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డాక్్ట ర్ శ్్యమ ప్్ర సాద్ ముఖర్జీడాక్్ట ర్ శ్్యమ ప్్ర సాద్ ముఖర్జీ
“ఒకే జాతి, ఒకే చట్్ట ం, ఒకే దేశ్ధినేత, ఒకే చిహ్్నం” సూత్్ర నికి ఆద్్యడు

“డాక్టర్ శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ జయంతి స్ంద్ర్్భంగా ఆయనకు శిర్సు వంచి అభివాద్ం 
చేసుతున్నాను. అంకితభావం గల దేశ భకుతుడు. భార్తదేశ అభివృద్్ధకి అసాధార్ణ కృషి చేశ్రు. 

భార్తదేశ ఐకయాతను పెంచేందుకు సాహసోపేతంగా ప్రయతినాంచారు. ఆయన ఆలోచనలు, ఆద్ర్శాలు 
దేశంలోని కోట్లాద్ మంద్ ప్రజలకు బలం అంద్సాతుయి.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

“భారతదేశ గొప్్పతనం రాజకీయ వ్్యవ్స్్థ, సైనిక శక్తిపై 

లేదు. ప్రప్ంచానిని నడిపించే అతీత శక్తిపై విశ్వాస్ం, 

ఆధ్్యత్మిక ఔననిత్యం;  స్త్యం, ఆతమిగౌరవ్ ఆదరాశాలు, 

బాధల్లో ఉనని మానవాళిక్ సేవ్ల్నే ఇమిడి ఉంది.

- డాక్టర్ శ్్యమ ప్రసాద్ ముఖర్జీ

డాక్టర్ శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ భార్తీయ జన స్ంఘ్ వయావసాథాపక 
స్భ్యాలోలా ఒకరు. జముము-కశ్ముర్ లో 370వ అధికర్ణం అమలును 

వయాతిరేకించిన ప్రముఖుడు.  ఆయన యావత్ జీవితానినా 
భార్తదేశ ఐకయాత, స్మగ్రత, పురోగతికే అంకితం చేశ్రు. తన 

ఉననాత  ఆద్ర్శాల ద్్వర్ దేశంలోని కోట్లాద్ మంద్ ప్రజలోలా 
స్ఫూర్తుని నింపారు. అంతే కాదు, గొప్ప పండితుడు, మేథావిగా 
చెర్గని ముద్ర వద్లారు. జీవితం అంతా జాతి నిర్ముణం కోస్ం 

అవిశ్రంతంగా కృషి చేశ్రు.

జులై 6వ తేదీన డాక్టర్ శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ 122వ జయంతి స్ంద్ర్్భంగా హృద్య పూర్్వక నివాళి
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ప్రిని్సపల్ డైరెక్టర్ జనర్ల్,
పత్రికా స్మాచార్ కార్యాలయం, 
న్యాఢిల్లా

డిజై న్ర్స్
దివ్్య తల్్వర్, అభయ్ గుపాతా

ల్ంగ్్వజ్ ఎడిట్ ర్లో
సుమిత్ కుమార్ (ఇంగ్లీష్), 
జయ్ ప్్ర కాశ్ గుపాతా  (ఇంగ్లీష్)
అనిల్ ప్టేల్ (గుజరాతీ)
న్దీమ్ అహ్్మద్ (ఉర్దూ ),
పౌల్ మి ర క్షిత్ (బెంగాలీ)
హ్రిహ్ర్ పాండా (ఒడియా)

సీనియర్ క్న్స్లి్ట ంగ్ ఎడిట్ర్
సంతోష్ కుమార్

సీనియ ర్ అసిస్్ట ంట్ క్ న్స్ లి్ట ంగ్ ఎడిట్ ర్ 
విభార్ శ ర్మ 

అసిస్్ట ంట్ క్ న్స్ లి్ట ంగ్ ఎడిట్ ర్ 
చంద న్ కుమార్ చౌద రి  

అఖిలేష్ కుమార్

సీనియర్ డిజై న్ర్ 
శ్్యమ్ శంక్ర్ తివ్రి
రవీంద్ర  కుమార్ శర్మ

ప్రచుర్ణ, ముద్రణ స్ తేయాంద్ర ప్ర కాష్ , ప్రినిసుపల్ డైరెకటెర్ జనర్ల్, బిఒసి బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ ర్చ్ & క మ్యూనికేష్ట న్ తర్ఫున ముద్ర ణ  ఇన్ ఫినిటీ అడవీరె్టటెజింగ్ స్ర్వీసెస్ ప్రైవేట్ 
లిమిటెడ్, ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్, 10వ ఫ్లీ ర్, న్యూఢిలీలీ–ఫర్దాబాద్ బోర్్డర్, ఎన్ హెచ్–1, ఫర్దాబాద్–121003.

కమ్యానికేషన్ చిరున్మా, ఈ–మెయిల్ : ర్మ్ న్ంబర్   –278, బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ ర్చ్ &
కమ్యూనికేష్టన్, 2వ ఫ్లీ ర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిలీలీ-110003 response-nis@pib.gov.in, ఆర్ఎన్ఐ ద్ర్ఖాసుతు నంబర్ : DELTEL/2020/78829

13 భాషలోలో  అంద్బాటులో ఉన్్న  
న్్య ఇండియా సమాచార్ చదవడానికి  

ఈ కింది లింక్ కిలో క్ చేయండి

న్యూ ఇండియా స్మాచార్ పాత 
స్ంచికలను చద్వడానికి ఈ కింది లింక్ 

కిలీక్ చేయండి:

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

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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స్ంపాద్ కీయం
నమస్క్ర్ం, 

మహ్భార్తంలోని ఒక శ్లీ కం ఇలా అంటోంది.

విశవీకర్్మ నమసేతుస్తు, విశావీత్్మ విశవీ స్ంభవః||

‘ప్రపంచంలో ప్రతి ఒకక్టీ స్స్ధ్యూం చేసే వాడైన విశవీకర్్మకు నమస్క్ర్ం’ అని దాని భావం. నైపుణ్యూలు లేనిదే స్మాజ మనుగడ 
అస్ధ్యూం కావడం వలలీనే ఆయనను విశవీకర్్మ అని పిలిచారు. కాని, మన స్మాజిక విదాయూ వయూవస్థ్లో ఈ నైపుణ్యూల అభివృది్ధ 
క్రమంగా బలహీనపడుతూ రావడం దుర్ద్ృష్టటెకర్ం. దాని స్రాని్న గుర్తుంచిన ప్రధాన మంత్రి  నరేంద్ర మోదీ 2014 నుంచి 
‘స్వీయం-స్మృద్్ధ భార్త్’ కలతో ముందుకు స్గుతునా్నరు. అది నేడు ప్రతీ ఒకక్ భార్తీయుని స్ంకలపొం అయింది. ప్రధానమంత్రి  
నరేంద్ర మోదీ విజనర్ స్ర్థయూంలో ప్రార్ంభమైన ‘కౌశల్ భార్త్’ కార్యూక్రమం దేశ యువతను స్మర్థ్వంతం, స్ధికార్ం 
చేస్తుంది. ఉద్యూగారుథ్లు ఉపాధి కలపొనాపరులుగా మారేందుకు  ప్రోతసుహిస్తుంది. 

ఆ ఫలితంగానే భార్తదేశం మహమా్మర్ విజృంభణ స్మయంలో కూడా ప్రపంచంలోని ఏ ఇతర్ దేశం కనా్న దీటుగా దాని్న 
ఎదుర్క్నగలిగింది. స్తపొర్పాలనకు కేంద్ర ప్రభుతవీం టెకా్నలజీని మ్లస్తుంభం చేస్కుంది. నైపుణ్యూలు, నైపుణ్యూల 
పునరుద్్ధర్ణ, నైపుణ్యూల ఉత్తుజం మంత్ం ఈ టెకా్నలజీ యుగానికి అతయూంత కీలకంగా మార్ంది. అలాగే కౌశల్ భార్త్ 
కార్యూక్రమం గత ఏడు స్ంవతసురాల కాలంలో కోట్లీ ది మంది యువకులకు కొతతు ఉపాధి అవకాశాలు కలిపొంచి బాబా స్హెబ్ 
అంబేద్క్ర్ కలలు స్కార్ం చేస్తుంది.

ప్రతీ ప్రతికూలతను అవకాశంగా మారుచుకోగల మానవ వనరుల బలంతోనే నేడు ప్రపంచంలో భార్తదేశం మారుతోంది, 
భార్తదేశం పలుకుబడి మారుతోంది. దాని ఫలితంగానే భార్తదేశం నేడు ప్రపంచంలో నైపుణ్యూభివృది్ధ కేంద్రంగా పర్వర్తున 
చెందుతోంది. కౌశల్ భార్త్ కార్యూక్రమం ప్రార్ంభమై 7 స్ంవతసురాలు పూర్తువుతున్న స్ంద్ర్్భంగా ఆ కార్యూక్రమం పూర్తు 
ప్రయాణ్ని్న ఈ స్ంచికలోని ముఖపత్ కథనం ఆవిష్టక్ర్స్తుంది. 

అలాగే గత 5 స్ంవతసురాల కాలంలో జి.ఎస్.టి పురోగతి, డిజిటల్ ఇండియా 7 స్ంవతసురాల పర్పూర్్ణత, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ..  రాష్టట్రపతి పూర్వీకుల గ్రామం పరౌంఖ్  స్ంద్ర్్శిన కథనాలు కూడా ఈ స్ంచికలో చోటు చేస్కునా్నయి. వయూకితుతవీ 
విభాగంలో విక్రమ్ బాత్రాకు చెందిన సూఫూర్తుదాయకమైన కథ, ర్క్షణ ర్ంగంలో నియామకాలకు దావీరాలు తెరుసూతు కేంద్ర మంత్రి 
మండలి ఆమోదించిన కొతతు విధానం, అమృత్ మహోతసువ్, కోవిడ్ పై పోరాటం, ప్రధానమంత్రి ప్రజలకు బహుమతిగా అందించిన 
పలు అభివృది్ధ పథకాల గుర్ంచిన వార్తులు కూడా ఇందులో ఉనా్నయి.

 (జైదీప్ భట్నాగర్)

హిందీ, ఇంగ్లాషు స్హా 11 భాషలోలా పత్రికను
చద్వండి/డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.

https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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గత 8 స్ంవతసురాల కాలంలో నరేంద్ర మోదీజీ 
స్ర్థయూంలోని కేంద్ర ప్రభుతవీం జాతి ప్రయోజనాలు 
ద్ృష్టెలో ఉంచుకుని పలు చార్త్క నిర్్ణయాలు తీస్కుంది. 
వాటి ప్రభావంతో భార్తదేశం ఇప్పుడు ర్కారు్డ  వేగంతో 
పేద్ర్కాని్న నిర్్మలిసూతు అభివృది్ధలో కొతతు శిఖరాలు 
అధిరోహిస్తుంది. న్యూ ఇండియా స్మాచార్ స్ంపాద్క 
వర్గిం జూన్ 1-15 స్ంచికలో ముఖపత్ కథనంగాను, ఇతర్ 
వాయూస్ల దావీరాను ఈ పత్రికను అంద్ంగా తీర్చుదిదిదూంది. 
వార్ అవిశ్రంత కృష్కి అభినంద్నలు.

సి.హెచ్. శకితుసింగ్, అడ్్వకేట్, కర్నాల్.

shaktisinghadv@gmail.com

జూన్ కొతతు స్ంచిక (1-15) ముఖపత్ కథనం ఎంపిక చేసిన 14 ర్ంగాలోలీ ని 
విభిన్న పథకాలు భార్తదేశ పురోగతికి ఏ విధ్ంగా ఉత్తుజం 
కలిపొంచాయన్నది వివర్ంచాయి. స్వీమి నారాయణ్ వర్గిం వయూవస్థ్ పకుడు 
స్హజానంద్ స్వీమి కథ ఈ స్ంచికలో ప్రధాన ఆకర్్షణ.
               

చంద్రకాంత ప్రధాన్
chandrakantapradhan2014@gmail.com

ఇటీవల నేను మీ పత్రిక చూశాను. అది 
నిజంగా చాలా మంచి పత్రిక. ఇంత 

అదు్భతమైన పత్రిక తెస్తున్నందుకు మీ అంద్ర్కీ 
అభినంద్నలు. మీ ప్రతిక అతయూంత  

స్మాచార్వంతంగాను, +10 (11, 12 
తర్గతులు) విదాయూరుథ్లకు అతయూంత 
ఉపయోగకర్ంగాను ఉన్నటుటె  నేను 

గమనించాను.
జస్్వంత్. ఎస్. ప్రసాద్

jaswantshepherrdprasad@gmail.com

న్యూ ఇండియా స్మాచార్ అస్లైన జర్్నలిజంకు పునాది. మన ప్రభుతవీం చేస్తున్న అదు్భతమైన పనుల గుర్ంచి 
స్వివర్ంగా అంద్చేస్తుంది. గత కొదిదూ స్ంవతసురాలు భార్తదేశ చర్త్లో అతయూంత అస్ధార్ణమైనవి అన్నది వాస్తువం.
 

విక్రమ్ అరోర్
theonlyvikramarora@gmail.com

ఎన్ఐఎస్ పక్ష ప్రతిక జూన్ 1-15 స్ంచికను నేను చదివాను. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశ పురోగతికి అదు్భతంగా కృష్ 
చేశార్ని నాకు అర్్ధం అయింది. అని్న అభివృది్ధ పనులు ఆయన వయూకితుగతంగా పర్యూవేక్షిస్తునా్నరు.

ఎం.పి. చంద్రశేఖర్

chandrasekar@mookambikainfo.com 

ఉతతుర్ ప్రతుయాతతుర్ల చిరున్మా:  రూమ్ నంబర్-278, బ్యారో ఆఫ్ ఔట్ ర్చ్ అండ్ కమ్యానికేషన్, 
సెకండ్ ఫ్లార్, స్చన్ భవన్, న్యాఢిల్లా - 110003

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

అనుసరిించిండి
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వ్యూహ్త్మక అవస్రాల కార్ణంగా 1971 నుంచి బంగాలీ దేశ్ 
తో స్ంబంధాలకు భార్త్ ప్రాధానయూం ఇస్తుంది. ఇటీవల 

కాలంలో ఈ బంధ్ం మర్ంత విస్తుర్ంచింది. మిథాలీ ఎక్సు ప్రెస్ 
ఇప్పుడు ఉభయ దేశాల భావోదేవీగ బంధాని్న మరో కొతతు ఎతుతుకి 
చేరుచుతోంది. గత ఏడాది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బంగాలీ దేశ్ 
పర్యూటన స్మయంలో ఈ ఎక్సు ప్రెస్ గుర్ంచి ప్రకటన వెలువడింది. 
న్యూ జలాపొయ్ గుర్ నుంచి ఢాకా మధ్యూన ప్రయాణించే ఈ రైలును 
జూన్ ఒకటో త్దీన భార్త రైలేవీ మంత్రి  అశివీనీ కుమార్, బంగాలీ దేశ్ 

రైలేవీ మంత్రి మహమ్మద్ న్రుల్ ఇస్లీ ం స్జన్ ఉమ్మడిగా 
ప్రార్ంభించారు. కోల్ కత్-ఢాకా మైత్రి ఎక్సు ప్రెస్, కోల్ కత్-ఖులా్న 
బంధ్న్ ఎక్సు ప్రెస్ తరావీత ఉభయ దేశాలను కలిపే మ్డో రైలు ఇది. 
వారానికి రెండు స్రులీ  ఈ రైలు ప్రయాణిస్తుంది. బంగాలీ దేశ్ లో ఉతతుర్ 
బెంగాల్ ప్రాంత్ని్న భార్తదేశ ఈశానయూ ప్రాంతంతో ఈ రైలు 
అనుస్ంధానం చేస్తుంది. బంగాలీ దేశీలు భార్తదేశం మీదుగా నేపాల్ 
వెళ్లీడానికి కూడా ఈ రైలు ఉపయోగపడుతుంది. 

భారత్-బంగాలో దేశ్ మధ్్య మూడో రై లు సర్్వసు పా్ర రంభంభారత్-బంగాలో దేశ్ మధ్్య మూడో రై లు సర్్వసు పా్ర రంభం

స్ంక్షిపతు స్మాచార్ం

ధానయూం (స్ధార్ణం) 2040  100  
ధానయూం (గ్రేడ్ ఎ) 2060  100 
జొన్న (హైబ్రిడ్) 2970  232 
జొన్న (మలదూండి) 2990  232 
చిరుధానయూం  2350  100 
రాగులు  3578  201 
మొకక్జొన్నలు  1962  92 
కందులు  6600  300 
ప్స్లు  7755  480 
మినుములు  6600  300 
వేరుశనగ  5850  300 
పొదుదూ తిరుగుడు    6400  385 
స్యాబీన్ (ఎలోలీ )  4300  350 
నువువీలు   7830  523 
పప్పుధానాయూలు  7287  357 
పతితు (మీడియం) 6080  354 
పతితు (లాంగ్) 6380  355

గిని్నస్ ప్్ర ప్ంచ రికార్డు : 105 గంట్లోలో  75 కిలో గిని్నస్ ప్్ర ప్ంచ రికార్డు : 105 గంట్లోలో  75 కిలో 
మీట్రలో  జాతీయ రహ్ద్రి నిరి్మంచిన్ ఎన్.హెచ్.ఎ.ఐమీట్రలో  జాతీయ రహ్ద్రి నిరి్మంచిన్ ఎన్.హెచ్.ఎ.ఐ

“మేం పటటెణ్లు, గ్రామాలను అనుస్ంధానం చేసూతు కేవలం రోడులీ , వంతెనలు 
మాత్మే నిర్్మంచము. ఆకాంక్షలతో విజయం, ఆశావాద్ంతో అవకాశం, 

ఆశతో ఆనంద్ం కూడా అందిస్తుం” అన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విశావీస్ని్న 
మర్ంత ముందుకు నడిపిసూతు భార్త జాతీయ ర్హదారుల స్ంస్థ్ (ఎన్.హెచ్.ఏ.ఐ) 
ప్రపంచంలోనే తొలిస్ర్గా ఒక విశేష్టమైన ఘనత స్ధించింది. అమరావతి నుంచి 

అకోలాకు 75 కిలోమీటర్లీ నిడివి గల ఒక లేన్ ర్హదార్ నిరా్మణ్ని్న 
105 గంటల 33 నిముషాలోలీ  బిటుమిన్ మిశ్రమ కాంక్రీట్ తో పూర్తు 
చేసి గిని్నస్ ప్రపంచ ర్కారు్డల పుస్తుకంలో స్థ్ నం స్ంపాదించుకుంది. 
జాతీయ ర్హదార్-53లో భాగంగా అమరావతి-అకోలా మధ్యూన ఈ 
రోడులీ  విస్తుర్ంచి ఉంది. కోల్ కత్, రాయపూర్, నాగపూర్, సూర్త్ 
వంటి ప్ద్దూ నగరాలను కలిపే కీలకమైన ఈస్టె-వెస్టె కార్డార్ అది.  

కనసులిటెంగ్ బృంద్ం స్భుయూలు స్హ్ 720 మంది ఈ రోడు్డ  నిరా్మణంలో భాగస్వీములయాయూరు. 
ఈ 75 కిలోమీటర్లీ నిడివి గల ఈ బిటుమిన్ మిశ్రమంతో కూడిన కాంక్రీట్ రోడు్డ లో 37.5 
కిలోమీటరులీ  టూ-లేన్ రోడు్డ  కూడా ఉంది. జూన్ 3వ త్దీ ఉద్యం 7 గంటలకు 
ప్రార్ంభమైన ఈ రోడు్డ  నిరా్మణం జూన్ 7వ త్దీ స్యంత్ం 5 గంటలకు పూర్తుయింది. 
గతంలో బిటుమిన్ మిశ్రమంతో కూడిన కాంక్రీట్ రోడు్డ  నిరా్మణంలో ప్రపంచ ర్కారు్డ  
2019 ఫిబ్రవర్లో ఖతర్ లోని ద్హ్ పేర్ట ఉంది. అకక్డ 25.275 కిలోమీటర్లీ నిడివి గల 
రోడు్డ ను 10 రోజులోలీ  పూర్తు చేశారు.

రైతుల ఆదాయాలు రెటిటెంపు చేసే లక్షష్ం దిశగా 
ముందుకు స్గుతూ ప్రభుతవీం వార్కి మరో 

బహుమతి అంద్చేసింది. జూన్ 8వ త్దీన జర్గిన 
మంత్రిమండలి ఆర్థ్క వయూవహ్రాల కమిటీ 
స్మావేశంలో 2022-23 ఖర్ఫ్ పంట కాలానికి 
వివిధ్ పంటలకు కనీస్ మద్దూతు ధ్ర్లు (ఎం.ఎస్.పి) 
ప్ంచేందుకు ఆమోద్ ముద్ర వేశారు. 14 ఖర్ఫ్ 
పంటల ఎం.ఎస్.పి 4 నుంచి 9 శాతం ప్ర్గింది.

రై తన్్నల్కు కానుక్రై తన్్నల్కు కానుక్

14 ఖర్ఫ్ ప్ంట్ల్ ఎం.ఎస్.14 ఖర్ఫ్ ప్ంట్ల్ ఎం.ఎస్.
పి పెంపుపి పెంపు

ఎం.ఎస్.
పి పెంపు 
రూపాయలోలో

ప్ంట్ 2022-23 
సంవతస్రానికి 
ఎం.ఎస్.పి 
(కి్వంట్లుకు రూపాయలోలో )
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జాతీయ గిరిజన్ ప్రిశోధ్నా జాతీయ గిరిజన్ ప్రిశోధ్నా 
సంస్థ్  పా్ర రంభంసంస్థ్  పా్ర రంభం

రూ.353 కోట్లో తో సూరత్ రూ.353 కోట్లో తో సూరత్ 
విమానాశ్ర యానికి కొతతా  రూప్ంవిమానాశ్ర యానికి కొతతా  రూప్ం

ఆర్థ్క, స్మాజిక స్స్ంపన్నత దావీరా స్మాజంలోని అని్న వరాగి లు 
ప్రయోజనం పొందినప్పుడే దేశ స్ర్వీతోముఖాభివృది్ధ 

స్ధ్యూమవుతుంది. గత ఆరు ద్శాబాదూ లుగా అమలుపర్చిన అభివృది్ధ 
ప్రాజెకుటెల స్ంపూర్్ణ ప్రయోజనం భార్త జనాభాలో 9 శాతం ఉన్న గిర్జన 
తెగలు, మొతతుం భూభాగంలో 15శాతం భాగానికి అంద్లేదు. దేశ చర్త్లో 
తొలిస్ర్గా ఇలాంటి వరాగి ల సిథ్తిని మెరుగు పర్చేందుకు ప్రభుతవీం 
నిర్్ణయాత్మక చర్యూలు చేపటిటెంది. గిర్జన గర్వీకార్ణ దినోతసువం నుంచి 
ఏకలవయూ పాఠశాలల వర్కు కళ్లు, నైపుణయూ శిక్షణ వంటి భిన్న విభాగాలోలీ  
పలు ప్రధాన నిర్్ణయాలు తీస్కునా్నరు. జూన్  7వ త్దీన కేంద్ర హోమ్ 
మంత్రి అమిత్ షా ఈ అభివృది్ధ అజెండాను ముందుకు నడిపించే లక్షష్ంలో 
భాగంగా ఢిలీలీలో ఏరాపొటైన జాతీయ గిర్జన పర్శ్ధ్న స్ంస్థ్ను  
ప్రార్ంభించారు. గిర్జనుల ఆంద్ళ్నలు, స్మస్యూలు, వార్కి స్ంబంధించిన 
విద్యూ, కార్యూనిరావీహక వర్గి, శాస్న వయూవస్థ్ వయూవహ్రాలని్నంటికీ ఇది 
కేంద్రీయ స్థ్ నంగా ఉంటుంది. దేశంలో పేరెని్నక గన్న పర్శ్ధ్న స్ంస్థ్లు, 
విశవీవిదాయూలయాలు, స్ంస్థ్లు, విదాయూ విభాగాలు, వనరుల కేంద్రాలతో ఇది 
స్హకార్ం, న్ట్ వర్క్ ఏరాపొటు చేస్కుంటుంది. గిర్జన పర్శ్ధ్న స్ంస్థ్లు, 
ఎకసులెన్సు కేంద్రాలు, పర్శ్ధ్న ప్రాజెకుటెల పర్యూవేక్షణలో బెంచ్ మార్క్ లు 
ఇది న్లకొలుపొతుంది. 

సూర్త్ భార్తదేశానికి చెందిన వజ్రాలు, టెక్సు టైల్  ప్రధాన 
కేంద్రం. ఈ స్ప్రసిద్్ధ నగర్ం విమాన ప్రయాణికులకు 

అతయూంత అభిమానపాత్మైనది. ఈ విమానాశ్రయానికి ప్రయాణికుల 
ర్దీదూ ప్ర్గడంతో సూర్త్ విమానాశ్రయంలో వస్తులను ర్.353 
కోటలీ ప్టుటె బడితో ఎయిర్ పోర్టె అధార్టీ ఆఫ్ ఇండియా విస్తుర్స్తుంది. 
టెర్్మనల్ భవనం విస్తుర్ణ, విమానాల పార్క్ంగ్ ప్రదేశం 5 నుంచి 18 
విమానాలకు విస్తుర్ణ, స్మాంతర్ ట్కీసు ట్రాక్ ల నిరా్మణం... ఇవనీ్న 
విమానాశ్రయ అభివృది్ధ ప్రాజెకుటెలో భాగంగా ఉనా్నయి. కొతతుగా 
విస్తుర్స్తున్న ఈ అత్యూధునిక టెర్్మనల్ భవనం ర్దీదూ వేళ్లోలీ  1200 
మంది దేశీయ ప్రయాణికులు, 600 మంది అంతరాజా తీయ 
ప్రయాణికులు సౌకర్యూంగా ఉండేందుకు వీలు కలిపొస్తుంది. టెర్్మనల్ 
వార్్షక ప్రయాణికుల స్మర్థ్్యం 2.6 మిలియన్ కు ప్రుగుతుంది.  
ఈ భవనంలో అత్యూధునిక ప్రయాణికుల వస్తులు అందుబాటులో 
ఉంట్యి. 20 చెక్ ఇన్ డెస్క్ లు, 5 ఏరో బ్రిడిజాలు, ఇన్-లైన్ బాయూగేజ్ 
హ్యూండిలీంగ్ వయూవస్థ్, ఇతర్ సౌకరాయూలు అందుబాటులోకి వస్తుయి. 
475 కార్లీ పార్క్ంగ్ స్దుపాయం గల పార్క్ంగ్ లాట్ కూడా ఈ 
భవనంలో ఏరాపొటవుతుంది. ప్రపంచ శ్రేణి సౌకరాయూలతో 
నిర్్మంచనున్న ఈ టెర్్మనల్ భవనం ఈ పార్శ్రమిక నగరానికి 
కన్కిటెవిటీ ప్ంచడంతో పాటు ప్రాంతీయ స్మగ్ర అభివృది్ధని కూడా 
వేగవంతం చేస్తుంది. 

1977లో అపపొటి విదేశాంగ మంత్రి హోదాలో అటల్ బిహ్ర్ వాజ్ 
పేయి ఐకయూరాజయూ స్మితి స్ర్వీప్రతినిధి స్భలో తొలిస్ర్గా హిందీలో 

ప్రస్ంగించారు. ఆ వార్స్త్వీని్న కొనస్గించిన ప్రధానమంత్రి  నరేంద్ర 
మోదీ పలుమారులీ  ఐకయూరాజయూ స్మితిలో హిందీలో ప్రస్ంగాలు చేశారు. 
ఐకయూరాజయూ స్మితి స్ర్వీప్రతినిధి స్భకు స్ంబంధించిన స్మాచార్ం 
హిందీలో కూడా అందించవలసిన ఆవశయూకతను గుర్తుంచి ఆ దిశగా 
భార్త ప్రభుతవీం చేసిన ప్రతిపాద్నను స్మితి తొలిస్ర్ ఆమోదించింది. 

ఐకయూరాజయూ స్మితి కార్యూకలాపాలకు స్ంబంధించిన స్మాచార్ం 
అధికార్క భాష్టలోనే కాకుండా హిందీ వంటి ఇతర్ భాష్టలోలీ  కూడా 
అందించనున్నటుటె  స్మితి ఆమోదించిన తీరా్మనం తెలియచేస్తుంది. అదే  
స్మయంలో ఇక నుంచి యుఎన్ కు స్ంబంధించిన స్ందేశాలనీ్న కూడా 
హిందీలో కూడా పంపడం జరుగుతుంది. ఆ తీరా్మనంలో బంగాలీ , ఉర్దూ  
భాష్టలను కూడా చేరాచురు.  

ఇక్ హిందీలో ఐక్్యరాజ్యసమితి సమాచారం ఇక్ హిందీలో ఐక్్యరాజ్యసమితి సమాచారం 

స్ంక్షిపతు స్మాచార్ం
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పాకిస్తున్ నుంచి 5140 శిఖర్ం స్వీధీనం చేస్కున్న 
తరావీత విక్రమ్ బాత్రాకు 4875 శిఖర్ం స్వీధీనం 
చేస్కోవాలన్న లక్షయూని్న 1999 జూలై 7వ త్దీన 

నిరేదూశించారు. ఆ స్మయంలో ఆయన ఆరోగయూం అంత బాగుండలేదు. 
ఆయనకు గుండెలో నొపిపొగా ఉంది, కళ్లీ  ఎర్రబడా్డ యి. ఆఫీస్రులీ  
ఆయనను పంపేందుకు నిరాకర్ంచారు, కాని బాత్రా త్ను ఆ ట్స్క్  
పూర్తు చేస్తునని గటిటె పటుటె  పట్టె రు. చివర్ ఊపిర్ వర్కు పోరాడి ఆ 
శిఖరాని్న కూడా విముకతుం చేసిన  బాత్రా ఆ 
ప్రయత్నంలోనే వీర్మర్ణం పొందారు. ఆ 
స్ంఘటన జర్గడానికి కొదిదూ రోజుల ముందే 
జూన్ 16వ త్దీన ఆయన తన కవల 
స్ద్రునికి “ప్రియమైన కుశ్, అమ్మ, నాన్నల 
విష్టయంలో జాగ్రతతు తీస్కో, ఇకక్డ ఏమైనా 
జర్గవచుచు” అంటూ ఒక లేఖ రాశారు. 
వాస్తువానికి 1999లో కార్గిల్ లోని అనేక 
శిఖరాలను పాకిస్తున్ దురాక్రమణ 
చేసినప్పుడు ఆ శిఖరాలను విముకతుం 
చేసేందుకు భార్త సైనయూం ఆపరేష్టన్ విజయ్ ప్రార్ంభించింది. అపపొటికి 
24 స్ంవతసురాల యువకుడైన కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా ఆ యుద్్ధంలో కీలక 
పాత్ పోష్ంచారు. కార్గిల్ యుద్్ధలో వీర్మర్ణం పొంద్డానికి ముందు 
విక్రమ్ బాత్రా పలువురు పాకిస్తునీ సైనికులను దునుమాడి తన 
స్హచరులను కాపాడారు. కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా ప్రద్ర్్శించిన అస్ధార్ణ 
ధైర్యూ స్హస్లకు గుర్తుంపుగా ప్రభుతవీం ఆయనకు మర్ణ్నంతర్ం 
ప్రతిషాఠా త్మకమైన పర్మ్ వీర్చక్ర బహూకర్ంచింది. 

1974 సెప్టెంబర్ 9వ త్దీన హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని పలంపూర్ లో 
జని్మంచిన విక్రమ్ బాత్రాకు బాలయూం నుంచి సైనికుడు కావాలనే అభిరుచి 
ఉండేది. 1985లో దూర్ద్ర్్శిన్ లో ప్రస్ర్ం అయిన పర్మ్ వీర్ చక్ర 
సీర్యల్ చూసిన నాటి నుంచి ఆయన స్ంకలపొం మర్ంత పటిష్టఠాం 
అయింది. అందుకే విక్రమ్ సైనయూంలో కెర్ర్ ను ఎంచుకుని హ్ంకాంగ్ 
ష్పిపొంగ్ కంప్నీలో మర్చుంట్ నేవీ ఉద్యూగానికి ఎంపికయాయూడు. విక్రమ్ 
సైనయూంలో ర్క్రూట్ అయినప్పుడు అతని సే్నహితుడు “ఇప్పుడు నువువీ 

సైనికుడివి, జాగ్రతతుగా ఉండు” అంటూ 
స్లహ్ ఇచాచుడు. విక్రమ్ బాత్రా అందుకు 
స్మాధానంగా “భయపడకు. నేను 
విజయచిహ్నంగా త్రివర్్ణ పత్కం 
ఎగుర్వేస్కుంటూ వస్తును లేదా అదే 
త్రివర్్ణ పత్క కపిపొన శర్ర్ంతో వస్తును. 
నేను రావడం ఖాయం” అనా్నడు. 
“అతను స్జీవంగా తిర్గి వచిచునటటెయిత్ 
ఖచిచుతంగా సైనిక ద్ళాధిపతి అయి 
ఉండేవాడు” అని అపపొటి భార్త సైనిక 

ద్ళాధిపతి ప్రశంసించడమే విక్రమ్ బాత్రా స్హస్నికి నిద్ర్్శినం. 
విక్రమ్ బాత్రా స్హస్ని్న, అతని స్వీభావాని్న పర్గణనలోకి తీస్కుని 
కార్గిల్ యుద్్ధ స్మయంలో ఆయనకు షేర్ షా అనే కోడ్ పేరు ఇచాచురు. 
పాకిస్తున్ ప్రజలకు ఇపపొటికీ అతని పేరు ఇలాగే తెలుస్.  “కార్గిల్ 
సింహం”గా పేర్ందిన విక్రమ్ బాత్రా వీర్మర్ణం అనంతర్ం 4875 
శిఖరానికి బాత్రా ట్ప్ అనే పేరు ప్ట్టె రు.  

1999 జూన్ 1వ త్దీన విక్రమ్ బాత్రాను ఆయన బెట్లియన్ తో స్హ్ కార్గిల్ యుదా్ధ నికి పంపారు. ఆ 
పోరాటంలో అస్ధార్ణ స్హస్ం, పరాక్రమాని్న ప్రద్ర్్శించిన విక్రమ్ బాత్రా తన స్హచరులతో కలిసి 
1999 జూన్ 20వ త్దీన చేరుకోవడానికి అతయూంత కిలీష్టటెతర్ం అయిన ప్రాంత్నికి చేర్,   5410 శిఖరాని్న 
తెలలీవారు ఝామున 3.30 స్మయంలోపాకిస్తునీల నుంచి విముకతుం చేశారు. ఆ శిఖర్ం నుంచి విక్రమ్ బాత్రా రేడియోలో 
“యే దిల్ మాంగే మోర్” అంటూ చేసిన ప్రసిద్్ధ విజయ నాద్ం ఆయన పలుకుబడి సైనయూంలోనే కాకుడా భార్తదేశం అంతట్ వాయూపించేలా 
ప్రతిధ్వీనించింది. కార్గిల్  ప్రాంతంలో ఐదు ప్రధాన శిఖరాలు హస్తుగతం చేస్కుని విజయంలో కీలక పాత్ పోష్ంచిన విక్రమ్ బాత్రా జూలై 
7వ త్దీన వీర్మర్ణం పొందారు.

విక్్ర మ్ బాత్్ర :  “కారిగి ల్ విక్్ర మ్ బాత్్ర :  “కారిగి ల్ 
సింహ్ం”సింహ్ం”

విక్్ర మ్ బాత్్ర  బాల్్యం నుంచి 
స్ై నికుడు కావ్ల్నే అభిర్చి క్లిగి 
ఉనా్నర్. 1985లో దూరదర్శన్ లో 
ప్్ర సారం అయిన్ ‘ప్రమ్ వీర్ చక్్ర ’ 

సీరియల్ చూసిన్ తరా్వత స్ై న్్యంలో 
చేరాల్నే ఆయన్ సంక్ల్్పం మరింత 

బల్ప్డింది.

జననం: 9 సెప్టెంబర్ 1974, మర్ణం: 7 జూలై 1999

విక్రమ్ బాత్రావయాకితుత్వం
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స్మారు 50-55 స్ంవతసురాల క్రితం నాటి స్ంఘటన. ఆ గ్రామంలోకి తొలిస్ర్గా ఒక జాతీయ స్థ్ యి నాయకుడు వచాచుడు. 
ఆ గ్రామంలోని ప్రజలోలీ  ఎకుక్వ మంది తమ గ్రామంలోకి తొలి స్ర్గా ఒక జీపు రావడం చూశారు. అదే కాన్పొర్  స్మీపంలోని 
పరౌంఖ్ గ్రామం. ఆ వచిచున నాయకుడు డాకటెర్ రామ్ మనోహర్ లోహియా. ఇనే్నళ్లీ తరావీత అదే గ్రామంలో మరో అరుదైన 
ద్ృశయూం కనిపించింది. దేశ అతుయూన్నత రాజాయూంగ పద్విని అధిష్ఠాంచిన ఇదే గ్రామానికి చెందిన ఒక నిరాడంబర్ జీవి, ఆయన 

ఆహ్వీనాని్న మని్నంచి స్వీయంగా ప్రధానమంత్రి ఆ గ్రామానికి రావడమే అది. ఈ స్ంఘటన ఆ గ్రామానికి, చుటుటె పకక్ల ప్రాంత్లకు కూడా ఒక 
వాస్తువిక చార్త్క స్ంఘటనగా నిలిచిపోయింది. ఆ ఇద్దూర్ అనుబంధాని్న చాటి చెపేపొ అతయూంత అస్ధార్ణమైన స్ంఘటన గుర్ంచి పర్శీలిదాదూ ం. 

దేశానికి అత్యున్్నత రాజ్యుింగ పదవి రాష్ట్రపతి ఎని్నకల తేదీని ప్రకటిించారు. ప్రతీ ఐదు సింవత్సరాలకు ఒక సారి జరిగే 

రాష్ట్రపతి ఎని్నకల ప్రక్రియకు లాింఛన్ప్రాయింగా ప్రకటన్ వెలువడేిందుకు సరిగాగా వారిం రోజుల ముిందు ఉత్తర్ ప్రదేశ్  

లోని పరౌింఖ్ గ్రామింలో కనిపిించిన్ అతయుింత ఆకర్షణీయమైన్ దృశ్యుిం అిందరి దృష్టిని ఆకరి్షించిింది. ప్రస్్తత రాష్ట్రపతి 

రామ్ నాథ్ కోవిింద్ ప్రొటోకాల్  ను పక్కకు పెటిటి ఆతిథ్యుిం ఇవ్వడిం కోసిం స్వయింగా ఎదురువెళ్లి ప్రధాన్మింత్రికి 

సా్వగతిం పలికారు. రాష్ట్రపతి,  ప్రధాన్మింత్రి తమ ప్రసింగాలోలి రాజ్యుింగ హుిందాతనాని్న, భారతీయ ఆచారాలోలి 

ప్రతేయుకతను వీక్షకుల కనుల ముిందు ప్రదరి్శిించారు.

రాష్ట ్రప్తిని ఆయన్ స్వస్థ్ ల్ంలో రాష్ట ్రప్తిని ఆయన్ స్వస్థ్ ల్ంలో 
క్ల్సిన్ ప్్ర ధానిక్ల్సిన్ ప్్ర ధాని

పరౌంఖ్  లో ర్ష్ట్రపతి-ప్రధానమంత్రి Nationప్రతేయాక కథనం
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“ఉతతా ర్ ప్్ర దేశ్ దేశ్నికి 9 మంది ప్్ర ధాన్మంత్రు ల్ను అందించింది. కాని చరిత్ర లో తొలిసారిగా “ఉతతా ర్ ప్్ర దేశ్ దేశ్నికి 9 మంది ప్్ర ధాన్మంత్రు ల్ను అందించింది. కాని చరిత్ర లో తొలిసారిగా 
రాష్్ట ్రనికి చెందిన్ ఒక్ వ్యకితా  రాష్ట ్రప్తి ప్దవి అధిష్్ట ంచార్. ఆ ఘన్త ప్్ర ధాన్మంతి్ర కే దకుకుత్ంది”.రాష్్ట ్రనికి చెందిన్ ఒక్ వ్యకితా  రాష్ట ్రప్తి ప్దవి అధిష్్ట ంచార్. ఆ ఘన్త ప్్ర ధాన్మంతి్ర కే దకుకుత్ంది”.

 నా ఆహ్వీనం మేర్కు నా పూర్వీకులకు చెందిన ఈ చిన్న 
గ్రామానికి పర్యూటనకు వచాచురు. మీ ఆపాయూయత, ఔదారాయూనికి 
ఇది మచుచుతునక.

 ఈ రాష్టట్రంలోని ఒక పేద్ కుటుంబానికి చెందిన నా వంటి వయూకితుకి 
రాష్టట్రపతి బాధ్యూతలు అపపొగించేందుకు మీరు చొర్వ తీస్కున్న 
రోజు నుంచే ఉతతుర్ ప్రదేశ్ మీకెంతో రుణపడి ఉంది. 

 ఈ రాష్టట్రం దేశానికి 9 మంది ప్రధానమంత్రులను అందించింది. 
కాని ఒకక్ రాష్టట్రపతి కూడా రాలేదు. అలాంటి పర్సిథ్తిలో ఈ 
రాషాట్ర నికి చెందిన ఒక వయూకితుకి దేశ అతుయూన్నత రాజాయూంగ పద్వి 
అధిష్ఠాంచే బాధ్యూత తొలిస్ర్ అపపొగించడం ఉతతుర్ ప్రదేశ్ కు 
గర్వీకార్ణం. 

