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समाचार-सार

श््वविक महामारी के सकंट से उभरन ेके बाद भारतीय अर््थव्यविस्र्ा तजेी स ेआगे 
बढ़ रही ह।ै ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ब्वि्ववि की 5विीं सबस ेबड़ी अर््थव्यविस्र्ा बने 
भारत में सरकार का जीएसटी सगं्रह भी ब्नत नए ररकॉर््ड बना रहा है। चाल ूब्वित्त 

विर््थ में लगातार 9 महीने स ेजीएसटी का सगं्रह 1.40 लाख करोड़ रुपय ेस ेऊपर आ रहा 
ह।ै इतना ही नहीं अप्लै, 2022 स ेनविबंर, 2022 तक के 8 महीन ेमें ही करीब 12 लाख 
करोड़ रुपय ेका जीएसटी सगं्रह हुआ ह ैजो ब्पछल ेविर््थ इसी अविब्ि के मकुाबल ेकरीब 
2.50 लाख करोड़ रुपय ेअब्िक ह।ै

नविबंर, 2022 में 1,45,868 करोड़ रुपय ेएकत्र ब्कया गया ब्जसमें सीजीएसटी 
25,681 करोड़, एसजीएसटी 32,651 करोड़, आईजीएसटी 77,103 करोड़ और 
10,433 करोड़ रुपये उपकर शाब्मल है। इसमें माल के आयात पर एकब्त्रत कर भी 
शाब्मल है। नविबंर का राजस्वि ब्पछल ेसाल इसी अविब्ि में जटुाए गए जीएसटी स े11% 
अब्िक ह।ै

नौ महीन ेस ेलगातार 1.40 लाख करोड़ 
रुपय ेस ेज्ादा जीएसटी सगं्रह

श में ब्नविशे के ब्लए सरकार लालफीताशाही की जगह ‘नशेनल ब्सगं ब्विरं्ो 
ब्सस्टम’ के तौर पर ररे् कारपेट ब्बछा रही ह।ै मके इन इंब्र्या, स्टाट्डअप इबं्र्या 
और उत्पादन-संबद्ध प्ोत्साहन योजना (पीएलआई) को मजबूती देन े और 

व्यापार सुगमता के ब्लए शरुु “नशेनल ब्सगंल ब्विरं्ो ब्सस्टम” केंद्र वि राज्य सरकार से 
मजंरूी ब्दलविान ेमें ब्नविशेकों के  ब्लए “विन स्टॉप शॉप” की भबू्मका ब्नभा रहा है। केंद्रीय 
विाब्िज्य एवि ंउद्ोग मतं्री पीयूर् गोयल न े5 ब्दसबंर को नई ब्दल्ली में इस प्िाली की 
समीक्ा की ह।ै

एनएसर्ब्ल्यएूस में करीब 76 हजार आविदेन आए र् ेब्जसमें स ेकरीब 48 हजार 
को मजंरूी द ेदी गई है। अभी तक 27 केंद्रीय ब्विभागों और 19 राज्यों को एनएसर्ब्ल्यएूस 
स ेजोड़ा जा चकुा ह,ै बाकी ब्विभागों और राज्यों को भी जोड़ा जा रहा है। विाहन स्क्रैब्पगं 
नीब्त, इर्नेॉल नीब्त, आभूर्िों की हॉलमाब्किंग, पटे्ोब्लयम एवि ं ब्विस्फोटक सरुक्ा 
सगंठन प्मािन और राष्ट्ीय भबू्म बैंक पूरी तरह से शाब्मल ह।ै एनएसर्ब्ल्यूएस एक 
महत्विाकांक्ी पहल ह ैजो दशे में ब्नविशे बढ़ाने और अनपुालन बोझ में कमी लाने के 
ब्लए शरुू ब्कया गया है।

करी स ेसवेिा ब्नविबृ्त के बाद विररष्ठ नागररकों के जीविन के 
इस पड़ावि पर पेंशन ही जीविन यापन और आपात श्स्र्ब्त 
में सहायता का माध्यम होती है। इस अविस्र्ा में नविबंर 

महीने में बैंक या पेंशन जारीकता्थ एजेंसी में जाकर जीविन 
प्मािपत्र जमा करान े का झंझट खत्म करके केंद्र सरकार 
न ेघर बठेै ब्र्ब्जटल जीविन प्माि की जो शरुुआत की र्ी, 
विररष्ठ नागररक उस ेतजेी से अपना रह ेहैं। ब्पछले एक साल में 
ब्र्ब्जटल प्मािपत्र के उपयोकता्थ 72% बढ़ गए हैं।
फेस ररकॉब्निशन तकनीक से लसै ब्र्ब्जटल जीविन प्मािपत्र 
का शभुारभं 2014 में ब्कया गया र्ा। अब उमगं एप, स्र्ानीय 
नागररक सवेिा केंद्र ही नहीं बश्ल्क र्ाब्कये और ग्रामीि र्ाक 
सवेिक के माध्यम स ेभी यह ब्र्ब्जटल जीविन प्माि पेंशनभोगी 
जमा करा सकते हैं। योजना की शुरुआत स े6 ब्दसबंर, 2022 
तक 6.8 करोड़ स ेज्यादा और ब्पछल े60 ब्दन में 5 लाख से 
ज्यादा ब्र्ब्जटल जीविन प्मािपत्र पेंशनभोब्गयों की तरफ से 
जमा कराए जा चकेु हैं।

व्ापार सगुमता के ललए 
“वन स्टॉप शटॉप- नेशनल

 लसंगल ववंडो लसस्म”

नौ

एक साल में 72% बढ़ गए डडजजटल 
जीवन प्रमाणपत्र प्रयोगकताता

	 जीवन	 प्रमाण	 स	े सबंधंित	 अधिक	 जानकारी	
https://jeevanpramaan.gov.in/#home 
स	ेली	जा	सकती	है।

	 Øउमगं	एप	पर	जनरेट	कर	सकत	ेहैं	 धिधजटल	जीवन	
प्रमाणपत्र।

	 Øसत््यापन	के	धलए	UIDAI	स	ेप्रमाधणत	बा्योमेधरिक	
धिवाइज	रखेें।

	 एप	िाउनलोि	करन	ेके	 धलए	9718397183	नबंर	
पर	धमस्ि	कॉल	देें।

विै

दे
सांस््ककृडि्क
डवरासि 
समृद्ध हो रही 

अमृत काल में विकास के साथ विरासत 
को सशक्त करते हुए सांस्ककृवतक स्थलों के 

जीर्णोद्ार, कनेक्क्टिविटिी और संरक्षर् की नई 
सोच के साथ हो रहा नए भारत का उदय...
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ఆర్మీ దినోత్సవం: 15 జనవరి

‘‘ఆర్మీ డే సందర్ంగా సాహసులైన సైనికులు, గౌరవనీయులైన మాజీ సైనికోద్్యగులు, వారి 
కుటంబాలకు శుభాకాంక్షలు అందిసు్తన్్నను. భారత సైన్యం సాహసం, విధి పట్ల వారి ఉన్న అంకిత 

భావం అందరికీ తెలుసు. దేశ భద్రతకు భారత సైన్యం అందించిన అమూల్యమైన సేవ మాటలో్ల 
వరి్ణంచడం సాధ్యం కాదు. భారత సైన్యం అంత్యంత సంకి్లష్టమైన ప్రదేశాలో్ల సేవలందించడమే 

కాకుండా ప్రకృతి వైపర్త్్యలు,  మానవత్ పూర్వకమైన సంక్షోభాలు ఏర్పడిన సమయాలో్ల దేశ 
వాసులకు సేవలందించడంలో ఎపు్పడూ మందు వరుసలో ఉంటంది.  ప్రపంచ దేశాలో్ల శాంతి 
పరిరక్షక దళాలకు సైన్యం అందించే విశేషమైన సేవలకు భారతదేశం గర్వపడుతూ ఉంటంది.’’ 

 

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మేంత్రి

భారత సైన్ేం అసమానమైన ధైర్ేం, సాహసేం, త్్గాలకు చిహ్ేం. భారతమాతకు గర్వకారణేం.  సాయుధ దళాల 
నిసా్వర్థ సేవ, అేంకిత భావేం పట్ల ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు గర్వపడత్డు. భారత సైన్ేం సాహసేం, సమర్థత అేందరికీ 

తెలిసేందే. దేశాని్ నిరేంతరేం కేంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ, వైపరీత్్లు, ప్రమాదాలు ఏర్పడిన సమయేంలో 
మానవత్పూర్వకమైన సేవ అేందేంచే తీరుఫై ప్రతి ఒక్క పౌరుడు అచేంచల విశా్వసేంతో గర్వపడుతూ ఉేంటాడు.
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FOUNDATION OF A NEW INDIA

FOUNDATION OF A NEW INDIA
AMRIT YATRA
AMRIT YATRAAMRIT SPECIAL

100 DECISIONS THAT WILL ACT AS DRIVING FACTORS FOR  

THE NATION'S GROWTH AS IT MARCHES TOWARDS 100TH  

ANNIVERSARY OF THE INDEPENDENCE

For free distribution
September 16-30, 2022

September 16-30, 2022

Volume 3, Issue 6

Volume 3, Issue 11

December 1-15, 2022

December 1-15, 2022For free distribution

THROUGH "MISSION L
THROUGH "MISSION LiiFE," INDIA IS SHOWING THE WORLD A NEW APPROACH TO 

FE," INDIA IS SHOWING THE WORLD A NEW APPROACH TO 

SOLVING THE CHALLENGES POSED BY CLIMATE CHANGE WHILE PRESERVING ITS 

SOLVING THE CHALLENGES POSED BY CLIMATE CHANGE WHILE PRESERVING ITS 

RICH TRADITION OF HARMONY WITH NATURE

RICH TRADITION OF HARMONY WITH NATURE

LIFESTYLELIFESTYLE

ENVIRONMENT-FRIENDLY 

ENVIRONMENT-FRIENDLY 

For free distribution

October 16-31, 2022

Volume 3 Issue 8

INDIAN PRODUCTS 
INDIAN PRODUCTS GOING GLOBAL

GOING GLOBAL
WITH THE ''VOCAL FOR LOCAL'' MANTRA, INDIAN PRODUCTS  

WITH THE ''VOCAL FOR LOCAL'' MANTRA, INDIAN PRODUCTS  

ARE MOVING FROM LOCAL TO GLOBAL

ARE MOVING FROM LOCAL TO GLOBAL

New India Samachar    November 1-15, 2022 1New India Samachar    September 1-15, 2022 1

  

ఆజాదీ అమృత్ మహోత్సవ్ సరీస్ లో 
భాగేంగా సేంఘటిత శకితితోనే 
విజయేం సాధ్ేం అని మనకి 
బోధేంచిన సాహసుల గాథలు 
చదవేండి | 36-39

ఈ నూతన సేంవత్సర తొలి సేంచికలో భారతదేశేం సాేంస్కకృతిక వారసత్వేం, గౌరవానికి కొతతి వైభవేం కలి్పస్తి అభివృదధి చేందన 
దేశేంగా పరివరతిన చేందే దశగా ఎలా మేందడుగు వేసుతిన్ద చదవేండి.                                       పేజీలు 6-25

దేశ సంఘటిత 
శక్తి క్ గురితి ంపు 

బారత న్యకత్వంలో జి-20 

అభివృది్ధ చందిన భారత నిర్మీణానికి మంత్ం 

మంత్రిమండలి నిర్ణయాలు

జీవించవలసిన విధాన్ని్న బోధించే ఆయుర్్వదం

ఉజాలా: ఇంధన విప్లవం దిశగా పెద్ద అడుగు 

సంక్షిప్త సమాచారం   4-5

అేంతర్జా తీయ సవాళ్ల నడుమ ప్రపేంచాని్ ఆకట్టు కుేంట్న్ భారత 
సాేంస్కకృతిక వర్ణా లు   26-28

జాతి సర్వతోమఖాభివృదధికి ర్ష్ట్రా ల అభివృదధి  32-33

ఈ సేంచికలో వ్కితిత్వ విభాగేంలో భారత రత్ డాకటుర్ భగవాన్ దాస్ కథ 
చదవేండి  40

9వ ప్రపేంచ ఆయుర్వద సదసు్సలో పిఎేం ప్రసేంగేం  34-35

పిఎేం ఉజాలా ఎనిమిద సేంవత్సర్ల విజయేం    30-31

అభివకృదిధి , వారసత్ం

నవభారతం: కొతతి  ఆలోచనలకు నంది

లోప లి పేజీలోలో

చలి్లంచిన ప్రీమియంకు 5 రెట్ల ప్రతిఫలం అందుకున్న రైతులు 
ప్రధాన పథకేం పిఎేం ఫసల్ బీమా యోజన గురిేంచి చదవేండి     29
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సమాచార్సమాచార్
సంపాద కుడు 
స తయూంద్ర  ప్ర  కాష్ ,  
ప్రినిసిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్్యలయం, 
న్్యఢిల్్ల

డిజై నర్్స
అభయ్ గుపాతి

లంగ్్జ్ ఎడిట ర్లో
సుమిత్ కుమార్ (ఇేంగ్్లష్), 
జయ్ ప్ర కాశ్ గుపాతి  (ఇేంగ్్లష్)
నదీమ్ అహమీద్ (ఉర్దూ ),
పౌల మి ర క్షిత్ (బేంగాలీ)

సీనియర్ కన్సలి్ట ంగ్ ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

అసిస్ట ంట్ క న్స లి్ట ంగ్ ఎడిట ర్ 
అఖిలేష్ కుమార్

చంద న్ కుమార్ చౌద రి  

సీనియర్ డిజై నర్ 
శ్యూమ్ శంకర్ తివారి
రవంద్ర  కుమార్ శరమీ

13 భాషలోలో  అందుబాటులో ఉన్న న్యూ 
ఇండియా సమాచార్ చదవడానిక్ ఈ 

క్ంది లింక్ క్లో క్ చేయండి

నూ్ ఇేండియా సమాచార్ పాత 
సేంచికలను చదవడానికి ఈ కిేంద లిేంక్ 

కి్లక్ చేయేండి:

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

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

‘నూ్ ఇేండియా సమాచార్’ పై 
ఎప్పటికప్పుడు సమాచారేం 
తెలుసుకునేేందుకు టి్వటటుర్ పై  

@NISPIBIndia ను అసరిేంచేండి.

పార్లమంట శీత్కాల సమావేశాలు

జాతీయ న్యకుల ఆదర్శాలను యువతరం అనుసరిసు్తంది

ఉన్నత విద్యలో స్వయం-సమృద్ధ భారత్ వీక్షణ 

లోక్ సభలో 97 శాతేం, ర్జ్సభలో 102 శాతేం ఉత్్పదకత         41

పార్లమేంట్ భవనేంలో జాతీయ నేతలకు నివాళిలో భాగసా్వమలైన యువతరేం  42-43

ఈ సేంచికలో వ్కితిత్వ విభాగేంలో భారత రత్ డాకటుర్ భగవాన్ దాస్ కథ చదవేండి  44

Published & Printed by Manish Desai, Director General, on behalf of Central Bureau of Communication Printed at JK Offset 
Graphics Pvt. Ltd., B-278, Okhla Ind. Area Phase-I, New Delhi-110020, Communication Address : Room No–278, Central 

Bureau of Communication,   2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003. e-Mail:  response-nis@pib.gov.in,
RNI No. : DELTEL/2020/78829



2

అందరికీ న్తన  సంవతసిర శుభాకాంక్షలు.

 2023 సేంవత్సరేం కేవలేం కా్లేండర్ లో ఒక 
పేజీ కాదు. జాతి జీవన యానేంలో ఒక కీలక ఘటటుేం. 
అమృత మహోత్సవ్ నుేంచి అమృత కాలేంలోకి ప్రవేశిసుతిన్ 
ఈ కీలక ఘటటుేంలో మహోజ్వల కథనేం రచిేంచేేందుకు 
సమాయతతిేం అవుతోేంద. భారతదేశేం సేంకల్ప శకితి 
సేంవత్సరేంలోకి అడుగు పెడుతున్ తరుణేంలో కొతతి శకితిని 
పేంజుకుేంద. ఎర్రకోట బురుజుల నుేంచి ప్రధాన మేంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ ప్రకటిేంచిన సేంకల్పేం ప్రతి ఒక్కరి వారసత్వ 
గౌరవాని్ వాసతివేంలోకి తెసుతిేంద. భారతదేశేంలో నేడు కొతతి 
సేంకలా్పలు ఏర్పడుతున్్యి. అభివృదధి చేందన దేశేంగా 
అవతరిేంచేేందుకు ప్రారేంభమైన అదుభుత ప్రయాణేంలో 
సాేంస్కకృతిక వారసత్వేం కూడా కీలకమైన అేంశేం. ఏ దేశ 
విజయేంలో అయిన్ సాేంస్కకృతిక వైభవేం కూడా ఒక కీలక 
ఘటటుేం కావడేం వల్ల జాతి సాేంస్కకృతిక  వారసత్వ సమన్తి 
మన జీవనరఖగా మారుతోేంద.

2023 సేంవత్సరేం నవభారత సుసేంపన్తతో 
ప్రారేంభమవుతోేంద. సాేంస్కకృతిక  వారసత్వేం పట్ల 
గర్వేంతో భారతదేశేం నేడు సమన్తమైన భవిష్తుతికు 
బాటలు వేసుకుేంటేంద. సువరణా చరిత్రలో కొతతి కోణాని్ 
ఆవిష్కరిేంచుకుేంటేంద.

 వాసతివానికి భావేం, పరోగతి, సాేంస్కకృతిక  
వారసత్వేం పరస్పరేం అనుసేంధానమై ఉేంటాయి. నూతన 
సేంవత్సర ప్రత్్క సేంచికలో ఇదే మఖచిత్ర కథనేం. ప్రతి 
పౌరుని మనసు నుేంచి బానిసత్వ భావాలు తుడిచివేస 
సాేంస్కకృతిక  వారసత్వ పరిరక్షణకు తీసుకుేంట్న్ చర్లు, 

సాేంస్కకృతిక  వారసత్వేం పట్ల ప్రజలు గర్వపడేలా చేయడేం 
కోసేం చేపటిటున కార్క్రమాలను ఈ కథనేం వివరిసుతిేంద. 
ఇదే సమయేంలో నవభారతేం గర్వేంతో భవిష్తుతికు 
అభివాదేం చేసేేందుకు సమాయతతిమవుతోేంద. 

 ఈ సేంచికలో జనవరి 12వ త్దీన కాశీలో 
జని్మేంచిన దేశ తొలి భారతరత్ భగవాన్ దాస్ కు మేమ 
నివాళి అరి్పసుతిన్్ేం.  భారతదేశ జి-20 అధ్క్షత భారతదేశ 
స్వయేం-సమృదధిత్ పరివరతినలో ఒక కీలక ఘటటుేం. ఈ 
మహోజ్వల ఘటాటు ని్ పరస్కరిేంచుకుని నిర్వహిసుతిన్ పలు 
కార్క్రమాల వివర్లు ఈ సేంచికలో పేందుపరిచాేం. 
అేంత్కాదు, మహార్ష్రా, గోవా పర్టనల సమయేంలో 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ అేందేంచిన అభివృదధి 
కానుకల వివర్లు కూడా పేందుపరిచాేం. ఉజాలాతో 
దేశేం ఏ రకేంగా వెలుగులు విరజిమ్మతోేంద, ప్రధానమేంత్రి 
ఫసల్ బీమా యోజన విజయేం వేంటి కథన్లు ఇేందులో 
ఉన్్యి.

 అమృత్ మహోత్సవ్ సీరీస్ లో పలువురు యోధుల 
సాహస గాథలు, జాతీయ యువజన దనోత్సవేంగా సా్వమి 
వివేకానేంద జయేంతి, ఆరీ్మ డే కథన్లు కూడా ఈ 
సేంచికలో ప్రచురిేంచాేం.  

 మీ అమూల్మైన సలహాలు పేంపతూ ఉేండేండి.

సంపాదకీయం
అమృత కాలంలో సాంస్ృతిక అభివృది్ధ

(సత్యంద్ర ప్రకాష్)

హందీ, ఇంగ్్లషు సహా 11 భాషలో్ల పత్రికను
చదవండి/డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.

https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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DEEN DAYAL ANTYODAYA YOJANA-NATIONAL LIVELIHOOD MISSION IS GIVING WOMEN'S POWER A NEW 

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

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

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

స్వయం-సహాయక బృందాల గురించి తెలుసుకోవడం ఆనందదాయకం

నూ్ ఇేండియా సమాచార్ నవేంబర్ 16-30 సేంచికలో ప్రచురిేంచిన స్వయేం-సహాయక 
బృేందాల గురిేంచిన వా్సేం చాలా  ఆసకితికరేంగా ఉేంద. ప్రధానమేంత్రి ప్రారేంభిేంచిన ఈ 
కార్క్రమేం మహిళల ఆరి్థక అభ్్న్తికి దోహదపడుతుేంద. ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
దూరదృష్టుతో  ఈ అడుగేశారు. ఇప్పటి వరకు 8.62 కోట్ల కుట్ేంబాలు స్వయేం-సహాయక 
సేంఘాలో్ల  చేర్యి. తగినేంత సమాచారేం అేందుబాట్లో లేని కారణేంగా ఇేంకా ఎనో్ 
కుట్ేంబాలు అనుసేంధానేం కాలేకపోతున్్యి. ఇలాేంటి సమాచారేం ప్రతి ఒక్కరికీ 
తెలిసేేందుకు వీలుగా ఈ  పత్రిక గ్రామీణ ప్రాేంత్లో్ల  ప్రతి కుట్ేంబానికి పేంపిణీ చేయగలరని 
నేను విశ్వససుతిన్్ను. 
ఆసార్ం, నందకుమార్ ఉధాన్

snudhan200@g.mail.com

పోటీ పర్క్షలకు సహాయం లభిసు్తంది 

నూ్ ఇేండియా సమాచార్ కొతతి  సేంచిక 
అేందేంద. వరతిమాన పరిణామాలు, 
కార్కలాపాలకు సేంబేంధేంచిన సమాచారేం 
పత్రికలో అేందుబాట్లో ఉేంద. ఈ సేంచికలో 
అమృత్ మహోత్సవ్ సీరీస్ లో ప్రచురిేంచిన 
యోధుల కథన్లు సహా అని్ కథన్లు 
ఆకట్టు కున్్యి. అలాగే ఈ పత్రికలోని ఇతర 
వా్సాలు కూడా చదవదగినవిగా ఉన్్యి. పోటీ 
పరీక్షలకు కూడా ఈ పత్రిక ఎేంతో ఉపయోగకరేం.
ashishprabhatmishra@gmail.com

అదు్తమైన ప్రచురణ  
నూ్ ఇేండియా సమాచార్ చదవడేం చాలా ఆనేందేంగా ఉేంద. ఈ పత్రికలోని వారతిలు, భారత దేశ అభివృదధి ప్రణాళికలకు సేంబేంధేంచిన 
కథన్లు చాలా ఆసకితికరేంగా ఉేంట్న్్యి. సా్వతేంత్్ర అమృత్ మహోత్సవ్ దీనికి మరిేంత వన్్ తెచి్చేంద. పలువురు సాహస యోధులు 
దేశానికి అేందేంచిన సేవల గురిేంచి చదవినప్పుడు వారితో పోలి్చత్ అసలు మేేం దేశానికి ఏ రకమైన సహాయేం చేయగలుగుతున్్ేం అని 
ఆలోచిసేతి విచారేం కలుగుతోేంద. నూ్ ఇేండియా సమాచార్ తొలిసారి చదవిన తర్్వత దానికి దాసోహేం అయిపోయాను. వీలైత్ 
సా్వతేంత్్ర అమృత్ మహోత్సవ్ లోని సాహసవేంతుల కథలన్్ పసతిక ర్పేంలో ప్రచురిేంచేండి. దాని వల్ల ప్రతి ఒక్కర్ ఆ చిరస్మరణీయ 
కథన్లను తెలుసుకోగలుగుత్రు.
గుర్మీంద్ర, gurmendra@gmail.com

My mother also reads the New India Samachar magazine.
My name is M. Satish Arvind, and I am from Tiruchirappalli, Tamil Nadu. I am very happy to read New India 
Samachar magazine. There is a lot of information about the government of India's initiatives in this. My mother 
also reads this magazine.

Mr. Satish Arvind, omravindh@gmail.com

నేను రైతుని. న్్య ఇండియా సమాచార్ క్రమం తప్పకుండా 

చదువుత్ను. 

కేేంద్ర ప్రభ్త్వేం చేపటిటున ‘‘ఒకే జాతి, ఒకటే బ్ేండ్ ఇేండియా ఎరువు’’ 
అనే చొరవ బాగుేంద. భూమి, న్రు, గగనతలాలో్ల  పెరుగుతున్ 
కన్కిటువిటీపై ప్రచురిేంచిన మఖపత్ర కథనేం చదవడేం ఆనేందేంగా ఉేంద. 
నవ భారతేంపై ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ కల ఇప్పుడు నిజేం 
అవుతోేంద, ‘‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్’’ సదాధి ేంతేంలో అభివరిణాేంచిన 
విధేంగా అభివృదధి బాటలో జరుగుతున్ ప్రయాణానికి 
భారతీయులేందర్ మదదూతు ఇవా్వలన్ద న్ అభ్ర్థన.
ఆకాశ్ వరమీ,  akashvermaup50@gmail.com

ఉత్తర ప్రతు్యత్తర్ల చిరున్మా:  ర్మ్ నేంబర్-278, సేంట్రల్ బ్్రో ఆఫ్ కమూ్నికేషన్, సకేండ్ 
ఫ్్ల ర్, స్చన్ భవన్, నూ్ఢిలీ్ల - 110003

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

అనుసరించిండి@NISPIBIndia
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మూడు విమానశ్ర యాలోలో  డిజి యాత్ర  వయూవస్థ  

పా్ర రంభం : ఇకపై  ముఖమే బోరి్డ ంగ్ పాస్

దేశేంలో ప్రపేంచ శ్రేణి మౌలిక వసతులు 
అభివృదధి చేయాలనే సేంకల్పేంలో 

భాగేంగా మౌలిక వసతులో్ల  కొతతి రికారుడులు 
న్లకొలు్పతున్్రు. చీన్బ్ నదపై 
ప్రపేంచేంలోనే ఎతెతైన రైల్ వేంతెన నిరి్మేంచారు. 
నదీ మటాటు నికి 259 మీటర్ల ఎతుతిలో దీని్ 
నిరి్మేంచడేం ఒక రికారుడు . అలాగే, కేవలేం 18 
గేంటల కాలవ్వధలో 25 కిలో మీటర్ల సేంగిల్-లేన్ రహదారి 
నిరి్మేంచడేం, రోజుకి 37 కిలో మీటర్ల నిడివి గల హైవేలు నిరి్మేంచడేం.. 
రెేండూ గిన్్స్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డు రికారుడులో్ల కి ఎకా్కయి. ఇప్పుడు ఒకే 
సతిేంభేంపై మట్రోరైలు, హైవే ఫ్లై ఓవర్ రెేండిేంటితో దేశేంలోనే అతి 

పడవైన డబుల్-డెక్కర్ వేంతెన నిరి్మేంచి దేశేం మరో 
రికారుడు  నమోదు చేసేంద. దేశేంలోనే అతి పడవైన 
డబుల్-డెక్కర్ వేంతెన (3.14 కిలో మీటరు్ల ) నిరి్మేంచి 
గిన్్స్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డు  రికార్్స్  లో సా్థ నేం 
సేంపాదేంచినేందుకు నేషనల్ హైవేస్ సేంస్థను, 
మహార్ష్రా మట్రోను కేేంద్ర రోడుడు  రవాణా, హైవేల 
శాఖ మేంత్రి నితిన్ గడ్కరి అభినేందేంచారు. ఈ 

ప్రాజెకుటు  ఇప్పటికే ఆసయా బుక్ ఆఫ్ రికార్్స్, ఇేండియా బుక్ ఆఫ్ 
రికార్్స్ లో సా్థ నేం సేంపాదేంచిేంద. ఇలాేంటి ప్రాజెకుటులు దేశేంలో 
ప్రపేంచ శ్రేణి మౌలిక వసతులు కలి్పసాతిమన్ ప్రధాన మేంత్రి  నరేంద్ర 
మోదీ హామీని నిజేం చేసుతిన్్యని గడ్కరి అన్్రు.   

ఒకే సతి ంభంపై  మెట్్ర రై లు, ఫ్లై  ఓవర్
గిన్్నస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్్డ  రికార్్డ ్స

డిజి యాత్ ప్రధాన్ంశాలు
 డిజియాత్ర యాప్ ఐఒఎఫ్, ఆేండ్రాయిడ్ పా్ల ట్ ఫార్్మ లపై 

అేందుబాట్లో ఉేంట్ేంద. 
 స్వచ్చేందేంగా సీ్వకరిేంచే ఈ సేవ అేందుకునేేందుకు డిజి యాత్ర 

యాప్ లో ఆధార్ కారుడు , ఫొటగ్రాఫ్ తో ఒక్కసారి నమోదైత్ 
చాలును. 

 గోప్త కోసేం వ్కితిగత గురితిేంప వివర్లను (పిఐఐ) సేంట్రల్ 
గా సోటు ర్ చేయడేం జరగదు. 

 24 గేంటల తర్్వత సర్వర్ నుేంచి డేటా తొలగిసాతిరు. ప్రయాణ 
వివర్లు మాత్రేం ప్రయాణికుని వా్లట్ లో భద్రేంగా సోటు ర్ 
అయి ఉేంటాయి.

సంక్షిప్త సమాచారం

జీవన సరళత కోసేం జరుగుతున్ ప్రయత్ేంలో ఎక్కడ వీలైత్ 
అక్కడ ఏ అవరోధాలు లేని  సేవ అేందేంచడేం అత్ేంత కీలకేం. 

