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భారతదేశ ఐక్యత, సమగ్రతల కోసం ఎనలేని కృషి చేసిన డాక్టర్ శ్్యమా ప్రసాద్ ముఖర్జీ 52 సంవత్సరాల వయసులో తన జీవితానిని 

తా్యగం చేశ్రు.  డాక్టర్ ముఖర్జీ ఐక్యతా సందేశ్నిని మనం ఎప్పుడూ మరువకూడదు.  సామరస్యంగా, సోదరభావంతో భారతదేశ 

ప్రగతికి మనమందరం మనస్ఫూర్ తిగా పని చేయాలి.  

-నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

‘ఒక దేశం - ఒక రాజాయుంగం - ఒక చిహ్ం’ 
కోసం కృషి చేసిన నేత

సమైక్య భారత దేశపు కలను సాకారం చేయడానికి ‘ఒక దేశం, ఒక రాజ్యంగం, ఒక చిహ్ం’  అనే నినాదానికి డాక్టర్ శ్్యమ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పిలుపునిచ్చారు. 
అతి చిన్ వయసులోనే అంటే 33 ఏళ్లకే కోల్ కతా విశ్వవిదా్యలయానికి ఉపకులపతిగా డాక్టర్ ముఖర్జీ నియమితులయా్యరు. స్వతంత్ర భారత తొలి కేంద్ర 
మంత్రి వరం్లో కూడా ముఖర్జీ పని చేశ్రు. కశ్మీర్ లోయలో పర్యటంచేందుకు తప్పనిసరిగా అనుమతులు అవసరం ఉన్సమయంలో 1953లో ఆరి్టకల్ 
370కి వ్యతిరేకంగా పోరాడందుకు డాక్టర్ ముఖర్జీ కశ్మీర్  ను సందరి్శంచ్రు. ఆయన అనుమానస్పద పరిస్థితులో్ల  మరణంచ్రు. ఈ సంఘటన జరిగి 66 
ఏళ్్ల  అయిన తరా్వత, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం డాక్టర్ ముఖర్జీ కలను సాకారం చేసందుకు 2019లో జముమీ, కశ్మీర్ 

ప్రత్్యక హోదాను రదుదు  చేస్ంది. జూలై 6న శ్్యమ ప్రసాద్ ముఖర్జీ 121వ జయంతి సందర్ంగా ఆయనకు ఘన నివాళిని అరి్పసుతునా్ం...
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భారత దేశ ఆరిథి క 
ఏకీకరణ

ఒక దేశం - ఒక పన్్                    

విదాయురుథి లతో పిఎం సంభాషణ

పతాక 
శీరిషి క 

లోప లి పేజీలో్ల

విదా్యరుథిల కోసం వరుచాయువల్ కార్యక్రమంలోకి అకసామీతుతుగా వచిచా ఆశచార్యపరిచిన పిఎం మోదీ

దేశ ఆర్థిక వయూవసథిను ఏకీకృతం 
చేసిన జి.ఎస్ .టికి ప్రస్తుతం 
నాలుగేళ్లు

పాఠకుల 
కోసం

జతీయ వైదు్యల దినోత్సవం: కరోనా మహమామీరి సమయంలో కోట్్ల ది మంది ప్రాణాలను 
కాపాడటంలో వైదు్యలు దైవస్వరూపులుగా నిలిచ్రు.

భూలోక దేవదూతలు   

ముఖయుమంత్్ర  కంటే వై ద్యునిగా 
పిలుపించుకునేంద్కే ఎకుకువగా ఇష్ట పడ్డ  

ప్ర జా నేత

పేజీ 09

పేజీ 10-17

పేజీ 26-31

పేజీ 40

పేజీ 06-08

సంక్షిప్త  వార్త లు 
కరోనాపై  యుద్ం

ప్ర త్ష్్ట త్మక పథకం 

మంత్్ర  మండలి నిర్ణ య్లు  

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ 

జి7, సిఎస్ ఐఆర్, పరాయువరణ 
దినోత్సవం

టోకోయు ఒలింపిక్్స 

అబ్దు ల్ హమీద్ : ‘అసల్ ఉత్త ర్’ యుద్ హీరో

సాన్కూల దృకపిథం

పేజీ 04-05

పేజీ 18-19

పేజీ 20-23

పేజీ 24-25

పేజీ 32-33

పేజీ 34-35

పేజీ 36-37

పేజీ 38

పేజీ 39

టెస్్టంగ్, ట్రేస్ంగ్, ట్రీట్ మంట్ లతో పాటు 
వేగవంతమైన టీకాల ప్రభావం

సరికొతతు విప్లవ దిశగా డిజిటల్ ఇండియా

రైతుల ప్రయోజనారథిం కనీస మదదుతు ధర(ఎంఎస్ పీ) పంపు, రైల్్వలో 
‘ప్రజ భద్రత’ కోసం అధునాత సదుపాయాలు

సా్వతంత్య్ం నుంచి గణతంత్రం వరకున్ నార్మణుల వీరగాథలు

‘ఒకే భూమి, ఒకే ఆరోగ్య’ సూత్రం

టోకో్యకు స్ద్ం : అతిపదదు క్రీడోత్సవానికి స్ద్మైన భారత ఆటగాళ్్ల

“కేవలం ఆయుధాలతో మాత్రమే యుద్ంలో గెలవం, దీనికి దేశం 
కోసం వీరమరణం పందే సాహసం కావాలి.”

మహతతుర కార్యక్రమాలతో ముందుకొచిచాన మహిళలు

క్విజ్ 
కార్నర్

సంపాదకుడు 
జైదీప్ భట్నాగర్, 

ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్యాలయం, 

న్యాఢిల్లీ

కన్సల్టంగ్ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

డిజైనర్
రవంద్ర కుమార్ శర్మ

ప్రచురణ,ముద్రణ

స తయాంద్ర ప్ర కాష్ , ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ 
జనరల్, బిఒసి బ్యారో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ 

& క మ్యాన్కేష న్ తరఫున 

 ముద్రణ  
ఇన్ ఫిన్టీ అడ్వరె్్టజంగ్ సరీ్వసెస్ ప్రైవేట్ 

లిమిటెడ్, ఎఫ్ బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ 
పార్క్, 10వ ఫ్లీర్, న్యాఢిల్లీ–

ఫరిదాబాద్ బోర్డర్, ఎన్ హెచ్–1, 
ఫరిదాబాద్–121003.

కమ్యూనికేషన్చిరునామా,ఈ–మెయిల్:
రూమ్ నంబర్   –278, బ్యారో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ &

కమ్యాన్కేషన్, 2వ ఫ్లీర్, సూచనా భవన్,

న్యాఢిల్లీ-110003
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సంపాదకీయం
సాదర నమసాకారం,
భారత్ కోవిడ్ మహమామీరి రండో దశపై ఎంతో సమరథివంతంగా, ధైర్యంగా పోరాటం చేసతుంది. ప్రసుతుతం మనకు ఎంతో 

ప్రోతా్సహకరమైన సరళి కనిపిసతుంది. ముందు నెలలో భార్గా పరిగిన కరోనా కేసులు, ఆ తరా్వత వేగంగా తగ్్తునా్యి. 
ఇదంతా కూడా కరోనా పోరుపై తక్షణ చర్యలు చేపటే్టందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరి్వరామంగా చేస్న ప్రయతా్ల వల్లనే 
సాధ్యమైంది. కోవిడ్ రండో దశపై కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుతా్వలను అప్రమతతుం చేస్ంది, అయినప్పటకీ కేసులు బాగా పరిగిపోవడంతో, 
వెనువెంటనే ఆకి్సజన్, మందులు వంట తక్షణ అవసరాలను తీరచాడానికి దేశ, విదేశ్ల నుంచి వచేచా ప్రతి ఒకకా అవకాశ్ని్ 
వాడుకుని ఈ మహమామీరిని ఎదురకాంది. రికారుడు  సమయంలో వైద్య సదుపాయాలను నెలకొలి్పంది. 

ఈ మహమామీరి తిరగబెడిత్ చ్లా ప్రాణాంతకంగా ఉంటుందని భావించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం టీకా విధానాని్ తీసుకొచిచాంది. 
టీకాల ఉత్పతితు నుంచి టీకా కార్యక్రమానికి నిరంతరాయంగా టీకాలను సరఫరా చేస వరకు మొతతుం బాధ్యతలను తన చేతులో్ల కి 
తీసుకుంది. 18 ఏళ్లకు పైబడిన వారికి ఉచితంగా టీకాను వేయడం, అదే సమయంలో పర్క్షల వేగాని్ పంచడం వంట చర్యలను 
కేంద్రం చేపట్టంది. 80 కోట్ల మందికి ఉచితంగా రేష్న్ అందించ్లనే లక్షష్ంతో తీసుకొచిచాన ‘‘ప్రధాన మంత్రి అన్ యోజన’’ను 
దీపావళి వరకు పడిగించింది. 

దేశ సమష్్ట కృష్, ముందు వరుస ఉద్్యగ్ల సవా సూఫూరితు వల్లనే ఈ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి నుంచి మనం 
బయటపడుతునా్ం. కరోనా రండో దశపై పోరాటంలో శ్సత్రవేతతులు, వైదు్యలు, నరు్సలు, కరోనా యోధులు ఎంతో కీలక పాత్ర 
పోష్ంచ్రు. కరోనా రోగ్లకు సరికొతతు జీవితానిచిచాన వైదు్యలు దేవదూతల కంటే తకుకావేమీ కాదు, వారికి మన దేశం ఎప్పటకీ 
రుణపడి ఉంటుంది. జులై 1న జతీయ వైదు్యల దినోత్సవం పురసకారించుకుని, ఈ మహమామీరి నుంచి దేశ్ని్ రక్ంచేందుకు తమ 
ప్రాణాలను సైతం ప్రమాదంలో పట్టన వైదు్యలు, కరోనా యోధులపై ఈ సంచికలో పతాక శ్రిషికను అందిసుతునా్ం. 

జులై 1 ఎంతో ప్రతిష్్ట తమీకమైన రోజు, 2017లో ఈ రోజున జి.ఎస్ .టని విజయవంతంగా ఆవిష్కారించడంతో, దేశ ‘ఆరిథిక 
ఏకీకరణ’ సాధ్యమైంది. జి.ఎస్ .ట నాలుగేళ్ల పయనాని్ పూరితు చేసుకున్ సందర్ంగా దీనిని లోతుగా విశ్ ్లష్ంచడంతో పాటు, 
భారత దేశ ఆరిథిక సంపదలో సమూల మారు్పలు తీసుకొచిచాన డిజిటల్ ఇండియా మిష్న్ పై కథను ఈ సంచికలో అందిసుతునా్ము.

అంత్కాక, దేశ్నికి నిసా్వరథింగా సవ చేస్న ముఖ్యమంత్రి, భారత రత్ పురసాకార గ్రహీత డాక్టర్ బిధాన్ చంద్ర రాయ్, పరమ 
వీర చక్ర గ్రహీత అబ్దు ల్ హమీద్  కథలు కూడా పాఠకులకు సూఫూరితునివ్వనునా్యి. 

ఈసారి అమృత్ మహోత్సవాలో్ల  భాగంగా భారత సా్వతంత్య్ ఉద్యమంలో కీలకపాత్ర పోష్ంచి, ఆ తరా్వత గణతంత్రాని్ 
సాధంచేందుకు తోడ్పడిన ఇదదురు అతు్యతతుమ మహిళా యోధులు – హనా్స మహతా, దుర్ాభాయ్ దేశ్ ముఖ్  జీవితాలను ప్రజలకు 
తెలియజెప్పడానికి కృష్ చేశ్ం.

 కోవిడ్ సూచనలను అనుసరిసూతు సురక్తంగా ఉండండి, మాకు మీ సలహాలను అందిసూతు ఉండండి.
అడ్రస్ :   రూమ్ నెం- 278బ్్యరో ఆఫ్ ఔట్ ర్చ్ అండ్ కమూ్యనికేష్న్,
 రండవ ఫ్్ల ర్, సూచనా భవన్, న్్యఢిల్్ల – 110003
e-mail:   response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భట్నాగర్)
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మెయిల్ బాక్స్ 

COVID PANDEMIC HAS TAUGHT US THAT IN ANY KIND OF DISASTER NATURE 

IS OUR ONLY MEANS OF PROTECTION. NATURE GIVES US EVERYTHING, SO 

WE SHOULD ALSO LEARN TO RECIPROCATE

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

ESSENTIAL FOR SURVIVAL

FOR FREE DISTRIBUTIONJune 1-15, 2021

Volume 1, Issue 23

మీ సలహాలన్ పంపించే

  response-nis@pib.gov.in

కార్బన్ ఉద్ారాలను తగ్ించడంలో మన భారత్ చేసుతున్ కృష్, 
ప్రపంచవా్యపతుంగా ప్రశంసనీయంగా ఉందని తెలుసుకోవడం 

నిజంగా మాకు చ్లా గర్వకారణం. ప్రసుతుతం ఈ రంగంలో భారత్  
అగ్రగామిగా ఉంది. మునుమీందు కాలంలో ఈ పత్రిక మరింత 

ప్రాచుర్యం సంపాదిసుతుందని ఆశిసుతునా్ను.

తపస్ కుమార్ స్ర్
tapas.sur@gmail.com

ఎన్ ఐఎస్  తన పాఠకులు ఎప్పటకప్పుడు తాజ పరిస్థితులు, 
ప్రభుత్వం చేపటే్ట పనుల గ్రించి అవగాహన కలిగి ఉండటంలో 

కీలక పాత్ర పోష్సతుంది. పాఠ్యంశ్లలో ల్ని సబెజీకు్టల పట్ల 
యువతకు మీరు అవగాహన కలి్పంచడం నిజంగా చ్లా 

ప్రశంసనీయం. చ్లామందికి ఇంటర్ట్ ల్దు, కావున ఆఫ్ లైన్ 
విధానంలో కూడా ఈ డిజిటల్ పత్రికను డౌన్ లోడ్ చేసుకునే 

అవకాశ్ని్ కలి్పంచగలరని నా సూచన. 

అంకేశ్ కుమార్ శర్మ
ankesh.sharma@gov.in

మోదీ ప్రభుతా్వనికి చందిన విధానాలు, కార్యక్రమాలకు 
సంబంధంచిన సమాచ్రాని్ ప్రజల ముందుకు తీసుకు 

వసుతున్ అరుదైన పత్రిక ఇది. ఎకుకావ కాలం పాటు ఈ పత్రిక 
కొనసాగించ్లి, అప్పుడైత్నే కేరళ ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపటే్ట 
పనులు తెలుసాతుయి. ల్దంటే రాష్ట్రంలో చ్లా మందికి వీట గ్రించి 

తెలియకుండా పోతుంది. దయచేస్ ఈ పత్రికను ఎకుకావ కాలం 
ప్రచురించండి. మీ ఈ ప్రయత్ంలో విజయం సాధంచ్లని 

హృదయ పూర్వకంగా ఆశిసుతునా్.

prkutty33@gmail.com

పరా్యవరణం, దాని పరిరక్షణ గ్రించి ప్రత్్యకంగా 
తెలియజేస్నందుకు మీకు ప్రణామాలు. కోవిడ్–19 ప్రమాదం నుంచి 

బయటపడందుకు సన్ద్ం కావడం, సూక్షష్మ, చిన్, మధ్య తరహా 
సంసథిల(ఎంఎస్ ఎంఇ) రంగాని్ ప్రోత్సహించేందుకు, బాల కారిమీక 

వ్యవసథిను నిరూమీలించేందుకు చేపటే్ట చర్యలపై ఇచిచాన వా్యసాలు 
నిజంగా చ్లా బాగ్నా్యి. 

చంద్రకంట్ ప్రధాన్
chandrakantapradhan2014@gmail.com

నేను తమిళనాడుకి చందిన ఆనంద్ ని.  మేము ప్రభుత్వ 
ఉద్్యగాల కోసం ఎదురు చూసుతున్ స్హితుల బృందం. 
కావున, మేము ఎన్ ఐఎస్ పత్రికను క్రమం తప్పకుండా 
చదువుతునా్ం. నిజంగా ఇది చ్లా గొప్ప ప్రయత్ం. 
ఎన్ ఐఎస్  పత్రిక మా ప్రాంతంలో ఉండ పాఠశ్ల 
విదా్యరుథిలలో కూడా చ్లా ప్రాచుర్యం పందింది. అయిత్ 
సమస్య ఏమిటంటే, పిడిఎఫ్  విధానం అంత అనువుగా 
ఉండటం ల్దు. కావున మాకు దయచేస్ హార్డు  కాపీని 
పంపగలరని మనవి, అది మాకంతో సాయం చేయగలదు. 

ఆనంద్
avinashianands@gmail.com

కమ్యూనికేషన్చిరునామా,
ఈ-మెయిల్:

రూమ్ నం-278, బ్యారో ఆఫ్ అవుట్ రీచ్ అండ్ 
కమ్యాన్కేషన్,

రెండవ ఫ్లీర్, సూచనా భవన్, న్యాఢిల్లీ – 110003
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భారత వృద్ిని నడిపిస్్త న్ ఆవిషకురణలు, కరోనా 
సమయంలో కొత్త గా 20 వేల అంకుర సంసథి లు

సా్వమి వివేకానంద, “నేట యువతరం పైనే నాకు విశ్్వసం 
ఉంది. స్ంహాల మాదిరి వారు అని్ రకాల సమస్యలను 

పరిష్కారించగలరు” అనా్రు. ఆయన ఈ మాటలు, న్తన 
భారతావనిలో ముఖ్యంగా కోవిడ్ సమయంలో నిజమవుతునా్యి. 
తీవ్ర సంక్షోభంలో పడిన ఆరిథిక వ్యవసథి తిరిగి సాధారణ స్థితికి వచిచాంది. 
కోవిడ్ మహమామీరి సమయంలో మన దేశ యువత చరిత్ర సృష్్టంచింది. 
ఏప్రిల్ 1, 2020 నుంచి ఇప్పట వరకు, పరిశ్రమలు, అంతరత్ వాణజ్య 
ప్రోతా్సహక విభాగం(డిపిఐఐట) చేత 20 వేల అంకుర సంసథిలు గ్రితుంపు 
పందాయి. ముఖ్యంగా, 10 వేల అంకుర సంసథిలు గత 180 రోజులో్ల  
ఏరా్పటయినవే. ఇప్పట వరకు దేశంలో 50,000 అంకుర సంసథిలు 
డిపిఐఐట దా్వరా గ్రితుంపు పందాయి. గత ఆరిథిక సంవత్సరంలో, 
దేశంలో 1.7 లక్షల ఉద్్యగాలను గ్రితుంపు పందిన ఈ అంకుర సంసథిలు 
కలి్పంచ్యి. భారత్ ను ఆవిష్కారణల దిగ్జ దేశంగా మారచాడంలో  

ఈ అంకుర సంసథిలు కీలక పాత్ర పోష్సుతునా్యి. గ్రితుంపు పందిన 
అంకుర సంసథిలు ప్రసుతుతం 623 జిలా్ల లో్ల  ఉనా్యి. ప్రతి రాష్ట్రం, ప్రతి 
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో కనీసం ఒక అంకుర సంసథియినా ఉంది. 
గ్జరాత్, ఉతతుర్ ప్రదేశ్, కరా్టక, ఢిల్్ల, మహారాష్ట్రలో అధక సంఖ్యలో 
అంకుర సంసథిలునా్యి. ఫుడ్ ప్రాసెస్ంగ్, అపి్లకేష్న్ అభివృద్ి, ఐట 
కన్సలి్టంగ్, వా్యపార మదదుతు సవల(బిజినెస్ సపోరు్ట  సర్్వసెస్) రంగాలో్ల  
పదదు సంఖ్యలో అంకుర సంసథిలు నమోదయా్యయి. మొతతుం అంకుర 
సంసథిలలో 45 శ్తం సంసథిలను మహిళల్ నడిపిసుతుండటం విశ్ష్ం. 
నిధుల కోసం ‘‘నిధ’’ పథకానికి రూ.10,000 కోట్లను కేట్యించ్రు. 
దేశంలో అంకుర సంసథిల వ్యవసథికు మరింత ప్రోతా్సహం కలి్పంచ్లనే 
లక్షష్ంతో రూ.945 కోట్లతో తాజగా సా్ట ర్టప్ ఇండియా సీడ్ ఫండ్ 
పథకాని్(ఎస్ ఐఎస్ ఎఫ్ఎస్ ) ప్రభుత్వం తీసుకొచిచాంది. 

30 ఏళ్ళ లోపు ఉన్ రచయితల 
కోసం ‘యువ’ పథకం

‘ప్్ల సి్ట క్ హాయుకథాన్  2021’కు 
ప్ర భుత్ం ఆవిషకురణ

భారతీయ వారసత్వం, సంసకాకృతి, విజఞా నాని్ ప్రోత్సహించ్లనే 
లక్షష్ంతో, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ యువ రచయితలకు 

శిక్షణ ఇచేచాందుకు ‘యువ, ఔతా్సహిక, బహుముఖ రచయితల’ 
(యువ) పథకాని్ ఆవిష్కారించ్రు. ‘ఆజదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ 
వేడుకలో్ల  భాగంగా ఈ పథకాని్ తీసుకొచ్చారు. విదా్య మంత్రిత్వ 
శ్ఖ కిందనున్ నేష్నల్ బ్క్ ట్రస్్ట 
ఈ పథకాని్ దశల వార్గా అమలు 
చేయనుంది. ‘ఏక్ భారత్ శ్రేష్్ఠ భారత్’ 
నినాదం కింద సంసకాకృతి, వారసత్వ 
మారి్పడి సాకారమవడానికి ఈ 
పుసతుకాలను ఇతర భారతీయ భాష్లో్ల కి కూడా అనువదించనుంది. 
జూలై 31 వరకు నిర్వహించే పోటీల దా్వరా మొతతుంగా 75 మంది 
ఔతా్సహిక యువత, బహుముఖ రచయితలను ఎంపిక చేయనుంది. 
విజేతలను సా్వతంత్య్ దినోత్సవం నాడు ప్రకటసాతురు. యువ 
రచయితలకు ప్రముఖ రచయితలు, సలహాదారుల చేత శిక్షణ ఇసాతురు. 
ప్రచురితమైన పుసతుకాలను యువ దివాస్ ల్దా జతీయ యువజన 
దినోత్సవం నాడు జనవరి 12, 2022న ఆవిష్కారిసాతురు.  

ఏక వినియోగ పా్ల స్్టక్  నుంచి భారత్ కు విముకితు కలిగించడానికి 
పరా్యవరణ, అటవీ, వాతావరణ మారు్పల మంత్రిత్వ శ్ఖ 

పలు రకాల చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రసుతుతం ఇతర దేశ్ల 
నుంచి భారత్ కు వచేచా పా్ల స్్టక్ వ్యరాథి లపై కూడా ప్రభుత్వం నిషేధం 
విధంచింది. అంత్కాక ఏక వినియోగ పా్ల స్్టక్ ను నిషేధంచడంతో 
పాటు దాని వాడకాని్ నిరూమీలించేందుకు అవసరమైన అని్ రకాల 

మారద్ర్శకాలను రాష్ట్ర లకు జర్ 
చేస్ంది. ప్రభుత్వం జర్ చేస్న పా్ల స్్టక్ 
వ్యరాథి ల నిర్వహణ నిబంధనల కింద 
40 మైక్రాన్ల కనా్ తకుకావ సాంద్రత 
గల పా్ల స్్టక్ ను వాడట్నికి వీలుల్దు. 
దేశవా్యపతు కార్యక్రమంలో భాగంగా 

ప్రజలకు అవగాహన కలి్పంచే సరికొతతు కార్యక్రమాలను కూడా 
ప్రభుత్వం ప్రారంభిసతుంది. ఈ సమస్యను పరిష్కారించే విన్త్ 
ఆవిష్కారణలను ప్రోత్సహించేందుకు కాల్జీ విదా్యరుథిల కోసం పా్ల స్్టక్ 
హా్యకథాన్ –2021ను కూడా నిర్వహించనునా్రు. పా్ల స్్టక్ వ్యరాథి లను 
నిరూమీలించడం, సరికొతతు విధానంలో ఈ వ్యరాథి లను సకరించే 
ఉదేదుశ్యంతో ఈ హా్యకథాన్ ను నిర్వహించనుంది. ముఖ్యంగా ఈ 
వ్యరాథి ల నుంచి విన్త్ంగా తయారు చేస వసుతువులపై పరిశోధనలను 
ప్రోత్సహించనుంది. ఏక వినియోగ పా్ల స్్టక్ కు ప్రతా్యమా్యంపై ఈ 
హా్యకథాన్  దృష్్ట సారించనుంది.   

సంక్షిపతు వారతులు
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సరికొత్త  రికారు్డ  సృషి్ట ంచిన రబీ సీజన్: జీవిత కాల గరిష్్ట నికి కనీస మదదు తు 
ధరపై  గోధుమల కొన్గోళ్్ల ; గరిష్ఠ  సాథి యిలో వయువసాయ ఎగుమతులు

గత ఐదేళ్ల లో ఉన్త విదయులో 18 శాతం పరిగిన మహిళా 
భాగసా్మయుం

కోవిడ్ మహమామీరి వల్ల ప్రతికూల ప్రభావం ఉన్ప్పటకీ 
వ్యవసాయ రంగం ప్రోతా్సహకరంగా ఉంది. ఒకవైపు భారత్  

వ్యవసాయ రంగ ఎగ్మతులు గరిష్్ఠ సాథి యిలను అధగమించగా.. 
మరోవైపు దేశవా్యపతుంగా కనీస మదదుతు ధర (ఎంఎస్ పి)పై 
గోధుమ, వరి కొనుగోళ్్ల  సరికొతతు రికారుడును తాకాయి. ఏప్రిల్ లో 
ప్రారంభమైన ప్రసుతుత మారకాటంగ్ కాలంలో, ఇప్పట వరకు 418 
లక్షల టను్ల గోధుమల కొనుగోళ్్ల  జరిగాయి, దీని కోసం రూ. 
82,648 కోట్లను ఖరుచా చేశ్రు. కనీస మదదుతు ధరపై జరిగిన 
కొనుగోళ్ల నుంచి ఇప్పటకే 46 లక్షల మంది రైతులు లబిదు పందారు. 
పారదర్శకత కోసం, ప్రభుత్వం ఈ మొతాతుని్ నేరుగా రైతుల 
ఖాతాలో్ల కే జమ చేస్ంది. గోధుమ అమమీకాలు జరిగిన రాష్ట్ర లలో 
ఉతతురప్రదేశ్ , బీహార్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజసాతున్, గ్జరాత్ లతో 
పాటు జముమీ, కశ్మీర్ కూడా ఉంది. గోధుమ అమమీకాలు ఇంకా 

జరుగ్తుండటంతో ఈ సంఖ్య మరింత పరిగే అవకాశం ఉంది. గత 
ఏడాది ఎంఎస్ పిపై 373.22 మట్రిక్ టను్ల గోధుమ కొనుగోళ్్ల  
జరిగాయి. అదేవిధంగా జూన్ 8 వరకు ఎంఎస్ పిపై జరిగిన వరి 
కొనుగోళ్్ల  816 లక్షల మట్రిక్ టను్లను అధగమించ్యి. దీనిలో 
ఖర్ఫ్, రబీ సీజన్ కు చందిన 109 లక్షల మట్రిక్ టను్ల వరి కలిస్ 
ఉంది. ఖర్ఫ్ కాలంలో రూ.లక్షా 54 వేల కోట్లకు పైగా మొతాతుని్ 
వరి రైతులకు చలి్లంచ్రు. కోవిడ్ మహమామీరి సమయంలో, 
భారతదేశ వ్యవసాయ రంగ ఎగ్మతులు 2020–21 ఏడాదిలో 
41 బిలియన్ డాలర్ల సాథి యిని అధగమించ్యి. గత ఏడాదితో 
పోలిసతు ఇవి 17.34 శ్తం ఎకుకావ. 2017–18లో వ్యవసాయ 
రంగ ఎగ్మతులు 38.43 బిలియన్ డాలరు్లండగా.. 2018–19 
ఏడాదిలో 38.74 బిలియన్ డాలరు్ల , 2019–20లో 35.16 
బిలియన్ డాలరు్లగా ఉనా్యి.   

‘‘విద్య అవకాశ్లకు తలుపులు తెరుసుతుంది’’. 
భారత్ లో గత ఐదేళ్లకు చందిన ఉన్త విదా్య 

గణాంకాలను పరిశ్లిసతు, ఇది కచిచాతంగా నిజమని 
రుజువవుతుంది. ఉన్త విద్యపై జరిగిన అఖిల భారత 
సరే్వ 2019–20 నివేదికను జూన్ 10న విదా్య మంత్రిత్వ 
శ్ఖ విడుదల చేస్ంది. ఈ నివేదికలో 2020లో దేశంలో 
పిహెచ్ డి విదా్యరుథిల సంఖ్య 2.03 లక్షలకు పరిగినటు్ట  
వెల్లడైంది. 2015లో ఈ సంఖ్య కేవలం 1.17 లక్షలుగానే 
ఉంది. దేశంలో పిహెచ్ డి చదివే విదా్యరుథిల సంఖ్య కూడా 
పరిగింది. అంత్గాక, ఉన్త విదా్య దరఖాసుతులలో మహిళల 
భాగసా్వమ్యం కూడా గణనీయంగా పరిగింది. 2019–20 
కాలంలో, ఉన్త విద్య కోసం మొతతుంగా 3.85 కోట్ల మంది 
విదా్యరుథిలు నమోదు చేసుకునా్రు. 2015 నుంచి 2019 
మధ్య కాలంలో, ఉన్త విద్య కోసం దరఖాసుతు చేసుకున్ 
విదా్యరుథిల సంఖ్యలో 11.4 శ్తం పరుగ్దల నమోదు 
కాగా, ఇదే కాలంలో మహిళల నమోదు సంఖ్య 18.2 
శ్తం పరిగింది. గత ఏడాది కాలంలోనే, ఉన్త విద్యలో 
మహిళలు రికారుడు  సాథి యిలో 7,52,097కు పరిగారు. 

