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స్వాతంత్్య్్ర	75వ	వార్షికోత్సవాన్ని	అమృత	మహోత్సవం	రూపంలో	న్ర్వాహించుకుంటున్ని	మన్	దేశం	
సవార్్ణశకం	దిశగా	ముందడుగు	వేస్తున్నిది.	స్సంపన్ని	వార్సతవాం,	శర్వేగంగా	జరుగుతున్ని	అభివృదిధి	

భార్తదేశాన్ని	ప్రపంచాన్కి	సర్కొతతు	ఆశాజ్్య్తిగా	అగ్రస్థానాన్	న్లుపుతునానియి
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జాతిరుణప్డిఉవంద్జాతిరుణప్డిఉవంద్

భార్త	జాతీయ	జెండా	–	అదే	త్రివర్్ణ	పతాకం.	భార్తదేశాన్కి	గర్వాకార్ణం,	సముజవాలం	అయిన్		జాతీయ	పతాకం	
మూడు	వర్్ణలతో	కూడిన్ది.	అంతేకాదు..	అది	130	కోట్్లకు	పైగా	ప్రజానీకం	ధైర్్య్ం,		పర్క్రమం,	ప్రతిష్టు,	ఆకాంక్ష,	

సవాచ్్ఛతలకు	సంకేతం.	తొలినాళ్్లలో	ఈ	జెండా	రూపం	ఇది	కాదు.	కాలక్రమంలో	అది	అనేక	మారుపుచేరుపులకు	లోనైంది.	
మన్ం	ఇవాళ్	చూస్తున్ని	త్రివర్్ణం	పతాకం	రూపకర్తు	పింగళి	వెంకయ్య్.	ఆంధ్రర్రప్రదేశ్	లోన్	కృష్్ణ	జిల్్లలోగల	ఒక	

గ్రామంలో	1876	ఆగస్టు	2న్	జన్్మించిన్	పింగళి	వెంకయ్య్కు	జాతీయ	పతాకాన్ని	రూపొందించే	బృహతతుర్	బాధ్్య్తను	
మహాతా్మిగాంధీ	అపపుగించారు.	ఆ	తర్వాత	1921లో	ఆయన్	పతాకం	సిదధిం	చేశారు.	అటుపైన్	1931లో	దీన్కి	కొన్ని	

మారుపులు	చేశారు.	చివర్కు	1947	జూలై	22న్	భార్తదేశం	వాసతువ	పతాకాన్కి	ఆమోదం	తెలిపింది.

వీరులు,దేశభక్తు లక్పుట్టి నిలులు ఆవంధ్్ర ప్్ర దేశ్.దేశవంకోసవంజాతీయ
ప్తాకవంరూపొవంద్వంచిన్పివంగళివెవంకయయూవవంట్దేశభక్తు లుఎవందరికో

అద్జన్్మభూమి.అలాగేకన్్నగవంట్హనుమవంతు,కవందుకూరి
వీరేశలివంగవంప్వంతులు,పొట్టి శ్్ర రాములువవంట్స్్వత్వంత్యూ్రసమర

యోధులపోరుగడ్్డ ఇద్.-న్రేవంద్ర మోదీ,ప్్ర ధాన్మవంతి్ర
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ప్రచుర్ణ,	ముద్రణ	స	తే్య్ంద్ర	ప్ర	కాష్	, ప్రినిసిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్, బిఒసి బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & క మ్యూనికేష న్ తరఫున ముద్ర	ణ  ఇన్ ఫినిటీ అడ్్వరె్ట్టజింగ్ సరీ్వసెస్ ప్రైవేట్ 
లిమిటెడ్, ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్, 10వ ఫ్లీ ర్, న్యూఢిలీలీ–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్, ఎన్ హెచ్–1, ఫరిదాబాద్–121003.

కమూ్య్న్కేష్న్ చిరునామా, ఈ–మెయిల్ : ర్మ్ నెంబర్   –278, బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ &
కమ్యూనికేషన్, 2వ ఫ్లీ ర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిలీలీ-110003 response-nis@pib.gov.in, ఆర్ఎన్ఐ	దర్ఖాస్తు	న్ంబర్	:	DELTEL/2020/78829



(జైదీప్	భట్నిగర్)

హిందీ,	ఇంగ్్లషు	సహా	11	భాష్లో్ల	పత్రికను

చ్దవండి/డౌన్	లోడ్	చేస్కోండి.

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

సంపాదకీయం

నమస్క్రం, 
    "ఉత్స్ వేన్ బినా యస్మాత్ స్థా పనం నిష్్ఫలం భవత్"  అంటే- “వేడుకలేని కృషి, సంకలపొం విజయవంతం 
కావు” అని అర్థం. ఏదైనా సంకలపొం వేడుక ర్పం దాలిచినపుడు.. లక్షలు, కోట్లీ మంది సంకల్పొలు దానికి తోడైనపుడు 
వాటి శకితి సమీకృతం అవుతుంది. ఆ తరహాలోనే స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివం ప్రజా భాగస్్వమాయూనిని.. అంటే- 
“ప్రతి ఒకక్రి పాత్రను” ప్రోతసిహిస్తింది. ఏ వేడుకకైనా ఈ సూఫూరేతి కీలకం. ఇదే సూఫూరితితో భారత ప్రగతి పయనానికి 
ఊపునివ్వడ్ం దా్వరా భారత స్వర్ణ శకం స్వపానినిని స్కారం చేసే ప్రతిష్్ట త్మక లక్షష్ంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
75వ స్్వతంతయూ్ర వారిషికోతసివానికి ‘అమృత మహోతసివం’గా నామకరణం చేశారు. ఒక పసివాడి మనస్లో స్్వతంతయూ్ర 
ఉదయూమ పోరాట్ సూఫూరితిని నింపితే, భారత దేశాభివృదిధికి తన జీవితానిని అంకితం చేయగలడు.
    ఆ దిశగానే మహోననితమైన మన దేశం ముందడుగు వేయడ్ంలో ఈ 75వ స్్వతంతయూ్ర వారిషికోతసివానిని భారత 
ప్రభుత్వం ఒక విశిష్ట మైలురాయిగా మలచింది. ఇందులో భాగంగా సరికొతతి పథకాలు, కారయూక్రమాలు, పోటీలకు 
శ్రీకారం చుటి్టంది. వీటి దా్వరా భవిషయూతుతి భారతం కోసం వివిధ  పథకాలకు కొతతి ర్పం ఇవా్వలని సంకలిపొంచింది. 
మనం 25 ఏళ్లీ తరా్వత అంటే- 2047లో స్్వతంతయూ్ర శతాబిదూ ఉతసివాలు నిర్వహించుకునే నాటికి భారతదేశం ప్రతి 
రంగంలోన్ ప్రపంచంలో అగ్రస్్థ నంలో ఉండాలననిదే దీని లక్షష్ం. రాబోయే 25 ఏళ్లీ అమృత కాలంలో ఈ లక్షష్ 
స్ధన కోసం అమృత యాత్ర ప్రారంభమైంది. అలుపెరుగని ఈ పయనంలో సరికొతతి స్్వవలంబన ప్రమాణాల సృషి్టకి 
భారతదేశం దీక్షబ్నింది. రేపటి నవ భారతానికి స్సంపనని, ఉజ్వల వారసత్వం దిశగా ఈ ప్రగతి ప్రయాణం 
ఇపపొటికే తనదైన ముద్రవేసింది.
    ఈ ఆగస్్ట  15న మనం 75 వారాల అమృత మహోతసివం పూరితి చేస్కుంటునానిం. ఈస్రి స్్వతంతయూ్ర 
వేడుకలను అమృత సంకలపొ కాలంగా మారచిడ్ంలో భారతదేశం ప్రతి ఒకక్రి భాగస్్వమాయూనిని ఎల్ ప్రోతసిహించిందో 
వివరించడ్మే ఈ స్్వతంతయూ్ర దినోతసివ ప్రతేయూక సంచిక ముఖపత్ర కథనం ధ్యూయం.
    ఈ సంచికలో జాతీయ కవి, స్హితీ దిగ్గజం మైథిలీ శరణ్ గుప్తి, ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయంపై కథనాలను 
చదవండి. వీటితోపాటు ఆరి్టకల్ 370 రదుదూ  తరా్వత జము్మ, కశ్్మర్ లో గత మ్డేళ్లీగా ప్రగతి వికాసం, భయానక 
విభజన సంస్మరణ దినం, ప్రధానమంత్రి దేశానికి అంకితం చేసిన అభివృదిధి కారయూక్రమాలు… తదితరాల గురించి 
కూడా చదవండి.

రండి… 75 సంవతసిరాల స్్వతంతయూ్రం, ఐకయూత, అభివృదిధి, ప్రజాస్్వమాయూలను వేడుక చేస్కుందాం!  
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నేను న్యూ ఇండియా సమాచార్ క్రమం తపపొకుండా 
చదువుతాను. ఎంతో పొందికతో, అదుభుతంగా అందించే ఈ 

కథనాలు చదివితే మన రచనా స్మర్థ్యం కూడా 
మెరుగుపరచుకోగలం. స్మాజిక, ఆరి్థక, రాజకీయ, చారిత్రక, 

విదేశ్ సంబంధాలోలీ ని భినని కోణాలపై వరతిమాన అంశాల 
పరిజాఞా నం ఇందులో లభిస్తింది.
హన్వాంత్	సింగ్	ర్థోడ్

hanwantsinghrathore0@gmail.com	

గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
ప్రగతిశ్ల నాయకతా్వన ప్రపంచంలోనే అతయూధిక 
యువ జనాభాగల భారతదేశం నైపుణాయూభివృదిధికి 
కొతతి దిశను నిరేదూశించింది. దేశంలోని యువతరం 
తమ నైపుణాయూలను మెరుగు పరుచుకుంటూ తమ 

అభివృదిధికి, ముందడుగుకు తామే బాట్లు 
వేస్కుంటునానిరు. ‘నైపుణయూ భారతం పథకం’ 

ఏడేళ్లీ  పూరితి చేస్కునని నేపథయూంలో ఆ ప్రయాణానిని 
“న్యూ ఇండియా సమాచార్” జూలై 1-15 సంచిక 

ముఖపత్ర కథనం ర్పంలో సంపాదక బృందం 
అందంగా ప్రచురించింది. రక్షణ రంగంలో 

నియామకాలకు బాట్లు వేసే కొతతి వయూవస్థకు 
మంత్రిమండ్లి ఆమోదం, అమృత మహోతసివం, 
కోవిడ్ పై యుదధిం, ప్రధాని మోదీ బహూకరించిన 
వివిధ అభివృదిధి పథకాల సమాచారం కూడా ఈ 

సంచికలో చేరచిబడింది. ఈ దిశగా సంపాదక 
బృందం చేసిన కృషిని అభినందిస్తినానిను.

చౌదర్	శకితు	సింగ్

shaktisinghadv@gmail.com	

మొదటిస్రిగా ‘న్యూ ఇండియా సమాచార్’ చదివే 
అవకాశం లభించింది. ఇది గొపపొ, ప్రతేయూక శైలితో 
ముద్రంచబడింది. సందరోభుచితం కాని కథనం ఈ 

మొతతిం సంచికలో ఒకక్టి కూడా లేదు. పత్రికలో 
సంపాదకత్వ నైపుణయూం సపొష్టంగా కనిపిస్తింది. ఈ 

పత్రిక తపపొకుండా మరింత ప్రశంసలు పొందగలదని 
నేను విశ్వసిస్తినానిను. ఇదే నాణయూతను సదా 

కొనస్గించాలని కోరుతునానిను.

విన్య్	తట్టు

vinay.thattey@gmail.com	

న్యూ ఇండియా సమాచార్ జూలై 1-15 సంచిక 
అందింది. ఇది గొపపొ పత్రిక.. దీనిని ఆదయూంతం 

చదవడానికి ప్రయతినిస్తిను. ఈ సంచికలో 
నైపుణాయూభివృదిధిపై ప్రధానంగా దృషి్ట స్రించిన 

ముఖపత్రం కథనం నాకెంతో నచిచింది. దీంతోపాటు 
‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసివ్’ విభాగంలో 

స్్వతంతయూ్ర సమర యోధుల గాథను చదవడ్ం దా్వరా 
కొతతి శకితి పొందినటు్ట  అనిపించింది. డిజిట్ల్ 
ఇండియాసహా పత్రికలోని అనిని కథనాలూ 

అదుభుతంగా ఉనానియి.

స్ర్భి	స్నిహ

snehasurabhi5@gmail.com
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ఫలివంచిన్ప్్ర ధానివిజాఞా ప్న్;ఫలివంచిన్ప్్ర ధానివిజాఞా ప్న్;
భారత్బొమ్మలభారత్బొమ్మల
ఎగుమతులుఎగుమతులు
61శ్త్వంపెరుగుదల61శ్త్వంపెరుగుదల

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2020 ఆగస్్ట  నాటి 
తన ‘మన్ కీ బాత్’ (‘మనస్లో మాట్’) 

కారయూక్రమంలో- “ప్రపంచవాయూపతి బొమ్మల పరిశ్రమ విలువ 
ర్.7 లక్షల కోటులీ . కానీ, ఇందులో భారతదేశం వాటా చాల్ 
స్వలపొం. గొపపొ వారసత్వం, సంప్రదాయం, వైవిధయూంతోపాటు 
యువ జనాభా అధికంగాగల మన దేశం వాటా ఇంత 
తకుక్వగా ఉండ్ట్ం మనకెంతో విచారకరం. ఈ విషయంలో 
మనం మరింత ముందడుగు వేయాలి” అంటూ ప్రజలోలీ  
కదలిక తెచాచిరు. ప్రధాని విజాఞా పనతో భారత బొమ్మల 
పరిశ్రమ స్్వవలంబనలో కొతతి అధాయూయం మొదలైంది.

దేశంలో తొలిస్రి ఏరాపొటు చేసిన ‘బొమ్మల కొలువు’ 
(టాయ్ కాథాన్) ప్రదర్శన నెల రోజులపాటు స్గింది. 
అల్గే 100 శాతం విదేశ్ పెటు్ట బడులకు ఆమోదం 
లభించింది. బొమ్మల తయారీ సముదాయాలు, విదేశ్ 
బొమ్మల దిగుమతిపై అనివారయూ ధ్రువీకరణ, భారత బొమ్మల 
తయారీలో ఆవిషక్రణలు, డిజిట్ల్ క్రీడ్ల రంగంలో 
నవోదయం వంటి పరివరతినాత్మక మారుపొలు 
చోటుచేస్కునానియి. ఈ చరయూల ఫలితాలు ఇప్పుడు 
ప్రస్ఫూట్ం అవుతునానియి. ఈ మేరకు 2018-19లో 
భారతదేశం 371 మిలియన్ డాలరలీ విలువైన బొమ్మలు 
దిగుమతి చేస్కోగా, 2021-22కల్లీ  ఇది 70 శాతం పతనమై 
కేవలం 110 మిలియన్ డాలరలీకు దిగివచిచింది. మరోవైపు 
2018-19లో 202 మిలియన్ డాలరులీగా ఉనని భారత 
బొమ్మల ఎగుమతులు 2021-22 నాటికి 61 శాతం పెరిగి, 
326 మిలియన్ డాలరలీ స్్థ యికి దూస్కెళ్లీ యి.

అవంత్రాజా తీయవిప్ణిలోభారత్బొమ్మలుఅవంత్రాజా తీయవిప్ణిలోభారత్బొమ్మలు

జాతీయభద్ర త్నుబలోపేత్వంచేసిన్కృతి్ర మమేధ్స్స్జాతీయభద్ర త్నుబలోపేత్వంచేసిన్కృతి్ర మమేధ్స్స్
75కృతి్ర మమేధ్ఆధారిత్ఉత్్పతుతు లుపా్ర రవంభవం75కృతి్ర మమేధ్ఆధారిత్ఉత్్పతుతు లుపా్ర రవంభవం

భవిషయూతుతి యుదాధి లలో కృత్రిమ మేధ (ఎఐ) ఆధారిత రక్షణ 
ఉతపొతుతిలు కీలకం కానునానియి. ఈ వాసతివానిని దృషి్టలో 

ఉంచుకుని 2018లో కృత్రిమ మేధస్సిపై కారాయూచరణ బృందం 
ఏరాపొటు చేయబడింది. రక్షణ రంగంలో కృత్రిమ మేధస్సిను 
ప్రోతసిహించే వ్యూహం ర్పకలపొన ఈ బృందం బాధయూత. రక్షణ 
రంగంలో స్్వవలంబన దిశగా భారతదేశంలో తయారీకి ప్రాధానయూం 
ఇవ్వబడింది. అటుపైన ఆవిషక్రణలకు ప్రోతాసిహంలో భాగంగా 
అంకుర సంస్థలకు, విదేశ్ పెటు్ట బడులకు అవకాశం కలిపొంచబడింది. 
ఫలితంగా భారత రక్షణ ఉతపొతుతిల ఎగుమతులు పెరిగాయి. 
దీంతోపాటు భారత సైనాయూనికి అతాయూధునిక ఆయుధ పరికరాల 
కొరత తీరింది. దేశం నుంచి 2021-22 ఆరి్థక సంవతసిరంలో రక్షణ 

ఎగుమతులు అతయూధికంగా నమోదై ర్.13,000 కోట్లీకు చేరాయి. 
ఈ ఎగుమతులలో ప్రైవేటు రంగం వాటా 70 శాతం కాగా, ప్రభుత్వ 
రంగం వాటా 30 శాతంగా ఉంది. ఈ నేపథయూంలో జులై 11న కృత్రిమ 
మేధస్సి ఆధారిత 75 ఉతపొతుతిలు లేదా స్ంకేతిక పరిజాఞా నాలను 
రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ప్రారంభించారు. వీటిలో 
కృత్రిమ మేధ వేదికగాగల స్వయంప్రతిపతితి/మానవరహిత/రోబోటిక్ 
వయూవస్థలు, బాలీ క్ చైన్ ఆధారిత యాంత్రీకరణ, కమ్యూనికేషనులీ ,  
కమాండ్, కంట్రోల్, కంపూయూట్ర్-నిఘా-అంతరిక్ష నిఘా, సైబర్ 
భద్రత, మానవ ప్రవరతిన విశ్ లీషణ, మేధో పరయూవేక్షక వయూవస్థలు, 
స్వయంప్రతిపతితిగల మారణాయుధ వయూవస్థలు, రవాణా-సరఫరా 
వయూవస్థల నిర్వహణ ఉతపొతుతిలు, వయూవస్థలు వగైరాలునానియి.
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భారత్దేశవంలోమధురవిప్లు వవం:అత్యూధికవంగా
తేన్ఉత్్పతితు చేసే10దేశ్లలోభారత్

కొత్తు పారలు మెవంటుభవన్వంపెైకొత్తు పారలు మెవంటుభవన్వంపెై
జాతీయచిహ్నవంఅశోకసతు వంభవంఆవిష్్కరణజాతీయచిహ్నవంఅశోకసతు వంభవంఆవిష్్కరణభారత్ ప్రపంచంలో అతిపెదదూ ప్రజాస్్వమయూ దేశం కాగా, పారలీమెంటు 

దానికి ఆలయం. ఈ కొతతి పారలీమెంటు భవనం, సెంట్రల్ విస్్ట  
ర్పురేఖలను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సూచించారు. నవ, స్వయం 
సమృదధి భారతదేశం మౌలిక ఆలోచన విధానానిని ప్రతిబింబించే రీతిలో ఈ 
భవన నిరా్మణం ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథయూంలో జూలై 11న ఈ కొతతి భవనం 
పైకప్పుమీద ఏరాపొటు చేసిన భారత జాతీయ చిహనిం అశోక సతింభానిని ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ ఆవిషక్రించారు. కాంసయూంతో తయారు చేసిన ఈ జాతీయ 
చిహనిం 21 అడుగుల పొడ్వు, 9500 కిలోల బరువు, 3.3-4.3 మీట్రలీ 
చుటు్ట కొలతతో ఉంటుంది. నవ భారతం ఆకాంక్షలు ఈ కొతతి పారలీమెంట్ 
భవనం దా్వరా నెరవేరుతాయి. మరోవైపు ఈ జాతీయ చిహనిం భారతదేశ 
ఐకయూత, సమగ్రత, స్ర్వభౌమాధికారాల పరిరక్షణ దిశగా మనకు సదా 
ఉతేతిజమిసూతినే ఉంటుంది.

అవంక్రసవంస్థ లరాయూవంక్లలోగుజరాత్,కరా్ణ టకలక్అగ్ర స్్థ న్వంఅవంక్రసవంస్థ లరాయూవంక్లలోగుజరాత్,కరా్ణ టకలక్అగ్ర స్్థ న్వం
‘భారత్ లో తయారీ, స్్వవలంబన భారతం’వంటి పథకాలు 

కొనేనిళ్లీ కిందట్ ఊహలోలీ  కూడా ఉండేవి కావు. కాబటి్ట ‘అంకుర 
సంస్థ’ల్ంటి మాట్ స్మానుయూడి పదజాలంలో కూడా లేదు. అల్ంటి 
పరిసి్థతుల నుంచి గత ఎనిమిదేళ్లీలోనే భారతదేశం ప్రపంచ అంకుర 
సంస్థల రాజధానిగా అవతరించింది. ఈ మేరకు భారత్ ఇవాళ్ 73,079 
అంకుర, 101 యూనికార్ని (ర్.100 కోట్లీకు పైగా పెటు్ట బడి) సంస్థలతో 
ప్రపంచంలో మ్డో అతిపెదదూ అంకుర సంస్థల పరాయూవరణ వయూవస్థగా 
ర్పొందింది. రాష్్రా లోలీ  అంకుర పరాయూవరణ వయూవస్థ వృదిధి దిశగా 2018లో 
ప్రభుత్వం రాయూంకుల విధానానిని ప్రవేశపెటి్టంది. దీనికి అనుగుణంగా 
2021కిగాను ఈ రంగంలో అతుయూతతిమ పనితీరు కనబరుస్తినని రాష్్రా ల 

జాబితాను ప్రకటించగా గుజరాత్, కరా్ణ ట్క అగ్రస్్థ నంలో నిలిచాయి. 
అంకుర సంస్థల వెబ్ సైట్ ప్రకారం… గుజరాత్ లో 14,200 సంస్థలు 
నమోదవగా, దేశమంతటా నమోదైన వాటిలో ఇవి 6.70 శాతంగా 
ఉనానియి. కేంద్రపాలిత, ఈశానయూ భారత ప్రాంతాల స్్థ యిలో మేఘాలయ 
ప్రథమ స్్థ నంలో నిలిచింది. సంస్్థ గత సహకారం, ఆవిషక్రణ, 
వయూవస్్థ నకు ప్రోతాసిహం, మారెక్ట్ లభయూత, పోషణాత్మక సహకారం, ఆరి్థక 
మదదూతు, మార్గదర్శకత్వం వగైరా కొలబదదూల ఆధారంగా ఈ రాయూంకులు 
ఇవ్వబడా్డ యి. దీనిపై https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.
aspx? PRID=1839259లో పూరితి వివరాలను చూడ్వచుచి. 

ప్ర ధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకతా్వన దేశంలోని రైతుల ఆదాయం 
పెంచడ్ంలో భాగంగా సంప్రదాయక వయూవస్యంతోపాటు అనేక ఇతర 

వయూవస్య ఉతపొతుతిల స్గుకూ ప్రోతాసిహం లభిస్తింది. వీటిలో తేనెటీగల 
పెంపకం కూడా ఒకటి. దీనివలలీ రైతులకు ఉపాధి లభించడ్మేగాక విదేశాలకు 
తేనె ఎగుమతి చేసే అవకాశం లభిస్తింది. తేనె, తేనె ఉతపొతుతిలకు అంతరాజా తీయంగా 
గిరాకీ బాగా పెరిగిందననిది వాసతివం. ఏటా దేశంలో ఉతపొతతియేయూ తేనెలో 
సగందాకా ఎగుమతి అవుతుండ్ట్ం ఇందుకు నిదర్శనం. ముఖయూంగా దేశంలో 
‘మధుర విపలీవానిని’ ప్రోతసిహించేందుకు చేపటి్టన చరయూల ఫలితంగా 2013లో 
ర్.124 కోటులీ గా ఉనని తేనె ఎగుమతులు 2022కల్లీ  ర్.309 కోట్లీకు చేరి, 
149 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది. ఇప్పుడు భారతదేశం ప్రపంచంలో 9వ 
అతిపెదదూ తేనె ఎగుమతిదారు కావడ్ం గమనార్హం.
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ఝానీసి జిల్లీ లోని చిర్ గావ్ పట్్టణం నేడు కోటాలీ ది హిందీ 
ప్రేమికులకు పుణయూక్షేత్రం అనడ్ంలో అతిశయోకితి లేదు. 

చైతనయూవంతమైన రచనలతో స్్వతంతయూ్ర ఉదయూమానిని ఉతేతిజితం చేసిన 
జాతీయ కవి మైథిలీ శరణ్ గుప్తి 1886 ఆగస్్ట  3న ఇకక్డే జని్మంచారు. 
సేఠ్ రామ్ చరణ్ కనకేని, కౌసలయూబాయి దంపతుల సంతానంలో ఆయన 
మ్డోవారు. తండ్రి రామభకుతిడు మాత్రమేగాక కవితాప్రియుడు కూడా. 
మైథిలీ శరణ్ గుప్తి పాఠశాలలో ఆట్లోలీ  పడి చదువు మీద పెదదూగా దృషి్ట 
పెట్్టకపోవడ్ంతో విదాయూభాయూసం అరాధి ంతరంగా ఆగిపోయింది. ఆ 
పరిసి్థతులలో పాఠశాలకు బదులు, ఇంటిలోనే ప్రైవేట్ మాస్్ట రు దా్వరా 
హిందీ, సంసక్కృతం, ఆంగలీం, బెంగాలీ భాషలోలీ  జాఞా నారజాన చేశారు. ఆయన 
ఓస్రి- “అసలు నేనెందుకు చదువుకోవాలి? నేను పుటి్టంది 
చదువుకోవడానికి కాదు... జనమే ననుని చదువుకుంటారు” అనానిరు. 
తెలిసీతెలియని వయస్లో ఆయన అల్ అననిపపొటికీ జీవన 
చరమాంకంలో ఆ మాట్లే నిజమయాయూయి.
‘రసికేంద్ర’ నుంచి మైథిలీ శరణ్ గుప్తి దాకా ప్రయాణం
  స్హితయూం.. ముఖయూంగా కవిత్వంపై ‘బ్రజ్’ భాష ఆధిపతయూం 
కొనస్గుతునని రోజులవి. ఆ సమయంలో స్్థ నిక మాండ్లికం ‘ఖరీ 

బోలీ’కి ప్రాచురయూం కలిపొంచడ్ంపై దృషి్ట స్రించిన పండిట్ మహావీర్ 
ప్రస్ద్ ది్వవేది హిందీ భాష్వాయూపితి కోసం దేశవాయూపతి ఉదయూమం నడిపారు. 
ఆయన ఝానీసి రైలే్వలో పనిచేసూతి అకక్డి నుంచే ‘నగ్రీప్రచారణి’ సభ 
ప్రచురించే ‘సరస్వతి’ పత్రిక సంపాదకుడుగాన్ బాధయూతలు 
నిర్వరితించేవారు. ఈ పత్రిక అలహాబాద్ (ఇప్పుడు ప్రయాగ్రాజ్) నుంచి 
ప్రచురితమవుతూండేది. ఈ పత్రికలో తమ రచన ప్రచురితం కావడ్ం 
ఎంతో గౌరవంగా రచయితలందర్ పరిగణించేవారు. ఈ నేపథయూంలో 
మైథిలీ శరణ్ గుప్తి ఒకనాడు ధైరయూంచేసి, మహావీర్ ప్రస్ద్ గారిని 
కలవడానికి వెళ్లీ రు. అకక్డ్ వారి మధయూ ఆసకితికర సంభాషణ స్గింది-  
“నా పేరు మైథిలీ శరణ్ గుప్తి... నేను కవిత్వం రాస్తిను... వాటిని 
‘సరస్వతి’లో ప్రచురించాలని ఆకాంక్షిస్తినానిను” అనానిరు. దీనిపై 
మహావీర్ ప్రస్ద్ ది్వవేది సపొందిసూతి- “సరస్వతి పత్రికలో రచనలు 
ప్రచురితం కావాలని చాల్మంది ఆకాంక్షిసూతింటారు. కానీ, అవకాశం 
అందరికీ లభించదు. అంతేగాక మీరంతా ‘బ్రజ్’ భాషలో రాస్తిరు. మేం 
‘ఖరీ బోలి’ మాండ్లికంలో మాత్రమే రచనలు ప్రచురిస్తిం” అని 
చెపాపొరు. 
దీంతో మైథిలీ శరణ్- “అల్గైతే మీరు ప్రచురిస్తినని హామీ ఇవ్వండి... 

మైథిలీ శరణ్ గుప్తు... హిందీ సాహిత్య వినీలాకాశంలో సగౌరవ్ంగా మెరిసే త్ర. ఆయన రచనలు సావాతంత్్య్ర 

ఉద్యమంలో పోరాటాన్క్ పౌర్లన్ పురిగొలాపుయి. మహాత్్మగాంధీ ఆయనన్ ‘జాతీయ కవి’ బిర్దుతో 

సత్కరించార్. అంతటి గొపపు కవి మైథిలీ శరణ్ గుప్తు 136వ్ జయంతి సందర్భంగా ఆయనక్దే న్వాళి.

మహాతా్మగావంధీమహాతా్మగావంధీ
‘జాతీయకవి’గాఅభివరి్ణ వంచిన్స్హితీవేత్తు‘జాతీయకవి’గాఅభివరి్ణ వంచిన్స్హితీవేత్తు

మైథిల్	శర్ణ్	గుప్తువ్య్కితుతవాం

జన్న్ం:	1886	ఆగస్టు	3;	మర్ణం:	1964	డిసెంబరు	12
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నేను ‘ఖరీ’ భాషలోనే కవిత్వం రాస్తిను. నేను రాసినవనీని మీకు 
‘రసికేంద్ర’ పేరుతో పంపుతాను” అని ఆత్మవిశా్వసంతో బదులిచాచిరు. 
దీంతో- “అల్గే పంపించు... అవి ప్రచురణార్హమైతే తపపొకుండా 
ముద్రస్తిం” అని  మహవీర్ ప్రస్ద్ భరోస్ ఇచాచిరు. అయితే, కలం 
పేరుతో కాకుండా అసలు పేరుతోనే రచనలు పంపాలని సపొష్టం చేశారు. 
ఆ విధంగా మహావీర్ ప్రస్ద్ ది్వవేది  చెపపొడ్ంతో మైథిలీ శరణ్ గుప్తి 
తొలిస్రి ‘హేమంత్’ శ్రిషికన ఖరీ బోలీ మాండ్లికంలో ఒక పదయూం రాసి 
పంపగా, మహావీర్ ప్రస్ద్ ది్వవేది అందులో కొనిని మారుపొచేరుపొలు చేసి, 
దానిని ‘సరస్వతి’ పత్రికలో ప్రచురించారు. అల్ ‘హేమంత్’ 
ప్రచురితమైన నాటి నుంచీ ఆయన రచనలు తరచూ ‘సరస్వతి’ పత్రికలో 
క్రమం తపపొకుండా ప్రచురితమవుతూ వచాచియి. అల్ హిందీ 
భాష్వాయూపితికి అంకితం కావడ్ంతో  కాలక్రమంలో ఆయన ‘దదాదూ ’గా 
ప్రసిదుధి లయాయూరు.
హిందీ	భాష్	స్వలో	‘దదాదా’	అంకిత	భావం

   సరస్వతి పత్రికలో మైథిలీ శరణ్ గుప్తి కవితల ప్రచురణ 1905-1925 
మధయూ కొనస్గుతూ వచిచింది. తొలి ఆయన రచనలనీని పుసతిక ర్పంలోకి 
రావడానికి ముందు తొలి కవిత ‘హేమంత్’ నుంచి ‘జయద్రథ, భారత-
భారతి, స్కేత్ వరకు సరస్వతి పత్రికలో ప్రచురితమయాయూయి. ఈ 
నేపథయూంలో మహావీర్ ప్రస్ద్, సరస్వతి పత్రికతో అనుబంధం గురించి 
గుప్తి తన రచన ‘స్కేత్’లో ముందుమాట్ రాసూతి- “మహావీర్ ప్రస్ద్ 
వంటివారి అండ్లేకపోతే తులసీదాస్ కూడా ‘మానస-నాద్’ ఎల్ 
రచించి ఉండేవారు?” అని వాయూఖ్యూనించారు. మైథిలీ శరణ్ గుప్తి 
రచనలనీని నితయూసతాయూలైనపపొటికీ, 1910లో రాసిన ‘రంగ్ మే భంగ్’ 
ఎంతో శకితిమంతమైనది, ఉతాసిహంతో కూడుకుననిది కావడ్ం 
గమనార్హం. మహావీర్ ప్రస్ద్ ది్వవేది 1921లో సరస్వతి పత్రిక 
సంపాదకతా్వనికి రాజీనామా చేయగా, మైథిలీ శరణ్ గుప్తి బ్రిటిష్ 
స్మ్రాజాయూనిని బహిరంగంగా విమరి్శసూతి రచనలు స్గించారు.
‘నేటి	చితోడ్	పేరు	వింట్నే	మదిలో	మెరుపులు	మెరుస్తుయి’

‘రంగ్ మే భంగ్’ తరా్వత ఆయన రచన జయద్రథ్-వధ్ వెలువడ్గా, 
1905లో బెంగాల్ విభజన గురించి ఈ రచన దా్వరా ఆయన తన 
ఆవేదనను వయూకతిం చేశారు.
			ముందుగా	‘జై	జాన్కీ	జీవన్’	అన్	ఎల్్లడల్	న్న్దించ్ండి.	అపుపుడు	

న్ర్డంబర్తవాంపై	పూరీవాకుల	బోధ్నా	 	తర్ంగాలు	ప్రవహించ్న్వవాండి.	
దుఃఖం,	 వేదన్	 ఎదురైన్పుడల్్ల	 ఓర్మి	 వహించాలి.	 విజయం	 ఎందుకు	
వర్ంచ్దో	చూదాదాం.	కర్తువ్య్	న్ర్వాహణలో	దృఢంగా	ఉండండి.	హకుకులు	
వదులుకుంటూ	మౌన్ంగా	 అంగ్కర్ంచ్డంకనాని	 గొపపు	 దుర్్మిర్గాం	 ఏదీ	
లేదు.	తపుపుచేసిన్	తము్మిడిన్	శిక్షించ్డం	కూడా	ధ్ర్్మిమే.

   జయద్రథ్-వధ్ రచన తరా్వత మైథిలీ శరణ్ గుప్తి పేరు మారో్మగినపపొటికీ 
1914లో వెలువడిన రచన ‘భారత-భారతి’ దేశంలో అగ్రగణ్యూలైన 
కవులలో ఆయనకు స్్థ నం కలిపొంచింది. ‘భారత-భారతి’ ఎంత 
ప్రజాదరణ పొందిందంటే- ముద్రంచిన ప్రతులనీని తక్షణం పూరితిగా 
అము్మడుపోగా, రెండు నెలల వయూవధిలోనే రెండో ముద్రణ ప్రచురించాలిసి 

వచిచింది. జాతీయ ఉదయూమాలలో, విదాయూసంస్థలలో, ప్రాతఃకాల ప్రార్థనలోలీ  
‘భారత-భారతి’ గేయాల్పన ఆనవాయితీగా మారింది. చివరకు 
గ్రామీణ నిరక్షరాస్యూలు కూడా దీనిని విని, కంఠస్థం చేస్కునానిరు. 
మహాతా్మగాంధీ సహాయ నిరాకరణోదయూమం తరా్వత, నాగ్ పూర్ లో 
జెండా సతాయూగ్రహం చేపటి్టనపుడు సతాయూగ్రహులందర్ ఆ ఊరేగింపులో 
‘భారత-భారతి’లోని గేయాలు ఆలపిసూతి నిరసన కారయూక్రమంలో 
పాల్్గ నేవారు. తరా్వతి కాలంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ‘భారత-భారతి’ని 
నిషేధించింది. దాని ప్రతులనినిటినీ స్్వధీనం చేస్కుంది. ఆ విధంగా 
‘భారత-భారతి’ స్హితీ ప్రపంచంలో స్ంసక్కృతిక పునరుజీజావనానిని 
చాటే చారిత్రక పత్రంగా ఖ్యూతికెకిక్ంది.
    मानस भवन में आर््य््जन ज्य्सकी उतारेें आरेती भगवान् ! भारेतवर््ज में 
गूँ्य्े हमारेी भारेती। 

      हो भद्रभावोद्ाजवनी वह भारेती हे भवगते ! सीतापते। सीतापते !! 
गीतामते! गीतामते !

