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భారత సాయుధ దళాల సై నికులకు ఈ 
రోజు అంకితం
దేశ గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు, దేశ రక్షణకు ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలోను తమ జీవితాలు తాయాగేం చేయడాన్కి సాయుధ 
దళాల సైన్కులు స్ద్ేంగా ఉేంటారు.  విధి న్ర్వహణలో ప్రాణాలరి్పేంచిన యోధులకు జాతి రుణఫడి ఉేంటేంది.  సైన్క 
స్బ్ేంది,  మృత వీరులు, వారి  కుటేంబాల సేంక్షేమేం కోసేం ప్రతి ఏడాది డిసేంబర్ 7వ తేదీన సాయుధ దళాల పతాక 
దినోత్సవేంగా పాటిస్తూ ఉేంటాేం. ఆ రోజున త్రివిధ సైన్క దళాలు వివిధ కారయాక్రమాలు న్ర్వహేంచడేంతో పాట 
పౌరులకు చినని చినని జేండాలు ఇచిచి విరాళాలు  సేకరిస్తూ ఉేంటారు. అలా సేకరిేంచిన మొతాతూన్ని పతాక దినోత్సవ న్ధికి 
సమరి్పసాతూరు.  పోరాటాలోలో  అేంగవికలురైన సైన్కులు, సాహస మహళలు, మృత వీరుల కుటేంబాల సేంక్షేమేం గురిేంచి 
చూడడేం పౌరుల బాధయాత కూడా. అేందుకే ఈ కారయాకలాపాలోలో  చురుగాగా  పాల్గా నేండి...

“మన సాయుధ దళాలు, వారి కుటేంబాలకు కృతజ్ఞత తెలియచేసే రోజు సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవేం. 
వారి సాహసేం, సా్వరథిరహత తాయాగాలు భారతదేశాన్కి గర్వకారణేం. సాయుధ దళాల సేంక్షేమాన్కి 

ఎేంతో కేంత సొమ్ము విరాళేంగా ఇవ్వేండి. సాహసులైన మన సైన్కులు, వారి కుటేంబాలకు సహాయేం 
అేందిేంచేేందుకు ఉదారేంగా మీరేందిేంచిన విరాళాలు ఎేంతో ఉపయోగపడాయి”. 

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మేంత్రి

ఆ సొమ్ముతో మృత వీరులు, క్షతగాత్రులు, మాజీ సైన్క దళాల ఉద్యాగులు, 
ప్రసుతూతేం సైనయాేంలో పన్ చేసుతూనని సైన్కులు, వారిపై ఆధారపడిన వారి 
సేంక్షేమ, పునరావాస స్్కమ్ లకు సేకరిేంచిన మొతాతూన్ని ఖరుచి చేసాతూరు. 

1949 ఆగసుటు  28వ తేదీన ప్రభుత్వేం సైన్క దళాల స్బ్ేందితో ఒక కమిటీన్ 
ఏరా్పట చేస్ేంది. ఆ కమిటీయే డిసేంబర్ 7వ తేదీన్ ఫ్లో గ్ డగా ఎేంపిక చేస్ేంది.

ఆ రోజు మోటారు వాహనాలకు కార్ ఫ్లో గ్ లు, ఎేంబ్లోమ్ ఫ్లో గ్ లు 
పేంచిపెటటుడేం దా్వరా విరాళాలు సేకరిసాతూరు.
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ప్రియమైన పాఠకులారా, 

ప్రపేంచ దేశాలన్ని స్ఇపి27 కోసేం మరోసారి 
సమావేశమైన సమయేంలో భారతదేశేం “మిషన్ లైఫ్” 
ర్పేంలో ఆశావహమైన బాటను చూపిేంచిేంది. గత కన్ని 
దశాబా్ద ల కాలేంలో ప్రపేంచేం కన్విన్ ఎరుగన్ వైపరీతాయాలు 
చవి చూస్ేంది. కన్ని చోటలో మేంచుఖేండాలు కరిగిపోవడేం, 
కన్ని చోటలో సమ్ద్ర మటాటు లు పెరిగిపోవడేం, మరికన్ని చోటలో 
నదులు ఎేండిపోవడేం, ఇేంకన్ని చోటలో వాతావరణేం అస్థిరేంగా 
మారడేం వేంటి దురదృషటుకర సేంఘటనలెనోని జరిగాయి. 
ఇలాేంటి పరిస్థితిలో పరాయావరణేం అేంశాన్ని విధానకరతూల 
సాథి యికి మాత్రమే పరిమితేం చేయలేం. పరాయావరణమిత్ర 
జీవన శైలులు అనుసరిేంచాలి్సన అవసరేం ఎేంతో ఉేంది. గత 
ఏడాది గాలో సగా లో జరిగిన స్ఒపి26 సమావేశేంలో ప్రధాన 
మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ “లైఫ్” ("LiFE")  అేంటే పరాయావరణాన్కి 
అనుకూలిేంచే జీవనశైలి అనే మేంత్రేం అేందిేంచారు. అదే 
మేంత్రాన్ని ఇటీవల ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ “మిషన్ 
లైఫ్”గా ఆచరణీయేం చేశారు. ప్రతి ఒక్కర్ తమ సామరథ్ి ేం 
మేరకు ఈ తరహా జీవనశైలికి పాట పడడేం దీన్ లక్షష్యేం. 
మనలోన్ ప్రతి ఒక్కర్ రోజువారీ జీవితేంలో పరాయావరణ 
పరిరక్షణకు ఎేంతో చేయవచుచినన్ “మిషన్ లైఫ్” బోధిసుతూేంది. 
అేంతే కాదు, మన జీవనశైలిలో మారు్పలు చేసుకోవడేం దా్వరా 
పరాయావరణాన్ని మనేం కాపాడవచుచినన్ మిషన్ లైఫ్ 
విశ్వస్సుతూేంది.

గతేం నుేంచి నేరుచికోవడేం దా్వరా మనేం మెరుగైన 
భవిషయాతుతూను న్రిముేంచుకోవచుచి. వేలాది సేంవత్సరాలుగా 

ప్రకృతిన్ ఆరాధిేంచే సమ్ననితమైన సాేంప్రదాయేం భారత్ 
పాటిసతూేంది. మిషన్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరి జీవనశైలి ప్రకృతి 
సేంరక్షణతో మ్డిపడి ఉేండలా చూసుతూేంది. మన ప్రాచీనులు 
అనుసరిేంచిన ఈ జీవనశైలినే మనేం ఆచరిేంచి మన జీవితాలోలో  
భాగేంగా చేసుకోవచుచి. స్ఒపి27 సమావేశాలు, జాతీయ 
కాలుషయా న్వారణ దినోత్సవేం సేందర్ేంగా “మిషన్ లైఫ్”ను 
ఈ సేంచికలో మ్ఖపత్ర కథనేంగా ఇవ్వడేం జరుగుతోేంది.

మహాకవి భారతీయార్ గా సుప్రస్ద్ుడైన సుబ్రమణియ 
భారతి  జీవిత గాథ వయాకితూత్వ విభాగేంలో ఉేంది. ప్రధాన 
కారయాక్రమాన్కి అనుబేంధేంగా చేపటిటున యాక్్సస్బుల్ 
ఇేండియా ప్రచారేం కిేంద దివాయాేంగుల సాధికారత, ఆజాదీ కా 
అమృత్ మహోత్సవ్ ఎపిసడ్్స లో భాగేంగా స్పర్ హీరోల 
స్ఫూరితూదాయకమైన కథనాలు ఈ సేంచికలో ఉనానియి. 

వీటికి తోడు కరాణా టక, తమిళనాడు, ఆేంధ్రప్రదేశ్, 
తెలేంగాణ రాష్ట్రా లోలో  అభివృద్ి ప్రాజకుటులు, కరాణా టక ఇనె్వసటురలో 
సదసు్స,  సేంట్రల్ విజిలెన్్స వారోత్సవాలోలో  ప్రధాన మేంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ ప్రసేంగేం, ఢిలీలోలోన్ కలా్కజి ప్రాేంతేంలో కతతూగా 
న్రిముేంచిన 3024 ఫ్లో టలో ప్రారేంభేం, జి20 సదసు్సకు 
భారతదేశేం అధయాక్షత, పవిత్ర మేంగఢ్ లో గొప్ప సా్వతేంతయా్ 
సమర యోధుడు గోవిేంద్ గురుకి ప్రధాన మేంత్రి న్వాళి వేంటి 
కథనాలన్ని ఈ సేంచికలో పేందుపరిచారు. 

మీ అమూలయామైన సలహాలు పేంపుతూ ఉేండేండి. 

సంపాదకీయం
“మిషన్ లై ఫ్” ద్వారా ఆశ్వహమై న బాటన 

చూపుతున్న భారతదేశం

(సత్యంద్ర ప్రకాష్)

హేందీ, ఇేంగ్లోషు సహా 11 భాషలోలో  పత్రికను చదవేండి/డౌన్ లోడ్ చేసుకోేండి.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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DEEN DAYAL ANTYODAYA YOJANA-NATIONAL LIVELIHOOD MISSION IS GIVING WOMEN'S POWER A NEW 

IDENTITY. WOMEN IN SMALL GROUPS ARE DECIDING TO EMBARK ON A NEW PATH OF SELF-RELIANCE.  BECAUSE 

OF THEIR STRENGTH AND DETERMINATION, SELF-HELP GROUPS ARE BECOMING NATION HELP GROUPS

SELF-HELP GROUPS BECOME SELF-HELP GROUPS BECOME 
NATION-HELP GROUPNATION-HELP GROUP

డియర్ సర్,

ప్రతి పక్షేం రోజులకు ఎన్ఐఎస్ కోసేం నేను ఆతృతగా ఎదురు చూసాతూను. ఈ 
పత్రికతో అనుబేంధేం కలిగి ఉనని వారికి ఏ విధేంగా హృదయ పూర్వక 
కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలో నాకు తెలియడేంలదు. నవేంబర్ 1-15 సేంచికలోన్ 
చక్్కర ఉత్పతితూ, భారత-తయారీ ఐఫోనులో , పేదల మ్ేంగిటికి వెళ్తూనని బాయాేంకులు 
వేంటి వాయాసాలు ఎేంతో సమాచారయుతేంగా ఉనానియి.

డాకటుర్ జిజికుమారి.టి 
Jijikumari@gmail.com

డియర్ సర్,
న్యా ఇేండియా సమాచార్ పత్రిక తాజా సేంచిక అేందిేంది. 
ఎన్ఐఎస్ పత్రిక డిజిటల్ ఎడిషన్ నేను క్రమేం తప్పకుేండా 
చదువుతూ ఉేంటాను. ప్రభుతా్వన్కి, ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 
మోదీజీకి నా ధనయావాదాలు. ప్రభుత్వేంలోన్ విభినని శాఖలు 
చేపడుతునని ఎనోని కతతూ కారయాక్రమాలకు సేంబేంధిేంచిన 
తాజా సమాచారేం అేందుకోవడేం ఆసకితూకరేంగా ఉేంది. 
ప్రభుత్వేం సర్వతోమ్ఖ అనుసేంధానతకు ఇసుతూనని 
ప్రాధానయాతను నేను మరిేంత ఇషటుపడుతునానిను
సౌరవ్ శరము
sharmasourav1261@gmail.com

డియర్ సర్,

మీ శాఖ కుచామన్ గ్ేంథాలయాన్కి 
పేంపిన, మీరు ప్రచురిసుతూనని “న్యా 
ఇేండియా సమాచార్”  పత్రిక అేందిేంది. 
చక్కన్ సమాచారేం అేందిసుతూనని ఈ 
పత్రికను అేందర్ చదివి తీరాలి. పైగా ఇది 
ఉచితేం.
kumawatmayur09@gmail.com

డియర్ సర్,
నేను న్యా ఇేండియా సమాచార్ పత్రిక క్రమేం తప్పకుేండా చదువుతాను. అభివృద్ి కోసేం బహుమ్ఖీన వ్యాహేంపై ప్రభుత్వేం 
అధిక ప్రాధానయాేం ఇసతూేంది. మౌలిక వసతులు వేగవేంతేంగా అభివృద్ి చేసుతూనానిరు. ప్రభుత్వేం, సగట జీవులు చేసుతూనని కృషి 
ఫలితేంగా పేంచామృత్, పేంచప్రాణ్ లక్షయాలు నెరవేరుతునానియి.
హన్వేంత్ స్ేంగ్ రాథోడ్
hanwantsinghrathore0@gmail.com

ఉతతిర ప్రత్్యతతిరాల చిరునామా:  ర్మ్ నేంబర్-278, సేంట్రల్ బ్యారో ఆఫ్ కమూయాన్కేషన్, సకేండ్ 
ఫోలో ర్, స్చనా భవన్, న్యాఢిలీలో - 110003

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

అనుసరించిండి@NISPIBIndia
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మానవులు, మొక్కలు, పశువులు, క్రిమ్లు, ఫేంగస్ కి 
చేందిన అధయాయనాలకు సేంబేంధిేంచిన డటా ఇప్పుడు 

దేశేంలోనే సటు ర్  చేయవచుచి.  ఇప్పటివరకు యూరప్, అమెరికాల 
రిపోజిటరీలలో లైఫ్ సైను్సల డటాను భద్రపరిచే వారు.  కేేంద్ర సైన్్స, 
టెకానిలజీ శాఖ మేంత్రి  జితేేంద్ర స్ేంగ్  నవేంబర్ 10వ తేదీన 
హరాయానాలోన్ ఫరీదాబాద్ లో దేశేంలోన్ తొలి  లైఫ్ సైను్సల జాతీయ 
“రిపోజిటరీ” ఇేండియన్ బయోలాజికల్ డటా సేంటర్ (ఐబడిస్) 
ప్రారేంభిేంచారు. 

దేశవాయాపతూేంగా ప్రభుత్వ వయాయాలతో లైఫ్ సైను్సల విభాగేంలో ఏ 
పరిశోధన జరిగినా దాన్ని ఇక్కడ భద్రపరుసాతూరు. ఈ సేంటర్ సామరథ్ి ేం 
4 పెటాబైటలో . అేందులో బ్రహము పేరిట యాకి్సలరటెడ్ కేంపూయాటిేంగ్ 
ఫెస్లిటీ కూడా ఉేంది. ఇన్ సాకాగ్  లబరటరీస్ నుేంచి   జనోమిక్ 
గూఢచరయా డటాకు చేందిన డాష్ బోరుడు  (https://india.rcb.ac.
insacog/statisticsacog) కూడా ఏరా్పట చేశారు. సార్్స-కోవ్-2కి 

వేరియేంట్ ను కూడా ఇక్కడ వాసతూవికేంగా పరయావేక్షిసుతూేంది. భువనేశ్వర్ 
లోన్ నేషనల్ ఇనఫూరాముటిక్్స సేంటర్ లో ఒక వైపరీతయా రికవరీ సేంటర్ 
ను కూడా ఏరా్పట చేస్నటటు  కేేంద్ర మేంత్రి జితేేంద్ర స్ేంగ్ తెలిపారు. 
దేశేంలోన్ 50కి పైబడిన పరిశోధన లబరటరీలకు 200 బలియన్ 
“బేస్ ల”  డటాను ఐబడిస్ సేకరిేంచిేంది.

దేశంలో లై ఫ్ సై న్సల డేటాకు సంబంధించన 
తొలి జాతీయ రపోజిటరీ

సేంక్షిపతూ సమాచారేం

దేశ్నికి చందిన తొలి ఫ్్ల టింగ్ ఆరథి క 
అక్షరాస్యత కా్యంప్ న నిరవాహంచన ఐపపబ్

దేశంలో తొలి “విదు్యతుతూ  వాహన” 
నగరంగా గుజరాత్ లోని 

కేవాడియాజనాభాలో అధిక శాతేం ఇప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాేంతాలోలో  
న్వశిసుతూననిేందువలలో ప్రజలోలో  ఆరిథిక అక్షరాసయాత కలి్పేంచడేం 

ఒక సవాలుగానే ఉేంటేంది. ఇలాేంటి పరిస్థితులోలో  ఇేండియా పోస్టు 
పేమెేంట్్స బాయాేంక్ (ఐపిపిబ) ప్రపేంచేంలో అతి పెద్ద పోసటుల్ నెట్ 
వర్్క దా్వరా ఆ వయాతాయాసాన్ని పూడచిేందుకు, చిటటుచివరి ప్రాేంతేం 
వరకు దాన్ పరిధిన్ విసతూరిేంచేేందుకు కతతూ వ్యాహేం 
ర్పేందిేంచిేంది. ఈ వ్యాహేంలో భాగేంగా చేపటిటున “ఇనె్వసటుర్ 
దీదీ” కిేంద జమ్ము, కశ్ముర్ లోన్ శ్రీనగర్ లో ఉనని దాల్ సరసు్సలో 
దేశేంలోన్ తొలి ఫోలో టిేంగ్ ఆరిథిక అక్షరాసయాత కాయాేంప్ ను 
ప్రారేంభిేంచిేంది. ఫైనాన్షియల్ ఇేంకూలో జన్ లో వయాతాయాసాన్ని 
పూడచిడేంలో ఈ తొలి ఫోలో టిేంగ్ ఆరిథిక అక్షరాసయాత కాయాేంప్ కీలకమైన  
సేవలేందిసతూేంది.  దేశేంలోన్ ప్రతి ఒక్క ఇేంటికి చేరగల  సామరాథి ్న్ని 
ఈ కాయాేంప్  ప్రదరి్శేంచిేంది. ఇేండియా పోస్టు పేమెేంట్్స బాయాేంక్ 
పేంపిన టీ్వట్ కు ప్రధాన మేంత్రి స్పేందిస్తూ “మహళా సాధికారతను 
మరిేంతగా విసతూరిేంచడాన్కి ఇది అదు్తమైన చొరవ. గ్రామీణ 
ప్రాేంతాలోలో  శకితూవేంతమైన సామాజిక అనుసేంధాన్త గల లడీ పోస్టు 
మాన్ పాత్రను  “ఇనె్వసటుర్ దీదీ” పోషిసుతూేంది” అనానిరు.

కాలుషయా-రహత భారతదేశేం దిశలో తొలి అడుగుగా గుజరాత్ 
లోన్ కేవాడియా దేశేంలో తొలి “విదుయాతుతూ వాహన” 

నగరేంగా మారిేంది. ఫలితేంగా ఐకయాతా విగ్హేం చుటటు పక్కల 
ప్రాేంతాన్ని దేశేంలో తొలి “ఇ-వాహన ప్రాేంతేం”గా ప్రకటిేంచారు. 
నేడు గుజరాత్ లోన్ కేవాడియా “ఐకయాతా విగ్హేం”గా పేరేందిన 

182 మీటరలో పడవు 
గల సరా్ద ర్ వలలోభ్ భాయ్ 
పటేల్ విగ్హాన్కే 
కాదు, దేశేంలో విదుయాత్ 
వాహనాలు మాత్రమే 
రోడలోపై తిరిగే తొలి 

నగరేంగా కూడా ప్రతేయాకత సేంతరిేంచుకుేంటేంది.
భారతదేశేం హరిత, స్వచ్ఛ దేశేంగా మార దిశగా భారతదేశేం 
అడుగును వేగవేంతేం చేసుతూేంది. అేంతే కాదు ఇక్కడ ఇ-రిక్షలను 
సాథి న్క గిరిజన మహళల నడుపుతారు. మహళా సాధికారత దిశగా 
కూడా ఇది ఒక మ్ేందడుగు. ప్రపేంచేంలోనే పడవైన విగ్హేం 
గుజరాత్ లోన్ కేవాడియాలోనే ఉేంది. 
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ప్రపేంచ చరిత్రలోనే అతి పెద్ద మహమామురి అనేంతరేం కేేంద్ర ప్రభుత్వేం 
ఆరిథిక వయావసథిను పటిష్ేం చేయడాన్కి స్వయేం-సమృద్ భారత పాయాకేజి, 
పిఎల్ఐ స్్కమ్ సహా ఒక దాన్ వెనుకగా ఒకటిగా పలు చరయాలు ప్రకటిేంచిేంది. 
ఫలితేంగా ఉపాధి అవకాశాల సృషిటు జరిగిేంది. సేంటర్ ఫర్ మాన్టరిేంగ్ 
ఇేండియన్ ఎకానమీ తాజా న్వేదిక ప్రకారేం  2022 సపెటుేంబర్-అకోటు బర్ 

నెలల మధయా కాలేంలో 
85 లక్షలకు పైగా వేతన 
ఉద్యాగాల సృషిటు 
జరిగిేంది. ఈ కారణేంగా 
దేశేంలో వేతన 
ఉద్యాగుల సేంఖయా 86 
మిలియన్ కి పెరిగిేంది. 

కరోనా మహమామురి కాలేం నాటి ఉద్యాగాల సాథి యి కనాని ఇది అధికేం.
ఆ న్వేదిక ప్రకారేం 2020 సేంవత్సరేంలో మహమామురి సేంబేంధిత లాక్ 

డౌన్ ప్రభావేం వలలో ఉద్యాగాల సేంఖయా 6.5 కోటలో మేరకు పడిపోయిేంది.  
2022 సపెటుేంబర్-అకోటు బర్ నెలలోలో  పటటుణ రేంగేంలో వేతన ఉద్యాగాల సేంఖయా 
వేగేంగా పెరిగిేంది. ఇదే కాలేంలో పటటుణ ఉద్యాగిత 44 లక్షలు పెరిగిేంది.

4.2 బ్లియన్ డాలర్ల  ఇంధన వ్యయాలు పొదుపు చేసిన సోల్ర్ ఇంధనం

2022 సప్ట ంబర్-అక్్ట బర్ నెలలో్ల  కొతతూ గా 
85 లక్షల ఉద్్యగాల కలపున

“ఒక స్రుయాడు, ఒక గ్రిడ్” భావనతో అేంతరాజా తీయ సలార్ అలయన్్స 
ఏరా్పట చేయడాన్కి దారి తీస్న ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 

విజన్ కారణేంగా భారతదేశేం సౌర ఇేంధనేం ఉత్పతితూన్ వేగేంగా పెేంచుకుేంటేంది. 
2014-2015 సేంవత్సరేంలో దేశేంలో 2.63 గిగావాటలో సలార్ ఇేంధన 
సామరథ్ి ేం ఉేండగా ఇప్పుడది 22 రెటలో  పెరిగి 57.71 గిగావాటలో  దాటిేంది. 
సలార్ ఇేంధన ఉత్పతితూ పెరిగిన ఫలితేంగా భారతదేశేం 2022 సేంవత్సరేం 
ప్రథమారే్ంలో 4.2 బలియన్ డాలరలో విలువ గల ఇేంధన వయాయాలను, 19.4 
మిలియన్ మెట్రిక్ టనునిల బొగుగా ను  పదుపు చేయగలిగిేంది.

అేంబర్ లోన్ ఇేంధన, స్వచ్ఛ వాయు పరిశోధనా కేేంద్రేం, ఇన్ స్టుట్యాట్ ఫర్ 
ఎనరీజా ఎకనామిక్్స అేండ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలి్సస్  మేధావుల సేంఘేం ఇటీవల 
ర్పేందిేంచిన న్వేదిక ప్రకారేం భారతదేశేం సలార్ ఇేంధన సామరథ్ి ేం పెరిగిన 
ఫలితేంగానే ఇేంధన వయాయాలు పదుపు అయాయాయి. ఆ న్వేదిక ప్రకారేం 2022 
జనవరి నుేంచి జూన్ నెలల మధయా కాలేంలో ఏడు ఆస్యా దేశాలు 34 బలియన్ 
డాలరలో విలువ గల శిలాజ ఇేంధన వయాయాలను ఆదా చేయగలిగాయి. అేంతే 
కాదు.. ఇేండియా, చైనా, జపాన్, దక్షిణ కరియా, వియతానిేం పది అగ్శ్రేణి 
ఆరిథిక వయావసథిలోలో  ఉనానియి.

సేంక్షిపతూ సమాచారేం

అర్ణాచల్ ప్ర దేశ్ లో దేశంలోని 
తొలి ఆకావా పార్్క నిరా్మణం

ప్రధాన మేంత్రి మత్స్ సేంపద యోజన పథకేం కిేంద 
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో దేశేంలోన్ తొలి ఆకా్వ పార్్క 

న్రాముణేం కానుేంది. దేశేంలో “న్లి విపలోవేం” తేవడేం కోసేం 
ప్రధాన మేంత్రి మత్స్ సేంపద యోజన కిేంద ప్రతి రాష్రాేం, 
కేేంద్రపాలిత ప్రాేంతేంలో ఒక ఇేంటిగ్రేటెడ్ ఆకా్వ పార్్క ఏరా్పట 
చేయనుననిటటు  ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ మూడళలో క్రితేం 
ప్రకటిేంచారు. ప్రతి ఒక్క రాష్రాేంలోన్ ఆకా్వపార్్క ఏరా్పట 

కావాలననిది ప్రధాన 
మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
కల. ఈ ప్రణాళిక కిేంద 
లోయర్  సుబన్ స్రి 
జిలాలో లో తరిన్ (జీరో) 
వద్ద ఈ పార్్క ఏరా్పట 

చేసుతూనానిరు. ఒక చరువు, ఒక ట్రౌట్ హాచరీ, ఒక చేపల 
మిలులో , ఒక బ్రూడ్ బాయాేంకు, ఒక రిటైల్ చేపల మారె్కట్, ఒక 
ఆకా్వ మూయాజియేం ఈ పారు్కలో న్రిముసాతూరు. ఇది రాష్రాేంలోన్ 
అతుయాతతూమ ఫిషరీ ప్రాజకుటులోలో   ఒకటిగా న్లుసుతూేంది. సేంబేంధిత 
అధికారులు న్శితేంగా సమీక్షిేంచిన అనేంతరేం అరుణాచల్ 
ప్రదేశ్ లో ఈ తొలి ఆకా్వపార్్క కు అనుమతి లభిేంచిేంది. 
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అవిన్తి ఏ దేశాన్కైనా చదపురుగు వేంటిది. 2014 
సేంవత్సరాన్కి మ్ేందునని వారేందర్ “కేేంద్రేం 
మేంజూరు చేస్న ప్రతి ఒక్క  ర్పాయిలోన్ 15 

పైసలు మాత్రమే గ్రామాలకు చేరుతోేంది అన్ చపే్ప వారు. కాన్, 
ప్రసుతూత దేశ నాయకత్వేం అవిన్తిపై న్రణాయాతముక పోరాటాన్కి పిలుపు 
ఇవ్వడమే కాదు, మేంజూరైన ప్రతి 100 పైసలోలో న్ 100 నేరుగా 
ప్రజల ఖాతాలోలో నే జమ అయేయా ఏరా్పటలో  చేస్ేంది” అన్ చపా్పరు. 30 
సేంవత్సరాల విరామేం అనేంతరేం అవిన్తి న్రోధక చటటుేం-1988న్ 
సవరిేంచడేం దా్వరా లేంచేం తీసుకోవడమే కాదు...లేంచేం ఇవ్వడేం 
కూడా నేరేంగా ప్రకటిేంచడేం, కార్పరట్ సేంసథిలోలో  అవిన్తి న్రోధాన్కి 
చరయాలు తీసుకోవడేం వేంటి పలు చొరవలు చేపటిటుేంది. అలాగే చైరమున్, 
సభుయాలను న్యమిేంచడేం దా్వరా లోక్ పాల్ వయావసథిను కూడా ఏరా్పట 

అవినీతికి వ్యతిరేకంగా నిర్ణ యాత్మక పోరాటం, 
ఆత్మరక్షణ ధోరణి అవసరం లేదు

విజిలన్్స చై తన్య వారం - పఎం నరేంద్ర  మోదీ ప్ర సంగం

ఎనిమిది సంవతసురాల కఠిన శ్రమ అనంతరం దేశాని్న 
చెదపురుగు వలె తొలిచేస్తిన్న అవినీతిక్ వ్యతిరేకంగా 
నిర్ణయాత్మక పోరాటానిక్ సమయం వచి్చంది. దేశాని్న 
దోచుకున్న వారు తరలించిన అక్రమ సంపాదన తిరగి 
తెచే్చందుకు అనకూలమైన వాతావరణం కలి్పంచడం 
మా ధ్్యయం. నవంబర్ 3వ తదీన ‘విజిలెన్సు చైతన్య 
వారోతసువాని్న’ పురస్కరంచుకుని ఎర్రకోట బురుజుల నంచి 
75వ స్వెతంత్య్ర దినోతసువ సందేశంలో తాన ఉటంక్ంచిన 
“అభివృదిధి చెందిన భారతదేశం కోసం అవినీతిని ఏ మాతం 
సహంచని పాలనా వ్యవస్థన మనం అభివృదిధి చేయాలి. 
అవినీతిపై చర్య తీస్కునే సంస్థలు ఆత్మరక్షణ ధోరణి 
అవలంబంచాలిసున అవసరం లేదు” అన్న వాకా్యలన 
పునరుద్ఘాటించారు.

