాథా యి పంపు, బ యో మ ర్గుదొడలో నిరా్మణం, 
బ్రీడంగ్ సెంట రలో ఏరా్పటు;   ఫిష రీస్ , అకవాక ల్చ ర్ రంగాల్లో  స్ార ్ప్ 
ల ను ప్రోత్స హించ డం, అకవా పార్కాల ఏరా్పటు, కోసాతు మ త్స్ 
గ్రామ్ల అభివృదిధి, అకవాటక్ లాబ రట రీల నెట్ వ ర్కా ఏరా్పటు, 
మ త్స్ రంగంల్ కొతతు సాంకేతిక ప రజా్ఞ నాల  అమ లు వంటవ నీ్ 
ఇందుల్ ఉనా్యి. బ యోఫాలో క్ , కేజ్ క ల్చ ర్ పంపందించ డం, 

అలా మొద ల యింది...
దేశంల్ మ త్సష్ రంగంపై ఆధార ప డి 2.5 కోటలో మంద మ త్సష్ కారులు, రైతులు జీవ నం స్గసతూనానిరు. 2018-19 
సంవ త్స రంల్ భార త ఆరి్థక వ్య వ స్థ కు చప ల ఉత్ప తితూ రంగం 1.24 శాతం వాట అందంచింద.మొతతూం 
వ్య వ స్యోత్ప తితూల్ ఈ రంగం వాట 7.28 శాతం. అంత్ కాదు, ప్ర పంచ చప ల ఉత్ప తితూల్ భార త దేశం వాట 
7.58 శాతం ఉంద. 2009 నంచి 2014 సంవ త్స ర్ల మ ధ్య కాలంల్ భార త ఫిష్ రీస్ రంగం స గ ట్ వృద్ధరట్ 
5.27 శాతం ఉండ గా 2015 నంచి 2019 సంవ త్స ర్ల  మ ధ్య కాలంల్ నీలి విపలో వం ప్ర భావంతో ఈ స గ ట్ 

వృద్ధరట్ 10.87 శాత్నికి చరింద.

2020 సప్ట ంబ ర్ 10వ త్దీన బిహార్ నుంచి ప్ర  ధాన మంతి్ర  శీ్ర  న రంద్ర  మోదీ ప్్ర రంభంచిన మ తసా్య 
సంప ద యోజ నత్ ఏర్ డిన  నీలి విప్ల  వం అప్ర అవ కాశాల ను ఆవిషకా రించింది. ఆ 

ప్ర  ణాళిక లోని ఐదు ప్ర  ధాన ల క్ష్యలు :

దేశంల్ మ త్స్ 
కర్లు, మ త్స్ 
రైతుల ఆద్యం 
ర్ట్ంపు చ్య డం

రాబోయ్ 5 సంవ త్స రాల 
కలంల్ చ్ప ల ఉత్ప తితుని 
ఏడాదికి 220 ల క్ష ల 
ట ను్ల కు పంచ డం

రాబోయ్ 5 సంవ త్స రాల 
కలంల్ చ్ప ల 
ఎగుమ తులను రూ.1 
ల క్ష కోటలో కు పంచ డం

చ్ప ల ఉత్ప తితుల్ న ష్్టల 
రటును 20 శ్తం 
నుంచి 10 శ్త్నికి 
త గగాంచ డం

మ త్స్ రంగంల్ 55 
ల క్ష ల కొతతు ఉపాధి 
అవ కశ్ల క ల్ప న 

54321

నేట్ వ ర కు గ రిష్ఠ  పటు్ట బ డులు

1947-2014

రూ.3,682 
కోటు్ల

2015-19

రూ.1,522.48  
కోటు్ల

    2020-25

రూ.20,050 
కోటు్ల

(నీలి విపలో వంపై  
పట్ుబ డులు, వయా వ సాయ 

మలిక వ స తుల 
అభివృదిధి)

(ప్ర ధాన మంత్రి 
మ త్స్ సంప ద 

యోజ న )
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ఇ-ట్రేడంగ్ , ఫిష రీస్ మేనేజ్ మెంట్  కు ప్ర త్యాక ప్రాధానయాం ఇసాతుర్. 
షిష రీస్ రంగంల్ కొతతు అవ కశ్ల క ల్ప నే దీని ప్ర ధాన ధ్యాయం.
122 కొతతు డీప్ సీ ఫిషింగ్ ప డ వ ల కొనుగోలు, 267 ప డ వ ల సాథా యి 
పంపున కు నిధులు అందుబాటుల్ ఉంచార్. 2,755 ప డ వ ల్లో  
బ యో టాయ్ లెటలో ఏరా్పటు జ రగంది. మ త్స్ కర్ల కు 1956 కొతతు 
ప డ వ లు, ఆధునిక చ్ప ల వ ల లు అందించార్. 1,033 బ యో ఫాలో క్ 
లు, 4 వేల కు పైబ డ ఫిష్ కేజ్ ల కొనుగోలుకు స హాయం అందించార్. 
స ముద్ర మొకకా ల పంప కనికి 53,000కు పైబ డన రాఫ్్ లు, 
మోనోలైనలో ను ఇప్ప టకే కేటాయించార్. చ్ప ల ఉత్ప తితుని పంచ డం 
నిస్సందేహంగా ఈ సీకామ్ ల క్షష్ం. ద్నికి తడు చ్ప ల పంప కంత 

అనుసంధాన మైన ప్ర జ ల సంక్షేమంపై కూడా ప్ర భుతవాం దృష్ి 
పట్ంది. 2018-19 సంవ త్స రంల్ కిసాన్ క్రెడట్ కర్డ్ల 
స దుపాయాని్ మ త్స్ కర్ల కు కూడా విసతు రంచ డ మే ప్ర భుతవా 
చితతు శుదిధికి నిద ర్శ నం. దీనికి తడు మ త్స్ కర్ల కు పిఎంఎంఎస్ వై 
కింద రూ.5 ల క్ష ల గ్రూప్ యాకి్సడంట్ ఇన్్సర్న్్స స దుపాయం 
కూడా క లి్పంచార్. నీలి విపలో వం ఫిష రీస్ రంగం వేగ వంత మైన  
వృదిధికి పునాది వేసిన ట్ యిత్  2025 నాటకి ఈ రంగంపై ఆధార ప డన 
వార ఆద్యాలు ర్ట్ంపు అవ డం, ప్ర పంచ మ్ర్కాటలో  భార త దేశం 
వాటా పర గ డం కూడా సాధయా ప డుతుంది.  

మౌలిక వ స త్ల ప ట్ష్ఠ  త 
చప ల పంప కం, ఉత్ప తితూ, వాణిజ్య సంబంధిత మౌలిక వ స తుల ప టిష్్ త కు ప్రాధాన్యం ఇస్తూరు. శీత లీక ర ణ వ స తుల అభవృద్ధ, మరుగైన 

ర వాణా స దుపాయాల క ల్ప న , విలువ ఆధారిత వ్య వ స్థ ఆధునీక ర ణ , ఫిషింగ్ పోరు్టల నిర్్మణం, ఫిష్ లాండింగ్ సెంట రలో ఏర్్పట్, మార్్కట్ 
మౌలిక వ స తుల ప టిష్్ త ఇందుల్ ఉనానియి. గ త ఏడాదల్నే 85 శీత లీక ర ణ కేంద్రాలు, 31 ఫిష్ స రవా స్ కేంద్రాల ఏర్్పట్ జ రిగంద. 

మ త్సష్ దాణా కోసం 248 కొతతూ పాలోంట్లో ఏర్్పట్ చశారు. చప లు, స ముద్ర ఆహార వాణిజ్యం ప్రోత్్సహానికి ప్ర ధాన మంత్రి మ త్సష్ సంప ద 
యోజ న కింద 720 మ త్సష్ రైతు ఉత్ప తితూ సంఘాల న ఏర్్పట్ చశారు.