ఇక 1914లో శకుంతల, తరా్వత రెండేళ్లీకు ‘కిస్న్’ కవితా సంపుటి 
వెలువడా్డ యి. భారత రైతుల కష్్ట లను ఆయన ఇందులో ఎంతో 
వాసతివికంగా చిత్రించారు. అటుపైన 1933లో ‘దా్వపర్’, ‘సిదధిరాజ్’ 
వంటి ఐతిహాసిక, చారిత్రక కవితా సంకలనాలు వెలువరించారు. 
అపపొటివరకూ ఆయన దాదాపు 10 వేల రకాల కథలు, నవలలు, 
కవితలు, వాయూస్లు, ఆత్మకథలు, ఇతిహాస్లు రాశారు. ఇదంతా 
ఆయనకు 50 ఏళ్లీ  పూరతియేయూసరికే స్ధించిన ఘనత. ఈ నేపథయూంలో 
మైథిలీ శరణ్ గుప్తి 50వ జన్మదిన వేడుకలను బనారస్ నుంచి చిరా్గ వ్ 
దాకా దేశవాయూపతింగాగల స్హితీ ప్రేమికులు వైభవంగా నిర్వహించారు. 
ఈ సందరభుంగా మైథిలీ శరణ్ గుప్తి ను జాతిపిత మహాతా్మగాంధీ 
‘జాతీయ కవి’ బిరుదుతో సతక్రించారు. అపపొటి నుంచి మైథిలీ శరణ్ 
గుప్తి జాతీయ కవిగా ప్రసిదిధికెకాక్రు. ఆయన రచిన ‘స్కేత్’కు 1937లో 
ప్రతిష్్ట త్మక హిందీ స్హితయూ సమే్మళ్న్ పురస్క్రం లభించింది. ఆ 
తరా్వత 1954లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనను పద్మభూషణ్ పురస్క్రంతో 
సతక్రించింది.
   కరోనా సమయంలో అందివచిచిన అవకాశాల గురించి రాజయూసభలో 
ప్రసంగించిన సందరభుంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మైథిలీ శరణ్ 
గుప్తి ను ఉట్ంకిసూతి- “నేనిప్పుడు అవకాశాల గురించి చరిచిస్తినని 
నేపథయూంలో మైథిలీ శరణ్ గుప్తి కవితను ప్రస్తివించాలని భావిస్తినానిను- 
“అవకాశం నీ చెంతకొచిచింది... అయినా, నువు్వ మౌనం వహిస్తినానివ్... 
నీ కారాయూచరణ రంగం బహు విసతి ృతం.. అందునా క్షణక్షణం ఎంతో 
అమ్లయూం.. ఓ భారత దేశమా! మేలుకో... కళ్లీ  తెరువు” ఇదీ మైథిలీ 
శరణ్ గుప్తి ప్రబోధం. ఈ సందరభుంగా నాకు ఆశచిరయూం కలిగిస్తినని 
విషయం ఏమిట్ంటే- ఆయన ఎప్పుడో 21 శతాబాదూ రంభంలో ఈ కవిత 
రాశారు. అదే ప్రస్తిత కాలంలో రాయాలిసి వసేతి ఏమి రాసి ఉండేవారు? 
బహుశా- “అవకాశం నీ దరిచేరింది... నువు్వ ఆత్మవిశా్వసంతో 
ఉనానివు.. ప్రతి అడ్్డంకిని, ప్రతి నిర్బంధానిని ఛేదించుకుంటూ వెళ్లీ .. ఓ 
భారతదేశమా! స్్వవలంబన పథకంలో పరుగులెతుతి” అని రాసి 
ఉండేవారేమో!  

మైథిల్	శర్ణ్	గుప్తు
వ్య్కితుతవాం

న్్య్	ఇండియా	స	మాచార్			ఆగస్టు	1-15,	2022
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ఇపపొటికి మ్డేళ్లీ కిందట్ ఆగస్్ట  5 నాడు 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం దశాబాదూ ల 
అంతరానిని అంతం చేసూతి ప్రగతి 
పరుగులో వెనుకబడి ఉనని జము్మ, కశ్్మర్, 
లదాదూ ఖ్ లకు ఆరి్టకల్ 370 నుంచి విముకితి 
కలిపొంచింది. దీంతో ‘ఏక్ భారత్ - శ్రేష్ఠ 
భారత్’ భావన మరింత బలం 
పుంజుకుంది. ఈ నేపథయూంలో గడ్చిన 
మ్డేళ్లీగా ఈ ప్రాంతం దేశంలోని 
ఇతర ప్రాంతాల వలేలీ సమానంగా ప్రగతి 
పథంలో వేగంగా పరుగులు తీస్తింది. ఆ 
మేరకు దేశంతోపాటు జము్మ, కశ్్మర్, 
లదాదూ ఖ్ లలో ప్రగతి పథంలో నవోదయం 
ప్రస్ఫూట్ంగా కనిపిస్తింది.

జము్మ, కశ్్మర్ లో నవాయూభివృదిధి శకం ప్రారంభమైంది. అంతేకాకుండా, ఈ 
ప్రగతి శాంతి పథంలో వేగంగా దూస్కెళ్తింది. ఆరి్టకల్ ‘370, 35ఎ’ 
రదుదూ  తరా్వత ఈ ప్రాంతంలో ఉపాధి, సౌభాగాయూలకు కొతతి ఉతేతిజం 

లభిస్తిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అనానిరు. మ్డేళ్లీ కిందట్ ఆగస్్ట  5 నుంచి 
జము్మ, కశ్్మర్, లదాదూ ఖ్ లలో అభివృదిధి పరాయూవరణ వయూవస్థకు ఇతోధిక ప్రోతాసిహం 
లభిస్తింది. తదనుగుణంగా అపార ఉపాధి అవకాశాలు అందివచాచియి. అల్గే జము్మ, 
కశ్్మర్ కు 7 కొతతి వైదయూ కళ్శాలలు, 5 కొతతి నరిసింగ్ కళ్శాలలు మంజూరు చేయబడా్డ యి. 
వైదయూ కోరుసిలలో సీట్లీ సంఖయూ 500 నుంచి దాదాపు రెటి్టంపు అయింది.

 జము్మ, కశ్్మర్ లో అనేక జలవిదుయూత్ ప్రాజెకు్టలు ఉతాపొదన ప్రారంభించాయి. వీటిదా్వరా 
పరిశ్రమలకు ప్రయోజనంతోపాటు ఈ ప్రాంతాలకు రాబడి పెరుగుతుంది. వయూవస్య 
రంగం ప్రగతితో ప్రజల ఆదాయం పెరగడ్మే కాకుండా ఆరి్థక వయూవస్థకు ఊపునిస్తింది. 
జము్మ, కశ్్మర్ లో ‘ఒకే దేశం - ఒకే రేషన్ కారు్డ ’ పథకం అమలు చేయబడుతోంది. 
అంతేకాకుండా ఉజ్వల, డిబిటి, సౌభాగయూ వంటి అనేక ఇతర పథకాలు కూడా 100 శాతం 
అమలు చేయబడుతునానియి. వీటితోపాటు ప్రధానమంత్రి మోదీ ఒక ప్రతిష్్ట త్మక 
ప్రణాళికను ప్రకటించారు. 

దీనికింద ప్రతి కుటుంబానికీ 2024కల్లీ  స్రక్షిత తాగునీరు అందించాలని 

ప్్ర గతిప్థాన్ప్్ర గతిప్థాన్
న్వోదయవంన్వోదయవం

జము్మ-కశ్్మర్-లదాదా ఖ్జము్మ-కశ్్మర్-లదాదా ఖ్

ఆర్టుకల్	370	నుంచి	స్వాచ్్ఛకు	మూడేళ్్లప్రతే్య్క	న్వేదిక
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సంకలిపొంచారు. అయితే, జము్మ, కశ్్మర్ ప్రభుత్వం 2022 
ఆగస్్ట  15కల్లీ  ఈ లక్షయూనిని నెరవేరచినుంది. ప్రధానమంత్రి 
ఆయుష్్మన్ భారత్ యోజన కింద ప్రతి వయూకీతి లబిధి పొందిన 
దేశంలోని ఏకైక రాష్రాం లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం జము్మ, 
కశ్్మర్ మాత్రమే కావడ్ం గమనార్హం. అల్గే ప్రధానమంత్రి 
ఆవాస్ యోజన.. పట్్టణ-గ్రామీణ పథకాల కింద ప్రజలకు పకాక్ 
ఇళ్లీ  మంజూరు చేయబడుతునానియి.

జము్మ, కశ్్మర్ లో ఆరి్టకల్ 370 రదుదూ  తరా్వత చోటు చేస్కునని 
మారుపొలేమిటో తెలియాలంటే గత 70 సంవతసిరాలోలీ  ప్రజల 
జీవన ప్రమాణాలను, అభివృదిధి వేగానిని ఒకస్రి పరిశ్లించాలి. 
ఈ 7 దశాబాదూ లోలీ  జము్మ, కశ్్మర్ లోని దాదాపు 2,20,000 
కుటుంబాలకు కనీసం ఇళ్లీ , మరుగుదొడులీ , విదుయూత్, మంచినీరు 
వంటి ప్రాథమిక సౌకరాయూలు కూడా దకక్లేదు. అయితే, కేవలం 
2, 3 ఏళ్లీలోనే ప్రజలందరికీ ఈ నితాయూవసర సౌకరాయూలను ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ కలిపొంచారు. జము్మ, కశ్్మర్ లో ప్రజాస్్వమయూం 
ప్రతి గ్రామానికీ చేరువైంది. పర్వత ప్రాంత ప్రజలకు ఎననిడూ 
లభించని రిజరే్వషన్ సౌకరయూం ఇప్పుడు అందుబాటులోకి 
వచిచింది. జము్మ, కశ్్మర్ లోని ప్రతి ఇంటికీ విదుయూత్ సదుపాయం 
అందుతోంది.

జము్మ, కశ్్మర్ లో పారిశ్రామికాభివృదిధికి ప్రణాళిక 
ర్పొందించడ్ంలో వెనుకబాటు ప్రాంతాలోలీ  పరిశ్రమ 
స్్థ పించేవారికి మరినిని ప్రయోజనాలు లభించేల్ జాగ్రతతి 
తీస్కోబడింది. తదా్వరా జము్మ, కశ్్మర్ అంతటా సర్వతోముఖ, 
స్ర్వజనీన అభివృదిధి దిశగా శ్రదధి వహించారు. జము్మ, కశ్్మర్ కు 
ఇప్పుడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం హోదా కూడా ఉంది. దీనివలలీ 
తగుమేర మానవ వనరుల లభయూత ఉంటుంది. అల్గే ఉర్దూ , 
డోగ్రీల భాషలతోపాటు హిందీ, ఇంగ్లీషు భాషలకూ అధికార 
భాష హోదా ఇవ్వడ్ంతో పనులు స్లువుగా పూరతివుతాయి. 
జము్మ, కశ్్మర్ లో మ్డ్ంచెల పంచాయతీ వయూవస్థకు ఎనినికలు 
ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ఇవాళ్ ప్రతి ఒకక్ర్ తమ హకుక్లను 
సది్వనియోగం చేస్కుంటునానిరు. దీంతో ఈ ఎనినికలు జము్మ, 
కశ్్మర్ లో నవాయూభివృదిధికి నాంది పలికాయి. శాంతి భద్రతలు 
మెరుగుపడిన కారణంగా పరాయూట్కుల తాకిడి పెరిగి, పరాయూట్క 
రంగం సముచిత స్్థ నం పొందుతోంది. జము్మ, కశ్్మర్ సహా 
లదాదూ ఖ్ లోన్ పరాయూట్క ప్రదేశాలను గురితించిన నేపథయూంలో అవి 
అగ్ర పరాయూట్క కేంద్రాలు కాగలవు. హిమాలయాలలోని 137 
పర్వత శిఖరాలు విదేశ్ పరాయూట్కుల కోసం తెరవబడా్డ యి. 
వాటిలో 15 జము్మ, కశ్్మర్, లదాదూ ఖ్ ల పరిధిలో ఉననివే. ఇక 
లదాదూ ఖ్ లో బౌదధి అధయూయన కేంద్రం సహా తొలి కేంద్రీయ 
విశ్వవిదాయూలయం ఏరాపొటుకు ప్రణాళిక సిదధిమవుతోంది.

లదాదూ ఖ్ కు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం హోదా కోసం చాల్కాలం 
నుంచి వినిపిస్తినని డిమాండ్ నెరవేరడ్మేగాక ఈ ప్రాంతం 
ఇప్పుడు పురోగమన పథంలో స్గుతోంది.

మ్డేళ్లీ కిందట్ ఆగస్్ట  5న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో 

ఆరి్థ కనిర్వహణలోఎన్్నడూలేన్వంత్పారదర్శకత్ఆరి్థ కనిర్వహణలోఎన్్నడూలేన్వంత్పారదర్శకత్

స్ప్రిపాలన్లోకొత్తు అధాయూయవం:స్ప్రిపాలన్లోకొత్తు అధాయూయవం:

అని్నరకాలప్నులకూ
ఇ-టెవండ్ర్లుత్ప్్పనిసరి

జియోట్యూగివంగ్-100శ్త్వం
ధురు వీకరణఅవశయూవం

స్పరిపాలన సూచీలో దేశానికే 
ప్రామాణికంగా మారిన జము్మ, 
కశ్్మర్

50276 

ప్రజా పథకం… ప్రజా భాగస్్వమయూం కోసం స్ధికారత పోర్టల్- కొనస్గుతునని ఏ 
ప్రాజెకు్ట  సమాచారనిని అయినా దీని దా్వరా ప్రతి పౌరుడూ పూరితిగా పొందవచుచి. 
ప్రస్తితం ఈ పోర్టల్ లో స్మారు 39వేల ప్రాజెకు్టల సమాచారం అందుబాటులో 
ఉంది.

ప్రాజెకు్టలు 2021-22లో 
పూరితికాగా, 2019-20లో 12367 
పూరతియాయూయి.

విదుయూత్రవంగవంలోభారీమువందవంజవిదుయూత్రవంగవంలోభారీమువందవంజ
ఇపపుటిదాకా	

మెగావాట్్ల	
విదు్య్దుతాపుదన్,	
మూడేళ్్లలో	
రెటిటుంపు;	7	ఏళ్్లలో	
మూడు	రెటు్ల	
చేయడం	లక్షష్ం.

3500 

ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడ్క్ 
యోజన కింద 2019-20 లో 

1325 కి.మీ. రోడులీ  
నిరి్మంచబడా్డ యి, ఇది 2021-22 

నాటికి 3284 కి.మీ.లకు 
పెరిగింది. అల్గే మారుమ్ల 
ప్రాంతాలను కలుపుతూ 125 
వంతెనలు నిరి్మంచనునానిరు.

నాబార్్డ 2019-20లో 84 
ప్రాజెకు్టలకు ఆమోదం తెలపగా, 
2021-22లో 400 ప్రాజెకు్టలు 
ఆమోదించబడా్డ యి. ఏకగవాక్ష 
సౌకరాయూలను అభివృదిధి 
చేయడానికి 200కు పైగా సేవలు 
ఆన్ లైన్ దా్వరా 
అందించబడుతునానియి.

వయూవస్యవం,రై తులశ్్ర యస్స్
n 	వయూవస్యం నుంచి నెలవారీ ఆదాయం పరంగా జము్మ, కశ్్మర్ దేశంలో 

మ్డో స్్థ నంలో ఉంది. ఇక వయూవస్యం, అనుబంధ రంగాల పరంగా 
చూసేతి ఇది 5వ ఉతతిమ పనితీరు కనబరిచిన రాష్రాం/కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా 
ర్పొందింది.

n 	కాశ్్మర్ కుంకుమపువు్వకు భౌగోళిక గురితింపు (జిఐ టాయూగ్) లభించింది. 
దీంతోపాటు ఉతపొతితిలో పెరుగుదలవలలీ కుంకుమపువు్వ స్గుదారులకు 
ఆదాయానిని రెటి్టంపు చేసింది. కిస్న్ క్రెడిట్ కారు్డ , పీఎం కిస్న్ యోజన 
ప్రయోజనాల పరిధి వేగంగా విసతిరిస్తింది. మొతతిం 4219 పంచాయతీలకు 
తల్ ఒకటి వంతున వరి న్రిపొడి యంత్రం ఉచితంగా అందజేయబడింది. 
ఇతర స్్థ నిక వయూవస్య ఉతపొతుతిలకు ప్రపంచవాయూపతి ప్రాచురయూం 
కలిపొంచబడుతోంది.
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దూరదృషి్టతో కూడిన నిర్ణయం తీస్కుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
నాయకతా్వన జము్మ,కశ్్మర్ లో.. ముఖయూంగా లోయలో నవాయూభివృదిధి శకం 
మొదలైంది. దీని ప్రభావం ఎంత విసతి ృతమైనదో 2024 నాటికి మరింత 
సపొష్టంగా కనిపిస్తింది. దీనిపై దేశ్యాంగ వయూవహారాల మంత్రి అమిత్ ష్ 
మాటాలీ డుతూ- “కశ్్మర్ సదా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ  హృదయ 

సపొందనలో వినిపిసూతింటుంది. ఆయన కశ్్మర్ ను ఉదేదూశించి 
మాటాలీ డినప్పుడ్ల్లీ , ‘ప్రజలకు అనిని పథకాలు అందుతునానియా?’ అని 
తపపొకుండా ప్రశినిస్తిరు” అని గురుతి చేశారు. 
    ఆ మేరకు దేశంలోని ఇతర రాష్్రా లతో సమానంగా జము్మ, కశ్్మర్ కు 
పథకాల ప్రయోజనాలు చేరుతుననిదీ లేనిదీ వాకబు చేస్తింటారని చెపాపొరు. 

ఆరోగయూరవంగవంలోఆరోగయూరవంగవంలో
శ్్ర యస్స్ద్శగాశ్్ర యస్స్ద్శగా

విదాయూరవంగవంలో
అదుభుత్విజయాలు

జిల్లీ ల స్్థ యిలో ర్.881 
కోట్లీతో మౌలిక ఆరోగయూ వసతుల 
ఉననితీకరణ. మొతతిం 140 
ప్రాజెకు్టలలో 132 పూరితి, 
మిగిలినవి 2022-23లో పూరితి 
కానునానియి. 

మొతతిం ర్.7177 కోట్లీతో 2 కొతతి ‘ఎయిమ్సి’, 10 కొతతి నరిసింగ్ 
కళ్శాలలు, 2 రాష్రా కేనసిర్ సంస్థలు, 7 కొతతి వైదయూ కళ్శాలలు, 5 
నరిసింగ్ కళ్శాలల ఉననితీకరణ చేపటా్ట రు. అల్గే మ్లధన 
వయూయం కింద 274 ఇతరత్రా ప్రాజెకు్టలునానియి.

 ఆరోగయూం, ‘ఆయుష్’లో 
పెటు్ట బడుల కోసం విధానం 
ఆమోదించబడింది. 
దీంతోపాటు మాదక ద్రవయూ 
వయూసన విముకితి విధానం 
కూడా ఆమోదించబడింది.

 ఆకిసిజన్ పాలీ ంటులీ  2020లో కేవలం 24కాగా, నేడు 173కు చేరాయి. 
వాటి స్మర్థ్యం కూడా 14916 ‘ఎల్.పి.ఎం’ నుంచి 1,34,916 ‘ఎల్.
పి.ఎం’ కు చేరింది.

 కోవిడ్ ప్రభావిత కేస్లకు సంబంధించి ‘పీఎం కేర్సి  నిధి’ నుంచి 418 
పెనషినులీ , 414 స్క్లర్ షిప్పులు మంజూరు చేయబడా్డ యి.

 కోవిడ్ ఫలితంగా పోషకులను కోలోపొయిన కుటుంబాలకు ప్రతేయూక 
సహాయ పథకం.

‘సమగ్ర శిక్ష’ అభియాన్ 
కింద నిరా్మణ పనులు పూరితి

కసూతిరా్బ గాంధీ బాలికా 
విదాయూలయాలు, 23 

హాస్టళ్లీ

కు పైగా

జము్మ, కశ్్మర్ లో 
ఉపాధాయూయుల సేవలు 

క్రమబదీధికరణ

600 59 38000

తొలిస్రి 12 కోట్లీ మందికి పైగా విదాయూరు్థలకు 
ఆరోగయూ కారు్డలు జారీ. బదిలీ-నియామకాలకు 

ఆన్ లైన్ ప్రక్రియతో పారదర్శకతకు ప్రాధానయూం.

4000 సూక్ళ్లీకు సౌరశకితి సదుపాయం. మారిచి 2023కల్లీ  500 సూక్ళ్లీలో అట్ల్ 
టింకరింగ్ ల్యూబ్ లు. గిరిజన ప్రాంతాలోలీ  6 ఏకలవయూ ఆదర్శ ఆశ్రమ పాఠశాలలు, 
200 స్్మర్్ట సూక్ళ్లీ ఏరాపొటు.
రికారు్డ  సమయంలో ఐఐటీ-ఐఐఎం ఏరాపొటు. తొలిస్రిగా 50 కొతతి కళ్శాలలు 
ప్రారంభం; ఏటా 25 వేల అదనపు సీటులీ . కొతతి జాతీయ విదాయూ విధానం అమలు.

n 60 వేల స్వయం సహాయ సంఘాలోలీ ని 5 లక్షల మందికి పైగా మహిళ్లకు 
లబిధి.

n ‘హౌస్లీ ’ కారయూక్రమంతో మహిళ్ పారిశ్రామికులు తమదంటూ సముచిత 
స్్థ నం పొందే అవకాశం లభయూం. తొలి బృందానికి ర్.1.58 కోట్లీ రుణం 
మంజూరు ప్రక్రియ కొనస్గుతోంది.

n ఇందులో ఆరి్థక సహాయం, బాయూంకులతో సంధానం, విధాన ప్రోతాసిహకాలు, 
‘మిషన్ యూత్’ కింద సహాయం, ఇ-కామర్సి వేదికలతో సంధానం వంటివి 
అంతరాభుగంగా ఉనానియి.

n “డిజి-పే సఖి, కృషి సఖి, పశు సఖి, ఉమీద్ మహిళ్ హాట్” వంటి 
కారయూక్రమాల దా్వరా వివిధ రంగాలోలీ  మహిళ్లకు కొతతి అవకాశాల సృషి్ట.

మహిళలక్సమాన్హక్్కలు,అవకాశ్లు
ఆకర్ష ణీయపెటుటి బడులఆకర్ష ణీయపెటుటి బడుల
కేవంద్ర వంకేవంద్ర వం
ఇపపొటిదాకా ర్.52,000 కోట్లీ మేర 
పెటు్ట బడులు పెట్్టడ్ంపై ప్రతిపాదనలు 
అందాయి. దీనివలలీ 2.37 లక్షల ఉదోయూగ 
అవకాశాలు లభిస్తియి. ఈ పెటు్ట బడి 
ప్రతిపాదనలోలీ  కశ్్మర్ డివిజన్ కు 
ర్.14,500 కోట్లీ విలువైన ప్రాజెకు్టలు, 
జము్మ డివిజన్ లో ర్.21,600 కోట్లీ 
విలువైన ప్రాజెకు్టలు వంతున ఉనానియి.
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మరోవైపు నవోతేతిజం పెలులీబుకుతునని జము్మ, కశ్్మర్, లదాదూ ఖ్ ప్రజలు 
గతకాలపు సంకెళ్లీను ఛేదించి ముందడుగు వేయాలని కృతనిశచియంతో 
ఉనానిరు. ఈ మేరకు వరతిమానానిని బలోపేతం చేస్కుంటూ ఉజ్వల 
భవిషయూతుతివైపు తమను తాము సిదధిం చేస్కుంటునానిరు. ఇంతకుముందు 
పుల్్వమా ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదుల ప్రాబలయూం ఉండేది. ఇప్పుడ్కక్డ్ 

ర్.2000 కోట్లీతో కొతతి ‘ఎయిమ్సి’ నిరా్మణం స్గుతోంది. అల్గే లోగడ్ 
కళ్శాలలు మ్తపడిన నేపథయూంలో నేడు యువత కోసం దాదాపు 
ర్.900 కోట్లీతో ‘ఐఐటీ, ఎన్.ఐ.ఎఫ్.టి’ వంటి ఉననిత విదాయూసంస్థలు 
అందుబాటులోకి వస్తినానియి. ఇవే కాకుండా రెండు ‘ఎయిమ్సి’, వైదయూ 
కళ్శాలలు కూడా ఏరాపొట్యాయూయి.  

పర్్య్ట్క	ర్ంగాన్కి	ఉతేతుజం	
విమానయానం దా్వరా పరాయూట్కులు రికారు్డ  స్్థ యిలో 
రాగా, 2021 అకో్ట బరు నుంచి 2022 మారిచిదాకా 79 
లక్షల మంది జము్మ, కశ్్మర్ ను సందరి్శంచారు. ఒకక్ 
2021 డిసెంబరులోనే శ్రీనగర్ విమానాశ్రయంలో 
దిగినవారి సంఖయూ 3.24 లక్షలకు పైగా నమోదైంది.
75 సంప్రదాయేతర పరాయూట్క కేంద్రాల అభివృదిధి 
చేపటా్ట రు. హౌస్ బోట్ వేడుకలు, సూఫీ 
కారయూక్రమాలు-స్హితయూం, ఇతర పండుగల నిర్వహణ 
దా్వరా పరాయూట్కానిని ప్రోతసిహిస్తినానిరు.

యువత్రానికికొత్తు అవకాశ్లుయువత్రానికికొత్తు అవకాశ్లు
n 	 “ముమిక్న్, తేజస్వని, రైజ్ టుగెదర్, వాలంటీర్ ప్రోగ్రాం” వంటివి యువత ముందుకెళ్లీ 

అవకాశాలు కలిపొస్తినానియి. ‘అవసర్’ వంటి వేదికల సహాయంతో కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో 
ఉదోయూగ నియామకాలు స్గుతునానియి. పాలన సరీ్వస్లోలీ  చేరే ఆకాంక్షగల 100 మందికి 
తోడాపొటు.

n 	గ్రామీణ స్్థ యిలో వివిధ పథకాల దా్వరా ప్రజలకు కొతతి ఉదోయూగ, ఉపాధి అవకాశాలతో 
స్ధికారత కలిపొస్తినానిరు. అరు్హలైన అభయూరు్థలకు ఉపాధి కలపొన దిశగా పారదర్శక నియామక 
ప్రక్రియ పెదదూ ఎతుతిన స్గుతోంది.

n 	యువతలో 17 లక్షల మందికి పైగా క్రీడా కారయూకల్పాలతో అనుబంధం కలిగి ఉనానిరు. 
అల్గే 1.26 లక్షల మంది క్రీడా శిక్షణ పొందుతునానిరు. ప్రతి జిల్లీ లో ఇండోర్ క్రీడా 
ప్రాంగణం, ప్రతి పంచాయతీలో ఆట్ మైదానం, రాష్రాంలో అంతరాజా తీయస్్థ యి సౌకరాయూలతో 
సే్టడియం.

మా వరకూ ఆగస్్ట  5నాటి నిర్ణయం అతయూంత దృఢమైనది. అల్గే జము్మ, కశ్్మర్, 
లదాదూ ఖ్ లను నవయూ పథంలో నడిపే సంకలపొం కూడా అచంచలమైనది. ఆగషు్ట  5న 
జము్మ, కశ్్మర్ అంతటా భారత రాజాయూంగం సహా చట్్ట ప్రక్రియలనీని అమలులోకి 
వచాచియి. ఆ మేరకు 70 ఏళ్లీగా జము్మ, కశ్్మర్ ప్రగతికి అతపెదదూ  అవరోధానిని 
ఆగస్్ట  5న తొలగించాం.
	 	 	 -	న్రేంద్ర	మోదీ, ప్రధానమంత్రి

అందర్కీ	నా్య్యం,	
సమాన్తవాం	

n 	రిజరే్వషన్ నిబంధనల మారుపొ దా్వరా 
పరిధి విసతిరణతో ‘పహరీ’ భాష మాటాలీ డే 
వారికి 4 శాతం, ఆరి్థకంగా వెనుకబడిన 
వరా్గ లకు 10 శాతం లభిస్తియి.

n 	ఇతర స్మాజిక వరా్గ లకు దీని వరితింపు 2 
నుంచి 4 శాతానికి పెంచబడింది. దేశ 
సరిహదుదూ లో నియంత్రణ రేఖ సమీపంలో 
గల ప్రాంతాల వారికి 3 నుంచి 4 
శాతానికి పెరిగింది.

n 	ఒబిసి రిజరే్వషనలీకు వారిషిక ఆదాయ 
పరిమితి ర్.4.5 లక్షల నుంచి ర్.8 
లక్షలకు పెంచబడింది.

n 	జనాభా దామాష్ ప్రకారం శాసనసభ 
స్్థ నాలోలీ  గిరిజనులకు రిజరే్వషన్ 
కలిపొంచబడింది.

n 	ఇపపొటివరకూ 53,64,336 శాశ్వత 
నివాస ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ 
చేయబడా్డ యి.

n 	రెండు గిరిజన ప్రదర్శనశాలలు, 2 గిరిజన 
భవనాలు, 15 హాస్టళ్లీ ఉననితీకరణ, 60 
గ్రామాలోలీ  మౌలిక సదుపాయాల కలపొనపై 
దృషి్ట స్రించారు.

ప్రజాస్వామ్య్	వికేంద్రీకర్ణ	
n 	పంచాయతీరాజ్ చటా్ట నిని మ్డ్ంచెలోలీ న్ అమలు చేశారు. మొతతిం 20 జిల్లీ లకు జిల్లీ  

ప్రణాళిక ఆమోదంతోపాటు బడ్జాట్ రెటి్టంపు అయి ర్.12,600 కోట్లీకు చేరింది.
n 	ప్రజా ప్రతినిధులకు, వారి కుటుంబాలకు ర్.25 లక్షల బీమా రక్షణ.
n 	ప్రభుత్వం పూరితి కాగితరహితంగా పనిచేసే కారయూక్రమం మొదలైంది. మొతతిం 1000 

పంచాయతీలు భారత్ నెట్ అనుసంధానించబడా్డ యి.
n 	జము్మ, కశ్్మర్ చరిత్రలో తొలిస్రి 150 ఏళ్లీనాటి ‘దరా్బర్ మ్వ్’ విధానం రదదూయింది. 

రెండు ద్్వ్వవారిషిక రాజధానుల వలలీ లోగడ్ అనిని వస్తివులన్ ట్రకుక్లతో తరలించాలిసిన 
కారణంగా ప్రభుత్వ వయూయం విపరీతంగా ఉండేది. 

ప్రతే్య్క	న్వేదికఆర్టుకల్	370	నుంచి	స్వాచ్్ఛకు	మూడేళ్్ల
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ఆదిదేవుడైన శివుని 12 జ్యూతిరిలీంగాలలో ఒకదానికి నిలయమైన 
బాబా బైదయూనాథ్ నగరం బాబాధామ్ ను సందరి్శంచే 
యాత్రికులందర్ ఎంతో సంతోషిస్తిరు. భారతదేశంలోని ఈ 

ప్రధాన మత, ఆధాయూతి్మక కేంద్రం ఇప్పుడు నేరుగా విమానయానంతో 
అనుసంధానించబడింది. ఈ మేరకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జూలై 12న 
దేవఘర్ విమానాశ్రయానిని ప్రారంభించారు. అనంతరం బాబా బైదయూనాథ్ ధామ్ 
ఆలయానిని సందరి్శంచి, పూజలు చేసిన నేపథయూంలో ఈ ఆలయానిని సందరి్శంచిన 
తొలి ప్రధానిగా చరిత్రకెకాక్రు. ఈ పరయూట్నలో భాగంగా ఝార్ ఖండ్ లో 
ర్.16,800 కోట్లీ విలువైన ప్రాజెకు్టలకు ఆయన ప్రారంభోతసివం, శంకుస్్థ పన 
చేశారు.

కేంద్ర పరాయూట్క మంత్రిత్వశాఖ ‘ప్రస్ద్’ పథకం కింద బాబా బైదయూనాథ్ ధామ్ 
లో సౌకరాయూల అభివృదిధి పనులు చేపటా్ట రు. దేవఘర్ లోని ఈ విమానాశ్రయం 
‘ఉడాన్’ పథకంలో భాగంగా నిరి్మంచబడింది. ఇది దేశంలోని చినని-మధయూ తరహా 
నగరాలను కలుపుతూ ప్రారంభించబడింది. ఇది ప్రారంభించిన జూలై 12 
నాటినుంచే విమాన సేవలు కూడా మొదలయాయూయి. ఇది ఝార్ ఖండ్ లో రెండో 
విమానాశ్రయం కాగా, కేంద్ర ప్రభుత్వ దార్శనికతలో భాగంగా 
అనుసంధానంతోపాటు విశా్వసం-ఆధాయూతి్మకతకు సంబంధించిన దేశంలోని 
ముఖయూమైన ప్రదేశాలలో సౌకరాయూల కలపొనపైనా ప్రతేయూక శ్రదధి వహిస్తినానిరు.

న్మఃశివాయ!న్మఃశివాయ!
మహాదేవునిన్గరవందేవఘర్క్శ్్ర వణమాసవంఆరవంభానికిమహాదేవునిన్గరవందేవఘర్క్శ్్ర వణమాసవంఆరవంభానికి

కాసతు మువందువిమానాశ్ర యవంబహుమతిగాఅవంద్వంద్.కాసతు మువందువిమానాశ్ర యవంబహుమతిగాఅవంద్వంద్.
అదేవిధ్వంగాఝార్ఖవండ్లోరూ.16,000కోటలు విలువెై న్అదేవిధ్వంగాఝార్ఖవండ్లోరూ.16,000కోటలు విలువెై న్

ప్థకాలుపా్ర రవంభమయాయూయి.ప్థకాలుపా్ర రవంభమయాయూయి.

హై-సీపొడ్ అనుసంధానం నగరాలను పరసపొరం 
కలపడ్మేగాక వాటి వృదిధికీ తోడ్పొడుతుంది. 

ఇంతకుముందు విమానయానం వంటి 
వేగవంతమైన రవాణా మారా్గ లు పెదదూ నగరాలకే  

పరిమితం. అయితే, “ఉడాన్” పథకంతో 
చినని-మధయూ తరహా నగరాలకు కలుపుతూ ఈ 
సౌకరయూం విసతిరించబడింది. ఈ మారుపొ గాథ 

అనుసంధానం, మౌలిక సదుపాయాల 
రంగంలోనే కాకుండా విశా్వస్నికి ప్రతీకలైన 

నగరాల అభివృదిధిని కూడా దృషి్టలో ఉంచుకుని 
లిఖించబడుతోంది. బుదధి భగవానుని నగరం 
కుషీనగర్ తరా్వత నేడు మహాదేవుని నగరం 

దేవఘర్ దీనికి ప్రతయూక్ష స్క్షిగా నిలిచింది.

ఝార్	ఖండ్,	బీహార్	లలో	ప్రధాన్	పర్్య్ట్న్జాతీయం
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విమానాశ్రయానిని ప్రారంభించిన సందరభుంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
ప్రసంగిసూతి- “బాబా బైదయూనాథ్ ఆశ్స్సిలతో ఇవాళ్ ర్.16,000 కోట్లీకు 
పైగా విలువైన ప్రాజెకు్టలకు ప్రారంభోతసివం-శంకుస్్థ పన చేశాం” 
అనానిరు. గత ఎనిమిదేళ్లీలో హైవే, రైలే్వ, వాయు-జలమారా్గ ల దా్వరా 
ఝార్ ఖండ్ ను అనుసంధానించే కృషి వెనుక ఇదే ఆలోచన, సూఫూరితి 
ప్రధానమైనవని ఆయన చెపాపొరు.

దేవఘర్ విమానాశ్రయం, ఇతర అభివృదిధి ప్రాజెకు్టలు ఝార్ ఖండ్ లో 
ప్రారంభమైనపపొటికీ అవి బీహార్, పశిచిమ బెంగాల్ రాష్్రా లోలీ ని అనేక 
ప్రాంతాలకు ప్రతయూక్ష ప్రయోజనం చేకూరుస్తియి. మరో మాట్లో చెబితే- 
ఈ ప్రాజెకు్టలు తూరుపొ భారతదేశ అభివృదిధిని వేగిరపరుస్తియి. ఇల్ంటి 
ఆధునిక సౌకరాయూలతో గిరిజన ప్రాంత భవితవయూం ఉజ్వలం అవుతుంది. 

దేవఘర్విమానాశ్ర యవంఝార్ఖవండ్లోరవండోద్
ప్్ర ధాన్మవంతి్ర దీనికి2018లోశవంక్స్్థ ప్న్చేశ్రు

n  ప్రధాని 2018 మే 25న దేవఘర్ 
విమానాశ్రయం అభివృదిధికి శంకుస్్థ పన 
చేశారు. ఎయిర్ పోర్్ట అథారిటీ ఆఫ్ 
ఇండియా దా్వరా ర్.401 కోట్లీతో దీనిని 
నిరి్మంచారు. దేవఘర్ విమానాశ్రయం 
రన్ వే సహా 657 ఎకరాలోలీ  విసతిరించి 
ఉంది. రన్ వే 2,500 మీట్రలీ పొడ్వు, 
45 మీట్రలీ వెడ్లుపొతో ఉంటుంది.  ఇకక్డ్ 
ఎయిర్ బస్ ఎ320, బోయింగ్-737 
విమానాలు కూడా దిగగలవు.

n  దేవగఘర్ ‘ఎయిమ్సి’లో ఇన్-పేషెంట్ 
విభాగం, ఆపరేషన్ థియేట్రలీను ప్రధాని 
జాతికి అంకితం చేశారు. ఈ ‘ఎయిమ్సి’ 

స్్థ నిక ఆరోగయూ రంగానికి వరం.
n  ప్రధానమంత్రి ర్.10,000 కోట్లీ 

విలువైన బహుళ్ రహదారి ప్రాజెకు్టలకు 
ప్రారంభోతసివం, శంకుస్్థ పన చేశారు.

n  ఈ ప్రాంతం కోసం దాదాపు ర్.3000 
కోట్లీ విలువైన వివిధ మౌలిక ఇంధన 
సదుపాయాల ప్రాజెకు్టలకూ ఆయన 
ప్రారంభోతసివం, శంకుస్్థ పన చేశారు.

n  రెండు రైలే్వ ప్రాజెకు్టలు గొడా్డ -హన్సి దిహా 
సెక్షన్ విదుయూదీకరణ, గఢ్్వ-మహురియా 
డ్బిలీంగ్ ప్రాజెకు్టలను ప్రధానమంత్రి 
దేశానికి అంకితం చేశారు.