ఈ అేంశాని్ దృష్టు ఉేంచుకుని కేేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ 
మేంత్రి జ్్దర్దత్ సేంధయా డిసేంబర్ 1వ త్దీన ప్రయాణాలు 
ఎలాేంటి అవరోధాలు లేకుేండా సాగేేందుకు డిజియాత్ర 
ప్రారేంభిేంచారు. దీేంతో ఇక మీరు బోరిడుేంగ్ పాస్ పేందేేందుకు 
అధక సమయేం వేచి చూడనక్కరలేదు, పేపర్ వర్్క తో పని లేదు. 
డిజియాత్ర-ఫేష్యల్ రికగి్షన్ వ్వస్థ (ఎఫ్.ఆర్.టి) ప్రసుతితేం నూ్ 
ఢిలీ్ల, వారణాస, బేంగళూరు విమాన్శ్రయాలో్ల  అేందుబాట్లో 
ఉేంద. దీని్ 2023 మారి్చ న్టికి హైదర్బాద్, కోల్ కత్, పూణె, 
విజయవాడ విమాన్శ్రయాలో్ల  కూడా ప్రవేశపెడత్రు. తదుపరి 
దశలో దేశేం అేంతటా కూడా దీని్ అమలు పరుసాతిరు. డిజి యాత్ర 
మొబైల్ వా్లట్ ఆధారిత వికేేంద్రీకృత వ్వస్థ. ఈ కాేంటాక్టు లస్, 
పేపర్ లస్ విధానేంలో మీ మఖమే మీ బోరిడుేంగ్ పాస్ అవుతుేంద.  
ప్రవేశదా్వరేంలోను, సకూ్రిటీ చక్ వదదూ మఖేం చూపిసేతి చాలు. 
ప్రసుతితేం దీని్ దేశీయ ప్రయాణికులకు మాత్రమే అేందుబాట్లోకి 
తెచా్చరు. డిజి యాత్ర ప్రారేంభిేంచడేంతో భారతదేశేం లేండన్ లోని 
హీత్రో విమాన్శ్రయేం, అమరికాలోని అటా్ల ేంటా విమాన్శ్రయేం 
వేంటి ప్రపేంచశ్రేణి విమాన్శ్రయాల సరసన సా్థ నేం 
సేంపాదేంచుకుేంద. 
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ప్రపేంచేంలో కోవిడ్ మహమా్మరి అనేంతరేం భారత ఆరి్థక వ్వస్థ వృదధి 
చేందుతోేంద. బ్రిటన్ ను పక్కకు న్టిటు భారతదేశేం ప్రపేంచేంలో 5వ పెదదూ ఆరి్థక 

వ్వస్థగా అవతరిేంచిేంద.  ప్రతి రోజూ కొతతి రికారుడులు నమోదు చేసోతిేంద. జి.ఎస్.టి 
కలక్షన్లలో భారతదేశేం కొతతి రికారుడులు నమోదు చేసోతిేంద. వరతిమాన ఆరి్థక 
సేంవత్సరేంలో వరుసగా తొమి్మద న్లలుగా జి.ఎస్.టి వస్ళ్్ల  ర్.1.40 కోట్లకు పైన 
నిలకడగా ఉన్్యి. 2022 ఏప్రిల్ నుేంచి 2022 నవేంబర్ న్లల మధ్ కాలేంలో 
ర్.12 లక్షలకు పైబడి జి.ఎస్.టి వస్ళ్్ల  నమోదయా్యి. గత సేంవత్సరేం ఇదే 
కాలేంలో వచి్చన వస్ళ్ల కన్్ ఇద ర్.2.50 లక్షలు అధకేం. 2022 నవేంబర్ లో 
ర్.1,45,868 కోట్్ల  వస్లయా్యి. ఇేందులో ర్.25,681 కోట్్ల  స.జి.ఎస్.టి 
కాగా, ర్.32,651 కోట్్ల  ఎస్.జి.ఎస్.టి, ర్.77,103 కోట్్ల  ఐ.జి.ఎస్.టి, సస్ 
ర్.10,433 కోట్్ల . దగుమతులపై వస్లైన పను్లు కూడా ఇేందులో ఉన్్యి. 
గత ఏడాద నవేంబర్ న్ల వస్ళ్ల కన్్ ఈ  నవేంబర్ వస్ళ్్ల  11 శాతేం అధకేం.

వర్సగా తొమిమీదవ నెల 1.40 లక్షల కోటలో  
రూపాయలు దాటిన జి.ఎస్.టి వసూళ్లో

దేశేంలో పెట్టు బడులకు ఉత్తిజేం కలిగిేంచడానికి ప్రభ్త్వేం ‘‘జాతీయ సేంగిల్ విేండో 
వ్వస్థ’’ దా్వర్ రెడ్  టేప్  ను రెడ్ కారె్పట్ గా మారు్చతోేంద. మేక్ ఇన్ ఇేండియా, 

సాటు ర్టు-అప్ ఇేండియా, ఉత్పతితి అనుసేంధానిత ప్రోత్్సహక పథకేం (పిఎల్ఐ) వేంటి 
వివిధ చొరవలకు ఉత్తిజేం కలిగిేంచడేం, వా్పార సరళీకరణలో ఈ ‘‘జాతీయ సేంగిల్ 
విేండో వ్వస్థ’’ కీలక పాత్ర పోష్సుతిేంద. ఇన్్వసటురు్ల  కేేంద్ర, ర్ష్రా ప్రభ్త్్వల నుేంచి 
అనుమతులు పేందడానికి ‘‘వన్ సాటు ప్ ష్టప్’’గా ఉపయోగపడుతుేంద. కేేంద్ర వాణిజ్, 
పరిశ్రమల శాఖ మేంత్రి పీయూష్ గోయెల్ డిసేంబర్ 5వ త్దీన నూ్ ఢిలీ్లలో ఈ వ్వస్థ 
పనితీరును సమీక్ేంచారు.  ఎన్.ఎస్.డబు్ల యు.ఎస్ దా్వర్ 76 వేల దరఖాసుతిలు అేందగా 
48 వేల దరఖాసుతిలకు ఆమోదేం తెలిపారు. ఇప్పుడు 27 కేేంద్ర శాఖలు, 19 ర్ష్ట్రా లు 
ఎన్.ఎస్.డబు్ల యు.ఎస్ తో అనుసేంధానేం అయా్యి. ర్ష్ట్రా లకు చేందన మిగత్ శాఖలు 
కూడా అనుసేంధానేం చేసుతిన్్రు. వాహన సా్క్రపిేంగ్ విధానేం,  ఇథన్ల్ విధానేం, 
ఆభరణాల హాల్ మారి్కేంగ్, పెట్రోలియేం-పేలుడు పదార్్థ ల భద్రత సేంస్థ సరిటుఫికేషన్, 
నేషనల్ లాేండ్ బా్ేంక్ దీని పరిధలోకి వచా్చయి. దేశేంలో పెట్టు బడులు పెేంచడానికి, 
కేంప్లయెన్్స భారేం తగి్గేంచడానికి  ఆశావహమైన విధానేం ఎన్.ఎస్.డబు్ల యు.ఎస్.  

పదవీ విరమణ చేసన వయోవృదుధి ల జీవన్నికి, 
అత్సర పరిస్థతులు ఎదుర్్కనడానికి పెన్షన్ మూలేం. 

నవేంబర్ లో బా్ేంకుకు లేదా పెన్షన్ జారీ సేంస్థ వదదూకు వెళి్ల 
లైఫ్ సరిటుఫికెట్ పేందే ఇబ్ేందని తపి్పేంచేేందుకు ప్రభ్త్వేం 
ప్రవేశపెటిటున డిజిటల్ లైఫ్ సరిటుఫికెట్ అత్ేంత విజయవేంతేం 
అయిేంద. అధక సేంఖ్లో వృదుధి లు కేేంద్ర ప్రభ్త్వేం 
ప్రవేశపెటిటున డిజిటల్ లైఫ్ సరిటుఫికెట్్ల  పేందుతున్్రు. 
ఏడాద కాలేంలోనే డిజిటల్ లైఫ్ సరిటుఫికెట్్ల  పేందన వారి 
సేంఖ్ 72 శాతేం పెరిగిేంద. ఫేస్ రికగి్షన్ టెకా్లజీతో 
కూడిన డిజిటల్ లైఫ్ సరిటుఫికెట్ ను 2014లో ప్రవేశపెటాటు రు. 
పెన్షనరు్ల , వయో వృదుధి లు ఇప్పుడు ఉమాేంగ్ యాప్ నుేంచే 
కాకుేండా పోస్టు మన్ లు, గ్రామీణ్ డాక్ సేవక్ ల దా్వర్ 
డిజిటల్ లైఫ్ సరిటుఫికెట్్ల  సమరి్పేంచవచు్చ. ఈ సీ్కమ్ 
ప్రారేంభిేంచిన న్టి నుేంచి 2022 డిసేంబర్ 6వ త్దీ 
మధ్ కాలేంలో 6.8 కోట్లకు పైగా డిజిటల్ లైఫ్ సరిటుఫికెట్్ల  
సమరి్పేంచారు. గత 60 రోజుల కాలేంలోనే 5 లక్షలకు 
పైబడి డిజిటల్ లైఫ్ సరిటుఫికెట్్ల  సమరి్పేంచడేం జరిగిేంద. 

వాయూపార సరళీకరణకు 
‘‘జాతీయ స్థ యిలో సింగిల్ విండో 

వయూవస్థ ’’ 

72 శ్తం పరిగిన డిజిటల్ లై ఫ్ సరి్ట ఫికెట్ 
వినియోగదార్లు

 జీవన్ ప్రమాణ్ కు సేంబేంధేంచి మరిేంత సమాచారేం 
https://jeevanpramaan.gov.in/#home నుేంచి 
పేందవచు్చ. 

 ఉమేంగ్ యాప్ దా్వర్ కూడా డిజిటల్ లైఫ్ సరిటుఫికెట్ 
సేకరిేంచవచు్చ.

 వెరిఫికేషన్ కోసేం యుఐడిఎఐ సరిటుఫై చేసన బయోమట్రిక్ 
డివైస్ తీసుకెళా్ల లి.

 యాప్ డౌన్  లోడ్  చేసుకోవడానికి 9718397183కి 
మిస్డు కాల్ ఇవ్వవచు్చ, 

సంక్షిప్త సమాచారం
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ఈ 2023 సంవతసిరం సుసంపన్న నవ భారతదేశానికి న్ందితో ప్రారంభమైంది. ఈ సరికొత్త భారతదేశానికి తన 

సాంస్ృతిక వారసత్వం ఎంతో గర్వకారణం. వర్తమాన్నికి ఉత్్పరేరకంగా తన ఉజ్వల చరిత్ను ఏకీకృతం 

చేస్తంది. తదా్వర్ సుసంపన్న భవిష్యతు్త దిశగా బాటలు పడత్యి. ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి భారతదేశ 

వారసత్వంపై గరి్వదా్దమంటూ ప్రధానమంత్రి చేసిన శపథం నెరవేరి నవ భారతంలో సరికొత్త ఆలోచనలు 

ఉదయిసు్తన్్నయి. ప్రగతిశీల దేశంగా మార్లనే దేశ సంకల్పంలో సాంస్ృతిక వారసత్వం ఓ కీలక భాగం. 

భారతదేశం తన అదు్తమైన గతంపై  గరి్వస్్త భవిష్యతు్త కోసం మందడుగు వేస్తంది. ఏ దేశమైన్ సాధించే 

విజయం దాని సాంస్ృతిక వారసత్వంలో ప్రతిబంబసు్తంది. కాబటి్ట, మన సాంస్ృతిక వారసత్వ సంపద దేశానికి 

ఆయువుపట్టగా మారింది. అమృత కాలంలో ప్రగతిశీల దేశంగా రూపందాలన్న తన కలను సాకారం 

చేసుకోవడంలో భాగంగా భారతదేశం తన సాంస్ృతిక వారసత్్వనికి, ప్రతిష్టకు ఏ విధంగా మరింత వైభవం 

తెచిచిపెడుతుంద్ ఈ తొలి సంచికలో తెలుసుకుందాం.

భారతదేశేం ఒకన్డు త్ను పగొట్టు కున్ 
గౌరవాని్ తిరిగి సాధేంచేేందుకు 
యతి్సోతిేంద. ఈ దశగా సాేంస్కకృతిక 

వారసత్వేం మనలో సేంఘీభావానే్గాక జాతీయ ఐక్తను 
లేదా పౌర కరతివ్ భావనను పెేంపేందసుతిేంద. ఇద దేశాని్ 
ఏకీకృతేం చేసేద మాత్రమే కాకుేండా ప్రపేంచాని్ 
భారతదేశేంతో సేంధానిేంచే బలమైన బేంధేం. సాేంస్కకృతిక 
వారసత్వ పరిరక్షణతోపాట్ మన వారసత్వేం, 
కళాఖేండాలకు ప్రపేంచవా్పతి గురితిేంప సాధేంచి 
పెటటుడమన్ద ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ న్యకత్వేంలో 
ఊపేందుకుేంద. 

అయోధ్లో ర్మమేందర నిర్్మణేం, కాశీలో బాబా 
విశ్వన్థ్ కారిడార్, ఉజజాయినిలో మహాకాల్ లోక్ కారిడార్, 
హిమాలయాలపై కేదార్ న్థ్ ధామ్ పనర్భివృదధి, చార్ 
ధామ్ కు ప్రపేంచ సా్థ యి రహదారులు, సకు్కల పవిత్ర స్థలేం 
డేర్ బాబా న్నక్-కర్తిర్ పూర్ సాహిబ్ కారిడార్ వగైర్ 
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ఇేందుకు నిదర్శన్లు. ఇట్వేంటి అనేకానేక కార్క్రమాలు దేశ 
సాేంస్కకృతిక ప్రతిషటు పనరుదధిరణలో ప్రభ్త్వ కార్క్రమాలకు 
ఉత్తిజమిసుతిన్్యి.

విదేశాలకు తరలిపోయిన మన సాేంస్కకృతిక వారసత్్వని్ కూడా 
భారతదేశేం నేడు తిరిగి తెసోతిేంద. అలాగే స్వదేశ్ దర్శన్ కిేంద 15 
పర్్టక సర్్కయుట్లను అభివృదధి చేసోతిేంద. ప్రగతిశీల భారతేం దృకో్కణాని్ 
సాకారేం చేసేేందుకు శ్రీకారేం చుటిటున కార్క్రమేంలో సేంస్కకృతిని ఒక 
మఖ్మైన బేంధేంగా మార్చడమే ర్మాయణ, బౌదధి, స్ఫీ లేదా 
తీర్థేంకర్ సర్్కయుట్ వేంటివి అభివృదధి చేయడేంలోని ప్రధాన లక్షష్ేం. 
దేశేంలోని సాేంస్కకృతిక ప్రదేశాలు విదేశీ పర్్టకులకు ఆకర్షణీయ 
గమా్లుగా మారుతున్్యి. అేంత్గాక, ఇవాళ ఈ భారతీయ పర్్టక 
ప్రాేంత్లన్్ ‘యున్సో్క’ ప్రపేంచ వారసత్వ ప్రదేశాలలో సా్థ నేం 
సేంపాదసుతిన్్యి. ప్రదర్శనశాలల నిర్్మణేంతో భారతదేశేం తన ఉజ్వల 
చరిత్రను సేంలీనేం చేసేేందుకు యతి్సోతిేంద. సా్వతేంత్్ర సమరయోధుల 
త్్గాలను ప్రజలకు తెలిపే విధేంగా వారి పోర్టగాథలను తెరపైకి 
త్వడానికి కృష్ చేసోతిేంద. ప్రధానమేంత్రి సేంగ్రహాలయేం, నేత్జీ సుభాష్ 
చేంద్రబోస్ మూ్జియేం, ఐక్త్ విగ్రహేం లేదా జలియన్ వాలా బాగ్ 
సా్మరక  మూ్జియేం పనరి్ర్్మణేం వగైర్లని్టి దా్వర్ సరికొతతి 
ఆలోచనతో ప్రాచీన సేంస్కకృతిని మేళవిస్తి భారతదేశేం నిరి్మతమవుతోేంద.

భారత్ అంటే... ఒక దేశం మాత్మే కాదు, ఒక సంస్ృతి.. ఒక 
దృక్పథం      

ధర్మేం అేంటే- మన విధులపై మన సమష్టు నిబదధిత! మన సేంకలా్పల 
లక్షష్ేం లోక సేంక్షేమేం, మానవాళి సేవ. ప్రపేంచ వేదకపై విజయేంతోనే 
ఒక జాతి సాేంస్కకృతిక వైభవేం ఉజ్వలేంగా ప్రకాశిేంచగలదు. ఆ విజయ 
శిఖరేం చేరదశగా దేశేం తన సాేంస్కకృతికోన్తిని అేందుకుేంటూ దాని 
గురితిేంపతో సగర్వేంగా నిలవటమూ అవసరమే. ప్రసుతిత సా్వతేంత్్ర 
అమృతకాల భారతేంలో ‘బానిస మనసతిత్వేం నుేంచి విమకితి’, ‘తన 
వారసత్వేంపై గర్వేం’ వేంటి ‘పేంచప్రాణాల’కు దేశేం పిలుపనిచి్చేంద. 
నేడు అయోధ్లో ర్మమేందర నిర్్మణేం శరవేగేంగా సాగుతోేంద. 
కాశీలోని విశ్వన్థ క్షేత్రేం దేశ సాేంస్కకృతిక ర్జధానిగా గర్వేంతో 
ఉప్పేంగుతోేంద. సోమన్థ్ లో అభివృదధి పనుల వేగేం సరికొతతి రికారుడులు 
సృష్టుసోతిేంద. ఉతతిర్ఖేండ్ లోని కేదార్ న్థ్ బద్రీన్థ్ తీర్థయాత్ర ప్రాేంత 
అభివృదధిలో సరికొతతి అధా్యాలు లిఖేంచబడుతున్్యి.

 సా్వతేంత్్రేం వచి్చన తర్్వత తొలిసారి చార్ ధామ్ ప్రాజెక్టు దా్వర్ ఏ 
వాత్వరణ పరిస్థతికైన్ తగిన రహదారుల చార్ ధామ్ యాత్ర 
అనుసేంధానేం కానుేంద. ఇద మాత్రమేగాక కర్తిర్ పూర్ సాహిబ్ కారిడార్ 
నిర్్మణేం సాకారమైేంద. హేమకుేండ్ సాహిబ్ రోప్ వేతో 
అనుసేంధానిేంచబడుతోేంద. అదేవిధేంగా స్వదేశ్ దర్శన్, ప్రసాద్ 

“ఈ సా్వతంత్్యరే అమృత కాలం 

‘అమర అవంతిక’ భారతదేశ 

సాంస్ృతిక అమరత్్వని్న నేడు 

మరోసారి చాటతోంది. వేల ఏళ్్లగా 

భారతీయ సంస్ృతికి కంద్ర 

బందువుగా నిలిచిన ఉజ్జయిని కొత్త 

శకంలో భారతదేశ వైభవానికి మళ్్ల 

న్ంది పలుకుతోంది.”

 - నర్ంద్ర మోదీ, 

   ప్రధాన మంత్రి

మఖపత్ కథనం ప్రగతి-వారసత్వం
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యోజన వేంటి పథకాలు దేశేంలోని అనేక ఆధా్తి్మక చైతన్ 
కేేంద్రాల వైభవాని్ పనరుదధిరిసుతిన్్యి.

ఇటీవల ప్రారేంభిేంచబడిన భారీ 'మహాకాల్ లోక్' తన ఉజ్వల 
గతేంతో భవిష్త్ వైభవానికి ఆహా్వనేం పలికేేందుకు సదధిమైేంద. 
ఉతతిరేం నుేంచి దక్ణేం దాకా.. తూరు్ప నుేంచి పశి్చమేం వరకూ 
మన ప్రాచీన ఆలయాలను గమనిసేతి వాటి విసతి ృతి, వాసుతిశిల్పేం 
ప్రతి ఒక్కరిన్ ఆశ్చర్ేంలో మేంచుత్యి. అద కోణార్్క లోని 
స్ర్ దేవాలయమైన్.. మహార్ష్రాలోని ఎలో్ల ర్లోగల కైలాస 
దేవాలయమైన్ ప్రపేంచేంలో ప్రతి ఒక్కరిన్ అబు్ర్నికి 
గురిచేసాతియి. కోణార్్క స్ర్ దేవాలయేం తరహాలోనే 
గుజర్త్ లోని మోధేర్లోనూ ఒక స్ర్ దేవాలయేం ఉేంద. 
ఇక్కడ స్రు్ని తొలి కిరణాలు నేరుగా గరభుగుడిలోకి 
ప్రసరిసాతియి. అలాగే తమిళన్డులోని తేంజావూర్ లో ర్జర్జ 
చోళ్డు నిరి్మేంచిన బృహదీశ్వర్లయేం కూడా ఉేంద. 
కాేంచీపరేంలో వరదర్జ పెరుమాళ్ ఆలయేం, ర్మేశ్వరేంలో 
ర్మన్థ సా్వమి ఆలయేం ఉన్్యి. బేలూరులో చన్కేశవ 
ఆలయేం, మదురైలో మీన్క్ ఆలయేం, తెలేంగాణలో ర్మప్ప 
ఆలయేం, శ్రీనగర్ లో శేంకర్చార్ ఆలయేం ఉన్్యి. 
దేశవా్పతిేంగా ఇలాేంటి ఆలయాలు చాలా ఉేండగా- అవి 
సాటిలేనివి, ఊహాతీతమైనవి మాత్రమేగాక ‘న భూతో న 
భవిష్తి’… అేంటే (గతేంలోనేగాక భవిష్తుతికు) సజీవ 
ఉదాహరణలు మరవీ ఉేండవు. ఈ ఆలయాల ఆధా్తి్మక, 
సాేంస్కకృతిక సేందేశాలను నేటికీ సమాన స్పషటుతతో మనేం 
వినవచు్చ. తరతర్ల ఈ వారసత్్వని్ చూసనప్పుడు, దాని 
సేందేశాలను విన్ప్పుడు- మన ఉనికికి, ఒక న్గరికతగా 
అమరత్్వనికి అవి మన వాహకాలవుత్యి. ‘భారత్ ఒక దేశేం 
మాత్రమే కాదు.. ఒక సేంస్కకృతి.. దృక్పథేం కూడా’ అని ఇవి 
రుజువు చేసాతియి.
బానిసత్వ జాఞాపకాల నుంచి విమకి్త

   భారతదేశేం అనేకానేక ప్రతికూల పరిస్థతులను చవిచూసేంద. 
ఆ మేరకు పరిస్థతులు మార్యి.. పాలకులు మార్రు. దేశేం 
దోపిడీకి గురికావడమేగాక సే్వచ్ఛనూ కోలో్పయిేంద. ఇలుటు టి్మష్ 
వేంటి దుర్క్రమణదారులు ఉజజాయిని స్ఫూరితిని కూడా ధ్వేంసేం 
చేయడానికి యతి్ేంచారు. కాన్, దేశమాత విశా్వస కేేంద్రాలైన 
ఈ ఆలయాల శకితితో భారతదేశేం మళీ్లమళీ్ల తలతుతికుని సగర్వేంగా 
నిలిచిేంద. నేడు మరోసారి సా్వతేంత్్ర అమృత కాలేంలో ‘అమర్ 
అవేంతిక’ భారత సాేంస్కకృతిక అమరత్్వని్ చాట్తోేంద. వేల 
ఏళ్్లగా భారతీయ సేంస్కకృతికి కేేంద్ర బేందువుగా నిలిచిన 

ఉజజాయిని కొతతి శకేంలో మరోసారి భారత వైభవానికి న్ేంద 
పలుకుతోేంద.

 ఈ 21వ శత్బదూేంలో ప్రగతిశీల భారతేం నిర్్మణానికి ప్రధాన 
సతిేంభాలు రెేండున్్యి. మొదటిద… మన వారసత్వేం పట్ల 
గర్వేం కాగా, రెేండోద… ప్రగతి సాధనకు నిరేంతర కృష్. 
సాేంస్కకృతిక వైభవేంతో మడిపడిన ప్రదేశాలపై నిరేంతరేం 
సమీక్ష, సమయానుకూల అభివృదధి వేగేం దా్వర్ వీటి సేందర్శనకు 
ప్రయాణ సౌలభ్ేం కలిగిేంద. సా్వతేంత్్రేం వచి్చ 75 ఏళ్్ల  
పూరతియిన సేందరభుేంగా బానిస మనసతిత్వేం నుేంచి సేంపూరణా 
విమకితి దశగా ఎర్రకోట బురుజుల నుేంచి ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ ‘పేంచప్రాణ్’ పేరిట పిలుపనిచా్చరు.

“ధరమీం అంటే- విధుల పట్ల మన సమష్్ట నిబద్ధత! 

లోక సంక్షేమం, మానవాళి సేవ మన 

సంకలా్పలకు లక్ష్యలు.” 

 - నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

మఖపత్ కథనంప్రగతి-వారసత్వం
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  అయిత్, ఇనే్ళ్ల సా్వతేంత్్రేం తర్్వత కూడా ఒక ప్రధాన 
మేంత్రి ఇదేంత్ ఎేందుకు గురుతి చేయాలి్స వచి్చేంద? అన్ద 
ప్రశ్. దీనికి ఆయనే సమాధానమిస్తి- “ఇని్ సేంవత్సర్ల 
సా్వతేంత్్రేం తర్్వత నేను ఇదేంత్ ఎేందుకు చపా్పలి్స 
వచి్చేంద.. ఆ అవసరమేమిటి?

బానిస మనసతిత్వేం మన దేశాని్ ఇేంకా ఎేంతగా పటిటు 
పీడిసోతిేందేంటే ప్రగతి పథేంలో చేపటేటు ప్రతి పన్ కొేందరికీ 
నేరేంగా కనిపిసోతిేంద! ఇక్కడ అభివృదధికి సేంబేంధేంచిన ప్రతి 
పన్ బానిసతనప కొలమానేంతో తూకేం వేయబడుతుేంద. 

అేందుకే చాలా కాలేం నుేంచీ మన విశా్వస కేేంద్రాల అభివృదధిపై 
మనేం దే్వషేం పెేంచుకున్్ేం. పర్యి దేశాల సేంస్కకృతి 
సేంబేంధత ప్రదేశాలను ఊపిరి సలపకుేండా పగడటేంలో 
వీరెన్డూ అలసపోరు. కాన్ భారతదేశేంలో మాట్కు ఈ 
రకమైన పనిని చిన్చూప చూసాతిరు. మన సేంస్కకృతిపై 
నూ్నత భావేం, మన పవిత్ర క్షేత్రాలపై అపనమ్మకేం, 
వారసత్వేంపై శత్రుభావనలే ఇేందుకు కారణేం. సా్వతేంత్్రేం 
వచా్చక సోమన్థ ఆలయ నిర్్మణ సమయేంలో జరిగిేందేమిట 

మనేందరికీ తెలిసేందే. ఆ తర్్వత ర్మ మేందర నిర్్మణ సేంబేంధత 
చరిత్ర కూడా మనకు బాగా తెలుసు.” అన్్రు. “నిజానికి బానిస 
మనసతిత్వేం మన పవిత్ర ప్రార్థన్ స్థలాలను శిథిలావస్థకు చేరి్చేంద. 
మన ఆలయాలు వేందల ఏళ్లపాట్ ప్రతికూల వాత్వరణ 
పరిస్థతులను ఎదుర్్కన్్యి. దశాబాదూ లుగా ఆధా్తి్మక కేేంద్రాల 
దుస్థతి ఏ సా్థ యికి చేరిేందేంటే- ఈ ప్రదేశాల సేందర్శన జీవితేంలో 
అత్ేంత కషటుతరమైన ప్రయాణేంగా మారిేంద.
అభివృది్ధకి కొత్త అవకాశాలు, కొత్త గురి్తంపు  
ఈ విశా్వస కేేంద్రాలు కేవలేం నిర్్మణాలు కాదు.. భారతదేశానికి 

“భారత్ ఒక దేశం మాత్మే కాదు, ఒక గొప్ప 

సంప్రదాయం, సైదా్ధంతిక వ్యవస్థ, సంస్ృతీ 

ప్రవాహాల సమేమీళనం. భారతదేశం ఒక 

త్తి్తవికత- అది ‘వసుధైవ కుటంబం’ గురించి 

చబుతుంది. ఇతరులను కష్టనష్్టలకు గురిచేసి 

సాధించే అభివృది్ధని భారత్ ఏన్డూ 

అభిలష్ంచదు. తనతోపాట యావత్ 

మానవాళి, ప్రపంచ సంక్షేమానే్న సదా 

కోరుతుంది. అందుక- కెనడాలోనో లేదా 

మర్దైన్ దేశంలోనో భారతీయ సంస్ృతికి 

ఆనవాలుగా సన్తన ఆలయం 

రూపుదిదు్దకున్నపుడు అది ఆ దేశ విలువలను 

కూడా సుసంపన్నం చేసు్తంది.” 

- నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

మఖపత్ కథనం ప్రగతి-వారసత్వం
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ఆయువుపట్టు … అవి 'ఫ్రాణవాయువు' వేంటివి. అత్ేంత కి్లషటు 
పరిస్థతులో్ల నూ మనలి్ బ్రతికిేంచే శకితి వాటికి ఉేంద. ఈ 
దృక్పథేంతోనే కొనే్ళ్్లగా దీర్ఘకాలిక లక్షష్ేంతో వీటి 
పనరుజీజావన్నికి ప్రభ్త్వేం శ్రీకారేం చుటిటుేంద. ఫలితేంగా కాశీ, 
ఉజజాయిని, అయోధ్.. ఇలా అనేక పణ్క్షేత్రాలు పూర్వ వైభవేం 
పేందుతున్్యి. కేదార్ న్థ్, బద్రీన్థ్, హేమకుేండ్ సాహెబ్  
వేంటివి భకితివిశా్వసాలను కొనసాగిస్తినే ఆధునికీకరిేంచబడాడు యి. 
అయోధ్లో ర్మమేందరేం నిర్్మణేంలో ఉేంద. గుజర్త్ లోని 
పావగఢ్ లో కాళికా మాత ఆలయేం నుేంచి దేవి విేంధా్చల్ 
కారిడార్ దాకా భారతదేశేం తన సాేంస్కకృతిక పనసృష్టుని 
ఆవాహన చేసోతిేంద. ఈ విశా్వస కేేంద్రాలకు చేరడేం ప్రతి భకుతిడికీ 
ఇవాళ సులువైేంద. దీేంతోపాట్ యాత్రికుల కోసేం సలక 
సౌకర్్లు కలి్పేంచబడాడు యి. ఇవన్్ నవ తర్నికి గౌరవ, ఆకర్షక 
కేేంద్రాలుగానూ మారుతున్్యి. నేడు తన ఆధా్తి్మక కేేంద్రాల 
విషయేంలో దేశేం యావతూతి గరి్వసోతిేంద. ఒక కాలేంలో 
అత్ధకేంగా 5 లక్షల మేంద వరకూ భకుతిలు సేందరి్శేంచే 
కేదార్ న్థ్ క్షేత్రానే్ ఉదాహరణగా తీసుకుేంటే- నిరుడు 
యాత్రికుల సేంఖ్ ఏకేంగా 50 లక్షలు దాటిేంద. ఆధా్తి్మక 
స్థలాల అభివృదధి, పనరి్ర్్మణేంలో ప్రధాన్ేంశేం సా్థ నికులకు 
ఉపాధ-వా్పార అవకాశాలు, జీవన సౌలభ్ేం లభిేంచడమే. 
రైలు, రహదారి, రోప్ వే వగైర్లు పర్వత శిఖర్లను చేరినప్పుడు 
వాటిపై జీవనేం మరిేంత సౌకర్వేంతేంగా, సులభేంగానే 
కాకుేండా అదుభుతేంగా ర్పేందుతుేంద. ఈ సౌకర్్లు 
పర్వత్లకు రవాణాను సులభేం చేయడమేగాక పర్్టక 
అభివృదధికి దోహదేం చేసాతియి.

 భారతదేశేం తన అదుభుత గతేంపై  గరి్వస్తి భవిష్తుతి వైప 
అడుగులు వేసోతిేందనడేంలో సేందేహేం లేదు. దేశ నిర్్మణేం, దేశ 
సేవపై పౌరులలో దృఢ సేంకల్పేం ఉేంటేనే దేశ ప్రగతి వాసతివ 
సామర్్థ యుని్ అేందుకుేంట్ేంద. ఒకన్డు సేంస్కకృతి, న్గరికతల 
ఊసులేని కాలేం ఉేండేద. ఈ దేశేంలో ర్మడి ఉనికిపై ప్రశ్లు 
తలత్తియి.. దాని ఫలితమేమిటి? మత, సాేంస్కకృతిక ప్రదేశాలు, 
నగర్లు వెనుకబడాడు యి. మన ప్రతిషటుకు, ఉనికికి చిహా్లుగా 
మనేం భావిేంచే ప్రదేశాలు దురభుర స్థతిలో ఉేంటే దేశోదధిరణ 
మనోబలేం కూడా దెబ్తిేంట్ేంద. అయిత్, గత ఎనిమిదేళ్లలో 
దేశేం ఈ నూ్నత భావన సేంకెళ్లను తెేంచుకుేంద. ప్రధానమేంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ న్యత్వేంలోని ప్రభ్త్వేం దేశేంలోగల అని్ 
మత్ల పణ్క్షేత్రాల అభివృదధికి సమగ్ర దృక్పథేంతో 
మేందుకొచి్చేంద.

ర్మమేందరేం, కాశీ విశ్వన్థ క్షేత్రేం నుేంచి కేదార్ న్థ్, 

మహాకాల్ లోక్ వరకూ తీవ్ర నిర్లక్ష్నికి గురైన విశా్వస స్థలాల 
కీరితిప్రతిషటులను పనరుదధిరిేంచిేంద. సమగ్రాభివృదధికి సమగ్ర కృష్ 
సాధనేం కాగలదని చప్పడానికి నేడు దేశేం యావతూతి సాక్గా 
నిలిచిేంద. ర్మాయణ, స్ఫీ, తీర్థేంకర, బౌదధి సర్్కయుట్ల అభివృదధి 
వేంటి కార్క్రమాలు భారతదేశ సేంస్కకృతి-సేంప్రదాయాలను, 
ఘనమైన సాేంస్కకృతిక వైభవాని్ ఉజ్వల ప్రకాశేంతో 
ప్రపేంచవా్పతిేం చేసుతిన్్యి.

“అది జాతీయ సమైక్యత అయిన్ లేదా పౌర కర్తవ్య 

భావన అయిన్- మన ఈ సాంస్ృతిక వారసత్వం 

కూడా అందుకు ఒక బంధంగా నిలుసు్తంది. తదా్వర్ 

దేశానే్నగాక యావత్ ప్రపంచాని్న భారత్ తో కలిపే 

బలమైన బంధంగా మారుతుంది.” 

- నర్ంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

మఖపత్ కథనంప్రగతి-వారసత్వం



మఖపత్ కథనం ప్రగతి-వారసత్వం

అయోధ్లో ర్మ మేందర నిర్్మణేంతోపాట్ నగర్భివృదధి 
ప్రణాళికలో ఆరోగ్కర ప్రజా భాగసా్వమ్ేంపై ప్రధానేంగా దృష్టు 
కేేంద్రీకరిేంచబడిేంద. తదా్వర్ శత్బాదూ ల నిరీక్షణ తర్్వత ఇవాళ 
అయోధ్లోని ర్మజన్మభూమిలో సాగుతున్ ఆలయ నిర్్మణేం కొని్ 
యుగాలపాట్ మానవాళికి మార్గదర్శకేం కాగలదు. ఈ మేరకు ర్మ 
మేందర నిర్్మణానేంతరేం దేశేంలోని ప్రజలే కాకుేండా భారతదేశేంలో 
పర్టిేంచే ఏ దేశ పర్్టకులైన్ నిస్సేందేహేంగా అయోధ్ను 
సేందరి్శేంచాలని ఆకాేంక్సాతిరు.

n  ర్మజన్మభూమి ఆలయ పనరి్ర్్మణేం కోసేం చాలాకాలేం నుేంచి 
వినిపిసుతిన్ డిమాేండ్ అేంగ్కరిేంచబడిేంద. ఈ మేరకు భారీ ఆలయ 
నిర్్మణేం కొనసాగుతోేంద. 

n  ఆలయేం కిేంద భూగరభుేంలో 2,000 అడుగుల లోతున కాలన్ళిక 
అమర్చబడుతుేంద. అయోధ్లో ప్రపేంచ సా్థ యి సౌకర్్లన్్ కలి్పేంచ 
బడుతున్్యి.

చారిత్ర క ప్ర దేశ్ల పునర్దధి రణ
భారతీయ సాంస్ృతిక వారసత్వ ప్రతీక అయిన

 శ్్ర రామ జనమీభూమి  పునరి్నరామీణం
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n  సమద్ర దరశాన పథం: సోమన్థ్ సహజ సౌేందర్్నికి 
ప్రాధాన్మిస్తి కేేంద్ర ప్రభ్త్వ ‘ప్రసాద్’ పథకేం 
కిేంద ఈ ప్రాజకుటు  నిర్్మణేం చేపటాటు రు. సమద్ర 
తీర్న ఈ 1.5 కిలోమీటర్ల ‘సమద్ర దర్శన పథేం’ శ్రీ 
సోమన్థ ఆలయేం నుేంచి త్రివేణీ సేంగమేం వరకూ 
నిరి్మతమైేంద. సమద్రప అలల ఉరవడిని నిరోధేంచే 
ఈ ప్రాజెకుటు- మరోవైప మహాదేవుడైన శేంకరుని 
దరి్శేంచే యాత్రికుల భకితిభావనతో తరేంగన్దాని్ 
మమేకేం చేసుతిేంద.

అసత్ేం ఎన్డూ సత్్ని్ ఓడిేంచజాలదని, 
భీభత్సేంతో విశా్వసేం అణచివేత అసాధ్మని 
శత్బాదూ ల నుేంచి మానవీయ విలువలకు సాక్గా 
నిలిచిన శ్రీ సోమన్థ్ ఆలయేం ప్రపేంచానికి 
గురుతిచేస్తినే ఉేంద. ఈ ఆలయాని్ న్శనేం 
చేసేేందుకు అనేక ప్రయత్్లు జరిగిప్పటికీ 
విధ్వేంసేంపై విశా్వసేం విజయానికి సోమన్థ 
ఆలయేం తిరుగులేని చిహ్ేంగా మారిేంద. ఇటీవలి 
సేంవత్సర్లో్ల  ప్రారేంభమైన కొతతి ప్రాజెకుటులు 
సోమన్థ ఆలయ వైభవాని్, దైవత్్వని్ 
ఇనుమడిేంపజేశాయి. తదా్వర్ భకుతిలను 
ఆకరి్షేంచడమేగాక పర్్టక పరోగమన పథానికి కొతతి 
కోణాలను జ్డిేంచాయి.

శ్్ర  సోమనథ ఆలయ 
పునరిమీరామీణం

మఖపత్ కథనంప్రగతి-వారసత్వం

n  హరిత క్షేత్ నగర బస్్త: ర్బోయే రోజులో్ల  ఇక్కడ హరిత క్షేత్ర నగర బసీతి 
నిరి్మేంచబడుతుేంద, ఇేందులో భకుతిలకు వసతులతోపాట్ ఆశ్రమాలు, 
మఠాలు, హోటళ్్ల  సహా వివిధ ర్ష్ట్రా ల భవన నిర్్మణానికి స్థలేం లభిసుతిేంద. 
అేంత్గాక పర్్టక సమాచార కేేంద్రేం, ప్రపేంచ సా్థ యి ప్రదర్శన  శాల 
కూడా నిరి్మతేం కానున్్యి.

n  నౌకావిహార సదుపాయం: సరయూ నద, దాని ఘాట్ ల పరిసర్లో్ల  మౌలిక 
సదుపాయాల కల్పనపై  ప్రత్్క శ్రదధి వహిసుతిన్ నేపథ్ేంలో నదీజలాలపై 
నౌకా విహారేం ఒక సహజ ఆకర్షణ కాగలదు.

n  అత్్యధునిక నగర నిర్వహణ: పాదచారులు, సైకిళ్లపై వెళ్్లవారికి తగినేంత 
స్థలేం ఉేండేవిధేంగా నగర్భివృదధి చేపడత్రు. సా్మర్టు సటీ మౌలిక 
సదుపాయాలతో వాహన ర్కపోకల నిర్వహణ కూడా అత్్ధునిక రీతిలో 
ఉేంట్ేంద.

n 	అయోధ్లో మసీదు నిర్్మణేం కోసేం ఉతతిర్ ప్రదేశ్ ప్రభ్త్వేం సున్్ సేంట్రల్ 
వక్ఫూ బోరుడుకు 5 ఎకర్లు కేటాయిేంచిేంద.
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 శ్్ర  కేదారనథ క్షేత్ర  పునరాభివకృదిధి

n  ఆలయ సమదాయేంలో 10 అడుగుల ఇరుకైన మార్గేంలోని అనేక 
భవన్లు విపతుతికు మేందే  దెబ్తిన్్యి. అక్కడేంత్ 30 వేల 
టను్ల శిథిలాలు చలా్ల చదురుగా పరచుకున్్యి. అయిత్, ఈ 
వ్ర్్థ లను ఆలయానికి వెళ్్ల 840 అడుగుల పడవైన పైకప్పు 
మార్గేంగా తీరి్చదదాదూ రు.

n  దీని నిర్్మణేం కోసేం సా్థ నికేంగా లభిేంచే 20,000 ర్ళ్లను సా్థ నిక 
కళాకారులు ఉపయోగిేంచారు.

n  ఈ 104 మీటర్ల వా్సేంగల వృత్తికార భవన సమదాయేం రెేండు 
నదులూ కలిసేచోట 51,000 సా్థ నిక ర్ళ్లతో నిరి్మేంచబడిేంద.

n  ఆలయ భవన ప్రాేంగణ పరిమాణేం 4,340 చదరప మీటరు్ల  కాగా, 

15,200 సా్థ నిక ర్ళ్లతో దీని్ నిరి్మేంచారు.
n  హిేందూ మత పవిత్ర పణ్క్షేత్రమైన శ్రీ కేదార్ న్థ్ 

హిమాలయాలో్ల ని మేందాకిని, సరస్వతి నదుల సేంగమేం వదదూ 
ఉేంద.

n ఈ తీర్థయాత్ర ప్రదేశేం 2013న్టి ప్రకృతి బీభత్సేం ఫలితేంగా 
భారీసా్థ యిలో దెబ్తిన్ద.

n  ఈ క్షేత్రేంలో ప్రణాళిక రహిత భవన నిర్్మణేం వల్ల ఆలయేం 
మరుగైపోయిేంద.

n  ప్రధాన మేంత్రి 2017లో కేదార్ న్థ్ క్షేత్ర ఆధా్తి్మక వైభవ, 
దైవిక స్వర్ప పనరుదధిరణ కోసేం పనరి్ర్్మణ ప్రణాళికను 
ప్రతిపాదేంచారు.

n  ఆ దార్శనికత ప్రతిపాదనల మేరకు భాగసా్వమలేందరి 
తోడా్పట్తో పర్్వరణ సమతౌల్ేం పాటిస్తి ఒక బృహత్ 
ప్రణాళిక ర్పేందేంద.

n  గౌరీకుేండ్ నుేండి కాలినడకన 16 కిలో మీటర్ల దూరేంలోగల 
ఈ క్షేత్రేంలో ప్రతికూల వాత్వరణేం, స్థలాకృతి పరిస్థతులు 
సహా నిర్్మణ సామగ్రి పరేంగా ఇేంతటి బృహత్ ప్రణాళిక 
అమలు ఒక కఠినమైన సవాలు. ఇేందులో ఆలయానికి వెళ్్ల 
రహదారి నిర్్మణేం ప్రథమ కరతివ్ేం.

n  సరస్వతి, మేందాకిని నదుల తీరేంలో వరదల వల్ల 
కొట్టు కుపోయిన భూమిని పనరుదధిరిేంచి, ఆలయ 
సమదాయాని్ ఒక దీ్వపేంలా పనరి్రి్మేంచడేం కోసేం రెేండు 
నదులపై వరద రక్షణ గోడల నిర్్మణేంతోపాట్ బహుళ అేంచల 
వరద రక్షణ చర్లు చేపటటుబడాడు యి.

n  న్లుగో కరతివ్ేంగా  విపతుతి వల్ల దెబ్తిన్ తీర్థయాత్ర అర్చక 
గృహాల పనరి్ర్్మణేం.

n  యాత్రిక పూజారుల నివాసాలను సా్థ నిక నిర్్మణ శైలిలో.. 
సా్థ నిక వసుతిసామగ్రితో దశలవారీగా నిరి్మసుతిన్్రు.

n  ఐదో కరతివ్ేం… విపతుతి వల్ల దెబ్తిన్ శ్రీ ఆదగురు 
శేంకర్చార్ సమాధ పనరి్ర్్మణేం. సమాధ సేందర్శన్ర్థేం 
యాత్రికుల కోసేం భూగరభుేంలోని చారిత్రక గోడల మధ్ 
నడకదారి నిర్్మణేం ఒక అనుభూతినిసుతిేంద. విగ్రహ దర్శనేం 
అనేంతరేం ధా్న మార్గేంలో నడిచిన తర్్వత నలువైపలా 
కనువిేందుగా విశాల పర్వత దర్శనేంతో ఈ ప్రయాణేం 
మగుసుతిేంద.

మఖపత్ కథనం ప్రగతి-వారసత్వం
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n  సమన్థ్ ఎగ్్జబషన్ గా్యలర్: ఈ గా్లరీ ఆలయ 
వాసుతిశిలా్పనికి అనుగుణేంగా ఉేంట్ేంద. ఇేందులో 
ఆలయ శకలాలు భద్రపరిచారు. ఆలయ నిర్్మణ శైలి, 
వాసుతిశిల్ప ప్రామఖ్ేం, తదతర సమాచారేం హిేందీ, 
ఆేంగ్లేం భాషలతోపాట్ బ్రెయిలీ లిపిలో ఏర్్పట్ 
చేయబడిేంద. తదా్వర్ ప్రతి ఒక్కర్ మన ఘన 
చరిత్రను తెలుసుకోవచు్చ.

n  ప్రాచీన సమన్థ ఆలయం: ఇేండోర్ మర్ఠా ర్ణి 
మాత్ శ్రీ అహలా్బాయి హోల్కర్ 1783లో 
నిరి్మేంచబడిేంద.  సోమన్థ్ పై దాడుల వేళ ఈ 
ఆలయేంలో సోమన్థేశ్వరుడిని పూజిేంచారు. పరిమిత 
ఆలయ సమదాయాని్, ఇరుకైన దారితోగల పాత 
ఆలయ సమదాయాని్ పనరుదధిరిేంచడేం దా్వర్ 
అదనేంగా 1800 చదరప మీటర్ల విసీతిరణాేం 
జ్డిేంచబడిేంద. ఆలయ ప్రవేశేం మరిేంత 
సౌకర్వేంతేం చేస్తి ప్రధాన దా్వరేం సృష్టుేంచబడిేంద.

n  శ్రీ పార్వతి ఆలయ శంకుసా్థపన: సోమన్థ్ ఆలయ 
ప్రాేంగణేంలో శ్రీ పార్వతి ఆలయానికి శేంకుసా్థ పన 
చేశారు. సోమన్థునితో సమానేంగా పార్వతి 
ఆలయేం నిరి్మేంచాలని శ్రీ సోమన్థ్ ట్రస్టు 
సేంకలి్పేంచిేంద.

n  అేంత్కాకుేండా ర్.185 కోట్లతో అనేక అభివృదధి ప్రాజెకుటుల 
నిర్్మణానికి శేంకుసా్థ పన చేశారు. మేందాకిని, సరస్వతి నదుల తీర్న 
సేంగమ ఘాట్ లో పణ్సా్న్లు, క్రతువుల నిర్వహణకు 
సదుపాయాలు కలి్పేంచబడాడు యి.

n  క్షేత్రేంలో యాత్రికుల సమాచార కేేంద్రేం, వర్్ష శ్రయేం, అలా్పహారశాల, 
భకుతిల కోసేం ఇతర సౌకర్్లు కలి్పేంచబడుతున్్యి.

n  తీర్థయాత్ర సమరధి నిర్వహణ ప్రాేంతేంగా తీరి్చదదదూడేం కోసేం పోలీస్ 
సేటుషన్ తో పాట్ కమాేండ్ అేండ్ కేంట్రోల్ సేంటర్  నిర్్మణేం చేపటాటు రు.

n  అవాేంఛన్య సేంఘటనలు లేదా ప్రతికూల భౌగోళిక పరిస్థతుల 
సమయేంలో ప్రయాణికులకు వైద్ సేవల కోసేం అత్్ధునిక ఆసుపత్రి 
నిరి్మసుతిన్్రు.

n  శసత్రచికిత్సల థియేటర్, ఇేంటెని్సవ్ కేర్ యూనిట్ వేంటి అత్వసర 
సేవల సౌకర్్లూ ఉేంటాయి.

n  భౌతిక సౌకర్్లతోపాట్ ఈ ప్రదేశేంలో యాత్రికుల విశ్వ-అేంతర్గత 
శకితిని పనరుజీజావిేంపజేసే విధేంగా ఈ నిర్్మణ ప్రణాళికలు 
అమలవుతున్్యి.
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స్దేశం చేరిన భారతీయ కళాఖండాలు

n దేవతల ప్రతిష్టఠా పన దా్వర్ కేదార్ న్థ్ 
పనరి్ర్్మణేం.

n 17 మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెకుటులకు 
ర్.3000 కోట్్ల .

n ‘ప్రసాద్’ పథకేం కిేంద కేదార్ న్థ్ 
ధామ్ సమగ్రాభివృదధి

n చార్ ధామ్ ప్రాజెకుటు  కిేంద 889 
కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్్మణేం.

n ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2019 నవేంబర్ 9న 
గురుదాస్ పూర్ లోని డేర్బాబా న్నక్ లోగల 
కర్తిర్ పూర్ కారిడార్ చక్ పాయిేంట్ నుేంచి 
తొలి యాత్రికుల బృేందాని్ జెేండా ఊపి 
సాగనేంపారు. కాగా, డేర్ బాబా న్నక్ 
సమీపేంలోని అేంతర్జా తీయ సరిహదుదూ  వదదూ 
కర్తిర్ పూర్ సాహెబ్ కారిడార్  నిర్్మణ 
ఒప్పేందేంపై  భారత్-పాకిసా్థ న్ 2019 
అకోటు బర్ 24న సేంతకేం చేశాయి.

n డేర్ బాబా న్నక్ ను అమృత్ సర్ 
గురుదాస్ పూర్ హైవేతో సేంధానిేంచడానికి 
ర్.120 కోట్లతో 4.2 కిలో మీటర్ల పడవైన 
న్లుగు వరుసల రహదారి నిరి్మేంచారు.

చార్ దామ్ యాత్ర కు గరిష్ఠ  వై భవం దిశగా కారయూక్ర మాలు

సుసంపన్న సికు్ మతంపటలో  గౌరవం
n ఇక్కడ 15 ఎకర్ల విసీతిరణాేంలో 

విలాసవేంతమైన ప్రయాణిక కూడలి 
భవనేం నిరి్మేంచారు. ఈ భవనేం పూరితిగా 
ఎయిర్ కేండిషన్ చేయబడిేంద. ఇేందులో 
50 ఇమి్మగ్రేషన్ కేంటరు్లన్్యి.

n ప్రధాన భవనేంలో ప్రార్థన మేందరేం, 
అలా్పహార్ల  కేంటర్ తదతర ప్రజా 
సౌకర్్లున్్యి.

n పటిషటు భద్రత కోసేం సీసీటీవీ నిఘా 
వ్వస్థతోపాట్ యాత్రికులను ఉదేదూశిేంచి 
ప్రకటన చేసే వ్వస్థను కూడా ఏర్్పట్ 
చేశారు. అేంత్గాక అేంతర్జా తీయ 
సరిహదుదూ లో 300 అడుగుల జాతీయ 
పత్కాని్ ఆవిష్కరిేంచారు.

పవిత్ర  గుర్వులకు గౌరవం
n శ్రీ గురున్నక్ దేవ్ జీ 550వ ప్రకాష్ పర్్వ.
n శ్రీ గురు గోవిేంద్ సేంగ్ జీ 350వ ప్రకాష్ పర్్వ.
n శ్రీ గురు త్గ్ బహదూర్ జీ 400వ ప్రకాష్ పర్్వ.
n సాహిబ్ జాదాల త్్గానికి గురుతిగా డిసేంబర్ 26న ‘వీర్ బాల్ దవస్’ ప్రకటన.

మఖపత్ కథనం ప్రగతి-వారసత్వం

n 2014 నుేంచి దేశానికి తిరిగి తెచి్చన శిలా్పలు 
228. అేంతకుమేందు తెచి్చనవి 13 మాత్రమే.

n  ప్రధాని మోదీ 2021న్టి అమరికా పర్టన 
తర్్వత 157 కళాఖేండాలు తిరిగి భారత్ 
చేర్యి.

n  శత్బాదూ లన్టి 20 భారత కళాఖేండాలను 
ఆసే్రాలియా 2022లో అప్పగిేంచిేంద.

భారత ఉజ్ల చరిత్ర  పరిరక్షణ
n  నూ్ ఢిలీ్లలోని ‘ప్రధానమేంత్రి సేంగ్రహాలయ్’ 

భారత మాజీ ప్రధానులేందరికీ అేంకితేం 
చేయబడిన తొలి మూ్జియేం.

n  ర్ేంచీలోని ‘భగవాన్ బర్్స మేండా 
మూ్జియేం’ గిరిజన సా్వతేంత్్ర సమర 
యోధుల గౌరవార్థేం ఏర్్పటైన తొలి 
ప్రదర్శనశాల. మరో 9 ప్రాేంత్లో్ల  కూడా ఇవి 
నిర్్మణేంలో ఉన్్యి.

n  నూ్ ఢిలీ్లలో సుభాష్ చేంద్రబోస్ మూ్జియేం.
n  మేంబైలో భారత జాతీయ సనిమా 

మూ్జియేం.
n  నూ్ ఢిలీ్లలో ర్ష్రాపతి భవన్ మూ్జియేం ఫేజ్-

2.
n  ప్రసదధి సా్వతేంత్్ర సమర యోధులకు నివాళి
n  ఐక్త్ విగ్రహేం.. ఉకు్క మనిష్ సర్దూ ర్ పటేల్ 

కు నివాళి.
n  కరతివ్పథ్ లో నేత్జీ సుభాష్ చేంద్రబోస్ 

విగ్రహావిష్కరణ దా్వర్ చిరకాల వాేంఛ 
సాకారేం.

n  సా్వతేంత్్ర సమర యోధులకు అేంకితేం 
చేయబడిన క్ేంతి మేందర్ మూ్జియేం.

n  జలియన్ వాలా బాగ్ సా్మరక ప్రాేంగణేం 
నవీకరణ.

n  గాేంధీజీ 150వ జన్మదన వేడుకల నిర్వహణ.
n  గిరిజన సా్వతేంత్్ర సమర యోధులకు 

అేంకితమిస్తి గిరిజన ఆత్మగౌరవ దనేం.
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n  కాశీ విశ్వన్థ క్షేత్రేం వైభవేం 
పనరుదధిరిేంచబడిేంద.

n  యాత్రికుల ర్కపోకలను సులభతరేం చేసేేందుకు 
కాశీ విశ్వన్థ్ కారిడార్ పనరి్ర్్మణేం.

n  ప్రాజెకుటు  తొలి దశ నిర్్మణ వ్యేం ర్.339 
కోట్్ల .

n  ప్రాజెక్టు నిర్్మణ సమయేంలో 40కి పైగా ప్రాచీన 
దేవాలయాలు కనుగొనబడాడు యి.

కాశ్ విశ్నథ క్షేత్ర ం 
పునరి్నరామీణం

మఖపత్ కథనంప్రగతి-వారసత్వం

స్దేశ్ దర్శన్: సంస్కృతి  
పరాయూటకం 

n  ‘స్వదేశ్ దర్శన్’ 100 శాతేం కేేంద్ర ఆరి్థక సహాయ పథకేం. 
దీనికిేంద ర్.5500 కోట్లకు పైగా ఖరు్చతో 76 ప్రాజెకుటులను 
పర్్టక మేంత్రిత్వశాఖ ఆమోదేంచిేంద. వీటిలో 50కి పైగా 
పూరితికాగా, ఆకర్షణీయ పర్్టకాేంశాలను అత్్ధునిక 
సాేంకేతికతతో ఏర్్పట్ చేశారు. అలాగే 31 ర్ష్ట్రా లో్ల  500కు పైగా 
పర్్టన గమా్లు, 15 ఇతివృతతి సర్్కయుట్ లు నిర్్మణేంలో 
ఉన్్యి.

n  ఆనేంద్ పూర్ సాహిబ్, ఫత్గఢ్ సాహిబ్, చమ్ కర్ సాహిబ్, ఫిరోజ్ పూర్, 
అమృత్ సర్, ఖట్కర్ కలాన్, కాలానౌర్, పాటియాలలో అభివృదధి 
కార్క్రమాలు కొనసాగుతున్్యి.

n  ర్జసా్థ న్ కోటలని్ేంటిన్ కలుపతూ ఒక సర్్కయుట్ ను నిరి్మసుతిన్్రు.
n  తెలేంగాణలో కుతుబ్ ష్టహీ వారసత్వ పార్్క, పైగా టూేంబ్్స, హయత్ 

బక్షీ మసీదు, రమేండ్ సమాధ అభివృదధి ప్రణాళికలకు ఆమోదేం 
ఇవ్వబడిేంద.

వారసత్ సరూ్యూట్ అభివకృదిధి

n బౌదధి సర్్కయుట్
n  తీరప్రాేంత సర్్కయుట్
n  ఎడారి సర్్కయుట్
n  ప్రతిధ్వని సర్్కయుట్
n  వారసత్వ సర్్కయుట్
n  హిమాలయ సర్్కయుట్
n  కృష్టణా  సర్్కయుట్ 
n  ఈశాన్ సర్్కయుట్

n  ర్మాయణ సర్్కయుట్
n  గ్రామీణ సర్్కయుట్
n  ఆధా్తి్మక సర్్కయుట్
n  స్ఫీ సర్్కయుట్
n  తీర్థేంకర సర్్కయుట్
n  గిరిజన సర్్కయుట్
n  వన్మృగ సర్్కయుట్

గురితి ంచబడిన ఇతివకృతతి  సరూ్యూటులో
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ఐకయూతా విగ్ర హం

భారత్  ఏకీకరణ ర్పశిలి్ప సర్దూ ర్ వల్లభాయ్ పటేల్ 
కు నివాళిగా గుజర్త్ లో 182 మీటర్ల ఎతుతితో 
నిరి్మేంచిన ఈ విగ్రహేం ప్రపేంచేంలో అత్ేంత 
ఎతెతైనదగా రికారుడులకు ఎకి్కేంద. దీని్ 2018 
అకోటు బర్ 31న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
ప్రారేంభిేంచారు.

సంత్ తుకారాం ఆలయం

పణెలోని దేహులో జగదు్గ రు శ్రీశాేంత్ తుకార్ేం 
మహార్జ్ ఆలయాని్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
ప్రారేంభిేంచారు. ఆయన మరణేం తర్్వత, 36 

భారతీయులకు విగ్రహాలు, ప్రతిమలపై విశా్వసేం అచేంచలేం. అేందుకే దేశవా్పతిేంగా గొప్ప వ్కుతిల, మత పెదదూల విగ్రహాలు 
ఏర్్పట్ చేయబడుతున్్యి: ఇదేంత్ మన భవిష్తుతి తర్నికి సేంస్కకృతి, మతేం, వారసత్్వలను పరిచయేం చేయడేంతోపాట్ 

మన వారసత్వేంపై వారిలో గౌరవాని్ నిేంపడానికే!