626 
రిటైల్ చప ల మార్్కట్లో, 

కియోస్్క ల ఏర్్పట్

200 
తొలిస్రిగా ప్ర వేశ పటి్టన  చప లు, 

ర్య్య ల ఉత్ప తితూ కేంద్రాలు

రాష్ర్ట ల కు ప్ర యోజ నెం

n ప్ర ధాన మంత్రి మ త్స్ సంప ద యోజ న 
దేశంల్ని 34 రాష్్రలు/  కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంత్ల్లో  అమ లు

n 2021 ఆగ స్్ 5వ త్దీ నాటకి 
ప్ర ధాన మంత్రి మ త్స్ సంప ద యోజ న 
కింద రూ.3,000 కోటలోకు పైబ డన 
విలువ గ ల ప్ర తిపాద న ల కు ఆమోదం

n ఇప్ప ట వ ర కు చ్ప ల పంప కం 
సంబంధిత విభాగాల్లో  8,00,000 
మందికి ప్ర యోజ నం

ఫిషింగ్ ప్రు్ట ల సంఖ్య 

2014-2020 2020-24

13

60

n  ప్ర ధాన మంత్రి మ త్స్ సంప ద యోజ న నుంచి 
ల బ్ధి పంద డానికి కొని్ ప త్రాలు త ప్ప నిస ర. 
ఫిష రీస్ నిరా్మణ ప్రాంత స రఫ్ికెట్ , చ్ప ల 
పంప కం నీట వ న ర్ స రఫ్ికెట్ వటల్ ప్ర ధానం.

n ద ర ఖాస్తుల్ వటకి తడుగా ఆధార్ కర్డ్ , పాన్ 
కర్డ్  కపీ, శ్శవా త నివాస స రఫ్ికెట్ , బాయాంకు 
పాస్ బుక్ ప్ర తులు జోడంచ డం త ప్ప నిస ర.

n ఇవ నీ్ సిదధిం చ్స్కున్ త రావాత ప్ర ధాన మంత్రి 
మ త్స్ సంప ద యోజ న శ్ఖ నుంచి పందిన 
ద ర ఖాస్తును స రైన స మ్చారంత నింపాలి. 
పూరతుగా నింపిన ద ర ఖాస్తు ఫారంను మ త్స్ 
శ్ఖ కు లేద్ మీకు స మీపంల్ని సంబంధిత 
శ్ఖ కు పంపాలి. మ త్స్ స్తు యాప్ , dof.gov.
in/pmmsy వెబ్ సైట్ నుంచి అవ స ర మైన 
అద న పు స మ్చారం పంద వ చు్చ.

పిఎెంఎెంఎస్ వై ఉప యోగెంచ్కోవ డానికి 
కావ ల స్న ప త్రాలు

ప్ర  ధాన మంతి్ర  మ తసా్య 
సంప ద యోజ న 
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క ర్్ణ ట క భ గ్ర థ 
మ్న వ కేంద్రీకృత సాంకేతిక దృక్ప థం స మ తూక మైన అభివృదిధికి అవ కశ్లు 
తెర్స్తుంది. భార త దేశం బ్రిటష్ వ ల స రాజయాంగా ఉన్ కలంల్నే త న ఇంజ నీరంగ్ 
నైపుణాయాల త మోక్ష గుండం విశ్వాశవా ర యయా ప్ర జాసంక్షేమ్నికి పాటు ప డాడ్ ర్. బ్రిటష్ 
పాల కులు కూడా ఆయ న కృషిని ప్ర శంసించార్. ఆయ న జ యంతిని పుర సకా రంచుకుని 
ఆయ న సమృతికి నివాళి, కృత జ్ఞ త గా దేశం ప్ర తీ ఏడాది  సెప్ంబ ర్ 15వ త్దీని ఇంజ నీరలో 
దినోత్స వంగా పాటస్తుంది.

క ఠోర శ్ర మ , అంకిత భావానికి ఇంజ నీర్లో  
చిహ్ంగా నిలుసాతుర్.  వారకే ప్ర త్యాక మైన 

ఉత్్సహం కొర వ డత్ మ్న వ పురోగ తి 
అసంపూరతుగా ఉండపోతుంది. ఇంజ నీరలో దినోత్స వం 

సంద ర్ంగా దేశంల్ శ్ర మించి ప ని చ్స్ 
ఇంజ నీరలోంద రకీ హృద య పూరవా క శుభాకంక్ష లు. 
జ యంతి సంద ర్ంగా డాక ్ర్ ఎం విశ్వాశవా ర యయా కు 

హృద య పూరవా క నివాళి.
- ప్ర  ధాన మంతి్ర  శీ్ర  న రంద్ర  మోదీ

బ్రి టష ర్లో  రాజయాం చ్స్తున్ కలంల్ పూరతుగా ఆంగలో   
ప్ర యాణికుల త నిండ ఉన్ కంపార్ ్ మెంట్ ల్ 
ఆల్చ నాత్మ కంగా క నిపించిన ఒక భార తీయుడు 

ప్ర యాణిస్తునా్డు. అత ను ఒక మోసతు ర్ శ రీరంత గోధుమ రంగు వ ర్ణంల్ 
ఉనా్డు. నిర క్ష రాస్యాడుగా భావించిన బ్రిటష్ ప్ర యాణికులు అత నిని 
ఎగ త్ళి చ్శ్ర్. ఉన్ ట్ుండ ఆ వయా కితు కూచున్ చ్టు నుంచి లేచి కంపార్ ్
మెంట్ ల్ని చయిన్ లాగాడు. క్ష ణాల్లో  రైలు ఆగంది. ఇత ర ప్ర యాణికులు 
అత నిని దూషించ డం ప్రారంభించార్. కొదిది స్ప టలో  గార్డ్  వ చి్చ చయిన్ 
లాగందెవ ర్ అని ప్ర శి్ంచాడు. ద్నికి “నేనే లాగాను” అని ఆ వయా కితు 
స మ్ధానం ఇచా్చడు. కర ణం ఏమిట ని అడగత్ “ఇకకా డ నుంచి కొదిది 
దూరంల్ రైలేవా ట్రాక్ తొల గంచి ఉంది అని నేను భావిస్తునా్ను” అని 
స మ్ధానం చపా్పడు.

“నువెవాలా గుర్తు ప ట్ావు” అని గార్డ్  అడగాడు. “రైలు స హ జ సిదధి మైన 
వేగంల్ ఏదో మ్ర్్ప గ మ నించాను. నేను ఒక ఇంజ నీర్ ను. రైలు 
న డుస్తున్ ప్పుడు వ చ్్చ శ బదింల్ నాకేదో ప్ర మ్దం ధవా నించింది” అని 
చపా్పడు. గార్డ్  ఆ వయా కితుత క లిసి కొంత దూరం న డచి వెళలో గా రైలు మ్రగాంల్ 
ఒక చ్ట జాయింటులో  తొల గంచి ఉండ డం, ద్ని న టులో , బోల్ులు 
చలాలో చద ర్గా ప డ ఉండ డం చూసి ఆశ్చ రయా పోయాడు.

ఆ వయా కితు ఎవ రో కదు, మోక్ష గుండం విశ్వాశవా ర యయా . క రా్ణ ట క ల్ని 
ప్ర స్తుత  చికకా బ ళాలో పూర్ జిలాలో ల్ 1861 సెప్ంబర్ 15న ఆయ న జ ని్మంచార్. 
ఆయ న తండ్రి ప్ర ముఖ సంసకాకృత విద్వాంస్డు. విశ్వాశవా ర యయా 12 
సంవ త్స రాల వ య స్ల్నే తండ్రి మ ర ణించాడు. కుటుంబం ఆరథాక క ష్్టలు 
ఎదుర్కాంటంది. ఈ కర ణంగా ఆయ న గ్రామంల్ని ప్ర భుతవా 
పాఠ శ్ల ల్నే విద్యాభాయాసం కొన సాగంచార్. బెంగ ళ్ర్ల్ని సెంట్ ల్ 
కలేజిల్ బ్ఏ పూరతు చ్సిన త రావాత కొంత కలం పాటు ఆయ న 
ఉపాధాయాయుడుగా ప ని చ్శ్ర్. ఆయ న ల్ని ప్ర తిభ ను గురతుంచిన మైస్ర్ 
ప్ర భుతవాం సాకాల ర్ షిప్ మంజూర్ చ్య డంత 1883ల్ పూణెల్ని సైన్్స 
కలేజిల్ సివిల్ ఇంజ నీర్ సీటు సాధించార్. 1883ల్ ఆయ న ఇప్ప టలో  బ్ఇ 
డగ్రీత స మ్న గురతుంపు గ ల ఎల్ సిఇ, ఎఫ్ సిఇ ప రీక్ష ల్లో  ఉతీతుర్్ణడై తొలి 
సాథా నంల్ నిలిచార్. వెనువెంట నే మ హారాష్రా ప్ర భుతవాం ఆయ న ను నాసిక్ 
జిలాలో ల్ అసిస్ెంట్ ఇంజ నీర్ గా నియ మించింది. 