“అవినీతిపరులు ఎంత శక్తివంత్లైనా కావచు్చ.. 

ఎలంటి పరస్్థత్లో్లన్ వారని కాపాడడడానిక్ 

వీలు లేదు. స్విస్ వ్యవస్థ వంటి సంస్థల బాధ్యత 

అది. అవినీతిపరులైన వ్యకుతిలకు రాజకీయ, 

స్మాజిక మద్దత్ అందించేందుకు అవకాశం 

లేని వ్యవస్థ ఏరా్పటు కావడం కూడా అంత 

అవసరం. అవినీతిపరుడైన ప్రతీ ఒక్క వ్యక్తిని 

జైలులో పెటా్టలిసుందే.’’

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

జాతీయేం విజిలెన్్స అవేర్ నెస్ వీక్
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అభివృదిధి  చందిన జాతి క్సం అవినీతి రహత భారతం

చేస్ేంది. అలాగే గత ఎన్మిది సేంవత్సరాలోలో  ప్రవేశపెటిటున టెకానిలజీ, 
పారదర్శకత ప్రభావేం వలలో కేేంద్ర సాథి యిలో ఎలాేంటి కుేంభకోణాలకు 
తావు లకుేండా పోయిేంది. న్యా ఢిలీలోలోన్ విజా్ఞ న్ భవన్ లో విజిలెన్్స  
చైతనయా వారోత్సవేం సేందర్ేంగా ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
సేంట్రల్ విజిలెన్్స కమిషన్ కతతూ ఫిరాయాదుల పరిష్ట్కర వయావసథి పోరటుల్ 
ను ఆవిష్కరిస్తూ “అవిన్తి, అవరోధాలు ప్రజల పురోగతికి ప్రతిఘటన 
శకుతూలుగా మారడాన్కి సరైన సదుపాయాలు లకపోవడేం, మితిమీరిన 

ప్రభుత్వ ఒతితూడుల కారణేం. కాన్, గత ఎన్మిది సేంవత్సరాలుగా 
డిమాేండు,  సరఫరాల మధయా వయాతాయాసేం పూడుచితూ కరత, ఒతితూడులు 
లన్ వయావసథిగా మారచిడాన్కి ప్రయతనిేం జరిగిేంది. దీర్ఘకాలేంగా 
మౌలిక వసతులు, అవకాశాల కరతను ఉదే్దశపూర్వకేంగా పెేంచారు. 
డిమాేండు, సరఫరా మధయా వయాతాయాసేం పెరిగేేందుకు అవకాశేం 
కలి్పేంచడేం దా్వరా అనారోగయాకరమైన పోటీన్ సృషిటుేంచారు. ఇదే 
అవిన్తిన్ పెేంచి పోషిేంచిేంది” అనానిరు.   

 అభివృద్ి చేందిన భారతదేశేం కోసేం నమముకేం, విశ్వసన్యత 
అవసరేం. ప్రభుత్వేంపై ప్రజల నమముకేం వారిలో విశా్వసాన్ని 
పెేంచుతుేంది. గత ప్రభుతా్వలు ప్రజల విశా్వసాన్ని కోలో్పవడమే 
కాదు, ప్రజలను నమముడేంలో కూడా విఫలమయాయాయి.

 దీర్ఘకాలేం పాట గత వారసత్వేంగా వాయాపిేంచిన అవిన్తి, 
ద్పిడీ, వనరులపై అదుపు వేంటివి దేశాన్కి సా్వతేంతయా్ేం 
స్ద్ిేంచిన అనేంతరేం మరిేంత బలేం పుేంజుకునానియి. దేశాన్కి 
చేందిన కన్సేం నాలుగు తరాలకు ఇవి తీవ్ర హాన్ కలిగిేంచాయి. 
కాన్ ఈ ఆజాదీ కా అమృత్ కాలేంలో దశాబా్ద లుగా నెలకనని ఆ 
అలవాటను మనేం పూరితూగా తుడిచిపెటాటు లి. 

 ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు ప్రతి ఒక్క లబ్దారున్కి చేరడేం 
వలలో సమాజేంలో వివక్ష, అవిన్తి  అేంతరిేంచిపోతాయి. కన్స 
సదుపాయాల కోసేం వేచి ఉేండాలి్సన పరిస్థితి ఎేంత దీర్ఘకాలేం 
పాట ఉేంటే అేంతగా అవిన్తికి సారవేంతమైన క్షేత్రేం 
ఏర్పడుతుేంది.

 అవిన్తికి వయాతిరకేంగా ప్రభుత్వేం ఎలాేంటి ఆకాేంక్షను 
ప్రకటిసతూేంద్ అదే ఆకాేంక్షను అన్ని శాఖలు ప్రకటిేంచడేం 
అవసరేం. మన పాలనావయావసథి డిఎన్ఎలోనే ఈ ఆకాేంక్ష, స్ఫూరితూ 
లోతుగా పాదుగొలా్పలి.

 ఏ రాజకీయ అజేండా కోసేం పన్ చేయాలి్సన అవసరేం లదు, 
సగట పౌరుల జీవితాన్ని సరళేం చేయడేం కోసేం మాత్రమే కృషి 
చేయాలి.

 అవిన్తి సేంబేంధిత చరయాలు న్రి్దషటు కాలపరిమితిలో పూరితూ 

కేేంద్ర విజిలెన్్స  కమిషన్ ప్రతి ఏడాది సమగ్త సేందేశేం విసతూరిేంపచేసేేందుకు విజిలెన్్స వారేం న్ర్వహస్తూ ఉేంటేంది. అభివృద్ి చేందిన జాతి 
కోసేం అవిన్తి రహత భారతేం అనే థీమ్ తో ఈ ఏడాది అకోటు బర్ 31 నుేంచి నవేంబర్ 6వ తేదీ వరకు విజిలెన్్స వారోత్సవేం న్ర్వహేంచారు. ఈ 

కారయాక్రమేంలో  ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ దిగువ అేంశాలు ప్రసాతూవిేంచారు.

ఆధున్క 
టెకానిలజీ బాట 

స్వయేం-
సమృద్ి 
బాటలో 

ప్రయాణేం 
మూడోది

సేంతృపతూత  లక్షష్యేం నెరవేరచిడేం రెేండవ మౌలిక 
లక్షణేం 

నిరాకరణ, ఒతతూ డి 

వంటివి గల వ్యవసథి న 

మారేచే మండు 

అంశ్లు...

1
3

2

చేయగల వయావసథిను అభివృద్ి చేయాలి. అభియోగాలకు 
వయాతిరకేంగా  సత్వర న్రణాయాలు తీసుకోగలిగినప్పుడ 
పారదర్శకత, వయావసథి పటిష్త బలోపేతేం అవుతాయి. 

 పెేండిేంగులో ఉనని అవిన్తి కేసుల ఆధారేంగా విభినని ప్రభుత్వ 
శాఖలకు రటిేంగ్ ఇచేచి విధానేం అభివృద్ి కావాలి. అలాేంటి 
న్వేదికలు నెలవారీగా, త్రైమాస్కేం వారీగా ప్రచురిేంచాలి.

 అవిన్తిపరుడైన వయాకితూకి రాజకీయ, సామాజిక మద్దతు 
లభిేంచకూడదు. సమాజేం ప్రతి ఒక్క అవిన్తిపరుడిన్ బేందీగా 
మారాచిలి. ఇలాేంటి వాతావరణేం ఏర్పడడేం చాలా అవసరేం. 
అేందుకే అవిన్తిపరులు ఎేంత శకితూవేంతులైనా కావచుచి.. 
ఎలాేంటి పరిస్థితులోలో న్ వారిన్ కాపాడకూడదు. స్విస్ వేంటి 
వయావసథిల బాధయాత అది. 

జాతీయేం విజిలెన్్స అవేర్ నెస్ వీక్



న్యూ ఇండియా స మాచార్   డిసంబర్ 1-15, 20228

మురకి వాడలలో మురకి వాడలలో 
ప్ర జలకు ‘గుడిస ప్ర జలకు ‘గుడిస 
ఉన్నచోట ఉన్నచోట 
గృహం’గృహం’

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారేం 1.39 కోటలో కుటేంబాలకు చేందిన 
6.55 కోటలో మేంది బలవేంతేంగా మ్రికివాడలోలో  న్వశిేంచాలి్స 
వసతూేంది. అేందులోన్ రాజధాన్ నగరేం ఢిలీలోలోన్ జనాభాలో 10 
శాతేం మేంది అేంటే 17.85 లక్షల మేంది మ్రికివాడలోలో  
న్వశిసుతూనానిరు.  వారు కన్స వసతుల న్రాకరణకు గురవుతునానిరు. 
నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వేంలో ప్రభుత్వేం ఏర్పడినప్పుడు 
ప్రధానమేంత్రి ఆవాస్ యోజన  కిేంద పేదలకు శాశ్వత గృహేం 
ఏరా్పటకు ప్రయతనిేం ప్రారేంభమయిేంది. “జహాేం ఝగ్గా-వహీ 
మకాేం” కిేంద మ్రికివాడల వాసులకు శాశ్వత గృహాలు కూడా 
అేందిేంచారు. గత మూడు సేంవత్సరాల కాలేంలో 2.50 లక్షల ఇళ్లో  
అేందుబాటలోకి తేవడేం దా్వరా  సేంకల్్ప సే స్ద్ికి మారగాేం సుగమేం 
చేశారు. అలాగే అేంతోయాదయ నుేంచి సరో్వదయ లక్షయాన్కి కూడా 

మారగాేం ఏర్పడిేంది. 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రతి ఒక్క సమసయాకు పరిష్ట్కరేం 

కనుగొనేేందుకు, ప్రజల జీవితాలు సరళేం చేసేేందుకు, దేశాన్ని 
పురోగతి బాటలో నడిపిేంచేేందుకు ప్రయతనిలోపేం లకుేండా 
శ్రమిసుతూనానిరు. ఈ ప్రయతానిలోలో  భాగేంగానే దేశేంలో గూడు లన్ 
వారికి ఇలులో  అేందిేంచడేం అగ్ ప్రాధానయాేంగా పెటటు కునానిరు. ఢిలీలోలోన్ 
కలా్కజీ ప్రాేంతేంలో జహాేం ఝగ్గా వహాేం మకాన్ పునరావాస పథకేం 
కిేంద మ్రికివాడల ప్రజలకు వారు న్వశిసుతూనని ప్రదేశేంలోనే 3024 
కతతూ ఫ్లో టలో  న్రిముేంచడేం దా్వరా పకా్క ఇలులో  అేందిేంచే ప్రయతనిేం 
ప్రారేంభిేంచారు. ఇేందులోభాగేంగా 1862 కుటేంబాలకు 
కేటాయిేంపు లఖలు అేందిేంచే పన్ పూరితూ చేశారు. 

ఢిలీలో డెవలప్ మెేంట్ అథారిటీ ఢీలీలోలోన్  376 ప్రదేశాలోలో  ఝగ్గా 

ఇలులో  లకపోతే జీవితేం ఎేంతో కషటుేంగా ఉేంటేంది. 
ఎవరికైనా కతతూ ఇేంటి తాళేం ఇచిచినటటుయితే కతతూ 

ఆనేందేం, కతతూ సేంకలా్పలు, కతతూ కలలు న్ద్ర లపినటేటు. 
ఎనోని సేంవత్సరాల పాట మ్రికివాడలోలో  న్వాసేం 

ఉనని అనేంతరేం కుటేంబాన్కి సౌకరయావేంతమైన ఇలులో  
లభిేంచినటటుయితే తమకు కతతూ జీవితేం ప్రారేంభేం 

కాబోతోేందనని అవగాహన ఏర్పడుతుేంది. మనసులో 
కతతూ శకితూ ప్రజ్వరిలులో తుేంది. వారు కతతూ అవకాశాలు 
వీక్షిేంచగలుగుతారు. నవేంబర్ 2వ తేదీన ఢిలీలోలోన్ 
కలా్కజీ ప్రాేంతేంలో జహాేం ఝగ్గా-వహీేం మకాన్ 

యోజన (గుడిస ఉననిచోటే ఇలులో ) కిేంద  న్రిముేంచిన 575 
ఫ్లో టలో తాళాలను లబ్దారులకు అేందిేంచారు.

జాతీయేం కలల ఇలులో
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ఢిల్్ల కి కేంద్ర  పథకాల 
ప్ర యోజనాలు

కలోసటురలోలో మ్రికివాడల పునరావాస పనులు చేపటిటుేంది. కలా్కజీలో 
ఖాళీగా  ఉనని వాణిజయా ప్రదేశాలోలో  మ్రికివాడల పునరావాసేం కిేంద 
నాణయామైన ఇడిడబులో ్ఎస్ ఫ్లో టలో  న్రిముేంచిేంది. తొలి దశలో ర్.343 
కోటలో వయాయేంతో 3.06 హెకాటు రలో విస్తూరణాేంలో 5 టవరలో న్రాముణేం 
చేపటాటు రు. లాేండ్ లెస్ కాయాేంపులు, నవజీవన్ కాయాేంపులు, జవహర్ 
కాయాేంపులు పేరిట ఉనని మూడు సలోమ్ కలోసటురలోలో న్వశిసుతూనని వారికి 
పునరావాస కారయాక్రమేం కిేంద దశలవారీగా ఫ్లో టలో  అేందచేసాతూరు. 
25 చదరపు మీటరలో విస్తూరణాేంలో న్రిముేంచిన ఈ ఫ్లో టలోలో ఒక లివిేంగ్ 
ర్మ్, ఒక బ్డ్ ర్మ్, ఒక కిచన్, ఒక బాత్ ర్మ్, వెేంటిలటెడ్ 
బాల్కన్ ఉేంటాయి. తమ ఫ్లో టలో తాళాలు అేందుకునని ఆనేందేం 

లబ్దారుల కళలోలో స్పషటుేంగా కన్పిేంచిేంది. ఇప్పుడు “నాతో పాట 
నా పిలలోలిద్దరి భవిషయాతుతూ ఉజ్వలేంగా ఉేంటేంది” అన్ ఉష్టరాయ్ అనే 
లబ్దారు చపా్పరు.

“అేందరికీ ఇలులో , అేందరికీ విదుయాతుతూ, అేందరికీ బీమా, అేందరికీ 
గాయాస్ కనెక్షన్ - ఇదే నవభారతేం కతతూ చిత్రేం. దేశేంలో ప్రసుతూతేం 
ఉనని ప్రభుత్వేం పేదల ప్రభుత్వేం, పేదలను ఇప్పుడునని స్థితిలోనే 
వదిలివేయాలనుకోవడేంలదు. దేశ విధానాలు, న్రణాయాలోలో  పేదల 
కేేంద్రసాథి నేంగా ఉనానిరు” అన్ ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
చబుతూ ఉేంటారు. పిఎేం-ఉదయ్ స్్కమ్ కిేంద అనధికారికమైన ఢిలీలో 
కాలన్లోలో  ఇళలో న్రాముణాన్ని రెగుయాలరైజ్ చేసే పన్ సాగుతోేంది.  

సవాచ్ఛత పాటించండి - విదు్యతుతూ , నీర్ 
పొదుపు చేయండి  
“మేేం ఇళలోలో ఎల్ఇడి బలు్లు మాత్రమే వాడతాేం”, “ఎలాేంటి 
పరిస్థితులోలో  అయినా న్రు వృధా కావడాన్ని అనుమతిేంచేం”, 
“మ్రికివాడలోలో న్ పరిస్థితులు తిరిగి రావడాన్ని అనుమతిేంచేం” 
అన్ లబ్దారులతో ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రమాణేం 
చేయిేంచారు. “ఏ టవర్ అతయాేంత  స్వచ్ఛేంగా ఉననిది 
చూసేేందుకు ఈ టవరలోలో న్వశిేంచే వారు ప్రతీ నెలా పోటీ పడాలి. 
మ్రికివాడల చుట్టు  మ్రికి పేరుకుపోతుేంది అనే అపప్రథ 
అేంతేం కావాలి” అన్ ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ చపా్పరు.

 ఢిలీలోలో 50 లక్షల మేందికి పైగా ప్రజలను బాయాేంకిేంగ్ సదుపాయాలతో 
అనుసేంధానేం చేశారు. బాయాేంకిేంగ్ వసతుల జ్డిేంపుతో ఢిలీలోలోన్ 50 
వేల మేందికి పైగా వీధి వాయాపారులు పిఎేం స్వన్ధి యోజన దా్వరా లబ్ 
పేందారు.

 పిఎేం మ్ద్ర యోజన కిేంద ఎలాేంటి హామీ లకుేండానే 30 వేల మేంది 
పైగా చినని పారిశ్రామికవేతతూలకు సహాయేం అేందిేంచారు.

 వరుసగా రెేండు సేంవత్సరాల పాట లక్షలాది మేంది పేదలకు ఉచిత 
రషన్ అేందిేంచేేందుకు కేేంద్ర ప్రభుత్వేం ర్.2500 కోటలోకు  పైగా 
ఖరుచి  చేస్ేంది. 40 లక్షల మేంది పైగా పేదలకు బీమా కవరజి 
కలి్పేంచిేంది.

 పేదలు, మధయాతరగతి ప్రజలు సొేంతిళ్లో  న్రిముేంచుకునేేందుకు వీలుగా 
కేేంద్ర ప్రభుత్వేం ర్.700 కోటలోకు పైబడి సబ్సడీ అేందిేంచిేంది.

 గత ఎన్మిది సేంవత్సరాల కాలేంలో 190 కిలోమీటరలో నెట్ వర్్క 
ఢిలీలో-ఎన్.స్.ఆర్ లో న్రిముేంచడేంతో ఆ నెట్ వర్్క 400 కిలో మీటరలోకు 
విసతూరిేంచిేంది. 135 కతతూ మెట్రో సేటుషనులో  న్రిముేంచారు.

 ట్రాఫిక్ జామ్ ల నుేంచి ఉపశమనేం కలిగిేంచేేందుకు రోడలో విసతూరణ, 
ఆధున్కీకరణపై భారత ప్రభుత్వేం ర్.50 వేల కోటలోకు పైగా ఖరుచి 
చేసతూేంది. 

 దా్వరకా ఎక్్స ప్రెస్ వే, అర్న్ ఎక్్స టెనషిన్  రోడ్, అక్షర్ ధామ్ నుేంచి 
బాఘ్పట్ కు 6-లనలో కేంట్రోల్ హైవే యాక్్సస్, గురుగ్రామ్-సహాని 
ఎలివేటెడ్ కారిడార్ వేంటి పలు మౌలిక వసతుల పనులు కేేంద్ర 
ప్రభుత్వేం పూరితూ చేసతూేంది.

 ఢిలీలో-ఎన్.స్.ఆర్ లో త్వరలో రాపిడ్ రైల్ అేందుబాటలోకి రానుేంది. 
త్వరలోనే న్యా ఢిలీలో గ్రాేండ్ రైల్వ సేటుషన్ పునరినిరాముణేం ప్రారేంభేం 
కానుేంది. 

 రాబోయే కది్ద నెలల కాలేంలో దా్వరకలో 80 హెకాటు రలో ప్రాేంతేంలో 
భారత్ వేందన  పార్్క న్రాముణేం పూరితూ కానుేంది.

 యమ్నా నది పరీవాహక ప్రాేంతేంలో వజీరాబాద్ బాయారజి నుేంచి ఓఖాలో  
బాయారజి వరకు 22 కిలోమీటరలో విస్తూరణాేంలో పలు పారు్కలు డిడిఏ అభివృద్ి 
చేసతూేంది.

కలల ఇలులో జాతీయేం 
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ఉమ్మడి అభివృదిధి ,
భవిష్యతుతూ  కారా్యచరణపై  దృష్్ట

ప్రపేంచ యవన్కపై నాయకత్వ బాధయాతలు చేపటేటు దిశగా భారతదేశేం 
త్వరితేంగా అడుగులసతూేంది. ఈ కోణేంలో చూసేతూ భారతదేశాన్కి 
జి-20 అధయాక్షత ఒక అరుదైన అవకాశేం. నవేంబర్ 16వ తేదీన 

జరిగిన బాలి శిఖరాగ్ సమావేశేంలో ఇేండోనేషియా అధయాక్షుడు జ్కో విడోడో 
జి-20 అధయాక్ష బాధయాతలు భారత్ కు అప్పగిేంచారు. డిసేంబర్ 1వ తేదీన జి-
20 అధయాక్ష బాధయాతలు భారతదేశేం అధికారికేంగా చేపటిటుేంది. వచేచి ఏడాది 
జి-20 శిఖరాగ్ సమావేశేం భారతదేశేంలో జరుగుతుేంది. జి-20 శిఖరాగ్ేం 
మ్గిేంపు వేడుకలోలో  ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటాలో డుతూ, “భారతదేశేం 
జి-20 అధయాక్షత సమిముళితేం, ఆకాేంక్షపూరితేం, న్రణాయాతముకేం, కారాయాచరణ 
కేేంద్రీకృతేంగా ఉేంటేంది. జి-20 ఉమముడి కారాయాచరణకు ప్రపేంచాన్ని 
ఉతేతూజితేం చేసేదిగా పన్ చేయాలననిది  రాబోయే ఏడాది కాలాన్కి మా లక్షష్యేం. 
జి-20 అజేండాలో మహళా నాయకత్వ అభివృద్ిన్ ప్రాధానయాతాేంశేంగా 
చేరాచిలి్స ఉేంది. జి-20 అధయాక్షత మేేం చేపటటుడేం ప్రతి ఒక్క భారతీయున్కి 
గర్వకారణేం. దేశేంలోన్ విభినని నగరాలు, రాష్ట్రా లోలో  జి-20 సమావేశాలు 
న్ర్వహసాతూేం. దాన్వలలో మా అతిథులు అదు్తమైన భారతదేశ భిననితా్వన్ని 
అనుభవిేంచడేంతో పాట సమిముళిత సాేంప్రదాయాలు, సాేంస్కకృతిక సమ్ననితి 
గురిేంచి తెలుసుకోగలుగుతారు. అేందుకోసమే దేశేంలోన్ విభిననిరాష్ట్రా లు, 
నగరాలోలో న్ 32 జ్నలోలో 200 సమావేశాలు న్ర్వహేంచనునానిేం. భారతదేశ 

వసుధైవ కుటేంబకేం, ఒకే భూమి, ఒకే కుటేంబేం, ఒకే 
భవిషయాతుతూ అేంశేం  పైనే భారతదేశ జి-20 అధయాక్షత 

ఆధారపడి  ఉేంది. అేందరికీ సమానాభివృద్ి, భాగసా్వమయా 
భవిషయాతుతూ అనేదే ఇేందులో న్బడీకృతమైన సేందేశేం. 2022 
డిసేంబర్ 1 నుేంచి 2023 నవేంబర్ 30 వరకు భారతదేశేం 
లాేంఛనప్రాయేంగా జి-20 అధయాక్ష బాధయాతల స్్వకారేం ఈ 
దిశగా వేసుతూనని విశేషమైన అడుగు.  జి-20 ఒక ప్రీమియర్ 

అేంతరాజా తీయ ఆరిథిక సహకార వేదిక. ఇలాేంటి 
ప్రతిష్్టతముకమైన వేదికకు అధయాక్షత వహేంచడేం దా్వరా 

కీలకమైన అేంతరాజా తీయ ప్రాధానయాత గల అేంశాల 
విషయేంలో తనవేంతు కృషి చేసే చక్కన్ అవకాశేం 

భారతదేశాన్కి లభిేంచిేంది. ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
నవేంబర్ 8వ తేదీన జి-20 లోగో, థీమ్, వెబ్ సైట్  

ప్రారేంభిేంచడేంతో పాట నవేంబర్ 14-16 తేదీల మధయాన 
ఇేండోనేషియా రాజధాన్ బాలిలో జరిగిన జి-20 దేశాల 

శిఖరాగ్ సమావేశేంలో కూడా పాల్గా నానిరు.

డిసంబర్ 1, 2022 నంచ 30 నవంబర్ 2023 వరకు 
జి-20కి అధ్యక్షత వహంచనన్న భారత్
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జి-20 అధయాక్ష ప్రధాన థీమ్ వసుధైవ కుటేంబకేం లదా ఒకే భూమి, ఒకే కుటేంబేం, 
ఒకే భవిషయాతుతూ” అన్ చపా్పరు. “నేడు అభివృద్ి ఫలాలు అేందరికీ విసతూరిేంచడేం, అేంతా 
సమిముళితేం కావడేం అవసరేం” అన్ ప్రదానమేంత్రి నరేంద్ర మోదీ బాలిలో చపా్పరు. 
   కరుణ, సమానత ప్రాతిపదికన మానవాళి అేందరికీ అభివృద్ి ఫలాలను మనేం 
అేందిేంచాలి. శాేంతి, భద్రత లన్దే మన భవిషయాత్ తరాలు ఆరిథిక ప్రగతి లదా సాేంకేతిక 
ఇనోనివేషన్ ఫలాలు అేందుకోలవు. జి-20 శాేంతి, సామరసయా సేందేశాన్ని బలేంగా 
అేందిేంచాలి.  “ఒకే భూమి, ఒకే కుటేంబేం, ఒకే భవిషయాతుతూ” అనే  మా జి-20 అధయాక్ష 
థీమ్ లో ఈ అేంశాలన్ని చక్కగా న్బడీకృతేం చేయడేం జరిగిేంది. అేంతకు మ్ేందు 
నవేంబర్ 8వ తేదీన జి-20 అధయాక్ష లోగో, థీమ్, వెబ్ సైట్ ను ప్రధానమేంత్రి ఆవిష్కరిస్తూ 
దేశ ప్రజలేందరికీ శుభాకాేంక్షలు అేందచేశారు. భారతదేశాన్కి ఇది చారిత్రక అవకాశమన్ 
అభివరిణాేంచారు. “జి-20 లోగో కేవలేం ఒక చిహనిేం కాదు” అన్ ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ అనానిరు. ఇది ఒక సేందేశేం. మనేందరి నరనరాలోలో  గల ఒక భావన. ఈ లోగోలోన్ 
కమలేం గురుతూ భారతదేశ పురాణ వైభవాన్ని, విశా్వసాన్ని, మేథసు్సను ప్రతిబేంబసుతూేంది. 
ప్రపేంచేం యావతుతూ విషయేంలో తన ప్రాధానయాతలకు సేంబేంధిేంచి భారతదేశేం సేందేశాన్ని 
లోగో, థీమ్, వెబ్ సైట్ ప్రసరిేంపచేసాతూయి.
బాలిలో భారతీయ సంతతి ప్రజలతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంభాషణ

ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ బాలిలో అేంతరాజా తీయ నాయకులను కలవడమే కాదు, 
సాథి న్కేంగా న్వశిసుతూననిభారత సేంతతి ప్రజలతో కూడా సేంభాషిేంచారు. 2022 నవేంబర్ 
15వ తేదీన భారతదేశ సమాజాన్కి చేందిన 800 మేంది సభుయాలు, భారతదేశ మిత్రులను 
ఉదే్దశిేంచి ప్రసేంగిేంచి, సేంభాషిేంచారు. ఆయన తన ప్రసేంగేంలో భారత, ఇేండోనేషియా 
దేశాల మధయా గల సాేంస్కకృతిక, నాగరిక బేంధాల గురిేంచి ప్రమ్ఖేంగా ప్రసాతూవిేంచారు. 
ప్రవాస భారతీయ దివస్ వేడుకలు, గాలిపటాల పేండుగలో పాల్గా నాలన్ వారిన్ 
ఆహా్వన్ేంచారు. జనవరి 8 నుేంచి 10వ తేదీ వరకు ఇేండోర్ లో ప్రవాస భారతీయ దివస్ 
కనె్వనషిన్, గుజరాత్ లో గాలిపటాల పేండుగ న్ర్వహసాతూరు.  

