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ఉచిత పంపిణీ కోసం

దీన్ దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన-జాతీయ జీవనోపాధి మిషన్ మహిళా శక్తిక్ కొతతి గురతింపు ఇసతింది. చిన్న బృందాల్లోని 
మహిళలు నూతన స్వయం-సమృదిధి బాటల్ పయనించాలని నిర్ణయంచుకంటున్్నరు. వార శక్తి, సంకల్ం కారణంగా స్వయం-

సహాయక బృందాలు జాతీయ సహాయక బృందాలుగా మారుతున్్నయ. 

జాతీయసహాయకబృందాలుగాజాతీయసహాయకబృందాలుగా
స్వయంసహాయకబృందాలుస్వయంసహాయకబృందాలు



సౌర,అంతరిక్షరంగాల్లో భారతదేశసౌర,అంతరిక్షరంగాల్లో భారతదేశ
విజయాలుచూసిప్ర పంచంవిజయాలుచూసిప్ర పంచం

ఆశ్చరయూపోతందిఆశ్చరయూపోతంది

 సూరయో గ్రామం: మోధేరా సూర్యగ్రామంలో అధిక శాతం ఇళ్లు  సౌర శక్తితో విద్్యత్తిను ఉత్పత్తి చేసుకోవడం  ప్రారంభంచాయి. చాలా ఇళ్లు  
ఇప్పుడు నెలవారీ కరంటు బిల్లుల్ అంద్కోవడంలేద్... అంతే కాద్, వారిక్ విద్్యత్తి ఒక ఆదాయ వనరుగా కూడా మారింది. సూర్యగ్రామం 
సృష్టంచుకోవడం ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారే రోజు ఎంతో దూరంలో లేద్.

 చాత్  పూజ ప్రాధానయోత:  చాత్ పూజ  “ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ భారత్”కు సజీవ ఉదాహరణ. ఈ పూజలో ఉపయోగంచే వసుతివులను వివిధ 
సామాజిక వరాగా ల్ కలిసికటు్ట గా తయారు చేసుకుంటాయి. మన రోజువారీ జీవితాలోలు  స్వచ్ఛత ప్రాధాన్యతను కూడా ఈ పండుగ  తెలియ చేసుతింది.

 సూరుయోడు, సైన్స్:  మొతతిం ప్రపంచం అంతా సౌరశక్తిపై దృష్ట కంద్రీకరించిన సమయానిక మనక్ సూర్య ఆరాధన ఉంది. మనం ఎలలుప్పుడూ 
సూర్య భగవానుని ఆరాధిసూతి ఉంటాము. సూరు్యడు మన జీవితాలకు కంద్రసాథా నం. భారతదేశం సాంప్రదాయిక విధానాలను ఆధునిక శాస్త్రీయ 
విజాఞా నంతో అనుసంధానం చేసుకుంటుంది. భారతదేశం ఇప్పుడు సౌర విద్్యత్తి ఉత్పత్తి చేసే పెద్ద దేశాలోలు  ఒకటి.

 సలార్ పంపులు, జీవితం:  సౌరశక్తిని పూరితి సాథా యిలో ఉపయోగంచుకుంటూ భారతదేశం పేదల్, మధ్యతరగత్ ప్రజల జీవితాలను 
పరివరితింప చేసతింది. తమిళనాడులోని కాంచీపురానిక్ చందిన రైత్ త్రు కె.అజిలాన్  తన పంట పొలంలో సలార్  పంపు బిగంచుకునంద్కు 
ప్రధాన మంత్రి కుసుమ్ స్తకీమ్ ఉపయోగంచుకునానారు.  ఫలితంగా ఆయనకు విద్్యత్తిపై సొముము ఆదా అవుతోంది. అలాగే రాజసాథా న్  లోని భరత్ 
పూర్  క్ చందిన కమల్  మీనా కూడా తమ పంట పొలంలో సలార్  పంపు బిగంచుకుని ఉద్్యగాల్ సృష్టంచడంతో పాటు ఖరుచుల్ 
తగగాంచుకునానారు.

 సౌర ఇంధనంల్ డబ్బు ఆదా:  సూరు్యని శక్తి సహాయంతో ఇప్పుడు డబ్బు ఆదా కావడమే కాద్, ఆదాయం కూడా లభసుతింది.  జముము, కశ్ముర్ 
లో శ్రీనగర్  కు చందిన మంజూర్ అహముద్  లర్ వాల్ సలార్ రూఫ్  టాప్ పాలు ంట్  ఏరా్పటు చేసుకోవడం దా్వరా తన వ్యయాల్ తగగాంచుకునానారు. 
ఒడిశాకు చందిన కునినా దియోరి సౌరశక్తిని ఉపయోగంచుకుని విద్్యత్తి రాటానాల సహాయంతో నూల్ వడకడం ఎలాగో గరిజన మహిళలకు 
బోధిసతింది.

 అంతరక్ష రంగం:   నా దృష్ట అంతరిక్ష రంగం పైన ఉంటుంది. సలార్, అంతరిక్ష రంగాలోలు  దేశం సాధించిన విజయాలే ఇంద్కు కారణం. ఈ 
రంగాలోలు  భారతదేశం సాధించిన విజయాల్ ప్రపంచం మొతాతినినా ఆశచుర్యపరుసుతినానాయి. అంతరిక్ష రంగానినా ప్రైవేటు రంగ సంసథాలకు తల్పుల్ 
తెరవడంతో దేశంలోని యువతకు కొతతి అవకాశాల్ ఏర్పడాడా యి. క్రయోజెనిక్ రాకెట్ టెకానాలజీ అభవృదిధి, ఇన్నావేషన్  కు కొతతి మారాగా ల్ తెరిచింది. 
ప్రపంచ మారకీట్లు  భారతదేశం ప్రధాన శక్తిగా మారింది.

 పర్యోవరణ మిత్ర జీవనం:   దేశవాసులోలు  ప్రసుతితం పరా్యవరణ మిత్ర జీవనంపై భారీ చైతన్యం ఏర్పడింది. కరాణా టకలోని బంగళూరుక్ చందిన 
సురేశ్ కుమార్ 20 సంవత్సరాల క్రితం మొకకీల్ నాటడం దా్వరా సహకార్ నగర్ అడవిని పునరుజీజీవింపచేశారు. తమిళనాడులోని కోయంబత్తిరు 
సమీపంలో అనైకటి్టక్ చందిన గరిజన మహిళల బృందం 10 వేల పరా్యవరణ మిత్రమైన టెర్రాకోట టీ కప్పుల్ తయారు చేశారు. త్రిపురలో కొనినా 
గ్రామాలను బయో గ్రామాల్ - II గా వరీగాకరించారు. 

 ఇండియా, టెకేడ్:  ఇది భారతదేశ టెకానాలజీ దశాబి్ద. హాకథానలు దా్వరా దేశ సమస్యల్ పరిషకీరించేంద్కు అసాధారణ వేగంతో కొందరు 
యువకుల్ పని చేసుతినానారు. ఈ నెలలో 23 ఐఐటిల్ తమ ఇన్నావేటివ్, పరిశోధన ప్రాజెకు్టల్ ప్రదరి్శంచడానిక్ సమావేశమయా్యయి. మారుమూల 
గ్రామాలోలు  నెలల్ నిండకుండా జనిముంచిన పిలలుల జీవితాల్  కాపాడంద్కు ఐఐటి భువనశ్వర్ పరిశోధకుల్ ఒక పోర్టబ్ల్ వంటిలేటర్ తయారు 
చేశారు. 5జి పరీక్షల కోసం ఐఐటి మద్రాస్, ఐఐటి కానూ్పర్ కు చందిన పరిశోధకుల్ టెస్్ట బడులు  తయారు చేశారు.

మోదీ 2.0 (41వ ఎపిసడ్, అకో్ట బర్ 30, 2022)మన్ కీ బాత్ 2.0 

మన్ కీ బాత్ కోసం ఈ కు్యఆర్ కోడ్ సాకీన్ చేయండి 

సూరుయోని ఆర్ధించడం అనే మన సంప్రదాయం ప్రకృతిత్ మన సంస్ృతి, విశ్్వసం ఎంత ల్తుగా ముడిపడ్డాయో తెలియచేసతింది. 
ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ తన “మన్ కీ బాత్ కారయోక్రమం”ల్ విశ్్వసనిక్ మారుపేరైన చాత్ పండుగ ఏ విధంగా ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ 
భారత్ త్ అనుసంధానమందో ప్రసతివించడంత్ పాటు సౌర ఇంధన రంగంల్ భారతదేశ చరయోలను, ప్రాధానయోతను గురంచి కూడ్ 
ప్రత్యోకంగా మాట్లోడ్రు. పర్యోవరణాని్న కాపాడందుక తమ జీవితాలనే పణంగా పెటిటిన వార గురంచి మాట్లోడడంత్ పాటుమోధేర్ ల్ని 
సూరయోగ్రామం ప్రజలత్ సంభాషంచారు. “మన్ కీ బాత్”  ప్రధాన్ంశ్లివే...
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ముఖపత్ర ముఖపత్ర 
కథనంకథనం

మహిళల సామరాథా యాలకు సంబంధించిన కథనాల్ కొతతి గురితింపును, సా్వతంతా్యరానినా 
తెచిచు పెట్టడమే కాద్, ఆ చిననా సంఘాల్ దేశ వృదిధిక్ ద్హదపడుత్ సమాజంలో 
నెలకొననా అభప్రాయానినా కూడా మారేచుసుతినానాయి.   14-25

జాతీయసహాయకబృందాలుగామారినస్వయంసహాయకబృందాలుజాతీయసహాయకబృందాలుగామారినస్వయంసహాయకబృందాలు
ల్పలిపేజీల్లో

‘ఆజాదీ కా  అమృత్  మహోతస్వ్’ 

సీరీస్ ల్  ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ భారత్ క 

బలం ఇవా్వలని కలలు గన్న యోధుల 

కథన్లు చదవండి. | 45-48

భక్తి భావం,శక్తి సమ్మిళిత
దీపావళి

అయోధయో, కారగిల్ ల్ సైనిక సిబబుందిత్ 

దీపావళి వేడుక చేసకన్న ప్రధాన 

మంత్రి నరంద్ర మోదీ  
  | 12-13

“ఏక్భారత్,శ్్ర ష్ఠ భారత్”కు
వారుబలంఇచా్చరు

సంక్షిపతి వారతిలు   4-5

వయోక్తిత్వం:  డ్కటిర్ వరీగిస్ కరయెన్   6-7

వేలాది సంవతస్ర్ల భారతదేశ ఘన సంప్రదాయం పున్దిగా ర్జాయోంగ 

నిర్మాణం జరగంది.   8-10

ర్జాయోంగ దినోతస్వ ప్రత్యోకం

సంస్ృతిక గర్వంత్ కూడిన అభివృదిది   11

వడోదర విమాన తయారీ పాలోంట్ 

ఒక ప్రైవేటు రంగ కంపెనీ దేశంలో తొలిసారిగా రవాణా 
విమానాల్ తయారు చేసుతింది   
  30-31
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ప్రియమైన పాఠకులారా, 
స్వయం-సమృదిధి పురోగమిసుతిననా కొది్ద అది క్రమంగా 

జాతీయోద్యమంగా మారింది. గ్రామీణ ప్రాంతాలోలు  పల్ 
అవకాశాల్ సృష్టంచడం దా్వరా పేదరికం నిరూములించడం 
లక్షష్ంగా ప్రారంభంచిన  దీన్ దయాళ్ అంతో్యదయ 
యోజన-జాతీయ గ్రామీణ జీవన్పాధి కార్యక్రమం 
(డిఎవై-ఎన్ఆర్ఎల్ఎం) ఇంద్కు చకకీని ఉదాహరణ. 
కోటాలు ది గ్రామీణ కుటుంబాలకు అది ఒక ఆదాయ వనరు, 
జీవన్పాధి కార్యక్రమంగా మారింది. అది మహిళా 
శక్తిక్ ఒక కొతతి గురితింపు, దిశ ఇచిచుంది. గ్రామీణ 
వ్యవసాయం, పశుసంవరధికం, డిజిటల్ సరీ్వసుల్, 
విద్య, బా్యంక్ంగ్ సరీ్వసుల్, బీమా సంబంధిత సేవల్, 
మారకీటింగ్, పోషకాహారం సహా విభననా రంగాల 
నిర్వహణలో వారు భాగసా్వములయా్యరు. ఇంద్లో 
దయాళ్ అంతో్యదయ యోజన-జాతీయ జీవన్పాధి 
కార్యక్రమం ఇంద్లో కీలక పాత్ర పోషంచింది.   

సమరథాత, సంకల్పం దా్వరా స్వయం-సహాయక 
బృందాల్ జాత్ని కోవిడ్ మహమామురి అతలాకుతలం 
చేసిన సమయంలో అయినా లేదా త్రివరణా పతాకల్ 
ఆవిషకీరించడం, ప్రభుత్వ పథకాలను పర్యవేక్షిసూతిన 
వాటిలో భాగసా్వముల్ కావడం దా్వరా వారు అసల్ 
సిసల్ జాతీయ సహాయక బృందాల్గా మారారు. 
దేశవా్యపతింగా 80 లక్షల స్వయం సహాయక బృందాలోలు  
8.6 కోటలు మందిక్ పైగా మహిళల్ సభు్యల్గా ఉనానారు. 
భారత సా్వతంత్యరా అమృత కాలంలో అభవృదిధి చందిన, 
స్వయం-సమృదధి భారతదేశ నిరాముణానిక్  ఈ స్వయం-
సహాయక బృందాల సామరథాయాం ఎంతో కీలకం. 

జాతీయోద్యమంగా రూపాంతరం చందిన జీవన్పాధి 
మిషన్ గురించి ఈ సారి సంచికలో ముఖపత్ర కథనం 
ప్రచురించాం.

2015 నవంబర్ 26వ తేదీన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ దేశానిక్ ఒక కొతతి ప్రారంభం అందించారు. 
రాజా్యంగ సభ రాజా్యంగానినా ఆమోదించిన ఆ రోజును 
“రాజా్యంగ దిన్త్సవం”గా పాటించడం మొదలయింది. 
రాజా్యంగ దిన్త్సవం సందర్ంగా ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ చేసిన పల్ ఉపనా్యసాల ఆధారంగా 
రూపొందించిన ఒక ప్రతే్యక వా్యసం కూడా ఈ సంచికలో 
ప్రచురిండం జరిగంది. వ్యక్తిత్వ విభాగంలో 
భారతదేశంలో శ్్వత విపలువ పిత వరీగాస్ కురియెన్ కు 
నివాళిగా ఒక వా్యసం ప్రచురించడం జరిగంది. ఆయన 
కృష వలలున భారతదేశం పాల ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలో 
అగ్రగామి కాగలిగంది. 

సొంత ఇల్లు  కలిగ ఉండాలనది ప్రత్ ఒకకీరి కల. 
ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (అరబున్-రూరల్) ఈ కల 
సాకారం కావడానిక్ సహాయపడుతోంది. ఆవాస్ ఉత్సవ్ 
సందర్ంగా ఈ స్తకీమ్ వారిషికోత్సవం, విజయంపై కూడా 
ఒక వా్యసం ప్రచురించడం జరిగంది. అమృత్ మహోత్సవ్ 
స్తరీస్ లో సూఫూరితిదాయకమైన నాయకుల కథనాల్, మన్ 
కీ బాత్, భక్తిభావం-శక్తి పొంగపొరలిన దీపావళి, ఈ 
పక్షం రోజులోలు నూ ప్రధాన మంత్రి జాత్క్ అంక్తం చేసిన 
ప్రాజెకు్టల వివరాల్ ఈ సంచికలో ఉనానాయి.

సంపాదకీయం
భారతదేశం వృద్ధి, పురోగతికి సిదధింగా ఉంద్

 (సత్యోంద్ర ప్రకాష్)

హిందీ, ఇంగ్లోషు సహా 11 భాషల్లో పత్రికను చదవండి/డౌన్ ల్డ్ చేసకోండి.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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డియర్ ఎడిటర్,
నను నూ్య ఇండియా సమాచార్ చద్వుత్నానాను. కొంత కాలం నుంచి పత్రిక 
నా మెయిల్ క్ అంద్తోంది. 
తాజా సంచిక ఎంతో సమాచారయుతంగా ఉంది. మన స్వదేశ్ ఉత్పత్తిలను ఈ 
ప్రభుత్వం దేశ్యంగాను, అంతరాజీ తీయంగాను కూడా ప్రోత్సహిసుతిననాదని 
తెల్సుకోవడం గర్వంగా ఉంది. ఒక ప్రాంతంలోని ఉత్పత్తిల్ పొందాలంటే 
అకకీడ ఎవరైనా తెలిసిన వారు ఉండాలి లేదా నను ఆ ప్రాంతానినా స్వయంగా 
సందరి్శంచాలి్సన వాతావరణంలో ఇతర ప్రాంతాల ఉత్పత్తిల్ సేకరించడం  
కష్టం. 
నను రాబోయే సంచిక కోసం ఎద్రు చూసుతినానాను.
గ్త. ఎస్
Geetha S
geetha.sarma@gmail.com

డియర్ సర్, 
నూ్య ఇండియా సమాచార్ ఇ-కాపీ పంపుత్ననాంద్కు 
ధన్యవాదాల్. నాకు క్రమం తప్పకుండా పత్రిక సాఫ్్ట కాపీల్ 
అంద్త్ననాంద్ వలలు దానినా ఆన్ లైన్ లో చద్వుత్నానాను. 
ఇప్పుడు నూ్య ఇండియా సమాచార్ ముద్రణ ప్రత్ల్ 
పొందాలనుకుంటునానాను. దేశంలో చోటు చేసుకుంటుననా కొతతి 
పరిణామాల్, ప్రాజెకు్టల్, రాబోయే సంఘటనల్ వంటివి 
తెల్సుకోవడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. నిజంగా ఇది 
అద్్తమైన, సమాచారయుతమైన పత్రిక.
ధన్యవాదాల్,
భరత్ పాంచాల్
0750638484

 డియర్ సర్,
ఈ పత్రిక అంద్కోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా 
ఉంది. నను క్రమం తప్పకుండా “నూ్య ఇండియా 
సమాచార్” అంద్కోవడం చాలా ఆనందంగా 
అనిపిసతింది. అత్్యననాత నాణ్యతతో వసుతిననా పత్రిక 
ఇది. వా్యసాల్ కూడా ఎంతో సమాచారం 
అందిసుతినానాయి. భారతదేశ పురోగత్క్ 
సంబంధించిన సమాచారం ఎంతో సానుకూల 
ధోరణి కనిపిసతింది. ఈ పత్రిక ముఖపత్రంతో పాటు 
అమృత్ స్తరీస్ లోని కథనాల్ నను 
ఇష్టపడుత్నానాను.
anandzmpress@gmail.com

ఇది అద్్తమైన సంచిక. భారతీయ ఉత్పత్తిల్ ప్రపంచవా్యపతింగా విక్రయిసుతిండడం ప్రత్ ఒకకీ భారతీయునిక్ గర్వకారణమైన అంశం. 
ఎందరో కలిసికటు్ట గా ఉత్పత్తి చేసుతిననా ఈ ఉత్పత్తిల్ ఎగుమత్ నాణ్యత కలిగనవి కావడం ప్రశంసనీయం. నా సందేహం నివృత్తి 
చేయండి. ఎన్ఐఎస్ ప్రత్ సంచికలోనూ టాస్కీ బార్ లో లౌడ్ స్త్పకర్ తో కూడిన గురుతి కనిపిసుతింది. ఆడియో ఉననాదని తెలియచేసే చిహనాం 
అది. నను దానిపై క్లుక్ చేసి చూశాను, ఎలాంటి ఆడియో వినిపించడంలేద్. ఆ ఐకాన్ సరిగా ఆపరేట్ చేయడం ఎలా?  మీకు, ఈ పత్రిక 
తయారీలో పాల్ పంచుకుంటుననా అందరు సభు్యలకు దీపావళి శుభాకాంక్షల్.
భవదీయుడు, 
షెవడా, క్శోర్ కె
kishor.shevde@gmail.com

ఉతతిర ప్రతుయోతతిర్ల చిరున్మా:  రూమ్ నంబర్-278, సంట్రల్ బ్్యరో ఆఫ్ కమూ్యనికషన్, సకండ్ 
ఫ్లు ర్, సూచనా భవన్, నూ్యఢిలీలు - 110003

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

అనుసరంచండి@NISPIBIndia
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ఎంపాలో య్మెంట్ఫెయిర్ 10లక్షలమందియువతకు
ఉద్యూగకల్పనాకారయూక్ర మంపా్ర రంభం

రైల్ నెట్ వర్్ ల్ సిక్్ం సొరంగం అతయోంత సహసపేతమనది, 58% 
పని పూరతియంది

నవ భారతం అభవృదిధిలో వేగం పెంచే కృషలో నిమగనామై 
ఉననా యువతరానిక్ గరిష్ఠ సాథా యిలో స్వయం-ఉపాధి, 

ఉపాధి అవకాశాల్ కలి్పంచేంద్కు ప్రభుత్వం తన చేత్లో 
ఉననాంత వరకు అనీనా చేసతింది. ఈ లక్షష్ంతోన కొతతిగా 
నియమిత్లైన 75 వేల మంది యువతకు నియామక లేఖల్ 
అందించేంద్కు అకో్ట బర్ 22వ తేదీన ఏరా్పటు చేసిన 
ఎంపాలు య్ మెంట్ ఫెయిర్ ను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
ప్రారంభంచారు. 12 నెలల కాలంలో 10 లక్షల 
నియామకాల్ చేసే దిశగా ఇది పెద్ద అడుగు. ప్రసుతితం 
నడుసుతిననా 75 సంవత్సరాల భారత సా్వతంత్యరా అమృత 
కాలంలో రాబోయే 12 నెలల పాటు ప్రత్ నెలా 75 వేల 
ఉద్్యగాల్ ప్రభుత్వం ఇసతింది. మంత్రిత్వ శాఖల్, డిపార్్ట 
మెంటులు  ఉద్యమ సూఫూరితితో నియామకాల్ చేసుతినానాయి.  
“ఒక సారిగా ఎకుకీవ మందిక్ నియామక పత్రాల్ ఇచేచు 
ఆచారం ప్రారంభం కావాలని మేం నిరణాయించాం. అప్పుడ 
కలిసికటు్ట గా ప్రాజెకు్టల్ నిరి్దష్ట కాలపరిమిత్లో పూరితి చేసే 
సంసకీకృత్ని ప్రభుత్వ శాఖలకు అలవరచడం 

సాధ్యమవుత్ంది” అని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అనానారు. 
“ప్రజలకు నిరే్దశిత కాలపరిమిత్లో సేవలందించడం 21వ 
శతాబి్ద  ప్రభుత్వ సరీ్వసు లక్షష్ం. మీరు కారా్యలయంలో అడుగు 
పెటి్టన నాటి నుంచి మీ “కరతివ్య పథానినా” ఎలలుప్పుడూ 
గురుతించుకోండి” అని కొతతిగా నియమిత్లైన యువతను 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభ్యరిథాంచారు.

రైల్, రోడుడా , విమాన కనెక్్టవిటీ కలి్పంచే అంశం నిరలుక్షష్ం చేయడం 
వలలు దేశానిక్  సా్వతంత్యరాం సిది్దంచిన నాటి నుంచి 2014 

సంవత్సరం వరకు ఈశాన్య రాష్ట్రా ల్ అభవృదిధిలో  వనుకబడిపోయాయి. 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014లో పాలనా పగాగా ల్ చేపటి్టన 
నాటి నుంచి ఈ అష్టలక్షముల అభవృది్ద, కనెక్్టవిటీని స్వయంగా 
పర్యవేక్షించడం ప్రారంభంచారు. ఇప్పుడు ఈశాన్యంలోని ఏడు 
రాష్ట్రా ల్ రైల్ కనెక్్టవిటీ కలిగ ఉనానాయి. ఎనిమిద్ రాష్రాం సిక్కీంలో 
శివోక్-రంగో్ప మధ్య (45 క్లో మీటరులు ) రైల్ మారగా నిరాముణం పనుల్ 
అమిత వేగంగా సాగుత్నానాయి. ఇది ఎంతో సాహసపేతమైనది. 
పశిచుమ బంగాల్ లోని శివోక్ నుంచి సిక్కీంలోని రంగో్ప మధ్యన ఈ 
కొతతి రైలే్వ లైను నిరిముసుతినానారు. రూట్ లో 86% నిడివి ఉననా ప్రదేశంలో 
14 సొరంగాల్ ఉంటాయి. 58% సొరంగాలకు తవ్వకం పనులతో 

పాటు 13 ప్రధాన వంతెనల పనుల్ 42% పూరతియా్యయి. ఈ రూట్ 
లో అత్యంత పొడవైన సొరంగం 5.3 క్లోమీటరులు  ఉండగా అత్యంత 
చిననా సొరంగం 538 మీటరులు  ఉంది. శివోక్, రంగో్ప సహా ఈ రూట్ 
లో ఐద్ సే్టషనులు  ఏరా్పటు చేసుతినానారు. వీటిలో శివోక్, రియాంగ్, 
మెలిలు, రంగో్ప సే్టషనులు  ఓపెన్ క్రాసింగ్ సే్టషనులు  కాగా, తీసాతి బజార్ సే్టషన్ 
మాత్రం భూగర్ంలో ఉంటుంది. ఈ మారగాంలో ప్రయాణం రండు 
గంటల లోపే ఉంటుంది. ఈ రైలే్వ లైను కనెక్్టవిటీక్ కొతతి జీవం 
ఇసుతింది. ఈ ప్రాంత సామాజిక, ఆరిథాకాభవృదిధి ఉతేతిజితం కావడంతో 
పాటు ప్రసుతితం సిక్కీంను ఇతర రాష్ట్రా లతో కల్పుత్ననా ఏకైక రోడుడా  
మారగాం ఎన్.హెచ్-10 ఒకకీటే కావడం వలలు వ్్యహాతముకంగా కూడా 
ఇది అత్యంత ప్రధానమైన రైల్ మారగాంగా నిల్సుతింది. 

సంక్షిపతి సమాచారం
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దేశ సముద్ర తీర వారసతా్వనిక్ 
ప్రతిబింబం ల్థాల్

స్వయం-సమృదిది దిశగా కదులుతున్న అంతరక్ష రంగం :

నవభారత శక్తిని వీక్షించిన ప్రపంచం

భా రత అంతరిక్ష రంగం స్వయం-సమృదిధి బాటలో వేగంగా 
ముంద్కు సాగుతోంది. అకో్ట బర్ 23వ తేదీన ఇస్రో 

ఇంతవరకు నిరిముంచిన వాటిలో అత్ భారీ  రాకెట్ అయిన  ఎల్.
వి.ఎం3 సహాయంతో  ప్రపంచ కనెక్్టవిటీ కోసం 36 ఉపగ్రహాలను 
అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెటి్టన అరుదైన వినా్యసం ఇస్రో 
ప్రదరి్శంచడంతో అంతరిక్ష రంగంలో నవభారత సామరథాయాం 
ఏమిట్ ప్రపంచం యావత్తి చూడగలిగంది. ఇస్రో ఇప్పటివరకు 
అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెటి్టన విదేశ్ ఉపగ్రహాల సంఖ్య 381క్ 
పెరిగంది. ఎల్.వి.ఎం3 తొలి వాణిజ్యపరమైన ప్రయోగం ఇది.  ఈ 
రాకెట్ పొడవు 43.5 మీటరులు  కాగా బరువు 644 టనునాల్. 8 వేల 
క్లోల బరువు మోయగలిగే సామరథాయాం దీనిక్ ఉంది. భారతదేశానిక్ 

చందిన ఇండియా నూ్య సే్పస్ లిమిటెడ్, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ జాయింట్ 
వంచర్ వన్ వబ్ తొలిసారిగా తన ఉపగ్రహాలను అంతరిక్ష కక్షష్లో 
ప్రవేశపెటే్టంద్కు భారత రాకెట్ ను ఉపయోగంచుకుంది. 
“చరిత్రలోన భారీ  అంతరిక్ష వాహక నౌకగా ప్రసిదిధి పొందిన ఎల్.
వి.ఎం3 దా్వరా ప్రపంచ కనెక్్టవిటీక్ ఉదే్దశించిన 36 ఉపగ్రహాలను 
ఒకసారి అంతరిక్షంలోక్ ప్రవేశపెటి్టనంద్కు ఎన్ఎస్ఐఎల్, ఇన్-
సే్పస్, ఇస్రోలకు అభనందనల్. స్వయం-సమృదిధిక్ ఈ ఎల్.వి.
ఎం3 అద్్త ఉదాహరణ. వాణిజ్యపరంగా ఉపగ్రహాలను 
అంతరిక్షానిక్ పంపే మారకీట్లు  భారతదేశం పోటీ సామరథాయాం దీనితో 
మరింతగా పెరుగుత్ంది” అని ఈ సందర్ంగా ప్రధాన మంత్రి  
నరేంద్ర మోదీ టీ్వట్ చేశారు.  