సమత్మూరి్త విగ్రహం
హైదర్బాద్ లో 216 అడుగుల 

ఎతె్్తన ఈ విగ్రహాని్న 11వ శత్బ్దపు 

భకి్త సాధువు శ్రీ ర్మానుజాచారు్యల 

సామీరకార్థం ఏర్్పట చేశారు. 

మతపరమైన విధేయత, కులం, 

మతం సహా జీవితంలోని అని్న 

రంగాలలో సమానతపై ఆలోచనను 

ఆయన ప్రోతసిహంచారు. 

పంచలోహాలతో తయారైన ఈ 

విగ్రహాని్న 2022 ఫిబ్రవరి 5న 

ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 

ఆవిష్రించారు.

సౌభాగయూ విగ్ర హం:
బేంగళూరు వ్వసా్థ పకుడు న్దప్రభ్ కెేంపేగౌడ 108 అడుగుల ఎతెతైన కాేంస్ విగ్రహాని్ 2022 

నవేంబర్ 11న ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరిేంచారు.

కొేండ శిఖర్లపై  తుకారేం విగ్రహేంతో ఈ 
ఆలయాని్ నిరి్మేంచారు. కాన్, దీని్ ఆలయేం 
తరహాలో  నిర్వహిేంచటేంలేదు.

సుహై ల్ దేవ్ సమీరకం

ఉతతిరప్రదేశ్ లోని బహ్రైచ్ జిలా్ల లో సుహెల్ దేవ్ 
సా్మరకేం నిర్్మణానికి ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ 2021 ఫిబ్రవరిలో శేంకుసా్థ పన చేశారు. 
భారతీయత రక్షణలో ఆయన చేసన కృష్ని ఈ 
సేందరభుేంగా గురుతి చేసుకున్్రు. ఈ సా్మరక 
మేందరేంలో ఆయన విగ్రహాని్ కూడా ఏర్్పట్ 
చేసాతిరు.

మఖపత్ కథనం ప్రగతి-వారసత్వం

సందేశ్లిసుతి న్న మహాతుమీల విగ్ర హాలు
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శ్్ర  ఉజ్జ యిని మహాకాల్ 
ఆలయ కారిడార్ 
పునర్దధి రణ
n ప్రపేంచేంలో దక్ణాభిమఖేంగా ప్రతిష్టుేంచిన శివలిేంగేం 

ఉన్ద ఉజజాయినిలోని మహాకాల్ ఆలయేంలోనే. 
దేశేంలోని 12 జ్్తిరి్లేంగాలలో “మహాకాలేశ్వర 
జ్్తిరి్లేంగేం” ప్రత్్కత ఇదే.

n  ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2022 అకోటు బరు 11న 
ప్రారేంభిేంచిన మహాకాల్ లోక్ ప్రాజెకుటు  దా్వర్ ఇద గొప్ప 
ఆధా్తి్మక కేేంద్రేంగా  ఘనమైన ర్పేం 
సేంతరిేంచుకుేంద. మహాకాల్ ప్రాేంగణాని్ 47 హెకాటు ర్ల 
విసీతిరణాేంలో ర్.856 కోట్లతో రెేండు దశలో్ల  అభివృదధి 
చేసుతిన్్రు.

n  తొలిదశ పనుల రీత్్ కాశీ విశ్వన్థ కారిడార్ కన్్ 
మహాకాల్ లోక్ న్లుగు రెట్్ల  పెదదూద కాగా, రెేండో దశ 
కూడా పూరతియిత్ తొమి్మద రెట్్ల  పెదదూదగా ఉేంట్ేంద. 
“మహాకాల్ లోక్” మహా ప్రవేశదా్వరేం కలిగి ఉేంద. 
దీేంతోపాట్  384 మీటర్ల పడవైన మహా కుడ్ేం (గోడ) 
నిరి్మేంచబడిేంద. దీనిపై 25 శివకథలు చిత్రిేంచబడాడు యి. 
కేవలేం ఓ గేంటలో 30 వేల మేంద.. అవసరమైత్ రోజుకు 
10 లక్షల మేంద మహాకాలుని దరి్శేంచుకునే ఏర్్పట్్ల  
చేశారు.

n  దేవతల ప్రతిష్టఠా పన దా్వర్ కేదార్ న్థ్ పనరి్ర్్మణేం. ర్.3000 కోట్లతో 
17 మౌలిక వసతుల ప్రాజెకుటులు. ‘ప్రసాద్’ పథకేం కిేంద కేదార్ న్థ్ ధామ్ 
సమగ్రాభివృదధి

n  ప్రయాణ-పర్్టక స్పర్ధి త్మక స్చీలో 2013న్టికి 65వ 
సా్థ నేంలో ఉన్ భారత్ 2019కలా్ల  34వ సా్థ న్నికి దూసుకెళి్లేంద.

n  ఆదర్శ పర్్టక ప్రదేశాల అభివృదధి ప్రాజెకుటు  కిేంద 19 ప్రదేశాలు 
గురితిేంచబడాడు యి.

n  171 దేశాల పౌరులకు 5 ఉప-వర్్గ లకిేంద ఇ-వీసా సౌకర్ేం.
n  ‘ప్రసాద్’ పథకేం కిేంద 24 ర్ష్ట్రా లో్ల  ర్.1,210 కోట్లతో 

సాేంస్కకృతిక కేేంద్రాల అభివృదధి.

భకుతి లకు సజావై న ప్ర యాణ సదుపాయం
ఉతతిర్ఖేండ్ లోని చార్ ధామ్ యాత్రకు వచే్చ భకుతిల ప్రయాణ ఇబ్ేందులను 
తగి్గేంచే లక్షష్ేంతో చార్ ధామ్ రహదారి ప్రాజెకుటుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
శ్రీకారేం చుటాటు రు. ఈ 825 కిలో మీటర్ల ప్రాజెకుటును 53 పా్కేజీలు చేయగా, 
వీటిలో 683 కిలో మీటర్ల 43 పా్కేజీలు ఆమోదేం పేందాయి. వీటిలో 291 
కిలో మీటర్ల మేర 21 పా్కేజీలు మగిశాయి. మిగిలినవి వివిధ దశలో్ల  ఉన్్యి.

మఖపత్ కథనంప్రగతి-వారసత్వం

వారసత్ ప్్ర తా్సహక 
పరాయూటకంపై  శ్ర దధి

కాశ్మీర్  మత పా్ర ధానయూ ప్ర దేశ్లకు మళీలో  వలుగు
కాశీ్మర్ లో ఆరిటుకల్ 370ను 2019 ఆగసుటులో రదుదూ  చేశాక తీవ్రవాదేం తగు్గ మఖేం 
పటిటుేంద. మరోవైప శిథిల స్థతికి చేరిన, పాడుబడిన మతస్థలాలో్ల  జనసమీకరణ 
కృష్ మొదలైేంద. ఇేందులో భాగేంగా మొదట 300 ఏళ్లన్టి రఘున్థ 
ఆలయేం, దాలే్గట్ లోని చరి్చ, శ్రీనగర్ లోని మసీదులను సా్మర్టు సటీ ప్రాజెకుటు  కిేంద 
అభివృదధి చేసేేందుకు ఎేంపిక చేశారు. రఘున్థ ఆలయేం పూర్వ వైభవాని్ 
సేంతరిేంచుకుేంద. ఇప్పుడిద పూజలు చేసుకునే స్థలేంగా మాత్రమేగాక 
వారసత్వేంతో యువతను పెనవేసే ఒక ప్రదర్శన నిర్వహణ కేేంద్రేంగా 
ర్పేందేంద. ఇక గుల్ మార్్గ లో మొటటుమొదట పనరుదధిరిేంచిన శివాలయేం 
ప్రారేంభోత్సవాని్ భారత సైన్ేం 2021 జూన్ లో ఘనేంగా నిర్వహిేంచిేంద. 
అనేంత్ న్గ్ జిలా్ల లోని మార్తిేండ (స్ర్) ఆలయేంలో 2022 మే న్లలో కొని్ 
గేంటలపాట్ పూజలు కూడా నిర్వహిేంచారు. అదేవిధేంగా 2021 ఫిబ్రవరిలో 
వసేంత పేంచమిన్డు శీతల్ న్థ్ ఆలయేంలో పూజలు చేశారు.
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ప్ర ధాని మోదీ బహుమతులతో 
విదేశ్లోలో  మన దేశ సంస్కృతిక్ 
పా్ర బలయూం

n ఫ్రాన్్స అధ్క్షుడు వారణాస నగరేంలో 
ప్రాచీన సాేంస్కకృతిక వారసత్్వని్ చూస 
ఎేంతో ఆనేందేంచారు.

n  అమరికా అధ్క్షుడు, బ్రిటన్ ప్రధాని 
సబర్మతి ఆశ్రమేంలో శాేంతిపవన్ల 
అనుభూతి పేందారు.

n  ఆసే్రాలియా ప్రధాన మేంత్రి అక్షరధామ్ 
ఆలయాని్ సేందరి్శేంచారు.

n  దక్ణ కొరియా ప్రథమ మహిళ 
అయోధ్లో పర్టిేంచారు.

అంతరా్జ తీయంగా పరిగిన గౌరవం

n భారతదేశేంలో యున్సో్క ప్రపేంచ 
వారసత్వ గురితిేంపగల ప్రదేశాల సేంఖ్ 
40కి పెరిగిేంద. ఈ నేపథ్ేంలో వీటిలో 
10 కొతతి ప్రదేశాలు 2014 నుేంచి చేరినవే. 
ఇవేగాక మరో 49 ప్రదేశాలు పరిశీలనలో 
ఉన్్యి.

ప్ర ధానమంతి్ర తో కలసి భారత్ సందరి్శంచిన ప్ర పంచ నేతలు

n  కాశీనగర గులాబీ రేంగు ఓడ ఆసే్రాలియాకు 
చేరిేంద.

n  జైపూర్ నుేంచి గేంధప చక్కతో చేసన 
బుదుధి డు జపాన్ చేర్డు.

n  గుజర్త్ లోని కఛ్ ప్రాేంతేం నుేంచి రోగన్ 
చిత్రలేఖన్లు డెన్్మర్్క  చేర్యి.

n  యూదుల చరిత్రను తెలిపే ర్గి ఫలకాలు 
ఇజ్రాయెల్ కు చేరుకున్్యి.

n అమరికా మాజీ అధ్క్షుడు బర్క్ 
ఒబామా, జపాన్ మాజీ ప్రధాని ష్ేంజ్ 
అబే సహా పలువురు ప్రపేంచ నేతలకు 
ప్రధాని మోదీ ఖాదీతో ర్పేందన 
భగవదీ్గత గ్రేంథాని్ బహూకరిేంచారు.

మఖపత్ కథనం ప్రగతి-వారసత్వం
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దేవగఢ్: బాబా బై దయూనథ్ క్షేత్ర ం 

వరకు విమాన సంధానం
ఉతతి రాఖండ్: హేమకుండ్ 

సహిబ్ రోప్ వే

యాతా్ర  స్థ లలకు విమానం లేదా రోప్ వే ల దా్రా 
నిరంతర అనుసంధానం, ప్ర యాణం మరింత సులభం

n  సామాన్ పౌరుల జీవిత సౌలభా్నికి చేపటేటు చర్లు జాతీయ 
సేంపద సృష్టుకి దోహదేం చేసాతియి. అలాగే దేశ ప్రగతికి కొతతి 
అవకాశాలు అేందవసాతియి. ఇేందులో భాగేంగా 2022 జూలై 12న 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేవగఢ్ లో ర్.16,800 కోట్లకు 
పైగా విలువైన ప్రగతి పథకాలో్ల  కొని్టిని ప్రారేంభిేంచి, 
మరికొని్టికి శేంకుసా్థ పన చేశారు.

n  బాబా బైద్న్థ్ క్షేత్రానికి నేరుగా విమాన సౌకర్ేం కల్పన దశగా 
దేవగఢ్ విమాన్శ్రయేం ప్రారేంభిేంచబడిేంద.

n  ప్రాజెకుటులు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు తోడ్పడటమే కాకుేండా 
అనుసేంధానేం పెేంచి, సేందర్శకులకు సహాయపడత్యి.

n  ప్రారేంభిేంచాలి్సన ప్రాజెకుటులలో 2,000 మేంద యాత్రికుల 
సామర్థయుేంతో రెేండు పెదదూ తీర్థ మేండలి భవన్ల నిర్్మణేం, 
శివగేంగ సరసు్స అభివృదధి వేంటివి ఉన్్యి. బాబా బైద్న్థ్ 
క్షేత్రేం సేందరి్శేంచే వేలాద భకుతిలకు ఈ కొతతి సౌకర్్లు ఎేంతో 
ప్రయోజనకరేంగా ఉేంటాయి.

n  ‘ప్రసాద్’ పథకేం కిేంద బాబా బైద్న్థ్ క్షేత్రేంలో ఆధునిక 
సౌకర్్లు విసతిరణ చేపటాటు రు.

n  గోవిేంద్ ఘాట్ ను హేమకుేండ్ సాహిబ్ తో కలిపే 12.4 కిలో మీటర్ల 
రోప్ వే నిర్్మణ ప్రాజెకుటుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అకోటు బర్ 18న 
శేంకుసా్థ పన చేశారు. దీనివల్ల ప్రయాణ సమయేం ఒక రోజు నుేంచి 
కేవలేం 45 నిమిష్టలకు తగి్గపోతుేంద. అలాగే యాత్రికులకు 
హేమకుేండ్ సాహిబ్ దుర్గమ మార్గేంలో కషటుపడి నడిచే ఇబ్ేంద 
తప్పుతుేంద. ‘వా్లీ ఆఫ్ ఫ్లవర్్స’ నేషనల్ పారు్కకు ప్రవేశ 
దా్వరమైన ఘేంగారియాను కూడా ఈ రోప్ వే కలుపతుేంద.

n  ఇద ప్రయాణాని్ సురక్తేం చేసే పర్్వరణ హిత రవాణా 
విధానేం. ఈ రోప్ వేతో మతపరమైన పర్్టకేం ఊపేందుకుని, ఈ 
ప్రాేంతేంలో ఆరి్థక ప్రగతిని వేగిరేం చేసుతిేంద.

గిరా్నర్ రోప్ వే: ప్ర యాణ సౌలభయూం
n  ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2020 అకోటు బర్ 24న ఈ రోప్ వేని 

ప్రారేంభిేంచారు. ప్రసుతితేం 8 మేందని మోసుకెళ్్ల సామర్థయుేంగల 
25–30 కేబన్లతో ఇద పని చేసుతిేంద.

n  ఈ రోప్ వే దా్వర్ 7.5 నిమిష్టలో్ల నే 2.3 కి.మీ. వెళ్లవచు్చ. వేగేంగా 
పూర్లయిన ఈ రోప్ వే వల్ల సా్థ నికులకు ప్రయాణ సౌలభ్ేం కలిగి 
ఒక్క న్లలోనే 2 లక్షల మేందకి పైగా వినియోగిేంచారు.
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n  కేేంద్ర రోడుడు  రవాణా-రహదారుల శాఖ మేంత్రి నితిన్ గడ్కరీ 2022 
జూలై 24న న్గ్ పూర్ వదదూ ర్.720 కోట్లతో 28.88 కిలో మీటర్ల 
పడవైన జాతీయ రహదారి ‘547-ఇ’ పరిధలోని 
సావ్ర్-ధాపేవాడ-గోేండ్ ఖేరి విభాగాని్ ప్రారేంభిేంచారు.

n  ఈ రహదారిని 4 వరుసలుగా నిరి్మేంచడేంతో ధాపేవాడ విఠల్-రుకి్మణి 
ఆలయేం, అదాసాలోని ప్రసదధి గణేష్ దేవాలయేం మధ్ యాత్రికులకు 
అనుసేంధానేం మరుగు పడుతుేంద.

n  చేంద్రభాగ నదపై 4 వరుసల కొతతి వేంతెనతో ధాపేవాడలో వాహన రదీదూ 
తగు్గ తుేంద. ఈ ప్రాేంతేంలోని పెదదూ మారె్కట్ వ్వసాయ, సా్థ నిక 
ఉత్పతుతిలకు అేందుబాట్లో ఉేంట్ేంద.

n  పేంధర్ పూర్ కు వాహన రదీదూ మరుగుపరిచే లక్షష్ేంగా వివిధ జాతీయ 
రహదారులపై 223 కిలో మీటర్లకు పైగా పూరితిగా నిరి్మేంచిన, 
ఉన్తీకరిేంచిన రహదారి ప్రాజెకుటులను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
2021 నవేంబర్ 8న జాతికి అేంకితేం చేశారు.

n  వీటిలో ‘ఎన్.హెచ్-561ఎ’లోని మహసాద్-పిలివ్-పేంధర్ పూర్; 
కురుదూవాడి-పేంధర్ పూర్; పేంధర్ పూర్-సేంగోలా; పేంధర్ పూర్ 
మేంగళవేద-ఉమాద విభాగాలున్్యి.

n  పేంధర్ పూర్ యాత్రికుల కోసేం శ్రీ సేంత్ జాఞా నేశ్వర్ మహార్జ్ 
పాలీ్క మార్్గ లోని 5 విభాగాలు, శ్రీ సేంత్ తుకార్ేం మహార్జ్ 
పాలీ్క మార్్గ లో 3 విభాగాలలో 4 వరుసలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
పన్ద వేశారు.

n  ఈ రహదారులకు రెేండువైపలా భకుతిలకు ఇబ్ేంద లేకుేండా 
‘పాలి్క’ల కోసేం ప్రత్్క నడకదారి వేయాలని నిరణాయిేంచారు.

మహారాష్ట ్రలోని విఠల్ ర్క్మీణి 
ఆలయానిక్ 4 వర్సల 

రహదారి

పంధర్ పూర్: పాల్్ మార్గ్  లో 
ప్ర యాణం సులభం

n  పావగఢలో ఆధా్తి్మకతతోపాట్ చరిత్ర, 
ప్రకృతి, కళ, సేంస్కకృతి కూడా 
ప్రసుఫూటమవుత్యి. ఒకవైప మహాకాళి 
శకితిపీఠేం, మరోవైప జైన దేవాలయ వారసత్వేం. 
భారతదేశ చారిత్రక వైవిధ్ేంవల్ల మత 
సామరసా్నికి పావగఢ కూడలిగా ఉేండేద. 
లోగడ ఇక్కడికి ప్రయాణేం ఎేంత కషటుమేంటే- 
జీవితేంలో ఒక్కసారైన్ మాతను 
దరి్శేంచుకోవాలని చపే్పవారు. కాన్, ఇవాళ 
విసతిరిసుతిన్ సౌకర్్లతో కఠిన ప్రయాణేం, దైవ 
దర్శనేం కూడా సులభ సాధ్మయా్యి.

n  పావగఢ కొేండపై పనరి్రి్మేంచిన శ్రీ 
కాళికామాత ఆలయాని్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
2022 జూన్ 18న ప్రారేంభిేంచారు. ఇద ఈ 
ప్రాేంత ప్రాచీన ఆలయాలలో ఒకటి కాగా, దీని్ 
రెేండుదశలో్ల  పనరి్రి్మేంచారు. ఇక్కడికి భకుతిలు 
పెదదూ సేంఖ్లో వసుతిేంటారు.

n  ప్రధాని 2022 ఏప్రిల్, జూన్ మధ్ రెేండు 
దశలో్ల  దీని్ ప్రారేంభిేంచారు. ఇేందులో ఆలయ 
పన్ద విసతిరణ సహా, మూడు అేంతసుతిలతో 
ప్రాేంగణేం, వీధ దీపాలు, సీసీటీవీ వ్వస్థ 
సౌకర్్లున్్యి.

గుజరాత్ పావగఢ్: ఆధునిక సౌకరాయూలు



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జనవరి 1-15, 2023 23

మఖపత్ కథనంప్రగతి-వారసత్వం

n  గుజర్త్ లోని మోధేర్లోగల స్ర్ దేవాలయేంలో 2022 అకోటు బర్ 
9న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వారసత్వ దీపాలేంకరణను ప్రారేంభిేంచారు. 
ఈ ఆలయేం గుజర్త్  ఆలయ నిర్్మణ శైలికి అతు్తతిమ ఉదాహరణ. 
ఇద 11వ శత్బదూేంలో నిరి్మతమైేంద.

n  ఇదప్పుడు భారతదేశేంలో సేంపూరణా సౌరశకితితో నడిచే వారసత్వ 
ప్రదేశేం. మోధేర్ స్ర్ దేవాలయేం 3డి ప్రొజెక్షన్ మా్పిేంగ్ కూడా 
ప్రారేంభిేంచబడిేంద.

n  ఒడిష్టలోని చారిత్రక కోణార్్క స్ర్ దేవాలయేంతోపాట్ ఆ నగర్ని్ 
పూరితిగా సౌరశకితి ఆధారితేం చేసే ప్రణాళికను కేేంద్ర ప్రభ్త్వేం 2020 
మే న్లలో ప్రకటిేంచిేంద. దీేంతో కోణార్్క విదు్త్ అవసర్లు 
తీరుత్యి.

n  కోణార్్క ఆలయాని్ “స్ర్నగరేం”గా తీరి్చదదేదూ ప్రధాని దార్శనికతకు 
మరిేంత వైభవేం జ్డిేంచే విధేంగా ఈ పథకేం ప్రారేంభిేంచబడిేంద.

n  ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2021 అకోటు బర్ 20న ఖుషీనగర్ 
అేంతర్జా తీయ విమాన్శ్రయాని్ ప్రారేంభిేంచారు. ఈ నేపథ్ేంలో 
పర్్టకుల ర్క 20 శాతేందాకా పెరుగుతుేందని అేంచన్. 
అేంత్గాక సా్థ నికులకు మరిని్ ఉపాధ అవకాశాలు లభిసాతియి.

n  గౌతమ బుదుధి డు మహాపరినిర్్వణేం పేందన అేంతర్జా తీయ బౌదధి 
తీర్థయాత్ర క్షేత్రేం ఖుషీనగర్. ఇద బౌదధి సర్్కయుట్ కు కేేంద్ర 
బేందువు. ఇేందులో లుేంబని, సారన్థ్, గయ తీర్థయాత్ర 
క్షేత్రాలున్్యి.

n  బుదుధి నితో మడిపడిన బౌదధి స్థలాల కోసేం కేేంద్ర ప్రభ్త్వేం బౌదధి 
సర్్కయుట్ ను అభివృదధి చేసోతిేంద. దీని కిేంద ప్రధానేంగా 
అనుసేంధానేం, మౌలిక సదుపాయాలు, రవాణా సౌకర్లు వేంటి 
పనులు చేపడుతున్్రు. అలాగే సాేంస్కకృతిక పరిశోధన; 
వారసత్వేం-విద్; సామాజిక అవగాహన; సమాచార 
ఆదానప్రదానేం-విసతి ృతి కూడా ఇేందులో అేంతర్భుగేంగా ఉేంటాయి.

n  ఈ విమాన్శ్రయేంతో దేశవిదేశాల బౌదధిమత్నుయాయులు 
ఖుషీనగర్ కు ర్గలుగుత్రు. ఇద బౌదధి సార్ేంశాధారిత సర్్కయుట్ ల 
అభివృదధికి దోహదేం చేసుతిేంద. లుేంబని, బోధగయ, సారన్థ్, 
ఖుషీనగర్, శ్రావసతి, ర్జ్ గిర్, సేంకిసా, వైశాలితో కూడిన బౌదధి 
సర్్కయుట్ లో ప్రయాణేం ఇప్పుడు తకు్కవ సమయేంలోనే 
పూరతివుతుేంద.

n  పర్్టక మేంత్రిత్వ శాఖ ‘ఇన్ క్రెడిబుల్ ఇేండియా’ పేరిట ఏర్్పట్ 
చేసన ప్రత్్క వెబ్ సైట్  (www.indiathelandofbuddha.in.)లో 
బౌదధి ప్రదేశాలను పేందుపరచిేంద. దేశేంలో ఘనమైన బౌదధి 
వారసత్్వని్ ప్రోత్సహిేంచడేం దీని లక్షష్ేం.

n  బుదుధి ని జన్మస్థలమైన లుేంబన్ని సేందరి్శేంచిన తొలి భారత ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ కావడేం విశేషేం.

మోధేరా, కోణార్్ సూరయూ దేవాలయాలు

విమానయాన మాయూప్ లో ఇప్పుడు 
బౌదధి  సరూ్యూట్

మన వారసతా్నిక్ సౌరశక్తి తో 
జవజీవాలు
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“దేవాలయాలు మన సేంస్కకృతి, చరిత్ర సేంరక్షకాలు. అవి విజాఞా న 
కేేంద్రాలు మాత్రమే కాదు.. కళలు, చేతివృతుతిలకు ప్రోత్్సహకరతిలు. 
ర్జకీయ, ఆరి్థక రేంగాలలోనే గాక, సేంస్కకృతి విషయేంలోనూ ప్రపేంచ 
సమతూక పనరుదధిరణ కనిపిసోతిేంద. వాసతివానికి ప్రజాసా్వమ్, బహుళత్వ 
క్రమేంలో భారతీయ వారసత్వ పూరితి వ్కీతికరణను స్వదేశేంలోనే కాకుేండా 
విదేశాలో్ల నూ చూడగలగాలి.
- డాకటుర్ జైశేంకర్, విదేశీ వ్వహార్ల మేంత్రి

కాలభ్ర మణంలో భారతీయ 
సంస్కృతిక్ నవోదయం

ప్రధానమేంత్రి నరేంద్ర మోదీ న్యకత్్వన భారత 
విశా్వస-సేంస్కకృతి-వారసత్్వలకు దేశేంలోనేగాక ప్రపేంచవా్పతిేంగా 
గురితిేంప తెచే్చేందుకు ప్రభ్త్వేం కృష్ చేసోతిేంద. ఈ మేరకు మన్మా, 
అబుధాబలలో లక్షీ్మీన్థుడైన కృషణా భగవానుని ఆలయ పనరి్ర్్మణానికి 
2019లో భూరి విర్ళేం ప్రకటిేంచబడిేంద. మరోవైప అబుధాబలో 
హిేందూ ఆలయ నిర్్మణానికి ప్రధానమేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2018లో 
శేంకుసా్థ పన చేశారు.
   సమాజేం, జాతి నిర్్మణేంలో దేవాలయాల పాత్రపై డిసేంబర్ 11న 
వారణాసలో నిర్వహిేంచిన చర్చగోష్ఠాలో విదేశీ వ్వహార్ల శాఖ ఎస్.
జైశేంకర్ మాటా్ల డుతూ- “నేడు చరిత్ర చక్ర భ్రమణాని్ మనమేంత్ 
గ్రహిేంచాలి. భారతదేశేం ఎదుగుతోేంద… కాలేం మనకు ప్రతికూలమైన 
ఒకన్టి పరిస్థతులలో దేవాలయాలు నిర్లక్ష్నికి గురయా్యి. ఇప్పుడా 
రోజులు గతిేంచాయి. ప్రపేంచమేంతటాగల దేవాలయాలను మనేం 
రక్ేంచుకోవాలి. ఈ దశగా భారతీయ విశా్వసేం బలోపేత్నికి ప్రభ్త్వేం 
కృతనిశ్చయేంతో ఉేంద” అని చపా్పరు.
   ఈ రోజున భారతీయ న్గరికత పనరి్ర్్మణేం, పనరుదధిరణ, 
పనరుజీజావనేంపై మన కరతివ్ేం దేశానికే పరిమితేం కాదని, 

ప్రపేంచవా్పతిేంగా ఈ బాధ్తను నిర్వరితిేంచాలి్స ఉేందని విదేశీ 
వ్వహార్ల శాఖ మేంత్రి ఎస్.జైశేంకర్ స్పషటుేం చేశారు. ప్రధాన మేంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ ప్రభ్త్వేం కేంబోడియా, తదతర దేశాలో్ల  భారతీయ 
దేవాలయాల పనరుదధిరణకు కృష్ చేసుతిన్దని తెలిపారు.
   ఇతర విశా్వసాల స్పర్ధి త్మక పరోగమనేంతో పోటీపడటేంలో 
భారతదేశేం తన సేంస్కకృతిని ప్రోత్సహిేంచి, ప్రదరి్శస్తి ప్రపేంచ సా్థ యికి 
చేర్్చలి్సన అవసరేం ఉేందని మేంత్రి పేర్్కన్్రు. మీరు ఇేంట్ల  ఏేం 
చేసన్, ఆ  సేందేశేం ప్రపేంచవా్పతిమయే్ేందుకు మనేం ఒక మార్గేం 
అనే్వష్ేంచాలన్్రు.
విదేశీ వ్యవహార్ల మంత్రిత్వ శాఖలో ప్రత్యక విభాగం ఏర్్పట

 ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వేంలోని ప్రభ్త్వేంలో భారత విదేశీ 
వ్వహార్ల మేంత్రిత్వ శాఖ మన సాేంస్కకృతిక వారసత్వ 
పనరుదధిరణ, పనరుజీజావాలకు మదదూతునిస్తి ప్రత్్క విభాగాని్ 
ఏర్్పట్ చేసేంద. మోదీ ప్రభ్త్వ సాేంస్కకృతిక దౌత్ేం మొతతిేం 
ప్రపేంచ ప్రయోజన్లు లక్షష్ేంగా మన సుసేంపన్ సేంప్రదాయాల 
నిర్్మణేం, పనరుజీజావేం, పనరుదధిరణలపై దృష్టు సారిేంచిేంద.
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మొఘల్ సేనను వరోచితంగా 
ఎదుర్్న్న లచిత్ బర్ఫుకాన్ సై నయూం

భారత చరిత్ర నిేండా విజయ చరిత్రగల వీర యోధులేందరో 
ఉన్్రు. అలాగే భారతీయ చరిత్ర కూడా అణచివేతదారులను 
ఎదరిేంచిన సాహస చారిత్రక గాథలను గురుతికు తెసుతిేంద. 
అట్వేంటి గొప్ప వీరుడే అహోేం కమాేండర్ లచిత్ బరుఫూకాన్. 
వనరులు పరిమితమే అయిన్ మేండైన శౌర్ేం, నిేండైన దేశభకితి, 
అకుేంఠిత పోర్ట పటిమతో మొఘలుల భారీ సైన్్ని్ చితుతిగా 
ఓడిేంచిన ధీరుడు.

