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సంపాద కీయం
నమస్కారం,

దేశం స్్వతంత్య్రం పంది 75 సంవత్సరాలు పూరతియిన సందర్ంగా దేశవా్యపతింగా వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. చారిత్రకమైన 
ఎర్రకోటలో స్ంప్రదాయికంగా జాతీయ పతాకం ఎగురవేయడం నంచి ఉతా్సహవంతులైన పౌరులు దేశంలోని అని్న ప్రాంతాలోలి న్ 
ఎంతో వేడుకగా జాతీయ పతాకలు ఎగురవేయడం వరకు మొతతిం దృశ్యం 75 సంవత్సరాల క్రితం పరిసిథితికి సమ్నంగా ఉంది.

ఎర్రకోట బురుజుల నంచి ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 9వ స్రి జాతినదేదూశంచి ప్రసంగిస్తి దేశంలో త్వరితగతిన చోటు చేసుకుంటున్న 
అభవృదిధి గురించి ప్రస్తివించారు. సుసంపన్నమైన భారత భవిష్్యతుతికు సంకల్ం కూడా మ్రోమాగింది. ఆతమానిర్ర్ భారత్ కల స్కారం 
చేయడంలో ప్రజలందరి భాగస్్వమ్యం ఉంది. అలాగే స్మరస్యం ఉండాల;  శంతి, సౌభ్రాతృత్వ సందేశం ఉండాల, ప్రపంచ యవనికపై 
ఆధిపత్యం చలాయించాలన్న బలమైన ఆకాంక్ష ఉండాల. నవభారత సంకల్ం న్రవేరుచుకోవాలన లక్షష్ంలో భాగంగా భారత స్్వతంత్య్ర 
75వ సంవత్సరాల వేడుక నంచి రాబోయే 25 సంవత్సరాల కాలానికి అమృతయాత్రన జాతి ప్రారంభంచింది. 

ఎర్రకోట బురుజుల నంచి అందించిన స్వయంసమృదిధి సందేశం ఈ స్రి ముఖపత్ర కథనం. ప్రపంచ ఆరిథిక వ్యవసథి తీవ్ర ప్రతికూలత 
ఎదురకాంటున్నప్టకీ భారతదేశ ఆరిథిక వ్యవసథి బలంగా ఉండడం గురించి వివిధ అంతరాజా తీయ ఏజెన్్సల కథనాలు కూడా ఈ సంచికలో 
ప్రముఖంగా ప్రస్తివించడం జరిగింది. అలాగే ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన, పిఎం కిస్న్ మ్న్ ధన్ వంట ప్రధాన పథకాల 
గురించిన కథనాలు కూడా ఈ సంచికలో ఉనా్నయి. 

పరమ్ వీర్ చక్ర అవారుడు  గ్రహీత మేజర్ రామస్్వమి పరమేశ్వరన్ స్హస గాథ ఈ సంచికలో వ్యకితిత్వ విభాగంలో ఉంది. రాజకీయవేతతిగా 
కనా్న తాన ఒక ఉపాధా్యయుడుని అని చెప్పుకున ప్రముఖ విదా్యవేతతి డాక్టర్ సర్వపలలి రాధాకృష్్ణన్ జయంతి సెప్టంబర్ 5వ త్దీని 
ఉపాధా్యయ దినోత్సవంగా పాటస్తిరు. ఈ సందరా్ని్న పురసకారించుకుని న్తన విదా్య విధానం గురించి వివరిస్తి ప్రధాన మంత్రి 
ప్రసంగాల సమ్హారంగా ఒక ప్రత్్యక వా్యసం ఈ సంచికలో ప్రచురించడం జరిగింది. ‘అమృత్ మహోత్సవ్’ ఎపిసోడ్ లో స్్వతంత్య్ర 
యోధుల స్ఫూరితిదాయకమైన కథనాలతో పాటు 75 సంవత్సరాల అభవృదిధి యానం గురించి ప్రచురించాం. భారతదేశం క్రీడాశకితిగా 
ఆవిర్విసుతిన్న కథనం పాఠకులకు స్ఫూరితిదాయకం.

అభవృదిధియానంలో భారతదేశం నిలకడగా కొతతి రికారుడులు న్లకొలు్తూ వసోతింది. 2047లో భారత స్్వతంత్య్ర శతవారిషికోత్సవ వేడుకలు 
జరిగే సమయానికి “సబ్ కా ప్రయాస్”తో ప్రారంభమైన భారత అమృత యాత్ర అమృత సంకల్ంతో నవభారత సృష్్టని స్క్షాతకారిసుతింది.

మీ అమూల్యమైన సలహాలు పంపుతూ ఉండండి. 
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The election of Droupadi Murmu as President sets a new benchmark in India's 

development journey which envisages not only women's empowerment but 

also women-led development with the motive of Sabka Saath, Sabka Vikas, 

Sabka Vishwas, and Sabka Prayas

SABKA PRAYAS - SABKA KARTAVYA

న్్య ఇండియా సమ్చార్ ఆగసు్ట  1-15 సంచిక అందుకునా్నన. ఈ సంచికలోని 
ముఖపత్ర కథనం ఆకటు్ట కునలా ఉంది. ముఖపత్ర కథనంతో పాటు ఇతర కథనాలు 
కూడా చదవడానికి ఆసకితికరంగా ఉనా్నయి. ఈ పత్రికలో ప్రచురిసుతిన్న కథనాలన్్న 

చకకాగా రచిసుతినా్నరు. చదవడానికి ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉనా్నయి. 

abhaychaudhary.clinic@gmail.com

న్్య ఇండియా సమ్చార్ ఆగసు్ట  1-15 సంచిక 
అందుకునా్నన. వారతిలు, సమకాలీన అంశలు 

విసతి ృతంగా అందిసుతిన్న చకకాని పత్రిక ఇది. ‘ఆజాదీ కా 
అమృత్ మహోత్సవ’ వేడుకలు నిర్వహంచుకుంటున్న 

ప్రసుతిత తరుణంలో ఈ సంచికలో త్రివర్ణ పతాక 
ప్రయాణానికి చెందిన విలువైన సమ్చారాని్న కూడా 

పంచుకునా్నరు. అంత్ కాదు, జముమా, కశ్మార్ లో మౌలక 
వసతులు, పటు్ట బడులు, మహళలు, యువజన 

భాగస్్వమ్్యనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం చేపట్టన వివిధ 
అభవృదిధి ప్రాజెకు్టలు, కార్యక్రమ్లపై కూడా చకకాని 

సమ్చారం అందించారు. 
సౌరవ్ శరమా

sharmasourav1261@gmail.com

76వ స్్వతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్ంగా మీకు 
నా అభనందనలు తెలయచేసుతినా్నన. చకకాని జాఞా నాని్న 

అందించే ఈ పత్రిక చదవడం చాలా ఆనందదాయకం. 
భారతదేశ పురోగతి, విధానాలకు సంబంధించి చకకాని 

సమ్చారం అందిసుతినా్నరు.
har-kirat@live.com

న్్య ఇండియా సమ్చార్ ఒక సంపూర్ణ 
పత్రిక. పోటీ పరీక్షలకు తయారయే్యందుకు 

విదా్యరుథిలకు ఈ పత్రిక చకకాగా 
ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పత్రిక కోసం నన 

ఆసకితిగా ఎదురు చూసుతినా్నన. ఇందులో 
ప్రచురించే వా్యస్లు చకకాని రచనతో కూడి 

ఉనా్నయి. 

snehasurabhi5@gmail.com

ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ శకితివంతమైన నాయకత్వంలోని భారత 
ప్రభుత్వం 130 కోటలి మంది భారతీయులన అనసంధానం చేస్తి 

“ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్” పేరిట భారతదేశ 75వ స్్వతంత్య్ర 
వేడుకల సంవత్సరం వైభవంగా నిర్వహంచడం ప్రారంభంచింది. 

“అమృత కాల్” పేరుతో రాబోయే 25 సంవత్సరాల కాలానికి “అమృత 
యాత్ర”  ప్రారంభంచారు. న్్య ఇండియా సమ్చార్  ఆగసు్ట  1-15 

సంచికలో ఈ అంశలని్నంటకీ సంబంధించిన సమ్చారం చదివి 
దేశవాసులు ఎంతో ఆనందించారు. కొతతి కొతతి కార్యక్రమ్లు, దేశం 
అనసరించే విలువలన పునరి్నర్వచించడం దా్వరా నరంద్ర మోదీజీ 

దేశ భవిష్్యతుతిన తీరిచు దిదుదూ తున్న తీరు చూస్తి 2047లో భారత 
స్్వతంత్య్ర శతవారిషిక వేడుకలు నిర్వహంచుకున సమయానికి 

భారతదేశం ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి దేశల సరసన నిలుసుతిందనడంలో 
సందేహం లేదు.
సిహెచ్.శకి్తసింగ్

shaktisinghadv@gmail.com
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భారతదేశ డిజిటల్ ఆరిథిక వ్యవసథి పరివరతినన శకితివంతం 
చేయడం లక్షష్ంగా 2023 మ్రిచు నాటకి ఒకోకా 

కుటుంబంలో కన్సం ఒకకారినైనా డిజిటల్ అక్షరాసు్యనిగా తీరిచు 
దిదాదూ లన్న లక్షష్ం పటు్ట కునా్నరు. 2022 జులై 22 నాటకి ఈ 
కార్యక్రమం కింద శక్షణ కోసం 6.15 కోటలి మందికి పైగా 

దరఖాసుతి చేశరు. 5.24 కోటలి మందికి ఇప్టకే 
శక్షణ పూరితి చేయగా 3.89 కోటలి మందికి 
సరి్టఫికెటులి  కూడా జారీ చేశరు. ఎలకాట్ర నిక్్స, ఐట 
శఖల మంత్రి  రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ రాజ్యసభకు 

ఈ సమ్చారం తెలయ చేశరు. గ్రామీణ భారతంలో డిజిటల్ 
అక్షరాస్యత ప్రోత్సహంచేందుకు 2017 ఫిబ్రవరిలో కేంద్ర 
మంత్రిమండల ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ డిజిటల్ స్క్షరతా 
అభయాన్ (పిఎందిశ) కార్యక్రమ్నికి ఆమోదం తెలపింది. 

భారత జట్ విమానం తజస్ కు భారత జట్ విమానం తజస్ కు 
ప్ర పంచవ్్యప్త ంగా మంచి డిమాండుప్ర పంచవ్్యప్త ంగా మంచి డిమాండు

1965 యుదధింలో పాకిస్థి న్ వైమ్నిక దళం అన్హ్యంగా 
విరుచుకుపడడంతో అనక భారత యుదధి విమ్నాలు నాశనం 

అయా్యయి. విమ్నానికి జిపిఎస్ లేదా రాడార్ లేకపోవడం వలలి భారత 
వైమ్నిక దళానికి చెందిన స్కావాడ్రన్ లీడర్ విలయం గ్రీన్ భారత 
భూభాగానికి బదులుగా పాకిస్థి న్ భూభాగంలో పరపాటున లాండ్ 
అయా్యరు. అప్ట్లి  భారతదేశం ఇతర దేశల నంచి విమ్నాలు 
కొనగోలు చేస్ది. కాన్, ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ అందించిన రక్షణ 
రంగంలో స్వయం-సమృదిధి మంత్రంతో రక్షణ ఉత్తుతిల 
ఎగుమతిదారుగా భారతదేశం ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని 25 అగ్రశ్రేణి 

దేశల సరసన చేరింది. భారత్ కు చెందిన త్జస్ జెట్ విమ్నానికి 
ప్రపంచవా్యపతింగా మంచి డిమ్ండు ఉంది. భారతదేశనికి చెందిన 
త్జస్ విమ్నం పటలి అమెరికా, ఆస్ట్రలయా, ఇండోనష్యా, ఫిలప్్న్్స, 
మరో ఆరు దేశల నంచి ఆసకితి వ్యకతిం అయిందని రక్షణ శఖ 
సహాయమంత్రి అభయ్ భట్ లోక్ సభలో ప్రశ్్నతతిరాల సమయంలో 
అందించిన లఖత పూర్వక సమ్ధానంలో తెలపారు. మలేష్యా కూడా 
18 త్జస్ విమ్నాలు కొనగోలు చేస్ందుకు సిదధిం అవుతోంది. 
హందుస్తిన్ ఏరోనాటక్్స లమిటెడ్ కు భారత వైమ్నిక దళం ఇప్టకే 
83 త్జస్ విమ్నాలకు ఆరడుర్ ఇచిచుంది. 

సంక్షిప్తసమాచారం

పిఎం దిశ కింద 5.24 క్టలో  మందికి పిఎం దిశ కింద 5.24 క్టలో  మందికి 
శిక్షణ, లక్ష్యం దాటి నమోదుశిక్షణ, లక్ష్యం దాటి నమోదు

భారతదేశం స్్వతంత్య్రం స్ధించి 75 సంవత్సరాలు పూరతియిన 
సందర్ంగా జరిగిన వేడుకలోలి  పాల్గొ నందుకు దేశవా్యపతింగా 

అమితమైన ఆసకితి వ్యకతిం అయింది. దేశంలోని మ్రుమూల 
ప్రాంతాలు సహా సర్వత్రా త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడింది. పలు 
ఇళలిలో త్రివర్ణ పతాకం ఎగురవేయడమే కాదు, ఆజాదీ కా అమృత్ 

మహోత్సవ్ లో భాగంగా ఆగసు్ట  13-15 త్దీల 
మధ్య  “హర్ ఘర్ తిరంగా” ప్రచారం చేపట్్ట లన్న 
ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ  పిలుపు మేరకు 
harghartiranga.com  పోర్టల్ లో 6.10 కోటలి 
మంది ప్రజలు త్రివర్ణ పతాకంతో సెలీఫూలు కూడా 

అప్ లోడ్ చేశరు. అలాంట వారిలో హోం మంత్రి అమిత్ షా, 
సచిన్ టెండూలకార్, అమితాబ్ బచచున్, రజన్కాంత్, సోన్ స్ద్ 
ఉనా్నరు. బాలల నంచి కూడా ఈ ప్రచారంలో పాల్గొ నందుకు ఎంతో 
ఉతా్సహం కనిపించింది.

తి్ర వర్ణ  పతాకంతో సెల్ఫూలు అప్ ల్డ్ చేసిన తి్ర వర్ణ  పతాకంతో సెల్ఫూలు అప్ ల్డ్ చేసిన 
6 క్టలో  మందికి పై గా భారతీయులు6 క్టలో  మందికి పై గా భారతీయులు
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యాంటి-డోపింగ్ బిలులో  ఆచరణల్కి యాంటి-డోపింగ్ బిలులో  ఆచరణల్కి 
తెచిచిన కొదిది  దేశ్ల్లో  భారత్తెచిచిన కొదిది  దేశ్ల్లో  భారత్

క్రీడలు, క్రీడాకారులు ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
స్రథ్యంలోని అగ్రప్రాధాన్య క్రమంలో ఉనా్నరు. క్రీడా 

మౌలక వసతులు పటష్్ం చేయడంతో పాటు అథ్లిటలికు 
అందించిన శక్షణ ప్రభావం ఇప్టకే ట్కో్య ఒలంపిక్్స, 
కామన్్వల్తి క్రీడలు వంట ప్రపంచ వేదికలపై స్ష్్టంగా 
కనిపించింది. యాంట డోపింగ్ బిలులి  2021 ప్రతిపాదన ఈ 
దిశగా మరో ముందడుగు. క్రీడలు, యువజన వ్యవహారాల 
మంత్రిగా అనరాగ్ ఠాకూర్ ప్రతిపాదించిన తొల బిలులి  ఇది. 
డోపింగ్ పరీక్షల కోసం క్రీడాకారులు ఇక ఏ దేశం పైన 
ఆధారపడవలసిన అవసరం లేకపోవడం దీని ప్రత్్యకత. గతంలో 
అయిత్ డోపింగ్ పరీక్ష కోసం శంపిల్్స విదేశలకు పంపాల్స 
వచేచుది. అకకాడ మోసం జరిగేది. ఈ బిలులి  అమలుతో ఇప్పుడు ఈ 
పరీక్ష దేశంలోన అందుబాటులోకి వచిచుంది. ఫలతంగా ఎంతో 
సొముమా ఆదా అవుతోంది. యాంట-డోపింగ్ బిలులి  ఆమోదంతో ఆ 
వసతి గల దేశలోలి  అమెరికా, చైనా, ఆస్ట్రలయా, జపాన్ వంట 
దేశల సరసన ఇప్పుడు భారతదేశం కూడా చేరింది.

దేశంలో న్తన విదా్య విధానాని్న 2020లో ప్రకటంచి 
ఉండవచుచు, కాని విదా్య రంగ సంసకారణలకు ప్రచారం 

2014లోన ప్రారంభమైంది. ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో 
దేశంలో ఉన్నత విదా్య మౌలక వసతులు మెరుగు పరిచేందుకు 
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో కృష్ చేసింది. ఇప్పుడు ప్రపంచవా్యపతి 
గురితింపుతో దాని ఫలతం గోచరం అవుతోంది. 

7 కొతతి ఐఐఎంలు, 7 కొతతి ఐఐటలు ఏరా్టుతో పాటు వైద్య 
కళాశలలోలి  సీటలి సంఖ్య రెట్టంపు చేయడం, 320 కొతతి వైద్య 
కళాశలల ఏరా్టుతో ఎయిమ్్స సంఖ్య మూడింతలు చేయడం  
వంట చర్యలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం మొతతిం ఉన్నత విదా్య మౌలక 

వసతులు పటష్్ం చేస్ందుకు కృష్ చేసింది. ఫలతంగా 2023 
సంవత్సరంలో కా్వక్ కా్వరెలలి సైమండ్్స (కు్యఎస్) ప్రపంచ 
రా్యంకింగ్ లలో ప్రపంచవా్యపతింగా 1422 విదా్య సంసథిలు ఎంపిక 
కాగా వాటలో 41 భారతీయ విదా్య సంసథిలకు కూడా స్థి నం  
లభంచింది. వాటలో 7 సంసథిలు తొలస్రిగా స్థి నం 
దకికాంచుకునా్నయి. 2014లో ఈ జాబితాలోని సంసథిల సంఖ్య 
కేవలం 12 ఉండేది. ఈ ఏడాది రా్యంకింగ్్స లో ఇండియన్ ఇన్ 
సి్టట్్యట్ ఆఫ్ సైన్్స కు దేశంలో తొల స్థి నం లభంచింది. 
బంబాయి ఐఐట, ఢిలీలి ఐఐట కూడా ప్రపంచంలో ఉన్నత శ్రేణిలోని 
200 సంసథిలోలి  స్థి నం పందాయి.

కు్యఎస్ వరల్డ్  యూనివరశిటీ రా్యంకింగ్ ల జాబితాల్ 41 భారతీయ సంస్థ లుకు్యఎస్ వరల్డ్  యూనివరశిటీ రా్యంకింగ్ ల జాబితాల్ 41 భారతీయ సంస్థ లు

షెడ్్యలు కన్్న ముందుగానే 10 లక్షల మంది 
విదా్యర్్థ లకు పేటంట్ సంబంధిత శిక్షణ

జై జవాన్, జై కిస్న్, జై విజాఞా న్ తరా్వత ఇప్పుడు ప్రదానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ జై ఆవిషాకార్ నినాదం అందించారు. సరైన 

పేటెంటంగ్ విధానాలపై పరిశ్ధకులు, ఆవిష్కారతిలకు అవగాహన 
ఉన్నప్పుడే ఆవిష్కారణల ప్రయోజనం దేశం పందగలుగుతుంది. 
అందుకోసమే ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ లో భాగంగా జాతీయ 
మేధో సంపతితి హకుకాల చైతన్య కార్యక్రమం (ఎన్.ఐ.పి.ఎ.ఎమ్) కింద 
10 లక్షల మంది విదా్యరుథిలకు శక్షణ ఇవా్వలన లక్షష్ం 
ఏర్రచుకునా్నరు.  జూలై 31, 2022న నిరదూశంచుకున్న కాలం కనా్న 
15 రోజులు ముందుగాన ఈ లక్షష్ం పూరతియింది. మేధో సంపతితి 
హకుకాలోలి  ప్రపంచంలో అగ్రస్థి నం స్ధించే దిశగా ప్రయాణంలో ఇదో 
విశేష్మైన ముందడుగు. భారత ప్రభుత్వ వాణిజ్య, పరిశ్రమల 
మంత్రిత్వ శఖ, కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్్స, డిజైన్్స అండ్ ట్రేడ్ 
మ్ర్కాస్ (సిజిపిడిటఎం) అనబంధ మేధో సంపతితి హకుకాల 
కారా్యలయం ఈ కార్యక్రమం అమలుపరుసుతినా్నయి. 28 రాషాట్ర లు, 7 
కేంద్రపాలత ప్రాంతాలకు చెందిన 3662 విదా్య సంసథిలకు ఇందులో 
స్థి నం కల్ంచారు. దేశం స్వయంసమృదిధి స్ధించడంలో 
ఆవిష్కారణలు, పేటెంటులి  అత్యంత కీలకం. 

సంక్షిప్తసమాచారం



“సవ్ళ్ళన ఎదుర్కునే భవిష్యత్త  తరాలన “సవ్ళ్ళన ఎదుర్కునే భవిష్యత్త  తరాలన 
తయార్ చేయడమే ఉపాధా్యయుని బాధ్యత”తయార్ చేయడమే ఉపాధా్యయుని బాధ్యత”
“విద్్యరుథాలమనసులో్లకివాస్తవాలనబలవంతంగాఎకి్కంచడంకాదు,రపటిసవాళ్లకు
వార్నిసిదధించేసేవాడేఅసలైనఉపాధా్యయుడు”.గొప్గురువుగాప్రపంచప్రఖ్్యతి
పందనడాక్టర్సరవాపలి్లర్ధాకృష్ణన్ఉపాధా్యయులకర్తవ్యంగుర్ంచివెలిబుచిచాన

అభిప్రాయంఇద.ఆయనజయంతిసెప్టంబర్5వతదీని“ఉపాధా్యయదనోత్సవం”గా
పాటిసు్తనా్నము.దేశవా్యప్తంగా15.09లక్షలపాఠశాలలో్లని97లక్షలమందకిపైగా
ఉపాధా్యయులు26.44కోట్లమందకిపైగావిద్్యరుథాలభవిష్యతు్తనతీర్చాదదుదేతునా్నరు.

దీనికితోడుప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీతండ్రిగా,ఉపాధా్యయునిగాబాలలతో
అనసంధానంఅయే్యప్రతీఒక్కఅవకాశాని్నచక్కగాఉపయోగంచుకుంటునా్నరు.
ప్రధానమంత్రిగాతొలిఉపాధా్యయదనోత్సవంసందర్ంగాకూడానరంద్రమోదీపలు

అంశాలుప్రస్్తవించారు.ఆయనప్రసంగాలో్లఉపాధా్యయులగుర్ంచిచేసిన
ప్రస్్తవనలుఇక్కడచదువుద్ం...

మన దేశ రెండవ ర్ష్ట్రపతి సరవాపలి్ల ర్ధాకృష్ణన్
జయంతి సెప్టంబర్ 5వ తదీని ఉపాధా్యయ
దనోత్సవంగాపాటిస్్తరు.ర్ధాకృష్ణన్ఎపు్డూఒక

ఉపాధా్యయునిగాజీవించడానికేకృషచేశారు.“విద్్యర్థాఏనాడూ
మరణంచడానికి అవకాశం ఇవవానిదే మంచి విద్య” అని ఆయన
చబుతూ ఉండే వారు. ఉపాధా్యయునికి పదవీ విరమణ లేదు,
ఆయనకు లేద్ ఆమెకు వయోపర్మితి అనేద ఉండదు.
ఉపాధా్యయులంటే గౌరవం, విద్య పట్ల ఉపాధా్యయుల అంకిత
భావం;విద్్యర్థా,ఉపాధా్యయులమధ్యఅనబంధం..ఇవిమాత్మే
జాఞానాని్న వా్యపింపచేస్్తయి. జీవించే కళన, కలలు స్కారం

చేసుకునేఅలవాటునవిద్్యరుథాలకుబోధస్్తయి.“దృషా్టంతోవైన
దృషా్ట:త్రి-భువన్జాతార,సదుగురోజాఞానద్తుుః”అనిమనప్రాచీన
గ్ంథాలు చబుతునా్నయి. ఈ భూమండలం  అంతటిలోన్
గురువుతోసమానమైనదఏదీలేదుఅనేదేద్నిఅరధిం.గురువుచేసే
పని ఇతరులెవరూచేయలేరు.మన ఉపాధా్యయులుతమ పనిని
ఎన్నడూకేవలంవృతి్తగాభావించరు.వార్దృష్టలోబోధనఅంటే
ఒక భావోదేవాగం, ఒక పవిత్ కార్యం, నైతిక విధ. అందుకే
ఉపాధా్యయులు,విద్్యరుథాలమధ్య  ఒకవృతి్తపరమైనఅనబంధం
కనా్నఒకకుటుంబబంధంఉంటుంద.

ఉపాధా్యయదనోత్సవప్రత్యకంజాతీయం

న్్యఇండయాసమాచార్సెప్టంబర్1-15,20226



ఈ అనబంధం జీవితకాలం ఉంటుంద. ఫలితంగానే దేశంలో
యువతన విద్్యవంతులనచేసే కృష ఏదైనాద్ని పగాగులుఈ
ఉపాధా్యయసోదరులు,సోదరీమణులచేతిలోనేఉంటాయి.నేడు,
దేశానికిచందనఉపాధా్యయులందర్కీనేనఅభివాదంచేసు్తనా్నన.
వారంతామనకోసంతర్లనసృష్టంచడం,భవిష్యతు్తతర్లకు
ద్ర్ చూపడం, దేశాని్న పురోగమింపచేయడం అనే విధని
నిరవార్్తంచాలనిఆకాంక్షిసు్తనా్నన.ఉమ్మడగాఆకృషచేయండ.

కొత్త విద్్యవిధానంలో అని్న దశలో్లన్ ఉపాధా్యయుల
క్రియాశీలభాగస్వామ్యం

విద్్యర్థా జీవితం అంతటిలోన్ అత్యంత
ప్రభావవంతమైన వ్యకి్త ఉపాధా్యయుడే. గురువు

నంచి పందలేనిద మరెక్కడా పందగలిగే
వీలుండదు. సదుగురువున కనగొనడాని్న

మించిన అస్ధ్యమంటూ ఏదీ ఉండదు. ద్ని
ఫలితంగానే కొత్త విద్్య విధానం రూపకల్న నంచి

అమలువరకు అని్న దశలో్లన్గురువు క్రియాశీలపాత్కే పట్టం
కట్టడం జర్గంద. ప్రభుతవాం చేపటి్టన “నిష్ఠ 2.0”, “నిష్ఠ 3.0”

కార్యక్రమాలు ఇందులో అత్యంత కీలకం.
ఉపాధా్యయులందర్కీ విద్్యరంగంలో అపారమైన
అనభవంఉంద.అందుకేమీరుప్రయతి్నంచినట్లయిత
దేశం ముందుకు స్గడానికి మీ కృష ఇంధనం

అవుతుంద.  అలంటి నాటకీయమైన మారు్ వీక్షించగలగడం,
వాటిలో క్రియాశీలంగా పాల్గునగలగడం మన అదృష్టం. ఈ
సువర్్ణవకాశంమీముందుకువచిచాంద.మీరదేశభవిష్యతు్తనతీర్చా
దదదేగలరు. కొత్త జాతీయ విద్్య విధానంలోని పలు అంశాలు
వాస్తవంలోకివచిచాయువతనఆధునిక,జాతీయవిద్్యవ్యవసథాతో
అనసంధానం చేయడం ద్వార్ దేశం కొత్త శకంలోకి అడుగు
పట్టగలుగుతుందన్న నమ్మకం నాకుంద. స్వాతంత్్య్ర అమృత
సంకల్లుస్ధంచడంలోప్రయాణంకొనస్గుతుంద.

ఎంత ఆధునికం అనే ద్నితో సంబంధం లేకుండా
విమానాని్నపైలట్అదుపుచేయగలుగుతాడు

జాతీయ విద్్య విధానం అనే ఈ ప్రయాణంలో ఉపాధా్యయులే
మారగుదర్శకులు.కొత్తమారగుంలోఅభా్యసంచేయడంకావచుచాపర్క్
పేర్టకొత్తపరీక్షలుఎదుర్కనడంకావచుచాఆప్రయాణంలోవిద్్యర్థాకి
మారగుదర్శకులుఉపాధా్యయులే.విమానంఎంతఆధునికమైనదఅనే
ద్నితో సంబంధం లేకుండా పైలట్ మాత్మే ద్ని్న అదుపు
చేయగలుగుతాడు. అందుకే ఈ ప్రయాణంలో ఉపాధా్యయులు
కాలంచలి్లపోయినవాటినివదలిపడుతూఎనో్నకొత్తవిషయాలు
నేరుచాకోవాలి.

పిల్లలమధ్యఎలంటివివక్షఉండకూడదు

ఒక ఉపాధా్యయుడు పిల్లల విషయంలో ఎలంటి వివక్ష
చూపకూడదు.విద్్యరుథాలందర్లోన్కొని్నప్లస్లు,కొని్నమైనస్
లు ఉంటాయి. విద్్యరుథాలో్లని ఉత్తమ లక్షణాలు గుర్్తంచడమే
ఉపాధా్యయులపని.ద్ని్నతీర్చాదద్దేలి.జీవించేఅవకాశంవార్కి
ఇవావాలి. ఇంటి వదదే తలి్లదండ్రులుకూడా పిల్లల పట్ల అంత శ్రదధి
చూపించాలి.ఉపాధా్యయునికిసంబంధంచినంతవరకుఏఒక్కరూ
ముందుండరు,ఏఒక్కరూవెనకబడఉండరు,ఏఒక్కరూఎకు్కవ
కాదు,ఏఒక్కరూతకు్కవకాదు.ప్రతీఒక్కర్లోన్మంచిలక్షణాలు
గుర్్తంచాలి.తరగతిగదలోనిపిల్లలందర్నీదృష్టలోపటు్టకునిసరైన
వాకా్యలు ఉపయోగంచాలి, ప్రతీ ఒక్కర్కీ సమానంగా
సేవలందంచేందుకుకృషచేయాలి.

