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జాతీయ సహాయక బృందాలుగా
స్వయం సహాయక బృందాలు

దీన్ దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన-జాతీయ జీవనోపాధి మిషన్ మహిళా శక్తికి కొత్త గుర్తింపు ఇస్తోంది. చిన్న బృందాల్లోని
మహిళలు నూతన స్వయం-సమృద్ధి బాటలో పయనించాలని నిర్ణయించుకుంటున్నారు. వారి శక్తి, సంకల్పం కారణంగా స్వయంసహాయక బృందాలు జాతీయ సహాయక బృందాలుగా మారుతున్నాయి.
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మన్ కీ బాత్ 2.0

మోదీ 2.0 (41వ ఎపిసోడ్, అక్టో బర్ 30, 2022)

సౌర, అంతరిక్ష రంగాల్
లో భారతదేశ
విజయాలు చూసి ప్రపంచం
ఆశ్చర్యపోతోంది

సూర్యుని ఆరాధించడం అనే మన సాంప్రదాయం ప్రకృతితో మన సంస్కృతి, విశ్వాసం ఎంత లోతుగా ముడిపడ్డాయో తెలియచేస్తుంది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన “మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం”లో విశ్వాసానికి మారుపేరైన చాత్ పండుగ ఏ విధంగా ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ
భారత్ తో అనుసంధానమైందో ప్రస్తావించడంతో పాటు సౌర ఇంధన రంగంలో భారతదేశ చర్యలను, ప్రాధాన్యతను గురించి కూడా
ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు తమ జీవితాలనే పణంగా పెట్టిన వారి గురించి మాట్లాడడంతో పాటుమోధేరా లోని
సూర్యగ్రామం ప్రజలతో సంభాషించారు. “మన్ కీ బాత్” ప్రధానాంశాలివే...

సూర్య గ్రామం: మోధేరా సూర్యగ్రామంలో అధిక శాతం ఇళ్లు సౌర శక్తితో విద్యుత్ను
తు ఉత్పత్తి చేసుకోవడం

ప్రారంభించాయి. చాలా ఇళ్లు
ఇప్పుడు నెలవారీ కరెంటు బిల్లు లు అందుకోవడంలేదు... అంతే కాదు, వారికి విద్యుత్తు ఒక ఆదాయ వనరుగా కూడా మారింది. సూర్యగ్రామం
సృష్ట ించుకోవడం ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారే రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు.

చాత్ పూజ ప్రాధాన్యత:

చాత్ పూజ “ఏక్ భారత్-శ్రేష్ఠ భారత్”కు సజీవ ఉదాహరణ. ఈ పూజలో ఉపయోగించే వస్తువులను వివిధ
సామాజిక వర్గాలు కలిసికట్టు గా తయారు చేసుకుంటాయి. మన రోజువారీ జీవితాల్లో స్వచ్ఛత ప్రాధాన్యతను కూడా ఈ పండుగ తెలియ చేస్తుంది.

సూర్యుడు, సైన్స్:

మొత్తం ప్రపంచం అంతా సౌరశక్తిపై దృష్టి కేంద్రీకరించిన సమయానికే మనకి సూర్య ఆరాధన ఉంది. మనం ఎల్లప్పుడూ
సూర్య భగవానుని ఆరాధిస్తూ ఉంటాము. సూర్యుడు మన జీవితాలకు కేంద్రస్థానం. భారతదేశం సాంప్రదాయిక విధానాలను ఆధునిక శాస్త్రీయ
విజ్ఞానంతో అనుసంధానం చేసుకుంటుంది. భారతదేశం ఇప్పుడు సౌర విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసే పెద్ద దేశాల్లో ఒకటి.

సోలార్ పంపులు, జీవితం:

సౌరశక్తిని పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకుంటూ భారతదేశం పేదలు, మధ్యతరగతి ప్రజల జీవితాలను
పరివర్తింప చేస్తోంది. తమిళనాడులోని కాంచీపురానికి చెందిన రైతు తిరు కె.అజిలాన్ తన పంట పొలంలో సోలార్ పంపు బిగించుకునేందుకు
ప్రధాన మంత్రి కుసుమ్ స్కీమ్ ఉపయోగించుకున్నారు. ఫలితంగా ఆయనకు విద్యుత్పై
తు సొమ్ము ఆదా అవుతోంది. అలాగే రాజస్థాన్ లోని భరత్
పూర్ కి చెందిన కమల్ మీనా కూడా తమ పంట పొలంలో సోలార్ పంపు బిగించుకుని ఉద్యోగాలు సృష్ట ించడంతో పాటు ఖర్చులు
తగ్గించుకున్నారు.

సౌర ఇంధనంలో డబ్బు ఆదా:

సూర్యుని శక్తి సహాయంతో ఇప్పుడు డబ్బు ఆదా కావడమే కాదు, ఆదాయం కూడా లభిస్తుంది. జమ్ము, కశ్మీర్
లో శ్రీనగర్ కు చెందిన మంజూర్ అహ్మద్ లర్ వాల్ సోలార్ రూఫ్ టాప్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా తన వ్యయాలు తగ్గించుకున్నారు.
ఒడిశాకు చెందిన కున్ని దియోరి సౌరశక్తిని ఉపయోగించుకుని విద్యుత్తు రాట్నాల సహాయంతో నూలు వడకడం ఎలాగో గిరిజన మహిళలకు
బోధిస్తోంది.

అంతరిక్ష రంగం:

నా దృష్టి అంతరిక్ష రంగం పైనే ఉంటుంది. సోలార్, అంతరిక్ష రంగాల్లో దేశం సాధించిన విజయాలే ఇందుకు కారణం. ఈ
రంగాల్లో భారతదేశం సాధించిన విజయాలు ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. అంతరిక్ష రంగాన్ని ప్రైవేటు రంగ సంస్థలకు తలుపులు
తెరవడంతో దేశంలోని యువతకు కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడ్డాయి. క్రయోజెనిక్ రాకెట్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి, ఇన్నోవేషన్ కు కొత్త మార్గాలు తెరిచింది.
ప్రపంచ మార్కెట్లో భారతదేశం ప్రధాన శక్తిగా మారింది.

పర్యావరణ మిత్ర జీవనం:

దేశవాసుల్లో ప్రస్తుతం పర్యావరణ మిత్ర జీవనంపై భారీ చైతన్యం ఏర్పడింది. కర్ణాటకలోని బెంగళూరుకి చెందిన
సురేశ్ కుమార్ 20 సంవత్సరాల క్రితం మొక్కలు నాటడం ద్వారా సహకార్ నగర్ అడవిని పునరుజ్జీవింపచేశారు. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు
సమీపంలో అనైకట్టికి చెందిన గిరిజన మహిళల బృందం 10 వేల పర్యావరణ మిత్రమైన టెర్రాకోట టీ కప్పులు తయారు చేశారు. త్రిపురలో కొన్ని
గ్రామాలను బయో గ్రామాలు - II గా వర్గీకరించారు.

ఇండియా, టెకేడ్:

ఇది భారతదేశ టెక్నాలజీ దశాబ్ది. హాకథాన్ల ద్వారా దేశ సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు అసాధారణ వేగంతో కొందరు
యువకులు పని చేస్తున్నారు. ఈ నెలలో 23 ఐఐటిలు తమ ఇన్నోవేటివ్, పరిశోధన ప్రాజెక్టులు ప్రదర్శించడానికి సమావేశమయ్యాయి. మారుమూల
గ్రామాల్లో నెలలు నిండకుండా జన్మించిన పిల్లల జీవితాలు కాపాడేందుకు ఐఐటి భువనేశ్వర్ పరిశోధకులు ఒక పోర్టబుల్ వెంటిలేటర్ తయారు
చేశారు. 5జి పరీక్షల కోసం ఐఐటి మద్రాస్, ఐఐటి కాన్పూర్ కు చెందిన పరిశోధకులు టెస్ట్ బెడ్లు తయారు చేశారు.
మన్ కీ బాత్ కోసం ఈ క్యుఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి
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లాంగ్వేజ్ ఎడిటర్లు

సుమిత్ కుమార్ (ఇంగ్లీష్),
జయ్ ప
్ర కాశ్ గుప్తా (ఇంగ్లీష్)
నదీమ్ అహ్మద్ (ఉర్దూ ),
పౌలమి రక్షిత్ (బెంగాలీ)

మహిళల సామర్థ్ యాలకు సంబంధించిన కథనాలు కొత్త గుర్తింపును, స్వాతంత్య్రాన్ని
తెచ్చి పెట్ట డమే కాదు, ఆ చిన్న సంఘాలు దేశ వృద్ధికి దోహదపడుతూ సమాజంలో
నెలకొన్న అభిప్రాయాన్ని కూడా మార్చేస్తున్నాయి.
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తి భావం, శక్
తి సమ్మిళిత
భక్
దీపావళి

ై నర్స్
డిజ

దివ్యా తల్వార్, అభయ్ గుప్తా

న్యూ ఇండియా సమాచార్ పాత
సంచికలను చదవడానికి ఈ కింది లింక్
క్లి క్ చేయండి:

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
‘న్యూ ఇండియా సమాచార్’ పై
ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం
తెలుసుకునేందుకు ట్విట్ట ర్ పై
@NISPIBIndia ను అసరించండి.

వ్యక్తిత్వం: డాక్టర్ వర్గీస్ కురియెన్ 
రాజ్యాంగ దినోత్సవ ప్రత్యేకం

6-7

8-10

నిర్మాణం జరిగింది. 

సాంస్కృతిక గర్వంతో కూడిన అభివృద్ది 
అయోధ్య, కార్గిల్ లో సైనిక సిబ్బందితో
దీపావళి వేడుక చేసుకున్న ప్రధాన



13 భాషల్
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కింది లింక్ లిక్క్ చేయండి
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సంపాదకీయం

భారతదేశం వృద్ధి, పురోగతికి సిద్ధంగా ఉంది
ప్రియమైన పాఠకులారా,

స్వయం-సమృద్ధి పురోగమిస్తున్న కొద్ది అది క్రమంగా
జాతీయోద్యమంగా మారింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పలు
అవకాశాలు సృష్ట ించడం ద్వారా పేదరికం నిర్మూలించడం
లక్ష్యంగా ప్రారంభించిన దీన్ దయాళ్ అంత్యోదయ
యోజన-జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం
(డిఎవై-ఎన్ఆర్ఎల్ఎం) ఇందుకు చక్కని ఉదాహరణ.
కోట్లా ది గ్రామీణ కుటుంబాలకు అది ఒక ఆదాయ వనరు,
జీవనోపాధి కార్యక్రమంగా మారింది. అది మహిళా
శక్తికి ఒక కొత్త గుర్తింపు, దిశ ఇచ్చింది. గ్రామీణ
వ్యవసాయం, పశుసంవర్ధకం, డిజిటల్ సర్వీసులు,
విద్య, బ్యాంకింగ్ సర్వీసులు, బీమా సంబంధిత సేవలు,
మార్కెటింగ్, పోషకాహారం సహా విభిన్న రంగాల
నిర్వహణలో వారు భాగస్వాములయ్యారు. ఇందులో
దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన-జాతీయ జీవనోపాధి
కార్యక్రమం ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించింది.

సమర్థత, సంకల్పం ద్వారా స్వయం-సహాయక
బృందాలు జాతిని కోవిడ్ మహమ్మారి అతలాకుతలం
చేసిన సమయంలో అయినా లేదా త్రివర్ణ పతాకలు
ఆవిష్కరించడం, ప్రభుత్వ పథకాలను పర్యవేక్షిస్తూనే
వాటిలో భాగస్వాములు కావడం ద్వారా వారు అసలు
సిసలు జాతీయ సహాయక బృందాలుగా మారారు.
దేశవ్యాప్తంగా 80 లక్షల స్వయం సహాయక బృందాల్లో
8.6 కోట్ల మందికి పైగా మహిళలు సభ్యులుగా ఉన్నారు.
భారత స్వాతంత్య్ర అమృత కాలంలో అభివృద్ధి చెందిన,
స్వయం-సమృద్ధ భారతదేశ నిర్మాణానికి ఈ స్వయంసహాయక బృందాల సామర్థ్యం ఎంతో కీలకం.

జాతీయోద్యమంగా రూపాంతరం చెందిన జీవనోపాధి
మిషన్ గురించి ఈ సారి సంచికలో ముఖపత్ర కథనం
ప్రచురించాం.

2015 నవంబర్ 26వ తేదీన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ దేశానికి ఒక కొత్త ప్రారంభం అందించారు.
రాజ్యాంగ సభ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన ఆ రోజును
“రాజ్యాంగ దినోత్సవం”గా పాటించడం మొదలయింది.
రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ చేసిన పలు ఉపన్యాసాల ఆధారంగా
రూపొందించిన ఒక ప్రత్యేక వ్యాసం కూడా ఈ సంచికలో
ప్రచురిండం
జరిగింది.
వ్యక్తిత్వ
విభాగంలో
భారతదేశంలో శ్వేత విప్లవ పిత వర్గీస్ కురియెన్ కు
నివాళిగా ఒక వ్యాసం ప్రచురించడం జరిగింది. ఆయన
కృషి వల్లనే భారతదేశం పాల ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలో
అగ్రగామి కాగలిగింది.

సొంత ఇల్లు కలిగి ఉండాలనేది ప్రతి ఒక్కరి కల.
ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (అర్బన్-రూరల్) ఈ కల
సాకారం కావడానికి సహాయపడుతోంది. ఆవాస్ ఉత్సవ్
సందర్భంగా ఈ స్కీమ్ వార్షికోత్సవం, విజయంపై కూడా
ఒక వ్యాసం ప్రచురించడం జరిగింది. అమృత్ మహోత్సవ్
సీరీస్ లో స్ఫూర్తిదాయకమైన నాయకుల కథనాలు, మన్
కీ బాత్, భక్తిభావం-శక్తి పొంగిపొరలిన దీపావళి, ఈ
పక్షం రోజుల్లో నూ ప్రధాన మంత్రి జాతికి అంకితం చేసిన
ప్రాజెక్టు ల వివరాలు ఈ సంచికలో ఉన్నాయి.

(సత్యేంద్ర ప్రకాష్)

హిందీ, ఇంగ్లీషు సహా 11 భాషల్లో పత్రికను చదవండి/డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.
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మెయిల్ బాక్స్
డియర్ ఎడిటర్,
నేను న్యూ ఇండియా సమాచార్ చదువుతున్నాను. కొంత కాలం నుంచి పత్రిక
నా మెయిల్ కి అందుతోంది.
తాజా సంచిక ఎంతో సమాచారయుతంగా ఉంది. మన స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ఈ
ప్రభుత్వం దేశీయంగాను, అంతర్జా తీయంగాను కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నదని
తెలుసుకోవడం గర్వంగా ఉంది. ఒక ప్రాంతంలోని ఉత్పత్తులు పొందాలంటే
అక్కడ ఎవరైనా తెలిసిన వారు ఉండాలి లేదా నేను ఆ ప్రాంతాన్ని స్వయంగా
సందర్శించాల్సిన వాతావరణంలో ఇతర ప్రాంతాల ఉత్పత్తులు సేకరించడం
కష్టం.
నేను రాబోయే సంచిక కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను.
గీత. ఎస్
Geetha S
geetha.sarma@gmail.com

డియర్ సర్,
న్యూ ఇండియా సమాచార్ ఇ-కాపీ పంపుతున్నందుకు
ధన్యవాదాలు. నాకు క్రమం తప్పకుండా పత్రిక సాఫ్ట్ కాపీలు
అందుతున్నందు వల్ల దాన్ని ఆన్ లైన్ లో చదువుతున్నాను.
ఇప్పుడు న్యూ ఇండియా సమాచార్ ముద్రణ ప్రతులు
పొందాలనుకుంటున్నాను. దేశంలో చోటు చేసుకుంటున్న కొత్త
పరిణామాలు, ప్రాజెక్టులు, రాబోయే సంఘటనలు వంటివి
తెలుసుకోవడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. నిజంగా ఇది
అద్భుతమైన, సమాచారయుతమైన పత్రిక.
ధన్యవాదాలు,
భరత్ పాంచాల్
0750638484

డియర్ సర్,
ఈ పత్రిక అందుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా
ఉంది. నేను క్రమం తప్పకుండా “న్యూ ఇండియా
సమాచార్” అందుకోవడం చాలా ఆనందంగా
అనిపిస్తోంది. అత్యున్నత నాణ్యతతో వస్తున్న పత్రిక
ఇది. వ్యాసాలు కూడా ఎంతో సమాచారం
అందిస్తున్నాయి. భారతదేశ పురోగతికి
సంబంధించిన సమాచారం ఎంతో సానుకూల
ధోరణి కనిపిస్తోంది. ఈ పత్రిక ముఖపత్రంతో పాటు
అమృత్ సీరీస్ లోని కథనాలు నేను
ఇష్ట పడుతున్నాను.
anandzmpress@gmail.com

ఇది అద్భుతమైన సంచిక. భారతీయ ఉత్పత్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విక్రయిస్తుండడం ప్రతి ఒక్క భారతీయునికి గర్వకారణమైన అంశం.
ఎందరో కలిసికట్టు గా ఉత్పత్తి చేస్తున్న ఈ ఉత్పత్తులు ఎగుమతి నాణ్యత కలిగినవి కావడం ప్రశంసనీయం. నా సందేహం నివృత్తి

చేయండి. ఎన్ఐఎస్ ప్రతి సంచికలోనూ టాస్క్ బార్ లో లౌడ్ స్పీకర్ తో కూడిన గుర్తు కనిపిస్తుంది. ఆడియో ఉన్నదని తెలియచేసే చిహ్నం
అది. నేను దానిపై క్లిక్ చేసి చూశాను, ఎలాంటి ఆడియో వినిపించడంలేదు. ఆ ఐకాన్ సరిగా ఆపరేట్ చేయడం ఎలా? మీకు, ఈ పత్రిక
తయారీలో పాలు పంచుకుంటున్న అందరు సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు.
భవదీయుడు,

షెవ్డె, కిశోర్ కె

kishor.shevde@gmail.com

@NISPIBIndia అనుసరించండి
ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల చిరునామా: రూమ్ నంబర్-278, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, సెకండ్
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ఎంప్లా య్ మెంట్  ఫెయిర్
న

వ భారతం అభివృద్ధిలో వేగం పెంచే కృషిలో నిమగ్నమై
ఉన్న యువతరానికి గరిష్ఠ స్థాయిలో స్వయం-ఉపాధి,
ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం తన చేతిలో
ఉన్నంత వరకు అన్నీ చేస్తోంది. ఈ లక్ష్యంతోనే కొత్తగా
నియమితులైన 75 వేల మంది యువతకు నియామక లేఖలు
అందించేందుకు అక్టో బర్ 22వ తేదీన ఏర్పాటు చేసిన
ఎంప్లా య్ మెంట్ ఫెయిర్ ను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
ప్రారంభించారు. 12 నెలల కాలంలో 10 లక్షల
నియామకాలు చేసే దిశగా ఇది పెద్ద అడుగు. ప్రస్తుతం
నడుస్తున్న 75 సంవత్సరాల భారత స్వాతంత్య్ర అమృత
కాలంలో రాబోయే 12 నెలల పాటు ప్రతి నెలా 75 వేల
ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వం ఇస్తోంది. మంత్రిత్వ శాఖలు, డిపార్ట్
మెంట్లు ఉద్యమ స్ఫూర్తితో నియామకాలు చేస్తున్నాయి.
“ఒకే సారిగా ఎక్కువ మందికి నియామక పత్రాలు ఇచ్చే
ఆచారం ప్రారంభం కావాలని మేం నిర్ణయించాం. అప్పుడే
కలిసికట్టు గా ప్రాజెక్టులు నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలో పూర్తి చేసే
సంస్కృతిని
ప్రభుత్వ
శాఖలకు
అలవరచడం

10 లక్షల మంది యువతకు
ఉద్యోగ కల్పనా కార్యక్రమం ప్రా రంభం

సాధ్యమవుతుంది” అని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
“ప్రజలకు నిర్దేశిత కాలపరిమితిలో సేవలందించడం 21వ
శతాబ్ది ప్రభుత్వ సర్వీసు లక్ష్యం. మీరు కార్యాలయంలో అడుగు
పెట్టిన నాటి నుంచి మీ “కర్తవ్య పథాన్ని” ఎల్ల ప్పుడూ
గుర్తుంచుకోండి” అని కొత్తగా నియమితులైన యువతను
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభ్యర్థించారు.

రైల్ నెట్ వర్క్ లో సిక్కిం సొరంగం అత్యంత సాహసోపేతమైనది, 58%
పని పూర్తయింది

రై

లు, రోడ్డు , విమాన కనెక్టివిటీ కల్పించే అంశం నిర్లక్ష్యం చేయడం

పాటు 13 ప్రధాన వంతెనల పనులు 42% పూర్తయ్యాయి. ఈ రూట్

సంవత్సరం వరకు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అభివృద్ధిలో వెనుకబడిపోయాయి.

చిన్న సొరంగం 538 మీటర్లు ఉంది. శివోక్, రంగ్పో సహా ఈ రూట్

వల్ల దేశానికి

స్వాతంత్య్రం సిద్దించిన నాటి నుంచి 2014

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014లో పాలనా పగ్గాలు చేపట్టిన

నాటి నుంచి ఈ అష్ట లక్ష్ముల అభివృద్ది, కనెక్టివిటీని స్వయంగా
పర్యవేక్షించడం ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు ఈశాన్యంలోని ఏడు

రాష్ట్రాలు రైల్ కనెక్టివిటీ కలిగి ఉన్నాయి. ఎనిమిదో రాష్ట్రం సిక్కింలో

శివోక్-రంగ్పో మధ్య (45 కిలో మీటర్లు ) రైలు మార్గ నిర్మాణం పనులు
అమిత వేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇది ఎంతో సాహసోపేతమైనది.
పశ్చిమ బెంగాల్ లోని శివోక్ నుంచి సిక్కింలోని రంగ్పో మధ్యన ఈ

కొత్త రైల్వే లైను నిర్మిస్తున్నారు. రూట్ లో 86% నిడివి ఉన్న ప్రదేశంలో
14 సొరంగాలు ఉంటాయి. 58% సొరంగాలకు తవ్వకం పనులతో
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లో అత్యంత పొడవైన సొరంగం 5.3 కిలోమీటర్లు ఉండగా అత్యంత
లో ఐదు స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటిలో శివోక్, రియాంగ్,

మెల్లి, రంగ్పో స్టేషన్లు ఓపెన్ క్రాసింగ్ స్టేషన్లు కాగా, తీస్తా బజార్ స్టేషన్
మాత్రం భూగర్భంలో ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో ప్రయాణం రెండు
గంటల లోపే ఉంటుంది. ఈ రైల్వే లైను కనెక్టివిటీకి కొత్త జీవం
ఇస్తుంది. ఈ ప్రాంత సామాజిక, ఆర్థికాభివృద్ధి ఉత్తేజితం కావడంతో
పాటు ప్రస్తుతం సిక్కింను ఇతర రాష్ట్రాలతో కలుపుతున్న ఏకైక రోడ్డు

మార్గం ఎన్.హెచ్-10 ఒక్కటే కావడం వల్ల వ్యూహాత్మకంగా కూడా
ఇది అత్యంత ప్రధానమైన రైలు మార్గంగా నిలుస్తుంది.
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దేశ సముద్ర తీర వారసత్వానికి
ప్రతిబింబం లోథాల్

గు

జరాత్ లోని లోథాల్ హరప్పా నాగరికత కాలంలో
కీలకమైన నగరం. ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధ మానవ నిర్మిత
ప్రాచీన డాక్ యార్డ్
ఇక్కడ ఉంది. భారతదేశానికి
వైవిధ్యభరితమైన, సమున్నత సాగర వారసత్వం ఉంది. మన
వారసత్వానికి గర్వపడాలన్న దేశ సంకల్పాన్ని పటిష్ఠం
చేయడానికి లోథాల్ లో జాతీయ సాగరతీర వారసత్వ కాంప్లెక్స్
నిర్మిస్తున్నారు. రూ.3500 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న
ఈ కాంప్లెక్స్ లో హరప్పా నిర్మాణ శైలి, లోథాల్
మినీ-క్రియేషన్లు , నాలుగు థీమ్ పార్కులు, ప్రపంచంలోనే
అతి పొడవైన లైట్ హౌస్ మ్యూజియం; హరప్పా నాగరికత
కాలం నుంచి వర్తమానం వరకు భారత సాగర వారసత్వాన్ని
ప్రదర్శించే 14 గ్యాలరీలు ఉంటాయి. రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత
ప్రాంతాల వైవిధ్యభరితమైన సాగర వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించే
కోస్తా రాష్ట్రాల పెవిలియన్ కూడా ఇందులో ఉంది. అక్టో బర్
18వ తేదీన దీని నిర్మాణం పనులు సమీక్షించిన అనంతరం
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లా డుతూ “మన
వారసత్వంతో ముడిపడి ఉన్న భావోద్వేగాలను మేం
సంరక్షిస్తాం. గత 8 సంవత్సరాలుగా నెలకొల్పిన
సాంప్రదాయం భారత సమున్నతమైన వారసత్వంలోకి
తొంగిచూసే అవకాశం మనకి కల్పిస్తోంది” అన్నారు.