నేడుస్మానుయూలకూవిమాన్సౌకరయూవం
n 	 ‘ఉడాన్’ పథకం కింద 5-6 ఏళ్లీలో దాదాపు 

70 కొతతి ప్రదేశాలు ఎయిర్-హెలి పోరు్టలు, 
జల విమానాశ్రయాలతో అనుసంధానం 
చేయబడా్డ యి. 

n 	 ‘ఉడాన్’ పథకం కింద ఇపపొటిదాకా కోటి 
మంది ప్రయాణికులు తకుక్వ ఖరుచితో 
విమానాలోలీ   ప్రయాణించారు. వీరిలో 

మొట్్టమొదటి స్రి విమానం ఎకిక్నవారు, 
తొలిస్రి విమానాశ్రయం చూసినవారు లక్షల 
సంఖయూలో ఉండ్ట్ం గమనార్హం.

n 	నేడు స్మానయూ పౌరులకు కూడా దేశంలోని 
400 మారా్గ లోలీ  విమాన ప్రయాణ  సదుపాయం 
అందుబాటులో ఉంది.

బీహార్శ్సన్సభను
సవందరి్శవంచిన్తొలిప్్ర ధాన్మవంతి్ర

భారత ప్రజాస్్వమయూంలోని అతయూంత 
అదుభుత అంశాలలో కేంద్ర-రాష్రా 
సంబంధాలు ఒకటి. జులై 12నాటి బీహార్ 
శాసనసభ శతాబిదూ ఉతసివాల ముగింపు 
సందరభుంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇకక్డ్ 
ప్రసంగించడ్ం దా్వరా ఈ అదుభుతం 
స్క్షతాక్రమైంది. కాగా, బీహార్ శాసనసభ 
ప్రాంగణానిని సందరి్శంచిన తొలి ప్రధాని 
ఆయనే.

బీహార్శ్సన్సభశతాబ్దా 
వేడుకలలోప్్ర సవంగవం

“ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలోలీ  
ప్రజాస్్వమయూ హకుక్లపై అవగాహన 
ఏరపొడేనాటికే లిచ్ఛవి, వజిజావంటి గణ 
తంత్రాలు ఉననితస్్థ యికి చేరాయి. 
ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాలు నాగరికత, 
సంసక్కృతివైపు తపపొట్డుగులు వేస్తినని 
వేళ్ వైశాలిలో అతుయూననిత ప్రజాస్్వమయూం 
నడుస్తింది.”
   బీహార్ శాసనసభ శతాబిదూ వేడుకలోలీ  ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ వాయూఖయూలివి. ప్రజాస్్వమయూంలో 
బీహార్ ప్రాముఖ్యూనిని ఈ వాయూఖయూలు 
చాటిచెబుతునానియి. ప్రజాస్్వమాయూనికి 
విరుదధిమైన వాటిని బీహార్ అంగ్కరించదు. 
స్్వతంతయూ్రం వచిచిన తరా్వత కూడా బీహార్ 
అదే వైఖరిని కొనస్గించింది. కాగా, అసెంబీలీ 
ప్రాంగణంలో శతాబిదూ స్్మరక సూతిపానిని ప్రధాని 
జాతికి అంకితం చేశారు. అల్గే అసెంబీలీ 
అతిథిగృహం, మ్యూజియానికి శంకుస్్థ పన 
చేశారు. ఈ మ్యూజియం గాయూలరీలు బీహార్ 
లో ప్రజాస్్వమయూ చరిత్రను, ప్రస్తిత పౌర 
నిరా్మణ పరిణామానిని ప్రదరి్శస్తియి.

జాతీయంఝార్	ఖండ్,	బీహార్	లలో	ప్రధాన్	పర్్య్ట్న్
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స్మీకవండ్కటి ర్చిప్లస్మీకవండ్కటి ర్చిప్ల
త్యారీకూడ్లిగాత్యారీకూడ్లిగా
మారనున్్నగుజరాత్మారనున్్నగుజరాత్

డిజిటల్భారత్

స్ంకేతిక పరిజాఞా న సమర్థ వినియోగం దా్వరా మానవాళి 
ప్రయోజనం దిశగా విపలీవాత్మక మారుపొలు తేవడ్ం 
స్ధయూమేని భారతదేశం తన ప్రతిష్్ట త్మక పథకం 
‘డిజిట్ల్ భారత్’తో ప్రపంచానికి చాటింది. ఎనిమిదేళ్లీ 
కిందట్ మొదలైన ఈ ప్రయాణం మారుతునని కాల్నికి 
అనుగుణంగా విసతిరిస్తింది. నేడు ప్రపంచవాయూపతి 
డిజిట్ల్ ల్వాదేవీలోలీ  40 శాతం భారతదేశంలోనే 
నమోదు కావడానికి కారణం ఇదే. డిజిట్ల్ భారతం 
ఫలితంగా పారదర్శకతకు ప్రాధానయూం లభించడ్ంతో 
పేద, మధయూతరగతి ప్రజలు అనేక స్్థ యులలో అవినీతి 
నుంచి విముకుతిలయాయూరు. ఇప్పుడు భారతదేశం సెమీ 
కండ్క్టర్ చిప్ ల తయారీ కేంద్రంగా ర్పొందే కృషిలో 
ముందడుగు వేస్తింది. ఈ మేరకు జూలై 4న గాంధీనగర్ 
లో డిజిట్ల్ భారతం వారోతసివాలను ప్రారంభించిన 
సందరభుంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ డిజిట్ల్ ఇండియాకు 
సంబంధించిన పలు కారయూక్రమాలకు శ్రీకారం చుటా్ట రు.

డిజిట్ల్ ల్వాదేవీలు వేగంగా పురోగమిస్తినని కారణంగా 
నేడు భారత ఆరి్థకవయూవస్థ కొతతి ప్రమాణాలను నిరేదూశిస్తింది. 
ఇవాళ్ సమాజంలోని ప్రతి వర్గం మొబైల్ ఫ్నలీ దా్వరా 

ఒకే ఒక కిలీక్ తో పూరతియేయూ ల్వాదేవీల సౌలభయూం దా్వరా ప్రయోజనం 
పొందుతోంది. ఈ నేపథయూంలో వాయూపారవేతతి గురుచరణ్ సింగ్- “ఇది 
మీట్ నొకేక్ యుగం. ప్రతి వినియోగదారు ఏదైనా కొనుగోలు చేసిన 
వెంట్నే- ‘కుయూఆర్ కోడ్ ఎకక్డుంది?’ అని ననుని అడుగుతుంటారు” 
అని చెపాపొరు. మరోవైపు డిజిట్ల్ భారతం పథకంలో భాగమైన 
స్ర్వత్రిక సేవా కేంద్రాల (సి.ఎస్.సి) సౌకరయూం స్మానుయూలకు ఎంతో 
జీవన సౌలభయూం కలిపొంచింది. ఇది గ్రామీణ ప్రజానీకానికి స్్థ నికంగా 
మెరుగైన జీవనోపాధిని కూడా అందించింది. బీహార్ లోని ముజఫర్ 
పూర్ ‘సి.ఎస్.సి’ డైరెక్టర్ రిషి రాజ్ ఏమంటారంటే- “దీనివలలీ ప్రజలకు 
ఉపాధితోపాటు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సౌకరాయూలు అందుబాటులోకి 
వచాచియి. మన గ్రామీణ్లు తమ పనుల కోసం లోగడ్ ఊరుదాటి 
వెళ్లీ లిసి వచేచిది. ఇప్పుడు వారి ఇళ్లీవదేదూ పనులు పూరతివుతునానియి. 
దీంతో వారెంతో సంతోషంగా ఉనానిరు” అని తెలిపారు. వాసతివానికి 
డిజిట్ల్ భారతం ప్రజల జీవితాలోలీ  స్నుకూల మారుపొ తెచిచింది. దీనికి 

ముందు 8-10 ఏళ్లీ కిందట్ జనన ధ్రువీకరణ పత్రం, బిలులీల చెలిలీంపు, 
రేషన్, విదాయూ సంస్థలోలీ  ప్రవేశం తదతరాల కోసం... చివరకు బాయూంకుల 
వదదూ కూడా జనం బారులుతీరి కనిపించేవారు. అయితే, ఇవాళ్ డిజిట్ల్ 
భారతం కింద ఆన్ లైన్ మాధయూమం అందుబాటులోకి రావడ్ంతో ఆ 
బారెడు వరుసలు కటా్ట లిసిన సమసయూకు పరిష్క్రం లభించింది.

నేడు వృదధి పౌరులకు లైఫ్ సరి్టఫికేటులీ , రిజరే్వషనులీ , బాయూంకింగ్ 
తదితర పలు సౌకరాయూలు డిజిట్ల్ ర్పంలో లభయూమవుతుననిందున 
ఆయా సేవలు వేగంగా, చౌకగా అందుబాటులోకి వచాచియి.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గాంధీనగర్ లో డిజిట్ల్ భారతం 
వారోతసివాలు-2022ను ప్రారంభించిన సందరభుంగా ఈ పథకం 
ప్రాముఖయూం గురించి చెబుతూ- మారే పరిసి్థతులకు అనుగుణంగా 
ఆధునిక స్ంకేతిక పరిజాఞా నానిని సీ్వకరించని దేశానిని వెనకుక్నెటి్ట 
కాలం ముందుకు స్గిపోతుందని సపొష్టం చేశారు. మ్డో పారిశ్రామిక 
విపలీవ సమయంలో భారతదేశం ఇల్ంటి నిరలీక్షష్ం బారినపడింది. 
కానీ, ఇవాళ్ భారతదేశం నాలుగో పారిశ్రామిక విపలీవం... ‘పరిశ్రమ 
4.0’లో ప్రపంచానికి మార్గనిరేదూశం చేస్తిందని మనం సగర్వంగా 
చెపపొగలమనానిరు. 

డిజిట్ల్	భార్త్జాతీయం
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ప్రధానమంత్రి తన ప్రసంగం కొనస్గిసూతి- “ఎనిమిదేళ్లీ 
కిందట్ మొదలైన ఈ కారయూక్రమం మారుతునని కాలంతోపాటు 
తనకుతానుగా విసతిరించడ్ం చూసేతి నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది” 
అనానిరు. ‘డిజిట్ల్ భారత్’ దా్వరా, మనదేశం “భవిషయూత్ భారతం... 
ఆధునిక భారతం.. స్సంపనని-స్దృఢ భారతం”గా పరివరతినాత్మక 
మారుపొవైపు వేగంగా కదలడానికి సంసిదధిమైంది. అంతేకాదు... 

రాబోయే  మ్డు నాలుగేళ్లీలో ఎలకా్రా నిక్ రంగంలో తయారీని 300 
బిలియన్ డాలరలీకు పైగా పెంచడ్ం లక్షష్ంగా భారత్ కృషి చేస్తింది. 
మొతతిం మీద భారతదేశం ఇప్పుడు ‘చిప్ దిగుమతిదారు నుంచి చిప్ 
ఎగుమతిదారు’గా ర్పాంతరం చెందాలని పటు్ట దలతో ఉంది. 
అందుకు తగినటేలీ సెమీకండ్క్టర్ చిప్ ల ఉతపొతితి పెంపు నిమితతిం 
భారతదేశంలో పెటు్ట బడులు వేగంగా పెరుగుతునానియి.  

గావంధీన్గర్లోఅనేకప్థకాలక్శ్్ర కారవంగావంధీన్గర్లోఅనేకప్థకాలక్శ్్ర కారవం
చిప్్స	టు	స్టుర్టుప్	(సి2ఎస్)	కార్్య్క్రమం

మొతతిం 30 సంస్థలతో తొలి పరిశ్రమల 
సమ్హానిని ప్రకటించారు. ఈ 
కారయూక్రమం కింద సెమీకండ్క్టర్ చిప్ 
ల తయారీ రంగంలో ఈ సమ్హానికి 
సహాయం లభిస్తింది.

వ్య్వస్థాకృత	‘డిజిట్ల్	భార్త	భాషిణి’

భారతీయ భాషలను స్సంపననిం 
చేసే కారయూక్రమం ‘డిజిట్ల్ భారత 
భాషిణి’ ప్రారంభించబడింది. ఇది 
భారతీయ భాషలలో ఇంట్ర్ నెట్ 
తోపాటు డిజిట్ల్ సేవలను స్లభంగా 
పొందడానికి వీలు కలిపొస్తింది.

డిజిట్ల్	ఇండియా	జెనెసిస్

ప్రధానమంత్రి ‘డిజిట్ల్ ఇండియా 
జెనెసిస్’ (జెన్- నెక్సి  ట్  సపోర్్ట ఫర్ 
ఇనోనివేటివ్ స్్ట ర్్ట-అప్) పేరిట్ జాతీయ 
అతాయూధునిక స్ంకేతిక అంకుర 
సంస్థల వేదిక’ను ప్రారంభించారు.

ఇండియా	శాటుక్.గ్్లబల్	పోర్టుల్

 ‘ఇండియాస్్ట క్.గోలీ బల్’  (Indiastack.
global) పోర్టల్ ప్రారంభించబడింది. ఆధార్, 
యుపిఐ, డిజిల్కర్, కోవిన్ టీకా వేదిక, 
ప్రభుత్వ ఇ-మారెక్ట్ పేలీస్ (జిఇఎం), దీక్ష 
వేదిక, ఆయుష్్మన్ భారత్ డిజిట్ల్ ఆరోగయూ 
కారయూక్రమం సౌకరాయూలు ఇందులో లభయూం.

‘మైస్కుమ్’	ప్రార్ంభం
ప్రధానమంత్రి ‘మైసీక్మ్’ కారయూక్రమానిని ప్రారంభించారు. ఇది సేవల అనే్వషణ వేదిక. 
ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాల లభయూతను ఇది స్లభం చేస్తింది.
‘మేరీ	పెహచాన్’	ప్రార్ంభం

ప్రధాన మంత్రి ‘మేరీ పెహచాన్’- పేరిట్ ‘జాతీయ సింగిల్ సైన్-ఆన్’ సదుపాయానిని 
ప్రారంభించారు. దీంతో పౌరులు వివిధ సేవల కోసం పలుమారులీ  గురితింపు నమోదు చేసే 
శ్రమ తప్పుతుంది. ‘నేషనల్ సింగిల్ సైన్-ఆన్’ వినియోగదారు ప్రామాణీకరణ సేవ.

సహజవయూవస్యవంపెై సూరత్లోసహజవయూవస్యవంపెై సూరత్లో
కారయూక్ర మవంకారయూక్ర మవం

భూ	మాత-గ్	మాత	స్వకు	
సహజ	వ్య్వస్యం	ఒక	
అవకాశం

సహజ	వ్య్వస్యం	మన్	రైతులను	

ఆర్థాకంగా	బలోపేతం	చేయడమేగాక	మన్	

నేలను,	పర్్య్వర్ణాన్ని	ర్క్షిస్తుంది.	ఈ	

మేర్కు	జూలై	10న్	సూర్త్	లో	సహజ	

వ్య్వస్యంపై		సదస్్సను	ఉదేదాశించి	

ప్రధాన్	న్రేంద్ర	మోదీ	ప్రసంగిసూతు-	రైతులు	

ముందుకొచిచి	సహజ	వ్య్వస్యం	

చేపట్టులన్	సూచించారు.    
గుజరాత్ రాష్రాంలోని సూరత్ లో ప్రకృతి 
వయూవస్యంపై సదస్సి సందరభుంగా  
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు. 
‘సహజ వయూవస్యం చేయడ్ం భూ 
మాతకు సేవ చేయడ్మే”నని ఆయన 
అనానిరు. వాసతివానికి భారతదేశం 
సహజంగాన్, సంసక్కృతి పరంగాన్ 
వయూవస్యాధారిత దేశమని ఆయన 
పేర్క్నానిరు. అందువలలీ రాబోయే 
రోజులోలీ  సహజ వయూవస్యంపై ప్రజా 
ఉదయూమాలు ఎంతో విజయవంతం 
కాగలవని చెపాపొరు. “మీరు సహజ 
వయూవస్యం చేసేతి భూమాతకు సేవ 
చేసినవారవుతారు… నేలను, భూస్ర 
నాణయూతను, దాని ఉతాపొదకతను కాపాడిన 
వారవుతారు.. సహజ వయూవస్యంలో 
మీరు భాగస్్వములైతే గోమాతకూ సేవ 
చేసే భాగయూం మీకు లభిస్తింది” అని 
పేర్క్నానిరు.

డిజిట్ల్	భార్త్ జాతీయం
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ముఖప్త్్ర కథన్వం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

నువంచినువంచి
అమృత్మహోత్స్వవంఅమృత్మహోత్స్వవం

స్వర్ణ శకానికిస్వర్ణ శకానికి

న్్య్	ఇండియా	స	మాచార్			ఆగస్టు	1-15,	2022
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స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివాలలో భాగంగా 
ఛతీతిస్ గఢ్ రాష్రాం.. బిల్స్ పూర్ జిల్లీ లోని 
లోఖండి గ్రామ మహిళ్లు పరాయూవరణ 

పరిరక్షణ, గ్రామీణాభివృదిధికి ఒక విశిష్ట ఉదాహరణగా నిలిచారు. 
ఇంతకూ వారేం చేశారంటే- వరాషి కాలంలో గ్రామంలోని బంజరు 
భూమి నిండా నీరు మడుగులు కడుతుంది. కానీ, నిర్వహణ లోపంవలలీ 
ఈ నీరంతా త్వరగానే ఎండిపోతూంటుంది. ఈ పరిసి్థతిని చకక్దిదదూడానికి 
గ్రామంలోని 410 మంది మహిళ్లు నడుం బిగించి ‘జల్ సహేలీ’ 
(జలసఖి) స్వయం సహాయ సంఘంగా ఏరపొడా్డ రు. అటుపైన సదరు 
బంజరు భూమిలో తటాకం తవా్వరు. తదుపరి వరాషి కాలం నుంచి ఆ 
తటాకం నిండుగా నీటితో కళ్కళ్ల్డ్ట్ం ప్రారంభించింది. అందులో 
వారు బాతులు, చేపల పెంపకం కూడా చేపటా్ట రు. ఈ జలస్గు దా్వరా 
వచిచిన ఆదాయంలో 30 శాతానిని వారు గ్రామాభివృదిధికి అందజేయాలని 
నిర్ణయించారు.

 ఇదే తరహాలో హరాయూనాలోని యమునా నగర్ లో స్్వతంతయూ్ర 
అమృత మహోతసివాలోలీ  భాగంగా పఠన నైపుణయూం పెంపు కారయూక్రమం 
ప్రారంభించారు. బాలలోలీ  చదువుపై శ్రదధి పెంచడానికి ఉదేదూశించిన ఈ 
కారయూక్రమం నేడు స్నుకూల ఫలితాలతో ముందుకు స్గుతోంది. 
ప్రభుత్వ పాఠశాలలోలీ ని పిలలీలు ఇప్పుడు బడి బయట్ జాఞా నవృదిధికి 
తోడ్పొడే పుసతికాలు చదువుతూ సంప్రదాయ విదయూకు అదనంగా తమ 
నైపుణాయూలకు పదును పెటు్ట కోవడానికి కృషి చేస్తినానిరు. దీనికి 
అనుగుణంగా విదాయూరంగంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలోలీ ని బాలల 
ఉననితీకరణ కోసం పఠన నైపుణయూం పెంపు కారయూక్రమం ప్రారంభించాలని 
నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు 3 నుంచి 8వ తరగతి విదాయూరు్థలందర్ 
గ్రంథాలయంలో ఉపాధాయూయుల పరయూవేక్షణ కింద రోజూ ఏదైనా 
పుసతికం చదవడానికి అరగంట్ సమయం ఇచేచివారు. ఈ క్రమంలో 
కొందరు బాలలు కవిత్వం మీద, మరికొందరు కథలు లేదా ఇతర 
పుసతికాల పైన ఆసకితి చూపుతునానిరు. అంతేకాకుండా, బాలలు తమకు 
నచిచిన పుసతికాలు చదివిన తరా్వత మరునాటి ఉదయం ప్రార్థన 
సమావేశంలో వాటి స్రాంశానిని వివరిస్తిరు.

 ఈ కారయూక్రమం దా్వరా రాయడ్ం, చదవడ్ంలో చినానిరుల ప్రతిభ 
కూడా వెలుగు చూస్తింది. ఇక హరాయూనాలోని కురుక్షేత్ర పరిధిలో గల 
కిర్మచ్ గ్రామంలో అమృత సరోవర పథకం ప్రారంభించగా, దీనికి 
ర్.1.26 కోట్లీ బడ్జాటు కేటాయించారు. స్్వతంతయూ్ర అమృత 
మహోతసివాల నేపథయూంలో చారిత్రక సరస్సిల 
పునరుదధిరణ-స్ందరీకరణలో భాగంగా ఈ పథకానిని అమలు 
చేస్తినానిరు. ప్రతి నీటి చుకక్న్ ఒడిసి పటు్ట కునే ప్రయతనిం ఈ 
పథకంలో ఒక భాగంగా ఉంటుంది. ఈ సరస్సిల ర్పంలో భవిషయూతుతి 
తరాలకు స్వచ్ఛమైన నీటి వనరులు ఒక వరంగా లభిస్తియి.

భార్త	75వ	స్వాతంత్్య్్ర	దినాన్ని	
ఉత్సవంగా	న్ర్వాహించుకొవాలన్ని	న్వ	
భార్త	న్ర్్మిణ	సంకలపుంతో	ప్రభుతవాం	
చితతుశుదిధితో	కృషి	చేసూతు,		సర్కొతతు	
కార్్య్క్రమాలు,	పథకాలతో	దేశ	వర్తుమాన్,	
భవిష్్య్త్	ప్రణాళికలను	రూపుదిదిదాంది.	
తదావార్	మన్	దేశం	శతాబ్దా	(100వ)	
స్వాతంత్్య్్ర	వేడుక	న్ర్వాహించుకునే	నాటికి	
ప్రతి	ఒకకుర్	కృషితో	సవాయం	సమృదధి	
భార్త	సవాపనిం	స్కార్మవుతుంది.	
అయితే,	స్వాతంత్్య్్ర	పునాదులపై	స్కార్ం	
కాబోయే	ఈ	బృహత్	న్ర్్మిణం	ఒకకుట్	
మన్	జాతి	గమ్య్ం	కాదు...	న్వ	భార్తావన్	
రూపుదిదుదాకోవడాన్కి	ఇది	ఆర్ంభం	
మాత్మే!

ప్రధాన్మంత్రి	న్రేంద్ర	మోదీ	ఈ	75వ	
స్వాతంత్్య్్ర	వార్షికోత్సవాలను	ప్రజా	
భాగస్వామ్య్ంతో	ఒక	సంకలపుం	
స్థాయికి	చేర్చిడం	దావార్	దేశ	ప్రగతిన్	
ఎల్	ముందుకు	తీస్కెళ్తునానిరో	
తెలుస్కుందాం.	మన్	స్సంపన్ని	
వార్సతవాం	మన్కో	సర్కొతతు	గుర్తుంపు	
దిశగా	బాట్లు	వేస్తుండగా,	‘సబ్	కా	
ప్రయాస్’	(సమషిటు	కృషి)	
తార్కమంత్ంతో	సవార్్ణ	భార్తావన్కి	
పునాదులు	వేస్తునానిరు.

ముఖప్త్్ర కథన్వం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

న్్య్	ఇండియా	స	మాచార్			ఆగస్టు	1-15,	2022
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అమృత మహోతసివాల పరంపర కింద ‘వాడి పారేసే పాలీ సి్టక్ 
నిషేధం’ అమలుకు మదదూతుగా రాజస్్థ న్ జీప్ కలీబ్ జూలై 1న అమర 
జవాన్ జ్యూతి వదదూ ప్రతిజఞా కారయూక్రమానిని నిర్వహించింది. జూలై 1 
నుంచి ఈ పాలీ సి్టక్ వస్తివుల తయారీ, విక్రయం, నిల్వ ఎగుమతిని 
ప్రభుత్వం నిషేధించిన సంగతి తెలిసిందే.  పాలీ సి్టక్ వయూరా్థ లతో ఏరపొడే 

కాలుషయూం తగి్గంపు లక్షష్ంగా ఈ నిషేధం అమలులోకి వచిచింది. 
‘సింగిల్ యూజ్’ అంటే- మనం ఒకస్రి మాత్రమే వాడి-పారేసే, 
పరాయూవరణానికి హాని కలిగించే పాలీ సి్టక్ వస్తివులకు సూచిక. ఈ 
నేపథయూంలో పాలీ సి్టక్ సంచులకు బదులు న్లు సంచులను 
ఉపయోగించవచుచి. ఇల్ంటి లెకక్లేననిని విన్తనిమారుపొల 

6.55కోటలు క్ళాయికన్క్షనులు6.55కోటలు క్ళాయికన్క్షనులు

ప్్ర ధాన్మవంతి్ర గృహవసతిప్థకవంప్్ర ధాన్మవంతి్ర గృహవసతిప్థకవం
ప్రధాన్మంత్రి	ఆవాస్	యోజన్	కింద	పట్టుణ-గ్రామీణ	
ప్రాంతాలో్ల	3	కోట్్లకు	పైగా	ఇళ్్ల	మంజూరు

11.5కోటలు మరుగుదొడులు11.5కోటలు మరుగుదొడులు

స్టి వండ్అప్ఇవండియాస్టి వండ్అప్ఇవండియా

12.89కోటలు మవంద్12.89కోటలు మవంద్

ఏకలవయూఆశ్ర మపాఠశ్లలుఏకలవయూఆశ్ర మపాఠశ్లలు

సేవ,అవంకిత్భావవం,అక్వంఠిత్దీక్షామృత్వం

జల్	జీవన్	మిష్న్	కింద	2019	
ఆగస్టు	నుంచి	నేటిదాకా	మంజూరు

సవాచ్్ఛభార్త్	మిష్న్	కింద	11.5	కోట్్ల	మరుగుదొడ్ల	
న్ర్్మిణం

ఎస్.సి,	ఎస్.టి	లబ్ధిదారులకు	రూ.5,300	కోట్్లకు	
పైగా	రుణాలు	మంజూరు

ప్రజలకు	ప్రధాన్మంత్రి	జీవన్	జ్్య్తి	బీమా	యోజన్	
దావార్	ప్రయోజనాలు

దేశంలో	2014నాటితో	పోలిస్తు	ఏకలవ్య్	
పాఠశాలల	సంఖ్య్లో	ఐదు	రెటు్ల	పెరుగుదల

35
కోట్్ల	మంది	చిన్ని	
పార్శ్రామికవేతతులకు	వా్య్పార్	
విసతుర్ణ	కోసం	ముద్రా	
యోజన్	కింద	రుణాలు	
మంజూరు

స్మారు

ప్్ర ప్వంచవంలోఅత్యూవంత్ప్్ర ప్వంచవంలోఅత్యూవంత్
భారీ,వేగవవంత్మెై న్భారీ,వేగవవంత్మెై న్
కోవిడ్టీకాలకోవిడ్టీకాల
కారయూక్ర మవంకారయూక్ర మవం

 “భారతీయులు ఒక నిర్ణయం తీస్కునానిరంటే వారికి అస్ధయూమంటూ ఏదీ లేదు” 
అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఓ సందరభుంలో అనానిరు. ఆ మేరకు దేశం 200 
కోట్లీ టీకాల లక్షష్ం చేరుకోవడ్ం దా్వరా ప్రధాని నమ్మకానిని నిలబెట్్టడ్మేగాక 75వ 
స్్వతంతయూ్ర వారిషికోతసివాలను చిరస్మరణీయం చేసింది. అల్గే ‘వస్ధైవ కుటుంబకం’ 
అనని భారతీయ విలువలు  ప్రాతిపదికగా ‘వాయూకిసిన్ మైత్రి’ కింద ప్రపంచానికి 24 
కోట్లీ టీకా మోతాదులను అందజేసింది.

 ప్రపంచంలోనే అతయూంత భారీ, వేగవంతమైన టీకాల కారయూక్రమం నమోదు చేసిన 
రికారు్డలలో ఒకే రోజు 25 కోట్లీ టీకాలు వేయడ్ం కూడా ఒకటి. ప్రపంచంలోనే 
అతిపెదదూ డిజిట్ల్ రోగనిరోధకత కలపొన కారయూక్రమం నేడు ‘కోవిన్’ అనువరతినం దా్వరా 
110 కోట్లీ టీకాల నమోదుతో సరికొతతి రికారు్డ  కూడా సృషి్టంచింది. 18 ఏళ్లీ  దాటిన 
వయోజనులలో 98 శాతం తొలి మోతాదు టీకా పొందగా- 18 ఏళ్లీ  పైబడినవారిలో 
90 శాతం రెండో మోతాదు టీకా తీస్కునానిరు. మరోవైపు 16 రాష్్రా లు/కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంతాలోలీ  తొలి మోతాదు 100 శాతం పూరితికాగా, 11 రాష్్రా లోలీ  రెండో మోతాదు 
100శాతం పూరతియింది.

భారత్దేశవంభారత్దేశవం
ఒకట్న్్నరఒకట్న్్నర
సవంవత్స్రవంలోసవంవత్స్రవంలో
200కోటలు 200కోటలు 
టీకాటీకా
మోతాదులతోమోతాదులతో
సరికొత్తు సరికొత్తు 
రికారు్డ రికారు్డ 
సృష్టి వంచివంద్సృష్టి వంచివంద్

ముఖప్త్్ర కథన్వం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

కోటు్ల

మొ
త

తుం 
డో

సు
లు

 (కో
ట

లీలో
)

ఫ్రాన్్స          రష్్య        జర్మనీ       జపాన్ యుఎస్ఎ  ఇండియా
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‘ఉడాన్’ప్థకవంకివంద
చౌకవిమాన్యాన్వం
దా్వరాకోట్మవంద్కి
పెై గాలబ్ధి పొవందారు

‘పిఎవంగతిశకితు ’బృహత్
ప్్ర ణాళికసహామౌలిక
సదుపాయాలకల్పన్క్
రూ.100లక్షలకోటులు .

ప్రిశుభ్ర ప్రాయూవరణవం
ద్శగా2070కలాలు 

శూన్యూఉదాగా రస్్థ యి
స్ధిస్తు మనిభారత్

వాగాదా న్వం

‘భారత్న్ట్’కివంద
దేశవాయూప్తు వంగా5.67లక్షల
కిలోమీటరలు ఆపిటి కల్ఫై బర్

కేబుల్వేయబడివంద్

డిజిటల్ఇవండియాకివంద
4.63లక్షలస్ర్వతి్ర క

సేవాకేవందా్ర లు

సౌరశకితు స్్థ పిత్స్మర్థ యూవం
2014నువంచి1,900రటులు 
పెవంపు.దాదాపు70శ్త్వం
ద్గివచిచిన్సౌరశకితు రేటులు .

	గురితింపు పొందిన అంకుర సంస్థలు 
73,079
	టోకోయూ ఒలింపిక్సి-2020లో అతుయూతతిమ 

క్రీడా ప్రదర్శనతో ఒలింపిక్సి (7 
పతకాలు), పారాలింపిక్సి (19 పతకాలు) 
క్రీడ్లోలీ  కొతతి రికారు్డ
	 2022 చివరికల్లీ  7 కొతతి ‘ఐఐఎం’ల 

ఏరాపొటుతో మొతతిం 20 అవుతాయి.
	మరో 22 ‘ఎయిమ్సి’తో దేశంలో ఈ 

సంస్థల సంఖయూ త్వరలో మ్డు రెటులీ  
పెరుగుతుంది.
	స్ంకేతిక అంకుర సంస్థల దా్వరా 

2017-2021 మధయూ 23 లక్షల 
ప్రతయూక్ష-పరోక్ష ఉదోయూగాల సృషి్ట.
	 దేశంలో 7 కొతతి ‘ఐఐటి’లతో వీటి సంఖయూ 

23కు చేరింది.
	 320 కొతతి విశ్వవిదాయూలయాలు ఏరాపొటు 

చేయబడా్డ యి.
	 1,000 ఖేలో ఇండియా కేంద్రాలు 

ఏరాపొట్వుతునానియి. 
	 ‘ఉమాంగ్’ అనువరతినం దా్వరా 20,522 

కు పైగా ప్రభుత్వ సేవల లభయూత.
	 2014 నాటికి 5 నగరాలకు మాత్రమే 

పరిమితమైన మెట్రో నేడు (2022) 27 
నగరాలకు విసతిరించింది.
	 4,371 నగరాలకు ఒడిఎఫ్ హోదా 

ప్రకటించబడింది.
	 ‘అమృత్’ కింద 4268 పట్్టణాభివృదిధి 

ప్రాజెకు్టలు పూరతియాయూయి.

 2014 నుండి 3.26 లక్షల కి.మీ. గ్రామీణ 
రహదారులు నిరి్మతమయాయూయి.

 జాతీయ జలమారా్గ ల చట్్టం-2016 కింద 111 
జలమారా్గ లు జాతీయ మారా్గ లుగా ప్రకట్న.

 2014 నుంచి రోడు్డ  రవాణా- హైవే బడ్జాట్ 
కేటాయింపులలో 500 శాతం పెరుగుదల.

 34 నెలలోలీ  రైలు ప్రయాణాలోలీ  ప్రాణనష్టం 
ఒకక్టి కూడా లేదు.

 హైవేల నిరా్మణ వేగం రోజుకు 37 కిలో 
మీట్రులీ .

 8,727కు పైగా జనౌషధి కేంద్రాలు.
 మిషన్ ఇంద్రధనుష్ దా్వరా 5 కోట్లీ మంది 

తలులీలు-పిలలీలకు టీకాల రక్షణ.
 రక్షణ ఎగుమతులు 6 రెటులీ  పెరిగాయి.
 ఉక్రెయిన్ నుంచి స్వదేశానికి 22,500 మంది 

భారతీయుల స్రక్షిత తరలింపు.
 దిగ్బంధం సమయంలో 20 కోట్లీ మంది 

మహిళ్ల ఖ్తాలకు నగదు బదిలీ.
 డిజిట్ల్ ఇండియా కింద 4.63 లక్షల 

స్ర్వత్రిక సేవా కేంద్రాలు పని చేస్తినానియి.
 ప్రపంచంలోనే అతిపెదదూ స్ల్ర్ పార్క్ 

రాజస్్థ న్ లోని భడాలీ లో ప్రారంభం; 
స్మర్థ్యం: 2,200 మెగావాటులీ .

 జనౌషధి కేంద్రాల దా్వరా  కేవలం ఒక 
ర్పాయికే  21 కోట్లీకు పైగా శానిట్రీ పాయూడులీ  
అందించబడా్డ యి.

ఉదంతాలు స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివాలను ముందుకు 
నడుపుతునానియి. స్్వతంతయూ్ర సమరంలో స్మానయూ ప్రజల 
భాగస్్వమయూం అధికంగా ఉండేది.

చరఖ్, ఉప్పు వంటివి స్్వతంతయూ్ర ఉదయూమంతో ప్రజలను మమేకం 
చేయడానికి శకితిమంతమైన చిహానిలుగా దోహదం చేశాయి. అదే 

తరహాలో స్్వతంతయూ్ర 75 వారిషికోతసివానిని అమృత మహోతసివంగా 
నిర్వహించుకోవాలనని కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం కూడా ఒక సంకేతంగా 
మారింది. ఇదిప్పుడు అమృత యాత్ర నుంచి స్వరో్ణ తసివాల నాటికి నవ 
భారతం నిరా్మణం దిశగా స్గుతోంది. స్్వతంతయూ్ర అమృత 
మహోతసివం ఇవాళ్ శకితి అమృతంగా, కొతతి ఆలోచనల అమృతంగా, 
కొతతి సంకల్పొల అమృతంగా, స్్వవలంబన అమృతంగా 

45.21కోటలు జన్ధ్న్
ఖాతాలుపా్ర రవంభవం.
పిఎవంస్రక్షబీమా

ప్థకవంకివంద28.61కోటలు 
మవంద్కిరక్షణ

ఆయుష్్మన్భారత్కివంద17.9
కోటలు మవంద్కిఆరోగయూకారు్డ లు.22

కోటలు క్పెై గాడిజిటల్ఆరోగయూ
గురితు వంపుకారు్డ లసృష్టి

ముఖప్త్్ర కథన్వం
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ర్పుదాలిచింది. అమృత మహోతసివ సంవతసిరంలో పునాది వేయడ్ం 
దా్వరా సముననిత, అదుభుత దేశ నిరా్మణం దిశగా భారత్ తన ప్రగతి 
పయనానికి శ్రీకారం చుటి్టంది. 