‘బ్లో ఫ్లో గ్’సరి్ట ఫికేషన్పందినరండుకొతతి 
భారతీయబీచ్లు’ఆజాబితాల్ఉన్నబీచ్ల

సంఖయూ12క్చేరిక

బీచ్ లకు బ్లు  ఫ్లు గ్ సరి్టఫికషన్ పొందడానిక్ ద్హదపడ బీచ్ పరా్యవరణం, 
సౌందర్య నిర్వహణ సరీ్వస్ (బీమ్్స) కార్యక్రమం క్ంద కాల్ష్య 

నివారణ, సుందరీకరణ, భద్రత, పరా్యవరణ విద్య, చైతన్య  కార్యకలాపాల్ 
చేపడుత్నానారు. ఫలితంగా మరో రండు బీచ్ లకు బ్లు  బీచ్ జాబితాలో సాథా నం 
లభంచింది. దీంతో బ్లు  బీచ్ జాబితాలోని భారతీయ బీచ్ ల సంఖ్య 12క్ 
పెరిగంది. లక్షదీ్వప్ లోని మినికాయ్, త్ండి, కదముత్ బీచ్ ల్ ఇటీవల ఆ 

జాబితాలో చేరాయి. ప్రపంచంలో అత్యంత 
పరిశుభ్రమైన బీచ్ లకు ఇచేచు అంతరాజీ తీయ 
ఎకో-లేబ్ల్ ఈ బ్లు  ఫ్లు గ్.  “ఇది గర్వకారణమైన 
క్షణం. ప్రధాన మంత్రి  నరేంద్ర మోదీ 
సారథ్యంలో దేశంలో సుసిథారతకు ఆలవాలమైన 
వాతావరణం కలి్పంచేంద్కు భారతదేశం 
చేసుతిననా అవిశ్ంత కృషలో ఇది ఒక భాగం. లక్ష 
దీ్వప్ లోని పురాతనమైన, సౌందర్యవంతమైన 

బీచ్ లలో త్ండి బీచ్ ఒకటి. నీలి జలాల్, తెలలు ఇసుకతో కనిపించే కదముత్ బీచ్ 
వాటర్ స్పర్్స్ కోసం ఈ దీవిక్ వచేచు క్రూయిజ్ పరా్యటకులోలు  అత్యంత 
ప్రాచుర్యం సంతరించుకుననా బీచ్”  అని ఈ సందర్ంగా కంద్ర పరా్యవరణ, 
అడవుల్, వాతావరణ మారు్పల శాఖ మంత్రి  భూపేంద్ర యాదవ్ టీ్వట్ 
చేశారు.

సంక్షిపతి సమాచారం

గుజరాత్ లోని లోథాల్  హరపా్ప నాగరికత కాలంలో 
కీలకమైన నగరం. ప్రపంచంలో ప్రసిదధి మానవ నిరిముత 

ప్రాచీన డాక్ యార్డా  ఇకకీడ ఉంది. భారతదేశానిక్ 
వైవిధ్యభరితమైన, సముననాత సాగర వారసత్వం ఉంది. మన 
వారసతా్వనిక్ గర్వపడాలననా దేశ సంకలా్పనినా పటిష్ఠం 
చేయడానిక్ లోథాల్ లో జాతీయ సాగరతీర వారసత్వ కాంపెలుక్్స 
నిరిముసుతినానారు. రూ.3500 కోటలు అంచనా వ్యయంతో నిరిముసుతిననా 
ఈ కాంపెలుక్్స లో హరపా్ప నిరాముణ శైలి, లోథాల్ 
మినీ-క్రియేషనులు , నాల్గు థీమ్ పారుకీల్, ప్రపంచంలోన  
అత్ పొడవైన లైట్ హౌస్ మూ్యజియం; హరపా్ప నాగరికత 
కాలం నుంచి వరతిమానం వరకు భారత సాగర వారసతా్వనినా 
ప్రదరి్శంచే  14 గా్యలరీల్ ఉంటాయి. రాష్ట్రా ల్, కంద్రపాలిత 
ప్రాంతాల వైవిధ్యభరితమైన సాగర వారసతా్వనినా ప్రదరి్శంచే 
కోసాతి రాష్ట్రా ల పెవిలియన్ కూడా ఇంద్లో ఉంది. అకో్ట బర్ 
18వ తేదీన దీని నిరాముణం పనుల్ సమీక్షించిన అనంతరం 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటాలు డుత్ “మన 
వారసత్వంతో ముడిపడి ఉననా భావోదే్వగాలను మేం 
సంరక్షిసాతిం. గత 8 సంవత్సరాల్గా నెలకొలి్పన 
సాంప్రదాయం భారత సముననాతమైన వారసత్వంలోక్ 
తొంగచూసే అవకాశం మనక్ కలి్పసతింది” అనానారు.
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ప్రత్  రోజూ ఉదయం ఒక కప్పు టీ  మీ చేత్లోలు  పటు్ట కుంటునానా లేదా 
ప్రత్ రోజూ రాత్రి వేళ ఒక గాలు సు పాల్ సేవిసుతినానా... ఆ రకంగా మీరు 
భారత స్వయం-సమృదిధి అన పెద్ద ఉద్యమానిక్ మీ వంత్ సహకారం 
అందిసుతినానారననా మాట. ఈ సహకార నమూనా విజయం వలలున 
భారతదేశం నడు ప్రపంచ పాల మారకీట్లు  21 శాతం వాటాతో ప్రపంచంలోన 
అత్ పెద్ద పాల ఉత్పత్తి దేశంగా మారింది.

శ్్వత విపలువం విజయం వనుక గల మేథావుల్ వరీగాస్ కురియెన్, 
త్రిభువన్ దాస్.

1921 నవంబర్ 26వ తేదీన కరళలోని కోజికోడ్ లో ఒక సివిల్ సరజీన్ 
కు  వరీగాస్ కురియెన్ జనిముంచారు. ఆయన మద్రాస్ విశ్వవిదా్యలయం నుంచి 
మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్  లో బిఇ డిగ్రీ పొందారు. ఆ తరా్వత ఆయన 
ప్రభుత్వ సాకీలర్  షప్  మీద  అమెరికాలోని మిచిగాన్  విశ్వవిదా్యలయానిక్ 
పోస్్ట-గ్రాడు్యయేషన్  చేసేంద్కు వళాలు రు. సాకీలర్  షప్  నిబంధనల 
ప్రకారం ఆయన విదా్యభా్యసం ముగంచుకుని త్రిగ వచిచున అనంతరం 
ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వ సంసథాలో కనీసం మూడు సంవత్సరాల్ పని చేయాలి. 
ఆయన చేసిన మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్  లో డెయిరీ ఇంజినీరింగ్  కూడా 
ఒక భాగం. 1946 సంవత్సరంలో దేశానిక్ సా్వతంత్యరాం రావడానిక్ కొది్ద 
కాలం ముంద్ గుజరాత్ లోని ఖేదా జిలాలు లో పాల్ ఉత్పత్తి చేసే రైత్ల్ 
సరా్ద ర్ వలలుభ్ భాయ్ పటేల్ సలహా మేరకు బ్రిటిష్  ప్రభుతా్వనిక్ వ్యత్రేకంగా 

ఆంద్ళన చేసుతినానారు. అప్పట్లు  పాల్సన్ అన కంపెనీ ఈ ప్రాంతంలో రైత్ల 
నుంచి పాల్ కొనుగోల్ చేసే అధికారం కలిగ ఉంది. ఖేదా, ఆనంద్  నాడు 
గుజరాత్  లోని కైరా జిలాలు లోని భాగంగా ఉండవి. ఆ కంపెనీ తనకు నచిచున 
ధరక పాల్ కొనుగోల్ చేసూతి రైత్లను దారిద్యరాంలో మగగాపోయేలా చేసూతి 
ఉండది.  ఒక సహకార సంఘంగా ఏర్పడి పాశచుర్  పాలు ంట్  ఏరా్పటు 
చేసుకునంద్కు బ్రిటిష్  ప్రభుత్వ అనుమత్ తీసుకోవాలని సరా్ద ర్  పటేల్  
రైత్లకు సూచిసూతి ఉండ వారు. అనుమత్ ఇవ్వకపోతే ఒకకీ చుకకీ పాల్ 
కూడా విక్రయించవద్దని ఆయన వారిక్ సూచించారు. దాంతో ప్రభుత్వం 
దిగ వచిచుంది. ఫలితంగా కైరా జిలాలు  సహకార పాల ఉత్పత్తిదారుల 
యూనియన్ ఆవిర్వించింది. ఆ యూనియన్ కు త్రిభువన్  దాస్ పటేల్ 
అధ్యక్షడుగా నియమిత్డయా్యరు. రండు గ్రామాల నుంచి రోజుక్ సగటున 
250 లీటరలు పాలతో వా్యపారం ప్రారంభమయింది.

డాక్టర్  వరీగాస్  కురియెన్  అమెరికాలో విద్య ముగంచుకుని బాండ్  
కాలంలో గుజరాత్  లోని ఆనంద్  లో ఉననా ప్రభుత్వ క్రీమరీలో  పని 
చేసేంద్కు నియమిత్లయే్య నాటిక్ కమిటీ శైశవ దశలో ఉంది. ఆ 
సమయంలో త్రిభువన్ దాస్ తో కురియెన్ కు పరిచయం అయింది. ఎన్నా  
సమావేశాల అనంతరం వారు ఒకరిక్ ఒకరు తెలిశారు. త్రిభువన్ దాస్ కు  
సహకార డెయిరీక్ సంబంధించిన పల్ అంశాలోలు  కురియెన్ సహాయం 
చేసూతి ఉండ వారు. ఆ ప్రాంతంలో పని చేయడం ఇబబుందికరంగా భావించిన 

శ్్వతవిపలో వశ్్వతవిపలో వ
పితామహుడుపితామహుడు

జననం: 26 నవంబర్, 1921;  మరణం:  9 సపె్టంబర్, 2012

దేశం స్వయం-సమృదిధిక్ పెదదిపీట వేసూతి అభివృదిధి చందిన భారతదేశం కల 

సకారం చేసకనే దిశగా జాతి అడుగులు వేసతిన్న నేటి ఆజాదీ కా అమృత్ 

కాలంల్... న్డు దాసయో శృంఖలాలు తెంచుకని స్వతంత్ర భారతంగా 

అవతరంచిన జాతి త్వరత పురోగమన బాటల్ నడిచే లక్షష్ంత్ పెదది 

అంగలు వేసతిన్న కాలంల్ దేశ్ని్న స్వయం-సమృదిధి బాటల్ నడిపేందుక 

సహాయపడిన  మహోన్నత వయోక్తిత్వం గల వార గురంచి గురుతి చేసకోవడం 

తప్నిసర. అలాంటి వారల్ వరీగిస్ కరయెన్ ఒకరు. పాల ఉత్తితిల్ దేశం 

స్వయం-సమృదధింగా లేని కాలంల్ ఆయన శ్్వత విపలోవ పథం నిరదిశించారు. 

పాల అవసర్ల కోసం ఒకపు్డు ఇతర దేశ్లపై ఆధారపడిన భారతదేశం 

నేడు ప్రపంచంల్నే అధిక మొతతింల్ పాలు ఉత్తితి చేసే దేశంగా మారంది.  

వరీగిస్ కరయెన్ ఆల్చనలత్నే అది సధయోం అయంది. ఆయన మొదట 

గుజర్త్ ల్ని ఒక చిన్న జిలాలో అయన ఖేదా జిలాలో రైతులను 

సంఘటితపరచి స్వయం-మదదితు బాటల్ నడిపారు. ఆ తర్్వత ఆయన 

సహకార వయోవస్థక అతుయోతతిమ నమూన్గా  అమూల్ ను ప్రపంచం ముందు 

నిలిపారు.

డ్కటిర్ వరీగిస్ కరయెన్వయోక్తిత్వం
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భారతదేశంల్పాలఉత్పతితి

కురియెన్ తనకు వేరే నగరంలో పోసి్టంగ్ ఇవా్వలని ప్రభుతా్వనినా పల్మారులు  
అభ్యరిథాంచారు. 1949 చివరిలో ప్రభుత్వం ఆయన అభ్యరథానను ప్రభుత్వం 
ఆమోదించింది. ఆయన ఖేదా ఒదిలి వళలుంద్కు సిదధిం అవుత్నానారు. 
త్రిభువన్  దాస్ కు ఇది తెలిసి తక్షణం రైత్లతో కలిసి వరీగాస్  కురియెన్ 
వద్దకు వళాలు రు. ఎంతో వాద్పవాదాల్ జరిగన అనంతరం చివరిక్ ఖేదా 
జిలాలు  సహకార పాల ఉత్పత్తిదారుల సంఘంలో చేరడానిక్ వరీగాస్  కురియెన్  
నిరణాయించారు. 1950 జనవరి 1వ తేదీన ఆయన అంద్లో మేనజర్ గా 
చేరారు. పాల్ ఉత్పత్తి చేసే రైత్ల సంఖ్య పెరిగపోత్ ఉండడం మేనజర్ గా 
వరీగాస్ కురియెన్  ముంద్కు వచిచున సవాల్. రైత్ల  సంఖ్య పెరుగుత్ననా 
కొది్ద సేకరిసుతిననా పాల్ కూడా పెరిగపోయాయి. కాని, ఆ పాల్ మొతతిం 
వినియోగం అయే్యవి కావు. ఉపయోగంచగా మిగలిపోయిన పాలను ఆ 
రోజులోలు  యూరప్, నూ్యజిలాండ్ మాత్రమే పాలపొడిగా మారేచువి. ఆవు 
పాల్ మాత్రమే పాల పొడిగా, కండెన్్స  డ్  పాల్గా మారేచు వీల్ంటుందని 
యూరోపియనులు , నూ్యజిలాండ్  వారు చబ్త్ ఉండ వారు. కాని కురియెన్, 
ఆయన మిత్రుడు, భాగసా్వమి హెచ్.ఎం. దయాలా గేదె పాలను కూడా పాల 
పొడి, కండెన్్స  డ్  పాల్గా మారిచు ప్రపంచానినా ఆశచుర్యపరిచారు.

ఆధునిక విద్య, సాంకత్క పరిజాఞా నాల్ తెలిసిన కురియెన్  రైత్ల 
సాంప్రదాయిక నైపుణా్యల్, మేథో జాఞా నంతో ఆ రంగానినా విపలువాతముకం 
చేశారు. దాంతో కమిటీ పాలతో వననా, క్రీమ్,  చీజ్  సహా పల్ డెయిరీ 

ఉత్పత్తిల్ తయారుచేయగలిగేది. 1955లో సహకార డెయిరీక్ బ్ండ్ పేరు 
నిరణాయించాలి్సన  సమయం వచిచునప్పుడు డాక్టర్ కురియెన్ దానిక్ అమూల్ 
(ఆనంద్ మిల్కీ  యూనియన్) అని నామకరణం చేశారు. 1956లో రోజుక్ 
లక్ష లీటరలు పాల ప్రాససింగ్ తో అమూల్  కార్యకలాపాల్ ప్రారంభంచింది. 
అప్పుడు అమూల్ ఉత్పత్తిల్ ఇతర రాష్ట్రా లోలు  కూడా విక్రయించడం 
మొదలయింది. ఉత్పత్తి పెరిగనప్పుడు డాక్టర్ కురియెన్   ఖేదాలో పశుదాణా 
కోసం ఒక పాలు ంట్ ఏరా్పటు చేశారు. అప్పటి ప్రధానమంత్రి  లాల్ బహదూర్  
శాసి్రీ పాలు ంట్ ప్రారంభోత్సవానిక్ వచాచురు. ఆ సమయంలో ఖేదాలో పాల 
ఉత్పత్తిదారుల  సంపననాత చూసి ఆయన ఆశచుర్యపోయారు. ఖేదా నమూనా 
విజయానినా దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా విసతిరించే ప్రణాళికల్ సిదధిం 
చేసిన అనంతరం కురియెన్  ను ఢిలీలు రావాలని ఆహా్వనించారు. అలా ఆనంద్ 
నమూనాలో దేశం అంతటా సహకార పాల సంఘాల్, యూనియనులు  
ఏరా్పటు చేయడం లక్షష్ంగా1965లో జాతీయ పాల అభవృదిధి బోరుడా  (ఎన్ 
డిడిబి) ఏరా్పటయింది. కురియెన్ బోరుడా  చైరమున్ అయా్యరు. దేశంలో డెయిరీ 
పరిశ్రమ అభవృదిధి కోసం 1969లో ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ ఫలుడ్ కార్యక్రమం  
ప్రకటించినప్పుడు ప్రభుత్వ వనరుల్ సక్రమంగా పంపిణీ కావడానిక్ ఒక 
ప్రభుత్వ రంగ సంసథా అవసరం అనిపించింది. ఆ రకంగా 1970లో డెయిరీ 
కార్్పరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐడిసి) ఏరా్పటయింది. 1987 అకో్ట బర్ లో ఎన్.
డి.డి.బిని పునర్ వరీగాకరించి ఐడిసిని అంద్లో విలీనం చేశారు. మూడు 
దశలోలు  దేశంలో “ఆపరేషన్ ఫలుడ్” అమల్పరిచారు. మొదటి దశలో డాక్టర్ 
కురియెన్ దేశంలో 13 డెయిరీ పాలు ంటులు , ఒక పశుదాణా పాలు ంట్ ఏరా్పటు 
చేశారు. 1980లో ప్రారంభమైన రండో దశ 1990 వరకు కొనసాగంది. ఈ 
కాలంలో కురియెన్ 170 డెయిరీ పాలు ంటులు , 32 పశుదాణా పాలు ంటులు  ఏరా్పటు 
చేశారు. ఆ తరా్వత “ఆపరేషన్ ఫలుడ్”  మూడవ, చివరి దశ ప్రారంభమైంది. 
1990లో అది ప్రారంభమైంది. ఈ దశలో సరిగా పని చేయని డెయిరీ 
సహకార సంఘాలను గురితించారు. వాటి కోసం ప్రతే్యక ఫండ్ ఏరా్పటు చేసి 
వాటి పని తీరు మెరుగుపరిచేంద్కు ప్రయతనాం చేశారు. ప్రజల్ తేలిగాగా  పాల్ 
తీసుకునంద్కు వీల్గా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలోలు  పాల వండింగ్ మిషనులు  
ఏరా్పటు చేశారు. ద్కాణాలోలు  భారీ కంటెయినరులు  ఏరా్పటు చేశారు. 1997లో 
“ఆపరేషన్ ఫలుడ్”  పూరతియింది. దేశంలోని 700 పైగా నగరాలోలు  సరైన ధరలకు 
మంచి నాణ్యత గల పాల్ అందించడం వీలయింది. పాడి పరిశ్రమ ప్రధాన 
ఆదాయ వనరుగా మారింది. ఆపరేషన్ ఫలుడ్ కారణంగా భారతదేశం పాల 
కొరత దేశం అన ముద్ర పోగొటు్ట కుంది. ప్రపంచంలో అత్ పెద్ద పాల ఉత్పత్తి 
దేశంగా గురితింపు సాధించింది. 1998లో భారతదేశం ప్రపంచంలో పెద్ద పాల 
ఉత్పత్తి దేశంగా మారింది.

ఈ విజయాలతో వరీగాస్ కురియెన్ ను ప్రపంచం శ్్వత విపలువ పితగా 
పిలవడం ప్రారంభంచింది. 1951లో 17 మిలియన్ టనునాల వారిషిక  పాల 
ఉత్పత్తితో ప్రారంభమయిన ఈ ప్రయాణం 2021 నాటిక్ 209.96 మిలియన్ 
టనునాలకు చేరింది. 1999లో కురియెన్ కు పదము విభూషణ్ పురసాకీరంతో 
సతకీరించారు. రామన్ మెగససే అవారుడా , ప్రపంచ ఆహార అవారుడా  వంటి 
ప్రత్ష్ట్ఠ తముక పురసాకీరాల్ ఆయనను వరించాయి. దేశంలో శ్్వత విపలువానిక్ 
చేసిన సేవలకు గురితింపుగా ఆయన జనముదినం నవంబర్ 26ని జాతీయ పాల 
దిన్త్సవంగా పాటిసుతినానారు. 2012 సంవత్సరంలో 90 సంవత్సరాల 
వయసులో కురియెన్ త్దిశా్వస విడిచారు.  
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గతంతో మన అనుబంధానినా 
బలోపేతం చేసే రోజుల్, 
సందరా్ల్ కొనినా ఉంటాయి. 
ఉజ్వల భవిష్యత్తి దిశగా పని 
చేసేలా మనందరికీ 
ఉతేతిజపరుసాతియి. నవంబర్ 
26 చారిత్రక దినం. 73 
సంవత్సరాల క్రితం కొతతి 
రూపంలో రాజా్యంగానినా 
మనం ఆమోదించుకునానాం.

భా రత రాజా్యంగానినా 73 సంవత్సరాల క్రితమే ఆమోదించినప్పటికీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ మాత్రమే రాజా్యంగ దిన్త్సవానినాసంసమురణ వేడుక ప్రారంభంచారు. నవంబర్ 

26వ తేదీన దేశం 8వ రాజా్యంగ దిన్త్సవం నిర్వహించుకుంటుననా తరుణంలో దాని ప్రాధాన్యతపై 
ప్రధానమంత్రి దృకోకీణానినా తెల్సుకుందాం. పల్ సందరా్లోలు  ఆయన దానినా వ్యకతిం చేశారు.

ఏడు దశాబా్ద ల క్రితం పారలుమెంటు సంట్రల్ హాల్లో పవిత్ర గళాల్ వినిపించాయి. రాజా్యంగంలోని 
ప్రత్ ఒకకీ అధికరణానినా నిశితంగా చరిచుంచారు. వాద్పవాదాల్, వాసతివాల్, ఆలోచనల మారి్పడి 
జరిగంది. విశా్వసం, కలల్, సంకలా్పల గురించి చరిచుంచారు. ఒక రకంగా చపా్పలంటే పారలుమెంటు 
సంట్రల్ హాల్లోని ఈ ప్రదేశం మేథసు్సకు మహా కుంభ్ వంటిది. దేశంలోని అనినా ప్రాంతాల ప్రజల 
కలలకు పదరూపం కలి్పంచేంద్కు గటి్ట ప్రయతానాల్ జరిగాయి. రాజా్యంగ రూపకల్పన కోసం 
ప్రత్యక్షంగాను, పరోక్షంగాను ఎంతో శ్రమించిన డాక్టర్ రాజంద్ర ప్రసాద్, డాక్టర్ భీమ్ రావు బాబాసాహెబ్ 
అంబేదకీర్, సరా్ద ర్ వలలుభాయ్ పటేల్, పండిట్ నెహ్రూ, ఆచార్య సుక్రానీజీ, మౌలానా ఆజాద్, పురుషోతతిమ్ 
దాస్ టాండన్, సుచేతా కృపలానీ, హంస మెహతా, ఎల్.డి. కృషణాసా్వమి అయ్యర్, ఎన్.గోపాలసా్వమి 
అంగర్, జాన్ మతాయ్ వంటి మహోననాత్ల్ ఈ అద్్త వారసతా్వనినా మన చేత్లకు అందించారు. 
నడు రాజా్యంగం రాయవలసిన బాధ్యత మనక్ అప్పగంచి ఉంటే ఏం జరిగ ఉండద్ ఊహించండి. 
సా్వతంతో్యరాద్యమ నీడలతో పాటు దేశభక్తి జా్వలల్, దేశ వేరా్పటు బీభత్సకాండ, జాతీయ ప్రయోజనానిక్ 
అత్్యననాత ఆసనం వేశారు. ప్రత్ ఒకకీరి హృదయాలోలు ని మంత్రం ఒకకీటే. భననాత్వం,పల్ 
భాషల్,మాండలికాల్, వరాగా ల్, రాచరిక రాజా్యలను రాజా్యంగం పరిధిలో ఏక తాటి పైక్ తీసుకురావడం, 
ముంద్కు పురోగమించే వ్్యహం రచించడం  సాధ్యమేనా, రాజా్యంగంలో ఒకకీ పుట అయినా 
రాయగలమా అననాది నాకు అనుమానమే. విభననా అభప్రాయాల్ననాప్పటికీ వారంతా ఒకకీ చోట 
కూర్చుని చరిచుంచుకుని జాతీయ ప్రయోజనాలే ప్రథమంగా రాజా్యంగం రచించిన ఆ మహోననాత్లైన 
వ్యకుతిలందరికీ నను అభవాదం చేసుతినానాను.

మన రాజా్యంగం కవలం అధికరణాల సంపుటి కాద్. సహస్రాబి్ద అవిచి్ఛననా సాంప్రదాయాల 

మనరాజాయూంగం:వేల్దిసంవతస్రాలభారతదేశ
సమున్నతసంప్ర దాయానిక్ప్ర తిబింబం

నరంద్ర మోదీ,ప్ర ధానమంతి్ర
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ఆధునిక రూపం. దాని ఫలితంగా రాజా్యంగానిక్ త్చ తప్పకుండా మనం కటు్ట బడాలి.
 గ్రామ పంచాయతీ సాథా యినుంచి పారలుమెంటు వరకు ప్రజాప్రత్నిధుల్గా మనం ఎలలుప్పుడూ 

రాజా్యంగానిక్ త్చ తప్పకుండా కటు్ట బడి ఉనానాం. ఆ కృషలో భాగంగా రాజా్యంగ ఆలోచన 
దెబబు త్నకూడదననా విషయం మనం విసమురించకూడద్. అంద్క మన ప్రయతానాల్, 
కార్యక్రమాల్ రాజా్యంగం వల్గులో సరిగాగా  ఉనానాయా లేక తప్పుగా ఉనానాయా అని 
నిరాధి రించుకునంద్కు ప్రత్ ఏడాది మనం రాజా్యంగ దిన్త్సవం నిర్వహించుకోవాలి. 
వాసతివానిక్ దేశానిక్ సా్వతంత్యరాం సిదిధించిన వనువంటన, జనవరి 26వ తేదీన (1950) 
రాజా్యంగం అమల్లోక్ వచిచున వంటన నవంబర్ 26ని రాజా్యంగ దిన్త్సవంగా పాటించి 
ఉండాలి్సంది. అలా చేయడం వలలు మన తరాల్ రాజా్యంగం ఎలా తయారయింది, ఎంద్కు 
తయారయింది, ఏ విధంగా, ఎవరి కోసం తయారయింద్  తెల్సుకుని ఉండ వారు. వారిషిక 
ప్రాత్పదికన ఈ అంశాలనీనా పరిశ్లించినట్టయితే రాజా్యంగానినా ప్రపంచంలో సజీవ పత్రంగా, 
సామాజిక పత్రంగా గురితింపు పొంది ఉండది. తరాల వైవిధ్యభరితమైన దేశానినా కలిపి ఉంచే 
శక్తిగా నిలిచి ఉండది. 

