ై 16-31, 2021
జుల

సంపుటి 2, సంచిక 2

ఉచిత పంపిణీ కోసం

టోక్యో ఒలింపిక్స్

క్రీడల
కుసుమించే

తు న్న భారత్
క్రీ డా రంగంలో దూసుకెళ్

కార్గిల్

విజయ్ దివస్

మొక్కవోని ధర
ై ్యసాహసాలకు 22 ఏళ్ళు
మంచు పర్వతాల్లో జరిగే యుద్ధాల్లో ఎత్తులో ఉన్న
సైన్యానికి గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
శత్రువు 18000 అడుగుల నుంచి దాడి
చేస్తున్నప్పుడు విజయావకాశాలు తక్కువే ఉంటాయి.
ఇదే పరిస్థితిని భారత సైన్యం 22 ఏళ్ళ క్రితం
ఎదుర్కొంది. అయితే, అన్ని అవరోధాలనూ
అధిగమించి విజయాన్ని కైవసం చేసుకొంది. ఎత్తైన
పర్వతాలలో జరిగే ఇటువంటి యుద్ధాలలో విజయం
పొందడం అనేది చాలా అరుదు. శ్రతువు కురిపిస్తున్న
గుళ్ళ వర్షా న్ని తట్టు కొని నిలబడి మన సైనికులు
వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకోవడానికి తమ
ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు. జులై 26, 1999న
భారత్ విజయంతో కార్గిల్ యుద్ధం ముగిసింది.
కార్గిల్ యుద్ధ 22వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, మన
దేశం గర్వించేలా పోరాడిన సైనికులందరికీ దేశం
సెల్యూట్ చేస్తోంది.

పర్వత శిఖరాల నుంచి శత్రువు మనపై దాడి
చేసినప్పుడు, మన సైన్యం క్రింద నుంచే
పోరాటం చేసింది. శత్రువుకు వ్యూహాత్మక
అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ, మొక్కవోని ధైర్య
సాహసాలు ప్రదర్శించి, భారత సైన్యం
విజయం పొందింది. దేశ ప్రజలందరి
తరఫునా, మన వీర సైనికులకూ, భరత మాత
రక్షణకు వీర పుత్రులను జన్మనిచ్చిన వారి
మాతృమూర్తులకూ ప్రణమిల్లుతున్నాను.
-నరేంద్ర మోదీ
ప్రధాన మంత్రి

లోపలి పేజీల్
లో

జాతి ఉద్యమంగా మారిన క్
రీ డలు
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సంపాదకుడు
జైదీప్ భట్నాగర్,
ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ జనరల్,
పత్రికా సమాచార కార్యాలయం,
న్యూఢిల్లీ
కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్
సంతోష్ కుమార్

టీమ్
విభోర్ శర్మ
చందన్ కుమార్ చౌదరి
సుమిత్ కుమార్(ఇంగ్లీష్), అనిల్
పటేల్(గుజరాతి)
కొటేరు శ్రావణి (తెలుగు), నదీమ్
అహ్మద్(ఉర్దూ),
సోనిత్ కుమార్ గోస్వామి (అస్సామీ),
వినయ పి.ఎస్(మలయాళం)
డిజైనర్ టీమ్
శ్యామ్ శంకర్ తివారి
రవీంద్ర కుమార్ శర్మ
దివ్యా తల్వార్
అభయ్ కుమార్ గుప్తా

ప్రచురణ, ముద్రణ
సత్యేంద్ర ప్రకాష్, ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్
జనరల్, బిఒసి
బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ & కమ్యూనికేషన్
తరఫున
ముద్రణ
ఇన్ఫినిటీ అడ్వర్టైజింగ్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్
లిమిటెడ్, ఎఫ్బీడీ–వన్ కార్పొరేట్ పార్క్,
10వ ఫ్లోర్, న్యూఢిల్లీ–ఫరిదాబాద్ బోర్డర్,
ఎన్హెచ్–1, ఫరిదాబాద్–121003.

పతాక
శీర్షి క

ఇంటర్వ్యూ:

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

భారత్ను అతిపెద్ద క్రీడా దేశాలలో అగ్రభాగంలో నిలబెట్టాలని ఎన్నో ఆశలుంటాయి.
పేజీ 12–20
కేంద్ర మంత్రి వర్గం పునర్వ్యవస్థీకరణ కాక ముందటి క్రీడలు, యువజన వ్యవహారాల శాఖ
పేజీ 21–23
సహాయ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు

నమ్మకం, ప్
రో త్సాహకాలతో కూడిన సంస్కరణలు

ప
టా త్మక పథకం
్ర తిష్

కరోనా మహమ్మారి సమయంలో కూడా ప్రతికూల పరిస్థితులను అవకాశంగా
మలుచుకోవడం ద్వారా, కొత్త ఆలోచనలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా,
జాతి నిర్మాణానికి సంబంధించి నూతన భారతం ఒక సరికొత్త మార్పును
చూస్తోంది. ఈ మార్పు మోదీ ప్రభుత్వానికి ఒక హాల్మార్కుగా నిలిచింది.
పేజీ 6–8

వృద్ధులకు ఆర్థి క
స్వాతంత్య్రం

వయో వృద్ధుల సాధికారత కోసం
ప్రభుత్వం పలు చర్యలు
పేజీ 24–25

ై నపుణ్య భారతం

ఆరోగ్యకరమైన భారత్ కోసం
యువతకు నైపుణ్యాల శిక్షణ

కమ్యూనికేషన్ చిరునామా,
ఈ–మెయిల్ :

రూమ్ నెంబర్ –
 278, బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్
& కమ్యూనికేషన్, 2వ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్,
న్యూఢిల్లీ-110003

response-nis@pib.gov.in

ఆర్ఎన్ఐ దరఖాస్తు నంబర్: DELTEL/2020/78829

‘స్కిల్, రీ-స్కిల్, అప్-స్కిల్(నైపుణ్యం,
నైపుణ్యానికి మెరుగు, నైపుణ్య వికాసాలు)’
అనే మంత్రానికి ఎంతటి ప్రాధాన్యం ఉందో
కోవిడ్ మహమ్మారి కాలం రుజువు చేసింది.
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సంపాదకీయం

సాదర నమస్కారం,
కొత్త టీకా విధానంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలి రోజే దేశవ్యాప్తంగా 86 లక్షల కోవిడ్–19 టీకా మోతాదులను వేసి కరోనా
మహమ్మారిపై తనకున్న పోరాట సంకల్పాన్ని సూచించింది. టీకా కార్యక్రమంలో భారత్ ఇతర దేశాల కంటే ముందంజలో ఉంది.
కోవిడ్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ముందు వరుస ఉద్యోగులకు (ఫ్రంట్ లైన్
వారియర్స్ కు) నైపుణ్యాల శిక్షణ ఇస్తూ భవిష్యత్ కోసం సన్నాహాలు ప్రారంభించింది.
దేశాన్ని అన్ని రంగాలలో వేగవంతమైన అభివృద్ధి బాట పట్టించేందుకు భారతీయ యువత ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.
మన దేశ యువత వినూత్న ఆవిష్కరణలు, సాంకేతికత నైపుణ్యాలు కరోనా మహమ్మారిని సమరవ్థ ంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు
దేశానికి సాయం చేస్తున్నాయి. ఒలింపిక్స్లో కూడా భారత్ తన సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ కార్యక్రమంపై క్రీడాకారులు
చూపుతున్న ఉత్సాహం, ఉల్లా సం నిజంగా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. దేశం తరఫున ఒలింపిక్స్లో ప్రాతినిధ్యం వహించేందుకు
మారుమూల గ్రామాలు, చిన్న చిన్న పట్ట ణాల నుంచి ఎంతో మంది క్రీడాకారులు ఎన్నో సవాళ్లను, అడ్డంకులను ఎదుర్కొని ఈ క్రీడా
ఉత్సవంలో పాల్గొంటున్నారు. ఈ టోక్యో ఒలింపిక్స్లో తన క్రీడాకారులపై భారత్ఎన్నో ఆశలను పెట్టు కుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న
క్రీడాకారులను గుర్తించి, వారి భవిష్యత్ను మరింత ప్రకాశవంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు కార్యక్రమాలను కూడా
ఆవిష్కరించింది. ‘ఖేలో ఇండియా’ లాంటి కార్యక్రమాలను, పథకాలను ప్రత్యేకంగా ఒలింపిక్స్లో పాల్గొ నే క్రీడాకారుల అవసరాల
కోసం లేదా మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న క్రీడా ప్రతిభను గుర్తించడంపై దృష్టి సారించాయి. దేశంలో సరికొత్త క్రీడా సంస్కృతిని
అభివృద్ధి చేయడంలో ఇవి ప్రోత్సాహకరమైన ఫలితాలను అందిస్తున్నాయి. క్రీడలు ప్రస్తుత సమాజానికి, దేశానికి జీవన విధానంగా
మారాయి. టోక్యో ఒలింపిక్స్లో పాల్గొ నే మన క్రీడాకారుల విశేషాలపై, క్రీడల ద్వారా ప్రపంచంలో భారత్ ఒక మృదువైన శక్తిగా,
అంటే ఎలాంటి బలవంతాలు లేకుండా ఇతర దేశాలను తమ వైపుకి ఆకట్టు కునే దేశంగా మారాలనుకోవడంపై ఈ సంచికలో పతాక
శీర్షికను అందిస్తున్నాం.
వయో వృద్ధు ల సాధికారతే లక్ష్యంగా ఉన్న ప్రధాన మంత్రి వయ వందన యోజన, నిజాయితీపరులైన పన్ను చెల్లింపుదారుల
కోసం ఈ–ఫైలింగ్ 2.0 ఆవిష్కరణ, భూ పరిరక్షణపై భారత్కు ఉన్న నిబద్ధతను ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికపై పునరుద్ఘాటించడం, కరోనా
మహమ్మారి సమయంలో సరికొత్త ఆశగా చిగురించిన యోగా, దేశంలో తీసుకొచ్చిన పలు సంస్కరణలను ప్రస్తావిస్తూ ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక బ్లా గ్ వంటివి ఈ సంచికలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉన్నాయి. అదే విధంగా గ్రామీణ భారతానికి ఆశీర్వచనంగా,
తక్కువ ధరకే జీవిత కాలం పాటు ఉచితంగా వినోద కార్యక్రమాలను అందిస్తూ డి.టి.హెచ్ ప్రపంచంలో డి.డి ఫ్రీ డిష్ అగ్రగామిగా
ఎదిగింది.
అమృత్ మహోత్సవ్కార్యక్రమాల్లో భాగంగా.. తమ కలానికి ఉన్న శక్తితోనే స్వాతంత్య్ర సముపార్జనా కాంక్ష మరింత ఉట్టిపడేలా
చేసిన ఇద్దరు మహోన్నతమైన వ్యక్తులు– లోకమాన్య తిలక్, మున్షి ప్రేమ్చంద్ల జీవన విధానాలను ప్రజల్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు కృషి
చేశాం. భారత రత్న పురస్కారాన్ని దక్కించుకున్న ఒకే ఒక్క పారిశ్రామిక వేత్త జెఆర్డి టాటా పై ప్రత్యేక కథనాన్ని కూడా ఈ సంచికలో
ప్రచురించి, సమాజానికి ఏదైనా తిరిగి ఇవ్వాలనే సందేశాన్ని అందిస్తున్నాం.
కోవిడ్ సూచనలను అనుసరిస్తూ సురక్షితంగా ఉండండి, మాకు మీ సలహాలను అందిస్తూ ఉండండి.
అడ్రస్ : రూమ్ నెం-278 బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
రెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ – 110003
e-mail: response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భట్నాగర్)
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ఈ పత్రిక తాజా సంచికలో ఎంపిక చేసిన అంశాలు
చాలా సమాచారయుక్తంగా ఉన్నాయి. వ్యాధులపై
పోరాడేందుకు రోగనిరోధకతను పెంచుకునేందుకు
దేశ ప్రజలు యోగాను అనుకరించాలి. సబ్జెట్
అంశాలు చాలా ప్రశంసనీయంగా, సమాచార
యుక్తంగా ఉంటున్నాయి. ఇలాంటివి మరిన్ని
చదివేందుకు నేను ఇష్ట పడుతున్నాను.
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మన చరిత్రలో గొప్ప పండితుల్లో ఒకరైన మహర్షి పంతజలికి
నివాళి అర్పిస్తూ....అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ
ఇచ్చిన ఎన్ఐఎస్ ప్రస్తుత సంచికను నేను పొందడం చాలా
సంతోషంగా అనిపించింది. యోగా సాధన ద్వారా శరీరాన్ని నిత్యం
సంరక్షించుకోవడంతో పాటు, సరియైన జీవనశైలిని పొందుతూ....
మానవ జీవితానికి అంతిమంగా కావాల్సిన ఆరోగ్యకరమైన,
సంతోషకరమైన జీవనాన్ని పొందవచ్చు. ప్రాణాంతకమైన కోవిడ్
మహమ్మారి ఇంకా మనల్ని విడిచి పోలేదనే సందేశాన్ని మీరు అంతే
విజయవంతంగా ప్రజల్లోకి చేర్చారు. కానీ మన కరోనా యోధుల
చిత్రాలు, విశ్లేషణలు అంత ఆత్మసంతృప్తిని కలిగించలేదు. గత
సంఘటనల నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలు, సంతోషకరమైన లేదా
బాధాకరమైన సేవలు దేశానికిగుర్తుగా ఉంటాయి. అత్యయిక పరిస్థితి
శకాన్ని ఒక్కసారి వెనక్కు తిరిగి చూసుకుంటే, ప్రజాస్వామ్యం యొక్క
ప్రాముఖ్యత, ప్రజల భాగస్వామ్యం అర్థమవుతుంది.

జగ్దీశ్ శర్మ

jagdishsharma@ignou.ac.in

మీ సలహాలను పంపించే
కమ్యూనికేషన్ చిరునామా,
ఈ-మెయిల్:

రూమ్ నెం-278, బ్యూరో ఆఫ్ అవుట్రీచ్ అండ్
కమ్యూనికేషన్, రెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్,
న్యూఢిల్లీ – 110003

response-nis@pib.gov.in

Khalidhera786@gmail.com

వివిధ అంశాలపై పరిజ్ఞానం పొందేందుకు న్యూ
ఇండియా సమాచార్ మంచి విజ్ఞాన గని. ఇది
చాలా ఉపయోగకరంగా, దీనిలోని అంశాలు చాలా
ప్రత్యేకంగా, భాష అద్భుతంగా ఉంటోంది. తాజా
అంశాలను అందించేందుకు ఈ మంచి పనిని
కొనసాగించగలరు. మున్ముందు కాలంలో మరింత
విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను.
జ్యోతి పాండే

Jyotipandey0102@gmail.com
విభిన్న అంశాలపై సమాచారాన్ని తీసుకురావడం
ద్వారా నాలాంటి ఔత్సాహికులకు తాజా అంశాలను
తెలియజేసేందుకు చేపట్టిన అత్యుత్తమ కార్యక్రమం
ఇది. నిజంగా, నేను ఈ పత్రికను ఎప్పటికీ
చదువుతూనే ఉంటాను. భవిష్యత్లో తీసుకురాబోయే
సంచికలకు శుభాకాంక్షలు.
Harshruhi12@gmail.com

జాతి ప్రాముఖ్యతకు సంబంధించిన అన్ని
విషయాలను పాఠకులకు తెలియజేస్తున్నందుకు
న్యూ ఇండియా సమాచార్ మొత్తం సంపాదకీయ
బృందానికి ధన్యవాదాలు. మీ పత్రిక ఎంతో గొప్ప
పని చేస్తోంది. భారతదేశం మొత్తానికి మరొక్కసారి
ధన్యవాదాలు.
వృతిక తోరియా

vrutikathoria@gmail.com
న్యూ ఇండియా సమాచార్ జులై 16–31, 2021 3

సంక్షిప్త
లు
Newsవార్త
Briefs

సురక్షి తమైన, భద్రమైన డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థ కోసం

డి

జాతీయ హెల్ప్ ై లన్

జిటల్ చెల్లింపులకు ప్రాధాన్యత పెరుగుతూ ఉంటుండటంతో, కేంద్ర
ప్రభుత్వం సురక్షితమైన డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థను అందించడం
కోసం పలు కార్యక్రమాలను చేపడుతోంది. సైబర్ మోసాల వల్ల తలెత్తే ఆర్థిక
నష్టా లను అరికట్టేందుకు, హోమ్ మంత్రి అమిత్ షా జాతీయ హెల్ప్లైన్
155260ను, అదేవిధంగా ఫిర్యాదులు సేకరించేందుకు ఒక నివేదన వేదిక
(రిపోర్టింగ్ ప్లా ట్ఫామ్)ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. ఈ జాతీయ
హెల్ప్లైన్, నివేదన వేదికలు సైబర్ మోసాలలో నష్ట పోయిన వ్యక్తులు తమ
ఫిర్యాదులను నివేదించేందుకు ఒక వ్యవస్థలాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇవి
వారు కష్టపడి సంపాదించిన సంపదను కోల్పోకుండా అరికడతాయి. ఈ
హెల్ప్లైన్ నెంబర్ను ప్రస్తుతం ఏడు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు
(చత్తీస్ ఘడ్, ఢిల్లీ, మధ్య ప్రదేశ్, రాజస్తాన్, తెలంగాణ, ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తర్
ప్రదేశ్)లలో వాడుతున్నారు. దేశ జనాభాలో 35 శాతం మందికి పైగా ఇది
అందుబాటులో ఉంది. ఆవిష్కరణ అయిన రెండు నెలల్లోనే హెల్ప్లైన్
155260 నెంబర్, మోసగాళ్ల చేతుల్లోకి చేరుకోకుండా
రూ.1.85 కోట్లకు పైగా నగదును కాపాడింది. హెల్ప్లైన్, దీని
సంబంధిత ప్లా ట్ఫామ్ ఎలా పనిచేస్తాయంటే...
సైబర్ మోసానికి గురైన వ్యక్తులు హెల్ప్లైన్ నెంబర్
155260కు కాల్ చేయాలి. ఇది సంబంధిత రాష్ట్ర

పద్మ పురస్కారాలకు సెప్టెంబర్
15 వరకు నామినేషన్
లు

స

మాజ సంక్షేమానికి, దేశానికి నిశ్శబ్దంగా సేవ చేస్తోన్న
గుర్తింపు ఎరుగని హీరోలను గౌరవించడానికి కట్టు బడిన
కేంద్ర ప్రభుత్వం, పద్మ పురస్కారాలను ప్రజల ‘పద్మ’
పురస్కారాలుగా మార్చింది. పద్మ పురస్కారాలు 2022కు
నామినేషన్లు స్వీకరించే చివరి తేదీగా సెప్టెంబర్ 15, 2021గా
నిర్ణయించింది. ఈ పురస్కారాలను మూడు విభాగాల్లో
ఇస్తారు. అవి పద్మ విభూషణ్, పద్మ భూషణ్, పద్మ శ్రీ.
ఏదైనా రంగంలో అసాధారణమైన సేవ, పనితీరు కనబర్చిన
వారికి గుర్తింపుగా ఈ అత్యున్నత పురస్కారాన్ని ఇస్తారు.
1954లో నెలకొల్పిన ఈ పద్మ పురస్కారాలను, ప్రతి ఏడాది
గణతంత్రం దినోత్సవ సందర్భంగా ప్రకటిస్తారు. పద్మ పురస్కారాల
నామినేషన్లను కేవలం ఆన్లైన్లోనే పద్మ అవార్డ్స్ పోర్టల్ l https://
padmaawards.gov.in లో స్వీకరిస్తారు. ఈ పురస్కారాలకు
సంబంధించిన నిబంధనలు https://padmaawards. gov.in/
AboutAwards.aspx. అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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పోలీసుల నిర్వహణలో ఉంటుంది.

పోలీసు నిర్వహణాధికారి మోసపూరిత లావాదేవీ వివరాలను
రాసుకుంటారు. అదేవిధంగా కాల్ చేసిన వారి ప్రాథమిక
సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ వివరాలను టిక్కెట్
రూపంలో సిటిజెన్ ఫైనాన్షియల్ సైబర్ఫ్రాడ్ రిపోర్టింగ్, మేనేజ్మెంట్
సిస్టమ్లో నమోదు చేస్తారు.
ఆ టిక్కెట్ వివరాలు వెంటనే సంబంధిత బ్యాంకులు, వ్యాలెట్లు ,
మర్చంట్లకు వెళ్తాయి. అవి బాధితుని బ్యాంకు లేదా వాలెట్ ఎక్కడి
నుంచి నగదును కోల్పోయారో దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఫిర్యాదు అందినట్టు బాధిత వ్యక్తికి ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో ధ్రువీకరణ
వెళ్తుంది. ఆ నెంబరు ఆధారంగా మోసానికి సంబంధించిన పూర్తి
వివరాలు 24 గంటల్లో నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్లో
(https://cybercrime.gov.in/) నమోదు చేయాలని
సూచిస్తుంది.
రిపోర్టింగ్ పోర్టల్లోని వివరాల ఆధారంగా సంబంధిత
బ్యాంకు ఆ ఫిర్యాదు (టిక్కెట్)ను తన అంతర్గత వ్యవస్థ ద్వారా
తనిఖీ చేస్తుంది.

బంగారానికి హాల్మార్క్
తప్పనిసరి

బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లకు వినియోగదారులు చూపించే ఆసక్తి
సుపరిచితమే. బంగారం కొనడమంటే కేవలం అది ఒక అలంకరణగానో,
ఆభరణంగానో లేదా సామాజిక హోదాకు గుర్తింపుగానో కాకుండా.. ఆర్థిక
కష్టా ల సమయంలో ఆదుకునేందుకు, భవిష్యత్కు ముఖ్యమైన పెట్టు బడి
సాధనంగా వినియోగదారులు భావిస్తుంటారు. మహిళలు, చాలా మంది
గృహిణులు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు బంగారాన్ని పెట్టు బడికి
ఉత్తమమైన ఎంపికగా భావిస్తారు. వివాహాది
కార్యక్రమాల్లో కూడా బంగారు ఆభరణాలను
బహుమతిగా ఇవ్వడం భారతీయ సంప్రదాయంలో
ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే, నకిలీ లేదా కల్తీల
నుంచి ప్రజలను కాపాడాలనే లక్ష్యంతో, కేంద్ర ప్రభుత్వం
బంగారానికి హాల్మార్కింగ్ను తప్పనిసరి చేసింది. ఇది వినియోగదారులకు
స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని అందిస్తుంది. ఆభరణ వర్తకదారుల విశ్వసనీయతనూ
పెంచుతుంది. కల్తీ లేదా నకిలీ బంగారపు మోసాల విషయంలో
వినియోగదారుల భయాలను తొలగించి, వారికి సంతృప్తిని కలుగజేస్తుంది.
మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ లింక్ను సందర్శించండి:
https://pib. gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1727661

ప్ర పంచ నాయకులందరిలో ప్ర ధాని మోదీకి ఆమోద రేటింగ్ అత్యధికం

ఆ

మోద రేటింగ్ల విషయంలో ఇతర ప్రపంచ అధినేతలతో పోలిస్తే మన ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అగ్రస్థా నంలో నిలిచినట్టు అమెరికా డేటా ఇంటెలిజెన్స్
సంస్థ మార్నింగ్ కన్సల్ట్ నిర్వహించిన తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ప్రధాన మంత్రి
మోదీ ప్రపంచస్థా యి ఆమోద రేటింగ్ (గ్లోబల్ అప్రూవల్ రేటింగ్) 66 శాతంగా ఉంది. ఈ
రేటింగ్ అమెరికా, యుకె, రష్యా, ఆస్ట్రేలియా, ఫ్రాన్స్, కెనడా, బ్రెజిల్, జర్మనీ వంటి 13కి
పైగా దేశాల అధినేతల కంటే ఎక్కువగా మోదీకే ఉంది. ఈ రేటింగ్ ప్రకారం, అమెరికా
అధ్యక్షుడు జో బైడెన్, జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఏంజెలా మెర్కెల్, కెనడా ప్రధాన మంత్రి ట్రూడో,
ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మాక్రోన్లు కూడా ప్రధాన మంత్రి మోదీ కంటే వెనుకనే ఉన్నారు.

సూడాన్లో భారత
శాంతి భద
్రతా దళాలకు
ఐక్యరాజ్యసమితి పతకాలు

8 శాతం పెరిగిన కెవిఐసి అమ్మకాలు

ప్రతికూల పరిస్థితులను కూడా అవకాశాలుగా ఎలా మార్చుకోవచ్చో
మన గ్రామాల్లోని ప్రజల కష్ట పడే తత్వం తెలియజెప్పింది. కరోనా
మహమ్మారి సమయంలో కూడా, ఖాదీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల కమిషన్
(కెవిఐసి) ఎన్నడూ లేనంతగా రికార్డు స్థా యిలో అమ్మకాలను
నమోదు చేసింది. స్వావలంబన భారత్, వోకల్ ఫర్ లోకల్ పిలుపు
ఈ రంగానికి మరింత ప్రోత్సాహకరంగా నిలిచింది. ఖాదీ ఈ–
పోర్టల్, మాస్కులు, ఖాదీ ప్రకృతి రంగులు, చేతి శానిటైజర్లు వంటి
ఆవిష్కరణా కార్యక్రమాలు కరోనా మహమ్మారి సమయంలో కూడా
కెవిఐసి ఆదాయం పెరిగేందుకు దోహదం చేశాయి.
2020–21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, కెవిఐసి రూ. 95,741 కోట్లు
స్థూ ల వార్షిక ఆదాయం. గత ఆర్థిక సంవత్సరం 2019–20లో
ఈ ఆదాయం రూ. 88,887 కోట్లు గా ఉంది. అంటే 7.71 శాతం
పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. అదే విధంగా 2020–21లో
గ్రామీణ పరిశ్రమల ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు రూ. 92,214.03 కోట్లకు
పెరిగాయి. ఇవి 2019–20లో రూ. 84,675.29 కోట్లు . 2015–
16తో పోల్చుకుంటే, మొత్తం ఖాదీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల రంగాల
ఉత్పత్తి 2020–21లో 101 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. స్థూ ల
అమ్మకాలు ఇదే కాలంలో 128.66 శాతం పెరిగాయి.

భా

రత సైన్యం ధైర్యం, విశ్వసనీయతలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా
ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. సరిహద్దు ల భద్రత
విషయాల్లో, కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో సాయం
చేసేందుకు ముందంజలో నిలవడంలో, శాంతి భద్రతా దళాలుగా
ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన సేవలను అందించే విషయంలో
భారత్ సైన్యం చూపుతున్న శౌర్యం విశ్వవ్యాప్తంగా గుర్తింపు
పొందుతోంది. భారత సైన్యం తాజాగా మరో అరుదైన గుర్తింపును
దక్కించుకుంది. దక్షిణ సూడాన్లో ఐక్యరాజ్య సమితి మిషన్
(యుఎన్ఎంఐఎస్ఎస్) లో సేవలందించేందుకు వెళ్లిన 135
మంది భారత శాంతిభద్రతా దళాలు అత్యుత్తమ పనితీరు
కనబరచడంతో ప్రతిష్టా త్మకమైన ఐక్యరాజ్యసమితి పతకాలను
అందుకున్నారు. ఐక్యరాజ్య సమితి శాంతిభద్రతా కార్యకలాపాల్లో
సైనిక సహకారాలు ఎక్కువగా అందిస్తున్న దేశాల్లో భారత్ ఒకటి.
ప్రస్తుతం 12 ఐక్యరాజ్య సమితి మిషన్లలో ఎనిమిదింటిలో 5,500
మంది భారతీయ సైనికులు తమ సేవలను అందిస్తున్నారు.
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పిఎం బ్లాగ్

నమ్మకంతో చేపట్
టి న
సంస్కరణలు, ప్
రో త్సాహకాలు

కరోనా మహమ్మారి సమయంలో కూడా ప్రతికూల పరిస్ థితులను అవకాశంగా మలచుకోవడం ద్వారా, కొత ్త
ఆలోచనలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా, జాతి నిర్మాణానికి సంబంధించి నూతన భారతం ఒక సరికొత ్త మార్పును
చూస ోం్త ది. కేంద్ర–రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యం, నిర్మాణాత్మక విధానాల రూపకల్పన లేదా పౌరులను ప్రోత్సహించేందుకు
సమర ్థవంతమైన నాయకత్వాన్ని అందించడం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాఖ్య విధానాన్ని బలోపేతం చేస ోం్త ది.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన అభిప్రాయాలను సామాజిక మాధ్యమం –‘లింక్ డ్ ఇన్’పై దేశ యువత, నిపుణులతో
పంచుకున్నారు.

కో

నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

విడ్–19 మహమ్మారి విధానాల రూపకల్పనలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వాలకు సరికొత్త సవాళ్లను తీసుకొచ్చింది.
అందుకు భారత్ కూడా ఏమీ అతీతం కాదు. స్థిరత్వం దెబ్బ తినకుండా ప్రజా సంక్షేమానికి అవసరమైన వనరులను
సమీకరించుకోవడం ఆ పెను సవాళ్లలో ఒకటి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వాలన్నీ ఆర్థిక సంక్షోభం ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో
భారత దేశానికి చెందిన రాష్ట్రాలు మాత్రం 2020–21లో ఎలా తమకు అవసరమైన నిధులు సమకూర్చుకోగలిగాయో మీకు
తెలుసా?

2020–21లో రాష్ట్రాలు అదనంగా రూ.1.06 లక్షల కోట్ల నిధులను సమకూర్చుకోగలిగాయంటే
మీకు నిజంగా ఆశ్చర్యం కలుగవచ్చు.
కేంద్ర–రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యం పునాదిగా అనుసరించిన వైఖరి వల్ల నే ఇలా అధిక మొత్తంలో వనరులను అందుబాటులో
ఉంచడం సాధ్యమైంది. కోవిడ్–19 మహమ్మారి సమయంలో, మా ఆర్థిక విధానాలను రూపొందించినప్పుడు, ‘అందరి
విషయంలో ఒకే తరహా వైఖరి’ పరిష్కారాలు అనుసరించడం సాధ్యం కాదనే విషయాన్ని ప్రధానంగా మేము దృష్టిలో
ఉంచుకున్నాం.
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ఖండాతర కోణాలున్న ఒక సమాఖ్య దేశం కోసం రాష్ట్ర
ప్రభుత్వాలు సంస్కరణలు చేపట్టడాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ జాతీయ
స్యి
థా లో విధానపరమైన చర్యలు రూపొందించడం వాస్తవంగా
సవాలుతో కూడుకున్న విషయమే. కానీ మన సమాఖ్య వ్యవసలో
్థ ని
శక్తిపై మాకు నమ్మకం ఉంది. కేంద్ర–రాష్ట్ర భాగస్వామ్య స్పూర్తితో
మేం ముందడుగేశాం.