జో బైడెన్, రుషి స్నాక్ సహా పలువురు నాయకులతో 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సమావేశం
బాలిలో జి-20 శిఖరాగ్ేం సేందర్ేంగా ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ అమెరికా అధయాక్షుడు జ్ బైడెన్, యుక్ ప్రధానమేంత్రి 
రుషి సునాక్, ఫ్ేంచి అధయాక్షుడు ఇమామునుయాయేల్ మాక్రాన్ 
లతో ఇష్టటు గోష్ి సమావేశాలు న్ర్వహేంచారు. ఇేండోనేస్యా 
అధయాక్షుడు జ్కో విడోడోతో కూడా ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ  సమావేశమయాయారు.  ప్రధానమేంత్రిగా బాధయాతలు 
చేపటిటున  భారతీయ సేంతతికి చేందిన రుషి సునాక్ తో ఇది 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ తొలి సమావేశేం. ఈ సమావేశేం 
అనేంతరేం యుక్లోన్ భారతదేశాన్కి చేందిన యువ వృతితూ 
న్పుణులకు 3000 వీసాల మేంజూరుకు యుక్ అనుమతి 
ఇచిచిేంది. చైనా అధయాక్షుడు జీ జిన్ పిేంగ్ ను కూడా ప్రధాన 
మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ కలిస్ కరచాలనేం చేశారు.

జి-20 అధ్యక్షత కోసం లోగో, 
థీమ్, వెబ్ సైట్ ఆవిష్్కరం

ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ నవేంబర్ 
8వ తేదీన భారతదేశ జి-20 అధయాక్ష లోగో, 
థీమ్, వెబ్ సైట్ ఆవిష్కరిేంచారు. ఈ లోగో 
ర్పకల్పనలో దేశ ప్రజలు కూడా కీలక 
పాత్ర పోషిేంచారు. లోగోకు విలువైన 
సలహాలు అేందిేంచాలన్ దేశ ప్రజలను కోరగా 
వేలాది మేంది సృజనాతముక ఆలోచనలతో 
స్పేందిేంచారు.  

లోగో  – జాతీయ పతాకలోన్ కాష్టయేం, 
తెలుపు, ఆకుపచచి, న్లేం వేంటి రేంగులతో 
జి-20 లోగో ఉతేతూజితమయిేంది. అలాగే 
లోగోలో భారత జాతీయ పుష్పేం కమలేం  
సవాళ్లో , అవకాశాలకు చిహనిేంగా ఉేంటేంది. 
పృథ్్వ భూమితో భారతదేశ మైత్రీపూర్వకమైన 
జీవితాన్ని, ప్రకృతితో సేంపూరణా సామరసాయాన్ని 
ప్రతిబేంబసుతూేంది. 

జి-20 లోగో కిేంద దేవనాగరి లిపిలో 
భారత్ అనే పేరు మ్ద్ేంచారు. కమలేంలోన్ 
7 దళాలు ప్రపేంచేంలోన్ 7 ఖేండాలు, 
సపతూస్వరాలకు ప్రాతిన్థయాేం వహసాతూయి.
వెబ్ సైట్, యాప్ 
భారతదేశ జి-20 అధయాక్ష వెబ్ సైట్ ను 
కూడా ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
ఆవిష్కరిేంచారు. “జి-20 ఇేండియా”  పేరిట 
ఆేండ్రాయిడ్, ఐఒఎస్ లపై పన్ చేసే మొబైల్ 
యాప్ ను కూడా ఆయన ఇదే సమయేంలో 
ఆవిష్కరిేంచారు.
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ప్రపంచ ప్రజా ఉద్యమంగా మారుత్న్న

తారకమంత్ర ం

మిషన్  

లై ఫ్

మ్ఖపత్ర కథనేం మిషన్ లైఫ్.. కాప్-27

న్్య ఇండియా స మాచార్   డిసంబర్ 1-15, 202212
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“ప్రకృతి రక్షతి రక్షితః - అేంటే.. ప్రకృతిన్ మనేం 
రక్షిసేతూ, అది మనలిని రక్షిసుతూేంది” అన్ అరథిేం. కాన్, 
పరాయావరణేంలో మానవ జ్కయాేం భూమిపై 
విధ్వేంసేం మ్ప్పును పెేంచిేంది. దీేంతో 
వాతావరణేంలో కన్ని చోటలో అన్హయా మారు్పలు 
చోటచేసుకోగా- మరోవైపు వరదలు, తుఫ్నులు, 
సమ్ద్ర మటటుేం పెరగడేం, కేండచరియలు 
విరిగిపడటేం, అడవులోలో  కారిచిచుచి, 
అేంటారి్కటికాలో మేంచు కరగడేం 
మామూలైపోయిేంది. ఈ విపరీత పరిస్థితుల మధయా 
మానవాళి రక్షణకు  పరాయావరణ హత జీవనశైలి 
ఒక్కటే మారగాేం. ఈ లక్షష్యేంతో ప్రధాన మేంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ ప్రారేంభిేంచిన “మిషన్ లైఫ్” 
కారయాక్రమేం నేడు ప్రపేంచ ప్రజా ఉదయామేంగా 
మారుతోేంది. గాలో సగా లో వాతావరణ మారు్ప సదసు్స 
తరా్వత ఈజిపుటులో కాప్-27 సేందర్ేంగా 
ప్రపేంచాన్కి భారత్ ఓ సరికతతూ మారగాేం చూపిేంది. 
కన్ని దశాబా్ద లుగా ప్రపేంచేం అన్హయా విపతుతూలను 
ఎదుర్కనడాన్ని బటిటు  వాతావరణ మారు్ప 
దుషప్రభావాలు ఎలాేంటివో స్పషటుేంగా గురితూేంచవచుచి.

నేడు మన హమాన్నదాలు కరిగిపోతూేండగా 
సమ్ద్ర మటటుేం పెరిగిపోతోేంది… మన నదులు 

ఎేండిపోతుేంటే వాతావరణేం నానాటికీ 
అన్శిచితమవుతోేంది. ఈ పరిణామాలతో వాతావరణ 
మారు్ప సమసయా పరిష్ట్కరాన్కి విధాన ర్పకల్పన 
మాత్రమే చాలదనే ఆలోచన ప్రజలోలో  కలుగుతోేంది. 
వయాకితూగానే కాకుేండా ఓ కుటేంబేంగా, సమాజేంగా, 
భూమాత పటలో మన వేంతు బాధయాత న్ర్వరితూేంచాలన్ 
ప్రజలు తమేంతటతామ్ గ్హసుతూనానిరు. భూమాత 
రక్షణకు వయాషిటుగా, కుటేంబేంగా, సమషిటు కృషితో 
చేపటటుగల వివిధ చరయాలమిట తెలుసుకోవాలనే ఆసకితూ 
వారిలో కలుగుతోేంది. ఈ ప్రశనిలన్నిేంటికీ “మిషన్ 
లైఫ్” జవాబసుతూేంది. “పరాయావరణేం కోసేం జీవనశైలి” 
అననిదే “మిషన్ లైఫ్” తారకమేంత్రేం. అేంటే- 
పరాయావరణహత జీవనశైలి. అకోటు బర్ 20న, సరా్ద ర్ 
పటేల్  ‘ఐకయాతా ప్రతిమ’ వద్ద ఐకయారాజయా సమితి ప్రధాన 
కారయాదరి్శ ఆేంటన్యో గుటెరెజ్ సమక్షేంలో ప్రధాన 
మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ “మిషన్ లైఫ్”కు శ్రీకారేం 
చుటాటు రు. భూగోళేం రక్షణ కోసేం ప్రజాబలాన్ని 
సమిముళితేం చేస్తూ వారి సమషిటు శకితూయుకుతూల విన్యోగేం 
ఎలాగో నేరు్పతుేంది. వాతావరణ మారు్పలపై పోరును 
“మిషన్ లైఫ్” ప్రజాసా్వమయాబద్ేంగా విసతూరిస్తూ ప్రతి 
ఒక్కర్ తమ సామరాథి ్న్కి తగినటలో  సహకరిేంచేలా 
చేసతూేంది. ఒక చినని ప్రయతనిేం కూడా బలమైన 
ప్రభావేం చూపగలదననిది “మిషన్ లైఫ్” దృఢ 
విశా్వసేం. మన దైనేందిన జీవనేంలో పరాయావరణ 
పరిరక్షణ ఎలా.. ఎేంతవరకూ సాధయామో “మిషన్ లైఫ్” 
చూపుతుేంది. జీవనశైలిలో మారు్పల దా్వరా పరాయావరణ 
రక్షణ సాధయామేననే నమముకాన్ని ప్రోత్సహసుతూేంది. 
పరాయావరణహత జీవన మేంత్రేం- “మిషన్ లైఫ్.” 
గాలో సగా లో న్ర్వహేంచిన కాప్-26 సదసు్సలో ప్రధాన 
మేంత్రి 2021 నవేంబరు 1న “లైఫ్” (LiFE) భావనను 
పరిచయేం చేశారు. ఈ నేపథయాేంలో 2022 జూన్ 5న 
ప్రపేంచ పరాయావరణ దినోత్సవేం నాడు భారతదేశేం 
‘లైఫ్’ ప్రపేంచ ఉదయామాన్ని ప్రారేంభిేంచడేం దా్వరా ఈ 
ఉదయామాన్ని మ్ేందుకు నడిపిేంది. ఇేందులో పాలు 
పేంచుకోవాలి్సేందిగా విదాయావేతతూలు, పరిశోధకులు, 
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అేంకుర సేంసథిలకు ఆహా్వనేం పలికిేంది. 
పరాయావరణ సేంక్షోభాన్కి స్వస్తూదిశగా సమషిటు 
కారాయాచరణ సేంపూరణా సామరాథి ్న్ని సది్వన్యోగేం 
చేసుకునేలా ప్రపేంచవాయాపతూేంగా శాస్్రీయ పరిష్ట్కర 
అనే్వషణను ప్రోత్సహేంచే మారాగా లను 
కనుగొనాలి్సేందిగా కోరిేంది. ఈ కారయాక్రమాన్కి 
రికారుడు  సాథి యిలో ప్రపేంచ దేశాధినేతల మద్దతు 
లభిేంచిేంది.వాతావరణ మారు్పపై ఒడేంబడికపటలో 
భారత్ న్బద్తను ప్రదరి్శేంచే శాస్్రీయ, న్రి్దషటు 
కారయాక్రమేం దా్వరా ‘లైఫ్’ ఆలోచనలు, 
ఆదరా్శలను ‘మిషన్ లైఫ్’ ఉదయామసాథి యిలో 
కారాయాచరణగా మలుసుతూేంది. ఈ మేరకు పరాయావరణ 
రక్షణ కోసేం 2022-2027 మధయా భారతీయులు 
సహా ప్రపేంచవాయాపతూేంగా కన్సేం 100 కోటలో మేంది 
పౌరులను వయాషిటు, సమషిటు కారాయాచరణ దిశగా 
నడిపిేంచే లక్షష్యేంతో ‘మిషన్ లైఫ్’ ర్పేందిేంది. 
ఆ మేరకు 2028కలాలో  దేశేంలోన్ అన్ని గ్రామీణ, 
పటటుణ సాథి న్క సేంసథిలలో కన్సేం 80 శాతేం 
పరాయావరణ హతేం కావాలననిది భారత్ 
న్ర్దశిేంచుకునని లక్షష్యేం. న్రుడు బ్రిటన్ లోన్ 
గాలో సగా లో కాప్-26 సదసు్సలో ప్రధానమేంత్రి 
తొలిసారి ‘మిషన్ లైఫ్’ను ప్రతిపాదిేంచగా, 
ఇప్పుడది భారత్ నాయకతా్వన ప్రపేంచ ప్రజా 
ఉదయామేంగా ర్పుదిదు్ద కుేంటేంది. ఈ నేపథయాేంలో 
ఈజిపుటులోన్ షర్ము ఎల్-షేక్ లో 2022 నవేంబర్ 
6–18 మధయా న్ర్వహేంచిన కాప్-27 సదసు్సలో 
భారత పెవిలియన్ ను ‘లైఫ్’ ఇతివృతతూేంగా ఏరా్పట 
చేశారు.  దీన్ గురిేంచి కేేంద్ర పరాయావరణ-అటవీ-
వాతావరణ మారు్పల శాఖ మేంత్రి భూపేేంద్ర 
యాదవ్ మాటాలో డుతూ - సేంకిలోషటుమైన వాతావరణ 
మారు్ప సమసయాకు ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ సరళ 
పరిష్ట్కరేం చూపారన్ పేర్కనానిరు. పరాయావరణ 
పరిరక్షణ కారాయాచరణ మూలాల నుేంచి, వయాకితూగత 
సాథి యిలో మొదలు కాగలదననిది భారత్ 
విశా్వసమన్ ఆయన స్పషటుేం చేశారు. అేందుకే 
“పరాయావరణేం కోసేం జీవనశైలి-లైఫ్” 
ఇతివృతతూేంగా పెవిలియన్ ర్పేందిేంచామన్ 

పంచామృతం న్తన 
దృకపుథం

ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ గాలో సగా లో ఐకయారాజయా సమితి 26వ 
వాతావరణ మారు్ప సదసు్సలో ఐదు స్త్రాలతో కూడిన 

భారతదేశ దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదిేంచారు.

దేశేంలో శిలాజేతర 
ఇేంధన సామరాథి ్న్ని 

2030కలాలో  500 
గిగావాటలోకు పెేంచడేం  

భారత్ లక్షష్యేం.

ఇేంధన అవసరాలోలో  
50 శాతాన్ని 
పునరుతా్పదక 
ఇేంధనేంతో 
తీరుచికుేంటేంది.

మొతతూేం అేంచనా కర్న 
ఉదాగా రాలు వేంద కోటలో 

టనునిల మేర తగిగాేంచడేం

ఆరిథిక వయావసథిలో 
కర్న సాేంద్రత 45 
శాతేం తగిగాేంపు దేశంలో 

2070 
సంవత్సరం 

నాటికి 
ఉద్గా రాలన 
నికర శూన్య 

సాథి యికి 
తీస్కురావడమే 

లక్ష్యం

ప్రపంచ దేశాలతో 
పోలిస్తి కర్బన 
ఉద్గారాలలో భారతదేశ 
వాటా సవెల్పమే 
అయినా, మన దేశం 
భారీ లక్ష్యని్న 
నిరే్దశంచుకుంది.

ప్రపంచ తలసర 

కర్బన ఉద్గార 

సగటుతో పోలిస్తి 

భారత్ సగటు 60 

శాతం తకు్కవ.

ప్రపంచ జనాభాలో 17 

శాతం భారత్ లోనే 

ఉనా్న ఉద్గారాలు 

కేవలం 5 శాతం 

కావడం గమనార్ం.

భారతీయ జీవనశైలి 

సంప్రద్యబదధిమైనది 

కావడమే ఇందుకు కారణం. 

లోతైన చర్చల ద్వెరా భారత్ 

ఈ లక్షష్ం నిరే్దశంచుకుంది. 
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వివరిేంచారు. ఇేందులో వివిధ దృశయా-శ్రవణ 
చిహానిలు, 3డి నమూనాలు, ఇతర ఏరా్పటలో , 
అలేంకరణలు, అనుబేంధ కారయాక్రమాల దా్వరా 
‘మిషన్ లైఫ్’ సేందేశేం విన్పిేంచబడుతుేంది. 
శతాబా్ద లుగా భారతీయ నాగరికతలు 
అనుసరిసుతూనని, ఆచరిసుతూనని సుస్థిర జీవనశైలి ఈ 
పెవిలియన్ ర్పకల్పనకు మారగాదర్శకేం. 
భారతీయ సేంస్కకృతి అేంటేనే పరాయావరణ హత 
అలవాటలోకు ప్రతిబేంబేం… సహజ ప్రకృతికి 
గౌరవమిచేచి అనేక పద్తులు దైనేందిన జీవితేంలో 
అేంతరా్గేం. వాతావరణ మారు్పపై మన 
పోరాటేంలో ఈ పద్తులన్ని ఎేంతో ప్రధానమనే 
వాసతూవేం తప్పక రుజువవుతుేంది.  వెయేయాళలోకు పైగా 
తరతరాలకూ అేందుతునని ఈ లోతైన సుస్థిర 
జా్ఞ నమే భారత ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీకి 
స్ఫూరితూన్చిచిేంది. ఆ మేరకు భూగోళేం మనుగడ, 
శ్రేయసు్సపై గణన్య సానుకూల ప్రభావేం 
లక్షష్యేంగా ప్రపేంచాన్కి ‘లైఫ్’ తారకమేంత్రాన్ని 
ఆయన అేందిేంచారు. అలాగే ప్రపేంచ వాతావరణ 
సేంక్షోభాన్ని ఎదురో్కవడేంలో భారత్ వేంతు 
కృషిలో ‘మిషన్ లైఫ్’ ఒక భాగేం. ఆధున్క 
ప్రపేంచేంలో సుస్థిర జీవనశైలిన్ అనుసరిేంచే 
వారిన్ “భూమి సేంక్షేమాన్కి శ్రమిేంచే వయాకుతూలు”గా 
మారచిడాన్కి ఇది కృషి చేసుతూేంది. ఆ మేరకు  
పెవిలియన్ చిహనిేంలో భూమికి సేంకేతేంగా 
ఆకుపచచి రేంగు వాడారు. అలాగే లోగో 
వాలులోన్ ఛాయామాత్రేంగా వాడారు. 
అేంచునగల ఆకు ప్రకృతికి స్చకేం. వివిధ 
ప్రభుత్వ కారయాక్రమాల దా్వరా ప్రకృతితో 
సమతౌలయాేం, సామరసయాేం కలిగి ఉేండటాన్ని ఇది 
చూపుతుేంది. చిహనిేంలోన్ కేేంద్ర భాగేం 
స్రుయాన్తో ప్రకృతి సమతౌలాయాన్ని చూపుతుేంది. 
అేందులో వృక్షలు, పర్వతాలు, న్రు, జీవవైవిధయాేం 

ఈసార భారత నమనా హరత 
జీవనశై లి ఆధారంగా 
రూపొందింది

ఒకసార ఉపయోగం కనా్న వృతాతూ కార ఆరథి క 
వ్యవసథి  అవసరం

కాప్-27 కార్యక్ర మం
‘కాప్’లో 192 సభయాదేశాలుేండగా తొలి సమావేశాన్ని 1995లో బ్రిలోన్  లో 
న్ర్వహేంచారు. కాప్-27 అేంటే వాతావరణ సమసయాపై ఐకయారాజయా సమితి 

న్ర్వహేంచిన 27వ సమావేశేం. అేంటే- సభయా దేశాల సమావేశేం 
అననిమాట. ఇది వాతావరణ మారు్పపై ఐకయారాజయా సమితి తీరామున చట్రేం 

(యుఎన్ఎఫ్ స్స్స్)లోన్  సభయా దేశాల సమావేశేం. వాతావరణ 
మారు్పలను ఎదుర్కనడాన్కి ఆరిథిక సహాయేం అేందిేంచడేం, హరితవాయు 

ఉదాగా రాలను తగిగాేంచడేం. కతతూ సాేంకేతిక పరిజా్ఞ నేం, పునరుతా్పదక 
ఇేంధనాన్ని ప్రోత్సహేంచడేం వేంటివి ఈ చట్రేంలో ప్రధానాేంశాలు.

 ఎేందుకేంటే మొతతూేం పరాయావరణ వయావసథి సహా పరాయావరణ క్షీణత, 
వాతావరణ మారు్పల ఇవాళ మానవాళి ఎదుర్కేంటనని అతయాేంత 
తీవ్రమైన అేంతరాజా తీయ సవాళ్లో .

 మనమిప్పుడు కారయా రేంగేంలోకి దిగకపోతే ప్రపేంచ ఉష్ణా గ్తలో 2 
డిగ్రీల సలి్సయస్ పెరుగుదల ఫలితేంగా భవిషయాతుతూలో 800 మిలియనలో 
నుేంచి 3 బలియనలో మేంది ప్రజలు భయేంకర జల సేంక్షోభాన్ని 
ఎదుర్కేంటారు.

 ఇకనైనా మనేం చరయాలు తీసుకోన్ పక్షేంలో 2050 నాటికి ప్రపేంచ 
స్థి ల జాతీయోత్పతితూ 18 శాతేం మేర పడిపోతుేంది.

 పరాయావరణ క్షీణత, వాతావరణ మారు్ప సమసయాల పరిష్ట్కరాన్కి అనేక 
ప్రపేంచ దేశాలు చరయాలు చేపటిటునప్పటికీ, వయాకితూగత లదా సేంసాథి గత 
సాథి యులలో ప్రజా భాగసా్వమయాేం లనేందువలలో ఆ ప్రయతానిలు 
విజయవేంతేం కావడేం లదు.
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భాగేంగా ఉనానియి. ఇక దీన్ న్నాదేం అేందరికీ సుఖజీవనేం 
కాేంక్షిేంచే మేంత్రేం “సర్వ భవనుతూ సుఖినః” స్ఫూరితూతో 
ర్పేందిేంచబడిేంది. వయాకుతూలు, కుటేంబాలు, సమాజాలను 
‘మిషన్ లైఫ్’ దా్వరా అనుసేంధాన్ేంచడేం వలలో పరాయావరణ 
రక్షణ, పరిరక్షణ దిశగా వయాషిటు, సమషిటు కారాయాచరణకు స్ఫూరితూ 
లభిసుతూేంది. కాబటేటు ‘మిషన్ లైఫ్’ను ప్రధాన్ ‘పి-3’ (‘ప్రో పాలో నెట్ 
పీపుల్’) నమూనాగా అభివరిణాేంచారు. ఇది “భూగోళేం దా్వరా… 
భూగోళేం కోసేం.. భూగోళేం జీవనశైలి” అేంటే- ‘పరాయావరణేం 
దా్వరా.. పరాయావరణేం కోసేం.. పరాయావరణ హత జీవనశైలి’ అనే 
ప్రాథమిక స్త్రాల ఆధారేంగా పన్ చేసుతూేంది. పరాయావరణేం 
మీద భారత్ న్బద్తపై ఐకయారాజయా సమితి ప్రధాన కారయాదరి్శ 

ఆేంటన్యో గుటెరెజ్ తన అభిప్రాయేం వెలలోడిస్తూ- “పరాయావరణ 
సేంబేంధిత విధానాల అమలులో భారత్ న్బద్త నాక్ేంతో 
సేంతోషేం కలిగిేంచిేంది. ఈ కారయాక్రమాన్ని మ్ేందుకు 
తీసుక్ళలోడేంలో భారత్ తో కలిస్ కృషి చేయడాన్కి నేనెేంతగానో 
ఎదురుచూసుతూనానిను” అనానిరు.

కాప్-27లో భారత్ ఏం చెపి్పందో.. ద్ని అమలుకు 
సమయం ఆసన్నమైంది

ఆచరణాతముక విధానేం దా్వరా న్రి్దషటు వయావధిలో 
పరిష్ట్కరానే్వషణ సాధయామేనన్ భారత్ నాయకత్వేం స్పషటుేం 
చేస్ేంది. ఈ వాతావరణ మారు్ప సమసయాకు తాను అవరోధేం 

ఈ అంశం గురంచ ఇల్ 
ఆలోచంచండి

భారత సంస్కృతి-సంప్ర ద్యాలన 
పరా్యవరణం ప్ర భావితం చేస్తూ ంది

 ప్రపేంచేంలో ఏటా తలసరి కర్న ఉదాగా రాల సగట 
పరిమాణేం 4.5 టనునిలు కాగా, భారతదేశేంలో ఈ సగట 
కేవలేం 1.8 మెట్రిక్ టనునిలు మాత్రమే.

 దేశేంలోన్ పలు ప్రాేంతాలోలో  ప్రాచీన కాలేం నుేంచి వరషిపు న్టి 
సేంరక్షణ, సాథి న్క పద్తులలో జల వనరుల సుేందరీకరణకు 
ప్రాధానయాేం ఇవ్వబడిేంది. ఉదాహరణకు  గుజరాత్, రాజసాథి న్ 
లలో మెటలో బావులు ఓ సేంప్రదాయేం. అనేకచోటలో చక్ 
డాయామ్ ల సాేంకేతికత, తమిళనాడులో భూగర్ టాయాేంకుల 
తవ్వకేం, నాగాలాేండ్ లో ‘జాబో’ జల సేంరక్షణ పద్తి 
అనుసరిసుతూనానిరు.

 మటిటు పాత్రలు: దేశేంలో ప్రాచీన కాలేంనుేంచీ వేంటలో, 
వడడునలో మటిటుపాత్రలకు ప్రాధానయాేం  ఉేంది. ఉదాహరణకు  
మటిటుకప్పులోలో  తేన్రు, మూకుడులో వేండిన పప్పు

 వివిధ సేంప్రదాయ పద్తులు: ఆహారేంగా జొనని వేంటి 
మ్తక ధానాయాల వాడకేం. ఈ పేంటకు న్టి అవసరేం 
తకు్కవ.. పోషకాలు మెేండు. సానుకూల వాసుతూర్పాలు.. 
వీటికి స్వల్ప విదుయాతుతూ చాలు. దుసుతూలు చేతితో ఉతికి, 
ఎేండలో ఆరబ్టటుడేం.

 ఐకయారాజయా సమితి అేంచనా ప్రకారేం.. 
ప్రపేంచేంలోన్ 800 కోటలో మేందికి పైగా 
జనాభాలో 100 కోటలో మేంది తమ దైనేందిన 
జీవనశైలిన్ మరిేంత పరాయావరణ హతేంగా 
మారచిగలిగితే ప్రపేంచ కర్న ఉదాగా రాలు 20 
శాతేందాకా తగుగా తాయి.