కొందర్ ఉపాధా్యయులు జీవితకాలం కొందర్ ఉపాధా్యయులు జీవితకాలం 
గుర్్త ండిపోతార్గుర్్త ండిపోతార్
మనం జీవితంలో విజయాలు అందుకున్నప్పుడు జీవనయానంలో 
తప్నిసరిగా ఎవరో ఒక ఉపాధా్యయుని గురుతి చేసుకుంట్ం. 
కరోనా సమయంలో మ్రు్నకు సంబంధించిన సవాలున మన 
ఉపాధా్యయులు ఎదురకానా్నరు. ఉపాధా్యయులు ఆ సవాలున 
అంగ్కరించడమే కాదు, దాని్న ఒక అవకాశంగా మలుచుకునా్నరు. 
విద్యలో స్ంకేతిక పరిజాఞా నం ఎలా ఉపయోగించుకోవచుచునో 
ఉపాధా్యయులు నరుచుకుని విదా్యరుథిలకు బోధించారు. 
అధ్యయనంలో టెకా్నలజీని ఎంత ఉతతిమంగా 
ఉపయోగించుకోవచుచు, కొతతి విధానాలు ఎలా అనసరించవచుచు, 
విదా్యరుథిలకు తాము ఎలా సహాయపడగలం అనవి చెపా్రు. దేశం 
న్తన విదా్య విధానం కారణంగా పలు కీలక మ్రు్లు  
ఎదురకాన సమయంలో దాని ప్రయోజనాలు విదా్యరుథిలకు 
వివరించడంలో ఉపాధా్యయులు కీలక పాత్ర పోష్స్తిరన విశ్వసం 
నాకుంది.

ఉపాధా్యయదనోత్సవప్రత్యకం జాతీయం
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రాజస్థి న్ లోని ఝున్ ఝున జిలాలి కు చెందిన చిన్న పట్టణం 
స్రజ్ గఢ్ కాలి సికల్ ఉన్నత పాఠశలలో ఉపాధా్యయుడుగా పని 

చేసుతిన్న జై సింగ్ పాఠశలలోని విదా్యరుథిలకు క్రీడా మైదానం 
అందించేందుకు కృష్ చేశరు. ఫలతంగా వారు శక్షణ కోసం వేర 
ప్రాంతాలకు వెళ్లి అవసరం ఉండదు. వివిధ ప్రభుత్వ పథకాలు, 

స్థి నికులందరి సహకారంతో ఆయన పాఠశలలో జాతీయ స్థి యి 
నాణ్యతతో క్రీడా మైదానం నిరిమాంచారు. ఆ మైదానంలో అథ్లిటక్ 

ట్రాక్,  ఫలిడ్ లైటలితో నాలుగు వాలీబాల్ కోరు్టలు నిరిమాంచారు.

జై  సింగ్జై  సింగ్

ఝున్ ఝున, రాజస్్థ న్ఝున్ ఝున, రాజస్్థ న్

గుజరాత్ లోని రాజ్ కోట్ లో వినోబా భావే స్కాల్ ప్రిని్సపల్ అయిన వనితా 
దయాభాయ్ రాథోడ్ విదా్యరుథిలోలి  పరా్యవరణం పటలి ప్రేమ భావం 

కలగించడానికి కృష్ చేశరు. చతీతిస్ గఢ్ లోని బసతిర్ లో ఏకలవ్య మోడల్ 
రెసిడెనిషియల్ పాఠశల ఇంగ్లిష్ ఉపాధా్యయుడు ప్రమోద్ కుమ్ర్ శుకాలి  
గిరిజన విదా్యరుథిలకు ఆంగలి భాష్లో నైపుణా్యలు అందించే కృష్ చేశరు.  

నాగాలాండ్ కు చెందిన జకామా గ్రామంలో గవర్నమెంట్ మిడిల్ స్కాల్ హెడ్ 
టీచర్ అని స్్వదేషునావో జావో బాలలకు విద్య ప్రాధాన్యం బోధించడానికి 
ఇంటంటకీ తిరిగి ప్రచారం చేయడంతో పాటు కళా అనసంధానిత బోధన 

విధానాని్న మ్ధ్యమంగా ఎంచుకునా్నరు. 

గడిచురోల జిలాలి లోని కుగ్రామం అసర్ అలీకి చెందిన ఉపాధా్యయుడు ఖురీషిద్ 
కుతుబుదీదూన్ షేక్ ఆ గిరిజన ప్రాంతాలకు చెందిన యువతన వెలుపల 
సమ్జంతో అనసంధానం చేయడానికి నిరంతరం తన ఊహాశకితిని 

వినియోగిస్తిరు. సరిహదుదూ  ప్రాంతంలో భాషాపరమైన సవాలు 
ప్రధానమైనది. “మై భీ రిపోర్టర్” పేరిట చేపట్టన కార్యకలాపాలతో ఖురీషిద్ 

దాని్న అదిగమించడం ప్రారంభంచారు. భారతదేశంలో బాలీవుడ్ 
ఉన్నటు్ట గాన మ్ పాఠశలకు జాలీవుడ్ ఉందని షేక్ చెబుతూ ఉంట్రు. 

బాల్యదశలో అభా్యస్న్న జాలీవుడ్ గా వ్యవహరించారు.

“మెై  భీ రపోర్ట ర్” అంటూ భాషా 

అవరోధం తొలగంపు
ప్ర భుతవా పథకాలు, స్్థ నికుల 
సహకారంతో కీ్ర డా మెై దానం నిరా్మణం

ఖుర్షీ ద్ కుతబుదీది న్ షేక్ ఖుర్షీ ద్ కుతబుదీది న్ షేక్ 

గడిచిరోల-మహారాష్ట ్రగడిచిరోల-మహారాష్ట ్ర

సైన్్స అంటే మకుకావ గల జయసుందర్ పుదుచేచురిలోని మనాపేట్ 
ప్రభుత్వ మ్ధ్యమిక పాఠశలలో ఉపాధా్యయుడుగా పని చేసుతినా్నరు. 

విదా్యరుథిలకు నవ ఆలోచనా సంసకాకృతి, అతా్యధునిక పరిశ్ధనా దృక్థం 
అలవరచడం ఆయన ధ్్యయం.  కొతతి భావనలు, కార్యక్రమ్లతో పని 

చేస్లా విదా్యరుథిలన ప్రోత్సహంచే వారు. భవిష్్యతుతి శసత్రవేతతిలన తీరిచు 
దిదదూడమే తన లక్షష్మని జయసుందర్.వి చెబుతూ ఉంట్రు. అలా 

చేయాలంటే విదా్యరుథిలకు బాల్య దశలోన  సైన్్స పటలి ఆసకితిని పంచాల. 
ఆయన విదా్యరుథిలోలి  కొందరు జాతీయ స్థి యి ఇన్ స్ె్ర్ స్్ట ండర్డు 

అవారుడుకు కూడా ఎంపికయా్యరు.

కొత్త  అనేవాషణలు, ఆల్చన్ ధోరణితో 
స్ంప్ర దాయాల అభివృదిధి

పరా్యవరణం పటలో  మకుకువ, బొమ్మల 
దావారా విజాఞా న్ని్న బోధించండి

బోధనల్ ప్ర తి ఉపాధా్యయునిదీ ప్ర త్యక ర్తి..బోధనల్ ప్ర తి ఉపాధా్యయునిదీ ప్ర త్యక ర్తి..
ఉపాధా్యయులు జాఞా న సముపారజానవారు ఉదో్యగ విరమణ చేయవచుచు, కాని వారెన్నడూ బోధనన నిలపివేయరు. కొందరు ఉపాధా్యయులు 

ఆహాలి దకరమైన రీతిలో బోధన చేస్తి, మరికొందరు మరెనో్న ఇతర స్ంప్రదాయక, స్ంప్రదాయేతర పదధితులలో విదా్య బోధన చేస్తి 
భవిష్్యతుతిలో ఎదురయే్య అవరోధాలన అధిగమించి, నాట అవసరాలకు దీటుగా తమన తాము తీరిచు దిదుదూ కోవడానికి కావలసిన 

నైపుణా్యలు విదా్యరుథిలకు బోధిస్తిరు.  ఉపాధా్యయ దినోత్సవం సందర్ంగా జాతీయ గురితింపు పందిన అవారుడు  గ్రహీతలైన 
ఉపాధా్యయులు కొందరిని ఇకకాడ పరిచయం చేసుతినా్నం.

జయసుందర్. విజయసుందర్. వి

మన్పేట్-పుదుచేచిరమన్పేట్-పుదుచేచిర

దయాభాయ్ వనితదయాభాయ్ వనిత

రాజ్ క్ట్, గుజరాత్ రాజ్ క్ట్, గుజరాత్ 

ఉపాధా్యయదనోత్సవప్రత్యకంజాతీయం
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1980 దశబిదూ చివరిలో శ్రీలంక అంతరు్యదధింతో 
అలాలి డుతోంది. ఆ సమయంలో భారత్, 

శ్రీలంక మధ్య కుదిరిన ఒప్ందానికి అనగుణంగా శంతి భద్రతల 
స్థి పనకు భారత సైన్యం అకకాడకు వెళలింది. శ్రీలంకలో భారతసైన్యం 
“ఆపరష్న్ పవన్” పేరిట చేపట్టన ఈ సైనిక చర్య 1987-1990 మధ్య 
కాలంలో కొనస్గింది. ఈ సైనిక చర్య సమయంలో భారత సైన్యం 
అస్ధారణ స్హసం ప్రదరి్శంచింది. ఆ సైనిక బృందంలో మేజర్ 
రామస్్వమి పరమేశ్వరన్ ఒకరు. ఆయన స్హస్నికి గురితింపుగా 
మరణానంతరం పరమ్ వీర్ చక్ర బహూకరించారు.

మేజర్ రామస్్వమి పరమేశ్వరన్ 1946 సెప్టంబర్ 13న 
మహారాష్ట్రలో జనిమాంచారు. 1968లో ఆయన సైన్్స లో గ్రాడు్యయేష్న్ 
పట్్ట  అందుకున్న అనంతరం సైన్యంలో చేరందుకు తయారయా్యరు. 
1971 పాకిస్థి న్ యుదధింలో భారత సైనికులు ప్రదరి్శంచిన తా్యగానికి 
ఆయన అత్యధికంగా స్ఫూరితి పందారు. 1971లో ఆయన ఆఫీసర్్స 
ట్రెయినింగ్ అకాడమీలో (ఒటఎ) చేరారు. ఆ శక్షణలో ఉతీతిరు్ణడైన 
అనంతరం 1972 జూన్ 16వ త్దీన ఆయనన 15 మహార్ రెజిమెంట్ 
లో నియమించారు. ఆ తరా్వత ఆయన ఆఫీసర్ కూడా అయా్యరు. 

అంకితభావంతో ఆయన ప్రతి ఒకకా బాధ్యత నిర్వరితించే వారు. 
మిజోరమ్, త్రిపుర తిరుగుబాటలిలో ఆయన పోష్ంచిన విజయవంతమైన 

పాత్ర ఆయనలోని మిలటరీ మేధోవంతుని వెలుగులోకి తెచిచుంది. 
ఆయన పనితీరు ఎనో్న ప్రశంసలు అందుకుంది. భారత సైన్యం తరఫున 
ఆయన శ్రీలంకలో “ఆపరష్న్ పవన్”లో పాల్గొ ని శంతి పునరుదధిరణకు 
కృష్ చేశరు.  ఆ సమయంలో మేజర్ రామస్్వమి పరమేశ్వరన్ 
బృందం ఒక గాలంపు చర్యలో పాల్గొ ని తిరిగి వసుతిండగా ఉగ్రవాదుల 
బృందం ఆకసిమాకంగా చుటు్ట ముట్టంది.

ఆయన ఎంతో ఓరు్, తెలవిత్టలు ప్రదరి్శంచి ఉగ్రవాదులన 
వెనక నంచి చుటు్ట ముట్్ట రు. ఆ దాడి ఉగ్రవాదులన ఆశచుర్య 
చకితులన చేసింది. ముఖాముఖ జరిగిన పోరాటంలో ఒక ఉగ్రవాది 
ఆయన గుండెలో తూట్ పేలాచురు. అంతట విపతకార పరిసిథితిలో కూడా 
నిరీ్తిగా పరమేశ్వరన్  ఆ ఉగ్రవాది నంచి రైఫిల్ లాకుకాని కాలచువేశరు. 
తీవ్రంగా గాయపడిన సిథితిలో కూడా చివరి ఊపిరి వదిలే వరకు ఆయన 
తోట సైనికులకు ఆదేశలు ఇస్తి వారిని ఉత్తిజితులన చేయడానికి 
ప్రయతి్నంచారు. ఆయన అస్ధారణ స్హస కృత్యంతో ఆ 
పోరాటంలో ఐదుగురు ఉగ్రవాదులు మరణించడమే కాకుండా భారీగా 
ఆయుధాలు, ఆయుధ స్మగ్రి కూడా సైన్యం స్్వధీనం అయా్యయి. 
అస్ధారణ స్హసంతో మేజర్ రామస్్వమి పరమేశ్వరన్ ప్రదరి్శంచిన 
అతు్యన్నత తా్యగానికి, స్ఫూరితిదాయకమైన ఆయన నాయకతా్వనికి 
గురితింపుగా మరణానంతరం ఆయనకు పరమ్ వీర్ చక్ర అందించి 
సతకారించారు.  

స్హసవంతడుస్హసవంతడు
భారతసైన్యంసర్హదుదేలుకాపాడుతూజాతిగర్వాని్న

ఇనమడంపచేయడమేకాదు,తమతా్యగాలతోఐక్యర్జ్యసమితి

చేపటి్టనవివిధశాంతిస్థాపనకార్యక్రమాలో్లకూడాపాల్గునిమన

సైనికులుసతా్తచాటిచపా్రు.శ్రీలంకలోఅత్యంతప్రమాదకరమైన

సైనికచర్యనిరవాహంచడంద్వార్వారుఎనో్నప్రశంసలు

అందుకునా్నరు.భారతసైనా్యనికిచందనవిలువలు,స్ంప్రద్యాలు

కాపాడడంలోకృషచేసినస్హసయోధులో్లర్మస్వామి

పరమేశవారన్కూడాఒకరు.గుండెలోతూటాదగనసిథాతిలోకూడా

ఆయనశ్రీలంకలోనిరవాహంచినపవన్ఆపరషన్లోతనలక్ష్యని్న

స్ధంచారు.

వ్యకి్తతవాంమేజర్ర్మస్వామిపరమేశవారన్

జననం:  13 సెప్ట ంబర్, 1946 - మరణం: 25 నవంబర్, 1987
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భారత ప్రజాస్్వమ్యంలో రాష్ట్ర స్థి యి యంత్రాంగంలో 
అతు్యన్నత పదవి గవర్నర్.  కాని గవర్నర్ ఎప్పుడూ 
క్రియాశ్ల వ్యవసథికు వెలుపలే ఉండిపోతారు. కాని దీర్ఘకాలం 

పాటు పశచుమ బంగాల్ గవర్నర్ గా పని చేసిన జగ్ దీప్ ధన్ ఖడ్ తన పదవీ 
కాలంలో సగటు మనిష్ ఎదురకాంటున్న సమస్యల విష్యంలో 
క్రియాశ్లంగా వ్యవహరించిన వ్యకితిగా చిరకాలం గురుతిండిపోతారు. 
ఆయన కేవలం రాజ్ భవన్ కే పరిమితం కాకుండా రాష్ట్రం, ప్రజల 
సమస్యలపై దృష్్ట స్రించారు. పశచుమ బంగాల్ గవర్నర్ గా పదవీ 
బాధ్యతలు చేపట్టన మూడు మ్స్ల వ్యవధిలోన రాష్ట్ర నాడిని 
తెలుసుకునందుకు వెయి్యకి  పైగా పుసతికాలు చదివారు. 
ర్జస్థాన్లోఒకరైతుకుటుంబంలోజననం

ఉప రాష్ట్రపతి ధన్ ఖడ్ 1951 మే 18వ త్దీన రాజస్థి న్ లోని ఝున్ ఝున 
జిలాలి కు చెందిన కితానా గ్రామంలో జనిమాంచారు. గ్రామంలోని ప్రాథమిక 
పాఠశలలో 1 నంచి 5 తరగతుల వరకు విదా్యభా్యసం చేశరు. ఆ తరా్వత 
తన గ్రామ్నికి 4-5 కిలో మీటరలి దూరంలో ఉన్న ఘరాధి నా గ్రామ ప్రభుత్వ 
మిడిల్ స్కాలులో 6వ తరగతిలో చేరారు. గ్రామ్నికి చెందిన ఇతర 

విదా్యరుథిలతో కలసి ఆయన నడిచే స్కాలుకు వెళ్లివారు. 1962లో ఆయన 
సైనిక్ స్కాలులో విదా్యభా్యసం పూరితి చేశరు. అనంతరం జైపూర్ లోని 
రాజస్థి న్ విశ్వవిదా్యలయం అనబంధ మహారాజా కళాశలలో మూడు 
సంవత్సరాల బి.ఎస్.సి (ఆనర్్స) తరగతిలో చేరి పట్టభద్రుడయా్యరు. 
సివిల్సరీవాసులువదలినఅనంతరంనా్యయవాదవృతి్త

ఉప రాష్ట్రపతి ధన్ ఖడ్12వ తరగతి తరా్వత ఐఐటకి, ఆ తరా్వత ఎన్.డి.ఎకి 
ఎంపికయా్యరు. కాని వాటకి ఆయన వెళలిలేదు. గ్రాడు్యయేష్న్ అనంతరం 
దేశంలో అత్యంత కీలకమైన సివిల్ సరీ్వసు పరీక్షలు రాసి ఉతీతిరు్ణడయా్యరు. 
ఐఎఎస్ అధికారి  కావడానికి బదులు ఆయన నా్యయవాద వృతితి చేపట్్ట రు. 
రాజస్థి న్ హైకోరు్టలో నా్యయవాదిగా వృతితిని ప్రారంభంచారు. 1987లో 
ఆయన జైపూర్ లోని రాజస్థి న్ హైకోరు్ట  బార్ అసోసియేష్న్ అధ్యక్షుడుగా 
ఎని్నకైన అతి పిన్న వయసుకాడుగా గురితింపు పందారు. 1988లో ఆయన 
బార్ కౌని్సల్ సభు్యడయా్యరు. సుప్ంకోరు్ట  నా్యయవాదిగా కూడా 
నమోదయా్యరు. దానికి తోడు ఆయన రాజస్థి న్ ఒలంపిక్ అసోసియేష్న్, 
రాజస్థి న్ టెని్నస్ అసోసియేష్న్ అధ్యక్ష బాధ్యతలు కూడా చేపట్్ట రు. 

ఒడిశకు చెందిన ద్రౌపది మురుమా 
జూలై 25వ త్దీన రాష్ట్రపతిగా 
ప్రమ్ణ సీ్వకారం చేయడం, అది 
జరిగిన 16 రోజుల తరా్వత 
రాజస్థి న్ లోని  ఝున్ ఝున  
జిలాలి కు చెందిన కుగ్రామ వాసి జగ్ 
దీప్ ధన్ ఖడ్ దేశ ది్వతీయ 
అతు్యన్నత పదవి ఉప రాష్ట్రపతిగా 
ప్రమ్ణ సీ్వకారం చేయడం 
ప్రపంచంలోని అతి పదదూ 
ప్రజాస్్వమ్య సౌందర్యం.

కొత్త గా ఎని్నకై న ఉపరాష్ట ్రపతి జగ్ దీప్ ధన్ ఖడ్కొత్త గా ఎని్నకై న ఉపరాష్ట ్రపతి జగ్ దీప్ ధన్ ఖడ్

రై త బిడడ్  నంచి దేశ దివాతీయ రై త బిడడ్  నంచి దేశ దివాతీయ 
అత్యన్నత పౌర్నిగా ప్ర స్్థ నంఅత్యన్నత పౌర్నిగా ప్ర స్్థ నం

కొత్తగాఎని్నకైనఉపర్ష్ట్రపతిజాతీయం
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పదవ విరమణ చేసు్త న్న వెంకయ్య న్యుడుకు వడోకులు కార్యక్ర మం

లోక్సభసభు్యడుగార్జకీయజీవితంప్రారంభం

ఉప రాష్ట్రపతి ధన్ ఖడ్ 1989లో ఝున్ ఝున నంచి లోక్ సభకు పోటీ చేసి 
ఎని్నకయా్యరు. 1990 నంచి 1993 మధ్యలో ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వంలో 
పారలిమెంటరీ వ్యవహారాల శఖ సహాయ మంత్రిగా  పని చేశరు. ఆ తరా్వత 
ఆయన రాజస్థి న్ లోని అజీమార్ జిలాలి కు చెందిన కిష్న్ గఢ్ విధాన సభ 
నియోజకవరగొం నంచి ఎంఎల్ఎ అయా్యరు. ఆయనకు పాలనా వ్యవహారాల 
పటలి అపారమైన అనభవం ఉంది. 2019లో ఆయన పశచుమ బంగాల్ 
గవర్నర్ గా నియమితులయా్యరు. 2022 ఆగసు్ట  11వ త్దీన రాష్ట్రపతి 
ద్రౌపది మురుమా ఆయనతో ఉప రాష్ట్రపతిగా ప్రమ్ణం చేయించారు.

పదవీ విరమణ చేసుతిన్న వెంకయ్య నాయుడు 2017 ఆగసు్ట  
11వ త్దీన 13వ ఉప రాష్ట్రపతిగా ప్రమ్ణ సీ్వకారం 
చేశరు. ఐదేళలి పదవీ కాలం పూరతియే్య నాటకి సుదీర్ఘమైన 
విజయాల జాబితా ఆయన పేరు మీద తయారయింది. 
రాజ్యసభ చైరమాన్ గా ఆయన పని చేసిన కాలంలో రాజ్యసభ 
ఉతా్దకత తొల ఐదు సెష్నలిలో 42.77 శతం నంచి 
తదుపరి ఎనిమిది సెష్నలిలో 82.34 శతానికి పరిగింది. 
ఆయన పదవీ కాలంలో ఎగువ సభ కార్యకలాపాలోలి  
ఉపయోగించిన భారతీయ భాష్ల సంఖ్య కూడా 
గణన్యంగా పరిగింది. భారతదేశంలోని మ్తృభాష్లన, 
భారత సంసకాకృతిని ప్రోత్సహంచేందుకు ఆయన చేసిన 
కృష్కి ఇది దర్ణం. 1952 తరా్వత తొలస్రిగా 
రాజ్యసభలో డోంగ్రి, కొంకణి, కశ్మారీ, సంతాలీ భాష్లు 
ఉపయోగించారు. రాజ్యసభ సచివాలయం వాటకి 
అనవాదాలు కూడా సమ్ంతరంగా అందించింది.  అలాగే 
అస్్సమీ, బోడో, గుజరాతీ, మైథిల, మణిపురి, నపాల 

భాష్లు రాజ్యసభలో తొలస్రిగా మ్ట్లి డారు. ప్రపంచం 
యావతుతి కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా 
సతింభంచిపోయిన కాలంలో కూడా పారలిమెంటు 
కార్యకలాపాలు ఎలాంట ఇబ్ందులు లేకుండా 
స్గేందుకు వీలుగా పారలిమెంటరీ కమిటీ నివేదికలు 
వరుచువల్ విధానంలో సమరి్ంచేందుకు ప్రోత్సహంచడం 
సహా పదవీ విరమణ చేసుతిన్న ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య 
నాయుడు ఎనో్న కొతతి చొరవలు  తీసుకునా్నరు. “హజ్ 
ఎక్సలెన్్స” అన పదం స్థి నంలో “గౌరవ ఉప రాష్ట్రపతి” 
అన పదం వినియోగించడమే ఆయన పాటంచిన 
ప్రజాస్్వమ్య విలువలకు దర్ణం. ఆగసు్ట  8వ త్దీన 
జరిగిన వీడోకాలు సభలో ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఈ 
లక్షణాలని్నంటన్ గురుతి చేసుకుంట్ “ఒక చైరమాన్ గా 
పారలిమెంటు సభు్యల నంచి ఆయన ఆశంచినవి 
న్రవేరచుందుకు మనందరం సంకల్ం తీసుకోవాల” 
అనా్నరు.

పారలో మెంటు సభు్యలుగా ఆయన ఆశించినవి స్ధించేందుకు 
మనందరం కృషి చేయాల:   ప్ర ధానమంతి్ర

“అని్న పారీ్టల అదు్తమైన మదదూతుతో ఉప రాష్ట్రపతిగా ఎని్నకైన జగ్ 
దీప్ ధన్ ఖడ్ కు అభనందనలు. ఆయన అదు్తమైన ఉప రాష్ట్రపతి 
అవుతారని నన విశ్వసిసుతినా్నన. ఆయన మేధసు్స, జాఞా నంతో  మన 
దేశం ఎంతో ప్రయోజనం పందుతుంది. దేశం భారత స్్వతంత్య్ర 

అమృత్ మహోత్సవ్ నిర్వహంచుకుంటున్న సమయంలో అదు్తమైన 
చట్ట పరిజాఞా నం, మేధో సంపతితి గల ఒక రైతుబిడడు దేశ ఉప రాష్ట్రపతి 

కావడం గర్వకారణంగా భావిసుతినా్నం.
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

జాతీయంకొత్తగాఎని్నకైనఉపర్ష్ట్రపతి
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స్వాతంత్్య్రసమరయోధులకుఅభివాదం

76వ స్్వతంత్య్ర దినోత్సవాని్న పురసకారించుకుని దేశ, విదేశలోలి  నివశసుతిన్న 
భారతీయులందరికీ నా హృదయ పూర్వక శుభాకాంక్షలు. ప్రజలోలి  స్మ్జిక 
స్మరస్యం, ఐక్యత, స్ధికారతన ప్రోత్సహంచేందుకు ఆగసు్ట  14ని “వేరా్టు 
బీభత్స జాఞా పకాల  దినోత్సవం”గా పాటస్తిం. 1947 ఆగసు్ట  15వ త్దీన మనం 
వలస పాలకుల కబంధ హస్తిల నంచి విముకితి పంది మన ప్రయాణాని్న 
మనమే తీరిచు దిదుదూ కున నిర్ణయం తీసుకునా్నం. మనందరం ఆ వారిషిక వేడుక 
చేసుకున సమయంలో ఎనో్న తా్యగాలతో స్్వచాఛా భారతంలో నివశంచే 
అవకాశం మనకి కల్ంచిన  పురుషులు, మహళలందరికీ శరసు వంచి 
అభవాదం చేసుతినా్నం.
లోతుగా,బలంగానాటుకున్నప్రజాస్వామ్యమూలలు

భారతదేశం స్్వతంత్య్రం పందినప్పుడు ప్రజాస్్వమిక ప్రభుత్వ విజయంపై 
అంతరాజా తీయ నాయకులు, నిపుణులు ఎంతో అనమ్నం ప్రకటంచారు. ఆ 
విధంగా అనమ్నాలు కలగి ఉండేందుకు వారి కారణాలు వారికునా్నయి. ఆ 
రోజులోలి  ప్రజాస్్వమ్యం ఆరిథికంగా అభవృదిధి చెందిన దేశలకే పరిమితం. సుదీర్ఘ 
కాలం పాటు విదేశ్ పాలకుల దోపిడీకి గురైన భారతదేశం పేదరికం, 
నిరక్షరాస్యతతో అలాలి డుతోంది. కాని మనం భారతీయులం ఆ అనమ్నాలు 

ప్ర గతిపథంల్ పురోగమిసు్త న్న భారతదేశంప్ర గతిపథంల్ పురోగమిసు్త న్న భారతదేశం

సుదీర్ఘ, సమున్నత చరిత్ర గల భారత్ వంట ప్రాచీన 
దేశనికి 75 సంవత్సరాలంటే అతి తకుకావ కాలమే. 

కాని ఈ 75 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో దేశం ఎనో్న 
కీలక మైలురాళ్లి  చూసింది. దేశ 76వ స్్వతంత్య్ర 
దినోత్సవాని్న పురసకారించుకుని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది 
మురుమా జాతికి అందించిన తొల సందేశంలో ఈ 

అదు్తమైన  అభవృదిధి యానం ప్రస్తివన మ్త్రమే 
కాకుండా, భారతదేశం 100 సంవత్సరాల 

స్్వతంత్య్ర వేడుకలు నిర్వహంచుకున సమయానికి 
మన సంకలా్లన కూడా గురుతి చేశరు. “మనం 

స్్వతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు 
నిర్వహంచుకుంటునా్నమంటే వాసతివానికి 

“భారతీయత”న గౌరవించుకుంటున్నటే్ట” అని  
హందా అయిన గిరిజన నపథ్యం నంచి దేశ 

అతు్యన్నత రాజా్యంగ పదవికి ఎదిగిన ద్రౌపది మురుమా 
అనా్నరు. ఆమె ప్రసంగంలోని ముఖా్యంశలు...

ర్ష్ట్రపతిప్రసంగంజాతీయం
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తప్పు అని నిర్పించాం. ఈ నలలో ప్రజాస్్వమ్యం మూలాలు 
నాటుకోవడమే కాదు, అది సుసంపన్నం అయింది.
ఉత్తమప్రజాస్వామ్యవిధానాలకుప్రోతా్సహం

ఎంతో సుసిథిరమైన అధిక శతం ప్రజాస్్వమ్్యలోలి  మహళలు ఓటు హకుకా 
స్ధించేందుకు  సుదీర్ఘ పోరాట్లు చేయాల్స వచిచుంది. కాని భారతదేశం 
గణతంత్రం అయిన ప్రారంభ కాలం నంచి స్ర్వత్రిక వయోజన 
ఓటుహకుకా విధానం అనసరించింది. ఆ రకంగా ఆధునిక భారత 
నిరామాతలు  వయోజనలోలి  ప్రతీ ఒకకారిన్ జాతి నిరామాణంలో భాగస్్వములన 
చేశరు. 
“ఆజాదీకాఅమృత్మహోత్సవ్”ప్రజలకుఅంకితం

2021 మ్రిచులో దండి యాత్రన తిరిగి చేపట్టడం దా్వరా మనం “ఆజాదీ 
కా అమృత్” యాత్ర ప్రారంభంచాం. ఆ రకంగా ప్రపంచ చిత్రపటంలో 
మన పోరాట్ని్న చిరస్థి యిగా లఖంచిన ఒక సంఘటనతో ఆ వేడుకలు 
ప్రారంభంచుకునా్నం. ఈ వేడుకలు భారత ప్రజలందరికీ అంకితం.
15నవంబర్-గర్జనగౌరవదనోత్సవం

దీర్ఘకాలంగా  చాలా మంది యోధులు.. ప్రత్్యకించి రైతులు, గిరిజన 
నాయకుల పోరాట్లు మరిచిపోయారు. మన గిరిజన నాయకులు స్థి నిక 
లేదా ప్రాంతీయ నాయకులు మ్త్రమే కాదు, జాతి యావతుతిలోన 
స్ఫూరితిని నింపిన వారు కావడం వలలి నవంబర్ 15ని “జనజాతీయ గౌరవ 
దినం”గా పాటంచాలని గత ఏడాది ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం 
ఆహా్వనించదగినది.
అనేక అభివృదధి చందన దేశాలన ద్టిపోయిన మన
విజయాలు

దేశంలోన తయారైన వా్యకి్సనష్నలితో మనం ప్రపంచంలోన అతి పదదూదైన 
వా్యకి్సనష్న్ కార్యక్రమం ప్రారంభంచాం. గత న్లలో మనం వా్యకి్సనష్న్ 
మొతతిం కవరజిలో 200 కోటలి మైలురాయిని దాట్ం. మహమ్మారిని 
ఎదురకాన విష్యంలో మన విజయాలు అనక అభవృదిధి చెందిన దేశల 
కనా్న మెరుగాగొ  ఉనా్నయి. మహమ్మారి ప్రపంచవా్యపతింగా అనక 
జీవితాలు, ఆరిథిక వ్యవసథిలన కుదిపివేసింది. ఆ మహమ్మారి తీవ్ర 
ప్రభావానికి ప్రపంచంలోని ఆరిథిక వ్యవసథిలన్్న అతలాకుతలం కాగా 

2047 న్టికి  స్వాతంత్య్ర  సమర యోధుల 2047 న్టికి  స్వాతంత్య్ర  సమర యోధుల 

కలలు స్కారం చేయాలన్నది మన సంకల్ం.కలలు స్కారం చేయాలన్నది మన సంకల్ం.

ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య, ఆర్థ క వ్యవస్థ , ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య, ఆర్థ క వ్యవస్థ , 

ఇంకా ఎన్్న అనబంధ రంగాల్లో  స్ధించిన ఇంకా ఎన్్న అనబంధ రంగాల్లో  స్ధించిన 

పరవర్త నే సత్రపాలనకు పున్ది.పరవర్త నే సత్రపాలనకు పున్ది.

భారతదేశం కలసికటు్ట గా ముందుకు స్గి మరింతగా పురోగమించే 
బాటలో నిలచింది. ప్రపంచంలో త్వరితగతిన అభవృదిధి చెందుతున్న ఆరిథిక 
వ్యవసథిలోలి   ఒకటగా మ్రింది.
ప్రాథమికవిధులగుర్ంచినేరుచాకోండ

దేశ పౌరులందరికీ ప్రత్్యకించి పేదలకు కన్స వసతులు అందించడమే ఈ 
ప్రయతా్నలని్నంట ప్రధాన లక్షష్ం. సమ్జంలో అణచివేతకు గురవుతున్న 
వారు... ప్రత్్యకించి అవసరంలో ఉన్న వారికి, మ్రిజాన్ లో ఉన్న వారికి 
సహాయం అందించే విష్యంలో భారతదేశం ఆచరించే కీలక పదం 
కరుణ. మనం అనసరించే కొని్న జాతీయ విలువలు మన రాజా్యంగం 
పౌరులకు అందించిన ప్రాథమిక విధులోలి  భాగంగా ఉనా్నయి. 
పౌరులందర్ తమ ప్రాథమిక హకుకాల గురించి తెలుసుకుని జాతి 
సమున్నత శఖరాలకు చేరందుకు వీలుగా వాటని తుచ తప్కుండా 
పాటంచాలని ప్రతీ ఒకకా పౌరుని నన కోరుతునా్నన. 

ప్రతీ ఒకకా అవరోధాని్న దాటుకుంట్ పురోగమిసుతిన్న మహళలు
దేశంలో లంగపరమైన అసమ్నతలు తగుగొ తునా్నయి. మహళలు గాజు 
తలుపులు పగలగొటు్ట కుని ముందుకు స్గుతునా్నరు. స్మ్జిక, 
రాజకీయ విభాగాలోలి  వారి భాగస్్వమ్యం పరుగుతోంది. గ్రామీణ 
స్థి యిలో 14 లక్షల మంది మహళలు పంచాయతీ రాజ్ సంసథిలకు 
ఎని్నకయా్యరు. సరైన అవకాశం అందించినట్టయిత్  వారు విజయాలు 
స్ధించగలుగుతారు. మన పుత్రికలే జాతికి అతి పదదూ ఆశ. ఫైటర్ పైలటలి 
నంచి అంతరిక్ష శసత్రవేతతిల వరకు మన పుత్రికలు సమున్నత శఖరాలు 
చేరుతునా్నరు. 
జాతికోసంప్రతీదీతా్యగంచేయాలన్నప్రతినచేయండ

పరా్యవరణం కొతతి సవాళలిన ఎదురకాంటున్న సమయంలో భారతదేశని్న 
అందంగా తీరిచు దిదేదూ అని్నంటన్ కాపాడుకోవాలని మనం దృఢమైన 
సంకల్ం చేసుకోవాల. న్రు, మట్ట, జీవ వైవిధ్యం అని్నంటన్ మన 
పిలలిల కోసం కాపాడుకోవడం అందరి బాధ్యత. ఈ రోజు మనం 
పందింది ఏదైనా మ్తృభూమి అందించిన వరమే. భద్రత, రక్షణ, 
పురోగతి, సుసంపన్నత కోసం మనం చేయదగిందంతా చేయాలని 
మనం సంకల్ం చేసుకోవాల. 

జాతీయంర్ష్ట్రపతిప్రసంగం



కర్త వ్య పాలన జీవన విధానమెై త

అమృత కాల లక్ష్యం...

భారత్ అభివృదిధి  
చందిన

దేశంగా మార్తంది
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భారత స్్వతంత్య్ర 75వ వారిషికోత్సవ శుభ సందర్ంలో 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 9వ స్రి ఎర్రకోట 

బురుజుల నంచి దేశ ప్రజలన ఉదేదూశంచి ప్రసంగించారు.  
భారత ప్రగతి పయనం, దేశంలో వెలలివిరుసుతిన్న 

స్మూహక చైతన్య పునరుజీజావన శకితి తదితరాలన ఆయన 
ప్రసంగం ప్రతిబింబించింది. భారత్ న  అభవృదిధి చెందిన 
దేశంగా ర్పందించడంపై మొకకావోని తన  సంకలా్ని్న 

ఆయన మరోస్రి ప్రసుఫూటం చేశరు. అమృత కాలంలో 
‘పంచ ప్రాణ’ తారకమంత్రంతో ప్రగతిశ్ల భారతదేశ 

నిరామాణంపై దృఢ దీక్షన పునరుదా్ఘ టంచారు. ఈ కృష్లో 
భాగంగా ప్రజా సంక్షేమంతోపాటు ప్రపంచ సంక్షేమం 

పైనా దృష్్ట స్రిస్తిమని ప్రకటంచారు. బానిసత్వం నంచి 
స్్వచఛాకు, మన సంసకాకృతి అపార ప్రతిష్్టకు ఇందులో 

ప్రాధాన్యం ఉంటుందని చాట్రు. నవ భారతావని 
నిరామాణంలో సంఘీభావం, సమష్్ట కృష్తో ప్రతి పౌరుడూ 

కరతివ్య పథంలో స్గుతారని స్ష్్టం చేశరు.
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భారతదేశనికి స్్వతంత్య్రం వచిచు 75 ఏళ్లి .. అంటే- 
స్్వచాఛామృత శకితి, సరికొతతి ఆలోచనామృతం. నవ్య  
తీరామానామృతం. భారత్ న అభవృదిధి చెందిన దేశంగా 

ర్పుదిదేదూ స్్వవలంబనామృతం. ఈ ఆగసు్ట  15న ఎర్రకోటలో జెండా 
ఎగురవేస్ సంప్రదాయమైనా, దేశం నలుమూలలా త్రివర్ణ 
పతాకావిష్కారణలో పౌరులు ఉతా్సహంగా పాల్గొ నా్న- ఈ అదు్త 
దృశ్యం 75 ఏళలి కిందట దేశం చూసినటువంటదే అనడంలో సందేహం 
లేదు. దేశం మూలమూలనా సగర్వంగా రెపరెపలాడిన త్రివర్ణ పతాకం 
అమృత మహోత్సవాని్న అత్యంత విజయవంతం చేసింది. అలాగే భారత 
ప్రగతి పయనంలో ఒక పవిత్ర దశగా సరికొతతి మ్రగొంలో, నవ్య 
సంకల్ంతో, న్తన శకితితో ముందడుగు వేస్ందుకు ఈ చరిత్రాతమాక 
దినం శుభ ముహూరతింగా మ్రింది.

స్్వతంత్య్రం వచాచుక ఈ 75 ఏళలిలో భారతదేశం ప్రతి సవాలున్ 
అధిగమిస్తి వచిచుంది. ఈ 75 ఏళలి ప్రయాణంలో ఆశలు, అంచనాలు, 
ఒడిదుడుకుల నడుమ దేశం “సమష్్ట కృష్” (సబ్ కా ప్రయాస్) 
స్ఫూరితితో ముందడుగు వేసింది. స్్వతంతా్య్రనంతరం జనిమాంచిన తొల 
ప్రధానిగా దేశస్వ చేస్ అవకాశని్న ప్రజలు 2014లో నరంద్ర మోదీకి 
ఇచాచురు. అప్టనంచీ ప్రధాని ఎర్రకోట బురుజుల నంచి 
పరివరతినాతమాక సందేశమివ్వడంలోన్, దేశ స్మ్జిక-ఆరిథిక పరిసిథితుల 
మెరుగుకు చర్యలు చేపట్టడంలోన్ దృఢ సంకల్ం ప్రకటస్తి వచాచురు. 
ఆయన తన జీవితంలో సుదీర్ఘ కాలం నిరుపేదలకు స్ధికారత కల్నలో 
గడిపారు. అది దళతుడైనా, దోపిడీకి గురైన వారైనా, బాధితుడైనా, 
నిరాశ్రయుడైనా, గిరిజనడైనా, సీత్ర అయినా, యువతీ యువకులైన, రైతు 
అయినా, వికలాంగుడైనా లేదా తూరు్, పడమర, ఉతతిరం, దక్ణం, 
సముద్ర తీరాలు లేదా హమ్లయాల భౌగోళక విభజన అన అంతరం 
లేకుండా, అందరికీ, అని్నటకీ వారధిగా నిలచి మహాతామా గాంధీ కలల 
స్కారానికి అవిశ్ంతంగా శ్రమించారు. సమ్జంలో చిట్టచివరి వ్యకితికీ 
ప్రయోజనం కలగేలా శ్రదధి వహంచడం, వారిని సమరుథిలుగా 
ర్పందించాలన ఆకాంక్ష- ఇందుకోసం ఆయన తననతాన 
అంకితం చేసుకున్న తీరు అమోఘం. ఇది గత 8 సంవత్సరాల 
సుపరిపాలన, సంబంధిత దీర్ఘకాలక ఆలోచనల ఫలతం. దీనికి స్వతంత్ర 
దేశంగా అనక దశబాదూ ల అనభవం కూడా తోడై భారత్ అమృత 
కాలంవైపు అడుగులు వేసుతిన్న నపథ్యంలో తన స్మరాథి ్యల గురించి 
దేశం గర్వపడటం సహజం. కొన్నళ్లిగా ప్రజల ఆలోచనలు, పాలనా 
విధానాలతో మమేకమైన విధానం, కొతతి స్మూహక చైతన్య 
పునరుజీజావనం ఫలతంగా భారత్ నడు వరధిమ్న దేశం స్థి యి నంచి 
అభవృదిధి చెందిన దేశంగా ర్పందుతోంది. తదనగుణంగా ఈ 
అమృతకాలంలో భారత్ న అభవృదిధి చెందిన దేశంగా మ్రచుందుకు 
ఎర్రకోటపై నంచి ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ మ్రగొ ప్రణాళకన 
ప్రకటంచారు.
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జాతీయ వర్లకు అభివందనంజాతీయ వర్లకు అభివందనం
ప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీఈఅమృతసంవత్సరంలోమహనీయులైన
స్వాతంత్్య్రసమరయోధులనస్మర్ంచుకొనా్నరు.తద్వార్సూరు్యడు
అస్తమించనిబ్రిటిష్స్మ్రాజ్యపాలననఅంతంచేయడంలోదేశం
చూపినఅస్ధారణశకి్తస్మర్థాయాలనజాతిగుర్్తంచేలచేశారు.

“నారాయణ గురు, స్్వమి వివేకానంద, మహరిషి 
అరబిందో, గురుదేవుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ 
వంట ఎందరో మహానభావులు ప్రతి గ్రామంలో, 
మూలమూలనా భారత ప్రజాన్కంలో చైతనా్యని్న 
ఎప్టకప్పుడు మేల్కాలుపుతూ, దాని్న నిరంతరం 
సజీవంగా ఉంచడమన అంశం స్్వతంత్య్ర 
పోరాటంలో భాగం కావడం ఈ దేశం చేసుకున్న 
అదృష్్టం.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

  స్్వతంత్య్ర స్ధన లక్షష్ంగా, దేశం బానిసత్వంలో ఉన్న కాలం 
మొతతిం వారు పోరాటంలోన గడిపారు. అనక శతాబాదూ ల బానిసత్వంపై 
స్గిన స్్వతంత్య్ర సమర ప్రభావం కనిపించని ప్రదేశం లేదా కాలం 
భారతదేశంలో ఎకకాడా లేదు. ఈ పోరాటంలో అనకమంది యోధులు హంసన 
ఎదురకాంట్, అసమ్న తా్యగాలతో  తమన తాము దేశమ్త స్వకు అంకితం 
చేసుకునా్నరు. అటువంట స్హస యోధులకు, అసమ్న తా్యగం చేసిన ప్రతి 
మహన్యుడికి శరసు్స వంచి నమసకారించే అవకాశం ఈ రోజు 
దేశవాసులందరికీ లభంచింది.

 దేశం పటలి తమ కరతివ్య దిశగా తమ జీవితాలన అంకితం చేసిన పూజ్య బాపూ, 
నతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, బాబాస్హెబ్ అంబేదకార్, వీర స్వరకార్ లకు దేశ 
ప్రజలంతా ఎంతో రుణపడి ఉనా్నరు.

 అదే విధంగా మంగళ్ పాండే, తాతా్య తోపే, భగత్ సింగ్, సుఖ్ దేవ్, రాజ్ గురు, 
చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, అషాఫూఖులాలి  ఖాన్, రామ్ ప్రస్ద్ బిసిమాల్ సహా బ్రిటష్ 
పాలకుల పునాదులన కదిలంచిన మన  అసంఖా్యక విపలివకారులకు ఈ దేశం 
కృతజఞాతలు తెలుపుతోంది. అలాగే భారత నారీశకితిని చాటచెపి్న రాణి 
లక్ష్మీబాయి, ఝలాకారీ బాయి, దురాగొ భాభ, రాణి గైడినిలియు, రాణి చెన్నమమా, బేగం 
హజ్రత్ మహల్, వేలు నాచియార్ వంట వీర వనితలకూ ఈ దేశం కృతజఞాతలు 
అరి్సోతింది.

 అసమ్న తా్యగాలు చేసి స్ఫూరితిగా నిలచిన అనకమంది స్హస వనితలన ప్రతి 
భారతీయుడూ సమారించుకుంట్రు.

 స్్వతంత్య్ర పోరాటంలో పాల్గొ ని, ఆ తరా్వత దేశ నిరామాణంలో భాగస్్వములైన 
డాక్టర్ రాజంద్ర ప్రస్ద్, న్హ్రూ, సరాదూ ర్ వలలిభ్ భాయ్ పటేల్, శ్యమ్ ప్రస్ద్ 
ముఖరీజా, లాల్ బహదూర్ శసిత్ర, దీన్ దయాళ్ ఉపాధా్యయ్, జై ప్రకాష్ నారాయణ్, 
రామ్ మనోహర్ లోహయా, ఆచార్య వినోబా భావే, నానాజీ దేశ్ ముఖ్, 
సుబ్రమణ్య భారతి వంట ఎందరో మహన్యులకు నివాళ అరి్ంచే అవకాశం 
ఇవాళ మనకు లభంచింది.
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ప్ర జాస్వామా్యనికి పుటి్ట నిలులో గా ప్ర జాస్వామా్యనికి పుటి్ట నిలులో గా 
ఎదిగన భారత్ ఎదిగన భారత్ 
బ్రిటిష్వారుభారతదేశాని్నవదలివెళ్్త-తమనిష్క్రమణతోదేశం
ముక్కచక్కలుకాగలదనా్నరు...కానీ,భారతదేశంప్రపంచంలోనే
అతిపదదేప్రజాస్వామ్యంగావికసిసు్తందనివారుకలలోకూడా
ఊహంచలేకపోయారు.‘సమష్టకృష’(సబ్కాప్రయాస్)
భారతదేశానికిఅమూల్యమైనశకి్తగామార్ంద...

అమాయకులై న దేశ ప్ర జలన బలగొనడం 

దావారా ఉగ్ర వ్ద కార్యకల్పాలు విసిరన 

సవ్ళలో న మనం తత్త నియలు చేశ్ం. 

ప్ర చ్ఛన్న యుదాధి ని్న, ప్ర కృతి విపత్త లన 

తటు్ట కున్్నం. విజయాలు-అపజయాలు, 

ఆశలు-నిరాశలు... ఎని్నటిన్ 

జీర్ణ ంచుకుంటూ ఆయా సందరాభాల్లో  కించిత్త  

కూడా చలంచకుండా నిలచాం.

“మనం స్్వతంత్య్ర పోరాటం గురించి మ్ట్లి డే వేళ 
అడవులోలి  నివసించే గిరిజన సమ్జాని్న విసమారించలేం. 
అలాంటవారిలో భగవాన్  బిరా్స ముండా, సిదుధి -కనహు , 
అల్లి రి సీతారామరాజు, గోవింద్ గురు వంట ఎందరో 
వీరులు మన సుఫూరణకు వస్తిరు. వీరందర్ 
స్్వతంత్య్ర సమరానికి గళంగా మ్రారు. గిరిజన 
సోదరీ సోదరులన, తలులి లన, యువతరాని్న 
ఉత్తిజితులన చేసి, అడవులోలి  మ్రుమూల నివసిస్తి 
మ్తృభూమి కోసం మరణానికి వెరవని వీరులుగా 
వారిని ర్పుదిదాదూ రు.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

  నడు మనం స్్వతంత్య్ర అమృత మహోత్సవాలు 
నిర్వహంచుకుంటున్న సమయంలో దేశం కోసమే జీవించి, దేశం 
కోసమే ప్రాణతా్యగం చేసినవారు, గడచిన 75 సంవత్సరాలుగా 
తమనతాము దేశనికి అంకితం చేసుకున్నవారు, దేశని్న రక్స్తి 
వచిచునవారు, దేశం తన సంకలా్లన స్కారం చేసుకోవడంలో 
తమ వంతు పాత్ర పోష్ంచిన ప్రతి ఒకకారిన్ సమారించుకున 
సమయం ఇది. వారు సైనిక సిబ్ంది, రక్షక భటులు, అధికారులు, 
ప్రజా ప్రతినిధులు, స్థి నిక స్వపరిపాలన లేదా రాష్ట్ర/కేంద్ర పాలన 
యంత్రాంగాల నిరా్వహకులు కావచుచు... వారంతా మనకు 
చిరసమారణీయులే.

  వందల ఏళలిపాటు స్గిన వలస పాలన మన దేశనికి, 
భారతీయుల మనోభావాలకూ తీవ్ర గాయాలు చేసిందన్నది 
ఎవర్ కాదనలేని వాసతివం. ముఖ్యంగా స్్వతంత్య్ర పోరాటం 
చివరి దశకు చేరినపుడు మనన భయపట్టడానికి, 
నిరాశపరచడానికి, విసిగించడానికి పరాయి పాలకులు ఎనో్న 
ప్రయతా్నలు చేశరు. అయిత్, ప్రజలు దృఢ సంకల్ంతోన్, 
సంఘీభావంతోన్ ముందడుగు వేయడం వలలి సవాళ్ళకు దీటుగా 
నిలచి దేశ పునరుదధిరణన స్ధ్యం చేశరు.

  స్్వతంత్య్రం వచాచుక బ్రిటషు వారు వెనదిరిగిత్ దేశం 
చెలాలి చెదురై, చికుకాలోలి  పడుతుందేమోనన్న  భయాందోళనలు 
పడస్పాయి; ప్రజలు అంతఃకలహాలతో మరణిస్తిరమోనన్న 
అనమ్నాలు వ్యకతిమయా్యయి; భారతదేశం చీకట యుగాలలోకి 
జారుకుంటుందని భావించారు. కాన్, భరత భూమికి 
శతాబాదూ లపాటు మనగడ స్గించగల అపరిమిత 
స్మరథి్యముంది.. అది శకితిమంతులైన పాలకులన మించి 
ప్రభావితం చేయగలదని నిర్పితమైంది.
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 భారతీయులు ఆకాంక్షభరిత సమ్జంగా ఆవిర్వించిన అతిపదదూ 
ఆశవహ సిథితిని ఇవాళ నన చూసుతినా్నన. ఆకాంక్షభరిత 
సమ్జంగా ఉండటమన్నది ఏ దేశనికైనా గొప్ వరం. ఈ 
రోజున భారతదేశంలో మూలమూలనా మన సమ్జంలోని ప్రతి 
భాగం, ప్రతి వరగొంలోన్ ఆకాంక్షలు తొణికిసలాడుతుండటం 
మనకు గర్వకారణం.

 దేశంలోని ప్రతి పౌరుడు చాలా అంశలోలి  మ్రు్ త్వాలని 
ఆకాంక్సుతినా్నడు. పరిసిథితులు మ్రాలని కోరుకుంటునా్నడు. 
కాన్, అందుకోసం ఎంతోకాలం వేచి చూడట్నికి సిదధింగా లేడు. 
ఆయా మ్రు్లన్్న తన కళలిముందే జరగాలన్, ఆ దిశగా 
తనవంతు కరతివ్యం నిర్వరితించాలని భావిసుతినా్నడు. అతనికి వేగం 
కావాల.. అతనికి ప్రగతి కావాల.. గత 75 ఏళ్లిగా కంటున్న 
కలలన ప్రత్యక్షంగా స్కారం చేసుకునందుకు అతడు ఎంతో 
ఆదురాదూ తో, ఉదే్వగంతో ఉనా్నడు.

 ఆకాంక్షభరిత సమ్జం ఏర్డినప్పుడు ప్రభుతా్వలు కూడా కతితి 
మీద స్ము చేస్తి కాలానగుణంగా మ్రితీరాల. ఆ మేరకు 
కేంద్రంలోనైనా, రాష్ట్రంలోనైనా, స్థి నిక స్వపరిపాలన 
సంసథిలలోనైనా.. ఎలాంట పాలన వ్యవసథి ఉన్నదనదానితో 
నిమితతిం లేకుండా ప్రతి ఒకకార్ ఈ ఆకాంక్షభరిత సమ్జం 
అభీషా్ట లన న్రవేరాచుల్స ఉంటుందని నన విశ్వసిస్తిన. మన 
ఆకాంక్షభరిత సమ్జం ఇప్టకే చాలాకాలం నంచీ వేచి 
చూసోతింది. కాబట్ట, మనం వారి ఆకాంక్షలు న్రవేరచుందుకు 
ఇంకా సమయం కోరలేం. ఈ నపథ్యంలో ఈ ఆకాంక్షభరిత 
సమ్జ ఆకాంక్షలన న్రవేరచు భారీ సువరా్ణ వకాశని్న ‘అమృత 
కాల’ తొల ఉషోదయం మనకు ప్రస్దించింది.

ఆకాంక్షభరతలై న భారత ప్ర జానీకంఆకాంక్షభరతలై న భారత ప్ర జానీకం
చైతన్యవంతమైనభారతసమాజంతనఆకాంక్షలననెరవేరుచాకోవడానికి
సిదధింగాఉంద.అంతకాదు...సవాళ్లనఎలఎదుర్కనాలో,సర్కొత్త
పర్షా్కర్లనఏవిధంగాఅనేవాషంచాలోకూడాద్నికితెలుసు.
తదనగుణంగాఈఆకాంక్షభర్తసమాజఆకాంక్షలననెరవేరచా
సువర్్ణవకాశాని్నఅమృతకాలతొలిఉషోదయంమనకుప్రస్దంచింద.

“ఎప్పుడైత్ రాజకీయ సుసిథిరత, విధానాలోలి  
చైతన్యం, నిర్ణయాలోలి  వేగం, స్ర్వత్రికత, 
స్ర్వజన్న విశ్వసం ఉంట్యో అప్పుడు 
అభవృదిధిలో అందర్ భాగస్్వములు కాగలరు. 
‘సబ్ కా స్థ్, సబ్ కా వికాస్’ మంత్రంతో మేం 
మ్ ప్రయాణం ప్రారంభంచాం. అయిత్, 
కాలక్రమంలో దేశ ప్రజలు దానికి ‘సబ్ కా 
విశ్వస్, సబ్ కా ప్రయాస్’తో మరింత వన్్న 
తెచాచురు.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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భారత స్మూహిక శకి్త  ప్ర పంచానికే భారత స్మూహిక శకి్త  ప్ర పంచానికే 
ఆశ్కిరణంఆశ్కిరణం
భారతదేశంలోవెలి్లవిరుసు్తన్నసర్కొత్తస్మూహకచైతన్యపునరుజీజీవనం

నవభారతావనికిమాత్మేగాకప్రపంచంమొతా్తనికీఒకఆశాకిరణం.

భారతదేశంతనవిధానశకి్తనిబలోపేతంచేసుకోవడంతోపాటు,

ఆత్మవిశావాసంకలిగఉండటమేఇందుకుకారణం.

అనేక దశ్బాది ల అనభవం తరావాత అనేక దశ్బాది ల అనభవం తరావాత 

నిలకడై న ప్ర భుతావానికి, సుసి్థ ర నిలకడై న ప్ర భుతావానికి, సుసి్థ ర 

రాజకీయ శకి్త కి, విధాన్లకు గల రాజకీయ శకి్త కి, విధాన్లకు గల 

పా్ర ధాన్యం సహా, విధాన్లతో విశ్వాసం పా్ర ధాన్యం సహా, విధాన్లతో విశ్వాసం 

ఎల్ పంపందగలదో 130 క్టలో  ఎల్ పంపందగలదో 130 క్టలో  

దేశవ్సులు ప్ర పంచానికి స్ష్ట ం దేశవ్సులు ప్ర పంచానికి స్ష్ట ం 

చేశ్ర్.చేశ్ర్.

“ఆకాంక్షభరిత సమ్జం, పునరుజీజావనం తరహాలో 
స్్వతంత్య్రం వచిచున చాలా దశబాదూ ల తరా్వత 
భారతదేశంపై ప్రపంచ దృక్థంలోన్ మ్రు్ 
వచిచుంది. ప్రపంచం నడు భారత్ వైపు గర్వంగా, 
నిరీక్షణతో చూసోతింది. భారత గడడుపై సమస్యలకు 
పరిషాకారాన్వష్ణపై ప్రపంచం దృష్్ట స్రించింది. 
ప్రపంచంలో ఈ మ్రు్, ప్రపంచ యోచనలోలి  
మ్రు్ మన 75 ఏళలి అనభవం, ప్రయాణాల 
ఫలతమే.”

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

  ఇటీవల అలాంట ఒక శకితిని మనం చూశం.. అనభవంలోకి 
తెచుచుకునా్నం. అదే భారతదేశంలో స్మూహక చైతన్య 

పునరుజీజావనం. ఇలాంట పునరుజీజావనంతోపాటు స్్వతంత్య్రం 
కోసం స్గిన అనక పోరాట్ల దా్వరా అందిన అమృతం నడు 
సురక్తం, సంకలనం చేయబడుతునా్నయి. అనంతరం అది నడు 
ఒక సంకల్ంగా మ్రుతూ సమష్్ట కృష్కి పరాకాష్్గా 
పరిగణించబడుతోంది. తదా్వరా స్ఫల్య మ్రగొం సమీపంలోన 
కనిపిసోతింది.

 ఈ ఆగసు్ట  13వ త్దీ నంచీ మూడు రోజులుగా త్రివర్ణ పతాక ప్రగతి 
పయనంపై దేశం సంబరాలు చేసుకుంటున్న తీరు దేశ ప్రజలంతా 
ఒకకాటేనని స్ష్్టం అయింది. త్రివర్ణ పతాకం ప్రసుఫూటం చేసిన నా 
దేశంలోని సతాతి ఎంతటదో ఉదదూండులైన స్మ్జిక శసత్రవేతతిలు కూడా 
ఊహంచలేరు. ఇదే స్మూహక పునఃచైతన్య... పునరుజీజావన 
మహత్యం.

 భారతదేశంలో నలుమూలల నంచి ‘జనతా కర్ఫూ్య’ నిమితతిం జనం 
బయటకు వచిచునప్పుడు ఈ చైతన్యం మన అనభవంలోకి వచిచుంది. 
కరోనా యోధులతో భుజం కలపి చప్టులి  కొడుతూ, పాత్రలు 
మోగిస్తి సంఘీభావం ప్రకటంచినపుడు పలులి బికిన చైతనా్యని్న మనం 
చూశం. జో్యతి వెలగించి కరోనా యోధులన పలకరించడానికి 
జాతిజనలు బయటకు అడుగు పట్టనపుడు కూడా ఇదే చైతన్యం మన 
అనభవంలోకి వచిచుంది.

 కరోనా సమయంలో టీకాలు తీసుకోవాలా-వదాదూ ? అసలు టీకాలు 
ప్రయోజనకరమేనా? అని ప్రపంచం సందిగధింలో మునిగింది. కాన్, 
అప్ట్లి  మన దేశంలో గ్రామీణ పేదలు సైతం 200 కోటలి మోతాదుల 
మేర టీకాలు వేసుకుని ప్రపంచాని్న ఆశచుర్యంలో ముంచెతాతిరు. ఇదీ 
చైతన్యమంటే!; ఇదీ శకితిని చాటడమంటే!; దేశనికి నడు కొతతి 
బలాని్నచిచుంది ఇదే!
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 ఈ అమృత కాలంలో మనమంతా ఇదే స్ఫూరితిని కొనస్గిస్తి, 
మనోభావాలన గౌరవించుకుంట్ భుజం కలపి ముందడుగు వేస్తి 
మన స్వపా్నలు స్కారం కాగలవు. మన కార్యక్రమ్లు వేర్వరు 
కావచుచు... పనితీరు భన్నమైనదిగా ఉండవచుచు... అయిత్, దేశం 
కోసం మన స్వపా్నలోలి గాన్, సంకలా్లలోగాన్ ఎలాంట వ్యతా్యసం 
ఉండరాదు.

 నన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కేంద్రంలోని ప్రభుత్వం 
మ్ సిదాధి ంతాలకు భన్నమైనది. కాన్, గుజరాత్ ప్రగతి భారతదేశ 
ప్రగతి కోసమేనన తారకమంత్రాన్న నన అనసరించాన. మనం 
ఎకకాడున్నప్టకీ భారతదేశ ప్రగత్ మనందరి గుండె చప్పుడులో 
వినిపించాల.

 దేశని్న ముందుకు నడిపించడంలో కీలక పాత్ర పోష్ంచిన 
రాషాట్ర లు మన దేశంలో చాలా ఉనా్నయి. ఆ మేరకు అవి అనక 
రంగాలోలి  కృష్కి, నాయకతా్వనికి ఆదర్శప్రాయంగా నిలచాయి. 
ఇది మన సహకార సమ్ఖ్య వాదానికి బలాని్నసుతింది. అయిత్, 
నడు మనకు సహకార సమ్ఖ్య వాదంతోపాటు సహకార 
పోటీతత్వ సమ్ఖ్యవాదమూ అవసరం. ఆ మేరకు అభవృదిధిలోన్ 
మన మధ్య పోటీ ఉండాల్సందే.

