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సింపాద కీయిం
సాదర నమసాకారం,
ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి రండో దశలో, దేశమంతా ఏకమై ఈ వైరస్ ను అంతమందంచడానికి పోరాడుతంద.   ఇదే సమయంలో 

అత్ంత అప్రమతతుత కోవిడ్ క్రమశిక్షణ చర్లను కూడా మనం పాటించాల్సి ఉంద. ఈ ప్రపంచ సంక్షోభంపై పోరాడుతున్న మనకు, 
ప్రకృతి కూడా ఎన్్న పాఠాలు నేర్పుతంద. ప్రకృతి, పరా్వరణం అనేవి ఎల్లప్పుడూ భారతీయుల జీవన విధానాలో్ల  ఎంత ముఖ్ంగా 
ఉంటూ వచాచాయి. చెట్్ల , జంతువుల పట్ల మనకున్న ఆరాధన, ర్తువులు మ్ర్తున్నప్పుడు మనం చేస్కునే పండుగలు, చుటూటూ  
ఉన్న పరిసరాలత సామరస్ంగా సాగే మన సంప్రదాయిక జీవన విధానం అన్్న కూడా ప్రకృతిత మనం ఎంత మమేకమయ్్మో 
తెల్యజేస్తునా్నయి. మన సంసకాకృతి ఎల్లప్పుడూ కూడా మనల్్న విశ్వమంతటిలో భాగమని బోధంచింద తపపు, ఒక ప్రత్్కమైన వ్వస్థగా 
ఎప్పుడూ పరిగణంచలేదు.    

 గత ఏడాద కాలంగా కోవిడ్ మహమ్మారిత ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ందులు పడుతునా్నర్. కాన్, కోవిడ్ మహమ్మారి తొల్ దశలో 
అంటే గత ఏడాద, ప్రకృతి మనల్్న ఎన్్న విధాలుగా ఆశచార్పరిచింద. ఈ సమయంలో, ప్రకృతికున్న గొపపు వైవిధా్ని్న మనం దగ్గరి 
నుండి గమనించగల్గాం. కాలుష్ం అనూహ్ రీతిలో తగ్్గపోయింద. ప్రజలు తమ చుటూటూ  ఉన్న ప్రకృతి అందాలను ఆసా్వదంచార్. 
నిరమాలమైన ఆకాశం, సరా్వంగ స్ందరమైన పర్వతాలు, స్వచ్ఛమైన నదీ జలాలు వంటివన్్న ప్రజలకు కనువిందు చేశాయి.  ప్రకృతిని 
పరిరక్ంచాలనే విషయ్ని్న ఈ సంక్షోభం మనకి నేరిపుంచింద. 

 ప్రకృతిలోని స్వచ్ఛమైన చిత్రాలు మన మనస్సిలో ఒక సంకలాపునికి నాంద పల్కాయి. ఈ కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో 
కూడా మనం పరా్వరణానికి ఏం చేయగలమో తెల్యజేశాయి. ప్రకృతిత సామరస్ పూర్వకమైన సంబంధాలను మనం తపపునిసరిగా 
పాటించాలని, ప్రతి ఏడాద జూన్ 5న ప్రపంచ పరా్వరణ దన్తసివాని్న జర్పుకుంట్నా్నం. ఈ ఏడాద ఇతివృతతుం – పరా్వరణ 
పునర్ద్ధరణ - దెబ్తిన్న మన పరా్వరణ వ్వస్థలను మనమందరం కల్సి మళ్్ల పునర్ద్ధరించి కోలుకునేలా చేయ్ల్.

 గత కొనే్నళ్్లగా, కంద్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధ, పరా్వరణ పరిరక్షణ విషయంలో సమతుల్త సాధంచింద. ఇంధన ఉతపుతితుకి 
ప్రతా్మ్్నయ మ్రా్గ లు, అడవులు, జంతువుల పరిరక్షణ వంటి వాటిని కంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలో్ల  మనం చూడవచుచా. కర్న ఉదా్గ రాలను 
తగ్్గంచేందుకు మన దేశం తీస్కుంట్న్న చర్లను ప్రపంచమంతా కొనియ్డింద. ఈ విషయంలో భారత్ ముందంజలో ఉంద. ఈ 
సంక్షోభ సమయంలో, ప్రకృతి, పరా్వరణ ప్రాముఖ్తను, దేశం అమలు చేస్తున్న చర్లను వివరిస్తు ఈ సంచిక పతాక శీరిషికను 
అందస్తునా్నం. 

 అదే విధంగా సంక్షోభాలత పోరాడందుకు సిద్ధమై ఉండటం, ఎంఎస్ ఎంఇ లను విజేతలుగా తీరిచాదదే్దందుకు చేపటిటూన 
కార్క్రమ్లు, బాల కారిమాకులను నిర్మాల్ంచేందుకు కంద్రం చేపడుతున్న చర్లు, అసాసిం ఆధున్కరణకు మూలమైన వ్కితు గోపినాథ్ 
బార్్ద లాయి జీవిత విశేషాలు ఈ సంక్షోభ సమయంలో మనకు స్ఫూరితుదాయకంగా నిలుస్తునా్నయి. 

        ఆర్గ్ంగా ఉండండి, జాగ్రతతుగా ఉండండి, మ్కు ఎల్లవేళలా  సలహాలు అందస్తు ఉండండి.

   అడ్రస్  :   బ్్ర్ ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమూ్నికషన్,
                           సెకండ్ ఫ్్ల ర్, స్చనా భవన్, నూ్ఢిల్్ల – 110003
       e-mail  :   response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భట్నీగర్)
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మెయిల్ బాక్్స 

డిజిటల్కేలండర్
భారతప్ర భుత్డిజిటల్కేలండర్,
డెై రీఅధికార్కసెలవుదినాలు,
పలుముఖ్యమెై నతేదీలతోపాటు
వివిధపథకాలు,సంఘటనలు,
ప్ర చురణలకుసంబంధించిన

తాజాసమ్చారంఅందిసా్త యి.

దీని్నగూగుల్ప్లే స్టో ర్,ఐఒఎస్నుండిడౌన్లోడ్చేసుకోవచుచు..

https://goicalendar.gov.in/

Google Play Store link iOS link 
https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594

నేను ఇటీవలే ఎన్ ఐఎస్  (నూ్ ఇండియ్ సమ్చార్) తాజా సంచికను 
పందాను. ఆంగ్లంత పాట్ పలు భారతీయ భాషలో్ల  ఎన్ ఐఎస్ ను 
అందస్తున్నందుకు నా హృదయ పూర్వక ధన్వాదాలు. పలు భాషలకు 
చెందన ఈ సంచికలను చదవాలని నాలో ఆసకితు వచిచాన తరా్వత, 
ర్జుకు ఒక వెరషిన్ ను అయినా చదవాలని నేను ఒక చిన్న సమయ 
పటిటూక వేస్కునా్నను. అని్న సంచికలను చదవడంలో నేను చాలా 
సంతృపితుకరంగా ఉనా్నను, అని్న భాషలను నేను చదవగలను. దీంత 
కవలం నా పదజాలంపై మరింత జాఞా నాని్న సంపాదంచుకోవడమే గాక, 
ఈ భాషల ప్రస్తుత శైల్ని, దాని వాడకాని్న కూడా తెలుస్కుంట్నా్నను. 
గతంలో నేను ఈ సంచిక ఒకటి లేదా రండింటిని పందలేకపోయ్ను. 
కాన్, నాకు లభించిన సంచికలో్ల  ఉన్న సమ్చారాని్న చదవడంలో నేను 
చాలా సంతృపితుగా భావించాను. 
భవిష్త్ లో కూడా ఈ పత్రిక తదుపరి సంచికలను నేను పందుతానని 
భావిస్తునా్న. తాజా విషయ్లను అందస్తు మ్కు జాఞా న్దయం 
కల్పుసాతురని ఆశిస్తునా్నను. 

కిశోర్ షేవే
kishor.shevde@gmail.com

నేను ఒక విదా్రి్థని. ఆంగ్ల భాషకు చెందన వెరషిన్ ను గత మూడు 
సంచికల నుంచి చదవడం ప్రారంభించాను. ఈ డిజిటల్ పత్రిక 

నాకు ఎంత ఉపయోగపడుతుందని నేను గురితుంచాను. ఆకట్టూ కునే 
విధానంలో ఆంగా్ల ని్న రాయడం, పరిమిత పదాలో్ల  వాసతువమైన వారతులను 

అందంచడం, ఇంధనం, సమ్చారం, చరిత్ర, సంసకాకృతి వంటి అని్న 
విభాగాలకు చెందన సమ్చారం, ప్రభుత్వం చేపటేటూ కొతతు పథకాలు, 

సమ్జం, వ్కితుత్వంపై కథలు ఎంత ఉపయోగకరంగా ఉంట్నా్నయి. 
మే 1 నుంచి నేను ఈ సంచిక కోసం ఎదుర్ చూస్తునా్నను. ఈ 

అదుభుతమైన పత్రికను ర్పందస్తున్న అందరికీ నేను నా శుభాకాంక్షలు 
తెల్యజేస్తునా్నను. 

దీపక్ కుమార్ 
dmaurya.dk@gmail.com

నా ఈ-మెయిల్ కు వచేచా నూ్ ఇండియ్ సమ్చార్ పత్రికను ప్రతిసారి 
నేను పూరితుగా చదువుతునా్నను. తీవ్ర ప్రతికూల అంశాలు, అపఖా్తిత 
నిండిపోయిన ఇటీవల ఈ సమయంలో,  దేశంలో చేపటేటూ పలు అభివృద్ధ 
ప్రాజెకుటూల గురించి అందస్తు ఈ పత్రిక సరికొతతుదనాని్న విరజిలు్ల తంద. 
సమ్చార్   దా్వరా వీటి గురించి తెలుస్కోవడం, ఈ పత్రికలో అందంచే 

అంశాలు నాకంత గర్వకారణంగా అనిపించాయి. 
ఈ పత్రికను సబ్ సకా్రయిబ్ చేస్కుని, జాగ్రతతుగా చదవాలని దేశంలో 

ఉన్న ప్రతి ఒకకా పౌర్నికి నేను స్చిస్తునా్న. 
రమాకాంత్ తివారి

tattvavit.trigunateet@gmail.com

కంద్ర ప్రభుత్వం సాధంచిన విజయ్లను అందస్తు సమ్చార, 
ప్రసారాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రచురిస్తున్న ‘నూ్ ఇండియ్ సమ్చార్’ 

తాజా సంచికను నేను పందాను. ఇద చాలా ఆకరషిణీయమైన, 
సమర్థవంతమైన నివేదకగా ఉంద. నేను ఈ పత్రికను చదువుతున్న 

సమయంలో, ప్రభుత్వం చేపటేటూ చాలా సంక్షేమ పథకాల గురించి 
తెలుస్కునా్నను. వీటి గురించి చాలా మంద ప్రజలకు తెల్యదు. 

క్షేత్రసా్థ యిలో ఈ పథకాల ప్రయోజనాలను గ్రామీణ ప్రజలకు 
మనం తెల్యజేయ్ల్సి ఉంద. హార్డ్  కాపీ పంపించగలరని నేను 
విన్నవించుకుంట్నా్నను. దీంత ఈ పథకాల గురించి ప్రజలో్ల  

అవగాహన కల్పుంచడానికి, మ్ ప్రాంతంలో ఈ సమ్చారం 
తెల్యజేసందుకు నా వంతుగా నేను కాసతు కృషి చేసందుకు ఇద 
సాయపడుతుంద. త్వరలోనే మీర్ హార్డ్  కాపీ పంపుతారని నేను 

ఆశిస్తునా్నను. 
ర్ణుక జగ్ దీప్ సింగ్

singh.renukajs@gmail.com



న్యూ ఇండియా సమాచార్4

2020–21లో 65 శాతం పెరిగిన 
పప్పు దినుసల ఉతపుత్్త

వ్వసాయ్నికి, రైతులకు కంద్ర ప్రభుత్వం 
అత్ంత ప్రాధాన్త ఇవ్వడంత, పప్పు 
దనుస్ల ఉతపుతితు 2020–21లో 65 శాతం 

పెరిగ్ 24.42 మెట్రిక్ టను్నలకు చేర్కుంద. రైతులకు 
నాణ్త గల వితతునాలను అందంచడంత వీటి ఉతాపుదకత, 
ఉతపుతితు గణన్యంగా పెరిగాయి. రైతులకు నాణ్మైన 
వితతునాలను అందంచేందుకు 2016–17లో 24 రాషా్రా లో్ల  
150 పప్పు దనుస్ల వితతున కంద్రాలను ప్రభుత్వం ఏరాపుట్ 
చేసింద. ఈ కంద్రాలను కృషి విజాఞా న కంద్రాలు, రాష్రా 
వ్వసాయ విశ్వవిదా్లయ్లు, ఐసిఎఆర్ సంస్థలత 
అనుసంధానించింద. అంత్కాక పప్పు దనుస్ల కోసం 
11 రాషా్రా లో్ల  119 రైతు ఉతపుతితు సంస్థలను(ఎఫ్ పిఒ లను) 

ఏరాపుట్ చేసింద. జాతీయ ఆహార భద్రతా మిషన్ కింద, 
644 జిలా్ల లను పప్పు దనుస్ల కార్క్రమంలో చేరాచార్. 
ప్రస్తుతం పప్పు దనుస్ల ఉతపుతితులో సా్వవలంబన 
సాధంచడం లక్షష్ంగా కంద్ర ప్రభుత్వం 2021 ఖరీఫ్ 
పంట కోసం ఒక వ్్హాని్న ర్పందంచింద. దీని కింద, 
దేశవా్పతుంగా 4.05 లక్షల హెకాటూ ర్లకు ర్. 82.01 కోట్ల 
విలువైన 20 లక్షలకు పైగా వితతునాల చిన్న పా్కట్లను (మిన్ 
కిట్లను) అందసతుంద. భారత్ పప్పు దనుస్ల దగుమతులను 
తగ్్గంచుకుని, ఉతపుతితులో సా్వవలంబన సాధంచేందుకు ఈ 
ప్రత్్క కార్క్రమం సాయం చేయనుంద. కందపప్పు, పెసర 
పప్పు, మినుముల ఉతపుతితుని, ఉతాపుదకతను గణన్యంగా 
పెంచనుంద.

కోవిడ్–19 మహమ్మారిపె ైపోరుకు గ్రామ 
పంచాయతీలకు రూ. 8,924 కోటలు  విడుదల

జూన్  నుండి తపపునిసరిగా దివయాంగలకు 
ఆన్ లనై్ ధ్రువీకరణ

గ్రామీణ సా్థ నిక సంస్థలకు(ఆర్  ఎల్ బిలు) ఆరి్థక సాయంగా 
25 రాషా్రా లకు కంద్ర ఆరి్థక మంత్రిత్వ శాఖ ర్. 8,923.8 

కోట్ల నిధులను విడుదల చేసింద. కంద్రం అందంచిన ఈ ఆరి్థక 
సాయ్ని్నఆర్  ఎల్ బి లు కోవిడ్–19 మహమ్మారిని అరికటేటూందుకు 
అవసరమైన అని్న రకాల నివారణ, ఉపశమన చర్ల కోసం 
వెచిచాంచనునా్నయి. మూడంచెలుగా ఉన్న సా్థ నిక పాలక సంస్థలకు అంటే 
గ్రామీణ, బా్ల క్, జిలా్ల లకు ఈ సాయ్ని్న ఆరి్థక శాఖ అందంచింద. 15వ 
ఆరి్థక సంఘం సిఫారస్ల మేరకు, కంద్ర ప్రభుత్వం తొల్ విడతగా ఈ 
ఆరి్థక సాయ్ని్న జూన్ 2021లోనే రాషా్రా లకు విడుదల చేసింద. దేశంలో 
తీవ్రంగా వా్పించిన కోవిడ్–19 పరిసి్థతులను, పంచాయతీ రాజ్ 
మంత్రిత్వ శాఖ సిఫారస్లను దృషిటూలో ఉంచుకుని కంద్ర ఆరి్థక మంత్రిత్వ 
శాఖ ఈ నిధులను అనుకున్న సమయం కంటే ముందే విడుదల చేయ్లని 
నిర్ణయించింద. అదే విధంగా, ప్రస్తుత పరిసి్థతుల దృష్ట్యా, కంద్రం పలు 
ఇతర షరతులకు కూడా మినహాయింపు ఇచిచాంద. 

స్మ్ర్ 2.5 కోట్ల మంద దవా్ంగుల జీవనాని్న స్లభతరం 
చేసందుకు, కంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాద జూన్ 1 నుండి యుడిఐడి 

పోరటూల్ దా్వరా ఆన్ లైన్  విధానంలోనే దవా్ంగుల ధ్రువీకరణను జారీ 
చేయడాని్న తపపునిసరి చేసింద. కంద్ర ప్రభుత్వం ఇపపుటిక దవా్ంగుల 
కోసం ‘స్గమ్ భారత్ అభియ్న్ ’ను చేపటిటూంద. ఇద పరా్వరణం, 
రవాణా రంగం, సమ్చారం, కమూ్నికషన్ వ్వస్థను వీరికి చేర్వ 
చేయడంపై దృషిటూ పెటిటూంద. ఉద్్గాలు, ఉన్నత విద్లో దవా్ంగులకు 
రిజర్్వషన్ కోటాను కూడా పెంచార్. ప్రధాని వీరిని ‘దవా్ంగ్’ 
అని సంబోధంచడంత సమ్జానికి వీరిపట్ల ఉన్న చిన్నచూపును 
తొలగ్ంచార్. యుడిఐడి పోరటూల్(www.swavlambancard.gov.in)
పై పని చేసందుకు అని్న రాషా్రా ల, కంద్ర పాల్త ప్రాంతాలకు చెందన 
సంబంధత అధకార్లకు శిక్షణ ఇచిచాంద. 

సంక్ప్త వార్తలు 
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ఒసిఐకార్డు లపునఃజారీప్ర క్్ర యసరళతరం..

సనైయాంలో చ్రిన మహిళా సనైిక పోలీసల 
మొదటి బృందం..

ఓవర్ సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియ్(ఒసిఐ) కార్డ్లను 
పునః జారీ చేస ప్రక్రియను కంద్ర ప్రభుత్వం సరళతరం 

చేసింద. ఇపపుటి వరకు 37.72 లక్షల ఒసిఐ కార్డ్లను కంద్ర 
ప్రభుత్వం జారీ చేసింద. ప్రస్తుతమున్న చటటూం ప్రకారం, 
భారతీయ మూలాలున్న విదేశీయులు లేదా 
భారతీయ పౌర్నికి చెందన విదేశీ భాగసా్వమి 
లేదా ఒసిఐ కార్డ్దార్ని విదేశీ భాగసా్వమి 
ఒసిఐ కార్డ్దారిగా నమోదు చేస్కోవచుచా. ఇతర 
విదేశీయులకు అందుబాట్లో లేని అనేక రకాల 
ప్రయోజనాలను పందేందుకు, భారత్ కు వచిచా నివసించేందుకు 
ఒసిఐ కార్డ్  ఒక జీవిత కాలపు వీసా.  ప్రస్తుతం ఒసిఐ కార్డ్ను 

20 ఏళ్ల లోపు వార్ కొతతు పాస్ పోర్టూను పందన ప్రతిసారీ 
లేదా 50 ఏళ్్ల  దాటిన తరా్వత ముఖాలో్ల  వయస్ రీతా్ 
మ్ర్పులు వసతున్న నేపథ్ంలో తిరిగ్ జారీ చేయ్ల్సి వస్తుంద. 
కాన్, ఈ నిబంధనను కంద్ర ప్రభుత్వం సరళతరం చేసింద. 

20 ఏళ్్ల  రాకముందే ఒసిఐ కార్డ్దార్నిగా 
నమోదు చేస్కుంటే, 20 ఏళ్్ల  వచిచాన తరా్వత 
కొతతు పాస్ పోర్టూను పందన సమయంలో ఆమె 
లేదా అతని యుకతు వయస్లో వచిచాన ముఖ 
మ్ర్పులకు అనుగుణంగా ఒసిఐ కార్డ్ను తిరిగ్ 

జారీ చేసాతుర్. ఇకపై 20 ఏళ్ల తరా్వత ఈ కార్డ్ను మళ్్ల తిరిగ్ 
జారీ చేయ్ల్సిన అవసరం లేదు.    n

బంగళూర్లోని ‘కాప్సి ఆఫ్ మిలటరీ పోల్స్ సెంటర్ 
అండ్ స్కాల్’లో శిక్షణ పూరితు చేస్కున్న 83 మంద 

మహిళా సైనికుల మదటి బృందాని్న, సైనిక పోల్స్లుగా భారత 
సైన్ం చేర్చాకుంద. 61 వారాల పాట్ విజయవంతంగా శిక్షణ పూరితు 
చేస్కున్న తరా్వత వారిని సైనిక పోల్స్లుగా చేర్చాకుంద. సైనిక 
పోల్స్లుగా వీర్ అని్న రకాల పోల్స్ విధులను నిర్వరితుంచాల్సి 
ఉంట్ంద. సైనికులు ఎలాంటి ఉల్లంఘనకు పాలపుడకుండా కూడా 
వీర్ నిర్ధంచాల్సి ఉంట్ంద. యుద్ధ సమయంలో, అని్న రకాల 
కార్కలాపాలను సైనిక పోల్స్లు చూస్కుంటార్. 2017లో 
మహిళలను సైనికులుగా, పోల్స్లుగా చేర్చాకోవాలని  భారత సైన్ం 
నిర్ణయించింద. ఆ తరా్వత డిసెంబర్ 2019లో 101 మంద మహిళలను 
సైనిక పోల్స్లుగా ఎంపిక చేసింద. 2030 నాటికి కాప్సి సైనిక 
పోల్స్లుగా 1,700 మంద మహిళా సైనికులను చేర్చాకుని క్రమంగా 
భారత సైన్ంలో మహిళలు ముఖ్ పాత్ర పోషించేలా ప్రయతి్నసతుంద. 

5జీ టెకా్నలజీ వినియోగం, అపి్లకషన్లకు సంబంధంచి 
ప్రయోగాతమాక పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు టెల్కాం 

సవా సంస్థలకు టెల్కమూ్నికషన్సి శాఖ అనుమతి ఇచిచాంద. 
5జీ టెకా్నలజీ ప్రయోగాలను పటటూణ ప్రాంతాలత పాట్, 
గ్రామీణ, చిన్న చిన్న పటటూణ ప్రాంతాలలో కూడా చేపటాటూ లని 
టెల్కాం సవా సంస్థలను ఆదేశించింద. దీంత 5జీ టెకా్నలజీ 
ప్రయోజనాలు దేశమంతటా విసతురిసాతుయని చెపిపుంద. డటా 
డౌన్ లోడ్ ర్ట్లలో 4జీ కంటే పద రట్్ల  ఎకుకావగా మెర్గైన 
వాడక అనుభవాని్న 5జీ టెకా్నలజీ అందంచనుందని 
అంచనాలునా్నయి. మూడు రట్్ల  ఎకుకావ సెపుక్రామ్ సామర్్థ ం, 
ఇండసీ్రా 4.0 అపి్లకషన్లను తకుకావ సమయంలో అందంచే 
వీలు.. 5జీ టెకా్నలజీ దా్వరా సాధ్ం కానుంద.

గ్రామీణ, సమీ–అర్బన్, పట్టణ ప్రాంతాలలో 
5జీ ప్రయోగాలు..
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సా్వ తంతా్్రని్న సాధంచడానికి పోరాడిన ఎంత మంద 
మహోన్నతమైన వ్కుతులకు స్దీర్ఘకాలం తర్వాత ప్రభుత్వ 

గురితుంపు లభించింద. గోపినాథ్ బార్్ద లాయి అసాసిం నాగాన్ లోని రాహలో 
జూన్ 6, 1890లో జనిమాంచార్. ‘ఆధునిక అసాసిం ర్పశిల్పు’గా 
ఆయన పేర్ గాంచార్. బార్్ద లాయి తన 12 ఏళ్ల వయస్లోనే తల్్లని 
పోగొట్టూ కునా్నర్. గౌహతిలో తన ప్రాథమిక విద్ను అభ్సించిన ఆయన, 
కోల్ కతాలో మ్సటూర్సి, బా్చిలర్సి డిగ్రీని 
పూరితు చేశార్. ఆ తరా్వత తిరిగ్ అసాసింకు 
వచాచార్. తొలుత సా్థ నికంగా ఉండ ఒక 
పాఠశాలలో ప్రధాన్పాధా్యుడిగా పని 
చేశార్.  ఆ తరా్వత నా్య విద్ను సాధన 
చేశార్. 1917లో దేశం సా్వతంత్్రం 
కోసం పోరాటం జర్గుతున్న సమయంలో, 
మహాతామా గాంధీ ఆదేశాల మేరకు యువత 
కూడా దేశ సా్వతంత్్ర పోరాటంలో 
చేరడం ప్రారంభించింద.  బ్రిటిష్ పాలనలో 
అసాసిం, ఈశాన్ ప్రాంతం తీవ్ర నరకయ్తన ఎదురకాంట్ండటంత, 
బార్్ద లాయి కూడా తన నా్య విదా్భాసం పకకాన పెటేటూసి, సహాయ 
నిరాకరణోద్మంలో చేరార్. ఈ సమయంలో అసాసిం రాష్రామంతటా 
తిరిగ్న  బార్్ద లాయికి మంచి గురితుంపు వచిచాంద. 1922లో భారత జాతీయ 
కాంగ్రెస్ ను ఆధారంగా చేస్కుని, దాని ఆధ్వర్ంలో అసాసిం కాంగ్రెస్ ను 
ఏరాపుట్ చేశార్ బార్్ద లాయి. ‘చౌరీ–చౌరా’ సంఘటన తరా్వత సహాయ 
నిరాకరణోద్మ్ని్న నిల్పివేయడంత, బార్్ద లాయి మళ్్ల నా్య విద్ను 
అభ్సించడం ప్రారంభించార్. ఆ తరా్వత 1932లో గౌహతి మునిసిపల్ 
బోర్డ్కు ఛైరమాన్ అయ్్ర్. 1935లో అసాసింలో ఎని్నకలు జరిగ్నప్పుడు, 
బార్్ద లాయి నేతృత్వం వహించే కాంగ్రెస్ అధక సంఖా్బలాని్న(మెజారీటూని) 
సాధంచింద. అయిత్ బార్్ద లాయి ప్రభుతా్వని్న ఏరాపుట్ చేయకుండా, 

ప్రతిపక్షంలో ఉండందుక మగు్గ  చూపార్. అయిత్, 1938లో ప్రభుత్వం 
పడిపోయినప్పుడు, ఆయన ముఖ్మంత్రిగా పదవీ బాధ్తలు చేపటాటూ ర్. 
రండవ ప్రపంచ యుద్ధం  సమయంలో, మహాతమాగాంధీ పిలుపు మేరకు 
ఆయన రాజీనామ్ చేశార్. ఆ తరా్వత బ్రిటిష్ వార్ ఆయను్న అరస్టూ 
చేసి జైలుకి పంపించార్. కాన్, అనార్గ్ కారణాలత స్వలపు కాలంలోనే 
బార్్ద లాయి జైలు నుంచి విడుదలయ్్ర్. 

