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‘అందరితో కలసి, అందరి వికాసం కోసం, అందరి విశ్వాసం (‘సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్ ’)ను పందడమే ప్రభుతవా 
విధానాల్లో  కీలకమైన అంశంగా ఉంటూ వచ్చంది.   ముఖ్ంగా కరోనా సమయంల్, ప్రభుత్వానికి చందిన పలు సంక్షేమ పథకాల్లో  
ఇది కనిపిస్తంది. త్జా ఎపిసోడ్ మన్  కీ బాత్ (మనసల్ మాట) కార్క్రమంల్, ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ అత్వసర ముందు 
వరుస పనివారి (ఫ్ంట్ లైన్ కరోనా వర్కరలో)తో మాట్లో డటం ద్వారా తమ బహిరంగ సంభాషణలను మరింత ముందుకు తీసకెళ్లో రు. ఈ 
కార్క్రమంల్ భాగంగా, ప్రధాన మంత్రి ఆకిసిజన్ ట్్ంకర్ డ్రైవరు దినేశ్ ఉపాధా్య్, ఆకిసిజన్ ఎక్సి  ప్రెస్ ల్కో పైలట్ శిరీష గజనితో 
మాట్లో డారు. మహిళ్ శకి్తకి శిరీష చహ్ంగా నిలుస్తనా్రని ప్రధాన మంత్రి కొనియాడారు. గ్రూప్ కెప్టెన్ ఎ.కె పట్్యక్, ఆయన కూతురు 
ప్రధానితో కరోనా పోరాటంల్ మనం కచ్చతంగా విజయం సాధిసా్తమని చపాపారు. దీనిపై సపాందించన ప్రధాన మంత్రి, ‘అమామాయి మాటల్లో  
సరసవాతీ మాత విరాజిలులో తూ ఉంది’ అని అనా్రు. మన్  కీ బాత్ సారాంశం :

‘గత ఏడేళ్ల లో 
టీమ్ ఇెండియాలా 

పని చేశెం’

తుపానులను దృఢసంకల్ంతో ఎదుర్కొన్న దేశం: 
ఇటీవల, మన దేశం రండు ప్ద్ద తుపానులు – త్వూ–తె, 
యాస్ లను ఎదుర్కంది. ఈ రండు తుపానులు పలు రాష్ట్రా లను 
అత్లకుతలం చేశ్యి. వీటితో మనం పూరి్త శకి్తతో పోరాడాం. 
ప్రాణ నషటెం పరిమితంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసకునా్ం.  
సరికొత్త నమ్మకం: ఈ ఏడేళలోల్, దేశ్నికి చందిన ఎన్్ 
పాత వివాద్లను పరిష్కరించం. ఈశ్న్ం నుంచ కశ్మార్ 
వరకు అభివృదిధి, శ్ంతి సామరస్ం విషయంల్ సరికొత్త 
విశ్వాసం నెలకొంది. 
కోవిడ్–19కు వ్యతిరేకంగా మనం విజయం 
సాధిసా్తం: ఈ కరోనా మహమామారి కాలంల్, ‘సేవా, 
సహకారం’ అనే సంకలపాంతో భారత్ ముందుకు సాగుతోంది. 
కరోనా తొలి దశల్, మనం ఎంతో ధైర్ంగా ఈ మహమామారిని 
ఎదుర్కనా్ం; ఈ వైరస్ కు వ్తిరకంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్ 
యుదధింల్ కూడా భారత్  కచ్చతంగా విజయం సాధించ 
తీరుతుంది. 
• ఆకిసిజన్ ఎక్సి  ప్రెస్ రైళ్ళు దేశంల్ని అని్ మారుమూల 
ప్రాంత్లకూ ప్ద్ద మొత్తంల్ ఆకిసిజన్ ను సరఫరా చేశ్యి. 
• విదేశ్ల నుంచ క్రయోజెనిక్ ట్్ంకరలోను, ఆకిసిజన్ 
కానసింట్రేటరలోను తీసకొచే్చందుకు వైమానిక దళం, వాయుసేన, 
సైన్ం యుదధి ప్రాతిపదికన పని చేశ్యి. రయింబవళ్లో  పని 
చేసిన భారత సైన్ం, శ్సత్రవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణుల స్ఫూరి్తకి 
దేశం గౌరవ వందనం చేసో్తంది. 
అందరికీ సురక్షితమైన తాగునీరు: సావాతంత్్ం 
తరావాత ఏడు దశ్బా్ద లల్, దేశంల్ కేవలం 3.5 కోటలో గ్రామీణ 

ప్రాంత ఇళలోకు మాత్రమే మంచ నీటి కనెక్షనులో  ఉనా్యి. కానీ, 
కేవలం గత 21 నెలల్లో , 4.5 కోటలో ఇళలోకు సరక్షితమైన త్గు 
నీటి కనెక్షనలోను అందివవాడం జరిగంది. 
డిజిటల్ లావాదేవీలకు మంచి ఊపు:  ఈ ఏడేళలో 
కాలంల్, భారత్ డిజిటల్ లావాదేవీల విషయంల్ ప్రపంచనికి 
సరికొత్త దిశను చూపించేందుకు పని చేసింది. నేడు, మీరు ఏ 
ప్రాంతంల్నైనా డిజిటల్ చలిలోంపులను తేలికగా చేసకోవచ్్చ. 
కరోనా సమయంల్ ఇది చలా ఉపయోగకరమని 
నిరూపించ్కుంది. 
వ్యవసాయానికి ఊతమిచ్చందుకు చర్యలు: రైతులు 
పంటలను రికారుడు  సాథా యిల్ ఉతపాతి్త చేశ్రు. కరోనా మహమామారి 
సమయంల్ కూడా దేశం రికారుడు  సాథా యిల్ ఆహార ధానా్లను 
సేకరించగలిగంది.
• ఈ కరోనా సంక్షోభ కాలంల్ 80 కోటలో మంది నిరుపేదలకు 
ఉచతంగా రషన్ ను అందిస్తనా్రు.
• కిసాన్ రైలు ఇపపాటి వరకు ద్ద్పు 2 లక్షల టను్ల 
ఉతపాతు్తలను రవాణా చేసింది. దీనిల్ దక్షిణ భారతం నుంచ 
ఉత్తర భారత్నికి తరలించన వందల టను్ల విజయనగరం 
మామిడి పండులో  కూడా ఉనా్యి.
• అగర్తల రైతులు చలా మంచ పనస పండలోను ఉతపాతి్త చేసా్తరు. 
ఈ జాక్ ఫ్రూట్ లను ఇప్పుడు గువాహాటి నుంచ లండన్ కు 
పంపడం జరుగుతోంది. అదేవిధంగా ఈసారి ‘శ్హీ లీచీ’లను 
కూడా బిహార్   నుంచ విమానంల్ లండన్ కు పంపడం 
జరిగంది.

ఎపిసోడ్ 24 : మే 30, 2021మన్  కీ బాత్ 2.0
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సంపాద కీయం

సాదర నమసా్కరం,
 కోవిడ్–19 మహమామారిపై దేశం తన శ్యశకు్తలా పోరాడుతోంది. గత వందేళలో కాలంల్ ఏరపాడిన అతిప్ద్ద సంక్షోభం ఇదే. ఈ 

సమయంల్, ఎన్్ ప్రకృతి వైపరీత్్లను కూడా మన దేశం ఎంతో ధైర్ంగా ఎదుర్కంది. 
ఈ సంక్షోభాని్ అధిగమించడానికి దేశం ధృడమైన సంకలాపాని్ కలిగ ఉంది. అని్ సమయాల్లో  కూడా ఇలాంటి పరిసిథాతుల 

నుంచ దేశం విజయవంతంగా బయటపడేందుకు సమిష్టె కృష్, సేవా స్ఫూర్త సాయం చేశ్యి. కోవిడ్–19 రండో దశల్ ప్రజల 
ప్రాణాలను కాపాడటంల్ వైదు్లు, నరుసిలు, ముందు వరుస ఉద్్గులందరూ కీలక పాత్ర పోష్ంచరు. ఈ మహమామారిపై 
పోరాటంల్ మనం అప్రమత్తంగా ఉంటూ... టీకా వేయించ్కోవడం, మన రోగనిరోధకత శకి్తని ప్ంచ్కోవడం వంటి ప్రతి ఒక్క 
ప్రయత్్ని్ కొనసాగంచలి. 

నేడు ఈ మహమామారి నుంచ మనలి్ మనం కాపాడుకునేందుకు యోగ  అనేది అత్ంత కీలకమైన సాధనంగా ఉన్ట్టె  మనందరికీ 
తెలిసిందే. ప్రపంచమంత్ అందిపుచ్్చకున్ యోగ భారత దేశ గొపపా ప్రాచీన సంప్రద్యానికి చహ్ంగా ఉంది. ప్రతి ఏడాది జూన్ 
21న ప్రపంచమంత్ అంతరాజా తీయ యోగ దిన్తసివాని్ జరుపుకుంటంది. ఇది ప్రతి ఒక్క భారతీయునికి గరవాకారణం. 

అంతరాజా తీయ యోగ దిన్తసివాని్ ప్రకటిస్్త మాట్లో డిన ఐక్రాజ్ సమితి, “యోగ ఆరోగా్నికి, సంక్షేమానికి సంపూర్ణ 
విధానాని్ అందిసో్తంది. అని్ రంగాలల్ని ప్రజలకు ఇది సామరస్ వాత్వరణాని్ కలిపాసో్తంది. అందువలలో, ఆరోగా్నికి యోగ  
కలిపాంచే ప్రయోజనాల గురించన సమాచరాని్ ప్రపంచ జనాభాకు తెలియజేయడం ఎంతో ఉపయోగకరం” అని తెలిపింది. 
సంఘం, రోగనిరోధకత, ఐక్తకు ఆధారం అయిన సారవాత్రిక సోదరభావం అనే సందేశ్ని్ యోగ ప్రజలకు చటి చబుతోంది. 

నేడు ప్రపంచవా్ప్తంగా యోగ ప్రాముఖ్త బాగా ప్రిగందీ అంటే ద్నికి కారణం భారత్ వ్వహరించన తీరు, 2014 నుంచ 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ నిరంతరాయంగా చేపడుతోన్ విధానాలే కారణం. భారత దేశం యొక్క ప్రాచీన సంప్రద్యం యోగ, 
ద్ని్ ప్రపంచవా్ప్తంగా తీసకెళ్లోన తీరుపై ఈ ఎడిషన్ ల్ పత్క శ్రిషికను అందిస్తనా్ం. 

అదేవిధంగా ఈ సంచకల్ దేశ మూడవ పరమ్ వీర్ చక్ర గ్రహీత మేజర్ రామ్ రాఘోబా రాణే ధైర్ం, పరాక్రమానికి 
సంబంధించన విషయాలను, 46 ఏళలో నాటి దేశ అత్యిక సిథాతిని, ప్రజా జీవనంల్ గణాంకాల ప్రాముఖా్ని్, నరంద్ర మోదీ 
ప్రభుతవా ఏడేళలో పయనాని్, అమృత్ మహోతసివ్ కార్క్రమంల్ భాగంగా సంత్ల్ తిరుగుబాట్ల్ మురుమా సోదరుల స్ఫూరి్తద్యక 
కథను అందిస్తనా్ం.

 ఆరోగ్ంగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి, మాకు ఎలలోవేళలా  సలహాలు అందిస్్త ఉండండి..
అడ్రస్ :   రూమ్ నెం - 278 బ్్రో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమూ్నికేషన్,
రండవ ఫ్లో ర్, స్చనా భవన్, న్్ఢిలీలో – 110003
e-mail  : response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భట్్నగర్)
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NEW INDIA RISING
LIKE A PHOENIX FROM ASHES

నేను తమిళనాడు, ప్రంబలూర్  కు చందిన అరుణ్ రాజ్ ని. న్్ 
ఇండియా సమాచర్   పిడిఎఫ్  వెరషిన్ ను అందిస్తన్ందుకు మొదటగా 
నేను మీకు కృతజ్ఞతలు చపాపాలనుకుంట్నా్. పోటీ పరీక్షలకు 
సిదధిమయ్్ వారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంట్ంది. 
పోటీ పరీక్షల శిక్షకుడిగా, నేను ఇది చదవాలని స్చసా్తను. అని్ 
పేజీలు సమాచరం అందించే విధంగా ఉంట్నా్యి, ముఖ్ంగా 
వ్కి్తతవాం, నేపథ్్ల గురించ ఇచే్చ వా్సాలు, ప్రభుతవాం 
చేపడుతోన్ కార్క్రమాల సమాచరం ఉపయుక్తంగా ఉంటంది. 

 అరుణ్ రాజ్
pon.arun@yahoo.com

న్్ ఇండియా సమాచర్  ని చదివిన తరావాత, ఈ 
పత్రిక భారత నిజమైన సవారూపాని్ ప్రతిబింబిసో్తందని 
గురి్తంచను. ఈ పత్రిక సానుకూలమైన అంశ్లను 
అందిస్్త, మాల్  దేశభకి్తని మరింత ప్ంపందిసో్తంది. 
ప్రతి ఒక్క రంగంల్ భారత్ ఎలా పురోగతి సాధిస్తంద్ 
ఈ పత్రిక మాకు తెలియజేసో్తంది. ప్రతి సమస్తో మన 
నాయకతవాం వ్వహరించన తీరు నిజంగా అదుభుతమైనది, 
ఆకరషిణీయమైనది. నిజమైన, సానుకూలమైన భారత దేశ 
సవారూపాని్ అందిస్తన్ందుకు సంపాదకీయ బృంద్నికి 
ధన్వాద్లు.  

కుముద్ కుమార్
kumudkumar234@gmail.com

న్్ ఇండియా సమాచర్ కు నేను ఆసకి్తగల పాఠకుడిని. 
ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి తదుపరి సంచక కోసం 
నేను ఎంతో ఆసకి్తగా ఎదురుచూస్్త ఉంట్ను. నరంద్ర 
మోదీ ప్రభుతవాం సాధించన విజయాలను మాత్రమే కాక, 
అంతకుముందున్ అని్ ప్రతికూల అంశ్లను పక్కకు 
ప్టిటె ప్రధాన మంత్రి నేతృతవాంల్ భారత్  ఎలా ముందుకు 
సాగుతుంద్ కూడా ఈ పత్రిక తెలియజేసో్తంది.

ఎస్. దాస్
das.conch@gmail.com

మన దగ్గరున్ ఉత్తమమైన మానవ వనరులు, మెరుగైన 
సంభావ్తతో న్తన భారత్వని ఐక్మత్ంగా 
సాధించే అభివృదిధిపై న్్ ఇండియా సమాచర్   మనకు 
అవగాహన కలిపాసో్తంది. ఈ విలువైన పత్రికను నేను 
ఆన్ లైన్ ల్ చదువుతునా్ను. ఇది చలా ఆసకి్తకరంగా, 
సమాచరయుక్తంగా ఉంటందని గురి్తంచను. 
సమరథావంతమైన నిరవాహణ, దేశ్నికి చేసే సేవా ఈ 
బృంద్నికి కీరి్త ప్రతిషటెలను అందజేస్తంది. 

జయంత తోపదార్
topadarj023@gmail.com

మీ సలహాలను పెంపిెంచే
కమ్యూనికేషన్ చిరునామా,

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

కమ్యూనికేషన్,
రెెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లో – 110003

  response-nis@pib.gov.in
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సంక్షిప్త వార్తలు

ప్ర పంచవా్ప్తంగా ఎరువుల 
ధరలు భారీగా ప్రిగనపపాటికీ, 

దేశంల్ రైతులు పాత ధరలకే 
ఎరువులను కొనుగోలు చేసేలా 
ప్రభుతవాం నిర్ణయం తీసకుంది. 
రైతులకు పిఎం కిసాన్ సమామాన్ నిధి 8వ 
విడతను విడుదల చేసిన సందరభుంగా, 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ప్రపంచ 
మార్కటలోల్ ప్రిగన ధరల నుంచ రైతులను కాపాడేందుకు ఎరువుల 
రాయితీని ప్ంచ్తున్ట్టె  ప్రకటించరు. 2021 మే 19న ఎరువుల 
రాయితీని 140 శ్తం ప్ంచరు. దీంతో ఇక నుంచ రైతులు ఒకో్క 
ఎరువుల సంచ పై రూ. 500కి బదులు రూ.1,200 రాయితీని 
పందవచ్్చ. ఎరువుల సంచ అసలు ధర రూ. 2,400గా ఉంటే, 
ఇది ప్రస్తతం రైతులకు రూ. 1,200కే అందుబాట్ల్కి వస్తంది. 
ఈ నిర్ణయంతో ప్రభుతవా ఖజానాపై సమారు రూ. 15,000 కోటలో 
భారం పడుతుందని అంచనా.

2021లో భారత వృద్ధి అంచనాలను 
7.5 శాతానికి పంచిన యుఎన్

2021 సంవతసిరానికిగాను భారత వృదిధి అంచనాలను 
ఐక్రాజ్సమితి (యుఎన్) 7.5 శ్త్నికి ప్ంచంది. ఈ ఏడాది 

జనవరిల్ అంచనా వేసిన ద్నికంటే ఇవి 0.2 శ్తం ఎకు్కవ. ప్రపంచ 
ఆరిథాక పరిసిథాతి, అవకాశ్లు(డబులో యు.ఇ.ఎస్.పి) నివేదిక ప్రకారం, 
2022ల్ భారత జిడిపి 10.1 శ్తం వృదిధి చందుతుందని అంచనా. 

వేసింది. ఈ మధ్ంతర సమయంల్ ఇచ్చన 
సవరణలు 2022 ఏడాది గాను వృదిధి అంచనాలను 
4.2 శ్తం ప్ంచయి. కోవిడ్–19 మహమామారి 
రండో దశ వలలో భారత్ బాగా ప్రభావితమైందని, 
కానీ, టీకాల అర్హతను ప్ంచడం, దశలవారీగా 

సరఫరాను ప్ంచడం వంటి ప్రయత్్ల ద్వారా ఈ మహమామారి 
ప్రభావాని్ భారత్ తగ్గంచగలిగందని నివేదిక పేర్కంది. 2021, 2022 
సంవతసిరాలకు గాను ప్రపంచ ఆరిథాక వ్వసథా వృదిధి రట్ 5.4 శ్తంగా, 
4.1 శ్తంగా ఉంట్ందని ఈ నివేదిక అంచనా వేసింది.

ఎరువుల రాయితీని 140 శాతం 
పంచిన ప్రభుత్ం

భారత భౌగోళ్క వాత్వరణ 
పరిసిథాతులు ప్రకృతి వైపరీత్్లు, 

విపతు్తలకు కారణమవుతునా్యి. ప్రతి 
ఏడాది మన దేశం వరదలు, కరువు, 
భూకంపాలు, కొండచరియలు విరిగ 
పడటం వంటి పలు ప్రకృతి్త వైపరీత్్లకు 
గురి అవుతోంది.   5,700 కి.మీల 
పడవైన తీర ప్రాంతం తరచూ తుపానుల 
ముప్పుకు గురవుతుంది. త్జాగా రండు 
అతిప్ద్ద తుపానులు – పశి్చమ తీరాన 
త్వూ–తె, తూరుపా తీరాన యాస్ బీభతసిం 
సృష్టెంచయి. ఈ తుపానుల వలలో ప్ద్ద 
మొత్తంల్ ప్రాణ నషటెం ఏరపాడేది, కానీ, 
సకాలంల్ సపాందించడం, మెరుగైన 
విపతు్త నిరవాహణ ద్వారా భారత్ లక్షలాది 
మంది ప్రాణాలను కాపాడగలిగంది. 
సైన్ం, భారతీయ నౌకాదళం సహాయక 

తావూ–తె, యాస్ : ప్రజలను కాపాడిన సమరుథు లు, సకాల నిర్హణ..

చర్లను చేపటిటెంది. త్వూ–తె తుపాను 
సమయంల్ భారత సైన్ం, నౌకాదళం 
ముంబై తీర ప్రాంతం నుంచ 4 పడవల ద్వారా 
600 మందిని పైగా ప్రజలను రక్షించయి. 
అంతేగాక, బారిజా పి–305 కొట్టె కుపోవడంతో 
తపిపాపోయిన సిబ్ందిని కాపాడేందుకు 
వెంటనే నౌకాదళం నౌకలు, విమానాలు 
రంగంల్కి దిగ గాలింపు, సహాయక చర్లు 

చేపట్టె యి. యాస్ తుపాను సమయంల్ 
కూడా నౌకా దళం తమ ఎయిర్ కుషన్ 
వెహికల్ (ఎసివి) ద్వారా పశి్చమ బంగాల్ ల్ 
నాయచర వద్ద చకు్కకు పోయిన సమారు 
100 మంది ప్రాణాలను రక్షించంది. 
సముద్రంల్కి చేపల వేటకువెళ్లోన 265 
పడవలను నౌకాదళం సరక్షితంగా వెనకి్క 
తీసకొచ్చంది.
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6,000 రలై్్ స్టేషన్లలోఉచితంగా వ–ైఫై

దేశంల్ ఏ ప్రాంతంల్ ఉన్ 
లబి్దద్రులకు అయినా రషన్ 
పందే సౌకరా్ని్ ‘ఒకే 

దేశం, ఒకే రషన్ కారుడు ’ కార్క్రమం 
కలిపాస్తంది. ఈ కార్క్రమం 
ప్రారంభించనపపాటి నుంచ ప్రతి నెలా 
సగట్న ఇతర రాష్ట్రా ల్లో  నివసించే 
సమారు కోటిన్ర మంది ప్రజలు 
సబిసిడీ రషన్ ను పందుతునా్రు. 
అంతకుముందు రషన్ కారుడుద్రులు 
ఎక్కడైతే వారు నివసించే వారో, 
వారికి కేట్యించన చవక ధరల 
దుకాణం(ఎఫ్ పిఎస్) నుంచ 
ఆహారధానా్లను కొనుగోలు చేసే 
అవకాశం ఉండేది. దేశవా్ప్తంగా 
69 కోటలో మంది ప్రయోజనకరంగా 
ప్రస్తతం ‘ఒకే దేశం, ఒకే 
రషన్ కారుడు ’ కార్క్రమాని్ 32 
రాష్ట్రా ల్లో , కేంద్ర పాలిత ప్రాంత్ల్లో  
అమలు చేస్తనా్రు. ఈ పథకం 
ప్రారంభమైనపపాటి నుంచ అంటే 
ఆగసటె  2019 నుంచ 26 కోటలోకు పైగా 
పోరటెబిలిటీ లావాదేవీలు జరిగాయి. 
ఏప్రిల్ 2020 నుంచ ఏప్రిల్ 2021 
మధ్ వరకు ఉన్కోవిడ్–19  
మహమామారి కాలంల్, సమారు 
18.3 కోటలో పోరటెబిలిటీ లావాదేవీలు 
నమోదయా్యి. ప్రస్తతం రషన్ 
దుకాణాలను మూసివేసే సమయాని్ 
ప్ంచలని, వారమంత్ వీటిని 
తెరిచే ఉంచలని రాష్ట్రా లకు కేంద్రం 
ఆదేశ్లు జారీచేసింది.   

ఝారం్డ్ ల్ని హజారీబాగ్ పటటెణ 
రైలేవా సేటెషన్ ల్ వై–ఫై సౌకర్ం 

ప్రారంభించడంతో, మొత్తంగా 6,000 
రైలేవాసేటెషనలోల్ ఉచత వై–ఫై సౌకరా్లను 
ఏరాపాట్చేసిన ఘనతను భారతీయ రైలేవా 
సాధించంది.  ఇదే రోజు ఒడిశ్ల్ని అంగుల్ 
జిలాలో ల్ ఉన్ జరపద సేటెషన్ కూడా వై–ఫై 
సౌకర్ం పందిన రైలేవా సేటెషనలో జాబిత్ల్ చోట్ 
దకి్కంచ్కుంది. 2016 జనవరిల్ ఉచత వై–ఫై 
సౌకర్ంతో అనుసంధానమైన తొలి సేటెషన్ గా 
ముంబయి రైలేవా సేటెషన్  నిలిచంది. ఈ కార్క్రమం 
ద్వారా కేవలం రైలేవా ప్రయాణికులు మాత్రమే గాక, 
సదూర గ్రామ ప్రాంత ప్రజలు కూడా ప్రయోజనం 
పందుతునా్రు. ముఖ్ంగా దీనివలలో ఈ రైలేవాసేటెషనలోకు దగ్గరల్ నివసించే ఐటీ ఉద్్గులు, విద్్రుథాలు 
ఎకు్కవగా లబి్ద పందుతునా్రు. రైలేవాసేటెషనలోల్ వై–ఫైను వాడుకుని విద్్రుథాలు ప్ద్దమొత్తంల్ ఈ–
పుస్తకాలను డౌన్  ల్డ్ చేసకున్ సంఘటనలు చలానే ఉనా్యి.  

ఒకే దేశం, ఒకే రేషన్ 
కారుడు వల్ల కోటిన్నర 
మంద్కి ప్రయోజనం

విద్యారుథు లకు ప్రయోజనం కల్పంచడానికి సిబిఎస్ ఇ 
12వ తరగతి బోరుడు  పరీక్షలు రద్దు  

కోవిడ్–19 వలలో దేశవా్ప్తంగా నెలకొన్ పరిసిథాతుల దృష్ట్యా, సంట్రల్ బోరుడు  ఆఫ్ సకండరీ 
ఎడు్కేషన్(సిబిఎస్ ఇ) 12వ తరగతి బోరుడు  పరీక్షలను కేంద్రం రదు్ద  చేసింది. ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీ నేతృతవాంల్ రక్షణ శ్ఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్, సమాచర, 

ప్రసార శ్ఖ మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్, సిబిఎస్ ఇ ఛైరమాన్  పాల్్గ న్ సమావేశంల్ ఈ నిర్ణయం 
తీసకునా్రు. పరీక్షలను రదు్ద  చేసిన తరావాత, ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీ మాట్లో డుతూ.. విద్్రుథాల భద్రతే 
తమకు అత్ంత ముఖ్మని అనా్రు. కరోనా మహమామారి 
సమయంల్, పిలలోలను ఎకు్కవ ఒతి్తడికి గురిచేయడం 
సరియైనది కాదనా్రు. పరీక్షలు రదు్ద  చేస్తన్ట్టె  నిర్ణయం 
తీసకున్ తరావాత, సిబిఎస్ ఇ మాట్లో డుతూ.. “కోవిడ్–19 
వలలో ఏరపాడిన అనిశి్చత పరిసిథాతుల దృష్ట్యా, పలువురు ప్రతినిధుల 

నుంచ అభిప్రాయాలను స్వాకరించం. ఈ అభిప్రాయాల మేరకే ఈ ఏడాది 12వ తరగతి 
బోరుడు  పరీక్షలు నిరవాహించకూడదని నిర్ణయం తీసకునా్ం. కరోనా రండో దశ నేపథ్ంల్, 
విద్్రుథాలు, వారి తలిలోదండ్రులు 12వ తరగతి బోరుడు  పరీక్షలపై ఎకు్కవగా భయపడాడు రు” అని 
తెలిపింది.  
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1498ల్ వాసో్కడగామా భారత్ ను సందరి్శంచన 
తరావాత 12 ఏళలోల్నే పోరు్చగీస వారు గోవాను 

కీ. శ 1510 ల్ ఆక్రమించ్కునా్రు. 1961ల్ గోవా తన సావాతంత్్ం 
సంపాదించ్కునే వరకు అంటే 451 ఏళలో పాట్ పోరు్చగీసల 
బందీఖానాల్నే ఉంది.

1947ల్ భారత్  బ్రిటీష్ పాలన నుంచ సావాతంత్్ం 
సంపాదించ్కున్పపాటికీ, పుదుచే్చరి ఫ్ంచ్ నుంచ 1954ల్ 
సావాతంత్్ం పందినపపాటికీ, గోవా మాత్రం 1961 వరకు పోరు్చగీసల 
ఆధీనంల్నే ఉంది. 1946 ఏడాదిల్నే భారత్ ను ఇక బ్రిటీష్ పాలించదని 
సపాషటెంగా అరథామైంది, కానీ పోరు్చగీస వారు మాత్రం గోవాకు 
సావాతంత్్ం ఇచే్చందుకు నిరాకరించరు. అంతేకాక, విదేశ్ పాలన 
నుంచ గోవాకు విముకి్త కలిపాంచేందుకు దేశ నాయకులు కూడా అంత 
ఉతుసికత చూపించలేదు.

కానీ సావాతంత్్ పోరాటయోధుడు, ప్రఖా్త సమాజవాది రామ్ 
మన్హర్ ల్హియా మాత్రం విదేశ్ సంకెళలో నుంచ గోవాను విడిపించలని 
నిర్ణయించరు.