 ప్రతీ ఒకక్ పౌరుని జీవిత్ని్న స్లభతర్ం, ఆనంద్మయం 
చేసేందుకు ప్రధానమంత్రి నిర్ంతర్ం శ్రమిసూతు ఉండడం నిజంగా 
దేశానికి లభించిన మహ్భాగయూంగా నేను భావిస్తునా్నను.  భార్త 
మాత సేవ అనే పదానికి ఆయన కొతతు అర్్ధం కలిపొంచారు. జాతి 
సేవ-ప్రజా స్ంక్షేమం కాన్సుప్టె  కు ఆయన ఒక కొతతు కోణం 
ఆవిష్టక్ర్ంచారు.

 భార్తీయ స్ంస్క్కృతి ఆధార్ంగా ఒక స్మి్మళిత, స్మర్స్యూపూర్వీక 
స్మాజ నిరా్మణ్నికి;  పేద్లు, వెనుకబడిన తర్గతులు, 

నిరాద్ర్ణకు గుర్వుతున్న వరాగి ల అభుయూన్నతికి బాబాస్హెబ్ తన 
జీవితం అంత్ పోరాటం చేశారు. ఆయన ఆద్రా్శిలను 
ప్రధానమంత్రి అమలుపరుస్తున్న తీరు మనంద్ర్కీ 
అస్ధార్ణమైన స్ంఘటన. 

 నేను నా గ్రామానికి వచిచునప్పుడు ఉదేదూశపూర్వీకంగానే ఇకక్డి 
మటిటెని నా నుదుటిపై ధ్ర్ంచాను. మాతృమ్ర్తు పటలీ  ఇదే తర్హ్ 
ప్రత్యూక ఆపాయూయత, ఆరాధ్నా భావం నేను ప్రధానమంత్రి 
జీవితంలో గమనించాను. 

 ప్రధానమంత్రి బలమైన ఆకాంక్ష గుర్ంచి నేను 
ప్రస్తువించాలనుకుంటునా్నను. ఇటీవల జపాన్ పర్యూటన 
స్మయంలో అకక్డ నివశిస్తున్న భార్తీయ స్ంతతి 
ప్రజలనుదేదూశించి ప్రస్ంగిసూతు త్ను వెన్న మీద్ కాకుండా ఒక 
రాతి మీద్ అనుభవం రాయాలనుకుంటున్నటుటె  చెపాపొరు. 

 ప్రపంచ యవనికపై భార్తదేశ శకితుని పునః ప్రతిష్ఠాంచాలన్న 
పటుటె ద్ల కలిగిన ప్రధానమంత్రి స్వీభావం అది. 

 తన అస్ధార్ణ పౌరుష్టం, పటుటె ద్లతో ఆయన జాతికి ఒక 
ప్రత్యూక గుర్తుంపు, గౌర్వం తీస్కువచాచురు. అటువంటి 
భార్తమాత పుత్రుడు మనకి లభించడం దేశవాస్లంద్ర్కీ 
గర్వీకార్ణం  

Nation పరౌంఖ్  లో ర్ష్ట్రపతి-ప్రధానమంత్రి ప్రతేయాక కథనం
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 ఈ గ్రామం ఒక రాష్టట్రపతి బాలాయూని్న వీక్షించింది. ఆయన ప్ర్గే కొదిదూ 
ప్రతీ ఒకక్ భార్తీయునికి గర్వీకార్ణంగా నిలిచారు. ఐద్ తర్గతి 
తరావీత ఈ గ్రామానికి 5-6 కిలోమీటర్లీ దూర్ంలో ఉన్న మరో 
గ్రామంలో విదాయూభాయూస్ం కోస్ం పేరు నమోదు చేస్కున్న కాలంలో 
ఆయన పాద్ర్క్షలు లేకుండా పాఠశాలకు పరుగులు తీసిన ఉద్ంతం 
నా ద్ృష్టెకి వచిచుంది. ఈ పరుగు ఆరోగయూం కోస్ం కాదు. మలమల 
మాడిపోతున్న ఎండలో పాదాలు మర్ ఎకుక్వగా కాలిపోకుండా 
చూస్కునేందుకు తీసిన పరుగు అది.

 పరౌంఖ్ గ్రామంలో భార్తదేశ గ్రామాలకు చెందిన పలు 
ఆద్ర్్శిప్రాయమైన చిత్రాలను నేను చూశాను. నేను మొద్ట ఈ 
గ్రామంలో పథార్ మాత ఆశీస్సులు తీస్కునే అవకాశం లభించింది. 
ఈ గ్రామానికి చెందిన ప్రత్యూక చిహ్నం ఈ ఆలయం. ఈ ప్రాంత్నికే  
కాదు, ఈ దేశ ఆధాయూతి్మక కాంతి అది. అంత్ కాదు, భకితుభావంతో 
పాటు దేశభకితు కూడా మిళితమైన ఆలయం అది అని నేను చెపపొగలను.

 రాష్టట్రపతి తండ్రిగార్ ఆలోచనకు నేను అభివాద్ం చేస్తునా్నను. ఆయన 
ఊహ్త్మక శకితుకి శిర్స్సు వంచి నమస్క్ర్స్తునా్నను. ఆయన తన 
జీవితంలో ఎనో్న తీర్థ్యాత్లు చేశారు. ఎనో్న ప్రదేశాలు 
స్ంద్ర్్శించారు. కొని్న స్రులీ  బద్రీనాథ్, కొని్న స్రులీ  కేదార్ నాథ్, కొని్న 
స్రులీ  అయోధ్యూ, మర్కొని్న స్రులీ  కాశీ, ఇంకొని్న స్రులీ  మధుర్.. ఇలా 
ఎనో్న ప్రదేశాలు తిర్గారు. 

 అప్పుడు ఆయన ఆర్థ్క సిథ్తి అంత గొపపొగా ఏమీ లేదు. యాత్ల 
స్మయంలో గ్రామంలోని ప్రజలంద్ర్ కోస్ం ప్రస్ద్ం అయినా 
తీస్కురాలేనంత పేద్ర్కం ఆయనది. కాని ఆయన తీర్థ్యాత్రా స్థ్లాల 
నుంచి కొని్న రాళ్లీ  ఏరుకుని తెచేచు వారు. ఆ రాళ్లీని్నంటినీ ఒక చెటుటె  
కింద్ వేసే వారు. అలా ఇకక్డ పేరుకున్న రాళ్లీనీ్న హిందుస్తున్ లోని 
ప్రతీ ఒకక్ ప్రాంతం నుంచి ఆయన తెచిచునవే. వాటినే గ్రామస్థ్లు 
ఇప్పుడు ఒక దేవాలయంగా పూజిస్తునా్నరు.

 పరౌంఖ్ గ్రామం నుంచి రాష్టట్రపతి పొందిన స్ంస్క్రాని్న నేడు 
ప్రపంచం యావతుతు చూస్తుంది. ఒక పకక్ రాజాయూంగం, మరో పకక్ 
స్ంస్క్కృతి కలబోత స్ంఘటన ఈ రోజు నా అనుభవంలోకి వచిచుంది. 
రాష్టట్రపతి తన పద్వికి గల ప్రొటోకాల్సు అని్నంటినీ పకక్న ప్టిటె నను్న 
ఆశచుర్యూపర్చారు.

 హెలీపాడ్ లో స్వీగతం పలికేందుకు ఆయన స్వీయంగా వచాచురు. 
హుందాతనం, సీనియార్టీకి మారుపేరైన పద్విలో ఉన్న  ఎవర్ 
మార్గిద్ర్్శికంలో అయిత్ మనం పని చేస్తునా్నమో అలాంటి వయూకితు అని్న 
మెటులీ  దిగి రావడం నాకు సిగుగి  అనిపించింది. అదే విష్టయం 
రాష్టట్రపతితో ప్రస్తువిసూతు ఈ రోజు మీరు నాకు చాలా అనాయూయం 
చేశార్ని నేనంటే నేను రాజాయూంగ నిబంధ్నలు పాటిస్తును, కాని కొని్న 
స్రులీ  స్ంస్క్కృతికి దాని బలం దానికుంటుంద్ంటూ ఆయన 
తడుముకోకుండా స్మాధానం ఇచాచురు.  

“భారతదేశంలోకి ఒక్ గా్ర మంలో జని్మంచిన్ నిర్పేద కూడా దేశ రాష్ట ్రప్తి-ప్్ర ధాన్మంతి్ర , “భారతదేశంలోకి ఒక్ గా్ర మంలో జని్మంచిన్ నిర్పేద కూడా దేశ రాష్ట ్రప్తి-ప్్ర ధాన్మంతి్ర , 

గవర్నర్, ముఖ్యమంతి్ర  ప్దవుల్ను అధిష్్ఠి ంచవచ్చు”గవర్నర్, ముఖ్యమంతి్ర  ప్దవుల్ను అధిష్్ఠి ంచవచ్చు”

పరౌంఖ్  లో ర్ష్ట్రపతి-ప్రధానమంత్రి Nationప్రతేయాక కథనం
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కోవిడ్ కార్ణంగా ప్రపంచం యావతుతు స్తుంభించిపోయినా భార్తదేశం ఆగిపోలేదు. 
ముందుకు పురోగమిసూతు స్వీయం-స్మృది్ధ స్ధించాలని స్ంకలిపొంచింది. ఈ స్ంకలపొం 
అస్ధార్ణమైన విజయాని్న అందించింది. కోవిడ్ కాలంలో దేశం ఎనో్న తొలి ఘనతలు 
స్ధించింది:  తొలిస్ర్గా ఎగుమతులు ర్.30 లక్షల కోటులీ  దాట్యి, దేశ చర్త్లో 

తొలిస్ర్గా 84 బిలియన్ డాలర్లీ విదేశీ ప్రతయూక్ష ప్టుటె బడులు వచాచుయి. 70 వేలకు పైగా 
ర్జిస్టెర్్డ స్టె ర్టె-అప్ లలో 100 యునికార్్న లు అవతర్ంచాయి. ప్రపంచంలోనే అమిత 
వేగంగా అభివృది్ధ చెందుతున్న ఆర్థ్క వయూవస్థ్గా, ప్రపంచంలో మ్డో ప్ద్దూ ఇంధ్న 
వినియోగదారుగా దేశం నిలిచింది. అవనీ్న చూస్కుంటూ నిలిచిపోయే స్మయం 

మాత్ం ఇది కాదు. అందుకు భిన్నంగా మనం మర్ంత వేగంగా ముందుకు స్గాలి. 
లకో్నలో జర్గిన ఉతతుర్ ప్రదేశ్ ఇన్వీస్టెర్లీ స్ద్స్సు స్ంద్ర్్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ తొలి ద్శలో ర్.80,000 కోటలీకు పైగా విలువ గల 1406 కొతతు ప్రాజెకుటెలకు 

జూన్ 3వ త్దీన శంకుస్థ్ పన చేసి నవభార్త స్ంకలాపొని్న పునరుదాఘా టించారు.

కొతతా  పా్ర ధానా్యలుకొతతా  పా్ర ధానా్యలు
కొతతా  సంక్ల్్పంకొతతా  సంక్ల్్పం

దేశంలో జనాభాపర్ంగా అతి ప్ద్దూ రాష్టట్రం అయిన ఉతతుర్ 
ప్రదేశ్  స్దీర్ఘా, ఉజవీల స్ంస్క్కృతిక చర్త్ కూడా కలిగి 
ఉంది. ఈ రాషాట్ర నికి ఇపపొటికే యమునా ఎక్సు ప్రెస్ వే, 

పూరావీంచల్ ఎక్సు ప్రెస్ వే, లకో్న-ఆగ్రా ఎక్సు ప్రెస్ వే ఉనా్నయి. 
బుందేల్ ఖండ్ ఎక్సు ప్రెస్ వే పూర్తు కావడానికి సిద్్ధంగా ఉంది. 
త్జాగా గంగా ఎక్సు ప్రెస్ వేకు శంకుస్థ్ పన జర్గింది. ప్రస్తుతం 
రాష్టట్రంలో 9 విమానాశ్రయాలు పని చేస్తుండగా మరో 5 నిరా్మణంలో 
ఉనా్నయి. వీటికి తోడు మరో 7 విమానాశ్రయాలకు ప్రతిపాద్నలు 
సిద్్ధం అయాయూయి. దేశంలోని రెండు ర్క్షణ కార్డార్లీలో ఒకటి ఉతతుర్ 
ప్రదేశ్ లో ఉంది. రెండు కొతతు అభివృది్ధ మైలురాళ్లీ  చేరేందుకు 
రాష్టట్రం స్దీర్ఘా కాలం నుంచి కృష్ చేస్తుంది. జూన్ 3వ త్దీన యుపి 
ఇన్వీస్టెర్లీ స్ద్స్సు స్ంద్ర్్భంగా ప్రధానమంత్రి  నరేంద్ర మోదీ 80 
వేల కోటలీకు పైగా విలువ గల 1406 ప్రాజెకుటెలకు శంకుస్థ్ పన 
చేసిన స్ంద్ర్్భంగా మాట్లీ డుతూ,  “దేశ జనాభాలో ఐదింట ఒక 
వంతు ఉతతుర్ ప్రదేశ్ లోనే ఉనా్నరు. అంటే ఉతతుర్ ప్రదేశ్ లో ఒక 
వయూకితు లాభపడిత్ దేశంలోని ప్రతీ ఆరుగుర్లో ఒకర్కి లాభదాయకం 
అవుతుంది. 21వ శత్బిదూలో భార్తదేశ వృది్ధ కథనాని్న యుపి 
మర్ంత వేగవంతం చేస్తుంద్ని నేను విశవీసిస్తునా్నను” అనా్నరు.

ప్్ర ధాన్మంతి్ర  న్రేంద్ర  మోదీ ప్్ర సంగంలోని ప్ది ప్్ర ధానాంశ్లు:
 విశవీస్నీయమైన భాగస్వీమిగా ప్రపంచం ఆశిస్తున్న స్థ్ యిలో ఎదిగే స్మర్థ్్యం 

ప్రజాస్వీమిక భార్తదేశానికి మాత్మే ఉంది. నేడు ప్రపంచం యావతుతు భార్తదేశ 
స్మరాథ్ ్యని్న గుర్తుస్తుంది. 

 దేశం శకితువంతమైన తయార్ కేంద్రంగా ఎద్గడానికి;  శకితువంతమైన, భిన్నతవీంతో 
కూడిన విలువలు, స్ర్ఫరా వయూవస్థ్గా ఎదిగేందుకు ప్రతీ ఒకక్ర్ కృష్ అవస్ర్ం.

 మేం సిథ్ర్మైన విధానాలు, స్మనవీయం, వాయూపార్ సౌలభయూత ప్రాధానయూతను 
ప్రకటిస్తునా్నం. వేలాది ఉలలీంఘనలు, కాలం చెలిలీపోయిన చట్టె లను  ర్దుదూ  చేశాం. 
నిర్దూష్టటెమైన, అదు్భతంగా ర్పకలపొన చేసిన మా విధానాల ఫలితమే ఇది. జి.ఎస్.
టిగా విఖాయూతి  పొందిన ‘ఒకే జాతి-ఒకే పను్న’; ‘ఒకే జాతి-ఒకే గ్రిడ్’, ‘ఒకే జాతి-
ఒకే మొబిలిటీ కారు్డ ’, ‘ఒకే జాతి-ఒకే రేష్టన్ కారు్డ ’...ఇలా ఎనో్న ప్రవేశప్ట్టె ం.

 2014 స్ంవతసుర్ం నాటికి దేశంలో  6 కోటలీ మంది బ్రాడ్ బాయూండ్ 
వినియోగదారులునా్నరు. ఇప్పుడు వార్ స్ంఖయూ 78 కోటులీ  దాటిపోయింది. 2014 
స్ంవతసుర్ంలో 1 జిబి డేట్ ధ్ర్ ర్.200 కాగా ఇప్పుడది ర్.11-12కి 
దిగివచిచుంది.

 ఇంత తకుక్వ డేట్ ధ్ర్లున్న ప్రపంచంలోని కొదిదూ దేశాలోలీ  భార్తదేశం ఒకటి. 
2014 నాటికి దేశంలో 11 లక్షల కిలోమీటర్లీ ఆపిటెకల్ ఫైబర్ ఉండగా ఇప్పుడు 
దేశంలో వేసిన ఆపిటెకల్ ఫైబర్ నిడివి 28 లక్షల కిలోమీటరులీ  దాటింది. 

యుపి ఇన్్వస్్టర్ స్ద్సు్స జాతీయం 
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భార్తదేశంలో అపార్మైన అవకాశాలునా్నయి. కాని 
పర్మిత ప్రయత్్నలతో ఈ అపార్ అవకాశాలు 
వినియోగంలోకి రావడం అస్ధ్యూం. 21వ శత్బిదూలో 

భార్తదేశ అభివృది్ధకి ప్రధాన మ్లస్తుంభంగా నిలవనున్న అంతర్క్ష 
ర్ంగానికి కూడా ఇదే వర్తుస్తుంది. అంతర్క్ష ర్ంగంలోని ఈ అపార్ 
అవకాశాలు వినియోగించుకునే దిశగా కొతతు ప్రార్ంభానికి శ్రీకార్ం 
చుట్టె రు. భోపాల్, అహ్మదాబాద్  లో ప్రార్ంభించిన ఇండియన్ 
నేష్టనల్ సేపొస్ ప్రమోష్టన్ అండ్ ఆధ్రైజేష్టన్ (ఇన్-సేపొస్) ఈ దిశగా ఒక 
కీలక ముంద్డుగు. జూన్ 10వ త్దీన దీని్న ప్రధానమంత్రి  నరేంద్ర 
మోదీ ప్రార్ంభిసూతు “21వ శత్బిదూ ఆధునిక భార్త నిరా్మణంలో నేడు 
అదు్భతమైన ఒక కొతతు అధాయూయం ప్రార్ంభమయింది. అంతర్క్ష  
ర్ంగంలో వాయూపార్ సౌలభయూతను మెరుగుపర్చడం కోస్ం మేం తవీర్లో 
ఒక విధానం ఆవిష్టక్ర్ంచనునా్నం” అనా్నరు.

2020 జూన్ లో ఈ  ప్రాజెకుటెను కేంద్ర మంత్రిమండలి 
ఆమోదించింది. భార్త ప్రభుతవీ అంతర్క్ష శాఖకు చెందిన స్వీతంత్ 
నోడల్ ఏజెనీసు ఇది. భోపాల్ లో ఈ స్ంస్థ్ కారాయూలయం ప్రార్ంభించిన 
స్ంద్ర్్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లీ డుతూ “దీర్ఘాకాలంగా 
అంతర్క్ష ర్ంగంలో ఒక స్ర్ఫరాదారుగా మాత్మే ప్రైవేటు ర్ంగాని్న 
చూశారు. కాని ఇప్పుడు ప్రైవేటు ర్ంగం పాత్ స్ర్ఫరాదారుకే 
పర్మితం కాదు, అంతర్క్ష ర్ంగంలో ఒక ప్ద్దూ శకితుగా ఆ ర్ంగం కీలక 
పాత్ పోష్ంచనుంది. 

మానవాళి భవిష్టయూతుతు, పురోగతిపై భార్ ప్రభావం 
చూపే రెండే ర్ంగాలు అంతర్క్షం, నీరు. వీలైనంత 

తవీర్గా భార్తదేశం ఈ రెండు అవకాశాలను 
అందిపుచుచుకోవాలి. ప్రధానమంత్రి   నరేంద్ర 
మోదీ విజన్ కు దీటుగా అంతర్క్ష ర్ంగాని్న 

ప్రైవేటు ప్టుటె బడులకు తెర్చారు. ఇస్రోకు చెందిన 
స్దుపాయాలు, టెకా్నలజీలు ప్రైవేటు ర్ంగానికి 

అందుబాటులోకి రావడానికి వీలుగా ప్రధానమంత్రి 
జూన్ 10వ త్దీన భోపాల్, అహ్మదాబాద్  ప్రధాన 

కేంద్రాలుగా ఇన్-సేపొస్ ను ప్రార్ంభించారు. 
గుజరాత్ స్ంద్ర్్శిన స్మయంలో నవ్ స్ర్లో 

ఎఎం నాయక్ హెల్తు  కేర్ కాంప్లీక్సు, నిరాలీ మలీటె 
హ్సిపొటల్ స్హ్ ర్.3050 కోటలీ విలువ గల పలు 

అభివృది్ధ ప్రాజెకుటెలను ప్రధానమంత్రి  నరేంద్ర మోదీ 
ప్రార్ంభించారు.

అంతరిక్ష రంగంలో అతి పెద్ద  విజేత అంతరిక్ష రంగంలో అతి పెద్ద  విజేత 
కానున్్న పెై ్రవేటు రంగంకానున్్న పెై ్రవేటు రంగం

Nationగుజర్త్ గర్్వకార్ణం జాతీయం 
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ప్రభుతవీ అంతర్క్ష స్ంస్థ్ల బలానికి ప్రైవేటు ర్ంగం అభిరుచి 
కూడా జోడైత్ హదుదూ లు లేని అవకాశాలు తెరుచుకుంట్యి. 
యువతకు అడు్డ గా ఉన్న ప్రతీ ఒకక్ అవరోధాని్న ప్రభుతవీం 
తొలగిస్తుంది. పలు స్ంస్క్ర్ణలు ప్రభుతవీం చేపడుతోంది. 
ప్రైవేటు ర్ంగానికి వాయూపార్ సౌలభయూం కలిపొంచినటటెయిత్ దేశ 
పౌరులంద్ర్కీ జీవన సౌలభయూం కలిపొంచడంలో ఆ ర్ంగం 
స్హ్యకార్గా నిలుస్తుంది. అంతర్క్ష ర్ంగంలో ప్రైవేటు 
ర్ంగానికి గల స్మరాథ్ ్యని్న ప్రభుతవీం గుర్తుంచింది. అందుకే 
ఇప్పుడు టెకా్నలజీని, అనుభవాని్న వార్తో పంచుకుంటోంది” 
అనా్నరు. 

“అంతర్క్ష ర్ంగంలో స్ంస్క్ర్ణలు నిర్ంతరాయంగా 
కొనస్గుత్యని నేను ప్రైవేటు ర్ంగానికి హ్మీ ఇస్తునా్నను. 

ప్ద్దూ ఆలోచనలు మాత్మే ప్ద్దూ విజేతలను అందిస్తుయి. 
అంతర్క్ష పర్శ్రమను విపలీవాత్మకం చేయగల స్మర్థ్త 

ఇన్-సేపొస్ కి ఉంది. భార్తదేశ అంతర్క్ష కార్యూక్రమం ఒక 
విధ్ంగా ‘ఆత్మ నిర్్భర్ భార్త్’ కు ప్ద్దూ గుర్తుంపును తెచిచు 

ప్డుతుంది. భార్త ప్రైవేటు ర్ంగం నుంచి ఈ కార్యూక్రమానికి 
ఉత్తుజం ఏర్పొడినప్పుడు దానికి ఎంత శకితు జోడవుతుంద్ మీరే 

ఊహించుకోవచుచు.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

అంతరిక్ష రంగంలో అంతరిక్ష రంగంలో 
విసతా రిసుతా న్్న భారత విసతా రిసుతా న్్న భారత 

సామరా్థ్ ్యలుసామరా్థ్ ్యలు

ఐ.ఎస్.పి.ఏఐ.ఎస్.పి.ఏ

ఉప్గ్ర హాలుఉప్గ్ర హాలు ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్-1జిఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్-1జి

వాణిజయూపర్మైన అంతర్క్ష 
ప్రయాణ్ల విభాగంలో 
భార్తదేశాని్న ప్రపంచ 
నాయకతవీ స్థ్ యికి ప్ంచే 
చొర్వ ఇండియన్ సేపొస్ 
అస్సియేష్టన్ (ఐఎస్ పిఏ) 
ప్రార్ంభం.
ప్రగతిశీలమైన అంతర్క్ష 
స్ంస్క్ర్ణలు, కార్యూక్రమాలు, 
యాత్ల దావీరా భార్తదేశం 
అంతర్క్ష  కార్యూక్రమంలో 
ఒక సూపర్ పవర్ గా 
ఎదుగుతోంది. 

అమిత వేగవంతమైన 
కమ్యూనికేష్టన్ సేవలు 
ప్ంచడానికి అతయూంత 

అధునాతనమైన జిశాట్-
11, జిశాట్-29 ఉపగ్రహ్లు 

ప్రయోగించడం జర్గింది. 

భార్తదేశానికి స్వీంత 
ఉపగ్రహ నావిగేష్టన్ వయూవస్థ్ 
అభివృది్ధ చేస్కునే స్మర్థ్్యం 
అందించింది.

342 
ఇపపొటివర్కు భార్తదేశం  
ప్రయోగించిన మొతతుం విదేశీ 
ఉపగ్రహ్ల స్ంఖయూ

మంగళ్ యాన్  ప్రయోగం 
దావీరా భార్తదేశం తొలి 

ప్రయత్నంలోనే కుజగ్రహ్ని్న 
చేర్గలిగింది.

మన పర్శ్రమకు అవస్ర్ం అయిన చేయూత ఇన్-సేపొస్ అంద్చేస్తుంది.  అది ఒక ప్రోత్సుహక, ఉత్తుజిత, అధీకృత, పర్యూవేక్షక 
బాధ్యూతలు నిర్వీహిస్తుంది. ఇన్-సేపొస్ టెకి్నకల్ లాయూబ్, కీలీన్ ర్మ్ లో భార్త కంప్నీలకు అవస్ర్ం అయిన డిజైనంగ్, 
ఫ్యూబ్రికేష్టన్, అసెంబిలీంగ్, టెసిటెంగ్ పర్కరాలు అందుబాటులోఉంట్యి. అలాగే భార్త అంతర్క్ష పర్శ్రమ స్మరాథ్ ్యలను 
ప్ంచడానికి ఉపయోగపడే ఆధునిక స్దుపాయాలు, మౌలిక వస్తులు కూడా ఇందులో ఏరాపొటవుత్యి.

ఇన్-స్్పస్ లో అందించే సద్పాయాలు

అంతర్క్ష వాహక నౌకల 
విష్టయానికి వసేతు 2014కి ముందు 
ఏడాదికి స్గటు ప్రయోగాలు 
2.15 కాగా 2014 నుంచి 5.9కి 
ప్ర్గింది. 

2014 స్ంవతసురానికి 
ముందు 35 విదేశీ ఉపగ్రహ 
ప్రయోగాలు నిర్వీహించగా 
2014 తరావీత 307 విదేశీ 
ఉపగ్రహ ప్రయోగాలు 
జర్గాయి. 

గత 8 స్ంవతసురాల కాలంలో ర్కారు్డ  
స్ంఖయూలో అంతర్క్ష ప్రయోగాలు 
జర్గాయి. 2014 స్ంవతసురానికి 

ముందు ఏడాదికి స్గటున 1.7 
అంతర్క్ష యాత్లు జర్గాగి  2014 
తరావీత ఆ స్ంఖయూ ఏడాదికి 5.4కి 

ప్ర్గింది.

ప్్ర ప్ంచ రికార్డుప్్ర ప్ంచ రికార్డు
ఒకే అంతర్క్ష వాహక నౌక నుంచి 
ర్కారు్డ  స్ంఖయూలో 104 ఉపగ్రహ్ల 
ప్రయోగం జర్గింది. అలాగే ఒకే 

అంతర్క్ష వాహక నౌక నుంచి 3 ఆర్బిట్ 
మిష్టనులీ  పంపడం కూడా ఒక ర్కారు్డ .

గుజర్త్ గర్్వకార్ణంజాతీయం 
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పేద్లకు స్ధికార్త కలిపొంచడంలో ఆరోగయూ సేవల ఆధునీకర్ణ, అందుబాటు 
అతయూంత ప్రధానం. అదే అంశాని్న ద్ృష్టెలో ఉంచుకుని గత 8 స్ంవతసురాల 
కాలంలో ప్రభుతవీం ఆరోగయూ ర్ంగంలో స్దుపాయాలు ప్ంచే విష్టయంలో 
స్ంపూర్్ణత్ విధానం ఆచర్ంచింది.  పేద్లు, మధ్యూతర్గతి కుటుంబాలకు 
వాయూధుల నుంచి ర్క్షణ కలిపొంచడం, వార్ వైద్యూ వయూయాలు తగిగించడం ప్రభుతవీ 
లక్షష్ం. నవ్ స్ర్లో ఎఎం నాయక్ హెల్తు కేర్ కాంప్లీక్సు,  నిరాలీ మలీటె సెపొషాలిటీ 
ఆస్పొత్రి ప్రార్ంభించిన స్ంద్ర్్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వీయంగా 
ఈ విష్టయం చెపాపొరు. ఆయుషా్మన్ భార్త్ కార్యూక్రమం కింద్ గుజరాత్ లో 41 
లక్షల మంది రోగులు ఉచిత వైద్యూ సేవలు అందుకునా్నరు. వార్కి ర్.7 వేల 
కోటులీ  ఆదా అయింది. ఈ స్ంద్ర్్భంగా ప్రధానమంత్రి మాట్లీ డుతూ గుజరాత్ 
ప్రజల జీవిత లక్షష్ం ఆరోగయూం, సేవ. సేవాభావాని్న అతి ప్ద్దూ బలంగా బాపూ 
వంటి ప్ద్దూలు దేశంలో సూఫూర్తుని నింపారు. గుజరాత్ లోని ఈ ఆస్కితు ఇపపొటికీ 
స్ంపూర్్ణ శకితు కలిగి ఉంది.

అహ్మదాబాద్ లో ఇన్-సేపొస్ ను ప్రార్ంభించడంతో పాటు 
దాని ప్రార్ంభోతసువ స్మయంలోనే ఇస్రో ప్రైవేటు ర్ంగంతోను, 
ఇతర్ స్ంస్థ్లతోను 10 ఒపపొందాలు కుదురుచుకుంది. ప్రపంచ 
అంతర్క్ష పర్శ్రమ విలువ ప్రస్తుతం 400 బిలియన్ డాలరులీ  కాగా 
2040 నాటికి అది ఒక ట్రిలియన్ డాలర్లీకు చేరుతుంద్ని అంచనా. 
ఈ ప్రపంచ భాగస్వీమయూం వాట్ను ప్ంచాలని భార్తదేశం 
భావిస్తుంది. ఇన్-సేపొస్ ఈ దిశగా ఒక ముంద్డుగు.

2021 అకోటె బర్ లో భార్త అంతర్క్ష స్ంఘం ప్రార్ంభోతసువ 
కార్యూక్రమంలో ప్రధానమంత్రి  మోదీ మాట్లీ డుతూ అంతర్క్ష 
ర్ంగంలోను, అంతర్క్ష కార్యూక్రమాలోలీ ను ప్రైవేటు ర్ంగాని్న 
ప్రోతసుహించే సింగిల్ విండో ఇన్-సేపొస్. భార్త అంతర్క్ష మౌలిక 
వస్తులు ఉపయోగించుకునే స్మానావకాశం ఇది ప్రైవేటు 
ర్ంగానికి ఇది కలిపొస్తుంది. ఇప్పుడు ఇస్రోకు చెందిన మౌలిక 
వస్తులను ప్రైవేటు ర్ంగం కూడా ఉపయోగించుకోవచుచు అనా్నరు.   

నవ్ స్ర్ జిలాలీ లోని గిర్జన ప్రాంతం ఖుదేవీల్ లో 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జూన్ 10వ త్దీన “గుజరాత్ 
గౌర్వ్ అభియాన్”లో పాల్గి నా్నరు. ఆ కార్యూక్రమంలో 
భాగంగా ఆయన ర్.3050 కోటలీ విలువ గల 7 ప్రాజెకుటెలను 
ప్రార్ంభించి, 12 ప్రాజెకుటెలకు శంకుస్థ్ పన చేసి, 14 
ప్రాజెకుటెలకు భూమిపూజ నిర్వీహించారు. ఈ ప్రాజెకుటెలు ఈ 
ప్రాంతంలో నీటి స్ర్ఫరాను మెరుగుపర్చడంతో పాటు 
కన్కిటెవిటీని ప్రోతసుహించడానికి, జీవన సౌలభయూం మెరుగు 
పర్చడానికి స్హ్యకార్ అవుత్యి. ఈ స్ంద్ర్్భంగా 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లీ డుతూ “గత రెండు 
ద్శాబాదూ ల కాలంలో చోటు చేస్కున్న వేగవంతమైన అభివృది్ధ, 
దాని ఆధార్ంగా ఏర్పొడిన ఆకాంక్షలు గుజరాత్ కు 
గర్వీకార్ణం. నేడు చేపటిటెన ఈ ప్రాజెకుటెలు ద్క్షిణ గుజరాత్ 
లోని సూర్త్, నవ్ స్ర్, వలస్ద్, తపి జిలాలీ లోలీ  ప్రజలకు 
జీవన సౌలభయూం చేకూరుస్తుయి” అనా్నరు.

Nationగుజర్త్ గర్్వకార్ణం జాతీయం 

హెల్తా  కేర్ కాంపెలో క్స్, ఆస్పతి్ర  పా్ర రంభం
ఆయుష్్మన్ భారత్ కారణ్ంగా గుజరాత్ కు రూ.7 

వేల్ కోటులో  ఆద్

రండు దశ్బా్ద ల్ కాల్ంలో అద్భుత అభివృదిధి  సాంప్్ర ద్యం 

33 పా్ర జకు్ట ల్ పా్ర రంభం, శంకుసా్థ్ ప్న్, 
భూమి పూజ
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న్వ భారతం:న్వ భారతం:
నై పుణ్్యభివృదిధినై పుణ్్యభివృదిధి

కేంద్ర ంగా కేంద్ర ంగా 
ఆవిరాభువంఆవిరాభువం

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ముఖపత్ కథనం
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మా  నాన్న హఠాతుతుగా మర్ణించడంతో కుటుంబ 
ఆర్థ్క పర్సిథ్తి మర్ంత దిగజార్ంది. ఇంటోలీ  
ఇద్దూరు మ్గ, చెవిటి అకక్చెలెలీళ్లీ  ఉనా్నరు. 

మేమెంతో కుంగిపోయాం, తరావీత నేను నైపుణ్యూభివృది్ధ శిక్షణనిచేచు 
జిలాలీ స్థ్ యి స్మ్హిక శిక్షణ కేంద్రం గుర్ంచి తెలుస్కుని అకక్డ 
ఫ్యూష్టన్ డిజైనింగ్ చదివాను. ఇప్పుడు నేను అదే నైపుణ్యూభివృది్ధ 
కేంద్రంలో చెవిటి, మ్గవార్కి నైపుణయూ శిక్షణ ఇస్తునా్నను. నాకు 
మంచి జీతంతోపాటు నాలాంటి ఎంద్రో యువతకు శిక్షణ ఇచేచు 
అవకాశం లభించడంతో నేను, నా కుటుంబం ఇప్పుడు స్ంతోష్టంగా 
జీవిస్తునా్నం. జము్మ, కశీ్మర్ లోని కుపావీడా వాస్తువుయూరాలైన యువతి 

నీలోఫర్ ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఆత్మవిశావీస్ంతో చెపిపొన మాటలివి. 
నైపుణ్యూభివృది్ధ కార్యూక్రమం ఆమె కుటుంబానికి కొతతు దిశను చూపింది. 
అదేవిధ్ంగా హరాయూనా యువతి పూజారాణి కూడా ఆస్పొత్రులలోని 
రోగుల స్ంర్క్షణపై  శిక్షణ పొంది చీకూచింత్ లేకుండా జీవిస్తుంది. 
ఇక 12వ తర్గతి పూర్తుచేసి, భవిష్టయూతుతుపై అయోమయంలో ఉన్న 
ఇమ్రాన్ ‘ప్రధానమంత్రి నైపుణ్యూభివృది్ధ కార్యూక్రమం’ దావీరా శిక్షణ 
పొందిన తరావీత జీవితంలో త్ను ఏదైనా చేయగలననే ఆత్మవిశావీస్ం 
స్ంతర్ంచుకునా్నడు. “నైపుణ్యూభివృది్ధ కేంద్రంలో చేరేదాకా 
నేన్ప్పుడూ కంపూయూటర్ వాడలేదు. నాకున్న నైపుణయూమేమిటో కూడా 
నాకే తెలియదు” అని రాజస్థ్ న్ లోని శ్రీ గంగానగర్ వాస్తువుయూడు 

దేశంతో, స్మాజంతో ముడిపడిన ప్రతి ర్ంగంలోన్ 
స్ంకేతిక పర్జాఞా నం, కొతతు నైపుణ్యూల అభివృది్ధ అతయూంత 
అవస్ర్మైనవిగా మారాయి. విద్యూ లేదా ఆరోగయూం, కార్్మక 
లేదా పర్శ్రమ, గ్రామం లేదా నగర్ం, ప్రభుతవీం లేదా 
కార్పొరేట్ వగైరాలోలీ  ర్ంగం ఏదైనపపొటికీ కోవిడ్ అనంతర్ 
ప్రపంచంలో ఈ అంశాలకు ప్రాముఖయూం మర్ంత 
ప్ర్గింది. దీంతో నైపుణ్యూభివృది్ధకి భార్తదేశం స్ర్కొతతు 
దిశను నిరేదూశించింది. ఆ మేర్కు దేశంలోని యువతర్ం 
వివిధ్ నైపుణ్యూలతో తమ జీవిత్లను  తీర్చుదిదుదూ కునే వీలు 
కలిపొంచడం దావీరా వృది్ధకి, పురోగమనానికి బాటలు 
వేసింది. అంత్కాకుండా ఉపాధిని కాంక్షించే కోట్లీ ది 
యువత, వెనుకబడిన వరాగి ల వార్కి నైపుణ్యూలు, 
పునఃనైపుణయూం, ఉన్నత నైపుణయూం ఒక త్ర్కమంత్ంగా 
మారాయి. “సిక్ల్ ఇండియా మిష్టన్” యువతను 
అతుయూతతుమ మానవ వనరులుగా ర్పుదిదిదూ, నైపుణ్యూలకు 
కొతతు గుర్తుంపును తెచిచుప్డుతోంది. ఆ విధ్ంగా ఎంతో 
దూర్ద్ృష్టెతో 7 స్ంవతసురాల కింద్ట పునాది వేయబడిన  
స్వీయం స్మృద్్ధ భార్తం స్ంకలాపొని్న స్కార్ం చేయడం 
ద్హద్పడుతోంది.

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ ముఖపత్ కథనం
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ర్వీంద్ర శర్్మ చెపాపొడు. కానీ, ఇప్పుడు నా ప్రతిభకు తగిన గుర్తుంపు 
లభించింది. చివర్కు కోవిడ్ కాలంలోన్ నా నైపుణ్యూభివృది్ధ వేగం 
న్మ్మదించలేదు. కోవిడ్ మహమా్మర్ వాయూపితుతో ప్రతి ఒకక్టి స్తుంభించిన 
పర్సిథ్తులోలీ  నైపుణ్యూభివృది్ధ కేంద్రాలోలీ  శిక్షణ పొంద్డం స్వాలుగా 
మార్ంది. అయిత్, ప్రభుతవీం ప్రవేశప్టిటెన ఆన్ లైన్ శిక్షణ విధానం 
మాకెంతో సౌలభయూం కలిపొంచింది.

నోయిడాలోని ఐటీఐ విదాయూర్థ్ని కృతికా శర్్మ తమ శిక్షణ ఎంత 
స్జావుగా ముందుకు స్గిందీ, ప్రతి స్వాలున్ త్న్లా 
అధిగమించిందీ చెబుతూ అంతులేని ఆనంద్ం వయూకతుం చేసింది. 
డైరెకటెరేట్ జనర్ల్ ఆఫ్ ట్రెయినింగ్ ఆదేశాల మేర్కు కోవిడ్ స్మయంలో 
ఆన్ లైన్ శిక్షణ పద్్ధతులను ర్పొందించడంతో ఇద్ంత్ స్ధ్యూమైంది. 
దీనివలలీ దాదాపు 17-18 లక్షల మంది ఐటీఐ విదాయూరుథ్లు ప్రయోజనం 
పొందారు.

అదేవిధ్ంగా నైపుణ్యూభివృది్ధ శిక్షణ దావీరా ఉపాధి, స్వీయం 
ఉపాధిని అనేవీష్ంచే లక్షలాది యువకుల ముఖాలోలీ  ఇప్పుడు ఇటువంటి 
ఆత్మవిశావీస్ం, స్వీవలంబన ఉత్సుహం స్స్పొష్టటెంగా కనిపిస్తునా్నయి. 

ఎందుకంటే- భార్తదేశ పార్శ్రమిక ప్రగతి, ఎపపొటికప్పుడు 
మారుతున్న పరాయూవర్ణం ఫలితంగా వివిధ్ ర్ంగాలోలీ  నైపుణ్యూభివృది్ధ 
వేగం, నాణయూత కూడా ప్ర్గాయి. దేశాని్న నైపుణయూ రాజధానిగా 
తీర్చుదిద్దూడం లక్షష్ంగా భార్తదేశాని్న స్వీయం స్మృద్్ధం చేసేందుకు 
ఏడేళ్లీ కింద్ట పునాది వేయబడింది. తద్నుగుణంగా భార్తదేశాని్న 
నైపుణయూ కూడలిగా మారాచులనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
దార్్శినికతను స్కార్ం చేసేలా నైపుణ్యూలకు స్ర్కొతతు గుర్తుంపు 
ఇవవీడానికి కొనే్నళ్లీగా అనేక ప్రత్యూక చర్యూలు చేపటటెబడా్డ యి.

నేడు దేశవాయూపతుంగా స్మారు 2.5 వేల ‘నైపుణయూ భార్తం’ 
కేంద్రాలు, దాదాపు 15 వేల శిక్షణ కేంద్రాలు ఉనా్నయి. వీటిలో 37 
ర్ంగాలకు స్ంబంధించిన 300కు పైగా కోరుసులలో శిక్షణ 
ఇవవీబడుతోంది. ఏట్ కోటి మంది యువత నైపుణయూ భార్తం 
కార్యూక్రమంలో నమోదు కావడం, వార్ జీవిత్లతోపాటు దేశానికి 
కొతతు గుర్తుంపును తెచిచుప్టటెడమే ఈ కార్యూక్రమం విజయానికి నిద్ర్్శినం. 
భార్తదేశంలో నైపుణ్యూభివృది్ధ కొతతు అంశమేమీ కాకపోయినా ఈ 
ధ్యూయం వైవిధ్యూంతో కూడినది కావడం విశేష్టం. 