 భారతదేశ పరాయావరణ అనుకూల విధానేం 
ప్రపేంచాన్కి మారగాన్ర్దశేం చేస్ేంది.

 ప్రపేంచేంలోన్ ఇతర దేశాలకు మారగాేం చూపిన 
భారతదేశేం పరాయావరణ హత విధానాన్కి నాేంది 
పలికిేంది.

 పరిశుభ్ర సమ్ద్రేం, సురక్షిత్ సమ్ద్రేం 
కారయాక్రమేంలో భాగేంగా 75 రోజులోలో  75 
బీచ్ లలో 15,000 టనునిల చతతూ 
తొలగిేంచబడిేంది.

 స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కిేంద రికారుడు  సాథి యిలో 
7 సేంవత్సరాలోలో నే గ్రామీణ భారతేంలో 10 కోటలో  
మరుగుదొడలో న్రాముణేం దా్వరా దేశేం మలినరహత 
భారతేం వైపు అడుగు వేస్ేంది.

 ఉజ్వల పథకేం దా్వరా ఉచిత వేంటగాయాస్ కనెక్షనలో 
మేంజూరు. ఈ మేరకు ఇళలోలో వేంటగాయాస్ 
కనెక్షనులో  2015లో 62 శాతేం కాగా, 2021నాటికి 
99.8 శాతాన్కి చేరాయి.
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మిషన్ లై ఫ్ అంటే.. పరా్యవరణాని్న రక్షించే జీవనశై లి

కాదన్, ఒక పరిష్ట్కరమన్ భారతదేశేం రుజువు చేసుకుేంది. 
పరాయావరణ పరిరక్షణ ఆవశయాకత పెరుగుతునని నేపథయాేంలో 
వాతావరణ మారు్పలపై ప్రపేంచేం ఎేందుకు తీవ్రేంగా 
ఆలోచిేంచాలి్స వచిచిేంద్ అరథిేం చేసుకోవడేం కూడా అవసరేం. 
భూతాపేం కారణేంగా మానవాళి మనుగడకే మ్ప్పు 
వాటిలులో తోేంది. కన్నిసారులో  వాతావరణేంలో అన్హయా మారు్పలు 
సేంభవిసుతూేంటాయి. మరోవైపు వరద-తుఫ్ను-కరువు, 
కేండచరియలు విరిగిపడటేం, అడవులోలో  కారిచిచుచి, సమ్ద్ర 
మటాటు లు పెరగడేం, హమాన్నదాలు వేగేంగా కరిగిపోవడేం 
వేంటి ప్రమాదాలు అన్వారయాేం అవుతునానియి. భూ తాపేం 1.5 
డిగ్రీల సలి్సయస్ దాకా పెరగవచచిన్ శాస్రీవేతతూలు అేంచనా 

వేసుతూననిటలో  మీడియా కథనాల పేర్కేంటనానియి. అయితే, 
వాతావరణేంలో కర్న ఉదాగా రాల పెరుగుదల వేగాన్నిబటిటు చూసేతూ 
21వ శతాబ్దేం చివరి నాటికి భూ తాపేం  పెరుగుదల 3 డిగ్రీల 
సలి్సయస్ దాకా ఉేండవచుచినన్ అేంచనా.

కాగా, దశాబా్ద న్కి పైగా పరాయావరణ పరిరక్షణ కృషి 
కనసాగుతోేంది. అయినప్పటికీ అభివృద్ి చేందిన, వరమ్ాన, 
అల్ప ప్రగతి దేశాల అభివృద్ిలో అసమతౌలయాేం వలలో కచిచితమైన 
పరిష్ట్కరేం లభిేంచడేం లదు. ఈ అేంశేంపై మేధోమథనేం 
కోసమే ఐకయారాజయా సమితి ఆధ్వరాయాన గత సేంవత్సరేం యుక్లోన్ 
గాలో సగా లో వాతావరణ మారు్పపై శిఖరాగ్ సదసు్స ‘కాప్-27’ 
న్ర్వహేంచబడిేంది. ఈ సేందర్ేంగా ప్రణాళికల అమలుపై 

 నవంబర్ 6 నంచి 18 వరకూ జరగిన కాప్-27 సమావేశం, 
డిసంబర్ 2న జాతీయ కాలుష్య నియంతణ దినోతసువం 
నేపథ్యంలో ‘పరా్యవరణం కోసం జీవనశైలి’క్ మిషన్ లైఫ్ 
ఎల ప్రేరణనిస్తిందో అర్థం చేస్కోండి:

 ఒక ప్రపంచస్్థయి ఉద్యమంగా ప్రజల ఉమ్మడి ధోరణిని 
మార్చడంలో ‘మిషన్ లైఫ్’కు మూడు ప్రధాన 
దృకో్కణాలునా్నయి

 డిమాండ్ లో మారు్ప (దశ-1): ప్రపంచవా్యపతింగా ప్రజలు 
వ్యక్తిగతంగా తమ దైనందిన జీవితంలో సరళమే అయినా 
ప్రభావశీల పరా్యవరణ హత కార్యకలపాలు చేపట్్టల 
ప్రోతసుహంచడం.

 సరఫరాలో మారు్ప (దశ-2): సవరంచిన డిమాండ్లకు 
అనగుణంగా పరశ్రమలు, మారె్కటు్ల వేగంగా స్పందించే 
విధంగా వీలు కలి్పంచడం.

 విధాన మారు్ప (దశ-3): వినియోగం, ఉత్పతితి రెండింటికీ 
స్్థరమైన మద్దత్నిచే్చల భారతదేశంతోపాటు ప్రపంచం 
నంచి డిమాండ్-సరఫరాల సమనవెయం ద్వెరా భారీ 
స్్థయిలో పారశ్రామిక, ప్రభుతవె విధానాల మారు్పలకు 
శ్రీకారం చుట్టడం ‘మిషన్ లైఫ్’ ఉద్యమానిక్గల దీరఘాకాలిక 
దృకో్కణం.
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భారత్ తన గళాన్ని గటిటుగా విన్పిేంచడేంతో ఈ వాతావరణ 
సదసు్సకు ప్రామ్ఖయాేం ఏర్పడిేంది. ఈ నేపథయాేంలో కేేంద్ర 
పరాయావరణ శాఖ మేంత్రి భూపేేంద్ర యాదవ్ మాటాలో డుతూ- 
“వాతావరణ మారు్పలపై పోరులో స్థిరమైన మారాగా ల గురిేంచి 
చరిచిేంచడాన్కి ప్రపేంచేం ఇక్కడ సమావేశమైేంది. కాప్-27 
అనేది వాతావరణ ఆరిథిక సాయేం, ప్రణాళికల అమలు, నషటుేం- 
నషటు పరయావసానాల న్ర్వచనేం తదితర కీలక సమసయాలపై న్రి్దషటు 
దృకో్కణేంతో ‘కారయాశ్ల సదసు్స’ కావాలి” అన్ స్పషటుేం చేశారు.
ప్రపంచానిక్ భారత్ ఆదర్ం

   మిషన్ లైఫ్ దా్వరా వాతావరణ మారు్ప సవాళలో పరిష్ట్కరేం 
లదా పేంచామృతేం దా్వరా ప్రపేంచాన్కి మారగా న్ర్దశేం 

చేయడేంలో భారత్ సదా ఒక ఉదాహరణగా న్లుసతూేంది. ఈ 
మేరకు ప్రధాన మేంత్రి మోదీ నేతృత్వేంలో సరికతతూ రికారుడులు 
సృషిటుసతూేంది. న్రేంతర సేంస్కరణల కృషితోనే ఇదేంతా 
సాధయామైేంది.

   భారతదేశ పునరుతా్పదక ఇేంధన సామరథ్ి ేం 2014లో 
కేవలేం 20 గిగావాటలోకు పరిమితేం కాగా, 2022 నాటికి 100 
గిగావాటలో సాథి యికి చేరాలన్ ప్రధాన్ మోదీ లక్షష్యేం న్ర్దశిేంచారు. 
అయితే, సదరు గడువుకు ఎేంతో మ్ేందుగానే ఈ లక్షయాన్ని 
సాధిేంచడేం దా్వరా భారత ప్రపేంచాన్కి సరికతతూ మారగాేం 
చూపిేంది. అేంతేకాదు.. సౌరశకితూ ధర యూన్ట్ ర్.16 నుేంచి 
నేడు ర్.2కి దిగివచిచిేంది. మరోవైపు 2015లో అేంతరాజా తీయ 

ఈ విధంగా, విదు్యతుతూ  ఆద్ చేసి మీర్ కూడా సాయపడవచ్చే

 ఇళలోలో ఎల్ఇడి బలు్ లదా 
ట్యాబ్ లైట్ వాడేండి

 వీలైనప్పుడలాలో  రైలు, బసు్స వేంటి 
ప్రజా రవాణా సాధనాలు 

విదు్యతుతూ  ఆద్ విన్యోగిేంచేండి.
 వీలైనేంత మేర ఎలివేటరోలో  

మెటెలోకి్క మేడపైకి వెళలోేండి
 రైలుపటాటు లు దాటేచోట, 

కూడళలోలో ఎర్రలైట పడితే 
వాహనేం ఇేంజన్ ఆపివేయేండి

 సమీప ప్రదేశాలకు సైకిలు మీద 
వెళలోేండి.

 అవసరేం తీరగానే పలాలోలో  
వయావసాయ పేంపుసటలో   న్లిపి 
వేయేండి.

 పెట్రోలు, డీజిల్ వాహనాలకు 
బదులు విదుయాత్, స్.ఎన్.జి 
వాహనాలకు 
ప్రాధానయామివ్వేండి.

 మిత్రులు, సహోద్యాగులతో 
కారులో , బైకులో  పేంచుకోేండి.

 సరైన గేరులో వాహనేం 
నడపేండి. గేరు మారచినటలోయితే 
కలోచ్ ను తొకి్కపెటటుకేండి.

 ఇేంటి పైకప్పుమీద సౌర విదుయాత్ 
వాటర్ హీటర్ ఏరా్పట 

చేయేండి.. సౌరశకితూ కుక్కరులో  
విన్యోగిేంచేండి.

 పలోగ్ ఉపయోగిేంచకపోతే 
ఆపివేస్, వాటికి తగిలిేంచి 
ఉేంచిన ఉపకరణాలు 
తీస్వేయేండి

 విదుయాతుతూ, వేంట అవసరాల 
కోసేం బయోగాయాస్ వాడేండి.

 ఏస్ ఉష్ణా గ్త 24 డిగ్రీలుగా 
ఉేంచేండి.

 వేంటపాత్రలకు బదులు 
వీలైనేంత మేర కుక్కర్ వాడేండి

 ఎలకా్రా న్క్ పరికరాలను విదుయాతుతూ 
ఆదా స్థితిలో ఉేంచేండి.

 తరచూ వాడ పరికరాల కోసేం 
సాముర్టు స్్వచ్ వాడేండి.

 మటిటుకుేండలతో న్ళ్లో  
చలలోబరచుకోేండి.

 ఫ్రిజ్ లదా ఫ్రీజర్ ను క్రమేం 
తప్పకుేండా డీఫ్రాస్టు చేయేండి

 ట్రెడ్ మిల్ మీద కాకుేండా ఆరు 
బయట పరుగుకు వెళలోేండి.
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సౌర కూటమి (ఐఎస్ఏ)కి భారతదేశేం పునాది వేస్ేంది. సౌరశకితూ 
అన్నిటికనాని గొప్ప ప్రతాయామానియేం. ఈ నేపథయాేంలో ‘ఐఎస్ఏ’ 
పురోగమనేం ఫలితేంగా ప్రపేంచేంలో జీవ ఇేంధనేంతో వాణిజయా 
విమానాలు న్ేంగిక్గిరిన ఏకైక దేశేంగా భారత్ పరిగణనలోకి 
వచిచిేందనవచుచి. సౌర శకితూ రేంగేంలో బాయాటరీ న్ల్వ ఒక సవాలు 
కాగా, దీన్ పరిష్ట్కరాన్కి భారత్ న్రి్వరామేంగా కృషి చేసతూేంది. 
అలాగే 2030 నాటికి రైల్వలను హరిత ఇేంధన చోదితేం 
చేయడేం లక్షష్యేంగా పెటటు కుేంది. తదా్వరా 60 మిలియన్ టనునిల 
కర్న ఉదాగా రాలను తగిగాేంచవచుచి.

ఇక 2050 నాటికి న్కరశూనయా ఉదాగా ర లక్షష్యేంతో భారత 
పరిశ్రమలు సరికతతూ సాేంకేతిక పరిజా్ఞ నాలను 

అేందిపుచుచికుేంటనానియి. అేందువలలో ప్రధానమేంత్రి ఆశిేంచిన 
మేరకు వేంద కోటలో టనునిల కర్న ఉదాగా రాల తగిగాేంపు లక్షయాన్ని 
భారత్ సులువుగా సాధిేంచే వీలుేంది. కాగా, కాప్-26 సదసు్స 
సేందర్ేంలోన్ అభివృద్ి పథేంలో ఏ దేశమూ వెనుకబడరాదనని 
ఆశయేంతో భారత ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ ‘ఇన్ ఫ్రాస్రాకచిర్ ఫర్ ద 
రెస్లెేంట్ ఐలాేండ్ సేటుటస్’ (ఐరిస్-ఐఆర్ఐఎస్)ను 
ప్రారేంభిేంచారు. చినని దీ్వప దేశాలలో మౌలిక సదుపాయాల 
కల్పనకు ఇదొక కీలక మ్ేందడుగు. 

ఈ సేందర్ేంగా ప్రధానమేంత్రి మాటాలో డుతూ- ఈ విన్తని 
కారయాక్రమేం దా్వరా కతతూ ఆశలు, సరికతతూ విశా్వసేం 
చిగురిసాతూయన్, అతయాేంత దుర్ల దేశాలకు ఏద్ ఒక మేలు 

మీ వంతుగా ఈ చర్యల ద్వారా సహకరంచవచ్చే

నీటి పొదుపు

 తకు్కవ న్రు అవసరమయేయా 
జొననివేంటి పేంటలు వేయేండి

 అమృత సరోవరేం పథకేం దా్వరా 
గ్రామీణ జలవనరులు న్ేంపే 
ప్రక్రియలో పాలుపేంచుకోేండి.

 వేంతులవారీ మారి్పడితో పేంటల 
వయావసథితో మ్ేందుకు కదలేండి. వరి, 
గోధుమల నుేంచి పప్పులు, 
న్నెగిేంజల సాగుకు మళలోేండి.

 సమరథి న్టి పదుపు సాేంకేతికతలు 
విన్యోగిేంచేండి.

 ఇళ్లో , స్్కళ్లో , ఆఫీసులలో వరషిపున్టి 
సేంరక్షణ మౌలిక వసతులు ఏరా్పట 
చేయేండి.

 వీలైనేంత వరకూ వయారథి సామగ్రితో 
తయారు చేస్న బేందుసేదయాేం 
పరికరాలను వాడేండి.

 కూరగాయలు కడిగిన న్ళలోను 
మొక్కలకు పోయేండి లదా ఇతర 
అవసరాలకు వాడేండి

 భారీ పాత్రలు, బాణలి వగైరాలను 
తోమడాన్కి మ్ేందు నానబ్టటుేండి. 

 గచుచి, వాహనాలు కడగడాన్కి పైపుల 
బదులు బక్టలో  వాడేండి.

 న్టిపైపులు, ఫలోష్ లు, ఫ్సటలోలో 
లీకులు అరికటటుేండి. తకు్కవ న్టి 
వాడకాన్కి టాయిలెట్ లో ఫలోష్, 
సానినాన్కి షవర్ వాడేండి.

 న్టి విన్యోగేం కలతకు ఇళలోలో 
వాటర్ మీటర్ అమరచిేండి.

 ఏస్, ఆర్ఒ స్సటుమ్ నుేంచి వృథా 
న్టిన్ పాత్రలు కడగటాన్కి, 
మొక్కలకు పోయడాన్కి వాడేండి.

 న్టి ఆదా-పరిశుభ్రత పరికరాలకు 
ప్రాధానయాేం ఇవ్వేండి

 వసుతూవుల కనుగోలుకు వెళ్లోటపుడు 
పాలో స్టుక్ సేంచులకు బదులు వస్రీేంతో 
చేస్న సేంచులు వాడేండి.

• వీలైనేంత వరకూ న్ళలో స్సా 
వెేంటబ్టటు కు వెళలోేండి.

వాడి పారేసే పా్ల సి్ట క్ 
వాడకం తగగా ంచండి
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చేశామనని సేంతృపితూ కూడా ఉేంటేందన్ పేర్కనానిరు.
స్ధారణ కృషితో భారీ పరష్్కరానేవెషణ

వయాకుతూలు, సమాజేం చేసే సాధారణ కృషి కూడా భారీ 
ఫలితాలకు ద్హదేం చేసుతూేంది. ఎల్ ఇడి బలు్ల విన్యోగమే 
ఇేందుకు న్దర్శనేం. కేేంద్ర ప్రభుత్వేం ఎల్ ఇడి బలు్ల పేంపిణీ 
పథకేం ప్రారేంభిేంచినపుడు దేశేంలోన్ ప్రైవేట్ రేంగేం కూడా 
అేందులో ‘భాగసా్వమి’ అయిేంది. దీేంతో స్వల్ప వయావధిలోనే 

దేశపౌరులు తమ ఇళలోలో 160 కోటలోకు పైగా ఎల్ఇడి బలు్లు 
అమరుచికునానిరు.

   ఈ ప్ర భావేంతో కార్న్ డై ఆక్్్సడ్ విడుదల 100 మిలియన్ 
టనునిల మేర తగిగాేంది. ఫ లితేంగా ఇవాళ ప్రపేంచ వారిషిక తలసరి 
కర్న ఉదాగా రాల సగట 4 టనునిలతో పోలిసేతూ భారతదేశేంలో 
తలసరి సగట కేవలేం 1.5 టనునిలుగా మాత్రమే 
నమోదవుతోేంది.

 వసుతూవుల న్ల్వకు తిరిగి వాడగల 
గాజు/పాలో స్టుక్ డబా్లను  వాడేండి.

 నగర, జల వనరుల పరిశుభ్రత 
కారయాక్రమాలోలో  పాల్గా నేండి.

 సమావేశాలు, కారయాక్రమాలోలో   
పరాయావరణ హత ఉపకరణాలను 
వాడేండి.

 అవసరేం తీరగానే కళాయిన్ 
ఆపివేయేండి.

 శాన్టరీ నాయాప్ కిన్ లకు బదులు 
మెన్ సు్రావల్ కప్పులు వాడేండి.

 వీలైన ప్రతిచోట పునరుపయోగ పాలో స్టుక్  
వసుతూవులు వాడేండి.

 స్టుల్ లదా రీసైకిల్ పాలో స్టుక్ లేంచ్ 
బాకు్సలు, న్టిస్సాలు వాడేండి.

 పాలు, పెరుగు పాయాక్టలోను ఓ మూల 
కది్దగా కతితూరిేంచేండి. తదా్వరా పాలో స్టుక్ 
మ్క్కలు మటిటులో కలిస్పోగల 
వయారాథి లలో చేరకుేండా చూడేండి.

స్సిథి ర ఆహార పదధి తులు 
అనసరంచండి

  అేంగన్ వాడీ, మధాయాహని భోజనేం 
‘పీడీ’ పథకేం దా్వరా ఇచేచి ఆహారేంలో 
చిరుధానాయాల పదారాథి లను చేరచిేండి.

  ఆహార వయారాథి లతో ఇళలోలో కేంపోస్టు 
తయారు చేయేండి.

  ఇళ్లో , స్్కళ్లో , ఆఫీసులలో 

వేంటశాలలు, మేడ తోటలు ఏరా్పట 
చేయేండి.

  ఆవు పేడతో సేేంద్య ఎరువు 
తయారుచేస్ పలాలకు వేయేండి.

  సాథి న్క, కాలానుగుణ ఆహార 
పదారాథి లకు ప్రాధానయామివ్వేండి.

  ఆహార వృథా న్వారణకు రోజూ 
భోజనేం కోసేం చినని పళ్లోలను 
వాడేండి.
వృథాన తగగా ంచండి 
(పరశుభ్ర త 
కార్యకల్పాలు)

  బయోగాయాస్ (గోబరన్్ కిేంద 

ఏరా్పటైన) పాలో ేంటలోలో జేంతు, ఆహార 
వయావసాయ వయారాథి లను వాడేండి.

  ఇళలోలో తడి-పడి చతతూను వేరు 
చేయేండి.

  ఎరువు తయారీకి వయావసాయ 
అవశేష్టలు, జేంతు వయారాథి లను వాడేండి.

  పాత పత్రికలు, పుసతూకాలను 
పునరుత్పతితూ దా్వరా మళీలో వాడుకోేండి.

  వయారాథి లు, పచిచి కూరగాయలను 
పశువులకు పెటటుేండి.

  ప్రిేంటరలోలో కాగితాన్కి రెేండువైపులా 
మ్ద్ేంచే  సౌకరాయాన్ని ఎేంపిక చేయేండి.

  పాత ఫరీనిచర్ ను మరమముతు చేస్, మళీలో 
వాడుకోేండి.

  పునరుత్పతితూ చేస్న కాగితేంతో 
తయారుచేస్న వసుతూవులను కనేండి.

  పాత దుసుతూలు, పుసతూకాలు దానేం 
చేయేండి.

  చతతూను జల వనరులలో లదా 
బహరేంగ ప్రదేశాలోలో  పడవేయకేండి.

  పెేంపుడు జేంతువులు బహరేంగ 
ప్రదేశాలోలో  మలవిసరజాన చేయకుేండా 
చూడేండి.
ఆరోగ్యకర జీవనశై లి 
అనసరణ దిశగా..

    పోషకాహారేం, ఆరోగయాేం కోసేం 
ఆహారేంలో చిరుధానాయాలు, దేశ్య 
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అయినప్పటికీ, వాతావరణ మారు్పవేంటి అేంతరాజా తీయ 
సమసయాల పరిష్ట్కరేంలో భారత్ మ్ేందేంజలో ఉేంది. బొగుగా , 
కలప పగను వదిలిేంచుకునే దిశగా ‘ఉజ్వల’ పథకాన్ని 
ప్రారేంభిేంచిేంది. ప్రతి జిలాలో లో 75 అమృత సరోవరాల 
ఏరా్పటకు కృషి మొదలైేంది. భారత్ ఇవాళ ప్రపేంచేంలో 
నాలుగో అతిపెద్ద పునరుతా్పదక ఇేంధన సామరథ్ి ేంగల దేశేం 
కాగా- పవన శకితూరీతాయా నాలుగో సాథి నేంలో, సౌర శకితూరీతాయా ఐద్ 

సాథి నేంలో ఉేంది. ఆ విధేంగా నేడు భారతదేశేం పురోగమన 
పథేంలో సాగుతూ ప్రకృతితో సామరసయాేంగా జీవిేంచే మారగాేం 
ర్పేందిసతూేంది. అేంతేకాదు.. ఇవాళ భారత్ ప్రపేంచేంలో ఐద్ 
అతిపెద్ద ఆరిథిక వయావసథిగా అవతరిేంచిేంది. మన అటవీ విస్తూరణామే 
కాకుేండా వనయాప్రాణుల వైవిధయాేం, సేంఖయా కూడా పెరుగుతోేంది. 
ఈ నేపథయాేంలో భారత్ ఇక ప్రపేంచేంతో తన భాగసా్వమాయాన్ని 
మరిేంత పెేంచుకోవాలన్ సేంకలి్పేంచిేంది.

“జాతీయ ఉదజన్ కారయాక్రమేం దా్వరా, భారతదేశేం పరాయావరణ 
అనుకూల ఇేంధన వనరు దిశగా పయనేం మొదలుపెటిటుేంది. ఇది 

న్కరశూనయా ఉదాగా ర లక్షష్య సాధనలో భారత్ సహా అనేక ఇతర దేశాలకు 
తోడా్పటన్సుతూేంది. ప్రగతి, ప్రకృతి ఏ విధేంగా మమేకమై సాగుతాయో 

చప్పడాన్కి భారతదేశేం ఇవాళ ఒక తిరుగులన్ ఉదాహరణగా మారిేంది. 
నేడు మన దేశేం ప్రపేంచేంలోనే ఐద్ అతిపెద్ద ఆరిథిక వయావసథిగా 

అవతరిేంచడమే కాకుేండా, మన అడవుల విస్తూరణాేంతోపాట వనయాప్రాణుల 
సేంఖయా కూడా ఆశావహ రీతిలో పెరుగుతోేంది.”

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మేంత్రి

మూలికలు, ఔషధ మొక్కలను చేరుచికోేండి.
    సహజ లదా సేేంద్య ఆహారోత్పతుతూలు 

తీసుకోేండి. సామాజికేంగా జీవవైవిధయా పరిరక్షణ 
ప్రారేంభిేంచేండి.

    పెరటి తోటలో వేప, తులస్, తిప్పతీగ, 
పుదీనా, కరివేప, అశ్వగేంధ వేంటి ఔషధ మొక్కలు 
నాటేండి.

    సహజ లదా సేేంద్య వయావసాయేం 
చేయేండి.

    కాలుషయా ప్రభావేం తగిగాేంపునకు మొక్కలు 
నాటేండి.

    అడవి జేంతువుల చరాములు, దేంతాలు లదా 
ఉన్నితో తయారుచేస్న జా్ఞ పికలు, ఉత్పతుతూల 
కనుగోలు మానుకోేండి.

    సామాజిక ఆహార, వస్రీ, జేంతు ఆశ్రయాల 
న్రాముణేం, స్వచ్ఛేంద సేవ వేంటివి చేయేండి.

    మీ ఇలులో , పాఠశాల లదా ఆఫీసులో హరిత 
కలోబ్  ప్రారేంభిేంచేండి లదా చేరేండి.
ఇ-వ్యరాథి లు తగగా ంచడం ద్వారా..

 ఎలకా్రా న్క్ పరికరాలను తీస్వేయదలిసేతూ 
వీలైనేంత మేర మరమముతు చేస్, 
ఉపయోగిేంచేండి.

 సమీపేంలోన్ ఇ-రీసైకిలోేంగ్ యూన్ట్ వద్ద 
పరికరాలను అేందజేయేండి.

 పునరుపయోగ లిథ్యేం-అయాన్ 
బాయాటరీలను వాడేండి. పెన్ డ్రైవ్ లదా హార్డు 
డ్రైవ్ లో క్లో డ్ న్ల్వకు ప్రాధానయామివ్వేండి.
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భారతదేశం కేవలం వాగాదా నాలతో గాక
చర్యలతో ప్ర పంచాని్న ఆశచేర్యపర్స్తూ ంది

సుస్థిర ప్రగతి కోసేం సమానత్వేం, వాతావరణ 
నాయాయేం, పరస్పరేం నేరుచికుేంట్ ఏ ఒక్కరీని 

వెనుకబడన్యన్ సమిముళిత-నాయాయమైన ప్రపేంచ న్రాముణేంపై 
దూరదృషిటు తప్పన్సరి. ఈ స్ఫూరితూతోనే 2023 నాటికి ‘ఒకే 
భూమి-ఒకే కుటేంబేం-ఒకే భవిషయాతుతూ’ లక్షష్యేంగా ఈజిపుటులో 
న్ర్వహేంచిన కాప్-27లో భారతదేశేం ప్రపేంచ న్నాదాన్ని 
ప్రతిపాదిేంచిేంది. అలాగే జి20 కూటమి అధయాక్ష బాధయాతలు 
స్్వకరిేంచిన సేందర్ేంలోన్ మానవాళికి సురక్షిత భూగోళేం 
దిశగా ఉమముడి పయనాన్కి పిలుపున్చిచిేంది.