 ప్రతి రాష్ట్రం తాన ముందంజ వేసుతినా్ననన భావనతో చెమట్డుస్తి 
ప్రగతి పరుగులో అగ్రస్థి నాన నిలచేందుకు ప్రయతి్నంచాల. ఒక 
రాష్ట్రం 10 మంచి పనలు చేస్తి, మిగిలనవి 15 చేయడానికి 
ప్రయతి్నస్తియి. ఒక రాష్ట్రం మూడేళలిలో ఒక పనిని పూరితి చేస్తి, 
మిగిలనవి అదే పనిని రెండేళలిలోన పూరితి చేయడానికి కృష్ చేస్తియి. 
ఈ విధంగా రాషాట్ర లతోపాటు అని్న ప్రభుత్వ విభాగాల మధ్య కూడా 
పోటీ వాతావరణం ఏర్డాల. తదా్వరా మనన అభవృదిధిలో 
సమున్నత శఖరాలకు చేరచులా కృష్ చేయాల.

సహకార సమాఖ్య వ్దం; ఇదే నవ 
భారతావని విశిష్ట  లక్షణం
దేశంప్రగతిదశగాపయనించాలంటేకేంద్రం,ర్షా్రాలుకలసికటు్టగాకృష

చేయడంప్రధానం.ఈఅమృతకాలంలోభారత్నఅభివృదధిచందనదేశంగా

రూపందంచేకృషలోమనంసమాఖ్యవ్యవసథాసూఫూర్్తనిగౌరవించాలి.ఆ

విధంగాముందుకుస్గతనవభారతంనిర్్మణానికిప్రతిఒక్కరూ

మూలస్తంభంకాగలరు.

“కాబట్ట, గడచిన 75 ఏళ్లి  వివిధ సవాళలితో కొని్న 
న్రవేరని ఆకాంక్షలతో అదు్తంగాన గడిచినా 
ఇవాళ మనం ‘స్్వతంత్య్ర అమృత కాలం’లో 
ప్రవేశసుతిన్న నపథ్యంలో రాబోయే 25 ఏళ్లి  మన 
దేశనికి ఎంతో ముఖ్యమైనవి. ఈ 25 
సంవత్సరాలోలి  మనం మన దృష్్టని ‘పంచ 
ప్రాణాల’పై కేంద్రీకరించాల్స ఉంటుందని నన 
విశ్వసిసుతినా్నన.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

సి్థ ర సంకల్ంతో మనం ముందడుగు 
వేసు్త న్న తీర్న ప్ర పంచం గమనిస్త ంది.  
ప్ర పంచం కూడా కొత్త  ఆశలతో మనవెై పు 
చూస్త ంది.

అంచన్లన అందుక్గల శకి్త  
ఎకకుడుంటుందో ప్ర పంచ నేడు 
తెలుసుక్వడం పా్ర రంభించింది. దీనే్న 
తి్ర గుణ శకి్త  లేదా ‘తి్ర శకి్త ’గా నేన 
భావిస్్త న.
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 ‘పంచ పా్ర ణాలు’: రాబోయే 25 ఏళలో కు 
అమృత మంత్ర ం
దేశంనేడు‘భారీసంకల్ంతోముందడుగువేస్్త’ననిప్రతినబూనింద.ఈ

దశగా‘పంచప్రాణాల’పేర్టప్రసు్తతఅమృతకాలంలోఅనసర్ంచాలి్సన

తారకమంత్రాని్నప్రధానమంత్రిఎర్రకోటబురుజులనంచిఉపదేశంచారు.

మొదటి పా్ర ణం

ఇప్పుడు దేశం గొప్ సంకల్ంతో 
ముందుకెళతింది. అభవృదిధి చెందిన భారతదేశం 
ర్పకల్న ఆ బృహత్ సంకల్ం. ఇప్పుడిక 
మనం ఎట్ట పరిసిథితిలో అంతకనా్న తకుకావైన 
దేనితోన్ తృపితి చెందకూడదు.

పౌరుల కరతివ్యమే ఐదో ప్రాణం... ఇందులో ప్రధాన మంత్రి, 
ముఖ్యమంత్రులకూ మినహాయింపు ఉండదు. ఎందుకంటే 
వారు కూడా బాధ్యతాయుత పౌరులు, దేశంపటలి కరతివ్య 
నిబదధిత కలగి ఉంట్రు. మనం కన్న కలలు స్కారం 
కావాలంటే రాబోయే 25 ఏళలిపాటు ఈ లక్షణమే 
ప్రాణాధారంగా ఉంటుంది. 

దీని్న నేన ‘తి్ర గుణ శకి్త ’ లేదా 
‘ఆకాంక్ష, పునఃచై తన్యం, 
ప్ర పంచ అంచన్ల’తో కూడిన 
‘తి్ర శకి్త ’గా భావిస్్త న. దీనిపై  
మనకు పూర్త  అవగాహన 
ఉంది. ఆ మేరకు మన 
దేశవ్సులు చై తన్య స్ధనల్ 
దేశ పౌర్లు ప్ర ధాన పాత్ర  
పోషించాల.

మన మనగడలో ఏ కోశనా.. చివరకు మన మనసు మూలలోలి  లేదా అలవాటలిలో కూడా బానిసత్వ భావన ఉండరాదు. ఒకవేళ ఉంటే 
అకకాడికకకాడే దాని్న చిదిమేయాల. వందల ఏళలిపాటు స్గిన ఈ బానిసత్వం మనల్న 100 శతం బందీలన చేసింది. మన 
భావోదే్వగాలకు అడుడు కట్ట వేసింది. మనలో వక్రీకృత ఆలోచనలన పంచి పోష్ంచింది. కాబట్ట మనమిప్పుడు అంతరాంతరాలోలి నగాక 
పరిసరాలోలి ని అసంఖా్యక అంశలోలి  కనిపించే బానిస మనసతిత్వం నంచి విముకుతిలం కావాల.

మన సంసకాకృతి, వారసత్వం గురించి మనం గర్వపడాల. 
భారతదేశనికి గతంలో స్వర్ణయుగాని్న అందించింది ఈ 
వారసత్వమే. అంత్కాదు.. కాలానగుణంగా తనన తాన 
మ్రుచుకోగల సహజ స్మరథి్యం ఈ వారసతా్వనికి ఉంది. ఇది 
ఆటుపోటలిన కాలమ్న పరిసిథితుల పరీక్షలన అధిగమించిన 
గొప్ వారసత్వం. ఇది కొతతిదనాని్న సీ్వకరిసుతింది.. కనకన ఈ 
వారసత్వం మనకు గర్వకారణం.

దేశంలోని 130 మిలయనలి ప్రజల మధ్య స్మరస్యం, 
సోదరభావంతో ఐక్యత దాని బలమైన లక్షణం అవుతుంది. 
నాలుగో ప్రాణమైన ఈ ఐక్యత స్వప్న స్కారానికి చేపట్టన 
ఏకీకరణ కార్యక్రమ్లోలి  “ఐక్య భారతం – శ్రేష్్ భారతం” ఒకట.మూడవ పా్ర ణం

రండవ పా్ర ణం

న్ల్గ వ పా్ర ణం

ఐదవ పా్ర ణం
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 ఇవాళ ఈ అమృతకాల ఆరంభం నంచి మనం రాబోయే 25 
సంవత్సరాలు అభవృదిధి చెందిన భారతదేశం భావనన మదినిండా 
నింపుకోవాల. నన ఇకకాడ చూసుతిన్న 20-22-25 ఏళలి నట యువతరం 
స్్వతంత్య్ర శతాబిదూ ఉత్సవాల వైభవానికి స్క్షులుగా ఉంట్రు. అప్టకి 
మీకు మీరు 50-55 ఏళలి మధ్య వయసుకాలుగా ఉంట్రు. అంటే మీ 
జీవితంలోని ఇది స్వర్ణయుగం. ఈ 25-30 సంవత్సరాల వయసు్స 
భారతదేశం కన్న కలలన న్రవేరచు కాలం. కాబట్ట మిత్రులారా! 
మీరంతా ఈ మేరకు ప్రతినబ్ని, నాతో నడవండి. త్రివర్ణ పతాకంపై 
ప్రమ్ణం చేయండి..  మనమంతా సంపూర్ణ శకితితో ముందడుగు 
వేదాదూ ం. నా జనమాభూమి అభవృదిధి చెందిన దేశంగా ఉండాలన్నదే మన 
గొప్ సంకల్ం. మనం అభవృదిధిలోని ప్రతి పరామితిలోన్ 
ప్రజా-కేంద్రక వ్యవసథిన అభవృదిధి చేదాదూ ం. ఇందులో ప్రతి వ్యకితి, అతని 
ఆశలు-ఆకాంక్షలు అంతరా్గంగా ఉంట్యి. భారతదేశం గొప్ 
సంకలా్లు పూనినప్పుడు వాటని న్రవేరుసుతిందని కూడా మనందరికీ 
తెలుసు.

 నా తొల ప్రసంగంలో ననికకాడ పరిశుభ్రత గురించి మ్ట్లి డినప్పుడు 
దేశం దాని్న ఆమోదించింది. తదనగుణంగా స్ధ్యమైన చోటలాలి  
పరిశుభ్రత వైపు పయనించింది. ఆ మేరకు మురికిని దూరం పట్టడం 
సహజ లక్షణంగా మ్రింది. ప్రపంచం మొతతిం దిగ్ంధంలో 
చికుకాకుపోయినా 200 కోటలి టీకాల లక్షా్యని్న అధిగమించిన దేశం 
మనదే. ఈ ఘనత ఈ దేశనికే స్ధ్యం. మనం జీవ ఇంధన 
వినియోగానికి మ్ర విధానాని్న అనసరించే వరకూ గల్ఫూ చమురుపై 
ఆధారపడతాం. ఈ నపథ్యంలో 10 శతం ఇథనాల్ మిశ్రమం మనకో 
కలలాగా అనిపించింది... పాత చరిత్రలో పాలకులు అది 
అస్ధ్యమనా్నరు. కాన్, మన దేశం 10 శతం ఇథనాల్ మిశ్రమం 
కలన గడువుకనా్న ముందే స్కారం చేసిచూపింది.

భారత్ కూడా అభివృదిధి  చందిన దేశంగా 
ఆవిరభావిసు్త ంది
ప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీఎర్రకోటబురుజులపైనంచిసుస్ష్ట

సందేశంఇచాచారు:ఈమేరకుభారత్న2047కల్లఅభివృదధిచందన

దేశాలజాబితాలోచేర్చాలనిపిలుపునిచాచారు.

“దృఢ సంకల్ంతోన మనం లక్షా్యలన 
స్ధించగలమని అనభవం చెబుతోంది. అది 
పునరుతా్దక ఇంధన లక్షష్మైనా, దేశంలో కొతతి 
వైద్య కళాశలల నిరామాణ ఉదేదూశమైనా, వైద్య 
సమూహ సృష్్ట అయినా, ప్రతి రంగంలోన్ వేగం 
బాగా పరిగింది. అందుకే రాబోయే 25 ఏళలి 
కాలాని్న భారీ సంకలా్లతో నింపాలని నన 
చెబుతునా్నన; ఇదే మన ప్రతిన, మన ఊపిరి 
కావాల.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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సుసంపన్న భారత సంసకుృతి 
గరవాకారణం
భారతదేశానిదశతాబాదేలనాటిసుసంపన్నసంస్కృతి.అదేతరహాలో

మనఅభివృదధిప్రయాణంకూడార్బోయేసంవత్సర్లో్లవారసతవాంగా

మారుతుంద.ఇవాళభారతదేశంఒకఅదు్తసంస్కృతినిసగరవాంగా

ప్రపంచానికిపర్చయంచేసో్తంద...

ఇప్పుడు మన బలం చూడండి. మనం ప్ర కృతితో ఎల్ 
జీవించాల్ తెలసిన మనషులం. ప్ర కృతిని ఎల్ 
పే్ర మించాల్ మనకు తెలుసు.

నేడు ప్ర పంచం పరా్యవరణ సంబంధిత సమస్యలన 
ఎదుర్కుంటోంది. కానీ, భూతాపం సమస్యలపై  
పరషాకురాలు మన వ్రసతవాం. పూరవాకులు మనకు 
ఆ వ్రసతావాని్న అందించార్.

“మనం లోక కలా్యణాని్న కాంక్స్తిము. లోక 
కలా్యణం నంచి ప్రజా సంక్షేమంవైపు 
పయనిసుతినా్నం. లోక కలా్యణ మ్రగొంలో నడిచే 
మనం లోక క్షేమం కోర మనం ‘సర్వ భవంతు 
సుఖనః’; సర్వ సంతు నిరామయః’ అంట్ం. అందరి 
ఆనందం.. అందరి ఆరోగ్యం కోరుకోవడమే మన 
వారసత్వం. రాబోయే 25 ఏళలి కలలు స్కారం 
కావాలంటే మన ప్రాణశకితి ఇదే.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

 మన వారసత్వం గురించి మనం గర్వపడాల. మన 
మ్తృభూమితో మనం అనబంధం పంచుకున్నపుడు మ్త్రమే 

మనం ఎతుతికు ఎదగడం స్ధ్యం. అలా ఎదిగిత్న ప్రపంచానికీ 
మనం పరిషాకారాలు చూపగలం. మన సంసకాకృతి, వారసత్వం గురించి 
మనమెప్పుడు గరి్వస్తిమో మనకు తెలసిందే.

  ప్రపంచం ఇవాళ సంపూర్ణ ఆరోగ్య విధానాల గురించి చరిచుసోతింది. 
అయిత్, ఈ సందర్ంగా భారతదేశనికి చెందిన యోగా, భారతీయ 
ఆయుర్వదం, భారతీయ సమగ్ర జీవనశైల వైపు ప్రపంచం చూసోతింది. 
ఇది మన వారసత్వం.. దీని్న మనం ప్రపంచానికి అందిసుతినా్నం.. 
వీటతో నడు ప్రపంచం ప్రభావితమవుతోంది. 

  పరా్యవరణ అనకూల జీవనశైల, జీవనోద్యమం గురించి మ్ట్లి డే 
సమయంలో మనం ప్రపంచం దృష్్టని ఆకరిషిస్తిం. మనకీ శకితి ఉంది... 
ముతక వరి, చిరుధానా్యలు నడు మన ఇళలిలో సర్వస్ధారణ ఆహార 
ధానా్యలు. ఇది మన వారసత్వం.. మన చిన్న రైతులు చెమట్డచుటం 
వలలి చిన్నచిన్న కమతాలోలి న్  వరి విరగపండింది.

  శతాబాదూ లుగా మన తలులి లు, సోదరీమణుల తా్యగాలతో అభవృదిధి 
చెందిన ఉమమాడి కుటుంబ వ్యవసథి మన వారసత్వం. ఈ వారసత్వం 
గురించి మనం కాకపోత్ ఎవరు గరి్వస్తిరు? సకల జీవరాశులలో 
శవదర్శనం చేసుకున మ్నవులం మనం. ప్రతి నరునిలో 
నారాయణుడిని చూస్వాళలిం మనం. మనం సీత్రలన కూడా 
‘నారాయణి’గా పిలుచుకుంట్ం. మనం మొకకాలోలి  దైవాని్న చూస్ 
మనషులం. నదులన తలలిగా భావించే ప్రజలం మనం. ప్రతి రాయిలో 
శంకరుని ర్పమే మనకు దర్శనమిసుతింది. ఇది మన శకితి... ప్రతి 
నదిలోన్ అమమావారి ర్పాని్న చూస్తిం. అటువంట వారసత్వం 
గురించి మనం గరి్వసుతిన్నప్పుడు, ప్రపంచం కూడా గరి్వసుతింది.
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 కుమ్రెతి, కుమ్రుడు సమ్నలుగా పరిగణించబడిత్న 
కుటుంబానికి ఒక పునాది ఏర్డుతుంది. కొడుకు, కూతురు 
సమ్నం కానపుడు ఐక్యతా మంత్ర జపం ఎందుకూ 
కొరగాదు. మన ఐక్యతకు తొల ప్రమ్ణం లంగ 
సమ్నత్వం. మనం ఐక్యత గురించి మ్ట్లి డే సందర్ంలో 
మనకు ఒకే పారామితి, ఒకే ప్రమ్ణం మ్త్రమే ఉంటేన- 
దాని్న ‘భారతదేశనికే ప్రాధాన్యం’ అనగలం. అప్పుడు మన 
పని, ఆలోచన, మ్ట అన్్న ‘భారతదేశనికే ప్రాధాన్యం’ 
నినాదానికి అనగుణంగా ఉంట్యి. 

 అదే మనల్న బంధించే మంత్రం, మనం దాని్న పాటంచాల. 
సమ్జంలో నిమ్న, ఉన్నత వివక్ష నంచి మనల్న మనం 
రక్ంచుకోగలమన సంపూర్ణ విశ్వసం  నాకుంది. 
‘శ్రమయేవ జయత్’ నినాదం మేరకు కారిమాకులన 
గౌరవించడం మనకు స్్వభావికం కావాల. 

 ఎర్రకోట నంచి నన మరో విష్యం కూడా చెపా్లని 
భావిసుతినా్నన. నా మనసులోని ఈ వేదనన 
వెలలిడించకుండా నన మనలేన. ఇది ఎర్రకోట నంచి 
ప్రకటంచే అంశం కాకపోవచుచునన్ నాకు తెలుసు. కాన్, 
నాలోని వేదనన మరెకకాడ వెళలిబోసుకోగలన? నన నా 
దేశసుథిల ముందు కాకపోత్ ఎకకాడ  చెప్గలన? 
అదేమిటంటే- మనలో ఏదో ఒక వక్రబుదిధి ప్రవేశంచినపుడు 
మన మ్టలతో, ప్రవరతినతో, కొని్న పదాల ప్రయోగంతో 
మనం సీత్రలన అవమ్నిసుతింట్ం. అది ఎంతమ్త్రం తగదు.

దేశ్నికే పా్ర ధాన్యం, అత్యంత 
పా్ర ధాన్యం
“భారతదేశానికేప్రాధాన్యం,ఎల్లపు్డూప్రాధాన్యం”అనేభావన
ప్రజానీకంహృదయాలో్లనిండుగాఅలు్లకునిఉంద.అయిత,ఈభావనకు
కొని్నస్మాజికవక్రీకరణలుకూడాఉనా్నయి.అందుకేఈభావనకు
సంబంధంచిఎర్రకోటనంచిప్రధానినరంద్రమోదీస్మాజికంగా
పిలుపునిచాచారు.

ఇంత సువిశ్ల దేశంల్ ఎన్్న మతాలు, 
సంప్ర దాయాలతో కూడిన వెై విధా్యని్న మనం 
స్మాజిక వెై భవంగా చాటుక్వ్ల. ఈ వెై విధ్యం 
మనకంతో గరవాకారణం. 

అందరూ సమానమే. ఎవరూ తకుకువ కాదు.. 
ఎవరూ ఎకుకువ్ కాదు. ఎవరూ న్ వ్ర్ కాదు.. 
ఎవరూ పరాయివ్ర్ కాదు; అందరూ నీ వ్రే! 
ఐక్యతకు ఈ భావన చాల్ ముఖ్యం. 

“మన మహళలన అవమ్నానికీ గురిచేస్ 
సంసకాకృతిన్, స్వభావాని్న విడిచిపడతామని 
ప్రతిన పూనదాం.  ఆతమాగౌరవంతో 
బలోపేతమైన మహళలు మన దేశ సంపద.  
వారి స్మరథి్యం మీద నమమాకంతో నన ఈ 
మ్ట చెబుతునా్నన.  ’’

-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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కర్త వ్య పాలనే  జీవన విధానం
పౌరవిధులకుసంబంధంచిదేశంలోఏఒక్కర్కీమినహాయింపులేదు.

ప్రతిపౌరుడూతనబాధ్యతననెరవేర్సే్తదేశంతాననిరదేశంచుకున్న

గమా్యని్నగడువుకనా్నముందేచేరగలదు.

“మన స్మూహక స్మరథి్యం ఎంతటదో మనం 
చూశం. స్్వతంత్య్ర అమృత మహోత్సవం 
నిర్వహంచుకున్న విధానంతోపాటు ప్రతి జిలాలి లో 
75 అమృత సరోవరాలకు ర్పుదిదేదూ కార్యక్రమం 
నడు స్గుతున్న తీరున చూసుతినా్నం. 
గ్రామగ్రామ్న ప్రజలంతా ఒకకాటై స్వా భావంతో 
శ్రమిసుతినా్నరు. అందుకే, పరిశుభ్రత 
కార్యక్రమమైనా, పేదల సంక్షేమం దిశగా 
కృష్లోనైనా దేశం నడు సంపూర్ణ శకితితో 
ముందడుగు వేసోతింది.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

 ప్రపంచంలో పురోగతి స్ధించిన అని్న దేశలు; ఏదో ఒక 
విజయం స్ధించిన ప్రతి దేశం, చివరకు వ్యకితిగత జీవితంలో 
కూడా కొని్న విజయాలుంట్యి. ఒకట క్రమశక్షణతో కూడిన 
జీవితం, మరకట కరతివ్య నిబదధిత. ఆ మేరకు వ్యకితిగత, 
స్మ్జిక, కుటుంబ, జాతి జీవనంలో విజయమన్నది 
అవశ్యం. ఇదే మన ప్రధాన ప్రాతిపదిక, ఇదే మన మూలాధార 
శకితి. 

 అందువలలి, మన కరతివా్యనికి మనం ప్రాధాన్యమివా్వల. 
దేశనికి 24 గంటల్ కరెంటు ఇచేచుందుకు కృష్ చేయడం 
ప్రభుత్వ కరతివ్యమైత్, వీలైనని్న యూనిటలి విదు్యతుతి ఆదా 
చేయడం పౌరుడి కరతివ్యం. ప్రతి కమతానికీ న్రందించడం 
ప్రభుత్వ బాధ్యత కాగా, వాడకంలో పదుపు దా్వరా “ప్రతి 
న్టచుకకాతో మరింత పంట” అన నినాదాని్న ప్రతి కమతం 
నంచి ఎలుగెతితి చాట్ల. అలాగే రస్యన రహత 
వ్యవస్యం, స్ంద్రియ వ్యవస్యం, ప్రకృతి వ్యవస్యం 
మన కరతివ్యం కావాల. 

 పోలీసులైనా, ప్రజలైనా, పాలకులైనా, అధికారులైనా ఈ పౌర 
కరతివా్యనికి ఎవర్ అతీతులు కారు. ప్రతి ఒకకార్ పౌర 
విధులన నిర్వరితిస్తి మనం నిరదూశంచుకున్న లక్షా్యని్న గడువుకు 
ముందుగాన స్ధించగలమని నన పూరితిగా విశ్వసిసుతినా్నన.
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 నన బంధుప్తి లేదా వంశపారంపర్యం ప్రస్తివన 
తెచిచునపుడలాలి  రాజకీయాలన ఉదేదూశంచి మ్త్రమే 
అంటునా్ననని ప్రజలు అనకుంటుంట్రు. కానకాదు, 
దురదృష్్టవశతూతి ఇది ఇతర భారతీయ వ్యవసథిలలోన్ పంచి 
పోష్ంచబడుతోంది. కుటుంబ పక్షపాతం, బంధుప్తి నడు 
మన అనక వ్యవసథిలన పట్టప్డిసుతినా్నయి. 

 నా దేశ యువతరమ్! మీ ఉజ్వల భవిష్్యతుతి కోసం, మీ కలల 
కోసమే బంధుప్తిపై పోరులో నన మీ మదదూతు 
కోరుతునా్నన. 

 కొని్న రోజులుగా క్రీడా ప్రపంచంలో మనం పందిన 
ప్రశంసలలో ఒక అంశం గమనించాం. లోగడ మనకింత 
గొప్ ప్రతిభ లేదనిగాన్, భరతమ్త పుత్రులు, పుత్రికలు, 
భారత యువత క్రీడా ప్రపంచంలో స్ధించింది 
ఏమీలేదనిగాన్ దీని అరథిం కాదు. కాకపోత్ బంధుప్తి 
చొరబడిన ఫలతంగా వారు పకకాకు న్ట్టబడాడు రు. ఇతర 
దేశలలో పోటీకి అరహుత పందినవారికేమో దేశం కోసం 
పతకాలు స్ధించే ఆలోచన లేకుండాపోయింది. కాన్, 
పారదర్శకత పునరుదధిరణ, ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక 
ఫలతంగా మైదానాలోలి  అందుకు తగిన గౌరవం లభంచింది. 
ప్రపంచవా్యపతి మైదానాలని్నట్ త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలు, 
మన జాతీయ గ్తం ప్రతిధ్వనించడం మనం ఇవాళ ఎంతో 
గరి్వంచదగిన క్షణాలు.

 వంశపారంపర్యం, బంధుప్తి నంచి విముకితి లభంచి, 
ఇటువంట ఫలతాలు సిదిధిస్తి గర్వపడని వారెవరుంట్రు!

అవినీతి, వంశపారంపర్య 
రాజకీయాల నంచి విముకి్త
ర్జకీయాలైనా,ఏదైనావ్యవసథాలేద్సంసథాఅయినాఅర్హతలన

పక్కనబెటి్ట,అవినీతి,కుటుంబవాద్నికిపదదేపీటవేసే్తసమస్యలు

పర్షా్కరంకావు.ఈనేపథ్యంలోఅటువంటిఅపసవ్యతన

వదలించుకోవడానికిప్రధానమంత్రిఒకమంత్రోపదేశంచేశారు.

దేశం ముందున్న రండు పదది  సవ్ళ్లో : మొదటిది - 

అవినీతి; రండోది - బంధుప్్ర తి, కుటుంబ వ్దం.

అవినీతిపర్లు దేశ్ని్న చదపుర్గుల్లో  

తినేసు్త న్్నర్. దీనిపై  దేశం పోరాడాల. అల్గ్ 

దేశ్ని్న దోచుకున్న వ్ర్ దాని్న తిరగ ఇచేచిల్ మేం 

కృషి చేసు్త న్్నం.

‘‘దయచేసి నన్న ఆశ్ర్వదించి, నాకు 
మదదూతివ్వండి! ఈ యుదధిం చేస్ందుకు ఇవాళ మీ 
మదదూతు, సహకారం కోసం ననికకాడికి వచాచున. 
ఈ యుదధింలో దేశం విజయం స్ధిసుతిందని 
ఆశసుతినా్నన. అవిన్తి వలలి స్మ్న్యల జీవితాలు 
నాశనమయా్యయి. అందుకే, స్మ్న్య పౌరులు 
మళ్లి గౌరవంగా జీవించే రోజులు చూడాలని 
భావిసుతినా్నన.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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సవాయం సమృదధి త: ప్ర జానీకానికి ఓ 
తారకమంత్ర ం
భారత్నఅభివృదధిచందనదేశంగారూపుదదేదేసంకల్ంనెరవేరడానికి

స్వావలంబనమర్ంతఊపునిసో్తంద.ఇపు్డదఒకప్రజాఉద్యమంగా

రూపందుతోంద.

ఇంధన రంగంల్ మనం సవాయం సమృదధి ం కావ్ల. సౌర, 
పవన శకి్త సహా ఉదజని కార్యక్ర మం, జీవ ఇంధనం, విదు్యత్ 
వ్హన్లు వంటి అనేక పునర్తా్దక ఇంధన వనర్ల 
రంగాల్లో న్ స్వావలంబన స్ధించాల. 

పిఎల్ఐ పథకం గురంచి చబిత - లక్ష క్టలో  
రూపాయలతో ఇది మొదలయా్యక అదృష్ట ం 
పర్క్షించుకునేందుకు ప్ర పంచం నలుమూలల 
నంచి చాల్మంది భారతదేశ్నికి 
వసు్త న్్నర్.

“నడు ప్రకృతి వ్యవస్యం కూడా ఒక  
స్్వవలంబన మ్రగొం. స్క్ష్మీ ఎరువుల కరామాగారాలు 
దేశంలో కొతతి ఆశలు నింపాయి. అయినప్టకీ, 
ప్రకృతి స్గు, రస్యన రహత వ్యవస్యం 
స్్వవలంబనకు ప్రోతా్సహాని్నస్తియి. హరిత 
ఉదో్యగాల ర్పంలో కొతతి ఉపాధి అవకాశలు 
వేగంగా అందివసుతినా్నయి. భారత్ తన విధానాలతో 
అందుకు బాటలు పరిచింది.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

  నడు మహరిషి అరబిందో జయంతి కూడా. ‘స్వదేశ్ నంచి 
స్వరాజ్యం’, ‘స్వరాజ్యం నంచి సురాజ్యం’ అని పిలుపునిచిచున 

మహన్యుడిగాన్ ఆయనన మనం సమారించుకోవాల. ఇదే ఆయన 
ఉపదేశంచిన తారకమంత్రం. ఇంకా ఎంతకాలం ప్రపంచంలోని ఇతర 

దేశలపై ఆధారపడతామో మనమంతా ఆలోచించాల. మనకు ఆహార 
ధానా్యలు అవసరమైత్ వేర దేశలకు ఆ బాధ్యత అప్గిదాదూ మ్? తన ఆహార 
అవసరాలు తాన తీరుచుకోవాలని దేశం గట్టగా భావిస్తి ఆ స్మరాథి ్యని్న 
ప్రదరి్శంచిందా లేదా? మనం ఏదైనా దృఢంగా సంకల్స్తి అది స్ధ్యమే. 
అందుకే ‘స్వయం సమృదధి భారతం’ ప్రతి పౌరుని, ప్రతి ప్రభుత్వ, 
సమ్జంలోని ప్రతి భాగం బాధ్యత కావాల. ‘స్వయం సమృదిధి’ ప్రభుత్వ 
బాధ్యతో, కార్యక్రమమో కాదు. ఇది సమ్జం చేపట్్ట ల్సన స్మూహక 
ఉద్యమం. దీని్న మనమే ముందుకు తీసుకెళాలి ల.

   75 ఏళలి తరా్వత తొలస్రి భారత్ తయారీ ఫిరంగి ఎర్రకోటపై నంచి నడు 
త్రివర్ణ పతాకానికి వందనం చేసింది. ఈ ధ్వనితో స్ఫూరితి పందని 
భారతీయులు ఎవరైనా ఉంట్రా?

   ఈ స్్వవలంబన బాధ్యతన జవాన్ లు స్హసంతో, సంఘటతంగా 
భుజానికెతుతికున్న తీరుకు వందనం చేసుతినా్నన. స్యుధ బలగాలు 300 
రక్షణ ఉత్తుతిలతో ఒక జాబితా తయారు చేసి వాటని ఇక దిగుమతి 
చేసుకోరాదని నిర్ణయించాయంటే మన దేశనికిగల స్ష్్టత స్మ్న్యమైనది 
కాదు.