2020 మే నెలలో, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజీలో భాగంగా రాష్ట్ర
ప్రభుత్వాలు 2020–21 సంవత్సరానికి అదనంగా నిధులు
సమీకరించుకునేందుకు అనుమతి ఇస్తున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం
ప్రకటించింది. జిఎస్డిపిలో 2 శాతం వరకు అదనంగా నిధులు
సేకరించుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చాం. అందులో 1 శాతం నిర్దిష్ట
ఆర్థిక సంస్కరణలు అమలు పరిచే షరతుపై అనుమతించడం
జరిగింది. భారత ప్రజా ఫైనాన్స్ లో ఇది చాలా అరుదైన సంస్కరణ.
అదనపు నిధులు ఉపయోగించుకునేందుకు రాష్ట్రాలు ప్రగతిశీల
విధానాలు చేపట్ట డాన్ని ప్రోత్సహించడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
ఇది కేవలం ప్రోత్సహించడమే కాకుండా, చక్కని ఆర్థిక విధానాలు
చేపట్ట డం ఎవరో కొందరికే పరిమితం కాదనే దురభిప్రాయాన్ని
పోగొడుతోంది. అదనపు నిధుల సమీకరణ కోసం అమలు పరిచిన
నాలుగు ప్రధాన సంస్కరణలకు (ఒక్కోటి 0.25 శాతం) రెండు
స్వభావాలున్నాయి.

మొదట, ప్రతి ఒక్క సంస్కరణ కూడా ప్రజల సులభతర
జీవనాన్ని మెరుగుపరుస్తోంది ముఖ్యంగా పేదలు,
మధ్య తరగతి ప్రజలు, వెనుకబడిన వర్గాల జీవనాన్ని
మెరుగుపరుస్తుంది. రెండు, ఆర్థిక సుస్థిరతను ఇది
ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంస్కరణల్లో మొదటిదైన ‘‘ఒక
జాతి- ఒక రేషన్ కార్డు” విధానం కింద రాష్ట్రాల్లోని
రేషన్ కార్డులన్నింటినీ జాతీయ ఆహార భద్రతా
చట్టం (ఎన్ఎస్ఎఫ్ఎ) కింద జారీ చేయించడం,
వాటన్నింటినీ కుటుంబ సభ్యులందరి ఆధార్తో
అనుసంధానించడం.. అన్ని చౌక ధరల దుకాణాలు
ఎలక్ట్రానిక్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ డివైజ్లు కలిగి ఉండేలా
చూడటం వంటి చర్యలు తీసుకున్నాం.
దీని ప్రధాన ప్రయోజనం వలస కార్మికులు దేశంలో ఏ ప్రాంతం
నుంచి అయినా ఉచితంగా రేషన్ను పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
పౌరులకు ఈ ప్రయోజనాలను అందించడం మాత్రమే గాక, నకిలీ
కార్డులు, డూప్లికేట్ వ్యక్తులను ఏరివేయవచ్చు. 17 రాష్ట్రాలు ఈ
సంస్కరణను అమలు పరచడంతో అదనంగా రూ. 37,600 కోట్ల
నిధులు సమీకరించుకునేందుకు అధికారం ఇచ్చాం.

వ్యాపార అనుకూలత పెంపొందించేందుకు తెచ్చిన
రెండో సంస్కరణ ద్వారా కేవలం లైసెన్స్ ఫీజు
చెల్లించడం ద్వారానే 7 చట్టాల కిందనున్న వ్యాపార
సంబంధిత లైసెన్సులను ఆన్లైన్లో, స్వచ్ఛందంగా
రెన్యూ చేసే అధికారం కల్పించాం.
అలాగే 12 చట్టా ల కింద చేపట్టే తనిఖీల్లో అవినీతి, వేధింపులను
తగ్గించడం కోసం కంప్యూటరైజ్డ్ రాండమ్ విధానం మాత్రమే
అమలు చేయాలనే షరతు పెట్టాం. ప్రధానంగా ఈ సంస్కరణ (19
చట్టా లకు వర్తించేలా) ‘‘ఇన్స్పెక్టర్ రాజ్” ద్వారా ఇబ్బందులు
పడుతున్న సూక్ష్మ, చిన్న తరహా సంస్థలకు సాయంగా నిలిచింది.
పైగా పెట్టు బడుల వాతావరణం మెరుగుపడటంతో పాటు భారీ
పెట్టు బడుల త్వరితాభివృద్ధికి మార్గం సుగమం అయింది. ఈ
సంస్కరణను విజయవంతంగా అమలు పరిచిన 20 రాష్ట్రాలకు రూ.
39,521 కోట్ల అదనపు నిధుల సమీకరణకు అనుమతిచ్చాం. ఆస్తి
పన్నుల విధానం హేతుబద్ధంగా ఉండాలని 15వ ఆర్థిక సంఘంతో
పాటు పలు అధ్యయన నివేదికలు నొక్కి చెప్పాయి.
మూడో సంస్కరణ కింద పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుత
ధరల ప్రకారం, ఆస్తుల లావాదేవీలకు సంబంధించిన
స్టాంపు డ్యూటీ మార్గదర్శకాల కింద పట్టణ ప్రాంతాల్లో
ఆస్తి పన్నులు, నీటి కుళాయిల కనెక్షన్లు, మురుగునీటి
కనెక్షన్లకు ఫ్లోర్ రేట్లను ప్రకటించాలని సూచించాం.
దీని వల్ల పట్టణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతులు
మెరుగుపడటంతో పాటు వృద్ధికి ఊతం లభించడమే
కాకుండా... పట్టణ పేద ప్రజలు, మధ్యతరగతి ప్రజలకు
నాణ్యమైన సేవలు పొందే వీలు కలుగుతుంది.
ఆస్తి పన్ను ప్రగతిశీలంగా ఉండటంతో, పట్ట ణ ప్రాంతాల్లో పేద
ప్రజలు ఎక్కువగా లబ్ధి పొందుతారు. ఈ సంస్కరణ వల్ల తరచూ
వేతనాలు జాప్యమవుతున్న మున్సిపల్ సిబ్బందికి ప్రయోజనం
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పిఎం బ్లాగ్

తు తం, వలస కార్మికులు
ప
్రస్
ై నా
దేశంలో ఏ ప
్రాంతం నుంచ
ఉచితంగా రేషన్ను పొందే
అవకాశం ఉంటుంది.
పౌరులకు ఈ ప
్ర యోజనాలు
మాత
డు లు,
్ర మే గాక, నకిలీ కార్
తు లను
డూప్లి కేట్ వ్యక్
ఏరివేయడం ద్వారా ఆర్
థి కంగా
ప
్ర యోజనాలు పొందవచ్చు.
చేకూరుతుంది. 11 రాష్ట్రాలు ఈ సంస్కరణను అమల్లోకి తేవడంతో
అదనంగా రూ.15,957 కోట్లను సమకూర్చుకునేందుకు
అనుమతిచ్చాం.
నాలుగో సంస్కరణ రైతులకు ఉచిత విద్యుత్
సరఫరా బదులు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాల బదిలీ (డి.
బి.టి)
ఏడాది చివరి నాటికి కనీసం ఒక జిల్లాలో ప్రయోగాత్మక
ప్రాతిపదికన అమలు పరచడానికి వీలుగా రాష్ట్ర స్థా యిలో విధానం
రూపొందించాలని సూచించాం. అదనంగా జి.ఎస్.డి.పికి 0.15
శాతం సమీకరణతో దీన్ని అనుసంధానం చేశాం. అలాగే టెక్నికల్,
వాణిజ్యపరమైన నష్టా లు తగ్గించడం ద్వారా ఆదాయ, వ్యయాల
మధ్య వ్యత్యాసం తగ్గించడానికి (ఒక్కో దానికి జి.ఎస్.డి.పిలో 0.05
శాతం వంతున) ప్రోత్సాహకం కల్పించాం. దీనివల్ల డిస్ట్రిబ్యూషన్
కంపెనీల ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఇది నీరు, ఇంధన నాణ్యత
పెంచడానికి దోహద పడటంతో పాటు మెరుగైన ఆర్థిక, సాంకేతికత
సామర్థ్యాలతో సేవల నాణ్యత పెరుగుతుంది. 13 రాష్ట్రాలు కనీసం
ఒక దాన్ని పూర్తి చేశాయి. 6 రాష్ట్రాలు డి.బి.టిని అమలు పరిచాయి.
ఫలితంగా అవి రూ. 13,201 కోట్ల అదనపు నిధుల సమీకరణ
అవకాశం పొందాయి.
మొత్తంగా 23 రాష్ట్రాలు రూ.2.14 లక్షల కోట్లలో రూ.1.06 లక్షల
కోట్ల అదనపు నిధులు సమీకరించుకోగలిగాయి. ఫలితంగా 2020–
21లో (షరతులు, బేషరతుగా) రాష్ట్రాలు పొందిన రుణ సమీకరణ
జి.ఎస్.డి.పిలో 4.5 శాతంగా ఉంది.
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సంక్లిష్టమైన సవాళ్లున్న ఇంత పెద్ద దేశంలో
ఇది మనకు ఒక ప్రత్యేక అనుభవం. ఎన్నో
సంవత్సరాలుగా ఆచరణకు నోచుకోని పలు
పథకాలు, సంస్కరణలను మేము ఆచరణలోకి
తీసుకొచ్చాం. గతంలోని విధానాలకు భిన్నమైన
ఈ విధానంతో కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో
అతి తక్కువ కాలంలో ప్రజోపయోగ సంస్కరణలు
కేంద్ర–రాష్ట్రాలు కలిసి ఉమ్మడిగా చేపట్టగలిగాయి.
‘సబ్కా సాథ్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్’
(‘అందరితో కలిసి, అందరి అభివృద్ధి కోసం,
అందరి నమ్మకాన్ని చూరగొనడం’) ద్వారానే ఇది
సాధ్యమైంది. ఈ అదనపు నిధుల ప్రోత్సాహం
లేకపోయి ఉంటే ఈ విధానాల రూపకల్పనకు
సంవత్సరాల వ్యవధి పట్టేదని ఈ సంస్కరణలపై కృషి
చేసిన అధికారులన్నారు. ‘కఠోర, నిర్భందముగా
ఈ సంస్కరణల’ అమలు విధానాన్ని భారతదేశం
చేపట్టింది. పూర్తి నమ్మకం, ప్రోత్సాహంతో
సంస్కరణల కొత్త నమూనాగా ఇది నిలిచింది.
అత్యంత క్లిష్ట సమయంలో కూడా పౌరుల జీవనం మెరుగుపరచడం
కోసం ఈ కొత్త విధానాల అమలుకు చొరవ చూపిన రాష్ట్రాలన్నింటికీ
ధన్యవాదాలు. 130 కోట్ల మంది భారతీయుల సత్వర పురోగతికి
అందరం కలిసికట్టు గా కృషి చేద్దాం.
https://www.narendramodi.in/23-062021-reforms-by-conviction-andincentives-555837
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ఆర్థిక మంత్రి భారీ ప్రకటనలు

కోవిడ్ మహమ్మారి ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసింది. అదేవిధంగా
ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది. జాన్ భి, జహాన్ భీ అనే
ప్రాథమిక సూత్రంతో ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు రకాల ఉపశమన
చర్యలు తీసుకుంటోంది. గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు, రైతులు ఎదుర్కొనే ఆర్థిక
సమస్యల నుంచి వారిని గట్టెక్కించేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టింది. అదే
సమయంలో సులభతర జీవన విధానాన్ని మెరుగు పరిచింది. కరోనా
మహమ్మారితో ప్రభావితమైన రంగాలకు ఊరటనిచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆర్థిక మంత్రి
కరోనా సంక్షోభం రెండో దశలో తీవ్రంగా ప్రభావితమైన రంగాలకు ఎనిమిది
సరికొత్త ఉపశమన చర్యలను ప్రకటించారు.
కోవిడ్ ప్రభావిత రంగాలకు రుణ హామీ పథకం
ఈ కొత్త పథకం కింద, వ్యాపార సంస్థలకు అదనంగా రూ.1.1 లక్షల
కోట్ల రుణ పరపతి అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇందులో ఆరోగ్య రంగానికి
రూ.50 వేల కోట్లు ఉన్నాయి.
	మిగిలిన రూ.60 వేల కోట్లు ఇతర రంగాలకు ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు.
వడ్డీ రేటు 8.25 శాతంగా ఉంటుంది.
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన (ఎఎన్బీఆర్వై) విస్తరణ
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన (ఎఎన్బీఆర్వై)ను ప్రస్తుతం జూన్
30, 2021 నుంచి మార్చి 31, 2022 వరకు పొడిగించారు. ఈ పథకం
నుంచి ఇప్పటి వరకు 80,000 సంస్థలలో 21.4 లక్షలకు పైగా వ్యక్తులు
ప్రయోజనం పొందారు.
	నెలవారీ ఆదాయం రూ.15,000 కంటే తక్కువగా ఉన్న 58.50 లక్షల
మంది అర్హులైన వ్యక్తుల కోసం రూ. 22,810 కోట్ల మొత్తం జారీ అయింది.
ప్రజారోగ్యానికి రూ.23,220 కోట్లు
ఈ వ్యయం చిన్నారుల, శిశుచికిత్సలపై ఏడాది పాటు ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతూ
ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ బలోపేతానికి ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ పథకం కింద అందుబాటులోకి వచ్చే నిధులతో మానవ వనరుల
బలోపేతం జరుగుతుంది. వైద్య విద్యార్థులకు, నర్సులకు ఉపాధిని
అందిస్తుంది.
కేంద్ర, జిల్లా లు, సబ్–జిల్లా ల స్థా యిల్లో ఐసీయూ పడకలను, ఆక్సిజన్
సరఫరాను పెంచుతుంది.
పర్యాటక రంగానికి భారీ ప్రకటనలు
ఒకసారి విదేశీ ప్రయాణాలను అనుమతించడం ప్రారంభించిన తర్వాత,
భారత్కు వచ్చే తొలి 5 లక్షల మంది ప్రయాణికులు వీసా ఫీజులను
చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పథకం మార్చి 31, 2022 వరకూ
లేదా తొలి 5 లక్షల వీసాలను జారీ చేసే వరకు ఏది ముందు పూర్తయితే
అంతవరకు ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఒక్క పర్యాటకుడు
ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ పథకాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

ప్రయాణ సంస్థలకు (ట్రావెల్ ఏజెన్సీలకు) రూ.10 లక్షల వరకు, పర్యాటక
మార్గదర్శకులకు (టూరిస్ట్ గైడ్లకు) రూ.లక్ష వరకు రుణం ఇస్తారు.
ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న యోజన
ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది 80 కోట్ల మంది పేద ప్రజలకు ఉచితంగా రేషన్
ఇచ్చేందుకు రూ.93,869 కోట్లను వెచ్చించనుంది. ఈ పథకం మొత్తం
వ్యయం రూ.2,27,841 కోట్లు గా ఉంది.
జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం కింద, మే నుంచి నవంబర్ 2021 వరకు 5
కేజీల ఆహార ధాన్యాలను ఇస్తోంది.
ఈశాన్య భారత దేశంలో వ్యవసాయ రంగం ప్రోత్సాహానికి
ప్రయత్నాలు
ఈశాన్య ప్రాంత వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ సంస్థకు రూ.77.45 కోట్ల
ప్యాకేజీని ప్రకటించారు.
మధ్యవర్తులు, ఏజెంట్లు ప్రమేయం లేకుండా రైతులకు 10–15 శాతం
అత్యధిక ధరను అందించేందుకు ప్రభుత్వం చూస్తోంది.
ఎరువులకు అదనపు రాయితీ
బడ్జెట్ కేటాయింపులు రూ.85,413 కోట్లకు పైన అదనంగా రూ.14,775
కోట్ల ఎరువుల రాయితీని అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ఎగుమతులకు ప్రోత్సాహం
రూ.33,000 కోట్ల తో ఎగుమతులు పెంచడానికి ప్రాధాన్యత
ఇవ్వబడుతుంది.
అన్ని గ్రామాలకు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అందుబాటు
డిజిటల్ ఇండియా కింద, అన్ని గ్రామాలను బ్రాడ్బ్యాండ్ కిందకు తీసుకు
వచ్చేందుకు రూ.19,041 కోట్లను ఖర్చు చేయనుంది. భారత్ నెట్ యొక్క
పీపీపీ పద్ధతి కింద 16 రాష్ట్రాలలో ఈ పథకం అమలు అవుతోంది.
పిఎల్ఐ గడువు పొడిగింపు
పరిశ్రమలకు అంతకుముందు ప్రకటించిన పనితీరు ఆధారిత ప్రోత్సాహక
పథకాన్ని మరో ఏడాది పాటు పొడిగించింది.
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ఇవ్వడమనే విద్యలో ఆరితేరిన
ై న పారిశ్రా మికవేత
్త
దయాళువ

వ్యాపార ఆకాంక్షలు, ఉద్యోగుల సంక్షేమం రెండింటిన్నీ సమానంగా నెరవేర్చిన వ్యక్తిగా
జహంగీర్ రతన్జీ దాదాభాయి టాటా చిరస్మరణీయులుగా నిలుస్తారు. ఉద్యోగుల
సంక్షేమం కోసం ఆయన అనుసరించిన విధానం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కొత్త
కార్మిక చట్టాలకు ఆధారంగా నిలిచాయి. భారత దేశంలో తొలి వాణిజ్య పైలట్గా
ఆయకొక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఎయిరిండియాకు ఒక వేదిక సృష్టించి, దాన్ని
ఆకాశంలోకి ఎగిరేలా చేశారు.

''

ప

ై 1904 - మరణం: 29 నవంబర్1993
జననం: 29, జూల

స్నేహపూర్వక ఉద్యోగ విధానాలకు ఆయన పెట్టింది పేరు. ఆయన
ని ఏదైనా అయిష్టంగా మొదలు పెట్ట కూడదు. పనిని
నమ్మకంతో, మన:స్ఫూర్తిగా ప్రారంభించాలి. మనం నేతృత్వంలోనే కంపెనీ ఉద్యోగుల పని సమయాలను ఎనిమిది
విజయం సాధించిన రోజు, సమాజానికి ఎంతో కొంత గంటలకు కుదించింది. ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ఆయన తీసుకున్న
తిరిగి ఇవ్వాలి. సమాజం మనకు ఎంతో ఇస్తుంది. సమాజానికి ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో ప్రావిడెంట్ ఫండ్అమలు ఒకటి. కర్మాగారాల్లో
మనమూ ఎంతో కొంత తిరిగి ఇవ్వాలి’’. ఇన్ఫోసిస్ వ్యవస్థా పకుడు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి ఉద్యోగి మరణిస్తే పరిహారం చెల్లించాలనే
నారాయణ మూర్తి భార్య సుధా మూర్తి, తన భర్తతో కలిసి ఇన్ఫోసిస్ను నిబంధన.. ఆయన ఆలోచనల ద్వారా ప్రభావితమైన చట్టంలో ఒక
స్థాపించడానికి టాటాల టెల్కో కంపెనీని వదిలి వెళ్లేటప్పుడు జె.ఆర్. భాగంగా మారింది. పరిశ్రమల కోసం కార్పొరేట్ మానవ వనరుల
సంస్కృతిని (కార్పొరేట్ హ్యుమన్ రిసోర్స్ కల్చర్) ప్రారంభించిన
డి. టాటా సుధామూర్తితో చెప్పిన హితోక్తి.
జె.ఆర్.డి టాటా 1904, జూలై 29న రతన్జీ దాదాభాయి ఘనత కూడా ఆయనదే. సమాజానికి ఆయన చేసిన కృషికి, 1957లో
ఆయనను పద్మ విభూషణ్ తో సత్కరించారు.
టాటా, సుజాన్ బ్రెయిర్ కు రెండో సంతానంగా
జన్మించారు. ఆయన తండ్రి రతన్జీ దేశంలో
భారత రత్న గ
్ర హీత జె.ఆర్. భారత దేశంలో తొలి వాణిజ్య పైలట్గా ఆయకొక
అతిపెద్ద పారిశ్రామికవేత్త జేంషెడ్ జీ టాటాకు
డి టాటా 117వ జయంతి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఎయిరిండియాకు ఒక
వేదిక సృష్టించి, ఆ సంస్థ విమానాలు ఆకాశంలోకి
సోదరుడు. జె.ఆర్.డి తల్లి ఫ్రెంచ్ వనిత
సందర్భంగా ఆయనకు
ఎగిరేలా చేశారు. భారత్లో విమానయానానికి
కావడంతో తన చిన్నతనమంతా ఫ్రాన్స్ లో
హృదయపూర్వక నివాళి..
జె.ఆర్.డి టాటాను పితామహుడిగా భావిస్తారు.
గడిపారు. కేంబ్రిడ్జ్లో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి
దేశంలో తొలి భారతీయ విమానయాన సంస్థ
చేసిన తర్వాత, ఫ్రెంచ్ సైన్యంలో ఏడాది
పాటు తప్పనిసరి మిలటరీ శిక్షణ తీసుకున్నారు. జె.ఆర్.డికి తన టాటా ఎయిర్ లైన్స్ ను ఆయనే ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత దీని
వృత్తిపరమైన జీవనాన్ని సైన్యంలోనే కొనసాగించాలనుకున్నారు కానీ పేరు ఎయిరిండియాగా మారింది. జె.ఆర్.డి టాటా వాయు సేన తో
తన తండ్రి ఆయనను భారత్కు తిరిగి వచ్చేయమని కోరడంతో ఇక్కడికి 1948లో గౌరవ గ్రూప్ కెప్టెన్ హోదాను కూడా పొందారు. ఆ తర్వాత
రావాల్సి వచ్చింది. 1925లో ఎలాంటి జీతం లేకుండా టాటా సన్స్ అక్టో బర్ 1966లో ఎయిర్ కమాండర్ గా, 1974లో గౌరవ ఎయిర్
లో అప్రెంటీస్గా చేరారు. పనిలో జె.ఆర్.డి. టాటా చూపిన పట్టు దల, వైస్ మార్షల్గా సత్కరించబడ్డా రు.
1962లో ఇండో–చైనా యుద్ధ సమయంలో, సైన్యంలో కొత్త
కృషితో 34 ఏళ్లకే 1938లో టాటా గ్రూప్ ఛైర్మన్గా
 ఎంపికయ్యారు.
అదే సమయంలో దేశంలో స్వాతంత్య్ర సమరం ఊపందుకుంది. వారిని ఎంపిక చేసేందుకు ప్రధాన మంత్రి జాతీయ విపత్తు సహాయ
జె.ఆర్.డి టాటా కూడా స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో చేరాలనుకున్నారు నిధికి రూ.30 లక్షలను విరాళంగా ఇచ్చారు. టాటా ఇన్స్టిట్యూట్
కానీ దేశంలో పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఆఫ్ సోషల్ సైన్సస్, టాటా మెమోరియల్ క్యాన్సర్ పరిశోధన
దేశానికి మరింత సేవ చేయొచ్చనే ఉద్దేశ్యంతో, ఉద్యమంలో చేరే కేంద్రం, ఆసుపత్రి, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్, నేషనల్
ఆలోచనను విరమించుకున్నారు. జె.ఆర్.డి టాటా గ్రూప్కు ఛైర్మన్ సెంటర్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ డ్
అయిన సమయంలో, ఆ గ్రూప్ కింద 14 కంపెనీలున్నాయి. జూలై 26, స్టడీస్లను నెలకొల్పడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.
1988లో ఆయన టాటా గ్రూప్ఛైర్మన్గా
 వైదొలగిన సమయంలో, 95 జనాభా నియంత్రించడంలో ఆయన అందించిన కృషికి 1992లో
సంస్థలతో దిగ్గజ వ్యాపార సామాజ్య్రంగా ఇది విస్తరించింది. టాటా ప్రతిష్టా త్మకమైన యూఎన్ పాపులేషన్ అవార్డును జె.ఆర్.డి టాటా
గ్రూప్ వార్షికాదాయం కూడా రూ.680 కోట్ల నుంచి రూ.34,000 పొందారు. భారత అత్యుత్తమ పౌర పురస్కారం, భారత రత్నను
పొందిన ఏకైక పారిశ్రామిక వేత్త జె.ఆర్.డి టాటానే కావడం విశేషం.
కోట్లకు ఎగిసింది.
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మంత్రి మండలి నిర్ణయాలు

సముద
్ర గర్భ అన్వేషణను
ప్
రో త్సహించేందుకు భారత్ చర్యలు

భూ

మిపై 70 శాతం విస్తరించి ఉన్న మహా సముద్రాలు,
మన జీవన విధానంలో కీలకంగా ఉన్నాయి.
సముద్ర గర్భంలో ఉన్న 95 శాతం వరకు సంపదను
ఇప్పటి వరకు వెలికితీయలేదు. భారత్కు మూడు వైపుల మహా
సముద్రాలు విస్తరించి ఉన్నాయి. దేశ జనాభాలో సుమారు 30
శాతం వరకు తీర ప్రాంతాల్లోనే జీవిస్తున్నారు. మహా సముద్రాల
ప్రాధాన్యత కూడా పదింతలు పెరుగుతోంది. మత్స్య సంపద,
పర్యాటకం, ఆక్వా కల్చర్, జీవనోపాధి, నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థలతో మహా
సముద్రాలు అతి ముఖ్యమైన ఆర్థికాభివృద్ధి అంశంగా ఉంటున్నాయి.
అంతేకాక మహా సముద్రాలు ఆహారానికి, శక్తికి, ఖనిజాలకు, ఔషధ
సంపదకు, భిన్నమైన వాతావరణానికి, పర్యావరణానికి, భూమిపై
జీవన గమనానికి ఒక గనిలాగా ఉన్నాయి. సముద్రాల ప్రాధాన్యతను
గుర్తించిన ఐక్యరాజ్యసమితి(యూఎన్) కూడా 2021–2030
దశాబ్దాన్ని సుస్థిరాభివృద్ధి సాధనకు సముద్ర శాస్త్రాల కాలంగా
పరిగణించింది. భారతదేశంలో మేరిటైమ్ (నౌకా సంపద)కు ప్రత్యేక
స్థా నం ఉంది. 9 తీర రాష్ట్రాలకు, 1382 ద్వీపాలకు పుట్టినిల్లు గా
ఉంటూ, 7517 కి.మీల తీర ప్రాంతాన్ని భారత్ కలిగి ఉంది. ఈ
విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకునే కేంద్ర ప్రభుత్వం సముద్ర గర్భంలో
అన్వేషణకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. అంతేకాక, 81 కోట్ల మంది
లబ్దిదారులకు రూ.67 వేల కోట్లకు పైగా వ్యయంతో నవంబర్ వరకు
ఉచితంగా ఆహార ధాన్యాలను, చౌకైన ఎరువులను అందుబాటులోకి
తీసుకురావాలనుకుంటోంది. తక్కువ ప్రభుత్వ జోక్యం, మెరుగైన
పాలనను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర మంత్రి మండలి పలు కీలక
నిర్ణయాలను తీసుకుంది..
నిర్ణయం:
నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడం కోసం ‘డీప్ ఓషన్ మిషన్’
పథకాన్ని భూవిజ్ఞాన మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతిపాదించింది.
ప్రభావం:
సముద్ర గర్భంలో ఖనిజాల అన్వేషణ, సముద్ర వనరులను
వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు సముద్ర గర్భ సాంకేతిక
పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయడం ఈ మిషన్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యంగా ఉంది.
దశల వారీగా ఈ మిషన్ను ఐదేళ్లలో అమలు చేసేందుకు అయ్యే
వ్యయం రూ.4077 కోట్లు గా అంచనా వేశారు. తొలి దశలో భాగంగా
మూడేళ్లలో(2021–2024) అయ్యే వ్యయం రూ.2823.4 కోట్లు గా
లెక్కకట్టా రు.
ప్రత్యేక పరికరాల రూపకల్పన, అభివృద్ధి, నౌకలు, అవసరమైన మౌలిక
సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం వంటివి భారతీయ పరిశ్రమను
ముఖ్యంగా ఎంఎస్ఎంఇ(సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా సంస్థలను),
అంకుర సంస్థల అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తాయి.

నిర్ణయం:
రైతులకు ఎరువులు చౌకగా లభ్యమయ్యేలా చేసేందుకు ఫాస్పెటిక్, పొటాసిక్
(పి అండ్ కె) రకం ఎరువులకు పోషకాధారిత రాయితీ రేట్లను నిర్ధా రించింది.

ఒక్కో కేజికి ఇచ్చే రాయితీ రేట్లు(రూ.లలో)
ఎన్(నైట్రోజెన్)

పి(ఫాస్పరస్)

కె(పొటాష్)

ఎస్(సల్ఫర్)

18.789

45.323

10.116

2.374

ఈ అదనపు రాయితీ కోసం అదనంగా అయ్యే వ్యయం రూ.14,775
కోట్లు గా ఉంటుందని అంచనా.

ప్రభావం:
రైతులకు చౌక రేట్లలో పి&కె ఎరువులను అందజేసేందుకు
ప్రభుత్వం కట్టు బడి ఉంది. ఈ రాయితీని ఎన్బీఎస్ రాయితీ
రేట్లలో ఎరువుల కంపెనీలకు విడుదల చేస్తారు. దీంతో రైతులు
చౌక ధరలలో ఎరువులను పొందవచ్చు.
ఈ అదనపు రాయితీ కోసం అదనంగా అయ్యే వ్యయం సుమారు
రూ.14,775 కోట్లు గా ఉంటుందని అంచనా.
నిర్ణయం : తక్కువ ప్రభుత్వ జోక్యం, మెరుగైన పాలన అందించే దిశగా
మరో కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. కేంద్ర గిడ్డంగి
సంస్థలో సెంట్రల్ రైల్సైడ్ వేర్హౌస్ లిమిటెడ్ను కలిపేందుకు కేంద్ర
మంత్రి మండలి ఆమోదించింది.