ప్రపేంచేంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాసా్వమయాేంగానేగాక వేగేంగా 
పురోగమిసుతూనని ఆరిథిక వయావసథిగా ఎదిగిన భారతదేశేం తన చేతల 
దా్వరా ఆదర్శప్రాయేంగా న్లవాలన్ ఆకాేంక్షిసుతూననిటలో  భారత్  
పేర్కేంది. ఆ మేరకు 2070కలాలో  శూనయా కర్న ఉదాగా ర లక్షష్యేం 
సాధిసాతూమన్ గాలో సగా లో ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ చేస్న ప్రకటనకు 
అనుగుణేంగా కాప్-27 సదసు్స సేందర్ేంగా వాతావరణ 
మారు్పలపై ఐకయారాజయా సమితి చట్రేం మీద న్ర్వహేంచిన 
సమావేశేంలో స్వల్ప ఉదాగా ర ఆధారిత ప్రగతి వ్యాహాన్ని (ఎల్.
టి-ఎల్.డి.ఇ.ఎస్) భారతదేశేం సమరి్పేంచిేంది. తదా్వరా 
ఇలాేంటి వ్యాహేం సమరి్పేంచిన 60కి పైగా దేశాల జాబతాలో 
చేరిేంది. ఇేందులో భాగేంగా కేేంద్ర పరాయావరణ- అటవీ-
వాతావరణ మారు్పల శాఖ మేంత్రి భూపేేంద్ర యాదవ్ కాప్-
27లో భారత్ తరఫున ప్రకటన చేశారు. ఈ మేరకు వాతావరణ 
మారు్పపై జాతీయ లక్షయాల సాధన గడువును 2030 దాకా 
పడిగిస్తూ 2022 ఆగసుటులో న్రణాయిేంచినటలో  తెలిపారు. 
అనేంతరేం అకోటు బరు 20న ఐకయారాజయా సమితి ప్రధాన కారయాదరి్శ 
మానన్య ఆేంటన్యో గుటెరెజ్ సమక్షేంలో ప్రధాన మేంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ ‘లైఫ్- లైఫ్ స్టుల్ ఫర్ ది ఎన్్వరాన్ మెేంట్’ 
కారయాక్రమాన్ని ప్రారేంభిేంచారు.

ఈ వ్యాహేం ప్రధానేంగా స్వయేం సమృద్ భారతేం, ‘మేక్ 
ఇన్ ఇేండియా’ సేంకలా్పలపై దృషిటు సారిేంచి, ప్రతి రేంగేంలోన్ 
ఆవిష్కరణలు-పరిశోధనలను మ్మమురేం చేసుతూేంది. ఆ విధేంగా 
మన వ్యాహేం కేవలేం మాటలకు పరిమితేం కాదన్ భారత్  

సుస్పషటుేం చేస్ేంది. ఆరిథిక వయావసథి వృద్ి దిశగా రేంగాలవారీ న్రి్దషటు 
చరయాలు ఇేందులో భాగేంగా ఉనానియి. తన వాగా్ద నాలు కేవలేం 
పదాడేంబరేం లదా సేంఖయాలకు పరిమితేం కాదన్, చేతల దా్వరా 
ప్రపేంచాన్ని ఆశచిరయాపరచడమే భారత్ ప్రాథమయామన్ ఈ 
వ్యాహేం స్పషటుేం చేసుతూేంది. ఈ నేపథయాేంలో అభివృద్ి చేందిన 
దేశాలు తమ లక్షయాలను ఏ విధేంగా సాధిసాతూయో.. 100 
బలియన్ డాలరలో సాయేం వాగా్ద నాన్ని ఎలా నెరవేరుసాతూయో 
వెలలోడిేంచాలన్ కూడా భారత్ డిమాేండ్ చేస్ేంది.

సవాలపు ఉద్గా ర వ్్యహంలో 4 కీలకాంశ్లు
 భారతదేశ జనాభా 130 కోటలో .. కాన్ ఉదాగా రాలు కేవలేం 4 

శాతేం కనాని తకు్కవేగాక ప్రపేంచ వారిషిక తలసరి సగటలో 
మూడోవేంతు మాత్రమే.

 భారతదేశ ప్రగతికి ఇేంధనేం చాలా కీలకేం.
 అయితే, జాతీయ పరిస్థితుల మేరకు ప్రగతి సాధనలో స్వల్ప 

కర్న ఉదాగా ర ఆధారిత వ్యాహాలకు దేశేం కటటు బడి ఉేంది.
 భారత్ వాతావరణ ప్రతిరోధకేంగా మారడేం అవశయాేం.

“ఒకే స్రుయాడు-ఒకే ప్రపేంచేం-ఒకే గ్రిడ్” న్నాదేం కూడా 
మన సేంకలా్పలను బలోపేతేం చేసతూేంది. ఈ క్రమేంలో ‘మిషన్ 
లైఫ్’ తదుపరి దశగా ఉేంటేంది. గతేం నుేంచి నేరుచికోవడేం 
దా్వరానే మనేం ఉజ్వల భవిషయాతుతూను న్రిముేంచుకోగలేం. 

భారతదేశాన్ది వేల ఏళ్లోగా ప్రకృతిన్ ఆరాధిేంచే సుసేంపనని 
సేంప్రదాయేం. మన పూరి్వకులు అనుసరిేంచిన, మన 
జీవితేంలో భాగేం చేసుకోదగిన ప్రకృతి పరిరక్షణ హత 
జీవనశైలిన్ ‘మిషన్ లైఫ్’ ప్రోత్సహసుతూేంది.  
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నిర్ణయం: రబీ సీజన్ 2022-23కుగాన 2022 అకో్టబర్ 1 
నంచి 2023 మార్చ 31ద్కా ఫాస్ఫేట్, పొటాష్ ఎరువులకు 
సూక్షష్మపోషకాధారత సబసుడీ రేట్లన కేంద్ర మంత్రిమండలి 
ఆమోదించింది.
ప్రభావం: ఈ న్రణాయేంతో వయావసాయ రేంగేం లబ్ పేందుతుేంది. 
అలాగే రబీ 2022-23లో రైతులకు అన్ని ఫ్సేఫూట్, పటాష్ 
ఎరువులు సబ్సడీ/చౌకధరతో సులభేంగా అేందుబాటలో ఉేంటాయి. 
అేంతరాజా తీయేంగా ఎరువులు, మ్డిసరుకు ధరల అస్థిరత వలలో 
ఖరుచిలు పెరిగాయి. ఈ భారేంలో అధికశాతాన్ని కేేంద్ర ప్రభుత్వేం 
భుజాన్క్తుతూకుేంది. ఈ మేరకు ‘ఎన్.బ.ఎస్ రబీ-2022 (01.10.2022 

నుేంచి 31.03.2023దాకా) కోసేం ఈ ఎరువులపై మేంత్రిమేండలి 
ఆమోదేం తెలిపిన సబ్సడీ 51,875 కోటలో . దేశవాళీ ఎరువులపై రవాణా 
మద్దతు (ఎస్ ఎస్ పి) సబ్సడీ కూడా ఇేందులో భాగేంగా ఉేంటేంది. 
దీన్ కిేంద ప్రతి కిలోపై నత్రజన్ (ఎన్) ర్.98.02, భాస్వరేం (పి) 
ర్.66.93, పటాష్ (క్) ర్.23.65, సలఫూర్ (ఎస్) ర్.6.12 
వేంతున రాయితీతో ఎరువులు చౌక ధరకు లభిసాతూయి.
నిర్ణయం: జల వనరుల అభివృదిధి-నిరవెహణ రంగంలో 
సహకారానిక్ భారత్-డెనా్మర్్క మధ్య అవగాహన ఒప్పందం 
(ఎంఒయు)పై సంతకాలకు ఆమోదం.
ప్రభావం: ఈ ‘ఎేంఒయు’ నదులు-ఇతర జలవనరుల పునరుద్రణకు 

మంతి్ర మండలి నిర్ణ యాలు

గ్రామాలు-పేదలు-రైతుల స్థితిగతుల మెరుగుకు కేేంద్ర ప్రభుత్వేం న్రేంతరేం కృషి చేసతూేంది. ఇేందులో భాగేంగా రైతులకు 
అవసరమైన ప్రతి సౌకరాయాన్ని సమకూరచిడాన్కి న్రి్వరామేంగా శ్రమిసతూేంది.  ఈ ఫలితాలను నేడు దేశేంలోన్ కోటాలో ది రైతులు 
అేందుకుేంటనానిరు. రబీ స్జన్ లో ఫ్సేఫూట్, పటాష్ ఎరువులపై రాయితీలను కేేంద్ర మేంత్రిమేండలి ఇటీవల ఆమోదిేంచిేంది. 

అలాగే ఇథనాల్ ధరను కూడా పెేంచుతూ తీరామునేం ఆమోదిేంచిేంది. ఈ న్రణాయాలతో  దేశేంలోన్ కోటాలో ది రైతులకు మేలు 
కలుగుతుేంది.

ఇథనాల్ ధర పంపుఇథనాల్ ధర పంపు

అన్నద్తకు
బహుమతులు
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సేంబేంధిేంచినది. సమగ్ విధానేంలో జల వనరుల అభివృద్ి-
న్ర్వహణలో సహకారాన్ని ఇది మరిేంత బలోపేతేం చేసుతూేంది.  
అలాగే గ్రామీణ న్టి సరఫరా, సహకారేం కిేందకు వచేచి ప్రాేంతాలోలో  
అధికారులు, విదాయాసేంసథిలు, జల రేంగాలు, పరిశ్రమల మధయా ప్రతయాక్ష 
సహకారేంతో మ్రుగు-వయారథిజలాల శుద్ిన్ మెరుగుపరచే బాధయాత 
స్్వకరిసుతూేంది. అేంతేకాకుేండా న్రేంతర న్టి సరఫరాకు భరోసా ఇస్తూ 
లీకేజీ, విదుయాత్ విన్యోగాలను తగిగాసుతూేంది.
నిర్ణయం: స్స్్థర ఇంధనోత్పతితి, రైత్ల ఆద్యం పెరుగుదల 
దిశగా ఇథనాల్ ధర పెంపునకు ఆమోదం
ప్రభావం: దీన్వలలో ప్రభుత్వ రేంగ చమ్రు విక్రేత కేంపెన్లు ఇకపై 
మూడు రకాల ఇథనాల్ ను మరిేంత ఎకు్కవ ధరతో కేంటాయి. 
ఈ మేరకు 2022 డిసేంబర్ 1 నుేంచి మొదలయేయా సరఫరా 
సేంవత్సరాన్కిగాను  చరకు రసేంతో తయారయేయా ఇథనాల్ ధర 
లీటరుకు ర్.65.60కి పెేంచబడిేంది. ఇక స్-హెవీ మొలాస్స్ తో 
తయారయేయా ఇథనాల్ ధర లీటరుకు ర్.46.66 నుేంచి 
ర్.49.40కి, బ-హెవీ మొలాస్స్ తో తయారయేయాది ర్.59.08 
నుేంచి ర్.60.73కి పెరుగుతాయి. ఈ పథకేంతో డిస్టులరీలన్ని లబ్ 
పేందుతాయి. పెట్రోల్ తో 20 శాతేం ఇథనాల్  మిశ్రమేంపై భారత్  
యోచిసుతూేండగా, చమ్రు కేంపెన్లు ఇప్పుడు ప్రతేయాకేంగా 10 శాతేం 

వరకు ఇథనాల్ కలిగిన పెట్రోలును విక్రయిసాతూయి.
నిర్ణయం: 'భారతదేశంలో ఉపగ్రహ టెలివిజన్ ఛాన్ళ్ల 
అప్ లింక్-డౌన్ లింక్ మారగాదర్కాలు-2022'కు కేంద్ర 
మంత్రిమండలి ఆమోదం.
ప్రభావం: ఈ మారగాదర్శకేం దా్వరా భారతీయ టెలిపోరుటులు ఏ 

సమయేంలోనైనా విదేశ్ ఛానెళలోను అప్ లిేంక్ చేసుకోవచుచి. అయితే 
దీన్కిేంద, జాతీయ-ప్రజా ప్రయోజనాల కోసేం రోజూ 30 న్మిష్టల 
కారయాక్రమాన్ని సదరు చానెళ్లో  తప్పక ప్రసారేం చేయాలి్స ఉేంటేంది. 
ఏవైనా ఇతర కారయాక్రమాల ప్రతయాక్ష ప్రసారేం కోసేం టెలివిజన్ ఛానెళ్లో  
ఇకపై మ్ేందసుతూ అనుమతి తీసుకోనక్కరలోదు. కాన్ తమ కారయాక్రమాల 
ప్రతయాక్ష ప్రసారాన్కి మాత్రేం మ్ేందసుతూ రిజిసే్రాషన్ అవసరేం.   

నిర్ణయం: ఇటానగర్ లోని హోలోంగిలోగల హరతక్షేత విమానాశ్రయం పేరున “డోనీ పోలో విమానాశ్రయం, ఇటానగర్” గా 
మారే్చందుకు మంత్రిమండలి ఆమోదం.
ప్రభావేం: ఈ పేరు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సేంప్రదాయేం, సుసేంపనని సాేంస్కకృతిక వారసత్వ చిహానిలైన స్రుయాడు (డోన్), చేంద్రుడు 
(పోలో)పై ప్రజల ఆరాధన భావాన్ని ప్రతిబేంబసుతూేంది. కేేంద్ర ప్రభుత్వేం 2019 జనవరిలో హోలోేంగి హరితక్షేత్ర విమానాశ్రయ అభివృద్ికి 
‘స్త్రప్రాయ’ ఆమోదేం తెలిపిేంది. ఈ ప్రాజకుటును భారత విమానాశ్రయాల ప్రాధికార సేంసథి ర్.646 కోటలోతో చేపటటుగా కేేంద్ర-రాష్రా 
ప్రభుతా్వలు తమవేంతు తోడా్పట ఇసుతూనానియి.

మేంత్రిమేండలి న్రణాయాలుజాతీయేం
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దివా్యంగుల జీవితాలన స్లభతరం దివా్యంగుల జీవితాలన స్లభతరం 
చేసేతూ  బలమై న భారతదేశం సాధ్యంచేసేతూ  బలమై న భారతదేశం సాధ్యం

దేశేంలోన్ ప్రతి వయాకితూకీ సాధికారత స్ద్ిసేతూ 
సార్వజన్న సమాజేం ర్పేందుతుేంది. 
ఈ లక్షష్యేంతో 2015 డిసేంబర్ 3న 
‘అేంతరాజా తీయ దివాయాేంగ దినోత్సవేం’ 
సేందర్ేంగా ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
తన ‘మన్ కీ బాత్’ (‘మనసులో మాట’) 
కారయాక్రమేంలో ఇకపై ‘వికలాేంగులు’ 
అన్ కాకుేండా ‘దివాయాేంగులు’ అనే పదేం 
వాడాలి్సేందిగా పిలుపున్చాచిరు. తదా్వరా 
సమాజేంలో విభినని నైపుణాయాలునని వీరి 
శకితూసామరాథి ్లను గురితూేంచినటలో  కాగలదన్ 
ఆయన పేర్కనానిరు. ఈ నేపథయాేంలో 
దివాయాేంగ వయాకుతూల హకు్కల చటటుేం-2016ను 
ఆమోదిేంచడేంతో వారికి ‘సౌలభయాేం’ ఒక 
హకు్కగా లభిేంచిేంది.

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2016లో గుజరాత్  లోని 
అహ్మద్బాద్  లో దృషి్ట లోపంగల ఉపాధా్యయుడు 

దిల్ప్ చౌహాన్ తో సంభాషించిన అనంతరం తన ‘మన్ కీ బాత్’ 
కార్యక్రమంలో మాటా్లడుతూ- “దేశంలో అంగ వైకల్యంగలవారని 
‘వికలంగులు’ అనడానిక్ బదులుగా ‘దివా్యంగులు’ అనే పద్ని్న 
మనమందుకు ఉపయోగించకూడదనే ఆలోచన నా మదిలో 
మదిలింది. దేవుడు ఎవరకైనా ఏదో ఒక శరీర భాగం లేకుండా 
చేస్తి వారని మనం వికలంగులంటాం. కానీ, వారేదైనా పని 
చేస్కుంటున్నపుడు వారలో ఒక అదనపు శక్తిని మనం గురతిస్తిం. 
ఆ మేరకు ఏదో ఒకద్నికనా్న అని్న శరీరభాగాలో్ల దైవికశక్తి 
ఉన్నటు్ల అనిపిస్తింది. ఆ విధంగా దివ్యశక్తి వారలో 
ప్రసరసూతింటుంది. ఈ పదమంట్ నిజంగా నాకంతో ఇష్టం. 

కాబటి్ట నా దేశవాస్లరా! మనం ఇకపై వారని ‘వికలంగులు’ 
అని కాకుండా ‘దివా్యంగులు’ అని ఎందుకు పిలవకూడదు? ఈ 
అంశాని్న మీరు మందుకు తీస్కళ్తిరని ఆశస్తినా్నన. ఈ పదం 
మారు్పతోపాటు వారక్ ‘సౌలభ్యం’ హకు్క కల్పనతో ఓ 
పరవరతినాత్మక మారు్ప వచి్చంది. ఆ మేరకు వారని వైకల్యం 
గలవారుగా జాలిచూపు చూస్ బదులు సమానంగా నిలిచేల 
అవకాశాలు కలి్పంచే వాతావరణం ఏర్పడింది. భారత 
జనగణన-2011 ప్రకారం భారతదేశంలో 2.68 కోట్ల మంది 
దివా్యంగులునా్నరు. మొతతిం జనాభాలో ఇది 2021 శాతం.. 
అందువల్ల అవకాశాలలో సమానతవెం, స్నకూల వాతావరణం 
కల్పన ద్వెరా దివా్యంగులకు తోడా్పటునిచే్చ సౌలభ్య పరా్యవరణ 
వ్యవస్థ సృషి్టంచాలిసున అవసరం ఉంది.  

ప్రతిష్టటు తముకేం సౌలభయా భారతేం కారయాక్రమేం 
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 దేశేంలో 2017 ఏప్రిల్ 19 నుేంచి దివాయాేంగ వయాకుతూల 
హకు్కల (ఆర్.పి.డబులో ్.డి) చటటుేం-2016 
అమలులోకి వచిచిేంది. దీన్ అమలును రాష్ట్రా ల 
దివాయాేంగుల కమిషనర్ దా్వరా దివాయాేంగుల ప్రధాన 
కమిషనర్ పరయావేక్షిసాతూరు.

 ఆర్.పి.డబులో ్.డి చటటుేం-2016లోన్ సక్షన్ 34 
ప్రకారేం 40 శాతేం లదా అేంతకుమిేంచి వైకలయాేంగల 
వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యాగాలోలో  4 శాతేం రిజర్వషన్  
కలి్పేంచబడుతుేంది.

 ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రేంగాలలో ఉపాధి అవకాశాల 
పరిధి పెేంచడాన్కి వైకలాయాలు గల (15-59 ఏళలో) 
వయాకుతూల నైపుణాయాభివృద్ి న్మితతూేం జాతీయ 
కారాయాచరణ ప్రణాళిక.

 ‘దివాయాేంగ వయాకుతూల సా్వవలేంబన పథకేం’ కిేంద 
నేషనల్ హాయాేండికాయాప్డు ఫైనాన్్స అేండ్ డెవలప్ మెేంట్ 
కార్పరషన్ నుేంచి ఆదాయ సృషిటు కారయాకలాపాలు, 
ఉననిత విదయా లదా నైపుణయా శిక్షణ, సహాయ పరికరాల 
కనుగోలు తదితరాలకు రాయితీలతో ర్.50 లక్షల 
దాకా ఆరిథిక సహాయేం.

 http://www.disabilityjobs.gov.in  పేరిట 
ఉద్యాగ పోరటుల్  ప్రారేంభేం. దివాయాేంగులు దీన్ దా్వరా 
ఉద్యాగాలు, నైపుణయా శిక్షణ, విదయా లదా స్వయేం 
ఉపాధి రుణేం కోసేం దరఖాసుతూ చేసుకోవచుచి.

 దివాయాేంగ విదాయారుథిల కోసేం కేేంద్ర ప్రభుత్వేం   6 
రకాల ఉపకార వేతనాలను అేందిసతూేంది.

 దివాయాేంగ వయాకుతూల జాతీయ సమాచార న్ధి కోసేం 
కేేంద్ర ప్రభుత్వేం ప్రతేయాక గురితూేంపు కారుడు  పోరటుల్ 
www.swavlambancard.gov.in ను ప్రతయాక్ష 
నమోదు సౌకరయాేంతో ప్రారేంభిేంచిేంది. దీన్ దా్వరా 
2022 జూలై 20 వరకూ 77 లక్షలకు పైగా వైకలయా  
ధ్రువీకరణ పత్రాలు (యుడిఐడి లను) జారీ కాగా, 
వీరిలో 26.09 లక్షల మేంది మహళలునానిరు.

వై కల్్యలుగల వ్యకుతూ ల 
సంక్షేమానికి చేపటి్ట న చర్యలు

దీన్ని దృషిటులో ఉేంచుకున్, ‘సౌలభయా భారతేం కారయాక్రమేం’ 2015 
డిసేంబరు 3న ప్రారేంభిేంచబడిేంది. ఈ నేపథయాేంలో కేేంద్ర హోేంశాఖ 
మేంత్రి అమిత్ ష్ట ఓ కారయాక్రమేంలో మాటాలో డుతూ- “దివాయాేంగులను 
ఇప్పుడు అేందర్ జాలిచూపులు కాకుేండా గౌరవేంగా చూసుతూనానిరు. 
ప్రపేంచేంలో కరెన్్సపై అక్షరాలను బ్రెయిలీ లిపిలోన్ మ్ద్ేంచే ఏకైక 
దేశేం భారత్. వికలాేంగుల హకు్కల కోసేం ఐకయారాజయాసమితి తీరామునేం 

(యూఎన్్సఆరీ్పడీ)-2007 ప్రకారేం అవరోధ రహత పరాయావరణేం, 
సౌలభయాేం మెరుగుకు భారతదేశేం కటటు బడి ఉేంది. కాన్, 2015కు 
మ్ేందు దేశేంలో సేంబేంధిత సమసయాలవీ పరిష్ట్కరేం కాకపోగా, 
కన్సేం సకాలేంలో బలమైన చటాటు లవీ అమలు కాలదు సరికదా.. 
సౌలభయా కల్పనకు ప్రయతినిేంచిన దాఖాలాలు కూడా లవు” అన్ 
పేర్కనానిరు.

నిబంధనల ద్వెరా ప్రభుతవె భవనాలో్ల సౌలభా్యనిక్ హామీ

ఆర్.పి.డబులో ్.డి చటటుేం-2016లోన్ న్బేంధన 15 న్ర్దశిత ప్రభుత్వ భవన 
ప్రమాణాలకు అనుగుణేంగా లన్ భవనాల విషయేంలో ఏ సేంసథికైనా న్రాముణ 
సమాపితూ ధ్రువీకరణ పత్రేం జారీ, భవన సా్వధీన అనుమతి మేంజూరు 
కుదరదన్ అదే చటటుేంలోన్ సక్షన్ 44 కిేందగల న్యమేం స్పషటుేం చేసతూేంది.

 రవాణా సౌలభ్యం 
 దేశేంలోన్ 35 అేంతరాజా తీయ, 69 దేశ్య విమానాశ్రయాలకుగాను 55 చోటలో 

సౌలభయా కల్పన పూరతూయిేంది. అేంతరాజా తీయ విమానాశ్రయాలన్నిటా 
ఏరోబ్రిడిజాలు ఏరా్పట చేయబడాడు యి.

రైలేవె స్్టషన్లలో సౌలభ్యం 
   దేశేంలోన్ ‘ఎ1, ఎ, బ’ వరీగాకరణలోన్ 709 రైల్వ సేటుషనలోలో సౌలభయాేం 

కలి్పేంచబడిేంది. అలాగే 4068 సేటుషనలోలో పాక్షిక సౌలభయాేం అేందుబాటలో ఉేంది.
ప్రజా రవాణా స్ధనాలో్ల సౌలభ్య వాటా పెంపు

 ప్రభుత్వ ఆధీనేంలోగల 10 శాతేం ప్రజా రవాణా వాహనాలోలో  సేంపూరణా 
సౌలభయాేం ఉేంది. ఇక 2022 జూలై నాటి గణాేంకాల ప్రకారేం- దాదాపు 6 
శాతేం బసు్సలోలో  పూరితూగా, 29 శాతేం బసు్సలోలో  పాక్షికేంగా  సౌలభయాేం 
కలి్పేంచబడిేంది. అలాగే 24 రాష్ట్రా ల నుేంచి అేందిన వివరాల మేరకు 3533 
బసాటు ేండలోకుగాను 3120 అేందుబాటలోకి వచాచియి.

ప్రభుతవె భవనాలో్ల సౌలభ్య కల్పన
 దేశేంలోన్ 1108 కేేంద్ర ప్రభుత్వ భవనాలకుగాను 1030 కటటుడాలోలో  సౌలభయా 

కల్పన పునరినిరాముణేం పనులు పూరతూయాయాయి. అలాగే దేశవాయాపతూేంగా 48 
నగరాలోలో న్ 1671 భవనాలోలో  సౌలభయాేంపై తన్ఖీ న్ర్వహేంచారు. ఇక 21 
రాష్ట్రా లు/కేేంద్ర పాలిత ప్రాేంతాల నుేంచి వచిచిన వివరాల మేరకు 
న్రాముణానేంతర సౌలభయాేం కలి్పేంచాలి్సన 1314 భవనాలకుగాను 595 
భవనాలోలో  పన్ పూరతూయిేంది.

సమాచార ఆద్నప్రద్న సౌలభ్యం
 కేేంద్ర మేంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాల 95 వెబ్ సైటలో , రాష్రా ప్రభుతా్వల 611 

వెబ్ సైట్ లలో సౌలభయాేం కలి్పేంచబడిేంది. దేశేంలో 24 ప్రైవేట్ న్యాస్ ఛానెల్్స 
పాక్షికేంగా ‘సుగమయా’ బులెటినులో  ప్రసారేం చేసుతూనానియి.