ఈ రోజులోలీ  వాయూపారాలు, మారెక్టులీ  ఎంతో వేగంగా మార్పోతుంట్యి. 
కాబటిటె వాటికి అనుగుణంగా వయూవహర్ంచడం కష్టటెమవుతుంది. 
ముఖయూంగా కోవిడ్ ప్రవేశంతో దీనికి ప్రాధానయూం ప్ర్గింది. కానీ, ప్రధాని 
మోదీ మాటలోలీ  చెబిత్- “అనుగుణంగా వయూవహర్ంచాలంటే నైపుణయూం, 
పునఃనైపుణయూం, ఉన్నత నైపుణ్యూలే త్ర్కమంత్ం” నైపుణయూం అంటే 
స్ర్కొతతు నైపుణ్యూని్న అలవర్చుకోవడాని్న సూచిస్తుంది. ఒకే కొయయూతో 
కుర్చు తయారు చేయడం మీరు నేరుచుకోవడమంటే అది మీ నైపుణయూం. 
అంత్కాదు మీరు ఆ కొయయూ ర్పాని్న మలచి దాని విలువను కూడా 
ప్ంచారు. కానీ, ఆ ధ్ర్ అదే స్థ్ యిలో కొనస్గాలంటే ఈ కొతతుర్పానికి 
మర్ని్న హంగులు అద్దూడమే కాకుండా నితయూం ఒక వైవిధాయూని్న 
జోడించగలగాలి. మీరు ఎపపొటికప్పుడు కొతతు విష్టయాలను 
నేరుచుకుంటూంటేనే అది స్ధ్యూం. అలా కొతతు విష్టయం నేరుచుకోవడాని్న 
కొనస్గించాలంటే పునఃనైపుణయూం అవస్ర్ం. ఇక చిన్నస్థ్ యి ఫర్్నచర్ 
తయార్ స్మయంలో కొతతు విష్టయాలను నేరుచుకుంటూ చివర్కు మీరు 
ఆఫీస్ మొత్తునీ్న డిజైన్ చేయగలిగినపుడు మీకు ఉన్నత నైపుణయూం 
అలవడింద్న్న మాట. ఇలా “నైపుణయూం, పునఃనైపుణయూం, ఉన్నత నైపుణయూం 
స్ంబంధిత ఈ త్ర్కమంత్రాని్న తెలుస్కుని, అర్థ్ం చేస్కుని, దానికి 
కటుటె బడటం మన జీవిత్లోలీ  చాలా కీలకం.”

నై పుణ్్యం, నై పుణ్్యభివృదిధి , 
ఉన్్నత నై పుణ్్యంపెై  ‘మోదీ 
మంత్ర ం’.. ఇల్ అర్థ్ ం 
చేసుకుంద్ం

ఈ 21వ శత్బదూంలో పుటిటెన నేటి యువత భార్త 
స్వీతంత్యూరానికి 100 ఏళ్లీ  పూర్తుయేయూదాకా దేశ 

ప్రగతి పయనాని్న ముందుకు నడిపిస్తురు. కాబటిటె, 
ఈ నవయువ తర్ంలోని వార్కి నైపుణ్యూభివృది్ధ 
జాతీయ అవస్ర్ం. స్వీయం స్మృద్్ధ భార్త్నికి 

మ్లస్తుంభం ఇదే.
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ముఖపత్ కథనం
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లోగడ నైపుణ్యూభివృది్ధ స్ంబంధిత స్మస్యూ అనేక విభాగాలలో 
చెలాలీ చెద్రుగా ఉండటంవలలీ ఏ వైపునుంచీ స్ంప్రదింపులూ ఉండేవి 
కావు. అయిత్, నైపుణ్యూభివృది్ధ ప్రాముఖాయూని్న గుర్తుంచిన ప్రధాని 
మోదీ అంద్ర్నీ ఏకత్టిపైకి తెచిచు నైపుణ్యూభివృది్ధ మంత్రితవీ శాఖను 
ప్రత్యూకంగా ఏరాపొటు చేశారు. అంటే- నైపుణ్యూభివృది్ధపై ద్ృష్టె 
స్ర్ంచడం దావీరా దేశంలోని యువత ఎవర్పైనా ఆధార్పడే 
అవస్ర్ంలేని సిథ్తికి చేర్గలద్న్నది ఆయన ఆలోచన.

యువతను ఉద్యూగారుథ్లుగా మారేచు బదులు ఉద్యూగ ప్రదాతలుగా 
మార్గల నైపుణ్యూలను వార్కి అందించడం ఈ ఆలోచన వెనుకగల 
లక్షష్ం. “ఆవిష్టక్ర్ణ, స్ృజనాత్మకత అనేవి అవకాశాలకు కీలకం” 
అని ప్రముఖ భౌతిక శాస్త్రవేతతు రాబర్టె నోయిస్ అనా్నరు. అదేవిధ్ంగా 
“స్మాజం నిర్ంతర్ నవయూతవీంతో స్గిత్నే స్మాజిక జీవనం కూడా 
కొతతుద్నంతో పురోగమిస్తుంది” అని ప్రధాని మోదీ కూడా విశవీసిస్తురు. 
జీవితమంటే నిర్ంతర్ అభాయూస్మే… అలా చేసేతునే మనం విజయం 
స్ధిస్తుం. అందుకే మన దేశ యువతర్ంలో ఆ ధైర్యూం, సూఫూర్తు 
నింపాలిసున అవస్ర్ం ఎంతయినా ఉంది. వైఫలయూ భయంతో చాలా 

మంది ఆంద్ళ్నకు గుర్వుత్ర్న్నది  ఆయన అభిప్రాయం. ఒడు్డ న 
నిలుచున్న వయూకితు మునిగిపోయే ప్రమాద్ం లేదుగానీ, నీటిలో దూకిన 
వయూకితు మునిగిపోత్డు.. అదే స్మయంలో మునిగిపోకుండా ఈత 
నేరుచుకుంట్డు. ఇక యువతకు నైపుణ్యూలతోపాటు కొతతు అవకాశాల 
కలపొన దిశగా ‘స్టె ర్టె-అప్ ఇండియా’, ‘స్టె ండప్ ఇండియా’, ‘ముద్రా 
యోజన’ వంటి పథకాల దావీరా ప్రభుతవీం రుణ్లు కూడా 
అందిస్తుంది. వివేకం, నైపుణ్యూలను భిన్నకోణంలో చూడటం, స్వీమి 
వివేకానంద్ మారాగి ని్న అనుస్ర్ంచడం దీని లక్షష్ం.

 నేడు నైపుణ్యూల విలువను నొకిక్ చెపపొడం చాలా అవస్ర్ం. ఏ 
పనీ ఒకక్రాత్రిలో పూర్తు కానేకాదు; స్మష్టె కృష్తో మాత్మే 
విజయానికి ద్హద్ం చేస్తుంది. ఈ మేర్కు ‘అటల్ ఇనొ్నవేష్టన్ 
మిష్టన్’కు చెందిన టింకర్ంగ్ లాయూబ్ నుంచి కొతతు యాప్ ల ర్పకలపొన 
దావీరా చిన్న పిలలీలు కూడా ఈ దిశగా కొతతు ఆవిష్టక్ర్ణలు చేస్తునా్నరు. 
ఆ విధ్ంగా బాలలను ఆవిష్టక్ర్ణల వైపు ప్రోతసుహించే ఉద్యూమంగా 
అటల్ ఇనొ్నవేష్టన్ మిష్టన్ పర్ణ్మం చెందింది. భార్తదేశంలో 
ప్రస్తుత విజాఞా న, నైపుణ్యూలోలీ ని అంతరాలను గుర్తుసూతు 2015 జూలై 

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ ముఖపత్ కథనం

నైపుణయా భార్తం కార్యాక్రమానినా జాతీయసాథాయిలో ప్రభావవంతం 

చేయడ్ం కోస్ం 20 మంత్రిత్వ శ్ఖలు/విభాగాలోలా 40కి పైగా 

నైపుణ్యాభివృద్్ధ పథకాలు/కార్యాక్రమాలు అమలు చేయబడాడాయి.

1.35

నై పుణ్్యభివృదిధి , 
వ్యవసా్థ్ ప్క్త మంతి్ర త్వ 

శ్ఖల్ ఆధ్్వర్యంలో 
శిక్షణ్ పురోగతి 

కోటలీ మందికి పైగానే శిక్షణ 
పొందినవారు ఉనా్నరు

ర్ంగాలోలీ  నైపుణయూ మండళ్లీ 
ఏరాపొటు

కోటలీ మందికి పైగానే 
నైపుణ్యూభివృది్ధ-వయూవస్థ్ పన మంత్రితవీశాఖ 
పర్ధిలో నమోదు

కోటలా మంద్కి ఈ కార్యాక్రమం 
కింద్ శిక్షణ పూర్తు5.70

లక్షల నియామకాలు 
ఇపపొటిదాకా 

24
1.42

37
కోటలీ మంది పైగానే ధ్రువీకర్ణ 

పొందినవారు 

1.08

* మార్చు 2022 నాటికి గణ్ంకాలు.
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15న నైపుణ్యూభివృది్ధ కార్యూక్రమం ప్రార్ంభించబడింది. యువతలో 
విజాఞా నంతోపాటు నైపుణ్యూలను ప్ంపొందించడం దీని లక్షష్ం. 

దీని్న స్ధించే దిశగా దేశమంతట్ వేలాది ‘ప్రధానమంత్రి 
నైపుణ్యూభివృది్ధ కేంద్రాలు’ ఏరాపొటు చేయబడా్డ యి. మరోవైపు ఐటీఐల 
స్ంఖయూ ప్ర్గిన నేపథయూంలో ఇప్పుడు వీటిలో అద్నంగా పదివేల సీటులీ  
అందుబాటులోకి వచాచుయి. దీంతో స్మారు 6 కోటలీ మంది తమ 
నైపుణ్యూలను అభివృది్ధ చేస్కోగా, మర్ని్న కొతతు ప్రయోగాలతో ఈ 
కార్యూక్రమం ఇంకా కొనస్గుతోంది. 
నైపుణ్యాభివృద్్ధ దేశ్నికి అవస్ర్ంగా మారుతోంద్

   ఈ ప్రపంచ మహమా్మర్ విసిర్న స్వాళ్లీ  నైపుణ్యూల విలువను 
మర్ంత ప్ంచాయి. ప్రస్తుతం ఈ అమృత యాత్తో భార్తదేశం 
స్వీతంత్యూం అమృత మహోతసువాలను నిర్వీహించుకుంటోంది. ఈ 
నేపథయూంలో దేశానికి స్వీతంత్యూం సిది్ధంచి 100 స్ంవతసురాలు 
పూర్తుయేయూనాటికి ‘స్వీర్్ణ భార్తం’గా ఆవిర్్భవించాలని స్ంకలపొం 
పూనాం. ఈ పర్సిథ్తుల నడుమ స్వీయం స్మృద్్ధ భార్తదేశానికి 
పునాది వేయడం కోస్ం తదుపర్ తర్ం యువతకు నైపుణ్యూభివృది్ధ 

జాతీయ అవస్ర్ం. ఆ మేర్కు దేశంలో కొతతు విదాయూ, ఆరోగయూ, 
పర్శ్రమల స్ంబంధిత స్ంస్థ్లు ఏరాపొటైన నేపథయూంలో నైపుణయూ 
భార్తం కార్యూక్రమ పునరుద్్ధర్ణకు ప్రభుతవీం నిబద్్ధతతో ఉంది.

    భార్తీయ స్ంప్రదాయంలో నైపుణయూం పాత్కూ ఎంతో 
ప్రాముఖయూం ఉంది. స్మాజం, దేశం నైపుణ్యూనికి విలువనిసేతు అది 
దేశంలో-స్మాజంలో నైపుణ్యూలు ప్ంపొంద్డమేగాక 
పురోగమిస్తుయి. కాబటేటె విజయద్శమి నాడు ఆయుధ్పూజ, అక్షయ 
తృతీయనాడు పంటల వేడుక, వయూవస్య యంత్రాలకు పూజ, 
విశవీకర్్మ భగవాన్ ఆరాధ్న తదితరాలనీ్న ప్రతి నైపుణయూంతోన్ 
ముడిపడిన ప్రజలకు ముఖయూమైన పండుగలు. కానీ, స్దీర్ఘా పరాయి 
పాలనలో మగగిడంవలలీ మన స్మాజిక, విదాయూ వయూవస్థ్లు 
నైపుణ్యూభివృది్ధ వయూవస్థ్ను క్రమంగా బలహీనపర్చాయి. మనమేం 
చేయగలమనే దానిపై విద్యూ-జాఞా నం మనకు భరోస్ ఇసేతు, నిజ 
జీవితంలో ఏ పని ఎలా చేయాలో నైపుణయూం మనకు నేరుపొతుంది. 
ఈ వాస్తువాని్న స్స్పొష్టటెం చేసే ద్శలవార్ ఉద్యూమమే మనదేశపు 
“నైపుణయూ భార్తం కార్యూక్రమం.” నేడు వివిధ్ ర్కాల నైపుణ్యూలకు 

ప్్ర ధాన్ మంతి్రప్్ర ధాన్ మంతి్ర  న్రేంద్ర  మోదీన్రేంద్ర  మోదీ తన్తన్ యవ్వన్ దశలోయవ్వన్ దశలో
నై పుణ్్య పా్ర ముఖ్యం గ్ర హించిన్ వేళనై పుణ్్య పా్ర ముఖ్యం గ్ర హించిన్ వేళ

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014లో ఎని్నకైన నాటి నుంచి 
ప్రద్ర్్శిస్తున్న దార్్శినికత ఫలితంగా నైపుణ్యూభివృది్ధ-వయూవస్థ్ పన 
మంత్రితవీశాఖ ఏరాపొటు కావడంతో దేశంలోని యువతర్ం కలలు 
స్కార్ం అవుతునా్నయి. ప్రధానమంత్రి నైపుణ్యూభివృది్ధ పథకం ఐదేళ్లీ  
పూర్తు చేస్కున్న స్ంద్ర్్భంగా నిర్వీహించిన ఒక వరుచువల్ 
కార్యూక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పంచుకున్న అనుభవాని్నబటిటె 
నైపుణ్యూభివృది్ధ అనేది ఎవర్కైనా ఎంత ముఖయూమో స్దాహర్ణంగా 
తెలుస్కోవచుచు. దీని్న ఆయన మాటలోలీ నే తెలుస్కుందాం... “ఒక 
నైపుణ్యూనికిగల శకితు ఏమిటి? దీనికి స్ంబంధించి ప్రతి ఒకక్ర్కీ ఏద్ 
ఒక అనుభవం ఉంటుంది. అలాగే నా అనుభవంలోని ఒక స్ంఘటన 
ఇప్పుడు గురుతుకొచిచుంది. నా చిన్నతనంలో కొని్న గిర్జన స్ంస్థ్లలో 
నేను స్వీచ్ఛంద్ కార్యూకర్తుగా పని చేశాను. ఒకనాడు మేమంత్ జీపులో 
ఓ స్ంస్థ్కు చెందినవార్తో ఒక ప్రాంత్నికి  ప్రయాణించాలిసు వచిచుంది. 
కానీ, ఉద్యం మేం బయలుదేరే వేళ్కు జీపు ఇంజన్ మొరాయించింది. 
ఆ అడవులోలీ  తిరుగుతున్నవార్లో ప్రతి ఒకక్ర్ ఆ జీపును న్టటెడం 

నుంచి ర్కర్కాల పద్్ధతులోలీ  తమవంతు ప్రయత్్నలు చేసినా ఫలితం 
ద్కక్లేదు. దీంతో ఉద్యం 8-9 గంటల మధ్యూ ఒక మెకానిక్ ను  
పిలిపించారు. అతను రాగానే ఇంజన్ లో అకక్డకక్డ ఏవో చిన్నచిన్న 
స్రుదూబాటులీ  చేశాడు. అంత్! రెండు నిమిషాలోలీ  జీపు ఇంజన్ ఆన్ 
అయింది. అతను ఆ పని చేసినందుకు ఎంత చెలిలీంచాలో చెపపొమని 
నేను అడిగాను. ఆ మెకానిక్ ర్.20 ఇవవీమని అడిగాడు, అపపొటోలీ  అది 
చాలా ప్ద్దూ మొతతుమే! అది విని, మా మిత్రులలో ఒకరు ‘అదేమిటయాయూ.. 
రెండు నిమిషాల పనికి 20 ర్పాయలా?’ అని ప్రశి్నంచాడు. అప్పుడు 
నిర్క్షరాస్యూడైన అతడిచిచున జవాబు నా మనస్ను ఇపపొటికీ 
ఉత్తుజపరుసూతునే ఉంది. ‘అయాయూ! నేను రెండు నిమిషాలకు 20 
ర్పాయలు తీస్కోవడం లేదు. నేను 20 ఏళ్లీపాటు కష్టటెపడి 
నేరుచుకున్న నైపుణయూం, అనుభవానికి మీరు చెలిలీస్తున్న మ్లయూమిది’ 
అనా్నడు. నైపుణ్యూనికిగల శకితు ఇదేనని నాకు అప్పుడు అర్థ్మైంది. ఆ 
మేర్కు మీ ప్రతిభ, దాని ప్రభావం మిమ్మలి్న ఉత్తుజితులి్న చేయడమే 
కాదు... పని చేయడానికి సూఫూర్తునిస్తుయి.”

20 స్ంవతసురాల నైపుణయూం విలువ ర్.20!

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ముఖపత్ కథనం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జులై  1-15, 2022 19

ప్రపంచవాయూపతు డిమాండ్ ఉన్న నేపథయూంలో ఆయా నైపుణ్యూలు 
ఉన్నవారు ముందుకెళ్లీగలరు. ఇది అటు వయూకుతులు, ఇటు దేశాలు 
రెండువైపులా వాస్తువం. నైపుణయూ ర్ంగంలో దేశాని్న అంతరాజా తీయ 
అగ్రగామిగా నిలపాలనే భార్త్ లక్షష్ స్ధ్నలో భార్త నైపుణయూ 
వ్యూహ్నికి పునాది ఇదే. ఈ అంశాని్న ద్ృష్టెలో ఉంచుకున్న 
ప్రభుతవీం ప్రపంచ అవస్రాలు ప్రాతిపదికగా నిపుణులైన వయూకుతుల 
గుర్తుంపు దిశగా విన్త్న చర్యూలు చేపటిటెంది. ఇటీవలి స్ంవతసురాలోలీ  
దేశం స్ంసిద్్ధత, నైపుణయూంగల కార్్మకశకితు లభయూత కార్ణంగానే 
కోవిడ్ మహమా్మర్ని భార్తదేశం ఎంతో స్మర్థ్ంగా 
ఎదుర్క్నగలిగింది. ఇక 34 స్ంవతసురాల తరావీత ఆచర్ణ్త్మక 
జాఞా న-నైపుణ్యూల స్మగ్ర స్మ్మళ్నంగా కొతతు జాతీయ విదాయూవిధానం 
ర్పొందించబడింది. తదావీరా భార్తదేశాని్న అంతరాజా తీయ 
నైపుణయూ కేంద్రంగా మారేచు మార్గింవైపు ప్రభుతవీం నిర్్ణయాత్మకంగా 
ముంద్డుగు వేసింది.   
వివిధ్ కార్ణ్ల వలలీ కళాశాల లేదా పాఠశాల విద్యూకు దూర్ం 
కావాలిసు వచిచున, ఎన్నడూ ఎలాంటి వృతితువిదాయూ శిక్షణ పొంద్ని 

జాఞా నం-నైపుణయూం మధ్యూ త్డాను అర్థ్ం 
చేస్కోవడం
 ఓ యువకుడు ఒక ఉద్యూగం కోస్ం సిఫ్ర్స్ కోరుతూ ధ్రా్మధికార్ గార్తో పర్చయంగల తన 
మిత్రుడి  దావీరా ఆయనను కలుస్కునా్నడు. ఆయన సిఫ్ర్స్ చేసేతు తనకు ఏద్ ఒక ఉద్యూగం 
వస్తుంద్ని, ధ్రా్మధికార్ గార్ని కోరాడు. అయిత్, దాదా ధ్రా్మధికార్ గారు విదాయూర్్హతల గుర్ంచి 
ఆరాతీయగా త్నొక పటటెభద్రుడినని అతడు చెపాపొడు. దాంతో “నీవు ఏం చేయగలవు?’ అని 
ఆయన మరోస్ర్ అడిగారు. “నేను పటటెభద్రుడిని” అంటూ అతడు అదే జవాబిచాచుడు. దాదా 
ధ్రా్మధికార్ ఏమి అడుగుతునా్నరో అతనికి అర్థ్ం కాలేదు.  ‘నేను నిను్న మళ్లీ 
అడుగుతునా్నను, ఆలోచించి చెప్పు’ అని చెపపొగా అతడి నుంచి మళ్లీ “నేను 
పటటెభద్రుడిని” అనే స్మాధానమే వచిచుంది. దాంతో “నీకు టైప్ చేయడం తెలుస్?” 
ధ్రా్మధికార్ గారు ప్రశి్నంచారు. అలాగే “మీకు వంటలోలీ  నైపుణయూం ఉందా? 
ఫర్్నచర్ తయార్లో ఏదైనా అనుభవం ఉందా? మీరు టీ-అలాపొహ్ర్ం తయారు 
చేయగలరా?” వగైరా ప్రశ్నలు స్ంధించారు. ఈ ప్రశ్నలని్నంటికీ ఆ 
యువకుడు- “లేదు.. నాకు రాదు” వగైరా జవాబులే ఇసూతు ‘నేను ఇటీవలే 
పట్టె  పొందాను’ అని చెప్పుకొచాచుడు. ఈ ఉద్ంత్ని్న బటిటె ఏమిటంటే- విద్యూ 
మనలో జాఞా ననిధిని ప్రోది చేస్తుంది. కానీ, అది ఆచర్ణ్త్మక జీవితంతో 
స్మి్మళితం కాద్ని అర్థ్మవుతుంది. ఈ నేపథాయూని్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ వివర్సూతు- స్వీమి వివేకానంద్ను ఉటంకించారు. 
జాఞా నం-నైపుణయూం మధ్యూ వయూత్యూస్ం ఉంద్ని, స్వీమి వివేకానంద్ 
ఏకకాలంలో దీని్న అర్థ్ం చేస్కోగలిగార్ని పేర్క్నా్నరు. నేటి 
ప్రపంచంలో మర్ంత విలువైనది మన చేతిలోగల ధ్రువీకర్ణ 
పత్మా లేక నైపుణయూమా? అన్నది ఈ ఉదాహర్ణ మనకు స్పొష్టటెం 
చేస్తుంది. స్ర్గాగి  ఈ భావననే ప్రభుతవీం “నైపుణ్యూభివృది్ధ”గా 
అమలు చేయడానికి కృష్ చేస్తుంది.

ఆర్జీనతోపాటు అభాయాస్ం స్ద్ అభిలషణీయం. 

నైపుణయాంగలవారే నేటి ప్రపంచంలో 

ముందుకెళ్లాగలరు. ఇద్ ప్రజలకే కాదు, దేశ్లకూ 

వర్తుసుతుంద్. మన యువత నైపుణయా శిక్షణలో ఇద్ 

కీలక వ్యాహం కావాలి. అపు్పడే నైపుణయాం, 

నైపుణ్యాననాతిగల శ్రమిక శకితుని భార్త్ 

ప్రపంచానికి అంద్ంచగలదు. ఆ మేర్కు 

భాగసా్వములు నిర్ంతర్ం “నైపుణయాం, 

పునఃనైపుణయాం. నైపుణ్యాననాతి”కి యతినాంచాలి.”

-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ ముఖపత్ కథనం
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మహిళ్లకు నైపుణయూ భార్తం కార్యూక్రమం ఒక వర్ంగా 
లభించింద్నడంలో స్ందేహం లేదు. ఆ మేర్కు స్ంప్రదాయ విద్యూ, 
వృతితు విదాయూర్్హతలు పొంద్లేకపోయిన లక్షలాది మహిళ్లకు 
నైపుణ్యూలతోపాటు శిక్షణ పొందే అవకాశాని్న నైపుణయూ భార్తం 
కార్యూక్రమం కలిపొస్తుంది. తదావీరా వారు తమను త్ము 
శకితుమంతులుగా మార్, స్వీవలంబన స్ధించడానికి వీలు 
కలిపొస్తుంది.
యువత, నిరుపేద్లకు నైపుణ్యూభివృది్ధ కలపొన అంశానికి బాబాస్హెబ్ 
అంబేడక్ర్ అధిక ప్రాధానయూం ఇచాచురు. తద్నుగుణంగా దూర్ద్ృష్టెతో 
కూడిన ఆయన కలల స్కారానికి నైపుణయూ కలపొన కార్యూక్రమం దావీరా 
ప్రభుతవీం స్కల ప్రయత్్నలూ చేస్తుంది. ఇందులో భాగంగా గిర్జన 
స్మాజం కోస్ం “గోయింగ్ ఆన్ లైన్ యాజ్ లీడర్సు” (గోల్) పేర్ట ఓ 
కార్యూక్రమానికి శ్రీకార్ం చుటిటెంది. స్ంప్రదాయ నైపుణ్యూలతో గిర్జన 
స్మాజానికి తోడాపొటునివవీడం దావీరా ఈ కార్యూక్రమం 
వయూవస్థ్ పకతను ప్రోతసుహిస్తుంది.

నైపుణ్యాభివృద్్ధ కార్యాక్రమం ఇపు్పడు ఒక స్మషి్ట ఉద్యామం
ఏ దేశానికైనా యువతర్మే గొపపొ బలం. దేశ ఆర్థ్క ప్రగతిలో ఈ 

తర్ం స్హకార్ం కూడా అతయూంత ముఖయూం. భార్త జనాభాలో 65 
శాతం యువకులుగా ఉన్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ యువతరాని్న 
అతుయూతతుమ మానవ వనరులుగా తీర్చుదిద్దూడానికి స్మష్టె ఉద్యూమం 
నడుస్తుంది. ప్రధాని మోదీ దార్్శినికతకు అనుగుణంగా నైపుణ్యూభివృది్ధ 
స్ంబంధిత వివిధ్ అంశాలకు ఈ దిశగా అగ్ర ప్రాధానయూం ఇవవీబడింది. 
తదావీరా 300కు పైగా స్బెజాకుటెలలో శిక్షణ ఇచేచుందుకు ఒక స్వీలపొకాలిక 
శిక్షణ కార్యూక్రమం కూడా ప్రార్ంభించబడింది.

ఈ కార్యూక్రమం మొద్లైన నాటి నుంచి ఇపపొటిదాకా ప్రపంచ 
ధ్రువీకర్ణ ప్రోగ్రామ్ లకు అనుగుణంగా 1.25 కోటలీ మందికి పైగా 
ప్రజలు ‘స్ఫ్టె సిక్ల్సు’లో శిక్షణ పొందారు. దేశంలోని అస్ంఘటిత 
పని పర్సిథ్తిని అధికార్కం చేయడంలో భాగంగా ‘ప్రధానమంత్రి 
నైపుణ్యూభివృది్ధ పథకం’ కింద్ స్ంప్రదాయ నైపుణ్యూల (వడ్ంగులు, 
పలీంబరులీ , శిలపొకళ్ వగైరా స్హ్)

గత అనుభవాని్న గుర్తుంచడానికీ చొర్వ చూపబడింది. నిపుణత 

వై ర్ధ్్యం- 7 దశ్బా్ద లు, 8 సంవతస్రాలు
అన్హయూర్తిలో ప్ర్గిన ఐఐటీలు, ఐఐఎంలు, వైద్యూ 

కళాశాలల స్ంఖయూ
7 ద్శాబాదూ లు (1947-2014) 8 స్ంవతసురాలు (2014 నుంచి) 2022 వర్కు మొతతుం
7 ఎఐఐఎంఎస్  15 ఎఐఐఎంఎస్  22 ఎఐఐఎంఎస్ 
 పనిచేస్తున్నవి/ఆమోదించినవి   
387 వైద్యూ కళాశాలలు 219 వైద్యూ కళాశాలలు 606 వైద్యూ కళాశాలలు
82,000 వైద్యూవిద్యూ సీటులీ  66,000 వైద్యూవిద్యూ సీటులీ  1.48 లక్షల వైద్యూవిద్యూ సీటులీ         
16 ఐఐటీలు 7 ఐఐటీలు 23 ఐఐటీలు
13 ఐఐఎంలు 7 ఐఐఎంలు 20 ఐఐఎంలు
723 విశవీవిదాయూలయాలు 320 విశవీవిదాయూలయాలు 1,043 విశవీవిదాయూలయాలు

ఐటీఐల్ సంఖ్య పెరిగింది

గత 8 ఏళ్లీలో నైపుణయూ శిక్షణ పరాయూవర్ణం 
అన్హయూ ర్తిలో వృది్ధ చెందింది

n గత 8 ఏళ్లీలో 14,747 ఐటీఐలు ప్రార్ంభమయాయూయి n వీటిలో 4626 
ఇన్ సిటెటూయూట్ లు 2014 తరావీత మాత్మే ప్రార్ంభమయాయూయి n 2014 నుంచి 4 
లక్షలకు పైగా సీటులీ  జోడించబడా్డ యి. n శిక్షణ, పార్శ్రమిక అవస్రాల కోస్ం 3397 
అవగాహన ఒపపొందాలు కుదురుచుకోబడా్డ యి.

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ముఖపత్ కథనం



గుర్తుంపు ఫలితంగా 5 కోటలీ మందికి పైగా శ్రమికశకితుపై 
మ్లాయూంకనం, ధ్రువీకర్ణ పూర్తుయింది. అంత్కాకుండా పోలీస్, 
జైళ్లీ శాఖ కూడా ఈ పథకం దావీరా లబి్ధ పొందాయి. గత ఏడాది 
జూన్ 18న లక్ష మంది ఆరోగయూ కార్యూకర్తులకు శిక్షణ లక్షష్ంగా 
కోవిడ్ యోధుల కోస్ం ఆరు కొతతు క్రాష్ కోరుసులు 
ప్రార్ంభించబడా్డ యి.

   అలాగే మారుమ్ల గ్రామీణ ప్రాంత్లోలీ  నైపుణ్యూల ప్ంపు 
దిశగా స్మ్హిక శిక్షణ స్ంస్థ్ (జెఎస్ఎస్) అనేది ఒక ముఖయూమైన 
కార్యూక్రమంగా ఉంది.

దీంతో కొనే్నళ్లీగా 9 లక్షల మందికి పైగా శిక్షణ పొంద్గా 
ప్రస్తుతం దేశవాయూపతుంగా 304 ‘జెఎస్ఎస్’లు ఇందుకోస్ం పని 
చేస్తునా్నయి. భార్తదేశం ఇవాళ్ అంతరాజా తీయ ఆర్థ్క వయూవస్థ్గా 
ఎదుగుతోంది. దీని్న ద్ృష్టెలో ఉంచుకుని యువతకు ఉపాధి 
శిక్షణతోపాటు ఉద్యూగ నైపుణ్యూలపైనా శిక్షణ ఇవవీబడుతోంది. 

ఇక 2016లో శ్రీకార్ం చుటిటెన జాతీయ శిక్షణ్ర్థ్ ప్రోత్సుహక 
పథకం కోస్ం శిక్షణ్రుథ్ల చటటెంలో ముఖయూమైన మారుపొచేరుపొలు 

నై పుణ్్య శిక్షణ్ సంబంధిత దశలు
కార్యూక్రమ  ప్రగతి

అమృత కాల్ంలో నై పుణ్్య 
భారతం కోసం దూరదృష్్ట
ఇండియా@2047 కోస్ం నైపుణ్యూభివృది్ధ-వయూవస్థ్ పన 
మంత్రితవీశాఖ నీతి ఆయోగ్ కోస్ం నిపుణుల బృంద్ంతో ఒక 
దిశను నిరేదూశించింది. దీంతోపాటు వివిధ్ భాగస్వీములతో కింది 
అంశాలపై స్ంప్రదింపులు స్గిస్తుంది:

అపార సామర్థ్ ్యం

 పర్శ్రమ 4.0కు అనుగుణంగా మారెక్ట్ ఆధార్త భవిష్టయూత్ 
నైపుణ్యూల కోస్ం ఇపపొటిదాకా 146 భావి నైపుణ్యూర్్హతలు 
ఆమోదించబడా్డ యి. ప్రధానమంత్రి నైపుణ్యూభివృది్ధ పథకం 3.0 
కింద్ ధ్రువీకర్ణ పత్ం పొందిన అభయూరుథ్లంద్ర్కీ 
ఉద్యూగావకాశాల అనేవీష్టణ కోస్ం ‘అసీమ్’ (ASEEM) పోర్టెలోతు 
స్ంధానించబడుతునా్నరు.

 కోవిడ్ యోధుల కోస్ం ప్రధానమంత్రి నైపుణ్యూభివృది్ధ పథకం 
3.0 కింద్ క్రాష్ కోరుసు కార్యూక్రమం ప్రార్ంభించబడింది. 
ఆరోగయూ స్ంర్క్షణ ర్ంగంలో ఉద్యూగాల కోస్ం దీనిదావీరా 1.24 
లక్షల మంది శిక్షణ పొందారు.

 శిక్షణకు ప్రోత్సుహం... ఇందులో చురుగాగి  పాల్గి న్న 22 లక్షల 
మందికి పైగా శిక్షణ్రుథ్లలో 2021 డిసెంబర్ నాటికి దాదాపు 
4.9 లక్షల మంది శిక్షణ పూర్తు చేశారు.

 వయూవస్థ్ పనను ప్రోతసుహించడానికి 39,251 కార్యూక్రమాల 
దావీరా 9.93 లక్షల మంది శిక్షణ పొందారు.  వీర్లో 145 
దేశాలకు చెందిన 5000 మందికి పైగా అభయూరుథ్లునా్నరు.

 ప్రధానమంత్రి యువజన పథకం కింద్ 991 కొతతు స్ంస్థ్లు 
స్ృష్టెంచబడగా ర్ంగంలోగల 1071 స్ంస్థ్లు విస్తుర్ంచబడా్డ యి.

 స్్వల్పకాలిక ఉపాధి, కార్ముకుల ర్తాయా స్్వల్పకాలిక ఉపాధి వయావస్థా 
లేద్ విజాఞాన ఆర్థాక వయావస్థా వృద్్ధకి అవకాశ్లు మెండుగా 
ఉన్నాయి. ఈ మేర్కు ప్రక్రియలు, వయావస్థాలు, నమ్న్లలో 
నైపుణ్యానికి సాథానం కలి్పంచడ్ం తప్పనిస్ర్.

 ప్రపంచంలో అతుయాతతుమ పనిని సులభంగా ప్రతిబింబించే ద్శగా 
విదేశ్ స్ంస్థాల ఏర్్పటు స్హా దేశ్యంగా అతుయాతతుమ ఉపాధిపై 
ద్ృషి్ట పెట్టడ్ం. అలాగే 2047 కోస్ం భవిషయాతుతు 
ఉద్యాగావకాశ్లపై అధ్యాయనం, విశేలాషణ.

 ఆరోగయా స్ంర్క్షణ, స్ంర్క్షణ ర్ంగం, అధున్తన తయార్, 
ఐటీ-ఐటీఈఎస్, నిర్ముణ, ఆతిథయా, సాంకేతిక, ఆవిషకార్ణ వంటి 
ర్ంగాలోలా భార్తదేశం వైవిధ్యాం తీసుకుర్గలదు.

 2047 ద్శగా అస్ంఘటిత ర్ంగానినా వయావసీథాకృతం చేయడానికి 
మర్ంత ప్రాధానయాం.

 నైపుణ్యావస్ర్లు, అగ్రగామి స్ంస్థాల విషయంలో అగ్రసాథానం 
ద్శగా భార్త్, కెనడా, సింగపూర్, యునైటెడ్ కింగ్ డ్మ్, 
ఆసే్రేలియా, జర్మునీ, జపాన్, గల్ఫూ ప్రాంతం, సాకాండినేవియా 
తద్తర్ కీలక దేశ్లతో కూడిన అంతర్జీతీయ గుర్తుంపు ప్రాధికార్ 
స్ంస్థా ఏర్్పటు.
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నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ ముఖపత్ కథనం
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చేయబడా్డ యి. ఈ మేర్కు స్ంస్థ్లు చెలిలీంచిన శిక్షణ్ర్థ్ వేతనంలో 25 
శాత్ని్న తిర్గి సీవీకర్ంచడానికి అనుమతించే నిబంధ్నను 
స్వర్ంచబడిన చటటెంలో చేరాచురు.

 డిగ్రీ-అప్రెంటిసి్షప్ అనేది ఉద్యూగ శిక్షణ స్హ్ ద్వీంద్వీ వృతితు 
విదాయూ కార్యూక్రమం. విదాయూ మంత్రితవీ శాఖ స్హకార్ంతో 
నైపుణ్యూభివృది్ధ-వయూవస్థ్ పన మంత్రితవీ శాఖ ప్రార్ంభించిన ఈ 
తర్హ్ తొలి కార్యూక్రమమిది. దీని కింద్ శిక్షణ పొందిన యువతకు 
నైపుణ్యూభివృది్ధ కార్యూక్రమం కింద్ ప్రపంచవాయూపతుంగా అవకాశాలు 
కలిపొంచింది. విదేశీ చలనశీలత ప్ంపు నిమితతుం దాదాపు 20 దేశాలతో 
స్ంయుకతుంగా అనేక కార్యూక్రమాలు అమలు చేయబడుతునా్నయి. 
వీటిలో నైపుణ్యూల గుర్తుంపు, యుఎఇతో డ్రైవింగ్ శిక్షణ, జపాన్ తో 
‘టిఐపీపీ’ (టిప్) వంటివి ఉనా్నయి. కొనే్నళ్లీగా అంతరాజా తీయ నైపుణయూ 
రాయూంకింగ్ లో భార్త్ 29వ స్థ్ నం నుంచి 13వ స్థ్ నానికి 
దూస్కెళిలీంది. మారుతున్న నేటి కాలంలో యువతకు కొతతు అవకాశాలు 
అందివస్తునా్నయి. వార్ కలలను స్కార్ం చేస్కునేందుకు వీలుగా 
నైపుణ్యూలు, విజాఞా నంతో వార్ని స్న్నద్్ధం చేయడం అతయూంత ప్రధానం. 

మారెక్ట్ కు అవస్ర్మైన నైపుణయూం, పునఃనైపుణయూం, నైపుణ్యూన్నతి 
దావీరా భార్త యువత ఎలాంటి స్వాలుకైనా సిద్్ధం కాగలరు. ఆ 
మేర్కు నైపుణయూ భార్తం ఉద్యూమం నేడు నవ భార్త్నికి 
పరాయూయపద్ంగా మార్ంది.
సాంకేతికత, నిర్్వహణను రూపుద్దేదే నైపుణయాం

భార్త దేశ యువతర్ం ప్రపంచంలోనే అతిప్ద్దూ స్ంకేతికత 
పర్జాఞా న వినియోగదారులనే ముద్రకు పర్మితం కాకుండా వార్ 
ఆకాంక్షలకు తగిన కొతతు జీవిత్ని్న స్కార్ం చేసే విధానాల దావీరా 
నవ భార్త నిరా్మణంపై ప్రధానమంత్రి దార్్శినికత వాస్తువర్పం 
దాలుస్తుంది. భార్తదేశం స్ంకేతిక అగ్రగామిగా ఎద్గాలనే లక్షయూని్న 
నిరేదూశించుకోవడమేగాక ఈ ద్శాబాదూ ని్న “స్ంకేతికాబదూం” (టెకేడ్)గా 
అనేక స్ంద్రా్భలోలీ  ప్రధానమంత్రి అభివర్్ణంచారు. 

ఈ మేర్కు స్ర్కొతతు స్ంకేతిక పర్జాఞా నంతో ప్రయోగాలకు 
స్ంసిదు్ధ లైన ప్రజానీకం ఎలాంటి స్వాళ్లీనైనా ఏ మాత్ం 
నదుర్బెదుర్ లేకుండా ఎదుర్క్నడానికి సిద్్ధంగా ఉనా్నరు. 
తద్నుగుణంగా నవ భార్తంలో స్ర్కొతతు స్ంకేతిక పర్జాఞా న 

నై పుణ్్యభివృదిధి  కార్యక్్ర మం 
కోసం బడ్జీ ట్ పెంపు
 నైపుణ్యూభివృది్ధ పురోగమనాని్న వేగిర్ం 

చేసే మార్గింలో బడెజాట్ కొర్త 
అవరోధానికి త్వివవీలేదు. ఫలితంగా 
దీనికి బడెజాట్ కేట్యింపులు 
ప్రుగుతూనే ఉనా్నయి. ఆ మేర్కు 
పర్శ్రమల భాగస్వీమయూంతో 
నైపుణ్యూభివృది్ధ కార్యూక్రమాల నిర్ంతర్ం 
మెరుగుకు అవస్రాని్న 2022-23 కేంద్ర 
బడెజాట్ నొకిక్ చెపిపొంది. ఇందులో 
ప్రధానాంశాలివే:

 జాతీయ నైపుణ్యూర్్హత చట్ం పర్శ్రమల 
అవస్రాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. 
ఇందుకోస్ం దేశంలో 750 వరుచువల్, 
75 నైపుణ్యూధార్త ఇ-లాయూబ్ లు 
ఏరాపొటు కానునా్నయి.

 నైపుణ్యూలు, జీవనోపాధి కలపొన దిశగా 
‘దేశ్ స్టె క్ ఇ-పోర్టెల్ ఏరాపొటు దావీరా 
ఆన్ లైన్ శిక్షణతో యువతకు నైపుణయూం 
కలిపొంచబడుతుంది. ఈ శిక్షణ తరావీత 
ఎపిఐ ఆధార్త విశవీస్నీయ నైపుణయూ 
ధ్రువీకర్ణ పత్ం ఇవవీబడుతుంది.