పూణె ల్ని ఖ డ క్ వ సలో డామ్ ఎతుతు పంచ కుండానే నీట నిలవా సామ రథ్ా ం 
పంచ డంత ఆయ న కు ఇంజ నీర్ గా ప్ర త్యాక గురతుంపు ల భించింది. పూణె  
ద్వారా ప్ర వ హించ్ ముథ కలవా ల్ వ ర ద నీటని అదుపు చ్స్తు ఖ డ క్ వ సలో  
డామ్ ల్ నీట నిలవా సామ రథ్ా ం పంచ డానికి ఆటమేటక్ వాట ర్ గేటులో  
ఉప యోగంచిన తొలి వయా కితు విశ్వాశవా ర యయా . విశ్వాశవా ర యయా స మ ర్థాడైన 
పాల నా ద క్షుడు. 1909 సంవ త్స రంల్ ఆయ న మైస్ర్ స్్ట్ చీఫ్ ఇంజ నీర్ 
గా నియ మితుల యాయార్. దీనికి తడు ఆయ న రైలేవా కరయా ద ర్శగా కూడా 
ఉనా్ర్. కృష్ణ రాజ సాగ ర్ డామ్ నిరా్మణం పూరతు యిన అనంత రం 
మోక్ష గుండం విశ్వాశవా ర యయా అంత రా్జ తీయ గురతుంపు పంద్ర్. 

దేశ్నికి సావాతంత్రయాం సిదిధించ డానికి 40 సంవ త్స రాల ముందు ద్ని్ 
నిర్మంచార్. 1912ల్ ఆయ న ను మైస్ర్ స్్ట్ దీవాన్ గా నియ మించార్. 
ఆయ న స మ రథా వంత మైన సార థయాంల్నే కవేర డామ్ నిరా్మణం జ రగంది. 
బెంగ ళ్ర్ల్ని ఇండయ న్ ఇన్ స్ిటూయాట్ ఆఫ్ సైన్్స ల్ మెట ల రీ్జ, 
ఏరోనాటక్్స, ఇండ స్్రయ ల్ కంబుస్ న్ అండ్ ఇంజ నీరంగ్ వంట కొతతు 
శ్ఖ లు ప్రారంభం  కవాల ని క ల లు గ న్ తొలి వయా కుతుల్లో  ఆయ న ఒక ర్. 
ప్ర జా సంక్షేమ్నికి ఆయ న చ్సిన స్వ ల కు గురతుంపుగా 1955ల్ ఆయ న కు 
భార త దేశ అతుయాన్ త పుర సాకారం భార త ర త్ అంద చ్శ్ర్. ఆయ నకు 
న్ర్ సంవ త్స రాలు నిండన సంద ర్ంగా ప్ర భుతవాం గౌర వ స్చ కంగా 
ఒక పోస్ ల్ స్ాంప్ విడుద ల చ్సింది. 1962 ఏప్రిల్ 14వ త్దీన ఆయ న 
క ను్ మ్శ్ర్. 

వ్య కితి తవాం
మోక్ష గుండం విశ్వాశవా ర య్య 
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దేశానికి స్వాతంత్ర్యం అందంచ డంల్ కీల క పాత్ర పోషించిన  “స త్్యగ్ర హం” ప దానిని తొలిస్రిగా 1906 సెప్టంబ ర్ 11వ త్దీన 

ద క్ణాఫ్రికాల్ వినియోగంచారు. స త్యం చెపా్పల ని ప ట్్టబ ట్ట డం, స త్్యనికే క ట్్టబ డ డం అని దాని అర్ధం. అలా ద క్ణాఫ్రికాల్ 

మ హాత్్మ గాంధీ చప టి్టన స త్్యగ్ర హం త దుప రి ద శ ల్ భార త దేశ స్వాతంత్ర్య స ముపారజీ న కు చ క్క ని వేదక క లి్పంచింద. ఈ 

ఏడాద  ఆగ స్ట 15వ త్దీన భార త దేశం స్వాతంత్ర్యం స్ధించిన 75వ సంవ త్స రంల్ అడుగుపటి్టన స మ యంల్ ఎవ రికీ బాధ 

క లిగంచ కుండా, ఎలాంటి ఏహ్య త కు త్వు లేకుండా నిర స న తెలియజేయడానికి, దౌరజీ న్య కాండ లేకుండా స్వాచఛా కోసం 

పోర్డ డానికి  ఓరు్పన కు చిహనిమైన  “స త్్యగ్ర హ” ప్ర క్రియ గురించి తెలుసకోవ డం అవ స రం.బాపూజీ అభిప్రాయంల్ అహింస లేద్ 
నిషికాయ్ాత్మ క  ప్ర తిఘ ట న క నా్ శ కితువంత మైన ది 
స త్యాగ్ర హం. 1906 సంవ త్స రంల్ ప్ర త్యాకంగా 

త మ దేశంల్ నివ శిస్తున్  భార తీయుల ను కించ ప రచ్  ఒక 
ఆరడ్నెను్సను ద క్షిణాఫ్రిక ప్ర భుతవాం జారీ చ్సింది. ఇందుకు నిర స న గా 
1906ల్ గాంధీజీ నాయ క తవాంల్ భార తీయులు జోహెనె్స్ బ ర్గా ల్ 
ఒక ప్ర త్యాక బ హిరంగ స భ నిరవా హించార్. ఆరడ్నెను్సను ఉలలోంఘంచి 
శిక్ష ను అనుభ వించాల ని ప్ర తిన బూనార్. అకకా డే స త్యాగ్ర హం అనే 
ప దం ఆవిర్ వించింది. స త్యాగ్ర హులు 7 సంవ త్స రాల కు పైగా 
అనాయాయానికి వయా తిరకంగా పోరాడార్. ఇందుల్ ఎనో్ 
ఎగుడుదిగుడులు ఏర్ప డన ప్ప టకీ మ హాత్్మగాంధీ నాయ క తవాంల్ 
సవా ల్ప సంఖాయాకులైన  భార తీయులు శ కితువంతులైన ప్ర తయా ర్థాల కు 
వయా తిరకంగా పోరాటాని్ కొన సాగంచార్. త మ ఆత్మ గౌర వానికి, 
నైతిక త ను దిగ జార్్చతున్ చ ట్ం ముందు త ల వంచ డానికి బ దులు 
త మ జీవ నోపాధిని త్యాగం చ్య డానికి సిదధి ప డాడ్ ర్. ఈ పోరాటం 
ద క్షిణాఫ్రిక ప్ర భుతవా విశవా స నీయ త ను, ప్ర తిష్ఠ ను విశ్షంగా దెబ్బ 
తీసింది. ద్ంత భార త , బ్రిటష్ ప్ర భుత్వాల ఒతితుడుల న డుమ త మ ను 
త్ము కపాడుకునే ఒక ఒప్పంద్నికి అంగీక రంచింది. ఆ ర కంగా 
అకకా డ నుంచ్ గాంధీజీ భార త సావాతంత్రాయానికి అనుకూల మైన 
వాత్వ ర ణం క లి్పంచార్.   భార తదేశ్నికే కదు, త దుప ర కలంల్ 
ద క్షిణాఫ్రిక సావాతంత్రయా సాధ న ల్ ఇది విజ య వంత మైన సాధ నంగా 
నిరూపించుకుంది. ఈ స త్యాగ్ర హ మలిక మంత్ర మే భార త 
సవా తంత్ర త్ బాట ల్ ఎదుర్కాంటున్  అనాయాయానికి వయా తిరకంగా 
పోరాడే కొతతు మ్రాగా ని్ చూపింది. జాతిపిత మ హాత్్మగాంధీ స తయాం, 
అహింస మ్రగాం అనుస రస్తు శ్స నోలలోంఘ న , దండ స త్యాగ్ర హం, 
కివాట్ ఇండయా ఉదయా మం వంట ఎనో్ ప్ర ధాన ఉదయా మ్లు 
నిరవా హించార్. ఎవ రైనా స త్యాగ్ర హం ఆచ రంచ వ చు్చన ని 
మ హాత్్మగాంధీ చపా్పర్. ఆయ న దృష్ిల్ స త్యాగ్ర హం అనేది 
శ్ఖోప శ్ఖ లు గ ల ఒక పదది మ ర్రిచట్ు. గాంధీజీ నాయ క తవాంల్ని 
స త్యాగ్ర హులు అస మ్న త్యాగాల త బ్రిటష్ బానిస తవా శృంఖ లాల 
నుంచి మ్ భార తికి విముకితు క లిగంచార్.