 ఆగస్టూ  1942లో ‘కి్వట్ 
ఇండియ్’ ఉద్మం తరా్వత బ్రిటీష్ 
ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ను అక్రమమైనదగా 
ప్రకటించి, బార్్ద లాయిత సహా కాంగ్రెస్ 
నేతలందరిన్్న అరస్టూ  చేసింద. అయినపపుటికీ 
ఆ తరా్వత జరిగ్న 1946 ఎని్నకలో్ల  
గెలవడంత అసాసిం ముఖ్మంత్రిగా 
బార్్ద లాయి మర్సారి బాధ్తలు చేపటాటూ ర్. 
ఆ సమయంలోనే బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం ‘కబినెట్ 
మిషన్’త భారత్ కు వచిచాంద.  మూడు 

భిన్న వరా్గ లుగా రాషా్రా లను విడగొటాటూ లని పథకం వేసింద.  దేశాని్న మత 
ప్రాతిపదకన విభజించాలని చూసింద. బంగాల్ ను, అసాసింను ఒక 
వర్గంగా విభజించింద. అంటే, బంగాల్ త పోల్సతు అసాసిం ప్రతినిధులు 
తకుకావగా ఉండలా పథకాలు రచించింద. కాన్, ఈ పథకాని్న బార్్ద లాయి 
తిరసకారించార్. ఆ విధంగా చేసతు అసాసిం తన ఉనికిని కోలోపుతుందని 
వాదంచార్. అలా తూర్పు పాకిసాతున్ బారిన పడకుండా అసాసింను ఆయన 
కాపాడార్. అసాసిం మెడికల్ కాలేజీని, అసాసిం హైకోర్టూను, గౌహతి 
యూనివరిసిటీని, అసాసిం వెటర్నరీ కాలేజీని సా్థ పించడంలో బార్్ద లాయి 
పాత్ర కీలకం. బార్్ద లాయి అసాసిం ప్రజల మన్ననలు పందార్. ఆయన 
సవలను గురితుంచిన అపపుటి అసాసిం గవర్నర్ జయరాం దాస్ దౌలత్రామ్ 
అతనికి ‘లోక్ ప్రియ’ అనే బిర్దును ప్రదానం చేశార్.   n

గోపినాథ్ బార్్దలయిది విలక్షణమైన వ్కి్తత్వం. ఆయన నా్యవాదిగా, ఉప్ధా్యుడిగా, స్మాజిక కార్కర్తగా, 
స్్వతంత్ర పోరాట యోధునిగా, రాజకీయ వేత్తగా బార్్దలయి పలు బాధ్తలు నిర్వరి్తంచారు. చైనా, తూరు్ప 

ప్కిస్్తన్ కు వ్తిర్కంగా అస్్సం స్ర్వభౌమాధికారానినీ కాప్డట్నికి ఈయన   కృషి చేశారు. ఈ కృషి ఫలితంగానే 
నేడు అస్్సం భారత్  భూభాగంలో భాగమైంది. రాష్ట్ంలో అభివృదిధిని వేగవంతం చేస్ందుకు ఎంతో శ్రమంచిన ఆయన, 

ఆధునిక అస్్సంకు పిత్మహుడిగా నిలిచారు.

ఆధునికఅసాస్ం
పితామహుడు

అటల్ బిహారి వజ్ పేయి ప్రధాన మంత్రిగా 
ఉన్నప్పుడు బారోదో లాయికి ఆయన 

మరణానంతరం 1999లో భారత రత్న’ 
ప్రదనం చ్శారు.

2002లో పారలుమెంట్ లో బారోదో లాయి 
విగ్రహాని్న ర్ష్ట్రపత్ ఎపిజె అబ్దో ల్ కలాం 

ఆవిష్కరించారు.

వ్కి్తత్వం గోపినాథ్ బారోదో లాయి

జననం – జూన్ 6, 1890 | మరణం – ఆగస్టూ 5, 1950
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కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో తీవ్ర ప్రతికూల పరిస్థితులను 

ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, దేశంలోని రతైులు వ్యవసాయం, ఉద్్యనవనం 

పంటలలో రికార్డు  సాథి యిలో ఉత్పతితి సాధంచార్. ప్రభుత్ం కూడా ప్రతి 

సంవత్సరం కనీస మద్దతు ధర (ఎంఎస్ పి) వద్ద చేపట్టే  కొనుగోళ్లలో 

సరికొతతి సేకరణ రికార్డు లను నమోదు చేస్తి  రతైులకు సాయంగా 

నిలుసతి ంది. ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధ (పిఎం–కిసాన్) పథకం 

కింద 8వ విడత నిధులను ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ మే 14న విడుదల 

చేశార్. 9.5 కోట్ల మంది రతైుల బ్యంకు ఖాతాలో్ల కి నేర్గా రూ. 20,000 

కోట్లకు పగైా నగదును జమ చేశార్.ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందన ఎన్ . వేణురామ తన బంజర్ భూమిని సాగు చేయగల 
సా్థ యికి తీస్కొచాచార్. అలాగే వునా్నవోకి చెందన అరవింద్ నిషాద్ 

వ్వసాయ విభాగం నుంచి సంద్రీయ వ్వసాయం ఎలా చేయ్లో నేర్చాకునా్నర్. 
అండమ్న్, నికోబార్  కు చెందన పాట్రిక్ అనే రైతు, ఆయన మతతుం కుట్ంబం కూడా 
సంద్రీయ వ్వసాయం వైపుకి మరల్ంద. అలాగే, ఈశానా్ని్న సంద్రీయ ఉతపుతితుకి 
కంద్రంగా అభివృద్ధ చేసందుకు వ్వసాయంలోనూ, తన  ఎఫ్ పిఒ అనుభవాలను 
రివ్ సటూర్ ఖార్మాన్ పూర్ ఇతర రైతులత పంచుకునా్నర్. ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీత 
ప్రత్క్షంగా జరిపిన సంభాషణలో దేశవా్పతుంగా ఉన్న ఈ రైతులు తమ తమ అనుభవాలను 
పంచుకునా్నర్. మటటూమదటిసారి పశిచామ బంగాల్ కు చెందన రైతులు కూడా ఈ పథకం 
వల్ల లబి్ధ పందార్. రైతులత సంభాషణలను చేపటటూడమే కాకుండా, ప్రధాన మంత్రి 
నర్ంద్ర మోదీ ఈ కర్నా మహమ్మారి సమయంలో వారికి కాసతు విరామ్ని్న ఇచేచాందుకు 
కూడా పలు చర్లను తీస్కునా్నర్. 
ప్రధాని ప్రసంగంలోని ముఖ్ంశాలు:

 కోవిడ్ మహమ్మారి వల్ల కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ల ర్ణ చెల్్లంపులను, పునర్ద్ధరణ 
(రనూ్వల్ ) తుద గడువును కంద్ర ప్రభుత్వం పడిగ్ంచింద. 

 దేశంలో రైతుల ఇబ్ందులకు  పరిషాకారాలను కనుగొనేందుకు కంద్ర ప్రభుత్వం పలు 
రకాల చర్లను తీస్కుంటంద. సంద్రీయ వ్వసాయ్ని్న ప్రోతసిహించడం కూడా 
ఈ చర్లో్ల  భాగమే. దీంత దేశంలో వ్వసాయ్నికి మరింత సహకారం అందనుంద.

 డిబిటి పథకం కింద పంజాబ్, హరా్నాకు చెందన లక్షల మంద రైతులు 
మటటూమదటిసారి లబి్ధ పందార్. గత ఏడాదత పోల్సతు ఈ ఏడాద ఇపపుటి వరకు 
స్మ్ర్ 10 శాతం ఎకుకావ గోధుమలను ఎంఎస్ పి పై కొనుగోలు చేసింద కంద్ర 
ప్రభుత్వం. 

 కంద్ర ప్రభుత్వం గోధుమలు కొనుగోలుకు ఇపపుటి వరకు ర్.58,000 కోట్లను రైతుల 
ఖాతాలో్ల కి నేర్గా బదల్ చేసింద. ఇప్పుడు రైతులు తమ వ్వసాయ ఉతపుతితుకి చెందన 
చెల్్లంపుల విషయంలో ఎకుకావ కాలం వేచిచూడాల్సిన అవసరం లేదు. పిఎం–కిసాన్ 
పథకం వల్ల ముఖ్ంగా చిన్న, సన్న కార్ రైతులు ఎకుకావగా లబి్ధ పందుతునా్నర్.   n

కోవిడ్సమయంలో
అందుబాటులోఅవకాశాలు

రై తులకుసాధికారత

ఈ పథకం దా్వరా ప్రయోజనం పందడానికి
పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధ యోజన (పిఎం కిసాన్) 
పథకాని్న కంద్ర ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 1, 2018 నుంచి 
అమలు చేసతుంద.  ఇపపుటి వరకు 11 కోట్ల మంద 
రైతుల బా్ంకు ఖాతాలో్ల కి ర్.1,35,000 కోట్లను 
బదల్ చేసింద. 
ఈ పథకం దా్వరా రైతులెవరైనా లబి్ధ పందవచుచా

 ఈ పథకంలో నమోదు అవ్వడం కోసం, పిఎం 
కిసాన్ పోరటూలుపై ‘ఫారమార్ కార్నర్’ అనే దానిని 
ఏరాపుట్చేసింద. సాధారణ సవా కంద్రాల (సిఎస్ సిల) 
వద్దకు వెళ్్ల లేదా పిఎం కిసాన్ మబైల్ య్ప్ 
దా్వరానైనా రైతులు దీనిలో నమోదు కావచుచా. 
సంబంధత రాష్రా ప్రభుతా్వలు నియమించిన పటా్వరీ/
రవెనూ్ అధకారి/న్డల్ అధకారి(పిఎం కిసాన్ )ని 
కూడా అర్హులైన రైతులు సంప్రదంచవచుచా. 

 డిబిటి దా్వరా అర్హులైన పిఎం కిసాన్ 
లబి్ధదార్లకు నేర్గా వారి బా్ంక్ ఖాతాలో్ల కి నగదు 
ప్రయోజనాలను బదల్ చేస్తునా్నర్. 

 ఈ పథకం కవలం ఇబ్ందులో్ల  ఉన్న రైతులకు 
అదనపు ఆదాయ్లను చేకూరచాడమే గాక, పంట 
చేతికి వచేచా ముందు రైతుల ఇతర అవసరాలను 
తీర్సతుంద.

 ఈ పథకం కింద, ప్రభుత్వం అర్హులైన రైతులకు 
ప్రతి నాలుగు నెలకు మూడు విడతలో్ల  ఏడాదకి ర్. 
6,000ను ఇసతుంద. Scan QR code  

to listen to Prime Minister's 
full address
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War Against Covid -19

కోవిడ్రండో
దశకుకళ్ళం

కోవిడ్ రండో దశ జీవిత్లన అతలకుతలం చేస్తననీప్పటికీ,  అనేక స్ఫూరి్తదాయకమైన 

ఆశావహ అంశాలు వెలుగ్లోకి వస్తనానీయి. కంద్ర, రాష్ట్  ప్రభుత్్వల సహకారంతో 

యుదధి ప్రాతిపదికన కోవిడ్ కటటీడికి చర్లు తీసకుంటూ దీర్ఘకాలిక వైద్ సదుప్యాలన 

మెరుగ్ పరుస్తంది.

కోవిడ్ పాజిటివ్ వచిచానప్పుడు స్ఖ్ దీప్  పుటిటూ కవలం 20 
ర్జులు మ్త్రమే. ఈ వా్ధ నుంచి కోలుకునేందుకు 
స్ఖ్ దీప్ కు 10 ర్జుల సమయం పటిటూంద. అని్న రకాల 

పరీక్షల అనంతరం మే 7న జలంధర్  లోని పంజాబ్ ఇన్ సిటూటూ్ట్ ఆఫ్ 
మెడికల్ సైనసిస్ (పిఐఎంఎస్) నుంచి ఇంటికి పంపించార్. ఆ బాబు 
తల్్లదండ్రులు ఇద్దరికీ కర్నా నెగ్టివ్  వచిచాంద. ‘‘మ్ బాబుకు 
కర్నా పాజిటివ్ అని తెల్యగానే మేము చాలా అధైర్పడాడ్ ం ” అని 
బాబు తండ్రి గుర్  దీప్ సింగ్ చెపాపుర్. 

“దేవుడు మ్ ప్రార్థనలు వినా్నర్. ఆస్పత్రి వరా్గ లు 24/7 గంటల 
పాట్ చేపటిటూన పర్వేక్షణ, మంచి వైద్ సౌకరా్ల ఫల్తంగానే మ్ 
బాబు కర్నా నుంచి పూరితుగా కోలుకునా్నడు.” అని మధ్ తరగతి 
కుట్ంబానికి చెందన సింగ్ తెల్పార్. స్ఖ్ దీప్ తల్్ల సందీప్ కౌర్ తన 
కొడుకును రండు చేతులత  ఎతుతుకుని ఎంత సంబరపడిపోయ్ర్. 

ఆమె కళ్్ల  ఆనందబాషాపులత నిండిపోయ్యి. “వాహే గుర్జీ 
దయత నా మనువడు పూరితుగా కోలుకుని ఇంటికి వచాచాడు. వైదు్లు 
ఎంత శ్రద్ధత నా మనవడికి చికితసి చేశార్” అని బాబు అమమామమా 
చెపాపుర్. బాబు కుట్ంబమే కాక, ఆ బాబును శ్రద్ధగా చూస్కున్న 
నరిసింగ్ సాటూ ఫ్ కూడా ఎంత సంతషం వ్కతుం చేశార్.  పుటిటూన 20 
ర్జులో్ల నే కర్నా రావడంత బాబుకు తల్్ల పాలు ఇచేచా అవకాశం 
కూడా లేదు. దీంత ప్రతి ర్జూ చెంచాత బాబుకు పాలుపటేటూవార్. 

“అత్ధక జ్వరం, మూర్ఛత బాబును ఆస్పత్రికి తీస్కొచాచార్. 
ఈ పిలా్ల డి కస్ మ్కు చాలా సవాలుగా, కి్లషటూమైందగా నిల్చింద. 
బాబు తల్్లదండ్రులకు ధైర్ం చెపపుడం కూడా మ్కు చాలా 
కషటూమైంద. కాన్ తరా్వత వార్ మ్కంత సహకరించార్” అని 
బాబును పర్వేక్ంచిన పిల్లల వైద్ నిపుణుడు డాకటూర్ జతీందర్ 
సింగ్ తెల్పార్.        

ఏపర్సిథి త్నై నా
ఎదుర్కొనందుకు
సిద్ం

కోవిడ్–19పై యుద్ధం
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18 ఏళ్ల నుంచి 44 ఏళ్ల వారికి టీకా వేస నమోదు కార్క్రమం 
ప్రారంభమైనప్పుడు, దేశంలో చాలా ప్రాంతాలో్ల  ముఖ్ంగా గ్రామీణ 
ప్రాంతాలో్ల  ప్రజలు టీకా సా్ల ట్్ల  బుక్ చేస్కోవడంలో ఇబ్ందులు 
పడాడ్ ర్. కొని్న ప్రాంతాలో్ల  కోవిన్ య్ప్ కవలం ఆంగ్ల భాషలోనే 
అందుబాట్లో ఉండటంత, ప్రాంతీయ భాషలు మ్టా్ల డ వార్ 
సమస్లను ఎదురకానా్నర్. కొని్న కస్లో్ల  సాంకతికతపై అంతగా 
అవగాహన లేకపోవడంత టీకా వేయించుకునేందుకు ప్రజలు 
తమకు తాముగా నమోదు చేస్కోలేకపోయ్ర్. ఈ సమస్లను 
గురితుంచిన కొంతమంద పౌర్లు టీకా నమోదు ప్రక్రియలో 
ఇబ్ందులు ఎదురకాంట్న్న వారికి సాయం చేశార్. కరళలో 
గ్రోసరీ దుకాణాల యజమ్నులు, విదా్ర్్థలు ముందుకు వచిచా 
ప్రజలకు సాయంగా నిల్చార్. ఆజీవిక బ్్ర్, ట్రాన్సి  ఫామ్ 
ర్రల్ ఇండియ్ (గ్రామీణ భారతాని్న మ్రచాండి) వంటి ఎన్ జిఒలు 
కూడా చుర్కుగా పాల్్గ ని టీకా నమోదులో ప్రజలకు అండగా 
నిల్చాయి. కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్న చాలా కస్లో్ల , నవజాతి 

శిశువులు, 100 ఏళ్్ల  పైబడిన వయో వృదు్ధ లునా్నర్. కోలుకున్నవారి 
ర్ట్ను పరిగణనలోకి తీస్కుంటే, కర్నా రండో దశను భారత్ 
సమర్ధవంతంగా ఎదురకాంటందని తెలుసతుంద. కర్నా మహమ్మారి 
మదటి దశలో కూడా భారత్  ఇంత్ సమర్థవంతంగా ఎదురకాంద. 
వైద్ సదుపాయ్లను పెంచడంలో కంద్ర ప్రభుత్వం యుద్ధ 
ప్రాతిపదకన పని చేసతుంద. వైద్ రంగంలోని నిపుణులు, పరిశ్రమలు, 
ఫారామా కంపెన్ల ప్రతినిధులు, వైదు్లు, సంబంధత అధకార్లు, 
రాషా్రా ల ప్రతినిధులత ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ఎపపుటికప్పుడూ 
సంప్రదంపులు జర్పుతూ తర్చుగా సంభాషిస్తునా్నర్. కోవిడ్ 
ప్రభావాని్న తగ్్గంచేందుకు ప్రభుత్వం భారత సైన్ం సహకారాని్న 
కూడా తీస్కుంటంద. 
కర్నాకు వ్తిర్కంగా నిర్ణయాతమాక యుదాధినికి భారత్ 
సిదధిం..
కర్నా రండో దశ నేపథ్ంలో, కంద్ర ప్రభుత్వం రాష్రా ప్రభుతా్వల 
సాయంత కర్నాకు వ్తిర్కంగా నిర్ణయ్తమాక యుదా్ధ నికి 

ప్ర త్ర్జూపర్సిథి త్ని
స్యంగాసమీక్షిసు్త న్న

ప్ర ధానమంత్్ర
n రాషా్రా లో్ల  ఆర్గ్ సంరక్షణకు సంబంధంచిన మౌల్క 

సదుపాయ్ల సంసిద్ధతపై ప్రధాన మంత్రి తరచూ 
సమీక్షలు జర్పుతునా్నర్.  

n  టీకా కార్క్రమంలో అలసత్వం కూడదన్, దాని్న 
కొనసాగ్ంచాలన్ ఆయన రాషా్రా లను ఆదేశించార్. 
ఈ విషయంలో చాలా స్ని్నతంగా వ్వహరించాలని 
పేరకానా్నర్. 

n  కర్నా సంక్రమణ ర్ట్ ఏయే జిలా్ల లో్ల  10 శాతం లేదా 
అంతకంటే ఎకుకావ ఉంద, ఆకిసిజన్ పడకలు లేదా 
ఐసియు పడకలు 60 శాతం నిండిపోయ్యో గురితుంచి 
తమకు తెలపాలని రాషా్రా లకు ఒక తాఖీదు కూడా జారీ 
చేశార్. 

n  ఔషధాల అందుబాట్ను సమీక్స్తు, మర్వంక 
రమ్ డెసివిర్ వంటి ఇతర డ్రగ్ ల ఉతపుతితుని పెంచాలని 
కూడా చూస్తునా్నర్. 

ర్జూవారీకర్నాబార్నపడేవార్సంఖ్య
తగుగు తోంది.అదేవిధంగాకోలుకునవార్సంఖ్య
కూడాపర్గుతోంది.కోలుకునవార్రేటు
పర్గుతుండటంతో,భారత్కోవిడ్-19కీలక
సాథి యిలనుదాటందనిసంకేతాలిస్్త ంది.
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తిరిగ్ వచిచాంద. 
n  ఐఎన్ ఎస్ కోల్ కతా కువైట్, ద్హా, ఖతర్ నుంచి ఆకిసిజన్ 

కంటైనర్లను తీస్కొచిచాంద. అదేవిధంగా ఆకిసిజన్ కంటైనర్ల 
కోసం ఐఎన్ ఎస్  ఐరావత్ సింగపూర్  కు చేర్కుంద. ద్రవర్ప 
మెడికల్ ఆకిసిజన్ కంటైనర్లను తీస్కువచేచా కార్క్రమంలో 
భారత నౌకా దళానికి చెందన ఐఎన్ ఎస్ కొచిచా, త్రికండ్, 
తబర్  లు కూడా పాల్్గ నా్నయి. 

n  త్ల్కపాటి యుద్ధ విమ్నం(ఎల్ సిఎ) త్జస్ లో ఆకిసిజన్ 
అందంచేందుకు ప్రత్్కంగా ఉపయోగ్స్తున్న మెడికల్ ఆకిసిజన్ 
పా్ల ంట్ (ఎంఒపి) సాంకతికతత రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధ 
సంస్థ(డిఆర్  డిఒ). దేశవా్పతుంగా 500 మెడికల్ ఆకిసిజన్ ఉతపుతితు 
చేస కరామాగారాలను ఏరాపుట్ చేసతుంద. ఈ కరామాగారాలను 
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల భాగసా్వమ్ంత దేశంలో 
వివిధ ప్రాంతాలో్ల  నెలకొలుపుతునా్నర్. పిఎం కర్సి ఫండ్ దా్వరా 
ఈ ప్రాజెకుటూలకు నిధులందస్తునా్నర్. మే 10 వరకు ఢిల్్ల–
ఎన్ సిఆర్  గాక, మర్ ఐదు ప్రాంతాలో్ల  ఇట్వంటి కరామాగారాలు 
అందుబాట్లోకి వచాచాయి.  

n  ఈ కరామాగారాలలో  నిమిషానికి 1,000 ల్టర్ల ఆకిసిజన్ ఉతపుతితు 
చేసాతుమని డిఆర్  డిఒ ఛైరమాన్ సతీష్ రడిడ్ చెపాపుర్. ఈ విధానం 
దా్వరా, ఒకసారి 5 ల్టర్ల ఆకిసిజన్ ను 190 మంద ర్గులకు 
సరఫరా చేయొచచాని తెల్పార్. అంత్గాక, 195 ఖాళ్ ఆకిసిజన్ 
సిల్ండర్లను నింపవచచాని పేరకానా్నర్.

n  కోవిడ్–19 ర్గులకు ఆకిసిజన్ సరఫరా చేసందుకు భారతీయ 
వైమ్నిక దళం(ఐఎఎఫ్ ) పలు సహాయక చర్లను చేపటిటూంద. 
ఈ కార్క్రమంలో భారత నౌకాదళంను చేరింద. ఆకిసిజన్ 
అవసరమైన వారికి ఐఎఎఫ్  పెద్ద పెద్ద ఆకిసిజన్ కంటైనర్లను 
అందంచేందుకు సాయపడుతంద. ఆకిసిజన్ కంటైనర్ల 
సరఫరా, విదేశాల నుంచి వచేచా ఇతర వైద్ పరికరాలను 
అందంచే ప్రక్రియలు యుద్ధ ప్రాతిపదకన జర్గుతునా్నయి.

n  భారత సైన్ం కూడా కీలక పాత్ర పోషిసతుంద. తూర్పు 
కమ్ండ్ లో ఆకిసిజన్ సరఫరా కోసం గత ఏడాద చేపటిటూన 
‘సముద్ర సతు’ కార్క్రమంలో భారతీయ యుద్ధనౌక ఐఎన్ ఎస్ 
జా్వల కీలక పాత్ర పోషించింద. ఐఎన్ ఎస్  తలా్వర్ కూడా 
విదేశాల నుంచి 40 మిల్యన్ టను్నల ఆకిసిజన్ త స్వదేశానికి 

1000

ఆకి్సజన్ ఎక్్స  ప్రెస్ లు 25 ర్జుల 
వ్వధిలో మే 13 వరకు 7,115 
టననీల ద్రవరూప మెడికల్ 

ఆకి్సజన్ న సరఫరా చేశాయి.

టననీల మెడికల్ ఆకి్సజన్ 
ఉత్పతి్త వృదిధిని 15 ర్జులో్ల 
స్ధించాం.

ఆక్స్జన్సరఫర్
పంపు
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కోవిడ్–19పై యుదధిం

కార్క్రమ్లను నిర్వహిసతుంద.   
 ఈ బృందం ఆరి్థక సంక్షేమ చర్లను పర్వేక్ంచడమే కాకుండా, 

కోవిడ్ కు సంబంధంచిన సమస్ల విషయంలో ప్రైవేట్ రంగానిత 
పాట్ ఎన్ జిఒలు, అంతరాజా తీయ సంస్థలత కల్సి పని చేసతుంద. 