ల్హియా తన సే్హితుడు డాకటెర్ జూలియావో మెనెజెస్ ఆహావానం 
మేరకు గోవా వెళ్లో రు. ఆ సమయంల్ పోరు్చగీస వారు గోవా ప్రజలను 
ప్టేటె ఇబ్ందులను ఆయన తన కళ్లో రా చూశ్రు. బ్రిటీష్ వారి కంటే 
క్రూరంగా పోరు్చగీస వారు వ్వహరిస్తన్ తీరును చూసినప్పుడు, 
గోవా ప్రజల హకు్కల కోసం పోరాడాలని నిర్ణయించ, పోరు్చగీస వారికి 
వ్తిరకంగా జూన్ 18, 1946ల్ ఉద్మం ప్రారంభించరు. ఇది గోవా 
విపలోవ రోజని ఆయన అనా్రు. కానీ రామ్ మన్హర్ ల్హియాను అరసటె  
చేశ్రు. 

ఇదే గోవాల్ మొదలైన తొలి సావాతంత్్ పోరాటం. గోవా ప్రజలపై 
అణచవేతకు పాలపాడుతోన్ పోరు్చగీస ప్రభుత్వాని్ విమరి్శంచడంల్, 

గోవాకు విముకి్త కలిపాంచే విషయంల్ ల్హియాకు గాంధీజీ ఎలలోప్పుడూ 
మద్దతు ఇచే్చవారు. ల్హియా అందించన స్ఫూరి్త, గోవా ప్రజలల్ 
ఉత్సిహం నింపింది. భారత సావాతంత్్ పోరాట్ల నుంచ నేరు్చకున్ 
పాఠాలతో, తమకు త్ముగా వలసరాజా్ల వృతి్త నుంచ బయటపడేందుకు 
పోరాట్లు చేశ్రు. 

గోవా సావాతంత్్ పోరాట యోధుల త్్గం అసమానమైనది. 
పోరు్చగీస వారి సంకెళలో నుంచ గోవాకు విముకి్త కలిపాంచడంల్ విపలోవాతమాక 
గ్రూప్ ఆజాద్ గోమంతక్ దళ్ క్రియాశ్లకంగా వ్వహరించంది. 
విశవానాథ్ లావాండే, నారాయణ్ హరి నాయక్, దత్్తత్రేయ దేశ్ పాండే, 
ప్రభాకర్ సినారీలు దీని వ్వసాథా పకులు. ఈ ఉద్మాని్ నీరుగార్చందుకు 
పోరు్చగీస వారు పలువురు విపలోవకారులి్ అరస్టె చేసి, జైలుకి పంపింది. 
వీరిల్ కొందరికి జీవితకాలపు శిక్షలు విధించంది. అయినపపాటికీ ఉద్మం 
మాత్రం నీరుగారలేదు. జైళలోనీ్ విపలోవకారులతో నిండిపోయాయి. 
సమాజవాది నాయకుడు మధు లిమాయ్ గోవా సావాతంత్్ం కోసం 
పోరాడుతున్ప్పుడు సమారు రండేళలో పాట్ పోరు్చగీసల బందీఖానాల్నే 
ఉనా్రు. కానీ పోరు్చగీస వారు అంత తేలికగా గోవాకు సావాతంత్్ం 
ఇచే్చందుకు సిదధింగా లేరు. దౌత్పరమైన చర్చలు అనీ్ విఫలమైనప్పుడు, 
ఇక ముందున్ ఒకే ఒక్క ద్రి సైన్ం జోక్ం చేసకోవడం. డిసంబర్ 
18, 1961న ‘ఆపరషన్ విజయ్’ ప్రారంభమైంది. సైన్ం, నౌకాదళం, 
వాయుసేన 36 గంటల్లో  తమ పని పూరి్త చేశ్రు. తకు్కవ ప్రతిఘటనలతోనే 
భారత సైనికులు విజయవంతంగా గోవాను భారత భూభాగంల్ 
కలిపారు. జనరల్ మాను్ల్ ఆంటనియో వాససిల్ ఇ సిలావా పోరు్చగల్  
కోసం గోవాను వదులుకునే పత్రంపై సంతకం చేశ్రు. ఆఖరికి గోవాకు 
డిసంబర్ 19, 1961ల్ సావాతంత్్ం వచ్చంది. జూన్ 18, 2021న 
గోవా తన 75వ విపలోవ దిన్తసివాని్ జరుపుకుంటంది.  

గోవా తొల్ స్్తెంతయే్ర 
ఉదయేమెం

భారత్ ఆగసుటు 15, 1947న సావాతంత్య్ం సంపాదంచుకున్నప్టికీ, దేశంలో సగ భాగం కొన్్నళ్ల పాటు విదేశీ పాలనలోన్ ఉంద. మిగిలిన 
ప్ంతం కూడా విదేశీయుల పాలన నుంచి సావాతంత్య్ం సంపాదంచుకున్ందుకు మరో 14 ఏళ్్ల పటిటుంద. పోరు్చగీసు వారి బారి నుంచి దేశ 
తీర ప్ంతమైన గోవాకు విముకి్త కలి్ంచ ఉద్యమం జూన్ 18, 1946న ప్రంభమైంద. అందుకే దీనిని గోవా విప్లవ దనోత్సవంగా పిలుసా్తరు.

గోవా విప్లవ దనోత్సవం
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ఈ ఉదంతం అచ్చం సినిమాల్లో  యుదధి సమయంల్ హీరో చేసిన 
సాహసాల మాదిరిగా ఉంది. కానీ, ఇది ఒక నిజ జీవితంల్ 

భారతీయుని కథ. అతనే ప్రపంచనికి మేజర్ రామ్ రాఘోబా రాణే. 
1948ల్, భారతదేశ్నికి సావాతంత్్ం వచ్చన తరావాత పాకిసా్తన్ ల్ని 
గరిజన పఠాన్ లు కశ్మార్ పై ద్డి జరిపారు. కానీ, ఈ ద్డి చేసింది 
పాకిసా్తనీ సైనికులు. భూల్క సవార్గంగా భావించే కశ్మార్ ప్రాంత్ని్ 
పాకిసా్తన్ ల్ విలీనం చేయాలంటూ గరిజనుల వేష్టలు ధరించ పాకిసా్తన్ 
సైనికులు ఈ ద్డికి పాలపాడాడు రని అంట్రు. వారితో భారతసైన్ం 
గటిటెగా ఎదురడిడు పోరాడింది. శత్రువుల చేతిల్ బంధింపబడిన 
ప్రాంత్న్ంతటినీ భారత్ క్రమక్రమంగా తన సావాధీనం చేసకుంది. 
నౌషెరాల్ భారత్ విజయం సాధించక, శత్రువులు కాస్త వెనకి్క తగా్గ రు. 
కానీ, కోపోద్రికు్తలైన వారు రాజౌరి–పూంచ్ జాతీయ రహద్రిని పూరి్తగా 
ధవాంసం చేశ్రు. భారత్ యుదధి ట్్ంకులు రాజౌరి చేరుకోవాలిసి ఉంది. 
కానీ, ఆ మార్గమంత్ శత్రువులు మందుపాతరలు అమరా్చరు. 4వ 
డోగ్రా బట్లియన్ కు జత చేయబడిన 37వ అసాల్టె ఫీల్డు కెంప్నీ  సక్షన్  
కమాండ్  రండవ లెఫ్టెనెంట్ రాణేను మందుపాతరలు ఉన్ ఈ మారా్గ ని్ 
సైనికులు ప్రయాణించేందుకు అనువుగా చేసేందుకు అక్కడికి పంపారు. 
శత్రువులు బాంబు ద్డులు జరుపుతున్పపాటికీ ఆ బృందం ఎంతో 
సాహసోపేతంగా మందుపాతరలను తొలగంచడం ప్రారంభించంది. 
శత్రువులు జరిపే బాంబుద్డుల్లో  భారతసైనా్నికి చందిన కొందరు 
సైనికులు చనిపోగా, కొందరు గాయపడాడు రు. గాయపడిన వారిల్ రాణే 
కూడా ఉనా్రు. గాయపడిన రాణే శత్రువుల ద్డిని తపిపాంచ్కునేందుకు 
త్ను ఒక ట్్ంకు కింద ద్కు్కని, ద్నితోపాట్ ముందుకు కదలడం 
ప్రారంభించరు. ట్్ంకు చక్రాలకు అనుగుణంగా త్ను కూడా 
కదులుతూ, ట్్ంకు డ్రైవర్ కు ముడిపడి ఉన్ త్డు ద్వారా ద్ని 
కదలికలకు దిశ్నిర్దశం చేశ్రు. అలా అధునాతన భారతీయ ట్్ంకుల 
కోసం ఎంతో సరక్షితమైన మారా్గ ని్ ఏరాపాట్ చేశ్రు. ఇలా 72 

గంటలపాట్ నిరంతరాయంగా రాణే పని చేశ్రు. ఏప్రిల్ 8, 1948ల్ 
ఆయన ప్రదరి్శంచన పరాక్రమానికి, శౌరా్నికిగాను పరమ వీర చక్ర 
పురసా్కరాని్ ప్రద్నం చేశ్రు. బతికుండంగానే పరమ వీర చక్ర 
పురసా్కరాని్ పందిన తొలి వ్కి్త రాణే. 

రాణే కరా్టకల్ని హవేరి గ్రామంల్ 1918ల్ జూన్ 26న 
జనిమాంచరు. ఈయన తండ్రి పోలీస కానిసేటెబుల్. తన తండ్రికి 
పదే పదే బదిలీలు అవుతుండటంతో, రాణే చన్తనమంత్ 
అస్తవ్స్తంగా మారింది. మహాత్మాగాంధీ సహాయ నిరాకరణోద్మం 
ఆవిష్కరించనప్పుడు రాణేకు 12 ఏళలో వయస. ఉద్మంల్ రాణే 
ప్రమేయం ప్రుగుతుండటంతో తన తండ్రిని ఆంద్ళనకు గురి చేసింది. 
వెంటనే తన కుట్ంబాని్ తమ పూరీవాకుల గ్రామానికి తరలించరు. 
రాణే తన సవాగ్రామానికి తిరిగవచ్చనపపాటికీ, తన మనసల్ ఉన్ 
పరాక్రమం, శౌరా్ని్ మాత్రం ఇసమంతైనా తగ్గలేదు. జూలై 10, 
1940ల్ బంబాయి ఇంజనీరు రజిమెంట్ ల్ రాణే చేరారు. శిక్షణ 
తరావాత, రాణే 28వ ఫీల్డు కంప్నీల్ నియమితులయా్రు. ఆ సమయంల్ 
మయనామార్ ల్ జపాన్ పై యుదధిం చేసో్తంది. శత్రువుల కీలక ఆస్తలను 
ధవాంసం చేసి, బ్రిటీష్ నౌకల్ సైనికులను తరలించలన్ది ప్రణాళ్క. 
ఆ లక్ష్ని్ చేరుకున్పపాటికీ, అనుకున్ట్టె  సైనికులను తరలించలేదు. 
రాణే, అతని సహాయకులు కాలినడకన తపిపాంచ్కోవాలిసి వచ్చంది. 
అతనికి ఉన్ ధైర్మే, ఆయనను జూనియర్ కమిషన్డు ఆఫీసర్  అయ్్లా 
చేసింది. 

రాణే 1967ల్ భారత సైన్ం నుంచ మేజర్ గా పదవీ విరమణ 
పంద్రు. జులై 11, 1994ల్ పుణేల్ ఆయన కను్మూశ్రు. 
సావాతంత్్ పోరాట కాలం నుంచ, దేశ గౌరవాని్, ప్రతిషటెను, 
ఆత్మాభిమానాని్ ఎంతో ధైర్ంతో, పరాక్రమంతో కాపాడిన ఎంతో 
మంది వీరుల కథలు భారతదేశ చరిత్రల్ఉనా్యి. మేజర్ రామ్ 
రాఘోబా రాణే పేరు కూడా ఈ వీరుల జాబిత్ల్ ఉంట్ంది.    

జననం: జూన్ 26, 1918  |  మరణం: జులై 11, 1994

72 గంటలపాటు నిరంతరాయంగా
పోరాటం సాగంచిన సనైికుడు

వ్యకి్తతవాం మేజర్ రామ్ రాఘోబా రాణే

1948లో కశీ్మర్ లో పాకిసా్తనీ గిరిజనులు జరిపిన దాడికి భారత 
సైన్యం గటిటు సమాధానమే చెపి్ంద. నౌషెరాలో పాకిసా్తనీ గిరిజనులపై 
గెలుపందన తరావాత, రాజౌరిని కూడా భారత సైన్యం గెలవాలి్స 
ఉంద. ఇరుకైన, ఎగుడు దగుడుగా ఉండే పరవాత రహదారులు మాత్రమే 
కాకుండా.. ఆ ప్ంతంలో శత్రువులు ఏరా్టుచసిన మందుపాతరలు,  
ఫిరంగుల గుండుల తాకిడి సైన్్యనికి మరింత సవాలుగా నిలిచాయి. 
ఆ ప్రమాదకర పరిసిథితులో్ల, ఒక భారతీయ సైనికుడు తన గాయాలను 
లెకకొచయకుండా 72 గంటలపాటు నిద్రాహారాలు మాన్సి, భారత 
సైన్యం కోసం ఆ మారాగాని్న అనువుగా మారా్చరు. ఇదే భారత సైన్యం  
శత్రువులపై విజయం సాధించి రాజౌరీని కూడా గెలుచుకున్లా చసింద. 
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కోవిడ్-19 ప ైభారత్ పోరాటం
ఈ శతాబ్దపు కాలంలో అత్యంత ప్ణాంతక మహమా్మరి అయిన కరోన్ వైరస్ వా్యధికి వ్యతిరేకంగా 

భారత్ శతవిధాలా పోరాడుతోంద.  ఫలితంగా ఏప్రిల్ నెలలో రండో దశ సందర్ంగా బాగా పెరిగిన 

కేసుల సంఖ్య ప్రసు్తతం తగుగాముఖం పటిటుంద. ఆకి్సజన్ సరఫరా,   ఔషధాలు, పడకలు అందంచ 

విషయంలో పరిసిథితులు మారాయి.

కరోనా వైరస్ నుంచ సరక్షితంగా ఉండేందుకు, సంక్రమణ 
గొలుసను ఎక్కడికక్కడ విచఛిన్ం చేయడం అత్ంత ముఖ్ం. 

అంటే వరుసగా పేర్చబడిన ఇట్కల మాదిరి, ఒక ద్ని్ కొడితే, 
మిగలినవని్ పడిపోయ్ మాదిరిగా దీనికి అడుడు కటటె వేయాలి. కానీ, 
వీటిల్ ఒకద్ని్ తీసివేసే్త, మిగలిన ఇట్కలు పడటం ఆగపోతుంది. 
కరోనా వైరస్ సంక్రమణ కూడా ఇలాంటిదే. ఈ వా్ధి సంక్రమణ 
గొలుస విచఛిన్ం చేయడంల్ ఒకవేళ మనం విజయం సాధిసే్త, దీనికి 
వ్తిరకంగా విజయం సాధించడం నుంచ మనలి్ ఎవరూ ఆపలేరు. 
ఝారం్డ్ డియోగఢ్ జిలాలో కు చందిన మధుబన్ ల్ని చన్ గ్రామంల్ 

నివసించే ఏడేళలో ఛోట్ రాణా తన దృశ్ ఆధారిత సందేశ్ల ద్వారా 
ఈ సంక్రమణ గొలుసను విచఛిన్ం చేయడంపై ప్రజలకు స్ఫూరి్త 
కలిగస్తనా్డు. ఛోట్ తన వెనుకనున్ ఇట్కల కుపపా నుంచ ఒకో్క 
ఇట్కను తీసి ‘‘ఇప్పుడు మనం చేయాలిసింది ఇంతే” అని చపు్తనా్డు.  

1,500 మంది జనాభా కలిగన మహారాష్రాల్ని అహమాద్బాద్ జిలాలో  
భోయర ఖుర్్ద గ్రామం పూరి్తగా కరోనా రహితంగా మారింది. ఇది కరువు 
ప్రభావిత ప్రాంతం కావడంతో ఈ గ్రామానికి చందిన చలా మంది 
ప్రజలు ఉపాధిని వెతుకుంటూ ఇతర నగరాలకు వలస వెళ్లో రు. కానీ, 
ఎప్పుడైతే రాష్రా ప్రభుతవాం లాక్ డౌన్ ప్రకటించంద్, అప్పుడు వారు తిరిగ 

కోవిడ్–19పై యుద్ం
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కోవిడ్-19 ప ైభారత్ పోరాటం

తమ సవాగ్రామానికి వచ్చరు. 
గ్రామ పంచయతీ, వైద్్రోగ్ విభాగం ఈ గ్రామంల్నే ప్రతి 

ఒక్కరికీ యాంటీజెన్ పరీక్షలు నిరవాహించంది. ఎవరిల్నైనా కరోనా 
వైరస్ లక్షణాలు కనిపిసే్త, వారికి ప్రతే్కంగా చకితసి అందించంది. వైద్ 
ఆరోగ్ విభాగం కాలక్రమాన జరిపిన పరిశోధనలు, చకితసిల ఫలితంగా, 
భోయర ఖుర్్ద గ్రామం పూరి్తగా కరోనా రహితంగా ప్రకటించబడింది. 

ఈ రండు ఉద్హరణలు చలు పరిసిథాతి ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉనా్, 
కలిసికట్టె గా జరిపే ప్రయత్్లతో వైరస్ ను జయించవచ్చని. ఈ యుదధిం 
దీర్ఘకాలికం, కాబటిటె, మనం ఇలాంటి ప్రయత్్లను ప్రోతసిహించలిసి 
ఉంది. 

మే 20న రాష్రా, జిలాలో  సాథా యి అధికారులతో మాట్లో డిన ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ, ‘‘గత ఏడాదిన్ర కాలంగా, మీరు ఎదుర్కంట్న్ 
సవాలు ఇంకా ఉంది. తకు్కవ సాథా యిల్ అయినా ఈ వా్ధి ఇంకా 
భయప్డుతూనే ఉంది. కొని్సారులో  కేసలు తగు్గ తునా్యి. అప్పుడు 
ప్రజలు ఈ వైరస్ వెళ్లోపోయింది, ఆంద్ళన కలిగంచే విషయం కాదని 
భావిస్తనా్రు. కానీ, అనుభవాలు చలా భిన్ంగా ఉనా్యి. అందువలలో, 
ప్రజలు పరీక్షలు నిరవాహించ్కోవడం, సామాజిక దూరం పాటించడం 
వంటి చర్ల విషయంల్ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అలా మాత్రమే మనం 
ఈ వా్ధి సంక్రమణ గొలుసను విచఛిన్ం చేయొచ్్చ”అని అనా్రు.

కోలుకున్న వారి రేటు పెరుగుదల...
n  కరోనా మహమామారిని ఎదుర్కనేందుకు, 

కేంద్ర ప్రభుతవాం టెసిటెంగ్, ట్రేసింగ్, 
ట్రీట్ మెంట్ తో పాట్ టీకా కూడా అత్ంత 
ముఖ్మని నిరంతరం నొకి్క చబుతూనే 
ఉంది. 

n  ఫలితంగా కోవిడ్–19 రండో దశల్ బాగా 
ప్రిగన కేసలు, ప్రస్తతం తగు్గ ముఖం 
పట్టె యి. 

n  మే 24న, దేశంల్ 1,94,000 కొత్త కేసలు 
నమోదయా్యి. 2 లక్షల కంటే తకు్కవ 
కేసలు నమోదంది ఏప్రిల్ 15నే. 

n  ప్రతి రోజూ, 3 లక్షలకు పైగా రోగులు 
కోలుకుంట్నా్రు. ప్రపంచంల్ని సమారు 
99 దేశ్ల జనాభా కంటే ఇది ఎకు్కవ. 

n  మే 15 తరావాత, కోలుకునే వారి సంఖ్, ఈ 
వా్ధి బారిన పడే వారి సంఖ్ కంటే సిథారంగా 
ప్రుగుతూ వసో్తంది.

n  వారంల్ పాజిటివ్ రట్ మే చవరి వారంల్ 
11 శ్త్నికి పడిపోయింది. రోజువారీ 
పాజిటివ్ రట్ 9.42 శ్త్నికి తగ్గంది. 

n  వరుసగా రండు రోజుల పాట్ ఇది 10 
శ్తం కంటే తకు్కవగా నమోదంది. 
కోలుకునే వారి రట్ 89.66 శ్త్నికి 
ప్రిగంది. 
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‘‘మీ నిరంతర శ్రమ, సమష్టెగా నిరవాహించన 
ప్రయత్్లతో, ఈ మహమామారిని చలా వరకు 
ఎదుర్కనా్ం. కానీ, విశ్ంతి తీసకునేందుకు 
ఇది సమయం కాదు. మనం దీర్ఘకాలిక 
యుదధిం  చేయాలిసి ఉంది. సరికొత్త నినాదం 
ఏమిటంటే, ‘అనారోగ్ంతో ఉన్ వారికి వారు 
ఉన్ దగ్గర చకితసి అందించండి.  దీని్ మనం 
మరి్చపోకూడదు. వారు ఉన్ దగ్గర వారికి 
చకితసిను అందించడం ద్వారా, వైద్ వ్వసథాపై కాస్త 
ఒతి్తడిని తగ్గంచవచ్్చ.’’
                 – ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
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కోవిడ్–19పై యుద్ం 

భారత్ లో నిర్హంచే పరీక్షల సంఖయా,
 190 దేశాల జనాభా కంటే ఎకుకువ 

కరోన్ తొలి దశ నుంచ, ప్రభుతవాం పరీక్షల సంఖ్యను పెంచ కార్యక్రమాలను కొనసాగించింద. దీంతో వా్యధి సోకిన వారిని 
వంటన్ గురి్తంచవచు్చ. కోవిడ్–19 పరీక్షలు నిరవాహంచందుకు ఏప్రిల్ 2020లో ఒకటే లా్యబు ఉంటే, ప్రసు్తతం ఈ లా్యబుల సంఖ్య 

2,586కు పెరిగింద. ఐసిఎంఆర్ గురి్తంచబడిన లా్యబోరేటరీలు ఇళ్ల వద్ద నమూన్లు సేకరించి పరీక్షలు నిరవాహంచ సౌకర్యం 
కూడా అందుబాటులో ఉంద.

22.17 33.48
లక్షల కోవిడ్–19 పరీక్షలను మే 

25న నిరవాహంచారు. ఒక రోజులో 
నిరవాహంచిన పరీక్షలో్ల ఇదే అత్యధికం.

మే 25 వరకు, భారత్ లో

కోట్లకు పైగా కోవిడ్ –19 పరీక్షలు

అమెరికా, మరో 190 దేశాల జన్భా కన్్న ఇవి ఎకుకొవ.

ప్రస్్త తం, ఇళ్ల వదేదు  పరీక్షల సౌకరయాం

ఈ టెస్టె కిట్ లేటరల్ ఫ్లో  (పార్శ్వ 
ప్రవాహం) పరీక్ష అనే స్త్రం 

ఆధారంగా పని చేస్తంది. ముకు్క 
నుంచ తీసిన నమూనాను టూ్బుపై 

ప్ట్టె లి. ఈ టూ్బు అపపాటికే 
ద్రావకంతో నిండి ఉంట్ంది. ఈ 
టూ్బును కిట్ కి ల్పల, ఎక్కడైతే 

ద్రావకాని్ పీలు్చకునే పా్డ్ ఉంద్ 
అక్కడ ప్ట్టె లి.

ఈ పా్డ్ ద్వారా ఈ ద్రావకం అపపాటికే 
శరీరంల్ ఉన్ కరోనా వైరస్ ప్రొటీన్ సాంద్రత 
ఎంత ఉంద్ యాంటీబాడీలు(ప్రతిరక్షకాలు) 

గురి్తంచగలిగే సి్రాప్ ల్కి వెళ్్తంది. ఒకవేళ 
ఎవరైనా కరోనా వైరస్  బారిన పడితే, ఈ 

ప్రతిరక్షకాలు ఉతే్తజితమవుత్యి. ఈ కిట్ 
పరీక్ష ఫలిత్లను పాజిటివ్ గా చూపిస్తంది. 
పరీక్ష ఫలితం చూపించేందుకు కిట్ పై ఒక 
ప్రదర్శన సథాలం(డిస్ పేలో) కూడా ఉంట్ంది.

ఒకవేళ కరోన్ ఫలితం పాజిటివ్ అని తేలితే, కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ ను 
వారు అనుసరించాలి్స ఉంటుంద. ఒకవేళ ఫలితం నెగిటివ్ వసే్త, వారు 

ఆర్  టి–పిసిఆర్   పరీక్షకు వళ్్లలి.

కొవిసల్ఫ్ ఎలా పనిచేస్్త ంద్?

n ‘కొవిసల్ఫూ’ కిట్ కు ఐసిఎంఆర్ ఆమోదం 
తెలిపింది. ఈ కిట్ తో, ఇంటి వద్దనే 
కోవిడ్–19 పరీక్షను నిరవాహించ్కోవచ్్చ. 
అంతకుముందు రా్పిడ్ యాంటీజెన్ టెస్టె, 
ఆర్  టి–పిసిఆర్   అనే పరీక్షలు మాత్రమే 
రండు పరీక్ష విధానాలుగా అందుబాట్ల్ 
ఉండేవి.

n  ఈ టెస్టె కిట్ అచ్చం గరభుధారణ పరీక్ష 
కిట్ మాదిరిదే. ఆన్ లైన్ లేద్ మందుల 
దుకాణం నుంచ దీనిని కొనుగోలు 
చేయొచ్్చ. దీని్ కొనుగోలు చేసిన 
తరావాత, తమ మొబైల్ ల్ గూగుల్ పేలో 
సోటె ర్ లేద్ యాపిల్ సోటె ర్ నుంచ ఈ 
కిట్ కు సంబంధించన యాప్ ను డౌన్ ల్డ్ 
చేసకోవాలిసి ఉంట్ంది. ఏ కంప్నీ 
కిట్  అయితే మీరు కొనా్రో, ఆ కంప్నీ 
యాప్ ను కూడా డౌన్ ల్డ్ చేసకోవాలిసి 
ఉంట్ంది. 

n  ఈ యాప్  నేరుగా కరోనా పరీక్ష కేంద్రాల 
పోరటెల్ కు అనుసంధానమై ఉంట్ంది. 
ఈ పరీక్ష ఫలితం నేరుగా పోరటెల్ ల్నే 
చూపిస్తంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియల్ 
వినియోగద్రుడి గోప్త విషయంల్ 
చలా జాగ్రత్త తీసకుంట్రు. 
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వేగవంతమైన టీకా 
కార్యక్రమం

n  మూడో దశ టీకా కార్క్రమంల్ భాగంగా 18 నుంచ 44 ఏళలో 
మధ్నున్ కోటి మందికి పైగా ప్రజలు టీకా వేయించ్కునా్రు. 
మొత్తం రోగనిరోధకత పరంగా, భారత్  మే 25 నాటికి 20 కోటలో 
మంది ప్రజలకు టీకా వేసిన మైలురాయిని అధిగమించంది. 
ప్రపంచంల్ ఈ మైలురాయిని ద్టిన మూడో అతిప్ద్ద దేశం 
భారత్  మాత్రమే. 

n  ప్రపంచంల్నే అతిప్ద్ద కోవిడ్–19 టీకా కార్క్రమాని్ భారత్ 
చేపడుతోంది. ప్రపంచంల్ భారత్  మాత్రమే అత్ంత వేగంగా 
టీకాను వేసో్తంది. మూడో దశ టీకా కార్క్రమంల్ భాగంగా, 18 
నుంచ 44 ఏళ్లో  ఉన్ వారు అపపాటికప్పుడే టీకా కోసం నమోదు 
చేసకునే సౌకరా్ని్ప్రభుతవాం మే 24 నుంచ కలిపాసో్తంది. 

n  అమెరికా, చైనా తరావాత, ప్రపంచంల్ 20 కోటలో మందికి పైగా 
టీకాను వేసిన ప్రపంచంల్నే మూడో దేశం భారత్ . 

n  ప్రజలందరికీ సకాలంల్ టీకా వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుతవాం 
పలు చర్లు తీసకుంటంది. దీనిల్ భాగంగానే మూడు 
ప్రభుతవా సంసథాలతో సాంకేతిక బదిలీ ఒపపాంద్లు 
కుదురు్చకోవడం ద్వారా దేశ్య కరోనా టీకా కోవాగజాన్  
ఉతపాతి్తని ప్ంచ్తోంది.

n  మహారాష్రాకు చందిన హాఫ్ కిన్సి ఇన్ సిటెటూ్ట్, హైదరాబాద్ కు 
చందిన ఇండియన్ ఇమూ్నలాజికల్సి లిమిటెడ్ (ఐఐఎల్), 
ఉత్తరప్రదేశ్ ల్ని బులంద్ షహర్  ల్ ఇమూ్నలాజికల్సి అండ్ 
బయోలాజికల్సి కారపారషన్ లిమిటెడ్ లు కోవాగజాన్ ను తయారు 
చేయనునా్యి.   

