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  టోక్యో ఒలంపిక్స్



మొక్కవోని ధరై్యసాహసాలకు 22 ఏళ్ళు
విజయ్ దివస్
కార్గి ల్ 

మంచు పర్వతాల్లో  జరిగే యుద్ధా ల్లో  ఎత్తుల్ ఉన్న 
సైన్యానికి గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.  
శత్రువు 18000 అడుగుల నంచి ద్డి 
చేస్తున్నప్పుడు విజయావకాశాలు తక్కువే ఉంటాయి.  
ఇదే పరిస్థితిని భారత సైనయాం 22 ఏళ్ళ క్రితం 
ఎదురకుంది.  అయితే, అని్న అవరోధాలనూ 
అధిగమంచి విజయాని్న కైవసం చేస్కంది.  ఎత్తైన 
పర్వతాలల్ జరిగే ఇటువంటి యుద్ధా లల్ విజయం 
పందడం అనేది చాలా అరుదు.  శ్రత్వు క్రిపిస్తున్న 
గుళ్ళ వర్షా ని్న తటుటు కని నిలబడి మన సైనిక్లు 
వ్యాహాత్మక ప్ంతాలన ఆక్రమంచుకోవడానికి తమ 
ప్ణాలన తాయాగం చేశారు.  జులై 26, 1999న 
భారత్ విజయంతో కారిగిల్ యుదధాం ముగిస్ంది.  
కారిగిల్ యుదధా 22వ వారిషాకోత్సవం సందర్ంగా, మన 
దేశం గరి్వంచేలా పోర్డిన సైనిక్లందరికీ దేశం 
సెల్యాట్ చేసతుంది.

పర్వత శిఖర్ల నంచి శత్రువు మనపై ద్డి 
చేస్నప్పుడు, మన సైనయాం  క్రింద నంచే 
పోర్టం చేస్ంది.  శత్రువుక్ వ్యాహాత్మక 
అనకూలత ఉన్నప్పటికీ, మొకకువోని ధైరయా 
సాహసాలు ప్రదరి్శంచి, భారత సైనయాం 
విజయం పందింది.  దేశ ప్రజలందరి 
తరఫున్, మన వీర సైనిక్లకూ, భరత మాత 
రక్షణక్ వీర పుత్రులన జన్మనిచిచిన వారి 
మాతృమూరుతులకూ ప్రణమలులో త్న్్నన.

-నరంద్ర మోదీ
ప్రధాన మంత్రి 
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కమ్యూనికేషన్ చిరునామా, 
ఈ–మెయిల్ :

రూమ్ నెంబర్   –278, బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ 
& కమ్యూనికేషన్, 2వ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, 

న్యూఢిల్లో-110003

పతాక 
శీర్షిక  

లోప ల పేజీలోలో

భారత దేశ జనాభాలో 65 శాతం మంది 35 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసున్న వారే. వీరికి 

భారత్ ను అతిపెద్ద క్రీడా దేశాలలో అగ్రభాగంలో నిలబెట్టాలని ఎన్్న ఆశలంట్యి.

ఆరోగ్యకరమైన భారత్ కోసిం 
యువతకు నపైుణ్్యల శిక్షణ

జాతి ఉదయోమంగా  మారిన క్రీ డలు

‘డిడి ఫ్రీ డిష్’ ఒక గేమ్  ఛంజర్ లా నిలసు్తంది.

‘స్కుల్, రీ-స్కుల్, అప్ -స్కుల్(నైపుణ్ం, 
నైపుణ్్నికి మెరుగు, నైపుణ్ వికాసాల)’ 
అనే మంత్రానికి ఎంతటి ప్రాధాన్ం ఉందో 
కోవిడ్ మహమ్మారి కాలం రుజువు చేస్ంది.

వయో వృద్ధుల సాధికారత కోసం 
ప్రభుత్ం పల చర్ల

పరీ తిష్టా త్మక పథకం

నై పుణయో భారతం

నమ్మకం, ప్రీ త్స్హకాలతో కూడిన సంస్కరణలు

వృద్ధు లకు ఆర్థిక 
సావాతింత్య్ ిం

పేజీ 6–8

పేజీ 12–20

పేజీ 24–25

Page 28-29

పేజీ 26–27

కరోనా మహమ్మారి సమయంలో కూడా ప్రతికూల పరిస్థితులను అవకాశంగా 

మలచుకోవడం ద్్రా, కొత్త ఆలోచనలను ప్రోత్సహంచడం ద్్రా, 

జాతి నిరామాణ్నికి సంబంధించి నూతన భారతం ఒక సరికొత్త మ్రుపును 

చూస్తంది. ఈ మ్రుపు మోదీ ప్రభుత్్నికి ఒక హాల్ మ్రుకుగా నిలిచింది. 

అందుబాటులో ఉచిత వినోదం

పేజీ 4–5

పేజీ 10

పేజీ 11

పేజీ 30–31

పేజీ 32–34

పేజీ 35

పేజీ 36-37

పేజీ 38-39

పేజీ 40

పేజీ 41

పేజీ 42-43

పేజీ 44

పేజీ 21    –23

పేజీ 9

ఆరిథి క మంతిరీ  భారీ పరీ కటనలు
ఆరిథి క వయోవసథి కు బూసటా ర్ డోస్  

జహంగీర్ రతన్ జీ ద్ద్భాయి ట్ట్  

కంద్ర మంత్రి వర్ం పునర్్యవస్థికరణ కాక మందటి క్రీడల, యువజన వ్వహారాల శాఖ 
సహాయ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు 

సంక్షిపతు  వారతు లు 

వయోక్తు త్ం 

మంతిరీ  మండల నిర్ణ యాలు  

అంతర్జా తీయ యోగా దినోతస్వం  

కరోనాపై  యుద్ం 

భూసార పరిరక్షణలో 
పరీ పంచంలోనే భారత్ మందంజ  
సా్వలంబన దిశలో బొమ్మల 
పరిశరీ మ
జాతీయ తీర్్మనం/ఆజాదీ కా 
అమృత్ మహోతస్వ్
ఆదాయపు పన్్న ఫై లంగ్   
వారసత్ం/అయోధయో       
దేశ రక్షణలో - సి.ఆర్.పి.ఎఫ్  యోధులు.. 
ఎనో్న ఏళలో  క్రితు  పరీ ఖ్యోతులు

మన్  క్ బాత్ /ఎపిసోడ్ 25: జూన్ 
27, 2021   

ఇంటర్్యో:

సంపాద కుడు 
జైదీప్ భట్నాగర్, 
ప్రినిసిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్యూలయెం, 
న్యూఢిల్లో

ప్రచురణ, ముద్రణ
స తయూెంద్ర ప్ర కాష్ , ప్రినిసిపల్ డైరెక్టర్ 
జనరల్, బిఒసి 
బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & క మ్యూనికేష న్ 
తరఫున 
ముద్ర ణ  
ఇన్ ఫినిటీ అడ్వరె్్టజెంగ్ సరీ్వసెస్ ప్రైవేట్ 
లిమిటెడ్, ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్, 
10వ ఫ్లోర్, న్యూఢిల్లో–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్, 
ఎన్ హెచ్–1, ఫరిదాబాద్–121003.

డిజైనర్ టీమ్
శ్యూమ్ శెంకర్ తివారి
రవెంద్ర కుమార్ శర్మ
దివాయూ తల్్వర్
అభయ్ కుమార్ గుపాతా

టీమ్
విభోర్ శర్మ
చెందన్ కుమార్ చౌదరి
సుమిత్ కుమార్(ఇెంగ్లోష్), అనిల్ 
పటేల్(గుజర్తి)
కొటేరు శ్రావణి (తెలుగు), నదీమ్ 
అహ్మద్(ఉరూదూ),
సోనిత్ కుమార్ గోస్్వమి (అస్సిమీ), 
వినయ పి.ఎస్  (మలయాళెం)

కన్సల్టంగ్ ఎడిటర్
సెంతోష్ కుమార్
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సంపాద కీయం
సాదర నమసాకురం,
కతతు టీకా విధానంల్ భాగంగా కంద్ర ప్రభుత్వం తొలి రోజే దేశవాయాపతుంగా 86 లక్షల కోవిడ్–19 టీకా మోతాదులన వేస్ కరోన్ 

మహమా్మరిపై తనక్న్న పోర్ట సంకలా్పని్న సూచించింది. టీకా కారయాక్రమంల్ భారత్ ఇతర దేశాల కంటే ముందంజల్ ఉంది. 
కోవిడ్ క్ వయాతిరేకంగా పోర్టాని్న బల్పేతం చేసందుక్ కంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ముందు వరుస ఉద్యాగులక్ (ఫ్ంట్  లైన్ 
వారియర్్స క్) నైపుణాయాల శిక్షణ ఇసూతు భవిషయాత్ కోసం సన్్నహాలు ప్రంభంచింది. 

దేశాని్న అని్న రంగాలల్ వేగవంతమైన అభవృదిధా బాట పటిటుంచేందుక్ భారతీయ యువత ఎంతో ఉతా్సహంగా ఉన్్నరు. 
మన దేశ యువత వినూత్న ఆవిషకురణలు, సాంకతికత నైపుణాయాలు కరోన్ మహమా్మరిని సమరథివంతంగా ఎదురకునేందుక్ 
దేశానికి సాయం చేస్తున్్నయి. ఒలింపిక్్స ల్ కూడా భారత్ తన సతాతు చాటేందుక్ స్దధామైంది. ఈ కారయాక్రమంపై క్రీడాకారులు 
చూపుత్న్న ఉతా్సహం, ఉలాలో సం నిజంగా అదు్తంగా ఉన్్నయి. దేశం తరఫున ఒలింపిక్్స ల్ ప్తినిధయాం వహంచేందుక్ 
మారుమూల గ్రామాలు, చిన్న చిన్న పటటుణాల నంచి ఎంతో మంది క్రీడాకారులు ఎన్్న సవాళలోన, అడ్ంక్లన ఎదురకుని ఈ క్రీడా 
ఉత్సవంల్ పాలగి ంటున్్నరు. ఈ టోకోయా ఒలింపిక్్స ల్ తన క్రీడాకారులపై భారత్  ఎన్్న ఆశలన పెటుటు క్ంది. దేశవాయాపతుంగా ఉన్న 
క్రీడాకారులన గురితుంచి, వారి భవిషయాత్ న మరింత ప్రకాశవంతంగా తీరిచిదిదే్దందుక్ కంద్ర ప్రభుత్వం పలు కారయాక్రమాలన కూడా 
ఆవిషకురించింది. ‘ఖేల్ ఇండియా’ లాంటి కారయాక్రమాలన, పథకాలన ప్రతేయాకంగా ఒలింపిక్్స  ల్ పాలగి నే క్రీడాకారుల అవసర్ల 
కోసం లేద్ మారుమూల ప్ంతాల్లో  ఉన్న క్రీడా ప్రతిభన గురితుంచడంపై దృష్టు సారించాయి. దేశంల్ సరికతతు క్రీడా సంసకుకృతిని 
అభవృదిధా చేయడంల్ ఇవి ప్రోతా్సహకరమైన ఫలితాలన అందిస్తున్్నయి. క్రీడలు ప్రస్తుత సమాజానికి, దేశానికి జీవన విధానంగా 
మార్యి. టోకోయా ఒలింపిక్్స ల్ పాలగి నే మన క్రీడాకారుల విశేషాలపై, క్రీడల ద్్వర్ ప్రపంచంల్ భారత్  ఒక మృదువైన శకితుగా, 
అంటే ఎలాంటి బలవంతాలు లేక్ండా ఇతర దేశాలన తమ వైపుకి ఆకటుటు క్నే దేశంగా మార్లనకోవడంపై ఈ సంచికల్ పతాక 
శీరిషాకన అందిస్తున్్నం. 

వయో వృదుధా ల సాధికారతే లక్షష్ంగా ఉన్న ప్రధాన మంత్రి వయ వందన యోజన, నిజాయితీపరులైన పన్న చెలిలోంపుద్రుల 
కోసం ఈ–ఫైలింగ్ 2.0 ఆవిషకురణ, భూ పరిరక్షణపై భారత్ క్ ఉన్న నిబదధాతన ఐకయార్జయాసమతి వేదికపై పునరుద్ఘా టించడం, కరోన్ 
మహమా్మరి సమయంల్ సరికతతు ఆశగా చిగురించిన యోగా, దేశంల్ తీస్కచిచిన పలు సంసకురణలన ప్రసాతువిసూతు ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ ప్రతేయాక బాలో గ్ వంటివి ఈ సంచికల్ ప్రతేయాక ఆకరషాణగా ఉన్్నయి. అదే విధంగా గ్రామీణ భారతానికి ఆశీర్వచనంగా, 
తక్కువ ధరక జీవిత కాలం పాటు ఉచితంగా విన్ద కారయాక్రమాలన అందిసూతు డి.టి.హెచ్ ప్రపంచంల్ డి.డి ఫ్రీ డిష్  అగ్రగామగా 
ఎదిగింది.

అమృత్ మహోత్సవ్  కారయాక్రమాల్లో  భాగంగా.. తమ కలానికి ఉన్న శకితుతోనే సా్వతంతయా్ర సముపార్జన్ కాంక్ష మరింత ఉటిటుపడేలా 
చేస్న ఇద్దరు మహోన్నతమైన వయాక్తులు– ల్కమానయా తిలక్, మునిషా ప్రేమ్ చంద్ ల జీవన విధాన్లన ప్రజల్లో కి తీస్కచేచిందుక్ కృష్ 
చేశాం. భారత రత్న పురసాకుర్ని్న దకికుంచుక్న్న ఒక ఒకకు పారిశ్రామక వేతతు జెఆరి ్టాటా పై ప్రతేయాక కథన్ని్న కూడా ఈ సంచికల్ 
ప్రచురించి, సమాజానికి ఏదైన్ తిరిగి ఇవా్వలనే సందేశాని్న అందిస్తున్్నం. 

కోవిడ్ సూచనలన అనసరిసూతు స్రక్షితంగా ఉండండి, మాక్ మీ సలహాలన అందిసూతు ఉండండి.
అడ్రస్ :   రూమ్ నం-278 బ్యారో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమూయానికషన్,
  రండవ ఫ్లో ర్, సూచన్ భవన్, నూయాఢిల్లో – 110003
e-mail:   response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భట్నాగర్)
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ఈ పత్రిక తాజా సంచికల్ ఎంపిక చేస్న అంశాలు 
చాలా సమాచారయుకతుంగా ఉన్్నయి. వాయాధులపై 
పోర్డేందుక్ రోగనిరోధకతన పెంచుక్నేందుక్ 

దేశ ప్రజలు యోగాన అనకరించాలి. సబ్్జట్ 
అంశాలు చాలా ప్రశంసనీయంగా, సమాచార 
యుకతుంగా ఉంటున్్నయి. ఇలాంటివి మరిని్న 

చదివేందుక్ నేన ఇషటుపడుత్న్్నన. 
Khalidhera786@gmail.com

 వివిధ అంశాలపై పరిజాఞా నం పందేందుక్ నూయా 
ఇండియా సమాచార్ మంచి విజాఞా న గని. ఇది 

చాలా ఉపయోగకరంగా, దీనిల్ని అంశాలు చాలా 
ప్రతేయాకంగా, భాష అదు్తంగా ఉంటోంది. తాజా 

అంశాలన అందించేందుక్ ఈ మంచి పనిని 
కనసాగించగలరు. మున్మందు కాలంల్ మరింత 

విజయం సాధించాలని కోరుక్ంటున్్నన. 
జ్యూతి పండే

Jyotipandey0102@gmail.com

విభన్న అంశాలపై సమాచార్ని్న తీస్క్ర్వడం 
ద్్వర్ న్లాంటి ఔతా్సహక్లక్ తాజా అంశాలన 
త్లియజేసందుక్ చేపటిటున అత్యాతతుమ కారయాక్రమం 

ఇది. నిజంగా, నేన ఈ పత్రికన ఎప్పటికీ 
చదువుతూనే ఉంటాన. భవిషయాత్ ల్ తీస్క్ర్బోయే 

సంచికలక్ శుభాకాంక్షలు. 
Harshruhi12@gmail.com

జాతి ప్ముఖయాతక్ సంబంధించిన అని్న 
విషయాలన పాఠక్లక్ త్లియజేస్తున్నందుక్ 

నూయా ఇండియా సమాచార్ మొతతుం సంపాదకీయ 
బృంద్నికి ధనయావాద్లు. మీ పత్రిక ఎంతో గొప్ప 
పని చేసతుంది. భారతదేశం మొతాతునికి మరకకుసారి 

ధనయావాద్లు. 
వృతిక తోరియా

vrutikathoria@gmail.com

మన చరిత్రల్ గొప్ప పండిత్ల్లో  ఒకరైన మహరిషా పంతజలికి 
నివాళి అరి్పసూతు....అంతర్్జ తీయ యోగా దిన్త్సవాని్న నిర్వహసూతు 
ఇచిచిన ఎన్ ఐఎస్  ప్రస్తుత సంచికన నేన పందడం చాలా 
సంతోషంగా అనిపించింది. యోగా సాధన ద్్వర్ శరీర్ని్న నితయాం 
సంరక్షించుకోవడంతో పాటు, సరియైన జీవనశైలిని పందుతూ.... 
మానవ జీవితానికి అంతిమంగా కావాలి్సన ఆరోగయాకరమైన, 
సంతోషకరమైన జీవన్ని్న పందవచుచి. ప్ణాంతకమైన కోవిడ్ 
మహమా్మరి ఇంకా మనలి్న విడిచి పోలేదనే సందేశాని్న మీరు అంతే 
విజయవంతంగా ప్రజల్లో కి చేర్చిరు. కానీ మన కరోన్ యోధుల 
చిత్రాలు, విశే లోషణలు అంత ఆత్మసంతృపితుని కలిగించలేదు. గత 
సంఘటనల నంచి నేరుచిక్న్న పాఠాలు, సంతోషకరమైన లేద్ 
బాధాకరమైన సవలు దేశానికిగురుతుగా ఉంటాయి. అతయాయిక పరిస్థితి 
శకాని్న ఒకకుసారి వెనక్కు తిరిగి చూస్క్ంటే, ప్రజాసా్వమయాం యొకకు 
ప్ముఖయాత, ప్రజల భాగసా్వమయాం అరథిమవుత్ంది.  

జగ్ దీశ్ శర్మ
jagdishsharma@ignou.ac.in

మీ సలహాలన్ పంపించే
కమ్యూనికేషన్ చిరునామా,

 ఈ-మెయిల్:
రూమ్ నెం-278, బ్యూరో ఆఫ్ అవుట్ రీచ్ అెండ్ 

కమ్యూనికేషన్, రెెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, 
న్యూఢిల్లో – 110003
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డిజిటల్ చెలిలోంపులక్ ప్ధానయాత పెరుగుతూ ఉంటుండటంతో, కంద్ర 
ప్రభుత్వం స్రక్షితమైన డిజిటల్ చెలిలోంపు వయావసథిన అందించడం 

కోసం పలు కారయాక్రమాలన చేపడుతోంది. సైబర్ మోసాల వలలో తలెతేతు ఆరిథిక 
నషాటు లన అరికటేటుందుక్, హోమ్ మంత్రి అమత్  షా జాతీయ హెల్్ప లైన్ 
155260న, అదేవిధంగా ఫిర్యాదులు సకరించేందుక్ ఒక నివేదన వేదిక 
(రిపోరిటుంగ్ పాలో ట్ ఫామ్)న అందుబాటుల్కి తీస్క్ వచాచిరు. ఈ జాతీయ 
హెల్్ప లైన్, నివేదన వేదికలు సైబర్ మోసాలల్ నషటుపోయిన వయాక్తులు తమ 
ఫిర్యాదులన నివేదించేందుక్ ఒక వయావసథిలాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇవి 
వారు కషటుపడి సంపాదించిన సంపదన కోల్్పక్ండా అరికడతాయి. ఈ 
హెల్్ప లైన్ నంబర్  న ప్రస్తుతం ఏడు ర్షా్రా లు, కంద్ర పాలిత ప్ంతాలు 
(చతీతుస్ ఘడ్, ఢిల్లో, మధయా ప్రదేశ్ , ర్జసాతున్, త్లంగాణ, ఉతతుర్ఖండ్, ఉతతుర్ 
ప్రదేశ్ )లల్ వాడుత్న్్నరు. దేశ జన్భాల్ 35 శాతం మందికి పైగా ఇది 
అందుబాటుల్ ఉంది. ఆవిషకురణ అయిన రండు నలల్లో నే హెల్్ప లైన్ 
155260 నంబర్, మోసగాళలో చేత్ల్లో కి చేరుకోక్ండా 
రూ.1.85 కోటలోక్ పైగా నగదున కాపాడింది. హెల్్ప లైన్, దీని 
సంబంధిత పాలో ట్ ఫామ్ ఎలా పనిచేసాతుయంటే...

 సైబర్ మోసానికి గురైన వయాక్తులు హెల్్ప లైన్ నంబర్ 
155260క్ కాల్ చేయాలి. ఇది సంబంధిత ర్ష్రా 

పోల్స్ల నిర్వహణల్ ఉంటుంది. 
 పోల్స్ నిర్వహణాధికారి మోసపూరిత లావాదేవీ వివర్లన 

ర్స్క్ంటారు. అదేవిధంగా కాల్ చేస్న వారి ప్థమక 
సమాచార్ని్న సకరిసాతురు. ఆ తర్్వత ఈ వివర్లన టిక్కుట్ 
రూపంల్ స్టిజెన్ ఫైన్నిషాయల్ సైబర్   ఫ్రాడ్ రిపోరిటుంగ్, మేనేజ్ మంట్ 
స్సటుమ్ ల్ నమోదు చేసాతురు. 

 ఆ టిక్కుట్ వివర్లు వెంటనే సంబంధిత బాయాంక్లు, వాయాలెటులో , 
మరచింటలోక్ వెళ్తుయి. అవి బాధిత్ని బాయాంక్ లేద్ వాలెట్ ఎకకుడి 
నంచి నగదున కోల్్పయారో ద్నిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  

 ఫిర్యాదు అందినటుటు  బాధిత వయాకితుకి ఎస్ ఎంఎస్  రూపంల్ ధ్రువీకరణ 
వెళతుంది. ఆ నంబరు ఆధారంగా మోసానికి సంబంధించిన పూరితు 
వివర్లు 24 గంటల్లో  నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోరిటుంగ్ పోరటుల్ ల్ 

(https://cybercrime.gov.in/) నమోదు చేయాలని 
సూచిస్తుంది.

 రిపోరిటుంగ్ పోరటుల్ ల్ని వివర్ల ఆధారంగా సంబంధిత 
బాయాంక్ ఆ ఫిర్యాదు (టిక్కుట్)న తన అంతరగిత వయావసథి ద్్వర్ 
తనిఖీ చేస్తుంది. 

పద్మ పురసా్కర్లకు సెపటా ంబర్ 
15 వరకు నామినేషన్లో

బంగార్నిక్ హాల్ మార్్క 
తప్పనిసరి

సమాజ సంక్షేమానికి, దేశానికి నిశ్శబ్దంగా సవ చేసతున్న 
గురితుంపు ఎరుగని హీరోలన గౌరవించడానికి కటుటు బడిన 

కంద్ర ప్రభుత్వం, పద్మ పురసాకుర్లన ప్రజల ‘పద్మ’ 
పురసాకుర్లుగా మారిచింది. పద్మ పురసాకుర్లు 2022క్ 
న్మనేషనలో  స్్వకరించే చివరి తేదీగా సెపెటుంబర్ 15, 2021గా 

నిర్ణయించింది. ఈ పురసాకుర్లన మూడు విభాగాల్లో  
ఇసాతురు. అవి పద్మ విభూషణ్, పద్మ భూషణ్, పద్మ శ్రీ. 
ఏదైన్ రంగంల్ అసాధారణమైన సవ, పనితీరు కనబరిచిన 
వారికి గురితుంపుగా ఈ అత్యాన్నత పురసాకుర్ని్న ఇసాతురు. 
1954ల్ నలకలి్పన ఈ పద్మ పురసాకుర్లన, ప్రతి ఏడాది 

గణతంత్రం దిన్త్సవ సందర్ంగా ప్రకటిసాతురు. పద్మ పురసాకుర్ల 
న్మనేషనలోన కవలం ఆన్ లైన్ ల్నే పద్మ అవార్్స్ పోరటుల్ l https:// 
padmaawards.gov.in ల్ స్్వకరిసాతురు. ఈ పురసాకుర్లక్ 
సంబంధించిన నిబంధనలు https://padmaawards. gov.in/
AboutAwards.aspx. అందుబాటుల్ ఉన్్నయి. 

బంగారు ఆభరణాల కనగోళలోక్ వినియోగద్రులు చూపించే ఆసకితు 
స్పరిచితమే. బంగారం కనడమంటే కవలం అది ఒక అలంకరణగాన్, 
ఆభరణంగాన్ లేద్ సామాజిక హోద్క్ గురితుంపుగాన్ కాక్ండా.. ఆరిథిక 
కషాటు ల సమయంల్ ఆదుక్నేందుక్, భవిషయాత్ క్ ముఖయామైన పెటుటు బడి 
సాధనంగా వినియోగద్రులు భావిస్తుంటారు. మహళలు, చాలా మంది 
గృహణులు ముఖయాంగా గ్రామీణ ప్ంత ప్రజలు బంగార్ని్న పెటుటు బడికి 

ఉతతుమమైన ఎంపికగా భావిసాతురు. వివాహాది 
కారయాక్రమాల్లో  కూడా బంగారు ఆభరణాలన 
బహుమతిగా ఇవ్వడం భారతీయ సంప్రద్యంల్ 
ఆనవాయితీగా వసతుంది. అయితే, నకిల్ లేద్ కల్తుల 
నంచి ప్రజలన కాపాడాలనే లక్షష్ంతో, కంద్ర ప్రభుత్వం 

బంగార్నికి హాల్ మారికుంగ్ న తప్పనిసరి చేస్ంది. ఇది వినియోగద్రులక్ 
స్వచ్ఛమైన బంగార్ని్న అందిస్తుంది. ఆభరణ వరతుకద్రుల విశ్వసనీయతనూ 
పెంచుత్ంది. కల్తు లేద్ నకిల్ బంగారపు మోసాల విషయంల్ 
వినియోగద్రుల భయాలన తొలగించి, వారికి సంతృపితుని కలుగజేస్తుంది. 
మరిని్న వివర్ల కోసం ఈ లింక్ న సందరి్శంచండి: 
https://pib. gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1727661          

సంక్షిప్త వార్తలు 

జాతీయ హెల్్ప లై న్
సురక్షితమైన, భద్రమైన డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవసథి  కోసిం 
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8 శాతం పరిగిన కెవిఐసి అమ్మకాలు
ప్రతికూల పరిస్థిత్లన కూడా అవకాశాలుగా ఎలా మారుచికోవచ్చి 

మన గ్రామాల్లో ని ప్రజల కషటుపడే తత్వం త్లియజెపి్పంది. కరోన్ 
మహమా్మరి సమయంల్ కూడా, ఖాదీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల కమషన్ 
(క్విఐస్) ఎన్నడూ లేనంతగా రికార్ు సాథి యిల్ అమ్మకాలన 
నమోదు చేస్ంది. సా్వవలంబన భారత్, వోకల్ ఫర్ ల్కల్ పిలుపు 
ఈ రంగానికి మరింత ప్రోతా్సహకరంగా నిలిచింది. ఖాదీ ఈ–
పోరటుల్, మాస్కులు, ఖాదీ ప్రకృతి రంగులు, చేతి శానిటైజరులో  వంటి 
ఆవిషకురణా కారయాక్రమాలు కరోన్ మహమా్మరి సమయంల్ కూడా 
క్విఐస్ ఆద్యం పెరిగేందుక్ ద్హదం చేశాయి. 

2020–21 ఆరిథిక సంవత్సరంల్, క్విఐస్ రూ. 95,741 కోటులో  
సూథి ల వారిషాక ఆద్యం. గత ఆరిథిక సంవత్సరం 2019–20ల్ 
ఈ ఆద్యం రూ. 88,887 కోటులో గా ఉంది. అంటే 7.71 శాతం 
పెరుగుదలన నమోదు చేస్ంది. అదే విధంగా 2020–21ల్ 
గ్రామీణ పరిశ్రమల ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు రూ. 92,214.03 కోటలోక్ 
పెరిగాయి. ఇవి 2019–20ల్ రూ. 84,675.29 కోటులో . 2015–
16తో పోలుచిక్ంటే, మొతతుం ఖాదీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల రంగాల 
ఉత్పతితు 2020–21ల్ 101 శాతం వృదిధాని నమోదు చేస్ంది. సూథి ల 
అమ్మకాలు ఇదే కాలంల్ 128.66 శాతం పెరిగాయి. 

ఆమోద రేటింగ్ ల విషయంల్ ఇతర ప్రపంచ అధినేతలతో పోలిసతు మన ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అగ్రసాథి నంల్ నిలిచినటుటు  అమరికా డేటా ఇంటెలిజెన్్స 

సంసథి మారి్నంగ్ కన్సల్టు నిర్వహంచిన తాజా అధయాయనంల్ వెలలోడంది. ప్రధాన మంత్రి 
మోదీ ప్రపంచసాథి యి ఆమోద రేటింగ్ (గోలో బల్ అప్రూవల్ రేటింగ్) 66 శాతంగా ఉంది. ఈ 
రేటింగ్ అమరికా, యుక్, రషాయా, ఆస్రాలియా, ఫ్రాన్్స, క్నడా, బ్రెజిల్, జర్మనీ వంటి 13కి 
పైగా దేశాల అధినేతల కంటే ఎక్కువగా మోదీక ఉంది. ఈ రేటింగ్ ప్రకారం, అమరికా 
అధయాక్షుడు జో బైడెన్, జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఏంజెలా మరకుల్, క్నడా ప్రధాన మంత్రి ట్రూడో, 
ఫ్రాన్్స అధయాక్షుడు మాక్రోన్ లు కూడా ప్రధాన మంత్రి మోదీ కంటే వెనకనే ఉన్్నరు.

ప్రపంచ నాయకులందరిలో ప్రధాని మోదీకి ఆమోద రేటంగ్ అత్యధికం

భారత సైనయాం ధైరయాం, విశ్వసనీయతలతో ప్రపంచవాయాపతుంగా 
ప్రశంసలు అందుక్ంటోంది.  సరిహదు్ద ల భద్రత 

విషయాల్లో ,  కోవిడ్ మహమా్మరి సమయంల్ సాయం 
చేసందుక్ ముందంజల్ నిలవడంల్, శాంతి భద్రతా దళ్లుగా 
ప్రపంచవాయాపతుంగా తన సవలన అందించే విషయంల్ 
భారత్ సైనయాం చూపుత్న్న శౌరయాం విశ్వవాయాపతుంగా గురితుంపు 
పందుతోంది. భారత సైనయాం తాజాగా మరో అరుదైన గురితుంపున 
దకికుంచుక్ంది. దక్షిణ సూడాన్ ల్ ఐకయార్జయా సమతి మషన్ 
(యుఎన్ ఎంఐఎస్ ఎస్ ) ల్ సవలందించేందుక్ వెళిలోన 135 
మంది భారత శాంతిభద్రతా దళ్లు అత్యాతతుమ పనితీరు 
కనబరచడంతో ప్రతిషాటు త్మకమైన ఐకయార్జయాసమతి పతకాలన 
అందుక్న్్నరు. ఐకయార్జయా సమతి శాంతిభద్రతా కారయాకలాపాల్లో  
సైనిక సహకార్లు ఎక్కువగా అందిస్తున్న దేశాల్లో  భారత్ ఒకటి. 
ప్రస్తుతం 12 ఐకయార్జయా సమతి మషన్ లల్ ఎనిమదింటిల్ 5,500 
మంది భారతీయ సైనిక్లు తమ సవలన అందిస్తున్్నరు.    

సూడాన్ లో భారత 
శాంతి భదరీ త్ దళాలకు 

ఐకయోర్జయోసమితి పతకాలు
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నమ్మకంతో చేపట్టా న 
సంస్కరణలు, ప్రీ త్స్హకాలు  

విడ్–19 మహమా్మరి విధాన్ల రూపకల్పనల్ ప్రపంచవాయాపతుంగా ఉన్న ప్రభుతా్వలక్ సరికతతు సవాళలోన తీస్కచిచింది. 
అందుక్ భారత్  కూడా ఏమీ అతీతం కాదు. స్థిరత్వం దెబ్బ తినక్ండా ప్రజా సంక్షేమానికి అవసరమైన వనరులన 
సమీకరించుకోవడం ఆ పెన సవాళలోల్ ఒకటి. ప్రపంచవాయాపతుంగా ప్రభుతా్వలనీ్న ఆరిథిక సంక్షోభం ఎదురకుంటున్న సమయంల్ 
భారత దేశానికి చెందిన ర్షా్రా లు మాత్రం 2020–21ల్ ఎలా తమక్ అవసరమైన నిధులు సమకూరుచికోగలిగాయో మీక్ 
త్లుసా? 

2020–21లో రాష్ట్రాలు అదనంగా రూ.1.06 లక్షల కోట్ల నిధులను సమకూర్చుకోగలిగాయంటే 
మీకు నిజంగా ఆశచురయూం కలుగవచ్చు. 

కంద్ర–ర్షా్రా ల భాగసా్వమయాం పున్దిగా అనసరించిన వైఖరి వలలోనే ఇలా అధిక మొతతుంల్ వనరులన అందుబాటుల్ 
ఉంచడం సాధయామైంది. కోవిడ్–19 మహమా్మరి సమయంల్, మా ఆరిథిక విధాన్లన రూపందించినప్పుడు, ‘అందరి 
విషయంల్ ఒక తరహా వైఖరి’ పరిషాకుర్లు అనసరించడం సాధయాం కాదనే విషయాని్న ప్రధానంగా మేము దృష్టుల్ 
ఉంచుక్న్్నం.  