్త 
‘బ్
లూ లాఫ్గ్’ సర్టి ఫికేషన్ పొందిన రెండు కొత
భారతీయ బీచ్ లు’ ఆ జాబితాలో ఉన్న బీచ్ ల
సంఖ్య 12కి చేరిక

బీ

చ్ లకు బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ పొందడానికి దోహదపడే బీచ్ పర్యావరణం,

సౌందర్య నిర్వహణ సర్వీస్ (బీమ్స్) కార్యక్రమం కింద కాలుష్య
నివారణ, సుందరీకరణ, భద్రత, పర్యావరణ విద్య, చైతన్య కార్యకలాపాలు

చేపడుతున్నారు. ఫలితంగా మరో రెండు బీచ్ లకు బ్లూ బీచ్ జాబితాలో స్థానం

లభించింది. దీంతో బ్లూ బీచ్ జాబితాలోని భారతీయ బీచ్ ల సంఖ్య 12కి
పెరిగింది. లక్షద్వీప్ లోని మినికాయ్, తుండి, కద్మత్ బీచ్ లు ఇటీవల ఆ
జాబితాలో చేరాయి. ప్రపంచంలో అత్యంత

పరిశుభ్రమైన బీచ్ లకు ఇచ్చే అంతర్జా తీయ
ఎకో-లేబుల్ ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్. “ఇది గర్వకారణమైన
క్షణం. ప్రధాన మంత్రి

నరేంద్ర మోదీ

సారథ్యంలో దేశంలో సుస్థిరతకు ఆలవాలమైన
వాతావరణం

కల్పించేందుకు

భారతదేశం

చేస్తున్న అవిశ్రాంత కృషిలో ఇది ఒక భాగం. లక్ష
ద్వీప్ లోని పురాతనమైన, సౌందర్యవంతమైన

బీచ్ లలో తుండి బీచ్ ఒకటి. నీలి జలాలు, తెల్ల ఇసుకతో కనిపించే కద్మత్ బీచ్
వాటర్ స్పోర్ట్స్ కోసం ఈ దీవికి వచ్చే క్రూయిజ్ పర్యాటకుల్లో అత్యంత
ప్రాచుర్యం సంతరించుకున్న బీచ్” అని ఈ సందర్భంగా కేంద్ర పర్యావరణ,
అడవులు, వాతావరణ మార్పుల శాఖ మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ ట్వీట్
చేశారు.

స్వయం-సమృద్ది దిశగా కదులుతున్న అంతరిక్ష రంగం :
నవభారత శక్తిని వీక్షించిన ప్రపంచం

భా

రత అంతరిక్ష రంగం స్వయం-సమృద్ధి బాటలో వేగంగా
ముందుకు సాగుతోంది. అక్టో బర్ 23వ తేదీన ఇస్రో
ఇంతవరకు నిర్మించిన వాటిలో అతి భారీ రాకెట్ అయిన ఎల్.
వి.ఎం3 సహాయంతో ప్రపంచ కనెక్టివిటీ కోసం 36 ఉపగ్రహాలను
అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టిన అరుదైన విన్యాసం ఇస్రో
ప్రదర్శించడంతో అంతరిక్ష రంగంలో నవభారత సామర్థ్యం
ఏమిటో ప్రపంచం యావత్తు చూడగలిగింది. ఇస్రో ఇప్పటివరకు
అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టిన విదేశీ ఉపగ్రహాల సంఖ్య 381కి
పెరిగింది. ఎల్.వి.ఎం3 తొలి వాణిజ్యపరమైన ప్రయోగం ఇది. ఈ
రాకెట్ పొడవు 43.5 మీటర్లు కాగా బరువు 644 టన్నులు. 8 వేల
కిలోల బరువు మోయగలిగే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. భారతదేశానికి

చెందిన ఇండియా న్యూ స్పేస్ లిమిటెడ్, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ జాయింట్
వెంచర్ వన్ వెబ్ తొలిసారిగా తన ఉపగ్రహాలను అంతరిక్ష కక్ష్యలో
ప్రవేశపెట్ట ేందుకు భారత రాకెట్ ను ఉపయోగించుకుంది.
“చరిత్రలోనే భారీ అంతరిక్ష వాహక నౌకగా ప్రసిద్ధి పొందిన ఎల్.
వి.ఎం3 ద్వారా ప్రపంచ కనెక్టివిటీకి ఉద్దేశించిన 36 ఉపగ్రహాలను
ఒకేసారి అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టినందుకు ఎన్ఎస్ఐఎల్, ఇన్స్పేస్, ఇస్రోలకు అభినందనలు. స్వయం-సమృద్ధికి ఈ ఎల్.వి.
ఎం3 అద్భుత ఉదాహరణ. వాణిజ్యపరంగా ఉపగ్రహాలను
అంతరిక్షానికి పంపే మార్కెట్లో భారతదేశం పోటీ సామర్థ్యం దీనితో
మరింతగా పెరుగుతుంది” అని ఈ సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ట్వీట్ చేశారు.
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వ్యక్తిత్వం

డాక్టర్ వర్గీస్ కురియెన్

శ్వేత విప
్ల వ
పితామహుడు

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

దేశం స్వయం-సమృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తూ అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం కల
సాకారం చేసుకునే దిశగా జాతి అడుగులు వేస్తున్న నేటి ఆజాదీ కా అమృత్
కాలంలో... నాడు దాస్య శృంఖలాలు తెంచుకుని స్వతంత్ర భారతంగా
అవతరించిన జాతి త్వరిత పురోగమన బాటలో నడిచే లక్ష్యంతో పెద్ద
అంగలు వేస్తున్న కాలంలో దేశాన్ని స్వయం-సమృద్ధి బాటలో నడిపేందుకు
సహాయపడిన మహోన్నత వ్యక్తిత్వం గల వారి గురించి గుర్తు చేసుకోవడం
తప్పనిసరి. అలాంటి వారిలో వర్గీస్ కురియెన్ ఒకరు. పాల ఉత్పత్తిలో దేశం
స్వయం-సమృద్ధంగా లేని కాలంలో ఆయన శ్వేత విప్లవ పథం నిర్దేశించారు.
పాల అవసరాల కోసం ఒకప్పుడు ఇతర దేశాలపై ఆధారపడిన భారతదేశం
నేడు ప్రపంచంలోనే అధిక మొత్తంలో పాలు ఉత్పత్తి చేసే దేశంగా మారింది.
వర్గీస్ కురియెన్ ఆలోచనలతోనే అది సాధ్యం అయింది. ఆయన మొదట
గుజరాత్ లోని ఒక చిన్న జిల్లా అయిన ఖేదా జిల్లా రైతులను
సంఘటితపరిచి స్వయం-మద్దతు బాటలో నడిపారు. ఆ తర్వాత ఆయన
సహకార వ్యవస్థకు అత్యుత్తమ నమూనాగా అమూల్ ను ప్రపంచం ముందు
నిలిపారు.
ప్రతి రోజూ ఉదయం ఒక కప్పు టీ మీ చేతుల్లో పట్టుకుంటున్నా లేదా
ప్రతి రోజూ రాత్రి వేళ ఒక గ్లా సు పాలు సేవిస్తున్నా... ఆ రకంగా మీరు
భారత స్వయం-సమృద్ధి అనే పెద్ద ఉద్యమానికి మీ వంతు సహకారం
అందిస్తున్నారన్న మాట. ఈ సహకార నమూనా విజయం వల్లనే
భారతదేశం నేడు ప్రపంచ పాల మార్కెట్లో 21 శాతం వాటాతో ప్రపంచంలోనే
అతి పెద్ద పాల ఉత్పత్తి దేశంగా మారింది.
శ్వేత విప్లవం విజయం వెనుక గల మేథావులు వర్గీస్ కురియెన్,
త్రిభువన్ దాస్.
1921 నవంబర్ 26వ తేదీన కేరళలోని కోజికోడ్ లో ఒక సివిల్ సర్జన్
కు వర్గీస్ కురియెన్ జన్మించారు. ఆయన మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి
మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో బిఇ డిగ్రీ పొందారు. ఆ తర్వాత ఆయన
ప్రభుత్వ స్కాలర్ షిప్ మీద అమెరికాలోని మిచిగాన్ విశ్వవిద్యాలయానికి
పోస్ట్-గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేందుకు వెళ్లా రు. స్కాలర్ షిప్ నిబంధనల
ప్రకారం ఆయన విద్యాభ్యాసం ముగించుకుని తిరిగి వచ్చిన అనంతరం
ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వ సంస్థలో కనీసం మూడు సంవత్సరాలు పని చేయాలి.
ఆయన చేసిన మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ లో డెయిరీ ఇంజినీరింగ్ కూడా
ఒక భాగం. 1946 సంవత్సరంలో దేశానికి స్వాతంత్య్రం రావడానికి కొద్ది
కాలం ముందు గుజరాత్ లోని ఖేదా జిల్లా లో పాలు ఉత్పత్తి చేసే రైతులు
సర్దా ర్ వల్ల భ్ భాయ్ పటేల్ సలహా మేరకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా
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ఆందోళన చేస్తున్నారు. అప్పట్లో పాల్సన్ అనే కంపెనీ ఈ ప్రాంతంలో రైతుల
నుంచి పాలు కొనుగోలు చేసే అధికారం కలిగి ఉంది. ఖేదా, ఆనంద్ నాడు
గుజరాత్ లోని కైరా జిల్లా లోని భాగంగా ఉండేవి. ఆ కంపెనీ తనకు నచ్చిన
ధరకే పాలు కొనుగోలు చేస్తూ రైతులను దారిద్య్రంలో మగ్గిపోయేలా చేస్తూ
ఉండేది. ఒక సహకార సంఘంగా ఏర్పడి పాశ్చర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు
చేసుకునేందుకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాలని సర్దా ర్ పటేల్
రైతులకు సూచిస్తూ ఉండే వారు. అనుమతి ఇవ్వకపోతే ఒక్క చుక్క పాలు
కూడా విక్రయించవద్దని ఆయన వారికి సూచించారు. దాంతో ప్రభుత్వం
దిగి వచ్చింది. ఫలితంగా కైరా జిల్లా సహకార పాల ఉత్పత్తిదారుల
యూనియన్ ఆవిర్భవించింది. ఆ యూనియన్ కు త్రిభువన్ దాస్ పటేల్
అధ్యక్షుడుగా నియమితుడయ్యారు. రెండు గ్రామాల నుంచి రోజుకి సగటున
250 లీటర్ల పాలతో వ్యాపారం ప్రారంభమయింది.
డాక్టర్ వర్గీస్ కురియెన్ అమెరికాలో విద్య ముగించుకుని బాండ్
కాలంలో గుజరాత్ లోని ఆనంద్ లో ఉన్న ప్రభుత్వ క్రీమరీలో పని
చేసేందుకు నియమితులయ్యే నాటికి కమిటీ శైశవ దశలో ఉంది. ఆ
సమయంలో త్రిభువన్ దాస్ తో కురియెన్ కు పరిచయం అయింది. ఎన్నో
సమావేశాల అనంతరం వారు ఒకరికి ఒకరు తెలిశారు. త్రిభువన్ దాస్ కు
సహకార డెయిరీకి సంబంధించిన పలు అంశాల్లో కురియెన్ సహాయం
చేస్తూ ఉండే వారు. ఆ ప్రాంతంలో పని చేయడం ఇబ్బందికరంగా భావించిన

డాక్టర్ వర్గీస్ కురియెన్
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భారతదేశంలో పాల ఉత్పతిత్
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మిలియన్ టన్నులలో గణాంకాలు
కురియెన్ తనకు వేరే నగరంలో పోస్టింగ్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని పలుమార్లు
అభ్యర్థించారు. 1949 చివరిలో ప్రభుత్వం ఆయన అభ్యర్థనను ప్రభుత్వం
ఆమోదించింది. ఆయన ఖేదా ఒదిలి వెళ్లేందుకు సిద్ధం అవుతున్నారు.
త్రిభువన్ దాస్ కు ఇది తెలిసి తక్షణం రైతులతో కలిసి వర్గీస్ కురియెన్
వద్దకు వెళ్లా రు. ఎంతో వాదోపవాదాలు జరిగిన అనంతరం చివరికి ఖేదా
జిల్లా సహకార పాల ఉత్పత్తిదారుల సంఘంలో చేరడానికి వర్గీస్ కురియెన్
నిర్ణయించారు. 1950 జనవరి 1వ తేదీన ఆయన అందులో మేనేజర్ గా
చేరారు. పాలు ఉత్పత్తి చేసే రైతుల సంఖ్య పెరిగిపోతూ ఉండడం మేనేజర్ గా
వర్గీస్ కురియెన్ ముందుకు వచ్చిన సవాలు. రైతుల సంఖ్య పెరుగుతున్న
కొద్ది సేకరిస్తున్న పాలు కూడా పెరిగిపోయాయి. కాని, ఆ పాలు మొత్తం
వినియోగం అయ్యేవి కావు. ఉపయోగించగా మిగిలిపోయిన పాలను ఆ
రోజుల్లో యూరప్, న్యూజిలాండ్ మాత్రమే పాలపొడిగా మార్చేవి. ఆవు
పాలు మాత్రమే పాల పొడిగా, కండెన్స్ డ్ పాలుగా మార్చే వీలుంటుందని
యూరోపియన్లు , న్యూజిలాండ్ వారు చెబుతూ ఉండే వారు. కాని కురియెన్,
ఆయన మిత్రుడు, భాగస్వామి హెచ్.ఎం. దయాలా గేదె పాలను కూడా పాల
పొడి, కండెన్స్ డ్ పాలుగా మార్చి ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు.
ఆధునిక విద్య, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలు తెలిసిన కురియెన్ రైతుల
సాంప్రదాయిక నైపుణ్యాలు, మేథో జ్ఞానంతో ఆ రంగాన్ని విప్లవాత్మకం
చేశారు. దాంతో కమిటీ పాలతో వెన్న, క్రీమ్, చీజ్ సహా పలు డెయిరీ

వ్యక్తిత్వం

ఉత్పత్తులు తయారుచేయగలిగేది. 1955లో సహకార డెయిరీకి బ్రాండ్ పేరు
నిర్ణయించాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ కురియెన్ దానికి అమూల్
(ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్) అని నామకరణం చేశారు. 1956లో రోజుకి
లక్ష లీటర్ల పాల ప్రాసెసింగ్ తో అమూల్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించింది.
అప్పుడు అమూల్ ఉత్పత్తులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా విక్రయించడం
మొదలయింది. ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు డాక్టర్ కురియెన్ ఖేదాలో పశుదాణా
కోసం ఒక ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి ప్రధానమంత్రి లాల్ బహదూర్
శాస్త్రి ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో ఖేదాలో పాల
ఉత్పత్తిదారుల సంపన్నత చూసి ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు. ఖేదా నమూనా
విజయాన్ని దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించే ప్రణాళికలు సిద్ధం
చేసిన అనంతరం కురియెన్ ను ఢిల్లీ రావాలని ఆహ్వానించారు. అలా ఆనంద్
నమూనాలో దేశం అంతటా సహకార పాల సంఘాలు, యూనియన్లు
ఏర్పాటు చేయడం లక్ష్యంగా1965లో జాతీయ పాల అభివృద్ధి బోర్డు (ఎన్
డిడిబి) ఏర్పాటయింది. కురియెన్ బోర్డు చైర్మన్ అయ్యారు. దేశంలో డెయిరీ
పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం 1969లో ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ కార్యక్రమం
ప్రకటించినప్పుడు ప్రభుత్వ వనరులు సక్రమంగా పంపిణీ కావడానికి ఒక
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అవసరం అనిపించింది. ఆ రకంగా 1970లో డెయిరీ
కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐడిసి) ఏర్పాటయింది. 1987 అక్టో బర్ లో ఎన్.
డి.డి.బిని పునర్ వర్గీకరించి ఐడిసిని అందులో విలీనం చేశారు. మూడు
దశల్లో దేశంలో “ఆపరేషన్ ఫ్లడ్” అమలుపరిచారు. మొదటి దశలో డాక్టర్
కురియెన్ దేశంలో 13 డెయిరీ ప్లాంట్లు , ఒక పశుదాణా ప్లాంట్ ఏర్పాటు
చేశారు. 1980లో ప్రారంభమైన రెండో దశ 1990 వరకు కొనసాగింది. ఈ
కాలంలో కురియెన్ 170 డెయిరీ ప్లాంట్లు , 32 పశుదాణా ప్లాంట్లు ఏర్పాటు
చేశారు. ఆ తర్వాత “ఆపరేషన్ ఫ్లడ్” మూడవ, చివరి దశ ప్రారంభమైంది.
1990లో అది ప్రారంభమైంది. ఈ దశలో సరిగా పని చేయని డెయిరీ
సహకార సంఘాలను గుర్తించారు. వాటి కోసం ప్రత్యేక ఫండ్ ఏర్పాటు చేసి
వాటి పని తీరు మెరుగుపరిచేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. ప్రజలు తేలిగ్గా పాలు
తీసుకునేందుకు వీలుగా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పాల వెండింగ్ మిషన్లు
ఏర్పాటు చేశారు. దుకాణాల్లో భారీ కంటెయినర్లు ఏర్పాటు చేశారు. 1997లో
“ఆపరేషన్ ఫ్లడ్” పూర్తయింది. దేశంలోని 700 పైగా నగరాల్లో సరైన ధరలకు
మంచి నాణ్యత గల పాలు అందించడం వీలయింది. పాడి పరిశ్రమ ప్రధాన
ఆదాయ వనరుగా మారింది. ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ కారణంగా భారతదేశం పాల
కొరత దేశం అనే ముద్ర పోగొట్టుకుంది. ప్రపంచంలో అతి పెద్ద పాల ఉత్పత్తి
దేశంగా గుర్తింపు సాధించింది. 1998లో భారతదేశం ప్రపంచంలో పెద్ద పాల
ఉత్పత్తి దేశంగా మారింది.
ఈ విజయాలతో వర్గీస్ కురియెన్ ను ప్రపంచం శ్వేత విప్లవ పితగా
పిలవడం ప్రారంభించింది. 1951లో 17 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక పాల
ఉత్పత్తితో ప్రారంభమయిన ఈ ప్రయాణం 2021 నాటికి 209.96 మిలియన్
టన్నులకు చేరింది. 1999లో కురియెన్ కు పద్మ విభూషణ్ పురస్కారంతో
సత్కరించారు. రామన్ మెగసెసే అవార్డు , ప్రపంచ ఆహార అవార్డు వంటి
ప్రతిష్ఠా త్మక పురస్కారాలు ఆయనను వరించాయి. దేశంలో శ్వేత విప్లవానికి
చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా ఆయన జన్మదినం నవంబర్ 26ని జాతీయ పాల
దినోత్సవంగా పాటిస్తున్నారు. 2012 సంవత్సరంలో 90 సంవత్సరాల
వయసులో కురియెన్ తుదిశ్వాస విడిచారు.
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మన రాజ్యాంగం: వేలాది సంవత్సరాల భారతదేశ
సమున్నత సాంప
్ర దాయానికి ప
్ర తిబింబం
నరేంద
్ర మోదీ, ప
్ర ధానమంత్రి

భా

రత రాజ్యాంగాన్ని 73 సంవత్సరాల క్రితమే ఆమోదించినప్పటికీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర
మోదీ మాత్రమే రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్నిసంస్మరణ వేడుక ప్రారంభించారు. నవంబర్

26వ తేదీన దేశం 8వ రాజ్యాంగ దినోత్సవం నిర్వహించుకుంటున్న తరుణంలో దాని ప్రాధాన్యతపై
ప్రధానమంత్రి దృక్కోణాన్ని తెలుసుకుందాం. పలు సందర్భాల్లో ఆయన దాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

గతంతో మన అనుబంధాన్ని
బలోపేతం చేసే రోజులు,

సందర్భాలు కొన్ని ఉంటాయి.
ఉజ్వల భవిష్యత్తు దిశగా పని
చేసేలా మనందరికీ

ఉత్తేజపరుస్తాయి. నవంబర్
26 చారిత్రక దినం. 73

సంవత్సరాల క్రితం కొత్త

రూపంలో రాజ్యాంగాన్ని

మనం ఆమోదించుకున్నాం.

ఏడు దశాబ్దా ల క్రితం పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాలులో పవిత్ర గళాలు వినిపించాయి. రాజ్యాంగంలోని

ప్రతి ఒక్క అధికరణాన్ని నిశితంగా చర్చించారు. వాదోపవాదాలు, వాస్తవాలు, ఆలోచనల మార్పిడి
జరిగింది. విశ్వాసం, కలలు, సంకల్పాల గురించి చర్చించారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పార్లమెంటు

సెంట్రల్ హాలులోని ఈ ప్రదేశం మేథస్సుకు మహా కుంభ్ వంటిది. దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల ప్రజల
కలలకు పదరూపం కల్పించేందుకు గట్టి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. రాజ్యాంగ రూపకల్పన కోసం

ప్రత్యక్షంగాను, పరోక్షంగాను ఎంతో శ్రమించిన డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్, డాక్టర్ భీమ్ రావు బాబాసాహెబ్
అంబేద్కర్, సర్దా ర్ వల్ల భాయ్ పటేల్, పండిట్ నెహ్రూ, ఆచార్య సుక్రానీజీ, మౌలానా ఆజాద్, పురుషోత్తమ్

దాస్ టాండన్, సుచేతా కృపలానీ, హంస మెహతా, ఎల్.డి. కృష్ణస్వామి అయ్యర్, ఎన్.గోపాలస్వామి
అంగర్, జాన్ మతాయ్ వంటి మహోన్నతులు ఈ అద్భుత వారసత్వాన్ని మన చేతులకు అందించారు.
నేడు రాజ్యాంగం రాయవలసిన బాధ్యత మనకి అప్పగించి ఉంటే ఏం జరిగి ఉండేదో ఊహించండి.
స్వాతంత్య్రోద్యమ నీడలతో పాటు దేశభక్తి జ్వాలలు, దేశ వేర్పాటు బీభత్సకాండ, జాతీయ ప్రయోజనానికి

అత్యున్నత ఆసనం వేశారు. ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో ని మంత్రం ఒక్కటే. భిన్నత్వం,పలు
భాషలు,మాండలికాలు, వర్గాలు, రాచరిక రాజ్యాలను రాజ్యాంగం పరిధిలో ఏక తాటి పైకి తీసుకురావడం,
ముందుకు పురోగమించే వ్యూహం రచించడం

సాధ్యమేనా, రాజ్యాంగంలో ఒక్క పుట అయినా

రాయగలమా అన్నది నాకు అనుమానమే. విభిన్న అభిప్రాయాలున్నప్పటికీ వారంతా ఒక్క చోట

కూర్చొని చర్చించుకుని జాతీయ ప్రయోజనాలే ప్రథమంగా రాజ్యాంగం రచించిన ఆ మహోన్నతులైన
వ్యక్తులందరికీ నేను అభివాదం చేస్తున్నాను.

మన రాజ్యాంగం కేవలం అధికరణాల సంపుటి కాదు. సహస్రాబ్ది అవిచ్ఛిన్న సాంప్రదాయాల
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ఆధునిక రూపం. దాని ఫలితంగా రాజ్యాంగానికి తుచ తప్పకుండా మనం కట్టు బడాలి.

గ్రామ పంచాయతీ స్థాయినుంచి పార్లమెంటు వరకు ప్రజాప్రతినిధులుగా మనం ఎల్ల ప్పుడూ

రాజ్యాంగానికి తుచ తప్పకుండా కట్టు బడి ఉన్నాం. ఆ కృషిలో భాగంగా రాజ్యాంగ ఆలోచన
దెబ్బ తినకూడదన్న విషయం మనం విస్మరించకూడదు. అందుకే మన ప్రయత్నాలు,

కార్యక్రమాలు రాజ్యాంగం వెలుగులో సరిగ్గా ఉన్నాయా లేక తప్పుగా ఉన్నాయా అని
నిర్ధారించుకునేందుకు ప్రతి ఏడాది మనం రాజ్యాంగ దినోత్సవం నిర్వహించుకోవాలి.
వాస్తవానికి దేశానికి స్వాతంత్య్రం సిద్ధించిన వెనువెంటనే, జనవరి 26వ తేదీన (1950)

రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన వెంటనే నవంబర్ 26ని రాజ్యాంగ దినోత్సవంగా పాటించి
ఉండాల్సింది. అలా చేయడం వల్ల మన తరాలు రాజ్యాంగం ఎలా తయారయింది, ఎందుకు

తయారయింది, ఏ విధంగా, ఎవరి కోసం తయారయిందో తెలుసుకుని ఉండే వారు. వార్షిక
ప్రాతిపదికన ఈ అంశాలన్నీ పరిశీలించినట్ట యితే రాజ్యాంగాన్ని ప్రపంచంలో సజీవ పత్రంగా,

సామాజిక పత్రంగా గుర్తింపు పొంది ఉండేది. తరాల వైవిధ్యభరితమైన దేశాన్ని కలిపి ఉంచే
శక్తిగా నిలిచి ఉండేది.