సౌలభయా భారతేం కారయాక్రమేం ప్రతిష్టటు తముకేం 
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నేడు దివాయాేంగులకు అవకాశాలు, సౌలభయా కల్పన కోసేం ప్రతేయాక శ్రద్ 
తీసుకోబడుతోేంది. దేశేంలో ప్రతి వయాకితూకీ సాధికారత లభిేంచాలన్, 

సార్వజన్న సమాజేం ఏర్పడాలన్, సమానత్వ భావన పెేంపేందాలన్, 
సమాజేంలో సహకారేం, సామరసయాేం పెరిగి అేందర్ కలస్కటటు గా 

మ్ేందుకు సాగాలనని తపనతో మేేం కృషి చేసుతూనానిేం.
- ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ

ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ దార్శన్క 
నాయకత్వేంలో “సబ్  కా సాథ్, సబ్  కా వికాస్, 
సబ్  కా విశా్వస్.. సబ్  కా ప్రయాస్” స్త్రాన్కి 
అనుగుణేంగా దివాయాేంగులకు సౌలభయాేం నేడొక 
హకు్కగా మారచిబడిేంది. ఈ మేరకు ‘సౌలభయా 
భారతేం కారయాక్రమా’న్కి చటటుపరేంగా పూరితూ బలేం, 
సౌలభయా హకు్క కలి్పస్తూ ప్రసుతూత ప్రభుత్వేం దివాయాేంగ 
వయాకుతూల హకు్కల (ఆర్.పి.డబులో ్.డి) చటటుేం-2016ను 
ర్పేందిేంచిేంది. ఇది 2017 ఏప్రిల్ నుేంచి 
అమలులోకి వచిచిేంది. దీేంతో దివాయాేంగ వయాకుతూలకు 
సౌలభయాేం హకు్కగా అేందుబాటలోకి వచిచిేంది. 
కాగా, లోగడ ఇది సేంక్షేమ చరయాగా మాత్రమే 
ఉేండది. ఈ నేపథయాేంలో వచిచిన చటటుేం, అేందులోన్ 
న్బేంధనలను పాటిేంచకపోతే జరిమానా, జైలు శిక్ష 
విధిేంచవచుచి.
   సౌలభాయాన్ని దివాయాేంగులకు మాత్రమే పరిమితమన్ 
భావిేంచరాదు. ఆ మేరకు బాలయాేం, వృద్ాపయాేం, గర్ేం 
లదా అనారోగయాేం వేంటి జీవితేంలోన్ వివిధ దశలలో 
ప్రతి ఒక్కరికీ ఇదేంతో అవసరేం. దేశేంలో మౌలిక 
సదుపాయాలు, సేవల సౌలభయాేం దిశగా సామానుయాల 
ఆలోచనా విధానేం, మనోభావాలోలో  మారు్ప అవసరేం. 
అేందుకే ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ ‘దివాయాేంగులు’ అనే 
పదాన్ని ప్రవేశపెటిటు మారు్పవైపు బాటవేశారు. కనుక 
మనకు, మన ప్రియమైన వయాకుతూల కోసేం సౌలభాయాన్ని 
జీవితేంలో ఒక భాగేంగా చేసుకుేందాేం.
సౌలభ్య భారతం అనవరతూ నం
సౌలభాయాన్ని ప్రోత్సహేంచడాన్కి క్రౌడ్ సరి్సేంగ్ 
మొబైల్ అనువరతూనేం (యాప్ ) 2021 మారిచిలో 
ప్రారేంభమైేంది. సౌలభయా భారతేం కారయాక్రమాన్కి  
‘సౌలభయా లోపేంపై ఫిరాయాదుల నమోదు’, ‘ప్రజా  
భాగసా్వమయాేం కోసేం ఆదర్శప్రాయ ప్రవరతూనపై 
సమాచార సేకరణ’, ‘సౌలభయాేంపై మారగాదర్శకాలు- 
స్చనల జారీ’ మూడు విసతూ ృత మూలసతూేంభాలు. 
ఈ మేరకు మీ పేరు, మొబైల్ నేంబర్, ఇ-మెయిల్ 
చిరునామా నమోదుతో యాప్  ను వాడుకోవచుచి. 
దివాయాేంగులకు ఎేంతో సానుకూలమైన ఈ యాప్ 10 
ప్రాేంతీయ భాషలోలో  లభయామవుతుేంది. 

‘ఇ-కామిక్’తో సౌలభ్య యోధులకు ఎనలేని ప్రోతాసుహం
ఈ కారయాక్రమేం కిేంద సౌలభయాేం, దాన్ ప్రాధానయాేం గురిేంచి బాలబాలికలలో 
అవగాహన, సున్శిత మనోభావనల సృషిటు దిశగా వారికి అేందుబాటలో పరస్పర 
ప్రభావశ్ల ఇ-కామిక్ పుసతూకేం ర్పేందిేంచబడిేంది. సౌలభయాేం ప్రామ్ఖయాేం గురిేంచి 
తెలుసుకున్, సౌలభయా యోధురాలుగా మారుతానన్ ప్రతిజ్ఞ చేస్న ఒక యువతి కథకు 
ఇది వివరిసుతూేంది. కాగా, ‘ఎన్.స్.ఇ.ఆర్.టి’తోపాట రాష్రా విదాయా బోరుడులు ఒకట 
తరగతి నుేంచి 12వ తరగతి వరకూ, బ.ఇడి., కోరు్సలో ‘సౌలభాయాన్ని’ ఒక 
పాఠయాేంశేంగా చేరాచియి.
సంకేత భాష ద్వెరా సంభాషణకు ప్రోతాసుహం
‘ఒక దేశేం-ఒకే సేంకేత భాష’ కోసేం ఏడెన్మిదేళలో కిేందట ప్రారేంభిేంచిన కృషి 
ఫలిేంచి నేడు భారతీయ సేంకేత భాషలో 10,000 పదాలు గల న్ఘేంటవు 
తయారైేంది. లక్షలాది దివాయాేంగులు, వారి కుటేంబాలు ఇవాళ ఈ కృషి ఫలితాన్ని 
అేందిపుచుచికునానిరు. దీన్పై ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ ‘మన్ కీ బాత్’ కారయాక్రమేంలో 
మాటాలో డుతూ- “భారతీయ సేంకేత భాష అేందుబాటతో హరియాణా మహళ పూజ 
ఎేంతో సేంతోషిసతూేంది. లోగడ ఆమె తన కడుకుతో మాటాలో డలన్ పరిస్థితి ఉేండది. 
కాన్, 2018లో సేంకేత భాషలో శిక్షణతో ఆ తలీలోకడుకులకు జీవనేం సౌలభయాేం 
కలిగిేంది” అన్ వివరిేంచారు.

ప్రతిష్టటు తముకేం సౌలభయా భారతేం కారయాక్రమేం 
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భారత సాేంస్కకృతికాభివృద్ికి, దేశాభివృద్ికి  కూడా 
దక్షిణ భారతదేశేం పాత్ర చాలా మ్ఖయాేం. 
చరిత్ర పూర్వకాలేం మొదలుకన్ ఇప్పటిదాకా 

దక్షిణాదికి ఉనని చప్పుకోదగినేంత చారిత్రక, రాజకీయ, 
సాేంస్కకృతిక ప్రభావేం యావదే్దశేం మీద ఉేంది. నవేంబర్ 
11, 12 తేదీలలో కరాణా టక, తమిళనాడు, ఆేంధ్ర ప్రదేశ్, 
తెలేంగాణ సేందరి్శేంచిన ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ భారతదేశ 
అభివృద్ిలో ఈ రాష్ట్రా ల ప్రాధానాయాన్ని నొకి్క చపా్పరు. 
వైషణావ సేంప్రదాయపు మహాసాధువు కనకదాస్ జయేంతి 

దక్షిణ భారతదేశం దక్షిణ భారతదేశం 
నంచనంచ
అభివృదిధి , వారసతవాపు అభివృదిధి , వారసతవాపు 
సందేశంసందేశం

సా్వతేంతయా్ అమృత కాలేంలో అభివృద్ి చేందిన 
దేశేంగా మార లక్షష్యేం వైపు భారత్  వేగేంగా పురోగతి 
చేందుతోేంది. ఈ అభివృద్ి యాత్ర బహుమ్ఖమైనది. 
సామానుయాడి అవసరాలతోబాట ఆధున్క మౌలిక 
సదుపాయాలు, సమిముళిత  అభివృద్ి దా్వరా మన 
వారసత్వ సేంపదను అేందేంగా తీరిచిదిద్దటేం కూడా 
ఇేందులో కలిస్ ఉేంది. ఈ తరహా అభివృద్ి దార్శన్కత 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ దక్షిణాది పరయాటనలో 
ప్రతిబేంబేంచిేంది. నవేంబర్ 11, 12 తేదీలలో జరిగిన 
ఈ పరయాటన బ్ేంగళూరులో మహరిషి వాలీముకికి, 
శ్రీనేందప్రభు క్ేంపె గౌడకు, కవిసాధువు శ్రీ కనక దాసకు 
న్వాళ్లరి్పేంచటేంతో మొదలైేంది. అదే సమయేంలో 
కరాణా టక, ఆేంధ్ర ప్రదేశ్, తమిళనాడు, తెలేంగాణ 
రాష్ట్రా లకు సుమారు ర్.25,000 కోటలో అభివృద్ి 
ప్రాజకుటులు కూడా అేందాయి. అేందులో భాగేంగా 
దక్షిణ భారతదేశాన్కి వేందేభారత్ రైలు, ఒక కతతూ 
విమానాశ్రయ టెరిమునల్, 6 వరుసల గ్రీన్ ఫీల్డు ఎకనామిక్ 
కారిడార్, ఒక ఎరువుల కరాముగారేం తదితర ప్రాజకుటులు 
ఉనానియి. 

దక్షిణ భారతాన్ని సేందరి్శేంచిన ప్రధాన మేంత్రిజాతీయేం 
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సేందర్ేంగా ఆయనకు, మహరిషి వాలీముకికి పుష్ట్పేంజలి ఘటిస్తూ 
ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ తన బ్ేంగళూరు పరయాటన ప్రారేంభిేంచారు. 
నాదప్రభు క్ేంపెగౌడ 108 అడుగుల కాేంసయా విగ్హాన్ని కూడా ప్రధాన్ 
నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరిేంచారు. 98 టనునిల కేంచు, 120 టనునిల 
ఉకు్క ఉపయోగిేంచిన ఈ విగ్హాన్ని తీరిచిదిది్దేంది కూడా ‘సమైకయాతా 
విగ్హ’ శిలి్ప అయిన రామ్ వి. సుతార్. నాదప్రభు క్ేంపెగౌడ్ 16 వ 
శతాబ్దేంలో విజయనగర సామ్రాజాయాన్ని పరిపాలిేంచాడు. ఆయనను 
బ్ేంగళూరు వయావసాథి పకున్గా పరిగణిసాతూరు. నగరేంలో సాగున్టికి, 
త్రాగున్టికి క్ేంపెగౌడ సుమారు 1000 చరువులు న్రిముేంచినటటు  

ప్రతీతి. దక్షిణ కరాణా టకలోన్ ఆధిపతయా వయావసాయ వరగామైన వొక్కళిగ 
సామాజిక వరాగా న్కి చేందినవాడు  క్ేంపెగౌడ. 
దీేంతోబాట ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ దక్షిణాదికి మొదటి వేందే భారత్ 
రైలు ఇచాచిరు. బ్ేంగళూరులోన్  క్రాేంతివీర సేంగోలి రాయనని రైల్వ 
సేటుషన్ నుేంచి జేండా ఊపి చన్ెని-మైస్రు మధయా వేందే భారత్ ఎక్్స 
ప్రెస్ ప్రారేంభిేంచారు. దేశేంలో ఇది ఐదవ వేందే భారత్ ఎక్్స ప్రెస్ 
రైలు. అదే విధేంగా బ్ేంగళూరు నుేంచి వారణాస్ (కాశ్) కి వెళ్ళే  
యాత్రికులకోసేం ‘భారత్ గౌరవ కాశ్ దర్శన్’ రైలును జేండా ఊపి 
ప్రారేంభిేంచారు.

ప్రయాణికులు తోటలో నడుసుతూనని అనుభూతిన్స్తూ  గారెడున్ స్టీ 
బ్ేంగళూరులో రెేండో టెరిమునల్ ర్పకల్పన జరిగిేంది. వేలాడ 

తోటలు, వెలుపలి తోటలతో 10,000 చదరపు మీటరలోకు పైగా ఉనని 
పచచిదనేం గుేండా నడిచే అవకాశేం ప్రయాణీకులకు ఒక అదు్తమైన 
అనుభూతిన్సుతూేంది. ఈ ఆవరణలో పునరుతా్పదక ఇేంధనేం 
వాడుకుేంట్ 100% సుస్థిరతలో ఇప్పటికే ఈ విమానాశ్రయేం 
ఆదర్శేంగా మారిేంది. రెేండవ టెరిమునల్ డిజైన్ లోనే సుస్థిరతా 
స్త్రాలను  మేళవిేంచారు. ఈ సేందర్ేంగా బ్ేంగళూరులో ఏరా్పట 
చేస్న బహరేంగ సభలో ప్రధాన్ మాటాలో డుతూ, భారత దేశాన్ని 
అభివృద్ి పరచే క్రమేంలో కరాణా టక ఒకో్క అడుగు 
మ్ేందుకేసుతూననిదనానిరు. 
ఈ రోజు ప్రపేంచమేంతటా సాటు ర్టు-అప్్స లో భారతదేశాన్కి గురితూేంపు 
లభిేంచిేందన్, ఆ విధేంగా భారత గురితూేంపును బలోపేతేం చేయటేంలో 
బ్ేంగళూరు కీలకపాత్ర పోషిసతూేందన్ అనానిరు. భారత్ లో 
పెటటు బడులకు తగిన వాతావరణమ్ననిదన్, ప్రపేంచమేంతటా కన్విన్ 

ఎరుగన్ విశా్వసేం సాధిేంచటేం దా్వరా కరాణా టకకు కూడా పెద్ద ఎతుతూన 
ప్రయోజనేం  చేకూరుతోేందనానిరు. గత మూడళలోలో ప్రపేంచమేంతా 
కోవిడ్  సేంక్షోభేంలో మ్న్గి ఉేండగా, కరాణా టకలో సుమారు 4 లక్షల 
కోటలో పెటటు బడులు వచాచియేంటే పరిస్థితి ఊహేంచుకోవచుచి. విదేశ్ 
ప్రతయాక్ష పెటటు బడులను ఆకరిషిేంచటేంలో న్రుడు కరాణా టకదే అగ్సాథి నేం. 
కరాణా టకలో సామాజిక మౌలిక వసతుల మెరుగుదలను ప్రసాతూవిస్తూ, 
“దేశేంలో న్రుపేదలకు 3.4 కోటలో పకా్క ఇళ్ళే రాగా, అేందులో 
కరాణా టకకు 8 లక్షలు ఇచాచిేం. జల్ జీవన్ మిషన్ లో భాగేంగా 7 
కోటలోకు పైగా కుళాయి కనెక్షనులో  ఇసేతూ అేందులో 30 లక్షల కనెక్షనులో  
కరాణా టకలో ఇచాచిేం.  ఆయుష్టమున్ భారత్ పథకేంలో 4 కోటలో మేంది 
రోగులకు ప్రయోజనేం కలిగితే, అేందులో 30 లక్షల మేంది 
కరాణా టకవార. పిఎేం కిసాన్ యోజన కిేంద ర్.11,000 కోటలో  
లబ్దారులకు బదలాయిసేతూ 55 లక్షల మేంది రైతులు కరాణా టకవార. 
స్వన్ధి కిేంద 2 లక్షల మేంది వీధి వరతూకులు సహాయేం పేందారు” 
అనానిరు. 

బంగళూర్: అంతరాజా తీయ విమానాశ్ర యానికి మరో టెర్మనల్

ప్రధాన్ దక్షిణ భారత పరయాటన జాతీయేం 
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భారత్ గౌరవ్ యాత్ర రైలు ప్రారేంభమైన మొదటి రాష్రాేం కరాణా టక.  
ఈ మతసేంబేంధమైన రైలు యాత్ర కరాణా టక ప్రయాణీకులను  
కాశ్, అయోధయా, ప్రయాగ రాజ్ లాేంటి చారిత్రక ప్రదేశాలకు 
తీసుకువెళ్తుేంది. దీేంతోబాట ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ కరాణా టక, 
తమిళనాడు, ఆేంధ్ర ప్రదేశ్, తెలేంగాణ రాష్ట్రా లలో ర్.25,000 

కోటలో అభివృద్ి ప్రాజకుటులను కూడా ప్రారేంభిేంచారు. బ్ేంగళూరు 
అేంతరాజా తీయ విమానాశ్రయాన్కి మరో టెరిమునల్, వేందే భారత్ ఎక్్స 
ప్రెస్, భారత్ గౌరవ యాత్ర రైలు వచాచియి. ప్రధాన్ మోదీ బ్ేంగళూరు 
క్ేంపెగౌడ విమానాశ్రయేం దగగార నాదప్రభు క్ేంపెగౌడ విగ్హాన్ని, 
రెేండో టెరిమునల్ ను బహూకరిేంచారు.

ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ లో డీప్ వాటర్ బా్ల క్
పా్ర జక్్ట  తోబాటు ఆరథి క కారడార్

 రెేండవ రోజు పరయాటనలో భాగేంగా ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ 
ఆేంధ్రప్రదేశ్ లోన్ విశాఖపటనిేంలో ర్.10,500 కోటలోకు పైగా 
విలువచేసే ప్రాజకుటులకు శేంకుసాథి పన చేశారు. కన్నిటిన్ జాతికి 
అేంకితేం చేశారు. అేందులో ఆన్ ష్ర్ డీప్ వాటర్ బాలో క్ ప్రాజక్టు 
కూడా ఉేంది. ఈ సేందర్ేంగా ఏరా్పట చేస్న కారయాక్రమేంలో 
ప్రసేంగిస్తూ, “ఆేంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చాలా ప్రతేయాకేం. వారు 
ప్రేమాస్పదులు, స్వభావరీతాయా ప్రయోగశ్లురు” అనానిరు. 

 ఈ రోజు ప్రపేంచేం నలుమూలలా ఆేంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రజలు ప్రతి 
పన్లో తమ ప్రతిభ ప్రదరి్శసుతూనానిరు. అది చదువు కావచుచి, 
వాయాపారేం కావచుచి, సాేంకేతికరేంగేం లదా వైదయావృతితూ 
కావచుచి. ప్రతి రేంగేంలోన్ ఆేంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రజలు తమదైన 
మ్ద్ర వేసుతూనానిరు. పది వేల కోటలో ర్పాయలకు పైగా 
విలువచేసే ప్రాజకుటుల ప్రారేంభాలూ, శేంకుసాథి పనలూ ఆేంధ్ర 
ప్రదేశ్, మరీ మ్ఖయాేంగా విశాఖ వాసుల ఆకాేంక్షలను 
నెరవేరుసాతూయి. 

 ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆేంధ్ర ప్రదేశ్ సక్షన్ లోన్ ఆరు 
లనలో గ్రీన్ ఫీల్డు రాయపూర్-విశాఖపటనిేం ఆరిథిక కారిడార్ కు 
శేంకుసాథి పన చేశారు. దీన్ని ర్.3750 కోటలోతో న్రిముసాతూరు. ఈ 
ఆరిథిక కారిడార్ తో ఛతీతూస్ గఢ్, ఒడిశా లోన్ పారిశ్రామిక 
నగరాలకు విశాఖపటనిేం పోర్టు తోబాట జాతీయ రహదారికి 

వేగవేంతమైన అనుసేంధానేం ఏర్పడుతుేంది. 
 విశాఖపటనిేంలో కానె్వేంట్ జేంక్షన్ నుేంచి షీలా నగర్ దాకా 

ప్రతేయాకేంగా పోర్టు రోడ్ కోసమే ప్రధాన్ శేంకుసాథి పన చేశారు. 
దీన్ వలన విశాఖలో సాథి న్క ట్రాఫిక్, పోర్టు కు వెళ్ళే సరకు 
రవాణా ట్రాఫిక్ వేరు వేరుగా ఉేండి రదీ్ద బాగా తగుగా తుేంది. 

 శ్రీకాకుళేం-గజపతి కారిడార్ లో భాగేంగా ర్. 200 కోటలోకు 
పైగా వెచిచిేంచి న్రిముేంచిన పాతపటనిేం సక్షన్ లోన్ 326 ఏ 
జాతీయ రహదారిన్ కూడా ప్రధాన్ జాతికి అేంకితేం చేశారు. 
ర్.2900 కోటలోకు పైగా వెచిచిేంచి న్రిముేంచిన ఒ.ఎన్.జి.స్ వారి 
యు-ఫీల్డు డీప్ వాటర్ బాలో క్ ప్రాజక్టు ను కూడా ప్రధాన్ జాతికి 
అేంకితేం చేశారు. ఇది లోతుగా గాయాస్ అనే్వషిేంచే ప్రాజక్టు. దీన్ 
ఉత్పతితూ సామరథ్ి ేం రోజుకు  సుమారు 3 మిలియన్ మెట్రిక్ 
ప్రామాణిక ఘనపు మీటరులో  (ఎేం.ఎేం.ఎస్.స్.ఎేం.డి).

 ర్.450 కోటలోకు పైగా వెచిచిేంచి విశాఖపటనిేం రైల్వసేటుషన్ 
పునరభివృద్ికి జరిపే న్రాముణాలకు కూడా ప్రధాన్ నరేంద్ర 
మోదీ శేంకుసాథి పన చేశారు. ఆధున్క సౌకరాయాలు కలి్పేంచటేం 
దా్వరా ప్రయాణీకులకు మెరుగైన అనుభూతి కలి్పసాతూరు. 
తదా్వరా రోజుకు 75 వేల మేంది ప్రయాణీకులకు మేలు 
జరుగుతుేంది. 

ప్రధాన్ దక్షిణ భారత పరయాటన జాతీయేం 
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ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ తెలేంగాణలోన్ 
రామగుేండేం లో ఎరువుల కరాముగారాన్ని 

జాతికి అేంకితేం చేశారు. 2016 ఆగసుటు  7 న ఈ 
ప్రాజక్టు శేంకుసాథి పన కూడా ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 
మోదీయే చేశారు. ఈ కరాముగారేం ఎరువుల 
తయారీలో స్వయేం సమృద్ిన్ సాధిేంచే లక్షష్య 
సాధనలో కీలకపాత్ర పోషిసుతూేంది. రామగుేండేం 
కరాముగారేంలో ఏటా 12.7 లక్షల మెట్రిక్ టనునిల  
వేప పూతతో కూడిన యూరియా తయారవుతుేంది. 
ర్.1000 కోటలోతో పూరితూ చేస్న భద్రాచలేం రోడ్-
సతుతూపలిలో రైల్ లైన్ క్రాస్ేంగ్ ను కూడా ప్రధాన్ 
ఆవిష్కరిేంచారు. 
దీేంతోబాట ర్.2200 కోటలోకు పైగా విలువచేసే 
రోడుడు  ప్రాజకుటులకు కూడా ఆయన శేంకుసాథి పన 
చేశారు. రామగుేండేంలో ఏరా్పట చేస్న 
కారయాక్రమేంలో మాటాలో డుతూ, స్ేంగరణి కాలరీస్ 
కేంపెన్ లిమిటెడ్ (ఎస్.స్.స్.ఎల్), వివిధ బొగుగా  
గనుల విషయేంలో సాగుతునని పుకారలోకు ఫుల్ 
సాటు ప్ పెటాటు రు. “దేశేం అభివృద్ి చేందుతుననిప్పుడు 
అభివృద్ి పనులు వేగేం పుేంజుకుేంటాయి. కన్ని 
సారులో  రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసేం కేంతమేంది 
వేంకరబుద్ితో పుకారులో  ప్రచారేం చేసుతూేంటారు. 
అలాేంటి పుకారలో ఈ మధయా స్ేంగరణి కాలరీస్ 
కేంపెన్ లిమిటెడ్ మీద, మరికన్ని బొగుగా  గనుల 
మీద  తెలేంగాణలో ప్రచారేం చేసుతూనానిరు..”  
అనానిరు 
“ఎస్.స్.స్.ఎల్ లో రాష్రా ప్రభుతా్వన్కి 51 శాతేం 
వాటా ఉేంది. భారత ప్రభుతా్వన్ది మిగిలిన 49 
శాతేం మాత్రమే. ఎస్.స్.స్.ఎల్ ను 
ప్రైవేటీకరిేంచాలేంటే కేేంద్ర ప్రభుత్వేం తనేంత 
తానుగా న్రణాయేం తీసుకోవటేం కుదరదు. ఎస్.
స్.స్.ఎల్ ను ప్రైవేటపరేం చేసే ప్రతిపాదన గాన్, 
ఆలాేంటి ఉదే్దశేం గాన్ కేేంద్ర ప్రభుతా్వన్కి లదు” 
అన్ స్పషటుేం చేశారు  .

తెలంగాణలో 9,500 క్ట్ల  రూపాయలకు పై గా అభివృదిధి  
పా్ర జకు్ట ల పా్ర రంభం, శంకుసాథి పనలు

 అని దిండిగల్ గాంధీగా్ర మ్ లో ప్ర ధాన మంతి్ర  
అనా్నర్

 “నేటి యుగంలో మహాతా్మ గాంధీ మరంత 

అవసరం”

తమిళనాడులోన్ దిేండిగల్ లో గాేంధీగ్రామ్  ర్రల్ సేంసాథి న్ 36 వ 
సానితకోత్సవాన్కి నవేంబర్ 12 న ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 

హాజరయాయారు. 2018-19, 2019-20 బాయాచ్ ల విదాయారుథిలు 2300 మేందికి 
పైగా  ఇేందులో డిగ్రీలు అేందుకునానిరు. ఈ సేందర్ేంగా ప్రధాన మేంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ మాటాలో డుతూ,  గాేంధీగ్రామ్ సేందరి్శేంచటేం తనకు 
స్ఫూరితూదాయకమైన అనుభవమనానిరు. ఈ సేంసథిను మహాతాము గాేంధీ 
ప్రారేంభిేంచటాన్ని గురుతూ చేశారు. మహాతుముడి ఆదరా్శలు, గ్రామీణాభివృద్ి పటలో 
ఆయన ఆలోచనలు ఇక్కడ చూడగలుగుతునానినన్ అనానిరు. గాేంధీ జీవనశైలి 
అలవరచుకునని విదాయారుథిలు సమాజేం మీద  ప్రభావేం చూపే అవకాశేం 
ఉేంటేందనానిరు. గాేంధీకి  అతయాేంత ప్రీతిపాత్రమైన ఆలోచనలను అమలు 
చేయటమే ఆయనకిచేచి ఘనన్వాళి అన్ చపా్పరు. చాలా కాలేంగా మూలన 
పడిన ఖాదీన్ పునరుద్రిేంచటాన్కి చేపటిటున న్నాదేం “జాతి కోసేం ఖాదీ – 
ఫ్యాషన్ కోసేం ఖాదీ” న్ గురుతూ చేశారు. గత 8 ఏళలోలో ఖాదీ అమముకాలు  300% 
పెరగటాన్ని ప్రధాన మేంత్రి ఈ సేందర్ేంగా ప్రసాతూవిేంచారు. ఖాదీ, గ్రామీణ 
పరిశ్రమల కమిషన్ న్రుడు రికారుడు  సాథి యిలో లక్ష కోటలోకు పైగా వాయాపారేం 
చేస్ేందనానిరు. అేంతరాజా తీయ ఫ్షన్ బ్ేండులో  సైతేం ఇప్పుడు పరాయావరణ 
హతమైన ఖాదీ వైపు చూసుతూనానియనానిరు. ఇది భారీ ఉత్పతితూ వలన  వచిచిన 
విపలోవేం కాదన్, ప్రజల దీన్కి కారణమన్ అనానిరు. గ్రామాలలో స్వయేం 
సమృద్ికి ఖాదీ ఎలా ఒక మారగాేంగా పన్కసుతూేంద్ మహాతుముడు తెలియజపా్పరన్, 
అేందుకే సా్వవలేంబన దిశగా కృషి చేసుతూనని ప్రభుత్వేం ఆయన మాటల నుేంచి 
స్ఫూరితూ పేందిేందన్ అనానిరు. స్వదేశ్ ఉదయామాన్కి తమిళనాడు ప్రధాన 
కేేంద్రమన్. స్వయేం సమృద్ భారత్ న్రాముణేంలో మరోమారు అలాేంటి పాత్ర 
పోషిసుతూేందన్ ఆశాభావేం వయాకతూేం చేశారు.   