కాని, కొందరు ఆ అవకాశం జారవిడుచుకునానారు. బాబాసాహెబ్ అంబేదకీర్ 125వ 
జయంత్క్ మించిన పవిత్ర సందర్ం ఏముంటుంది?   బాబా సాహెబ్ అంబేదకీర్ మనక్ గొప్ప 
బహుమత్ ఇచాచురు. దాని దా్వరా మనం ఎలలుప్పుడూ ఆయనినా గురుతించుకోవాలి. రాజా్యంగం 
ఆమోదం పొందడానిక్ ఒక రోజు ముంద్ 1949 నవంబర్ 25వ తేదీన బాబా సాహెబ్ 
అంబేదకీర్ తన ముగంపు పల్కులోలు  ఏం చపా్పరో నను ఒకసారి ప్రసాతివించవలసి ఉంది. 
భారతదేశం 1947లో తొలిసారిగా సా్వతంత్యరాం సాధించినప్పటికీ 1950 జనవరి 26వ తేదీన 
గణతంత్రం అయిందననా విషయం బాబాసాహెబ్ జాత్క్ గురుతి చేశారు. కాని, అది వాసతివం 
కాద్. భారతదేశం ఒకప్పుడు సర్వస్వతంత్రమైనది. పల్ గణతంత్ర రాజా్యల్ండవి. అయినా 
కూడా మనం చేసిన తప్పుల వలలున మనం సా్వతంత్యరాం, రిపబిలుక్ స్వభావం కోలో్పయాం అంటూ 
ఆయన ఆగ్రహం  ప్రకటించారు. 

“మనం సా్వతంత్రం సాధించాం;  మనం రిపబిలుక్ గా మారాం;  కాని దానినా మనం 
నిలబటు్ట కోగలమా” అని ప్రశినాసూతి బాబాసాహెబ్ దేశ ప్రజలను హెచచురించారు. మనం గతం 
నుంచి పాఠాల్ నరుచుకుంటునానామా?  బాబాసాహెబ్ నడు జీవించి ఉంటే ఆయనినా మించి 
ఆనందంగా ఉండదెవరు?  ఇననాళలులో దేశం వారి ప్రశనాలకు సమాధానాల్ చప్పడమే కాద్, 
సా్వతంత్ర్యం, ప్రజాసా్వమ్యం బలోపేతం చేసుకుని మరింత సుసంపననాం చేశాం. అంద్క ఈ 
రాజా్యంగ దిన్త్సవ సందర్ంలో గత ఏడు దశాబా్ద ల్గా రాజా్యంగ సూఫూరితిని  చకుకీ చదరకుండా 
నిలబటి్టన శాసనవ్యవసథా, కార్యనిరా్వహక వ్యవసథా, నా్యయవ్యవసథాలోని సహచరులందరినీ నను 
గర్వంగా గురుతి చేసుకుని అభవాదం చేసుతినానాను. ప్రజాసా్వమ్యంపై భారత విశా్వసం 
క్షీణించడానినా ఎననాటికీ అనుమత్ంచని 130 కోటలు మంది భారతీయుల ముంద్ నను శిరసు 
వంచి అభవాదం చేసుతినానాను. మన రాజా్యంగం ఎలలుప్పుడూ పవిత్రమైన గ్రంథం, మారగాదర్శకం 
చేసే జ్్యత్. 

73 సంవత్సరాల రాజా్యంగ చరిత్ర మనక్ ఆనందం, ఉలాలు సం వంటి మిశ్రమ మన్భావాల్ 
కలిగంచింది. రాజా్యంగ సూఫూరితి ఎననాడూ  చకుకీ చదరలేద్ అననాదే ఆ ఆనందం. రాజా్యంగానినా 
నీరు గారేచు ప్రయతానాలేవి జరిగనా దేశ ప్రజలందరూ కలిసి వాటిని సంఘటితంగా ఓడించి 
ఉండవారు. రాజా్యంగం ఎననాడూ విమర్శకు గురి కాలేద్. రాజా్యంగ బలంతోన మనం ఏక్ 
భారత్-శ్రేష్ఠ భారత్ బాటలో పురోగమిసుతినానాం. మనం రాజా్యంగ పరిధిలోన అనినా సంసకీరణల్ 
చేశాం. వైవిధ్యభరితమైన, సువిశాల భారతంలో ప్రగత్శ్ల భవిష్యత్ దిశగా మనం వేసే 
అడుగుల్ రాజా్యంగం, రాజా్యంగ పరిమిత్ల్, రాజా్యంగ సూఫూరితి పరిధిలోన ఉనానాయి. 

ర్జాయోంగం ఆమోదం పందడ్నిక్ 
ముందు రోజున 1949 నవంబర్ 25వ 
త్దీన బాబా సహెబ్ అంబేద్ర్ 
ముగంపు ప్రసంగంల్ ప్రసతివించిన 
మాటలు ఈ సందర్ంగా నేను 
తప్నిసరగా ప్రసతివించాలిస్ ఉంది. 
భారతదేశం 1947ల్ తొలిసరగా 
స్వతంత్రయో్ం సధించినప్టికీ 1950 
జనవర 26వ త్దీన గణతంత్రం 
అయందన్న విషయం బాబాసహెబ్ 
జాతిక్ గురుతి చేశ్రు. కాని అది వాసతివం 
కాదు. భారతదేశం ఒకపు్డు 
సర్వస్వతంత్రమనది. పలు గణతంత్ర 
ర్జాయోలుండవి. అయన్ కూడ్ మనం 
చేసిన తపు్ల వలలోనే మనం 
స్వతంత్రయో్ం, రపబిలోక్ స్వభావం 
కోల్్యాం అంటూ ఆయన ఆగ్రహం 
ప్రకటించారు. అలాంటి పరసి్థతుల్లో  
“మనం స్వతంత్రం సధించాం;  
మనం రపబిలోక్ గా మార్ం;  కాని దాని్న 
మనం నిలబెటుటికోగలమా?” అని 
ప్రశి్నంచారు. మనం గతం నుంచి 
పాఠాలు నేరుచుకంటున్్నమా? అన్్నరు.
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మనందరికీ రాజా్యంగం అత్ పెద్ద, పవిత్ర గ్రంథం. 
రాజా్యంగంలో మన జీవితం, మన 

సాంప్రదాయాల్, మన విశా్వసాల్, మన ప్రవరతిన, 
మన నైత్క విల్వల్ అనీనా మిళితమై ఉనానాయి. 
అలాగే మనం ఎద్ర్కీంటుననా పల్ సవాళలుకు 
పరిష్టకీరాల్ కూడా ఉనానాయి. మనం వల్పలి 
వల్గుకు గవాక్షాల్ తెరిచి ఉంచినంద్ వలలు మన 
రాజా్యంగం సర్వసమగ్రం అని కూడా చప్పవచుచు. 
దానిక్ తోడు లోపల ఉననా దీపం మరినినా వలిగంచే 
అవకాశం మనక్ ఇసతింది.

2014 సంవత్సరంలో ఎర్రకోట బ్రుజుల నుంచి 
మాటాలు డుత్ చపి్పన మాటల్ పునరుదాఘా టిసుతినానాను. 
మన రాజా్యంగానినా రండు మాటలోలు  చపా్పలంటే 
“భారతీయుల ఆతముగౌరవం, భారతీయుల ఐక్యత” 
అనాలి. మన రాజా్యంగం ప్రత్ ఒకకీ పౌరునికీ 
ఆతముగౌరవం హామీగా ఇచిచుంది. భారతదేశ ఐక్యత, 
సమగ్రతలను కాపాడుత్ంది. ప్రపంచ 
ప్రజాసా్వమా్యలకు మూలం మన రాజా్యంగం. అది 
మన హకుకీలే కాద్, బాధ్యతల్ కూడా తెల్సుకునలా 
చేసింది. మన రాజా్యంగం ఒక రకంగా యావత్ 
ప్రపంచంలో అత్యంత లౌక్కమైనది.

మన కలల్ ఎంత పెద్దవైనా, మనం ఎకకీడకు వళిలునా రాజా్యంగం 
ఎలాంటి పరిమిత్ల్ విధించలేద్. రాజా్యంగం హకుకీల్ ప్రసాదించడమే 
కాద్, విధుల్ పాటించాలని కూడా కోరుతోంది. వ్యకుతిల్, కుటుంబాల్, 
సమాజంగా రాజా్యంగం, దేశం, పౌరుల కలల్ కోరుత్ననా రీత్లో 
బాధ్యతల్ పాటించడంపై చితతిశుదిధి కలిగ ఉనానామా?    రాజంద్ర 
బాబ్జీ చపి్పనటు్ట  ఒక నియమంగా రాజా్యంగం రచించని దానినా కూడా 
మనం పాటించాలి, అదే భారతదేశం ప్రతే్యకత. ఇటీవల దశాబా్ద లోలు  మన 
హకుకీల్ సిథారీకరించుకునానాం. అది అవసరం, నిజం. జనాభాలోని  పెద్ద 
వరాగా నిక్ హకుకీల్ నిరాకరించిన సమాజానినా మనం చూశాం. తొల్త 
హకుకీల గురించి తెలియచేయకుండా జనాభాలో పెద్ద వరాగా నిక్ నా్యయం, 
సమభావన అందించడం సాధ్యం కాద్.

పౌరుల్గా విధుల్, బాధ్యతల్, హకుకీలను ప్రత్బింబించడం 
ప్రసుతిత అవసరం. మన బాధ్యతల్ నిర్వరితించకుండా హకుకీల్ 
పరిరక్షించుకోవడం సాధ్యం కాద్. పిలలులను పాఠశాలకు పంపినప్పుడ 
తలిలుదండ్రుల్ తమ బాధ్యత తీరుచుకుననాట్టవుత్ంది. కాని, పిలలుల్ 
మాతృభాష నరుచుకోవాలని నిరంతరం గటి్టగా కోరినప్పుడజాత్క్ సేవ 
చేయాలన తమ పౌర బాధ్యత కూడా నెరవేరిచునట్టవుత్ంది. నీటిని ప్రత్ 
ఒకకీ చుకకీ సంరక్షించినప్పుడ పౌరుల్ తమ పౌర బాధ్యతల్ 
నెరవేరచుగల్గుతారు.

ఇది 75వ భారత సా్వతంత్యరా సంవత్సరం. ఇది 
అమృత కాలం. బ్రిటిషరులు  ఎప్పుడూ భారత  పౌరుల 
హకుకీల్ అవరోధాల్ కలి్పసూతి ఉండ వారు గనుక 
వాటి కోసం పోరాడడం తప్పనిసరి, సహజం. 
భారతీయ పౌరులకు సమాన హకుకీల్ కూడా 
ఉండాలని మహాతాము గాంధీ సహా ప్రత్ ఒకకీరూ 
భావించడం సహజం కావడం వలలున ఆయన వాటి 
కోసం పోరాటం కొనసాగంచారు. సా్వతంతో్యరాద్యమ 
హకుకీల గురించి పోరాడుత్న ఎలలుప్పుడూ 
మహాతాముగాంధీ ప్రజలను విధుల నిర్వహణకు 
సమాయతతిం చేశారననాది కూడా వాసతివం. ఆయన 
ఎలలుప్పుడూ దేశ ప్రజలోలు  స్వచ్ఛత, వయోజన విద్య, 
మహిళల ఆతముగౌరవం, మహిళా సాధికారత, ఖాదీ 
వినియోగం, స్వయం-సమృదిధి వితతినాల్ ప్రజల 
మనసులోలు  నాటే ప్రయతనాం చేశారు.

మహాతాము గాంధీ నాటిన ఆ వితతినాల్  
సా్వతంతా్యరానంతరం ఒక వటవృక్షంగా 
తయారుకావాలి. కాని, ద్రదృష్టవశాత్తి తమతో  
(రాజకీయ పారీ్టల్) ఉననాంతవరకు మాత్రం హకుకీల 
గురించి మాటాలు డ పాలనా వ్యవసథా మాత్రమే 
ఏర్పడింది. దేశానిక్  సా్వతంత్యరాం సిది్దంచగాన 

విధుల్ సక్రమంగా నిర్వరితించాలని వారు పటు్ట బటి్టనట్టయితే హకుకీలకు 
ఆట్మేటిక్ గా రక్షణ ఏర్పడి ఉండది. విధి అనది బాధ్యతాయుత 
ధోరణిని కూడా అందిసుతింది, విధి సమాజం పటలు బాధ్యత ధోరణిని 
కూడా అలవరుసుతింది. హకుకీల్ ఒకోకీసారి నా హకుకీల్ నను పొందాలి 
అన ఆలోచనా ధోరణిని పెంచుత్ంది. విధి నిర్వహణ నా బాధ్యత అని 
సగటు జీవి భావించినప్పుడ బాధ్యతాయుత ధోరణి ఏర్పడుత్ంది. నను 
విధిని నిర్వరితించినప్పుడు ఇతరుల హకుకీలకు కూడా రక్షణ, గౌరవం 
లభసుతింది. విధుల్, బాధ్యతల దా్వరా మాత్రమే ఆరోగ్యవంతమైన 
సమాజం సృష్టంచగల్గుతాం.

సా్వతంత్యరా అమృత మహోత్సవ్ కాలంలో మనందరం హకుకీల 
పరిరక్షణ బాటలో నడవడం చాలా అవసరం. హకుకీలకు హామీ ఇచేచు 
బాటలో నడిచినప్పుడు ఇతరుల హకుకీలను గౌరవంతో ఆమోదించే 
వాతావరణం ఏర్పడుత్ంది. ఇతరులకు అందాలి్సన  హకుకీల్ 
అంద్తాయి. మనం రాజా్యంగ దిన్త్సవం నిర్వహించుకుంటుననా 
సమయంలో మరింత అంక్త భావంతో విధి నిర్వహణ బాటలో 
ముంద్కు నడిచినట్టయితే  ప్రత్ ఒకకీరి హకుకీల్ పరిరక్షించే సూఫూరితి 
ఎలలుప్పుడూ ఏర్పడుత్ంది.  సా్వతంత్యరా సమర యోధుల్ ఏ కలలతో 
దేశానినా నిరిముంచారో వాటిని సాకారం చేసే అదృష్టం మనక్ లభంచింది. 
ఆ కలల్ సాకారం చేయడంలో ఎలాంటి నిరలుక్షా్యనిక్ తావీయకూడద్. 

“మనం సరైన బాటల్ 

ప్రయాణిసతిన్్నమా లేదా అని 

మదింపు చేసకనే అవకాశం 

కలి్సతింది గనుక ర్జాయోంగ 

దినోతస్వం మనం 

నిర్వహించుకోవాలి.

ఈ స్వతంత్రయో్ అమృత 

మహోతస్వ్ కాలంల్ మన 

హక్లు 

పరరక్షించుకనేందుక మనం 

విధినిర్వహణ బాటల్ 

ముందుక సగడం తప్నిసర.’’

ర్జాయోంగ దినోతస్వ ప్రత్యోకంజాతీయం
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ఉతతిర్ఖండ్ ల్ని మన గ్రామం చుటూటి మదాన 
ప్రాంతాలత్ మనోహరంగా  దర్శనం ఇసతింది. భారత 
సరహదుదిల్ ఇదే చివర గ్రామం అని కూడ్ చబ్తూ 
ఉంట్రు. కాని, ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీక్  
సరహదుదిల్ని ప్రతి ఒక్ గ్రామం ప్రథమ గ్రామమే. గతంల్ 
ఈ గ్రామాలు వివక్షక గురయ్యోవి. కాని ఇపు్డు ఈ ప్రాంత 
గ్రామాల ప్రజల అంచన్లను తీరచు దిశగా కృష 
జరుగుత్ంది. అదే సమయంల్ సత్వర 
అభివృదిదిసధించేందుక వీలుగా సరహదుది గ్రామాల్లో 
చైతనయోవంతమన జీవితం ఉండందుక వీలుగా చరయోలు 
తీసకంటున్్నరు. ఈ చొరవల్ భాగంగా ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ అకోటిబర్ 21వ త్దీన మనల్ రూ.3400 
కోటలోక పైబడిన విలువ గల  రోడుడా, రోప్ వే ప్రాజెకటిలక 
శంకస్థపన చేశ్రు.

21వ శతాబి్ద అభవృదిధి చందిన భారతదేశ నిరముణానిక్ ఆతముగౌరవం, 
వారసత్వం అనవి రండు బలమైన సతింభాల్. అంద్కోసం 
చేయదగనంత కృష చేసూతి ఈ రండు సతింభాలపై జాత్  బలోపేతం 

అవుతోంది. ఉతతిరాఖండ్ సరిహద్్ద లోచివరి గ్రామంగా పేర్ందిన మనలో 
వివిధ అభవృదిధి కార్యక్రమాలకు శంకుసాథా పన చేసిన సందర్ంగా 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటాలు డుత్ “మన విశా్వసానిక్ ప్రతీకలైన 
ఆధా్యత్ముక  కంద్రాల్ కవల నిరాముణాల్ కాద్, మనక్ జీవం అందించే 
శకుతిల్. ఎంతో సంక్లుష్ట సిథాత్లోలు  కూడా మనని సజీవంగా నిలిప బలమైన 
శకుతిల్ అవి. దీరఘాకాలం నిరలుక్షా్యనిక్ గురైనా ఈ ఆధా్యత్ముక కంద్రాల 
ప్రాధాన్యత తగగాలేద్ వాటి పటలు మన భక్తి భావం కూడా తగగాలేద్. ఈ 
కారణంగాన నడు కాశ్, ఉజజీయిని, అయోధ్య వంటి ఎన్నా ఆధా్యత్ముక 
కంద్రాల్ పోగొటు్ట కుననా వైభవానినా, వారసతా్వనినా 
పునరుదధిరించుకుంటునానాయి. కదార్ నాథ్, బదరీనాథ్, హేమ్ కుండ్ 
సాహిబ్ వంటి క్షేత్రాల్ పల్ సేవలను టెకానాలజీతో అనుసంధానం 
చేసుతినానాయి. అయోధ్యలోని రామాలయం నుంచి గుజరాత్ లోని పవ్ గఢ్ 
లో ఉననా మా కాళికా ఆలయం, దేవీ వింధా్యచల కారిడార్ వరకు అనీనా 
భారతదేశ సాంసకీకృత్క, సాంప్రదాయిక విల్వలను సుప్రత్ష్ఠం 
చేసుతినానాయి. ఈ మత కంద్రాల పునరుజీజీవంతో ఆయా కంద్రాలకు 
యాత్రికుల రాకపోకల్ తేలిక కాకపోవడమే కాకుండా వయసు పైబడిన 
వారు కూడా ఎలాంటి కష్టం లేకుండా అకకీడకు చేరగల్గుతారు” అనానారు. 
సాథా నిక ఉత్పత్తిలను, స్వయం-సహాయక బృందాల కృషని ప్రోత్సహించే 
లక్షష్ంతో ప్రజల్ ఏ ప్రాంతానిక్ పర్యటనకు వళిలునా తమ ప్రయాణ బడెజీట్లు  
5 శాతం సాథా నిక ఉత్పత్తిల కొనుగోల్కు కటాయించాలని ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ కోరారు. “ఈ వైఖరి సాథా నిక ఉత్పత్తిలకు భారీ ఉతేతిజం 
అందించడమే కాద్, మీకు కూడా అద్్తమైన సంతృపితిని కలిగసుతింది” 
అని ప్రధానమంత్రి చపా్పరు.

సంస్ృతిక
వై భవం

 కదార్ నాథ్ వద్ద 9.7 క్లోమీటరలు పొడవైన రోప్ వే. ఇది గౌరీకుండ్ ను కదార్ 
నాథ్ తో అనుసంధానం చేయడమే కాద్...రండు ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణ 
కాలానినా 6-7 గంటల నుంచి 30 నిముష్టలకు తగగాసుతింది.

 హేమ్ కుండ్ రోప్ వే గోవింద్ ఘాట్ ని హేమ్ కుండ్ సాహిబ్ తో అనుసంధానం 
చేసుతింది. దీని నిడివి సుమారు 12.4 క్లోమీటరులు  ఉంటుంది. ఇది రండు 
ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణ కాలానినా 45 నిముష్టలకు తగగాసుతింది. ఈ రోప్ వే వేలీ 
ఆఫ్ ఫలువర్్స నషనల్ పార్కీ ముఖచిత్రం ఘంగారియాను కూడా కల్పుత్ంది. 

 రూ.2430 కోటలుతో నిరిముంచే ఈ రోప్ వే పూరితిగా పరా్యవరణ హితమైనది. 
ప్రయాణం సురక్షితం, సౌకర్యవంతం చేసుతింది. ఇది మత పరా్యటకానినా 
ఉతేతిజితం చేయడమే కాకుండా ఆరిథాకాభవృదిధిక్ ద్హదపడుత్ంది. పల్ ఉపాధి 
అవకాశాల్ కూడా కలి్పసుతింది.

 రూ.1000 కోటలు విల్వ గల రోడుడా  విసతిరణ ప్రాజెకు్టలకు కూడా శంకుసాథా పన 
జరిగంది. మన నుంచి మన పాస్ వరకు, జ్షమఠ్ నుంచి మలారి వరకు రండు 
రోడుడా  విసతిరణ ప్రాజెకు్టలకు శంకుసాథా పన చేయడం సరిహద్్ద  ప్రాంతాలోలు  అనినా 
కాలమాన పరిసిథాత్లను తటు్ట కోగల రోడలు నిరాముణం దిశగా కీలకమైన అడుగు.  

ఉతతి రాఖండ్ల్ని‘మన’గా్ర మంల్
పలుఅభివృదిధి పా్ర జకు్ట లకుశంకుసథా పన

సంస్ృతి జాతీయం
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పండుగల్ భారతదేశ సంసకీకృత్, నాగరికతలో ఎలలుప్పుడూ ప్రకృత్సిదధిమైన ఒక భాగం. వాటిని ప్రజల్ కాపాడుకుంటూ వసుతినానారు. దీవాళి దీపాల్, 
కాంత్ పుంజానిక్ సంబంధించిన పండుగ. భారతీయ ఆదరా్శల్, విల్వల్, సిదాధి ంతాలను దీపావళి నాటి దీపాల్ ప్రత్బింబిసాతియి. దీపం నుంచి 

దీపావళి అనది మన భారతీయ తత్వంలో ఒక భాగం. ఈ అంశం దృష్టలో ఉంచుకుని దీపావళిని భక్తి భావం, శక్తిక్ ప్రతీకగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ అయోధ్యలో అకో్ట బర్ 23వ తేదీన భారీ దీపోత్సవ వేడుకల్ నిర్వహించారు. అకో్ట బర్24వ తేదీన తాను గత 21 సంవత్సరాల్గా చేసుతిననా 

విధంగాన కారిగాల్ లో సైనికులతో కలిసి దీపావళి వేడుకల్ చేసుకున కార్యక్రమంలో పాల్గా నానారు.

భక్తి ,శకుతి లకలబోతభక్తి ,శకుతి లకలబోత
వలుగులదీపావళివలుగులదీపావళి

దీపాల పండుగజాతీయం
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మేజర్ అమిత్ తొలిసారిగా 2001 సంవత్సరంలో బాలచడిలోని సైనిక్ 
సూకీల్ లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిశారు. అకో్ట బర్ 24వ 
తేదీన  కారిగాల్ లో ప్రధానమంత్రిని మరోసారి కలిశారు. మేజర్ అమిత్ 
తో ఈ సమావేశం అత్యంత భావోదే్వగపూరితమైనది.

భారతదేశం సా్వతంత్యరాం సాధించిన 75 సంవత్సరాల వేడుకను 
పురసకీరించుకుని మనం అమృత మహోత్సవం 
నిర్వహించుకుంటుననా సమయంలో ఈ ఏడాది దీపావళి 

వచిచుంది. ఈ పర్వదినానినా పురసకీరించుకుని అయోధ్యలో నిర్వహిసుతిననా 
దీపోత్సవం ఆరో సంవత్సరం ఇది. ఈ ఏడాది దీపోత్సవ వేడుకలో 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా పాల్గా నానారు. దీపావళి సందర్ంగా 
ప్రధానమంత్రి ఉతతిరప్రదేశ్ లోని అయోధ్యలో శ్రీ రామ్ లలాలు  భగవాన్ కు 
అరచునల్ జరిపారు. ఆ తరా్వత శ్రీరామ జనముభూమి యాత్రా సథాలానినా 
పరిశ్లించారు. అదే సమయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భగవాన్ 
శ్రీరామ  పటా్ట భషేకం నిర్వహించి సరయూ నది కొతతి ఘాట్ లో హారత్లో 
పాల్గా నానారు. ఈ కార్యక్రమం జరుగుత్ననా ప్రదేశానిక్ రాగాన ప్రధానమంత్రి 
అకకీడ ఉననా సాధుసంత్లతో సంభాషంచారు. “శ్రీరామునిక్ చందిన 
భూమిగా ఉదాఘా టన జరిగన నాటి నుంచి శ్రీ రాముని ఆదరా్శల్, విల్వల్ 
మరింత శక్తివంతం అయా్యయి. రాముని  ఉదాఘా టన్త్సవంతో ఆయన 
చూపిన బాట మరింతగా వల్గుల్ చిముముతోంది. అయోధ్యలోని 
అడుగడుగులోనూ మనం శ్రీరాముని దర్శనం పొంద్త్నానాం” అని ఈ 
కార్యక్రమంలో మాటాలు డుత్ ప్రధానమంత్రి అనానారు. దీపోత్సవం 
సందర్ంగా అయోధ్యలో 15 లక్షలకు పైగా దీపాల్ వలిగంచారు.ప్ర ధానమంత్రిగా పగాగా ల్ చేపటి్టన తరా్వత కూడా సైనిక దళాలతో 

దీపావళి నిర్వహించుకున సాంప్రదాయానినా నరేంద్ర మోదీ 
కొనసాగంచారు. ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఆయన సైనిక 

దళాలతో దీపావళి నిర్వహించుకోవడం వరుసగా ఇది 9వ సంవత్సరం. ఈ 
సందర్ంగా కారిగాల్ లో జవాన్ లను ఉదే్దశించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
మాటాలు డుత్, భారతదేశం ఎప్పుడూ ప్రపంచ శాంత్న ఆకాంక్షిసుతిందని 
చపా్పరు. “మనం యుదాధి నినా వ్యత్రేక్సాతిం. కాని బలం లేకుండా శాంత్ 

సాధ్యం కాద్. మన సైనిక దళాలకు సామరథాయాంతో పాటు వ్్యహం 
కూడా ఉంది. ఎవరైనా మన వైపు చూసినట్టయితే వారిక్ తమదైన 
భాషలో గటి్ట జవాబ్ ఎలా ఇవా్వలో మన త్రివిధ దళాలకు తెల్సు” 
అనానారు.  

దీపాల పండుగ జాతీయం
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దేశ్నిక్సహాయబృందాలుగాదేశ్నిక్సహాయబృందాలుగా
మారినస్వయంసహాయసంఘాలుమారినస్వయంసహాయసంఘాలు

గా్ర మీణభారతంల్కొతతి విపలో వం

Multi-modal ConnectivityCover Story జాతీయ జీవనోపాధి కారయోక్రమంముఖపత్ర కథనం

నూయో ఇండియా స మాచార్   నవంబర్ 16-30, 202214
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గ్రామీణ ప్రాంతాలోలు  అవకాశాల సృష్ట దా్వరా పేదరికం తగగాంపునకు ఉదే్దశించిన పథకమే 
దీనదయాళ్ అంతో్యదయ యోజన-జాతీయ గ్రామీణ జీవన్పాధి కార్యక్రమం. లక్షలాది గ్రామీణ 

కుటుంబాల జీవన్పాధిక్,  ఆదాయారజీనకు కీలక ఉపకరణంగా ఇది రూపొందింది. మహిళా 
శక్తిక్ కొతతి గురితింపు ఇవ్వడంతోపాటు దిశను నిరే్దశించింది. తదనుగుణంగా పటిష్ట పర్యవేక్షణలో 

సుశిక్షిత్లై, ప్రేరణ పొందిన మహిళల్ చిననాచిననా బృందాల్గా భారతదేశానినా స్వయం 
సమృదధింగా మారేచు లక్షష్ంవైపు నడిపిసుతినానారు. సా్వవలంబన దిశగా వారి ముందడుగు నడు 

దేశానిక చేయూతనిచేచుదిగా రూపుదాలిచుంది.