కో

పిఎం బ్్లగ్

నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

కరోనా మహమా్మరి సమయంలో కూడా ప్రతికూల పరిస్ థితులను అవకాశంగా మలచ్కోవడం ద్వారా, కొత ్త 
ఆలోచనలను ప్రోత్సహంచడం ద్వారా, జాతి నిరా్మణానికి సంబంధంచి న్తన భారతం ఒక సరికొత ్త మార్పును 
చూస ్తంది. కంద్ర–రాష్ట్రాల భాగస్వామయూం, నిరా్మణాత్మక విధానాల రూపకలపున లేద్ పౌర్లను ప్రోత్సహంచందుకు 
సమర థివంతమైన నాయకత్వానినా అందించడం ద్వారా కంద్ర ప్రభుతవాం సమాఖయూ విధానానినా బలోపేతం చస ్తంది. 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ తన అభిప్రాయాలను స్మాజిక మాధయూమం –‘లింక్ డ్ ఇన్’పై దేశ యువత, నిపుణులతో 

పంచ్కునానార్.
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ఖండాతర కోణాలుననా ఒక సమాఖయూ దేశం కోసం రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వాలు సంస్కరణలు చపట్టడానినా ప్రోత్సహస్్త జాతీయ 
స్థియిలో విధానపరమైన చరయూలు రూపందించడం వాస్తవంగా 
సవాలుతో కూడుకుననా విష్యమే. కానీ మన సమాఖయూ వయూవసథిలోని 
శకి్తపై మాకు నమ్మకం ఉంది. కంద్ర–రాష్ట్ర భాగస్వామయూ స్పురి్తతో 
మేం మందడుగేశం.  
2020 మే నలల్, ఆత్మనిర్ర్ భారత్ పాయాకజీల్ భాగంగా ర్ష్రా 
ప్రభుతా్వలు 2020–21 సంవత్సర్నికి అదనంగా నిధులు 
సమీకరించుక్నేందుక్ అనమతి ఇస్తున్నటుటు  కంద్ర ప్రభుత్వం 
ప్రకటించింది. జిఎస్ డిపిల్ 2 శాతం వరక్ అదనంగా నిధులు 
సకరించుక్నేందుక్ అనమతి ఇచాచిం. అందుల్ 1 శాతం నిరి్దషటు 
ఆరిథిక సంసకురణలు అమలు పరిచే షరత్పై అనమతించడం 
జరిగింది. భారత ప్రజా ఫైన్న్్స ల్ ఇది చాలా అరుదైన సంసకురణ. 
అదనపు నిధులు ఉపయోగించుక్నేందుక్ ర్షా్రా లు ప్రగతిశీల 
విధాన్లు చేపటటుడాని్న ప్రోత్సహంచడమే దీని ప్రధాన లక్షష్ం. 
ఇది కవలం ప్రోత్సహంచడమే కాక్ండా, చకకుని ఆరిథిక విధాన్లు 
చేపటటుడం ఎవరో కందరిక పరిమతం కాదనే దురభప్యాని్న 
పోగొడుతోంది. అదనపు నిధుల సమీకరణ కోసం అమలు పరిచిన 
న్లుగు ప్రధాన సంసకురణలక్ (ఒకోకుటి 0.25 శాతం) రండు 
స్వభావాలున్్నయి. 

మొదట, ప్రతి ఒక్క సంస్కరణ కూడా ప్రజల సులభతర 
జీవనానినా మెర్గుపర్స్తంది మఖయూంగా పేదలు, 
మధయూ తరగతి ప్రజలు, వెనుకబడిన వరాగాల జీవనానినా 
మెర్గుపర్సు్తంది. రండు, ఆరిథిక సుస్థిరతను ఇది 
ప్రోత్సహసు్తంది. ఈ సంస్కరణలో్ల మొదటిదైన ‘‘ఒక 
జాతి- ఒక రష్న్ కార్డ్” విధానం కింద రాష్ట్రాలో్లని 
రష్న్ కార్డ్లనినాంటినీ జాతీయ ఆహార భద్రత్ 
చట్టం (ఎన్ ఎస్ ఎఫ్ ఎ) కింద జారీ చయించడం, 
వాటనినాంటినీ కుటంబ సభుయూలందరి ఆధార్  తో 
అనుసంధానించడం.. అనినా చౌక ధరల దుకాణాలు 
ఎలకాట్రనిక్ పయింట్ ఆఫ్ సేల్ డివైజ్ లు కలిగి ఉండేలా 
చూడటం వంటి చరయూలు తీసుకునానాం. 
దీని ప్రధాన ప్రయోజనం వలస కారి్మక్లు దేశంల్ ఏ ప్ంతం 
నంచి అయిన్ ఉచితంగా రేషన్ న పందే అవకాశం ఉంటుంది. 
పౌరులక్ ఈ ప్రయోజన్లన అందించడం మాత్రమే గాక, నకిల్ 
కార్ులు, డూపిలోకట్ వయాక్తులన ఏరివేయవచుచి. 17 ర్షా్రా లు ఈ 
సంసకురణన  అమలు పరచడంతో అదనంగా రూ. 37,600 కోటలో 
నిధులు సమీకరించుక్నేందుక్ అధికారం ఇచాచిం. 

వాయూపర అనుకూలత పంపందించందుకు తెచిచున 
రండో సంస్కరణ ద్వారా కవలం లైసెన్్స ఫీజు 
చెలి్లంచడం ద్వారానే 7 చట్్టల కిందనుననా వాయూపర 
సంబంధత లైసెను్సలను ఆన్ లైన్ లో, సవాచ్ందంగా 

రన్యూ చసే అధకారం కలిపుంచాం. 
అలాగే 12 చటాటు ల కింద చేపటేటు తనిఖీల్లో  అవినీతి, వేధింపులన 
తగిగించడం కోసం కంపూయాటరైజ్్ ర్ండమ్ విధానం మాత్రమే 
అమలు చేయాలనే షరత్ పెటాటు ం. ప్రధానంగా ఈ సంసకురణ (19 
చటాటు లక్ వరితుంచేలా) ‘‘ఇన్ సె్పకటుర్ ర్జ్” ద్్వర్ ఇబ్బందులు 
పడుత్న్న సూక్షష్మ, చిన్న తరహా సంసథిలక్ సాయంగా నిలిచింది. 
పైగా పెటుటు బడుల వాతావరణం మరుగుపడటంతో పాటు భారీ 
పెటుటు బడుల త్వరితాభవృదిధాకి మారగిం స్గమం అయింది. ఈ 
సంసకురణన విజయవంతంగా అమలు పరిచిన 20 ర్షా్రా లక్ రూ. 
39,521 కోటలో అదనపు నిధుల సమీకరణక్ అనమతిచాచిం. ఆస్తు 
పన్నల విధానం హేత్బదధాంగా ఉండాలని 15వ ఆరిథిక సంఘంతో 
పాటు పలు అధయాయన నివేదికలు నొకికు చెపా్పయి.

మూడో సంస్కరణ కింద పట్టణ ప్రాంత్లో్ల ప్రసు్తత 
ధరల ప్రకారం, ఆసు్తల లావాదేవీలకు సంబంధంచిన 
స్్టంపు డ్యూటీ మారగాదర్శకాల కింద పట్టణ ప్రాంత్లో్ల 
ఆస్్త పనునాలు, నీటి కుళాయిల కనెక్షను్ల, మర్గునీటి 

కనెక్షన్లకు ఫ్్లర్ రట్లను ప్రకటించాలని స్చించాం. 
దీని వల్ల పట్టణ ప్రాంత్లో్ల మౌలిక వసతులు 
మెర్గుపడటంతో పట వృదిధికి ఊతం లభించడమే 
కాకుండా... పట్టణ పేద ప్రజలు, మధయూతరగతి ప్రజలకు 
నాణయూమైన సేవలు పందే వీలు కలుగుతుంది. 
ఆస్తు పన్న ప్రగతిశీలంగా ఉండటంతో, పటటుణ ప్ంతాల్లో  పేద 
ప్రజలు ఎక్కువగా లబ్ధా పందుతారు. ఈ సంసకురణ వలలో తరచూ 
వేతన్లు జాపయామవుత్న్న ముని్సపల్ స్బ్బందికి ప్రయోజనం 
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చేకూరుత్ంది. 11 ర్షా్రా లు ఈ సంసకురణన అమల్లో కి తేవడంతో 
అదనంగా రూ.15,957 కోటలోన సమకూరుచిక్నేందుక్ 
అనమతిచాచిం. 

నాలుగో సంస్కరణ రైతులకు ఉచిత విదుయూత్ 
సరఫరా బదులు ప్రతయూక్ష ప్రయోజనాల బదిలీ (డి.
బి.టి)
ఏడాది చివరి న్టికి కనీసం ఒక జిలాలో ల్ ప్రయోగాత్మక 

ప్తిపదికన అమలు పరచడానికి వీలుగా ర్ష్రా సాథి యిల్ విధానం 
రూపందించాలని సూచించాం. అదనంగా జి.ఎస్ .డి.పికి 0.15 
శాతం సమీకరణతో దీని్న అనసంధానం చేశాం. అలాగే టెకి్నకల్, 
వాణిజయాపరమైన నషాటు లు తగిగించడం ద్్వర్ ఆద్య, వయాయాల 
మధయా వయాతాయాసం తగిగించడానికి (ఒకోకు ద్నికి జి.ఎస్ .డి.పిల్ 0.05 
శాతం వంత్న) ప్రోతా్సహకం కలి్పంచాం. దీనివలలో డిస్్రాబ్యాషన్ 
కంపెనీల ఆరిథిక స్థితి మరుగుపడుత్ంది. ఇది నీరు, ఇంధన న్ణయాత 
పెంచడానికి ద్హద పడటంతో పాటు మరుగైన ఆరిథిక, సాంకతికత 
సామర్థి యాలతో సవల న్ణయాత పెరుగుత్ంది. 13 ర్షా్రా లు కనీసం 
ఒక ద్ని్న పూరితు చేశాయి. 6 ర్షా్రా లు డి.బ్.టిని అమలు పరిచాయి. 
ఫలితంగా అవి రూ. 13,201 కోటలో అదనపు నిధుల సమీకరణ 
అవకాశం పంద్యి.
మొతతుంగా 23 ర్షా్రా లు రూ.2.14 లక్షల కోటలోల్ రూ.1.06 లక్షల 
కోటలో అదనపు నిధులు సమీకరించుకోగలిగాయి. ఫలితంగా 2020–
21ల్ (షరత్లు, బేషరత్గా) ర్షా్రా లు పందిన రుణ సమీకరణ 
జి.ఎస్ .డి.పిల్ 4.5 శాతంగా ఉంది.

సంకి్లష్్టమైన సవాళ్్లననా ఇంత పద్ద దేశంలో 
ఇది మనకు ఒక ప్రత్యూక అనుభవం. ఎన్నా 
సంవత్సరాలుగా ఆచరణకు న్చ్కోని పలు 
పథకాలు, సంస్కరణలను మేమ ఆచరణలోకి 

తీసుకొచాచుం. గతంలోని విధానాలకు భిననామైన 
ఈ విధానంతో కరోనా మహమా్మరి నేపథయూంలో 
అతి తకు్కవ కాలంలో ప్రజ్పయోగ సంస్కరణలు 
కంద్ర–రాష్ట్రాలు కలిస్ ఉమ్మడిగా చపట్టగలిగాయి. 
‘సబ్  కా స్థ్, సబ్  కా వికాస్, సబ్  కా విశవాస్’ 
(‘అందరితో కలిస్, అందరి అభివృదిధి కోసం, 
అందరి నమ్మకానినా చూరగొనడం’) ద్వారానే ఇది 
స్ధయూమైంది. ఈ అదనపు నిధుల ప్రోత్్సహం 
లేకపోయి ఉంటే ఈ విధానాల రూపకలపునకు 
సంవత్సరాల వయూవధ పటే్టదని ఈ సంస్కరణలపై కృషి  
చస్న అధకార్లనానార్. ‘కఠోర, నిర్ందమగా 
ఈ సంస్కరణల’ అమలు విధానానినా భారతదేశం 
చపటి్టంది. పూరి్త నమ్మకం, ప్రోత్్సహంతో  
సంస్కరణల కొత్త నమూనాగా ఇది నిలిచింది. 

అతయాంత కిలోషటు సమయంల్ కూడా పౌరుల జీవనం మరుగుపరచడం 
కోసం ఈ కతతు విధాన్ల అమలుక్ చొరవ చూపిన ర్షా్రా లని్నంటికీ 
ధనయావాద్లు. 130 కోటలో మంది భారతీయుల సత్వర పురోగతికి 
అందరం కలిస్కటుటు గా కృష్ చేద్్ద ం.   

పరీ సుతు తం, వలస కారి్మకులు 
దేశంలో ఏ పరీ ంతం న్ంచై నా 
ఉచితంగా రేషన్ న్ పందే 
అవకాశం ఉంటుంది. 
పౌరులకు ఈ పరీ యోజనాలు 
మాతరీ మే గాక, నక్లీ కారుడు లు, 
డూపిలో కేట్ వయోకుతు లన్ 
ఏరివేయడం దా్ర్ ఆరిథి కంగా 
పరీ యోజనాలు పందవచ్చు.

https://www.narendramodi.in/23-06-
2021-reforms-by-conviction-and-
incentives-555837

పిఎం బ్్లగ్
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ఆరిథిక మంత్రి భారీ ప్రకటనలు

ఆరిథి క వయోవసథి కు 
బూసటా ర్ డోస్

కోవిడ్ మహమా్మరి ప్రతి ఒకక్రి జీవితానినా ప్రభావితెం చేసిెంది. అదేవిధెంగా 
ఆరిథిక వయూవసథిపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావెం చూపిెంది. జాన్ భి, జహాన్ భీ అనే 
ప్రాథమిక సూత్ెంతో ఎపపొటికప్పుడు కేెంద్ర ప్రభుత్వెం పలు రకాల ఉపశమన 
చరయూలు తీసుకుెంటెంది. గ్రామీణ ప్రాెంత ప్రజలు, రైతులు ఎదుర్క్నే  ఆరిథిక 
సమసయూల నెంచి వారిని గటె్టకక్ెంచేెందుకు పలు చరయూలు చేపటి్టెంది. అదే 
సమయెంలో సులభతర జీవన విధానానినా మెరుగు పరిచిెంది. కరోనా 
మహమా్మరితో ప్రభావితమైన రెంగాలకు ఊరటనిచి్చెంది. ప్రసుతాతెం ఆరిథిక మెంత్రి 
కరోనా సెంక్షోభెం రెెండో దశలో తీవ్ెంగా ప్రభావితమైన రెంగాలకు ఎనిమిది 
సరికొతతా ఉపశమన చరయూలన ప్రకటిెంచారు.

కోవిడ్ ప్రభావిత రంగాలకు ర్ణ హామీ పథకం

  ఈ కతతు పథకం కింద, వాయాపార సంసథిలక్ అదనంగా రూ.1.1 లక్షల 
కోటలో రుణ పరపతి అందుబాటుల్కి వస్తుంది. ఇందుల్ ఆరోగయా రంగానికి 
రూ.50 వేల కోటులో  ఉన్్నయి. 

 మగిలిన రూ.60 వేల కోటులో  ఇతర రంగాలక్ ఆరిథిక మంత్రి ప్రకటించారు. 
వడ్్ రేటు 8.25 శాతంగా ఉంటుంది.  

ఆత్మనిర్ర్ భారత్ రోజ్ గార్ యోజన (ఎఎన్ బీఆర్  వై) విస్తరణ

 ఆత్మనిర్ర్ భారత్ రోజ్ గార్ యోజన (ఎఎన్ బీఆర్  వై)న ప్రస్తుతం జూన్ 
30, 2021 నంచి మారిచి 31, 2022 వరక్ పడిగించారు. ఈ పథకం 
నంచి ఇప్పటి వరక్ 80,000 సంసథిలల్ 21.4 లక్షలక్ పైగా వయాక్తులు 
ప్రయోజనం పంద్రు. 

 నలవారీ ఆద్యం రూ.15,000 కంటే తక్కువగా ఉన్న 58.50 లక్షల 
మంది అరుహులైన వయాక్తుల కోసం రూ. 22,810 కోటలో మొతతుం జారీ అయింది.

ప్రజారోగాయూనికి రూ.23,220 కోట్ల

 ఈ వయాయం చిన్్నరుల, శిశుచికిత్సలపై ఏడాది పాటు ప్రతేయాక దృష్టు పెడుతూ 
ప్రజారోగయా వయావసథి బల్పేతానికి ఉపయోగపడుత్ంది.

 ఈ పథకం కింద అందుబాటుల్కి వచేచి నిధులతో మానవ వనరుల 
బల్పేతం జరుగుత్ంది. వైదయా విద్యారుథిలక్, నరు్సలక్ ఉపాధిని 
అందిస్తుంది. 

 కంద్ర, జిలాలో లు, సబ్–జిలాలో ల సాథి యిల్లో  ఐస్యూ పడకలన, ఆకి్సజన్ 
సరఫర్న పెంచుత్ంది. 

పరాయూటక రంగానికి భారీ ప్రకటనలు

 ఒకసారి విదేశీ ప్రయాణాలన అనమతించడం ప్రంభంచిన తర్్వత, 
భారత్ క్ వచేచి తొలి 5 లక్షల మంది ప్రయాణిక్లు వీసా ఫీజులన 
చెలిలోంచాలి్సన అవసరం లేదు. ఈ పథకం మారిచి 31, 2022 వరకూ 
లేద్ తొలి 5 లక్షల వీసాలన జారీ చేస వరక్ ఏది ముందు పూరతుయితే 
అంతవరక్ ఈ సదుపాయం అందుబాటుల్ ఉంటుంది. ఒకకు పర్యాటక్డు 
ఒకకుసారి మాత్రమే ఈ పథకాని్న పందే అవకాశం ఉంటుంది.

 ప్రయాణ సంసథిలక్ (ట్రావెల్ ఏజెనీ్సలక్) రూ.10 లక్షల వరక్, పర్యాటక 
మారగిదర్శక్లక్ (టూరిస్టు గైడ్ లక్) రూ.లక్ష వరక్ రుణం ఇసాతురు. 

ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కలాయూణ్ అననా యోజన

 ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది 80 కోటలో మంది పేద ప్రజలక్ ఉచితంగా రేషన్ 
ఇచేచిందుక్ రూ.93,869 కోటలోన వెచిచించనంది. ఈ పథకం మొతతుం 
వయాయం రూ.2,27,841 కోటులో గా ఉంది. 

 జాతీయ ఆహార భద్రతా చటటుం కింద, మే నంచి నవంబర్ 2021 వరక్ 5 
కజీల ఆహార ధాన్యాలన ఇసతుంది. 

ఈశనయూ భారత దేశంలో వయూవస్య రంగం ప్రోత్్సహానికి 
ప్రయత్నాలు

 ఈశానయా ప్ంత వయావసాయ మారకుటింగ్ సంసథిక్ రూ.77.45 కోటలో 
పాయాకజీని ప్రకటించారు. 

 మధయావరుతులు, ఏజెంటులో  ప్రమేయం లేక్ండా రైత్లక్ 10–15 శాతం 
అతయాధిక ధరన అందించేందుక్ ప్రభుత్వం చూసతుంది.

ఎర్వులకు అదనపు రాయితీ

 బడె్జట్ కటాయింపులు రూ.85,413 కోటలోక్ పైన అదనంగా రూ.14,775 
కోటలో ఎరువుల ర్యితీని అందుబాటుల్కి త్చాచిరు.

ఎగుమతులకు ప్రోత్్సహం

 రూ.33,000 కోటలోతో ఎగుమత్లు పెంచడానికి ప్ధానయాత 
ఇవ్వబడుత్ంది.

అనినా గ్రామాలకు ఇంటరనాట్ కనెకి్టవిటీ అందుబ్ట

 డిజిటల్ ఇండియా కింద, అని్న గ్రామాలన బ్రాడ్ బాయాండ్ కిందక్ తీస్క్ 
వచేచిందుక్ రూ.19,041 కోటలోన ఖరుచి చేయనంది. భారత్  నట్ యొకకు 
పీపీపీ పదధాతి కింద 16 ర్షా్రా లల్ ఈ పథకం అమలు అవుతోంది.   

పిఎల్ ఐ గడువు పడిగింపు

 పరిశ్రమలక్ అంతక్ముందు ప్రకటించిన పనితీరు ఆధారిత ప్రోతా్సహక 
పథకాని్న మరో ఏడాది పాటు పడిగించింది.     
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వా్పార ఆకాంక్షల, ఉదో్గుల సంక్షేమం రండింటిన్్న సమ్నంగా నెరవేరిచిన వ్కి్తగా 
జహంగీర్ రతన్  జీ ద్ద్భాయి ట్ట్ చిరసమారణీయులగా నిలసా్తరు. ఉదో్గుల 
సంక్షేమం కోసం ఆయన అనుసరించిన విధానం కంద్ర ప్రభుత్ం ప్రవేశపెటిటాన కొత్త 
కారిమాక చట్టాలక్ ఆధారంగా నిలిచాయి. భారత దేశంలో తొలి వాణిజ్ పైలట్ గా 
ఆయకొక ప్రత్్క గురి్తంపు ఉంది. ఎయిరిండియాక్ ఒక వేదిక సృషటాంచి, ద్ని్న 
ఆకాశంలోకి ఎగిరేలా చేశారు.

పని ఏదైన్ అయిషటుంగా మొదలు పెటటుకూడదు. పనిని 
నమ్మకంతో, మన:సూఫూరితుగా ప్రంభంచాలి. మనం 
విజయం సాధించిన రోజు, సమాజానికి ఎంతో కంత 

తిరిగి ఇవా్వలి. సమాజం మనక్ ఎంతో ఇస్తుంది. సమాజానికి 
మనమూ ఎంతో కంత తిరిగి ఇవా్వలి’’. ఇన్ఫూస్స్ వయావసాథి పక్డు 
న్ర్యణ మూరితు భారయా స్ధా మూరితు, తన భరతుతో కలిస్ ఇన్ఫూస్స్ న 
సాథి పించడానికి టాటాల టెల్కు కంపెనీని వదిలి వెళ్లోటప్పుడు జె.ఆర్.
డి. టాటా స్ధామూరితుతో చెపి్పన హతోకితు.  

జె.ఆర్.డి టాటా 1904, జూలై 29న రతన్ జీ ద్ద్భాయి 
టాటా, స్జాన్ బ్రెయిర్ క్ రండో సంతానంగా 
జని్మంచారు. ఆయన తండ్రి రతన్ జీ దేశంల్ 
అతిపెద్ద పారిశ్రామకవేతతు జేంషెడ్ జీ టాటాక్ 
సదరుడు. జె.ఆర్.డి తలిలో ఫ్ంచ్ వనిత 
కావడంతో తన చిన్నతనమంతా ఫ్రాన్్స ల్ 
గడిపారు. కంబ్రిడ్్జ ల్ ఇంజనీరింగ్ పూరితు 
చేస్న తర్్వత, ఫ్ంచ్ సైనయాంల్ ఏడాది 
పాటు తప్పనిసరి మలటరీ శిక్షణ తీస్క్న్్నరు. జె.ఆర్.డికి తన 
వృతితుపరమైన జీవన్ని్న సైనయాంల్నే కనసాగించాలనక్న్్నరు కానీ 
తన తండ్రి ఆయనన భారత్ క్ తిరిగి వచేచియమని కోరడంతో ఇకకుడికి 
ర్వాలి్స వచిచింది. 1925ల్ ఎలాంటి జీతం లేక్ండా టాటా సన్్స 
ల్ అప్ంటీస్ గా చేర్రు. పనిల్ జె.ఆర్.డి. టాటా చూపిన పటుటు దల, 
కృష్తో 34 ఏళలోక 1938ల్ టాటా గ్రూప్ ఛైర్మన్ గా ఎంపికయాయారు. 
అదే సమయంల్ దేశంల్ సా్వతంతయా్ర సమరం ఊపందుక్ంది. 
జె.ఆర్.డి టాటా కూడా సా్వతంతయా్ర పోర్టంల్ చేర్లనక్న్్నరు 
కానీ దేశంల్ పారిశ్రామక కారయాకలాపాలన ప్రోత్సహంచడం ద్్వర్ 
దేశానికి మరింత సవ చేయొచచినే ఉదే్దశయాంతో, ఉదయామంల్ చేరే 
ఆల్చనన విరమంచుక్న్్నరు. జె.ఆర్.డి టాటా గ్రూప్ క్ ఛైర్మన్  
అయిన సమయంల్, ఆ గ్రూప్ కింద 14 కంపెనీలున్్నయి. జూలై 26, 
1988ల్ ఆయన టాటా గ్రూప్  ఛైర్మన్ గా వైదొలగిన సమయంల్, 95 
సంసథిలతో దిగగిజ వాయాపార సామాజయా్రంగా ఇది విసతురించింది. టాటా 
గ్రూప్ వారిషాకాద్యం కూడా రూ.680 కోటలో నంచి రూ.34,000 
కోటలోక్ ఎగిస్ంది. 

స్నహపూర్వక ఉద్యాగ విధాన్లక్ ఆయన పెటిటుంది పేరు. ఆయన 
నేతృత్వంల్నే కంపెనీ ఉద్యాగుల పని సమయాలన ఎనిమది 
గంటలక్ క్దించింది. ఉద్యాగుల సంక్షేమం కోసం ఆయన తీస్క్న్న 
ముఖయామైన నిర్ణయాల్లో  ప్విడెంట్ ఫండ్  అమలు ఒకటి. కర్్మగార్ల్లో  
ఏదైన్ ప్రమాదం జరిగి ఉద్యాగి మరణిసతు పరిహారం చెలిలోంచాలనే 
నిబంధన..  ఆయన ఆల్చనల ద్్వర్ ప్రభావితమైన చటటుంల్ ఒక 
భాగంగా మారింది. పరిశ్రమల కోసం కార్పరేట్ మానవ వనరుల 
సంసకుకృతిని (కార్పరేట్ హుయామన్ రిసర్్స కలచిర్) ప్రంభంచిన 
ఘనత కూడా ఆయనదే. సమాజానికి ఆయన చేస్న కృష్కి, 1957ల్ 

ఆయనన పద్మ విభూషణ్ తో సతకురించారు. 
భారత దేశంల్ తొలి వాణిజయా పైలట్ గా ఆయకక 
ప్రతేయాకమైన గురితుంపు ఉంది. ఎయిరిండియాక్ ఒక 
వేదిక సృష్టుంచి, ఆ సంసథి విమాన్లు ఆకాశంల్కి 
ఎగిరేలా చేశారు. భారత్ ల్ విమానయాన్నికి 
జె.ఆర్.డి టాటాన పితామహుడిగా భావిసాతురు. 
దేశంల్ తొలి భారతీయ విమానయాన సంసథి 

టాటా ఎయిర్ లైన్్స న ఆయనే ప్రంభంచారు. ఆ తర్్వత దీని 
పేరు ఎయిరిండియాగా మారింది. జె.ఆర్.డి టాటా వాయు సన తో 
1948ల్ గౌరవ గ్రూప్ క్పెటున్ హోద్న కూడా పంద్రు. ఆ తర్్వత 
అకోటు బర్ 1966ల్ ఎయిర్ కమాండర్ గా, 1974ల్ గౌరవ ఎయిర్ 
వైస్ మారషాల్ గా సతకురించబడ్ారు.  

1962ల్ ఇండో–చైన్ యుదధా సమయంల్, సైనయాంల్ కతతు 
వారిని ఎంపిక చేసందుక్ ప్రధాన మంత్రి జాతీయ విపత్తు సహాయ 
నిధికి రూ.30 లక్షలన విర్ళంగా ఇచాచిరు. టాటా ఇన్ స్టుటూయాట్ 
ఆఫ్ సషల్ సైన్సస్, టాటా మమోరియల్ కాయాన్సర్ పరిశోధన 
కంద్రం, ఆస్పత్రి, ఇన్ స్టుటూయాట్ ఆఫ్ ఫండమంటల్ రీసెర్చి, నేషనల్ 
సెంటర్ ఫర్ పర్ఫూరి్మంగ్ ఆర్్స్, నేషనల్ ఇన్ స్టుటూయాట్ ఆఫ్ అడా్వన్్స డ్ 
సటుడ్స్ లన నలకల్పడంల్ ఆయన కీలక పాత్ర పోష్ంచారు. 
జన్భా నియంత్రించడంల్ ఆయన అందించిన కృష్కి 1992ల్ 
ప్రతిషాటు త్మకమైన యూఎన్  పాపులేషన్ అవార్ున జె.ఆర్.డి టాటా 
పంద్రు. భారత అత్యాతతుమ పౌర పురసాకురం, భారత రత్నన 
పందిన ఏకైక పారిశ్రామక వేతతు జె.ఆర్.డి టాటానే కావడం విశేషం.  
             

ఇవ్డమనే విదయోలో ఆరితేరిన 
దయాళ్వై న పరిశారీ మికవేతతు

భారత రత్న గరీ హీత జె.ఆర్.
డి టాటా 117వ జయంతి 
సందర్ంగా ఆయనకు 
హృదయపూర్క నివాళి..

జననం: 29, జూలై  1904 - మరణం: 29 నవంబర్   1993

''



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జులై 16–31, 2021 11

మంతిరీ  మండల నిర్ణ యాలు

సమదరీ  గర్ అనే్షణన్ 
ప్రీ తస్హంచేందుకు భారత్ చరయోలు

భూమపై 70 శాతం విసతురించి ఉన్న మహా సముద్రాలు, 
మన జీవన విధానంల్ కీలకంగా ఉన్్నయి. 
సముద్ర గర్ంల్ ఉన్న 95 శాతం వరక్ సంపదన 

ఇప్పటి వరక్ వెలికితీయలేదు. భారత్ క్ మూడు వైపుల మహా 
సముద్రాలు విసతురించి ఉన్్నయి. దేశ జన్భాల్ స్మారు 30 
శాతం వరక్ తీర ప్ంతాల్లో నే జీవిస్తున్్నరు. మహా సముద్రాల 
ప్ధానయాత కూడా పదింతలు పెరుగుతోంది. మత్సయా సంపద, 
పర్యాటకం, ఆకా్వ కలచిర్, జీవన్పాధి, నీలి ఆరిథిక వయావసథిలతో మహా 
సముద్రాలు అతి ముఖయామైన ఆరిథికాభవృదిధా అంశంగా ఉంటున్్నయి. 
అంతేకాక మహా సముద్రాలు ఆహార్నికి, శకితుకి, ఖనిజాలక్, ఔషధ 
సంపదక్, భన్నమైన వాతావరణానికి, పర్యావరణానికి, భూమపై 
జీవన గమన్నికి ఒక గనిలాగా ఉన్్నయి. సముద్రాల ప్ధానయాతన 
గురితుంచిన ఐకయార్జయాసమతి(యూఎన్ ) కూడా 2021–2030 
దశాబా్ద ని్న స్స్థిర్భవృదిధా సాధనక్ సముద్ర శాసా్రా ల కాలంగా 
పరిగణించింది. భారతదేశంల్ మేరిటైమ్ (నౌకా సంపద)క్ ప్రతేయాక 
సాథి నం ఉంది. 9 తీర ర్షా్రా లక్, 1382 దీ్వపాలక్ పుటిటునిలులో గా 
ఉంటూ, 7517 కి.మీల తీర ప్ంతాని్న భారత్  కలిగి ఉంది. ఈ 
విషయాలన దృష్టుల్ ఉంచుక్నే కంద్ర ప్రభుత్వం సముద్ర గర్ంల్ 
అనే్వషణక్ చరయాలు తీస్క్ంటోంది. అంతేకాక, 81 కోటలో మంది 
లబ్్దద్రులక్ రూ.67 వేల కోటలోక్ పైగా వయాయంతో నవంబర్ వరక్ 
ఉచితంగా ఆహార ధాన్యాలన, చౌకైన ఎరువులన అందుబాటుల్కి 
తీస్క్ర్వాలనక్ంటోంది. తక్కువ ప్రభుత్వ జోకయాం, మరుగైన 
పాలనన ప్రోత్సహంచేందుక్ కంద్ర మంత్రి మండలి పలు కీలక 
నిర్ణయాలన తీస్క్ంది..
  నిర్ణయం:

 నీలి ఆరిథిక వయావసథిన ప్రోత్సహంచడం కోసం ‘డ్ప్ ఓషన్ మషన్ ’ 
పథకాని్న భూవిజాఞా న మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతిపాదించింది.      

   ప్రభావం:
 సముద్ర గర్ంల్ ఖనిజాల అనే్వషణ, సముద్ర వనరులన 

వినియోగంల్కి తీస్కచేచిందుక్ సముద్ర గర్ సాంకతిక 
పరిజాఞా న్ని్న అభవృదిధా చేయడం ఈ మషన్ ముఖయా ఉదే్దశయాంగా ఉంది.

 దశల వారీగా ఈ మషన్ న ఐదేళలోల్ అమలు చేసందుక్ అయేయా 
వయాయం రూ.4077 కోటులో గా అంచన్ వేశారు. తొలి దశల్ భాగంగా 
మూడేళలోల్(2021–2024) అయేయా వయాయం రూ.2823.4 కోటులో గా  
లెకకుకటాటు రు. 

 ప్రతేయాక పరికర్ల రూపకల్పన, అభవృదిధా, నౌకలు, అవసరమైన మౌలిక 
సదుపాయాలన ఏర్్పటు చేయడం వంటివి భారతీయ పరిశ్రమన 
ముఖయాంగా ఎంఎస్ ఎంఇ(సూక్షష్మ, చిన్న, మధయా తరహా సంసథిలన), 
అంక్ర సంసథిల అభవృదిధాకి ద్హదం చేసాతుయి. 

నిర్ణయం : తక్కువ  ప్రభుత్వ జోకయాం, మరుగైన పాలన అందించే దిశగా 
మరో కీలకమైన నిర్ణయం తీస్క్ంది కంద్ర ప్రభుత్వం. కంద్ర గిడ్ంగి 
సంసథిల్ సెంట్రల్ రైల్ సైడ్ వేర్  హౌస్ లిమటెడ్ న కలిపేందుక్ కంద్ర 
మంత్రి మండలి ఆమోదించింది. 
ప్రభావం..
 ఈ నిర్ణయంతో సరుక్ నిల్వ చేస గోద్ము ప్రదేశాలక్ దగగిరోలో  కనీసం 

50 రైల్  సైడ్ వేర్   హౌస్ లు ఏర్్పటు చేస్తుంది. 
 ప్రభుత్వ రంగ వాయాపార్లల్ స్లభతర వాయాపార్ని్న ప్రోత్సహస్తుంది. 

ప్రైవేట్ రంగ సామర్థి యానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుత్ంది. 
 9.49 లక్షల రోజుల ఉపాధి అవకాశాలన ఇది సృష్టుంచనంది. 

ప్రభుత్వ వయాయాని్న రూ.5 కోటులో  తగిగిస్తుంది.  

ప్రభావం:
 రైత్లక్ చౌక రేటలోల్ పి&క్ ఎరువులన అందజేసందుక్ 

ప్రభుత్వం కటుటు బడి ఉంది. ఈ ర్యితీని ఎన్ బీఎస్ ర్యితీ 
రేటలోల్ ఎరువుల కంపెనీలక్ విడుదల చేసాతురు. దీంతో రైత్లు 
చౌక ధరలల్ ఎరువులన పందవచుచి. 

 ఈ అదనపు ర్యితీ కోసం అదనంగా అయేయా వయాయం స్మారు 
రూ.14,775 కోటులో గా ఉంటుందని అంచన్.

 నిర్ణయం:
రైత్లక్ ఎరువులు చౌకగా లభయామయేయాలా చేసందుక్ ఫాసె్పటిక్, పటాస్క్ 
(పి అండ్ క్) రకం ఎరువులక్ పోషకాధారిత ర్యితీ రేటలోన నిర్ధా రించింది. 

ఒకో్క కజికి ఇచచు రాయితీ రట్ల(రూ.లలో)

ఎన్(నైట్రోజెన్) పి(ఫాస్పరస్) క్(పటాష్) ఎస్(సలఫూర్)
18.789 45.323 10.116 2.374

ఈ అదనపు ర్యితీ కోసం అదనంగా అయేయా వయాయం రూ.14,775 
కోటులో గా ఉంటుందని అంచన్.