దేశంలో ఉననాత విదయూలో సమూల మార్పులు

l దేశవా్యపతుంగా 14,16,299 మంది అధా్యపకులునా్రు. వారిలో 
57.8 శ్తం మంది పురుషులు కాగా, 42.2 శ్తం మంది 
మహిళలు. 

l మహిళలకు విద్యను అందించడంలో 16 విశ్వవిదా్యలయాలు 
ముందంజలో ఉనా్యి. వాటలో గరిష్్టంగా మూడు 
విశ్వవిదా్యలయాలు రాజసాతున్ లోనే ఉనా్యి. 

l 60.53 శ్తం కాల్జీలు గ్రామీణ ప్రాంతాలో్ల నే ఏరా్పటయా్యయి. 
l పిహెచ్ డిని ఎకుకావగా విజఞా న శ్సత్రం చదువుతున్ విదా్యరుథిలు 

చేసుతునా్రు. ఆ తరా్వత ఇంజనీరింగ్, టెకా్లజీ విదా్యరుథిలు 
పిహెచ్ డి చదువుతునా్రు. 

l పోసు్ట  గ్రాడు్యయేట్ చదువులో్ల  మొదట సాంఘిక శ్సత్రం, రండు 
మేనేజ్ మంట్ సబెజీకు్టలు ఎకుకావ మంది చదువుతున్ సబెజీకు్టలుగా 
ఉనా్యి.     
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ప్ర ధానితో జరిగిన సంభాష్ణలో్ల , విదా్యరుథిలు ఆయనతో కలివిడిగా 
మాట్్ల డుతూ వారి ఆంద్ళనలను, అభిప్రాయాలను స్వచ్ఛగా 
తెలియజేశ్రు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా పర్క్షలు, 

కోవిడ్ సమయంలో తీసుకోవాలి్సన జగ్రతతులు, వారి భవిష్్యత్ గ్రించి 
విదా్యరుథిలతో చరిచాంచ్రు. నృత్యం, యూట్్యబ్ సంగీత చ్నళ్్ల , వా్యయామం, 
రాజకీయాలు వంట ఎనో్ విష్యాలను విదా్యరుథిలు, వారి తలి్లదండ్రులు 
ప్రధానితో ముచచాటంచ్రు. పర్క్షలు రదుదు  కావడంతో, పిల్లలు ఇప్పుడు భారతదేశ 
75 ఏళ్ల సా్వతంత్య్ం గ్రించి పరిశోధన చేస్ ఒక వా్యసాని్ రాయాలని, 
ప్రత్్యకించి వారు ఉంటున్ జిలా్ల లకు సంబంధంచి అందులో ఉండలా 
చూసుకోవాలని ప్రధాన మంత్రి వారికి సూచించ్రు.

యువత దేశాని్ ఉన్త శిఖరాలకు 
చేరుచుతుంది

విద్యూర్థిలతో జర్గిన సంభాషణలో 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ చెపిపున మాటలు ఇవి

కోవిడ్ సమయంలో పిల్లల ఆరోగా్యని్ దృష్్టలో ఉంచుకున్ కేంద్ర ప్రభుత్వం స్బిఎస్ ఇ 12వ తరగతి బోరుడు  పర్క్షలను రదుదు  చేసూతు ఎంతో 
సుని్తమైన, అరథివంతమైన నిర్ణయాని్ తీసుకుంది. 10వ తరగతి బోరుడు  పర్క్షలు ఇప్పటకే రదదుయా్యయి. పిల్లల సంరక్షకుడి బాధ్యతలు చేపట్టన 
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ విదా్యరుథిలకు, వారి తలి్లదండ్రులకు ఉపశమనం కలి్పంచే సమాచ్రాని్ వారితో పంచుకునా్రు. బోరుడు  పర్క్షల 
రదుదు  నిర్ణయం తరా్వత, జూన్ 3న కేంద్ర విదా్య శ్ఖ విదా్యరుథిలు, వారి తలి్లదండ్రులతో ఏరా్పటు చేస్న వరుచావల్ సంభాష్ణ కార్యక్రమంలో, 

ప్రధాన మంత్రి కూడా అకసామీతుతుగా దర్శనమిచిచా, వారిని ఆశచారా్యనికి గ్రి చేశ్రు.  ప్రధాని రాక వారికి ఆనందభరితమైన ఆశచారా్యని్ 
కలిగించింది. ఆ తరా్వత ప్రధాన మంత్రి నేరుగా విదా్యరుథిలతో చరచాలు జరిపారు.

భారతదేశ యువత చ్లా సానుకూలమైన 
దృక్పథంలో, ఆచరణాతమీకంగా ఉంట్రు. 
ప్రతికూల ఆలోచనలకు బదులుగా, ప్రతి 

సవాలుని, కష్్ట ని్ కూడా మీరు మీ బలంగా 
మలుచుకుంట్రు. ఇదే మన భారతదేశ 

యవతకు ఉన్ ప్రత్్యకత. ఇంటో్ల నే ఉన్ప్పటకీ 
మీరు మీ విన్త్ ఆవిష్కారణలను 

కొనసాగించ్రు. మీరు నేరుచాకున్ ఈ కొతతు 
అంశ్లు మీలో సరికొతతు ఆతమీవిశ్్వసాని్ 

నింపాయి.
–  ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

ప్రధానమంత్రిమోదీ:  అకస్్మత్తుగా నేను మీ వద్దకు వచాచాను, కానీ నేను మిమ్మలినా 
ఇబ్ంది పెట్టదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే మీరందరూ ఎంతో ఉల్లీసభరితంగా 
ఉనానారు, పరీక్షల గురించి ఎల్ంటి ఒత్తుడి లేదన్ నేను అనుకుంటునానాను. ఇప్పుడు 
చెపపొండి, మీరందరూ ఎల్ ఉనానారు? పరీక్షల గురించి చాల్ భయపడ్్డర్?
విద్యూరుథులు: అవును స్ర్, న్జమే.

విద్యూర్థిలతో ప్రధాని సంభాషణ



న్యూ ఇండియా స మాచార్     జులై 1-15, 2021 7

ప్రధానమంత్రిమోదీ: అయిత నా పుసతుకంతో ఎల్ంటి ఉపయోగం లేదు 
ఎందుకంటే మీరంతా ఆందోళన చెందకూడదనే నేను ఎగాజామ్ వారియర్ 
పుసతుకం ర్శాను. మరెందుకు మీరు ఆందోళన చెందారు?

విద్యూర్థు: స్ర్, మేము ప్రత్ రోజూ పరీక్షకు సిద్ధమయిత, అల్ంటప్పుడు 
ఒత్తుడి అనేదే ఉండదు కదా..

ప్రధానమంత్రిమోదీ: అయిత, ఆందోళన ఎప్పుడు ఉండేది?

విద్యూర్థు: స్ర్, మాకు ఎల్ంటి ఆందోళన లేదు. యువత ఆరోగయాం చాల్ 
ముఖయామైనది. మీరు తీసుకుననా ఈ ఉతతుమమైన న్ర్ణయాన్కి మేము మా 
జీవితాంతం రుణపడి ఉంట్ం. 

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: హితశ్వర్ శర్మ గారు! మీరు పంచకులలో 
న్వసిసుతునానార్? నేను చాల్ ఏళలీ పాటు అకక్డే సెకా్టర్ 7లో న్వసించాను.

విద్యూర్థు: స్ర్, చాల్ మంది మీకు మద్దత్ ఇసుతునానారు, మళ్లీ మిమ్మలినా 
ఇకక్డ చూడ్లన్ కోరుకుంటునానారు. 

ప్రధాన మంత్రిమోదీ:  సరే ఈ విషయం చెపపొండి, మీరు 10వ తరగత్లో 
ట్పర్  గా ఉనానారు, 12వ తరగత్ కూడ్ మళ్లీ మొదటి స్థానంలోనే 
ర్వాలన్ పరీక్షలకు బాగా సిద్ధమై ఉంట్రు. ఇప్పుడు పరీక్షలు లేవు కదా, 
అయిత ఇప్పుడు పరిసిథాతమిటి?

విద్యూర్థు: అవును స్ర్ అంచనాలు ఉంట్యి. కానీ మీ న్ర్ణయాన్నా మేము 
చాల్ ఇష్టపడుత్నానాం. పరీక్షల కోసం ఒత్తుడి బాగా పెరుగుతోంది. ఇది 
సంతృపతు దశకు చేరుకుంది. కానీ, ఇది అంత సురక్షితం కాదన్ మేము 
గురితుంచాం. మీరు చాల్ ఉననాతమైన న్ర్ణయాన్నా తీసుకునానారు. ఎవరైత 
మొదటి స్థానాలోలీ న్లిచేవారో లేదా ఎవరైత కష్టపడి చదివారో, వారి 
ప్రయతానాలు ఎపపొటికీ వృధాగా కావన్ నేను నము్మత్నానాను. విజ్ఞానం 
ఎప్పుడూ మాలోనే ఉంటుంది. న్రంతరం అధయాయనం చేసేవారు ఎపపొటికీ 
ట్పర్  గా ఉంట్రు, అది ఎల్ంటి పరిసిథాత్లోలీ అయినా..

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: ఓకే పిలలీలూ, కందరు తమకు తాము చాల్ 
ధైరయావంత్లుగా భావిసుతునానారు. మాసుక్లను ధరించమన్, న్బంధనలు 
పాటించమన్ చెబుత్నానారు. ఆ విషయంలో మీరెల్ భావిసుతునానారు?

విద్యూర్థు: స్ర్, మేము న్బంధనలు పాటించాలి. కందరు మాసుక్లను 
ధరించడం లేదన్, కోవిడ్ మార్గదర్శకాలను పాటించడం లేదన్ మీరు 
చెపిపొంది వింటే, న్జంగా చాల్ న్ర్శకు గురి చేసుతుంది. ఎందుకంటే మన 
ప్రభుత్వం, అంతర్జాతీయ సంసథాలు ఈ మహమా్మరి విషయంలో ఎంతో 
అవగాహన కలిపొసుతునానాయి. దీన్నా ప్రజలు అరథాం చేసుకోకపోత న్జంగా 
చాల్ బాధాకరం. నేను మీతో ఒక విషయం పంచుకోవాలనుకుంటునానాను. 
ల్క్ డౌన్ ఎత్తువేసినప్పుడు మేము మా ప్ంతంలో అవగాహన 
కారయాక్రమాన్నా న్ర్వహించాం. కోవిడ్ మార్గదర్శకాల అమలు గురించి 
వివరిసూతు మేము చాల్ నాటక ప్రదర్శనలు చేపట్్టం. మాసుక్లను 
ధరించాలన్, స్మాజక దూరం పాటించాలన్, ఎపపొటికప్పుడు చేత్లు 
శుభ్ంగా కడుకోక్వాలన్ ప్రజలకు తెలిపాం.

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: జూన్ 1కి ముందు వరకు, అందరూ పరీక్షలు ర్సే 
మానసిక సిథాత్లో ఉనానారు. మీ వద్ద సరియైన సమయ పటి్టక ఉంది, దాన్కి 
అనుగుణంగా ప్రణాళికలు కూడ్ వేసుకున్ ఉంట్రు. కానీ ఇప్పుడు 
పరీక్షలు లేవు, మీ సమయమంతా ఖాళ్గా ఉంటుంది. ఈ సమయాన్నా 
మీరెల్ సది్వన్యోగం చేసుకుంటునానారు?

విద్యూర్థు: ఈ న్ర్ణయం తీసుకోవడం కంటే ముందే చాల్ విషయాలు మీ 
మనసులోలీ మెదిల్యన్ మీరు చెపిపొనటు్ట.. నేను మీకు ఒక విషయం 
చెపాపొలనుకుంటునానాను స్ర్. ఎగాజామ్ వారియర్సి గురించి నేను మీకు 
చెపాపొలనుకుంటునానాను. నేను 10వ తరగత్లో ఉననాప్పుడు, కోల్ కతా 
నుంచి గౌహత్ ప్రయాణం చేసే సమయంలో, మీ పుసతుకాన్నా 
విమానశ్రయంలో చూశాను. అప్పుడే నా పదవ తరగత్ పరీక్షలు 
ప్రంభమవబోత్నానాయి. వంటనే నేను ఆ పుసతుకాన్నా కనుగోలు చేశాను. 
ఇది నా వయాకితుగత అనుభవం. నేను నల రోజుల పాటు ప్రత్ రోజూ ఆ 
పుసతుకాన్నా చదివాను. స్ర్, సలహాలు, సూచనలతో మీరు ఈ పుసతుకాన్నా 
ప్రంభంచారు. ఈ పుసతుకం ప్రకారం మీరు పరీక్షలను వేడుకల మాదిరిగా 
జరుపుకోవాలనానారు. అయిత చెపపొండి స్ర్, వేడుకలకు భయమెకక్డ 
ఉంటుంది? మేము వేడుకలకు సిద్ధమయ్యాటప్పుడు, అది విజయవంతం 
కావాలన్ మాత్రమే మేము కోరుకుంట్ం. మీరు ఈ పుసతుకాన్నా అతయాంత 
విలువైన మంత్రం యోగతో ముగంచారు. ఈ రెండు విషయాలను 
ఎపపొటికీ నేను గురుతుంచుకుంట్ను.

ప్రధానమంత్రిమోదీ: అయిత, పరీక్షల సమసయా ఇంకా మీ మనసుసి 
నుంచి బయటపడలేదా? మీరు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లీ ఉనానారు, మీ 
తలిలీదండ్రులు కూడ్ ఇప్పుడు ప్రత్ ఒకక్టి వినాలిసి ఉంది. ఇప్పుడు మీ 
కూత్రు పరీక్షల నుంచి ఉపశమనం పందడ్న్నా మీరెల్ 
భావిసుతునానారు?
తలలిదండ్రులు: స్ర్, ఇది చాల్ మంచి న్ర్ణయం, ఎందుకంటే 
దేశవాయాపతుంగా పరిసిథాత్ చాల్ దారుణంగా ఉంది. ఈ ఒత్తుడి నుంచి 
ఇప్పుడు పిలలీలినా బయటపడేయడం న్జంగా విదాయారుథాలకు చాల్ 
మంచిది. భవిషయాత్ లో వారి వృత్తుకి సంబంధంచి మంచిగా సిద్ధం 
కాగలరు.  

గత నాలుగు లేదా ఐదు తర్లలో ఎవరూ కూడ్ దీన్ 
గురించి విన్ ఉండరు, కానీ ఇప్పుడు మన జీవితకాలంలో 
ఇది సంభవించింది. మనం దీన్నా ఎదురోక్గలం, మనం 
ఈ సంక్షోభం నుంచి బయటపడగలం అన్ ప్రత్ ఒకక్ 
భారతీయుడు తమ స్వర్న్నా విన్పించడమే కాకుండ్, 
దేశాన్నా సరికతతు శకితుతో మరింత ముందుకు 
తీసుకెళ్తునానారు. మనమందరం కలిసి ముందుకు 
స్గాలి. మీరు ఎకక్డికి వళ్తు, అకక్డికి అందరితో కలిసే 
పయన్స్తురన్ నాకు విశా్వసం ఉంది. దేశాన్నా సరికతతు 
ఎత్తులకు తీసుకెళ్తురు. 

కూయు అండ్ ఏ
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ప్రధాన మంత్రి మోదీ: కానీ, నా ప్రశనాకు ఇంకా సమాధానం మిగలే ఉంది. 
అకక్డ ఒక యువకుడు న్రంతరం చేయి పైకెత్తుత్నానాడు. అతన్కి 
మాట్లీడేందుకు అవకాశం ర్లేదు. మాట్లీడండి, మీ పేరు ఏమిటి?

విద్యూర్థు: స్ర్, నా పేరు నందన్ హెగ్్డ. ఈ పరీక్ష ఆగపోవడంతో నా 
జీవితంలో అన్నా పరీక్షలు ముగుసుతునానాయన్ నేను అనుకోవడం లేదు. 
భవిషయాత్ లో ఇంకా చాల్ పరీక్షలు ర్యాలిసి ఉంది. ఇప్పుడు మనం 
ఆరోగాయాన్నా కాపాడుకోవాలి. మును్మందు వచేచా పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలి. 

ప్రధానమంత్రిమోదీ: సరే ఇప్పుడు మీరు పరీక్షల నుంచి విముకితు పందారు, 
మీ సమయాన్నా ఎకక్డ సది్వన్యోగం చేసుతునానారు? మీరు ఐపిఎల్ 
చూసుతునానార్ లేదా ఛంపియన్సి ల్గ్ ఫైనల్సి లేదా ఫ్ంచ్ ఓపెన్ లేదా జూలై 
నుంచి ప్రంభం కాబోత్ననా ఒలింపిక్సి కు  చూడ్లనుకుంటునానార్? 
భారతదేశం నుంచి ఒలింపికుసికు వళ్లీ వయాకుతులు ఎవరు? వారి నేపథయాం 
ఏమిటి? లేదా జూన్ 21న జరిగ్ యోగా దివస్ గురించి మీరు 
ఆలోచిసుతునానార్?

విద్యూర్థు: ప్రత్ ఒకక్టీ మాకు ఇష్టమే, స్ర్.

ప్రధానమంత్రిమోదీ:   ఈ అమా్మయి ఏదో చెపాపొలనుకుంటుంది. ఎపపొటి 
నుంచో ఆమెకు అవకాశం ర్లేదు.

విద్యూర్థు: నాకు పరీక్షలు రద్దయాయాయన్ తెలిసిన క్షణంలో, నేను ఎంతో 
ఆనందాన్కి లోనయాయాను, అపపొటి వరకుననా ఒత్తుడంతా మటుమాయం 
అయింది. కానీ ఇప్పుడు పోటీ పరీక్షలకు చదవాలిసి ఉందన్ మాకు తెలుసు. 
అంతకుముందు మేము బోరు్డ పరీక్షల కోసం సిద్ధమయ్యా వాళలీం. ఆ తర్్వత 
పోటీ పరీక్షలకు చదివేవాళలీం. కానీ ఇప్పుడు మాకు చాల్ సమయం 
దొరికింది, మరింత మెరుగైన రీత్లో మేము పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం 
అవ్వగలం.

ప్రధానమంత్రిమోదీ: మీరు చెపేపొది మీ కుటుంబ సభుయాలు వింటునానారు. 
నేను వారిన్ అడిగత మీరు దొరికిపోతారు?

విద్యూర్థు: అల్ంటిదేమీ లేదు స్ర్, నేను, నా సోదరుడు ఇద్దరం ప్రత్ రోజూ 
30 న్మిషాల పాటు యోగా చేస్తుం. నా మనసుసిను ఎప్పుడూ ఉల్లీసంగా 
ఉంచుకునేందుకు ప్రత్ రోజూ తబల్ వాయిస్తును. ఏడ్ది నుంచి నేను దీన్ 
శిక్షణ పందుత్నానాను. 

ప్రధాన మంత్రి మోదీ : తన చేత్న్ పైకి లేపిన అమా్మయి ఏదో 
చెపాపొలనుకుంట్ంది. చెపపొండి.

విద్యూర్థు: నేను ర్జస్తున్, జైపూర్ ఢిల్లీ పబిలీక్ సూక్ల్ కి చెందిన 12వ తరగత్ 
విదాయారిథాన్. నా పేరు జననాత్ స్క్షి. బోరు్డ పరీక్షల విషయంలో మీరు 
తీసుకుననా న్ర్ణయాన్నా నేను స్్వగత్సుతునానాను. ప్రసుతుత పరిసిథాత్లోలీ ఈ 
న్ర్ణయం చాల్ సరియైనది, ఎందుకంటే పిలలీల భద్రత, సంక్షేమం ఎంతో 
ముఖయాం. మాకు సిబిఎస్ ఇ పై పూరితు నమ్మకం ఉంది, వారి అంచనా 
విధానాలు మా ప్రయోజనాల మేరకే ఉంట్యి.

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: తలిలీదండ్రులందరూ ఒకస్రి తెరపైకి రండి. 
అప్పుడైతనే నాకు తలికవుత్ంది. మీకు న్జ్లు మాట్లీడేందుకు 
కుదురుత్ంది. నా ముందు కూరుచాననా యువకులను నేను 
చూడగలుగుత్నానాను. తెలలీచొకాక్ వేసుకుననా వయాకితు ఏదో మాట్లీడుత్నానారు. 

విద్యూర్థు: సర్, మా అమ్మ ప్రసుతుతం ఇకక్డ లేరు. కానీ మేము ఇద్దరం కలిసి 
కూరుచాననాప్పుడు, మా అమ్మ చెపేపొవారు, అసలు చింత్ంచవదు్ద, మోదీ జీ 
ఉనానారు. మీ పరీక్షల సమసయాకు పరిషాక్రం కనుగంట్రన్ అనేవారు.

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: ఇప్పుడే, అందరికీ చెపాపొను పరీక్షల సమసయా నుంచి 
బయటకి వచేచాయమన్. మరేదైనా విషయం గురించి మాట్లీడదామా?

విద్యూర్థు : ఖచిచాతంగా స్ర్. ఖచిచాతంగా చెపాతుం, మిమ్మలినా కలిసినప్పుడు 
ఉననా మంచి భావన, షారుఖ్  ఖాన్ ను కలిసినప్పుడు కూడ్ లేదు. నా కల 
నరవేరింది. మీరు చాల్ గపపొవారు. 

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: ఈ ఏడ్ది 75వ స్్వతంతయా్ర దినోతసివం 
జరగబోత్ంది. స్్వతంతయా్ర పోర్ట సమయంలో మీ జల్లీలో ఏం 
జరిగందో మీరు ఒక వాయాసం  ర్యగలుగుతార్?

విద్యూర్థు: అవును స్ర్, ఖచిచాతంగా ర్యగలం.

విద్యూరుథులు,వార్తలలిదండ్రులతోప్రధాని: మీ అనుభవాలే మీ భవిషయాత్ ను 
సుసంపననాం చేస్తుయి. మీ ప్ంతాలకు చెందిన ప్రజలు కరోనా టీకా 
కోసం నమోదు చేసుకునేల్ చూడ్లి. కరోనా టీకా వచిచాన వంటనే, ఇది 
ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబటి్ట సేవా భావనతో మీరు 
తపపొన్సరిగా ఏదో పన్లో పాలుపంచుకోవాలి. 

ఈ ఏడాది 75వ స్వాతంతయూ్ర దినోత్సవం జరగబోతంది. 
స్వాతంతయూ్ర పోరాట సమయంలో మీ జిల్లులో ఏం జర్గిందో 
మీర్ ఒక వాయూసం  రాయగలుగుతారా? పరాయూవరణం కోసం 
ఏదైనా చేయండి ఎందుకంటే మన భూమిని, ప్రకృతిని 
కాపాడుకునే బాధయూత మనందర్పై ఉంది. అదే విధంగా మీ 
కుటంబంతో కలిసి మీర్ యోగా స్ధన చేయాలి. చాల్ 
మాయూచ్ లు తవారలో జరగనునానాయి. ఒలింపిక్్స  సందడి కూడా 
ప్రారంభమవబోతంది. మన దేశం నుంచి ఏ క్రీడాకార్లు  
ఈ స్ర్ ఒలింపిక్్స కు వెళ్తునానారో మీర్ తెలుస్కోవాలి.

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: ఆరోగయామే మహాభాగయామన్ 
కరోనా మన దేశాన్కి తెలియజెపిపొంది. శారీరక 
దృఢత్వం కోసం మీరేమి చేసుతునానారు? ఎంత సమయం 

వచిచాసుతునానారు? ఏం చేసుతునానారు?

విద్యూర్థు:స్ర్, నేను నా సోదరుడితో కలిసి యోగా, 
ఇతర ఆసనాలను ప్రత్ రోజూ ఉదయం 30 న్మిషాల 
పాటు స్ధన చేసుతునానాను. 

ముఖయుమంత్్ర  కంటే వై ద్యునిగా
పిలుపించుకునేంద్కే ఇష్ట పడ్డ  ప్ర జా నేత

విద్యూర్థిలతో ప్రధాని సంభాషణ

ప్రధాన మంత్రి పూర్తు ప్రసంగానినా వినాలంటే 
ఈ కూయూఆర్ కోడ్ ను స్కాన్ చేయండి

కూయు అండ్ ఏ
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‘‘ఎకకాడైత్ వైద్య విద్య ప్రేమించబడుతుంద్, అకకాడ మానవత్వంపై ప్రేమ కూడా ఉంటుంది”. 
వైద్య శ్సత్ర పితామహుడిగా ప్రస్ద్ి పందిన హిపో్పక్రేట్్స  చపి్పన ఈ సామత, బిధాన్ చంద్ర 
రాయ్ దయా హృదయానికి సరిగ్ా సరిపోతుంది. రాజ్యంగపరంగా అత్యంత శకితువంతమైన 

పదవులో్ల  ఒకటైన ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలను చేపట్టనప్పటకీ, బిధాన్ చంద్ర రాయ్ 
మాత్రం వైదు్యనిగా పేరందుకే అమితంగా ఇష్్టపడాడు రు. భారత వైద్య సంఘానికి ఈయన 

వ్యవసాథి పకులు. ఆ తరా్వత దీనికి అధ్యక్షుడి బాధ్యతలు కూడా చేపట్్ట రు. ‘‘ఎప్పుడైత్ పౌరులు 
మానస్కంగా, శ్ర్రకంగా ఆరోగ్యంగా ఉంట్రో అప్పుడ దేశం అసలైన స్వరాజ్ (స్వయం 

పాలన)ను సాధసుతుంది”అని రాయ్ తరచూ చపే్పవారు. వైద్య రంగానికి ఆయన చేస్న గణనీయ 
సవలకు గ్రితుంపుగా, ప్రతి ఏడాది ఆయన జయంతి నాడు జూలై 1న జతీయ వైదు్యల 

దినోత్సవం నిర్వహిసుతునా్రు.

ముఖయుమంత్్ర  కంటే వై ద్యునిగా
పిలుపించుకునేంద్కే ఇష్ట పడ్డ  ప్ర జా నేత

రాయ్ పాట్్కి సమీపంలో ఉన్ బంకిపూరో్ల  జూలై 1, 
1882న జనిమీంచ్రు. ఈయన తన పదవ తరగతిని 
1897లో కాల్జియేట్ పాఠశ్లలో పూరితు చేశ్రు. ఆ 

తరా్వత కోల్ కతాలో ప్రెస్డెనీ్స కాల్జీ నుంచి ఇంటర్, పాట్్ కాల్జీ 
నుంచి బి.ఎను హానర్్స మా్యథమేటక్్స లో పూరితు చేశ్రు. గ్రాడు్యయేష్న్ 
పూరతుయిన తరా్వత, బెంగాల్ ఇంజనీరింగ్ కాల్జీకి, కోల్ కతా వైద్య కాల్జీకి 
దరఖాసుతు చేసుకునా్రు. రండు కాల్జీలో్ల  ఆయన ఎంపికైనప్పటకీ, 
ఆయన వైద్య రంగానే్ ఎంచుకునా్రు. తన చదువుల కోసం ఆయన 
1901లో కోల్ కతా వెళా్ల రు. అదే సమయలో రాయ్ తండ్రి  పదవీ 
విరమణ కావడంతో, ఆరిథికపరంగా చ్లా ఇబ్బందులు ఎదురోకావాలి్స 
వచిచాంది. పుసతుకాలు కొనుగోలు 
చేసందుకు కూడా ఆయన వదదు డబ్్బలు 
ఉండవి కావు. బెంగాల్ ను బ్రిటీష్ 
విభజించినప్పుడు ఆయన తన వైద్య 
విద్యను కోల్ కతాలోనే సాగిసుతునా్రు. 
బెంగాల్  విభజనపై ఎంతో ఆంద్ళన 
చందిన రాయ్, ఆ నిర్ణయాని్ వ్యతిరేకిసూతు జరిగే పోరాటంలో తాను కూడా 
పాలుపంచుకోవాలనుకునా్రు. కానీ తాను వైద్య విద్యను అభ్యస్ంచడం 
దా్వరా దేశ్నికి మరింత సవ చేయొచచానే ఆలోచన దృక్పథంతో తన 
నిర్ణయాని్ మారుచాకునా్రు. 1909లో రాయ్ సెయింట్ బరోతులోమో 
ఆసుపత్రి నుంచి వైద్య విద్యలో పోసు్ట  గ్రాడు్యయేట్ పూరితు చేసందుకు 
కేవలం రూ.1200 ఖరుచాతో తెరచ్ప పడవలో బ్రిటన్ కు వెళా్ల రు. 

ఆస్యా నుంచి వచిచాన విదా్యరుథిలకు ప్రవేశం ఇవ్వడానికి ఆ కాల్జీ 
డీన్ (అధపతి) సమమీతించకపోవడంతో, ఆయన దరఖాసుతు పలుమారు్ల  
తిరసకారణకు గ్రైంది. అయినప్పటకీ రాయ్ ఆ కాల్జీకి దరఖాసుతు చేసూతునే 
ఉనా్రు. చివరికి 30 దరఖాసుతుల తరా్వత రాయ్ కి ఈ కాల్జీలో ప్రవేశం 

లభించింది. ఆయన తన ఎం.ఆర్.స్.పిను, ఎఫ్ .ఆర్.స్.ఎస్ ను రండున్ర 
ఏళ్ల కంటే తకుకావ వ్యవధలోనే పూరితు చేస్ రికారుడులోకి ఎకాకారు. రాయ్ 
జదవ్ పూర్ ట.బి ఆసుపత్రి, చితతురంజన్ సవా సదన్, కమల నెహ్రూ 
హాస్్పటల్, వికో్ట రియా ఇన్ స్్టట్్యష్న్, చితతురంజన్ కా్యన్సర్ హాస్్పటల్ ను 
ఏరా్పటు చేశ్రు. 1923లో తొలిసారి ఆయన దేశ రాజకీయాలో్ల కి 
అడుగ్పట్ట, బారక్ పూర్ నియోజకవరం్ నుంచి స్వతంత్ర అభ్యరిథిగా 
పోటీ చేస్ ప్రముఖ రాజకీయ నేత సురేంద్ర నాథ్ బెనర్జీని ఓడించ్రు. 
1928లో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీలో సభు్యడిగా చేరారు. మహాతామీ 
గాంధీ ప్రారంభించిన శ్సనోల్లంఘన ఉద్యమాని్  1929లో బెంగాల్ లో 
సమరథివంతంగా నిర్వహించ్రు. 1933లో ఆయన పశిచామ బెంగాల్  

మేయర్  గా ఎంపికయా్యరు. 
సా్వతంత్య్ం వచిచాన తరా్వత 

కాంగ్రెస్ పార్్ట బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా 
రాయ్ పేరును ప్రతిపాదించింది. అయిత్ 
రాయ్ మాత్రం తన వైద్య వృతితునే 
కొనసాగించ్లనుకునా్రు. మహాతామీ 

గాంధీ సూచన మేరకు, ఆయన ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపటే్టందుకు 
అంగీకరించ్రు. 1948 నుంచి 1962 వరకు 14 ఏళ్ల పాటు రాయ్ 
పశిచామ బెంగాల్  ముఖ్యమంత్రిగా ఉనా్రు. ఆయనకు తన వైద్య వృతితుపై 
ఉన్ మకుకావతో, రోగ్లపై శ్రదథి చూపడం ఎప్పుడూ మానల్దు. పశిచామ 
బెంగాల్ లో ఐదు కొతతు నగరాలు – దుర్ాపూర్, కలా్యణ, బిధాన్  నగర్, 
అశోక్ నగర్, హబ్రాలను సాథి పించ్రు. దేశ్నికి, సమాజనికి ఆయన 
చేస్న విశిష్్ట సవలకు గాను 1961లో ఆయనకు ‘భారత రత్’ పురసాకారం 
వరించింది. జూలై 1, 1962లో ఆయన స్వరస్ుతులయా్యరు. ఆయన 
కను్మూయక ముందే, తన ఇంటని నరి్సంగ్ హోమ్ నడిపేందుకు దానం 
చేశ్రు. దీనికి తన తలి్ల పేరు అఘోరాకామిని దేవిగా పట్టబడింది.    