ప్రధాన్ దక్షిణ భారత పరయాటన జాతీయేం 
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ఈ పురోగతిన్ భవిషయాతుతూలో 
కనసాగిేంచే స్థితిలో భారత్ 
ఉేంది. న్రుడు భారతదేశాన్కి 

రికారుడు  సాథి యిలో 84 బలియన్ డాలరలో విదేశ్ ప్రతయాక్ష 
పెటటు బడులు వచాచియి. అది కూడా ప్రపేంచేం కరోనా, 
యుద్ేం అనే రెేండు సేంక్షోభాలు ఎదుర్కేంటననిప్పుడు. 
ఇలాేంటి అేంతరాజా తీయ సేంక్షోభ సమయేంలోను 
ప్రపేంచవాయాపతూేంగా న్పుణులు భారతదేశేం వైపు 
ఆశావహ దృక్పథేంతో చూసుతూనానిరు. ఇదేంతా 
ప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ దార్శన్కత వలలోనే సాధయామైేంది.  
ఇదే విజన్  ను కనసాగిస్తూ దేశేం విధానపరమైన 
సేంక్షోభేం నుేంచి బైటపడి ప్రపేంచేంలో పెటటు బడులు 
పెటటుడాన్కి అతయాేంత అనువైన దేశేంగా మారిేంది. 
దేశేంలో జరిగిన ఈ పరిణామ క్రమాన్ని ప్రసాతూవిస్తూ, 
“నవ భారతాన్ని న్రిముేంచటేం సాహసపేతమైన 
సేంస్కరణలు, మెరుగైన మౌలిక వసతులు, అతుయాతతూమ 

ఈ సంక్షోభ సమయంలోన ప్ర పంచానికి 
వలుగు చూపే ఆశ్కిరణం భారత్

యావతుతూ ప్రపేంచేం కోవిడ్  సేంక్షోభేం వలలో, యుద్ేం వలలో వచిచిన 
కష్టటు లతో సతమతమవుతూ ఉేంటే అన్ని చోటాలో  అన్శిచితి నెలకేంది. 
భారతదేశేంలో కూడా కోవిడ్ వలన, యుద్ేం వలన ఏర్పడిన పరిస్థితులు 
ప్రతికూలేంగా ఉనానియి. అయినప్పటికీ ప్రపేంచేం ఎేంతో ఆశతో భారత్ 
వైపు చూసతూేంది.  ప్రపేంచ వాయాపతూేంగా ఆరిథిక ఆన్శిచితి ఉేంది. కాన్, 
భారతదేశ తిరిగి కోలుకుేంటేందనని విషయేం అన్ని దేశాలూ ఏకగ్రీవేంగా 
గటిటుగా నమ్ముతునానియి. ఈ కషటుకాలేంలో ప్రపేంచేం పటటు దలతో ఉనని 
భారతదేశాన్ని చూస్ేంది. అన్ని చోటాలో  సరఫరాలు సతూేంభిేంచిపోయినా 
మేందులు, టీకాలకు హామీ ఇవ్వటేం యావత్ ప్రపేంచేం చూస్ేంది. ఇది 
మారె్కటలో  ఒడిదుడుకుల వేళ అయినా, 130 కోటలో మేంది భారతీయుల 
ఆకాేంక్షలు మన స్వదేశ్ మారె్కట్ ను మరిేంత బలోపేతేం చేశాయి. 
కోలుకునని మన స్వదేశ్ మారె్కట్ కు పునాది గడిచిన 8 ఏళలోలో అమలు 
చేస్న సేంస్కరణల. 
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ప్రతిభ వలలోనే సాధయామవుతుేంది” అనానిరు. 
ఈ రోజు ప్రభుత్వేంలోన్ ప్రతి రేంగేంలోన్ సేంస్కరణలు 

సాగుతునానియి. జి.ఎస్.టి, దివాలా న్యమావళి లాేంటివి చేపటాటు రు. 
బాయాేంకిేంగ్ రేంగేంతో సహా అనేక సేంస్కరణల దా్వరా ఆరిథిక వయావసథి 

బలపడిేంది. అదే విధేంగా యుపిఐ లాేంటి చరయాల దా్వరా దేశేంలో 
డిజిటల్ విపలోవేం తీసుకువచేచి ఏరా్పటలో  జరిగాయి.  మనేం దాదాపు 
1500 పాత చటాటు లను రదు్ద  చేశాేం, దాదాపు 40 వేల అనవసరపు 
న్యమన్బేంధనలు పాటిేంచాలి్సన అవసరేం లకుేండా చేశాేం. 

అనేక న్బేంధనలను కూడా సేంస్కరిేంచాేం. కార్పరట్ పనునిల 
తగిగాేంపు లాేంటి చరయాలు తీసుకునానిేం. పరోక్ష మదిేంపు లాేంటి 
చరయాల దా్వరా పారదర్శకత సాధిేంచాేం. భారత్ లో విదేశ్ ప్రతయాక్ష 
పెటటు బడులకు కతతూ రేంగాలను కూడా అేందుబాటలో ఉేంచాేం. 
డ్రోనులో , జియోసే్పషియల్, అేంతరిక్షేం, చివరికి రక్షణ రేంగేంలో 
కూడా కన్విన్ ఎరుగన్ రీతిలో పెటటు బడులకు అవకాశేం కలి్పేంచాేం. 

ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటలోలో  చపా్పలేంటే, “ఈ రోజు 
ప్రపేంచేం పారిశ్రామిక విపలోవేం 4.0 వైపు కదులుతూ ఉేండగా 
పారిశ్రామిక విపలోవేంలో భారత యువత పాత్రను, వారి ప్రతిభను  చూస్ 
యావతుతూ ప్రపేంచేం విసుతూపోతోేంది. కనేనిళళే కాలేంలో భారతదేశ 
యువత 100 కు పైగా యూన్కార్ని కేంపెన్లు న్రిముేంచారు. గడిచిన 

8 ఏళలోలో భారతదేశేంలో 80 వేలకు పైగా సాటు ర్టు-అప్్స వచాచియి. 
నవభారత దిశలో కరాణా టక పోషిేంచిన చప్పుకోదగిన పాత్రను 
ప్రసాతూవిస్తూ, ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ “వాయాపార న్ర్వహణను 
సులభతరేం చేయటేంలో మొదటి వరుసలో న్లుస్తూ కరాణా టక  తన 
సాథి నాన్ని చాటకుేంటేంది. విదేశ్ ప్రతయాక్ష పెటటు బడుల విషయేంలో 
రాష్ట్రా ల జాబతాలో కరాణా టక మ్ేందుేండటాన్కి కారణేం ఇదే. 100 
కు పైగా ఉనని యూన్కార్ని కేంపెన్లలో 40కి పైగా కరాణా టకలోనే 
ఉనానియి. ఈ రోజు ప్రపేంచేంలో అతి పెద్ద టెకానిలజీ కలోసటురలోలో 
ఒకటిగా కరాణా టకను లెకి్కసాతూరు.  పరిశ్రమలు మొదలు ఇనఫూరముషన్ 
టెకానిలజీ దాకా, ఫిన్ టెక్ మొదలు బయోటెక్ దాకా, సాటు ర్టు-అప్్స 
మొదలు సుస్థిర విదుయాత్ దాకా కరాణా టకలో సరికతతూ ఎదుగుదల కథ 
లిఖిేంచబడుతోేంది. 

అభివృద్ి గణాేంకాలు చబుతుననిదేమిటేంటే, కరాణా టక ప్రభుత్వేం 
ఇప్పుడు  దేశేంలోన్ ఇతర రాష్ట్రా లతో మాత్రమే పోటీపడకుేండా 
కన్ని దేశాలతో కూడా పోటీపడుతోేంది. నేషనల్ సమీ కేండకటుర్ 
మిషన్ వలన తయారీరేంగేంలో భారత్ ఇప్పుడు కతతూ దశలో 
ప్రవేశిేంచిేంది.  ఇేందులో కరాణా టక పాత్ర చాలా మ్ఖయామైనది. ఇక్కడి 
టెక్ పరాయావరణేం వలన చిప్ డిజైన్, తయారీ రేంగేం మరిేంత ఉననిత  
సాథి నేం చూసుతూేంది. 
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గరజన వర్ల సామరథి ్యం, తా్యగం, 
దేశభకితూ కి ప్ర తిబ్ంబం

మాన్ గఢ్ ధామ్

విదేశ్ పాలన మీద భారతదేశేం న్రసనగళేం  విన్పిసుతూనని సమయేంలో 
గోవిేంద్ గురు భిలులో  జాతి గిరిజనులోలో  విదాయాస్ఫూరితూన్ రగిలిసుతూనానిరు. వారిలో 
దేశభకితూ న్ేంపుతునానిరు. గోవిేంద్  గురు తాయాగాన్కి, మాతృభూమి కోసేం 
ప్రాణాలిచిచిన వేందలాది మేంది గిరిజనుల తాయాగాన్కి చిహనిేం మాన్ 
గఢ్ ధామ్. తాయాగాల గురితూేంపుకు నోచుకోన్ గిరిజన వీరులకు న్వాళ్లు 
అరి్పేంచటాన్కి 2022 నవేంబర్ 1 న జరిగిన మాన్ గఢ్ ధామ్ కీ గౌరవ 
గాథ’ బహరేంగ కారయాక్రమేంలో ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గా న్ 
యుద్వీరులకు న్వాళ్లరి్పేంచారు.    

గిరిజన సమాజేం లకుేండా భారతదేశపు గతేం, వరతూమానేం, భవిషయాతుతూ 
అసేంపూరణాేంగా ఉేండిపోతాయి. మన సా్వతేంతోయా్దయాపు చరిత్రలోన్ ప్రతి 

పుటలోన్ గిరిజనుల తాయాగాలు కనబడతాయి. 1857 నాటి ప్రథమ సా్వతేంతయా్ 
సమరాన్కి మ్ేందే విదేశ్ పాలన మీద  గిరిజన సమాజేం తిరగబడిేంది. 1857 
కు చాలా మ్ేందే 1780 లో సాయుధ తిరుగుబాట జరిగిేంది. తిలా్క మాేంజీ 
సారధయాేంలో సేంతాల్ లో గిరిజనులు తిరగబడాడు రు. బాన్సత్వపు తొలి శతాబా్ద ల 
నుేంచి 20 వ శతాబ్దేం దాకా గిరిజన సమాజేం కాగడా చేతబటిటు సా్వతేంతయా్ 
పోరాటేంలో పాల్గా న్ తాయాగాలు చేయన్ కాలమేంట్ లదు. 

రాజసాథి న్ లోన్ బన్ సా్వరా లో మాన్ గఢ్  హల్ దగగార జరిగిన బహరేంగ 
సభకు  ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరయాయారు. ‘మాన్ గఢ్ ధామ్ కీ  
గౌరవ్ గాథ’ లో పాల్గా న్ ఇప్పటిదాకా వారి తాయాగాలకు గురితూేంపు దొరకన్ 
సా్వతేంతయా్ సమర యోధులైన గిరిజనుల తాయాగాలను సమురిస్తూ ఘనేంగా 
న్వాళ్లరి్పేంచారు.  

“మన గిరిజన సమాజేం  చేస్న తాయాగాలకు, వారు చేస్న సేవలకు 
మనేం ఋణపడి ఉనానిేం. ఈ గిరిజన సమాజమే ప్రకృతిన్, పరాయావరణాన్ని, 
సేంస్కకృతిన్, సేంప్రదాయాలను, భారతీయతను  కాపాడి మ్ేందు తరాలకు 
అేందిేంచిేంది.

మాన్ గఢ్ ధామ్జాతీయేం 

న్్య ఇండియా స మాచార్   డిసంబర్ 1-15, 2022న్్య ఇండియా స మాచార్   డిసంబర్ 1-15, 202234
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గిరిజన సమాజాన్కి దేశేం తిరిగి ఇవ్వటేం దా్వరా వారి పాత్రను 
గురితూేంచాలి్సన సమయేం ఆసననిమైేంది. బ్రిటీష్ వారి మీద పోరాడినా  
ఇనానిళూళే గురితూేంపుకు నోచుకోన్  గిరిజన వీరులను సమురిేంచుకోవటాన్కి 
ప్రభుత్వేం ఈ ‘ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవ్’ లో భాగేంగా  అనేక 
చరయాలు తీసుకుేంది. ప్రతి న్రుపేద, గిరిజనుడు, భారత పౌరుడు అతడి 
కుటేంబ సభుయాడ అయాయారు. 

భిలులో  సా్వతేంతయా్ సమరయోధుడు గోవిేంద గురుకు న్వాళ్లరి్పస్తూ 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ, “గోవిేంద్ గురు లాేంటి గొప్ప 

సా్వతేంతయా్ యోధుడు  భారత సేంప్రదాయాలకు, ఆదరా్శలకు 
ప్రతిన్ధి” అనానిరు.  ఆయన ఏ సేంసాథి నాన్కీ అధిపతి కాదు. కాన్, 
లక్షలాది గిరిజనులకు హీరో. ఆయన కుటేంబాన్ని కోలో్పయాడ 
తప్ప ధైరయాేం కోలో్పలదు. ప్రతి న్రుపేద, ప్రతి గిరిజనుడు, ప్రతి భారత 
పౌరుడు ఆయన కుటేంబమే. భిలులో లతోబాట రాజసాథి న్, గుజరాత్, 
మధయాప్రదేశ్ లోన్ ఇతర గిరిజనులు మాన్ గఢ్ కేండ ప్రాధానాయాన్ని 
సొేంతేం చేసుకుేంటారు. సా్వతేంతోయా్దయామేంలో భిలులో లు, ఇతర 
గిరిజనులు ఇక్కడ బ్రిటిష్ వారితో సుదీర్ఘ పోరాటేం జరిపారు.  

 ఈ కారయాక్రమేంలో పాల్గా నని తరువాత 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ జేంబ్ 
ఘోడా వెళాలో రు. అక్కడ గోవిేంద్  గురు 
పేరు మీద నెలకలి్పన 
విశ్వవిదాయాలయపు అడిమున్సే్రాటివ్ 
కాయాేంపస్ ను ప్రారేంభిేంచారు. 

 లార్డు బరా్స మ్ేండా జనముదినోత్సవేం 
సేందర్ేంగా నవేంబర్ 15న దేశేం 
‘గిరిజన గర్వకారణ దినోత్సవేం’ 
పాటిేంచిేంది.  సా్వతేంతోయ్ాదయామేంలో 
గిరిజనుల పాత్రను సామానుయాలకు 
తెలియజేయటాన్కి ప్రయతనిేం 
జరిగిేంది. 

 గిరిజన సా్వతేంతయ్ా యోధులకు 
అేంకితేం చేస్తూ దేశ వాయాపతూేంగా 
ప్రతేయాక మూయాజియేంల న్రాముణేం 
జరుగుతోేంది. వీటి వలన ప్రజలకు 
గిరిజన సమాజపు గత చరిత్ర 
తెలుసుతూేంది. 

 వన బేంధు కళాయాణ్ యోజన దా్వరా 
గిరిజన జనాభాకు ఇప్పుడు న్రు, 
విదుయాతుయా, విదయా, ఆరోగయాేం, 
ఉద్యాగావకాశాలు అేందుబాటలోకి 
వచాచియి. 

 గిరిజన ప్రాేంతాలు కూడా డిజిటల్ 
ఇేండియాలో భాగమవుతునానియి. 
సేంప్రదాయ నైపుణాయాలతోబాట 
గిరిజన యువతకు ఆధున్క విదయా 
అేందుబాటలోకి రావాలి. ఇేందు 
కోసేం ఏకలవయా రెస్డెన్షియల్ స్్కళ్ళే 
ఏరా్పట చేసుతూనానిరు. 

గరజన సమాజానికి లబ్ధి  
చేకూరేల్ దేశం సపుష్ట మై న 
విధానాలు రూపొందిసోతూ ంది

చదువుల కోసేం స్్కళ్ళే కటటుడాన్కి ప్రాధానయాేం ఇవా్వలన్, దాన్వలలో పిలలోలోలో  సాేంస్కకృతిక 
అవగాహన పెరుగుతుేందన్, పెద్దలు సనాతన ధరామున్ని పాటిేంచేలా ప్రోతా్సహసుతూేందన్ గోవిేంద్ 
గురు చపా్పరు. మదాయాన్కీ, మాేంసాన్కీ దూరేంగా ఉేంట్ సాథి న్క ఆహారేం మాత్రమే తినేలా 
చేయాలనానిరు.  ఆయనొక సేంఘ సేంస్కరతూ, ఆధాయాతిముక మారగాదరి్శ, సాధువు, ప్రజానాయకుడు. 
గోవిేంద గురు భిలులో లలో సామాజిక సేంస్కరణల న్ప్పు రాజేయటమే కాకుేండా వాళళేలో స్వరాజయా 
బీజాలు నాటారు. ఇలా ఉేండగా గోవిేంద్  గురు, ఆయన అనుచరులు ఒక పెద్ద సమావేశాన్కి 
స్ద్మవుతుననిటటు , అక్కడికి పెద్ద సేంఖయాలో భిలులో లు కూడా వసాతూరన్, అేందర్  బ్రిటిష్ అధికారుల 
మీద తిరగబడ అవకాశమ్ేందన్ ఉప్పేందిేంది. 1913 నవేంబర్ 17 న  లక్షననిర మేందికి పైగా 
భిలులో లు గోవిేంద గురు నాయకత్వేంలో మాన్ గఢ్ కేండ దగగార రాయాలీ జరిపారు. 
ఈ సమావేశేం మీద బ్రిటిష్ వారు కాలు్పలు జరిపారు. ఇది మేంగర్ ఊచకోతగా ప్రస్ద్మైేంది. 
రెేండు గేంటల పాట సాగిన కాలు్పలలో 1500 మేందికి పైగా భిలులో లు అమరులయాయారు. ఆ 
కేండేంతా వాళళే రకతూేంతో ఎరుపెకి్కేంది. గోవిేంద్ గురు అరెసటుయాయారు. ఆయనకు మరణ శిక్ష 
విధిేంచారు. అయితే, ఆ తరువాత ఆ శిక్షను యావజీజావ జైలు శిక్షగా మారాచిరు. జైలు నుేంచి 
విడుదలయాయాక ఆయన జీవితాేంతేం ప్రజాసేవలో గడిపారు. పాటల దా్వరా భిలులో లలో చైతనయాేం 
పెేంచారు గోవిేంద గురు. అమాయకత్వేం, న్రక్షరాసయాతలో కూరుకుపోయిన గిరిజనులలో 
అవగాహన పెేంచటాన్కి కృషి చేశారు. యావత్ భారతదేశేం బ్రిటిష్ వారి మీద పోరాడుతునని 
సమయేంలో వీళ్ళే కూడా అేంకిత భావేంతో కృషి చేసేలా చూశారు.

భారతదేశపు సంప్ర ద్యానికీ, ఆదరాశాలకు ప్ర తినిధి గోవింద్ గుర్

మాన్ గఢ్ ధామ్ జాతీయేం 
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రాత్రిక్ రాత్రి దేశానిక్ స్వెతంత్య్రం రాలేదు.  సమరయోధుల అనేక తా్యగాలు 

అవసరమయా్యయి. వారలో బ్రిటిషు పాలనన గద్్ద దించటానిక్ విప్లవమే సరైన 

మారగామని వాదించినవారునా్నరు. స్వెతంత్య్ర సమర యోధులు ఈ పోరాట క్రమంలో 

అనేక ఆర్థక, శారీరక, మానస్క, కుటుంబపరమైన కష్్టలు ఎదురు్కనా్నరు. కానీ, లక్షష్ 

స్ధన కోసం వాళ్ళు ఎలంటి బాధన పైక్ కనబడనివవెలేదు. ఈ పోరాట యోధుల 

లక్షష్ం స్మ్రాజ్యవాదుల పాలనన అస్్థరపరచి భారత స్వెతంత్య్ర సమరాని్న శక్తిమంతం 

చేయటం.  దేశభక్తి, తా్యగం తమ  గుండెలో్ల నింపుకున్న ఈ విప్లవ యోధులు బ్రిటిషు 

ప్రభుతవెపు  అణచివేతన, కఠిన విధానాలన ఎంతో ఓరు్పతో, ధైర్యంతో ఎదుర్్కనా్నరు. 

‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసువ్’ స్రీస్ లోని ఈ ఎపిసోడ్ మనకు విప్లవ పథంలో 

స్వెతంత్య్ర పోరాటం జరపిన నానా పాటిల్, జతీంద్ర నాథ్ మఖరీజీ, అమర్ నాథ్ 

విద్్యలంకార్, అనంత స్ంగ్ గాథలన తెలియజేస్తింది.

బ్్ర టిషు పాలనన సవాలు చేసిన

“విప్ల వ” కథానాయకులు

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ జాతీయేం 
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( IN LAKH HECTARES )

భారతదేశపు మొతతూ ం నీటిపార్దల 
విసీతూ ర్ణ ం పర్గుదల

1951 నుేంచి మొతతూేం న్టిపారుదల ఉనని 
విస్తూరణాేం మూడు రెటలో పెరుగుదల

స్క్షష్మ సేదయాేం దా్వరా న్టిన్ సమరథిేంగా 
విన్యోగిేంచుకోవటేం మీద దృషిటు

2015లో ప్రధానమేంత్రి కృషి స్ేంచాయీ 
యోజన (పి.ఎేం.క్.ఎస్.వై)

భారత్ లాేంటి వయావసాయాధార దేశేం అవసరాలకు 
తగినటటు గా స్ద్ేంగా ఉేండాలన్ భారత సా్వతేంతయా్ 

సమర యోధులు నమామురు. ఎేందుకేంటే వయావసాయ 
మారు్పల గ్రామీణ జీవితాన్ని మారచి శకితూమేంతమైన 
ఉపకరణాలన్ వాళ్ళే నమామురు. అేందుకే రైతు ఆదాయేం 
పెరగటాన్కి, వయావసాయ ఖరుచిలు తగిగాేంచటాన్కి, వితతూనాలు 
మొదలు మారె్కటిేంగ్ దాకా రైతులకు ఆధున్క సౌకరాయాలు 
కలి్పేంచటేం మన ప్రభుత్వ ప్రాధానాయాలయాయాయి. అనేక 
కతతూ వయావసథిలు నెలకల్పటేంతోబాట ఉననివాటిన్ 
మెరుగుపరచాేం. భారత్ లో మొతతూేం సాగున్టి సేదయాేం 
కూడా పెరిగి రైతులకు మేలు చేస్ేంది. 1951 నుేంచి 
సాగున్టి సేదయాేం మూడు రెటలో  పెరగాగా , స్క్షష్మ సేదయాేం 
దా్వరా న్టి సమరథి విన్యోగేం కూడా పెరిగిేంది. 2015 లో 
ప్రధానమేంత్రి కృషి స్ేంచాయీ యోజన ప్రారేంభిేంచారు. 
ఇప్పటి అవసరమైన ‘చుక్క చుక్కకూ ఎకు్కవ పేంట’ మీద 
కూడా ప్రభుత్వేం దృషిటు పెటిటుేంది.

               మూలం: పిఐబ 

సా్వతేంతయా ్ పోరాట విపలోవ యోధుడు అనేంత స్ేంగ్ 1903 
డిసేంబర్ 1 న చిటటుగాేంగ్ లో జన్ముేంచారు.  ఆయన 

పూరీ్వకులు ఉతతూరప్రదేశ్ లోన్ ఆగ్రా నుేంచి వలస వచిచి బ్ేంగాల్ లో 
స్థిరపడాడు రు. స్్కలోలో  చదువుకునే రోజులోలో నే మాసటుర్ దా స్రయాసేన్ న్ 
కలిశారు. చదువు మానేస్ భారత సా్వతేంతోయ్ాదయామేంలో చేరారు. 1921 
సహాయ న్రాకరణోదయామేంలో పాల్గా న్ తన సహాధాయాయులను కూడా 
పాల్గా నేలా ప్రోత్సహేంచేవారు. 1922 లో ఉదయామాన్ని న్లిపివేస్నప్పుడు 
వెేంటనే తిరిగివచిచి విపలోవవాద ఉదయామేంలో చేరిపోయారు. ఆ విధేంగా 
స్రయాసేన్ కు సన్నిహత అనుచరుడయాయారు. దేశాన్ని విమ్కతూేం చేయటాన్కి 
విపలోవవాద  కారయాకలాపాలోలో  పాల్గా ేంట్ జైలుపాలయాయారు. బ్రిటిష్ వారి 
నుేంచి దేశాన్ని కాపాడాలనే తపనతో బాేంబులు, తూటాలు తయారు 
చేయటేం మొదలు పెటాటు రు. జనాన్ని కూడగటటుటేంలో అనేంత స్ేంగ్ కునని 
ప్రతేయాక నైపుణయాేం దా్వరానే  విపలోవ వాదులు చిటటుగాేంగ్ ఆయుధాగారేం మీద 
దాడి చేయగలిగారు. 

చిటటుగాేంగ్ లో బ్రిటిష్ వారి ఆయుధాగారేం మీద విజయవేంతేంగా దాడి 
చేయటేంలో అనేంత స్ేంగ్ కీలకపాత్ర పోషిేంచారు. ఈ పథకేం అమలు 
కోసేం ఆయుధాలు కూడా సేకరిేంచినటటు  చబుతారు. చిటటుగాేంగ్ ఘటన 
తరువాత అనేంత్ స్ేంగ్,  ఫ్ేంచ్ ఆక్రమిత భూభాగేంలోన్ చేందన నగర్ లో 
శరణు పేందారు. సహచరులు ఎదురు్కేంటనని  విచారణ, వేధిేంపుల 
గురిేంచి తెలిస్ కోల్ కతా పోలీస్ కమిషనర్ దగగార ల్ేంగిపోయారు. జైలోలో  
ఉేండగానే దాన్ని డైనమైట్ తో పేలచిదా్ద నుకునానిరు.  జైలు గోడ మీద బాేంబు 
పెడుతూ పటటు బడాడు డు. అప్పుడు అనేంత స్ేంగ్ తో బాట మరో ఆరుగురిన్ 
అేండమాన్ దీవులోలో న్ సలుయాలార్ జైలుకు బదిలీ చేశారు. ఆయన అక్కడ జైలోలో  
న్రాహార దీక్ష చేపటాటు రు.  రబీేంద్రనాథ్ టాగోర్ తదితరుల జ్కయాేంతో 
ఆయనను భారతదేశ ప్రధాన భూభాగేం మీదికి బదిలీ చేశారు. సా్వతేంతాయ్ాన్కి 
ఏడాది మ్ేందు 1946లో విడుదలయాయారు.  తన విపలోవ భావాలను ప్రజలతో 
పేంచుకోవటాన్కి అనేంత స్ేంగ్ చాలా పుసతూకాలు రాశారు. వాటిలో చిటటుగాేంగ్ 
యూత్ అప్ రైజిేంగ్, అగినిగర్ చిటటుగాేంగ్, మాసటుర్ దా, స్వపాని ఓ  సాధనా.. 
అనేవి అేందులో కన్ని. అనేంత స్ేంగ్ 1979 జనవరి 25 న చన్పోయారు. 