జాతీయ ఉద్యమింగా
మార్న క్రీడలు

భారత దేశ జనాభాలో 65 శతం మంది 35 ఏళ్ల కంటే తకు్కవ వయసుననా వార. వీరికి భారత్ నుఅతిపద్ద 
క్రీడా దేశలలో తొలి స్థినంలో నిలబెట్్టలని ఎన్నా ఆశలుంట్యి. భారత ఆకాంక్షలు కవలం సైనయూ 
శకి్తగా మారడమో లేద్ ఆరిథికంగా స్పర్   పవర్  గా ఉద్వించడమో కాదు. క్రీడా రంగంలో కూడా  
తనదైన శైలిలో దూసుకుపోయి, తన బలమేంటో నిరూపించ్కోవాలి. మన స్మాజిక జీవన 
మారగాంగా క్రీడలను ప్రోత్సహంచందుకు ప్రభుతవాం తనమందుననా ఎలాంటి అవకాశనినా 
వదులుకోవడం లేదు. దీంతో మన భారతీయ క్రీడాకార్లు ఒలింపిక్్స లో అంతరాజాతీయ వేదికపై 
మెరవబోతునానార్. దేశంలో క్రీడలను ప్రోత్సహంచందుకు ప్రభుతవాం తీసుకుననా పలు చరయూలతోనే... 

ఈ స్రి టోకోయూ ఒలింపిక్్స కు వంద మందికి పైగా భారతీయ క్రీడాకార్లు అర్హత స్ధంచార్.

పత్క శీరిషిక టోకో్  ఒలింపిక్్స
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టోకోయా ఒలింపిక్్స ల్ తమ సతాతున చాటేందుక్ భారతీయ 
ఒలింపిక్్స క్రీడాకారుల జటుటు  స్దధామైంది. యావత్ భారత 
దేశం చూపంతా ఇప్పుడు ఈ విశ్వవాయాపతు క్రీడా 

కారయాక్రమంల్ బంగారు పతకాలు పటేటు ప్రముఖ క్రీడాకారులపైనే. భారతదేశం 
తరఫున ఒలింపిక్్స ల్ పాలగి నే క్రీడాకారులల్ ఒకరే సౌరభ్ చౌదరి. ఈయన 
ఉతతుర ప్రదేశ్  మీరట్ ల్ని కలిన్ గ్రామానికి చెందిన వాడు. 2002 మే 12న  
రైత్ క్టుంబంల్ జని్మంచిన సౌరభ్ చౌదరి, క్రీడా ప్రయాణం ఒక అదు్తం. 
చిన్నతనం నంచే ఆయనక్ షూటింగ్ అంటే ఆసకితు. గ్రామాల్లో  జరిగే సంతల్లో  
బ్ల్నలోన పగలగొటటుడం నంచి మొదలైన ఈయన పయనం.. నేడు టోకోయా 
ఒలింపిక్్స ల్ ప్రపంచంల్ని అతిరథ షూటరలో సరసన వారితో పోటీ పడే 
అవకాశం దకికుంచుక్నేలా చేస్ంది. తన గ్రామానికి సమీపంల్ తమ గ్రామ 
పిలలోలు ఆడుక్నే ఒక షూటింగ్ రేంజ్  ఉండేది. అదే ఇతనిల్ షూటింగ్ పటలో 
ఆసకితు కలిగించింది. కానీ సౌరభ్ తలిలో మాత్రం తనని బాగా చదువుకోవాలని 
చెపే్పవారు. షూటింగ్  ధాయాసల్ పడి చదువుపై అశ్రదధా చూపనని, రండింటికీ 
సమాన ప్ధానయాతన ఇసాతునని చెపి్ప తన తలిలో నంచి అనమతి పంద్డు.

షూటింగ్ శిక్షణ కోసం సౌరభ్ క్ వయాకితుగతంగా ఒక పిసటుల్ కనిపెటాటు లని, 
ఆయన కోచ్ సౌరభ్ క్టుంబానికి చెపా్పరు. కానీ చేయడం కంటే, చెప్పడం 
చాలా తేలిక.. ఎందుకంటే వయావసాయద్రుడన సౌరభ్ తండ్రి జగన్ మోహన్ 
స్ంగ్ చౌదరి ఆరిథిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే. కానీ తన కడుక్పై ఉన్న 
నమ్మకంతో సౌరభ్ తండ్రి.. అప్పు తీస్క్ని మరీ సౌరభ్ క్ పిసటుల్ కనిపెటాటు రు. 
‘‘మేము సౌరభ్ కోసం పిసటుల్ కనిపెటాటు ం. దీని ధర స్మారు రూ.1.75 లక్షలు. 
అప్పు తీస్క్ని మరీ దీని్న కనిచాచిం”అని సౌరభ్ తండ్రి త్లిపారు.వారి 
ప్ంతానికి దగగిరోలో నే బ్న్లిల్తన కోచ్ అమత్ షెర్న్  ఉండేవారు. కానీ వారికి 
శిక్షణ ఇచేచిందుక్ కటవుట్ లు ఏర్్పటు చేయడం కోచ్ క్ చాలా కషటుతరమైంది. 
‘‘నేన ఇటుకలతో వారికి శిక్షణ ఇచాచిన. శిక్షణ తీస్క్నే క్రీడాకారుల చేతిల్ 
నేన ఇటుకలు పెటేటువాడిని. ఎందుకంటే మొతతుం న్డ్వయావసథి అకకుడే 
కంద్రీకృతమై ఉంటుంది. దీంతో చేత్ల సామరథియాం ఏ మేర ఉంద్ 
త్లుస్కోవచుచి. సౌరభ్ న్ దగగిరకి వచిచినప్పుడు, చిన్న షెడ్ ల్నే న్ షూటింగ్ 
రేంజ్ ఉండేది. వేసవి కాలంల్, ఉష్్ణ గ్రతలు 40 డిగ్రీలన 
మంచిపోయినప్పుడుకూడాసౌరభ్ మాత్రం ఆ వేడిల్నే నిలుచిని సాధన 
చేసవాడు. వచిచి కది్ద సపు విశ్రాంతి తీస్కోమని ఎంత చెపి్పన్ వినక్ండా.. 
మరి కది్దసపు గురూజీ అని చెపే్పవాడు. మరికంత సపు సాధన చేస్, వచిచి 
విశ్రాంతి తీస్క్ంటాన అనేవాడు. సౌరభ్ ఈ సాధనే ఆయనన దేశంల్ 
విజయవంతమైన షూటర్  గా నిలబ్టిటుంది”అని అమత్ త్లిపారు.    

సౌరభ్ తన క్రీడా క్రీర్  న 2016ల్ ఐఎస్ఎస్ ఎఫ్  జూనియర్ ప్రపంచ 
కప్ తో ప్రంభంచాడు. అదే ఏడాది త్హ్రాన్ ల్ జరిగిన ప్రపంచ 
ఛాంపియన్ ష్ప్ ల్ సౌరభ్ వెండి పతకాని్న గెలుచుక్న్్నడు. ఆస్యా గేమ్్స ల్ 
కూడా అతయాంత పిన్నవయస్ల్నే పస్డి పతకాని్న కటిటు.. 2018ల్ తన సతాతు 
ఏంటో నిరూపించాడు. అదే ఏడాది ఏష్యన్ ఎయిర్ గన్ ఛాంపియన్ ష్ప్్స ల్ 
మక్్స డ్ టీమ్  కటగిరీల్ 10ఎం ఎయిర్ పిసటుల్ న గెలుచుక్న్్నరు. ఢిల్లో, 
మునీచ్లో  రండు బంగారు పతకాలన, రియో డి జనీరోల్ కాంసయా పతకాని్న 

మనం క్రీడలను ఇలా సులభతరంగా అర థిం 
చసుకోవచ్ చు..

ఎస్ అంటే నైపుణ్ం (స్కుల్)
పీ అంటే పట్ టాదల (పెర్సవెరన్్స)

ఓ అంటే ఆశావాదం (ఆపి టామిజమ్)
ఆర్ అంటే ప్రతికూల పరిస్ థితుల నుంచి తిరిగి 

కోలకోవడం (రస్లియెన్్స)
టీ అంటే దృఢత్ం (టెనాస్టీ)

ఎస్ అంటే సహన శకి ్త (సా టామినా)

క్రీడలు క్రీడానైపుణయూ స్ఫూరి ్తని 
అందిస్ ్తయి. ఈ స్ఫూరి ్త ఆటలు 

ఆడేందుకు, జీవితంలో ఎదుగుదలకు 
ఎంతో ఆవశయూకం. అందుక నేను తరచూ 

చెబుత్ను –‘ఆడేవార్ వికస్స్ ్తరని’
- నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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తన సంతం చేస్కోవడంతో.. ప్రపంచ కప్ ల్లో నూ 2019ల్ తన విజయ 
పరంపర కనసాగింది. సౌరభ్ ఈ విజయాల పరంపరనే టోకోయా ఒలింపిక్్స ల్ 
తన కంటూ ఒక స్రక్షితమైన సాథి న్ని్న దకకులా చేస్ంది. 

కానీ ఒలింపిక్్స కి ఎంపికైనప్పటికీ సౌరభ్ కి సంతృపితు వయాకతుం చేయడం లేదు. 
ఆయన లక్షయాలు మరింత ఉన్నతంగా ఉన్్నయి. ‘‘నేన న్ వంత్ బాగా 
ఆడాలి్స ఉంది. భారత క్రీడా ప్ధికార సంసథి(స్పర్్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా), 
తీస్కచిచిన టారగిట్ ఒలింపిక్ పోడియం పథకం, కంద్ర  ప్రభుత్వం నంచి 
మేము చాలా సౌకర్యాలన పందుత్న్్నం.”అని సౌరభ్ చెపా్పడు. ప్రస్తుతం 
టోకోయా ఒలింపిక్్స క్ వెళ్తున్న సౌరభ్.. 60కి పైగా బంగారపు పతకాలన 
దకికుంచుక్న్్నడు. 

అదేవిధంగా తాన భారత్ తరఫున ఒలింపిక్్స ల్ పాలగి ంటానని అసలు 
ఊహంచనే లేదని భారత జావెలిన్ ఛాంపియన్ నీరజ్ చ్ప్ త్లిపాడు. నీరజ్ 
డిసెంబర్ 24న, 1997ల్ హర్యాన్ల్ని ఖంద్రా గ్రామానికి చెందిన సతీష్, 
సరోజ్ దేవిలక్ పుటాటు రు. వీరిది రైత్ క్టుంబం. ‘‘నేన తొలిసారి జావెలిన్ న 
చూస్నప్పుడు, ద్ని్న విస్రివేశా. ఆ సమయంల్నే న్ మనస్ల్ ఈ ఆటన 
ఆడాలని అనిపించింది”అని నీరజ్ చెపా్పడు. నీరజ్ జావెలిన్ విసరడం చూస్న 
తర్్వత, ఈయనల్ అదు్తమైన సామరథియాం ఉందని తాన గురితుంచినటుటు  కోచ్ 
జితేంద్ర జగాలో న్ త్లిపారు. 

కానీ ఆయన ఆశలు నరవేరుచిక్నేందుక్ నీరజ్ క్ కనీస సదుపాయాలు లేవు. 
అదే సమయంల్ తనక్ భారత సైనయాం తనక్ ఆపన్నహసతుమైంది. నీరజ్ 
2016ల్ భారత సైనయాం చేర్డు. ఇక అప్పటి నంచి ఆయన పూరితుగా క్రీడలపై 
దృష్టు సారించాడు. అంతా సాఫీగా సాగిపోత్న్న సమయంల్, స్నహత్లతో 
కలిస్ బాసెకుట్ బాల్ ఆడుతోన్న సమయంల్ఆయన మణికటుటు క్ దెబ్బతగిలింది. 
దీంతో ఆయన న్లుగు నంచి ఐదు నలల పాటు బలవంతంగా జావెలిన్  త్రోక్ 
దూరమయాయాడు. గాయం నంచి కోలుక్న్న తర్్వత, 2016 దక్షిణాస్యా 
క్రీడల్లో (సౌత్ ఏష్యన్ గేమ్్స ల్) తన తొలిసారి అంతర్్జ తీయ బంగారు 
పతకాని్న పంద్డు. 2016ల్ జరిగిన అండర్–20 ఐఏఏఎఫ్  ప్రపంచ 
చాంఫియన్ ష్ప్ ల్ నీరజ్ రండోసారి బంగారు పతకాని్న సంతం చేస్క్ని, 

టార్గిట్ ఒలింపిక్ పోడియిం పథకిం (టి.ఒ.పి.ఎస్)

నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో, ఒక 
దేశం యొక్క స్ థియి సైనిక 

బలం లేద్ ఆరి ధిక శకి ్త 
ఆధారంగా మాత్రమే గాక 

క్రీడారంగంలో, ఆ దేశ 
క్రీడాకార్లు ప్రదరి్శంచ 
పటవానినా బటి ్ట కూడా 

నిర ్ణయించడం జర్గుతోంది.  

n  టోకోయా ఒలింపిక్్స కోసం టి.ఒ.పి.ఎస్ ల్ 160 మంది ఉన్నతసాథి యి క్రీడాకారులన చేర్చిరు. ఈ 
క్రీడాకారులక్ శిక్షణ ఇచేచిందుక్ ప్రపంచంల్నే ఉతతుమమైన కోచ్ లన ఎంపిక చేశారు. విదేశీ 
పోటీల్లో  వారు పాలగి నేలా స్దధాం చేసందుక్.. క్రీడాకారులక్ వయాకితుగత, ఫిట్ నస్(శారీరక దృఢత్వ) 
శిక్షక్లన నియమంచడం నంచి క్రీడాకారులక్ అవసరమయేయా సదుపాయాలు సమకూరచిడం 
వరక్ అయేయా మొతతుం వయాయాలన క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖనే చూస్క్ంటోంది.

n  పురుషుల కోసం బ్ంగళూరుల్ప్రతేయాక శిబ్ర్ని్న నిర్వహంచింది. మహళల హాకీ బృంద్లన 
కూడా టి.ఒ.పి.ఎస్ ల్ చేరిచింది. ముఖయాంగా మర్భాయి ఛాన, వినేష్ ఫ్గట్, నీరజ్  చ్ప్, 
బజ్ రంగ్ పునియా, సౌరభ్ చౌదరి, వికాస్ కృష్ణన్ వంటి క్రీడాకారులక్ పలు దేశాల్లో  ప్రతేయాక 
శిక్షణలన ఇపి్పంచింది. 

n  టి.ఒ.పి.ఎస్  కిందక్ వచేచి క్రీడాకారులక్ ట్రాక్ సపోరుటు , రీసెర్చి అనలిస్టులతో పాటు అని్న రకాల 
సౌకర్యాలు అందిసతుంది. ఈ సౌకర్యాలని్న కూడా ఆధునిక సాంకతికతతో అనసంధానమై 
ఉన్్నయి. ఇది క్రీడాకారుల ఆట తీరున పరయావేక్షించడంతో పాటు, వారి ఆటన మరుగుపరిచేలా 
చేస్తుంది. 

పత్క శీరిషిక టోకో్  ఒలింపిక్్స

2014కు మందు క్రీ డాకారులకు పరీ భుత్ం 
ఉపకార వేతనాలు ఇచేచుది కాదు.  2014 
న్ంచి 2020 వరకు, ఖేలో ఇండియా క్ంద 
క్రీ డాకారులకు ర్. 83 క్టలో  ఉపకార వేతనాలన్ 
(సా్కలరిషి ప్ లన్) అందించారు. ట్.ఒ.పి.ఎస్  క్ంద 
ర్. 24 క్టలో కు పై గా ఉపకార వేతనాలన్ 
క్రీ డాకారులకు ఇచాచురు.  
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జూనియర్ సాథి యిల్ సరికతతు ప్రపంచ రికార్ున సృష్టుంచాడు. 2017ల్ 
ఏష్యన్ అథ్లోటిక్్స ఛాంపియన్ ష్ప్ ల్ గెలిచిన తర్్వత, 2018ల్ కామన్ వెల్తు 
గేమ్్స ల్ కూడా మొదటి ప్రయత్నంల్నే జావెలిన్ త్రోల్ బంగారపు పతకాని్న 
సాధించిన తొలి భారతీయునిగా నిలిచాడు.

అదే ఏడాది, జగరతుల్ జరిగిన ఏష్యన్ గేమ్్స ల్ కూడా తన రికార్ున 
మరుగుపరుచిక్న్్నడు .

ఈ ఒలింపిక్్స ల్ పురుషులతో సమానంగా సతాతు చాటేందుక్ మహళలు 
కూడా స్దధాంగా ఉన్్నరు. హర్యాన్ల్ని ఝజ్జర్ జిలాలో  గొరియా గ్రామానికి 
చెందిన మన బాకర్ కూడా షూటింగ్  పోటీల్లో  ఎన్్న రికార్ులన తన సంతం 
చేస్క్ంది. 16 ఏళలో వయస్ల్నే ఐఎస్ ఎస్ ఎఫ్ ప్రపంచ కప్ ల్ తన సమీప 

ప్రతయారిథి, రండు సారులో  విజేతన మటిటుకరిపించి అతి పిన్న వయస్ల్నే బంగారపు 
పతకాని్న గెలుచుక్న్న మేటి షూటర్  గా నిలిచింది.  2018ల్ ఖేల్ ఇండియా 
గేమ్్స ల్ అత్యాతతుమ ప్రదర్శన కనబరిచిన కని్న నలల్లో నే కామన్ వెల్తు గేమ్్స ల్ 
బంగారపు పతకాని్న గెలుచుక్ంది. 2018 ఏడాది చివరిల్, అర్జంటీన్ల్ 
జరిగిన యూత్ ఒలింపిక్్స ల్ మహళల 10ఎం ఎయిర్ పిసటుర్ విభాగంల్ ఆమ 
బంగారపు పతకాని్న సాధించింది. 

మన బాకర్ ఒలింపిక్్స ల్ కచిచితంగా పతాకం సాధించి తీరుత్ందని, 
దేశమంతా ఎంతో ఆశతో ఎదురుచూసతుంది. టోకోయా ఒలింపిక్్స ల్ మూడు 
ఈవెంటలోల్ పాలగి ంటుండటంతో మనఈసారి జరిగే పోటీలల్ విశ్రాంతి 
లేక్ండా గడిపే క్రీడాకారులల్ ఒకరిగా ఉండనన్్నరు. మక్్స డ్ టీమ్ పోటీల్ 
సౌరభ్ చౌదరితో కలిస్ పాలగి ననంది. కోవిడ్ లాక్ డౌన్  సమయంల్, టోకోయా 
ఒలింపిక్్స ల్ పాలగి నేందుక్ ఆమక్ అవసరమైన శిక్షణన ఆమ ఇంటి 
పరిధిల్నే ఇచేచిలా కంద్ర ప్రభుత్వం తనక్ అవసరమైన సదుపాయాలని్నంటిని్న 
అందించింది. టోకోయాక్ ఎంపికైన మన మాటాలో డుతూ, ‘‘మీరు గటిటుగా 
ప్రయతి్నంచినప్పుడు, విజయానికి సరిహదు్ద లుండవు. మొదటి నంచి నేన ఇదే 
నమా్మన”అని త్లిపింది. ఖేల్ ఇండియా గురించి మాటాలో డిన మన బాకర్,“ఇది 
చాలా మంచి పథకం. ఇది కవలం క్రీడాకారులి్న ప్రోత్సహంచడమే కాక్ండా, 
వెళిలో, ఆడండి అనే సందేశాని్న ప్రేక్షక్లక్ కూడా ఇస్తుంది.  దేశం కోసం ఏదైన్ 

n  టి.ఒ.పి.ఎస్ ల్ భాగమైన ప్రతి క్రీడాకారునికిప్రతి నలా రూ.50,000 
భతాయాని్న ఇచాచిరు. ఈ క్రీడాకారుల ఆటలన కూడా ఎప్పటికప్పుడూ 
సమీక్షించారు. 

n  టి.ఒ.పి.ఎస్  అభవృదిధా కారయాక్రమం జూనియర్, స్నియర్ రండు సాథి యిలల్ 
ప్రంభమైంది. దీని కింద, మషన్ ఒలింపిక్ సెల్ 12 ఈవెంటలో నంచి 
259 మంది క్రీడాకారులన టి.ఒ.పి.ఎస్  పథకం కోసం ఎంపిక చేస్ంది. 
ఈ పథకం 2024, 2028 ఒలింపిక్ గేమ్్స పై కూడా దృష్టుపెటిటుంది.

n  టి.ఒ.పి.ఎస్  అభవృదిధా పథకం ద్్వర్ అథ్లోటిక్్స, విలువిదయా(ఆరచిరీ), 
బాయాడి్మంటన్, సైకిలోంగ్, టేబుల్ టెని్నస్, జూడో, బాకి్సంగ్(మలలో యుదధాం), 
వెయిట్ లిఫిటుంగ్(బరువులెతతుడం), రజిలోంగ్(క్స్తు పోటీ), రోయింగ్, స్్వమ్మంగ్ 
వంటి క్రీడలక్ చెందిన ప్రతిభావంత్లైన క్రీడాకారులు మరింత విజయం 
సాధిస్తున్్నరు.

టి.ఒ.పి.ఎస్ లో భాగమైన ప్రతి క్రీడాకార్నికి, స్య్ కి 
మధయూ మెర్గైన భాగస్వామయూం ఉండేలా ప్రత్యూకంగా 

ఒక రిలేష్న్ షిప్ మేనేజర్  నియమంపబడా డ్ర్. 

టి.ఒ.పి.ఎస్ లో చరి చున 32 మంది క్రీడాకార్లకు
గత మూడేళ ్లలో

కామన్ వల్తు  లో అతుయోతతు మ క్రీ డాకారులు

ఆసియాడ్ లో అతుయోతతు మ క్రీ డాకారులు
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కోట ్ల వయూయం

దేశంలో క్రీ డా విదయోన్ ప్రీ తస్హంచేందుకు 
మణిపూరోలో  తొల క్రీ డా విశ్విదాయోలయం 
(సో్పర్టా స్ యూనివరిస్టీ) ఏర్్పటై ంది. క్రీ డా 
క్టాలో రోల్  బాల్, మలలో కంభ వంట్ 20 
రకాల క్రీ డలన్ చేర్చురు. పరీ సుతు తం క్రీ డా 
క్టాలో 65 ఆటలునా్నయి.

ర్.



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జులై 16–31, 202116

చేయాలనే తపనన ప్రతి ఒకకురికీ కలిగిస్తుంది. ఉపాధి కలి్పంచడం ద్్వర్ 
క్రీడాకారులక్ ఆరిథిక అవసర్లన తీరచిడంతో పాటు, శిక్షణక్ అవసరమయేయా 
సదుపాయాలన కూడా ఇది అందిస్తుంది”అని అన్్నరు. 

అదేవిధంగా దివాయాంశ్ స్ంగ్ పన్్వర్ లాంటి క్రీడాకారులక్ కూడా టారగిట్ 
ఒలింపిక్ పోడియం పథకం(టి.ఒ.పి.ఎస్ ) సలహాలన, సూచనలన 
అందిసతుంది.     

తన తండ్రి ప్రోతా్సహంతో ఒలింపిక్్స ల్ ఎలాగైన్ పతకాని్న గెలవాలనే 
ఆంకాక్షతో షూటింగ్ న తన వృతితుగా ఎంపిక చేస్క్న్్నడు పన్్వర్. తండ్రి 
డాకటుర్, తలిలో నరు్స.. పన్్వర్ ప్రస్తుతం విజాఞా న శాస్రాంల్ 12వ తరగతి 

చదువుత్న్్నడు. షూటింగ్ వృతితుగా ఎంచుకోవడం కాసతు ఖరుచితో 
కూడుక్న్నప్పటికీ, టి.ఒ.పి.ఎస్  మద్దత్తో తనలాంటి క్రీడాకారులు ఎలాంటి 
ఒతితుడి లేక్ండా సాధన చేస్క్నేందుక్ వీలవుత్ందన్్నడు. ఖేల్ ఇండియా 
వంటి పోటీలల్ పన్్వర్ ప్రతిభన గురితుంచారు. పన్్వర్ ఖేల్ ఇండియా తొలి 
రండు ఎడిషనలోల్ పాలగి న్్నడు. 

2018ల్ ఢిల్లోల్ జరిగిన పాఠశాల పోటీలల్(సూకుల్ గేమ్్స ల్) కూడా 
ఈయన పాలగి న్్నడు. ఆ తర్్వత 2019ల్ పుణేల్ నిర్వహంచిన యూత్ 
గేమ్్స ల్ ర్ణించాడు. 2019ల్ స్నియర్ జటుటు ల్ చ్టు దకికుంచుక్న్న 
తర్్వత, తనన తాన రుజువు చేస్క్నేందుక్ వచిచిన ఏ అవకాశాని్న 
వదులుకోలేదు. బీజింగ్ ప్రపంచ కప్ ల్ వెండి పతకాని్న పంద్డు. టోకోయా 

జోన్ ల వారీగా ప్రతిభా వెతుక్లాట బృంద్లను(ట్లంట్ సెర్చి 
టీమ్ లను) ఏరాపుట్ చేశారు. దీంతో జిలా్ల, బ్్లక్ ల సాథియిలలో ఉన్న 
క్రీడా ప్రతిభను(క్రీడాకారులను) గురి్తసు్తనా్నరు. క్రీడాకారుల కూడా 
సంతంగా తమ విజయాలను నివేదించేంద్క్ ట్లంట్ సెర్చి 
పోరటాల్ ను కూడా అంద్బ్ట్లోకి తెచాచిరు.

ఖేలో ఇిండియా, నేషనల్ టాలింట్ సెర్చ్ ప్రొగ్రామ్ , 
పెర్గిన  భారతీయుల ఆకాింక్షలు

దేశంలో క్రీ డా మౌలక సదుపయాలు

382008 2014 267
క్రీడా మైద్నాల క్రీడల కోసం వాడుక్నేలా 
జియోట్్గ్ పంద్యి. దీనికి 
సంబంధించిన సమ్చారమంత్ 
అందించేంద్క్ ఒక మొబైల్ యాప్ ను 
ఆవిషకురించారు. 

11,227 

మై దానాల అభివృద్ి కమ్యోనిటీ క్చింగ్  మరుగు

క్రీ డాకారుల క్సం వతుకులాట, వారి విజయానిక్ బాట

ర్షటా ్ర సాథి యిలో ‘ఖేలో ఇండియా కేందారీ లు’
14,595 కోచ్ లక్ అటటాడుగు సాథియిలో క్రీడా ప్రతిభను 

గురి్తంచేంద్క్ శిక్షణ ఇచాచిరు. 

శిక్షణ నుంచి వా్యామం వరక్ అని్న రకాల సౌకరా్లను 
క్రీడాకారులక్ సరియైన విధంగా అందించేంద్క్ పల 
రాష్ట్రాలో్ల క్రీడా కాంపె్లక్్స ల రూపంలో అంతరాజాతీయ 
సాథియిలో ఖేలో ఇండియా కంద్రాలను ఏరాపుట్ చేస్ంది. 
వీటి కోసం కంద్ర క్రీడా మంత్రిత్ శాఖ రాష్ట్రాలక్ కావాలి్సన 
ఆరిథిక సాయాని్న చేకూరిచింది. 

24 
రాషట్ర సాథియి ఖేలో ఇండియా 
కంద్రాల 23 రాష్ట్రాలలో 
ప్రారంభమయా్యి. 09

పాఠశాలల రాషట్ర సాథియి 
కంద్రాలగా రూపాంతరం 
చంద్యి. వారిషి క క్రీ డా ప్టీలు..

క్రీ డా సదుపయాలన్ వాడుక్వడం, 
కొతతు గా ఏర్్పటు చేయడం, 
ఆధునీకరించడం..

ఖేలో ఇండియా పథకం కింద వారిషిక క్రీడా 
పోటీలను ప్రవేశపెట్టారు. దీని్న మరింత 
ప్రాచుర్ం కలిపుంచేంద్క్ చేపటిటాన కార్క్రమం 
ఇది. దేశంలోని పాఠశాలల, కాలేజీలో్ల ఉన్న 
ప్రతిభక్ ఇది చాలా విలవైనది. ఖేలో ఇండియా 
స్కుల్ గేమ్్స, ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్్స, 
ఖేలో ఇండియా యూనివరి్సటీ గేమ్్స భారత్ లో 
క్రీడలక్ మరింత ప్రోత్్సహం కలిపుసు్తనా్నయి. 

హాకీ ట్రాక్ లను, జిమ్ లను, ఫుట్ బ్ల్ టర్ఫ్ లను (ఫుట్ బ్ల్ ఆడే 
సథిలాలను), ఇండోర్ హాళ్్ల, సపుర్టాస్ హాసటాళ్లను అభివృదిధు చేయడం 
ద్్రా పల క్రీడలక్ సౌకరా్లను పెంచేంద్క్ పల 
కార్క్రమ్లను నిర్హస్తంది.

 ఇపపుటి వరక్ 2967 మంది క్రీడాకారుల ఖేలో ఇండియా 

పథకం కింద ఎంపికయా్రు.
ప్రతి నెలా 335 మంది క్రీడాకారులక్ 

10 వేల రూపాయలను ఇసు్తనా్నరు. 

ఎన్్న ఏళ్్లగా ఖేలో ఇండియా దేశంలో ఉన్న సరికొత్త క్రీడా ప్రతిభను గురి్తస్తంది. 2016లో ఆవిషకురణ అయిన ఈ పథకం, 

అటటాడుగు సాథియిలో ఉన్న క్రీడా ప్రతిభను(క్రీడాకారులను) గురి్తంచి, వారికి తగినంత ప్రోత్్సహం కలిపుంచి ఒలింపిక్ వేదికపై 

మెరిసేలా చేస్తంది. 2017లో ఖేలో ఇండియా సమీక్ష చేపటిటాన తరా్త, ఇది 12 వర్ాలగా విభజించడమైంది.

ఇపపుటి వరక్ 34 రాష్ట్రాల, కంద్ర పాలిత ప్రాంత్లలో 

267 ప్రాజెక్టాల ఆమోదం పంద్యి. జమమాకశ్మారో్ల 

క్రీడా సద్పాయాలను అభివృదిధు చేసేంద్క్ ప్రత్్కంగా 

రూ.200 కోట్లను కట్యించారు. 

2014 2020

పత్క శీరిషిక టోకో్  ఒలింపిక్్స
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ఒలింపిక్్స ల్ పురుషుల 10ఎం ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్ ల్ పోటీచేసందుక్ 
ఆయన స్రక్షితమైన సాథి న్ని్న దకికుంచుక్న్్నడు. 

టోకోయా ఒలింపిక్్స క్ ఎంపికైన చాలా మంది భారతీయ క్రీడాకారులు చిన్న 
చిన్న పటటుణాలు, గ్రామాలక్ చెందినవారే. వారి విజయాలు సమాజానికి, 
దేశానికి ప్రేరణ కలిగిస్తున్్నయి. మహార్ష్రాల్ని సతార్ గ్రామానికి చెందిన 
రోజువారీ కారి్మక్ల కడుక్ ప్రవీణ్ జాదవ్ కూడా ఒలింపిక్్స ల్ ఆరచిరీ 
ఈవెంట్ ల్ పాలగి నబోత్న్్నడు. 

అదేవిధంగా మహళల హాకీ జటుటు కి చెందిన నహా గోయల్ తలిలో, సదరి 
కూడా తమ క్టుంబ పోషణ కోసం సైకిల్ కర్్మగారంల్ పనిచేస్తున్్నరు. 

ఆరచిరీ ఈవెంట్ ల్ బంగారపు పతకం సాధించాలనే పటుటు దలతో  ఉన్న దీపికా 
క్మారి కూడా తన జీవితంల్ ఎన్్న ఆటుపోటలోన ఎదురకుంది. దీపికా తండ్రి 
ఆటో రిక్ష నడిపేవారు కాగా, తలిలో నరు్సగా పనిచేస్తున్్నరు. ప్రపంచ 
ర్యాంకింగ్ ల్ ఒకకుసారి ఒక ఆరచిర్గి  చ్టు దకికుంచుక్న్న దీపికా, ప్రస్తుతం 
భారత్ తరఫున ఒలింపిక్్స ల్ పోటీ చేసతున్న ఒక మహళ్ ఆరచిర్  గా ఉంది. 

హర్యాన్ల్ని వయావసాయ క్టుంబానికి చెందిన మనీష్ కథ కూడా అంతే 
సూఫూరితుద్యకంగా నిలుసతుంది. చిన్నతనం నంచే పలాల్లో  కషటుపడే పనిచేస 
మనీష్ క్, బాకి్సంగ్  అంటే ఎంతో ఇషటుం. ఈ మక్కువతోనే టోకోయా ఒలింపిక్్స ల్ 
చ్టు దకికుంచుక్న్్నడు. అంతేకాక, చెన్్నక్ చెందిన స్.ఎ భవాని కూడా 
ఒలింపిక్్స క్ అరహుత సాధించిన తొలి భారతీయ ఫెన్సర్  గా నిలిచింది. భవాని 

జమమాకశ్మారో్ల తొలిసారి ఖేలో ఇండియా వింటర్ 

గేమ్్స(శ్త్కాలపు ఆటల) నిర్హంచారు. కంద్ర 

పాలిత ప్రాంత్ల కోసం వింటర్ గేమ్సను లడఖ్ లో 

చేపట్టారు. క్రీడాకారులక్ సరియైన వేదికను 

అందించేంద్క్ పల కార్క్రమ్లను 

చేపడుతునా్నరు. 

క్రీ డా అకాడమీలకు తోడా్పటు

మనఃశాంతిక్, అభివృద్ిక్ క్రీ డలు..

మహళల క్సం ఆటలు..
భారత్ లో ఒకప్పుడు ఆటలలో మహళల పాల్్నడం 

చాలా తక్కువ. కాన్ ఖేలో ఇండియా వచిచిన తరా్త 

క్రీడా వ్వసథింత్ పూరి్తగా మ్రిపోయి మహళల 

భాగసా్మ్ం క్రీడలలో బ్గా పెరిగింది.క్షేత్ర 

సాథియిలలో బ్లికల కోసం ప్రత్్కంగా సపుర్టాస్ మీట్ ల 

ప్రారంభమయా్యి. 
దివాయోంగుల క్సం క్రీ డలన్ ప్రీ తస్హంచడం..

గారీ మీణ, స్దేశీ, గిరిజన క్రీ డలన్ 
ప్రీ తస్హంచడం

పఠశాల విదాయోరుథి లకు శారీరక 
దృఢత్ంపై  శిక్షణ

భారత్  పారా అథ్్లట్్ల అద్భుతమైన ప్రదర్శనను కనబరుసు్తనా్నరు. 

ఖేలో ఇండియా ప్రొగ్రామ్ కింద వారు మరింత విజయం 

సాధించాలని ప్రసు్తతం ప్రత్్క దృషటాసారిసు్తనా్నరు. 2015లో 

ట్ర్ట్ ఒలింపిక్ పోడియం మిషన్ లో 9 పారా అథ్్లట్్ల ఉండగా.. 

2021లో దీనిలో 32 మంది పారా అథ్్లట్లను చేరాచిరు. 

మెరుగైన మౌలిక సద్పాయాలను అందించడం 

ద్్రా ప్రభుత్ం క్రీడా అకాడమీలక్ 

తోడాపుట్నిస్తంది. 