 ‘ఒక సేవగా డ్రోన్’ అంకుర్ స్ంస్థ్ల 

ఏరాపొటుకు ప్రోత్సుహం 
ఇవవీబడుతుంది. ఉపాధి ప్ంపులో 
భాగంగా డ్రోనులీ , డ్రోన్ విడి భాగాల 
తయార్కి ర్.120 కోటలీతో ‘పిఎల్ఐ’ 
పథకానికి ఆమోద్ముద్ర పడింది. 
రానున్న మ్డేళ్లీలో ఈ ర్ంగంలో 
10,000 ఉద్యూగాలు అందుబాటులోకి 
రానునా్నయి.

 దేశంలోనివే కాకుండా ప్రపంచంలోని 
కొని్న స్ంస్థ్లతో స్ంయుకతుంగా నైపుణయూ 
ప్రభావ అనుబంధ్ స్ంస్థ్ను కూడా 
జాతీయ నైపుణ్యూభివృది్ధ కార్పొరేష్టన్ 
ప్రార్ంభించింది. నైపుణ్యూలకు 
స్ంబంధించి ఇది తొటటెతొలి అనుబంధ్ 
స్ంస్థ్. కాగా, నాలుగేళ్లీలో 50,000 
మంది యువతకు లబి్ధ కలిగేలా ఇది 
14.4 మిలియన్ అమెర్కా డాలర్లీ నిధిని 
సేకర్ంచింది.

 మహిళ్లు, బాలికల ఉపాధి అనేవీష్టణకు 
వీలుగా వార్కి నైపుణయూం, వృతితుపర్మైన 
శిక్షణ అందించడంపై ఈ నిధి స్ంధాన 
పథకం ప్రధానంగా ద్ృష్టె స్ర్స్తుంది.

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ముఖపత్ కథనం
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స్ంస్క్కృతిని స్ృష్టెంచాలిసున అవస్ర్ం ఉంది.
 అదే స్మయంలో ఈ 21వ శత్బదూంలో ఇంటరె్నట్, ఆన్ లైన్ 

పర్జాఞా న అభాయూస్ం అవస్ర్ం కాబటిటె స్ంకేతికతపర్ంగా అంద్ర్లో 
ఒకరైన అనుకర్ణదారులా కాకుండా అంద్ర్కీ నాయకులాలీ  ఎద్గాలనే 
ఆకాంక్ష ఉండాలి. అందుకే నైపుణయూ శిక్షణ కోస్ం “భార్త్ సిక్ల్సు, 
ఇ-సిక్ల్ ఇండియా పాలీ ట్ ఫ్మ్” వంటి అనేక ఇతర్ పోర్టెలులీ  కూడా 
ఏరాపొటు చేయబడా్డ యి. ఇవేకాకుండా, భార్తీయ నైపుణ్యూలను 
ప్రపంచ స్థ్ యికి తెచేచు దిశగా ఐఐటీలు, ఐఐఎంలతోపాటు ‘ఇండియన్ 
సిక్ల్ ఇన్సు టిటూయూట్సు’ (ఐఐఎస్) పేర్ట అత్యూధునిక శిక్షణ స్ంస్థ్ల 
ఏరాపొటు యోచన కూడా ఉంది. దీనికి ముంబై, గాంధీనగర్ లలోగల 
‘పీపీపీ’ తర్హ్లో పునాది వేయబడింది. స్ంకేతికార్థ్క, 
వయూవస్యార్థ్క, వైదాయూర్థ్క ర్ంగాలు స్హ్ నైపుణ్యూభివృధి్ధలోన్ దేశం 
పురోగమిసేతు తపపొ పర్శ్రమ 4.0 స్కార్ం కాబోద్ని ప్రధానమంత్రి 
ఇటీవలే స్పొష్టటెం చేశారు. 

అందుకే తన ప్రభుతవీ స్పర్పాలన నమ్నాలో “స్ంకేతికతకే 
ప్రాధానయూం” అని ఆయన నిర్దూ్వంద్వీంగా ప్రకటించారు. యువత 

కొతతా  విద్్యవిధాన్ంలో 
నై పుణ్్యభివృదిధి రై త్ల్కు శిక్షణ్రై త్ల్కు శిక్షణ్

 పాఠాయూంశాల భార్ం తగిగింపు దావీరా భవిష్టయూత్ నైపుణ్యూలను ప్ంచుకోవాలని 
జాతీయ విదాయూ విధానం-2020 విదాయూరుథ్లకు పిలుపునిచిచుంది. విదాయూరుథ్లోలీ నే 
కాకుండా ఉపాధాయూయులోలీ న్ నైపుణ్యూలకు మెరుగుప్టటెడం కూడా దీని 
లక్షష్ం. ఇక 2025 నాటికి దేశంలోని విదాయూరుథ్లోలీ  కనీస్ం 50 శాతం 
పాఠశాలలు, ఉన్నత విదాయూస్ంస్థ్లతో  స్ంధానించబడాలి.

 పాఠశాల విద్యూలో వృతితు నైపుణ్యూని్న అంతరా్భగం చేసే దిశగా “స్ంపూర్్ణ 
విద్యూ-పాఠశాలలోలీ  స్మగ్ర అభాయూస్ పథకం” పేర్ట పాఠశాల 
విద్యూ-అక్షరాస్యూత విభాగం ఒక స్ముదాయక పథకాని్న అమలు చేస్తుంది. 
దీని దావీరా విదాయూరుథ్లు తమ నైపుణయూం, స్మర్థ్్యం, ఆకాంక్షలకు తగినటులీ  
భవిష్టయూతుతును ఎంచుకోవచుచు. దీనికింద్ దేశంలోని 14,435 పాఠశాలలు 9 
నుంచి 12వ తర్గతి వర్కు స్ధార్ణ విద్యూలో వృతితు విద్యూ  అనుస్ంధానానికి 
అనుమతినిచిచుంది.

 ప్రధానమంత్రి నైపుణ్యూభివృది్ధ పథకం 3.0లో ప్రయోగాత్మక ప్రాజెకుటెగా 
నైపుణయూ కూడలి స్ంస్థ్ పన (ఎస్.హెచ్.ఐ)ని విదాయూ మంత్రితవీశాఖ 
స్హకార్ంతో ప్రార్ంభించబడింది. స్థ్ నిక ఆర్థ్క వయూవస్థ్ అవస్రాలకు 
తగినటులీ  మౌలిక వస్తుల నిరా్మణం, వృతితుపర్మైన శిక్షణ అవస్రాలను 
తీర్చుడం దీని లక్షష్ం. 6 నుంచి 8వ తర్గతి దాకా పర్శ్రమలు-బాయూగ్రహిత 
కాలం ప్రాతిపదికగా ‘ప్రపంచం నుంచి పనికి’ భావనను విదాయూరుథ్లకు 
పర్చయం చేసేందుకు గుర్తుంచబడిన నోడల్ నైపుణయూ కేంద్రాలుగా ఈ నైపుణయూ 
కూడళ్లీ  వయూవహర్స్తుయి.

 దేశంలోని 9 నుంచి 12వ తర్గతి విదాయూరుథ్లు స్హ్ బడి మానేసిన వార్కీ 
విదాయూ రుణ్లు, ఉపాధి దావీరా నైపుణ్యూభివృది్ధ, వృతితు శిక్షణకు అవకాశాలు 
కలిపొంచబడా్డ యి. ఇందుకు దాదాపు ర్.700 కోటులీ  ఖర్చువుతుంద్ని 
అంచనా. దీని కింద్ 9.3 లక్షల మంది లబి్ధ పొంద్నుండగా 2022 మార్చు 
నాటికి 1.56 లక్షల మంది నమోదు చేస్కునా్నరు.

 ‘వయూవస్య విస్తుర్ణ ఉప కార్యూక్రమం’ దావీరా 
గ్రామీణ యువతకు 7 రోజుల స్వీలపొకాలిక 
నైపుణయూ శిక్షణ ఇవవీబడుతుంది.

 ‘వయూవస్య విస్తుర్ణ ఉప కార్యూక్రమం’ కింద్ 
స్వీయం ఉపాధి అవకాశాల స్ృష్టెకి 
“వయూవస్య కిలీనిక్ లు, అగ్రి-బిజిన్స్ 
కేంద్రాలు” ఏరాపొటు చేయబడా్డ యి.

 వీటిలో నోడల్ శిక్షణ స్ంస్థ్ల తోడాపొటు దావీరా 
45 రోజులపాటు ఆశ్రమశిక్షణ ఇస్తురు.

 శిక్షణ పొందిన అభయూరుథ్లు వయూవస్య 
స్ంస్థ్లను ప్రార్ంభించడానికి రుణ్లు 
పొంద్డంలో స్యం అందుతుంది. ఇటీవలే 
ఈ పథకం కూడా ముద్ర రుణ పథకానికి 
జోడించబడింది.

మెై నారిటీల్ కోసం 
నై పుణ్్యభివృదిధి   

 ‘సీఖో ఔర్ కమావో, నయీ మంజిల్, ఉస్తుద్, 
నయీ రోష్్న, గర్బ్ నవాజ్ స్వీరోజ్ గార్ 
వంటి పథకాల దావీరా 10 లక్షల మంది 
యువత నైపుణ్యూభివృది్ధ శిక్షణ, ఉపాధి 
అవకాశాలు పొంద్గలిగారు.

 ఇలా లబి్ధ పొందిన వార్లో స్గానికి పైగా 
మహిళ్లే.

 వృతితు నిపుణులు, హస్తుకళాకారులకు 
మారెక్టులీ , అవకాశాల కలపొనలో హునార్ 
హ్త్ స్యం చేస్తుంది. ఈ మేర్కు గత 8 
ఏళ్లీలో దేశవాయూపతుంగా 39 హునార్ హ్త్ లతో 
8.5 లక్షల మంది మాస్టెర్సు, వృతితు నిపుణులు, 
హస్తు కళాకారులు ఉపాధి, ఇతర్ అవకాశాలు 
పొందారు.

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ ముఖపత్ కథనం
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నైపుణ్యూభివృది్ధ దిశగా కేంద్ర బడెజాటోలీ  స్ర్కొతతు, విన్త్న కార్యూక్రమాలు 
కూడా ప్రకటించబడా్డ యి. డిగ్రీ కోరుసులలో భాగంగా శిక్షణ, స్థ్ నిక 
పాలన స్ంస్థ్లోలీ  అనుభవ శిక్షణ (ఇంటర్్న ష్ప్), ఆన్ లైన్ డిగ్రీ 
కోరుసుల నిర్వీహణ ఇందుకు కొని్న ఉదాహర్ణలు. విదేశాలోలీ  ఉద్యూగం 
చేయాలనుకునే భార్త  యువత కోస్ం వార్ధి కోరుసులు కూడా 
నిర్వీహించబడుతునా్నయి.

నేడు మన యువతర్ం ఒకవైపు కొతతు అనువర్తునాలను అభివృది్ధ 
చేస్తుండగా, మరోవైపు అంకుర్ స్ంస్థ్లు ‘యూనికార్్న’లుగా 
మారుతునా్నయి. అలాగే ఆవిష్టక్ర్ణ-పోష్టక స్ంర్క్షణ దావీరా 
భార్తదేశం కొతతు అంకుర్ స్ంస్థ్లకు మార్గిద్ర్్శిగా ఉంటోంది. 
ప్రభుతవీం నైపుణ్యూలకు ప్రాధానయూం ఇస్తున్నందున 2014కు ముందు 
ఏడాదికి స్గటున 4,000గా ఉన్న పేటెంటలీ స్ంఖయూ ఇప్పుడు 
15,000కు పైగా ప్ర్గింది.

అయినపపొటికీ వేగంగా మారుతున్న నేటి ప్రపంచంలో వివిధ్ 
ర్ంగాలకు నిపుణులైన లక్షలాది కార్్మకుల అవస్ర్ం చాలా ఉంది. 
ముఖయూంగా ఆరోగయూ స్ంర్క్షణ ర్ంగంలో అపార్ అవకాశాలు 

పుటుటె కొస్తునా్నయి. ఈ పర్ణ్మాని్న గుర్తుంచిన నైపుణ్యూభివృది్ధ 
మంత్రితవీ శాఖ ప్రపంచవాయూపతుంగా స్ృష్టెంచబడే అవకాశాలను 
గుర్తుంచి నమోదు చేయడం ప్రార్ంభించింది. తదావీరా ఇతర్ దేశాల 
అవస్రాలపై భార్త యువతకు కచిచుతమైన, త్జా స్మాచార్ం 
లభిస్తుంద్న్న ఆశాభావం వయూకతుమవుతోంది. ఏ దేశంలో కొతతు ఆరోగయూ 
స్ంర్క్షణ అవకాశాలు ఆవిర్్భవిస్తునా్నయి? ఏ దేశంలో ఏ సేవా 
ర్ంగంలో ఎలాంటి అవస్రాలునా్నయి? వగైరా అంశాలకు 
స్ంబంధించిన స్మాచారాని్న నైపుణయూ గుర్తుంపు-నమోదు దావీరా 
భార్త యువత ఇప్పుడు మర్ంత వేగంగా పొంద్గలుగుతుంది. ఈ 
మేర్కు శ్రమిక నైపుణయూ గుర్తుంపు-నమోదు కోస్ం దేశంలో ప్రత్యూకంగా 
ఒక పోర్టెల్ కూడా ఏరాపొటైంది. నిపుణులైన కార్్మకుల నమోదులో ఇది 
కీలకపాత్ పోష్స్తుంది. ఫలితంగా యజమానాయూలు కేవలం ఒకే ఒకక్ 
కిలీక్ తో తమకు అవస్ర్మైన నైపుణయూంగల కార్్మకులను 
అనేవీష్ంచగలవు. ఇది కార్్మకులకు... ముఖయూంగా ఇటీవల నగరాల 
నుంచి తమ స్వీగ్రామాలకు తిర్గి వచిచునవార్కి ప్రయోజనకర్ం 
కాగలదు.

జిలాలీ  స్థ్ యిలో నిపుణ కార్్మకశకితు స్ృష్టె దిశగా ప్రభుత్వీల భాగస్వీమయూం 
ప్ంపు నిమితతుం కేంద్ర నైపుణ్యూభివృది్ధ-వయూవస్థ్ పన మంత్రితవీశాఖ ‘ఇండియన్ 
ఇన్సు టిటూయూట్ ఆఫ్ మేనేజె్మంట్’, బెంగళూరుతో స్ంయుకతుంగా 
‘మహ్త్మగాంధీ నేష్టనల్ ఫెలోష్ప్’ పథకానికి శ్రీకార్ం చుటిటెంది.

దీని కింద్ రాష్టట్ర-జిలాలీ  స్థ్ యి నైపుణయూ కమిటీని బలోపేతం చేసే చర్యూలు 
చేపటటెబడా్డ యి. నాణయూతపర్ంగా స్వీలపొకాలిక శిక్షణకు మెరుగుదిద్దూడం, 
మెరుగైన మారెక్ట్ అనుస్ంధానం కలపొన దీని లక్షయూలు.

ఫెలోష్ప్

పార్శ్రమిక శిక్షణ స్ంస్థ్లు (ఐటీఐ), ఆచర్ణ్త్మక శిక్షణ దావీరా 
అందించే శిక్షణలో ఔచితయూం, స్మరాథ్ ్యల మెరుగుద్ల

క్ృష్

సం
క్ల్

్పం
సం

క్ల్
్పం

నై పుణ్్యభివృదిధి  క్ృష్లో భారతదేశంతో ప్్ర ప్ంచ బా్యంకు భాగసా్వమ్యంనై పుణ్్యభివృదిధి  క్ృష్లో భారతదేశంతో ప్్ర ప్ంచ బా్యంకు భాగసా్వమ్యం
భార్తీయులలో ప్రతిభకు కొర్తలేదు.. దానికి 

నైపుణ్యూలతో పదును ప్టటెడం ప్రధానం! ఈ కృష్లో 
ప్రపంచ బాయూంకు కూడా భార్తదేశానికి 

స్హకర్స్తుంది. ఆ మేర్కు ప్రపంచ బాయూంకుతో 
స్ంయుకతుంగా ‘స్ంకలపొం, కృష్’ కార్యూక్రమాలు 

నిర్వీహిస్తుండగా- పర్స్పొర్ స్హకార్ంతో 
15కు పైగా దేశాలోలీ  ఓ కార్యూక్రమం 

నడుస్తుంది.

“దేశంలోని యువత స్ంకేతిక పర్జాఞా నంతో, ముఖయూంగా హ్యూకథాన్ ల దావీరా వేల కొదీదూ స్మస్యూలను 
శ్ధించడంతోపాటు వాటికి పర్షాక్రాలను అందిస్తునా్నరు. అలాగే నేడు మన యువత కొతతు అవకాశాలను అనేవీష్సూతు 

స్వీయం ఉపాధి కలిపొంచుకుంటునా్నరు. స్హస్ం చేయడానికీ వారు వెనుకాడటం లేదు. ధైర్యూంగా, మారుతున్న 
ఉద్యూగావకాశాలకు తగినటులీ   ఇతరులకూ పని కేట్యిస్తునా్నరు.

-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ముఖపత్ కథనం
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ఎఐసిటిఇ తోడా్పటుతో డిజిట్ల్ నై పుణ్్య వికాసంఎఐసిటిఇ తోడా్పటుతో డిజిట్ల్ నై పుణ్్య వికాసం

 ‘నైపుణయూ భార్తం కార్యూక్రమం’ ఇప్పుడు ప్రతి స్ంవతసుర్ం లక్షలాది 
మంది యువతకు నేటి అవస్రాలకు తగిన శిక్షణనిసూతు వార్కి 
చేయూతనందిస్తుంది. దేశంలో డిజిటల్ నైపుణయూ పరాయూవర్ణ వయూవస్థ్ను 
అభివృది్ధ చేయడం,  పర్శ్రమ డిమాండ్ కు అనుగుణంగా నైపుణ్యూల 
అభివృది్ధపై ప్రత్యూకంగా ద్ృష్టె స్ర్ంచబడింది. విజయ స్ధ్కులు తమ 
నైపుణ్యూలకు పదునుప్టేటె అవకాశాని్న ఎన్నడూ వదులుకోర్నే వాస్తువాని్న 
ప్రతి పౌరుడు పర్గణనలోకి తీస్కోవాలి. జీవనోపాధితోపాటు ధ్నార్జానకు 
నైపుణయూం ఒకక్టే స్ర్పోదు. జీవనం కొనస్గించాలంటే మనలో 
ఉత్సుహంతోపాటు పటుటె ద్ల కూడా ఉండాలి; ఇవి రెండూ ఉన్నపుడే 
నైపుణయూం మనకు శకితుమంతమైన చోద్కంగా మార్, కొతతు సూఫూర్తుతో 
బలమైన తోడాపొటునిస్తుంది. మీరు యువకులా- వృదు్ధ లా? అనేదానితో 
నిమితతుం లేకుండా కొతతు నైపుణ్యూలను అభయూసిసేతు జీవితంపై ఉత్సుహం 
మీలో స్జీవంగా ఉంటుంది.

నవ భార్తం నేడు తనకంటూ ఓ కొతతు మారాగి ని్న ఎంచుకుంది... ఆ 
మేర్కు ఈ అమృత కాలపు స్ంకలాపొలతోపాటు ప్రపంచ ప్రమాణ్లకు 
అనుగుణంగా నైపుణ్యూభివృది్ధ, ఉద్యూగ కలపొన విధానాల అమలు 
ప్రార్ంమైనందున ఆ మార్గింలో పయనం కొనస్గిస్తుంది.   

‘యువ్ కౌశల్’: యూనిస్ఫ్ తోడా్పటుతో
“పాస్ పోర్్ట -టు ఎరి్నంగ్” (పీ2ఇ) కార్యక్్ర మం

 కౌలీ డ్ కంపూయూటింగ్, బిగ్ డేట్, డేట్ 
అనలిటిక్సు, సైబర్ సెకూయూర్టీ, బాలీ క్ చైన్, 
డ్రోన్, రోబోటిక్సు వంటి వర్్ధమాన భవిష్టయూత్ 
స్ంకేతిక పర్జాఞా నాలోలీ  విదాయూరుథ్లకు శిక్షణ 
కోస్ం విద్యూ-నైపుణ్యూభివృది్ధ మంత్రితవీ శాఖ 
అఖిలభార్త స్ంకేతిక విదాయూ మండలి 
స్హకార్ంతో డిజిటల్ నైపుణ్యూభివృది్ధ 
కార్యూక్రమాని్న ప్రార్ంభించింది.

 దీని కింద్ నిర్వీహించే 3, 6 న్లల 
వయూవధిగల కోరుసుల దావీరా 1.10 కోటలీ 
మంది విదాయూరుథ్లకు శిక్షణ ఇవవీబడుతుంది.

 విదాయూరుథ్లకు స్ంకేతిక శిక్షణతో పాటు 
అనుభవ శిక్షణ కూడా కలిపొంచబడుతుంది. 
ఈ మేర్కు గ్రామీణ్భివృది్ధ శాఖలో 10 
లక్షల మంది, రైలేవీలో 5 లక్షల మంది, 
స్హకార్ మంత్రితవీ శాఖలో లక్ష మంది, 
విద్యూ-నైపుణ్యూభివృది్ధ మంత్రితవీ శాఖలో ఒక 
లక్ష మంది వంతున విదాయూరుథ్లకు అనుభవ 
శిక్షణ అవకాశాలు అందుబాటులోకి 
వస్తుయి.

“భార్తదేశాని్న ప్రపంచ నైపుణ్యూభివృది్ధ రాజధానిగా ర్పుదిదాదూ లని ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ ఆకాంక్షించారు. ప్రపంచం అన్హయూ మారుపొలకు లోనవుతున్న నేపథయూంలో 

నైపుణయూం, పునఃనైపుణయూం, నైపుణ్యూన్నతి నేడు తక్షణ్వస్రాలు. ఆ మేర్కు 
నైపుణ్యూభివృది్ధని ప్రజా ఉద్యూమంగా మలచాలి. భవిష్టయూతుతు కోస్ం బలమైన 

శ్రమికశకితుని సిద్్ధం చేయడంలో ప్రభుతవీం వార్ధిగా వయూవహర్స్తుంది. కొతతు జాతీయ 
విదాయూ విధానంలో విద్యూ-నైపుణ్యూభివృది్ధ మధ్యూ గొపపొ స్మనవీయ స్ధ్న 

ప్రయత్్నలు స్గడం కూడా ఈ దిశగా ఓ కీలక అడుగు.”
-ధ్రేముంద్ర ప్రధాన్

కేంద్ర విద్యూ-నైపుణ్యూభివృది్ధ-వయూవస్థ్ పన శాఖ మంత్రి

   వయూవస్థ్ పకత, ఉపాధి, స్మాజిక నైపుణ్యూలలో యువతను 
ప్రోతసుహించడం లక్షష్ంగా ‘యూనిసెఫ్, మైక్రోస్ఫ్టె’ 
స్ంయుకతుంగా ‘యువా కౌశల్’ పేర్ట ‘పాస్ 
పోర్టె-టు-ఎర్్నంగ్’ (పీ2ఇ) కార్యూక్రమాని్న ప్రార్ంభించాయి. 
స్ద్రు ‘ఇ-లెర్్నంగ్’ స్దుపాయంతో యువతకు ఉచితంగా 
ఉద్యూగ-స్ంబంధిత నైపుణ్యూల కలపొనతోపాటు వయూవస్థ్ పకత, 
ఉపాధి, స్మాజిక ప్రభావంగల అంశాలలో అవకాశాల కలపొన 
దీని లక్షష్ం. కాగా, ‘పీ2ఇ’ కార్యూక్రమాని్న తొలుత అమలులోకి 
తెచిచున దేశంగా భార్త్ ర్కారు్డలకెకిక్ంది.

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ ముఖపత్ కథనం
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ప్రా్యవరణ్ ప్రిరక్షణ్: ఉద్హ్రణ్గా ప్రా్యవరణ్ ప్రిరక్షణ్: ఉద్హ్రణ్గా 
నిలిచిన్ భారత్నిలిచిన్ భారత్

గత కొని్న స్ంవతసురాలుగా పరాయూవర్ణ పర్ర్క్షణకు 
భార్త్ నిబద్్ధతను ప్రపంచమంత్ ఆస్కితుకర్ంగా 

పర్శీలిస్తుంది. గత స్ంవతసుర్ం గాలీ స్గి లో జర్గిన 
సిఒపి 26 స్మావేశం భార్తదేశం ప్రయత్్నలను 

ప్రముఖంగా ప్రస్తువించింది. ప్రపంచ స్మాజం 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచిచున  ఎల్.ఐ.ఎఫ్.ఇ  

(పరాయూవర్ణ్నికి జీవనశైలి) మంత్రాని్న 
ప్రశంసించింది.  ఎల్.ఐ.ఎఫ్.ఇ  అనే మంత్ం 

ఇప్పుడు ప్రపంచ ఉద్యూమంగా మారుతోంది. జూన్ 
5న, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రపంచవాయూపతుంగా 

ఒక ప్రేర్ణగా  - "ఎల్.ఐ.ఎఫ్.ఇ ఉద్యూమం" 
ప్రార్ంభించారు.  అలాగే  పరాయూవర్ణ పర్ర్క్షణలో 

భార్తదేశం ముఖయూమైన స్హకారాని్న  ఇషా 
ఫౌండేష్టన్  ఏరాపొటు చేసిన 'మిటిటె బచావో' 
కార్యూక్రమంలో ప్రముఖంగా పేర్క్నా్నరు. 

ప్రకృతి, నేల, పరాయూవర్ణం భార్తదేశానికి కేవలం పదాలు మాత్మే 
కాదు, స్ంస్క్కృతి, ధ్ర్్మంతో ముడిపడి ఉన్న దైవతవీ అంశాలు. ఇది మన 
దేవతలు, పూర్వీకులతో పురాతన కాలం నుండి ముడిపడి ఉంది. 

భార్తీయ పురాతన స్ంస్క్కృతి నేపథయూంలో తీస్కుంటే, యుధిష్ఠారుడు, దురోయూధ్నుడి 
మధ్యూ స్ని్నవేశం గురుతు చేస్కోవాలి.. దురోయూధ్నుడు గుర్ంచి ఇలా అంట్డు.. 
"జానామ్ ధ్ర్్మ న చ మే ప్రవృతితు"

దీని అర్థ్ం ఏమిటంటే, నాకు ధ్ర్్మం తెలుస్, కానీ నేను అటువైపు మొగుగి  చూపలేదు, 
నేను ఆచర్ంచలేను, స్తయూం ఏమిటో నాకు తెలుస్, కానీ నేను ఆ మార్గింలో నడవలేను.  
అటువంటి ధోర్ణి స్మాజాని్న విస్తుర్ంచినపుడు స్మ్హిక ప్రచారాల దావీరా 
పర్షాక్రాలను కనుగొనవలసి ఉంటుంది. నేడు ప్రపంచం పరాయూవర్ణ అస్మతులయూతకి 
స్ంబంధించిన తీవ్రమైన ముప్పును ఎదుర్క్ంటోంది. 'పరాయూవర్ణ అనుకూలమైన 
జీవనశైలిని' అవలంబించడం దావీరా ఈ స్ంక్షోభాని్న అర్కటటెడంలో మనమంద్ర్ం 
ముఖయూమైన పాత్ పోష్ంచాలి. కాబటిటె, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ మంత్ం ప్రపంచానికి 
కొతతు మారాగి ని్న చూపింది.

భార్తదేశం ఈ దిశలో ముఖయూమైన విశవీవాయూపతు కార్యూక్రమం చేపటిటెంది. అనేక 
యుఎన్ ఏజెనీసుల భాగస్వీమయూంతో   ఎల్.ఐ.ఎఫ్.ఇ  అనే ఉద్యూమాని్న ప్రార్ంభించింది. 
జూన్ 5న ప్రపంచ పరాయూవర్ణ దినోతసువం స్ంద్ర్్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
వీడియో కానఫూరెన్సు దావీరా 'పరాయూవర్ణం -స్రైన జీవనశైలి ఉద్యూమం' అంటే  

పరాయూవర్ణ్నికి 
జీవనశైలి 

ఎల్.ఐ.ఎఫ్.ఇ  ఎల్.ఐ.ఎఫ్.ఇ  

నైపుణయా భార్త్, సామర్థాష్ భార్త్ముఖపత్ కథనం
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ఎల్.ఐ.ఎఫ్.ఇ  ని ప్రార్ంభించారు.అదే స్మయంలో, 'ఎల్.ఐ.ఎఫ్.ఇ గోలీ బల్ 
కాల్ ఫర్ ఐడియాస్  అండ్ పేపర్సు' అనే ఆలోచన ప్రార్ంభం అయింది. 
ప్రపంచవాయూపతుంగా ఉన్న వయూకుతులు, విశవీవిదాయూలయాలు, ఆలోచనాపరులు, 
లాభాపేక్ష ర్హిత స్ంస్థ్లు, ఇతరులను అదు్భతమైన వాత్వర్ణ అనుకూల 
ప్రవర్తున మారుపొ పర్షాక్రాలతో ముందుకు రావాలని ఆహ్వీనిస్తుంది. ఈ 
ఆలోచనలను విస్తుర్ంచడానికి కూడా యోజన ఉంటుంది. ఐకయూరాజయూస్మితి, 
వర్ల్్డ ర్స్ర్సు ఇన్సు టిటూయూట్, సెంటర్ ఫర్ స్ష్టల్ అండ్ బిహేవియర్ చేంజ్ 
(సి.ఎస్.బి.ఎస్), బిల్ & మెలిండా గేట్సు ఫౌండేష్టన్ భాగస్వీమయూంతో భార్త 
ప్రభుతవీం ఈ మిష్టన్ ను ప్రార్ంభించింది. 'లైఫ్ మ్వ్ మెంట్'ను పర్చయం 
చేసూతు, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పరాయూవర్ణ పర్ర్క్షణ, దాని విజయాల 
పటలీ భార్తదేశ ముఖయూమైన చర్యూలను నొకిక్చెపపొడమే కాకుండా, ఆవిష్టక్ర్ణ, 
స్ంకేతికతతో పునర్వీనియోగం, ర్సైకిల్ సూత్రాలపై కూడా ప్రముఖంగా 
ప్రస్తువించారు. "మెరుగైన పరాయూవర్ణం, ప్రపంచ శ్రేయస్సు కోస్ం ఏ 
ప్రయత్్ననికైనా మద్దూతు ఇవవీడానికి భార్తదేశం సిద్్ధంగా ఉంది. మనం 
చేసిన పనే దానిని వివర్స్తుంది. అంతరాజా తీయ స్లార్ అలయన్సు, ఫ్కస్ 
ఆన్ వన్ స్న్-వన్ వర్ల్్డ-వన్ గ్రిడ్,  కోయలిష్టన్ ఫర్ డిజాస్టెర్ రెసిలెంట్ 
వంటి కార్యూక్రమాలు ఇన్ ఫ్రాస్ట్రకచుర్ ప్రధాన స్హకారాని్న అందిస్తుంది. 
ప్రపంచం ఈ ప్రయత్్నలకు మద్దూతునివవీడం మనం స్ంతోష్ంచద్గగి 
పర్ణ్మం. లైఫ్ ప్రచార్ం  మనలి్న మర్ంత ఏకం చేస్తుంది. రాబోయే 
తరాలకు స్ర్క్షితమైన భవిష్టయూతుతును నిరా్ధ ర్స్తుంది అని నేను విశవీసిస్తునా్నను 
అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అనా్నరు. ఈ ప్రయాణంలో భాగం 
కావాలని మరోస్ర్ ప్రపంచాని్న ఆహ్వీనిస్తునా్నను అని స్పొష్టటెం చేశారు. 

‘మటి్ట ని కాపాడండి’ కార్యక్్ర మం‘మటి్ట ని కాపాడండి’ కార్యక్్ర మం
మటి్ట ని పున్ర్దధి రించడానికి చర్యలుమటి్ట ని పున్ర్దధి రించడానికి చర్యలు

గత కొనే్నళ్లీగా నేల ఆరోగయూం క్షీణించడంపై ప్రపంచ వాయూపతుంగా 
ఆంద్ళ్నలు వయూకతుమవుతునా్నయి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకార్ం, గత 
25 ఏళ్లీలో, ప్రపంచంలోని స్ర్వంతమైన భూమిలో 10 శాతం 
బంజరుగా మార్ంది. ర్స్యనిక ఎరువులు, పురుగుమందుల వాడకం, 
భూత్పం కార్ణంగా నేలలో త్మ, పోష్టకాలు కోలోపొవడం ఇందుకు 
కార్ణం. ఈ ప్రుగుతున్న ఆంద్ళ్న మధ్యూ, భార్తదేశం స్హజ 
వయూవస్యం, స్యిల్ హెల్తు కార్్డ, నీమ్ కోటెడ్ యూర్యా, మైక్రో 
ఇర్గేష్టన్, కాయూచ్ ది రైన్, ర్వర్ కనజారేవీష్టన్, అటల్ భుజల్ మిష్టన్ వంటి 
ముఖయూమైన కార్యూక్రమాలతో ముందుకు స్గుతోంది. జూన్ 5న ఢిలీలీలోని 
విజాఞా న్ భవన్ లో ఇషా ఫౌండేష్టన్ నిర్వీహించిన 'మిటిటె బచావో' 
కార్యూక్రమంలో ప్రస్ంగించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, మటిటెని 
కాపాడేందుకు భార్తదేశం చేస్తున్న 5 ముఖయూమైన ప్రయత్్నలను 
ప్రముఖంగా వివర్ంచారు. "మేము ఐదు ప్రధాన విష్టయాలపై ద్ృష్టె 
స్ర్ంచాము - మొద్టిది - మటిటెని ర్స్యన ర్హితంగా చేయడం ఎలా. 
రెండవది- మటిటెలో నివసించే జీవులను ఎలా కాపాడాలి, దీనిని మీరు 
స్ంకేతిక భాష్టలో స్యిల్ ఆరాగి నిక్ పదార్థ్ం అని పిలుస్తురు. మ్డవది 
- నేలలో త్మను ఎలా కాపాడుకోవాలి, నీటి లభయూతను ఎలా ప్ంచాలి.  
నాలుగవది, భూగర్్భజలాల కొర్త కార్ణంగా నేలకు జరుగుతున్న 
నషాటె ని్న ఎలా తొలగించాలి,  ఐద్వది, అటవీ ప్రాంతం తగగిడం కార్ణంగా 
నేల నిర్ంతర్ కోతను ఎలా ఆపాలి ."

ప్రా్యవరణ్ ప్రిరక్షణ్ కోసం భారతదేశం తీసుకున్్న ముఖ్యమెై న్ చర్యలు

మిలియనలీ ఎల్ ఇడి బలుబిలను 
ఇపపొటి వర్కు పంపిణీ చేశారు.

మిలియన్ యూనిటలీ విదుయూత్ ఆదా

40 మిలియన్ టను్నల కార్బిన్ డయాకె్ససుడ్ 
తగిగింపు కూడా నిరా్ధ ర్ంచబడింది

గంగా నది పునరుజీజావనానికి 
బడెజాట్ లో ప్ంపు. రాజస్థ్ న్  లోని 
భడాలీ లో ప్రపంచంలోనే అతిప్ద్దూ 
స్లార్ పార్క్ ప్రార్ంభం ఈ 
చర్యూలోలీ  కీలకం. 

370 
50 

28
8%

ఎల్ ఇడి  బలుబులు  n నవంబర్ 2022 లక్షష్ం కంటే 5 న్లల 
ముందుగానే ప్ట్రోల్  లో 10% ఇథనాల్ 
మిశ్రమం లక్షయూని్న భార్త్ స్ధించింది. 
ఫలితంగా, ముడి చమురు దిగుమతులు 
5.5 బిలియన్ డాలర్లీకు పైగా తగాగి యి, 
కార్బిన్ డయాకె్ససుడ్ ఉదాగి రాలు 2.7 
మిలియన్ టను్నలు తగాగి యి. రైతుల 
ఆదాయం స్మారు 5.5 బిలియన్ డాలరులీ  
ప్ర్గింది.

n  షెడూయూలు కంటే 9 స్ంవతసురాల 
ముందుగానే శిలాజ ఇంధ్నం ఆధార్త 
వనరుల నుండి స్థ్ పిత స్మర్థ్్యంలో 
40% చేరుకోవడానికి భార్తదేశం 
ఇపపొటికే తన నిబద్్ధతను చాటుకుంది.

n  కాప్ 21లో నిరేదూశించుకున్న లక్షయూలను 
షెడూయూల్ కంటే 9 ఏళ్లీ ముందుగానే 
భార్త్ స్ధించింది. 2014 నుండి, 
సౌర్ విదుయూత్ స్థ్ పిత స్మర్థ్్యం 1900 
శాతం ప్ర్గింది. మొతతుం వనయూప్రాణుల 
ర్క్షిత ప్రాంత్ల స్ంఖయూ 32% 
ప్ర్గింది.

2010 నుండి 2020 వరకు ఆసియా సింహాల్ సంఖ్య 64% 2010 నుండి 2020 వరకు ఆసియా సింహాల్ సంఖ్య 64% 
పెరిగింది. పులుల్ సంఖ్య 2014 నుండి 2018 వరకు 33% పెరిగింది. పులుల్ సంఖ్య 2014 నుండి 2018 వరకు 33% 
పెరిగింది.పెరిగింది.

పర్యావర్ణం జాతీయం
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దేశంలోని పౌరుల జీవిత్లను మెరుగు పర్చేందుకు ప్రభుతవీం డిజిటలైజేష్టన్, జీవన సౌలభాయూనికి అధిక ప్రాధానయూతనిస్తుంది. అందుకే 
ప్రభుతవీం ఇప్పుడు ఆన్  లైన్ పాలీ ట్  ఫ్ర్మ్  లో అనేక రుణ పథకాలను అందిస్తుంది, తదావీరా రుణం కోరేవారు ఆన్  లైన్  లో ద్ర్ఖాస్తు 
చేస్కోవచుచు. ఎటువంటి ఇబబింది లేకుండా రుణ్ని్న పొంద్వచుచు. ఈ రుణం ‘జన్ స్మర్థ్ పోర్టెల్’ దావీరా వివిధ్ వరాగి లకు పంపిణీ 

చేస్తురు. ఈ పోర్టెల్  ను జూన్ 6న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రార్ంభించారు. ప్రభుతవీ పథకాలను లబి్ధదారులంద్ర్కీ చేర్వేయడం దావీరా 
స్వీయం ఉపాధిని ప్ంపొందించడంలో ఈ పోర్టెల్ కీలక పాత్ పోష్ంచనుంది.

పౌరులు 13 ప్రభుతవీ పథకాలను ఒకే వేదికపైకి చేర్చుడం 
దావీరా వాటిని స్లభంగా యాకెసుస్ చేయాలనే లక్షష్ంతో 

ఆర్థ్క మర్యు కార్పొరేట్ వయూవహ్రాల మంత్రితవీ శాఖ ఐకానిక్ వీక్ 
వేడుకల ప్రార్ంభోతసువంలో జూన్ 6న పోర్టెల్ ను ప్రధాని 
ప్రార్ంభించారు. ఇది పౌరులకు రుణ్లను పొంద్డం స్లభతర్ం 
చేస్తుంది, వేరు వేరు ప్రదేశాలకు ప్రయాణించడానికి బహుళ్ 
విధానాల దావీరా వెళ్లీడం నుండి వార్ని ఆదా చేస్తుంది. అదే 
స్మయంలో, ఈ పోర్టెల్ పౌరుల జీవిత్లను స్లభతర్ం చేయడమే 
కాకుండా, వార్ కలలను స్కార్ం చేస్కోవడంలో వార్కి 
స్హకర్స్తుంది. ఈ స్ంద్ర్్భంగా గత ఎనిమిదేళ్లీలో రెండు మంత్రితవీ 
శాఖలు స్ధించిన విజయాలపై డిజిటల్ ఎగిజాబిష్టన్ ను కూడా ప్రధాని 
ప్రార్ంభించారు.
"భార్త ప్రభుతవీం యొకక్ అని్న రుణ స్ంబంధిత పథకాలు ఇప్పుడు 
ఒకే చోట అందుబాటులో ఉంట్యి" అని పోర్టెల్ ప్రార్ంభం 
స్ంద్ర్్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అనా్నరు. జన్ స్మర్థ్ 
పోర్టెల్ స్మానయూ ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి సేవలో భాగంగా ఉంది, 
స్మానయూ పౌరుడిని భాగస్వీమయూం చేయడం, స్లభతర్ం చేయడం, 
ఎందుకంటే ప్రజలకు చేరువ కావడం, అరు్హలైన ప్రతి వయూకితుని 
చేరుకోవడం మర్యు వార్కి పూర్తు ప్రయోజనాలను అందించడం 
ప్రభుతవీ ప్రధాన ప్రాధానయూత, బాధ్యూత.

జన్ స్మర్థా పోర్్టల్ : న్లుగు రుణ కేటగిర్లలో 13 పథకాలు.

 "జన్ స్మర్థ్" ప్రస్తుతం నాలుగు రుణ కేటగిర్లలో 13 ప్రభుతవీ 
పథకాల కోస్ం ద్ర్ఖాస్తులను స్మర్పొంచడానికి, 125 మందికి పైగా 
రుణదాతల నుండి ఎంచుకోవడానికి అని్నటికి ఒకే వేదికగా 
పనిచేస్తుంది. 

 ఇది సిబిడిటి, జి.ఎస్.టి, ఉద్య్, ఎన్ఇఎస్ఎల్, యుఐడిఏఐ, సిబిల్,  
ఇంకా ఇతర్ ప్రభుతవీ ఏజెనీసులతో స్మనవీయం చేయడం దావీరా 
వేగవంతమైన లోన్ ప్రాసెసింగ్ ను నిరా్ధ ర్స్తుంది.

 "జన్ స్మర్థ్" పోర్టెల్ వయూవస్యం, జీవనోపాధి, విద్యూ మర్యు 
వాయూపార్ కార్యూకలాపాల వరాగి లలో రుణ్లను అందిస్తుంది.