భారత అమరవీరుడు లచిత్ బరుఫుకాన్
లచిత్ బరుఫూకాన్ అసా్సేంలోని అహోేం ర్జ్ సైన్ేంలో 
పేరెని్కగల సేన్ధపతి. ఔరేంగజేబు ఆధ్వర్ేంలో నిరేంతర 
విసతిరణ కాేంక్షతో దాడులకు తెగబడే మొఘలులను చితుతిగా 
ఓడిేంచిన ధీరుడు. ఈ మేరకు 1662 జనవరిలో మొఘల్ సైనిక 
సుబేదార్ మీర్ జుమా్ల  బ్రహ్మపత్ర లోయపై దేండెతితి దగువ 
అసా్సేంను ఆక్రమిేంచాడు. దీనిపై అహోేం ర్జ్ మేంత్రులు 
ఘిల్ఝరి ఘాట్ వదదూ సేంధ కుదురు్చకున్్రు. కాన్, మొఘలుల 
దౌష్ట్యాలు పెరుగుతూ వచా్చయి. ఆ పరిస్థతులో్ల  లచిత్ బరుఫూకాన్ 
1671లో సరైఘాట్ యుదధిేంలో అసా్సమీ సైనికులను 
ఉత్తిజితులను చేస, మొఘలులు తమకు సాగిలపడేలా చేశాడు. 
లచిత్ బరుఫూకాన్, అతని సైన్ేం చేసన వీరోచిత పోర్టేం మన 
దేశ ప్రతిఘటన చరిత్రలోని అత్ేంత స్ఫూరితిదాయక సైనిక 
విజయాలో్ల  ఒకటి.

మఖపత్ కథనంప్రగతి-వారసత్వం

400 ఏళ్ళనడు

లచిత్ బరుఫూకాన్ 400వ జయేంతిని దేశవా్పతిేంగా 
నవేంబరు 24న నిర్వహిేంచారు. ఏడాదపాట్ సాగిన ఈ 

వేడుకల మగిేంప కార్క్రమేం నూ్ఢిలీ్లలోని విజాఞా న్ భవన్ లో 
నిర్వహిేంచిన సేందరభుేంగా ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
ప్రసేంగిస్తి- “భారతదేశానికి ఏదైన్ కలో్ల లేం లేదా సవాలు 
ఎదురైనప్పుడలా్ల  దాని్ దునుమాడేేందుకు ఒక ‘మహాశకితి’ 
ఉదభువిసుతిేంద. అసా్సేంలో అలాేంటి వీరోచిత గాథలు స్మరిేంచుకున్ 
ప్రతిసారి లచిత్ బరుఫూకాన్ వీరవిహారేం చేసన సరైఘాట్ యుదధిేం 
చర్చన్యాేంశేంగా మారుతుేంద” అన్్రు. అలాగే “దేశేం 
సా్వతేంత్్ర అమృత మహోత్సవాలు నిర్వహిేంచుకుేంట్న్ 
తరుణేంలో వీర లచిత్ 400వ జయేంతి వేడుకల నిర్వహణ 
మనకెేంతో విశేషేం. ఇవాళ దేశేం తన వారసత్వేం పట్ల గరి్వసోతిేంద. 
బానిస మనసతిత్వేంతో కూడిన ఆలోచనలను విడిచిపెటిటు, వలసవాద 
సేంకెళ్లను తెేంచుకున్ భారతదేశేం ఇవాళ తన వారసత్్వని్ 

సగర్వేంగా చాట్కుేంటేంద. తన వీరులను గర్వేంగా 
స్మరిేంచుకుేంటూ మేందుకెళతిేంద” అని వా్ఖా్నిేంచారు. దేశేం 
ఎదుర్్కేంట్న్ నేటి అనేక సవాళ్లను పరిష్కరిేంచడేంలో వీర లచిత్ 
బరుఫూకాన్ మనకు స్ఫూరితిప్రదాత. స్వప్రయోజన్లకు కాకుేండా 
దేశ ప్రయోజన్లకే మనేం అత్ధక ప్రాధాన్ేం ఇవా్వలనే 
ప్రేరణనిసాతిడు” అన్్రు. భారతదేశేం తన సేంపదకు, సాేంస్కకృతిక 
వారసత్్వనికి ఎనలేని విలువనిసుతిేంద. మనమేంత్ సదా 
ఆధా్తి్మక, సాేంస్కకృతిక సదాధి ేంత్లను కాపాడుకుేంటూ 
వసుతిన్్ేం. మనలి్ అదుభుతమైన న్గరికతకు చిహ్ేంగా 
మారి్చేంద ఇదే. లచిత్ బరుఫూకాన్ శౌర్ప్రత్పాల గాథను ప్రజలకు 
మరిేంత అేందుబాట్లోకి తెచే్చవిధేంగా ఆయనకు అేంకితేం చేస్తి 
ప్రదర్శన శాల నిరి్మసాతిమని అసా్సేం ర్ష్రా ప్రభ్త్వేం కొని్ రోజుల 
కిేందట ప్రకటిేంచిేంద. 
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వర్థమాన దేశాల ‘త్రయేం’లో  (ఇేండోనేసయా, భారత్, బ్రెజిల్)  
ఒకటైన భారతదేశేం జి-20 అధ్క్షతలో ‘‘ఇేండియా ఫస్టు’’ 

మేంత్రమే మూలేంగా భారతదేశేం యావత్ ప్రపేంచేంలోని సాేంప్రదాయ 
నగర్ల వెలుపల గల తన సుసేంపన్ సా్థ నిక సామర్థయుేం, వారసత్వేం, 
సేంస్కకృతి ప్రత్్కతలను ప్రదరి్శేంచడేం ప్రారేంభిేంచిేంద.  

భారతదేశ జి-20 అధ్క్షతన ఉదయ్ పూర్ లో షెర్్ప ట్రాక్ తొలి 
సమావేశేం, బేంగళూరులో ఫైన్న్్స ట్రాక్ తొలి సమావేశేం, మేంబైలో 
అభివృదధి కార్్చరణ బృేందేం సమావేశేం జరిగాయి. ఈ సమావేశాలో్ల  
ప్రపేంచేం ప్రసుతితేం ఎదుర్్కేంట్న్ సవాళ్్ల , భారతదేశ ప్రధాన 
ఆేందోళనలపై చరి్చేంచారు. ఈ సమావేశాలకు హాజరైన ప్రతినిధులు  
ఆకర్షణీయమైన పర్్టక ప్రదేశాలు, వారసత్వ సేంపదకు చిహ్ేం అయిన 
ప్రదేశాలు సేందరి్శేంచిన సమయేంలో  భారతదేశ భిన్త్వేం, సా్థ నిక 
నైపణా్ల సామర్థయుేం, భారత సాేంస్కకృతిక  శకితి గురిేంచి తెలుసుకోగలిగారు. 
అలాగే సా్థ నిక జానపద  నృత్్లు కూడా వీక్ేంచారు. 

‘‘ఒక పెదదూ వేదకపై భారతదేశ సాేంప్రదాయిక, సాేంస్కకృతిక వారసత్వేం 
గురిేంచి ప్రపేంచానికి తెలియచేసేేందుకు లభిేంచిన పెదదూ అవకాశేం ఇద’’ 

అంతరా్జ తీయ సవాళలో  నడుమ ప్ర పంచాని్న 
ఆకటు్ట కుంటున్న భారతీయ సంస్కృతి, 

సంప్ర దాయాలు, ఆతిథయూం
ప్రపంచ జిడిపిలో 85%, వాణిజ్యంలో 75%, ప్రపంచ 

జాన్భాలో మూడింట రెండు వంతులు వాటా కలిగ్న 

జి-20కి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ప్రతి ఒక్ భారతీయునికి 

గర్వకారణమైన క్షణం. 2022 డిసంబర్ 1వ తదీన జి-20 

సారథ్య పగాగాలు చేపటి్టన భారతదేశం 2023 నవంబర్ 

30 వరకు ఆ బాధ్యతలు నిర్వరి్తసు్తంది. ఈ సమయంలో 

32 విభిన్న కార్్యంశాలపై 200 వరకు సమావేశాలు 

జరుగుత్యి.  ఉదయ్ పూర్ లో డిసంబర్ 4-7 తదీల 

మధ్య షెర్్ప ట్రాక్ తో మొదలుపెటి్ట, డిసంబర్ 13-15 

తదీలో్ల బంగళూరులో తొలి ఆరి్థక ట్రాక్ సమావేశంలో 

ప్రపంచం ఎదుర్ంటన్న సవాళ్లపై చరిచించేందుకు ఈ 

ప్రపంచ వేదిక పైకి హాజరైన ప్రపంచదేశాల ప్రతినిధులకు 

ఉత్సిహవంతమైన భారత సంస్ృతి, సాంప్రదాయం, 

వారసత్వం, ఆతిథ్య విశిష్టతల రుచి చూపించారు.

భారతదేశ న్యకత్వంలో జి-20 జాతీయం  
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అని ప్రధానమేంత్రి ప్రిని్సపల్ కార్దరి్శ  పి.కె.మిశ్రా ఒక కార్క్రమేంలో 
మాటా్ల డుతూ అన్్రు. 
జి-20 సమావేశాలకు ఆతిథ్ేం వహిేంచడేం ఒక చారిత్రక, 
ఆశాపూరితమైన అవకాశేం. భారతదేశ జి-20 అధ్క్షతకు మదదూతుగా 
జి-7 దేశాల న్యకులు ఒక ప్రకటన చేశారు. శాేంతియుత, సుసేంపన్, 
సుస్థర భవిష్తుతి నిర్్మణానికి జి-7 కట్టు బాట్ను వారు ప్రకటిేంచారు. 
ఉమ్మడి సమస్లకు ఉమ్మడి పరిష్ట్కర్ల పైనే భారతదేశేం దృష్టు 
కేేంద్రీకరిసుతిన్ తరుణేంలో ప్రజా భాగసా్వమ్ేంతో జి-20ని 
అనుసేంధానేం చేయాలని వారు స్చిేంచారు. జి-20 న్యకత్్వనికి 
న్ేందగా నిర్వహిేంచిన అఖల పక్ష సమావేశేంలోను, ర్ష్ట్రా ల 
మఖ్మేంత్రులు, గవర్రు్ల , లఫటున్ేంట్ గవర్ర్ల సమావేవేంలో ప్రధాన 
మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటా్ల డుతూ ప్రజా భాగసా్వమా్నికి సేంపూరణా 
ప్రభ్త్వేం, సేంపూరణా సమాజేం ప్రధానమని నొకి్క చపా్పరు.
ఉదయ్ పూర్ లో న్లుగు రోజులు షెర్్ప ట్రాక్ తొలి  సమావేశం

ర్జసా్థ న్ లోని  ఉదయ్ పూర్ లో డిసేంబర్ 4-7 త్దీల మధ్ షెర్్ప ట్రాక్ 
తొలి సమావేశేం జరిగిేంద. సేంకి్లషటుమైన భౌగోళిక ర్జకీయ పరిస్థతుల 

నేపథ్ేంలో అని్ జి-20 దేశాలకు చేందన షెర్్పలు ఈ సమావేశానికి 
హాజరయా్రు. భారతదేశ అధ్క్షత ప్రారేంభమైన న్టి నుేంచి భారత 
న్యకత్వేం పట్ల అని్ దేశాలు విశా్వసేం ప్రకటిేంచాయి. భారతదేశేం 
ప్రతిపాదేంచిన ‘‘ఒకే భూమి, ఒకే కుట్ేంబేం, ఒకే భవిష్తుతి’’ 
సదాధి ేంత్ని్ సభ్దేశాలన్్ మకతికేంఠేంతో ప్రశేంసేంచాయి. ఆ సదాధి ేంతేం 
‘‘ప్రపేంచేంలో ఉద్రికతితలను తగి్గేంచి విశా్వసాని్ పెేంచుతుేంద’’ అని 
వారు అభిప్రాయపడాడు రు. షెర్్ప సమావేశాల సేందరభుేంగా విభిన్ రోడ్ 
మా్ప్ లను ర్పేందేంచారు. సాేంకేతిక మారు్ప, హరిత వృదధి, 
పర్్వరణ మిత్రమైన జీవనశైలి (లైఫ్);  వేగవేంతమైన, సమి్మళిత, 
ప్రతికూలతలను తట్టు కోగల వృదధి, బహుమఖీనత, 3 ‘F’ లు (ఫుడ్, 
ఫు్యెల్, ఫ్రిటులైజరు్ల ), మహిళా చోదక అభివృదధి, పర్్టకేం, సేంస్కకృతి 
వేంటి కీలక అేంశాలు ఈ సమావేశేంలో చర్చకు వచా్చయి.  
షెర్్ప ట్రాక్ సమావేశాలకు వచి్చన ప్రతినిధులకు ర్జసా్థ న్ జానపద 
సాేంప్రదాయానికి అనుగుణేంగా సా్థ నిక జాకెట్్ల , కోట్్ల  ధరిేంచి 
కళాకారులు సా్వగతేం పలికారు. ర్జసా్థ న్ మహోన్త చరిత్రను 
ప్రతినిధులకు తెలియచేయడానికి వారికి ధరిేంచేేందుకు ర్జసా్థ న్ సఫాలు 

భారతదేశ న్యకత్వంలో జి-20 జాతీయం  

బంగళూర్లో ఫ్ై నన్్స ట్్ర క్ తొలి సమావేశం

భారతదేశ జి-20 అధ్క్ష కాలేంలో బేంగళూరులో 
డిసేంబర్ 13-15 త్దీల మధ్ కాలేంలో  జరిగిన ఫైన్న్్స ట్రాక్ 
తొలి సమావేశానికి ఫైన్న్్స రేంగేం, కేేంద్ర బా్ేంకుల 
డిపూ్టీలు హాజరయా్రు. ఈ ఫైన్న్్స ట్రాక్ లో ప్రపేంచ 
ఆరి్థక సమస్లు, సవాళ్ల గురిేంచి చరి్చేంచిన ప్రతినిధులు షెర్్ప 
ట్రాక్ లో తీసుకున్ నిరణాయాల అమలుకు ధనేం ఎక్కడ నుేంచి 
వసుతిేందన్ అేంశేం కూడా చరి్చేంచారు. 

ప్రపేంచేంలో త్వరితగతిన అభివృదధి చేందుతున్ ఆరి్థక 
వ్వస్థగా ఎదుగుతున్ భారత్ కు జి-20 అధ్క్షత అత్ేంత 
కీలకేం. టెకా్లజీ పరిశ్రమకు మూలసా్థ నేం అయిన 
బేంగళూరులో ఫైన్న్్స ట్రాక్ తొలి సమావేశాని్ ఆరి్థక 
మేంత్రిత్వ శాఖ, భారత రిజర్్వ బా్ేంకు సేంయుకతిేంగా 
నిర్వహిేంచాయి. విభిన్ అేంశాలపై మరిేంత లోతుగా 
చరి్చేంచేేందుకు ఫిబ్రవరిలో బేంగళూరులో ఆరి్థక మేంత్రులు, 
కేేంద్ర బా్ేంకుల గవర్ర్ల సమావేశాలు మరిని్ నిర్వహిేంచాలని 
నిరణాయిేంచారు. ఆరి్థక సమి్మళితత్వేం, ఆరోగ్ ఆరి్థక సహాయేం, 
అేంతర్జా తీయ పను్లు వేంటి అేంశాలపై ఆ సమావేశాలో్ల   
చర్చలు చోట్ చేసుకుేంటాయి. 

ఫ్ై నన్్స ట్్ర క్ ఫలితాలు సుసి్థ ర, సమిమీళిత వకృదిధి క్ 

దోహదపడతాయి
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ఇచా్చరు. 15వ శత్బదూ న్టి ప్రపేంచేంలోనే రెేండో పెదదూ గోడ నిరి్మేంచిన 
కుేంభాల్ గఢ్ కోట చూడడానికి వారిని తీసుకువెళా్ల రు. అతిథులు ర్జసా్థ న్ 
కు చేందన చతురు్మఖ జైన దేవాలయేం కూడా సేందరి్శేంచారు.  
అతిథులకు ర్జసా్థ న్ జానపద నృత్్లు ప్రదరి్శేంచారు. అతిథులు 
శిల్పగ్రామ్ లో కొనుగోళ్్ల  చేస డిజిటల్  గా చలి్లేంపలు చేశారు. ఉదయ్ 
పూర్ ను ప్రపేంచ పర్్టక గమ్ేంగా ప్రాచుర్ేంలోకి తెచే్చేందుకు కేేంద్ర, 
ర్ష్రా ప్రభ్త్్వలు కలిసకట్టు గా కృష్ చేశాయి.
అభివృది్ధకి ఎస్.డి.జి, లైఫ్, డేటాపై డెవలప్ మంట్ వరి్ంగ్ 
గ్రూప్ తొలి సమావేశం

షెర్్ప ట్రాక్ లో భాగేంగా డెవలప్ మేంట్ వరి్కేంగ్  గ్రూప్ తొలి సమావేశేం 
డిసేంబర్ 13-16 త్దీల మధ్ జరిగిేంద. జి-20 సభ్్ల ఆకాేంక్షలు, 
ప్రపేంచ దక్ణ ప్రాేంత దేశాల ఆకాేంక్షలను తమ ప్రాధాన్తలు 
ప్రతిబేంబసాతియని భారత షెర్్ప  అమిత్బ్ కాేంత్ తెలిపారు. భారతదేశేం 
సమి్మళిత, ఆకాేంక్షపూరిత, నిరణాయాత్మక, కార్్చరణశీల వైఖరి 
అవలేంబసుతిేందన్్రు. వాత్వరణ మిత్ర కార్్చరణ,  పర్్వరణ మిత్ర 
జీవనశైలికి (లైఫ్) హరిత వృదధి భారతదేశ ప్రాధాన్తలో్ల  ఉన్ట్టు  
చపా్పరు. జి-20 దేశాలతో చరి్చేంచిన అేంశాలో్ల  సుస్థర అభివృదధి లక్ష్లు, 
అభివృదధికి డేటా ఉన్్యి. ఉమ్మడి కార్్చరణ, సమి్మళిత వృదధికి 
ప్రాధాన్ేం ఇస్తి భారతదేశేం మహిళా చోదక అభివృదధిలో భారతదేశేం 
అగ్రసా్థ నేంలో ఉేంద. వర్థమాన, అభివృదధి చేందన దేశాల పౌరుల జీవిత్లు 
న్ణ్మైనవిగా మార్చడేంలో డేటా కీలక పాత్ర పోష్సుతిేందని భారతదేశేం 
విశ్వససోతిేంద. ప్రతి ఒక్క ర్జకీయ న్యకుడు, ప్రతి ఒక్క ప్రభ్తో్వదో్గి 

ప్రజలకు జవాబుదారీ అయే్ేందుకు డేటా దోహదపడుతుేంద. సమావేశేం 
అనేంతరేం ప్రతినిధులను కన్హెరి గుహల పర్టనకు తీసుకెళా్ల రు.
భారతదేశ జి-20 న్యకత్వం యావత్ దేశానికి చందుతుంది

జి-20 న్యకత్వేం విషయేంలో అేందరి మదదూతు తీసుకునేేందుకు ప్రధాన 
మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ అని్ ర్ష్ట్రా లు, ర్జకీయ పారీటుల సమావేశేం 
నిర్వహిేంచారు. ‘‘భారతదేశ జి-20 న్యకత్వేం యావత్ దేశానికి 
దకు్కతుేంద. దేశ సేంఘటిత బలాని్ ప్రదరి్శేంచగల అరుదైన అవకాశేం 
ఇద. దేశేంలోని ప్రతి ప్రాేంత్నికి చేందన ప్రత్్క లక్షణాలను, 
సాేంప్రదాయిక మట్రోపాలిసీలను జి-20 అధ్క్షత ప్రతిబేంబసుతిేంద. 
ఆరి్థక వ్వస్థ సామర్్థ యుని్ పెేంచడేం కోసేం జి-20 సమావేశాలు జరిగే 
ప్రాేంత్లను వా్పార, పెట్టు బడి, పర్్టక గమా్లుగా ప్రాచుర్ేంలోకి 
తీసుకుర్వాలి్సన అవసరేం ఉేంద’’ అని ర్ష్ట్రా ల మఖ్మేంత్రులు, 
గవర్రు్ల , లఫటున్ేంట్ గవర్ర్ల సమావేశేం, అఖలపక్ష సమావేశేంలో 
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్్రు.
విదేశీ అతిథుల ఆహారంలో భారత చిరుధాన్్యలు

అేంతర్జా తీయ చిరుధాన్్ల సేంవత్సరేం 2023ని పరస్కరిేంచుకుని 
ఉదయ్ పూర్ లో జరిగిన జి-20 దేశాల ప్రపేంచ వేదకపై సమావేశమైన 
షెర్్పలు, ప్రతినిధులకు భారతదేశేంలో పేండే చిరుధాన్్లతో వేండిన 
భిన్ రుచులతో కూడిన ఆహార పదార్్థ లు వడిడుేంచారు. ర్జసా్థ న్ త్లి, 
మఖాన్ మేథి మటటుర్ మలాయ్, జ్వార్ మేథీ గటాటు  కర్రీ, వాల్ నట్-ఫిగ్ 
పడిడుేంగ్ వీటిలో ఉన్్యి.     

జి-20 గురించి
 యూరోపియన్ యూనియన్ సహా 19 దేశాలకు సభ్త్వేం గల పెదదూ 

అేంతర్జా తీయ సహకార వేదక  జి-20.
 ఐక్ ర్జ్  సమితి, ప్రపేంచ ఆరోగ్ సేంస్థ, ప్రపేంచ వాణిజ్ సేంస్థ సహా పలు 

అేంతర్జా తీయ, ప్రాేంతీయ సేంస్థలు జి-20లో భాగేంగా ఉన్్యి. బేంగా్ల దేశ్ 
సహా 9 ఆతిథ్ దేశాలు కూడా ఉన్్యి.

 జి-20 అధ్క్ష దేశమైన భారత్.. అేంతర్జా తీయ సోలార్ అలయెన్్స, సడిఆర్ఐ, 
ఆసయా అభివృదధి బా్ేంకులను కూడా ఆహా్వనిేంచిేంద. 

 జి-20 సభ్దేశాలు  ప్రపేంచ జిడిపిలో 85%, వాణిజ్ేంలో 75% వాటా కలిగి 
ఉన్్యి. ఈ దేశాల జన్భా ప్రపేంచ దేశాల జన్భాలో మూడిేంట రెేండు 
వేంతులున్్రు. 

 జి-20లో రెేండు సమాేంతర ట్రాక్ లున్్యి.  ఒకటి ఫైన్న్్స ట్రాక్ కాగా 
రెేండోద షెర్్ప ట్రాక్. ఆరి్థక మేంత్రి, కేేంద్ర బా్ేంకుల గవర్ర్  ఫైన్న్్స ట్రాక్ 
కు న్యకత్వేం వహిసేతి షెర్్ప ట్రాక్ కు షెర్్పలు న్యకత్వేం వహిసాతిరు.

 విధాన నిరణాయ ప్రక్రియకు సేవలేందేంచే ప్రభ్త్్వతర భాగసా్వమలతో కూడిన 
మూడో యూనిట్ పారిటుసపేటరీ గ్రూప్. ఈ సారి ఇేందులో భారతదేశేం 
ప్రతిపాదేంచిన సాటు ర్టు-అప్ 20 సహా 10 బృేందాలున్్యి.

 జి-20కి శాశ్వత సచివాలయేం ఏదీ లేదు. అధ్క్ష సా్థ నేంలోని దేశానికి పూర్వేం 
అధ్క్షత వహిేంచిన దేశేం, భవిష్తుతిలో అధ్క్షత వహిేంచే దేశేంతో కూడిన 
‘త్రయేం’ మదదూతు ఇసుతిేంద. ప్రసుతితేం ఈ ‘త్రయేం’లో ఇేండోనేష్యా, 
ఇేండియా, బ్రెజిల్  ఉన్్యి. 

 75 సేంవత్సర్ల భారత చరిత్రలో 50కి పైగా నగర్లో్ల  200కి పైగా 
సమావేశాలతో కూడిన అతి పెదదూ కార్క్రమేం  ఇదే.

భారతదేశ న్యకత్వంలో జి-20 జాతీయం  
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అధక ప్రీమియేంలు, గరిషఠా పరిమితులకు అవసరమైనేంత ధనేం లేని 
కారణేంగా పేంటల బీమా ప్రయోజనేం అేందుకోలేకపోతున్ 

రైతుల అసమర్థతను పరిష్కరిేంచేేందుకు 2016 సేంవత్సరేంలో 
ప్రధానమేంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన (పి.ఎేం.ఎఫ్.బ.వై) ప్రారేంభిేంచారు.  
ఈ పథకేం ప్రారేంభమై 6 సేంవత్సర్లు  పూరతివుతోేంద. ఇదే కాలేంలో 
కె్లయిమ్ లపై 11.73 కోట్ల మేంద రైతులకు ర్.1,24,223 కోట్లకు పైబడి 
పరిహారేం అేందచేశారు. ఇదే కాలేంలో రైతులు ర్.25,185 కోట్్ల  
ప్రీమియేం చలి్లేంచారు. రైతులు త్మ చలి్లేంచిన ప్రీమియేం ఆధారేంగా 
చేసుకున్ కె్లయిమ్ పై 5 రెట్్ల  పరిహారేం (ర్.100 ప్రీమియేంపై ర్.493 
చలి్లేంప) అేందుకున్్రు. 
పేంటలు వేసన న్టి నుేంచి కోతల సమయేం వరకు మధ్ కాలేంలో 
సేంభవిేంచే ప్రకృతి వైపరీత్్ల రిస్్క పై కాేంప్రెహెని్సవ్ కవరజి 
కలి్పేంచేేందుకు సరళేం, సరసమైన పేంటల బీమా ప్రయోజనేం కలిగిేంచడేం 
పి.ఎేం.ఎఫ్.బ,వై లక్షష్ేం. ఈ సీ్కమ్ డిమాేండు ఆధారేంగా, రైతులేందరికీ 
అేందుబాట్లో ఉేంట్ేంద.  ఈ సీ్కమ్ కిేంద  ఏదైన్ అనుకోని విపతుతి  
సేంభవిేంచి ఏర్పడిన పేంట నషటుేంపై 72 గేంటలో్ల గా ఫసల్ బీమా యాప్, 
సటిజెన్ సరీ్వస్ సేంటర్, లేదా సమీపేంలోని వ్వసాయ శాఖ అధకారికి 

సమాచారేం అేందేంచడేం చాలా త్లిక. 
2020 ఖరీఫ్ సీజన్ లో కేేంద్ర ప్రభ్త్వేం ప్రధానమేంత్రి ఫసల్ బీమా 
యోజనను పనరుజీజావిేంపచేసేంద.  ఈశాన్ ర్ష్ట్రా ల రైతులకు పేంటల 
బీమాపై కేేంద్ర ప్రభ్త్వేం గతేంలో 50% పరిహారేం అేందసుతిేండగా, దాని్ 
90 శాత్నికి పెేంచడేం  సేందరభుేంగా చేసన మారు్ప. ర్ష్రా ప్రభ్త్వేం 10% 
సబ్సడీ చలి్లసేతి చాలును.
ఇపు్పడు వాత్వరణం మారు్పల గూరిచిన భయం కూడా లేదు

పి.ఎేం.ఎఫ్.బ.వై స్వచ్ఛేంద ప్రాతిపదకన అని్ ర్ష్ట్రా లు, కేేంద్రపాలిత 
ప్రాేంత్లకు అేందుబాట్లో ఉేంద. ఇప్పటివరకు 27 ర్ష్ట్రా లు, యుటిలు 
పి.ఎేం.ఎఫ్.బ.వైని ఒక సారి లేదా ఎకు్కవ సీజన్లలో అమలుపరిచాయి. 
2022-23 ఆరి్థక సేంవత్సరేంలో అసా్సేం, చేండీగఢ్, గోవా, హరియాణా, 
హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మ, కశీ్మర్, కర్ణా టక, కేరళ, మధ్ప్రదేశ్, మణిపూర్, 
మేఘాలయ,  ఒడిశా, పదుచే్చరి, ర్జసా్థ న్, సకి్కేం, తమిళన్డు, త్రిపర, 
ఉతతిర్ ప్రదేశ్, ఉతతిర్ఖేండ్ ర్ష్ట్రా లు పి.ఎేం.ఎఫ్.బ.వై పథకాని్ నోటిఫై 
చేశారు. కొేండచరియలు విరిగి పడడేం, పెనుగాలులు, వరదలు, 
దురిభుక్షలు, కుేండపోత వర్్ష లు, ప్రకృతిసదధిమైన అగి్ప్రమాదాలు 
సేంభవిేంచిన సమయేంలో  ఇద బీమా కవరజి కలి్పసుతిేంద.  