69 వేల మంది శిక్షక్ల సాయంతో చిన్న 
వయసులోనే పిల్లల క్రీడా ప్రతిభను అభివృదిధు 
చేసు్తనా్నరు. వారు శారీరకంగా దృఢంగా 
ఉండేలా చూసు్తనా్నరు. ఖేలో ఇండియా 
మొబైల్ యాప్ ను కూడా ఆవిషకురించారు. 
దీని ద్్రా పిల్లల సంతంగా తమ శారీరక 
దృఢత్్ని్న పెంచుకోవచుచి. ఇపపుటి వరక్ 23 
లక్షల మంది పిల్లల ఈ యాప్ ను వాడారు. 
ఫిట్  ఇండియా లాంటి కార్క్రమ్ల 
ఫిట్ నెస్(శారీరక దృఢత్ం) విషయంలో ప్రజల 
అభిప్రాయాల మ్రేలా కృష చేశాయి. 

క్రీడలో్ల సరికొత్త ప్రతిభను గురి్తంచేంద్క్ 14 రాష్ట్రాలలోని 

95 జిలా్లలో క్రీడా పోటీలను నిర్హంచేంద్క్ 

10 లక్షలను ఇచాచిరు.  

మల్లకంభ, యోగాసనా వంటి సంప్రద్య భారతీయ 

క్రీడలను ప్రోత్సహంచేంద్క్, 19 ప్రాంత్లో్ల 36 ఏక్ 

భారత్, శ్రేష్టా భారత్(ఒక భారతం–శ్రేషటా భారతం) 

పోటీలను నిర్హంచింది. ఇపపుటి వరక్ ఈ పోటీలలో 

2250 మంది క్రీడాకారుల పాల్్నా్నరు.
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క్రీడా రింగింలో సమూల మార్పుకు చర్యలు
క్రీడల వయూవస థిలో ప్రతిభను గురి ్తంచడమే తొలి అడుగు. ఖేలో ఇండియా లాంటి పథకాలతో, అట ్టడుగు స్ థియిలో క్రీడా 
ప్రతిభను గురి ్తంచడంలో ఈ వయూవస థి కీలక పత్ర పోషించింది. ఆ తరావాత, క్రీడాకార్లకు ఉత ్తమ శిక్షణతో వారి నైపుణాయూలను 
మెర్గుపర చుడానికి అవకాశం కలిపుసు ్తంది. దీని కోసం జిలా ్ల స్ థియిల నుంచి రాష్ట్రాలో ్ల శిక్షణా కంద్రాల వరకు క్రీడలకు 
సంబంధంచిన మౌలిక సదుపయాలను ఏకీకృతం చస్ంది. ఈ సదుపయాలను భారత క్రీడా ప్రాధకారిక సంస థి 

క్రీడాకార్లకు సరియైన విధంగా అందిసు ్తంది.

159  
ఖేలో ఇండియా 

గురితు ంచిన 
అకాడమీలు

23 

ఖేలో ఇండియా కేందారీ లు, అని్న 
జిలాలో లోలో  ఒక్్కట్

క్షేతరీ  సాథి యిలో ఈ-సూ్కల్ 
అభివృద్ి

సాయ్ ఎక్స్  టనషి న్ 
సెంటర్

కమ్యోనిటీ క్చ్ 
డెవలప్ మంట్

67 24

1000

సాయ్ కేందారీ లు

n  మొతతుం వయావసథిన క్రమానగతంగా పాఠశాల నంచి ఖేల్ ఇండియా కంద్రం, ఖేల్ ఇండియా 
ర్ష్రా సాథి యి నైపుణయా కంద్రం(ఖేల్ ఇండియా ర్ష్రా సాథి యి ఎక్్స లెన్్స  సెంటర్), ఖేల్ ఇండియా 
గురితుంచిన అకాడమీలు, సాయ్ శిక్షణా కంద్రం, సాయ్  జాతీయ నైపుణయా కంద్రంవరక్ 
విభజించింది. అని్న దశల్లో ని అత్యాతతుమ క్రీడాకారులన టి.ఒ.పి.ఎస్ పథకంల్ చేర్చిరు. 

n  పాఠశాల సాథి యిల్ తొలుత ప్రతిభన గురితుసాతురు. ఆ తర్్వత వారిని క్రీడా పాఠశాలక్, 
చిన్న సాథి యి ఖేల్ ఇండియా కంద్రానికి పంపుతారు. అలాంటి 9 పాఠశాలలు, 90 
ఎక్్స టెనషాన్ సెంటరలోల్ 1300 మంది పిలలోలు ప్రస్తుతం శిక్షణ పందుత్న్్నరు. 

n  ఈ పిలలోలు అప్పజెపి్పన క్రీడలల్ ఏద్ ఒకద్ని్న ఎంపికచేస్కోవాలి్స 
ఉంటుంది, వారిని సాయ్ శిక్షణా కంద్రానికి పంపడం ద్్వర్ వారికి 
సన్నదధాత ప్రంభమవుత్ంది. ప్రస్తుతం సాయ్ కి చెందిన 67 
కంద్రాలు 4819 మంది క్రీడాకారులక్ శిక్షణ ఇస్తున్్నయి. 

n  సాయ్ కంద్రాలతో పాటు అదనంగా, ఖేల్ ఇండియా పథకం 
కిందక్ 159 అకాడమీలన చేర్చిరు. గోపిచంద్ 
ఫండేషన్, పిటి ఉషా సూకుల్ ఆఫ్ అథ్లోటిక్్స, ఆరీ్మ 
స్పర్్స్ఇన్ స్టుటూయాట్ ఆఫ్ పుణే, ద్రవిడ–పదుకణే 
సెంటర్ ఆఫ్ స్పర్్స్ ఎక్్స లెన్్స ఇలాంటి 
అకాడమీలల్ కని్న.

n  క్రీడా రంగంల్ వారికి ఒక సరైన సాథి న్ని్న 
అందించి అటటుడుగు సాథి యి నంచి పై 
సాథి యి వరక్, వారు విజయం సాధించే 
వరక్ పూరితు వయావసథిన క్రీడాకారుల 
కోసం రూపందించారు.  

దేశంలోని అని్న పఠశాలలో 
క్రీ డల క్సం పరీ తేయోక ఏర్్పటులో

టార్గె ట్ఒలంపిక్ 
ప్డియం 
పథకం(ట్.ఒ.పి.ఎస్)

ఫెన్సర్ శిక్షణల్ ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకూడదని, ఆమ తలిలో తన ఆభరణాలన 
కూడా తన్ఖా పెటాటు రు. సంప్రద్య ఆటలక్ కూడా మరింత ప్రోతా్సహం 
లభస్తుంది. దీనికి ఉద్హరణ వారణాస్కి చెందిన జావెలిన్ త్రోవర్ శివ్ పాల్ 
స్ంగ్  విజయమే. 

శివ్ పాల్  తన క్టుంబ సంప్రద్యాని్న ఒలింపిక్్స ల్కి తీస్క్ళతున్్నడు. 
శివ్ పాల్ తండ్రి, మావయయా, సదరుడు అందరూ కూడా జావెలిన్ త్రో క్రీడల్ 
ఆరితేరిన వారే కావడం విశేషం...

ఒలింపిక్్స  ల్ చ్టు దకికుంచుక్న్న ఈ క్రీడాకారుల పయనం అంత 
స్లువుగా ఏమీ సాగలేదు. దేశమంతా క్రీడాకారుల వెనక ఉన్నప్పుడు అసలైన 
క్రీడా యోధులు వెలుగుల్కి వసాతురు. ఇతరులన కూడా దగగిరక్ తీస్క్నే 

స్వభావాని్న క్రీడా సూఫూరితు అందిస్తుంది. ఎటిటుపరిస్థిత్ల్లో నూ వెనకికు 
అడుగువేయకూడదనే లక్షణాలన క్రీడలు అభవృదిధా చేసాతుయి. అందువలలో 
సామాజిక జీవితంల్, దేశ జీవన పయనంల్ క్రీడలక్ ప్ధానయాత ఉండాలి. ఈ 
ఆల్చనతోనే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, భారత్ ల్ కతతు క్రీడా సంసకుకృతిని 
ప్రంభంచారు. క్రీడలన వృతితుగా ఎంచుక్నే విధాన్ని్న ప్రోత్సహస్తున్్నరు. 

క్రీడలు మన సంస్కకృతిలో ఒక భాగం...

క్రిక్ట్ న దేశంల్ బ్రిటీష్ వారు ప్రవేశపెటిటునప్పటికీ, ఆ తర్్వత ఇది చాలా 
ప్ముఖయాత సంపాదించుక్ంది. కానీ మరోవైపు, దేశంల్ ఇతర క్రీడల 
పురోగతికి గ్రహణం పటిటుంది. 

కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థిత్లు మార్యి. వృతితు పరంగా ఇతర క్రీడలన కూడా 

సాయ్ జాతీయ 
నై పుణయో కేందారీ లు

ఖేలో ఇండియా నై పుణయో 
ర్షటా ్ర సాథి యి కేందారీ లు

పత్క శీరిషిక టోకో్  ఒలింపిక్్స
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ఆటగాళలో  ఎంచుక్నేలా అందుబాటుల్కి వచాచియి. ఖేల్ ఇండియా, ఒలింపిక్ 
పోడియం లాంటి పథకాల ద్్వర్, భారత్ ల్ క్రీడలన ఒక ప్రజా ఉదయామంగా మారేచి 
కారయాక్రమాని్న ఆవిషకురించారు. అటటుడుగు సాథి యిల్ని క్రీడా ప్రతిభన గురితుంచి, వారికి 
పెద్ద పెద్ద క్రీడా ఉత్సవాల్లో  పాలగి నేలా  అవకాశం కలి్పస్తున్్నరు. జటుటు  ఎంపికల్ 
పారదర్శకత కోసం చరయాలు కూడా తీస్క్న్్నరు. 

దేశానికి ఎవరైతే పురసాకుర్లు తీస్కచాచిరో ఆ క్రీడాకారులక్ గురితుంపుక్, 
వారినిగౌరవించేందుక్, అదేవిధంగా కతతు క్రీడాకారుల గెలుపు కోసం ప్రభుత్వం పలు 
రకాల చరయాలన తీస్క్ంది. ఒలింపిక్్స  వేదికపై భారత్ ఆశలు చిగురించేలా ప్రస్తుతం 
మేము క్రీడా వయావసథిన రూపందించినటుటు  ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెపా్పరు. 
‘‘క్రీడలన జీవితంల్ ఒక భాగం చేస్, ఏ క్రీడాకారుల క్టుంబాలైతే ముందుక్ 
వసాతుయో వారి ఎదుగుదలక్ వయావసథిన రూపందించి, సమాజం ముందుక్ వచేచిలా, 
భారత్ తన పేరున క్రీడా ప్రపంచంల్ లిఖంచుక్ంటుంది.”అని అన్్నరు. 

భారతీయుల జీవనంలో క్రీడలను భాగం చసేందుకు 
ప్రోత్సహకాలు

 టోకోయా ఒలింపిక్్స ల్ పాలగి నే భారత క్రీడాకారుల ఇబ్బందులన, వారి జీవన 
విధాన్లన తీస్క్ంటే.. ప్రతి భారతీయునికి వీరు సూఫూరితుద్యకంగా నిలుస్తున్్నరు. 
2028 లాస్  ఏంజిల్్స ల్ జరిగే ఒలింపిక్్స ల్ పతకాల జాబ్తాల్ మొదటి 10 దేశాలల్ 
భారత్  చ్టు సంపాదించాలనే ప్రతిషాటు త్మక లక్షయాని్న కలిగి ఉంది. ఇది ప్రభుత్వ 
దూరదృష్టు ఆల్చన కారణంగానే నరవేరనంది. ప్రధాన మంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ 
బాధయాతలు తీస్క్న్్నక, దేశంల్క్రీడా సదుపాయాలన, సౌకర్యాలన 
మరుగుపరిచేందుక్అవసరమైన వాతావరణాని్న కలి్పంచేందుక్, ఒలింపిక్ గేమ్్స ల్ 
క్రీడాకారుల ప్రదర్శన కోసం పలు రకాల చరయాలు తీస్క్న్్నరు. 2020, 2024, 
2028ల్ జరగబోయే ఒలింపిక్ గేమ్్స ల్ పాలగి నే భారతీయ క్రీడాకారుల కోసం 
వివరణాత్మక కార్యాచరణ ప్రణాళికన తయారు చేస్, ద్ని్న ఆగస్టు 2016ల్నే మంత్రి 
మండలి సమావేశంల్ ప్రధాన మంత్రి విడుదల చేశారు. దీని కోసం టాస్కు ఫ్ర్్స 
కూడా ఏర్్పటు చేయనన్్నరు. క్రీడా వసత్లు, శిక్షణ, ఎంపిక ప్రక్రియ, ఇతర 
విషయాల కోసం సమగ్ర వ్యాహాలన ఈ టాస్కు ఫ్ర్్స స్దధాం చేయనంది. ఈ 
టాస్కు ఫ్ర్్స ల్ భారత్, విదేశాలక్ చెందిన క్రీడా నిపుణులుంటారు. అంతక్ముందు 
క్రీడా బడె్జట్ రూ.15–20 కోటులో ంటే, ఇప్పడది రూ.125 కోటలోక్ పైగా పెరిగింది.  

అదే ఏడాది ఆగస్టు 28న ప్రధాన మంత్రి జరిపిన తన ‘మనస్ల్ మాట’ 
కారయాక్రమంల్, క్రీడల కోసం ప్రజలక్ మంచి వాతావరణాని్నసృష్టుంచాలని కోర్రు. 
దీనికి ముందే,వయాకితుత్వ వికాసం కోసం ప్రజల జీవనంల్ క్రీడలు ముఖయామైనవిగా 
ఉన్్నయని ప్రధాన మంత్రి వివరించారు. 100 భాషలు, 1700కి పైగా మాండలికాలు, 
భన్నమైన వస్రాధారణ, ఆహారపు అలవాటులో ఉన్న భారత్  లాంటి దేశంల్ క్రీడలు గరిషటు 
సాథి యిల్ నిలుసాతుయని చెపా్పరు. 

టోక్యోకు పయనం.. క్విడ్ సవాళ్లో
టోకోయా ఒలింపిక్్స కోసం భారత్ క్రీడాకారులు తీవ్ంగా శ్రమంచారు. కానీ 

ఇదే సమయంల్ అకసా్మత్తుగా ప్రపంచ మహమా్మరి కోవిడ్ మళ్లో మన దేశంపై 
ద్డి చేస్, ఎకకుడికకకుడ జనజీవన్ని్న సతుంభంచేలా చేస్ంది. ఈ కోవిడ్ సమయంల్ 
క్రీడాకారులన మానస్కంగా, శారీరకంగా స్దధాం చేయడం ప్రభుతా్వనికి పెద్ద 
సవాలుతో కూడుక్న్న పనే.  

కానీ గత ఏడాది మారిచిల్నే ఒలింపిక్్స క్రీడలు ఏడాది పాటు వాయిద్ 
పడ్ాయి. ఇంకా మొదటి రండు నలలు క్రీడాకారులక్ సౌకరయావంతంగా లేవు. 
ఎక్కువ కాలం పాటు వారు శిక్షణా కంద్రాలక్ దూరంగా ఉండకూడదు. ఇలాంటి 
పరిస్థిత్ల్లో , భద్రతా ప్రమాణాలన దృష్టుల్ ఉంచుక్ని, కోవిడ్ నిబంధనలన 
రూపందించారు. గత ఏడాది ఆగస్టుల్, సాయ్ బ్ంగళూరుల్ హాయాకి శిక్షణా 
శిబ్ర్ని్న ప్రంభంచినప్పుడు, క్పెటున్ మన్ ప్రీత్ స్ంగ్ తో పాటు మరో ఆరుగురు 
క్రీడాకారులు కోవిడ్ బారిన పడ్ారు. కరోన్ నంచి కోలుక్న్న తర్్వత, క్రీడా 
ప్ధికారిక సంసథి అధికారులక్ కృతజఞాతలు చెబుతూ మాటాలో డిన మన్ ప్రీత్, 
“శిక్షణ కోసం నేన ఇకకుడికి వచిచినప్పుడు, న్క్ కోవిడ్ పాజిటివ్ అని తేలింది. 
ఈ వాయాధి నంచి కోలుక్న్న తర్్వత, మళ్లో సాధనన ప్రంభంచాన. కోచ్  న్ 
కోసం ప్రణాళిక స్దధాం చేస్ ఇచాచిరు. మళ్లో సాధనన ప్రంభంచడం నిజంగా 
చాలా ఆనందంగా అనిపించింది’ అని త్లిపారు. 

పురుషుల డబుల్ బాయాడి్మంటన్ క్రీడాకారుడు చిర్గ్ శెటిటు తాతగారు కూడా 
ఇటీవలే కోవిడ్ కారణంతో మరణించారు. ద్ంతో పాటు ఆయన భాగసా్వమ 
సాతి్వక్ సైర్జ్ క్ పాజిటివ్ వచిచింది. ఇని్న ప్రతికూల పరిస్థిత్లు ఉన్్న.. 
క్రీడాకారులందరూ కూడా ఒలింపిక్్స ల్ తమ సతాతున చాటేందుక్ టోకోయాక్ 
బయలుదేర్రు.    

ఖేలో ఇండియా నిర్హంచిన 4 జాతీయ సాథి యి 
ప్టీలలో 18,000 మందిక్ పై గా క్రీ డాకారులు 
పల్గె నా్నరు. 
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క్రీడలను ప్రోత్సహంచందుకు మౌలిక సదుపయాల 
అభివృది ధి

మొహెంజోద్రో సంసకుకృతి నంచే భారత్ ల్ క్రీడా సంసకుకృతి ఉన్నటుటు  
ఆనవాళలోన్్నయి. 5000 ఏళలో క్రితం గుజర్త్  ధౌలానీ్వర్ల్ వెయియా మంది 
కూరుచినే సామరథియాంతో అతిపెద్ద క్రీడా మైద్నం ఉన్నటుటు  పుర్వస్తు శాస్రావేతతులు 
గురితుంచారు.    

ఆట కతతు సంప్రద్యం కాదని, కానీదీని్న ప్రపంచ వయావసథిక్ సానకూలంగా 
మారిచి మళ్లో పున:సాథి పించాలి్సనవసరం ఉందని ఇది చాటుతోంది. క్రీడల కోసం 
ఒక సామాజిక వయావసథిన రూపందించడంతో పాటు, కంద్ర ప్రభుత్వం గత 
ఏడేళలోల్ క్రీడా సదుపాయాల కల్పనక్ ఎక్కువ ప్ధానయాతన ఇచిచింది. ఖేల్ 
ఇండియా లాంటి పథకాలు, ఫిట్  ఇండియా, స్పర్్స్ టాలెంట్ సెర్చి పోరటుల్, 
జాతీయ క్రీడల అభవృదిధా నిధి, మహళ్ క్రీడాకారుల కోసం ఉన్నతసాథి యి కమటీ, 
సమగ్ర శిక్ష యోజన, టారగిట్ ఒలింపిక్ పోడియం పథకం వంటి పలు ఇతర 12 
పథకాలు క్రీడాకారులక్ సరికతతు విశా్వసాని్న అందిస్తున్్నయి. జాతీయ క్రీడలక్ 
నగదు బహుమతిని, ఉన్నత విద్యా సంసథిలల్ క్రీడల కోటాన పెంచారు.

నూతన జాతీయ విద్యా విధానంల్ క్రీడలక్ ఎక్కువ ప్ధానయాత ఇచాచిరు. 

అంతక్ముందు దీని్న అదనపు బోధన్ ప్రణాళిక కింద పరిగణిసతు.. ఇప్పుడు 
దీని్న బోధన్ ప్రణాళికల్ భాగం చేశారు. చదువుల్లో  క్రీడలన భాగం చేసూతు.. 
ప్రతిభా ఆధారితంగా క్రీడలన మారుస్తున్్నరు. ప్రస్తుతం క్రీడల కోసం ఉన్నత 
విద్యా సంసథిలన, విశ్వవిద్యాలయాలన ప్రంభస్తున్్నరు. దీంతో క్రీడా 
శాస్రాం, క్రీడా నిర్వహణ క్షేత్ర సాథి యిల్లో కీ చేరుక్ంటోంది.

ఒలింపిక్్స క్ వెళ్లో క్రీడాకారులు భారత్ న గర్వపడేలా చేస్తున్్నరు, ప్రజల 
మనస్లన కలలోగొడుత్న్్నరు. ఈ సమయంల్, క్రీడాకారులక్ ప్రోత్సహం 
ఇవ్వడం ప్రతి ఒకకు భారతీయుడి బాధయాత. ప్రపంచంల్ భారత్ న ఒక 
ముఖయామైన శకితుగా మారచిగల సామరథియాం మన యువతక్ ఉన్నటుటు  
మరిచిపోకూడదు. ఇందుకోసం జీవితంల్ క్రీడలక్ ప్ముఖయాత ఇవ్వడమే 
కాదు, ద్నిని సామాజిక సాధనంగా ఏర్్పటు చేస్కోవాలి. ఒక దేశంగా..
కంద్ర ప్రభుత్వం క్రీడలన సమాజానికి, దేశానికి ఒక జీవన మారగింగా 
మారేచిందుక్ ప్రయతా్నలు చేసతుంది. సామానయా ప్రజలు కూడా దీని ఒక 
ఉదయామంలా తీస్క్ని, క్రీడలన ప్రశంస్ంచే సంసకుకృతిని మనం 
అనకరించాలి.    

‘‘ఆరిధుక , సైనిక బలాల మ్త్రమే దేశ 

సాథియిని తెలపవు. దేశం యొకకు 

స్రూప, స్భావాలూ మఖ్మే.  

ప్రపంచ దృషటాని భారత్ వైపు ఆకరిషించే 

శకి్త క్రీడలక్ ఉంది.’’

-నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

అరుజా న పురసా్కరం, ర్జీవ్ గాంధీ ఖేల్ 
రత్న, ద్రీ ణాచారయో పురసా్కరం, ద్రీ ణాచారయో 
జీవితకాల సాఫలయో పురసా్కరం, ధ్యోన్ చంద్ 
జీవిత కాల సాఫలయో పురసా్కర్ల నగదు 
బహుమతిని 74 శాతం పంచారు. 

కూయాఆర్ కోడ్ న సాకున్ చేస్, టోకోయా ఒలింపిక్్స  ఇతివృతతుపు 
పాటన ఆసా్వదించండి

పత్క శీరిషిక టోకో్  ఒలింపిక్్స



న్యూ ఇండియా స మాచార్   జులై 16–31, 2021 21

Cover Story
Tokyo Olympics

కోవిడ్ సమయంలో ఒలింపిక్్స కు సననాద ధిం కావడం 
ఎంత సవాలుగా మారింది? 
కవలం క్రీడలు మాత్రమే కాదు, ఈ సమయంల్ ప్రతి ఒకకురి 
జీవితం సవాలుగానే మారింది. కానీ క్రీడల్లో  అతిపెద్ద సవాలు 
క్రీడాకారులు సాధన చేసమైద్నమే. కోవిడ్ మహమా్మరితో చాలా 
టోర్నమంటులో  రద్దయాయాయి. క్రీడల సాధన విషయంల్ ఇవి ఒక 
వేదికగా ఉంటాయి. కోవిడ్ వలలో, క్రీడాకారులు ఇంటోలో నే ఉండి 
సాధన చేసలా మేము కృష్ చేశాం. ఆన్ లైన్ శిక్షణ, అవసరమైన 
సహకారంతో పాటు ఇండోర్   ప్కీటుస్  ద్్వర్నే క్రీడాకారులు 
తదుపరి పోటీల కోసం స్దధామయాయారు.  ఆటలన సాధనల్నైన్ 
లేద్ జీతభతాయాల రూపంల్ ఆరిథిక సాయం చేయడం ద్్వర్నైన్ 
క్రీడాకారులక్ అవసరమైన సాయమంతా చేశాం.క్రీడాకారుల 
మానస్క–శారీరక శిక్షణన దగగిరుండి పరయావేక్షించాం. 

క్రీడలను మన సంసకుకృతిలో భాగం చేసే కార్క్రమ్ల భారత్ లో ఇపపుటిక  ప్రారంభమయా్యి. ఫలితంగా, వంద 
మందికి పైగా మన క్రీడాకారుల టోకో్ ఒలింపిక్్స లో పతకాల సాధించేంద్క్ ఎద్రు చూసు్తండగానే... 
ట్ర్ట్ ఒలింపిక్ పోడియం పథకం సాయంతో 2024, 2028 ఒలింపిక్్స  కోసం కూడా 259 మంది మన 
జూనియర్ ఆటగాళ్్ల ఇపపుటిక తమ సనా్నహాలను ప్రారంభించారు. రాబోతున్న ఒలింపిక్ గేమ్్స ను దృషటాలో 
ఉంచుక్ని, నూ్ ఇండియా సమ్చార్ కన్సలిటాంగ్ ఎడిటర్ సంతోష్ క్మ్ర్, అస్సెటాంట్ కన్సలిటాంగ్ ఎడిటర్ 

విభోర్ శరమాల కంద్ర మంత్రి వర్ం పునర్్యవస్థికరణ కాక మంద్ కంద్ర క్రీడల, యువజన వ్వహారాల సహాయ 
మంత్రి (స్తంత్ర బ్ధ్తల)గా ఉన్న కిరణ్ రిజిజుతో పల విషయాలను చరిచించారు.

భారత్ లో క్రీ డల సంస్కృతిని అభివృద్ి చేసే దిశగా మేమ 
అడుగులు వేసుతు నా్నం. మీరు ఆటనూ, క్రీ డాకారుడి పరీ దర్శననూ 

చూసి సాధిసుతు న్న అభివృద్ిని గమనించండి.

 గతంతో పోలిసే ్త ఏ మేర మార్పు వచి చుంది?
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీనే స్వయంగా క్రీడాకారులతో మాటాలో డుతూ, 
ఒలింపిక్్స సన్్నహాలన సమీక్షించారు. ఎవరైన్ ప్రధాన మంత్రి స్వయంగా 
ఒలింపిక్్స సన్్నహాలన సమీక్షించినటుటు  మీరు  ఎప్పుడన్ విన్్నర్? ఇదే 
మారు్ప. అటటుడుగు సాథి యిల్ ఉన్న ప్రతిభన(క్రీడాకారులన) గురితుంచి, 
వారు అంతర్్జ తీయ వేదికపై మరిసలా అవసరమైన సాయమంతా 
అందించడమే మా పని. నేన ప్రతి ఒకకు క్రీడాకారునికి వయాకితుగతంగా 
కృతజఞాత చెపా్పలనక్ంటున్్నన. క్రీడాకారుల నంచి కోచ్ ల వరక్ ప్రతి 
ఒకకురితో నేన నేరుగా సంప్రదింపులు జరుపుత్న్్నన. భారత్  కోసం 
ఆడే ప్రతి ఒకకు క్రీడాకారునికి మేము సాయం చేసాతుం. ఇదే గతంతో పోలిసతు 
ప్రస్తుతం మనక్ కనిపిసతున్న మారు్ప. దేశ ప్రజలు తమక్ అండగా నిలిసతు, 
మేము కచిచితంగా అదు్తాలు సృష్టుసాతుం. 

ఇంటరూవాయూకంద్ర మంత్రి వరగాం పునరవాయూవస్థికరణ కాక మందటి క్రీడలు, యువజన వయూవహారాల సహాయ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు
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సూకుల్ గేమ్్స, వింటర్ గేమ్్స, యూనివరి్సటీ గేమ్్స వంటి పలు 
కారయాక్రమాలతో ఈ క్రీడాకారులక్ సరియైన వేదిక కలి్పస్తున్్నం. 
భారత్ ల్ పతకాల అవకాశాలన మరుగుపర్చిలనే లక్షష్ంతో, 
ఆటగాళలో  ఉతతుమమైన ప్రదర్శన కనబరేచి 14 క్రీడలపై ప్రతేయాక 
దృష్టుపెటాటు ం. టారగిట్ ఒలింపిక్ పోడియం(టి.ఒ.పి.ఎస్ ) వంటి 
పథకాలన ఒలింపిక్్స క్ కాసతు ముందుగానే ఆవిషకురించింది. దీని 
ద్్వర్ క్రీడాకారులక్ అవసరమైన మద్దత్న అంతటిని్న అందిస్తుంది. 
శిక్షణ నంచి ఆరిథిక సాయం వరక్.. ప్రతి దశల్ క్రీడాకారులక్ 
సాయంగా నిలిచేలా పూరితు విధాన్లన మేము స్దధాం చేశాం. క్రీడల్లో , 
ఛాంపియన్ లన స్వల్పకాలంల్నే తయారు చేయలేం. ద్నికి 
స్దీరఘామైన వ్యాహాలు కావాలి. అంతక్ముందు ఈ విషయాలక్ 
అంత ప్ధానయాత ఇచేచివారు కాదు. నేడు చాలా మంది క్రీడాకారులు 
అటటుడుగు సాథి యి నంచే వస్తున్్నరు. ఖేల్ ఇండియా లాంటి 
ఈవెంట్ లక్ కృతజఞాత చెపా్పలి, నేడు ఒలింపిక్్స ల్ భారత్  తరఫున 
ప్తినిధయాం వహంచేందుక్ సాధారణ నేపథయాం నంచి ఎదిగిన 
ప్రతిభన మేము గురితుంచగలిగాం. ఎన్్న వాగా్ద న్లతో మేము ఇప్పుడు 
టోకోయా ఒలింపిక్్స క్ వెళతున్్నం, వచేచి పారిస్, లాస్  ఏంజిల్్స 
ఒలింపిక్్స ల్ భారత్ ప్రదర్శనల్ మారు్పన మీరు గమనిసాతురని నేన 
మీక్ మాట ఇస్తున్్న. లాస్  ఏంజిల్్స ల్, మనం మొదటి 10 దేశాల 
జాబ్తాల్ ఉండాలని నిరే్దశించుక్న్్నం. 

 కోవిడ్ సమయంలో క్రీడాకార్ల శిక్షణ కోసం తీసుకుననా 
ప్రత్యూక ఏరాపుటే ్లమటి? ఈ సమయంలో మీ వ్యూహాలేమటి? 
ఈ సమయంల్ క్రీడాకారుల భద్రత, ఆరోగయామే మా ప్రధాన కరతువయాం. 
బయోబబుల్్స న ఏర్్పటు చేశాం. వైదయా పరంగా అని్న రకాలుగా 
సాయాని్న అందించడమే కాక్ండా, శిక్షణల్ ఎలాంటి ల్పాలు లేక్ండా 
చూస్క్న్్నం. క్రీడాకారులు ఎకకుడతే నివస్సాతురో అకకుడే అని్న రకాల 
సౌకర్యాలు కలి్పంచాం. సాటు ండర్ ్ఆపరేటింగ్ ప్రొస్జర్(ఎస్ ఓపి)న ఆరోగయా 
మంత్రిత్వ శాఖ మారగిదర్శకాల మేరక్ సాయ్ రూపందించింది. ఎస్ ఓపి, 
వైదయాసౌకర్యాలన ఆధారంగా చేస్క్ని, శిక్షణా షెడూయాళలో  స్దధాం 
చేయబడ్ాయి. 

 క్రీడాకార్లకు టీకా కోసం ఏమైనా ప్రత్యూక వ్యూహాలను 
అనుసరించారా? 
ఆరోగయా మంత్రిత్వ శాఖ మారగిదర్శకాలల్, అంతకముందు క్రీడాకారులు 
ప్ధానయాత జాబ్తాల్ లేరు. కానీ సమీక్ష సమావేశంల్ ప్రధాన మంత్రి 
స్వయంగా క్రీడాకారులక్ ప్ధానయాతమచేచి విధాన్నికి పిలుపునివ్వడంతో, 
క్రీడాకారులు, వారి స్బ్బంది ఆరోగాయాని్న దృష్టుల్ ఉంచుక్ని ఒలింపిక్్స క్ 
ముందే వారికి టీకాలు వేశాం.

 భారత దేశంలో అంతకుమందు కూడా ప్రతిభకు 
కొదవలేదు. కానీ మన సనానాహాలో ్ల మనం ఎక్కడోవెనుకబడి 
ఉండేవాళ ్లం? మనది పద ్ద దేశమైనపపుటికీ,మనకివిమర్శలు 
మాత్రం తపేపువి కావు, ఒలింపిక్ పతకాల జాబిత్లో కూడా 
మనం చాలా వెనుకబడి ఉనానాం?
ఇది కవలం ప్రతిభన్ లేద్ సన్్నహాలు విషయమో కాదు. మొతతుం 
వయావసథిల్ ఉన్న ల్పం. గ్రామాల్లో , నగర్ల్లో  ప్రతిభావంత్లైన 
క్రీడాకారులున్్నరు. కానీ సరియైన వేదిక లేనప్పుడు ఆ క్రీడాకారులు 
ముందుక్ ఎలా వసాతురు? దీని్న దృష్టుల్ ఉంచుక్నే ఖేల్ ఇండియా 
ప్రంభమైంది. ప్రతి ఒకకు ఆటకి జోన్ ల వారీగా కమటీలు ఏర్్పటై,సమీక్షలు 
ప్రంభమయాయాయి. క్రీడాకారులన ఎంపిక చేస్తున్్నరు. ఖేల్ ఇండియా 

క్రీ డలు దేశమంతట్నీ ఒక్క త్ట్ పై క్ తెచిచు 
గెలవాలనే కాంక్షన్ రగిలసాతు యి. అందుకే 

దేశ పరీ జలు ఆటగాళలో నూ, వారి ఆటనూ 
ప్రీ తస్హంచాల. గారీ మీణ సాథి యిలో లేదా 

అంతర్జా తీయ సాథి యిలో జరిగే ప్టీలయినా, 
పరీ జలు వాట్ని తిలక్ంచాల.

- క్రణ్ రిజిజు, కేందరీ  మంతిరీ  (స్తంతరీ  బాధయోత)

టి.ఒ.పి.ఎస్  లాంటి పథకాలు ఒలింపిక్్స 
సనానాహాలలో ఎంత స్యం చశయి? 
ఒలింపిక్ గేమ్్స న దృష్టుల్ ఉంచుక్ని, మేము టారగిట్ ఒలింపిక్ 
పోడియం పథకాని్న సెపెటుంబర్ 2014ల్ తీస్కచాచిం. రియో 
తర్్వత, టోకోయా ఒలింపిక్్స క్ స్దధామయేయాందుక్ టి.ఒ.పి.ఎస్  
కింద 124 మంది క్రీడాకారులక్ అవసరమైన అని్న రకాల 
సాయం అందించాం. నేడు, క్రీడల పరిధి మారింది. క్రీడా 
పదధాత్లు మాత్రమే కాక్ండా.. క్రీడాకారులు, పరిశోధన, 
శిక్షణా ప్రతి ఒకకుటి ఆవశయాకమైంది. టి.ఒ.పి.ఎస్ ద్్వర్ 
వయాకితుగత శిక్షణా స్బ్బందిని, సహయక స్బ్బందిని(సపోర్టు 
సాటు ఫ్ న), ఆటతీరు ట్రాకింగ్ చేస విశే లోషక్లన(పర్  ఫార్మన్్స 
ట్రాకింగ్ అనలిస్టు), వయాకితుగత క్రీడా పరికర్లన(పర్సనల్ స్పర్్స్ 
ఇకి్వప్ మంట్ సపోర్టు) అందించడం, దేశీయ,అంతర్్జ తీయ 
సాథి యిల్ శిక్షణా శిబ్ర్లన ఏర్్పటు చేయడం చేస్ంది. పోటీల్లో  
పాలగి నేందుక్ సన్్నహాలు, ఆరిథికసాయం వంటి వాటిల్లో  
టి.ఒ.పి.ఎస్  మన దేశ క్రీడాకారులక్ సాయం చేస్తుంది. టోకోయా 
ఒలింపిక్్స తర్్వత, టి.ఒ.పి.ఎస్ న వచేచి పారిస్ ఒలింపిక్్స 
వరక్ పడిగించనన్్నరు. 