స త్యాగ్ర హులు సావాతంత్రయాదయా మంల్ క్రియాశీలంగా పాల్గా న డ మే 

మ హాత్్మగాంధీ దేశానికి స త్యం, అహింస , 

స త్్యగ్ర హం, సవా యంస మృద్ధ మార్గానిని 

చూపారు. ఈ రోజున అదే బాట ల్ ప య నిస్తూ 

మ నంద రం సవా చఛా మైన , ఆరోగ్య వంత మైన , 

ససంప నని మైన , శ కితూవంత మైన భార త 

నిర్్మణానికి కృషి చసతూనానిం.

- శ్రీ న రంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

కదు దేశంల్ సామ్జిక దురాచారాల కు వయా తిరకంగా ఎనో్ 
ఉదయా మ్లు సాగంచార్. 2018 ఏప్రిల్ 10వ త్దీన ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ 
న రంద్ర మోదీ సవా చాఛాగ్ర హీల జాతీయ స మే్మళ నంల్ మ్టాలో డుతూ 
“ప విత్ర చంపార న్ కు చందిన ఈ ప్ర దేశం నుంచి దేశంల్ 
న లుమ్ల లా ప ని చ్స్తున్ సవా చాఛాగ్ర హి స్ద ర , స్ద రీమ ణుల కు 
మేం అభివాదం చ్స్తునా్ం. ఈ ప విత్ర చంపార న్ భూమి నుంచ్ 
బాపూజీ స త్యాగ్ర హం ప్రారంభించార నే విష యం మీ అంద రకీ 
తెలుస్. బ్రిటష్ బానిస తవా శృంఖ లాల నుంచి దేశ్ని్ విముకతుం చ్సిన 
శ కితువంత మైన అహింసాయుత ఆయుధం స త్యాగ్ర హం. వంద 
సంవ త్స రాలు గ డచిపోయినా ఇప్ప టకీ స త్యాగ్ర హం స మ రథా వంత మైన 
సాధ నం. అది ఏ కలంల్ అయినా స మ రథా వంత మైన ఆయుధంగానే 
ఉంటుంది. చంపార న్ స త్యాగ్ర హం స మ యంల్నే మ హాత్్మగాంధీ 
ఈ ప్రాంతంల్ని బారహా రావా ల ఖ న్ స్న్ నుంచి సవా చఛా త్ ప్ర చారోదయా మం 
ప్రారంభించార్. బాపూజీ సవా చఛా త్ ఉదయా మ్ని్ మ రంత ముందుకు 
న డుపుతూ ఇప్పుడు మ నం  స త్యాగ్ర హం నుంచి సవా చాఛాగ్ర హంగా 
పాటస్తునా్ం” అనా్ర్.
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వినోబా స రోవాద య 
ఉద్య మం, గా్ర మ్ 
దాన్ కార్య క్ర  మం 
మ హాత్మా గాంధీ 

ప్ర  తిప్దించిన గా్ర మ 
పున రినిర్మాణం, 

గా్ర మీణ అభు్యనని తి 
స్త్్ర ల కు స జీవ 

ఉదాహ ర ణ లు.

వినోబా భావే :  భూదానోద్య మానికి ఆదు్యడు, 
మ హాత్మా గాంధీ తొలి స త్్యగ్ర  హ

మ హాత్్మ గాంధీ జీవ నంల్ ఆధాయాతి్మక త కు ఎంత ప్రాధానయాం ఉంది. 
అదే స త్యాగ్ర హానికి మ్రగా ద ర్శంగా నిలిచింది. మ హాత్్మ గాంధీ 
ఆధాయాతి్మక వార స త్వానికి నిజ మైన వార స్డు వినోబా భావే. 

మ హారాష్రాల్ని కొంక ణ్ ప్రాంత్నికి చందిన గ గోడా గ్రామంల్ ఆయ న 1895 
సెప్ంబ ర్ 11వ త్దీన జ ని్మంచార్. ఆయ న అస లు పేర్ వినాయ క్ న ర హ ర భావే. 
దేశంల్ భూద్నోదయా మ్నికి ఆయ నే బీజం వేశ్ర్. సావాతంత్రయా యోధుడు, 
సామ్జిక కరయా క రతు , గాంధ్య వాదిగా ఆయ న ప్ర ముఖుడు. వినోబా అంకిత భావాని్ 
గ మ నించిన గాంధీజీ వారాథా  ఆశ్ర మ నిరవా హ ణ ను ఆయ న కు అప్ప గంచార్. 1940 
సంవ త్స రం వ ర కు వినోబా భావే పేర్ ప్ర ఖాయాతులేవ లేని ఒక సాధార ణ నాయ కుడు. 
1940 అక్ోబ ర్ 5వ త్దీన మ హాత్్మ గాంధీ ఆయ న ను  దేశ్నికి ప రచ యం చ్శ్ర్. 
ఆయ న ను తొలి స త్యాగ్ర హిగా పేర్కాంటూ గాంధీజీ ఒక ప్ర క ట న చ్శ్ర్. 
స త్యాగ్ర హోదయా మ్నికి మ హాత్్మ గాంధీ ఎంపిక చ్సిన తొలి వయా కితు భావే. 

మ హాత్్మ గాంధీ చింత న కు ప్ర భావితుడైన వినోబా భావే సావాతంత్రయాదయా మంల్ 
చుర్కైన పాత్ర నిరవా హించార్. స హాయ నిరాక ర ణోదయా మంల్ చ్రార్. సావాతంత్రయా 
పోరాటంల్ వినోబా భావే క్రియాశీల భాగ సావామయాం ప టలో  బ్రిటష్ పాల కులు ఆగ్ర హం 
చంది బ్రిటష్ పాల న కు వయా తిరకిగా ఆయ న పై అభియోగం మోపార్. ప్ర భుతవాం 
ఆయ న ను ఆర్ నెల ల పాటు ధూలియా జైలుల్ పట్ంది. త న నిర్బంధ స మ యంల్ 
జైలుల్ని ఖైదీల కు ఆయ న భ గ వ దీగాత బోధించార్. చ ర ఖాపై త్ను న్లు వ డుకుతూ 
ఇత ర్ల ను కూడా అలా చ్య మ ని ప్రోత్స హించ్ వార్. సామ్జిక నాయ క త్వానికి 
గురతుంపుగా రామ న్ మెగ సెస్ అవార్డ్  పందిన తొలి వయా కితు వినోబా భావే. ఆయ న కు 
సంసకాకృతం, క న్ డ , ఉరూది , మ రాఠీ స హా 7 భాష ల పై అవ గాహ న ఉంది. ఆత్మ 
నియంత్ర ణ చ్స్కున్ ఏ వయా కితు అయినా ప్ర పంచాని్ నియంత్రించ గ ల డ ని ఆయ న 
చపా్పర్.

వినోబాజీ పిలుపు మేర కు 100 ఎక రాలు విరాళంగా ఇచి్చన మొద ట వయా కితు 
పోచంప లిలోకి చందిన శ్రీ వెదిర రాంచంద్రా ర్డడ్. వినోబా స రోవాద య ఉదయా మం, గ్రామ్ 
ద్న్ కరయా క్ర మం గాంధీజీ ప్ర తిపాదించిన గ్రామ పున ర్రా్మణం, గ్రామీణ అభుయాన్ తి 
స్త్రాల కు స జీవ ఉద్హ ర ణ లు. గ్రామ్ల సామ్జిక , ఆరథాక అభుయాన్ తి కోసం 
ఏరా్పటు చ్సిన స హ కర వయా వ సథా అది.

ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ న రంద్ర మోదీ 2020 సెప్ంబ ర్ 11వ త్దీన ఆచారయా వినోబా 
భావేకు శ్ర ద్ధి ంజ లి ఘ టస్తు “నిను్ ఎలా పగ డాల్ నాకు తెలియ డంలేదు. నీ 
వయా కితుతవాం, నీ ప్రేమ, నీ సవా యం విమ ర్శ న ను్ ఆక రషిస్తునా్యి. అందుకే ని విలువ ను 
మ దింపు చ్య డానికి నేను స రైన వాడ ను కను” అంటూ 1918ల్ మ హాత్్మ గాంధీ 
ఆయ న గురంచి  రాసిన వాకయాలు ఉటంకించార్. “మ హాత్్మ గాంధీ విశ్వాస పాత్రులైన  
మ దది తుద్ర్ల్లో  వినోబా భావే ఒక ర్. సామ్జిక జీవ నం, విదయా , గో ర క్ష ణ రంగాల్లో  
ఆయ న చ్సిన అసాధార ణ మైన స్వ ఇత ర్ల కు ఆద ర్శం. ఆయ న ప్ర సంగాల్లో ని 
ముఖాయాంశ్లు చ ద వాల ని నేను యువ త ను కోర్తునా్ను” అని ప్ర ధాన మంత్రి శ్రీ 
న రంద్ర మోదీ అనా్ర్.