Multi-modal Connectivity Cover Storyజాతీయ జీవనోపాధి కారయోక్రమం ముఖపత్ర కథనం
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34

721

ర్ష్్రాలు, కేంద్రపాలిత 

ప్రాంతాల్లో స్వయం 

సహాయ బృందాల విసతిరణ

జిలాలోల్లో కారయోకలాపాల 

నిర్వహణ

7,15,390గా్ర మాల్లో ‘ఎన్ఆర్ఎల్ఎం’
క్ందస్వయంసహాయబృందాలు

ఏరా్పటుచేయబడాడా యి

 జాతీయ కారయోక్రమంగా మారుతున్న

ఆజీవికమ్షన్

6,861సమ్తులల్
దీనిక్ంద
కారయూక్ర మం
పా్ర రంభం

2,63,355గా్ర మ
పంచాయతీల్లో 
స్వయంసహాయ
బృందాలఏరా్పటు
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(*మూలం: https://nrlm.gov.in/dashboardForOuter. 
do?methodName=dashboard, 2 నవంబర్, 2022 నాటిక్.)

16,89,27,854

5,29,741

5,13,059 1,22,682

8.62 కోటలో కుటుంబాలుస్వయం
సహాయబృందాలత
అన్సంధానించబడాడా యి

4,15,622
గ్రామీణ సంసథాల్ 
ఏరా్పటయా్యయి
33,16,398
‘ఎస్ హెచ్ జి’లకు ఇప్పటిదాకా 
ఆవృత నిధి మంజూరు
4,75,215
కోటలు రూపాయల్ ఇప్పటిదాకా 
ఆవృత నిధి క్ంద విడుదల 

23,17,553
సంఘాలకు సామాజిక 

పెటు్ట బడి నిధి క్ంద 
ఇప్పటిదాకా మంజూరు 
చేయబడిన ఆరిథాక సహాయం

15,017.28
లక్షల కోటలు రూపాయల మేర 
సామాజిక పెటు్ట బడి నిధుల 
విడుదల

3,84,669
మహిళల్ సామాజిక 
మారగాదర్శక కార్యకరతిల్గా 
పని చేసుతినానారు.

మాసుకీలను కోవిడ్  సమయంలో 
స్వయం సహాయ సంఘాల్ 
తయారు చేశాయి.

రక్షణ సరంజామాను కోవిడ్  సమయంలో స్వయం సహాయ 
సంఘాల్ తయారు చేశాయి.

లీటరలు మేర కోవిడ్  సమయంలో 
శానిటైజర్  తయారీ

ఆహారం అందించే సామూహిక 
వంటశాలల్
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కారయూక్ర మంలక్షయూలు

మరిని్నకుటుంబాలకుప్ర యోజనం

దేశంలోని పేద గ్రామీణ కుటుంబాలను జాతీయ స్రవంత్తో 
అనుసంధానించి వివిధ కార్యక్రమాల దా్వరా పేదరికానినా 
నిరూములించడమే గ్రామీణాభవృదిధి మంత్రిత్వశాఖ లక్షష్ం. 
ఈ మేరకు 2011 జూన్  నెలలో ప్రభుత్వం జాతీయ 
గ్రామీణ జీవన్పాధి కార్యక్రమం (ఎన్ ఆర్ ఎల్ ఎం) 
ప్రారంభంచగా 2015లో దీనినా దీనదయాళ్ అంతో్యదయ 
యోజన-జాతీయ గ్రామీణ జీవన్పాధి కార్యక్రమం 
(డ-ఎన్ ఆర్ ఎల్ ఎం)గా మారాచురు. ఇది గ్రామీణాభవృదిధి 
మంత్రిత్వశాఖ దా్వరా కంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిసుతిననా 
ప్రధాన పేదరిక నిరూములన కార్యక్రమం. స్వయం ఉపాధిక్ 
ప్రోతా్సహం, గ్రామీణ పేదలను సంఘటితం చేయడంపై 
ఈ పథకం దృష్ట సారిసుతింది. పేద కుటుంబాలకు స్వయం 
ఉపాధి, నైపుణ్య ఆధారిత వేతన ఉపాధి అవకాశాల కల్పన 
దా్వరా పేదరికానినా తగగాంచడం దీని ధే్యయం. తదా్వరా 
పేదలకు మరింత సుసిథార, విభననా జీవన్పాధి అవకాశాల్ 
లభసాతియి. పేదల జీవనం  మెరుగు దిశగా 
నిర్వహించబడుత్ననా ప్రపంచంలోని అత్యంత భారీ 
కార్యక్రమాలలో ఇదీ ఒకటిగా ఉంది.

దారిద్యరా రేఖకు దిగువగల (బీపీఎల్ ) కుటుంబాల్ జాతీయ 
గ్రామీణ జీవన్పాధి కార్యక్రమంలో లక్షిత సమూహంగా 
ఉనానాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నతృత్వంలోని ప్రభుత్వం 
2014-2015లో దీనినా సమీక్షించి, పరిధిని విసతిరిసూతి 
దీనదయాళ్ అంతో్యదయ యోజన-జాతీయ గ్రామీణ 
జీవన్పాధి కార్యక్రమం (డ-ఎన్ ఆర్ ఎల్ ఎం)గా మారిచుంది. 
సామాజికారిథాక-కులగణన 2011 ప్రకారం.. లక్షష్ 
సమూహంలో ఏద్ఒక రకమైన పేదరికంలోగల 
కుటుంబాల్నానాయి. కాబటి్ట బీపీఎల్ కారుడానానా లేకునానా 
ప్రభుత్వ సాయం ఆపనునాలకు చేరింది. దీంతో మహిళా 
స్వయం సహాయ సంఘాల సంఖ్య వేగంగా పెరిగంది. 
అటుపైన ఈ పథకం తన పేరు, లక్షష్ం మేరకు దేశంలో, 
సమాజంలో విపలువాతముక మారు్పల్ తెచిచుంది. ఆరిథాక ప్రగత్తో 
మహిళల్, వారి కుటుంబాల్ పేదరికం నుంచి 
బయటపడుత్ండగా జీవన నాణ్యత కూడా మెరుగవుతోంది. 
కార్యక్రమ మూలసతింభం సామాజికాధారితం... అంద్లో 
గ్రామీణ మహిళల్ కీలకం కావడంతో వారి సాధికారత 
కోసం ఈ కార్యక్రమం ఓ భారీ వేదికను సృష్టంచింది.

దీన్దయాళ్అంతయూదయ
యోజన-జాతీయజీవనోపాధి
కారయూక్ర మం
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మహిళా స్వయం-సహాయ సంఘాల బలం 

నేడు ప్రగతిశీల భారతదేశం, స్వతంత్రయో్ 

అమృతకాలపు  స్వవలంబిత భారతదేశ 

రూపకల్నల్ అతయోంత కీలక పాత్ర 

పోషంచడ్నిక్ కటుటిబడి ఉంది.

- నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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1501.58 17947.63 19449.21

వివరం 2012-13న్ంచి2013-14

ఆరిథా కసంవతస్రాలప్ర గతి

2014-15న్ంచి2022

సప్ట ంబరుదాకాప్ర గతి

2022సప్ట ంబరు

వరకుప్ర గతి

‘ఎస్ హెచ్ జి’ అనుబంధ 
కుటుంబాల్ (లక్షలోలు )

‘ఎన్ ఆర్ ఎల్ ఎం’ స్వయం 
సహాయ సంఘాల్ (లక్షలోలు )

2021-22లో పంపిణీ చేసిన 
బా్యంకు రుణాల్ (రూ.
కోటలులో)
స్వయం సహాయ 
సంఘాలకు సాయం (రూ.
కోటలులో)

236.30

21.31

22944.16

622.96

57.84

531936.15

861.5

79.15

554959.04

దేశంల్ 2014 మారచు 31 
న్టిక్ ‘ఎస్ హెచ్ జి’ల 
‘ఎన్ పిఎ’లు 9.58
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‘సమాజిక న్యకత్వ’ పదధిత్ ఈ 

కారయోక్రమ మూలసతింభం. మహిళా 

సధికారతక ఇది ఒక భారీ వేదికను 

సృషటించింది.
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మహిళల ఆరిథాక సాధికారత వారిక్ సమాన సామాజిక సాధికారతను 
కలి్పసుతింది. మా ప్రభుత్వం బాలికల కోసం నటిదాకా మూసి ఉననావి సహా 
అనినా తల్పులూ తెరిచింది.                                              
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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2014 నుండి 2022 అకోటిబర్  న్టిక్ స్వయం 

సహాయ సంఘాల ‘ఎన్.పి.ఎ’ శ్తం 2.23క 

తగగింది.
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గ్రామీణ మహిళలక ఆర్థక స్వవలంబన 

కలి్ంచడమే ఈ కారయోక్రమ ప్రధాన 

లక్షష్ం.

దేశంలో నడు 8 కోటలు మందిక్ పైగా సదరీమణుల్ ఈ కార్యక్రమంలో 
చేరారు.  అంటే 8 కోటలు కుటుంబాల్ ఇంద్లో 
పాల్పంచుకుంటునానాయి. ప్రత్ గ్రామీణ కుటుంబం నుంచి సదరి 
కావచుచు.. కుమారతి కావచుచు.. తలిలు కావచుచు.. కనీసం ఒక మహిళ ఈ 
పథకంలో భాగసా్వమి కావాలననాదే మా లక్షష్ం.
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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ప్రసుతిత అమృత కాలంలో గుజరాత్  లోని గాంధీనగర్ సరికొతతి 
ప్రగత్ అధా్యయానిక్ శ్రీకారం చుటి్టంది. రక్షణ రంగంలో భారత్ 
వేగంగా సా్వవలంబన వైపు పయనించడం కోసం దేశంలోన 
తొలిసారిగా అకో్ట బరు 19న మహాతాము మందిర్ కనె్వనషిన్ అండ్ 
ఎగజీబిషన్ సంటర్ లో ‘ప్రత్ష్టకు బాటల్’ ఇత్వృతతింగా 
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పూరితి స్వదేశ్ రక్షణరంగ ప్రదర్శనను 
ప్రారంభంచారు. ఈ సందర్ంగా మాటాలు డుత్- “ఇది అమృత 
కాలంలో మేము సంకలి్పంచిన నవ భారతం, దాని సామరాథా యాలను 
ప్రదరి్శసుతింది. ఇంద్లో యువశక్తి కలల్, సంకల్పం, సాహసం, 
శక్తి ఇమిడి ఉనానాయి. తదా్వరా ప్రపంచం దీనిపై కొతతి ఆశల్ 
పెటు్ట కోవచుచు… అలాగే మిత్రదేశాలకు ఇదొక అవకాశం కూడా 
కలి్పసుతింది” అని ప్రధాని పేర్కీనానారు.

ఈ రక్షణరంగ ప్రదర్శన-2022లో భారత రక్షణరంగ 
పరిశ్రమల్, భారతీయ రక్షణ పరిశ్రమల సంబంధిత సంయుకతి 
సంసథాల్, ‘ఎంఎస్ఎంఈ’ల్, అంకుర సంసథాల్ సహా 1300కు 
పైగా తమ ఉత్పత్తిలను ప్రదరి్శంచాయి. ఈ నపథ్యంలో 451క్ 
పైగా అవగాహన ఒప్పందాల్ కుదిరాయి. కాగా, ప్రదర్శన 
ప్రారంభోత్సవానిక్ ముంద్ రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ 
మాటాలు డుత్- “మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేక్ ఫర్ ది వరల్డా’ లక్షష్ల 
సాధన దిశగా చేపటి్టన కీలక చర్యలలో ఈ రక్షణరంగ ప్రదర్శన 
కూడా ఒకటి” అని వలలుడించారు.

ఈ ప్రదర్శనలో హింద్సాథా న్ ఏరోనాటిక్్స లిమిటెడ్ 
రూపొందించిన స్వదేశ్ శిక్షణ విమానం హెచ్.టి.టి-40ని 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆవిషకీరించి, ‘మిషన్ డిఫెన్్స 
సే్పస్ ’ను కూడా ప్రారంభంచారు. అలాగే గుజరాత్  లోని దీసా 
వైమానిక దళ సాథా వరానిక్ ఆయన శంకుసాథా పన చేశారు. 
అంతరాజీ తీయ సరిహద్్ద  నుంచి దీసా కవలం 130 క్లోమీటరలు 
దూరంలో ఉననాంద్న ఇకకీడ ఈ సాథా వరం ఆవశ్యకత, ప్రాధాన్యం 

గురించి ప్రధాని వివరించారు.  ఈ మేరకు 
“మన బలగాల్.. ముఖ్యంగా మన 

వైమానిక దళం దీసాలో ఉననాటలుయితే 
పశిచుమ సరిహద్్ద లో ఎవరు, ఎలాంటి 
ద్సా్సహసానిక్ పాల్పడినా మనం 
మెరుగాగా  త్పి్పకొట్టగలం” అని ఆయన 
స్పష్టం చేశారు.

ఆవిషకీరణలకు  
ప్రోతా్సహంతోపాటు మన బలగాల 

బలోపేతం సహా సరికొతతి, వినూతనా 
పరిష్టకీరాలకు ‘మిషన్ డిఫెన్్స సే్పస్’ 

ద్హదం చేసుతిందని ప్రధాని మోదీ అనానారు. 
రక్షణరంగ ప్రదర్శన నపథ్యంలో ‘ఇండియా-
ఆఫ్రికా: రక్షణ సమన్వయం’పై అనుసరణీయ 

అంతరాజా తీయ
కారయూకల్పాలకుకూడలిగా
మారినగుజరాత్
దేశంలో ఇటీవలి కాలంలో ఉతతిమ పనితీరు కనబరుసూతి అంతరాజీ తీయ 
కార్యకలాపాలకు కూడలిగా మారడంతోపాటు ప్రపంచ వేదికపై భారత 
బ్ండ్ విల్వను పెంచడంలోనూ తనవంత్ పాత్రను పోషసుతిననా 
రాష్ట్రా లోలు  గుజరాత్ ఒకటి. భారతదేశపు ఐక్యతా విగ్రహం నుంచి 
సంప్రదాయ వైదా్యనిక్ అంతరాజీ తీయ కంద్రంగా, తొలి అతా్యధునిక 
సాంకత్కారిథాక నగరంగా, ‘గఫ్్ట’ సిటీగా, భారత తొలి బ్లియన్ 
ఎక్స్ఛంజిదాకా, మోధేరాను తొలి సౌరశక్తి గ్రామంగా తీరిచుదిద్దడం 
దాకా గుజరాత్ ప్రగత్ పయనంలో అనక మైల్రాళ్లునానాయి. గుజరాత్ 
లోని గాంధీనగర్  లో రక్షణరంగ ప్రదర్శన, కవడియాలో ‘మిషన్ 
లైఫ్ ’కు శ్రీకారం చుట్టడం దా్వరా ఈ అభవృదిధి ప్రయాణానిక్ ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మరో రండు కార్యక్రమాలను జ్డించారు.
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వ్్యహం- భద్రత సహకారం’పై భారత్-ఆఫ్రికాల మధ్య రక్షణ చరచుల్ జరిగాయి.
అలాగే హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం పలుస్ (ఐఓఆర్+) 2వ సమావేశం కూడా 

సాగంది. ఈ సందర్ంగా “భారతదేశంపై ప్రపంచానిక్ అంచనాల్ పెరిగాయి.. వాటిని 
దేశం నెరవేరచుగలద్. ఆ మేరకు భారత్ పై ప్రపంచానిక్ గల నమముకానిక్ ఈ రక్షణరంగ 
ప్రదర్శన ప్రతీకగా నిల్సుతింది” అని ప్రధాని మోదీ అనానారు. 

    అలాగే, రక్షణ రంగం ప్రకటించిన దేశంలోన కొనుగోల్ చేసే స్వదేశ్ పరికరాల 
నాల్గో జాబితాను కూడా ఆయన విడుదల చేశారు. ఇంద్లో 101 రక్షణ సామగ్రిని 
చేరచుగా మొతతిం నాల్గు జాబితాలోలు ని పరికరాల సంఖ్య 411కు చేరింది. ఈ 
పరికరాలనినాటినీ ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ క్ంద దేశ్యంగా మాత్రమే కొనుగోల్ చేసాతిరు.

గుజరాత్పరయూటనల్ప్ర జలకు
రూ.15,670కోటలో విలువై నబహుమతులు

రాజ్కోట్ల్రూ.5860కోటలో పా్ర జకు్ట లకు

పా్ర రంభోతస్వం

“ప్రగత్శ్ల భారతం కోసం అభవృదిధి చందిన 
గుజరాత్” తారకమంత్రంగా ప్రధానమంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ అకో్ట బర్ 19-20 తేదీలోలు  
రాష్రాంలో పర్యటించారు. ఇంద్లో భాగంగా 
రాజ్ కోట్, వా్యరా, తాపీ, జునాగఢ్, త్రిమందిర్ 
అదాలజ్ లలో రూ.15,670 కోటలు విల్వైన 
అభవృదిధి పనులకు శంకుసాథా పన, 
ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ఈ సందర్ంగా- 
“పేదల్ సాధికారత పొందితే వారు పేదరికం 
నుంచి వేగంగా బయటపడగలరు” అని ప్రధాని 
మోదీ అనానారు.

గుజరాత్  లోని రాజ్  కోట్  లో రూ.5860 కోటలు 
విల్వైన ప్రాజెకు్టలకు ప్రధాని శంకుసాథా పన, 
జాత్క్ అంక్తం చేశారు. లైట్ హౌస్ 
ప్రాజెకు్టలో నిరిముంచిన 1,144 ఇళలును ఆయన 
అంక్తం చేశారు. అలాగే భారత పట్టణ గృహ 
నిరాముణ మహాసభను కూడా ప్రారంభంచారు. 
బ్రహముణి-II ఆనకట్ట నుంచి నుండి నరముదా 
కాల్వ పంపింగ్ సే్టషన్ వరకు నీటి సరఫరా 
ప్రాజెక్్ట మోరిబు-బల్కీ పైప్ లైన్ ను కూడా 
అంక్తం చేశారు. జాతీయ రహదారి నెంబర్ 
27లోని రాజ్ కోట్ గొండాల్-జెట్ పూర్ 
సక్షన్ లో ఇప్పటికగల నాల్గు వరుసల 
విభాగంలో ఆరు వరుసల విసతిరణసహా అనక 
ఇతర ప్రాజెకు్టలకు శంకుసాథా పన చేశారు.

“భారతదేశం ఎనిమిదేళలు క్ందటి వరకూ ప్రపంచంలోన అత్పెద్ద రక్షణరంగ 
దిగుమత్దారుగా పరిగణించబడది. కానీ, ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ కార్యక్రమం 
ఇవాళ రక్షణ రంగంలో విజయగాథగా రూపుదాల్సతింది. ప్రపంచవా్యపతింగా 

కొనినా ఆయుధ తయారీ కంపెనీల్ ఇప్పటిదాకా రక్షణ రంగంలో 
గుతాతిధిపత్యం చలాయించాయి. అయితే, రక్షణ పరిశ్రమలో ఈ 

గుతాతిధిపతా్యనిక్ గండికొట్టగల శక్తిని తమకుందని భారత యువతరం నడు 
నిరూపించింది.”

-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

n  గడచిన 5 ఏళలోల్ మన రక్షణ 
ఎగుమతులు 8 రెటులో పెరగాయ. 
మనమిపు్డు ప్రపంచంల్ని 75క 
పైగా దేశ్లక రక్షణ సమగ్రి, 
పరకర్లను ఎగుమతి చేసతిన్్నం.

n  భారత్ నుంచి రక్షణ ఎగుమతులు 

2021-22ల్ 1.59 బిలియన్ 
డ్లరులో.. అంటే- దాదాపు రూ.13 వేల 
కోటలోక చేర్య. భవిషయోతుతిల్ దీని్న 
5 బిలియన్ డ్లరులో.. అంటే-  40 
వేల కోటలో రూపాయల స్థయక్ 
చేర్చులని లక్షష్ంగా పెటుటికన్్నం.

రక్షణరంగంల్మెై లురాళ్లో
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అంతరాజీ తీయ ఉద్యమం “ఒక సూరు్యడు-ఒక ప్రపంచం-
ఒక గ్రిడ్” విషయంలో భారతదేశం అగ్రసాథా నంలో 

ఉంది. ఈ మేరకు విపత్తి ప్రత్రోధక మౌలిక సద్పాయాల కల్పన 
కూటమి ఏరా్పటులో ప్రధాన పాత్ర పోషంచింది. తదా్వరా పరా్యవరణ 
పరిరక్షణపై తన భావన గురించి భారతదేశం ప్రపంచానిక్ అవగాహన 
కలి్పంచింది. ఇప్పుడిక పరా్యవరణ పరిరక్షణపై తన సంకలా్పనినా మరింత 
పటిష్టం చేసే దిశగా ప్రపంచంతో భాగసా్వమా్యనినా మరింత మెరుగు 
పరుచుకోవడానిక్ కృష చేసతింది. ఈ క్రమంలో తద్పరి దశక్ంద  
అకో్ట బర్ 20న గుజరాత్ లోని కవడియాలో గల ఏకాతి నగర్ లోని ఐక్యతా 
విగ్రహం వద్ద ‘మిషన్ లైఫ్ ’కు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ శ్రీకారం 
చుటా్ట రు.

 భారతదేశంలో పునరుతా్పదక ఇంధనం, పరా్యవరణ పరిరక్షణ 
లక్షష్ంగా కృష ప్రారంభంచిన రాష్ట్రా లలో గుజరాత్ ఒకటి. కరువు పీడిత 
ప్రాంతాలోలు  భూగర్ జలమట్టం పెంపు కార్యక్రమం.. కాల్వలపై సౌర 
ఫలకాల ఏరా్పటు.. జల సంరక్షణ ఉద్యమాల్.. వంటి ఏ విషయంలోనైనా 
గుజరాత్ సదా తనదైన ముద్ర వేసూతిన ఉంది. అదే క్రమంలో గుజరాత్ లో 
ప్రారంభంచిన ‘మిషన్ లైఫ్’ కార్యక్రమం ‘పి-3’ భావనను బలోపేతం 

చేసుతింది. ‘పి-3’ అంటే- “భూగోళ మిత్రుల్” (ప్రో పాలు నెట్ పీపుల్). ఆ 
మేరకు భవిష్యత్తికు బాటల్ వేసుకోవాలంటే గతకాలపు తపి్పదాల నుంచి 
మనం పాఠాల్ నరుచుకోవడమే మారాగా ంతరం.

“పరా్యవరణం కోసం జీవనశైలి అనది ‘మిషన్ లైఫ్’ తారకమంత్రం” 
అని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ సందర్ంగా స్పష్టం చేశారు. 
వాతావరణ మారు్పలపై పోరాటానినా ఈ కార్యక్రమం 
ప్రజాసా్వమీ్యకరిసుతిందని, ఇంద్లో ప్రత్ ఒకకీరూ తమ సామరాథా యానిక్ 
తగనటులు  సహకరించగలరని ఆయన పేర్కీనానారు. అలాగే అథర్వ వేద 
సూత్రం “మాతా భూమిిః పుత్రోహం పృథివా్య”ను ఉటంక్సూతి- ‘భూమి 
మన తలిలు.. మనమంతా ఆమె బిడడాలం’ అని ప్రధాని వివరించారు. 
‘తగగాంపు, పునరి్వనియోగం, పునరనావీకరణ’తోపాటు వృతాతికార ఆరిథాక 
వ్యవసథా భారతీయ జీవనశైలిలో అంతరా్గమని స్పష్టం చేశారు. ఈ 
నపథ్యంలో ప్రకృత్ పరిరక్షణ సంబంధిత ప్రత్ జీవనశైలి పదధిత్ ‘మిషన్ 
లైఫ్’లో భాగంగా ఉంటుందని తెలిపారు. ఇది మన పూరీ్వకుల్ 
అనుసరించిన విధానమని, నటి మన జీవనశైలిలో దీనినా అంతరా్గం 
చేసుకోవచుచునని ఆయన సూచించారు.

మ్షన్లై ఫ్మంత్ర ం-'పరాయూవరణంకోసంజీవనశై లి'

“మన జీవనశైలి కోసం భూగోళం ఇవ్వగలిగే దానికనానా 1.6 రటులు  
ఎకుకీవగా వనరులను వాడుకుంటునానాం. ఈ మిత్మీరిన అదనపు 
వినియోగం తీవ్ర అసమానతలకు దారితీసతింది. ఈ నపథ్యంలో 

పరా్యవరణ అనుకూల విధానాల అనుసరణలో భారతదేశ నిబదధిత, 
పునరుతా్పదక ఇంధనంలో పెటు్ట బడుల పెంపుపై గటి్ట సంకల్పం 

నాకెంతో సంతోషం కలిగసుతినానాయి.”
- ఆంట్నియో గుటెరజ్, ఐక్యరాజ్య సమిత్ ప్రధాన కార్యదరి్శ

“లైఫ్ అనది- భూగోళం కోసం.. భూగోళం దా్వరా.. 
భూగోళం మీద జీవనశైలి’  అన ప్రధాన సూత్రానినా 

అనుసరించే విధానానినా సూచిసుతింది. మన దైనందిన 
జీవితంలో పరా్యవరణ పరిరక్షణ కోసం మనమంతా 

ఎంతో చేయగలమన సూఫూరితిని ఈ విధానం 
మనక్సుతింది. ఆ మేరకు జీవనశైలిలో మారు్పల్ 

పరా్యవరణానినా రక్షించడంలో ఎంతగాన్ 
సహాయపడతాయి.”

-నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధానమంత్రి

రక్షణ ప్రదర్శన - మిషన్ లైఫ్జాతీయం
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 మీ సమీప ప్రదేశాలోలు  ఆయా రుత్వులోలు  
లభంచే ఆహార పదారాథా లను త్నండి. 
తదా్వరా చకకీటి ఆరోగ్యం సమకూరడమే 
కాకుండా ఇంధనం, డబ్బు ఆదా 
అవుతాయి.

 రోజూ నడక మంచిది లేదా సైక్ల్ 
ఉపయోగంచవచుచు.

 సరైనదే ఎంచుకోండి.. ఆ మేరకు 
డిమాండ్ చేయండి. సొసైటీలో ఇల్లు   
కొనటలుయితే, జల సంరక్షణ, సౌర 
ఫలకాల్ ఉనానాయేమో చూడండి.

 సి్వచ్ ఆపేయండి- అది విద్్యత్ సి్వచ్ 
లేదా నీరు, గా్యస్ లేదా వాహనం 
ఏదైనప్పటికీ అవసరం లేనప్పుడు సి్వచ్ 
ఆపేయండి.

 ప్రచారం చేయండి- ఈ ఉద్యమానినా 
ఇంటింటికీ తీసుకెళలులా అందరికీ 
చప్పండి. జాత్క్చిచున హామీ 
నెరవేరేచుంద్కు సమష్టగా కృష చేదా్ద ం.