ఆ విధంగా ఈ అమృతకాల అభివృదిధి ప్రయాణం భవిషయూత్ 
భారతదేశానికి స్సంపనని, ఉజ్వల వారసత్వంగా మారుతుంది.

స్్వతంతయూ్ర దినోతసివానికి 75 వారాల ముందు- దండి యాత్ర 
వారిషికోతసివం నేపథయూంలో 2021 మారిచి 12న ప్రారంభమైన ఈ 
అమృత మహోతసివం ఎంతో పవిత్ర ధ్యూయంతో కూడినది. ఈ మేరకు 
స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివంలో భాగస్్వములైన 130 కోట్లీ 
ప్రజానీకం లక్షల్ది స్్వతంతయూ్ర సమరయోధుల నుంచి సూఫూరితి 

అమృత్సవంవత్స్రవంలోకొత్తు సవంకలా్పలతోఅమృత్సవంవత్స్రవంలోకొత్తు సవంకలా్పలతో
సరికొత్తు ప్్ర యాణవంపా్ర రవంభవంసరికొత్తు ప్్ర యాణవంపా్ర రవంభవం

అగి్నప్థ్ప్థకవం
బలమైన్	సైన్్య్ం,	శకితుమంతమైన్	దేశం	
సూఫూర్తుతో	2022	జూన్	16న్	ఈ	పథకం	
ప్రకటించ్బడింది.	దేశంలో	యువతర్ం	18	
శాతంగా	ఉన్ని	నేపథ్య్ంలో	సైన్క	బలగం	
కూడా	యువశకితుతో	న్ండాలి్స	ఉంది.	తొలి	
న్యామక	ప్రక్రియ	కింద	4	ఏళ్్లకుగాను	
46,000	మంది	అగినివీరులను	ఎంపిక	
చేస్తురు.	ఈ	సంఖ్య్	క్రమంగా	పెరుగుతుంది.	
ఎంపికయే్య్	వార్లో	25	శాతాన్కి	సైన్్య్ంలో	
శాశవాత	న్యామకం	లభిస్తుంది.				

పీఎవంఆయుష్్మన్భారత్ఆరోగయూ
మౌలికవసతులకారయూక్ర మవం

ప్్ర ధాన్మవంతి్ర గతిశకితు
దేశంలో	తొలిస్ర్	16	మంత్రితవా	శాఖలు,	
విభాగాలను	డిజిట్ల్	మాధ్్య్మాలతో	
అనుసంధాన్ంచ్డం	దావార్	ప్రభుతవాంలో	మెరుగైన్	
సమన్వాయాన్ని	ప్రోత్సహిసూతు	అభివృదిధి	ప్రాజెకుటులలో	
జాపా్య్న్కి	తావులేకుండా	చూడట్ం	లక్షష్ంగా	
గతిశకితు	జాతీయ	బృహత్	ప్రణాళిక	శ్రీకార్ం	
చుటుటుకుంది.	ఇందులో	భాగంగా	దేశంలో	ఎకకుడ,	
ఎల్ంటి	మౌలిక	సదుపాయాల	ప్రాజెకుటు	చేపటిటునా	
దీన్	పర్ధిలోకి	వస్తుంది.	ఈ	పథకం	2024-2025	
నాటికి	ప్రభుతవాం	స్ధించాలనుకుంటున్ని	అనేక	
ప్రతిష్టుత్మిక	లక్ష్య్లను	చేరుకోగలదు.	ఇందులో	
రూ.100	లక్షల	కోట్్లకు	పైగా	విలువైన్	దశలవారీ	
జాతీయ	మౌలిక	వసతుల	కలపున్	ప్రణాళిక	కూడా	
ఒక	భాగంగా	ఉంది.

దేశాభివృదిధిలో	సహకార్	సంఘాలకు	కీలకపాత్	కలిపుంచే	లక్షష్ంతో	ప్రధాన్	మంత్రి	
న్రేంద్ర	మోదీ	దేశంలో	తొలిస్ర్	సహకార్	మంత్రితవాశాఖను	ఏర్పుటు	చేశారు.	
‘సహకార్ంతో	స్వావలంబన్’	మంత్రాన్ని	దృషిటులో	ఉంచుకున్	ఏర్పుటు	చేయబడిన్	ఈ	
శాఖ	న్జమైన్	ప్రజా	భాగస్వామ్య్	ఆధార్త	ఉద్య్మాన్కి	మదదాతిస్తుంది. దేశ	ఆరోగ్య్	సంర్క్షణ	వ్య్వసథాను	సమితి	స్థాయి	

నుంచి	జిల్్ల-ర్ష్ట్ర/కేంద్ర	స్థాయి	దాకా	
మెరుగుపర్చ్డం	కోసం	ప్రధాన్	న్రేంద్ర	మోదీ	
ఈ	పథకాన్కి	2021	అకోటుబరు	25న్	
వార్ణాసిలో	శ్రీకార్ం	చుట్టురు.	దీన్కోసం	
ఐదేళ్్లలో	రూ.64	వేల	కోటు్ల	వెచిచిస్తురు.	ఈ	
పథకం	కింద	ఉతతుర్ప్రదేశ్	లోన్	75	జిల్్లలో్ల	
అత్య్వసర్	చికిత్స	విభాగాలు	ఏర్పుటు	
చేస్తురు.

కొత్తు శిఖరాలక్చేరనున్్నసహకారసవంస్థ లు

ఆయుష్్మన్భారత్డిజిటల్ఆరోగయూకారయూక్ర మవం
పౌరులందర్	 ఆరోగ్య్	 సమాచార్ం	 డిజిట్ల్	రూపంలో	 ఉంటుంది.	ఈ	 పథకం	
2021	 సెపెటుంబర్	 27నుంచి	 అమలులోకి	 వచిచింది.	 ఆధార్	 తర్హాలో	 వ్య్కుతుల	
ఆరోగ్య్	సమాచార్మంతా	ఇందులో	ఉంటుంది.	ఈ	ప్రతే్య్క	గుర్తుంపుతో	చిటికెలో	
ఆరోగ్య్ంపై	అంచ్నా	వీలవుతుంది.	దీన్	కింద	ఇపపుటిదాకా	స్మారు	22	కోట్్ల	
ఆరోగ్య్	ఖాతాలు	తెర్వబడాడాయి.

ముఖప్త్్ర కథన్వం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
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అగి్నప్థ్ప్థకవం

న్దులసవంధాన్వంపా్ర జక్టి

పొందుతారు. తదా్వరా సముననిత లక్షయూలను స్ధించాలనే ఆకాంక్ష 
బలంగా ఉంటుంది. ఈ 75వ స్్వతంతయూ్ర వారిషికోతసివం ప్రస్తిత 
తరానికి అమృతంల్ంటిది. 

ఇది ఎల్ంటి అమృతమంటే.. జనం కోసం, దేశం కోసం జీవితానిని 
అంకితం చేయగల సూఫూరితినిస్తింది. ఈ నేపథయూంలో స్్వతంతయూ్ర అమృత 

మహోతసివం తన ఏడాది స్దీర్ఘ పయనంలో చాల్వరకూ పూరితి 
చేస్కుంది. స్్వతంత్రయూం కోసం ఎనలేని పోరాటాలు, తాయూగాల శకితి 
ప్రభావం ఈ యాత్ర స్గుతునని కొదీదూ భారత దేశమంతటా 
విసతిరించింది. ఇదంతా కేవలం ప్రజల భాగస్్వమయూంతో మాత్రమే 
స్ధయూమైంది. స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివం ప్రజల భాగస్్వమయూంతో 

ఆన్కటటి లభద్ర త్చటటి వం
దేశంలో ఆనకట్్టల భద్రతకు, సజావుగా నిర్వహణకు 
భరోస్తోపాటు రాష్్రా ల మధయూ వివాదాలకు స్వసితి 
దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘ఆనకట్్టల భద్రత చట్్టం-
2021’ని తెచిచింది. ఇది 2021 డిసెంబరు 30 నుంచి 
అమలులోకి వచిచింది. దేశంలో 5,334 ప్రధాన 
ఆనకట్్టలు ఉండ్గా, మరో 411 వివిధ నిరా్మణ దశలోలీ  
ఉనానియి.

మిష్న్శకితు
ఇది మహిళ్ల జీవితచక్రం సి్థరతా్వనిని ప్రభావితం 
చేసే సమసయూలను దృషి్టలో ఉంచుకుంటూ వారి 
స్ధికారత కలపొనకు ఉదేదూశించిన సమగ్ర 
కారయూక్రమం. ఈ సంయుకతి పథకం కింద ‘సంబల్’, 
‘సక్షమ్’ అనే రెండు ఉప పథకాలునానియి. 
ఇందుకోసం 2021-2022 నుంచి 2025-2026 
దాకా ర్.15,761 కోట్లీ అంచనా వయూయానికి 
ఆమోదం లభించింది.

పిఎల్ఐ
స్వయం సమృదధి భారతం లక్షష్ంగా తయారీ 
స్మర్థ్యం, ఎగుమతుల పెంపు కోసం 2021-2022 
ఆరి్థక సంవతసిరంలో 13 ప్రధాన రంగాల కోసం 
ర్.1.97 లక్షల కోట్లీతో ‘పిఎల్ఐ’ పథకం 
ప్రవేశపెటా్ట రు. దీనిని 2021 సెపె్టంబరులో డ్రోనులీ , 
వాటి విడిభాగాలకూ విసతిరించారు. దీంతో 14 
రంగాలోలీ ని పరిశ్రమలకు 60 లక్షల కొతతి 
ఉదోయూగాలను సృషి్టంచే స్మర్థ్యం కలిగింది.

బాలికలక్స్ై నికపాఠశ్లలోలు ప్్ర వేశవం

పిఎవంపౌష్టి కాహారప్థకవం

సూక్ష్మయూరియాఅభివృద్ధి ఇ-శ్ర మ్పోరటి ల్
దేశంలో సూక్షష్మ యూరియా అభివృదిధికి 2021 జూన్ నెలలో పనులు ప్రారంభం 
కాగా, 2022 మే నెలలో తొలి పాలీ ంటు ఏరాపొటైంది. ఇది రోజుకు 500 మిలీలీ 
లీట్రులీగల 1.5 లక్షల సీస్లదాకా ఉతపొతితి చేస్తింది. భవిషయూతుతిలో మరో 8 
పాలీ ంటులీ  ఏరాపొటై యూరియా కోసం విదేశాలపై ఆధారపడ్ట్ం తగు్గ తుంది.

దేశంలో అసంఘటిత కారి్మకుల సమాచార నిధి ర్పకలపొన లక్షష్ంగా 2021 
ఆగస్్ట  26న ఈ పోర్టల్ ప్రారంభించబడింది. ఇంతకుముందు ఎననిడూ ఇల్ 
డిజిట్ల్ సమాచార నిధి లేదు. ఈ నేపథయూంలో 2022 జూలై 14 వరకూ 27.98 
కోట్లీమంది అసంఘటిత కారి్మకులు ఈ పోర్టలోలీ  నమోదు చేస్కునానిరు.

నదుల అనుసంధానం అనేది వరద 
పోటెతేతి ‘మిగులు’ జల్ల పరీవాహకం 

నుంచి ‘లోటు’గల ప్రాంతాలకు నీటి 
బదిలీకి ఉదేదూశించిన పథకం. 

ఇందుకోసం 30 సంధాన ప్రాజెకు్టలు 
గురితించగా తొలి పథకంగా కెన్-బెతా్వ 

సంధానానికి నిధులు కేటాయిసూతి 2021 
డిసెంబర్ 8న మంత్రి మండ్లి ఆమోదం 

తెలిపింది. 

ప్్ర ధాన్మవంతి్ర స్్వమిత్్వ
యోజన్

కేంద్ర ప్రభుత్వం 2021-2022 విదాయూ సంవతసిరం 
నుంచి సైనిక పాఠశాలలోలీ  బాలికలకు ప్రవేశం 
ప్రారంభించింది. అల్గే 2021 నవంబరు నాటి ‘ఎన్.
డి.ఎ’ పరీక్షకు తొలిస్రి బాలికలు కూడా హాజరవగా, 
హరియాణా  అభయూరి్థ ష్నన్ మహిళ్ల బాయూచ్ లో 
అగ్రస్్థ నంలో నిలిచింది.

దేశంలోని 11.20 లక్షల పాఠశాలలోలీ  చదువుతునని 11.80 కోట్లీ 
మంది బాలబాలికలు ఈ పథకం పరిధిలోకి వస్తిరు. ఇది 2021 
సెపె్టంబరు 29న ప్రారంభం కాగా, ఇప్పుడు పౌషి్టకత జ్డించిన 
బలవరధిక బియయూం ఇవా్వలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ 
పథకం కోసం ర్.1.30 లక్షల కోటులీ  కేటాయించారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాలోలీ  భూమి హకుక్కు 
ఎల్ంటి ఆధారాలు లేనివారికి 2021 
ఏప్రిల్ 24న ప్రారంభమైన ఈ పథకం 
కింద యాజమానయూ కారు్డలు 
అందజేస్తినానిరు. ఈ మేరకు డ్రోనలీ 
స్యంతో 1.35 లక్షలకు పైగా గ్రామాలోలీ  
సరే్వ పూరితికాగా, 36 లక్షలకు పైగా ఆసితి 
కారు్డలు పంపిణీ చేయబడా్డ యి.

ముఖప్త్్ర కథన్వం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఆగస్టు 1-15, 202222

స్్వవలంబన దిశగా ఒక ఉదయూమానిని సృషి్టంచింది. ఇందులో కళ్, 
సంసక్కృతి, పాట్లు, సంగ్తం తదితర కళ్ర్పాలు కూడా మమేమకం 
అయాయూయి. అది ఆవిషక్రణల సవాలు.. జాతీయ గ్తం.. 

స్్వతంతయూ్ర సమరయోధుల సంస్మరణార్థ ముగు్గ ల పోటీ వంటిది 
ఏదైనపపొటికీ ప్రతిచోటా పిలలీలు-యువత-మహిళ్లదాకా ప్రతి ఒకక్రి 
ర్పంలో ప్రజా భాగస్్వమయూం ప్రస్ఫూట్మైంది. అమృత మహోతసివం, 
అమృత కాలంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దార్శనికత స్సపొష్టంగా 
ఉంది. ఈ వేడుకలకు ఆయన ఆది నుంచీ పునాది వేశారు. ఈ మేరకు 
2022 ఆగషు్ట  15న ఎర్రకోట్ బురుజులపై ఆయన తొమి్మదోస్రి త్రివర్ణ 

పతాకం ఎగురవేసే నాటికి ఈ సూఫూరితి దేశమంతటా వాయూపిస్తింది. 
తదా్వరా ‘సబ్ కా స్థ్-సబ్ కా వికాస్-సబ్ కా విశా్వస్-సబ్ కా 
ప్రయాస్’ తారకమంత్ర స్కారానికి కృషిచేసూతి దేశానిని ముందుకు 
నడుపుతామని ప్రతి పౌరుడూ ప్రతిజఞా చేసేల్ ఇదొక భారీ పండుగ 
కావాలి. ప్రజల ఉతాసిహం స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివాలలో ప్రజా 
భాగస్్వమయూ వరా్ణ నిని నింపింది.
అమృత	మహోత్సవం	పండుగగా	మార్న్	వేళ్!

“వేడుక లేని సంకలపొం… కృషి ఎంత గొపపొదైనా నిషఫూలమే”నని 
భారతీయ సంసక్కృతి మనకు బోధిస్తింది. ఏదైనా సంకలపొం వేడుక 

అమృత్మహోత్స్వవం..అమృత్మహోత్స్వవం..
స్్వత్వంత్యూ్రన్వోదయవంస్్వత్వంత్యూ్రన్వోదయవం

రెండేళ్లీపాటు స్గే అమృత మహోతసివాలు 
స్్వతంతయూ్ర 75వ వారిషికోతసివానికి 75 వారాల 

ముందు ప్రారంభమయాయూయి. ఈ వయూవధిలో 50 వేలకు 
పైగా కారయూక్రమాలు నిర్వహించబడా్డ యి. ఇందులో 

150కి పైగా దేశాలు, అనిని రాష్్రా లోలీ ని 55 
మంత్రిత్వశాఖలు-విభాగాలు పాల్్గ నానియి. ఈ 

కారయూక్రమాలనీని ఐదు ఇతివృతాతిల కింద 
నిర్వహించబడా్డ యి.

స్వాతంత్్య్్ర	
ఉద్య్మ	పయన్ం	

ఎల్ంటిది?	విస్మిర్ణకు	గురైన్	
లేదా	చ్ర్త్	పుట్లో్ల	సముచిత	
స్థాన్ం	లభించ్న్	అజాఞాత	వీరుల	

కథనాలు…	అల్ంటి	గొపపు	ధీరోదాతుతుల	
ఉతేతుజపూర్త	కథలను	వెలుగులోకి	
తేవడం,		వార్	నుంచి	సూఫూర్తు	

పొందడం.

న్రేదాశిత	
లక్ష్య్ల	స్ధ్న్కు	

కటుటుబాటు.	ఆ	లక్ష్య్ల	గుర్ంచి	
సమాచార్	వా్య్పితు.	ఆయా	ర్ంగాలకు	
సంబంధించిన్	కార్్య్క్రమాల	న్ర్వాహణ.	
అన్ని	ప్రభుతవా,	సవాచ్్ఛంద	సంసథాల	
భాగస్వామ్య్ంతో	విజయపథ	

న్రేదాశం.

వస్ధైవ	
కుటుంబకం,	జాతీయ	
భద్రత,	ఆవిష్కుర్ణలు,	

శాంతి-ఐక్య్త,	భార్త	భావన్,	
అభివృదిధి,	భార్తదేశాన్ని	ఏకతాటిపై	

న్లిపే	నా్య్యంసహా	
స్సిథార్-పర్్య్వర్ణ	ప్రగతి.

స్వాతంత్్య్్ర	
75వ	సంవత్సర్ం	నాటికి	

మహిళ్లు,	యువతర్ం,	గ్రామీణం,	
పర్్య్వర్ణం,	వలస	కార్్మికులు,	ర్క్షణ,	
ఆర్థాక	వ్య్వసథా	వంటి	వివిధ్	ర్ంగాలో్ల	

విప్లవాత్మిక	మారుపులు..	ఇవనీని	స్వాతంత్్య్్ర	
అమృత	మహోత్సవ	సంవత్సర్ంలో	భారీ	
ఉత్సవాలుగా	న్ర్వాహించుకునేవి	కావాలి.	
తదావార్	అమృతకాల	పయనాన్కి	

న్వో్య్తేతుజం	లభిస్తుంది.

స్్వత్వంత్యూ్రసమరవం@75

సవంకల్పవం@75

ఆలోచన్లు@75విజయాలు@75

కారాయూచరణ@75
ఈ	

75వ	సంవత్సర్ంలో	
ప్రతే్య్క	చ్ర్్య్లు..	సవాచ్్ఛ	భార్తం,	
ఆరోగ్య్	భార్తం,	సవాయం	సమృదధి	

భార్తం,	ఒకే	భార్తం-శ్రేష్టు	భార్తం,	ఒకే	
దేశం-ఒకే	రేష్న్	కారుడా,	ఒకే	వ్య్వస్య	

మారెకుట్,	సబ్	కా	స్థ్-	సబ్	కా	వికాస్-	సబ్	
కా	విశావాస్,	నైపుణా్య్భివృదిధి,	డిజట్ల్	
భార్తం,	న్వ్య్	జాతీయ	విదా్య్విధాన్ం	
నుంచి	జి.ఎస్.టి	వంటి	విన్తని	

కృషిదాకా…

ముఖప్త్్ర కథన్వం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం
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ర్పం సంతరించుకుననిపుడు అది లక్షల, కోట్లీ మంది 
ప్రజలోలీ  శకితి నింపి, పటు్ట దలను రగిలించి ముందడుగు 
వేయిస్తింది. 

ఈ సూఫూరితి 130 కోట్లీ ప్రజల సమీకరణ, అనుసంధానం 
దా్వరా స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివాలు చేపట్్టడ్ంతో 
మొదలైంది. ఈ పండుగల ప్రధాన సూఫూరితి ప్రజా 
భాగస్్వమయూమే. ఈ 75వ స్్వతంతయూ్ర వారిషికోతసివం ఒక 
పండుగగా మారి స్్వతంతయూ్ర సమర సూఫూరితి, తాయూగం, 
అంకితభావం తదితరాలు నేటి తరానికీ అనుభవంలోకి 
వచాచియి. తదా్వరా ఇది సనాతన భారత ఆత్మవిశా్వసం 
స్క్షతక్రించే పండుగగా ర్పుదాలిచింది; ఇందులో 
ఆధునిక భారత ప్రకాశం; మారి్మక ఆధాయూతి్మక వెలుగు 
కూడా ఉనానియి; అంతేకాదు, భారత శాసత్రవేతతిల ప్రతిభ-
స్మరా్థ ్యల దూరదృషి్ట ఉంది.

  ఈ 75 వారాలోలీ  దేశవిదేశాలోలీ  50 వేలకు పైగా 
కారయూక్రమాలు స్గాయి. ఇందులో 55 మంత్రిత్వ శాఖలు/
విభాగాలు తమ భాగస్్వమయూంతో ప్రభుత్వ సమషి్ట శకితిని 
చాటాయి. ఆ మేరకు స్మ్హిక కృషి దా్వరా ఈ వేడుక 
ప్రజలను ఆకటు్ట కుంది. వీట్నినిటినీ బటి్ట ఈ కారయూక్రమాల 
ఘనతను, విజయానిని కూడా అంచనా వేయొచుచి. 
అమృత మహోతసివాలోలీ  సగటున గంట్కు 4 కారయూక్రమాల 
వంతున  నిర్వహించారు. ఐదు ఇతివృతాతిల కింద 
విభజించడ్ం దా్వరా అమృత వేడుకలు ముందుకు 
స్గేందుకు ప్రణాళిక ర్పొందించారు.

 సదరు ఇతివృతాతిలోలీ  “స్్వతంత్ర సమరం, 
ఆలోచనలు@75, విజయాలు@75, కారాయూచరణ@75, 
సంకలపొం@75” భాగంగా ఉనానియి. స్్వతంతయూ్ర అమృత 
మహోతసివ వేళ్ కోవిడ్ రెండు, మ్డు దశలు 
విరుచుకుపడా్డ యి. దీంతో అనేక కారయూక్రమాలు ద్వంద్వ 
పదధితిలో స్గాయి. విదాయూరు్థలు ప్రధానమంత్రికి పోస్్ట  
కారు్డలు రాశారు. బ్రిటిష్ పాలకులు నిషేధించిన కవితలను 
సే్వచా్ఛగళ్ం పేరిట్ సేకరించి ప్రదరి్శంచారు. అల్గే 
1857నాటి ప్రథమ స్్వతంతయూ్ర పోరాటానిని స్మరిసూతి 
‘వందేభారత్ నృతోయూతసివం’ ప్రదరి్శంచారు. ఇంకా అనేక 
కారయూక్రమాలోలీ  భాగంగా జాతీయ గ్తాల్పన, ముగు్గ ల 
పోటీ, స్్వతంతయూ్ర సమరంలోని అజాఞా త వీరుల అనే్వషణ, 
పరిశోధన-కథనాల కూరుపొ చేపటా్ట రు. అల్గే నా 
గ్రామం-నా వారసత్వం వంటి కారయూక్రమాలు 
నిర్వహించారు. ఇవనీని ప్రజల హృదయాలోలీ  కొతతి శకితి 
నింపాయి. 

ఏ కారా్యన్్న్నన్ విజయవ్ంతం చేయడాన్క్ ప్రభుతవా సమీకరణ శక్తు 
ద్వారా ప్రభుతవా-ప్రైవేటు రంగాలు, సవాచ్ఛంద-ఇతర సంస్థలు, 
సమాజంలోన్ అన్్నవ్రాగాలనూ ఏకత్టిపైక్ తెచ్చి ‘సబ్ కా ప్రయాస్’ 
స్ఫూరితున్ ప్రోది చేయడం దీన్ లక్ష్ం. ఈ దిశగా ప్రణాళిక, వ్్యహం 
రూపకలపునలో సావాతంత్్య్ర సమరం, సంస్కకృతి-ఆధా్యతి్మకత, పౌషిట్కత, 
క్రీడా ద్ర్ఢ్్యం, పరా్యవ్రణం-సుస్్థర ప్రగతి, అందరికీ న్్యయం, 
అణగారిన వ్రాగాలకు సంతకృపతు సా్థయిలో చేయూత, మౌలిక సదుపాయాల 
అభివ్కృదిధి, సుపరిపాలన, ఆహారం-వ్్యవ్సాయం, ఆవిష్కరణలు, 
శాస్త్ర-సాంకేతిక విజాఞానం వ్గైరాలపైన్ దకృషిట్ సారించాలి్స ఉంది.

స్్వత్వంత్యూ్రఅమృత్మహోత్స్వకారయూక్ర మాలస్్వత్వంత్యూ్రఅమృత్మహోత్స్వకారయూక్ర మాల
వెనుకఆలోచన్,వ్యూహవంవెనుకఆలోచన్,వ్యూహవం

ఇండియా గేట్ వ్దదా నేత్జీ 

హోలోగ్రామ్

విన్యోగద్ర్లకు సాధికారత

విద్్యర్్థల ద్వారా ప్రధాన్క్ పోస్ట్ 

కార్డులు రాయించడం

పునర్త్పుదక శక్తు

పోషకాహార మాసం - పోషకాహార 

ఉద్్యనం

ఆవిష్కరణ హా్యకథాన్

విజాఞానం సరవాత్రా పూజించబడుతుంది.

అంతరాజాతీయ ప్రదర్శన సదసు్స

జాతీయ సాంస్కకృతిక ఉత్సవ్ం

ఉమాంగ్, ఉడాన్- మకర సంక్రంతి

భారతం

ధారా-వేద గణితం

ఎర్రకోట వ్దదా వేడుకలు

అమృత్మహోత్స్వవంలోకొని్నప్్ర తేయూకకారయూక్ర మాలుఅమృత్మహోత్స్వవంలోకొని్నప్్ర తేయూకకారయూక్ర మాలు

ముఖప్త్్ర కథన్వం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం
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ఇప్పుడిక ఆగస్్ట  11 నుంచి 17 వరకూ ‘ఇంటింటా 
త్రివర్ణం’ కారయూక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. కాగా, 
అంతరాజా తీయ యోగా దినోతసివం, డిజిట్ల్ జిల్లీ  
భాండాగారం, నా గ్రామం-నా సంసక్కృతి వంటి కారయూక్రమాలు 
ప్రజా భాగస్్వమాయూనికి దోహదం చేశాయి.
స్వాతంత్్య్్ర	 సమర్ం	 నుంచి	 సూఫూర్తు,	 భవిష్్య్త్	
న్ర్్మిణం

భారత స్్వతంతయూ్ర చరిత్ర ఎంతో ఉజ్వలమైనది. కానీ, ఆ 
ఉదయూమంలో స్మానయూ ప్రజానీకం పాత్రకు పెదదూగా ప్రాధానయూం 
లభించలేదు. అందులో పాల్్గ ననివారికి దకాక్లిసిన గురితింపు 
లభించలేదు. ఈ పరిసి్థతిలో గాంధీజీ వాడిన చరఖ్ చక్రం, 
ఉప్పు వంటివాటితోపాటు అమృత మహోతసివాలను 
స్్వతంతోయూ్రదయూమ చరిత్రకు సంకేతాలుగా 
ప్రజాస్్వమీయూకరించడ్ం ప్రారంభమైంది. తదా్వరా ఈ దేశ 
పౌరులు ప్రతి ఒకక్ర్ సూఫూరితి పొందుతారు. అల్గే అమృత 
మహోతసివాలలో ప్రజా భాగస్్వమాయూనికి వీలు కలిపొసూతి 
ప్రతేయూక సందరాభులు, మహనీయుల జయంతులు వంటివి 
నిర్వహించబడా్డ యి.

75వస్్వత్వంత్యూ్రవారి్ష కోత్స్వానికి75
అవంకెఎలాసవంకేత్వంగామారివందవంటే..
n  నగరాల అభివృదిధి లక్షష్ంగా 2021 అకో్ట బరు 5న ఉతతిర్ ప్రదేశ్ లో 

75 పథకాలకు శంకుస్్థ పన చేయబడింది.
n  ఉతతిర్ ప్రదేశ్ లోని 75 జిల్లీ లోలీ  75 వేల మంది లబిధిదారులకు పకాక్ 

ఇళ్లీ తాళ్లు అపపొగించబడా్డ యి. అల్గే బాయూట్రీతో నడిచే 75 
విదుయూత్ బస్సిలు ప్రారంభించబడా్డ యి

n దేశంలో 18 ఏళ్లీ  పైబడిన, 60 ఏళ్లీలోపువారికి ప్రభుత్వ 
ఆసపొత్రులలో 75 రోజులపాటు కోవిడ్-19 ముందు జాగ్రతతి టీకా 
ఉచితంగా వేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
విభజన్బీభత్స్సవంస్మరణద్న్వంనిర్వహణ
స్్వతంతయూ్ర 75వ వారిషికోతసివాల నేపథయూంలో దేశ విభజన నాటి భయానక 
సంస్మరణ దినం నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. నాటి బీభతసి 
బాధితులకు ప్రతి భారతీయుడి తరఫునా నివాళిగా ఈ నిర్ణయం 
తీస్కోబడింది.

75 వారాల అమృత మహోతసివాలలో 
దేశం నలుమ్లలను కలిపేల్ 75 
వారాలోలీ  75 వందేభారత్ రైళ్లీ  
నడ్పడ్ంపై ప్రకట్న

అమృత వేడుకలోలీ  స్్వతంతయూ్ర 
యోధులపై పుసతికం 
రాసేందుకు 75 మంది యువ 
రచయితల ఎంపిక

“ఈ	21	వ	శతాబదాంలో	ప్రపంచ్ం	వేగంగా	
మార్పోతోంది.	కొతతు	అవసర్లకు	
అనుగుణంగా	భార్తదేశ	ప్రజానీకం,	
యువతర్ంలో	ఆశలు,	ఆకాంక్షలు	
పెర్గిపోతునానియి.	అందుకు	తగిన్టు్ల	మన్	
ప్రజాస్వామ్య్	వ్య్వసథాలు	వేగంగా	పన్	
చేయవలసి	ఉంటుంది.	ఇవాళ్	మన్	75వ	
స్వాతంత్్య్్ర	వార్షికోత్సవం	సందర్్భంగా	న్వ	
భార్తం	సంకలపుంతో	మేం	ముందుకు	
స్గుతున్ని	సమయాన్	ఈ	సంకల్పులను	
మును్మిందుకు	తీస్కెళ్్లలి్సన్	బాధ్్య్త	మన్	
పార్్లమెంటు,	శాసన్సభ	సమావేశాల	పైన్	
కూడా	ఉందన్డంలో	సందేహం	లేదు.	ఈ	
దిశగా	మన్ం	న్జాయితీగా,	చితతుశుదిధితో	
ర్త్రింబవళ్్ల	న్ర్వార్మంగా	కృషి	చేయాలి్స	
ఉంది”

-	న్రేంద్ర	మోదీ,	ప్రధాన్మంత్రి

75వవందేభారత్రై ళ్లు 75మవంద్యువరచయిత్లు
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దేశానిని పరిశుభ్ం చేయడ్ం లక్షష్ంగా మహాతా్మగాంధీ 
150వ జయంతితో పరిశుభ్త ఉదయూమానిని జ్డించి ఒక 
ప్రజా విపలీవం ప్రారంభించబడింది.

   మన 75 స్్వతంతయూ్ర వేడుకలకు అమృత మహోతసివంగా 
నామకరణం చేయడ్ంతోపాటు నిర్వహణ కోసం ప్రతేయూక 
కమిటీ ఏరాపొటు చేయబడింది. అజాఞా త వీరుల కథలు 
రాయడ్ం కోసం దేశ యువతరంలో ఉతేతిజం నింపబడింది. 
ఏటా నవంబరు 15న భగవాన్ బిరాసి ముండా జయంతిని 
‘గిరిజన ఆత్మగౌరవ దినోతసివం’గా నిర్వహించుకోవడ్ం 
ప్రారంభమైంది. అల్గే నేతాజీ స్భాస్ చంద్రబోస్ 125వ 
జయంతి కూడా ఘనంగా నిర్వహించబడింది. రాజా 
స్హేలేదూవ్, రాజా మహేంద్ర ప్రతాప్ వంటి ఎందరో 
మహానుభావుల సేవలను స్మరించుకోవడ్ం దా్వరా స్్వతంతయూ్ర 
ఉదయూమానికి కొతతి ప్రధానయూం ఏరపొడింది. రాబోయే తరానికి 
అవసరమైన సమాచారానిని చరిత్ర ఒకక్టే అందించలేదు 
కాబటి్ట 1857 నుంచి 1947దాకా స్గిన పోరాట్ంతో వారి 
పునఃసంధానం అవసరమని కేంద్ర ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తింది. 
ఆ మేరకు ధీరోదాతుతిల వీరోచిత గాథలను, వారి కీలక 
పాత్రను యువత హృదయాలోలీ  నాటాలి. తదా్వరా వారు 
స్్వతంత్రయూం కోసం స్గిన ఆనాటి సమరంతో సీ్వయ 
సంధానం చేస్కోగలరు. ఇవాళ్ ఒక బాలుడు స్్వతంతయూ్ర 
పోరాట్ంలో తననుతాను సంధానితుడు కాగలిగితే అతడు 
జీవితాంతం భారత దేశాభివృదిధికి అంకితం కాగలడు. ఈ 
మేరకు నవతరం భారతీయులను స్్వతంత్రయూంతో, దేశంతో 
అనుసంధానించడానికి అమృత మహోతసివాలు ఒక 
స్వరా్ణ వకాశం కలిపొంచాయి.