మే 25 న్టికి, రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రభుతవాం నుంచి 22 
కోట్లకు పైగా మోతాదులను అందుకున్్నయి. టీకా 

ఉత్తి్తని పెంచందుకు నిరంతరాయంగా ప్రయతా్నలు 
కొనసాగుతున్్నయి.

మొత్తం టీకా వేయించుకున్నవ్రు వదైయా సిబ్ంద్

20,04,94,991 97,94,835
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కోవిడ్–19 రండో దశలో, ఆకి్సజన్, మందుల అవసరం బాగా పెరిగిన సమయంలో, భారత్ తవారితంగా ఆ దశగా 
అడుగులు వేసింద. మెడికల్ ఆకి్సజన్ సరఫరా కోసం 14 పరిశ్రమలో్లని నైట్రోజన్ కరా్మగారాలను ఆకి్సజన్ ఉత్తి్త 

కరా్మగారాలుగా మారి్చంద. ఇలాంటి పరిశ్రమలను సుమారు 37కు పైగా గురి్తంచింద.

ఆయుష్ మంత్రిత్ శాఖ కొత్త విధానం...
n  ఆయుష్ మంత్రితవా శ్ఖ కమూ్నిటీ సపోరుటె  హెల్పా లైన్ 

ను ప్రారంభించంది. ఇది కోవిడ్–19కి సంబంధించన 
సమస్లను పరిష్కరించేందుకు ఆయుష్ ఆధారిత 
చర్లను అందించనుంది.

n  దీని టల్ ఫ్రీ నెంబర్ 14443. ఈ హెల్పా  లైన్ దేశమంత్ 
అందుబాట్ల్ ఉంట్ంది. వారంల్ ఏడు రోజుల పాట్ 
ఉదయం 6 గంటల నుంచ అరథారాత్రి వరకు ఈ హెల్పా  
లైన్ కు ఫ్న్ చేయొచ్్చ. 

n  14443 హెల్పా  లైన్ ద్వారా, ఆయురవాద, హోమియోపతి, 
యోగా, నేచ్రోపతి (ప్రకృతి వైద్ం), యునాని, సిదధి 
వంటి పలు ఆయుష్  విభాగాలకు చందిన నిపుణులు ప్రజల 
సమస్లను పరిష్కరించనునా్రు.

n  ఈ నిపుణులు కేవలం కౌనిసిలింగ్ ను, రోగులకు 
ఉపయోగకరమైన చకితసిను అందించడం మాత్రమే 
కాక, దగ్గరోలో ని ఆయుష్ కేంద్రాల సమాచరాని్ కూడా 
అందిసా్తరు. 

n  30 రోజుల్లో , మే 24 నాటికి 247 ఆకిసిజన్ ఎక్సి  ప్రెస్ రైళలో ద్వారా 14 
రాష్ట్రా లకు 16,000 మిలియన్ టను్ల ద్రవరూప మెడికల్ ఆకిసిజన్ ను 
రైలేవా సరఫరా చేసింది. 

n  మే 20 వరకు అందుబాట్ల్ ఉన్ డేట్ ప్రకారం, దేశం రోజుకు 
9250 మిలియన్ టను్ల ఆకిసిజన్ ను ఉతపాతి్త చేసో్తంది. గత ఏడాది 
రోజుకు 900 మిలియన్ టను్లనే ఉతపాతి్త చేసింది. 

n  నావికా దళం, వాయు సేన కలిసి సింగపూర్, బ్రూనై వంటి ఇతర 
దేశ్ల నుంచ ఔషధాలను సరఫరా చేశ్యి. డి.ఆర్  .డి.ఒ కూడా 
ఢిలీలోల్ నాలుగు పిఎస్ ఎ ఆకిసిజన్ కరామాగారాలను, హరా్నాల్ ఒక 
పిఎస్ ఎ కరామాగారాని్ ఏరాపాట్ చేసింది.

n  150–175 కరామాగారాలను తవారల్నే ప్రారంభించబోతుంది. వాయు 
సేన ఆపరషన్ కోవిడ్ రిలీఫ్ కింద 99కి పైగా విమానాలను నడిపింది. 

n  ఈ మూడు రక్షణ సేవలకు చందిన 800 మందికి పైగా వైదు్లు పలు 
కరోనా కేంద్రాల్లో  పని చేశ్రు. 

n  హిందూసా్తన్ ఏరోనాటిక్సి లిమిటెడ్ లకో్ల్, బంగళూరుల్ 250 
పడకల కోవిడ్–19 కేంద్రాలను ఏరాపాట్ చేసింది. 

17,775 19 12
ఆకి్సజన్ కాన్సంట్రేటరు్ల, 16,331 ఆకి్సజన్ 

సిలిండర్లను మే 24న అత్యవసర వాడకంగా 
అందంచింద.

రాష్ట్రాలు కూడా 13,449 వంటిలేటరు్ల, 
బైపా్యప్ లతో పాటు

ఆకి్సజన్ ఉత్తి్త కరా్మగారాలను పందాయి

లక్షల ఫెవిపిరవిర్, 6.9 లక్షల రమ్ డెసివిర్ 
ఇంజెక్షన్లను మే 24న అత్యవసర పరిసిథితులో్ల 

పంపిణీ చసింద.

ఆకిస్జన్, ఆరోగయా సంరక్షణలో 
సా్వలంబన

కోవిడ్–19పై యుద్ం
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కరోన్ మహమా్మరి వల్ల తలి్లదండ్రులను కోలో్యి అన్థలైన పిల్లల కోసం కేంద్ర ప్రభుతవాం సరికొత్త 
కార్యక్రమంతో ముందుకు వచి్చంద. తలి్లదండ్రులను, సంరక్షకులను కోలో్యిన పిల్లలకు పీఎం కేర్్స కింద ఆరిథిక 

చయూత అందంచనుంద. 

పిల్లల కోసం పిఎం కేర్స్ పథకం..

నేటి బాలలే దేశ భవిష్త్ నిర్దశకులు.  వారికి మద్దతుగా, వారి రక్షణ కోసం 
చేయాలిసినవని్ చేసా్తం. దీంతో వారు బలమైన పౌరులుగా రూపంది, 

ఉజవాల భవిష్త్ ను సంతం చేసకోగలరు.
–ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

కోవిడ్ కారణంగా అనాథలనై పిల్లలకు సహాయ కారయాక్రమం

మానవజాతి 
చరిత్రల్నే 
మొటటెమొదటిసారి 

ఎవరూ ఊహించని ఈ మహమామారి 
ఎంతో మంది ప్రాణాలను 
బలిగొంది. చలా మంది పిలలోలు 
వారి తలిలోదండ్రులను కోల్పావడంతో 
అనాథలుగా మారారు. కనీసం వారు 
తమ తలిలోదండ్రుల చటటెచవరి చూపుకు 
కూడా న్చ్కోలేదు. ఈ పిలలోలకు 
వారి ప్రాథమిక అవసరాలను తీరుస్్త 
సరియైన సంరక్షణను అందించలిసి 
ఉంది.  ఇట్వంటి కఠిన సమయంల్ 
ఒక సమాజంగా ఈ పిలలోలకు 
ఆదరణతో పాట్ ఉజవాల భవిష్త్ పై 
వారిల్ ఆశలు నింపడం మన 
కర్తవ్ం. ఈ మేరకు నరంద్ర మోదీ 
ప్రభుతవాం ఎంతో సముచతమైన 
నిర్ణయాని్ తీసకుంది. పిఎం కేర్సి 
ఫండ్ ద్వారా ఈ పిలలోల విద్, వైద్ం, 
ఇతర అవసరాలను చూసకోవాలని 
నిర్ణయించరు. 

l	ఈ పిలలోలకు 18 ఏళ్లో  వచ్చక నెలవారీ ఆరిథాక సాయం, వారికి 23 ఏళ్లో  వచ్చనప్పుడు పిఎం 
కేర్సి ఫండ్ నుంచ రూ. 10 లక్షల నిధి అందిసా్తరు.

l ఉన్త చదువుల కోసం ఈ పిలలోలకు విద్్ రుణ సాయాని్ కూడా అందిసా్తరు. ఈ రుణంపై 
వడీడుని ‘పిఎం కేర్సి’ నుంచ చలిలోసా్తరు. 

l	10 ల్పు పిలలోలకు, వారి సమీప ప్రాంతంల్ని కేంద్రీయ విద్్లయంల్ లేద్ ఏదనా ప్రైవేట్ 
పాఠశ్లల్ ప్రవేశం కలిపాంచబడుతుంది. 

l	ఒకవేళ పిలలోలు ప్రైవేట్ పాఠశ్లల్ చేరితే, ఆర్  టిఇ నిబంధనల మేరకు వారి ఫీజులను పిఎం 
కేర్సి ఫండ్ నుంచ చలిలోసా్తరు. 

l	ఒకవేళ పిలలోల వయస 11 ఏళలో నుంచ 18 ఏళలో మధ్ల్ ఉంటే, సైనిక్ పాఠశ్ల, నవోదయ 
విద్్లయ వంటి కేంద్ర ప్రభుతవా రసిడెనిషియల్ పాఠశ్లల్ ప్రవేశం కలిపాంచబడుతుంది. 
ఒకవేళ పిలలోలు సంరక్షకులు లేద్ అమమామమాలు, త్తయ్లు లేద్ నాయనమమా, త్తయ్ల 
దగ్గర లేద్ విస్తరిత కుట్ంబ సంరక్షణల్ ఉండేటట్లో  అయితే సమీపంల్ని కేంద్రీయ 
విద్్లయం లేద్ ప్రైవేట్ పాఠశ్లల్ విద్్రిథాగా ప్రవేశం కలిపాసా్తరు. 

l	ఒకవేళ పిలలోలు ప్రైవేట్ పాఠశ్లల్ చేరితే, ఆర్ టిఇ నిబంధనల ప్రకారం ఫీజులను పిఎం కేర్సి 
ఫండ్ నుంచ చలిలోసా్తరు. అదే విధంగా పిలలోలకు యూనిఫం, పాఠ్/న్ట్ పుస్తకాల ఖరు్చలు 
‘పిఎం కేర్సి’ నుంచ మంజూరవుత్యి.

l	18 ఏళలో వరకు ఆయుష్టమాన్ భారత్ కింద రూ.5 లక్షల ఉచత ఆరోగ్ బీమా పథకం కింద 
నమోదవుత్రు. బాలలకు 18 ఏళ్లో  వచే్చద్కా ‘పీఎం కేర్సి’ నుంచే బీమా రుసము 
చలిలోంచబడుతుంది.      
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ఆయురేవాద, యోగ, ఇతర సాంప్రదాయ వైద్య విధాన్లను ఆరోగ్యసేవలతో అనుసంధానం 
చయాలన్ ఉదే్దశ్యంతో ఆయుష్ మంత్రితవా శాఖ 2014లో ఏరా్టు చయబడింద. జూన్ 
21, 2015న అంతరాజాతీయ యోగ దనోత్సవంగా ప్రకటించడంతో, ప్రపంచవా్యప్తంగా 
యోగకు ప్ధాన్యం ఇవవాడానికి భారత్ చసో్తన్న ప్రయతా్నలు ఫలించాయి. కరోన్ 
మహమా్మరి సమయంలో, యోగ సమరథివంతమైన నివారణ విధాన్ల దావారా ఈ వా్యధిని 
అరికటటుడానికి అత్యంత  ప్ధాన్యత ఇచి్చంద.  ప్రపంచవా్యప్తంగా లక్షలాద మందకి 

ఊరటనిచి్చంద.  

శారీరక, మానసిక 
ఆరోగాయానికి యోగ

పతాక శీరిషిక అంతరాజా తీయ యోగ దిన్తసివం
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‘‘యోగ నేడు ప్రపంచాన్ని ఏకం చేసే సరికొత్త 
శక్్తగా అవతరించంది. ఒకవేళ నేడు 

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉనని యోగ సాధకుల 
గణంకాలను సేకరిసే్త, అప్పుడు ప్రపంచాన్క్ 

అద్భుతమైన వ్స్తవ్లు వెలుగులోక్ వసా్తయన్ 
నేను విశ్వాసంతో చెపపుగలను.’’
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ

ప్రతి రోజూ యోగ సాధనం చేయడం వలలో కొని్ మంచ ప్రయోజనాలు 
కలుగుత్యి. యోగాభా్సం మనకు తండ్రిలా ధైరా్ని్స్తంది. 
అదేవిధంగా, యోగ తలిలోల్ ఉండే క్షమాగుణం అలవడుతుంది. ఇది 
మనకి నిత్ సే్హితుడిగా మారి, మానసిక ప్రశ్ంతతను కలిపాస్తంది. 
భర్త ృహరి ఏం చపాపారంటే, యోగను సాధన చేయడం వలలో సత్ం 
మన బిడడు, కరుణ మన సోదరి, ఆతమా స్థార్ం మన సోదరుడిగా,  భూమి 
మనం పరుండే శయ్గా, యోగ వలలో పందే జా్ఞ నం మనకు 
ఆహారంగా మారుతుంది.   ఎప్పుడైతే యోగ సాధకుడికి ఇని్ 
లక్షణాలు అలవడత్యో, అప్పుడు అతను తనల్ ఉన్ 
భయాలని్ంటినీ అధిగమిసా్తడు. పైన పేర్కన్ యోగ విధానాలు 
వేటికి కూడా డబు్ను వెచ్చంచలిసినవసరం లేదు. కరోనా 
మహమామారి సమయంల్ యోగ ప్రాధాన్తను తెలుపుతూ మాట్లో డిన 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ, ‘‘ఈ శత్బ్దంల్ యోగ ప్రపంచని్ 
ఏకం చేసింది. శరీరాని్, మనససిను, ఆతమాను యోగ ఏకం చేసిన 
విధంగా, నేడు ప్రపంచని్ కూడా ఇది ఏకం చేసో్తంది. ఒతి్తడి, 
వా్ధుల నుంచ బయటపడాలనా్, సంతోషకరమైన జీవిత్ని్ 
ఆసావాదించలనా్ అది యోగను అనుసరించడం ద్వారానే 
సాధ్మవుతుంది” అని తెలిపారు. శరీరానికి మంచ ఆరోగా్ని్ 
అందించడమే గాక, మన మనససిల్, ఆల్చనల్లో  సవాచఛితను 
ఇవవాడం ద్వారా యోగ మన జీవిత పయనంల్ సమతుల్తను 
తీసకు వస్తంది.  యోగ గురువు కె. పట్టె భి జోయిస్ చపిపాన ప్రకారం 
యోగ నిజమైన జా్ఞ న్దయం, అంతర్గత ప్రక్షళన. ఆరోగ్కరమైన 
ప్రయోజనాలను అందించడమే గాక,  సంప్రద్య శ్స్త్రయ విజా్ఞ నం 
సమాజాని్ ఏకం చేస్తంది.

శ్రీరక, మానసిక శ్రేయససిను ప్ంపందించడంల్ 
అత్ంత విశవాసనీయమైన సాధనంగా ఉన్ యోగను 
ప్రస్తతం ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవనశైలిల్ 
అనుసరిస్తనా్రు. యోగ మన దేశ సరిహదు్ద లను 

ద్టేసి, విదేశ్లకు చేరుకుని అక్కడ మరింత ప్రాచ్ర్ం 
సంపాదించ్కుంది. శత్బా్ద ల క్రితం అత్ంత ప్రాచ్ర్ం పందిన 
సంస్కకృత కవులల్ ఒకరైన భర్త ృహరి యోగ ప్రాధాన్త గురించ ఇలా 
చపాపారు:
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యోగ సహజంగా ఏరపాడే మారుపాలను మన శరీరం స్వాకరించేలా 
మన జీవనశైలిని మారుస్తంది. నరంద్ర మోదీ ప్రధాన మంత్రి అయిన 
నాలుగు నెలల తరావాత, యోగకు అంతరాజా తీయంగా గురి్తంపు 
తెచే్చందుకు ప్రయతి్ంచరు. ఐక్రాజ్ సమితి సరవాసభ్ సభ 
(యుఎన్ జిఎ)ల్ ప్రసంగంచన మోదీ, అంతరాజా తీయ యోగ 
దిన్తసివాని్ నిరవాహించలని ప్రతిపాదించరు. కరోనా మహమామారి 
సమయంల్, ఈ వా్ధి ప్రభావాని్ తగ్గంచడంల్ యోగ 
నిరవాహిసో్తన్ పాత్రపై పలు దేశ్ల ప్రతినిధులు ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీతో చరి్చంచరు. గత ఏడాది అంతరాజా తీయ యోగ 
దిన్తసివం సందరభుంగా ప్రధాన మంత్రి వరు్చవల్ సమావేశంల్ 
మాట్లో డుతూ, “యోగ మనందరీ్ ఏకం చేసి, ఒక త్టిపైకి 
తీసకొస్తంది” అని అనా్రు. యోగ విశవావా్ప్తంగా సోదరాభావాని్ 
ప్ంపందించ, మన మధ్నున్ అంతరాయాలను తొలగంచడంల్ 
సాయం చేస్తందని ఆయన చపాపారు.  నేడు ప్రపంచవా్ప్తంగా యోగ 
శకి్త గురి్తంచబడిందంటే, ద్నికి కారణం ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ తీసకున్ నిరంతర కార్క్రమాల వలలోనే సాధ్మైంది.
యోగ ప్ధాన్యతను ప్రపంచం ఎప్పుడు గురి్తంచిందంటే 

నరంద్ర మోదీ ప్రభుతవాం చేపటిటెన అవిశ్ంత కృష్తో, యుఎన్ జిఎ 
జూన్ 21ను అంతరాజా తీయ యోగ దిన్తసివంగా ప్రకటించంది. జూన్ 
21ను ‘‘అంతరాజా తీయ యోగ దిన్తసివం’’గా  నిరవాహించలనే 
తీరామానానికి 193 మంది ప్రతినిధులు కలిగన యుఎన్ జిఎ 177 
దేశ్ల మద్దతుతో డిసంబర్ 11, 2014న ఆమోదం తెలిపింది. ఈ 
తీరామానంల్, ‘‘యోగ జీవితంల్ అని్ అంశ్లల్ సమతుల్తను 
తీసకురావడమే కాకుండా, ఆరోగా్నికి, సంక్షేమానికి సంపూర్ణ 
విధానాని్ అందిస్తంది. యోగ సాధనం చేయడం ద్వారా పందే 
ప్రయోజనాలను తెలియజేయడం కూడా ప్రపంచ జనాభా ఆరోగా్నికి 
ఎంతో ఉపయోగకరం” అని యుఎన్ జిఎ అంగీకరించంది. చకితసి 
కంటే నివారణే మరింత ముఖ్మని తెలియజెపిపాంది. 
తొలిసారి అంతరాజా తీయ యోగ దిన్తసివానికి చందిన ప్రధాన 
కార్క్రమాని్ దేశ రాజధానిల్ని రాజ్ పథ్ ల్ జూన్ 21, 2015న 
నిరవాహించరు. ఈ కార్క్రమం రండు గని్స్ ప్రపంచ రికారుడులను 
సంతం చేసకుంది. మొదటిది 35,985 మంది యోగ సాధకులతో 
ప్రపంచంల్నే అతిప్ద్ద యోగ సషన్ ను నిరవాహించడం. రండోది 
అదే రోజు 84 దేశ్ల నుంచ వచ్చన ప్రతినిధులతో యోగ సషన్  
జరుగడం. ఈ ఏడాది ఏడవ అంతరాజా తీయ యోగ దిన్తసివాని్ 
జూన్ 21న నిరవాహిస్తనా్రు. కోవిడ్–19 మహమామారి సమయంల్ 

భారత్ లో యోగకు 
స్మారు 5,000 ఏళ్ల 
చరిత్ర ఉంద్.

యోగ మారకుట్  
పరుగుతంద్

పతాక శీరిషిక అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం
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యోగకు ఎంతో ప్రాముఖ్త లభించంది. కొత్త రకం రూపాంతరాలతో 
ఈ ఏడాది కరోనా మనలి్ భయప్డుతుండటంతో, ఈ యోగ 
దిన్తసివం ప్రతే్క ప్రాధాన్తను సంతరించ్కుంట్ంది. ఈ వా్ధిని 
నివారించడానికి యోగను స్వాకరించలనే సందేశ్ని్ ఇది 
అందిసో్తంది. 
సావాతంత్్ం పంది రండు దశ్బా్ద లు పైబడిన తరావాత 1970ల్, 
ఆయురవాద, యునాని, సిదధి వంటి సంప్రద్య వైద్ చకితసిలకు చటటెం 
ద్వారా చటటెపరమైన రక్షణ కలిపాంచరు. మొటటెమొదటిసారి, 1995ల్ 
దీని కోసం ప్రతే్క విభాగాని్ ఏరాపాట్ చేశ్రు. 2003ల్అటల్ బిహారి 

వాజ్ పేయి ప్రభుతవాం కింద, దీనికి ఆయుష్ గా నామకరణం చేశ్రు. 
ఆయురవాద, యోగకు ప్రపంచవా్ప్తంగా గురి్తంపు తెచే్చందుకు నరంద్ర 
మోదీ ప్రభుతవాం 2014ల్ ప్రతే్కంగా ఆయుష్ మంత్రితవా శ్ఖను 
ఏరాపాట్ చేసింది. యుఎన్ జిఎ సప్టెంబర్ 27, 2014న యూఎన్ జీఏ 
సదససిల్ ప్రసంగస్్త యోగ ప్రాముఖ్తను ఇతర దేశ్లతో 
పంచ్కోవడం ద్వారా ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ దీనికి మరింత 
ప్రాచ్రా్ని్ తెచే్చ కార్క్రమానికి స్వాకారం చ్ట్టె రు. ఆ తరావాత కొది్ద 
కాలానికే, యుఎన్ జిఎ జూన్ 21న అంతరాజా తీయ యోగ దిన్తసివంగా 
నిరవాహించే తీరామానానికిఅధిక సంఖా్కుల అభిప్రాయం మేరకు 
ఆమోదం తెలిపింది.

మారకుట్  
పరుగుతంద్

యోగకు ప్రపంచవా్యప్తంగా గురి్తంపు వచి్చన తరావాత గూగుల్ డేట్ను పరిశీలిసే్త,  యోగ కోసం 
గూగుల్ లో శోధించిన సంఖ్య 2014 నుంచి 2020 మధ్య ఆరేళ్ల కాలంలో సుమారు రండింతలు పెరిగింద.

$66.4
2027 న్టికి ప్రపంచ యోగ మారకొట్. 
2019లో ఈ మారకొట్ విలువ 37.5 బిలియన్ 
డాలరు్లగా ఉన్నటుటు అలయిడ్ మారకొట్ రీసెర్్చ 
నివేదక తెలిపింద. 

భారత్ లో మాత్రమే 

400 రూ.

2010  2011 2012  2013 2014  2015 2016  2017 2018  2019 2020

కోట్లకు పైగా యోగ మారకొట్ ఉంద. 

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ చొరవ ప్రపంచనికి యోగ శకి్తని 
తెలుపడమే కాకుండా, యోగ వేగంగా అభివృదిధి చందేందుకు, 
ఉపాధి అవకాశ్లకు ఊతమిచే్చందుకు ద్హదం చేసింది. 
కోవిడ్–19 సమయంల్ ప్రజలు ఇంటలో నే ఉంట్న్ప్పుడు, 
ఆన్ లైన్ యోగ తరగతులు యోగ సాధన చేసకోవడానికి వారికి 
మంచ సమయ సదివానియోగాని్ కలిపాంచయి.
యోగ శిక్షకులకు మాత్రమే కాక, యోగకు సంబంధించ 
ఉతపాతు్తలు తయారు చేసే పరిశ్రమలు, యోగ సంసథాలు, శిక్షణా 
కేంద్రాలు కూడా ఉపాధికి సరికొత్త కేంద్రాలుగా మారాయి. 
సాటె టిసాటె  వెబ్ సైట్ ప్రకారం, కేవలం గత ఏడాది కాలంల్నే 
11.7 బిలియన్ డాలరలో విలువైన యోగ చపలు 
అముమాడుపోయాయి. 

బిలియన్ 
డాలరు్ల
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భారత దేశ ప్చీన సాంసకొకృతిక వారసతవాం 
యోగ 

యోగ అనేది ఒక శ్సత్రం, ఇది ఆధా్తిమాక 
అధ్యనంపై ఆధారపడి ఉంట్ంది. మనసకు, 
శరీరానికి మధ్ ఐక్తను ఏరపారుస్తంది. యోగ 
అనేది కళ, శ్సాత్ర ల కలయిక, ఇది మనకు 
ఆరోగ్వంతమైన జీవనాని్ ఎలా గడపాల్ 
నిర్దశిస్తంది. సంస్కకృతంల్ని యుజీర్ అనే మూల 
పదం ప్రకారం, యోగ అనే పద్నికి అరథాం కలయిక 
లేద్ ఐక్త. యోగాభా్సం వలలో మన వ్కి్తగత 
జీవనాని్ సమాజంతో అనుసంధానించ్కోవచ్చని 
ఇది చబుతోంది. యోగ పుట్టె క సింధు–సరసవాతి 
ల్య నాగరితక కాలంల్నే అంటే క్రీస్త పూరవాం 
సమారు 2700 నాటిదని పరిశోధనలు 
చబుతునా్యి. పూరవా వేద కాలం నుంచే 
యోగాభా్సం చేస్తన్ట్టె  ఆధారాలునా్యి. 
మహరిషి పతంజలి మొదటిసారిగా తన గ్రంథం 
‘యోగస్త్ర’ ద్వారా పురాతన యోగ విధానాలను    
క్రోడీకరించరు. సంప్రద్య యోగకు ఆయనను 
పిత్మహుడిగా పిలుసా్తరు. ఎందుకంటే యోగ 
శ్సాత్ర నికి ఆయన ఎంతో అందించరు.   ఆయన 
తరావాత అనేక మంది యోగభా్సాలను, విధానాలను 
గ్రంథసథాం చేసి  అభివృదిధి చేయడానికి, 
పరిరక్షించేందుకు గణనీయమైన సహకారాని్ 
అందించరు. యోగకు ప్రపంచవా్ప్తంగా 
ప్రాచ్ర్ం తెచ్చరు. ప్రస్తత కాలంల్ లక్షలాది 

జూన్ 21, 2017ల్ 51 వేల 
మందితో లకో్ల్ ఈ కార్క్రమాని్ 
నిరవాహించరు. ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
జీవనశైలిల్ దీని ప్రాధాన్తను వివరించరు. 

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ 
ఇతర ప్రజలతో కలిసి జూన్ 21, 2019న 
యోగ దిన్తసివాని్ రాంచీల్ నిరవాహించరు.

గత ఆరు అంతరాజా తీయ యోగ 
ద్నోతస్వ్ల సమాచారం కు్ల ప్తంగా 

జూన్ 21, 2016ల్ చండీఘడ్ ల్ 
ఈ అధికారిక కార్క్రమాని్ 

నిరవాహించరు. ప్రధాన మంత్రితో పాట్ 30 
వేల మంది ప్రజలు, 150 మంది దివా్ంగులు 

ఈ కార్క్రమంల్ పాల్్గ నా్రు. 

50 వేల మందితో జూన్ 21, 
2018ల్ డెహ్రాడూన్ ల్ ఈ 

కార్క్రమం జరిగంది. 

ప్రపంచవా్ప్తంగా నెలకొన్ 
కోవిడ్–19 మహమామారి వలలో జూన్ 21, 

2020న వరు్చయువల్ గా అంతరాజా తీయ యోగ 
దిన్తసివాని్ నిరవాహించరు. 
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ఇతివృత్తం-ఆరోగాయానికి యోగ

ఇతివృత్తం-శాంతి కోసం యోగ

ఇతివృత్తం- వ్తావరణ మారు్ప, అతయావసర చరయాలు

ఇతివృత్తం-ఆరోగాయానికి యోగ, ఇంటి 
వదదు  యోగ

ఇతివృత్తం-యువతత ఏకం కావడం

యోగను వరి్ణంచే చిత్రాలు, 
ఇతర ఆనవ్ళ్్ల , సింధు లోయ 
నాగరిత కాలం నాటి చిత్రాలు 
ఇవని్న భారత్ లో యోగ ఉనికి 
చాటి చెబుతునా్నయి.