ఈ సాధకారత బృందాలకు సహాయ బృందాలు, కంద్ర ప్రభుత్వ 
అధకార్లు, నిపుణుల బృందాలు సహకరిస్తుంటాయి.  కంద్ర 
సమ్చార ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ మ్టా్ల డుతూ..  
‘‘కోవిడ్ కటటూడికి కంద్ర ప్రభుత్వం కవలం రాషా్రా లకు సలహాలు, 
స్చనలు, మ్ర్గదరశికాలు ఇచేచాందుకు మ్త్రమే పరిమితం 
కావడం లేదు. అనేక సందరాభులో్ల  కంద్రం ఉన్నత సా్థ యి పర్వేక్షణ 
బృందాలను ఏరాపుట్ చేసతుంద. ఈ బృందాలు కర్నా వా్ధ కటటూడిలో 

2,500క్పై గాలా్యబులోలే 31కోటలే కుపై గా
పరీక్షలనునిర్హంచార్.ర్జూసగటున
నిర్హంచేపరీక్షలరేటు16లక్షలకుపై గాఉంది.

రాషా్రా లు అమలు చేస చర్లను, సంసిద్ధతలను పర్వేక్స్తునా్నయి. 
సెపెటూంబర్ 2020 నుంచి కంద్ర ప్రభుత్వం పలు రాషా్రా లో్ల  కంద్ర 
ప్రభుత్వ అధకార్లు, వైద్ నిపుణులత కూడిన 75కి పైగా ఉన్నత 
సా్థ యి బృందాలను ఏరాపుట్ చేసింద. వారి నుంచి సమ్చారాని్న 
సకరిస్తు.. కంద్ర, రాషా్రా లు అమలు చేస వ్్హాలు, సనా్నహాలలోని 
లోపాలను బృందాలు తొలగ్స్తునా్నయి.” అనా్నర్.    

‘మిషన్వా్యక్స్న్’సాధనలోకీలకఅడుగు
n  ప్రపంచంలో అతిపెద్ద టీకా కార్క్రమ్ని్న భారత్ 

చేపడుతంద. మే 13 వరకు 18 కోట్ల మంద 
ప్రజలు టీకా వేస్కునా్నర్. 18 నుంచి 44 ఏళ్ల 
మధ్ వయస్న్న 34 లక్షల మందకి టీకాలు 
వేశార్. 

n  దేశంలో త్ల్కగా టీకాలు అందుబాట్లో 
ఉంచేందుకు కంద్ర ప్రభుత్వం పూరితు తరహా ర్డుడ్  
మ్్ప్ ను సిద్ధం చేసింద. ప్రస్తుతం భారత్ లో 
భారత్ బయోటెక్ కి చెందన కోవాగ్జాన్, సిరమ్ 
ఇన్ సిటూటూ్ట్ కు చెందన కోవిషీల్డ్  లను టీకాలుగా 
వేస్తునా్నర్. డిసెంబర్ 2021 నాటికి మర్ ఆర్కి 
పైగా టీకాలు అందుబాట్లోకి రానునా్నయి. 

n  ఈ ఏడాద ఆగస్టూ  నుంచి డిసెంబర్ మధ్ 
కాలంలో భారత్ లో 216 కోట్ల టీకా మోతాదులు 
అందుబాట్లోకి వసాతుయని కోవిడ్–19 టీకా 
కార్క్రమ్ని్న చేపటేటూ జాతీయ నిపుణుల 
బృందం ఛైరమాన్ డాకటూర్ వి.క. పాల్ చెపాపుర్. 
95 కోట్ల మంద దేశ పౌర్లకు ఈ మోతాదులు 
సరిపోతాయి. 

n  కోవాగ్జాన్, కోవిషీల్డ్ తరా్వత, రషా్కు చెందన 
స్పుతి్నక్ వీ టీకాకు కూడా భారత్ లో అత్వసర 
వాడకానికి అనుమతిచాచార్. అదనంగా, బయో 
ఈ, జైడస్ కా్డిలా, సిరమ్ న్వావా్క్సి టీకా, 
భారత్ బయోటెక్ నాసల్ టీకా, జెన్వా టీకాలు 
కి్లనికల్ ప్రయోగాలో్ల  మూడో దశలో ఉనా్నయి. 

డిసెంబర్నాటక్200కోటలే కు
పై గాటీకాలు

కోవిషీల్డ్            75
కోవాగ్జాన్           55
బయో ఈ          30
జైడస్ కా్డిలా     5
న్వావా్క్సి       20
నాసల్ టీకా      10
జెన్వా            6
స్పుతి్నక్      15.6జాతీయ కమిటీ సిఫారస్ల మేరకు కోవిడ్ టీకా రండు మోతాదుల మధ్ సమయ్ని్న 

ప్రభుత్వం పడిగ్ంచింద. కోవిషీల్డ్ టీకా రండు మోతాదుల మధ్ సమయ్ని్న 6–8 
వారాల నుంచి 12–16 వారాలకు పడిగ్ంచింద. అయిత్ కోవాగ్జాన్ రండు డోస్ల మధ్ 
దూరాని్న మ్త్రం పడిగ్ంచలేదు. 
రండు నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్ వారికి కోవాగ్జాన్ కి్లనికల్ ప్రయోగాలను చేపటటూవచచాని భారత 
ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ(డీసీజీఐ) అనుమతి ఇచిచాంద. భారత్ బయోటెక్ ప్రతిపాదనల 
మేరకు, నిపుణుల కమిటీ దీని్న ప్రయోగాల కోసం ప్రతిపాదంచింద. ప్రపంచంలో 
అత్ంత వేగంగా టీకాలు వేసతున్న దేశం  భారత్. 114 ర్జుల వ్వధలో 17 కోట్ల 
మందకి భారత్ కోవిడ్–19 టీకాలు వేసింద. అమెరికా, చైనాలకు ఈ మైలురాయిలను 
చేర్కోవడానికి 115 ర్జులు, 119 ర్జులు పటిటూంద. 
కర్నాకు వ్తిర్కంగా చేపటిటూన యుద్ధంలో 75కి పైగా బృందాలు పాల్్గ ంట్నా్నయి. 
ఈ బృందాలు టీకాలు, ఆకిసిజన్ నిర్వహణను చేపటటూడంత పాట్ కంద్ర, రాషా్రా ల మధ్ 
మెర్గైన సహకారం ఉండలా తడపుడుతునా్నయి.

కోట్లలో
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ఆకి్సజన్ కరామాగారాలకు సమీపంలోనే త్త్కాలిక 
ఆసపత్రుల ఏరా్పటు..

కోవిడ్ మహమ్మారి రండో దశను దేశం ఎదురకాంట్ండటంత 
ప్రభుత్వం కర్నా ర్గులకు   ఆకిసిజన్ సరఫరాను పెంచేందుకు 
ప్రయతి్నసతుంద.   కంద్ర ప్రభుత్వం సీటూల్ కరామాగారాలను, పెట్రో 
రసాయన సంస్థలకు ముడిపడి ఉండ శుద్ధ కరామాగారాలను,  విదు్త్ 
కరామాగారాలను, తమ ఉతపుతితు కోసం ఆకిసిజన్ ను వాడ పరిశ్రమలను 
ప్రభుత్వం గురితుసతుంద. ఈ కరామాగారాలో్ల  ఆకిసిజన్ ఉతపుతితుని చేపటటూడం 
దా్వరా కోవిడ్ ర్గుల ప్రాణాలను కాపాడుతునా్నర్. ఇపపుటిక 
ఐదు ప్రదేశాలలో ప్రభుత్వం పైలట్ ప్రాజెకుటూ  ఆధారితంగా పనులు 
ప్రారంభించింద. ప్రోతసిహకరమైన ఫల్తాలు కూడా వస్తునా్నయి. 
తదుపరి దశలో, ప్రభుత్వం ఆకిసిజన్ తయ్రీ కరామాగారాలకు దగ్గర్్ల నే 
10,000 పడకల తాతాకాల్క ఆస్పత్రులను  ప్రభుత్వం ఏరాపుట్ 
చేయ్లని యోచిసతుంద. ఈ ప్రణాళ్క కింద, రాష్రా ప్రభుతా్వలు 
ఆకిసిజన్ పడకల సౌకరా్లను పెంచేందుకు కంద్రం ప్రోతసిహిసతుంద. 
ఒతి్తడి నంచి బయటపడందుకు టోల్–ఫ్రీ హెల్్ప లైన్      

మీ సని్నహిత వ్కుతులను, ఎవరినైనా కోలోపుయ్క మీర్ తీవ్ర 
మ్నసిక ఒతితుడికి గురైత్.. మీకు ఈ టల్ –ఫ్రీ హెల్పు లైన్ మంచి సాయం 
చేస్తుంద. మీర్ ఏ సమయంలోనైనా సామ్జికంగా, మ్నసికంగా, 
ఆర్గ్ పరంగా ఏమైనా సమస్లు ఎదురకాంటే, జాతీయ టల్ –ఫ్రీ 
హెల్పు లైన్ నెంబర్ 080-46110007కు తక్షణమే కాల్ చేయొచుచా. 

కోవిడ్ మహమ్మారి పరిసి్థతుల గురించి ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర 
మోదీ యూర్పియన్ కమిషన్ అధ్క్షుడు ఉర్సిలా వాన్ డెర్ 
లేయెన్ త చరిచాంచార్. అంతకుముందు అమెరికా అధ్క్షుడు జోయ్ 
బైడెన్, బ్రిటన్, జపాన్, రషా్ వంటి ఇతర దేశాల ప్రపంచ అధనేతలత 
కూడా ప్రధాని మ్టా్ల డార్. 

విదేశాల నుంచి వచిచాన వైద్ పరికరాలు, ఇతర సౌకరా్లను 
కంద్రం రాషా్రా లకు పంపుతంద. ఏప్రిల్ 27 నుంచి మే 12 మధ్ 
కాలంలో మతతుం 9,294 ఆకిసిజన్ కానసింట్రేటర్్ల , 11,835 ఆకిసిజన్ 
సిల్ండర్్ల  19 ఆకిసిజన్ జనర్షన్ కరామాగారాలు, 6,439 వెంటిలేటర్్ల /

కోవిడ్ర్గులోలే వచేచుబాలే క్ఫంగస్
సమస్యలనుతగగు ంచేందుకుకేంద్ర 
ఆర్గ్యమంత్్ర త్శాఖమ్రగు దర్శకాలను
విడుదలచేసింది.

బీపా్ప్, 4.22 లక్షల రమ్ డెసివిర్ ఇంజెక్షన్లను కంద్ర ప్రభుత్వం 
రాషా్రా లకు పంపించింద. 
ఈఎస్ ఐస్ కోవిడ్ ఆసపత్రుల గణన్యమైన 
సహకారం..
n దేశవా్పతుంగా 30 ఈఎస్ ఐసీ ఆస్పత్రులు కోవిడ్ 

ఆస్పత్రులుగా మ్రాయి. 
n మతతుంగా ఈ ఆస్పత్రులో్ల  4,200 పడకలు అందుబాట్లో 

ఉనా్నయి. 300 ఐసీయూ పడకలు, 250 వెంటిలేటర్ల 
పడకలు దేశంలోని పౌర్లందరికీ ఈఎస్ ఐసీ ఆస్పత్రులలో 
అందుబాట్లో ఉంచింద. 

n ఈ ఆస్పత్రులో్ల  పడకల అందుబాట్ గురించి సమ్చారం 
తెల్పేందుకు డా్ష్ బోర్డ్ను కూడా ఏరాపుట్ చేసింద. 

n మే నెలలో ఢిల్్ల ఎన్ సీఆర్  లో రండు ఆస్పత్రులలో ఆకిసిజన్ 
కరామాగారాలను కూడా ఏరాపుట్ చేసింద ఈఎస్ ఐసీ. ఒకదాని్న 
ఫరిదాబాద్ లోని ఈఎస్ ఐసీ ఆస్పత్రి, మెడికల్ కాలేజీలో 
ఏరాపుట్ చేయగా.. రండోదాని్న నూ్ఢిల్్ల జిల్మాల్ లోని 
ఈఎస్ ఐసీ ఆస్పత్రిలో నెలకొలాపుర్.  n

డిఆర్డిఒయాంటీ-కోవిడ్ఔషధం
2డిజిఆవిషకొరణ..
కర్నా కటటీడి కోసం డీఆర్  డీఓ యాంటీ–కోవిడ్ ఔష్ధం 
2డీజీ న అత్వసర వినియోగానికి మే 17న విడుదల 
చేసింది. ఈ ఔష్ధం పౌడర్ రూపంలో స్చట్ లో 
ఉంటుంది. న్ళ్లలో కలుపుకుని నోటి దా్వరా కర్నా 
ర్గ్లు దీనినీ తీసకోవచుచే. ప్రయోగ దశలో ఔష్ధం చాల 
మంచి ఫలిత్లన ఇచిచేనటుటీ తేలింది. జూన్ నంచి అనినీ 
ప్రాంత్లలో ఈ ఔష్ధం దొరుకుతందని డీఆర్  డీఓ చీఫ్ జీ 
సతీష్ రడిడి తెలిప్రు.  
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స్వచ్ఛమైన పరా్వరణం నేర్గా మన జీవితాలత, పిల్లల భవిష్త్ త ముడిపడి ఉంట్ంద. నదులు పరిశుభ్ంగా, స్వచ్ఛంగా 
ఉండాలనా్న, జంతువులు, పక్షులు స్వచ్ఛగా విహరించాలనా్న, ఆకాశం నిరమాలంగా ఉండాలనా్న.. ప్రకృతిత మనం సామరస్ంగా 
మెలగాల్... ఇదే కోవిడ్ మహమ్మారి మనకు నేరిపుంచిన పాఠం. లాక్ డౌన్ సమయంలో జనజీవనం సతుంభించినప్పుడు, ప్రకృతి తనకు 

తానుగా కుదుటపడి చైతన్వంతం అయే్ందుకు అవకాశం చికికాంద.  ప్రకృతిత అనుసంధానమైన ఆయుర్్వద, యోగా వంటి ప్రాచీన 
శాసా్రా లు ప్రజలకు జీవనాధారంగా మ్రాయి. పరా్వరణాని్న రక్స్తు అభివృద్ధ జరగాలని భారతీయ సంసకాకృతి బోధస్తుంద. మనం 
ప్రకృతిని ఆరాధసాతుము. ఈ క్రమంలో   జూన్ 5న ప్రపంచ పరా్వరణ దన్తసివం  జర్పుకుంటూపరా్వరణ పరిరక్షణ, స్వచ్ఛమైన 
ఇంధనం విషయంలో ప్రపంచ నాయకత్వ సా్థ నాని్న పందేందుకు భారత్  చేస్తున్న ప్రయతా్నలు తెలుస్కుందాం. ప్రకృతి పరిరక్ంచి, 

ప్రోతసిహించేందుకు చేస ప్రయతా్నలకు ఊతమివ్వడం మన బాధ్త.  

“వృక్షోరక్షత్రక్షితః’’
అంటే..  మనం ప్రకృతిని రక్స్్త, ప్రకృతి మనలినీ రక్స్తంది..

పత్క శీరిషిక    జీవనవిధానం,పర్్యవరణం
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జంషెడ్ పూర్  లోని సనారికి చెందన 53 ఏళ్ల బల్జాత్ 
సింగ్ అనే వ్కితు ఆసతుమ్ ర్గ్. వాతావరణం 
మ్రిన ప్రతిసారీ ఆయన ఆస్పత్రి 

పాలవుతుంటార్. కాన్ కోవిడ్ లాక్ డౌన్ సమయంలో ఆయన ఎలాంటి 
శా్వససంబంధమైన సమస్లను ఎదుర్కాలేదు. ఆయన వైద్ ఖర్చాలు 
కూడా చాలా వరకు తగ్్గపోయ్యి. అంతకుమందు జెమ్ షెడ్ పూర్  లోని 
ఆస్పత్రులు నెలకు శా్వసకోశ సంబంధ సమస్లత వచేచా 500 మంద 
ర్గులకు చికితసి చేసవి. కాన్ కోవిడ్ లాక్ డౌన్ సమయంలో ఆస్పత్రులకు 
వచేచా ఈ ర్గుల సంఖ్ నెలకు 125కి తగ్్గపోయింద. ర్గుల సంఖ్ 75 
శాతం, మందుల అమమాకాలు 55 శాతం తగా్గ యి. థియోఫిల్న్, 
సాలు్టమ్ల్ వంటి ఔషధాల డిమ్ండ్, ఆసతుమ్ కోసం వాడ ఇన్ హేలర్ 
వాడకం సా్థ నికంగా బాగా తగ్్గనట్టూ  జషెండ్ పూర్   డ్రగ్్గస్టూ, కమిస్టూ 
అససియేషన్ చెపిపుంద. లాక్ డౌన్ కు ముందు ఈ ఔషధాల అమమాకం 
స్మ్ర్ ర్.90 లక్షల నుంచి ర్.కోటి వరకు ఉంటే.. గత ఏడాద 
ఏప్రిల్ లో ఈ అమమాకాలు ర్.40 లక్షలుగానే ఉన్నట్టూ  పేరకాంద. 
  లాక్ డౌన్ త విధంచిన ఆంక్షలత ప్రజల జీవనం ఎకకాడికకకాడ 
సతుంభించిపోయింద. అయిత్ ఈ కాలంలో ప్రకృతికున్న గొపపు వైవిధా్ని్న, 
జీవవైవిధా్ని్న మనం దగ్గరిగా చూస అవకాశం దకికాంద. శబ్ద, వాయు 
కాలుష్ంత గత కొనే్నళ్్లగా చాలా పక్షుల మనకు కనిపించకుండా 
పోయ్యి. కాన్ చాలా ఏళ్ల తరా్వత మళ్్ల మనం పక్షుల కిలకిలల రావాలను 
వినా్నం. జంతువులు కూడా చాలా ప్రాంతాలో్ల  స్వచ్ఛగా విహరించాయని 
తెల్సింద. గంగా, యమునా నదులలో కాలుష్ం తగ్్గంద. తమ ఇళ్ల నుంచి 
దూరంగా ఉండ పర్వతాలను, కొండలను తాము చూడగలుగుతునా్నమంటూ 
చాలా మంద ప్రకృతి చిత్రాలను సామ్జిక మ్ధ్మ్లో్ల  పంచుకునా్నర్. 
ప్రకృతి ఒడిలో పదగ్ ఉండ నైనిటాల్, భిమ్ టాల్ వంటి సరస్సిలలో న్ర్ 
కూడా స్వచ్ఛంగా మ్రాయి. కాలుష్ సా్థ యిలు కూడా ప్రమ్దకర 
సా్థ యిల నుంచి దగ్వచాచాయి. చాలా నగరాలో్ల  గాల్ నాణ్త స్చిక 
మెర్గుపడింద. గాల్లో కాలుష్ ర్ణువుల సంఖ్ కూడా తగ్్గపోయింద. 
నాసా నివేదక ప్రకారం, లాక్ డౌన్ కాలంలో ఉతతుర భారతంలో గాల్ 
కాలుష్ం 20 ఏళ్ల కనిషాటూ నికి  పడిపోయినట్టూ  త్ల్ంద. కర్నా లాక్ డౌన్ 
ప్రజల జీవనాని్న కొంతకాలం పాట్ సతుంభింపజేసినపపుటికీ, పరా్వరణ 
పరిరక్షణ, దాని ప్రాముఖ్తను ప్రజలకు తెల్యజేసింద. ఢిల్్ల–ముంబై–
పుణే–అహమాదాబాద్ వంటి నగరాలు కూడా కాలుష్రహితంగా 
మ్రగలవని ప్రజలు గ్రహించారని పరా్వరణ నిపుణులు అంట్నా్నర్. 
స్వచ్ఛమైన గాల్ని ఊపిరిగా పీలుచాకుంటే ఎంత అదుభుతంగా ఉంట్ంద్ 
ప్రజలకు ఇప్పుడు తెల్సి వచిచాందని పేరకానా్నర్.

లాక్ డౌన్ కాలంలో భారత్ లోనే కాదు, విశ్వమంతా కాలుష్ సా్థ యిలు 
తగ్్గపోయ్యి. అంతరాజా తీయ ఇంధన సంస్థ(ఐఇఎ) విడుదల చేసిన 

ప్రపంచ ఇంధన సమీక్ష 2021 తాజా నివేదకలో 2020 ఏడాద కార్న్ 
డయోక్సిడ్(సీఓ2) ఉదా్గ రాల విషయంలో చాలా ఆశచార్కరమైనదగా 
నిల్చిందని పేరకాంద. ప్రపంచవా్పతుంగా కర్న ఉదా్గ రాలు 2020లో 5.8 
శాతానికి లేదా 2 గ్గా టను్నలకు పడిపోయ్యని తెల్పింద. ఇంత భారీ 
సా్థ యిలో తగ్గడం ఇదే మదటిసారి. 
పరా్వరణ సమతౌల్ం నేడు అతిపెద్ద సమస్

‘భూమిని మన అవసరాలకు కొల్లగొటటూడం తగదు.  అద మన పూరీ్వకుల 
నుంచి వచిచాన వారసత్వంగా సంక్రమించినద కాదు, మన పిల్లల నుంచి 
తీస్కొన్న ర్ణం’ అని మనకు వాడుకలో ఒక నానుడి ఉంద.

‘‘ప్ర కృత్మ్నవుని
అవసర్లనుతీరచుగలదు,
దుర్శనుకాదు’’అని
మహాతామాగాంధీఅనా్నర్.

“మాత్ భూమ పుత్రోహం పృథివ్యః

  మనలో ఉండ స్వచ్ఛతకు కారణం భూమి, అని వేదాలు 
తెలుపుతునా్నయి. భూమి మన తల్్ల,   మనమందరం 

భూమ్త బిడడ్లమే. బుద్ధ భగవానుని జననం  
జాఞా న్దయం, మహాపరినిరా్వణం అన్్న కూడా ఒక చెట్టూ  

కిందనే ఆయనకు వెలుగులోకి వచాచాయి. మనకు ప్రకృతిని 
కొల్చే అనేక పండుగలు, మతపరమైన ఆచారాలు 
ఉనా్నయి. ప్రకృతిని ప్రేమించడం మన దైనందన 

జీవితంలో భాగం. సమ్జంలో అని్న వరా్గ ల ప్రజల 
విషయంలో అంటే వార్ అక్షరాస్్లైనా, 

నిరక్షరాస్్లైనా, గ్రామీణ లేదా పటటూణ ప్రాంత ప్రజలైనా, 
గ్రిజన వర్గ ప్రజల విషయంలోనైనా.. ఇద వరితుస్తుంద.  

కాన్, మనం దీని్న ఆధునిక విషయ్లత 
అన్వయించవలసి ఉంద.

– ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ
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నాగరికత ప్రారంభం నుంచీ మనం ప్రకృతిపై ఆధారపడి జీవిస్తునా్నం. 
మనకు కావాల్సిన తిండి, బటటూ, గూడు లాంటి ప్రాథమిక అవసరాలను 
ప్రకృత్ తీర్సతుంద. వేద కాలం నుంచీ మన జీవితం పరా్వరణంత 
ముడిపడి ఉంటూ వచిచాంద. ఋషులు యజాఞా లను నిర్వహించడానికి 
ప్రధాన కారణం వాతావరణం పరిశుభ్ంగా ఉంచేందుక. హరపాపు 
నాగరికతకు ప్రకృతిత దగ్గర సంబంధం ఉంద. భారతీయులు పంచ 
భూతాలైన భూమి, న్ర్, అగ్్న, గాల్, ఆకాశాలను పవిత్రంగా భావిసాతుర్.  
అందుక ప్రాచీన సంసకాకృతులు చాలా వరకు నదీ తీరాలలో పుటిటూ అభివృద్ధ 
చెందాయి. వేదాల నుంచి   భగవదీ్గత, ఖురాన్, బైబిల్, శ్రీ గుర్ గ్రంథ్ 
సాహిబ్ వరకు అని్నంట్ల  కూడా పరా్వరణ పరిరక్ంచే సందేశాతమాక 
అంశాలే ఉనా్నయి. సామ్జిక, ఆరి్థక, నైతిక గ్రంథమైన తిర్కుకారల్  

గతఏడాది,కోవిడ్లాక్డౌన్
కాలంలోప్ర కృత్సర్కొత్త రూపును
మనంచూశాం.కొని్నఅదుభుతమెై న
చితా్ర లనుకూడామనం
చూడగలిగాం.

నుంచీ తిర్వళ్ళువర్ రచించిన కబీర్, రహిమ్, స్మిత్ర నందన్ పంత్, 
జైశంకర్ ప్రసాద్ లాంటి ఎందర్ కవులు  తమ పాటలు, పదా్లలో 
గజల్సి, ప్రకృతి, పరా్వరణం గురించిన వర్ణనలు ఎకుకావగా ఉంటాయి.

సహజ వనర్ల వాడకం అధకం కావడం, ప్రకృతిని పటిటూంచుకోక 
అనాలోచిత నిర్ణయ్లు తీస్కోవడం పరా్వరణాని్న నాశనం 
చేస్తునా్నయి. పరా్వరణ మ్ర్పు అనేద నేడు ప్రపంచం ఎదురకాంటన్న 
అతిపెద్ద సమస్గా ఉంద. ఎన్్న ప్రకృతి వైపరీతా్లు   మ్నవాళ్ని 
ఎంత కాలంగా నషటూ పర్స్తునా్నయి. 

వరదలు, కర్వు, తుఫానులు వంటి ప్రకృతి వైపరీతా్ల వల్ల 
ప్రపంచవా్పతుంగా గత ఆర్ నెలలో్ల  కోటి మందకి పైగా ప్రజలు ఒక 
ప్రాంతం నుంచి మర్ ప్రాంతానికి తరల్ వెళళువలసి వచిచాంద. వీరిలో 
60 శాతం మంద ఆసియ్కు చెందన వార్. సెపెటూంబర్ 2020 నుంచి 
ఫిబ్రవరి 2021 మధ్ కాలానికి చెందన ఈ గణాంకాలను అంతరాజా తీయ 
రడ్  క్రాస్, రడ్  క్రాస్ సంఘాల సమ్ఖ్(ఐఎఫ్ ఆర్  సీ) విడుదల చేసింద. 
కోవిడ్ మహమ్మారి తరా్వత చాలా దేశాలు ఈ ఆర్ నెలల కాలంలో 
లాక్ డౌన్ ను ఎతితు వేశాయి. ఇదే కాలంలోపరిశ్రమలు, ఇతర వా్పార 
కార్కలాపాలు పుంజుకునా్నయి. గత ఏడాద మే నెలలో వచిచాన 
అంఫన్ తుఫాను వల్ల స్మ్ర్ ర్. లక్ష కోట్ల వరకు ఆరి్థక నషటూం 
వచిచానట్టూ  అంచనా. 