   అమృత్ మహోతసివాల నిర్వహణ వాసతివానికి గత 75 
ఏళ్లీలో స్ధించిన విజయాలను రాబోయే 25 ఏళ్లీపాటు 
ప్రపంచం ముందు ఉంచడానికి ఒక మార్గ ప్రణాళిక.. ఓ 
సంకలపొం. భారతదేశం 2047లో స్్వతంతయూ్ర శతాబిదూ 
వేడుకలు నిర్వహించుకోవడానికి ఇది సూఫూరితిదాయకం 
కాగలదు. మనం దేశానిని ఎకక్డికి నడిపిస్తిమో, ప్రపంచంలో 
భారతదేశం స్్థ నం ఏమిటో ఈ ఉతసివాలు రుజువు చేస్తియి. 
ఇందుకోసం అమృత మహోతసివం ఒక వేదికను సిదధిం 
చేస్తింది. ఆ వేదిక ఆధారంగా భారత స్్వతంతయూ్ర శతాబిదూ వైపు 
స్గే కృషికి ఈ 75 ఏళ్లీ పండుగ సూఫూరితినిసూతి దృఢమైన 
దిశను నిరేదూశిస్తింది.
నేటి	ప్రగతి,	రేపటి	వార్సతవాం

భారతదేశ చరిత్ర దాదాపు కాలం తరహాలో పురాతనం, 
సూరుయూడిల్ ఉజ్వలం, ఆకాశంల్ విశాలమైనది. జాఞా నం-

దార్శనికప్త్్ర వం
ప్రధానమంత్రి 2021 ఫిబ్రవరి 19న ఒక దార్శనిక పత్రం 
ర్పొందించాలిసిందిగా విశ్వభారతి విదాయూరు్థలను కోరారు. ఈ 
మేరకు 2047లో భారత స్్వతంతయూ్ర శతాబిదూ వేడుకల నాటికి 
విశ్వభారతి నిరేదూశించుకునని అతయూంత కీలక లక్షయూలేమిటో అందులో 
పొందుపరచాలని సూచించారు.
75కీలకఆవిష్్కరణలు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2021 ఫిబ్రవరి 23న ఐఐటి-ఖరగ్ 
పూర్ విదాయూరు్థలకు 75 కీలక ఆవిషక్రణలను కూరాచిలిసిందిగా 
సూచించారు. అల్గే గత సంవతసిరాలోలీ  ఐఐటీ ఖరగ్ పూర్ 
ర్పొందించిన కీలక పరిష్క్రాలను గురితించి, వాటిని దేశంతోపాటు 
ప్రపంచం ముందుంచాలని కోరారు.
75ఏళలు రికారు్డ లనుబదదా లుకొట్టి న్బాయూవంక్లు
దేశం నిరేదూశిత లక్షయూలను స్ధించడానికి ముందుగానే మరింత 
చురుగా్గ  పని చేయాలని భారత బాయూంకింగ్ రంగానికి ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ 2021 డిసెంబరు 12న చెపాపొరు. ప్రతి బాయూంకు శాఖ 
75 ఏళ్లీలో తాము స్ధించినవాటిని పకక్నబెటి్ట, ఈ స్్వతంతయూ్ర 
అమృత మహోతసివాలోలీ  వాటిని ఒకటిననిర లేదా రెండు రెటులీ  
పెంచాలని నిరేదూశించారు.
కీ్ర డాకారులు75పాఠశ్లలుసవందరి్శవంచాలి
టోకోయూ ఒలింపిక్సి, పారాలింపిక్సి క్రీడాకారులందర్ 2023 ఆగస్్ట  
15నాటికి దేశంలోని 75 పాఠశాలలను సందరి్శంచాలని 
ప్రధానమంత్రి మోదీ సూచించారు. పౌషి్టకత లోపం నివారణ దిశగా 
ఆరోగయూకరం, రుచికరమైన ఆహారం తీస్కోవడ్ం గురించి ఈ 
సందరభుంగా బాలలతో చరిచించాలని, వారితో ఆట్ల్డాలని 
కోరారు. ఈ మేరకు నీరజ్ చోప్రా ఇపపొటికే పాఠశాలల సందర్శన 
ప్రారంభించారు.  
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75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఆగస్టు 1-15, 202226

శాసత్రవిజాఞా నం, శ్రేయస్సి, శౌరయూం, ఆధాయూతి్మకత, కళ్లతో 
విలసిలేలీ భారతదేశానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం సంకెళ్లీ  వేసినపుడు 
దేశం కోసం ప్రాణతాయూగం చేసిన అమరులు స్్వతంతయూ్ర 
జ్యూతిని రగిలించారు. జాతిపిత మహాతా్మగాంధీ విశిష్ట 
సతాయూగ్రహానిని ప్రారంభించారు. ఎందరో మహనీయుల 
నిరుపమాన తాయూగాల ఫలితంగా పరాయి పాలకులు దేశం 
వదిలివెళ్లీ రు. ఉకుక్మనిషి సరాదూ ర్ పటేల్ దేశానిని సంఘటితం 
చేసి ఉకుక్ల్ దృఢంగా ర్పొందించారు. ఒకనాడు 
పాములు ఆడించేవారి దేశంగా ప్రపంచం భావించిన భారత్- 
నేడు తొలి ప్రయతనింలోనే అంగారక గ్రహంపై జయకేతనం 
ఎగరేసింది. ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ అనే మ్డు పదాలు మన 
దేశం ముఖచిత్రానిని అంతటా ప్రస్ఫూట్ం చేశాయి. ఇవాళ్ 
ప్రతి ఇంటికీ విదుయూతుతి ఉంది.. ప్రతి చేతిలో మొబైల్ ఫ్న్ 
ఉంది.. ప్రతి జేబులోన్ డిజిట్ల్ గురితింపు ఉంది.. ప్రతి 
ఖ్తాకూ లబిధి నేరుగా బదిలీ అవుతోంది.. ప్రతి వంటింటోలీ  
పరిశుభ్ ఇంధన ఉంది.. ప్రతి ఇంటోలీ  మరుగుదొడి్డ సౌకరయూం 
ఉంది. ఇవనీని కలగలసి గౌరవప్రదమైన జీవనానికి బాట్లు 
వేశాయి. పరిశుభ్త, యోగా నవ భారత సంప్రదాయాలుగా 
మారాయి.

వస్ధైవ కుటుంబకం సూఫూరితి ‘ప్రపంచమంతా మన 
కుటుంబం’ అనే ఆలోచనగా మారింది. బ్రిటిషు పాలకులు 
వెళిలీపోయాక భారతదేశం ఛినానిభిననిం కాగలదని కొందరు 
భావించారు. కానీ, ఇదే భారత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెదదూ 
ప్రజాస్్వమయూ దేశంగా వరిధిలలీగలదని వారు బహుశా ఊహించి 
ఉండ్రు. నేడు భారత్ అతయూంత వేగంగా అభివృదిధి చెందుతునని 
ఆరి్థక వయూవస్థగా ర్పుదాలిచిన ఏకీకృత దేశం. స్్వవలంబన 
అనేది కేవలం ఒక పదబంధం కాదు; ఇప్పుడిది 130 కోట్లీ 
భారతీయుల తారకమంత్రంగా మారింది.

దేశంలో 8-10 ఏళ్లీ కిందట్ జనన ధ్రువీకరణ కోసం, 
బిలులీ లు చెలిలీంచడానికి, రేషన్ కోసం, పేరు నమోదుకు, పరీక్ష 
ఫలితాలు-ధ్రువపత్రాల సీ్వకరణకు జనం బారులుతీరి 
గంట్ల కొదీదూ పడిగాపులు కాయాలిసి వచేచిది. అయితే, 
ఇప్పుడ్ంతా చకక్బడింది. స్ంకేతికతతో జీవన సౌలభయూ 
సౌకరాయూల కోసం ఆన్ లైన్ ఏరాపొటులీ  చేయబడా్డ యి. 
వయోవృదుధి లకు జనన ధ్రువీకరణ నుంచి ఇతరత్రా జీవన 
ప్రమాణ పత్రాలదాకా అనేక ప్రభుత్వ సేవలు నేడు డిజిట్ల్ 
ర్పంలో అందుతునానియి. భారతదేశం ఇవాళ్ 
ప్రపంచంలోనే అతుయూతతిమ డిజిట్ల్ పాలన మౌలిక 
సదుపాయాలునని దేశాలోలీ  ఒకటిగా నిలిచింది.

దేశంలోని పేద, మధయూతరగతి వరా్గ లు జన్ ధన్-మొబైల్-
ఆధార్ (జెఎఎం త్రయం) నుంచి అతయూధికంగా లబిధి 

75గా్ర మాలదత్తు త్
స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివ లక్షయూలపై సీ్వయ నిరేదూశం చేస్కోవాలని 
దేశంలోని అనిని విదాయూ, వయూవస్య సంస్థల విదాయూవేతతిలు, వయూవస్య 
శాసత్రవేతతిలను ప్రధాని కోరారు. ఇందులో భాగంగా 75 గ్రామాలను 
దతతిత తీస్కుని పరివరతినాత్మక మారుపొ తేవాలని సూచించారు. అల్గే 
75 పాఠశాలలోలీ  ఇల్ంటి కారయూక్రమాలు నిర్వహించడ్ంతోపాటు 
దేశంలోని ప్రతి జిల్లీ  స్్థ నిక పాలక మండ్లి స్్థ యిలో ఇటువంటిది 
ప్రారంభించాలని చెపాపొరు.
75సవంవత్స్రాలు-మాధ్యూమాలు
సంసద్ టివిని ప్రారంభించిన సందరభుంగా ప్రధానమంత్రి 
మాటాలీ డుతూ- మనకు గర్వకారణమైన గతంతోపాటు  భవిషయూతుతి 
సంకలపొం కూడా ఉందనానిరు. ఈ రెండు అంశాలోలీ న్ మాధయూమాల 
పాత్ర చాల్ ఎకుక్వగా ఉంటుందనానిరు. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ 
వంటి అంశానిని మాధయూమాలు ప్రస్తివిసేతి అది ప్రజలోలీ కి వేగంగా 
వెళ్తిందని చెపాపొరు. స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివాలోలీ  దేశ ప్రజల 
కృషిని మాధయూమాలు గొపపొగా ప్రచారం చేయగలవని తెలిపారు. 
ఉదాహరణకు॥ టీవీ ఛానెళ్లీ  స్్వతంతయూ్ర పోరాట్ సంబంధిత 75 
సంచికల ప్రస్రానికి ప్రణాళిక ర్పొందించగలవని గురుతి చేశారు. 
అల్గే డాకుయూమెంట్రీలు తయారు చేయగలరని పేర్క్నానిరు. 
వారాతిపత్రికలు కూడా అమృత మహోతసివాలపై  అనుబంధాలు 
ప్రచురించవచుచినని తెలిపారు. కి్వజ్ పోటీ  వంటి కారయూక్రమాలతో 
డిజిట్ల్ మాధయూమాలు యువతను నేరుగా మమేకం చేయగలవని 
వివరించారు.
75సవంవత్స్రాలు-ఎగుమతులు
విదేశాలోలీ ని భారత దౌతయూ కారాయూలయాల అధిపతులు, వాణిజయూ-వాయూపార 
రంగంలోని భాగస్్వములతో ప్రధాని సంభాషించారు. మన ప్రస్తిత 
ఎగుమతులను మరింత పెంచాలని, కొతతి ఉతపొతుతిల కోసం కొతతి మారెక్ట్లీ 
సృషి్టకి కృషి చేయాలని సూచించారు. స్్వతంతయూ్ర 75వ వారిషికోతసివాల 
నాటికి దౌతయూ కారాయూలయాలు ఐదు కొతతి ఎగుమతి గమాయూలను 
జ్డించేల్ కృషి చేయాలనానిరు.
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పొందాయి. నేడు పాఠశాల స్్థ యిలో పరిశ్రమ 4.0కు 
అవసరమైన నైపుణాయూలను పెంచడ్ం పైనా దృషి్ట 
స్రిస్తినానిరు. తదనుగుణంగా దేశంలోని స్మారు 
10,000 అట్ల్ టింకరింగ్ ప్రయోగశాలలోలీ  75 లక్షల 
మందికి పైగా విదాయూరు్థలు ఆవిషక్రణలోలీ  నిమగనిమై 
ఉనానిరు. కొతతి జాతీయ విదాయూవిధానం కూడా స్ంకేతిక 
పరిజాఞా నానికి పెదదూపీట్ వేసింది. ఇందుకు తగినటులీ గా 
దేశంలో అట్ల్ ఇంకుయూబేషన్ కేంద్రాల వలయం 
విసతిరిస్తింది. అదేవిధంగా పిఎం గ్రామీణ డిజిట్ల్ 
అక్షరాసయూత కారయూక్రమం ‘పిఎం దిశ’ పేరిట్ దేశంలో 
డిజిట్ల్ స్ధికారతను ప్రోతసిహించే ప్రయతనిం 
జరుగుతోంది.

 మరోవైపు అమృత మహోతసివాలోలీ  భాగంగా స్్వతంతయూ్ర 
సమరంలో గిరిజనులు తమవంతుగా చేసిన విశిష్ట 
తాయూగాలను ఇంటింటికీ వినిపించేందుకు విశ్ష కృషి 
స్గుతోంది. 

“ప్రపంచం దృషి్ట కోణంలో ఈ 21వ శతాబదూం 
భారతదేశానికి చెందినదే. పదేపదే కొందరు 
వలెలీవేస్తినని ఈ మాట్ మనం నిరంతరం 
వింటూనే ఉనానిం. కానీ, భారతదేశం గురించి 
నా మాట్లోలీ  అయితే- ఇది భారత్ 
నిర్వరితించాలిసిన కరతివాయూల శతాబదూం. ఈ 
శతాబదూంలోగా.. రాబోయే 25 ఏళ్లీలోనే మనం 
నవ భారత స్వర్ణయుగ  గమయూం చేరాలి. మన 
బాధయూతలు నెరవేరచిడ్మే మనలను అకక్డికి 
చేరుస్తింది. అందువలలీ రాబోయే ఈ 25 
సంవతసిరాలు దేశం కోసం మన కరతివయూ 
నిర్వహణ కొనస్గే మార్గం. దీనికి 
అనుగుణంగా ప్రతి ఒకక్ర్ సీ్వయ 
సంకలపొంతో ఈ 25 ఏళ్లీ కాలంపాటు 
తమనుతాము అంకితం చేస్కోవాలి.”
-	న్రేంద్ర	మోదీ,	ప్రధాన్మంత్రి

75కొత్తు ఉత్్పతుతు లుజోడివంచవండి
ప్రవాస భారతీయులు రాష్్రా లవారీ బృందాలుగా ఏరపొడి వరుచివల్ 
సమావేశాల దా్వరా తమతమ రాష్్రా లతో చరిచించాలని ప్రధానమంత్రి 
చెపాపొరు. ఈ సందరభుంగా ఆయా రాష్్రా లకు చెందిన 5 లేదా 10 ప్రధాన 
ఉతపొతుతిలు ప్రపంచంలోని కనీసం 75 దేశాలకు ఎగుమతి చేయడ్ంపై దృఢ 
నిర్ణయం తీస్కోవాలని సూచించారు. ఈ మేరకు 75 ఏళ్లీ స్్వతంతయూ్రం 
తరా్వత ప్రపంచానిని అందుకునే కొతతి మారా్గ లను అనుసరిదాదూ మని 
పిలుపునిచాచిరు.
‘సోదరీమణులు’-75గవంటలు
ప్రధానమంత్రి స్వయం సమృదధి నారీశకితి సంఘాల మహిళ్లతో 
సంభాషించిన సందరభుంగా- “మనం స్్వతంతయూ్ర 75వ వారిషికోతసివాలు 
నిర్వహిస్తినానిం. మన గ్రామంలో ఏడాదికి 75 రోజులు పారిశుధయూ పనిలో 
పాలుపంచుకుందాం. ఈ మేరకు ఈ ఏడాది ఆగస్్ట  15 నుంచి వచేచి 
సంవతసిరం ఆగస్్ట  15దాకా స్వయం సహాయ సంఘాల 
స్దరీమణ్లంతా ఒక సంకలపొం పూనాలి. అందులో భాగంగా జల 
సంరక్షణ, బావుల మరమ్మతు, గ్రామంలోని చెరువుల పునరుదధిరణ వంటి 
పనులు చేపట్్టవచుచి. 
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స్్వతంత్రాయూనంతరం తొలిస్రిగా గిరిజనుల 
ఆత్మగౌరవం, దేశ వారసతా్వనిని చాటేల్ గిరిజన 
ప్రదర్శనశాలలు ఏరాపొటు చేస్తినానిరు. మరోవైపు 
నిరుడు నవంబర్ 15 నుంచి భగవాన్ బిరాసి 
ముండా జయంతిని “జాతీయ గిరిజన ఆత్మగౌరవ 
దినోతసివం”గా నిర్వహించడ్ం ప్రారంభించారు. 
స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివ సంవతసిరం 
నేపథయూంలో గత 75 ఏళ్లీలో దేశం స్ధించిన 
విజయాలతో ప్రతి వయూకితి అనుబంధం కలిగి ఉండే 
వీలుంది. ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశానిని 
అగ్రస్్థ నాన నిలపడ్ంలో ఇటీవల దేశంలో చోటు 
చేస్కునని విపలీవాత్మక, పరివరతినాత్మక మారుపొలు 
విజయం స్ధించాయి. సమషి్ట కృషి (సబ్ కా 
ప్రయాస్) మంత్రంతో అనిని రంగాలోలీ న్ ప్రగతికి 
సంబంధించి ఎనోని రికారు్డలు సృషి్టంచబడా్డ యి. 
అల్గే చరిత్ర, సంసక్కృతి పరిరక్షణ, వాయూపితిలోన్ 
ఈ కృషి విజయవంతమైంది. కానీ, ఇది కేవలం 
ఒక దశ మాత్రమే తపపొ దేశం నిరేదూశించుకునని 
గమయూం కాదు. అందుకే స్్వతంతయూ్రం వచిచిన 
ఏడాది నుంచి శతాబిదూ వేడుకల ఏడాదిదాకా 
రాబోయే 25 ఏళ్లీ వయూవధిని అమృత కాలం 
ర్పంలో వేడుకలు నిర్వహించాలని 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిర్ణయించారు. ఈ 
మేరకు ఈ అమృత మహోతసివం సందరభుంగా 
వేడుకలు చేస్కోవాలని ప్రజలకు పిలుపునిచాచిరు. 
దేశానిని ముందుకు నడిపించేల్ మనం 
వయూకితిగతంగా కొనిని సంకల్పొలు పూనుదామని 
సూచించారు. ప్రతి ప్రభుత్వ విభాగంతోపాటు 
పంచాయతీ నుంచి పారలీమెంటు దాకా దేశానిని 
ముందుకు నడిపే ఏదైనా లక్షష్ం నిరేదూశించుకోవాలని 
కోరారు. “ఇది సంకల్పొలు ప్రకటించుకునే 
సంవతసిరం... రాబోయే 25 ఏళ్లీ అమృత కాలంలో 
వాటిని నెరవేరుచికోవాలిసిన సమయం. రాబోయే 
25 ఏళ్లీలో దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల దా్వరా 
సంకల్పొలను స్కారం చేస్కోవడ్ం అననిది ఈ 
శతాబిదూ వారసత్వంగా మారుతుంది. నేటి భారత 
అభివృదిధి పయనం రేపటి భారత దేశానికి అదుభుత, 
స్సంపనని వారసతా్వనిని అందించాలి” అని 
ప్రధాని మోదీ అభిప్రాయపడా్డ రు.

75జిలాలు లోలు 75క్పెై గాజన్ఔష్ధికేవందా్ర లు
స్్వతంతయూ్ర 75వ వారిషికోతసివాల కీలక సందరభుంలో దేశంలోని 75 జిల్లీ లోలీ  
75కు పైగా జన ఔషధి కేంద్రాలు ఏరాపొటు కానునానియి.

బొమ్మలదా్వరాస్్వత్వంత్యూ్రగాథ
ప్రధానమంత్రి 2021 జూన్ 24న ‘టాయ్ కాథాన్’ కారయూక్రమంలో ప్రసంగిసూతి- 
అమృత మహోతసివ కాలంలో ఆట్లు-బొమ్మల రంగం ఆవిషక్రణలు చేపటా్ట లని 
పిలుపునిచాచిరు. ఈ మేరకు స్్వతంతయూ్ర ఉదయూమ కథలు, విపలీవ వీరుల స్హస 
గాథలు, నాయకత్వం ఎదుర్క్నని నిర్బంధాలు వగైరాలను బొమ్మల క్రీడ్ ర్పంలో 
ర్పొందించాలని కోరారు.
విదాయూరు్థ లక్75ఉదవంతాలఅనే్వష్ణప్రీక్ష
ప్రధానమంత్రి విదాయూరు్థలతో సంభాషించిన సందరభుంగా స్్వతంతయూ్ర 75వ 
వారిషికోతసివం నేపథయూంలో దేశ స్్వతంతయూ్ర సమరయోధుల గురించి 
తెలుస్కోవాలని సూచించారు. ఈ దిశగా ప్రారంభించిన దేశవాయూపతి కారయూక్రమంలో 
భాగస్్వములు కావాలని వారిని కోరారు. ఇందులో భాగంగా స్్వతంతయూ్ర 
పోరాటానికి సంబంధించి తమ రాష్రాంలో చోటు చేస్కునని 75 ఉదంతాలను 
విదాయూరు్థలు అనే్వషించాలిసి ఉంటుందని వివరించారు. ఆ సంఘట్నలు ఒక వయూకితి 
పోరాటానికి లేదా ఒక విపలీవకారుడి సమరానికి చెందినవిగా  ఉండ్వచుచినని 
తెలిపారు. ఈ సంఘట్నలను తమ మాతృభాషలో వివరంగా రాయాలని, 
అంతేకాకుండా హిందీ-ఆంగలీ భాషలలో రాయగలిగితే బాగుంటుందని ఆయన 
సూచించారు.

ముఖప్త్్ర కథన్వం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం
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‘సబ్	 కా	 ప్రయాస్’	 –	 సవార్్ణ	 భార్తం	 వైపు	
పయన్ం

  ప్రపంచ వేదికపై నేడు భారత ‘సమాచార స్ంకేతిక-
డిజిట్ల్ స్ంకేతిక’ పతాకం రెపరెపల్డుతోంది. 
ఇంట్రెనిట్ డేటా వినియోగంలో మన దేశం రికారు్డలు 
బదదూలు కొడుతోంది. ప్రపంచవాయూపతి డిజిట్ల్ ల్వాదేవీలోలీ  
40 భారతోలీ నే నమోదవుతునానియి. ఈ 21వ శతాబదూపు నవ 
భారతంలో ప్రజల స్ంకేతికత అనుసరణ వేగం ఎవరినైనా 
ఆశచిరయూపరుస్తింది. కొనేనిళ్లీగా స్గిన ప్రగతి పయనం 
భారతదేశానికి కొతతి గురితింపు తెచిచిపెటి్టంది. నేటి భారతంలో 
ఈ కొతతి గురితింపును- ‘పని చేయడ్ం… చేయడ్ం.. 
సకాలంలో పూరితిచేయడ్ం’గా నిర్వచించవచుచి. ఈ 
సంకలపొంతోనే భారత్ ముందడుగు వేస్తింది. పురోగమనం, 
ప్రగతి స్ధనకు ఎదురుచూడాలిసి రావడానిని ఇక భారత్ 
సహించదు. స్వపని స్కారంలో ఇకపై ఎంతమాత్రం ఓపిక 
పట్్టడానికి భారత్ సిదధింగా లేదు. తన కలలను దృఢ 
సంకలపొంతో నెరవేరుచికోవాలని ఎంతో ఆదురాదూ తో 
ముందుకు దూస్కెళ్తింది. భారత్ నేడు ఆత్మవిశా్వసంతో 
ఉంది… స్వశకితినే నము్మతుంది. ఈ మేరకు 2030కల్లీ  
మొతతిం విదుయూదుతాపొదన స్మర్థ్యంలో 40 శాతం శిల్జేతర 
ఇంధన వనరుల నుంచి స్ధించాలని భారత్ 2016లోనే 
సంకలపొం చెప్పుకుంది. కానీ, ఆ గడువుకు ఎనిమిదేళ్లీ  
ముందుగానే భారత్ ఆ లక్షయూనిని చేరుకుంది. అల్గే 
గాయూస్లిన్ లో 10 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం లక్షయూనిని 
కూడా గడువుకనాని ఐదు నెలలు ముందే చేరింది. కోవిడ్ 
వంటి విపతుతిను ఎదురోక్వడ్ం, 200 కోట్లీ టీకాల స్్థ యిని 
అందుకునే దిశగా మన పయనం ఇప్పుడు 
పరిశోధనాంశంగా మారింది. ‘భారత్ తయారీ’ టీకా 
స్వదేశంతో ప్రపంచంలోని కోటాలీ ది ప్రజల ప్రాణాలను 
కోవిడ్ బారి నుంచి రక్షించింది. ఇక కోవిడ్ సమయంలోనే 
కాకుండా రెండేళ్లీగా 80 కోట్లీ మంది పేదలకు ఆహార 
ధానాయూలను ఉచితంగా అందించింది. ఇవాళ్ భారత్ లో 
ప్రతి నెలలో సగటున 5,000 పేటెంట్ దరఖ్స్తిలు 
దాఖలవుతునానియి. అల్గే ప్రతి నెలలో సగటున 500 
అతాయూధునిక రైలు బోగ్లు నేడు తయారవుతునానియి. 
అదేవిధంగా ‘కుళ్యి దా్వరా నీరు’ పథకం కింద ప్రతి 
నెలలో సగటున 18 లక్షల ఇళ్లీకు కనెక్షనులీ  
ఇవ్వబడుతునానియి.

 అంకుర భారతం పథకం ఒకప్పుడు భావనాత్మక దశలో 
ఉండి, చాల్మందికి ఈ పదమే తెలియని పరిసి్థతి ఉండేది. 
అయితే, ఇటీవలి కృషి ఫలితంగా భారతదేశం నేడు 
ప్రపంచంలోనే మ్డో అతిపెదదూ అంకుర పరాయూవరణ వయూవస్థ 

75మవంద్ద్గగా జాలు-75ప్్ర దేశ్లు
స్్వతంతయూ్ర ఉదయూమంతో ముడిపడిన 75 మంది దిగ్గజాల జాబితాను 
ర్పొందించండి.. వారి వసత్రధారణను అనే్వషించడ్ం.. వారు పలికిన ప్రతి 
వాకాయూనీని మీ మాట్లోలీ  పలకండి.. ఈ మేరకు ఒక పోటీ నిర్వహించండి. 
అల్గే మీ పాఠశాలలోలీ ని భారతదేశ పట్ంలో స్్వతంతయూ్ర ఉదయూమానికి 
సంబంధించిన 75 ప్రదేశాలను గురితించండి.. ‘బారో్డ లీ ఎకక్డుంది? 
చంపారణ్ ఎకక్డుంది?’ అని పిలలీలను ప్రశినించండి.
75నాయూయపోరాటఉదవంతాలు
నాయూయ విదయూ బోధించే విదాయూ సంస్థలలో విదాయూరు్థలను స్్వతంతయూ్ర సమరంలో 
భాగంగా నాయూయపోరాట్ం జరిగిన 75 ఉదంతాలను గురితించాలిసిందిగా 
కోరండి. సదరు నాయూయ పోరాట్ం చేసిన వారెవరు? స్్వతంతయూ్ర  
సమరయోధుల రక్షణకు వారెల్ంటి ప్రయతానిలు చేశారు? బ్రిటిషు 
స్మ్రాజయూం నాయూయ వయూవస్థ వైఖరి ఎల్ంటిది? వగైరా ప్రశనిలకు జవాబులు 
అనే్వషించవచుచి. మీరు దానిపై ఓ నాట్కం కూడా రాయవచుచి. లలిత కళ్లు 
అభయూసించే విదాయూరు్థలు ఆ సంఘట్నలపై చిత్రలేఖనం చేయవచుచి. కవిత్వంపై 
ఆసకితిగలవారు వాటిపై కవితలు, పాట్లు కూడా రాయవచుచి. ఇదంతా 
మొదట్ చేతిరాతతో ఉండాలి. అటుపైన దానికి డిజిట్ల్ ర్పం కూడా 
ఇవా్వలి. ప్రతి విదాయూ సంస్థ, కళ్శాలలో ఈ ప్రయతనిం చేసేతి అది ఆ 
విదాయూసంస్థకు వారసత్వంగా మారుతుంది. ఇదొక సంపూర్ణ భావనాత్మక 
పునాదిని సృషి్టస్తింది. ఆ తరా్వత దీనిపై జిల్లీ /రాష్రా/దేశవాయూపతి పోటీలు కూడా 
నిర్వహించవచుచి. 
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కలిగి ఉంది. అంతేకాదు.. భారతదేశంలో సగటున ప్రతి 
10 రోజులకు ఒక యూనికార్ని పరిశ్రమ 
సృషి్టంచబడుతోంది.

భారత్ ప్రస్తితం ప్రపంచంలో రెండో అతిపెదదూ మొబైల్ 
ఫ్న్ తయారీదారుగా ఉంది. భారత బయోటెక్ 
ఆరి్థకవయూవస్థ ఎనిమిది రెటులీ  విసతిరించి  6 లక్షల కోట్లీ 
ర్పాయలకు చేరింది. ప్రకృతి వయూవస్యం 
ప్రపంచమంతటా చరచినీయాంశం స్్థ యిలోనే ఉండ్గా 
మన దేశంలో మాత్రం పాతుకుపోతోంది. వాతావరణ 
మారుపొ సవాళ్లీ పరిష్క్రం దిశగా ప్రపంచ కృషిలో భారత 
భాగస్్వమయూం విధానాలకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు; 
భారత తరుణ విదుయూత్ వాహన తయారీకి వాతావరణ 
సంబంధిత స్ంకేతికతలో పెటు్ట బడులు పెడుతునానియి. 
స్మానయూ జనజీవనంలో పరాయూవరణహిత ప్రవరతిన, 
జీవనశైలి స్ధారణ స్్థ యికి మారుతునానియి. ఇవాళ్ 
భారతదేశంలోని ప్రతి గ్రామం బహిరంగ విసరజాన 
విముకతిం; ప్రతి గ్రామానికీ విదుయూత్ సౌకరయూం ఉంది; 
దాదాపు ప్రతి గ్రామం రహదారితో సంధానమై ఉంది; 
గ్రామాలోలీ  99 శాతానికి పైగా వంట్గదులోలీ  పరిశుభ్ 
ఇంధనం ఉపయోగంలో ఉంది; బాయూంకింగ్ వయూవస్థ ప్రతి 
కుటుంబానికీ అందుబాటులో ఉంది; ప్రతి నిరుపేదకూ  5 
లక్షల ర్పాయల విలువైన చికితసి సౌకరయూం 
కలిపొంచబడింది. ఇక ప్రస్తిత అమృత కాలంలో నవ 
భారతం లక్షష్ం స్్వతంతయూ్ర సమరయోధుల కలలను 

75అమృత్సరోవరాలు
స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివాల సమృతి చిహనింగా భవిషయూతుతి 
తరానికి ఏదైనా అందించాలనే సంకలపొంలో భాగంగా ప్రతి జిల్లీ లో 
75 అమృత సరోవరాల నిరా్మణం చేపటా్ట రు. ఆయా జిల్లీ లోలీ  అమృత 
సరోవరం కొతతిదైనా లేదా పెదదూది చేయబడినా అందుకోసం ప్రభుత్వం 
నుంచి ఉపాధి హామీ పథకం నిధుల దా్వరా సహాయం పొందవచుచి. 
ఇల్ ప్రతి జిల్లీ లో నిరి్మంచే 75 అమృత సరోవరాలు రాబోయే 
తరాలకు ఎంతో ఉపయోగకరం కాగలవు. దీనివలలీ మన భూమాతకు 
ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. భూ గరభుం నుంచి ఎంతో నీరు 
ల్గేస్కునని మనం ఈ భూమాత దాహారితి తీరచిడ్ం ఆ తలిలీకి బిడ్్డలుగా 
మన కరతివయూం. తదా్వరా ప్రకృతి మనుగడ్లో కొతతి శకితి నిండుతుంది. 
నవయూ చైతనయూం కలుగుతుంది. దీంతో చినని రైతులకు, మహిళ్లకు 
ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అంతేకాదు- ఇది భూతదయతో కూడిన 
కృషి కాబటి్ట పశుపక్షయూదులకూ ఇద్ంతో ప్రయోజనకరం. మొతతిం 
మీద ప్రతి జిల్లీ లో 75 అమృత సరోవరాల నిరా్మణం మానవత్వంతో 
చేపటే్ట బృహతతిర కారయూం.. అది మన విహిత కరతివయూం.
75గోబర్-ధ్న్బయోసి.ఎన్.జిపాలు వంటులు
రాబోయే రెండేళ్లీలో దేశంలోని 75 పెదదూ పురపాలక సంస్థలోలీ  గోబర్-
ధన్ బయో-సి.ఎన్.జి పాలీ ంట్లీ ఏరాపొటు దిశగా కసరతుతి స్గుతోంది. 
భారతదేశంలోని నగరాలను పరిశుభ్ంగా-కాలుషయూ రహితంగా 
తీరిచిదిదదూడానికి ఈ పథకం చాల్ ఎంతగానో దోహదం చేస్తింది.

“స్వాతంత్్య్్ర	శతాబ్దా	నాటికి	భార్తదేశాన్ని	

మన్ం	ఉన్నిత	శిఖర్లకు	చేర్చిలంట్	ఆ	

దిశగా	కఠోర్ంగా	శ్రమించ్డం	అవసర్ం.	

కఠోర్	పర్శ్రమకు	అడడాదార్	ఏదీ	ఉండదు.	

స్వాతంత్్య్్రం	తర్వాత	దేశంలో	ఆధిపత్య్ం	

చ్ల్యించిన్	ర్జకీయ	పారీటులు	అల్ంటి	

అడడాదారులను	ఎంచుకునానియి.”

-ప్రధాన్మంత్రి	న్రేంద్ర	మోదీ
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స్వాతంత్్య్్ర	సమర్ం:	అజాఞాత	వీరుల	సమాచార్	
స్కర్ణ,	జిల్్ల	డిజిట్ల్	భాండాగార్ల	సృషిటు

వవందేభారత్వం-న్ృతోయూత్స్వవం:

స్్వతంతయూ్ర ఉదయూమంలో తాయూగాలు చేసిన 
ఎందరో అజాఞా త వీరులను 

స్మరించుకోవడ్ంతోపాటు వారి 
ధైరయూస్హస్లపై యువతలో అవగాహన 

పెంచడానికే ఈ ప్రయతనిం. ఆనాడు 
వీరోచితంగా పోరాడినా నేటి తరానికి 

తెలియకుండా తెరమరుగున ఉండిపోయిన 
వీరులు వారు. అల్గే నాటి స్్వతంతయూ్ర 

సమరానికి ప్రతయూక్ష స్క్షులు, తమవంతు 
పోరాడినవారు సహా పోరాట్ ప్రదేశాల 

సంబంధిత కథనాలను సేకరించి భద్రపరచే 
ప్రయతనింలో భాగమే జిల్లీ  డిజిట్ల్ 

భాండాగారం (డీడీఆర్) ఏరాపొటు.

స్్వతంతయూ్ర 75వ వారిషికోతసివం నేపథయూంలో ప్రతి 
పౌరుడి మదిలో జాతీయ ప్రతిష్టను, దేశభకితిని 
పాదుకొలపొడ్ంలో భాగంగా 2022 ఆగస్్ట  11-
17దాకా ‘ఇంటింటా త్రివర్ణ పతాకం’ కారయూక్రమం 
నిర్వహిస్తిరు. తదా్వరా దేశభకితి భావనను వెలలీడించే 
అవకాశం ప్రతి వయూకితికీ లభిస్తింది. ఈ మేరకు 
ప్రభుత్వం 2021 డిసెంబరు 30న జాతీయ పతాక 
సమృతి-2002ను సవరించి అమృత మహోతసివ 
ఏడాదిలో పాలిస్టర్, యంత్ర తయారీ జెండాల వాడే 
వీలు కలిపొంచింది. 

కేంద్ర స్ంసక్కృతిక, రక్షణ శాఖల ప్రతేయూక కృషిలో భాగంగా జాతీయ స్్థ యిలో రెండు 
నెలలపాటు నిర్వహించిన పోటీల దా్వరా దేశం నలుమ్లల నుంచి ఎంపిక చేసిన 480 
మంది నృతయూ కళ్కారులతో 2022 గణతంత్ర దినోతసివం నాడు ప్రదర్శన ఇవ్వబడింది.
స్్వత్వంతో్ర దయూమవంపెై రేడియోకారయూక్ర మప్రవంప్ర స్వత్వంత్్ర గళవం
భారత స్్వతంతయూ్ర పోరాట్ంలో గణనీయ పాత్ర పోషించిన 
వయూకుతిల, నాటి సమరానికి కీలకంగా తోడ్పొడిన ఉదయూమాలపై 
ఇంట్రెనిట్ దా్వరా రేడియో కారయూక్రమ పరంపర ప్రస్రం 
చేయబడుతుంది. తదా్వరా సంప్రదాయ స్్వతంతయూ్ర సమర 
చరిత్రకు ఎకక్నివారి సమాచారం ఇవ్వబడుతుంది.

అనా్య్యాన్ని	న్ర్సిసూతు	అందర్	హృదయాలో్ల	దేశభకితు	భావన్ను	
న్ంపి,	భావోదేవాగాలను	ప్రేరేపించే	పాట్లు,	పదా్య్లను	నాటి	బ్రిటిషు	
ప్రభుతవాం	న్షేధించింది.	వాటిన్	https://amritmahotsav.nic.in/
swatantra-swar.htm	లో	చూడవచుచి.

స్్వత్వంత్యూ్ర75వవారి్ష కోత్స్వవం
నేప్థయూవంలో‘ఇవంట్వంట్తి్ర వర్ణ 
ప్తాకవం’!
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నెరవేరచిడ్మే. వారు కలలుగనని నవ భారత నిరా్మణం పూరితికావాలిసి 
ఉంది. పేదలు, రైతులు, కారి్మకులు, వెనుకబడిన, గిరిజనులునని 
భారతదేశంలో అందరికీ సమాన అవకాశాలునానియి.