ఇతివృత్తం-శాంతి, సామరసాయానికి యోగ

జూన్ 21, 2015ల్ న్్ఢిలీలోల్ రాజ్ పథ్  వద్ద 
తొలిసారి అంతరాజా తీయ యోగ దిన్తసివాని్ 
నిరవాహించరు. ఈ కార్క్రమం రండు ప్రపంచ 
గనీ్స్ రికారుడులను సంతం చేసకుంది. ఒకటి ఒకే 
వేదికపై ఒకే యోగ సషన్ ల్ 35,985 మంది యోగ 
సాధకులు పాల్్గ నడం. రండోది 84 దేశ్లకు 
చందిన నేతలు, ప్రతినిధులు ఈ యోగ సషన్ ల్ 
పాలుపంచ్కోవడం. 

పతాక శీరిషిక అంతరాజా తీయ యోగ ద్నోతస్వం
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మంది ప్రజలు యోగ నుంచ ప్రయోజనం పందుతునా్రు. 
ఇటీవల కాలంల్ చేపటిటెన పలు వైద్ అధ్యనాలు కూడా 
యోగ సాధన వలలో మనసకు, శరీరానికి కలిగే 
ప్రయోజనాలను ప్రతే్కంగా ప్రసా్తవించయి. 
యోగను ప్రోత్సహంచందుకు ప్రయతా్నలు..

సావాతంత్్ం తరావాత, ప్రజారోగ్ సేవా కార్క్రమాలతో 
యోగను అనుసంధానించడానికి పలు రకాల ప్రయత్్లు 
జరిపారు. కానీ ద్నికి సరియైన వేదిక దొరకకపోవడంతో 
ఈ ప్రక్రియ నిద్నంగా సాగంది. 1976ల్, దేశంల్ 
మొదటి కేంద్ర యోగ పరిశోధన సంసథా(ప్రస్తతం మోరారీజా 
దేశ్య్ జాతీయ యోగ సంసథా) ఏరాపాటంది. 1978ల్కేంద్ర 
యోగ, ప్రకృతి వైద్ పరిశోధనా మండలిని ఏరాపాట్ 
చేశ్రు.  2003ల్ ఇండియన్ సిసటెమ్సి ఆఫ్ మెడిసిన్, 
హోమియోపతి పేరును ఆయుష్ విభాగంగా మారా్చరు. 
కానీ యోగ విషయంల్ అసలైన మారుపా, ద్ని పయనం 
కూడా ఎప్పుడైతే ఆయుష్ మంత్రితవా శ్ఖను ప్రతే్క 
శ్ఖగా ఏరాపాట్ చేశ్రో అపపాటి నుంచ అంటే నవంబర్ 9, 
2014 నుంచ ప్రారంభమైంది. యోగ ప్రాముఖ్తను 
తెలియజేస్్త యుఎన్ జిఎ వేదికపై 2014ల్ ప్రధాన మంత్రి 
నరంద్ర మోదీ చేసిన ప్రసంగం, అంతరాజా తీయ సమాజం 
విస్త ృతంగా దీని్ స్వాకరించేందుకు సాయపడింది.ప్రజలకు 
అందుబాట్ల్ ఉన్ యోగ శిక్షణా నైపుణా్లను 
మెరుగుపరిచే లక్షష్ంతో ఫ్బ్రవరి 2016ల్, యోగ, ప్రకృతి 
వైద్ం ప్రోత్సిహక, అభివృదిధి కోసం జాతీయ 
బోరుడు (ఎన్ బిపిడివైఎన్ ) ఏరాపాటయింది. ఈ ప్రయోజనాల 
కోసం, ఎయిమ్సి, ఐఐటీలకు చందిన నిపుణులు దీనిల్ 
భాగసావామయా్రు. అంతరాజా తీయ యోగ దిన్తసివం 
సందరభుంగా ప్రపంచ సాథా యిల్ పలు కార్క్రమాలను 
నిరవాహించడంల్ భారత్ కీలక పాత్ర పోష్సో్తంది. న్డల్ 
మంత్రితవా శ్ఖగా ఆయుష్, 45 నిమిష్టల పాట్ 
నిరవాహించే కార్క్రమంల్ ఎలాంటి ఇబ్ందులు 
పడకుండా యువత,వయో వృదుధి లు పాల్్గ నేలా కామన్ 
యోగ ప్రోటకాల్ ను విడుదల చేసింది. 
పైలట్ ప్రాజెకుటెల్ భాగంగా, గ్రామీణ ప్రాంత్ల్లో  యోగను 
ప్రోతసిహించేందుకుఆశ్ సిబ్ంది పుణేల్ యోగ శిక్షణ 
పందుతునా్రు. దేశంల్ యోగసనాలను పోటీకర క్రీడగా 

యోగ ద్నోతస్వ లోగో (చిహ్నం) ప్రాముఖయాత 
 రండు చతులు ఎతి్త నమసకొరిసు్తన్నటుటు ఉండేలోగో, యోగకు 
సంకేతంగా ఉంటుంద. ఇద సమాజంతో 
అనుసంధానమవవాడాని్న సూచిసు్తంద.

 మనసు్స, శరీరానికి, మనిషి, ప్రకృతికి మధ్య సంపూర్ణ 
సమతౌలా్యని్న ఇద సూచిసు్తంద. ఆరోగ్యం, శ్రేయసు్సకు 
సంపూర్ణ విధాన్ని్న కలిగి ఉంటుంద. 

 ముదురు రంగులో ఉన్న ఆకులు భూమిని  సూచిసా్తయి, 
అలాగే ఆకు పచ్చటి ఆకులు ప్రకృతికి సంకేతం, సూరు్యడు 
శకి్తకీ, సూఫూరి్త పందడానికి ప్రతీక. 

 ఈ లోగో మనుషులో్ల శాంతిని, సామరసా్యని్న 
ప్రతిబింబిసు్తంద. యోగకు ఇద ఎంతో అవసరం.



న్యూ ఇండియా సమాచార్        జూన్ 16-30, 202120

మారి్చన తరావాత, ఆయుష్, క్రీడా మంత్రితవా శ్ఖలు ప్రస్తతం 
యోగసనాలనుప్రపంచ సాథా యి పోటీ క్రీడగా మార్చందుకు పలు 
చర్లు చేపడుతునా్యి. ‘ఫ్ట్ ఇండియా ఉద్మం’ల్ కూడా యోగ 
భాగమైంది. 2021ల్ 30 రాష్ట్రా లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంత్లు యోగకు 
ఒక క్రీడగా గురి్తంపును ఇచ్చయి.  ప్రస్తతం తొలి యోగ క్రీడా పోటీని 

నిరవాహించేందుకు సనా్హాలు పూరి్త సాథా యిల్ జరుగుతునా్యి. 
యోగ శిక్షణ కూడా ప్రస్తత కాలంల్ అనివార్మైనది. దేశంల్ని 
విద్్రుథాలల్ యోగను ప్రోతసిహించే లక్షష్ంతో, ఎన్ స్ఈఆర్  టీ ఒకటవ 
తరగతి నుంచ పదవ తరగతి వరకున్ పాఠా్ంశ్ల్లో  యోగను 
చేరి్చంది.ఆయుష్టమాన్ భారత్ పథకం కింద, 12,500 ఆయుష్ ఆరోగ్, 

భవిషయాత్ లో యోగ మరింత వేగంగా పంజుకోవడం
भविष्य में योग को और मिलेगी रफ्तारయోగ శిక్షకులను ప్రపంచ శాంతికి బ్ండ్ అంబాసిడరు్లగా ప్రోత్సహసు్తన్్నరు. ఎప్టికప్పుడు దీనికి సంబంధించిన 

అంతరాజాతీయ సమావేశాలను, సందర్శనలను ఆయుష్ మంత్రితవా శాఖ కూడా నిరవాహసో్తంద. అన్క దేశాలతో పాటు విదేశీ 

విదా్య సంసథిలు, విశవావిదా్యలయాలతో కుదరిన ఎంఓయూలపై సంతకాలు కూడా జరిగాయి.

యోగ 
శిక్షణ

యోగ 
విదయా

యోగ 
చికితస్

నిర్హణలో 
యోగ

రోజూ 30 నుంచ 45 నిమిష్టల పాట్ యోగాభా్సం చేసే్త, ఏదనా జీవన విధానానికి 
సంబంధించన సమస్ ఉంటే, ద్ని నుంచ ఆ వ్కి్త తేలికగా బయటపడత్డు. ప్రస్తతం 
యోగకు గ్రామాలల్ ప్రాచ్ర్ం కలిపాంచలిసి ఉంది. వచే్చ మూడేళలోల్ కనీసం ఒక్కరైనా 
తమ కుట్ంబాని్ యోగ సాధన చేసేలా ప్రోతసిహించలన్ది ప్రభుతవా ఉదే్దశ్ం. ఈ 
విధంగా యోగ వలలో లాభాలుగ్రామానికీ, ప్రతి ఒక్క ఇంటికీ తెలుస్తంది. కుట్ంబ 
కార్కలాపాల్లో  ఇక యోగ అంతర్గత భాగమవుతుందని ప్రభుతవాం ఆశ్భావం వ్క్తం 
చేస్తంది. 

యోగ విద్ల్ ఎన్్అంశ్లుంట్యి. పాఠశ్లల్, కాలేజీల్లో , విశవావిద్్లయాలల్, 
క్రీడా ఉతసివాలల్, పని ప్రదేశ్లల్, కారపారట్ కంప్నీల్లో , సాయుధ దళ్లల్, పోలీస 
సిబ్ందిల్, వైద్ నిపుణులల్, నరుసిలల్, ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులల్, పలు 
సాథా యిలల్ శిక్ష కులు కలిపాంచే అవగాహన ప్రయోజనం చేకూరుస్తంది.

ఏ వా్ధికైనా చకితసి చేసేందుకు యోగ సాయపడుతుంది. దీని్ ప్రపంచవా్ప్తంగా 
అంగీకరించరు. జీవనశైలిల్ తలెతి్తన సమస్లతో బాధపడే రోగుల చకితసిల్, 
అంట్వా్ధులు కానీ, కా్నసిర్, గుండె వా్ధి, గుండెపోట్ వంటి వా్ధుల చకితసిలల్ 
యోగభాస్ం వలలో ప్రయోజనం ఉంట్ంది.  ఇప్పుడు అధిక సంఖ్ల్ యోగ చకితసికులు, 
కనసిలెటెంట్లో  అవసరం. 

యోగ మూలస్త్రాలు, అభా్సన వలలో, ఒక వ్కి్త జీవన గమనంల్ ఇది ఎంతో సాయం 
చేస్తంది. సామాన్ ప్రజల జీవిత్లల్ యోగ నిరవాహణ అనే రంగంల్ లక్షలాది మందికి 
ఉన్తమైన అవకాశ్లను అందిస్తంది. 

పతాక శీరిషిక అంతరాజా తీయ యోగ ద్నోతస్వం
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సంక్షేమ కేంద్రాల ద్వారా యోగ శిక్షణపై ఎకు్కవ శ్రదధి చూపిస్తనా్రు. 
యోగ దావారా శరీరంలో ఆకి్సజన్ సాథియిలు పెంపు

తేలికైన ఈ పదధితులను నేరు్చకోవడం ద్వారా శరీరంల్ ఆకిసిజన్ 
సాథా యిలను మెరుగుపరుచ్కోవచ్్చ. ఒతి్తడి, ఆంద్ళనలు 

శ్వాససంబంధమైన ప్రక్రియలపై ప్రభావం చూపుత్యి. ఒకవేళ 
ఒతి్తడిగా అనిపిసే్త, ప్రశ్ంతంగా కూరు్చని,రండు చేతులను దగ్గరకు 
చేరి్చ గటిటెగా ఊపిరి పీలు్చకుని ‘ఓంకారాని్’ నిద్నంగా పఠించలి. 
ఇవి ఊపిరితితు్తలకు, మన మనససికు ఎంతో సావాంతన చేకూరుస్తంది.  

भविष्य में योग को और मिलेगी रफ्तार
యోగ స్రూపాని్న మారే్చంద్కు 8 దశల విధానం 

2014లో యోగ గురి్తంపు పందంద. దీనికి మరింత గురి్తంపు కోసం ఈ మారగాంలోన్ ముందుకు సాగుతూ, 8 దశల 

విధాన్ని్న తీసుకొచా్చరు. ఈ విధానంతో, ప్రపంచవా్యప్తంగా యోగను ప్రోత్సహంచాలన్నద ఉదే్దశ్యం. దీనికి 

అనుగుణంగాన్ ఆయుష్ మంత్రితవా శాఖ నిరంతరాయంగా పనిచసో్తంద.

యోగ 
పరిశోధన 

యోగ 
మారకుటింగ్

యోగ అనేద్ ఒక 
పరిశ్రమ

మహళల 
కోసం యోగ

మౌలిక, సాహిత్, త్తివాక, కిలోనికల్, శ్స్త్రయ రంగాల్లో  దీనికి ప్ద్ద మొత్తంల్ 
అవకాశ్లునా్యి. గత దశ్బ్ద కాలంల్, పదివేలకు పైగా పరిశోధనా పత్రాలను 
ప్రముఖ సమీక్ష పత్రికల్లో  ప్రచ్రించరు. ఇవి యోగ పరిశోధనా పరిధిని మరింత 
ప్ంపందిస్తనా్యి.

ఆడటం, మాట్లో డటం, నటన, పని, శ్రీరక ధృడతవాం, అందం, సంక్షేమం వంటి 
నైపుణా్లను మెరుగుపరుచ్కునేందుకు యోగ సాయం చేస్తందని పరిశోధనలు 
వెలలోడించయి. యోగ ద్వారా తమ నైపుణా్లను మరింత మెరుగుపరు్చకోవచ్్చ. 

యోగకు ప్రుగుతోన్ డిమాండ్ తో, చపలకు, యోగ చేసకునేందుకు వీలైన వసాత్ర లకు, 
యోగ పరికరాలకు డిమాండ్ బాగా ప్రుగుతోంది. గత ఐద్రళలోల్, యోగ అనేది 
అతిప్ద్ద పరిశ్రమగా మారింది. 

రుతుస్రావం, గరభుధారణ, రుతుక్రమం ఆగపోవడం వంటి ఎన్్ సహజ ప్రక్రియలను 
మహిళలు ఎదుర్కంట్రు. ఒతి్తడి, ఆంద్ళన, నిరాశ, నిసపాకృహలకు ల్నుకావడం, 
హారోమానలో విషయంల్ అసమతుల్త వంటి సమస్లకు యోగ ఒక పరిష్ట్కరంగా 
ఉంట్ంది. ఈ విషయాల్లో  నైపుణ్ం ఉన్ యోగ శిక్షకులకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. 
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జాగ్రత్తలు 
నడుము నొపిపాలేద్ మోకాలి శసత్రచకితసి 
జరిగన వారు దీని్ సాధన చేయకూడదు. 
గరిభుణీలు కూడా దీని్ చేయడానికి వీలులేదు. 
అతిసారం లేద్ ఇటీవలే ద్ని నుంచ 
కోలుకున్ వారు, ఈ ఆసనాను సాధన 
చేయకూడదు.

ప్రయోజనాలు
n  ఈ భంగమ మెడ, తల, భుజాలపై 

ఉన్ ఒతి్తడి నుంచ ఉపశమనం 
కలిపాస్తంది. 

n  అరుగుదలకు ద్హదపడుతుంది.
n  శరీరంల్ రక్తప్రసరణను ప్ంచ, 

మనససికు ప్రశ్ంతతను 
కలిపాస్తంది. 

బాలాసనం(పిల్లల భంగమ) వజ్రాసనం

పద్మాసనం కపాలభాతి 
ఒతి్తడి నుంచ ఉపశమనం 
పందేందుకు దీనిని సాధన 
చేసా్తరు. అని్ంటికంటే 
ముఖ్ంగా దీనికి ఏకాగ్రత 
అవసరం. శరీరాని్, మనససికు 
ఇది ప్రశ్ంతతను ఇస్తంది. 

ముందున్ లలాట శ్వాస కోటరాలను 
శుదీధికరణకు సహాయపడటం ద్వారా 
దగు్గ  వంటి రుగమాతలను తగ్గస్తంది. 
నాడీవ్వసథాను బలంగా మారి్చ, 
దీనిల్ సమతౌల్తను తీసకొస్తంది. 
జీర్ణవ్వసథాను మెరుగుపరుస్తంది. 

ఎలా చేయాలి 
n  తొలుత ఎడమ కాలుని కుడి 

తొడపైఉంచలి.   కుడి కాలుని ఎడమ 
తొడపై ఉంచలి.

n  వెను్ను నిట్రుగా ఉంచలి.
n  కళ్లో  మూసకుని, శ్వాసను తీసకోవడం, 

వదలడంపైనే శ్రదధి ప్ట్టె లి. 

ఎలా పనిచేస్తెంది 
n  సౌకర్వంతమైన ధా్న సిథాతిల్ కూరు్చని, కళ్లో  

మూసకుని మొత్తం శరీరాని్ విశ్ంతి సిథాతిల్ 
ఉంచలి.  ఇప్పుడు  ముకు్క ద్వారా బాగా గాలి 
పీలు్చకుంటూ   ఛాతి విస్తరించలి. పీలి్చన ఆ 
గాలిని, గటిటెగాబయటకు వదిలి విశ్ంతిల్కి 
రావాలి. కరోనా రోగులు గాలి వదిలే సమయంల్ 
ఎకు్కవ శ్రమను తీసకోకూడదు.  

మూడు యోగ సూత్రాలు మనకు ఎనో్న యోగసన్ల గురించి వివరించాయి. ప్థమికంగా హఠ యోగ 
అన్ద అని్నంటికీ సాధన ప్రక్రియ, కావున మన శరీరం అధిక సాథియిలో్ల ఉత్తి్త అయ్్య శకి్తని 

తటుటుకోన్లాగా సంసిద్ం చసు్తంద. ఈ ప్రక్రియ  శరీరంతో ప్రంభమై,  శావాసపై ధా్యస పెంచి, మనసు్స 
శాంతంగా ఉండడానికి దోహదం చసు్తంద.  

యోగ ద్్రా ఆరోగయాకరమైన శరీరం

ప్రయోజనాలు 
n  వెను్కు మంచ ఊరటనిస్తంది. 
n  మలబదధికంతో బాధపడే వారికి ఇది 

ఊరట కలి్గస్తంది.
n  ఇది నాడీవ్వసథాను ప్రశ్ంతంగా 

ఉంచ్తుంది. 

ఎలా చేయాలి
n  నేలపై మోకాలిపై కూరు్చని, రండు 

బటన వేళలోను దగ్గరకు తీసకొచ్చ, మీ 
మోకాళలో మధ్ కొంచం దూరం 
ఉండేటట్టె  చూసకోవాలి.

n  మీ చేతులను మీ తొడలపై విశ్ంతిగా 
ఉంచలి. 

n  గాలి వదులుతూ మీ ఛాతీని మీ 
మోకాళలో మధ్ల్కి ముందుకు 
వంచలి.

n  మీ చేతులను వెనకి్క సాగదీసి, మీ 
అరచేతులను కిందవైపుకి ప్టిటె, 
భుజాలను విశ్ంతి దశల్ నేలవైపుకి 
ఉంచలి. ఎంత సేపు వీలైతే అంతసేపు 
విశ్ంతి తీసకోవాలి.

ఎలా చేయాలి
n  రండు కాళ్లో  కలిపి ముందుకు చచ 

కూరో్చవాలి, శరీరానికి ఇరువైపులా 
చేతులి్ ఉంచలి, అరచేతులను 
ప్రశ్ంతంగా నేలపై ఉంచలి, వేళలోను 
ముందుకు చూపుతూ ఉండాలి.

n  కుడివైపు కాలును మోకాలి కిందకు 
మడిచ, కుడి పాద్ని్ పిరుదుల కింద 
ప్ట్టె లి. 

n  అలాగే ఎడమ కాలును కూడా మడిచ, 
ఎడమ పాద్ని్ ఎడమ పిరుదుల కింద 
ఉంచలి.

n  రండు మడమలను  అలానే ప్టిటె, రండు 
కాళలో బటన వేళలోను ఒకద్నికొకటి 
వచే్చలా ప్ట్టె లి. రండు మడమల 
మధ్న ఉండే ఖాళీ వచే్చలా 
కూరో్చవాలి. 

పతాక శీరిషిక అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం
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ప్రయోజనాలు 
n  సమకోణాసనం వలలో ఎన్్ 

ఆరోగ్కరమైన 
ప్రయోజనాలునా్యి. ఇది శరీరాని్ 
ధృడపరుస్తంది. 

n  ఈ ఆసనాని్ చేసేటప్పుడు శరీరాని్ 
సాగదీయడం ద్వారా, కండరాల్లో  
ఉన్ ఒతి్తడి తగ్గ, రక్త ప్రసరణ 
మెరుగుపడుతుంది. మన శరీరం 
అనుగుణంగా మారుతుంది. 

n  పిరుదులు, పతి్త కడుపుకు, తొడకు 
మధ్నున్ ప్రదేశం(గ్రోయిన్) 
మనకు అనువుగా మార 
ప్రయోజనాలను కలిపాస్తంది. ఎలా చేయాలి

n  ఈ యోగసనం చేయడానికి, 
వజ్రాసన భంగమల్ 
కూరో్చవాలి. రండు చేతులను 
నేలపై ఆనించ ప్ట్టె లి. 

n  రండు చేతులపై బరువును 
ఉంచ, పిరుదులను పైకి లేపాలి. 
తొడలను నిట్రుగా పైకి 
ఉంచ,మోకాళలో నుంచ 90 
డిగ్రీల కోణంల్ ఉంచలి.

n  ఈ భంగమల్ ఛాతీ నేలకు 
సమాంతరంగా ఉండాలి. ఈ 
భంగమల్ మీరు అచ్చం పిలిలో 
వలేలో కనిపించలి. 

n  గటిటెగా ఊపిరి పీలు్చకుని, 
తలను వెనకి్క వంచ, నాభిని 
ల్పలికి నెట్టె లి. 

ప్రయోజనాలు 
n  వెను్ముకను అనువైనదిగా 

మారుస్తంది.
n  జీర్ణవ్వసథాను మెరుగుపరుస్తంది.
n  పతి్తకడుపును ధృడంగా 

మారుస్తంది.
n  రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తంది.

నౌకాసనం 
(పడవ ఆకారం)

మారాజా లాసనం
(పిల్ల  భంగమ)

హస్త ఉతా్త నాసనం

భ్రమరి ప్రాణాయామం

మన శకి్త సాథా యిలను 
ప్ంచ్కునేందుకు ఇది 
సాయపడుతుంది. అదేవిధంగా 
రోగనిరోధక శకి్తని, జీర్ణక్రియ 
వ్వసథా మెరుగుపరుస్తంది. మన 
శరీరం అనువుగా మారందుకు 
ద్హదం చేస్తంది. 

ఈ ప్రాణాయామం ఒతి్తడి 
నుంచ ఉపశమనం కలిపాంచ, 
ఆంద్ళనను, కోపాని్, 
అసాధారణంగా చ్రుకుగా 
ఉండే సిథాతిని 
నియంత్రించడంల్ సాయం 
చేస్తంది. ఈ 
ప్రాణాయామంల్ చేసే శబ్దం 
నాడీ వ్వసథా, మనససిపై 
ప్రభావం చూపుతుంది..  

ఎలా చేయాలి
n  రండు పాద్లను కలిపిముందుకు చచ, 

చేతులను శరీరానికి సమాంతరంగా ఉంచ 
పడుకోవాలి.

n  గటిటెగా ఊపిరిపీలి్చ, 
వదిలేటప్పుడుఉదరభాగాని్, కాళలోను 
సగం వరకు పైకి ఎత్్తలి. చేతులను 
పాద్ల వైపుకి సాగదీయాలి.

n  అదే భంగమల్ ఉండి, గటిటెగా ఊపిరి 
పీలా్చలి. ఆ తరావాత మెలలోగా గాలిని 
వదులుతూ నేలపైకి వచ్చ, విశ్ంతి 
తీసకోవాలి. 

ఎలా చేయాలి..
n  నిల్్చని, చేతులు తల పైకి ఎతి్త 
నిట్రుగా ఉంచలి. ఆ తరావాత చేతులను, 
నడుమును వెనకి్క వంచలి.

ఎలా చేయాలి
n  ఏదేనీ ధా్న భంగమల్ కళలోను మూసకుని 

కూరో్చవాలి.
n  ముకు్క ద్వారా శ్వాసను గటిటెగా పీలు్చకోవాలి.
n  చూపుడు వేళలోతో కళలోను, ఉంగరపు, చటికెను వేళలోతో 

మూతిని, బటనవేళలోతో చవిని మూసకోవాలి. ‘ఓం’ 
అనే జపం చేస్్త నియంత్రణ విధానంల్ మెలలోగా 
శ్వాసను వదలాలి. 

కోవిడ్–19 మహమా్మరి సమయంలో యోగ ప్ధాన్యత మరింత పెరిగింద. ఈ వైరస్ ను నివారించందుకు బలమైన 
రోగనిరోధక శకి్త కీలకంగా మారింద. మనలో రోగనిరోధక శకి్తని పెంచందుకు చాలా యోగసన్లున్్నయి. 

ఆరోగ్యకరమైన శరీరం పందట్నికి ఇవి చాలా ముఖ్యం.

యోగ ద్్రా ఆరోగయాకరమైన శరీరం కోవిడ్–19 సమయంలో యోగ ప్రాముఖయాత

సమకోణాసనం
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 యమ,  నియమ,  ఆసన,  ప్రాణాయామ, 
 ప్రత్్హార,  ధారణ,  ధా్న,  సమాధి, 
 బంధాలు,  ముద్రలు,  సంత్ కరమాలు, 
  యుకా్తహార,  మంత్ర–జప,  యుక్త–కరమా

శ్వాస ప్రశ్ంతంగా ఉండని, 
ఒతి్తడిని వదిలివేయడానికి ఒక ప్రయత్ం, 

జీవితం పూరి్తగా నీ వశం చేసకో, విపరీతమైన 
బాధల్నే సేవాచఛి ద్గ ఉంట్ంది, బయటి విషయాల 

త్లుకూ బాధకి ఇదే అంతం, ఇప్పుడు నీ మనససి ఏం 
పలుకుతుంద్ ద్ని మాటే విను. ఇదే ఆరోగ్ కారణమైన 

శరీరంయొక్క సంకలపాం, మనససి, ఆధా్తిమాక.. ఈ రండూ 
యోగ రూపంల్ జీవితం, ఇంకా జీవన విధానంల్ 

భాగవమవుత్యి. శరీరసారం, శకి్త, మనససి, 
భావోదేవాగాల ఆధారంగా యోగ నాలుగు 

వరా్గ లుగా విభజించబడింది.
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యోగాభాయాసం - జీవన శలై

యోగ విధానాలకు 
మార్గ దర్శకాలు

యోగ విధానాలను అవలంభించేటప్పుడు యోగ శిక్షకులు ఈ మార్గదర్శకాలను తపపానిసరిగా 
పాటించలిసి ఉంది. యోగను ప్రశ్ంతమైన, నిశ్శబ్ద వాత్వరణంల్ నిరమాలమైన మనససి, 
శరీరంతో సాధన చేయాలి.

 మనం అభ్సించే యోగ ప్రతి 
వ్వసథా కూడా ఈ వరా్గ లల్ 
ఒకటి లేద్ అంతకంటే ఎకు్కవ 
పరిధిల్నే ఉంట్ంది. అయితే 
యోగ యొక్క భిన్మైన 
తత్వాలు, సంప్రద్యాలు, 
గురు–శిష్ పరంపరలు వివిధ 
సంప్రద్య పాఠశ్లల 
ఆవిరాభువానికి నాంది పలికాయి.

 జా్ఞ న యోగ, భకి్త యోగ, కరమా 
యోగ, పతంజలి యోగ, హఠ 
యోగ, కుండలిని యోగ, ధా్న 
యోగ, మంత్ర యోగ, లయ 
యోగ, రాజ యోగ, జైన్ యోగ, 
బుదధి యోగ మొదలైనవి. 

పరిగడపుతో ఉన్ప్పుడు యోగ సాధన చేయాలి. ఒకవేళ 
మీకు నీరసంగా ఉన్ట్టె  అనిపిసే్త, గోరువెచ్చటి నీటిల్ 
తేనెను కలుపుకుని తకు్కవ మొత్తంల్ తీసకోవాలి. 

యోగ చేస్తన్ప్పుడు మన శరీరం తేలికగా కదలడానికి 
సౌకర్వంతమైన, తేలికపాటి న్లి వసాత్ర లను ధరించలి.

దీర్ఘకాలిక వా్ధులు/నొప్పులు/గుండె సమస్లుంటే 
యోగాభా్సం చేసేముందుకు సంబంధిత వైదు్డిని లేద్ 
యోగ థెరపిసటెను సంప్రదించలి. 