వాతావరణ మ్ర్పు, పరా్వరణ పరిరక్షణ అనేవి ప్రపంచానికి 
సవాలుగా మ్రిన ఈ సమయంలో, భారత్  కూడా ఈ సవాలును 
అధగమించడానికి నిరంతరాయంగా పనిచేసతుంద. 2015 పారిస్ 
సదస్సిలో, ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ పరా్వరణం విషయంలో 
భారత్ వాగా్ద నాలను ప్రపంచం ముందు ఉంచార్. మ్రిచా 2021లో 
జరిగ్న సెరావీక్ గో్ల బల్ ఎనరీజా, ఎని్వరాన్ మెంట్ సదస్సిలో కూడా 
ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ భారత్ విధానాలను పునర్దా్ఘ టించార్. 
“వాతావరణ మ్ర్పు, ప్రకృతి వైపరీతా్లు నేడు ప్రపంచానికి అతిపెద్ద 
సవాళ్్లగా ఉనా్నయి.  ఈ రండు ఒకదానిత ఒకటి ముడిపడి ఉనా్నయి. 
రండు విధాలుగా మనం వీటిత పోరాడాల్సి ఉంద. ఒకటి విధానాలు, 
చటాటూ లు, నిబంధనలు, ఆదేశాల దా్వరా పోరాడాల్. ఆ దశగా ప్రభుత్వం 
కృషి చేస్తునే ఉంద. ప్రజల దృకపుథంలో, ప్రవరతునలో మ్ర్పు త్వడం 
దా్వరా ఈ సవాళ్లను అధగమించవచుచా”అని ప్రధాని అనా్నర్.  
పరా్వరణ విప్లవానికి నాంది

పరా్వరణానికి సంబంధంచిన అని్న అంశాలను 
మెర్గుపరిచేందుకు కంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేసతుంద. న్టిలో, అడవులో్ల , 
భూమిపై, గాల్లో కాలుషా్నికి అడుడ్ కటటూ వేస్తు, ప్రభుత్వం తన 
అజెండాలో నిర్్దశించుకుంద. పునర్తాపుదక ఇంధనం వంటి 

పత్క శీరిషిక    
జీవనవిధానం,పర్్యవరణం
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ప్రతా్మ్్నయ ఇంధన వనర్ల అభివృద్ధ కోసం కూడా ప్రభుత్వం 
చర్లు తీస్కుంటంద. పరిశుభ్తకూ, వన్ ప్రాణుల 
సంరక్షణకూ కంద్రం అత్ంత ప్రాధాన్త ఇసతుంద. ఉజ్వల, 
ఉజాలా వంటి పథకాల దా్వరా కర్న ఉదా్గ రాలను తగ్్గంచడంత 
పాట్ శిలాజ ఇంధనాల వాడకాని్న తగ్్గంచాలని ప్రభుత్వం 
లక్షష్ంగా పెట్టూ కుంద.    
ప్రజా ఉద్మంగా స్వచ్ఛ్ భారత్ అభియాన్  

ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ 2014లో ఎర్రకోటపై స్వచ్్ఛ 
భారత్ అభియ్న్ ను ప్రకటించినప్పుడు ఎవర్ దీని్న అంతగా 
పటిటూంచుకోలేదు. కాన్ ప్రధాన మంత్రి ఆలోచనలో్ల  ఉన్న మరమాం 
ఏమిటంటే పరిశుభ్మైన పరిసరాలు, పరా్వరణం అందంచడం 
సాధారణ ప్రజల ఆర్గ్ంత ముడిపడి ఉనా్నయి. కనుక వాటికి 
ప్రాధాన్త ఇవా్వలని సంకల్పుంచార్. ప్రధాన మంత్రి పిలుపు 
మేరకు, మటటూమదటిసారి ప్రజలు, సంస్థలు ముందుకు వచిచా, ఈ 
ప్రభుత్వ పథకాని్న ప్రజా ఉద్మంగా మ్రాచాయి. అపపుటి నుంచి 
దేశవా్పతుంగా 11 కోట్లకు పైగా మర్గుదొడ్ల నిరామాణం జరిగ్ంద. 
ప్రస్తుతం భారత్ లో ప్రతి నగరం పరిశుభ్త ర్టింగ్ లో 
పోటీపడుతునా్నయి. ఎప్పుడైత్ భూగరభు జలాల కాలుష్ం 
తగు్గ తుంద్, అప్పుడు ద్రవ, ఘన వ్రా్థ ల సరియైన నిర్వహణత 
భూమి, గాల్ కాలుషా్లు కూడా కటటూడి చేయొచుచా.  ఫల్తంగా 
యూనిసెఫ్ నివేదక ప్రకారం, స్మ్ర్ 3 లక్షల మంద 
చినా్నర్లను డయేరియ్ బారిన పడకుండా కాపాడార్.  ప్రతీ 
కుట్ంబంపై ర్. 50,000 వ్యం తగ్్గంద.
కర్బన ఉదాగీరాలన తగిగీంచేందుకు ఉజాల 
స్యం, ఉజ్వలతో పగ రహిత వంటిలు్ల స్ధ్ం 

నమ్మిగంగేకార్యక్ర మంక్ంద
చేపటటో ననదీపా్ర ంతాలఅభివృద్ి,
ముర్గునీటశుద్ి,అటవీవిస్త రణ
వంటకార్యక్ర మ్లుకూడా
పర్్యవరణానిక్ఎంతోకీలకమెై నవిగా
ఉనా్నయి.

గంగానదితీర్ని్న
సుందరీకర్సు్త న్ననమ్మిగంగే

l సాంసకాకృతిక, ఆధా్తిమాక ప్రాధాన్త ఉన్న గంగా నద తీరాన 
దేశంలోని 50 శాతం జనాభా గంగానద తీరాన 
నివసిస్తునా్నర్. 

l గంగా నద ప్రక్షాళన చేపటేటూందుకు 2014లో నమ్మి గంగే 
మిషన్  ప్రారంభమైంద. 

l ఈ మిషన్ కింద 305 ప్రాజెకుటూలకు ర్.30,000 కోట్లకు 
పైగా కటాయించార్. వీటిలో చాలా ప్రాజెకుటూలను పూరితు 
చేశార్. 

l గంగా నద ప్రక్షాళనత పాట్ ముర్గున్టి శుద్ధ, నదీ 
ప్రాంతాల అభివృద్ధ, శశామాన వాటికల పునర్ద్ధరణ, 
జీవవైవిధ్ పరిరక్షణ, ఘాట్ లను పరిశుభ్పరచాడం, అటవీ 
ప్రాంత విసతురణ వంటి వాటిపై కూడా ప్రభుత్వం దృషిటూ 
పెటిటూంద. వీటి వ్యం ర్.2,300 కోట్్ల .

l కాలుషా్నికి కారణమవుతున్న పరిశ్రమలను చాలా వరకు 
మూసివేశార్. గంగా నదలో కల్స 130 మురికి కాలువలు 
ఇప్పుడు ముర్గున్టిని శుభ్పరిచే పా్ల ంట్ లకు 
చేర్తునా్నయి.

l సాధంచడం చాలా కషటూంగా అనిపించినా.. సంకలపుం, 
పట్టూ దల ఎల్లప్పుడూ విజయ్నికి బాటలు వేస్తుందని 
నమ్మి గంగే ప్రాజెకుటూ  నిర్పించింద.
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2038 నాటికి భారత్ తన పరిశ్రమేతర విదు్త్ అవసరాలను 25–40 
శాతం తగ్్గంచుకోవాలనుకుంటంద. ఈ లక్షష్ంతనే, ఉజాలా 
పథకాని్న 2016లో ఆవిషకారించింద. భారత్ లో మతతుం విదు్త్ 
వాడకంలో 20 శాతం వాటా కల్గ్న పాత సాంప్రదాయ బలు్ల 
సా్థ నంలో కొతతు ఎల్ ఈడీలను అందసతుంద. నగరాలో్ల  సగం ధరక 
ఎల్ ఈడీ బలు్లను ఇసతుంద. అదేవిధంగా వీధ దీపాలను ఎల్ ఈడీలత 
మ్ర్సతుంద. ఉజాలా పథకం కింద ఇపపుటి వరకు 36.73 కోట్ల 
ఎల్ ఈడీలను ప్రభుత్వం అందంచింద. దీంత ఇపపుటి వరకు 80 
లక్షల టను్నల కార్న్ డయ్క్సిడ్ ఉదా్గ రాలు తగా్గ యి. ఏడాదలో వాడ 
విదు్త్ వినియోగం కూడా 47,000 కిలోవాట్లకు పైగా తగ్్గంద. 
దీంత సగట్న ప్రతి ఏడాద ర్.19,000 కోట్లకు పైగా ఆదా 

అవుతంద. ప్రస్తుతం కంద్ర ప్రభుత్వం గ్రామ్లో్ల  కవలం ర్.10క 
కొతతు ఎల్ ఈడీ బలు్లను ఇవ్వడం దా్వరా గ్రామ్ ఉజాలా పథకాని్న 
ప్రారంభించింద. ఉజ్వల లాంటి ముఖ్మైన పథకం దా్వరా, దేశంలో 
గృహ వినియోగంలో ఎల్ పీజీ వాటా కూడా 99.6 శాతానికి చేర్కుంద. 
అంతకుముందు సా్వతంత్్రం వచిచాన తొల్ ఆర్ దశాబా్ద లలో దీని 
వాటా కవలం 55 శాతం మ్త్రమే. కిర్సిన్, కటెటూలపయి్ వంటి 
సాంప్రదాయ ఇంధనాల వాడకాని్న కూడా ఇద అరికటిటూంద. ఇంట్ల  
కిర్సిన్, కటెటూలపయి్ దా్వరా తలెత్తు గాల్ కాలుష్ంత వచేచా ఆర్గ్ 
సమస్లను నిర్ధంచేందుకు ఉజ్వల సాయం చేసింద. పగరహిత 
వంటిలు్లను అందంచడం దా్వరా ఉజ్వల ఇట్ ఆర్గ్పరంగా, అట్ 
పరా్వరణ పరంగా విజయం సాధసతుంద.

పర్్యవరణపర్రక్షణకోసంకొనసాగుతున్నకృషి
పార్స్ఒప్పందలక్ష్యని్న
చేర్కునదిశలోభారత్

2030 
కలా్ల  గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల తీవ్రతను 33 శాతం నుంచి 

35 శాతానికి తగ్్గంచాలని లక్షష్ంగా పెట్టూ కునా్నర్. 
భారత్ ఇపపుటి వరకు ఈ ఉదా్గ రాల తీవ్రతను 21 

శాతానికి తీస్కొచిచాంద.

ప్రపంచ ఉష్్ణ గ్రతల పెర్గుదలను 2 
డిగ్రీలకు కటటూడి చేయడానికి ప్రయతి్నస్తున్నద 

జీ–20 దేశాలో్ల  కవలం భారత్ మ్త్రమే.

n  2030 నాటికి 40 శాతం శిలాజేతర ఇంధనాలు వాడాలని పెట్టూ కున్న లక్షా్నికి భారత్ 
కవలం 2 శాతం దూరంలోనే ఉంద. శిలాజేతర ఇంధనాల (పునర్తాపుదక, జల, అణు) 
ప్రస్తుత సామర్్థ ం భారత్ లో 38 శాతంగా ఉంద. 2030 నాటికి అదనంగా అడవుల 
విసీతుర్ణం పెంచి, చెట్లను విరివిగా నాటాల్ (కార్న్ డయక్సిడ్  సింక్).  కార్న్ డయక్సిడ్  
విడుదలను 2.5 నుంచి 3 బిల్యన్ టను్నలకు తగ్్గంచడానికి ప్రయతి్నంచాల్.

Rs 1500
కోట్లను జాతీయ హైడ్రోజన్ మిషన్ కింద 
ప్రతా్మ్్నయ ఇంధన వనర్ల కోసం 

బడెజాట్ లో కటాయించార్.

15% 
2030 నాటికి భారత్ లో సహజ వాయువు 

వాటాను పెంచాలని భారత్  లక్షష్ంగా 
పెట్టూ కుంద. ఒక దేశం – ఒక గా్స్ గ్రిడ్ 

కూడా ఇద సాధంచడంలో సాయం 
చేయనుంద.

l 2030 నాటికి మన విదు్త్  ఉతపుతితులో 40 శాతం వరకు 
కాలుష్రహిత విదు్త్ వనర్లు ఉండనునా్నయి.

l  స్వచ్ఛమైన ఇంధన వాడకాని్న ప్రోతసిహించేందుకు, వ్వసాయ 
వ్రా్థ ల నుంచి బయో సీఎన్ జీని ఉతపుతితు చేసందుకు ప్రభుత్వం 
ఒక పథకాని్న ప్రవేశపెటిటూంద. ఈ పథకం కింద వచేచా ఐదేళ్లలో 
ప్రభుత్వం 5,000 కరామాగారాలను నిరిమాంచనుంద. ఈ 
కరామాగారాలు కవలం వ్వసాయ వ్రా్థ లను కాల్చావేస ప్రక్రియకు 
పరిషాకారం చూపడమే కాకుండా.. రైతులకు నగదు 
ప్రయోజనాలను కూడా అందంచనునా్నయి. 

l  గోబర్–ధన్ పథకం కింద, పశువులు, సంద్రీయ వ్రా్థ ల నుంచి 

ఇంధనాని్న ఉతపుతితు చేయడంపై ప్రభుత్వం దృషిటూ సారించింద. ఈ 
పథకం గ్రామ్లను పరిశుభ్ంగా మ్రచాడమే కాకుండా.. గ్రామీణ 
ప్రాంత ప్రజలకు ఆదాయ్లను పెంచుతూ ఇంధనాని్న ఉతపుతితు 
చేసతుంద.

l  దేశంలో బయోమ్స్(జీవద్రవా్ల) నుంచి విదు్త్  ఉతపుతిని 
ప్రోతసిహించేందుకు నూతన, పునర్తాపుదక ఇంధన మంత్రిత్వ 
శాఖ పలు కార్క్రమ్లను అమలు చేసతుంద. దేశంలో 
అందుబాట్లో ఉన్న చెర్కు వ్రా్థ లు, ధాన్పు పట్టూ , పతితు 
కొమమాలు, గడిడ్ వంటి బయోమ్స్ వనర్ల నుంచి విదు్త్ ను 
ఉతపుతితు చేయడమే లక్షష్ంగా ఈ కార్క్రమ్లను చేపడుతంద.

పత్క శీరిషిక జీవనవిధానం,పర్్యవరణం
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గాలి నాణ్త పెరుగ్దల 

మ్నవజాతికి సైన్సి అనేద ఒక గొపపు వరం.  అయిత్, దానివల్ల 
సంభవిస్తున్న కాలుష్ం శాపంగా మ్ర్తంద. ఐక్రాజ్సమితి 
నివేదక ప్రకారం ప్రపంచంలోని 15 అత్ంత కాలుష్పూరిత నగరాలలో 
14 భారత్ లోనే ఉనా్నయి. గాల్ కాలుష్ సమస్ను పరిషకారించేందుకు, 
కంద్ర ప్రభుత్వం జనవరి 2019లో జాతీయ స్వచ్ఛ వాయు కార్క్రమ్ని్న 
ఆవిషకారించింద. ఈ ఐదేళ్ల ప్రణాళ్క కింద 2024 నాటికి పీఎం2.5, 
పీఎం10 కాలుష్ సా్థ యిలను 20–30 శాతానికి తగ్్గంచాలని లక్షష్ంగా 
పెట్టూ కుంద. తొలుత 102 నగరాలో్ల  అమలు చేసిన  ఈ పథకాని్న, ఆ 
తరా్వత దేశవా్పతుంగా 122 నగరాలకు విసతురించార్. దేశంలో పంటల 
కోత అనంతరం మిగ్ల్న వ్రా్థ లను కాలేచా విధానాని్న నియంత్రించాల్. 

వాయు కాలుషా్ని్న నియంత్రించి, కాలుష్ నిర్వహణ చర్లు ఈ 
కార్క్రమంలో భాగం. ఫల్తంగా దేశంలో మంచి గాల్ నాణ్త ఉన్న 
ర్జులు 2016లో 106 ఉంటే, అవి 2020 నాటికి 218కి పెరిగాయి. 
గాల్ నాణ్త లేని ర్జులు 156 నుంచి 56కి దగొచాచాయి. కాలుష్ 
నివారణలో ప్రజల భాగసా్వమ్ం పెంచేందుకు సఫార్, సమీర్ య్ప్ లను 
కూడా కంద్ర ప్రభుత్వం ఆవిషకారించింద.
విదు్త్ వాహనాలకు ప్రోత్్సహం

దేశంలో పలు పరా్వరణ సంస్థలు విడుదల చేసిన వివిధ 
నివేదకలో్ల , 61 శాతం గాల్ కాలుష్ం వాహనాల పగ వల్లనే 
ఏరపుడుతుందని వెల్లడైంద. ఇద గురితుంచిన ప్రభుత్వం, భారత్ లో 
వేగంగా హైబ్రిడ్, విదు్త్ వాహనాలను ప్రవేశపెటిటూ, వాటి తయ్రీని 

రసాయనికబా్యటరీ

ఫేమ్ఇండియా,బీఎస్

వన్యపా్ర ణసంరక్షణప్ర యతా్నలు

అడా్వన్సి డ్ కమిసీ్రా సెల్ బా్టరీ సటూ ర్జ్ జాతీయ 
కార్క్రమ్నికి మంత్రి మండల్ పీఎల్ ఐ 
పథకాని్న ఆమోదంచింద. చముర్ దగుమతుల 
బిలు్ల ను ఇద ర్.2,50,000 కోట్ల వరకు ఆదా 
చేయనుంద. 

 ఫేమ్ ఇండియ్ పథకం వల్ల మనం ర్జుకు 
52,794 ల్టర్ల ఇంధనాని్న ఆదా చేస్తునా్నం. 
20,05,91,605 కజీల కార్న్ డయ్క్సిడ్ 
ఉదా్గ రాలను ఇద తగ్్గంచింద. 

ప్రాజెకుటూ  ఎల్ఫంట్, రాబందు సంరక్షణ 
కారా్చరణ ప్రణాళ్క, ప్రాజెకుటూ  డాల్ఫూన్, 
జాతీయ సముద్రపు తాబేలు కారా్చరణ 
ప్రణాళ్క, ప్రాజెకుటూ  మంచు చిర్త, ఇండియన్ 
రన్ (ఖడ్గమృగం) విజన్ వంటి సంరక్షణ 
కార్క్రమ్లలో స్మ్ర్ 22 వన్ప్రాణ 
జీవులను చేరిచాంద. 

గతనాలుగేళలే లోఅటవీపా్ర ంతవిస్త రణ13,000
క్.మీపర్గంది.2017తోపోలిస్్త అడవుల
విస్త రణ5,188చదరపుక్.మీపర్గంది.

l  దేశవా్పతుంగా 21 రాషా్రా లో్ల  26,694 మెగావాట్ల సామర్్థ ంత మతతుంగా 
47 సౌర విదు్త్ పార్కా  లను ఏరాపుట్ అవుతునా్నయి. కరా్ణ టక, గుజరాత్, 
మధ్ప్రదేశ్ లోని ర్వాలో ఇపపుటిక ఈ పార్కాలను ఏరాపుట్ చేశార్. 

l  పెట్రోల్ లో ఇథనాల్ ను కలుపడం దా్వరా వాహనాల నుంచి వచేచా పగలో 
కర్న ఉదా్గ రాలను తగ్్గస్తునా్నర్. బ్రెజిల్ తరా్వత ఈ విధానం పాటిస్తున్న 
రండో దేశం భారత్ నే. 

l  2014 నాటికి  పెట్రోల్ లో 5 శాతం ఇథనాల్ ను కలపాలని లక్షష్ంగా 
పెట్టూ కునా్నర్. కాన్, అప్పుడు 1 శాతం మ్త్రమే ఇథనాల్ ను కల్పార్. 
ప్రస్తుతం ఇద 8.5 శాతానికి పెరిగ్ంద. అయిత్ 2022 నాటికి పెట్రోల్ లో 
ఇథనాల్  వాటాను 10 శాతానికి, 2030 నాటికి 20 శాతానికి 
పెంచనునా్నర్. 

l  ప్రపంచవా్పతుంగా ఉన్న పులుల జనాభాలో 70 శాతం భారత్ లోనే 
ఉనా్నయి. భారత్ లో చిర్త పులుల సంఖ్ 60 శాతానికి పెరిగ్ంద. 202  0 
డిసెంబర్ నాటికి, భారత్ లో ఉన్న చిర్త పులులు 12,852. 

l  వ్వసాయంలో న్టిని ఆదా చేసందుకు బిందు సద్ం,  ‘ప్రతి చుకకాకు 
మరింత పంట’ అనే కార్క్రమ్లు చేపటాటూ ర్. ‘వరషిపు న్టిని ఒడిసి పటటూండి’ 
కార్క్రమం దా్వరా వరషిపు న్టిని తపపునిసరిగా సంరక్స్తు న్టిని ఆదా 
చేస్తునా్నర్.

l  జల్  జీవన్ మిషన్–అర్న్ కింద, కుళాయి న్టి కనెక్షన్లను అందవ్వడంత 
పాట్ 500 అమృత్ నగరాలో్ల  ద్రవర్ప వ్రా్థ ల నిర్వహణకు ప్రాధాన్త 
ఇస్తునా్నర్.
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చేపటటూడం కోసం నేషనల్ ఎలకి్రాక్ మబిల్టీ మిషన్ పా్ల న్ కింద ఫాసటూర్ 
అడాపషిన్ అండ్ మ్ను్ఫాకచారింగ్ ఆఫ్(హైబ్రిడ్) అండ్ ఎలకి్రాక్ 
వెహికల్సి(ఫేమ్) పథకాని్న ఆవిషకారించింద. మ్రిచా 31, 2019న ఈ 
పథక తొల్ దశను విజయవంతంగా పూరితుచేస్కుంద. ఈ పథకం 
రండో దశ ఏప్రిల్ 1, 2019 నుంచి ప్రారంభమైంద, ఇద మ్రిచా 31, 
2022 నాటికి ముగ్యనుంద. భారత్  తన 75వ సా్వతంత్్రం 

జర్పుకునే సమయ్ని కలా్ల  భారత్ ర్డ్లపై ఎకుకావగా ఈ–వాహనాలే 
ఉండలా ప్రభుత్వం చూసతుంద. దీంత కాలుషా్ని్న తగ్్గంచవచచాని, 
ప్రజల డబు్ను, ఆర్గా్ని్న కాపాడవచచాని భావిసతుంద.     . 
కాలుష్్ నివారణకు బీఎస్–6 ఇంధనం 

యూఎస్ నివేదక ప్రకారం, ప్రతి ఏడాద ప్రపంచంలో దాదాపు 70 

సౌరవిదు్యత్:ప్ర పంచదేశాలకుదిశానిరేదో శంచేసు్త న్నభారత్
అంతరాజాతీయ సౌర కూటమ(ఐఎస్ ఏ) అనేది వాత్వరణ మారు్ప, కర్బన ఉదాగీరాల వల్ల పరా్వరణానికి ఏర్పడిన నష్టీనినీ తగిగీంచేందుకు, 
పరా్వరణానికి ముప్పు చేయని ఇంధనం కోసం చేపటిటీన అతి ముఖ్మైన కార్క్రమం. భారత్ చొరవతో ఏర్పడిన ఈ కూటమలో 121కి 
పైగా దేశాలు చేరాయి. ఈ సంస్థన మన ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ, ఫ్రాన్్స అధ్క్షుడు ఫ్రాంకోయిస్ హోలండలు సంయుక్తంగా ప్రిస్ 
వాత్వరణ సదస్సలో నవంబర్ 30, 2015న ఆవిష్కారించారు. సౌర విదు్త్ న వేగంగా విస్తరించడం దా్వరా ప్రిస్ వాత్వరణ 
ఒప్పందం అమలులో తమ వంత సహకారం అందించాలని భారత్ లక్షష్ంగా పెటుటీకుంది. ఐఎస్ ఏ స్్థపనకు, పరా్వరణ విష్యంలో 
ప్రపంచానినీ ముందుండి నడిపించేందుకు ఈ సంస్థ మారగీదర్శకంగా ఉంది. పరా్వరణ పరిరక్షణ కోసం కంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తననీ కృషిని 

మెచుచేకుననీ ఐక్రాజ్ సమతి ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీకి ‘ఛంపియన్్స ఆఫ్ ది ఎర్్త’ పురస్కారానినీ ప్రదానం చేసింది.

l   భవిష్త్ అవసరాలను చేర్కోవడానికి పునర్తాపుదక ఇంధనం అనేద 
ముఖ్మైన వనర్గా ఉండనుంద. దీని్న దృషిటూలో ఉంచుకున్న 
ప్రభుత్వం, 2009లో జాతీయ సౌర మిషన్ ను ఆవిషకారించింద. 

l   2022 నాటికి సౌర విదు్త్ సామరా్థ ్ని్న 20 గ్గావాట్లకు పెంచాలని 
లక్షష్ంగా పెట్టూ కుంద. అయిత్ పరా్వరణం విషయంలో కంద్ర 
ప్రభుతా్వనికి ఉన్న నిబద్ధతత, ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ ముందు 
చూపుత ఈ లక్షష్ం కంటే 5 రట్్ల  ఎకుకావగా 2015లోనే 100 
గ్గావాట్లను భారత్ చేర్కుంద. 

l   2022 నాటికి 175 గ్గావాట్ల పునర్తాపుదక విదు్త్ సామరా్థ ్ని్న 
ఏరాపుట్ చేయ్లని ప్రభుత్వం లక్షష్ంగా పెట్టూ కుంద. దీనిలో 60 గ్గా 
వాట్ల పవన విదు్త్, 100 గ్గా వాట్ల సౌర విదు్త్, 10 గ్గా వాట్ల 
బయోమ్స్ విదు్త్, 5 గ్గా వాట్ల చిన్న జల శకితు ప్రాజెకుటూలు కల్సి 
ఉనా్నయి. 

l   గత ఆర్ళ్లలో ప్రపంచంలో ఉన్న ఇతర పెద్ద ఆరి్థక వ్వస్థలత పోల్సతు, 
భారత్ నే పునర్తాపుదక విదు్త్ లో వేగవంతమైన వృద్ధని సాధంచింద. 
మతతుం విదు్త్ వాడకంలో పునర్తాపుదక విదు్త్ వాటా 24 

శాతానికి పైగా పెరిగ్ంద. 
l   రైతుల బంజర్ భూములో్ల  సౌర విదు్త్ ప్రాజెకుటూలను ఏరాపుట్ చేసి 

వారికి అదనపు ఆదాయ్ని్న సమకూరచాడం కోసం పీఎం కిసాన్ ఉరాజా  
స్రక్షా ఏవం ఉతా్థ న్ మహాభియ్న్(పీఎం–కుస్మ్) అనే పథకాని్న 
కూడా ప్రభుత్వం ఆవిషకారించింద. 

l   దీంత, రైతులు తమ బంజర్ భూమిలో కవలం 10 శాతం ఖర్చాతనే 
సౌర విదు్త్ పా్ల ంట్లను పెట్టూ కోవచుచా. ఈ పా్ల ంట్ల నుంచి ఉతపుతితు 
అయే్ విదు్త్ ను సమీపంలోని గ్రిడ్ కొనుగోలు చేయనుంద. 

l   ప్రభుత్వ సబిసిడీత సామ్న్ ప్రజలు కూడా తమ ఇళ్్ల  లేదా భవనాల 
పైకప్పుపై రాయితీపై సౌర విదు్త్ పా్ల ంట్లను ఏరాపుట్ చేస్కోవచుచా. 
దేశంలోనే సౌర ఫలకాలను తయ్ర్ చేసలా కంద్ర ప్రభుత్వం 
ప్రోతసిహిసతుంద.

l   అంతకుముందు, 90 శాతం పరికరాలను చైనా, మలేషియ్ నుంచే 
దగుమతి చేస్కునే వాళ్లం. మేక్ ఇన్ ఇండియ్ కింద, సౌర పీవీ 
మ్డు్ళ్లను, సౌర పీవీ సెళ్లను భారత్ లోనే తయ్ర్ చేస్తునా్నర్. 