పశిచుమ బంగాల్  రూపకర్త గా రాయ్ ని 
పరిగణిసా్త రు ఎంద్కంటే రాష్ట ్ంలో పదదు  

ఎతు్త న అభివృద్ి పన్లు ఆయన నేతృత్ంలోనే 
జరిగాయి.

వయూకితుతవాంబిధాన్ చంద్ర  రాయ్



“డబ్బు, మరేదైనా ప్రత్యేక కోరికతో కాకుండా ఎవరైత్ కేవలుం రోగిని ఎలాగైనా కాపాడాలనే ఉద్దేశయేుంతో 
పనిచేస్తారో వారే ఉతతామమైన వైద్యేలు.” శతాబ్దేల క్రితుం ఆచారయే చరకని కాలుం నాటి ఈ నానుడి, కోవిడ్ 

మహమ్మారి సమయుంలో తమ ప్రాణాలను పణుంగా పెటిటి మరి రోగులను రక్ుంచడుం కోసుం పనిచేస్తాన్న 
వైద్యేలు, కరోనా యోధులక కచ్చితుంగా సరిపోతుంది.

భూలోక 
దేవదూతలు
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పతాక శీర్షిక    జతీయ వైదు్యల దినోత్సవం

న ఆత్మార్థం న  అపి కామార్థం అత భూతదయథం ప్ర తి

వతర్తే  యత చికిత్సాయథం స సవరమా ఇతి వరతే తే
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దేవుడు మనిషికి ఒకేస్ర్ పుటటుకనిస్తుడు, కానీ వైదుయూలు మాత్ం 
మనిషి ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడిన ప్రతిస్రీ కూడా 
పునర్జన్మనిస్తుంట్ర్. కరోనా మహమా్మర్ నేపథయూంలో స్మాజిక 
దూరం పాటిస్తు మనలినా మనం రక్షించుకుంటోననా ఈ 
సమయంలో, వైదుయూలు మాత్ం తమ ప్రియమైన వార్కి, 
సనినాహితలకు దూరంగా ఉంటూ, రోగులను కాపాడుతూ దేశ 
సేవలో నిమగనామై ఉనానార్. కనిపించని ఈ శత్రువుపై విజయం 
స్ధంచాలని కటటుబడి ఉననా దేశం, వైదుయూలకు, శాసత్రవేతతులకు, 
నర్్సలకు, అంబులెన్్స ఉదోయూగులకు, స్వాపరలుకు(ఊడ్చేవాళలుకు), 
ఎవరైతే గంటల తరబడి పీపీఈ కిటలు ధర్ంచిఉకకాపోత, 
డీహైడ్రేషన్ వంటి సమసయూలు ఎదురకాంటూ కరోనా వైరస్ పై 
పోరాడుతనానారో ఆ కరోనా యోధులందర్కీ ర్ణపడి 
ఉంటంది.లకో్ కింగ్ జర్జీ వైద్యవిశ్వవిదా్యలయంలో పని చేస 41 ఏళ్ల యువ వైదు్యడు 

సుమిత్ రంగాతు సుమారు ఏడాదిన్ర నుంచి కరోనా రోగ్లకు చికిత్స 
అందిసుతునా్రు. ఈ  మహమామీరి రండో దశలో సుమిత్ కు కరోనా సకింది. కానీ నెగిటవ్ 
వచిచాన రండు రోజులో్ల నే ఆయన మళ్్ల తన విధులో్ల కి వచ్చారు. వైదు్యరాలైన ఆయన భార్యకు 
ఈ మహమామీరి సకినప్పట నుంచి సుమిత్  ఎనో్ ఇబ్బందులు ఎదురకానా్రు. సుమిత్ 
కనీసం వంట చేసుకోవడానికి ల్దు, కనీసం ఇంటకి పని మనిష్ని కూడా పిలవల్కపోయారు. 
ఒకవేళ గ్రామంలో ఉన్ తన తలి్లదండ్రులను ఇంటకి తీసుకొదాదు మంటే వారికీ ప్రమాదం 
ఎకుకావగా ఉంటుంది. ‘ఆ సమయంలో ఎదురకాన్ సమస్యలను నేను మాటలో్ల  చప్పల్ను. 
మా కుటుంబ సభు్యలంతా ఎంతో దిగ్లు చందారు. కానీ ఇది దేశ్నికే ఊహించని 
సంక్షోభంగా ఉంది. సాధ్యమైన విధంగా దేశ ప్రజలకు నేను సాయం చేయాలని 
నిర్ణయించ్ను”అని సుమిత్ తెలిపారు. గా్యసట్ర ఎంటరాలజీ నిపుణుడైన సుమిత్ పీపీఈ కిట్  
ధరించి ఎండోసకాపీ ల్దా మరేదైనా చికిత్స చేయాలంటే చ్లా కష్్టంగా ఉంటుందని చపా్పరు.

గంటల తరబడి పీపీఈ కిటు్ల  ధరించి కరోనాకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతోన్ వైదు్యల వేదన 
అంతా ఇంతా కాదు. కరోనా తొలి దశలో, ఢిల్్ల పురపాలక సంఘంలో ప్రజ ఆరోగ్య 
విభాగంలో ఎపిడెమియాలజిస్్ట గా పనిచేస 47 ఏళ్ల డాక్టర్ అజయ్ కుమార్ ను విదేశ్ల 
నుంచి వచేచా ప్రయాణకులను సీకా్నింగ్ చేసందుకు అంతరాజీ తీయ విమానశ్రయంలో విధులో్ల  
వేశ్రు. ‘‘పీపీఈ కిట్ ధరించడం ఆ సమయంలో చ్లా కొతతు. ఊపిరాడక చ్లా చిరాకుగా 
అనిపించేది. పీపీఈ కిట్ ధరించి బాత్ రూమ్ కి వెళ్లడం కూడా కష్్టమయే్యది, ఆ కిట్ ను ధరించే 
మేము మంచి నీళ్లను తాగేవాళ్లం.”అని అజయ్ కుమార్ చపా్పరు. అంత్కాక ఇంటకి వచిచాన 
తరా్వత, తమ కోసం ప్రత్్యకంగా సా్నాల గదిని స్ద్ం చేస్ ఉంచుకునేవాళ్లమని, అకకాడ తన 
బట్టలని్ తొలుత ‘పట్ష్యం పరామీంగనేట్ ’తో ఉతికి పకకాన పటే్టవాళ్లమని తెలిపారు. ఆ 
తరా్వత వాటని మళ్్ల వేడి నీటలో, క్రిములని్ నశించేలా ఉతికేవాళ్లమని అనా్రు. మళ్్ల తన 
మామూల విధులో్ల కి వచిచాన తరా్వత కుమార్ చరమీ సమస్యలు, కుషు్ట  రోగ్లకు చికిత్స 
చేయడం ప్రారంభించ్రు. 

తనకు ఎదురైన భయంకరమైన అనుభవాని్ వివరిసూతు, డాక్టర్ కుమార్ ఏం చపా్పరంటే, 
కరోనా తనకు కూడా సకిందని, తన పుట్టనరోజునఅంటే ఏప్రిల్ 17న తనకు పాజిటవ్  అని 
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త్లిందని తెలిపారు. 
కుమార్ పుట్టన రోజు వేడుక జరిపేందుకు అప్పటకే తన 

పిల్లలు అని్ స్ద్ం చేస్ ఉంచ్రు. పాజిటవ్ అని త్లగానే 
కుటుంబమంతా భయాంద్ళనకు గ్రైందని కుమార్ గ్రుతు 
చేసుకునా్రు. అంత్కాక డాక్టర్ కుమార్ గ్ండె జబ్్బతో 
బాధపడుతునా్రు. కొని్ రోజుల వ్యవధలోనే, తన 
కుటుంబమంతా కరోనాకు ప్రభావితమైంది. కానీ కుమార్ తన 
సానుకూల దృక్పథం, ఓపికతో ఈ మహమామీరి బారి నుంచి 
బయటపడగలిగారు. 

సరిహదుదు లో సైనికుల యుద్ానికి, వైదు్యల వృతితుపరమైన 
సవాళ్్ల  ఏ మాత్రం తకుకావ కావు. సైనికులు యుద్ంలో 
ఆయుధాలను తీసుకుని దేశ్ని్ కాపాడినటు్ట , వైదు్యలు కూడా 
ఈ సంక్షోభం సమయంలో వారి బాధ్యతలను నిర్వరితుంచడంలో 
ఎకకాడ కూడా వెనుకడుగ్ వేయల్దు. డాక్టర్ ప్రశ్ంత్ చౌదరి 
ఢిల్్లలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో న్్యరోసరజీన్ (నాడీవ్యవసథి శసత్ర 
చికిత్స నిపుణుడు)గా పనిచేసుతునా్రు. కరోనా మహమామీరి రండో 
దశలో ఇంటో్ల నే ఐసల్ట్ అయినా ఒక కోవిడ్ రోగి, ఉదయం 
పూట చట్లకు నీరు పోసూతు డాబాపై నుంచి కింద పడాడు డు. 
ఆయనకు శసత్ర చికిత్స చేయాలి్స వచిచాంది. వైదు్యలకు, మొతతుం 
వైద్య బృందానికి ఇది సవాలు కంటే తకుకావేమీ కాదు. ఎందుకంటే 
శసత్ర చికిత్స చేస సమయంలో వారికి కూడా కరోనా వైరస్  సకే 
ప్రమాదం ఎకుకావగా ఉంది. కానీ చౌదరి శసత్ర చికిత్స చేయాలని 
నిర్ణయించ్రు. గత రండు నెలలో, ఆయన డజనుకి పైగా నాడీకి 
సంబంధంచిన రోగ్లకు చికిత్స చేశ్రు. అంత్కాక కోవిడ్ 
రోగ్లను చూసుకునా్రు. ‘‘ఈ సమయంలో వైదు్యలు తమ 
బాధ్యతలను నెరవేరచాడంలో భయపడకూడదు”అని చౌదరి 
పేరకానా్రు. 

రాత్రింబవళ్్ల  తమ ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పట్ట ఇతరులకు 

కోవిడ్ రండో దశలో సైనిక దళాలు అదు్తమైనసాహసాని్ 
ప్రదరి్శంచ్యి.ఈ సంక్షోభ సమయంలో దేశ్నికి సవ చేయడం 
తనకు దొరికిన అదృష్్టంగా, తాను సాధంచిన విజయంగా 
భావిసాతునని వాయుసనకు చందిన గ్రూప్ కప్టన్ ఎ.క పట్్యక్ 
చపా్పరు. ఏప్రిల్ నెలలో ఆకి్సజన్ సరఫరాను చేపట్టన కప్టన్ 
పట్్యక్, నిరంతరం దేశ్యంగా, అంతరాజీ తీయంగా శత్రు 
సైనా్యల పైకి విమాన దాడులను చేపడుతూ ఉంట్రు. 3,000 
గంటలకు పైగా విమానాలను నడిపి, 160 అంతరాజీ తీయ మిష్న్లను 
ఆయన పూరితు చేశ్రు. 2–3 రోజులు కాకుండా 2–3 గంటలో్ల నే 
ఆకి్సజన్ ట్్యంకర్లను ఆయన అందించ్రు. సాయుధ దళాలకు 
చందిన అని్ విభాగాలో్ల ని వ్యకుతులు ఈ మహమామీరికి వ్యతిరేకంగా 
దేశం చేసతున్ పోరాటంలో వారు అందించిన సహకారాని్ ప్రధాన 
మంత్రి మోదీ కొనియాడారు.

24 గంటలు పనికే అంకితమై న 
గ్రూ ప్ కెప్ట న్ పట్్యక్

విధులో్ల  ఉన్ సమయంలో వై ద్యులు, వై దయు 
సిబ్ంది 8 న్ంచి 10 గంటల ప్టు పీపీఈ 
కిట్ల న్, రక్షణాత్మక ఉపకరణాలన్ 
ధరించాలి్స వచేచుది. ఈ సమయంలో కనీసం 
వారు మంచి నీళ్్ల  తాగడానికి కూడా 
వీలుండద్.

పతాక శీర్షిక   జతీయ వైదు్యల దినోత్సవం
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సవలు చేస్న వైదు్యలు, నరు్సలు, కరోనా యోధుల గ్రించి 
మీడియా ప్రముఖంగా ప్రచురించిన కథనాలు ఎనో్ ఉనా్యి. 

తాజగా ఏప్రిల్ 28న డాక్టర్. సహిల్ సామాజిక మాధ్యమం 
ట్వటర్ లో రండు ఫ్టోలను పంచుకునా్రు. తొలి ఫ్టోలో 
ఆయన పీపీఈ కిట్  ధరించి ఉన్ది, రండో ఫ్టో పీపీఈ కిట్  
తీసస్న తరా్వత ఫ్టో. పీపీఈ కిట్ తీసస్న తరా్వత పూరితుగా 
చమటతో ఆయన ఒళ్లంతా తడిచిపోయి ఉంది. ఈ ఫ్టోలను 
జత చేసూతు : ‘‘దేశ్నికి సవ చేసందుకు నేను ఏద్ ఒకట 
చేసుతున్ందుకు చ్లా గర్వంగా భావిసుతునా్ను. వైదు్యలు, వైద్య 
స్బ్బంది అందరి తరఫున నేను చపే్పదేమిటంటే, మా 
కుటుంబానికి దూరంగా ఉంట్ ఎంతో కష్్టపడి మేము 
పనిచేసుతునా్ం. కొని్సారు్ల  కోవిడ్ రోగ్లకు ఒకకా అడుగ్ 
దూరంలోనే మేము ఉంట్ం. పరిస్థితి విష్మించిన రోగ్లకు 
కొని్ సారు్ల  అంగ్ళం దూరంలోనే ఉండి మేము వైద్యం చేసాతుం. 
టీకా తీసుకోవాలని నేను ప్రతి ఒకకారి్ అభ్యరిథిసుతునా్. ఇప్పటకైత్ 
ఉన్ ఒకే ఒకకా పరిష్కారం టీకా మాత్రమే. సురక్తంగా 
ఉండండి”అని రాసుకొచ్చారు.  

అదేవిధంగా ఇండోర్  లోని శ్రీ అరబింద్ మడికల్ కాల్జీకి 
చందిన డాక్టర్. రవి ద్స్ కూడా వైదు్యలు, కరోనా యోధుల 
గాథలను తెలియజేశ్రు. “8 నుంచి 10 గంటల పాటు పిపిఇ 
కిట్లను ధరించేందుకు ఎంతో సహనం, బలం కావాలి. పిపిఇ 
కిట్ , ముఖ కవచం, అదాదు లు, ఎన్ –95 మాసుకా, ప్రత్్యకంగా 
సరిజీకల్ మాసుకా, రండు జతల పడవైన చేతి తొడుగ్లు, మోకాలు 
వరకు ఉండ సాక్్స, షూ–కవర్, ఇతర రక్షణాతమీక ఉపకరణాలతో 
ఒకటన్ర కేజీలకు పైగా ఎకుకావ బరువును మేము 8 నుంచి 10 
గంటలు మోయాలి్స వసుతుంది.”అని వివరించ్రు. 

వైదు్యలు, కరోనా యోధుల క్రమశిక్షణను సూఫూరితుగా 
తీసుకున్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్్ల డుతూ, 
“మాసుకాలతో కొని్సారు్ల  మనం ఇబ్బందులు పడుతునా్ం. 
ఒకోకాసారి ముఖం నుంచి మాసుకా తీసయాలనిపిసుతుంది. 
ఇతరులతో మాట్్ల డటప్పుడు మనం మాసుకా తీస్వేసుతునా్ం. 
కానీ ఆ సమయంలోనే ఎకుకావగా మనకు మాసుకా అవసరం. 
మాసుకాతో మీరు ఇబ్బందులు పడినప్పుడు, మీకు దాని్ 
తీస్వేయాలనిపిసుతుంది, కానీ ఒకకాక్షణం వైదు్యలు, నరు్సలు, 
ఇతర కరోనా యోధులు గ్రించి ఆలోచించండి. మన ప్రాణాలను 
కాపాడందుకు వారు గంటల తరబడి ఎలా మాసుకాలు 
పటు్ట కుంటునా్రు? ఎనిమిది నుంచి పది గంటల పాటు 
మాసుకాలు పటు్ట కోవడం వారికి కష్్టంగా అనిపించడం 
ల్దా?”అని ఆలోచించ్లి. వైదు్యలు, నరు్సలు, పారామడికల్ 
ఉద్్యగ్లు, ఆశ్–ఏఎన్ ఎం కారిమీకులు, పారిశుధ్య కారిమీకుల 
తా్యగాలను, అంకితభావాని్,మొకకావోని దీక్షను దేశం 
చూసతుందని ప్రధాన మంత్రి చపా్పరు. వీరిలో చ్లా మంది 
కరోనాకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి ముందుకొచిచా, 
సమాజనికి నిజమైన హీరోలుగా నిలిచ్రు. 

కరోనా మహమ్్మరి రండు 
దశలలో 1400 మందికి పై గా 

వై ద్యులు తమ ప్్ర ణాలన్ తాయుగం 
చేశారు.

కుటుంబాని్ ఒపిపించడం నరు్స భావనకి 
అంత తేలిగాగా జరగలేద్..
రాయ్ పూర్  లోని బి.ఆర్ అంబేదకార్ మడికల్ కాల్జీ ఆసుపత్రిలో నరు్స 
భావన ధ్రువ్ పనిచేసవారు. తమకు 14 రోజుల పాటు కోవిడ్ కు 
సంబంధంచిన విభాగాలో్ల  విధులు వేస్న తరా్వత, 14 రోజుల పాటు 
విశ్ంతి ఇచేచావారని భావన ధ్రువ్ చపా్పరు. రండు నెలల తరా్వత 
మళ్్ల తమకు కోవిడ్ విధులు వేసవారని తెలిపారు. తొలిసారి భావన 
తన కుటుంబ సభు్యలతో కోవిడ్ విధుల గ్రించి మాట్్ల డినప్పుడు 
వారంతో భయపడాడు రు. ‘‘మొట్టమొదటసారి పీపీఈ కిట్ ను 
ధరించినప్పుడు కూడా మాకు చ్లా కష్్టంగా అనిపించింది. ఆ రండు 
నెలలు నేనుఐసీయూలో్ల , వారుడులలో, ఐసల్ష్న్ విభాగాలో్ల  విధులు 
నిర్వరితుంచ్ను.”అని భావన తెలిపారు. తొలిసారి కోవిడ్ రోగి దగ్రికి 
వెళి్లనప్పుడు, తను చ్లా భయపడాడు డని,ఆయని్ శ్ంతపరచడానికి 
తనెంతో ప్రయతి్ంచినటు్ట  చపా్పరు. “భయపడొదుదు . కోవిడ్ 
ప్రోటోకాల్్స ను అనుసరిసతు, అంతా సరుదుకుంటుంది” అని చపి్పనటు్ట  
తెలిపారు.
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వైదు్యలు దూరం నుంచే తమ కుటుంబ సభు్యలి్ కలవడం, రాత్రి 
పూట విధులు అయిపోయిన తరా్వత ఇంటకి వెళ్లకుండా కారులోనే 
నిద్ర పోవడం, వైద్య వృతితులో ఉన్ పళ్లయిన జంటలు ఒకే ఫ్్ల ట్ ని 
రండు భాగాలుగా విభజించుకుని ఉండటం వంట ఎనో్ మనసును 
కదిలించే గాథలునా్యి. కానీ వారు తమ విధులను నిర్వరితుంచే 

వైదు్యలు, నరి్సంగ్ సా్ట ఫ్, ముందు వరుస ఉద్్యగ్లతో పాటు లా్యబ్ టెకి్ష్యను్ల , 
అంబ్లెన్్స డ్రైవరు్ల  కూడా ఈ సంక్షోభ సమయంలో దేవదూతలాగా పనిచేశ్రు. 
రోగి వదదుకు అంబ్లెన్్స వసతు, ఆ అంబ్లెన్్స డ్రైవర్  ని ఒక దేవుని మాదిరిగా 
కొలిచ్రు. అలాంట అంబ్లెన్్స డ్రైవర్లలో ప్రేమ్ వరమీ ఒకరు, ఒకకా ఫ్న్  కాల్ తో 
రోగ్ల వదదుకు చేరుకునే వారు. తన తలి్ల తన గ్రించి ఎంతో ఆంద్ళన 
చందేవారని, ఉద్్యగం కూడా వదిల్యమని ఎనో్ సారు్ల  కోరిందని ప్రేమ్  వరమీ 
తెలిపారు. ‘‘నేను తనకు చపా్పను, ఒకవేళ నేను ఉద్్యగం మానేసతు, కరోనా 
రోగ్లను ఎవరు ఆసుపత్రులకు తీసుకళాతురు అని. ప్రతి ఒకకారూ 
భయపడుతునా్రు. ఈ ఉద్్యగం వదిల్సుతునా్రు, కానీ నేను మాత్రం ఈ ఉద్్యగం 
వదిల్యను,”అని చపా్పరు. ప్రేమ్  వరమీ లాగా వేల మంది అంబ్లెన్్స డ్రైవరు్ల  తమ 
ప్రాణాలను పణంగా పట్ట ప్రజల సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతునా్రు. 

వై ద్యులు, వై దయు సిబ్ందిపై  ఎప్పుడై తే దాడులు 

జరుగుతున్టు్ట  వలుగులోకి వచిచుందో, 

అప్పుడు కేంద్ర  ప్ర భుత్ం వారిని రక్షించేంద్కు 

కఠినతరమై న చట్్ట ని్ తీస్కొచిచుంది.

కరోనా యోధుల కోసం 
తీసుకున్న చర్యలు

50
 వరకు బీమా 
సదుపాయం

విధులో్ల కి మడికల్ ఇంటరు్లు, 
చివరి ఏడాది ఎంబిబిఎస్ చదివే 

విదా్యరుథిలు
ఆర్డినెన్్స ద్వారా వైదుయూలకు 
రక్షణ కలిపుంచే నిబంధనలు

నాయూయపరమైన 
రక్షణ

అంబ్లెన్్స డై ్వర్  గా ఉదోయుగం 
మ్నేయ్లని పే్ర మ్  వాళ్ల  అమ్మ 
చెపిపినప్పుడు..

రూ. లక్షల

కోవిడ్ విధులను ఎవరైత్ 100 రోజులు పూరితు 
చేసాతురో వారికి శ్శ్వత ఉద్్యగం

కోవిడ్ విధులను 100 రోజులు పూరితు చేసుకున్ 
వారికి ‘ప్రధాన మంత్రి కోవిడ్ జతీయ సవా 

పురసాకారం’

National doctors day

విష్యంలో మాత్రం ఎకకాడా కూడా వెనుకడుగ్ వేయల్దు. 
వందల మంది వైదు్యలు, నరు్సలు, ఇతర పారామడికల్ సా్ట ఫ్ 

కరోనా రోగ్లకు అత్యంత సమీపంలో ఎకుకావ సపు ఉంట్ వారు 
కూడా బాధతులుగా మారారు. భారత వైద్య సంఘం విడుదల చేస్న 
డట్లో కరోనా రండో దశలో రోగ్లకు చికిత్స చేసూతు జూన్ 15 
నాటకి దేశవా్యపతుంగా మొతతుంగా 730 మంది వైదు్యలు వైరస్  బారిన 
పడి మరణంచినటు్ట  వెల్లడైంది. ఐఎంఎ కోవిడ్–19 రిజిసీట్ర ప్రకారం, 
కరోనా మహమామీరి మొదట దశలో మొతతుంగా 741 మంది వైదు్యలు 
మరణంచ్రు. 
వైదుయూలు, కరోనా యోధుల సంరక్షణ 

వైదు్యలు నిరంతరంగా అందిసతున్ సవలు, వైద్య రంగంలో 
సాగ్తోన్ పరిశోధనలతో పాటు ఇతర కరోనా యోధుల సవలు 
ప్రజలలో సరికొతతు ఆశను చిగ్రింపజేసుతునా్యి. 

పతాక శీర్షిక    జతీయ వైదు్యల దినోత్సవం
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వారి ప్రాణాలను సైతం పణంగా పట్ట ఈ కి్లష్్ట పరిస్థితులో్ల  
సవలందిసతున్ కరోనా యోధులను గ్రితుంచేందుకు, వారికి, వారి 
కుటుంబాలకు మనోధైరా్యని్కలి్పంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు 
రకాల చర్యలు తీసుకుంది. కరోనాను మహమామీరిగా ప్రకటంచిన 
వెంటనే, కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే వైద్య రంగంలో పనిచేస ప్రతి ఒకకా 
కరోనా యోధునికి రూ.50 లక్షల బీమా సదుపాయం అందివా్వలని 
నిర్ణయించింది. 

అదేవిధంగా ఇతర వైద్య స్బ్బందికీ రక్షణ కలి్పంచేందుకు కేంద్ర 
ప్రభుత్వం ఆరిడునెన్్స దా్వరా అంటువా్యధుల చట్టం 1897లో 
మారు్పలు చేస్ంది. కోవిడ్ విధులను నిర్వహించే వైద్య స్బ్బందికి 
భవిష్్యత్ లో నియమించే శ్శ్వత ఉద్్యగ నియామకాలో్ల  తొలి 
ప్రాధాన్యం ఇవా్వలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అదేవిధంగా 
100 రోజుల పాటు ఎవరైత్ కోవిడ్ విధులను నిర్వరితుసాతురో ఆ వైద్య 
స్బ్బందికి ప్రధాన మంత్రి ప్రతిష్్ట తమీక ‘కోవిడ్ జతీయ సవా 
పురసాకారం’ ఇసుతుంది.

అదేవిధంగా మానవతా్వనికి మచచా తెసూతు కొని్ ఆంద్ళన 
కలిగించే సంఘటనలు కూడా వెలుగ్లోకి వచ్చాయి. చికిత్స 
సమయంలో రోగ్లు మరణసతు, రోగ్ల తరఫున కొందరి బంధువులు 
వైదు్యలపై దాడికి దిగారు. ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణంచిన 
ప్రభుత్వం, ఆరిడునెన్్స దా్వరా సరికొతతు చట్్ట ని్ అమలో్ల కి తెచిచాంది. ఈ 
చట్టం ప్రకారం వైద్య స్బ్బందిపై ఎవరైనా దాడులకు పాల్పడిత్ 3 
నెలల నుంచి 5 ఏళ్ల పాటు కఠిన శిక్షను, రూ.50 వేల నుంచి రూ.2 
లక్షల వరకు జరిమానాను ఎదురోకావాలి్స ఉంటుంది. ఇలాంట 
నేరాలు నాన్–బెయిలబ్ల్ అని ఆరిడునెన్్స లో పేరకాంది. వైదు్యలకు 
పూరితు సంరక్షణను అందించేందుకు, ఒకవేళ ఎవరైనా వైదు్యలు ల్దా 
ఇతర సా్ట ఫ్ కి చందిన కారు ల్దా కి్లనిక్ పై దాడి జరిగిత్, వారు 
నష్్టపోయిన దానికి రండింతలు ఎకుకావగా పందేలా ఈ చట్టంలో 
నిబంధనలను ప్రభుత్వం రూపందించింది. అంత్కాక ఇలాంట 
కేసులో్ల  సీనియర్ ఇన్ సె్పక్టర్  30 రోజులో్ల  విచ్రణ పూరితు చేయాలి. 
ఏడాది వ్యవధలోనే కోరు్ట  అని్ చట్టపరమైన ప్రక్రియలను పూరితు 

కోవిడ్ సద్ప్య్ల విస్త రణ

ప్రసుతుతం రోజుకు 15 
లక్షలకు పైగా పర్క్షలు

ఎన్–95 మాసుకాల 
సరఫరా ; మారిచా 

2020లో ఈ సరఫరా 
కేవలం 3.35 లక్షలు 

మాత్రమే

కోవిడ్ పడకల సంఖ్య 
18.52 లక్షలకు 

చేరిక

84.6 
లక్షల పీపీఈ కిట్లను 
ఇప్పుడు రోజూ 
సరఫరా చేసుతునా్రు 
;మారిచా 2020లో 
వీట సరఫరా కేవలం 
1.86 లక్షలు 
మాత్రమే

14.88 
లక్షల ఐసల్ష్న్ పడకలు; 
మారిచా 2020లో కేవలం 

ఈ పడకలు 10,180 
మాత్రమే

మారిచా 2020లో 
2,168గా ఉన్ ఐసీయూ 

పడకలు ఇప్పుడు  
81,000 కు చేరిక

2649కి పైగా పర్క్షా 
లా్యబ్లు ; 

అంతకుముందు కేవలం 
ఒకకాటే ఒకకా లా్యబ్

70,000 
ఐసల్ష్న్ పడకలు 
4,400 కోవిడ్ కేర్ 

కోచ్ లలో అందుబాటు

ఈ–సంజీవని దా్వరా 60 లక్షల 
మందికి పైగా కౌని్సలింగ్, 

రమ్ డెస్విర్ వయల్్స (సీసాలు) 
ఉత్పతితు 1.20 కోట్లకు చేరిక, 

అంతకుముందు వీట ఉత్పతితు కేవలం 
37 లక్షల్

రోజుకు 4.5 లక్షల 
పిపిఇ కిట్ల తయార్ ; 
అంతకుముందు ఈ 
తయార్ జీరో,  పిపిఇ 
కిట్ల తయార్ కోసం 
110 దేశ్య 
కంపనీలు గ్రితుంపు

రోజూ 1.26 కోటలు
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చేయాలి్స ఉంటుంది. తీవ్రమైన కేసులలో నేరసుథిడికి 6 నెలల నుంచి 7 
సంవత్సరాల పాటు కఠినమైన శిక్ష విధంచే నిబంధన కూడా ఉంది. 
కోవిడ్ సమయంలో వైదయూ సదుపాయల అభివృదిధి

ఎలాంట విపతుతునైనా ఎదురకానేందుకు ల్దా వ్యవసథింతా ఎలాంట 
ఆటంకాలు ల్కుండా సాగేందుకు మౌలిక సదుపాయాలనేవి కీలక 
పాత్ర వహిసాతుయి.  ఈ మహమామీరి తొలి దశలో చ్లా దేశ్లు ఈ 
వైరస్ బారిన పడాడు యి, కానీ ఆ సమయంలో భారత్ ముందసుతుగానే 
చర్యలు తీసుకుని ఈ వైరస్  సంక్రమణకు అడుడు కట్ట వేస్న తొలి 
దేశ్లలో ఒకటగా నిలిచింది. భారతదేశ్నికి వచేచా ప్రయాణకుల 
విష్యంలో నిఘా పట్టంది. కానీ ఎప్పుడైత్ భారత్ లో కూడా ఈ వైరస్  
విసతురించడం ప్రారంభమైంద్, అప్పుడు వైద్య సదుపాయాలను 
బలోపేతం చేయడం భారత దేశ్నికి అతిపదదు సవాలుగా నిలిచింది. 
వెంటనే రంగంలోకి దిగిన కేంద్రం, దేశవా్యపతుంగా లాక్ డౌన్ విధంచి, 

ప్ర ధాన మంత్్ర  
సాథి యిలో నిరంతర 
పరయువేక్షణ

ఆకి్సజన్ ఉతపిత్్త  పదింతలు పంపు

 234 ఆకి్సజన్ ఎక్్స ప్రెస్ రైళ్ల దా్వరా మే 
23, 2021 నాటకి దేశవా్యపతుంగా వివిధ 
ప్రాంతాలకు 15,000 మట్రిక్ టను్ల 
ఆకి్సజన్ ను సరఫరా చేశ్రు.