వినోబ భావే
జ న నం - సెప్టంబ ర్ 11, 1895

మ ర ణం - న వంబ ర్ 15, 1982
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బాలిక ల విద్యకు 
ఆయ న గ ట్్ట  మ దది  త్ 
ఇచ్చారు. 1940లో 

కేవ లం బాలిక ల 
కోసం ఆయ న ఒక 

ప్ఠ శాల 
ప్్ర రంభంచ్రు. 

దేశంలోని 
స్ంప్ర  దాయ వాద 

శ కుతి ల నుంచి ఆయ న 
తీవ్ర  వ్య తిరక త 

ఎదుర్కానానిరు. కాని 
త న ప్ర్టనిని ఏ 

నాడూ నీరు 
గారచా లేదు.

1892లో బి్ర ట్ష్ ప్ర్ల  మంటుకు ఎనినికై న తొలి 
భార తీయుడు దాదాభాయ్ నౌరోజీ. మ హాత్మా గాంధీ 
జాతీయ స్్థ యిలో తిరుగులేని నాయ కుడుగా ఎద గ డానికి 
మందు అత్యంత ప్ర  మఖ నాయ కుడు నౌరోజీ.

బాల గంగాధ ర్ తిల క్ , గోపాల కృష్ణ గోఖ లే, మ హాత్్మ గాంధీ కూడా 
ప్ర గాఢ మైన జాతీయవాది అయిన నౌరోజీ నుంచి రాజ కీయాల్లో   తొలి 

పాఠాలు నేర్్చకున్ ట్ు విశవా సిసాతుర్. ఆయ న భార త జాతీయ కంగ్రెస్ వయా వ సాథా ప క 
స భుయాల్లో  ఒక ర్ మ్త్ర మే కదు, బ్రిటష్ పాల న ను స వాలు చ్సిన , విదేశ్ల్లో  భార త 
ప్ర యోజ నాల ర క్ష ణ కోసం కృషి చ్సిన ప్ర ముఖుడు. భార త్ కు సవా రాజయాం కవాల ని 
కోరన తొలి వయా కితు ఆయ న . 1906ల్ జ రగన క ల క త్తు  కంగ్రెస్ మ హా స భ ల్లో  సవా రాజ్ 
అంటే భార త దేశంల్ సవా యంపాల న కంగ్రెస్ ల క్షష్ం అని ప్ర క టంచిన వయా కితు ద్ద్భాయ్ 
నౌరోజీ. బ్రిటష ర్లో  భార త దేశ్ని్ దోచుకుంటునా్ర ని ఆయ న తొలి ద శ ల్నే గురతుంచార్. 
ఈ దోపిడీని అరక ట్ డానికి ఆయ న ఆవిశ్రాంతంగా కృషి చ్శ్ర్. భార త పౌర్ల కు వార్ 
దోపిడీకి ఎలా గుర వుతున్ ది వివ రంచ్ందుకు శ్ర మించార్. బ్రిటష రలో దోపిడీపై భార త 
పౌర్ల ను విద్యావంతుల ను చ్య డం ల క్షష్ంగా ప లు వాయాసాలు రాశ్ర్. ప్ర సంగాలు 
చ్శ్ర్. క్ర మంగా రాజ కీయాల్లో  చుర్కైన పాత్ర పోషించార్. ఆయ న రాజ కీయ 
క్రియాశీల త భార త దేశ్నికి న వోద యం అయింది.  కుల త తవా, వ ల స వాద వయా తిరక 
వాదిగా ఆయ న ప్ర పంచ వాయాపతుంగా గురతుంపు పంద్ర్. 1825 సెప్ంబ ర్ 4వ త్దీన పేద 
పారీ్శ కుటుంబంల్ జ ని్మంచిన నౌరోజీ చిన్ వ య స్ల్నే ప్ర గ తిశీల ఆల్చ న లు 
అల వ ర చుకునా్ర్.

బాలిక ల విదయా కు ఆయ న గ ట్ మ దది తుద్ర్డు. 1840ల్ బాలిక ల కోసం ఆయ న 
ప్ర త్యాక పాఠ శ్ల ప్రారంభించార్. దేశంల్ని సాంప్ర ద్యవాదుల నుంచి గ ట్ వయా తిరక త 
ఎదురైనా ఆయ న త న సంక లా్పని్ నీర్గార్చ లేదు.  ఐదు సంవ త్స రాల కలంల్నే 
బొంబాయి బాలిక ల పాఠ శ్ల అతయా ధిక విద్యార్థాల న మోదును సాధించి ఆయ న 
సంక లా్పనికి మ రంత బ లం చ్కూర్చంది. ఆయ న లింగ స మ్న త్వాని్ డమ్ండు చ్శ్ర్. 
మ హిళ లు, పుర్షుల కు స మ్న చ ట్ాలుండాల ని వాదించార్. భార త్ పై బ్రిటష్ ఆరథాక 
దోపిడీపై ఆయ న చ్సిన ప రశోధ న ప్ర ముఖ మైన దిగా నిలిచిపోయింది. భార త దేశం నుంచి 
బ్రిట న్ కు “సంప ద త ర లింపే”  భార త దేశ పేద రకనికి ప్ర ధాన కర ణ మ ని “పోవ రీ ్అండ్ 
అన్ బ్రిటష్ రూల్ ఇన్ ఇండయా” అనే పుసతు కంల్ ఆయ న నొకికా చపా్పర్. ఆయ న ను 
“భార త దేశ్నికి చందిన  గౌర వ నీయుడైన వృదుధి డు”గా కూడా ఎంత ఆద రంగా పిలిచ్ 
వార్. “పిలలో వాడు తండ్రి వైపు ఎలా చూసాతురో భార తీయులు మీ వైపు అలాగే చూసాతుర్. 
భార త దేశంల్ మీ ప టలో గ ల వాసతు వ సెంటమెంట్ ఇదే” అని మ హాత్్మగాంధీ ఆయ న కు  
రాసిన ఒక లేఖ ల్ చ్సిన ప్ర సాతువ నే దేశ సావాతంత్రాయానికి ఆయ న అందించిన అదు్త మైన 
స్వ కు గురతుంపు. ఈ మ హోన్ త దేశం ఆయ న ను అంత గౌర వించ డానికి ఇదే కర ణం.

యుక ప్ర్ల  మంటుకు ఎనినికై న తొలి భార తీయుడు 
దాదాభాయ్ నౌరోజీ

దాదాభాయ్ నౌరోజీ
జ న నం - సెప్ంబ ర్ 4, 1825
మ ర ణం - జూన్ 30, 1917
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గోప్లకృష్ణ  
గోఖ లే, మ ద న్ 

మోహ న్ 
మాల వీయ ల ను 

త న కు 
ఆద ర్శంగా పంత్ 

భావించ్రు. 
వారి నుంచి 

స్ఫూరితి ని 
పందారు.

రండో ప్ర  పంచ యుదధి  కాలంలో మ హాత్మా గాంధీ, స్భాష్ చంద్ర  
బోస్ వ ర్గా లు రండింట్ మ ధ్య ర్జీకి పంత్ మ ధ్య వ రితి తవాం 

చేయ డానికి ప్ర  య తినించ్ర ని చెబుతూ ఉంటరు.

దేశ సావాతంత్రయాం కోసం వెను్ చూప ని పోరాటం సాగంచ డ మే కదు, ప్ర జ ల 
మ న స్ల్లో  విపలో వ భావం ప్ర జవా రలిలోంప చ్సిన ఎంద రో యోధులునా్ర్. భార త 
సావాతంత్రయా పోరాటంల్ ఉన్ త సాథా నంల్ నిలిచిన అలాంట నాయ కుల్లో  భార త ర త్ 

గోవింద్ వ లలో భ్ పంత్ ఒక ర్. ప్ర స్తుతం ఉతతు రాఖండ్ రాష్్ంల్ని అల్్మరాల్ పంత్ 1887 
సెప్ంబ ర్ 10వ త్దీన జ ని్మంచార్. ఆయ న అల హాబాద్ విశవా విద్యాల యానికి చందిన మురీ 
కలేజిల్ నాయాయ శ్సత్ంల్ ప ట్ా తీస్కునా్ర్. విదయా ల్ అదు్త ప్ర తిభ క న బ రచినందుకు 
ఆయ న లుమ్్స డన్ మెడ ల్ కూడా బ హుమ తిగా పంద్ర్. కకోర కేస్ల్ ఆయ న ఒక ప్ర ముఖ  
నాయాయ వాదిగా గురతుంపు, పేర్ ప్ర ఖాయాతులు గ డంచార్. ఆయ న అతయాంత ప్ర ముఖుడైన 
సావాతంత్రయా స మ ర యోధుడే కదు పదది మ్న వ త్వాది. ఆయ న గోపాల కృష్ణ గోఖ లే, మ ద న్ 
మోహ న్ మ్ల వయ ఇదది రూ ఆద ర్శంగా భావించ్ వార్. వార నుంచి పందిన స్ఫూరతుత 18 
సంవ త్స రాల చిన్ వ య స్ల్నే భార త జాతీయ కంగ్రెస్ ల్ వ లంటీర్ గా ప ని చ్శ్ర్. 
1921ల్ ఆయ న కంగ్రెస్ ల్ చ్ర వెంట నే స హాయ నిరాక ణోదయా మంల్ పాల్గా న డం 
ప్రారంభించార్.