పత్క శీరిషిక జీవనవిధానం,పర్్యవరణం
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“ప్ర కృత్తోమమేకమెై జీవించడంభారతీయ
జీవనవిధానం’’

పరా్వరణం మన మనగడకు ఎంతో కీలకం. ఎందుకంటే ప్రకృతి మన ఉనికిక 
ముఖ్మైన ప్రకృతి, స్ర్్దయం, నదుల పరవళ్్ల, చటు్ల, అందమైన పూతోటలు, 
జంతవులు, పక్షులు  వంటివి మనతో కలసి సహజీవనం చేస్తనానీయి.  జూన్ 5న 

ప్రపంచ పరా్వరణ దినోత్సవం సందర్ంగా కేంద్ర పర్్యవరణ,అటవీ,వాతావరణ
మ్ర్్పలశాఖమంత్్ర ప్ర కాశ్జవదేకర్మనజీవనానిక్ఎంతముఖ్యమెై నవో

వివర్ంచార్..

మానవులు, చెట్లు , జంతువులు, పక్షులు అన్ని 
కలిసి జీవిస్తాయి. ప్రకృతి  ప్రత్యేకత్ ఇది. 

భూమిపై జీవించే ప్రతి ప్రాణి కూడా ఆక్సిజన్ ను 
పీలుచుకున్, కార్బన్ డయాక్సిడ్ ను బయటిక్ వదులుతూ 
ఉంట్ంది. ఈ కార్బన్ డయాక్సిడ్ ను చెట్లు  పీలుచుకున్, 
ఆక్సిజన్ ను బయటిక్ విడుదల చేస్తాయి. ఇదే ప్రకృతి 
మన మనుగడ కోసం చేసిన ఏర్పాట్. భారత్ లో 24 
శాతం వృక్ష సంపద ఉంది. చెట్లు  పంచే విస్తారం్ మరంత 
పరుగుతంది. గత ఏడేళలులో, చెటలు పంపకం 15,000 
చదరపు క్.మీలకు పరగి, ప్రస్తాతం ప్రజా ఉదయేమంగా 
మారంది.  ప్రజా ఉదయేమంగా మారన ఈ చెటలు పంపకం 
క్ంద ప్రతి ఏడాది కోటలు కొదిది చెటలును ప్రజలు 
నాట్తునానిరు. పదది పదది చెటలును కొటిటివేయకుండా 
కాపాడుతునానిరు. ఒకవేళ ఏదైనా అభివృదిధి పథకాన్ని 
అటవీ ప్రాంతంలో చేపడిత్.. ఎంత మొతతాం భూమిన్ 
తీస్కుంట్నానిరో, ఆ మేర మరో ప్రాంతంలో 
కేటాయించేలా సరకొతతా విధానాన్ని మేము 
రూపందిస్తానానిం. అక్కడ అటవీ ప్రాంతాన్ని అభివృదిధి 
చేసి, చెటలును పంచుతాం. ప్రతి ఏడాది అటవీ ప్రాంతం ఏ 
మేర పరుగుతుందో ఎలకా్రా న్క్ గా మేము 
పరయేవేక్షిస్తానానిం. ఈ సమాచారమంతా ప్రజలకు 
అందుబాట్లో ఉంటంది. ప్రతి రండేళలుకు ఒకస్ర 
అధయేయనాన్ని కూడా న్ర్వహిస్తానానిం. ఈ 
అధయేయనంలో చెటలు పంపకం ప్రతి ఏడాది పరుగుతూ 
ఉందన్ వెలలుడంది. 

జీవవైవిధయేం కాపాడే దేశాలలో భారత్  ముఖయేమైన 
దేశంగా ఉంది. భారత్ లోనే పర్యేవరణ జీవవైవిధయేం 

అతయేధికంగా ఉంది. ప్రపంచ భౌగోళిక ప్రాంతంలో 
భారత్ లో కేవలం 2.5 శాతం మాత్రమే ఉంది. 
ప్రపంచంలో ఉనని వర్షపునీటి వనరులలో కేవలం 4 
శాతమే భారత్ లో ఉనానియి. ప్రపంచ జనాభాలో 
స్మారు 18 శాతం భారత్ లోనే న్వసిస్తానానిరు. 
జంతువులు, పక్షులు కూడా మనుషులత కలిసి ఈ 
భూమిపై న్వసిస్తానానియి. వీటన్నింటికీ కూడా భూమి, 
నీరు, ఆహారం కావాలిసి ఉంది. ప్రపంచ జీవ వైవిధయేంలో 
8 శాతం భారత్ నే కలిగి ఉంది. ప్రపంచంలోన్ 70 
శాతం పులులు, 70 శాతం ఆసియా సింహాలు, 
30,000కు పైగా ఏనుగులు, 3,000 ఖడ్గమృగాలు 
భారత్ లో ఉనానియి.   మన దేశంలో ఉనని జీవవైవిధాయేన్ని 
ఇవి సూచిస్తానానియి. భారత్ లో చెటలు పంపకం పరగడం 
వలలు, జీవవైవిధయేం కూడా మెరుగు పడుతుంది. పులులు, 
సింహాల సంఖయే, ఏనుగులు, ఖడ్గమృగాల సంఖయే కూడా 
పరుగుతంది.

ప్రకృతిత, మమేకమై జీవించడం భారతీయ జీవన 
విధానం. బహుశా చెట్లు , పశువులు, పాములు వంటి 
జీవ ప్రాణులకు పూజలు చేసే ఏకైక దేశం భారత్ . వాటి 
కోసం వివిధ రకాల పండుగలను న్ర్వహిస్తారు. వెయ్యేళలు 
క్రితం, ప్రతి గ్రామాన్క్ కూడా ఒక రజరు్వ అడవి 
ఉండేది. ఆ అడవిలో పశువులు మేతకు వెళలుడాన్క్ 
ఉండదు.   చెటలును కొటిటివేయడాన్క్ కుదరదు. దీనేని ఆ 
గ్రామాన్క్ చెందిన అడవిగా పిలిచేవారు.  ప్రకృతిన్ 
తలిలుగా కొలిచే విధానం వలలు దేశంలో జీవవైవిధయేం 
సిథిరంగా ఉండి, అటవీ విస్తారం్ పరుగుతంది.  n
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వాతావరణమ్ర్్పలపనితీర్
సూచిక-2021లోభారత్మొదట
పదిదేశాలోలే ఒకటగాఉంది.
2014లోఈర్్యంకు31గాఉండేది.

లక్షల ప్రజలు వాయు కాలుష్ం వల్ల చనిపోతునా్నర్. భారత్ లో 
వాయు కాలుషా్ని్న నియంత్రించేందుకు కంద్ర ప్రభుత్వం బీఎస్–6 
నిబంధనల ఉదా్గ రాల ప్రమ్ణాలను ఏప్రిల్ 1, 2020 నుంచి అమలో్ల కి 
తెచిచాంద. యూర్పియన్ దేశాలో్ల  ఉన్న యూర్–6 ప్రమ్ణాలకు 
అనుగుణంగా వాహన కాలుషా్ని్న తగ్్గంచేందుకు బీఎస్–4 ప్రమ్ణాల 
సా్థ నంలో బీఎస్–6 ప్రమ్ణాలను ఏప్రిల్ 1, 2020న ప్రవేశపెటిటూంద. 
తొల్సారి ఉదా్గ రాల నిబంధనలను భారత్  1991లో ప్రవేశపెటిటూంద. 
అప్పుడు కవలం పెట్రోల్ వాహనాలక వరితుంపజేసింద. బీఎస్ 
ప్రమ్ణాని్న 2002 ఏడాదలో అమలో్ల కి తెచిచాంద. మూడళ్ల తరా్వత 
బీఎస్–2ను 2005లో, బీఎస్–3ను 2006లో బీఎస్–4ను 2010లో 
ప్రవేశపెటిటూంద. కాన్ పెర్గుతన్న కాలుష్ ప్రమ్దాని్న దృషిటూలో 
ఉంచుకుని, కంద్ర ప్రభుత్వం నేర్గా బీఎస్–5ను ప్రవేశపెటటూకుండానే 
బీఎస్–6 ప్రమ్ణాలను 2020లో అమలో్ల కి తెచిచాంద.   పెర్గుతన్న 
కాలుష్ం దృష్ట్యా తొల్సారి ఢిల్్లలోనే ఈ ప్రమ్ణాలను అమలు చేసింద. 

యోగా, ఆయుర్్వదాల ప్రాధాన్తన తెలియజేస్తననీ 
కోవిడ్..

కోవిడ్ కు వ్తిర్కంగా భారత్  యుద్ధం చేసతున్న ఈ సమయంలో, 
ప్రకృతి కూడా తనకు తానుగా ఉత్తుజితమవుతంద.   అని్న మీడియ్ 
వేదకలపై పంచుకుంటన్న ప్రకృతికి చెందన స్ఫూరితుదాయక, 
ఉత్తుజపూర్వక కథలు మన హృదయ్లను సా్వంతనపర్స్తునా్నయి. 
కర్నాకు ఎలాంటి ఔషధాలు లేని సమయంలో, టీకా అందుబాట్లోకి 
వచిచాన తరా్వత కూడా ప్రజలు భారతీయ ప్రాచీన సంపదైన ఆయుర్్వదం, 
యోగా వైపుక ఎకుకావగా మగు్గ  చూపుతునా్నర్. ప్రకృతికి, 
పరా్వరణానికి, ఆయుర్్వదానికి చెందన సాంప్రదాయక పద్ధతుల 
దా్వరా మన ర్గనిర్ధక శకితుని పెంచుకోవచచాన్నద కర్నా మహమ్మారి 
నేరిపున పాఠం. ప్రపంచం కూడా భారతదేశానికి చెందన ఈ గొపపు 
వారసత్వ సాంప్రదాయ్ని్నఅంగీకరించి, దీని ప్రాధాన్తను 
గురితుంచింద.

మ్నవులు జీవించడానికి అనువైన గ్రహం భూమి మ్త్రమే. 
ప్రకృతికి, పరా్వరణానికి, వాతావరణానికి మనం ఎల్లవేళలా ఎంత 
ర్ణపడి ఉండాల్. ఎందుకంటే వాటిపైనే ఆధారపడి మనం 
బతుకుతునా్నం. పరా్వరణం ఆర్గ్కరంగా ఉంటే, మనం 
ఆర్గ్వంతులుగా ఉంటాం. ముఖ్ంగా విజాఞా నం, సాంకతికత బాగా 
విసతురించిన ఈ కాలంలో, అడవులను, నదులను, సరస్సిలను, 
పర్వతాలను కాపాడటం ఎంత ముఖ్మో ఈ 21వ శతాబ్దంలో ప్రజలు 
తెలుస్కునా్నర్. పరా్వరణం పట్ల మనకున్న బాధ్తను తపపుక 
మనం నిర్వరితుంచాల్.   n

సూఫూర్్త దాయకమెై నజీవన
విధానం..

నేడు ప్రతి ఒక్కరూ ఏస్, ఫ్రిడ్జ్ వంటి సౌకర్యేలత పదది పదది ఇళ్లు  
కావాలనుకుంట్నానిరు. కానీ అలాంటివి ప్రకృతిక్ హాన్ 
కలిగిస్తాయి.తమిళనాడులోన్ పలాలు చి గ్రామంలో న్వసించే 
ర్మచంద్రన్ స్బ్రమణియన్ ను సూఫూరతాగా తీస్కోవచుచు. 
ఎన్మిదేళలు పాట్ విదేశాలోలు  జీవించి భారత్ కు తిరగి వచిచున 
స్బ్రమణియన్, ప్రకృతిత కలసి జీవించాలన్ కోరుకునానిరు. 
దీన్ కోసం ఆయన బంగళూరుకు చెందిన ‘గ్రామ్ విదయే’ అనే 
సంసథిలో స్ంప్రదాయ, పర్యేవరణహితమైన విధానంలో 
ఇళలును ఎలా న్ర్మంచుకోవాలో శిక్షణ తీస్కునానిరు. 
స్బ్రమణియన్ తన ఇంటిన్ కట్టి కోవడం కోసం తన 
గ్రామంలోన్ మటిటినే వాడారు. మటిటిన్ 9 శాతం సిమెంట్ త 
కలిపి బాలు క్ లు చేయొచుచు. వీటిన్ న్ర్్మణ పనులోలు  వాడారు. ఇలా 
కలపడంత గదులు చాలా చలలుగా ఉంటాయి. చేతిత తయారు 
చేసిన పలకలను స్ననింత ఫ్లు రంగ్ కు వాడారు. ఇంటి మధయే 
16 అడుగుల ఎతుతాలో హాల్ ను న్ర్మంచారు. మిగిలిన గదులను 
11 అడుగుల ఎతుతాలో న్ర్మంచారు. బయట గాలి, వెలుతురు 
ఇంటలు క్ వచేచుందుకు గోడలకు వెంటిలేషన్ కోసం రంధ్రాలు 
పటాటి రు. ఆయన ఇంటి చుట్టి  స్మారు 800 చెటలును నాటారు. 
ఇవి తాజా శా్వసను, గాలిన్ అందిస్తాయి. ఈ ఇంటి బయట 
ఉష్్గ్రత 40 డిగ్రీలునాని, ఇంటి లోపల మాత్రం కేవలం 28 
డిగ్రీలే ఉంట్ంది. ఈ ఇళలుకు ఫ్యేన్  లేదా ఏస్లు అవసరం 
లేదు. సౌర ఫలకలు, వర్షపు నీటి సంరక్షణ చరయేలు.. విదుయేత్, 
నీటి అవసర్లను తీరుస్తాయి. 

పత్క శీరిషిక జీవనవిధానం,పర్్యవరణం
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పర్్యవరణపర్రక్షణలో
భారత్ లో అంతకుమందు ఈ–వాహనాల బ్యటరీలు తయారయ్్యవి కావు.  స్ర్్యసతిమయం తర్వాత సౌర విదు్యత్ ను 

వాడటం చాలా కషటే ంగా ఉండేది. కానీ ఇప్్పడు ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా‘ కింద ఈ–వాహనాల బ్యటరీల తయారీకి జాతీయ 

కార్యక్రమ్ని్న కంద్ర ప్రభుత్ం ప్రారంభంచంది. దీంతో ఈ–వాహనాల బ్యటరీల రంగంలో భారత్ సా్వలంబన సాధసతి ంది.  

మర్ కీలక అడుగ్

సౌర విదు్త్ ఉతపుతితులో భారత్  ఒక అడుగు ముందే ఉంటంద. 
కాన్ సౌర విదు్త్ ను కవలం పగటి సమయంలోనే 

వాడుకోవచుచా.   ఈ పరిసి్థతిలో, గ్రిడ్  సమతుల్త అనేద ఎంత అవసరం. 
ఒకవేళ బా్టరీ నిల్వ కనుక ఉంటే, ఈ పని చాలా త్ల్కవుతుంద. 
సామ్న్ ప్రజల జీవితాలలో, రైలే్వ, రవాణా వంటి వాటికి వ్వస్థలలో 
బా్టరీల వాడకం ఒక విప్లవాతమాక మ్ర్పు త్నున్నద. డీజిల్ జనర్టర్ల 
పరిశ్రమలో దీని్న ఒక బా్కప్  లాగా కూడా ఏరాపుట్ చేస్కోవచుచా. 
ఇంటిపైకప్పుపై ఉంచే సలార్ ఫలకలను రాత్రి పూట వాడలేం కాన్ 
బా్టరీలో నిల్వ దా్వరా వాడకం సాధ్మవుతుంద. బా్టరీలో్ల  నిల్వ అనేద 
అనేక  విషయ్లో్ల  జీవితాని్న స్లభతరం చేయనుంద. 

ఈ విషయ్ని్న దృషిటూలో ఉంచుకునే మే 12, 2021న కంద్ర ప్రభుత్వం 
కీలక నిర్ణయం తీస్కుంద. అడా్వన్సి డ్ కమిసీ్రా సెల్(ఏసీసీ) బా్టరీ సటూ ర్జీ 
జాతీయ కార్క్రమ్నికి పీఎల్ ఐ పథకాని్న మంత్రి మండల్ ఆమోదం 
తెల్పింద. అధునాతన కమిసీ్రా సెల్ బా్టరీల తయ్రీ కోసం ర్.18,100 
కోట్లను కూడా కటాయించింద. ఏసీసీల తయ్రీ దా్వరా విదు్త్ వాహనాల 
(ఈవీ)ల డిమ్ండ్ పెంచి, కాలుష్ సా్థ యిలను తగ్్గంచవచుచా. 
పునర్తాపుదక విదు్త్ అజెండాలో, దేశంలో గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల 
ఉదా్గ రాలను తగ్్గంచేందుకు ఏసీసీ కార్క్రమం కీలకం. వాతావరణ 
మ్ర్పులను అరికటేటూందుకు భారత్ కున్న నిబద్ధతకు అనుగుణంగా ఈ 
కార్క్రమం ఉంద. ఈ కొతతు కార్క్రమం విదు్త్ వాహనాల సంఖ్ 
పెంచనుంద. ద్వచక్ర వాహనాలు, త్రిచక్ర వాహనాలు, నాలుగు చక్రాల 
వాహనాలు, భారీ వాహనాలు ఈ–బా్టరీలను వాడుకోవచుచా. ఎంత 
అవసరమైన, గంటలో్ల  ఛారిజాంగ్ అయే్ దీర్ఘకాల్క బా్టరీలను 
అంతకుముందు భారత్  తయ్ర్ చేయలేదు.     
బా్టరీ నిల్వ స్ంకతికత...
అడా్వన్సి  డ్  కమిసీ్రా సెల్ (ఏసీసీ)లు నూత న  తరం అధునాతన నిల్వ 
సాంకతికతలు. ఇవి విదు్త్ శకితుని ఎలకో్రా కమికల్ లేదా రసాయన శకితుగా 
నిల్వ చేయగల గ డ మే కాక అవసరమైనప్పుడు దానిని తిరిగ్ విదు్త్ శకితుగా 
మ్రచాగలవు.  క నూసి్మ ర్ ఎల కా్రా నిక్సి , విదు్త్ వాహ నాలు, అధునాత న 
విదు్త్ గ్రిడు్ల , సలార్ ర్ఫ్ టాప్ (ఇంటిపైన ) వంటివి బా్ట రీని భారీగా 
వినియోగ్ంచే రంగాలుగా ఉనా్నయి. ఇవన్్న రానున్న సంవ తసి రాల ల లో 
భారీ వృద్ధని సాధంచ గ ల వ ని అంచ నా వేస్తునా్నర్.  ప్ర పంచంలోనే అతి 
పెద్ద వృద్ధ రంగాల ను బా్ట రీ సాంకతిక త లు నియంత్రిసాతుయ ని అంచ నా.n

l  ఈ ర్.18,100 కోట్ల పథకానికి గంటకు 50 గ్గావాట్ 
ఏసీసీ, గంటకు 5 గ్గావాట్ సంచిత ఏసీసీ తయ్రీ 
సామర్్థ ం కల్గ్ ఉంద. 

l ఏసీసీ బా్టరీ నిల్వ ఉతపుతితు ప్రాజెకుటూలలో స్మ్ర్ 
ర్.45,000 కోట్ల ప్రత్క్ష పెట్టూ బడులు రానునా్నయి.

l చముర్ దగుమతుల బిలు్లల ఖాతాలో ర్.2,50,000 
కోట్్ల  నికరంగా ఆదా కానునా్నయి. ప్రతి ఏడాద 
ర్.20,000 కోట్ల వరకు దగుమతి ప్రతా్మ్్నయం 
ఉంట్ంద. 

l ఇద పరిశ్రమలకు మరింత ప్రోతాసిహమిచిచా, దేశీయ, విదేశీ 
పెట్టూ బడులను, ఉపాధ అవకాశాలను కల్పుంచనుంద.  
ఇంధన దగుమతులను కూడా ఇద తగ్్గస్తుంద. 

l ఏసీసీలో నిరి్దషటూ శకితు సాంద్రతను, ఆవృతాతులను 
సాధంచేందుకు పరిశోధనకు, అభివృద్ధకి ఇద ప్రేరణను 
అందస్తుంద.

l అసలు ఉదా్గ రాలు విడుదల చేయని వాహనాల కోసం 
భారత్ ఒక పెద్ద కార్క్రమ్ని్న ప్రారంభించింద. ఈ–
వాహనాలని్నంటికీ ఛారిజాంగ్ సదుపాయ్లను కల్పుసతుంద. 
బొగు్గ ను కాలచాడం దా్వరా కార్న్ ఎకుకావ ఉతపుతితు 
అవుతుంద. అయిత్ తాము బా్టరీ నిల్వను వాడటం 
దా్వరా, బొగు్గ  వాడకం తగు్గ తుంద.

ప్ర భావం:స్చ్ఛమెై నవిదు్యత్
దిశగాకీలకకార్యక్ర మం
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తల్లే ,బిడాడు సురక్షితం
సర్్వ భవన్త సఖినా:  సర్్వ సన్త నిరామయా: | సర్్వ భద్రాణి పశ్న్త మాకశ్చేదు్ద:ఖ భాగ్ భవేత్ ||   

అందరూ సఖంగా ఉండాలి. అందరూ ఆర్గ్ంగా ఉండాలి,   ఎవరూ ఎలంటి దుఖనికి లోన 

కాకూడదు’’.    ప్రభుత్వం గర్వతలైన మహిళల ఆర్గ్ భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తంది. ప్రధాన మంత్రి 

సరక్త్ మాతృత్వ అభియాన్  లక్షల మంది మహిళలు, నవజాత శ్శువులకు ఆర్గ్కరమైన జీవనానినీ 

అందిస్్త ప్రభుత్వ ప్రాధాన్తన ప్రతిబింబిస్తంది.

“ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి వెళ్్ల, డాకటూర్  కు చూపించుకునేందుకు మ్ 
దగ్గర సరిపడా డబు్లు లేవు. కాన్ మేము ప్రధాన మంత్రి 
స్రక్త్ మ్తృత్వ అభియ్న్ కింద చాలా ప్రయోజనాలు 

పందాం” అని రాజసాతున్  బికన్ర్   కు చెందన చందా తెల్పార్. అదేవిధంగా 
సికర్  కు చెందన స్భిత కూడా, ఈ కార్క్రమం తనలాంటి ఎంత మంద 
పేద మహిళలకు చాలా సాయపడినట్టూ  పేరకానా్నర్. ఆర్గ్ కంద్రాలలో 
పరీక్షా సౌకరా్లు, ఔషధాలు అందుబాట్లో ఉండటమే కాకుండా, 
అంగన్ వాడి కార్కరతులు, ఆశా కార్కరతులు కూడా తమ ఇళ్లకు వచిచా 
పోషకాహారం గురించి, గరిభుణీగా ఉన్నప్పుడు తీస్కోవాల్సిన ఆహారం 
గురించి అవగాహన కల్పుస్తునా్నరని బీహార్  కు చెందన మంజు దేవి, 
బబితా దేవి చెపాపుర్. 