ప్రభావం..
ఈ నిర్ణయంతో సరుకు నిల్వ చేసే గోదాము ప్రదేశాలకు దగ్గర్లో కనీసం
50 రైల్సైడ్ వేర్హౌస్లు ఏర్పాటు చేస్తుంది.
ప్రభుత్వ రంగ వ్యాపారాలలో సులభతర వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.
ప్రైవేట్ రంగ సామర్థ్యానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
9.49 లక్షల రోజుల ఉపాధి అవకాశాలను ఇది సృష్టించనుంది.
ప్రభుత్వ వ్యయాన్ని రూ.5 కోట్లు తగ్గిస్తుంది.
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జాతీయ ఉద్యమంగా
మారిన క్రీడలు

భారత దేశ జనాభాలో 65 శాతం మంది 35 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసున్న వారే. వీరికి భారత్నుఅతిపెద్ద
క్రీడా దేశాలలో తొలి స్థానంలో నిలబెట్టాలని ఎన్నో ఆశలుంటాయి. భారత ఆకాంక్షలు కేవలం సైన్య
శక్తిగా మారడమో లేదా ఆర్థికంగా సూపర్ పవర్గా ఉద్భవించడమో కాదు. క్రీడా రంగంలో కూడా
తనదైన శైలిలో దూసుకుపోయి, తన బలమేంటో నిరూపించుకోవాలి. మన సామాజిక జీవన
మార్గంగా క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం తనముందున్న ఎలాంటి అవకాశాన్ని
వదులుకోవడం లేదు. దీంతో మన భారతీయ క్రీడాకారులు ఒలింపిక్స్లో అంతర్జాతీయ వేదికపై
మెరవబోతున్నారు. దేశంలో క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న పలు చర్యలతోనే...
ఈ సారి టోక్యో ఒలింపిక్స్ కు వంద మందికి పైగా భారతీయ క్రీడాకారులు అర్హత సాధించారు.
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మనం క్రీడలను ఇలా సులభతరంగా అర ్థం
చేసుకోవచ్ .చు .
ఎస్ అంటే నైపుణ్యం (స్కిల్)
పీ అంటే పట్ ద
టు ల (పెర్సెవెరెన్స్)
ఓ అంటే ఆశావాదం (ఆప్టిమిజమ్)
ఆర్ అంటే ప్రతికూల పరిస్ థితుల నుంచి తిరిగి
కోలుకోవడం (రెసిలియెన్స్)
టీ అంటే దృఢత్వం (టెనాసిటీ)
ఎస్ అంటే సహన శక్తి (స్మి
టా నా)

క్రీడలు క్రీడానైపుణ్య స్ఫూర్తిని
అందిస్ యి
తా . ఈ స్ఫూర్తి ఆటలు
ఆడేందుకు, జీవితంలో ఎదుగుదలకు
ఎంతో ఆవశ్యకం. అందుకే నేను తరచూ
చెబుతాను –‘ఆడేవారు వికసిస్ రతా ని’
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

టో

క్యో ఒలింపిక్స్లో తమ సత్తాను చాటేందుకు భారతీయ
ఒలింపిక్స్ క్రీడాకారుల జట్టు సిద్ధమైంది. యావత్ భారత
దేశం చూపంతా ఇప్పుడు ఈ విశ్వవ్యాప్త క్రీడా
కార్యక్రమంలో బంగారు పతకాలు పట్టే ప్రముఖ క్రీడాకారులపైనే. భారతదేశం
తరఫున ఒలింపిక్స్లో పాల్గొ నే క్రీడాకారులలో ఒకరే సౌరభ్ చౌదరి. ఈయన
ఉత్తర ప్రదేశ్ మీరట్లోని కలినా గ్రామానికి చెందిన వాడు. 2002 మే 12న
రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన సౌరభ్ చౌదరి, క్రీడా ప్రయాణం ఒక అద్భుతం.
చిన్నతనం నుంచే ఆయనకు షూటింగ్ అంటే ఆసక్తి. గ్రామాల్లో జరిగే సంతల్లో
బెలూన్లను పగలగొట్ట డం నుంచి మొదలైన ఈయన పయనం.. నేడు టోక్యో
ఒలింపిక్స్లో ప్రపంచంలోని అతిరథ షూటర్ల సరసన వారితో పోటీ పడే
అవకాశం దక్కించుకునేలా చేసింది. తన గ్రామానికి సమీపంలో తమ గ్రామ
పిల్లలు ఆడుకునే ఒక షూటింగ్ రేంజ్ ఉండేది. అదే ఇతనిలో షూటింగ్ పట్ల
ఆసక్తి కలిగించింది. కానీ సౌరభ్ తల్లి మాత్రం తనని బాగా చదువుకోవాలని
చెప్పేవారు. షూటింగ్ ధ్యాసలో పడి చదువుపై అశ్రద్ధ చూపనని, రెండింటికీ
సమాన ప్రాధాన్యతను ఇస్తానని చెప్పి తన తల్లి నుంచి అనుమతి పొందాడు.
షూటింగ్ శిక్షణ కోసం సౌరభ్కు వ్యక్తిగతంగా ఒక పిస్టల్ కొనిపెట్టా లని,
ఆయన కోచ్ సౌరభ్ కుటుంబానికి చెప్పారు. కానీ చేయడం కంటే, చెప్పడం
చాలా తేలిక.. ఎందుకంటే వ్యవసాయదారుడైన సౌరభ్ తండ్రి జగన్మోహన్
సింగ్ చౌదరి ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే. కానీ తన కొడుకుపై ఉన్న
నమ్మకంతో సౌరభ్ తండ్రి.. అప్పు తీసుకుని మరీ సౌరభ్కు పిస్టల్ కొనిపెట్టా రు.
‘‘మేము సౌరభ్ కోసం పిస్టల్ కొనిపెట్టాం. దీని ధర సుమారు రూ.1.75 లక్షలు.
అప్పు తీసుకుని మరీ దీన్ని కొనిచ్చాం”అని సౌరభ్ తండ్రి తెలిపారు.వారి
ప్రాంతానికి దగ్గర్లోనే బినోలిలోతన కోచ్ అమిత్ షెరాన్ఉండేవారు. కానీ వారికి
శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కటవుట్లు ఏర్పాటు చేయడం కోచ్కు చాలా కష్ట తరమైంది.
‘‘నేను ఇటుకలతో వారికి శిక్షణ ఇచ్చాను. శిక్షణ తీసుకునే క్రీడాకారుల చేతిలో
నేను ఇటుకలు పెట్టేవాడిని. ఎందుకంటే మొత్తం నాడీవ్యవస్థ అక్కడే
కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. దీంతో చేతుల సామర్థ్యం ఏ మేర ఉందో
తెలుసుకోవచ్చు. సౌరభ్ నా దగ్గరకి వచ్చినప్పుడు, చిన్న షెడ్లోనే నా షూటింగ్
రేంజ్ ఉండేది. వేసవి కాలంలో, ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలను
మించిపోయినప్పుడుకూడాసౌరభ్ మాత్రం ఆ వేడిలోనే నిల్చుని సాధన
చేసేవాడు. వచ్చి కొద్ది సేపు విశ్రాంతి తీసుకోమని ఎంత చెప్పినా వినకుండా..
మరి కొద్దిసేపు గురూజీ అని చెప్పేవాడు. మరికొంత సేపు సాధన చేసి, వచ్చి
విశ్రాంతి తీసుకుంటాను అనేవాడు. సౌరభ్ ఈ సాధనే ఆయనను దేశంలో
విజయవంతమైన షూటర్గా నిలబెట్టింది”అని అమిత్ తెలిపారు.
సౌరభ్ తన క్రీడా కెరీర్ను 2016లో ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ జూనియర్ ప్రపంచ
కప్తో ప్రారంభించాడు. అదే ఏడాది తెహ్రాన్లో జరిగిన ప్రపంచ
ఛాంపియన్షిప్లో సౌరభ్ వెండి పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు. ఆసియా గేమ్స్లో
కూడా అత్యంత పిన్నవయసులోనే పసిడి పతకాన్ని కొట్టి.. 2018లో తన సత్తా
ఏంటో నిరూపించాడు. అదే ఏడాది ఏషియన్ ఎయిర్ గన్ ఛాంపియన్షిప్స్లో
మిక్స్డ్ టీమ్ కేటగిరీలో 10ఎం ఎయిర్ పిస్టల్ను గెలుచుకున్నారు. ఢిల్లీ,
మునీచ్లో రెండు బంగారు పతకాలను, రియో డి జనీరోలో కాంస్య పతకాన్ని
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టార్గె ట్ ఒలింపిక్ పోడియం పథకం (టి.ఒ.పి.ఎస్)

నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో, ఒక
దేశం యొక్క స్ థాయి సైనిక
బలం లేదా ఆర్ ధిక శక్తి
ఆధారంగా మాత్రమే గాక
క్రీడారంగంలో, ఆ దేశ
క్రీడాకారులు ప్రదర్శించే
పాటవాన్ని బట్టి కూడా
నిర ్ణయించడం జరుగుతోంది.

n

n

n

టోక్యో ఒలింపిక్స్ కోసం టి.ఒ.పి.ఎస్లో 160 మంది ఉన్నతస్థా యి క్రీడాకారులను చేర్చారు. ఈ
క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ప్రపంచంలోనే ఉత్తమమైన కోచ్లను ఎంపిక చేశారు. విదేశీ
పోటీల్లో వారు పాల్గొ నేలా సిద్ధం చేసేందుకు.. క్రీడాకారులకు వ్యక్తిగత, ఫిట్నెస్(శారీరక దృఢత్వ)
శిక్షకులను నియమించడం నుంచి క్రీడాకారులకు అవసరమయ్యే సదుపాయాలు సమకూర్చడం
వరకు అయ్యే మొత్తం వ్యయాలను క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖనే చూసుకుంటోంది.
పురుషుల కోసం బెంగళూరులోప్రత్యేక శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. మహిళల హాకీ బృందాలను
కూడా టి.ఒ.పి.ఎస్లో చేర్చింది. ముఖ్యంగా మిరాభాయి ఛాను, వినేష్ ఫోగట్, నీరజ్ చోప్రా,
బజ్రంగ్ పునియా, సౌరభ్ చౌదరి, వికాస్ కృష్ణ న్ వంటి క్రీడాకారులకు పలు దేశాల్లో ప్రత్యేక
శిక్షణలను ఇప్పించింది.
టి.ఒ.పి.ఎస్కిందకు వచ్చే క్రీడాకారులకు ట్రాక్ సపోర్టు , రీసెర్చ్ అనలిస్టు లతో పాటు అన్ని రకాల
సౌకర్యాలు అందిస్తోంది. ఈ సౌకర్యాలన్ని కూడా ఆధునిక సాంకేతికతతో అనుసంధానమై
ఉన్నాయి. ఇది క్రీడాకారుల ఆట తీరును పర్యవేక్షించడంతో పాటు, వారి ఆటను మెరుగుపరిచేలా
చేస్తుంది.

2014కు ముందు క్
రీ డాకారులకు ప
్ర భుత్వం
ఉపకార వేతనాలు ఇచ్చేది కాదు. 2014
నుంచి 2020 వరకు, ఖేలో ఇండియా కింద
క్
రీ డాకారులకు రూ. 83 కోట
్ల ఉపకార వేతనాలను
(స్కాలర్
షి ప్లను) అందించారు. టి.ఒ.పి.ఎస్కింద
రూ. 24 కోట
్ల కు ై పగా ఉపకార వేతనాలను
క్
రీ డాకారులకు ఇచ్చారు.
తన సొంతం చేసుకోవడంతో.. ప్రపంచ కప్ల్లోనూ 2019లో తన విజయ
పరంపర కొనసాగింది. సౌరభ్ ఈ విజయాల పరంపరనే టోక్యో ఒలింపిక్స్లో
తన కంటూ ఒక సురక్షితమైన స్థానాన్ని దక్కేలా చేసింది.
కానీ ఒలింపిక్స్కి ఎంపికైనప్పటికీ సౌరభ్కి సంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం లేదు.
ఆయన లక్ష్యాలు మరింత ఉన్నతంగా ఉన్నాయి. ‘‘నేను నా వంతు బాగా
ఆడాల్సి ఉంది. భారత క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ(స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా),
తీసుకొచ్చిన టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం పథకం, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి
మేము చాలా సౌకర్యాలను పొందుతున్నాం.”అని సౌరభ్ చెప్పాడు. ప్రస్తుతం
టోక్యో ఒలింపిక్స్కు వెళ్తోన్న సౌరభ్.. 60కి పైగా బంగారపు పతకాలను
దక్కించుకున్నాడు.
14 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జులై 16–31, 2021

అదేవిధంగా తాను భారత్ తరఫున ఒలింపిక్స్లో పాల్గొంటానని అసలు
ఊహించనే లేదని భారత జావెలిన్ ఛాంపియన్ నీరజ్ చోప్రా తెలిపాడు. నీరజ్
డిసెంబర్ 24న, 1997లో హర్యానాలోని ఖంద్రా గ్రామానికి చెందిన సతీష్,
సరోజ్ దేవిలకు పుట్టా రు. వీరిది రైతు కుటుంబం. ‘‘నేను తొలిసారి జావెలిన్ను
చూసినప్పుడు, దాన్ని విసిరివేశా. ఆ సమయంలోనే నా మనసులో ఈ ఆటను
ఆడాలని అనిపించింది”అని నీరజ్ చెప్పాడు. నీరజ్ జావెలిన్ విసరడం చూసిన
తర్వాత, ఈయనలో అద్భుతమైన సామర్థ్యం ఉందని తాను గుర్తించినట్టు కోచ్
జితేంద్ర జగ్లా న్ తెలిపారు.
కానీ ఆయన ఆశలు నెరవేర్చుకునేందుకు నీరజ్కు కనీస సదుపాయాలు లేవు.
అదే సమయంలో తనకు భారత సైన్యం తనకు ఆపన్నహస్తమైంది. నీరజ్
2016లో భారత సైన్యం చేరాడు. ఇక అప్పటి నుంచి ఆయన పూర్తిగా క్రీడలపై
దృష్టి సారించాడు. అంతా సాఫీగా సాగిపోతున్న సమయంలో, స్నేహితులతో
కలిసి బాస్కెట్బాల్ ఆడుతోన్న సమయంలోఆయన మణికట్టు కు దెబ్బతగిలింది.
దీంతో ఆయన నాలుగు నుంచి ఐదు నెలల పాటు బలవంతంగా జావెలిన్త్రోకు
దూరమయ్యాడు. గాయం నుంచి కోలుకున్న తర్వాత, 2016 దక్షిణాసియా
క్రీడల్లో(సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్లో) తను తొలిసారి అంతర్జాతీయ బంగారు
పతకాన్ని పొందాడు. 2016లో జరిగిన అండర్–20 ఐఏఏఎఫ్ ప్రపంచ
చాంఫియన్షిప్లో నీరజ్ రెండోసారి బంగారు పతకాన్ని సొంతం చేసుకుని,

టి.ఒ.పి.ఎస్లో చేర్చిన 32 మంది క్రీడాకారులకు
గత మూడేళ లో
్ల

రూ.

కోట్లు వ్యయం

టి.ఒ.పి.ఎస్లో భాగమైన ప్రతి క్రీడాకారునికి, సాయ్కి
మధ్య మెరుగైన భాగస్వామ్యం ఉండేలా ప్రత్యేకంగా
ఒక రిలేషన్షిప్ మేనేజర్నియమింపబడ్డారు.
n

n

n

టి.ఒ.పి.ఎస్లో భాగమైన ప్రతి క్రీడాకారునికిప్రతి నెలా రూ.50,000
భత్యాన్ని ఇచ్చారు. ఈ క్రీడాకారుల ఆటలను కూడా ఎప్పటికప్పుడూ
సమీక్షించారు.
టి.ఒ.పి.ఎస్అభివృద్ధి కార్యక్రమం జూనియర్, సీనియర్ రెండు స్థా యిలలో
ప్రారంభమైంది. దీని కింద, మిషన్ ఒలింపిక్ సెల్ 12 ఈవెంట్ల నుంచి
259 మంది క్రీడాకారులను టి.ఒ.పి.ఎస్ పథకం కోసం ఎంపిక చేసింది.
ఈ పథకం 2024, 2028 ఒలింపిక్ గేమ్స్పై కూడా దృష్టి పెట్టింది.
టి.ఒ.పి.ఎస్ అభివృద్ధి పథకం ద్వారా అథ్లెటిక్స్, విలువిద్య(ఆర్చెరీ),
బ్యాడ్మింటన్, సైక్లింగ్, టేబుల్ టెన్నిస్, జూడో, బాక్సింగ్(మల్ల యుద్ధం),
వెయిట్ లిఫ్టింగ్(బరువులెత్తడం), రెజ్లింగ్(కుస్తి పోటీ), రోయింగ్, స్విమ్మింగ్
వంటి క్రీడలకు చెందిన ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులు మరింత విజయం
సాధిస్తున్నారు.

దేశంలో క్
రీ డా విద్యను ప్
రో త్సహించేందుకు
మణిపూర్
రీ డా విశ్వవిద్యాలయం
లో తొలి క్
(స్పోర్
ట్ స్ యూనివర్సిటీ) ఏర్పాై టంది. క్
రీ డా
కోటాలో రోల్బాల్, మల
్ల కంభ వంటి 20
తు తం క్
రకాల క్
రీ డలను చేర్చారు. ప
్రస్
రీ డా
కోటాలో 65 ఆటలున్నాయి.
జూనియర్ స్థా యిలో సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించాడు. 2017లో
ఏషియన్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో గెలిచిన తర్వాత, 2018లో కామన్వెల్త్
గేమ్స్లో కూడా మొదటి ప్రయత్నంలోనే జావెలిన్ త్రోలో బంగారపు పతకాన్ని
సాధించిన తొలి భారతీయునిగా నిలిచాడు.
అదే ఏడాది, జగర్తలో జరిగిన ఏషియన్ గేమ్స్లో కూడా తన రికార్డును
మెరుగుపర్చుకున్నాడు.
ఈ ఒలింపిక్స్లో పురుషులతో సమానంగా సత్తా చాటేందుకు మహిళలు
కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. హర్యానాలోని ఝజ్జర్ జిల్లా గొరియా గ్రామానికి
చెందిన మను బాకర్ కూడా షూటింగ్పోటీల్లో ఎన్నో రికార్డులను తన సొంతం
చేసుకుంది. 16 ఏళ్ల వయసులోనే ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ ప్రపంచ కప్లో తన సమీప
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ప్రత్యర్థి, రెండు సార్లు విజేతను మట్టికరిపించి అతి పిన్న వయసులోనే బంగారపు
పతకాన్ని గెలుచుకున్న మేటి షూటర్గా నిలిచింది. 2018లో ఖేలో ఇండియా
గేమ్స్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చిన కొన్ని నెలల్లోనే కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో
బంగారపు పతకాన్ని గెలుచుకుంది. 2018 ఏడాది చివరిలో, అర్జెంటీనాలో
జరిగిన యూత్ ఒలింపిక్స్లో మహిళల 10ఎం ఎయిర్ పిస్టర్ విభాగంలో ఆమె
బంగారపు పతకాన్ని సాధించింది.
మను బాకర్ ఒలింపిక్స్లో కచ్చితంగా పతాకం సాధించి తీరుతుందని,
దేశమంతా ఎంతో ఆశతో ఎదురుచూస్తోంది. టోక్యో ఒలింపిక్స్లో మూడు
ఈవెంట్లలో పాల్గొంటుండటంతో మనుఈసారి జరిగే పోటీలలో విశ్రాంతి
లేకుండా గడిపే క్రీడాకారులలో ఒకరిగా ఉండనున్నారు. మిక్స్ డ్ టీమ్ పోటీలో
సౌరభ్ చౌదరితో కలిసి పాల్గొ ననుంది. కోవిడ్ లాక్డౌన్ సమయంలో, టోక్యో
ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనేందుకు ఆమెకు అవసరమైన శిక్షణను ఆమె ఇంటి
పరిధిలోనే ఇచ్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం తనకు అవసరమైన సదుపాయాలన్నింటిన్ని
అందించింది. టోక్యోకు ఎంపికైన మను మాట్లా డుతూ, ‘‘మీరు గట్టిగా
ప్రయత్నించినప్పుడు, విజయానికి సరిహద్దులుండవు. మొదటి నుంచి నేను ఇదే
నమ్మాను”అని తెలిపింది. ఖేలో ఇండియా గురించి మాట్లా డిన మను బాకర్,“ఇది
చాలా మంచి పథకం. ఇది కేవలం క్రీడాకారుల్ని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా,
వెళ్లి, ఆడండి అనే సందేశాన్ని ప్రేక్షకులకు కూడా ఇస్తుంది. దేశం కోసం ఏదైనా
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పతాక శీర్షిక

టోక్యో ఒలింపిక్స్

ఖేలో ఇండియా, నేషనల్ టాలెంట్ సెర్చ్ ప్రొగ్రామ్,
పెరిగిన భారతీయుల ఆకాంక్షలు

ఎన్నో ఏళ్గా
లు ఖేలో ఇండియా దేశంలో ఉన్న సరికొత్త క్రీడా ప్రతిభను గుర్తిస్తోంది. 2016లో ఆవిష్కరణ అయిన ఈ పథకం,
అటడు
్ట గు స్థాయిలో ఉన్న క్రీడా ప్రతిభను(క్రీడాకారులను) గుర్తించి, వారికి తగినంత ప్రోత్సాహం కల్పించి ఒలింపిక్ వేదికపై
మెరిసేలా చేస్తోంది. 2017లో ఖేలో ఇండియా సమీక్ష చేపట్టిన తర్వాత, ఇది 12 వర్గాలుగా విభజించడమైంది.

కమ్యూనిటీ కోచింగ్మెరుగు

ై మదానాల అభివృద్ధి

14,595

దేశంలో క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలు

38 2020 267
11,227
క్రీడా మైదానాలు క్రీడల కోసం వాడుకునేలా
2008
2014

2014

జియోట్యాగ్ పొందాయి. దీనికి
సంబంధించిన సమాచారమంతా
అందించేందుకు ఒక మొబైల్ యాప్ను
ఆవిష్కరించారు.

వార్
షి క క్
రీ డా పోటీలు..

ఖేలో ఇండియా పథకం కింద వార్షిక క్రీడా
పోటీలను ప్రవేశపెట్టారు. దీన్ని మరింత
ప్రాచుర్యం కల్పించేందుకు చేపట్టిన కార్యక్రమం
ఇది. దేశంలోని పాఠశాలలు, కాలేజీల్లో ఉన్న
ప్రతిభకు ఇది చాలా విలువైనది. ఖేలో ఇండియా
స్కూల్ గేమ్స్, ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్,
ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ భారత్లో
క్రీడలకు మరింత ప్రోత్సాహం కల్పిస్తున్నాయి.

క్రీడా సదుపాయాలను వాడుకోవడం,
్త గా ఏర్పాటు చేయడం,
కొత
ఆధునీకరించడం..

హాకీ ట్రాక్లను, జిమ్లను, ఫుట్బాల్ టర్ఫ్లను (ఫుట్బాల్ ఆడే
స్థలాలను), ఇండోర్ హాళ్లు, స్పోర్స్ట్ హాసళ
్ట ను
్ల అభివృద్ధి చేయడం
ద్వారా పలు క్రీడలకు సౌకర్యాలను పెంచేందుకు పలు
కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది.

చేయాలనే తపనను ప్రతి ఒక్కరికీ కల్గిస్తుంది. ఉపాధి కల్పించడం ద్వారా
క్రీడాకారులకు ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు, శిక్షణకు అవసరమయ్యే
సదుపాయాలను కూడా ఇది అందిస్తుంది”అని అన్నారు.
అదేవిధంగా దివ్యాంశ్ సింగ్ పన్వార్ లాంటి క్రీడాకారులకు కూడా టార్గెట్
ఒలింపిక్ పోడియం పథకం(టి.ఒ.పి.ఎస్) సలహాలను, సూచనలను
అందిస్తోంది.
తన తండ్రి ప్రోత్సాహంతో ఒలింపిక్స్లో ఎలాగైనా పతకాన్ని గెలవాలనే
ఆంకాక్షతో షూటింగ్ను తన వృత్తిగా ఎంపిక చేసుకున్నాడు పన్వార్. తండ్రి
డాక్టర్, తల్లి నర్సు.. పన్వార్ ప్రస్తుతం విజ్ఞాన శాస్త్రంలో 12వ తరగతి
16 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జులై 16–31, 2021

కోచ్లకు అటడు
్ట గు స్థాయిలో క్రీడా ప్రతిభను
గుర్తించేందుకు శిక్షణ ఇచ్చారు.

రాష
్ట ్ర స్థా యిలో ‘ఖేలో ఇండియా కేంద్రా లు’
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శిక్షణ నుంచి వ్యాయామం వరకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలను
క్రీడాకారులకు సరియైన విధంగా అందించేందుకు పలు
రాష్ట్రాల్లో క్రీడా కాంప్లెక్స్ల రూపంలో అంతర్జాతీయ
స్థాయిలో ఖేలో ఇండియా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది.
వీటి కోసం కేంద్ర క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ రాష్ట్రాలకు కావాల్సిన
ఆర్థిక సాయాన్ని చేకూర్చింది.
రాష్ట్ర స్థాయి ఖేలో ఇండియా
పాఠశాలలు రాష్ట్ర స్థాయి
కేంద్రాలు 23 రాష్ట్రాలలో
కేంద్రాలుగా రూపాంతరం
ప్రారంభమయ్యాయి.
చెందాయి.

24

క్రీడాకారుల కోసం వెతుకులాట, వారి విజయానికి బాట

జోన్ల వారీగా ప్రతిభా వెతుకులాట బృందాలను(టాలెంట్ సెర్చ్
టీమ్లను) ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో జిల్లా, బ్క్
లా ల స్థాయిలలో ఉన్న
క్రీడా ప్రతిభను(క్రీడాకారులను) గుర్తిస్తున్నారు. క్రీడాకారులు కూడా
సొంతంగా తమ విజయాలను నివేదించేందుకు టాలెంట్ సెర్చ్
పోరల్
్ట ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

ఇప్పటి వరకు 2967 మంది క్రీడాకారులు ఖేలో ఇండియా
పథకం కింద ఎంపికయ్యారు.
ప్రతి నెలా 335 మంది క్రీడాకారులకు
వేల రూపాయలను ఇస్తున్నారు.
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ఇప్పటి వరకు 34 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో
267 ప్రాజెక్టులు ఆమోదం పొందాయి. జమ్ముకశ్మీర్లో
క్రీడా సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా
రూ.200 కోట్లను కేటాయించారు.

చదువుతున్నాడు. షూటింగ్ వృత్తిగా ఎంచుకోవడం కాస్త ఖర్చుతో
కూడుకున్నప్పటికీ, టి.ఒ.పి.ఎస్ మద్దతుతో తనలాంటి క్రీడాకారులు ఎలాంటి
ఒత్తిడి లేకుండా సాధన చేసుకునేందుకు వీలవుతుందన్నాడు. ఖేలో ఇండియా
వంటి పోటీలలో పన్వార్ ప్రతిభను గుర్తించారు. పన్వార్ ఖేలో ఇండియా తొలి
రెండు ఎడిషన్లలో పాల్గొ న్నాడు.
2018లో ఢిల్లీలో జరిగిన పాఠశాల పోటీలలో(స్కూల్ గేమ్స్లో) కూడా
ఈయన పాల్గొ న్నాడు. ఆ తర్వాత 2019లో పుణేలో నిర్వహించిన యూత్
గేమ్స్లో రాణించాడు. 2019లో సీనియర్ జట్టు లో చోటు దక్కించుకున్న
తర్వాత, తనను తాను రుజువు చేసుకునేందుకు వచ్చిన ఏ అవకాశాన్ని
వదులుకోలేదు. బీజింగ్ ప్రపంచ కప్లో వెండి పతకాన్ని పొందాడు. టోక్యో

పాఠశాల విద్యార్థు లకు శారీరక
ై శిక్షణ
దృఢత్వంప
69 వేల మంది శిక్షకుల సాయంతో చిన్న
వయసులోనే పిల్లల క్రీడా ప్రతిభను అభివృద్ధి
చేస్తున్నారు. వారు శారీరకంగా దృఢంగా
ఉండేలా చూస్తున్నారు. ఖేలో ఇండియా
మొబైల్ యాప్ను కూడా ఆవిష్కరించారు.
దీని ద్వారా పిల్లలు సొంతంగా తమ శారీరక
దృఢత్వాన్ని పెంచుకోవచ్చు. ఇప్పటి వరకు 23
లక్షల మంది పిల్లలు ఈ యాప్ను వాడారు.
ఫిట్ఇండియా లాంటి కార్యక్రమాలు
ఫిట్నెస్(శారీరక దృఢత్వం) విషయంలో ప్రజల
అభిప్రాయాలు మారేలా కృషి చేశాయి.

దివ్యాంగుల కోసం క్రీడలను ప్
రో త్సహించడం..

భారత్పారా అథ్లెట్లు అద్భుతమైన ప్రదర్శనను కనబరుస్తున్నారు.
ఖేలో ఇండియా ప్రొగ్రామ్ కింద వారు మరింత విజయం
సాధించాలని ప్రస్తుతం ప్రత్యేక దృష్టిసారిస్తున్నారు. 2015లో
టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం మిషన్లో 9 పారా అథ్ట్
లె లు ఉండగా..
2021లో దీనిలో 32 మంది పారా అథ్ట
లె ను
్ల చేర్చారు.

గ్రా మీణ, స్వదేశీ, గిరిజన క్రీడలను
ప్
రో త్సహించడం

మల్లకంభ, యోగాసనా వంటి సంప్రదాయ భారతీయ
క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు, 19 ప్రాంతాల్లో 36 ఏక్
భారత్, శ్రేష్ట్ భారత్(ఒకే భారతం–శ్రేష్ట భారతం)
పోటీలను నిర్వహించింది. ఇప్పటి వరకు ఈ పోటీలలో
2250 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు.

ఒలింపిక్స్లో పురుషుల 10ఎం ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్లో పోటీచేసేందుకు
ఆయన సురక్షితమైన స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు.
టోక్యో ఒలింపిక్స్కు ఎంపికైన చాలా మంది భారతీయ క్రీడాకారులు చిన్న
చిన్న పట్ట ణాలు, గ్రామాలకు చెందినవారే. వారి విజయాలు సమాజానికి,
దేశానికి ప్రేరణ కలిగిస్తున్నాయి. మహారాష్ట్రలోని సతారా గ్రామానికి చెందిన
రోజువారీ కార్మికుల కొడుకు ప్రవీణ్ జాదవ్ కూడా ఒలింపిక్స్లో ఆర్చెరీ
ఈవెంట్లో పాల్గొ నబోతున్నాడు.
అదేవిధంగా మహిళల హాకీ జట్టు కి చెందిన నెహా గోయల్ తల్లి, సోదరి
కూడా తమ కుటుంబ పోషణ కోసం సైకిల్ కర్మాగారంలో పనిచేస్తున్నారు.

క్
రీ డా అకాడమీలకు తోడ్పాటు

మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలను అందించడం
ద్వారా ప్రభుత్వం క్రీడా అకాడమీలకు
తోడ్పాటునిస్తోంది.

మహిళల కోసం ఆటలు..

భారత్లో ఒకప్పుడు ఆటలలో మహిళలు పాల్గొనడం
చాలా తక్కువ. కానీ ఖేలో ఇండియా వచ్చిన తర్వాత
క్రీడా వ్యవస్థంతా పూర్తిగా మారిపోయి మహిళల
భాగస్వామ్యం క్రీడలలో బాగా పెరిగింది.క్షేత్ర

స్థాయిలలో బాలికల కోసం ప్రత్యేకంగా స్పోర్స్ట్ మీట్లు
ప్రారంభమయ్యాయి.

మనఃశాంతికి, అభివృద్ధికి క్రీడలు..