   జాతి చైతన్యం మేల్కాంది. ఈ మేరకు అనక కుటుంబాలోలి  5-7 ఏళలి పిలలిలు 
విదేశ్ బమమాలతో ఆడుకోరాదని తలలిదండ్రులకు చెబుతునా్నరని నన 
వినా్నన. ఒక 5 ఏళలి బాలుడు అలా సంకల్స్తి అతనిలోని స్్వవలంబన 
భావన భారతదేశ స్ఫూరితిని ప్రతిబింబిసుతింది.

   ఎలకాట్ర నిక్ వసుతివులు లేదా మొబైల్ ఫ్నలి తయారీ ఏదైనా కావచుచు.. దేశం నడు 
అత్యంత వేగంగా పురోగమిసోతింది. మన బ్రహోమాస్ క్పణి ప్రపంచ దేశలకు 
ఎగుమతి కావడం చూసి గర్వంతో ఉప్ంగని భారతీయులెవరు? నడు వందే 
భారత్ రైలు, మన మెట్రో బోగ్లు ప్రపంచానికి ఆకరషిణీయ వసుతివులుగా 
మ్రుతునా్నయి.
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 మనకు 75 ఏళలి అనభవముంది. ఈ కాలంలో ఎనో్న 
విజయాల్ స్ధించాం. ఈ 75 ఏళలి అనభవంలో కొతతి 
కలలు కంట్ కొతతి సంకలా్లు చేసుకునా్నం. కాన్, 
‘అమృత కాలం’ కోసం మన మ్నవ వనరుల నంచి 
వాంఛన్య గరిష్్ ఫలతం ఎలా ఉండాల? మన సహజ 
సంపద నంచి ఆకాంక్త ఫలతం పందడం ఎలా? ఈ 
లక్షా్యలతోన మనం ముందుకు స్గాల.

 నా్యయ రంగంలోని నా్యయస్థి నాలలో ‘నారీశకితి’ 
బలమేమిట్ మీరు కచిచుతంగా చూస్ ఉంట్రు. గ్రామీణ 
ప్రాంతాల ప్రజాప్రతినిధులన చూడండి.. మన ‘నారీశకితి’ 
అంకితభావంతో గ్రామీణ సమస్యల పరిషాకారంలో 
నిమగ్నమై కనిపిసుతింది. శసత్ర లేదా విజాఞా న రంగాలన 
చూడండి..  దేశంలోని ‘నారీశకితి’ అగ్రస్థి నంలో కనిపిసుతింది.

 పోలీసుశఖలోన్ మన ‘నారీశకితి’ ప్రజల రక్షణ బాధ్యతన 
సీ్వకరిసోతింది. అది మైదానమైనా, యుదధిభూమి అయినా ప్రతి 
అడుగులోన్ భారత ‘నారీశకితి’ కొతతి బలంతో, సరికొతతి 
విశ్వసంతో ముందుకెళతింది. గత 75 సంవత్సరాల 
భారతదేశ ప్రగతి పయనంలో వారి సహకారంతో పోలస్తి 
రాబోయే 25 ఏళలిలో నా తలులి లు, సోదరీమణులు, భరతమ్త 
పుత్రికల ర్పంలోని ‘నారీశకితి’ అందించగల బహముఖ 
సహకారాని్న ననిప్పుడే చూడగలుగుతునా్నన.  

భారత అమృత కాలం: మహిళా శకి్త
అమృతయాత్లోభాగంగాప్రతిసంవత్సరంఒకలక్ష్యని్న

చేరుకునేలభారత్పురోగమిసో్తంద.అయిత,ఈసవాప్న

స్కారంలోదేశంఎలముందుకెళ్్లలనేఅంశంపైప్రధానమంత్రి

నరంద్రమోదీఎర్రకోటబురుజులనంచివివర్ంచారు.

మనం ఈ అంశంపై  ఎంత ఎకుకువగా దృషి్ట  

స్రస్్త  అంత ఎకుకువగా మన పుతి్ర కలకు 

అవకాశ్లు, సౌకరా్యలు ఇవవాగలం. వ్ర్ 

కూడా అంతకు రటి్ట ంపు ఫలతాలతో దేశ్ని్న 

సరకొత్త  శిఖరాలకు చేరచిగలర్.

“ఈ ‘అమృత కాలం’లో స్వప్న స్కారం కోసం 
చేయాల్సన కఠోర పరిశ్రమకు మన ‘నారీశకితి’ 
గణన్య కృష్ని జోడిస్తి, మన కష్్టం 
తగగొడంతోపాటు లక్షష్ స్ధన గడువు కూడా 
తగుగొ తుంది. మన కలలు మరింత గాఢంగా, 
ఉతా్సహంగా ప్రకాశవంతమైనవిగా 
ఉంట్యి.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి
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మంతి్ర మండల నిర్ణ యాలు

 నిర్ణయం–‘అందర్కీఇళ్్లకార్యక్రమం’కింద“ప్రధానమంత్రిఆవాస్

యోజన-పట్టణ” (పిఎంఎవై-యు) న 2024 డసెంబరు 31ద్కా

పడగంచేప్రతిపాదనకుకేంద్రమంత్రిమండలిఆమోదం.

ప్రభావం: ‘అందర్కీ ఇళ్్ల’ కార్యక్రమానికి మర్ంత ఊపునిసూ్త

“ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన-పట్టణ” (పిఎంఎవై-యు) పథకాని్న

2024డసెంబరు31వరకూపడగంచడానికికేంద్రమంత్రిమండలి

ఆమోదం తెలిపింద. ర్షా్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల విజఞాపి్త మేరకు

తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో ఈ పథకం కింద ఇప్టికే మంజూరైన

122.69 ఇళ్ల నిర్్మణంపూర్్తచేసేందుకు వీలు కలుగుతుంద.కాగా,

2015జూనో్లప్రారంభమైనఈకార్యక్రమంలోభాగంగా ‘పిఎంఎవై-

యు’పథకంగణనీయపురోగతిస్ధంచింద..
 నిర్ణయం–భారత్-ఆసే్రాలియాసంయుక్తంగాచలనచిత్రాలునిర్్మంచే

దశగా రెండు దేశాల మధ్య కుదర్న దృశ్య-శ్రవణ సహనిర్్మణ

ఒప్ంద్నికికేంద్రప్రభుతవాంఆమోదంతెలిపింద.

 • ప్రభావం: భారత్-ఆసే్రాలియా సంయుక్తంగా చలనచిత్రాలు

నిర్్మంచేందుకుప్రభుతవాంమారగుంసుగమంచేసింద.ఈమేరకురెండు

దేశాలుకలిసిచిత్నిర్్మణంచేపట్టడానికివీలుకలి్ంచేఒప్ందంపై

తవారలోనే సంతకాలు పూర్్తకాననా్నయి. భారత్ ఇప్టికే 15

దేశాలతో ఇలంటి ఒప్ంద్లు కుదురుచాకుంద. తాజా ఒప్ందంతో

భారతదేశంలోచలనచిత్రాలచిత్రీకరణ,నిర్్మణరంగంలోఆసే్రాలియా

సహకారం లభిసు్తంద. ఇటువంటి ఒప్ంద్ల వల్ల ఆయా దేశాలో్ల

చిత్రీకరణ,నిర్్మణకార్యకలపాలకుసంబంధంచిపరస్రసౌకర్్యల

కల్నకువీలుకలుగుతుంద.ఇవిబహుముఖఒప్ంద్లుకావడంతో

ప్రైవేటు,పాక్షిక-ప్రభుతవాలేద్ప్రభుతవాప్రాతినిధ్యసంసథాలుకలిసికటు్టగా

చిత్నిర్్మణానికిఅంగ్కారంకుదురుచాకోవచుచా.

 నిర్ణయం – యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ (యుపియు)

ర్జా్యంగంలో 11వ అదనపు నిబంధన చేరు్పై ఒడంబడకకు

సమ్మతితోకూడనఆమోదం

ప్రభావం: ఈ ఆమోదంతో భారత ప్రభుతవా తపాలశాఖకు

గౌరవనీయులైనభారతర్ష్ట్రపతిసంతకంతో ‘సమ్మతిలేఖ’పందే

వీలు కలుగుతుంద. దీని్న యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ కు

చందనఅంతర్జీతీయసంసథాడైరెక్టర్జనరల్కుసమర్్సు్తంద.దీంతో

యుపియు ర్జా్యంగంలోని 25, 30 నిబంధనల కిందకు వచేచా

బాధ్యతలునెరవేరచాందుకువీలుకలుగుతుంద.తద్వార్యూనియన్

లోని సభ్యదేశాలు తవారలో నిరవాహంచే మహాసభ తీర్్మనాలకు

అనగుణంగార్జా్యంగంలోచేపటి్టనమారు్చేరు్లకుఆమోదముద్ర

పడుతుంద.అంతర్జీతీయతపాలఆద్నప్రద్నాలక్రమబదీధికరణన

యూనివర్సల్పోస్టల్యూనియన్పర్యవేక్షిసు్తంద. 

పిఎంఎవెై -యు 2024 డిసెంబర్ దాకా కొనస్గంపుపిఎంఎవెై -యు 2024 డిసెంబర్ దాకా కొనస్గంపు
భారత్-ఆస్్ట ్రలయా సంయుక్త  చిత్ర నిరా్మణానికి ఆమోదంభారత్-ఆస్్ట ్రలయా సంయుక్త  చిత్ర నిరా్మణానికి ఆమోదం

దేశంలో అందరికీ పకాకా ఇళ్లి  సమకూరచుడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో శ్రమిసోతింది. ఈ కృష్లో భాగంగా 
ఇటీవల మంత్రిమండల నిర్ణయించిన మేరకు ‘ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన-పట్టణ’ (పిఎంఎవై-యు) పథకం 

2024 డిసెంబరు వరకూ కొనస్గడానికి మ్రగొం సుగమమైంది. అలాగే భారత-ఆస్ట్రలయా సంయుకతింగా 
చలనచిత్రాలు నిరిమాంచడంపై రెండు దేశల మధ్య కుదిరిన దృశ్య-శ్రవణ సహనిరామాణ ఒప్ందానికి ఆమోదం 

లభంచింది.
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లోకకలా్యణ స్ఫూరితి గుజరాత్ న, దేశని్న ముందుకు 
నడిపిసోతింది. తదనగుణంగా ఈ అమృత మహోత్సవ 

ఏడాదిలో గుజరాత్ లోని వలా్సద్ లో మ్నవ-జంతు సంక్షేమం కోసం 
వేర్వరుగా ప్రత్్యక కేంద్రాలతోపాటు గ్రామీణ మహళల స్ధికారత 
లక్షష్ంగా మరో ప్రత్్యక కేంద్రం స్కారం కావడం ఈ ప్రాంతానికి దకికాన 
వరమేననడంలో సందేహం లేదు. ఈ మేరకు వలా్సద్ పరిధిలోని 
ధరంపూర్ లో శ్రీమద్ రాజ్ చంద్ర ఆస్త్రిని  ప్రధానమంత్రి నరంద్ర 
మోదీ ప్రారంభంచారు. ఇది 250 పడకలతో కూడిన బహళ వైద్య 
చికిత్సలు అందించే ఆసుపత్రి. అతా్యధునిక వైద్య మౌలక సదుపాయాలతో 

దక్ణ గుజరాత్ వాసులకు అంతరాజా తీయ స్థి యి వైద్య స్వలన ఇది 
అందిసుతింది. దీంతోపాటు శ్రీమద్ రాజ్ చంద్ర పశు వైద్యశల నిరామాణానికి 
ప్రధానమంత్రి శంకుస్థి పన చేశరు.

ఈ ఆసుపత్రిలో జంతువులకు సంప్రదాయ వైద్యంతోపాటు సంపూర్ణ 
వైద్య సంరక్షణ లభసుతింది. ఇక మహళల కోసం ఏరా్టు చేసిన శ్రీమద్ 
రాజ్ చంద్ర ‘సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్్స’లో వినోద సౌకరా్యలు, సీ్వయ-
వికాస తరగతులు, విశ్ంతి సథిలాలు, ఇతర సౌకరా్యలు అందుబాటులో 
ఉంట్యి.

మన ప్రాచీన గ్రంథాలు ఇలా పేరకాంటునా్నయి: “స జీవితి గుణా యస్య, ధరమా యస్య జీవితి.” అంటే- ఎవరైత్ ధరామానికి, విధులకు 
కటు్ట బడి జీవిస్తిరో; వారు చిరంజీవులై కలకాలం నిలచిపోతారు. ఎవరు చేసిన పనలు అజరామరమైనవో.. వారి శకితి, ప్రేరణ 

తరతరాలపాటు సమ్జ స్వకు అంకితమై నిలచిపోతుంది. ఈ నిరంతర స్ఫూరితికి ప్రతీకగా గుజరాత్ లోని వలా్సద్ లో ఆగసు్ట  4న 
ఒకేస్రి మూడు ప్రత్్యక ప్రాజెకు్టలు శ్రీకారం చుటు్ట కునా్నయి. ఈ మేరకు శ్రీమద్ రాజ్ చంద్ర మిష్న్ 500 గ్రామ్లోలి ని లక్షలాది 

ప్రజల ప్రయోజనారథిం ఒక ఆరోగ్య మందిరం (మలీ్టసె్షాలటీ ఆసుపత్రి) నిరిమాంచింది. అంత్కాదు, జంతువుల కోసం మరో 
ఆసుపత్రి సహా, మహళల కోసం ఉన్నతస్థి యి నైపుణా్యభవృదిధి కేంద్రాని్న (సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్్స) కూడా నిరిమాంచింది. 
ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ ఆరోగ్య మందిరాని్న ప్రారంభంచడంతోపాటు రెండు కేంద్రాలకు శంకుస్థి పన చేశరు.

ఆధా్యతి్మకత, స్మాజిక బాధ్యతలతోఆధా్యతి్మకత, స్మాజిక బాధ్యతలతో
గుజరాత్ ప్ర గతికి కొత్త  క్ణాల జోడింపుగుజరాత్ ప్ర గతికి కొత్త  క్ణాల జోడింపు

గుజర్త్అభివృదధిజాతీయం
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ఈ కేంద్రం 700 మందికి పైగా గిరిజన మహళలకు ఉపాధి 
కల్ంచడమే కాకుండా వేలాది మందికి జీవనోపాధి చూపుతుంది.

   ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ ఈ మూడు ప్రాజెకు్టలన ప్రారంభస్తి- 
గుజరాత్ గ్రామీణ ఆరోగ్య రంగంలో శ్రీమద్ రాజ్ చంద్ర మిష్న్ కృష్ 
ప్రశంసన్యమని కొనియాడారు. ఈ కొతతి ఆస్త్రి పేదలకు స్వపై వారి 
నిబదధితన మరింత బలోపేతం చేసుతిందని పేరకానా్నరు. శ్రీమద్ రాజ్ 
చంద్ర హాసి్టల్ న ఆయన ఆరోగ్య దేవాలయంగా అభవరి్ణంచారు. ఇది 
అమృత కాలంలో ఆరోగ్యకర భారతదేశం దృక్థాని్న మరింత 
శకితిమంతం చేసుతిందని, సమష్్ట కృష్ స్ఫూరితికి (సబ్ కా ప్రయాస్) ఇది 
నిదర్శనమని చెపా్రు. అలాగే గిరిజన సోదరీమణులు, కుమ్రెతిల 

నైపుణా్యనికి మెరుగు పట్టడం, వారి జీవితాలన మరింత సుసంపన్నం 
చేస్ దిశగా ప్రత్్యక ఉన్నతస్థి యి నైపుణా్యభవృదిధి కేంద్రాని్న 
నిరిమాసుతిండటం అభనందన్యమని ప్రశంసించారు.

   స్్వతంత్య్ర అమృత కాలంలో నారీశకితిని జాతీయ శకితి ర్పంలో 
ఆవిష్కారించడం ప్రతి ఒకకారి బాధ్యతని ప్రధానమంత్రి అభప్రాయపడాడు రు. 
ఈ మేరకు “స్్వతంత్య్ర అమృత కాలంలో దేశంలోని నారీశకితిని జాతీయ 
శకితి ర్పంలో ప్రోత్సహంచడం మనందరి బాధ్యత. ఇవాళ మన 
సోదరీమణులు, కుమ్రెతిలు ముందడుగు వేయడంలో ఎదురయే్య ప్రతి 
అడడుంకిన్ తొలగించేందుకు ప్రభుత్వం కృష్ చేసోతింది” అనా్నరు.”

మూడు పా్ర జకు్ట ల విశిష్ట తలుమూడు పా్ర జకు్ట ల విశిష్ట తలు

భారతదేశంలోని దక్ణ గుజరాత్ లో 11 ఎకరాలోలి  విసతిరించిన 250 
పడకల ఆరోగ్య దేవాలయం శ్రీమద్ రాజ్ చంద్ర హాసి్టల్. ఇది 
శ్రీమద్ రాజ్ చంద్ర దైవిక ప్రేరణ, గౌరవన్య గురుదేవులు శ్రీ రాకేశ్ జీ 
సౌహారదూ మ్రగొదర్శకత్వంలో 500కు పైగా గ్రామ్లు, లక్షలాది ప్రజల 
ఆరోగ్య సంరక్షణకు అంకితం చేయబడింది. దాదాపు ర్.200 కోటలి 
అంచనా వ్యయంతో చేపట్టన ఈ ఆస్త్రిలో వివిధ రకాల చికిత్సలు 
లభస్తియి. గుండె జబు్లు, శసత్రచికిత్సలు, మూత్రపిండ, నాడీ వైద్య, 
కేన్సర్, ఐసీయు, ప్రస్తి, శశు, అత్యవసర స్వల విభాగాలు 
ఉంట్యి. ఎంఆర్ఐ, సోనోగ్రఫీ, ఫిజియోథ్రప్, ఆకా్వ థ్రప్, 
రోబోటక్్స, వికలాంగ బాలలకు ఆరంభస్థి యి చికిత్స సౌకర్యము 
ఉంది.

వా్యధుల బారినపడిన లేదా గాయపడిన జంతువుల ప్రాణాలన 
కాపాడే ప్రయత్నంలో భాగంగా శ్రీమద్ రాజ్ చంద్ర పశు వైద్యశల 
150 వారుడులతో ఏరా్టవుతోంది. ఇలాంట ఆస్త్రులలో ఇదే 
విలక్షణమైనదిగా నిలుసుతింది. దీని నిరామాణానికి దాదాపు ర్.70 
కోటులి  ఖరచువుతుందని అంచనా. అంతరాజా తీయ స్థి యి పరికరాలు, 
అతా్యధునిక సౌకరా్యలు, నిపుణులైన వైదు్యల బృందంతో ఇది 
చకకాగా ర్పందించబడుతోంది. పక్షుల నంచి  ఏనగుల దాకా 
అనక రకాల జంతువులకు డయాలసిస్, ఎండోసోకాప్, లేజర్ థ్రప్ 
సహా రకతినిధి వంట సౌకరా్యలున్న సంపూర్ణ ఆస్త్రి ఇది. ఈ జీవుల 
బాధలన తొలగించి, కొతతి జీవితాని్నసుతింది.

శ్రీమద్ర్జ్చంద్రసెంటర్ఆఫ్ఎక్సలెన్్సఫర్విమెన్: గ్రామీణ మహళలన స్వతంత్రులుగా తీరిచుదిదిదూ, స్ధికారత కల్ంచేందుకు ఈ భారీ 
ఉతా్దక కేంద్రాని్న ర్.40 కోటలి అంచనా వ్యయంతో నిరిమాసుతినా్నరు.  ఈ కేంద్రంలో గ్రామీణ మహళలకు శరీరకంగా, మ్నసికంగా, ఆరిథికంగా 
స్్వవలంబన కల్ంచేందుకు ఉదేదూశంచిన అనక కార్యక్రమ్లు నిర్వహంచబడతాయి. ఇకకాడ అతా్యధునిక యంత్రాల స్యంతో 100కు పైగా 
ఉత్తుతిలన తయారు చేస్తిరు. అంత్కాకుండా మహళలకు కంపూ్యటర్ శక్షణ; ఉన్నత విద్యకు ఆరిథిక సహాయం; కుటు్ట  తరగతులు; పరిశుభ్రత-
ఆరోగ్య అవగాహన కల్న; యోగా; యుదధి కళలు; వ్యవస్య అభవృదిధి సంబంధిత శక్షణ తదితరాలు కూడా అందుబాటులో ఉంట్యి.

శ్్ర మద్ రాజ్ చంద్ర  ఆస్తి్ర : శ్్ర మద్ రాజ్ చంద్ర  పశువెై ద్యశ్ల:

గుజర్త్అభివృదధి జాతీయం

మహిళల క్సం శ్్ర మద్ రాజ్ చంద్ర  ‘సెంటర్ ఆఫ్ ఎకస్లన్స్’
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భారతదేశం ఒకవైపు వరి, గోధుమ పంటలన సమృదిధిగా 
ఉత్తితి చేసుతిండగా, మరోవైపు వాట దుబు్న పూరితి 

స్థి యిలో వినియోగించడం వీలు కావడంలేదు. ఈ నపథ్యంలో 
పానిపట్ లోని జీవ-ఇంధన కరామాగారం దహనంతో నిమితతిం 
లేకుండా ఈ దుబు్న నిర్మాలంచడమేగాక దాని్న బహళ 
ప్రయోజన స్ధనకు వాడుకుంటుంది. ఈ మేరకు ఈ ప్రక్రియతో 
పనిచేస్ రెండో తరం (2జి) ఇథనాల్ పాలి ంటున ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేశరు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మ్ట్లి డుతూ- “పానిపట్ లోని ఈ జీవ-ఇంధన కరామాగారం రైతుకు 

భారంగా, ఆందోళన కారకంగా మ్రిన దుబు్న కాలచుడంతో 
నిమితతిం లేకుండా నిర్మాలంచగలదు. అంత్గాక వారికి ఇది 
అదనపు ఆదాయ మ్రగొంగాన్ కలసివసుతింది. కాలుష్్యం తగిగొ, 
పరా్యవరణ పరిరక్షణలో రైతుల సహకారాని్న మరింత 
ప్రోత్సహసుతింది” అనా్నరు. రైతు ఆదాయాని్న పంచడంతోపాటు 
పట్రోల్, డీజిల్, గా్యస్ కు ప్రతా్యమ్్నయాలన ప్రోత్సహంచడం 
కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాధానా్యలోలి  ఒకటగా ఉంది. ఈ దిశగా ప్రభుత్వ 
నిబదధితన ఈ పాలి ంటు ప్రతిబింబిసుతింది.

ఈ పాలి ంట్ వలలి ఢిలీలి, హరియాణా, జాతీయ రాజధాని ప్రాంతాలోలి  

ప్రకృతి మనకు ఊపిరి పోస్తి.. శకితి దాని్న నిలబడుతుంది. ప్రకృతిని ఆరాధించే మన దేశంలో, ప్రకృతి పరిరక్షణ కోసం 
మనం చేసుతిన్న కృష్కి జీవ ఇంధనాల తోడా్టు అనివార్యం. జీవ ఇంధనాలతో పచచుదనం పంపందడమేగాక 
ప్రకృతిని రక్ంచడం స్ధ్యమవుతుంది. ఇది ప్రకృతికి అనకూలం కావడంతోపాటు పరా్యవరణ పరిరక్షణలో 

సహకరించేలా రైతులన ప్రోత్సహసుతింది. అలాగే ఇది ప్రతా్యమ్్నయ ఇంధనాల వినియోగాన్్న పంచుతుంది. ఈ 
నపథ్యంలో ఆగసు్ట  10న ప్రపంచ జీవ ఇంధన దినోత్సవం సందర్ంగా హరియాణాలోని పానిపట్ లో రెండో తరం 

(2జి) ఇథనాల్ పాలి ంట్ న ప్రధాని నరంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేశరు.

పరశుభ్ర  పరా్యవరణం పరశుభ్ర  పరా్యవరణం 
సంపన్న రై తాంగంసంపన్న రై తాంగం

పానిపట్ ల్ 2జి ఇథన్ల్ పాలో ంట్ జాతికి అంకితం

ప్రపంచజీవఇంధనదనోత్సవంజాతీయం
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కాలుష్్యం తగుగొ తుంది. వృదిధి, సుసంపన్నత స్ధన కోసం 
భారతదేశనికి అపార ఇంధన అవసరాలుంట్యి.ఇంధన 
రంగంలో స్్వవలంబన కోసం ప్రారంభంచిన ముమమార కృష్ 
కొన్నళలి నంచీ కొనస్గుతోంది. దేశంలో జీవ ఇంధనాల ఉత్తితి, 
వినియోగం పంచడానికి ప్రభుత్వం కొన్నళ్లి గా తీసుకున్న సుదీర్ఘ 
చర్యలలో భాగంగా ఈ పాలి ంట్ జాతికి అంకితం చేయబడింది. 
ఇంధన రంగాని్న మరింత సరసమైన, అందుబాటులోగల, సమరథి, 
సుసిథిరమైనదిగా మ్రచుడానికి ప్రధానమంత్రి చేసుతిన్న నిరంతర 
ప్రయతా్నలకు ఇది అనగుణంగా ఉంది.

ప్రపంచజీవ-ఇంధనదనోత్సవం
సంప్రదాయ శలాజ ఇంధనాలకు ప్రతా్యమ్్నయంగా 

ఉపయోగించే సంప్రదాయేతర శలాజ ఇంధనాల ప్రాముఖ్యం 
గురించి అవగాహన కల్ంచేందుకు ఏట్ ఆగసు్ట  10వ త్దీన 
‘ప్రపంచ జీవ-ఇంధన దినోత్సవం నిర్వహస్తిరు. ఈ రోజున ‘సర్ 
రుడాల్ఫూ డీజిల్’న సంసమారించుకుంట్ కార్యక్రమలు నిర్వహస్తిరు. 
ఆయనన డీజిల్ ఇంజిన్ ర్పకరతిగా మ్త్రమగాక శలాజ 
ఇంధనాలకు ప్రతా్యమ్్నయంగా వంటన్న్ వాడే అవకాశలన 
అంచనా వేసిన తొల నిపుణుడుగా చరిత్రకెకికానవారు కావడం 
గమనారహుం. 

పానిపట్ ల్ రండో తరం (2జి) ఇథన్ల్ పాలో ంట్

n ఇండియన్ ఆయిల్ కార్రష్న్ లమిటెడ్ ఈ 2జి 
ఇథనాల్ పాలి ంటున ర్.900 కోటలితో నిరిమాంచింది.

n అతా్యధునిక స్వదేశ్ స్ంకేతికతతో ఏట్ 3 కోటలి 
లీటరలి మేర ఇథనాల్ ఉత్తితికి ఏట్ 2 లక్షల 
టన్నలదాకా వరి దుబు్(పరాలీ) వాడటం దా్వరా 
ఈ ప్రాజెకు్ట  వ్యరాథి ల నంచి సంపద సృష్్టలో భారత్ 
కృష్ని కొతతి మలుపు తిప్పుతుంది.

n వ్యవస్య-పంట అవశేషాల అంతిమ వినియోగం 
సృష్్టతో రైతులకు స్ధికారత లభసుతింది. అదనపు 
ఆదాయారజానకూ వీలు కలుగుతుంది.

n పాలి ంట్ నిర్వహణకు అవసరమైన సిబ్ంది 
నియామకం దా్వరా ప్రత్యక్ష ఉపాధితోపాటు 
వరిదుబు్ కతితిరింపు, నిర్వహణ, నిల్వ తదితర 
ప్రక్రియల దా్వరా పరోక్ష ఉపాధి కూడా లభసుతింది.

n వరిదుబు్ (పరాలీ) దహన పరిమ్ణం తగిగొంపుతో 
ఈ ప్రాజెకు్ట  ఏట్ 3 లక్షల టన్నల బగుగొ పులుసు 
వాయువుకు సమ్నమైన హరితవాయు ఉదాగొ రాలన 
తగిగొసుతింది. అంటే- దేశంలోని రోడలిపై ఏట్ దాదాపు 
63,000 కారలి వినియోగం తగిగొంచడంతో 
సమ్నమన్న మ్ట!

రై తలకు విస్త ృత ప్ర యోజన్లు
n పట్రోల్ లో ఇథనాల్ మిశ్రమం వలలి 7-8 ఏళ్లిగా దేశం నంచి 

దాదాపు 50 వేల కోటలి ర్పాయల మేర విదేశలకు వెళ్లి సొముమా ఆదా 
అయింది. ఈ విధంగా ఇథనాల్ మిశ్రమంతో ఆదా అయిన సొముమా 
ఇంత్ మొతతింలో మన రైతులకు చేరింది.

n ఎనిమిది సంవత్సరాల కిందటదాకా దేశంలో కేవలం 40 కోటలి లీటరలి 
ఇథనాల్ ఉత్తితి చేయబడగా, ఇప్పుడు దాదాపు 400 కోటలి లీటరులి  
ఉత్తితి అవుతోంది.

n కోటకి పైగా కుటుంబాలకు ఇళలికే పైపుల దా్వరా గా్యస్ చేరుతోంది. 
రాబోయే కొన్నళలిలో దేశంలోని 75 శతానికి పైగా కుటుంబాలకు పైప్ 
గా్యస్ న అందించే లక్షష్ంతో ప్రభుత్వం కృష్ చేసోతింది.

ప్రపంచజీవఇంధనదనోత్సవం జాతీయం
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భారతదేశమంటే ఢిలీలి ఒకకాటే కాదు- దేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రం/
కేంద్రపాలత ప్రాంతాలు అందులో అంతరా్గమే. ఈ సహకార 
సమ్ఖ్యవాద ఆలోచన భారతదేశం కోవిడ్ వంట భయంకర మహమ్మారిపై 
సత్వర స్ందనలో కేంద్ర-రాషాట్ర ల సమన్వయానికి నిదర్శనంగా నిలచింది. 
ఇవాళ భారతదేశం 75వ  స్్వతంత్య్ర వారిషికోత్సవాలు 
నిర్వహంచుకుంటున్న సమయంలో సహకార సమ్ఖ్యవాద స్ఫూరితితో 
“స్వయం సమృధధి భారతం” కోసం కృష్ చేసుతిన్న రాషాట్ర లు చురుగాగొ , 
ప్రతిరోధకంగా, స్్వవలంబనతో ముందడుగు వేయాల్స ఉంది. ఈ 
నపథ్యంలో సమిమాళత భారతదేశ నిరామాణం లక్షష్ంగా 2022 ఆగసు్ట  7వ 
త్దీన న్తి ఆయోగ్ పాలకమండల 7వ సమ్వేశం నిర్వహంచబడింది.

 ఈ సమ్వేశ చరచున్యాంశలలో ఇతర విష్యాలతోపాటు పంటల 

వైవిధీ్యకరణ, న్న్గింజలు-పప్పు ధానా్యల ఉత్తితి, వ్యవస్య 
సమ్జాల స్వయం సమృదిధి స్ధన; జాతీయ విదా్య విధానం-పాఠశల 
విద్య, ఉన్నత విద్య అమలు; పట్టణ పరిపాలన కూడా అంతరా్గంగా 
ఉనా్నయి.