కాని, కొందరు ఆ అవకాశం జారవిడుచుకున్నారు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 125వ

జయంతికి మించిన పవిత్ర సందర్భం ఏముంటుంది? బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ మనకి గొప్ప
బహుమతి ఇచ్చారు. దాని ద్వారా మనం ఎల్లప్పుడూ ఆయన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. రాజ్యాంగం

ఆమోదం పొందడానికి ఒక రోజు ముందు 1949 నవంబర్ 25వ తేదీన బాబా సాహెబ్
అంబేద్కర్ తన ముగింపు పలుకుల్లో ఏం చెప్పారో నేను ఒకసారి ప్రస్తావించవలసి ఉంది.

భారతదేశం 1947లో తొలిసారిగా స్వాతంత్య్రం సాధించినప్పటికీ 1950 జనవరి 26వ తేదీన
గణతంత్రం అయిందన్న విషయం బాబాసాహెబ్ జాతికి గుర్తు చేశారు. కాని, అది వాస్తవం

కాదు. భారతదేశం ఒకప్పుడు సర్వస్వతంత్రమైనది. పలు గణతంత్ర రాజ్యాలుండేవి. అయినా

కూడా మనం చేసిన తప్పుల వల్లనే మనం స్వాతంత్య్రం, రిపబ్లిక్ స్వభావం కోల్పోయాం అంటూ
ఆయన ఆగ్రహం ప్రకటించారు.

“మనం స్వాతంత్రం సాధించాం; మనం రిపబ్లిక్ గా మారాం; కాని దాన్ని మనం

నిలబెట్టు కోగలమా” అని ప్రశ్నిస్తూ బాబాసాహెబ్ దేశ ప్రజలను హెచ్చరించారు. మనం గతం

జాతీయం

రాజ్యాంగం ఆమోదం పొందడానికి
ముందు రోజున 1949 నవంబర్ 25వ
తేదీన బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్
ముగింపు ప్రసంగంలో ప్రస్తావించిన
మాటలు ఈ సందర్భంగా నేను
తప్పనిసరిగా ప్రస్తావించాల్సి ఉంది.
భారతదేశం 1947లో తొలిసారిగా
స్వాతంత్య్రం సాధించినప్పటికీ 1950
జనవరి 26వ తేదీన గణతంత్రం
అయిందన్న విషయం బాబాసాహెబ్
జాతికి గుర్తు చేశారు. కాని అది వాస్తవం
కాదు. భారతదేశం ఒకప్పుడు
సర్వస్వతంత్రమైనది. పలు గణతంత్ర
రాజ్యాలుండేవి. అయినా కూడా మనం
చేసిన తప్పుల వల్లనే మనం
స్వాతంత్య్రం, రిపబ్లిక్ స్వభావం
కోల్పోయాం అంటూ ఆయన ఆగ్రహం
ప్రకటించారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో
“మనం స్వాతంత్రం సాధించాం;
మనం రిపబ్లిక్ గా మారాం; కాని దాన్ని
మనం నిలబెట్టుకోగలమా?” అని
ప్రశ్నించారు. మనం గతం నుంచి
పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నామా? అన్నారు.

నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నామా? బాబాసాహెబ్ నేడు జీవించి ఉంటే ఆయన్ని మించి

ఆనందంగా ఉండేదెవరు? ఇన్నేళ్లలో దేశం వారి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పడమే కాదు,
స్వాతంత్ర్యం, ప్రజాస్వామ్యం బలోపేతం చేసుకుని మరింత సుసంపన్నం చేశాం. అందుకే ఈ
రాజ్యాంగ దినోత్సవ సందర్భంలో గత ఏడు దశాబ్దాలుగా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని చెక్కు చెదరకుండా

నిలబెట్టిన శాసనవ్యవస్థ, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ, న్యాయవ్యవస్థలోని సహచరులందరినీ నేను

గర్వంగా గుర్తు చేసుకుని అభివాదం చేస్తున్నాను. ప్రజాస్వామ్యంపై భారత విశ్వాసం
క్షీణించడాన్ని ఎన్నటికీ అనుమతించని 130 కోట్ల మంది భారతీయుల ముందు నేను శిరసు
వంచి అభివాదం చేస్తున్నాను. మన రాజ్యాంగం ఎల్లప్పుడూ పవిత్రమైన గ్రంథం, మార్గదర్శకం
చేసే జ్యోతి.

73 సంవత్సరాల రాజ్యాంగ చరిత్ర మనకి ఆనందం, ఉల్లా సం వంటి మిశ్రమ మనోభావాలు

కలిగించింది. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి ఎన్నడూ చెక్కు చెదరలేదు అన్నదే ఆ ఆనందం. రాజ్యాంగాన్ని
నీరు గార్చే ప్రయత్నాలేవి జరిగినా దేశ ప్రజలందరూ కలిసి వాటిని సంఘటితంగా ఓడించి
ఉండేవారు. రాజ్యాంగం ఎన్నడూ విమర్శకు గురి కాలేదు. రాజ్యాంగ బలంతోనే మనం ఏక్

భారత్-శ్రేష్ఠ భారత్ బాటలో పురోగమిస్తున్నాం. మనం రాజ్యాంగ పరిధిలోనే అన్ని సంస్కరణలు
చేశాం. వైవిధ్యభరితమైన, సువిశాల భారతంలో ప్రగతిశీల భవిష్యత్ దిశగా మనం వేసే
అడుగులు రాజ్యాంగం, రాజ్యాంగ పరిమితులు, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి పరిధిలోనే ఉన్నాయి.
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మనందరికీ రాజ్యాంగం అతి పెద్ద , పవిత్ర గ్రంథం.
రాజ్యాంగంలో

మన

జీవితం,

మన

సాంప్రదాయాలు, మన విశ్వాసాలు, మన ప్రవర్తన,
మన నైతిక విలువలు అన్నీ మిళితమై ఉన్నాయి.
అలాగే మనం ఎదుర్కొంటున్న పలు సవాళ్లకు

పరిష్కారాలు కూడా ఉన్నాయి. మనం వెలుపలి
వెలుగుకు గవాక్షాలు తెరిచి ఉంచినందు వల్ల మన
రాజ్యాంగం సర్వసమగ్రం అని కూడా చెప్పవచ్చు.

దానికి తోడు లోపల ఉన్న దీపం మరిన్ని వెలిగించే
అవకాశం మనకి ఇస్తోంది.

2014 సంవత్సరంలో ఎర్రకోట బురుజుల నుంచి

మాట్లా డుతూ చెప్పిన మాటలు పునరుద్ఘా టిస్తున్నాను.
మన రాజ్యాంగాన్ని రెండు మాటల్లో

చెప్పాలంటే

“భారతీయుల ఆత్మగౌరవం, భారతీయుల ఐక్యత”

అనాలి. మన రాజ్యాంగం ప్రతి ఒక్క పౌరునికీ

ఆత్మగౌరవం హామీగా ఇచ్చింది. భారతదేశ ఐక్యత,
సమగ్రతలను

కాపాడుతుంది.

ప్రపంచ

ప్రజాస్వామ్యాలకు మూలం మన రాజ్యాంగం. అది

“మనం సరైన బాటలో

ప్రయాణిస్తున్నామా లేదా అని

మదింపు చేసుకునే అవకాశం
కల్పిస్తుంది గనుక రాజ్యాంగ
దినోత్సవం మనం

నిర్వహించుకోవాలి.

అమృత కాలం. బ్రిటిషర్లు ఎప్పుడూ భారత పౌరుల
హక్కులు అవరోధాలు కల్పిస్తూ ఉండే వారు గనుక

వాటి కోసం పోరాడడం తప్పనిసరి, సహజం.
భారతీయ పౌరులకు సమాన హక్కులు కూడా
ఉండాలని మహాత్మా గాంధీ సహా ప్రతి ఒక్కరూ

భావించడం సహజం కావడం వల్లనే ఆయన వాటి
కోసం పోరాటం కొనసాగించారు. స్వాతంత్య్రోద్యమ
హక్కుల

గురించి

పోరాడుతూనే

ఎల్ల ప్పుడూ

మహాత్మాగాంధీ ప్రజలను విధుల నిర్వహణకు

ఈ స్వాతంత్య్ర అమృత

మహోత్సవ్ కాలంలో మన
హక్కులు

పరిరక్షించుకునేందుకు మనం
విధినిర్వహణ బాటలో

ముందుకు సాగడం తప్పనిసరి.’’

సమాయత్తం చేశారన్నది కూడా వాస్తవం. ఆయన
ఎల్ల ప్పుడూ దేశ ప్రజల్లో స్వచ్ఛత, వయోజన విద్య,

మహిళల ఆత్మగౌరవం, మహిళా సాధికారత, ఖాదీ
వినియోగం, స్వయం-సమృద్ధి విత్తనాలు ప్రజల
మనసుల్లో నాటే ప్రయత్నం చేశారు.
మహాత్మా

గాంధీ

స్వాతంత్య్రానంతరం

నాటిన
ఒక

ఆ

విత్తనాలు

వటవృక్షంగా

తయారుకావాలి. కాని, దురదృష్ట వశాత్తు తమతో

(రాజకీయ పార్టీలు) ఉన్నంతవరకు మాత్రం హక్కుల

మన హక్కులే కాదు, బాధ్యతలు కూడా తెలుసుకునేలా

గురించి

చేసింది. మన రాజ్యాంగం ఒక రకంగా యావత్

మాట్లాడే

ఏర్పడింది. దేశానికి

ప్రపంచంలో అత్యంత లౌకికమైనది.

మన కలలు ఎంత పెద్ద వైనా, మనం ఎక్కడకు వెళ్లినా రాజ్యాంగం

ఎలాంటి పరిమితులు విధించలేదు. రాజ్యాంగం హక్కులు ప్రసాదించడమే

కాదు, విధులు పాటించాలని కూడా కోరుతోంది. వ్యక్తులు, కుటుంబాలు,
సమాజంగా రాజ్యాంగం, దేశం, పౌరుల కలలు కోరుతున్న రీతిలో
బాధ్యతలు పాటించడంపై చిత్తశుద్ధి కలిగి ఉన్నామా?

ఇది 75వ భారత స్వాతంత్య్ర సంవత్సరం. ఇది

రాజేంద్ర

బాబూజీ చెప్పినట్టు ఒక నియమంగా రాజ్యాంగం రచించని దాన్ని కూడా
మనం పాటించాలి, అదే భారతదేశం ప్రత్యేకత. ఇటీవల దశాబ్దాల్లో మన
హక్కులు స్థిరీకరించుకున్నాం. అది అవసరం, నిజం. జనాభాలోని పెద్ద

వర్గానికి హక్కులు నిరాకరించిన సమాజాన్ని మనం చూశాం. తొలుత
హక్కుల గురించి తెలియచేయకుండా జనాభాలో పెద్ద వర్గానికి న్యాయం,
సమభావన అందించడం సాధ్యం కాదు.

పౌరులుగా విధులు, బాధ్యతలు, హక్కులను ప్రతిబింబించడం

ప్రస్తుత అవసరం. మన బాధ్యతలు నిర్వర్తించకుండా హక్కులు
పరిరక్షించుకోవడం సాధ్యం కాదు. పిల్లలను పాఠశాలకు పంపినప్పుడే
తల్లిదండ్రులు తమ బాధ్యత తీర్చుకున్నట్ట వుతుంది. కాని, పిల్లలు
మాతృభాష నేర్చుకోవాలని నిరంతరం గట్టిగా కోరినప్పుడేజాతికి సేవ

చేయాలనే తమ పౌర బాధ్యత కూడా నెరవేర్చినట్ట వుతుంది. నీటిని ప్రతి
ఒక్క చుక్క సంరక్షించినప్పుడే పౌరులు తమ పౌర బాధ్యతలు
నెరవేర్చగలుగుతారు.
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పాలనా

వ్యవస్థ

మాత్రమే

స్వాతంత్య్రం సిద్దించగానే

విధులు సక్రమంగా నిర్వర్తించాలని వారు పట్టు బట్టినట్ట యితే హక్కులకు

ఆటోమేటిక్ గా రక్షణ ఏర్పడి ఉండేది. విధి అనేది బాధ్యతాయుత
ధోరణిని కూడా అందిస్తుంది, విధి సమాజం పట్ల బాధ్యత ధోరణిని
కూడా అలవరుస్తుంది. హక్కులు ఒక్కోసారి నా హక్కులు నేను పొందాలి

అనే ఆలోచనా ధోరణిని పెంచుతుంది. విధి నిర్వహణ నా బాధ్యత అని
సగటు జీవి భావించినప్పుడే బాధ్యతాయుత ధోరణి ఏర్పడుతుంది. నేను

విధిని నిర్వర్తించినప్పుడు ఇతరుల హక్కులకు కూడా రక్షణ, గౌరవం

లభిస్తుంది. విధులు, బాధ్యతల ద్వారా మాత్రమే ఆరోగ్యవంతమైన
సమాజం సృష్ట ించగలుగుతాం.

స్వాతంత్య్ర అమృత మహోత్సవ్ కాలంలో మనందరం హక్కుల

పరిరక్షణ బాటలో నడవడం చాలా అవసరం. హక్కులకు హామీ ఇచ్చే

బాటలో నడిచినప్పుడు ఇతరుల హక్కులను గౌరవంతో ఆమోదించే
వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఇతరులకు అందాల్సిన

హక్కులు

అందుతాయి. మనం రాజ్యాంగ దినోత్సవం నిర్వహించుకుంటున్న
సమయంలో మరింత అంకిత భావంతో విధి నిర్వహణ బాటలో
ముందుకు నడిచినట్ట యితే ప్రతి ఒక్కరి హక్కులు పరిరక్షించే స్ఫూర్తి

ఎల్ల ప్పుడూ ఏర్పడుతుంది. స్వాతంత్య్ర సమర యోధులు ఏ కలలతో
దేశాన్ని నిర్మించారో వాటిని సాకారం చేసే అదృష్టం మనకి లభించింది.
ఆ కలలు సాకారం చేయడంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యానికి తావీయకూడదు.

సాంస్కృతిక
ై వభవం

ఉత్తరాఖండ్ లోని మన గ్రామం చుట్టూ మైదాన
ప్రాంతాలతో మనోహరంగా దర్శనం ఇస్తుంది. భారత
సరిహద్దులో ఇదే చివరి గ్రామం అని కూడా చెబుతూ
ఉంటారు. కాని, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి
సరిహద్దులోని ప్రతి ఒక్క గ్రామం ప్రథమ గ్రామమే. గతంలో
ఈ గ్రామాలు వివక్షకు గురయ్యేవి. కాని ఇప్పుడు ఈ ప్రాంత
గ్రామాల ప్రజల అంచనాలను తీర్చే దిశగా కృషి
జరుగుతోంది. అదే సమయంలో సత్వర
అభివృద్దిసాధించేందుకు వీలుగా సరిహద్దు గ్రామాల్లో
చైతన్యవంతమైన జీవితం ఉండేందుకు వీలుగా చర్యలు
తీసుకుంటున్నారు. ఈ చొరవలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ అక్టోబర్ 21వ తేదీన మనలో రూ.3400
కోట్లకు పైబడిన విలువ గల రోడ్డు, రోప్ వే ప్రాజెక్టులకు
శంకుస్థాపన చేశారు.

2

సంస్కృతి

జాతీయం

1వ శతాబ్ది అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశ నిర్మణానికి ఆత్మగౌరవం,
వారసత్వం అనేవి రెండు బలమైన స్తంభాలు. అందుకోసం
చేయదగినంత కృషి చేస్తూ ఈ రెండు స్తంభాలపై జాతి బలోపేతం
అవుతోంది. ఉతరా
్త ఖండ్ సరిహద్దులోచివరి గ్రామంగా పేరొందిన మనలో
వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసిన సందర్భంగా
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లా డుతూ “మన విశ్వాసానికి ప్రతీకలైన
ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు కేవల నిర్మాణాలు కాదు, మనకి జీవం అందించే
శక్తులు. ఎంతో సంక్ష
లి ్ట స్థితుల్లో కూడా మనని సజీవంగా నిలిప బలమైన
శక్తులు అవి. దీర్ఘకాలం నిర్లక్ష్యానికి గురైనా ఈ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాల
ప్రాధాన్యత తగలే
్గ దు వాటి పట్ల మన భక్తి భావం కూడా తగలే
్గ దు. ఈ
కారణంగానే నేడు కాశీ, ఉజ్జయిని, అయోధ్య వంటి ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక
కేంద్రాలు
పోగొట్టు కున్న
వైభవాన్ని,
వారసత్వాన్ని
పునరుద్ధరించుకుంటున్నాయి. కేదార్ నాథ్, బదరీనాథ్, హేమ్ కుండ్
సాహిబ్ వంటి క్షేత్రాలు పలు సేవలను టెక్నాలజీతో అనుసంధానం
చేస్తున్నాయి. అయోధ్యలోని రామాలయం నుంచి గుజరాత్ లోని పవ్ గఢ్
లో ఉన్న మా కాళికా ఆలయం, దేవీ వింధ్యాచల కారిడార్ వరకు అన్నీ
భారతదేశ సాంస్కృతిక, సాంప్రదాయిక విలువలను సుప్రతిష్ఠం
చేస్తున్నాయి. ఈ మత కేంద్రాల పునరుజ్జీవంతో ఆయా కేంద్రాలకు
యాత్రికుల రాకపోకలు తేలిక కాకపోవడమే కాకుండా వయసు పైబడిన
వారు కూడా ఎలాంటి కష్టం లేకుండా అక్కడకు చేరగలుగుతారు” అన్నారు.
స్థానిక ఉత్పత్ల
తు ను, స్వయం-సహాయక బృందాల కృషిని ప్రోత్సహించే
లక్ష్యంతో ప్రజలు ఏ ప్రాంతానికి పర్యటనకు వెళ్లినా తమ ప్రయాణ బడ్జెట్లో
5 శాతం స్థానిక ఉత్పత్ల
తు కొనుగోలుకు కేటాయించాలని ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ కోరారు. “ఈ వైఖరి స్థానిక ఉత్పత్ల
తు కు భారీ ఉత్తేజం
అందించడమే కాదు, మీకు కూడా అద్భుతమైన సంతృప్తిని కలిగిస్తుంది”
అని ప్రధానమంత్రి చెప్పారు.

్త రాఖండ్ లోని ‘మన’ గ్రా మంలో 
ఉత
పలు అభివృద్
ధి  ప్రాజెక్టు లకు శంకుస్
థా పన

కేదార్ నాథ్ వద్ద 9.7 కిలోమీటర్ల పొడవైన రోప్ వే. ఇది గౌరీకుండ్ ను కేదార్
నాథ్ తో అనుసంధానం చేయడమే కాదు...రెండు ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణ
కాలాన్ని 6-7 గంటల నుంచి 30 నిముషాలకు తగ్గిస్తుంది.
హేమ్ కుండ్ రోప్ వే గోవింద్ ఘాట్ ని హేమ్ కుండ్ సాహిబ్ తో అనుసంధానం
చేస్తుంది. దీని నిడివి సుమారు 12.4 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఇది రెండు
ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణ కాలాన్ని 45 నిముషాలకు తగ్గిస్తుంది. ఈ రోప్ వే వేలీ
ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ ముఖచిత్రం ఘంగారియాను కూడా కలుపుతుంది.
రూ.2430 కోట్లతో నిర్మించే ఈ రోప్ వే పూర్తిగా పర్యావరణ హితమైనది.
ప్రయాణం సురక్షితం, సౌకర్యవంతం చేస్తుంది. ఇది మత పర్యాటకాన్ని
ఉత్తేజితం చేయడమే కాకుండా ఆర్థికాభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది. పలు ఉపాధి
అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తుంది.
రూ.1000 కోట్ల విలువ గల రోడ్డు విసర్త ణ ప్రాజెక్టులకు కూడా శంకుస్థాపన
జరిగింది. మన నుంచి మన పాస్ వరకు, జోషిమఠ్ నుంచి మలారి వరకు రెండు
రోడ్డు విసర్త ణ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేయడం సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో అన్ని
కాలమాన పరిస్థితులను తట్టు కోగల రోడ్ల నిర్మాణం దిశగా కీలకమైన అడుగు.
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జాతీయం

దీపాల పండుగ

తి , శక్తు ల కలబోత
భక్
వెలుగుల దీపావళి

పండుగలు భారతదేశ సంస్కృతి, నాగరికతలో ఎల్ల ప్పుడూ ప్రకృతిసిద్ధమైన ఒక భాగం. వాటిని ప్రజలు కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు. దీవాళి దీపాలు,
కాంతి పుంజానికి సంబంధించిన పండుగ. భారతీయ ఆదర్శాలు, విలువలు, సిద్ధాంతాలను దీపావళి నాటి దీపాలు ప్రతిబింబిస్తాయి. దీపం నుంచి

దీపావళి అనేది మన భారతీయ తత్వంలో ఒక భాగం. ఈ అంశం దృష్టిలో ఉంచుకుని దీపావళిని భక్తి భావం, శక్తికి ప్రతీకగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర
మోదీ అయోధ్యలో అక్టో బర్ 23వ తేదీన భారీ దీపోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు. అక్టో బర్24వ తేదీన తాను గత 21 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న
విధంగానే కార్గిల్ లో సైనికులతో కలిసి దీపావళి వేడుకలు చేసుకునే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
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దీపాల పండుగ

జాతీయం

భా

రతదేశం స్వాతంత్య్రం సాధించిన 75 సంవత్సరాల వేడుకను
పురస్కరించుకుని
మనం
అమృత
మహోత్సవం
నిర్వహించుకుంటున్న సమయంలో ఈ ఏడాది దీపావళి
వచ్చింది. ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని అయోధ్యలో నిర్వహిస్తున్న
దీపోత్సవం ఆరో సంవత్సరం ఇది. ఈ ఏడాది దీపోత్సవ వేడుకలో
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా పాల్గొన్నారు. దీపావళి సందర్భంగా
ప్రధానమంత్రి ఉత్తరప్రదేశ్ లోని అయోధ్యలో శ్రీ రామ్ లల్లా భగవాన్ కు
అర్చనలు జరిపారు. ఆ తర్వాత శ్రీరామ జన్మభూమి యాత్రా స్థలాన్ని
పరిశీలించారు. అదే సమయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భగవాన్
శ్రీరామ పట్టాభిషేకం నిర్వహించి సరయూ నది కొత్త ఘాట్ లో హారతిలో
పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్న ప్రదేశానికి రాగానే ప్రధానమంత్రి
అక్కడ ఉన్న సాధుసంతులతో సంభాషించారు. “శ్రీరామునికి చెందిన
భూమిగా ఉద్ఘా టన జరిగిన నాటి నుంచి శ్రీ రాముని ఆదర్శాలు, విలువలు
మరింత శక్తివంతం అయ్యాయి. రాముని ఉద్ఘా టనోత్సవంతో ఆయన
చూపిన బాట మరింతగా వెలుగులు చిమ్ముతోంది. అయోధ్యలోని
అడుగడుగులోనూ మనం శ్రీరాముని దర్శనం పొందుతున్నాం” అని ఈ
కార్యక్రమంలో మాట్లా డుతూ ప్రధానమంత్రి అన్నారు. దీపోత్సవం
సందర్భంగా అయోధ్యలో 15 లక్షలకు పైగా దీపాలు వెలిగించారు.
ధానమంత్రిగా పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత కూడా సైనిక దళాలతో
దీపావళి నిర్వహించుకునే సాంప్రదాయాన్ని నరేంద్ర మోదీ
కొనసాగించారు. ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఆయన సైనిక
దళాలతో దీపావళి నిర్వహించుకోవడం వరుసగా ఇది 9వ సంవత్సరం. ఈ
సందర్భంగా కార్గిల్ లో జవాన్ లను ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
మాట్లా డుతూ, భారతదేశం ఎప్పుడూ ప్రపంచ శాంతినే ఆకాంక్షిస్తుందని
చెప్పారు. “మనం యుద్ధాన్ని వ్యతిరేకిస్తాం. కాని బలం లేకుండా శాంతి

ప్ర

మేజర్ అమిత్ తొలిసారిగా 2001 సంవత్సరంలో బాలచడిలోని సైనిక్
స్కూల్ లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిశారు. అక్టో బర్ 24వ

తేదీన కార్గిల్ లో ప్రధానమంత్రిని మరోసారి కలిశారు. మేజర్ అమిత్
తో ఈ సమావేశం అత్యంత భావోద్వేగపూరితమైనది.