జమ్ముకశ్మీర్లో తొలిసారి ఖేలో ఇండియా వింటర్
గేమ్స్(శీతాకాలపు ఆటలు) నిర్వహించారు. కేంద్ర
పాలిత ప్రాంతాల కోసం వింటర్ గేమ్స్ను లడఖ్లో
చేపట్టారు. క్రీడాకారులకు సరియైన వేదికను
అందించేందుకు పలు కార్యక్రమాలను
చేపడుతున్నారు.
క్రీడల్లో సరికొత్త ప్రతిభను గుర్తించేందుకు 14 రాష్ట్రాలలోని
95 జిల్లాలో క్రీడా పోటీలను నిర్వహించేందుకు

10

లక్షలను ఇచ్చారు.

ఆర్చెరీ ఈవెంట్లో బంగారపు పతకం సాధించాలనే పట్టు దలతో ఉన్న దీపికా
కుమారి కూడా తన జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొంది. దీపికా తండ్రి
ఆటో రిక్షా నడిపేవారు కాగా, తల్లి నర్సుగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రపంచ
ర్యాంకింగ్లో ఒక్కసారి ఒకే ఆర్చర్గా చోటు దక్కించుకున్న దీపికా, ప్రస్తుతం
భారత్ తరఫున ఒలింపిక్స్లో పోటీ చేస్తోన్న ఒకే మహిళా ఆర్చర్గా ఉంది.
హర్యానాలోని వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన మనీష్ కథ కూడా అంతే
స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది. చిన్నతనం నుంచే పొలాల్లో కష్ట పడే పనిచేసే
మనీష్కు, బాక్సింగ్అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఈ మక్కువతోనే టోక్యో ఒలింపిక్స్లో
చోటు దక్కించుకున్నాడు. అంతేకాక, చెన్నైకు చెందిన సి.ఎ భవాని కూడా
ఒలింపిక్స్కు అర్హత సాధించిన తొలి భారతీయ ఫెన్సర్గా నిలిచింది. భవాని
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పతాక శీర్షిక

టోక్యో ఒలింపిక్స్

క్రీడా రంగంలో సమూల మార్పుకు చర్యలు
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క్రీడల వ్యవస ్థలో ప్రతిభను గుర ిం్త చడమే తొలి అడుగు. ఖేలో ఇండియా లాంటి పథకాలతో, అట ్టడుగు స్ థాయిలో క్రీడా
ప్రతిభను గుర ిం్త చడంలో ఈ వ్యవస ్థ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆ తర్వాత, క్రీడాకారులకు ఉత మ
్త శిక్షణతో వారి నైపుణ్యాలను
మెరుగుపర డా
్చ నికి అవకాశం కల్పిస ుం్త ది. దీని కోసం జిల్లా స్ థాయిల నుంచి రాష్ట్రాల్లో శిక్షణా కేంద్రాల వరకు క్రీడలకు
సంబంధించిన మౌలిక సదుపాయాలను ఏకీకృతం చేసింది. ఈ సదుపాయాలను భారత క్రీడా ప్రాధికారిక సంస ్థ
క్రీడాకారులకు సరియైన విధంగా అందిస ుం్త ది.
టార్
గె ట్ఒలింపిక్
మొత్తం వ్యవస్థను క్రమానుగతంగా పాఠశాల నుంచి ఖేలో ఇండియా కేంద్రం, ఖేలో ఇండియా
రాష్ట్ర స్థా యి నైపుణ్య కేంద్రం(ఖేలో ఇండియా రాష్ట్ర స్థా యి ఎక్స్లెన్స్ సెంటర్), ఖేలో ఇండియా
పోడియం
గుర్తించిన అకాడమీలు, సాయ్ శిక్షణా కేంద్రం, సాయ్జాతీయ నైపుణ్య కేంద్రంవరకు
పథకం(టి.ఒ.పి.ఎస్)
విభజించింది. అన్ని దశల్లోని అత్యుత్తమ క్రీడాకారులను టి.ఒ.పి.ఎస్ పథకంలో చేర్చారు.
పాఠశాల స్థా యిలో తొలుత ప్రతిభను గుర్తిస్తారు. ఆ తర్వాత వారిని క్రీడా పాఠశాలకు,
చిన్న స్థా యి ఖేలో ఇండియా కేంద్రానికి పంపుతారు. అలాంటి 9 పాఠశాలలు, 90
159 23
ఎక్స్టెన్షన్ సెంటర్లలో 1300 మంది పిల్లలు ప్రస్తుతం శిక్షణ పొందుతున్నారు.
ఖేలో ఇండియా సాయ్ జాతీయ
గుర్తించిన ై నపుణ్య కేంద్రా లు
ఈ పిల్లలు అప్పజెప్పిన క్రీడలలో ఏదో ఒకదాన్ని ఎంపికచేసుకోవాల్సి
అకాడమీలు
ఉంటుంది, వారిని సాయ్ శిక్షణా కేంద్రానికి పంపడం ద్వారా వారికి
సన్నద్ధత ప్రారంభమవుతుంది. ప్రస్తుతం సాయ్కి చెందిన 67
కేంద్రాలు 4819 మంది క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇస్తున్నాయి.
ఖేలో ఇండియా ై నపుణ్య
సాయ్ కేంద్రాలతో పాటు అదనంగా, ఖేలో ఇండియా పథకం
రాష
్ట ్ర స్థా యి కేంద్రా లు
సాయ్ కేంద్రా లు
కిందకు 159 అకాడమీలను చేర్చారు. గోపిచంద్
ఫౌండేషన్, పిటి ఉషా స్కూల్ ఆఫ్ అథ్లెటిక్స్, ఆర్మీ
స్పోర్ట్స్ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పుణే, ద్రవిడ–పదుకొణే
సెంటర్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్స్లెన్స్ ఇలాంటి
సాయ్ ఎక్స్టెన
్ష న్
ఖేలో
ఇండియా
కేంద్రా
లు,
అన్ని
అకాడమీలలో కొన్ని.
సెంటర్
జిల్లాల్
లో ఒక్కోటి
క్రీడా రంగంలో వారికి ఒక సరైన స్థానాన్ని
అందించి అట్ట డుగు స్థా యి నుంచి పై
స్థా యి వరకు, వారు విజయం సాధించే
కమ్యూనిటీ కోచ్
క్షేత
్ర స్థా యిలో ఈ-స్కూల్ దేశంలోని అన్ని పాఠశాలలో
వరకు పూర్తి వ్యవస్థను క్రీడాకారుల
క్రీడల కోసం ప
్రత్యేక ఏర్పాట్లు
డెవలప్మెంట్
అభివృద్ధి
కోసం రూపొందించారు.
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ఫెన్సర్ శిక్షణలో ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకూడదని, ఆమె తల్లి తన ఆభరణాలను
కూడా తనాఖా పెట్టా రు. సంప్రదాయ ఆటలకు కూడా మరింత ప్రోత్సాహం
లభిస్తుంది. దీనికి ఉదాహరణ వారణాసికి చెందిన జావెలిన్ త్రోవర్ శివ్పాల్
సింగ్ విజయమే.
శివ్పాల్ తన కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని ఒలింపిక్స్లోకి తీసుకెళ్తున్నాడు.
శివ్పాల్ తండ్రి, మావయ్య, సోదరుడు అందరూ కూడా జావెలిన్ త్రో క్రీడలో
ఆరితేరిన వారే కావడం విశేషం...
ఒలింపిక్స్ లో చోటు దక్కించుకున్న ఈ క్రీడాకారుల పయనం అంత
సులువుగా ఏమీ సాగలేదు. దేశమంతా క్రీడాకారుల వెనుక ఉన్నప్పుడు అసలైన
క్రీడా యోధులు వెలుగులోకి వస్తారు. ఇతరులను కూడా దగ్గరకు తీసుకునే
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స్వభావాన్ని క్రీడా స్ఫూర్తి అందిస్తుంది. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వెనక్కి
అడుగువేయకూడదనే లక్షణాలను క్రీడలు అభివృద్ధి చేస్తాయి. అందువల్ల
సామాజిక జీవితంలో, దేశ జీవన పయనంలో క్రీడలకు ప్రాధాన్యత ఉండాలి. ఈ
ఆలోచనతోనే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, భారత్లో కొత్త క్రీడా సంస్కృతిని
ప్రారంభించారు. క్రీడలను వృత్తిగా ఎంచుకునే విధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు.

క్రీడలు మన సంస్కృతిలో ఒక భాగం...

క్రికెట్ను దేశంలో బ్రిటీష్ వారు ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ, ఆ తర్వాత ఇది చాలా
ప్రాముఖ్యత సంపాదించుకుంది. కానీ మరోవైపు, దేశంలో ఇతర క్రీడల
పురోగతికి గ్రహణం పట్టింది.
కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితులు మారాయి. వృత్తి పరంగా ఇతర క్రీడలను కూడా

ఖేలో ఇండియా నిర్వహించిన 4 జాతీయ స్థా యి
పోటీలలో 18,000 మందికి ై పగా క్
రీ డాకారులు
పాల్
గొన్నారు.
ఆటగాళ్లు ఎంచుకునేలా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఖేలో ఇండియా, ఒలింపిక్
పోడియం లాంటి పథకాల ద్వారా, భారత్లో క్రీడలను ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మార్చే
కార్యక్రమాన్ని ఆవిష్కరించారు. అట్ట డుగు స్థా యిలోని క్రీడా ప్రతిభను గుర్తించి, వారికి
పెద్ద పెద్ద క్రీడా ఉత్సవాల్లో పాల్గొ నేలా అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. జట్టు ఎంపికలో
పారదర్శకత కోసం చర్యలు కూడా తీసుకున్నారు.
దేశానికి ఎవరైతే పురస్కారాలు తీసుకొచ్చారో ఆ క్రీడాకారులకు గుర్తింపుకు,
వారినిగౌరవించేందుకు, అదేవిధంగా కొత్త క్రీడాకారుల గెలుపు కోసం ప్రభుత్వం పలు
రకాల చర్యలను తీసుకుంది. ఒలింపిక్స్వేదికపై భారత్ ఆశలు చిగురించేలా ప్రస్తుతం
మేము క్రీడా వ్యవస్థను రూపొందించినట్టు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెప్పారు.
‘‘క్రీడలను జీవితంలో ఒక భాగం చేసి, ఏ క్రీడాకారుల కుటుంబాలైతే ముందుకు
వస్తాయో వారి ఎదుగుదలకు వ్యవస్థను రూపొందించి, సమాజం ముందుకు వచ్చేలా,
భారత్ తన పేరును క్రీడా ప్రపంచంలో లిఖించుకుంటుంది.”అని అన్నారు.

భారతీయుల జీవనంలో క్రీడలను భాగం చేసేందుకు
ప్రోత్సహకాలు

టోక్యో ఒలింపిక్స్లో పాల్గొ నే భారత క్రీడాకారుల ఇబ్బందులను, వారి జీవన
విధానాలను తీసుకుంటే.. ప్రతి భారతీయునికి వీరు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు.
2028 లాస్ఏంజిల్స్లో జరిగే ఒలింపిక్స్లో పతకాల జాబితాలో మొదటి 10 దేశాలలో
భారత్ చోటు సంపాదించాలనే ప్రతిష్టా త్మక లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది ప్రభుత్వ
దూరదృష్టి ఆలోచన కారణంగానే నెరవేరనుంది. ప్రధాన మంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ
బాధ్యతలు తీసుకున్నాక, దేశంలోక్రీడా సదుపాయాలను, సౌకర్యాలను
మెరుగుపరిచేందుకుఅవసరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించేందుకు, ఒలింపిక్ గేమ్స్లో
క్రీడాకారుల ప్రదర్శన కోసం పలు రకాల చర్యలు తీసుకున్నారు. 2020, 2024,
2028లో జరగబోయే ఒలింపిక్ గేమ్స్లో పాల్గొ నే భారతీయ క్రీడాకారుల కోసం
వివరణాత్మక కార్యాచరణ ప్రణాళికను తయారు చేసి, దాన్ని ఆగస్ట్ 2016లోనే మంత్రి
మండలి సమావేశంలో ప్రధాన మంత్రి విడుదల చేశారు. దీని కోసం టాస్క్ఫోర్స్
కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. క్రీడా వసతులు, శిక్షణ, ఎంపిక ప్రక్రియ, ఇతర
విషయాల కోసం సమగ్ర వ్యూహాలను ఈ టాస్క్ఫోర్స్ సిద్ధం చేయనుంది. ఈ
టాస్క్ఫోర్స్లో భారత్, విదేశాలకు చెందిన క్రీడా నిపుణులుంటారు. అంతకుముందు
క్రీడా బడ్జెట్ రూ.15–20 కోట్లుంటే, ఇప్పడది రూ.125 కోట్లకు పైగా పెరిగింది.
అదే ఏడాది ఆగస్ట్ 28న ప్రధాన మంత్రి జరిపిన తన ‘మనసులో మాట’
కార్యక్రమంలో, క్రీడల కోసం ప్రజలకు మంచి వాతావరణాన్నిసృష్టించాలని కోరారు.
దీనికి ముందే,వ్యక్తిత్వ వికాసం కోసం ప్రజల జీవనంలో క్రీడలు ముఖ్యమైనవిగా
ఉన్నాయని ప్రధాన మంత్రి వివరించారు. 100 భాషలు, 1700కి పైగా మాండలికాలు,
భిన్నమైన వస్త్రధారణ, ఆహారపు అలవాట్లు ఉన్న భారత్లాంటి దేశంలో క్రీడలు గరిష్ట
స్థా యిలో నిలుస్తాయని చెప్పారు.

టోక్యోకు పయనం.. కోవిడ్ సవాళ్
లు

టోక్యో ఒలింపిక్స్ కోసం భారత్ క్రీడాకారులు తీవ్రంగా శ్రమించారు. కానీ
ఇదే సమయంలో అకస్మాత్తుగా ప్రపంచ మహమ్మారి కోవిడ్ మళ్లీ మన దేశంపై
దాడి చేసి, ఎక్కడికక్కడ జనజీవనాన్ని స్తంభించేలా చేసింది. ఈ కోవిడ్ సమయంలో
క్రీడాకారులను మానసికంగా, శారీరకంగా సిద్ధం చేయడం ప్రభుత్వానికి పెద్ద
సవాలుతో కూడుకున్న పనే.
కానీ గత ఏడాది మార్చిలోనే ఒలింపిక్స్ క్రీడలు ఏడాది పాటు వాయిదా
పడ్డా యి. ఇంకా మొదటి రెండు నెలలు క్రీడాకారులకు సౌకర్యవంతంగా లేవు.
ఎక్కువ కాలం పాటు వారు శిక్షణా కేంద్రాలకు దూరంగా ఉండకూడదు. ఇలాంటి
పరిస్థితుల్లో, భద్రతా ప్రమాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కోవిడ్ నిబంధనలను
రూపొందించారు. గత ఏడాది ఆగస్టు లో, సాయ్ బెంగళూరులో హ్యాకి శిక్షణా
శిబిరాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు, కెప్టెన్ మన్ప్రీత్ సింగ్తో పాటు మరో ఆరుగురు
క్రీడాకారులు కోవిడ్ బారిన పడ్డా రు. కరోనా నుంచి కోలుకున్న తర్వాత, క్రీడా
ప్రాధికారిక సంస్థ అధికారులకు కృతజ్ఞతలు చెబుతూ మాట్లా డిన మన్ప్రీత్,
“శిక్షణ కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, నాకు కోవిడ్ పాజిటివ్ అని తేలింది.
ఈ వ్యాధి నుంచి కోలుకున్న తర్వాత, మళ్లీ సాధనను ప్రారంభించాను. కోచ్ నా
కోసం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసి ఇచ్చారు. మళ్లీ సాధనను ప్రారంభించడం నిజంగా
చాలా ఆనందంగా అనిపించింది’ అని తెలిపారు.
పురుషుల డబుల్ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు చిరాగ్ శెట్టి తాతగారు కూడా
ఇటీవలే కోవిడ్ కారణంతో మరణించారు. దాంతో పాటు ఆయన భాగస్వామి
సాత్విక్ సైరాజ్కు పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నా..
క్రీడాకారులందరూ కూడా ఒలింపిక్స్లో తమ సత్తాను చాటేందుకు టోక్యోకు
బయలుదేరారు.
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పతాక శీర్షిక

టోక్యో ఒలింపిక్స్

‘‘ఆర్ధిక , సైనిక బలాలు మాత్రమే దేశ
స్థాయిని తెలుపవు. దేశం యొక్క
స్వరూప, స్వభావాలూ ముఖ్యమే.

అర్జు న పురస్కారం, రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్
రత్న, ద్
రో ణాచార్య పురస్కారం, ద్
రో ణాచార్య
జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం, ధ్యాన్చంద్
జీవిత కాల సాఫల్య పురస్కారాల నగదు
బహుమతిని 74 శాతం పెంచారు.
క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు మౌలిక సదుపాయాల
అభివృద్ ధి
మొహెంజోదారో సంస్కృతి నుంచే భారత్లో క్రీడా సంస్కృతి ఉన్నట్టు
ఆనవాళ్లున్నాయి. 5000 ఏళ్ల క్రితం గుజరాత్ ధౌలాన్వీరాలో వెయ్యి మంది
కూర్చునే సామర్థ్యంతో అతిపెద్ద క్రీడా మైదానం ఉన్నట్టు పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు
గుర్తించారు.
ఆట కొత్త సంప్రదాయం కాదని, కానీదీన్ని ప్రపంచ వ్యవస్థకు సానుకూలంగా
మార్చి మళ్లీ పున:స్థాపించాల్సినవసరం ఉందని ఇది చాటుతోంది. క్రీడల కోసం
ఒక సామాజిక వ్యవస్థను రూపొందించడంతో పాటు, కేంద్ర ప్రభుత్వం గత
ఏడేళ్లలో క్రీడా సదుపాయాల కల్పనకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇచ్చింది. ఖేలో
ఇండియా లాంటి పథకాలు, ఫిట్ ఇండియా, స్పోర్ట్స్ టాలెంట్ సెర్చ్ పోర్టల్,
జాతీయ క్రీడల అభివృద్ధి నిధి, మహిళా క్రీడాకారుల కోసం ఉన్నతస్థా యి కమిటీ,
సమగ్ర శిక్షా యోజన, టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం పథకం వంటి పలు ఇతర 12
పథకాలు క్రీడాకారులకు సరికొత్త విశ్వాసాన్ని అందిస్తున్నాయి. జాతీయ క్రీడలకు
నగదు బహుమతిని, ఉన్నత విద్యా సంస్థలలో క్రీడల కోటాను పెంచారు.
నూతన జాతీయ విద్యా విధానంలో క్రీడలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
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ప్రపంచ దృష్టిని భారత్ వైపు ఆకర్షించే
శక్తి క్రీడలకు ఉంది.’’

-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

అంతకుముందు దీన్ని అదనపు బోధనా ప్రణాళిక కింద పరిగణిస్తే.. ఇప్పుడు
దీన్ని బోధనా ప్రణాళికలో భాగం చేశారు. చదువుల్లో క్రీడలను భాగం చేస్తూ..
ప్రతిభా ఆధారితంగా క్రీడలను మారుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం క్రీడల కోసం ఉన్నత
విద్యా సంస్థలను, విశ్వవిద్యాలయాలను ప్రారంభిస్తున్నారు. దీంతో క్రీడా
శాస్త్రం, క్రీడా నిర్వహణ క్షేత్ర స్థా యిల్లోకీ చేరుకుంటోంది.
ఒలింపిక్స్కు వెళ్లే క్రీడాకారులు భారత్ను గర్వపడేలా చేస్తున్నారు, ప్రజల
మనసులను కొల్లగొడుతున్నారు. ఈ సమయంలో, క్రీడాకారులకు ప్రోత్సహం
ఇవ్వడం ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి బాధ్యత. ప్రపంచంలో భారత్ను ఒక
ముఖ్యమైన శక్తిగా మార్చగల సామర్థ్యం మన యువతకు ఉన్నట్టు
మర్చిపోకూడదు. ఇందుకోసం జీవితంలో క్రీడలకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడమే
కాదు, దానిని సామాజిక సాధనంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఒక దేశంగా..
కేంద్ర ప్రభుత్వం క్రీడలను సమాజానికి, దేశానికి ఒక జీవన మార్గంగా
మార్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. సామాన్య ప్రజలు కూడా దీని ఒక
ఉద్యమంలా తీసుకుని, క్రీడలను ప్రశంసించే సంస్కృతిని మనం
అనుకరించాలి.
క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి, టోక్యో ఒలింపిక్స్ఇతివృత్తపు
పాటను ఆస్వాదించండి
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భారత్లో క్రీడల సంస్కృతిని అభివృద్ధి చేసే దిశగా మేము
తు న్నాం. మీరు ఆటనూ, క్రీడాకారుడి ప
అడుగులు వేస్
్ర దర్శననూ
తు న్న అభివృద్ధి ని గమనించండి.
చూసి సాధిస్

క్రీడలను మన సంస్కృతిలో భాగం చేసే కార్యక్రమాలు భారత్లో ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఫలితంగా, వంద
మందికి పైగా మన క్రీడాకారులు టోక్యో ఒలింపిక్స్లో పతకాలు సాధించేందుకు ఎదురు చూస్తుండగానే...
టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం పథకం సాయంతో 2024, 2028 ఒలింపిక్స్కోసం కూడా 259 మంది మన
జూనియర్ ఆటగాళ్లు ఇప్పటికే తమ సన్నాహాలను ప్రారంభించారు. రాబోతున్న ఒలింపిక్ గేమ్స్ను దృష్టిలో
ఉంచుకుని, న్యూ ఇండియా సమాచార్ కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్ సంతోష్ కుమార్, అసిస్టెంట్ కన్సల్టింగ్ ఎడిటర్
విభోర్ శర్మలు కేంద్ర మంత్రి వర్గం పునర్వ్యవస్థీకరణ కాక ముందు కేంద్ర క్రీడలు, యువజన వ్యవహారాల సహాయ
మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యతలు)గా ఉన్న కిరణ్ రిజిజుతో పలు విషయాలను చర్చించారు.
కోవిడ్ సమయంలో ఒలింపిక్స్కు సన్నద ్ధం కావడం
ఎంత సవాలుగా మారింది?
కేవలం క్రీడలు మాత్రమే కాదు, ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరి
జీవితం సవాలుగానే మారింది. కానీ క్రీడల్లో అతిపెద్ద సవాలు
క్రీడాకారులు సాధన చేసేమైదానమే. కోవిడ్ మహమ్మారితో చాలా
టోర్నమెంట్లు రద్దయ్యాయి. క్రీడల సాధన విషయంలో ఇవి ఒక
వేదికగా ఉంటాయి. కోవిడ్ వల్ల, క్రీడాకారులు ఇంట్లోనే ఉండి
సాధన చేసేలా మేము కృషి చేశాం. ఆన్లైన్ శిక్షణ, అవసరమైన
సహకారంతో పాటు ఇండోర్ ప్రాక్టీస్ ద్వారానే క్రీడాకారులు
తదుపరి పోటీల కోసం సిద్ధమయ్యారు. ఆటలను సాధనలోనైనా
లేదా జీతభత్యాల రూపంలో ఆర్థిక సాయం చేయడం ద్వారానైనా
క్రీడాకారులకు అవసరమైన సాయమంతా చేశాం.క్రీడాకారుల
మానసిక–శారీరక శిక్షణను దగ్గరుండి పర్యవేక్షించాం.

గతంతో పోలిస్తే ఏ మేర మార్పు వచ్చింది?
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీనే స్వయంగా క్రీడాకారులతో మాట్లా డుతూ,
ఒలింపిక్స్ సన్నాహాలను సమీక్షించారు. ఎవరైనా ప్రధాన మంత్రి స్వయంగా
ఒలింపిక్స్ సన్నాహాలను సమీక్షించినట్టు మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఇదే
మార్పు. అట్ట డుగు స్థా యిలో ఉన్న ప్రతిభను(క్రీడాకారులను) గుర్తించి,
వారు అంతర్జా తీయ వేదికపై మెరిసేలా అవసరమైన సాయమంతా
అందించడమే మా పని. నేను ప్రతి ఒక్క క్రీడాకారునికి వ్యక్తిగతంగా
కృతజ్ఞత చెప్పాలనుకుంటున్నాను. క్రీడాకారుల నుంచి కోచ్ల వరకు ప్రతి
ఒక్కరితో నేను నేరుగా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాను. భారత్ కోసం
ఆడే ప్రతి ఒక్క క్రీడాకారునికి మేము సాయం చేస్తాం. ఇదే గతంతో పోలిస్తే
ప్రస్తుతం మనకు కనిపిస్తోన్న మార్పు. దేశ ప్రజలు తమకు అండగా నిలిస్తే,
మేము కచ్చితంగా అద్భుతాలు సృష్టిస్తాం.
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క్
రీ డలు దేశమంతటినీ ఒక్క తాటి ై పకి తెచ్చి
గెలవాలనే కాంక్షను రగిలిస్తా యి. అందుకే
దేశ ప
్ర జలు ఆటగాళ
్ల నూ, వారి ఆటనూ
ప్
రో త్సహించాలి. గ్రా మీణ స్థా యిలో లేదా
అంతర్
జా తీయ స్థా యిలో జరిగే పోటీలయినా,
ప
్ర జలు వాటిని తిలకించాలి.
- కిరణ్ రిజిజు, కేంద
్ర మంత్రి (స్వతంత
్ర బాధ్యత)

కోవిడ్ సమయంలో క్రీడాకారుల శిక్షణ కోసం తీసుకున్న
ప్రత్యేక ఏర్పాట్లేమిటి? ఈ సమయంలో మీ వ్యూహాలేమిటి?
ఈ సమయంలో క్రీడాకారుల భద్రత, ఆరోగ్యమే మా ప్రధాన కర్తవ్యం.
బయోబబుల్స్ను ఏర్పాటు చేశాం. వైద్య పరంగా అన్ని రకాలుగా
సాయాన్ని అందించడమే కాకుండా, శిక్షణలో ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా
చూసుకున్నాం. క్రీడాకారులు ఎక్కడైతే నివసిస్తారో అక్కడే అన్ని రకాల
సౌకర్యాలు కల్పించాం. స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్(ఎస్ఓపి)ను ఆరోగ్య
మంత్రిత్వ శాఖ మార్గదర్శకాల మేరకు సాయ్ రూపొందించింది. ఎస్ఓపి,
వైద్యసౌకర్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని, శిక్షణా షెడ్యూళ్లు సిద్ధం
చేయబడ్డా యి.
క్రీడాకారులకు టీకా కోసం ఏమైనా ప్రత్యేక వ్యూహాలను
అనుసరించారా?
ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ మార్గదర్శకాలలో, అంతకముందు క్రీడాకారులు
ప్రాధాన్యత జాబితాలో లేరు. కానీ సమీక్షా సమావేశంలో ప్రధాన మంత్రి
స్వయంగా క్రీడాకారులకు ప్రాధాన్యతమిచ్చే విధానానికి పిలుపునివ్వడంతో,
క్రీడాకారులు, వారి సిబ్బంది ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒలింపిక్స్కు
ముందే వారికి టీకాలు వేశాం.
భారత దేశంలో అంతకుముందు కూడా ప్రతిభకు
కొదవలేదు. కానీ మన సన్నాహాల్లో మనం ఎక్కడోవెనుకబడి
ఉండేవాళ ్లం? మనది పెద ్ద దేశమైనప్పటికీ,మనకివిమర్శలు
మాత్రం తప్పేవి కావు, ఒలింపిక్ పతకాల జాబితాలో కూడా
మనం చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం?
ఇది కేవలం ప్రతిభనో లేదా సన్నాహాలు విషయమో కాదు. మొత్తం
వ్యవస్థలో ఉన్న లోపం. గ్రామాల్లో, నగరాల్లో ప్రతిభావంతులైన
క్రీడాకారులున్నారు. కానీ సరియైన వేదిక లేనప్పుడు ఆ క్రీడాకారులు
ముందుకు ఎలా వస్తారు? దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఖేలో ఇండియా
ప్రారంభమైంది. ప్రతి ఒక్క ఆటకి జోన్ల వారీగా కమిటీలు ఏర్పాటై,సమీక్షలు
ప్రారంభమయ్యాయి. క్రీడాకారులను ఎంపిక చేస్తున్నారు. ఖేలో ఇండియా
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టి.ఒ.పి.ఎస్ లాంటి పథకాలు ఒలింపిక్స్
సన్నాహాలలో ఎంత సాయం చేశాయి?
ఒలింపిక్ గేమ్స్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మేము టార్గెట్ ఒలింపిక్
పోడియం పథకాన్ని సెప్టెంబర్ 2014లో తీసుకొచ్చాం. రియో
తర్వాత, టోక్యో ఒలింపిక్స్కు సిద్ధమయ్యేందుకు టి.ఒ.పి.ఎస్
కింద 124 మంది క్రీడాకారులకు అవసరమైన అన్ని రకాల
సాయం అందించాం. నేడు, క్రీడల పరిధి మారింది. క్రీడా
పద్ధతులు మాత్రమే కాకుండా.. క్రీడాకారులు, పరిశోధన,
శిక్షణా ప్రతి ఒక్కటి ఆవశ్యకమైంది. టి.ఒ.పి.ఎస్ ద్వారా
వ్యక్తిగత శిక్షణా సిబ్బందిని, సహయక సిబ్బందిని(సపోర్ట్
స్టా ఫ్ను), ఆటతీరు ట్రాకింగ్ చేసే విశ్లేషకులను(పర్ఫార్మెన్స్
ట్రాకింగ్ అనలిస్ట్), వ్యక్తిగత క్రీడా పరికరాలను(పర్సనల్ స్పోర్ట్స్
ఇక్విప్మెంట్ సపోర్ట్) అందించడం, దేశీయ,అంతర్జా తీయ
స్థా యిలో శిక్షణా శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయడం చేసింది. పోటీల్లో
పాల్గొనేందుకు సన్నాహాలు, ఆర్థికసాయం వంటి వాటిల్లో
టి.ఒ.పి.ఎస్మన దేశ క్రీడాకారులకు సాయం చేస్తుంది. టోక్యో
ఒలింపిక్స్ తర్వాత, టి.ఒ.పి.ఎస్ను వచ్చే పారిస్ ఒలింపిక్స్
వరకు పొడిగించనున్నారు.
స్కూల్ గేమ్స్, వింటర్ గేమ్స్, యూనివర్సిటీ గేమ్స్ వంటి పలు
కార్యక్రమాలతో ఈ క్రీడాకారులకు సరియైన వేదిక కల్పిస్తున్నాం.
భారత్లో పతకాల అవకాశాలను మెరుగుపర్చాలనే లక్ష్యంతో,
ఆటగాళ్లు ఉత్తమమైన ప్రదర్శన కనబర్చే 14 క్రీడలపై ప్రత్యేక
దృష్టి పెట్టాం. టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం(టి.ఒ.పి.ఎస్) వంటి
పథకాలను ఒలింపిక్స్కు కాస్త ముందుగానే ఆవిష్కరించింది. దీని
ద్వారా క్రీడాకారులకు అవసరమైన మద్దతును అంతటిన్ని అందిస్తుంది.
శిక్షణ నుంచి ఆర్థిక సాయం వరకు.. ప్రతి దశలో క్రీడాకారులకు
సాయంగా నిలిచేలా పూర్తి విధానాలను మేము సిద్ధం చేశాం. క్రీడల్లో,
ఛాంపియన్లను స్వల్పకాలంలోనే తయారు చేయలేం. దానికి
సుదీర్ఘమైన వ్యూహాలు కావాలి. అంతకుముందు ఈ విషయాలకు
అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు కాదు. నేడు చాలా మంది క్రీడాకారులు
అట్ట డుగు స్థా యి నుంచే వస్తున్నారు. ఖేలో ఇండియా లాంటి
ఈవెంట్లకు కృతజ్ఞత చెప్పాలి, నేడు ఒలింపిక్స్లో భారత్ తరఫున
ప్రాతినిధ్యం వహించేందుకు సాధారణ నేపథ్యం నుంచి ఎదిగిన
ప్రతిభను మేము గుర్తించగలిగాం. ఎన్నో వాగ్దానాలతో మేము ఇప్పుడు
టోక్యో ఒలింపిక్స్కు వెళ్తున్నాం, వచ్చే పారిస్, లాస్ ఏంజిల్స్
ఒలింపిక్స్లో భారత్ ప్రదర్శనలో మార్పును మీరు గమనిస్తారని నేను
మీకు మాట ఇస్తున్నా. లాస్ ఏంజిల్స్లో, మనం మొదటి 10 దేశాల
జాబితాలో ఉండాలని నిర్దేశించుకున్నాం.