తీరంతతెగినబంధంతిరిగి
బల్పేతం

నై పుణయూపాఠశ్లకారయూక్ర మం
పా్ర రంభం

వాయూరా,తాపీల్అభివృదిధి పన్లకు
శంకుసథా పన

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అకో్ట బర్ 19న 
గుజరాత్  లోని జునాగఢ్ లో రూ.3580 కోటలుతో 
అనక అభవృదిధి కార్యక్రమాలకు శంకుసాథా పన 
చేశారు. ఇంద్లో భాగంగా ఇకకీడ సరకు రవాణా 
వసత్ల్ నిరిముతమవుతాయి. దీంతో పండులు , 
కూరగాయల్, చేపల్ తదితర ఉత్పత్తిల రవాణా 
సులభమవుత్ంది.

గుజరాత్ లోని త్రిమందిర్ లో గల అదాలజ్ లో 
రూ.10,000 కోటలు అంచనా వ్యయంతో ‘నైపుణ్య 
పాఠశాల కార్యక్రమం (మిషన్ సూకీల్్స ఆఫ్ 
ఎక్సలెన్్స )ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
ప్రారంభంచారు. ఇంద్లో భాగంగా 50 వేల కొతతి 
తరగత్ గద్ల్, లక్షకుపైగా సాముర్్ట కాలు స్  రూమ్ ల్ 
నిరిముసాతిరు. మరోవైపు ఇకకీడ రూ.4260 కోటలు మేర 
విల్వైన ప్రాజెకు్టలను కూడా ప్రధాని 
ప్రారంభంచారు.

తాపీ, నరముదా జిలాలు ల నీటి సరఫరా ప్రాజెకు్ట , 
సపుతర నుంచి ఐక్యతా విగ్రహం దాకా సంధాన 
రహదారి నిరాముణం, పకకీనగల గరిజన ప్రాంత 
ప్రాజెకు్టల అభవృదిధి వగైరా రూ.1970 కోటలు 
విల్వైన పనులను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
ప్రారంభంచారు. ఈ సందర్ంగా 
మాటాలు డుత్- ‘మిష న్ సూకీల్ ఆఫ్ ఎక్స లెన్్స’ 
క్ంద దాదాపు 4000 గరిజన ప్రాంతాలోలు  
విద్య ను ఆధునికీకరిసాతిమని తెలిపారు. 

‘మ్షన్లై ఫ్’మూడుదశలవ్యూహం

ఈఐదుదశలతజీవితాని్న
బల్పేతంచేసుకోండి

భారతపరాయూవరణహిత
కారయూక్ర మాలు

రక్షణ ప్రదర్శన - మిషన్ లైఫ్ జాతీయం

 ప్రపంచ తలసరి వారిషిక ఉదాగా ర సగటు 4 
టనునాల్ కాగా, భారత్ లో కవలం 1.5 
టనునాలే.

 భారత్ ప్రపంచంలో నాల్గో అత్పెద్ద 
పునరుతా్పదక ఇంధన సామరథాయాంగల దేశం.

 పవన విద్్యత్ లోనూ భారత్ నాల్గో 
సాథా నంలో ఉండగా.. సౌరశక్తిలో ఐద్ సాథా నంలో 
ఉంది.

 7-8 ఏళలులో పునరుతా్పదక ఇంధన సామరథాయాం 
290 శాతం దాకా పెరిగంది.

 శిలాజతర ఇంధన వనరుల నుంచి 40 శాతం 
విద్్యత్ సామరథాయాం లక్షా్యనినా గడువుకు 9 ఏళలు 
ముందే సాధించింది.

 పెట్రోల్ లో 10 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం 
లక్షా్యనినా గడువుకు 5 నెలల ముందే 
సాధించింది.

 జాతీయ ఉదజని కార్యక్రమం దా్వరా 
పరా్యవరణహిత ఇంధన వనరుల దిశగా 
భారత్ అడుగు వేసింది.

 ప్రత్ ఒకకీరూ తమ దైనందిన జీవితంలో సరళ, సమరథా పరా్యవరణ అనుకూల చర్యల్ 
పాటించేలా వ్యకుతిలకు ప్రేరణనివ్వడం.

 మారుత్ననా అవసరాల్, పరిసిథాత్లకు అనుగుణంగా పరిశ్రమల్, మారకీటలును 
రూపుదిద్దడం.

 సిథారమైన వినియోగం - ఉత్పత్తి కోసం ప్రభావవంతమైన విధానానినా రూపొందించడం.
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భారత్ నడు విమానయాన రంగంలో ప్రపంచంలోన శరవేగంగా 
పురోగమిసుతిననా దేశం. విమాన రాకపోకల పరంగా ప్రపంచంలోని తొలి 

మూడు దేశాల జాబితాలో భారత్ ఒకటిగా అవతరిసతింది. రాబోయే 4-5 ఏళలులో 
విమానాలోలు  వళలు కొతతి ప్రయాణికుల సంఖ్య లక్షలోలు  ఉంటుంది. ఇప్పటిక ‘ఉడాన్’ 
పథకం విమానయాన పరిశ్రమను కొతతి శిఖరాలకు చేరిచుంది. ఈ నపథ్యంలో 
రాబోయే 10-15 సంవత్సరాలోలు  భారతదేశానిక్ 2,000కు పైగా ప్రయాణ, సరకు 
రవాణా విమానాల్ అవసరం కాగలవని అంచనా. ఈ భారీ డిమాండ్ ను తీరచుడం 
కోసం భారతదేశం ప్రణాళికల్ సిదధిం చేసతింది. ఈ దిశగా ముందడుగులో భాగంగా 
అకో్ట బరు 30న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ లోని వడోదరలో ‘సి-295’ 
రవాణా విమానాల తయారీ కరాముగారానిక్ శంకుసాథా పన చేశారు. ‘టాటా అడా్వన్్స  
డ్ సిస్టమ్్స లిమిటెడ్’, ‘ఎయిర్ బస్ డిఫెన్్స అండ్ సే్పస్, స్పయిన్’ మధ్య సహకారంతో 
దేశంలో తొలిసారి ఏరా్పటువుత్ననా ఈ ప్రైవేట్ రంగ విమాన తయారీ కరాముగారంలో 
భారత వైమానిక దళం కోసం 40 ‘సి-295’ విమానాలను తయారు చేసాతిరు.

  దీనిక్ శంకుసాథా పన సందర్ంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటాలు డుత్- 
దేశంలో తయారీ రంగానినా పరివరతినాతముకంగా తీరిచుదిద్దడానిక్ ఎనిమిదేళ్లుగా 

కంద్ర ప్రభుత్వం చేపటి్టన చర్యల గురించి వివరించారు. దేశానినా స్వయం 
సమృదధిం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం తీసుకుననా అనక కీలక చర్యలను 
ప్రముఖంగా ప్రసాతివిసూతి- “వాణిజ్య సౌలభా్యనిక్ ఇవాళ భారతదేశం 
ఎననాడూ లేనంత ప్రాధాన్యం ఇసతింది” అని ఆయన పేర్కీనానారు. 

అలాగే భారతదేశంలో నడు ఆరిథాక సంసకీరణలకు సంబంధించి కొతతి 
అధా్యయం లిఖంచబడిందని ప్రధాని చపా్పరు. ఈ మేరకు 100 

దేశంల్తొలిసరిరవాణవిమానాలన్తయారు
చేయన్న్నపై రైవేటురంగసంసథా

దిశగా ఓ కీలక ముందడుగు
ప్ర పంచంకోసంతయారీ

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014లో ‘భారతదేశంలో తయారీ’ (మేక్ ఇన్ ఇండియా) కార్యక్రమానినా ప్రారంభంచినప్పుడు అనక 
సందేహాల్ పొడసూపాయి. ఆ సమయంలో భారత తయారీ రంగం పోటీనిచేచు సిథాత్లో లేదని, దీనిక్ బద్ల్ సేవల రంగంపై దృష్ట 

సారించాలని సలహాల్, సూచనల్ కూడా వల్లు వతాతియి. కానీ, ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ కార్యక్రమంతో భారతదేశం ఇవాళ సొంతంగా యుదధి 
విమానాల్, టా్యంకుల్, జలాంతరాగా ములను ఉత్పత్తి చేసతింది. అదేవిధంగా ‘ప్రపంచం కోసం తయారీ’ (మేక్ ఫర్ ది గోలు బ్) మారగాంలో 

వేగంగా పురోగమిసతింది. అంతేకాద్ టీకాల్, ఎలకా్రా నిక్ పరికరాల్, ఆట్మొబైల్, సల్ ఫ్నులు  వగైరాల తయారీలో మనం శరవేగంగా ప్రగత్ 
సాధించాం. ఇప్పుడిక సమి-కండక్టరులు , డ్రోనులు , సైనిక రవాణా విమానాల తయారీ వంటి నటిదాకా ఎవరూ పటి్టంచుకోని రంగాల వంత్ 

వచిచుంది. ఈ దిశగా దేశంలో తొలి సమి-కండక్టరలు తయారీ పాలు ంట్ కు గుజరాత్ లో సపె్టంబరు 30న పునాది రాయి పడింది. అలాగే అకో్ట బర్ 
30న వడోదరలో సైనిక రవాణా విమానాల తయారీ కరాముగారానిక్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ శంకుసాథా పన చేశారు.

వడోదర విమాన తయారీ కర్మాగారంజాతీయం

భారతదేశంల్తయారీ

నూయో ఇండియా స మాచార్   నవంబర్ 16-30, 2022నూయో ఇండియా స మాచార్   నవంబర్ 16-30, 202230
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శాతం విదేశ్ పెటు్ట బడులను అనుమత్సూతి కార్్పరేట్ పనునా వ్యవసథాను సరళీకరించి 
అంతరాజీ తీయంగా స్పరాథా తముకం చేశామని పేర్కీనానారు. తదనుగుణంగా రక్షణ, 
గనుల్, అంతరిక్షం వంటి రంగాలోలు  ప్రైవేటు కంపెనీలకు మారగాం సుగమం చేశామని 
తెలిపారు. అలాగే 29 కారిముక చటా్ట లను సంసకీరించి 4 సమృత్ల్గా మారచుడంతోపాటు 
33,000 అనవసర నిబంధనలను రద్్ద చేశామని చపా్పరు. డజనలు కొదీ్ద పనునాల 
వలయానిక్ స్వసితి చబ్త్ వసుతిసేవల పనునా (జి.ఎస్.టి) వ్యవసథాను సృష్టంచినటులు  
పేర్కీనానారు.

  భారత తయారీ రంగంలో మారు్పలను ప్రసాతివిసూతి- “మా ప్రభుత్వ పెటు్ట బడి 
అనుకూల విధానాల ఫలితాల్ విదేశ్ ప్రత్యక్ష పెటు్ట బడులలో స్పష్టంగా 
ప్రత్బింబిసుతినానాయి” అని ప్రధాని మోదీ పేర్కీనానారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా 160 
దేశాల కంపెనీల్ భారత్ లో పెటు్ట బడుల్ పెటా్ట యి. అదే సమయంలో నిరి్దష్ట 
రంగాలకు పరిమితం కాకుండా ఆరిథాక వ్యవసథాలోని 60క్ పైగా రంగాలకు విదేశ్ 
పెటు్ట బడుల్ విసతిరించి, 31 రాష్ట్రా లకు చేరాయి. ఒకకీ విమానయాన-అంతరిక్ష రంగ 
పరిశ్రమలోన 3 బిలియన్ డాలరలుకు పైగా పెటు్ట బడుల్ వచాచుయి. ఆ మేరకు 2000 
నుంచి 2014 దాకా ఈ రంగంలో పెటు్ట బడుల్ ఐద్ రటులు  పెరిగాయి. అంటే- గత 
పదానాల్గేళలుతో పోలిసేతి కవలం ఎనిమిదేళలులో ఐద్ రటులు  ఎకుకీవగా వచాచుయి. 
రాబోయే సంవత్సరాలోలు  స్వయం సమృదధి భారతం కార్యక్రమానిక్ రక్షణ-అంతరిక్ష 
రంగాల్ మూలసతింభాల్ కానునానాయి. తదనుగుణంగా 2025 నాటిక్ మా రక్షణ 
తయారీ రంగానినా 25 బిలియన్ డాలరలుకు మించి విసతిరించాలని మేం కృతనిశచుయంతో 
ఉనానాం. అలాగే మన రక్షణ ఉత్పత్తిల ఎగుమత్ల్ కూడా 5 బిలియన్ డాలరులు  
దాటుతాయని అంచనా. ఉతతిరప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రా లోలు  ఏరా్పటవుత్ననా రక్షణ 
కారిడారులు  కూడా ఈ రంగం విసతిరణకు ద్హదం చేసాతియి.
అగ్రదేశ్ల సరసన భారతదేశం

   ఈ కరాముగారం పూరతియా్యక విమానాల తయారీలో ప్రసుతితం అగ్రసాథా నంలో గల 
అమెరికా, బ్రిటన్, రష్ట్య, ఫ్రాన్్స, ఇటలీ, స్పయిన్, ఉక్రెయిన్, బ్రెజిల్, చైనా, జపాన్ 
వంటి దేశాల జాబితాలో భారతదేశం కూడా చేరుత్ంది. 

వడోదర విమాన తయారీ కర్మాగారం Nation

ఎయర్ బస్ త్ ఒప్ందంపై 2021ల్నే సంతకాలు పూరతి
భారతదేశం 2021 సపె్టంబరోలు న ‘ఎయిర్ బస్ డిఫెన్్స-సే్పస్ ’తో సుమారు రూ.21,000 కోటలు 
విల్వైన ఒప్పందం కుద్రుచుకుంది. ఈ మేరకు పాత అవ్రో-748క్ బద్ల్ సి-295 
విమానాల కొనుగోల్కు అంగ్కారం కుదిరి, 56 విమానాలకు ఆరడార్ వచిచుంది. వీటిలో 16 
స్పయిన్ లో, మిగలిన 40 గుజరాత్ లోని వడోదరలో తయారవుతాయి. ఈ విమానాల్ 
పూరితిగా స్వదేశ్ కాగా, 2023 సపె్టంబరు,  2025 ఆగసు్ట  మధ్య 16 విమానాల్ 
అందించబడతాయి. దేశ్యంగా తయారయే్య ఈ విమానాల్ 2026 నుండి 2031 మధ్య 
కాలంలో సరఫరా అవుతాయి. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, ఈ ప్రాజెక్్ట దా్వరా వైమానిక 
దళం 2031 నాటిక్ 56 విమానాలను సమకూరుచుకోగలద్.

స్వదేశీ వాయోపార సంస్థలక ప్రయోజన్లు

ఇంద్కోసం 7 రాష్ట్రా లకు చందిన 25 కంపెనీల్ 13,400 విడిభాగాలను, 4600 
సబ్-అసంబీలు కాంపోనెంటలును సరఫరా చేసాతియి. దీనిక్ అదనంగా, 56 విమానాలలో 
ప్రత్ ఒకకీటీ భారత్ ఎలకా్రా నిక్్స లిమిటెడ్, భారత్ డైనమిక్్స లిమిటెడ్ అభవృదిధి చేసిన 
స్వదేశ్ ఎలకా్రా నిక్ యుదధి క్షేత్ర సూట్ తో తయారవుతాయి. ఈ నప థ్యంలో ఈ ప్రాజెక్్ట 
భార త ప్ర యివేట్ రంగానిక్ జీవితంలో ఒకకీ సారి దకకీ అవ కాశమని రుజువ వుత్ంది.ఉపాధిసమ్మిళనంల్ప్ర ధానమంతి్ర

“దేశంల్-వలుపల్పరిశ్ర మలువస్తి కొతతి 

ఉపాధిఅవకాశ్లేగాకస్వయంఉపాధికీ

వలుంటుంది.”

  ధన్ తేరస్  నాడు ఢిలీలులో మొదలైన ఉపాధి సమేముళనానినా 
కొనసాగసూతి ప్రధాన మంత్రి అకో్ట బర్ 29న గుజరాత్ 
ఉపాధి సమేముళనానినా వీడియో కానఫూరన్్స దా్వరా 
ప్రారంభంచారు. ఈ సందర్ంగా గుజరాత్  పంచాయతీ 
సరీ్వస్ సలక్షన్ బోరుడా  5000 మందిక్ పైగా వ్యకుతిలకు 
నియామక లేఖల్ పంపడంతోపాటు 8000 మందిక్ పైగా 
‘లోకరక్షక్’ పోసు్టల్ పొందడంపై ఆయన హరషిం వ్యకతిం 
చేశారు. అలాగే “రానుననా రోజులోలు  ఇతర రాష్ట్రా ల్ కూడా 
గుజరాత్ తరహాలో కంద్రం అడుగుజాడలోలు  ఉపాధి 
సమేముళనాల్ నిర్వహిసాతియి. ఇప్పటిక రాష్ట్రా లనీనా 
ముంద్కొసుతిననాటులు  నాకు సమాచారం అందింది. 
అంతేకాద్… దీనిపై కంద్రపాలిత ప్రాంతాల్ కూడా 
ఉతా్సహం చూపుత్నానాయి” అనానారు.
  కంద్రం ఏటా 10 లక్షల మందిక్ ఉపాధిని లక్షష్ంగా 
పెటు్ట కుంది. అయితే, రాష్ట్రా ల భాగసా్వమ్య వేగం చూసేతి, ఈ 
సంఖ్య త్వరలో కోటలుకు చేరగలదని నను నముముత్నానాను. 
అంటే- 100 శాతం పథకాల అమల్.. సంతృపతి సాథా యిలో 
లబిధిపై కంద్ర లక్షా్యనినా సాధించే దిశగా యువతరానినా 
కంద్ర, రాష్రా ప్రభుతా్వల్ పాలనలో భాగసా్వములను 
చేసుతినానాయననా మాట. ఇది దేశంలోని చిట్టచివరి వ్యక్తికీ 
సేవా ప్రదానంలో తోడ్పడుత్ంది. ఎంతో ఉతా్సహంతో 
కారిముకశక్తిలో చేరుత్ననా ఈ యువతరం ప్రభుత్వ కృషని 
వేగరపరచడంలోనూ సహాయపడతారు.
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ఏక్భారత్,శ్్ర ష్ఠ భారత్దిశగా
అడుగులు..

భారతీయ విల్వలకు, ఆకాంక్షలకు ఐక్యతే సదా ముఖ్య లక్షణంగా ఉంది. భారతీయ మనసతిత్వంలో ఐక్యతా సూఫూరితి 
విడదీయలేని భాగం. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ దార్శనికతతో సూఫూరితి పొందిన ఫలితంగా భారతరతనా, ఉకుకీమనిష ‘సరా్ద ర్ 
వలలుభాయ్ పటేల్’ జయంత్ని.. అంటే- అకో్ట బర్ 31ను  జాతీయ సమైక్యతా దిన్త్సవంగా నిర్వహించుకోవాలని 2014లో 
ప్రభుత్వం నిరణాయించింది. సమైక్యత, సమగ్రతల సూఫూరితిని బలోపేతం చేయడం దీని లక్షష్ం. ఈ నపథ్యంలో సరా్ద ర్ వలలుభాయ్ 
పటేల్ 147వ జయంత్ సందర్ంగా కవడియాలోని ఐక్యతా విగ్రహం వద్ద ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆయనకు నివాళి 
అరి్పంచి జాతీయ సమైక్యతా దిన్త్సవ కార్యక్రమాలోలు  పాల్గా నానారు.

ఉకుకీమనిష ‘సరా్ద ర్ వలలుభాయ్ పటేల్’ జయంత్, ‘జాతీయ 
సమైక్యతా దిన్త్సవం’ భారతదేశ సాంసకీకృత్క వైవిధ్యంపై 

గరి్వంచాలి్సన సందర్ం. ఐక్యత అనది మన తత్వశాస్రీంలో సదా 
అంతరీలునంగా ఉననాదే. దేశంలో ఏదైన విపత్తి సంభవించిన వేళ 
ప్రజానీకం మొతతిం ఒకకీతాటిపై నిలబడినపుడు దేశ సమైక్యత 
ఎలాంటిద్  ప్రసుఫూటమవుత్ంది. గుజరాత్ లోని కవడియాలో జాతీయ 

సమైక్యతా దిన్త్సవ కవాత్-2022 సందర్ంగా ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటాలు డుత్- “కుటుంబం నుంచి 
దేశం వరకూ ప్రత్ సాథా యిలోనూ ఈ సంఘీభావం, క్రమశిక్షణ 

అవసరం. ఆ మేరకు ఇవాళ దేశం నల్మూలలా ఈ సూఫూరితిని 
మనం చూసుతినానాం. నడు దేశంలో 75,000 చోటలు ఐక్యత పరుగు 

పందెం నిర్వహిసుతినానారు. సరా్ద ర్ పటేల్ సంకల్ప శక్తిని దేశ ప్రజల్ 
సూఫూరితిగా స్త్వకరిసుతినానారు. ఈ అమృత కాలంలో ‘పంచప్రాణాలను’ 
ఆవాహన చేసుకుంటూ దేశ సమైక్యత, సమగ్రత కోసం ఇవాళ దేశ 
ప్రజల్ ప్రత్నబ్నుత్నానారు” అని పేర్కీనానారు. మనం వేడుకల్ 
చేసుకోవడానిక్ విభననా సాంసకీకృత్క మారాగా ల్ననాప్పటికీ ఆతము ఒకకీటే. 
ఈ దేశ సమైక్యత, ఈ సంఘీభావం, ఈ పరస్పర అనుబంధం లోతైన 

భారతీయ విల్వలకు ప్రత్బింబాల్. ఈ నపథ్యంలో ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ మాటాలు డుత్- “ఈ జాతీయ సమైక్యతా 

దిన్త్సవం నాడు సరా్ద ర్ సాహెబ్ మనకు అప్పగంచిన 
బాధ్యతను పునరుదాఘా టించాలని భావిసుతినానాను. దేశ 

సమైక్యతను బలోపేతం చేసే బాధ్యతను ఆయన మన 
చేత్లో పెటా్ట రు. ప్రత్ పౌరుడు ఈ కరతివా్యనినా అదే 
సూఫూరితితో నిర్వరితిసేతిన ఈ సమైక్యత మరింత 
బలోపేతం అవుత్ంది.

ఈ కరతివ్య భావానినా అత్్యననాతంగా 
నిల్పుత్ ఇవాళ ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా 

జాతీయసమెై కయూతాదినోతస్వం

జాతీయ సమకయోతా దినోతస్వంజాతీయం

నూయో ఇండియా స మాచార్   నవంబర్ 16-30, 202232
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వికాస్, సబ్ కా విశా్వస్.. సబ్ కా ప్రయాస్’ మంత్రంతో 
దేశం ప్రగత్ పథంలో ముందడుగు వేసతింది. అలాగే 
నడు నిష్ట్పక్షిక విధానాలతో దేశంలోని ప్రత్ మూలనా, 
ప్రత్ గ్రామంలో, ప్రత్ వరాగా నిక్, ప్రత్ వ్యక్తికీ ఎలాంటి 
వివక్ష లేకుండా ప్రయోజనాల్ అంద్త్నానాయి. కాగా, 
ఈ కవాత్కు ముంద్ ప్రధాన మంత్రి మోదీ భద్రత 
దళాల సిబబుందితో జాతీయ సమైక్యత, భద్రతపై 
ప్రమాణం చేయించారు.ఈ కరతివ్య భావానినా 
అత్్యననాతంగా నిల్పుత్ ఇవాళ ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా 
వికాస్, సబ్ కా విశా్వస్.. సబ్ కా ప్రయాస్’ మంత్రంతో 
దేశం ప్రగత్ పథంలో ముందడుగు వేసతింది. అలాగే 
నడు నిష్ట్పక్షిక విధానాలతో దేశంలోని ప్రత్ మూలనా, 
ప్రత్ గ్రామంలో, ప్రత్ వరాగా నిక్, ప్రత్ వ్యక్తికీ ఎలాంటి 
వివక్ష లేకుండా ప్రయోజనాల్ అంద్త్నానాయి. కాగా, 
ఈ కవాత్కు ముంద్ ప్రధాన మంత్రి మోదీ భద్రత 
దళాల సిబబుందితో జాతీయ సమైక్యత, భద్రతపై 
ప్రమాణం చేయించారు.
కారయోక్రమంల్ అంబాజీ గరజన బాలల సంగ్త బృందం 
ప్రదర్శన

కవడియాలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో అంబాజీక్ 
చందిన గరిజన బాలల సంగ్త బృందం ప్రదర్శన ప్రతే్యక 
ఆకరషిణగా నిలిచింది. ఈ బృంద సభు్యల్ గానాలాపనతో 
అంబాజీ ఆలయం వద్ద భక్షాటన చేసేవారు. కాగా, గత 
నెలలో అంబాజీ యాత్ర సందర్ంగా ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ వీరి ప్రదర్శన చూసి వారిని ప్రోత్సహించారు. 
ఇలాంటి అసాధారణ సంగ్త నైపుణ్యం అభ్యసిసుతిననా ఈ 
గరిజన బాలల వృతాతింతం ఎంతో సూఫూరితిదాయకం. ఈ 

పిలలుల్ ఒకప్పుడు తమ ప్రాథమిక 
అవసరాల్ తీరుచుకోవడానిక్, 
చద్వుకోవడానిక్ ఎంతో 
శ్రమించేవారు.
ఏకాతి నగర్: ప్రపంచానికే 
ఆదర్శప్రాయమన నగరం

    ఏకాతి నగర్ భారతదేశపు 
ఆదర్శప్రాయమైన నగరంగా 
రూపుదాల్సతింది. ఇది దేశంలోన 
కాకుండా మొతతిం ప్రపంచంలోన 
అపూర్వమైనది. దేశంలో పరా్యవరణ 
పరిరక్షణకు నమూనా నగరం అన 
ప్రసాతివన వచిచునపుడు లేదా విద్్యత్ 
ఆదా చేసే ఎల్ఇడీలతో ఆధునిక 
నగరం అన మాట వచిచునా మొదట 
గురుతికొచేచుది ఏకాతి నగర్! ఇకకీడ 
సౌరశక్తితో నడిచే పరిశుభ్ర రవాణా 
వ్యవసథా, వివిధ జాత్ల 
జంత్జాలానిక్ సంరక్షణ ఉంటుంది. 
అలాగే ఏకాతి మాల్, ఏకాతి నర్సరీ, 
భననాత్వంలో ఏకతా్వనినా ప్రదరి్శంచే వరల్డా 
ఫ్రస్్ట, ఏకాతి ఫెర్రీ, ఏకాతి రైలే్వ సే్టషన్ 
వగైరాలనీనా జాతీయ సమైక్యతను 
బలోపేతానిక్ ప్రేరణనిసుతినానాయి. తాజాగా ఏకాతి 
నగర్ లో రాజకీయ తా్యగాలకు అంక్తమైన 
ప్రదర్శనశాల కూడా నిరాముణంలో ఉంది. 

కేవడియాల్నిఐకయూతావిగ్ర హంవద్ద సరా్ద ర్పటేల్కు
నివాళిఅరి్పంచినప్ర ధానమంతి్ర నరంద్ర మోదీ

 ఐక్యతా విగ్రహం వద్ద సరా్ద ర్ పటేల్ కు నివాళి అరి్పంచి జాతీయ సమైక్యతా దిన్త్సవ కార్యక్రమాలోలు  పాల్గా నానారు. 
జాతీయ సమైక్యతా కవాత్ కూడా నిర్వహించబడింది. ఈ సందర్ంగా- ఉతతిర (హరియాణా), పశిచుమ 
(మధ్యప్రదేశ్), దక్షిణ (తెలంగాణ), త్రు్ప (ఒడిష్ట), ఈశాన్య (త్రిపుర) మండలాల పరిధిలోని ఐద్ రాష్ట్రా ల నుంచి 
బీఎస్ఎఫ్ సిబబుంది, పోలీసు బలగాల్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకునానాయి. వీరితోపాటు కామనె్వల్తి 
గేమ్్స-2022లో పాల్గా ననా ఆరుగురు పోలీస్ స్పర్్స్ పతక విజతల్ కూడా కవాత్లో పాల్గా నానారు. అటుపైన ‘ఆరంభ్ 
4.0’ ముగంపు సందర్ంగా 97వ కామన్ ఫండషన్ కోరు్స శిక్షణారిథా అధికారులను ఉదే్దశించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
ప్రసంగంచారు. కవడియాలో రండు కొతతి పరా్యటక ప్రదేశాల్ మేజ్ గారడాన్, మియావాకీ ఫ్రస్్ట జాత్క్ అంక్తం 
చేయబడాడా యి.