యోగభా్సాలను ముందుగా ప్రారథాన లేద్ ధా్నశోలో కంతో 
ప్రారంభించలి. ఇది మనససి ప్రశ్ంతత కోసం 
సానుకూలమైన వాత్వరణాని్ అందిస్తంది. 

యోగను ప్రశ్ంతంగా నిద్నంగామన శరీరంపై, శ్వాసపై 
పూరి్త అవగాహనతో సాధన చేయాలి. మన శరీరాని్ గటిటెగా 
బిగబటిటె ఉండకూడదు లేద్ ఏ సమయంల్నైనా శరీరాని్ 
కదిపేలా ఉండాలి. వారి సామరథాయుం మేరకు యోగను సాధన 
చేయాలి.

ధా్నం/సంకలపా శ్ంతి పథ/ఎకు్కవ సేపు నిశ్శబ్దంగా 
ఉండటం ద్వారా యోగ సషన్ ను ముగంచలి. 

యోగ సాధన చేసిన 20–30 నిమిష్టల తరావాతే 
సా్నమాచరించలి. ఆహారం కూడా 20–30 నిమిష్టల 
తరావాతే తీసకోవాలి. 

ఒకానొక సమయంలో బాగా ప్రా చుర్ం 
పందిన కొన్ని యోగ విధానాలివే..

పతాక శీరిషిక అెంతర్జాతీయ యోగ దినోతసివెం
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ప్రధాన మంత్రి 
యోగ సూత్ర

యోగ ప్రతిజఞా!

నేను ఎలలోప్పుడూ నా 
మనససినుసమతులయూ సిథితిలో 
ఉెంచుకునేెందుకు కట్్టబడి ఉెంట్ను. 
ఈ సిథితిలోనే నాకు నేనుగా అభివృదిధి 
చెందే క్రమెం, తన ఉననాతమైన 
అవకాశాలను చేరుకుెంట్ెంది. 
శాెంతిని, సామరసాయూనినా, ఆరోగాయూనినా 
ప్రోతసిహెంచేెందుకు, నా 
కోసెం,నాకుట్ెంబెం కోసెం, పని వద్ద, 
సమాజానికి, ప్రపెంచానికి నా వెంతు 
కర్తవ్యూనినా నిర్వహెంచేెందుకు కట్్టబడి 
ఉనానాను.

మరో మార్గం ఏమిటంటే, చేతులు, కాళ్లో  90 డిగ్రీల కోణంల్ తీసకుని 
నేలపై పడుకోవాలి. ఇలా ఐదు నుంచ ఆరు నిమిష్టల పాట్ ఉండాలి. 
భుజంగాసనం లాంటి ఇతర ఆసనాలు కూడా ఒతి్తడిని తగ్గంచేందుకు ఎంతో 
సాయం చేసా్తయి. కరోనా నుంచ కోలుకునేందుకు యోగ గణనీయంగా 
సాయం చేస్తంది. రోజూ యోగసనాలను చేయడం ద్వారా, రోగనిరోధకత 
పలింతలు ప్రుగుతుంది.  పలు శ్స్త్రయ అధ్యనాలల్, యోగ మన 
శరీరంల్ని ప్రతి కణాని్ ఆరోగ్కరంగా, బలంగా మారుస్తందనడంల్ 
ఎలాంటి సందేహాలు లేకుండా నిరూపితమైంది. వసదవ కుట్ంబకమ్ 
(విశవామంత్ ఒకే కుట్ంబం) అనే మన ప్రాచీన తతవాశ్సాత్ర ని్ 
సాధించడంల్ యోగ కీలక పాత్ర పోష్ంచనుంది. 

కోవిడ్–19 సమయంలో పరిగన 
యోగ ప్రాధానయాత

కోవిడ్–19 సమయంల్ యోగకున్ సంబంధాని్ నొకి్క చబుతూ, ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీ గత ఏడాది యోగ మన శరీరంల్ రోగనిరోధక 
వ్వసథాను బలంగా మారుస్తందని, ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవన విధానంల్ 
ప్రాణాయామాని్ అనుసరించలనిపిలుపునిచ్చరు. ప్రాణాయామ లేద్ శ్వాస 
వా్యామం మన శ్వాసకోశ వ్వసథాను బలంగా మారుస్తంది. ప్రస్తత 
కాలంల్ ఇది చలా ముఖ్ం, ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ మనిష్ శరీరంల్ 
శ్వాసకోశ వ్వసథాను బాగా దెబ్తీస్తంది. కోవిడ్–19 సమయంల్, యోగ 
కుట్ంబాల మధ్ సంబంధాలను బల్పేతం చేసింది. ఇళలోల్నే ఉండిపోయిన 
వారికి సరికొత్త సానుకూల శకి్తని అందించంది. 

కోవిడ్–19 నిరవాహణ సమయంల్, యోగ కీలక పాత్ర పోష్ంచనట్టె  
అధ్యనాలు కూడా చబుతునా్యి. లాక్ డౌన్ కాలంల్ ఒతి్తడిని 
తగ్గంచయి.వైద్ శ్సత్రం కూడా ఆరోగ్కరమైన జీవన నిరామాణంల్ యోగ 
ప్రాధాన్తను అంగీకరిసో్తంది. ఈ విషయాని్ ఐఐటీ ఢిలీలో తన పరిశోధన 
పత్రంల్ ప్రచ్రించంది. ప్రాణాయామ, డయాఫ్రాగామాటిక్ శ్వాసల ద్వారా 
కంటికి సంబంధించన సమస్లున్ రోగులు 20 శ్తం వేగంగా 
కోలుకుంట్నా్రని తెలిపింది. మానసిక, జీవన శైలి రుగమాతల నిరవాహణ 
విషయంల్ యోగ మంచ ఫలిత్లను అందించనట్టె  యోగపై జరిపిన 
ప్రపంచ పరిశోధనలు చపాపాయి. నడుము నొపిపా, తరచ్గా ఎదుర్కనే ఒతి్తడి 
వంటి పలు సమస్లకు కూడా యోగ మంచ ఫలిత్లను అందించనట్టె  
తెలిపాయి. 

 యోగను వివాద్లకు దూరంగా ఉంచలి. పేద, 
ధనిక మధ్ ఎలాంటి తేడాను యోగ చూపదు.

 తమలి్ త్ము జయించ్కునేందుకు యోగ 
సాయం చేస్తంది. యోగ అంటే సమాజంల్ 
ఐక్త. 

 ఉపాధి అవకాశ్లను, ఆరిథాక వ్వసథాను యోగ 
ప్రోతసిహిస్తంది. 

 శిక్షణ పందిన యోగ నిపుణుల సంఖ్ ప్రగాలిసి 
ఉంది. 

 వా్పారాల విలువ వందల కోటలోల్, లక్షల కోటలోల్ 
ప్రిగేందుకు యోగ సాయపడుతుంది.

 అంతరాజా తీయ సాథా యిల్, భారత దేశంల్ యోగ 
కోసం చేసిన ప్రయత్్లు గరవాకారణంగా 
ఉనా్యి. 
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మునుపటి కంటే ప్రజలు యోగాకు 
ఎకుకువగా ఆకరిషితులవుతునా్నరా?

డాకటుర్ హెచ్  ఆర్ న్గేంద్ర

డాకటుర్ న్గేంద్ర 

భారత్ లోని 

బంగళూరు ఎస్ -వా్యస  

విశవావిదా్యలయానికి 

ఛాన్సలర్. పద్మశ్రీ 

పురసాకొర గ్రహీత. 

2015లో అంతరాజాతీయ 

యోగ దనోత్సవ 

కార్యక్రమాని్న ముందుండి 

నడిపించిన వ్యకు్తలలో 

ఒకరు.

ప్రతే్యక రచన 
డాకటుర్ హెచ్ .ఆర్ .  న్గేంద్ర
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SARS-CoV-2 సంక్రమణకు అడుడు కటటే  
వేస్ంద్కు ల్ద్ చికితస్ అంద్ంచేంద్కు 
ధాయానం, యోగసన (భంగమ), 
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మా నగరం, మా స్ప్నం
‘‘ఎప్పుడైత నగర్లు మారతాయో, అప్పుడు దేశెం మారుతుెంది’’. దేశెంలో పలు నగర్లోలో నివసిెంచే ప్రజలకు 

ఉత్తమమైన సౌకర్యూలను, సలభతరమైన జీవన విధానానినా అెందిెంచాలనే లక్ష్ెంతో జూన్ 25, 2016న 
మహార్షట్రలోని పుణేలో సా్మర్్ట సిటీ మిషన్ ను ఆవిషక్రిెంచారు.

రాంచల్ని దురవా వద్ద 656 ఎకరాల భూమిల్ అభివృదిధి పనులు వేగవంతంగా 
జరుగుతునా్యి. రహద్రులు, త్గునీరు, విదు్త్, పారుదల వ్వసథాలు, 

మురుగునీటి కాలువలు, సైకిల్ ప్రయాణించేద్రులు, ఫుట్ పాత్  వంటి పలు అభివృదిధి పనులు 
తుది దశల్ ఉనా్యి. అహమాద్బాద్ కి 920 కి.మీల దూరంల్ ఉన్ గుజరాత్ ల్ని ధోలేరా 
సామార్టె నగర పనులు కూడా పలు దశలల్ నడుస్తనా్యి. ప్ద్ద ప్ద్ద కంప్నీలు ఈ ప్రాంతంల్ 
ప్ట్టె బడులు ప్టేటెందుకు ప్రకటనలు చేశ్యి. 

పుణే, వారణాసితో కలిపి 100 నగరాల్లో  5,151 ప్రాజెకుటెల పనుల కోసం రూ.1.41 లక్షల 
కోటలో విలువైన ఆరడురులో  జారీ అయా్యి. రూ.1.74 లక్షల కోటలోకు పైగా విలువైన టెండరులో  కూడా 
వచ్చయి. చలా ప్రాజెకుటెల పనులు ముగంపు దశల్ ఉండగా, మిగత్ పనులు కూడా పూరి్త 
సాథా యిల్ జరుగుతునా్యి. ఇది కేవలం 2016ల్ ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించన 
సామార్టె సిటీ మిషన్ కు సంక్షిప్త రూపం మాత్రమే. 
సా్మర్టు సిటీ – ప్రతి ఒకకొరి కలల నగరం

పునరుత్పాదకత విదు్త్ వనరులు, వేగవంతమైన ఇంటర్ట్, మిరుమిట్లో  గొలిపే భవంతులు, 
వేగవంతమైన ప్రజా రవాణా సౌకరా్లు, చౌకగా, తేలికగా అత్్ధునిక వైద్, విద్ సౌకరా్లు 
అందుబాట్ల్ ఉండటం – ఇవనీ్ సామార్టె నగరాల్లో  ప్రజలు కోరుకునే కొని్ సౌకరా్లు. 
సామార్టె ఫ్నులో , సామార్టె టీవీలు, సామార్టె కారలో గురించ మాట్లో డుకుంట్న్ మాదిరిప్రజలు సామార్టె 
నగరాలను కూడా కావాలనుకుంట్నా్రు. సామార్టె నగరాలకు సపాషటెమైన నిరవాచనం లేనపపాటికీ, 
కానీ భారత్ ల్ మాత్రం సామార్టె నగరం అంటేఉత్తమమైన సౌకరా్లు, కొత్త సాంకేతికత, 
పచ్చదనంతో నిండి ఉంటంది;ఎక్కడైతే అధునాతన సౌకరా్లు, మెరుగైన జీవనం లభిస్తంద్ 
అదే ఈ నగరం.

సాంకేతికత సాయంతో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కలిపాంచడం ద్వారా సామార్టె నగరాలను 

నగరాల సౌకరాయాలను పెంచి, 
తక్కువ సమయెంలో పేదరికెం 

వల్ల కలిగే అసౌకరాయాలను 
తగ్గెంచాలి.  

– ప్రధాన మెంత్రి నరెంద్ర మోదీ

సా్మర్టు సిటీ మిషన్
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సావావలంబనగా మారు్చతునా్రు. ఈ సమగ్రమైన అభివృదిధి ప్రజల జీవన 
ప్రమాణాలను మెరుగుపరుసో్తంది, ఉపాధి అవకాశ్లను అందిసో్తంది. 

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ మాటల్లో  సామార్టె నగరం అంటే, “ఒక 
నగరం తన ప్రజల అవసరాలకు రండు అడుగుల ముందుండటం”. సామార్టె 
సౌకరా్ల ద్వారా సామార్టె గా మారాలనుకునే నగర సామరాథా యుని్ ప్ంచడమే 
సామార్టె సిటీ మిషన్ లక్షష్ం. ప్ట్టె బడులను ఆకరిషించడానికి, అభివృదిధికి, 
పురోగతికి ఇది ఎంతో ముఖ్మైనది. ప్రతి ఒక్క భారతీయ నగరాని్ 
సామార్టె గా మారా్చలనే లక్షష్ంగా ఇది పనిచేసో్తంది. 
సా్మర్టు నగరాల అవసరం..

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం భారత జనాభాల్ ప్రస్తతం 31 
శ్తం మంది నగరాల్లో  నివసిస్తనా్రు. వీరు దేశ జీడీపీకి 63 శ్తం 
సహకారాని్ అందిస్తనా్రు. 2030 నాటికి అంచనా ప్రకారం, దేశ 
మొత్తం జనాభాల్ భారత పటటెణ జనాభా 40 శ్తం ఉంట్ందని, జీడీపీకి 
వీరి సహకారం 75 శ్తం ప్రుగుతుందని తెలుసో్తంది. దీని కోసం భౌతిక, 
సంసాథా గత, సామాజిక, ఆరిథాక మౌలిక సదుపాయాల పరంగా సమగ్రమైన 
అభివృదిధి కావాలిసి ఉంది. ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చడానికి, 
ప్ట్టె బడులు, ప్రజలను ఆకరిషించడానికి, అభివృదిధి చట్రాని్ ఏరాపాట్ 

చేసేందుకు ఇవని్ ఎంతో అవసరం. సామార్టె నగరాల అభివృదిధి కూడా దీనికి 
అనుగుణంగానే జరుగుతోంది. 
2007లో గుజరాత్ లో ప్రంభం...

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ త్ను గుజరాత్ ముఖ్మంత్రిగా 
ఉన్ప్పుడే 2007ల్ సామార్టె నగరం కోసం తన విజన్ ను రూపందించరు. 
అహమాద్బాద్  సమీపంల్ని సబరమాతి నదీ ఒడుడు న గుజరాత్ అంతరాజా తీయ 
ఆరిథాక సేవల కేంద్ర (గఫ్టె) సిటీకి 2011ల్ శంకుసాథా పన చేశ్రు. భారత్ ల్ 
ఇదే తొలి సామార్టె నగరం, అంతరాజా తీయ ఆరిథాక సేవల కేంద్రం. ఇది నాలుగు 
లేద్ ఆరు వరుసల రాష్రా, జాతీయ రహద్రులతో అనుసంధానమై ఉంది. 
అహమాద్బాద్, గాంధీనగర్  ల్ని వివిధ ప్రాంత్లతో పాట్ దగ్గరోలో ని 
విమానశ్రయానికి గఫ్టె సిటీని అనుసంధానం చేస్్త డబుల్ కారిడారు 
మెట్రోను నిరిమాస్తనా్రు. ఆ గఫ్టె సిటీల్ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి 24 గంటల 
పాట్ విదు్త్, మంచనీటి సరఫరా, టెలికాం సేవలు, పైప్డు గా్స్ ను, 
ఆపిటెకల్ ఫైబర్ సేవలను అందించేందుకు సమరథావంతమైన భవన నిరామాణ 
వ్వసథా అక్కడ ఉంది. డిసి్రాక్ కూలింగ్ సిసటెమ్ కలిగ ఉన్ దేశంల్నే తొలి 
నగరం ఇది. గఫ్టె సిటీ ప్రాజెకుటె  పనులు ప్రస్తతం నడుస్తనా్యి. తొలి 
దశల్, సామార్టె నగరం కింద అభివృదిధి కోసం పోటీకర విధానంల్ 100 
నగరాలు ఎంపిక అయా్యి.     

నగరాలో్ల  అంద్బాటులో 
ఉండే ప్రాథమిక సౌకరాయాలు 

కోవిడ్–19 సమయంలో సామార్టే  నగరాలో్ల  మౌలక సద్పాయల పనులు

సామార్టే  సిటీ మిషన్ ద్్రా ఇతర ముఖయామైన కారయాక్రమాలు

50కి పైగా సామార్టె నగరాల్లో  కమాండ్ కేంద్రాలను కోవిడ్–19 
వార్ రూమ్ లుగా మారా్చరు. బంగళూరు సామార్టె సిటీల్నే 
కేవలం 24 గంటల్లో నే ఈ కోవిడ్–19 వార్   రూమ్ ను 
నిరిమాంచరు. 

 విద్, వైద్ం కోసం మెరుగైన 
మౌలిక సదుపాయాలు

 అవసరమైన నీటి సరఫరా
 24 గంటల పాట్ విదు్త్ 

సరఫరా
 పిలలోలు, మహిళలు, ప్ద్ద వారికి 

రక్షణ
 హరిత పరా్వరణం
 మంచ పరిపాలన ముఖ్ంగా 

ఈ–గవర్న్సి, ప్రభుతవా 
భాగసావామ్ం

 ఐటీ అనుసంధానం, 
డిజిటజేషన్

 చత్తను సరియైన ప్రాంతంల్ 
పారవేయడం

 మెరుగైన ప్రజా రవాణా
 చౌక గృహాలు, ముఖ్ంగా 

పేదవారికి

 కరోనా వైరస్ సోకిన వారిని 
గురి్తంచ, పర్వేక్షించేందుకు సామార్టె 
నగరాల్లో  వెబ్ ఆధారిత మొబైల్ 
అపిలోకేషన్ ను అభివృదిధి చేశ్రు. 

 కోవిడ్–19 సంక్షోభాని్ 
ఎదుర్కనేందుకు సాంకేతికతను 
అందిపుచ్్చకోవడంల్ ఈ సామార్టె 
నగరాలు ముందంజల్ ఉన్ట్టె  
సామార్టె సిటీ మిషన్ చబుతోంది.

 సలభతర జీవన స్చక, పురపాలక పనితీరు 
స్చక ద్వారా నగరాల పనితీరును, జీవన 
ప్రమాణాలను కొలిచేందుకు 114 నగరాలల్ 
పనితీరు విశ్ లోషణ విధానాని్, ఫలిత్లను 
ప్రవేశప్ట్టె రు. 

 భారతీయ సామార్టె సిటీ ఫెల్ష్ప్, భారతీయ సామార్టె 
సిటీ ఇంటర్్ ష్ప్ కార్క్రమాని్ జూలై 9, 
2018ల్ ఆవిష్కరించరు. ఇపపాటి వరకు 280కి 
పైగా పటటెణ సాథా నిక సంసథాలు 14,240కి పైగా 
ఇంటర్్ ష్ప్ లను అందించయి. ప్రస్తతం 932 

మంది విద్్రుథాలు ఇంటర్్ ష్ప్  చేస్తండగా, 195 
మంది విద్్రుథాలు ఇంటర్్ ష్ప్ లు పూరి్త చేశ్రు. 

 సామార్టె నగర వెబ్ సైట్ ను పున: రూపకలపాన చేశ్రు. 
ఇది ఇప్పుడు సామార్టె నగరానికి చందిన అని్ 
కార్క్రమాలకు ఒకే వేదికగా పనిచేస్తంది. 

 సిథారంగా, మెరుగా్గ  నగరాలను రూపందించేందుకు 
దేశవా్ప్తంగా 100 సామార్టె నగరాల్లో  కెలైమేట్ సామార్టె 
సిటీ అసస్ మెంట్ ఫ్రేమ్ వర్్క(సి.ఎస్ .సి.ఏ.ఎఫ్)ను 
ఆవిష్కరించంది. 
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భారతదేశ్నికి అత్ంత బలం ద్ని ప్రజల శకే్త అని అసలు 
మరి్చకోకూడదు. ఎప్పుడైనా దీనిపై ద్డి జరిగతే, దేశ 

ప్రజలందరూ కలిసి దీని్ కాపాడుకోవడానికి ముందుకొసా్తరు. 
ఎప్పుడైతే దేశంల్ అత్యిక సిథాతి విధించరో, అప్పుడు కేవలం 
రాజకీయ నాయకులు మాత్రమే కాదు, సామాన్ ప్రజలు కూడా ప్ద్ద 
ఎతు్తన్ దీని్ వ్తిరకించరు. దీంతో ప్రజా ఆంద్ళనలు భారీగా 
ఎగశ్యి. ప్రజాసావామ్ం మళీలో పునరుదధిరణ అవడానికి కారణం 
ప్రజల బలమైన ఆకాంక్షనే. 

కేవలం ఆకలితో ఉన్వ్కి్తకి మాత్రమే ఆహారం విలువ తెలుసో్తంది. 
అదేవిధంగా భారత్ కు కూడా తన పౌర హకు్కల విలువను లాగేసకున్ 

ఆ సమయంల్ మాత్రమే వాటినిగురి్తంచగలిగంది. ప్రతి పౌరుడు 
కూడా ఆ సమయంల్ తమ సేవాచఛిను కోల్పాతున్ట్టె  భావించరు. 
ప్రతి ఒక్కరూ ఈ బాధను అనుభవించరు. చట్టె లు, నిబంధనలు, 
హకు్కలు, బాధ్తలతో దేశ్ని్ నడపడానికి ఆధారం రాజా్ంగమే. 
ఎప్పుడైతే రాజా్ంగంల్ పందుపర్చబడిన ప్రజాసావామ్ విలువలు 
ప్రమాదంల్ పడి, బలహీనంగా మారాయో, అప్పుడు సాంస్కకృతి, 
వారసతవా ప్రజాసావామ్ంపై ఆధారపడిన భారతీయులు ప్రేక్షకులుగా 
ఉండలేకపోయారు. వీటి ఫలితమే 1977ల్ జరిగన సాధారణ 
ఎని్కలు.

 ప్రజలు తమ సంత ఆసకి్తతో కాకుండా, ప్రజాసావామా్ని్ 

జూన్ 25న అరథిరాత్రి వేళ, జూన్ 26, 1975 వేకువజామున, దేశంలో విధించిన అత్యయిక 
సిథితి(ఎమరజానీ్స)భారతదేశంలో చారిత్రాత్మక ఘటనగా నిలిచిపోయింద. ఇద మనకు 

ప్రజాసావామా్యనికి అంకితమవడాని్న, మన సంకలా్ని్న మరింత ధృడపరచుకోవడాని్న 
తెలియజేసు్తంద. దీంతో మన భారతీయ సాంసకొకృతి, వారసతవాం ఎప్టికీ సజీవంగా నిలుసా్తయి.  

భారత చరిత్రలో జరిగిన ఈ సంఘటన మనకు మునప్టి కంటే ఎకుకొవ శకి్తతో, ధృడనిశ్చయంతో 
ప్రజాసావామా్యనికి అంకితం కావాలని గురు్త చసు్తంద.

ప్రజ్సా్మయా ప్రాముఖయాతను తెలయజెపి్పన 
ఘటన

అత్యయిక సిథితి

చరిత్ర నుంచి..
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కాపాడాలనే ఉదే్దశ్ంతో ఆ ఎని్కల్లో  తమ ఓట్ హకు్కను 
వినియోగంచ్కునా్రు. తమ సంత ప్రయోజనాలను పక్కన ప్టిటె, 
కేవలం ప్రజాసావామ్ం కాపాడాటం కోసమే ఓట్ వేశ్రు. పేద నుంచ 
ధనిక వరకు, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమ తీరుపాను ఐక్మత్ంగా 
తెలిపారు. 

ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ మాటల్లో  చపాపాలంటే, “ ఇది 
ప్రజాసావామ్ం పటలో భకి్త యొక్క ప్రాధాన్తను గురు్త చేయడం 
కోసం మాత్రమే. ఆ సమయంల్ మీడియా గొంతులు నొకే్కశ్రు, 
ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అరసటె  అవుత్మనే  ఆంద్ళనల్ బతికారు, 
ఎని్కల తరావాత ప్రజలు ప్రభుత్వానికి వ్తిరకంగా వారి తీరుపాను 

చపాపారు. ప్రజలు ప్రజాసావామా్నికే ఓటేసి, తిరిగ ప్రజాసావామా్ని్ 
నెలకొలాపారు. ఇదే మన దేశ ఓటరలో బలం. మరోసారి కులం, మతం, 
ప్రాంతం, వర్గం, భాషను పక్కన ప్టిటె, దేశ ఉజవాల భవిష్త్ కోసం 
ఓటేశ్రు”అని తెలిపారు. 
అత్యయిక సిథితిని విధించందుకు రాజా్యంగ సవరణ 
అసాధ్యం..

అత్యిక సిథాతి సమయంల్ పలు సంసథాల అధికారాలను, 
ప్రజల హకు్కలను పరిమితం చేసేందుకు రాజా్ంగంల్ని ఎన్్ 
నిబంధనలను సవరణ చేశ్రు. ఆ తరావాత మొరారీజా దేశ్య్ ప్రభుతవాం 

జూన్ 25 అరథారాత్రి నుంచే దేశవా్ప్తంగా నాయకుల 
అరసటెలు మొదలయా్యి. అరస్టె అయిన వారిల్ 
పలువురు స్నియర్ రాజకీయ నేతలు, జర్లిసటెలు 
జయప్రకాశ్ నారాయణ్, అటల్ బిహారి వాజ్ పేయి, 
ఎల్ కే అడావాణి, జార్జా ఫెరా్ండెజ్, చౌదరి చరణ్ సింగ్, 
మోరారిజా దేశ్య్, నానాజి దేశ్ ముఖ్, మధు దండావతే, 
రామకృష్ణ హెగేడు, సికందర్ భఖ్్త, హెచ్ డి దేవె గౌడ, అరుణ్ 
జైటీలో, రవి శంకర్ ప్రసాద్, ప్రకాశ్ జవదేకర్, రామ్ విలాస్ 
పాశ్వాన్ లు ఉనా్రు. ఈ సమయంల్ సమారు 11 
లక్షల మంది ప్రజలు జైలు పాలయా్రు. 

l	జూన్ 25, 1975న అరథారాత్రి అత్యిక సిథాతిని విధించరు. జూన్ 26 
ఉదయం పూట, దేశ ప్రజలంత్ ఈ వార్తను రడియోల ద్వారా వినా్రు. 
అత్యిక సిథాతికి కారణం  అంతర్గత కల్లో ల పరిసిథాతి అని చపాపారు.

l	అత్యిక సిథాతి విధించన తరావాత, జూన్ 22, 1975న 38వ సవరణ ద్వారా 
రాజా్ంగ సవరణ చేశ్రు. ఇది కోరుటెలు నా్యపరమైన సమీక్షలు చేపటేటె 
హకు్కలను లాగేసకుంది. ఆ తరావాత రండు నెలలకి, 39వ సవరణ ద్వారా 
మళీలో రాజా్ంగం సవరించబడింది. ద్ని ప్రకారం, ప్రధాన మంత్రిగా 
నియమింపబడిన వ్కి్త ఎని్కపై కోరుటె  దరా్పు్త చేయడానికి వీలులేకపోవడం.

l	40, 41వ సవరణల తరావాత, మళీలో 42వ సవరణ ద్వారా రాజా్ంగాని్ 
సవరించరు. అత్ంత వివాద్సపాదమైన నిబంధనల్లో  ఇదీ ఒకటి, ప్రాథమిక 
హకు్కల కంటే ప్రభుతవాఆదేశిక స్త్రాలకే ఈ సవరణల్ ఎకు్కవ ప్రాధాన్త 
ఇచ్చరు. ఈ నిబంధనల వలలో, దేశంల్ ఏ వ్కి్త అయినా తన ప్రాథమిక 
హకు్కలను కోల్పాయ్ అవకాశం ఉంది. 

l	అత్యిక సిథాతి విధించన తరావాత, పారలోమెంట్ ల్ని ఉభయ సభలల్ 
దీని్ ప్రవేశప్ట్టె రు, ఒకవేళ అక్కడ కూడా దీని్ వ్తిరకించపోతే, మరో 
ఆరు నెలల పాట్ ఈ పరిసిథాతి కొనసాగేది. అపపాటికే 1975ల్ విధించన 
అత్యిక సిథాతి 21 నెలల పాట్ కొనసాగంది. అంటే, అపపాటికే అత్యిక 
సిథాతిని పడిగంచేందుకు నాలుగు సారులో  అనుమతించరు. 

l	21 నెలల తరావాత, మారి్చ 21, 1977ల్ అత్యిక సిథాతిని ఎతి్తవేశ్రు. 
దేశవా్ప్తంగా ఎని్కలు జరిగాయి. కొత్త ప్రభుతవాం ఏరాపాటంది. మోరారిజా 
దేశ్య్ భారత్ కొత్త ప్రధాన మంత్రిగా ప్రమాణ స్వాకారం చేశ్రు. 

l	అత్యిక సిథాతిల్ లాగేసకున్ కోరుటె  అధికారాలని్ంటిని్ ప్రభుతవాం 
రాజా్ంగాని్ సవరించడం ద్వారా మళీలో కలిపాంచంది. అత్యిక 
సిథాతి నిబంధనను సవరించ, ‘అంతర్గత కల్లో లం’ బదలుగా ‘సాయుధ 
తిరుగుబాట్’ అని ప్ట్టె రు. దీంతో ఏ ప్రభుతవాం కూడా భవిష్త్ ల్ దీని్ 
దురివానియోగం చేయడానికి వీలుండదు.