మ హాత్్మగాంధీ చ రయా ల త స్ఫూరతు పందిన పంత్ ఉప్పు స త్యాగ్ర హం నిరవా హించార్. 
అందుకు ఆయ న 1930ల్ జైలుపాల యాయార్. ర్ండో ప్ర పంచ యుదధి స మ యంల్ 
మ హాత్్మగాంధీ, స్భాష్ చంద్ర బోస్ వ రాగా ల మ ధయా స ఖయా త కుదిర్చందుకు మ ధయా వ రతుగా కూడా 
పంత్ వయా వ హ రంచిన ట్ు చబుత్ర్.  మ హాత్్మగాంధీ, ఆయ న మ దది తుద్ర్లు ఆ యుదధింల్ 
బ్రిట న్ కు మ దది తుగా నిల వాల ని వాదించ గా స్భాష్ చంద్ర బోస్ వ రగాం మ్త్రం బ్రిటష్ రాజ్ 
అంత్నికి ప రసిథాతిని ఒక సాధ నంగా వాడుకోవాల ని వాదించార్. 1942ల్ కివాట్ ఇండయా 
తీరా్మనంపై సంత కం చ్సినందుకు అర్స్ యిన పంత్ 1945 వ ర కు మ్డు సంవ త్స రాల పాటు 
కంగ్రెస్ వ రకాంగ్ క మిటీ ఇత ర స భుయాల త పాటు అహ్మ ద్ న గ ర్ జైలుల్ గ డపార్. కని 
అనారోగయా కర ణాల పై పంత్ విడుద ల యాయార్. భార త ర త్ పండట్ గోవింద్ వ లలో భ్ పంత్ 
యునైటడ్ ప్రావిను్సల ప్రెసిడంట్ గా (1937-1939). ఉతతు రప్ర దేశ్ తొలి ముఖయా మంత్రిగా 
(1946-1954), కేంద్ర హోం మంత్రిగా (1955-1961) ప ని చ్శ్ర్. ఆయ నకు 1957ల్ 
దేశంల్ అతుయాన్ త పౌర పుర సాకారం భార తర త్ బ హూక రంచార్. రాజయా స భ ల్ నాయ కుడుగా 
కూడా ఆయ న ప ని చ్శ్ర్. గొప్ప దేశ భ కుతుడు, స మ ర్థాడైన పాల కుడు, అదు్త వాద నా ప టమ 
గ ల వాడు, త్రకాక మైన, స్వాచాఛావాద ఆల్చ నా ధోర ణులు గ ల వాడు అయిన పంత్ జ మీంద్రీ 
వయా వ సథా ర దుది , అడ వుల సంర క్ష ణ , మ హిళా హ కుకాలు, ఆరథాక సిథార తవాం, స మ్జంల్ నిరాద ర ణ కు 
గుర వుతున్ వ రాగా ల కు జీవ నోపాధి భ ద్ర త క ల్ప న వంట ప్ర ధాన సంసకా ర ణ లు తీస్కురావ డంల్ 
కీల క పాత్ర పోషించార్. ఆ త రావాత ఆయ న కేంద్ర హోం మంత్రిగా కూడా త న బాధయా త లు 
ఎంత స మ రథా వంతంగా నిరవా హించార్. భార త పౌర్ల ప్ర జాసావామయా సాధికర త కు ప్ర ధానంగా 
కృషి చ్శ్ర్. హిందీని జాతీయ భాష గా చ్యాల న్ ప్ర య త్్ల కు కూడా ఆయ న మ దది తు 
ఇచా్చర్.

గోవిెంద్ వ లలి భ్ పెంత్ 
జ న నం - సెప్ంబ ర్ 10, 1887

మ ర ణం - మ్ర్చ 7, 1961

అంకిత భావం గ ల దేశ భ కుతి డు గోవింద్ వ ల్ల  భ్ పంత్

నూ్య ఇెండియా స మాచార్    సెప్టెంబ ర్ 1-15, 2021



న్యూ ఇండియా స మాచార్    సెప్టంబ ర్ 1-15, 202150

త్ను వై కం 
వళ్ల  డానికి ఆయ న 

మ హాత్మాగాంధీ 
స హాయం కోరి 

అంగ్క రింప చేశారు. 
కేర ళ లో 

వనుక బ డిన 
త ర గ త్ల వారి 
ప్ర్ట మే వై కం 

స త్్యగ్ర  హం.

ట్క మాధ వ న్ భార త దేశానికి చెందిన సంఘ సంసకా రతి  
కాదు, జ రని లిస్్ట , విప్ల  వ కారుడు, స్వాతంత్ర ్య స మ ర 

యోధుడు. గాంధీజీకి  గ ట్్ట  మ దది  త్దారై న ఆయ న గాంధీజీ 
చూపిన అహంస్ మారగా ం ఆయుధంగా అస్ృశ్య త కు 

వ్య తిరకంగా ప్ర్డి వై కం స త్్యగ్ర  హానిని విజ య వంతం 
చేయ డానికి శ్ర  మించ్రు. కేర ళ లోని కారితి క్ ప లి్ల  లో ఒక 

సంప నని కుటుంబంలో 1885 సప్ట ంబ ర్ 2వ త్దీన ఆయ న 
జ నిమాంచ్రు. ఆయ న ను ప్ర  జ లు ఎంత్ ఆద రంగా ట్క అని 

పిలుచుకునే వారు.

గాంధీజీ అహంస్ సిదాధి ంతం ఆయుధంగా వై కం 
స త్్యగ్ర  హానిని మందుకు న డిపిన ట్క మాధ వ న్ 

మ్ధ వ న్ తండ్రి పేర్ కేశ వ న్ చ నా్ర్ కగా త లిలో పేర్ ఉమి్మని 
అమ్మ . దేశ సావాతంత్రయాదయా మం ఒక రాజ కీయ పోరాట మే 
కదు, జాతి పున ర్జీ్జవం, సామ్జిక -సాంసకాకృతిక చైత నయా 

ఉదయా మం. ఇలాంట వాత్వ ర ణంల్ అస్పకృశయా త దురాచారానికి వయా తిరకంగా 
మ్ధ వ న్ వైకం స త్యాగ్ర హం (1924-25) ప్రారంభించార్. కేర ళ ల్ని తిర్న లేవాలిల్ 
ఆయ న మ హాత్్మగాంధీని క లిశ్ర్.

వైకం వెళలో డానికి ఆయ న మ హాత్్మగాంధీ స హాయం కోర డ మే కకుండా అందుకు 
ఆయ న ను అంగీక రంప చ్శ్ర్. కేర ళ ల్ బ ల హీన వ రాగా ల పోరాట మే వైకం 
స త్యాగ్ర హం. ద క్షిణ కేర ళ ల్ని ఓ చిన్ ప ట్ ణంల్ దేవాల య వధుల్లో  న డచ్ందుకు 
త మ కు గ ల హ కుకా కోసం బ ల హీన వ రాగా ల వార్ పోరాటం సాగంచార్. టకె మ్ధ వ న్ 
గ ట్గా ప ట్ు ప ట్ డం వ లలో నే మ హాత్్మగాంధీ వైకం ఉదయా మ్ని్ భార త జాతీయ 
కంగ్రెస్ అజెండాల్ చ్ర్చ ద్నికి వయా కితుగ తంగా మ దది తు ఇవవా డం కూడా 
సాధయా మ యింది. వైకం స త్యాగ్ర హంల్ పాల్గా న్ందుకు మ్ధ వ న్ 1924ల్ 
అర్స్ యాయార్. ఆయ న త పాటు ఎంద రో స త్యాగ్ర హులు కూడా అర్స్్ కవ డంత 
దేశం న లుమ్ల ల నుంచి స త్యాగ్ర హులు ఆ పోరాటానికి మ దది తు ప లికేందుకు 
వైకం త ర లి వ చా్చర్. దేశం మొతతుంల్ వైకం స మ సయా చ ర్చ నీయాంశం అయింది. ఆ 
పోరాటానికి మ దది తు ప లికేందుకు దూర ప్రాంత్ల వార్ కూడా త ర లిరావ డం 
ప్రారంభించార్. ఎట్ కేల కు 1925 మ్ర్చల్ గాంధీజీ నాయ క తవాంల్ ట్రావెంకోర్ 
రాణికి, నిర స న కర్ల కు మ ధయా ఒక అంగీకరం కుదిరంది. వాసతు వానికి మ్ధ వ న్ 
నిపుణుడైన ఒక నాయ కుడు, గొప్ప వ కతు , ర చ యిత . త న భావాల ను స్స్ప ష్ంగా 
తెలియ చ్య గ ల చ తుర్డు.