ప్రధాన మంత్రి స్రక్త్ మ్తృత్వ అభియ్న్ పథకం గ్రామీణ 
మహిళలను ఆస్పత్రి ప్రసవాలకు ప్రోతసిహిసతుంద. దేశంలో ప్రతి 
ఏడాద స్మ్ర్ 3 కోట్ల మంద మహిళలు గరభుం దాలుచాతునా్నర్. కాన్ 
సరియైన సంరక్షణ లేకపోవడం, గ్రామ్లో్ల  వైదు్లు అందుబాట్లో 
లేకపోవడం వల్ల తల్్లబిడడ్ల మరణాల ర్ట్ ఎకుకావగా ఉండద. ప్రస్తుతం 

ఈ మరణాల ర్ట్ తగ్్గపోయింద. ప్రతి నెలా 9వ ర్జు గరిభుణీలకు 
పరీక్షలు నిర్వహిస్తుండటంత, తల్్లబిడడ్ ఆర్గ్ం స్రక్తంగా ఉంటంద. 
ఈ పథకం కింద సంబంధత ప్రభుత్వ ఆర్గ్ కంద్రాల వద్ద గరిభుణీలకు 
రండవ, మూడవ త్రైమ్సికాలో్ల  తకుకావ వ్యంతనే ప్రస్తి సంరక్షణ 
సవలను అందసతుంద.  ఆస్పత్రులో్ల  బా్ల క్, ఆపై సా్థ యిలో్ల నే వైదు్లు, 
నిపుణుల పర్వేక్షణలో వీరిని పరీక్స్తు ఉంటార్. ఈ కార్క్రమంలో 
ఆశా కార్కరతుల పాత్ర కీలకంగా ఉంద. బిహార్  లోని పురి్నయ్కు చెందన 
ఆశా కార్కరతు గాయత్రి దేవి మ్టా్ల డుతూ ఏం చెపాపురంటే, ‘‘ఎకుకావ 
ప్రమ్దమున్న గరిభుణీలకు ప్రత్్కంగా అని్న రకాల సౌకరా్లను 
అందస్తునా్నం. ఆర్గ్ కంద్రాల వద్దనే ప్రసవం చేయించుకునేలా 
ప్రోతసిహిస్తునా్నం. జిలా్ల  నుంచి ప్రాథమిక ఆర్గ్ కంద్రాల వరకు, అని్న 
కూడా గరిభుణీలను పర్వేక్స్తునా్నయి” అని చెపాపుర్. ప్రధాన మంత్రి 
పిలుపు మేరకు, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు చెందన వైదు్లు కూడా ప్రతి నెలా 
9వ ర్జు ప్రజా ఆర్గ్ కంద్రాల వద్ద స్వచ్ఛందంగా సవలందస్తునా్నర్. 

తల్్ల కావడం అనేద ఒక వరం. కాన్, అయే్ ఈ మధురానుభూతి కొని్న 
సార్్ల  ప్రమ్దకరంగా, ప్రాణాంతకంగా మ్ర్తంద. దీనికి కారణం 

ప్రధాన మంత్రి సరక్త్ మాతృత్వ అభియాన్
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చాలా మంద మహిళలు నిరక్షరాస్్లు కావడం, తగ్నంత సమ్చారం 
అందుబాట్లో లేకపోవడం, సరియైన వైద్ సౌకరా్లు లేకపోవడం, 
పోషకాహార లోపం, చిన్నతనంలోనే పెళ్్లళ్్ల , గరభుం దాలేచాందుకు తగ్న 
ప్రణాళ్క లేకపోవడం. ఈ విషయ్లని్నంటిని్న పరిగణనలోకి తీస్కున్న 

కంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాన మంత్రి స్రక్త్ మ్తృత్వ అభియ్న్  
(పిఎంఎస్ ఎంఎ)ను 2016, జూన్ 9న ఆవిషకారించింద. ఈ పథకం 
మహిళలో్ల  సాధకారిత కల్పుంచడమే కాకుండా, వారి సమస్ల గురించిన 
సమ్చారాని్న తెలుపుతంద.   n

తల్లే ,పిలలే లఆర్గా్యనిక్భాగసా్మ్యం

స్టికర్లతో గర్భిణుల 
ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ

2,76,55,855 
మందిగర్భుణీస్త్రీ లకుఇప్పటవరకు
పిఎంఎస్ఎంఎక్ందపరీక్షలునిర్హంచార్.

n  పిఎంఎస్ ఎంఎ సవ అందంచే కంద్రాలు 18,449గా ఉనా్నయి. స్వచ్ఛంద సవకులు 
6,665గా ఉనా్నర్. ఒకవేళ నెలలో తొమిమాదవ ర్జు ఆదవారం లేదా మర్దైనా సెలవు వసతు, 
కి్లనిక్ ను ఆ తదుపరి ర్జు తెర్సాతుర్. ప్రస్తి అనంతర సవలను సీ్రాల వైద్ నిపుణులు 
మ్త్రమే అందసాతుర్. 

పిఎంఎస్ ఎంఎ ఉదే్దశా్లు, లక్ష్లు 

ఆర్గ్వంతమైన పిల్లలకు జనమానివ్వడం, 
మరణాల ర్ట్ను తగ్్గంచడం, వా్ధుల 
విషయంలో అవగాహన కల్పుంచడం. అపపుటిక 
ఉన్న రకతుహీనత, గరిభుణీగా ఉన్నప్పుడు వచేచా 
రకతుపోట్, మధుమేహం వంటి వాటికి సరియైన 
చికితసిను అందంచడం. 

పిఎంఎస్ ఎంఏ కార్క్రమం గరిభుణీలందరికీ ప్రతి నెల 9వ ర్జున నాణ్మైన, సమగ్రమైన 
ప్రస్తి సంరక్షణను అందంచాలని లక్షష్ంగా పెట్టూ కుంద. ఏ ఆస్పత్రి, వైద్ కంద్రంవద్దనైనా 

చేయించుకునే పరీక్షలు పూరితుగా ఉచితం. ఈ కార్క్రమం దా్వరా మహిళలో్ల  ఉన్న 
ఆర్గ్ సమస్లను గురితుంచి, వారికి సరియైన సమయంలో చికితసిను అందంచేందుకు 

సాయపడుతుంద. 

“తల్్ల, నవజాత శిశువు, పిల్లల ఆర్గ్ సంరక్షణకు ఇద 
ఒక వేదక.  మెర్గైన ఆర్గ్ం కోసం మ్త్రమే గాక, 

వేగవంతమైన వృద్ధ సాధంచడానికి ఈ కార్క్రమం 
చేపటాటూ ం’’

-ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర మోదీ

పిఎంఎస్ఎంఎప్ర తే్యకతలు..

మాత్, శ్శు మరణాల ర్టులో తగ్గీదల..
1990లో ప్రస్తి మరణాల ర్ట్ ప్రతి లక్ష 
జననాలకు 556గా ఉండద. ఈ ర్ట్ 2016–18 
నాటికి 113కి పడిపోయింద. 5 ఏళ్ల కంటే తకుకావ 
వయస్న్న పిల్లల మరణాల ర్ట్ 2012లో 36 
ఉంటే, అద 2018 నాటికి 36కి తగ్్గపోయింద. 
ల్ంగ నిషఫూతితు కూడా 2014–15లో 91.8 శాతం 
ఉంటే, అద ఇప్పుడు 16 శాతానికి పెరిగ్, 934గా 
ఉంద. 

ఆకుపచచుసిటో కర్ –ఎలాంటి 
ప్రమ్దమూ గురితుంచని గరిభుణీలకు

ఎర్ర సిటో కర్ –ప్రసవ సమయంలో 
ప్రమ్దం సంభవించే అవకాశం ఉన్న 
మహిళలకు

నీలం – గరభుం సమయంలో రకతుపోట్ 
ఉన్న మహిళలకు

పసుపు – మధుమేహం, ఎస్ టీఐలు, 
హైపోథైరాయిడిజం వంటి ఆర్గ్ 
సంబంధత సమస్లుండి గరభుం 
దాల్చాన మహిళలకు

వెబ్ సైట్ హెల్్ప  లైన్
ఏమైనా సాయం కావాలంటే 
వెబ్ సైట్ – pmsma.nhp. gov.in 
సందరిశించవచుచా. మబైల్ య్ప్ ను 
కూడా ఆవిషకారించింద. 
టల్ ఫ్రీ నెంబర్ :
18001801104 
ఒకవేళ మీర్ డాకటూర్ అయిత్ ఈ 
కార్క్రమంలో చేరాలనుకుంటే, ఈ 
వెబ్ సైట్ పై నమోదు చేస్కోవచుచా. 
క్లాకొర్క్ంద, స్మ్ర్ 5 కోట్ల 
మంద గరిభుణీలకు గరభుం, బిడడ్ల 
సంరక్షణ సమయంలో ఎలాంటి 
విధానాలు పాటించాలో తెలుపుతూ 
మబైల్  దా్వరా సందేశాలను 
పంపించింద.
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కర్నా మహమామారి సమయంలో ఔత్్సహిక 
ప్రిశ్రామకవేత్తలన ప్రోత్సహించే లక్షష్ంతో కంద్ర ప్రభుత్వం 

గత ఏడాది జూన్ లో ఏక గవాక్ష ‘ఛంపియన్్స పోరటీల్’న 
ఆవిష్కారించింది. ఇది స్క్ష్మ, చిననీ, మధ్ తరహా రంగ 

సమస్లన పరిష్కారిస్తంది. ఈ రంగం భారత ఆరి్థక 
వ్వస్థకు వెననీముకగా ఉంది. 6 కోట్ల సంస్థలు 11 కోట్ల 

మందికి ఉప్ధి కలి్పస్తంది. ఛంపియన్్స పోరటీల్  స్యంతో 
ప్రస్తతం దేశ జీడీపీకి 29 శాతం సహకారం 

అందిస్తననీ ఎంఎస్ ఎంఇ రంగంలో 
స్్వవలంబన స్ధించేందుకు 

ఊతమస్తంది.

ఎంఎస్ఎంఇల
విజయానిక్
కారణమవుతున్న

ఛంపియన్స్పోరటో ల్

ఎంఎస్ ఎంఇ నిబంధనల కిందనున్న ఎర్నస్టూ మన్ 
డిపాజిట్(ఈఎండీ) నుంచి మినహాయింపు 

ఇవా్వలని రా్పిడ్ టెక్ ఐటీ సరీ్వసెస్ ప్రైవేట్ ల్మిటెడ్ 
బిహార్   ముజఫర్  పూర్  లోని బా్ంక్ ఆఫ్ ఇండియ్ సా్థ నిక 
కారా్లయ్ని్న ఆశ్రయించింద.  కాన్ బా్ంకు ఈ 
అభ్ర్థనను తసిపుచిచాంద. ఎన్ ఎస్ ఐసీ కింద నమోదైన 
కంపెన్లకు మ్త్రమే ఈ నిబంధనల నుంచి మినహాయింపు 
ఉంట్ందని బా్ంకు త్ల్చా చెపపుడంత, కంపెన్ టెండర్లో 
పాల్్గ నలేకపోయింద. అయిత్ రాష్రా ఛాంపియన్సి పోరటూల్ 
జోక్ం చేస్కుని, బా్ంక్ నిర్ణయ్ని్న మళ్్ల పున:సమీక్ంచాలని 
బా్ంకు సా్థ నిక మేనేజర్ను ఆదేశించింద. 
టెండర్ను సమీక్ంచేందుకు బా్ంకుకు ఉన్న సంబంధత 
నిబంధనలను ఉటంకిస్తు ఈ నిర్ణయం తీస్కోవాలని చెపిపుంద.

విజయ
గాథలు

ఆరి్థకవ్వస్థ ఎంఎస్ఎంఇలకుభారీమదదో తు

కరా్నటకలోని హుబి్ల పటటూణంలో ట్రాఫిక్ పోల్స్లకు 
జాకట్లను తయ్ర్ చేస సంస్థ సఫ్టూ సైన్సి అండ్ 

ఇకి్వప్ మెంట్సి కంపెన్ కర్నా మహమ్మారి సమయంలో 
పీపీఈ కిట్ల అవసరాని్న గురితుంచి తయ్రీని చేపటిటూంద. 
అయిత్ మ్రకాట్్ల  తెర్చుకోకపోవడంత ఈ కంపెన్ 
తీవ్ర సవాళ్్ల  ఎదురకాంద. ఈ సవాళ్లను ఎదురకానేందుకు 
వెంకటేశ్ బడిడ్ అనే వ్కితు కంపెన్ తరఫున ఎంఎస్ ఎంఇ 
కారా్లయ్నికి వెళ్్ల సాయం కోరార్. ఆ తరా్వత ఏడు 
ర్జుల వ్వధలోనే సా్థ నిక ఆస్పత్రులు, ఎన్ జీవోలత 
కంపెన్ అనుసంధానమైంద. ప్రస్తుతం ఈ కంపెన్ సా్థ నిక 
అవసరాలను నెరవేర్చాందుకు ర్జుకు 100 పీపీఈ కిట్లను 
ఉతపుతితు చేసతుంద. 
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ఎంఎస్ ఎంఇ వ్వసా్థ పకులు ఎదురకాన్న 
సమస్లను ఛాంపియన్సి పోరటూల్ 
సమయ్నుసారం పరిషకారించిన జాబితా 

చాలా పెద్దదగానే ఉంద. ఛాంపియన్సి పోరటూలును ప్రధాన మంత్రి 
నర్ంద్ర మోదీ జూన్ 1, 2020న ఆవిషకారించార్. ఎంఎస్ ఎంఇ 
రంగానికి సాయం చేస్తు.. వారి ఫిరా్దులను పరిషకారించడం, 
వ్వసా్థ పకతను ప్రోతసిహించడం, వా్పారాలో్ల  కొతతు అవకాశాలను 
కనుగొనడం వంటి వాటిలో్ల  సాయం చేయ్లని ప్రభుత్వం లక్షష్ంగా 
పెట్టూ కుంద. చిన్న సంస్థలు ఎదురకానే అని్న రకాల సమస్లకు ఒక 
పరిషాకార వేదకగా ఈ ఛాంపియన్సి పోరటూల్ ఉంద. మూలధనం, 
ఉద్్గుల కొరత వంటి సమస్లను కూడా పరిషకారించడంలో ఈ 

పోరటూల్ కీలక పాత్ర పోషిసతుంద. అదేవిధంగా మ్స్కాలు, పీపీఈ కిట్ల 
తయ్రీ వంటి సరికొతతు వస్తువుల ఉతపుతితులో అవకాశాలను 
కనుగొనడంలో వ్వసా్థ పకులకు సాయం చేయడమే కాకుండా, 
వీటిని జాతీయ, అంతరాజా తీయ మ్రకాట్లకు సరఫరా చేసందుకు కూడా 
సౌకరా్లను కల్పుసతుంద. దీంత పాట్ ప్రస్తుతం నెలకొన్న అని్న 
ఇబ్ందులను సమర్థవంతంగా ఎదురకాని, అంతరాజా తీయ సా్థ యికి 
ఎదగ్న ఎంఎస్ ఎంఇ సంస్థలను ఈ పోరటూల్ గురితుసతుంద. 
అనినీ పరిష్కారాలకు ఒక గమ్స్్థనం..

కంద్ర ప్రభుత్వ కంద్రీకృత ప్రజా ఫిరా్దుల పరిషాకారం, 
పర్వేక్షణ వ్వస్థ(సీపీజీఆర్  ఏఎంఎస్ )త అనుసంధానించిన తొల్ 
పోరటూల్  ఛాంపియన్సి. అంటే ఎవరైనా సీపీజీఆర్  ఏఎంఎస్ పై ఫిరా్దు 

విజయ
గాథలు

జారా్ఖ ండ్  లో బొకార్కు చెందన లలుటూ  సరాకార్ 
అనే వ్కితు ఎన్ హెచ్ కన్ స్రాక్షన్ అనే కంపెన్ని 

నడుపుతునా్నర్. బొకార్ సీటూల్ ల్మిటెడ్(బీఎస్ ఎల్ ) ఆయనకు 
ర్.6 కోట్్ల  బకాయిపడింద. కాన్ వాటిని లలుటూ కి తిరిగ్ 
చెల్్లంచడం లేదు. లలుటూ  తనకు రావాల్సిన బాకీ గురించి 
పలు మ్ర్్ల  బీఎస్ ఎల్ కి గుర్తు చేసి, అభ్రి్థంచినపపుటికీ 
ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు. అని్న ప్రయతా్నల తరా్వత 
ఇక చివరికి ఛాంపియన్సి పోరటూల్ లో దరఖాస్తు దాఖలు 
చేశార్. ఛాంపియన్సి బృందం జోక్ంత, తనకు రావాల్సిన 
బాకీలో్ల  కొంత మేర అంటే ర్.2.5 కోట్ల వరకు లలుటూ  తిరిగ్ 
పందాడు. మిగతా మతాతుని్న కూడా లలుటూ కి వాయిదాలో్ల  
చెల్్లంచేందుకు బీఎస్ ఎల్  అంగీకరించింద.  

త్రిస్సిర్  కు చెందన కఎం జోషే ఒక చిన్న 
తినుబండారాల తయ్రీ సంస్థను నడుపుతునా్నర్. 

ఈ సంస్థను భారత ఆహార భద్రతా, ప్రమ్ణాల 
సంస్థ(ఎఫ్ ఎస్ ఎస్ ఏఐ) వెబ్ సైట్ పై నమోదు చేసి, లైసెనుసి 
పందేందుకు కఎం జోషేప్రయతి్నంచార్. కాన్ సాంకతిక 
సమస్ల తలెతతుడంత ఎని్నసార్్ల  ప్రయతి్నంచినపపుటికీ 
ఎఫ్ ఎస్ ఎస్ ఏఐ వెబ్ సైట్ లో తన సంస్థ నమోదు కావడం 
లేదు. ఇక చివరికి ఆయన ఛాంపియన్సి పోరటూల్ లో తన 
ఫిరా్దును దాఖలు చేశార్. ఆయన ఫిరా్దు దాఖలు చేసిన 
24 గంటలో్ల నే త్రిస్సిర్కు చెందన ఎంఎస్ ఎంఈ బృందం 
ఎఫ్ ఎస్ ఎస్ ఏఐ కారా్లయ్ని్న సంప్రదంచి, జోషే సమస్ను 
పరిషకారించింద.
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చేసతు, వారి ఫిరా్దు నేర్గా ఛాంపియన్సి పోరటూల్ పై 
కనిపిసతుంద. 

అంతకుముందు ఈ ఫిరా్దులను సంబంధత 
మంత్రిత్వ శాఖలకు పంపాల్సి ఉండద. కాన్ ప్రస్తుతం 
ఈ ఫిరా్దుల పరిషాకార విధానాని్న మరింత బలోపేతం 
చేశార్. 

సీపీజీఆర్  ఏఎంఎస్  అనేద వెబ్  టెకా్నలజీ 
ఆధారితంగా నడిచే ఒక వేదక. ఇద ప్రధానంగా 
దేశంలో ఏ ప్రాంతానికి చెందన పౌర్లైనా, ఏ 
సమయంలోనైనా సంబంధత మంత్రులు, విభాగాలు, 
సంస్థల వద్ద తమ ఫిరా్దులను దాఖలు చేసలా 
అవకాశం కల్పుసతుంద. 

కృత్రిమ మేధస్సి(ఏఐ), డటా అనలటిక్సి, మెషిన్ 
లెరి్నంగ్ త ఈ ఛాంపియన్సి పోరటూల్ ర్పందంద. 
సమస్లు ఏమిటనేద నేర్గా తెలుస్కునేందుకు 
ఛాంపియన్సి పోరటూల్ కు ఏఐ సహకరిసతుంద. 
ఉదాహరణకు, ఒకవేళ ఏదైనా బా్ంకు ఒక 
వ్వసా్థ పకుని లేదా ఏదైనా ప్రాంతానికి చెందన ర్ణ 
దరఖాస్తును పదే పదే తిరసకారిస్తుంటే, ఏఐ సాయంత 
ఆ సమస్ ఏమిటన్నద తెలుస్కోవచుచా. ఇద 
ఛాంపియన్సి పోరటూల్ పై కనిపిసతుంద.  ఈ 
సమస్లను కనుగొన్న తరా్వత సంబంధత 
అధకార్లు వీటిని పరిషకారించేందుకు చర్లు 
తీస్కోవచుచా. ఈ పోరటూల్ నిర్వహణ సమ్చార 
వ్వస్థకు చెందన సాంకతికతపై ఆధారపడి 
పనిచేసతుంద. అదనంగా ఈ పోరటూల్ రంగాలవారీగా 
ఉన్న అడడ్ంకులను, ఇబ్ందులను తొలగ్ంచి 
సమస్లనుఅవకాశాలుగా మ్ర్చాందుకు సాయం 
చేసతుంద. 
పోరటీల్ అభివృదిధిలో స్వదేశీ స్ంకతికత...

స్వదేశీయంగా అభివృద్ధ చేసిన ఛాంపియన్సి పోరటూల్ 
నెట్ వర్కా నియంత్రణ ర్మ్ ను ‘హబ్ అండ్ సపుక్’ 
మోడల్ పై అభివృద్ధ చేశార్. అంటే ఈ హబ్ కి 
ముఖ్మైన వ్వస్థగా ఎంఎస్ ఎంఇ మంత్రిత్వ శాఖ 
నూ్ఢిల్్లలో ఉంద. అలాగే దీని సపుక్సి(సాయంగా 
ఉండ వ్వస్థలు) రాషా్రా లో్ల  మంత్రిత్వ శాఖకు చెందన 
పలు కారా్లయ్లో్ల , సంస్థలో్ల  ఉనా్నయి. ఇపపుటి 
వరకు, ఈ విధానంలో భాగంగా 66 రాష్రా సా్థ యి 
నియంత్రణ ర్మ్ లను ఏరాపుట్ చేశార్.

ఉతపుతితుని, ఆధునిక ప్రక్రియల దా్వరా పెంచేందుకు అవసరమైన 
అపి్లకషన్ ను అభివృద్ధ చేయడం. 

లక్ష్లు, ప్రయోజనాలు..

ఈ పోరటూల్ ఎంఎస్ ఎంఇలకు పలు ప్రోతాసిహకాలను అందస్తు.. 
ప్రస్తుత అడడ్ంకులను, భవిష్త్ లో తలెత్తు అనూహ్ పరిసి్థతులను 
తట్టూ కుని నిలబడలా సాయం చేయ్లని లక్షష్ంగా పెట్టూ కుంద. 
నియంత్రణ సంస్థల ఆమోదాల విషయంలో తలెత్తు సమస్లను 
పరిషకారించడం మ్త్రమే కాకుండా.. ఆరి్థక, కారిమాక, ముడి వనర్ల 
ఇబ్ందులను ఈ పోరటూల్ దా్వరా అధగమించాలని ప్రభుత్వం 
ప్రయతి్నసతుంద.

ఈ ప్రయోజనాలు పందడమెల....
తొలుత అధికారిక పోరటీల్ 

www.champions.gov.in కు 
వెళ్్లలి్స ఉంటుంది. 

 ఆ తరా్వత హోమ్ పేజీపై ఉన్నప్రధాన మెనూలో ‘‘రిజిసటూర్ 
హియర్(ఇకకాడ నమోదు చేస్కోండి)’’కి సకా్రల్ చేయ్ల్. ఆ 

తరా్వత ‘‘రిజిసటూర్ గ్రీవెనెసిస్”ల్ంక్ ను నొకాకాల్.

ఛంపియన్్స పోరటీల్ లో ఫిరా్దున దాఖలు చేయడం చాల 

తేలికైన ప్రక్రియ. దరఖస్తదారుడు అవసరమైన వివరాలన 

అంటే ప్రు, ఏ విభాగానికి చందిన వారు, మొబైల్ నెంబర్ 

ఇచిచేన తరా్వత, ఓటీపీ వస్తంది. ఓటీపీ వచిచేన తరా్వత, 

ఫిరా్దున నమోదు చేయొచుచే. ఆ తరా్వత సమయానస్రం 

ఎంఎస్ ఎంఇ విభాగం మీ ఫిరా్దున పరిష్కారిస్తంది. 

ఆరి్థక వ్వస్థ ఎంఎస్ఎంఇలకుభారీమదదో తు

ఛంపియన్స్
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72 గంటలో్ల సమస్లు పరిష్కారం..

ఏ విధానం విజయం కావాలనా్న దానిత అనుసంధానమయే్ వ్కుతులే 
కీలకం. ఇదే ఉదే్దశ్ంత, ఈ విధానాని్న సజావుగా అమలు చేసందుకు, 
ఫిరా్దు దాఖలైన తరా్వత 72 గంటలకు మించకుముందే సమస్ను 
పరిషకారించాలని సంబంధత అధకార్లను ఆదేశించింద.
ఎప్పుడు ఆరి్థక సంక్షోభం తలెతితునా భారత్ చాలా బలంగా ఎదురడిడ్ 

ఆరి్థక వ్వస్థన బలోప్తం చేస్ సత్్త ఉననీ 
ఎంఎస్ ఎంఇ లు

గ్రామ్ల పుర్గతిపైనే భారత అభివృద్ధ ఆధారపడి ఉంట్ందని 
మహాతామా గాంధీ నమేమావార్. దీని కోసం అధకారాల విభజన, 
సా్థ నిక సా్వవలంబన సాధంచడం అత్ంత ముఖ్మనా్నర్. 
గ్రామ్లను సా్వవలంబన సాధనకు గణన్యమైన సహకారం 
అందసతున్న కుటీర పరిశ్రమను, ఎంఎస్ ఎంఇ రంగాని్న 
బలోపేతం చేసందుకు ప్రభుత్వం పలు చర్లు తీస్కుంటంద. 
ఎంఎస్ ఎంఇ సంస్థలకు 59 నిమిషాలో్ల  కోటి ర్పాయల ర్ణం 
ఇవ్వడం సాధ్మవుతుందని ఎవరైనా భావిసాతురా? కాన్ కంద్ర 
ప్రభుత్వం చర్లతఇద సాధ్మవుతంద. ఎంఎస్ ఎంఇ 
లను ప్రోతసిహించేందుకు కంద్ర ప్రభుత్వం పలు ప్రాధాన్త 
కార్క్రమ్లను చేపడుతంద. వాటిలో ర్ణాని్న, మ్రకాట్ ను ఈ 
సంస్థలకు కల్పుంచడం, సాంకతికత పరంగా అప్ గ్రేడషన్, త్ల్క 
వా్పారాలు చేస్కునేలా అవకాశం, ఉద్్గుల భద్రతా వంటివి 
ఉనా్నయి. ఈ ఏడాద బడెజాట్ లో ఈ రంగం కోసం కంద్ర ప్రభుత్వం 
ర్.15,700 కోట్లను కటాయించింద. గత ఏడాద బడెజాట్ త పోల్సతు 
రండింతలు ఎకుకావగా ఈ కటాయింపులునా్నయి. 