గత ఎనిమిదేళ్లీలో ఈ సంకల్పొనిని నెరవేరచిడానికి ప్రభుత్వం 
విధానాలను ర్పొందించి, అంకితభావంతో వాటి అమలుకు కృషి 
చేసింది. అమృత కాలంలో అందరీని ఏకం చేసూతి సమషి్ట కృషితో 

కోటాలీ ది ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేరేచి దిశగా భారత్ ఆలోచనలు 
స్గుతునానియి. ఇవాళ్ మన దేశం అపార అవకాశాల భారతం. 
బలమైన, స్సి్థర-నిర్ణయాత్మక ప్రభుత్వ నేతృత్వంలో అది కొతతి కలలు 
కనడ్ంతోపాటు సరికొతతి సంకల్పొలను నిరేదూశించుకుంటోంది. 
అంతేకాదు... ఆ కలల స్కారానికి, సంకల్పొల స్ఫల్యూనికి 
శ్రమిస్తింది. ప్రభుత్వ విధానాలు కూడా అందుకు తగినటులీ  విసపొష్టంగా 
ఉనానియి.  రాబోయే 25 సంవతసిరాలోలీ  స్్వవలంబన స్ధించడ్ంపై 

నాగా్ర మవం-నావారసత్్వవం
‘నా గ్రామం-నా వారసత్వం’ (ఎంజిఎండి) వాసతివానికి ‘జాతీయ 
స్ంసక్కృతిక గురితింపు కారయూక్రమం’ (ఎన్ఎంసీఎం)లో భాగం. 
దేశవాయూపతింగా గల స్ంసక్కృతిక సంపద, వనరులను కనుగొని, 
నమోదు చేయడ్ం దీని లక్షష్ం. ఈ మేరకు 6.5 లక్షల గ్రామాలోలీ  
భారతీయ స్ంసక్కృతిక పదధితులు/సంప్రదాయాలను పరిరక్షించి, 
ప్రోతసిహించడానికి ఇది దోహదం చేస్తింది. దీంతోపాటు స్్థ నిక 
కళ్కారులను, వారు కాపాడుకుంటూ వస్తినని నైపుణాయూలను, 
వారసతా్వనిని నిలబెడుతుంది. ఎంపిక చేసిన ప్రతి గ్రామానికీ ఒక 
‘వరుచివల్ మ్యూజియం’ సృషి్ట ఈ కారయూక్రమ ప్రాథమిక లక్షష్ం.
డిజిటల్జోయూతిదా్వరాదాదాపు27
లక్షలమవంద్నివాళి
మన భవిషయూతుతి నిరా్మణం కోసం తమ వరతిమానానిని పణంగా 
పెటి్టన అసంఖ్యూక స్్వతంతయూ్ర సమర యోధుల తాయూగాలవలలీనే 
మనకు స్్వతంతయూ్రం లభించింది. ఈ స్్వతంతయూ్ర అమృత 
మహోతసివం సందరభుంగా కృతజఞాతా భావనతో ఈ దేశం వారి 
ధైరాయూనికి, తాయూగాలకు శిరస్భివందనం చేస్తింది. ఈ మేరకు 
డిజిట్ల్ జ్యూతి దా్వరా వారికి నివాళి అరిపొంచేందుకు ఏరాపొటులీ  
చేశారు. ఈ జ్యూతిని సెంట్రల్ పారుక్, కనానిట్ పేలీస్ వదదూ 
వెలిగించగా, ఇపపొటివరకూ దాదాపు 27 లక్షల మంది నివాళి 
అరిపొంచారు.
అత్యూధికసవంఖయూలోజాతీయ
ప్తాకాలనుఎగురవేసిగిని్నస్ప్్ర ప్వంచ
రికారు్డ లలోపేరున్మోదుచేస్క్న్్న
భారత్
స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివంలో భాగంగా 2022  ఏప్రిల్ 
23న బీహార్ లోని జగదీష్ పూర్ లో గల దులూర్ మైదానంలో 
వీర్ కున్వర్ సింగ్ విజయోతసివంలో 78,220 జాతీయ 
జెండాలను ఎగుర వేశారు. దీంతో భారత్ గినినిస్ ప్రపంచ 
రికారు్డలలో పేరు నమోదు చేస్కుంది. లోగడ్ ఈ రికారు్డ  
2004లో ఒకేస్రి 56 వేల జెండాలు ఎగురవేసిన పాకిస్తిన్ 
పేరిట్ ఉండేది.

స్వయవంసమృదధి భారత్వంలక్షయూవంన్రవేరుతువంద్
భారతదేశం 100వ స్్వతంతయూ్ర వారిషికోతసివం నిర్వహించుకునే నాటికి 
స్వయం సమృదిధి లక్షష్ం నెరవేరుతుంది. ఇందుకోసం అచంచల దీక్ష, 
తిరుగులేని నిబదధితతో కృషి చేయడ్ం అవశయూం. భారతదేశం మరోస్రి 
స్్వవలంబనను స్ధించడ్ం దా్వరా ప్రపంచానికి కొతతి దిశను నిరేదూశిస్తింది. 
భారత్ స్ధించే విజయాలు కేవలం మనకు మాత్రమేగాక  ప్రపంచానికి, 
మానవాళికి ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. స్్వవలంబనతో నిండిన మన 
ప్రగతి ప్రయాణం యావతుతి ప్రపంచ అభివృదిధి పయనానిని వేగవంతం 
చేస్తింది.
భారత్దేశవంఇవంధ్న్స్్వవలవంబన్స్ధిస్తు వంద్
మనం స్్వతంతయూ్ర శతాబిదూ వేడుకలు నిర్వహించుకునే నాటికి భారతదేశం 
ఇంధన రంగంలో స్్వవలంబన స్ధిస్తింది. విదుయూత్ వాహనాల సంఖయూ 
పెంపు, గాయూస్ ఆధారిత ఆరి్థక వయూవస్థ, దేశవాయూపతింగా సి.ఎన్.జి-పి.ఎన్.జి 
నెట్ వర్క్ లు, నిరేదూశిత గడువుకు ముందే పెట్రోలోలీ  20 శాతం ఇథనాల్ కలిపే 
లక్షయూనిని స్ధించడ్ం, 2030 నాటికి నికరశూనయూ కర్బన ఉదా్గ రిణిగా 
తీరిచిదిదేదూ విధంగా రైలే్వలను 100 శాతం విదుయూదీకరించడ్ం వంటివి ఈ 
ప్రతిష్్ట త్మక ప్రణాళికలో భాగంగా ఉనానియి. పునరుతాపొదక ఇంధనంలో 
450 గిగావాట్లీ లక్షయూనిని భారతదేశం నిరేదూశించుకోగా, అందులో 100 
గిగావాట్లీ లక్షయూనిని గడువుకు ముందే స్ధించింది. అల్గే అంతరాజా తీయ 
సౌర కూట్మి ఏరాపొటుతోపాటు ‘ఒకే సూరుయూడు-ఒకే గ్రిడ్’ దార్శనికతను 
పంచుకోవడ్ంలో భారతదేశం అగ్రగామిగా ఉంది. మరోవైపు జాతీయ 
హరిత ఉదజని కారయూక్రమానిని ప్రకటించడ్ంతో సరిపెటు్ట కోకుండా ఇపపొటికే 
కారయూరంగంలో దూకింది.

ముఖప్త్్ర కథన్వం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం
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సోమనాథ
ఆలయవం

ప్రధాన్ మోదీ నేతకృతవాంలోన్ 

సోమన్థ్ ట్రస్ట్ 

సోమన్థాలయాన్్న 

నవీకరించ్ంది. ఈ మేరకు 

ప్రదర్శన కేంద్ం, సమ్ద్ దర్శన 

మారగాం, పారవాతీదేవి ఆలయం 

న్రి్మంచార్.

ఈ ఆలయ సందర్శనకు 
వ్చేచి యాత్రికుల సౌకరా్యర్థం 
ఒక విమాన్శ్రయం 
న్రి్మంచబడింది. 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ మోదీ 
దీన్్న జూలై 12వ్ తేదీన 
ప్రారంభించార్.

బాబా
బై దయూనాథ్
థామ్,
దేవగఢ్

మార్గ ప్రణాళిక కూడా సిదధింగా ఉంది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ మాట్లోలీ - “దేశానికి స్్వతంత్రయూం సిదిధించి 2047లో 100 
ఏళ్లీ  పూరతియేయూనాటికి దేశానిని మనం ఏ గమాయూనికి చేరచిదలిచామో 
ఆ స్వపని స్కారం దిశగా దేశం యావతూతి ముందడుగు 
వేస్తింది.”

కొతతి నిర్ణయాలు, సరికొతతి ఆలోచనలు, స్్వవలంబనే 

కేదార్నాథ్ధామ్
ప్రకృతి విపతుతిలో తీవ్ంగా ధ్వంసమైన కేదార్ నాథ్ ధామ్ మళ్లీ 
ఘనంగా ర్పొందుతోంది. ఈ మేరకు మ్డ్ంచెల భద్రత 
ప్రాకారం, ఆలయానికి మార్గ సౌలభయూం, ఆస్్థ  మార్గం, 
మందాకిని వంతెన నిరా్మణం, హెలిపాయూడ్ పూరితికాగా, అనేక 
ఇతర పనులు కొనస్గుతునానియి.
చార్దామ్జాతీయరహదారి
ఇది ఏ వాతావరణ పరిసి్థతిలోనైనా గంగోత్రి, యమునోత్రి, 
కేదార్ నాథ్, బద్రీనాథ్ ను కలిపే స్రక్షిత, సౌలభయూ జాతీయ 
రహదారి ప్రాజెకు్ట . ఈ రహదారితో భకుతిలకు అనిని ధామాల 
యాత్ర సౌలభయూం అందుబాటులోకి వస్తింది.
మహాకాళకారిడార్,ఉజజా యిని
ఉజజాయిని మహాకాళ్ ఆలయ విసతిరణ పనులు  750 కోట్లీ 
ర్పాయల అంచనా వయూయంతో స్గుతునానియి. ఈ 
స్ందరీకరణతో ఆలయ సముదాయం విసీతిర్ణం కూడా దాదాపు 
8 రెటులీ  పెరుగుతుంది.

“నేడు జాతి అమకృత సంకలపుం న్రవేరేచి దిశగా 
మనం మ్ందడుగు వేసుతున్న నేపథ్యంలో మన 

కరతువ్్యంలోగానీ, కకృషిలోగానీ అణుమాత్ం 
లోపమైన్ ఉండకూడదు. మ్ఖ్యంగా మన 
జాతీయ సమైకత్య మనకు అగ్రప్రాధాన్యం 

కావాలి”
-నరేంద్ మోదీ, ప్రధానమంత్రి-నరేంద్ మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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భారతదేశం చేస్తినని ఈ కృషికి ప్రతిబింబం. అంతేకాదు.. ఇది మన 
స్్వతంతయూ్ర సమరయోధుల కలలను నెరవేరేచి ప్రయతనిం కూడా; 
భారతదేశానిని సముననిత శిఖరాలకు చేరాచిలనే ఆకాంక్షతో ఎందరో 
ధీరోదాతుతిలు ఉరికొయయూను ఆలింగనం చేస్కునానిరు. జీవితాంతం 
చీకటి నిండిన చెరస్లలో మగి్గపోవడానికీ వారెననిడూ వెనుకాడ్లేదు.

దేశ పౌరులు ప్రతి ఒకక్రి కృషి, ప్రజా భాగస్్వమయూ సూఫూరితితో 
జాతీయ సంకల్పొల స్ధనలో భాగస్్వములైనపుడు ప్రపంచంలోని 
గొపపొ శకుతిల తోడాపొటును వారు కచిచితంగా పొందగలుగుతారు. నేడు 
ప్రపంచంలోని గొపపొ శకుతిలు భారతదేశంతో భుజం కలిపి నడ్వాలని 
భావిస్తినానియి. తన పౌరుల సంకలపొం, శకితితో భారత్ ఇవాళ్ ప్రగతి 

దేశంలో ఆధా్యతి్మక వారసతవాందేశంలో ఆధా్యతి్మక వారసతవాం
అభివృద్ధి ,ప్రిరక్షణ,పున్రుదధి రణఅభివృద్ధి ,ప్రిరక్షణ,పున్రుదధి రణ

ఏకంగా 492 ఏళ్లీ వివాదం 
తరా్వత చివరకు 
రామజన్మభూమిలో 
రామాలయ నిరా్మణం 
స్గుతోంది. ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ దీనికి 
శంకుస్్థ పన చేశారు.

కాశ్ విశ్వనాథ కారిడార్ 
అభివృదిధి చేయబడింది. 
ఆలయం చుటూ్ట  2017దాకా 
రోడులీ  ఇరుకుగా ఉండేవి. 
కానీ, కాశ్ నేడు దివయూంగా, 
గొపపొగా ర్పొందింది.

రామ
మవంద్రవం
అయోధ్యూ

కాశ్
విశ్వనాథ
కారిడార్

ప్రిపూర్ణ త్స్ధ్న్క్ప్్ర ణాళికలుప్రిపూర్ణ త్స్ధ్న్క్ప్్ర ణాళికలు
స్్వతంతయూ్ర స్వరో్ణ తసివ సంవతసిరం నాటికి మనం పరిపూర్ణత స్ధించాలిసి ఉంది. ఇందు కావాలిసింది ఏమిట్ంటే- 100 శాతం గ్రామాలకు 
రహదారులు, 100 శాతం కుటుంబాలకు బాయూంకు ఖ్తాలు, 100 శాతం అరు్హలైన లబిధిదారులకు ఆయుష్్మన్ భారత్ కారు్డలు, 100 శాతం అరు్హలైన 
ప్రజలకు వంట్గాయూస్, విదుయూత్ కనెక్షనులీ  ఉండాలి. ఈ అమృత కాలంలో మనం చేయాలిసింది నిద్రలో కలలు కనడ్ం కాదు.. మేల్క్ని మన సంకల్పొలను 
స్ధించడ్మేనని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఓ కారయూక్రమంలో ప్రసంగిసూతి సపొష్టం చేశారు. ఆ మేరకు రాబోయే 25 ఏళ్లీపాటు శ్రమించాలి... 25 
ఏళ్లీపాటు తాయూగం, ఏకాగ్రత కావాలి.. వందల ఏళ్లీ బానిసత్వంలో మన సమాజం కోలోపొయిన దానిని తిరిగి పొందడానికే ఈ 25 ఏళ్లీ కాల్నిని 
వెచిచించాలి. కాబటి్ట ఈ స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివంలో మన దృషి్ట మొతతిం భవిషయూతుతి పైనే కేంద్రీకృతం కావాలి.

ముఖప్త్్ర కథన్వం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం
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శ్్ర మహాకాళిమాత్ఆలయవం,పావగఢ్శ్్ర మహాకాళిమాత్ఆలయవం,పావగఢ్
పావగడ్ కొండ్పైగల ఈ ఆలయ శిఖరానిని, ధ్వజసతింభానిని 
దాదాపు 500 ఏళ్లీ కిందట్ దురాక్రమణదారులు ధ్వంసం 
చేశారు. ఈ నేపథయూంలో ఇటీవల ఈ ఆలయ శిఖరం, 
ధ్వజసతింభం పునరుదధిరణ తరా్వత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ జెండా ఎగురవేసి ప్రసంగించారు. “స్్వతంతయూ్రం 
వచిచి 75 ఏళ్లీయినా ఐదు శతాబాదూ ల కిందట్ ధ్వంసమైన 
మహంకాళి ఆలయం పునరుదధిరణ జరగలేదు.. శిఖరంపై 
జెండా ఎగురవేయలేదు. ఈ గుడిపై ఎగురవేసిన జెండా 
మన ఆధాయూతి్మకతకు ప్రతీక మాత్రమేగాక శతాబాదూ లు 
దాటినా, యుగాలు కరిగినా.. మన విశా్వసం మాత్రం 
శాశ్వతమని చాటుతుంది” అనానిరు.
1.5కోటలు జాతీయగీత్వంవీడియోలఅప్లోడ్1.5కోటలు జాతీయగీత్వంవీడియోలఅప్లోడ్
స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివాల చొరవతో భారతదేశం 
సహా ప్రపంచవాయూపతింగా నివసించే 1.5 కోట్లీ మంది 
భారతీయులు జాతీయ గ్తానిని ఆలపిసూతి ఆ వీడియోను 
స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివాల వెబ్ సైట్ లో అప్ లోడ్ 
చేశారు. ముగు్గ లు వేయడ్ం, దేశభకితి గ్తాల్పన, జ్ల 
పాట్లు రాయడ్ం వంటి పోటీలోలీ  5.5 లక్షల మంది 
పాల్్గ నానిరు.

విదేశ్లోలు 6వేలక్పెై గాఅమృత్విదేశ్లోలు 6వేలక్పెై గాఅమృత్
మహోత్స్వకారయూక్ర మాలుమహోత్స్వకారయూక్ర మాలు
విదేశాలోలీ ని భారత దౌతయూ కారాయూలయాలు స్్వతంతయూ్ర 
అమృత మహోతసివాల కింద 6 వేలకు పైగా 
కారయూక్రమాలను నిర్వహించాయి. వీటిలో ప్రవాస 
భారతీయులు, భారత్ నుంచి సేనిహితులు, స్్థ నిక ప్రభుత్వ 
ప్రతినిధులు పాల్్గ నానిరు.

అమృత్మహోత్స్వాలోలు భాగవంగా75అమృత్మహోత్స్వాలోలు భాగవంగా75
చారిత్్ర కప్్ర దేశ్లోలు యోగాచారిత్్ర కప్్ర దేశ్లోలు యోగా
జూన్ లో 8వ అంతరాజా తీయ యోగా దినోతసివం నాడు 
దేశంలోని 75 చారిత్రక ప్రదేశాలలో యోగా ప్రదర్శనలు 
నిర్వహించబడా్డ యి. స్్వతంతయూ్ర అమృత మహోతసివ 
సంవతసిరానిని ప్రజల భాగస్్వమయూంతో 
అనుసంధానించడానికి చేపటి్టన కారయూక్రమాలోలీ  ఇదీ ఒకటి. 
ఈ మేరకు మైసూరులో నిర్వహించిన కారయూక్రమంలో 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలోలీ  కేంద్ర 
మంత్రులు ఈ యోగా ప్రదర్శనలోలీ  పాల్్గ నానిరు.

పథంలో దూస్కెళ్తింది.  ప్రజల సంకలపొం, భాగస్్వమయూంతో 
భారతదేశం చేస్తినని కృషి ఇప్పుడు ప్రజా ఉదయూమంగా 
ర్పుదిదుదూ కుంటోంది.

భవిషయూతుతి తరాలకు కొతతి వారసతా్వనిని ఇచేచిందుకు నవ భారతం 
కృషి చేస్తింది. ఇటీవలి దశాబాదూ లోలీ  ప్రజలు తమ కృషి దా్వరా 
భారతదేశానికి బలమైన ప్రతిష్టను సంపాదించి పెటా్ట రు. ఫలితంగా, 
స్్వతంతయూ్ర అమృత కాలంలో అంటే- రాబోయే 25 సంవతసిరాలోలీ  
ప్రగతిపై అంచనాలు పెరిగాయి. నేడు ప్రతి భారతీయ పౌరుడు 
స్వయంగా, వాహకుడుగా ఒక విజయగాథ కలిగి ఉండ్ట్మే ఇందుకు 
కారణం. 

ముఖప్త్్ర కథన్వం
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సహాయనిరాకరణోదయూమవం

ఆగస్టి విప్లు వవంఆగస్టి విప్లు వవం
స్దీర్్ఘ	బాన్సతవాం	తర్వాత	పోర్ట్	పథంలో	స్గడం	వల్ల	భార్తదేశాన్కి	స్వాతంత్్య్్రం	వచిచింది.	ఈ	సమర్	యాత్లో	ఆగస్టు	నెలకు	చాల్	

ప్రాముఖ్య్ం	ఉంది.	దేశ	స్వాతంత్రా్య్న్కి	పునాదిగా	పర్గణించే	మూడు	ముఖ్య్మైన్	ప్రజా	ఉద్య్మాల	వార్షికోత్సవం	ఈ	నెలలోనే	కావడం	

ఇందుకు	కార్ణం.	అందుకే	దేశాన్కి	స్వాతంత్్య్్రం	వచిచి	75	ఏళ్్ల	పూర్తుకానున్ని	తరుణంలో	ఈ	మూడు	కీలక	ఉద్య్మాలు,	వాటి	ప్రభావం	గుర్ంచి	

మన్ం	కూడా	తెలుస్కోవడం	అవసర్ం.

   వలసవాదానిని నిరసిసూతి పరాయి పాలకులకు సహకరించవదదూని 
మహాతా్మగాంధీ దేశ ప్రజలకు విజఞాపితి చేశారు. ఈ మేరకు 1920 

ఆగస్్ట  1న ల్ంఛనంగా ఈ ఉదయూమానిని ప్రారంభించిన మహాతా్మ 
గాంధీ విదాయూరు్థలు పాఠశాలలు, కళ్శాలలకు హాజరు కావదదూని, 

వాయూజాయూల కోసం ప్రజలు కోరు్టలకు వెళ్లీవదదూని లేదా పనునిలు 
చెలిలీంచవదదూని పిలుపునిచాచిరు. సహాయ నిరాకరణను సవయూంగా 

పాటిసేతి ఏడాదిలోపే భారతదేశం స్వరాజయూం స్ధించగలదని 
సూచించారు. ఈ ఉదయూమం ఆదయూంతం బ్రిటిష్ వారి క్రూరతా్వనిని 

నిరసిసూతి అహింస్ మార్గంలో మాత్రమే పోరాడారు.

సహాయ నిరాకరణోదయూమం పాఠశాలలు, కళ్శాలలు, కోరు్టలపై 
అతయూధిక ప్రభావం చూపింది. కారి్మకులు పనులు మానేశారు... 

ప్రభుత్వ నివేదిక ప్రకారం 1921లో 396 సమె్మలు జరిగాయి. వాటిలో 
6 లక్షల మంది కారి్మకులు పాల్్గ నగా, 70 లక్షల పని దినాల నష్టం 

వాటిలిలీంది.

స్వదేశ్ఉదయూమవం
   బెంగాల్ విభజన ప్రకట్న తరా్వత 1905 ఆగస్్ట  7న స్వదేశ్ ఉదయూమం 
ప్రారంభమైంది. భారతీయులు విదేశ్ వస్తివులతోపాటు ప్రభుత్వ సేవలు, 
పాఠశాలలు, కోరు్టలను బహిషక్రించడ్ం దా్వరా స్వదేశ్ వస్తి వాడ్కానిని 
ప్రోతసిహించాలని నిర్ణయించుకునానిరు. అంటే- ఇది రాజకీయ 
ఉదయూమంతోపాటు బ్రిటిష్ పాలకుల ఆరి్థక మ్ల్లను ద్బ్బతీసే ఉదయూమం. 
స్వదేశ్ ఉదయూమం ప్రధానంగా బాలగంగాధర్ తిలక్, బిపిన్ చంద్ర పాల్, 
ల్ల్ లజపత్ రాయ్ వంటి నాయకుల ఆవిరాభువానికి దారితీసింది. వీరిలో 
ఈ ముగు్గ రినీ ల్ల్-పాల్-బాల్ త్రయంగా పిలిచేవారు.

   ఈ ఉదయూమం ఫలితంగా 1905-1908 సంవతసిరాలోలీ  దిగుమతులు 
గణనీయంగా తగా్గ యి. మరోవైపు దేశంలో స్వదేశ్ జౌళి మిలులీలు, 
సబు్బలు-అగి్గపెటె్టల తయారీ, చర్మశుదిధి కరా్మగారాలు, బాయూంకులు, బీమా 
కంపెనీలు, దుకాణాలు తదితరాల స్్థ పనకు దారితీసింది. అల్గే 
భారతీయ కుటీర పరిశ్రమ పునరుదధిరణకు దోహదం చేసింది.

కి్వట్ఇవండియాఉదయూమవం-విజయమోలేదాకి్వట్ఇవండియాఉదయూమవం-విజయమోలేదా
వీరస్వరగా మో..80సవంవత్స్రాలుపూరితువీరస్వరగా మో..80సవంవత్స్రాలుపూరితు
   స్్వతంతయూ్ర సమరంలో ఆగస్్ట  8వ తేదీకి ఎనలేని ప్రాముఖయూం ఉంది. 
ఇదే రోజున- అంటే… 1942 ఆగస్్ట  8-9 తేదీల మధయూ అరధిరాత్రి, 
జాతిపిత మహాతా్మ గాంధీ నాయకత్వంలో సంపూర్ణ స్్వతంతయూ్రం 
కోసం ‘విజయమో లేదా వీరస్వర్గమో’ అనే నినాదంతో ‘బ్రిటిష్… 
కి్వట్ ఇండియా’ (బ్రిటిషు పాలకులూ దేశం వదిలి పొండి) అని 
గరిజాసూతి భారీ ప్రజా ఉదయూమం శ్రీకారం చుటు్ట కుంది. ఈ నేపథయూంలో 
నేటి నాయకత్వం “కరేంగే ఔర్ కర్ కే రహేంగే” (స్ధిస్తిం… 
స్ధిసూతినే ఉంటాం) అనే తారక మంత్రానిని ప్రజా ఉదయూమాలకు 
బలంగా సంధానిస్తింది. ‘కి్వట్ ఇండియా’ ఉదయూమం భారతదేశానికి 
వెంట్నే స్్వతంతయూ్రం స్ధించలేకపోయినా దాని దీర్ఘకాలిక ఫలితాలు 
ఎంతో సంతోషకరమైనవే. అందుకే ఈ ఉదయూమానిని ‘భారత 
స్్వతంతయూ్రం కోసం చేయాలిసిన చివరి గొపపొ ప్రయతనిం’ అంటారు. 
ఇది అతయూంత తీవ్మైన, భారీ ప్రజా ఉదయూమం.

ముఖప్త్్ర కథన్వం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం

75వారాలఅమ
ృత్మహోత్స్వవం
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మౌలికసదుపాయాలు,విదయూపెై ప్్ర తేయూకదృష్టిమౌలికసదుపాయాలు,విదయూపెై ప్్ర తేయూకదృష్టి
మువందస్తు డోస్తోఆరోగాయూనికీపెదదా పీటమువందస్తు డోస్తోఆరోగాయూనికీపెదదా పీట

మౌలిక సదుపాయాలకు, విదాయూభివృదిధికి, పౌరుల మెరుగైన ఆరోగాయూనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కటు్ట బడి ఉంది. ఈ రకమైన 
అంకితభావంతోనే కేంద్ర మంత్రిమండ్లి  తరంగా హిల్- అంబాజీ-అబ్ రోడ్ కొతతి రైలు మార్గం నిరా్మణానిని  ఆమోదించింది. 

జాతీయ రైలు, రవాణా సంస్థను డీమ్్డ  యూనివరిసిటీ నుంచి కేంద్రీయ విశ్వవిదాయూలయం  స్్థ యికి పెంచింది. అదే విధంగా జులై 15 
నుంచి ఉచిత బ్స్టర్ డోస్ ప్రవేశపెటా్ట లని కూడా నిర్ణయించింది.  తరంగా హిల్- అంబాజీ-అబ్ రోడ్ కొతతి రైలు మార్గంతో గుజరాత్, 

రాజస్్థ న్ లో పరాయూట్కరంగం పుంజుకోవట్ంతోబాటు మౌలిక వసతులు బలోపేతమవుతాయి.

మవంతి్ర మవండ్లినిర్ణ యాలుమవంతి్ర మవండ్లినిర్ణ యాలు

n  న్ర్్ణయం:	తర్ంగా	హిల్-అంబాజీ-అబ్	రోడ్	కొతతు	రైలు	మార్గాం	

న్ర్్మిణాన్ని	కేంద్ర	మంత్రిమండలి	ఆమోదించింది.

n  ప్రభావం: 116.65 కిలోమీట్రలీ పొడ్వునని రైలు మార్గం వలలీ 
స్్థ నిక ప్రయాణం, వస్తివుల రవాణా, స్వయం ఉపాధి, 
పరాయూట్కం, స్మాజిక-ఆరి్థక అభివృదిధి పెరుగుతాయి. ఈ కొతతి 
రైలుమార్గం ర్.2798 కోట్లీతో 4 ఏళ్లీలో సిదధిమవుతుంది. ఈ 
నిర్ణయంతో రాజస్్థ న్, గుజరాత్ ప్రజలకు మెరుగైన రైలు 
మార్గం అందుబాటులోకి రావట్ంతో బాటు ఈ ప్రాంతంలో 
ఆధాయూతి్మక పరాయూట్కం పెరుగుతుంది. పేరుమోసిన 51 
శకితిపీఠాలోలీ  అంబాజీ ఒకటి. 

n  ప్రాజెకు్ట  2026-27 కి పూరతివుతుంది. ఈ ప్రాజెకు్ట  నిరా్మణ 
సమయంలో 40 లక్షల మానవ పనిదినాల ఉపాధి 
కలుగుతుంది. తరంగా హిల్ దగ్గర ఉనని అజిత్ నాథ్ జైన 
ఆలయం (24 పవిత్ర జైన తీర్థంకరలోలీ  ఒకటి) కూడా ఎంతగానో 
ప్రయోజనం  పొందుతుంది. 

n  న్ర్్ణయం:	 18	 ఏళ్ళు	 పైబడడా	 పౌరులందర్కీ	 ఉచితంగా	 కోవిడ్	

టీకా	బ్సటుర్	డోస్	ఇవావాలన్	కేంద్ర	మంత్రిమండలి	న్ర్్ణయించింది.	

n  ప్రభావం: అమృత్ కాల్ లో భాగంగా ప్రభుత్వం 2022 జూలై 
15 నుంచి 75 రోజులపాటు 18 ఏళ్ళు పైబడ్్డ పౌరులందరికీ 
ప్రభుత్వ టీకా కేంద్రాలోలీ   ఉచితంగా కోవిడ్  టీకా బ్స్టర్  
డోస్లివా్వలని నిర్ణయించింది. ఇపపొటిదాకా అది కోవిడ్  
యోధులకు, సీనియర్ సిటిజెనలీకు మాత్రమే ఉచితం. బ్స్టర్  
డోస్ వలన రోగనిరోధకశకితి పెరుగుతుంది. 

n  న్ర్్ణయం:	గుజర్త్	లోన్	వడోదర్లో	ఉన్ని	నేష్న్ల్	రైల్	అండ్	

ట్రాన్్స	పోరేటుష్న్	ఇన్	సిటుటూ్య్ట్	ను	డీమ్డా	యూన్వర్శిటీ	నుంచి	

సెంట్రల్	యూన్వర్్సటీగా	 స్థాయి	 పెంచ్ట్న్కి	 మంత్రిమండలి	

ఆమోద	ముద్ర	వేసింది.	

n  ప్రభావం: సెంట్రల్ యూనివరిసిటీగా మారట్ం వలన ఈ సంస్థ 
స్మర్థ్యం పెరుగుతుంది. రవాణా రంగంలో విదయూ, శిక్షణ, 
నైపుణయూంతో బాటు పరిశోధనకు అవకాశాలు మెరుగవుతాయి. 
ఇకక్డ్ మరినిని కొతతి కోరుసిలు నేరుపొతారు. దీనివలలీ గుజరాత్ 
ప్రజలే కాకుండా, దేశ యువత మొతతిం ఎంతగానో ప్రయోజనం 
పొందే వీలుంది. 
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భూత్,భవిష్యూతుతు కాలాలభూత్,భవిష్యూతుతు కాలాల
అనుసవంధాన్వంఅనుసవంధాన్వం
ప్రతి	దేశం	తన్	వార్సతవా	సంపదను	పర్ర్క్షించి	భవిష్్య్తుతు	తర్లకు	అందించ్ట్న్ని	తన్	బాధ్్య్తగా	

భావిస్తుంది.	చ్ర్త్	అధ్్య్యన్ం	చేసి	భవిష్్య్తుతును	న్ర్వాచించుకోవట్ంతోబాటు	స్సంపన్నిమైన్	తన్	

వార్సతవా	సంపదను	పర్ర్క్షించుకునే	మంత్ం	పఠిస్తుంది	న్వభార్తం.	ఆ	విధ్ంగా	వర్తుమాన్,	భవిష్్య్తుతు	

తర్లు	75	ఏళ్్ల	ఉజ్జ్్వల	చ్ర్త్ను	వీక్షించ్గలుగుతాయి.	గత	ఎన్మిదేళ్్లలో	ప్రభుతవాం	100	కు	పైగా	

మూ్య్జియాలను	న్ర్్మిణం,	పున్ర్నిర్్మిణం	చేపవట్టుట్మే	కాకుండా	వాటిలో	50	జాతికి	అంకితం	చేసింది.	

అదే	విధ్ంగా,	2022	ఏప్రిల్	14	న్	ప్రార్ంభించిన్	ప్రధాన్మంత్రి	సంగ్రహాలయం	అత్య్ంత	సూఫూర్తుమంతం	

కావట్ంతో	బాటు	గొపపు	విజాఞాన్	కేంద్రంగా	మారుతోంది.	

ప్్ర ధాన్మవంతి్ర సవంగ్ర హాలయవం

ప్రధాన్మంత్రి	సంగ్రహాలయంజాతీయం	
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దేశానికి గత 75 ఏళ్లీలో ఎనోని గర్వకారణమైన  సందరాభులునానియి. ఈ 
సందరాభులకునని చారిత్రక ప్రాధానయూం అనుపమానం. అల్ంటి అనేక 

ఘటా్ట లను ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయంలో చూడ్వచుచి. స్వతంత్ర 
భారతదేశంలో ప్రతి ప్రభుత్వమ్ భారతదేశం ఈనాటి సముననిత సి్థతికి 
చేరటానికి కృషి చేసింది. ప్రతి ప్రభుత్వ నాయకత్వం, వారి కాలంలో జరిగిన 
అభివృదిధి, వారి వయూకితిగత నైపుణాయూలు, సవాళ్లీను సమర్థంగా ఎదుర్క్నని తీరు, 
తోడ్పొడిన స్ంకేతిక పరిజాఞా నం ఉమ్మడిగా ఈ ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయంలో 
నిక్షిపతిం చేశారు.  వరతిమాన, భవిషయూతుతి తరాలవారు దేశపు బంగారం ల్ంటి 
గతానిని తెలుస్కునే విధంగా దీనిని తీరిచిదిదాదూ రు. ప్రజల సందర్శనార్థం తెరచిన 
రెండు నెలల లోపే దేశ రాష్రాపతి, ఉపరాష్రాపతి సహా 50 వేల మంది ఈ 
మ్యూజియం ను సందరి్శంచారు. 

చాల్మందికి తెలియని అనేక వాసతివాలు ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయంలో 
ఉనానియని 2022 ఏప్రిల్ 24 న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ‘మన్  కీ బాత్’ 
(‘మనస్లో మాట్’)  కారయూక్రమంలో చెపాపొరు. మే 18న మ్యూజియం 
దినోతసివం నాడు యువత తమ మిత్రబృందంతో కలసి స్్థ నిక మ్యూజియాలను 
సందరి్శంచాలని, తమ అనుభవాలు పంచుకోవాలని  ప్రోతసిహించారు. మన 
యువతరం ఈ సజీవ చిహానినిని చూసేతి వాళ్ళుకు నిజాలు తెలిశాయనని భావన 
కలుగుతుంది.  

  ప్రధాని ఇపపొటికే ఇల్ంటి పిలుపునిచాచిరు. మన ప్రధానమంత్రులు 
అనేక సవాళ్ళును ఎదుర్క్ంటూనే  దేశ సర్వతోముఖ్భివృదిధి కోసం ఎల్ంటి 
బాట్లు వేశారో సవివరంగా ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయంలో 
రికారు్డలునానియి. 

భారతదేశపు నిజమైన గతానిని, వారసత్వ సంపదను, వరతిమానానిని 
వాసతివర్పంలో చిత్రించాలిసిన అవసరానిని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎప్పుడూ 
నొకిక్ చెబుతుంటారు. ఫలితంగా, ప్రస్తిత ప్రభుత్వం వారసత్వ సంపద 
పరిరక్షణకు పూనుకుంది. విదేశాలోలీ  ఉనని మన వారసత్వ సంపదను కూడా 
తీస్కువచిచి ప్రపంచ వేదిక మీద ప్రదరి్శస్తింది. ఇందులో భాగంగానే 
మ్యూజియాల  నిరా్మణం స్గుతోంది. జలియన్ వాల్ బాగ్ స్్మరకం, 
అంబేదక్ర్ జాతీయ స్్మరకం, నేతాజీ స్భాస్ చంద్ర బోస్ స్్మరకం, భారత 
జాతీయ సైనిక మ్యూజియం, గిరిజన స్్వతంతయూ్ర సమర యోధుల మ్యూజియం 
ఇందులో భాగాలే. 

ప్రజాస్్వమయూ దేశంగా భారత పురోగతిని, దేశ వైవిధాయూనిని చూడ్టానికి ఒక 
అదుభుతమైన చోటు ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయం. అందుకే మొదటి మ్డు 
నెలలలోనే ఈ మ్యూజియం రాష్రాపతి రామ్  నాథ్ కోవింద్, ఉప రాష్రాపతి ఎం. 
వెంకయయూ నాయుడు తదితర ప్రముఖులతో సహా 50 వేల మందికి పైగా 
సందర్శకులను ఆకటు్ట కుంది. ఇందులోని గాథల ఖచిచితతా్వనికి ఋజువుగా 
నిజమైన ఫ్టోలు, వీడియోలు మాత్రమే ఈ మ్యూజియంలో వాడారు. ఇపపొటికీ 
ఇంకా ఈ ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయానిని సందరి్శంచకపోతే, వెళిళు మీకు 
నచిచిన ప్రధానితో ఫ్టోలు తీస్కోండి, లేదా ఆయనతో నడుసూతి వీడియో 
రికారు్డ  చేస్కోండి. 

ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయం 
మనలిని సూఫూరితిమంతం చేస్తింది. 
మన దేశం పట్లీ మనలో పటు్ట దల 
పెంచే బీజాలు నాట్గల శకితి ఈ 
మ్యూజియంకి ఉంది.  భారత 
భవితవాయూనిని తీరిచిదిదుదూ తునని 

యువతలో స్ధించాలనే దీక్షను 
నింపుతుంది ఈ మ్యూజియం.

న్రేంద్ర	మోదీ,

ప్రధానమంత్రి

న్్య్	ఇండియా	స	మాచార్			ఆగస్టు	1-15,	2022

ప్రధాన్మంత్రి	సంగ్రహాలయం జాతీయం	



40

ప్్ర ధానితోఫోటోక్పోజివ్వవండి
ఇకక్డ్ మీరు అగె్మంటెడ్ రియాలిటీ స్యంతో  
మీ అభిమాన ప్రధానమంత్రితో ఫ్టో తీస్కునే 
అవకాశం దకుక్తుంది. 