ప్ర జ ల కు వార హ కుకాల పై  చైత నయాం క లిగంచ్ందుకు దేశ్భిమ్ని పేరట ఆయ న 
ఒక వారాతుప త్రిక ప్రారంభించార్. 1925 జ రగన  కన్్పర్ కంగ్రెస్  స మ్వేశంల్ 
ఆయ న పాల్గా నా్ర్. చట్కులంగ ర ల్ ఆయ న గౌర వారధిం ఒక సా్మర కం నిర్మంచార్. 
1964ల్ నంగైర్ కులంగ ర ల్ ఆయ న పేర్ మీద ఒక క ళాశ్ల కూడా 
ప్రారంభించార్. 

టికె మాధ వ న్ 
జ న నం - సెప్ంబ ర్ 2, 1885
మ ర ణం - ఏప్రిల్ 27, 1930
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చ్రిత్ర  క స్్థ యిని దాట్న  కోవిడ్ 19 
వా్యకిసానేష న్ 

ప్ర పంచ స్్థయి కోవిడ్ మ హ మా్మరి నంచి 

మ న ని కాపాడే స మ ర్థ వంత మైన మారగాం 

వా్యకి్సనేష్ న్ . దీనిని గురితూంచిన భార త ప్ర భుతవాం 

ప రీక్ష చయ డం, గురితూంచ డం, చికిత్స చయ డం 

(టెస్్ట, ట్రేస్ , ట్రీట్ మంట్) మంత్రంతో పాట్గా 

ప్ర పంచంల్ని అతి పదది వా్యకి్సనేష్ న్ 

కార్య క్ర మం దావార్ ప్ర తీ ఒక్క రూ వా్యకి్సనేష్ న్ 

చయించుకోవాల ని ఒతితూడి చస్తూంద. ఇప్ప టికే 

మొతతూం కోవిడ్ -19 వా్యకి్సనేష్ న్ క వ రజి 

చారిత్ర క గ రిష్్ సంఖ్య 58 కోట్లో దాటింద. 

ఈ వా్యకి్సనేష్ న్ కార్య క్ర మంల్ దేశం కొతతూ 

శిఖ ర్ల న చరుతోంద. 

కోవిడ్ -19పై పోరాటెం ఇప్ప టికీ 
అసెంపూర్తగానే ఉెంది. దీనినా గుర్తెంచిన 
కేెంద్ర ప్ర భుతవిెం కోవిడ్ నిబెంధ న్వ ళిని 

క ఠినెంగా పాటిస్్త నే జాతీయ స్థు యి టీకా ఉద్య మెంల్ 
భాగెంగా రాష్రా ప్ర భుతావిలు, కేెంద్ర పాల్త ప్రాెంతాల కు 
ఉచితెంగా కోవిడ్ వా్యకి్సనులి  అెందిస్్త ెంది. మ న 
దేశ వాస్లు, శాసత్రవేత్త లు, ఎెంట ర్ ప్రెనూ్యరలి బ లెం, 
దృఢ వైఖ రతోనేఈ వా్యకి్సనేష న్ కార్య క్ర మెం 
స్ధ్య మ యిెంది. కోవిన్ వెంటి ఆన్ లైన్ పోర్ట ళ్లి , డిజిట ల్ 
స ర్టఫికెటలి  జారీ వ్య వ సథు ప్ర పెంచెం మొతా్త నినా 
ఆక రషిస్్త న్నాయి. కోవిడ్ మ హ మా్మర కాలెంల్ 
భార తీయులు ప్ర ద ర్శెంచిన ఓరు్ప, దృఢ వైఖ రని ఆగ స్్ట  
15వ తేదీన ఎర్ర కోట బురుజ్ల నుెంచి చేస్న ప్ర సెంగెంల్ 
ప్ర ధాన మెంత్రి శ్రీ న ర్ెంద్ర మోదీ ప్ర శెంస్ెంచారు. 

కొతతి  కేస్లు, యాకి్ట వ్ కేస్ల క్షీణ త 

38,628 

35,499  

38,353

39,070

28,204

41,195  

40,120  

38,667 

36,083

32,937 

40,017

39,686 

40,013  

43,910

41,511 

39,069   

42,295

35,743  

37,927

35,909 

7 ఆగ స్్ట
8 ఆగ స్్ట
9 ఆగ స్్ట

10 ఆగ స్్ట
11 ఆగ స్్ట
12 ఆగ స్్ట

13 ఆగ స్్ట
14 ఆగ స్్ట
15 ఆగ స్్ట
16 ఆగ స్్ట

n కొతతి  కేస్లు n కోలుకునని వారు

కోవిడ్-19 పై  ప్ర్టం

58
కోటు్ల  - ఆగ స్్ట  23వ 
త్దీ నాట్కి ఇచిచాన 
మొతతి ం వా్యకిసానేష న్ 
డోస్లు
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ఈ రోజు దేశంలో వా్యకిసానేష న్ 
చేయించుకునేందుకు విదేశీయులూ 
అరుహు లే

కోవిడ్ -19 నుెంచి అెంద రకీ ర క్ష ణ క ల్్పెంచాల నే 

చారత్ర క మైన చొర వ తో కేెంద్ర ఆరోగ్య , కుట్ెంబ సెంక్షేమ 
మెంత్రితవి శాఖ దేశెంల్ నివ శిస్్త ననా విదేశీ 
జాతీయులెంద రూ కోవిన్ పోర్ట ల్ ల్ కోవిడ్ -19 వా్యకి్సన్ 
వేయిెంచ్కోవ డానికి రజిస్ట ర్ చేస్కునేెందుకు 
అనుమ తిెంచాల ని నిర్ణ యిెంచిెంది.  కోవిన్ పోర్ట ల్ ల్ 
రజిస్ట ర్ చేస్కునేెందుకు విదేశీయులు త మ పాస్ పోర్్ట ను 
గుర్తెంపుగా చూప వ చ్చి . ఈ చొర వ తో భార త దేశెంల్ 
నివ శిస్్త ననా విదేశీ జాతీయుల భ ద్ర త కు హామీ ల భిస్్త ెంది. 
అెంతే కాదు, దేశెంల్ వా్యకి్సనేష న్ పెంద ని వారకి ఈ 
వా్యధి వా్యపి్తని అదుపు చేయ డానికి క్డా స హాయ కార 
అవుతుెంది. కోవిడ్ -19 వైర స్ మ రెంత వా్యపి్త చెెంద డెం 
నుెంచి క్డా సెంపూర్ణ ర క్ష ణ ల భిస్్త ెంది.

వాస్త వానికి భార త దేశెంల్ ప్ర తే్యకిెంచి మెట్రోపాల్ట న్ 
ప్రాెంతాల్లి  భారీ సెంఖ్య ల్ విదేశీ జాతీయులు 
నివ శిస్్త న్నారు. దీని వ లలి కోవిడ్ -19 వా్యపి్త అవ కాశాలు 
క్డా అధికెంగానే ఉెంట్యి. ఇనెఫూక్ష న్ వా్యపి్త ప్ర మాదానినా 
ప రగ ణ న ల్కి తీస్కునే అరుహు లైన వారెంద రకీ వా్యకి్సనేష న్ 
చేయిెంచ డెం త ప్ప నిస ర అయిెంది.