ప్రతిష్ఠాతమీక 
పథకం ఫసల్ బీమా యోజన  

చెలిలో ంచిన ప్్ర మియంపై  5 రటులో  
పరిహారం అందుకున్న రై తులు

ప్రకృతి వైపర్త్్యల బారిన పడిన రైతులకు రక్షణ కలి్పంచడం, రైతుల ఆదాయాలు రెటి్టంపు చేయడం అనే వ్్యహంలో భాగంగా ప్రభుత్వం 
ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకుంటంది. 2016 సంవతసిరంలో ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన (పి.ఎం.ఎఫ్.బ.వై) 

జనవరి 13వ తదీ న్టికి 6 సంవతసిర్లు పూరి్త చేసుకుంటంది. న్రుమళ్ల కాలం నుంచి పంటల కోత అనంతర కాలం వరకు అని్నంటికీ 
రైతులకు రిస్్ కవర్జి కలి్పంచడం దా్వర్ ఈ పథకం రైతుల పరిసి్థతులు మరుగు పరిచేందుకు ద్హదపడుతుంది. ఇప్పటికి 38 కోట్ల 

మంది రైతులు ఇందులో నమోదయా్యరు. 11.73 కోట్ల మందికి పైగా రైతు దరఖాసు్తదారులు కె్లయిమ్ లపై రూ.1.25 లక్షల కోట్లకు పైబడి 
పరిహారం అందుకున్్నరు.

‘‘2014 తర్్వత మేేం కొని్ మారు్పలు చేశాేం. 
తకు్కవ మొతతిేంలో అయిన్ పరిహారేం 

పేందడేం దా్వర్ చిన్ రైతులైన్ ప్రయోజనేం 
పేందేేందుకు వీలుగా పేంటల బీమా పథకేం 

పరిధని విసతిరిేంచాేం. ఈ పథకేం దా్వర్ 
రైతులు అేందుకునే పరిహారేం రుణ మాఫీ 

మొతతిేం కన్్ ఎకు్కవగానే ఉేంట్ేంద.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మేంత్రి
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ఉజాల: ఇంధన రంగంలో విపలో వం
ఇేంధనేం పరోగతికి ఎేంతో సహాయకారి అవుతుేంద. అేందుకే విదు్తుతి అేందేంచడానికి ప్రారేంభిేంచిన 

సౌభాగ్ యోజనలో భాగేంగా ఉజాలా (అేందరికీ సరసమైన ధరలో్ల  ఉన్త్ జ్్తి దా్వర్ అేందుబాట్ ధరలో్ల  
ఎల్ఇడి సరఫర్) పథకేం కిేంద తకు్కవ ఇేంధన ప్రయోజనేం  కలిగిసోతిేంద. వా్పారేంలో లైటిేంగ్, విద్, 
భద్రత, కన్కిటువిటీకి ప్రాధాన్త ఇస్తి ఇేంధన సమర్థ లైటిేంగ్ వ్య, స్థరత్వ ప్రయోజన్లను గురితిేంచిన 

ప్రధానమేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2015 జనవరి 5వ త్దీన ఉజాలాను ప్రారేంభిేంచారు. ఇప్పటివరకు ఈ పథకేం 
కిేంద 37 కోట్ల ఎల్ఇడి బలు్లు, టూ్బ్ లైట్్ల , ఫా్ను్ల  పేంపిణీ చేశారు. తదా్వర్ ఏడాదకి సుమారు ర్.20 

వేల కోట్్ల  ఆదా అవుతుేందని అేంచన్.

దేశానికి హరిత, స్వచ్ఛ భవిష్తుతిను అేందేంచడేం కోసేం 
ప్రారేంభిేంచిన ప్రపేంచేంలోని అతి పెదదూ ఎల్ఇడి పేంపిణీ 

కార్క్రమేం కిేంద గత 8 సేంవత్సర్ల కాలేంలో సుమారు 37 కోట్ల 
ఎల్ఇడి బలు్లు, 72 లక్షల ఎల్ఇడి టూ్బ్ లైట్్ల , 23.60 ఇేంధన 
సామర్థయుేం గల ఫా్ను్ల  పేంపిణీ చేశారు. వీటి ప్రభావేం వల్ల సుమారు 
ఏడాదకి 48.39 బలియన్ కిలోవాట్ అవర్ (కెడబు్ల యుహెచ్) విదు్తుతి 
ఆదా అయిేందని, 9788 మగావాట్ల పీక్ డిమాేండు తగి్గేందని అేంచన్. 
అేంత్ కాదు, ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్్వరణ పరిరక్షణకు 
ప్రతిపాదేంచిన లైఫ్ మేంత్రానికి మరిేంత అరధిేం జ్డిేంచే విధేంగా ఈ 
పథకేం ఏడాదకి 3.93 మిలియన్ మట్రిక్ టను్ల కార్న్ డయాక్ె్సడ్ 

వ్ర్్థ లను తగి్గేంచిేంద. ఇద సుమారుగా ప్రతీ ఏడాద 4.7 మిలియన్ 
కార్లను రోడ్లపై నుేంచి తొలగిేంచడేంతో సమానేం. 

ప్రపేంచేంలోనే అత్ేంత చౌకైన, అత్ేంత పదుపతో కూడిన 
ఎల్ఇడి బలు్ల పేంపిణీ కార్క్రమేం ప్రజలకు సుమారు 15% 
విదు్త్ బలు్ల ల భారేం తగి్గేంచిేందని అేంచన్.  ఫలితేంగా సగట్ 
ప్రజలకు సుమారు ఏడాదకి ర్.19,332  కోట్్ల   ఆదా అయిేంద. 
దేశేంలో జాతీయ వీధ దీపాల కార్క్రమేం నిర్వహణకు 2015 జనవరి 
5వ త్దీ న్డే ప్రారేంభిేంచిన ఎనరీజా ఎఫిష్యెన్్స సరీ్వసస్ లిమిటెడ్ 
(ఇఇఎస్ఎల్)  సేంస్థ  ఎల్ఇడి బలు్ల పేంపిణీ కార్క్రమేం కూడా 
నిర్వహిసోతిేంద. ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ కార్క్రమానికి 

ఉజాలా యోజన
ప్రతిష్ఠాతమీక 

పథకం 
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‘‘ప్రకాశ్ పథ్’’ అని పేరు పెటాటు రు.
2014-2015 సేంవత్సర్నికి మేందు కాలేం చలి్లపోయిన 

బలు్ల వినియోగేం వల్ల విదు్త్ బలు్ల లు భారీగా ఉేండేవి. విదు్త్ 
డిమాేండు కూడా అధకేంగా ఉేండేద. విదు్తుతి వినియోగాని్ 
తగి్గేంచడమే కాకుేండా మరుగైన వెలుగులు అేందస్తి వ్యాలను 
తగి్గేంచే పరిష్ట్కరేం కనుగొన్లి్సన అవసరేం స్పషటుేంగా 
కనిపిేంచిేంద.  ఈ లక్ష్ని్ సాధేంచడేంలో ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ ప్రతిపాదేంచిన ఉజాలా పథకేం విజయవేంతేం అయిేంద.
మేక్ ఇన్ ఇండియాకు ఉత్తజం: ఎల్ఇడిల ధర తగుగాదల 

వారి్షకేంగా ర్.21 బలియన్ అమ్మకాలతో భారతదేశేం 
ప్రపేంచేంలోనే అతి పెదదూ ఎల్ఇడి మారె్కట్ గా మారిేంద. ఈ  పథకేం 
కారణేంగా దేశీయేంగా ఎల్ఇడి బలు్ల తయారీ పరిమాణేం ర్.1 
లక్ష నుేంచి ర్.4 కోట్లకు పెరిగిేంద. ఇద మేక్ ఇన్ ఇేండియాకు 
కూడా ఉత్తిజేం అేందేంచిేంద. ఈ పథకేం ప్రారేంభమైన తర్్వత 
మేక్ ఇన్ ఇేండియా ఎల్ఇడి బలు్ల ధర 90% మేరకు తగి్గేంద. 
ఎల్ఇడి బలు్లు సగట్ జీవికి అేందుబాట్లోకి ర్వడేంతో పాట్ 
తకు్కవ విదు్త్ తో అధక వెలుగులు అేందసుతిన్్యి. 2015 
న్టికి ఒకో్క ఎల్ఇడి బలు్ ధర ర్.400 ఉేంటే తదుపరి 2022 
న్టికి ర్.75కే బహిరేంగ మారె్కట్ల  అేందుబాట్లోకి వచా్చయి. 
ప్రణాళిక విస్తరణకు అంగ్కార్లు

 ఉతతిర్ ప్రదేశ్ ర్ష్రా గ్రామీణ జీవనోపాధ సేంస్థతో ఒక అవగాహన 
పత్రేంపై సేంతకాలు చేశారు. ఈ ఎేంఒయు కిేంద ఉతతిర్ ప్రదేశ్ 
లో స్వయేం-సహాయక బృేందాల దా్వర్ ఉజాలా ఉపకరణాలు 
పేంపిణీ చేసాతిరు.

 ఉజాలా ప్రయోజన్ని్ సామాన్ మానవులకు అేందేంచడేం 
కోసేం సాధారణ బలు్లు, ఫా్ను్ల , వీధదీపాల సా్థ నేంలో సా్మర్టు 
ఎల్ఇడి లైట్్ల , సమర్థవేంతమైన బ్రష్ లస్ డిస విదు్త్ మోటార్ 
(బ.ఎల్.డి.స) ఫా్న్లను ప్రవేశపెడత్రు. 

 జాతీయ సా్థ యిలో విసాతిరమైన న్ట్ వర్్క గల  తపాలా శాఖ 
దా్వర్ ఉజాలా ఉపకరణాలు పేంపిణీ చేసేేందుకు నోడల్  
ఏజెన్్స ఇఇఎస్ఎల్ తపాలా శాఖతో భాగసా్వమ్ ఒప్పేందేం 
కుదురు్చకుేంద. దేశేంలోని గ్రామీణ ప్రాేంత్లో్ల  అనుకూలమైన 
రిటైల్ కేంటరు్ల  దీని దా్వర్ అేందుబాట్లోకి వసాతియి. 

 ఢిలీ్ల-చేండీగఢ్ నేషనల్ హైవే 1 వేంటి ప్రజల రదీదూ అధకేంగా 
ఉేండే ప్రాేంత్లో్ల  హరిత ఎల్ఇడి బలు్లు  ఏర్్పట్ 
చేసుతిన్్రు. ఇలాేంటి ప్రాేంత్లను మరిేంత కాేంతివేంతేం చేసే 
ప్రయోగాలు జరుగుతున్్యి.   

పలు విజయగాథలు

‘‘కేవలేం ఒకే ఒక్క పథకేంతో సగట్ 
వినియోగదారులకు ఎల్ఇడి ధరలు తగి్గేంచడేంతో 
పాట్ విదు్త్ బలు్ల లు కూడా తగి్గేంచగలిగాేం. 

తదా్వర్ ప్రజలకు లక్షలాద కోట్ల ర్పాయలు ఆదా 
అయిేంద. ఎల్ఇడి బలు్లు ఉపయోగిేంచి విదు్త్ 

ఆదా చేయడేం దా్వర్ దేశానికి చేయూత 
అేందేంచేండి. 

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మేంత్రి

‘‘ఎల్ఇడి బలు్లు బగిేంచి ధాబాను కాేంతివేంతేం 
చేయడేంతో కసటుమర్ల సేంఖ్ గణన్యేంగా పెరిగిేందని 
హరియాణాలోని సోన్పట్ కు చేందన ధాబా కో- ఓనర్ 
దేవదత్ శర్మ చబుతున్్రు. అేంత్ కాదు, గతేంలో 
న్లకి ర్.45 వేలు ఉన్ విదు్త్ బలు్ల  ఇప్పుడు ర్.15 
వేలకి తగి్గేందన్్రు.

‘‘సకిేంద్రాబాద్ కు చేందన కుమారి మరీ్స సుసాన్ అనే 
బాలిక మాటా్ల డుతూ ‘‘వెలుగు ఎేంత ఎకు్కవగా ఉేంటే 
ప్రభావేం అేంత అధకేంగా ఉేంట్ేంద’’ అేంద.  ఇప్పుడు 
త్ను ఎల్ఇడి బలు్ కిేంద న్లుగు గేంటల పాట్ 
చదువుకోగలుగుత్నని చబుతోేంద. తన భవిష్తుతిపై 
ఆమ అమిత ఆశాభావేంతో ఉేంద. 

‘‘ఎల్ఇడిల ఏర్్పట్తో తన విదు్త్ బలు్ల  30% మేరకు 
తగి్గేందని లకో్కు చేందన అను్ష ల్ చపా్పడు.

ఉజాలా యోజన
ప్రతిష్ఠాతమీక 

పథకం 
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కొ ని్ నగర్లకు మాత్రమే మరుగైన అనుసేంధానత 
పరిమితమైనప్పుడు పరోగతి కూడా కొని్ ప్రదేశాలకే 

పరిమితమవుతుేంద. అేంటే, దేశేంలోని అధక జన్భాకు అభివృదధి 
ఫలాలు పూరితిగా అేందకపోవటేంతోబాట్ భారతదేశప నిజమైన బలేం 
బయటపడటేం లేదు. గడిచిన ఎనిమిద సేంవత్సర్లలో కేేంద్ర 
ప్రభ్త్వేం ఈ తరహా ఆలోచన్ ధోరణిని, వైఖరిని మారి్చవేసేంద.  
అేంటే, అేంతకు మేందు ఏవీ అేందని వారు ప్రభ్త్్వనికిప్పుడు  
ప్రధానమయా్రు. మహార్ష్రాలో ర్.75 వేల కోట్ల ప్రాజెకుటులకు 
శేంకుసా్థ పనలు, ప్రారేంభోత్సవాలు చేసన సేందరభుేంగా ప్రధాన మేంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ మాటా్ల డుతూ, “దేశేంలో ఈ రోజు మొటటుమొదటిసారిగా 
మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెకుటుకు మానవ స్పర్శ అేందేంచే ప్రభ్త్వేం  
ఉన్ద, అద ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరి జీవిత్లనూ స్పకృశిసోతిేంద. అని్  

రకాల మౌలిక సదుపాయాలలో ఉమ్మడిగా ఉన్దేమిటేంటే సుని్త 
మనోవభావాలు. మౌలిక సదుపాయాలేంటే కేవలేం రహదారులు, పై 
వేంతెనలు నిరి్మేంచడమే మాత్రమే కాదు. వాటి విసతి ృతి మరిేంత 
విశాలమైేంద. 
మొదటి పారిశ్రామిక విప్లవాని్ సానుకూలేంగా వాడుకోలేకపోవటేం 
పట్ల ఆవేదన వ్కతిేం చేస్తి.. రెేండవ, మూడవ పారిశ్రామిక విప్లవాల 
అవకాశాని్ కోలో్పవటేం పట్ల కూడా ప్రధాని గురుతి చేసుకుేంటూ, 
“న్లుగో పారిశ్రామిక విప్లవ సమయేం వచే్చసరికి, దీని్ భారత్ 
ఎేంతమాత్రమూ కోలో్పవటానికి వీలే్లదు. ఏ దేశమూ అడడుదారులో్ల  
నడవటేం కుదరదు. దేశ అభ్్న్తికి దీర్ఘ కాల దృక్పథేంతో శాశ్వత 
పరిష్ట్కరేం కావాలి.” అన్్రు. 

అభివకృదిధి  చెందిన భారత్ నిరామీణ మంత్ర ం: 

దేశ సర్తోముఖాభివకృదిధి  కోసం రాష్్ట ్రల 
అభివకృదిధి

మహార్ష్ట్రకు కానుకలు జాతీయం 

‘ఆజాదీ కా అమృత్ కాల్’  సమయేంలో అభివృదధి చేందన దేశేంగా మార్లన్ పట్టు దలతో దేశేం పరోగతి  బాటలో నడుసోతిేంద. అలా 
‘అభివృదధి చేందన భారత్’ నిర్్మణేం జరగటానికి మన ఉమ్మడి శకితిని తెలుసుకోవటమే మార్గేం. ప్రభ్త్వేం ‘సబ్ కా సాథ్ - సబ్ కా 

విశా్వస్  -  సబ్ కా వికాస్ - సబ్ కా ప్రయాస్’ కు అత్ేంత ప్రాధాన్మిసోతిేంద. ఇేందులో ప్రతి ర్ష్రామూ, ప్రతి పౌరుడూ 
భాగసా్వమలే. అేందరి సామర్థయుేం పెరిగిత్ భారత దేశేం అభివృదధి చేందన దేశమవుతుేంద. అభివృదధి చేందన దేశ నిర్్మణానికి మేంత్రేం 
ఒక్కటే - ర్ష్ట్రా లు అభివృదధి చేందటేం దా్వర్ దేశేం సర్వతోమఖ అభివృదధిని సాధేంచటేం. ఈ దార్శనికతతోనే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ  

డిసేంబర్ 11 న మహార్ష్రా పర్టన సేందరభుేంగా ర్.75,000 కోట్ల విలువచేసే ప్రాజెకుటులకు శేంకుసా్థ పన చేశారు.
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మానవ స్పర్శతో కూడిన మౌలిక వసతుల అభివకృదిధి  

 సామాజిక మౌలిక వసతులు: ఆయుష్ట్మన్ భారత్ పథకేం దా్వర్ 
ప్రతి పేద వ్కితికీ ర్. 5 లక్షల దాకా ఉచిత చికిత్స 

• సాేంస్కకృతిక మౌలిక వసతులు: మత విశా్వస స్థలాలైన కాశీ, కేదార్ 
న్థ్, ఉజజాయిని మొదలుకొని పేంధర్ పూర్ దాకా అభివృదధి చేయటేం 

• ఆరి్థక మౌలిక వసతులు: 45 కోట్ల మేందకి పైగా పేదవారిని 
బాేంకిేంగ్ వ్వస్థలో అనుసేంధానేం చేయటేం 

• వైద్ మౌలిక వసతులు: న్గపూర్ ఎయిమ్్స తరహా ఆధునిక 
ఆస్పత్రుల నిర్్మణేం, ప్రతి జిలా్ల లో ఒక మడికల్ కాలేజ్ ఏర్్పట్ 

నగపూర్ మెట్్ర  రండో దశకు శంకుస్థ పన 

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ న్గపూర్ మట్రో మొదటి దశను జాతికి అేంకితేం 
చేశారు. ఖాప్రి నుేంచి ఆటమోటివ్ సే్కవేర్ కు,  ఖాప్రీ మట్రో సేటుషన్ లో 
ప్రజాపతి నగర్ నుేంచి లోకమాన్ నగర్  దాకా రెేండు మట్రో రైళ్ళను 
జెేండా ఊపి ప్రారేంభిేంచారు. న్గపూర్ మట్రో మొదటిదశ ఖరు్చ 
8650 కోట్్ల . రెేండోదశ న్గపూర్ మట్రోకు కూడా ప్రధాని శేంకుసా్థ పన 
చేశారు. ఈ రెేండో దశకు 6700 కోట్్ల  ఖర్చవుతుేంద. న్గపూర్ మట్రో 
సేందర్శన సేందరభుేంగా ప్రధాని అక్కడి విదా్రు్థలతోనూ, సాటు ర్టు-అప్ 
రేంగేం వారితోనూ, వివిధ రేంగాలకు చేందన పౌరులతోనూ 
సేంభాష్ేంచారు. 
ఆరవ వందే భారత్ ఎక్్స ప్ర స్ రై లుకు జండా ఊపి పా్ర రంభం 

న్గపూర్, బలాస్ పూర్ మధ్ నడిచే కొతతి వేందే భారత్ ఎక్్స ప్రెస్ 
రైలును ప్రధాని జెేండా ఊపి ప్రారేంభిేంచారు. ఇద దేశేంలో ఆరవ 
స్వదేశీ తయారీ వేందే భారత్ రైలు. దీేంతోబాట్గా ఆయన 950 
కోట్లతో తలపెటిటున న్గపూర్ రైలే్వ సేటుషన్, అజి్ రైలే్వ సేటుషన్  
పనరభివృదధి పనులకు కూడా శేంకుసా్థ పన చేశారు. అజీ్ (న్గపూర్) 
లో గవర్మేంట్ మయిేంటెన్న్్స డిపో ను, న్గపూర్-ఇటారి్స మూడో 
లైన్ ప్రాజెక్టు ను జాతికి అేంకితేం చేశారు. దాదాప 560 కోట్్ల  
ఖరు్చపెటాటు రు. 
సమర్థ యూ నిరామీణానిక్, మౌలిక వసతుల సకృష్్ట క్ చరయూలు 

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ న్గపూర్ లో జాతీయ ఏక ఆరోగ్ సేంస్థకు 
శేంకుసా్థ పన చేశారు. దేశేంలో ఆరోగ్ మౌలిక సదుపాయాల సామర్థయు 
నిర్్మణేంలో ఇదొక చప్పుకోదగిన మైలుర్యి. వన్ హెల్తి అనే వైఖరి 
మనిష్ ఆరోగ్ేంతోబాట్ జేంతువుల ఆరోగా్నికీ, పర్్వరణానికీ  
అేంత్ ప్రాధాన్ేం ఇవా్వలని గురితిసుతిేంద.  అదే విధేంగా ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ న్గపూర్ లోని న్గ్ నదీ కాలుష్ట్నికి అడుడు కటటు వేసే ప్రాజెకుటుకి కి 
కూడా శేంకుసా్థ పన చేశారు. దీని మీద 1925 కోట్్ల  ఖరు్చపెడత్రు.   

నగపూర్ లో పా్ర రంభించిన మహారాష్ట ్ర 
సమకృదిధి  హై వే

ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ 529 కిలోమీటర్ల సమృదధి 
మహామార్్గ మొదటి దశను ఆవిష్కరిేంచారు. అేంటే, 
న్గపూర్ ను ష్రీడుతో కలిపే న్గపూర్-మేంబై స్పర్ 
కమూ్నికేషన్ ఎక్్స ప్రెస్ వే ప్రాజెక్టు ఇద. దేశ వా్పతిేంగా 
మరుగైన అనుసేంధానతను సాకారేం చేయాలన్ ప్రధాని 
దార్శనికతలో ఇద  ప్రధాన అడుగు. దేశేంలో అత్ేంత 
పడవైన హైవేగా పేరు పేందన ఎక్్స ప్రెస్ వేలలో ఇదొకటి. 
దీని పడవు 701 కిలోమీటరు్ల . దీని నిర్్మణ వ్యేం 55 
వేల కోట్్ల . మహార్ష్రాలోని 10 జిలా్ల ల గుేండా వెళ్తూ 
అమర్వతి, ఔరేంగాబాద్, న్సక్ లాేంటి నగర్లను 
త్కుతుేంద. విదరభు, మరఠా్వడా, ఉతతిర మహార్ష్రా సహ 
ర్ష్రాేంలోని 24 జిలా్ల ల పరోగతికి ఈ ఎక్్స ప్రెస్ వే 
సాయపడుతుేంద. 
జాతిక్ అంక్తం చేసిన నగపూర్ ‘ఎఐఐఎమ్ఎస్

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ న్గ పూర్ ఎఐఐఎమ్ఎస్ ను కూడా 
జాతికి అేంకితేం చేశారు. న్గపూర్ ఎయిమ్్స ప్రాజెక్టు 
మోడల్ ను ఆయన తనిఖీ చేశారు. మైల్ సోటు న్ ఎగిజాబషన్ 
గా్లరీని సేందరి్శేంచారు. ‘ప్రధానమేంత్రి సా్వస్థయు సురక్ష 
యోజన’ కిేంద 2017 జులైలో ప్రధాని మోదీయే  
శేంకుసా్థ వపన చేశారు. 1575 కోట్లతో కటిటున ఈ ఆస్పత్రిలో 
ఓపిడి, రోగ నిర్్థ రణ పరీక్షలు, ఆపరషన్ థియేటర్ల వేంటి 
అత్్ధునిక సౌకర్్లతో 38 విభాగాలున్్యి. ఈ 
ఆస్పత్రి విదరభు ప్రాేంత్నికి అత్్ధునిక వైద్ సౌకర్్లు 
అేందసుతిేంద. ఇద దగ్గరలోని గడి్చరోలి, గోేండియా, మేలా్ఘ ట్ 
లాేంటి గిరిజన ప్రాేంత్లకు కూడా ఒక వరేం లాేంటిద. 

మహార్ష్ట్రకు కానుకలు జాతీయం 
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ఆయుర్వదేం కేవలేం చికిత్స కోసేం కాదు; అద మన జీవన విధాన్ని్ 
బోధసుతిేంద. అేందుకే భారతదేశేం దీని వారసత్వ సేంపదను సుసేంపన్ేం 
చేయటానికి  ప్రత్్కేంగా ఆయుష్ పేరిట ఒక మేంత్రిత్వశాఖ ఏర్్పట్ 

చేయటమే కాకుేండా అనేక చొరవలు తీసుకుేంద. అఖల భారత ఆయుర్వద 
సేంస్థల ఏర్్పట్ అేందులో ఒకటి. అేంతర్జా తీయ ఆయుష్ నవకల్పనలు, 
పెట్టు బడుల శిఖర్గ్ర సదసు్స విజయవేంతేంగా నడపటేం, ప్రపేంచప 
మొటటుమొదటి అేంతర్జా తీయ సేంప్రదాయ వైద్ కేేంద్రాని్ న్లకొల్పటేం 

చూసుతిేంటే ప్రపేంచేం మళీ్ళ సేంప్రదాయ వైద్ విధానేం వైప చూసుతిన్ట్టు  
అర్థమవుతుేంద. పైగా, గోవాలో జరిగిన 9 వ ప్రపేంచ ఆయుర్వద సదసు్స 
మగిేంప సేందరభుేంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మూడు జాతీయ ఆయుష్ 

సేంస్థలను ప్రారేంభిేంచారు.

‘స్వస్థయాేం పరమార్థ సాధనమ్’ అేంటారు. సేంపదకూ, 
పరోగతికీ  ఆరోగ్మే సాధనమని అర్థేం. మన వ్కితిగత 

జీవిత్నికి ఇద అర్థవేంతమైన మేంత్రేం అయినటేటు మన ఆరి్థక 
వ్వస్థకు కూడా ఇదే స్త్రేం వరితిసుతిేంద. ఆయుర్వదేం ఎేంత 
శాసీత్రయమేంటే దాని తత్వ సార్ేంశేం – సర్వ భవేంతు సుఖనః, సర్వ 
సేంతు నిర్మయః. దీనర్థేం - అేందర్ సేంతోషేంగా ఉేండాలి, 
అేందర్ వా్ధ రహితేంగా ఉేండాలి అని. దేహేం వా్ధ రహితేంగా 
ఉేండాలి. గోవాలో జరిగిన 9వ అేంతర్జా తీయ ఆయుర్వద సదసు్స 
మగిేంప సభలో ప్రధాని మాటా్ల డుతూ, “ప్రపేంచేం కూడా ఇప్పుడు 
మారు్పలను, ధోరణులను పక్కనబటిటు మళీ్ళ పర్తన జీవన 
సదాధి ేంతేం వైప తిరిగి వసోతిేంద. ఈ రేంగేంలో భారతదేశేంలో పని 
ఇప్పటికే మొదలైేంద. నేను గుజర్త్ మఖ్మేంత్రిగా ఉన్ప్పుదే 
ఆయుర్వదాని్ ప్రోత్సహిేంచటానికి అనేక చర్లు తీసుకున్్. 
ఆయుర్వద సేంబేంధమైన సేంస్థలను ప్రోత్సహిేంచా” అన్్రు. 

ఆయుష్ ను, ఆయుర్వదాని్ ప్రోత్సహిేంచటానికి ప్రధాని మోదీ 
తీసుకున్ చర్ల ఫలితమే ప్రపేంచ ఆరోగ్ సేంస్థ కూడా ప్రపేంచప 
తొలి, ఏకైక అేంతర్జా తీయ సేంప్రదాయ వైద్ కేేంద్రేం జామ్ నగర్ లో 
ఏర్్పట్ చేయటేం. ఆయుర్వదేం పట్ల ఆసకితి, ఉత్్సహేం, నమ్మకేం  
దేశేంలో బాగా పెరిగాయి. ఎయిమ్్స తరహాలోనే ఇప్పుడు అఖల 
భారత ఆయుర్వద సేంస్థ ప్రారేంభమైేంద. ఈ ఏడాద అేంతర్జా తీయ 
ఆయుష్ నవకల్పనల, పెట్టు బడుల సదసు్స కూడా ఏర్్పట్ చేస 
విజయవేంతేంగా నిర్వహిేంచటేం ప్రపేంచ ఆరోగ్ సేంస్థ నుేంచి 
అభినేందనలేందుకుేంద. 
ప్రధాని నర్ంద్ర మోదీ మూడు జాతీయ ఆయుష్ సంస్థలు 
ప్రారంభించారు 

1. అఖల భారత ఆయుర్వద సేంస్థ (ఎఐఐఎ), గోవా 
2. జాతీయ యున్న్ ఔషధ సేంస్థ (ఎన్ఐయుఎేం), 

ఘజియాబాద్ 

సమ దోష సమగ్నిశ్చ, సమధాతు మల క్రి యాః  |
పరి సనని ఆత్మేంద్రి య మనాః, స్వస్థ  ఇతి అభిధీయత ||

ఆయుర్్దం

దీనర్థేం ఏేంటేంటే -  దేహేం సమతుల్ేంగా ఉేండి, అని్ 
కార్కలాపాలూ సమతుల్ేంగా ఉేండి మనసు్స సేంతోషేంగా 

ఉన్ప్పుడే  ఎవరైన్ ఆరోగ్ేంతో ఉన్ట్టు  లక్క. అేందుకే 
ఆయుర్వదేం  చికిత్స కేంటే ఎకు్కవగా శ్రేయసు్స గురిేంచి 

మాటా్ల డుతుేంద.