ఇంటరూవాయూ
కంద్ర మంత్రి వరగాం పునరవాయూవస్థికరణ కాక మందటి క్రీడలు, యువజన వయూవహారాల సహాయ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు
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రియోలో రండు పతకాలను మాత్రమే గెలిచాం, వచ చు 
ఏడాది మనం ఎనినా ఆశించవచ్ చు?

గత ఒలింపిక్్స తో పోలిసతు ప్రస్తుతం క్రీడాకారుల చాలా బాగా సాధన 
చేస్తున్్నరు. వీరి సాధన బాగుంటే, అంచన్లు కూడా భారీగానే 
ఉంటాయి. టోకోయా ఒలింపిక్్స ల్ భారతీయ క్రీడాకారులు చాలా బాగా 
ఆడతారని నేన ఆశిస్తున్్నన. 

 అతుయూత ్తమ ఆటగాళ ్లపైనే మన దృష్ ్టంత్ ఉంటందని, 
కానీ జట ్ట బలానినా పంచడంలో మనం చాలా వెనుకబడి 
ఉనానామని విమర్శలునానాయి. అందుక ఒలింపిక్ ఒలింపిక్ కు 
ఆటగాళ ్ల ఆటతీర్ ఆశించిన స్ థియిలో ఉండటం లేదని 
అంటనానార్. ఈ సమసయూను పరిష్్కరించందుకు మీరమీ 
చశర్.?

జూనియర్ సాథి యిల్ దేశానికి ఖేల్ ఇండియా అతిపెద్ద వేదికగా ఉంది. 
చాలా మంది కతతు క్రీడాకారులు దీని నంచే ఉద్వించారు. దేశంల్ని 
ప్రముఖ క్రీడాకారుల కోసం ఖేల్ ఇండియాక్ అనగుణంగానే టి.ఒ.పి.
ఎస్ పథకాని్న తీస్కచాచిం. జూనియర్ సాథి యిల్ ఉన్న క్రీడాకారులన 
దృష్టుల్ ఉంచుక్ని త్చిచిన టి.ఒ.పి.ఎస్ పథకం.. మున్మందు 
ఒలింపిక్్స క్ క్రీడాకారులన తయారు చేయనంది. ప్రస్తుతం దీని కింద 
259 మంది క్రీడాకారులు ఒలింపిక్్స కోసం స్దధామవుత్న్్నరు. 

 పతకాలు కచి చుతంగా వచ చు అవకాశం ఉననా 14 క్రీడలను 
మనం గురి ్తంచాం. మనలినా మనం కవలం ఈ క్రీడలకు 
మాత్రమే పరిమతం చసుకుంటనానామా?

14 క్రీడలపై మేము దృష్టుసారించాం, వాటిల్ భారత్ క్ పతకాలు వచేచి 
అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్్నయని. టోకోయా ఒలింపిక్్స తర్్వత మేము ఒక 
సమీక్ష నిర్వహసాతుం. సమీక్ష ఆధారంగా మరికని్న కతతు ఆటలన ఈ 
జాబ్తాల్ చేరుచితాం. భవిషయాత్ ల్ కని్న మారు్పలు ఉండవచుచి. 

 పతకాలు గెలిచిన తరావాత, క్రీడాకార్లకు ప్రారంభంలో 
నగదు ప్రోత్్సహకాలు, గురి ్తంపు ఉంటంది. కానీ ఆ 
తరావాత వారిని త్లికగా మరి చుపోతునానార్. సుదీర ్ఘ 

కాలంలో వారికి ఏం స్యం అందడం లేదు?

భారత్ తరఫున ప్తినిధయాం వహంచిన క్రీడాకారులు ఎవరైన్ ఆరిథికంగా 
ఇబ్బందులు పడుత్న్్నరని లేద్ అన్రోగయాం పాలయాయారని మా దృష్టుకి 
వసతు మేము వారికి తప్పక్ండా సాయం చేస్తున్్నం. పూరితు నమ్మకంతో 
నేన ఈ విషయం మీక్ చెబుత్న్్నన. 

 ఈ ఒలింపిక్్స పై దేశంలో ఈ స్రి చాలా ఉతు్సకత 
ఉంది. ఈ కారయూక్రమం కోసం ఇతివృత ్తపు పటను కూడా 
విడుదల చశర్. ఈ ఉలా ్లసవంతమైన వాత్వరణంపై 
మీరమీ చెపపులనుకుంటనానార్? 

నేన కూడా చాలా ఉత్్సకతతో ఉన్్నన, కానీ ఎక్కువ సంతోషంగా 
లేన. ఇది చాలా పెద్ద దేశం కానీ ఒలింపిక్ ఇతివృతతుపు పాట విడుదలైన్, 
ప్రజల భాగసా్వమయాం ఆశించిన సాథి యిల్ లేదు. భారత్  లాంటి పెద్ద 
దేశాల్లో , ప్రతి క్రీడాకారునికి లక్షలాది మంది ఫాల్వర్్స ఉండాలి. దేశ 
ప్రజల నంచి ఈ మేర మద్దత్ క్రీడాకారులక్ ఉండాలని నేన 
ఆశిస్తున్్నన. 

 దేశనినా, సమాజానినా సమనవాయం చసే విష్యంపై 
క్రీడల మంత్రిగా మీ సందేశం ఏమటి? 

 నేన ఎలలోవేళలా చెబుత్న్నది ఒకటే దేశం మొతాతుని్న క్రీడలు ఒక తాటిపైకి 
తీస్కచిచి, సూఫూరితు నింపుతాయి. దేశ ప్రజలు క్రీడాకారులక్, ఆటలక్ 
తమ వంత్ మద్దత్ ఇవా్వలి. దేశంల్ చిన్న గ్రామానికి చెందిన ఆట 
అయిన్ లేద్ పెద్ద సంఖయాల్ పాలగి నే అంతర్్జ తీయ ఆట అయిన్ ప్రజలు 
క్రీడలన ప్రోత్సహంచాలి్సందే. బాయాడి్మంటన్ ఆట జరుగుత్న్నప్పుడు, 
కనీసం రండు వేల మంది ప్రేక్షక్లు కూడా లేకపోతే.. ఆ ఆట ఎలా 
నిలదొక్కుక్ంటోంది? ప్రో కబడ్ి ల్గ్ తో దీని్న మీరు మరింత అరథిం 
చేస్కోవచుచి. క్రీడాకారులు పూరితు సాయం అందించేందుక్ ప్రభుత్వం 
కటుటు బడి ఉంది. కానీ ప్రజలక్ కూడా అంతే బాధయాత ఉండాలి. భారత్ న 
మనం ఉన్నతమైన క్రీడా దేశంగా కావాలని కోరుక్ంటున్్నం. దీని 
కోసం, ప్రతి ఒకకురూ ఆటలతో, క్రీడాకారులతో అనసంధానమవా్వలి. 
అప్పుడు మాత్రమే క్రీడలు సరియైన సాథి న్నికి చేరుక్ంటాయి.  

ట్.ఒ.పి.ఎస్  లాంట్ ఒలంపిక్ 
పథకాలన్ ర్పందించడం దా్ర్ 

క్రీ డాకారులకు మా న్ంచి పూరితు  
సాయం లభిసుతు ంది.

- క్రణ్ రిజిజు, కేందరీ  మంతిరీ  
(స్తంతరీ  బాధయోత)
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మధయా ప్రదేశ్ ల్ కతి్నల్ నివస్ంచే గోవింద్ ద్స్ 
గుపాతు, తన పదవీ విరమణ తర్్వత వచేచి 
పింఛనపై దిగులుగా ఉండేవారు. ప్రధాన మంత్రి 

వయ వందన యోజన తర్్వత ఆయన ఆంద్ళనంతా తీరిపోయింది. 
రైలే్వల్ పదవీ విరమణ పందిన గోవింద్, ఈ పథకం కింద ఒక 
నిరిధాషటు మొతాతుని్న బాయాంక్ల్ డిపాజిట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన ప్రతి 
నలా ఒక నిరీ్ణత మొతాతుని్న పింఛన కింద పందుత్న్్నరు. ఇది 
ఆయన జీవన్ని్న మరింత స్లభతరం చేస్ంది. ‘‘నేన ప్రస్తుతం 
ఆరిథికంగా స్వతంత్రుడిని”అని గోవింద్ చెపా్పరు. బాయాంక్ అధికారిగా 
పదవీ విరమణ పందిన అజిత్ సాహు కూడా ఈ పథకం నంచి 
ప్రయోజన్ని్న పందుత్న్్నరు. ‘‘మాలాంటి వృదుధా లక్ ఈ పథకం 
ఎంతో సాయం చేస్తుంది. ఈ పథకం త్చిచినందుక్ ప్రధాన మంత్రికి 

మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటాం. న్ జీవితంల్ ఇంతకంటే మరుగైన 
పథకాని్న చూడలేదు” అని అజిత్ సాహు అన్్నరు. త్రిపురల్ని 
అగరతులల్ నివస్ంచే స్శాంత్ గుపాతు కూడా ప్రధాన మంత్రి వయ 
వందన యోజన నంచి లబ్్ద పందుత్న్్నరు. ఆయన తన స్నహత్ల 
ద్్వర్ ఈ పథకం గురించి త్లుస్క్న్్నరు. ఈ పథకంల్ పెటుటు బడి 
కూడా పెటాటు రు. ప్రస్తుతం ప్రతి నలా రూ.5,000 వరక్ ఆయన 
పింఛన పందుత్న్్నరు. “ఇది చాలా మంచి పథకం. ఈ పథకం 
గురించి నేన ఇతరులక్ కూడా చెపా్పన, దీంతో వారు కూడా 
దీనివలలో ప్రయోజనం పందవచుచి’ అని స్శాంత్ చెపా్పరు.   

భారత్ ల్ వృదుధా ల సంఖయా గత 50 ఏళలోల్ న్లింగితలక్ పైగా 
పెరిగింది. ఇదే సమయంల్ మొతతుం జన్భా కవలం మూడింతలే 

పేదవారైనా, మహళలైనా, మధ్ తరగతి ప్రజలైనా, విద్్రుథిలైనా, యువతైనా, వయో వృద్ధులైనా... ‘సబ్  కా సాథ్, 
సబ్  కా వికాస్, సబ్  కా విశా్స్’ (అందరితో కలిస్, అందరి అభివృదిధు కోసం, అందరి నమమాకాని్న చూరగొనడం) అనే 
ఆధారంగానే ఈ విధానం ఉంది. ఎంతో అనుభవజుఙులైన మన పెద్ద వారు(వృద్ధుల) కషటాసమయాలో్ల మనక్ 
ఎల్లవేళలా మ్ర్నిరే్దశం చేస్్త ఉంట్రు. కాన్ బ్ధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే, పదవీ విరమణ తరా్త వారు 
ఆరిథికంగా మరొకరిపైన ఆధారపడాలి్స వసు్తంది. వారి జీవనంలో ఎంతో కీలకమైన దశలో వారిని ఆరిథికంగా 
స్తంత్రులను చేసేంద్క్ 2017లో ప్రధానమంత్రి వయ వందన యోజన అనే పింఛను పథకాని్న కంద్ర ప్రభుత్ం 
ఆవిషకురించింది. ఒక నిరి్దషటా మొత్్తని్న పెట్టాబడిగా పెటిటాన తరా్త జీవిత కాలం పాట్ నెలవారీ, మూడు నెలల, 

ఆరు నెలల, సంవత్సరానికి ఒకసారి పింఛను పందవచుచి.

వృద్ధు లకు ఆర్థిక 
సావాతింత్య్ ిం

ప్రతి ఒకకురూ ప్రయోజనం పందేలా, ప్రతి 

ఒకకురూ నా్యం పందేలా చూడటం ప్రభుత్ం 

యొకకు బ్ధ్త. 

స్వస్త ిః ప్ర జాభ్ిః పరిపాలయంతం,
న్్యేన మార్గే న్ మహం మహశిః!

ప్రతిష్్టత్మక పథకం
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మొతాతుని్న తిరిగి ఇసాతురు.
 ఈ పథకానికి సవా పన్న, జి.ఎస్ .టి 

నంచి మనహాయింపు ఉంది. ఈ పథకం 
కింద, ముందస్తు విత్ డ్రాయల్ కవలం జీవిత 
భాగసా్వమకి లేద్ తనక్ ఏదైన్ తీవ్మైన 
అన్రోగయా సమసయా వచిచినప్పుడు మాత్రమే 
వీలవుత్ంది. 
 క్టుంబంల్ భరతు, భారయా ఇద్దరూ వయో 

వృదుధా లై ఉంటే, ఇద్దరూ రూ.15 లక్షల చొప్పున 
పెటుటు బడి పెట్టు చుచి. పింఛనన నఫ్టు లేద్ 
ఆధార్ ఆధారిత చెలిలోంపు విధానం ద్్వర్ 
చెలిలోంచవచుచి. 

పెరిగింది. ప్రపంచంల్ వృదుధా ల సంఖయా రండింతలు పెరిగేందుక్ 
వందేళలోక్ పైగానే పడితే, భారత్ ల్ మాత్రం వృదుధా ల సంఖయా 
రండింతలు అవడానికి కవలం 20 ఏళ్లో పటిటుంది. 2025 న్టికి, మన 
దేశంల్ వృదుధా ల సంఖయా 173 మలియనలోక్, 2050 న్టికి 240 
మలియనలోక్ చేరుక్ంటుందని అంచన్లున్్నయి. వృదుధా లక్ కవలం 
సామాజిక భద్రతన అందించడం మాత్రమే కాక్ండా.. వారికి ఈ 
వయస్ల్ ఆరిథిక భరోసాన అందించాలి్స ఉంది. వృదుధా లక్ ఆరిథిక 
భద్రతన కలి్పంచేందుక్ కంద్ర ప్రభుత్వం గత ఏడేళలోల్ పలు చరయాలు 
తీస్క్ంది. వృదుధా ల విషయంల్ పెరుగుతోన్న ఆంద్ళనకర 
సంఘటనలన, తప్పుడు ప్రవరతునలన దృష్టుల్ ఉంచుక్ని, 

తలిలోదండ్రుల, వయో వృదుధా ల పోషణ, సంక్షేమ చటటుం 2007న 
సవరించింది. సామాజిక భద్రతా నిబంధనలు ‘గృహ సంరక్షణ 
సవలు’, ‘వయోశ్రీ పథకం’, పింఛనద్రులక్ డిజిటల్ లైఫ్ పత్రాలు 
జారీ వంటి వాటిని రూపందించి, ‘రిటైర్మంట్ హోమ్్స’ 
పున:అభవృదిధాకి మారగిదర్శకాలన జారీ చేస్ంది. రూ.5 లక్షల ల్పు 
ఆద్యమున్న వయో వృదుధా లక్ ఎలాంటి పన్న లేకపోవడంతో 
పాటు ప్రధాన మంత్రి వయ వందన యోజన కింద పదవీ విరమణ 
వయస్ల్ వారికి ఆరిథిక స్వతంత్రనూ కంద్ర ప్రభుత్వం కలి్పసతుంది. 
ఈ పథకాని్న జూలై 21, 2017ల్ కంద్ర ప్రభుత్వం 
ఆవిషకురించింది.   

 ఇప్పటి వరక్, వయోవృదధా పింఛన లాంటి సామాజిక భద్రతా 
ప్రయోజన్లు కవలం అధికారిక రంగంల్ పనిచేస ఉద్యాగులక్ 
మాత్రమే అందుబాటుల్ ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఈ పథకం 60 ఏళలోక్ 
పైబడిన ప్రతి ఒకకు వృదుధా నికి అందుబాటుల్ ఉంది. ఈ కంద్ర ప్రభుత్వ 
పథకాని్న భారత జీవిత బీమా సంసథి(ఎల్ ఐస్) నిర్వహసతుంది. 

 ఈ పథకం కాల వయావధి మారిచి 31, 2020 వరక ఉంది. కానీ ప్రస్తుతం 
దీని్న మారిచి 2023 వరక్ పడిగించారు. దీనిపై వడ్్ రేటు 7.4 
శాతంగా ఉంది. ఒకవేళ ఎవరైన్ వారిషాక పింఛనన ఎంపిక 
చేస్క్ంటే, ఏడాదికి 7.66 శాతం ఆద్యాని్న ఈ పథకం అందిస్తుంది. 

 ఈ పథకాని్న తొలుత 2003–04 కంద్ర బడె్జట్  సమయంల్ అప్పటి 
ప్రధాన మంత్రి అటల్ బ్హార్ వాజ్ పేయి హయాంల్ ఆవిషకురించారు.

 నలవారీ గరిషటు పింఛన రూ.9,250గా, మూడు నలలక్ గరిషటు పింఛన 
రూ.27,750గా, ఆరు నలల పింఛన 
రూ.55,500గా, వారిషాక పింఛన 
రూ.1,11,00గా ఉంది.

 ఈ పథకం కింద పాలస్ గడువు 
ముగిస్న తర్్వత 10 ఏళలోక్ కూడా 
పెటుటు బడిద్రుడు జీవించి ఉంటే, 
ఆయనక్/ఆమక్ పింఛన చివరి 
వాయిద్తో పాటు పెటుటు బడి పెటిటున 
మొతతుం తిరిగి ఇచేచిసాతురు. ఒకవేళ 
పెటుటు బడిద్రుడు మరణిసతు, ఆయన లేద్ 
ఆమ న్మనీకి కనగోలు చేస్న 

పిఎం వయ వందన యోజన - వృద్ులకు జీవనాధ్రం

మూడు నెలల(త్రైమ్స్క) 
పింఛను కోసం కన్స 
పెట్టాబడిగా రూ.1.61 
లక్షలను, ఆరు నెలల 
పింఛనుక్ రూ.1.59 

లక్షలను, వారిషిక పింఛను 
కోసం రూ.1.56 లక్షలను 

పెట్టాబడిగా పెట్టాలి్స 
ఉంది.

మరింత సమాచారం కోసం 

022-67819281 లేద్ 022-

67819290 కు సంప్రదించగలర్.
టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 

1800-227-717 
ఈ- మెయిల్ onlinedmc@licindia.com

వెబ్ సైట్
https://eterm.licindia.in/ onlinePlan-

sIndex/pmvvymain.do

దీని పరీ యోజనం పందడమలా?

ఈ పింఛను కోసం ఈ పథకంలో ఒకసారి పెట్టాబడి 

పెట్టాచుచి. లబ్్దద్రుల నెలవారీ, మూడు నెలల, ఆరు 

నెలల, ఏడాది పింఛన్ ను ఎంపిక చేసుకోవచుచి.

లక్షల
పెట్టాబడికి గరిషటా పరిమితి

నెలవారీ పింఛను

15 

రూ.1000
చంద్ద్రుడు కన్సం రూ.1.62 

లక్షల పెట్టాబడి పెట్టాలి.
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అందుబాటులో 
ఉచిత వినోదం
అందుబాటులో 
ఉచిత వినోదం

విన్దం అనేది భన్న వరగి ప్రజలక్ విభన్నంగా 
ఉంటుంది. కంతమంది సంగీతాని్న ఆసా్వదించడం 
ఇషటుపడుత్ంటారు. మరి కంతమంది ప్రయాణాలు 

చేయడానికి ఇషటుపడతారు. కానీ మీరు ఇంటోలో  ఉంటే మాత్రం, 
క్టుంబ సభుయాలతో కలిస్ విన్ద్ని్న ఆసా్వదించే మంచి సాధనంగా 
టెలివిజన్ ఉంటోంది. కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంల్, ఈ మహమా్మరి 
బారిన పడక్ండా పాటించాలి్సన నిబంధనలన త్లుస్కోవడం 
నంచి వైదుయాల సూచనలన, టీకా సమాచార్ని్న పందే వరక్ టీవీ 
అనేది అతి ముఖయామైన సాధనంగా నిలిచింది. నలవారీ ఎలాంటి 
ఖరుచిలు లేక్ండా సమాచారం, విన్దం రండింటినీ్న కూడా ఒకసారి 
పందవచేచిమో ఒకసారి ఆల్చించండి? డిడి ఫ్రీ డిష్ కింద కంద్ర 
ప్రభుతా్వనికి చెందిన ఫ్రీ–టు–ఎయిర్ పథకం ఈ మేరక్ నిర్ణయం 
తీస్క్ంది. ఒకసారి కవలం రూ.1,200 చెలిలోసతు చాలు.. అని్న ఛానళలో  
జీవితాంతం ఉచితంగా అందుబాటుల్ ఉంటాయి. 
గ్రామీణ భారత ప్రేక్షకులకు సరికొత ్త శకి ్త
ఫికీకు–ఈవై మీడియా ఎంటర్టున్ మంట్ తాజా వారిషాక నివేదిక ప్రకారం, 
2020ల్ మీడియా, విన్ద రంగాలు 24 శాతం కిందకి పడిపోతే.. 

భారత్ లో తొల రేడియో పరీ సారం జూలై  
23, 1927లో పరీ రంభమై ంది. నేడు, 

ఆకాశవాణి దేశవాయోపతు ంగా 99 శాత్నిక్ 
పై గా పరీ ంత్లోలో  పరీ సారమవుతోంది.

డిడి ఫ్రీ డిష్ చంద్ద్రుల సంఖయా మాత్రం 40 మలియనలోన 
అధిగమంచింది. 2025 న్టికి ఈ సంఖయా 50 మలియనలోన 
అధిగమస్తుందని అంచన్లున్్నయి. డిడి ఫ్రీ డిష్ పై అని్న ఛానళలోన 
పూరితుగా ఉచితంగా వీక్షించవచుచి, అది కూడా జీవితాంతం. ఈ 

స్ంకతికత ప్రభావం పరగడంతో, ప్రజల జీవన ప్రమాణాల పర్గుదలలో గణనీయమైన మార్పు వచి చుంది. ఫలితంగా, 
విన్దం అనేది ప్రజల జీవితంలో నిత్యూవసరంగా మారిపోయింది. గత కొనేనాళ్ ్లగా టెలివిజన్ అనేది విన్ద్నికి అతి 

ఉత ్తమమైన మాధయూమంగా ఉంటోంది. దీనినా అందరికీ అందుబ్టలోకి త్వడంతో పట, అది కూడా ఉచితంగా 
అందిసే ్త.. విన్దం రటి ్టంపవుతుంది. డిష్ ను కొనుగోలు చసే సమయంలోనే తకు్కవ మొత ్తంలో చెలి ్లంపుతో 

ప్రజలకు జీవితకాలం ఉచితంగా విన్ద్నినా అందించ కంద్ర ప్రభుతవా ‘డిడి ఫ్రీ డిష్’ ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. 
ఈ ప ్లట్ ఫామ్ కు పర్గుతోననా ప్రాచ్రయూం, చంద్ద్ర్ల సంఖయూతో.. చాలా ప్రైవేట్ ఛానళ్ ్ల ‘డిడి ఫ్రీ డిష్ ’లోకి 

మార్తునానాయి. 40 మలయన ్లకు పైగా ఉననా ‘డిడి ఫ్రీ డిష్’ చంద్ద్ర్ల సంఖయూ, 2025 నాటికి 50 మలియన ్లను 
అధగమంచనుందని అంచనాలునానాయి.

పరీ తి ఏడాది జాతీయ పరీ సార దినోతస్వాని్న 
జూలై  23న నిర్హసుతు నా్నరు.

డిడి
ఫ్రీ
 డిష్
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ఫీచర్  తో, మారుమూల ప్ంతాల్లో , సరిహదు్ద ల్లో , సరియైన 
సౌకర్యాలు కూడా లేని ప్ంతాల్లో  సమాచార్ని్న, విన్ద్ని్న 
అందిసూతు ఇది మరింత శకితువంతమైనదిగా మారింది. 
పాత టీవీ ధార్వాహకలు, పాటలు, పాతకాలపు మధుర్నభూతి 
సంగీతం అందించడంతో.. కోవిడ్ లాక్ డౌన్ సమయంల్ డిడి 
ఫ్రీ డిష్  ప్రజాదరణ సరికతతు సాథి యిలన తాకింది. డిడి ఫ్రీ డిష్ క్ 
దేశ  ప్రజల్లో  పెరుగుతోన్న ప్రజాదరణన దృష్టుల్ ఉంచుక్ని, 
చాలా ప్రైవేట్ విన్ద్ ఛానళలో  ఈ శకితువంతమైన వేదికపైకి తిరిగి 
మరలేందుక్ ప్రయతా్నలు ప్రంభంచాయి. ఇది ఉచితంగా 
అందుబాటుల్కి వచిచినప్పుడు చాలా ప్రైవేట్ విన్ద ఛానళలో  డిడి ఫ్రీ 
డిష్ తో సంబంధాలు త్ంచేస్క్న్న సంగతిని మనం ఒకసారి గురుతు 
త్చుచికోవాలి్స ఉంది. దేశంల్ని పేద, మధయా తరగతి ప్రజలక్ మోదీ 
ప్రభుత్వం ఇచిచిన కానక ఇదని కంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖా 
మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ అన్్నరు. ఏదైన్ ఎలకా్రా నిక్్స దుకాణం 
వద్దక్ వెళిలో దీని్న తేలికగా కనగోలు చేయొచచిన్్నరు. గత ఏడాది 
జము్మకశీ్మర్, లడఖ్ లల్ డిడి ఫ్రీ డిష్ క్ చెందిన 30 వేల సెటాప్  
బాక్్స లన పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మారుమూల ప్ంతాల్లో , 

తిరుగుబాటులో , యుద్ధా లతో ప్రభావితమవుతోన్న ప్ంతాల్లో  
ప్రభుత్వం 1.20 లక్షల సెటాప్ బాక్్సలన పంపిణీ చేసతుంది.
ప్రజలకు ఉచితం, ప్రభుత్వానికి ఆద్యం
అటల్ బ్హారీ వాజ్ పేయి హయాంల్నే కంద్ర మంత్రివరగిం డిడి 
ఫ్రీ డిష్  పథకానికి ఆమోదం త్లిపింది. ఈ పథకాని్న అమలు చేస 
బాధయాతన ప్రసార భారతికి అప్పజెపా్పరు. 2003ల్ 30 ఛానళలోతో 
దీనికి ఆమోదం లభంచింది. 2014 తర్్వత ఈ పథకం వాసతువంల్కి 
వచిచింది. 11 ర్షా్రా ల్లో ని డిడి ఛానళలో  2019ల్ శాటిలైట్ ద్్వర్ డిడి 
ఫ్రీ డిష్ క్ అనసంధానమయాయాయి. చతీతుస్  ఘడ్, గోవా, హర్యాన్, 
హమాచల్ ప్రదేశ్, జార్్ఖ ండ్, మణిపూర్, మేఘాలయా, మజోర్ం, 
న్గాలాండ్, త్రిపుర, ఉతతుర్ఖాండ్ లక్ చెందిన డిడి ఛానళలో  కూడా 
శాటిలైట్  నట్ వర్కుస్ పైకి ర్వడం ఇదే తొలిసారి. ప్రైవేట్ ఛానళలోతో 
కలిపి మొతతుంగా 160కి పైగా ఛానళలో  డిడి ఫ్రీ డిష్ ల్ చూడొచుచి. డిడి 
ఫ్రీ డిష్ పైకి ర్వడానికి ప్రైవేట్ ఛానళలోక్ ప్రతి ఏడాది పారదర్శకమైన 
ఆన్ లైన్ ఈ–వేలం ప్రక్రియన నిర్వహసాతురు. ఈ వేలం ద్్వర్ వచేచి 
రూ.457 కోటులో , ప్రభుతా్వనికి ఆద్యంగా ఉంటుంది.  

నేను డిడి డిష్ ను పట ్టకోవాలనుకుంటనానాను, ఎక్కడ నుంచి 
నేను దీనినా కొనుగోలు చయొచ్ చు?
ఏదైన్ ఎలకా్రా నిక్్స దుకాణం నంచి దీని్న మీరు కనగోలు చేస్కోవచుచి. 
ఈ–కామర్్స పాలో ట్ ఫామ్్స నంచైన్ దీని్న కనకోకువచుచి. 
డిడి డిష్ ను పందేందుకు ఎంత మొత ్తంలో చెలి ్లంచాలి్స 
ఉంటంది?
ఇతర డిటిహెచ్  సవాద్రుడు వసూలు చేస ఖరీదైన నలవారీ ఛారీ్జలన 
తపి్పంచుకోవాలని మీరు అనక్ంటే, డిడి ఫ్రీ డిష్ అనేది ఉతతుమమైన ఎంపిక. 
డిటిహెచ్  యాంటెన్న, క్–బాయాండ్ యూనివర్సల్ ఎల్ ఎన్ బీ, కబుల్, 
సెటాప్ బాక్్సన మీరు కనగోలు చేయాలి్స ఉంటుంది. ఇవి అనీ్న కలిపి 
స్మారు రూ.1200 నంచి రూ.1500 అవుతాయి. ఇది కవలం ఒకకుసారి 
పెటుటు బడి మాత్రమే. ఆ తర్్వత అని్న ఛానళలోన జీవితాంతం ఉచితంగా 
వీక్షించవచుచి. 
దీనిని కవలం ఒక టీవీ సెట్ కు వాడుకోవచా చు?
లేదు, ఒక డిటిహెచ్ యాంటెన్తో 4, 6 లేద్ 8 టీవీ సెటలోక్ దీని్న 
వాడుకోవచుచి. అయితే దీని కోసం ఒక ఎల్ ఎన్ బీ క్–బాయాండ్ న తీస్వేస్, 
2,3 లేద్ 8 సెటలోతో ఎల్ ఎన్ బీ క్–బాయాండ్ లన ఇన్ సాటు ల్ చేస్కోవాలి.

తెలుసుక్వలసిన సమాధ్నాలు

ఈ ప ్లట్ ఫామ్ పై అనినా ఛానళ్ ్ల అందుబ్టలో 
ఉంట్యా?
n • డిడి ఫ్రీ డిష్ ను ఆవిషకురించినప్పుడు కవలం దూరదర్శన్ 

ఛానళ్్ల మ్త్రమే అంద్బ్ట్లో ఉండేవి. ఆ తరా్త 
ప్రైవేట్ ఛానళ్్ల సాటార్ ఉత్సవ్, ఆజ్  తక్, బీబీస్ నూ్స్, 
జీ మూ్జిక్ వంటి ఛానళ్లను కూడా అంద్బ్ట్లోకి 
తెచాచిరు. జనవరి 2021 వరక్, డిడి ఫ్రీ డిష్ పై 161 టీవీ 
ఛానళ్్ల నమోదయా్యి. 

n  దీనిలో 91 దూరదర్శన్ ఛానళ్్ల(51 విద్్ ఛానళ్్ల), 70 
ప్రైవేట్ ఛానళ్్ల, 48 రేడియో ఛానళ్్ల ఉనా్నయి. 

n  ఏప్రిల్ 2021 నుంచి డిడి ఫ్రీ డిష్ ప్రైవేట్ టీవీ ఛానళ్ల 
జాబ్త్లోకి జీ, సన్, సాటార్, కలర్్స వంటి 10 హందీ విన్ద 
ఛానళ్్ల చేరాయి.  

n  దీనిలో 15 హందీ స్నిమ్, 6 సంగీత, 20 వారా్త, 8 భోజ్ పురి, 
3 ఆధా్తిమాక, 2 విదేశ్ ఛానళ్్ల ఉనా్నయి. ఈ ఛానళ్లను 
మరింత విస్తరిసు్తనా్నరు. 

ఏ భాష్కు చెందిన ఛానళ్ ్ల అందుబ్టలో ఉనానాయి?
జవాబు: ప్రస్తుతం ఎక్కువ ఛానళలో  హందీ భాషల్నే ఉన్్నయి. 
కానీ భోజ్ పురి, పంజాబ్, మర్ఠీ, బ్ంగాళ్ వంటి భాషలక్ చెందిన 
ఛానళలో  కూడా అందుబాటుల్  ఉన్్నయి. 

డిడి ఫ్రీ  డిష్ పై  ఉన్న ఛానళలో కు సంబంధించిన 
సమాచారమంత్ వబ్ సెై ట్   https://freedish.in 

లో అందుబాటులో ఉంది.
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‘స్్కల్, రీ–స్్కల్, అప్ –స్్కల్ (నైపుణయూం, నైపుణాయూనికి మెర్గు, నైపుణయూ వికాస్లు)’ అనే మంత్రానికి ఎంతటి ప్రాధానయూం 
ఉందో కోవిడ్ మహమా్మరి కాలం ర్జువు చస్ంది. ఆరోగయూ రంగంలో ఉననా వైదయూ నిపుణులు ఎల ్లప్పుడ్ ఎంతో నైపుణయూవంతులై  
ఉంట్ర్ కానీ కోవిడ్ మహమా్మరి సమయంలో, వార్ ఈ వాయూధని అరికటే ్టందుకు తమ నైపుణాయూలను పంచ్కునేందుకు 
ఎన్నా సరికొత ్త విష్యాలను నేర్ చుకునానార్. స్ంకతికత పురోగతి ఉననా ఈ సమయంలో, నైపుణాయూలను పంచ్కుని 
మరింత పోటీకరంగా మారడం ఎంతో అవసరం. ఈ విష్యాలను దృషి ్టలో ఉంచ్కుని, ‘ప్రత్యూక సతవార శిక్షణ’ ద్వారా 

కోవిడ్ యోధులకు శిక్షణ ఇవవాడంపై తదుపరి నైపుణాయూలభివృది ధి కారయూక్రమం దృషి ్టస్రిస ్తంది.

క్విడ్-19 ఆరోగయో సంరక్షణ మందు వరుస 
ఉద్యోగులకు పరీ తేయోక శిక్షణా కారయోకరీ మంసంసథిలన, సమాజాని్న, క్టుంబాలన 

ఛిన్్నభన్నం చేసూతు కరోన్ మహమా్మరి 
ప్రపంచంల్ని ప్రతి దేశానికి ఎన్్న 

పరీక్షలన పెటిటుంది. అదేవిధంగా శాస్రావిజాఞా నం, ప్రభుతా్వలు, 
సమాజం, సంసథిలు, వయాక్తులు తమ సామర్థి యాని్న పెంచుక్నే 
అవసర్ని్న కూడా ప్రపంచానికి త్లియజేస్ంది. ఈ విషయాని్న 
దృష్టుల్ పెటుటు క్ని, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కోవిడ్–19 
ముందు వరుస ఉద్యాగుల కోసం జూన్ 18న ‘ప్రతేయాక సత్వర 
శిక్షణ’ కారయాక్రమాని్న ఆవిషకురించారు. దీని కింద వచేచి 
రండు లేద్ మూడు నలల్లో , లక్ష మంది యువతక్ కోవిడ్ పై 
పోర్డే శిక్షణ ఇసాతురు. కోవిడ్ యోధులక్ అవసరమైన శిక్షణా 
నైపుణాయాలన అందించేందుక్, వారు ప్రతేయాక విభాగాలల్ 
పనిచేసలా స్దధాం చేసందుక్ పీఎం కౌశల్ వికాస్ యోజన 3.0 
కూడా ప్రంభమైంది. దేశవాయాపతుంగా 26 ర్షా్రా లల్ 111 
శిక్షణా కంద్రాలన ప్రంభంచారు. శిక్షణా కాలంల్, ఆరు 
ప్రతేయాక విభాగాల పనలపై కోవిడ్ యోధులు శిక్షణ పందుతారు. 
వైదయా రంగంల్ ప్రస్తుత, భవిషయాత్ అవసర్లన అందుకోవడం 
కోసం ర్షా్రా ల నంచి నైపుణాయాల వైదయా నిపుణులక్ డిమాండ్ 
పెరుగుత్ండటంతో, లక్ష మంది అభయారుథిలక్ శిక్షణ ఇవా్వలని 
ఈ పథకం లక్షష్ంగా పెటుటు క్ంది. ఈ పథకం కింద రూ.273 
కోటలోన కటాయించారు. 