సాధ్యం కాదు. మన సైనిక దళాలకు సామర్థ్యంతో పాటు వ్యూహం
కూడా ఉంది. ఎవరైనా మన వైపు చూసినట్ట యితే వారికి తమదైన
భాషలో గట్టి జవాబు ఎలా ఇవ్వాలో మన త్రివిధ దళాలకు తెలుసు”
అన్నారు.
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Cover Story
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గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవకాశాల సృష్టి ద్వారా పేదరికం తగ్గింపునకు ఉద్దేశించిన పథకమే

దీనదయాళ్ అంత్యోదయ యోజన-జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం. లక్షలాది గ్రామీణ
కుటుంబాల జీవనోపాధికి, ఆదాయార్జనకు కీలక ఉపకరణంగా ఇది రూపొందింది. మహిళా

శక్తికి కొత్త గుర్తింపు ఇవ్వడంతోపాటు దిశను నిర్దేశించింది. తదనుగుణంగా పటిష్ట పర్యవేక్షణలో
సుశిక్షితులై, ప్రేరణ పొందిన మహిళలు చిన్నచిన్న బృందాలుగా భారతదేశాన్ని స్వయం

సమృద్ధంగా మార్చే లక్ష్యంవైపు నడిపిస్తున్నారు. స్వావలంబన దిశగా వారి ముందడుగు నేడు
దేశానికే చేయూతనిచ్చేదిగా రూపుదాల్చింది.
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జాతీయ కార్యక్రమంగా మారుతున్న

ఆజీవిక మిషన్

34

721

రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత
ప్రాంతాల్లో స్వయం
సహాయ బృందాల విస్తరణ

జిల్లాల్లో కార్యకలాపాల
నిర్వహణ

6,861 సమితులలో 
దీని కింద
కార్యక్రమం
ప్రా రంభం

2,63,355   గ్రా మ
పంచాయతీల్
లో
స్వయం సహాయ
బృందాల ఏర్పాటు

7,15,390  గ్రా మాల్
లో ‘ఎన్ఆర్ఎల్ఎం’
కింద స్వయం సహాయ బృందాలు
ఏర్పాటు చేయబడ్
డా యి
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Cover Story
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కోట
్ల కుటుంబాలు స్వయం
సహాయ బృందాలతో 
అనుసంధానించబడ్
డా యి

4,15,622

పెట్టు బడి నిధి కింద

గ్రామీణ సంస్థలు

చేయబడిన ఆర్థిక సహాయం

ఇప్పటిదాకా మంజూరు

ఏర్పాటయ్యాయి

15,017.28

33,16,398
‘ఎస్హెచ్జి’లకు ఇప్పటిదాకా
ఆవృత నిధి మంజూరు

లక్షల కోట్ల రూపాయల మేర
సామాజిక పెట్టు బడి నిధుల
విడుదల

4,75,215

కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటిదాకా

3,84,669

23,17,553

మార్గదర్శక కార్యకర్తలుగా

ఆవృత నిధి కింద విడుదల

మహిళలు సామాజిక

సంఘాలకు సామాజిక

పని చేస్తున్నారు.

16,89,27,854
మాస్కులను కోవిడ్సమయంలో
స్వయం సహాయ సంఘాలు
తయారు చేశాయి.

5,29,741

రక్షణ సరంజామాను కోవిడ్సమయంలో స్వయం సహాయ
సంఘాలు తయారు చేశాయి.

5,13,059

లీటర్ల మేర కోవిడ్సమయంలో
శానిటైజర్తయారీ

1,22,682

ఆహారం అందించే సామూహిక
వంటశాలలు

(*మూలం: https://nrlm.gov.in/dashboardForOuter.
do?methodName=dashboard, 2 నవంబర్, 2022 నాటికి.)
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కార్యక్రమం లక్ష్యాలు

దీన్ దయాళ్ అంత్యోదయ
యోజన-జాతీయ జీవనోపాధి
కార్యక్రమం

మరిన్ని కుటుంబాలకు ప
్ర యోజనం
దారిద్య్ర రేఖకు దిగువగల (బీపీఎల్) కుటుంబాలు జాతీయ
గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమంలో లక్షిత సమూహంగా

దేశంలోని పేద గ్రామీణ కుటుంబాలను జాతీయ స్రవంతితో

ఉన్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం

నిర్మూలించడమే గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ లక్ష్యం.

దీనదయాళ్ అంత్యోదయ యోజన-జాతీయ గ్రామీణ

అనుసంధానించి వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా పేదరికాన్ని

2014-2015లో దీన్ని సమీక్షించి, పరిధిని విస్తరిస్తూ

ఈ మేరకు 2011 జూన్నెలలో ప్రభుత్వం జాతీయ

జీవనోపాధి కార్యక్రమం (డే-ఎన్ఆర్ఎల్ఎం)గా మార్చింది.

గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం (ఎన్ఆర్ఎల్ఎం)

ప్రారంభించగా 2015లో దీన్ని దీనదయాళ్ అంత్యోదయ
యోజన-జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం

(డే-ఎన్ఆర్ఎల్ఎం)గా మార్చారు. ఇది గ్రామీణాభివృద్ధి
మంత్రిత్వశాఖ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న

ప్రధాన పేదరిక నిర్మూలన కార్యక్రమం. స్వయం ఉపాధికి

సామాజికార్థిక-కులగణన 2011 ప్రకారం.. లక్ష్య
సమూహంలో ఏదోఒక రకమైన పేదరికంలోగల

కుటుంబాలున్నాయి. కాబట్టి బీపీఎల్ కార్డున్నా లేకున్నా
ప్రభుత్వ సాయం ఆపన్నులకు చేరింది. దీంతో మహిళా
స్వయం సహాయ సంఘాల సంఖ్య వేగంగా పెరిగింది.

ప్రోత్సాహం, గ్రామీణ పేదలను సంఘటితం చేయడంపై

అటుపైన ఈ పథకం తన పేరు, లక్ష్యం మేరకు దేశంలో,

ఉపాధి, నైపుణ్య ఆధారిత వేతన ఉపాధి అవకాశాల కల్పన

మహిళలు, వారి కుటుంబాలు పేదరికం నుంచి

ఈ పథకం దృష్టి సారిస్తుంది. పేద కుటుంబాలకు స్వయం

సమాజంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చింది. ఆర్థిక ప్రగతితో

ద్వారా పేదరికాన్ని తగ్గించడం దీని ధ్యేయం. తద్వారా

బయటపడుతూండగా జీవన నాణ్యత కూడా మెరుగవుతోంది.

పేదలకు మరింత సుస్థిర, విభిన్న జీవనోపాధి అవకాశాలు
లభిస్తాయి. పేదల జీవనం మెరుగు దిశగా

నిర్వహించబడుతున్న ప్రపంచంలోని అత్యంత భారీ
కార్యక్రమాలలో ఇదీ ఒకటిగా ఉంది.
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కార్యక్రమ మూలస్తంభం సామాజికాధారితం... అందులో
గ్రామీణ మహిళలు కీలకం కావడంతో వారి సాధికారత
కోసం ఈ కార్యక్రమం ఓ భారీ వేదికను సృష్ట ించింది.
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మహిళా స్వయం-సహాయ సంఘాల బలం
నేడు ప్రగతిశీల భారతదేశం, స్వాతంత్య్ర

అమృతకాలపు స్వావలంబిత భారతదేశ
రూపకల్పనలో అత్యంత కీలక పాత్ర
పోషించడానికి కట్టుబడి ఉంది.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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2012-13 నుంచి 2013-14
ఆర్థి క సంవత్సరాల ప
్ర గతి

వివరం
‘ఎస్హెచ్జి’ అనుబంధ
కుటుంబాలు (లక్షల్లో )

622.96

861.5

21.31

57.84

79.15

సహాయ సంఘాలు (లక్షల్లో )
బ్యాంకు రుణాలు (రూ.
కోట్ల లో)

స్వయం సహాయ
సంఘాలకు సాయం (రూ.
కోట్ల లో)

2022 సెప
్ట ెంబరు
వరకు  ప
్ర గతి

236.30

‘ఎన్ఆర్ఎల్ఎం’ స్వయం

2021-22లో పంపిణీ చేసిన

2014-15 నుంచి 2022
సెప
్ట ెంబరు దాకా ప
్ర గతి

22944.16
1501.58

దేశంలో 2014 మార్చి 31
నాటికి ‘ఎస్హెచ్జి’ల
‘ఎన్పిఎ’లు 9.58
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‘సామాజిక నాయకత్వ’ పద్ధతే ఈ
కార్యక్రమ మూలస్తంభం. మహిళా
సాధికారతకు ఇది ఒక భారీ వేదికను
సృష్టించింది.
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మహిళల ఆర్థిక సాధికారత వారికి సమాన సామాజిక సాధికారతను

కల్పిస్తుంది. మా ప్రభుత్వం బాలికల కోసం నేటిదాకా మూసి ఉన్నవి సహా
అన్ని తలుపులూ తెరిచింది.

- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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2014 నుండి 2022 అక్టోబర్నాటికి స్వయం
సహాయ సంఘాల ‘ఎన్.పి.ఎ’ శాతం 2.23కు
తగ్గింది.
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దేశంలో నేడు 8 కోట్ల మందికి పైగా సోదరీమణులు ఈ కార్యక్రమంలో
చేరారు. అంటే 8 కోట్ల కుటుంబాలు ఇందులో
పాలుపంచుకుంటున్నాయి. ప్రతి గ్రామీణ కుటుంబం నుంచి సోదరి
కావచ్చు.. కుమార్తె కావచ్చు.. తల్లి కావచ్చు.. కనీసం ఒక మహిళ ఈ
పథకంలో భాగస్వామి కావాలన్నదే మా లక్ష్యం.
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
గ్రామీణ మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబన
కల్పించడమే ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన
లక్ష్యం.
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జాతీయం

రక్షణ ప్రదర్శన - మిషన్ లైఫ్

అంతర్
జా తీయ
కార్యకలాపాలకు కూడలిగా
మారిన గుజరాత్

దేశంలో ఇటీవలి కాలంలో ఉత్తమ పనితీరు కనబరుస్తూ అంతర్జా తీయ

కార్యకలాపాలకు కూడలిగా మారడంతోపాటు ప్రపంచ వేదికపై భారత
బ్రాండ్ విలువను పెంచడంలోనూ తనవంతు పాత్రను పోషిస్తున్న
రాష్ట్రాల్లో గుజరాత్ ఒకటి. భారతదేశపు ఐక్యతా విగ్రహం నుంచి

సంప్రదాయ వైద్యానికి అంతర్జా తీయ కేంద్రంగా, తొలి అత్యాధునిక
సాంకేతికార్థిక నగరంగా, ‘గిఫ్ట్’ సిటీగా, భారత తొలి బులియన్

ఎక్స్ఛేంజిదాకా, మోధేరాను తొలి సౌరశక్తి గ్రామంగా తీర్చిదిద్దడం

దాకా గుజరాత్ ప్రగతి పయనంలో అనేక మైలురాళ్లు న్నాయి. గుజరాత్
లోని గాంధీనగర్లో రక్షణరంగ ప్రదర్శన, కేవడియాలో ‘మిషన్

లైఫ్’కు శ్రీకారం చుట్ట డం ద్వారా ఈ అభివృద్ధి ప్రయాణానికి ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మరో రెండు కార్యక్రమాలను జోడించారు.
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ప్రస్తుత అమృత కాలంలో గుజరాత్లోని గాంధీనగర్ సరికొత్త
ప్రగతి అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్ట ింది. రక్షణ రంగంలో భారత్
వేగంగా స్వావలంబన వైపు పయనించడం కోసం దేశంలోనే
తొలిసారిగా అక్టో బరు 19న మహాత్మా మందిర్ కన్వెన్షన్ అండ్
ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్లో ‘ప్రతిష్ట కు బాటలు’ ఇతివృత్తంగా
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పూర్తి స్వదేశీ రక్షణరంగ ప్రదర్శనను
ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లా డుతూ- “ఇది అమృత
కాలంలో మేము సంకల్పించిన నవ భారతం, దాని సామర్థ్ యాలను
ప్రదర్శిస్తుంది. ఇందులో యువశక్తి కలలు, సంకల్పం, సాహసం,
శక్తి ఇమిడి ఉన్నాయి. తద్వారా ప్రపంచం దీనిపై కొత్త ఆశలు
పెట్టు కోవచ్చు… అలాగే మిత్రదేశాలకు ఇదొక అవకాశం కూడా
కల్పిస్తుంది” అని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.
ఈ రక్షణరంగ ప్రదర్శన-2022లో భారత రక్షణరంగ
పరిశ్రమలు, భారతీయ రక్షణ పరిశ్రమల సంబంధిత సంయుక్త
సంస్థలు, ‘ఎంఎస్ఎంఈ’లు, అంకుర సంస్థలు సహా 1300కు
పైగా తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించాయి. ఈ నేపథ్యంలో 451కి
పైగా అవగాహన ఒప్పందాలు కుదిరాయి. కాగా, ప్రదర్శన
ప్రారంభోత్సవానికి ముందు రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్
మాట్లా డుతూ- “మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేక్ ఫర్ ది వరల్డ్ ’ లక్ష్యల
సాధన దిశగా చేపట్టిన కీలక చర్యలలో ఈ రక్షణరంగ ప్రదర్శన
కూడా ఒకటి” అని వెల్లడించారు.
ఈ ప్రదర్శనలో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్
రూపొందించిన స్వదేశీ శిక్షణ విమానం హెచ్.టి.టి-40ని
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించి, ‘మిషన్ డిఫెన్స్
స్పేస్’ను కూడా ప్రారంభించారు. అలాగే గుజరాత్ లోని దీసా
వైమానిక దళ స్థావరానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు.
అంతర్జా తీయ సరిహద్దు నుంచి దీసా కేవలం 130 కిలోమీటర్ల
దూరంలో ఉన్నందున ఇక్కడ ఈ స్థావరం ఆవశ్యకత, ప్రాధాన్యం
గురించి ప్రధాని వివరించారు. ఈ మేరకు
“మన బలగాలు.. ముఖ్యంగా మన
వైమానిక దళం దీసాలో ఉన్నట్ల యితే
పశ్చిమ సరిహద్దు లో ఎవరు, ఎలాంటి
దుస్సాహసానికి పాల్పడినా మనం
మెరుగ్గా తిప్పికొట్ట గలం” అని ఆయన
స్పష్టం చేశారు.
ఆవిష్కరణలకు
ప్రోత్సాహంతోపాటు మన బలగాల
బలోపేతం సహా సరికొత్త, వినూత్న
పరిష్కారాలకు ‘మిషన్ డిఫెన్స్ స్పేస్’
దోహదం చేస్తుందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.
రక్షణరంగ ప్రదర్శన నేపథ్యంలో ‘ఇండియాఆఫ్రికా: రక్షణ సమన్వయం’పై అనుసరణీయ
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గుజరాత్ పర్యటనలో ప
్ర జలకు
ై న బహుమతులు
రూ.15,670 కోట
్ల విలువ

రక్షణ రంగంలో మ
ై లురాళ్
లు
n

n

గడచిన 5 ఏళ్లలో మన రక్షణ
ఎగుమతులు 8 రెట్లు పెరిగాయి.
మనమిప్పుడు ప్రపంచంలోని 75కు
పైగా దేశాలకు రక్షణ సామగ్రి,
పరికరాలను ఎగుమతి చేస్తున్నాం.
భారత్ నుంచి రక్షణ ఎగుమతులు

2021-22లో 1.59 బిలియన్
డాలర్లు.. అంటే- దాదాపు రూ.13 వేల
కోట్లకు చేరాయి. భవిష్యత్తులో దీన్ని
5 బిలియన్ డాలర్లు.. అంటే- 40
వేల కోట్ల రూపాయల స్థాయికి
చేర్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం.

“భారతదేశం ఎనిమిదేళ్ల కిందటి వరకూ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రక్షణరంగ
దిగుమతిదారుగా పరిగణించబడేది. కానీ, ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ కార్యక్రమం
ఇవాళ రక్షణ రంగంలో విజయగాథగా రూపుదాలుస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా
కొన్ని ఆయుధ తయారీ కంపెనీలు ఇప్పటిదాకా రక్షణ రంగంలో
గుత్తాధిపత్యం చలాయించాయి. అయితే, రక్షణ పరిశ్రమలో ఈ
గుత్తాధిపత్యానికి గండికొట్ట గల శక్తిని తమకుందని భారత యువతరం నేడు
నిరూపించింది.”
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
వ్యూహం- భద్రత సహకారం’పై భారత్-ఆఫ్రికాల మధ్య రక్షణ చర్చలు జరిగాయి.
అలాగే హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం ప్లస్ (ఐఓఆర్+) 2వ సమావేశం కూడా
సాగింది. ఈ సందర్భంగా “భారతదేశంపై ప్రపంచానికి అంచనాలు పెరిగాయి.. వాటిని
దేశం నెరవేర్చగలదు. ఆ మేరకు భారత్ పై ప్రపంచానికి గల నమ్మకానికి ఈ రక్షణరంగ
ప్రదర్శన ప్రతీకగా నిలుస్తుంది” అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.
అలాగే, రక్షణ రంగం ప్రకటించిన దేశంలోనే కొనుగోలు చేసే స్వదేశీ పరికరాల
నాలుగో జాబితాను కూడా ఆయన విడుదల చేశారు. ఇందులో 101 రక్షణ సామగ్రిని
చేర్చగా మొత్తం నాలుగు జాబితాల్లో ని పరికరాల సంఖ్య 411కు చేరింది. ఈ
పరికరాలన్నిటినీ ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ కింద దేశీయంగా మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తారు.

“ప్రగతిశీల భారతం కోసం అభివృద్ధి చెందిన
గుజరాత్” తారకమంత్రంగా ప్రధానమంత్రి
నరేంద్ర మోదీ అక్టో బర్ 19-20 తేదీల్లో
రాష్ట్రంలో పర్యటించారు. ఇందులో భాగంగా
రాజ్కోట్, వ్యారా, తాపీ, జునాగఢ్, త్రిమందిర్
అదాలజ్లలో రూ.15,670 కోట్ల విలువైన
అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన,
ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ఈ సందర్భంగా“పేదలు సాధికారత పొందితే వారు పేదరికం
నుంచి వేగంగా బయటపడగలరు” అని ప్రధాని
మోదీ అన్నారు.

రాజ్ కోట్ లో రూ.5860 కోట
్ల ప్రాజెక్టు లకు
ప్రా రంభోత్సవం

గుజరాత్లోని రాజ్కోట్లో రూ.5860 కోట్ల
విలువైన ప్రాజెక్టు లకు ప్రధాని శంకుస్థాపన,
జాతికి అంకితం చేశారు. లైట్ హౌస్
ప్రాజెక్టు లో నిర్మించిన 1,144 ఇళ్లను ఆయన
అంకితం చేశారు. అలాగే భారత పట్ట ణ గృహ
నిర్మాణ మహాసభను కూడా ప్రారంభించారు.
బ్రహ్మణి-II ఆనకట్ట నుంచి నుండి నర్మదా
కాలువ పంపింగ్ స్టేషన్ వరకు నీటి సరఫరా
ప్రాజెక్ట్ మోర్బి-బల్క్ పైప్లైన్ ను కూడా
అంకితం చేశారు. జాతీయ రహదారి నెంబర్
27లోని రాజ్కోట్ గొండాల్-జెట్పూర్
సెక్షన్లో ఇప్పటికేగల నాలుగు వరుసల
విభాగంలో ఆరు వరుసల విసర
్త ణసహా అనేక
ఇతర ప్రాజెక్టు లకు శంకుస్థాపన చేశారు.

న్యూ ఇండియా సమాచార్ నవంబర్ 16-30, 2022 27
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మిషన్ ై లఫ్ మంత
్రం- 'పర్యావరణం కోసం జీవన ై శలి'

“మన జీవనశైలి కోసం భూగోళం ఇవ్వగలిగే దానికన్నా 1.6 రెట్లు
ఎక్కువగా వనరులను వాడుకుంటున్నాం. ఈ మితిమీరిన అదనపు
వినియోగం తీవ్ర అసమానతలకు దారితీస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో
పర్యావరణ అనుకూల విధానాల అనుసరణలో భారతదేశ నిబద్ధత,
పునరుత్పాదక ఇంధనంలో పెట్టు బడుల పెంపుపై గట్టి సంకల్పం
నాకెంతో సంతోషం కలిగిస్తున్నాయి.”
- ఆంటోనియో గుటెరెజ్, ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి

అం

తర్జా తీయ ఉద్యమం “ఒకే సూర్యుడు-ఒకే ప్రపంచంఒకే గ్రిడ్” విషయంలో భారతదేశం అగ్రస్థానంలో
ఉంది. ఈ మేరకు విపత్తు ప్రతిరోధక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన
కూటమి ఏర్పాటులో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది. తద్వారా పర్యావరణ
పరిరక్షణపై తన భావన గురించి భారతదేశం ప్రపంచానికి అవగాహన
కల్పించింది. ఇప్పుడిక పర్యావరణ పరిరక్షణపై తన సంకల్పాన్ని మరింత
పటిష్టం చేసే దిశగా ప్రపంచంతో భాగస్వామ్యాన్ని మరింత మెరుగు
పరుచుకోవడానికి కృషి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో తదుపరి దశకింద
అక్టో బర్ 20న గుజరాత్లోని కేవడియాలో గల ఏక్తా నగర్లోని ఐక్యతా
విగ్రహం వద్ద ‘మిషన్ లైఫ్’కు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ శ్రీకారం
చుట్టా రు.
భారతదేశంలో పునరుత్పాదక ఇంధనం, పర్యావరణ పరిరక్షణ
లక్ష్యంగా కృషి ప్రారంభించిన రాష్ట్రాలలో గుజరాత్ ఒకటి. కరువు పీడిత
ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలమట్టం పెంపు కార్యక్రమం.. కాలువలపై సౌర
ఫలకాల ఏర్పాటు.. జల సంరక్షణ ఉద్యమాలు.. వంటి ఏ విషయంలోనైనా
గుజరాత్ సదా తనదైన ముద్ర వేస్తూనే ఉంది. అదే క్రమంలో గుజరాత్ లో
ప్రారంభించిన ‘మిషన్ లైఫ్’ కార్యక్రమం ‘పి-3’ భావనను బలోపేతం
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“లైఫ్ అనేది- భూగోళం కోసం.. భూగోళం ద్వారా..
భూగోళం మీద జీవనశైలి’ అనే ప్రధాన సూత్రాన్ని
అనుసరించే విధానాన్ని సూచిస్తుంది. మన దైనందిన
జీవితంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మనమంతా
ఎంతో చేయగలమనే స్ఫూర్తిని ఈ విధానం
మనకిస్తుంది. ఆ మేరకు జీవనశైలిలో మార్పులు
పర్యావరణాన్ని రక్షించడంలో ఎంతగానో
సహాయపడతాయి.”
-నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధానమంత్రి

చేస్తుంది. ‘పి-3’ అంటే- “భూగోళ మిత్రులు” (ప్రో ప్లా నెట్ పీపుల్). ఆ
మేరకు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోవాలంటే గతకాలపు తప్పిదాల నుంచి
మనం పాఠాలు నేర్చుకోవడమే మార్గాంతరం.

“పర్యావరణం కోసం జీవనశైలి అనేది ‘మిషన్ లైఫ్’ తారకమంత్రం”
అని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.
వాతావరణ
మార్పులపై
పోరాటాన్ని
ఈ
కార్యక్రమం
ప్రజాస్వామ్యీకరిస్తుందని, ఇందులో ప్రతి ఒక్కరూ తమ సామర్థ్ యానికి
తగినట్లు సహకరించగలరని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే అథర్వ వేద
సూత్రం “మాతా భూమిః పుత్రోహం పృథివ్యా”ను ఉటంకిస్తూ- ‘భూమి
మన తల్లి.. మనమంతా ఆమె బిడ్డలం’ అని ప్రధాని వివరించారు.
‘తగ్గింపు, పునర్వినియోగం, పునర్నవీకరణ’తోపాటు వృత్తాకార ఆర్థిక
వ్యవస్థ భారతీయ జీవనశైలిలో అంతర్భాగమని స్పష్టం చేశారు. ఈ
నేపథ్యంలో ప్రకృతి పరిరక్షణ సంబంధిత ప్రతి జీవనశైలి పద్ధతి ‘మిషన్
లైఫ్’లో భాగంగా ఉంటుందని తెలిపారు. ఇది మన పూర్వీకులు
అనుసరించిన విధానమని, నేటి మన జీవనశైలిలో దీన్ని అంతర్భాగం
చేసుకోవచ్చునని ఆయన సూచించారు.

రక్షణ ప్రదర్శన - మిషన్ లైఫ్

జాతీయం

తీరంతో తెగిన బంధం తిరిగి
బలోపేతం

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అక్టో బర్ 19న
గుజరాత్లోని జునాగఢ్లో రూ.3580 కోట్ల తో
అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన
చేశారు. ఇందులో భాగంగా ఇక్కడ సరకు రవాణా
వసతులు నిర్మితమవుతాయి. దీంతో పండ్లు ,
కూరగాయలు, చేపలు తదితర ఉత్పత్తుల రవాణా
సులభమవుతుంది.