టి.ఒ.పి.ఎస్లాంటి ఒలింపిక్
పథకాలను రూపొందించడం ద్వారా
క్
రీ డాకారులకు మా నుంచి పూర్తి
సాయం లభిస్తుంది.
- కిరణ్ రిజిజు, కేంద
్ర మంత్రి
(స్వతంత
్ర బాధ్యత)
రియోలో రెండు పతకాలను మాత్రమే గెలిచాం, వచ్చే
ఏడాది మనం ఎన్ని ఆశించవచ్ ?చు
గత ఒలింపిక్స్తో పోలిస్తే ప్రస్తుతం క్రీడాకారుల చాలా బాగా సాధన
చేస్తున్నారు. వీరి సాధన బాగుంటే, అంచనాలు కూడా భారీగానే
ఉంటాయి. టోక్యో ఒలింపిక్స్లో భారతీయ క్రీడాకారులు చాలా బాగా
ఆడతారని నేను ఆశిస్తున్నాను.
అత్యుత మ
్త ఆటగాళ పై
్ల నే మన దృష్టంతా ఉంటుందని,
కానీ జట్టు బలాన్ని పెంచడంలో మనం చాలా వెనుకబడి
ఉన్నామని విమర్శలున్నాయి. అందుకే ఒలింపిక్ ఒలింపిక్కు
ఆటగాళ ్ల ఆటతీరు ఆశించిన స్ థాయిలో ఉండటం లేదని
అంటున్నారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు మీరేమీ
చేశారు.?
జూనియర్ స్థా యిలో దేశానికి ఖేలో ఇండియా అతిపెద్ద వేదికగా ఉంది.
చాలా మంది కొత్త క్రీడాకారులు దీని నుంచే ఉద్భవించారు. దేశంలోని
ప్రముఖ క్రీడాకారుల కోసం ఖేలో ఇండియాకు అనుగుణంగానే టి.ఒ.పి.
ఎస్ పథకాన్ని తీసుకొచ్చాం. జూనియర్ స్థా యిలో ఉన్న క్రీడాకారులను
దృష్టిలో ఉంచుకుని తెచ్చిన టి.ఒ.పి.ఎస్ పథకం.. మున్ముందు
ఒలింపిక్స్కు క్రీడాకారులను తయారు చేయనుంది. ప్రస్తుతం దీని కింద
259 మంది క్రీడాకారులు ఒలింపిక్స్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు.
పతకాలు కచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉన్న 14 క్రీడలను
మనం గుర ించాం
్త
. మనల్ని మనం కేవలం ఈ క్రీడలకు
మాత్రమే పరిమితం చేసుకుంటున్నామా?
14 క్రీడలపై మేము దృష్టి సారించాం, వాటిలో భారత్కు పతకాలు వచ్చే
అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని. టోక్యో ఒలింపిక్స్ తర్వాత మేము ఒక
సమీక్ష నిర్వహిస్తాం. సమీక్ష ఆధారంగా మరికొన్ని కొత్త ఆటలను ఈ
జాబితాలో చేర్చుతాం. భవిష్యత్లో కొన్ని మార్పులు ఉండవచ్చు.
పతకాలు గెలిచిన తర్వాత, క్రీడాకారులకు ప్రారంభంలో
నగదు ప్రోత్సాహకాలు, గుర ిం్త పు ఉంటుంది. కానీ ఆ
తర్వాత వారిని తేలికగా మర్చిపోతున్నారు. సుదీర ్ఘ

కాలంలో వారికి ఏం సాయం అందడం లేదు?
భారత్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించిన క్రీడాకారులు ఎవరైనా ఆర్థికంగా
ఇబ్బందులు పడుతున్నారని లేదా అనారోగ్యం పాలయ్యారని మా దృష్టి కి
వస్తే మేము వారికి తప్పకుండా సాయం చేస్తున్నాం. పూర్తి నమ్మకంతో
నేను ఈ విషయం మీకు చెబుతున్నాను.
ఈ ఒలింపిక్స్ పై దేశంలో ఈ సారి చాలా ఉత్సుకత
ఉంది. ఈ కార్యక్రమం కోసం ఇతివృత పు
్త పాటను కూడా
విడుదల చేశారు. ఈ ఉల్లాసవంతమైన వాతావరణంపై
మీరేమీ చెప్పాలనుకుంటున్నారు?
నేను కూడా చాలా ఉత్సుకతతో ఉన్నాను, కానీ ఎక్కువ సంతోషంగా
లేను. ఇది చాలా పెద్ద దేశం కానీ ఒలింపిక్ ఇతివృత్తపు పాట విడుదలైనా,
ప్రజల భాగస్వామ్యం ఆశించిన స్థా యిలో లేదు. భారత్ లాంటి పెద్ద
దేశాల్లో, ప్రతి క్రీడాకారునికి లక్షలాది మంది ఫాలోవర్స్ ఉండాలి. దేశ
ప్రజల నుంచి ఈ మేర మద్దతు క్రీడాకారులకు ఉండాలని నేను
ఆశిస్తున్నాను.
దేశాన్ని, సమాజాన్ని సమన్వయం చేసే విషయంపై
క్రీడల మంత్రిగా మీ సందేశం ఏమిటి?
నేను ఎల్లవేళలా చెబుతున్నది ఒకటే దేశం మొత్తాన్ని క్రీడలు ఒకే తాటిపైకి
తీసుకొచ్చి, స్ఫూర్తి నింపుతాయి. దేశ ప్రజలు క్రీడాకారులకు, ఆటలకు
తమ వంతు మద్దతు ఇవ్వాలి. దేశంలో చిన్న గ్రామానికి చెందిన ఆట
అయినా లేదా పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొ నే అంతర్జా తీయ ఆట అయినా ప్రజలు
క్రీడలను ప్రోత్సహించాల్సిందే. బ్యాడ్మింటన్ ఆట జరుగుతున్నప్పుడు,
కనీసం రెండు వేల మంది ప్రేక్షకులు కూడా లేకపోతే.. ఆ ఆట ఎలా
నిలదొక్కుకుంటోంది? ప్రో కబడ్డి లీగ్తో దీన్ని మీరు మరింత అర్థం
చేసుకోవచ్చు. క్రీడాకారులు పూర్తి సాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం
కట్టు బడి ఉంది. కానీ ప్రజలకు కూడా అంతే బాధ్యత ఉండాలి. భారత్ను
మనం ఉన్నతమైన క్రీడా దేశంగా కావాలని కోరుకుంటున్నాం. దీని
కోసం, ప్రతి ఒక్కరూ ఆటలతో, క్రీడాకారులతో అనుసంధానమవ్వాలి.
అప్పుడు మాత్రమే క్రీడలు సరియైన స్థానానికి చేరుకుంటాయి.
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ప్రతిష్టాత్మక పథకం

వృద్ధులకు ఆర్థిక
్
స్వాతంత్యరం

్త ిః ప
స్వస
్ర జాభ్యః పరిపాలయంతాం,
న్యాయేన మార్గే నా మహీం మహీశాః!
ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయోజనం పొందేలా, ప్రతి
ఒక్కరూ న్యాయం పొందేలా చూడటం ప్రభుత్వం
యొక్క బాధ్యత.
పేదవారైనా, మహిళలైనా, మధ్య తరగతి ప్రజలైనా, విద్యార్థులైనా, యువతైనా, వయో వృద్ధులైనా... ‘సబ్ కా సాథ్,
సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్’ (అందరితో కలిసి, అందరి అభివృద్ధి కోసం, అందరి నమ్మకాన్ని చూరగొనడం) అనే
ఆధారంగానే ఈ విధానం ఉంది. ఎంతో అనుభవజ్ఙులైన మన పెద్ద వారు(వృద్ధులు) కష్టసమయాల్లో మనకు
ఎల్లవేళలా మార్గనిర్దేశం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే, పదవీ విరమణ తర్వాత వారు
ఆర్థికంగా మరొకరిపైన ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. వారి జీవనంలో ఎంతో కీలకమైన దశలో వారిని ఆర్థికంగా
స్వతంత్రులను చేసేందుకు 2017లో ప్రధానమంత్రి వయ వందన యోజన అనే పింఛను పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం
ఆవిష్కరించింది. ఒక నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టిన తర్వాత జీవిత కాలం పాటు నెలవారీ, మూడు నెలలు,
ఆరు నెలలు, సంవత్సరానికి ఒకసారి పింఛను పొందవచ్చు.

మ

ధ్య ప్రదేశ్లో కత్నిలో నివసించే గోవింద్ దాస్
గుప్తా, తన పదవీ విరమణ తర్వాత వచ్చే
పింఛనుపై దిగులుగా ఉండేవారు. ప్రధాన మంత్రి
వయ వందన యోజన తర్వాత ఆయన ఆందోళనంతా తీరిపోయింది.
రైల్వేలో పదవీ విరమణ పొందిన గోవింద్, ఈ పథకం కింద ఒక
నిర్ధిష్ట మొత్తాన్ని బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన ప్రతి
నెలా ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని పింఛను కింద పొందుతున్నారు. ఇది
ఆయన జీవనాన్ని మరింత సులభతరం చేసింది. ‘‘నేను ప్రస్తుతం
ఆర్థికంగా స్వతంత్రుడిని”అని గోవింద్ చెప్పారు. బ్యాంకు అధికారిగా
పదవీ విరమణ పొందిన అజిత్ సాహు కూడా ఈ పథకం నుంచి
ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్నారు. ‘‘మాలాంటి వృద్ధు లకు ఈ పథకం
ఎంతో సాయం చేస్తుంది. ఈ పథకం తెచ్చినందుకు ప్రధాన మంత్రికి
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మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటాం. నా జీవితంలో ఇంతకంటే మెరుగైన
పథకాన్ని చూడలేదు” అని అజిత్ సాహు అన్నారు. త్రిపురలోని
అగర్తలలో నివసించే సుశాంత్ గుప్తా కూడా ప్రధాన మంత్రి వయ
వందన యోజన నుంచి లబ్ది పొందుతున్నారు. ఆయన తన స్నేహితుల
ద్వారా ఈ పథకం గురించి తెలుసుకున్నారు. ఈ పథకంలో పెట్టు బడి
కూడా పెట్టా రు. ప్రస్తుతం ప్రతి నెలా రూ.5,000 వరకు ఆయన
పింఛను పొందుతున్నారు. “ఇది చాలా మంచి పథకం. ఈ పథకం
గురించి నేను ఇతరులకు కూడా చెప్పాను, దీంతో వారు కూడా
దీనివల్ల ప్రయోజనం పొందవచ్చు’ అని సుశాంత్ చెప్పారు.
భారత్లో వృద్ధు ల సంఖ్య గత 50 ఏళ్లలో నాలింగితలకు పైగా
పెరిగింది. ఇదే సమయంలో మొత్తం జనాభా కేవలం మూడింతలే

పిఎం వయ వందన యోజన - వృద్ధు లకు జీవనాధారం

ఇప్పటి వరకు, వయోవృద్ధ పింఛను లాంటి సామాజిక భద్రతా
ప్రయోజనాలు కేవలం అధికారిక రంగంలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు
మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఈ పథకం 60 ఏళ్లకు
పైబడిన ప్రతి ఒక్క వృద్ధు నికి అందుబాటులో ఉంది. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ
పథకాన్ని భారత జీవిత బీమా సంస్థ(ఎల్ఐసి) నిర్వహిస్తోంది.
ఈ పథకం కాల వ్యవధి మార్చి 31, 2020 వరకే ఉంది. కానీ ప్రస్తుతం
దీన్ని మార్చి 2023 వరకు పొడిగించారు. దీనిపై వడ్డీ రేటు 7.4
శాతంగా ఉంది. ఒకవేళ ఎవరైనా వార్షిక పింఛనును ఎంపిక
చేసుకుంటే, ఏడాదికి 7.66 శాతం ఆదాయాన్ని ఈ పథకం అందిస్తుంది.
ఈ పథకాన్ని తొలుత 2003–04 కేంద్ర బడ్జెట్ సమయంలో అప్పటి
ప్రధాన మంత్రి అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి హయాంలో ఆవిష్కరించారు.

ఈ పింఛను కోసం ఈ పథకంలో ఒకేసారి పెట్టుబడి

పెట్టొచ్చు. లబ్దిదారులు నెలవారీ, మూడు నెలలు, ఆరు
నెలలు, ఏడాది పింఛన్ను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
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లక్షలు
పెట్టుబడికి గరిష్ట పరిమితి

నెలవారీ పింఛను

రూ.1000

చందాదారుడు కనీసం రూ.1.62
లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలి.

నెలవారీ గరిష్ట పింఛను రూ.9,250గా, మూడు నెలలకు గరిష్ట పింఛను
రూ.27,750గా, ఆరు నెలల పింఛను
రూ.55,500గా, వార్షిక పింఛను
రూ.1,11,00గా ఉంది.
దీని ప
్ర యోజనం పొందడమెలా?
ఈ పథకం కింద పాలసీ గడువు
మరింత సమాచారం కోసం
ముగిసిన తర్వాత 10 ఏళ్లకు కూడా
022-67819281 లేదా 022పెట్టు బడిదారుడు జీవించి ఉంటే,
67819290 కు సంప్రదించగలరు.
ఆయనకు/ఆమెకు పింఛను చివరి
టోల్ఫ్రీ నెంబర్
వాయిదాతో పాటు పెట్టు బడి పెట్టిన
1800-227-717
మొత్తం తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. ఒకవేళ
ఈ- మెయిల్ onlinedmc@licindia.com
వెబ్సైట్
పెట్టు బడిదారుడు మరణిస్తే, ఆయన లేదా
https://eterm.licindia.in/ onlinePlansIndex/pmvvymain.do
ఆమె నామినీకి కొనుగోలు చేసిన

పెరిగింది. ప్రపంచంలో వృద్ధు ల సంఖ్య రెండింతలు పెరిగేందుకు
వందేళ్లకు పైగానే పడితే, భారత్లో మాత్రం వృద్ధు ల సంఖ్య
రెండింతలు అవడానికి కేవలం 20 ఏళ్లే పట్టింది. 2025 నాటికి, మన
దేశంలో వృద్ధు ల సంఖ్య 173 మిలియన్లకు, 2050 నాటికి 240
మిలియన్లకు చేరుకుంటుందని అంచనాలున్నాయి. వృద్ధు లకు కేవలం
సామాజిక భద్రతను అందించడం మాత్రమే కాకుండా.. వారికి ఈ
వయసులో ఆర్థిక భరోసాను అందించాల్సి ఉంది. వృద్ధు లకు ఆర్థిక
భద్రతను కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గత ఏడేళ్లలో పలు చర్యలు
తీసుకుంది. వృద్ధు ల విషయంలో పెరుగుతోన్న ఆందోళనకర
సంఘటనలను, తప్పుడు ప్రవర్తనలను దృష్టిలో ఉంచుకుని,

మూడు నెలల(త్రైమాసిక)
పింఛను కోసం కనీస
పెట్టుబడిగా రూ.1.61
లక్షలను, ఆరు నెలల
పింఛనుకు రూ.1.59
లక్షలను, వార్షిక పింఛను
కోసం రూ.1.56 లక్షలను
పెట్టుబడిగా పెట్టాల్సి
ఉంది.

మొత్తాన్ని తిరిగి ఇస్తారు.
ఈ పథకానికి సేవా పన్ను, జి.ఎస్.టి
నుంచి మినహాయింపు ఉంది. ఈ పథకం
కింద, ముందస్తు విత్డ్రాయల్ కేవలం జీవిత
భాగస్వామికి లేదా తనకు ఏదైనా తీవ్రమైన
అనారోగ్య సమస్య వచ్చినప్పుడు మాత్రమే
వీలవుతుంది.
కుటుంబంలో భర్త, భార్య ఇద్దరూ వయో
వృద్ధు లై ఉంటే, ఇద్దరూ రూ.15 లక్షల చొప్పున
పెట్టు బడి పెట్టొచ్చు. పింఛనును నెఫ్ట్ లేదా
ఆధార్ ఆధారిత చెల్లింపు విధానం ద్వారా
చెల్లించవచ్చు.

తల్లిదండ్రుల, వయో వృద్ధు ల పోషణ, సంక్షేమ చట్టం 2007ను
సవరించింది. సామాజిక భద్రతా నిబంధనలు ‘గృహ సంరక్షణ
సేవలు’, ‘వయోశ్రీ పథకం’, పింఛనుదారులకు డిజిటల్ లైఫ్ పత్రాలు
జారీ వంటి వాటిని రూపొందించి, ‘రిటైర్మెంట్ హోమ్స్’
పున:అభివృద్ధికి మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. రూ.5 లక్షల లోపు
ఆదాయమున్న వయో వృద్ధు లకు ఎలాంటి పన్ను లేకపోవడంతో
పాటు ప్రధాన మంత్రి వయ వందన యోజన కింద పదవీ విరమణ
వయసులో వారికి ఆర్థిక స్వతంత్రనూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది.
ఈ పథకాన్ని జూలై 21, 2017లో కేంద్ర ప్రభుత్వం
ఆవిష్కరించింది.
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రీ
డిడి డిష్

అందుబాటులో
ఉచిత వినోదం
సాంకేతికత ప్రభావం పెరగడంతో, ప్రజల జీవన ప్రమాణాల పెరుగుదలలో గణనీయమైన మార్పు వచ్చింది. ఫలితంగా,
వినోదం అనేది ప్రజల జీవితంలో నిత్యావసరంగా మారిపోయింది. గత కొన్నేళ్ గా
లు టెలివిజన్ అనేది వినోదానికి అతి
ఉత మ
్త మైన మాధ్యమంగా ఉంటోంది. దీన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి తేవడంతో పాటు, అది కూడా ఉచితంగా
అందిస్తే.. వినోదం రెట ్టింపవుతుంది. డిష్ను కొనుగోలు చేసే సమయంలోనే తక్కువ మొత ్తంలో చెల ిం్ల పుతో
ప్రజలకు జీవితకాలం ఉచితంగా వినోదాన్ని అందించే కేంద్ర ప్రభుత్వ ‘డిడి ఫ్రీ డిష్’ ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది.
ఈ ప్లాట్ఫామ్కు పెరుగుతోన్న ప్రాచుర్యం, చందాదారుల సంఖ్యతో.. చాలా ప్రైవేట్ ఛానళ్ లు ‘డిడి ఫ్రీ డిష్’లోకి
మారుతున్నాయి. 40 మిలయన కు
్ల పైగా ఉన్న ‘డిడి ఫ్రీ డిష్’ చందాదారుల సంఖ్య, 2025 నాటికి 50 మిలియన ను
్ల
అధిగమించనుందని అంచనాలున్నాయి.

వి

నోదం అనేది భిన్న వర్గ ప్రజలకు విభిన్నంగా
ఉంటుంది. కొంతమంది సంగీతాన్ని ఆస్వాదించడం
ఇష్ట పడుతుంటారు. మరి కొంతమంది ప్రయాణాలు
చేయడానికి ఇష్ట పడతారు. కానీ మీరు ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం,
కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వినోదాన్ని ఆస్వాదించే మంచి సాధనంగా
టెలివిజన్ ఉంటోంది. కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో, ఈ మహమ్మారి
బారిన పడకుండా పాటించాల్సిన నిబంధనలను తెలుసుకోవడం
నుంచి వైద్యుల సూచనలను, టీకా సమాచారాన్ని పొందే వరకు టీవీ
అనేది అతి ముఖ్యమైన సాధనంగా నిలిచింది. నెలవారీ ఎలాంటి
ఖర్చులు లేకుండా సమాచారం, వినోదం రెండింటిన్నీ కూడా ఒకేసారి
పొందవచ్చేమో ఒకసారి ఆలోచించండి? డిడి ఫ్రీ డిష్ కింద కేంద్ర
ప్రభుత్వానికి చెందిన ఫ్రీ–టు–ఎయిర్ పథకం ఈ మేరకు నిర్ణయం
తీసుకుంది. ఒకేసారి కేవలం రూ.1,200 చెల్లిస్తే చాలు.. అన్ని ఛానళ్లు
జీవితాంతం ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటాయి.
గ్రామీణ భారత ప్రేక్షకులకు సరికొత ్త శక్తి
ఫిక్కీ–ఈవై మీడియా ఎంటర్న్టై మ
 ెంట్ తాజా వార్షిక నివేదిక ప్రకారం,
2020లో మీడియా, వినోద రంగాలు 24 శాతం కిందకి పడిపోతే..
26 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జులై 16–31, 2021
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డిడి ఫ్రీ డిష్ చందాదారుల సంఖ్య మాత్రం 40 మిలియన్లను
అధిగమించింది. 2025 నాటికి ఈ సంఖ్య 50 మిలియన్లను
అధిగమిస్తుందని అంచనాలున్నాయి. డిడి ఫ్రీ డిష్పై అన్ని ఛానళ్లను
పూర్తిగా ఉచితంగా వీక్షించవచ్చు, అది కూడా జీవితాంతం. ఈ

తెలుసుకోవలసిన సమాధానాలు

నేను డిడి డిష్ను పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఎక్కడ నుంచి
నేను దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్ ?చు
ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్స్ దుకాణం నుంచి దీన్ని మీరు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.
ఈ–కామర్స్ ప్లా ట్ఫామ్స్ నుంచైనా దీన్ని కొనుక్కోవచ్చు.
డిడి డిష్ను పొందేందుకు ఎంత మొత ్తంలో చెల ిం్ల చాల్సి
ఉంటుంది?
ఇతర డిటిహెచ్ సేవాదారుడు వసూలు చేసే ఖరీదైన నెలవారీ ఛార్జీలను
తప్పించుకోవాలని మీరు అనుకుంటే, డిడి ఫ్రీ డిష్ అనేది ఉత్తమమైన ఎంపిక.
డిటిహెచ్ యాంటెనాను, కు–బ్యాండ్ యూనివర్సల్ ఎల్ఎన్బీ, కేబుల్,
సెటాప్ బాక్సును మీరు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి అన్నీ కలిపి
సుమారు రూ.1200 నుంచి రూ.1500 అవుతాయి. ఇది కేవలం ఒక్కసారి
పెట్టు బడి మాత్రమే. ఆ తర్వాత అన్ని ఛానళ్లను జీవితాంతం ఉచితంగా
వీక్షించవచ్చు.
దీనిని కేవలం ఒకే టీవీ సెట్కు వాడుకోవచ్చా?
లేదు, ఒకే డిటిహెచ్ యాంటెనాతో 4, 6 లేదా 8 టీవీ సెట్లకు దీన్ని
వాడుకోవచ్చు. అయితే దీని కోసం ఒకే ఎల్ఎన్బీ కు–బ్యాండ్ను తీసివేసి,
2,3 లేదా 8 సెట్ల తో ఎల్ఎన్బీ కు–బ్యాండ్లను ఇన్స్టా ల్ చేసుకోవాలి.

డిడి ఫ్
రీ డిష్ై ప ఉన్న ఛానళ
్ల కు సంబంధించిన
ై ట్ https://freedish.in
సమాచారమంతా వెబ్స
లో అందుబాటులో ఉంది.
ఫీచర్తో, మారుమూల ప్రాంతాల్లో, సరిహద్దు ల్లో, సరియైన
సౌకర్యాలు కూడా లేని ప్రాంతాల్లో సమాచారాన్ని, వినోదాన్ని
అందిస్తూ ఇది మరింత శక్తివంతమైనదిగా మారింది.
పాత టీవీ ధారావాహికలు, పాటలు, పాతకాలపు మధురానుభూతి
సంగీతం అందించడంతో.. కోవిడ్ లాక్డౌన్ సమయంలో డిడి
ఫ్రీ డిష్ ప్రజాదరణ సరికొత్త స్థా యిలను తాకింది. డిడి ఫ్రీ డిష్కు
దేశ ప్రజల్లో పెరుగుతోన్న ప్రజాదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని,
చాలా ప్రైవేట్ వినోద్ ఛానళ్లు ఈ శక్తివంతమైన వేదికపైకి తిరిగి
మరలేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయి. ఇది ఉచితంగా
అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు చాలా ప్రైవేట్ వినోద ఛానళ్లు డిడి ఫ్రీ
డిష్తో సంబంధాలు తెంచేసుకున్న సంగతిని మనం ఒకసారి గుర్తు
తెచ్చుకోవాల్సి ఉంది. దేశంలోని పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలకు మోదీ
ప్రభుత్వం ఇచ్చిన కానుక ఇదని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖా
మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ అన్నారు. ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్స్ దుకాణం
వద్దకు వెళ్లి దీన్ని తేలికగా కొనుగోలు చేయొచ్చన్నారు. గత ఏడాది
జమ్ముకశ్మీర్, లడఖ్లలో డిడి ఫ్రీ డిష్కు చెందిన 30 వేల సెటాప్
బాక్స్లను పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మారుమూల ప్రాంతాల్లో,

ఈ ప్లాట్ఫామ్పై అన్ని ఛానళ్ లు అందుబాటులో
ఉంటాయా?
n

n

n

n

• డిడి ఫ్రీ డిష్ను ఆవిష్కరించినప్పుడు కేవలం దూరదర్శన్
ఛానళ్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి. ఆ తర్వాత
ప్రైవేట్ ఛానళ్లు స్టార్ ఉత్సవ్, ఆజ్ తక్, బీబీసీ న్యూస్,
జీ మ్యూజిక్ వంటి ఛానళ్లను కూడా అందుబాటులోకి
తెచ్చారు. జనవరి 2021 వరకు, డిడి ఫ్రీ డిష్పై 161 టీవీ
ఛానళ్లు నమోదయ్యాయి.
దీనిలో 91 దూరదర్శన్ ఛానళ్(లు 51 విద్యా ఛానళ్)లు , 70
ప్రైవేట్ ఛానళ్,లు 48 రేడియో ఛానళ్లు ఉన్నాయి.
ఏప్రిల్ 2021 నుంచి డిడి ఫ్రీ డిష్ ప్రైవేట్ టీవీ ఛానళ్ల
జాబితాలోకి జీ, సోనీ, స్టార్, కలర్స్ వంటి 10 హిందీ వినోద
ఛానళ్లు చేరాయి.
దీనిలో 15 హిందీ సినిమా, 6 సంగీత, 20 వార్తా, 8 భోజ్పురి,
3 ఆధ్యాత్మిక, 2 విదేశీ ఛానళ్లు ఉన్నాయి. ఈ ఛానళ్లను
మరింత విస్తరిస్తున్నారు.