ప్రపంచ ఆయుర్్వద సదసుసి జాతీయం 

జీవించవలసిన విధానని్న
బోధిసుతి ంది
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3. జాతీయ హోమియోపతి సేంస్థ (ఎన్ ఐ హెచ్) ఢిలీ్ల 
ఈ మూడు సేంస్థల దా్వర్ పరిశోధన, అేంతర్జా తీయ సహకారేం 

మరిేంత బలోపేతమవుత్యి. అేందుబాట్ ధరలో ఆయుష్ సేవలు 
కూడా ప్రజలకు అేందుత్యి. ఈ సేంస్థలను ర్.970 కోట్లతో అభివృదధి 
చేశారు. వీటి ప్రారేంభేం  వలన అదనేంగా 500 పడకలు 
అేందుబాట్లోకి వచా్చయి. మరో 400 మేంద విదా్రు్థలకు ప్రవేశేం 
లభిేంచిేంద. 
30 దేశాలకు పైగా ఆయుర్్వదాని్న సంప్రదాయ వైద్యంగా గురి్తంచాయి

 ఇప్పటిదాకా 40 వేలకు పైగా పరిశోధనల సమాచారేం 
అేందుబాట్లోకి వచి్చేంద. కోవిడ్ సమయేంలో మనకు కేవలేం 
ఆయుష్ కు సేంబేంధేంచిన పరిశోధనలే 150 దాకా జరిగాయి. 
ఇప్పుడు భారతదేశేం ‘జాతీయ ఆయుష్ పరిశోధన కన్్సరి్షయేం’ 
ఏర్్పట్ దశగా సాగుతోేంద. 

గోవాలోని మోపా గ్్ర న్ ఫీల్్డ  అంతరా్జ తీయ విమానశ్ర యం జాతిక్ అంక్తం

దేశ వా్పతిేంగా అేంతర్జా తీయ సా్థ యి మౌలిక వసతులు, 
రవాణా సౌకర్్లు కలి్పేంచటేం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
నిరేంతర లక్షష్ేం. ఈ దశలో మరో అడుగేస్తి, ప్రధాని నరేంద్ర 
మోదీ గోవాలో మోపా అేంతర్జా తీయ విమాన్శ్రయాని్ 
ప్రారేంభిేంచారు...

 ఆయుష్ రేంగేంలో దాదాప 40,000 ఎేంఎస్ఎేంఇలు చురుగా్గ  
పని చేసుతిన్్యి. 

 ఎనిమిదేళ్ళ కిేందట ర్.20,000 కోట్్ల గా ఉన్ ఆయుష్ 
పరిశ్రమ ఇప్పుడు 7 రెట్్ల  పెరిగి లక్షన్ర కోట్లకు చేరిేంద. 

 మూలికా ఔషధాలకు, సుగేంధ ద్రవా్లకు అేంతర్జా తీయ మారె్కట్ 
120 బలియన్ డాలరు్ల , అేంటే 10 లక్షల కోట్్ల  

వాయుమార్గ అనుసేంధానత, మొబైల్ అనుసేంధానత, రైలుమార్గ 
అనుసేంధానత ఎప్పటికప్పుడు మరుగుపరుస్తి ఉేండటానికి  కేేంద్ర 
ప్రభ్త్వేం  కట్టు బడి ఉేంద. ఈ దార్శనికతతోనే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 
గోవాలో మోపా అేంతర్జా తీయ విమాన్శ్రయాని్ ప్రారేంభిేంచారు. దీనికి 
ఆయనే 2016 నవేంబర్ లో శేంకుసా్థ పన చేశారు. గోవాలో విమాన్శ్రయ 
ప్రారేంభోత్సవేం సేందరభుేంగా ప్రధాని ప్రసేంగిస్తి, “ఈ అత్్ధునిక 
విమాన్శ్రయ టెరి్మనల్ గోవా ప్రజల అభిమాన్నికి, ఆశీసు్సలకు తిరుగు 
బహుమానేం ఇచే్చ  ప్రయత్ేం.” అన్్రు.

ఈ విమాన్శ్రయానికి స్వరీ్గయ మనోహర్ పర్రికర్ పేరు పెటటుటేం పట్ల 
ప్రధాని సేంతోషేం వ్కతిేం చేశారు. గోవా అభివృదధికి రెక్కలు తొడగటానికి 
2014 నుేంచి హైవే ప్రాజెకుటులకు 10 వేల కోట్లకు పైగా ఈ ర్ష్రాేంలో 
వెచి్చేంచారు. గోవాలో ట్రాఫిక్ సమస్ తగి్గేంచటానికి నిరేంతర్యేంగా 
కృష్ జరుగుతోేంద. కొేంకణ్  రైలే్వ విదు్దీకరణ వలన కూడా గోవా 
ఎేంతగానో లబధి పేందేంద. 

అంతర్్జతీయ సా్థయి మౌలిక వసతుల నిర్మీణానికి చొరవ 
 సుస్థర మౌలిక సదుపాయాల ప్రాతిపదకన ర్.2,870 కోట్లతో ఈ 

విమాన్శ్రయ నిర్్మణేం జరిగిేంద. 
 ఈ విమాన్శ్రయేంలో సౌర విదు్త్ పా్ల ేంట్, హరిత భవనేం, ఎల్ఇడి లైట్్ల  

లాేంటి అత్్ధునిక సౌకర్్లు కలి్పేంచారు. ప్రపేంచప అతిపెదదూ 
విమాన్లను నడపగల సామర్థయుేం ఇక్కడి రన్ వే కి ఉేంద. 

 గడిచిన 70 ఏళ్లలో 70 విమాన్శ్రయాలు నిరి్మేంచగా గత ఎనిమిదేళ్లలోనే 
72 కొతతి విమాన్శ్రయాలు కటాటు రు. ఇప్పుడు భారత్ ప్రపేంచేంలోనే 
మూడో అతి పెదదూ విమానయాన మారె్కట్. 

 దేశేం లోపల ప్రయాణీకులు 2015 లో 14 కోట్్ల  కాగా, 2021 న్టికి అద 
70 కోట్లకు పెరిగిేంద. 

ప్రపంచ ఆయుర్్వద సదసుసి జాతీయం 
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ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసివ్  జాతీయం 

జాతీయతా భావాని్నజాతీయతా భావాని్న

 మేల్్లిపిన యోధులు మేల్్లిపిన యోధులు

స్తంతోయూ్రదయూమంలో స్తంతోయూ్రదయూమంలో 

 భారతదేశేంలో సుదీర్ఘకాలప సామ్రాజ్వాద పాలన మధ్ మన సా్వతేంత్్ర సమర 
యోధులు యువతలో, మహిళలలో, వృదుధి లలో సైతేం విప్లవ జా్వలలు రగిలిేంచారు. 
దేశాని్ పర్యి పాలన నుేంచి విమకతిేం చేయాలన్ లక్షష్ేంతో కేవలేం 26 ఏళ్ల 
వయసులోనే అమరుడైన విష్ణా  గణేశ్ పిేంగే్ల అలాేంటి విప్లవకారులో్ల  ఒకరు. స్వదేశీ 
ఉద్మేంలో భాగమై సామాజిక దుర్చార్ల మీద తిరుగులేని పోర్టేం జరిపిన మరో 
సా్వతేంత్్ర సమర యోధుడు అశి్వన్కుమార్ దత్.  ఈ సేంచికలో విష్ణా  గణేశ్ పిేంగే్ల, 
అశి్వన్కుమార్, డాకటుర్ ర్ధాబాయ్, మౌలాన్ మజరుల్ హక్ ల గురిేంచి చదవేండి... 
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భారత సా్వతేంత్్ర సేంగ్రామేంలో పేరు మోసన విప్లవయోధుడు 
విష్ణా  గణేశ్ పిేంగే్ల మాతృభూమి కోసేం కేవలేం 26 ఏళ్ల 

వయసులోనే తన జీవిత్ని్ త్్గేం చేశారు. ఆయన పణే జిలా్ల లోని 
త్లేగావ్ ధేంధేర గ్రామేంలో 1888 జనవరి 2న జని్మేంచారు. స్్కలు 
చదువు పూరతియా్క దేశేంలో ఉన్ ప్రతికూల పరిస్థతుల మధ్ 
ఎలకా్రా నిక్ ఇేంజన్రిేంగ్ చదవటానికి వాష్ేంగటున్ వెళా్ల రు. 

పిేంగే్లవి  చిన్ప్పటి నుేంచి తిరుగుబాట్ ఆలోచనలే. తన ఇేంజన్రిేంగ్ 
డిగ్రీ వలన దేశానికి ఎలాేంటి ప్రయోజనమూ లేదని నమా్మరు. అద 
బ్రిటిష్ వాళ్ళకే పనికొసుతిేందని అనుకునేవారు. మాతృభూమి సే్వచ్ఛకోసేం 
పోర్టేం చేయాలన్దే అతని ఆలోచన. అమరికాలో ఉేండగా లాలా 
హర్  దయాళ్, కర్తిర్ సేంగ్ శరభ, పేండిట్ కాన్్షర్మ్ లాేంటి విప్లవ 
యోధులను కలిశారు. లాలా హర్ దయాళ్ శిష్రికేంలో ఆయన గదర్ 
పారీటులో చేర్రు. భారత్ కు తిరిగొచా్చక పేంజాబ్ లో విప్లవ 
కార్కలాపాలో్ల  నిమగ్మయా్రు. ఈ సమయేంలోనే ర్స్ బహారీ 
బోస్, శచీేంద్రన్థ్ సన్్ల్ లాేంటి విప్లవ న్యకులతో రహస్ 
సేంబేంధేం నడపటమే కాక, కొదదూకాలానికే వాళ్ళకు అత్ేంత 
సని్హితుడయా్రు.  పారీటుకోసేం బాేంబుల తయారీకి తన ఇేంజన్రిేంగ్ 
నైపణ్ేం వాడారు. 

మొదటి ప్రపేంచ యుదధి సమయేంలో గదర్ పారీటు బ్రిటిష్ వారిమీద 
సాయుధ తిరుగుబాట్కు పథకేం వేసేంద. పేంజాబ్, బేంగాల్, ఉతతిర 
ప్రదేశ్ లో తిరుగుబాట్కు ఏర్్పట్లన్్ పూరతియా్యి. దురదృషటుేం కొదీదూ 
ఈ పథకేం గురిేంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఉప్పేందేంద. దీేంతో పిేంగే్ల  
బాేంబులు, తదతర పేలుడు పదార్్థ లతో 1915 మారి్చ 24 న మీరట్  
కేంటన్్మేంట్ లో  పట్టు బడినట్టు  బ్రిటిష్ ప్రభ్త్వేం ప్రకటిేంచిేంద. 
లాహోర్ కుట్రకేసుగా ప్రచారమైన ఈ కేసులో పిేంగే్లకి ఉరిశిక్ష పడిేంద. 
ఆయన జైలో్ల  ఉన్ప్పుడు చూడటానికి వచి్చన తలి్లతో, “అమా్మ, 
మాతృదేశ విమకేతి న్ చివరి కోరిక. ఈ జన్మలోనే రుణేం తీరు్చకోనివు్వ. 
న్ రుణేం తీరు్చకోవటానికి వచే్చ జన్మలో న్ కడుపనే పడత్” అన్్రట. 
కర్తిర్ సేంగ్ శరభ, మరో ఐదుగురు విప్లవయోధులతో కలిపి  పిేంగే్లని 
1915 నవేంబర్ 16 న లాహోర్ సేంట్రల్ జైలో్ల  ఉరితీశారు. 

తన ఇంజన్రింగ్ నెై పుణాయూని్న
బాంబుల తయార్క్ 
వాడేవార్

విష్ణు  గణేశ్ పింగ్లో

జననేం: 1888 జనవరి 2; మరణేం: 1915 నవేంబర్ 16
1893 లో దక్షిణాఫ్రికాలో రైలు నుంచి  తోసి వేయటంతో 

మహాత్మీ గాంధీ సత్్యగ్రహానికి న్ంది పలికారు. బాపూకు 

ఆయన జీవిత కాలమంత్ రైలే్వలతో ఒక ప్రత్యకమైన 

బంధం కొనసాగ్ంది. సా్వతంత్్యరే పోర్ట సమయంలో 

ఆయన ఎకు్వగా రైలో్ల ప్రయాణించేవారు. రైలే్వలు 

సా్వతంత్్యరే పోర్టంలో చపు్పకోదగగా పాత్ పోష్ంచగా, 

ఈన్డు అది మన జీవిత్లో్ల మఖ్యమై మన వైవిధ్య 

సంస్ృతిని అనుసంధానం చేస్తంది. ట్రాక్ ల సంఖ్్య 

కాదు, వేగం కూడా పెరుగుతోంది. 1950-51 నుంచి రైలే్వ 

పాసింజర్ల సంఖ్య ఆరు రెట్ల పెరిగ్ంది. అదే సమయంలో 

మౌలిక సదుపాయాలు, నవకల్పనలు, నెట్ వర్్ సామర్్థ ం 

పెంపు, సరకు రవాణా, పారదరశాకత కూడా పెరిగాయి. 

“సంస్రించు. పని చేయి, మారుచి” అన్న ప్రధాని నర్ంద్ర 

మోదీ మంత్రానికి తగ్నట్ట భారతీయ రైలే్వలు నిర్వహణలో, 

యాజమాన్యంలో అనేక అదు్తమైన మారు్పలకు శ్రీకారం 

చుటి్టంది. 

భారతీయ రైలే్వల ప్రయాణీకుల 
సంఖ్య పెరుగుదల

వందే భారత్ ఎక్సి ప్రెస్: ‘మేక్ ఇన్  ఇండియా’ 

విజయవంత్నికి అదు్తమైన ఉదాహరణ. ఇది 

ప్రయాణీకులకు  కొత్త తరహా ప్రయాణ అనుభూతి 

కవచ్: స్వదేశీ పరిజాఞానపు ఆటమేటిక్ రైలు రక్షణ వ్యవస్థ 

ఇది. రైళ్ళ నిర్వహణలో భద్రత పెంచుతుంది. 

1950-51 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2019-20

(ప్రయాణీకుల సేంఖ్ కోట్లలో)

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసివ్  జాతీయం 

12.8415.94
24.31

36.13 38.58
48.33

76.51
80.86
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సా్వతేంత్్ర సమర యోధుడు, విదా్వేతతి, సేంఘ 
సేంస్కరతి అయిన అశి్వన్కుమార్ దత్ ఇప్పటి 

బేంగా్ల దేశ్ లోని బరిసాల్ జిలా్ల లో 1856 జనవరి 15న జని్మేంచారు. 
ఆయన పట్టు దలకు, విలువలకు కట్టు బడే స్వభావానికి  చాలా 
ఆసకితికరమైన  ఉదాహరణ ఒకటి  చబుత్రు. ఆ  రోజులో్ల  హైస్్కల్ 
ఫైనల్ ర్యటానికి కన్స వయసు 16. కాన్ ఆయన వయసు 14 
మాత్రమే.  పరీక్ష కోసేం రికారుడులు మార్చటానికి ససేమిర్ 
ఒప్పుకోలేదట. చదువు రెేండేళ్లపాట్ ఆపిన తరువాతనే పరీక్ష 
ర్శారు.  

అశి్వన్ కుమార్ దత్ అలహాబాద్ యూనివరి్సటీ నుేంచి 
న్్యశాసత్ర పటాటు  అేందుకున్్రు. కలకత్తిలో మిగిలిన చదువు 
కూడా పూరితి చేశాక ఉపాధా్యుడిగా వృతితి ప్రారేంభిేంచారు. లా 
ప్రాకీటుస్ మొదలు పెటిటున్, కొదదూ కాలానికే స్వదేశీ ఉద్మానికి శ్రీకారేం 
చుటాటు రు. విదేశీ వసుతి బహిష్కరణ చేపటిటు, స్వదేశీ ఉత్పతుతిలను 
ప్రోత్సహిేంచటానికి ‘స్వదేశ్  బాేంధబ్’ సమితి ఏర్్పట్ చేశారు. 
1906 న్టి కరవు సమయేంలో తన సేంస్థ తరఫున వాలేంటీరు్లగా 
సహాయక చర్లో్ల  పాల్్గ న్్రు. అయిత్, 1908 లో కొతతిగా 
ఏర్్పటైన ఈస్టు బేంగాల్, అసా్సేం ప్రభ్త్వేం ఈ సేంస్థను 
నిషేధేంచిేంద. బేంగాల్ ప్రజల మీద అశి్వన్కుమార్ ప్రభావేం 
పెరుగుతూ ఉేండటేంతో బ్రిటిష్ ప్రభ్త్్వనికి కేంటిలో నలుసులా 
తయారయా్రు. దీేంతో ఆయనను బేంగాల్ నుేంచి రపి్పేంచి 1908 
లో లకో్  జైలో్ల  పెటిటుేంద. 1910 లో ఆయన జైలు నుేంచి 
విడుదలయా్రు. 

జైలు నుేంచి వచా్చక అశి్వన్కుమార్ బ్రిటిష్ వారికి వ్తిరకేంగా 
మహాత్్మ గాేంధీ నడుపతున్ ఉద్మానికి మదదూతు ఇచా్చరు. 
అేంటర్నితన్ని్, మద్పాన్ని్ వ్తిరకిేంచిన సేంఘ సేంస్కరతి 
ఆయన. తుద శా్వస దాకా ప్రజలమధే్ గడిపి 1923 నవేంబర్ 7 న 
కను్మూశారు. 

స్దేశ్ ఉత్పతుతి లకు ప్్ర తా్సహం; 

స్దేశ్ బాంధబ్ సమితి ఏరా్పటు

డాక్ట ర్ రాధాబాయి 
‘సతాయూగ్ర హి మహిళల’ బకృందం 
ఏరా్పటు చేసి స్తంతయూ్రం కోసం 
ప్రాడార్

అశ్్న్కుమార్ దత్

జననేం: 1856 జనవరి 15; మరణేం: 1923 నవేంబర్ 7
జననేం: 1875; మరణేం: 1950 జనవరి 2

జననేం: 1866 డిసేంబర్ 22, మరణేం: 1930 జనవరి 2

ఛతీతిస్ గఢ్ నుేంచి వచి్చన తొలి మహిళా 
సా్వతేంత్్ర సమర యోధుర్లిగా  డాకటుర్ 
ర్ధాబాయికి పేరుేంద. మహిళలు సా్వతేంత్్ర 
పోర్టేంలో పాల్్గ నటానికి స్ఫూరితినిచా్చరు. 
1875 లో మహార్ష్రాలోని న్గపూర్ లో 
జని్మేంచారు. 9 ఏళ్ళకే వితేంతువుగా మార్రు. 
బ్రతుకు తెరువు కోసేం మేంత్రసాని పని నేరు్చకుని 
న్గపూర్ మని్సపాలిటీలో పని చేసేవారు. 
మహార్ష్రాలో అనేక చోట్ల పని చేశారు. 1918 లో 
ర్యపూర్ బదలీ అయా్క త్త్్పరలో స్థర 
నివాసేం ఏర్పరచుకున్్రు. 

డాకటుర్ ర్ధాబాయికి డాకటురట్ డిగ్రీగాని, 
ఏ సబజాక్టు లోనూ పి.హెచ్.డి గాని లేవు. 

భారత సా్వతేంత్్ర  సమర 
యోధుడు మౌలాన్ 

మజరుల్  హక్ పాటా్ జిలా్ల లోని 
బర్హె ేంపూర్ లో 1866 డిసేంబర్ 
22న జని్మేంచారు. పాటా్ కాలేజ్ 
లో మట్రికు్లేషన్ ఉతీతిరుణాలయా్రు. 
ఆ తరువాత లా చదవటానికి 
ఇేంగా్ల ేండ్ వెళా్ల రు. అక్కడే ఆయన 
మహాత్్మ గాేంధీని కలుసుకున్్రు. ఆ తరువాత 
జీవితకాలేం మిత్రులయా్రు. 

స్తంతయూ్ర సమర యోధుడు 

మౌలన మజర్ల్ హక్ 
జాతీయ సమెై కయూతకు చిహ్నం

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసివ్  జాతీయం 
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అయిన్ సర, జనేం మాత్రేం ఆమను 
డాకటుర్ అని పిలిచి  గౌరవిేంచారు. 
ర్యపూర్ లో ఉేండగా ఆమలో జాతీయ 
భావేం మరిేంత పెరిగి జాతిపిత మహాత్్మ 
గాేంధీ చేపటిటున అన్్ ఉద్మాలలోనూ 
పాల్్గ ేంటూ వచా్చరు. ఆమ నుేంచి స్ఫూరితి 
పేందన అక్కడి మహిళలు సా్వతేంత్్ర 
పోర్టేంలో చేరటేం మొదలుపెటాటు రు. 
ఇేంటిేంటికీ తిరిగి మహిళలను ఉద్మేం 
వైప రపి్పేంచడేంతోబాట్ వారికి 
న్యకత్వేం వహిేంచారు. సా్వతేంత్్ర 
సేందేశాని్ ప్రచారేం చేయటానికి  
ఇేంటిేంటికీ వెళి్ళ ఖాదీ బటటులు అమే్మవారు. 

శాసనోల్లేంఘన ఉద్మ సమయేంలో 
సత్్గ్రహి సోదరీమణుల బృేందాని్ 
ఏర్్పట్ చేసన ఘనత ర్ధాబాయిదే. ఆ 
బృేందేంలో రోహిణీబాయి పర్్గ నిహా, కేతీ్క  
బాయి, ఫాల్కన్్వర్ బాయి, పార్వతీబాయి 
తదతరులున్్రు. మహిళా కార్కరతిల 

కేేంద్రాలు ర్యపూర్ లో  న్లుగు ఉేండేవి.   
అక్కడ సత్్గ్రహి సోదరీమణులకు శిక్షణ 
సాగేద. వాటిలో ఒక కేేంద్రానికి ఆమే 
న్యకత్వేం వహిస్తి నడిపేవారు. 

డాకటుర్ ర్ధాబాయి 1937 జూన్ 13 న 
అరెసటుయా్రు. ఆ తరువాత ఆమకు 
ఆరున్లల జైలు శిక్ష, ర్.25 జరిమాన్ 
పడాడు యి. అయిన్ సర, దేశేం కోసేం 
పోర్టేం ఆపలేదు ఆమ. వ్కితి 
సత్్గ్రహేంలో పాల్్గ న్్రు. కి్వట్ 
ఇేండియా ఉద్మేంలో ఒక ప్రదర్శనకు 
న్యకత్వేం వహిేంచి అరెసటుయా్రు. 
ప్రజలలో అవగాహన పెేంచటేంతోబాట్ 
వ్భిచారేంలో ఇరుకు్కపోయిన మహిళల 
విమకితి కోసేం కృష్ చేశారు. 

డాకటుర్ ర్ధాబాయి అేంటర్ని తనేం 
మీద సుదీర్ఘ పోర్టేం జరిపారు. మద్ేం 
దుకాణాల మూసవేతకు ధర్్లు చేశారు. 
1950 జనవరి 2 న ఆమ కను్మూశారు. 

డాక్ట ర్ 
రాధాబాయిక్ 
డాక్ట ర్ట్ డిగ్్ర గాని, 
ఏ సబ్జ క్్ట  లోన్ 
పి.హచ్.డి 
లేకప్యిన, 
డాక్ట ర్ గా 
పేర్ందార్

మజరుల్  హక్ 1891 లో భారతదేశానికి తిరిగి వచి్చ 
న్్యవాద వృతితి మొదలుపెటాటు రు. కొదదూ కాలానికే పేరుమోసన 
న్్యవాద అయా్రు. 

కాన్, సా్వతేంత్్ర పోర్టమే ఆయన మదలో మదులుతూ  
వసోతిేంద. మహాత్్మ గాేంధీతో ఆయనకున్ సాని్హిత్ేం 
కారణేంగా ఆయన జీవితేంలో చప్పుకోదగ్గ మారు్ప వచి్చేంద. 
సేంపన్ జీవిత్ని్ వదలేస సాధారణ జీవిత్నికి మారు 
ఆయన. పూరితిగా దేశ సేవకే అేంకితమయా్రు. 

సా్వతేంత్్ర పోర్టేం తీవ్ర ర్పేం దాలే్చసరికి క్రమేంగా 
అేందులో లీనమవటేం మొదలైేంద. పాటా్లో సదాకత్  
ఆశ్రమేం ఏర్్పట్ చేశారు. పేరు మోసన సా్వతేంత్్ర 
సమరయోధులు అక్కడే పోర్టానికి వూ్హ రచన చేసేవారు. 
ఉద్మానికి ప్రణాళిక రచిేంచటేం లోనూ, సా్వతేంత్్ర 
సమరేంలో సమైక్త కాపాడటేంలోనూ కీలకపాత్ర పోష్ేంచిన 
అతికొదదూ మేంద జాతీయ న్యకులలో మౌలాన్ మజరుల్  
హక్ ఒకరు. చాలా కొదదూ మేంద మాత్రమే సా్వతేంత్్ర 

సమరేంలో ఉన్ కాలేంలో ఆయన బ్రిటిష్ సామ్రాజా్నికి 
వ్తిరకేంగా నిలబడాడు రు. 1916 లో బీహార్ లో హోమ్ ర్ల్ 
ఉద్మానికి అధ్క్షుడు కూడా అయా్రు. చేంపారణ్  
ఉద్మేంలో కీలకేంగా ఉన్ేందుకు ఆయనకు 3 న్లల జైలు 
శిక్ష పడిేంద. 

మౌలాన్ మజరుల్ హక్ 1921 లో ‘ద మదర్ లాేండ్ ‘ 
పేరుతో ఒక వార పత్రిక కూడా ప్రారేంభిేంచారు. సహాయ 
నిర్కరణకు, ఖలాఫత్ ఉద్మానికి ప్రజలను సదధిేం చేయటేం 
ఆ పత్రిక లక్షష్ేం. బ్రిటిష్ వారి అకృత్్లను ఎేండగడుతూ 
ఆయన తన పత్రికలో అనేక వా్సాలు ర్శారు. ఫలితేంగా 
ప్రాసకూ్షన్ కు  గురయా్రు. ఆ తరువాత ఆయన పత్రిక 
మూతబడిేంద. భారత సా్వతేంత్్ర పోర్టేంలో చురుగా్గ  
పాల్్గ నటేంతోబాట్ హిేందూ-మస్లేం ఐక్తకు, సామాజిక 
సేంక్షేమానికి, విద్కు  ఆయన ఎేంతగానో పాట్పడాడు రు. 
1930 జనవరి 2 న ఆయన కను్మూశారు.  

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతసివ్  జాతీయం 
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మంతి్ర మండలి నిరణు యాలు

సై నికుల, రై తుల ప్ర యోజనలే సై నికుల, రై తుల ప్ర యోజనలే 
పరమావధిగాపరమావధిగా

కేంద్ర  ప్ర భుత్ చరితా్ర తమీక నిరణు యాలుకేంద్ర  ప్ర భుత్ చరితా్ర తమీక నిరణు యాలు
దేశానికి రెండు మూల స్తంభాలు - మన సైనికులు, రైతులు... ప్రధాని నర్ంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కంద్ర 

మంత్రిమండలి ఈ రెండు వర్గాల సంక్షేమంపై సంపూర్ణ అవగాహన, నిబద్ధత ప్రదరిశాస్తంది. దీనికి అనుగుణంగానే 

దేశంలోని పేద వర్గాలు, సైనికుల సంక్షేమం లక్ష్ంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

నిర్ణయం: దేశంలో 81.35 కోట్ల మంది లబ్ధదారులకు ఉచిత 
ఆహార ధాన్్యల పంపిణీకి మంత్రిమండలి ఆమోదం
ప్రభావం: ఆహార భద్రత చటటుేం కిేంద పేదలకు ఆహార భద్రత దశగా 
వారికి పూరితి ఉచితేంగా ఆహార ధాన్్లు పేంపిణీ చేయాలని కేేంద్ర 
ప్రభ్త్వేం చారిత్రక నిరణాయేం తీసుకుేంద. దీేంతో ఇప్పటిదాకా 
ర్యితీ ధరతో ఇసుతిన్ ఆహారధాన్్లు ఇకపై వారికి ఉచితేంగా 
అేందుత్యి.

 దేశేంలోని పేదల సేంక్షేమమే ప్రభ్త్్వనికి ప్రధానేం. ఈ లక్షష్ేం 
మేరకు వారికి ఆహార భద్రత కలి్పస్తి కేేంద్ర ప్రభ్త్వేం జాతీయ 
ఆహార భద్రత చటటుేం కిేంద 2023 డిసేంబర్ వరకు ఆహార 
ధాన్్లను ఉచితేంగా సరఫర్ చేయాలని నిరణాయిేంచిేంద.

 ఇేందుకోసేం కేేంద్ర ప్రభ్త్వేం బడెజాట్ లో దాదాప  2 లక్షల కోట్ల 
ర్పాయలు ఖరు్చ చేయనుేంద. అేంటే- ఇకపై పేదలు ఆహార 
ధాన్్ల కొనుగోలు కోసేం ఖరీదు చలి్లేంచే అవసరేం ఉేండదు. 
ఇేందుకయే్ ఖరు్చను 100 శాతేం కేేంద్ర ప్రభ్త్వమే భరిసుతిేంద.

నిర్ణయం: ‘ఒక ర్్యంకు-ఒక పెన్షన్ ’ కింద పెన్షన్  సవరణకు 
ఆమోదం
ప్రభావం: రక్షణ బలగాల సబ్ేంద/కుట్ేంబ పెన్షర్లకు ‘ఒకే ర్్ేంకు - 
ఒకే పెన్షన్ ’ పథకేం (ఒఆర్ ఒపి) అమలు చేయాలని కేేంద్ర ప్రభ్త్వేం 
ఒక చరిత్రాత్మక నిరణాయేం తీసుకుేంద. ఆ మేరకు 2014 జూలై 01 
నుేంచి పెన్షన్ సవరణ నిమితతిేం 2015 నవేంబర్ 07న విధానపత్రేం 
కూడా విడుదల చేసేంద. దీని ప్రకారేం భవిష్తుతిలో ప్రతి అయిదేళ్లకు 
ఒకసారి పెన్షన్  మొతతిేం మళీ్ల నిరణాయిేంచబడుతుేంద. కాగా, గత 

ఎనిమిదేళ్లలో ‘ఒఆర్ ఒపి’ అమలు కోసేం ఏటా 7,123 కోట్ల 
ర్పాయల వేంతున ప్రభ్త్వేం దాదాప 57,000 కోట్ల ర్పాయలు 
వెచి్చేంచిేంద. ఒఆర్ ఒపి పెన్షన్  సవరణకు ఆమోదేంతో అమరులైన 
సైనికుల వితేంతువులు, వికలాేంగ పెన్షనరు్ల  సహా కుట్ేంబ 
పెన్షనర్లకూ లబధి కలుగుతుేంద. అేంత్కాకుేండా ఈ నిరణాయేంవల్ల 
యువతరేం సాయుధ బలగాలో్ల  చేరి, దేశసేవ చేసేేందుకు 
ఆకరి్షతులవుత్రు.