 మూడెకరాలలో విసతిరించిన మేజ్ గారడాన్ దేశంలోన అత్పెద్దదిగా నమోదైంది. ఇంద్లో దాదాపు 2.1 క్లో మీటరలు 
రోడుడా  ఉండగా ఇది ‘శ్రీయంత్ర’ ఆకారంలో రూపొందించబడింది. తోటలో మొతతిం 1.8 లక్షల మొకకీల్ నాటారు.

 ఇక దాదాపు 2 ఎకరాల విస్తతిరణాంలో ఏరా్పటు చేసిన మియావాకీ ఫ్రస్్ట ను అభవృదిధి చేశారు. ఇంద్లో దేశ్య 
పూలతోట, కలప తోట, పండలు తోట, ఔషధ తోట, మిశ్రమ జాత్ల ప్రతే్యక విభాగం సహా డిజిటల్ ఓరియంటేషన్ 
సంటర్ ఉనానాయి. ఇది జపాన్ వృక్ష శాస్రీవేతతి అక్రా మియావాకీ సాంకత్కత ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ఈ 
విధానంలో తకుకీవ సమయంలోన దట్టమైన, దేశ్య అడవిని సృష్టంచవచుచు. 

జాతీయ సమకయోతా దినోతస్వం జాతీయం
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ఆతమిగౌరవదా్వరాలుతెరుసుతి న్నఆతమిగౌరవదా్వరాలుతెరుసుతి న్న
పిఎంఆవాస్యోజనపిఎంఆవాస్యోజన

“మేమిప్పుడు ఒక పకాకీ సిమెంట్ ఇంట్లు  సంతోషంగా 
ఉంటునానాం.  మాలాంటి నిరుపేద కుటుంబాలక్ పకాకీ 
ఇళ్ళు కటి్టంచి ఇసూతి సహాయం చేసుతిననాంద్కు  
ప్రభుతా్వనిక్ ధన్యవాదాల్. ఇప్పుడు ఈ  ఇంటిక్  
యజమానినని చప్పుకోవటం గర్వంగా ఉంది.” 
ఒడిశాలోని బాలా నగర్ జిలాలు లో ఒక పాడుబడిన ఇంట్లు  
గడుపుత్ననా శశి బారిక్ అన ఒక వితంత్వు కరోనా 
సమయంలో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన క్ంద పకాకీ 
ఇంటి నిరాముణానిక్ సాయం అంద్కుననాప్పుడు అననా 
మాటలివి. ఐద్గురు సభు్యల్ననా ఒక రోజుకూలీ కొడుకు 
తన ఆదాయంతో రోజుకు రండు పూటలా త్ండి త్నటం 
కూడా కష్టం. అలాంటప్పుడు ‘ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ 
యోజన – గ్రామీణ’ క్ంద ఇచిచున  రూ.1,30,000  
గ్రాంటు వలలు పకాకీ ఇంటి కల సాకారమైంది.  శశి ఆ 
ఇంటిని త్వరగా పూరితి చేయటం వలలు ప్రభుత్వం 
ప్రోతా్సహక నిధులిచిచుంది. 

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనప్రతిష్టితమాక పథకం

ఝారం్డ్ లోని గుమాలు  జిలాలు  చపాకీ  గ్రామ నివాసి 59 ఏళలు 
బంధనా ఓరావన్ నివసిసుతిననాది  ఒక గది ఉననా పూరింట్లు . 
పిలలుల్ తరచూ అనారోగ్యం బారిన పడ వానాకాలంలో, 
శ్తాకాలంలో  పరిసిథాత్ మరింత ఇబబుందికరంగా ఉంటుంది.  
పకాకీ ఇల్లు  కటు్ట కోవటమననాది ఒక సుదూరమైన కలగా 
అనిపించేది. కానీ, ‘పిఎంఎవై-జి’ సహాయం దా్వరా ఈ కల 
సాకారమైంది.  కుటుంబసభు్యల సహకారంతో బంధన 
ఇల్లు  కటు్ట కోగలిగంది. బంధన ఇప్పుడు తన కుటుంబంతో 
సొంత ఇంట్లు  ఆతము గౌరవ దా్వరాల్ తెరచి 
ఉండగల్గుత్నానారంటే అది ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ 
యోజన వలలున. ఒక పకాకీ ఇంటి యజమానిక్ ఎలాంటి 
పరిసిథాత్నైనా ఎద్రోకీగలిగే  ధీమా వసుతింది. ఇప్పుడు ఆమె 
ఆ గ్రామంలోని ఇతరులను కూడా త్వరగా ఇళ్ళు పూరితి 
చేసుకోవాలసిందిగా ప్రోత్సహిసతింది. 
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ప్రతి ఒక్రకీ సొంత ఇలులో ఉండ్లన్న కల 
ఒరసస్ల్ని శశి బారక్,  లేదా ఝార్ండ్ ల్ని 
బంధన్ ఓర్వన్ కో మాత్రమే పరమితం కాదు. 

ఎందుకంటే, నిలువ నీడ లేనివాళ్ళకూ, పూరంటోలోనో, శిథిలమన 
ఇంటోలోనో  ఉండ వాళ్ళకూ, లేదా అద్ది యంటోలో ఉంటూ తరచూ 
ఇలులో మార్లిస్ వచేచువాళ్ళకూ తెలుసతింది ఇంటి విలువ. ప్రధాని 
నరంద్ర మోదీ చొరవత్ ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ 
యోజన ప్రారంభించింది. ఇది ఇలులో లేని వారు కలలుగన్న 
ఇంటిని కలి్సతింది. 2022 నవంబర్ 20న ‘ప్రధాన మంత్రి 
ఆవాస్ యోజన – గ్రామీణ్’ ఆరో వారషికోతస్వం 
జరుపుకంటోంది.  అది గృహనిర్మాణాని్న వేడుకగా 
జరుపుకోవాలిస్న రోజు..    

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన క్ంద ఇల్లు  వచాచుక మధ్య ప్రదేశ్ లోని 
సాగర్ జిలాలు కు చందిన సుధీర్ కుమార్ జైన్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 

మోదీక్ ఒక లేఖ రాశాడు. ఇల్లు లేని కుటుంబాలకు ఇదొక వరమని ఆ 
లేఖలో అభవరిణాంచాడు. సుధీర్ అంతకుముంద్  అదె్ద ఇంట్లు  ఉండవాడు. 
అలా 6-7 సారులు  ఇల్లు  మారాడు. ప్రధాని మోదీ స్పందిసూతి, “మొతాతినిక్ 
తన ఇంట్లు  తానునానానననా ఆనందం వలకట్టలేనిది. లబిధిదారుల జీవితాలోలు  
ఈ మరువరాని క్షణాల్ వారిని ఉతేతిజపరచి దేశ సేవలో ఆవిశ్ంతంగా 
నిరంతరాయంగా కృష చేసేలా చూసాతియి. ఇంటి తాళం చవి 
అంద్కుననాప్పుడు గౌరవ ప్రదమైన జీవితంలోక్ తల్పు తెరచుకుంటుంది” 

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన – అరబున్ (పిఎంఎవై-అరబున్) 2015 
జూన్ 25న మొదలైంది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన –రూరల్ ను 
2016 నవంబర్ 20 న మొదలైంది. “అందరికీ ఇళ్ళు” అందేటు్ట  
చూడటానిక్ కంద్ర మంత్రిమండలి ఈ పథకానినా 2024 మారిచు దాకా 
పొడిగంచింది. ఈ వ్యవధిలో కోటీ 56 లక్షల ఇళళు నిరాముణానిక్ నిధుల్ 
సమకూరుచుతారు. పిఎంఎవై (గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతం) క్ంద మొతతిం 
సుమారు 3 కోటలు 72 లక్షల ఇళ్ళు కటా్ట లననా నిరణాయించగా, మూడుననార 
కోటలు ఇళ్ళు కటా్ట రు.  

పథకంవిజయవంతానిక్ఐదుమంతా్ర లు
పారదర్శకత: కులం, మతం, 
వోట్ బా్యంక్ లేదా మరేదైనా 
సిఫ్రు్సతో సంబంధం లేకుండా 
‘పేదలే హకుకీదారుల్’ అననాదే ఆ 
మంత్రం

బడుగులక ముందు: ఇంటి 
మీద ఆశల్ లేని అత్యంత 
పేదలైన గ్రామీణులకు  ఈ 
పథకం ప్రయోజనాల్ 
ముంద్గా అంద్తాయి

సంకేతిక పరయోవేక్షణ: 

సాంకత్క పరిజాఞా నం 
ఉపయోగంచి ఇళళు నిరాముణం 
మీద పర్యవేక్షణ జరగాలి

మహిళా సధికారత: మహిళల 
గౌరవం, ఆతము గౌరవం, హకుకీల్ 
దృష్టలో పెటు్ట కొని వాళళును ఇంటి 
యాజమానుల్గా చేయటానిక్ 
కృష జరగాలి 

ప్రాథమిక అవసర్లు చేర్చులి: 

ఇలలుంటే  కవలం నాల్గు 
గోడలే కాద్. అవసరాలకూ, 
ప్రదేశానికీ  తగగాటు్ట   నిరాముణ 
శైలి ఉండాలి. ఇంట్లు  అనీనా 
సౌకరా్యలూ ఉండాలి
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ఇలలుంటే కవలం ఒక ఇటుకల్, సిమెంత్ తో కూడిన  నిరాముణం కాద్. 
అంద్లో మన అనుభూత్ల్, ఆకాంక్షల్ ఇమిడి ఉనానాయి. ఇంటి 

ప్రహరీగోడ మనకు భద్రత ఇవ్వటమేకాద్, రేపటి మెరుగైన జీవితానిక్ 
మనలో విశా్వసం నింపుత్ంది.
—నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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మొతతిం కటి్టన ఇళళులో దాదాపు 2.5 కోటలు ఇళ్ళు లబిధిదారులకు 
అందజశారు. ఇంతకు ముంద్ పకాకీ ఇళ్ళు లేని కుటుంబాలకు ఈ ఇళ్ళు 
అందజసుతినానారు. ఆధునిక సాంకత్క పరిజాఞా నం వాడుకుంటూ తేలికపాటి 
ఇళ్ళు కడుత్నానారు. ఇలా కటి్టన 1100 ఇళలు తాళాలను ప్రధాని మొదటగా 
చన్ెనాలో, ఆ తరువాత గుజరాత్ లోని రాజ్ కోట్ లో లబిధిదారులకు 
అందజశారు. 

జాతీయ గ్రామీణాభవృదిధి సంసథా, పంచాయితీరాజ్ ఉమముడిగా 
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (గ్రామీణ) లబిధిదారుల మీద ప్రభావానినా 

అధ్యయనం చేయటానిక్ ఒక సరే్వ జరిపాయి. పీఎంఏవై క్ంద ఇచిచున 
పకాకీ ఇళళు వలన లబిధిదారుల సామాజిక, మానసికోననాత సిథాత్తో బాటు 
సామాజిక హోదా, ఆరోగ్యం, ఆతమువిశా్వస సాథా యి పెరిగనటు్ట , ఇంటి 
యాజమాన్యంతో వచిచున భద్రతాభావం తోడై  మొతతింగా జీవన నాణ్యత 
పెరిగనటు్ట  ఈ అధ్యయనం తేలిచుంది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన క్ంద 
ఇళ్ళు పొందినవారిలో 68 శాతం కుటుంబాల్ తమ జీవన్పాధి 
కార్యకలాపాలకు ఇంట్లు  తగనంత చోటుందని చపా్పయి. మామూల్ 
ఇళళులో 33 శాతం మంది జీవన్పాధి కార్యకలాపాలకు విడిగా చోటుందని 

ప్ర ధానమంతి్ర ఆవాస్యోజన-
పట్ట ణ

10X
08X
22X
10X
674 

ప్ర ధానమంతి్ర ఆవాస్యోజన
(గా్ర మీణ)

2016 లో ప్రారంభమై గ్రామీణ ప్రజలకు పకాకీ 
ఇళ్ళు అందిసతింది.
గ్రామీణ గృహ నిరాముణానిక్ ప్రోతా్సహం 

ఎనిమిదేళళులో పురోగత్
సంవత్సరం     సంఖ్య 
2006-2014  1.8 కోటులు  
2014-2022  2.55 కోటులు  

 ఇంటి విస్తతిరణాం ఐఎవైలో 20 చదరపు మీటరులు  
కాగా పిఎంఎవై లో 25 చదరపు మీటరలుకు 
పెరిగంది. 

 ఒకోకీ యూనిట్ క్ అందించే ఆరిథాక సాయం 
ఐఎవై లో 70/75 వేల్ కాగా పిఎంఎవై లో 
1.2/1.3 లక్షలైంది. 

 ‘స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ – గ్రామీణ’ క్ంద 
టాయిలెటలు నిరాముణం కోసం అదనంగా రూ.  
12 వేల్ ఇవ్వబడింది.  

 ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (పట్టణ) ప్రపంచంలోన 
అత్పెద్ద గృహానిరాముణ పథకాలలో ఒకటి 

 నగరవాసులకు అంద్బాటు ధరాలో  ఉండ గృహనిరాముణం 
2016 లో మొదలైంది. 

 58.59 లక్షల ఇళ్ళు నిరిముంచటం లేదా అప్పగంచటం 
పూరతియింది. 16 లక్షల ఇళళు నిరాముణానిక్ కొతతి సాంకత్క 
పరిజాఞా నం వాడుత్నానారు. 

2004-2014సధనలుVS
2015-2022

ఆమోదం పొందిన ఇళళు సంఖ్య 13.48 లక్షల 
నుంచి 122.69 లక్షలకు పెరిగ పది రటలుయింది. 

నిరాముణం పూరతియిన ఇళ్ళు 8.04 లక్షల నుంచి 
63.65 లక్షలకు చేరి 7.5 రటులు  పెరిగనట్టయింది. 

గృహ నిరాముణ పథకాలలో పెటు్ట బడి 22 రటులు  
పెరిగంది. రూ.0.38 లక్షల కోటలు నుంచి రూ.8.31 
లక్షల కోటలుయింది  
కంద్ర గృహ నిరాముణ సాయం పదిరటులు  పెరిగంది. 
రూ. 0.20 లక్షల కోటలు నుంచి రూ.1.86 లక్షల 
కోటలుకు చేరి దాదాపు 2.4 కోటలు ఉద్్యగాల్ 
కలి్పంచింది. 

కోటలు మానవ దినాల్ లేదా 2.40 కోటలు ఉద్్యగాల 
కల్పన జరిగంది. 

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనప్రతిష్టితమాక పథకం
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చపా్పరు.  ఈ పథకం లబిధిదారులోలు  అత్యధికుల్ 30-41 
వయోవరగాం వారే. 

ఇల్లు  లేని, లేదా పూరి గుడిసలోలు   ఉండవాళళుకు ఈ 
వయసులో పకాకీ ఇళ్ళు ఇసేతి వాళ్ళు పని వత్కోకీవటం 
మీద దృష్ట పెడతారు. 

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన క్ంద లబిధి పొందిన 2 
కోటలు మందిలో 74% మందిక్ పైగా ఇళళును మహిళల 
పేరు మీద లేదా ఉమముడి రిజిసే్రాషన్ పొందారు. ఇంటి 
యాజమాన్యం వలన మహిళా సాధికారత  పెరిగ 
ఇళళులో ఆరిథాక నిరణాయాలలో పాత్ర పెంచుకోగలిగారు. 
కోటాలు ది ఇళ్ళు కట్టటం వలన తాపీ పనివారిక్, 
కార్పంటరలుకు,  పలుంబరలుకు, పెయింటరలుకు,  ఫరినాచర్ 
తయారీదారులకు పని దొరిక్నట్టయింది. ఉద్్యగాలతో  
బాటు అనుబంధ వా్యపారాల్ పెరిగాయి. 

‘అందరికీ ఇళ్ళు’ అన తన నినాదానినా 
పునరుదాఘా టిసూతి, “నిరు పేదలందరికీ పకాకీ ఇళ్ళు 
ఇవా్వలననా ఈ ఉద్యమం కవలం ఒక ప్రభుత్వ పథకం 
కాద్” అనానారు. గ్రామాలోలు , నిరూపేదలోలు  నమముకానినా 
పునరుదధిరించే ఒక ప్రత్జఞా. పేదరికం మీద పోరాడ 
ధైరా్యనినా కూడగటు్ట కున తొలి అడుగు ఇది. దీనినా దృష్టలో 
ఉంచుకున మన ప్రభుత్వం పిఎం ఆవాస్ యోజనకు 
ప్రాధాన్యమిచిచుంది. 

గతంల్ 21 పథకాలు విఫలమన ఫలితమే  

ఈ విజయవంతమన పథకం  

ప్రభుత్వ గృహ నిరాముణ పథకాల క్ంద గతంలోనూ 
ఇళ్ళు కటి్ట ఇచాచురు. అయితే, ఈ పథకాల పటలు ప్రజల 
అనుభవాల్ మిశ్రమంగా ఉనానాయి. సా్వతంత్ర్యం 
వచాచుక 1952 లో చేపటి్టన పారిశ్మిక సిబబుంది 
సమీకృత సబి్సడీ సహిత గృహనిరాముణ పథకం మొట్ట 
మొదటిది. ఆ తరువాత ప్రత్ 10-15 ఏళళుకూ ఏద్ 
కొంత జ్డిసూతి, పేరులు  మారుసూతి పిఎంఎవై లోపు 21 
పథకాల్నానాయి.  కానీ,  నిరుపేదలకు గౌరవప్రదమైన 
జీవితం కలి్పంచాలననా లక్షష్ం మాత్రం నెరవేరలేద్.  
2014 లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బాధ్యతల్ చేపటా్ట క 
కొతతిగా ఆయన ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన – 
(గ్రామీణ, పట్టణ) దా్వరా ‘అందరికీ ఇళ్ళు’ చేపటా్ట రు. 

“3.5 కోటలు కుటుంబాల అత్పెద్ద కలను సాకారం చేయగలగటం మన ప్రభుత్వం 
చేసుకుననా అదృష్టం. ధన్ తేరస్ రోజున పేద ప్రజల్ తమ కొతతి ఇళళులో 

సిథారపడుత్నానారు. ఇది నటి నవభారతం. అనక తరాలను బాధించిన గూడు 
లేకపోవటమననా దారుణ పరిసిథాత్ నుంచి కాపాడుత్నానాం.”

-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

మధయూప్ర దేశ్ల్ధన్తరాస్నాడేగృహప్ర వేశం

గృహప్ర వేశంనాటిన్ంచేకలల
సకారానిక్కొతతి శక్తి

ఇల్లు  లేకుండా ఇంకమునానా అవనీనా దండగే. ఒకరి గృహప్రవేశమంటే తాజా 
సంతోష్టనికీ, కొతతి లక్షా్యలకూ, కొతతి శక్తికీ ప్రతీక.  అంద్క వాళ్ళు కొతతి ఇల్లు  కొననాప్పుడు 
కొతతి అవకాశాల్ చూసాతిరు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అకో్ట బర్ 22 న  ధన్ తేరాస్ నాడు మధ్య 
ప్రదేశ్ లోని  సతానాలో 4.5 లక్షల ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన లబిధిదారుల గృహ 
ప్రవేశాలకు హాజరయా్యరు. కలనిజమైన ఆ లబిధిదారులకు అకకీడ తాళాల్ అందజశారు. 

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చపి్పనటు్ట  “గతంలో ప్రజల్ సొంత్ల్లు  లేని సమస్యను తరువాత 
తరాలకు అందించేవారు. దీనిక్ కారణం దేశపు దౌరా్గ్య విధానాలే. దేశం మానకో 
అవకాశమిచిచుంది. ఆ పదధిత్లినా మనం మారేచుసుతినానాం. మన ప్రభుత్వం రేయింబవళ్ళు 
పనిచేసూతి ప్రత్ నిరుపేదకూ ఒక పకాకీ ఇల్లు  ఉండలా చూసతింది. అంద్క అంత పెద్ద 
సంఖ్యలో ఇళళు నిరాముణం జరుగుతోంది. 

మధ్యప్రదేశ్ లో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన క్ంద 38 లక్షల ఇళ్ళు ఆమోదించగా 
30 లక్షల ఇళలు నిరాముణం పూరతియింది. ప్రజల అవసరాల్ ప్రభుతా్వనిక్ తెల్సుకాబటే్ట ఈ 
కొతతి ఇళళులో టాయిలెటులు , విద్్యత్, నీటి కుళాయి కనెక్షన్, గా్యస్ కనెక్షన్ కూడా ఉండటు్ట  
చూసతింది. దేశ నాయకత్వం గతం నుంచి నరుచుకొని పౌరుల ప్రాథమిక అవసరాలను 
గురితించి అనినాటినీ సమీకృతం చేసతింది. గతంలో ఎంతో మంది ప్రజల్ కనీస అవసరాలే 
లేకపోవటంతో మరే ఇతర విషయమూ ఆలోచించలేకపోయేవారు. “మనం ఆ పదధిత్ని 
మారేచుసి ఇంటి యజమానిక్ పూరితి నియంత్రణ ఇచాచుం” అనానారు ప్రధాని మోదీ. 
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఇప్పుడు సామాజిక ఆరిథాక సాధికారతకు ఒక పనిముటు్ట గా 
మారింది. పేదలకు ఇప్పుడు అనినా ప్రాథమిక సౌకరా్యల్ ఉండటంతో వాళ్ళు తమ పేదరికం 
పోగొటు్ట కోవటం మీద దృష్ట పెటా్ట రు. 

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ప్రతిష్టితమాక పథకం



ప్ర భుత్వశ్ఖలల్88లక్షలకుపై గాఫెై ళ్ళపరిష్్రం
ప్ర భుత్వకారాయూలయాల్లో పేరుకుపోయినఫెై ళ్ళఏరివేత

88లక్షలచదరపుఅడుగులకు
పై గాసథా లంఖాళీఅయింది

ఏళలు తరబడి నిలిచిపోయిన కసుల్, పేరుకుపోత్ననా ఫైళ్ళు, 
జనం పదే పదే ఆఫీసుల చుటూ్ట  త్రగటం; ప్రభుత్వ 

యంత్రాంగపు తీరు మీద ఇదే భారత ప్రజల మనసులోలు  
ఎంతో కాలంగా త్రుగుత్ననా భావన. అయితే, ప్రధాన 

మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ తరహా భావనను దేశం 
విషయంలోన కాద్, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మీద కూడా 

మారచుటానిక్ కృష చేశారు. అంద్క గాంధీ జయంత్ 
నుంచి అకో్ట బర్ 31 వరకూ దేశవా్యపతింగా అనినా  ప్రభుత్వ 

శాఖలోలు  చేపటి్టన ప్రతే్యక పరిశుభ్రతా చొరవ 2.0 లో 
భాగంగా 54 లక్షలకు పైగా ఫైళళును సమీక్షించటమేకాక, 

దీరఘాకాలంగా పెండింగ్ లో ఉననా 4 లక్షలకు పైగా 
కసులను, ఫిరా్యద్లను పరిషకీరించారు. 88 లక్షల 

చదరపు అడుగులకు పైగా సథాలం ఖాళీ అయింది. ఇదే 
కాకుండా, పరిశుభ్రతా కార్యక్రమంలో భాగంగా వివిధ 

శాఖల ఫైళ్ళు, చతతి అమముటం దా్వరా ప్రభుతా్వనిక్ 
రూ.364.53 కోటలు ఆదాయం కూడా వచిచుంది. 

ప్రత్యోక పరశుభ్రతా చొరవ 2.0జాతీయం
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ఎంతోకాలంగా ప్రభుత్వ  
పనితీరుతో  
పెనువేసుకుపోయిన రడ్ 

టేపిజం అన మాట ఇప్పుడు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ ప్రభుత్వంలో మాయమైంది. అది అభవృదిధి 
ప్రాజెకు్టలకు సంబంధించినది కావచుచు, ప్రభుత్వ 
కారా్యలయాలకు అందిన ఫిరా్యద్ల్ కావచుచు, 
పెండింగ్ ఫైళ్ళు కావచుచు. మొట్ట మొదటిసారిగా 
కంద్ర ప్రభుత్వం నిరుడు ప్రభుత్వ కారా్యలయాలోలు  
పరిశుభ్రతా కార్యక్రమం చేపటి్టంది. ఈ సంవత్సరం 
గాంధీ జయంత్ నాడు అకో్ట బర్ 2 నుంచి 31 వరకు 
‘ప్రతే్యక పరిశుభ్రతా చొరవ 2.0’  ప్రారంభంచింది. 
ఇది నిరుడు చేపటి్టన కార్యక్రమానిక్ సుమారు 15 
రటులు  పెద్దది. సిబబుంది, ప్రజా ఫిరా్యద్ల్, పెనషినలు 
శాఖా మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ మాటలోలు  
చపా్పలంటే ఈ కార్యక్రమం చేపటి్టన కాలంలో 
దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాలతో సహా ఉననా 
అనుబంధ, దిగువ, ప్రాంతీయ కారా్యలయాల మీద 
ప్రతే్యక దృష్ట సారించారు. ఈసారి చేపటి్టన 
కార్యక్రమంలో భాగంగా 99,633 చోటలు ప్రతే్యక 
పరిశుభ్రతా చొరవ నిర్వహించారు. ఈ ప్రదేశాలలో 
పెండింగ్ ప్రజా ఫిరా్యద్ల్ననా 4,36,855 ఫైళళును 
సమీక్షించి పరిషకీరించారు. ఒక నివేదిక ప్రకారం 
దేశవా్యపతింగా మంత్రిత్వ శాఖల్, విభాగాలోలు ని 
54.5 లక్షల ఫైళ్ళు సమీక్షించారు. పారలుమెంట్ 
సభు్యల్ సూచించిన, పంపిన ఫిరా్యద్ల్ 8784 
దాకా ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సమీక్షించి 
పరిషకీరించినటు్ట   కంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్ 
చపా్పరు. 

ఈ ప్రచారోద్యమం క్ందన వివిధ మంత్రిత్వ 
శాఖల్, విభాగాలోలు  ఉననా చతతిను తొలగంచారు. ఆ 
చతతి అమముటం దా్వరా ప్రభుతా్వనిక్ రూ. 364.53 
కోటలు ఆదాయం లభంచింది. చతతి నుంచి ఎకుకీవ 
ఆదాయం లభంచిన విభాగాలోలు  మిలిటరీ 
వ్యవహారాల విభాగం అనినాటికంటే ముంద్ంది. 
చతతి అమముకాలతో 212.76 కోటులు  ఆరిజీంచటం దా్వరా 
ఆ జాబితాలో అగ్రసాథా నంలో ఉంది. ఆ తరువాత 
సాథా నాలోలు   రూ.48.51 కోటలుతో బొగుగా  మంత్రిత్వశాఖ, 
రూ.33.05 కోటలుతో రైలే్వ మంత్రిత్వశాఖ ఉనానాయి. 