ఏ భాషకు చెందిన ఛానళ్ లు అందుబాటులో ఉన్నాయి?
జవాబు: ప్రస్తుతం ఎక్కువ ఛానళ్లు హిందీ భాషలోనే ఉన్నాయి.
కానీ భోజ్పురి, పంజాబి, మరాఠీ, బెంగాళీ వంటి భాషలకు చెందిన
ఛానళ్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
తిరుగుబాట్లు , యుద్ధాలతో ప్రభావితమవుతోన్న ప్రాంతాల్లో
ప్రభుత్వం 1.20 లక్షల సెటాప్ బాక్సులను పంపిణీ చేస్తోంది.
ప్రజలకు ఉచితం, ప్రభుత్వానికి ఆదాయం
అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి హయాంలోనే కేంద్ర మంత్రివర్గం డిడి
ఫ్రీ డిష్ పథకానికి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పథకాన్ని అమలు చేసే
బాధ్యతను ప్రసార భారతికి అప్పజెప్పారు. 2003లో 30 ఛానళ్లతో
దీనికి ఆమోదం లభించింది. 2014 తర్వాత ఈ పథకం వాస్తవంలోకి
వచ్చింది. 11 రాష్ట్రాల్లోని డిడి ఛానళ్లు 2019లో శాటిలైట్ ద్వారా డిడి
ఫ్రీ డిష్కు అనుసంధానమయ్యాయి. చత్తీస్ ఘడ్, గోవా, హర్యానా,
హిమాచల్ప్రదేశ్, జార్ఖాండ్, మణిపూర్, మేఘాలయా, మిజోరాం,
నాగాలాండ్, త్రిపుర, ఉత్తరాఖాండ్లకు చెందిన డిడి ఛానళ్లు కూడా
శాటిలైట్ నెట్వర్క్స్ పైకి రావడం ఇదే తొలిసారి. ప్రైవేట్ ఛానళ్లతో
కలిపి మొత్తంగా 160కి పైగా ఛానళ్లు డిడి ఫ్రీ డిష్లో చూడొచ్చు. డిడి
ఫ్రీ డిష్పైకి రావడానికి ప్రైవేట్ ఛానళ్లకు ప్రతి ఏడాది పారదర్శకమైన
ఆన్లైన్ ఈ–వేలం ప్రక్రియను నిర్వహిస్తారు. ఈ వేలం ద్వారా వచ్చే
రూ.457 కోట్లు , ప్రభుత్వానికి ఆదాయంగా ఉంటుంది.
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ఆరోగ్యకరమ
ై న
భారత్ కోసం
యువతకు
ై నపుణ్యాల శిక్షణ

‘స్కిల్, రీ–స్కిల్, అప్–స్కిల్ (నైపుణ్యం, నైపుణ్యానికి మెరుగు, నైపుణ్య వికాసాలు)’ అనే మంత్రానికి ఎంతటి ప్రాధాన్యం
ఉందో కోవిడ్ మహమ్మారి కాలం రుజువు చేసింది. ఆరోగ్య రంగంలో ఉన్న వైద్య నిపుణులు ఎల ్లప్పుడూ ఎంతో నైపుణ్యవంతులై
ఉంటారు కానీ కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో, వారు ఈ వ్యాధిని అరికట ్టేందుకు తమ నైపుణ్యాలను పెంచుకునేందుకు
ఎన్నో సరికొత ్త విషయాలను నేర్ కు
చు న్నారు. సాంకేతికత పురోగతి ఉన్న ఈ సమయంలో, నైపుణ్యాలను పెంచుకుని
మరింత పోటీకరంగా మారడం ఎంతో అవసరం. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ‘ప్రత్యేక సత్వర శిక్షణ’ ద్వారా
కోవిడ్ యోధులకు శిక్షణ ఇవ్వడంపై తదుపరి నైపుణ్యాలభివృద్ ధి కార్యక్రమం దృష్టిసారిస ోం్త ది.
స్థలను, సమాజాన్ని, కుటుంబాలను
ఛిన్నాభిన్నం చేస్తూ కరోనా మహమ్మారి
కోవిడ్-19 ఆరోగ్య సంరక్షణ ముందు వరుస
ప్రపంచంలోని ప్రతి దేశానికి ఎన్నో
ఉద్యోగులకు ప
్రత్యేక శిక్షణా కార్యక్రమం
పరీక్షలను పెట్టింది. అదేవిధంగా శాస్త్రవిజ్ఞానం, ప్రభుత్వాలు,
నైపుణ్య భారతం కింద శిక్షణ పొందిన అభ్యర్థులు కోవిడ్ అసిస్టెంట్లు గా
సమాజం, సంస్థలు, వ్యక్తులు తమ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే
నియమింపబడతారు. ఈ కోర్సు పూర్తయిన తర్వాత, అభ్యర్థులు ప్రాథమిక ఆరోగ్య
అవసరాన్ని కూడా ప్రపంచానికి తెలియజేసింది. ఈ విషయాన్ని
కేంద్రాలు, కమ్యూనిటీ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, వైద్య సౌకర్యాలలో, డీసీఎస్/ఎస్ఎస్డీఎం
దృష్టిలో పెట్టు కుని, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కోవిడ్–19
కిందనుండే ఆసుపత్రులలో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.
ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేసేందుకు కఠినతరమైన పర్యవేక్షణ విధానం ఉంది.
ముందు వరుస ఉద్యోగుల కోసం జూన్ 18న ‘ప్రత్యేక సత్వర
శిక్షణ తీసుకునే సమయంలో అభ్యర్థుల అత్యధిక హాజరు తప్పనిసరి. ఈ శిక్షణా
శిక్షణ’ కార్యక్రమాన్ని ఆవిష్కరించారు. దీని కింద వచ్చే
కేంద్రాలలో ప్రాథమిక సౌకర్యాలు, మౌలిక సదుపాయాలు కలిగి ఉండేలా ఈ పథకం
రెండు లేదా మూడు నెలల్లో, లక్ష మంది యువతకు కోవిడ్పై
భరోసా కల్పిస్తుంది.
పోరాడే శిక్షణ ఇస్తారు. కోవిడ్ యోధులకు అవసరమైన శిక్షణా
ఈ పథకాన్ని వైద్య సంరక్షణ రంగ నైపుణ్యాల మండలిలోని నిపుణులు
నైపుణ్యాలను అందించేందుకు, వారు ప్రత్యేక విభాగాలలో
సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేయగా.. కేంద్రీయ వృత్తి విద్యా, శిక్షణా
మండలి(ఎన్సీవీఈటీ) ఆమోదించింది.
పనిచేసేలా సిద్ధం చేసేందుకు పీఎం కౌశల్ వికాస్ యోజన 3.0
కూడా ప్రారంభమైంది. దేశవ్యాప్తంగా 26 రాష్ట్రాలలో 111
అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసుకునే సమయంలోనే ప్రాధాన్యత ప్రకారం వారి అవసరాల
శిక్షణా కేంద్రాలను ప్రారంభించారు. శిక్షణా కాలంలో, ఆరు
మేరకు పీపీఈ కిట్, ఒకచోట నుంచి మరొక చోటకి ప్రయాణించేందుకు వీలుగా
ప్రత్యేక విభాగాల పనులపై కోవిడ్ యోధులు శిక్షణ పొందుతారు.
పాస్, టీకాను ఇప్పించాలని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖకు అభ్యర్థన కూడా పంపారు.
వైద్య రంగంలో ప్రస్తుత, భవిష్యత్ అవసరాలను అందుకోవడం
ఇతర సౌకర్యాలు...
కోసం రాష్ట్రాల నుంచి నైపుణ్యాల వైద్య నిపుణులకు డిమాండ్
ఈ ప్రత్యేక సత్వర శిక్షణా కార్యక్రమం రెండు నుంచి మూడు నెలల్లో పూరవు
్త తుంది.
పెరుగుతుండటంతో, లక్ష మంది అభ్యర్థులకు శిక్షణ ఇవ్వాలని
శిక్షణా కాలంలో, అభ్యర్థులు ఉచిత శిక్షణ పొందుతారు. అదేవిధంగా పారితోషికం,
ఈ పథకం లక్ష్యంగా పెట్టు కుంది. ఈ పథకం కింద రూ.273
ప్రమాద బీమాతో పాటు నివాసం ఉండే సౌకర్యం, ఆహారం, నైపుణ్య భారత్
ధృవీకరణ పత్రం అభ్యర్థులకు వస్తుంది.
కోట్లను కేటాయించారు.

సం
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ై వద్య పరికరాల నిర్వహణ

పనులు: వెంటిలేటర్, బీపాప్–సీపాప్, ఆక్సిజన్ పరికరాలు(కాన్సంట్రేటర్,
సిలిండర్), డిజిటల్ థర్మోమీటర్, ఫ్లోమీటర్, హుమిడిఫైర్,
పల్స్ ఆక్సిమీటర్, మల్టిపారా మానిటర్, నెబ్యులైజర్,
ఆధునిక
నమూనాల
బీపీ ఇక్విప్మెంట్ వంటి పరికరాలను నిర్వహించే
సంరక్షణ
సేకరణ
బాధ్యతను
చేపట్టాల్సి
ఉంటుంది.
సహాయకారి
సహాయకారి
పనులు: రోగుల గుండె కొట్టు కోవడం
పనులు: నమూనాల సేకరణ కోసం

స్తంభించినప్పుడు లేదా ఊపిరితిత్తులు శ్వాస
తీసుకోని సమయంలో వెంటనే అత్యవసరంగా
చేసే పక్రియలో, ఇతర పనుల్లో సాయపడటం,
క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్(ఐసీయూ)లో నర్సులకు
సాయపడుతూ రోగులకు సేవలందించడం,
రోగులకు ఎప్పటికప్పుడు మందులు ఇవ్వడం,
వాటిని పత్రీకరణ చేయడం వంటి వాటిని
నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది.

ముందుస్తుగా అవసరమయ్యే అన్ని ప్రక్రియలను
నిర్వహించడం, స్వాబ్, నమూనాల సేకరణ, ర్యాపిడ్
యాంటీజెన్ టెస్ట్, ఏదైనా ప్రాంతానికి వెళ్లే
ముందు మొత్తం ప్రక్రియలను అనుసరించేలా
సిద్ధం కావడం వంటివి
చూసుకోవాలి.

ై నపుణ్య భారతం కింద
శిక్షణ పొందిన వారు
గృహ
అత్యవసర
ఈ
ఆరు
విభాగాల్
లో
సంరక్షణ
సంరక్షణ
సహాయకారి..
సహాయకారి
పనులు
చేయాల్సి
పనులు: అన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో
పనులు: రికార్డులు నమోదు చేయడం,
రోగుల చికిత్సకు అవసరమయ్యే అన్నింటిన్నీ
వాటిని
నిర్వహించడంతో పాటు ఆక్సిజన్
ఉంటుంది...
సిద్ధం చేయడం, వైద్య పరికరాలు, అంబులెన్స్
కాన్సంట్రేటర్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్, నెబ్యులైజర్,
తో పాటు ఇతర ఇన్వెంటరీని సిద్ధం చేయాలి.
రోగులు తమ కడుపుపై తాము పడుకునేలా
చేయడం, నడిచేలా చేయడంతో వారి
పరిస్థితిని మెరుగుపర్చాలి.

ఈసీజీ, పల్స్ ఆక్సిమీటర్, పీపీఈ ధరించడం,
తీసివేయడం వంటి ప్రాథమిక పరికరాలను
నిర్వహించే బాధ్యతను చేపట్టాల్సి
ఉంటుంది.

ప్రా థమిక
సంరక్షణ
సహాయకారి

పనులు: అన్ని వస్తువులను సురక్షితంగా,

క్రిమిరహితంగా మార్చి, సరఫరా చేయాలి. వాడటానికి
ముందు, ఆ తర్వాత డేటాను సేకరించాలి.
ఈ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి
ప్రధాన మంత్రి పూర్తి ప్రసంగాన్ని
వినండి

ప
్రత్యేక ై నపుణ్యాల కార్యక్రమ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా ప
్రధాన మంత్రి ప
్ర సంగంలోని ముఖ్యాంశాలు:

గత ఏడు సంవత్సరాలలో కొత్త ఎయిమ్స్, మెడికల్ కాలేజీలు, నర్సింగ్
కాలేజీలను ప్రారంభించి.. కేంద్రీకృతమైన విధానంతో అద్భుతమైన
పనులను నిర్వర్తించాం.
ముందు వరుస ఉద్యోగులు కేవలం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద టీకా
కార్యక్రమంలో సాయం చేయడమే కాకుండా.. దేశంలోని మారుమూల
ప్రాంతాలలో కూడా ఈ వ్యాధి ప్రబలకుండా గణనీయమైన పాత్ర
పోషిస్తున్నారు.
కోవిడ్–19కు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో తమ వంతు కృషి చేస్తోన్న ఆశా,
ఏఎన్ఎం, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలను గౌరవించండి..
45 ఏళ్లకు పైబడిన వారు ఎలాగైతే టీకా పొందుతున్నారో, అలాగే 45 ఏళ్ల

లోపు వారు కూడా జూన్ 21 నుంచి టీకా పొందుతున్నారు.
స్కిల్, రీ–స్కిల్, అప్–స్కిల్(నైపుణ్యం, నైపుణ్యానికి మెరుగు, నైపుణ్య
వికాసాలు) ప్రాధాన్యతను కరోనా తెలియజేసింది. దీని కింద, లక్ష మంది
ముందు వరుస కార్మికులు 2 నుంచి 3 నెలల పాటు శిక్షణ పొందుతారు.
111 కేంద్రాలలో 6 ఉద్యోగ విభాగాలలో పనిచేసేలా కరోనా యోధులకు
శిక్షణ ఇస్తారు. వైరస్ ఇప్పటికీ ఉంది, జన్యుపరంగా ఇది పరివర్తన చెందే
అవకాశాలున్నాయని, ఇందుకు మనమందరం సర్వత్రా సిద్ధమై ఉండాలి.
నైపుణ్య భారతం మిషన్ ప్రతేడాది లక్షల మంది యువతకు శిక్షణ ఇస్తూ
ఉంటోంది. కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో గత ఏడాది లక్షల మంది వైద్య
సిబ్బంది శిక్షణ పొందారు.
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ప్రత్యేక నివేదిక

అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం

కోవిడ్ై ప పోరాటాన్ని బలపర్చిన
యోగా
యోగ దినోత్సవం చాలా దేశాలకు ప్రాచీన సంప్రదాయ వేడుక కాదు, కానీ కరోనా మహమ్మారితో ఈ ఏడాది, గత ఏడాది సగం
కాలంలో యోగాకు ఆకర్షితులైన సంఖ్య రెండింతలకు పైగా పెరిగింది. ప్రపంచవ్యాప ్తంగా కోట్ దిలా మంది ప్రజలు ఆరోగ్యంగా
ఉండేందుకు యోగ ద్వారా కరోనా నివారణ మార్ గాలను కోరుకున్నారు. ఈ క్లిష ్ట పరిస్ థితుల్లో, యోగ ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పెంచడంతో
పాటు, యోగ సాధకులకు ఇది ఒక రక్షణాత్మక కవచంలాగా మారింది. ఈ వ్యాధిని విజయవంతంగా మేము ఎదుర్కోగలమనే
ధైర్యాన్ని, విశ్వాసాన్ని ప్రజల్లో యోగా కల్పించింది. జూన్ 21న 7వ అంతర్ తీ
జా య యోగ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని,
‘ఒక ప్రపంచం, ఒక ఆరోగ్యం’ అనే లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ ‘ఎం–యోగ యాప్’ను
ఆవిష్కరించారు.

నే

డు, ప్రపంచమంతా కోవిడ్ మహమ్మారితో యుద్ధం చేస్తోన్న
సమయంలో, యోగ అనేది ఒక ఆశాకిరణంలాగా ఉద్భవించింది.
గత రెండేళ్లలో భారత్లో లేదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా
పెద్దగా ఎలాంటి ప్రజా కార్యక్రమాలు జరగనప్పటికీ, యోగ దినోత్సవ
ప్రాముఖ్యత మాత్రం ఇసుమంతైనా తగ్గలేదు. ఏడవ అంతర్జాతీయ యోగ
దినోత్సవం సందర్భంగా దీని ప్రాముఖ్యతను మీరు కళ్లారా చూసుంటారు.
‘ఆరోగ్యం కోసం యోగ-సంక్షేమం కోసం యోగ’ అనే ఇతివృత్తంతో
జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లా ది మంది
ప్రజలు పాలుపంచుకున్నారు. ప్రతి దేశం, ప్రతి సమాజం, ప్రతి వ్యక్తి
కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి.. కలిసికట్టు గా మనం ఒకరికొకరం బలంగా
మారాలి అనే సందేశాన్ని ఈ యోగ దినోత్సవం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లింది.
ఈ సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎం–యోగ యాప్ను
ఆవిష్కరించారు. దీనిలో సాధారణ యోగ నిబంధనలను ఆధారంగా
చేసుకుని యోగ శిక్షణపై పలు దృశ్యాలున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు
భాషల్లో ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. పురాతన శాస్త్రీయతను ఆధునిక
సాంకేతికతతో అనుసంధానించడానికి ఈ యాప్ ఉత్తమమైన ఉదాహరణగా
నిలుస్తోంది. ‘ఒక ప్రపంచం–ఒక ఆరోగ్యం’ అనే లక్ష్యాన్ని చేరుకునే
దిశగా ఈ యాప్ పని చేస్తుందని, యోగాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత
విస్తరింపజేస్తామని చెప్పారు.
ప్రాణదాతగా మారిన భారత ప్రాచీన సంప్రదాయం యోగ
యోగ దినోత్సవం చాలా దేశాలకు ప్రాచీన సంప్రదాయ వేడుక కాదు. ఈ
కష్ట సమయంలో, ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్న ప్రజలు ఈ
మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం కష్ట మే. కానీ, అంతకంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు
యోగా పట్ల ఆకర్షితులయ్యారు. గత ఏడాదిన్నర వ్యవధిలో లక్షలాది మంది
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ప్రజలు నిత్య సాధకులుగా యోగాను అభ్యసిస్తున్నారు.
యోగ యొక్క మొదటి సిద్ధాంతం సంయమనం,
క్రమశిక్షణ, వీటిని ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా తమ
జీవితాల్లో అనుసరించడానికి ప్రయత్నించాలి. యోగ
దినోత్సవ సందేశంలో ప్రధాన మంత్రి మోదీ ‘‘కంటికి
కనిపించని వైరస్ వ్యాధి అతివేగంగా సంక్రమింపజేస్తున్న
సమయంలో ఏ దేశమూ దానిని ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా
లేదు, వైద్య సదుపాయాలు, వనరుల నుంచి మానసికంగా
వరకు ఏ విషయంలోనూ సిద్ధంగా లేవు. ఈ ప్రతికూల
పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించేందుకు యోగ
అనేది అత్యుత్తమ సాధనంగా నిలిచింది. ఈ వ్యాధిపై
పోరాడేందుకు యోగ ప్రజల్లో ఆత్మ స్థైర్యాన్ని కలిగించింది”
అని అన్నారు.
వ్యాధుల నుంచి రక్షణగా యోగ
కరోనా మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా ఈ పోరాటంలో
పాల్గొ న్న వైద్యులకు, కోవిడ్ యోధులకు యోగ అనేది
ప్రత్యేకమైన రక్షణ కవచంలాగా మారింది. వైద్యులు కేవలం
తమను తాము దృఢంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుకొనేందుకు
మాత్రమే గాక, రోగులు త్వరగా కోలుకునేలా చేసేందుకు
కూడా యోగాను అనుసరించారు. ఈ సంక్షోభ సమయంలో
చాలా మంది వైద్యులు, నర్సులు రోగులకు యోగ నేర్పించిన
చిత్రాలను మనం చూశాం. యోగ యొక్క ప్రాధాన్యతను
తెలియజేసేందుకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గొప్ప
తమిళ కవి తిరువళ్లువార్ చెప్పిన దానిని ఉదాహరించారు.
“ந�ோய் நாடிந�ோய் முதல்
நா டிஅதுதணிக் கும் வாய்
நாடிவாய் ப் பச் செயல் .”
అంటే, ఏదైనా వ్యాధి ఉంటే, అది గుర్తించబడితే, దాని
మూలాల్లోకి వెళ్లండి, ఈ వ్యాధికి కారణం ఏమిటో
తెలుసుకోండి, అప్పుడే చికిత్సను అందించండి.
యోగ కూడా ఇదే విధానాన్ని సూచిస్తుందని
ప్రధాన మంత్రి స్పష్టం చేశారు. కోవిడ్
సమయంలో, యోగ వల్ల మానవ శరీరానికి
కలిగే ప్రయోజనాలు, రోగనిరోధకతపై అది
చూపే సానుకూల ప్రభావాలపై పరిశోధనలు
జరుగుతున్నాయి. దుఃఖం నుంచి విముక్తి కల్పించడమే
యోగ అంటారు. మానవత్వంతో మనమందరం కలిసి
ఈ యోగ విధానాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలి.
యోగాను అభ్యసిస్తామన్న సంకల్పాన్ని మనమందరం
తీసుకోవాలి. ‘సహకారానికి యోగ’ అనే మంత్రం
మనకు సరికొత్త భవిష్యత్ను చూపుతుంది. మానవత్వాన్ని
పెంపొందిస్తుంది.

యోగకు ప్రాచుర్యం కల్పించేందుకు ఎంయోగ యాప్ ఆవిష్కరించిన పిఎం మోదీ

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్ల్యూహెచ్ఒ),
ఐక్యరాజ్యసమితితో కలిసి భారత్ ఎం–
యోగ యాప్ను ఆవిష్కరించింది. ఈ
యాప్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 12
నుంచి 65 వయసున్న వారికి పలు భాషల్లో
యోగ పై శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది.
శాస్త్రీయ సాహిత్య సమీక్ష, విస్తృతమైన
అంతర్జాతీయ నిపుణుల సంప్రదింపుల
ద్వారా ఈ యాప్ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ
యాప్ వినియోగదారులకు సంబంధించిన
ఎలాంటి డేటాను తీసుకోదు. ఆండ్రాయిడ్
యూజర్లు (వినియోగదారులు) ఈ
యాప్ను గూగుల్ ప్లే స్టో ర్ నుంచి డౌన్లోడ్
చేసుకోవచ్చు.
ఈ యాప్పై యోగ వీడియోలు పలు
భాషలలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
ప్రస్తుతం ఫ్రెంచ్, ఇంగ్లీష్, హిందీలలో ఇవి
అందుబాటులో ఉన్నాయి. మున్ముందు
మరిన్ని భాషలను ఈ యాప్కు జత
చేయనున్నారు. విభిన్న దేశాల్లో యోగాను
ప్రోత్సహించేందుకు ఈ యాప్ సాయం
చేయనుంది.

7వ అంతర్జా తీయ యోగ దినోత్సవం సందర్భంగా
ప్రత్యేకంగా విడుదల చేసిన పాటను ఈ క్యూఆర్
కోడ్ స్కాన్ చేసి వినొచ్చు.

7వ అంతర్జా తీయ యోగ దినోత్సవం సందర్భంగా
ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగాన్ని ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్
చేసి వినొచ్చు.
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కోవిడ్తో పోరాటం

ప
్ద ఉచిత టీకా కార్యక్రమం
్ర పంచంలోనే అతిపెద

కోవిడ్ మహమ్మారి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశ, ప్రతి సంస్థ, ప్రతి కుటుంబ, ప్రతి సమాజ, ప్రతి వ్యక్తి సామర్థ్యాలను,
పరిమితులను పదే పదే పరీక్షించింది. అదే సమయంలో, ఈ మహమ్మారి ప్రతి స్థాయిలో కూడా మన సామర్థ్యాలను
మరింత విస్తరించుకునేలా సాయం చేసింది. టెస్టింగ్, ట్రేసింగ్, ట్రీట్మెంట్ అనే విధానంతో, కోవిడ్ తొలి దశలో భారత్
విజయాన్ని సాధించింది. రెండో దశలో చేపట్టిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఉచిత టీకా కార్యక్రమం వెనకున్న ఉద్దేశ్యం
కూడా తక్కువ సమయంలో అందరికీ టీకా ఇవ్వాలనుకోవడమే. ఉచిత టీకా కార్యక్రమం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి,
రోజువారీ కొత్త కరోనా కేసుల సంఖ్య భారీగా తగ్గడమే కాకుండా.. అధిక సంఖ్యలో టీకాలు ఇచ్చి భారతదేశం అమెరికాను
అధిగమించింది.

100

శాతం రోగనిరోధకత లక్ష్యాన్ని సాధించిన
దేశంలోనే తొలి గ్రామంగా జమ్ము కశ్మీర్లోని
బండిపోరా జిల్లాలోని వ్యవన్ నిలిచింది. నాగాలాండ్లోని
లాంగ్జెమ్డాంగ్, మోలెండన్, యాలి గ్రామాలు కూడా టీకా విషయంలో
ఉత్తమమైన ఉదాహరణలుగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో 18 ఏళ్లకు
పైబడిన ప్రజలందరూ టీకాను వేయించుకున్నారు. ముఖ్యంగా, ఈ
ప్రాంతాల్లో అనుకున్న సమయం కంటే మూడు నెలల ముందే 100 శాతం
టీకా వేసే లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నారు. చత్తీస్ఘడ్లోని దుర్గ్జిల్లాలోని తారా
గ్రామం కూడా 100 శాతం టీకా లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. అంతకుముందు
గ్రామస్తులకు టీకా విషయంలో చాలా అనుమానాలుండేవి. టీకా
తీసుకుంటే చనిపోతారనే భయాందోళనలో ఉండేవారు. కానీ సర్పంచ్
యోగేష్ కుమార్ చంద్రకర్, తన కుటుంబంతో సహా టీకాను తీసుకుని
గ్రామస్తులలో ఉన్న భయాందోళనలను పోగొట్టా రు.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో, ఆశా కార్మికులు 400 గ్రామాలను
సందర్శించి, టీకాను వేసుకునేలా గ్రామ ప్రజలను ప్రోత్సహించారు.
32 న్యూ ఇండియా సమాచార్ జులై 16–31, 2021

అదేవిధంగా కశ్మీర్ లోయలో ప్రవేశించలేని ప్రాంతాల్లోకి కూడా టీకా
మోతాదులను అందుబాటులోకి తీసుకెళ్లారు. రైతుల వద్దకు వెళ్లి, వారి
పొలాల్లోనే వారికి టీకా వేస్తున్నట్టు పుల్వామా జిల్లా ఆసుపత్రికి చెందిన
తబస్సుం చెప్పారు.
18 సంవత్సరాలకు పైబడిన ప్రతి ఒక్కరికీ జూన్ 21 నుంచి
ఉచితంగా టీకా వేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
ఆవిష్కరించి తర్వాత, ప్రజల్లో నూతన ఉత్సాహం, సరికొత్త ఉత్తేజం
వచ్చింది. నెలవారీ తాను నిర్వహించే ‘మన్ కీ బాత్’ కార్యక్రమంలో
ప్రజల అనుమానాలను ఆయన నివృత్తి చేస్తూ వస్తున్నారు. ‘మన్ కీ బాత్’
కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లా డుతూ, “మా అమ్మ వయసు వందేళ్లు.
ఆమె టీకా రెండు మోతాదులను తీసుకున్నారు. టీకా వేసుకున్న
తర్వాత ఒక్కసారి స్వల్ప జ్వరం వచ్చింది. టీకా తీసుకోనివారు, మీ
కుటుంబాన్ని కూడా ప్రమాదంలో పడేస్తున్నారు. ఎంత వీలైతే అంత
త్వరగా టీకా తీసుకోండి.”అని పిలుపునిచ్చారు.

ప్రతి భారతీయుని కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉచిత
టీకా కార్యక్రమాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఈ ఉచిత
టీకా కార్యక్రమంలో దేశంలోని పేద ప్రజలు, మధ్య
తరగతి ప్రజలు, యువత అందరూ లబ్ ధి పొందుతారు.
భారతీయులందరం టీకా తీసుకుని కరోనాను తరిమి
కొడదాం.
– నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి (జూన్ 21న అంతర్జాతీయ
యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా 18 ఏళ్లకు పైబడిన ప్రతి ఒక్కరికీ
ఉచితంగా టీకాను వేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు..)

జూన్ 19

17,21,268

64,25,893

58,10,378

54,48,406

54,07,060

4900000
జూన్ 17 జూన్ 18

58000000

86,00000

జూన్ 14 జూన్ 15 జూన్ 16

30,39,996

33,72,742

29,84,172

29,64,596

32,62,233

25,68,858

18 ఏళ్లకు పైబడిన వారికి ఉచితంగా
టీకాను వేసే కార్యక్రమం ప్రారంభించిన
తొలి రోజే భారత్ 86 లక్షల మందికి
టీకా వేసి రికార్డు సృష్టించింది. టీకా
వేయించుకున్న 74 శాతం మంది
ప్రజలు 18 ఏళ్ల నుంచి 44 ఏళ్లు మధ్య
వయసున్న వారే. ఒక్క రోజుల్లో అత్యధిక
మందికి టీకా వేసిన రాష్ట్రాల్లో మధ్య
ప్రదేశ్ రికార్డు సృష్టించింది. తొలి రోజు
కార్యక్రమంలో భాగంగా జూన్ 21న
మధ్య ప్రదేశ్సుమారు 17 లక్షల మందికి
టీకా వేసింది. జనవరి 16న టీకా
కార్యక్రమం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి
163 రోజుల వరకు భారత్లో 32.36
కోట్ల మంది ప్రజలకు టీకా వేశారు.
దీన్ని చేరుకోవడానికి అమెరికాకు 196
రోజులు పట్టింది.

35,96,462

n

రికార్
డు స్థా యిలో టీకా కార్యక్రమం..

జూన్ 20 జూన్ 21 జూన్ 22 జూన్ 23 జూన్ 24 జూన్ 25 జూన్ 26 జూన్ 27 జూన్ 28

నాలుగో టీకాకు అనుమతులతో టీకాల
కార్యక్రమానికి మరింత వేగం...
స్పుత్నిక్–వీకు అనుమతులు ఇచ్చిన తర్వాత, మోడర్నాను
కూడా భారత్లో అత్యవసర పరిస్థితులో వాడేలా భారత ఔషధ
నియంత్రణ మండలి(డీసీజీఐ) ఆమోదమిచ్చింది. ఈ టీకాను
దిగుమతి చేసుకునేందుకు సిప్లా అధికారిక అనుమతులు
పొందింది. త్వరలోనే భారత్లోకి మరిన్ని టీకాలు అందుబాటులోకి
వస్తాయని జాతీయ రోగనిరోధకత సలహా మండలి(నేషనల్
ఇమ్యునైజేషన్ అడ్వైజరీ గ్రూప్) కోవిడ్–19 వర్కింగ్ గ్రూప్
అధ్యక్షుడు, డాక్టర్ నరేంద్ర కుమార్ అరోరా చెప్పారు. జైడస్
క్యాడిలా, బయోలాజికల్–ఈ టీకా ప్రయోగ ఫలితాలు కూడా
ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయని, ఇవి సెప్టెంబర్లో అందుబాటులోకి
వస్తాయని అన్నారు. వాటితో పాటు, సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన
నోవావ్యాక్స్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తుందన్నారు. కోవాగ్జిన్,
కోవిషీల్డ్, స్పుత్నిక్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారత్
బయోటెక్, సిరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం కూడా జూలై
నుంచి పెంచుతున్నారు. దీంతో ప్రతి నెలా భారత్లో 30 నుంచి 35
కోట్ల టీకాలు లభ్యమవుతాయి. దీంతో టీకా కార్యక్రమం మరింత
వేగం పుంజుకోనుంది.
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16 రోజుల్
రి యాశీలక కేసులు
లో సుమారు 4 లక్షలకు తగ్గి న క్

5,52,659

5,72,994

56,994

37,566

58,578

46,148

5,86,403
57,944

50,040

5,95,565
64,818

9,73,158

64,527

48,698

6,12,868

6,27,057
51,667

68,817

కోలుకునే వారి
రేటు(రికవరీ రేటు)

68,885

6,43,194

6,62,521
81,839

50,848

7,02,887
78,190

42,640

7,29,243
87,619

53,256

58,419

97,743

60,753

62,480

88,977

7,60,019

7,98,656

8,26,740
1,03,570

67,208

66,224

1,07,628

1,17,525

60,471

70,421

1,19,501

9,13,378

9,73,158

8,65,432

భారత్లో రోజువారీ నమోదయ్యే కొత్త కేసుల సంఖ్య 40,000 కిందకు పడిపోయింది. జూన్ 14న, 70,000కు పైగా కొత్త కేసులు
నమోదైన తర్వాత, ఈ సంఖ్య జూన్ 29 నాటికి సుమారు 37 వేలకు పడిపోయింది. అదే సమయంలో, జూన్ 29న వరుసగా 47వ రోజూ
కొత్త కేసులను మించి కరోనా రోగులు కోలుకున్నారు. ఫలితంగా భారత్లో క్రియాశీలక కేసులు, జూన్ 14న 9.73 లక్షలుగా ఉంటే, అవి
జూన్ 29 నాటికి 5.52 లక్షలకు పడిపోయాయి.

96.87%
రోజువారీ పాజిటివ్ రేటు
జూన్ 29 నాటికి

2.12%

వరుసగా 22వ రోజూ 5
శాతం కంటే తక్కువ
క్రియాశీలక కేసులు
కొత్త కేసుల

కోలుకున్న వారు
June 14 June 15

June 16 June 17 June 18 June 19

పరీక్షల
వేగంలో
స్
థి రత్వం
తేదీ
14 జూన్
15 జూన్
16 జూన్
17 జూన్
18 జూన్

June 20 June 21 June 22 June 23

June 24 June 25 June 26 June 27

June 28 June 29

మార్చి 17న అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో సమావేశమైనప్పుడు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ రోజువారీ పరీక్షల
సంఖ్యను పెంచాలని ఆదేశించారు. కొత్త కేసుల సంఖ్య ప్రతి రోజూ 40 వేల కంటే తక్కువగా నమోదవుతున్నప్పటికీ,
రోజువారీ పరీక్షల సంఖ్యను మాత్రం భారత్లో తగ్గించలేదు. ఇప్పటి వరకు భారత్లో 40.81 కోట్ల పరీక్షలు
జరిగాయి. ఈ సంఖ్య ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంది.