 కుట్ేంబ పెన్షనరు్ల  సహా వీరన్రులు, దవా్ేంగ పెన్షనరు్ల  కూడా 
ప్రయోజనేం పేందుత్రు.

 సాయుధ బలగాకు చేందన 25 లక్షల మేందకి పైగా పెన్షనర్లకు 
(4.52 లక్షల మేంద కొతతి లబధిదారులు సహా) ప్రయోజనేం.

   2019 జూలై 1 నుేంచి అమలు.
   2019 జులై నుేంచి 2020 జూన్  వరకు గల కాలానికి బకాయిల 

కిేంద ర్.23,638 కోట్్ల  చలి్లేంప. దీనివల్ల ఆరి్థక వ్వస్థపై వారి్షక 
అదనప భారేం ర్.8,450 కోట్్ల .
నిర్ణయం: 2023 స్జన్ కుగాను కోప్రా (కొబ్బరి) కనీస మద్దతు 
ధరకు ఆమోదం.
ప్రభావం: కొబ్రి కురిడీకి కి్వేంటాలుపై ర్.11,750, సమచిత 
సగట్ న్ణ్తగల మిలి్లేంగ్  కొబ్రికి ర్.10,860 వేంతున కన్స 
మదదూతు ధర (ఎేంఎస్ పి) లభిసుతిేంద.

   ఈ మేరకు కురిడీపై కి్వేంటాలుకు ర్.750, మిలి్లేంగ్  కొబ్రిపై 
ర్.270 వేంతున ‘ఎేంఎస్ పి' పెరిగిేంద.  
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సై నికుల, రై తుల ప్ర యోజనలే పరమావధిగాసై నికుల, రై తుల ప్ర యోజనలే పరమావధిగా
కేంద్ర  ప్ర భుత్ చరితా్ర తమీక నిరణు యాలుకేంద్ర  ప్ర భుత్ చరితా్ర తమీక నిరణు యాలు

ఉప ర్ష్ట్రపతి, ర్జ్య సభ చైరమీన్  హోదాలో జగ్ దీప్  ధన్ 
ఖడ్ తొలిసారి పార్లమంట సమావేశాలో్ల పాల్గాన్్నరు. 
కాగా, 2023 ఫిబ్రవరిలో పార్లమంట బడె్జట్  సమావేశాలు 
జరగనున్్నయి.

పార్లమేంట్ శీత్కాల సమావేశాలు డిసేంబర్ 7 నుేంచి 
డిసేంబర్ 23 వరకు జరిగాయి. ఈ శీత్కాల సమావేశాలో్ల  
లోక్  సభ ఉత్్పదకత 97 శాతేం, ర్జ్ సభ 102 
శాతేంగా నమోదైేంద. లోక్  సభ సీ్పకర్ ఓేం బర్్ల , ర్జ్ 
సభ చైర్మన్ జగ్ దీప్ ధన్ ఖడ్ తమ ఆధ్వర్్న సాగిన 
ఉభయసభల పనితీరుపై సవివర సమాచారమిచా్చరు. 
లోక్  సభ మాదకద్రవా్లకు వ్తిరకేంగాను, కోవిడ్-
19 కొతతి విపతుతిపై పోర్టేం అేంశాల పైన్ తీర్్మన్లు 
ఆమోదేంచిేంద. పార్లమేంట్ ఉభయసభల పనితీరును 
సమష్టుగా చూసేతి, పని ఉత్్పదకత దాదాప 100 శాతేంగా 
నమోదైేంద. లోక్  సభలో 193 నిబేంధన ప్రకారేం- “దేశేంలో 
మాదకద్రవా్ల దురి్వనియోగ సమస్-దానిపై ప్రభ్త్వ 
చర్లు”, “భారతదేశేంలో క్రీడలను ప్రోత్సహిేంచాలి్సన 
అవసరేం-దానిపై ప్రభ్త్వ చర్లు” అనే అేంశాలపై చర్చ 
ప్రారేంభిేంచి, పూరితి చేశారు. ఈ రెేండు అేంశాలపై చర్చలు 
15 గేంటలపాట్ సాగగా, అని్ పారీటుల నుేంచి 119 మేంద 
సభ్్లు అేందులో పాల్్గ న్్రు. ఇక ర్జ్సభలో 176 
నిబేంధన కిేంద భూ త్పేం పెరుగుదల, ఉపశమన చర్ల 
ఆవశ్కతపై స్వల్పకాలిక చర్చ నిర్వహిేంచబడిేంద.

పార్లమంట ఉభయ సభల పని గంటలు
ఈ సమావేశాలో్ల  భాగేంగా లోక్ సభలో 56 నక్షత్రగురుతి ప్రశ్లకు 
మౌఖక సమాధాన్లిచా్చరు. అలాగే 2760 నక్షత్రగురుతి లేని ప్రశ్లకు 
లిఖతపూర్వక జవాబులు సభ మేందుేంచబడాడు యి. దీనికితోడు 377 
నిబేంధన  కిేంద 298 ప్రజా ప్రామఖ్ేంగల అేంశాలు లేవన్తతిబడాడు యి. 
ఇక ర్జ్సభలో 82 నక్షత్ర ప్రశ్లకు మౌఖక సమాధాన్లివ్వగా 
1920 నక్షత్రగురుతి లేని ప్రశ్లకు లిఖతపూర్వక జవాబులు సభ 
మేందుేంచబడాడు యి. 

పార్లమంట్ శీత్కాల సమావేశాలు డిసంబర్ 7న ప్రారంభమై డిసంబర్ 23 వరకు కొనసాగాయి. ఈ సమావేశాలో్ల 

లోక్ సభ ఉత్్పదకత 97 శాతం కాగా, ర్జ్యసభ 102 శాతంగా నమోదైంది. ఇందులో భాగంగా లోక్ సభలో కీలక 

ఆరి్థక-శాసన వ్యవహార్లు చోటచేసుకున్్నయి. ఈ సందర్ంగా ప్రభుత్వం లోకసభలో 9 బలు్లలు ప్రవేశపెట్టగా 

ఏడు ఆమోదం పందాయి. అయిత, ర్జ్యసభలో మొత్తం 9 బలు్లలకు ఆమోద మద్ర పడింది.

శ్తాకాల సమావేశ్లు: పని ఉతా్పదకతశ్తాకాల సమావేశ్లు: పని ఉతా్పదకత
లోక్  సభలో 97 శ్తం; రాజయూ సభలో 102 శ్తంలోక్  సభలో 97 శ్తం; రాజయూ సభలో 102 శ్తం

పార్లమంట శీత్కాల సమావేశాలు జాతీయం 

రెండు సభలలో ఆమోదించిన ప్రధాన బలు్లలు
ఈ సమావేశాలో్ల  ఉభయ సభల ఆమోదేం పేందన 9 బలు్ల ల 
వివర్లు కిేంద విధేంగా ఉన్్యి:
      వన్ప్రాణుల (రక్షణ) సవరణ బలు్ల -2022
      ఇేంధన పరిరక్షణ (సవరణ) బలు్ల -2022
      నూ్ ఢిలీ్ల మధ్వరితిత్వ కేేంద్రేం (సవరణ) బలు్ల -2022
      ద అప్రాప్రియేషన్ (న్ేం.4) బలు్ల లు-2022
      ద అప్రాప్రియేషన్ (న్ేం.5) బలు్ల -2022
      ర్జా్ేంగ (షెడూ్ల్డు కులాలు/తెగలు) ఉతతిరు్వ (2వ సవరణ)  
        బలు్ల -2022
      సమద్ర చౌర్ేం నిరోధక బలు్ల -2022
      ర్జా్ేంగ (గిరిజన) ఉతతిరు్వ(2వ సవరణ) బలు్ల -2022
      ర్జా్ేంగ (గిరిజన) ఉతతిరు్వ (న్ల్గవ సవరణ) బలు్ల -2022 
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యువజన భాగసా్వమ్యంజాతీయం 

జాతీయ నయకుల ఆదరా్శలనుజాతీయ నయకుల ఆదరా్శలను
యువతరం అనుసరిసుతి ందియువతరం అనుసరిసుతి ంది

పార్లమంట భవనంలో జాతీయ నేతలకు నివాళిలో 
భాగసా్వమలైన యువతరం

బీహార్ లోని వైశాలి వాసి నిష్ కుమారి, ఉత్తర్ ప్రదేశ్  వాస్తవు్యడు ష్యోర్జ్ సింగ్, ఝార్ండ్  నివాసి లిపి వాట్సి వంటి 75 
మంది యువతీయుకులకు భారతరత్న పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవీయ, అటల్ బహార్ వాజ్ పేయి జయంతి సందర్ంగా 

పార్లమంట భవనంలో నివాళి అరి్పంచే అవకాశం లభించింది. దేశంలోని గొప్ప జాతీయత్ మూరు్తల జీవిత్లు-
ఆదర్శాలపై యువతలో అవగాహన పెంచడం కోసం, నివాళి కార్యక్రమంలో యువతకు భాగసా్వమ్యం కలి్పంచేందుకు లోక్  
సభ స్్పకర్ ఓం బర్్ల నేతృత్వంలో ఒక ప్రత్యక కార్యక్రమాని్న ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో యువతకు ఈ అవకాశం దకి్ంది. 

ఈ మేరకు డిసంబర్ 25న్డు ఇద్దరు భారతరత్నలు పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవీయ, అటల్ బహార్ వాజ్ పేయిల 
జయంతి వేడుకలకు 75 మంది యువకులు, వందలాది విదా్యరు్థలు హాజరయా్యరు.

పార్లమేంట్  భవనేం సేంట్రల్  హాల్ లోగల మహానుభావుల 
విగ్రహాలకు లేదా చిత్రపటాలకు ర్జ్సభ చైర్మన్ , 
లోక్ సభ సీ్పకర్ , ప్రధాన మేంత్రి వేంటి ప్రమఖులు 

మాత్రమే పూలదేండలు వేస, నివాళి అరి్పేంచడేం మీరేంత్ బహుశా 
చూస లేదా విని ఉేంటారు. అయిత్, ఈ సా్వతేంత్్ర అమృత కాలేంలో 
సరికొతతి సేంప్రదాయేం మొదలైేంద. ఇప్పుడీ నివాళి కార్క్రమాలలో 
పాల్్గ నడేం దా్వర్ దేశేంలోని యువతరేం జాతీయ న్యకుల 
జీవిత్ల నుేంచి స్ఫూరితి పేందుతున్్రు. పార్లమేంట్ లేదా 
ప్రభ్త్వేంతో ప్రజల అనుసేంధానేం దశగా చేసుతిన్ కృష్కి ఇలా 
మరో కోణేం జ్డిేంచబడిేంద. ఈ మేరకు భారతరత్ అటల్ బహారీ 
వాజ్ పేయి, పేండిట్  మదన్  మోహన్  మాలవీయ జయేంతి నేపథ్ేంలో 
పార్లమేంట్ సేంట్రల్ హాల్ లో నిర్వహిేంచిన కార్క్రమేంలో 
పాల్్గ నే అవకాశేం దేశవా్పతిేంగా 75 మేంద యువతీయువకులకు 
లభిేంచిేంద. ఈ కొతతి కార్క్రమేం దా్వర్ ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర 

మోదీ, సీ్పకర్ ఓేం బర్్ల , ఇతర ప్రమఖులను నేరుగా చూడటమేగాక 
పార్లమేంట్లోని మహానుభావుల విగ్రహాలు, చిత్రాలు చూసే అవకాశేం 
యువతర్నికి లభిేంచిేంద. వారేంత్ ఈ నివాళి కార్క్రమేంలో ఎేంతో 
ఉదే్వగేం, ఉతు్సకతతో పాల్్గ న్్రు. ఈ సేందరభుేంగా ‘నూ్ ఇేండియా 
సమాచార్ ’కు ఇచి్చన ఇేంటర్్వయులో చాలామేంద విదా్రు్థలు తమ 
మనోభావాలను పేంచుకున్్రు. 
    పార్లమేంట్ సేంట్రల్ హాల్ లో జాతీయ న్యకుల జయేంతిలో భాగేంగా 
నివాళి అరి్పేంచడేంలో దేశయువత భాగసా్వమ్ేం అనే కొతతి భావనతో 
ప్రారేంభిేంచిన ఈ కార్క్రమానికి 11 మేంద న్యకుల జయేంతి 
వేడుకలకు అనుతిేంచాలని ప్రభ్త్వేం నిరణాయిేంచిేంద. ఈ మేరకు తొలి 
కార్క్రమేం 2022 అకోటు బర్ 2న జాతిపిత మహాత్్మ గాేంధీ, మాజీ 
ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాసత్ర జయేంతి సేందరభుేంగా నిర్వహిేంచబడిేంద.
ఆ తర్్వత ఇప్పటిదాకా ఎనిమిద కార్క్రమాలు నిర్వహిేంచగా, తదుపరి 
షెడూ్ల్  మేరకు  జనవరి 23న నేత్జీ సుభాష్ చేంద్రబోస్ జయేంతి 
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యువజన భాగసా్వమ్యం జాతీయం 

సుభాష్  చేంద్రబోస్ జనవరి 23 పశి్చమ బేంగాల్
డాకటుర్ బ.ఆర్. అేంబేద్కర్ ఏప్రిల్ 14 మహార్ష్రా
గురుదేవ్ రవీేంద్ర న్థ్ టాగూర్ మే 7 పశి్చమ బేంగాల్ 
మహాత్్మగాేంధీ అకోటు బర్  2 గుజర్త్ 
లాల్  బహదూర్  శాసత్ర అకోటు బర్  2 ఉతతిర్ ప్రదేశ్ 
సర్దూ ర్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ అకోటు బర్ 31 గుజర్త్
పేండిట్ జవహర్ లాల్ న్హ్రూ నవేంబర్ 14 ఉతతిర్ ప్రదేశ్
ఇేందర్ గాేంధీ నవేంబర్ 19 ఉతతిర్ ప్రదేశ్
డాకటుర్ ర్జేేంద్ర ప్రసాద్ డిసేంబర్ 3 బీహార్
పేండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవీయ డిసేంబర్ 25 ఉతతిర్ ప్రదేశ్
అటల్ బహారీ వాజ్ పేయి డిసేంబర్ 25 ఉతతిర్ ప్రదేశ్

నివాళి సమర్పణకు ఎంపిక చేసిన జాతీయ నేతల పేరు్ల

పార్లమంట శీత్కాల సమావేశాలు జాతీయం 

“వివిధ అేంశాలపై అటల్ గారి స్టితనేం, 
విశా్వసేం, వకతి ృత్వ నైపణ్ేం అత్దుభుతేం. 
దేశేం శకితిమేంతేంగా అభివృదధి చేందడేంలో 
అటల్ గారి న్యకత్వేం వల్ల లక్షలాద 
మేంద భారతీయులు ఫలిత్లు పేందారు. 
ఆయన న్యకత్్వన దేశేం వివిధ రేంగాలో్ల  
అపూర్వమైన ప్రగతి సాధేంచిేంద.”
- ఓం బర్్ల, లోక్ సభ స్్పకర్.

“అటల్ బహారీ వాజ్ పేయి దేశానికి అసాధారణ 
న్యకత్వేం అేందేంచిన గొప్ప ర్జన్తిజుఞా డు. 
ప్రతి భారతీయుడి హృదయేంలో ఆయనకు 
ప్రత్్క సా్థ నేం ఉేంద. మౌలిక సదుపాయాలు, 
విద్ లేదా విదేశాేంగ విధానేం వేంటి ప్రతి 
రేంగేంలో దేశాని్ కొతతి శిఖర్లకు చేర్చడానికి 
ఆయన కృష్ చేశారు. అటల్ గారికి మరోసారి 
హృదయ పూర్వక నమసు్సలు.” 
- ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ, 

‘మన్  కీ బాత్ ’ కార్యక్రమంలో వా్యఖ్య.

“నేను ఎన్ ఎస్ ఎస్  సభ్్ర్లిని. ర్ష్రాసా్థ యి 
వకతి ృత్వ పోటీలో్ల  గెలుపేందడేంతో పార్లమేంట్  
కార్క్రమేంలో పాల్్గ న్లి్సేందగా ఢిలీ్ల నుేంచి 
పిలుప వచి్చేంద. ఇేందులో భాగసా్వమిని 
కావడేం ఎేంతో సేంతోషేం కలిగిేంచిేంద. 
ఈ కార్క్రమానికి లోక్ సభ సీ్పకర్ ఓేం 
బర్్ల , ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా 
హాజరయా్రు. వారితో మాటా్ల డి, ఫ్టలు 
కూడా దగాను.”
-నిష్ కుమారి, వైశాలి, బీహార్.

“ఈ కార్క్రమేంలో భాగేం కావడేం చాలా 
ఆనేందేంగా ఉేంద. పార్లమేంట్ హౌసో్ల  
ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ, లోక్ సభ సీ్పకర్ 
ఓేం బర్్ల  మా మేందుకు ర్వడేం ఉత్కేంఠ 
కలిగిేంచిేంద. ఇతర ర్ష్ట్రా ల యువతతో 
సేంభాష్ేంచే అవకాశేం లభిేంచిేంద.”
- ష్యోర్జ్ సింగ్, 
బులంద్  షహర్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్

న్డు నిర్వహిేంచనున్్రు.
భారతరత్ పేండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవీయ, అటల్ బహారీ 
వాజ్ పేయిల జయేంతి సేందరభుేంగా డిసేంబర్ 25న పార్లమేంట్ 
భవనేంలో నివాళి కార్క్రమేం నిర్వహిేంచారు. లోక్  సభలో సీ్పకర్ 
ఓేం బర్్ల , ప్రధాన మేంత్రి నరేంద్ర మోదీ, మేంత్రులు, ఎేంపీలతో కలిస 
మహాన్యులిదదూరికీ నివాళి అరి్పేంచారు. ఈ నివాళిలో 23 ర్ష్ట్రా లు, ఒక 
కేేంద్రపాలిత ప్రాేంతేం నుేంచి 75 మేంద యువతీయువకులు ప్రాతినిధ్ేం 
వహిేంచారు. వీరిలో 40 మేంద యువతులు, 35 మేంద యువకులు 
ఉన్్రు. పేండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవీయ, అటల్ బహారీ వాజ్ పేయిల 
జీవిత్లు-ఆదర్్శల గురిేంచి వీరేంత్ చర్చలో పాల్్గ న్్రు. వీరితోపాట్ 
ఢిలీ్ల-జాతీయ ర్జధాని ప్రాేంతేంలోని పాఠశాలలు, కళాశాలల నుేంచి 
400 మేంద విదా్రు్థలకు ఆహా్వనేం అేందేంద. 
పార్లమేంట్ హౌస్ నిర్వహిేంచిన ఈ కార్క్రమానికి హాజరైనవారిలో 25 

మేందకి పైగా జాతీయ న్యకుల కృష్తోపాట్ వారి స్ఫూరితిదాయక 
జీవిత్దర్్శల గురిేంచి ప్రసేంగిేంచారు. వీరేంత్ పార్లమేంట్ హౌస్, 
కరతివ్ మార్్గ , యుదధి సా్మరకేం, ర్జ్ ఘాట్, జాతీయ పారిశుదధియు 
కేేంద్రేంతోపాట్ ప్రధానమేంత్రి మూ్జియేం తదతర్లను సేందరి్శసాతిరు. 
వివిధ మేంత్రిత్వ శాఖలు నిర్వహిేంచే పోటీల దా్వర్ దేశవా్పతిేంగా 75 
మేంద యువతరేం ఈ కార్క్రమానికి ఎేంపికయా్రు.
వీరేందరికీ తగిన గురితిేంపతోపాట్ వారిలో ఉత్తిజేం నిేంపే దశగా 
సేంబేంధత ఎేంపీలు, కలకటుర్లకు  పార్లమేంటరీ రీసర్్చ అేండ్ ట్రైనిేంగ్ 
ఇన్ సటుటూ్ట్ ఫర్ డెమోక్రసీ (పి.ఆర్.ఐ.డి.ఇ) లేఖలు పేంపతుేంద. 
కార్క్రమేంలో పాల్్గ న్వారికి పార్లమేంట్ వసతి కలి్పేంచిేంద. 
పష్పగుచ్ఛేం ఉేంచే కార్క్రమేం తర్్వత వారికి జాతీయ న్యకులపై 
పసతికాలు, పెన్ డ్రైవ్ లో ర్జా్ేంగేం హసతిలిఖత ప్రతిని, ఇతర డిజిటల్ 
సాహిత్ేం తదతర్లను బహూకరిేంచిేంద.



ఆయన తన తేండ్రి కోరిక మేరకు ప్రభ్తో్వదో్గేంలో 
చేర్రు. బ్రిటిష్ ప్రభ్త్వేం కేవలేం న్లుగేళ్లలోనే 

ఆయనను తహశీలాదూ ర్ నుేంచి డిపూ్టీ కలకటుర్ ను చేసేంద. కాన్, 
తేండ్రి చనిపోయాక ఆయన తన ఉదో్గేం వదలేస దేశ సేవకు 
పరిమితమయా్రు. సాహిత్, విదా్ రేంగాలకు ఆయన చేసన 
సేవలకు గురితిేంపగా భారత ప్రభ్త్వేం అతు్న్త పౌర పరసా్కరమైన 
భారత రత్ ఇచి్చ 1955 లో ఆయనను గౌరవిేంచిేంద. అప్పటి 
ర్ష్రాపతి డాకటుర్ బాబ్ ర్జేేంద్ర ప్రసాద్ ప్రోటకాల్ కి భిన్ేంగా 
డాకటుర్  భగవాన్ దాస్ కు పాదాభివేందనేం చేశారని చబుత్రు. 
దేశానికి రెేండో ర్ష్రాపతి అయిన ఎస్.ర్ధాకృషణాన్ వీరిని గురువుగా 
చప్పుకునే వారు. పేండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవీయ కూడా 
ఆయనను సేంప్రదేంచేవారు. 

డాకటుర్ భగవాన్ దాస్ 1869 జనవరి 12న వారణాస లోని ఒక 
భూసా్వమి కుట్ేంబేంలో జని్మేంచారు. 12 ఏళ్లకే 10 వతరగతి 
ఉతీతిరుణాలయా్రు. 18 ఏళ్లకే ఎమ్.ఎ డిగ్రీ అేందుకున్్రు. చాలా చిన్ 
వయసులోనే ఇేంగ్్లష్ తోబాట్ హిేందీ, సేంస్కకృతేం, అరబక్, ఉర్దూ , 
పరి్షయన్ భాషలు నేరు్చకున్్రు. ఆయన తేండ్రి పేరు మాధవ దాస్, 
తలి్ల కిశోరీదేవి. అన్బసేంట్ ప్రసేంగానికి మగుధి డై డాకటుర్ భగవాన్ 
దాస్ 1894 లో థియోసాఫికల్  సొసైటీలో చేరిపోయారు. గుేండెల 
నిేండా ఉన్ విదా్ విధానప ఆలోచనల వల్ల తూరు్ప, పశి్చమ దేశాల 
విదా్విధాన్లో్ల  ఉన్ అేంతర్ని్ పూడా్చలనుకున్్ర్యన. 

సేంట్రల్ హిేందూ కాలేజ్ ఏర్్పట్లో కీలకపాత్ర పోష్ేంచటమే 
కాకుేండా, తన లక్ష్ని్ నిజేం చేయటేం కోసేం జీతేం లేని కార్దరి్శగా 
చేర్రు. 

సహాయ నిర్కరణోద్మేంలోనూ, శాసనోల్లేంఘనలోనూ 
పాల్్గ న్ేందుకు ఆయన జైలుకెళా్ళరు. అదే సమయేంలో ఆయన 
బాబ్ శివ ప్రసాద్ ను కలుసుకున్్రు. ఆయనతో కలిస పేండిట్ 
మదన్  మోహన్ మాలవీయ కల అయిన కాశీ హిేందూ విదా్పీఠ్ 
న్లకొలా్పరు. దానికి తొలి వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా అయా్రు. రెేండో 
ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాసత్ర, సా్వతేంత్్ర సమర యోధుడు చేంద్రశేఖర్ 
ఆజాద్ కూడా విదా్పీఠేం విదా్రు్థలే. 

డాకటుర్ భగవాన్ దాస్ అనేక గ్రేంథాలు అనువదేంచారు. ఆయన 
అనువదేంచిన భగవదీ్గత ఇప్పటికీ ప్రాచుర్ేంలో ఉేంద. హిేందీ, 
సేంస్కకృత భాషలో్ల  30 కి పైగా గ్రేంథాలు ఆయన ర్శారు.   1934 లో 
ఆయన ఉతతిర్ ప్రదేశ్ శాసనసభకు ఎని్కయా్రు. సా్వతేంత్్రేం 
వచా్చక కూడా దేశ ప్రయోజన్ల కోసేం ఆయన అవిశ్రాేంతేంగా 
పనిచేస్తినే వచా్చరు. 1958 సపెటుేంబర్ 18 న ఆయన కను్మూశారు. 
సేంపన్ కుట్ేంబేంలో పటిటున్, ఎప్పుడూ ఆయన వా్పార 
ప్రయోజన్ల పట్ల ఆకరి్షతులు కాలేదు. జీవితమేంత్ భారత దేశాని్  
విదా్రేంగేంలో స్వయేం సమృదధిేం చేయటానికి కృష్ చేశారు. ఆయన 
కృష్ ఫలితేంగానే భారతీయ విశ్వవిదా్లయాలో్ల  విదా్ ప్రమాణాలు 
పశి్చమ దేశాలకు దీట్గా ఉన్్యి.   

జననం: 1869 జనవరి 12; మరణం: 1958 సపె్టంబర్ 18

డాక్టర్ భగవాన్ దాస్ వ్యకి్తత్వం 

భారతదేశప పేరు మోసన విద్, ఆధా్తి్మక, సాేంస్కకృతిక కేేంద్రేం కాశీ చాలామేంద ప్రమఖులకు పటిటునిలు్ల . డాకటుర్ భగవాన్ దాస్ 
కూడా అలాేంటివారిలో ఒకరు. డిపూ్టీ కలకటుర్ ఉదో్గాని్ వదలేస సా్వతేంత్్ర పోర్టేంలో చేరి భారత పోర్ట పటిమను  

పెేంచారు. ఉన్త విద్ను బ్రిటిష్ శృేంఖలాల నుేంచి విమకతిేం చేయాలన్ద ఆయన ఆకాేంక్ష. ఈ రేంగేంలో భారత్ స్వయేం 
సమృదధిేం కావాలని కోరుకున్్రు. సేంట్రల్ హిేందూ కాలేజ్ లో జీతేం లేని కార్దరి్శగా ఆయన జీవితేం ప్రారేంభిేంచారు. తరువాత 

కాశీ విదా్పీఠానికి వ్వసా్థ పక సభ్్నిగా, వైస్ ఛాన్సలర్ గా  విదా్రేంగానికి చప్పుకోదగిన సేవలేందేంచారు.

ఉన్నత విదాయూరంగం 
అభివకృదిధి  చెందాలని 

కలలు కన్నర్
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మీడియా కార్నర్ 



స్మి వివేకానంద జయంతిస్మి వివేకానంద జయంతి
జనవరి 12: జాతీయ యువజన దినోత్సవం

సా్వమి వివేకానేంద తన ఆలోచనలతోనూ, పనులతోనూ యువతకు స్ఫూరితి ప్రదాత అయా్రు. మారు్ప తీసుకుర్గల శకితి దేశ 
యువతలో ఉన్దని ఆయనకు బలమైన విశా్వసేం ఉేండేద. ర్బోయే కాలేంలో దేశాభివృదధికి సరైన దశానిరదూశేం చేయగల సత్తి 

యువతకు ఉేందని ఆయన నమే్మవారు. ఆయన ఆదర్్శలు ఇప్పటికీ దేశసేవ దశలో యువతకు స్ఫూరితినిసుతిన్్యి. కులతత్్వనికి, 
అేంటర్నితన్నికి, సేంఘ బహిష్కరణకు సా్వమి వివేకానేంద తీవ్ర వ్తిరకి. ఆధా్తి్మకతకు, జాతీయతకు, ఆధునికతకు మధ్ 

అదుభుతమైన సమన్వయేం సాధేంచారు ఆయన. యావత్ ప్రపేంచానికీ భారతీయ సేంస్కకృతిని పరిచయేం చేశారు. నిజమైన 
దేశభకుతిడైన సా్వమి వివేకానేంద పటిటునరోజును ‘జాతీయ యువజన దనోత్సవేం’ గా జరుపకుేంటారు.

మన దేశ యువతను ఘనమైన గత్నికీ, 
సుసేంపన్మైన భవిష్తుతికూ మధ్ బలమైన 
వారధగా చూశారు సా్వమి వివేకానేంద. ‘శకితి 
అేంత్ మీలోనే ఉేంద, ఆ శకితిని వాడేండి, ఏ పనైన్ 
మీరు చేయగలరని నమ్మేండి’ అనేవారు  
వివేకానేంద. ఇలాేంటి ఆత్మ విశా్వసేం, 
అసాధ్ేంగా కనిపిేంచేవి కూడా సుసాధ్ేం 
చేసుకోగలమన్ సేందేశేం దేశ యువత ఈన్టికీ 
ఆచరిేంచదగినవే. నేటి భారత యువత ఈ 
సేందేశాని్ బాగా అర్థేం చేసుకొని బలమైన 
విశా్వసేంతో మేందడుగు వేయటేం న్కెేంతో 
సేంతోషేంగా ఉేంద.  
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మేంత్రి 
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