 పిఎం కేర్ ఫండ్ సాయంతో 1051 
పిఎస్ ఎ ఆకి్సజన్ కరామీగారాలు ఏరా్పటు

 ఆకి్సజన్ సరఫరాను పంచేందుకు పిఎం 
కేర్ ఫండ్ నుంచి రూ.200 కోట్లకు పైగా 
సకరణ

 31 రాష్ట్ర లలో, కేంద్ర పాలిత 
ప్రాంతాలో్ల  వైద్య సదుపాయాల పంపు 
కోసం 86 ఇన్ స్్టట్్యష్ను్ల  (సంసథిలు) 
బలోపేతం

 మారిచా 2020లో 12,480 ఎంటగా 
ఉన్ ట్్యంకరు సామరథియుం, మే 2021 
నాటకి 23,056 ఎంటకి చేరిక

 ద్రవరూప మెడికల్ 
ఆకిసిజన్ ఉతపొత్తు రోజుకు 9300 

ఎంటీకి పెంపు, 2019లో ఈ ఉతపొత్తు 
కేవలం 900 ఎంటీ మాత్రమే.

 మారిచా 2020లో 
1,040గా ఉననా ఆకిసిజన్ ట్యాంకరులీ 

1,681 కు పెంపు

 మారిచా 2020లో12,480 
ఎంటిగా ఉననా ట్యాంకరు స్మరథా్ం, 

మే 2021 నాటికి 23,056 

ఎంటీకిచేరిక

 మారిచా 2020లో 609గా 
ఉననా క్రయోజెన్క్ ట్యాంకరులీ ప్రసుతుతం 

901కి చేరుకునానాయి.

 11.19 లక్షలకు చేరుకుననా 
మెడికల్ ఆకిసిజన్ సిలిండరులీ, మారిచా 

2020లో ఇవి 4.35 లక్షలే

ఏప్రిల్ 2020లో టీకా ట్స్కా 
ఫ్ర్్స ఏరా్పటు

జనవరి 2021లో టీకా 
కార్యక్రమం మొదలు

9 నెలలో్ల నే రండు ‘మేడిన్ 
ఇండియా’ టీకాలు స్ద్ం

ఈ వైరస్ ను మరుగ్ా 
ఎదురకానేందుకు ముఖ్యమంత్రులతో 
ప్రధాన మంత్రి 14 సారు్ల  సమావేశం

ప్రజలకు భరోసా కలి్పంచేందుకు 10 
సారు్ల  జతినుదేదుశించి ప్రసంగించిన 
ప్రధాన మంత్రి

కోవిడ్ నిర్వహణపై మంత్రుల 
బృందం(జీఓఎం) 24 సారు్ల  
సమావేశం
రాష్ట్ర లతో కనీసం 97 సారు్ల  
సమావేశం నిర్వహించిన కేంద్ర 
ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శ్ఖ

ఈ కొతతు సవాలును ఎదురకానేందుకు వైద్య సదుపాయాలను అభివృద్ి 
చేస్ంది. స్వల్ప వ్యవధలోనే, మన దేశం ఆరు లక్షల ప్రత్్యక కోవిడ్ 
పడకలను ఏరా్పటు చేస్ంది. ప్రసుతుతం దేశంలో 19 లక్షల 

ఈ ఏడాది బడజె ట్ లో ఆరోగాయునికి 
2.23 లక్షల కోట్ల న్ 
కేట్యించారు. ఈ బడజె ట్ రికారు్డ  
సాథి యిలో 137 శాతం పరిగింది.

పతకా శీర్షిక జతీయ వైదు్యల దినోత్సవం
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పడకలునా్యి. మారిచా 2020 నాటకి 10,000గా ఉన్ ఐసల్ష్న్ 
పడకలు, ఏప్రిల్ 2021 నాటకి 14.88 లక్షల పడకలకు పరిగాయి. 
అదేవిధంగా గత ఏడాది మారిచాలో 2,168 ఐసీయూ పడకలు 
మాత్రమే ఉండగా.. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నాటకివి 81,000కు 
పరిగాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.15,000 కోట్లను కేట్యించడం 
దా్వరాపర్క్షలు, లా్యబోరేటరి కిటు్ల , వరుచాయువల్ వేదికలు, టీకాల 
కోసం పరిశోధనలు, పీపీఈ కిటు్ల , ఎన్ –95 మాసుకాలపై 
దృష్్టసారిసుతుంది. ఫలితంగా ఈ మహమామీరి వచిచాన తొలినాళ్లలో 
పీపీఈ కిట్ల కోసం ఇతర దేశ్లపై ఆధారపడిన భారత్, ప్రసుతుతం 
ఇతర దేశ్లకు ఎగ్మతి చేస సాథి యికి ఎదిగింది. పీపీఈ కిట్ల 
తయార్ కోసం, కేంద్ర ప్రభుత్వం 110 దేశ్య తయార్దారులను 
గ్రితుంచింది. కరోనా వైరస్ కు అడుడు కట్ట వేసందుకు జూన్ 5, 2021 
నాటకి భారత్ 1,268 ప్రభుత్వ పర్క్షా ప్రయోగశ్లలను, 1,356 
ప్రైవేట్ ప్రయోగశ్లలను ఏరా్పటు చేస్ంది. దేశంలో కరోనావైరస్ 

సంక్రమణను గ్రితుంచేందుకు మరిని్ పర్క్షా, నమూనాల సకరణ 
సౌకరా్యలను ఏరా్పటు చేసతుంది. 
ఈ మహమా్మర్తో పోరాడ్ందుకు 7 చిట్కాలు

ఈ మహమామీరిని అరికటే్టందుకు ఎలాంట నివారణ ల్దా 
మందులు ల్ని సమయంలో... జనాభా పరంగా, వైవిధ్యంలోన్ 
ప్రపంచంలోనే రండో అతిపదదు దేశమైన భారత్ కు ఇది ఒక సవాలుగా 
నిలిచింది. కానీ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకోవిడ్ 19తో 
పోరాడందుకు ఏడు సురక్తమైన విధానాలను పాటంచ్లని 
చపా్పరు. అవి వయోవృద్ులను జగ్రతతుగా చూసుకోవడం, సామాజిక 
దూరానికి కటు్ట బడి ఉండటం, ఆయుష్ దా్వరా రోగనిరోధకతను 
పంచుకునే ప్రోటోకాల్్స ను పాటంచడం, ప్రతి ఒకకారి మొబైల్ 
ఫ్న్ లో ఆరోగ్య సతు యాప్ వాడటం, ఓపిక, పేద ప్రజలకు, 
అవసరం ఉన్వారికి సాయం చేయడం, అత్యంత ముఖ్యంగా 
కరోనా యోధులకు గౌరవమివ్వడమని చపా్పరు. 

మన తలి్ల మనకు ఒకసారే పుటు్ట కనిసాతురు; కానీ వైదు్యలు మాత్రం మనకు ఎనో్సారు్ల  
పునరజీనమీనిసాతురు. ఈ సంక్షోభ సమయంలో, ఆసుపత్రులో్ల  తెల్లట వసాత్ర లతో కనిపించే వైదు్యలు, 
నరు్సలు మనకు దైవస్వరూపులుగా నిలిచ్రు. వారి ప్రాణాలను పణంగా పట్ట మర్ మన జీవితాలను 
కాపాడుతునా్రు. వైదు్యలు మన ప్రాణాలను కాపాడతారు, కానీ మనం ఎప్పటకీ వారి రుణాని్ తిరిగి 
చలి్లంచల్ం. దేశ్నికి సవ చేసతున్ వారిని ప్రతి సందర్ంలో గౌరవించడం మనందరి బాధ్యత.

–  నరంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

2017 నుంచి 2021 మధ్యలో సైన్యం 
నుంచి పదవీ విరమణ పందిన 400 

ఎక్్స–ఎఎంస్/ఎస్ ఎస్ స్ వైద్య 
అధకారులను 11 నెలల కాలానికి 

గాను ఒప్పంద ప్రాతిపదికన 
నియమించ్రు. ష్ర్్ట సర్్వసు 

కమిష్న్ వైదా్యధకారులకు కూడా 
డిసెంబర్ 31, 2021 వరకు 

పడిగింపు ఇచ్చారు. 

మ్జీ సై నికుల 
ప్త్ర

టీకా అంద్బాటుని పంచడం

భవిషయుత్ కోసం ఆరోగయుకరమై న, 
స్రక్షితమై న భారత నిరా్మణం

ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగ 
తయార్దారులను టీకా 
ఉత్పతితు కోసం గ్రితుంపు

కోట్లను టీకా ఉత్పతితుని పంచేందుకు రండు 
కంపనీలు – స్రమ్ 
ఇన్ స్్టట్్యట్(రూ.3000 కోటు్ల ), భారత్ 
బయోటెక్(రూ.1500 కోటు్ల )కు కేట్యింపు

n భారత్ మే 26 నాటకి 200 మిలియన్ 
టీకాలను తన ప్రజలకు అందజేస్, 
ప్రపంచంలో టీకాను అత్యంత వేగంగా 
వేసతున్ రండో దేశంగా భారత్ నిలిచింది.

12 

రూ
 45

00 

n ముందు వరుస కారిమీకులతో దశల వార్గా టీకా 
కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. ఆ తరా్వత టీకాను 45 
ఏళ్్ల  పైబడిన వారికి అందించ్రు. ఇప్పుడు 18 నుంచి 
45 ఏళ్ల వారందరికీ టీకాను వేసుతునా్రు.   

పిల్ల లకు పిఎం కేర్్స
n కోవిడ్  సమయంలో ఎవరైతే తమ 
తలిలుదండ్రులను కోలోపుయి అనాథలుగా 
మారతారో ఆ పిలలులకి రూ.10 లక్షలను 
ఫిక్్స డ్  డిపాజిట్ గా జమ చేస్తుర్. ఈ 
మొతాతునినా 18 ఏళ్లు నిండిన తరావాత 
అందిస్తుర్. 
n పాఠశాలలో ఉచిత విదయూను 
కలిపుస్తుర్. అల్గే ఉననాత విదయూ కోసం 
ఆర్థిక స్యం చేస్తుర్. 
n ఆయుష్్మన్ భారత్ పథకం కింద 
రూ.5 లక్షల వరకు ఉచితంగా చికిత్స 
చేసే సదుపాయానినా కలిపుస్తుర్, దీని 
ప్రీమియానినా పీఎం కేర్ ఫండ్ నుంచే 
చెలిలుస్తుర్.

n  2014 తరావాత పలు దశలోలు కొతతుగా 184 
వైదయూ కాలేజీలు ఏరాపుటయాయూయి. అదనంగా 
గత ఏడ్ళలులో 30,000 మెడికల్ స్టలు కూడా 
పెర్గాయి. 2014 వరకు కేవలం 50,000 
మెడికల్ స్టేలు ఉండ్వి. 

n  గ్రామీణ, పటటుణ ప్రాంతాలలో ఆరోగయూ, 
సంక్షేమ కేంద్రాలను పెంచేందుకు మర్నినా 
పెటటుబడులు 

n  భవిషయూత్ లో వచేచే ఏ మహమా్మర్నైనా 
ఎదురకానేందుకు సిదధింగా ఉండటం కోసం 
అనినా జిల్లుల ఆస్పత్రులలో అంట వాయూధుల 
బాలుక్ ల ఏరాపుట

n  అనినా జిల్లులలో ల్యూబ్ నెట్ వర్కా, 
మహమా్మర్ నిరవాహణ కోసం ప్రజా ఆరోగయూ 
కేంద్రాలలో ఇంటిగ్రేటెడ్ పబ్లుక్ హెల్తు 
ల్యూబోరటరీలు ఏరాపుట

2014 వరకు 7 ఎయిమ్్స ఉంటే, ఇప్పుడవి 
22కి పెర్గాయి
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కరోనాపై యుదధిం

టెసి్ట ంగ్, టే్ర సింగ్, టీ్ర ట్ మంట్ లతో ప్టు వేగవంతమై న టీకాల ప్ర భావం

కోవిడ్ రెండో దశలో తగ్గు తున్న 
కేసులు

 “ఏదనైా ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు విజేతలు వెనుకడుగు వేయరు, పర్సిథితిని ఎదుర్కొనందుకు ఎంతటి 

కష్ట మైన మారాగా నిని అయినా ఎంచుకుని దానిని అధిగమిసాతి రు“ అననిది వేదోకి తి. కోవిడ్ కు వ్యతిరకంగా పోరాటం 

చేయడంలో భారత్  ఇదే విధానానిని అనుసర్ంచ్ంది. భారత్ బలమైన సంకల్పునికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా 

నిలుసోతి ంది. దీని దావారా టెసి్టంగ్, ట్రేసింగ్, ట్రీట్ మంట్ తో పాటు టీకాల కార్యక్రమానిని వేగవంతం 

చేయడం అన ప్రాథమిక స్త్రానిని అనుసర్స్తి ... కరోనా ల్ంటి మహమామార్ని ఎదుర్కొనడంలో మనం 

సఫలీకృతమవుతునానిం.  అంతకుముందు రోజుకు సుమారు 4 లక్షల వరకు కరోనా కేసులు నమోదయ్్యవి. 

ప్రసుతి తం ఇవి 60 వేలకు తగాగా యి. క్రియాశీలక కేసులు కూడా ప్రసుతి తం 9 లక్షల కంటే తకుకొవే.

ఈ ఏడాది మారిచా 17న అని్ రాష్ట్ర ల 
ముఖ్యమంత్రులతో జరిగిన సమావేశంలో, ప్రధాన 
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కరోనా కేసులు వేగంగా 
పరుగ్తోన్ నేపథ్యంలో మూడు విష్యాలను దృష్్టలో 
పటు్ట కోవాలని సూచించ్రు. అవేమిటంటే – ఆర్  టీ 
పీసీఆర్ పర్క్షల సంఖ్యను పంచడం; అతి చిన్వైన కట్టడి 
చర్యల మండలాల( మైక్రో కంటైన్ మంట్ జోన్ల) ఎంపిక 
విష్యంలో ఎటువంట అలసత్వం ల్కుండా కఠినంగా 
ఉండటం ; కోవిడ్ సదుపాయాలను పంచడంతో పాటు 
టీకాలు వేస ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడం అని నొకికా 
చపా్పరు. 

గ్జరాత్ కరోనా రండో దశలో కనీసం ఒకకా రోజు 
కూడా లాక్ డౌన్ విధంచకుండా పరిస్థితిని అదుపులో 
ఉంచగలిగింది అంటే నిజంగా నమమీశక్యంగా ల్ని 
వాసతువం. వారాంతరాలో్ల  ప్రభుత్వ కారా్యలయాలు 
మూస్వేస్నా, ప్రైవేట్ కారా్యలయాలకు స్వచ్ఛందంగానే 
మూస్వేసందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. రాత్రి కరూఫూయుతో 
పాటు రాష్ట్రంలో మైక్రో కంటైన్ మంట్ల ప్రాంతాల 
విష్యంలో ప్రభుత్వం కఠినమైన పర్యవేక్షణ 
కొనసాగించింది. పర్క్షలను వేగవంతం చేస్ంది. టీకాలపై 
ఎకుకావగా దృష్్టసారించింది. ఫలితంగా, జూన్ 15 
నాటకి ఆ రాష్ట్రంలో క్రియాశ్లక కేసులు 10,000 కంటే 
తకుకావగా నమోదయా్యయి. 

జూన్ 7 నాటికి లక్షకు దిగువకు పడిన కేస్ల 
సంఖయు, జూన్ 15 నాటికి 60,000కు చేరిక
 భారత్ లో మనం రోజువార్ కరోనా సకిన 

కేసులను తీసుకుంటే, చివరిసారిగా లక్షకు పైగా 
కేసులు నమోదైంది జూన్ 7 నాడ. ఆ తరా్వత 
జూన్ 11 నాడు, వారం రోజుల వ్యవధలో 
సగటున రోజువార్ కేసుల సంఖ్య95,101కు 
పడిపోయి, దాదాపు 67 రోజుల తరా్వత లక్ష 
కంటే తకుకావ కేసులు నమోదైనటు్ట  అయింది. మే 
8న రికారడుయిన 3.9 లక్షల కేసులలో ఇవి నాల్వ 
వంతు కంటే తకుకావే.      

 జూలై 8 నాటకి రోజువార్ కేసుల పాజిటవ్ 
రేటు 4.66 శ్తానికి, జూలై 16 నాటకి 3.48 
శ్తానికి తగ్డంతో...వరుసగా తొమిమీది రోజుల 
పాటు రోజువార్ కేసుల పాజిటవ్ రేటు 5 శ్తాని 
కంటే తకుకావగా నమోదైంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య 
సంసథి ప్రకారం, కనీసం 14 రోజుల పాటు 
కరోనా కేసుల పాజిటవ్ రేటు 5 శ్తం కంటే 
తకుకావగా నమోదైత్, కోవిడ్ పరిస్థితి అదుపులో 
ఉన్టు్ట  లెకకా. 20 రాష్ట్ర లు, కేంద్రపాలిత 
ప్రాంతాలో్ల  పాజిటవ్ రేటు 5 శ్తం కంటే 
తకుకావగా ఉంది. 

భారత్ లో రికవర్ రేటు(కోలుకునే 
వారి సంఖా్య రేటు) 

శ్తానికి చేరింది. 

ఇదే సమయంలో, మరణాల 
రేటు 1.28 శ్తానికి తగ్ింది. 
దేశంలో మొతతుంగా గ్రితుంచిన 
కేసులో్ల  కేవలం 3.09 శ్తం 

మాత్రమే క్రియాశ్లక రోగ్లు.

95.64 
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కొత్త  కేస్లతో పోలిస్్త , కోలుకుంటోన్ రోగుల సంఖయు అధికం

జూన్ 8 నుంచి 15 వరకు, భారత్ లో కరోనా సకిన రోగ్ల సంఖ్య వరుసగా ఎనిమిది రోజుల పాటు లక్ష కంటే తకుకావగా నమోదైంది. తొలి దశతో పోలిసతు 
రండో దశలో కేసులు భార్గా పరిగినప్పటకీ, అంత్ వేగంగా కేసుల సంఖ్య కూడా తగ్ింది. వారం వార్ పాజిటవ్ రేటు కూడా 4.39 శ్తానికి పడిపోయింది.

కొత్త కేసులు     కోలుకుంటోన్న రోగులు
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టీకాల కారయుక్ర మ్ని్ వేగవంతం చేస్ంద్కు రాష్్ట ్లకు ఉచితంగా టీకాలు
 కరోనాపై యుద్ంలో భారత్  ప్రపంచంలోనే అతిపదదు టీకాల 

కార్యక్రమాని్ నిర్వహిసతుంది. జూన్ 15 నాటకి, భారత్ లో 25 కోట్ల 
90 లక్షల మంది ప్రజలు టీకాలు వేయించుకునా్రు. జూన్ 15 వరకు 
29 కోట్ల మంది ప్రజలు టీకాల కోసం నమోదు చేసుకునా్రు. వీరిలో 
18 ఏళ్ల నుంచి 44 ఏళ్ల వారు 12 కోట్ల 24 లక్షలకుపైగా ఉండగా.. 
45 ఏళ్లకు పైబడిన వారు 16 కోట్ల 68 లక్షల కంటే ఎకుకావనే.

 టీకాలు ఇచేచా వేగాని్ పంచేందుకు, జూన్ 7న జతినుదేదుశించి 
మాట్్ల డిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కొతతు టీకా విధానాని్ 
ప్రకటంచ్రు. దీని ప్రకారం జూన్ 21 నుంచి దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో 
18 ఏళ్్ల  పైబడిన వారందరికీ ఉచితంగా టీకాలను అందుబాటులో 
ఉంచుతున్టు్ట  తెలిపారు. 

 మొతతుం టీకాల మోతాదులో్ల  రాష్ట్ర లకు 75 శ్తం ఉచితంగా 
కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిసతుంది. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు 25 శ్తం 
మోతాదులను అందిసతుంది. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు సవా ఛార్జీ కింద 
టీకా నిరేదుశిత ధరపై కేవలం రూ.150ను మాత్రమే వసూలు చేయాలి. 

 మరోవైపు కోవిడ్  చికిత్సకు సంబంధంచిన పరికరాలు, ఔష్ధాలు వంట 
వాటపై జీఎసీ్ట రేటును జీఎసీ్ట మండలి తగ్ించింది.       

సర్కొతతు ర్కార్డి స్థియిలకు చేర్న పరీక్షలు

రోజువారీ నిర్వహించే పరీక్షల సింఖ్యను భారత్ పించుతింది. కేసులు 
గరిష్ట స్థా యిలో ఉన్నప్పటి కింటే ఇప్్పడు ఎక్కువగా పరీక్షలు 
నిర్వహస్తింది. ప్రసు్త తిం దేశవా్యప్తింగా కోవిడ్ పరీక్షలను 2,600కి పైగా 
ల్్యబులు చేపడుతున్్నయి. 

క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ప్రధాన మంత్రి పూర్తి 
ప్రసంగాన్ని వినొచ్చు.
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సరకొత్త విప్లవానిక్ సూచిక
రాజకీయాలోలు అయినా, దౌతయూ సంబంధ విషయాలోలునైనా, 
ప్రజల జీవితాలను స్లభతరం చేయడంలోనైనా డిజిటల్ 

స్ంకేతికత ప్రాధానయూతను ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
కంటే బాగా ఎవర్ అరథిం చేస్కోగలర్. 2014లో దేశ 

బాధయూతలను తన భుజాలపైకి తీస్కుననాపపుటి నుంచి 
పాలనలో, పర్పాలనలో సర్కొతతు డిజిటల్ శకం 

ప్రారంభమైంది. ప్రజల జీవితాలను స్లభతరం చేసేందుకు 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ జూలై 1, 2015న ‘డిజిటల్ 

ఇండియా’ కారయూక్రమానినా ఆర్థిక వయూవసథికు అనుసంధానం 
చేశార్. ఆ సమయంలో కనీసం ఎవరూ ఊహించి 

ఉండర్, కోవిడ్ ల్ంటి ఒక సంక్షోభం వస్తుందని, ప్రజల 
జీవితాలను  స్ధారణ సిథితికి తీస్కొచేచేందుకు 

డిజిటలైజేషన్ ఒక ముఖయూమైన స్ధనంగా 
అవతర్స్తుందని..

‘‘కరోనా మహమా్మర్ సమయంలో, డిజిటల్ స్ంకేతికత మనకు 
కరోనాను సమరథివంతంగా ఎదురకానడం(కోప్)లో, ఒకర్కొకర్ 

సంబంధాలు కలిగి ఉండటం(కనెక్టు)లో, సౌకరయూవంతంగా 
జీవించడం(కంఫర్టు)లో, ఒకర్కొకర్ ఓద్ర్చేకునే(కనో్సల్) 

విషయాలోలు బాగా స్యం చేసింది. డిజిటల్ మాధయూమం ద్వారా, 
మన పని మనం చేస్కోగలిగాం, మన ప్రియమైన వార్తో రోజూ 

మాట్లుడుకోగలిగాం, ఇతర్లకు స్యం చేయగలిగాం. 
భారత్ లో ఉననా స్రవాత్రిక, ప్రతేయూకమైన బయోమెట్రిక్ డిజిటల్ 

గుర్తుంపు వయూవసథి – ఆధార్ , పేద ప్రజలకు సర్యైన సమయంలో 
ఆర్థిక స్యం అందించేందుకు స్యం చేసింది. విద్యూర్థిలకు 
తక్షణ స్యంగా భారత్ లో మేము రండు ప్రజా డిజిటల్ విద్యూ 
కారయూక్రమాలు – సవాయం, దీక్షాలను సమరథివంతంగా చేపట్టుం.

– ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

డిజిటల్ ఇెండియా
ప్రతిష్టుత్మక పథకం డిజిటల్ ఇండియా
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విద్యలో అయినా, చలి్లంపులు చేయడంలోనైనా, పింఛను 
కోసం జీవిత ధృవీకరణకు, ఏదైనా ప్రభుత్వ పథకానికి 
దరఖాసుతు చేసుకోవడంలోనైనా.. డిజిటలైజేష్న్ అనేది ఒక 

మాధ్యమంగా నిలిచింది. డిజిటల్ ఇండియా ప్రజలు తమ ఆకాంక్షలను 
నెరవేరుచాకునేందుకు సరికొతతు రకకాలను అందిసతుంది. కేరళలోని 
ఎరా్కుళం రైల్్వ స్టష్న్ లో ఒకప్పుడు సామాను్ల  మోసుకళ్్ల కూల్గా 
పనిచేస్న శ్రీనాథ్ జీవితమే ఈ మారు్పకు ఉదాహరణ. ఆయన తన 
పనిచేసుకుంట్నే ప్రభుత్వ ఉద్్యగం కావాలని కలలు కనా్డు. శ్రీనాథ్ 
ఆరిథిక పరిస్థితి అప్పుడు అంతంత మాత్రమే కావడంతో, ‘డిజిటల్ 
ఇండియా’ కార్యక్రమం కింద, రైల్్వ స్టష్న్ లో ఏరా్పటు చేస్న వై–ఫై 
దా్వరా తన చదువులను కొనసాగించ్డు. శ్రీనాథ్ ప్రసుతుతం కేరళ పబి్లక్ 
సర్్వస్ కమిష్న్ పర్క్షలలో అర్హత సాధంచ్డు. 

రాజసాతున్ లో అలా్వర్   జిలా్ల కు చందిన స్హలత యోగి తాను 
మాత్రమే డిజిటల్ లావాదేవీలు చేయకుండా, తనతో పాటు 200 మంది 
మహిళలకు శిక్షణ ఇచిచా 1600 కుటుంబాల జీవితాలలో మారు్పలు 
తీసుకొచిచాంది. 12వ తరగతి వరకు చదివిన లంబోదర్ మాఝికి ఎకకాడా 
కూడా ఉద్్యగం దొరకల్దు. ఒకరోజు యూట్్యబ్ లో డిజిటల్ ఇండియా 
గ్రించి తెలుసుకునా్డు. ఆ తరా్వత ఉమమీడి సవా కేంద్రం(కామన్ 
సర్్వస్ సెంటర్  )ను ప్రారంభించ్డు. ఇప్పుడు మాఝి తనకు తానుగా 
సా్వవలంబన సాధంచడమే కాక, ఆయనకు ఒక ఉద్్యగం ఉంది, తనతో 
పాటు మరో ముగ్్రికి తన సవా కేంద్రంలోనే ఉపాధ కలి్పసుతునా్డు. 

న్తన భారతం డిజిటల్ లావాదేవీల వైపుగా పయనిసుతుందని 
చప్పుకోవడానికి ఇవి కేవలం కొని్ విజయవంతమైన ఉదాహరణలు 
మాత్రమే. ఇలాంట విజయగాథలు మరనో్ ఉనా్యి. ‘‘మనసు ఉంటే, 
మారం్ ఉంటుంది’’ అనే నానుడి,  డిజిటల్ ఇండియా శకంలో ఒక 
సంభ్్యకితుగా(త్లికైన మాటగా) మారిపోయింది. డిజిటల్ పవర్ అనేది 
ఇప్పుడు అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా మారింది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ మాట్్ల డుతూ, ‘‘ఎం–గవర్న్్స ల్దా మొబైల్ గవర్న్్స దా్వరా 
ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలని్ ఇప్పుడు మొబైల్ ఫ్న్ దా్వరా అందుబాటులో 
ఉంటునా్యి. ”అని తెలిపారు. గత ఆరేళ్లలోనే, భారత్ లో ఇంటర్ట్ 
వినియోగదారులు రండింతలకు పైగా పరిగారు. 2014 మధ్య కాలంలో, 
ఇంటర్ట్ వినియోగదారులు 30–35 కోట్ల మధ్య ఉంటే, ఈ సంఖ్య 
ఇప్పుడు 70 కోట్లకు పరిగింది. అదేవిధంగా 2015–2020 మధ్య 
కాలంలో వైర్  లెస్ డట్ వినియోగం కూడా 56 శ్తం పరిగింది. ఒకోకా 
జీబీ డట్ ధర 96 శ్తం తగ్ింది. భారత సామీర్్ట  ఫ్న్ మారకాట్ అమరికాను 
వెనకికా నెటే్టస్ంది. ఇంటర్ట్ పేద, ధనికులకు మధ్య అంతరాని్ 
తొలగించింది. డిజిటల్ ఇండియా పథకానికి మూడు ముఖ్యమైన 
అంశ్లునా్యి. అవి ఒకట, డిజిటల్ సాంకేతికత ప్రాధాన్యతపై ప్రతి 
ఒకకారికి అవగాహన కలి్పంచ్లి ; రండు, ప్రజలకు డిజిటల్ పాలనను, 
సవలను అందించ్లి ;మూడు, ప్రతి ఒకకా పౌరునికి డిజిటల్  సాధకారికత 
కలి్పంచ్లి. 

డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం ఉదేదుశ్యం ప్రజ సవలను డిజిటైజ్ 

ఈ–క్రాంతి: ఈ కార్యక్రమం 
కింద పలు సవలు ప్రజలకు 
ఎలకాట్ర నిక్ గా అందుబాటులో 
ఉంటునా్యి. 

అందరికీ సమాచ్రం: దీని పేరు 
సూచిసుతున్టు్ల , సమాచ్రం 
అందరికీ అందించబడుతోంది. 

ఎలకాట్ర నిక్్స ఉత్పతితు: భారత్  
ఎలకాట్ర నిక్  ఉత్పతుతుల 
విడిభాగాల కోసం 
దిగ్మతులపై ఆధారపడట్ని్ 
తగ్ించుకోవాలని ప్రభుత్వం 
లక్షష్ంగా పటు్ట కుంది. 

ఉద్్యగాల కోసం ఐటీ: 
ఇన్ ఫరేమీష్న్ టెకా్లజీని 
ఆధారంగా చేసుకుని జరిగే 
కొని్ పనుల దా్వరా మరిని్ 
ఉద్్యగావకాశ్లు 
కలి్పంచబడుతునా్యి. 

ఎర్్ల హార్వస్్ట కార్యక్రమం: ఇది 
పాఠశ్లలు, కాల్జీలలో 
విదా్యరుథిల, అధా్యపకుల 
హాజరుకు సంబంధంచినది.

ఈ–గవర్న్్స: దీని కింద 
సాంకేతికత దా్వరా పాలన, 
పరిపాలన 
మరుగవుతోంది.

పబి్లక్ ఇంటర్ట్ యాక్సస్ 
కార్యక్రమం: ఈ కార్యక్రమం 
కింద ఇంటర్ట్ సవలు 
అందించబడుతునా్యి. 