అతయాయిక సిథుతి గురించి..
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ప్రజాసా్వమయూెం అెంటే కేవలెం ర్జకీయ విధానెం కాదు, ఇది ఒక విలువ. 
ఈ విలువలకు సెంబెంధెంచిన ఎపపొటికప్పుడు అవగాహన కలిపొెంచడెం 

ఎెంతో అవసరెం. అెందుకే ప్రజాసా్వమాయూనినా ఇబ్ెంది పెటి్టన అెంశాలను 
గురు్త చేసకోవడెం అతయూెంత అవసరెం, దీెంతో దేశెం సరియైన దశలో 

పయనిెంచేెందుకు వలవుతుెంది. ప్రజాసా్వమాయూనినా ప్రేమిెంచే ఏ భారతీయుడు 
కూడా జూన్ 25, 1975 అరథిర్త్రిని అెంత తలికగా మరిచిపోలేడు, 

దేశమెంతా ఒకక్సారిగా జైలుగా మారిపోయినప్పుడు, నిరసిెంచే 
గెంతులను అణిచివేసే ప్రయతానాలు జరిగాయి. జయప్రకాశ్ నార్యణ్ 

వెంటి దేశెంలోని ప్రముఖ నేతలు జైలుకి వెళ్లోరు. నాయూయవయూవసథి కూడా 
దేశ అతయూయిక సిథితి నుెంచి తపపొెంచుకోలేకపోయిెంది. పత్రికా గెంతులను 

నొకేక్శారు. పత్రికలైనా లేదా మరే రెంగమైనా  కూడా, ప్రజాసా్వమయూెంపై 
అవగాహన కలిపొెంచడానికి తమ ప్రయతానాలు చేశాయి. మాజీ ప్రధాన మెంత్రి 
అటల్ బిహారి వ్జ్ పేయి కూడా అతయూయిక సిథితి సమయెంలో జైలుకి వెళ్లోరు. 
అతయూయిక సిథితి విధెంచి ఏడాదైన సెందర్ెంగా, తన మనసలో ఉననా బాధను 

ఈ పదయూెం రూపెంలో వివరిెంచారు...

ప్రజాస్వామయూం పట్ల అవగాహనను పంచాల

వీటిని సరిదిది్దంది. 
అత్వసర సమయంల్ తీసకొచ్చన సవరణలు, సప్ంకోరుటె  

అధికారాలను కూడా తగ్గంచ,   ప్రజాసావామ్ విలువల కిందనున్ 
నిబంధనలను ఉలలోంఘంచయి. 44వ సవరణ మళీలో ఈ అధికారాలను, 
హకు్కలను పునరుదధిరించంది. అత్యిక సిథాతి సమయంల్నైనా 
రాజా్ంగంల్ని ఆరిటెకల్సి 20, 21 కింద కలిపాంచన ప్రాథమిక 
హకు్కలను ఉలలోంఘంచడానికి వీలులేదని చపిపాంది. మంత్రి మండలి 
లిఖిత పూరవాక ప్రతిపాదనతో మాత్రమే రాష్రాపతి అత్యిక సిథాతిని 
విధించేలా దేశంల్ మొటటెమొదటిసారి నిబంధనను తీసకొచ్చరు. 
అలాగే అత్వసర కాలాని్ కూడా ఆరు నెలల కంటే ఎకు్కవ కాలం 
పడిగంచడానికి వీలులేదని ఈ నిబంధన నిర్ణయించంది. దీంతో 
మరోసారి దేశంల్ అత్యిక సిథాతి రాకూడదని మోరారిజా దేశ్య్  
ప్రభుతవాం నిశ్చయించంది. 

దేశ న్తన తరం కూడా అత్యిక సిథాతి సమయంల్ జరిగన 
సంఘటనలను తెలుసకోవాలిసి ఉంది, ఎందుకంటే ప్రజాసావామా్ని్ 
రక్షించ్కునేందుకు  ప్రజలు ఎలా జీవించరో ఇది గురు్త చేస్తంది. 
వారికి అవకాశం రావడమే దేశంల్ని ప్రజలు తమ ప్రజాసావామ్ 
అధికారాలను వినియోగంచ్కునా్రు. ఈ అంశ్లని్ దేశ్నికి 
మరింత బలాని్ ఇస్తనా్యి. అత్యిక సిథాతి సమయంల్ 
ప్రజాసావామ్ అధికారులను వినియోగంచ్కున్ భారతీయ సాధారణ 
పౌరులు ఉత్తమమైన ఉద్హరణగా నిలిచరు. ప్రజాసావామ్ 
అధికారాల శకి్తని మనం పదేపదే దేశ్నికి గురు్త చేయాలిసి ఉంది. 
ఈ సంఘటనలు దేశంపై ప్రేమను, ప్రజాసావామ్ం కోసం ప్రజలు 
పడే తపనను, వారు ద్నిని వారసతవా సంపదగా ఎలా పరిగణిసా్తరో 
రుజువుచేశ్యి  

అత్యయిక సిథితి 
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మనం గత ఏడాది సగం కాలమంత్ లాక్  డౌన్ ల్నే గడిపాం. ఈ లాక్ డౌన్  
కోవిడ్–19 వంటి ప్రాణాంతక వా్ధి నుంచ మనకు రక్షణ కలిపాంచంది. కానీ 

భారతదేశం తన ప్రజాసావామ్ చరిత్రల్ తొలిసారి జూన్ 25, 1975 నుంచ మారి్చ 21, 
1977 వరకు సదీర్ఘకాలం పాట్ లాక్ డౌన్ ను ఎదుర్కంది. ఈ మొత్తం 21 నెలల్లో , అత్యిక 
సిథాతిని విధించ, దేశ్ని్ జైలుగా మారా్చరు. ప్రజల ప్రాథమిక హకు్కలను కాలరాశ్రు, 
నా్యవ్వసథాపై ద్డి జరిగంది. ప్రపంచపు అతిప్ద్ద ప్రజాసావామ్మైన మన దేశ 
ప్రజాసావామ్ చరిత్రల్, ఆ 21 నెలల అత్యిక సిథాతి చీకటి రోజులుగా నిలిచపోయి, నలుపు 
ఎని్సారులో  చూసినా నలలోగానే ఉంట్ందనే మాదిరిగా మారింది. ద్ంతో చలా సంఘటనలు 
ఉద్హరణలుగా కాకుండా ద్పిడీలుగా సజీవ సాక్ష్లై నిలిచయి. ఎందుకంటే వీటిని ఆ 
ముందు, ఆ తరావాత కాలంల్ కానీ మళ్లోప్పుడూ కలిగ ఉన్ట్టె  కానీ, చూసినట్టె  కానీ, వినట్టె  
కానీ లేదు.

‘అంతర్గత కల్లో లం’ అనే కారణం చూపించ ఈ ఆదేశ్లను జారీ చేశ్రు, ఇవి కనీసం 
రక్షణ కోసం తెచ్చనవి కూడా కావు, అంతేకాక కనీసం మంత్రి వర్గ ఆమోదం కూడా లేదు. 
అత్యిక సిథాతి పూరి్తగా నిబంధనలకు విరుదధింగా ఉంది. కానీ ఈ నిబంధనలను ఎవరు 
పాటిస్తనా్రు? జూన్ 25, 1975 రాత్రి, దేశంల్ అత్యిక సిథాతి ప్రారంభమైంది. కనీసం 
ఇది విధిస్తన్ట్టె  మంత్రులకు కూడా తెలియదు. వాస్తవానికి, ప్రభుతవాం ఏమైనా నిర్ణయం 
తీసకోవాలంటే, అది నిబంధనల మేరకు జరగాలి, కానీ ఈ పరిసిథాతి దీనికి భిన్ంగా జరిగంది. 
ప్రభుతవా నిబంధనల ప్రకారం ప్రధాన మంత్రి, మంత్రి మండలిని సమావేశ్నికి పిలిచ, 
అత్యిక సిథాతి విధింపుపై నిర్ణయం తీసకోవాలి.  కానీ, నిబంధనలను ఉలలోంఘంచరు. 
అపపాటికే తీసేసకున్ నిర్ణయాని్ మంత్రులకు తెలియజేసేందుకు జూన్ 26న ఉదయం 6 
గంటలకు కేబినెట్ సమావేశ్నికి రావాలని ప్రధాన మంత్రి పిలిచరు. పత్రికలపై సనాసిర్ 
విధిస్్త జూన్ 26న మరో ఆదేశ్లను జారీ చేశ్రు. ఆ సమయంల్ ప్రింట్ మీడియా 
రాజ్మేలేది. అత్యిక సిథాతిని పత్రికల్లో  ప్రచ్రించకుండా ఉండేందుకు జూన్ 25 అరథారాత్రినే 
న్్ఢిలీలోల్ని బహదూర్ ష్ట జఫర్ మార్్గ  ల్ ఉన్ పత్రికా కారా్లయాలకు విదు్త్ 
సరఫరాను ఆపివేయడం చలా అరుదన ఘటనలల్ ఒకటిగా నిలిచంది. నిరంకుశ ధోరణికి, 
అసాధారణమైన నిర్ణయాలకు కూడా బంగళూరు ఉద్హరణగా ఉంది. ఆ సమయంల్, నేను 
బంగళూరుల్ని ఇండియన్ ఎక్సి  ప్రెస్ ల్ పని చేసేవాడిని. ఆ సమయంల్ ప్–సనాసిర్  ష్ప్ 
అమలుల్ ఉండేది. ఆ బాధ్తను ఆ తరావాత ఇన్ సపాకటెర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీసకు అపపాజెపాపారు. 
ఈ ఖాకీ అధికార మా సంపాదకుడిగా ఉండేవారు. సంపాదకీయ నిర్ణయాలు.. ఏం 
ప్రచ్రించలి, ఏం ప్రచ్రించకూడదు, ఏ ఫ్టలు వాడాలి లేద్ ఏ పద్లు ప్ట్టె లి, వేటిని 
తీసివేయాలి అని్ ఆయనే నిర్ణయించేవారు. ప్రెస్ కౌనిసిల్ చటటెం కూడా రదు్ద  చేయబడింది. 

ఎ. సూర్యప్రకాశ్

అతయాయిక సిథుతి
స్్చ్ఛప ైనియంత్రణ

సీనియర్ పాత్రికేయుడు, వ్యూసకర్త

అత్యిక సిథాతి సమయంల్ 
స్ర్ప్రకాశ్ బంగళూరుల్ని 
ఇండియన్ ఎక్సి  ప్రెస్ ల్ పని 

చేసేవారు. ఆయన రాసిన 
‘ది ఎమరజానీసి: ఇండియన్ 

డెమోక్రస్స్ డార్కస్టె అవర్’ 
అనే పుస్తకం ఆంగలోం, హిందీ, 

గుజరాతీ, కన్డ, తెలుగు వంటి 
మొదలగు భాషల్లో  ప్రచ్రితమై 
ప్రాచ్ర్ం పందింది. ప్రసార 

భారతికి ఛైరమాన్ గా కూడా 
స్ర్ప్రకాశ్ పని చేశ్రు.

ప్రతే్యక రచన ఎ. స్ర్ప్రకాశ్
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చలా మంది పాత్రికేయులు జైళళుకు వెళ్లో రు. 
ఆ కాలానికి చందిన మరో సంఘటన నాకు గురు్తకు వచ్చంది, అపపాటి 

సమాచర, ప్రసార శ్ఖ మంత్రి ఆదేశ్నుసారం, ఉదయానే్ డి.ఎ.వి.
పికీ, ఆకాశవాణికి ఫ్న్ వచ్చంది. అక్కడ పని చేసే అనువాదకులను శ్సిత్ర 
భవన్ కు రావాలని ఆదేశించరు. 10 నుంచ 15 మంది అనువాదకులని 
విషయమేమిట చపపాకుండానే ప్రపంచ యువజన కేంద్రానికి తీసకెళ్లో, 
మధా్హ్ం రండు గంటలకు వారిని ఒక గదిల్ బంధించరు. ఆంగలోంల్ 
ముద్రించబడిన కాంగ్రెస్ మా్నిఫెసోటె ని వారికి ఇచ్చ, 15 సాథా నిక భాషల్లో కి 
అనువాదం చేయమనా్రు. ఈ పనంత్ పూర్తయిన తరావాతనే అరథారాత్రి 
పూట వారిని ఇళలోకు పంపించరు. 

అత్యిక సిథాతికి సంబంధించన ఒక సంఘటనతో ప్రముఖ గాయకుడు 
కిశోర్ కుమార్ మరింత ప్రాముఖ్ం పంద్రు. ఒక రోజు ఈ గాయకుడిని 
ప్రభుతవాం పిలిపించ, అత్యిక సిథాతికి మద్దతుగా ఒక జింగల్ పాడమని 
అడిగంది. కానీ, ఆయన దీనికి ఒప్పుకోలేదు. దీంతో ఆగ్రహం వ్క్తం చేసిన 
ప్రభుతవాం, ఆ తరావాత కిశోర్ కుమార్  కు చందిన పాటలను ఆకాశవాణిల్, 
దూరదర్శన్ ల్ ప్రసారం చేయకూడదని సమాచర, ప్రసార మంత్రితవా శ్ఖ 
ఆదేశించంది. 

తిహార్ జైలుల్ 1273 మంది ఖైదీలను మాత్రమే ఉంచే సామరథాయుం 
ఉండేది. కానీ, అత్యిక సిథాతి విధించన తరావాత, ప్రభుతవాం ఢిలీలో ప్రాంతంల్ 
4000 మందికి పైగా రాజకీయ, సామాజిక నేతలను అరస్టె చేసి, వారిని 
తిహార్ జైలుకి పంపించంది. జైలుల్ వీరిని ఉంచేందుకు అవసరమైన 
సథాలం లేకపోవడంతో, రాజకీయ నేతల కోసం రకుల షెడలోతో జైలు గదులను 
నిరిమాంచలని జైలు స్పరింటెండెంట్ ష్ట కమిషన్ ను కోరారు. మానసిక 
రోగుల జైళలోల్కి వారిని పంపించలిసి వస్తందని తెలిపారు. అంతర్గత 
భద్రత నిరవాహణ చటటెం (ఎంఐఎస్ ఎ) కింద అధికారులను సైతం జైలుకి 
పంపించలిసి వస్తందని వారిని అపపాటి ప్రభుతవాం బదిరించంది. 

అత్యిక సిథాతి సమయంల్ బలవంతపు గరభునివారణ సంఘటనల 
గురించ కూడా మీరు చలానే విని ఉంట్రు. లక్ష్లను చేరుకోవడం 
కోసం ప్ళ్లో కాని వారికి, ఒంటరిగా ఉన్ వారికి కూడా బలవంతపు 
గరభునివారణలను చేపట్టె రు. ప్రస్తతం కేంద్ర ప్రభుతవాంల్ ఉన్ చలా 
మంది అత్వసర సమయంల్ జైలుకి వెళ్లో రు. ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర 
మోదీ కూడా 21 నెలల పాట్ అజా్ఞ తంల్కి వెళ్లో, ఎంఐఎస్ ఎ కింద జైలు 
పాలైన కుట్ంబాలకు అండగా నిలిచరు. కేంద్ర సమాచర, ప్రసార శ్ఖ 
మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్   కూడా అత్యిక సిథాతి సమయంల్ 17 నెలల 
పాట్ జైలుల్ ఉనా్రు.  నా్య శ్ఖా మంత్రి రవి శంకర్ ప్రసాద్, 
ఆర్  ఎస్ ఎస్  ప్రధాన కార్దరి్శ దత్్తత్రేయ హోసబాలేలు కూడా అత్యిక 
సిథాతి సమయంల్ జైలు పాలయా్రు. సవార్గస్తలైన అరుణ్  జైటీలో, రామ్ విలాస్ 
పాశ్వాన్ లు కూడా జైలు జీవితం గడిపారు. రాజా్ంగాని్ సవరించడం 
ద్వారా నా్యవ్వసథా కూడా తన అధికారాలను కోల్పాయింది. దేశం 

అతయాయిక స్థితి బాధను ఎవరైతే అనుభవెంచారో వారికి 
మాత్రమే ఈ బాధ అరథిమవుతెంది. నేడు ప్రభుత్వాన్ని 
వమరిశిస్తూ వారాతూ పత్రికలో్ల వాయాసాలు రాసేవారు, ట్వాటర్  లో, 
ఇతర సామాజిక మాధయామాలో్ల ప్రభుత్వాన్కి వయాతిరకెంగా 
వమరిశిెంచేవారు, ఒకసారి ఆలోచిెంచుకోవాలి. ఇెంతట్ 
శకితూ మనకి ఎకకుడి నుెంచి వచి్చెందో? ప్రస్తూతెం మన దేశాన్ని 
పాలిస్తూనని వారు అతయాయిక స్థితిలో బాధితలు, వారు మన 
రాజయాెంగాన్ని ప్రమాదెంలో పడక్ెండా కాపాడినవారు, 
పరిస్థితలను తిరిగ సాధారణ స్థితికి తెచి్చనవారు. కావున మళ్్ల 
ఎవరూ కూడా దేశెంలో అతయావసర పరిస్థితలు వధిెంచక్ెండా 
వయావసథిను పకడ్ెందీగా మారా్చరు.

Column A Suryaprakash

అతయాయిక సిథుతి

ఇప్పుడు మరింత క్రమశిక్షణతో ఉందని 1977ల్ ఇంటెలిజెన్సి 
బ్్రో(ఐబి) ఇందిరా గాంధీకి సమాచరం ఇచ్చంది. రైళలోనీ్ సరియైన 
సమయానికి తిరుగుతునా్యని, ఉద్్గులు సరియైన సమయానికి 
కారా్లయాలకు వస్తనా్రని తెలిపింది. ఆ తరావాత ఇందిరా గాంధీ 
ఎని్కలు నిరవాహించరు, ఆ ఎని్కల్లో  ఆమె పారీటె ఘోర పరాజయాని్ 
చవిచూసింది. ఉత్తర, మధ్ భారత దేశంల్ ఉన్ 350 ల్క్ సభ స్టలోల్ 
కేవలం రండు చోటేలో-రాజసా్తన్ , మధ్ప్రదేశ్ లల్ మాత్రమే కాంగ్రెస్ 
గెలిచంది. మొరారీజా దేశ్య్  ప్రధాన మంత్రిగా బాధ్తలు చేపటిటెనప్పుడు, 
అత్యిక సిథాతి సమయంల్ అక్రమంగా రాజా్ంగంల్ చేపటిటెన 
సవరణలను ఆయన సరిదిద్్ద రు. నా్యవ్వసథా, పారలోమెంట్, పత్రికలతో 
పాట్ పౌరుల హకు్కలను కూడా పునరుదధిరించరు. మనం పోరాడిన ఆ 
యుదధిం, ఆ రోజుల్లో  మనం చూసిన, ఎదుర్కన్ సంఘరషిణలు అనీ్ కూడా 
రండో సావాతంత్్ పోరాటంగా చప్పుకోవచ్్చ.

నేటి కాలంల్ ఇది అన్హ్మైన ఘటన. నేడు ప్రభుత్వాని్ 
విమరి్శస్్త వారా్త పత్రికల్లో  వా్సాలు రాసేవారు, టివాటర్  ల్, ఇతర 
సామాజిక మాధ్మాల్లో  ప్రభుత్వానికి వ్తిరకంగా విమరి్శంచేవారు, 
ఒకసారి ఆల్చంచ్కోవాలి. ఇంతటి శకి్త మనకి ఎక్కడి నుంచ వచ్చంద్? 
ప్రస్తతం దేశ్ని్ పాలిస్తన్ వారు మన రాజా్ంగాని్ ప్రమాదంల్ 
పడకుండా కాపాడారు. అత్యిక సిథాతి తరావాత పరిసిథాతులను సాధారణ 
సిథాతికి తెచ్చనవారు. ఒకప్పుడు అత్యిక సిథాతిని విమరి్శంచన గొంతుకల 
నుంచే మనకు ఈ ధైర్ం వచ్చందని గురి్తంచగలరు.   

ఇవని్న వా్యసకర్త వ్యకి్తగత అభిప్యం మాత్రమే.  కన్సలిటుంగ్ 
ఎడిటర్ సంతోష్  కుమార్  కు ఈ విషయాలు చెపా్రు.

ప్రతే్యక రచన ఎ. స్ర్ప్రకాశ్
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ఆరిథుక సంసకు ర ణ ల 
పితామ హుడు

పి.వి. న ర సింహా రావు 1991లో భార త దేశ తొమి్మద వ ప్ర ధానిగా బాధ్య త లు 

స్వాక రించారు.  ఆయ న రాజ కీయ దురంధ ర త , దార్శ నిక త కార ణంగా దేశ 

ఆరిథిక రంగం సంక్షోభం నుంచి బ య ట ప డి, అభివృద్ బాట ప టిటుంద.
జననం:జూన్28,1921|మరణం:డిసంబర్23,2004

పాములపరి్త వెంకట నరసింహా రావు జూన్ 28, 1921 
న అపపా టి హైద రాబాద్ రాష్రాంల్ని క రీంన గ ర్ 

జిలాలో  వంగ ర గ్రామంల్ జ నిమాంచరు.  యుక్త వ య స నుంచే 
ఆయ న ఎట్వంటి అనా్యాని్ అయినా ఎదిరించేవారు.  
1935వ సంవ తసి రంల్ కాలేజీ ఆవ ర ణ ల్ ‘వందేమాత రం’ 
గీత్లాప న ను అపపా టి హైద రాబాద్ నిజాం నిషేధించరు.  
నిర స న గా న వంబ రు 16, 1938న ఔరంగాబాద్ ఇంట రీమాడియెట్ 
కాలేజీల్ విద్్రుథాలు ‘వందేమాత రం’ గీత్ని్ ఆల పించరు.  
వారిల్ 17 సంవ తసి రాల పి.వి.న ర సింహా రావు కూడా ఉనా్రు.  
సామాన్ కుట్ంబ నేప థ్ మున్ ఆయ న క్ర మంగా ఎదుగుతూ, 
దేశ ప్రధాని అయి, అనేక సంవ తసి రాలు అకుంఠిత దీక్ష తో 
ప్ర జాసేవ ల్ గ డిపారు.

ల్క్ స భ కు ఎని్క లు ప్ర క టించనా 1991ల్ ఆయ న 
ప్ర త్ క్ష రాజ కీయ ల నుంచ వైదొల గాల ని నిర్ణ యించ్కొని, పోటీ 
చేయ ద ల చ్కోలేదు.  అయితే, విధివ శ్తూ్త, ఆయ న ప్ర ధాని 
ప ద వికి ఏక గ్రీవంగా ఎని్కై, ఆ ప ద విని చేప టటె వ ల సి వ చ్చంది.  
ద క్షిణ భార త దేశం నుంచ ప్ర ధాన మంత్రి అయిన మొద టి 
వ్ కి్త ఆయ న .  అంత కుముందు, శ్రీ న ర సింహారావు స మైక్ 
(provincial Government) ఆంధ్ర రాష్రాంల్ మంత్రిగా 
తొమిమాది సంవ తసి రాలు ఉండి, త ద నంత రం ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్రా 
ముఖ్ మంత్రి అయా్రు.  ఆయ న సదీర్ఘకాలం కేంద్ర కేబినెట్ ల్ 
ప నిచేసిన స మ రుధిడైన (distinguished) పారలో మెంటేరియ న్ గా 
ఖా్తి గ డించరు.  సాహితీవేత్త , బ హుభాష్ట కోవిదుడు అయిన 
పి.వి.న ర సింహారావు ప ది భార తీయ భాష లూ, ఆరు విదేశ్ 
భాష ల్లో న్ మాట్లో డగ లిగేవారు.

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ముఖ్ మంత్రిగా ఉన్ కాలంల్ ఆయ న 
విపలో వాతమా క భూ సంస్క ర ణ లు చేప ట్టె రు.  భార తీయ ప రిశ్ర మ లు 
పోటీని ఎదుర్కనే వీలు క లిపాస్్త లైసనుసిల ను ఎతి్తవేసి ప రిశ్ర మ ల 
సాథా ప న ను సల భ త రం చేశ్రు.  1992ల్ సబీ చ ట్టె ని్ 
ప్ర వేశ ప్టిటె, జాతీయ సాటె క్ ఎకే్చంజీల్  కంపూ్ట ర్ ఆధారిత 
ట్రేడింగ్ ని ఏరాపాట్ చేసిన ఘ న త ఆయ న ది. 

‘‘ప్ర పంచం మారుతోంది, అందుకు అనుగుణంగా మ న దేశం 
కూడా మారాలి’’, అనేవారు ఆయ న .  ‘‘లుక్ ఈస్టె విధానం’’ 
అవ లంభించ, ఆగే్యాసియా (South East Asian) విదేశ్ 
విధానాని్ తీరి్చదిద్్ద రు.  అదే స్ఫూరి్తని ప్ర స్తత ప్ర ధాని న రంద్ర 
మోదీ ‘ఏక్టె ఈస్టె’ విధానం కొన సాగస్తనా్రు.  అయితే, భార త్ 
ఒక బ ల మైన ఆరిథాక శ కి్తగా అభివృదిధి చండానికి ఎంతో కృష్ 
చేసిన ఆయ న కు తగన గురి్తంపు ల భించ లేదు.  మ ర ణానంత రం 
కూడా ఆయ న కు స ముచత గౌర వం ల భించ లేదు.  దివంగ త 
ప్ర ధాన మంత్రుల అంత్ క్రియ లు ఢిలీలోల్ య మునా న ది ఒడుడు న 
జ రిపి, వారికి ఒక సమాకృతి చహ్ం నిరిమాంచ డం ఆచరంగా 
వ సో్తంది.  అయితే, పి.వి. న ర సింహా రావు విష యంల్ ఇందుకు 
భిన్ంగా, ఆయ న కుట్ంబ స భు్ల అభీష్టటె నికి వ్తిరకంగా, 
ఆయన అంత్క్రియలు హైదరాబాద్ ల్ జరిగాయి.  ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీ, తన ‘మన్ కీ బాత్‘ కార్క్రమంల్ 
ఇలా అనా్రు, ‘‘యుక్త వయసల్ నిజాంకు వ్తిరకంగా 
‘వందేమాతరం’ గీత్ని్ ఆలపించడం, సామాన్ నేపథ్ం 
నుంచ వచ్చ, దేశ ప్రధానిగా ఎదగడం, విద్కు ఆయన ఇచ్చన 
ప్రాముఖ్త, అనేక విషయాలు నేరు్చకోవాలనే జిజా్ఞ స , ఆయన 
నాయకతవా లక్షణాలు’’, ఇలా ఆయనకు సంబంధించన అని్ 
విషయాలూ విలక్షణమైనవే..
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కేంద్రంలో ఉన్న ప్రసు్తత ప్రభుతవాం ఈ ఏడాద మే 30 న్టికి తాను పదవిలో వచి్చ ఏడేళ్ల కాలాని్న పూరి్త చసుకుంద. ‘‘సబ్ కా 
సాథ్, సబ్ కా వికాస్ , సబ్ కా విశావాస్”అన్ తతవాశాసత్ంతో సాగిన ఈ చారిత్రాత్మక పయనం, అని్న వరాగాలో్లని ప్రజల జీవితంలో 
సమూల మారు్లను తీసుకొచి్చంద. సావాతంత్య్ం వచి్చ 70 ఏళ్్ల అయిన్ చూడని ఎనో్న గణనీయమైన మారు్లను, 2014లో 

ప్రసు్తత ప్రభుతవాం పదవీ బాధ్యతలు చపటిటునప్టి తరావాత గత ఏడేళ్ల కాలంలో చూశాం. దేశంలో ఎనో్న సానుకూల 
మారు్లను ఇద తీసుకొచి్చంద. సమయానుగుణంగా సాధించిన ఈ విజయాలకు కారణం, ప్రభుతవాం రూపందంచ అని్న 
పథకాలు, ప్జెకుటుల ప్రణాళికలలో, అమలులో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా భాగసావామ్యం కావడమే. దేశ పురోగతి, 

అభివృద్ దశలో ఉన్న తేడాని్న నిరూపించందుకు ఇకకొడ కొని్న ఉదాహరణలు ఇవవాబడాడాయి..