ై నపుణ్య పాఠశాల కార్యక్రమం
ప్రా రంభం

భారత పర్యావరణహిత
కార్యక్రమాలు

ప్రపంచ తలసరి వార్షిక ఉద్గార సగటు 4
టన్నులు కాగా, భారత్ లో కేవలం 1.5
టన్నులే.
భారత్ ప్రపంచంలో నాలుగో అతిపెద్ద
పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యంగల దేశం.
పవన విద్యుత్ లోనూ భారత్ నాలుగో
స్థానంలో ఉండగా.. సౌరశక్తిలో ఐదో స్థానంలో
ఉంది.
7-8 ఏళ్లలో పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం
290 శాతం దాకా పెరిగింది.
శిలాజేతర ఇంధన వనరుల నుంచి 40 శాతం
విద్యుత్ సామర్థ్యం లక్ష్యాన్ని గడువుకు 9 ఏళ్ల
ముందే సాధించింది.
పెట్రోల్లో 10 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం
లక్ష్యాన్ని గడువుకు 5 నెలల ముందే
సాధించింది.
జాతీయ ఉదజని కార్యక్రమం ద్వారా
పర్యావరణహిత ఇంధన వనరుల దిశగా
భారత్ అడుగు వేసింది.

ఈ ఐదు దశలతో జీవితాన్ని 
బలోపేతం చేసుకోండి
మీ సమీప ప్రదేశాల్లో ఆయా రుతువుల్లో
లభించే ఆహార పదార్థాలను తినండి.
తద్వారా చక్కటి ఆరోగ్యం సమకూరడమే
కాకుండా ఇంధనం, డబ్బు ఆదా
అవుతాయి.
రోజూ నడక మంచిది లేదా సైకిల్
ఉపయోగించవచ్చు.
సరైనదే ఎంచుకోండి.. ఆ మేరకు
డిమాండ్ చేయండి. సొసైటీలో ఇల్లు
కొనేట్ల యితే, జల సంరక్షణ, సౌర
ఫలకాలు ఉన్నాయేమో చూడండి.
	స్విచ్ ఆపేయండి- అది విద్యుత్ స్విచ్
లేదా నీరు, గ్యాస్ లేదా వాహనం
ఏదైనప్పటికీ అవసరం లేనప్పుడు స్విచ్
ఆపేయండి.
ప్రచారం చేయండి- ఈ ఉద్యమాన్ని
ఇంటింటికీ తీసుకెళ్లేలా అందరికీ
చెప్పండి.
జాతికిచ్చిన
హామీ
నెరవేర్చేందుకు సమష్టిగా కృషి చేద్దాం.

‘మిషన్ ై లఫ్’ మూడు దశల వ్యూహం

గుజరాత్లోని త్రిమందిర్లో గల అదాలజ్లో

రూ.10,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ‘నైపుణ్య
పాఠశాల కార్యక్రమం (మిషన్ స్కూల్స్ ఆఫ్
ఎక్సలెన్స్)ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా 50 వేల కొత్త
తరగతి గదులు, లక్షకుపైగా స్మార్ట్ క్లా స్రూమ్లు

నిర్మిస్తారు. మరోవైపు ఇక్కడ రూ.4260 కోట్ల మేర
విలువైన ప్రాజెక్టు లను కూడా ప్రధాని
ప్రారంభించారు.

వ్యారా, తాపీలో అభివృద్
ధి పనులకు
శంకుస్
థా పన
తాపీ, నర్మదా జిల్లా ల నీటి సరఫరా ప్రాజెక్టు ,

సపుతర నుంచి ఐక్యతా విగ్రహం దాకా సంధాన
రహదారి నిర్మాణం, పక్కనేగల గిరిజన ప్రాంత
ప్రాజెక్టు ల అభివృద్ధి వగైరా రూ.1970 కోట్ల

ప్రతి ఒక్కరూ తమ దైనందిన జీవితంలో సరళ, సమర్థ పర్యావరణ అనుకూల చర్యలు
పాటించేలా వ్యక్తులకు ప్రేరణనివ్వడం.
మారుతున్న అవసరాలు, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పరిశ్రమలు, మార్కెట్ల ను
రూపుదిద్దడం.
	స్థిరమైన వినియోగం - ఉత్పత్తి కోసం ప్రభావవంతమైన విధానాన్ని రూపొందించడం.

విలువైన పనులను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా

మాట్లా డుతూ- ‘మిషన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్’
కింద దాదాపు 4000 గిరిజన ప్రాంతాల్లో
విద్యను ఆధునికీకరిస్తామని తెలిపారు.
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వడోదర విమాన తయారీ కర్మాగారం

దేశంలో తొలిసారి రవాణా విమానాలను తయారు
చేయనున్న ్ పరైవేటు రంగ సంస
్థ

ప
్ర పంచం కోసం తయారీ
దిశగా ఓ కీలక ముందడుగు

భారతదేశంలో తయారీ

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014లో ‘భారతదేశంలో తయారీ’ (మేక్ ఇన్ ఇండియా) కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు అనేక
సందేహాలు పొడసూపాయి. ఆ సమయంలో భారత తయారీ రంగం పోటీనిచ్చే స్థితిలో లేదని, దీనికి బదులు సేవల రంగంపై దృష్టి

సారించాలని సలహాలు, సూచనలు కూడా వెల్లు వెత్తాయి. కానీ, ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ కార్యక్రమంతో భారతదేశం ఇవాళ సొంతంగా యుద్ధ
విమానాలు, ట్యాంకులు, జలాంతర్గాములను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. అదేవిధంగా ‘ప్రపంచం కోసం తయారీ’ (మేక్ ఫర్ ది గ్లో బ్) మార్గంలో

వేగంగా పురోగమిస్తోంది. అంతేకాదు టీకాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, ఆటోమొబైల్, సెల్ ఫోన్లు వగైరాల తయారీలో మనం శరవేగంగా ప్రగతి
సాధించాం. ఇప్పుడిక సెమి-కండక్టర్లు, డ్రోన్లు , సైనిక రవాణా విమానాల తయారీ వంటి నేటిదాకా ఎవరూ పట్ట ించుకోని రంగాల వంతు

వచ్చింది. ఈ దిశగా దేశంలో తొలి సెమి-కండక్టర్ల తయారీ ప్లాంట్కు గుజరాత్ లో సెప్టెంబరు 30న పునాది రాయి పడింది. అలాగే అక్టో బర్
30న వడోదరలో సైనిక రవాణా విమానాల తయారీ కర్మాగారానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు.

భా

రత్ నేడు విమానయాన రంగంలో ప్రపంచంలోనే శరవేగంగా
పురోగమిస్తున్న దేశం. విమాన రాకపోకల పరంగా ప్రపంచంలోని తొలి
మూడు దేశాల జాబితాలో భారత్ ఒకటిగా అవతరిస్తోంది. రాబోయే 4-5 ఏళ్లలో
విమానాల్లో వెళ్లే కొత్త ప్రయాణికుల సంఖ్య లక్షల్లో ఉంటుంది. ఇప్పటికే ‘ఉడాన్’
పథకం విమానయాన పరిశ్రమను కొత్త శిఖరాలకు చేర్చింది. ఈ నేపథ్యంలో
రాబోయే 10-15 సంవత్సరాల్లో భారతదేశానికి 2,000కు పైగా ప్రయాణ, సరకు
రవాణా విమానాలు అవసరం కాగలవని అంచనా. ఈ భారీ డిమాండ్ను తీర్చడం
కోసం భారతదేశం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ దిశగా ముందడుగులో భాగంగా
అక్టో బరు 30న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ లోని వడోదరలో ‘సి-295’
రవాణా విమానాల తయారీ కర్మాగారానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ‘టాటా అడ్వాన్స్
డ్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్’, ‘ఎయిర్బస్ డిఫెన్స్ అండ్ స్పేస్, స్పెయిన్’ మధ్య సహకారంతో
దేశంలో తొలిసారి ఏర్పాటువుతున్న ఈ ప్రైవేట్ రంగ విమాన తయారీ కర్మాగారంలో
భారత వైమానిక దళం కోసం 40 ‘సి-295’ విమానాలను తయారు చేస్తారు.
దీనికి శంకుస్థాపన సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లా డుతూదేశంలో తయారీ రంగాన్ని పరివర్తనాత్మకంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఎనిమిదేళ్లు గా
కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యల గురించి వివరించారు. దేశాన్ని స్వయం
సమృద్ధం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న అనేక కీలక చర్యలను
ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తూ- “వాణిజ్య సౌలభ్యానికి ఇవాళ భారతదేశం
ఎన్నడూ లేనంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది” అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అలాగే భారతదేశంలో నేడు ఆర్థిక సంస్కరణలకు సంబంధించి కొత్త
అధ్యాయం లిఖించబడిందని ప్రధాని చెప్పారు. ఈ మేరకు 100
30 న్యూ ఇండియా సమాచార్ నవంబర్ 16-30, 2022

వడోదర విమాన తయారీ కర్మాగారం

Nation

ఎయిర్బస్తో ఒప్పందంపై 2021లోనే సంతకాలు పూర్తి

భారతదేశం 2021 సెప్టెంబర్లోనే ‘ఎయిర్బస్ డిఫెన్స్-స్పేస్’తో సుమారు రూ.21,000 కోట్ల
విలువైన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ మేరకు పాత అవ్రో-748కి బదులు సి-295
విమానాల కొనుగోలుకు అంగీకారం కుదిరి, 56 విమానాలకు ఆర్డర్ వచ్చింది. వీటిలో 16
స్పెయిన్ లో, మిగిలిన 40 గుజరాత్లోని వడోదరలో తయారవుతాయి. ఈ విమానాలు
పూర్తిగా స్వదేశీ కాగా, 2023 సెప్టెంబరు, 2025 ఆగస్టు మధ్య 16 విమానాలు
అందించబడతాయి. దేశీయంగా తయారయ్యే ఈ విమానాలు 2026 నుండి 2031 మధ్య
కాలంలో సరఫరా అవుతాయి. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వైమానిక
దళం 2031 నాటికి 56 విమానాలను సమకూర్చుకోగలదు.

స్వదేశీ వ్యాపార సంస్థలకు ప్రయోజనాలు

ఉపాధి సమ్మేళనంలో ప
్ర ధాన మంత్రి

తే కొత
్త 
“దేశంలో-వెలుపలా పరిశ
్ర మలు వస్
ఉపాధి అవకాశాలేగాక స్వయం ఉపాధికీ
వీలుంటుంది.”
ధన్తేరస్ నాడు ఢిల్లీలో మొదలైన ఉపాధి సమ్మేళనాన్ని
కొనసాగిస్తూ ప్రధాన మంత్రి అక్టో బర్ 29న గుజరాత్
ఉపాధి సమ్మేళనాన్ని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా
ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా గుజరాత్ పంచాయతీ
సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డు 5000 మందికి పైగా వ్యక్తులకు
నియామక లేఖలు పంపడంతోపాటు 8000 మందికి పైగా
‘లోకరక్షక్’ పోస్టులు పొందడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం
చేశారు. అలాగే “రానున్న రోజుల్లో ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా
గుజరాత్ తరహాలో కేంద్రం అడుగుజాడల్లో ఉపాధి
సమ్మేళనాలు నిర్వహిస్తాయి. ఇప్పటికే రాష్ట్రాలన్నీ
ముందుకొస్తున్నట్లు నాకు సమాచారం అందింది.
అంతేకాదు… దీనిపై కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కూడా
ఉత్సాహం చూపుతున్నాయి” అన్నారు.
కేంద్రం ఏటా 10 లక్షల మందికి ఉపాధిని లక్ష్యంగా
పెట్టుకుంది. అయితే, రాష్ట్రాల భాగస్వామ్య వేగం చూస్తే, ఈ
సంఖ్య త్వరలో కోట్ల కు చేరగలదని నేను నమ్ముతున్నాను.
అంటే- 100 శాతం పథకాల అమలు.. సంతృప్త స్థాయిలో
లబ్ధిపై కేంద్ర లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా యువతరాన్ని
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పాలనలో భాగస్వాములను
చేస్తున్నాయన్న మాట. ఇది దేశంలోని చిట్ట చివరి వ్యక్తికీ
సేవా ప్రదానంలో తోడ్పడుతుంది. ఎంతో ఉత్సాహంతో
కార్మికశక్తిలో చేరుతున్న ఈ యువతరం ప్రభుత్వ కృషిని
వేగిరపరచడంలోనూ సహాయపడతారు.

ఇందుకోసం 7 రాష్ట్రాలకు చెందిన 25 కంపెనీలు 13,400 విడిభాగాలను, 4600
సబ్-అసెంబ్లీ కాంపోనెంట్ల ను సరఫరా చేస్తాయి. దీనికి అదనంగా, 56 విమానాలలో
ప్రతి ఒక్కటీ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్, భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ అభివృద్ధి చేసిన
స్వదేశీ ఎలక్ట్రానిక్ యుద్ధ క్షేత్ర సూట్తో తయారవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాజెక్ట్
భారత ప్రయివేట్ రంగానికి జీవితంలో ఒక్కసారి దక్కే అవకాశమని రుజువవుతుంది.

శాతం విదేశీ పెట్టు బడులను అనుమతిస్తూ కార్పొరేట్ పన్ను వ్యవస్థను సరళీకరించి
అంతర్జా తీయంగా స్పర్థాత్మకం చేశామని పేర్కొన్నారు. తదనుగుణంగా రక్షణ,
గనులు, అంతరిక్షం వంటి రంగాల్లో ప్రైవేటు కంపెనీలకు మార్గం సుగమం చేశామని
తెలిపారు. అలాగే 29 కార్మిక చట్టా లను సంస్కరించి 4 స్మృతులుగా మార్చడంతోపాటు
33,000 అనవసర నిబంధనలను రద్దు చేశామని చెప్పారు. డజన్ల కొద్దీ పన్నుల
వలయానికి స్వస్తి చెబుతూ వస్తుసేవల పన్ను (జి.ఎస్.టి) వ్యవస్థను సృష్ట ించినట్లు
పేర్కొన్నారు.
భారత తయారీ రంగంలో మార్పులను ప్రస్తావిస్తూ- “మా ప్రభుత్వ పెట్టు బడి
అనుకూల విధానాల ఫలితాలు విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టు బడులలో స్పష్టంగా
ప్రతిబింబిస్తున్నాయి” అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. గత ఎనిమిదేళ్లు గా 160
దేశాల కంపెనీలు భారత్లో పెట్టు బడులు పెట్టా యి. అదే సమయంలో నిర్దిష్ట
రంగాలకు పరిమితం కాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థలోని 60కి పైగా రంగాలకు విదేశీ
పెట్టు బడులు విస్తరించి, 31 రాష్ట్రాలకు చేరాయి. ఒక్క విమానయాన-అంతరిక్ష రంగ
పరిశ్రమలోనే 3 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా పెట్టు బడులు వచ్చాయి. ఆ మేరకు 2000
నుంచి 2014 దాకా ఈ రంగంలో పెట్టు బడులు ఐదు రెట్లు పెరిగాయి. అంటే- గత
పద్నాలుగేళ్లతో పోలిస్తే కేవలం ఎనిమిదేళ్లలో ఐదు రెట్లు ఎక్కువగా వచ్చాయి.
రాబోయే సంవత్సరాల్లో స్వయం సమృద్ధ భారతం కార్యక్రమానికి రక్షణ-అంతరిక్ష
రంగాలు మూలస్తంభాలు కానున్నాయి. తదనుగుణంగా 2025 నాటికి మా రక్షణ
తయారీ రంగాన్ని 25 బిలియన్ డాలర్లకు మించి విస్తరించాలని మేం కృతనిశ్చయంతో
ఉన్నాం. అలాగే మన రక్షణ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు కూడా 5 బిలియన్ డాలర్లు
దాటుతాయని అంచనా. ఉత్తరప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఏర్పాటవుతున్న రక్షణ
కారిడార్లు కూడా ఈ రంగం విస్తరణకు దోహదం చేస్తాయి.

అగ్రదేశాల సరసన భారతదేశం

ఈ కర్మాగారం పూర్తయ్యాక విమానాల తయారీలో ప్రస్తుతం అగ్రస్థానంలో గల
అమెరికా, బ్రిటన్, రష్యా, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, స్పెయిన్, ఉక్రెయిన్, బ్రెజిల్, చైనా, జపాన్
వంటి దేశాల జాబితాలో భారతదేశం కూడా చేరుతుంది.
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జాతీయం జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం

జాతీయ సమ
ై క్యతా దినోత్సవం

ఏక్ భారత్, శ్
్ఠ భారత్ దిశగా
రే ష
అడుగులు..

భారతీయ విలువలకు, ఆకాంక్షలకు ఐక్యతే సదా ముఖ్య లక్షణంగా ఉంది. భారతీయ మనస్తత్వంలో ఐక్యతా స్ఫూర్తి

విడదీయలేని భాగం. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ దార్శనికతతో స్ఫూర్తి పొందిన ఫలితంగా భారతరత్న, ఉక్కుమనిషి ‘సర్దా ర్
వల్ల భాయ్ పటేల్’ జయంతిని.. అంటే- అక్టో బర్ 31ను జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవంగా నిర్వహించుకోవాలని 2014లో

ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సమైక్యత, సమగ్రతల స్ఫూర్తిని బలోపేతం చేయడం దీని లక్ష్యం. ఈ నేపథ్యంలో సర్దా ర్ వల్ల భాయ్
పటేల్ 147వ జయంతి సందర్భంగా కేవడియాలోని ఐక్యతా విగ్రహం వద్ద ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆయనకు నివాళి
అర్పించి జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.

ఉ

క్కుమనిషి ‘సర్దా ర్ వల్ల భాయ్ పటేల్’ జయంతి, ‘జాతీయ
సమైక్యతా దినోత్సవం’ భారతదేశ సాంస్కృతిక వైవిధ్యంపై
గర్వించాల్సిన సందర్భం. ఐక్యత అనేది మన తత్వశాస్త్రంలో సదా
అంతర్లీనంగా ఉన్నదే. దేశంలో ఏదైన విపత్తు సంభవించిన వేళ
ప్రజానీకం మొత్తం ఒక్కతాటిపై నిలబడినపుడు దేశ సమైక్యత
ఎలాంటిదో ప్రస్ఫుటమవుతుంది. గుజరాత్లోని కేవడియాలో జాతీయ
సమైక్యతా దినోత్సవ కవాతు-2022 సందర్భంగా ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లా డుతూ- “కుటుంబం నుంచి
దేశం వరకూ ప్రతి స్థాయిలోనూ ఈ సంఘీభావం, క్రమశిక్షణ
అవసరం. ఆ మేరకు ఇవాళ దేశం నలుమూలలా ఈ స్ఫూర్తిని
మనం చూస్తున్నాం. నేడు దేశంలో 75,000 చోట్ల ఐక్యత పరుగు
పందెం నిర్వహిస్తున్నారు. సర్దా ర్ పటేల్ సంకల్ప శక్తిని దేశ ప్రజలు
స్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తున్నారు. ఈ అమృత కాలంలో ‘పంచప్రాణాలను’
ఆవాహన చేసుకుంటూ దేశ సమైక్యత, సమగ్రత కోసం ఇవాళ దేశ
ప్రజలు ప్రతినబూనుతున్నారు” అని పేర్కొన్నారు. మనం వేడుకలు
చేసుకోవడానికి విభిన్న సాంస్కృతిక మార్గాలున్నప్పటికీ ఆత్మ ఒక్కటే.
ఈ దేశ సమైక్యత, ఈ సంఘీభావం, ఈ పరస్పర అనుబంధం లోతైన
భారతీయ విలువలకు ప్రతిబింబాలు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ మాట్లా డుతూ- “ఈ జాతీయ సమైక్యతా
దినోత్సవం నాడు సర్దా ర్ సాహెబ్ మనకు అప్పగించిన
బాధ్యతను పునరుద్ఘా టించాలని భావిస్తున్నాను. దేశ
సమైక్యతను బలోపేతం చేసే బాధ్యతను ఆయన మన
చేతిలో పెట్టా రు. ప్రతి పౌరుడు ఈ కర్తవ్యాన్ని అదే
స్ఫూర్తితో నిర్వర్తిస్తేనే ఈ సమైక్యత మరింత
బలోపేతం అవుతుంది.
ఈ కర్తవ్య భావాన్ని అత్యున్నతంగా
నిలుపుతూ ఇవాళ ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా

32 న్యూ ఇండియా సమాచార్ నవంబర్ 16-30, 2022

జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం

జాతీయం

కేవడియాలోని ఐక్యతా విగ
్ద సర్దా ర్ పటేల్ కు
్ర హం వద
నివాళి అర్పించిన ప
్ర ధాన మంత్రి నరేంద
్ర మోదీ

ఐక్యతా విగ్రహం వద్ద సర్దా ర్ పటేల్కు నివాళి అర్పించి జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.
జాతీయ సమైక్యతా కవాతు కూడా నిర్వహించబడింది. ఈ సందర్భంగా- ఉత్తర (హరియాణా), పశ్చిమ
(మధ్యప్రదేశ్), దక్షిణ (తెలంగాణ), తూర్పు (ఒడిషా), ఈశాన్య (త్రిపుర) మండలాల పరిధిలోని ఐదు రాష్ట్రాల నుంచి
బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది, పోలీసు బలగాలు ఈ కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకున్నాయి. వీరితోపాటు కామన్వెల్త్
గేమ్స్-2022లో పాల్గొన్న ఆరుగురు పోలీస్ స్పోర్ట్స్ పతక విజేతలు కూడా కవాతులో పాల్గొన్నారు. అటుపైన ‘ఆరంభ్
4.0’ ముగింపు సందర్భంగా 97వ కామన్ ఫౌండేషన్ కోర్సు శిక్షణార్థి అధికారులను ఉద్దేశించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
ప్రసంగించారు. కేవడియాలో రెండు కొత్త పర్యాటక ప్రదేశాలు మేజ్ గార్డెన్, మియావాకీ ఫారెస్ట్ జాతికి అంకితం
చేయబడ్డాయి.
మూడెకరాలలో విస్తరించిన మేజ్ గార్డెన్ దేశంలోనే అతిపెద్దదిగా నమోదైంది. ఇందులో దాదాపు 2.1 కిలో మీటర్ల
రోడ్డు ఉండగా ఇది ‘శ్రీయంత్ర’ ఆకారంలో రూపొందించబడింది. తోటలో మొత్తం 1.8 లక్షల మొక్కలు నాటారు.

ఇక దాదాపు 2 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన మియావాకీ ఫారెస్ట్ ను అభివృద్ధి చేశారు. ఇందులో దేశీయ
పూలతోట, కలప తోట, పండ్ల తోట, ఔషధ తోట, మిశ్రమ జాతుల ప్రత్యేక విభాగం సహా డిజిటల్ ఓరియంటేషన్
సెంటర్ ఉన్నాయి. ఇది జపాన్ వృక్ష శాస్త్రవేత్త అకిరా మియావాకీ సాంకేతికత ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ఈ
విధానంలో తక్కువ సమయంలోనే దట్ట మైన, దేశీయ అడవిని సృష్ట ించవచ్చు.

వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్.. సబ్ కా ప్రయాస్’ మంత్రంతో
దేశం ప్రగతి పథంలో ముందడుగు వేస్తోంది. అలాగే
నేడు నిష్పాక్షిక విధానాలతో దేశంలోని ప్రతి మూలనా,
ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి వర్గానికి, ప్రతి వ్యక్తికీ ఎలాంటి
వివక్ష లేకుండా ప్రయోజనాలు అందుతున్నాయి. కాగా,
ఈ కవాతుకు ముందు ప్రధాన మంత్రి మోదీ భద్రత
దళాల సిబ్బందితో జాతీయ సమైక్యత, భద్రతపై
ప్రమాణం
చేయించారు.ఈ
కర్తవ్య
భావాన్ని
అత్యున్నతంగా నిలుపుతూ ఇవాళ ‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా
వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్.. సబ్ కా ప్రయాస్’ మంత్రంతో
దేశం ప్రగతి పథంలో ముందడుగు వేస్తోంది. అలాగే
నేడు నిష్పాక్షిక విధానాలతో దేశంలోని ప్రతి మూలనా,
ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి వర్గానికి, ప్రతి వ్యక్తికీ ఎలాంటి
వివక్ష లేకుండా ప్రయోజనాలు అందుతున్నాయి. కాగా,
ఈ కవాతుకు ముందు ప్రధాన మంత్రి మోదీ భద్రత
దళాల సిబ్బందితో జాతీయ సమైక్యత, భద్రతపై
ప్రమాణం చేయించారు.
కార్యక్రమంలో అంబాజీ గిరిజన బాలల సంగీత బృందం
ప్రదర్శన

కేవడియాలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో అంబాజీకి
చెందిన గిరిజన బాలల సంగీత బృందం ప్రదర్శన ప్రత్యేక
ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ బృంద సభ్యులు గానాలాపనతో
అంబాజీ ఆలయం వద్ద భిక్షాటన చేసేవారు. కాగా, గత
నెలలో అంబాజీ యాత్ర సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ వీరి ప్రదర్శన చూసి వారిని ప్రోత్సహించారు.
ఇలాంటి అసాధారణ సంగీత నైపుణ్యం అభ్యసిస్తున్న ఈ
గిరిజన బాలల వృత్తాంతం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం. ఈ

పిల్లలు ఒకప్పుడు తమ ప్రాథమిక
అవసరాలు
తీర్చుకోవడానికి,
చదువుకోవడానికి
ఎంతో
శ్రమించేవారు.
ఏక్తా
నగర్:
ప్రపంచానికే
ఆదర్శప్రాయమైన నగరం

ఏక్తా నగర్ భారతదేశపు
ఆదర్శప్రాయమైన
నగరంగా
రూపుదాలుస్తోంది. ఇది దేశంలోనే
కాకుండా మొత్తం ప్రపంచంలోనే
అపూర్వమైనది. దేశంలో పర్యావరణ
పరిరక్షణకు నమూనా నగరం అనే
ప్రస్తావన వచ్చినపుడు లేదా విద్యుత్
ఆదా చేసే ఎల్ఇడీలతో ఆధునిక
నగరం అనే మాట వచ్చినా మొదట
గుర్తుకొచ్చేది ఏక్తా నగర్! ఇక్కడ
సౌరశక్తితో నడిచే పరిశుభ్ర రవాణా
వ్యవస్థ,
వివిధ
జాతుల
జంతుజాలానికి సంరక్షణ ఉంటుంది.
అలాగే ఏక్తా మాల్, ఏక్తా నర్సరీ,
భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని ప్రదర్శించే వరల్డ్
ఫారెస్ట్, ఏక్తా ఫెర్రీ, ఏక్తా రైల్వే స్టేషన్
వగైరాలన్నీ
జాతీయ
సమైక్యతను
బలోపేతానికి ప్రేరణనిస్తున్నాయి. తాజాగా ఏక్తా
నగర్లో రాజకీయ త్యాగాలకు అంకితమైన
ప్రదర్శనశాల కూడా నిర్మాణంలో ఉంది.
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ఆత్మగౌరవ ద్వారాలు తెరుస్తు న్న
పిఎం ఆవాస్ యోజన
“మేమిప్పుడు ఒక పక్కా సిమెంట్ ఇంట్లో సంతోషంగా

ఉంటున్నాం. మాలాంటి నిరుపేద కుటుంబాలకి పక్కా
ఇళ్ళు కట్ట ించి ఇస్తూ సహాయం చేస్తున్నందుకు

ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఈ ఇంటికి

ఝార్ఖండ్ లోని గుమ్లా జిల్లా చప్కా గ్రామ నివాసి 59 ఏళ్ల

బంధనా ఓరావన్ నివసిస్తున్నది ఒకే గది ఉన్న పూరింట్లో.
పిల్లలు తరచూ అనారోగ్యం బారిన పడే వానాకాలంలో,

యజమానినని చెప్పుకోవటం గర్వంగా ఉంది.”

శీతాకాలంలో పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది.

గడుపుతున్న శశి బారిక్ అనే ఒక వితంతువు కరోనా

అనిపించేది. కానీ, ‘పిఎంఎవై-జి’ సహాయం ద్వారా ఈ కల

ఒడిశాలోని బాలా నగర్ జిల్లా లో ఒక పాడుబడిన ఇంట్లో
సమయంలో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద పక్కా
ఇంటి నిర్మాణానికి సాయం అందుకున్నప్పుడు అన్న

మాటలివి. ఐదుగురు సభ్యులున్న ఒక రోజుకూలీ కొడుకు
తన ఆదాయంతో రోజుకు రెండు పూటలా తిండి తినటం
కూడా కష్టం. అలాంటప్పుడు ‘ప్రధానమంత్రి ఆవాస్
యోజన – గ్రామీణ’ కింద ఇచ్చిన రూ.1,30,000

గ్రాంటు వల్ల పక్కా ఇంటి కల సాకారమైంది. శశి ఆ
ఇంటిని త్వరగా పూర్తి చేయటం వల్ల ప్రభుత్వం
ప్రోత్సాహక నిధులిచ్చింది.
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పక్కా ఇల్లు కట్టు కోవటమన్నది ఒక సుదూరమైన కలగా
సాకారమైంది.

కుటుంబసభ్యుల సహకారంతో బంధన

ఇల్లు కట్టు కోగలిగింది. బంధన ఇప్పుడు తన కుటుంబంతో
సొంత

ఇంట్లో

ఆత్మ

గౌరవ

ద్వారాలు

తెరచి

ఉండగలుగుతున్నారంటే అది ప్రధానమంత్రి ఆవాస్
యోజన వల్లనే. ఒక పక్కా ఇంటి యజమానికి ఎలాంటి

పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోగలిగే ధీమా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆమె

ఆ గ్రామంలోని ఇతరులను కూడా త్వరగా ఇళ్ళు పూర్తి
చేసుకోవాలసిందిగా ప్రోత్సహిస్తోంది.
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పథకం విజయవంతానికి ఐదు మంత్రా లు

02
01

బడుగులకు ముందు: ఇంటి
మీద ఆశలు లేని అత్యంత
పేదలైన గ్రామీణులకు ఈ
పథకం ప్రయోజనాలు
ముందుగా అందుతాయి

03

పారదర్శకత: కులం, మతం,
వోట్ బ్యాంక్ లేదా మరేదైనా
సిఫార్సుతో సంబంధం లేకుండా
‘పేదలే హక్కుదారులు’ అన్నదే ఆ
మంత్రం

మహిళా సాధికారత: మహిళల
గౌరవం, ఆత్మ గౌరవం, హక్కులు
దృష్టిలో పెట్టు కొని వాళ్ళను ఇంటి
యాజమానులుగా చేయటానికి
కృషి జరగాలి

04

సాంకేతిక పర్యవేక్షణ:
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం

ఉపయోగించి ఇళ్ళ నిర్మాణం
మీద పర్యవేక్షణ జరగాలి

05

ప్రాథమిక అవసరాలు చేర్చాలి:
ఇల్లంటే కేవలం నాలుగు

గోడలే కాదు. అవసరాలకూ,
ప్రదేశానికీ తగ్గట్టు నిర్మాణ
శైలి ఉండాలి. ఇంట్లో అన్నీ
సౌకర్యాలూ ఉండాలి

ఇల్లంటే కేవలం ఒక ఇటుకలు, సిమెంత్ తో కూడిన నిర్మాణం కాదు.
అందులో మన అనుభూతులు, ఆకాంక్షలు ఇమిడి ఉన్నాయి. ఇంటి

ప్రహరీగోడ మనకు భద్రత ఇవ్వటమేకాదు, రేపటి మెరుగైన జీవితానికి
మనలో విశ్వాసం నింపుతుంది.

ప్ర

తి ఒక్కరికీ సొంత ఇల్లు ఉండాలన్న కల
ఒరిస్సాలోని శశి బారిక్, లేదా ఝార్ఖండ్ లోని
బంధనా ఓరావన్ కో మాత్రమే పరిమితం కాదు.
ఎందుకంటే, నిలువ నీడ లేనివాళ్ళకూ, పూరింట్లోనో, శిథిలమైన
ఇంట్లోనో ఉండే వాళ్ళకూ, లేదా అద్దె యింట్లో ఉంటూ తరచూ
ఇల్లు మారాల్సి వచ్చేవాళ్ళకూ తెలుస్తుంది ఇంటి విలువ. ప్రధాని
నరేంద్ర మోదీ చొరవతో ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్
యోజన ప్రారంభించింది. ఇది ఇల్లు లేని వారు కలలుగన్న
ఇంటిని కల్పిస్తుంది. 2022 నవంబర్ 20న ‘ప్రధాన మంత్రి
ఆవాస్ యోజన – గ్రామీణ్’ ఆరో వార్షికోత్సవం
జరుపుకుంటోంది.
అది గృహనిర్మాణాన్ని వేడుకగా
జరుపుకోవాల్సిన రోజు..
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఇల్లు వచ్చాక మధ్య ప్రదేశ్ లోని
సాగర్ జిల్లా కు చెందిన సుధీర్ కుమార్ జైన్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర

—నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
మోదీకి ఒక లేఖ రాశాడు. ఇల్లు లేని కుటుంబాలకు ఇదొక వరమని ఆ
లేఖలో అభివర్ణించాడు. సుధీర్ అంతకుముందు అద్దె ఇంట్లో ఉండేవాడు.
అలా 6-7 సార్లు ఇల్లు మారాడు. ప్రధాని మోదీ స్పందిస్తూ, “మొత్తానికి
తన ఇంట్లో తానున్నానన్న ఆనందం వెలకట్ట లేనిది. లబ్ధిదారుల జీవితాల్లో
ఈ మరువరాని క్షణాలు వారిని ఉత్తేజపరచి దేశ సేవలో ఆవిశ్రాంతంగా
నిరంతరాయంగా కృషి చేసేలా చూస్తాయి. ఇంటి తాళం చెవి
అందుకున్నప్పుడు గౌరవ ప్రదమైన జీవితంలోకి తలుపు తెరచుకుంటుంది”
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన – అర్బన్ (పిఎంఎవై-అర్బన్) 2015
జూన్ 25న మొదలైంది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన –రూరల్ ను
2016 నవంబర్ 20 న మొదలైంది. “అందరికీ ఇళ్ళు” అందేట్టు
చూడటానికి కేంద్ర మంత్రిమండలి ఈ పథకాన్ని 2024 మార్చి దాకా
పొడిగించింది. ఈ వ్యవధిలో కోటీ 56 లక్షల ఇళ్ళ నిర్మాణానికి నిధులు
సమకూర్చుతారు. పిఎంఎవై (గ్రామీణ, పట్ట ణ ప్రాంతం) కింద మొత్తం
సుమారు 3 కోట్ల 72 లక్షల ఇళ్ళు కట్టా లన్న నిర్ణయించగా, మూడున్నర
కోట్ల ఇళ్ళు కట్టా రు.
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ప
్ర ధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన
(గ్రా మీణ)

2016 లో ప్రారంభమై గ్రామీణ ప్రజలకు పక్కా
ఇళ్ళు అందిస్తోంది.

గ్రామీణ గృహ నిర్మాణానికి ప్రోత్సాహం
ఎనిమిదేళ్ళలో పురోగతి

సంవత్సరం
2006-2014
2014-2022

సంఖ్య
1.8 కోట్లు
2.55 కోట్లు

ఇంటి విస్తీర్ణం ఐఎవైలో 20 చదరపు మీటర్లు
కాగా పిఎంఎవై లో 25 చదరపు మీటర్లకు
పెరిగింది.
ఒక్కో యూనిట్ కి అందించే ఆర్థిక సాయం
ఐఎవై లో 70/75 వేలు కాగా పిఎంఎవై లో
1.2/1.3 లక్షలైంది.
‘స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ – గ్రామీణ’ కింద
టాయిలెట్ల నిర్మాణం కోసం అదనంగా రూ.
12 వేలు ఇవ్వబడింది.

ప
్ర ధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనపట
్ట ణ

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (పట్ట ణ) ప్రపంచంలోనే
అతిపెద్ద గృహానిర్మాణ పథకాలలో ఒకటి
నగరవాసులకు అందుబాటు ధరాలో ఉండే గృహనిర్మాణం
2016 లో మొదలైంది.
58.59 లక్షల ఇళ్ళు నిర్మించటం లేదా అప్పగించటం
పూర్తయింది. 16 లక్షల ఇళ్ళ నిర్మాణానికి కొత్త సాంకేతిక
పరిజ్ఞానం వాడుతున్నారు.

10X
08X
22X
10X
674

మొత్తం కట్టిన ఇళ్ళలో దాదాపు 2.5 కోట్ల ఇళ్ళు లబ్ధిదారులకు
అందజేశారు. ఇంతకు ముందు పక్కా ఇళ్ళు లేని కుటుంబాలకు ఈ ఇళ్ళు
అందజేస్తున్నారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాడుకుంటూ తేలికపాటి
ఇళ్ళు కడుతున్నారు. ఇలా కట్టిన 1100 ఇళ్ల తాళాలను ప్రధాని మొదటగా
చెన్నైలో, ఆ తరువాత గుజరాత్ లోని రాజ్ కోట్ లో లబ్ధిదారులకు
అందజేశారు.
జాతీయ గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ, పంచాయితీరాజ్ ఉమ్మడిగా
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (గ్రామీణ) లబ్ధిదారుల మీద ప్రభావాన్ని
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2004-2014 సాధనలు VS
2015-2022

ఆమోదం పొందిన ఇళ్ళ సంఖ్య 13.48 లక్షల

నుంచి 122.69 లక్షలకు పెరిగి పది రెట్లయింది.
నిర్మాణం పూర్తయిన ఇళ్ళు 8.04 లక్షల నుంచి

63.65 లక్షలకు చేరి 7.5 రెట్లు పెరిగినట్ట యింది.
గృహ నిర్మాణ పథకాలలో పెట్టు బడి 22 రెట్లు
పెరిగింది. రూ.0.38 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.8.31
లక్షల కోట్లయింది
కేంద్ర గృహ నిర్మాణ సాయం పదిరెట్లు పెరిగింది.
రూ. 0.20 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.1.86 లక్షల
కోట్ల కు చేరి దాదాపు 2.4 కోట్ల ఉద్యోగాలు
కల్పించింది.

కోట్ల మానవ దినాలు లేదా 2.40 కోట్ల ఉద్యోగాల
కల్పన జరిగింది.

అధ్యయనం చేయటానికి ఒక సర్వే జరిపాయి. పీఎంఏవై కింద ఇచ్చిన
పక్కా ఇళ్ళ వలన లబ్ధిదారుల సామాజిక, మానసికోన్నత స్థితితో బాటు
సామాజిక హోదా, ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాస స్థాయి పెరిగినట్టు , ఇంటి
యాజమాన్యంతో వచ్చిన భద్రతాభావం తోడై మొత్తంగా జీవన నాణ్యత
పెరిగినట్టు ఈ అధ్యయనం తేల్చింది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద
ఇళ్ళు పొందినవారిలో 68 శాతం కుటుంబాలు తమ జీవనోపాధి
కార్యకలాపాలకు ఇంట్లో తగినంత చోటుందని చెప్పాయి. మామూలు
ఇళ్ళలో 33 శాతం మంది జీవనోపాధి కార్యకలాపాలకు విడిగా చోటుందని

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన

ప్రతిష్టాత్మక పథకం

చెప్పారు. ఈ పథకం లబ్ధిదారుల్లో అత్యధికులు 30-41
వయోవర్గం వారే.
ఇల్లు లేని, లేదా పూరి గుడిసెల్లో ఉండేవాళ్ళకు ఈ
వయసులో పక్కా ఇళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు పని వెతుక్కోవటం
మీద దృష్టి పెడతారు.

మధ్యప
్ర దేశ్ లో ధన్ తేరాస్ నాడే గృహ ప
్ర వేశం

గృహప
్ర వేశం నాటి నుంచే కలల
్త శక్
తి
సాకారానికి కొత

ఇల్లు లేకుండా ఇంకేమున్నా అవన్నీ దండగే. ఒకరి గృహప్రవేశమంటే తాజా

సంతోషానికీ, కొత్త లక్ష్యాలకూ, కొత్త శక్తికీ ప్రతీక. అందుకే వాళ్ళు కొత్త ఇల్లు కొన్నప్పుడు

కొత్త అవకాశాలు చూస్తారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అక్టో బర్ 22 న ధన్ తేరాస్ నాడు మధ్య
ప్రదేశ్ లోని సత్నాలో 4.5 లక్షల ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన లబ్ధిదారుల గృహ
ప్రవేశాలకు హాజరయ్యారు. కలనిజమైన ఆ లబ్ధిదారులకు అక్కడే తాళాలు అందజేశారు.

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చెప్పినట్టు “గతంలో ప్రజలు సొంతిల్లు లేని సమస్యను తరువాత

తరాలకు అందించేవారు. దీనికి కారణం దేశపు దౌర్భాగ్య విధానాలే. దేశం మానకో

అవకాశమిచ్చింది. ఆ పద్ధతుల్ని మనం మార్చేస్తున్నాం. మన ప్రభుత్వం రేయింబవళ్ళు
పనిచేస్తూ ప్రతి నిరుపేదకూ ఒక పక్కా ఇల్లు ఉండేలా చూస్తోంది. అందుకే అంత పెద్ద
సంఖ్యలో ఇళ్ళ నిర్మాణం జరుగుతోంది.

మధ్యప్రదేశ్ లో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద 38 లక్షల ఇళ్ళు ఆమోదించగా

30 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. ప్రజల అవసరాలు ప్రభుత్వానికి తెలుసుకాబట్టే ఈ
కొత్త ఇళ్ళలో టాయిలెట్లు , విద్యుత్, నీటి కుళాయి కనెక్షన్, గ్యాస్ కనెక్షన్ కూడా ఉండేట్టు

చూస్తోంది. దేశ నాయకత్వం గతం నుంచి నేర్చుకొని పౌరుల ప్రాథమిక అవసరాలను
గుర్తించి అన్నిటినీ సమీకృతం చేస్తోంది. గతంలో ఎంతో మంది ప్రజలు కనీస అవసరాలే

లేకపోవటంతో మరే ఇతర విషయమూ ఆలోచించలేకపోయేవారు. “మనం ఆ పద్ధతిని
మార్చేసి ఇంటి యజమానికి పూర్తి నియంత్రణ ఇచ్చాం” అన్నారు ప్రధాని మోదీ.

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఇప్పుడు సామాజిక ఆర్థిక సాధికారతకు ఒక పనిముట్టు గా
మారింది. పేదలకు ఇప్పుడు అన్ని ప్రాథమిక సౌకర్యాలు ఉండటంతో వాళ్ళు తమ పేదరికం
పోగొట్టు కోవటం మీద దృష్టి పెట్టా రు.

“3.5 కోట్ల కుటుంబాల అతిపెద్ద కలను సాకారం చేయగలగటం మన ప్రభుత్వం
చేసుకున్న అదృష్టం. ధన్ తేరస్ రోజున పేద ప్రజలు తమ కొత్త ఇళ్ళలో

స్థిరపడుతున్నారు. ఇది నేటి నవభారతం. అనేక తరాలను బాధించిన గూడు
లేకపోవటమన్న దారుణ పరిస్థితి నుంచి కాపాడుతున్నాం.”

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద లబ్ధి పొందిన 2
కోట్ల మందిలో 74% మందికి పైగా ఇళ్ళను మహిళల
పేరు మీద లేదా ఉమ్మడి రిజిస్ట్రేషన్ పొందారు. ఇంటి
యాజమాన్యం వలన మహిళా సాధికారత పెరిగి
ఇళ్ళలో ఆర్థిక నిర్ణయాలలో పాత్ర పెంచుకోగలిగారు.
కోట్లా ది ఇళ్ళు కట్ట టం వలన తాపీ పనివారికి,
కార్పెంటర్లకు, ప్లంబర్లకు, పెయింటర్లకు, ఫర్నిచర్
తయారీదారులకు పని దొరికినట్ట యింది. ఉద్యోగాలతో
బాటు అనుబంధ వ్యాపారాలు పెరిగాయి.
‘అందరికీ ఇళ్ళు’ అనే తన నినాదాన్ని
పునరుద్ఘా టిస్తూ, “నిరు పేదలందరికీ పక్కా ఇళ్ళు
ఇవ్వాలన్న ఈ ఉద్యమం కేవలం ఒక ప్రభుత్వ పథకం
కాదు” అన్నారు. గ్రామాల్లో , నిరూపేదల్లో నమ్మకాన్ని
పునరుద్ధరించే ఒక ప్రతిజ్ఞ . పేదరికం మీద పోరాడే
ధైర్యాన్ని కూడగట్టు కునే తొలి అడుగు ఇది. దీన్ని దృష్టిలో
ఉంచుకునే మన ప్రభుత్వం పిఎం ఆవాస్ యోజనకు
ప్రాధాన్యమిచ్చింది.

గతంలో 21 పథకాలు విఫలమైన ఫలితమే
ఈ విజయవంతమైన పథకం

ప్రభుత్వ గృహ నిర్మాణ పథకాల కింద గతంలోనూ
ఇళ్ళు కట్టి ఇచ్చారు. అయితే, ఈ పథకాల పట్ల ప్రజల
అనుభవాలు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. స్వాతంత్ర్యం
వచ్చాక 1952 లో చేపట్టిన పారిశ్రామిక సిబ్బంది
సమీకృత సబ్సిడీ సహిత గృహనిర్మాణ పథకం మొట్ట
మొదటిది. ఆ తరువాత ప్రతి 10-15 ఏళ్ళకూ ఏదో
కొంత జోడిస్తూ, పేర్లు మారుస్తూ పిఎంఎవై లోపు 21
పథకాలున్నాయి. కానీ, నిరుపేదలకు గౌరవప్రదమైన
జీవితం కల్పించాలన్న లక్ష్యం మాత్రం నెరవేరలేదు.
2014 లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బాధ్యతలు చేపట్టా క
కొత్తగా ఆయన ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన –
(గ్రామీణ, పట్ట ణ) ద్వారా ‘అందరికీ ఇళ్ళు’ చేపట్టా రు.

-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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జాతీయం

ప్రత్యేక పరిశుభ్రతా చొరవ 2.0

ై ళ్ళ పరిష్కారం
ప
్ర భుత్వ శాఖలలో 88 లక్షలకు ై పగా ఫ
ై ళ్ళ ఏరివేత
ప
్ర భుత్వ కార్యాలయాల్
లో పేరుకుపోయిన ఫ

88 లక్షల చదరపు అడుగులకు
ై పగా స
్థ లం ఖాళీ అయింది
ఏళ్ల తరబడి నిలిచిపోయిన కేసులు, పేరుకుపోతున్న ఫైళ్ళు,
జనం పదే పదే ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగటం; ప్రభుత్వ

యంత్రాంగపు తీరు మీద ఇదే భారత ప్రజల మనసుల్లో

ఎంతో కాలంగా తిరుగుతున్న భావన. అయితే, ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ తరహా భావనను దేశం

విషయంలోనే కాదు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మీద కూడా

మార్చటానికి కృషి చేశారు. అందుకే గాంధీ జయంతి

నుంచి అక్టో బర్ 31 వరకూ దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ
శాఖల్లో చేపట్టిన ప్రత్యేక పరిశుభ్రతా చొరవ 2.0 లో

భాగంగా 54 లక్షలకు పైగా ఫైళ్ళను సమీక్షించటమేకాక,
దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న 4 లక్షలకు పైగా

కేసులను, ఫిర్యాదులను పరిష్కరించారు. 88 లక్షల

చదరపు అడుగులకు పైగా స్థలం ఖాళీ అయింది. ఇదే

కాకుండా, పరిశుభ్రతా కార్యక్రమంలో భాగంగా వివిధ
శాఖల ఫైళ్ళు, చెత్త అమ్మటం ద్వారా ప్రభుత్వానికి

రూ.364.53 కోట్ల ఆదాయం కూడా వచ్చింది.
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ఎం

తోకాలంగా ప్రభుత్వ
పనితీరుతో
పెనువేసుకుపోయిన రెడ్
టేపిజం అనే మాట ఇప్పుడు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ ప్రభుత్వంలో మాయమైంది. అది అభివృద్ధి
ప్రాజెక్టు లకు సంబంధించినది కావచ్చు, ప్రభుత్వ
కార్యాలయాలకు అందిన ఫిర్యాదులు కావచ్చు,
పెండింగ్ ఫైళ్ళు కావచ్చు. మొట్ట మొదటిసారిగా
కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరుడు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో
పరిశుభ్రతా కార్యక్రమం చేపట్ట ింది. ఈ సంవత్సరం
గాంధీ జయంతి నాడు అక్టో బర్ 2 నుంచి 31 వరకు
‘ప్రత్యేక పరిశుభ్రతా చొరవ 2.0’ ప్రారంభించింది.
ఇది నిరుడు చేపట్టిన కార్యక్రమానికి సుమారు 15
రెట్లు పెద్దది. సిబ్బంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు, పెన్షన్ల
శాఖా మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ మాటల్లో
చెప్పాలంటే ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిన కాలంలో
దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాలతో సహా ఉన్న
అనుబంధ, దిగువ, ప్రాంతీయ కార్యాలయాల మీద
ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఈసారి చేపట్టిన
కార్యక్రమంలో భాగంగా 99,633 చోట్ల ప్రత్యేక
పరిశుభ్రతా చొరవ నిర్వహించారు. ఈ ప్రదేశాలలో
పెండింగ్ ప్రజా ఫిర్యాదులున్న 4,36,855 ఫైళ్ళను
సమీక్షించి పరిష్కరించారు. ఒక నివేదిక ప్రకారం
దేశవ్యాప్తంగా మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాల్లో ని
54.5 లక్షల ఫైళ్ళు సమీక్షించారు. పార్లమెంట్
సభ్యులు సూచించిన, పంపిన ఫిర్యాదులు 8784
దాకా ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సమీక్షించి
పరిష్కరించినట్టు
కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్
చెప్పారు.
ఈ ప్రచారోద్యమం కిందనే వివిధ మంత్రిత్వ
శాఖలు, విభాగాల్లో ఉన్న చెత్తను తొలగించారు. ఆ
చెత్త అమ్మటం ద్వారా ప్రభుత్వానికి రూ. 364.53
కోట్ల ఆదాయం లభించింది. చెత్త నుంచి ఎక్కువ
ఆదాయం లభించిన విభాగాల్లో
మిలిటరీ
వ్యవహారాల విభాగం అన్నిటికంటే ముందుంది.
చెత్త అమ్మకాలతో 212.76 కోట్లు ఆర్జించటం ద్వారా
ఆ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఆ తరువాత
స్థానాల్లో రూ.48.51 కోట్ల తో బొగ్గు మంత్రిత్వశాఖ,
రూ.33.05 కోట్ల తో రైల్వే మంత్రిత్వశాఖ ఉన్నాయి.