కర్నా మహమ్మారి రండో దశలో బీభతసిం సృషిటూసతున్న ఈ సమయంలో ఎంఎస్ ఎంఇ రంగానికి 
మద్దతుగా నిల్చేందుకు భారతీయ రిజర్్వ బా్ంకు(ఆర్  బీఐ) పలు రకాల చర్లను ప్రకటించింద. 
సమయ్నికి  ర్ణాలను తిరిగ్ చెల్్లంచలేని ఎంఎస్ ఎంఇ సంస్థలకు పునర్  వ్వసీ్థకరణ అవకాశాని్న 
ఆర్  బీఐ అందుబాట్లోకి తెచిచాంద. మతతుంగా ర్.25 కోట్ల వరకు వెల్లడించి, అంతకుముందు ర్ణాల 
పునర్  వ్వసీ్థకరణ చేస్కోని సంస్థలను అరహుత కల్గ్న సంస్థలుగా పరిగణంచనుంద. అంత్కాక, 
వాణజ్ బా్ంకులు కూడా ఎంఎస్ ఎంఇలకు ప్రోతాసిహకాలు ఇవ్వనునా్నయి.  

కరోనా రండో దశలో సాయంగా 
నిలుస్్త న్న ఆర్  బీఐ

l	లాక్ డౌన్ త భారీగా దెబ్తిన్న చిన్న సంస్థలను తిరిగ్ కోలుకునేలా 
చేయడం కోసం ఆతమానిరభుర్ భారత్ పా్కజీ కిందకర్నా మహమ్మారి 
కాలంలో ఆర్ పాయింట్ల విధానాని్న ప్రకటించార్. 

l	ఎంఎస్ ఎంఇ, కుటీర, గృహ పరిశ్రమలకు చెందన 45 లక్షల 
యూనిట్లకు ప్రయోజనాలు అందంచే లక్షష్ంత, వా్పారాలకు 
ర్.3 లక్షల కోలేటరల్–ఫ్రీ ఆటమేటిక్ ర్ణాలను కంద్ర ప్రభుత్వం 
ప్రకటించింద. అంత్కాక ఎంఎస్ ఎంఇలకు ప్రభుత్వ కంపెన్లు, 
పీఎస్ యూలు చెల్్లంచాల్సిన బాకీలను 45 ర్జులో్ల  చెల్్లంచేసాతుమని 
వెల్లడించింద. 

l	తీవ్ర ప్రతికూల పరిసి్థతులను ఎదురకాంటన్న కుటీర పరిశ్రమ, 
ఎంఎస్ ఎంఈలకు ర్.20,000 కోట్ల ఆరి్థక పా్కజీని అందంచింద. 
ఎంఎస్ ఎంఇలకు విదేశాల నుంచి అనా్యమైన పోటీ ఎదురవుతంద. 
ఈ అనా్యమైన పోటీ నుంచి విముకితు కల్పుంచేందుకు ప్రభుత్వం 
తాను చేపటేటూ ర్.200 కోట్ల విదేశీ టెండర్లకు కూడా అనుమతులు 
నిరాకరించింద.

l	ఎంఎస్ ఎంఇలకు నిధులకు నిధ అనే విధానాని్న ప్రకటించింద. 
అంటే మ్రకాట్ లో బాగా పనిచేసతున్న చిన్న సంస్థలకు కూడా తమ 
వా్పారాలను విసతురించుకునేందుకు ర్.50,000 కోట్ల వరకు ఈకి్వటీ 
సహకారాని్న అందసతుంద.  మెర్గైన పనితీర్ కనబర్చా ఎంఎస్ ఎంఇలు 
తమ పరిమ్ణాలను, సామరా్థ ్లను విసతురించుకునేందుకుపుషకాల 
అవకాశాలను అందంచేందుకు పలు చర్లను ప్రకటించింద. వీటి 
కోసం ర్.10,000 కోట్ల నిధని కటాయించింద. 

l	ప్రస్తుతం కోటి ర్పాయల వరకు పెట్టూ బడి లేదా ర్.5 కోట్ల వరకు 
ఆదాయం కల్గ్న తయ్రీ, సవల సంస్థలను స్క్షష్మ సంస్థలుగా 
పరిగణస్తునా్నర్. అదేవిధంగా ర్.10 కోట్ల వరకు పెట్టూ బడి లేదా 
ర్.50 కోట్ల వరకు ఆదాయం ఉన్న సంస్థలను చిన్న సంస్థలుగా, 
ర్.100 కోట్ల కంటే తకుకావ ఆదాయంతర్.20 కోట్ల వరకు 
పెట్టూ బడిఉన్న సంస్థలను మధ్ తరహా సంస్థలుగా పరిగణసాతుర్. 

ఎంఎస్ ఎంఈలకు అత్పెదదో  ఊరటగా 
ఆతమానిర్భర్ భారత్ పాయాకేజీ..

నిలబడింద. దీనికి కారణం బలమైన ఎంఎస్ ఎంఇ రంగమే. కంద్ర 
ప్రభుత్వం పాశాచాతీ్కరణకు అనుకూలమైనద కాదని, కాన్ గ్రామ్ల 
ఆధున్కరణకు మ్త్రం చూస్తున్నట్టూ  స్క్షష్మ, చిన్న, మధ్ తరహా సంస్థల 
మంత్రి నితిన్ గడాకారీ చెపిపున చెపాపుర్. సామ్జిక, ఆరి్థక మ్ర్పుకు ఇదే 
సరియైన సమయమనా్నర్. కంద్ర ప్రభుత్వం దేశ జీడీపీలో ఎంఎస్ ఎంఇ  
రంగ వాటాను ప్రస్తుతమున్న 29 శాతం నుంచి 40 శాతానికి పెంచాలని 
ప్రయతి్నస్తున్నట్టూ  చెపాపుర్.     
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జతిన్ తెలంగాణలోని ఒక కరామాగారంలో ర్జుకు 5 
ర్పాయలకు బాల కారిమాకుడిగా పని చేసవాడు. కాన్ 
జాతీయ బాల కారిమాకుల ప్రాజెకుటూ (ఎన్ పిఎల్ పి) అనే 

కార్క్రమం జతిన్ జీవితాని్న సరికొతతు మలుపు తిపిపుంద. ఆయన 
ఎకకాడైత్ తన పోస్టూ గ్రాడు్యేషన్ పూరితు చేశార్..అకకాడ ప్రత్్క శిక్షణా 
కంద్రంలో ప్రవేశం పందేందుకు ఎన్ సిఎల్ పి సాయం చేసింద. ప్రస్తుతం 
ఒక సంస్థలో మేనేజర్ గా బాధ్తలు నిర్వహిస్తునా్నర్. హరా్నాకు 
చెందన భవన నిరామాణ కూల్ కుమ్ర్డు హరి్వందర్ విషయంలోనూ 
ఇలాగే జరిగ్ంద. గతంలో ఆయన తన తండ్రిత కల్సి ఎంత వేడిగా 
ఉండ ప్రదేశంలో ర్జంతా శ్రమించేవార్. ఆయన కూడా ఎన్ సిఎల్ పి 
దా్వరా ప్రయోజనం పందార్. ఫరీదాబాద్ లో ఎకకాడైత్ ఆయన బీసీఏ, 
బిజినెస్  ఫైనాన్సి సరీసిసెస్, ఇనూసిరన్సి కోర్సి చేశార్ అకకాడ ప్రత్్క 
శిక్షణా కంద్రంలో తన పేర్ నమోదు చేస్కునా్నర్. జతిన్, హరి్వందర్ 

ల మ్దరిగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గ్రిజన ప్రాంతానికి చెందన దీపక్ ద 
కూడా ఇదే కథ. దీపక్ కూడా చదువు మ్ససి ర్జువారీ కారిమాకుడిగా పని 
చేసవార్. కాన్ ఎన్ సిఎల్ పి అధ్యన బృందం ఆయన తల్్లందండ్రుల్్న 
ఒపిపుంచి ప్రత్్క శిక్షణా కంద్రానికి పంపించింద. ప్రస్తుతం ఆయన 
పాఠశాల విద్ను పూరితు చేస్కుని ఇంజన్రింగ్ చేస్తునా్నర్. (అని్న పేర్్ల  
మ్రచాబడాడ్ యి)

బాలా్ని్న కోలోపుయిన చాలా మంద పిల్లలు కూడా చిన్నవయస్లోనే 
పనికి కుదరి దురభురమైన జీవనాని్న సాగ్ంచేవార్. ఎన్ సిఎల్ పి లేదా 
ఆపర్షన్ ముసాకాన్ (ఆపర్షన్ స్ెమాల్) వంటి పథకాల దా్వరా వీరిని 
పునరావాస కంద్రాలకు తరల్ంచి సరికొతతు జీవితాని్న అందస్తునా్నర్.  
ప్రభుత్వ చేపటిటూన ఆపర్షన్ ముసాకాన్ లాంటి కార్మ్లు చిన్నప్పుడ 
తల్్లదండ్రులు, లేదా ఇళ్ల నుంచి పారిపోయిన, తపిపుపోయిన పిల్లలను 
తిరిగ్ వారి చెంతకు చేరచాడమే లక్షష్ంగా పెట్టూ కునా్నయి. తపిపుపోయిన 

పనిస్ల్
బాల కారిమాకుల జీవిత్నినీ 
మారుస్తంది

"అతనికి చేతిలోకి పెననీ రావడంతో చాల సంతోష్ంగా ఉనానీడు, ప్ఠశాలకు వెళ్లందుకు కూడా అతన 
ఇష్టీపడుతనానీడు" బాల కారిమాకులకు పునరావాసం కలి్పంచి ప్ఠశాలకు పంపడానికి ప్రభుత్వం విన్తనీ 
కార్క్రమాలు చేపడుతోంది. జాతీయ బాల కారిమాకుల ప్రాజెకుటీ, పెని్సల్ పోరటీల్,  ఆపర్ష్న్ ముస్కాన్ వంటి 

కార్క్రమాల దా్వరా క్రమంగా బాల కారిమాక వ్వస్థ రదు్ద అవుతోంది. ఇది ఈ పిల్లల జీవిత్లన మారిచేవేసింది.

సరక్తమైన బాల్ం
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పిల్లలకు పునరావాసాని్న కల్పుంచేందుకు ఈ కార్క్రమ్ని్న కంద్ర హోం 
మంత్రిత్వ శాఖ 2015లో చేపటిటూంద. 

బాల కారిమాకుల సవరణ చటటూం, 2016 వంటి చర్ల దా్వరా బాలల 
కారిమాక వ్వస్థను నిర్మాల్ంచే కార్క్రమంలో మరింత మందని 
భాగసా్వమ్ం చేస్తుంద ప్రభుత్వం.  బాల కారిమాకుల వ్వస్థను 

అరికటటూడంలో సాయం చేసందుకు సెపెటూంబర్ 26, 2017లో కారిమాక, 
ఉపాధ మంత్రిత్వ శాఖ బాల కారిమాకులు లేని సమర్థవంతమైన వేదక 
(పెనిసిల్)ను ప్రారంభించింద. బాల కారిమాక వ్వస్థ పిల్లలకు చిన్నతనం 
లేకుండా చేయడమే కాకుండా వారి శారీరక, మ్నసిక అభివృద్ధకి 
ప్రమ్దకరంగా మ్ర్తంద.    n

బాల కారిమాక వ్వస్థకు వ్తిర్కంగా అవగాహన కల్పుంచే లక్షష్ంత ప్రతి సంవతసిరం జూన్ 12ను 
బాల కారిమాక నిర్మాలన దన్తసివంగా నిర్వహిస్తునా్నర్.  అంతరాజా తీయ కారిమాక సంస్థ 2002లో దీని్న 
ప్రారంభించింద. అందువల్ల పిల్లల అభివృద్ధకి అవసరమైన వాతావరణాని్న కల్పుంచడంపైనే దృషిటూ పెటటూడం 
కాకుండా పిల్లలను ప్రోతసిహించడంపైన కూడా దృషిటూ సారిసతుంద. అలాగే బాల కారిమాకులకు వ్తిర్కంగా 
ప్రచారం చేపటేటూ వారికి కూడా ఒక వేదకగా ఉపయోగపడుతంద.History

 బాల కారిమాకులన గ్రి్తంచే వ్వస్థ  ఫిరా్దు చేస్ందుకు సదుప్యం 
 రాష్ట్ ప్రభుత్వం  జాతీయ బాల కారిమాకుల ప్రాజెకుటీ 

 వాట్దారులందరి మధ్ సహకారం

పనిస్ల్పోరటో ల్లోఐదుఅంశాలు...

1,01,148 
మంద పిల్లలు పెనిసిల్ ప్రారంభమైనపపుటి నుంచి 

మళ్్ల సాధారణ జీవితంలోకి వచాచార్.

60,634  
పిల్లలు ప్రత్్క శిక్షణ

కంద్రాలో్ల (ఎస్ టీసీ) నమోదు 
చేస్కునా్నర్

జిలా్ల  న్డల్ అధకార్లను నియ్మకం620

వెటిటీచాకిరి నంచి విముకి్త, 
పునరావాసం
ఈ పథకం కింద ర్.2,00,000 
వరకు ఆరి్థక సాయం అందంచడం 
దా్వరా పిల్లలకి వెటిటూచాకిరి నుంచి 
విముకితు కల్పుసతుంద.
దేశాని్న బాల కారిమాక రహిత దేశంగా 
మ్ర్చాందుకు తమకున్న నిబద్ధతను 
తెల్యజేస్తు.. భారత్ ఇటీవలే 
అంతరాజా తీయ కారిమాక సంస్థ(ఐఎల్ ఓ)
కు చెందన రండు ప్రధాన 
ఒపపుందాలను ఆమోదంచింద.   

బాలకార్మాక
(నిషేధం,నియంత్ర ణ)
సవరణచటటో ం,2016

 ఎన్ సిఎల్ పికి చెందన పిల్లల సంక్షేమ కార్క్రమ్లను చుర్గా్గ  అమలు 
చేయడంలో పెనిసిల్ వెబ్ పోరటూల్ ఎంత సహాయపడింద.

 ఈ పోరటూల్ దా్వరా బాల కారిమాక వ్తిర్క ప్రచారాని్న ఒక వేదక కిందకు 
తీస్కురావడానికి వాటాదార్లందర్ పాల్్గ నా్నర్. ఈ పోరటూల్ ను 
కారిమాక మంత్రిత్వ శాఖ అభివృద్ధ చేసింద. ఎవరైనా సర్ వారి ఫిరా్దును 
దీనికి సంబంధంచిన వెబ్ సైట్  https://pencil.gov.in/ లో నమోదు 
చేస్కోవచుచా.

 బాల కారిమాకులకు వ్తిర్కంగా చటటూపరమైన నిబంధనలు అమలు 
చేయడానికి, జాతీయ బాల కారిమాక ప్రాజెకుటూను మరింత కఠినంగా, 
సమర్థవంతంగా అమలు చేయ్లనే లక్షష్ంత పెనిసిల్ పోరటూల్ 
ర్పందంచార్.

 కారిమాక సమస్లనేవి రాజా్ంగంలో ఉమమాడి జాబితాగా ఉనా్నయి. 
సాధారణంగా కారిమాక సమస్లు నిర్మాల్ంచడంలో పలు నిబంధనలు 
అమలు చేయడంలో రాష్రా ప్రభుతా్వలదే కీలక బాధ్తగా ఉంట్ంద. 
దీనికోసం కంద్ర కారిమాక మంత్రిత్వ శాఖ పెనిసిల్ పోరటూల్ ను 
ప్రారంభించింద. ఈ పోరటూల్ కంద్ర ప్రభుతా్వని్న రాష్రాప్రభుతా్వలు, 
జిలా్ల లు, అని్న ప్రాజెకుటూ  సంఘాలు, సామ్న్ ప్రజలత అనుసంధానం 
చేస్తుంద.

 బాల కారిమాక వ్వస్థను నిర్మాల్ంచేందుకు, ప్రభుత్వం బాల 
కారిమాక(నిషేధం, నియంత్రణ) సవరణ చటటూం, 2016ను సెపెటూంబర్ 1, 
2016 నుంచి అమలో్ల కి తెచిచాంద. 

 ప్రస్తుతం, 14 ఏళ్ల లోపు వయస్న్న పిల్లలు ఎవర్ కూడా ఎకకాడా 
కూడా పనిచేయడానికి వీలులేదు. 

 14 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్లో వయస్న్న పిల్లలు కూడా ఎలాంటి 
ప్రమ్దకరమైన ప్రదేశాలో్ల  పనిచేయకూడదు. ఒకవేళ ఈ 
నిబంధనలను ఎవరైనా అతిక్రమిసతు, కఠిన శిక్షలను అనుభవించాల్సి 
ఉంట్ంద. దీని్న గురితుంచదగ్న నేరంగా పరిగణసాతుర్. 

 కంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్రా ప్రభుత్వం, జిలా్ల  కారా్లయ్లు రక్ంచిన 
పిల్లలకి ఎన్ సిఎల్ పి పునరావాసం కల్పుసతుంద. 

ఇతర నిబంధనలు..
జువెనైల్ జసిటూస్ చటటూం, 2015 
ప్రకారం ఏదైనా రాషా్రా నికి గాను, 
దేశానికి సంబంధం లేని సంస్థలు, 
తీవ్రవాద బృందాలు పిల్లల్్న ఏదైనా 
పనికోసం నియమిసతు, వారికి 
ఏడళ్ల వరకు కఠిన కారాగార శిక్ష, 
ర్.5 లక్షల వరకు జరిమ్నా 
విధంచనుంద కంద్ర ప్రభుత్వం. 

1,95,652 
పిల్లలను పెనిసిల్ పథకం 

కిందగురితుంచార్



మ్నవ చరిత్రలో భారత సా్వతంత్ర్ పోరాటం ఒక ప్రత్్కమైన  
సా్థ నం ఉంద. కుల, మత, ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఈ పోరాటంలో 
ప్రజలంతా ఒక లక్షష్ం కోసం ఒకతాటిపైకి వచిచా పనిచేశార్. 
ఇద చరిత్రలో పునర్జీజావన్ద్మ కాలంగా నిల్చింద. ఈ 
కాలంలో చాలామంద హీర్లుగా మ్రార్, అలాగే చాలామంద 
అనామకులుగా కూడా మిగ్ల్పోయ్ర్. గ్రిజనుల నుంచి రాజుల 
వరకు, సైనికుల నుంచిసామ్న్ పుర్షులు, మహిళల వరకు 
ఎందర్   1857 నుంచి 1947 మధ్లో వారి ప్రాణాలను దేశం 
కోసం తా్గం చేశార్. వారి పోరాట ఫల్తంగా భారతదేశం 
200 సంవతసిరాల కంటే ఎకుకావ కాలంగా ఉన్న బానిస 
సంకళ్లను తెంచుకుని చేస్కుని, 1947లో సా్వతంత్్రం దేశంగా 
ఆవిరభువించింద.

సా్తంత్య్రపోర్టంలోనాయకులుగా
ఎదిగనసామ్ను్యలు

ఆజాదీకాఅమృత్మహోతస్వ్జాతీయ ఉత్సవం

మన సా్వతంత్్ర పోరాటయోధుల వారసతా్వని్న 
పునర్   నిరిమాంచేందుకు భారత్ ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహోతసివ్ ను అటటూహాసంగా నిర్వహిసతుంద. 

గతాని్న గుర్తు చేస్కుంటూ, తన వారసత్వం గురించి 
గర్వపడుతుంద్, అప్పుడ దేశం ఉజ్వల భవిష్త్ వైపుకి 
అడుగులు వేయగలుగుతుంద.  గొపపు చరిత్ర, సాంసకాకృతిక 
వారసత్వం, సా్వతంత్్ర పోరాటాల మహోన్నత కాలం.. 
భారత్  గర్వపడందుకు ఎన్్న విషయ్లు ఉనా్నయి. దేశాని్న 
రక్ంచేందుకు, దేశ భద్రత, స్వచ్ఛ కోసం ఎంత మంద 
సా్వతంత్్ర యోధులు తమ జీవితాలను తా్గం చేశార్. ఈ 
నాయకుల స్ఫూరితుదాయకమైన వారసత్వమే మన విజయ్నికి, 
శ్రేయస్సికు బాటలు వేసందుకు మ్ర్గ నిర్్దశం చేస్తుంద.
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దుర్గు భాభి:భగత్సింగ్నుకాపాడిన
గుర్్త ంపుకునోచుకోనినాయకుర్లు

బ్రిటీష్ అధకారి సాండర్సి 
హత్ తరా్వత డిసెంబర్ 

17, 1928న భగత్  సింగ్, 
రాజ్ గుర్ కోసం  పోల్స్లు 
లాహోర్  లో ప్రతి మూల 
మూలలా గాల్ంపు చర్లు 
చేపటాటూ ర్. బస్సి ప్రాంగణం 
నుంచి రైలే్వ సటూషన్ వరకు  
పోల్స్లు వారి ఆధీనంలోకి 
తీస్కుని, నిఘా పెటాటూ ర్. 
ఆ సమయంలో రాజ్ గుర్ 

పోల్స్ల నుంచి బయటపడందుకు పథకం ప్రకారం దురా్గ వతి వోహ్రాను 
ఆశ్రయించార్. దురా్గ వతి విప్లవాతమాక సంస్థ హిందూసాతున్ సషల్స్టూ 
రిపబి్లకన్ అససియేషన్ (హెచ్ ఎస్ ఆర్  ఏ) నాయకుడు భగవతి చరణ్ 
వోహ్రా భార్. ఆమె వోహ్రా భార్ కావడంత ఆ సంస్థలోని సభు్లందర్ 
తనని భాభి అని పిల్చేవార్. ముందస్తు   పథకం ప్రకారం, డిసెంబర్ 
20, 1928న ఉదయం  భగత్  సింగ్ శుభ్ంగా గడడ్ం చేస్కుని, 
స్ట్, టపి ధరించి ఒక సీ్రాత, పిల్లలత కల్సి ఇంటి నుంచి బయటకి 
వచాచార్. అలాగే రాజ్ గుర్ కూడా పనివాడి వేషం వేస్కుని బయటికి 
వచాచార్. ఆ సమయంలో సింగ్ త ఉన్న మహిళ ఎవర్ కాదు, దురా్గ  
భాభినే. భగత్ సింగ్ కోసం వెతుకుతున్న పోల్స్లకు, స్ట్, టపి 
పెట్టూ కుని భార్ పిల్లలత ఉన్న భగత్ సింగ్ కనిపించినపపుటికీ, వార్ 
ఆయని్న గురితుంచలేకపోయ్ర్. దురా్గ వతికి పదేళ్ల వయస్న్నప్పుడ 
అకోటూ బర్ 7, 1907లో పెళ్్ల అయింద.  గురి తపపుకుండా కాలచాడంలో 
ఆమె నిషా్ణ తురాలు. బాంబులు ఎలా తయ్ర్ చేయ్లో కూడా ఆమెకు 
తెలుస్. తన కొడుకు సచీంద్ర పుటిటూనప్పుడు, ఆమె కొంత కాలం పాట్ 
విప్లవాతమాక కార్కలాపాలకు దూరంగా ఉనా్నర్. ఆ సమయంలో భగత్  
సింగ్   సాయం చేయమని ఆమెను కోరడంత, వెంటనే ఒప్పుకునా్నర్. 
భగత్ సింగ్, రాజ్ గుర్, స్ఖ్ దేవ్  కస్ విచారణకు వచిచానప్పుడు, 
ఆమె తన ఆభరణాలని్నంటిని్న అమేమాసి, ఈ కస్ కోసం పోరాడార్. 
1930లో, దురా్గ వతి భరతు భగవతి చరణ్ వోహ్రా బాంబు తయ్ర్ చేస్తు 
అద పేలడంత చనిపోయ్ర్. ఆ తరా్వత ఆమె ఉపాధా్యురాల్గా 
పనిచేశార్. సా్వతంత్్రం వచిచాన తరా్వత ఆమె ఘజియ్బాద్ లో 
నివసించార్. అకకాడ అకోటూ బర్ 15, 1999లో ఆమె తుదశా్వస విడిచార్.

బిరాసి ముండా 1875 నవంబర్ 15న రాంచిలో ఉల్హతు 
గ్రామంలో స్గుణా ముండాకు జనిమాంచార్. తన కుట్ంబం 

ఎంత అతి పేదదైనా, బిరాసిను మ్త్రం చదువుల కోసం తన తండ్రి 
మిషనరీ పాఠశాలకు పంపించార్. బిరాసి పాఠశాలకు వెళ్్ల సమయంలో 
బ్రిటీష్ దురాగతాలు, అరాచకాలు దేశంలో బాగా పెరిగ్పోయ్యి. 
కన్సం గ్రిజనులకు జీవన్పాధే ఉండద కాదు. తిండి, బటటూ కూడా 
దొరికద కాదు. ఒకవైపు కటిక పేదరికం, మర్వైపు భారతీయ అటవీ 
చటటూం, 1882 గ్రిజనులకు అడవులపై ఉన్న సాంప్రదాయ హకుకాలను 
లాగేస్కుంద. వారిని తమ సంత అడవుల నుంచి గెంటేసింద. దీంత 
బ్రిటీష్ వారిపై తీవ్ర వ్తిర్కత వ్కతుమైంద. ఆ సమయంలో బిరాసి 
మిషనరీ పాఠశాలలో చదువుకుంట్నా్నర్. బ్రిటీష్ వారి అరాచకాలకు 
వ్తిర్కంగా ఆయన చదువులకు స్వసితు చెపిపు, తిరిగ్ ఇంటికి వచేచాశార్. 
1890 సంవతసిరంలో బిరాసి వైష్ణవ మతానికి మ్రాడు. అదేవిధంగా 
తన గ్రిజన సమ్జంలో ఎలాగైనా చైతన్ం త్వాలని, క్షుద్ర విద్లను 
వదల్ వేయ్లని గ్రిజనులకు పిలుపునిచాచార్. వా్ధులకు ఎలా చికితసి 
చేయ్లో, ప్రకృతి వైపరీతా్లను ఎలా ఎదుర్కావాలో వారికి అవగాహన 
కల్పుంచార్. గ్రిజన ప్రజలు బిరాసిను ‘ధారితు అబ్ లేదా భూమికి 
తండ్రి’ అని  పిలుస్తు గౌరవించేవార్.  బ్రిటీష్ వారి చేతిలో గ్రిజనులు 
పడుతన్న దుసి్థతిని గమనించిన బిరాసి, 1899లో ‘ఉలు్గ లన్’ (ఉతాపుతం) 
అనే ఉద్మ్ని్న ప్రారంభించార్. బ్రిటీష్ పాలకులకు వ్తిర్కంగా 
పోరాడటంలో గ్రిజనులందరి్న ఆయన ఒకతాటిపైకి తీస్కొచిచా, 
వారికి నాయకత్వం వహించార్. రాంచి నుంచి ఛైబాసా వరకు వార్ 
పోల్స్ పోస్టూలను చుట్టూ ముటాటూ ర్. కొని్న ర్జుల పాట్ రాంచిలో 
కర్ఫూ్ లాంటి పరిసి్థతులు నెలకొనా్నయి. బిరాసి, ఆయన అనుచర్లు 
బ్రిటీష్ వారికి పెద్ద తలనొపిపుగా పరిణమించార్. హజరిబాగ్, 
కోల్ కతాల నుంచి బ్రిటీష్ వార్ దళాలను పిల్పించార్. భయంకరమైన 
యుద్ధం తరా్వత, బిరాసి అనుచర్లు 400 మంద చనిపోయ్ర్. 
అంత్ సంఖ్లో అరస్టూ కూడా అయ్్ర్. కొని్న ర్జులకి బిరాసి 
కూడా బ్రిటీష్ వారికి పట్టూ బడాడ్ ర్. కవలం 25 ఏళ్ల వయస్న్నప్పుడ  
రాంచి జైలులో జూన్ 9, 1900లో బిరాసి కను్నమూశార్.