ఏడేళ్ల నిబదధిత – 
నూతన భారత గాథ 
కు్ల ప్తంగా

సావాతంత్్ం తరావాత 70 ఏళలోల్ కేవలం 3.5 కోటలో గ్రామీణ ప్రాంత 
ఇళలోకు మాత్రమే కుళ్యి నీటి కనెక్షనలోను ఇచ్చరు. కానీ, 21 

నెలల్లో నే 4.5 కోటలో ఇళలోకు సరక్షితమైన త్గు నీటి కనెక్షనలోను ప్రస్తత ప్రభుతవాం 
అందించంది. 

గత ఏడేళలోల్ దేశంల్ రికారుడు  సాథా యిల్ డిజిటల్ నగదు లావాదేవీలు జరిగాయి. 
కరోనా మహమామారి సమయంల్ ఇవెంతో అవసరమని నిరూపించయి. అంతరిక్ష 
సాంకేతికతల్ దేశం సరికొత్త సాథా యిలను అధిగమించంది. ఈ ఏడేళలో కాలంల్ 
భారత్  రికారుడు  సాథా యిల్ ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంల్కి పంపింది. అంతకు 
ముందు ఎన్డూ చూడని పడవైన, వెడలుపా అయిన రహద్రులను కూడా రికారుడు  
సమయంల్ నిరిమాంచంది. ఈశ్న్ంల్ మాత్రమే గాక, జముమాకశ్మార్  ల్ కూడా 
ప్రభుతవాంపై నమమాకం ప్రిగంది. దేశంల్ ఉన్ ఎన్్ పాత వివాద్లను శ్ంతి, 
సామరసా్లతో ప్రభుతవాం పరిష్కరించంది. బాహ్ ప్రపంచపు ఒతి్తడులకు న్తన 
భారతం తల్గ్గకుండా, దేశ భద్రత విషయాల్లో  రాజీ పడకుండా ప్రస్తత ప్రభుతవాం 
వ్వహరిసో్తంది. 

కరోనా మహమామారి కాలంల్ పేదలకు ఆహారాని్ సరఫరా చేయడం లేద్ పలు 
సౌకరా్లను అందించడం ద్వారా.. ప్రభుతవా తన పని విధానాల్లో  సేవా స్ఫూర్త 
ప్రధానమైనదిగా వ్వహరిసో్తంది. మొటటెమొదటిసారి, దేశ అభివృదిధి పథంల్ 
ప్రజలు కూడా భాగసావామ్మై, పాలుపంచ్కునా్రు. పేదవారు, అటటెడుగు 
ప్రజలు, దళ్తులు కూడా తమ గొంతుకలను వినిపించరు. ఈ ఏడేళలో కాలంల్, 
పేద ప్రజలు, రైతులు, అటటెడుగు వారిని కూడా అభివృదిధి పథంల్కి తీసకొచ్చ, వారి 
జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరి్చంది. అదేవిధంగా భారత్ ను మరింత బలమైన 
దేశంగా నిరిమాంచంది. గత ఏడేళలోల్ భారత్  విజయవంతమైన పయనం ఇదే...

స్లభతర వ్యాపార నిర్హణ

పరిశ్రమ అనేది ఆరిథిక వయూవసథికు వెనునాముక. దేశెంలో 
సేనాహపూర్వకమైన వ్తావరణానినా కొలవడానికి 
ఈజ్ ఆఫ్ డూయిెంగ్ బిజనస్(సలభతర 
వ్యూపార నిర్వహణ) కీలకమైన సాధకెంగా 
ఉెంది. సమగ్రమైన, సెంశ్లోష్టమైన సెంసక్రణలను 
చేపట్టడానికి ప్రభుత్వెం చూపన నిబదధిత వలలో అనినా 

విషయాలోలో మెరుగుదల కనిపెంచిెంది. 

ప్రపంచబా్యంకు సులభతర వా్యపార నిరవాహణ 
సూచికలో 2018లో భారత్ రా్యంకు 77 ఉంటే, 

2020 న్టికి 14 సాథిన్లు పెరిగి 63కి చరుకుంద.

దేశ సేవలో ఏడేళ్్ల

01
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విదేశ్ 
విధానం లేద్ 

దేశ భద్రత ఏదనపపాటికీ, ప్రధాన 
మంత్రి నరంద్ర మోదీ ఎలలోప్పుడూ దేశ్నికే 
తొలి ప్రాధాన్ం అనే విధానాని్ నమామారు. 

ఉగ్రవాదం పటలో కనికరం లేని విధానాని్(జీరో 
టలరన్సి) తీసకురావడం, ఆరిటెకల్ 370ను రదు్ద  
చేయడం, ఒకే దేశం ఒకే చటటెం అనే విధానాని్ 

వాస్తవ రూపంల్కి తీసకురావడం వంటి 
చర్లను తీసకునా్రు.

ప్రధాన 
మంత్రి ఉజవాల 

యోజన, జన్  ధన్ యోజన, జీవన్ 
బీమా, జల్  జీవన్ మిషన్, అందరికీ ఇళ్లో , ఇళలో 

కోసం రుణ మాఫీ, ప్రధాన మంత్రి గ్రామీణ్ డిజిటల్ 
సాక్షరత అభియాన్, విదు్త్, రహద్రుల కోసం 

నిబంధనలు వంటి విధానాలు ప్రజల జీవన 
ప్రమాణాలను సలభతరం చేస్తనా్యి. 

న్తన 
భారతంల్ 

అభివృదిధిని ప్ంపందించేందుకు రైలేవా, 
రహద్రులు, జాతీయరహద్రులు, ఇంటర్ట్ 

అనుసంధానాలల్ సరికొత్త మౌలిక 
సదుపాయాలను అభివృదిధి చేసింది. ప్రధాన మంత్రి 

నరంద్ర మోదీ నాయకతవాం కింద, భారత్ 
అభివృదిధి కోసం మౌలిక సదుపాయాల్లో  

ప్రాథమిక మారుపాలను కలిగ 
ఉంది.

అభివృద్ధి కోసం మౌలక 
సద్పాయాలు

అవినీతికి అడుడాకటటు
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ నేతృతవాంల్, 
అవినీతి అనే జబు్ నుంచ భారత్  విముకి్త 

పందింది. ప్రభుతవా వస్తవుల, ఉతపాతు్తల 
వివరాల సేకరణ కోసం జిఇఎం పోరటెల్, 
డి.బి.టి ద్వారా ఖాత్ల్లో కి ప్రత్క్షంగా 
నగదు బదిలీలు, ల్క్ పాల్ వంటి సంసథా 
ఏరాపాట్ వంటి కార్క్రమాలు అవినీతికి 

అడుడు కటటె వేసేందుకు సాయపడాడు యి. బినామి 
లావాదేవీలను నిరూమాలించేందుకు ఒక చట్టె ని్ 
కూడా రూపందించరు. నలలోధనాని్ గురి్తంచేందుకు 
చర్లు కూడా తీసకుంది. నిజాయితీపరులైన 
పను్ చలిలోంపుద్రుల కోసం అధికారులను కలిసే 
అవసరం లేకుండా ఆద్యపను్ మదింపు (ఫేస్ లెస్ 
అసస్ మెంట్ ) అనే సౌకరా్ని్ కూడా ప్రవేశప్టిటెంది. 

మధ్యతరగతి ప్రజలపై దృషిటు
శకి్తవంతమైన, అభిలాషలు కలిగ ఉండే మధ్ తరగతి 
ప్రజలే దేశ వృదిధిని నడిపిసా్తరు. వీరి ఆకాంక్షలను 
నెరవేరి్చనప్పుడే, దేశ్భివృదిధి సాధిస్తంది. వారికి 

సంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు, ప్రధాన 
మంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఇళలో రుణాలపై 
రూ. 2.67 లక్షల వరకు రాయితీని ప్రభుతవాం 
అందిసో్తంది. అదేవిధంగా టర్ 2 నగరాల్లో  
మెట్రో, ఆర్  ఆర్  టిఎస్  సౌకర్ం, మెట్రో–నియో, 

మెట్రో లైట్ సాంకేతికతను ప్రవేశప్టిటెంది. ప్రజా బససి 
రవాణా సేవలను ప్ంచేందుకు బడెజాట్  2021–22ల్ 
రూ.18 వేల కోటలోను కేట్యించంది. ఒక ప్రాంతం 
నుంచ మరో ప్రాంత్నికి తేలికగా ప్రయాణించగలిగతే 
ఉపాధి అవకాశ్లు కూడా మెరుగుపడత్యి. ఇళలో 
కొనుగోలుద్రుల హకు్కలను పరిరక్షించేందుకు రరా 
చట్టె ని్ ప్రవేశప్టిటెంది. 

ఆరోగ్యం..
అందరికీ ఆరోగ్ం అనే హామీని నెరవేర్చందుకు ప్రభుతవాం 
చరిత్రాతమాక నిర్ణయాలను తీసకుంది. బడెజాట్ 2021–22ల్ 
వైద్ రంగానికి కేట్యింపులను 137 శ్తం ప్ంచ 
రూ.2,23,846 కోటలోను కేట్యించంది. దీనిల్ కోవిడ్–19 

టీకాల కోసం కేట్యించన రూ.35 వేల కోట్లో  
కూడా ఉనా్యి. జాతీయ డిజిటల్ ఆరోగ్ మిషన్ తో 
పాట్, బాలో క్ నుంచ నగర సాథా యి వరకు సరికొత్తగా 
వైద్ సదుపాయాలను అందించడానికి, బల్పేతం 
చేయడానికి పలు రకాల చర్లు చేపటిటెంది. 

ఆయుష్టమాన్ భారత్ యోజన కింద సమారు 50 కోటలో మంది 
పేదలకు ఉచతంగా రూ.5 లక్షల వరకు వైద్ చకితసిలు 
అందిస్తంది. సమారు 7,752 జన్  ఔషధి కేంద్రాల ద్వారా 90 
శ్తం వరకు చౌకైన ఔషధాలను రోగులకు అందుబాట్ల్కి 
తెచ్చంది. టీబీ ముక్్త భారత్ అభియాన్, మిషన్ ఇంద్రధనుష్, 
మాతృతవా వందన యోజన వంటి పథకాల ద్వారా వైద్ 
రంగానికి సరికొత్త ఉతే్తజాని్ అందించంది. 
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n సాటె ండప్ ఇండియా, సకన్ సమృదిధి, త్రిపుల్ తలాక్ ను నిషేధించడం, బేటి 
బచవో, బేటి పఢావో, సహాయక పునరుతపాతి్త సాంకేతికత, 24 వారాల వరకు 
ఎంటిపిని (గరభుస్రావం కోసం గరభుద్రణ పరిమితిని) ప్ంచడం, విద్, శ్సత్ర, 
రాజకీయ, వా్పార, క్రీడా వంటి ప్రతి రంగంల్ మహిళలకు సాధికారికత 
కలిపాంచడంవంటి కార్క్రమాలను ప్రభుతవాం చేపటిటెంది. ఉజవాల పథకం కింద 
8 కోటలో మంది మహిళలకు ఎల్ పిజి కనెక్షనులో  ఇవవాబడాడు యి. అని్ విషయాలకు 
ఒకే దగ్గర పరిష్ట్కరం అందించడం కోసం వన్  సాటె ప్ సంటరలోను ఏరాపాట్ 
చేసింది.

     ప్రస్తి సలవులను 12 వారాల నుంచ 26 వారాలకు ప్ంచంది. నారి 
పోరటెల్ ను ఆవిష్కరించంది. మహిళలపై ద్డులు చేసే వారికి కోసం జాతీయ 
డేట్ బేస్ ను ఏరాపాట్ చేసింది. ప్రతే్క పరిసిథాతుల్లో  గరభుస్రావ పరిమితిని 24 
వారాల వరకు ప్ంచంది. మహిళలపై జరుగుతున్ ద్డులను అరికటటెడానికి 
ప్రభుతవాం కఠిన శిక్షలను విధిసో్తంది. 12 ఏళలో ల్పు బాలికలను అత్్చరం 
చేసే్త మరణ శిక్ష విధించడం, అత్్చర కేసల విచరణను వేగంగా 2 నెలల 
ల్పు పూరి్తచేయడం వంటి కఠిన చర్లను తీసకుంది. 

n	 దేశ్నికి అతిప్ద్ద మూలధనం ఏదంటే అది యువత. వీరి కోసం కేంద్ర 
ప్రభుతవాం కొత్త జాతీయ విద్్ విధానం 2020, ఉన్త విద్ల్ 
బహుళ డిగ్రీలతో పరిశోధనలను ప్రోతసిహించడం, నైపుణా్ల భారతం 
– ‘సి్కల్, రీసి్కల్, అప్ సి్కల్’, ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన, 
పిఎం–యువ యోజన, అంకుర భారతం వంటి వాటి ద్వారా వారికి 
పలు అవకాశ్లను అందిసో్తంది.
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దేశానికే తొల ప్రాధానయాం

మహళా శకి ్త
యువతకు అవకాశాలు

 జన్భా దేశంలో 35 ఏళ్ల కంటే 
తకుకొవ వయసున్నవారు 
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స్లభతరమైన జీవనం

శాతం
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దేశ సేవలో ఏడేళ్్ల

సామాజిక 
సాధికారిత

అపూరవామైన 
అభివృదిధి మూలంగా 

సాంస్కకృతిక పరంగా గొపపా, విభిన్ 
వాత్వరణాని్ కలిగన ఈశ్న్ భారతంల్ 
అన్హ్మైన మారుపాలు వస్తనా్యి. బోగబీల్ 
వంతెన నిరామాణం, రహద్రుల సదుపాయాల 
అభివృదిధి, బోడో ఒపపాందంపై సంతకం, శరణారుథాల 
సంక్షోభం కోసంబ్రూ (రియాంగ్) పరిష్ట్కర 
ఒపపాందం, ఎన్ ఎల్ ఎఫ్ టి (త్రిపుర) ఒపపాందం 

ఈశ్న్ంల్ సానుకూలమైన మారుపాను 
తీసకొచ్చయి.

సామాజిక 
నా్యం, సాధికారిత కోసం 

కట్టె బడి ఉండటం, కేంద్ర ప్రభుతవా చేపడుతున్ 
పరివర్తన విధానాలకు కేంద్రంగా ఉంది. దీని కోసం తీసకునే 
కార్క్రమాల్లో , మహిళలకు, అటటెడగు వరా్గ లకు, ఎస్ సి,ఎస్ టి 
విద్్రుథాలకు, వెనుకబడిన తరగతులకు ఆరిథాక సాయం అందించడం, 
మైనారీటెల అభివృదిధికి సమాన అవకాశ్లు కలిపాంచడం, 
దివా్ంగులకు సానుకూలమైన వాత్వరణం, అసంఘటిత వరా్గ ల 

కారిమాకులకు మూలధన మద్దతు, ట్రాన్సి  జెండరలో హకు్కలను 
కాపాడేందుకు కృష్ వంటివి ఉనా్యి. 

పేద ప్రజల వదదు కే అభివృద్ధి
నిజమైన అభివృదిధి ఏమిటంటే పేదలల్ అత్ంత 
పేదవారికి ప్రయోజనాలు చేరుకోవడమే. దీని 
కోసం, కేంద్ర ప్రభుతవాం సవాధార్ గృహాలు, 
గరిజన ప్రాంత ప్రజలకు సౌకరా్లు 

అందించడం, కోవిడ్–19 
కాలంల్ 80 కోటలో మంది 
పేదవారికి ఉచత ఆహార 
ధానా్ల సరఫరా, అదేవిధంగా 

8 కోటలో మంది వలస కూలీలకు ప్రధాన మంత్రి 
గరీబ్ కలా్ణ్ రోజ్ గార్ అభియాన్ ద్వారా 
సాయం వంటి సౌకరా్లను అందించంది. ఒకే 
దేశం, ఒకే రషన్ కారుడు  ద్వారా దేశంల్ ఏ 
ప్రాంతం నుంచైనా లబి్దద్రులు వారి 
ప్రయోజనాలను పందవచ్్చ. పిఎం–సావానిధి 
పథకం కింద వీధి వర్తకులకు రూ.10,000 
వరకు మూలధన రుణాని్ ప్రభుతవాం 
అందజేసో్తంది. 

ఆరిథుక వృద్ధిలో గణనీయ మారు్ప
భారత్ ను 5 ట్రిలియన్ డాలరలో ఆరిథాక వ్వసథాగా మారా్చలని 
ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ లక్షష్ంగా ప్ట్టె కునా్రు. ఈ 
లక్ష్ని్ సాధించడం కోసం, ఒకే దేశం–ఒకే పను్ను 
ప్రవేశప్టిటెంది. తయారీని ప్రోతసిహించడం కోసం కేంద్ర 

ప్రభుతవాం 13 రంగాలకు పిఎల్ ఐ పథకాని్ 
తీసకొచ్చంది. తీవ్ర ఆరిథాక వ్వసథా సంక్షోభం 
నెలకొన్ సమయంల్, మొటటెమొదటిసారి ప్రభుతవాం 
కుటీర, చన్, మధ్ తరహా సంసథాలకు రూ. 6 లక్షల 
కోటలోకు పైగా సహకారాని్ ప్ంచంది. కోవిడ్-19 

కాలంల్, ఆరిథాక వ్వసథా సంక్షోభంల్ ఉన్ప్పుడు జీడీపీకి 15 
శ్తం సమానమైన ఆరిథాక పా్కేజీని అందించ ప్రభుతవాం 
ఆరిథాక వ్వసథాకు మద్దతుగా నిలిచంది. ఫలితంగా కరోనా 
ఉన్ తొలి త్రైమాసికంల్ -23.9 శ్త్నికి పడిపోయిన 
జీడీపీ వృదిధి రట్ తిరిగ వెంటనే కోలుకుంది. మూడో 
త్రైమాసికానికి వచే్చసరికి సానుకూలమైన వృదిధి రట్ 
నమోదంది. ఎఫ్ డీఐలు అని్ సమయాల్లో  కెలాలో  అత్ధికంగా 
నమోదవడంతో, ఆరిథాక వ్వసథా కూడా సరికొత్త ఉతే్తజంతో 
ఆతమానిరభుర్ భారత్  దిశగా పయనిసో్తంది. 

సంతషకరమైన రతైులతనే, 
సమృదధి  భారత్ సాధయాం
ఉతపాతి్త ఖరు్చల్ ఒకటిన్ర రట్లో  ఎంఎస్ పి 
(కనీస మద్దతు ధర)ను ప్ంచడమైనా లేద్ 
2022 నాటికి రైతుల ఆద్యాని్ రండింతలు 

చేయాలనే లక్షష్మైనా లేద్ పిఎం 
కిసాన్ సమామాన్ నిధి కింద పదేళలోల్ 
రైతుల ఖాత్ల్లో కి నేరుగా రూ.7 లక్షల 
కోటలోను బదిలీ చేయడమైనా, అనీ్ 

కూడా రైతుల సంక్షేమం విషయంల్ 
ప్రభుత్వానికి ఉన్ సంకలాపాని్ స్చస్తనా్యి. 
మతసియు, పశుపోషణ, పాడి కోసం ప్రతే్క 
మంత్రితవా శ్ఖను ఏరాపాట్ చేసింది. 
సావాతంత్్ం వచ్చన తరావాత మతసియు సంపద 
కోసం అతిప్ద్ద పథకం ప్రధాన మంత్రి మతసియు 
సంపద యోజనను కేంద్రం ఆవిష్కరించంది. 
పాల ఉతపాతి్తని ప్ంచేందుకు శ్వాత విపలోవాని్ 
ప్రోతసిహించంది. 

10 11 12

13

14

ఈశానయా భారత 
అభివృద్ధికి ప్రాధానయాం  
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గణాంకాలు తపపానిసరిగా ఒక సపాషటెమైన లక్ష్ని్ 
కలిగ ఉండాలి, దీనిల్ ఒకటి శ్స్త్రయ అభివృదిధి 
అయినా, మరకటి ప్రజా సంక్షేమం, దేశ్భివృదిధి 

అయినా ఉండాలి”అని భారతదేశ గణాంకాల పిత్మహుడు పి సి 
మహలన్బిస్ చపాపారు. 

మానవ ప్రయత్ంతో ముడిపడి ఉన్ ఏ రంగానికి అయినా 
ఉపయోగంచ్కోగలిగే కొత్త సాంకేతిక పరిజా్ఞ నంగా గణాంకాలను 
ఆయన అభివరి్ణంచరు. అయితే ఉదే్దశ్్ని్ దృష్టెల్ ఉంచ్కుని 

డేట్ను ప్రణాళ్కబదధింగా సేకరించలని స్చంచరు. గణాంకాల 
రంగంల్ మహలన్బిస్ చేపటిటెన మార్గదర్శక పాత్ర దేశం ప్ద్ద 
ఎతు్తన చేపటేటె సరవాల్లో కనిపిసో్తంది. 

ఏ ప్రాంత్నికి శ్తల గడడుంగులు లేద్ ప్రజారోగ్ విధానం లేద్ 
ప్రజలకు ప్రాథమిక సదుపాయాలు కావాలని విధానకర్తలు ఎలా 
నిర్ణయిసా్తరు? అంటే తెలియని వారికి అది పూరి్తగా ఆశ్చర్మే. 
కానీ, సమాధానం ఏమిటంటే, అధ్యనాలు, డేట్, ఫీడ్ బా్క్ ల 
ఆధారంగానే నిర్ణయం తీసకోవడం జరుగుతుంది. వీటితో 

ఆరిథుకాభివృద్ధిని ప్రోతస్హస్్త న్న 
గణాంకాల డేటా

ప్రజా సంక్షేమం, అభివృద్ పథకాలపై నిర్ణయాలు తీసుకోవడం నుంచి విధానపర నిర్ణయాల వరకు పరిపాలనలో 
ప్రతి ఒకకొ అంశాని్న స్కృశించ గణాంకాల డేట్ మన రోజువారీ జీవితంలో కీలకమైన పాత్ర పోషిసో్తంద. 

గణాంకాల డేట్ను పరిశోధనల కోసం కూడా వాడతారు, ఇద ఆరిథిక వ్యవసథికు ప్రోత్సహం కలిగాసు్తంద. దేశం 
15వ జాతీయ గణాంకాల దనోత్సవాని్న జూన్ 29న జరుపుకుంటోంద. డేట్ సేకరణలో భాగమైన పలు 

విషయాలను పరిశోధకులు అన్వాషించడం నిజంగా ఆసకి్తకరంగా ఉంటుంద. డేట్ సేకరణ సమయంలో 
పరిశోధకులు ఎనో్నసారు్ల పలు ఇబ్ందులను కూడా అధిగమిసు్తంట్రు.

అభివృద్ కోసం గణాంకాలు
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జనాభాకు కావాలిసిన తక్షణ సాథా నిక అవసరాలేమిట తేలికగా అరథాం 
చేసకోవచ్్చ. 

జాతీయ గణాంకాల కారా్లయం, గణాంకాలు, కార్క్రమాల 
అమలు మంత్రితవా శ్ఖ (ఎంఒఎస్ పిఐ)లు దేశవా్ప్తంగా 
గణనీయమైన నెట్ వర్్క కలిగ ఉనా్యి. ఈ నెట్ వర్్క ద్వారా ప్రజా 
సంక్షేమానికి సంబంధించన సమస్లను విధానకర్తలు పరిష్కరించేలా 
సాయపడుతునా్యి. పరిపాలన, ఆరిథాక వ్వసథాల్ని పలు విభాగాల్లో ... 
పరిశ్రమ, మార్కట్ నుంచ ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు విద్, వైద్ం, 
పోషకాహారం, పటటెణ, గ్రామీణ ప్రాంత్ల మధ్ ఆరిథాక అంతరాని్ 
అంతం చేసే వరకు డేట్ కీలక పాత్ర పోష్సో్తంది. సరియైన డేట్ 
సమతుల్ అభివృదిధిల్ సాయం చేస్తంది. 

ఎపపాటికప్పుడు, ప్రభుతవాం వ్వసాయం, వినియోగద్రుల ధరల 
స్చక, ఉతపాతి్త, ద్రవో్ల్ణం, వైద్ం వంటి వాటిపై అధ్యనాలను 
నిరవాహిస్తంది. దీని కోసం ఎంఒఎస్ పిఐ డేట్ను సేకరిస్తంది. భారత 
గణాంకాల వ్వసథాల్ ప్ద్ద మొత్తంల్ శ్ంపుల్ సరవాలు నిరవాహించన 
చరిత్ర జాతీయ గణాంకాల కారా్లయం (ఎన్ ఎస్ ఒ)కి ఉంది. 
భారత్ ల్ విధానాలను రూపకలపాన చేసేందుకు కీలకమైన డేట్ కోసం 
ఎన్ ఎస్ ఒ పలు సామాజిక–ఆరిథాక అంశ్లపై ఇపపాటి వరకు 78 సారులో  
ప్ద్ద మొత్తంల్ శ్ంపుల్ సరవా చేపటిటెంది. 

ప్రతే్క తనిఖీలు, పర్వేక్షణ, ప్రాథమిక క్షేత్ర సాథా యి కారిమాకుల 
పనిని పర్వేక్షించడం, మదింపు చేయడం, క్షేత్ర సాథా యిల్ని 
అధికారులుకు శిక్షణ  ఇవవాడం వంటి వాటి ద్వారా శ్ంపుల్ సరవా 
నాణ్త విషయంల్ ఎన్ ఎస్ ఒ భరోసా కలిపాసో్తంది.
 పి.సి మహలనోబిస్ : భారత గణాంకాల పితామహుడు

భారత్ ల్ ప్రజా సంక్షేమానికి చందిన పలు విభాగాల్లో  గణాంకాలకు 
ప్రాముఖ్త కలిపాంచేందుకు ప్రొఫెసర్ ప్రశ్ంత చంద్ర మహలన్బిస్ 
చేసిన ప్రయత్్లు ఎపపాటికీ ఉత్తమమైనవిగా నిలిచపోత్యి. ప్రొఫెసర్ 
మహలన్బిస్ తన మేధససిను ఉపయోగంచ ఆధునిక అధికారిక 
గణాంకాల వ్వసథాల్ అపలోయిడ్ పరిశోధనను భాగం చేశ్రు. ప్రతి 
ఏడాది ఆయన జయంతి సందరభుంగా జూన్ 29ను జాతీయ గణాంకాల 
దిన్తసివంగా నిరవాహిసా్తరు. భారత పౌరులకు ముఖ్ంగా యువతకు 
సామాజిక-ఆరిథాక విధానాల రూపకలపానల్ గణాంకాల పాత్రను 
తెలియజేయడమే లక్షష్ంగా ఈ దిన్తసివాని్ జరుపుతునా్రు. 

విద్, వైద్, గృహ, మౌలిక సదుపాయల ప్రాజెకుటెలను కలుపుకుని ఏ 
ప్రజా సంక్షేమ పథకం ఆవిష్కరించలనా్, ముందస్తగా ఎంఒఎస్ పిఐ 

మహలనోబిస్ జయంతిని పరసకురించుకుని, 
ఆయన సామారకారథుంగా జూన్ 29ను జ్తీయ 
గణాంకాల ద్నోతస్వంగా నిర్హస్్తనా్నరు

l 2007 నుంచ ప్రతి ఏడాది, ప్రముఖ గణాంక వేత్త 
ప్రశ్ంత చంద్ర మహలన్బిస్ జయంతిని జాతీయ 
గణాంకాల దిన్తసివంగా చేపడుతునా్రు. 
l మహలన్బిస్ జూన్ 29, 1893ల్ కోల్ కత్ల్ 

జనిమాంచరు. కోల్ కత్ల్ని ప్రెసిడెన్సి కాలేజీ 
నుంచ ఆయన భౌతిక శ్సత్రంల్ డిగ్రీని 
పంద్రు. ఆ తరావాత ఉన్త విద్ కోసం 
లండన్  వెళ్లో రు. 
l ప్ద్ద మొత్తంల్ శ్ంపుల్ సరవాలు 

చేయడం కోసం సాంకేతికతలను అభివృదిధి 
చేయడంల్ ఈయన చలా ప్రసిదిధి. ఈ సాంకేతికత 
ద్వారా అత్ధిక జనాభాపై రాండమ్ శ్ంపుల్ ద్వారా సరవా 
నిరవాహించేవారు. 
l ఈ డేట్ ఆధారంగానే పలు పథకాలను, విధానాలను 

రూపందించేవారు. ఈ కొత్త విధానాని్ 1937ల్ బంగాల్ ల్ 
జనపనారకు అమలు చేసి, రాండమ్ శ్ంపుల్ ద్వారా ఎని్ 
ఎకరాలల్, ఎంత పంట ఉతపాతి్త చేశ్రో అంచనావేశ్రు. 