పరీక్షలు

17,51358
19,30, 987

19,31,249
19,29,476
19,02,009

తేదీ

పరీక్షలు

తేదీ

పరీక్షలు

20 జూన్

13,88,699

25 జూన్

17,45,809

19 జూన్
21 జూన్
22 జూన్
23 జూన్
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18,11,446

16,64,360
19,01,056
18,59,469

24 జూన్
26 జూన్
27 జూన్
28 జూన్

17,35,781

17,77,309
15,70,515
17,68,008

ఐక్యరాజ్యసమితి కార్యక్రమం

భూసార పరిరక్షణలో ప
్ర పంచంలోనే
భారత్ ముందంజ

నేల కోరివేత వల ్ల భూసారం క్షీణించి ప్రపంచవ్యాప ్తంగా ఉన్న మూడింట రెండు వంతుల జనాభా
ప్రభావితమవుతోంది. ఇది సమాజం, ఆర్ థిక వ్యవస ,్థ ఆహార భద్రతా, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు, భద్రతలకు విఘాతం
కల్పిస ోం్త ది. ఈ పరిస్ థితుల్లో, గత పదేళ లో
్ల , భారత్3 మిలియన్ హెక్టార ్ల అటవీ ప్రాంత విస్ తీర్ణాన్ని అభివృద్ ధి చేసింది.
2030 నాటికి, 26 మిలియన్ హెక్టార ్ల బంజరు భూములను సారవంతంగా మార్చాలని భారత్లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
భూమిని ‘భూమాత’గా భావించి కొలిచే మన దేశంలో భూసార పరిరక్షణకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది.

‘ఎ

డారీకరణ, కరువులు, భూసార క్షీణతపై’
ఐక్యరాజ్యసమితి ఉన్నతస్థా యి సదస్సులో జూన్ 14న
కీలక ఉపన్యాసం చేసిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ,
గత పదేళ్లలో భారత్లో 3 మిలియన్ హెక్టా ర్ల అటవీ ప్రాంతాన్ని ఎలా
విస్తరించామో ప్రపంచానికి తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం దేశంలో మొత్తం
అటవీ ప్రాంతంలో పావు వంతు పెరిగినట్టు చెప్పారు. గుజరాత్
కచ్లోని భూములు బంజరు భూములుగా మారకుండా తీసుకున్న
చర్యలను ఉదహరించిన ఆయన, ఆ ప్రాంతం ఎడారిగా మారకుండా
భూమిని కాపాడేందుకు, నేలను సారవంతం చేసేందుకు పచ్చిక
బయళ్లను పెంచడంపై దృష్టి సారించినట్టు తెలిపారు. ఈ సహజసిద్ధమైన
విధానం ఎంతో సమర్థవంతమైనదని రుజువైందన్నారు. 2030 నాటికి
26 మిలియన్ హెక్టా ర్ల బంజరు భూములను పునరుద్ధరించడంపై
కూడా భారత్ ఎలా పనిచేస్తుందో ప్రపంచంలో ఈ అతిపెద్ద వేదికపై
వివరించారు.
భవిష్యత్ తరాలకు ఆరోగ్యకరమైన భూగోళాన్ని అందించేందుకు
అంతర్జాతీయ వేదికలపైకి భూక్షీణత సమస్యలను ప్రస్తావించడంలో
భారత్ ముందంజలో ఉంది. ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికపై ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు..
గత పదేళ్లలో, భారత్లో సమారు 3 మిలియన్ హెక్టా ర్ల అటవీ
విస్తీర్ణం పెరిగింది. దీనివల్ల మొత్తం అటవీ విస్తీర్ణం, దేశం మొత్తం
విస్తీర్ణంలో నాలుగవ వంతుకు పెరిగింది.
భూసార క్షీణతను తటస్థ స్థా యిలో ఉంచేందుకు జాతీయ
నిబద్ధత సాధించే దిశగా భారత్ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది.
2030 నాటికి 26 మిలియన్ ఎకరాల బంజరు భూములను
పునరుద్ధరించే ప్రణాళికలపై భారత ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. దీని
వల్ల పర్యావరణంలో 3 బిలియన్ టన్నుల కార్బన్ ఉద్గారాలు
తగ్గేందుకు సాయం చేయనున్నాయి.
భారత్లో భూ పరిరక్షణకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇస్తాం. భూమిని

మా భూమాతగా కొలుస్తాం. భూసార క్షీణత వల్ల ప్రపంచంలో
మూడింట రెండు వంతుల మంది ప్రజలు ప్రభావితమయ్యారు.
ఒకవేళ దీన్ని అదుపు చేయకుండా వదిలేస్తే, అది సమాజం, ఆర్థిక
వ్యవస్థ, ఆహార భద్రతా, ఆరోగ్యం, జీవన ప్రమాణాలు, భద్రతా
పునాదులను నాశనం చేస్తుంది.
భూసార క్షీణత సమస్య విషయంలో శాస్త్రీయ విధానాన్ని
ప్రోత్సహించేందుకు భారత్లో నైపుణ్య కేంద్రం ఏర్పాటైంది.
మానవ కార్యకలాపాల వల్ల క్షీణించిన భూసారాన్ని మళ్లీ
పునరుద్ధరించడం మానవాళి సమష్టి బాధ్యత. తదనుగుణంగా
భవిష్యత్ తరాలకు ఆరోగ్యకర భూగోళాన్ని అందించడం మనందరి
పవిత్ర కర్తవ్యం.
ఈ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి
ప్రధాన మంత్రి పూర్తి ప్రసంగాన్ని
వినగలరు.
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ప్రత్యేక నివేదిక

దేశంలో తొలి థాయ్కాథన్

‘టాయ్కానమీ’ లో పెనుమార్పులతో
స్వావలంబన దిశలో

బొమ్మల పరిశ
్ర మ

స్వావలంబన సాధనలో మొదటి అడుగు. మన దేశంలో తయారయ్యే ఉత్పత్తుల గురించి గర్వించాలి. కరోనా
మహమ్మారి సమయంలో, భారత్ స్వావలంబన దిశగా పయనించేందుకు పలు చర్యలు తీసుకుంది, ప్రపంచ మార్కెట్లో
భారత్ వాటా తక్కువగా ఉన్న రంగాలలో ఏ రంగంలో అయితే ఇతర దేశాలపై ఆధారపడిందో, ఆ రంగాలపై ప్రత్యేక
దృష్టిసారించింది. బొమ్మల ఉత్పత్తి కూడా ఆ కోవకు చెందినదే, ఈ రంగంలో ప్రపంచ మార్కెట్ విలువ 100 బిలియన్
డాలర్లుగా ఉంటే, దానిలో మన దేశీయ బొమ్మల వాటా కేవలం 1.5 శాతం మాత్రమే ఉంది. దేశీయ మార్కెట్ కోసం
భారత్ 80 శాతం బొమ్మలను దిగుమతి చేసుకుంటోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకునే ప్రభుత్వం, స్వావలంబన ద్వారా
ప్రపంచ బొమ్మల మార్కెట్లో భారత్ ఉనికిని చాటేందుకు, పలు చర్యలు తీసుకోవడం ప్రారంభించింది. ఈ సవాలును
అందుకోవడం కోసం ప్రభుత్వం పలు బొమ్మల ప్రదర్శనలను, టాయ్కాథన్వంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టింది.

కో

విడ్ మహమ్మారితో ప్రజలు ఇళ్ళకు పరిమితమైనప్పుడు,
సరికొత్త రూపంలో వర్చ్యువల్ ప్రపంచం మన
ముందుకు వచ్చింది. తమిళనాడుకు చెందిన 19 ఏళ్ల
అతిక్ అహమ్మాద్ ఆన్లైన్ ఆట ‘హెరిటేజ్ రేసు’ను ప్రవేశపెట్టా డు.
ఇంట్లోనే సైకిల్ తొక్కుతూ దేశంలో ఉన్న వారసత్వ ప్రదేశాలన్నింటిన్నీ
చుట్టిరావొచ్చు. ఈ వర్చ్యువల్ టూర్లో సంగీతాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.
టాయ్కాథన్ చివరి పోటీల్లో ‘హెరిటేజ్ రేసు’ ద్వారా తాజ్మహల్
వర్చ్యువల్ టూర్ను అతిక్ సందర్శకులకు వీక్షింపజేశాడు.
శరీర భంగిమలను సరిదిద్దడంలో సాయపడే ఒక యాప్ను చెన్నై
కేసీజీ కాలేజీ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి చెందిన బృందం తయారు చేసింది.
ఆటల ద్వారా యోగాను ప్రోత్సహిస్తూ ఈ బృందం సాంకేతికతను,
సంప్రదాయాన్ని కలగలిపింది. దీంతో యోగా ప్రపంచవ్యాప్తమవుతుంది.
డెహ్రుడూన్కు చెందిన ఆరోగ్య బృందం కూడా ఒక ప్రత్యేక ఆటను
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అభివృద్ధి చేసింది. దీని ద్వారా పిల్లలు తమ ఆహారపు అలవాట్లను
మెరుగుపరుచుకోవడమే కాకుండా.. పోషకాహారం గురించి సరియైన
సమాచారం తెలుసుకుంటారు.
ఇవన్నీ జూన్ 22 నుంచి 24 వరకు జరిగిన టాయ్కాథన్
తుది పోటీల్లో పాల్గొ న్న 1567 ఆన్లైన్, వర్చ్యువల్ ఆటల్లో కొన్ని
ఉదాహరణలు. తొలిసారి నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా పాల్గొ న్నారు. ఈ పోటీల్లో పాల్గొ న్న
వారితో సంభాషించిన మోదీ, “గత ఐదారేళ్లలో, దేశ సమస్యలకు
పరిష్కారాలను కనుగొనడంలో హ్యాక్థాన్లు అతిపెద్ద వేదికలుగా
మారాయి. దేశ సామర్థ్ యాన్ని చాటడమే వీటి వెనుకున్న ఉద్దేశ్యం. దేశీయ
తొలి టాయ్కాథన్ఉద్దేశ్యం కూడా ఇదే.”అని అన్నారు.
ఈ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి
ప్రధాన మంత్రి పూర్తి ప్రసంగాన్ని
వినగలరు.

జూన్ 24న టాయ్కాథన్ తుది పోటీల్లో పాల్గొన్న అభ్యర్థులతో సంభాషించిన
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, మన దేశీయ బొమ్మల అవసరాలు, ప్రపంచ మార్కెట్లో
వాటాను పెంచుకోవడం, భవిష్యత్ లక్ష్యాలను చేరుకోవడం, ఇందుకు కేంద్ర
ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వ్యూహాలు వారితో పంచుకున్నారు. ముఖ్యాంశాలు:

మానసిక పురోగతిలో బొమ్మల పాత్ర
మన మనస్తత్వం, సృజనాత్మకత, ఆర్థిక వ్యవస్థ వంటి ఇతర చాలా అంశాలపై బొమ్మలు,
ఆటలు ప్రభావం చూపుతాయి. అదేవిధంగా ఈ విషయాలను చర్చించుకోవడం కూడా ఎంతో
అవసరం. మనందరకీ తెలిసిందే, పిల్లల తొలి పాఠశాల ఇళ్లేనని, ఆ తర్వాత తొలి పుస్తకం,
తొలి స్నేహితుడు ఈ బొమ్మలే.
ప్రపంచ బొమ్మల ఆర్ థికవ్యవస ్థ మార్కెట్లో భారత్
ప్రపంచ బొమ్మలు, ఆటల ఆర్థిక వ్యవస్థనే ‘బొమ్మల ఆర్థిక వ్యవస్థ(టాయ్కానమీ). ప్రపంచ
బొమ్మల మార్కెట్ 100 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంటే, దానిలో భారత్ వాటా కేవలం 1.5
బిలియన్ డాలర్లుగానే ఉంది. నేడు మనం 80 శాతం బొమ్మలను విదేశాల నుంచే దిగుమతి
చేసుకుంటున్నాం. ఈ బొమ్మల కోసం కోట్ల రూపాయాలు ఇతర దేశాలకు వెళ్తున్నాయి. ఈ
పరిస్థితిని మార్చాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
బొమ్మల పరిశ్రమలో కొత ్త అవకాశాలు
దేశానికి ప్రస్తుతం ఎంతో అవసరమైన వర్గా నికి.. ఈ రంగ అభివృద్ధి ఎంతో సాయం చేస్తుంది.
మన కుటీర పరిశ్రమ క్రీడలకు సంబంధించినది. ఇది మన కళ. మన పేద, దళిత, గిరిజన
కళాకారులు పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామాల్లోనే నివసిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా మన
సోదరీమణులు, బిడ్డలు కుటీర పరిశ్రమలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. బొమ్మల రంగం
అభివృద్ధితో దేశంలో ఎక్కడో సదూర ప్రాంతాల్లో నివసించే మన మహిళలకు, గిరిజనులకు,
పేద స్నేహితులకు లబ్ది చేకూరుతుంది.
సంయుక ్త కృషితో మార ్గం సుగమం
ఇది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే, మనం స్థా నిక బొమ్మల కోసం గొంతెత్తి నినదించినప్పుడే.
ప్రపంచ మార్కెట్లో మన బొమ్మల తయారీదారులను పోటీకరంగా మార్చేందుకు ప్రతి
స్థా యిలో వారికి మనం ప్రోత్సాహమివ్వాలి. వినూత్నావిష్కరణల నుంచి ఆర్థిక సాయం
వరకు సరికొత్త విధానాలను అభివృద్ధి చేయడం ఎంతో అవసరం. కొత్తగా పుట్టే ప్రతి ఆలోచన
కూడా ఎంతో ముఖ్యమైనది. కొత్త అంకుర సంస్థలను ప్రోత్సహించడం ఎంతో అవసరం.
కొత్త సాంకేతికత, కొత్త మార్కెట్ అవసరాల కోసం మన సంప్రదాయ బొమ్మల పరిశ్రమలో
భాగమైన కళాకారులను సిద్ధం చేయాలి. టాయ్కాథన్ లాంటి కార్యక్రమాలకు వెనుకున్న
ఉద్దేశ్యం కూడా ఇదే. దేశీయంగా, అంతర్జా తీయ స్థా యిలో బొమ్మలను వాణిజ్య చేయాలని
భారత్ ప్రయత్నిస్తోంది. కానీ ఈ ప్రణాళికలు కేవలం అందరి కృషితోనే సాధ్యమవుతాయి.
ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు వోకల్ ఫర్ లోకల్అనుసరించాల్సిన బాధ్యత ఉంది.

్త ఆలోచన
ప్రధాని మోదీ సరికొత
కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ఏదేనీ కార్యక్రమంలో
లేదా విధానంలో భారతీయ బొమ్మల పరిశ్రమ
భాగమైందని మీరెప్పుడైనా విన్నారా?

ఎన్నో ఏళ్లుగా, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన విధానాల్లో
ఈ రంగాన్ని అసలు ప్రస్తావించిన దాఖలాలే లేవు.
మొట్ట మొదటిసారి, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
ఈ దిశగా ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు. గత
ఏడాది ఆగస్ట్, జూన్లోని తన ‘మనసులోని మాట’
కార్యక్రమంలో, బొమ్మల పరిశ్రమను స్వావలంబన
మార్చేందుకు వోకల్ ఫర్ లోకల్ టాయ్స్కు
పిలుపునిచ్చారు.
పరిశ్రమలు, అంతర్గత వాణిజ్య ప్రోత్సాహక
విభాగం(డీపీఐఐటీ), వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖలు
కలిసి ఈ రంగంపై పూర్తి అధ్యయనాన్ని చేపట్టా యి.
ఆన్లైన్ గేమింగ్లో ఎన్ని రకాలున్నాయి, వాటి
మార్కెట్ పరిమాణం ఎంత అనే విషయాలపై కూడా
అధ్యయనం చేపట్టి, ఈ నివేదికను ప్రధాన మంత్రికి
సమర్పించాయి.
తొలుత బొమ్మల పరిశ్రమను స్వావలంబనగా మార్చి,
ఆ తర్వాత విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ, మహిళా, శిశు
సంక్షేమ అభివృద్ధి శాఖ, ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రిత్వ
శాఖ, డీపీఐఐటీ, చేనేత మంత్రిత్వ శాఖ, సమాచార,
ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ, ఏఐసీటీఈల సాయంతో
ప్రపంచ మార్కెట్లో వాటాను పెంచాలని చూస్తోంది.
బొమ్మల పరిశ్రమలో కొత్త ఆలోచనల కోసం ఒక
వేదిక అవసరం. అప్పుడే భారతీయ సంస్కృతిని,
వారసత్వాన్ని బొమ్మల ద్వారా ప్రజల్లోకి
తీసుకెళ్లవచ్చు. దేశంలో తొలిసారి టాయ్కాథన్ను
జనవరి 5 నుంచి ఫిబ్రవరి 25 వరకు నిర్వహించారు.
దేశంలో తొలి బొమ్మల ప్రదర్శనను ఈ ఏడాది
ఫిబ్రవరి 27 నుంచి మార్చి 4 వరకు నిర్వహించారు.
కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త ఆవిష్కరణలతో దేశీయ
బొమ్మల పరిశ్రమకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన వేదికను
అందించింది. 12,000కు పైగా ప్రదర్శకులు ఈ
కార్యక్రమంలో పాల్గొ న్నారు.
టాయ్కాథన్ తుది పోటీలు జూన్ 22 నుంచి
24 మధ్యలో జరిగాయి. బొమ్మల పరిశ్రమను
స్వావలంబనగా మార్చే ప్రభుత్వ రోడ్డుమ్యాప్ను
బొమ్మల ప్రదర్శనలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
విడుదల చేశారు. అదేవిధంగా టాయ్కాథన్లో
పాల్గొ న్న తుది అభ్యర్థులతో సంభాషించారు.
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జాతీయ తీర్మానం

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

్ర
స్వాతంత్య ఉద్యమానికి
స్ఫూర్ని
తి చ్చిన కలం..
భారత సమాజానికి మార్గనిర్దేశం చేయడంలో కలానికి ఉన్న శక్తి చరిత్రలో
ప్రముఖంగా చెప్పబడింది. దేశంలో ఆందోళనలు లేదా సామాజిక
తిరుగుబాట్లు నెలకొన్న సమయంలో.. చాలా మంది భారతీయ
రచయితలు, కవులు ప్రజలలో తమ కవితలు, పద్యాలతోనే స్ఫూర్తి
నింపారు. సామాజిక అన్యాయాన్నైనా, స్వాతంత్య్ర ఉద్యమమైనా భారతీయ
రచయితలు అందించిన సహకారం నిజంగా అసామాన్యమైనది.

బ్రి

టీష్ వారికి వ్యతిరేకంగా భారతీయులు తమ గొంతుకను వినిపించేందుకు
మన రచయితలు, సాహితీవేతలు
్త , కవులు కలానికున్న శక్తికి పదును
పెట్టా రు. ప్రజలలోకి విప్లవాత్మక ఆలోచనలను తీసుకెళ్లేందుకు కూడా
మన స్వాతంత్ర పోరాట యోధులు తమ రచనలనే ఆయుధంగా వాడారు. ఒకవైపు
మఖన్లాల్ చతుర్వేది, రాహుల్ సంకృత్యయన్, బాలక్రిష్ణ శర్మ నవీన్, సుభద్ర కుమారి
చౌహాన్, పాండే బెఛన్ శర్మ ‘ఉగ్రా’, జగదాంబ ప్రసాద్ ‘హితైషి’, రాంబ్రిక్ష బెనిపురి,
బనారసి ప్రసాద్ భోజ్పురి, యశ్పాల్, ఫనీశ్వర్ నాథ్రేణు, సుబ్రహ్మణ్య భారతి,
వెంకటరామ రామలింగం పిళ్ళై, చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం వంటివారు జైలు
పాలయ్యారు. ప్రేమ్చంద్లాంటి గొప్ప రచయితలు మహాత్మాగాంధీ పిలుపు మేరకు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వదిలివేశారు. ‘కేసరి’, ‘మరాఠా’ వంటి వార్పతా త్రికల ద్వారా బాల
గంగాధర్ తిలక్ లాంటి ప్రముఖ స్వాతంత్ర పోరాటయోధులు బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యపు
పునాదులను కూకటివేళ్లతో కదిలించారు. స్వయంగా స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి
నాయకత్వం వహించిన మహాత్మా గాంధీ కూడా రచనల ద్వారానే తన సందేశాలను
పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు. ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’లో భాగంగా
రచనల ద్వారా ప్రజల్లో స్ఫూర్తి నింపిన వారి కథనాలను తెలుసుకుందాం...
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మున్
షి ప్రే మ్చంద్..
కలానికి పదునుపెట
్ట డం

మ

రణానంతరం కూడా తన రచనల ద్వారా ప్రజల్లో ఒక
కవి స్ఫూర్తి నింపుతున్నాడంటే ఆ కవి చరితార్థుడే.
మున్షి ప్రేమ్చంద్ వారణాసికి దగ్గర్లో లాంహీ గ్రామంలో జూలై
31, 1880న ధన్పత్ రాయ్ శ్రీవాస్తవగా జన్మించారు. ఆయన
చిన్నతనంతా కష్టా ల కడలి, ఎన్నో ఇబ్బందులతోనే గడిచింది.
ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు ఆయనను వెంటాడాయి. తన తల్లి
చనిపోతే, తండ్రి రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు, సవతి తల్లి వల్ల

లోక్మాన్య తిలక్: రచనలతోనే బ్
రి టీషర్లై ప తిరుగుబాటు

స్వ

రాజ్యం నా జన్మహక్కు అనే నినాదాన్ని
పిలుపునిచ్చిన ‘లోక్మాన్య’ బాల
గంగాధర్ తిలక్, తన విప్లవాత్మక రచనలు,
ఆలోచనల ద్వారా ప్రతి భారతీయుడు స్వాతంత్య్రం
కోసం పోరాడే స్ఫూర్తినిచ్చారు. అందుకే ఈయనను
బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రేగిన అశాంతికి
మూలకారకుడిగా పిలుస్తారు. జూలై 23, 1856లో
మహారాష్ట్రలోని రత్నగిరిలో ఆయన జన్మించారు.
మరాఠా దర్పణ్, కేసరి అనే రెండు పత్రికలను
ఆయన ప్రారంభించారు. తన వార్తాపత్రిక ‘కేసరి’లో
విప్లవకారులు ఖుదీరాం బోస్, ప్రఫుల్లా చాకిల
విచారణకు సంబంధించిన వ్యాసాలను ఆయన
ప్రచురించారు. పూర్ణ స్వరాజ్ కోసం వ్యాసాలు
రాయడంతో ఆయనకు ఆరేళ్లు జైలు శిక్ష విధించారు. దేశ ద్రోహం కింద
1908 నుంచి 1914 వరకు మండాలే(ప్రస్తుతం మయన్మార్లో ఉంది)
జైలులో ఆయనకు కఠిన కారాగార శిక్ష విధించారు.
ఆయన జీవితాంతం, ఎన్.సీ కేల్కర్తో పాటు మరాఠాకు
సంపాదకీయం చేశారు. 1891 నుంచి 1897 వరకు ఈ పత్రికకు తిలక్నే

ఏకైక యజమాని, సంపాదకుడు. తిలక్ చాలా
పుస్తకాలను రాశారు. మండాలే జైలులో ఉన్నప్పుడు
ఆయన రాసిన 400 పేజీల గీతా రహస్య పుస్తకంలో
మహా భగవద్గీత రహస్యాన్ని రచించారు. తిలక్
రాసిన వాటిల్లో దీన్ని అత్యుత్తమైనదిగా భావిస్తారు.
దీన్ని చాలా భాషల్లోకి తర్జుమా చేశారు. ఇది మాత్రమే
కాక, తిలక్ ప్రజల్లో అవగాహన తెచ్చేందుకు
మహారాష్ట్రలో వారం రోజుల పాటు గణేష్ ఉత్సవాలు,
శివాజీ ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. బ్రిటీష్ వారి
అరాచకాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడేందుకు ప్రజల్లో
ధైర్యాన్ని, దేశభక్తిని నెలకొల్పడమేఈ ఉత్సవాల
ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. బ్రిటీష్ రాజ్కు వ్యతిరేకంగా
సమాజాన్ని మేల్కొపారు.
భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో అత్యంత పొడవైన నేతల్లో ఈయన
ఒకరు. మహాత్మా గాంధీ కూడా స్వయంగా తిలక్కు నివాళి అర్పిస్తూ..
తమ కాలంలో తిలక్ అత్యుత్తమ ప్రజా నేత అని అభివర్ణించారు. తిలక్
ముంబైలో ఆగస్ట్ 1, 1920న మరణించారు.

కష్టా లు, ఆ తర్వాత 15 ఏళ్లకే ఆయనకు పెళ్లి, భార్యకు దూరం కావడం వంటివి ఎన్నో
ఇబ్బందులు మున్షి చంద్అనుభవించారు. అదే సమయంలో మన దేశంలో బ్రిటీష్
వారి దౌర్జన్యం పెరిగింది. ఈ పరిస్థితులన్నింటికీ తన కల్పిత రచనల ద్వారానే ఓదార్పు
పొందారు. 1905లో, తను ఇంకా ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలోనే ఉన్న సమయంలో,
ఆయన మొదటి కథా సంకలనం ‘సోజ్–ఎ–వతన్’ ఉర్దూలో ప్రచురితమైంది. ఈ
కథలలో బ్రిటీష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన వారి అభిప్రాయాలు,
నినాదాలున్నాయి. ప్రేమ్చంద్మామ ఆయనను నవాబరాయ్ అని పిలిచేవారు. అదే
పేరుతో ప్రేమ్చంద్ తన తొలి రచనలను ప్రచురించారు. బ్రిటీషర్లు ఈ పుస్తకాన్ని
నిషేధించి, వాటి కాపీలను కాల్చివేశారు. అదేవిధంగా రచనలను ఆపివేయాలని
కలెక్టర్ నుంచి ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయించారు. దీని తర్వాత, ప్రేమ్చంద్
తన పేరుతోనే రచనలు రాయడం ప్రారంబించారు.1921లో, గాంధీజీ సహాయ
నిరాకరణోద్యమానికి పిలుపునిచ్చినప్పుడు, ప్రేమ్చంద్ తన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని
వదిలివేసి, స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో పాల్గొ న్నారు. ‘షత్రంజ్కే ఖిలాడి’, ‘జులూస్’,
‘ఆహుతి’,‘దో బైలాన్ కి కథా’, ‘రంగ్భూమి’, ‘కర్మభూమి’, ‘ప్రేమాశ్రమ్’, వంటి
కథలు సాహితీ ప్రపంచంలో బాగా పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్నాయి. ఒకవైపు
నుంచి సమాజంలో ఉన్న చెడుపై తన రచనల ద్వారా పోరాటం చేస్తూనే.. మరోవైపు
దేశ పరిస్థితులపై మరింత అవగాహన కల్పించేందుకు తన రచనల్లో పాత్రల ద్వారా
సృజనాత్మకతతో వివరించేవారు.

తన కథలలో అత్యంత ప్రసిద్ధి పొందిన కథల్లోని ఒక సంభాషణ...
హీరా, మోతీ అనే రెండు ఎద్దులు ఒకదానితో ఒకటి మాట్లాడుకుంటూ
ఉంటాయి. పట్టుదలతో దోపిడీ నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనే
దానిపై ఇవి సందేశాన్ని ఇస్తాయి..
నేలపై పడుకుంటూ మోతీ ఏం చెప్పిందంటే - దెబ్బలు తినడం వల్ల ఏం
లాభం? హీరా.. ‘కనీసం నా సామర్థ్యం మేరకు నేను ప్రయత్నించా’
మోతీ...‘పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా మారిప్పుడు, ఎంత కృషి చేసి
మాత్రం ఏం లాభం?’
హీరా.. ‘ ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, నేను ప్రయత్నిస్తూనే
ఉంటాను’
‘కఫాన్’, ‘గుడాన్’, ‘గబన్’, ‘సేవాసదన్’ వంటి నవలలు ద్వారా
కూడా ఆయన సమాజపు కట్టుబాట్లను మార్చే ప్రయత్నం చేశారు.
అక్టోబర్ 8, 1936న ఆయన కన్నుమూశారు.
ఆయన కథ ‘హమిద్ కా చిమ్తా’(హమీద్ యొక్క ఆందోళన) ఇప్పటికీ మనకి
ప్రేరణ కలిగిస్తుందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉజ్వల పథకం లబ్దిదారులతో
మాట్లా డినప్పుడు చెప్పారు. ‘ ఈద్గా నుంచి హమీద్ పాత్ర నాకు చాలా ప్రేరణనిచ్చింది.
ఒకవేళ హమీద్ తన అమ్మమ్మ కోసం గిన్నెలు పట్టు కునేది కొనగలిగితే, వంట
చేసేటప్పుడు ఆమె చేతులు కాలేవి కావు కదా. దేశ ప్రధాని దేశంలోని మహిళల
కోసం ఇది ఎందుకు చేయలేరు..
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ఈ–ఫైలింగ్ 2.0

తేలికగా ఆదాయపు

పన్ను దాఖలు

ఆదాయ పన్ను దాఖలుకు సమయం దగ ్గరపడుతోన్న
సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పన్ను
చెల ిం్ల పుదారుల సౌలభ్యం కోసం కొత ్త పోర ్టల్
ఈ–ఫైలింగ్ 2.0ను ప్రారంభించింది. ఇది పన్ను
చెల ిం్ల పుదారులకు స్నేహపూర్వకంగా,
ముఖరహిత
సౌకర్యం(ఫేస్లెస్
మొబైల్లో కూడా ఫైలింగ్ దాఖలు
ఫెసిలిటీ)..
చేసుకునేలా ఉంది.హెల్ప్ డెస్క్,
ఆదాయపు పన్ను దరఖాస్తులను
ఛాట్బోట్లతో కూడిన
నింపడం, పన్ను నిపుణులను
సౌకర్యవంతమైన
ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదించడం,
ముఖరహిత
పరిశీలన(ఫేస్లెస్ స్క్రుటినీ),
ఫీచర తో
్ల ఈ పోర ్టల్ను
అప్పీళ్లకు సంబంధించి నోటీసులకు
రూపొందించారు. ‘ప్రతి ఒక్క
స్పందనలు తెలియజేసే అవకాశం
పన్ను చెల ిం్ల పుదారుడు కూడా
ఇందులో ఉంటాయి.
జాతి నిర్మాత’ అని ప్రభుత్వం భావిస ుం్త ది.
పలు కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ ఆలోచనను
ప్రోత్సహించేందుకు పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది.