జననేం: 1903 డిసేంబర్ 1; మరణేం: 1979 జనవరి 25

అనంత సింగ్:  విప్ల వవర్ల 
క్సం బాంబులు, తూటాలు 

తయార్ చేశ్ర్

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ జాతీయేం 

న్్య ఇండియా స మాచార్   డిసంబర్ 1-15, 2022 37



న్యూ ఇండియా స మాచార్   డిసంబర్ 1-15, 202238

సమాంతర ప్ర భుతవాం నడుపుతూ,
బ్్ర టిష్ పాలనన ఎదిరంచన నానా పాటిల్

క్రాేంతి స్ేంగ్ గా ప్రస్ద్ులైన నానా పాటిల్ 
1900 సేంవత్సరేం ఆగసుటు  3 న 
మహారాష్రా లోన్ సేంగిలో లో పుటాటు రు. 

హేందుసాతూన్ రిపబలోకన్ అసస్యేషన్ వయావసాథి పక సభుయాలు ఆయన. 
1919 లో ప్రారథినా సమాజేంలో సామాజిక సేవ చేసేవారు. పదేళళే 
పాట ప్రారథినా సమాజేంలో, సతయాశోధక సమాజేంలో న్రుపేదల 
కోసేం పన్ చేశారు. ఆయన తన జీవితకాలమేంతా కులవయావసథికు 
వయాతిరకేంగాన్, పేద ప్రజల, రైతుల హకు్కలకోసేం కృషి చేశారు. 
మెరుగైన సమాజేంగా తీరిచిదిద్దటమే లక్షష్యేంగా ఉేండది. మహాతాము 
గాేంధీ ఆశయాలకు ఆకరిషితుడై ప్రభుతో్వద్యాగేం వదిలస్ నానా 
పాటిల్ జాతీయోదయామేంలో చేరారు. 

బ్రిటిషు సామ్రాజాయాన్కి వయాతిరకేంగా జరిగిన 
సా్వతేంతోయ్ాదయామేంలో పాటిల్ అనేకమారులో  జైలుక్ళాలో రు. 1942 
నాటి కి్వట్ ఇేండియా ఉదయామేంలో 44 నెలలపాట ఆజా్ఞ త జీవితేం 
గడిపారు. కి్వట్ ఇేండియా ఉదయామ సమయేంలో మహారాష్రా లోన్ 
సేంగిలోలో ‘క్రాేంతికార్ పత్రి సరా్కర్’ సాథి పిేంచారు. ఈ బృేందేం 
ఒక సమాేంతర ప్రభుత్వేం నడుపుతూ బహరేంగేంగానే బ్రిటిష్ 
అధికారులను ధిక్కరిేంచిేంది. తన సమాేంతర ప్రభుత్వేంలో 
భాగేంగా ఆయన గ్రామ కమిటీలు ఏరా్పట చేశారు. ఆ సమయేంలో 
గ్రామాలోలో  కన్పిేంచిన  విదేశ్ వసా్రీ లను  దహనేం చేశారు. ఈ 

కమిటీలు న్సా్వరథిేంగా, స్వతేంత్రేంగా పన్చేస్తూ సమాేంతర 
ప్రభుత్వేం నడిపేవి. 

సా్వతేంతయ్ా పోరాటేంలో పత్రి సరా్కర్ ఉదయామ సభుయాలు బ్రిటిష్ 
ప్రభుతా్వన్ని కూలద్యటాన్కి రకరకాల పోరాట మారాగా లు 
అనుసరిేంచేవారు. పోసాటు ఫీసులు తగులబ్టటుటేం, రైలు పటాటు లు  
తొలగిేంచటేం  లాేంటివి చేసేవారు. ఒకో్కసారి టెలిఫోన్ లైనులో  
కూడా తొలగిేంచేవారు. ఈ పోరులో పాటిల్ కు ఆయన కుటేంబేం 
నుేంచి, సహచారుల నుేంచి పూరితూ మద్దతు ఉేండది.  నానా పాటిల్ 
కారయాకలాపాలు బ్రిటిష్ వారిన్ కలవరపరచేవి. అేందుకే ఆయనను 
పటటు కోవటాన్కి సాయపడవారికి బహుమతి ప్రకటిేంచినటటు  
చబుతారు. అయితే, ఈ ప్రయతనిేంలో బ్రిటిష్ వారు విజయేం 
సాధిేంచలకపోయారు. నానాపాటిల్ అజా్ఞ తేంలోనే తన పన్ 
కనసాగిేంచారు. మహారాష్రాలోన్ చాలామేంది యువత పాటిల్ 
చేపటిటున ఈ సమాేంతర ప్రభుత్వేంలో చేరినటటు  చబుతారు. స్వదేశ్ 
వసుతూవుల ప్రాధానాయాన్ని గ్రామీణులకు వివరిస్తూ ఆయన ఊర్రా 
తిరిగారు. బ్రిటిషు పాలనకు వయాతిరకేంగా తిరగబడాలన్ కూడా 
ఆయన ప్రజలలో చైతనయాేం న్ేంపారు. భారత దేశాన్కి సా్వతేంతయా్ేం 
వచిచిన తరువాత కూడా ఆయన దేశ సేవలోనే గడిపారు. మహారాష్రా 
రాష్రాేం ఏరా్పటకోసేం ఆచారయా ఆత్రే తో కలిస్ పోరాడారు. 1976 
డిసేంబర్ 6 న ఆయన మరణిేంచారు.  
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సామాజిక కారయాకరతూ, సా్వతేంతయ్ా సమర 
యోధుడు అయిన అమర్ నాథ్ 
విదాయాలేంకార్ అవిభాజయా పేంజాబ్ లో 

1901 డిసేంబర్ 8 న జన్ముేంచారు. భారత సా్వతేంతయ్ా సమర 
యోధున్గా బ్రిటిషు వారి మీద పోరాటేంలో కీలక పాత్ర 
పోషిేంచటమే కాకుేండా,  జరనిలిసుటుగా, సమాజ సేవకున్గా, 
రైతు బేంధుగా, పారలోమెేంటేరియన్ గా  సామాజిక పురోగతి 
కోసేం ఆయన ఎేంతగానో కృషి చేశారు. ఆయన చదువు ఆరయా 
సమాజ్ విదాయా సేంసథిలో సాగిేంది. 

చదువు పూరతూవగానే విదాయాలేంకార్  
సహాయన్రాకరణోదయామేంలో పాల్గా నానిరు. లాలా 
లజపతిరాయ్  ప్రజాసమాజ సేవక సేంసథిను ఏరా్పట 
చేస్నప్పుడు విదాయాలేంకార్ తోబాట   లాల్ బహదూర్ శాస్్రీ, జననేం: 1901 డిసేంబర్ 8, మరణేం: 1985 సపెటుేంబర్ 21

అమర్ నాథ్ విద్్యలంకార్: భగత్ 
సింగ్ కు, అతడి సహచర్లకు 
దేశభకితూ  నేరాపుర్

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ జాతీయేం 
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బలవేంత రాయ్ మెహతా తదితరులెేందరో ఈ సేంసథిలో చేరారు.   
భగత్ స్ేంగ్, అతడి సహచరులు కూడా చదువుకుేంటనని 

సమయేంలో లాహోర్ నేషనల్ కాలజ్ లో అమరానిథ్ విదాయాలేంకార్ 
అక్కడ చరిత్ర బోధిేంచేవారు. నేషనల్ కాలజ్ మూతపడగానే లాలా 
లజ్ పత్  రాయ్ ఆయనను హసా్సర్ లోన్ మారుమూల ప్రాేంతాలలో 
కరవు బాధితులకు సేవలేందిేంచటాన్కి పేంపారు.  

ఈ లోగా కరవు బాధితులకు సేవలేందిస్తూనే కారిముకులను 
సమీకరిేంచటేంలో న్మగనిమయాయారు. హరియాణాలో 
కారిముకోదయామాలు నడపటేంలో కూడా ఆయన కీలకపాత్ర పోషిేంచారు. 
ఆయన మరికేంతమేంది సహచరులతో  కలస్ పేంజాబ్ గ్రామాలోలో  
రైతు పాఠశాలలు నెలకలా్పరు. అనేక కారిముక సదసు్సలకు భారత 
ప్రతిన్ధి బృేందాన్కి నాయకత్వేం వహేంచారు. అేంతే కాదు,  

పేంజాబ్ కేసరి వార పత్రిక సేంపాదకున్గా జరనిలిజేం దా్వరా 
స్వతేంతోయ్ాదయామాన్ని కనసాగిేంచారు. 

రేండ్ టేబుల్ కానఫూరెన్్స వైఫలయాేం మీద సేంపాదకీయాలు 
రాస్నేందుకు 1931 లో విదాయాలేంకార్ కు రెేండళళే జైలు శిక్ష పడిేంది. 
కి్వట్ ఇేండియా ఉదయామ సమయేంలో కూడా విదాయాలేంకార్ రెేండళ్ళే 
జైలు జీవితేం గడపాలి్స వచిచిేంది. 1947 లో దేశ విభజన 
జరిగినప్పుడు ప్రజలకు సేవ చేసేేందుకు సహాయ బృేందాలను 
తయారు చేశారు. సా్వతేంతయా్ేం వచిచిన తరువాత కూడా దేశ 
ప్రయోజనేం కోసేం ఎేంతో కృషి చేశారాయన. 1957-1962 మధయా 
పేంజాబ్ మేంత్రిగా పన్ చేయటమే కాకుేండా, మూడుసారులో  లోక్ 
సభకు ఎన్నికయాయారు. విదాయాలేంకార్ అనేక పుసతూకాలు రాశారు. 
1985 సపెటుేంబర్ 21 న తుది శా్వస విడిచారు.   

జతీంద్ర నాథ్ ముఖరీజా : ఒక పులిని చంప 
బాఘా జతిన్ గా ప్ర సిదుధి లయా్యర్

బ్రిటిష్ పాలనకు వయాతిరకేంగా పోరాడిన 
సాహసపేతుడైన విపలోవ వీరుడు జతీేంద్రనాథ్ 
మ్ఖరీజా అవిభాజయా బ్ేంగాల్ లోన్ నాడియా 

జిలాలో లో 1879 డిసేంబర్ 7 న జన్ముేంచారు. 27 ఏళలో వయసులో 
ధైరయా సాహసాలు ప్రదరి్శస్తూ పులిన్ చేంపి  గ్రామసుతూలను 
కాపాడారు. ఈ ఘటన తరువాత ఆయన బాఘా జతిన్ గా పేరు 
పేందారు. సా్వతేంతోయా్దయామేంలో పాల్గా నటాన్కి ఆయన తన 
ప్రభుతో్వద్యాగాన్కి రాజీనామా చేశారు. 1908 లో స్లిగురి రైల్వ 
సేటుషన్ లో మ్గుగా రు బ్రిటిషు అధికారులను కటటుడేంతో బ్రిటిషు 
వారికి ఈయనేంటే భయేం పటటు కుేంది. ఎవరిన్ తకు్కవగా 
చూస్నా జతిన్ బాఘా సహేంచేవాడు కాదేంటారు.  చిననిప్పటి 
నుేంచీ శారీరకేంగా బలేంగా ఉేండటేంతో బాట ధైరయాసాహసాలు 
ప్రదరి్శేంచటేం వలలోనే బ్రిటిష్ వారు ఆయనకు భయపడాడు రు. 
రహసయా సేంఘేం ఏరా్పట చేయాలి్సేందిగా శ్రీ అరబేంద్ 
స్చిేంచటేంతో యుగాేంతర్ అనే రహసయా సమాజేం ఏరా్పటైేంది. 

యుగాేంతర రహసయా సమాజాన్కి బాఘా జతిన్ ‘కమాేండర్ 
ఇన్ చీఫ్’ అయాయారు. బ్రిటిష్ కాలేంలో విపలోవకారుల ప్రధాన సేంసథి 
అది. ఎేంతోమేంది యువతలో చైతనయాేం రగిలాచిరు. బాఘా జతిన్ 
అేంట్ ఉేండవారు “అమ్రా మోరో్, జగత్ జగే్’’ అన్.. అేంటే, 
‘‘జాతిన్ జాగృతేం చేయటాన్కి  మనేం మరణిసాతూేం” అన్ అరథిేం. 
ఆ కాలేంలో విపలోవకారుల ఉదయామాన్కి న్ధులు సేకరిేంచే మారగాేం 

ద్పిడీ. ఆ రోజులోలో  కలకతాతూలో రాడా, బలియా ఘాట్, గారెడున్ రీచ్ 
లాేంటి తుపాకీ తూటాల కేంపెన్ ద్పిడీల కేసులోలో  జతీేంద్రనాథ్ 
మ్ఖరీజా పేరు కూడా ఉేంది. 

1914 లో మొదటి ప్రపేంచ యుద్ేం మొదలైనప్పుడు 
బ్రిటిషు వారి మీద దాడి చేయటాన్కి జతిన్ విదేశ్ సాయేం 
కూడా కోరారు. 1915 సపెటుేంబర్ 9 న బాలశ్వర్ దగగార 
ఆయుధాలు తీసుకువెళళేటాన్కి పథక రచన జరిగిేంది.  కాన్, 
అది బ్రిటిషువారికి తెలిస్పోయిేంది. అప్పుడు ఈ బృేందేం మీద 
బ్రిటిషువారి దాడి జరిగిేంది. జతిన్, అతడి బృేందేం ధైరయాేంగా 
ఎదురడిడు పోరాడిేంది. జతిన్ గాయపడాడు రు. ఆయుధాలన్ని 
బ్రిటిషువారు తీసుకునానిరు. ఈ ఘరషిణలో చితతూప్రియా రాయ్ అనే 
విపలోవాది మరణిేంచగా మనోరేంజన్ సేన్ గుపాతూ, న్రన్ అనేవారు 
పోలీసులకు పటటు బడాడు రు. ఈ భారత సా్వతేంతయా్ విపలోవ యోధుడు 
మరుసటి రోజు 1915 సపెటుేంబర్ 10 నాడ ఒడిశా లోన్ బాలశ్వర్ 
స్టీ హాస్్పటల్ లో మరణిేంచారు. 

బాఘా జతిన్ అమరతా్వన్కి న్రళ్ళే న్ేండిన సేందర్ేంగా 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ సాహస సా్వతేంతయా్ 
సమరయోధుడికి శిరసు్సవేంచి నమస్కరిస్తూ, “బాఘా జతిన్ 
అమరత్వపు శతాబ్ద సేందర్ేంగా సలూయాట్ చేసుతూనాని. ఆయన 
ధైరయాేం, మాతృభూమికోసేం చేస్న తాయాగేం చిరసాథి యిగా 
న్లిచిపోతాయి” అన్ తన సేందేశేంలో పేర్కనానిరు. 

జననేం: 1879 డిసేంబర్ 7; మరణేం: 1915 సపెటుేంబర్ 10

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ జాతీయేం 



దార్శన్కుడైన ఈ మహా కవి తమిళనాడులోన్ 
తూతుతూకుడి జిలాలో  ఎటాటు యపురేంలో 1882  
డిసేంబర్ 11న జన్ముేంచారు. తలిలో లక్షీష్మ అమాముళ్, 

తేండ్రి  చిననిసా్వమి అయయార్. భారతీయార్ చిననిప్పటి పేరు సుబ్యయా. 
ఎటాటు యపురేం మహారాజా మిత్రుడు, తమిళ పేండితుడు అయిన తేండ్రి 
నుేంచే సుబ్యయాకు భాష పటలో ప్రేమ ఏర్పడిేంది. ఐదేళలో వయసులోనే 
సుబ్యయా తలిలో మరణిేంచిేంది. అేందుకేనేమో భారతి అేందర్ 
మహళలోలో  తలిలోన్ చూసుకునానిడు. మహళల పరిస్థితి మెరుగు 
పడటాన్కి జీవితకాలేం కృషి చేశాడు. 

ఏడళళే చినని వయసులోనే సుబ్యయా తమిళేంలో కవితలు 
రాయటేం మొదలుపెటాటు డు. ఎటాటు యపురేం సభలో ‘విదయా’ మీద 
జరిగిన చరచిలో తమిళ పేండితుల మధయా అదు్త విజయేం 
సాధిేంచాడు. ఈ ప్రతిభా మూరితూ మొదటి పేరు “ఎటాటు యపురేం 
సుబ్యయా” అయినా, సరస్వతీదేవి పేరిట “భారతి” అయాయాడు. 

14 ఏళలో వయసులో భారతికి 1897 జూన్ లో చలలోమము తో 
పెళళేయిేంది.  తరువాత సేంవత్సరమే అతడి తేండ్రి అకసాముతుతూగా 
చన్పోయారు. దీేంతో ఇేంటి బరువు బాధయాతలు భారతి భుజాల మీద 
పడాడు యి. భారయా చలలోమమును పుటిటుేంటికి పేంపి తాను వారణాస్ వెళాళేడు. 
1898 నుేంచి 1902 వరకు మేనతతూ కుప్పమాముళ్, మామ కృషణా శివన్  
తో కలిస్ ఆ నాలుగేళ్ళే  ఉేండిపోయాడు. అక్కడ సేంస్కకృత, ఆేంగలో, 
హేందీ భాషలు నేరుచికునానిడు. హేందూ కాలజీలో చదువు 
మొదలుపెటాటు డు. 1904 లో చన్ెని వచాచిక స్వదేశ మిత్రన్  అనే దిన 
పత్రికలో అస్సటుేంట్ ఎడిటర్ గా చేరాడు. 1906 డిసేంబర్ లో కలకతాతూ 
కాేంగ్రెస్ నుేంచి తిరిగి వసుతూనని సా్వమి వివేకానేంద శిషుయారాలు 
న్వేదితను భారతి కలుసుకునానిరు. ఈ ఒక్క సమావేశేంతోనే ఆయన 
మహళా సాధికారతకు అేండగా న్లబడాడు రు. మహాకవి భారతి తో 
తమిళ సాహతయాేంలో ఒక కతతూ శకేం  మొదలైేంది. భారతి పాత 
సేంప్రదాయాలు ఉలలోేంఘేంచి కతతూ బాటలు వేశారు. 1903 లో భారతి 

కతతూ గేయేం ప్రచురితమైేంది. దేశభకితూ గ్తాల వలలో భారతి జాతీయ కవి 
అయాయాడు. ఆయన కవితలు అన్ని భారతీయ భాషలోలో కి  
అనువాదమయాయాయి. తమిళనాడుతోబాట దేశవాయాపతూేంగా ప్రమ్ఖ 
కవులోలో  ఆయన ఒకరయాయారు. ప్రజలు సా్వతేంతయా్ సమరేంలో 
పాల్గా నేలా చైతనయావేంతేం చేశారు. ఆయన ఎక్కడ ఉేంటే అక్కడి 
జనేంతో కలిస్పోయి అన్ని రాజకీయ, ప్రాేంతీయ సేంక్షోభాలోలో  
నాయకత్వేం వహేంచారు.  సా్వతేంత్రాయాన్కి పూర్వమే తన కవితల 
దా్వరా సా్వతేంత్రాయాన్ని అనుభూతి చేందారాయన. ఇేంగిలోషు కవిత్వేం 
ప్రభావేం ఆయన మీద ఎకు్కవగా ఉేంది. శాలిదాసన్ పేరుతో ఇేంగిలోష్ 
కవితలు తమిళేంలోకి అనువదిేంచారు.  తమిళేంలో వాయాఖయాలు, 
సేంపాదకీయాలు, కథాన్కలు, నవలలు రాశారు. ఆధున్క తమిళ 
సాహతయా ప్రక్రియలలో ఆయనకు  ప్రతేయాక గురితూేంపు ఉేంది. ఆయన 
జీవితేంలో చప్పుకోదగినేంత మేర జరనిలిజేంలో ఉనానిరు. స్వదేశ్ 
మిత్రన్ తరువాత 1907 లో తమిళ వార పత్రిక ఇేండియా, ఇేంగిలోష్ 
పత్రిక బాల భారత్ ఎడిటిేంగ్ బాధయాతలు నెరపారు. ఆయన బ్రిటిష్ 
వారికి వయాతిరకేంగా మాటాలో డుతూనే ఉేండవారు. తమిళ్లను 
చైతనయావేంతులను చేసే గ్తాలు రాశారు. రాజకీయ కార్టు నులో  
ప్రచురిేంచిన తొలి తమిళ మాగజైన్ గా ‘ఇేండియా’ కు పేరుేంది. 

 1908 నుేంచి 1919 దాకా పుదుచేచిరిలో న్వస్స్తూ ‘ఇేండియా’ 
ప్రచురణ కనసాగిేంచారు. ఆ సమయేంలోనే సా్వతేంతయా్ సమర 
యోధులు అరబేంద్, లజపతి రాయ్, వి.వి.ఎస్ ను కలిశారు. 
అరబేంద్ దగగార వేదాలు నేరుచికునానిరు. ‘విజయ’ పేరుతో ఒక పత్రిక 
కూడా భారతి నడిపారు. ఆయన రచనల ప్రభావన్ని చూస్ బ్రిటిషు 
పాలకులు 1910 లో ‘విజయ్’, ‘ఇేండియా’ పత్రికలిని బలవేంతేంగా 
మూసేశారు. 1921 సపెటుేంబర్ 11 న ఆయన కనునిమూస్నా, కోటాలో ది 
మేంది జీవితాలను మారచిగలిగారు. న్రుడు 100 వ వరే్ంతి 
సేందర్ేంగా బ్నారస్ హేందూ యూన్వరి్సటీలో భారతి పీఠేం 
నెలకలు్పతుననిటటు  ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రకటిేంచారు.  

భారతీయతకు 
మహాభకుతూ డు
“ఎలాలో రుమ్ అమర్ న్లై ఏదుమ్  నాన్ మ్రయైయే ఇేండియా ఉళగిరకు్క అళిళేకు్కేం”.. అేంటే, “అన్ని రకాల బేంధానాలను తెేంచుకోవటాన్కి 

మిగిలిన ప్రపేంచాన్కి భారతదేశేం దారి చూపుతుేంది” అన్. జాతీయ కవి సుబ్రమణయాభారతి దేశేం పటలో ఆయన దార్శన్కత చాటకుేంట్ 
ఎనోని ఏళలో క్రితేం ఇలా రాశారు. సుబ్రమణయాభారతి రాస్న ఈ మాటలనే ఆదర్శేంగా తీసుకుేంట్ ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోట 
బురుజు నుేంచి 2018 ఆగసుటు  15 న తన నవభారత దార్శన్కతను చాటిచపా్పరు. సుబ్రమణయా భారతి కేవలేం కవి, రచయిత, సా్వతేంతయా్ 
సమరయోధుడు మాత్రమే కాదు, చదువు ప్రాధానాయాన్ని చాటిచపి్పన సేంఘ సేంస్కరతూ కూడా.  తన కాలాన్కి శతాబ్దేం మ్ేందు చూపుతో  
ఆయన ఆదరా్శలు, రచనలు సాగాయి. ఆయన పటలో గౌరవేం, ప్రేమతో సా్వతేంతయా్ సమరయోధులు, దేశవాయాపతూేంగా తమిళేం మాటాలో డ 

ప్రజలేంతా ఆయనను మహాకవి భారతీయార్ అన్ పిలుచుకుేంటారు.

సుబ్రమణయా భారతి వయాకితూత్వేం 
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Media Corner
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1947 1950 2001 2004 2014

భారత నావికాదళ పతాకం ఐదుసార్్ల  మారంది.

కొతతి పతాకం: కొతతి పతాకం: భారతదేశ భారతదేశ 
త్రివరణా పతాకేం ఎడమవైపు త్రివరణా పతాకేం ఎడమవైపు 
పైమూలన ఉేంటేంది. పైమూలన ఉేంటేంది. 
నేపథయాేం మొతతూేం తెలుపు. నేపథయాేం మొతతూేం తెలుపు. 
పతాకాన్కి కుడివైపున పతాకాన్కి కుడివైపున 
న్లిరేంగు నేపథయాేంతో న్లిరేంగు నేపథయాేంతో 
అషటుభుజి ఉేండి రెేండు అషటుభుజి ఉేండి రెేండు 
బోరడురులో ేంటాయి; ఒక బోరడురులో ేంటాయి; ఒక 
బేంగారు వరణాపు బోరడుర్, బేంగారు వరణాపు బోరడుర్, 
జాతీయ చిహనిేం. అషటుభుజి జాతీయ చిహనిేం. అషటుభుజి 
మధయాలో దేవనాగరి మధయాలో దేవనాగరి 
లిపిలో రాస్న ‘సమ్ నో లిపిలో రాస్న ‘సమ్ నో 
వరుణః’  అేంటే.. వాన వరుణః’  అేంటే.. వాన 
దేవుడైన వరుణుడు మనకు దేవుడైన వరుణుడు మనకు 
శుభాలన్చుచిగాక” అన్. శుభాలన్చుచిగాక” అన్. 

ఈ డిసంబర్ 4 భారత నావికాదళం 400 వ వారషికోతసువ దినం. ఈ డిసంబర్ 4 భారత నావికాదళం 400 వ వారషికోతసువ దినం. 
1971 డిసంబర్ 4 న భారత్-పాక్స్తిన్ యుదధిం సమయంలో పాక్స్తిన్ 1971 డిసంబర్ 4 న భారత్-పాక్స్తిన్ యుదధిం సమయంలో పాక్స్తిన్ 
నావికాదళ స్్థవరాని్న ధవెంసం చేయటంలో భారత నావికాదళం నావికాదళ స్్థవరాని్న ధవెంసం చేయటంలో భారత నావికాదళం 
విజయం స్ధంచింది. దేశంలోనే మొదటిదైన విశాఖపట్నం స్్మర్్ట షిప్ విజయం స్ధంచింది. దేశంలోనే మొదటిదైన విశాఖపట్నం స్్మర్్ట షిప్ 
యార్డ్ క్షిపణి విధవెంసక ఐఎన్ఎస్ మైసూర్ స్్థయి పెంచి నావికాదళ యార్డ్ క్షిపణి విధవెంసక ఐఎన్ఎస్ మైసూర్ స్్థయి పెంచి నావికాదళ 
బలని్న పెంచుతోంది. 2030 నాటిక్ నావికాదళం సవెయం సమృదధిం బలని్న పెంచుతోంది. 2030 నాటిక్ నావికాదళం సవెయం సమృదధిం 
కావటం లక్షష్ంగా నిర్ణయించుకుంది, ఇపు్పడు ద్ద్పు 90% సవెదేశీ కావటం లక్షష్ంగా నిర్ణయించుకుంది, ఇపు్పడు ద్ద్పు 90% సవెదేశీ 
పరజాఞానం, పరకరాలు ఉపయోగించుకుంటంది. ఈ సంవతసురం భారత పరజాఞానం, పరకరాలు ఉపయోగించుకుంటంది. ఈ సంవతసురం భారత 
నావికాదళ్నిక్ మొదటి సవెదేశీ విమాన వాహకం ఐఎన్ఎస్  విక్ంత్ నావికాదళ్నిక్ మొదటి సవెదేశీ విమాన వాహకం ఐఎన్ఎస్  విక్ంత్ 
అందింది. దీంతో బానిసతవెపు చిహా్నని్న త్డిచేస్ సవెదేశీ పతాకాని్న అందింది. దీంతో బానిసతవెపు చిహా్నని్న త్డిచేస్ సవెదేశీ పతాకాని్న 
ఎగరేస్నట్టయింది. ఎగరేస్నట్టయింది. 

భారతీయత స్ఫూరితూన్ ఉతేతూజపరుస్తూ ఈ పతాకేం 
భారత నావికాదళపు ఆతము విశా్వసాన్కి, ఆతము 
గౌరవాన్కి కతతూ శకితూ ఇసుతూేందన్ కచిచితేంగా 

నమ్ముతునానిను.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మేంత్రి
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