పారలు మెవంట్ఎదుటప్్ర ధానితో
అగె్మంటెడ్ రియాలిటీ స్యంతో మీ అభిమాన ప్రధాన 
మంత్రితో పారలీమెంట్ ముందర మీరు నడుసూతి  వీడియో 
తీస్కునే అవకాశం లభిస్తింది. అది మీరు తీస్కువెళ్ళుచుచి. 

అతా్య్ధున్క	డిజిట్ల్	మౌలిక	సదుపాయాలు,	అతా్య్ధున్క	స్ంకేతిక	

పర్జాఞాన్ం	కలగలిపి	ఈ	మూ్య్జియం	ను	అభివృదిధి	చేశారు.	మిమ్మిలిని	

అబ్బుర్పర్చే	కొన్ని	ముఖ్య్మైన్	అంశాలను	ఇకకుడ	మీరు	అర్థాం	

చేస్కోవచుచి.	

ఈఅనుభూతులని్నట్నీమీరుప్్ర ధాన్మవంతి్ర ఈఅనుభూతులని్నట్నీమీరుప్్ర ధాన్మవంతి్ర 
సవంగ్ర హాలయవంలోచవిచూస్తు రుసవంగ్ర హాలయవంలోచవిచూస్తు రు

 న్యూ ఢిలీలీలోని స్ప్రసిదధి తీన్ మ్రితి 
కాంపెలీక్సి లో ఉనని ఈ ప్రపంచ స్్థ యి 
మ్యూజియంలో అతాయూధునిక స్ంకేతిక 
పరిజాఞా నం ఉండ్ట్ంతో బాటు ఇది 
భారతదేశపు అతాయూధునిక మ్యూజియం 
కూడా. 

 తీన్ మ్రితి భవన్ లో ప్రధానమంత్రి 
సంగ్రహాలయం కోసం 15,600 చదరపు 
మీట్రులీ  పైగా కేటాయించగా దానిని 
రెండు బాలీ క్ లుగా విభజించారు. 43 
గాయూలరీలు ఉండ్గా అందులో ప్రతి 
ప్రధాని చేసిన సేవలను వరి్ణంచారు. 
4000 మంది యాత్రికులు తిరుగుతూ 
చూసేల్ ఏరాపొటులీ  జరుగుతునానియి. 

 స్్వతంత్రాయూనికి ముందు జరిగిన ప్రధాన 
ఘటా్ట లను కూడా ఈ మ్యూజియం 
వివరిస్తింది. 18 వ శతాబదూ కాలంలో 
భారత వైభవం, ఆ తరువాత  బ్రిటిష్ 
పాలన, రాజాయూంగ ర్పకలపొన, పండిట్ 
జవహర్ ల్ల్ నెహ్రూ మొదలు డాక్టర్ 
మనో్మహన్ సింగ్ దాకా 14 మంది 
ప్రధాన మంత్రులు తమ పాలనా 
కాలంలో ఎదురుక్నని సవాళ్ళు సంభాషణ 
ర్పంలో పొందుపరచారు.

అతాయూధునికస్వంకేతికఅతాయూధునికస్వంకేతిక

ప్రిజాఞా న్వంతోప్రిజాఞా న్వంతో

ఐకయూతాక్డ్యూవం భిననిత్వంలో ఏకత్వం 
మన బలం. ఐకయూతా 
కుడ్యూం దగ్గర స్టి 
పౌరులతో భుజం 
భుజం కలిపి నిలబడి 
మన ఐకయూతను వేడుక 
చేస్కునే వీలుంది. 
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భవిష్యూతుతు లోభారత్
ఒక	వరుచివల్	హెలికాపటుర్	లో	కూర్చిన్	భవిష్్య్తుతులో	

భార్తదేశంలో	వచేచి	అదు్భతమైన్	మారుపులను	అనుభూతి	

చెందవచుచి.	ఎతతుయిన్	వంతెన్లు,	సొర్ంగాలు,	స్ల్ర్	

పారుకులు	సంపూర్్ణంగా	చూడవచుచి.

మీఅభిమాన్ప్్ర ధానిసవంత్కవంతోలేఖ
మీ	పేరుతో	ఒక	లేఖను	ప్రధాన్	మంత్రి	

సంతకంతో	ఇకకుడ	పొందవచుచి.	

టెై మ్మెషీన్
అవసర్న్కి	తగిన్టుటు	న్ర్్మించిన్	కాలయంత్ంతో	
చ్ర్త్లోకి	వెళ్ళువచుచి.		
ప్్ర ధానిచిరస్మరణీయప్్ర సవంగాలువిన్వచ్చి
ఎర్రకోట్	నుంచి	ఇచిచిన్	చిర్స్మిర్ణీయమైన్	
ప్రసంగాలను	ఇకకుడ	మీరు	విన్వచుచి
పిలలు లపా్ర వంగణవం
ఆకటుటుకునే	తెర్ల	మీద	ఇస్రో	వార్	మిష్న్	మంగళ్	
యాన్	ను	అనుభూతి	చెందవచుచి.	కొతతుగా		గ్సిన్	
బొమ్మిలు	డిజిట్ల్	తెర్మీద	ప్రత్య్క్షంగా	చూడవచుచి	

 భారత జాతీయవాదానిని, 
ప్రజాస్్వమాయూనిని ప్రతిబింబించేల్ 
భారత ప్రజలు చేతులు కలిపి ధర్మ 
చక్రం ఆకృతి తీస్కురావట్మే 
మ్యూజియం లోగో. స్సి్థర ఇంధన 
పరిరక్షణ విధానంలో నిరి్మంచిన ఈ 
మ్యూజియం కోసం ఒకక్ చెటు్ట  కూడా 
కొటి్టవేయట్మో, తొలగించట్మో 
జరగలేదు.

ఎవంత్మాత్్ర మూవిస్గనిపివంచదు,
గవంటలత్రబడిఉవండిపోతారు
మీరు చిననిప్పుడు సూక్లోలీ  చదివే రోజులోలీ  
మీ అమా్మనాననిలతో కలిసి మ్యూజియంకి 
వెళ్ళు ఉంటారు. మ్యూజియంలు చాల్ 
త్వరగా విస్గు అనిపిస్తియి. తిరిగి 
ఇంటికెళ్ళులనిపిస్తియి. కానీ, 
ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయం అందుకు 
భిననిం. ఆకటు్ట కునే విధంగా సమాచారం 
ఉంటుంది. మ్యూజియంకి వెళ్ళు పిలలీలు, 
యువత బాగా ఆనందిస్తిరు. ఏ  
మాత్రమ్ చిరాకనిపించదు. 

న్్య్	ఇండియా	స	మాచార్			ఆగస్టు	1-15,	2022

ప్రధాన్మంత్రి	సంగ్రహాలయం జాతీయం	
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ఈమూయూజియవంలుకూడాచూడ్వండి
n  ఇండియన్	మూ్య్జియం: కోల్ కతా లోని ఈ మ్యూజియం 1814 లో 

స్్థ పించారు. భారత్ లోనే కాదు, ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలోనే ఇది 
పురాతనమ్, పెదదూదీ. అరుదైన పురాతత్వ వస్తివులు, ఆయుధాలు, 
ఆభరణాలు, శిల్జాలు, అసితిపంజారాలు, భద్రపరచిన కళ్బరాలు, 
మొఘల్ చిత్రకళ్ర్పాలు ఇందులో ఉనానియి. 

n  నేష్న్ల్	రైల్	మూ్య్జియం,	న్్య్	ఢిల్్ల: భారతీయ రైలే్వల 140 ఏళ్లీ చరిత్ర 
చూసి తెలుస్కోవటానికి ఇదొక అవకాశం. ఇకక్డ్ ఫెయిరీ కీ్వన్ ను, 
సీ్టమ్ ఇంజనలీను, బొగు్గ తో నడిచిన ఇంజనలీ నమ్నాలను, మహారాజాల 
బగ్్గ  చూడ్వచుచి. 1855 లో తయారైన ఇంజన్ తో ఇపపొటికీ నడుస్తినని 
ప్రపంచపు అతి పాత రైలును ఇకక్డ్ చూడ్వచుచి. 

n  ముంబయ్	లోన్	ఆర్.బ్.ఐ	ద్రవ్య్	మూ్య్జియం: నాణేలు, ర్పాయల 
చరిత్రను, వికాస్నిని ఈ మ్యూజియంలో చూడ్వచుచి. 6 వ 
శతాబదూపునాణేలు మొదలుకొని ఇపపొటి ఈ-మనీ దాకా అనీని ఇకక్డ్ 
ఉనానియి.

n  విర్సత్–ఎ-ఖల్్స: పంజాబ్ లోని ఆనందపూర్ స్హిబ్ సికుక్ మత  
మ్యూజియానికి సంబంధించినది.  500 ఏళ్లీ సికుక్ చరిత్ర, ఖల్సి 
300వ వారిషికోతసివం సందరభుంగా దీనిని నిరి్మంచారు.  పదవ, చివరి 
గురువైన గోబింద్ సింగ్ భాషణల మీద ఇది ఆధారపడింది. ఆసియాలో 
విశ్ష ఆదరణ పొందిన మ్యూజియం ఇది. 

n  గాలిపట్ల	మూ్య్జియం: అహమ్మదాబాద్ లో ఉంది. దేశంలో 
మొదటిది, ప్రపంచంలో రెండోది. సంస్క్ర కేంద్రంగా పిలిచే ఈ 
మ్యూజియం ఫిబ్రవరి 6 న మొదలైంది. 22X6 సైజు ఉనని అతి పెదదూ 
గాలిపట్ం ఉండ్ట్మే కాకుండా వాటి చరిత్రను, ప్రపంచం 
నలుమ్లల్ ఉనని గాలిపటాలు ఇకక్డ్ ప్రదరి్శంచారు. 

n  నేష్న్ల్	మూ్య్జియం	ఆఫ్	ఇండియన్	సిన్మా: ముంబయ్ లోని గులషిన్ 
మహల్ భవనంలో ఉంది. 2019 జనవరి 19 న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 

ప్్ర ధాన్మవంతురు లగురివంచిమరివంత్తెలుస్క్నేటుటి చేసేవాసతు వాలుప్్ర ధాన్మవంతురు లగురివంచిమరివంత్తెలుస్క్నేటుటి చేసేవాసతు వాలు
n  ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయంలో పాలన గురించి సమాచారంతోబాటు 

సవాళ్లీను ఎదురోక్వట్ం, వారి వయూకితిగత జీవిత విశ్ష్లు కూడా 
ఉనానియి. ప్రతేయూక సందరాభులకు సంబంధించిన వస్తివులకూ స్్థ నం 
కలిపొంచారు. కొనిని చదవండి.

n  ల్ల్ బహదూర్ శాసిత్ర తన అతతిమామల నుంచి పెళిళు కానుకగా ఒక 
మగ్గం మాత్రమే సీ్వకరించారు. ఆ మగా్గ నిని, ఆయన నిజాయితీని చూపే 
నామమాత్రపు పొదుపు సొము్మ ఉనని పోస్్ట ఫీస్ పాస్ బుక్ ను 
మ్యూజియంలో ఉంచారు. 

n  మొరారీజా దేశాయ్ స్వతంత్ర సమరంలో చేరక ముందు గుజరాత్ లో 

చాల్ ఏళ్లీపాటు డిపూయూటీ కలెక్టర్ గా పని చేశారు. 
n  చౌధురీ చరణ్  సింగ్ జమిందారీ వయూవస్థ రదుదూ కు గటి్టగా కటు్ట బడా్డ రు. 

జమీందారీ వయూవస్థ రదుదూ  మీద ఆయన రాసిన పుసతికం కూడా 
మ్యూజియంలో ఉంది. 

n  భారత యాత్ర పేరుతో ప్రధాని చంద్రశ్ఖర్ కనాయూకుమారి నుంచి ఢిలీలీ 
దాకా పాదయాత్ర చేసినటు్ట  చాల్మందికి తెలియదు. 1983లో 
జనవరి 6 నుంచి జూన్ 25 దాకా దాదాపు 4,260 కిలో మీట్రులీ  
నడిచారు. 

దీనిని జాతికి అంకితం చేశారు. సినీ ప్రముఖులు ఎదురుక్నని  కష్్ట లను, 
భారత వినోద పరిశ్రమ చరిత్రను ఈ మ్యూజియం తెలియజేస్తింది.  

n  కాలికో	టెక్్స	టైల్	మూ్య్జియం: భారత దుస్తిల వారసత్వ సంపదను 
పరిరక్షించే ఈ మ్యూజియం అహమ్మదాబాద్ లో ఉంది. 1949 లో 
ప్రారంభమైంది. మొఘల్ కాలం నాటి దుస్తిలనే కాకుండా, దేశ 
వాయూపతింగా జౌళి పరిశ్రమ అభివృదిధి సమాచారం అందిస్తింది. 

n  నేష్న్ల్	వార్		మెమోర్యల్	న్యూ ఢిలీలీలో ఉంది. అతుయూననిత తాయూగం 
చేసిన సైనికుల స్్మరకార్థం నిరి్మంచారు. అమర్ జవాన్ జ్యూతి 
వెలిగించారు. 

n  నేష్న్ల్ పోల్స్ మెమోర్యల్  న్యూ ఢిలీలీలో ఉంది.  ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ పోలీస్, పారలీమెంట్రీ దళ్ల జాతీయ స్్మరకానిని 2018 
అకో్ట బర్ 21 న జాతికి అంకితం చేశారు. స్్వతంత్రయూం వచిచి 
దశాబాదూ లైనా  దేశంలో జాతీయ పోలీస్ స్్మరకం లేదు. 

n  జలియన్ వాల్ బాగ్ మెమోర్యల్:	ప్రస్తిత ప్రభుత్వం భవన 
సముదాయం పునరినిరి్మంచి స్్మరక గాలరీలు ప్రారంభించింది. 

n  బ్పొ్లబ్		భార్త్	గా్య్లరీ కోల్ కతా లో ఉంది. ఇకక్డ్ విపలీవ 
చిహానిలను ఆధునిక పరిజాఞా నంతో ఆకరషిణీయంగా చేస్తినానిరు. 
ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ పాత్రను వెలికితీసే ప్రయతనిం జరిగిందికక్డ్. 

n  భగవాన్	బ్ర్్స	ముండా	గిర్జన్	స్వాతంత్్య్్ర	యోధుడి	మూ్య్జియం	

ఝార్ ఖండ్ లో ఉంది. గుజరాత్ లోని నర్మదా జిల్లీ లో జాతీయ 
గిరిజన స్్వతంతయూ్ర యోధుల మ్యూజియం నిరి్మస్తినానిరు. ఇందులో 
16 గాలరీలు  దేశవాయూపతింగా గిరిజన స్్వతంతయూ్ర యోధులకు 
అంకితం చేశారు. ఐకయూతా విగ్రహానికి 6 కి.మీ.  దూరంలో ఈ 
మ్యూజియం ఉంది.

ప్రధాన్మంత్రి	సంగ్రహాలయంజాతీయం	
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మనం దేశానికి  ప్రతిభలో, మేధస్సిలో ఎప్పుడూ కొరత 
లేదు. కానీ, బ్రిటిషువారి కాలంలో కేవలం ఉదోయూగమే 
లక్షష్ంగా బానిస చదువులు అలవాట్యాయూయి. 

బ్రిటిషరలీ లక్షష్ం తమకు అవసరమైన గుమస్తిలను తయారు 
చేస్కోవట్మే. స్్వతంత్రాయూనంతరం కొనిని మారుపొలు వచిచినా 
చేయాలిసింది చాల్ మిగిలిపోయింది. అందుకే ఆశించిన ఫలితాలు 
రాలేదు. కొతతి విదాయూ విధానం అమలుతో 2020 నుంచి ఈ వయూవస్థ 
మారట్ం మొదలైంది. కొతతి విధానంతో చదువు అనేది యువతకు 
భవితను నిరి్మంచేదే తపపొ కేవలం ఉదోయూగాలిచేచిది కాదు. జులై 
7 న అఖిల భారతీయ శిక్ష సమాగమంలో ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ మాటాలీ డుతూ, అలపొ బుదిధి ఉండేవారిని 21 వ శతాబదూపు 
ఆధునిక ఆలోచనలతో చదువు వైపు నడ్పడ్మే కొతతి విదాయూవిధాన 
లక్షష్మనానిరు.   
ప్రధాన్	మోదీ	ప్రసంగంలోన్	ఆరు	ముఖా్య్ంశాలు	

1.  జాతీయ విదాయూ విధానం ప్రాథమిక లక్షష్ం విదయూకు  సంకుచిత 

భావజాలం నుంచి విముకితి కలిపొంచి 21 వ శతాబదూం కోసం 
సమకాలీన ఆలోచనా విధానంతో సమీకృతం చేయట్ం.  మన 
విదాయూ విధానం కేవలం పట్్టభద్రులను తయారు చేయటానికి  
పరిమితం కాకూడ్దు. దేశం ముందుకెళ్ళుటానికి అవసరమైన 
మానవ వనరులను అందించటానికి కృషి చేయాలి. మన 
ఉపాధాయూయులు, విదాయూ సంస్థలు ఈ ఆలోచనను ముందుకు 
తీస్కువెళ్లీ లి. 

2. భారతదేశం ఇప్పుడు వేగంగా ఎదుగుతునని అతిపెదదూ ఆరి్థక 
వయూవస్థలలో ఒకటి. స్్ట ర్్ట-అప్ వయూవస్థలలో మనది ప్రపంచంలో 
మ్డో స్్థ నం. ప్రభుత్వమే అంతా చూస్కునే  అంతరిక్ష 
స్ంకేతిక పరిజాఞా నం ల్ంటి అంశాలోలీ   ప్రైవేట్ రంగం 
ప్రవేశించి యువత కోసం కొతతి ప్రపంచానిని సృషి్టస్తింది. 
ఒకప్పుడు మహిళ్లకు తలుపులు మ్సేసిన రంగాలు కూడా 
ఇప్పుడు ఈ దేశ యువతులకు స్్వగతం పలుకుతునానియి. 

3. కొతతి విదాయూవిధానపు మొతతిం దృషి్ట పిలలీలకు  వాళ్ళు ప్రతిభ 

న్త్న్విదయూ,న్త్న్విధాన్వం,న్త్న్విదయూ,న్త్న్విధాన్వం,
న్వభారత్నిరా్మణవంన్వభారత్నిరా్మణవం

శిశువు ఆరోగయూవంతంగా ఎదగటానికి తలిలీపాలు ఒకక్టే పోషకాహారం ఎల్గో, పుటు్ట క 
నుంచి మరణం దాకా అర్థవంతమైన జీవితం గడ్పటానికి ఆహారం ల్గానే చదువు ఒక 

అతయూవసర అంశం. అయితే, విదయూ లక్షష్ం పట్్టభద్రులను తయారు చేయట్ం మాత్రమే 
కాదు, దేశానిని ముందుకు నడ్పటానికి అవసరమైన మానవ వనరులను అభివృదిధి 

చేయట్ం. ఇదే కొతతి జాతీయ విదాయూవిధానపు ప్రాథమిక లక్షష్ం. జులై 29 నాటికి  కొతతి 
విదాయూవిధానానికి రెండేళ్ళు నిండుతాయి. పాఠశాల విదయూ మొదలు నైపుణాయూభివృదిధి 

దాకా ఈ రెండేళ్లీలో ఎనోని చొరవలు తీస్కునానిరు. ఇప్పుడు ఉననిత విదయూ వైపు దృషి్ట 
పెటా్ట లిసిన సమయం వచిచింది. జులై 7 నుంచి 9 దాకా 9300 మంది దేశ విదాయూరంగ 

నిపుణ్లు మత, ఆధాయూతి్మక, జాఞా న కేంద్రమైన వారణాశిలో సమావేశమయాయూరు. ఈ 
లక్షష్స్ధన మీదనే చరిచించారు. జులై 7 న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ 

మేధోమథనానిని ప్రారంభించారు. 

జాతీయం	విద్య్



న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఆగస్టు 1-15, 202244

ఆధారంగా శిక్షణ ఇవ్వట్ం మీదనే ఉంది.  మన యువత 
నైపుణయూశిక్షణతో ఆత్మవిశా్వసం పొందాలి. మన విదాయూవిధానం 
దీనికి పునాదులు వేస్తింది. 

4. కొతతి విదాయూవిధానం కోసం విదాయూరంగ మౌలిక వసతులు కూడా 
గణనీయంగా పెరిగాయి. ఈ రోజు అనేక కొతతి కళ్శాలలు, 
కొతతి విశ్వవిదాయూలయాలు, కొతతి ఐఐటీలు, ఐఐఎం లు 
ఏరాపొట్వుతునానియి . 

5. విదాయూరు్థలు తమ స్వంత భాషలో చదువుకోవటానికి జాతీయ 

విదాయూవిధానం వీలు కలిపొస్తింది. సంసక్కృతం ల్ంటి 
పురాతన భారతీయ భాషలు కూడా ఈ క్రమంలో ముందుకు 
స్గుతునానియి.  

6. వచేచి కొనిని సంవతసిరాలలో భారతదేశం అంతరాజా తీయంగా 
ఒక పెదదూ విదాయూ కేంద్రంగా ఎదగవచుచి. ముందుగా మనం మన 
విదాయూవయూవస్థ అంతరాజా తీయ ప్రమాణాలకు దీటుగా ఉండేట్టులీ  
చూడాలి. దేశం ఈ దిశలో కూడా సి్థరమైన ప్రయతానిలు 
కొనస్గిస్తింది.  

దై వికమెై న్,అదుభుత్మెై న్,సరికొత్తు కాశ్దై వికమెై న్,అదుభుత్మెై న్,సరికొత్తు కాశ్
లోక్ సభ ఎనినికలలో పోటీ చేయటానికి ప్రధాని మోదీ మొదటిస్రిగా కాశ్ 
వచిచినప్పుడు ఆయన తనవెంట్ గుజరాత్ అభివృదిధి నమ్నాను తెచాచిరు. 
అయితే, దైవిక, మతపరమైన, స్ంసక్కృతిక నగరానికి కొతతిగా కాశ్ నమ్నా 
ప్రవేశపెటా్ట రు. ఈ నమ్నాలో సంప్రదాయం, ఆధునికత విలీనమైంది. దేశ 
పాలనాపగా్గ లు చేపటా్ట క తన నియోజకవరా్గ నిని ఎప్పుడు సందరి్శంచినా కోట్లీ 
కొదీదూ వరాలిచేచివారు. జులై 7 న మళ్ళు 1800 కోటులీ  ఇచాచిరు.  
కాశ్ యావత్ దేశానికీ వారసత్వ సంపదనీ, అభివృదిధినీ ప్రదరి్శంచింది. 
వేలకోట్లీ విలువచేసే పథకాలు, ప్రాజెకు్టలు పూరతియాయూయి. మరెనోని 
నిరా్మణంలో ఉనానియి. జులై 7 న ప్రధాని మోదీ దాదాపు ర్.1800 కోట్లీ 
విలువ చేసే  పనులను ప్రారంభించారు, శంకుస్్థ పనాలు చేశారు. కాశ్లో 
ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాల వలన ప్రజల రాకపోకలు పెరుగుతాయనానిరు 
ప్రధాని. విదయూ, నైపుణయూం, పరాయూవరణం, పరిశుభ్త, వాయూపారానిని 
ప్రోతసిహించి కొతతి సంస్థలను ఏరాపొటు చేసేతినే అభివృదిధి పురోగమిస్తింది. 
విశా్వసం, ఆధాయూతి్మకత కలబోసిన దైవిక, పవిత్ర స్థల్లకు ఆధునికత అదాదూ లి. 
పేదలకు ఇళ్ళు, విదుయూత్, గాయూస్, నీరు, మరుగుదొడులీ  ల్ంటి ప్రాథమిక 
వసతులు అందుబాటులో ఉంటే అభివృదిధి ఫల్లు పడ్వనడిపేవాళ్ళు, 
నేతననిలు, చేతివృతుతిలవాళ్ళు, వీధి వరతికులు, ఇలులీ  లేనివారు సహా అందరికీ 
అందినటే్ట.  

1800కోటలు విలువచేసేపా్ర జక్టి లు1800కోటలు విలువచేసేపా్ర జక్టి లు
n 	ర్.590 కోట్లీ విలువ చేసే ప్రాజెకు్టయలు ప్రారంభించారు. వీటిలో  

వారణాసి స్్మర్్ట సిటీ, పట్్టణ ప్రాజెకు్టల కింద అనేక కారయూక్రమాలునానియి
n 	అనేక రోడులీ  ప్రారంభించారు. వాటిలో బాబత్ పూర్-కాపేసిథీ-

బహదోహయి రోడు్డ  మీద వంతెనను నాలుగు లేనులీ గా  మారచిట్ం, 7 
పి.ఎం.జి.ఎస్.వై రోడులీ , ధరసౌనా-సింధౌరా రోడు్డ  ఉనానియి. 

n 	మురుగునీటి పారుదల, నీటి సరఫరా వయూవస్థలకు సంబంధించిన కొనిని 
పథకాలు కూడా ప్రారంభించారు. 

n 	ర్.1200 కోట్లీ విలువ చేసే పథకాలకు ప్రధాని శంకుస్్థ పన చేశారు. 
రోడులీ , రోడ్లీ విసతిరణ పనులు వాటిలో ఉనానియి. వీటివలలీ నగరంలోన్, 
గ్రామాలోలీ న్ ట్రాఫిక్ రదీదూ తగు్గ తుంది. 

n 	ఈ ప్రాంతంలో పరాయూట్కానిని పెంచటానికి ప్రపంచ బాయూంకు స్యంతో 
అనేక పథకాలు చేపట్్టటానికి  ప్రధాని శంకుస్్థ పన చేశారు. ఇందులో 
ఉతతిరప్రదేశ్ పేదల అనుకూల పరాయూట్కాభివృదిధి ప్రాజెక్్ట కూడా ఉంది.

n 	శ్ఘ్ర క్రీడా ప్రాంగణం పునరభివృదిధి చేసే తొలిదశ పనులకు కూడా 
ప్రధాని శంకుస్్థ పన చేశారు. 

వారణాశికిఅక్షయపాత్్ర వవంటగద్బహుమాన్వం
వారణాసి పరయూట్న సందరభుంగా ప్రధాని మోదీ అక్షయపాత్ర వంట్గదిని కూడా ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలో 
62 వ అక్షయ పాత్ర వంట్గది కాగా ఉతతిరప్రదేశ్ లో నాలుగోది. అక్షయ పాత్ర ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ. అది 
ఉతతిరప్రదేశ్ సహా 12 రాష్్రా లలో సూక్లు పిలలీలకు మధాయూహని భోజనం అందిస్తింది. భారతదేశ ప్రభుత్వ 
పాఠశాలలోలీ  మధాయూహని భోజనం అందించే పతాకంలో అక్షయపాత్రది చాల్ కీలకమైన భాగస్్వమయూం. 
ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్్వమయూంతో ఈ ప్రాజెకు్ట  ర్పుదిదుదూ కుంది. ఈ సంస్థ దేశవాయూపతింగా 14702 పాఠశాలలోలీ  
దాదాపు 17 లక్షల మంది సూక్లు పిలలీలకు  మధాయూహని భోజనం అందిస్తింది. ఈ రోజు వారణాశిలో 62వ 
అక్షయపాత్ర వంట్గది ప్రారంభమైంది. ఈ అక్షయపాత్ర వంట్గదిలో లక్ష మందికి మధాయూహని భోజనం 
తయారు చేస్తిరు. 

విద్య్జాతీయం	
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అరుణ్	జైటీ్ల	స్్మిర్కోపనా్య్సం జాతీయం	

సమి్మళిత్వం:బడుగుబలహీన్సమి్మళిత్వం:బడుగుబలహీన్
వరాగా లక్అభివృద్ధి ప్థవంవరాగా లక్అభివృద్ధి ప్థవం

సమి్మళిత అభివృదిధి అంటే అందరికీ స్మాన అవకాశాలు అందే 
అభివృదిధి. ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు సమాజంలోని 
అట్్టడుగు వరా్గ లకు సైతం అందాలి. సమి్మళిత అభివృదిధిలో 

ప్రాధానయూం అనీని వరా్గ లకూ ప్రాథమిక వసతులు కలిపొంచట్ం మీద దృషి్ట 
పెడుతుంది. అంటే  నివాసం, ఆహారం, త్రాగునీరు, విదయూ, ఆరోగయూం, గౌరవ 
ప్రదంగా జీవించటానికి అనువైన జీవనోపాధి మార్గం చూపట్ం అందులో 
ఉంటాయి. వీట్నినిటితోబాటు సమి్మళిత అభివృదిధికి పరాయూవరణ పరిరక్షణ 
కూడా చాల్ అవసరం.  ఎందుకంటే పరాయూవరణానికి విఘాతం కలిగించే 
పురోగతిని స్సి్థరం అనిగాని సమి్మళితం అనిగాని అనలేము. 

సమి్మళితం కానప్పుడు నిజమైన అభివృదిధి స్ధయూం కాదు. అభివృదిధి 
లేకపోతే సమి్మళిత లక్షష్ం స్ధించట్ం కుదరదు. ఈ అమృత కాలంలో 
దేశం 100 ఏళ్లీ స్వతంత్ర భారతదేశానికి బాట్లు వేసూతి మార్గనిరేదూశనం 
చేస్కుంటోంది. అందుకే ఈ సమయంలో సమి్మళితం చాల్ ప్రాధానయూం 
సంతరించుకుంది. అరుణ్ జైటీలీ స్్మరకోపనాయూసం సందరభుంగా ప్రధాని 
‘సమి్మళితి దా్వరా అభివృదిధి, అభివృదిధి దా్వరా సమి్మళితి’ అనే అంశం 
మీద  ప్రసంగిసూతి, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనను ఈ విధంగా ప్రజల 
ముందుంచారు. 

సమి్మళిత అభివృదిధి భావన భారతదేశానికి కొతతికాదు. మన 
పురాతన లేఖనాలు చూసేతి అందరినీ కలుపుకుపోవట్ం 
పట్లీ ప్రాధానయూం అర్థమవుతుంది. సరే్వ భవంతు స్ఖినః 
అనే భారత తత్వం కూడా అదే నమ్మకానిని బలపరుస్తింది. 
భారతదేశంలో గతంలో ఆరి్థక, స్మాజిక సంసక్రణలు 
అనేకం మొదలయాయూయి. కానీ, ఒక తేడా ఉంది. అదే.. 
ధోరణి. గతంలో భారతదేశంలో అపపొటి ప్రభుతా్వలు 
ప్రధాన సంసక్రణలు చేపటి్టనప్పుడు కేవలం మరో మార్గం 
లేకనే అల్ చేశారు.  కానీ, ప్రస్తిత ప్రభుత్వం మాత్రం 
జాతీయ, ప్రజల ప్రయోజనాలకోసం  విజయానికి తొలి 
అడుగుగా మాత్రమే సంసక్రణలను చేపటి్టంది. అభివృదిధిలో 
సమి్మళిత  ప్రాధానాయూనిని ప్రధాని నొకిక్ చెపాపొరు. జులై 8 
న మాజీ ఆరి్థక మంత్రి అరుణ్ జైటీలీ సంస్మరణ ప్రసంగంలో 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇదే అంశం ప్రస్తివించారు. 
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సమి్మళిత అభివృదిధి కోసం గడిచిన ఎనిమిదేళ్లీలో భారత్ కృషి చేసిన 
వేగం, అది స్ధించిన స్్థ యి ప్రపంచంలో మరెకక్డా సరిపోలలేదు. నేటి 
భారతదేశం సంసక్రణలను బలవంతంగా కాకుండా, అంకిత భావంతో 
చేపడుతోంది. వచేచి పాతికేళ్ళుకోసం ఒక బ్లీ  ప్రింట్ సిదధిం చేస్తింది.  మన 

విధాన ర్పకలపొన ప్రజలనాడి ఆధారంగా జరుగుతుంది. మరింత మంది 
ప్రజల మాట్లు మనం వింటాం. వాళ్ళు అవసరాలూ, ఆకాంక్షలూ అర్థం 
చేస్కుందాం. ప్రజాకరషిక సెంటిమెంట్ వలన వచేచి వతితిడితో విధానాల 
ర్పకలపొన జరగకుండా చూశాం. 

 గత 8 ఏళ్ళులో భారత్ 9 కోట్లీ మందికి పైగా మహిళ్లకు ఉచిత 
గాయూస్ కనెక్షనులీ  ఇచిచింది. ఈ సంఖయూ దక్షిణాఫ్రికా, ఆసే్రాలియా, 
సింగపూర్, న్యూజిల్ండ్ దేశాల మొతతిం జనాభా కంటే ఎకుక్వ. 

 డిజిట్ల్ ఇండియా వలన 5 లక్షల కామన్ సరీ్వస్ సెంట్రలీ దా్వరా  
గ్రామాలోలీ  ఉండే పేదలకు సైతం ఇంట్రెనిట్ అందుబాటులోకి 
వచిచింది. భీమ్-యూపీఐ కోటాలీ ది మందికి డిజిట్ల్ చెలిలీంపు 
సౌకరయూం అందుబాటులోకి తెచిచింది. 

 స్వనిధి పథకం వలలీ వీధి వాయూపారులు బాయూంకింగ్ వయూవస్థలో 
భాగమయాయూరు. సమాజంలోని ఈ వర్గం హామీ లేకపోవట్ం వలలీ 
ఇల్ంటి సౌలభయూం పొందలేకపోయింది. 

 అభివృదిధిలో వెనుకబడ్్డ 100 జిల్లీ లను మిగతా జిల్లీ లతో 
సమానంగా తీస్కురావటానికి ఆకాంక్షపూరిత జిల్లీ లుగా 
మారాచిరు. 

 ఉడాన్ పథకం కింద వైమానిక కేంద్రాలు అనేకం 
పునరుదధిరించారు. టైర్ 2, టైర్ 3 నగరాలకు  సైతం 
అందుబాటులోకి తెసూతి కొతతివి నిరి్మంచారు. నిరిదూష్ట మొతాతినికే 
విమాన ప్రయాణం అందుబాటులోకి రావట్ంతో సిలీపపొరులీ  
వేస్కునేవాళ్ళు కూడా విమానం ఎకుక్తునానిరు.  

 కొతతి జాతీయ విదాయూవిధానం మాతృభాషలో చదువుకు 
ప్రాధానయూం ఇస్తింది. ఇంగిలీష్ రానివాళ్ళు ఇప్పుడు మాతృభాషలో 
చదువుకోవచుచి. 

 జల్ జీవన మిషన్ వలలీ దేశంలో ప్రతి ఇంటికీ కుళ్యి దా్వరా 
నీరందిస్తిరు. కేవలం మ్డేళ్లీలో ఈ మిషన్ దా్వరా 6 కోట్లీ 
ఇళ్ళుకు కుళ్యిల్చాచియి. స్మానుయూడి జీవితం స్లభమైంది. 

 స్్వమిత్వ యోజన  దా్వరా గ్రామీణ ప్రాంత ఇళ్ళు, భవనాలు 
పెదదూ ఎతుతిన మాయూపులోలీ   నిక్షిపతిమవుతునానియి. ఇపపొటిదాకా 
డ్రోనలీతో 1.5 లక్షల గ్రామాల పని పూరతియింది. 80 లక్షల 
మందికి పైగా ఆసితి కారు్డలు తయారయాయూయి. 

 ప్రజల జీవితాలోలీ  అనవసరంగా జ్కయూం చేస్కుంటునని 1500 
చటా్ట లను ప్రభుత్వం రదుదూ  చేసింది. స్లభతర వాయూపారానికి, 
జీవనానికి అవరోధంగా ఉనని 30,000 నిబంధనలను 
తొలగించింది.

సమి్మళితిదా్వరాఅభివృద్ధి ప్థవంలోకిభారత్స్గివంద్ఇలా

45కోటలు క్పెై గాజన్
ధ్న్ఖాతాలు

రూ.5లక్షలదాకా
ఉచిత్చికిత్స్

దేశవాయూప్తు వంగా3.5కోటలు ప్కా్క
ఇళ్ళు

209కొత్తు మెడికల్
కాలేజీలనిరా్మణవం

భారీ జనాభాకు ఆయుష్్మన్ భారత్ ల్ంటి ఆరోగయూ 
రక్షణ లభించినప్పుడు ఆరోగయూ మౌలికవసతులు బలంగా 
తయారయాయూయి. గత 7-8 ఏళ్లీలో నాలుగు రెట్లీకు పైగా.. అంటే  
209 కొతతి మెడికల్ కాలేజీలు కటా్ట రు. మెడికల్ కాలేజీలలో సీటులీ  
రెటి్టంపయాయూయి. 

అరుణ్	జైటీ్ల	స్్మిర్కోపనా్య్సంజాతీయం	

గత ఎనిమిదేళ్లీలో భారతదేశం 45 కోట్లీకు పైగా జన్ ధన్ 
బాంక్ ఖ్తాలు తెరచింది. ఈ సంఖయూ మొతతిం జపాన్, 
జర్మనీ, బ్రిట్న్, ఇట్లీ, మెకిసికో దేశాల జనాభాకు 
సమానం. 

ఆయుష్్మన్  భారత్ కింద 50 కోట్లీకు పైగా జనాభాకు ఏటా ర్.5 
లక్షల వరకు ఉచిత చికితసి లభిస్తింది. గత 4 ఏళ్లీలో 3.5 కోట్లీకు 
పైగా జనం ఈ పథకం కింద ఉచిత చికితసి పొందారు.  ఈ విభాగం 
ప్రజలకు ఎంతో కాలంగా వైదయూ సౌకరాయూలు లేవు. 