టెలిఫ్న్ సవలు: 
పౌరులందరికీ టెలిఫ్న్ సవల 
సౌలభ్యం కలి్పంచబడుతోంది. 

బ్రాడ్ బా్యండ్ జతీయ 
రహదారులు: బ్రాడ్ బా్యండ్ 
జతీయ రహదారులతో 
గ్రామాలు, నగరాలకు 
అనుసంధానం 
కలి్పంచడం.
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ఈ తొమ్మిది అెంశాలప ైడిజిటల్ 
ఇెండియా ప్రత్యోక దృష్టి :
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చేస్, ప్రజలను డిజిటల్ గా అక్షరాసు్యలుగా చేయడమే. 
ప్రజల అవసరాలకు ఆన్ లైన్ పరిష్కారాలను అందిసూతు భారత్ ను డిజిటల్ 

ఆరిథిక వ్యవసథిగా మారాచాలని డిజిటల్ ఇండియా ప్రచ్ర కార్యక్రమం లక్షష్ంగా 
పటు్ట కుంది. ఈ కార్యక్రమం ప్రధానంగా దృష్్టసారించిన అంశ్లలో 
‘వా్యపారాలను సులభతరం చేయడం’, ‘కృత్రిమ మేధసు్స(ఆరి్టఫిష్యల్ 
ఇంటెలిజెన్్స)’ ఉనా్యి. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం ఈ దిశగా పనిచేసతుంది. 
దేశ భద్రతకు ప్రమాదం కలిగించే చ్లా విదేశ్ యాప్ లను కూడా కేంద్ర 
ప్రభుత్వం నిషేధంచింది. భారతీయ ఐటీ నిపుణుల ఆకాంక్షలకు అనుగ్ణంగా,  
డిజిటల్ ఇండియా కింద ఆతమీనిర్ర్ భారత్ యాప్ ఇనొ్వేష్న్ ఛాలెంజ్  
కూడా ప్రారంభమైంది. ఈ ఛాలెంజ్  ఎంతో సానుకూలమైన ఫలితాలను 
కనబరించింది. 

దేశ్భివృద్ికి అవసరమైన మరింత మానవ కేంద్రీకృత విధానం (ప్రతి 
నిర్ణయం కూడా ప్రజల అవసరాలకు, డిమాండ్ లకు అనుగ్ణంగా తీసుకుని, 
అమలు చేయడం) డిజిటల్ ఇండియా వల్లనే సాధ్యమైంది. పదదు ఎతుతున 
వాడుతోన్ సాంకేతికత ప్రజల జీవితాలో్ల  పలు సానుకూల మారు్పలను 
తీసుకొచిచాంది. మనిష్ గౌరవానికి, సాంకేతికతతో విడదీయరాని సంబంధాని్ 
కలిగి ఉంది. కోట్ల మంది రైతులకు కేవలం ఒకే కి్లక్ తో నగదు సాయం 
అందుతోంది. కరోనా నేపథ్యంలో లాక్ డౌన్ విధంచడంతో, భారత్ లోని పేద 
ప్రజలకు సాంకేతికత పరిజఙా నమే సరియైన, సత్వర సాయాని్ అందించింది. 
నేడు భారత్ లో ఎకకాడో మారమూల ప్రాంతంలో నివస్ంచే గరి్ణీలు కూడా 
సురక్తంగా తమ బిడడుకు జనమీనిచేచాందుకు మరుగైన సదుపాయాలు 
అందుబాటులో ఉంటునా్యి. మారుమూల ప్రాంతాలో్ల  నివస్ంచే పిల్లలు 
కూడా చదువుల విష్యంలో మరుగైన సౌకరా్యలను పందుతునా్రు. చిన్ 
రైతులు కూడా మారకాట్ లో మరుగైన ధరను పందుతుండటంతో, పంట 
పండించడంలో రైతులు మరింత విశ్్వసం కనబరుసుతునా్రు. 

ఇది మాత్రమే కాక, కొని్ నెలలో్ల నే కొతతుగా కొని్ లక్షల బా్యంకు ఖాతాలు 
తెరవటం, ప్రయోజనాలను నేరుగా పేద ప్రజల ఖాతాలో్ల కి జమ చేయడం, 
ఆరిథిక అవసరాలకు నిధులు అందించడం, వయో వృద్ులందరికీ పింఛను.. 
ఇవనీ్ కూడా డిజిటల్ ఇండియా వల్లనే సాధ్యమైంది. అంత్కాక, సమాచ్రం, 
విద్య, సీ్వయ సంరక్షణ, ఆరిథిక ఇంకూ్ల జన్, చిన్, గ్రామీణ పరిశ్రమలు, సహజ 
వనరుల సంరక్షణ, పరిశుభ్రమైన ఇంధనం వంట కొని్ రంగాలో్ల  సరికొతతు 
అవకాశ్లు పుటు్ట కొసుతునా్యి. ఇది పాలనలో కూడా మారు్పలు తీసుకొచిచాంది, 
పాలనను మరింత పారదర్శకంగా, జవాబ్దార్తనం ఉండలా, సులభతరమైన 
ర్తిలో అందుబాటులో ఉండలా, ప్రజల భాగసా్వమ్యం ఉండలా మారిచాంది. 
అంత్కాక సవలకు సదుపాయాలను కలి్పంచడం, మానవ వనరుల అభివృద్ికి 
ఉత్పతుతులను తయారు చేయడం, పౌరులకు సాధకారికత కలి్పంచడంలో 
ప్రభుతా్వనికి సాయం చేయడం, డిజిటల్ అక్షరాస్యతను ప్రోత్సహించడం 
వంట వాటలో్ల  అవకాశ్లను కలి్పంచేందుకు డిజిటల్ ఇండియా అనేది అతి 
పదదు సైబర్ ప్రపంచంగా మారింది. డిజిటల్ ఇండియా యువతకు ఉపాధ 
అవకాశ్లు కలి్పంచడం, ఆదాయాని్ సమకూరచాడంలో కూడా కీలకంగా 
మారింది.   

డిజిటల్ స్వివలెంబన 
దిశగా పయనెం
ఆత్మనిర్భర్ భారత్  గుర్ంచి మాట్లుడుకుంటే, ఇది కేవలం 
ఆర్థిక స్వావలంబనకు చెందినది మాత్మే కాదు. డిజిటల్ 
స్వావలంబన కూడా భారత్ ను సవాయం సమృదిధి దిశగా 

తీస్కెళలుడంలో ఎంతో కీలకమైన సహకారానినా 
అందిస్తుంది.

బాయూంక్ సేవలు ప్రస్తుతం 
ముఖరహితంగా, కాంట్క్టు  
లెస్ గా, నగదు రహితంగా 
మారాయి. యూపీఐ ద్వారా 
24x7 గంటల పాట 
సేవలందించబడుతనానాయి. 
170కి పైగా బాయూంకులు 
భీమ్(BHIM) యాప్ ద్వారా 
అనుసంధానమై, 
ల్వాదేవీలలో సర్కొతతు 
ర్కార్డి సృషిటుంచాయి. 
పేద ప్రజలకు, రైతలకు, మధయూ 
తరగతి ప్రజలకు, దేశంలోని 
ప్రతి ఒకకార్కీ రూపే కార్డి 
అనేది అతయూంత ఇషటుమైన 
కార్డిగా మార్ంది. డి.బ్.టి, 
జన్ ధన్–ఆధార్–మొబైల్ 
ద్వారా లక్షల్ది మంది 
అర్హులైన లబ్దిద్ర్లకు ఆర్థిక 
స్యం ప్రభుతవాం 
చేకూర్చేంది. 2020లో డిజిటల్ 
ల్వాదేవీలోలు భారత్  
ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా 
నిలిచింది. 

ప్రతిష్టుత్మక పథకం డిజిటల్ ఇండియా

భారత్

కేంద్ర ప్రభుతావానికి చెందిన 
డిజిటల్ ఇండియా పథకం 
కింద దేశంలోని మార్మూల 
ప్రాంతాలకు కూడా ఇంటరనాట్ 
చేర్కుంది. మీడియా నివేదికల 
ప్రకారం, ఇపపుటి వరకు ఫోన్, 
ఇంటరనాట్  లేని చైనా, నేపాల్ 
కు దగ్గరగా ఉననా పితోడ్ గఢ్ 
ప్రాంతాలోలు వీశాట్ ద్వారా 
డిజిటల్ ప్రపంచంతో 
అస్సంధానం.

1 ట్రిలియన్
డాలరలు డిజిటల్ ఆర్థిక వయూవసథిగా 

మారందుకు పయనం

2025 నాటికి
5.5 నుంచి 6 కోటలు
ఉదోయూగావకాశాలు ఉండ్ 

అవకాశం

2039  
సేవలు, బ్లులు చెలిలుంపులు ఉమాంగ్ యాప్ లో 13 
భాషలోలు అందుబాటలో ఉనానాయి. 3.75 కోటలుకు 

పైగా డౌన్ లోడలుతో 25 కోటలు మంది నమోదిత 
వినియోగద్ర్లునానార్. 

కేంద్ర, రాష్ట్రాలకు చెందిన అనినా ఇతర సేవలను ఈ 
వేదికపైకి తీస్కొచేచేందుకు ప్రయతానాలు 

జర్గుతనానాయి.
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కోవిడ్ సంక్షోభంలో కీలకంగా మ్రిన 
డిజిటల్ ఇండియ్
నేడు ప్రతి ఒకకారికీ ఆరోగ్య సతు యాప్, టెలిమడిస్న్ సవ ఈ–సంజీవని గ్రించి తెలిస 
ఉంటుంది. ఇది డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం దా్వరానే సాధ్యమైంది. ఆరోగ్య సతు అనేది 
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎకుకావగా డౌన్ లోడ్ అయిన కరోనా వైరస్  కాంట్కు్టను గ్రితుంచే 
యాప్ గా నిలిచింది. అదేవిధంగా ఈ–సంజీవని లక్షలాది మంది రోగ్లకు ఇళ్ల వదదునే 
ఆరోగ్య సవలు పందేలా సాయం చేస్ంది. ముఖ్యంగా కరోనా మహమామీరి సమయంలో 
మైగవ్ వెబ్ సైట్, డిజిటల్ ఇండియా కింద చిత్ర రూపాలు, దృశ్్యల దా్వరా ప్రత్్యక 
అవగాహన కార్యక్రమాలను చేపట్టంది. 

డిజిటల్ గ్రామాలు : దేశంలో లక్ష గ్రామాలు 
డిజిటల్ గ్రామాలుగా మారుతునా్యి. ఈ  
గ్రామాలో్ల  అధునాతన సౌకరా్యలని్ 
అందుబాటులో ఉండబోతునా్యి. ఈ 
గ్రామాలో్ల  ఏటీఎం, ఇంటర్ట్, దుకాణాలో్ల  
డిజిటల్ వాలెట్, డెబిట్ కారుడు  దా్వరా చలి్లంపు 
చేసుకునే సౌకర్యం ఉండనునా్యి. అంత్కాక 
ప్రభుత్వం చిన్ బా్యంకులను, హోటల్ 
బ్కింగ్ లను, మొబైల్ ఫ్ను్ల , డీటీహెచ్  ర్ఛార్జీ, 
మొబైల్ వై–ఫై, హాట్ సా్పట్ వంట సౌకరా్యలను 
ఈ గ్రామాలలో అందిసతుంది.

డిజిసేవక్  : డిజిసవక్ అనేది దేశంలోని 
పౌరుల కోసం తీసుకొచిచాన ఆన్ లైన్ స్వచ్ఛంద 
సవక వేదిక. ఈ వేదికపై స్వచ్ఛంద సవకులకు 
ప్రభుత్వ విభాగాలు, ఏజెనీ్సలు ఉద్్యగాలను 
కలి్పసాతుయి. వారి నైపుణా్యలు, ఆసకితు మేరకు 
వారు తమకు నపే్ప ఉద్్యగాలను ఎంపిక 
చేసుకోవచుచా.

  ప్రధాన మంత్రి డిజిటల్ సాక్షరతా అభియాన్ 
కింద, ఆరు కోట్ల మందిని డిజిటల్ గా 
అక్షరాసు్యలను చేసుతునా్రు. దీని కింద 
అంగన్ వాడీ ల్దా ఆశ్ కారిమీకులకు 
సాధారణ సాంకేతిక పరిజఞా నంపై శిక్షణ 
ఇసుతునా్రు. అంత్కాక దేశంలోని అని్ 
రాష్ట్ర లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలో్ల ని రేష్న్ 
దుకాణాదారులకు కూడా సాంకేతిక 
పరిజఞా నం కలి్పసుతునా్రు. దీంతో మన 
‘సంప్రదాయ ఆరిథిక వ్యవసథి’ ‘డిజిటల్ ఆరిథిక 

వ్యవసథి’గా మారడం వేగవంతం కానుంది. 
 డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా 

మైగవ్ మొబైల్ యాప్ ను అభివృద్ి చేశ్రు. 
ఇది దేశ్నికి, సమాజనికి చందిన పలు 
అంశ్లను, సమస్యలను పరిష్కారించేందుకు 
ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను, సలహాలను, 
సూచనలను ఇచేచాందుకు సాయం చేసుతుంది.

 ఆధార్, ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనాలు బదిల్, 
ఉమమీడి సవా కేంద్రం, డిజిలాకర్, మొబైల్ 
ఆధారిత ఉమాంగ్ సవ, మైగవ్, ఆయుష్మీన్ 
భారత్, ఈ–హాస్్పటల్, పీఎం–కిసాన్, ఈ–
నామ్, సాయిల్ హెల్తు కారుడు , స్వయం ప్రభా 
నేష్నల్ సాకాలర్  ష్ప్ పోర్టల్, ఈ–పాఠశ్ల 
వంట పలు కార్యక్రమాల దా్వరా డిజిటల్ 
ఇండియా కార్యక్రమం ప్రజల జీవితాలలో 
సానుకూల ప్రభావాని్ కలి్పంచింది. 

 అండమాన్, నికోబార్ దీవులలో 
సముద్రగర్ంలో ఆపి్టకల్ ఫైబర్ కేబ్ల్ 
అనుంధానించడంతో 4జీ మొబైల్ సవలు, 
టెలి–ఎడు్యకేష్న్, టెలి–హెల్తు, ఈ–
గవర్న్్స, దీవుల పరా్యటకం వంట సవలకు 
మరింత ప్రోతా్సహం లభిసుతుంది. దీని కోసం 
రూ.1,224  కోట్లను వెచిచాంచింది. 

 ధృవీకరణ పత్రాలు పందడం, లైసెను్స, 
ఆధార్ కారుడు , పాస్ పోరు్ట , బా్యంకింగ్, 
పింఛను వంట పలు ప్రభుత్వ సవలకు 
డిజిటల్ సౌకరా్యని్ 3.74 లక్షల ఉమమీడి 
సవా కేంద్రాలు(సీఎస్ ఈ) దా్వరా 
అందుబాటులో ఉంచింది. 

జాతీయ డిజిటల్ ఆరోగయూ మిషన్ : 
జతీయ డిజిటల్ ఆరోగ్య మిష్న్ కింద, ప్రతి 
భారతీయునికి ఆరోగ్య కారుడు  ఇసుతునా్రు. ఈ 
ఆరోగ్య కారుడులో రోగ్లకు సంబంధంచిన 
పర్క్షల నివేదికలు, రోగాలు, వైదు్యల పేరు్ల , 
మందులు వేసుకునే తీరు వంట 
సమాచ్రమంతా అందుబాటులో 
ఉంటుంది.

గ్రామాలోలు ఆపిటుకల్ ఫైబర్ నెట్ వర్కా : 
ఈ పథకం కింద, వెయి్య రోజులో్ల   ఆరు 
లక్షలకు పైగా గ్రామాలను ఆపి్టకల్ ఫైబర్  తో 
అనుసంధానం చేయాలని లక్షష్ంగా 
పటు్ట కుంది. 2014కి ముందు, దేశంలో 
కేవలం 59 పంచ్యతీలు మాత్రమే ఆపి్టకల్ 
ఫైబర్  తో అనుసంధానమై ఉనా్యి. ఇప్పట 
వరకు 1.58 లక్షల గ్రామాలు ఆపి్టకల్ ఫైబర్ 
సౌకర్యం పందాయి.

సర్కొతతు సైబర్ భద్రతా విధానం : 
దేశంలో సరికొతతు జతీయ సైబర్ భద్రతా 
విధానాని్ రూపందించ్రు.  సైబర్ 
భద్రతకు కలిగే విఘాతాలను 
ఎదురకానేందుకు భారతదేశం స్ద్ంగా 
ఉంది, వీటకి అనుగ్ణంగానే కొతతు వ్యవసథిలు 
అభివృద్ి చేసతుంది. సరికొతతు సైబర్ భద్రతా 
విధానాని్ త్వరలోనే అమలు 
చేయబోతునా్రు. 

లక్షదీవాప్ కి ఇంటరనాట్ సౌకరయూం : 
లక్షదీ్వప్ కు జలాంతర్ామి ఆపి్టకల్ ఫైబర్ 
కేబ్ల్  సౌకర్యం కలుగనుంది. మన దేశంలో 
1300కి పైగా దీవులునా్యి. వీటలో కొని్ 
భౌగోళిక ప్రాంతాని్ బట్ట, దేశ్భివృద్ిలో 
వాట ప్రాధాన్యత మేరకు సరికొతతు అభివృద్ి 
ప్రణాళికలను ఆవిష్కారించ్లనే పనిలో 
ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. 

మార్పు దిశగా
 సరకొత్త చరయోలు
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రతైుల ప్రయోజనార్ెం కనీస మద్దతు ధర(ఎెంఎస్ పీ) 
పెంపు, రలై్విలో ప్రజా భద్రత కోసెం అధునాతన 

సదుపాయాలు

మంత్్ర  మండలి నిర్ణ య్లు   

ప్రజల ప్రయోజనారథిం ఖర్ఫ్ కాల ప్రారంభానికి ముందే ఎంఎస్ పీని పంచడం ల్దా రైతులకు లబిదు చేకూరేచాందుకు యూరియా సరఫరాను 
ఎలాంట ఆటంకం ల్కుండా నిరంతరాయంగా చేపట్టడం ల్దా రైలు ప్రమాదాలను, ఢీకొటు్ట కోవడాలను అరికటే్టందుకు అధునాతన 
సౌకరా్యలతో దేశంలో రైళ్లను రూపందించడం ల్దా మోడల్ టెనెనీ్స యాక్్ట(నమూనా అద్దు చట్టం) దా్వరా సురక్తమైన నివాసానికి 

నిబంధనలను రూపందించడం వంట పలు నిర్ణయాలను... కేంద్ర మంత్రి మండలి తాజగా జరిగిన సమావేశ్లో్ల  తీసుకుంది.

రైతుల వారు పండించిన పంటలకు గిటు్ట బాటు అయే్య 
ధరలు పందేలా, ఆదాయాలను పంచే లక్షష్ంతో, కేంద్ర 
ప్రభుత్వం 2021–22 మారకాటంగ్ సీజన్ ఖర్ఫ్ పంటల 
ఎంఎస్ పీని పంచింది. 
ప్రభావం: ఎంఎస్ పి పంపుతో రైతులు తమ పంటపై అయే్య 
వ్యయం కంటే 5 నుంచి 65 శ్తం ఎకుకావ ప్రయోజనాలను 
పందుతారు. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులు 
పండించే పంటలకు అయే్య వ్యయానికి 50 శ్తం లాభాని్ 
కలుపుతూ ఎంఎస్ పీని అందిసుతుంది. గత ఏడాదితో పోలిసతు, 
‘నువు్వల’ పంట మదదుతు ధరను ఒకోకా కి్వంట్లుకు 
రూ.452 అత్యధకంగా పంచుతూ మంత్రి మండలి 
స్ఫ్రసు చేస్ంది. అంత్కాక ‘కంది’, ‘మినప’ పంటలకు 
అత్యధకంగా కి్వంట్లుకు రూ.300 వంతున పంచ్లని 
సూచించింది.  వేరుశెనగ, వెర్రి నువు్వలు(నైగర్ సీడ్ )లపై 
గత ఏడాది కంటే కి్వంట్లుకు రూ.275, రూ.235 చొప్పున 
ఎంఎస్ పీ పంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పంటల సాగ్లో 
వైవిధ్యం దిశగా రైతులను ప్రోత్సహించే లక్షష్ంతో కమిటీ 
ధరలో్ల  ఈ మారు్పలు చేపట్టంది.  

పంట
ఎంఎస్ పీ 
2020-21

ఎంఎస్ పీ 
2021-22

2021-22లో 
ఉతపుతితు వయూయం 

(కివాంట్లుకు/రూ)

(ఎంఎస్ పీ 
పెర్గుదల)

వయూయంపై 
రాబడి 

(శాతంలో)

వర్ (స్ధారణ) 1868 1940 1293 72 50
వర్ (గ్రేడ్-ఎ) 1888 1960 - 72 -
జొననా(హైబ్రిడ్) 2620 2738 1825 118 50
జొననా(మాలదిండి)^ 2640 2758 - 118 -
సజ్జ 2150 2250 1213 100 85
రాగి 3295 3377 2251 82 50
మొకకాజొననా 1850 1870 1246 20 50
కంది 6000 6300 3886 300 62
పెసర 7196 7275 4850 79 50
మినప 6000 6300 3816 300 65
వేర్శెనగ 5275 5550 3699 275 50
పొదుదితిర్గుడు 5885 6015 4010 130 50
సోయాబీన్్స(పస్పు) 3880 3950 2633 70 50
నువువాలు 6855 7307 4871 452 50
వెర్రినువువాలు(నైగర్ 

స్డ్)

6695 6930 4620 235 50

పతితు (పొటిటు పింజ) 5515 5726 3817 211 50
పతితు (పొడుగు పింజ)^ 5825 6025 - 200 -
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సంత ఇళ్ళు లేనివార్కి సుసిథిరమైన, అనిని రకాల వసతులతో అదదె ఇళ్లను అందించాలన ఉదేదెశ్యంతో ప్రభుతవాం మోడల్ 

టెనెన్్స యాక్్ట(నమూనా అదదె చట్టం)ను ఆమోదించ్ంది. దీనిని అమలో్ల కి తేవడం కోసం అనిని రాష్ట్రా లకు, కేంద్ర పాలిత 

ప్రాంతాలకు ఈ చట్ట  మారగాదర్శకాలను జార్ చేయనుంది.

 ప్రభావం: తాజ చట్టం ఆధారంగా ఇప్పటకే ఉన్ అద్దు చట్్ట లను తగిన 
విధంగా సవరించేందుకు ల్దా కొతతు చట్్ట లను రూపందించుకునేందుకు 
అని్ రాష్ట్ర లకు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఈ చట్్ట ని్ పంపనుంది.

 దేశవా్యపతుంగా అద్దు గృహాలకు సంబంధంచి చట్టపరమైన విధానాని్ 
సరిదిదదుడంలో సాయపడుతుంది. తదా్వరా మరింత అభివృద్ికి మారం్ 
సుగమమవుతుంది. 

 నిరాశ్రయుల సమస్యకు ఇది పరిష్కారం కలి్పంచి, అని్ ఆదాయ 
వర్ాలకు అద్దు ఇళ్లను అందుబాటులోకి తెసుతుంది. 

  దీని దా్వరా అభివృద్ి చందుతోన్ అద్దు మారకాట్ లో ప్రైవేట్ భాగసా్వమా్యని్ 
పంచి, వారి వా్యపారాల పరుగ్దలకు ద్హదం చేసుతుంది. నివాసయోగ్యమైన 
ఇళ్ల కొరత సమస్యన్ ఇది పరిష్కారిసుతుంది.   

మంత్్ర  మండలి నిర్ణ య్లు   

నిర్ణయెం 3

నిర్ణయెం 4

నిర్ణయం: యూర్యా ఉతపుతితులో స్వావలంబన స్ధంచే 
లక్షష్ంతో కేంద్ర ప్రభుతవాం కొతతు పెటటుబడుల విధానం 
2012ను తెలంగాణలోని రామగుండం ఫెర్టులైజర్్స, 
కెమికల్్స లిమిటెడ్(ఆర్ఎఫ్ స్ఎల్)కు కూడా వర్తుంచేటటటు 
ఆమోదం తెలిపింది. 
ప్రభావం: 2014లో కేంద్రంలోకి కొతతు ప్రభుత్వం వచిచాన తరా్వత, 
2019 నాటకి ప్రారంభమయే్య కరామీగారాలు కూడా రాయితీలు 
పందేలా కొతతు పటు్ట బడుల విధానాని్ తీసుకొచిచాంది. కానీ 2019 
తరా్వత ఉనికిలోకి వచిచాన కరామీగారాలకు మాత్రం ఇది వరితుంచడం 
ల్దు. యూరియా విష్యంలో స్వయం సమృద్ి సాధంచేందుకు 
2021లో ప్రారంభమయే్య కరామీగారాలకు కూడా రాయితీ ఇవా్వలని 
నిర్ణయించింది.

 ఈ పా్ల ంటు ఏడాదిలో 12 లక్షల 70 వేల మట్రిక్ టను్ల దేశ్య 
యూరియాను ఉత్పతితు చేయనుంది. తదా్వరా యూరియా 
దిగ్మతులపై ఆధారపడటం తగ్్తుంది. యూరియా ఉత్పతితుని 
దేశంలోనే చేపటే్టలా ఈ పథకాని్ మరింత విసతురించ్లని కేంద్ర 
ప్రభుత్వం యోచిసతుంది. 

 ఫెరి్టలైజర్్స కార్పరేష్న్ ఆఫ్ ఇండియాకు చందిన పాత 
యూనిటును పునరుద్రించేందుకు రూ.6,165.06 కోట్ల ఖరుచాతో 
గా్యస్ ఆధారితంగా పనిచేస గ్రీన్ ఫీల్డు వేప పూత యూరియా 
పా్ల ంటును కొతతుగా రామగ్ండం ఫెరి్టలైజర్్స, కమికల్్స 
లిమిటెడ్(ఆర్ఎఫ్ సీఎల్) ఏరా్పటు చేసతుంది. 

 దక్ణాది రాష్ట్ర లు, తెలంగాణతో సహా మధ్య భారత దేశ 
ప్రాంతాలలో యూరియా డిమాండ్ ను అందుకునేలా 
ప్రపంచంలోనే ఉన్తమైన సాంకేతికతో ఈ పా్ల ంటును ఏరా్పటు 
చేసుతునా్రు.

 ఈ ప్రాంతంలో ఆరిథిక వ్యవసథికు ఇది ఊతమివ్వడమే  కాకుండా, 
రహదారులు, రైల్్వలు, వాట సంబంధత పరిశ్రమల అభివృద్ికి 
సాయం చేయనుంది. 

నిర్ణయం: స్రక్షితమైన, సమరథివంతమైన రైలేవా 
సదుపాయాలను అందించడం కోసం, కేంద్ర ప్రభుతవాం 
భారతీయ రైలేవాకు 700 మెగాహెర్టుజ్ ఫ్రీకెవానీ్స బాయూండ్ లో 5 
మెగాహెర్టుజ్ స్పుకట్రమ్ ను కేట్యించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం 
తెలిపింది. 

 ప్రభావం: భారత్ లో 96 శ్తం రైల్్వ రదీదు భారం 34 వేల కి.మీ పట్్ట లపైనే 
ఉంది. ఇలాంట పరిస్థితులో్ల , ఏ ప్రభుతా్వనికైనా ప్రజ భద్రత అనేది అత్యంత 
ముఖ్యమైన బాధ్యతగా ఉంటుంది. దీని్ దృష్్టలో ఉంచుకునే, కేంద్ర 
ప్రభుత్వం రైల్్వకు సె్పకట్రమ్ కేట్యిసూతు విప్లవాతమీకమైన చర్యను తీసుకుంది. 

 అధునాతన విధానం: ఇప్పట వరకు రైల్్వ 2జీ సె్పకట్రమ్ ను మాత్రమే 
వినియోగించింది. కానీ ఇప్పుడు రైల్్వ రదీదుని, కమూ్యనికేష్న్ వ్యవసథిను 
మరింత సురక్తంగా మారేచాందుకు 4జీ సె్పకట్రమ్ కు చందిన కేట్యింపులను 
ప్రభుత్వం ఎకుకావగా చేస్ంది. ఇప్పట వరకు రైల్్వ కమూ్యనికేష్న్ వ్యవసథి 
అంతా ఆపి్టకల్ ఫైబర్  తోనే నడిచేది. కానీ ఆధునిక సె్పకట్రమ్ అందుబాటులోకి 
రావడంతో, ఇప్పట నుంచి ఇది రేడియో కమూ్యనికేష్న్ వ్యవసథికు 
మాధ్యమంగా ఉండనుంది. ఇది స్గ్ల్, కమూ్యనికేష్న్ వ్యవసథికు సాయం 
చేసుతుంది. 

 ‘ఇక రైళ్లు ఢీకొనవు’: ప్రయాణకులకు సురక్తమైన ప్రయాణాని్ 
అందించడం కోసం దేశ్యంగా అభివృద్ి చేస్న ‘మేడిన్ ఇండియా’ రైల్్వ 
తాకిడి నిరోధత వ్యవసథిను(ట్రైన్ కొలిష్న్ అవైడెన్్స స్స్టమ్) మంత్రి మండలి 
ఆమోదించింది. రైల్్వ ప్రయాణకుల భద్రత కోసం నాలుగ్ భారతీయ 
కంపనీలు ఈ యాంటీ–కొలిష్న్ స్స్టమ్ (రైల్్వ తాకిడి నిరోధత వ్యవసథిను) 
రూపందించ్యి. ‘మేకిన్ ఇండియా’ పథకం 
విజయవంతమవుతుందనడానికి ఇది అదు్తమైన ఉదాహరణలలో ఒకటగా 
ఉంది. 
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ఆర్క ఏకీకరణ

17 ఏళలు పాట జర్గిన చరచేలు, సంభాషణలు, సంప్రదింపుల తరావాత 2017లో జూన్ 30, జూలై 1, మధయూ అరథిరాత్రి 
సమయాన సమాఖయూ స్ఫూర్తుకి అసలైన ఉద్హరణగా జి.ఎస్ .టిని మన దేశం ఆవిషకార్ంచింది. దీనినా 

ప్రారంభించినపపుటి నుంచి, ఆర్థిక వయూవసథికు ఊతం ఇవవాడంలో  జి.ఎస్ .టి సహాయంగా మార్ంది. 500 రకాల 
స్స్ లు, పనునాల భారం నుంచి దేశానికి విముకితు కలిపుస్తు ప్రభుతవాం ఈ కీలక నిర్ణయం తీస్కుంది. ‘ఒకే దేశం – 
ఒకే పనునా’ లక్షాయూనినా నెరవేర్చేంది. గంగానగర్ నుంచి ఇట్నగర్ వరకు, లెహ్  నుంచి లక్షదీవాప్ వరకు దేశమంతా 
ఒకే రకమైన పనునా విధానానినా అమలోలుకి తెచిచేంది. కోవిడ్ మహమా్మర్ ఉననా ఈ కాలంలో కూడా, వర్సగా ఏడు 

నెలల పాట ప్రతి నెల్ రూ.లక్ష కోటలుకు పైగా జి.ఎస్ .టి వస్లు చేస్తు,  విజయవంతమైంది.