నైపుణయా భారతం కింద శిక్షణ పందిన అభయారుథిలు కోవిడ్ అస్సెటుంటులో గా 
నియమంపబడతారు. ఈ కోరు్స పూరతుయిన తర్్వత, అభయారుథిలు ప్థమక ఆరోగయా 
కంద్రాలు, కమూయానిటీ ఆరోగయా కంద్రాలు, వైదయా సౌకర్యాలల్, డ్స్ఎస్ /ఎస్ ఎస్ డ్ఎం 
కిందనండే ఆస్పత్రులల్ పనిచేయాలి్స ఉంటుంది.
ఈ కారయాక్రమం విజయవంతం చేసందుక్ కఠినతరమైన పరయావేక్షణ విధానం ఉంది. 
శిక్షణ తీస్క్నే సమయంల్ అభయారుథిల అతయాధిక హాజరు తప్పనిసరి. ఈ శిక్షణా 
కంద్రాలల్ ప్థమక సౌకర్యాలు, మౌలిక సదుపాయాలు కలిగి ఉండేలా ఈ పథకం 
భరోసా కలి్పస్తుంది.
ఈ పథకాని్న వైదయా సంరక్షణ రంగ నైపుణాయాల మండలిల్ని నిపుణులు 
సంయుకతుంగా అభవృదిధా చేయగా.. కంద్రీయ వృతితు విద్యా, శిక్షణా 
మండలి(ఎన్ స్వీఈటీ) ఆమోదించింది. 
అభయారుథిలన ఎంపిక చేస్క్నే సమయంల్నే ప్ధానయాత ప్రకారం వారి అవసర్ల 
మేరక్ పీపీఈ కిట్, ఒకచ్ట నంచి మరక చ్టకి ప్రయాణించేందుక్ వీలుగా 
పాస్, టీకాన ఇపి్పంచాలని ఆరోగయా మంత్రిత్వ శాఖక్ అభయారథిన కూడా పంపారు. 

ఇతర సౌకరాయూలు...  
ఈ ప్రతేయాక సత్వర శిక్షణా కారయాక్రమం రండు నంచి మూడు నలల్లో  పూరతువుత్ంది. 
శిక్షణా కాలంల్, అభయారుథిలు ఉచిత శిక్షణ పందుతారు. అదేవిధంగా పారితోష్కం, 
ప్రమాద బీమాతో పాటు నివాసం ఉండే సౌకరయాం, ఆహారం, నైపుణయా భారత్ 
ధృవీకరణ పత్రం అభయారుథిలక్ వస్తుంది. 

యువతకు 
నై పుణ్్ల శిక్షణ

ఆరోగయోకరమై న 
భారత్ క్సం
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పరీ థమిక 
సంరక్షణ 

సహాయకారి
పనలు: అని్న వస్తువులన స్రక్షితంగా, 

క్రిమరహతంగా మారిచి, సరఫర్ చేయాలి. వాడటానికి 
ముందు, ఆ తర్్వత డేటాన సకరించాలి.

ఆధునిక 
సంరక్షణ 

సహాయకారి
పనలు: రోగుల గుండె కటుటు కోవడం 

సతుంభంచినప్పుడు లేద్ ఊపిరితిత్తులు శా్వస 
తీస్కోని సమయంల్ వెంటనే అతయావసరంగా 
చేస పక్రియల్, ఇతర పనల్లో  సాయపడటం, 
క్రిటికల్ కర్ యూనిట్(ఐస్యూ)ల్ నరు్సలక్ 
సాయపడుతూ రోగులక్ సవలందించడం, 

రోగులక్ ఎప్పటికప్పుడు మందులు ఇవ్వడం, 
వాటిని పత్రీకరణ చేయడం వంటి వాటిని 

నిర్వరితుంచాలి్స ఉంటుంది.

నమ్నాల 
సేకరణ 

సహాయకారి
పనలు: నమూన్ల సకరణ కోసం 

ముందుస్తుగా అవసరమయేయా అని్న ప్రక్రియలన 
నిర్వహంచడం, సా్వబ్, నమూన్ల సకరణ, ర్యాపిడ్ 

యాంటీజెన్ టెస్టు, ఏదైన్ ప్ంతానికి వెళ్లో 
ముందు మొతతుం ప్రక్రియలన అనసరించేలా

 స్దధాం కావడం వంటివి
 చూస్కోవాలి.

అతయోవసర 
సంరక్షణ 

సహాయకారి..
పనలు: అని్న అతయావసర పరిస్థిత్ల్లో  

రోగుల చికిత్సక్ అవసరమయేయా అని్నంటినీ్న 
స్దధాం చేయడం, వైదయా పరికర్లు, అంబులెన్్స  
తో పాటు ఇతర ఇన్వంటరీని స్దధాం చేయాలి. 
రోగులు తమ కడుపుపై తాము పడుక్నేలా 

చేయడం, నడిచేలా చేయడంతో వారి 
పరిస్థితిని మరుగుపర్చిలి.

 గత ఏడు సంవత్సర్లల్ కతతు ఎయిమ్్స, మడికల్ కాలేజీలు, నరి్సంగ్ 
కాలేజీలన ప్రంభంచి.. కంద్రీకృతమైన విధానంతో అదు్తమైన 
పనలన నిర్వరితుంచాం. 

 ముందు వరుస ఉద్యాగులు కవలం ప్రపంచంల్ అతిపెద్ద టీకా 
కారయాక్రమంల్ సాయం చేయడమే కాక్ండా.. దేశంల్ని మారుమూల 
ప్ంతాలల్ కూడా ఈ వాయాధి ప్రబలక్ండా గణనీయమైన పాత్ర 
పోష్స్తున్్నరు. 

 కోవిడ్–19క్ వయాతిరేకంగా పోర్టంల్ తమ వంత్ కృష్ చేసతున్న ఆశా, 
ఏఎన్ ఎం, అంగన్ వాడ్ కారయాకరతులన గౌరవించండి..

 45 ఏళలోక్ పైబడిన వారు ఎలాగైతే టీకా పందుత్న్్నరో, అలాగే 45 ఏళలో 

ల్పు వారు కూడా జూన్ 21 నంచి టీకా పందుత్న్్నరు. 
 స్కుల్, రీ–స్కుల్, అప్ –స్కుల్(నైపుణయాం, నైపుణాయానికి మరుగు, నైపుణయా 
వికాసాలు) ప్ధానయాతన కరోన్ త్లియజేస్ంది. దీని కింద, లక్ష మంది 
ముందు వరుస కారి్మక్లు 2 నంచి 3 నలల పాటు శిక్షణ పందుతారు. 

 111 కంద్రాలల్ 6 ఉద్యాగ విభాగాలల్ పనిచేసలా కరోన్ యోధులక్ 
శిక్షణ ఇసాతురు. వైరస్ ఇప్పటికీ ఉంది, జనయాపరంగా ఇది పరివరతున చెందే 
అవకాశాలున్్నయని, ఇందుక్ మనమందరం సర్వత్రా స్దధామై ఉండాలి.

 నైపుణయా భారతం మషన్ ప్రతేడాది లక్షల మంది యువతక్ శిక్షణ ఇసూతు 
ఉంటోంది. కరోన్ మహమా్మరి నేపథయాంల్ గత ఏడాది లక్షల మంది వైదయా 
స్బ్బంది శిక్షణ పంద్రు.  

పరీ తేయోక నై పుణాయోల కారయోకరీ మ ఆవిష్కరణ సందర్ంగా పరీ ధ్న మంతిరీ  పరీ సంగంలోని మఖ్యోంశాలు:

గృహ 
సంరక్షణ 

సహాయకారి
పనలు:  రికార్ులు నమోదు చేయడం, 

వాటిని నిర్వహంచడంతో పాటు ఆకి్సజన్ 
కాన్సంట్రేటర్, ఆకి్సజన్ స్లిండర్, నబుయాలైజర్, 
ఈస్జీ, పల్్స ఆకి్సమీటర్, పీపీఈ ధరించడం, 
తీస్వేయడం వంటి ప్థమక పరికర్లన 

నిర్వహంచే బాధయాతన చేపటాటు లి్స 
ఉంటుంది.

నై పుణయో భారతం క్ంద 
శిక్షణ పందిన వారు 
ఈ ఆరు విభాగాలోలో  
పన్లు చేయాలస్ 

ఉంటుంది...

వై దయో పరికర్ల నిర్హణ
పనులు: వెంటిలేటర్, బీపాప్–స్పాప్, ఆకి్సజన్ పరికర్లు(కాన్సంట్రేటర్, 

స్లిండర్), డిజిటల్ థరో్మమీటర్, ఫ్లో మీటర్, హుమడిఫైర్, 
పల్్స ఆకి్సమీటర్, మలిటుపార్ మానిటర్, నబుయాలైజర్, 
బీపీ ఇకి్వప్ మంట్ వంటి పరికర్లన నిర్వహంచే 

బాధయాతన చేపటాటు లి్స ఉంటుంది.

 ఈ కూయూఆర్ కోడ్ ను స్్కన్ చస్ 
ప్రధాన మంత్రి పూరి్త ప్రసంగానినా 

వినండి
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యోగ దిన్త్సవం చాలా దేశలకు ప్రాచీన సంప్రద్య వేడుక కాదు, కానీ కరోనా మహమా్మరితో ఈ ఏడాది, గత ఏడాది సగం 
కాలంలో యోగాకు ఆకరిషితులైన సంఖయూ రండింతలకు పైగా పరిగింది. ప్రపంచవాయూప ్తంగా కోట్ ్లది మంది ప్రజలు ఆరోగయూంగా 
ఉండేందుకు యోగ ద్వారా కరోనా నివారణ మారా గాలను కోర్కునానార్. ఈ కి ్లష్ ్ట పరిస్ థితులో ్ల, యోగ ఆత్మ విశవాస్నినా పంచడంతో 
పట, యోగ స్ధకులకు ఇది ఒక రక్షణాత్మక కవచంలాగా మారింది. ఈ వాయూధని విజయవంతంగా మేమ ఎదురో్కగలమనే 
ధైరాయూనినా, విశవాస్నినా ప్రజలో ్ల యోగా కలిపుంచింది. జూన్ 21న 7వ అంతరా జాతీయ యోగ దిన్త్సవానినా పురస్కరించ్కుని, 
‘ఒక ప్రపంచం, ఒక ఆరోగయూం’ అనే లక్షయూనినా స్ధంచడం కోసం ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ‘ఎం–యోగ యాప్ ’ను 

ఆవిష్్కరించార్.

నేడు, ప్రపంచమంతా కోవిడ్ మహమా్మరితో యుదధాం చేసతున్న 
సమయంల్, యోగ అనేది ఒక ఆశాకిరణంలాగా ఉద్వించింది.  
గత రండేళలోల్ భారత్ ల్ లేద్ ప్రపంచవాయాపతుంగా కూడా 

పెద్దగా ఎలాంటి ప్రజా కారయాక్రమాలు జరగనప్పటికీ, యోగ దిన్త్సవ 
ప్ముఖయాత మాత్రం ఇస్మంతైన్ తగగిలేదు. ఏడవ అంతర్్జ తీయ యోగ 
దిన్త్సవం సందర్ంగా దీని ప్ముఖయాతన మీరు కళ్లో ర్ చూస్ంటారు. 
‘ఆరోగయాం కోసం యోగ-సంక్షేమం కోసం యోగ’ అనే ఇతివృతతుంతో 
జరిగిన ఈ కారయాక్రమంల్ ప్రపంచవాయాపతుంగా ఉన్న కోటాలో ది మంది 
ప్రజలు పాలుపంచుక్న్్నరు. ప్రతి దేశం, ప్రతి సమాజం, ప్రతి వయాకితు 
కూడా ఆరోగయాంగా ఉండాలి.. కలిస్కటుటు గా మనం ఒకరికకరం బలంగా 
మార్లి అనే సందేశాని్న ఈ యోగ దిన్త్సవం ప్రజల్లో కి తీస్క్ళిలోంది. 
ఈ సందర్ంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎం–యోగ యాప్ న 
ఆవిషకురించారు. దీనిల్ సాధారణ యోగ నిబంధనలన ఆధారంగా 
చేస్క్ని యోగ శిక్షణపై పలు దృశాయాలున్్నయి. ప్రపంచవాయాపతుంగా పలు 
భాషల్లో  ఇది అందుబాటుల్ ఉంటుంది. పుర్తన శాస్్రాయతన ఆధునిక 
సాంకతికతతో అనసంధానించడానికి ఈ యాప్ ఉతతుమమైన ఉద్హరణగా 
నిలుసతుంది. ‘ఒక ప్రపంచం–ఒక ఆరోగయాం’ అనే లక్షయాని్న చేరుక్నే 
దిశగా ఈ యాప్ పని చేస్తుందని, యోగాన ప్రపంచవాయాపతుంగా మరింత 
విసతురింపజేసాతుమని చెపా్పరు. 
ప్రాణద్తగా మారిన భారత ప్రాచీన సంప్రద్యం యోగ
యోగ దిన్త్సవం చాలా దేశాలక్ ప్చీన సంప్రద్య వేడుక కాదు. ఈ 
కషటు సమయంల్, ఎన్్న రకాల ఇబ్బందులన ఎదురకున్న ప్రజలు ఈ 
మార్గి ని్న ఎంచుకోవడం కషటుమే.  కానీ, అంతకంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు 
యోగా పటలో ఆకరిషాత్లయాయారు. గత ఏడాదిన్నర వయావధిల్ లక్షలాది మంది 

క్విడ్ పై  ప్ర్టాని్న బలపరిచున 
యోగా

ప్రత్యూక నివేదిక 
అంతర్్జ తీయ యోగ దిన్త్సవం
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ప్రజలు నితయా సాధక్లుగా యోగాన అభయాస్స్తున్్నరు. 
యోగ యొకకు మొదటి స్ద్ధా ంతం సంయమనం, 
క్రమశిక్షణ, వీటిని ప్రతి ఒకకురూ తప్పనిసరిగా తమ 
జీవితాల్లో  అనసరించడానికి ప్రయతి్నంచాలి. యోగ 
దిన్త్సవ సందేశంల్ ప్రధాన మంత్రి మోదీ ‘‘కంటికి 
కనిపించని వైరస్ వాయాధి అతివేగంగా సంక్రమంపజేస్తున్న 
సమయంల్ ఏ దేశమూ ద్నిని ఎదురకునేందుక్ స్దధాంగా 
లేదు, వైదయా సదుపాయాలు, వనరుల నంచి మానస్కంగా 
వరక్ ఏ విషయంల్నూ స్దధాంగా లేవు. ఈ ప్రతికూల 
పరిస్థిత్ల్లో  ఆత్మవిశా్వసాని్న పెంపందించేందుక్ యోగ 
అనేది అత్యాతతుమ సాధనంగా నిలిచింది. ఈ వాయాధిపై 
పోర్డేందుక్ యోగ ప్రజల్లో  ఆత్మ స్ెథిర్యాని్న కలిగించింది” 
అని అన్్నరు. 
వాయూధుల నుంచి రక్షణగా యోగ
కరోన్ మహమా్మరికి వయాతిరేకంగా ఈ పోర్టంల్ 
పాలగి న్న వైదుయాలక్, కోవిడ్ యోధులక్ యోగ అనేది 
ప్రతేయాకమైన రక్షణ కవచంలాగా మారింది. వైదుయాలు కవలం 
తమన తాము దృఢంగా, ఆరోగయాంగా ఉంచుకనేందుక్  
మాత్రమే గాక, రోగులు త్వరగా కోలుక్నేలా చేసందుక్ 
కూడా యోగాన అనసరించారు. ఈ సంక్షోభ సమయంల్ 
చాలా మంది వైదుయాలు, నరు్సలు రోగులక్ యోగ నేరి్పంచిన 
చిత్రాలన మనం చూశాం. యోగ యొకకు ప్ధానయాతన 
త్లియజేసందుక్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గొప్ప 
తమళ కవి తిరువళలోవార్ చెపి్పన ద్నిని ఉద్హరించారు. 
“ந�ோய் �ோடிந�ோய் முதல் 
�ோ டிஅதுதணிக் கும் வோய் 
�ோடிவோய் ப் பச ் சசயல் .”  
అంటే, ఏదైన్ వాయాధి ఉంటే, అది గురితుంచబడితే, ద్ని 
మూలాల్లో కి వెళలోండి, ఈ వాయాధికి కారణం ఏమటో 
త్లుస్కోండి, అప్పుడే చికిత్సన అందించండి. 
యోగ కూడా ఇదే విధాన్ని్న సూచిస్తుందని 
ప్రధాన మంత్రి స్పషటుం చేశారు. కోవిడ్ 
సమయంల్, యోగ వలలో మానవ శరీర్నికి 
కలిగే ప్రయోజన్లు, రోగనిరోధకతపై అది 
చూపే సానకూల ప్రభావాలపై పరిశోధనలు 
జరుగుత్న్్నయి. దుుఃఖం నంచి విముకితు కలి్పంచడమే 
యోగ అంటారు. మానవత్వంతో మనమందరం కలిస్ 
ఈ యోగ విధాన్ని్న మరింత ముందుక్ తీస్క్ళ్లో లి. 
యోగాన అభయాస్సాతుమన్న సంకలా్పని్న మనమందరం 
తీస్కోవాలి. ‘సహకార్నికి యోగ’ అనే మంత్రం 
మనక్ సరికతతు భవిషయాత్ న చూపుత్ంది. మానవతా్వని్న 
పెంపందిస్తుంది.   

యోగకు పరీ చ్రయోం కల్పంచేందుకు ఎం-
యోగ యాప్ ఆవిష్కరించిన పిఎం మోదీ

7వ అంతర్్జ తీయ యోగ దిన్త్సవం సందర్ంగా 
ప్రతేయాకంగా విడుదల చేస్న పాటన ఈ కూయాఆర్ 
కోడ్ సాకున్ చేస్ వినొచుచి.

7వ అంతర్్జ తీయ యోగ దిన్త్సవం సందర్ంగా 
ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగాని్న ఈ కూయాఆర్ కోడ్ సాకున్  
చేస్ వినొచుచి.

 ప్రపంచ ఆరోగయా సంసథి(డబ్లో యాహెచ్ ఒ), 
ఐకయార్జయాసమతితో కలిస్ భారత్  ఎం–
యోగ యాప్ న ఆవిషకురించింది. ఈ 
యాప్ ద్్వర్ ప్రపంచవాయాపతుంగా ఉన్న 12 
నంచి 65 వయస్న్న వారికి పలు భాషల్లో  
యోగ పై శిక్షణ ఇవ్వబడుత్ంది. 

 శాస్్రాయ సాహతయా సమీక్ష, విసతు ృతమైన 
అంతర్్జ తీయ నిపుణుల సంప్రదింపుల 
ద్్వర్ ఈ యాప్ న అభవృదిధా చేశారు. ఈ 
యాప్  వినియోగద్రులక్ సంబంధించిన 
ఎలాంటి డేటాన తీస్కోదు. ఆండ్రాయిడ్ 
యూజరులో  (వినియోగద్రులు) ఈ 
యాప్ న గూగుల్ పేలో సటు ర్ నంచి డౌన్ ల్డ్ 
చేస్కోవచుచి. 

 ఈ యాప్ పై యోగ వీడియోలు పలు 
భాషలల్ అందుబాటుల్ ఉంటాయి. 
ప్రస్తుతం ఫ్ంచ్, ఇంగీలోష్, హందీలల్ ఇవి 
అందుబాటుల్ ఉన్్నయి. మున్మందు 
మరిని్న భాషలన ఈ యాప్ క్ జత 
చేయనన్్నరు. విభన్న దేశాల్లో  యోగాన 
ప్రోత్సహంచేందుక్ ఈ యాప్ సాయం 
చేయనంది. 
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క్విడ్ తో ప్ర్టం
పరీ పంచంలోనే అతిపద్ద  ఉచిత టీకా కారయోకరీ మం

కోవిడ్ మహమ్మారి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశ, ప్రతి సంస్థ, ప్రతి కుటంబ,  ప్రతి సమ్జ, ప్రతి వ్యక్తి సామర్్థయాలను, 
పరిమితులను పదే పదే పరీక్ంచంది. అదే సమయంలో, ఈ మహమ్మారి ప్రతి సా్థయిలో కూడా మన సామర్్థయాలను 
మరింత విసతిరించుకునేలా సాయం చేసంది. టెస్టంగ్, ట్రేసంగ్, ట్రీట్ మంట్ అనే విధానంతో, కోవిడ్ తొలి దశలో భారత్ 
విజయాన్్న సాధంచంది. రండో దశలో చేపట్్టన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఉచత టీకా కార్యక్రమం వెనకున్న ఉదే్దశ్యం 
కూడా తకుకువ సమయంలో అందరికీ టీకా ఇవ్వాలనుకోవడమే. ఉచత టీకా కార్యక్రమం ప్రారంభమైనప్పట్ నుంచ, 
రోజువ్రీ కొతతి కరోనా కేసుల సంఖ్య భారీగా తగ్గడమే కాకుండా.. అధక సంఖ్యలో టీకాలు ఇచచి భారతదేశం అమరికాను 

అధగమించంది.

100 శాతం రోగనిరోధకత లక్షయాని్న సాధించిన 
దేశంల్నే తొలి గ్రామంగా జము్మ కశీ్మర్  ల్ని 

బండిపోర్ జిలాలో ల్ని వయావన్ నిలిచింది. న్గాలాండ్ ల్ని 
లాంగ్ జెమ్ాంగ్, మోలెండన్, యాలి గ్రామాలు కూడా టీకా విషయంల్ 
ఉతతుమమైన ఉద్హరణలుగా నిలుస్తున్్నయి. ఈ ప్ంతాల్లో  18 ఏళలోక్ 
పైబడిన ప్రజలందరూ టీకాన వేయించుక్న్్నరు. ముఖయాంగా, ఈ 
ప్ంతాల్లో  అనక్న్న సమయం కంటే మూడు నలల ముందే 100 శాతం 
టీకా వేస లక్షయాని్న చేరుక్న్్నరు. చతీతుస్ ఘడ్ ల్ని దుర్గి  జిలాలో ల్ని తార్ 
గ్రామం కూడా 100 శాతం టీకా లక్షయాని్న చేరుక్ంది. అంతక్ముందు 
గ్రామస్తులక్ టీకా విషయంల్ చాలా అనమాన్లుండేవి. టీకా 
తీస్క్ంటే చనిపోతారనే భయాంద్ళనల్ ఉండేవారు. కానీ సర్పంచ్ 
యోగేష్ క్మార్ చంద్రకర్, తన క్టుంబంతో సహా టీకాన తీస్క్ని 
గ్రామస్తులల్ ఉన్న భయాంద్ళనలన పోగొటాటు రు. 

అరుణాచల్  ప్రదేశ్ ల్, ఆశా కారి్మక్లు 400 గ్రామాలన 
సందరి్శంచి, టీకాన వేస్క్నేలా  గ్రామ ప్రజలన ప్రోత్సహంచారు. 

అదేవిధంగా కశీ్మర్   ల్యల్ ప్రవేశించలేని ప్ంతాల్లో కి కూడా టీకా 
మోతాదులన అందుబాటుల్కి తీస్క్ళ్లో రు. రైత్ల వద్దక్ వెళిలో, వారి 
పలాల్లో నే వారికి టీకా వేస్తున్నటుటు  పులా్వమా జిలాలో  ఆస్పత్రికి చెందిన 
తబస్్సం చెపా్పరు. 

18 సంవత్సర్లక్ పైబడిన ప్రతి ఒకకురికీ జూన్ 21 నంచి 
ఉచితంగా టీకా వేస కారయాక్రమాని్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
ఆవిషకురించి తర్్వత, ప్రజల్లో  నూతన ఉతా్సహం, సరికతతు ఉతేతుజం 
వచిచింది. నలవారీ తాన నిర్వహంచే ‘మన్ కీ బాత్’ కారయాక్రమంల్ 
ప్రజల అనమాన్లన ఆయన నివృతితు చేసూతు వస్తున్్నరు. ‘మన్ కీ బాత్’ 
కారయాక్రమంల్ ఆయన  మాటాలో డుతూ, “మా అమ్మ వయస్ వందేళలో . 
ఆమ టీకా రండు మోతాదులన తీస్క్న్్నరు. టీకా వేస్క్న్న 
తర్్వత ఒకకుసారి స్వల్ప జ్వరం వచిచింది. టీకా తీస్కోనివారు, మీ 
క్టుంబాని్న కూడా ప్రమాదంల్ పడేస్తున్్నరు. ఎంత వీలైతే అంత 
త్వరగా టీకా తీస్కోండి.”అని పిలుపునిచాచిరు.     

కరోనాపై యుద ధిం
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రికారుడు  సాథి యిలో టీకా కారయోకరీ మం..
n 18 ఏళలోక్ పైబడిన వారికి ఉచితంగా 

టీకాన వేస కారయాక్రమం ప్రంభంచిన 
తొలి రోజే భారత్  86 లక్షల మందికి 
టీకా వేస్ రికార్ు సృష్టుంచింది. టీకా 
వేయించుక్న్న 74 శాతం మంది 
ప్రజలు 18 ఏళలో నంచి 44 ఏళలో  మధయా 
వయస్న్న వారే. ఒకకు రోజుల్లో  అతయాధిక 
మందికి టీకా వేస్న ర్షా్రా ల్లో  మధయా 
ప్రదేశ్  రికార్ు సృష్టుంచింది. తొలి రోజు 
కారయాక్రమంల్ భాగంగా జూన్ 21న 
మధయా ప్రదేశ్  స్మారు 17 లక్షల మందికి 
టీకా వేస్ంది. జనవరి 16న టీకా 
కారయాక్రమం ప్రంభమైనప్పటి నంచి 
163 రోజుల వరక్ భారత్ ల్ 32.36 
కోటలో మంది ప్రజలక్ టీకా వేశారు. 
దీని్న చేరుకోవడానికి అమరికాక్ 196 
రోజులు పటిటుంది.  

ప్రతి భారతీయుని కోసం కంద్ర ప్రభుతవాం ఉచిత 
టీకా కారయూక్రమానినా ఆవిష్్కరించింది. ఈ ఉచిత 

టీకా కారయూక్రమంలో దేశంలోని పేద ప్రజలు, మధయూ 
తరగతి ప్రజలు, యువత అందరూ లబి ధి పందుత్ర్. 
భారతీయులందరం టీకా తీసుకుని కరోనాను తరిమ 

కొడద్ం.
– నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి (జూన్ 21న అంతర్్జ తీయ 
యోగా దిన్త్సవం సందర్ంగా 18 ఏళలోక్ పైబడిన ప్రతి ఒకకురికీ 
ఉచితంగా టీకాన వేస కారయాక్రమాని్న ప్రంభంచినప్పుడు..)
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నాలుగో టీకాకు అనుమతులతో టీకాల 
కారయూక్రమానికి మరింత వేగం...

స్్పతి్నక్–వీక్ అనమత్లు ఇచిచిన తర్్వత, మోడర్్నన 
కూడా భారత్ ల్ అతయావసర పరిస్థిత్ల్ వాడేలా భారత ఔషధ 
నియంత్రణ మండలి(డ్స్జీఐ) ఆమోదమచిచింది. ఈ టీకాన 
దిగుమతి చేస్క్నేందుక్ స్పాలో  అధికారిక అనమత్లు 
పందింది. త్వరల్నే భారత్ ల్కి మరిని్న టీకాలు అందుబాటుల్కి 
వసాతుయని జాతీయ రోగనిరోధకత సలహా మండలి(నేషనల్ 
ఇముయానైజేషన్ అడ్ె్వజరీ గ్రూప్) కోవిడ్–19 వరికుంగ్ గ్రూప్ 
అధయాక్షుడు, డాకటుర్ నరేంద్ర క్మార్ అరోర్ చెపా్పరు. జైడస్ 
కాయాడిలా, బయోలాజికల్–ఈ టీకా ప్రయోగ ఫలితాలు కూడా 
ప్రోతా్సహకరంగా ఉన్్నయని, ఇవి సెపెటుంబర్  ల్ అందుబాటుల్కి 
వసాతుయని అన్్నరు. వాటితో పాటు, స్రమ్ ఇన్ స్టుటూయాట్ క్ చెందిన 
న్వావాయాక్్స కూడా అందుబాటుల్కి వస్తుందన్్నరు. కోవాగి్జన్, 
కోవిషీల్్, స్్పతి్నక్ ఇప్పటిక అందుబాటుల్ ఉన్్నయి. భారత్  
బయోటెక్, స్రమ్ ఇన్ స్టుటూయాట్ ల ఉత్పతితు సామరథియాం కూడా జూలై 
నంచి పెంచుత్న్్నరు. దీంతో ప్రతి నలా భారత్ ల్ 30 నంచి 35 
కోటలో టీకాలు లభయామవుతాయి. దీంతో టీకా కారయాక్రమం మరింత 
వేగం పుంజుకోనంది. 
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16 రోజులోలో  సుమారు 4 లక్షలకు తగిగె న క్రీ యాశీలక కేసులు

భారత్ ల్ రోజువారీ నమోదయేయా కతతు కస్ల సంఖయా 40,000 కిందక్ పడిపోయింది. జూన్ 14న, 70,000క్ పైగా కతతు కస్లు 
నమోదైన తర్్వత, ఈ సంఖయా జూన్ 29 న్టికి స్మారు 37 వేలక్ పడిపోయింది. అదే సమయంల్, జూన్ 29న వరుసగా 47వ రోజూ 
కతతు కస్లన మంచి కరోన్ రోగులు కోలుక్న్్నరు. ఫలితంగా భారత్ ల్ క్రియాశీలక కస్లు, జూన్ 14న 9.73 లక్షలుగా ఉంటే, అవి 

జూన్ 29 న్టికి 5.52 లక్షలక్ పడిపోయాయి.

త్దీ          పరీక్షలు             
14 జూన్        17,51358       
15 జూన్    19,30, 987     
16 జూన్    19,31,249      
17 జూన్      19,29,476     
18 జూన్     19,02,009     
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కోలుకునే వారి 
రట(రికవరీ రట)

96.87%
రోజువారీ పజిటివ్ రట
జూన్ 29 నాటికి

2.12%
వర్సగా 22వ రోజూ 5 
శతం కంటే తకు్కవ

క్రియాశీలక కసులు

కొత్త కసుల

కోలుకుననా వార్

మారిచు 17న అనినా రాష్ట్రాల మఖయూమంత్రులతో సమావేశమైనప్పుడు ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ రోజువారీ పరీక్షల 
సంఖయూను పంచాలని ఆదేశించార్. కొత్త కసుల సంఖయూ ప్రతి రోజూ 40 వేల కంటే తకు్కవగా నమోదవుతుననాపపుటికీ, 
రోజువారీ పరీక్షల సంఖయూను మాత్రం భారత్ లో తగిగాంచలేదు. ఇపపుటి వరకు భారత్ లో 40.81 కోట్ల పరీక్షలు 
జరిగాయి. ఈ సంఖయూ ఇతర దేశలతో పోలిసే్త ఎకు్కవగా ఉంది. 

పరీక్షల 
వేగంలో 
సిథి రత్ం

త్దీ       పరీక్షలు 

24 జూన్       17,35,781   

25 జూన్      17,45,809   

26 జూన్      17,77,309   

27 జూన్      15,70,515    

28 జూన్      17,68,008

త్దీ       పరీక్షలు 
19 జూన్      18,11,446    

20 జూన్      13,88,699    

21 జూన్      16,64,360    

22 జూన్      19,01,056    

23 జూన్       18,59,469   

కరోనాపై యుద ధిం
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భూసార పరిరక్షణలో పరీ పంచంలోనే 
భారత్ మందంజ

నేల కోరివేత వల ్ల భూస్రం క్షీణంచి ప్రపంచవాయూప ్తంగా ఉననా మూడింట రండు వంతుల జనాభా 

ప్రభావితమవుతోంది. ఇది సమాజం, ఆరి థిక వయూవస థి, ఆహార భద్రత్, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు, భద్రతలకు విఘాతం 

కలిపుస ్తంది. ఈ పరిస్ థితులో ్ల, గత పదేళ ్లలో, భారత్  3 మలియన్ హెకా ్టర ్ల అటవీ ప్రాంత విస్ ్తరా ్ణనినా అభివృది ధి చస్ంది. 

2030 నాటికి, 26 మలియన్ హెకా ్టర ్ల బంజర్ భూమలను స్రవంతంగా మారా చులని భారత్  లక్షయూంగా పట ్టకుంది. 

భూమని ‘భూమాత’గా భావించి కొలిచ మన దేశంలో భూస్ర పరిరక్షణకు ప్రత్యూక ప్రాధానయూత ఉంది.

 ‘ఎడారీకరణ, కరువులు, భూసార క్షీణతపై’ 
ఐకయార్జయాసమతి ఉన్నతసాథి యి సదస్్సల్ జూన్ 14న 
కీలక ఉపన్యాసం చేస్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, 

గత పదేళలోల్ భారత్ ల్ 3 మలియన్ హెకాటు రలో అటవీ ప్ంతాని్న ఎలా 
విసతురించామో ప్రపంచానికి త్లియజేశారు. ప్రస్తుతం దేశంల్ మొతతుం 
అటవీ ప్ంతంల్ పావు వంత్ పెరిగినటుటు  చెపా్పరు. గుజర్త్  
కచ్ ల్ని భూములు బంజరు భూములుగా మారక్ండా తీస్క్న్న 
చరయాలన ఉదహరించిన ఆయన, ఆ ప్ంతం ఎడారిగా మారక్ండా 
భూమని కాపాడేందుక్, నేలన సారవంతం చేసందుక్ పచిచిక 
బయళలోన పెంచడంపై దృష్టుసారించినటుటు  త్లిపారు. ఈ సహజస్దధామైన 
విధానం ఎంతో సమరథివంతమైనదని రుజువైందన్్నరు. 2030 న్టికి 
26 మలియన్ హెకాటు రలో బంజరు భూములన పునరుదధారించడంపై 
కూడా భారత్  ఎలా పనిచేస్తుంద్ ప్రపంచంల్ ఈ అతిపెద్ద వేదికపై 
వివరించారు.