సై వాన్ ఫ్్ల  కోవిడ్ గా భావించ వ దుది
నేడు జవి రెం, శావిస తీస్కోవ డెంల్ క ష్ట ెం, త ల నొపి్ప వెంటి 
కోవిడ్ త ర హా ల క్ష ణాలతో చాలా కేస్లు వ స్్త న్నాయి. 
వైద్య  ప రీక్ష ల్లి   క రోన్ నెగెటివ్ అని వ స్్త ెంది. అలాెంటి 
రోగులు  కోవిడ్ కు బ దులు స్ెవిన్ ఫ్లి  ల క్ష ణాలు క ల్గ 
ఉెండ వ చ్చి . అలాెంటి సెంద ర్ెంల్ రోగులు భ య ప డి 
ప రీక్ష లు చేయిెంచ్కోవ దు్ద . వాస్త వానికి కోవిడ్ , స్ెవిన్ ఫ్లి  
రెెండూ ఒక వ్య కి్త నుెంచి మ రొక రకి వా్యపిెంచేవే. అెందువ లలి 
అలాెంటి వా్యపి్తని అరక ట్్ట లెంటే ప్ర తీ ఒక్క రూ ఇనెఫూక్ష న్ 
గ ల వ్య కి్తకి దూరెంగా ఉెండ డెం, ర క్ష ణ కు మాస్్క ధ రెంచ డెం 
త ప్ప నిస ర. 

మ న శాసత్ర వేతతి  లు, ఎంట ర్ 

ప్ర నూ్యరు్ల  ప్ర  ద రి్శంచిన శ కితి  

ఫ లితంగానే ఈ రోజున 

వా్యకిసాన్ కోసం ఏ ఇత ర దేశం 

మీద ఆధార ప డే అవ స రం 

లేకుండా ప్యింది. 

భార త దేశానికి సంత వా్యకిసాన్ 

లేక ప్యి ఉంటే ఏం జ రిగ 

ఉండేద్ ఒకకా క్ష ణం 

ఊహంచుకోండి,  

ఆలోచించండి. ప్లియో 

వా్యకిసాన్ ర్వ డానికి ఎనిని 

సంవ తసా ర్లు ప ట్్ట ంది?

- శీ్ర  న రంద్ర  మోదీ,  
ప్ర  ధాన మంతి్ర
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కరోనా ర్ండవ వేవ్ సమయంల్ ఉతతుర ప్రదేశ్  
ప్రభుతవాం తీస్కున్ పటష్మైన చరయాల 
వలలో కరోనా వాయాపితుని నిరోధించగలిగార్. 
వారణాసిల్, రాష్రాంల్ని మిగత్ 
ప్రాంత్లల్ ఇందుకు కృషి చ్సిన వారని 
అభినందిస్తునా్ను. 

ప్ర ధాన మెంత్రి కారా్యలయెం

దేశ్ని్ అతయాంత శ కితుశ్లిగా తీర్చదిద్ది ల ని 
సంక లి్పంచాము.  భార త్ ముందుగా ఏ దేశం 
పైనా యుదధిం ప్ర క టంచ దు, కనీ మ న జోలికి 
వ చ్్చ ఏ దేశ మైనా, త గన స మ్ధానం ఇచ్్చ శ కితు 
క లిగ ఉంది.

రక్షణ మెంత్రి కారా్యలయెం

ప్ర ధాని నేతృతవాంల్ దేశ ప్ర గ తి కొతతు పుంత లు 
తొకుకాతంది.  దేశ ప్ర జ లంద రూ ప్ర గ తి 
ఫ లాల ను అనుభ విస్తునా్ర్. సావాతంతయా్ 
అమృత మ హోత్స వాలు జ ర్పుకొంటున్ వేళ , 
అంద రం క లిసి ప్ర ధాని మోదీ సవా ప్ మైన 
‘ఆత్మ నిర్ ర్ భార త్’ కోసం కృషి చ్ద్ది ము.

అమిత్ ష్

ప్ర ధాన మంత్రి దేశ ఆరథాక ప్ర గ తికి 
తీస్కొనే చ రయా ల ల్ భాగంగా కలం చలిలోన 
వాహ నాల కు సంబంధించిన ఒక విధానాని్ 
ప్ర వేశ పడుతునా్ము.  దీనివ లలో ఆటమొబైల్ 
ప రశ్ర మ ల్ ల క్ష ల మంది ఉపాధి పందుత్ర్.

నితిన్ గ డ్క రీ

మొద టసారగా భార త ప్ర ధాని అధయా క్ష త న తీర 
ప్రాంత్ల భ ద్ర త కు సంబంధించి ఐకయా రాజయా 
స మితిల్ చ ర్చ జ రగంది.  ర్ండు దేశ్ల 
అధయా క్షులూ, ఒక దేశ ప్ర ధాని, ప ది మంది 
మంత్రులు ఇందుల్ పాల్గా నా్ర్.

డాక్ట ర్ ఎస్. జై శెంక ర్ 
మోదీ ప్ర భుతవాం ప్ర వేశ పట్న 127 రాజాయాంగ 
స వ ర ణ బ్లులో  అంద రకీ సామ్జిక , ఆరథాక , 
రాజ కీయ స మ్న త్వాని్ క లి్పస్తుంది.  
రాజాయాంగ నిరా్మత లు ఈ విధ మైన 
సమ్న త్వానే్ కోర్కునా్ర్.

భూపేెంద ర్ యాద వ్ 
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స మననా త మైన భార తీయ సెంసకృతిని ప్ర పెంచ మ త 
స మే్మళ నెంల్ స్విమి వివేకానెంద యావ త్  ప్ర పెంచానికి 
చాటి చెపి్పన 1893 సెప్టెంబ ర్ 11 భార త చ రత్ర ల్ 
స్వ రా్ణ క్ష ర ల్ఖిత మైన రోజ్. మ హోననా త మైన భార తీయ 
సెంసకృతిత తవి శాస్ర్తెం ప్రపెంచానికి పరచయెం 
అయిన రోజ్ అది. చికాగోల్ జ రగన ఆ మ త స మే్మళ నెంల్ 
స్విమి వివేకానెంద భార త వేద త తావినినా ప్ర పెంచానికి 
వివ రెంచారు. భార త దేశ స్సెంప ననా చారత్ర క వైభ వెం, 
అస్ధార ణ  స్మ రథుయాెం గురెంచి ప్ర పెంచ ప్ర జ ల కు గురు్త  
చేశారు. మ నెం కోల్్పయిన విశావిసెం, ఆత్మ గౌర వానినా 
ఆయ న పున రుదధి రెంచారు. ఆయ న ప్ర పెంచ మ త 
స మే్మళ నెంపై చెర గ ని మద్ర వేయ డ మే కాదు, భార త దేశ
స్వితెంత్ర్యద్య మానినాపున రుజీజీవిెంప చేస్ కొత్త జీవెం 
పోశారు.
 “ప్ర పెంచానికి స హ న్నినా బోధిెంచి స రవి ఆమోద నీయ త 
స్ధిెంచిన మ తానికి చెెందిన వాడ ను కావ డానినా నేను 
గ రవిెంగా భావిస్్త న్నాను. మేెం కేవ లెం స్రవి జ నీన స హ నెం 
స్త్రానినా బోధిెంచ డ మే కాదు, మ తానినా వాస్త వెంగా 
అెంగీక రస్్త ెం” అని స్విమి వివేకానెంద చారత్ర క చికాగో 
ప్ర సెంగెంల్ అన్నారు.

మేెం చేయ గ లెం, మాకు ఆ స్మ రథుయాెం ఉెంది - ఈ భావెంతోనే ఆయ న దేశ ప్ర జ ల ను  మేల్్కల్పారు. అదే ఆత్మ విశావిసెం. 
ఆ యువ స న్్యస్ల్ని ప్ర తీ ర క్త పు బొట్్ట ల్ ఉననా విశావిసెం. అదే ఆత్మ విశావిస్నినా ఆయ న దేశానికి తీస్కువ చాచి రు. 
“మిమ్మ ల్నా మీరు విశవి స్ెంచెండి, దేశానినా ప్రేమిెంచెండి” అననా దే ఆయ న మెంత్రెం. స్విమి వివేకానెందుని ఈ భ విష్య త్ 

దృకో్కణెం ఆద ర్శెంగా తీస్కుని దేశెం సెంపూర్ణ  ఆత్మ విశావిసెంతో మెందుకు స్గుతోెంది. మ న ని మ నెం న మి్మ శ్ర మిెంచి 
ప ని చేయ గ ల్గన న్డు మ నెం స్ధిెంచ లేనిది ఏమెంట్ెంది?  స్విమి వివేకానెందుడు అెందిెంచిన స్ఫూర్తతో మ నెం న వ 

భార తానినా నిర్మెంచాల్.
- ప్ర ధాన మెంత్రి శ్రీ న ర్ెంద్ర మోదీ
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