 జన్ స్మర్థ్ పోర్టెల్ లో ఇపపొటికే మ్డు ప్రభుతవీ పథకాలు 
అందుబాటులో ఉనా్నయి. భవిష్టయూతుతులో మర్ని్న జోడి అవుత్యి. 
'జన స్మర్థ్' పోర్టెల్ అర్్హతను ధ్ృవీకర్స్తుంది, సూత్ప్రాయంగా 
ఆమోద్ం ఇస్తుంది, ద్ర్ఖాస్తును ఎంచుకున్న బాయూంక్ కు ఫ్రావీర్్డ 
చేస్తుంది. 

 ఇది రుణ ప్రక్రియలో త్జా పర్ణ్మాలపై లబి్ధదారులకు అవగాహన 
కలిగిస్తుంది.  బాయూంకు శాఖలను ఒకటి కంటే ఎకుక్వస్రులీ  
స్ంద్ర్్శించాలిసున అవస్ర్ం లేదు.

 విద్యూ కోస్ం మ్డు పథకాలు, వయూవస్యం కోస్ం మ్డు, వాయూపార్ 
కార్యూకలాపాల వరాగి లకు ఆరు, జీవనోపాధి రుణ్ల కోస్ం ఒకటి 
ఉనా్నయి.  

ర్ణ్ం పొందడానికి సింగిల్ విండోర్ణ్ం పొందడానికి సింగిల్ విండో
జన్ స్మర్థా పోర్్టల్జాతీయం
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కోవిడ్ కిలీష్టటె కాలంలో, దేశంలో అందుబాటులో ఉన్న వైద్యూ పర్కరాలు, 
వైద్యూం, మౌలిక స్దుపాయాలు, వాయూకిసున్ పర్శ్ధ్న, తయార్ 

స్మర్థ్త గుర్ంచి దేశంలో స్ందేహ్లు తలెతితునప్పుడు, భార్తదేశం ఎవర్ 
ఊహించనిది స్ధించింది. బయోటెక్, అని్న ఇతర్ ర్ంగాలతో ప్రభుతవీం, 
పర్శ్రమల స్మనవీయం కొతతు  విజయగాథను లిఖించింది. అయిత్ ఈ 
అదు్భత విజయం వెనుక బయోటెక్ వంటి ర్ంగాలపై ప్రత్యూక ద్ృష్టె స్ర్సూతు 
8 స్ంవతసురాల కృష్ ఉంది. స్టె ర్టె-అప్ ఇండియా, అటల్ ఇనో్నవేష్టన్ 
మిష్టన్, మేక్ ఇన్ ఇండియా, సెల్ఫూ-ర్లెంట్ ఇండియా వంటి కార్యూక్రమాల 
నుండి బయోటెక్ ర్ంగం ఊపందుకుంది. ఈ ప్రయత్్నలకు కొతతు 
దిశానిరేదూశం చేసూతు, బయోటెక్ స్టె ర్టె-అప్ ఎక్సు  పో జూన్ 9-10 త్దీలోలీ  
ఢిలీలీలోని ప్రగతి మైదాన్ లో నిర్వీహించారు. దీనిని ప్రార్ంభిసూతు, ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ మాట్లీ డుతూ, "మన ఐటీ నిపుణుల నైపుణయూం, ఆవిష్టక్ర్ణలకు 
స్ంబంధించి ప్రపంచం మన నిపుణలను ఎంతో ఎతుతులో చూస్తుంది. అదే 
విశావీస్ం ఇదే ఖాయూతి, ఈ ద్శాబదూంలో భార్తదేశ బయోటెక్ ర్ంగంలో 
కూడా చోటుచేస్కుంది"
      దేశంలో ఈ ర్ంగం అభివృది్ధకి బయోటెకా్నలజీ ఇండసీట్ర ర్సెర్చు 
అసిసెటెన్సు కౌనిసుల్ (బిరాక్) స్హకార్ం గుర్ంచి కూడా ప్రధాన మంత్రి 
వివర్ంచారు. ఈ అమృత కాలంలో దేశం కొతతు తీరా్మనాలు చేస్తుంద్ని, 
దేశాభివృది్ధలో బయోటెక్ పర్శ్రమ పాత్ చాలా ముఖయూమైనద్ని ప్రధాన 
మంత్రి అనా్నరు. 

ప్్ర ప్ంచ బయోటెక్ హ్బ్ గా మారాల్న్్నది భారత్ ల్క్ష్యంప్్ర ప్ంచ బయోటెక్ హ్బ్ గా మారాల్న్్నది భారత్ ల్క్ష్యం
బయోటెక్ అనేది దేశ జిడిపికి గణనీయంగా ద్హద్పడటమే కాకుండా ప్ద్దూ స్ంఖయూలో ఉద్యూగాలను స్ృష్టెంచే ర్ంగం. గత 8 స్ంవతసురాలలో, 
భార్తదేశ బయోటెక్ ర్ంగం 8 రెటులీ  వృది్ధతో 80 బిలియన్ డాలర్లీ బయో-ఎకానమీకి చేరుకోవడం కేంద్ర ప్రభుతవీ నిర్ంతర్ కృష్ ఫలితం వలలీ 

స్ధ్యూం అయింది.  ఇప్పుడు కొతతు లక్షయూలతో ముందుకు స్గడానికి స్మయం ఆస్న్నమైంది, బయోటెక్ స్టె ర్టె-అప్ ఎక్సు  పో వంటి ప్ద్దూ 
కార్యూక్రమం ఈ దిశలో ఒక ముంద్డుగు. జూన్ 9న దీని్న ప్రార్ంభించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, “బయోటెక్ గోలీ బల్ ఎకోసిస్టెమ్ లో ట్ప్-10 

దేశాల లీగ్ కి చేరుకోవడానికి భార్తదేశం ఎంతో దూర్ంలో లేద్ని అనా్నరు.

బయోటెక్ రంగంలో అన్ంతమెై న్ అవకాశ్లు...

బయోటెకా్నలజీకి స్ంబంధించి ప్రపంచంలోని మొద్టి 12 
గమయూస్థ్ నాలలో భార్తదేశం ఉంది. అలాగే ఇండో-పసిఫిక్ లో 
మ్డవ స్థ్ నంలో ఉంది. గోలీ బల్ ఇనో్నవేష్టన్ ఇండెక్సు 46వ 
స్థ్ నానికి మెరుగుపడటంతో, భార్తదేశ బయో-ఆర్థ్క వయూవస్థ్ 
స్ంవతసురానికి రెండంకెలలో ప్రుగుతోంది, 2018లో 51 
బిలియనలీతో పోలిసేతు 2021లో 81 బిలియనలీకు చేరుకుంది. మనం 
2025 నాటికి 150 బిలియనలీ లక్షయూని్న చేరుకుంటునా్నము. 
కోవిడ్ స్ంవతసురాలోలీ  రెండంకెల వృది్ధ. బయోటెక్ ఇంకుయూబేటర్లీ 
స్ంఖయూ, మొతతుం నిధులు కూడా దాదాపు 7 రెటులీ  ప్ర్గాయి. 
2014లో మన దేశంలో కేవలం 6 బయో ఇంకుయూబేటరులీ  ఉంటే 
నేడు వాటి స్ంఖయూ 75కి ప్ర్గింది.  8 ఏళ్లీ క్రితం మన దేశంలో 10 
బయోటెక్ ఉతపొతుతులు ఉండేవి. నేడు వాటి స్ంఖయూ 700 దాటింది. 

బయోటెక్ జాతీయం

బయోటెక్ సా్ట ర్్ట -అప్ లో 
పెటు్ట బడిద్ర్ల్ సంఖ్య 9 రటులో  
పెరిగింది

సంవతస్రం పెటు్ట బడిద్ర్లు
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పుణెలోని సంత్ త్కారామ్ మందిర్ లోని విప్లో వకార్ల్ గా్యల్ర్ పా్ర రంభం

అభివృదిధి తో పాటు వ్రసత్వ అభివృదిధి తో పాటు వ్రసత్వ 
ప్రిరక్షణ్కు చర్యలుప్రిరక్షణ్కు చర్యలు

ఆధునిక స్ంకేతికత, మౌలిక స్దుపాయాలు గత 
ఎనిమిది స్ంవతసురాలలో భార్తదేశ అభివృది్ధకి 

పరాయూయపదాలుగా మారాయి. ఫలితంగా, భార్తదేశ 
గొపపొ స్ంప్రదాయం, స్ంస్క్కృతిని పర్ర్క్షించే పని 
స్మాంతర్ంగా పూర్తుయింది. కేదార్ నాథ్ నుండి 

కాశీ విశవీనాథ దేవాలయం వర్కు హైద్రాబాద్ లోని 
శ్రీరామానుజాచారుయూల విగ్రహం వర్కు దీనికి 

ఉదాహర్ణలు ఉనా్నయి. ఈ జాబిత్లో ఇప్పుడు 
మహ్రాష్టట్రలోని గొపపొ శ్రీశాంత్ తుకారామ్ మహ్రాజ్ 

రాక్ టెంపుల్ పేరు కూడా చేర్ంది. "అభివృది్ధ, 
వార్స్తవీం రెండూ కలిసి ముందుకు స్గేలా మేము 
నిరా్ధ ర్స్తునా్నము" అని జూన్ 14న ప్రార్ంభోతసువం 

స్ంద్ర్్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అనా్నరు.

స్ంత్ తుకారామ్ వారాక్ర్ అనే పంథాకి చెందిన ఒక 
స్దాచార్, కవి, అతను అభయూంగ్సు (భకితు పాటలు అని 
కూడా పిలుస్తురు), భకితు కవితవీం, కీర్తునలు, ఆధాయూతి్మక 

గ్త్ల దావీరా ప్రజలను జాఞా నోద్యం చేశాడు. దేహులో నివసించిన స్ంత్ 
తుకారామ్ మహ్రాష్టట్ర భకితు ఉద్యూమానికి పునాది వేసినటులీ  చెబుత్రు. 
స్హితయూంలో ఆయన స్థ్ నం కేవలం వారాక్ర్ వర్గింలోనే కాకుండా 
ప్రపంచమంతట్ అస్ధార్ణమైనది. అతని అభాయూస్లు ఆంగలీంలోకి 
కూడా అనువాద్ం అయాయూయి. అతని మర్ణం తరువాత, ఒక రాతి 
దేవాలయం నిర్్మంచారు. ఇటీవల దీనిని తిర్గి అభివృది్ధ చేశారు, దీనిని 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రార్ంభించారు. ఆలయంలో స్ంత్ తుకారామ్ 
విగ్రహం కూడా ఉంది. స్ంత్ తుకారామ్ విఠల్ లేదా విష్్ణ వు భకుతుడు, 
వైష్ట్ణవానికి కటుటె బడి ఉండేవాడు. స్ంత్ తుకారామ్ భకితుపదాల నుండి 
అనేక కూరుపొలను నేటికీ చూడవచుచు. అతని గౌర్వార్థ్ం, భార్త 
ప్రభుతవీం 2002లో ర్. 100 వెండి నాణేని్న విడుద్ల చేసింది. "నేడు, 
స్వీతంతయూరాం వచిచున 75వ స్ంవతసుర్ంలో, దేశం తన లక్షయూలను 100 
శాతం స్ధించాలని స్ంకలిపొంచింది" ఆలయ ప్రార్ంభోతసువంలో 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అనా్నరు.

మహార్ష్ట్ర స్ంద్ర్శానజాతీయం
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నిజానికి, దేశంలో ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న పేద్ల కోస్ం 
పథకాలు విదుయూత్, నీరు, గృహనిరా్మణం, చికితసు వంటి 
ప్రాథమిక అవస్రాలతో ముడిపడి ఉనా్నయి. వీటిని అంద్ర్కీ 
అందుబాటులోకి త్వాలని ప్రభుతవీం భావిస్తుంది. అదేవిధ్ంగా, 
దేశం పరాయూవర్ణ, నీటి స్ంర్క్షణ, నదుల పొదుపు ప్రచారాలను 
ప్రార్ంభించింది, అలాగే ఆరోగయూకర్మైన భార్తదేశం కోస్ం 
ప్రతిజఞా చేసింది. ఈ తీరా్మనాలను కూడా అమలు చేయాలని 
ప్రభుతవీం కృతనిశచుయంతో ఉంది. ఈ తరుణంలో, వారాక్ర్ 
స్ధువుల ఆద్రా్శిల ఆధార్ంగా దేశం కూడా ప్రచార్ం దావీరా 
స్హజ వయూవస్యాని్న ప్రోతసుహిస్తుంది. అంతోయూద్య తీరా్మనం 
వారాక్ర్ స్ధువు తుకారామ్ వలలీ ప్రభావితమైంది, అతని గుర్ంచి 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ "అతని ఆద్రా్శిలు చాలా మందికి 
సూఫూర్తునిస్తుయి" అని చెపాపొరు. ఇతరులకు స్హ్యం చేయడానికి, 
ద్యగల స్మాజాని్న నిర్్మంచడానికి అవి మనలి్న ప్రేరేపిస్తుయి. 
తుకారామ్ జీ వంటి స్ధువులు ఛత్పతి శివాజీ మహ్రాజ్ 
వంటి జాతీయ వీరుల జీవిత్లపై ప్రభావం చూపారు. స్వీతంతయూరా 

పోరాటంలో వీర్ స్వర్క్ర్ జైలుకెళిలీనప్పుడు చిపీలీలాగా చేతికి 
స్ంకెళ్లీ  ఆడుతూ తుకారామ్ అభంగ్ పాడేవాడు. తన మహ్రాష్టట్ర 
పర్యూటనలో, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తుకారామ్ మహ్రాజ్ 
ఆలయాని్న ప్రార్ంభించారు, జల్ భూష్టణ్ భవన్ మర్యు 
విపలీవకారుల గాయూలర్ని ప్రార్ంభించారు. ముంబై స్మాచార్ 
దివీశత్బిదూ ఉతసువంలో కూడా పాల్గి నా్నరు.  
ముంబయి స్మాచార్ గత 200 స్ంవత్సర్లుగా నిర్ంతర్ 
ప్రచుర్ణ 

ముంబైలోని బాంద్రా కురాలీ  కాంప్లీక్సు  లో జర్గిన ముంబై స్మాచార్ 
దివీశత్బిదూ ఉతసువంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ  పాల్గి నా్నరు. ఫరుదూంజీ 
మరాజా బాంజీ జూలై 1, 1822న ముంబై స్మాచార్  ను వార్పత్రికగా 
ప్రచుర్ంచడం ప్రార్ంభించారు. ఇది 1832లో దినపత్రికగా 
మార్ంది. ఈ వారాతుపత్రిక 200 స్ంవతసురాలుగా నడుస్తుంది. ఈ 
అస్ధార్ణ విజయానికి గురుతుగా, ఒక తపాలా స్టె ంపును కూడా 
విడుద్ల చేశారు. 

వార్స్తవీ పర్ర్క్షణ ప్రయత్్నలు: పంఢర్ పూర్ నుండి చార్ ధామ్ వర్కు; 
రామమందిర్ం నుండి రామాయణ స్ర్క్్యట్ వర్కు..

జల్ భూషణ్ భవన్, గా్యల్ర్ పా్ర రంభం
1885 నుండి మహ్రాష్టట్ర గవర్్నర్ అధికార్క నివాస్ంగా ఉన్న ముంబైలోని రాజ్ భవన్ లోని జల్ భూష్టణ్ 
భవన్ ను కూడా ప్రధాని అంకితం చేశారు. ఈ భవనం జీవితకాలం ముగిసినప్పుడు, దానిని కూలిచువేసి, 
పాత భవనాలని్నంటినీ కలిపి కొతతు భవనాని్న నిర్్మంచారు. ప్రత్యూక వస్తువులు భద్రపర్చారు.  ముంబయిలో 
విపలీవకారుల గాయూలర్ని కూడా ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. వాస్తువానికి, 2016లో, రాజ్ భవన్ లో ఒక 
బంకర్ బయటపడింది, దీనిని గతంలో బ్రిటిష్ వారు ఆయుధాలు, మందుగుండు స్మగ్రి కోస్ం ర్హస్యూ 
నిలవీ కేంద్రంగా ఉపయోగించారు. బంకర్ 2019లో పునర్్నర్్మంచబడింది.  స్వీతంతయూరా  స్మర్యోధులు 
విపలీవకారుల స్హకారాని్న స్్మర్ంచుకోవడానికి గాయూలర్ బంకర్ ఒక ర్కమైన మ్యూజియంగా 
ర్పొందించారు.

 పంఢర్ పూర్ పాలిక్ మార్గి 
ఆధునికీకర్ంచబడుతోంది. చార్ ధామ్ 
యాత్ కోస్ం కొతతు ర్హదారులు నిరా్మణం 
అవుతునా్నయి. ప్రస్ద్ పథకం కింద్ 
దేశవాయూపతుంగా తీర్థ్యాత్లు, పరాయూటక 
ఆకర్్షణలు అభివృది్ధ అవుతునా్నయి.

 అయోధ్యూలో రామమందిర్ం కూడా 
నిర్్మతమవుతోంది; కాశీ విశవీనాథ్ ధామ్ 
కాంప్లీక్సు కొతతు ర్పం దాలిచుంది. 

స్మనాథ్ లో గణనీయమైన అభివృది్ధ 
పనులు జర్గాయి.

 రామాయణ స్ర్క్్యట్ లో మహర్్ష వాలీ్మకి 
రామాయణంలో పేర్క్న్న ప్రదేశాలు 
ఉనా్నయి.

 ఈ ఎనిమిదేళ్లీలో బాబా స్హెబ్ అంబేద్క్ర్ 
కోస్ం ఐదు తీర్థ్యాత్లు కూడా అభివృది్ధ 
చెందాయి.

మహార్ష్ట్ర స్ంద్ర్శాన జాతీయం

"స్ధువుల "స్తసుంగం" 
(పవిత్మైన స్మావేశం) 
మానవ జన్మలో అతయూంత 
అరుదైన విశేష్టమని మన 
గ్రంథాలలో చెపపొబడింది. 

స్ధువుల అనుగ్రహం పొందిత్ 
స్వీయంభువుగా భగవంతుని 

స్క్షత్క్ర్ం కలుగుతుంది. నేను 
ఈ పవిత్ తీర్థ్యాత్ దేహూకు 
వచిచున తరావీత ఇప్పుడు అదే 

అనుభూతిని పొందుతునా్నను"
-నరేంద్ర మోదీ

ప్రధాన మంత్రి
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ఈ స్ై నికుల్ను అగి్నవీర్లు అని పిలుసాతా ర్ఈ స్ై నికుల్ను అగి్నవీర్లు అని పిలుసాతా ర్
 సిపాయి పద్వికి కొతతు ర్క్రూట్ మెంట్ లు ఇప్పుడు అగి్నపథ్ పథకం కింద్ 

నిర్వీహిస్తురు. దాని కింద్ నియమితులయేయూ సైనికులను అగి్నవీర్ అని 
పిలుస్తురు.

 ఆర్్మలో 4 ఏళ్లీ పాటు పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది, అయిత్ వార్లో 25 
శాతం మందికి ఎకుక్వ కాలం ఆర్్మలో పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది. 
అంటే, 4 స్ంవతసురాల తరావీత, ఈ సైనికులలో 25 శాతం మంది స్యుధ్ 
ద్ళాలలో 15 స్ంవతసురాల శాశవీత కమిష్టన్ కు అరు్హలు.

 నాలుగు స్ంవతసురాల స్ర్వీస్ తరావీత, వారు కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో కొతతు 
ఉద్యూగాని్న స్ంపాదించడంలో స్హ్యపడేలా ఒక మొతతుం పొంద్డంతో 
పాటు,  స్ంకేతిక స్మర్థ్్యం యొకక్ ధ్రువపత్ం పొందుత్రు. ఈ పథకం 
కింద్ మొద్టి ర్క్రూట్ మెంట్ 90 రోజులోలీ  ప్రకటిస్తురు.

మెరిట్ ఆధారంగా రికూరు ట్ మెంట్మెరిట్ ఆధారంగా రికూరు ట్ మెంట్
 అగి్నవీరుడు కావడానికి, దేశంలోని 10వ మర్యు 12వ తర్గతి ఉతీతురు్ణలైన 

17.5 నుండి 21 స్ంవతసురాల మధ్యూ వయస్సు గల యువత ద్ర్ఖాస్తు 
చేస్కోవచుచు.

ఏ దేశానికైనా యువత వెన్్నముక. యువతలోని ఆలోచనలు, స్ృజనాత్మకతతో నిండి ఉంటుంది. ప్రపంచంలోని ఏ దేశమ్ తన 
యువశకితు స్మరాథ్ ్యలను ఉపయోగించకుండా బలంగా ఉండజాలదు. ఈ విష్టయంలో, భార్తదేశం భౌగోళికంగా చూసినా, ఇది 

ప్రపంచంలోనే అతయూంత యువ దేశంగా పర్గణించబడుతుంది. యువతకు స్ధికార్త కలిపొంచాలనే లక్షష్ంతో కేంద్ర ప్రభుతవీం రెండు 
కీలక నిర్్ణయాలు తీస్కుంది. మొద్టిది- యువతకు స్యుధ్ బలగాలలో 4 స్ంవతసురాల స్ర్వీస్కు అవకాశం కలిపొంచే 'అగి్నపథ్ ' 

పథకం, రెండవది..  వచేచు ఏడాదిన్నర్ కాలంలో కేంద్ర ప్రభుతవీం, దాని శాఖల ఆధ్వీర్యూంలో మిష్టన్ మోడ్ లో 10 లక్షల కొతతు ఉద్యూగాలు 
ఇవవీడం.

'అగి్నప్థ్ ' రక్షణ్ రంగంలో కొతతా  ఉద్్యగాల్కు బాట్లు'అగి్నప్థ్ ' రక్షణ్ రంగంలో కొతతా  ఉద్్యగాల్కు బాట్లు

భార్తదేశ యువశకితుని క్రమశిక్షణ, నైపుణయూం, ఆర్థ్కంగా శకితువంతం చేసేందుకు 
కేంద్ర ప్రభుతవీం క్రమం తపపొకుండా అనేక చర్యూలు తీస్కుంటోంది. ఇప్పుడు 
యువత తమ కలలను స్కార్ం చేస్కోవడానికి కొతతు దిశానిరేదూశం చేసే లక్షష్ంతో, 

'అగి్నపథ్' పథకం ప్రార్ంభించింది. జూన్ 14న ర్క్షణ వయూవహ్రాల కేబిన్ట్ కమిటీ ఈ 
ప్రణ్ళికను ఆమోదించింది. ఈ పథకం కింద్, 17.5 స్ంవతసురాల మర్యు 21 స్ంవతసురాల 
మధ్యూ వయస్సు గల యువతకు 4 స్ంవతసురాల పాటు స్యుధ్ ద్ళాలలో చేర్డానికి 
అవకాశం ఇస్తురు. ర్క్రూట్ మెంట్ ప్రక్రియలో మొద్టి స్ంవతసుర్ంలో రెండేళ్లీ వయస్సు 
స్డలింపు ఉంటుంది.

మంత్రిమండ్లి నిర్్ణయాలుజాతీయం

శకితా వంతమెై న్ యువత సంసిదధి ంశకితా వంతమెై న్ యువత సంసిదధి ం
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 అగి్నపథ్ పథకం కింద్, ఆర్్మ, ఎయిర్ ఫ్ర్సు, నేవీలో ర్క్రూట్ మెంట్ కోస్ం 
ఆల్-ఇండియా మెర్ట్ ఆధార్త ర్క్రూట్ మెంట్ పథకం 
ప్రవేశప్టటెబడుతుంది. 10వ త్దీ తరావీత అగి్నవీరుడుగా మారే యువతకు 
సైనయూం నుంచే 12వ తర్గతి స్ర్టెఫికెట్ వస్తుంది.

 ఈ పథకం కింద్, నాలుగు స్ంవతసురాల కాలానికి ఈ ఏడాది స్మారు 
46,000 మంది యువతను నియమించనునా్నరు. ర్క్రూట్ మెంట్ 
ప్రక్రియలో మహిళ్లు కూడా పాల్గి నవచుచు. ఇటువంటి నియామకాలు 
ప్రతి స్ంవతసుర్ం నిర్వీహిస్తురు. 

జీతం మరియు సౌక్రా్యలుజీతం మరియు సౌక్రా్యలు
 మొద్టి స్ంవతసుర్ంలో, అగి్నవీరులకు న్లవార్ ర్. 30,000 జీతం 

లభిస్తుంది. అందులో ర్.9,000 సేవా నిధిలో జమ అవుత్యి. ఆర్్మ 
కూడా అంత్ మొత్తుని్న అగి్నవీరుల ఖాత్లో జమ చేస్తుంది. రెండో ఏడాది 
న్లకు ర్.33,000, మ్డో ఏడాది న్లకు ర్.36,500, నాలుగో 
ఏడాది న్లకు ర్.40,000 చెలిలీస్తురు. దానితో పాటు, నిబంధ్నల 
ప్రకార్ం రేష్టన్, యూనిఫ్ం, ప్రయాణ భతయూం ఇస్తురు.

 నాలుగు స్ంవతసురాలు పూర్తుయిన తరావీత అగి్నవీరులకు సేవా నిధిగా 
ర్.11.71 లక్షలు చెలిలీస్తురు. ఇది పను్న ర్హితంగా ఉంటుంది. 
అగి్నవీరుకు ప్న్షన్ లేదా గ్రాటుయూటీ ప్రయోజనం ఉండదు.

 నాన్-కంట్రిబ్యూటర్ జీవిత బీమా కవరేజ్ ర్. 48 లక్షలు. అద్నపు ఎక్సు 
గ్రేష్యా, సైనిక సేవలో మర్ణిసేతు ర్.44 లక్షల వైకలయూ పర్హ్ర్ం 
ఇస్తురు. వార్కి 75, 50, 25 శాతం వైకలయూంపై ఏకమొతతుంగా వరుస్గా 
ర్. 44 లక్షలు, ర్.25 లక్షలు, ర్.15 లక్షలను అంద్జేస్తురు.

నై పుణ్్యభివృదిధి  దిశగా కార్యక్్ర మాలునై పుణ్్యభివృదిధి  దిశగా కార్యక్్ర మాలు
 ఈ పథకం కింద్ ర్క్రూట్ అయిన అగి్నవీరులు తమ ఉద్యూగ పద్వీకాలం 

పూర్తుయిన తరావీత ఇతర్ ర్ంగాలలో ఉద్యూగ అవకాశాలు ప్ంచే 
ప్రయత్నం కూడా జర్గింది. వార్ ఆర్్మ అసైన్ మెంట్ స్మయంలో 
స్ంకేతిక శిక్షణ, డిపొలీ మా లేదా తదుపర్ విదాయూవకాశాలు కలిపిస్తురు. 
దీంతో వారు కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఉద్యూగం పొంద్డం స్లభతర్ం 
అవుతుంది.

సాయుధ్ బల్గాల్ కోసం ముఖ్యమెై న్ కార్యక్్ర మాలుసాయుధ్ బల్గాల్ కోసం ముఖ్యమెై న్ కార్యక్్ర మాలు
 భార్త సైనయూం నుండి ప్రతి స్ంవతసుర్ం 60,000 మంది సిబబింది పద్వీ 

విర్మణ చేస్తునా్నరు. సైనయూం ఈ ఖాళ్ పోస్టెల కోస్ం ఓప్న్ ర్క్రూట్ మెంట్ 
కోస్ం 100 కంటే ఎకుక్వ రాయూలీలను నిర్వీహించింది. ఇప్పుడు అగి్నపథ్ 
పథకం దావీరా వార్ని ర్క్రూట్ చేస్కోవచుచు.

 అగి్నపథ్ పథకం లక్షష్ం సైనయూంలోని రాయూంక్ లో పనిచేస్తున్న సైనికుల 
స్గటు వయస్సును తగిగించడం. ప్రస్తుతం, సైనికుడి స్గటు వయస్సు 32 
స్ంవతసురాలు.   

మంత్రిమండ్లి నిర్్ణయాలు జాతీయం

ఏడాదిన్్నరలో 10 ల్క్షల్ మంది ఏడాదిన్్నరలో 10 ల్క్షల్ మంది 
యువతకు కొతతా  ఉద్్యగాలుయువతకు కొతతా  ఉద్్యగాలు

ప్రభుతవీ ఉద్యూగానికి సిద్్ధమవుతున్న అభయూరుథ్లకు 
శుభవార్తు. రానున్న 1.5 ఏళ్లీలో వివిధ్ శాఖలోలీ  పది లక్షల 
పోస్టెలను ప్రభుతవీం భర్తు చేయనుంది. ఈ ర్క్రూట్ మెంట్ 
కేంద్ర ప్రభుతవీంలోని వివిధ్ శాఖలు, మంత్రితవీ శాఖల 
క్రింద్ నిర్వీహిస్తురు. అంటే రోజుకు దాదాపు 1850 
మందికి ఉపాధి కలిపొంచనునా్నరు. అని్న శాఖలు, 
మంత్రితవీ శాఖలో ఖాళ్ల సిథ్తిని స్మీక్షించిన తరువాత, ఈ 
ఉద్యూగాలను మిష్టన్ మోడ్ లో  ఆర్్డర్ ను ఇచేచులా తవీర్గా 
పూర్తు చేయాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆదేశించారు. కొతతు 
ఉద్యూగాలు కేంద్ర ప్రభుతవీ మంత్రితవీ శాఖలు, పోస్టెల్, 
డిఫెన్సు (సివిల్), రైలేవీ, రెవెన్యూ వంటి విభాగాలలో 
అందుబాటులో ఉంట్యి. గత ఏడాది, కేంద్ర స్హ్య 
మంత్రి జిత్ంద్ర సింగ్, రాజయూస్భలో ఒక ప్రశ్నకు 
స్మాధానంగా, మార్చు 1, 2020 నాటికి కేంద్ర ప్రభుతవీ 
శాఖలలో 8.72 లక్షల పోస్టెలు ఖాళ్గా ఉనా్నయని 
చెపపొడం గమనించద్గగి విష్టయం. అటువంటి పర్సిథ్తిలో, 
ప్రస్తుతం ఈ స్ంఖయూ దాదాపు 10 లక్షలకు చేరుకునే 
అవకాశం ఉంద్ని, దీని కోస్ం ర్క్రూట్ మెంట్ 
ప్రార్ంభించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆదేశించారు. 
కేంద్ర ప్రభుతవీంలోని అని్న శాఖలోలీ  మొతతుం 40 లక్షల 4 
వేల పోస్టెలు ఉనా్నయని, వాటిలో దాదాపు 31 లక్షల 32 
వేల మంది ఉద్యూగులను నియమించినటుటె  జిత్ంద్ర సింగ్ 
చెపాపొరు. ఈ విధ్ంగా, 8.72 లక్షల పోస్టెల నియామకం 
అవస్ర్ం.
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స్వయం-సమృదిధి  దిశగా భారత్ స్వయం-సమృదిధి  దిశగా భారత్ 
సంక్ల్్పనికి ప్్ర తీక్సంక్ల్్పనికి ప్్ర తీక్

డిజిట్ల్ ఇండియాడిజిట్ల్ ఇండియా

స్ంకేతికత, ఆవిష్టక్ర్ణల నుండి పార్ద్ర్్శికతకు భార్తదేశ పర్వర్తునలో డిజిటల్ ఇండియా ఒక శకితువంతమైన స్ంకేతిక పర్షాక్ర్ం. ఇది 21వ 
శత్బదూంలో భార్త్ స్ంకలపొం, స్వీవలంబన, స్ధికార్తకు చిహ్నంగా కూడా మార్ంది. ప్రపంచ స్ంక్షోభం మధ్యూ పౌరులకు  నగదు ర్హిత, 
డిజిటల్ ఎకానమీ దావీరా  స్ధికార్త కలిపొంచడంలో అగ్రగామిగా నిలిచిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కంటే డిజిటల్ శకితుని ఎవరు బాగా అర్థ్ం 
చేస్కుంట్రు? అందుకే ప్రధాని మోదీ జూలై 1, 2015న డిజిటల్ ఇండియాను ప్రార్ంభించారు. ప్రభుతవీం,  ప్రజలు, వయూవస్థ్లు, సౌకరాయూలు, 
స్మస్యూలు, పర్షాక్రాల మధ్యూ అంతరాని్న తగిగించడం దావీరా డిజిటల్ ఇండియా స్ధార్ణ పౌరులకు స్ధికార్తను ఇస్తుంది. 

డిజిటల్ ఇండియాకు 7 ఏళ్లా  జాతీయం
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ఉతతుర్ప్రదేశ్ లోని షాజహ్న్ పూర్ లోని కామన్ స్ర్వీస్ 
సెంటర్ (సిఎస్ సి) యజమాని గుర్దూప్ సింగ్ తనకు వేరే 
ఆదాయ వనరులు లేనప్పుడు ఈ పనిని 

ప్రార్ంభించాడు. ఇప్పుడు అతను 20 మందికి ఉపాధి కలిపొస్తునా్నడు. 
లడఖ్ కు చెందిన జోండ్రో ఎం. స్ంగా్మ ప్న్షన్ కోస్ం లైఫ్ స్ర్టెఫికేట్ 
స్మర్పొంచడానికి స్ంవతసురానికి ఒకస్ర్ తన ఇంటి నుండి రెండు 
మ్డు కిలోమీటర్లీ దూర్ం ప్రయాణించి బాయూంకుకు వెళాలీ లిసు వచేచుది. 
"నేను ఉమంగ్ యాప్ ని డౌన్ లోడ్ చేస్ను ఇప్పుడు ఇంటోలీ  కూర్చుని 
లైఫ్ స్ర్టెఫికేట్ ను డిజిటల్ గా స్మర్పొంచగలుగుతునా్నను" అని అతను 
వివర్ంచాడు. ఉమాంగ్ యాప్ ని డౌన్ లోడ్ చేస్కోవాలని, 
ఆమోదించబడిన బయోమెట్రిక్ పర్కరాలను కొనుగోలు చేయాలని 
స్ంగా్మ ప్రతి ఒకక్ర్కి స్లహ్ ఇస్తునా్నరు. అదేవిధ్ంగా, బీహ్ర్ కు 
చెందిన ఐటి ప్రొఫెష్టనల్ చంద్న్ కుమార్ డిజిలాకర్ లో పార్క్ చేసిన 
ర్జిసేట్రష్టన్ స్ర్టెఫికేట్ (ఆర్ సి)తో ప్రమాదానికి గురైన కారుకు బీమా 
కెలీయిమ్ ను అందుకునా్నడు. అతను 2016లో కారు కొనడానికి 
బాయూంకు నుండి డబుబి తీస్కునా్నడు. అతను బాయూంకు రుణ్ని్న 
చెలిలీంచాడు, కానీ లాక్ డౌన్ కార్ణంగా, గురాగి వ్ లోని అతని అద్దూ 
ఇంటికి ఆ మేర్కు అధికారుల లేఖ అతనికి చేర్లేదు. 2021లో కారు 
క్రాష్ అయినప్పుడు, బీమా కంప్నీ అంగ్కర్ంచిన బీమా కెలీయిమ్ ను 
ఫైల్ చేయడానికి డిజిలాకర్ లో ఉన్న ఆర్.సి ఉపయోగించగలిగారు. 

జూలై 1, 2015న ప్రార్ంభించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ డిజిటల్ 
ఇండియా కార్యూక్రమం ప్రజల జీవిత్లను ఎలా స్లభతర్ం చేసింద్ 
చెపపొడానికి ఇవి కొని్న ఉదాహర్ణలు. కనిష్టటె ప్రభుతవీం- గర్ష్టఠా 
పాలనతో దేశంలో స్లభంగా వాయూపార్ం చేయడం, స్లభంగా 
జీవించడం నిర్ంతర్ం మెరుగుపడుతోంది. పార్ద్ర్్శికత వచిచుంది, 
అవినీతిని అంతమొందించేందుకు డిజిటల్ ఇండియా కృష్ చేస్తుంది. 
డిజిటల్ ఇండియా అనేది శకితువంతమైన భార్తదేశానికి భార్త్ కు 

డిజిటల్ ఇండియా అంటే స్మయం, శ్రమ, డబుబి 
ఆదా అవుతుంది. డిజిటల్ ఇండియా అంటే 

వేగవంతమైన, పర్పూర్్ణమైన లాభం చేకూరేచుది. 
డిజిటల్ ఇండియా అంటే కనీస్ ప్రభుతవీం, గర్ష్టటె 
పాలన. వేగము, పర్మాణ స్థ్ యికి ప్రాధానయూత 

ఇచేచులా  డిజిటల్ ఇండియా కోస్ం మౌలిక 
స్దుపాయాలు ర్పుదిదుదూ కుంటునా్నయి. 

నరేంద్ర మోదీ,
ప్రధాన మంత్రి.

ఈ కింద డేట్ ద్్వరా డిజిటిల్ ఇండియా 
ఆవశ్యక్తను అవగతం చేసుకుంద్ం: 

2014-2015 ఆర్థ్క స్ంవతసుర్ం 
నుంచి జూన్ 2, 2022 వర్కు 
దాదాపు ర్. 2.27 లక్షల కోటులీ  
నేరుగా లబి్ధదారుల ఖాత్లోలీ కి జమ 
అయాయూయ. డబుబి పకక్ దార్ పటేటెలా 
జర్గే అవినీతి అంతం కాబోతోంది.

ప్రతయూక్ష ప్రయోజన బదిలీ : 

 దేశవాయూపతుంగా 132 కోటలీ మంది నివాసితులకు ఆధార్ నంబరులీ  జార్ 
చేయబడా్డ యి.

 ప్రభుతవీ ఇ-మారెక్ట్ పేలీస్ (జిఇఎమ్)లో ర్. 25.52 లక్షల కోటలీ 
విలువైన వస్తువులు ఆర్్డర్ చేయబడా్డ యి.

 ఈ పాలీ ట్ ఫ్ర్మ్ 40 లక్షల కంటే ఎకుక్వ మంది వాయూపారులను 
కలుపుతుంది.

 డిజిలాకర్ 92.3 మిలియనలీకు పైగా వినియోగదారులను కలిగి ఉంది, 
5.10 బిలియన్ పత్రాలను పంపిణీ చేసింది.

 భార్త్ న్ట్ ప్రాజెక్టె లో భాగంగా దేశవాయూపతుంగా 1.77 లక్షలకు పైగా 
గ్రామ పంచాయతీలోలీ  ఆపిటెకల్ ఫైబర్ కేబుల్సు, స్ంబంధిత పర్కరాలను 
అమరాచురు.

 2014 నుండి, ఇ-జీవన్ ప్రమాణ్ దావీరా స్మారు 5.70 కోటలీ 
స్ర్టెఫికెటులీ  జార్ అయాయూయి.

 దేశంలో ఒకే మండి అనే ఆలోచనతో స్థ్ పించబడిన ఈ-నామ్ 
పాలీ ట్ ఫ్ర్మ్ లో 1.73 కోటలీ మంది రైతులు నమోదు చేస్కునా్నరు.

 దేశవాయూపతుంగా 45.55 కోటలీకు పైగా జన్ ధ్న్ ఖాత్లు తెర్చారు.
 4.94 లక్షల ఉమ్మడి సేవా కేంద్రాలు (సిఎసిసులు) స్థ్ పించబడా్డ యి, 
ఇవి ఉపాధి మర్యు సేవలు రెండింటినీ అందిస్తుయి.

 ఇండియా పోస్టె పేమెంట్ బాయూంక్ దావీరా  బాయూంక్ ఆపేక్ దావీర్ సేవా 
కింద్ 1.02 లక్షలకు పైగా పోస్టె పేమెంట్ బాయూంకులు ఏరాపొటు 
చేయబడా్డ యి.

 నేష్టనల్ స్క్లర్ ష్ప్ పోర్టెల్  8.39 కోటలీ ద్ర్ఖాస్తులు ధ్ృవీకర్ంచింది
 ఉమంగ్ మొబైల్ యాప్ లో 279 కేంద్ర, రాష్టట్ర ప్రభుతవీ శాఖల నుండి 
20,527 సేవలు, అలాగే 33 రాష్టట్ర ఏజెనీసుల నుండి 1417 సేవలు 
ఉనా్నయి.

 ఇ-సిగే్నచర్ స్ర్వీస్ దావీరా ఫిబ్రవర్ 2022 నాటికి దాదాపు 29 కోటలీ 
ఇ-స్ంతకాలు జార్ అయాయూయి. 

డిజిటల్ ఇండియాకు 7 ఏళ్లా  జాతీయం
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నిద్ర్్శినం. డిజిటల్ ఇండియా దేశంలో నిశ్శిబదూ విపలీవానికి నాంది 
పలుకుతుంద్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభిప్రాయపడా్డ రు. డిజిటల్ 
లావాదేవీలతో రైతుల జీవిత్లు మార్పోయాయి. 

డిజిటల్ గా స్ధికార్త పొందిన యువత భార్తదేశాని్న ఈ ద్శాబదూపు 
'టెకెడ్'గా మారుస్తునా్నరు. పేద్లకు డిజిటల్ ఇండియాపై ఆస్కితు లేద్ని, 
చౌక డేట్ అని గతంలో వాదించిన వారు ఇప్పుడు 21వ శత్బదూంలో 
ఆవిర్్భవించిన డిజిటల్ ఇండియా స్ంబంధించిన శకితుని చూస్తునా్నరు.

నీతి ఆయోగ్ నివేదిక 'న్యూ ఇండియా కోస్ం వ్యూహం @ 75' 
ప్రకార్ం, ప్రభుతవీం 2014 నుండి డిజిటల్ అక్షరాస్యూతకు 
ప్రాధానయూతనిచిచుంది. జాతీయ డిజిటల్ అక్షరాస్యూత మిష్టన్, డిజిటల్ 
స్క్షర్త్ అభియాన్ అనే రెండు పథకాలు అమలు లోకి వచాచుయి. మార్చు 

31, 2022 వర్కు 53.67 లక్షల మంది లబి్ధదారులు ధ్రువీకర్ణ 
పొందారు. ప్రధాన మంత్రి గ్రామీణ డిజిటల్ స్క్షర్త అభియాన్ లో 6 
కోటలీ కుటుంబాలకు డిజిటల్ స్క్షర్త చేరువైంది  ఈ పథకంలో 5.78 
కోటలీ మంది అభయూరుథ్లు నమోదు చేస్కునా్నరు, వీర్లో 4.90 కోటలీ మంది 
శిక్షణ పొందారు.