       భవిషయాత్ తర్లక్ ఆరోగయాకరమైన భూగోళ్ని్న అందించేందుక్ 
అంతర్్జ తీయ వేదికలపైకి భూక్షీణత సమసయాలన ప్రసాతువించడంల్ 
భారత్  ముందంజల్ ఉంది. ఐకయార్జయాసమతి వేదికపై ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగంల్ని ముఖాయాంశాలు..
 గత పదేళలోల్, భారత్ ల్ సమారు 3 మలియన్ హెకాటు రలో అటవీ 

విస్తుర్ణం పెరిగింది. దీనివలలో మొతతుం అటవీ విస్తుర్ణం, దేశం మొతతుం 
విస్తుర్ణంల్ న్లుగవ వంత్క్ పెరిగింది.

 భూసార క్షీణతన తటసథి సాథి యిల్ ఉంచేందుక్ జాతీయ 
నిబదధాత సాధించే దిశగా భారత్  వేగంగా అడుగులు వేసతుంది. 
2030 న్టికి 26 మలియన్ ఎకర్ల బంజరు భూములన 
పునరుదధారించే ప్రణాళికలపై భారత ప్రభుత్వం పనిచేసతుంది. దీని 
వలలో పర్యావరణంల్ 3 బ్లియన్ టన్నల కార్బన్ ఉద్గి ర్లు 
తగేగిందుక్ సాయం చేయనన్్నయి.

 భారత్ ల్ భూ పరిరక్షణక్ ఎంతో ప్ముఖయాత ఇసాతుం. భూమని 

మా భూమాతగా కలుసాతుం. భూసార క్షీణత వలలో ప్రపంచంల్ 
మూడింట రండు వంత్ల మంది ప్రజలు ప్రభావితమయాయారు. 
ఒకవేళ దీని్న అదుపు చేయక్ండా వదిలేసతు, అది సమాజం, ఆరిథిక 
వయావసథి, ఆహార భద్రతా, ఆరోగయాం, జీవన ప్రమాణాలు, భద్రతా 
పున్దులన న్శనం చేస్తుంది.

 భూసార క్షీణత సమసయా విషయంల్ శాస్్రాయ విధాన్ని్న 
ప్రోత్సహంచేందుక్ భారత్ ల్ నైపుణయా కంద్రం ఏర్్పటైంది. 

 మానవ కారయాకలాపాల వలలో క్షీణించిన భూసార్ని్న మళ్లో 
పునరుదధారించడం మానవాళి సమష్టు బాధయాత. తదనగుణంగా 
భవిషయాత్ తర్లక్ ఆరోగయాకర భూగోళ్ని్న అందించడం మనందరి 
పవిత్ర కరతువయాం. 

ఐకయూరాజయూసమతి కారయూక్రమం

ఈ కూయూఆర్ కోడ్ ను స్్కన్ చస్  
ప్రధాన మంత్రి పూరి్త ప్రసంగానినా 

వినగలర్.
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కోవిడ్ మహమా్మరితో ప్రజలు ఇళ్ళక్ పరిమతమైనప్పుడు, 
సరికతతు రూపంల్ వరుచియావల్ ప్రపంచం మన 
ముందుక్ వచిచింది. తమళన్డుక్ చెందిన 19 ఏళలో 

అతిక్ అహమా్మద్ ఆన్ లైన్ ఆట ‘హెరిటేజ్ రేస్’న ప్రవేశపెటాటు డు. 
ఇంటోలో నే సైకిల్ తొక్కుతూ దేశంల్ ఉన్న వారసత్వ ప్రదేశాలని్నంటినీ్న 
చుటిటుర్వొచుచి. ఈ వరుచియావల్ టూరోలో  సంగీతాని్న ఆసా్వదించవచుచి. 
టాయ్ కాథన్ చివరి పోటీల్లో  ‘హెరిటేజ్ రేస్’ ద్్వర్ తాజ్ మహల్ 
వరుచియావల్ టూర్  న అతిక్  సందర్శక్లక్ వీక్షింపజేశాడు.  

శరీర భంగిమలన సరిదిద్దడంల్ సాయపడే ఒక యాప్ న చెన్్న 
కస్జీ కాలేజీ ఆఫ్ టెకా్నలజీకి చెందిన బృందం తయారు చేస్ంది. 
ఆటల ద్్వర్ యోగాన ప్రోత్సహసూతు ఈ బృందం సాంకతికతన, 
సంప్రద్యాని్న కలగలిపింది. దీంతో యోగా ప్రపంచవాయాపతుమవుత్ంది. 
డెహ్రుడూన్ క్ చెందిన ఆరోగయా బృందం కూడా ఒక ప్రతేయాక ఆటన 

అభవృదిధా చేస్ంది. దీని ద్్వర్ పిలలోలు తమ ఆహారపు అలవాటలోన 
మరుగుపరుచుకోవడమే కాక్ండా.. పోషకాహారం గురించి సరియైన 
సమాచారం త్లుస్క్ంటారు. 

ఇవనీ్న జూన్ 22 నంచి 24 వరక్ జరిగిన టాయ్ కాథన్  
త్ది పోటీల్లో  పాలగి న్న 1567 ఆన్ లైన్, వరుచియావల్ ఆటల్లో  కని్న 
ఉద్హరణలు. తొలిసారి నిర్వహంచిన ఈ కారయాక్రమంల్ ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా పాలగి న్్నరు. ఈ పోటీల్లో  పాలగి న్న 
వారితో సంభాష్ంచిన మోదీ, “గత ఐద్రేళలోల్, దేశ సమసయాలక్ 
పరిషాకుర్లన కనగొనడంల్ హాయాక్ థాన్ లు అతిపెద్ద వేదికలుగా 
మార్యి. దేశ సామర్థి యాని్న చాటడమే వీటి వెనక్న్న ఉదే్దశయాం. దేశీయ 
తొలి టాయ్ కాథన్  ఉదే్దశయాం కూడా ఇదే.”అని అన్్నరు. 

‘టాయ్ కానమీ’ లో పన్మారు్పలతో 
సా్వలంబన దిశలో

బొమ్మల పరిశరీ మ
సా్వలంబన సాధనలో మొదటి అడుగు.  మన దేశంలో తయారయ్్ ఉతపుతు్తల గురించి గరి్ంచాలి. కరోనా 

మహమ్మారి సమయంలో, భారత్ సా్వలంబన దిశగా పయనించేంద్క్ పల చర్ల తీసుక్ంది, ప్రపంచ మ్రకుట్ లో 

భారత్ వాట్ తక్కువగా ఉన్న రంగాలలో ఏ రంగంలో అయిత్ ఇతర దేశాలపై ఆధారపడిందో, ఆ రంగాలపై ప్రత్్క 

దృషటాసారించింది. బొమమాల ఉతపుతి్త కూడా ఆ కోవక్ చందినదే, ఈ రంగంలో ప్రపంచ మ్రకుట్ విలవ 100 బ్లియన్ 

డాలరు్లగా ఉంటే, ద్నిలో మన దేశ్య బొమమాల వాట్ కవలం 1.5 శాతం మ్త్రమే ఉంది. దేశ్య మ్రకుట్  కోసం 

భారత్  80 శాతం బొమమాలను దిగుమతి చేసుక్ంటోంది. దీనిని దృషటాలో పెట్టాక్నే ప్రభుత్ం, సా్వలంబన ద్్రా 

ప్రపంచ బొమమాల మ్రకుట్ లో భారత్ ఉనికిని చాటేంద్క్, పల చర్ల తీసుకోవడం ప్రారంభించింది. ఈ సవాలను 

అంద్కోవడం కోసం ప్రభుత్ం పల బొమమాల ప్రదర్శనలను, ట్య్ కాథన్  వంటి కార్క్రమ్లను చేపటిటాంది.

ప్రత్యూక నివేదిక దేశంల్ తొలి థాయ్ కాథన్

ఈ కూయూఆర్ కోడ్ ను స్్కన్ చస్  
ప్రధాన మంత్రి పూరి్త ప్రసంగానినా 

వినగలర్. 
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  ఎన్్న ఏళలోగా, కంద్ర ప్రభుతా్వనికి చెందిన విధాన్ల్లో  
ఈ రంగాని్న అసలు ప్రసాతువించిన ద్ఖలాలే లేవు. 
మొటటుమొదటిసారి, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
ఈ దిశగా ఒక కారయాక్రమాని్న తీస్కచాచిరు. గత 
ఏడాది ఆగస్టు, జూన్ ల్ని తన ‘మనస్ల్ని మాట’ 
కారయాక్రమంల్, బొమ్మల పరిశ్రమన సా్వవలంబన 
మారేచిందుక్ వోకల్ ఫర్ ల్కల్ టాయ్్స క్ 
పిలుపునిచాచిరు. 

  పరిశ్రమలు, అంతరగిత వాణిజయా ప్రోతా్సహక 
విభాగం(డ్పీఐఐటీ), వాణిజయా మంత్రిత్వ శాఖలు 
కలిస్ ఈ రంగంపై పూరితు అధయాయన్ని్న చేపటాటు యి. 
ఆన్ లైన్ గేమంగ్ ల్ ఎని్న రకాలున్్నయి, వాటి 
మారకుట్ పరిమాణం ఎంత అనే విషయాలపై కూడా 
అధయాయనం చేపటిటు, ఈ నివేదికన ప్రధాన మంత్రికి 
సమరి్పంచాయి. 

  తొలుత బొమ్మల పరిశ్రమన సా్వవలంబనగా మారిచి, 
ఆ తర్్వత విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ, మహళ్, శిశు 
సంక్షేమ అభవృదిధా శాఖ, ఎంఎస్ ఎంఈ మంత్రిత్వ 
శాఖ, డ్పీఐఐటీ, చేనేత మంత్రిత్వ శాఖ, సమాచార, 
ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ, ఏఐస్టీఈల సాయంతో 
ప్రపంచ మారకుట్ ల్ వాటాన పెంచాలని చూసతుంది. 

  బొమ్మల పరిశ్రమల్ కతతు ఆల్చనల కోసం ఒక 
వేదిక అవసరం. అప్పుడే భారతీయ సంసకుకృతిని, 
వారసతా్వని్న బొమ్మల ద్్వర్ ప్రజల్లో కి 
తీస్క్ళలోవచుచి. దేశంల్ తొలిసారి టాయ్ కాథన్ న 
జనవరి 5 నంచి ఫిబ్రవరి 25 వరక్ నిర్వహంచారు. 

  దేశంల్ తొలి బొమ్మల ప్రదర్శనన ఈ ఏడాది 
ఫిబ్రవరి 27 నంచి మారిచి 4 వరక్ నిర్వహంచారు. 
కతతు ఆల్చనలు, కతతు ఆవిషకురణలతో దేశీయ 
బొమ్మల పరిశ్రమక్ ఇది ఒక ముఖయామైన వేదికన 
అందించింది. 12,000క్ పైగా ప్రదర్శక్లు ఈ 
కారయాక్రమంల్ పాలగి న్్నరు. 

  టాయ్ కాథన్ త్ది పోటీలు జూన్ 22 నంచి 
24 మధయాల్ జరిగాయి. బొమ్మల పరిశ్రమన 
సా్వవలంబనగా మారేచి ప్రభుత్వ రోడ్ుమాయాప్ న 
బొమ్మల ప్రదర్శనల్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 
విడుదల చేశారు. అదేవిధంగా టాయ్ కాథన్ ల్ 
పాలగి న్న త్ది అభయారుథిలతో సంభాష్ంచారు.

పరీ ధ్ని మోదీ సరికొతతు  ఆలోచన
కంద్ర ప్రభుత్్నికి చందిన ఏదేన్ కార్క్రమంలో 

లేద్ విధానంలో భారతీయ బొమమాల పరిశ్రమ 

భాగమైందని మీరప్పుడైనా వినా్నరా?

మానస్క పురోగతిలో బొమ్మల పత్ర
మన మనసతుత్వం, సృజన్త్మకత, ఆరిథిక వయావసథి వంటి ఇతర చాలా అంశాలపై బొమ్మలు, 
ఆటలు ప్రభావం చూపుతాయి. అదేవిధంగా ఈ విషయాలన చరిచించుకోవడం కూడా ఎంతో 
అవసరం. మనందరకీ త్లిస్ందే, పిలలోల తొలి పాఠశాల ఇళ్లోనని, ఆ తర్్వత తొలి పుసతుకం, 
తొలి స్నహత్డు ఈ బొమ్మలే. 
ప్రపంచ బొమ్మల ఆరి థికవయూవస థి మార్కట్ లో భారత్
ప్రపంచ బొమ్మలు, ఆటల ఆరిథిక వయావసథినే ‘బొమ్మల ఆరిథిక వయావసథి(టాయ్ కానమీ). ప్రపంచ 
బొమ్మల మారకుట్ 100 బ్లియన్ డాలరులోగా ఉంటే, ద్నిల్ భారత్ వాటా కవలం 1.5 
బ్లియన్ డాలరులోగానే ఉంది. నేడు మనం 80 శాతం బొమ్మలన విదేశాల నంచే దిగుమతి 
చేస్క్ంటున్్నం. ఈ బొమ్మల కోసం కోటలో రూపాయాలు ఇతర దేశాలక్ వెళతున్్నయి. ఈ 
పరిస్థితిని మార్చిలి్సన అవసరం ఎంతైన్ ఉంది. 
బొమ్మల పరిశ్రమలో కొత ్త అవకాశలు
దేశానికి ప్రస్తుతం ఎంతో అవసరమైన వర్గి నికి.. ఈ రంగ అభవృదిధా ఎంతో సాయం చేస్తుంది. 
మన క్టీర పరిశ్రమ క్రీడలక్ సంబంధించినది. ఇది మన కళ. మన పేద, దళిత, గిరిజన 
కళ్కారులు పెద్ద సంఖయాల్ గ్రామాల్లో నే నివస్స్తున్్నరు. ఈ క్రమంల్ ముఖయాంగా మన 
సదరీమణులు, బ్డ్లు క్టీర పరిశ్రమల్ కీలక పాత్ర పోష్స్తున్్నరు. బొమ్మల రంగం 
అభవృదిధాతో దేశంల్ ఎకకుడో సదూర ప్ంతాల్లో  నివస్ంచే మన మహళలక్, గిరిజనలక్, 
పేద స్నహత్లక్ లబ్్ద చేకూరుత్ంది.
సంయుక ్త కృషితో మార గాం సుగమం
ఇది ఎప్పుడు సాధయామవుత్ందంటే, మనం సాథి నిక బొమ్మల కోసం గొంత్తితు నినదించినప్పుడే. 
ప్రపంచ మారకుట్ ల్ మన బొమ్మల తయారీద్రులన పోటీకరంగా మారేచిందుక్ ప్రతి 
సాథి యిల్ వారికి మనం ప్రోతా్సహమవా్వలి. వినూతా్నవిషకురణల నంచి ఆరిథిక సాయం 
వరక్ సరికతతు విధాన్లన అభవృదిధా చేయడం ఎంతో అవసరం. కతతుగా పుటేటు ప్రతి ఆల్చన 
కూడా ఎంతో ముఖయామైనది. కతతు అంక్ర సంసథిలన ప్రోత్సహంచడం ఎంతో అవసరం. 
కతతు సాంకతికత, కతతు మారకుట్ అవసర్ల కోసం మన సంప్రద్య బొమ్మల పరిశ్రమల్ 
భాగమైన కళ్కారులన స్దధాం చేయాలి. టాయ్ కాథన్ లాంటి కారయాక్రమాలక్ వెనక్న్న 
ఉదే్దశయాం కూడా ఇదే. దేశీయంగా, అంతర్్జ తీయ సాథి యిల్ బొమ్మలన వాణిజయా చేయాలని 
భారత్  ప్రయతి్నసతుంది. కానీ ఈ ప్రణాళికలు కవలం అందరి కృష్తోనే సాధయామవుతాయి. 
ప్రతి ఒకకు భారతీయుడు వోకల్ ఫర్ ల్కల్  అనసరించాలి్సన బాధయాత ఉంది.  

జూన్ 24న ట్య్ కాథన్  తుది పోటీలో్ల పల్గాననా అభయూర్థిలతో సంభాషించిన 
ప్రధాని నరంద్ర మోదీ, మన దేశీయ బొమ్మల అవసరాలు, ప్రపంచ మార్కట్ లో 
వాట్ను పంచ్కోవడం, భవిష్యూత్ లక్షయూలను చర్కోవడం, ఇందుకు కంద్ర 
ప్రభుతవాం అనుసరిసు్తననా వ్యూహాలు వారితో పంచ్కునానార్.  మఖయూంశలు:



మరణానంతరం కూడా తన రచనల ద్్వర్ ప్రజల్లో  ఒక 
కవి సూఫూరితు నింపుత్న్్నడంటే ఆ కవి చరితారుథిడే.  

మునిషా ప్రేమ్ చంద్ వారణాస్కి దగగిరోలో  లాంహీ గ్రామంల్ జూలై 
31, 1880న ధన్ పత్ ర్య్ శ్రీవాసతువగా జని్మంచారు. ఆయన 
చిన్నతనంతా కషాటు ల కడలి, ఎన్్న ఇబ్బందులతోనే గడిచింది. 
ఆరిథిక పరమైన సమసయాలు ఆయనన వెంటాడాయి. తన తలిలో 
చనిపోతే, తండ్రి రండో పెళిలో చేస్క్న్్నరు, సవతి తలిలో వలలో 

భారత సమ్జానికి మ్ర్నిరే్దశం చేయడంలో కలానికి ఉన్న శకి్త చరిత్రలో 
ప్రమఖంగా చపపుబడింది. దేశంలో ఆందోళనల లేద్ సామ్జిక 
తిరుగుబ్ట్్ల నెలకొన్న సమయంలో.. చాలా మంది భారతీయ 
రచయితల, కవుల ప్రజలలో తమ కవితల, పద్్లతోనే స్ఫ్రి్త 
నింపారు.  సామ్జిక అనా్యాన్ె్ననా, సా్తంత ్్ర ఉద్మమైనా భారతీయ 

రచయితల అందించిన సహకారం నిజంగా అసామ్న్మైనది.

బ్రిటీష్ వారికి వయాతిరేకంగా భారతీయులు తమ గొంత్కన వినిపించేందుక్ 
మన రచయితలు, సాహతీవేతతులు, కవులు కలానిక్న్న శకితుకి పదున 
పెటాటు రు. ప్రజలల్కి విపలోవాత్మక ఆల్చనలన తీస్క్ళ్లోందుక్ కూడా 

మన సా్వతంత్ర పోర్ట యోధులు తమ రచనలనే ఆయుధంగా వాడారు. ఒకవైపు 
మఖన్ లాల్ చత్రే్వది, ర్హుల్ సంకృతయాయన్, బాలక్రిష్ణ శర్మ నవీన్, స్భద్ర క్మారి 
చౌహాన్, పాండే బ్ఛన్ శర్మ ‘ఉగ్రా’, జగద్ంబ ప్రసాద్ ‘హతైష్’, ర్ంబ్రిక్ష బ్నిపురి, 
బన్రస్ ప్రసాద్ భోజ్ పురి, యశ్ పాల్, ఫనీశ్వర్ న్థ్రేణు, స్బ్రహ్మణయా భారతి, 
వెంకటర్మ ర్మలింగం పిళ్్ళ, చిలకమరితు లక్షీష్మ నరస్ంహం వంటివారు జైలు 
పాలయాయారు.  ప్రేమ్ చంద్  లాంటి గొప్ప రచయితలు మహాతా్మగాంధీ పిలుపు మేరక్ 
ప్రభుత్వ ఉద్యాగం వదిలివేశారు. ‘కసరి’, ‘మర్ఠా’ వంటి వార్తుపత్రికల ద్్వర్ బాల 
గంగాధర్ తిలక్ లాంటి ప్రముఖ సా్వతంత్ర పోర్టయోధులు బ్రిటీష్ సామ్రాజయాపు 
పున్దులన కూకటివేళలోతో కదిలించారు. స్వయంగా సా్వతంత్ర ఉదయామానికి 
న్యకత్వం వహంచిన మహాతా్మ గాంధీ కూడా రచనల ద్్వర్నే తన సందేశాలన 
పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో కి తీస్క్ళ్లో రు. ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ల్ భాగంగా 
రచనల ద్్వర్ ప్రజల్లో  సూఫూరితు నింపిన వారి కథన్లన త్లుస్క్ంద్ం...

మనిషి  పేరీ మ్ చంద్..
కలానిక్ పదున్పటటా డం

38 న్యూ ఇండియా స మాచార్   జులై 16–31, 2021

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్జాతీయ తీరా్మనం

సావాతింత్య్  ఉద్యమానిక్ 

స్ఫూర్తినిచ్చ్న కలిం..



లోక్ మానయో తిలక్: రచనలతోనే బ్రీ టీషరలో పై  తిరుగుబాటు

స్వర్జయాం న్ జన్మహక్కు అనే నిన్ద్ని్న 
పిలుపునిచిచిన ‘ల్క్ మానయా’ బాల 

గంగాధర్ తిలక్, తన విపలోవాత్మక రచనలు, 
ఆల్చనల ద్్వర్ ప్రతి భారతీయుడు సా్వతంతయా్రం 
కోసం పోర్డే సూఫూరితునిచాచిరు. అందుక ఈయనన 
బ్రిటీష్ ప్రభుతా్వనికి వయాతిరేకంగా రేగిన అశాంతికి 
మూలకారక్డిగా పిలుసాతురు. జూలై 23, 1856ల్ 
మహార్ష్రాల్ని రత్నగిరిల్ ఆయన జని్మంచారు. 
మర్ఠా దర్పణ్, కసరి అనే రండు పత్రికలన 
ఆయన ప్రంభంచారు. తన వార్తుపత్రిక ‘కసరి’ల్ 
విపలోవకారులు ఖుదీర్ం బోస్, ప్రఫులాలో  చాకిల 
విచారణక్ సంబంధించిన వాయాసాలన ఆయన 
ప్రచురించారు. పూర్ణ స్వర్జ్ కోసం వాయాసాలు 
ర్యడంతో ఆయనక్ ఆరేళలో  జైలు శిక్ష విధించారు. దేశ ద్రోహం కింద 
1908 నంచి 1914 వరక్ మండాలే(ప్రస్తుతం మయన్్మర్  ల్ ఉంది) 
జైలుల్ ఆయనక్ కఠిన కార్గార శిక్ష విధించారు. 

ఆయన జీవితాంతం, ఎన్ .స్ కలకుర్  తో పాటు మర్ఠాక్ 
సంపాదకీయం చేశారు. 1891 నంచి 1897 వరక్ ఈ పత్రికక్ తిలక్ నే 

ఏకైక యజమాని, సంపాదక్డు. తిలక్ చాలా 
పుసతుకాలన ర్శారు. మండాలే జైలుల్ ఉన్నప్పుడు 
ఆయన ర్స్న 400 పేజీల గీతా రహసయా పుసతుకంల్ 
మహా భగవదీగిత రహసాయాని్న రచించారు. తిలక్ 
ర్స్న వాటిల్లో  దీని్న అత్యాతతుమైనదిగా భావిసాతురు. 
దీని్న చాలా భాషల్లో కి తరు్జమా చేశారు. ఇది మాత్రమే 
కాక, తిలక్ ప్రజల్లో  అవగాహన త్చేచిందుక్ 
మహార్ష్రాల్ వారం రోజుల పాటు గణేష్ ఉత్సవాలు, 
శివాజీ ఉత్సవాలు నిర్వహంచారు. బ్రిటీష్ వారి 
అర్చకాలక్ వయాతిరేకంగా పోర్డేందుక్ ప్రజల్లో  
ధైర్యాని్న, దేశభకితుని నలకల్పడమేఈ ఉత్సవాల 
ముఖయా ఉదే్దశయాం. బ్రిటీష్ ర్జ్ క్ వయాతిరేకంగా 
సమాజాని్న మేలకుపారు.

భారత సా్వతంతయా్ర పోర్టంల్ అతయాంత పడవైన నేతల్లో  ఈయన 
ఒకరు. మహాతా్మ గాంధీ కూడా స్వయంగా తిలక్ క్ నివాళి అరి్పసూతు.. 
తమ కాలంల్ తిలక్  అత్యాతతుమ ప్రజా నేత అని అభవరి్ణంచారు. తిలక్ 
ముంబైల్ ఆగస్టు 1, 1920న మరణించారు.

కషాటు లు, ఆ తర్్వత 15 ఏళలోక ఆయనక్ పెళిలో, భారయాక్ దూరం కావడం వంటివి ఎన్్న 
ఇబ్బందులు మునిషా చంద్  అనభవించారు.   అదే సమయంల్ మన దేశంల్ బ్రిటీష్ 
వారి దౌర్జనయాం పెరిగింది. ఈ పరిస్థిత్లని్నంటికీ తన కలి్పత రచనల ద్్వర్నే ఓద్రు్ప 
పంద్రు. 1905ల్, తన ఇంకా ప్రభుత్వ ఉద్యాగంల్నే ఉన్న సమయంల్, 
ఆయన మొదటి కథా సంకలనం ‘సజ్–ఎ–వతన్’ ఉరూ్ద ల్ ప్రచురితమైంది. ఈ 
కథలల్ బ్రిటీష్ పాలనక్ వయాతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్న వారి అభప్యాలు, 
నిన్ద్లున్్నయి. ప్రేమ్ చంద్  మామ ఆయనన నవాబర్య్ అని పిలిచేవారు. అదే 
పేరుతో ప్రేమ్ చంద్ తన తొలి రచనలన ప్రచురించారు. బ్రిటీషరులో  ఈ పుసతుకాని్న 
నిషేధించి, వాటి కాపీలన కాలిచివేశారు. అదేవిధంగా రచనలన ఆపివేయాలని 
కలెకటుర్ నంచి ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయించారు. దీని తర్్వత, ప్రేమ్ చంద్ 
తన పేరుతోనే రచనలు ర్యడం ప్రంబ్ంచారు.1921ల్, గాంధీజీ సహాయ 
నిర్కరణోదయామానికి పిలుపునిచిచినప్పుడు,  ప్రేమ్ చంద్ తన ప్రభుత్వ ఉద్యాగాని్న 
వదిలివేస్, సా్వతంతయా్ర పోర్టంల్ పాలగి న్్నరు. ‘షత్రంజ్  క ఖలాడి’, ‘జుల్స్’, 
‘ఆహుతి’,‘ద్ బైలాన్ కి కథా’, ‘రంగ్ భూమ’, ‘కర్మభూమ’, ‘ప్రేమాశ్రమ్’, వంటి 
కథలు సాహతీ ప్రపంచంల్ బాగా పేరు ప్రఖాయాతలు సంపాదించుక్న్్నయి. ఒకవైపు 
నంచి సమాజంల్ ఉన్న చెడుపై తన రచనల ద్్వర్ పోర్టం చేసూతునే.. మరోవైపు 
దేశ పరిస్థిత్లపై మరింత అవగాహన కలి్పంచేందుక్ తన రచనల్లో  పాత్రల ద్్వర్ 
సృజన్త్మకతతో వివరించేవారు.    

తన కథలలో అతయూంత ప్రస్దిధి పందిన కథలో్లని ఒక సంభాష్ణ... 
హీరా, మోతీ అనే రండు ఎదు్దలు ఒకద్నితో ఒకటి మాట్్లడుకుంటూ 
ఉంట్యి. పట్టదలతో దోపిడీ నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనే 
ద్నిపై ఇవి సందేశనినా ఇస్్తయి..
నేలపై పడుకుంటూ మోతీ ఏం చెపిపుందంటే - దెబ్బలు తినడం వల్ల ఏం 
లాభం? హీరా.. ‘కనీసం నా స్మరథియూం మేరకు నేను ప్రయతినాంచా’
మోతీ...‘పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా మారిప్పుడు, ఎంత కృషి చస్ 
మాత్రం ఏం లాభం?’
హీరా.. ‘ ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉననాపపుటికీ, నేను ప్రయతినాస్్తనే 
ఉంట్ను’
‘కఫాన్’, ‘గుడాన్’, ‘గబన్’, ‘సేవాసదన్’ వంటి నవలలు ద్వారా 
కూడా ఆయన సమాజపు కట్టబ్ట్లను మారచు ప్రయతనాం చశర్. 
అకో్టబర్ 8, 1936న ఆయన కనునామూశర్. 
ఆయన కథ ‘హమద్ కా చిమాతు’(హమీద్ యొకకు ఆంద్ళన) ఇప్పటికీ మనకి 
ప్రేరణ కలిగిస్తుందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉజ్వల పథకం లబ్్దద్రులతో 
మాటాలో డినప్పుడు చెపా్పరు. ‘ ఈద్గి  నంచి హమీద్ పాత్ర న్క్ చాలా ప్రేరణనిచిచింది. 
ఒకవేళ హమీద్ తన అమ్మమ్మ కోసం గిన్నలు పటుటు క్నేది కనగలిగితే, వంట 
చేసటప్పుడు ఆమ చేత్లు కాలేవి కావు కద్. దేశ ప్రధాని దేశంల్ని మహళల 
కోసం ఇది ఎందుక్ చేయలేరు..    
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ఆద్య పనునా ద్ఖలుకు సమయం దగ గారపడుతోననా 
సమయంలో కంద్ర ప్రభుతవాం పనునా 
చెలి ్లంపుద్ర్ల సౌలభయూం కోసం కొత ్త పోర ్టల్ 
ఈ–ఫైలింగ్ 2.0ను ప్రారంభించింది. ఇది పనునా 
చెలి ్లంపుద్ర్లకు సేనాహపూరవాకంగా, 
మొబైల్ లో కూడా ఫైలింగ్ ద్ఖలు 
చసుకునేలా ఉంది.హెల్పు డెస్్క, 
ఛాట్ బోట్ లతో కూడిన 
సౌకరయూవంతమైన 
ఫీచర ్లతో ఈ పోర ్టల్ ను 
రూపందించార్. ‘ప్రతి ఒక్క 
పనునా చెలి ్లంపుద్ర్డు కూడా 
జాతి నిరా్మత’ అని ప్రభుతవాం భావిసు ్తంది. 
పలు కారయూక్రమాల ద్వారా ఈ ఆలోచనను 
ప్రోత్సహంచందుకు పలు చరయూలు తీసుకుంటోంది.మారు్ప అనేది అంత స్లభం కాకపోవచుచి, కానీ మారు్ప 

అవసరం.. ప్రజల భాగసా్వమయాంతోనే నవ భారత 
నిర్్మణం అనే సంకల్పం నరవేరుత్ంది. దీని్న దృష్టుల్ 

ఉంచుక్న్న ప్రభుత్వం, దేశాభవృదిధాల్, విదయా, భద్రతల్ తమ వంత్ 
సహకారం అందిస్తున్న పన్న చెలిలోంపుద్రుల కోసం, కంద్ర ప్రభుత్వం కతతు 
పోరటుల్ న తీస్కచిచింది. ఇది ముఖరహత పన్న విధాన్ని్న(ఫేస్ లెస్ టాయాక్్స 
స్సటుమ్) బల్పేతం చేయడాని్న ప్రోత్సహంచడంతో పాటు, పన్న చెలిలోంపుల 
ప్రక్రియన స్లభతరం చేయనంది. ఈ–ఫైలింగ్ 2.0 పోరటుల్ జూన్ 7, 2021 
నంచి ప్రంభమైంది. పన్న చెలిలోంపుద్రులక్ మరింత సౌకరయావంతాని్న 
కలి్పసూతు.. ఆన్ లైన్ పన్న చెలిలోంపు, ముందస్తుగా దరఖాస్తులన నింపడం, 
వినియోగం(యుటిలిటీ), హెల్్ప డెస్కు, ఛాట్ బోటలోతో దీని్న ఎలా వాడాల్ 
దృశాయాలాధారితంగా సూచనలు వంటి పలు ఫీచరలోన కలిగి ఉంది.

వేగంగా, 

త్లికగా రీఫండ్

పన్న చెలిలోంపుద్రులక్ వేగంగా 

రీఫండ్ లన అందించేందుక్, ఈ 

కతతు పోరటుల్  ఆద్యపు పన్న 

రిటరు్నల ఇన్ సాటు ంట్ 

ప్సెస్ంగ్ సౌకరయాంతో 

అనసంధానమైంది. 

ఒక డాష్ బోర్డ్

అని్న రకాల ఇంటర్క్షనలో , అప్ ల్డ్ చేస్న 

ఫైళలో , అంతేకాక పూరితుకాక్ండా మగిలి 

ఉన్నవి(పెండింగ్ లు) ఒక డాష్ బోర్ు 

కింద కనిపిసాతుయి. దీంతో పన్న 

చెలిలోంపుద్రులు వెంటనే మగిలిన 
పనలు పూరితు చేస్క్నేందుక్ 

వీలవుత్ంది. మ
ందసు

్త 

ద్
ఖ

లు
 చె

ందిన దరఖ
సు

్తలు
 

అందు
బ్

ట

ము
ఖయామైన మా

రగిదర్శకాలు, అని్న 

విషయా
లక్ చెందిన సమా

చారమంతా 

ము
ందస్తుగానే పన్న 

చెలిలోంపుద్రులక్ అందుబాటుల్ 

ఉంటుంది. ము
ందస్తుగా ద్ఖలు 

చేస్క్నే దరఖాస్తులు కూ
డా 

అందుబాటుల్ ఉంటాయి. 

పనునా చెలి్లంపుద్ర్లకు సౌకరయూవంతంగా..
పన్న చెలిలోంపుద్రుల సందేహాలన వెనవెంటనే నివృతితు  

చేసందుక్ పన్న చెలిలోంపుద్రుల కోసం కతతు కాల్ సెంటరు్న 
తీస్కచాచిరు. ప్రశ్నలు, సమాధాన్లు, వినియోగద్రు 

మానయావల్్స, వీడియో, ఛాట్ బోట్ , లైవ్  ఏజెంట్  కూడా 
అందుబాటుల్ ఉంటారు. ఈ సౌకరయాం మొబైల్ 

యాప్ ల్ కూడా లభయామవుత్ంది. పలు 
చెలి్లంపు విధానాలు..

నట్ బాయాంకింగ్, యూపీఐ, 
ఆరీటుజీఎస్, నఫ్టు వంటి పలు చెలిలోంపు 
విధాన్లతో ఈ కతతు పోరటుల్ ల్ పన్న 
చెలిలోంపు కతతు వయావసథిన ప్రవేశపెటిటుంది. 

మఖరహత 
సౌకరయూం(ఫేస్ లెస్ 

ఫెస్లిటీ)..
ఆద్యపు పన్న దరఖాస్తులన 
నింపడం, పన్న నిపుణులన 

ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదించడం, 
ముఖరహత పరిశీలన(ఫేస్ లెస్ స్కు్రటినీ), 

అపీ్పళలోక్ సంబంధించి న్టీస్లక్ 
స్పందనలు త్లియజేస అవకాశం 

ఇందుల్ ఉంటాయి. 

 చటాటు ల్లో  సవరణలు, ఎప్పటికప్పుడు సమాచార్ని్న 
పన్న చెలిలోంపుద్రులక్ త్లియజేయడం, సౌకర్యాలన 
మరుగుపరచిడం ద్్వర్ దేశంల్ ఆద్యపు పన్న 
వసూళలో  పెరుగుత్న్్నయి. 