4,36,855
ప్రజా సమసయోల ఫైళ్్ళ సమీక్షించి 

పరష్రంచబడ్డాయ

ఈ సమయంల్ 

దేశవాయోపతింగా అనీ్న 

విభాగాలు, 

మంత్రిత్వశ్ఖల్లో 

54.5 లక్షలక పైగా 

ఫైళ్్ళ 

సమీక్షించబడ్డాయ

ప్రత్యోక పరశుభ్రతా చొరవ 2.0 జాతీయం

ఈ ప్రచారోదయోమం చేపటిటింది

99,633
చోటలో
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ప్రచారోదయోమం సగందిలా...
ప్రభుత్వ కారా్యలయాలను పరిశుభ్రం చేసే ఉద్యమం లాంటి ఈ 

ప్రతే్యక చొరవ 2.0 లో వేలాది మంది అధికారుల్, పౌరుల్ 
భాగసా్వములయా్యరు. 

తపాలా శాఖ 24,000 తపాలా కారా్యలయాలలో పరిశుభ్రతా 
కార్యక్రమం చేపట్టగా రైలే్వ మంత్రిత్వ శాఖ 9374 రైలే్వ సే్టషనలులో, 
రక్షణ విభాగం 5922 మిషన్ సైట్్స లో, హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ 11559 
మిషన్ సైట్్స లో చేపటా్ట యి. ప్రతే్యక చొరవ 2.0 ను 16 మంత్రిత్వ 
శాఖల్ లేదా విభాగాల్ 1000 ప్రచార ప్రదేశాలలో చేపట్టగా 31 
మంత్రిత్వ శాఖల్, విభాగాల్ 100 కు పైగా ప్రచార ప్రదేశాలలో 
చేపటా్ట యి. ఈ ప్రతే్యక చొరవ 2.0 పురోగత్ని దీనికోసమే ప్రతే్యకంగా 
నిరే్దశించిన పోర్టల్ www.pgportal.gov.in/scdpm22 దా్వరా 
రోజువారీగా పర్యవేక్షించారు. అనినా మంత్రిత్వ శాఖల్, విభాగాలలో 
215 మంది న్డల్ అధికారులను, సబ్ న్డల్ అధికారులను 
నియమించారు. ప్రత్ వారం భారత ప్రభుత్వ కార్యదరు్శల్ ఈ ప్రతే్యక 
చొరవ 2.0 ను సమీక్షించారు. ఈ ప్రచారోద్యమ పురోగత్ని మంత్రిత్వ 
శాఖల్, విభాగాల్ 67,000 సారలుకు పైగా టీ్వట్ చేయటం దా్వరా 
సషల్ మీడియాలో విసతి ృతంగా వివరించారు. మంత్రిత్వశాఖల్, 

రూ.364.53 
కోటలో ఆదాయం చతతి అమమాకం దా్వర్ వచిచుంది. 
రూ.212.76 కోటలోత్ మిలిటరీ వయోవహార్ల 

విభాగం ఆ జాబితాల్ ముందుండగా, ఆ తరువాత 
స్థన్ల్లో  రూ.48.51 కోటలోత్ బొగుగి 

మంత్రిత్వశ్ఖ, రూ.33.05 కోటలోత్ రైలే్వ 
మంత్రిత్వశ్ఖ ఉన్్నయ.

ప్ర చారోదయూమంసగిందిల్...

పోస్ట ఫీస్ రై లే్వమంతి్ర త్వశ్ఖ
24,000 

పోసటిఫీసలల్ 
పరశుభ్రతా కారయోక్రమం 
ప్రారంభించబడింది.

9375 రైలే్వ సేటిషనలోల్ 
ఈ కారయోక్రమం 

ప్రారంభించబడింది

రక్షణ విభాగం 5922 మిషన్ సైట్స్ ల్నూ,  హోమ్ 
మంత్రిత్వశ్ఖ 11559 మిషన్ సైట్స్ ల్నూ పరశుభ్రతా  

కారయోక్రమం చేపట్టియ.

ప్రత్యోక పరశుభ్రతా చొరవ 2.0జాతీయం

విభాగాల తరఫున ప్రెస్ ఇనఫూరేముషన్ బ్్యరో 127 ప్రకటనల్ జారీ 
చేసింది.

నిరుడుఖాళీఅయినసథా లంనాలుగు
రాష్ట రైపతిభవనాలతసమానం

ఇలాంటి పరిశుభ్రతా కార్యక్రమమే నిరుడు ప్రభుత్వ 
కారా్యలయాలోలు  చేపటా్ట రు. పెండింగ్ ఫైళ్ళు, చతతి తొలగంచటం 
దా్వరా అప్పట్లు  ఖాళీ చేయబడడా సథాలం రాష్రాపత్ భవన్ విస్తతిరాణా నిక్ 
నాల్గు రటులు  ఎకుకీవ. రాష్రాపత్ భవన్ విస్తతిరణాం సుమారు 2 
లక్షల చదరపు అడుగుల్ ఉండగా ఫైళ్ళు, చతతి తొలగంచటం 
వలన ఖాళీ అయిన సథాలం దాదాపు 9 లక్షల చదరపు 
అడుగుల్. 3 లక్షల 28 వేల పెండింగ్ ప్రజా ఫిరా్యద్ల మీద 
పనిచేయటం దా్వరా 3 లక్షల 3 వేల ఫిరా్యద్ల పరిష్టకీరం 
జరిగంది. అదే సమయంలో 834 నియమ నిబంధనల్, 
విధానాలలో 685 సరళీకృతం చేయబడాడా యి. ఎంపీల నుంచి 
అందిన 11057 లేఖలలో 8282 పరిషకీరించబడాడా యి. 
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ప్రత్యోక పరశుభ్రతా చొరవ 2.0 జాతీయం

దేశంలో హోల్ సేల్ ఇ-రూపాయి ఆవిషకీకరణతో అలాంటి చొరవ 
తీసుకుననా అత్కొది్ద కంద్ర బా్యంకులలో రిజర్్వ బా్యంక్ ఒకటైంది. 

పైలట్ ప్రాజెకు్టగా ప్రభుత్వ సకూ్యరిటీల పరిష్టకీరానిక్ దీనినా వాడతారు. 
ఈ పైలట్ ప్రాజెక్్ట విజయవంతం కావటానినా బటి్ట భవిష్యత్తిలో పెద్ద 
మొతాతిల లావాదేవీలకు, విదేశ్ చలిలుంపులకు కూడా వాడతారు. ఫిబ్రవరి 
1 నాటి బడెజీట్ లో కంద్ర ఆరిథాక మంత్రి నిరములా స్తతారామన్ డిజిటల్ 
కరనీ్స గురించి ప్రసాతివించారు. 
భౌత్క రూపాయికీ, యుపిఐ చలిలుంపులకూ భననామైనది డిజిటల్ 
ఇ-రూపాయి. భౌత్క కరనీ్సని ప్రభుత్వం ముద్ంచాలి, వాడకందారుడు 
తన దగగార ఉంచుకోవాలి. అదే విధంగా యుపిఐ లావాదేవీలైతే డబ్బును 
బా్యంకు ఖాతాలో ఉంచాలి.  డిజిటల్ ఇ-రూపాయి అయితే 
ముద్ంచనకకీరేలుద్, అది దెబబుత్నద్. వాలెట్ లో నిల్వ చేయవచుచు. 
అయితే, డిజిటల్ ఇ-రూపాయి తో లావాదేవీలైతే డబ్బు భౌత్కంగా 
బా్యంక్ ఖాతాలోన్ , భౌత్క నగద్గాన్ డిపాజిట్ చేయాలి.
చిలలోర ఈ-రూపాయ కొని్న ఎంపిక చేసిన చోటలో ప్రారంభం

 చిలలుర ఇ-రూపాయి పైలట్ ప్రాజెక్్ట త్వరలో ప్రారంభసాతిమని రిజర్్వ 
బా్యంక్ ప్రకటించింది.  ముంద్గా ఎంపిక చేసిన చోటలు పరిమితంగా 
కస్టమరులు , వా్యపారుల్ ఇంద్లో ఉండటు్ట  చూసాతిరు. 

హోల్ సేల్, రటైల్ కోసం వేరువేరుగా ఇ-రూపాయ 
 ఆర్.బి.ఐ సంట్రల్ బా్యంక్ డిజిటల్ కరనీ్స (స్తబీడీస్త) హోల్ సేల్ కు, 

రిటైల్ క్ వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఇది బాలు క్  చయిన్ టెకానాలజీ మీద 
ఆధారపడింది. 

 హోల్ సేల్ కరనీ్సని బా్యంక్ంగ్ వ్యవసథా లాంటి ఆరిథాక సంసథాల్ 
వాడతాయి 

 రిటైల్ ఇ-రూపాయిని ప్రజల్ రోజువారీ అవసరాల లావాదేవీలకు 
వాడతారు 

 భౌత్క కరనీ్సని న్టలు రూపంలో జబ్లో పెటు్ట కుంటారు. 
ఇ-రూపాయి అయితే వాలెట్ లో ఉంటుంది 

రిజర్్వబాయూంక్పా్ర రంభించినహోల్స్ల్రిజర్్వబాయూంక్పా్ర రంభించినహోల్స్ల్
ఇ-రూపాయి,త్వరల్చిలలో రరూపంల్ఇ-రూపాయి,త్వరల్చిలలో రరూపంల్

ఇప్పుడుఇ-వాలట్ల్దాచండి

భారతదేశం ఇప్పుడు ప్రపంచంలోన అత్యంత వేగంగా ఎద్గుత్ననా డిజిటల్ ఆరిథాక వ్యవసథా. 2021-22 లో దేశమలో 88.4 వందల 
కోటలు డిజిటల్ చలిలుంపు లావాదేవీల్ జరగగా, ఈ ఆరిథాక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికం లెకకీల్ చూసేతి ఇప్పుడు భారతీయుల్ 

ప్రత్రోజూ 28.8 కోటలు లావాదేవీల్ జరుపుత్ననాటు్ట  తెల్సతింది.   డిజిటల్, పారదర్శక ఆరిథాక వ్యవసథాకు మరింత వేగానినాచేచుంద్కు 
భారత రిజర్్వ బా్యంక్ నవంబర్ 1 న తొలి డిజిటల్ కరనీ్సని ప్రారంభంచింది. అదే – సంట్రల్ బాంక్ డిజిటల్ కరనీ్స –హోల్ సేల్ 

(ఇ-డబ్లు యా) పైలట్ ప్రాజెక్్ట ‘ఇ-రూపాయి – హోల్ సేల్.’

“డిజిటల్ ఆరిథాక వ్యవసథా వేగం అంద్కుంటుంది. రిజర్్వ 
బా్యంక్ దానినా నియంత్రిసుతింది. ఫిన్ టెక్ రంగంలో 

అవకాశాలకు కొతతి దా్వరాల్ తెరుసుతింది. నగద్ ముద్రణ, 
రవాణా, పంపిణీ భారం తగుగా త్ంది”

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

ప్రారంభంల్ ఈ బాయోంకలు చేరుచుతారు 
 పైలట్ ప్రాజెకు్టలో సే్టట్ బాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బాంక్ ఆఫ్ బరోడా, 

యూనియన్ బాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, హెచ్ డి ఎఫ్ సి బాంక్, 
ఐస్తఐస్తఐ బాంక్, కొటా్యక్ మహంద్రా బాంక్, ఎస్ బాంక్, ఐ డీ 
ఎఫ్ సి ఫ్స్్ట బాంక్, హెచ్ ఎస్ బి సి బాంక్ చేరాచురు 

ఇ-రూపాయ లాభాలు 

 డిజిటల్ ఇ-రూపాయి భౌత్క రూపాయిక్ డిజిటల్ రూపం 
 డిజిటల్ అనది రిస్కీ రహితం. ఇ-రూపాయిని భౌత్క కరనీ్సతో 

మారుచుకోవచుచు. 
 నగద్ మీద ఆధారపడటం తగుగా త్ంది. న్టలు ముద్రణ ఖరుచు 

తగుగా త్ంది. 
 గోలు బల్ డిజిటల్ చలిలుంపుల వ్యవసథా సృష్టంచటానిక్ 

ద్హదపడుత్ంది. 
 నక్లీ కరనీ్స సమస్యను వదిలించుకోవటానిక్ సహాయపడుత్ంది. 
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90వఇంటర్పోల్సర్వసభయూసమావేశంల్పిఎంమోదీప్ర సంగం

‘‘సంక్షోభ సమయంల్ ప్రపంచవాయోపతింగా పోల్స 

బలగాలు ముందంజల్ ఉన్్నయ. ప్రజా సేవల్ తమ 

ప్రాణాలను అర్ంచిన జవానలోను అభినందిసతిన్్నను’’  - 

నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

సథా నికప్ర యోజనాలకోసంఅంతరాజా తీయసథా నికప్ర యోజనాలకోసంఅంతరాజా తీయ
సహకారానిక్పిలుపుసహకారానిక్పిలుపు

వేదాలల్ ఒక శ్లోకపాదం ఉంటుంది - ఆ నో భద్రాః క్రతవో 

యనుతి విశ్వతరాః, దీనర్థం ‘మంచి ఆల్చనలు అనీ్న వైపుల 

నుంచీ ర్నిదాదిం’ అని. ఇంటర్ పోల్ భావన కూడ్ 

భారత తత్వంత్ ముడిపడి ఉంటుంది. ఇంటర్ పోల్ 

లక్షష్ం ‘సరక్షిత ప్రపంచం కోసం పోల్సల 

అనుసంధానం’. ప్రపంచం ఎనో్న సవాళ్్ళ ఎదుర్ంటున్న 

వేల ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ అకోటిబర్ 18న నూయో ఢిల్లో 

ప్రగతి మదాన ల్ 90 వ ఇంటర్ పోల్ సర్వ సభయో 

సమావేశ్ని్న ఉదేదిశించి ప్రసంగంచారు. స్థనిక 

ప్రయోజన్లకోసం  అంతర్జాతీయ సహకార్నిక్ 

పిలుపునిచాచురు. 

చటా్ట నినా అమల్ చేయటంలో ఉననా తాత్్వకతను 
భారత ప్రాచీన తత్వవేతతి చాణకు్యడు చకకీగా 
వివరించాడు. ఆనీ్వక్ష త్రయంలో చపి్పనటు్ట ..  

ఆనీ్వక్షకీ త్రయీ వారాతినామ్ యోగ క్షేమ సాధన్ దండిఃతస్య 
నీత్ిః దండనీత్ిః  అలబధి లాభారాథా  లబధి పరిరక్షణీ, రక్షిత వివరిధినీ 
వృదధిస్య తీరేథాషు ప్రత్పాదినీ చ... అంటే, ఒక సమాజపు భౌత్క, 
ఆధా్యత్ముక సంక్షేమం నిలబడది చటా్ట నినా అమల్ చేయటం 
దా్వరాన. చాణకు్యడి మాటలోలు  చపా్పలంటే, చటా్ట నినా అమల్ 
చేయటం వలన మనకు లేనిది సాధించుకోవటం, ఉననాది 
రక్షించుకోవటం, మనం కాపాడుకుననాది పెంచుకోవటం, అది 
అవసరమైన వాళలుకు చేరటం సాధ్యమవుత్ంది.  
చటా్ట నినా అమల్ చేయటంలో ఇది కల్పుకుపోయే వైఖరిక్ 
అద్దం పడుత్ంది. ప్రపంచం నల్మూలలా ఉండ పోలీస్ 
దళాల్ కవలం ప్రజలను రక్షించటమే కాకుండా సామాజిక 
సంక్షేమానినా మెరుగుపరుసాతిరు. ఏ సంక్షోభం ఏర్పడినా 
సమాజ స్పందనలో వారు ముంద్ వరుసలో ఉంటారు. 
కోవిడ్-19  సంక్షోభ సమయంలో ఇది స్పష్టంగా కనిపించింది. 
90 వ ఇంటర్ పోల్ సర్వ సభ్య సమావేశం ప్రారంభసూతి 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగంచారు. “ప్రపంచ వా్యపతింగా 
పోలీసుల్ తమ ప్రాణాలకు తెగంచి మరీ ప్రజల ప్రాణాల్ 

90వ ఇంటర్ పోల్ సర్వసభయో సమావేశంజాతీయం
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రక్షిసాతిరు. చాలామంది ప్రజాసేవలో ప్రాణాల్ వదిలిన 
సందరా్ల్ కూడా ఉనానాయి. వాళళుకు శిరసు్స వంచి 
నమసకీరిసుతినానాను.
ప్రపంచం సతింభంచినా, దానినా సురక్షితంగా ఉంచే పని ఆగద్. 
కోవిడ్ సంక్షోభ కాలంలోనూ ఇంటర్ పోల్ ఏడు రోజులపాటు 
రేయింబవళ్ళు పని చేసింది” అనానారు.
మన పోలీసు దళాల్ ప్రజలను రక్షించటమే కాద్, 
ప్రజాసా్వమా్యనిక్ కూడా సేవలందిసాతిరు. భారతదేశంలో జరిగే 
సే్వచా్ఛయుత, సమగ్ర ఎనినాకలను గమనిసేతి, 90 కోటలు మంది 
అరుహులైన వోటరులునానారు. ఇది దాదాపుగా ఉతతిర, దక్షిణ అమెరికా 
ఖండాల మొతతిం జనాభాకు సమానం.  ఎనినాకలోలు  
సాయపడటానిక్ 23 లక్షల మంది పోలీసులను నియోగసాతిరు. 
వైవిధా్యనినా, ప్రజాసా్వమా్యనినా నిలబటు్ట కోవటంలో ప్రపంచానిక్ 
భారతదేశం ఒక అధ్యయన నమూనా.  ప్రధాని మోదీ మాటలోలు  
చపా్పలంటే, “ మన పోలీసు దళాల్ రాజా్యంగం చపి్పనటు్ట  
నడుచుకుంటారు. వైవిధా్యనినా, ప్రజల హకుకీలను గౌరవిసాతిరు.” 
తీవ్రవాదం, అవినీత్, మావకద్రవా్యల రవాణా, వన్యప్రాణుల 
వేట, వ్యవస్తథాకృత నరాల వంటి అంతరాజీ తీయ సవాళళును కూడా 
మోదీ తన ప్రసంగంలో ప్రసాతివించారు. 
“ఈ ముప్పులలో వేగం ఇంతకు ముంద్ కంటే ఎకుకీవగా 
ఉంది. ఈ ముప్పు అంతరాజీ తీయం అయినప్పుడు బాధ్యత 
కవలం సాథా నికంగా మాత్రమే ఉండద్. యావత్ ప్రపంచం 
ఒకకీటై ఈ ముప్పులను ఎద్రోకీవాలి” అని ప్రధాని 
పిల్పునిచాచురు. భద్రమైన, సురక్షితమైన ప్రపంచం అందరి 
ఉమముడి బాధ్యత అవుత్ందనానారు. “పోలీసులకు, చటా్ట నినా 
అమల్ చేసే సంసథాలకూ మధ్య సహకారానినా పెంచుత్ ఒక 
విధానానినా, పదధిత్లను రూపొందించాలి్సన అవసరం ఉంది” 
అనానారు. పరారీలో ఉననా నరగాళలుకు రడ్ కారనార్ న్టీసుల్ 
జారీ చేయటానినా ఇంటర్ పోల్ వేగవంతం చేయాలి్సన 
అవసరముందనానారు. ఈ కార్యక్రమంలో  కంద్ర హోమ్ మంత్రి 
అమిత్ ష్ట,  ఇంటర్ పోల్ అధ్యక్షడు అహముద్ నాసర్ అల్ రైజీ, 
సక్రెటరీ జనరల్ జరగాన్ సా్ట క్, సిబిఐ డైరక్టర్ కూడా పాల్గా నానారు.   

 అకో్ట బర్ 18-21 మధ్య నూ్య ఢిలీలులోని ప్రగత్ మైదాన్ లో 90 వ 
సర్వసభ్య సమావేశం జరిగంది. ఈ సమావేశానిక్ 195 ఇంటర్ పోల్ 
సభ్య దేశాల ప్రత్నిధుల్ హాజరయా్యరు. వారిలో మంత్రుల్, పోలీస్ 
ఉననాతాధికారుల్, జాతీయ సంట్రల్ బ్్యరో చీఫ్ ల్, స్తనియర్ పోలీస్ 
అధికారుల్ ఉనానారు. ఇంటర్ పోల్ అత్్యననాత పాలకమండలి సర్వ 
సభ్య సమావేశమే. ఏడాదికోసారి సమావేశమై నిర్వహణకు 
సంబంధించి కీలక నిరణాయాల్ తీసుకుంటుంది. 

 25 ఏళలు తరువాత ఇంటర్ పోల్ సమావేశం భారత్ లో జరిగంది 
చివరిసారి 1997లో జరిగంది. 

 భారత సా్వతంత్యరా స్వరోణా త్సవాల సందర్ంగా ఇంటర్ పోల్ 
సమావేశం 2022 లో భారత్ లో జరగాలననా కోరికకు భారీ 
మెజారిటీతో ఆమోదం లభంచింది. దీనివలన భారత్ లో అనుసరించి 
ఉతతిమ విధానాలను, శాంత్భద్రతల వ్యవసథాను ప్రపంచానిక్ చూపే 
అవకాశం దక్కీంది. 

 దీనిక్ ఇంటర్ పోల్ 195 సభ్య దేశాల ప్రత్నిధుల్ హాజరయా్యరు. 
భారతదేశం తాను ఆచరించే ఉతతిమ శాంత్భద్రతల పదధిత్ల్ 
చూపింది. 

 90 వ ఇంటర్ పోల్ సమావేశం సందర్ంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ సామురక తపాలా బిళళు, 100 రూపాయల నాణం విడుదల 
చేశారు. 

అకో్ట బర్18-21మధయూఢిల్లో ల్జరిగిన90వ
ఇంటర్పోల్సర్వసభయూసభ

భారత పోలీసు దళాల్ 900 
జాతీయ, 10,000 రాష్రా  
చటా్ట ల్ అమల్ చేసాతియి. 
వైవిధ్యమైన భాషల్, 
సాంప్రదాయాల్ ఉననా 
దేశంలో ఇది చాలా కష్టమైన 
పని 

చట్టపు చట్రాలలో 
మారు్పల్ ఉననాప్పటికీ 
గత 99 ఏళలులో ఇంటర్ 
పోల్ 195 దేశాలకు 
చందిన  పోలీస్ 
సంసథాలను సమీకృతం 
చేసింది. 

ఇంటర్ పోల్ ఏర్్టై 

100 ఏళ్్ళ పూరతి 

చేసకనే సందర్ం 

2023 ల్ వసతింది. 

అందుకే వేడుకక ఇది 

సరైన సమయం 

ఇంటర్పోల్తన100ఏళ్ళన్2023ల్పూరితి చేసుకుంటుంది

90వ ఇంటర్ పోల్ సర్వసభయో సమావేశం జాతీయం
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చింతన్ శిబిరంజాతీయం

రాజా్యంగ సూఫూరితి, దేశం పటలు మన బాధ్యత నెరవేరాచులంటే 
రాష్ట్రా ల్ పరస్పరం సహకరించుకోవాలి. ఒకరి 

అనుభవం నుంచి మర్కరు నరుచుకొని దేశ అభవృదిధిక్ కృష 
చేయాలి. శాంత్భద్రతల్ కాపాడుకున అధికారానినా రాజా్యంగం 
రాష్ట్రా లక ఇచిచునా, దేశ సమగ్రతను, ఐకమతా్యనినా 
కాపాడటంలో రాష్ట్రా ల్ కూడా అంతరా్గమే. రాష్ట్రా ల హోమ్ 
మంత్రుల మేధోమథన శిబిరంలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగసూతి, 
“జాతీయ దృక్పథంతో మనమంతా కలిసి ముందడుగు వేసేతి 
మన ముంద్ననా ప్రత్ సవాలూ చిననాదిగా తయారవుత్ందననా 
నమముకం నాకుంది. ప్రత్ రాష్రామూ సహకరించాలి. దేశం 
శక్తిమంతంగా మారితే ప్రత్ పౌరుడి, ప్రత్ కుటుంబపు శక్తి 
పెరిగనటే్ట. ప్రత్ రాష్రామూ అందించాలి్సంది సుపరిపాలన. 
అంటే, సమాజంలో చివరి వరుసలో చివరన ఉననా వారిక్ 
కూడా అనీనా అందేటు్ట  చూడటం. భారత ప్రభుత్వం ఇటీవల 
అమల్లో పెటి్టన శాంత్భద్రతల సంసకీరణల వలన 
దేశమంతటా శాంత్యుత వాతావరణం కనబడుతోంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో ప్రధానిమాటాలు డుత్, “దేశంలో ప్రత్ రాష్ట్రా నికీ 
పంచప్రాణాలే సుపరిపాలనకు సూఫూరితి కావాలి” అనానారు.  
మెరుగైన శాంత్భద్రతల్ పంచప్రాణాల దీక్షను బలోపేతం 
చేయటంతోబాటు సుపరిపాలన దా్వరా రాష్ట్రా ల బలం 
విసతి ృతంగా పెరగటానిక్  అవకాశం కలి్పసాతియి. 
మేధోమథన శిబిరంల్ ఆరు సెషనలోల్ వివిధ అంశ్లు 

చరచుంచారు 

 అకో్ట బర్ 27, 28 తేదీలోలు  జరిగన రాష్ట్రా ల హోమ్ మంత్రుల 
మేధోమథన శిబిరానిక్ కంద్ర హోమ్, సహకార శాఖా మంత్రి అమిత్  
ష్ట అధ్యక్షత వహించారు. అకో్ట బర్ 28న ప్రధాని వీడియో 

కానఫూరన్్స దా్వరా శిబిరానినా ఉదే్దశించి ప్రసంగంచారు. శిబిరం ఆరు 
సషనలులో విసతి ృతమైన అంశాల్ స్పకృశించారు. హోం శాఖ కార్యదరి్శ, 
రాష్ట్రా ల డీజీపీల్, కంద్ర సాయుధ దళ పోలీసుల్, కంద్ర పోలీస్ 
సంసథాల్ ఈ రండు రోజుల శిబిరానిక్ హాజరయా్యరు. 

 మేధోమథన శిబిరంలో సైబర్ నరాల నిర్వహణకు ఒక వ్యవసథా 
రూపకల్పన, పోలీసు బలగాల ఆధునీకరణ, నర నా్యయ వ్యవసథాలో 
ఐటీ వాడకం పెరుగుదల, భూ సరిహద్్ద ల నిర్వహణ,   తీరప్రాంత 
రక్షణ తదితర అంతరగాత భద్రతాంశాల్ చరిచుంచారు 

 దేశంలో మహిళల భద్రత మీద, వారిక్ సురక్షిత వాతావరణం 
కలి్పంచటం మీద  ప్రతే్యక దృష్ట సారించారు. ఈ అంశాలనినాటిలో 
జాతీయ విధాన రూపకల్పన, ప్రణాళికారచన, సమన్వయం మీద  
కూడా శిబిరం చరిచుంచింది.   

రాష్ట రైహోమ్మంతురు ల‘మ్ధోమథనశిబిరం’:
సహకారసమాఖయూవిధానంబల్పేతం

దేశానినా మెరుగుపరచటం కోసం కలిసి పని చేయటం రాజా్యంగ సూఫూరితితోబాటు మన బాధ్యత కూడా. ఈ నపథ్యంలో సహకార 
సమాఖ్య సూఫూరితిని ప్రదరి్శసూతి హరా్యనాలోని సూరజ్ కుంద్ లో రాష్ట్రా ల హోమ్ మంత్రుల మేధోమథన శిబిరం జరిగంది. అంతరగాత 
భద్రత కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ‘విజన్- 2047’ ను ఆచరణలో పెట్టటానిక్, అభవృదిధి చందిన దేశం కోసం ‘పంచ ప్రాణ’ కు 
కారా్యచరణ పథకం రూపొందించటం దీని లక్షష్ం. ఈ రండింటినీ ప్రధాని తన సా్వతంత్యరా దిన్త్సవ ప్రసంగంలో ప్రకటించారు. 