ఈ ప్రచారోద్యమం చేపట్టింది

99,633
చోట్ల

4,36,855

ప్రజా సమస్యల ఫైళ్ళు సమీక్షించి
పరిష్కరించబడ్డాయి

జాతీయం

ఈ సమయంలో

దేశవ్యాప్తంగా అన్నీ
విభాగాలు,

మంత్రిత్వశాఖల్లో

54.5 లక్షలకు పైగా
ఫైళ్ళు

సమీక్షించబడ్డాయి
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నిరుడు ఖాళీ అయిన స
్థ లం నాలుగు
రాష
్ట ్రపతి భవనాలతో సమానం
ఇలాంటి పరిశుభ్రతా కార్యక్రమమే నిరుడు ప్రభుత్వ

కార్యాలయాల్లో చేపట్టా రు. పెండింగ్ ఫైళ్ళు, చెత్త తొలగించటం

ద్వారా అప్పట్లో ఖాళీ చేయబడ్డ స్థలం రాష్ట్రపతి భవన్ విస్తీర్ణానికి
నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ. రాష్ట్రపతి భవన్ విస్తీర్ణం సుమారు 2

లక్షల చదరపు అడుగులు ఉండగా ఫైళ్ళు, చెత్త తొలగించటం
వలన ఖాళీ అయిన స్థలం దాదాపు 9 లక్షల చదరపు

అడుగులు. 3 లక్షల 28 వేల పెండింగ్ ప్రజా ఫిర్యాదుల మీద
పనిచేయటం ద్వారా 3 లక్షల 3 వేల ఫిర్యాదుల పరిష్కారం

రూ.364.53

కోట్ల ఆదాయం చెత్త అమ్మకం ద్వారా వచ్చింది.
రూ.212.76 కోట్లతో మిలిటరీ వ్యవహారాల
విభాగం ఆ జాబితాలో ముందుండగా, ఆ తరువాత
స్థానాల్లో రూ.48.51 కోట్లతో బొగ్గు
మంత్రిత్వశాఖ, రూ.33.05 కోట్లతో రైల్వే
మంత్రిత్వశాఖ ఉన్నాయి.

ప
్ర చారోద్యమం సాగిందిలా...

జరిగింది. అదే సమయంలో 834 నియమ నిబంధనలు,

విధానాలలో 685 సరళీకృతం చేయబడ్డాయి. ఎంపీల నుంచి
అందిన 11057 లేఖలలో 8282 పరిష్కరించబడ్డాయి.

ప్రచారోద్యమం సాగిందిలా...

ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను పరిశుభ్రం చేసే ఉద్యమం లాంటి ఈ

ప్రత్యేక చొరవ 2.0 లో వేలాది మంది అధికారులు, పౌరులు
భాగస్వాములయ్యారు.

పోస్టా ఫీస్

24,000
పోస్టాఫీసులలో
పరిశుభ్రతా కార్యక్రమం
ప్రారంభించబడింది.

ై రల్వే మంత్రి త్వశాఖ

9375 రైల్వే స్టేషన్లలో
ఈ కార్యక్రమం
ప్రారంభించబడింది

రక్షణ విభాగం 5922 మిషన్ సైట్స్ లోనూ, హోమ్
మంత్రిత్వశాఖ 11559 మిషన్ సైట్స్ లోనూ పరిశుభ్రతా
కార్యక్రమం చేపట్టాయి.

తపాలా శాఖ 24,000 తపాలా కార్యాలయాలలో పరిశుభ్రతా

కార్యక్రమం చేపట్ట గా రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ 9374 రైల్వే స్టేషన్లలో,
రక్షణ విభాగం 5922 మిషన్ సైట్స్ లో, హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ 11559

మిషన్ సైట్స్ లో చేపట్టా యి. ప్రత్యేక చొరవ 2.0 ను 16 మంత్రిత్వ
శాఖలు లేదా విభాగాలు 1000 ప్రచార ప్రదేశాలలో చేపట్ట గా 31
మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు 100 కు పైగా ప్రచార ప్రదేశాలలో
చేపట్టా యి. ఈ ప్రత్యేక చొరవ 2.0 పురోగతిని దీనికోసమే ప్రత్యేకంగా

నిర్దేశించిన పోర్టల్ www.pgportal.gov.in/scdpm22 ద్వారా
రోజువారీగా పర్యవేక్షించారు. అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలలో

215 మంది నోడల్ అధికారులను, సబ్ నోడల్ అధికారులను
నియమించారు. ప్రతి వారం భారత ప్రభుత్వ కార్యదర్శులు ఈ ప్రత్యేక
చొరవ 2.0 ను సమీక్షించారు. ఈ ప్రచారోద్యమ పురోగతిని మంత్రిత్వ

శాఖలు, విభాగాలు 67,000 సార్లకు పైగా ట్వీట్ చేయటం ద్వారా
సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వివరించారు. మంత్రిత్వశాఖలు,
40 న్యూ ఇండియా సమాచార్ నవంబర్ 16-30, 2022

విభాగాల తరఫున ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో 127 ప్రకటనలు జారీ
చేసింది.
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జాతీయం

ఇప్పుడు ఇ-వాలెట్ లో దాచండి

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రా రంభించిన హోల్ సేల్
ఇ-రూపాయి, త్వరలో చిల
్ల ర రూపంలో

భారతదేశం ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ. 2021-22 లో దేశమలో 88.4 వందల
కోట్ల డిజిటల్ చెల్లింపు లావాదేవీలు జరగగా, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికం లెక్కలు చూస్తే ఇప్పుడు భారతీయులు
ప్రతిరోజూ 28.8 కోట్ల లావాదేవీలు జరుపుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. డిజిటల్, పారదర్శక ఆర్థిక వ్యవస్థకు మరింత వేగాన్నిచ్చేందుకు
భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ నవంబర్ 1 న తొలి డిజిటల్ కరెన్సీని ప్రారంభించింది. అదే – సెంట్రల్ బాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ –హోల్ సేల్
(ఇ-డబ్ల్యు) పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ‘ఇ-రూపాయి – హోల్ సేల్.’

దే

శంలో హోల్ సేల్ ఇ-రూపాయి ఆవిష్కకరణతో అలాంటి చొరవ
తీసుకున్న అతికొద్ది కేంద్ర బ్యాంకులలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఒకటైంది.
పైలట్ ప్రాజెక్టు గా ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల పరిష్కారానికి దీన్ని వాడతారు.
ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతం కావటాన్ని బట్టి భవిష్యత్తులో పెద్ద
మొత్తాల లావాదేవీలకు, విదేశీ చెల్లింపులకు కూడా వాడతారు. ఫిబ్రవరి
1 నాటి బడ్జెట్ లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ డిజిటల్
కరెన్సీ గురించి ప్రస్తావించారు.

భౌతిక రూపాయికీ, యుపిఐ చెల్లింపులకూ భిన్నమైనది డిజిటల్
ఇ-రూపాయి. భౌతిక కరెన్సీని ప్రభుత్వం ముద్రించాలి, వాడకందారుడు
తన దగ్గర ఉంచుకోవాలి. అదే విధంగా యుపిఐ లావాదేవీలైతే డబ్బును
బ్యాంకు ఖాతాలో ఉంచాలి.
డిజిటల్ ఇ-రూపాయి అయితే
ముద్రించనక్కర్లేదు, అది దెబ్బతినదు. వాలెట్ లో నిల్వ చేయవచ్చు.
అయితే, డిజిటల్ ఇ-రూపాయి తో లావాదేవీలైతే డబ్బు భౌతికంగా
బ్యాంక్ ఖాతాలోనో , భౌతిక నగదుగానో డిపాజిట్ చేయాలి.

చిల్లర ఈ-రూపాయి కొన్ని ఎంపిక చేసిన చోట్ల ప్రారంభం

చిల్ల ర ఇ-రూపాయి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ త్వరలో ప్రారంభిస్తామని రిజర్వ్
బ్యాంక్ ప్రకటించింది. ముందుగా ఎంపిక చేసిన చోట్ల పరిమితంగా
కస్టమర్లు , వ్యాపారులు ఇందులో ఉండేట్టు చూస్తారు.

హోల్ సేల్, రిటైల్ కోసం వేరువేరుగా ఇ-రూపాయి

ఆర్.బి.ఐ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ (సీబీడీసీ) హోల్ సేల్ కు,
రిటైల్ కి వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఇది బ్లా క్ చెయిన్ టెక్నాలజీ మీద
ఆధారపడింది.
హోల్ సేల్ కరెన్సీని బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ లాంటి ఆర్థిక సంస్థలు
వాడతాయి
రిటైల్ ఇ-రూపాయిని ప్రజలు రోజువారీ అవసరాల లావాదేవీలకు
వాడతారు
భౌతిక కరెన్సీని నోట్ల రూపంలో జేబులో పెట్టుకుంటారు.
ఇ-రూపాయి అయితే వాలెట్ లో ఉంటుంది

“డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగం అందుకుంటుంది. రిజర్వ్
బ్యాంక్ దాన్ని నియంత్రిస్తుంది. ఫిన్ టెక్ రంగంలో
అవకాశాలకు కొత్త ద్వారాలు తెరుస్తుంది. నగదు ముద్రణ,
రవాణా, పంపిణీ భారం తగ్గుతుంది”
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

ప్రారంభంలో ఈ బ్యాంకులు చేర్చుతారు

పైలట్ ప్రాజెక్టు లో స్టేట్ బాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బాంక్ ఆఫ్ బరోడా,
యూనియన్ బాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, హెచ్ డి ఎఫ్ సి బాంక్,
ఐసీఐసీఐ బాంక్, కొట్యాక్ మహీంద్రా బాంక్, ఎస్ బాంక్, ఐ డీ
ఎఫ్ సి ఫాస్ట్ బాంక్, హెచ్ ఎస్ బి సి బాంక్ చేర్చారు

ఇ-రూపాయి లాభాలు

డిజిటల్ ఇ-రూపాయి భౌతిక రూపాయికి డిజిటల్ రూపం

డిజిటల్ అనేది రిస్క్ రహితం. ఇ-రూపాయిని భౌతిక కరెన్సీతో
మార్చుకోవచ్చు.
నగదు మీద ఆధారపడటం తగ్గుతుంది. నోట్ల ముద్రణ ఖర్చు
తగ్గుతుంది.

	గ్లో బల్
డిజిటల్
దోహదపడుతుంది.

చెల్లింపుల

వ్యవస్థ

సృష్ట ించటానికి

నకిలీ కరెన్సీ సమస్యను వదిలించుకోవటానికి సహాయపడుతుంది.
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జాతీయం

90వ ఇంటర్ పోల్ సర్వసభ్య సమావేశం

90వ ఇంటర్ పోల్ సర్వసభ్య సమావేశంలో పిఎం మోదీ ప
్ర సంగం

స్
థా నిక ప
్ర యోజనాల కోసం అంతర్
జా తీయ
సహకారానికి పిలుపు

వేదాలలో ఒక శ్లోకపాదం ఉంటుంది - ఆ నో భద్రాః క్రతవో
యన్తు విశ్వతః, దీనర్థం ‘మంచి ఆలోచనలు అన్నీ వైపుల
నుంచీ రానిద్దాం’ అని. ఇంటర్ పోల్ భావన కూడా

భారత తత్వంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఇంటర్ పోల్
లక్ష్యం ‘సురక్షిత ప్రపంచం కోసం పోలీసుల

అనుసంధానం’. ప్రపంచం ఎన్నో సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న

వేల ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అక్టోబర్ 18న న్యూ ఢిల్లీ
ప్రగతి మైదాన లో 90 వ ఇంటర్ పోల్ సర్వ సభ్య
సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. స్థానిక

ప్రయోజనాలకోసం అంతర్జాతీయ సహకారానికి
పిలుపునిచ్చారు.

చ

ట్టాన్ని అమలు చేయటంలో ఉన్న తాత్వికతను
భారత ప్రాచీన తత్వవేత్త చాణక్యుడు చక్కగా
వివరించాడు. ఆన్వీక్ష త్రయంలో చెప్పినట్టు ..
ఆన్వీక్షకీ త్రయీ వార్తానామ్ యోగ క్షేమ సాధనో దండఃతస్య
నీతిః దండనీతిః అలబ్ధ లాభార్థా లబ్ధ పరిరక్షణీ, రక్షిత వివర్ధినీ
వృద్ధస్య తీర్థేషు ప్రతిపాదినీ చ... అంటే, ఒక సమాజపు భౌతిక,
ఆధ్యాత్మిక సంక్షేమం నిలబడేది చట్టాన్ని అమలు చేయటం
ద్వారానే. చాణక్యుడి మాటల్లో చెప్పాలంటే, చట్టాన్ని అమలు
చేయటం వలన మనకు లేనిది సాధించుకోవటం, ఉన్నది
రక్షించుకోవటం, మనం కాపాడుకున్నది పెంచుకోవటం, అది
అవసరమైన వాళ్లకు చేరటం సాధ్యమవుతుంది.

చట్టాన్ని అమలు చేయటంలో ఇది కలుపుకుపోయే వైఖరికి
అద్దం పడుతుంది. ప్రపంచం నలుమూలలా ఉండే పోలీస్
దళాలు కేవలం ప్రజలను రక్షించటమే కాకుండా సామాజిక
సంక్షేమాన్ని మెరుగుపరుస్తారు. ఏ సంక్షోభం ఏర్పడినా
సమాజ స్పందనలో వారు ముందు వరుసలో ఉంటారు.
కోవిడ్-19 సంక్షోభ సమయంలో ఇది స్పష్టంగా కనిపించింది.
90 వ ఇంటర్ పోల్ సర్వ సభ్య సమావేశం ప్రారంభిస్తూ
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు. “ప్రపంచ వ్యాప్తంగా
పోలీసులు తమ ప్రాణాలకు తెగించి మరీ ప్రజల ప్రాణాలు
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‘‘సంక్షోభ సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోలీసు

బలగాలు ముందంజలో ఉన్నాయి. ప్రజా సేవలో తమ

ప్రాణాలను అర్పించిన జవాన్లను అభినందిస్తున్నాను’’ నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

90వ ఇంటర్ పోల్ సర్వసభ్య సమావేశం

అక్టో బర్ 18-21 మధ్య  ఢిల్
లీలో  జరిగిన 90 వ
ఇంటర్ పోల్ సర్వసభ్య సభ

రక్షిస్తారు. చాలామంది ప్రజాసేవలో ప్రాణాలు వదిలిన
సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళకు శిరస్సు వంచి
నమస్కరిస్తున్నాను.

అక్టో బర్ 18-21 మధ్య న్యూ ఢిల్లీలోని ప్రగతి మైదాన్ లో 90 వ
సర్వసభ్య సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి 195 ఇంటర్ పోల్
సభ్య దేశాల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. వారిలో మంత్రులు, పోలీస్
ఉన్నతాధికారులు, జాతీయ సెంట్రల్ బ్యూరో చీఫ్ లు, సీనియర్ పోలీస్
అధికారులు ఉన్నారు. ఇంటర్ పోల్ అత్యున్నత పాలకమండలి సర్వ
సభ్య సమావేశమే. ఏడాదికోసారి సమావేశమై నిర్వహణకు
సంబంధించి కీలక నిరయా
్ణ లు తీసుకుంటుంది.
25 ఏళ్ల తరువాత ఇంటర్ పోల్ సమావేశం భారత్ లో జరిగింది
చివరిసారి 1997లో జరిగింది.
భారత స్వాతంత్య్ర స్వర్ణో త్సవాల సందర్భంగా ఇంటర్ పోల్
సమావేశం 2022 లో భారత్ లో జరగాలన్న కోరికకు భారీ
మెజారిటీతో ఆమోదం లభించింది. దీనివలన భారత్ లో అనుసరించి
ఉతమ
్త విధానాలను, శాంతిభద్రతల వ్యవస్థను ప్రపంచానికి చూపే
అవకాశం దక్కింది.
దీనికి ఇంటర్ పోల్ 195 సభ్య దేశాల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.
భారతదేశం తాను ఆచరించే ఉతమ
్త శాంతిభద్రతల పద్ధతులు
చూపింది.
90 వ ఇంటర్ పోల్ సమావేశం సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ స్మారక తపాలా బిళ్ళ, 100 రూపాయల నాణెం విడుదల
చేశారు.

ప్రపంచం స్తంభించినా, దాన్ని సురక్షితంగా ఉంచే పని ఆగదు.
కోవిడ్ సంక్షోభ కాలంలోనూ ఇంటర్ పోల్ ఏడు రోజులపాటు
రేయింబవళ్ళు పని చేసింది” అన్నారు.

మన పోలీసు దళాలు ప్రజలను రక్షించటమే కాదు,
ప్రజాస్వామ్యానికి కూడా సేవలందిస్తారు. భారతదేశంలో జరిగే
స్వేచ్ఛాయుత, సమగ్ర ఎన్నికలను గమనిస్తే, 90 కోట్ల మంది
అర్హు లైన వోటర్లు న్నారు. ఇది దాదాపుగా ఉతర
్త , దక్షిణ అమెరికా
ఖండాల మొత్తం జనాభాకు సమానం.
ఎన్నికల్లో
సాయపడటానికి 23 లక్షల మంది పోలీసులను నియోగిస్తారు.
వైవిధ్యాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టు కోవటంలో ప్రపంచానికి
భారతదేశం ఒక అధ్యయన నమూనా. ప్రధాని మోదీ మాటల్లో
చెప్పాలంటే, “ మన పోలీసు దళాలు రాజ్యాంగం చెప్పినట్టు
నడుచుకుంటారు. వైవిధ్యాన్ని, ప్రజల హక్కులను గౌరవిస్తారు.”
తీవ్రవాదం, అవినీతి, మావకద్రవ్యాల రవాణా, వన్యప్రాణుల
వేట, వ్యవస్థీకృత నేరాల వంటి అంతర్జా తీయ సవాళ్ళను కూడా
మోదీ తన ప్రసంగంలో ప్రస్తావించారు.

“ఈ ముప్పులలో వేగం ఇంతకు ముందు కంటే ఎక్కువగా
ఉంది. ఈ ముప్పు అంతర్జా తీయం అయినప్పుడు బాధ్యత
కేవలం స్థానికంగా మాత్రమే ఉండదు. యావత్ ప్రపంచం
ఒక్కటై ఈ ముప్పులను ఎదుర్కోవాలి” అని ప్రధాని
పిలుపునిచ్చారు. భద్రమైన, సురక్షితమైన ప్రపంచం అందరి
ఉమ్మడి బాధ్యత అవుతుందన్నారు. “పోలీసులకు, చట్టాన్ని
అమలు చేసే సంస్థలకూ మధ్య సహకారాన్ని పెంచుతూ ఒక
విధానాన్ని, పద్ధతులను రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉంది”
అన్నారు. పరారీలో ఉన్న నేరగాళ్లకు రెడ్ కార్నర్ నోటీసులు
జారీ చేయటాన్ని ఇంటర్ పోల్ వేగవంతం చేయాల్సిన
అవసరముందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర హోమ్ మంత్రి
అమిత్ షా, ఇంటర్ పోల్ అధ్యక్షుడు అహ్మద్ నాసర్ అల్ రైజీ,
సెక్రెటరీ జనరల్ జర్గెన్ స్టా క్, సిబిఐ డైరెక్టర్ కూడా పాల్గొన్నారు.

జాతీయం

తి చేసుకుంటుంది
ఇంటర్ పోల్ తన 100 ఏళ్ళను 2023 లో పూర్

భారత పోలీసు దళాలు 900

ఇంటర్ పోల్ ఏర్పాటై

చట్ట పు చట్రాలలో

చట్టాలు అమలు చేస్తాయి.

చేసుకునే సందర్భం

గత 99 ఏళ్లలో ఇంటర్

జాతీయ, 10,000 రాష్ట్ర
వైవిధ్యమైన భాషలు,

సాంప్రదాయాలు ఉన్న

దేశంలో ఇది చాలా కష్ట మైన
పని

100 ఏళ్ళు పూర్తి

2023 లో వస్తుంది.

అందుకే వేడుకకు ఇది
సరైన సమయం

మార్పులు ఉన్నప్పటికీ
పోల్ 195 దేశాలకు
చెందిన పోలీస్

సంస్థలను సమీకృతం
చేసింది.
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చింతన్ శిబిరం

రాష
రు ల ‘మేధోమథన శిబిరం’:
్ట ్ర హోమ్ మంత్
సహకార సమాఖ్య విధానం బలోపేతం

దేశాన్ని మెరుగుపరచటం కోసం కలిసి పని చేయటం రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితోబాటు మన బాధ్యత కూడా. ఈ నేపథ్యంలో సహకార

సమాఖ్య స్ఫూర్తిని ప్రదర్శిస్తూ హర్యానాలోని సూరజ్ కుంద్ లో రాష్ట్రాల హోమ్ మంత్రుల మేధోమథన శిబిరం జరిగింది. అంతర్గత
భద్రత కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ‘విజన్- 2047’ ను ఆచరణలో పెట్ట టానికి, అభివృద్ధి చెందిన దేశం కోసం ‘పంచ ప్రాణ’ కు
కార్యాచరణ పథకం రూపొందించటం దీని లక్ష్యం. ఈ రెండింటినీ ప్రధాని తన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో ప్రకటించారు.

అక్టో బర్ 28న ప్రధాని ఈ శిబిరాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, పోలీస్ దళాల ఆధునీకరణ, సైబర్ నేరాల మీద చర్యలు, మహిళల భద్రత

రా

తదితర అంశాలను చర్చించారు.

జ్యాంగ స్ఫూర్తి, దేశం పట్ల మన బాధ్యత నెరవేర్చాలంటే
రాష్ట్రాలు పరస్పరం సహకరించుకోవాలి. ఒకరి
అనుభవం నుంచి మరొకరు నేర్చుకొని దేశ అభివృద్ధికి కృషి
చేయాలి. శాంతిభద్రతలు కాపాడుకునే అధికారాన్ని రాజ్యాంగం
రాష్ట్రాలకే ఇచ్చినా, దేశ సమగ్రతను, ఐకమత్యాన్ని
కాపాడటంలో రాష్ట్రాలు కూడా అంతర్భాగమే. రాష్ట్రాల హోమ్
మంత్రుల మేధోమథన శిబిరంలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగిస్తూ,
“జాతీయ దృక్పథంతో మనమంతా కలిసి ముందడుగు వేస్తే
మన ముందున్న ప్రతి సవాలూ చిన్నదిగా తయారవుతుందన్న
నమ్మకం నాకుంది. ప్రతి రాష్ట్రమూ సహకరించాలి. దేశం
శక్తిమంతంగా మారితే ప్రతి పౌరుడి, ప్రతి కుటుంబపు శక్తి
పెరిగినట్టే. ప్రతి రాష్ట్రమూ అందించాల్సింది సుపరిపాలన.
అంటే, సమాజంలో చివరి వరుసలో చివరన ఉన్న వారికి
కూడా అన్నీ అందేట్టు చూడటం. భారత ప్రభుత్వం ఇటీవల
అమలులో పెట్టిన శాంతిభద్రతల సంస్కరణల వలన
దేశమంతటా శాంతియుత వాతావరణం కనబడుతోంది. ఈ
కార్యక్రమంలో ప్రధానిమాట్లా డుతూ, “దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రానికీ
పంచప్రాణాలే సుపరిపాలనకు స్ఫూర్తి కావాలి” అన్నారు.
మెరుగైన శాంతిభద్రతలు పంచప్రాణాల దీక్షను బలోపేతం
చేయటంతోబాటు సుపరిపాలన ద్వారా రాష్ట్రాల బలం
విస్తృతంగా పెరగటానికి అవకాశం కల్పిస్తాయి.

మేధోమథన శిబిరంలో ఆరు సెషన్లలో వివిధ అంశాలు
చర్చించారు
అక్టో బర్ 27, 28 తేదీల్లో జరిగిన రాష్ట్రాల హోమ్ మంత్రుల

మేధోమథన శిబిరానికి కేంద్ర హోమ్, సహకార శాఖా మంత్రి అమిత్
షా అధ్యక్షత వహించారు. అక్టో బర్ 28న ప్రధాని వీడియో
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కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా శిబిరాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. శిబిరం ఆరు

సెషన్లలో విస్తృతమైన అంశాలు స్పృశించారు. హోం శాఖ కార్యదర్శి,
రాష్ట్రాల డీజీపీలు, కేంద్ర సాయుధ దళ పోలీసులు, కేంద్ర పోలీస్
సంస్థలు ఈ రెండు రోజుల శిబిరానికి హాజరయ్యారు.