 2013–14 ఆరిథిక సంవత్సరంల్ మొతతుంగా 3.79 కోటలో 
రిటరు్నలు ద్ఖలైతే, 2020–21ల్ ఈ సంఖయా 7.38 
కోటలోక్ పెరిగింది. 

 2013–14 ఆరిథిక సంవత్సరంల్ 3.31 కోటలో మంది 
ప్రజలు రిటరు్నలు ద్ఖలు చేసతు, 2020–21ల్ 6.72 
కోటలో మంది రిటరు్నలన ద్ఖలు చేశారు. 

పరుగుతున్న ఆదాయ పన్్న 
చలలో ంపుదారులు  

పన్్న దాఖలు

సురక్షితంగా, 
సౌకరయోవంతంగా
తేలకగా ఆదాయపు 

ఈ–ఫైలింగ్ 2.0
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పరీ తి భారతీయుడి మనసులో కొలువై న సాంస్కృతిక కటటా డం

అయోధయో

భారతీయ సంస్కకృతికి చిహనాంగా రామ మందిరం నిరి్మంచ అయోధయూ ప్రగతి ప్రణాళికను ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 

సమీక్షించార్.  శత్బ్ ్దల నిరీక్షణ తరావాత, యుగాలుగా మానవాళికి మార గానిర ్దశం చసేలా నిరి్మతమవుతుననా రామ 

మందిరంలో ప్రజలు మఖయూంగా యువత భాగస్వామలు కావాలని ఆయన పిలుపునిచా చుర్.

అయోధయాన ఆధాయాతి్మక కంద్రంగా, అంతర్్జ తీయ పర్యాటక 
కూడలిగా, అతాయాధునిక నగరంగా తీరిచిదిద్దడానికి ఈ ప్రణాళికన 

రూపందించారు. జూన్ 26న కూడా, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇదే 
సందేశాని్న ప్రజలక్ ఇసూతు, “అయోధయాల్ ప్రగతికి సరికతతు కోణాని్న 
అందించే సమయం ఆసన్నమైంది. ఇది మన ఉన్నత సంప్రద్యాలు, 
అభవృదిధా విజయాలన ప్రతిబ్ంబ్సతుంది” అని చెపా్పరు. అయోధయా ప్రగతి 
ప్రణాళికన సమీక్షించిన తర్్వత ర్మ మందిరం నిర్్మణమైన తర్్వత 
భారత్ నంచి మాత్రమే కాక, విదేశాల నంచి కూడా భక్తులు అయోధయాక్ 
వసాతురని ఆయన స్పషటుం చేశారు. అయోధయా చేరుకోవడానికి ఉదే్దశించిన 
ప్రతిపాదిత మౌలిక సదుపాయాల ప్జెక్టులన ప్రధాని వివరించారు. 
విమానశ్రయం, రైలే్వ సటుషన్ విసతురణ, బస్్స ప్ంగణం, రహద్రులు, 
జాతీయ రహద్రులు వంటి పలు మౌలిక సదుపాయాల ప్జెక్టులన 
చరిచించారు. భక్తులు బస చేస సౌకర్యాలు, ఆశ్రమాలక్ సథిలాలు,  మఠాలు, 
హోటళలో , పలు ర్షా్రా లక్ భవన్లు ఏర్్పటుతో నిరి్మతమవుత్న్న హరిత 
క్షేత్ర శివారు పటటుణాభవృదిధా పైన్ చరిచించారు. పర్యాటక్ల కోసం సహాయ 
వసతి కంద్రం, ప్రపంచ సాథి యి ప్రదర్శనశాల నిర్్మణం కూడా చేపడతారు.   
నౌకా విహార సదుపయం: సరయు నది, ద్ని ఘాటలోల్ మౌలిక 
సదుపాయాలన అభవృదిధా కోసం ప్రతేయాక దృష్టు సారిస్తున్్నరు. దీంతో 
సరయు నదిల్ నిరంతరం నౌకా విహార సదుపాయం ఏర్్పటుక్ అవకాశం 
కలి్పసాతురు. 
స్్మర్్ట స్టీ: సైకిళలోపై వెళ్లో వారికి, పాద్చారులక్ తగినంత సథిలం కటాయిసూతు 
నగర్ని్న స్స్థిర సాథి యిల్ అభవృదిధా చేయనన్్నరు. అలాగే అతాయాధునిక 
నగర సాథి యి మౌలిక సదుపాయాలతో వాహన్ల ర్కపోకలన ఆధునిక 
పదధాతిల్నే నిర్వహంచనన్్నరు. 

 అయోధయా అనేది ప్రతి భారతీయుడి మదిల్ సాంసకుకృతికపరంగా 
నిక్షిపతుమైన ఒక అదు్తమైన నగరం.  మన అత్యాతతుమ 
సంప్రద్యాలన, ప్రగతిశీల పరివరతున్త్మకతన దశదిశలా చాటాలి. 

   అయోధయా అధాయాతి్మకతతో నిండినదే కాక, ల్కోతతుర నగరం. ఈ నగరం 
యొకకు నీతినియమాలన ఇకకుడి ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు 
ప్రతిబ్ంబ్ంచాలని, పర్యాటక్లక్, యాత్రిక్లక్ ప్రతి ఒకకురికీ ఇవి 
ప్రయోజనకరంగా ఉండాలని చెపా్పరు.

  జీవితంల్ ఒకకుసారైన్ అయోధయా వెళ్లో లనే కాంక్షతో ర్బోత్న్న తరం 
వారు ఉండేలా ఈ కటటుడం నిరి్మంచాలన్్నరు.

  ర్బోయే రోజుల్లో  కూడా అయోధయాల్ అభవృదిధా పనలు జరుగుతాయి. 
అదే సమయంల్, అయోధయాన తదుపరి పురోగమన దశక్ 
తీస్క్ళ్లోందుక్ ఇప్పటు్నంచే వేగం పుంజుకోవడం తప్పనిసరని 
స్పషటుం చేశారు. అయోధయాక్ గల గురితుంపున ఘనంగా ముందుక్ 
తీస్క్ళ్లోందుక్, ద్ని సాంసకుకృతిక ఉతేతుజాని్న వినూత్న మార్గి ల్లో  
సంజీవంగా ఉంచేందుక్ సమష్టుగా కృష్ చేయాలని పిలుపునిచాచిరు. 

  మహాపురుషుడన ర్ముడు మానవాళిని ఏకతాటిపైకి తేగల 
సమరుథిడని, తదనగుణంగా ప్రజల ముఖయాంగా యువత ఆరోగయాకర 
భాగసా్వమయా సూఫూరితు అభవృదిధా పనలక్ మారగిదర్శకం కావాలని 
ప్రధాని స్పషటుం చేశారు.   

సమీక్షా సమయంలో, పరీ ధ్న మంతిరీ  
పరీ సాతు వించిన మఖ్యోంశాలు:

వారసతవాం
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సర్్ద ర్ వలాలో భాయి పటేల్ సెంట్రల్ రిజర్్వ పోల్స్ ఫ్ర్్స 
బ్లులో  1949న పారలోమంట్ ల్ ప్రవేశపెటిటునప్పుడు 
సా్వతంత్రాయానంతరం దీని్న ఉంచడం లేద్ రదు్ద  చేయడం 

అనే పరిస్థితికి ఒక కచిచితమైన ముగింపు లభంచింది..“ పాక్షికంగా 
ర్షా్రా ల నంచి పెరుగుతోన్న డిమాండ్ లన నరవేరేచిందుక్ ఈ రక్షక 
దళం బాగా పనిచేస్ంది. కంద్రానికి చెందిన చాలా అవసర్లన ఇదే 
నిర్వరితుంచింది. ఇది చాలా మంచి రిజర్్వ ఫ్ర్్స గా ఉంది. సాథి నిక దళ్లక్ 
సాయంగా ఎప్పటికప్పుడు తన దళ్లన ఇది పంపిసూతు ఉంది”. వెనకికు 
తిరిగి చూస్క్ంటే, సర్్ద ర్ వలాలో భాయ్ పటేల్ అంచన్ వేస్న రక్షక దళ్ల 
శకితు, సామర్థి యాలు.. ప్రవచన్త్మకంగా, దూరదృష్టు కలిగినవిగా ఉన్్నయి.

క్రౌన్ రిప్రజెంటేటివ్ పోల్స్న ప్రస్తుతం మనం సెంట్రల్ రిజర్్వ 
పోల్స్గా లేద్ స్.ఆర్.పి.ఎఫ్ గా పిలుస్తున్్నం. తన 246 బ్టాలియనలో 
బలంతో స్.ఆర్.పి.ఎఫ్  జూలై 27న తన 82వ ఏళలో అదు్తమైన పయనంల్కి 
అడుగుపెడుతోంది. ప్రపంచంల్ ఉన్న ఏ ఇతర శకితుని తీస్క్న్్న ఇది 
రండో సాథి నంల్ ఉండగా.. భారత్ ల్ ఇదే అతయాంత శకితువంతమైన దళంగా 
ఉంది. సా్వతంతయా్రం తర్్వత ర్చరికపు ఆధీనంల్ ఉన్న సంసాథి న్లన 
దేశంల్ కలిపేందుక్ ఇది ఎంతో కృష్ చేస్ంది. జము్మకశీ్మర్, ఈశానయా 
భారత్ ల్ నలకన్న అంతరగిత సమసయాలన పరిషకురించింది. అదేవిధంగా 
దేశ సరిహదు్ద ల్నూ పహార్ కాస్ంది. దేశ రక్షణ విధుల్లో  భాగంగా ఇప్పటి 
వరక్ ఎంతో మంది స్.ఆర్.పి.ఎఫ్ జవానలో  అమరులయాయారు. 1959 
అకోటు బర్ 21న మొదటిసారి లడఖ్ ల్ని హాట్ స్్ప్రంగ్్స  వద్ద గస్తు కాసతున్న 
చిన్న స్.ఆర్.పి.ఎఫ్  పెట్రోలింగ్ పై చైన్ మరుపుద్డికి పాల్పడింది. 

సి.ఆర్.పి.ఎఫ్  యోధులు..
 ఎనో్న ఏళలో  క్రితు  పరీ ఖ్యోతులు

దేశ రక్షణలో

జూలై 27, 1939న స్ంగిల్ బెట్లియన్ చెందిన క్రౌన్ 

రిప్రజంటేటివ్ పోలీసు ఏరాపుటైనప్పుడు కనీసం ఎవరూ 

ఊహంచి ఉండర్, సవాతంత్ర భారతంలో వీర అతయూంత 

శకి్తవంతమైన రక్షక దళంగా మారత్రని.

ఈ ఘటనల్ మొతతుం 10 మంది స్.ఆర్.పి.ఎఫ్ జవానలో  ప్ణాలు 
కోల్్పయారు. వారి తాయాగానికి గురితుంపుగానే ప్రతి ఏటా అకోటు బర్ 21న 
‘పోల్స్ అమర వీరుల సా్మరక దినం’గా పాటిస్తున్్నరు. ఆ తర్్వత 
కనే్నళలోక్ ఈ రక్షక దళం మళ్లో చరిత్రల్ తనకంటూ ఒక పేరున 
లిఖంచుక్ంది. ఏప్రిల్ 9, 1965న గుజర్త్ ల్ని ర్యాన్ ఆఫ్  కచ్ ల్ని 
సర్్ద ర్ పోస్టు పై  పాకిసాతున్ బ్రెగేడియర్ సైనిక్లు ద్డికి పాల్పడ్ారు. 
ఈ ద్డిని రండో బ్టాలియన్ స్.ఆర్.పి.ఎఫ్  బృందం తిపి్పకటిటుంది. 
మొతతుం 32 మంది పాకిసాతున్ సైనిక్లనమటుటు బ్టిటుంది.  మరో నలుగురిని 
ప్ణాలతోనే పటుటు క్ంది. అయితే ఈ ఘటనల్ భారత్ క్ చెందిన 
ఆరుగురు జవానలో  అమరులయాయారు. ఇలా వీరి ధైరయా సాహాసాలక్ 
గురితుంపుగా ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్ 9న స్.ఆర్.పి.ఎఫ్ దేశవాయాపతుంగా ‘శౌరయా 
దివస్ ’న నిర్వహసతుంది. 

తిరుగుబాటులతో ఇబ్బందులు పడుతోన్న ఈశానయా ప్ంతానికి 
ఈ రక్షక దళం జవానలోన పంపించింది. అదేవిధంగా జము్మ కశీ్మరోలో  

సా్తంతయో్రం తర్్త దశాబ్ద ంలో, 
సి.ఆర్.పి.ఎఫ్  జవానలో  ధై రయోం, త్యోగం, 
వృతితు పరమై న నిపుణతతో వీరిక్ 
డిమాండ్ పరిగింది.
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సరిహదు్ద లు ద్టి తీవ్వాదులు దేశంల్కి ప్రవేశిస్తుండటాని్న స్.ఆర్.పి.ఎఫ్  
అడ్ుక్ంది. పంజాబ్  ర్ష్రాంల్ తీవ్వాదం ప్రబలక్ండా ఉండేందుక్ 
స్.ఆర్.పి.ఎఫ్ కీలక పాత్ర పోష్ంచింది. 1980ల్ అతయాధిక సంఖయాల్ తన 
రక్షక దళ్నికి చెందిన జవానలోన ఆ ర్షా్రా నికి పంపించింది.

ప్రస్తుతం ఈ రక్షక దళ్నికి చెందిన జవానలోల్ ఎక్కువ మంది 
ఎల్ డబ్లో యాఈ ర్షా్రా లల్, జము్మకశీ్మర్, ఈశానయా ర్షా్రా లల్ ఉన్్నరు.  పెద్ద 
మొతతుంల్ జవానలోన ఎల్ డబ్లో యాఈ ప్ంతాలక్ ముఖయాంగా చతీతుస్ ఘడ్ , 
జార్్ఖ ండ్, బ్హార్, ఒడిశా, మహార్ష్రాలల్ మోహరించింది. జము్మకశీ్మరోలో  
తీవ్వాద్ని్న అరికటేటుందుక్ స్.ఆర్.పి.ఎఫ్  సమరథివంతంగా పనిచేసతుంది.

సాధారణ డూయాటీ బ్టాలియనలోతో పాటు, స్.ఆర్.పి.ఎఫ్  కని్న ప్రతేయాక 
విధులన నిర్వరితుంచేందుక్ ప్రతేయాక కంద్రాలల్ జవానలోక్ శిక్షణ ఇసతుంది. 
కమాండోల 10 బ్టాలియనలోక్ చెందిన వింగ్ నే కోబ్రా లేద్ కమాండో 

బ్టాలియన్ ఫర్ రజల్యాట్ యాక్షన్.ఇది అడవుల్లో  ఎన్్న వార్ల పాటు 
అహో్నరిశలు పనిచేయాలి్స ఉంటుంది. వారు తీస్క్నే అతయాంత కఠినమైన 
శిక్షణ, ప్రపంచంల్ అతయాంత దటటుమైన అడవుల్లో  వారు పనిచేయాలి్స 
చేస్తుంది. మావోయిస్టు  కారయాకలాపాలన తగిగించేందుక్ వీరిని ఎక్కువగా 
ఎల్ డబ్లో యాఈ ప్ంతాల్లో  మోహరించారు. మావోయిస్టు  కడరోలో  వణుక్ 
తీస్కచేచిందుక్ ఈ రక్షక దళం పనిచేస్తుంది.  

నీలం యూనిఫామ్ ల్ ఉండే ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫ్ర్్స లేద్ ఆర్ఏఎఫ్  
యోధులు కూడా అలలోరలోన అరికటటుడంల్ ఆరితేరిన వారు. అలలోరులో  చ్టు 
చేస్క్న్నప్పుడు తొలుత ఈ జవానలో  ప్ణాంతకం కాని ఆయుధాలన 
వాడతారు. అలలోరులో , అలలోరిమూకల హంసాత్మకక ఘటనలన 
నియంత్రించడంల్ ఈ రక్షక దళం ఆరితేరింది. ఢిల్లోల్ ఇటీవల జరిగిన 
ద్డులే దీనికి ఉద్హరణ. ఈ ద్డులన అరికటేటుందుక్ అకకుడికి వెళిలోన 
ఈ రక్షక దళం కని్న గంటల్లో నే అకకుడి వాతావరణాని్న అదుపుల్కి 
తీస్కచిచింది. ఎన్్న ఏళలోగా వారిక్న్న నైపుణయాం, అనభవం, 

పంజాబ్  ర్షటా ్రంలో తీవరీ వాదం 
పరీ బలకుండా ఉండందుకు సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ 
క్లక పతరీ  ప్షంచింది. 1980లో అతయోధిక 
సంఖయోలో తన రక్షక దళానిక్ చందిన 
జవానలో న్ ఆ ర్ష్టా ్రనిక్ పంపించింది.

విజయాలతో, ఆర్ఏఎఫ్  మన దేశంతో పాటు, ఇతర దేశాలల్ని ఇతర 
భద్రతా, పోల్స్ స్బ్బందికి కూడా శిక్షణ ఇసతుంది.

ఈ రక్షక దళంల్ ఆరు మహళ్ బ్టాలియనలో  కూడా ఉండటం 
గర్వకారణం. 1986ల్ ప్రపంచంల్నే తొలిసారి పూరితుగా మహళలతోనే 
ఒక బ్టాలియన్ ఏర్్పటు చేయగా.. ప్రపంచంల్నే మొదటి మహళ్ 
బృంద్ని్న 2007ల్ ఐకయార్జయా సమతి శాంతి పరిరక్షక దళ్నికి 
పంపించింది. తాజాగా ఈ రక్షక దళంల్ని మహళ్ యోధులు 
ఉన్నతవరగిం కోబ్రాల్ చేరే అవకాశం దకికుంచుక్న్్నరు. గణతంత్ర 
దిన్త్సవ పరేడ్ ల్ ర్జ్ పథ్ వద్ద తమ విన్యాసాలన ప్రదరి్శంచిన 
తర్్వత దేశవాయాపతుంగా స్.ఆర్.పి.ఎఫ్  డేర్  డెవిల్ బైకరులో  బాగా ప్చురయాం 
పంద్రు. దేశంల్ని ప్రముఖులక్ భద్రత కలి్పంచడం కోసం వీఐపి 
భద్రతా వింగ్ ల్ కూడా స్.ఆర్.పి.ఎఫ్ జవానలో  పనిచేసాతురు. పారలోమంట్ 
డూయాటీ గ్రూప్ లేద్ పీడ్జీ పారలోమంట్ పరిసర ప్ంతాని్న స్రక్షితంగా 
పహార్ కాస్తుంది. ప్రధాన మంత్రి నివాసాని్న కూడా స్రక్షితంగా 

ఉంచేందుక్ ఈ రక్షక దళ్నికి చెందిన సె్పషల్ డూయాటీ గ్రూప్ 
పనిచేస్తుంది.   

పారలోమంట్, ర్షా్రా ల చటటు సభలక్ ఎని్నకలు జరిగే సమయంల్ 
భద్రతా ఏర్్పటలోన పరయావేక్షించేందుక్ స్.ఆర్.పి.ఎఫ్ నే ఒక న్డల్ 
ఏజెనీ్సలాగా పనిచేసతుంది. ఈ ఎని్నకల్లో  పెద్ద ఎత్తున బాయాలెటలోక్ 
చెందిన వస్తువులన, ఎని్నకల అధికారులన తరలించాలి్స ఉంటుంది. 
పండుగలు, ఉత్సవాల సమయంల్ ప్రజాసా్వమాయాని్న కాపాడేందుక్, 
ఎకకుడా కూడా ఎటువంటి ల్పం, అలలోరులో  చ్టు చేస్కోక్ండా 
ఉండేందుక్ భద్రతన కలి్పంచడంల్ స్.ఆర్.పి.ఎఫ్  ఇతర ఏజెనీ్సలతో 
కలిస్ అదు్తంగా పనిచేస్తుంది. మన మాతృభూమకి సవలందిసూతు ఈ 
దళ్నికి చెందిన 2235 మంది జవానలో  తమ జీవితాలనే తాయాగం చేశారు. 
దేశ సవల్ వారు చూపించిన ధైరయాం, శైరయాం, విధి పటలో వారిక్న్న భకితుకి 
సాక్షష్ంగా 2113 శౌరయా పతకాలు ఈ యోధులక్ ప్రధానం చేశారు. 

1 అశోక్ చక్ర (అత్యాన్నత శాంతి శౌరయా పురసాకురం), 10 కీరితు 
చక్రాలు, 26 శౌరయా చక్రాలు, 201 ర్ష్రాపతి పోల్స్ మడల్ వంటి శౌరయా 
పతకాలతో సెంట్రల్ ఆర్్మ డ్ రిజరు్వ ఫ్ర్్స న గౌరవిసాతురు.     
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కరోనా మహమ్మారికి వ్తిరేకంగా పోరాడేంద్క్ పెద్ద ఎతు్తన టీకా కార్క్రమ్ని్న 

ప్రారంభించడమైనా లేద్ భారతీయ కళలను, సంసకుకృతిని కాపాడంలోనైనా.. ‘భారత్ క 

తొలి ప్రాధాన్ం’ అనేది కంద్ర ప్రభుత్ విధానాలో్ల అత్ంత ప్రాధాన్తగా ఉంటూ 

వస్తంది. త్జాగా జరిగిన ‘మనసులో మ్ట’ కార్క్రమంలో, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 

మోదీ.. టీకా కార్క్రమం, కరోనా రోగులక్ చికిత్స చేసేంద్క్ వైద్్ల చూపుతోన్న 

శ్రదధు, న్టి పరిరక్షణ, ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్, ఒలింపిక్్స వంటి పల విషయాలను 

చరిచించారు. వాటిలో్ల మఖ్మైనవి...

భారత టీకా కార్యక్రమిం, 
ప్రపించానిక్ ఒక కేసు స్ట డీ’’

ఎపిసడ్ 25.. జూన్ 27, 2021మనసులో మాట 2.0   

 టీకా: మన విజాఞా న శాస్రాం, శాస్రావేతతులపై నమ్మకం ఉంచాలని నేన మమ్మలి్న కోరుత్న్్నన. పుకారలోక్ దూరంగా ఉండండి. కశీ్మరోలో ని వయావన్ గ్రామం 
100 శాతం టీకా వేయాలని లక్షయాని్న పెటుటు క్ని ద్ని్న చేరుక్ంది. ఇదే సమయంల్ భారత దేశంల్ని అటవీ ప్ంతాల్లో  నివస్ంచే మన ఆదివాస్ 
గిరిజన సదర సదరీమణులు, కరోన్ మహమా్మరి ఉన్న ఈ సమయంల్ తమ శకితుని, అవగాహనన ఎలా చూపించారనే విషయం ప్రపంచానికి ఒక 
అధయాయన్ంశం అవుత్ంది. 

 జాతీయ వైదుయాల దిన్త్సవం: మన వైదుయాలు వారి ప్ణాలన సైతం లెకకుచేయక్ండా అహరి్నశలు మనక్ సవలందించారు.  ఈ సారి జాతీయ 
వైదుయాల దిన్త్సవం మరింత ప్రతేయాకమైంది. దేశంల్ని గొప్ప వైదుయాడు, ర్జనీతిజుఞా డు డాకటుర్ బ్స్ ర్య్ జయంతి సందర్ంగా ఈ దిన్త్సవాని్న 
మనం జరుపుక్ంటున్్నం. కరోన్ కాలంల్ వైదుయాలు చేస్న కృష్కి మనందరం కృతజుఞా లం. 

 ఔషధ మొకకులు: ఔషధ గుణాల లేని మొకకుంటూ భూమపై ఉండదు.. కానీ, చాలాసారులో  మనక్ వీటి గురించి త్లియదు. నైనిటాల్ క్ చెందిన 
పరితోష్ అనే మత్రుడు, కరోన్ వచిచిన తర్్వతనే గిల్య్, అనేక మొకకుల అదు్తమైన వైదయా లక్షణాల గురించి తాన త్లుస్క్న్నటుటు  చెబుతూ న్క్ 
లేఖ ర్శారు. మధయాప్రదేశ్  సతా్నక్ చెందిన ర్మ్ ల్టన్ క్షా్వహా గారు తన పలంల్ దేశీయ ప్రదర్శనశాలన నిరి్మంచారు. ఈ మూయాజియంల్ 
ఆయన వందలాది ఔషధ మొకకులన, వితతున్లన సకరించి, భద్రపర్చిరు.   

 నీటి సంరక్షణ: మేఘాలు వర్షా లు క్రిపించినప్పుడు, అవి కవలం మనకోసం మాత్రమే వరషాం క్రిపించవు. ర్బోయే తర్లక్ కూడా మేఘాలు 
వరిషాసాతుయి. వరషాపు నీరు భూమల్కి ఇంకడంతో భూమ ల్పల ఉండే నీటి సాథి యి మరుగుపడుత్ంది. అందుక నీటి సరంక్షణన దేశానికి చేస సవగా 
నేన భావిసాతున. ఉతతుర్ఖండ్ ల్ని పౌడి గఢ్్వల్ ల్ ఉఫ్యిన్ ఖాల్ ప్ంతంల్ సచిచిద్నంద్ భారతి 30వేలక్ పైగా నీటి టాయాంక్లన ఏర్్పటు 
చేశారు. అదేవిధంగా యూపీల్ బంద్ జిలాలో    అంధావ్ గ్రామ ప్రజలు కూడా భన్నమైన ప్రయత్నం చేశారు. 

 ఒలింపిక్్స ల్ భారత్:  మలాకు స్ంగ్ లాంటి ప్రస్దధా క్రీడాకారుని్న ఎవరు మరిచిపోగలరు! ఆటల విషయంల్ ఆయనక్న్న నిబదధాతన చూస్ నేన 
చాలా ప్రేరణ పంద్న. టోకోయాక్ వెళ్లో ప్రతి క్రీడాకారుల్లో  కూడా ఎన్్న ఏళలో పోర్టం, స్వయం కృష్ ఉన్్నయి. వారు తమ కోసమే కాదు, దేశం కోసం 
ఒలింపిక్్స కి వెళతున్్నరు. సామాజిక మాధయామంల్ #Cheer4India తో క్రీడాకారులక్ మీరు శుభాకాంక్షలు త్లియజేయవచుచి.  

 అమృత్ మహోత్సవ్:  75 సంవత్సర్ల సా్వతంతాయా్రనికి సంబంధించిన అమృత్ మహోత్సవం మనక్ పెద్ద ప్రేరణ. మన మంత్రం – ‘భారత్ క తొలి 
ప్ధానయాం’ అని ఉండాలి. దేశం కూడా అనేక సామూహక లక్షయాలన నిరే్దశించింది. ప్రజలు ముందుక్ వచిచి ఈ ఉత్సవాని్న సరికతతుగా, వినూత్న 
విధానంల్ జరుపాలని నేన కోరుత్న్్న. 

 తమళ భాష:  ‘‘మీరు తమళన్డు గురించి మాటాలో డినప్పుడలాలో  న్ ఆసకితు మరింత పెరుగుత్ంది. తమళ భాష, తమళ సాంసకుకృతి, తమళ 
పండుగలు, తమళన్డుల్ని ప్రదేశాల గురించి మీరు ఎంతో ఉన్నతంగా చరిచిసాతురు.”అని చెన్్నక్ చెందిన తిరు ఆర్. గురుప్రసాద్ లేఖ ర్శారు. 
‘మనస్ల్ మాట’ కారయాక్రమంల్ తమళన్డు గురించి నేన చరిచించిన ప్రతి అంశంపై కూడా గురుప్రసాద్ ఈ–బుక్ స్దధాం చేశారు. ప్రపంచంల్ని 
అతయాంత ప్చీన భాష మన దేశానికి చెందినది అయినందుక్ ప్రతి భారతీయుడు గరి్వంచాలి, ప్రశంస్ంచాలి. 

ఈ కూయా ఆర్ కోడ్ న సాకున్ చేయడం ద్్వర్ ‘మన్ కీ బాత్’ న వినవచుచి



 మీడియా కారనా ర్ 

నరంద్ర మోదీ

నితిన్ గడా్కరీ
డాక్టర్ మహంద్ర నాథపుండే

కిరణ్ రిజిజు

రాజ్ నాథ్ స్ంగ్ అమత్ ష్

భారత్ ల్ టీకా కారయాక్రమం మరింత 
ఊపందుక్ంది!
ఈ ప్రయతా్నలల్ పాలుపంచుక్ంటోన్న ప్రతి 
ఒకకురికీ ధనయావాద్లు.
అందరికీ ఉచితంగా టీకాలు అందించాలన్నదే 
మా నిబదధాతగా ఉంది. 
అందరికీటీకా, ఉచితంగా టీకా!

దేశంల్ శిలాజ ఇంధన్ల ఆరిథిక వయావసథిన 
మారేచిందుక్, రోడ్ురహద్రులు, జాతీయ 
రహద్రుల మంత్రిత్వ శాఖ జూన్ 28, 
2021న ఒక డ్రాఫ్టు న్టిఫికషన్ జారీ 
చేస్ంది.

‘ఆత్మనిర్ర్ భారత్’న మరింత ముందుక్ తీస్క్ళ్లో 
ప్రయత్నంల్ భాగంగా స్మారు లక్ష మందికి పైగా 
యువతక్ ఆరోగయా రంగంల్ శిక్షణ ఇవ్వనన్్నం. 
దీని వలలో ఆరోగయా రంగానికి కతతు బలం వస్తుంది. 
అదేవిధంగా నిరుద్యాగ యువతక్ పెద్ద సంఖయాల్ 
ఉపాధి అవకాశాలు లభసాతుయి. 

టోకోయా ఒలింపిక్్స ల్ పాలగి నే మన భారత ఆటగాళలోక్ 
ప్రోతా్సహమవా్వలి. రైలే్వ సటుషనలోల్, ఇతర 
ప్ంతాలల్ ఏర్్పటు చేస్న సెల్ఫూ పాయింటలోల్ 
సెల్ఫూలు దిగండి. భారత్ తరఫున ఒలింపిక్్స ల్ 
పాలగి నే క్రీడాకారులక్ ప్రోతా్సహమచేచిందుక్ 
వాటిని షేర్ చేయండి. #cheer4india

జము్మకశీ్మర్  న, లడఖ్ న రండు ప్ంతాలుగా 
విభజిసూతు, రండు ప్రతేయాక కంద్ర పాలిత 
ప్ంతాలుగా ఏర్్పటు చేసూతు కంద్ర ప్రభుత్వం 
తీస్క్న్న నిర్ణయం జాతి భద్రతక్ సాయం 
చేస్ంది. ఈ ప్ంతాల్లో  ఉగ్రవాద కారయాకలాపాలు 
బాగా తగాగి యి. ఈ రండు ప్ంతాల్లో ని ప్రజలక్ 
సామాజిక ఆరిథికాభవృదిధాకి సరికతతు అవకాశాలు 
అందుబాటుల్కి వచాచియి. 

మాదక ద్రవాయాల దురి్వనియోగం, అక్రమ రవాణాక్ 
వయాతిరేకంగా జరిగిన అంతర్్జ తీయ దిన్త్సవం 
సందర్ంగా, అని్న రకాల మాదక ద్రవాయాలక్ 
వయాతిరేకంగా జీరో–టాలరన్్స విధానం చేపటటుడంల్ 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుతా్వనికి ఉన్న నిబదధాతన 
పునరుద్ఘా టించింది.
భారత్ ల్ డ్రగ్ మాఫియాన అరికటేటుందుక్ 
మాదకద్రవాయాల విభాగానికి చెందిన అధికారులు 
చేపడుతోన్న ప్రయతా్నలు అభనందనీయం. 
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కలాం మన దేశాని్న శకితువంతమైనదిగా కావాలనక్న్్నరు.   ఆయుధాలతోనే భారత్ న శకితువంతమైనదిగా తయారు చేయొచచినే 
ఆల్చనలక్ ఆయన పరిమతం కాలేదు, సామానయా ప్రజల సామర్థి యాలన పెంపందించాలనక్న్్నరు. అందుక కతతు సాంకతికతలన 

కనగొన్లని, వాటిని పరిశోధించాలని పునరుద్ఘా టించేవారు. కలాం రత్నం వంటి అమూలయామైన వయాకితు.. ఆ తర్్వత ర్ష్రాపతి అయాయారు.
–  ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

డాక్టర్ అవుల్ పకీర్ జైనులబీ్దన్ అబు్దల్ కలాం స్మానయూ కుటంబం నుంచి దేశ రాష్ట్రపతి స్థియికి ఎదిగార్. ఆయన తన 
చిననాతనంలో వారా్తపత్రికలను అమ్మకునేవార్. కానీ ఆయనకు ఎన్నా కలలు ఉండేవి. ఆకాశంలో విహరిస్తననా పక్షిని చూస్ 
ప్రేరణ పందిన ఆయన, ఏరోనాటికల్ ఇంజనీర్ అవావాలనుకొనేవార్. ఆయన తన కల స్కారమయాయూక, ‘‘మసె్్సల్ మాయూన్ ’’గా 
ప్రపంచానికి పరిచమయాయూర్. ఇస్రో శసత్రవేత్త, డి.ఆర్  .డి.ఓ డైరక్టర్ జనరల్  వంటి ఎన్నా గొపపు పదవులను కలాం తన జీవితంలో 
అలకరించార్. పోఖ్రాన్ లో 1998లో అణు పరీక్షల నిరవాహణలో ఆయన కీలక పత్ర పోషించార్.  ఆయన కృషి వల్ల దేశంలో 
తయారైన పృథ్వా–అగినా–త్రిశుల్–నాగ్ వంటి దేశీయ మసె్్సల్్స  కు కలాంను పిత్మహుడిగా వయూవహరిస్్తర్. 1992 నుంచి 1999 
వరకు రక్షణ శఖకు స్ంకతిక సలహాద్ర్గా ఉనానార్. ఆ తరావాత భారత దేశ 11వ రాష్ట్రపతి పదవిని అలకరించార్. కలలను 
కనండి.. అవి స్కారమయ్యూలా పట్టదలతో ప్రయతినాంచండి.. అదే ఆయన మనకు ఇచిచున స్ఫూరి్త. ఎప్పుడ్ ఒక స్మానయూ వయూకి్తగా 
ఉండే కలాం.. ఎందరో హృదయాలో్ల స్థినం దకి్కంచ్కునానార్. రాష్ట్రపతిగా, స్మానయూ ప్రజలకు రాష్ట్రపతి భవన్ లో ప్రవేశనికి 
అవకాశం కలిపుంచార్. 1981లో పద్మ భూష్ణ్, 1990లో పద్మ విభూష్ణ్, 1997లో భారతరతనా పురస్్కరాలు పంద్ర్. ‘కలలు 
మమ్మలినా రాత్రికి నిద్రపోనిచచువి కావు, రాత్రిళ్్ల మీకు నిద్ర లేకుండా చసేవే కలలు’ అని ఆయన ఎప్పుడ్ చెబుతుండేవార్. ఆయన 
విద్యూర్థిలతో ఎంతో సనినాహతంగా ఉంటూ.. వారిని ప్రోత్సహంచవార్. రచనలలో కూడా ఆయనకు సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. 

జూలై 27న డాక్టర్ ఎ.పి.జ అబు్దల్ కలాం ఆరో వరధింతి సందర్ంగా ఆయనకు ఘన నివాళిని అరిపుసు్తనానాం...

పరీ జల 
పిరీ యతమ 
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