మనం ఆశంచ్న వసుతి వు ఎంత దూరంలో ఉనాని, అది లభంచడం ఎంత కష్ట మైనా, 

చేరుకోవడానికి అది ఎంత దూరంలో ఉనాని, అది మనకు అనవసరం... మొకకొవోని 

దీక్ష, పటు్ట దల, కృషితోన మనం దానిని సాధించగలం. చాణకు్యడు చెప్పున ఈ 

మాటలు జి.ఎస్ .టిని ఆవిషకొర్ంచడంలో ప్రభుతవాం చేసిన నిర్వారామ కృషికి సర్గాగా  

సర్పోతాయి.

“వా్యట్ కంటే జి.ఎస్ .ట చ్లా మరుగైనది. 
పను్లు అధకంగా ల్కపోవడంతో 
వసుతువులనీ్ తకుకావ ధరలకు 

వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటునా్యి’’ అంట్డు 
బీహారో్ల ని వైశ్లి జిలా్ల కు చందిన కమల్ష్. చ్లా కంపనీలు తమ 
ఉత్పతుతులపై ఎం.ఆర్.పిలను తగ్ించ్యి. దీనివల్ల మా వా్యపారం 
కూడా లబిదు పందింది”అని తెలిపాడు. మరో వా్యపారి సరాతుజ్ 
మాట్్ల డుతూ – ‘‘పను్లని్ంటనీ ఏకీకృతం చేస్న తరా్వత 
బిహార్  కు చందిన వినియోగదారులు రాష్ట్రంలోనే వారికి కావాలి్సన 
వసుతువులను కొనుగోలు చేసుతునా్రు. మాలాంట దుకాణదారులు 
కూడా జి.ఎస్ .ట నుంచి లబిదు పందుతునా్రు. అంతకుముందు 
ఇతర రాష్ట్ర ల నుంచి వసుతువులను  కొనుగోలు చేసతు, వా్యట్ కు 
అదనంగా 2 శ్తం స్.ఎస్ .ట (కేంద్ర అమమీకపు పను్)ని మేమే 
చలి్లంచ్లి్స వచేచాది. కానీ ఇప్పుడు దేశంలో ఏ ప్రాంతం నుంచైనా 

జి.ఎస్ .ట అమలో్ల కి వచిచా ఇప్పటకి నాలుగేళ్్ల  అవుతుంది. 
ఈ నాలుగేళ్లలో, అంతకుముందు కంటే మరింత 

సమరథివంతంగా దీని్ మారేచాందుకు ఎనో్ రకాల చర్యలను 
మేము తీసుకునా్ం. చిన్ వా్యపారాల కోసం, త్రైమాస్క 

రిటరు్లను దాఖలు చేస సౌకరా్యని్ కలి్పంచడం, నెలవార్ 
చలి్లంపులు ల్దా ఎలకాట్ర నిక్ ఇన్ వాయిస్  వ్యవసథిల 

విష్యంలో దీని్ మరింత మరుగ్ా రూపందించేందుకు 
మేము నిరంతరం కృష్ చేసుతునా్ం.

– నిర్మల్ స్తారామన్
కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి

భారత దేశ 
ఒక దేశం - ఒక పనునా                    

యద దురథం యద దురాధ్యమథం, యద చ దురై , వ్యవస్్తథం
తత్ సర్థం తపసా సాధ్యథం తపోహిదుర్తే కి్ర మథం
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వసుతువులను కొనుగోలు చేస్నా, రేట్లనీ్ ఒకే విధంగా ఉనా్యి.   మాకు 
చ్లా లబిదుని చేకూరుసుతునా్యి.” అని చపా్పడు. 

పశిచామ బెంగాల్ కు చందిన రోష్న్ లోధా మాట్్ల డుతూ, “జి.ఎస్ .ట 
దేశ్ని్ పూరితుగా మారేచాస్ంది. ఇది సుదీర్ఘ కాలానికి చందిన ఆకాంక్ష. 
ఒకే పను్ వ్యవసథితో, ప్రజలకు పలు రకాల పను్ల నుంచి విముకితు 
కలి్పంచింది. వా్యపారాలకు ఇది అనువుగా మారింది.”

జి.ఎస్ .ట పారదర్శకతతో ప్రారంభం కావడంతో ఇది ప్రజలో్ల  
సరికొతతు నమమీకాని్ తెచిచాపట్టందని మధ్య ప్రదేశ్ లోని నీమచ్ కు చందిన 
సత్యనారాయణ్ చపా్పరు. జి.ఎస్ .టకి ముందు తమ వదదు వసుతువులు 
కొనుగోలు చేస వరతుకులు రిజిస్టర్(నమోదు) చేసుకునే వారు కాదని, 
దీంతో వసుతువులు సరఫరా చేస్న తరా్వత చలి్లంపులు వసాతుయో రావోనని 
భయం ఉండదనా్రు. కానీ ప్రసుతుతం ప్రతి ఒకకారూ ఆన్ లైన్ లో నమోదు 
చేసుకోవడం, ఈ–వే బిలు్ల తో పాటు ఈ వ్యవసథింతా పూరితుగా ఆన్ లైన్ గా 
మారినటు్ట  చపా్పరు. జి.ఎస్ .ట ప్రసుతుత వ్యవసథిను సరళతరం చేయడమే 
కాకుండా, అవినీతికి అడుడు కట్ట వేస్ంది. 

గ్జరాత్ లోని అహమీదాబాద్  నగరానికి చందిన వరతుకులు రాష్ట్రంలో 
ఏ ప్రాంతంలో నుంచైనా ప్రసుతుతం వసుతువులను కొనుగోలు 
చేయగలుగ్తునా్రు. వారికి పలు రకాల దరఖాసుతులను నింపే ప్రక్రియ 
నుంచి జి.ఎస్ .ట విముకితు కలి్పంచింది. కేవలం వాణజ్యనికి మాత్రమే 
ఊతమివ్వకుండా, వినియోగదారుల నుంచి వా్యపారవేతతుల వరకు ప్రతి 
ఒకకారికీ ఇది ప్రయోజనాలను చేకూరుసూతు మారు్పకు ఇదొక కీలక 
అడుగ్గా మారింది.

ఎలాంట ఆంక్షలు ల్కుండా ప్రసుతుతం తమకు వాణజ్యం చేసుకునే 
అవకాశం దకికాందని ఉతతురప్రదేశ్  అల్ఘర్  కు చందిన వివేక్ దీప్ 
చపా్పరు. అని్ రకాల తప్పుడు వా్యపార విధానాలను నిరూమీలించడంలో 
జి.ఎస్ .ట సాయం చేస్ందనా్రు. మారకాట్ ను ఏకీకరణ చేయడంతో, 
ఆరోగ్యకరమైన పోటీ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రతి ఒకకాట కూడా 
స్పష్్టంగా ఉంటుండటంతో, ఎవరూ కూడా ప్రశి్ంచడానికి ఆసాకారం 
ల్దు. 

జి.ఎస్ .ట విజయాని్ ప్రసాతువిసూతు వరతుకులు ఈ ప్రశంసల వరషిం 

17 రకాల పన్్లు, 23 రకాల సస్ లు,

దరఖాసు్త లను నిెంపే 
బెడద వదిలెంది..

ఆరిథి క సంవత్సరం 2020-21లో కరోనా 
మహమ్్మరి న్ంచి మన ఆరిథి క వయువసథి  
కుపపికూలకుండా జి.ఎస్ .టి కాప్డగలిగింది. 
మొత్త ం పన్్ల న్ంచి వచిచున రాబడి 
రూ.10.71 లక్షల కోటు్ల  ఉంది. ఇది గత ఆరిథి క 
సంవత్సరంతో పోలిస్్త  12 శాతం ఎకుకువ. 

భారత దేశ 

జి.ఎస్ .ట అంటే వసుతువులు, సవల పై విధంచే 
పను్. జూలై 1, 2017న జి.ఎస్ .ట ని 

అమలో్ల కి తెచిచానప్పుడు, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ దీని్ మంచి, సాధారణ పను్గా(గ్డ్  అండ్ 
స్ంపుల్ ట్్యక్్స గా) అభివరి్ణంచ్రు. జి.ఎస్ .ట 
రాకముందు, పలు రాష్ట్ర లు, కేంద్రం ఎనో్ రకాల 
పను్లను వరతుకులపై విధంచేది. ఉదాహరణకు 
తీసుకుంటే, ఏవైనా వసుతువులు ఫ్్యక్టర్ నుంచి 
బయటకి రావాలంటే మొదటగా, ఎక్్సజ్ 
సుంకాలను చలి్లంచ్లి్స వచేచాది. ఆ తరా్వత చ్లా 
ఉత్పతుతులకు, అదనంగా ఎక్్సజ్ సుంకాలను 
వరతుకులు చలి్లంచేవారు. ఏదైనా ఉత్పతితు లగజీర్ 
వసుతువుల కిందకు వసతు, అదనంగా లగజీర్ పను్ను 
కూడా దానిపై విధంచేవారు. మరోవైపు హోటల్ 
ల్దా రసా్ట రంట్ లలో ప్రత్్యకంగా సవా పను్ 
వేసవారు. ఇలా ఒకే ఉత్పతితుపై పలు రాష్ట్ర లో్ల  పలు 
రకాల పను్లను విధంచడం వల్ల, ధరలు కూడా 
భిన్ంగా ఉండవి. వినియోగదారుల చేతికి 
చేరుకోకముందే వసుతువులు, సవలపై పలు రకాల 
పను్లను విధంచేవారు. 
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కురిపించ్రు. మరోవైపు వా్యపారాలకూ ఇది స్హపూర్వకమైనదిగా 
ఉందని కొందరు వరతుకులు చపా్పరు. అదేవిధంగా తకుకావ ధరలకే 
వినియోగదారులు ఉత్పతుతులను కూడా పందగలుగ్తునా్రు.   
జి.ఎస్.ట ప్రవేశపట్ట 4 సంవత్సరాలు పూరతుయిన సందర్ంగా, ఆ 
రోజు పరిణామాలను ఒకసారి చూదాదు ం.   
   ఈ చ్రిత్రాతమీకమైన అరథిరాత్రి సమావేశం కోసం జూలై 1, 2017న 
పార్లమంట్ ను దేదీప్యమానంగా అలకరించ్రు. జూలై 1 అరథిరాత్రి 
నుంచీ, జి.ఎస్ .ట అమలులోకి వచిచాంది. వినియోగదారులకు 
ప్రయోజనాలను చేకూరేచా లక్షష్ంతో ఇది ఒక మైలురాయిగా 
నిలుసుతుందని పిలుపునిచ్చారు. వా్యపారాలకు రవాణా ఖరుచాలు, 
ఉత్పతితు ఖరుచాలు దీనివల్ల దిగొచ్చాయి. 17 రకాల నికర పను్లు, 
వాటకి సంబంధంచిన 500 రకాల సెస్ ల నుంచి దేశ్నికి జి.ఎస్ .ట 
విముకితు కలి్పంచింది. పార్లమంట్ లోని సెంట్రల్ హాల్ లో ఈ ఏకీకృత 

వరుసగా ఎనిమిదో నెల మే 2021లో కూడా జి.
ఎస్ .టి వసూళ్్ల  రూ. లక్ష కోట్ల  మ్రుకున్ 
దాట్యి. కరోనా కాలంలో మే 2021లో ఇవి 
రూ.1,02,709 కోట్ల కు పరిగాయి, అదేవిధంగా 
2019 మేలో ఇవి రూ.1,00,289 కోటు్ల గా 
ఉనా్యి. 

కేంద్ర వస్తు, సేవల పనునా(CGST)
రాష్ట్రంలో అంతరత్ంగా లభించే వసుతువులు, సవల 
సరఫరాపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పను్ను విధసుతుంది.
రాషట్ర వస్తు, సేవల పనునా (SGST)
రాష్ట్రంలో అంతరత్ంగా లభించే వసుతువుల, సవల 
సరఫరాపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పను్ను విధసుతుంది. 
కేంద్ర పాలిత వస్తు, సేవల పనునా
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి చందిన ఇదదురు 
వా్యపారవేతతుల మధ్యన ఏదైనా లావాదేవీ జరిగిత్, 
అప్పుడు ఆ కేంద్ర పాలిత ప్రాంత వాట్గా యు.
ట.జి.ఎస్ .ట (UTGST) చలి్లంచ్లి్స ఉంది.
ఏకీకృత వస్తు, సేవల పనునా
అంతర్ రాష్ట్ర ల మధ్య జరిగే అని్ వసుతువులు, సవల 
సరఫరాపై ఐ. జి.ఎస్ .ట (IGST) పను్ని విధసాతురు. 
ఈ పను్లో రాష్ట్ర ల వాట్(SGST), కేంద్ర ప్రభుత్వ 
వాట్ (CGST) ఉంటుంది.    

5 జి.ఎస్ .టి పనునా శాలుబులతో ప్రోతా్సహకర 
విధానం

 ధరలను, సామాజిక–ఆరిథిక ఏరా్పట్లను దృష్్టలో ఉంచుకుని 
పను్ల కోసం పలు రకాల శ్్ల బ్లను అమలో్ల కి తెచ్చారు. 
జి.ఎస్ .ట అనేది చలనశ్ల రేటు అంటే పరిస్థితులను బట్ట 
దీని్ మారుచాకోవచుచా. 

 జి.ఎస్ .ట నిరామీణం చ్లా సులభతరంగా ఉంది. జి.ఎస్ .
ట విధానంలో ఐదు శ్్ల బ్లునా్యి. దానిలో ఒకట 
ఎలాంట పను్ ల్ని శ్్ల బ్, రండు 5 శ్తం శ్్ల బ్, మూడు 
12 శ్తం శ్్ల బ్, నాలుగ్ 18 శ్తం శ్్ల బ్, ఐదు 28 
శ్తం శ్్ల బ్. 

 విద్య, వైద్యం లాంట అత్యవసరమైన వసుతువులని్ ఎలాంట 
పను్ ల్ని శ్్ల బ్ కిందకు వసాతుయి. లగజీర్, హానికరమైన 
కేటగిర్లోని వసుతువులు, సవలపై అత్యధకంగా 28 శ్తం 
శ్్ల బ్ను విధసతుంది ప్రభుత్వం. 

భారత్ లో జి.ఎస్ .టి 
నాలుగు రకాలుగా ఉంది..

ఒక దేశం - ఒక పనునా
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పను్ విధానాని్ అప్పట రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ, ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కారించ్రు. ఇది ఆవిష్కారణ అయిన నాట నుంచి 
దీని ప్రభావం కనిపిసూతునే ఉంది.

అంతరాష్ట్ర ‘నాక’(చక్ పాయింటు్ల ) కూడా తొలగించ్రు. ఎలాంట 
ప్రవేశ పను్ ల్కుండానే ఇప్పుడు త్లికగా ఉత్పతుతులను, వసుతువులను 

ఇతర నగరాలకు సరఫరా చేసుకోవచుచా. జి.ఎస్ .ట రాకముందు 
చ్లా రాష్ట్ర లు 35 శ్తం నుంచి 110 శ్తం వరకు విధంచే వినోద 
పను్లు భార్గా తగ్ాయి. అంతకుముందు, 235 వసుతువులపై 31 
శ్తానికి పైగా పను్లు విధంచేవారు. జి.ఎస్ .ట 225 ఉత్పతుతులపై 
ఈ పను్లను 28 శ్తానికి, అదేవిధంగా మిగిలిన 10 ఉత్పతుతులపై 

ఎనో్ ఏళ్ల  చరచులు, సంప్ర దింపుల తరా్త 2017లో అమలో్ల కి వచిచున జి.ఎస్.టి
 అప్పటో్ల  అటల్ బిహారి వాజ్ పేయి ప్రభుత్వం 
తొలుత 2000 సంవత్సరంలో ఏకీకృత పను్ల 
విధానంపై సుదీర్ఘమైన ఆలోచన చేస్ంది.

 2006, 2007 సాధారణ బడెజీట్ లలో కూడా, 
జి.ఎస్ .ట గ్రించి అప్పట కేంద్ర ఆరిథిక మంత్రి 
ప్రసాతువించ్రు. 2007లో రాష్ట్ర ఆరిథిక మంత్రులతో  
ఉమమీడి కమిటీని ఏరా్పటు చేశ్రు.

 2008 బడెజీట్ ప్రసంగంలో కూడా ఏప్రిల్ 1, 2010 
నుంచి భారత్ లో జి.ఎస్.టని అమలు చేయాలి్సన 
అవసరం ఉందని ప్రత్్యకంగా నొకికా వకాకాణంచ్రు. 
కానీ రాష్ట్ర ల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరల్దు. 

 2014లో కొతతు ప్రభుత్వం ఎంపికైన తరా్వత, 
జి.ఎస్ .ట అమలుపై ప్రయతా్లు ప్రారంభించింది. 
అప్పట ఆరిథిక మంత్రి అరుణ్ జైటీ్ల, ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో జి.ఎస్ .టని 
తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోష్ంచ్రు.  

 వసుతువులు, సవల పను్(జి.ఎస్ .ట)ను అమలు 
చేసందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం 122వ రాజ్యంగ 
సవరణను తీసుకొచిచాంది. అదేవిధంగా ఆరి్టకల్్స 
246, 248, 268లను కూడా సవరించింది. 
ఎలాంట వ్యతిరేకత ల్కుండానే ఇది 2015 మే 
నెలలో లోక్ సభలో, 2016 ఆగసు్టలో రాజ్యసభలో 
ఆమోదం పందింది. ఈ విధంగా రాజ్యంగానికి 
101వ సవరణ జరిగింది. 

 ఏదైనా విష్యం కేంద్ర, రాష్ట్ర ల పరిధకి 
సంబంధంచినది అయిత్, పార్లమంట్  ఉభయ 
సభలు దీని్ ఆమోదించిన తరా్వత సగానికి పైగా 
రాష్ట్ర లు కూడా దీనికి ఆమోదం తెలుపాలి. జి.ఎస్ .
ట బిలు్ల కు అసం శ్సనసభ తొలుత ఆమోదం 
తెలిపింది. 

జి.ఎస్ .టిని ఆవిషకార్ంచడాని కంటే ముందే రాజాయూంగ సవరణ 
అవసరం:
భారత దేశం తన పాలనలో సమాఖ్య విధానాని్కలిగి ఉంది. ఈ విధానంలో 
భాగంగా పను్లు విధంచే అధకారం కేంద్ర, రాష్ట్ర ల మధ్య విభజించబడింది. 
దీని ప్రకారం, వసుతువుల అమమీకంపై ఎలాంట పను్లను విధంచే అధకారం 
కేంద్రానికి ఉండదు. అదేవిధంగా సవలపై పను్లు విధంచే అధకారం 
రాష్ట్ర లకు ఉండదు. కానీ జి.ఎస్ .ట నిబంధనల ప్రకారం, కేంద్రానికి కూడా 
వసుతువుల అమమీకంపై పను్ల విధంచే అధకారం ఉంటుంది. ఇప్పట వరకు ఇది 
కేవలం రాష్ట్ర ల చేతులో్ల నే ఉండది. అదనంగా, కేంద్రానికి మాత్రమే సవలపై 
పను్లు విధంచే అధకారం ఉంటుంది, అయిత్ సవా రంగంపై విధంచే పను్ల 
వాట్ను రాష్ట్ర లకు కూడా పంపించ్లి్సన అవసరం ఉంది. ఇలాంట 
పరిస్థితులో్ల , కేవలం కేంద్రం, రాష్ట్ర లు సంతంగా తమ జి.ఎస్ .ట పను్ను 
విధంచుకోవచుచా. రాజ్యంగ సవరణ చేపట్టడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం.

భారత సమాఖయూ విధానానికి జి.ఎస్ .టి మండలి సర్యైన 
ఉద్హరణ 
రాజ్యంగ సంసథి జి.ఎస్ .ట మండలిని 60 రోజులో్ల  ఏరా్పటు చేయాలని జి.ఎస్ .ట 
రాజ్యంగ సవరణ ఆదేశించింది. జి.ఎస్.ట మండలిలో కేంద్ర, రాష్ట్ర లకు 
చందిన సభు్యలుంట్రు. వారు ప్రభుతా్వనికి సూచనలిసాతురు. ఈ మండలిలో 
కేంద్ర ఆరిథిక మంత్రి ఛైరమీన్ గా వ్యవహరిసాతురు. కేంద్ర ఆరిథిక సహాయ మంత్రి 
కూడా సభు్యడిగా ఉంట్రు. రాష్ట్ర ల ఆరిథిక మంత్రులు ల్దా రాష్ట్ర ప్రభుతా్వలు 
నియమించిన మంత్రులు కూడా ఈ మండలిలో సభు్యల్. ఈ మండలిలో, 
కేంద్రానికి మూడింట ఒకవంతు ఓటంగ్ హకుకాలుంట్యి. అలాగే రాష్ట్ర లకు 
మూడింట రండో వంతు ఓటంగ్ హకుకాలు కలి్పంచబడాడు యి. ఏ నిర్ణయమైనా 
నాల్ింట మూడో వంతు ఓట్లతో ఆమోదం పందాలి్స ఉంటుంది.  
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ఒకే జి.ఎస్ .టి, ఎనో్ ప్ర యోజనాలు

18 శ్తానికి పను్లను తగ్ించింది.
తకుకావ వ్యవధలోనే ఉత్పతుతుల ధరలు పరగకుండా శ్్ల బ్లను 

నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం. సామాన్య ప్రజలు వాడ వసుతువులను జీరో 

పను్ ల్దా 5 శ్తం పను్ కిందకు తీసుకొచిచాంది. రిటరు్లు 
దాఖలు చేయడం, ఆదాయ పను్ అంచనాలు అనీ్ ఆన్ లైన్ లో 
జరుగ్తునా్యి. అదేవిధంగా, దేశంలో తీవ్రంగా వా్యపించి ఉన్ 
ఇన్ సె్పక్టర్ రాజ్ వ్యవసథిను తగ్ించే చర్యలు చేపట్టంది. తొలి ఐదేళ్్ల  

ఉతపుతితుపై కాకుండా వినియోగంపై పనునా
ఉత్పతితు నుంచి వినియోగదారుని వరకు ఒక వసుతువు చేరుకునే 
క్రమంలో పను్ల ప్రక్రియలో అనేక దశలు ఉంట్యి. జి.ఎస్ .ట 
ప్రాథమిక సూత్రాలో్ల  ఒకటేమిటంటే దేశవా్యపతుంగా ఉత్పతుతుల 
తయార్ నుంచి వినియోగం వరకున్ ప్రక్రియలో(చయిన్ లో) 
ఎలాంట అంతరాయం ల్కుండా ఇన్ పుట్ క్రెడిట్ ను 
అందించగలగడం. ఇన్ పుట్ క్రెడిట్ అంటే అవుట్ పుట్ (ఉత్పతితు 
చేస్న వసుతువు)పై పను్ చలి్లంచేటప్పుడు, అప్పటకే ఇన్ పుట్ (వసుతువు 
ఉత్పతితుకి వాడ ముడిసరుకులు లాంటవి)లపై చలి్లంచి ఉన్ పను్ల 
మొతాతుని్ తగ్ించుకోగలగడం. మిగిలి ఉన్ పను్ను మాత్రమే 
చలి్లంచడం.
పనునా రటలుపై ఇష్టురాజయూం లేదు
ప్రసుతుతం భారత్ అంతా ఏకీకృత మారకాట్ గా ఉంది. అంతరాష్ట్ర ల 
తనిఖీ కేంద్రాలను తీస్వేశ్రు. ప్రవేశ పను్ను ఎతితువేయడంతో 
త్లికగా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతంలోకి వసుతువులు, 
సరుకులు వెళ్లగలుగ్తునా్యి. జి.ఎస్ .ట రాకముందు చ్లా 
రాష్ట్ర లు 35 శ్తం నుంచి 110 శ్తం వరకు విధంచే వినోద 
పను్లు భార్గా తగ్ాయి. తొలి ఐదేళ్్ల  రాష్ట్ర లకు తమ 
ఆదాయంలో 14 శ్తం వరకు పరుగ్దల కనిపిసుతుందని కేంద్రం 
హామీ ఇచిచాంది. 
దేశంలో వసుతువులు, సవల పను్ను(జి.ఎస్ .ట)ని అమలు 
చేసందుకు అవసరమయే్య ప్రతి ఒకకా నిర్ణయాని్ తీసుకునేందుకు, 
నియంత్రించేందుకు జి.ఎస్.ట మండలి ఏరా్పటైంది. సెప్టంబర్ 
22, 2016 నుంచి ఈ మండలి మొతతుంగా 43 సమావేశ్లు 
నిర్వహించింది. 

అదనపు పనునా భారం లేదు..
అంతకుముందు పను్ విధానంలో, ఒకే వసుతువుపై పలు రకాల పను్లను 
విధంచేవారు. కొని్ సందరా్లలో, అప్పటకే పను్ చలి్లంచినా మళ్్ల 
పను్ విధంచేవారు. దీంతో చ్లా రకాల వసుతువులు రండు ల్దా 
అంతకంటే ఎకుకావ కేటగిర్ల కిందకే వచేచావి. జి.ఎస్ .టలో తీసుకొచిచాన 
ఇన్ పుట్ క్రెడిట్ వ్యవసథి ఈ సమస్యను పరిష్కారించింది. వినియోగదారులకు 
చేరుకునే తుది ఉత్పతితుని చౌకగా మారిచాంది. 
ఉద్హరణకి
ఒకవేళ మీరు తుది ల్దా అసలైన వినియోగదారుడు కాకపోయినా, జి.
ఎస్ .ట అంతకుముందే చలి్లంచి ఉంటే, వాటకి మీకు క్రెడిట్్స వసాతుయి. ఈ 
క్రెడిట్ లను ప్రభుతా్వనికి జి.ఎస్ .ట చలి్లంచేటప్పుడు వాడుకోవచుచా. 
అదనంగా ప్రతి నెలా జి.ఎస్ .ట రిటరు్లను దాఖలు చేసటప్పుడు పను్ 
క్రెడిట్ విధానం  దా్వరా మీ క్రెడిట్ ను సరుదుబాటు చేసుకోవచుచా. 
పూర్తుగా ఆన్ లైన్ వయూవసథి 
జి.ఎస్ .ట ప్రకారం అని్ లావాదేవీలకు చందిన సమాచ్రం ఆన్ లైన్ లో 
పందుపరుసాతురు. ప్రతి లావాదేవీ యొకకా రశ్దును సంబంధత పార్్టల 
దా్వరా పందవచుచా. ఈ సంబంధత రశ్దుల సాయంతో ఇన్ పుట్ పను్ 
క్రెడిట్ ను పందవచుచా. ఒకవేళ ఏదైనా త్డా వసతు, అదేమిటన్ది 
ఆన్ లైన్ లో చూసుకోవచుచా. ప్రతి ఒకకా దశలో జి.ఎస్.టని చలి్లంచే బాధ్యత 
ఉండటం వల్ల, ఎకకాడా పను్ చలి్లంపు వ్యవసథి ద్బ్బతినదు. ఏ వా్యపారవేతతు 
కూడా తన క్రెడిట్ ను కోలో్పడు. 

ఒక దేశం - ఒక పనునా
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రాష్ట్ర లకు తమ ఆదాయంలో 14 శ్తం వరకు పరుగ్దల 
కనిపిసుతుందని కేంద్రం హామీ ఇచిచాంది.  

జి.ఎస్ .ట అమలు కేవలం వా్యపార కార్యకలాపాలు, దేశ జి.డి.పి 
పరిగేందుకు మాత్రమే కాక, ద్రవో్యల్బణాని్ కట్టడి చేయడంలో 

కూడా సాయం చేస్ంది. జి.ఎస్ .ట వా్యపారాలకు అత్యంత 
స్హపూర్వకమైన వాతావరణాని్ కలి్పంచింది. 2025 నాటకి దేశం 
5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆరిథిక వ్యవసథిగా మారాలని ప్రభుత్వం లక్షష్ంగా 
పటు్ట కుంది. దీనిలో జి.ఎస్ .ట కీలక పాత్ర పోష్ంచనుంది.  

అందరికీ ప్రయోజనకరంగా జి.ఎస్ .టి
జి.ఎస్.టి అమలో్ల కి తీస్కురావడంతో పన్్ విధానంలో ప్రదర్శకత, 

జవాబ్దారీతనం పరిగింది. మరోవై పు ప్ర భుతా్నికి కూడా పన్్లు వసూళ్ల  
ప్ర కి్ర య తేలికెై ంది. అంతేకాక వాయుప్రవేత్త లకు, వినియోగదారులకు కూడా 

ఇది ప్ర యోజనకరంగా నిలుస్త ంది.

వినియోగద్ర్లకు ప్రయోజనాలు
 ఒకే రకమైన వసుతువులపై విధంచే వివిధ రకాల పను్లను 

ఈ విధానం దా్వరా అరికట్్ట రు. అప్పటకే చలి్లంచిన 
పను్లపై మళ్్ల పను్లు విధంచే వ్యవసథిను కూడా 
నిరూమీలించి, వసుతువుల ధరలను ఎప్పటకప్పుడూ 
పర్యవేక్సుతునా్రు. జి.ఎస్ .ట రాకముందు కంటే ప్రసుతుతం 
వసుతువుల ధరలు చ్లా వరకు తగ్ిపోయాయి. 

 నితా్యవసర వసుతువులపై పను్ రేటు చ్లా తకుకావగా 
ఉంచ్రు. దీంతో సామాన్య ప్రజలు నితా్యవసర వసుతువులను 
చౌకగా కొనుగోలు చేసలా వీలు కలి్పసుతునా్రు. ఇది 
పేదలకు, తకుకావ ఆదాయ వర ్ప్రజలకు ఊరటనిసుతుంది. 

వాయూపారవేతతులకు ప్రయోజనం
 అంతకుముందు 17 రకాల పను్లుండవి, అంటే పను్ 

చలి్లంపుదారులు కూడా 17 అసెస్ మంట్లను చూసుకుని, 17 
రకాల రిటరు్లను దాఖలు చేయాలి్స వచేచాది. అదనంగా 
సరుకుల మీద విధంచే సుంకం(ఆకాట్ర య్), ప్రవేశ పను్లు 
కూడా పను్ చలి్లంపుదారులకు గ్దిబండలాగా ఉండవి. 
ఇప్పుడు జి.ఎస్ .ట వచిచాన తరా్వత వీటన్ంట నుంచి విముకితు 
లభించింది.

 పత్రీకరణ(డాకు్యమంటేష్న్) అంతా ప్రసుతుతం ఆన్ లైన్ గా 
మారింది. పను్ కారా్యలయాలకు తరచూ వెళ్్ల అవసరం 
నుంచి వా్యపారవేతతులకు జి.ఎస్ .ట విముకితు కలి్పంచింది. 
ఇన్ పుట్ క్రెడిట్ దా్వరా రిటరు్లను తిరిగి పందే ప్రయోజనం 
కూడా లభిసతుంది. 