గత 8 ఏళ్లీలో దేశం పేదలకు 3 కోట్లీ ఇళ్ళు ఇచిచింది. కొనిని దేశాల 
జనాభా కూడా ఇంత లేదు. రవాణాలో కుళిళుపోయే ఆహార పంట్లు 
ఇప్పుడు సకాలంలో చేరగలుగుతునానియి. రైతులు ఎననిడూ 
ఊహించని విధంగా కిస్న్ రైల్, కృషి ఉడాన్ ల్ంటి పథకాలు 
దోహదపడుతునానియి. 
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ఎక్స్పె్ర స్వేతోఎక్స్పె్ర స్వేతో
త్్వరిత్మవనున్్నఅభివృద్ధి త్్వరిత్మవనున్్నఅభివృద్ధి 

శ్రీరాముడు బుందేల్ ఖండ్ గుండా వెళ్ళుడ్ంటారు. మాతృభూమి కోసం 
ప్రాణాలరిపొంచిన అల్్హ  ఉడాల్,  మహారాజా ఛత్రస్ల, లక్షష్మబాయ్ ల్ంటి ఎంతోమంది 
యోధులకు జన్మనిచిచిన నేల ఇది. ఇసూరి, కవి పదా్మకర్, తులసీదాస్, మైథిలీ శరణ్ గుపతి, 
డాక్టర్ హరిసింగ్ గౌర్ ల్ంటి పేరుమోసిన ప్రముఖులతో గురితింపు పొందిన ఈ నేలే మేజర్ 
ధాయూన్ చంద్ ల్ంటి హాకీ వీరుణి్ణ అందించింది.  కానీ, బుందేల్ ఖండ్ ఎంతోకాలంగా 
వెనుకబడిన ప్రాంతంగానే ఉండిపోయింది. 

అయితే, ఇప్పుడా గురితింపు మారిపోతోంది. ప్రధాని మోదీ అంకితభావమే అందుకు 
కారణం. నీటిపారుదల ప్రాజెకు్టలకు ఆమోదముద్ర వేశాక హర్ ఘర్ జల్, రక్షణ రంగ 
కారిడార్, కెన్-బెతా్వ లింక్ తోబాటు బుందేల్ ఖండ్ ఎక్సి ప్రెస్ వే ను ప్రధాని బహుమతిగా 
ఇచాచిరు. జులై 16 న జలౌన్ ప్రాంత కైతేరి గ్రామం దగ్గర ప్రారంభించారు. ఈ నాలుగు 
వరుసల హైవే చిత్రకూట్ (ఎన్.హెచ్-35), బాందా, మహోబా, హమీర్ పూర్, జలౌన్, 
ఔరయా, ఎటావా ను అనుసంధానం చేస్తింది. 

ఎటావాలోని ఎక్సి ప్రెస్ వే కుద్రైల్ దగ్గర లకోని-ఆగ్రా ఎక్సి ప్రెస్ వే లో కలుస్తింది. 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ ఎక్సి ప్రెస్ వే కి 2020 ఫిబ్రవరి 29 న శంకుస్్థ పన చేశారు. 
రికారు్డ  సమయంలో కేవలం 28 నెలలోలీ  దీనినిపూరితి చేసి  ప్రారంభించిన సందరభుంగా 
ప్రధాని మాటాలీ డుతూ “బుందేల్ ఖండ్ ఎక్సి ప్రెస్ వే వలన చిత్రకూట్ నుంచి ఢిలీలీ ప్రయాణ 
సమయం 3-4 గంట్లు తగి్గంది. కానీ, దాని ల్భాలు అంతకంటే చాల్ ఎకుక్వ” 
అనానిరు. ఈ ఎక్సి ప్రెస్ వే కేవలం వాహన చక్రాల వేగం పెంచటానికే కాదు, మొతతిం 
బుందేల్ ఖండ్ ప్రాంత పారిశ్రామికాభివృదిధిని వేగవంతం చేస్తింది. ఈ ఎక్సి ప్రెస్ వే కి 
ఇరువైపుల్ అనేక పరిశ్రమలు ఏరాపొటు కాబోతునానియి. గిడ్్డంగులు, శ్తల గిడ్్డంగులు 
నిరి్మంచబోతునానిరికక్డ్. 

ఎక్సి ప్రెస్ వే కేవలం రెండు ప్రదేశాల మధయూ 
దూరం తగి్గంచట్మే కాదు, తన దా్వరా కొతతి 

అభివృదిధి గాథను మోస్కెళ్తుంది.  అందుకే 
ఎక్సి ప్రెస్ వే తో పెరిగేది వాహన చక్రాల 

వేగమే కాదు, పరిసర ప్రాంతాల ఆరి్థకాభివృదిధి 
కూడా. ఒకప్పుడు బీడు భూములు, కుంట్లు, 
లోయలతో గురితింపు పొందిన బుందేల్ ఖండ్ 

ప్రాంతం ఇప్పుడు ఈ తరహా అభివృదిధితో 
వేగం పుంజుకుంది. అది కెన్ – బేతా్వ 

అనుసంధాన ప్రాజెక్్ట కావచుచి, జులై 16 
న ప్రారంభించిన ఎక్సి ప్రెస్ వే ర్పంలో 

కొతతి ఆరి్థకాభివృదిధికి ఇచిచిన వేగం కావచుచి, 
బుందేల్ ఖండ్ ఇంకెంత మాత్రమ్ విసమృత 

ప్రాంతం కాదు, దేశ అభివృదిధి వేగంతో 
దీటుగా ఉంది. 

బ్ందేల్	ఖండ్	ఎక్్స	ప్రెస్	వే			 జాతీయం	
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ఉత్తు రప్్ర దేశ్ఇప్పుడుదేశవంలోఅత్యూధికఉత్తు రప్్ర దేశ్ఇప్పుడుదేశవంలోఅత్యూధిక
ఎక్స్పె్ర స్వేలుఉన్్నరాష్టి ్రవంఎక్స్పె్ర స్వేలుఉన్్నరాష్టి ్రవం

Yam
unaExpressway

Agra-LucknowExpressway

BundelkhandExpressway

BundelkhandExpressway

PurvanchalExpressway

PurvanchalExpressway

ఆధునికసౌకరాయూలతో
కూడిన్బువందేల్ఖవండ్ఎక్స్

పె్ర స్వే

Agra

Etawah
Lucknow

Chitrakoot

Ghazipur

n 296 కిమీ నాలుగు లేనలీ బుందేల్ ఖండ్ 
ఎక్సి ప్రెస్ వే నిరా్మణానికి ర్.14,850 కోటులీ  
ఖరచియింది. ప్రధాని మోదీ 2020 ఫిబ్రవరిలో 

శంకుస్్థ పన చేశారు. దీనిని ముందు ముందు ఆరు లేనలీకు పెంచవచుచి. 
n ఈ ఎక్సి ప్రెస్ వే నిరా్మణ లక్షష్ం 36 నెలలు కాగా కేవలం 28 నెలలోలీ  
పూరతియింది. బాందా, జలౌన్ జిల్లీ లోలీ  ఎక్సి ప్రెస్ వే పకక్నే పారిశ్రామిక 

కారిడార్ నిరా్మణం కూడా మొదలైంది. 

కన్కిటి విటీ
మెరుగుప్డ్టవంతో

బాటుఆరి్థ కాభివృద్ధి కి
పో్ర తాస్హవం

ఆధునిక రవాణా సౌకరాయూల కలపొనలో తొలి హకుక్ ప్రధాన నగరాలదే అనే అభిప్రాయం ఒకప్పుడు ఉండేది. అది అనీని సౌకరాయూలూ ఉండే ముంబై, చెనె్నని, కోల్ కతా, 
బెంగళూరు, హైదరాబాద్ లేదా ఢిలీలీ కావచుచి. కానీ గత ఎనిమిదేళ్లీలో ప్రభుత్వ ఆలోచన మారింది. ఉతతిరప్రదేశ్ దీనికో ఉదాహరణ. బుందేల్ ఖండ్ ఎక్సి ప్రెస్ వే 
చిత్రకూట్, బాందా, మహోబా, హమీర్ పూర్, జలౌన్, ఔరయా, ఎటావా ను అనుసంధానం చేస్తింది. పూరా్వంచల్ ఎక్సి ప్రెస్ వే లకోనిను బారాబంకీ, అమేథి, స్ల్తిన్ 
పూర్, అయోధయూ, అంబేడ్క్ర్ నగర్, అజంఘర్, మావు, గహాజీపూర్ ను కలుపుతుంది. అంబేడ్క్ర్ నగర్, సంత్  కబీర్ నగర్, ఆజమ్ ఘర్ ను గోరఖ్ పూర్ లింక్ ఎక్సి 
ప్రెస్ వే కలుపుతుంది.  మీరఠ్, హాపూర్, బులంద్ షహర్, అమ్రోహా, బడౌన్, ష్జహాన్ పూర్, హారడోయ్, ఉనానివ్, రాయ్ బరేలి, ప్రతాప్ ఘర్, ప్రయాగ రాజ్ లను 
కొతతిగా కటి్టన గంగా ఎక్సి ప్రెస్ వే కలుపుతుంది.  

రవాణాప్దధి తులోలు ‘పెదదా న్గరాలహక్్క’దృక్పథవంలోమారు్ప

బుందేల్  ఖండ్ ఎక్సి ప్రెస్ వే వలన ఈ ప్రాంతంలో వయూవస్య 
ఆధారిత పరిశ్రమలు నెలకొలపొట్ం స్లభం. కొతతి మారెక్ట్లీకు వయూవస్య 
ఉతపొతుతిల రవాణా కూడా స్లభం. బుందేల్ ఖండ్ లో నిరి్మస్తినని డిఫెన్సి 

కారిడార్ కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఒక మాట్లో చెపాపొలంటే 
ఈ ఎక్సి ప్రెస్ వే బుందేల్ ఖండ్ ను స్వయం ఉపాధి, కొతతి అవకాశాల 
వంటి అనిని రకాల అభివృదిధితో అనుసంధానం చేస్తింది.  

n 	ఈ ఎక్సి ప్రెస్ వే ఇరువైపుల్ 110 మీట్రలీ రైట్ ఆఫ్ వే 
నిరి్మంచారు. అకక్డ్ సౌర విదుయూత్ ఉంటుంది.  ప్రవేశానికి, 
దిగిపోవటానికి 13 పాయింటులీ నానియి. 

n 	ఈ దారిలో కీలకమైన నాలుగు రైలే్వ ఓవర్ బ్రిడీజాలు, 19 
ఫెలై ఓవరులీ , 224 అండ్ర్ పాస్ లు కటా్ట రు. నాలుగు చోట్లీ 
పెట్రోల్ సే్టషనులీ , ప్రజా సౌకరాయూలు ఏరాపొటు చేస్తినానిరు. 
వీటితోబాటు స్్థ నికుల కోసం సరీ్వస్ రోడులీ  నిరి్మస్తినానిరు. 

n 	ఎక్సి ప్రెస్ వే ప్రాంతమంతా చికక్గా చెట్లీ పెంపకం 
చేపడ్తారు. ఇనె్వస్్ట మెంట్ పారుక్లు, ఫాక్టరీలు 
ఏరాపొట్వుతాయి. మొతతిం ఉతతిరప్రదేశ్ ఆకాంక్షలను దేశ 
ఆకాంక్షలను ఈ బుందేల్ ఖండ్ ఎక్సి ప్రెస్ వే వేగవంతం 
చేస్తిందని భావిస్తినానిరు. ఎక్సి ప్రెస్ వే ప్రయాణీకుల 
భద్రతకోసం ప్రతేయూక ఏరాపొటులీ  చేస్తినానిరు. 

వాడ్కవంలో1225కిమీఎక్స్పె్ర స్వే
పూరా్వంచల్ ర్పురేఖలిని మారేచిసిన పూరా్వంచల్ ఎక్సి ప్రెస్ వే 341 కిమీ 

తో రాష్రాంలోనే పొడ్వైనది.  ఆగ్రా-లకోని ఎక్సి ప్రెస్ వే 302 కిమీ  
 యమునా ఎక్సి ప్రెస్ వే 165 కిమీ.  ఢిలీలీ-మీరఠ్ ఎక్సి ప్రెస్ వే  

96 కిమీ  నోయిడా-గ్రేట్ర్ నోయిడా ఎక్సి ప్రెస్ వే 25 కిమీ 
నిరా్మణవంలోఉన్్నఎక్స్పె్ర స్వే1974కిమీ

గోరఖ్ పూర్ లింక్ ఎక్సి ప్రెస్ వే 91 కిమీ  గంగా ఎక్సి ప్రెస్ వే 594 కిమీ  లకోని-
కాన్పొర్ ఎక్సి ప్రెస్ వే 63 కిమీ  ఘజియాబాద్-కాన్పొర్ ఎక్సి ప్రెస్ వే 380 
కిమీ  గోరఖ్ పూర్-సిలిగురి ఎక్సి ప్రెస్ వే 519 కిమీ   ఢిలీలీ-సహరాన్ పూర్ 

–డ్హ్రాడూన్ ఎక్సి ప్రెస్ వే 210 కిమీ   ఘాజిపూర్-బలియా-మంజీఘాట్ ఎక్సి 
ప్రెస్ వే 117 కిమీ 



న్యూ ఇండియా స మాచార్   ఆగస్టు 1-15, 2022 49

న్ై పుణయూవంనువంచిఉద్యూగవందాకా..న్ై పుణయూవంనువంచిఉద్యూగవందాకా..
పిఎవందక్ష్ప్థకవంపిఎవందక్ష్ప్థకవం

సమానత్వం అనేది విలువ, హకుక్ కూడా. అయినపపొటికీ స్్వతంత్రయూం వచిచినపపొటి నుంచీ సమాజంలో అధిక భాగం 
సమానత్వపు ప్రయోజనానికి దూరంగా ఉంది. ఈ వరా్గ నికి అందాలిసిన అనీని కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలూ అందలేదు. ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ 2014 లో దేశ బాధయూతలు సీ్వకరించాక అంతోయూదయ సూత్రానిని అనుసరిసూతి, ప్రతి పథకం ప్రయోజనాలూ 
సమాజంలోని చిట్్టచివరి వయూకితికి అందేటు్ట  చేశారు. 2021 ఆగస్్ట  7న  ప్రధానమంత్రి ‘దక్ష్ యోజన’ ఒక కొతతి ప్రారంభానికి 

నాంది పలికింది. చెతతి ఏరుకునేవాళ్లీకు, వెనుకబడిన తరగతులకు, షెడూయూల్్డ కుల్లకు, డీ-నోటిఫైడ్ గిరిజన తెగలు, 
ఆరి్థకంగా వెనుకబడిన లక్షిత  వరా్గ లకు నైపుణాయూభివృదిధి శిక్షణ ఇవ్వట్ం దీని లక్షష్ం. ఐదేళ్లీలో 2.7 లక్షల మంది యువతకు 

లబిధి చేకూరచిట్ం ఈ పథకం ఉదేదూశయూం.

ఈ రోజు అతయూవసరంగా దృషి్టపెటా్ట లిసిన 
అంశం నైపుణాయూభివృదిధి. సిక్ల్ డ్వలప్ 
మెంట్ మిషన్, జాతీయ విదాయూ విధానం 
ర్పుదిదదూట్ంలో ప్రధాన లక్షష్ం యువతలో 

విదయూ, నైపుణాయూభివృదిధి ప్రోతసిహించట్మే. అయితే, ఇపపొటికీ 
సమాజంలో ఒక వరా్గ నికి నైపుణాయూభివృదిధిలో ప్రాధానయూం లేదు. ఈ 
వర్గం వారి ఆరి్థకాభివృదిధి కలను స్కారం చేయటానికి ప్రధాన మంత్రి 
దక్ష్ యోజన ప్రారంభమైంది. ఈ వర్గం కోసం నైపుణయూ అభివృదిధి 
కారయూక్రమానిని నాలుగు విభాగాలుగా విభజించారు. 

మొదటిది: గ్రామీణ చేతివృతితి పనివారికి, పారిశుదధి్య పనివారికి 
నైపుణయూం పెంపు, పునర్ నైపుణయూ శిక్షణ దా్వరా డిజిట్ల్ అక్షరాసయూత 
అందించట్ం. దీంతోబాటు వాళ్ళుకు కుండ్ల తయారీ, నేత, వడ్ంగం, 
ఇంటిపనిలో కూడా శిక్షణ ఇస్తిరు. ఈ శిక్షణ కారయూక్రమం వయూవధి 32 
నుంచి 80 గంట్లు. 
రెండవది:   స్వలపొ కాలిక శిక్షణ కింద 200 నుంచి 600 గంట్ల 
శిక్షణ ఇస్తిరు. టైలరింగ్, ఫరినిచర్  తయారీ, ఆహార శుదిధి ల్ంటి 
విభాగాలలో స్వయం ఉపాధికి వీలుగా 6 నెలలు శిక్షణ ఉంటుంది.

పిఎం-దక్ష్	పథకం	 జాతీయం
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మూడవది: వాయూపార ఆలోచనాధోరణి ఉనని షెడూయూలు్డ  కుల్లు, 
ఇతర వెనుకబడిన తరగతులవారికి వాయూపారాభిల్షుల అభివృదిధి 
కారయూక్రమం దా్వరా నైపుణయూ శిక్షణ ఇస్తిరు. ఈ కారయూక్రమ వయూవధి 
80-90 గంట్లు, లేదా 10 నుంచి 15 రోజులు. 
నాలుగ్ది:	మారెక్టోలీ  డిమాండ్ ఉనని ప్రొడ్క్షన్ టెకానిలజీ, పాలీ సి్టక్ 
ప్రాసెసింగ్, దుస్తిల తయారీ టెకానిలజీ, ఆరోగయూరక్షణ రంగం 
తదితర అంశాలలో దీర్ఘకాల కారయూక్రమం దా్వరా శిక్షణ. దీని వయూవధి 

5 నెలలు లేదా అంతకంటే ఎకుక్వ, లేదా ఏడాది (1000  గంట్లు). 
ఈ పథకం కింద  శిక్షణారు్థలకు సె్ట్టపెండ్ కూడా ఇస్తిరు. నైపుణయూం 
పెంపు, పునర్ నైపుణయూ శిక్షణ తీస్కునేవారి హాజరు 80% ఉంటే 
ర్.2500 ఇస్తిరు. వాయూపారాభిల్షుల అభివృదిధి కారయూక్రమం కింద 
కనీసం 80% హాజరు ఉంటే, రోజుకు ర్.100 చొప్పున ఇస్తిరు. 
షెడూయూలు్డ  కుల్నికి చెందిన శిక్షణారు్థడికి స్వలపొకాలిక, దీర్ఘకాలిక 
శిక్షణా కారయూక్రమాలకు నెలకు ర్.1500 చొప్పున ఇస్తిరు. 

 స్మాజిక నాయూయ, స్ధికారత మంత్రిత్వ శాఖ 
‘ప్రధానమంత్రి దక్ష్ పోర్టల్’ ను, ప్రధాన మంత్రి దక్ష్ 
మొబైల్ యాప్ ను ఈ పథకానికి సంబంధించిన పూరితి 
సమాచారంతో  ప్రారంభించింది. ఆసకితి ఉననివారు 
గూగుల్ పేలీ స్్ట ర్ నుంచి మొబైల్ యాప్ పిఎం దక్ష్ ను 
డౌన్ లోడ్ చేస్కొని pmdaksh.dosje.gov.in లో  
స్వయంగా రిజిస్టర్ చేస్కోవచుచి. 

 దరఖ్స్తిదారు భారతదేశంలో శాశ్వత నివాసి అయి 
ఉండాలి. వయస్ 18-45 ఏళ్లీ మధయూ ఉండాలి. 

 దరఖ్స్తి దారు షెడూయూల్్డ కులం, లేదా షెడూయూల్్డ జాతి 
లేదా వెనుకబడిన తరగతి, ఆరి్థకంగా వెనుకబడిన, 
లేదా సఫాయీ కర్మచారీ, సంచార జాతులవారై 
ఉండాలి. 

 దరఖ్స్తిదారు ఇతర వెనుకబడిన తరగతులకు 
చెందిన వాడైతే  కుటుంబ వారిషికాదాయం 3 లక్షల 
లోపు ఉండాలి.  

 దరఖ్స్తిదారు ఆరి్థకంగా వెనుకబడిన వరా్గ నికి 
చెందిన వాడైతే కుటుంబ వారిషికాదాయం లక్ష లోపు 
ఉండాలి.

 ఈ పథకం లబిధి పొందటానికి దరఖ్స్తిదారులు 
ఎల్ంటి రుస్మ్ చెలిలీంచనకక్రేలీదు. దీని లబిధి 
ఒకస్రి మాత్రమే పొందే వీలుంది. 

 శిక్షణ పొందినవారికి ఇచేచి సరి్టఫికెట్ ఆధారంగా 
ఉపాధి అవకాశాలు పొండ్ట్ంలో స్యపడుతుంది. 

చేతివృతుతులవారు:	తమ వాయూపారంలో శిక్షణ 
పొందట్ం, మరింత ఆదాయం సంపాదించుకోవట్ం
మహిళ్లు:	స్వయం ఉపాధి పొందవచుచి. 
కుటుంబానిని ఆరి్థకంగా బలోపేతం చేస్కోవచుచి. 
లక్షిత	వర్గాల	యువత:		దీర్ఘకాల శిక్షణతో ప్రావీణయూం 
సంపాదించి మెరుగైన ఉదోయూగానినిచేచి వృతితిలో 
చేరవచుచి

 షెడూయూల్్డ కుల్లు, వెనుకబడిన తరగతులు, సపహాయీ కర్మచారీల 
నైపుణాయూభివృదిధి సమాచారమంతా పిఎం దక్ష్ పోర్టల్ లో ఒకే చోట్ 
లభిస్తింది. 

 పైగా, ఏ  లబిధిదారు అయినా తనకు దగ్గరలో జరుగుతునని నైపుణాయూభివృదిధి 
శిక్షణ గురించి ఒకక్ కిలీక్ లో తెలుస్కునే వీలుంది. తన పేరు నమోదు 
చేస్కోవచుచి. తన వయూకితిగత సమాచారానీని, డాకుయూమెంట్లీన్ అప్ లోడ్ 
చేయవచుచి. 

 శిక్షణ తీస్కుంటుననివారి హాజరును ముఖయూం, కళ్లీ స్క్నింగ్ దా్వరా 
నమోదు చేసే వీలుంది. 

 శిక్షణ కాలంలో పరయూవేక్షణ కోసం ఫ్టోలు, వీడియోలు వాడ్తారు. 
 స్మాజిక నాయూయం, స్ధికారత మంత్రిత్వశాఖ కింద ఉనని మ్డు 

కార్పొరేషనులీ  ఈ పథకానిని అమలు చేస్తియి. అవి: జాతీయ షెడూయూల్్డ 
కుల్ల ఆరి్థకాభివృదిధి సంస్థ, జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల ఆరి్థకాభివృదిధి 
సంస్థ, జాతీయ సఫాయీ కర్మచారీల ఆరి్థకాభివృదిధి సంస్థ 

ప్్ర ధాన్మవంతి్ర దక్ష్యోజన్కివందతీస్క్న్్నచొరవలుప్్ర ధాన్మవంతి్ర దక్ష్యోజన్కివందతీస్క్న్్నచొరవలు
పిఎవందక్ష్పోరటి ల్:సమాచారవంతోబాటు

ప్రయూవేక్షణ

పిఎవందక్ష్యోజన్ప్్ర యోజనాలు
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పద్మి	విభూష్ణ్	షింజ్	అబే	 న్వాళి	

షింజ్ అబే ఒక అస్ధారణమైన జపాన్ నాయకుడు, 
అంతరాజా తీయ రాజనీతిజుఞా డు, భారత్-జపాన్ 
సేనిహానికి చిహనిం - ఇప్పుడు మన మధయూ లేరు. 

జపాన్, ప్రపంచం ఒక పెదదూ దార్శనికుణి్ణ, నేనొక ప్రియమిత్రుణి్ణ 
కోలోపొయాం.   

గుజరాత్ ముఖయూమంత్రిగా 2007లో జపాన్ వెళిళునప్పుడు నేను 
ఆయనను మొదటిస్రిగా కలుస్కునాని. మొదటి సమావేశంలోనే మా 

సేనిహం అధికారిక ప్రోటోకాల్ శృంఖల్లు తెంచుకుంది. 
కోయూటోలో తోజీ ఆలయ సందర్శన, షింకనేసిన్  రైలు ప్రయాణం, 

అహమ్మదాబాద్ లో సబర్మతీ ఆశ్రమ సందర్శన, కాశ్లో గంగా హారతి, 
టోకోయూలో విసతి ృతమైన తేనేటి విందు.. ఇల్ మా జాఞా పకాల జాబితా చాల్ 
స్దీర్ఘమైనది. 

యమనషి లోని తన సొంత ఇంటికి ననుని ఆహా్వనించట్ం, ఫూజీ 
పర్వత స్నువులోలీ  తిరగట్ం  నేను మరువలేని జాఞా పకం. 

భారత పౌర పురస్క్రం ‘పద్మభూషణ్’ గ్రహీత, జపాన్ మాజీ ప్రధాని షింజ్ అబే అకాల మరణంతో ప్రపంచం  అదుభుతమైన 
ఒక అంతరాజా తీయ నేతను కోలోపొయింది. జపాన్ ను మెరుగైన దేశంగా తీరిచిదిదదూటానికి తన జీవితానిని అంకితం చేసిన సమరు్థడైన 
పాలకుడు ఆయన. షింజ్ అబే పట్లీ ఉనని గౌరవానికి చిహనింగా ఆయన చనిపోయిన మారుసటి రోజు జులై 9న భారత ప్రభుత్వం 
ఒక రోజు సంతాప దినం పాటించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ ముఖయూమంత్రిగా ఉనని కాలంలోనే షింజ్ అబే తో ఆయన 
మైత్రి ప్రారంభమై క్రమంగా పెరుగుతూ వచిచింది. ప్రధాని మోదీ తన మిత్రుడు షింజ్ అబే మరణానంతరం ఆయన గురించి ఒక 

ఉది్వగనిభరితమైన బాలీ గ్ పోస్్ట రాశారు.

నామితురు డు,ష్వంజోఅబేనామితురు డు,ష్వంజోఅబే
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2007-2012 మధయూ ఆయన ప్రధానమంత్రిగా లేని కాలంలోన్, 
ఇంకా చెపాపొలంటే ఈ మధయూనే 2020 తరువాత కూడా వయూకితిగతంగా మా 
మధయూ బంధం చాల్ బలంగా ఉంది. 

అబే శాన్  తో ప్రతి సమావేశమ్ మేధస్సికు ప్రేరణగా నిలిచేది. 
ఎప్పుడూ సరికొతతి ఆలోచనలతో ఉండేవాడు. పాలన, ఆరి్థక వయూవహారాలు, 
సంసక్కృతి, విదేశాంగ విధానం ల్ంటి అనేక అంశాల మీద  ఆయనకు  
అమ్లయూమైన అభిప్రాయాలు ఉండేవి. 

గుజరాత్ ఆరి్థక నిర్ణయాలలో ఆయన సలహాలు నాకు సూఫూరితినిచాచియి. 
జపాన్ తో గుజరాత్ భాగస్్వమయూం చురుగా్గ  స్గటానికి ఆయన అండ్గా 
నిలిచారు. 

ఆ తరువాత కాలంలో భారత్-జపాన్ మధయూ వ్యూహాత్మక 
భాగస్్వమాయూనిని కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో మారచిటానికి ఆయనతో కలిసి 
పని చేయట్ం నాకు ప్రతిష్్ఠ త్మకం. అంతంత మాత్రంగా ఉనని ద్్వ్వపాక్షిక 
ఆరి్థక సంబంధానిని విసతి ృతంగా, సమగ్రంగా తీరిచిదిదదూట్ంలో అబే శాన్ 
చేసిన స్యం మరువలేనిది. అది ప్రతి రంగానీని ప్రభావితం 
చేయట్ంతోబాటు రెండు దేశాలకూ అతయూంత కీలకంగా మారి ఈ ప్రాంత 
భద్రతకూ దోహదం చేసింది. రెండు దేశాల ప్రజలకూ, ప్రపంచానికీ ఈ 
బంధం ఆయన దృషి్టలో కూడా ఎంతో కీలకం.  వాళ్ళు దేశానికి చాల్ 
కిలీష్టమైనపపొటికీ, భారత్ తో పౌర అణ్ ఒపపొందం మీద చరిచించట్ంలో 
ఆయన చాల్ పటు్ట దలతో  వయూవహరించారు. భారత్ లో హైసీపొడ్ రైలు 
ఒపపొందం షరతులలోన్ ఆయన ఉదారంగా వయూవహరించారు.  
స్వతంత్ర భారతదేశపు అతయూంత ముఖయూమైన మైలురాళ్లీలో జపాన్ కూడా 
పకక్నే ఉండేల్ చూసూతి నవ భారతదేశం ఎదుగుదల వేగవంతం 
కావటానికి దోహదపడా్డ రు. 

భారత్-జపాన్ సంబంధాలలో ఆయన పాత్రకు గురితింపుగా 2021 లో 
ఆయనకు ప్రతిష్్ఠ త్మక పద్మ విభూషణ్ పురస్క్రం ఇచిచి గౌరవించాం. 

ప్రపంచంలో వస్తినని అనేక సంకిలీష్టమైన మారుపొల పట్లీ అబే శాన్ కు 
లోతైన అవగాహన ఉంది. ఆయన దార్శనికత ఎప్పుడూ చాల్ ముందస్తి 
ఆలోచనలతో ఉండేది. రాజకీయాలు, సమాజం, ఆరి్థక వయూవస్థ, 
అంతరాజా తీయ సంబంధాలు అంచనావేసి తగిన నిర్ణయాలు 
తీస్కోగలిగేవారు. సపొష్టమైన, స్హస్పేతమైన నిర్ణయాలు 
తీస్కోగలగట్ం అందువలలీనే స్ధయూమయేయూది. తన ప్రజలను, ప్రపంచానిని 
సైతం వెంట్ నడిపించుకుపోగల అరుదైన ద్రష్ట ఆయన. దూరదృషి్టతో 
కూడిన విధానాలు, ఆయన ఆరి్థక తత్వం, జపాన్ ఆరి్థకవయూవస్థను 
చైతనయూవంతం చేసి ప్రజలోలీ  నవకలపొనల సూఫూరితిని, వాయూపార దక్షతను  
రగిల్చియి. 

మనకు ఆయన ఇచిచిన అతిగొపపొ వారసత్వమే పెదదూ బహుమతి. 
అందుకు ప్రపంచం ఎప్పుడూ ఆయనకు ఋణపడి ఉంటుంది. 
మారుపొలను ముందే అంచనావేసి  దీటుగా ఎదుర్డ్్డట్ం ఆయన మనకు 
నేరిపొన నాయకత్వ లక్షణం. చాల్మంది కంటే ముందే 2007 లో ఆయన 
భారత పారలీమెంటులో చేసిన ప్రసంగం ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతం ఒక 

సమకాలీన రాజకీయ వ్యూహాత్మక ఆరి్థక వాసతివికతగా ఎదగటానికి 
ప్రాతిపదిక అయింది. ఈ శతాబదూంలో ప్రపంచానిని తీరిచిదిదదూట్ంలోన్ 
కీలకమవుతుందనే భావన కలిపొంచగలిగారు. 

స్సి్థరమైన, స్రక్షితమైన, శాంతియుతమైన, స్సంపననిమైన 
భవిషయూతుతికోసం ఒక నిరా్మణానిని తీరిచిదిదదూట్ంలో ఆయన ముందునానిరు. 
అందులో ఆయన నమి్మన విలువలకు ఎంతగానో ప్రాధానయూమిచాచిరు. 
స్ర్వభౌమత్వం పట్లీ గౌరవం, ప్రాంతీయ సమగ్రత, అంతరాజా తీయ 
చటా్ట లకు కటు్ట బడి ఉండ్ట్ం, అంతరాజా తీయ సంబంధాలకు 
ప్రాధానయూమిసూతి సమానత్వ సూత్రాలకు కటు్ట బడ్ట్ం ఆరి్థకపరమైన 
అంశాలలో సంపద పంచుకోవట్ం ల్ంటివి ఆయన  వయూకితితా్వనిని, 
నాయకతా్వనిని తెలియజెబుతాయి. 

కా్వడ్, ఆసియాన్ ఆధ్వరయూంలోని వేదికలు, ఇండో పసిఫిక్ 
మహాసముద్రాల చొరవ , ఇండో పసిఫిక్ లో భారత్-జపాన్ అభివృదిధి 
సహకారం, వైపరీతాయూల నుంచి కోలుకునే మౌలిక సదుపాయాల సంకీర్ణం 
కూడా ఆయన వలలీ లబిధి పొందాయి.  ఎల్ంటి హడావిడీ లేకుండా 
నిశ్శబదూంగా ఇంటా బయటా మెప్పు పొందిన నాయకుడాయన. ఇండో 
పసిఫిక్ ప్రాంతమంతటా రక్షణ, అనుసంధానతలోలీ , మౌలిక 
సదుపాయాలు, స్సి్థరత జపాన్ వ్యూహాత్మక పాత్రను ఆయన 
గణనీయంగా మారిచివేశారు. అందుకే ఈ ప్రాంతమంతా దాని భవితవయూం 
మీద మరింత ఆశాజనకంగాన్, ప్రపంచం అతయూంత విశా్వసంతోన్ 
ఉనానియి. 

ఈ ఏడాది మే లో నా  జపాన్ పరయూట్న సందరభుంగా అబే శాన్ ను 
కలిసే అవకాశం వచిచింది. అంతకుముందే ఆయన భారత్-జపాన్ 
సంఘానికి అధయూక్షులయాయూరు. ఎపపొటాలీ గే బాగా హుష్రుగా నవు్వతూ 
చల్కీగా ఉనానిరు. భారత్-జపాన్ సేనిహబంధానిని మరింత బలోపేతం 
చేయట్ం మీద ఆయనకు సరికొతతి ఆలోచనాలునానియి. ఆరోజు ఆయనకు 
వీడోక్లు చెపిపొనప్పుడు అదే మా ఆఖరి సమావేశమవుతుందని 
ఊహించలేకపోయా. 

ఆయన సహృదయతకు, తెలివితేట్లకు, ఔదారాయూనికి, సేనిహానికి, 
మార్గదర్శకానికి  ఎపపొటికీ ఋణపడి ఉంటా. ఆయన లేని లోటు 
పూడ్చిలేనిది. 

భారతదేశంలో మనం సొంత మనిషిని కోలోపొయిన విష్దంలో 
మునిగిపోయాం. ఆయన మనలిని హృదయ పూర్వకంగా 
కౌగిలించుకునానిరు. ప్రజలను సూఫూరితిమంతులిని చేయట్మనే ఇష్టమైన 
పనిలో ఉండ్గానే ఆయన ప్రాణాలు విడిచారు. ఆయన జీవితం  
అరా్థ ంతరంగా ముగిసినా ఆయన వారసత్వం మాత్రం ఎపపొటికీ నిలిచి 
ఉంటుంది. 

భారత దేశ ప్రజల తరఫున, నా తరఫున  జపాన్ ప్రజలకు నా 
హృదయ పూర్వక శ్రదాధి ంజలి ఘటిస్తినానిను. ముఖయూంగా ఆయన శ్రీమతి 
అకీ అబే కి కుటుంబ సభుయూలకు నా స్నుభూతి. ఓం శాంతి.  

న్వాళి	 పద్మి	విభూష్ణ్	షింజ్	అబే	

న్్య్	ఇండియా	స	మాచార్			ఆగస్టు	1-15,	2022



మీడియా	కార్నిర్	



ప్రపంచంలో అతయూంత బాధాకరమైన విషయం తమ 
ప్రియమైనవారి నుంచి వేరుపడ్ట్ం. దాదాపు ఏడు 
దశాబాదూ ల క్రితం దేశానికి స్్వతంతయూ్రం వచిచినప్పుడు  
అల్ంటి బాధలోనే చాల్మంది వేరు పడాలిసి వచిచింది. ఆ 
సమయంలోభారత్, పాకిస్తిన్ లలో ఇరువైపుల్ చెలరేగిన 
హింసలో లక్షల్ది మంది  ప్రాణాలు కోలోపొయారని, 
లక్షల్ది మంది ఇళ్ళు కోలోపొయారని చెబుతారు. వారి 
గౌరవార్థం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆగస్్ట  14ను ‘విభజన 
విభీషక స్్మరక దినం’గా ప్రకటించారు. దీనివలలీ మన 
భావితరాలు వివక్ష, పగ అనే విష్నిని  నిర్్మలించే 
అవసరానిని గురుతి చేస్కుంటారనే ఈ నిర్ణయం 
తీస్కునానిరు.  

'విభజన విభీషక సమృతి దివస్' స్మాజిక వివక్ష, అసమానతలను నిర్్మలించడ్ంతో 
పాటు ఐకయూత, స్మరసయూత, మానవీయతల యొకక్ ప్రాముఖయూతను మనకు గురుతి 

చేసూతినే ఉంటుంది.
నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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