ద్వారా అధ్యనం నిరవాహించ పలు రకాల డేట్ను సేకరించ ప్రభుతవాం 
విశ్ లోష్సో్తంది. డేట్ సేకరణల్ గణాంకాల బృంద సభు్లు కీలక పాత్ర 
పోష్సా్తరు. వీరిని ‘డేట్ యోధులుగా’ పిలుసా్తరు. 

సామాజిక–ఆరిథాక ప్రణాళ్క, విధానాల రూపకలపానల్ డేట్ 
గణనీయమైన పాత్ర పోష్సో్తంది. నమమాకమైన డేట్ లభ్త ఎంతో 
ముఖ్మైనది, తప్పుడు డేట్ సేకరించ ద్ని్ ఉపయోగసే్త, ఫలిత్లు 
తప్పుద్వ పడత్యి, తప్పుడు విధానాల చకు్కలు తెలియకుండానే 
సదీర్ఘకాలం పాట్ వెంట్డుత్యి.   
దీని కోసం క్షేత్ర సాథా యి అధికారులకు సాథా నిక భాషలల్ ఇచే్చ శిక్షణలు 
విస్త ృతంగా ఇవావాలి. అప్పుడైతేనే డేట్ సేకరించేటప్పుడు అవసరమైన 

అభివృద్ కోసం గణాంకాలు
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విధానాలను సరిగా్గ  అమలు చేయగలుగుత్రు. డేట్ సేకరణల్ 
క్షేత్ర సాథా యి అధికారుల పనితీరును పర్వేక్షిస్్త, నాణ్మైన డేట్ను 
పందడం కోసం స్నియర్ అధికారులు డేట్ను పర్వేక్షించే తనిఖీ చేసే 
వ్వసథా కూడా ఉంది. 
డేట్ సేకరణ – చాలా పెద్ద పని   

డేట్ సేకరణ అనేది చలా కషటెమైన పని. ఒక వ్కి్త భాగమయ్్ ఈ 
పనిల్ చలా సారులో  వాత్వరణాలు సానుకూలించకపోవడం, సరవా 
కోసం వెళ్లో లిసిన సథాలాలు సరిగా్గ  ఉండకపోవడం, సరవాల్ పాల్్గ నే 
వారు సహకరించకపోవడం వంటివనీ్ సవాళ్లోగా నిలుస్తనా్యి. 
ప్రజల విశ్వాసం పందిన తరావాతనే డేట్ సేకరణ కోసం గరిజన 
ప్రాంత్లల్ సదూర గ్రామాలకు వెళ్లో లిసి ఉంట్ంది. డేట్ సేకరణల్ 
పాల్్గ న ఒక వ్కి్త తన అనుభవాని్ వివరించరు. ఆయన మాటల్లో నే, 
“నేను అండమాన్ నికోబార్  ల్ ఉన్ప్పుడు సరవాల కోసం చన్ చన్ 
దీవాపాలకు మేము వెళ్లో లిసి రావడం నాకు ఇంకా గురు్తంది. ఆ ప్రాంత్ల్లో  

సరవాలు నిరవాహించడం చలా సవాలుతో కూడుకున్ వ్వహారం. 
మొదట మేము నౌకల్లో  ఒక ప్రాంతం వరకు చేరుకోవాలి. ఆ తరావాత 
అక్కడి నుంచ చన్ పడవ ఎకా్కలి, అది మమమాలి్ చన్ దీవాపాలకు 
తీసకొని వెళ్లోది. డేట్ సేకరించడం కోసం కొని్ రోజుల పాట్ సదూర 
ప్రాంత్ల్లో నే మేము ఉండేవాళలోం. చలా సారులో  డేట్ యోధుల ప్రాణాలు 
ప్రమాదంల్ కూడా పడత్యి” అని తెలిపారు. చలా సందరాభుల్లో  
సరవాల్ పాల్్గ నే వారి (రసాపాడెంటలో) మొరట్తనాని్, మూరత్వాపు 
ప్రవర్తనను ఎదురో్కవాలిసి వస్తంది. మరో డేట్ యోధుడు తనకు ఎదురైన 
అనుభవాని్ పంచ్కుంటూ, “చలా సారులో  వ్కు్తలు తమ మూరత్వాపు 
ప్రవర్తనతోనే సమాచరం ఇసా్తరు, కానీ ఆ సమయంల్ మన విశ్వాసం 
మనం కోల్పాకూడదు.  ఎందుకంటే మనం సేకరించన సమాచరం 
పైనే దేశ ఆరిథాక వ్వసథా ఆధారపడి ఉంట్ందని గురి్తంచలి, కష్టటె లు 
మన పనితీరుకు ఎక్కడా అవరోధంగా నిలువకూడదు”అని తెలిపారు. 
ఆరిథాక సరవాలల్ డేట్ యోధులు ఇచే్చ సమాచరం ఆరిథాక విధానాలు 
రూపందించేటప్పుడు ప్రభుత్వానికి మార్గ నిర్దశం చేస్తంది.  

గణాంకాల స్కరణ అనేద్ నిరంతర ప్రక్రియ...

1. వినియోగద్రుల వ్యం, ఉపాధి, నిరుద్్గం – రండుసారులో
2. సామాజిక వినియోగం (విద్, వైద్ం మొదలైనవి) – రండుసారులో
3. అసంఘటిత తయారీ – రండుసారులో
4. అసంఘటిత సేవలు – రండుసారులో
5. భూమి, పశుగణం – ఒకసారి
6. ఓప్న్ రండ్ – ఒకసారి
7. ప్రతే్క సరవాలు
8. వారిషిక వినియోగద్రుల వ్య, ఉపాధి, నిరుద్్గ సరవాలు

అంతకుముందు విధానం ప్రకారం ఈ సరేవాలకు పదేళ్లకాలం పటేటుద, 
అవేమిటంటే..

కొత్త, విన్త్న విధానం
ప్రస్తతం, అత్ధిక ఫ్రీకెవానీసి డేట్ను ఉతపాతి్త చేయడం కోసం ఎన్ ఎస్ ఒ వారిషిక సరవాలను చేయడం ప్రారంభించంది. దీనిని దృష్టెల్ 
ఉంచ్కునే, ఎన్ ఎస్ ఎస్ ఒ ఏప్రిల్ 2017 నుంచ కంపూ్టర్ అసిసటెడ్ పరసినల్ ఇంటరూవాయుయింగ్ (సిఎపిఐ) అనే విధానాలపై 
నియమితకాల కారిమాక శకి్త సరవా(పిరియాడిక్ లేబర్ ఫ్ర్సి సరవా, పిఎల్ ఎఫ్ ఎస్)ను నిరవాహిసో్తంది. క్షేత్ర సాథా యిల్ని సమాచరాని్ నిక్షిప్తం 
చేయడం కోసం సంప్రద్యంగా వాడే కాగతపు షెడూ్ళలోను ఇది భరీ్త చేస్తంది. అంతేకాక, ఎన్ ఎస్ ఒ కొత్త కార్క్రమాల్లో  భాగంగా 
చటటెబదధిం కాని రంగాలకు చందిన సంసథాల వారిషిక సరవాలు (ఎఎస్ యుఎస్ ఇ), సమయ వినియోగ సరవా(టియుఎస్ ), సేవా రంగంపై 
వారిషిక సరవాలను చేపడుతోంది. డేట్ సేకరణకు, ఫలిత్ల ప్రచ్రణకు మధ్నున్ సమయ అంతరాని్ తగ్గంచేందుకు  కొత్త సాంకేతికత 
విధానాలను ఎన్ ఎస్ ఒ ప్రవేశప్టిటెంది. జిఎస్ ఎస్ ను ఆవిష్కరణ ద్వారా ఇది సాధ్మవుతుంది.
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ఝారం్డ్ ఖనిజాలు, అట వీ సంప ద 
పుష్క లంగా ఉన్ ప్రాంతం.  1855ల్ 
ఈ ప్రాంతం బంగాల్ ప్రెసిడెనీసి 

అధీనంల్ ఉండేది.  ఈ ద టటె మైన అడ వుల్ గరిజ నులు 
నివ సించేవారు.  ఆ కాలంల్ వా్పార మంత్ barter 
system. ఈస్టె ఇండియా కంప్నీ ఈ ప్రాంతంల్ 
అడుగుప్టిటె ప ను్ల ను డ బు్ రూపంల్ వ స్లు చేయ డం 
ప్రారంభించంది.  అమాయ కులైన గరిజ నులు ష్టవుకారలో 
వ ద్ద డ బు్ అప్పు చేసి చలిలోస్తండేవారు.  చలిలోంచ లేని 
ప క్షంల్ వీరి భూముల ను లాకు్కని భూసావాముల కు 
వేలంల్ వాటిని అపపాగంచేవారు.   బ్రిటిష్ వారు సాగస్తన్ 
ఈ ద్పిడీని, సిద్ధి , కాన్్హ , చంద్ , భైర వ్ అనే అన్ ద ముమాలు 
ఎదిరించరు.  జూన్ 30, రాత్రి ద్ద్పు 60,000 మంది 
గరిజ న యువ కులు, విలులో  బాణాలు, క తు్తలూ, కొడ వ ళూళు, 
బ రిసలూ వంటి త మ సాంప్ర ద్య ఆయుధాల తో, ‘పంఛ్ 
క ధియా’ ప్రాంతంల్ చేరారు.     బ్రిటిష్ వారిని 

సా్తంతయా్ ం 
కోసం మొదటి 

గరిజన ఉదయామం  
రండు వంద ల సంవ త్స రాల కు పైగా, బ్రిటిష్ పాల న లో 

మ గిగాన మ న దేశ సావాతంత్య్ పోరాటంలో ఎంద రో 
న్య కుల తా్యగాలు, వారు చిందంచిన ర క్తం, 

ప డిన క ష్టులూ ఉన్్నయి.  వీరిలో కొంత మంద పేరు్ల 
సువ రా్ణక్ష రాల తో లిఖంచ బ డితే కొంత మంద పేరు్ల 

చ రిత్ర పుట లో్ల  దాగుండి పోయాయి.  అటువంటి వీర 
గాథ లు విన్న ప్పుడు ప్ర జ లు అచె్చరువంద క మాన రు.

ప్ర థ మ సావాతంత్్ పోరాటం 1857ల్ జ రిగంద ని 
భావిసా్తము.  అయితే, అంత కు రండు సంవ తసి రాల 
ముందు జూన్ 30, 1855న మ రో తిరుగుబాట్ సంథ్ల్ 

తెగ కు చందిన గరిజనులు జరిపినది వీరి గౌరవారథాం  ఝారం్డ్ ల్ ఈ 
ఉద్ మం జ రిగన ప్రాంత్ని్ సంథ్ల్ ప ర గ ణాగా పిలుసా్తరు.  1855ల్ 
జ రిగన ఈ ఉద్ మానికి గురు్తగా జూన్ 30ను ‘హూల్ దివ స్’ గా 
జ రుపుకొంట్రు.  సంథ్ల్ భాష ల్ ‘హూల్ ’, అన గా ‘ఉద్ మం’ అని 
అరథాం.  

కార్లో మార్్కస్ వ్రాసిన గ్రంథం ‘న్ట్సి ఆన్ ఇండియన్ హిసటె రీ’ల్, 
భార త దేశ మొద టి ‘సంఘ టిత విపలో వ /ఉద ్యమం’గా సంథ్ల్ 
ఉద్ మాని్ వ రి్ణంచరు.  అట్వంటి ఉద్ మాని్ మ రి్చపోవ డం ఎంత 
మాత్రం భావ్ం కాదు.

సావాతంత్్ అమృతోతసి వ వేళ ఈ సంథ్ల్ విపలో వం అందుల్ 
హీరోలైన న లుగురు అన్ ద ముమాలు సిద్ధి , క న్్హ , చంద్ , భైర వ్ , వారి 
ఇద్ద రు చలెలోళ్ళు ఫూల్, జాన్ల గురించ తెలుసకుంద్ం.  ఈ గరిజ న 
వీరులూ, మ హిళ లై ఫూల్, జాన్ల తో స హా ఎంతో మంది వీరులు ఈ 
విపలో వంల్ పాల్్గ ని ప్రాణాలు కోల్పాయారు.  అనా్యాని్ ప్ర తిఘ టిస్్త 
ప్రాణాల ను లెక్క జేయ కుండా, వీరు జ రిపిన పోరాటం, బ్రిటిష్ వారిని 
కుదిపివేసింది, అని ప్ర ధాన మంత్రి న రంద్ర మోదీ అనా్రు.  

హూల్ ద్వ స్ :  జూన్ 30

బ్రిటిష్ చ రిత్ర కారులు గురి్తంచిన 
సిద్ధి , కానూహూ , చాంద్ , భరై వ్ ల 
వీర గాథ లు 

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్జాతీయ ఉద్య మం
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ఎదిరించ డ మే వీరి ధ్్యం.  ఈ వార్త ద్వాన లంలా వా్పించ, 
ఈ ప్రాంతంల్ ప్ద్ద యుదధిం జ రిగంది ఝారం్డ్ ల్ని పాకూర్ 
డివిజ న్ మాత్రమే గాక , బంగాల్ ల్ని మురిషిద్బాద్ , పురూలియా 
ప్రాంత్ల కు కూడా యుదధిం వా్పించంది.  1885 జులై 9న 
చంద్ , భైర వ్ పోరాడుతూ క ను్ మూశ్రు.  సిద్ధి , కాన్్హ  జులై 
26, రాత్రి యుదధి వూ్హా్ని్ చ రి్చంచ డం కోసం త మ గ్రామానికి 
రాగా, బ్రిటిష్ సైనికులు వీరిని దొంగ దెబ్ తీసి అరసటె  చేశ్రు.  
వీరిని బంధించ, గుర్రానికి క టిటె, పంచ్ క ధియా ప్రాంత్నికి 
ఈడు్చకెళ్ళు, చట్టె కి ఉరి తీశ్రాని క థ నం.  సంథ్ల్ విపలో వాని్ 

బ్రిటిష్ వారు నిరా్ద క్షిణ్ంగా, అమానుషంగా అణిచవేసి, 
20,000 మంది గరిజ నుల ను చంపేశ్రు.  ‘మా పాల న 
వ స్తంది, యుదధిం చయ్ండి, లేద్ మ ర ణించండీ’, ‘బ్రిటిష్ 
వారు - మా భూమిని వ దిలి పోవాలి’, ‘ఈ పలాలు మావి’, అని 
నినాద్లు చేస్్త ఎంతో మంది గరిజ నులు ప్రాణాలు విడిచరు.  
ఈ గరిజ న వీరుల ను చంపి, సిగు్గ తో త ల దించ్కోని బ్రిటిష్ 
సైనికుడు లేడ ని  ‘ఏన ల్సి ఆఫ్ రూర ల్ బంగాల్ ’ గ్రంథంల్ 
బ్రిటిష్ చ రిత్ర కారుడు విలియం విలసి న్ హంట ర్ వ్రాశ్రు. 

దీని అరథాం, ‘ఫూల్, జాన్ మీరు పోరాట్నికి సిదధి ప డి 
ఆయుధాల ను ధ రించరు’ అని.  పాకూర్ వ ద్ద సంగ్రామ్ పూర్ 
ల్ని బ్రిటిష్ కేంపుకు వెళ్ళు ఈ వీర వ నిత లు ద్ద్పు 21 
మంది బ్రిటిష్ సైనికుల ను త మ గొడడు ళళు తో న రికి చంపార ని 
అంట్రు.  ఈ పోరాటంల్ ఇద్ద రూ ప్రాణాలు కోల్పాయారు.  
త మ అన్ లైన సిద్ధి , కాను్హ , చంద్ , భైర వ్ ల తో క లసి వీరు 
బ్రిటిష్ వారికి ఎదురు నిలిచ పోరాడారు.  అన్ ల నాయ క తవాం 
తిరుగుబాట్కు ఊత మీయ గా, ప్ర జ ల ల్ ఈ తిరుగుబాట్  
ల క్ష్నీ్, బ్రిటిష్ వారిని ఎదిరించ వ ల సిన అవ స రానీ్ 

వివ రిస్్త, ఈ అక్క చలెలోళ్ళు ఇద్ద రూ, తిరుగుబాట్కు 
తోడపా డాడు రు.  భోగ్ నాథ్ గ్రామం నుంచ ఈస్టె ఇండియా 
కంప్నీ హెడ్ కావారటె ర్ అయిన క ల క త్్త చేర డానికి ఎంతో 
ద్హ దం చేశ్రు.  సంథ్ల్ జాన ప ద గేయాల్లో , గాథ ల్లో  ఈ 
ఇద్ద రిని గురించీ ఇంకా సమా రించ్కుంటూ ఉంట్రు.  ‘ఆమ్ 
ద్ ల టూటె  బోద్్ ఖోల్ హార, బ హ దురీ, ఉడుకేడా’ - మీ 
అన్ ల ను మించ వీరోచతంగా పోరాడార మామా మీరు - అని 
పాడుకుంటూ ఉంట్రు.

అకకు చెల్లళ్ళు - ఫూలో జ్నో

సెంథాల్ వప్ల వెంలో 
పాలుపెంచుకొనని వీర 

వ న్త లు ఫూలో, జనో  అకకు 
చెల్్లళ్ళు.  ‘ఫూలో, జనో, 
ఆమ్ దో తిర్ ర త ల్ రార్ 

రమ్ స కిడా’ - అన్ సెంథాల్ 
గీతెంలో పెంకితూ.
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మారుతున్న భారతం

శ్రీమద్  భగవదీ్గత నుంచ స్ఫూరి్త పందిన డాకటెర్ మల్హర్, ఔద్రా్నికి 
అసలు సిసలైన ఉద్హరణగా నిలుస్తనా్రు. వైద్ ఖరు్చలు 

బాగా ప్రిగనపపాటికీ, మల్హర్  తన రోగులకు కేవలం రూ. 20కే చకితసి 
అందిస్తనా్రు. ఇదే సమయంల్ ఇతర డాకటెరులో  మాత్రం ప్ద్ద మొత్తంల్ 
కనసిలెటెనీసి ఫీజులు వస్లు చేస్తన్ సంగతి తెలిసిందే. 1974ల్ 
ఎంబిబిఎస్ ను పూరి్త చేసిన ఆయన వైద్ వృతి్తని ప్రారంభించరు.  తన 
కెరీర్ ను ప్రారంభించనపపాటి నుంచ గత ఏడాది అకోటె బర్ వరకు కేవలం 
రూ.3ను మాత్రమే కనసిలెటెనీసి ఫీజుగా తీసకునేవారు. ఆ తరావాత గత 
ఏడాదే ఈ ఫీజును రూ.10కు ప్ంచరు. అంతకుముందు మల్హర్ 
రోగులకు రోజంత్ చకితసి చేసేవారు. కానీ, వయస పైబడటంతో, డెబ్భు 
ఏళ్లో  మించడంతో ఇప్పుడు కొని్ గంటలు మాత్రమే రోగులకు చకితసి 
చేస్తనా్రు. తన 40 ఏళలో కెరీర్ ల్ 142 రక్తద్న శిబిరాలను, 62 వైద్ 
శిబిరాలను ఆయన నిరవాహించరు. అత్ధిక ఖరు్చతో కూడుకున్ 
మెరుగైన వైద్ చకితసిలు పేద ప్రజలకు అసలు అందుబాట్ల్ ఉండటం 
లేదు. కానీ, డాకటెర్ మల్హర్  తకు్కవ ఫీజులతోనే వైద్ చకితసిలను ప్రజలకు 
అందిస్్త వారి మన్నలను పందుతునా్రు.  

కరోనా చీకటి సమయంలో మనస్న్న 
మనుషుల వల్ల చిగురిస్్త న్న ఆశలు

కరోన్ మహమా్మరి కాలంలో చాలా మంద సామాన్య పౌరులు అందసు్తన్న సవాచ్ంద సేవలు సూఫూరి్తదాయకంగా 

నిలుసు్తన్్నయి. అంగవైకల్యం ఉన్నప్టికీ, సంత్ దేవ్ సింగ్ చౌహాన్ తన జీతంలో 30 శాతాని్న పీఎం కేర్ ఫండ్ కు 

విరాళంగా అందసు్తన్్నరు. అలాగే, కరా్నటకలోని కలబురగికి చెందన డాకటుర్ మల్హర్ రావు మలే్ల కూడా నిరుపేద 

రోగులకు కేవలం రూ.20 కే వైద్య చికిత్సను అందసు్తన్్నరు.

గత ఏడాది కోవిడ్–19 
మహమామారి దేశంల్ బీభతసిం 

సృష్టెంచనప్పుడు, 85 శ్తం మేర 
అంగవైకల్ంతో ఉన్ సంత్ దేవ్ 
సింగ్ చౌహాన్ దయా హృదయుడిగా 
మారారు. కరోనా మహమామారి తొలి 

దశల్, మారి్చ 2020 నుంచ ఫ్బ్రవరి 2021 వరకు ఏడాదిపాట్ 
తన జీతంల్ 30 శ్త్ని్ పిఎం కేర్ ఫండ్ కు విరాళంగా 
ఇవవానున్ట్టె  ప్రకటించరు. మళీలో కరోనా రండో దశల్ కేసలు 
విపరీతంగా ప్రుగుతుండటంతో, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచ 
మళీలో పిఎం కేర్ ఫండ్ కు విరాళం ఇవవాడం ప్రారంభించరు. 
న్్ఢిలీలోల్ని అఖిల భారత వైద్ విజా్ఞ న సంసథా (ఎయిమ్సి )ల్ 
గ్రూప్ ‘సి’ ఉద్్గగా చౌహన్ పని చేస్తనా్రు. వచే్చ ఏడాది 
మారి్చ వరకు పిఎం కేర్ ఫండ్ కి ఆయన విరాళం ఇవవానున్ట్టె  
తెలిపారు. చౌహాన్ ఉత్తరప్రదేశ్  మౌ జిలాలో ల్ని బహదుర్  పుర్ 
గ్రామానికి  చందిన వ్కి్త. కోవిడ్–19 వ్తిరకంగా చేస్తన్ 
పోరాటంల్ ప్రభుత్వానికి పూరి్త మద్దతు ఇవావాలని, తమ వంతు 
సాయం చేయాలని ఆయన ఇతరులకు కూడా పిలుపునిచ్చరు. 
త్ను చేస్తన్ఈ గొపపా పనిపై సపాందించన ఆయన, ‘‘నాది 
చలా సాధారణ జీవితం. తకు్కవ డబు్తో కూడా నేను నా 
ఖరు్చలను సరు్దకోగలను. కోవిడ్–19 రోగులకు సేవ చేయాలనే 
ఉదే్దశ్ంతో, నా దేశ సేవ బాధ్తలను నిరవారి్తంచేందుకు, నా 
జీతంల్ కొంత భాగాని్ పిఎం కేర్ ఫండ్ కి  నేను విరాళంగా 
అందిస్తనా్ను” అని సంత్ దేవ్ సింగ్ చౌహాన్ తెలిపారు. 

చౌహాన్ ఔదారా్యనికి 
వలు్లవతి్తన ప్రశంసలు 

పేద రోగులకు ఆపదా్ంధవుడిలా డెబ్్ 
ఏళ్ల   డాకటుర్ మల్హర్

సానుకూల దృక్పథం
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మీడియా కార్న ర్ 

పీఎంఓ ఇండియా రాజ్ న్థ్ సింగ్ అమిత్ ష్

దేశ భ విష్ తు్తకు స హాయం:
కోవిడ్ వ లలో ఎంతో మంది పిలలో లు త మ 
త లిలోతండ్రుల ను కోల్పాయారు.  వారికి ప్ర భుతవాం 
అని్ విధాలా స హాయం అందిస్తంది.  PM-
CARES నిధి వీరి విద్ కూ, ఇత ర అవ స రాల కూ 
స హాయం స మ కూరుస్తంది.

ప్ర ధాన మంత్రి నేతృతవాంల్ని ఎన్ డిఎ ఏడు 
సంవ తసి రాల పాల న పూరి్త అయింది.  ఈ 
ఏడు సంవ తసి రాల ల్ దేశం ఎంతో అభివృదిధి 
చందింది.  పేద వారికి ఆరిథాక సాధికార త 
క లిపాస్తంది ప్ర ధాన మంత్రి నాయ క తవాం.

ప్ర ధాన మంత్రి నేతృతవాంల్ని ఎన్ డిఎ ఏడు 
సంవ తసి రాల పాల న పూరి్త అయింది.  ఈ 
ఏడు సంవ తసి రాల ల్ దేశం ఎంతో అభివృదిధి 
చందింది.  పేద వారికి ఆరిథాక సాధికార త 
క లిపాస్తంది ప్ర ధాన మంత్రి నాయ క తవాం.

గ డకొ రీ కారా్యల యం

మంత్రి చొర వ వ లలో కోవిడ్ త రావాత 
బాలో క్ ఫంగ స్ కు ‘ఆంఫ్టెరిసిన్ -బి 
ఎమ లషి న్’ ఇంజ క్ష న్ వారాధి ల్ని జెనెటిక్ 
లైఫ్ సైనెసిస్ ఉతపా తి్త చేసో్తంది.  దేశంల్ 
ఇంత కుముందు ఒక్క కంప్నీ మాత్ర మే 
దీనిని ఉతపా తి్త చేసేది.

ముకా్తర్ అబా్స్ న ఖ్వా

ఆగ సటె  చవరి వారం నుంచ దేశంల్ 
ల క్ష లాది హ స్త క ళ్కారుల కు ఉపాధి 
అవ కాశ్లు క లిపాంచే ‘హునార్ హాథ్’ 
ప్ర ద ర్శ న లు ఏరాపాట్ చేసా్తము.  ‘అమృత్ 
మ హోతసి వ్’ సంద రభుంగా ‘సవా దేశ్, 
సావావ లంబ న్’ అంశంపై ఈ ప్ర ద ర్శ న లు 
ఉంట్యి.

ప్ర హా్లద్ జోషీ

ప్ర ధాన మంత్రి దేశంల్ వా్పార 
ద క్ష త ప్ర గాల ని భావించేవారు.  
వా్పారాని్ సల భ తరం చేయ డానికి 
ఆయ న తీసకువ చ్చన విధానాల వ లలో 
కోవిడ్ స మ యంల్ కూడా ల క్ష ల కోట్లో  
ప్ట్టె బ డులు వ చ్చయి.
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విపలో వ వీరులూ, సావాతంత్్ పోరాట 
యోధులే కాదు, అనేక మంది 

సాహితీవేత్త లూ, ర చ యిత లూ, క వులూ త మ 
ర చ న ల ద్వారా ప్ర జ ల ల్ సావాతంత్్ కాంక్ష 
ర గలా్చరు.  బంకిమ్ చంద్ర చ టపాధా్య 
వ్రాసిన ‘వందేమాత రం’ కాంగ్రెస్ స భ ల ల్ 
పాడేవారు.  నాయ కుల కూ, ప్ర జ ల కూ ఈ 

గీతం ఎంతో స్ఫూరి్తనిచే్చది.  ఖుదీరామ్ బోస్ , 
భ గ త్ సింగ్ , రాజ్ గురు, సఖ్ దేవ్ వంటి విపలో వ 

వీరులు ఉరితీయ బ డే ముందు ఈ గీత్నే్ 
ఆల పించరు.  బంకిమ్ చంద్ర 

చ టపాధా్య ను ‘జాతీయ భావ మహరిషి’గా 
పిలుసా్తరు. ఆయ న 183వ జ యంతి 

సంద రభుంగా ఆయ న కు అంజ లి ఘ టిసో్తంది 
దేశం.

వందే మాత రం 

సుజ లం, సుఫ లం

మ ల య జ -శీత లం, 

స స్య శ్్యమ లం, మాత రం, 

వందే మాత రం

శుభ్ర జ్్యత్స్నా పుల కిత యామినీ, 

పుల్ల కుసుమిత  ద్రుమద ళ 

శోభినీ, 

సుహాసినీం, సుమ ధుర భాషిణం

సుఖ దం, వ ర దం, మాత రం, 

వందే మాత రం, 

వందే మాత రం
జ న నం:  జూన్ 28, 1838
మ ర ణం: ఏప్రిల్ 3, 1894

ప క్ష ప త్రి క

మాత రం

వందే

వందే మాత రం గీతానికి ర వీంద్ర న్థ్ ఠాగూర్ సంగీతం స మ కూరా్చరు.  1896 కాంగ్రెస్ స భ ఈ గీతాలాప న తో 
ప్రంభ మైంద.  ఈ గీతానికి ముగు్లైన మ హాతా్మ గాంధీ ‘‘క వి మాతృభూమిని వ రి్ణసూ్త ఎనో్న విశేష ణాలు వాడారు.  

మాతృభూమి గురించి ఆయన వర్ణనలని్నంటినీ నిజం చయడం ఇప్పుడు మనందరి బాధ్యత’’ అన్్నరు.

జ్తీయ భావ మ హ రిషి
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