 జి.ఎస్ .ట రాకముందు, పను్ రేటు్ల  చ్లా ఎకుకావగా 
ఉండవి. ఈ కారణం చేత చ్లా మంది పను్లను 
ఎగవేసవారు. జి.ఎస్ .ట ప్రతి ఒకకా వరతుకుని 
రిజిసట్రష్న్ (నమోదును) చేపడుతోంది. జి.ఎస్ .ట యొకకా 
ఈ ప్రక్రియతో, పను్ చలి్లంపుదారుల పరిధ పరిగింది. 
అంతకుముందు ఎవరైత్ పను్ పరిధలో ల్కుండా 
తపి్పంచుకునా్రో, ఆ వరతుకులు కూడా ప్రసుతుతం పను్ 
విధానంలోకి వచేచాశ్రు. ఫలితంగా పను్ రాబడి 
పరిగింది. రిటరు్ల దాఖల సంఖ్య కూడా ఎగిస్ంది.

 ఆన్ లైన విధానం దా్వరా జి.ఎస్ ట రిటరు్లు దాఖలు 
చేసుతుండటంతో, ప్రతి దశలో రశ్దులు 
సరితూగ్తునా్యి. ఎప్పుడైత్ రశ్దులో్ల  వ్యతా్యసం 
ఉండద్, అప్పుడు వరతుకులు మొదట దశలో జమ 
చేస్న పను్ క్రెడిట్ ప్రయోజనాలను పందుతారు. 
దీంతో పను్ ఎగవేతలకు అవకాశం ఉండదు. 

 బా్ల క్ మారకాటంగ్, అక్రమ రవాణా వంట దందాలు 
జరిగే అవకాశం తగ్ిపోయింది. ప్రసుతుతం దేశమంతా 
ధరలు ఒకే విధంగా ఉనా్యి. 

 జి.ఎస్ .ట వల్ల ఆదాయాలు కోలో్పవడం నుంచి 
రాష్ట్ర లను గటె్టకికాంచడానికి ఐదేళ్ల పాటు కేంద్రం 
పరిహారాల సెస్  ల్దా జి.ఎస్ .ట సెస్ ను అమలోకి 
తెచిచాంది. పాన్  మసాలా, పగాకు ల్దా దాని 
సంబంధత ఉత్పతుతులు, బొగ్్, మోట్రు కారు్ల , ఎరేటెడ్ 
వాటర్(శ్తల పానీయాలు)లు జి.ఎస్.ట సెస్  కిందకు 
వసాతుయి.  

ప్రభుత్వినిక్ 
ప్రయోజనాలు
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భారత దేశ్ని్ బానిసత్వపు సంకళ్ల నుంచి విడిపించి న్తన 
భారతావనిని నిరిమీంచేందుకు సా్వతంత్య్ పోరాటంలో 
మహిళలు అందించిన సహకారం ఎంతో ఉన్తమైనది. 

చరిత్ర పేజీలో్ల  వీరి పేరు్ల  చిరసాథి యిగా నిలుసాతుయి. వారిలో ఇదదురు ప్రముఖులు 
హనా్స మహతా, దుర్ాభాయ్ దేశ్ ముఖ్ . హనా్స మహతా భారత రాజ్యంగ 
రూపకల్పనలో, ఐక్యరాజ్య సమితి చేస మానవ హకుకావ సార్వత్రిక ప్రకటనలో 
లింగ సమానత్వం కోసం పోరాటం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోష్ంచ్రు. 
దుర్ాభాయ్ దేశ్  ముఖ్  తన జీవితాని్ స్వచ్ఛందంగా దేశ సవకే అంకితం 
చేశ్రు. హనా్స మహతా కృష్తో ఐక్యరాజ్యసమితి చిట్టచివరికి పురుషుల 
హకుకాల ప్రకటనను మానవ హకుకాల సార్వత్రిక ప్రకటనగా విడుదల చేస్ంది. 
మానవ హకుకాల కోసం మహతా చేస్న కృష్కి ఆమను ప్రపంచంలో తొలి 
మహిళగా పిలుసాతురు. మరోవైపు దుర్ాభాయ్ దేశ్ ముఖ్ కూడా తన అదు్తమైన 
వాక్పటమ, ధైర్య సాహసాలు, దృఢమైన వ్యకితుత్వం వల్ల ప్రజలో్ల  ‘జోన్  ఆఫ్ 
ఆర్కా’గా ప్రాచుర్యం పందారు. ఆమ దేశ్నికి అందించిన అపారమైన కృష్ 
కోట్్ల ది మందికి సూఫూరితుదాయకంగా నిలుసతుంది. 

నారీమణుల గాథలు
సా్తంతయు్ం న్ంచి గణతంత్ర ం వరకు ఉన్

భారత్లోధై ర్యవంతులై న
మహిళలుఏరంగంలోనై నా,ఏ
సమయంలోనై నాపురుషులకంటే
ఎప్పుడూవెనుకంజలోలేరు.వారి
మొక్కవోనిధై ర్యం,పరాక్ర మం,
సాధంచినవిజయాలతోభారతదేశ
చరిత్ర సంపూర్ణ మై ంది.సావాతంత్య్ర
పోరాటంనుంచినూతన
భారతావనినిరామాణంవరకువారు
అందించినసహకారంఎనలేనిది.
యుగయుగాలుగావారుప్ర శంసలు
అందుకుంటూనేఉనానారు.

హనా్స మెహతా దురా్గభాయ్ దేశ్ ముఖ్

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్జాతి తీరా్మనం    
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సరోజిని నాయుడు నుంచి సూఫూరితు పందిన హనా్స 
మహతా, చిన్తనం నుంచే మహిళా ఉద్యమాలో్ల  
పాల్్నడం ప్రారంభించ్రు. కేవలం 
సంసకారణవాదిగా, సమాజవాదిగా, విదా్యవేతతుగా, 
సా్వతంత్య్ యోధురాలుగా, సీత్రవాదిగా, రచయితగా 
మాత్రమే కాక, మహాతామీ గాంధీ శిషు్యరాలిగా 
కూడా పేరు తెచుచాకునా్రు. హనా్స జివ్ రాజ్ 

మహతా సూరత్ లో 1897లో జూలై 3న జనిమీంచ్రు. బరోడా కాల్జీ 
నుంచి ఆమ తత్వశ్సత్రంలో గ్రాడు్యయేష్న్ పూరితు చేశ్రు. ఆ తరా్వత 
జర్లిజం, సష్యాలజీ చదివేందుకు ఇంగా్ల ండ్ కి వెళా్ల రు. 1930లో 
గాంధీజీ ప్రారంభించిన సా్వతంత్య్ ఉద్యమంలో ఆమ చేరినప్పుడ ఆమ 
బహుముఖ వ్యకితుత్వం తెరపైకి వచిచాంది. సా్వతంత్య్ ఉద్యమంలో ఆమ 
క్రియాశ్లకంగా వ్యవహరిసుతుండటంతో 1932, 1940లో జైలు శిక్ష 

అనుభవించ్రు. జతీయ సమగ్రతకు ఎంతో 
అవసరమని భావించిన ఉమమీడి పౌర సమీకృతి 
విష్యంలో పండిట్ నెహ్రూతో ఆమకు 
విభేదాలు తలెతాతుయి. 1947–48లో 
ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హకుకాల సంఘానికి 
ఆమ భారత ప్రతినిధగా వ్యవహరించ్రు. 
మానవ హకుకాల చ్రిత్రాతమీక ప్రకటనలో 
లింగ సమానత్వం కోసం ఆమ గణనీయమైన 
సహకారాని్ అందించ్రు. మహతా భారత 
రాజ్యంగ పరిష్తుతులో కూడా కీలకమైన 

సభు్యరాలిగా ఉనా్రు. ఆగస్్ట 14, 1947 అరథిరాత్రి దేశ అధకారాలను 
భారత్ కు అప్పగించే చ్రిత్రాతమీక ఘట్టంలో భారత మహిళల తరఫున 
ఆమ జతీయ పతకాని్ ప్రదరి్శంచ్రు. మానవ హకుకాలకు హనా్స 
మహతా అందించిన అదు్తమైన సహకారాని్ డిసెంబర్ 2018లో, 
ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటర్ జనరల్ ఆంటోనియో గ్టెర్్స కొనియాడారు. 
‘‘భారతదేశ్నికి చందిన హనా్స మహతా ల్కుంటే, మానవ హకుకాలకు 
బదులుగా పురుషుల హకుకాల సార్వత్రిక ప్రకటనగా మేము పిలుచుకునే 
వాళ్లం’అని అనా్రు. మానవ హకుకాల కోసం మాత్రమే కాక, 14 ఏళ్ల 
వరకు బాలికలకు ఉచితంగా, కచిచాతంగా విద్యను అందించ్లని ఆమ 
పటు్ట బట్్ట రు. దీనే్ హనా్స మహతా కమిటీ సంసకారణగా పిలుసాతురు. 
కులాంతర వివాహం చేసుకోవడంతో ఆమ ఎంతో వ్యతిరేకతకు 
గ్రయా్యరు. కులం నుంచి ఆమను బహిష్కారించ్రు. 1959లో 
మహతా పదమీ భూష్ణ్ చేత సతకారించబడాడు రు. ఏప్రిల్ 4, 1995లో 
మహతా కను్మూశ్రు. 

1909లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో జనిమీంచిన 
దుర్ాబాయ్, తన తండ్రి సూఫూరితుతో తన 
చిన్తనం నుంచే సవా మార్ాని్ 
ఎంచుకునా్రు. ఆమకు 10 
ఏళ్్లన్ప్పుడు, కాకినాడలో మహిళల 
కోసం హిందీ పాఠశ్లను నెలకొలి్ప, 
నిర్వహించ్రు. మరో ముఖ్యమైన 

విష్యం ఏమిటంటే, మహాతామీగాంధీ తనకు తానుగా 
కసూతురా్బ, స్.ఎఫ్ ఆండ్రూస్ తో కలిస్ వచిచా ఈ పాఠశ్లను 
తనిఖీ చేశ్రు. అప్పుడు దుర్ాబాయ్ కి  పనె్ండళ్్లంట్యి. 
గాంధీజీతో ఆమకు ఏర్పడిన ఈ పరిచయం తరా్వత,  ఆమ 
గాంధీజీ ముందే విదేశ్ వసాత్ర లను తగలబెట్్ట రు. తన 
విలువైన ఆభరణాలనీ్ కూడా ఆయనకు విరాళంగా 
ఇచ్చారు. తనకు తానుగా స్వచ్ఛంద 
సవకురాలిగా దేశ్నికి  
అంకితమయా్యరు. దుర్ాబాయ్  
ప్రసంగాలు అదు్తంగా ఉండవి. 
ఆమ తన ప్రసంగాలతోనే ప్రజలను 
ఆకటు్ట కునేవారు. ఆమ ధైరా్యని్, 
ఎవరికీ భయపడని వ్యకితుతా్వని్ 
చూస్న ప్రజలు ఆమను ‘జోన్ ఆఫ్ 
ఆర్కా’గా పిలుచుకునేవారు. ‘ఉప్పు 
సతా్యగ్రహం’ సమయంలో 1930, 
1933 మధ్య కాలంలో ఆమ మూడు సారు్ల  జైలుకి వెళా్ల రు. 
భారత రాజ్యంగాని్ రూపందించడంలో కూడా ఆమ 
అమూల్యమైన సహకారాని్ అందించ్రు. మహిళల 
సామాజిక పరిస్థితులను మరుగ్పరచాడంలో ఆమ 
కీలకంగా వ్యవహరించేవారు. ‘ఆంధ్ర మహిళా సభ’, 
‘విశ్వ విదా్యలయ మహిళా సంఘ్’, ‘నార్ రక్ష సమితి’, 
‘నార్ నికేతన్’ వంట చ్లా సంసథిలతో ఆమ కలిస్ 
పనిచేశ్రు. అప్పట కేంద్ర ఆరిథిక మంత్రి, ఆలోచనాపరుడు 
చింతామణ దేశ్ ముఖ్ ను 1953లో వివాహం చేసుకున్ 
తరా్వత, ఆమ దుర్ాబాయ్ దేశ్ ముఖ్ గా పేరులోకి వచ్చారు. 
పళి్ల సమయంలో ఆమ ప్రణాళికా సంఘ సభు్యరాలిగా 
ఉనా్రు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని గ్రామాలలో విద్యను వా్యపితు 
చేస్నందుకు గాను ‘నెహ్రూ లిటరసీ అవారుడు ’ ఆమను 
వరించింది. 71 ఏళ్ల వయసులోనే మే 9, 1981న 
హైదరాబాద్ లో ఆమ కను్మూశ్రు.    

ద్రాగా బాయ్  దేశ్ ముఖ్: సా్తంతయు్ 
ఉదయుమంలో ప్ర ముఖ నాయకురాలు

హనా్స మహతా: మ్నవ హకుకుల సార్త్్ర క 
ప్ర కటన కోసం విశిష్ట  కృషి

‘ఉప్పు 
సతాయుగ్ర హం’ 
సమయంలో 
1930, 
1933 మధయు 
కాలంలో ఆమ 
మూడు సారు్ల  
జై లుకి వళా్ల రు.

మ్నవ హకుకులకు 
హనా్స మహతా 
అందించిన 
అద్్తమై న 
సహకారాని్ 
డిసంబర్ 2018లో, 
ఐకయురాజయుసమిత్ 
సక్ర టరీ జనరల్ 
ఆంటోనియో 
గుటెర్్స 
కొనియ్డారు.
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జి-7 ల్ంటి కీలకమైన ప్రపంచ వేదికలపై భారత్ పాత్ పెర్గుతండటంతో, ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
పరాయూవరణం పటలు తమకుననా నిబదధితను నొకికా చెబుతూ, దేశం అనుసర్ంచే విధానానినా ప్రపంచం ముందు 
ఉంచార్. ఆయన తన దూరదృషిటుతో న్తన భారతావనిని నిర్్మంచే రోడుడిమాయూప్ ను రూపొందించార్. 

పరాయూవరణ పర్రక్షణకు కటటుబడి ఉననా భారత్ , జి-7 సదస్్సకు ఒక వారం ముందే 2025 నాటికి పెట్రోల్ లో 20 
శాతం ఇథనాల్ ను కలిపే లక్షాయూనినా చేర్కోవాలని నిరదిశంచుకుంది.

‘ఒక భూమి’’ ,‘ఒక ఆరోగయు’ మంత్ర ం

ప్రపంచంలో అతిపదదు ప్రజసా్వమ్యం 
కావడంతో, జి-7కు భారత్  సహజంగానే 

మిత్ర దేశమైంది. ఉగ్రవాదం, నిరంకుశవాదం, 
హింసాతమీక తీవ్రవాదం, తప్పుడు సమాచ్రం, 
ఆరిథికపరమైన ఒతితుడి నుంచి ఉద్వించే సవాళ్ల 
నుంచి సభ్యదేశ్ల భాగసా్వమ్య విలువలను 
రక్ంచుకునే దిశగా భారత్ కృష్ చేసతుంది. గత 
రండళ్లలో మొట్టమొదటసారి, ప్రపంచంలో ఏడు 
అతిపదదు ఆరిథిక శకుతులు జూన్ 12–13న ఒకే వేదికపైకి 
వచ్చాయి. ప్రపంచంలో ఆరిథికంగా శకితువంతమైన 
దేశ్లైన – అమరికా, జపాన్, కనడా, ఫ్రాన్్స, 
జరమీనీ, ఇటల్లు బ్రిటన్ నిర్వహించిన ఈ సదసు్సలో 
పాలుపంచుకునా్యి. 

జి-7కు నేతృత్వం వహించిన బ్రిటన్.. ఈసారి 
సదసు్సకు భారత్ ను, ఆసట్రలియాను, దక్ణ కొరియాను, 
దక్ణాఫ్రికాను అతిథి దేశ్లుగా ఆహా్వనించింది. 
ఈ సందర్ంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఈ 
వరుచాయువల్ సమావేశంలో మాట్్ల డుతూ.. సంపూర్ణ 
సమాజం యొకకా విజన్ తో అంటే పరిశ్రమ, పౌర 
సమాజం, ప్రభుత్వం కలస్కటు్ట గా సాగించిన 
ప్రయతా్లతో ‘ఒకే భూమి, ఒకే ఆరోగ్యం’ అనే 
నినాదానికి పిలుపునిచ్చారు. 

  ఒకే భూమి – ఒకే ఆరోగ్యం అనే నినాదాని్ చపి్పన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కరోనా వైరస్ 
కాంట్కు్టలను గ్రితుంచేందుకు, టీకా నిర్వహణ కోసం ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండ డిజిటల్ 
విధానాలను(ఓపన్ సర్్స డిజిటల్ ట్ల్్స ను) భారత్ విజయవంతంగా వాడినటు్ట  చపా్పరు. 
భారత్ తన అనుభవాలను, ప్రావీణా్యని్ ఇతర అభివృద్ి చందిన దేశ్లతో పంచుకునేందుకు 
ఆసకితు కనబరుసుతున్టు్ట  ఆయన ఈ సదసు్సలో తెలిపారు.

 కరోనా టీకాను పేటెంట్ రహితంగా మారచాడాని్ ప్రతిపాదించిన ప్రధాన మంత్రి, ప్రపంచ 
ఆరోగ్య వ్యవసథిను మరుగ్పరిచేందుకు కలిస్కటు్ట గా సాగించే ప్రయతా్లకు భారత్ మదదుతు 
ఇసుతుందని హామీ ఇచ్చారు. కోవిడ్ కు సంబంధంచిన సాంకేతికతల విష్యంలో ట.ఆర్.ఐ.పి.
ఎస్  మాఫీ చేయాలంట్ భారత దేశం, దక్ణాఫ్రికాలు డబ్్ల యుటీఓలో చేస్న ప్రతిపాదనను జీ-7 
సమరిథించ్లని ఆయన విజఞాపితు చేశ్రు.   

జి7 సదస్్సలో ప్ర ధాన మంత్్ర  
ప్ర సంగంలోని ముఖయుంశాలు..

ఆరోగయుం, కోవిడ్ మహమ్్మరిపై  ....

జి7, స్ఎస్ ఐఆర్, పరాయూవరణ దినోత్సవం
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పరాయువరణ దినోత్సవం రోజు సరికొత్త  కారయుక్ర మ్లు

  వేరు వేరు యూనిట్ ల రూపంలో ఏర్పడ 
దేశ్లు భూ వాతావరణాని్, జీవవైవిధా్యని్, 
మహాసముద్రాలను రక్ంచల్వు. 

  జీ–20 దేశ్లలో, కేవలం భారత్  మాత్రమే 
పారిస్ ఒప్పందపు నిబద్తకు కటు్ట బడి లక్షా్యని్ 
చేరుకుంది. ప్రసుతుతం భారత రైల్్వ విభాగం 
కూడా 2030 నాటకి జీరో ఉద్ారాలకు 
చేరుకోవాలనే లక్షా్యని్ నిరేదుశించుకుంది. 

  డిజస్టర్ రజిలియంట్ ఇన్ ఫ్రాసట్రకచార్ 
అలయెన్్స, ఇంటరే్ష్నల్ సలార్ అలయెన్్స 
రూపంలో భారత్ చేపట్టన రండు అతిపదదు 
ప్రపంచ కార్యక్రమాలు సమరథివంతమైనవిగా 
నిరూపిసుతునా్యి. 

పరాయోవరణ కట్టి బాట్లప.ై.

సబైర్ భద్రతప.ై.
స్వచ్్ఛయుత సమాజలు(ఓపన్ ససైటీలు) 
తప్పుడు సమాచ్రానికి, సైబర్ దాడులకు త్లికగా 
ప్రభావితమవుతుంట్యి. బలమైన వేదికగా 
సైబర్   స్పస్ లను ఏరా్పటు చేసూతు ప్రజసా్వమ్య 
విలువలను మరింత పంచుకోవాలి్స ఉంది. 
దీని కోసం టెక్ కంపనీలు, సష్ల్ మీడియా 
వేదికలు తమ వినియోగదారులకు సురక్తమైన 
వాతావరణం అందించ్లి్స ఉంది.

పారిస్ వాతావరణ ఒప్పందంలో నిరేదుశించుకున్ పరా్యవరణ లక్షా్యలను చేరుకున్ 
ప్రపంచంలోనే ఒకే ఒకకా దేశం భారత్. జూన్ 13న నాడు జీ7 ప్రపంచ వేదికపై ఈ 
విష్యాని్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పునరుదా్ఘ టంచినప్పుడు, ప్రపంచంలోని అని్ 
దేశ్లు భారత్ కు మదదుతు పలికాయి. సమరథివంతమైన నిర్ణయాలు, హరిత వాతావరణం 
కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం కటు్ట బడి ఉన్ తీరుతో భారత్ ఈ లక్షా్యని్ చేరుకోగలిగింది. 
పరా్యవరణ పరిరక్షణ సమస్యను మరింత ముందుకు తీసుకళి్లన భారత్, 2030 నాటకి 
కాకుండా... 2025 ప్రపంచ పరా్యవరణ దినోత్సవం జూన్ 5 నాటకే అంటే ఐదేళ్లలోనే 
పట్రోల్ లో 20 శ్తం ఇథనాల్ ను కలపాలని లక్షష్ంగా పటు్ట కుంది. దేశవా్యపతుంగా ఇథనాల్ 
ఉత్పతితు చేపట్ట, సరఫరా చేసందుకు పుణేలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రతిష్్ట తమీకమైన 
ఈ–100 పైలట్ ప్రాజెకు్టను ఆవిష్కారించ్రు. 7–8 ఏళ్ల క్రితమే ఇథనాల్ ప్రాముఖ్యతను 
అరథిం చేసుకున్ప్పటకీ, దీనిపై చ్లా అరుదుగా చరచాలు జరిగాయి. కానీ ఇప్పుడు 
21వ దశ్బదుంలో భారత్ కున్ అతిముఖ్యమైన ప్రాధాన్యతలలో ఇదీ ఒకట. ఇథనాల్ ను 
ఇంధనంగా వాడలా చర్యలు తీసుకుంటే పరా్యవరణంపై, రైతుల జీవనంపై మరుగైన 
ప్రభావం ఉంటుంది. కేవలం గత ఏడాదే, ఆయిల్ మారకాటంగ్ కంపనీలు రూ.21,000 
కోట్ల ఇథనాల్ ను కొనుగోలు చేశ్యి. దీని నుంచి రైతులు ఎంతో లబిదు పందారు. 
భవిష్్యత్ లో కూడా దీనివల్ల రైతులకు పదదు మొతతుంలో ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
ఇంధనంగా ఇథనాల్ యొకకా ప్రయోజనాలు
వాహనాల నుంచి వచేచా పగ వల్ల పదదు మొతతుంలో గాలి కాలుష్్యమవుతుంది. ఇథనాల్ ను 
ఇంధనంలో కలపడం వల్ల కార్బన్ మోనాక్్సడ్ ఉద్ారాలను 35 శ్తం వరకు 
తగ్ించవచుచా.  సలఫూర్ డయాక్్సడ్, నైట్రోజన్ ఆక్్సడ్, హైడ్రోకార్బన్్స వంట ఉద్ారాలను 
కూడా తగ్ించవచుచా. పరా్యవరణ అనుకూలమైన ఇథనాల్, శిలాజ ఇంధనాలతో పోలిసతు 
వాతావరణానికి చ్లా మంచిది. అందుకే ప్రపంచ దేశ్లు ప్రసుతుతం ఇథనాల్ ను, బయో 
ఇంధనాలను భవిష్్యత్ ఇంధనాలుగా మలుచుకునేందుకు ప్రయతి్సుతునా్యి. 

2025 నాటికి పెట్రోల్ లో 20 శాతం ఇథనాల్ ను  
కలుపాలని భారత్ లక్షష్ం

ప్రపంచంలో ఇతర దేశ్లలో ఏదైనా ఆవిష్కారణ జరిగిత్, భారత 
దేశం దాని కోసం ఎనో్ ఏళ్ల పాటు వేచిచూస పరిస్థితి ఉండది. 
గత శతాబదుమంతా భారత్ కు ఇదే అనుభవం. కానీ నేడు మన దేశ 
శ్సత్రవేతతులు ఇతర దేశ్లకు సమానంగా పనిచేసూతు ప్రజలకు సవ 
చేసుతునా్రు. దీనికి అసలైన ఉదాహరణ కరోనా టీకానే.  భారత్ లో 
తయారైన టీకాను మన శ్సత్రవేతతులు ఏడాదిలోనే ప్రపంచం ముందుకు 
తీసుకొచ్చారు. జూన్ 4న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, శ్సత్ర, 
పారిశ్మిక పరిశోధనా మండలి(సీఎస్ ఐఆర్)తో నిర్వహించిన 
సమావేశంలో భారతీయ శ్సత్రవేతతుల కృష్ని అభినందించ్రు. ఈ 
దశ్బదుపు అవసరాలను, అలాగే భవిష్్యత్ అవసరాలను ఎలా తీరాచాలో 
తెలుపుతూ శ్సీత్రయ పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడానికి ఆయన తన 
సందేశ్ని్ ఇచ్చారు. సాఫ్్ట వేర్ నుంచి శ్టలైట్ వరకు, భారత్  ఇతర 
దేశ్ల అభివృద్ికి సాయం చేసతుందని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితులో్ల , 
ప్రసుతుతాని కంటే రండు అడుగ్ల ముందు ఉండటమే మన దేశ 

భవిషయోత్ ప ైదృష్టితో భారత్ సిద్ెం
లక్షష్ంగా ఉండాలనా్రు. ఈ దశ్బాదు నికి, వచేచా దశ్బాదు ల అవసరాలకు 
మనం స్ద్ం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. నేడు, భారత్ సా్వవలంబన 
సాధంచ్లని కోరుకుంటోందని, వ్యవసాయం నుంచి అంతరిక్ష 
శ్సత్రం వరకు, విపతుతు నిర్వహణ నుంచి రక్షణ సాంకేతికత వరకు, 
టీకాల నుంచి వరుచావల్ రియాల్్ట వరకు, బయోటెకా్లజీ నుంచి 
బా్యటర్ టెకా్లజీ వరకు ప్రతి విభాగంలో సాధకారికత సాధంచ్లని 
ఆశిసుతుందని తెలిపారు. నేడు, భారత్ సుస్థిరమైన అభివృద్ి, శుభ్రమైన 
ఇంధనం రంగాలలో ప్రపంచ్నికి మారం్ చూపుతోందనా్రు. 

2016లో భారత దేశం అరోమా మిష్న్ ను ఆవిష్కారించింది. దీనిలో 
సీఎస్ ఐఆర్ కీలక పాత్ర పోష్ంచింది. పూల సాగ్చేసూతు నేడు దేశంలో 
వేల మంది రైతులు లబిదు పందుతునా్రు. భారత్ ఇంగ్వ కోసం 
ఎప్పుడూ ఇతర దేశ్ల దిగ్మతులపై ఆధారపడది. కానీ ఇప్పుడు 
దేశంలోనే దీని్ ఉత్పతితు 
చేసుతుంది. 

 ప్రధాన మంత్రి పూర్తి ప్రసంగాన్ని 
క్యూఆర్ కోడ్ లు స్కాన్ చేసి 

వినగలరు     



న్యూ ఇండియా స మాచార్     జులై 1-15, 202136

టోకోయుకు సిద్ం
అత్పదదు  కీ్ర డోత్సవానికి సిద్మై న 

భారత ఆటగాళ్్ల

గెలవడం కాదు ఒలింపిక్్స లో పాల్్గనడమే గర్వాంచదగ్గ విషయమని ఆధునిక ఒలింపిక్్స పితామహుడిగా పేర్గాంచిన 
పియరీ డి కోబర్టున్ అనానార్. ఎందుకంటే, ఒలింపిక్్స లో పాల్్గనడం ద్వారా ఆట స్ఫూర్తుని అరథిం చేస్కోవచుచే. దేశంలో 
క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు తీస్కుంటోననా పలు కారయూక్రమాలతో, క్రీడాకార్లకు ప్రోతా్సహం అందిసోతుంది ప్రభుతవాం. 
ఈస్ర్ టోకోయూ ఒలింపిక్్స 11 క్రీడా పోటీలలో 100 మందికి పైగా క్రీడాకార్లు అరహుత స్ధంచార్. స్మార్ మరో 25 మంది 
క్రీడాకార్లు కూడా టోకోయూ ఒలింపిక్్స కు అరహుత స్ధంచే అవకాశం ఉండటంతో, ఈ సంఖయూ మర్ంత పెరగనుంది.  2016లో 
ర్యో డి జెనెర్యో జర్గిన పారాలింపిక్్స లో మొతతుంగా 19 మంది భారతీయ క్రీడాకార్లే పాల్్గనానార్. ఈ స్ర్ 26 మంది 
పారా–క్రీడాకార్లు టోకోయూ ఒలింపిక్్స కు అరహుత స్ధంచగా.. మరో 16 మంది క్రీడాకార్లు అరహుత పొందే అవకాశం 

ప్రపంచంలోనే అతిపదదు క్రీడా కార్యక్రమానికి భారత క్రీడాకారులు 
సన్ద్మవుతునా్రు. టోకో్య ఒలింపిక్్స కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైంది. గత 

ఏడాది మారిచాలో, కరోనా వైరస్ మహమామీరితో ప్రభుత్వం దేశవా్యపతుంగా లాక్ డౌన్ 
విధంచడంతో, క్రీడాకారుల భద్రతను దృష్్టలో ఉంచుకుని దేశంలో జతీయ శిక్షణా 
శిబిరాలను ఏరా్పటు చేయడంపై నిషేధం విధంచ్రు. మారిచా 24, 2020న టోకో్య 
ఒలింపిక్్స, పారాలింపిక్్స ను కూడా అధకారికంగా వాయిదా వేశ్రు. రండో ప్రపంచ 
యుద్ం కారణంగా 1940, 1944లో ఆటలు రదదుయిన తరా్వత, ఇలా అనుకున్ 
ఏడాదిలో ఒలింపిక్్స జరగకపోవడం ఇదే తొలిసారి. ఆటకు అంతా స్ద్మై, బరిలోకి 
దిగడమే ఆలస్యమన్ సమయంలో ఇలా ఒలింపిక్్స వాయిదా పడటం భారతీయ 
క్రీడాకారులను బాగా నిరుతా్సహ పరిచింది. ప్రసుతుతం జూలై–ఆగస్్ట లో జరిగే ఈ 
ఒలింపిక్్స  కోసం క్రీడాకారులు ఎంతో ఉతా్సహంగా ఎదురుచూసుతునా్రు. 
పలు కీలక నిర్ణయాలు తీస్కుననా కేంద్ర ప్రభుతవాం  
మారిచా 2020 నుంచి ఇప్పట వరకున్ కాలంలో అటు క్రీడాకారులకు, ఇటు 
నిర్వహకులకు ఎంతో సవాలుగా నిలిచింది. అనుకోని ఈ కోవిడ్–19 ముప్పు వల్ల 
శిక్షణా శిబిరాలను ప్రారంభించేటప్పుడు క్రీడాకారుల ఆరోగా్యని్ పరిగణలోకి 
తీసుకుని పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి్స వచిచాంది. 