ప్రభుతవీం ఫిబ్రవర్ 25, 2021న ఇనఫూరే్మష్టన్ టెకా్నలజీ 
(ఇంటర్్మడియట్ గైడ్ లైన్సు, డిజిటల్ మీడియా కోడ్ ఆఫ్ కండక్టె) ర్ల్సు 
2021ని ప్రకటించింది, దీనిని ఐటీ ర్ల్సు 2021 అని కూడా పిలుస్తురు. 
బహిర్ంగ, స్ర్క్షితమైన, విశవీస్నీయమైన, జవాబుదార్గా ఉండే 
ఇంటరె్నట్, డిజిటల్ వినియోగదారులు ఇంటరె్నట్ ని నిరా్ధ ర్ంచడం ఈ 
నిబంధ్నల లక్షష్ం.  

సూప్ర్ క్ంపూ్యట్రలో  వినియోగంలో  శకితా వంతమెై న్ అడుగులు
ఆవిష్టక్ర్ణలు, పర్శ్ధ్నలు, అభివృది్ధ పర్ంగా ప్రతి దేశం 

విజయానికి సూపర్ కంపూయూటరులీ  కీలకం. అందుకే, నేష్టనల్ సూపర్ 
కంపూయూటింగ్ మిష్టన్ (ఎన్ఎస్ఎం)లో భాగంగా, ప్రభుతవీం 2022 
చివర్ నాటికి 74 ఇన్ సిటెటూయూట్ లకు అధిక కంపూయూటింగ్ సౌకరాయూలను 
అందించాలని లక్షష్ంగా ప్టుటె కుంది.  ఎన్ఎస్ఎం  ప్రోగ్రామ్ కింద్, 
సెంటర్ ఫర్ డెవలప్ మెంట్ ఆఫ్ అడావీన్సు డ్ కంపూయూటింగ్, ఎలకాట్ర నిక్సు 
మర్యు ఇనఫూరే్మష్టన్ టెకా్నలజీ మంత్రితవీ శాఖ పర్మ సిది్ధ ఏ1 
సూపర్ కంపూయూటర్ ను అభివృది్ధ చేయడానికి స్హకర్ంచింది. 
2015లో నిర్్మంచిన ఈ సూపర్ కంపూయూటర్ దేశంలోనే అతయూంత 
శకితువంతమైన, వేగవంతమైన సూపర్ కంపూయూటర్. ప్రపంచంలోని 
ట్ప్ 500 సూపర్ కంపూయూటర్లీ జాబిత్లో ఇది 63వ స్థ్ నంలో 
ఉంది.

ఈ ద్శాబదూంలో భార్తదేశం డిజిటల్ స్ంకేతిక స్మరాథ్ ్యలు 
గణనీయంగా మెరుగుపడత్యి. ప్రపంచ డిజిటల్ ఆర్థ్క వయూవస్థ్లో 
దాని వాట్ వృది్ధ చెందుతుంది. భార్తదేశం తన స్వీంత 5జి 
స్ంకేతికతను అభివృది్ధ చేస్తుంది. 5G స్ంకేతికత ఫలితంగా 
ప్రపంచం గణనీయమైన మారుపొలను చూస్తుంది. డిజిటల్ స్ధికార్త 
భార్తదేశ యువతను కూడా శకితువంతం చేస్తుంది, వారు దేశాని్న 
కొతతు శిఖరాలకు తీస్కెళ్లీడానికి ప్రభుతవీంతో కలిసి పనిచేస్తునా్నరు. 
ఈ ద్శాబాదూ ని్న "ఇండియాస్ టెకేడ్"గా మార్చుడంలో డిజిటల్ 
ఇండియా స్హ్యం చేస్తుంది.

డిజిట్ల్ ఇండియా ఆవిషకురణ్కు ప్్ర ణ్ళిక్లు సిదధి ం
డిజిటల్ కరెనీ్స: సెంట్ల్ బాయూంక్ డిజిటల్ కరెనీసుని, అంటే 
డిజిటల్ ర్పాయిని ప్రార్ంభిస్తున్నటుటె ప్రస్తుత ఆర్థ్క 
స్ంవతసుర్ం బడెజాట్ లో ప్రకటించింది.  ప్రస్తుతం మన 
భౌతిక కరెనీసు అయిన ఈ డిజిటల్ ర్పాయిని RBI 
నియంత్రిస్తుంది, పర్యూవేక్షిస్తుంది.
ఇ-పాస్ పోర్్ట సేవ: ప్రస్తుత ఆర్థ్క స్ంవతసుర్ంలో పౌరులు 
ఇ-పాస్ పోర్టె లను అందుకోనున్నటులీ  ప్రభుతవీం 
ప్రకటించింది. ఇది ఇ-పాస్ పోర్టె కోస్ం చిప్ సేకర్ణను 
కూడా ప్రార్ంభించింది, ఇందులో ఎంబెడెడ్ రేడియో 
ఫ్రీకెవీనీసు ఐడెంటిఫికేష్టన్ (ఐఎఫ్ఐ) చిప్, వెనుక కవర్ లో 
పొందుపర్చిన యాంటెనా్న ఉనా్నయి.
5G ఈ స్ంవత్సర్ం ప్రార్ంభించబడుతుంద్: 5G 
అపిలీకేష్టన్ లను ప్రయోగాలు చేయడానికి, ప్రద్ర్్శించడానికి 
ర్.224 కోటలీతో స్వీదేశీ 5G టెస్టె బెడ్ ను కూడా ఏరాపొటు 
చేశారు. ఇప్పుడు 5G సెపొకట్రమ్ వేలానికి కాయూబిన్ట్ ఆమోద్ం 
తెలిపింది. 2022లో క్రమంగా 5G న్ట్ వర్క్ ను 
ప్రార్ంభించే ప్రణ్ళికలు ఉనా్నయి.

యూనిఫైడ్ పేమెంట్్స ఇంటర్ ఫేస్ (యుపిఐ):

ఒకే మొబైల్ అపిలీకేష్టన్ దావీరా, ఈ డిజిటల్ చెలిలీంపు పాలీ ట్ ఫ్ర్మ్ లో 
బహుళ్ బాయూంకుల ఖాత్లను లింక్ చేయవచుచు. ఫిబ్రవర్ 2022 వర్కు, 
229 బాయూంకులు  యుపిఐ సేవలో చేరాయి.
మొబైల్ హాయాండ్ సెట్ తయార్:

భార్తదేశం ఇప్పుడు మొబైల్ హ్యూండ్ సెట్ ల ఉతపొతితులో ప్రపంచంలో 
రెండవ అతిప్ద్దూది. 2014లో, సెలుయూలార్ ఫ్న్ లు, విడిభాగాలను ఉతపొతితు 
చేసే రెండు కరా్మగారాలు మాత్మే ఉనా్నయి, ఇవి 2021 నాటికి 200కి 
ప్ర్గాయి.

రూపాయి చెలిలాంపు గేట్ వే:

ర్పే చెలిలీంపు గేట్ వే భార్తదేశపు మొటటెమొద్టి గోలీ బల్ పేమెంట్ 
న్ట్ వర్క్. ర్పే కారు్డలను 70 కోటలీ మంది భార్తీయులు 
ఉపయోగిస్తునా్నరు. సింగపూర్, యునైటెడ్ అర్బ్ ఎమిరేట్సు, భూట్న్, 
నేపాల్ లో కూడా ర్పే చెలిలీంపు గేట్ వే అందుబాటులో ఉంది.
ఇ-డిసి్రేక్్ట మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్్ట (ఎంఎంపి):
దేశవాయూపతుంగా 709 జిలాలీ లోలీ  3916 ఈ-డిసిట్రక్టె సేవలు 
ప్రార్ంభమయాయూయి. 

డిజిటల్ ఇండియాకు 7 ఏళ్లాజాతీయం
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జి.ఎస్.టిజి.ఎస్.టి

అంత రాజా తీయంగా ఆంద్ళ్ న క ర్ ప ర్సిథ్తులు న్ల కొని, భిన్న 
ధ్ృవాలుగా విడిపోతున్న ఈ ప ర్సిథ్తులోలీ  అంత రాజా తీయ 
వేదిక పై భార్ తదేశం కీల క పాత్ పోష్స్తుంది. 2014 

త రావీత మొద్ లైన స్ంస్క్ ర్ ణ ల కార్ ణంగా భార్ త దేశం 
కీల కంగా నిలిచింది. స్లెగూళ్లీ లాంటి చ ట్టె ల  నుంచి 

తొల గించ డంతో అని్న ర్ కాల బంధ్ నాలు తెగిపోయాయి. 
జి.ఎస్.టి అంటే వ స్తువులు, సేవ ల ప ను్న స్ంస్క్ ర్ ణ 
గుర్ంచి మొద్ ట అట ల్ బిహ్ర్ వాజ్ పేయి ఆలోచ న 

చేశారు. అయిత్ ఈ ఆలోచ న 17 ఏళ్లీ త రావీత జులై 1, 
2017లో వాస్తు వ ర్పందాలిచుంది.  జి.ఎస్.టి అనేది 

వంద్ లాది ప ను్నల ర్పంలోని బంధ్ నాల ను 
తొల గించింది. అంత్ కాదు ఇది దేశంలోని స్మానయూ 

ప్ర జ ల జీవిత్లోలీ ను, వాయూపార్ ర్ంగంలోను న్త న 
సేవ ల ను ప్ర వేశ ప్టిటెంది. 

న్త న స్థ్ యిని చేరుకోవ డానికి ప్ర య తి్నంచిన ప్పుడు లేదా దేశ 
అభివృది్ధ స్ధ్ న లో ఒక ద్ శ ను చేరుకున్న క్ర మంలో కొని్న 

స్ మ యాలు గురుతుండి పోత్యి. 17 స్ంవ తసు రాల ప్ర యాణ్ని్న పూర్తు 
చేయ డం దావీరా జూన్ 30, జులై 1 త్దీల  నాటి రాత్రి స్ మ యంలో దేశం ఒక 
ప్ర త్యూక స్మాఖయూ త ను ప్ర ద్ ర్్శించింది. మొతతుం దేశానికి ఒక మారాగి ని్న 
ఏర్పొ ర్ చ డం దావీరా జి.ఎస్.టి అనేది ఒక ఆర్థ్క విపలీ వంగా అవ త ర్ంచింది. 
ఆర్థ్క వయూ వ స్థ్ కు న్త న  కోణ్ని్న అందించింది. దేశంలో క శీ్మరు నుంచి 
పోర్టె బెలీయిరు దాకా, గుజ రాత్ నుంచి అరుణ్చ ల్ ప్ర దేశ్ దాకా ఐదు వంద్ ల 
ర్ కాల ప ను్నల ను ఎత్తుయ డం దావీరా ఒక జాతి, ఒకే ప ను్న అనే క ల ను 
స్కార్ం చేస్కోవ డంలో భార్ త దేశ నాయ క తవీం అతయూంత ప్ర ధాన మైన 
అడుగు వేసింది. 

వ స్తువు ఒక టే అయిన పపొ టికీ దాని ధ్ ర్లో త్డాల కార్ ణంగా, ఆయా 
రాషాట్ర లు వివిధ్ ర్ కాల ప ను్న రేటలీ ను క లిగి వుండేవి. దాని ఫ లితంగా ఆయా 
రాషాట్ర ల స్ ర్హ దుదూ లోలీ ని ప్ర జ లు ఏ రాష్టట్రంలో ప ను్నలు త కుక్వ గా వుంటే  ఆ 
రాషాట్ర లోలీ కి వెళిలీ ప్ద్దూ మొతతుంలో వ స్తువులు కొనుగోలు చేసేవారు. అంత్ కాదు 
ఆయా రాషాట్ర లోలీ ని వాయూపారులు వివిధ్ ర్ కాల ప ను్నలు, పత్రాల బార్న ప డి 
ఇబబిందులు ప డేవారు. ఇలాంటి బంధ్ నాల  నుంచి ప్ర జ ల కు విముకితు 
క లిగించ డం కోస్ం జి.ఎస్.టిని అమ లు చేయ డం జ ర్గింది. ఎంతో ఘ న మైన 
ఈ నిర్్ణ యం తీస్కొని ఐదు స్ంవ తసు రాల వుతోంది. జి.ఎస్.టి 
అమ ల వుతున్నపపొ టినుంచీ ప ర్సిథ్తులోలీ  అన్హయూ మైన మారుపొలు వ చాచుయి. 
17 ర్ కాల ప ను్నల ను ఏకం చేయ డం జ ర్గింది. భార్ త దేశం ఒకే మారెక్ట్ 
గా అవ త ర్ంచింది. రాషాట్ర ల మ ధ్యూ న ప్ర ధాన ర్ హ దారులోలీ  ఏరాపొటు చేసే 
అడ్డంకులు తొల గిపోయాయి. ఎంట్రీ ప ను్న లేక పోవ డంత ఆయా న గ రాలోలీ కి 
ప్ర వేశించ డం స్ల భ త ర్మైంది. 

వినోద్ం పేరు చెపిపొ ప లు రాషాట్ర లు 35 నుంచి 110 శాతం వ ర్ కూ 

ప ను్నలు విధించేవి. ఈ ప ను్నల ను గ ణ నీయంగా త గిగించ డం జ ర్గింది. 
గ తంలో 235 వ స్తువుల పై ప ను్న 35 శాతంగానీ, అంత క నా్న ఎకుక్వ గానీ 
వుండేది. వాటిలో ప ది వ స్తువుల ను మిన హ్యిసేతు అని్నంటిపైనా ప ను్నల ను 
28 శాత్నికి త గిగించ డం జ ర్గింది. మిగ త్ ప ది వ స్తువుల పై పను్నను 
మ ర్ంత త గిగించి 18 శాత్నికి త్వ డం జ ర్గింది. ఏ వ స్తువు ధ్ ర్ ప్ర్ గ కుండా 
వుండ డంకోస్ం ప ర్మిత స్ మ యంపాటు ప లు ర్ కాల స్లీ బుల ను 
ర్పొందించ డం జ ర్గింది. దాంతో ధ్ ర్ ల ప్రుగుద్ ల న్మ్మ దించింది. 
నితయూం ఉప యోగించే వ స్తువుల పై ప ను్నల ను  తొల గించ డంగానీ ఐదు శాతం 
ప ర్మితికి లోబ డేలా చేయ డం గానీ జ ర్గింది. ప ను్న ప త్రాల దాఖ లు, 
మ దింపుల వయూ వ హ్రాల ను ఆన్ లైన్ చేయ డం జ ర్గింది. ఇన్ పుట్ ట్క్సు 
క్రెడిట్ వయూ వ స్థ్ కార్ ణంగా వాయూపారులు త్ము ప ను్న చెలిలీంపుల ప త్ం 
దాఖ లు చేసే స్ మ యంలో   ఒకే వ స్తువు మీద్ వేసిన ప ను్నను క్రెడిట్ ప త్ంలో 
స్ రుదూబాటు చేస్కోవ చుచు. 

భార్ త దేశాని్న ఏకం చేయ డానికి జి.ఎస్.టి ద్హ ద్ం చేస్తుంది. 
దేశ వాయూపతుంగా ఒకే ప ను్న వయూ వ స్థ్ కార్ ణంగా దేశంలో వాయూపార్ 
కార్యూ క లాపాలు ప్ర్గాయి. దాంతో జిడిపిని స్ ర్కొతతు ద్ృకపొ థంతో చూడ డం 
జ రుగుతోంది. వాయూపారులు ప్ద్దూ వాళ్లీ  కావ చుచు, చిన్న వాళ్లీ  కావ చుచు 
అంద్ ర్ చాలా స్లువుగా వాయూపార్ం చేస్కోగ లుగుతునా్నరు. ప ను్న 
దాఖ లు చేసే వయూ వ స్థ్ స్ ర్ ళ్ మైంది. స్ల భ త ర్ంగా వుంది. ఏక ప ను్న వయూ వస్థ్ 
కార్ ణంగానే ఇది జ ర్గింది. జి.ఎస్.టి వయూ వ స్థ్ ను ప్ర వేశ ప్టటె డం కార్ ణంగా 
దేశంలో ప ను్నల వయూ వ స్థ్ స్ ర్ ళ్మైంది. అది వాయూపారులోలీ  స్ ర్కొతతు ఉత్సుహ్ని్న 
నింపింది. భార్ త దేశ చ ర్త్ లో జి.ఎస్.టి అనేది ఒక ప్ర ధాన మైన ఘ టటెం.  
దేశానికి స్వీతంతయూరాం వ చిచు 75 స్ంవ తసు రాలైన స్ంద్ ర్్భంగా స్ంబ రాలు 
జ రుగుతున్న ఈ స్ మ యంలో 2025 నాటికి దేశంలో 5 ట్రిలియ న్ ఆర్థ్క 
వయూ వ స్థ్ ను స్ధించాల నే ల క్షయూనికి ఇది ద్హ ద్ం చేస్తుంది.

జి.ఎస్.టి కి ఐదేళ్లా స్ంస్కా ర్ ణ లు

కొనుగోలు పనునా

లాటర్ పనునా

కేంద్ర ఎకె్స్సజ్ సుంకం

సేవా పనునా

ర్ష్ట్ర వాయాట్

కస్్టమ్్స ప్రతేయాక అద్నపు సుంకం

కౌంటరె్స్వలింగ్ డ్యాటీ
అద్నపు ఎకె్స్సజ్ సుంకం

ప్రవేశ పనునా

కేంద్ర అమముకపు పనునా

ఒకే జాతి ఒకే జాతి 
ఒకే ప్ ను్నఒకే ప్ ను్న
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ప్ ను్న ప్ త్్ర ల్ ద్ఖ లులో ఏర్ప డే స మ స్య లు తొల్ గిపోయాయి
జి.ఎస్.టి పూర్తు పేరు వ స్తువులు మ ర్యు సేవ ల ప ను్న.  ఈ వయూ వ స్థ్ ను జులై 1, 2017న ప్రార్ంభిసూతు మాట్లీ డిన 

ప్ర ధాని  న రేంద్ర మోదీ దీని్న మంచిది మ ర్యు స్ల భ త ర్ మైన ప ను్న(గుడ్ అండ్ సింపుల్ ట్యూక్సు ) గా 
అభివ ర్్ణంచారు.

కాంట్రాక్టె  317 0
ఇనావీయిస్  12 1
ప్ర క ట న లు 32 0
ప త్రాలు 122 11
ట్రానిసుట్ ప త్ం 2 0
వర్క్ ష్ట్  4 0
ఇనావీయిస్ ఫ్రా్మట్  5 0
ర్జిస్టె ర్ 1 0
మొతతుం 495 12 

నాలుగు పేరలో తో జి.ఎస్.టి వ్య వ స్థ్  అమ లు 

వ సుతా వులు                     జి.ఎస్.టిక్ంటే ముంద్ ప్ ను్న        Tax rate after GST
పాల పొడి  6 శాతం 5 శాతం 
టీ 6 శాతం 0
గోధుమలు 2.5 శాతం 0
పిండి 3.5 శాతం 0
పొదుదూ  తిరుగుడు పువువీ 6 శాతం 5 శాతం 
చ కెక్ర్  6 శాతం 5 శాతం

వినియోగ దారుల కు చేకూరే ప్ర యోజ నాలు 
ఒక నివేదిక ప్ర కార్ం దేశంలో జి.ఎస్.టిని ప్ర వేశ ప్టిటెన త రావీత స్ గ టు భార్ తీయ కుటుంబం 

చేసే స్ గ టు న్ల వార్ వయూ యంలో 4 శాతం త గుగి ద్ ల న మోదైంది.

గ తంలో ఎన్్న డూ లేనివిధ్ంగా ప్ ను్నల్ వ సూలు

జి.ఎస్.టి ద్ఖ లు చేసిన ప నునా ప త్రాలు పెర్గాయి. ద్నికి 

అనుగుణంగానే జి.ఎస్.టి ఆద్యం పెర్గింద్. బాలాక్ మారెకాట్ , 

స్ము గిలాంగ్ అక్ర మాలు త గుగిముఖం ప ట్్టయి. ప్ర తి వ సుతువు దేశ వాయాపతుంగా 

ఒకే ధ్ ర్ ను క లిగివుంద్. 

కేంద్ర వ సుతువులు మ ర్యు సేవ ల ప నునా (సి.జి.ఎస్.టి)
ఒకే రాషాట్ర నికి చెందిన రెండు స్ంస్థ్ ల మ ధ్యూ న 
లావాదేవీలు న డిసేతు కేంద్రంవాట్ కింద్ సిజి.ఎస్.టి 
చెలిలీంచాలి

ర్ష్ట్ర వ సుతువులు మ ర్యు సేవ ల ప నునా (ఎస్.జి.ఎస్.టి)
ఒకే రాషాట్ర నికి చెందిన రెండు స్ంస్థ్ ల మ ధ్యూ న 
లావాదేవీలు న డిసేతు రాష్టట్రం వాట్ కింద్ ఎస్.జి.ఎస్.టి 
చెలిలీంచాలి

కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల వ సుతువులు మ ర్యు సేవ ల ప నునా 
(యుటిజి.ఎస్.టి/యు.జి.ఎస్.టి) 
కేంద్ర పాలిత ప్రాంత్నికి చెందిన  ఇద్దూ రు వాయూపారులు 
లేదా స్ంస్థ్ ల మ ధ్యూ న లావాదేవీలు న డిసేతు కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంతం వాట్ కింద్ యు.టి.జి.ఎస్.టి చెలిలీంచాలి.

అనుస్ంధానిత  వ సుతువులు మ ర్యు సేవ ల ప నునా (ఐ.జి.
ఎస్.టి) 
రెండు వేరేవీరు రాషాట్ర ల కు చెందిన వాయూపారుల మ ద్యూ న 
లావాదేవీలు న డిసేతు అప్పుడు కేంద్ర రాష్టట్ర ప్ర భుత్వీల కు 
క లిపి ఐ.జి.ఎస్.టి ర్పంలో ప ను్నలు చెలిలీంపు 
వుంటుంది. దీని్న మొద్ ట కేంద్రానికి చెలిలీస్తురు. ఆ 
త రావీత కేంద్రం ఆయా రాషాట్ర ల వాట్ను చెలిలీస్తుంది.  

జి.ఎస్.టి కి ఐదేళ్లా స్ంస్కా ర్ ణ లు

జి.ఎస్.టి త రా్వత జి.ఎస్.టి ర కాలు జి.ఎస్.టి క్ంటే ముంద్ (వ్్యట్ ) 



భార్తదేశానికి చెందిన మొటటెమొద్టి కోవిడ్ వైర్స్ నమ్నాను  
పూణెకి చెందిన నేష్టనల్ ఇన్సు టిటూయూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ 
అధినేత ప్రియ అబ్రహం సిబబింది 2020 జనవర్ 29వ 

త్దీన ముగుగి రు వయూకుతులోలీ  ఉన్నటుటె  గుర్తుంచింది. ఈ ముగుగి రు వయూకుతులూ 
ఊహ్న్ నుండి దేశానికి తిర్గివచిచునవారే.  ఇలా కోవిడ్ కేస్ల నిరా్ధ ర్ణ 
జర్గడంతో ఆమెలో ఒకర్కమైన భయం ప్రార్ంభమైంది. ఆ స్మయంలో 
ఈ వాయూధికి ఎటువంటి చికితసు లేదు. ప్రియ అబ్రహం ఆమె సిబబింది 
కోవిడ్ తొలి కేస్లు ధ్ృవీకర్ంచే స్మయానికి దేశంలో పూణెకి చెందిన 
నేష్టనల్ ఇన్సు టిటూయూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ ఒకక్టే కోవిడ్ పర్క్షలు 
నిర్వీహించేందుకు సౌకరాయూలు కలిగిన ఏకైక లాబరేటర్.  ఈ తెలియని 
వాయూధి భయం న్మ్మదిగా దేశాని్న మింగేస్తుంది.  అలాగే,  ఆ స్మయంలో  
దేశంలో ఆరోగయూ మౌలిక స్దుపాయాలు అంతంత మాత్ంగానే 
ఉండడంతో ఇలాంటి  స్ంక్షోభాని్న ఎదుర్క్నేందుకు దేశం స్ంసిద్్ధంగా 
లేదు.  ఈ కొతతు వైర్స్ తో ఎలా పోరాడాలో అపపొటివర్కూ ఎవవీర్కీ 
తెలియదు. వైర్స్ పర్వర్తునం చెంద్డం కూడా జర్గింది. కానీ, మన 
శాస్త్రవేతతులు, డాకటెరులీ  స్మర్థ్వంతమైన ఔష్టధాలను అభివృది్ధ చేయడం 
దావీరా ఈ స్మస్యూకు పర్షాక్రాని్న కనుగొనా్నరు. ఈ మధ్యూలో కఠినమైన 
లాక్ డౌన్ స్నా్నహ్లు కూడా జర్గాయి.  అలాగే ప్రజల జీవిత్లను 
ర్క్షించడానికి మన వైదుయూలు అద్నపు గంటలు పని చేయడం దావీరా 

జీవితం అనేది మనకు భగవంతుడు ఇచిచున అతి ప్ద్దూ బహుమతి.  కానీ మన ప్రాణం ప్రమాద్ంలో ఉన్నప్పుడు మనం ర్క్షణ 
కోస్ం వైదుయూలను ఆశ్రయిస్తుము. కోవిడ్ మహమా్మర్ స్మయంలో మనమంత్ మన  ఇళ్్ళకే పర్మితమైనప్పుడు, అంతటి 

స్ంక్షోభ స్మయంలో కూడా వైదుయూలే మనలి్న ర్క్షించారు. ఒక నివేదిక ప్రకార్ం  మహమా్మర్ నుండి మనలి్న ర్క్షించే 
ప్రయత్నంలో 1490 మంది వైదుయూలు కోవిడ్ తో పోరాడుతూ తమ ప్రాణ్లను త్యూగం చేశారు.  ఈ స్ంవతసుర్ం జూలై 1వ 

త్దీన జాతీయ వైదుయూల దినోతసువం స్ంద్ర్్భంగా వైదుయూల పటుటె ద్ల వార్ నిస్వీర్థ్ సేవా సూపొర్తుకి వంద్నం చేదాదూ ం.

మాన్ వ త్  
మూర్తా లు

వై ద్్యల్ దినోతస్ వం-  జులై  1

న్యా ఇండియా స్ మాచార్   జులై  1-15, 2022 39

కోవిడ్ పై పోర్టం ఆరోగయాం

వైదుయూల దినోతసువాని్న బి.సి.రాయ్ స్్మర్కార్థ్ం జరుపుకుంట్ము. 
ఇది మన వైదుయూల, అతుయూన్నత ఆద్రా్శిలకు ప్రతీక. ముఖయూంగా 

కోవిడ్ కాలంలో దేశ ప్రజలకు మన వైదుయూలు సేవలందించిన తీరు 
దీనికి ఒక చకక్ని ఉదాహర్ణ.  ఈ స్ంద్ర్్భంగా 130 కోటలీ మంది 
దేశ ప్రజల తర్ఫున దేశంలోని వైదుయూలంద్ర్కీ  నేను, ధ్నయూవాదాలు 

తెలియజేస్తునా్నను.
- న రేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి 



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జులై  1-15, 202240

తమను త్ము అంకితం చేస్కునా్నరు.  భార్తదేశంలో జనాభా అధికం 
కావడం వలలీ ఈ స్వాలి్న ఎదురోక్వడం మర్ంత జఠిలమైంది.
అయినపపొటికీ,  కరోనా స్మయంలో,  వాయూధి  స్ంక్రమణ, మర్ణ్ల రేటు 
పర్శీలిసేతు, అభివృది్ధ చెందిన, ప్ద్దూ స్ంపన్న దేశాలతో పోలిచు చూసినప్పుడు  
భార్తదేశంలో కేస్లు, మర్ణ్లు రెండూ  స్పేక్షంగా, సిథ్ర్ంగా 
ఉనా్నయి.  ఒక జీవితం అకాలంగా ముగిసిపోవడం అనేది విచార్కర్ం 
అయినపపొటికీ,  అదే స్మయంలో భార్తదేశం కరోనా నుండి లక్షలాది 
మంది ప్రాణ్లను కాపాడింది. ఈ ఘనత అంత్ కష్టటెపడి పనిచేసే 
వైదుయూలకు, ఆరోగయూ కార్యూకర్తులు, మన ఫ్ంట్ లైన్  కార్్మకులకు ద్కుక్తుంది. 
ర్ష్ట్రేలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు స్చనలు

ఇటీవల రెండు వారాలుగా దేశవాయూపతుంగా కోవిడ్ -19 స్ంక్రమణ కేస్ల 

స్ంఖయూ ప్రుగుతున్న నేపథయూంలో అప్రమతతుంగా ఉండాలంటూ కేంద్ర 
ఆరోగయూ శాఖ కార్యూద్ర్్శి రాజేష్ భూష్టణ్ అని్న రాషాట్ర లు, కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంత్లను హెచచుర్ంచారు. కొతతు కేస్లు నిరోధించడానికి, 
నియంత్రించడానికి, కనుగొనడానికీ వీలైనంత తవీర్తగతిన పర్పాలనా 
స్థ్ యిలో ప్రయత్్నలు కొనస్గించాలని చెపాపొరు. ఆరోగయూ మంత్రి 
మనుసుఖ్ మాండవియా  అని్న రాషాట్ర ల, కేంద్రపాలిత ప్రాంత్ల ఆరోగయూ 
మంత్రులతో చర్చుంచేందుకు ఒక వీడియో స్మావేశం ఏరాపొటు చేశారు. 
ఆ చర్చులో స్దూర్ ప్రాంత్లోలీ  నివసించేవారు, ఇతర్ అటటెడుగువరాగి నికి 
చెందిన ప్రజలకు భరోస్ కలిపొంచేందుకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
ప్రభుతవీం చేపటిటెన హర్ ఘర్ ద్స్తుక్ 2.0 ప్రచార్ం, వేగవంతం చేయాలని 
ఆరోగయూ మంత్రి కోరారు. 

భార్తదేశంలో జాతీయ వైదుయూల దినోతసువాని్న జూలై 
1వ త్దీన జరుపుకుంట్ము.  పశిచుమబెంగాల్ 
మాజీ ముఖయూమంత్రి, దేశంలోనే గొపపొ వైదుయూడిగా 

పేరుతెచుచుకున్న డాకటెర్ బిధాన్ చంద్ర రాయ్ జాఞా పకార్థ్ం ఈ 
రోజుని డాకటెర్సు డే గా జరుపుకుంట్ము. ఆయన 1882 జూలై 
1వ త్దీన పాట్్నలో జని్మంచారు.  అతని మర్ణం కూడా 80 
ఏళ్్ళ వయస్లో అదే రోజు 1962లో స్ంభవించింది. బిధాన్ 

చంద్రరాయ్ దేశంలోని గొపపొ 
వైదుయూలలో ఒకరుగా గుర్తుంపు 
పొందారు.   వైద్యూర్ంగంలో 
ఆయన చేసిన సేవలు ప్రపంచ 
స్థ్ యి గుర్తుంపు పొందాయి.  
బిధాన్ చంద్ర రాయ్ ఒక డాకటెర్, 
స్మాజిక కార్యూకర్తు, 
ఉద్యూమకారుడు, స్వీతంతయూరా 
స్ మ ర్ యో ధు డు , 

రాజకీయనాయకుడు.  బిధాన్ చంద్ర రాయ్ మహ్త్్మ గాంధీ 
మాట మీద్  క్రియాశీల రాజకీయాలోలీ కి వచిచు,  స్వీతంతయూరా 
పోరాటంలో చురుగాగి  పాల్గి నా్నరు.  ఆయన గుర్ంచి 
చెపేపొటప్పుడు ఒక విష్టయాని్న ప్రముఖంగా ప్రస్తువిసూతు 
ఉంట్రు. అదేమంటే ఆయన   స్ంపాదించినద్ంత్ ప్రజలకే 
దానం చేసేవార్ట. డాకటెర్ బిధాన్ చంద్ర రాయ్ కి 1961లో దేశ 
అతుయూన్నత పౌర్ పుర్స్క్ర్ం భార్త ర్త్న లభించింది.  1991  
నుండి భార్తదేశంలో ప్రతి స్ంవతసుర్ం  జూలై 1న  డాకటెర్ 
బిధాన్ చంద్ర రాయ్ గౌర్వార్థ్ం జాతీయ వైదుయూల దినోతసువం 
జరుపుకుంట్రు.

  వేకీసున్ మొద్టి డోస్ ఆఫ్రికా మొత్తునికి ఇచాచురు. రెండవ డోస్ 
ఆఫ్రికాలో మ్డింట  ఒకవంతు ఇచాచురు. 

  యూర్ప్ లో మొతతుం జనాభాకి రెండు డోస్లు ఇచిచునపపొటికీ, 
50% మందికి అధ్నంగా ముందు జాగ్రతతు మోత్దు  కూడా 
ఇచాచురు. 

  ఉతతుర్, ద్క్షిణ అమెర్కాలలో జనాభాకు రెండు మోత్దుల టీకా  
వేసిన తరావీత కూడా వేకీసున్ ల నిలవీ గణనీయంగా మిగిలి 
ఉంటుంది. 

  డబుల్ డోస్లు ఓష్యానా (ఆసేట్రలియా, న్యూజిలాండ్, ఇతర్ 
దేశాలు) అంతట్ 20 స్ర్లీకంటే ఎకుక్వ ఇవవీవచుచు. 

కోవిడ్ పై పోర్టంఆరోగయాం

దేశంలో 89% జన్భా రెండు డోసుల టీకా తీసుకుంద్. 
దేశంలో జూన్ 16 నాటికి 195.67 కోటలీ టీకా డోస్లు ప్రజలకు 
అందించారు. అదే స్మయంలో 89% పైగా వయోజనులు రెండు 
డోస్ల టీకా తీస్కునా్నరు. 12-14 స్ంవతసురాల వయస్న్న 75% 
మంది పిలలీలకు మొద్టి డోస్ వాయూకిసున్ కార్యూక్రమం పూర్తు అయియూంది. 
 భార్తదేశంలో జూన్ 16 నాటికి 58,215 కోవిడ్ యాకిటెవ్ కేస్లు 
ఉనా్నయి. గత 24 గంటలోలీ  12,213 కొతతు కేస్లు నమోద్యాయూయి. 
ప్రస్తుత ర్కవర్ రేటు 98.65 శాతం.  స్వీలపొ లక్షణ్లు ఉన్న కేస్లు 
2.38 శాతం. 

జాతీయ వైదుయూల దినోతసువం జూలై 1దేశంలో 195 కోట్లో  వ్కిస్న్ దేశంలో 195 కోట్లో  వ్కిస్న్ 
డోసుల్ పా్ర ముఖ్యతడోసుల్ పా్ర ముఖ్యత
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‘భిన్్నత్వంలో ఏక్త్వం’ అనే మంత్ర ంతో ‘భిన్్నత్వంలో ఏక్త్వం’ అనే మంత్ర ంతో 
భారతదేశం సా్వతంత్్య్రని్న సాధించిందిభారతదేశం సా్వతంత్్య్రని్న సాధించింది

 భార్తదేశ స్ంస్క్కృతిక వార్స్తవీం, వైవిధ్యూం అనేది భాష్ట, ఆహ్ర్ం, 
దుస్తుల ర్పంలో ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఈ వైవిధాయూనే్న భార్తదేశ 
బలహీతనగా చర్త్ పర్గణించింది. కానీ స్వీతంతయూరాం కోస్ం జర్గిన 
అనేవీష్టణలో మనం భిన్నతవీంలో ఏకతవీమే మా బలం అని ప్రపంచానికి 
నిర్పించి చూపించాము. స్వీతంతయూరా స్ంగ్రామ స్మయంలో,  
గుజరాత్ అయినా, బెంగాల్ అయినా, ద్క్షిణ ప్రాంతమైనా, ఉతతుర్ 
ప్రాంతమైనా దేశంలోని అని్న ప్రాంత్ల ప్రజలు ఐకయూమై ‘ఏక్ భార్త్, 
శ్రేష్టఠా భార్త్’ అనే నమ్మకాని్న ప్రద్ర్్శించారు. ఇది ప్రజలోలీ  స్మాజిక 
స్ఫూకృహను ప్ంచి, భిన్నతవీంలో ఏకతవీం అనేది స్వీతంతయూరా 
స్మర్యోధులకు మంత్ంగా మార్ంది. 

ప్రస్తుతం మనం ‘ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహోతసువ్’  వేడుకలు జరుపుకుంటునా్నము. 

వంద్ల ఏళ్్ళ బానిస్తవీంలో స్వీతంతయూరాం కోస్ం 
ఇంతటి స్దీర్ఘా పోరాటం స్గించడానికి 

మనకున్న గొపపొ బలం ఏమిటి?  మన బలం 
వదులుకోలేని మన అలవాటులీ , మన బలం మన 
ఆలోచనలు,  ఆచారాలు, జీవన విధానం. మన 
స్వీర్థ్ ప్రయోజనాల కంటే దేశం, మానవతవీం 

అనేవే ముఖయూం అనే భావన 
ప్ంపొందించుకోవడమే మన బలం.  ‘ఆజాదీ 
కా అమృత్ మహోతసు’వ్ లో కూడా మనం ఇదే 

సూపొర్తుతో ముందుగుస్గుతునా్నము.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

అమృత్ మ హోత్స వ్  జాతీయం
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మనం గొపపొ పోరాట్లు, త్యూగాలతో స్వీతంత్రాయూని్న స్ధించుకునా్నము. అలాంటి స్వీతంతయూరా స్మర్యోధులకు 
నివాళ్లర్పొంచి,  వార్ ఘన చర్త్ను దేశ పౌరులకు తెలియజేసి విజాఞా నాని్న ప్ంచే ఉదే్ధశయూంతోనే ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసువ్’ 
కార్యూక్రమాని్న జరుపుకుంటునా్నము.  75 ఏళ్్ళ క్రితం భార్తదేశం స్వీతంత్యూరాని్న స్ధించింది.   భార్తదేశం  స్వీతంతయూరా ఉద్యూమాని్న  
అహింస్తో నడిపించి ర్కతుపాతం లేకుండా కూడా స్వీతంత్రాయూని్న స్ధించవచచుని ప్రపంచానికి నిర్పించింది.  ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ పిలుపు మేర్కు ప్రార్ంభమైన ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసువ్’ కింద్ దేశ వాయూపతుంగా 25 వేలకు పైగా కార్యూక్రమాలు 
నిర్వీహించారు.  ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసువ్ సీర్స్ లో భాగంగా ఈస్ర్ దేశం కోస్ం స్ర్వీస్వీం త్యూగం చేసిన  స్మంత్ 
మెహత్,  స్శీల చైన్ ట్రెహన్, అమరేంద్రనాథ్ చటర్జా, అలేఖ్ పాత్ వంటి స్మర్యోధుల గుర్ంచి తెలుస్కోండి.

స్మంత్ మెహత్, తన భార్యూను సూపొర్తుగా తీస్కుని భార్తదేశ 
స్వీతంతయూరా పోరాట్నికి తన జీవిత్ని్న అంకితం చేశారు.  ఆయన ఒక 
వైదుయూడు. పేద్ల ప్రజల సేంక్షేమంకోస్ం ఎంతగానో కృష్ చేశారు. 
ఆయన వైద్యూ విద్యూ ఇంగలీండ్ లో పూర్తు చేశారు.  పై చదువుల కోస్ం 
ఇంగలీండ్ వెళ్్ళ ముందే ఆయన వివాహం జర్గింది. ఇంగలీండ్ నుండి 
తిర్గి వచాచుక బరోడా రాజ్ లో ముఖయూ వైదాయూధికార్గా 
నియమితులయాయూరు. 

స్మంత్ మెహత్ స్తీమణి శార్ద్ మెహత్ 
వారాతుపత్రికలకు, మాయూగజైనలీకు వాయూస్లు రాసేవారు. 
అనువాదాలు, బాల స్హిత్యూనికి స్ంబంధించి చిన్న 
చిన్న కథలు రాసేవారు.  అయినపపొటికీ ఆమె ఈ 
పనులతో స్ంతృపితు చెందేవారు కాదు. ఇంతకు మించి 
దేశానికి ఏద్ చేయాలనే కాంక్ష ఆమెలో మెండుగా 
ఉండేది. భార్యూలో ఈ ర్కమైన అంకితభావాని్న 
ప్రేర్ణగా తీస్కుని స్మంత్ భార్త 
స్వీతంత్రయూద్యూమంలో పనిచేయాలని 
నిర్్ణయించుకునా్నరు.  తరువాత ఆయన తన భార్యూతో 
కలిసి మహ్త్్మగాంధీని కలుస్కుని 
స్వీతంత్రయూద్యూమంలో చురుగాగి  పాల్గి నా్నరు. తన యూర్ప్ పర్యూటనలో 
ఆయన మేడమ్ కామ, శాయూమ్ జీ కృష్ట్ణ వర్్మ,  వీరేంద్రనాథ్ చటర్జా వంటి 
విపలీవకారులి్న కలుస్కునా్నరు.  వీరేంద్రనాథ చటర్జా ఆయన మీద్ 
శాశవీత ముద్ర వేశారు.  ఆధాయూతి్మక భావనలతో ఉన్న రామకృష్ట్ణ 
పర్మహంస్, వివేకానంద్ ర్చనలు కూడా ఆయన మీద్ తీవ్ర ప్రభావాని్న 
చూపాయి. స్మంత్ భార్యూ అయిన శార్దా మెహత్ స్ధార్ణమైన సీత్ర 
కాదు. 