ఈ సందర్ంగా ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ మ్ట్లి డుతూ- 
సహకార సమ్ఖ్యవాద స్ఫూరితితో అని్న రాషాట్ర లు చేసిన సమష్్ట కృష్ని 
కోవిడ్ మహమ్మారి నియంత్రణలో భారతదేశనికి దోహదం చేసిన శకితిగా 
అభవరి్ణంచారు. ప్రతి రాష్ట్రం తన బలం ప్రాతిపదికగా కీలక పాత్ర 
పోష్స్తి, కోవిడ్ పై దేశం చేసిన యుదధింలో ఎంతగానో తోడా్టునిచాచుయని 
ఆయన అనా్నరు. 

దీంతో అంతరాజా తీయ నాయకత్వం వహంచే అవకాశం భారతదేశనికి 

సహకార సమాఖ్యవ్దం - సమషి్ట  కృషి
చోదకాలుగా అభివృదిధి  కారా్యచరణ

ఏ దేశంలోనైనా ప్రగతి పయనం నిరిదూష్్ట దిశలో ముందుకు స్గాలంటే కేంద్ర-రాషాట్ర ల సహకారమే పునాది. కోవిడ్ కాలంలో దేశమే 
కాకుండా ప్రపంచం కూడా ఇందుకు ఉదాహరణలన ప్రత్యక్షంగా చూశయి. ఈ నపథ్యంలో జిలాలి  స్థి యి వరకు అరథివంతమైన, 
పోటీతత్వంతో కూడిన సమ్ఖ్య నిరామాణం దా్వరా కేంద్ర ప్రభుత్వం అభవృదిధిని ప్రోత్సహంచింది. తదనగుణంగా సహకార 
సమ్ఖ్య వాదం, సమష్్ట కృష్తో భారతదేశ ప్రగతి పయనం వేగంగా పురోగమిసోతింది. ఈ నపథ్యంలో ఆగసు్ట  7నాట న్తి ఆయోగ్ 
పాలకమండల సమ్వేశం సందర్ంగా అభవృదిధి ప్రయాణ వేగాని్న మరింత పంచడంలో 3ట- వాణిజ్యం, పరా్యటకం, 

స్ంకేతికతల ప్రాముఖ్యంతోపాటు వాటని ప్రోత్సహంచాల్సన అవసరాని్న ప్రధాన మంత్రి  నరంద్ర మోదీ నొకికా చెపా్రు.

నీతిఆయోగ్పాలకమండలి7వసమావేశంజాతీయం
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లభంచిందని, వరధిమ్న దేశలు దృష్్ట స్రించాల్సన అంశం ఇదేనని 
పేరకానా్నరు. పరస్ర సహకారంతో అట్టడుగు స్థి యిదాకా ప్రజలకు 
స్వలందించడంపై శ్రదధి వహంచిన రాష్ట్ర ప్రభుతా్వలే ఇందుకు స్ఫూరితిగా 
ప్రధాని అభనందించారు.

భారతదేశని్న స్వయం సమృదధిం చేస్ కృష్లో భాగంగా ప్రపంచ 
దేశలోలి ని ప్రతి భారత రాయబార కారా్యలయం దా్వరా 3ట-వాణిజ్యం, 
పరా్యటకం, స్ంకేతికతలన ప్రోత్సహంచేందుకు యతి్నంచాలని 
ప్రధానమంత్రి రాషాట్ర లకు మరోస్రి స్చించారు. దిగుమతుల తగిగొంపు, 
ఎగుమతుల పంపు దిశగా ప్రతి రాష్ట్రంలో అవకాశల అన్వష్ణపై రాషాట్ర లు 
దృష్్ట స్రించాలనా్నరు. ‘స్థి నికం కోసం స్వగళం’ (వోకల్ ఫర్ లోకల్) 
అనది ఏదో ఒక రాజకీయ పారీ్ట కార్యక్రమం కాదని, అదొక ఉమమాడి 
లక్షష్మని ఆయన స్ష్్టం చేశరు.  శశ్వతత్వం దిశగా జాతీయ 
ప్రాధానా్యలన నిర్వచించడమే ఈ సమ్వేశనికి గల ప్రాముఖ్యమని ప్రధాని 
మోదీ వివరించారు. ఇవాళ మనం నాటే వితతినాలే 2047లో భారతదేశం 
అనభవించబోయే ఫలాలన నిర్వచించగలవని ఆయన అనా్నరు.

కోవిడ్ తరా్వత న్తి ఆయోగ్ పాలకమండల ప్రత్యక్షంగా సమ్వేశం 
కావడం ఇదే ప్రథమం. ఈ నపథ్యంలో దీనికి చరచున్యాంశల 
ర్పకల్నలో జాతీయ ప్రాధానా్యల గురితింపునకు కేంద్రం-రాషాట్ర ల మధ్య 
న్లల తరబడి మేధోమథనం, సంప్రదింపులు ముమమారంగా స్గాయి. కాగా, 
75 ఏళలి భారత చరిత్రలో తొలస్రి   దేశంలోని అని్న రాషాట్ర ల ప్రభుత్వ 
ప్రధాన కార్యదరు్శలు మూడు రోజులపాటు ఒకే వేదికపై జాతీయ 
ప్రాముఖ్యంగల అంశలపై చరిచుంచారు. అంతకుముందు ఈ సమ్వేశం 
చరచున్యాంశలు ఈ సహకార సమ్ఖ్యవాద ప్రక్రియ ఫలతంగాన 
ర్పుదిదుదూ కునా్నయి.
న్లుగు కీలక చరచినీయాంశ్పై  పాలకమండల చరచి:

1. పంటలవైవిధ్్యకరణతోపాటుపపు్దనసులు,న్నెగంజలు,ఇతర

వ్యవస్యఉత్తు్తలలోస్వావలంబనస్ధంచడం

2. పాఠశాలలో్లజాతీయవిద్్యవిధానం(ఎన్ఇపి)అమలుచేయడం.

3. ఉన్నతవిద్్యసంసథాలో్లజాతీయవిద్్యవిధానంఅమలుచేయడం.

4. పట్టణపర్పాలన

పైన పేరకాన్న నాలుగు అంశల ప్రాధానా్యని్న ప్రధాని నొకికాచెపా్రు. 
భారతదేశం స్వయం సమృదిధి స్ధించడంతోపాటు వ్యవస్య రంగంలో 
ప్రపంచ అగ్రగామిగా ర్పందాలంటే ఆధునిక వ్యవస్యం, పశుపోష్ణ, 
ఆహార తయారీ రంగాలు ఎంత ముఖ్యమో సుస్ష్్టం చేశరు. పట్టణీకరణ 
వేగాని్న భారంగా కాకుండా సంపదగా మ్రుచుకోవచుచునని ప్రధాని అనా్నరు. 
ఈ మేరకు జనజీవన సౌలభ్యం, పారదర్శక స్వా ప్రదానం, పట్టణ 
వాసులందరి జీవన నాణ్యత మెరుగు తదితరాల కోసం స్ంకేతిక పరిజాఞా నాని్న 
సది్వనియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచాచురు. అలాగే 2023లో భారతదేశం 
జి-20 కూటమికి అధ్యక్షత వహంచనండటం గురించి కూడా ప్రధాని మోదీ 

నీతిఆయోగ్పాలకమండలి7వసమావేశం జాతీయం

సమాఖ్య సవారూపం: చరచిలు.. సమాఖ్య సవారూపం: చరచిలు.. 
సమనవాయంసమనవాయం

కోవిడ్ నియంత్రణలో చరిత్రాతమాక చర్యల దిశగా 
ప్రధానమంత్రి సంయుకతి సహకారం (సబ్  కా స్థ్ ) మంత్రాని్న 
అనసరించారు. ఈ మేరకు కేంద్రం-రాషాట్ర లు,  సమ్ఖ్య 
స్వర్పంలో కీలక రాష్ట్రం తదితరాల మధ్య సమన్వయ వారధిని 
ఏర్రిచారు. కోవిడ్  సమస్య సహా ఇతర సందరా్లోలి , 
సమ్వేశలోలి  ముఖ్యమంత్రులందరి అభప్రాయాలన్ 
పరిగణనలోకి తీసుకునా్నరు. అలాగే రాషాట్ర ల స్చనలు, 
సలహాలపై మేధోమథనం చేశకే దిగ్ంధం, ఇతర కార్యక్రమ్లు 
అమలు చేశరు. ఇక కోవిడ్ పై 2020 మ్రిచు 19న ప్రధాని మోదీ 
దేశని్న ఉదేదూశంచి చేసిన తొల ప్రసంగంలో జనతా కర్ఫూ్యన 
ప్రకటంచారు తప్ నరుగా దిగ్ంధం విధించలేదు.

    అలాగే మరునాడు ఔష్ధ పరిశ్రమ ప్రముఖులతో చరిచుంచి, 
నలలిబజారు విక్రయాలన ఆపడానికి యుదధి ప్రాతిపదికన 
ఆదేశలచాచురు. ఆ తరా్వత 14 వేల కోటలి ర్పాయల విలువైన 
రెండు ప్రాజెకు్టలన ఆమోదించారు. అటుపైన వైద్య బృందాలు, 
ఆయుష్ వైదు్యలు, పరిశ్రమలు, ఎలకాట్ర నిక్-ప్రింట్ మీడియా, 
స్మ్జిక సంసథిలు, రడియో ఆర్.జెలు, అని్న పారీ్టల నతలు, 
సర్ంచులు, జాతీయ క్రీడాకారులు సహా ఈ సవాలు సందర్ంగా 
దేశనికి చురుగాగొ  సహకరించిన ప్రతి ఒకకారితోన్ ఆయన 
ప్రత్యక్షంగా మ్ట్లి డారు. ప్రజలోలి  భయాందోళనలకు 
తావులేకుండా వారికి స్నకూల సందేశం పంపి, నిరాశవాదాని్న 
పారదోలడమే ఈ కార్యక్రమ్ల వెనక ప్రధానమంత్రి ఉదేదూశం. 
అలాగే వీటని్నంటపై స్ందన దా్వరా సిబ్ందికి సురక్త పని 
వాతావరణం కల్ంచడం పైనా ఆయన దృష్్ట పట్్ట రు.

ప్రస్తివించారు. భారతదేశమంటే కేవలం ఢిలీలి ఒకకాటే కాదని- దేశంలోని 
ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలత ప్రాంతాల సమ్హారమని స్ష్్టం చేశరు.

జి-20 సదసు్స నపథ్యంలో పదదూఎతుతిన ప్రజా ఉద్యమం 
నిర్వహంచాలని ప్రధాని అనా్నరు. దేశంలోని అతు్యతతిమ ప్రతిభన 
గురితించడంలో ఇది మనకు తోడ్డుతుందని చెపా్రు. కాగా, న్తి 
ఆయోగ్ పాలకమండల భేటీలో పాల్గొ న్న ముఖ్యమంత్రులు, లెఫి్టన్ంట్ 
గవర్నరులి  నాలుగు ప్రధాన చరచున్యాంశలపై ప్రత్్యకంగా దృష్్ట 
స్రించి, తమతమ రాషాట్ర లు, కేంద్రపాలత ప్రాంతాల ప్రాధానా్యలు, 
విజయాలు, సవాళలిన ప్రముఖంగా ప్రస్తివించారు.  
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ప్ర పంచ ఆర్థ క వ్యవస్థ పై  నీలనీడలు కమి్మన్
పుంజుక్గల సతా్త న చాటిన భారతదేశం

కోవిడ్ సమయంలో ఆరిథిక రంగంలో ఎదురైన సవాళ్లి , రషా్య-ఉక్రెయిన్ యుదధిం, పరుగుతున్న ద్రవో్యల్ణం 
ప్రపంచ ఆరిథిక వ్యవసథిపై దుష్ప్రభావం చూపాయి. కాన్, భారత ఆరిథిక వ్యవసథి మ్త్రం పుంజుకోగల తన సతాతిన 

చాటుకుంది. ఈ అంశంపై ఇటీవల బ్లి మ్ బర్గొ నిర్వహంచిన ఒక అధ్యయనంలో అనక దేశలు మందగమనాని్న 
ఎదురకాంటుండగా భారతదేశం కించితుతి కూడా చలంచలేదని త్లంది.

ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ విన్త్న ఆలోచనలున్నవారు. 
కాబటే్ట లోగడ ఎవర్ కలలోనైనా  ఊహంచని, అసలు ఎవర్ 
పట్టంచుకోని అనక అంశలన ప్రధాని మోదీ గత 8 సంవత్సరాలోలి  
చకకాదిదిదూ విన్త్న మ్రు్లు త్గలగారు. అయిత్, తప్నిసరి 
పరిసిథితులోలి  మ్త్రమే వివిధ ఆరిథికపరమైన చర్యలు చేపట్్ట రు. ఇందులో 
భాగంగా 2014 తరా్వత తొలస్రి దీర్ఘకాలక ప్రయోజనాలన దృష్్టలో 
ఉంచుకుని పలు చర్యలు చేపట్్ట రు.

ఆరిథిక వ్యవసథికు ఉత్తిజం దిశగా దివాలా సమృతి ర్పకల్న, 
‘ఎంఎస్ఎంఇ’లపై ప్రత్్యక శ్రదధి, పరిశ్రమ అనకూల వాతావరణానికి 
ప్రోతా్సహం, వాణిజ్య సౌలభ్యం కోసం పటు్ట బడులు వగైరా చర్యలు 
అనకం చేపట్్ట రు. కోవిడ్ కాలంలో ప్రతికూల స్థి యికి పతనమైన 
ఆరిథిక వ్యవసథి ఈ చర్యలతో రెండు త్రైమ్సికాల తరా్వత పుంజుకుని 
సతాతి చాటంది. ఈ మేరకు ప్రపంచంలోని రటంగ్ సంసథిలన్్న భారత 
ఆరిథిక వ్యవసథి స్ధించిన విజయాలన ప్రశంసించాయి.

ఈ క్రమంలో బ్లి మ్ బర్గొ తాజా అధ్యయనం భారత ఆరిథిక 
వ్యవసథికుగల పుంజుకున సతాతిన ప్రముఖంగా వివరించింది. వచేచు 

ఏడాది కాలంలో ప్రపంచంలోని చాలా దేశలు మ్ంద్యం 
ఎదురకాంట్యని సర్వలో త్లంది. ఆసియా దేశలతో సహా 
ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆరిథిక వ్యవసథిలు మ్ంద్యం ముప్పులో పడాడు యి. 
కరోనా సమయంలో దిగ్ంధం, రషా్య-ఉక్రెయిన్ యుదధిం కారణంగా 
ఐరోపా దేశలతోపాటు అమెరికా, జపాన్, చైనా వంట దేశలకూ 
మ్ంద్యం ముప్పు చాలా ఎకుకావగా ఉంటుంది. కాన్, భారతదేశం 
మ్ంద్యం ప్రమ్దం నంచి పూరితిగా బయటపడిందన్న అంచనాలు 
ఎంతో సంతోష్కరమైనవే.

 ఈ నపథ్యంలో బ్లి మ్ బర్గొ సర్వ ప్రకారం, మ్ంద్యం ప్రమ్దం 
శూన్యస్థి యిలోగల ఏకైక దేశం భారత్ మ్త్రమే. బ్లి బ్ బర్గొ సర్వ 
ప్రకారం- రాబోయే ఏడాది వ్యవధిలో ఆసియా దేశలు మ్ందా్యనికి 
గురయే్య అవకాశలు 20-25 శతంగా ఉనా్నయి. అదే సమయంలో 
అమెరికా, జపాన్, చైనా దేశలకు మ్ంద్యం ముప్పు 40 శతం 
కాగా, ఐరోపా దేశల విష్యంలో 50-55 శతంగా ఉంది. ఇక వచేచు 
ఏడాది శ్రీలంక మ్ంద్యంలోకి వెళ్లి ప్రమ్దం 85 శతంగా ఉందని 
ఈ నివేదిక స్ష్్టం చేసింది.

బలమైనసిథాతిలోభారత్ఆర్థాకవ్యవసథా
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జూన్లోఅస్ధారణంగాపర్గనకీలకరంగాలఉతా్దకత

ఈ ఏడాది జూన్ లో ఎనిమిది కీలక రంగాల ఉతా్దకత 12.7 
శతం పరిగింది. ఏడాది కిందట ఇదే వ్యవధిలో ఇది కేవలం 9.4 శతం 
మ్త్రమే. ఉతా్దకత పరిగిన కీలక రంగాల జాబితాలో- బగుగొ , 
ముడిచమురు, సహజవాయువు, చమురుశుదిధి ఉత్తుతిలు, ఎరువులు, 
ఉకుకా, సిమెంటు, విదు్యతుతి వంటవి ఉనా్నయి. పారిశ్మికోత్తితి స్చీ 
(ఐఐప్)లో ఈ ఎనిమిది ప్రధాన రంగాల వాట్ 40.27 శతంగా 
నమోదైంది. ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం- ఈ ఏడాది జూన్ లో బగుగొ  
31.1 శతం, విదు్యతుతి 15.5 శతం, సిమెంట్ 19.4 శతం, 
చమురుశుదిధి 15.1 శతం, ఎరువులు 8.2 శతం, ఉకుకా 3.3 శతం, 
సహజ వాయువు 1.2 శతం వంతున ఉతా్దకతలో పరుగుదలన 
నమోదు చేశయి.
డాలరుతోవిలువలోపుంజుకున్నరూపాయి

రషా్య-ఉక్రెయిన్ యుదధిం వలలి ప్రపంచ మ్రెకాటలిన్్న ద్రవో్యల్ణం 
బారినపడాడు యి. అయిత్, కొంతకాలం కిందట అమెరికా కేంద్రీయ 
సమ్ఖ్య బా్యంకు విధాన వడీడు శతాలన పంచినందువలలి డాలర్ తో 
పోలస్తి భారత ర్పాయి సహా ఇతర దేశల కరెన్్సలపై ప్రభావం 
పడింది. ఈ మేరకు డాలరుతో మ్రకంలో 80 ర్పాయలకు పతనమైన 
ర్పాయి విలువ ఆగసు్ట  9 నాటకి మళ్లి కోలుకుని  79.64 ర్పాయల 
స్థి యికి చేరింది. ఆరిథికశఖ మంత్రి నిరమాలా సీతారామన్ ప్రకటన 
మేరకు- “ప్రభుత్వం పరిసిథితిని పర్యవేక్సోతింది. రిజర్్వ బా్యంకు 
ర్పాయి మ్రకం రటున అత్యంత నిశతంగా పరిశ్లసోతింది. అయిత్, 
ఇతర కరెన్్సలతో పోలస్తి ర్పాయి డాలరున అధిగమించిందన 
చెపా్ల.”
డాలరుతోఇతరకరెనీ్సలమూల్యంకనం

డాలరుతో పోలస్తి 2022లో ర్పాయి విలువ 7 శతం క్షణించింది. 
అయిత్- జపాన్ యెన్, ఐరోపా యూరో, సీ్వడన్ క్రోనా ఈ ఏడాది 
సగటున 10 శతం పతనమయా్యయి. దీని్నబట్ట ఈ కరెన్్సలతో పోలస్తి 
ర్పాయి బలపడటం గమనారహుం. కాన్, డాలరుతో పోలస్తి యూరో 
పనితీరు అంత బాగా లేదు. జూలైలో డాలర్ తో యూరో విలువ 
రెండుస్రులి  క్షణతకు గురైంది. ఇక 2021 జూలైలో ఒక డాలర్ 0.84 
యూరోలకు సమ్నంగా ఉండేది కాగా, ఆగసు్ట  9 నాటకి 0.98 
యూరోల స్థి యికి పతనమైంది. అమెరికా డాలరుతో పోలస్తి జపాన్ 
యెన్ కూడా క్షణిస్తి 2022 జూన్ 22న ఏకంగా 24 సంవత్సరాల 
రికారుడు  కనిష్్ స్థి యికి చేరి  136.45కు పతనమైంది. ఈ మేరకు యెన్ 
ధర 2021 జూలైలో దాదాపు 109.98 కాగా, 2022 జూలైలో 138.80కి 
క్షణించింది. 

జూన్లోభారతవసు్తఎగుమతులు

23.52శాతంపర్గ40.13

బిలియన్డాలర్లకుచేర్యి

భారతతయారీఉత్తు్తల

ఎగుమతులో్ల17శాతంపరుగుదల

ప్రసుతిత ఆరిథిక సంవత్సరం (2022-23) జూన్ లో 
సరుకుల ఎగుమతులు 23.52 శతం పరిగి 40.13 
బిలయన్ డాలరలి చేరాయి. కాగా, ఏప్రిల్-జూన్ మధ్య  
తొల త్రైమ్సికంలో 118.96 బిలయన్ డాలరలికు చేరి, 

24.51 శతం పరుగుదలన నమోదు చేశయి.

జూన్ 2022లో భారత తయారీ ఉత్తుతిల ఎగుమతిలో 
మన దేశం రికారుడు  సృష్్టంచింది. ఈ మేరకు 2021 

జూన్ లో ఎగుమతులు 32.5 బిలయన్ డాలరులి  కాగా, 
2022 జూన్ లో 37.9 బిలయనలి గా నమోదయా్యయి. 
జూన్ లో నమోదైన ఈ పరుగుదల ఏ న్లతో పోలచునా 

అత్యధికమే. అంటే- ఒకకా ఏడాదిలో 17 శతం 
పరిగింది.

బలమైనసిథాతిలోభారత్ ఆర్థాకవ్యవసథా
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శరవేగంగా పురోగమిసు్త న్న శరవేగంగా పురోగమిసు్త న్న 
మతస్్య ఉతా్దనమతస్్య ఉతా్దన

అశ్క చక్రంలోని న్లం రంగుకు ప్రాతినిధ్యం వహంచే న్ల విపలివం ప్రారంభానికి సమయం ఆసన్నమైంది. దేశభవృదిధితో 
మమేకం కాని మత్స్య రంగం గురించి ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ ఈ విధంగా వా్యఖా్యనించారు. ప్రధానిగా 2014లో నరంద్ర 

మోదీ పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టన సందర్ంగా రైతుల ఆదాయం రెట్టంపు చేయడంపై తన సంకలా్ని్న పునరుదా్ఘ టంచారు. 
తదనగుణంగా శే్వత విపలివం తరా్వత తొలస్రిగా హరిత-న్ల విపలివాలకు ఈ సంకల్ం విసతిరించింది. ఇందులో భాగంగా 
స్్వతంత్య్రం వచాచుక మొదటస్రి ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన (పి.ఎం.ఎం.ఎస్.వై) కింద 2020 సెప్టంబరు 10న 
మత్స్య పరిశ్రమలో అత్యంత భారీ పటు్ట బడి పథకం అమలులోకి వచిచుంది. అప్ట నంచీ స్థి ల దేశ్యోత్తితి (జిడిపి)లో ఈ 

రంగం వాట్ పరుగుతోంది. అంత్కాకుండా, ‘పి.ఎం.
ఎం.ఎస్.వై’ ప్రారంభమయా్యక ఈ రంగంపై ఆధారపడినవారి సంఖ్య 2.8 కోటలికు పరిగింది.

భారతదేశంలో మత్స్య పరిశ్రమకు అపార లాభారజాన 
అవకాశలునా్నయి. మన దేశం ప్రపంచంలోన అతిపదదూ 

రయ్యల ఉత్తితిదారు కావడంతోపాటు మత్స్య ఉతా్దనలోన్ రెండో 
స్థి నంలో ఉంది.  మత్స్యకారుల ఆదాయం రెట్టంపు లక్షష్ంగా 2015లో 
ప్రారంభంచిన న్ల విపలివం పథకంతోపాటు 2020లో  20,500 కోటలి 
ర్పాయలతో శ్రీకారం చుట్టన మరో పథకం కూడా ఇప్పుడు 
సతఫూలతాలసుతినా్నయి. చేపల ఉత్తితి వేగంగా పరుగుతోంది. ‘ఆర్ఎఎస్, 
బయోఫ్లి క్, కేజ్ కలచుర్’ వంట ఆధునిక విధానాలు, పదధితులతో చేపల 
ఉతా్దకత పరుగుతోంది. ఇక చేపల పంపకందారులకు, వా్యపారులకు 
తొలస్రి బీమ్ పథకం అమలులోకి వచిచుంది. దేశంలోన తొలస్రిగా 
చేపలవేటకు వెళ్లి ఓడలకు బీమ్తోపాటు అలంకార చేపల పంపకం, 
సముద్ర నాచు పంపకాల దా్వరా మహళలకూ స్ధికారత లభసోతింది.

 స్్వతంత్ర్యం వచాచుక మత్స్య పరిశ్రమపై ప్రభుతా్వలు పదదూగా దృష్్ట 
పట్టలేదు. నాట నంచి 2014 దాకా ఈ రంగంలో 3682 కోటలి ర్పాయలు 
మ్త్రమే పటు్ట బడులు కావడం ఇందుకు నిదర్శనం. ఈ నపథ్యంలో 

2014 నంచి 2024-25 వరకూ ‘పి.ఎం.ఎం.ఎస్.వై’, న్ల విపలివం 
పథకం, మత్స్యరంగంలో మౌలక సదుపాయాల అభవృధిధి నిధి సహా ఈ 
రంగంలో  30,572 కోటలి ర్పాయలు పటు్ట బడులు పట్టబడాడు యి. దీనికి 
సంబంధించి కార్యక్రమ్లు బడెజాట్ పరిధిలో వేగంగా స్గుతునా్నయి. 
దీనికి అనగుణంగా ‘పి.ఎం.ఎం.ఎస్.వై’ కింద 2025 నాటకి 55 లక్షల 
మందికి కొతతి ఉదో్యగాల కల్నన ప్రభుత్వం నిరదూశంచుకుంది.

భారతదేశంలో ప్రసుతితం చేపల పంపకం, జలస్గు విసీతిర్ణం 
ప్రాతిపదికన 2020-21లో సముద్ర ఆహార ఎగుమతులు 1.15 మిలయన్ 
టన్నలు కాగా, 2021-22కలాలి  1.51 మిలయన్ టన్నలకు పరిగాయి. 
మొతతిం 112 దేశలకు సముద్ర ఆహార ఉత్తుతిలన ఎగుమతి చేసుతిన్న 
భారతదేశం ప్రపంచంలో నాలుగో అతిపదదూ సముద్ర ఆహార 
ఎగుమతిదారుగా ఉంది. కాగా, ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వ ప్రతినిధి సభ 
2022న “అంతరాజా తీయ మత్స్య వృతితి-జలస్గు సంవత్సరం”గా 
ప్రకటంచింది.

నీల విపలో వం

పిఎమ్మత్సయాసంపదయోజనప్రతిషా్టత్మకం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   సెప్టంబర్ 1-15, 2022 41

10,225హెకా్ట రు 
విసీతిర్ణంగల చెరువులో 
జలస్గు 

6.77లక్షల 
మత్స్యకార 
కుటుంబాలకు స్యం

3102 చిలలిర 
మ్రెకాటులి , చేపల 
దుకాణాలు

3230
పడవలు మ్రు్

1270
అలంకార చేపల స్గు 
కేంద్రాలు ప్రారంభం

273 సముద్రం లోతటు్ట  
వేట పడవలు

16లక్షల మేర ప్రత్యక్ష, 
పరోక్ష లబిధిదారులు

720 చేపల 
స్గుదారుల సంసథిలు 
ఏరా్టు

40.65
లక్షల మత్స్య, చేపల 
పంపకందారలికు శక్షణ

Rs 7268
కోటలి ప్రతిపాదనలకు 
2022 ఆగసు్ట  8 దాకా 
ఆమోదం

‘పి.ఎం.ఎం.ఎస్.వెై ’ తాజా 
వివరాలు

2024-2025 క్సం లక్ష్యలు

ఇప్టిదాకా స్ధించిన ప్ర గతి

విపలో వ్త్మక మార్్లు

ప్ర గతి పథంల్ భారతదేశం ముందడుగు

n చేపల ఉత్తితి 2018-19లో 13.75 
మిలయన్ టన్నలు కాగా, 2024-25 
నాటకి 22 మిలయన్ టన్నలు లక్షష్ం.

n  ఏట్ 9 శతం వంతున ఉతా్దకత 
పంపు

n  2018-2019లో చేపల ఎగుమతి విలువ  
46,589 కోటలి ర్పాయలు, ఇది 
2024-2025కలాలి   లక్ష కోటలి 
ర్పాయలకు పంపు.. అంటే- 
ఆదాయం రెట్టంపు లక్షష్ం.

n  చేపల ఉత్తితి అనంతర నషా్ట లన 
20-25 శతం నంచి 10 శతానికి 
తగిగొంచడానికి ప్రయత్నం.

n  తలసరి చేపల వాడకం 5 కిలోల నంచి 
12 కిలోలకు పంపు.

జీవితం.. ‘పి.ఎం.ఎం.ఎస్.వెై ’ రక్షణ

n దేశంలోని 34 రాషాట్ర లు/కేంద్రపాలత ప్రాంతాలు ఈ పథకం 
పరిధిలో ఉనా్నయి. క్షణరుతువులో మత్స్యకారులకు గరిష్్ంగా 3 
న్లలపాటు ర్.1500 వంతున భృతి.  రెండేళలిలో 8.12 లక్షల 
మందికి స్యం.

n  తొలస్రిగా చేపల పంపకం రైతులకు కిస్న్ క్రెడిట్ కారుడులు.. 
ఇప్టకి దాదాపు 8 8వేలు జారీ. వీటపై ర్.1060 కోటలి మేర 
రుణాల మంజూరు. ఇందులో భాగంగా 1,000 బయోఫ్లి క్, 
1,000 రీ-సరుకా్యలేటరీ జలస్గు యూనిటలికు ఆమోదం.

n  16 లక్షల మందికి పైగా మత్స్యకారులకు ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి 
కల్న. ఇందులో 2020 ఏప్రిల్ నంచి 2022 మ్రిచుదాకా 
34,700 మంది మహళా లబిధిదారులకు  1120 కోటలి 
ర్పాయల మంజూరు. ఈ రెండేళలిలో స్మూహక బీమ్ కింద 
27.51 లక్షల మందికి తలా ర్.5 లక్షల మేర రక్షణ.

దేశంల్ మతస్్య ఉతా్దన పంపు

2016-2017  114.31 లక్షల టన్నలు 

2017-2018  127.04 లక్షల టన్నలు

2018-2019  135.73 లక్షల టన్నలు

2019-2020  141.64 లక్షల టన్నలు

2020-2021  147.25 లక్షల టన్నలు

2021-2022 161.87 లక్షల టన్నలు

ప్రపంచవా్యపతి కోవిడ్-19 మహమ్మారి ప్రభావం 
ఫలతంగా 2020-21లో చేపల ఎగుమతి తగిగొ 

ర్.43,721 కోటలికు పరిమితమైంది. అయిత్, 2021-
2022లో ర్.57,586 కోటులి గా నమోదైంది.