అకో్ట బర్ 28న ప్రధాని ఈ శిబిరానినా ఉదే్దశించి ప్రసంగసూతి, పోలీస్ దళాల ఆధునీకరణ, సైబర్ నరాల మీద చర్యల్, మహిళల భద్రత 
తదితర అంశాలను చరిచుంచారు.
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వారుబల్పేతంచేసినస్ఫూరితి
‘ఏక్భారత్,శ్్ర ష్ఠ భారత్’

సా్వతంత్యరా సముపారజీనకోసం భారతీయుల్ శతవిధాల్గా పోరాడారు. బ్రిటిష్ నిరంకుశత్వం హద్్ద ల్ మీరి 
ల్ంగదీసుకోవటం మొదల్ పెటి్టనప్పుడు సే్వచా్ఛపిపాసుల్ బ్రిటిష్ వారిక్ బ్దిధి చపా్పలని నిరణాయించుకునానారు. 

దేశం కోసం సర్వం తా్యగం చేసి సా్వతంత్యరాం సాధించి పెటా్ట రు. ఆ సమయంలో యావదే్దశం దేశభక్తితో 
ఉపొ్పంగంది. సా్వతంత్యరా సమరయోధుల్ తమ సర్వస్వం ధారపోయటం దా్వరా అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. 

ఈ పోరాటంలో వారిలో చాలా మంది అమరులయా్యరు. భారతదేశం ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ 
జరుపుకుంట్ంది. అది ఈనాటి తరానిక్ ‘సంసాకీర్  ఉత్సవ్’. మనం స్వపినాంచిన భారతావనిని సాకారం  

చేసుకోవటానిక్ ఆచరించే “సంకల్్ప సే సిదిధి” క్ సరైన దశ ఇది. సంఘీభావ మంత్రం పఠిసూతి ‘ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ 
భారత్’ సూఫూరితిని రగలిచున మన జాత్ యోధుల గురించి ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ తాజా సంకలనంలో 

చదవండి.

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతస్వ్ జాతీయం
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సంఘీభావమనేమంత్ర ంత
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భగత్సింగ్ఈయనఫోటోజేబుల్పటు్ట కునేవాడు

కరాతి ర్సింగ్శరభ...

సుప్రసిదధి త్రుగుబాటు యోధుడు భగత్ సింగ్ కోటాలు ది 
భారతీయుల గుండెలోలు  నిలిచిన దేశభకుతిడు. మరి భగత్ 

సింగ్ గుండెలోలు  పెటు్ట కొని ఆరాధించిన యోధుడెవరో మీకు తెల్సా? 
ఆయనెవరో కాద్.. కరాతిర్ సింగ్ శరభ. ఆయన ఫ్ట్న భగత్ సింగ్ 
ఎప్పుడూ జబ్లో పెటు్ట కునవాడు. భగత్ సింగ్ ఒకకీడిక కాద్, 
ఎంతోమంది సా్వతంత్యరా సమర యోధులకు ఆయనొక సూఫూరితి. 
ఇంతటి గొప్ప విపలువ యోధుడు కవలం 19 ఏళలు వయసులోన 
ఉరితీయబడాడా డు.   పంజాబ్ లోని శరభ గ్రామంలో 1896 మే 24 న 
పుటా్ట డు కరాతిర్ సింగ్. తరచూ వచేచు కరవు కాటకాల వలలు కరాతిర్ సింగ్ 
పుటి్టన ఊరు ఛిద్రం కావటంతో మెరుగైన అవకాశాల కోసం శాన్ 
ఫ్రాని్ససకీ వళాళుడు. బరికీలీ లోని కాలిఫ్రినాయా యూనివరి్సటీలో 
చద్వు పూరితి చేయాలనుకునానాడు. అమెరికాలో నెలకొననా జాత్ 
వివక్ష అతణిణా కోపోద్కుతిణిణా చేసింది. కాలిఫ్రినాయాలోని భారతీయుల్ 
ఎద్రుకీంటుననా క్లుష్ట పరిసిథాత్ కళాళురా చూశాడు. భారతదేశంలో 
బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదం మీద ప్రత్ఘటన ప్రకటిసూతి వచాచుడు. 
భారతదేశంలోని బ్రిటిష్ సామ్రాజా్యనినా  సాయుధ పోరాటం దా్వరా 
కూలద్యాలననా లక్షష్ంతో 1913 లో ఓరగాన్ లో గదర్ పారీ్ట 
ఏరా్పటైంది. ఆ గదర్ పారీ్ట కంద్ర కారా్యలయం శాన్ ఫ్రాని్ససకీలో 
ఉంది. శరభ కూడా గదర్ పారీ్ట కార్యకలాపాలలో చురుగాగా  
పాల్గా నటం మొదల్పెటా్ట డు. గదర్ పత్రిక పంజాబీ ఎడిషన్ ప్రచురణ 

బాధ్యత తీసుకునానాడు.  1914 జులైలో మొదటి ప్రపంచ యుదధిం 
మొదలైనప్పుడు గదర్ పారీ్ట సభు్యల్ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం మీద 
పోరాడటానిక్ అదే సరైన అవకాశమని భావించారు. భారతీయులను 
సమాయతతిం చేయటానిక్ గదర్ పారీ్ట పథక రచన చేసింది. 1914 లో 
కరాతిర్ సింగ్ భారత్ క్ త్రిగ వచాచుడు. సరిగాగా  అదే సమయంలో 
అనకమంది గదర్ పారీ్ట కార్యకరతిలను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అరస్్ట 
చేసింది. అయినా సరే కరాతిర్ సింగ్, రాస్ బేహారీ బోస్ లాంటి విపలువ 
వీరులను ఇదేమీ నిరాశపరచలేద్. పంజాబ్ కంట్నెముంట్ ప్రాంతాలోలు  
బ్రిటిష్ వారిక్ వ్యత్రేకంగా సైనా్యనినా సమీకరించటంలో 
నిమగనామయా్యరు. కానీ, ఈ కార్యక్రమానినా వీరు విజయవంతంగా 
అమల్ చేయటానిక్ ముందే బ్రిటిష్ వారిక్ ఉప్పందింది. కరాతిర్ సింగ్ 
ను అరస్్ట చేశారు. అలా పటు్ట కుననా వాళళుందరినీ లాహోర్ కుట్ర కసు 
పేరుతో త్రుగుబాటుదారుల్గా అభయోగాల్ మోపారు. కోరు్టలో 
క్షమాపణ చప్పటానిక్ కరాతిర్ సింగ్ నిరాకరించాడు. పైగా, “బ్రిటిష్ 
వారిక్ వ్యత్రేకంగా నా ప్రజలను ఏకం చేయటం నా బాధ్యత” అని 
గర్వంగా చపా్పడు. అతడి అచంచల దేశభక్తి నా్యయమూరుతిలకు 
ఆగ్రహం తెపి్పంచింది. 1915 నవంబర్ 16న 19 ఏళలు శరభ, అతడి 
సహచరుడు విషుణా  గణేశ పింగలే లాహోర్ సంట్రల్  జైలోలు  ఊరి 
తీయబడాడా రు. 

జననం: 1896 మే 24, మరణం: 1915 నవంబర్ 16

విసతి ృతిపంపుదిశగా

గా్ర మీణపారిశుదధి యూం
పరశుభ్రమన దేహంల్ పరశుభ్రమన మనస ఉంటుంది. 
జీవితంల్ పరశుభ్రంగా ఉండటమంటే జబ్బుల బారన 
పడకపోవటం. దానివలలో మన ఆర్థక పరసి్థతి కూడ్ మెరుగాగి 
ఉంటుంది. కొదిదిపాటి జాగ్రతతిలత్ మనం పెదది పెదది జబ్బులక 
దూరంగా ఉండవచుచు.  మన దైనందిన కారయోక్రమాల్లో పరశుభ్రతని 
చేరచుట్నిక్ భారత ప్రభుత్వం 2014 ల్ స్వచచు భారత్ మిషన్ 
క్ంద దేశ్ని్న బహిరంగ మల విసరజానక దూరం చేసే కారయోక్రమం 
ప్రారంభించింది. 

 స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ (గ్రామీణ) క్ంద 10 కోటలుకు పైగా 
మరుగుదొడులు  కటా్ట రు. 

 ఈ మిషన్ క్ంద 6 లక్షల గ్రామాల్ బహిరంగ మలవిసరజీనకు 
దూరమైనటు్ట  ప్రకటించారు. 

 భారతదేశపు గ్రామీణ పారిశుదధియాం 1981 లో కవలం 
1% కాగా 2019 నాటిక్ అది 100% అయింది. 

 పారిశుదధియాం పూరితికావటమంటే ఇళళులో మరుగుదొడులు  
ఉననా జనాభా శాతం లెక్కీంచటం  

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతస్వ్జాతీయం
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దీనబంధుసర్చోటూరామ్

శ్ంతీఘోష్

బ్రిటిష్ వారి మీద అవిశ్ంతంగా పోరాడిన సుప్రసిదధి 
సా్వతంత్ర్య సమర యోధుడు దీనబంధు సర్ చోటూరామ్ 

రైత్బంధుగా పేరు మోసారు. ఇప్పటి హరా్యనాలోని జజజీర్ 
సమీపంలో ఉననా  గరిహు సంపలా అన కుగ్రామంలో 1881 నవంబర్ 
24న ఒక సామాన్య కుటుంబంలో పుటా్ట రాయన. అప్పులిచేచు 
ఒకాయన ఒకసారి అపి్పవ్వటానిక్ బద్ల్ చౌధురీ చోటూ రామ్ ని 
పటా్వరీ కమముని సలహా ఇచాచుడు. తాను సలహా ఇసుతిననా మనిష 
ఒకరోజు వేలాది మంది పటా్వరీల భవిష్యత్తి నిరణాయించగలవాడు 
అవుతాడని ఆ సలహా ఇచిచునవాడు కనీసం ఊహించి కూడా ఉండడు. 
తన సొంత సామరథాయాంతో పోరాడుత్, చౌధురి ఒక దశలో పంజాబ్ 
రవనూ్య మంత్రి కూడా అయా్యరు. 1916 లో రోహతిక్ లో కాంగ్రెస్ 
కమిటీ ఏరా్పటైనప్పుడు చోటురామ్ దానిక్ అధ్యక్షడయా్యరు. 
అయితే, మహాతాముగాంధీ సహాయ నిరాకరణోద్యమ సమయంలో 
ఆయనతో విభేదించి ఆ పదవి నుంచి వైదొలిగారు. యూనియనిస్్ట 
పారీ్ట ఏరా్పటు చేసి 1937 ప్రొవినిషియల్ అసంబీలు ఎలక్షన్్స లో 
గెలిపించారు. అభవృదిధి, రవనూ్య శాఖామంత్రి కూడా అయా్యరు. 
ఆయన గురించి చక్రవరుతిల రాజగోపాలాచారి మాటాలు డుత్, 
“చౌధురి చోటూరామ్ క్ అత్్యననాత లక్షా్యల్ నిరే్దశించుకోవటమే 
కాద్, వాటిని సాధించే మారగాం కూడా తెల్సు” అనానారు. ఆయన 
అత్యంత ప్రభావశ్లమైన సంసకీరతిగా ఆ రోజులోలు  పేరు తెచుచుకునానారు. 
రైత్ల్, కారిముకుల్, బడుగు, బలహన వరాగా ల గొంత్కగా నిలిచారు. 
దేశంలోని విచి్ఛననాకర శకుతిల మీద ఆయన పోరాడారు. రైత్ల్, 
చిననావా్యపారుల్ ఎద్ర్కీంటుననా సమస్యలనూ, సవాళళునూ ఆయన 

అరథాం చేసుకునానారు. పశిచుమ, ఉతతిర భారత దేశం మీద ఆయన 
ప్రభావం ఎంత  ఎకుకీవగా ఉండదంటే బ్రిటిష్ పాలకుల్ కూడా 
ఆయన చపే్పది వినటానిక్ నిరాకరించే ముంద్ వందసారులు  
పునరాలోచించాలి్స వచేచుదంటారు. 

ఇదే కాద్, భాక్రా డామ్ కటా్ట లననా అసల్ ఆలోచన చోటూ రామ్ 
దే. బిలాస్ పూర్ రాజాతో భాక్రా డామ్ నిరాముణానిక్ ఒప్పందం మీద 
సంతకం చేశారాయన. పంజాబ్, హరా్యనా, రాజసాథా న్ ప్రజల్ 
ఈనాటికీ ఈ డా్యమ్ వలన లబిధి పొంద్త్న ఉనానారు. రైత్ల్, 
కారిముకుల పటలు చోటూరామ్ కనబరచిన వైఖరిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
సారధ్యంలోని ప్రభుత్వం కూడా అనుసరించటం, ఆ వరాగా ల 
సాధికారత కోసం కృష చేయటం కనిపిసుతింది. నాణ్యమైన వితతినాల్ 
అందించటం, మారకీట్ సౌకరా్యల్ కలి్పంచటం లాంటివి అంద్లో 
భాగమే. రైత్లకు వారి ఉత్పత్తిలకు సరసమైన ధరల్ లభంచేలా 
చేయటం, వాతావరణ అనిశిచుత్ నుంచి రైత్లను కాపాడటం, 
ఆధునిక వితతినాల్ అందించటం, తగనంత యూరియా, సరైన 
సాగునీటి వ్యవసథా సమకూరచుటంతోబాటు భూసార పరిరక్షణ కూడా 
ప్రభుత్వం చేపటి్టంది. 2018 అకో్ట బర్ 9న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
హరా్యనాలోని సంపాలు  లో చోటూ రామ్ విగ్రహానినా ఆవిషకీరించారు. 
ఆ సందర్ంగా ప్రధాని మాటాలు డుత్, “చౌధురి చోటూ రామ్ ఆ 
ప్రాంతంలో చప్పుకోదగన సేవలందించిన సామాజిక సంసకీరతిలోలు  
ఒకరు” అనానారు. అట్టడుగు వరాగా ల వారిని పైక్ తీసుకు రావటానిక్ 
ఆవిశ్ంతంగా కృష చేసిన వ్యక్తిగా చోటూరామ్ ను అభవరిణాంచారు. 

సా్వ తంత్యరా పోరాటంలో విపలువ నాయక్గా 
పేరుమోసిన శాంతీ ఘోష్ పశిచుమ బంగాల్ 
లోని కోల్ కతాలో 1916 నవంబర్ 22 న 

జనిముంచారు. శాంత్ తండ్రి దేబేంద్రనాథ్ ఘోష్ కొమిలాలు లోని వికో్ట రియా 
కాలేజ్ లో తత్వశాస్రీ ఆచారు్యల్గా పని చేసేవారు. ప్రాథమిక విద్య 
ఇంట్లు న కొనసాగుత్ండగా దేశభక్తిక్ అప్పుడ బీజాల్ పడాడా యి. 

కోమిలాలు లో విదా్యరిథా సంఘానిక్ శాంతీ  ఘోష్ వ్యవసాథా పక సభు్యరాల్. 
ఆ తరువాత విపలువ సంసథా జుగంతర్ పారీ్టలో చేరారు. ఈ పారీ్ట ప్రాథమిక 
లక్షష్ం విపలువ కార్యకలాపాల్ చేపట్టటం. 

ఈ సంసథా శాంత్క్ కర్ర సాము తదితర పోరాట విద్యలోలు నూ, 
ఆయుధాల వినియోగంలోనూ  శిక్షణ ఇచిచుంది. ఆ తరువాత  ప్రతే్యక 
ప్రచారోద్యమానిక్ ఆమె ఎంపికైంది. 15 ఏళలు శాంతీఘోష్ తోబాటు 

జననం: 1881 నవంబర్ 24, మరణం: 1945 జనవరి 9

జననం: 1916 నవంబర్ 22; మరణం: 1989 మారిచు 28

బి్ర టిష్వారితపోరాడినరై తుబంధు

15ఏళలో వయసుల్నేఒక
బి్ర టిష్అధికారినికాలి్చనవరవనిత

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతస్వ్ జాతీయం



మహాతాము గాంధీక్ ప్రపంచవా్యపతింగా 
అనుచరుల్నానారు. కానీ, వారిలో ఒక 
సంపనునారాలైన మహిళ ఉనానారు. సత్యం, 

అహింస బాటలో నడవటానిక్ ఆమె దేశం వదిలారు. ఆనుచరురాల్ 
మరవరో కాద్. మీరాబన్. ఆమె అసల్ పేరు మెడలీన్  సేలుడ్. బ్రిటిష్ 
నావికాదళాధికారి ఎడముండ్ సేలుడ్ కూత్రు. బ్రిటన్ లో 1892 నవంబర్ 
22 న పుటా్ట రు. మహాతాముగాంధీ అహింసా సిదాధి ంతానిక్  
ప్రభావిత్రాలై భారతదేశానినా ఆమె సొంత దేశంగా చేసుకునానారు. 
మహాత్ముడి సిదాధి ంతాలనూ, సా్వతంత్యరా ఉద్యమానీనా ముంద్కు 
తీసుకుపోవటానిక్ జీవితమంతా అంక్తం చేశారు. ఆమె భారత 
సా్వతంత్యరా పోరాటానిక్ పాటుపడిన బ్రిటిష్ మహిళ. 

ఆమె భారతదేశంలో 34 సంవత్సరాల్ ఉనానారు. 1925 
నవంబర్ 7న అహమముదాబాద్ వచాచురు. మహాదేవ దేశాయ్, వలలుభ్ 
భాయ్ పటేల్, సా్వమి ఆనంద్ ఆమెకు సా్వగతం పలికారు. మాహాతాము 
గాంధీ ఆమెకు మీరాబన్  అని పేరు పెటి్ట సబరముత్ ఆశ్రమంలోన 
ఉండటానిక్ అవకాశం కలి్పంచారు. అప్పటి నుంచీ ఆమె 
మహాత్ముడిక్ నమముకసుతిరాలైన అనుచరురాలయా్యరు. ఎప్పుడూ 
ఆయనతోన ఉండవారు. బాపూ ఆమెను కూత్రిలా చూసేవారంటారు. 
భారత్ లో ఉననా తొలినాళళులో ఆమె హిందీ నరుచుకొని గ్రామాలకు 
వళిళు భారతదేశానినా అరథాం చేసుకునానారు. తకుకీవ కాలంలోన ఆమె 
మహాత్ముడిక్ విశ్వసనీయమైన  సహచరులలో ఒకరయా్యరు. 1931 
లో రండవ రండ్ టేబ్ల్  సమావేశానిక్ గాంధీ వంట లండన్ 

వళాలు రు.  లండన్ నుంచి భారత్ కు త్రిగ వచాచుక ఖాదీ గురించి 
ప్రచారం చేసూతి దేశమంతా పర్యటించారు. స్తదాసాదా నూల్ 
ద్సుతిల్ ధరించి ఊరూరా త్రిగారు. మహాతాము గాంధీ సందేశానినా 
అనుసరిసూతి అహింసా సిదాధి ంతానినా ప్రచారం చేసూతి గడిపారు. 
యంగ్ ఇండియా, హరిజన్  పత్రికలోలు  వా్యసాల్ రాశారు. 

పౌర ఉలలుంఘన ఉద్యమంలో ఆమె అనక సారులు  అరస్టయా్యరు, 
కస్టడీలో గడిపారు. ఆమె భారత్ లో ఉంటూ అమెరికాకు, బ్రిటన్ కు 
సమాచారం చేరవేసుతినానారని కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అభయోగం 
మోపింది. క్్వట్ ఇండియా ఉద్యమ సమయంలో కూడా ఆమె 
అరస్టయా్యరు. 1942 ఆగసు్ట  9 నుంచి 1944 మే 6 వరకు 
పూణలోనూ ఆగాఖాన్ పా్యలెస్ లో జైల్ జీవితం గడిపారు. 
ఆమెతోబాటు అరస్్ట అయినవారిలో మహాతాముగాంధీ, ఆయన భార్య 
కసూతిరాబు గాంధీ, కార్యదరి్శ మహదేవ్ భాయ్ దేశాయ్, పా్యరేలాల్  
నాయర్, సరోజినీ నాయుడు, డాక్టర్ సుశ్లా నాయర్ 
తదితరుల్నానారు. 1947 లో ఆమె ఋషీకశ్ లో ఒక ఆశ్రమం 
ఏరా్పటు చేసుకునానారు. ఆ తరువాత 11 ఏళళుపాటు భారతదేశంలోని 
వివిధ ప్రాంతాలోలు  పర్యటించారు. సామాజిక ప్రాజెకు్టలతోబాటు 
పరా్యవరణ విషయాల మీద కృష చేశారు. 1959 జనవరి 18న ఆమె 
ఇంగలుండ్ నుంచి బయల్దేరి వళాళురు. ఏడాది తరువాత వియనానా 
వళిళు జీవితాంతం అకకీడ ఉనానారు. 1982 లో భారత ప్రభుత్వం 
ఆమెను పదము విభూషణ్ తో సతకీరించింది. 1982 జులై 20 న ఆమె 
చనిపోయారు. 

ఆమె సదరి సునీతీ చౌధురి క్రిసముస్ కు ముంద్ చాకెలుట్్స ఇచేచు నెపంతో 
కొమిలాలు  లోని జిలాలు  మేజిసే్రాట్ చాల్్స జాఫ్రీ బకాలు ండ్ స్త్టవన్్స దగగారిక్ 
వళాలు రు. 

స్త్టవన్్స ఆ చాకెలుట్ త్ని, “చాలా రుచిగా ఉనానాయి” అనానాడు. ఆ 
మాట విననా వంటన శాంతీ ఘోష్, సునీతీ చౌధురి ద్పటా్ట  క్ంద 
దాచిన పిస్టల్ తీసి , “సరే, ఇదెలా ఉంది మేజిసే్రాట్ గారూ?” అని 
అడుగుత్ మేజిసే్రాట్ మీద కాల్్పల్ జరిపారు. కొది్ద సేపటిక మేజిసే్రాట్ 
ప్రాణాల్ పోయాయి. ఈ ఘటన తరువాత శాంతీ ఘోష్, సునీతీ 
చౌధురి అరస్టయా్యరు. మేజిసే్రాట్ ను చంపిన అభయోగం మీద 
విచారణ జరిగంది. ఇద్దరి వయసు దృష్ట్యా వారిక్ జీవిత ఖైద్ విధించి 

ఖరగ్ పూర్ లోని హిజీలు డిటెనషిన్ కా్యంపుకు పంపారు. శాంత్ని వేరుగా 
మరో బారక్ లో పెటా్ట రు. అయితే మహాతాము గాంధీక్,  బ్రిటిష్ 
ప్రభుతా్వనికీ 1939 లో జరిగన చరచుల ఫలితంగా ఏడళళు శిక్ష తరువాత 
ఆమెను విడుదల చేశారు. ఆ తరువాత ఆమె బంగాలీ మహిళా 
కళాశాలలో చేరి  చద్వు పూరితి చేశారు. దేశానిక్ సా్వతంత్యరాం వచాచుక 
ఆమె రాజకీయ, సామాజిక కార్యకలాలాపాలో చురుగాగా  పాల్గా నానారు. 
1952-1962 త్రిగ 1967-68 మధ్య కాలంలో పశిచుమ బంగాల్ 
శాసన మండలి సభు్యరాలిగా ఉనానారు. 1962-64 మధ్య 
శాసనసభు్యరాలిగా కూడా పని చేశారు.’ అరుణ్ బహినా’ పేరుతో ఆమె 
బంగాలీ భాషలో తన ఆతముకథ రాశారు. 1989 మారిచు28 న ఆమె 
మరణించేదాకా దేశ అభు్యననాత్క్ కృష చేసూతిన ఉనానారు. 

మీరాబెన్
జననం: 1892 నవంబర్ 22; మరణం: 1982 జులై 20

భారతస్వతంతయూరైసమరంల్పాల్గొ న్న
మహాతామిగాంధీసని్నహితసహచరురాలు

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతస్వ్జాతీయం

నూయో ఇండియా స మాచార్   నవంబర్ 16-30, 202248
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“అంతరాజీ తీయ సౌర విద్్యత్ కూటమి ప్రవంచానిక్ ఒక 
ఆశాక్రణంగా మారింది. ఐఎస్ఎ కంద్ర కారా్యలయం భారత్ లోన 

ఉండటం కూడా భారతీయులకు సంతోషదాయకం. దీనివలలు ఐఎస్ఎ 
కు మరింత దగగారి బంధం ఏర్పడుత్ంది. మానవ సంక్షేమం కోసం 

ఏరా్పటైన పెద్ద సంసథాల గురించి 21వ శతాబ్దంలో భవిష్యత్తిలో 
మాటాలు డుకునటప్పుడు కచిచుతంగా  ఐఎస్ఎ పేరు అంద్లో ముంద్ 

ఉంటుందని అనుకుంటునానా.  వాతావరణ నా్యయం అందేటు్ట  
చూడటానిక్ ఐఎస్ఎ దా్వరా మనం ఒక పెద్ద వేదికను కలి్పంచాం. 

రాబోయే తరాలకు మనందరం కలసి ఒక పెద్ద మానవతావాద 
బహుమత్ ఇచాచుం.

-   నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ‘ఒక సూరుయోడు-ఒక ప్రపంచం –ఒక గ్రిడ్’‘ఒక సూరుయోడు-ఒక ప్రపంచం –ఒక గ్రిడ్’ అనే  అనే 

పర్యోవరణ హిత మంత్రం  ఈ రోజు అంతర్జాతీయ వేదిక మీద  ప్రతిధ్వనిసతింది. పర్యోవరణ హిత మంత్రం  ఈ రోజు అంతర్జాతీయ వేదిక మీద  ప్రతిధ్వనిసతింది. 

పర్యోవరణ పరరక్షణ పటలో ఆయన దార్శనికత కేవలం వాగాదినం కాదు, సరకొతతి పర్యోవరణ పరరక్షణ పటలో ఆయన దార్శనికత కేవలం వాగాదినం కాదు, సరకొతతి 

ఆల్చనక బాట. పర్యోవరణ పరరక్షణ దిశగా తీసకన్న చొరవ ఫలితంగా ఆల్చనక బాట. పర్యోవరణ పరరక్షణ దిశగా తీసకన్న చొరవ ఫలితంగా 

పారస్ వాతావరణ మారు్ సదసస్ ల్ ఫ్రాన్స్ త్ కలిసి భారత్ 2015 నవంబర్ పారస్ వాతావరణ మారు్ సదసస్ ల్ ఫ్రాన్స్ త్ కలిసి భారత్ 2015 నవంబర్ 

30 న అంతర్జాతీయ సౌర విదుయోత్ కూటమిని ఆవిష్రంచింది.  15 దేశ్ల 30 న అంతర్జాతీయ సౌర విదుయోత్ కూటమిని ఆవిష్రంచింది.  15 దేశ్ల 

సంతకాలత్ ఆరంభమన కూటమి ఈ రోజు 109 సభయో దేశ్లత్ సంతకాలత్ ఆరంభమన కూటమి ఈ రోజు 109 సభయో దేశ్లత్ 

కొనసగుత్ంది. ఇలాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థ ఇదే మొదటిది. దీని కేంద్ర కొనసగుత్ంది. ఇలాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థ ఇదే మొదటిది. దీని కేంద్ర 

కార్యోలయం భారతదేశంల్నే ఏర్్టైంది. ఇటీవలే జరగన సర్వ సభయో కార్యోలయం భారతదేశంల్నే ఏర్్టైంది. ఇటీవలే జరగన సర్వ సభయో 

సమావేశంల్ భారత దేశ్నికే మరోమారు  అధయోక్ష స్థనం అప్గంచగా ఫ్రాన్స్ సమావేశంల్ భారత దేశ్నికే మరోమారు  అధయోక్ష స్థనం అప్గంచగా ఫ్రాన్స్ 

క సహాధయోక్ష బాధయోతలిచాచురు.క సహాధయోక్ష బాధయోతలిచాచురు.

అంతరాజా తీయసౌరవిదుయూత్కూటమ్అంతరాజా తీయసౌరవిదుయూత్కూటమ్

భారతవిశ్వయోచన‘సరథి’
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