ఒక భార్యూగా,  తలిలీగా, చెలిలీగా, కుమారెతుగా,  అలాగే  స్మాజిక 

కార్యూకర్తుగా, విదాయూవేతతుగా, గొపపొ స్వీతంతయూరా స్మర్యోధురాలిగా ఆమె 
అనేక పాత్లు పోష్ంచింది.  రాబోయే జన్మలో త్ను ఆమె కడుపున 
జని్మంచాలని కోరుకుంటునా్ననని  మహ్త్్మగాంధీ ఆమెను ఉదేదూశించి 
అనా్నరు.  స్మంత్ మెహత్ 1928లో జర్గిన బారోదూ లీ స్త్యూగ్రహంలో 
చురుగాగి  పాల్గి నా్నరు.  ఈ స్త్యూగ్రహం   స్మయంలో స్రాభౌన్ 
ఆశ్రమానికి స్ంబంధించిన రోజువార్ పర్పాలనా పనులు ఆయన 
పరుగులుతీసూతు విజయవంతంగా నిర్వీహించిన తీరు వలలీభాయ్ పటేల్, 

మహ్త్్మగాంధీని అమితంగా ఆకటుటె కునా్నయి. ఆ 
తరావీత ఆయన భార్త స్వీతంతయూరా ఉద్యూమంలో 
కూడా చురుగాగి  పాల్గి నా్నరు.  అనేక స్రులీ  
జైలుకెళా్ళరు. శాస్నోలలీంఘన ఉద్యూమంలో 
పాల్గి న్నందుకు ఆయని్న పోలీస్లు అరెస్టె  చేసి 
గుజరాత్ లోని జలాలూపొర్ జైళ్్ళ నిర్్భందించారు.  
స్వీతంత్రయూద్యూమంలో పాల్గి న్న కార్ణంగా ఆయన  
స్బర్్మతి, విస్పూర్, నాసిక్ జైళ్్ళలో స్మారు  5 
స్ంవతసురాల పాటు గడపవలసి వచిచుంది. 
పరాయూవర్ణవేతతు, ప్రకృతి ఆరాధ్కుడు కావడంతో 
ఆయన దేశీ, ఆయురేవీధ్ చికితసును కూడా 

ఉదాఘా టించేవారు. 
స్మంత్ మెహత్  కలోల్ స్మీపంలో సెరాతు గ్రామంలో 1936లో ఒక 

ఆశ్రమం స్థ్ పించి, రైతులు, కార్్మకులు, గిర్జనుల అభుయూన్నతి,  
స్ంక్షేమం కోస్ం జీవిత్ంతం పని చేశారు.  స్వీతంత్యూం వచిచున 
తరువాత  ఏ అధికార్ం కోస్ం, బిరుదుల కోస్ం  ప్నుగులాడకుండా 
ఆయన, ఆయన భార్యూ శార్ద్ ఇద్దూర్ ప్రజల స్ంక్షేమం కోస్ం పనిచేసే 
మారాగి నే్న ఎంచుకుని తమ జీవిత్లు వాటికే అంకితం చేశారు.

లండన్ నుంచి తిర్గివచిచు స్వీతంతయూరాం కోస్ం 
పోరాడిన వైదుయూడు

జ న నం:   1 జులై 1877,   మ ర్ ణం:   15 డిసెంబ ర్ 1968

అమృత్ మ హోత్స వ్  జాతీయం

సుమంత్ మెహతా 
1928లో జర్గిన 

బారోదేల్ 
స్తాయాగ్రహంలో 

చురుగాగి పాల్గిన్నారు.
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అమృత్ మ హోత్స వ్  జాతీయం

భార్త స్వీతంతయూరా పోరాటంలో పాల్గి న్న ప్రముఖ నాయకులోలీ  
అలేఖ్ పాత్ ఒకరు. ఆయన ఒర్స్సులోని వివిధ్ ప్రాంత్లలో 

జర్గిన  పౌర్ హకుక్లు,  పరాయూవర్ణ పర్ర్క్షణ ఉద్యూమాలోలీ  పాల్గి నే 
విధ్ంగా స్మానయూ ప్రజలను ప్రోతసుహించారు.  అలేఖ్ పాత్ ఒర్స్సులోని 
పూర్లో 1923 జూలై 1న జని్మంచారు. ఆయన చిన్ననాటి నుండే దేశభకితు 
సూపొర్తు కలిగి ఉండడంతో 18 ఏళ్్ళ చిరుప్రాయంలోనే స్వీతంతయూరా 
పోరాటంలో పాల్గి నడం ప్రార్ంభించాడు. సేవీచా్ఛ పోరాటంలో భాగంగా 
ఆయన తన సే్నహితులతో కలిసి నిమ్మపాడ పోలీస్ సేటెష్టన్ కు నిప్పు 
ప్ట్టె డని చెబుత్రు. 

ఈ స్ంద్ర్్భంగా పోలీస్లు నిర్స్నకారులను అడు్డ కునేందుకు 
కాలుపొలు జర్పగా వార్ స్ని్నహితులోలీ  ఒకరు అకక్డికకక్డే మర్ణించారు. 
అలేఖ్ పాత్ను పోలీస్లు అరెస్టె  చేసి పూర్ జైలులో నిర్బింధించారు. 
అకక్డ ఆయని్న చిత్ హింస్లకు గుర్ చేశారు. కానీ అతను ఎంతో ద్ృఢ 
స్ంకలపొం ఉన్న వయూకితు,  ఎంత హింసించినా తన మారాగి ని్న 
మారుచుకోవాలనుకోలేదు. జైలు నుంచి విడుద్లైన తరువాత ఆయన తన 
స్థ్ వరాని్న కలకత్తుకు తర్లించి బ్రిటీష్ వలస్వాదానికి వయూతిరేకంగా 
అజాఞా తంలో ఉంటూ తన పోరాట్ని్న కొనస్గించాడు. అకక్డ అతను ఒక 
వయూకితు కోస్ం గృహ సేవకుడిగా పని చేశాడు. అయినపపొటికీ తన అండర్ 
గ్రండ్ కార్యూకలాపాలు ఆగిపోనివవీలేదు. 

అయిత్, అతను కోల్ కత్లో ఎంతో కాలం ఉండలేకపోయాడు.  

ఆచార్యూ హర్హర్, గోపబంధు దాస్ లతో కలిసి స్వీతంతయూరా పోరాటంలో 
బహిర్ంగంగా పాల్గి నాలని కోరుకునా్నడు. అదే స్మయంలో అతని 
స్హచరులు కూడా అతను అండర్ గ్రండ్ లో ఉంటూ పని చేయడం 
కాకుండా, బ్రిటీష్ వార్కి వయూతిరేకంగా జరుగుతున్న స్వీతంతయూరా 
పోరాటంలో బహిర్ంగంగా పాల్గి నాలని కోరుకునా్నరు. దాంతో ఆయన 
కోల్ కత్ నుంచి పూర్కి తిర్గి రావాలని నిర్్ణయించుకునా్నడు.  అయిత్  
కోల్ కత్ నుంచి పూర్కి తిర్గి వస్తుండగా అతని్న పోలీస్లు అరెస్టె  చేసి 
మళ్్ళ జైలుకి పంపారు. జైలోలీ  ఉన్న స్మయంలో మహ్త్్మ గాంధీ 
సూచనలు పాటించారు. న్లు వడికి, ఖాదీ నేసి సొంతంగా తన బటటెలు 
తయారు చేస్కునా్నడు. శుభ్రతను ప్రచార్ం చేయడం కోస్ం 
మరుగుదొడలీను శుభ్రం చేశాడు. జైలు నుంచి విడుద్లయాయూక  హోమ్ 
అడి్మనిసేట్రష్టన్,  ఇతర్ స్రోవీద్య విధులు నిర్వీహణ కోస్ం స్వీరాజ్ లో 
శిక్షణ పొందేందుకు వారా్ధ  వెళ్్ళరు. 

అకక్డి నుండి ఒర్స్సుకు తిర్గి వచిచున తరువాత స్ంఘిక స్ంస్క్ర్ణ 
కోస్ం పని చేయడం ప్రార్ంభించాడు. భార్తదేశానికి స్వీతంతయూరాం వచిచున 
తరువాత ఆయన అనేక అవారు్డలు,  కేంద్ర, రాష్టట్ర ప్రభుత్వీల స్నా్మనాలు 
పొందారు.  దేశానికి స్వీతంతయూరాం వచిచున తరువాత కూడా ఆయన ప్రజల 
కోస్ం స్ంక్షేమ పనులు కొనస్గిసూతు నిర్ంతర్ం వార్ కోస్ం చురుగాగి  పని 
చేసేవారు. ఆయన 76 స్ంవతసురాల వయస్లో 1999, నవంబర్ 17న 
మర్ణించాడు.

అలేఖ్ పాత్  18ఏళ్్ళ వయస్లోనే స్వీతంతోయూరాద్యూమ 
కార్యూక్రమాలోలీ  పాల్గి నడం ప్రార్ంభించారు

జ న నం:   1 జులై 1923,   మ ర్ ణం:   17 నవంబర్ 1999

అమరేంద్రనాథ్ చటర్జా యుగాంతర్ అనే విపలీక స్ంస్థ్కు 
చెందిన  అగ్రనాయకులోలీ  ఒకరు.  యుగాంతర్ అనేది 

ఉద్యూమాని్న  అమలు చేయడానికి కావలసిన నిధుల సేకర్ణ బాధ్యూతలు 
కలిగి ఉన్న ప్రసిద్్ధ విపలీవకారుల స్ంస్థ్.  ఇతని విపలీవ కార్యూకలాపాలు 
ప్రధానంగా బీహ్ర్, ఒర్స్సు, యునైటెడ్ ప్రావినుసులకు కేంద్రీకృతమై 
ఉండేవి.  అతను చదువుకునే రోజులోలీ  తన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా 
ఉన్న ఎంద్రో వయూకుతులను కలుస్కునా్నరు. వీర్ంత్ దేశం నుంచి 
బ్రిటీష్ వార్ని తర్మికొటటెడానికి విపలీవాత్మక పద్్ధతిని అవలంభించడమే 
స్రైన మార్గింగా  విశవీసించారు. వీర్లో ఉపేంద్రనాథ్ బెనర్జా , 
హృష్కేష్ కంజిలాల్ ప్రముఖులు. 

బ్రిటీష్ బానిస్తవీం నుంచి భార్తదేశాని్న విముకితు చేయాలని 
బలంగా కోరుకున్న ప్రముఖులలో  అమరేంద్రనాథ్ ఒకరు. ఆయన  
విపలీవ పంథాలోనే అది స్ధ్యూం అని భావించారు. అందుకే ఆయన 
యుగంతర్ బృంద్ంలో చేరాడు. వివిధ్ శాఖల దావీరా, వివిధ్ 
ప్రాంత్లలో ఉండే యువకులను ఒక చోట స్మావేశపర్చి బ్రిటీష్ 
వార్తో పోరాడగలిగేలా వార్ని శార్ర్కంగా, మానసికంగా ద్ృఢంగా 
తయారు చేయడమే ఈ గ్రూప్ ప్రధాన కార్యూకలాపం. అంత్కాదు, ఈ 
స్ంస్థ్ ర్హస్యూంగా బాంబులు తయారు చేసి,  దుష్టె లైన  బ్రిటీష్ 
అధికారులను చంపేందుకు కావలసిన ఆయుధాల పంపిణీ, శిక్షణను 
అంద్జేయడం వంటివి కూడా చేస్తుంది. 

అమరేంద్రన్థ్ చటర్జీ  దేశ సా్వతంత్యా్ర కోస్ం విపలావ మార్గినినా 
అనుస్ర్ంచారు

జననం: జూలై 1, 1880, మర్ణం:  సెపె్టంబర్ 4, 1957
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స్శీల చైన్ ట్రెహ్న్  స్వీతంత్రయూద్యూమకారులైన ఇతర్ 
మహిళ్లతో కలిసి దేశ స్వీతంతయూరాం కోస్ం తీవ్రంగా పోరాటం 

చేశారు.  దేశ స్వీతంతయూరాం కోస్ం పోరాడుతున్న స్మయంలో ఆమె 
పోలీస్ల చేతిలో చిత్హింస్లు అనుభవించారు.  పంజాబ్ లో ఆడపిలలీలకు 
చదువు నిష్ద్్ధంగా పర్గణించే ఆ రోజులోలీ  ఆమె ఆడపిలలీలి్న విదాయూవంతులి్న 
చేయాలంటూ ప్రచార్ం చేపట్టె రు. స్శీల పంజాబ్ లోని పఠాన్ కోట్ లో 
జూలై 1వ త్దీ 1923న జని్మంచారు.  నలుగురు తోబుటుటె వులోలీ  స్శీల 
చిన్నది. ఆమె తండ్రి మధుర్దాస్ ట్రెహ్న్ వృతితుర్త్యూ కాంట్రాకటెర్.  ఆయన  
పఠాన్ కోట్ లో కాంగ్రెస్ పార్టె వయూవస్థ్ పకులలో ఒకరుగా పని చేశారు. 

అదే స్మయంలో ఆయన ఆర్యూ స్మాజ్ లో ప్రముఖ స్భుయూడిగా కూడా 
ఉనా్నరు.  స్శీల వయస్ ప్రుగుతున్నకొదీదూ భార్తదేశ స్వీతంతయూరాం మీద్ 
అనుబంధాని్న ప్ంచుకుంది. ఆమె తండ్రి అనుమానాస్పొద్ సిథ్తిలో 
మర్ణించాడు.  ఆ స్మయంలో ఆమెకు ఒక పుస్తుకం దొర్కింది. అది 
చదివాక ఆమె భార్తదేశ స్వీతంతయూరాం గుర్ంచిన ఆలోచనలు ఆమెను  
చాలా ఉదేవీగభర్తంగా మారాచుయి.  భగత్ సింగ్ జీవిత్నికి స్ంబంధించిన 
ధైర్యూస్హస్లతో కూడుకున్న కథల నుంచి ఆమె ఎంతగానో ప్రేర్ణ 
పొందింది. ఆమెకు 18 ఏళ్్ళ వయస్న్నప్పుడు శకుంతల ఆజాద్ అనే 
స్వీతంతయూరా స్మర్యోధురాలిని కలిసింది. ఆ తరావీత ఆమె దేశ స్వీతంతయూరాం 
కోస్ం పోరాటం స్గించేందుకు ఇలులీ  విడిచిప్టిటె వచేచుసింది.  తరావీత 
ర్హస్యూ స్థ్ వరాలు ఏరాపొటు చేస్కుని అజాఞా తంలో ఉంటూ స్వీతంతయూరాం 
కోస్ం వ్యూహ్ని్న ర్పొందించడం ప్రార్ంభించింది. ఈ పోరాటంలో 
భాగంగా ఆమె పోలీస్ల చేత లాఠీ ద్బబిలు తినవలసి వచిచుంది. దేశ 
స్వీతంతయూరాం కోస్ం పోరాటం చేయాలని నిశచుయించుకున్న ఆమె 
స్ంకలాపొని్న  ఎలాంటి ప్రతికూల పర్సిథ్తులూ విచి్ఛన్నం చేయలేకపోయాయి. 

సీత్రలలో విదాయూసూపొర్తుని మేల్క్పి, వార్ని స్వీవలంబన దిశగా 
నడిపించేందుకు ఆమె స్దూర్ గ్రామాలకు సైకిల్ పై చాలా దూర్ం 
ప్రయాణించాలిసువచేచుది. అకక్డ ఉండే మహిళ్లకు వంటపని, కుటుటె పని, 
పర్శుభ్రత వంటి విష్టయాలపటలీ అవగాహన కలిపొంచి ప్రోతసుహించేది.  ఆ 
స్మయంలో అమా్మయిలు సైకిల్ తొకక్డం ఆ ప్రాంతంలో నిష్ద్్ధంగా 
పర్గణించేవారు. అయినా స్శీల ఆ ఆలోచన విడిచిప్టేటెది కాదు.  దేశానికి 
స్వీతంతయూరాం వచిచున తరువాత కూడా ఆమె పిలలీల చదువు ప్రాముఖయూతను 
ప్రచార్ం చేసూతునే ఉండేది. ప్రత్యూకంగా బాలికల కోస్ం మ్డు సూక్ళ్్ళను,  
ఒక కో-ఎడుయూకేష్టన్ సూక్ల్ ని ప్రార్ంభించంది. దేశం వలస్ శకుతుల నుండి 
విముకితు పొందిన తరావీత  ఇంకా మానసిక, స్మాజిక రుగ్మతల నుంచి 
విముకితు పొంద్వలసిన అవస్ర్ం ఉంద్ని ఆమెకు బాగా అర్థ్ం అయియూంది. 
అందుకే ఆమె దేశ అభివృది్ధ కోస్ం స్వీతంతయూం వచిచున నాటి నుంచి 2011 
సెప్టెంబర్ 28న తుది శావీస్ విడిచేవర్కు తన పని కొనస్గిసూతునే ఉంది.     
       

సుశ్ల చైన్ ట్రెహాన్ 
తుద్ శ్్వస్ వర్కు దేశ సేవలోనే

జననం:  జూలై 1, 1923,  మర్ణం: సెపె్టంబర్ 28, 2011

ఈ స్ంస్థ్లో క్రీయాశీల స్భుయూలు బ్రిటీష్ వార్కి 
తొతుతులుగా పనిచేసే భార్తీయ అధికారులను, దేశ 
ద్రోహులుగా భావించే వార్ని కూడా చంపేవారు. 
అమరేంద్రనాథ్ చటర్జా 1880 జూలై 1న పశిచుమ బెంగాల్ 
హూగ్లీ లోని ఉతతుర్పద్ గ్రామంలో  ఉపేంద్రనాథ్ చటర్జా 
ఇంటోలీ  జని్మంచారు. ప్రార్ంభంలో అతను విపలీవాత్మక 
కార్యూకలాపాల విష్టయంలో జితీంద్రనాథ్ ముఖర్జా పక్షన 
నిలిచారు. తరువాత 1907లో ఆయన అర్బింద్ ఘోష్ 
ను కలుస్కుని, బ్రిటీష్ బానిస్తవీం నుంచి దేశ విముకితు 
కోస్ం పూర్తుగా అంకితమయాయూరు. విపలీవకారులకు నిధుల 
సేకర్ణలో స్హ్యం చేయడానికి అతని్న అర్బింద్ బాగా 
ప్రోతసుహించేవార్ని చెబుత్రు. ఆయన 1915లో అండర్ 
గ్రండ్ కి వెళి్ళ 5 స్ంవతసురాల పాటు ఉంటూ ఒక ప్రాంతం 
నుంచి మరో ప్రాంత్నికి  మారువేష్టంలో 
ప్రాయాణించేవార్ని చెబుత్రు. 

అతని్న పటిటెంచిన వార్కి 10,000 ర్పాయలు 
బహుమతి కూడా బ్రిటీష్ ప్రభుతవీం ప్రకటించింది. 
అంత్కాకుండా   బెంగాల్ మొద్టి మహిళా రాజకీయ ఖైదీ 
అయిన నానిబాలా దేవి అమరేంద్రకు దూర్పు బంధువు. 
ఆమె అతని దావీరా ప్రేర్ణ పొంది విపలీవాత్మక 
కార్యూకలాపాలోలీ  చురుగాగి  పాల్గి నా్నరు. ఆమె చంద్న్ నగర్ 
లో ఒక ఇలులీ  అద్దూకు తీస్కుని అమరేంద్రనాథ్ చటర్జాకి, 
యుగాంతర్ స్ంస్థ్కు చెందిన ఇతర్ విపలీవకారులు జాదూ 
గోపాల్ ముఖర్జా,  శివ్ భూష్టణ్ ద్త్ మొద్లైన వార్కి 
ఆశ్రయం కలిపొంచింది. 1923లో అమరేంద్రనాథ్ కొని్న 
రోజులు జైలోలీ  ఉనా్నడు. తరావీత ఇతర్త్రా మారాగి ల దావీరా 
తన క్రియాశీలత ప్ంచుకుని ఉత్సుహంగా పని చేశారు. 
భార్తదేశానికి స్వీతంతయూరాం వచిచున తరువాత కూడా 
ఆయన చురుగాగి  పని చేశారు. ఆయన 1957, సెప్టెంబర్ 
4న 77 ఏళ్్ళ వయస్లో పశిచుమ బెంగాల్ లో 
మర్ణించారు. అమరేంద్రనాథ్ చటర్జా శిలా విగ్రహ్ని్న 
అతని స్వీస్థ్లమైన ఉతతుర్పద్ ప్రధాన ర్హదార్లో 
ప్రతిష్టెంచారు.

విపలావం ద్్వర్ భార్తదేశ్నినా బ్రిటిష్ వార్ 

బానిస్త్వం నుండి విముకితు చేయాలని కోరుకుననా 

భార్త సా్వతంత్యా పోర్ట యోధుల జాబితాలో 

అమరేంద్ర న్థ్ ఛటర్జీ పేరు చేర్్చబడింద్

అమృత్ మ హోత్స వ్  
జాతీయం
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తన తలిలీ పోరాట్లు, ఆమె ఆశయాలు, జల స్ంర్క్షణ 
ప్రయత్్నలు, జంతువులు, పక్షులపై చూపే ప్రేమ, చెడు 
పనులు చేయకూడద్నే పాఠం, పేద్ల స్ంక్షేమం కోస్ం 
పాటుపడమని స్లహ్లు ఇవవీడం, తనకు త్ను ఆరోగాయూని్న 
కాపాడుకోవడం  అని ‘అమ్మ’ అనే బాలీ గ్  లో ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ రాశారు.  ఆద్ర్్శివంతమైన తలిలీ, సీత్ర యొకక్ శకితుని 
ఆయన మాటలోలీ నే చద్వండి...

మా అమ్మ జీవిత యాన్ిం గురిించి మా అమ్మ జీవిత యాన్ిం గురిించి 
చెప్పాలింటే యావత్ భారతదేశానికి చెప్పాలింటే యావత్ భారతదేశానికి 
చెిందిన్ మాతృశ్ కి్త అకుింఠిత  దీక్ష, చెిందిన్ మాతృశ్ కి్త అకుింఠిత  దీక్ష, 
త్యుగాలు, సేవలే ప్రసా్తవిించాలి.త్యుగాలు, సేవలే ప్రసా్తవిించాలి.

అమ్్మఅమ్్మ
- న రేంద్ర మోదీ, ప్ర ధాన మంత్రి

ప్రధాన మంత్రి బాలాగ్ జాతీయం
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అమ్మ – నిఘంటువులో ఇతర్ పదాల తర్హ్లో 
కనిపించే ఓ పద్ం కాదు… ప్రేమ, స్హనం, 
నమ్మకం వంటి ఎనో్న భావోదేవీగాలు ఈ 

పద్ంలో ఇటేటె ఇమిడిపోత్యి. దేశం లేదా ప్రాంతంతో నిమితతుం 
లేకుండా ప్రపంచవాయూపతుంగా పిలలీలు తమ తలులీ లపై ప్రత్యూక 
అనురాగం కలిగి ఉంట్రు. తలిలీ కేవలం తన పిలలీలకు 
జన్మనివవీడమే మాత్మేగాక వార్ మనోభావాలకు, వయూకితుత్వీనికి, 
ఆత్మవిశావీస్నికి కూడా ర్పమిస్తుంది. ఆ క్రమంలో తలులీ లు 
స్వీర్థ్మనే మాటకు త్వులేకుండా తమ వయూకితుగత అవస్రాలు, 
ఆకాంక్షలను త్యూగం చేస్తురు.

మా అమ్మ శ్రీమతి హీరాబా శత స్ంవతసుర్ంలో 
అడుగుప్డుతున్న నేపథయూంలో నాకెంతో స్ంతోష్టంగా ఉంది. 
అంత్గాక ఈ స్ంద్రా్భని్న మీతో పంచుకోవడం నా అద్ృష్టటెంగా 
భావిస్తునా్నను. ఇది ఆమె జన్మశత్బిదూ స్ంవతసుర్ం… మా తండ్రి 
నేడు జీవించి ఉంటే గతవార్ం ఆయన కూడా 100వ పుటిటెనరోజు 
వేడుక చేస్కుని ఉండేవారు. మా అమ్మ జన్మ శత్బిదూ 
ప్రార్ంభమవుతున్న ఈ 2022 నాకొక ప్రత్యూక స్ంవతసుర్ం.. ఇదే 
స్ంద్ర్్భంలో మా తండ్రి వందేళ్లీ  పూర్తుచేస్కుని ఉండేవారు.

గత వార్ంలోనే మా మేనలులీ డు గాంధీనగర్ నుంచి అమ్మకు 
స్ంబంధించిన కొని్న వీడియోలను నాతో పంచుకునా్నడు. 
కొంద్రు యువ స్మాజిక స్ంఘ స్భుయూలు మా ఇంటికి వచిచు, 
మా తండ్రి ఫొటోను కుర్చులో ఉంచారు.. అటుపైన అమ్మ మంజీర్ 
వాయిసూతు ఓ కీర్తునను ఆలపించడంలో నిమగ్నమైంది. వయస్ 
ప్రభావంతో శార్ర్కంగా బలహీనపడి ఉండవచుచుగానీ, ఆమె 
ఇపపొటికీ అదే ఉత్సుహంతో ఉంది. అదే స్మయంలో 
మానసికంగా కూడా ఎపపొటిలాగానే చురుగాగి  ఉంది.

మా కుటుంబంలో ఇంతకుముందు పుటిటెనరోజు వేడుకలు 
చేస్కునే స్ంప్రదాయం లేదు. కానీ, మా తరావీతి తర్ంలోని 
పిలలీలు మా తండ్రిగార్ జయంతి నాడు ఆయన స్ంస్్మర్ణ్ర్థ్ం 
100 మొకక్లు నాట్రు.

నా జీవితంలోని ప్రతి మంచి మలుపు.. నా వయూకితుతవీంలోని ప్రతి 
మంచి లక్షణ్లకు నా తలిలీద్ండ్రులే కార్ణమని చెపపొడానికి 
నేన్ంతమాత్ం స్ందేహించను. నేనివాళ్ ఢిలీలీలో కూరుచున్నపపొటికీ 
నా మదిలో గతకాలపు జాఞా పకాలే నిండి ఉనా్నయి.

నా తలిలీ ఎంత అస్ధార్ణమైనద్ అమ్మలంద్ర్ తర్హ్లో 
అంత్ స్ధార్ణమైనది కూడా! నేను నా తలిలీ గుర్ంచి రాస్తున్న ఈ 
స్ంద్ర్్భంలో మీలో చాలామంది ఆమె గుర్ంచి నా వివర్ణతో 
మమేకం అవుత్ర్ని నేను కచిచుతంగా భావిస్తునా్నను. అదేవిధ్ంగా 

నా మాటలు చదువుతున్నప్పుడూ మీ మనో ఫలకం మీద్ స్క్షతూతు 
మీ అమ్మ ర్పం మెద్లడం ఖాయం.

ఓ తలిలీ త్యూగం ఒక మంచి మనిష్ని స్ృష్టెస్తుంది. ఆమె 
ఆపాయూయత పిలలీలోలీ  మానవీయ విలువలను, కరుణను నింపుతుంది. 
తలిలీ ఒక వయూకితు లేదా వయూకితుతవీం కాదు.. మాతృతవీమన్నది ఓ 
స్గుణం కాదు… దీని్న మర్ంత లోతుగా చెపాపొలంటే- దేవతలు 
వార్ భకుతుల స్వీభావాని్న బటిటె ర్పొందుత్ర్ని తర్చూ 
వింటుంట్ం. అదే తర్హ్లో మన సొంత స్వీభావం, 

మా అమము, ఆమె వంటి దేశంలోని 

కోట్లాద్ మంద్ మ హిళ్ ల బ లం 

చూసిన ట్ట యితే  ఏ ల క్షష్ంలో అయిన్ 

భార్ త దేశంలోని సోద్ ర్మ ణులు, 

కుమారెతుల కు అసాధ్యాం అనేద్ న్కు 

క నిపించ దు.

ప్రధాన మంత్రి బాలాగ్
జాతీయం
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మనస్తుత్వీనికి అనుగుణంగా మనం మన తలులీ లను, వార్ 
మాతృత్వీని్న అనుభవంలోకి తెచుచుకుంట్ం.

మా అమ్మ గుజరాత్ లోని మెహస్నాలో గల విస్ 
నగర్ లో జని్మంచింది. ఇది మా స్వీస్థ్లం వాద్ నగర్ 
స్మీపంలోనే ఉంటుంది. 

ఆమె బాలయూంలో తన తలిలీ ప్రేమను పొంద్లేకపోయింది. 
పసితనంలోనే ‘స్పొనిష్ ఫ్లీ ’ మహమా్మర్ వలలీ మా అమ్మమ్మ 
ప్రాణ్లు కోలోపొయారు. అందుకే ఆమెకు మా అమ్మమ్మ ర్పం 
లేదా ఆమె ఒడిలోని వాతసులయూం ఎలా ఉంట్యో కూడా 
గురుతులేదు. తలిలీ లాలన లేకుండానే మా అమ్మ బాలయూం 
గడిచిపోయింది. మనలాగా తలిలీ ఒడిలో ముదుదూ ముదుదూ గా 
అలలీర్చేసే అవకాశం ఆమెకు ద్కక్లేదు. మనంద్ర్లాగా తన 
తలిలీ ఒడిలో ఆమె సేద్దీర్లేకపోయింది. అలాగే ఆమె పాఠశాలకు 
వెళిలీ చద్వడం-రాయడం కూడా నేరుచుకోలేకపోయింది. ఆమె 
బాలయూమంత్ పేద్ర్కం, ప్రేమరాహితయూంతోనే గడచింది.

నేటి పర్సిథ్తులలో పోలిసేతు మా అమ్మ బాలయూం చాలా కష్టటెంతో 
కూడుకున్నది. బహుశా ఆ స్రావీంతరాయూమి ఆమె నుదుటి రాతను 
ఇలా రాశాడేమో! అందుకు తగినటులీ గా ఇది దేవుని చితతుమని 
అమ్మ కూడా నము్మతుంది. కానీ చిన్నతనంలోనే తలిలీని 
కోలోపొవడం, కనీస్ం తన తలిలీ ర్పం కూడా తెలియకపోవడం 
నేటికీ ఆమెను బాధిసూతునే ఉంది.

ఇలాంటి కషాటె లవలలీ మా అమ్మకు బాలయూం అంత స్ఫీగా 
స్గలేదు స్ర్కదా- ఆమె తన వయస్సుకు మించిన పర్ణతి 
కనబర్చాలిసున పర్సిథ్తి వచిచుంది. ఆమె తన కుటుంబంలో ప్ద్దూ 
కూతురు కాగా, ప్ళిలీ తరావీత ప్ద్దూ కోడలుగాన్ మార్ంది. 
చిన్నతనంలో కుటుంబ భార్మంత్ ఆమె తన భుజాలకు 
ఎతుతుకుని, అని్న పనులూ త్నే చూస్కునేది. అదేవిధ్ంగా 
ప్ళ్లీయాయూక కూడా ఆ బాధ్యూతలని్నటినీ ఆమె తన భుజాన 
వేస్కుంది. ఎంతో బరువైన బాధ్యూతలు, రోజువార్ స్ంఘర్్షణలు 
ఎని్న ఉన్నపపొటికీ మా అమ్మ కుటుంబం మీద్ ఆ ప్రభావం 
పడనివవీకుండా ప్రశాంతంగా, ద్ృఢంగా ఉండేలా చూసింది.

వాద్ నగర్ లో మా కుటుంబం కనీస్ం కిటికీ కూడా లేని ఓ 
చిన్న ఇంటోలీ  నివసించేది. ఇక స్్ననాలగది లేదా మరుగుదొడి్డ 
ఉండటమంటే విలాస్మే! మటిటెగోడలు, మటిటె ప్ంకుల పైకప్పుగల 
ఈ ఒకక్ గదినే మేం ‘ఇలులీ ’ అని పిలిచేవాళ్లీం. మేమంద్ర్ం- 
నేను స్హ్ నా తలిలీద్ండ్రులు, తోబుటుటె వులు అంద్ర్ం నివసించేది 
అందులోనే!

మా అమ్మ వంటపనిని స్లభం చేయడం కోస్ం మా నాన్న 

వెదురు కర్రలు, చెకక్ పలకలతో ‘మంచె’ కట్టె రు. ఇదే మా 
వంటగది.. అమ్మ దానిపైకెకిక్ వంట చేసేతు.. కుటుంబమంత్ 
దానిపైనే కూరుచుని భోజనం చేసేది. స్ధార్ణంగా ఏదైనా కొర్తగా 
ఉంద్ంటే ఒతితుడి మొద్లవుతుంది. కానీ, రోజువార్ స్ంఘర్్షణలతో 
తలెత్తు ఆంద్ళ్న మా కుటుంబ వాత్వర్ణ్ని్న ఎన్నడూ 
చెడగొటటెకుండా నా తలిలీద్ండ్రులు ఎంతో శ్రద్్ధ వహించేవారు. ఆ 
మేర్కు వార్ద్దూర్ తమతమ బాధ్యూతలను జాగ్రతతుగా విభజించుకుని, 
కచిచుతంగా నిర్వీర్తుంచేవారు.

కాలంతో స్మానంగా మా నాన్న తెలలీవారుజామున నాలుగు 
గంటలకలాలీ  పనికి బయలేదూరేవారు. అప్పుడు ఇరుగు పొరుగు.. 
‘అబోబి అప్పుడే 4 గంటలైంది.. దామోద్ర్ బాబాయ్ పనికి 

త లిలాలోని కార్యా దీక్ష  ఆమె బిడ్డా ను చ కకా ని 

మ నిషిగా త యారు చేసుతుంద్. త లిలా 

చూపించే ప్రేమ బిడ్డా లోలా మాన వ త కు 

చేరువ య్యా ల క్ష ణ్నినా నింపుతుంద్.

ప్రధాన మంత్రి బాలాగ్ జాతీయం
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బయలేదూరారు’ అని చెప్పుకొనేవారు. అలాగే తన చిన్న టీ దుకాణం 
తెర్వడానికి ముందు స్థ్ నిక ఆలయంలో ప్రార్థ్నచేసే ఆనవాయితీని 
ఆయన ఎన్నడూ వీడలేదు.

  అమ్మ కూడా అంత్ కచిచుతంగా తన పనిలో త్ను 
మునిగిపోతుంది. ఆ ప్రకార్ం నాన్నతోపాటు నిద్రలేచి, ఉద్యం 
పూట చేయాలిసున ఇంటిపనులని్నటినీ చకక్బెటేటెది. పిండి రుబబిడం 
ద్గగిరు్నంచి బియయూం, పప్పు జలెలీడ పటటెడందాకా ఎలాంటి స్యం 
లేకుండా అమ్మ చేస్కుపోయేది. 

పని చేస్తున్నప్పుడు ఆమె తనకిష్టటెమైన భకితుగ్త్లు, కీర్తునలను 
స్న్నగా ఆలపిసూతుండేది. నర్సు మెహత్జీ ర్చించిన ప్రసిద్్ధ 
భకితుగ్తం ‘జలక్మల్ ఛడీ జానే బాలా.. స్వీమి అమరో జగేసు” 
అలాగే ‘శివాజీ ను హలారుదూ ’ అనే లాలిపాట కూడా ఆమెకు చాలా 
చాలా ఇష్టటెం.

పిలలీలు తన పనిలో స్యపడాలని మా అమ్మ ఎప్పుడూ 
ఎదురుచూసేది కాదు. చదువు మానేసి తనకు స్యం చేయాలని 
ఆమె ఎన్నడూ అడగలేదు. కానీ, అమ్మ కష్టటెం చూసి ఇంటిపనులోలీ  
ఆమెకు స్హ్యం చేయడం మా బాధ్యూతగా మేం భావించేవాళ్లీం. 
మా ఊర్ చెరువులో ఈత కొటటెడమంటే నాకెంతో స్ర్దా. 
అందుకోస్ం ఇంటోలీ  మాసిన దుస్తులనీ్న మ్టగటిటె చెరువుకు 
తీస్కెళిలీ, ఉతికి తెచేచువాడిని. ఆ పనిలోపనిగా నా ఈత స్ర్దా 
కూడా తీరేది. 

ఇంటి ఖరుచుల కోస్ం మా అమ్మ కొని్న ఇళ్లీలో పాచిపని చేసేది. 
అంత్కాకుండా మా కొదిదూపాటి కుటుంబ ఆదాయానికి తోడుగా 
ఆమె చర్ఖా తిపిపొ న్లు వడికేది. అలాగే దూది తీయడం 
ద్గగిరు్నంచి న్లు వడకడందాకా పనులనీ్న చేసేది. వెను్నవిర్గేలా 
ఇంత పని చేస్తునా్న కూడా తనచుటూటె  తిర్గే మాకు పతితు 
ములుకులు గుచుచుకోకుండా చూడట్నికి ఎంతో ప్రయాస్పడేది.

ఇక తన పనిలో స్యం కోస్ం అమ్మ ఇతరులపై ఆధార్పడటం 
లేదా అభయూర్థ్ంచడం చేసేది కాదు. వరా్ష కాలం వసేతు మా మటిటె 
ఇంటికి కషాటె లు మొద్లైనటేటె. అయినపపొటికీ మేం ఎలాంటి 
అసౌకరాయూనికీ లోనుకాకుండా మా అమ్మ జాగ్రతతు పడుతుంది. ఇక 

త లిలా అంటే ఒక వయా కితు లేద్ వయా కితుత్వం కాదు; 

త లిలాద్ నంలోని విశిష్ట ల క్ష ణం. త లిలా మ న 

నుంచి ఏమీ ఆశించ దు.
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మండుటెండలు కాసే జూన్ న్లలో ఆమె మా మటిటె ఇంటి పైకప్పు 
మీదికెకిక్ ప్ంకులు బాగుచేస్తుంది. అయిత్, ఆమె ఎంత 
చాకచకయూంగా ఈ పనులనీ్న చకక్బెటిటెనా మా పాత ఇలులీ  వరా్ష ల 
త్కిడిని తటుటె కోలేకపోయేది.

వరా్ష లకు మా ఇంటి పైకప్పు కారుతూ లోపలంత్ నీటితో 
నిండిపోయేది. నీరుకారే ప్రతి చోట బకెటులీ , పాత్లు ప్టటెడానికి 
మా అమ్మ చాలా అవస్థ్ పడేది. ఇంత విపతక్ర్ పర్సిథ్తులోలీ న్ 
మానసిక సె్టథ్రాయూనికి ఆమె మారుపేరు అన్నటులీ  ఉండేది. ఇక ఇలా 
ఒడిసి పటిటెన వాననీటిని ఆ తరావీత కొదిదూ రోజులు వాడుకునే తీరు 
తెలిసేతు మీర్ంత్ ఆశచుర్యూపోత్రు. జల స్ంర్క్షణకు ఇంతకనా్న 
మంచి ఉదాహర్ణ మరేముంటుంది!

మేముండే చిన్న ఇంటిని చకక్గా ఉంచడంలో మా అమ్మ 
ఎంతో శ్రద్్ధ చూపేది. ఇలులీ  శుభ్రం చేయడానికి, అంద్ంగా 
తీర్చుదిద్దూడానికి ఆమె చాలా స్మయం కేట్యించేది. ఆమె ఆవు 
పేడతో నేలను అలికేది. ఆవు పేడతో చేసిన పిడకలతో 
వంటచేసేటపుడు పొగ విపర్తంగా కము్మకుంటుంది. 
అయినపపొటికీ, కిటికీ కూడా లేని ఆ ఇంటిలో ఆ పొగలోనే మా 
అమ్మ వంట చేసేది! గోడలు మసితో నలలీబారుత్యి కాబటిటె, 
అప్పుడప్పుడూ వెలలీవేయడం అవస్ర్ం. ఈ పనిని కూడా నిర్్ణత 
వయూవధి మేర్కు ఆమె స్వీయంగా చేసేది. ఆ విధ్ంగా మా శిథిల 
గృహ్నికి ఇది కొతతుద్నాని్నస్తుంది. అంత్కాకుండా ఇంటిని 
అంద్ంగా అలంకర్ంచడం కోస్ం చిన్నచిన్న మటిటె పాత్లు 
కూడా తయారు చేస్తుంది. ఇక పాత గృహోపకర్ణ్లను కొతతుగా 
తీర్చుదిదేదూ భార్తదేశపు అలవాటును పాటించడంలో ఆమెను 
మించినవారు లేరు.

మా అమ్మకు మరో ప్రత్యూకమైన అలవాటుండేది. ఆమె పాత 
కాగిత్ని్న నీటిలో ముంచి, చింతగింజలతో కలిపి ఓ 
జిగురుముద్దూను తయారుచేసేంది. ఈ జిగురు స్యంతో గోడలపై 
అదాదూ ల ముకక్లను అతికించడం దావీరా అంద్మైన చితతురువులు 
ర్పొందించేది. బజారు నుంచి చిన్నచిన్న అలంకర్ణ వస్తువులు 

ప్ర తీ వేస్ విలోన్ ఆమె ప క్షుల కోస్ం 
ఇంటి వెలుప ల పాత్ లోలా నీరు 
పెడుతుంద్. మా ఇంటి చుటు్టప కకా ల 
ఉండే వీధికుకకా లు ఏ ఒకకా రోజూ 
ఆక లితో పోకుండా జాగ్ర తతు ప డుతుంద్.

ప్రధాన మంత్రి బాలాగ్ జాతీయం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జులై  1-15, 202250

తెచిచు తలుపును అంద్ంగా అలంకర్ంచేది.
మంచం, దానిమీద్ పరుపు శుభ్రంగా-చకక్గా ఉంచడానికి 

మా అమ్మ చాలా ప్రాధానయూం ఇచేచుది. పడక మంచం మీద్ 
కాసింత దుము్మను కూడా స్హించేది కాదు. దుపపొటి మీద్ ఏ కాస్తు 
మర్క కనిపించినా తక్షణం దుము్మ దులిపి మళ్లీ పర్చేది. ఈ 
విష్టయంలో మేమంత్ కూడా చాలా జాగ్రతతుగా ఉండేవాళ్లీం. 
నేటికీ, ఈ వయస్సులోన్ తన మంచం మీద్ దుపపొటి 
నలిగిపోకుండా చూస్కోవాలని మా అమ్మ తపన పడుతుంది!