“దేశంలో ప్రతిచోట్ మత్స్య వాణిజ్య- 
వా్యపారాలన దృష్్టలో ఉంచుకుని  
తొలస్రిగా అత్యంత భారీ పథకం 
ర్పందించబడింది. ఈ మేరకు 

స్్వతంత్య్రం వచాచుక పటు్ట బడులతో పోలస్తి 
ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన కింద 

తొలస్రి అనక రెటులి  పంచబడాడు యి. ఈ 
పథకాలు సంయుకతింగా న్ల విపలివం 
పథకాని్న నడిపిసుతినా్నయి. ఫలతంగా 
దేశంలో ఇప్టదాకా నమోదైన మత్స్య 
ఉతా్దన రికారుడులన్్న బదదూలయా్యయి.”
-నరంద్రమోదీ,ప్రధానమంత్రి

...సరసమైనధరలగుర్ంచిమత్సయాకారులకు,ప్రజలకుసమాచారప్రద్నం:జాతీయ మత్స్య పరిశ్రమ్భవృదిధి సంసథి 2018లో చేపల 
మ్రెకాట్ ధరల సమ్చార ప్రదానం సౌకరా్యని్న ప్రారంభంచింది. దీని దా్వరా సముద్ర, స్ధారణ చేపలకు సంబంధించిన దేశంలోని 88 
ముఖ్యమైన ట్కు, చిలలిర మ్రెకాటలి సమ్చారాని్న ఎప్టకప్పుడు పోర్టలోలి  ఉంచడంతోపాటు ప్రత్యక్ష ప్రస్రం కూడా చేసోతింది. 

పిఎమ్మత్సయాసంపదయోజన ప్రతిషా్టత్మకం
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రై తలు, చిర్ వ్్యపార్లు, సవాయం ఉపాధి రై తలు, చిర్ వ్్యపార్లు, సవాయం ఉపాధి 
పందిన వ్రకి భద్ర మెై న భవిష్యత్తపందిన వ్రకి భద్ర మెై న భవిష్యత్త

ప్రతి ఒకకా భారతీయునికి స్మ్జిక భద్రత కవచం అందినప్పుడే అభవృదిధి స్ధ్యమవుతుంది. 
అవసరంలో ఉన్న వారిని ప్రభుత్వం చేరడంలో ప్రధాన కారణం ఇదే. రైతులన స్ధికారం చేయడానికి 
ప్రధాన మంత్రి కిస్న్ మ్న్ ధన్ యోజన;  చిరు వా్యపారులు, స్వయం ఉపాధి రంగంలోని వారి కోసం 

జాతీయ పింఛన్ పథకం 2019 సెప్టంబర్ 12న ప్రారంభంచారు. ఫలతంగా రైతు, వా్యరి, స్వయం 
ఉపాధి పందిన వారందరి భవిష్్యతుతి భద్రం అవుతుంది.

దేశ సర్వతోముఖాభవృదిధి కేంద్రంలో ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ స్రధ్యంలోని ప్రభుత్వ అగ్ర ప్రాధాన్యత. 
ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ 2019 సెప్టంబర్ 12వ త్దీన 

ఝారం్డ్ రాజధాని రాంచీలో ప్రధానమంత్రి కిస్న్ మ్న్ ధన్ 
యోజన ప్రారంభంచారు. ఈ పథకం కింద రైతన్నలు 60 
సంవత్సరాల వయసు దాటన నాట నంచి న్లకు  3,000 
ర్పాయలు పింఛన పందుతారు. అదే రోజున ప్రధాన మంత్రి 
చిరు వా్యపారులు, స్వయం ఉపాధి రంగంలోని వారి కోసం 
జాతీయ పనషిన్ పథకం కూడా ప్రారంభంచారు. దీని కింద ట్రేడరులి , 
స్వయం ఉపాధి పందిన వారు 60 సంవత్సరాలు పూరతియిన నాట 
నంచి న్లకు 3,000 ర్పాయలు కన్స పింఛన పందుతారు. 
ఈ పథకం దా్వరా సుమ్రు 3 కోటలి మంది చిన్న వా్యపారులు లబిధి 

పందుతారు. దేశ ఆరిథిక వ్యవసథికు చిన్న వా్యపారులు, స్వయం 
ఉపాధి రంగంలోని వారు విశేష్మైన వాట్ అందిసుతినా్నరు.  
ప్రధానమంత్రికిస్న్మాన్ధన్యోజన

n  ప్రధానమంత్రి కిస్న్ మ్న్ ధన్ యోజన ఒక వాలంటరీ 
కాంట్రిబ్్యష్న్ సీకామ్. 60 సంవత్సరాలు నిండిన రైతులకు 
న్లకు 3,000 ర్పాయలు పింఛన చెలలించే సదుపాయం 
ఇందులో ఉంది. ఇందుకోసం రైతులు న్లకు 55 ర్పాయల  
నంచి  200 ర్పాయల వరకు కాంట్రిబ్్యష్న్ గా 
చెలలించాల్స ఉంటుంది. రైతు చెలలించిన మొతాతినికి సమ్నంగా 
కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సొముమా జమ చేసుతింది. ఈ పథకంలో 
చేరిన త్దీ నాటకి వారి వయసు ఆధారంగా  సొముమా ఎంత 
అనది నిర్ణయిస్తిరు.

భవిష్యతు్తభద్రంజాతీయం



న్యూ ఇండియా స మాచార్   సెప్టంబర్ 1-15, 2022 43

n భారా్యభరతిలు వేర్వరుగా ఈ సీకామ్ ప్రయోజనం 
పందవచుచు. ఈ పనషిన్ ఫండ్ నిర్వహణకు లైఫ్ 
ఇన్్సరెన్్స కార్రష్న్ ఆఫ్ ఇండియాన ఫండ్ 
మేనజర్ గా నియమించారు. పింఛన చెలలింపులకు 
కార్రష్న్ బాధ్యత వహసుతింది. కాంట్రిబ్్యటర్ 
మరణించినట్టయిత్ జీవిత భాగస్్వమి అంటే 
భార్య/ భరతి ఇదదూరిలో ఎవరు జీవించి ఉంటే వారు 
మిగతా కాంట్రిబ్్యష్న్ చెలలించి పథకంలో 
కొనస్గవచుచు. 

n  జీవిత భాగస్్వమి ఈ పథకంలో 
కొనస్గవదదూనకున్నట్టయిత్ అప్టవరకు 
ఖాతాదారు చెలలించిన సొముమా వడీడుతో సహా 
చెలలిస్తిరు. జీవిత భాగస్్వమి లేకపోత్ ఆ 
కాంట్రిబ్్యష్న్ మొతాతిని్న నామిన్కి చెలలిస్తిరు. 
లబిధిదారు పింఛన తీసుకోవడం ప్రారంభంచిన 
తరా్వత మరణించినటలియిత్ 50 శతం పింఛన 
సొముమా కుటుంబ పింఛనగా భార్యకు చెలలిస్తిరు. 

n  ఒకవేళ లబిధిదారు 5 సంవత్సరాల పాటు క్రమం 
తప్కుండా కాంట్రిబ్్యష్న్ చెలలించి ఆ తరా్వత 
పథకం నంచి వైదొలగాలనకున్నటలియిత్ 
బా్యంకు పదుపు ఖాతాలపై వడీడురటుతో 
సమ్నంగా వడీడు జోడించి ఎల్ఐసి ఆ సొముమాన 
చెలలిసుతింది. 

n  కామన్ సరీ్వసు కేంద్రాల దా్వరా ఈ పథకంలో 
నమోదు కావచుచు. రిజిస్ట్రష్న్ ఉచితం. ఒకోకా 
రిజిస్ట్రష్న్ పై 30 ర్పాయలు కామన్ సరీ్వసు 
కేంద్రాలకు ప్రభుత్వం చెలలిసుతింది. అలాగే ఆసకితి 
గల వారు సీకామ్ అధికారిక వెబ్ సైట్ mandhan.
in దా్వరా కూడా నమోదు కావచుచు. 

n  ఫిరా్యదులేవైనా ఉంటే పరిష్కారించేందుకు 
ఫిరా్యదుల పరిషాకార యంత్రాంగం కూడా 
ఏరా్టు చేశరు. ఎల్ఐసి, బా్యంకు, ప్రభుత్వ 
ప్రతినిధులు ఇందులో సభు్యలుగా ఉంట్రు.

n  కిస్న్ పనషిన్ సీకామ్ లో చేరడానికి ఆధార్ కారుడు , 
వయసు ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆదాయ ధ్రువీకరణ 
పత్రం, బా్యంకు ఖాతా ఉండాల. 

n  ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ స్రధ్యంలోని ప్రభుత్వం రెండో 
విడత అధికార కాలంలో అతు్యన్నత ప్రాధాన్యతలోలి  ఈ పింఛన్ 
పథకం ఒకట. ఏడాదికి  1.5 కోటలి ర్పాయల టరో్నవర్ దాటని 
వా్యపారులు, స్వయం ఉపాధి పందిన వారు ఈ పథకంలో 
చేరందుకు అరుహులు. 

n  దేశంలోని 3.50 లక్షలకు పైగా కామన్ సరీ్వస్ కేంద్రాల (సి.ఎస్.
సిలు) దా్వరా ఈ పథకం అందుబాటులో ఉంచారు. ఆసకితి గల 
వారు సమీపంలోని కేంద్రాలన సందరి్శంచి ఈ పథకం లో 
చేరవచుచు. దీనికి తోడు www.maandhan.in/vyapari  వెబ్ సైట్ 
దా్వరా స్వయంగా నమోదు చేసుకోవచుచు.

n  ఇందులో చేరాలనకున వారికి ఆధార్ కారుడు , బా్యంకు ఖాతా 
ఉండాల. లబిధిదారు 18-40 సంవత్సరాల మధ్య వయసుకాలై 
ఉండాల. వారు ఆదాయపు పన్న చెలలించే వారు కాకూడదు. ఈ 
పథకం కింద నమోదు పూరితిగా ఉచితం. సెల్ఫూ సరి్టఫికేష్న్ దా్వరా 
ఇందులో చేరవచుచు.

n  ఇది 18-40 సంవత్సరాల వయసుకాలైన వారి  కోసం ఉదేదూశంచిన 
వాలంటరీ కాంట్రిబ్్యటరీ పనషిన్ సీకామ్. లబిధిదారు వయసు 60 
సంవత్సరాలు వచిచున తరా్వత న్లకు ర్.3,000 కన్స పింఛన 
పందవచుచు.

n  ఈ పథకం కింద న్లవారీ కాంట్రిబ్్యష్న్ లో 50% కేంద్ర 
ప్రభుత్వం చెలలిసుతింది. మిగతా 50% లబిధిదారులు చెలలించుకోవాల. 
దీని కింద లబిధిదారు కాంట్రిబ్్యష్న్ అతి తకుకావగా నిర్ణయించారు. 
ఉదాహరణకి 29 సంవత్సరాల వ్యకితి ఈ పథకం లో చేరాలనకుంటే 
న్లకి ర్.100/- కాంట్రిబ్్యష్న్ గా చెలలిస్తి చాలు. 

వ్్యపార్లు, సవాయం ఉపాధి పందిన వ్్యపార్లు, సవాయం ఉపాధి పందిన 
వ్ర జాతీయ పనషీ న్ పథకంవ్ర జాతీయ పనషీ న్ పథకం

19,15,168

51,227

ప్రధానమంత్రి కిస్న్ మ్న్ ధన్ 
యోజన కింద మొతతిం లబిధిదారులు

వా్యపారులు, స్వయం ఉపాధి పందిన వారి 
జాతీయ పనషిన్ పథకం కింద లబిధిదారులు 
(2022 ఆగసు్ట  10వ త్దీకి అందుబాటులో 
ఉన్న సమ్చారం ఆధారంగా)

n  18-40 సంవత్సరాల మధ్య వయసుకాలైన 
చిన్నకారు, సన్నకారు రైతులు 
ప్రధానమంత్రి  కిస్న్ మ్న్ ధన్ యోజన 
నంచి ప్రయోజనం పందవచుచు. 

n  2 హెకా్ట రులి , అంతకనా్న తకుకావ 
స్గుభూమి ఉండాల.

చిన్న రై తలకు ప్ర యోజనకరం

భవిష్యతు్తభద్రం జాతీయం
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“ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఒక శ్మికుని వలే 
కష్్టంచి పని చేస్తిరు, ఒక రాజన్తిజుఞా ని వలె దేశ 
గరా్వని్న ఇనమడింపచేస్తిరు, ఒక టీమ్ లీడర్ 

వలె యావతుతి దేశనికి నాయకత్వం వహస్తిరు, ఒక తపన గల 
రాజకీయ నాయకుని వలే సునిశతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంట్రు, 
నిరీ్తితో వ్యవహరించే కమ్ండర్ వలె జాతి రక్షణ కోసం దృఢంగా 
నిలుస్తిరు. ఆయన ఆలోచనలో వేగం దీపంలో జో్యతి వలె పైకి 
ఎగిసిపడుతూన ఉంటుంది...” ఒడిశ రాజధాని భువనశ్వర్ లో మోదీ 
@ 20:  స్కారం అవుతున్న కలలు అన పుసతికం ఆవిష్కారిస్తి హోం 
మంత్రి అమిత్ షా పలకిన పలుకులవి. ఎని్న అవరోధాలు ఎదురైనా 
తాన నడుసుతిన్న బాట నంచి పకకాకు తప్పుకోని ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ వ్యకితితా్వని్న, సెంటమెంట్ న ఈ మ్టలు 
ప్రతిబింబిస్తియి. 

తాన ఎంతో పవిత్రంగా భావించే జాతీయ విధానం భాష్లోన 

ప్రధానమంత్రి మోదీ  రాజకీయ పాఠాలు నరుచుకునా్నరు. సమిమాళత 
వృదిధి వైఖరికి ఇది ఒక ఇటుకరాయిగా నిలచింది. ఆయన ఎప్పుడూ 
అలసిపోలేదు లేదా ఆగలేదు. ఎలలిప్పుడూ అవిశ్ంత ప్రయత్నంతో 
ముందుకు స్గుతూన ఉంట్రు. సమ్జంలోని చిట్టచివరి ప్రాంతానికి 
కూడా అభవృదిధి చేరందుకు కొతతి  లక్షా్యలు నిరదూశస్తిరు. ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని విశష్్టత అది.  130 కోటలి మంది 
భారతీయులే తన కుటుంబం అని ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ 
విశ్వసిస్తిరు. అందుకే ఆయన కుటుంబం స్ధారణ జీవితమే 
గడుపుతూ ఉంటుంది.

ఒక సునిశత నాయకుడు, సత్రిపాలన ఆకాంక్ష  గల సంసకారతి, 
సంఘ సంసకారతి, సమ్జంలోని సమస్యలన అంతం చేయగల 
పాలకుడు, వృక్షం శఖలన విసతిరించుకోగల విధంగా జాతి మూలాలు 
శకితివంతం చేయగల నాయకుడుగా ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
లోని భన్న కోణాలన ఈ పుసతికం స్కృశంచింది. 

ఐదు దశబాదూ ల రాజకీయ జీవితం, “స్వక్”గా 20 
సంవత్సరాల పాలనానభవం ఉన్న ప్రధానమంత్రి  నరంద్ర 
మోదీ జాతిని వేగవంతమైన బాటలో ముందుకు 
నడిపించాలన్న విశ్వసంతో ముందుకు స్గుతారు. ఆయన 
అంకిత భావమే ప్రజల నంచి ఆయనకు గౌరవం ఆరిజాంచి 
పట్టంది. ఒడిశ చాప్టర్ ఆఫ్ మోదీ @ 2.0 :  ఫలసుతిన్న 
కలలు పేరిట ఒక పుసతికాని్న ఆగసు్ట  8వ త్దీన ఆవిష్కారిస్తి 
ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీలో వ్యకితిత్వంలోని భన్న 
కోణాలన తెలయచేశరు. “కుటుంబాని్నత్యజించి

జీవితంలోప్రతిఒక్కక్షణాని్న130కోట్లమంద

భారతీయులసంక్షేమంకోసంఅంకితంచేయగలిగన

వ్యకి్తమాత్మేనరంద్రమోదీకాగలుగుతారు”అనా్నరు.

ప్ర ధానమంతి్ర  నరేంద్ర  మోదీ:  ప్ర ధానమంతి్ర  నరేంద్ర  మోదీ:  
ఆదరశి రాజకీయవేత్త  - ఆదరశి రాజకీయవేత్త  - 
జాతీయ విధాన్ల రూపశిల్జాతీయ విధాన్ల రూపశిల్

మోదీ@20ఒడశాచాప్టర్జాతీయం
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ఒడిశలో ఈ పుసతికం ఆవిష్కారించిన సందర్ంగా కేంద్ర హోం 
మంత్రి మ్ట్లి డుతూ “మోదీ@20 పుసతికం పాఠకులకు ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీలో వ్యకితిత్వంలోని భన్న కోణాలన తెలయచేసుతింది. 
ఆయన సంపూర్ణ వ్యకితితా్వని్న ఒక పుసతికంలో పూరితిగా  వివరించడం 
చాలా కష్్టం” అనా్నరు. “కష్్టపడినంత మ్త్రాన నన్ప్పుడూ 
అలసిపోన, నా శ్రమ ఫలతంగా పేదల పదవిపై చిరునవు్వ పూసినప్పుడే 
నా శ్రమకు ఫలతం లభంచిందన్న సంతృపితి కలుగుతుంది” అని 
ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంట్రనా్నరు. 
సుదీర్ఘ సమయం తరా్వత అంత కష్్టపడి పని చేస్ స్వభావం గల వ్యకితి 
దేశనికి లభంచారని చెపా్రు.

దళతులు, పేదలు, గిరిజనలు, వెనకబడిన ప్రజల పటలి అపారమైన 
ఆందోళన కలగిన వ్యకితి ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ. ఆయన తీసుకున 
ప్రతి ఒకకా నిర్ణయంలోన్ పేదల సంక్షేమ్నికే అగ్ర తాంబ్లం అని 
అమిత్ షా చెపా్రు.
పుస్తకఆవిష్కరణసందర్ంగాప్రధానమంత్రినరంద్రమోదీ
వ్యకి్తతవాంగుర్ంచికేంద్రహోంమంత్రిఅమిత్షాప్రస్్తవించిన
ప్రధానాంశాలు:
n  ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ తపి్త్ అంత నిరాడంబరంగా 

జీవించే రాజకీయవేతతిన నా జీవితంలో ఎన్నడూ చూడలేదు.
n  “ఉపభోగ్ శూన్య స్్వమి”గా పేరందిన సమరథి రామ్ దాసు వలె 

ఈ యుగంలో ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ పని చేస్తిరు.
n  పారిస్ ఒప్ందం సమయంలోన, యోగా దినోత్సవం ప్రపంచ 

వా్యపతింగా నిర్వహంచుకునలా పోష్ంచిన పాత్రలోన ఒక 
రాజన్తిజుఞా నిలోని దృఢతా్వని్న మనం వీక్స్తిం.

n  భారతీయ నాయకుడు గట్ట నమమాకంతో తన భావాలన ప్రపంచ 
యవనికపై ప్రకటంచినప్పుడు ఈ పదదూ దేశనికి చెందిన నాయకుని 
మ్టకు ఆమోదన్యత సహజంగాన లభసుతింది.

n  దేశ ప్రయోజనాలు, గర్వం గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించే 
ఆదర్శవంతమైన నాయకుడు ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ. 
దేశంలో ప్రజాస్్వమ్య మూలాలు పటష్్టం చేస్ందుకు చేసిన కృష్ 
ఆయన అందించిన అది పదదూ స్వ.

n  మోదీ@20ని ఎవరైనా అరధిం చేసుకోవాలంటే ఒక శ్మికుడుగాన, 
వాలంటీర్ గాన, స్మ్జిక కార్యకరతిగాన 30 సంవత్సరాల 
ఆయన ప్రయాణం గురించి అరధిం చేసుకోవడం ప్రధానం.

n  30 సంవత్సరాలుగా ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ గుజరాత్ తో 
పాటు దేశంలోని అని్న ప్రాంతాలన సందరి్శంచి సమ్జం 
ఎదురకాంటున్న సమస్యలు అరధిం చేసుకునందుకు, వాట 
పరిషాకారానికి కూడ కృష్ చేశరు. ప్రతికూలతలన అవకాశంగా 
మలుచుకోగల వైఖరి స్ధించారు.

n  అంశలన వేర్వరుగా కాకుండా ఒక సమగ్ర వైఖరితో చూస్ 
విజనరీ నాయకుడు నరంద్ర మోదీ. తన ఆలోచనలు దూరాలోచనతో 

అమలుపరుస్తిరు.
n  నరంద్ర మోదీజీ బుజజాగింపు రాజకీయాలకు స్వసితి పలకారు. నడు 

కోట్లి ది మంది పేదల కోసం ర్పందించిన పలు పథకాలోలి  ప్రతి 
ఒకకార్ సమ్నంగా లాభపడాడు రు. లబిధిదారుల మధ్య వివక్ష 
చూపినటు్ట  ఏ ఒకకార్ ఆరోపించలేరు.

n  వైమ్నిక దాడులు, సరిజాకల్ దాడుల దా్వరా శత్రు భూభాగంలోకి 
దూసుకుపోయి శత్రువున శక్ంచగల స్హసం నడు భారత్ కు 
ఉంది.

n  లాల్ బహదూర్ శసిత్ర  తరా్వత ప్రధాన మంత్రి చెపే్ ప్రతి ఒకకా 
మ్టకు ప్రజలోలి  అందరి ఆమోదన్యత లభంచిన తొల వ్యకితి  
నరంద్ర మోదీ. 

n  ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ తీసుకువచేచు ప్రతీ ఒకకా పథకంలోన్ 
ప్రజా భాగస్్వమ్యం అధికంగా ఉంటుంది. అపారమైన  
ప్రజాభాగస్్వమ్యం కారణంగాన ఆయన అంత విజయం 
స్ధించగలగారు.

n  370 అధికరణం రదదూయిత్ తప్ జముమా, కశ్మార్ దేశంలో 
అనసంధానత పందలేదన విష్యం యావత్ దేశనికి తెలుసు. 
2019 ఆగసు్ట  5వ త్దీ ఉదయం ప్రధానమంత్రి శ్రీ మోదీ 
నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం ఆ అధికరణాల నంచి విముకితి 
కల్ంచింది.

n  ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ అమృత్ మహోత్సవ్ న ప్రజలందరి 
పండుగగా మ్రాచురు. ప్రతి ఒకకా బాలుడు త్రివర్ణ పతాకన చేతిలో 
పటు్ట కుని నడుసుతింటే అతని మనసులో దేశభకితి భావం దానికదే 
ఉదీదూపితం అవుతుంది.

n  తన జీవితంలో ప్రతీ ఒకకా క్షణాని్న, తన శరీరంలో ప్రతీ ఒకకా 
అణువున దేశం కోసం అంకితం చేసిన నాయకునికి మ్త్రమే ఆ 
విజన్, సంకల్ం కలుగుతాయి. అలాంట అంకిత భావం గల 
నాయకుని ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ ర్పంలో మనందరం 
పందాం.  

మోదీ@20ఒడశాచాప్టర్ జాతీయం
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టోక్్య నంచి టోక్్య నంచి 

బర్మంగ్ హామ్ వరకు బర్మంగ్ హామ్ వరకు 

భారత్ భారత్ 
వెలుగులువెలుగులు

215 మంది సభు్యలతో కూడిన భారత క్రీడాకారుల కామన్్వల్తి క్రీడల బృందం 
19 క్రీడలోలి  పాల్గొ నా్నరు,  ఈ క్రీడలలో, షూటంగ్ ఆరచురీల విభాగాలలో పోటీ 
చేయకపోయినప్టకీ,  22 స్వర్ణ పతకాలు సహా మొతతిం 61 పతకాలు 

స్ధించారు. లాన్ బాల్్స, ట్రిపుల్ జంప్, మెన్్స డబుల్ బా్యడిమాంటన్ లలో స్వర్ణ 
పతకాలు న్గిగొ చరిత్ర సృష్్టంచారు. స్కావాష్ సింగిల్్స లో టీమ్ ఎనో్న తొల విజయాలు 
నమోదు చేసింది. 44 సంవత్సరాల చరిత్రలో తొల స్రిగా లాంగ్ జంప్ లో 
స్వర్ణపతకం దకికాంది. 10,000 మీటరలి నడకలో తొల భారత క్రీడాకారిణి పతకం 
గెలుచుకుంది;  మెన్్స సీ్టపుల్ చేజ్ లో  కెనా్య ఆధిపతా్యనికి తెర దించారు. జావెలన్ 
త్రోయింగ్ లో తొల భారత క్రీడాకారిణి మెడల్ కొట్టంది. పురుషుల టీమ్  13 స్వరా్ణ లు 
సహా 35 పతకాలు స్ధించగా మహళల టీమ్ 8 స్వరా్ణ లతో సహా 23 పతకాలు 
స్ధించారు. మిక్్స డ్ టీమ్ లు ఒక స్వర్ణంతో పాటు మొతతిం 3 పతకాలు న్గాగొ యి.

“మీరు ఎలా ఆడాలో బాగా తెలసిన వారు. నన 
ఒకటే చెబుతునా్నన :   పూరితిగా ఆడండి, 

కష్్టపడండి, పూరితి శకితితో ఆడండి, ఎలాంట 
ఉద్రికతితలకు తావు లేకుండా ఆడండి. మీరు మీ 
అతు్యతతిమ పనితీరు ప్రదరి్శంచడంపై మ్త్రమే 

దృష్్ట పట్టండి;  మిగతాది దేశం చూసుకుంటుంది”.  
బరిమాంగ్ హామ్ వెళ్లి ముందు క్రీడాకారులకు 

ప్రోతా్సహం అందించేందుకు ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ పలకిన ఈ పలుకులు, ట్రెగొట్ 

ఒలంపిక్ పోడియం సీకామ్ (ట్ప్్స) కింద ఖేలో 
ఇండియా సహకారం 2022 కామన్్వల్తి క్రీడలోలి  

అధిక ప్రభావం చూపాయి.  సుమ్రుగా ఆరుగురు 
ట్ప్్స కోర్ గ్రూప్ క్రీడాకారులు, హాకీ టీమ్ 

క్రీడాకారులు పతకాలు స్ధించి చరిత్ర 
లఖంచారు...”

స్్కవాష్,లంగ్జంప్,వాకింగ్,మెన్్సస్్టపుల్చేజ్
లోర్కారు్డలునమోదయా్యయి.

షూటింగ్,ఆరచారీలేకుండానే22సవార్ణపతకాలతో
సహామొత్తం61పతకాలులభించాయి.

సవార్ణ ం సవార్ణ ం 

2222
రజతం రజతం 

1616
కాంస్యం కాంస్యం 

2323

మర్గున పడిన ల్న్ బాల్స్ గ్మ్ ల్ రండు పతకాలు
దేశంలో అంతగా ప్రాచుర్యంలో లేని “లాన్్స బాల్్స” క్రీడలో లాన్్స బాల్్స క్రీడలో 

కామనెవాల్్తక్రీడలు2022క్రీడలు
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ట్రిపుల్జంప్లోభారత్తొలి
పతకం

కేరళకు చెందిన ఆలోడు స్ పాల్ కామన్్వల్తి 
క్రీడలోలి  ట్రిపుల్ జంప్ లో స్వర్ణ పతకం 
గెలచిన తొల భారతీయుడుగా చరిత్ర 

లఖంచాడు. అతన నౌకాదళం సభు్యడు. 
మూడో ప్రయత్నంలో ఫైనల్ లో అతన 

అతు్యతతిమంగా 17.03 మీటరులి  జంప్ చేసి 
తన క్రీడా జీవితంలోన ఉతతిమ వ్యకితిత్వ 

రికారుడు  నమోదు చేసుకునా్నడు. అబుదూ లాలి  
అబ్బకర్ 17.02 మీటరలి జంప్ లో రజత 

పతకం స్ధించాడు.

44సంవత్సర్లతర్వాత
లంగ్జంప్లోపతకం
మురళ్ శ్రీశంకర్ 44 సంవత్సరాల 
విరామం అనంతరం లాంగ్ జంప్ 
లో తొల పతకం స్ధించి చరిత్ర 
లఖంచాడు. అతన జంప్ చేసిన 
దూరం 8.08 మీటరులి . 1978 
కామన్్వల్తి క్రీడలోలి  సురష్ బాబు 
గతంలో ఈ క్రీడాంశంలో కాంస్య 
పతకం స్ధించాడు. ట్ప్్స 
యోజన కోర్ గ్రూప్ సభు్యడైన 
మురళ్ శంకర్ ఒలంపిక్్స లో 
మ్తృదేశనికి పతకం గెలవాలన 
ఆకాంక్షతో ఉనా్నడు. 

3000మీటర్లస్్టపుల్చేజ్లోతొలిస్ర్గాపతకం

సైనికుడు అవినాశ్ సబేలి పురుషుల సీ్టపుల్ చేజ్ లో కెనా్య ఆధిపతా్యనికి తెర 
దించాడు. ట్ప్్స కోర్ గ్రూప్ సభు్యడైన అవినాశ్ సబేలి జాతీయ రికారుడు  
న్లకొల్డంతో  పాటు కామన్్వల్తి క్రీడలోలి  ఈ విభాగంలో తొల స్రిగా 
రజత పతకం స్ధించిన భారత క్రీడాకారుడుగా చరిత్ర లఖంచాడు. 
1998 నంచి కెనా్య క్రీడాకారులే ఈ విభాగంలోని మూడు పతకాలు 
గెలుచుకుంట్ ప్రదరి్శసుతిన్న ఆధిపతా్యనికి దీనితో తెర పడింది.

కామనెవాల్్తక్రీడలు2022 క్రీడలు

మహళల టీమ్ స్వర్ణ పతకం, పురుషుల టీమ్ రజత పతకం స్ధించి 
అందరిన్ ఆశచుర్యంలో ముంచెతాతిరు.  అంత్ కాదు, ఆ క్రీడ పటలి భారతీయులోలి  
ఉతు్సకత, ఆసకితిని కూడా పంచారు. లవ్ లీ చోబే, పింకీ, ర్పారాణి, 
నయన్ మోన్ సైకియా స్వర్ణ పతకం గెలచిన మహళల టీమ్ సభు్యలుగా 
ఉనా్నరు. “బరిమాంగ్ హామ్ లో చారిత్రక విజయం!  టీమ్ అదు్తమైన 
నర్రితనం ప్రదరి్శంచింది. ఈ విజయం ఎందదో భారతీయులన లాన్్స 
బాల్్స ఆట వైపు ఆకరిషిసుతింది” అని ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోదీ సందేశం 
రాశరు. నవన్త్ సింగ్, చందన్ కుమ్ర్ సింగ్, సున్ల్ బహదూర్, దినశ్ 
కుమ్ర్ స్ధించిన పతకాలు ఈ క్రీడపై చైతన్యం పంచుతాయి.
10,000 మీటరలో  వ్క్ ల్ తొల పతకం
యుపికి చెందిన ప్రియాంక గోస్్వమి 10,000 మీటరలి వాక్ లో తొల రజత 
పతకం స్ధించి తన పేరు చరిత్రలో చిరస్థి యిగా లఖంచుకుంది. వాకింగ్ 
లో పతకం స్ధించిన తొల భారతీయ మహళగా ఆమె నిలచింది. ప్రియాంక 
తండ్రి మదన్ పాల్ గోస్్వమి యుపి రోడ్ వేస్ లో కండక్టర్ గా పని 
చేసుతినా్నరు. ఆమె 14 సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా ఆకసిమాకంగా తండ్రి 
ఉదో్యగం కోలో్వడంతో కుటుంబ పరిసిథితి దిగజారింది. అయిత్ 2018లో 
సో్ర్్స్  కోట్లో ఉదో్యగం స్ధించడంతో ఆమెలోని ఉతా్సహం పరిగింది. 
ఆమె కష్్టపడి ఆడడం మొదలుపట్్ట రు. ప్రియాంక ఒలంపిక్్స లో కూడా 
భారత్ కు ప్రాతినిధ్యం వహంచినా ఆమె పతకం స్ధించలేకపోయింది.