క్రీడలు మన జతి స్వభావానికి గ్ండెకాయ 
లాంటవి.  మన దేశ యువత బలమైన క్రీడా 

సంసకాకృతిని సృష్్టసుతునా్రు. ఒలింపిక్్స లో పాల్్నే 
యువతకు 135 కోట్ల మంది భారతీయులు తమ 
శుభాకాంక్షలను తెలియజేసుతునా్రు.  ప్రతి ఒకకా 

క్రీడాకారుణ్ణ చూస్, వేల మంది సూఫూరితు పంది క్రీడా 
ప్రపంచంవైపుకి ఆకరిషితులవుతారు.  

భారతీయులందరి తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియ 
జేసందుకు, వారిని ప్రోత్సహించేందుకు జూలైలో 

వీడియో కానఫూరన్్స దా్వరా మీ ముందుకు 
రాబోతునా్ను.

– ప్రధాన మంత్రి, నరంద్ర మోదీ

టోకోయూ ఒలింపిక్్స  జూలై 23–ఆగస్టు 8, 2021
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క్రీడాకారులను సరియైన మానస్క స్థితిలో ఉంచేందుకు, బయట 
ప్రపంచంతో సంబంధాలు ల్కుండా సురక్తంగా ఉంచడంలో 
కూడా క్రీడా మంత్రిత్వ శ్ఖ పదదు సవాలును ఎదురకాంది. 
క్రీడాకారులు ప్రతి ఒకకారినీ జగ్రతతుగా చూసుకుంది. 
ఏదైనా అత్యవసరమైత్ వెంటనే వైద్య సౌకరా్యలను 
అందివ్వడం ల్దా వారి గదులో్ల కే అవసరమైన వైద్య 
పరికరాలను సరఫరా చేయడం చేస్ంది. శిక్షణ 
పందుతున్ క్రీడాకారులు మహమామీరి బారిన 
పడకుండా మంత్రిత్వ శ్ఖ అత్యంత జగ్రతతు వహించింది. 
2020 లాక్ డౌన్ లో పలువురు క్రీడాకారులను కలిస్న ప్రధాన మంత్రి 
నరేంద్ర మోదీ, వారిని శిక్షణను కొనసాగించి క్రీడలో్ల  ప్రావీణ్యం 
సాధంచ్లని ప్రోత్సహించ్రు. క్రీడాకారుల శిక్షణ సమయంలో ఎట్ట 
పరిస్థితులో్ల  ఇబ్బందులు పడకుండా చూసుకునా్రు. అవసరమైన 
అని్ రకాల వసుతువులను వారి ఇళ్ల వదదుకే సరఫరా చేశ్రు. శిక్షణ 
కేంద్రాలలో ప్రభుత్వం బయో–బబ్ల్్స ను ఏరా్పటుచేస్ంది క్రీడా 
మంత్రిత్వ శ్ఖ. దీంతో అని్ రకాల జగ్రతతు చర్యలు తీసుకుంట్నే 
ఒలింపిక్్స లో పాల్్నే క్రీడాకారులు విలువైన శిక్షణ సమయాని్ 
కోలో్పకుండా చూస్ంది. యువజన వ్యవహారాల, క్రీడా మంత్రి 
కిరణ్ రిజిజు నిరంతరం క్రీడాకారులతో వీడియోకానఫూరన్్స లో 
సంప్రదింపులు జరుపుతూ, వారి ప్రత్్యక శిక్షణా అవసరాలగ్రించి 
ఆరా తీయడం, వారిలో ధైరా్యని్ నింపడం చేశ్రు.   
అనినా క్రీడలోలు ప్రతిభ కనబర్సోతుననా క్రీడాకార్లు
ఈ ఏడాది జనవరి నుంచే అని్ క్రీడా పోటీలు క్రమంగా 
ప్రారంభమయా్యయి. అని్ క్రీడలలో కూడా భారతీయ క్రీడాకారులు 
అతు్యతతుమ ప్రతిభను కనబరుసుతునా్రు. ప్రభుత్వం వారి శిక్షణ కోసం 
తీసుకున్ చర్యలు వారి ఆటతీరులో ప్రతిబింబించ్యి. మీరా భాయ్  
ఛాను కాంస్య పతకాని్ గెలిచి, ఆస్యా ఛాంపియన్ ష్ప్ లో కీ్లన్  అండ్ 
జెర్కా విభాగంలో ప్రపంచ రికారుడు  సాధంచ్రు. అలాగే వినేష్ ఫ్గట్ 
కుసీతు పోటీలో్ల  నాలుగ్ బంగారు పతకాలు సాధంచ్రు. అలాగే పీవీ 
స్ంధు అని్ బా్యడిమీంటన్ టోర్మంట్ లలో అదు్తమైన ఆటతీరును 
కనబరుసుతునా్రు. మన షూటరు్ల , ఆరచారు్ల , బాక్సర్ల ప్రదర్శనలు 
కూడా ఆకటు్ట కుంటునా్యి. కోవిడ్–19 బారిన పడిన కొందరు 
క్రీడాకారులు కూడా కోలుకుని, వారి శ్ర్రక దృఢత్వంతో పాటు 
అపారమైన మానస్క స్ెథిరా్యని్ చూపుతునా్రు. 
క్రీడాకార్లందర్కీ టీకా 
క్రీడాకారులు కరోనావైరస్  మహమామీరి బారిన పడకుండా ఉండందుకు 
ప్రభుత్వం క్రియాశ్లకంగా వ్యవహరించింది. ఈ విష్యంలో ఒకకా 
అడుగ్ కూడా వెనకడుగ్ వేయల్దు. ఏప్రిల్ నెలలో మహమామీరి 
రండో దశ బీభత్సం సృష్్టంచినప్పుడు, కేసులు ప్రమాదకరంగా బాగా 
పరిగినప్పుడు, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి క్రీడాకారులు, వారి 
సమాఖ్యతో కలిస్ పనిచేస్ంది. ఒలింపిక్్స లో పాల్్నే క్రీడాకారులకు 
అత్యంత ప్రాధాన్యత క్రమంలో వీసా సౌకరా్యలు కలి్పంచి, విదేశ్లకు 

వెళ్్ల అవకాశంఅందించింది. అకకాడ ఒలింపిక్్స కు శిక్షణ పందే 
అవకాశ్ని్ కలి్పంచింది. చ్లా దేశ్లు భారత్ ను రడ్ జబితాలో 
పట్టడంతో, ప్రభుత్వం నిషేధానికి ముందే క్రీడాకారులను 
విదేశ్లకు తరలించింది. దీనికి ఉదాహరణ, వెయిట్ లిఫ్టర్ 
మీరాభాయ్ ఛానునే, భారత్ ను నిషేధంచడం కంటే ముందే 
ఆమను మన దేశం అమరికా పంపింది. మరో ఉదాహరణ నీరజ్ 
ఛోప్రా, ఎంఈఏ సహకారంతో క్రీడల మంత్రిత్వ శ్ఖ ఆయనకు 
వీసా వచేచాలా చేయడంతో, విదేశ్లకు వెళ్్ల అవకాశం దకికాంది. 
దీంతో అతను అకకాడ అంతరాజీ తీయ పోటీకి సరియైన ర్తిలో శిక్షణ 
పందాడు. టోకో్య ఒలింపిక్్స కు వెళ్్ల క్రీడాకారులందరూ టీకా 
వేసుకునేలా చూడాలని మంత్రులను ప్రధాన మంత్రి ఆదేశించ్రు. 
టోకో్యకు వెళ్్ల క్రీడాకారులలో 99 శ్తం మంది ఇప్పటకే టీకా తొలి 
మోతాదు వేసుకునా్రు. 75 శ్తం మంది రండు మోతాదులను 
వేసుకునా్రు. క్రీడాకారులందరూ టీకా తీసుకునే ప్రయతా్లలో 
భాగంగా, రజ్లర్ వినేష్ ఫ్గట్ ఎకకాడైత్ తమ సాథి నికులు టీకా 
వేయించుకునా్రో హంగర్లో అకకాడ టీకా తొలి మోతాదును 
వేయించుకునా్రు. ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ చర్యతో, 
భారతీయ క్రీడాకారులు కరోనా వైరస్ బారిన పడ ప్రమాదం 
తకుకావగా ఉంటుంది. 
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‘అసల్ ఉత్త ర్’ 
యుద్ హీరో

సెప్టంబర్ 8, 1965లో అమృత్ సర్  ని చేజికికాంచుకోవడం కోసం 
పంజబ్ లోని తార్్ తారన్ జిలా్ల లో, పాకిసాతున్ ట్్యంక్ రజిమంట్, 

ఆపరేష్న్  జిబ్రాల్టరును ప్రారంభించింది. పాకిసాతున్  ఈ దురామీగమైన 
పోకడలను ఏప్రిల్ 1965లోనే ప్రారంభించింది. ఆపరేష్న్ డెసర్్ట హాక్ 
కింద భారతదేశ రా్యన్  ఆఫ్ కచ్ లో కొంత భాగాని్ ఆక్రమించుకోవాలని 
అప్పుడ ప్రయతి్ంచింది. కానీ అకకాడ కుదరకపోవడంతో, పాకిసాతున్ 
కశ్మీర్, పంజబ్ లో ఆంద్ళనలు సృష్్టంచేందుకు తెగబడింది. పాకిసాతున్  
చేసుతున్ ఈ కుటల తంత్రానికి భారత సైన్యం అని్ వైపులా నుంచి గట్టగానే 
సమాధానమిచిచాంది. అమృత్ సర్  ను చేజికికాంచుకోవాలనే ఉదేదుశ్యంతో, 
పాకిసాతున్ సైనికులు వారి యుద్ ట్్యంకులతో రంగంలోకి దిగారు. 
సెప్టంబర్ 8న, పాకిసాతున్ సైనికులు అంతరాజీ తీయ సరిహదుదు కి కేవలం 5 
కి.మీల దూరంలోనే యుద్ ట్్యంకులతో మోహరించ్రు. అసల్ ఉతతుర్ 
గ్రామమంతా యుద్ భూమిగా మారిపోయింది. అయిత్ 4 గ్రెనేడియర్లకు 
చందిన భారత సైనికులు చరకు, పతితు పంటలలో దాకుకాని యుద్ానికి 
స్ద్మయా్యరు. పాకిసాతున్ యుద్ ట్్యంకులు భారత్  వైపుకి వసతున్ 
శబాదు లను వారు త్లికగా పస్గట్టగలిగారు. రోడుడు కి కేవలం 30 మీటర్ల 
దూరంలోనే ఉన్ కా్వర్టర్   మాస్టర్ అబ్దు ల్ హమీద్, తన తుపాకీతో జీపులోకి 
దూకి దాకుకానా్డు. తొలి పాకిసాతున్ యుద్ ట్్యంకు తన షూటంగ్ 
సమీపంలోకి వచిచాన వెంటనే, తన ఆర్్సఎల్  తుపాకీతో కాలు్పల వరషిం 
కురిపించి, పాకిసాతున్ యుద్ ట్్యంకును కాలిచాపారేశ్రు. 

106 ఎంఎం ఆరి్సఎల్ 500–600 గజల పరిధని కలిగి ఉండి, యుద్ 
ట్్యంకులను కాలిచావేయడంలో ఎంతో సమరథివంతమైన ఆయుధంగా 
ఉంటోంది. ఆర్్సఎల్  తుపాకీలో ఉన్ లోపాలలో ఒకటేమిటంటే, వెనుక 
నుంచి వచేచా మంటల వల్ల దాని గ్ండ్లను త్లికగా గ్రితుంచవచుచా. ఆరి్సఎల్  
కేవలం ఒకట ల్దా రండు ల్దా గరిష్్టంగా మూడు కాలు్పల ష్ట్ లకే 
పరిమితమై ఉంటుంది. అయినప్పటకీ, హమీద్ పాకిసాతున్ రండో యుద్ 
ట్్యంకును అదే రోజు ధ్వంసం చేశ్రు. హమీద్ కాలు్పలు తటు్ట కోల్క 
పాకిసాతున్ సైన్యం యుద్ ట్్యంకునుఅకకాడ వదిల్స్ వెనుతిరిగింది. కానీ 
తన కుటల బ్ద్ిని మానుకోని పాకిసాతున్ సైన్యం మళ్్ల భారత ప్రాంతంపై 
దాడికి పాల్పడింది. అబ్దు ల్ హమీద్ పాకిసాతున్ కి చందిన మరో రండు 
యుద్ ట్్యంకులను కూడా ధ్వంసం చేశ్రు. కేవలం జీపు మీద అమరిచాన 
తుపాకీతోనే హమీద్ శత్రు సైనా్యనికి చందిన నాలుగ్ యుద్ ట్్యంకులను 
మటు్ట బెట్టనటు్ట  వారతులు చూస్న ప్రతి ఒకకారూ ఎంతో ఆశచారా్యనికి 

గ్రయా్యరు. సెప్టంబర్ 10న, పాకిసాతున్ మళ్్ల దాడికి పాల్పడింది. ఈ 
సమయంలో అబ్దు ల్ హమీద్ మరో రండు పాకిసాతున్ యుద్ ట్్యంకులను 
ధ్వంసం చేశ్రు. మరో ట్్యంకును కూడా ధ్వంసం చేయాలనుకున్ 
సమయంలో, అప్పటకే శత్రువులు ఆయన జీపును గ్రితుంచ్రు. శత్రువులు 
ఆయనపై కాలు్పల వరషిం కురిపించే లోపే పాకిసాతున్ యుద్ ట్్యంకున్ 
ఆయన పేల్చాశ్రు. ఈ కాలు్పలో్ల  హమీద్ వీరమరణం పందారు, కానీ 
దానికి ముందే, ఆయన పాకిసాతున్ ఏడవ యుద్ ట్్యంకున్ ధ్వంసం 
చేశ్రు. మొతతుంగా భారత సైన్యం 100 పాకిసాతున్ ట్్యంకులను ధ్వంసం 
చేస్ంది. ఈ యుద్ంలో పాకిసాతున్ ఘోర విఫలం పందడం వల్ల, ఆ దేశం 
సెప్టంబర్ 23న కాలు్పల విరమణను ప్రకటంచ్లి్స వచిచాంది. అబ్దు ల్ 
హమీద్  చనిపోయిన తరా్వత భారతదేశ అతు్యన్త సైన్య పురసాకారం 
పరమ వీర చక్రతో సతకారించబడాడు రు.

హమీద్ ఉతతురప్రదేశ్ లోని ఘాజిపూరో్ల  ధాముపూర్ గ్రామంలో జూలై 
1, 1933న జనిమీంచ్రు. తన తండ్రి టైలర్  గా పనిచేసవారు. ఇంటో్ల  
ఆయన ఆరిథిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే. హమీద్ చదువుల కంటే 
కూడా కతితుసాము, ఈతను ఎకుకావగా ఇష్్టపడవారు. హమీద్  తనకు 20 
ఏళ్్ల  రాగానే భారత సైన్యంలో చేరారు. ఇండో–చైనా యుద్ సమయంలో 
1962లో ఎన్ ఈఎఫ్ ఏలో ఆయన నియమితులయా్యరు. 1965లో 
యుద్ం ప్రారంభమైన సమయంలో ఆయన సెలవులో్ల  ఉనా్రు. ఈ 
యుద్ంలో పాల్్నేందుకు ఇంట నుంచి బయలు దేరుతూ తన వసుతువులు 
సరుదుకుంటోన్ సమయంలో, ఆయన పరుపుకున్ ఒక తాడు తెగిపడింది. 
దీని్ అపశకునంగా భావించిన ఆయన భార్య రసూలన్ బీబీ ఒకరోజు ఆగి 
బయలుదేరమని హమీద్ ను కోరింది. కానీ తాను దేశం కోసం వెళ్తున్టు్ట  
హమీద్ చపా్పరు. తన సదరుడికి కూడా ఇదే చబ్తూ –“ఎవరికైత్ 
సైన్యంలో శౌర్య పురసాకారాలు లభిసాతుయో, వారికి సైన్యంలో చ్లా 
గౌరవం ఉంటుంది, ఏద్ ఒకరోజు నేను యుద్ంలో ఆ శౌర్య పురసాకారాని్ 
అందుకుంట్ను”అని అనా్రు. 

అబ్దు ల్ హమీద్ అనుకున్దే నిజమైనది. 1965 యుద్ంలో, ఈయనను 
పరమ వీర చక్ర అవారుడుతో సతకారించ్రు. దేశంలో అతు్యన్తమైన శౌర్య 
పురసాకారం ఇదే. ఆయన జీపుని ఇప్పటకీ కూడా ఆయన సామీరకారథింగా 
అలానే ఉంచ్రు. 2000 సంవత్సరంలో హమీద్ వీరమరణం జఞా పకారథింగా 
జీపుతో ఉన్ ఒక పోస్టల్ సా్ట ంపును జర్ చేశ్రు.   

“కేవలం ఆయుధాలతో మాత్మే యుదధింలో గెలవం, దీనికి దేశం కోసం 
వీరమరణం పొందే స్హసం కావాలి.” ధైరయూవంతలైన భారతీయ 

సైనికుల స్ఫూర్తుని గుర్తు తెచుచేకునేందుకు, 1965లో పంజాబ్ లో 
ఖేమ్ కరణ్ స్కాటురోలు 7 పాకిస్తున్ యుదధి ట్యూంకులను ఒంటిచేతోతు ధవాంసం 

చేసిన స్కూయూహెచ్  అబుదిల్ హమీద్  కంటే ఉతతుమమైన ఉద్హరణ 
మరకర్ ఉండరమో. అబుదిల్ హమీద్ తన తపాకీతో జీపులోకి దూకి 
ముందుకు స్గుతూ పాకిస్తున్ సైనయూం చొరబాటలుకు అడుడికటటు వేశార్.

వీరోచిత గాథ  అబ్దు ల్ హమీద్
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తీవ్ంగా కరోనా సోకిన రోగుల జీవితాలను స్లభతరం చేయడం కోసం న్తన ఆవిషకారణలు చేయడం లేద్ 
మార్మూల ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజల ఇళలు వదదికే ఔషధాలను సరఫరా చేయడం వంటివి చాల్ కషటుతరమైన 

పనులు. కానీ ప్రతయూక్ష మాఝే, ప్రవాసిని బట్కర్లు ఎనోనా సవాళలును అధగమించివాటిని నిజం చేసి చూపించి, 
ఇతర్లకు ఉద్హరణగా నిలుస్తునానార్.

బృహత్త ర కార్యక్రమాలతో మందుకొచ్చిన మహిళలు

పరిసిథి త్ విషమించిన కరోనా 
రోగుల కోసం ప్ర తేయుక 
మరుగుదొడి్డ  నిరి్మంచిన ప్ర తయుక్ష

రాష్ట ్ంలో గిరిజన ప్్ర ంతాలలో ఇళ్ల  
వదదు కే మంద్లన్ సరఫరా చేసిన 
ఒడిశా మహిళ

మధ్య ప్రదేశ్ లోని భ్పాల్  నిఫ్్ట విదా్యరిథి అయిన ప్రత్యక్ష 
మాఝే, కరోనాతో బాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఆకి్సజన్ 

సాయంతో ఉన్ రోగ్ల కోసం మొబైల్ మరుగ్దొడిడుని నిరిమీంచ్రు. 
ముఖ్యంగా ఇది ఇంటో్ల  ల్దా ఆసుపత్రులో్ల  మంచ్నికే పరిమితమైన 
రోగ్లకు సాయంగా ఉంటోంది. కరోనా బారిన పడడు తన అంకుల్ ను 
చూస్న తరా్వత ఇలాంట ఒక మరుగ్దొడిడుని నిరిమీంచ్లని ప్రత్యక్ష 
నిర్ణయించ్రు. మునుమీందు రోజులో్ల  ఇలాంట మరుగ్దొడ్లను ఎలా 
ఏరా్పటు చేసుకోవాలి, దాని సాంకేతిక అంశ్లను ఆసుపత్రులతో, 
ఇతర అవసరమైన వ్యకుతులతో ప్రత్యక్ష పంచుకోవాలనుకుంటునా్రు. 
ఈ మరుగ్దొడిడు అని్ వైపుల నుంచి మూస్ ఉంటుంది. దీని్ 
తయారు చేసందుకు రూ.25,000 ఖరుచా అయింది. దీని గ్రించి 
ప్రత్యక్ష మాట్్ల డుతూ, ‘‘ఆకి్సజన్ సాయంతో ఉన్ కరోనా రోగ్ల 
కోసం ఈ మరుగ్దొడిడుని నిరిమీంచ్ను. దీని్ వారుడులో్ల  పటు్ట కోవచుచా. 
ఈ మొబైల్ మరుగ్దొడిడు అచచాం వీల్ ఛెయిర్ మాదిరి ఉంటుంది. 
చ్లా త్లికగా వాడుకోవచుచా.”అని తెలిపారు.

ఒడిశ్ కంధమాల్ జిలా్ల లోని మారుమూల ప్రాంతాలలో 
నివస్ంచే గిరిజనులకు మందులు సరఫరా చేయడం సవాలుతో 

కూడుకున్ పదదు పనే. కానీ ప్రవాస్ని బట్కర్ తన సంకల్పంతో ఇది 
నిజం చేస్ చూపించ్రు. ఎనో్ ఆటంకాలను, సవాళ్లను అధగమించిన 
ప్రవాస్ని ఆ ప్రాంతాలో్ల ని గిరిజన ప్రజలకు ఇళ్ల వదదుకే మందులను 
సరఫరా చేశ్రు. పోష్కాహార లోప రహితంగా గ్రామాలను మారేచా 
ప్రాజెకు్టలో ఈమ కీలక పాత్ర పోష్ంచ్రు. ఈ ప్రాజెకు్ట  నుంచి 21 
వేల గ్రామాలు లబిదు పందాయి. ఈ ప్రాజెకు్టలో ఆమ భాగసా్వమ్యంపై 
సాథి నిక ప్రజల నుంచి ప్రశంసలు కూడా వెలు్ల వెతాతుయి. జీవిక సురక్ష 
మంచ్కు చందిన హెల్తు కిట్ ఇంటర్వనషిన్ ప్రొగ్రామ్ కింద ఆమ 
‘హెల్తు యానిమేటర్’గా పనిచేసూతునే, ప్రజలకు ఇళ్ల వదదుకే మందులు 
సరఫరా చేస్, వారి జీవన ప్రమాణాలను మరుగ్పరాచాలని ప్రవాస్ని 
లక్షష్ంగా పటు్ట కునా్రు. ఆరోగ్య సమస్యలపై ప్రజలకు అవగాహన 
కలి్పంచేందుకు కూడా ఆమ ఒక మహతతుర కార్యక్రమాని్ చేపట్్ట రు. 
గర్స్రావం వల్ల తలెత్తు సమస్యలపై కూడా మహిళలకు అవగాహన 
కలి్పసుతునా్రు.  

స్నుకూల దృకపుథంమారుతున్ భారతం 



1. ఎవరి జఞా పకారథిం జతీయ వైదు్యల దినోత్సవం 
జరుపుతునా్రు?

ఎ) డాక్టర్. స్.వి రామన్
బి) డాక్టర్. హోమి జహంగీర్ భాభా
స్) డాక్టర్. బిధాన్ చంద్ర రాయ్
డి) డాక్టర్. ఎ.పి.జె అబ్దు ల్ కలాం

2. భారత్ లో ఎని్ అంకుర సంసథిలు గ్రితుంపబడాడు యి?
ఎ) 20 వేలు
బి) 30 వేలు
స్) 40 వేలు
డి) 50 వేలు

3. కోవిడ్ యుద్ంలో పాల్్ంటున్ ముందు వరుస 
ఉద్్యగ్లకు ప్రభుత్వం ఎంత మొతతుంలో బీమా 
సౌకర్యంకలి్పసుతుంది?

ఎ) 15 లక్షలు
బి) 25 లక్షలు
స్) 40 లక్షలు
డి) 50 లక్షలు

4. 2019తో పోలిసతు భారత్ లో  ఎని్సారు్ల  ఆకి్సజన్ 
ఉత్పతితు పరిగింది?

ఎ) 2 సారు్ల
బి) 5 సారు్ల
స్) 10 సారు్ల
డి) 20 సారు్ల

5. భారత్ లో  ఎని్ గ్రామాలను డిజిటల్ గ్రామాలుగా 
మారుసుతునా్రు?

ఎ) లక్ష గ్రామాలు
బి) 50 వేలు
స్) 2 లక్షలు
డి) 75 వేలు

6. 1000 రోజులలో ఎని్ గ్రామాలను ఆపి్టకల్ ఫైబర్ తో  
అనుసంధంచ్లనుకుంటునా్రు?

ఎ) 6 లక్షలకు పైగా
బి) 3 లక్షలు
స్) 2 లక్షలు
డి) 5 లక్షలు

7. ఉమాంగ్ యాప్ పై  ఎని్ రకాల సవలు, చలి్లంపు 
సౌకరా్యలునా్యి?

ఎ) 1980
బి) 1751
స్) 1458
డి) 2039

8. ఈ ఏడాది జూలై 1తో జి.ఎస్ .టకి ఎని్ ఏళ్్ల ?
ఎ) 2 
బి) 3 
స్) 4
డి) 6

9) పట్రలో్ల  20 శ్తం ఇథనాల్ ని కలపాలని ఏ ఏడాదిని 
కొతతుగా లక్షష్ంగా పటు్ట కునా్రు?

ఎ) 2022 
బి) 2028 
స్) 2025
డి) 2027

10) టోకో్య ఒలింపిక్్స ఎప్పుడు ప్రారంభమవబోతునా్యి?
ఎ) జూలై 23
బి) జూలై 30
స్) ఆగస్్ట 8
డి) ఆగస్్ట 15
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న్యో ఇెండియా సమాచార్  సెంచికను చదివి సరయైన జవాబులు పటటిెండి..

మీ సమ్ధానాలన్ ఈ-మయిల్:  response-nis@pib.gov.inకి పంపగలరు.
సమ్ధానాలు పంపిన మొదటి ఐద్గురి పేర్ల న్ ఈ పత్్ర క వచేచు సంచికలో ప్ర చురిసా్త ము.

కి్జ్ 
కార్ర్
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 మీడియా కారనా ర్ 

నరంద్ర మోదీ రాజ్ నాథ్ సింగ్ అమిత్ ష్

ప్రధాన మంత్రి గర్బ్ కలా్యణ్ అన్ యోజనను 
ఇప్పుడు దీపావళి వరకు పడిగించ్ం. మహమామీరి 
ఉన్ ఈ సమయంలో పేద ప్రజల ప్రతి అవసరాని్ 
తీరేచాందుకు వారికి ప్రభుత్వం తోడుగా ఉంటుంది. 
నవంబర్ నాటకి 80 కోట్ల మందికి పైగా పేద 
ప్రజలకు ప్రతి నెలా ఉచితంగా ఆహార ధానా్యలు 
లభిసాతుయి. 

గత ఐదు–ఏడు సంవత్సరాలలో, 
బిఆర్ఒ(సరిహదుదు  రహదారుల సంసథి) 
అదు్తమైన విజయాలు సాధంచింది. 
రోహ్ తంగ్ లో ‘అటల్ టనె్ల్’ వంట ప్రపంచ 
సాథి యి నిరామీణ పనులు చేపట్టంది. కైలాస్ మానస 
సరోవర్ యాత్రకు కొతతుగా నిరామీణ మారం్ కూడా 
ఏరా్పటు చేస్ంది. బీఆర్ఓ నిరంతరం సరికొతతు 
రికారుడులను సృష్్టసతుంది.  

భారత్ లో రైల్్వ కార్యకలాపాలో్ల  సురక్తను, భద్రతను 
పందేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు 
తీసుకుంది. 
– దేశ్యంగా ‘ట్రైన్ కొలిష్న్ అవైడెన్్స స్స్టమ్ (రైల్్వ 
తాకిడి నిరోధత వ్యవసథి)ను అభివృద్ి చేస్ంది.
ప్రజ భద్రత కోసం భారతీయ రైల్్వకు 700 మగా 
హెర్్టజ్ ఫ్రీక్వనీ్స బా్యండ్ లో 5 మగాహెర్్టజ్ సె్పకట్రమ్ ను 
కేట్యించింది. 

నితిన్ గడాకారీ

భారతమాల పరియోజన కింద కేరళ రాష్ట్రంలో 
రూ. 2835.24 కోట్ల బడెజీట్ తో కొతతు ఎన్ హెచ్  
66పై(పాత ఎన్ హెచ్  47) కొల్లం బైపాస్  నుంచి 
కొటు్ట కులంగర వరకు ఆరు వరసల రహదారిని 
నిరిమీంచేందుకు ఆమోదమిచ్చాం.

నిర్మల్ స్తారామన్
ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూసతున్ ఇ–ఫైలింగ్ పోర్టల్ 
2.0ను గత రాత్రి 20:45 గంటలకు ప్రారంభించ్ం. 
నేను కూడా నా TLలో సాంకేతిక సమస్యలను 
ఎదురకానా్ను. @infosys, @NandanNilekaniలు 
నాణ్యమైన సవలను అందించడంలో పను్ 
చలి్లంపుదారులను నిరాశపరచరని నేను ఆశిసుతునా్ను. 
పను్ చలి్లంపుదారులకు కంపి్లయెన్్స ను సులభతరం 
చేయడమే మా ప్రధాన కరతువ్యం. 

రవి శంకర్ ప్రస్ద్ 
సష్ల్ మీడియా వేదికలు వినియోగదారుల 
విష్యంలో ముఖ్యంగా సుని్తమైన విష్యాలో్ల  
సామాజిక, నైతిక బాధ్యత వహించ్లి. ఈ కంపనీల 
రండు రకాల ప్రమాణాలు ఆమోదయోగ్యం 
కావు. ఎందుకంటే ఇతర దేశ్లలో కూడా ఇవే 
నిబంధనలను కంపనీలు పాటసుతునా్యి. నా 
ఇంటరూ్వయు@EconomicsTimes @SurabhiA-ET
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జగనానాథుని రథయాత్ శుభ సందర్భంగా ప్రజలందర్కీ హార్దిక శుభాకాంక్షలు. భకితు శ్రదధిలతో 

జర్పుకునే ఈ యాత్ దేశ ప్రజలందర్కీ సంతోష్నినా, శ్రేయస్్సను, ఆశీస్్సలను, సంపూర్ణ 

ఆరోగాయూనినా అందిస్తుంది. జై జగనానాథ్! 

– ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

జగనా్థ 

జూలెై  12-20, 2021

రథ య్త్ర
నీలాచలనివాసాయనితా్యయపరమాతమానే
బలభద్ర సుభద్్ర యాంజగనానాధాయతేనమః
జగద్నందకంద్యప్ర ణతారాతా హరాయచ
నీలాచలనివాసాయజగనానాథాయతేనమః
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