మేధోమథన శిబిరంలో సైబర్ నేరాల నిర్వహణకు ఒక వ్యవస్థ

రూపకల్పన, పోలీసు బలగాల ఆధునీకరణ, నేర న్యాయ వ్యవస్థలో

ఐటీ వాడకం పెరుగుదల, భూ సరిహద్దు ల నిర్వహణ, తీరప్రాంత
రక్షణ తదితర అంతర్గత భద్రతాంశాలు చర్చించారు

దేశంలో మహిళల భద్రత మీద, వారికి సురక్షిత వాతావరణం

కల్పించటం మీద ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఈ అంశాలన్నిటిలో
జాతీయ విధాన రూపకల్పన, ప్రణాళికారచన, సమన్వయం మీద
కూడా శిబిరం చర్చించింది.

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

జాతీయం

సంఘీభావమనే మంత
్రంతో

వారు బలోపేతం చేసిన స్ఫూతి ర్

‘ఏక్ భారత్, శ్
్ఠ భారత్’
రే ష

స్వాతంత్య్ర సముపార్జనకోసం భారతీయులు శతవిధాలుగా పోరాడారు. బ్రిటిష్ నిరంకుశత్వం హద్దులు మీరి

లొంగదీసుకోవటం మొదలు పెట్టినప్పుడు స్వేచ్ఛాపిపాసులు బ్రిటిష్ వారికి బుద్ధి చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
దేశం కోసం సర్వం త్యాగం చేసి స్వాతంత్య్రం సాధించి పెట్టా రు. ఆ సమయంలో యావద్దేశం దేశభక్తితో

ఉప్పొంగింది. స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు తమ సర్వస్వం ధారపోయటం ద్వారా అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు.
ఈ పోరాటంలో వారిలో చాలా మంది అమరులయ్యారు. భారతదేశం ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’

జరుపుకుంటోంది. అది ఈనాటి తరానికి ‘సంస్కార్ ఉత్సవ్’. మనం స్వప్నించిన భారతావనిని సాకారం

చేసుకోవటానికి ఆచరించే “సంకల్ప్ సే సిద్ధి” కి సరైన దశ ఇది. సంఘీభావ మంత్రం పఠిస్తూ ‘ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ
భారత్’ స్ఫూర్తిని రగిల్చిన మన జాతి యోధుల గురించి ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ తాజా సంకలనంలో
చదవండి.
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జాతీయం

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

కర్తా ర్ సింగ్ శరభ...

భగత్ సింగ్ ఈయన ఫోటో జేబులో పెట్టు కునేవాడు

సు

జననం: 1896 మే 24, మరణం: 1915 నవంబర్ 16

ప్రసిద్ధ తిరుగుబాటు యోధుడు భగత్ సింగ్ కోట్లా ది
భారతీయుల గుండెల్లో నిలిచిన దేశభక్తుడు. మరి భగత్
సింగ్ గుండెల్లో పెట్టు కొని ఆరాధించిన యోధుడెవరో మీకు తెలుసా?
ఆయనెవరో కాదు.. కర్తార్ సింగ్ శరభ. ఆయన ఫోటోనే భగత్ సింగ్
ఎప్పుడూ జేబులో పెట్టు కునేవాడు. భగత్ సింగ్ ఒక్కడికే కాదు,
ఎంతోమంది స్వాతంత్య్ర సమర యోధులకు ఆయనొక స్ఫూర్తి.
ఇంతటి గొప్ప విప్లవ యోధుడు కేవలం 19 ఏళ్ల వయసులోనే
ఉరితీయబడ్డాడు. పంజాబ్ లోని శరభ గ్రామంలో 1896 మే 24 న
పుట్టా డు కర్తార్ సింగ్. తరచూ వచ్చే కరవు కాటకాల వల్ల కర్తార్ సింగ్
పుట్టిన ఊరు ఛిద్రం కావటంతో మెరుగైన అవకాశాల కోసం శాన్
ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్ళాడు. బర్కిలీ లోని కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలో
చదువు పూర్తి చేయాలనుకున్నాడు. అమెరికాలో నెలకొన్న జాతి
వివక్ష అతణ్ణి కోపోద్రిక్తుణ్ణి చేసింది. కాలిఫోర్నియాలోని భారతీయులు
ఎదుర్కుంటున్న క్లిష్ట పరిస్థితి కళ్ళారా చూశాడు. భారతదేశంలో
బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదం మీద ప్రతిఘటన ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు.
భారతదేశంలోని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని సాయుధ పోరాటం ద్వారా
కూలదోయాలన్న లక్ష్యంతో 1913 లో ఓరెగాన్ లో గదర్ పార్టీ
ఏర్పాటైంది. ఆ గదర్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో
ఉంది. శరభ కూడా గదర్ పార్టీ కార్యకలాపాలలో చురుగ్గా
పాల్గొనటం మొదలుపెట్టా డు. గదర్ పత్రిక పంజాబీ ఎడిషన్ ప్రచురణ

్తృతి పెంపు దిశగా
విస

గ్రా మీణ పారిశుద
్ధ్యం

పరిశుభ్రమైన దేహంలో పరిశుభ్రమైన మనసు ఉంటుంది.
జీవితంలో పరిశుభ్రంగా ఉండటమంటే జబ్బుల బారిన
పడకపోవటం. దానివల్ల మన ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగ్గా
ఉంటుంది. కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలతో మనం పెద్ద పెద్ద జబ్బులకు
దూరంగా ఉండవచ్చు. మన దైనందిన కార్యక్రమాల్లో పరిశుభ్రతని
చేర్చటానికి భారత ప్రభుత్వం 2014 లో స్వచ్చ భారత్ మిషన్
కింద దేశాన్ని బహిరంగ మల విసరన
్జ కు దూరం చేసే కార్యక్రమం
ప్రారంభించింది.
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బాధ్యత తీసుకున్నాడు. 1914 జులైలో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం
మొదలైనప్పుడు గదర్ పార్టీ సభ్యులు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం మీద
పోరాడటానికి అదే సరైన అవకాశమని భావించారు. భారతీయులను
సమాయత్తం చేయటానికి గదర్ పార్టీ పథక రచన చేసింది. 1914 లో
కర్తార్ సింగ్ భారత్ కి తిరిగి వచ్చాడు. సరిగ్గా అదే సమయంలో
అనేకమంది గదర్ పార్టీ కార్యకర్తలను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అరెస్ట్
చేసింది. అయినా సరే కర్తార్ సింగ్, రాస్ బేహారీ బోస్ లాంటి విప్లవ
వీరులను ఇదేమీ నిరాశపరచలేదు. పంజాబ్ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతాల్లో
బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా సైన్యాన్ని సమీకరించటంలో
నిమగ్నమయ్యారు. కానీ, ఈ కార్యక్రమాన్ని వీరు విజయవంతంగా
అమలు చేయటానికి ముందే బ్రిటిష్ వారికి ఉప్పందింది. కర్తార్ సింగ్
ను అరెస్ట్ చేశారు. అలా పట్టు కున్న వాళ్ళందరినీ లాహోర్ కుట్ర కేసు
పేరుతో తిరుగుబాటుదారులుగా అభియోగాలు మోపారు. కోర్టు లో
క్షమాపణ చెప్పటానికి కర్తార్ సింగ్ నిరాకరించాడు. పైగా, “బ్రిటిష్
వారికి వ్యతిరేకంగా నా ప్రజలను ఏకం చేయటం నా బాధ్యత” అని
గర్వంగా చెప్పాడు. అతడి అచంచల దేశభక్తి న్యాయమూర్తులకు
ఆగ్రహం తెప్పించింది. 1915 నవంబర్ 16న 19 ఏళ్ల శరభ, అతడి
సహచరుడు విష్ణు గణేశ పింగలే లాహోర్ సెంట్రల్ జైల్లో ఊరి
తీయబడ్డారు.

స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ (గ్రామీణ) కింద 10 కోట్ల కు పైగా
మరుగుదొడ్లు కట్టా రు.

ఈ మిషన్ కింద 6 లక్షల గ్రామాలు బహిరంగ మలవిసర్జనకు
దూరమైనట్టు ప్రకటించారు.
భారతదేశపు గ్రామీణ పారిశుద్ధ్యం 1981 లో కేవలం
1% కాగా 2019 నాటికి అది 100% అయింది.

పారిశుద్ధ్యం పూర్తికావటమంటే ఇళ్ళలో మరుగుదొడ్లు
ఉన్న జనాభా శాతం లెక్కించటం

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

జాతీయం

దీనబంధు సర్ చోటూ రామ్
బ్రి టిష్ వారితో పోరాడినై రతు బంధు
జననం: 1881 నవంబర్ 24, మరణం: 1945 జనవరి 9

బ్రి

టిష్ వారి మీద అవిశ్రాంతంగా పోరాడిన సుప్రసిద్ధ

అర్థం చేసుకున్నారు. పశ్చిమ, ఉత్తర భారత దేశం మీద ఆయన

రైతుబంధుగా పేరు మోసారు. ఇప్పటి హర్యానాలోని జజ్జ ర్

ఆయన చెప్పేది వినటానికి నిరాకరించే ముందు వందసార్లు

స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడు దీనబంధు సర్ చోటూరామ్

సమీపంలో ఉన్న గర్హి సంపలా అనే కుగ్రామంలో 1881 నవంబర్

24న ఒక సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టా రాయన. అప్పులిచ్చే

ప్రభావం ఎంత ఎక్కువగా ఉండేదంటే బ్రిటిష్ పాలకులు కూడా
పునరాలోచించాల్సి వచ్చేదంటారు.

ఇదే కాదు, భాక్రా డామ్ కట్టా లన్న అసలు ఆలోచన చోటూ రామ్

ఒకాయన ఒకసారి అప్పివ్వటానికి బదులు చౌధురీ చోటూ రామ్ ని

దే. బిలాస్ పూర్ రాజాతో భాక్రా డామ్ నిర్మాణానికి ఒప్పందం మీద

ఒకరోజు వేలాది మంది పట్వారీల భవిష్యత్తు నిర్ణయించగలవాడు

ఈనాటికీ ఈ డ్యామ్ వలన లబ్ధి పొందుతూనే ఉన్నారు. రైతులు,

పట్వారీ కమ్మని సలహా ఇచ్చాడు. తాను సలహా ఇస్తున్న మనిషి

అవుతాడని ఆ సలహా ఇచ్చినవాడు కనీసం ఊహించి కూడా ఉండడు.

తన సొంత సామర్థ్యంతో పోరాడుతూ, చౌధురి ఒక దశలో పంజాబ్
రెవెన్యూ మంత్రి కూడా అయ్యారు. 1916 లో రోహ్తక్ లో కాంగ్రెస్
కమిటీ ఏర్పాటైనప్పుడు చోటురామ్ దానికి అధ్యక్షుడయ్యారు.

అయితే, మహాత్మాగాంధీ సహాయ నిరాకరణోద్యమ సమయంలో
ఆయనతో విభేదించి ఆ పదవి నుంచి వైదొలిగారు. యూనియనిస్ట్

పార్టీ ఏర్పాటు చేసి 1937 ప్రొవిన్షియల్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో
గెలిపించారు. అభివృద్ధి, రెవెన్యూ శాఖామంత్రి కూడా అయ్యారు.

ఆయన గురించి చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి మాట్లా డుతూ,
“చౌధురి చోటూరామ్ కి అత్యున్నత లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకోవటమే
కాదు, వాటిని సాధించే మార్గం కూడా తెలుసు” అన్నారు. ఆయన
అత్యంత ప్రభావశీలమైన సంస్కర్తగా ఆ రోజుల్లో పేరు తెచ్చుకున్నారు.

రైతులు, కార్మికులు, బడుగు, బలహీన వర్గాల గొంతుకగా నిలిచారు.
దేశంలోని విచ్ఛిన్నకర శక్తుల మీద ఆయన పోరాడారు. రైతులు,
చిన్నవ్యాపారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలనూ, సవాళ్ళనూ ఆయన

సంతకం చేశారాయన. పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్ ప్రజలు
కార్మికుల పట్ల చోటూరామ్ కనబరచిన వైఖరినే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

సారధ్యంలోని ప్రభుత్వం కూడా అనుసరించటం, ఆ వర్గాల
సాధికారత కోసం కృషి చేయటం కనిపిస్తుంది. నాణ్యమైన విత్తనాలు
అందించటం, మార్కెట్ సౌకర్యాలు కల్పించటం లాంటివి అందులో

భాగమే. రైతులకు వారి ఉత్పత్తులకు సరసమైన ధరలు లభించేలా

చేయటం, వాతావరణ అనిశ్చితి నుంచి రైతులను కాపాడటం,
ఆధునిక విత్తనాలు అందించటం, తగినంత యూరియా, సరైన
సాగునీటి వ్యవస్థ సమకూర్చటంతోబాటు భూసార పరిరక్షణ కూడా

ప్రభుత్వం చేపట్ట ింది. 2018 అక్టో బర్ 9న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
హర్యానాలోని సంప్లా లో చోటూ రామ్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు.

ఆ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లా డుతూ, “చౌధురి చోటూ రామ్ ఆ
ప్రాంతంలో చెప్పుకోదగిన సేవలందించిన సామాజిక సంస్కర్తల్లో

ఒకరు” అన్నారు. అట్ట డుగు వర్గాల వారిని పైకి తీసుకు రావటానికి
ఆవిశ్రాంతంగా కృషి చేసిన వ్యక్తిగా చోటూరామ్ ను అభివర్ణించారు.

శాంతీ ఘోష్

15 ఏళ
్ల వయసులోనే ఒక
బ్రి టిష్ అధికారిని కాల్చిన వీరవనిత

స్వా

జననం: 1916 నవంబర్ 22; మరణం: 1989 మార్చి 28
తంత్య్ర పోరాటంలో విప్లవ నాయకిగా

కోమిల్లా లో విద్యార్థి సంఘానికి శాంతీ ఘోష్ వ్యవస్థాపక సభ్యురాలు.

లోని కోల్ కతాలో 1916 నవంబర్ 22 న

లక్ష్యం విప్లవ కార్యకలాపాలు చేపట్ట టం.

పేరుమోసిన శాంతీ ఘోష్ పశ్చిమ బెంగాల్

జన్మించారు. శాంతి తండ్రి దేబేంద్రనాథ్ ఘోష్ కొమిల్లా లోని విక్టో రియా
కాలేజ్ లో తత్వశాస్త్ర ఆచార్యులుగా పని చేసేవారు. ప్రాథమిక విద్య

ఇంట్లోనే కొనసాగుతుండగా దేశభక్తికి అప్పుడే బీజాలు పడ్డాయి.

ఆ తరువాత విప్లవ సంస్థ జుగంతర్ పార్టీలో చేరారు. ఈ పార్టీ ప్రాథమిక
ఈ సంస్థ శాంతికి కర్ర సాము తదితర పోరాట విద్యల్లో నూ,

ఆయుధాల వినియోగంలోనూ శిక్షణ ఇచ్చింది. ఆ తరువాత ప్రత్యేక
ప్రచారోద్యమానికి ఆమె ఎంపికైంది. 15 ఏళ్ల శాంతీఘోష్ తోబాటు
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జాతీయం

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

మీరాబెన్

భారత స్వాతంత్య్ర సమరంలో పాల్
గొ న్న
మహాత్మాగాంధీ సన్నిహిత సహచరురాలు

మ

జననం: 1892 నవంబర్ 22; మరణం: 1982 జులై 20

హాత్మా
గాంధీకి
ప్రపంచవ్యాప్తంగా
అనుచరులున్నారు. కానీ, వారిలో ఒక
సంపన్నురాలైన మహిళ ఉన్నారు. సత్యం,
అహింస బాటలో నడవటానికి ఆమె దేశం వదిలారు. ఆనుచరురాలు
మరెవరో కాదు. మీరాబెన్. ఆమె అసలు పేరు మెడలీన్ స్లేడ్. బ్రిటిష్
నావికాదళాధికారి ఎడ్మండ్ స్లేడ్ కూతురు. బ్రిటన్ లో 1892 నవంబర్
22 న పుట్టా రు. మహాత్మాగాంధీ అహింసా సిద్ధాంతానికి
ప్రభావితురాలై భారతదేశాన్ని ఆమె సొంత దేశంగా చేసుకున్నారు.
మహాత్ముడి సిద్ధాంతాలనూ, స్వాతంత్య్ర ఉద్యమాన్నీ ముందుకు
తీసుకుపోవటానికి జీవితమంతా అంకితం చేశారు. ఆమె భారత
స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి పాటుపడిన బ్రిటిష్ మహిళ.
ఆమె భారతదేశంలో 34 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. 1925
నవంబర్ 7న అహమ్మదాబాద్ వచ్చారు. మహాదేవ దేశాయ్, వల్ల భ్
భాయ్ పటేల్, స్వామి ఆనంద్ ఆమెకు స్వాగతం పలికారు. మాహాత్మా
గాంధీ ఆమెకు మీరాబెన్ అని పేరు పెట్టి సబర్మతి ఆశ్రమంలోనే
ఉండటానికి అవకాశం కల్పించారు. అప్పటి నుంచీ ఆమె
మహాత్ముడికి నమ్మకస్తురాలైన అనుచరురాలయ్యారు. ఎప్పుడూ
ఆయనతోనే ఉండేవారు. బాపూ ఆమెను కూతురిలా చూసేవారంటారు.
భారత్ లో ఉన్న తొలినాళ్ళలో ఆమె హిందీ నేర్చుకొని గ్రామాలకు
వెళ్ళి భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. తక్కువ కాలంలోనే ఆమె
మహాత్ముడికి విశ్వసనీయమైన సహచరులలో ఒకరయ్యారు. 1931
లో రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి గాంధీ వెంట లండన్

వెళ్లా రు. లండన్ నుంచి భారత్ కు తిరిగి వచ్చాక ఖాదీ గురించి
ప్రచారం చేస్తూ దేశమంతా పర్యటించారు. సీదాసాదా నూలు
దుస్తులు ధరించి ఊరూరా తిరిగారు. మహాత్మా గాంధీ సందేశాన్ని
అనుసరిస్తూ అహింసా సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేస్తూ గడిపారు.
యంగ్ ఇండియా, హరిజన్ పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాశారు.

పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమంలో ఆమె అనేక సార్లు అరెస్టయ్యారు,
కస్టడీలో గడిపారు. ఆమె భారత్ లో ఉంటూ అమెరికాకు, బ్రిటన్ కు
సమాచారం చేరవేస్తున్నారని కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అభియోగం
మోపింది. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సమయంలో కూడా ఆమె
అరెస్టయ్యారు. 1942 ఆగస్టు 9 నుంచి 1944 మే 6 వరకు
పూణెలోనూ ఆగాఖాన్ ప్యాలెస్ లో జైలు జీవితం గడిపారు.
ఆమెతోబాటు అరెస్ట్ అయినవారిలో మహాత్మాగాంధీ, ఆయన భార్య
కస్తూర్బా గాంధీ, కార్యదర్శి మహదేవ్ భాయ్ దేశాయ్, ప్యారేలాల్
నాయర్, సరోజినీ నాయుడు, డాక్టర్ సుశీలా నాయర్
తదితరులున్నారు. 1947 లో ఆమె ఋషీకేశ్ లో ఒక ఆశ్రమం
ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ తరువాత 11 ఏళ్ళపాటు భారతదేశంలోని
వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. సామాజిక ప్రాజెక్టు లతోబాటు
పర్యావరణ విషయాల మీద కృషి చేశారు. 1959 జనవరి 18న ఆమె
ఇంగ్లండ్ నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళారు. ఏడాది తరువాత వియన్నా
వెళ్ళి జీవితాంతం అక్కడే ఉన్నారు. 1982 లో భారత ప్రభుత్వం
ఆమెను పద్మ విభూషణ్ తో సత్కరించింది. 1982 జులై 20 న ఆమె
చనిపోయారు.

ఆమె సోదరి సునీతీ చౌధురి క్రిస్మస్ కు ముందు చాక్లెట్స్ ఇచ్చే నెపంతో

ఖరగ్ పూర్ లోని హిజ్లీ డిటెన్షన్ క్యాంపుకు పంపారు. శాంతిని వేరుగా

వెళ్లా రు.

ప్రభుత్వానికీ 1939 లో జరిగిన చర్చల ఫలితంగా ఏడేళ్ళ శిక్ష తరువాత

కొమిల్లా లోని జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ చాల్స్ జాఫ్రీ బక్లాండ్ స్టీవెన్స్ దగ్గరికి

స్టీవెన్స్ ఆ చాక్లెట్ తిని, “చాలా రుచిగా ఉన్నాయి” అన్నాడు. ఆ

మాట విన్న వెంటనే శాంతీ ఘోష్, సునీతీ చౌధురి దుపట్టా కింద

దాచిన పిస్టల్ తీసి , “సరే, ఇదెలా ఉంది మేజిస్ట్రేట్ గారూ?” అని
అడుగుతూ మేజిస్ట్రేట్ మీద కాల్పులు జరిపారు. కొద్ది సేపటికే మేజిస్ట్రేట్

ప్రాణాలు పోయాయి. ఈ ఘటన తరువాత శాంతీ ఘోష్, సునీతీ

చౌధురి అరెస్టయ్యారు. మేజిస్ట్రేట్ ను చంపిన అభియోగం మీద

విచారణ జరిగింది. ఇద్దరి వయసు దృష్ట్యా వారికి జీవిత ఖైదు విధించి
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మరో బారక్ లో పెట్టా రు. అయితే మహాత్మా గాంధీకి,

బ్రిటిష్

ఆమెను విడుదల చేశారు. ఆ తరువాత ఆమె బెంగాలీ మహిళా

కళాశాలలో చేరి చదువు పూర్తి చేశారు. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చాక

ఆమె రాజకీయ, సామాజిక కార్యకలాలాపాలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు.
1952-1962 తిరిగి 1967-68 మధ్య కాలంలో పశ్చిమ బెంగాల్
శాసన మండలి సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. 1962-64 మధ్య

శాసనసభ్యురాలిగా కూడా పని చేశారు.’ అరుణ్ బహ్ని’ పేరుతో ఆమె

బెంగాలీ భాషలో తన ఆత్మకథ రాశారు. 1989 మార్చి28 న ఆమె
మరణించేదాకా దేశ అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తూనే ఉన్నారు.
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అంతర్
జా తీయ సౌరవిద్యుత్  కూటమి

భారత విశ్వయోచన ‘సారథి’

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ‘ఒక సూర్యుడు-ఒక ప్రపంచం –ఒక గ్రిడ్’ అనే

పర్యావరణ హిత మంత్రం ఈ రోజు అంతర్జాతీయ వేదిక మీద ప్రతిధ్వనిస్తోంది.
పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల ఆయన దార్శనికత కేవలం వాగ్దానం కాదు, సరికొత్త
ఆలోచనకు బాట. పర్యావరణ పరిరక్షణ దిశగా తీసుకున్న చొరవ ఫలితంగా

పారిస్ వాతావరణ మార్పు సదస్సు లో ఫ్రాన్స్ తో కలిసి భారత్ 2015 నవంబర్
30 న అంతర్జాతీయ సౌర విద్యుత్ కూటమిని ఆవిష్కరించింది. 15 దేశాల
సంతకాలతో ఆరంభమైన కూటమి ఈ రోజు 109 సభ్య దేశాలతో

కొనసాగుతోంది. ఇలాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థ ఇదే మొదటిది. దీని కేంద్ర
కార్యాలయం భారతదేశంలోనే ఏర్పాటైంది. ఇటీవలే జరిగిన సర్వ సభ్య

సమావేశంలో భారత దేశానికే మరోమారు అధ్యక్ష స్థానం అప్పగించగా ఫ్రాన్స్
కు సహాధ్యక్ష బాధ్యతలిచ్చారు.
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“అంతర్జా తీయ సౌర విద్యుత్ కూటమి ప్రవంచానికి ఒక
ఆశాకిరణంగా మారింది. ఐఎస్ఎ కేంద్ర కార్యాలయం భారత్ లోనే
ఉండటం కూడా భారతీయులకు సంతోషదాయకం. దీనివల్ల ఐఎస్ఎ
కు మరింత దగ్గరి బంధం ఏర్పడుతుంది. మానవ సంక్షేమం కోసం
ఏర్పాటైన పెద్ద సంస్థల గురించి 21వ శతాబ్దంలో భవిష్యత్తులో
మాట్లా డుకునేటప్పుడు కచ్చితంగా ఐఎస్ఎ పేరు అందులో ముందు
ఉంటుందని అనుకుంటున్నా. వాతావరణ న్యాయం అందేట్టు
చూడటానికి ఐఎస్ఎ ద్వారా మనం ఒక పెద్ద వేదికను కల్పించాం.
రాబోయే తరాలకు మనందరం కలసి ఒక పెద్ద మానవతావాద
బహుమతి ఇచ్చాం.
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