71కిలోలవెయిట్లిఫ్టంగ్లోకాంస్యపతకంస్ధంచినహర్జీందర్కౌర్:
ఆమె కుటుంబం కేవలం ఒకే ఒక గది ఉన్న ఇంటలో 
జీవితం గడుపుతుంది. పశువులకు మేత కోస్ యంత్రం 
హరిజాందర్ నడుపుతోంది. తొలుత ప్రాకీ్టస్ కోసం ఆమె 
సొముమా అప్పుగా తీసుకుంది. ఆ తరా్వత ఆమె బా్యంకు 
నంచి 50,000 ర్పాయలు రుణం పందింది. 

కామన్్వల్తి క్రీడలోలి  ఆమె పతకం స్ధించింది.  2017లో ఆమె రాష్ట్ర స్థి యి 
చాంపియన్ ష్ప్ గెలుచుకుంది.

హామీని నిలబెటు్ట కున్న ప్ర దాన మంతి్ర  నరేంద్ర  మోదీ

స్ఫూర్త దాయకమెై న పోరాటం
74కిలోలవెయిట్లిఫ్టంగ్లోసవార్ణంస్ధంచినఅచింత:ట్ప్్స డెవలప్ 
మెంటల్ గ్రూప్ సభు్యరాలైన అచింతా షూల వెయిట్ లఫి్టంగ్ లో స్వర్ణ 

పతకం స్ధించింది. ఇందుకోసం ఆమె చూపిన పోరాట 
పటమ ఇతర క్రీడాకారులకు స్ఫూరితిదాయకం. 2013లో 
ఆమె తండ్రి మరణించారు. అప్ట్లి  తండ్రి అంత్యక్రియలు 
నిర్వహంచడానికి కూడా చేతిలో డబు్ లేని ఆరిథిక  
సంక్షోభం ఆ కుటుంబానిది. 

శ్రమతోపోడయంపైస్థానం సంపాదంచినస్గర్: స్గర్ తండ్రి కౌలు 
భూమిలో వ్యవస్యం చేస్తిరు. కరోనా సమయంలో 
కూడా ఈ వ్యవస్యం స్గింది. 92 కిలోల బాకి్సంగ్ 
విభాగంలో అతన స్ధించిన రజత పతకం ఆతని 
కుటుంబం చేసిన పోరాట ఫలతం.

“దేశంలో ప్రపంచ యవనికపై అదు్తం, 
సమిమాళతం, విభన్నం, వేగవంతంగా నిలచే విధంగా  
క్రీడలకు అనకూలమైన వాతావరణం నిరిమాంచడం 
మన బాధ్యత. అప్పుడే ప్రతిభ వెనక వరుసలోకి 
పోకుండా ఉంటుంది.
- నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

16 సంవతస్రాల అనంతరం పోడియంపై  మహిళా హాకీ టీమ్
ట్కో్య ఒలంపిక్్స 2020లో అమిత పోటీతో స్గిన మ్్యచ్ లో కాంస్య పతకం 
గెలుచుకోలేకపోయిన భారత మహళా హాకీ టీమ్ 2022 కామన్్వల్తి గేమ్్స లో 
కాంస్య పతకం స్ధించింది. 2002లో స్వర్ణ  పతకం, 2006లో రజత 
పతకం స్ధించిన నాట నంచి మహళా హాకీ టీమ్ కామన్్వల్తి క్రీడలోలి  
తీవ్రంగా పోరాటం చేస్తిన ఉంది. కొదిదూ సెకండలి సమయంలో గడియారం 
ఆగిపోతుందన సమయంలో సెమీ ఫైనల్ లో ఆస్ట్రలయాతో షూట్ ఔట్ లో 
భారతదేశం ఓటమిని అంగ్కరించాల్స రావడం జరుగుతోంది.
మహిళా జావెలన్ తో్ర ల్ తొల స్రగా పతకం
88 సంవత్సరాల కామన్్వల్తి క్రీడల చరిత్రలో తొల పతకం గెలుచుకున్న 
మహళ అన్్న. వ్యవస్యదారుడైన ఆమె తండ్రి అమర్ పాల్ సింగ్ తన 
కుమ్రెతికు శూలం కొనందుకు   1.5 లక్షల ర్పాయలు అప్పు చేశరు. 
ప్రారంభంలో విరాళాల దా్వరా స్కరించిన నిధులతో అన్్నకు బ్టులి  
కొనా్నరు. ట్రయల్్స సమయంలో చెరకు గడలన శూలంగా విసరడం దా్వరా 
ఆమె స్ధన చేస్ది.  

కామన్్వల్తి  క్రీడలకు భారత క్రీడాకారుల బృందానికి ప్రధానమంత్రి 
నరంద్ర మోదీ వీడోకాలు పలుకుతూ గెలుపుతో దేశనికి తిరిగి 
వచిచున తరా్వత ఆ గెలుపున అందరం కలసి వేడుక చేసుకుందాం 
అని హామీ ఇచాచురు. ఆ హామీని నిలబటు్ట కుంట్ నరంద్ర మోదీ 
ఆగసు్ట  13న తన నివాసంలో క్రీడాకారులన కలశరు. “మీరు 
స్ధించిన స్ఫూరితిదాయకమైన విజయాలతో దేశం అమృత 
కాలంలో ప్రవేశంచడం గర్వకారణం. శ్రమించి పోరాడే 
క్రీడాకారులకు ధన్యవాదాలు” అని ఆయన ఈ సందర్ంగా 
అనా్నరు.  కామన్్వల్తి క్రీడలోలి  క్రీడాకారులు చూపిన అదు్త 
ప్రతిభపై స్ందిస్తి ఎని్న పతకాలు గెలుచుకునా్నరన్నది పూరితి 
చిత్రాని్న ఆవిష్కారించదు, చాలా క్రీడాంశలోలి  అతి తకుకావ మ్రిజాన్ 
తో పతకాలు చేజారాయి. అంకిత భావం గల క్రీడాకారులు మన 
ఆ అంశలోలి  కూడా భవిష్్యతుతిలో విజయాలు స్ధించాల అని 
స్చించారు. ఈ అదు్త విజయంతో అధిక సంఖ్యలో 
యువకులు క్రీడల వైపు ఆకరిషితులవుతారని ఆయన చెపా్రు. 
తొల స్రిగా క్రీడలోలి  పాల్గొ న్న వార 31 పతకాలు స్ధించడం 
యువ క్రీడాకారులోలి  పరుగుతున్న విశ్వస్నికి దర్ణం అనా్నరు. 
ఖేలో ఇండియా, ట్ప్్స పథకాలు క్రీడారంగంపై చూపిన 
స్నకూల ప్రభావం పటలి హరషిం ప్రకటస్తి రాబోయే ఏష్యన్ 
క్రీడలు, ఒలంపిక్్స కు సన్నదుధి లు కావాలని అథ్లిటలికు 
స్చించారు.

కామనెవాల్్తక్రీడలు2022క్రీడలు
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స్్వతంత్య్ర పోరాట కాలం నాట ప్రముఖులోలి  ఒకరైన 
వి.ఒ. చిదంబరం పిళ్్ళ బాల గంగాధర్ తిలక్ 
నంచి రాజకీయ పాఠాలు నరుచుకునా్నరు. ఆయన 

తమిళనాడులో 1872 సెప్టంబర్ 5వ త్దీన జనిమాంచారు. 
“కప్లోట్టయా తమిళయన్”గా ఆయన సుప్రసిదుధి డు. 1905 
సంవత్సరంలో బంగాల్ విభజన అనంతరం ఆయన 

స్్వతంత్రోద్యమంలో 

ప్రవేశంచారు. 1905 చివరిలో చిదంబరం పిళ్్ళ మద్రాసు సందరి్శంచి 
బాల గంగాధర్ తిలక్, లాలా లజపతి రాయ్ ప్రారంభంచిన స్వదేశ్ 
ఉద్యమంలో చేరారు. రామకృష్్ణ మిష్న్ కు కూడా ఆయన 
చేరువయా్యరు. స్వదేశ్ ప్రచార సభ ఏరా్టు చేసి ప్రాంతీయంగా 
స్వదేశ్ ఆలోచన ప్రచారం చేయడం ప్రారంభంచారు. చేనతకారులు, 
హసతికళాకారుల కోసం ఆయన మద్రాస్ ఆగ్రో ఇండియన్ సొసైటీ 
లమిడెట్  కూడా స్థి పించారు. అలాగే ఆయన “పైస్ ఫండ్”  పేరిట 
దేశ్య బా్యంకున  కూడా ప్రారంభంచారు. అంత్ కాదు స్వదేశ్ సీ్టమ్ 

చకుకు చదరని సంకల్ంతో స్వాతంత్య్ర చకుకు చదరని సంకల్ంతో స్వాతంత్య్ర 
పోరాటానికి స్ఫూర్త గా నిలచిన పోరాటానికి స్ఫూర్త గా నిలచిన 

స్ఫూరితిదాయకంగా స్గిన భారత స్్వతంత్య్ర పోరాటం భవిష్్యత్ తరాలన ఎలలిప్పుడూ చైతన్యవంతం చేస్తిన ఉంటుంది. 
మ్తృదేశనికి బానిసత్వ శృంఖలాల నంచి విముకితి కలగించి దేశనికి స్్వతంత్య్రం స్ధించాలన్న కాంక్షతో పలువురు 

తమ  జీవితాలన తా్యగం చేశరు. స్్వతంత్య్ర యోధుల రుణాని్న దేశం ఏ మ్త్రం తిరిగి చెలలించలేదు. ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహోత్సవ్ వేడుకల సమయంలో దేశనికి విశేష్మైన స్వలందించిన స్్వతంత్య్ర యోధులు, సమున్నత వ్యకితిత్వం గల 
వారిని గురుతి చేసుకుందాం. వారు ప్రదరి్శంచిన పోరాట పటమ ఎప్పుడూ విధి నిర్వహణ బాటలో మనందరికీ స్ఫూరితిని 

నింపుతూన ఉంటుంది.

 స్వాతంత్య్ర యోధులు స్వాతంత్య్ర యోధులు

వి.ఒ.చిదంబరం పిళై ్ళ - స్వాతంత్య్ర కాంక్ష దెబ్బ తీయాలనే 
లక్ష్యంతో  జై లుల్ న్నె గానగ పై  పని చేయించిన 

ఆంగ్లో యులు
జననం: 5 సెప్టంబర్, 1872 - మరణం: 18 నవంబర్ 1936

ఆజాదీకాఅమృత్మహోత్సవ్ క్రీడలు
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AMRIT 

2021 మ్రిచు 12వ త్దీన దండి యాత్ర వారిషికోత్సవం సందర్ంగా 
ప్రారంభమైన ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ లక్షష్ం 
సమున్నతమైనది. 130 కోటలి మంది భారతీయులు ఆజాదీ కా 
అమృత్ మహోత్సవ్ లో భాగస్్వములై లక్షలాది స్్వతంత్య్ర 
యోధుల నంచి స్ఫూరితి పందినట్టయిత్ ప్రజాభాగస్్వమ్యంతో 
దేశం పదదూ లక్షా్యలు స్ధించగలుగుతుంది. ఆధునిక భారత 
ర్పకరతిలు చూపిన బాటలో భారతదేశం ప్రతీ ఒకకా అడుగు పదదూగా 
వేయగలుగుతుంది.  గత 75  సంవత్సరాల కాలంలో స్వతంత్ర  
భారతం స్గించిన అదు్తమైన ప్రయాణం గురించి పరిశ్లదాదూ ం...

ప్ర జాస్వామ్యం బల్యం అవుతోంది

నావిగేష్న్ కంపన్ని కూడా స్థి పించారు. అది బ్రిటష్రలికు సవాలుగా 
నిలచింది. ఆ తరా్వత ఆయనకు సుబ్రమణియం భారతితో అనబంధం 
ఏర్డింది. గాంధీజీ చంపారణ్ సతా్యగ్రహం (1917) కనా్న 
ముందుగాన చిదంబరం పిళ్్ళ తమిళనాడు కారిమాకుల సమస్యపై 
పోరాటం చేపట్్ట రు. బిపిన్ చంద్ర పాల్ న జైలు నంచి విడుదల 
చేయించడం, స్వదేశ్ జెండా ఎగురవేయడం కోసం 1908 మ్రిచు 9వ 
త్దీ ఉదయం భారీ ప్రదర్శన నిర్వహంచేందుకు చిదంబరం పిళ్్ళ ఇతర 
నాయకులతో కలసి పాలి న్ చేశరు. దానికి ఆగ్రహంచిన బ్రిటష్ 
పాలకులు ఆయనన కటకట్ల వెనకికా న్ట్్ట రు. తీవ్ర చిత్ర హంసల 
పాలు చేశరు. ఆయనతో గనిలో పని చేయించారు. జైలులో న్న్ 
గానగన కూడా ఆయన లాగాల్సవచిచుందని చెబుతారు. ఆయనకు 

రచన పటలి కూడా అమిత ఆసకితి ఉంది. మెయా్యరం (1914), 
మెయా్యరివు (1915), ఆంథాలజీ (1915), ఆట్బయోగ్రఫీ (1946) 
వంట ఎనో్న స్హతీ గ్రంథాలు రచించారు. 1936 నవంబర్ 18వ 
త్దీన చిదంబరం పిళ్్ళ మరణించారు. 2021 సెప్టంబర్ 5వ త్దీన 
ఆయన జయంతి సందర్ంగా ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ నివాళ 
అరి్స్తి “మన స్్వతంతో్య్రద్యమ్నికి ఆయన విశేష్మైన 
స్వలందించారు. స్వయం-సమృదధి భారత్ కోసం ఆయన కలలు 
గనా్నరు. ఇందుకోసం పోరు్టలు, ష్పి్ంగ్ రంగాలోలి  ఆయన ప్రత్్యకంగా 
కృష్ చేశరు. ఆయన మనందరికీ ప్రత్్యక స్ఫూరితి” అనా్నరు. 

స్వాతంత్య్రం క్సం పోరాడిన 
జాతీయయోధుల కలలు స్కారం 
చేసు్త న్న భారత్

తాము వదిల వెళలిన తరా్వత భారతదేశం ముకకాలవుతుందని 
బ్రిటీష్రులి  అనా్నరు. భారతదేశం ప్రపంచలోన అతి పదదూ 
ప్రజాస్్వమ్యంగా పరిఢవిలులి తుందని వారు ఊహంచి ఉండరు. 

 భారతదేశం ప్రపంచంలోని అత్యంత  చైతన్యవంతమైన 
ప్రజాస్్వమ్్యలోలి  ఒకట. 

 ఓటంగ్ శతం 1951ల్ 46% ఉండగా  2019 నాటకి 
67% అయింది.

ఆజాదీకాఅమృత్మహోత్సవ్క్రీడలు

చైతన్యవంతమైనభారతప్రజాస్వామ్యం
ప్రతి ముగుగొ రు అరుహులైన ఓటరలిలో ఇదదూరు ఓటు వేసుతినా్నరు

పోలింగ్సే్టషన్లసంఖ్య
(లక్షలో్ల)

లోక్సభఎని్నకలో్లఓటర్ల
భాగస్వామ్యం

91.2కోట్లమందఅరు్హలైనఓటర్లతోభారతదేశంప్రపంచంలోనేపదదేప్రజాస్వామ్యం

సూథాలజనాభాలోఇసిఐవదదేనమోదవుతున్నఓటర్లసంఖ్యనిలకడగావృదధి

పోలింగ్సే్టషన్లసంఖ్యఐదంతలుపరుగుదల
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అమృత కాలం-సంకల్్ అమృత కాలం-సంకల్్ 
స్ సిదిధిస్ సిదిధి

దేశనికి బానిసత్వం శృంఖలాల 
నంచి విముకితి కల్ంచాలన్న 

లక్షష్ంతో రాజస్థి న్ కు చెందిన 
తిరుగుబాటుదారుడు అరుజాన్ లాల్ స్ఠి 
తన జీవితాని్న తా్యగం చేశరు. ఆయన 
ప్రజలోలి  కొతతి శకితిని నింపడమే కాదు, 
వారిలో తిరుగుబాటు భావాలు కూడా 
రగిలంచారు. ఆయన 
తిరుగుబాటుదారుడే కాదు, రాజస్థి న్ 
లో స్వతంత్రతా పితగా కూడా ప్రసిదిధి 
చెందిన ఉపాధా్యయుడు. 1880 సెప్టంబర్ 9వ త్దీన రాజస్థి న్ లోని 
జైపూర్ లో ఆయన జనిమాంచారు. 1912లో  ఢిలీలిలోని చాందిన్ చౌక్ లో 
గవర్నర్ జనరల్ లార్డు హారిడుంజ్ ఊరగింపుపై బాంబుదాడిని పాలి న్ 
చేసింది ఆయన. విపలివ బాటలోన దేశని్న విముకతిం చేయాలని 
భావించిన రాస్ బిహారీ బోస్, శచీంద్ర నాథ్ సనా్యల్, అమీర్ చంద్ 
వంట తిరుగుబాటు ప్రముఖులతో ఆయన అనసంధానం అయా్యరు.

రాజస్థి న్ లో స్యుధ విపలివం నిర్వహంచే బాధ్యత రాస్ బిహారీ 
బోస్ ఆయనకు అప్గించారు. అరుజాన్ లాల్  స్ఠి ప్రసంగాలు నిప్పులు 
కకుకాతూ భావోదే్వగపూరితంగా స్గేవి. ఆయన తిరుగుబాటుదారులోలి  
ఒక కాంక్షన, దేశభకితి భావాని్న రగిలంచారు. అవి యువతలో 
ప్రాచుర్యం పందాయి. ఇండోర్ లోని కలా్యణ్ మ్ల్ మహా 
విదా్యలయం హెడ్ మ్స్టర్ గా పని చేసుతిన్న స్ఠిని బ్రిటష్ పాలకులు 
అరెసు్ట  చేశరు. 1922 వరకు 6 సంవత్సరాల పాటు ఆయనన 
కస్టడీలో ఉంచారు. విడుదల అనంతరం అరుజాన్ లాల్ స్ఠి అజీమార్ కు 
మకాం మ్రాచురు. ఆయన మ్రగొదర్శకత్వం పందడానికి ప్రముఖ 
తిరుగుబాటుదారు చంద్రశేఖర్ అజాద్, ఆయన సహచరులు అరుజాన్ 
లాల్ స్ఠిని కలశరు. మీరఠ్ కుట్ర కేసులో నిందితుడు షౌకత్ ఉస్మాన్, 
కాకోరి  కేసులు పరారీ అయిన నిందితుడు అష్ఫూకులాలి  ఖాన్ ఇదదూరికీ 
స్ఠ్ తన నివాసంలో  ఆశ్రయం కల్ంచారు. కలెక్టర్ పోసు్టన కూడా 
స్ఠి తిరసకారించినటు్ట  చెబుతారు. 

జననం:  9 సెప్టంబర్ 1880 
- మరణం: 23 డిసెంబర్ 1941

అర్జు న్ ల్ల్ స్ఠి - ల్ర్డ్  హారడ్ ంజ్ పై  
బాంబు విసరడంల్ కీలక పాత్ర ధార

ఆజాదీకాఅమృత్మహోత్సవ్ క్రీడలు
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ప్రముఖ తిరుగుబాటుదారుడు, 
స్మ్జికవేతతి భూపేంద్ర నాథ్ 

దతాతి 1880 సెప్టంబర్ 4వ త్దీన కోల్ 
కతాతిలో జనిమాంచారు. స్్వమి 
వివేకానందుని చిన్న సోదరుడైన ఆయన 
బ్రహమాసమ్జాని్న అనసరించేవారు. 
యువకుడుగా ఉండగాన 1902లో 
బ్రిటష్ పాలకులపై పోరాటం కోసం 
ప్రమథనాథ్ మిత్రా నాయకత్వంలోని 
తిరుగుబాటు ఉద్యమంలో చేరారు. ఈ 
కాలంలోన ఆయన అరబిందో, బరీంద్ర ఘోష్ కు సని్నహతుడయా్యరు. 
1906లో ఆయన బంగాల్ లో తిరుగుబాటుదారుల వాకుకాగా ఉన్న 
బంగాలీ పత్రిక యుగాంతర్ ఎడిటర్ అయా్యరు. 1907లో దేశద్రోహం 
అభయోగాలపై దతాతిన బ్రిటష్ పోలీసులు అరెసు్ట  చేశరు. ఆయనకు  
ఏడాది  జైలుశక్ష విధించారు. 1908 జులైలో జైలు నంచి విడుదలైన కొదిదూ 
రోజుల తరా్వత ఉన్నత విద్య కోసం ఆయన అమెరికా వెళాలి రు. 
అంతమ్త్రాన ఆయన భారత స్్వతంత్రో్యద్యమ్నికి దూరం కాలేదు. 
భారత స్్వతంత్య్రం కోసం పోరాడుతున్న ఘదర్ పారీ్టలో చేరారు. ప్రథమ 
ప్రపంచ యుదధి కాలంలో ఆయన జరమాన్ వెళలి భారత స్్వతంత్య్రం కోసం 
పోరాడుతున్న తిరుగుబాటు కార్యకలాపాలు, రాజకీయ కార్యకలాపాలోలి  
చురుగాగొ  పాల్గొ నా్నరు. 1916లో ఆయన బరిలిన్ లో భారత స్్వతంత్య్ర 
కమిటీ కార్యదరి్శ అయా్యరు. 1930లో కరాచీలో జరిగిన భారత జాతీయ 
కాంగ్రెస్ వారిషిక సదసు్సలో భారత రైతులకు ప్రాథమిక హకుకాలన ఆయన 
ప్రతిపాదించారు. ఆ తరా్వత కాంగ్రెస్ కమిటీ వాటని ఆమోదించింది. 
అఖల భారత ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ రెండు వారిషిక  సమ్వేశలకు 
భూపేంద్రనాథ్ అధ్యక్షత వహంచారు. తిరుగుబాటు, రాజకీయ 
కార్యకలాపాలకు గాన ఆయనన పలుమ్రులి  బ్రిటష్ పోలీసులు అరెసు్ట  
చేశరు. స్మ్జిక అభు్యన్నతి కోసం ఆయన శ్రమించి పోరాడారు. 
కారిమాక వరగొం కోసం ఆయన అవిశ్ంతంగా కృష్ చేశరు. హందూ 
సమ్జంలో కులతత్వం, అస్కృశ్యత, వివక్ష, మహళలపై అతా్యచారాలన 
ఆయన సమూలంగా వ్యతిరకించారు. భారతీయ సమ్జం, సంసకాకృతిపై 
ఆయన పలు పుసతికాలు రచించారు. తన అన్నగారు స్్వమి వివేకానందపై 
ఆయన ఒక పుసతికం కూడా రచించారు. అది చాలా ప్రాచుర్యంలోకి 
వచిచుంది. 1961 డిసెంబర్ 25వ త్దీన ఆయన కన్న మూశరు.

జననం: 1880 సెప్టంబర్  4 
- మరణం: 25 డిసెంబర్ 1961

శరత్ చంద్ర  బోస్:  సదర్డు నేతాజీ 
సుభాష్ చంద్ర బోస్ బలం

భూపేంద్ర  న్థ్ దతా్త :  బి్ర టిషరలో పై  పోరాటం 
క్సం తిర్గుబాటుదార్గా మారన 

స్వామి వివేకానందుని చిన్న సదర్డు

ఆజాదీకాఅమృత్మహోత్సవ్క్రీడలు

నతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ 
సహోదరుడైన శరత్ చంద్ర బోస్ 

ఆయనకు కుడి భుజంగా 
వ్యవహరించేవారు. శరత్ చంద్ర బోస్ 
అహంస్వాది. సోదరుని సహకారం 
వలలిన నతాజీ ఉన్నత శఖరాలన 
చేరుకోగలగారని అంట్రు. ఒడిశలోని 
కటక్ లో 1889 సెప్టంబర్ 6వ త్దీన 
ఆయన జనిమాంచారు. సుభాష్ చంద్ర 
బోస్ పదదూ సోదరుడాయన. 1911 
సంవత్సరంలో నా్యయవాద విద్య పూరితి చేసుకున్న అనంతరం ఆయన 
ఇంగలిండ్ నంచి వచేచుశరు.  నృపేంద్ర నాథ్ సరాకార్ మ్రగొదర్శకంలో 
ఆయన బారిస్టర్ గా మంచి పేరు గడించారు. దేశనికి తిరిగి వచిచున 
తరా్వత ఆయన నా్యయవాద వృతితి ప్రాకీ్టస్ చేపట్్ట రు. ఆ తరా్వత ఆయన 
తన వృతితిని వదిలపట్ట శసనోలలింఘన ఉద్యమంలో చేరారు. “సోదరుడు 
సుభాష్ చంద్ర బోస్ బలం, కలకతాతిలో శసనోలలింఘన ఉద్యమ్నికి 
నిధులు అందించింది శరత్ చంద్ర బోస్” అని అప్ట హోం శఖ నివేదిక 
పేరకాంది. 1929లో “ఓరియెంట్ ప్రెస్ ఏజెన్్స” పేరిట ఒక వారాతి సంసథి 
ఆయన ప్రారంభంచారు. 1940లో ఆయన “ద నష్న్”  పేరిట వారాతి 
పత్రిక కూడా స్థి పించారు. తరా్వత కొదిదూ సంవత్సరాలకు శరత్ చంద్ర బోస్ 
రాజకీయాలోలి  చేరి పలు పదవులు నిర్వహంచారు. నైతికంగా తప్పు, 
రాజకీయంగా ఒప్పు అంట్ ఏదీ ఉండదని ఆయన నమేమావారు. 
యావజీజావితం ఆయనకు ఆదే మ్రగొదర్శక స్త్రంగా నిలచింది. బంగాల్, 
పంజాబ్ విభజనన వ్యతిరకించిన తొల వ్యకితి శరత్ చంద్ర బోస్. మౌంట్ 
బాటన్ ప్రణాళక ప్రచురణ కనా్న ముందు నంచి ఆయన విభజనన 
వ్యతిరకిస్తిన ఉనా్నరు. 1947 జనవరిలో ఈ అంశం పైన ఆయన 
కాంగ్రెస్ న వీడి అదే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో నిరసన ఉద్యమం 
ప్రారంభంచారు. ఇండియా, పాకిస్థి న్, నపాల్, బరామా, సిలోన్ 
భాగస్్వమ్య దేశలుగా ప్రాంతీయ సంఘటన ఏరా్టు కావాలని ఆయన 
వాదించేవారు. ఆసియాకు ఆగే్నయ ప్రాంతాల ఐక్యతకు ఆయన గట్ట 
మదదూతు ఇచాచురు. 1947 ఆగసు్టలో శరత్ చంద్ర బోస్ సోష్లస్్ట రిపబిలికన్ 
పారీ్టని, 1949లో అని్న సోష్లసు్ట  శకుతిలు ఒకే వేదిక పైకి రావాలని పిలుపు 
ఇచిచున యునైటెడ్ సోష్లస్్ట ఆరగొనైజష్న్ న స్థి పించారు. శరత్ చంద్ర బోస్ 
అసలైన జాతీయవాది. పలు మ్రాగొ లోలి  విభజనన చివరి వరకు 
నిలువరించేందుకు ప్రయతి్నంచిన వ్యకితి ఆయన. 1950 ఫిబ్రవరి 20వ 
త్దీన ఆయన మరణించారు.  

జననం: 6 సెప్టంబర్  1889 
- మరణం: 20 ఫిబ్రవరి 1950
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ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ముకుళత హస్తిలతో స్్వగతం 
పలకి, ఆశ్సు్సలు అందుకుంటున్న ఆ వయోవృదుధి డు ఎవరో కాదు, 
బాల్యంలో ఆయనకు విద్య బోధించిన గురువు జగదీష్ నాయక్. 
ప్రధాన మంత్రి  నరంద్ర మోదీ తన గురువులన గౌరవించడం ఇది 
మొదట స్రి కాదు. గతంలో ఆయన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా 
ఉన్న కాలంలో 2005 సంవత్సరంలో తన గురువులన 
గౌరవించడానికి ఒక కార్యక్రమం నిర్వహంచారు.  ఆ 
కార్యక్రమ్నికి 27 మంది గురువులన ఆహా్వనించారు. గతంలో 
ఇలాంట కార్యక్రమం దేశంలో ఎకకాడా చూడలేదు, కన్సం వినలేదు 
అని  అప్ట గుజరాత్ గవర్నర్ నావల్ కిశ్ర్ శరమా అనా్నరు.

“నన తిరుగుబాటు వితతినాలు నాటుతునా్నన” “నన తిరుగుబాటు వితతినాలు నాటుతునా్నన” 
అని ఒక ఉపాధా్యయుడు చెపా్రు. అని ఒక ఉపాధా్యయుడు చెపా్రు. 

ఉపాధా్యయుని శకితి ఏమిట్ ఆ సమయంలో మేం ఉపాధా్యయుని శకితి ఏమిట్ ఆ సమయంలో మేం 
గురితించలేకపోయాం, కాని తన విధిని గురితించలేకపోయాం, కాని తన విధిని 

నిర్వరితించడంలో ఆనందం పందే వ్యకితి గురువు.నిర్వరితించడంలో ఆనందం పందే వ్యకితి గురువు.
- నరంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి- నరంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
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5 సెప్ట ంబర్ 

ఉపాధా్యయ దిన్తస్వం
ఉపాధా్యయుని వంటి వ్యకి్త  మర్కర్ండర్.

గురూ కో సిర్ రాఖియే, చలియే ఆజ్ఞా  మాహీ|గురూ కో సిర్ రాఖియే, చలియే ఆజ్ఞా  మాహీ|
కహో కబీర్ తా దాస్ కో, తీన్ లోకే భయ్ నహీ||కహో కబీర్ తా దాస్ కో, తీన్ లోకే భయ్ నహీ||
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