అంత్ స్వయూంగా ఉండాలన్న త్పత్యం ఆమెలో నేటికీ 
పదిలమే. ఇప్పుడామె గాంధీనగర్ లో నా స్ద్రుడు, మేనలులీ డి 
కుటుంబాలతో ఉంటున్నపపొటికీ, ఈ వయస్లోన్ తన 
పనులనీ్న త్నే స్వీయంగా చేస్కోవడానికి ప్రయతి్నస్తుంది. 
పర్శుభ్రతపై ఆమె శ్రద్్ధ నేటికీ స్పొష్టటెంగా కనిపిస్తుంది. నేను 
ఆమెను పరామర్్శించడానికి గాంధీనగర్ కు వెళిలీనప్పుడలాలీ  త్ను 
స్వీయంగా చేసిన మిఠాయిలతో నా నోరు తీపి చేస్తుంది. 
అంత్కాదు.. పాలు త్గిన పసిబిడ్డకు మ్తి తుడిచినటులీ  నేను 
మిఠాయి తినడం పూర్తుకాగానే రుమాలుతో నోరు తుడుస్తుంది. 
తన నడుము వద్దూ చీర్ మడతలో స్దా ఒక రుమాలు వంటిది 
ఉంచుకోవడం ఆమెకు అలవాటు.

ఈ విధ్ంగా పర్శుభ్రతపై మా అమ్మ శ్రద్్ధను గురుతుచేసే 
కథనాలను పేజీలకు పేజీలు రాయగలను. ఆమెలో మరో స్గుణం 
కూడా ఉంది… పర్శుభ్రత, పార్శుధ్యూ పనులోలీ  పాలుపంచుకునే 
వార్పటలీ ఎంతో గౌర్వం చూపుతుంది. నాకిపపొటికీ గురుతుంది… 
వాద్ నగర్ లో మా ఇంటి పకక్నే ఉన్న మురుగు కాలువను శుభ్రం 
చేయడానికి వచేచు కార్్మకులు తన చేతి టీ త్గనిదే మా అమ్మ 
వెళ్లీనివవీదు. పని పూర్తుయాయూక మా ఇంటి త్నీరు రుచి చూడటం 
పార్శుధ్యూ కార్్మకులంద్ర్కీ పర్పాటి!

అమ్మకు మరో అలవాటు- ఇతర్ ప్రాణుల పటలీ ఆమెకున్న 
ప్రత్యూక అభిమానం. ఈ విష్టయం నాకు బాగా గురుతుంది. ప్రతి 
వేస్విలో, ఆమె పక్షుల కోస్ం నీటి పాత్లను ఉంచుతుంది. మా 
ఇంటి చుటూటె  తిర్గే శునకాలు ఎప్పుడూ ఆకలితో ఉండకుండా 
చూస్తుంది. మా నాన్న తన టీ షాప్ నుండి తెచేచు పాల మీగడతో 
అమ్మ రుచికర్మైన న్యియూ తయారు చేసేది. ఈ న్యియూ మా 
వినియోగానికి మాత్మే కాదు. మా పొరుగున ఉన్న ఆవులకు 
కూడా తమ వాట్ ఉండేది. అమ్మ ప్రతిరోజూ ఆవులకు రోటీలు 
తినిపించేది. కేవలం పొడి రోటీలు కాకుండా ఇంటోలీ  తయారుచేసిన 
న్యియూని వాటిపై రాసి ప్రేమతో వాటిని ఆవులకు ప్టేటెది.

ఆహ్ర్ం ఒకక్ గింజ కూడా వృధా చేయకూడద్ని అమ్మ గటిటెగా 
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చెపేపొది. మా ఇరుగుపొరుగున ప్ండిలీ విందు జర్గినప్పుడలాలీ , 
ఆహ్రాని్న వృధా చేయకూడద్ని ఆమె గురుతుచేసేది. ఇంటోలీ  ఒక 
స్పొష్టటెమైన నియమం ఉంది - మీరు తినగలిగినంత మాత్మే 
తీస్కోండి అనేది ఆ నియమం. నేటికీ, అమ్మ తను తినగలిగినంత 
ఆహ్ర్ం మాత్మే తీస్కుంటుంది మర్యు ఒక ముకక్ కూడా 
వృధా చేయదు. అలవాటు ఉన్న జీవి, ఆమె స్మయానికి 
తింటుంది, స్ర్గాగి  జీర్్ణం కావడానికి ఆహ్రాని్న బాగా నమిలి 
తింటుంది.

అమ్మ ఇతరుల స్ంతోషాలలో ఆనందాని్న పొందుతుంది. మా 
ఇలులీ  చిన్నది కావచుచు, కానీ, ఆమె చాలా ప్ద్దూ మనస్తో ఉండేది. 
మా నాన్నగార్ ఆపతుమిత్రుడు ద్గగిరోలీ ని ఊర్లో ఉండేవాడు. 

అతని అకాల మర్ణం తరావీత, మా నాన్న తన సే్నహితుడి 
కొడుకు అబాబిస్ ని మా ఇంటికి తీస్కొచాచుడు. మా ద్గగిరే ఉంటూ 
చదువు పూర్తు చేశాడు. అమ్మ మా తోబుటుటె వులంద్ర్లాగే అబాబిస్ 
పటలీ ప్రేమగా, శ్రద్్ధగా ఉండేది. ప్రతి స్ంవతసుర్ం ఈద్ నాడు ఆమె 
అతనికి ఇష్టటెమైన వంటకాలను సిద్్ధం చేసేది. పండుగలప్పుడు, 
ఇరుగుపొరుగు పిలలీలు మా ఇంటికి వచిచు అమ్మ ప్రత్యూకంగా 
తయారుచేసేవి ఆస్వీదించడం స్ర్వీస్ధార్ణం.

స్ధువు మా ఇరుగుపొరుగు నుంచి వెళ్తున్నప్పుడలాలీ  అమ్మ 
వార్ని వినయ పూర్వీకంగా మా ఇంటికి భోజనానికి పిలిచేది. 
ఆమె నిస్వీర్థ్ స్వీభావానికి నిద్ర్్శినం ఏమిటంటే, ఆమె తన కోస్ం 
ఏదైనా అడగడం కంటే పిలలీలైన మమ్మలి్న ఆశీర్వీదించమని 
స్ధువులను కోరుకునేది. ఆమె వార్ని ప్రోతసుహిస్తుంది, “నా 
పిలలీలను ఆశీర్వీదించండి, తదావీరా వారు ఇతరుల స్ంతోషాలలో 
స్ంతోష్టంగా ఉంట్రు. వార్ బాధ్లలో స్నుభూతితో ఉంట్రు. 
వార్కి భకితు (దైవ భకితు), సేవాభావం (ఇతరులకు సేవ) 
ఉండనివవీండి" అని స్ధువులతో అనేది.

అమ్మ స్ంస్క్రాలను నేర్పొంది. ఆమెకు నాపై అపార్మైన 
నమ్మకం ఉంది. నేను స్ంస్థ్లో పనిచేసినప్పుడు ద్శాబాదూ ల నాటి 
స్ంఘటనను గురుతు చేస్కునా్నను. నేను స్ంస్థ్ గత 
కార్యూకలాపాలతో చాలా బిజీగా ఉనా్నను మర్యు నా 
కుటుంబంతో స్ని్నహితంగా ఉండలేకపోయాను. ఆ కాలంలో 
మా అన్నయయూ అమ్మను బద్రీనాథ్ జీ, కేదార్ నాథ్ జీ ద్గగిర్కు 
తీస్కెళాలీ డు. బద్రీనాథ్ లో ద్ర్్శినం పూర్తు చేసిన తరావీత మా 
అమ్మ కేదార్ నాథ్ జీ ద్ర్్శినానికి వస్తుంద్ని స్థ్ నికులు 
తెలుస్కునా్నరు.

ప్రధాన మంత్రి బాలాగ్ జాతీయం
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అయిత్ ఒకక్స్ర్గా వాత్వర్ణం మార్పోయింది. కొంత 
మంది దుపపొటలీతో కింద్కు దిగారు. వారు నరేంద్ర మోదీ తలిలీ 
కాదా అని రోడలీపై వృద్్ధ మహిళ్లను అడుగుతూనే ఉనా్నరు. 
చివర్గా, వారు అమ్మని కలుస్కునా్నరు. ఆమెకు దుపపొటులీ  
మర్యు టీ ఇచాచురు. కేదార్ నాథ్ లో ఆమె బస్ చేసేందుకు వారు 
సౌకర్యూవంతమైన ఏరాపొటులీ  చేశారు. ఈ స్ంఘటన అమ్మని బాగా 
ప్రభావితం చేసింది. తరావీత ఆమె నను్న కలిసినప్పుడు, “ప్రజలు 
నిను్న గుర్తుంచే విధ్ంగా నువువీ మంచి పని చేస్తున్నటులీ  
అనిపిస్తుంది” అని చెపిపొంది.

ఈరోజు, చాలా స్ంవతసురాల తరావీత, తన కొడుకు దేశానికి 
ప్రధాని అయాయూడని గర్వీపడుతునా్నవా అని ప్రజలు ఆమెను 
అడిగినప్పుడలాలీ , అమ్మ చాలా లోతైన స్మాధానం ఇస్తుంది. ఆమె 
చెపిపొంది... “నేను మీలాగే గర్వీపడుతునా్నను. ఏదీ నాది కాదు. 
నేను దేవుని ప్రణ్ళికలలో ఒక స్ధ్నం మాత్మే."

ఏదైనా ప్రభుతవీ లేదా ప్రజా కార్యూక్రమాలకు అమ్మ ఎప్పుడూ 
నాతో రాకపోవడాని్న మీరు గమనించి ఉండవచుచు. ఆమె గతంలో 
రెండు స్ంద్రా్భలోలీ  మాత్మే నాతో పాటు వచిచుంది. ఒకస్ర్, 
అహ్మదాబాద్ లోని ఒక పబిలీక్ ఫంక్షనోలీ , నేను ఏకాతు యాత్ను 
ముగించుకుని లాల్ చౌక్ లో జాతీయ జెండాను ఎగుర్వేసిన 
శ్రీనగర్ నుండి నేను తిర్గి వచిచున తరావీత ఆమె నా నుదుటిపై 
తిలకం ప్టిటెంది.

ఏకాతు యాత్ స్మయంలో ఫగావీరాలో జర్గిన ఉగ్రదాడిలో 
కొంతమంది మర్ణించినందున అది అమ్మకి చాలా భావోదేవీగ 
క్షణం. ఆ స్మయంలో ఆమె తీవ్ర ఆంద్ళ్నకు గురైంది. ఇద్దూరు 
వయూకుతులు నను్న తనిఖీ చేయడానికి పిలిచారు. ఒకరు అక్షర్ధామ్ 

ఆలయానికి చెందిన శ్రదే్ధ ప్రముఖ్ స్వీమి, రెండవది అమ్మ. ఆమె 
ఉపశమనం స్పొష్టటెంగా కనిపించింది. రెండవది 2001లో గుజరాత్ 
ముఖయూమంత్రిగా నేను మొద్టిస్ర్ ప్రమాణ సీవీకార్ం చేయడం. 
రెండు ద్శాబాదూ ల క్రితం జర్గిన ప్రమాణ సీవీకారోతసువం అమ్మ 
నాతో కలిసి హ్జరైన చివర్ బహిర్ంగ కార్యూక్రమం. అపపొటి 
నుంచి ఇపపొటి వర్కు ఒకక్ పబిలీక్ ఈవెంట్ కు కూడా ఆమె నాతో 
కలిసి రాలేదు.

నాకు ఇంకో స్ంఘటన గురుతుంది. నేను గుజరాత్ లో 
ముఖయూమంత్రి అయాయూక, నా ఉపాధాయూయులంద్ర్నీ బహిర్ంగంగా 
స్నా్మనించాలనుకునా్నను. జీవితంలో అమ్మ నాకు ప్ద్దూ గురువు 
అని, నేను ఆమెను కూడా గౌర్వించాలని అనుకునా్నను. మన 
గ్రంథాలు కూడా తలిలీని మించిన ప్ద్దూ గురువు లేర్ని పేర్క్నా్నయి 
- ‘నాసితు మాతృ స్మో గురుః’. ఈ కార్యూక్రమానికి హ్జరు 
కావాలని నేను అమ్మని అభయూర్థ్ంచాను, కానీ ఆమె నిరాకర్ంచింది. 
ఆమె చెపిపొంది, “చూడండి, నేను స్ధార్ణ వయూకితుని. నేను మీకు 
జన్మనిచిచు ఉండవచుచు, కానీ మీకు స్ర్వీశకితుమంతుడే నేర్పొంచాడు" 
అని ఆమె అనా్నరు.. ఆ రోజు నా టీచర్లీంద్ర్నీ స్తక్ర్ంచారు.

అద్నంగా, ఈవెంట్ కు ముందు, మా స్థ్ నిక ఉపాధాయూయుడు 
జేత్భాయ్ జోష్ జీ కుటుంబం నుండి ఎవరైనా ఈ కార్యూక్రమానికి 
హ్జర్వుత్రా అని ఆమె అడిగింది. అతను నా ప్రార్ంభ 
అభాయూస్ని్న పర్యూవేక్షించారు, నాకు వర్్ణమాల కూడా నేర్పొంచారు. 
ఆమె అతని్న గురుతుపటిటెంది. అతను చనిపోయార్ని తెలిసింది. 
ఆమె కార్యూక్రమానికి రానపపొటికీ, నేను జేత్భాయ్ జోష్ జీ 
కుటుంబం నుండి ఎవర్కైనా ఫ్న్ చేశానా అని ఆమె 
నిరా్ధ ర్ంచుకుంది. ఆమె ఆలోచనా విధానం, దూర్ద్ృష్టెతో కూడిన 

మా అమము అసాధార్ ణం అనిపించేంత నిర్డ్ంబ ర్ంగా ఉంటుంద్. దేశంలోని 

అంద్ రు త లులాల వ లెనే.. నేను న్ త లిలా గుర్ంచి ర్సుతుననా వివ ర్ ణ మీలోని 

చాలా మంద్కి అతికిన టు్ట స్ ర్పోతుంద్ ని న్ న మము కం. ఇద్ చ దువుతుంటే 

మీలోని అమము త నం చిత్రానినా మీరు చూడ్ వ చు్చ.
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ఆలోచన నను్న ఎప్పుడూ ఆశచుర్యూపర్చాయి.
పౌరురాలిగా తన బాధ్యూతల పటలీ ఆమెకు ఎప్పుడూ 

అవగాహన ఉంది. ఎని్నకలు ప్రార్ంభమైనపపొటి నుండి, ఆమె 
పంచాయతీ నుండి పార్లీమెంటు వర్కు ప్రతి ఎని్నకలలో ఓటు 
వేసింది. కొదిదూ రోజుల క్రితం ఆమె గాంధీనగర్ మునిసుపల్ 
కార్పొరేష్టన్ ఎని్నకలోలీ  కూడా ఓటు వేయడానికి వెళాలీ రు.

ప్రజల నుంచి, స్ర్వీశకితుమంతుడైన పర్మేశవీరుడు నుంచి 
నాకు ఆశీస్సులు ఉన్నందున నాకు ఏమీ జర్గద్ని ఆమె 
తర్చుగా నాకు చెబుతోంది. నేను ప్రజలకు సేవ చేయడం 
కొనస్గించాలనుకుంటే ఆరోగయూకర్మైన జీవనశైలిని 
నడిపించడం, వయూకితుగత నిబంధ్నల చిత్రాని్న నిరా్ధ ర్ంచడం 
అవస్ర్మని ఆమె నాకు గురుతు చేస్తుంది.

ఇంతకు ముందు, అమ్మ చాతురా్మస్ దీక్షను ఖచిచుతంగా 
పాటిస్తుంది. నవరాత్రి స్మయంలో నా వయూకితుగత అలవాటులీ  
కూడా ఆమెకు తెలుస్. ఇప్పుడు, నేను చాలా కాలంగా ఈ 
కఠినమైన వయూకితుగత నియమాలను అనుస్ర్స్తున్నందున నేను 
వాటిని స్డలించాలని ఆమె నాకు చెపపొడం ప్రార్ంభించింది.

జీవితంలో అమ్మ ఏ విష్టయంలోన్ ఫిరాయూదు చేయడం 
వినలేదు. ఆమె ఎవర్పైనా ఫిరాయూదు చేయదు లేదా ఎవర్ నుండి 
ఎటువంటి అంచనాలను ఉంచదు.  నేటికీ అమ్మ పేరు మీద్ 
ఎలాంటి ఆస్తులు లేవు. ఆమె బంగారు ఆభర్ణ్లు ధ్ర్ంచడం 
నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఆమెకు ఆస్కితు కూడా లేదు. 
మునుపటిలాగే, ఆమె తన చిన్న గదిలో చాలా స్ర్ళ్మైన 
జీవనశైలిని కొనస్గిస్తుంది.

అమ్మకి దైవం పటలీ అపార్మైన విశావీస్ం ఉంది, కానీ అదే 
స్మయంలో, ఆమె మ్ఢనమ్మకాలకు దూర్ంగా ఉంటూ, 
అదే లక్షణ్లను మాలో కూడా ప్ంపొందించింది. ఆమె 
స్ంప్రదాయకంగా కబీర్ పంకితు, ఆమె రోజువార్ ప్రార్థ్నలలో 
ఆ ఆచారాలను అనుస్ర్సూతునే ఉంది. ఆమె తన పూస్ల మాలతో 
జపము చేసూతు కాలం గడుపుతుంది. రోజువార్ పూజలు, 
జపాలలో నిమగ్నమై, ఆమె తర్చుగా నిద్రను కూడా 
వదులుకుంటుంది. కొని్నస్రులీ , ఆమె నిద్రపోయేలా నా 
కుటుంబ స్భుయూలు ప్రార్థ్న పూస్లను దాచిప్డత్రు.

వయస్ ప్ర్గినా అమ్మకు జాఞా పకశకితు బాగానే ఉంది. 
ద్శాబాదూ ల నాటి స్ంఘటనలను ఆమె స్పొష్టటెంగా గురుతు 
చేస్కునా్నరు. కొంతమంది బంధువులు ఆమెను 
స్ంద్ర్్శించినప్పుడలాలీ , ఆమె వెంటనే వార్ త్త్మామల 

నేను ఎపు్పడు ఫ్న్ లో 
మాట్లాడిన్ “ఎపు్పడ్ ఎలాంటి 
త పు్ప చేయ కు లేద్ ఎవ ర్తోన్ 

చెడుగా ప్ర వ ర్తుంచ కు.. పేద్ ల 
కోస్ మే ప ని చేస్తు ఉండు” అని 

చెబుతూ ఉంటుంద్.
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పేర్లీను గురుతుకు తెచుచుకుంటుంది, తద్నుగుణంగా వార్ని 
గుర్తుస్తుంది. ప్రపంచంలో జరుగుతున్న పర్ణ్మాలను ఆమె 
ఎపపొటికప్పుడు తెలుస్కుంటూ ఉంటుంది. ఇటీవల, నేను 
ఆమెను ప్రతిరోజూ ఎంతసేపు టీవీ చూస్తువని అడిగాను. టీవీలో 
చాలా మంది వయూకుతులు ఒకర్తో ఒకరు పోట్లీ డుకోవడంలో బిజీగా 
ఉనా్నర్ని, ప్రశాంతంగా వార్తులను చదివి ప్రతి విష్టయాని్న 
వివర్ంచే వార్ని మాత్మే త్ను చూస్తునని బదులిచిచుంది. అమ్మ 
చాలా విష్టయాలను ట్రాక్ చేస్తుంద్ని నేను ఆశచుర్యూపోయాను.

| ఆమె అదు్భత జాఞా పకశకితుకి స్ంబంధించి నేను మరో 
స్ంఘటనను చెబుత్ను. 2017లో, ఉతతుర్ప్రదేశ్ శాస్నస్భ 
ఎని్నకలకు స్ంబంధించి కాశీలో ప్రచార్ం అనంతర్ం నేను 
అహ్మదాబాద్ వెళాలీ ను. ఆమె కోస్ం నేను ప్రస్ద్ం తీస్కువెళా్ళను. 
నేను మా తలిలీగార్ని కలుస్కోగానే, కాశీ విశవీనాధ్ మహదేవ్ 
ద్ర్్శినం చేస్కునా్నవా లేదా అని అడిగారు. కాశీ విశవీనాధ్ 
మహదేవ్ పూర్తుపేరుతోనే ఆమె స్వీమిని స్్మర్స్తురు. కాశీ విశవీనాథ్ 
ఆలయానికి వెళ్లీ దారులు ఇపపొటికీ అలాగే ఉనా్నయా, ఎవర్ 
ఇంటి ప్రాంగణంలోనో ఉన్నటేటె ఉందా అని అడిగారు. నాకు 
ఆశచుర్యూం వేసి, తను ఈ ఆలయాని్న ఎప్పుడు ద్ర్్శించిందీ అని 
అడిగాను. ఎనో్న ఏళ్లీ క్రితం కాశీ వెళాలీ నని చెపిపొంది.

కానీ ఆమెకు అకక్డివి ప్రతి ఒకక్టీ ఇపపొటికీ గురేతు. అమ్మ గారు 
చాలా స్ని్నత మనస్క్రాలే కాక ఎంతో ఆపాయూయత కలిగిన, 
మంచి ప్రతిభ కలిగిన వయూకితు. ఆమె పిలలీలకు చికితసు చేయడానికి 
స్ంబంధించిన గృహవైద్యూ చిట్క్లు ఎనో్న తెలుస్. మా వాద్ 
నగర్ ఇంటోలీ  ప్రతిరోజూ ఉద్యం, తమ పిలలీలను తీస్కువచిచున 
తలిలీద్ండ్రుల కూయూ ఉండేది. వారు అమ్మ చేత పర్క్ష చేయించుకుని, 
చికితసు చేయించుకునే వారు. 

ఆమె చికితసుకు మెతతుటి పొడి అవస్ర్మయేయూది. దానిని 
స్మకూర్చుప్టటెడం పిలలీలుగా మా స్మిష్టె బాధ్యూతగా ఉండేది. స్టెవ్ 
నుంచి బ్డిద్, ఒక గిన్్న, మెతతుటి పొడి కోస్ం గుడ్డ ఇచేచుది. మేం 
గిన్్నకు ఆ గుడ్డను కటిటె దానిపై బ్డిద్ను వేసేవాళ్లీం. దానిని అలా 
చేతితో రుదుదూ తూ ఉంటే మెతతుటిపొడి గిన్్నలో పడేది. "మెతతుటి పొడి 
రావాలి, జాగ్రతతుగా చేయండి. లేకుంటే పిలలీలు ఇబబింది పడత్రు" 
అనేవారు.

అమ్మ ప్రేమ, ఏకాగ్రతకు స్ంబంధించిన మరో స్ంఘటన 
గుర్ంచి చెబుత్ను. ఒకస్ర్ మా నాన్నగారు కోరుకున్నటుటె  మా 
కుటుంబం, పూజ కోస్ం నర్్మదా ఘాట్ కు వెళిలీంది. మ్డు 
గంటలపాటు అకక్డికి ప్రయాణం. అయిత్ ఎండ వేడిమిని 
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తపిపొంచుకునేందుకు ఉద్యమే బయలుదేర్ వెళాలీ ం. అకక్డ దిగిన 
తరావీత ఇంకా కొదిదూ దూర్ం నడచి వెళాలీ లి. ఎండ ఎకుక్వగా 
ఉండడంతో నది ఒడు్డ న నీళ్లీలో నడుసూతు వెళాలీ ం. నీళ్లీలో నడవడం 
అంత స్లభం కాదు.  దానితో మేం ఆలిసిపోయాం. ఆకలి కూడా 
అయింది. మేం ఇబబింది పడుతున్న పర్సిథ్తిని గమనించిన అమ్మ, 
మా నాన్నను కాసేపు ఆగి విశ్రంతి తీస్కుని 
బయలుదేరుదామనా్నరు. అకక్డికి ద్గగిర్లోనే వెళిలీ బెలలీం 
తీస్కుర్మ్మని చెపిపొంది. ఆయన వెంటనే వెళిలీ బెలలీం 
తీస్కువచాచురు. బెలలీం, నీళ్్ళ ఇవే మాకు అపపొటికప్పుడు 
శకితునిచాచుయి. అలా మళ్లీ నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళాలీ ం. 
అంత ఎండలో పూజకు వెళ్లీడం, అమ్మ స్మయసూఫూర్తు, నాన్న 
వెంటనే బెలలీం తీస్కురావడం, ఈ క్షణ్లనీ్న ప్రతి ఒకక్టీ నాకు 
ఎంతో జాఞా పకం.

నేను చిన్నపపొటి నుంచి చూసూతునే ఉనా్నను. అమ్మ, ఇతరుల 
ఇషాటె లను గౌర్వించడమే గాక, ఎప్పుడూ తన అభిప్రాయాని్న 
ఇతరులపై రుదేదూవారు కారు.  ప్రత్యూకించి నా విష్టయంలో, ఆమె 
నా నిర్్ణయాలను గౌర్వించే వారు. ఏనాడూ ఎలాంటి అడ్డంకులు 
కలిపొంచలేదు. నను్న ఎప్పుడూ ప్రోతసుహిసూతు వచాచురు. చిన్నపపొటి 
నుంచి, నాలో భిన్నమైన మనస్తుతవీం ప్ర్గినటులీ  ఆమె భావించేది. 
మా అన్నద్ము్మలతో, అకక్చెలెలీళ్లీతో పోలిసేతు నేను కాస్తు భిన్నంగా 
ఉండేవాడిని.

అప్పుడప్పుడూ నా ప్రత్యూక అలవాటులీ , అస్ధార్ణ 
ప్రయోగాలు, ప్రత్యూక అవస్రాలకు అనుగుణంగా ఆమె తర్చుగా 
ప్రత్యూక ప్రయత్్నలు చేయాలిసు వచేచుది.  అయిత్ ఎప్పుడూ ఆమె 
దీనిని భార్ంగా పర్గణించి, తన అస్హనం వయూకతుం చేయలేదు. 
ఉదాహర్ణకు, నేను కొని్న న్లలపాటు ఉప్పు వేస్కోవడం కానీ, 
కొని్న న్లలు ఏదైనా ధానాయూని్న వాడడం కానీ మానేసి కేవలం 
పాలు మాత్మే తీస్కునే వాడిని. ఆరు న్లల పాటు సీవీటులీ  
మానేసేవాడిని. శీత్కాలంలో ఆరుబయట పడుకోవడం, మటిటె 
కుండలోని చలలీటి నీళ్లీతో స్్ననం చేయడం చేసేవాడిని. నను్న 
నేను పర్క్షించుకుంటునా్ననని అమ్మకు తెలుస్. వీటికి దేనికీ 
ఆమె అభయూంతర్ప్టటెలేదు. "స్రే కానీ, నీకు ఎలా ఇష్టటెమైత్ అలా 
చేయి "అనేవారు. 

నేను భిన్నమైన మార్గింలో వెళ్తునా్ననని ఆమె పసిగట్టె రు. 
ఒకస్ర్, ఒక మహ్తు్మడు మా ఇంటికి ద్గగిర్గా ఉన్న గిర్ 
మహదేవ్ ఆలయానికి వచాచురు. నేను భకితుతో ఆయనకు సేవలు 
చేసూతు ఉనా్నను. ఆ స్మయంలో, తను కొదిదూ రోజులలో జర్గబోయే 
తన చెలిలీ ప్ళిలీ కోస్ం ఆతృతతో ఎదురుచూస్తుంది. ఆ ర్కంగా 
స్ద్రుడి ఇంటికి వెళ్లీచచుని.  అయిత్, కుటుంబ స్భుయూలంద్ర్ 

ప్ళిలీకి వెళ్లీడానికి సిద్్ధమవుతుంటే, నాకు వెళా్ళలనుకోవడం లేద్ని 
చెపాపొను. దానికి ఆమె కార్ణం అడిగారు. నేను ఆ మహ్తు్మడికి 
సేవ చేస్తున్న విష్టయం ఆమెకు వివర్ంచాను.

స్హజంగానే, ఆమె, నేను తన చెలెలీలి వివాహ్నికి హ్జరు 
కావడం లేద్ని ఎంతో నిరాశ చెందారు. అయిత్ ఆమె నా 
నిర్్ణయాని్న గౌర్వించారు. కానీ, నీ ఇష్టటెం వచిచునటేటె చేయి అని 
అనా్నరు. అయిత్ నేను ఒంటర్గా ఇంటోలీ  ఎలా స్రుదూకు రాగలనో 
అని ఆలోచించి, నేను ఆకలితో ఉండకూడద్ని, కొని్న రోజులకు 
స్ర్పడే ఆహ్ర్ం, టిఫినులీ  తయారు చేసిప్టిటె వెళిలీంది.

నేను ఇంటి నుంచి వచేచుయాలని నిర్్ణయించుకున్నప్పుడు, 
అమ్మ నేను ఈ విష్టయం అమ్మకు చెపపొడానికంటే ముందే 
పసిగటిటెంది. నేను బయటకు వెళిలీ ప్రపంచాని్న అర్్ధం చేస్కోవాలని 
తర్చూ అమా్మ నాన్నలతో అంటూ ఉండేవాడిని. స్వీమి 
వివేకానంద్ గుర్ంచి వార్కి చెబుతుండేవాడిని. రామకృష్ట్ణ మిష్టన్ 
చూడాలనుకుంటునా్ననని చెపేపొవాడిని. ఇలా చాలా రోజులు 
స్గింది. 

చివర్కి, నేను ఇంటి నుంచి వచేచుయాలని నిర్్ణయించుకుని 
అమ్మ దీవెనలు కోరాను. నాన్న చాలా బాధ్పడా్డ రు. ఆయనకు 
కోపం వచిచుంది. నీ ఇష్టటెం వచిచునటుటె  చెయ్ అనా్నరు. అయిత్ వార్ 
ఆశీస్సులు లేకుండా ఇలులీ  వదిలివెళ్లీనని చెపాపొను. ఎలాగోలా 
అమ్మ నా కోర్కను మని్నంచి, నను్న ఆశీర్వీదించింది. "నీ మనస్ 
చెపిపొనటుటె  చెయ్" అని చెపిపొంది. నాన్నను బుజజాగించడానికి, నా 
జాతకాని్న జోయూతిష్క్డికి చూపించమని చెపిపొంది. జోయూతిష్టయూం 
తెలిసిన మా బంధువు ఒకర్కి నాన్న, నా జాతకం చూపించారు. 
ఆయన, "అతని మార్గిం వేరు. భగవంతుడు ఆయన కోస్ం ఎంపిక 
చేసిన మార్గింలోనే పయనిస్తుడు" అని చెపాపొడు.

ఆ తరావీత కొదిదూ గంటలకు నేను ఇలులీ  వదిలాను. అపపొటికి 
నాన్న, నా నిర్్ణయాని్న జీర్్ణంచుకునా్నరు. వారు తన ఆశీస్సులు 
అంద్జేశారు. నేను ఇంటి నుంచి వచేచు ముందు అమ్మ నాకు 
న్తన ప్రార్ంభానికి గురుతుగా ప్రుగు, బెలలీం తినిపించింది. 
ఇకముందు నా జీవితం పూర్తు భిన్నంగా ఉండబోతుంద్ని ఆమెకు 

ప్ర జా సేవ కొన సాగించాల ని నేను 
భావిసుతుననా ట్ట యితే ఆరోగయా వంత మైన జీవ న శైలి 

అనుస్ ర్ంచ డ్ం, వయా కితుగ త శ్రేయ సు్స 
త ప్ప నిస్ ర్గా పాటించాల ని ఆమె న్కు త ర్ చు 

గురుతు చేస్తు ఉంటుంద్.

ప్రధాన మంత్రి బాలాగ్ జాతీయం
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తెలుస్. తలులీ లు భావోదేవీగాలను నియంత్రించడంలో చాలా 
నేర్పొరులు కావచుచుకానీ, తన బిడ్డ ఇంటి నుంచి వెళ్లీప్పుడు ఎంతో 
బాధ్పడత్రు.. అమ్మ కళ్లీలోలీ  నీళ్లీతిర్గాయి, కానీ అందులో నా 
భవిష్టయూతుతుకు అపార్మైన ఆశీర్వీచనాలు ఉనా్నయి. 

నేను ఇలులీ  వద్లి వచిచున తరావీత, ఆమె ఆశీస్సులే నాకు ఎలలీవేళ్లా 
గురుతుకు వచేచువి. నేను ఎకక్డ ఉనా్న, ఎలా ఉనా్న అవే నాకు జాఞా పకం. 
అమ్మ ఎప్పుడూ నాతో గుజరాతీలో మాట్లీ డేది. గుజరాతీలో 
చిన్నవాళ్లీను, స్మవయస్క్లను 'నువువీ' అనడానికి 'తు' అని 
అంట్రు. మనకంటే ప్ద్దూవార్ని, సీనియర్లీను 'మీరు' అనాలంటే, 
'తమే' అంట్ం. నా చిన్నప్పుడు అమ్మ ఎప్పుడూ 'తు' అనే వాడేది. 
నేను ఇలులీ వదిలి విన్త్న పథం ఎంచుకున్న తరావీత ఆమె తు అని 
స్ంబోధించడం మానేసింది. అపపొటి నుంచి ఆమె, నను్న ఎప్పుడూ 
తమే లేదా ఆప్ అనే అనేవారు. 

పేద్ల అభుయూన్నతిపై ద్ృష్టెప్ట్టె లన్న బలమైన స్ంకలాపొనికి అమ్మ 
ఎప్పుడూ ప్రేర్ణనిసూతు ఉంటుంది. నాకు బాగా గురుతు, నేను గుజరాత్ 
ముఖయూమంత్రి అయేయూందుకు నిర్్ణయం జర్గినపుడు, నేను రాష్టట్రంలో 
లేను. నేను అకక్డ దిగగానే నేను నేరుగా అమ్మద్గగిర్కు వెళాలీ ను. ఆమె 
ఎంతో ఉత్సుహంతో, నేను తిర్గి వాళ్లీతో కలిసి ఉండబోతునా్ననా 
అని అడిగింది. కానీ అందుకు నా స్మాధానం ఏమిటో ఆమెకు 
తెలుస్. అప్పుడు ఆమె, ప్రభుతవీంలో మీ పని ఏమిటో నాకు 
తెలియదు. కానీ ఎప్పుడు లంచం తీస్కోకు అని చెపాపొరు.

నేను ఢిలీలీకి వచిచున తరావీత ఆమెను కలుస్కునే స్ంద్రా్భలు 
అంతకు ముందుతో పోలిసేతు తగాగి యి. కొని్నస్రులీ  నేను గాంధీనగర్ 
వెళిలీనపుడు, కొదిదూసేపు అమ్మను కలిసి వచేచువాడిని. ఇంతకు ముందు 
లాగా అమ్మను తర్చూ కలవడానికి వీలుపడడం లేదు. అయిత్ 
ఇందుకు అమ్మ ఏమీ అనుకోలేదు. ఆమె ప్రేమ, అనురాగం అలాగే 
ఉనా్నయి. ఆమె దీవెనలూ అలాగే ఉనా్నయి. అమ్మ అప్పుడప్పుడూ 
అడుగుతుంటుంది, “ఢిలీలీలో స్ంతోష్టంగా ఉనా్నవా? నీకు 

ఇష్టటెమేనా?” అని. 
తన గుర్ంచి ఆంద్ళ్న చెంద్వద్దూని, బాధ్యూతల నుంచి ద్ృష్టె 

మర్లచువద్దూని ఆమె నాకు చెబుతుంట్రు. నేను ఫ్నోలీ  అమ్మతో 
మాట్లీ డినప్పుడలాలీ , ఆమె ఒకటే చెబుతుంట్రు, " తప్పు ఏదీ 
చేయకు. ఎవర్కీ చెడు చేయకు, పేద్లకోస్ం పనిచేయి" అని చెబుతూ 
ఉంట్రు.

నా తలిలీద్ండ్రుల జీవితం గుర్ంచి ఒకస్ర్ వెనకుక్ తిర్గి 
చూసినపుడు, వార్ నిజాయితీ, ఆత్మగౌర్వమే వార్ గొపపొ ఆసితు. 
పేద్ర్కంలో ఉన్నపపొటికీ, దానితో ముడిపడిన స్వాళ్లీ  ఎని్న 
ఉన్నపపొటికీ, మా అమ్మ నాన్న ఏనాడూ నిజాయితీగా వెళ్లీ మారాగి ని్న 
వీడలేదు. లేదా తమ ఆత్మగౌర్వాని్న పణంగా ప్టటెలేదు. ఎలాంటి 
స్వాలునైనా అధిగమించడానికి వార్ మంత్ం ఒకక్టే, కష్టెంచి పని 
చేయడం, నిర్ంతర్ శ్రమ! 

మా నాన్న గారు తన జీవితంలో ఎనాడూ ఎవర్కీ భార్ం కాలేదు. 
అమ్మ కూడా అలాగే ఉండడానికి ప్రయతి్నస్తుంది. వీలైనంత వర్కు 
ఆమె తన పనులు త్నే చేస్కుంటుంది.

ఇపపొటికీ, ఎవరైనా అమ్మను కలిసినపుడు, ఆమె ఎప్పుడూ 
ఒకమాట అంటుంటుంది "ఇతరుల చేత సేవ చేయించుకోవడం 
నాకు ఇష్టటెం లేదు. నా అవయవాలనీ్న పనిచేస్తున్నప్పుడే పోవాలని 
ఉంది" అని. 

అమ్మ జీవిత కథలో, భార్తదేశ మాతృశకితు చేయూత, తపస్సు, 
త్యూగాని్న నేను చూస్తునా్నను. అమ్మను, ఆమె వంటి కోట్లీ ది మంది 
మహిళ్లను చూసినప్పుడలాలీ , భార్తీయ మహిళ్లు స్ధించలేనిది 
ఏదీ లేద్ని నేను కనుగొనా్నను.

ప్రతి లేమి కథను మించినది, తలిలీ గుర్ంచిన అదు్భతమైన కథ,
తలిలీ బలమైన స్ంకలపొం, ప్రతి పోరాటం కంటే ఎంతో 

ఉన్నతమైనది.
అమా్మ, మీకు పుటిటెన రోజు శుభాకాంక్షలు.
పుటిటెన రోజుకు స్ంబంధించి శత వస్ంత్ల స్ంవతసురాని్న 

ప్రార్ంభిస్తున్నందుకు శుభాకాంక్షలు.
ఇపపొటివర్కు మీ జీవితం గుర్ంచి బహిర్ంగంగా, ఇంత 

స్దీర్ఘాంగా రాసే స్హస్ం ఎప్పుడూ చేయలేదు. 
మీరు ఆరోగయూంగా, ఆనంద్ంగా ఉండాలని భగవంతుడిని 

ప్రార్్ధస్తునా్నను. మా అంద్ర్కీ మీ ఆశీస్సులు ఉండాలి.
మీ పాదాలకు నమస్క్ర్సూతు..... 

సాధువుల ను క లిసిన పు్పడు ఆమె త న కోస్ం ఏమీ 
అడ్ గ దు.. త న పిలలా ల ని ఆశ్ర్్వ ద్ంచాల ని మాత్ మే 

అడుగుతుంద్.  “న్ బిడ్డా ల ని దీవించండి.  అపు్పడే వారు 
ఇత రుల ఆనంద్ం కోస్ం పాటు ప డ్ తారు. దుఃఖ 

స్ మ యంలో సానుభూతి ప్ర ద్ ర్శాసాతురు. వార్లో భ కితు 
(భ గ వంతుని ప టలా ఆర్ధ్ న్ భావం), సేవాభావం (తోటి 
వార్కి సాయం చేయ డ్ం) ఉండేలా చూడ్ండి” అని 

మాత్ మే ఆమె వేడుకుంటుంద్.

ప్రధాన మంత్రి బాలాగ్జాతీయం
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శ్్ర  జగనా్నథ్ శ్్ర  జగనా్నథ్ 
రథ యాత్రరథ యాత్ర
(2022 జులై 1 నుంచి 9 వర్కు)

హిందూ మతంలో జగనా్నథ్ ర్థ యాత్కు అపార్మైన, పవిత్మైన 
ప్రాముఖయూత ఉంది.  ప్రతి స్ంవతసుర్ం ఒర్స్సులోని పూర్లో ఈ యాత్ 
నిర్వీహిస్తురు. హిందూ కాయూలెండర్ ప్రకార్ం ప్రతి స్ంవతసుర్ం పూర్ యాత్ 
ఆషాఢమాస్ం శుకలీ పక్షం రెండవ రోజున నిర్వీహిస్తురు (ఈ ఏడాది అది జూలై 
1న వచిచుంది) ఈ యాత్లో జగనా్నథుడు, అతని స్ద్రుడు బలరాముడు, 
స్ద్ర్ స్భద్రల విగ్రహ్లను వేరేవీరు ర్థాలపై నగర్ పర్యూటనకు తీస్కెళాతురు. 
ఈ జగనా్నథపుర్ ర్థయాత్ జగనా్నథపుర్తోపాటు గుజరాత్, అస్సుం, జము్మ, 
ఢిలీలీ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, అమృత్ స్ర్, భోపాల్, బెనార్స్, లకో్నతోపాటు బాంగాలీ దేశ్, 
శాన్ ఫ్రానిసుకో, లండన్ లో కూడా జరుగుతుంది. 

‘‘జగనా్నథ్ ర్థ యాత్ శుభ స్ంద్ర్్భంగా మీ అంద్ర్కీ 
నా హృద్య పూర్వీక శుభాకాంక్షలు. ఈ ప్రయాణం 

భకితుతో నిండి, దేశ ప్రజలకు భకితు స్ంతోషాలను, 
శ్రేయస్సును, అద్ృషాటె ని్న,  ఆరోగాయూని్న కలుగజేయాలని 

కోరుకుంటునా్నను.  జై జగనా్నథ్!’’
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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