బిర్స్ముండా:గర్జననాయకుడు
తనప్ర జలకుదై వం
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n  నిర్ణ యం: ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కలాయూణ్ అనని యోజన 
మూడో దశ కింద ఎన్ ఎఫ్ ఎస్ ఏ లబ్దద్రులకు అదనపు 
ఆహార ధానయూల సరఫర్ను మే, జూన్ నలలో్ల కూడా 
అందించ ప్రతిపాదనను కంద్ర మంత్రి మండల్ 
అనుమతించంది. 

n  ప్ర భావం: పిఎంజీకేఏవై ఫేజ్ 3 కంద 2021 మే, జూన్ నెలలో్ల  కూడా 
ఉచితంగా ఆహార ధాన్యాలను అందిస్ామని గత నెలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 
ప్రకటించిన నేపథయాంలో మంత్రి మండలి ఈ నిర్ణయం తీసకుంది. 
అంతోయాదయ అననా యోజన(ఏఏవై), ప్రాధానయాత గృహసథాలు(పీహెచ్ హెచ్ ), 
ప్రతయాక్ష ప్రయోజన్ల బదిల్(డిబిటి) కందనుననా లబి్దదరులుందరూ ఈ 
ప్రయోజన్లు పందుతారు. వీరు పందే ప్రయోజన్లు :

n  మే, జూన్ లకు గాను ఒకో్క వయాక్ ఒకో్క నెల 5 కేజీల వరకు ఉచిత ర్షన్ 
పందుతారు. 79.88 కోట్ల మంది లబి్దదరులు ఈ ప్రయోజన్లు పందే 
అవకాశం ఉంది. 

n ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా సమ్రు 80 లక్షల మిలియన్ టనునాల ఆహార 
ధాన్యాల పంపిణీ జరుగనుంది. 

n  దీని వల్ల సమ్రు రూ.25,332.92 కోట్లను ఆహార ర్యితీగా చలి్లంచాలి్స 
ఉంటంది. దీనిలో బియాయానిక ఒకో్క మిలియన్ టనునాకు అయయా ఆరిథాక 
వయాయం రూ.36,789.2, గ్ధుమలకు ఒకో్క మిలియన్ టనునా వయాయం 
రూ.25,731.4 కలిస ఉన్నాయి. 

n కరోన్ వైరస్ తో ఏర్పడిన ఆరిథాక సంక్షోభంతో తీవ్ర ఇబబుందులు ఎదుర్కంట్ననా 
పేద ప్రజలకు ఈ అదనపు సరఫర్ కాస్ ఊరటనివ్వనుంది. వచేచు రెండు 
నెలలో్ల  పేద ప్రజలు ఎవరూ కూడా ఆహార ధాన్యాలు అందుబాటలో లేక 
ఇబబుందులు పడకూడదని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసకుంది. 

n నిర్ణ యం: ఐడీబీఐ బ్యూంక్ ల్మిటెడ్ లో వ్యూహాతమాక 
పెట్టాబడుల ఉపసంహరణకు, యాజమానయూ నియంత్రణ 
బదిలీకి మంత్రి మండల్ ఆమోదం తెల్పంది.

n ప్ర భావం: ఐడీబీఐ బాయాంక్  లిమిట్డ్ లో వ్యాహాత్మక పెటటు బడులను 
ఉపసంహరణతో పాటయాజమ్నయా నియంత్ణను బదిల్ చేస్ందుకు 
ఆరిథాక వయావహార్ల మంత్రి మండలి కమిటీ స్త్ప్రాయంగా 
ఆమోదం తెలిపింది.

n  ఆర్  బీఐతో ఈ లావాదేవీలపై సంప్రదింపులు జరిపిన తర్్వత కేంద్ర 
ప్రభుత్వం(జీఓఐ), ఎల్ ఐసీలు ఎంత మేర తమ వాటాను 
విక్రయించాలనే విషయానినానిర్ణయిస్ాయి.

n  ఐడీబీఐ బాయాంకులో కేంద్ర ప్రభుతా్వనిక, ఎల్ ఐసీక 94 శాతానిక పైగా 
ఈక్వటీ ఉంది. దీనిలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా 45.48 శాతం కాగా, 
ఎల్ ఐసీ వాటా 49.24 శాతంగా ఉంది. యాజమ్నయా నియంత్ణతో 
ఎల్ ఐసీ ఐడీబీఐ బాయాంక్ కు ప్రమోటరుగా ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కో–
ప్రమోటరుగా ఉంది.

n  వ్యాహాత్మక కొనుగ్లుదరులు ఐడీబీఐ బాయాంక్  లిమిట్డ్ లోక కొత్గా 
నిధులను చొపి్పంచనున్నారు. కొత ్ సాంకేతికతను, మెరుగైన 
యాజమ్నయా విధాన్లను వాడుతూ బాయాంక్  వాయాపార్ల అభవృదిధిక, 
పెరుగుదలకు సహకరించనున్నారు. నిధులు, సాయం కోసం కేంద్ర 
ప్రభుత్వంపై కానీ, ఎల్ ఐసీపై కానీ ఆధారపడకుండానే వాయాపార్లను 
వీరు మరింత విసర్ించనున్నారు.

n  వ్యాహాత్మక పెటటు బడుల ఉపసంహరణ ద్వర్ వచేచు ఈ వనరులను 
కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రజల ప్రయోజన్ల కోసం చేపటేటు అభవృదిధి 
కారయాక్రమ్లకు ఆరిథాక సాయంగా వాడనుంది.   n

కంద్ర మంత్రి మండల్ ఇటీవల జర్పన సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలను తీసకుంది. జాతీయ ఆహార భద్రతా 
చటటాం(ఎన్ ఎఫ్ ఎస్ ఏ) కింద లబ్దద్రులకు ఉచతంగా రషన్ ను అందించ ప్రతిపాదనకు, ఈ ఏడాది రూ.1.75 లక్ల 
కోట్ల పెట్టాబడుల ఉపసంహరణ లక్షయూనిని సాధించ క్రమంలో ఐడీబీఐ బ్యూంక్ ల్మిటెడ్ లో వ్యూహాతమాక పెట్టాబడుల 

ఉపసంహరణకు కంద్ర మంత్రి మండల్ ఆమోదం తెల్పంది.

మంతి్ర  మండలి నిర్ణ యాలు

ఎన్ ఎఫ్ ఎస్ ఎ లబిదే దారులకు అదనపు ఆహార ధాన్యాల సరఫర్కు, 
ఐడిబిఐ బ్యాంకులో పెట్టి బడుల ఉపసంహరణకు పచ్చజండా
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ఊపిర్క్ఊతం

ముంబై ‘ఆక్స్జన్మేన్’
షాన్వాజ్షేక్..

పాటా్నకు చెందన గౌరవ్ రాయ్ కర్నా సంక్షోభ సమయంలో 
900కి పైగా ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడార్. శా్వస 

తీస్కోవడంలో ఇబ్ందులు పడుతన్న చాలా మంద కోవిడ్–19 
ర్గులకు ఆకిసిజన్  దొరకడం ఈ సమయంలో చాలా కషటూంగా 
మ్రింద. ఇలాంటి ఈ సమయంలో రాయ్ దేవుడి ర్పంలో 
ప్రత్క్షమై, జీవితం కోసం పోరాటం చేసతున్న చాలామందకి ఆకిసిజన్  
అందస్తు పునరజానమాను కల్పుస్తునా్నర్. రాయ్ కిందటేడాద కర్నా 
బారిన పడి, చాలా ఇబ్ందులను ఎదురకానా్నర్. కర్నా ర్గులు 
పడ ఇబ్ందులను అర్థం చేస్కున్న ఆయనతనకున్న చిన్న కార్లోనే 
ఆకిసిజన్ సిల్ండర్లను వారికి సరఫరా చేస్తు సవలు చేస్తునా్నర్. 
రాయ్ ఉదయం 5 గంటల నుంచే తన పనిని ప్రారంభించి, 
అర్థరాత్రి వరకు అవసరమైన వారికి సవలు చేస్తు ఉనా్నర్. ఇంట్ల  
ఒంటరిగా కా్వరంటైన్ లో ఉండ ర్గులకు ఆకిసిజన్  అందస్తునా్నర్. 
కొంతమంద ఆకిసిజన్ సిల్ండర్లను తమ కోసమే  పందుతునా్నర్. 
నిసా్వర్ధపూర్వకంగా రాయ్ ఈ సవలందస్తునా్నర్. ఎవరి నుంచి 
కూడా ఒకకా ర్పాయిని ఆశించడం లేదు.    n

కర్నా మహమ్మారి రండో దశ సంక్షోభ సమయంలో ఆకిసిజన్ అనేద అత్ంత ముఖ్మైన, విలువైన వస్తువుగా మ్రింద. చాలా మంద ప్రజలు ఊపిరి 
అందక ఉకికారిబికికారవుతునా్నర్. ఈ కషటూ కాలంలో చాలా మంద ఇతర్ల బాధలను అర్థం చేస్కోకుండా.. వారి నుంచి కూడా లాభాలు ఆరిజాంచేందుకు 
ప్రయతి్నస్తునా్నర్.  అయిత్ షాన్ వాజ్, గౌరవ్, దతాతుత్రేయ సావంత్, ఎన్ సీసీ కా్డెట్ దవా్ంశి, ఇతర కాలేజీ విదా్ర్్థలు ఆకిసిజన్ అవసరమైన కర్నా 

ర్గులకు వెనువెంటనే ఆకిసిజన్ అందస్తు.. ప్రతి ఒకకారికీ ఆదరశింగా నిలుస్తునా్నర్.

ముంబైలోని మలాద్ ప్రాంతానికి 
చెందన షాన్ వాజ్ షేక్, భారత్ లో 

కర్నా మహమ్మారి రండో దశ విజృంభించిన ఈ 
సమయంలో ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడందుకు తీవ్రంగా 
ప్రయతి్నస్తునా్నర్. షేక్ తన ఎస్ యూవీ కార్ను ర్.22 
లక్షలకు అమేమాసి మరీ, ఆ మతాతుని్న ఆస్పత్రులకు, కర్నా 
ర్గులకు ఆకిసిజన్ ను సరఫరా చేసందుకువాడుతునా్నర్. 
ఈ మతతుంత షేక్ 160 ఆకిసిజన్ సిల్ండర్లను కొనుగోలు 
చేసి, ఇపపుటి వరకు స్మ్ర్ 4,000 మందకి సాయం 
చేశార్. పేదలకు సాయం చేయడమే కాకుండా, షేక్ 
కంట్రోల్ ర్మ్ ను కూడా ఏరాపుట్ చేశార్. ఈ కంట్రోల్ 
ర్మ్ లో ఉండ బృందం 24/7 గంటల పాట్ పనిచేసతుంద. 
ప్రజలత ఫ్న్లలో సంభాషిస్తు.. అవసరమైన వారికి 
వెనువెంటనే సాయం చేస్తునా్నర్. షేక్ కంట్రోల్ ర్మ్ కు 
ర్జుకు స్మ్ర్ 600 కాల్సి వస్తునా్నయి. 

గౌరవ్ర్య్:కోవిడ్
ర్గులపాలిటఆపదాభుంధవుడు

మ్ర్తున్న భారతం స్నకూల దృక్పథం
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వ్కి్తత్వం జార్జ్ ఫెర్్నండెజ్

కరా్ణ టకలోని మంగుళూర్ నగరంలో జూన్ 3, 1930న ఒక 
కా్థల్క్ కుట్ంబంలో జనిమాంచార్ జార్జా ఫరా్నండెజ్. తన 
తల్్లదండ్రులకు మదటి సంతానం ఈయన. పుటిటూనప్పుడు 

కుట్ంబం మతతుం ఈయని్న ప్రేమగా జారీ అని పిలుచుకునేద. తరా్వత 
ఆయన తల్్ల బ్రిటిష్ మోనార్కా కింగ్ జార్జా V పేర్ వచేచాలా జార్జా అని పేర్ 
పెటాటూ ర్. 

తన ప్రాథమిక విద్ను పూరితు చేస్కున్న తరా్వత జార్జా పూరీ్వకుల 
సంప్రదాయం ప్రకారం 16 సంవతసిరాల వయస్లో మత పెద్దగా 
మ్ర్చాందుకు ఆయని్నబంగళూర్కు  పంపార్. కాన్ ఆయన చరిచా నుంచి 
పారిపోయి ముంబై చేర్కుని, బతకడం కోసం అనేక ఉద్్గాలు చేశార్.

ట్రేడ్ యూనియన్ ఉద్మం నుంచి ప్రేరణ పందన ఫరా్నండెజ్, అపపుటి 
నుంచి ట్రేడ్ యూనియన్ సమ్వేశాలలో పాల్్గ నడం ప్రారంభించార్. 1950 
నాటికి ఆయన టాకీసి ట్రేడ్ యూనియన్ లో బాగా ప్రాచుర్ం పందార్.

తన జీవితం తొల్ ర్జుల నుంచే, ఫరా్నండెజ్ సాధారమైన జీవనశైల్ని, అలాగే 
ఏదైనా ఒక కారణం కోసం తిర్గుబాట్ చేస తతా్వని్న అలవర్చాకునా్నర్. 
సషల్స్టూ నేత రామ్ మన్హర్ త ఆయన సమ్వేశమయ్్క ఎని్నకల 
రంగంలోకి అరంగేట్ం చేశార్. లోక్ సభ ఎని్నకలో్ల  ముంబై దక్ణ నుండి 
యునైటెడ్ సషల్స్టూ పారీటూ దా్వరా టికట్ పంద, కాంగ్రెస్ నేత ఎస్ క పాటిల్ పై 
పోటీకి దగార్. ఈ ఎని్నకలో్ల  ఆయన గెల్చార్. చాలా శకితువంతమైన ప్రత్రి్థని 
ఓడించిన ఘనతను ఆయన సంపాదంచుకునా్నర్. ఆ ఓటమిత ఎస్ క పాటిల్  
రాజకీయ్ల నుంచి పూరితుగా వైదొల్గార్.  1973లో ఫరా్నండెజ్ ఆల్ ఇండియ్ 
రైలే్వ పుర్షుల సమ్ఖ్కు అధ్క్షుడిగా ఎని్నకయ్్ర్. ఆ సమయంలో 14 
లక్షల మంద రైలే్వ ఉద్్గులు రైలే్వలో చాలా తకుకావ జీతం పందేవార్. రైలే్వ 
సిబ్ంద జీతాలను పెంచాలాని డిమ్ండ్ చేస్తు 1974లో దేశవా్పతు సమెమాకు 
పిలుపునిచాచార్. దీంత మదటిసారి దేశంలో రైలే్వ సవలు ఎకకాడికకకాడ 
సతుంభించాయి. 30,000 మందకి పైగా కారిమాకులు జైలు పాలయ్్ర్.

అపపుటి ప్రధాని ఇందరా గాంధీ ఎప్పుడైత్  దేశంలో ఎమరజాన్సిని(అత్వసర 
పరిసి్థతిని) విధంచార్, అప్పుడు ఫరా్నండెజ్ ఒక సికుకా కారిమాకుడిగా 
మ్ర్వేషంలో 22 నెలల పాట్ గడిపార్. దేశంలో అత్వసర పరిసి్థతికి 

కారణం రైలే్వ సమెమా అని ఇందరా గాంధీ తరచూ అనేవార్. ప్రస్తుత 
ప్రధానమంత్రి నర్ంద్ర మోదీ అత్వసర పరిసి్థతులకు వ్తిర్కంగా ఉద్మం 
చేసందుకు ఏరపుడిన లోక్ సంఘర్షి సమితికి ప్రధాన కార్దరిశిగా ఉనా్నర్. 
అత్వసర పరిసి్థతి కాలంలో ఫరా్నండెజ్  పరారీలో ఉన్నప్పుడు ఆయన 
భద్రతను కూడా తన బాధ్తగా తీస్కునా్నర్. అత్వసర పరిసి్థతి తరా్వత 
మోరారీజా దేశాయ్  ప్రభుత్వంలో ఫరా్నండెజ్ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి అయ్్ర్. 
ఇదే సమయంలో విదేశీ మ్రక నియంత్రణ చటాటూ ని్న(ఫరా) అనుసరించడానికి 
నిరాకరించిన కోక్, ఐబీఎం లాంటి బహుళ జాతి కంపెన్లను దేశం 
విడిచిపోవాలని ఆదేశించార్.

1989 నుండి 1990 వరకు రైలే్వ మంత్రిగా ఉన్న కాలంలో కొంకణ్ 
రైలే్వ ప్రాజెక్టూ ను వెనుకుండి నడిపించిన వ్కితు ఫరా్నండెజ్. 1995లో ఈ 
సషల్స్టూ  నాయకుడు అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయికు బాగా దగ్గరయ్్ర్. రక్షణ 
మంత్రిగా ఆయన సియ్చిన్ ను 18 సార్లకు పైగా సందరిశించార్. వాజ్ పేయి 
ప్రభుత్వంలో ఆయన రక్షణ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు భారతదేశం ఫ్ఖ్రాన్ వద్ద 
విజయవంతంగా రండోసారి అణు పరీక్షలు నిర్వహించింద. అలాగే ఆయన 
రక్షణశాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడ 1999 కారి్గల్ యుద్ధంలో భారత్ విజయం 
సాధంచింద. 2003 లో భారతీయ వైమ్నిక దళానికి చెందన మిగ్-21 
విమ్నాల ప్రమ్దాల సంఖ్ పెరిగ్ంద. దీంత ప్రతిపక్షం ప్రభుత్వంపై 
మ్టల యుదా్ధ నికి దగ్ంద.మిగ్-21ను అపపుట్ల  ఎగ్ర్ శవపేటికలుగా 
పిల్చేవార్. ఆ సయమంలో ఫరా్నండెజ్ స్వయంగా అంబాలా ఎయిర్ బేస్ 
వద్ద దాదాపు 25 నిమిషాల పాట్ మిగ్-21లో ప్రయ్ణంచార్. 2004, 
ఆయన అల్జామర్ వా్ధ బారినపడాడ్ ర్. 2009లో ఫరా్నండెజ్ రాజ్సభకు 
ఎని్నకయ్్ర్. అయిత్, అనార్గ్ం అతని్న మరింత కుంగదీసింద. ప్రజా 
జీవితానికి ఆయన దూరం అయే్లా చేసింద. జనవరి 29, 2019న ఆయన 
ఈ లోకాని్న విడిచి వెళ్్లపోయ్ర్.   n

జార్జా ఫరా్నండెజ్  టిస్ హజారీ కోర్టూ  ముందు హాజరైనప్పుడు తీసిన ఫ్ట ఇద. అత్వసర 
పరిసి్థతికి వ్తిర్కంగా చేసిన నినాదానికి ఈ ఫ్ట ఇపపుటికీ నిదరశినంగా ఉంద. 1977 
సార్వత్రిక ఎని్నకలలో బిహార్   ముజఫర్  పూర్   ఓటర్ల మనస్సిలో్ల  ఈ ఫ్ట చెరగని ముద్ర 
వేసింద. ఢిల్్ల తిహార్ జైలులో ఉన్నప్పుడు ఇకకాడి నుంచే ఆయన 3 లక్షల పైచిలుకు ఓట్లను 
సంపాదంచుకుని గెలుపు భావుటా ఎగరవేశార్.

కార్మాకులకోసంపోర్డిన
నాయకుడుజార్జ్ ఫెర్్నండెజ్
జార్జా ఫరా్నండెజ్ చాలా సాధారణ జీవితం గడిపిన ఒక గొపపు మహోన్నతమైన వ్కితు. 16 ఏళ్ల 
వయస్సిలోనే జార్జా చరిచాలో దేవుడికి సవ చేస మ్రా్గ ని్న ఎంచుకునా్నర్. కాని ఎందుకో తకుకావ 
సమయంలో ఆ మ్ర్గం నుంచి వెనుదరిగార్. తరా్వత బతుకుబండి ముందుకు నడిపించేందుకు 
ఎన్్న పనులు చేయడం ప్రారంభించార్. ఆయన ఒక దగ్గర ర్జువారీ కూల్గా పని చేస్తున్నప్పుడ 
గొపపు కారిమాక సంఘ నేతగాఎదగార్. తరా్వత ఆయన దేశంలో విధంచిన అత్వసర పరిసి్థతికి 
వ్తిర్కంగా జరిగ్న ఉద్మం దా్వరా అగ్రనాయకుడిగా పేర్గాంచార్. తొమిమాద సార్్ల  పార్లమెంట్ 
సభు్డిగా ఎని్నకయ్్ర్, మూడుసార్్ల  కంద్ర మంత్రి అయ్్ర్.ఆయన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 
తన బంగా్ల కు ఉన్న ఒక గేట్ను తొల్గ్ంచేశార్. సామ్న్ ప్రజలు తనను కలవడానికి ఎలాంటి 
ఇబ్ందపడకూడదని ఆయన ఈ పని చేశార్.
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పీఎంఓ ఇండియా

నితిన్ గడాకారీ 

సదానంద గౌడ
డాకటీర్. ఎస్ . జై శంకర్

రాజ్ నాథ్ సింగ్
అమత్ ష్

వందేళ్ల తరా్వత, ఓ భయంకరమైన మహమ్మారి 
అడుగడుగునా ప్రపంచాని్న పరీక్సతుంద. కంటికి కనిపించని 
ఓ అదృశ్ శకితు వివిధ ర్పాలో్ల  మన ముందుంద. దీని 
కారణంగామనం ఎంత మంద ఆపుతులను, సని్నహితులను 
కోలోపుయ్ం. ఈ మహమ్మారిత దేశ ప్రజలు గత 
కొద్దకాలంగా ఎన్్న కషాటూ లు ఎదురకాంట్నా్నర్. ఎన్్న 
బాధలు అనుభవిస్తునా్నర్. వారిలాగే నేనూ ఈ బాధను 
అనుభవిస్తునా్నను.

కంద్ర ప్రభుత్వం అదనంగా ప్రెజర్ సి్వంగ్ 
య్డసిరపు ్షన్(పీఎస్ ఏ) మెడికల్ ఆకిసిజన్ పా్ల ంట్లను పలు 
రాషా్రా లో్ల  ఏరాపుట్ చేసతుంద. దీని కోసం స్మ్ర్ 581 
ప్రాంతాలను గురితుంచింద. ర్డుడ్  రహదారి, జాతీయ 
రహదార్ల మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేస ఎన్ హెచ్ ఏఐ ఈ 
పా్ల ంట్ల సివిల్, ఎలకి్రాకల్ పనులను నిర్వహించేందుకు ఒక 
న్డల్ సంస్థగా పనిచేయనుంద. యుద్ధ ప్రాతిపదకన ఈ 
పా్ల ంట్లను పూరితు చేయనునా్నం. 

అవసరమైన ఇతర మందుల అందుబాట్ను కూడా 
మేము దగ్గర్ండి పర్వేక్స్తునా్నం. మ్రకాట్ లో వీటి 
లభ్తపై డీసీజీఐ అధ్యనం చేపటిటూంద. ప్రస్తుతం 
మ్రకాట్ లో తగ్నని్న ఔషధాలు అందుబాట్లో 
ఉనా్నయి.

విదేశీస్నహ సంబంధాలను పరిగణనలోకి 
తీస్కుంటే, ప్రతి ప్రాణం కూడా విలువైనద. 
దేశవా్పతుంగా ఉన్న 19 ఆస్పత్రులు కొతతుగా 
ఆకిసిజన్  ఉతపుతితు చేస పా్ల ంట్లను ఏరాపుట్ 
చేస్తునా్నయి. ఈ ప్రపంచ సంక్షోభంపై 
ప్రపంచవా్పతుంగా సపుందనలు వస్తునా్నయి.  

యూపి ప్రభుత్వం,@DRDO_Indiaకల్సి లకో్నలోని 
'అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి కోవిడ్ హాసిపుటల్' ను చాలా 
తకుకావ సమయంలో సిద్ధం చేశాయి. గత వారం నుండి ఈ 
ఆస్పత్రిలో కోవిడ్ ర్గులకు ఆరీమా వైదు్ల పర్వేక్షణలో 
చికితసి కొనసాగుతంద. ఈ ర్జు అకకాడికి వెళ్్ల ప్రస్తుత 
పరిసి్థతుల గురించి సమ్చారం తెలుస్కునా్నను.

నర్ంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం దేశ ప్రజల రక్షణ కోసం అని్న 
రకాల చర్లు తీస్కుంటంద. వారికి అవసరమైన సహాయ 
సహకారాలను అందంచేందుకు సిద్ధంగా ఉంద. దేశంలో 
కోవిడ్ ను కటటూడి చేస పనులో్ల  కంద్ర ప్రభుత్వం నిమగ్నమై 
ఉంటే.. ప్రతిపక్ష నేతలు మ్త్రం వీటిని రాజకీయ్లు 
చేయడంలో బిజీగా ఉనా్నర్. 
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