మా

ర్పు అనేది అంత సులభం కాకపోవచ్చు, కానీ మార్పు
అవసరం.. ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే నవ భారత
నిర్మాణం అనే సంకల్పం నెరవేరుతుంది. దీన్ని దృష్టిలో
ఉంచుకున్న ప్రభుత్వం, దేశాభివృద్ధిలో, విద్య, భద్రతలో తమ వంతు
సహకారం అందిస్తున్న పన్ను చెల్లింపుదారుల కోసం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త
పోర్టల్ను తీసుకొచ్చింది. ఇది ముఖరహిత పన్ను విధానాన్ని(ఫేస్లెస్ ట్యాక్స్
సిస్టమ్) బలోపేతం చేయడాన్ని ప్రోత్సహించడంతో పాటు, పన్ను చెల్లింపుల
ప్రక్రియను సులభతరం చేయనుంది. ఈ–ఫైలింగ్ 2.0 పోర్టల్ జూన్ 7, 2021
నుంచి ప్రారంభమైంది. పన్ను చెల్లింపుదారులకు మరింత సౌకర్యవంతాన్ని
కల్పిస్తూ.. ఆన్లైన్ పన్ను చెల్లింపు, ముందస్తుగా దరఖాస్తులను నింపడం,
వినియోగం(యుటిలిటీ), హెల్ప్ డెస్క్, ఛాట్బోట్ల తో దీన్ని ఎలా వాడాలో
దృశ్యాలాధారితంగా సూచనలు వంటి పలు ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
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దస్తు లు
ముం దరఖాస్తు
దిన

సురక్షితంగా,
సౌకర్యవంతంగా

అన్ని
ఒ
రకాల డాష్బో కే
ఇ
ర్
ఫైళ్లు ,
ం
అంతే టరాక్షన్లు , డు
కా
అ
ఉన్నవి
క
ప్
(పెండిం పూర్తికాకుం లోడ్ చేసిన
కింద
డా
గ్లు)
మిగిలి
క
చెల్లింపు నిపిస్తాయి ఒకే డాష్బో
 ర్డు
. దీం
దా
పనులు రులు వెం తో పన్ను
టనే
పూర్తి
చేసుకునేం మిగిలిన
వీలవు
తుంది దుకు
.

న్ని
లు చెం బాటు లు, అ ంతా
దాఖ అందు రద్గ ర్శకా చారమ
మా సమా
్యమైన దిన పన్ను లో
ముఖ లకు చెందస్తుగానే ందుబాటుఖలు
విషయా ముం రులకు అదస్తుగా దాకూడా
పుదా
తులు
.
చెల్లిం టుంది. ముం
ఖాస్ టాయి
నే దర ఉం
ఉం
చేసుకుదుబాటులో
అం

గా,
వేగం ండ్
ఫ
గా రీ వేగంగా
క
లి
తే
రులకు కు, ఈ
దా
పు
దు
చెల్లిం
పన్ను లను అందించేం పు పన్ను
య
రీఫండ్ పోరల్్ట ఆదా స్టాంట్
కొత్త ర్నుల ఇన్ ్యంతో
రిట గ్ సౌకర .
ప్రాసెసిం ంధానమైంది
అనుస

పన్ను చెల్లింపుదారులకు సౌకర్యవంతంగా..
పన్ను చెల్లింపుదారుల సందేహాలను వెనువెంటనే నివృత్తి
చేసేందుకు పన్ను చెల్లింపుదారుల కోసం కొత్త కాల్ సెంటర్ను
తీసుకొచ్చారు. ప్రశ్నలు, సమాధానాలు, వినియోగదారు
మాన్యువల్స్, వీడియో, ఛాట్బోట్, లైవ్ఏజెంట్కూడా
అందుబాటులో ఉంటారు. ఈ సౌకర్యం మొబైల్
యాప్లో కూడా లభ్యమవుతుంది.

పలు
చెల్లింపు విధానాలు..
నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ,
ఆర్టీజీఎస్, నెఫ్ట్ వంటి పలు చెల్లింపు
విధానాలతో ఈ కొత్త పోర్టల్లో పన్ను
చెల్లింపు కొత్త వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది.

పెరుగుతున్న ఆదాయ పన్ను
చెల
్లింపుదారులు

చట్టా ల్లో సవరణలు, ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని
పన్ను చెల్లింపుదారులకు తెలియజేయడం, సౌకర్యాలను
మెరుగుపర్చడం ద్వారా దేశంలో ఆదాయపు పన్ను
వసూళ్లు పెరుగుతున్నాయి.
2013–14 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తంగా 3.79 కోట్ల
రిటర్నులు దాఖలైతే, 2020–21లో ఈ సంఖ్య 7.38
కోట్లకు పెరిగింది.

2013–14 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 3.31 కోట్ల మంది
ప్రజలు రిటర్నులు దాఖలు చేస్తే, 2020–21లో 6.72
కోట్ల మంది రిటర్నులను దాఖలు చేశారు.

అయోధ్య

వారసత్వం

ై న సాంస్కృతిక కట
ప
్ట డం
్ర తి భారతీయుడి మనసులో కొలువ

భారతీయ సంస్కృతికి చిహ్నంగా రామ మందిరం నిర్మించే అయోధ్య ప్రగతి ప్రణాళికను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
సమీక్షించారు. శతాబ్ దాల నిరీక్షణ తర్వాత, యుగాలుగా మానవాళికి మార ్గనిర్దేశం చేసేలా నిర్మితమవుతున్న రామ
మందిరంలో ప్రజలు ముఖ్యంగా యువత భాగస్వాములు కావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

అ

యోధ్యను ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా, అంతర్జాతీయ పర్యాటక
కూడలిగా, అత్యాధునిక నగరంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఈ ప్రణాళికను
రూపొందించారు. జూన్ 26న కూడా, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇదే
సందేశాన్ని ప్రజలకు ఇస్తూ, “అయోధ్యలో ప్రగతికి సరికొత్త కోణాన్ని
అందించే సమయం ఆసన్నమైంది. ఇది మన ఉన్నత సంప్రదాయాలు,
అభివృద్ధి విజయాలను ప్రతిబింబిస్తోంది” అని చెప్పారు. అయోధ్య ప్రగతి
ప్రణాళికను సమీక్షించిన తర్వాత రామ మందిరం నిర్మాణమైన తర్వాత
భారత్ నుంచి మాత్రమే కాక, విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు అయోధ్యకు
వస్తారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అయోధ్య చేరుకోవడానికి ఉద్దేశించిన
ప్రతిపాదిత మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు లను ప్రధాని వివరించారు.
విమానశ్రయం, రైల్వే స్టేషన్ విసర్త ణ, బస్సు ప్రాంగణం, రహదారులు,
జాతీయ రహదారులు వంటి పలు మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు లను
చర్చించారు. భక్తులు బస చేసే సౌకర్యాలు, ఆశ్రమాలకు స్థలాలు, మఠాలు,
హోటళ్లు, పలు రాష్ట్రాలకు భవనాలు ఏర్పాటుతో నిర్మితమవుతున్న హరిత
క్షేత్ర శివారు పట్టణాభివృద్ధి పైనా చర్చించారు. పర్యాటకుల కోసం సహాయ
వసతి కేంద్రం, ప్రపంచ స్థా యి ప్రదర్శనశాల నిర్మాణం కూడా చేపడతారు.
నౌకా విహార సదుపాయం: సరయు నది, దాని ఘాట్లలో మౌలిక

సదుపాయాలను అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు. దీంతో
సరయు నదిలో నిరంతరం నౌకా విహార సదుపాయం ఏర్పాటుకు అవకాశం
కల్పిస్తారు.

స్మార్ట్ సిటీ: సైకిళ్లపై వెళ్లే వారికి, పాదాచారులకు తగినంత స్థలం కేటాయిస్తూ

నగరాన్ని సుస్థిర స్థా యిలో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. అలాగే అత్యాధునిక
నగర స్థా యి మౌలిక సదుపాయాలతో వాహనాల రాకపోకలను ఆధునిక
పద్ధతిలోనే నిర్వహించనున్నారు.

సమీక్షా సమయంలో, ప
్రధాన మంత్రి
ప
్రస్తావించిన ముఖ్యాంశాలు:

అయోధ్య అనేది ప్రతి భారతీయుడి మదిలో సాంస్కృతికపరంగా
నిక్షిపమై
్త న ఒక అద్భుతమైన నగరం.
మన అత్యుతమ
్త
సంప్రదాయాలను, ప్రగతిశీల పరివర్తనాత్మకతను దశదిశలా చాటాలి.
అయోధ్య అధ్యాత్మికతతో నిండినదే కాక, లోకోతర్త నగరం. ఈ నగరం
యొక్క నీతినియమాలను ఇక్కడి ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు
ప్రతిబింబించాలని, పర్యాటకులకు, యాత్రికులకు ప్రతి ఒక్కరికీ ఇవి
ప్రయోజనకరంగా ఉండాలని చెప్పారు.
జీవితంలో ఒక్కసారైనా అయోధ్య వెళ్లాలనే కాంక్షతో రాబోతున్న తరం
వారు ఉండేలా ఈ కట్టడం నిర్మించాలన్నారు.
	రాబోయే రోజుల్లో కూడా అయోధ్యలో అభివృద్ధి పనులు జరుగుతాయి.
అదే సమయంలో, అయోధ్యను తదుపరి పురోగమన దశకు
తీసుకెళ్లేందుకు ఇప్పట్నుంచే వేగం పుంజుకోవడం తప్పనిసరని
స్పష్టం చేశారు. అయోధ్యకు గల గుర్తింపును ఘనంగా ముందుకు
తీసుకెళ్లేందుకు, దాని సాంస్కృతిక ఉత్తేజాన్ని వినూత్న మార్గాల్లో
సంజీవంగా ఉంచేందుకు సమష్టిగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
మహాపురుషుడైన రాముడు మానవాళిని ఏకతాటిపైకి తేగల
సమర్థుడని, తదనుగుణంగా ప్రజల ముఖ్యంగా యువత ఆరోగ్యకర
భాగస్వామ్య స్ఫూర్తి అభివృద్ధి పనులకు మారద్గ ర్శకం కావాలని
ప్రధాని స్పష్టం చేశారు.
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దేశ రక్షణలో

సి.ఆర్.పి.ఎఫ్యోధులు..
ఎన్నో ఏళ
్ర ఖ్యాతులు
్ల కీర్తి ప
జూలై 27, 1939న సింగిల్ బెటాలియన్ చెందిన క్రౌన్
రిప్రజెంటేటివ్ పోలీసు ఏర్పాటైనప్పుడు కనీసం ఎవరూ
ఊహించి ఉండరు, స్వతంత్ర భారతంలో వీరే అత్యంత
శక్తివంతమైన రక్షక దళంగా మారతారని.

స

ర్దార్ వల్లా భాయి పటేల్ సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీసు ఫోర్స్
బిల్లు 1949ను పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు
స్వాతంత్ర్యానంతరం దీన్ని ఉంచడం లేదా రద్దు చేయడం
అనే పరిస్థితికి ఒక కచ్చితమైన ముగింపు లభించింది..“ పాక్షికంగా
రాష్ట్రాల నుంచి పెరుగుతోన్న డిమాండ్లను నెరవేర్చేందుకు ఈ రక్షక
దళం బాగా పనిచేసింది. కేంద్రానికి చెందిన చాలా అవసరాలను ఇదే
నిర్వర్తించింది. ఇది చాలా మంచి రిజర్వ్ ఫోర్స్గా ఉంది. స్థా నిక దళాలకు
సాయంగా ఎప్పటికప్పుడు తన దళాలను ఇది పంపిస్తూ ఉంది”. వెనక్కి
తిరిగి చూసుకుంటే, సర్దార్ వల్లా భాయ్ పటేల్ అంచనా వేసిన రక్షక దళాల
శక్తి, సామర్థ్యాలు.. ప్రవచనాత్మకంగా, దూరదృష్టి కలిగినవిగా ఉన్నాయి.
క్రౌన్ రిప్రజెంటేటివ్ పోలీసును ప్రస్తుతం మనం సెంట్రల్ రిజర్వ్
పోలీసుగా లేదా సి.ఆర్.పి.ఎఫ్గా పిలుస్తున్నాం. తన 246 బెటాలియన్ల
బలంతో సి.ఆర్.పి.ఎఫ్జూలై 27న తన 82వ ఏళ్ల అద్భుతమైన పయనంలోకి
అడుగుపెడుతోంది. ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ ఇతర శక్తిని తీసుకున్నా ఇది
రెండో స్థా నంలో ఉండగా.. భారత్లో ఇదే అత్యంత శక్తివంతమైన దళంగా
ఉంది. స్వాతంత్య్రం తర్వాత రాచరికపు ఆధీనంలో ఉన్న సంస్థానాలను
దేశంలో కలిపేందుకు ఇది ఎంతో కృషి చేసింది. జమ్ముకశ్మీర్, ఈశాన్య
భారత్లో నెలకొన్న అంతరత్గ సమస్యలను పరిష్కరించింది. అదేవిధంగా
దేశ సరిహద్దులోనూ పహారా కాసింది. దేశ రక్షణ విధుల్లో భాగంగా ఇప్పటి
వరకు ఎంతో మంది సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ జవాన్లు అమరులయ్యారు. 1959
అక్టో బర్ 21న మొదటిసారి లడఖ్లోని హాట్స్ప్రింగ్స్ వద్ద గస్తీ కాస్తోన్న
చిన్న సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ పెట్రోలింగ్పై చైనా మెరుపుదాడికి పాల్పడింది.
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ఈ ఘటనలో మొత్తం 10 మంది సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ జవాన్లు ప్రాణాలు
కోల్పోయారు. వారి త్యాగానికి గుర్తింపుగానే ప్రతి ఏటా అక్టో బర్ 21న
‘పోలీసు అమర వీరుల స్మారక దినం’గా పాటిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత
కొన్నేళ్లకు ఈ రక్షక దళం మళ్లీ చరిత్రలో తనకంటూ ఒక పేరును
లిఖించుకుంది. ఏప్రిల్ 9, 1965న గుజరాత్లోని ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్లోని
సర్దార్ పోస్ట్ పై పాకిస్తాన్ బ్రెగేడియర్ సైనికులు దాడికి పాల్పడ్డా రు.
ఈ దాడిని రెండో బెటాలియన్ సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ బృందం తిప్పికొట్టింది.
మొత్తం 32 మంది పాకిస్తాన్ సైనికులనుమట్టు బెట్టింది. మరో నలుగురిని
ప్రాణాలతోనే పట్టు కుంది. అయితే ఈ ఘటనలో భారత్కు చెందిన
ఆరుగురు జవాన్లు అమరులయ్యారు. ఇలా వీరి ధైర్య సాహాసాలకు
గుర్తింపుగా ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్ 9న సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ దేశవ్యాప్తంగా ‘శౌర్య
దివస్’ను నిర్వహిస్తోంది.
తిరుగుబాటులతో ఇబ్బందులు పడుతోన్న ఈశాన్య ప్రాంతానికి
ఈ రక్షక దళం జవాన్లను పంపించింది. అదేవిధంగా జమ్ము కశ్మీర్లో

స్వాతంత్య్రం తర్వాత దశాబ్దంలో,
సి.ఆర్.పి.ఎఫ్జవాన
్ల ై ధర్యం, త్యాగం,
వృత్తి పరమ
ై న నిపుణతతో వీరికి
డిమాండ్ పెరిగింది.

సరిహద్దు లు దాటి తీవ్రవాదులు దేశంలోకి ప్రవేశిస్తుండటాన్ని సి.ఆర్.పి.ఎఫ్
అడ్డుకుంది. పంజాబ్ రాష్ట్రంలో తీవ్రవాదం ప్రబలకుండా ఉండేందుకు
సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ కీలక పాత్ర పోషించింది. 1980లో అత్యధిక సంఖ్యలో తన
రక్షక దళానికి చెందిన జవాన్లను ఆ రాష్ట్రానికి పంపించింది.
ప్రస్తుతం ఈ రక్షక దళానికి చెందిన జవాన్లలో ఎక్కువ మంది
ఎల్డబ్ల్యూఈ రాష్ట్రాలలో, జమ్ముకశ్మీర్, ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో ఉన్నారు. పెద్ద
మొత్తంలో జవాన్లను ఎల్డబ్ల్యూఈ ప్రాంతాలకు ముఖ్యంగా చత్తీస్ఘడ్,
జార్ఖ ాండ్, బిహార్, ఒడిశా, మహారాష్ట్రలలో మోహరించింది. జమ్ముకశ్మీర్లో
తీవ్రవాదాన్ని అరికట్టేందుకు సి.ఆర్.పి.ఎఫ్సమర్థవంతంగా పనిచేస్తోంది.
సాధారణ డ్యూటీ బెటాలియన్లతో పాటు, సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ కొన్ని ప్రత్యేక
విధులను నిర్వర్తించేందుకు ప్రత్యేక కేంద్రాలలో జవాన్లకు శిక్షణ ఇస్తోంది.
కమాండోల 10 బెటాలియన్లకు చెందిన వింగ్నే కోబ్రా లేదా కమాండో

విజయాలతో, ఆర్ఏఎఫ్ మన దేశంతో పాటు, ఇతర దేశాలలోని ఇతర
భద్రతా, పోలీసు సిబ్బందికి కూడా శిక్షణ ఇస్తోంది.
ఈ రక్షక దళంలో ఆరు మహిళా బెటాలియన్లు కూడా ఉండటం
గర్వకారణం. 1986లో ప్రపంచంలోనే తొలిసారి పూర్తిగా మహిళలతోనే
ఒక బెటాలియన్ ఏర్పాటు చేయగా.. ప్రపంచంలోనే మొదటి మహిళా
బృందాన్ని 2007లో ఐక్యరాజ్య సమితి శాంతి పరిరక్షక దళానికి
పంపించింది. తాజాగా ఈ రక్షక దళంలోని మహిళా యోధులు
ఉన్నతవర్గం కోబ్రాలో చేరే అవకాశం దక్కించుకున్నారు. గణతంత్ర
దినోత్సవ పరేడ్లో రాజ్పథ్ వద్ద తమ విన్యాసాలను ప్రదర్శించిన
తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా సి.ఆర్.పి.ఎఫ్డేర్డెవిల్ బైకర్లు బాగా ప్రాచుర్యం
పొందారు. దేశంలోని ప్రముఖులకు భద్రత కల్పించడం కోసం వీఐపి
భద్రతా వింగ్లో కూడా సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ జవాన్లు పనిచేస్తారు. పారమ
్ల ెంట్
డ్యూటీ గ్రూప్ లేదా పీడీజీ పారమ
్ల ెంట్ పరిసర ప్రాంతాన్ని సురక్షితంగా
పహారా కాస్తుంది. ప్రధాన మంత్రి నివాసాన్ని కూడా సురక్షితంగా

పంజాబ్రాష
్ట్రంలో తీవ
్ర వాదం
ప
్ర బలకుండా ఉండేందుకు సి.ఆర్.పి.ఎఫ్
కీలక పాత
్ర పోషించింది. 1980లో అత్యధిక
సంఖ్యలో తన రక్షక దళానికి చెందిన
జవాన
ట్రానికి పంపించింది.
్లను ఆ రాష్

బెటాలియన్ ఫర్ రెజల్యూట్ యాక్షన్.ఇది అడవుల్లో ఎన్నో వారాల పాటు
అహ్నోరిశలు పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. వారు తీసుకునే అత్యంత కఠినమైన
శిక్షణ, ప్రపంచంలో అత్యంత దట్ట మైన అడవుల్లో వారు పనిచేయాల్సి
చేస్తుంది. మావోయిస్టు కార్యకలాపాలను తగ్గించేందుకు వీరిని ఎక్కువగా
ఎల్డబ్ల్యూఈ ప్రాంతాల్లో మోహరించారు. మావోయిస్టు కేడర్లో వణుకు
తీసుకొచ్చేందుకు ఈ రక్షక దళం పనిచేస్తుంది.
నీలం యూనిఫామ్లో ఉండే ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ లేదా ఆర్ఏఎఫ్
యోధులు కూడా అల్లర్లను అరికట్ట డంలో ఆరితేరిన వారు. అల్లర్లు చోటు
చేసుకున్నప్పుడు తొలుత ఈ జవాన్లు ప్రాణాంతకం కాని ఆయుధాలను
వాడతారు. అల్లర్లు, అల్లరిమూకల హింసాత్మకక ఘటనలను
నియంత్రించడంలో ఈ రక్షక దళం ఆరితేరింది. ఢిల్లీలో ఇటీవల జరిగిన
దాడులే దీనికి ఉదాహరణ. ఈ దాడులను అరికట్టేందుకు అక్కడికి వెళ్లిన
ఈ రక్షక దళం కొన్ని గంటల్లోనే అక్కడి వాతావరణాన్ని అదుపులోకి
తీసుకొచ్చింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా వారికున్న నైపుణ్యం, అనుభవం,

ఉంచేందుకు ఈ రక్షక దళానికి చెందిన స్పెషల్ డ్యూటీ గ్రూప్
పనిచేస్తుంది.
పారమ
్ల ెంట్, రాష్ట్రాల చట్ట సభలకు ఎన్నికలు జరిగే సమయంలో
భద్రతా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించేందుకు సి.ఆర్.పి.ఎఫ్నే ఒక నోడల్
ఏజెన్సీలాగా పనిచేస్తోంది. ఈ ఎన్నికల్లో పెద్ద ఎత్తున బ్యాలెట్లకు
చెందిన వస్తువులను, ఎన్నికల అధికారులను తరలించాల్సి ఉంటుంది.
పండుగలు, ఉత్సవాల సమయంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు,
ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి లోపం, అల్లర్లు చోటు చేసుకోకుండా
ఉండేందుకు భద్రతను కల్పించడంలో సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ ఇతర ఏజెన్సీలతో
కలిసి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మన మాతృభూమికి సేవలందిస్తూ ఈ
దళానికి చెందిన 2235 మంది జవాన్లు తమ జీవితాలనే త్యాగం చేశారు.
దేశ సేవలో వారు చూపించిన ధైర్యం, శైర్యం, విధి పట్ల వారికున్న భక్తికి
సాక్ష్యంగా 2113 శౌర్య పతకాలు ఈ యోధులకు ప్రధానం చేశారు.
1 అశోక్ చక్ర (అత్యున్నత శాంతి శౌర్య పురస్కారం), 10 కీర్తి
చక్రాలు, 26 శౌర్య చక్రాలు, 201 రాష్ట్రపతి పోలీసు మెడల్ వంటి శౌర్య
పతకాలతో సెంట్రల్ ఆర్మ్ డ్ రిజర్వు ఫోర్స్ను గౌరవిస్తారు.
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భారత టీకా కార్యక్రమం,
ప్రపంచానికి ఒక కేసు స్టడీ’’

కరోనా మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడేందుకు పెద్ద ఎత్తున టీకా కార్యక్రమాన్ని
ప్రారంభించడమైనా లేదా భారతీయ కళలను, సంస్కృతిని కాపాడంలోనైనా.. ‘భారత్కే
తొలి ప్రాధాన్యం’ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల్లో అత్యంత ప్రాధాన్యతగా ఉంటూ
వస్తోంది. తాజాగా జరిగిన ‘మనసులో మాట’ కార్యక్రమంలో, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ.. టీకా కార్యక్రమం, కరోనా రోగులకు చికిత్స చేసేందుకు వైద్యులు చూపుతోన్న
శ్రద్ధ, నీటి పరిరక్షణ, ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్, ఒలింపిక్స్ వంటి పలు విషయాలను
చర్చించారు. వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి...

టీకా: మన విజ్ఞాన శాస్త్రం, శాస్త్రవేత్తలపై నమ్మకం ఉంచాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. పుకార్లకు దూరంగా ఉండండి. కశ్మీర్లోని వ్యవన్ గ్రామం
100 శాతం టీకా వేయాలని లక్ష్యాన్ని పెట్టు కుని దాన్ని చేరుకుంది. ఇదే సమయంలో భారత దేశంలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసించే మన ఆదివాసీ
గిరిజన సోదర సోదరీమణులు, కరోనా మహమ్మారి ఉన్న ఈ సమయంలో తమ శక్తిని, అవగాహనను ఎలా చూపించారనే విషయం ప్రపంచానికి ఒక
అధ్యయనాంశం అవుతుంది.
జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం: మన వైద్యులు వారి ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా అహర్నిశలు మనకు సేవలందించారు. ఈ సారి జాతీయ
వైద్యుల దినోత్సవం మరింత ప్రత్యేకమైంది. దేశంలోని గొప్ప వైద్యుడు, రాజనీతిజ్ఞు డు డాక్టర్ బిసి రాయ్ జయంతి సందర్భంగా ఈ దినోత్సవాన్ని
మనం జరుపుకుంటున్నాం. కరోనా కాలంలో వైద్యులు చేసిన కృషికి మనందరం కృతజ్ఞు లం.
ఔషధ మొక్కలు: ఔషధ గుణాల లేని మొక్కంటూ భూమిపై ఉండదు.. కానీ, చాలాసార్లు మనకు వీటి గురించి తెలియదు. నైనిటాల్కు చెందిన
పరితోష్ అనే మిత్రుడు, కరోనా వచ్చిన తర్వాతనే గిలోయ్, అనేక మొక్కల అద్భుతమైన వైద్య లక్షణాల గురించి తాను తెలుసుకున్నట్టు చెబుతూ నాకు
లేఖ రాశారు. మధ్యప్రదేశ్ సత్నాకు చెందిన రామ్లోటన్ కుష్వాహా గారు తన పొలంలో దేశీయ ప్రదర్శనశాలను నిర్మించారు. ఈ మ్యూజియంలో
ఆయన వందలాది ఔషధ మొక్కలను, విత్తనాలను సేకరించి, భద్రపర్చారు.
నీటి సంరక్షణ: మేఘాలు వర్షా లు కురిపించినప్పుడు, అవి కేవలం మనకోసం మాత్రమే వర్షం కురిపించవు. రాబోయే తరాలకు కూడా మేఘాలు
వర్షిస్తాయి. వర్షపు నీరు భూమిలోకి ఇంకడంతో భూమి లోపల ఉండే నీటి స్థా యి మెరుగుపడుతుంది. అందుకే నీటి సరంక్షణను దేశానికి చేసే సేవగా
నేను భావిస్తాను. ఉత్తరాఖండ్లోని పౌడి గఢ్వాల్లో ఉఫ్రెయిన్ ఖాల్ ప్రాంతంలో సచ్చిదానంద్ భారతి 30వేలకు పైగా నీటి ట్యాంకులను ఏర్పాటు
చేశారు. అదేవిధంగా యూపీలో బందా జిల్లా అంధావ్ గ్రామ ప్రజలు కూడా భిన్నమైన ప్రయత్నం చేశారు.
ఒలింపిక్స్లో భారత్: మిల్కా సింగ్ లాంటి ప్రసిద్ధ క్రీడాకారున్ని ఎవరు మర్చిపోగలరు! ఆటల విషయంలో ఆయనకున్న నిబద్ధతను చూసి నేను
చాలా ప్రేరణ పొందాను. టోక్యోకు వెళ్లే ప్రతి క్రీడాకారుల్లో కూడా ఎన్నో ఏళ్ల పోరాటం, స్వయం కృషి ఉన్నాయి. వారు తమ కోసమే కాదు, దేశం కోసం
ఒలింపిక్స్కి వెళ్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమంలో #Cheer4India తో క్రీడాకారులకు మీరు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయవచ్చు.
అమృత్ మహోత్సవ్: 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్య్రానికి సంబంధించిన అమృత్ మహోత్సవం మనకు పెద్ద ప్రేరణ. మన మంత్రం – ‘భారత్కే తొలి
ప్రాధాన్యం’ అని ఉండాలి. దేశం కూడా అనేక సామూహిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించింది. ప్రజలు ముందుకు వచ్చి ఈ ఉత్సవాన్ని సరికొత్తగా, వినూత్న
విధానంలో జరుపాలని నేను కోరుతున్నా.
తమిళ భాష: ‘‘మీరు తమిళనాడు గురించి మాట్లా డినప్పుడల్లా నా ఆసక్తి మరింత పెరుగుతుంది. తమిళ భాష, తమిళ సాంస్కృతి, తమిళ
పండుగలు, తమిళనాడులోని ప్రదేశాల గురించి మీరు ఎంతో ఉన్నతంగా చర్చిస్తారు.”అని చెన్నైకు చెందిన తిరు ఆర్. గురుప్రసాద్ లేఖ రాశారు.
‘మనసులో మాట’ కార్యక్రమంలో తమిళనాడు గురించి నేను చర్చించిన ప్రతి అంశంపై కూడా గురుప్రసాద్ ఈ–బుక్ సిద్ధం చేశారు. ప్రపంచంలోని
అత్యంత ప్రాచీన భాష మన దేశానికి చెందినది అయినందుకు ప్రతి భారతీయుడు గర్వించాలి, ప్రశంసించాలి.
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ఈ క్యూ ఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా ‘మన్ కీ బాత్’ ను వినవచ్చు

మీడియా కార్నర్

నరేంద్ర మోదీ
భారత్లో టీకా కార్యక్రమం మరింత
ఊపందుకుంది!
ఈ ప్రయత్నాలలో పాలుపంచుకుంటోన్న ప్రతి
ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు.
అందరికీ ఉచితంగా టీకాలు అందించాలన్నదే
మా నిబద్ధతగా ఉంది.
అందరికీటీకా, ఉచితంగా టీకా!

నితిన్ గడ్కారీ
దేశంలో శిలాజ ఇంధనాల ఆర్థిక వ్యవస్థను
మార్చేందుకు, రోడ్డు రహదారులు, జాతీయ
రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ జూన్ 28,
2021న ఒక డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ జారీ
చేసింది.

రాజ్నాథ్ సింగ్
జమ్ముకశ్మీర్ను, లడఖ్ను రెండు ప్రాంతాలుగా
విభజిస్తూ, రెండు ప్రత్యేక కేంద్ర పాలిత
ప్రాంతాలుగా ఏర్పాటు చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం
తీసుకున్న నిర్ణయం జాతి భద్రతకు సాయం
చేసింది. ఈ ప్రాంతాల్లో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు
బాగా తగ్గా యి. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు
సామాజిక ఆర్థికాభివృద్ధికి సరికొత్త అవకాశాలు
అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

డాక్టర్ మహేంద్ర నాథ్పాండే
‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే
ప్రయత్నంలో భాగంగా సుమారు లక్ష మందికి పైగా
యువతకు ఆరోగ్య రంగంలో శిక్షణ ఇవ్వనున్నాం.
దీని వల్ల ఆరోగ్య రంగానికి కొత్త బలం వస్తుంది.
అదేవిధంగా నిరుద్యోగ యువతకు పెద్ద సంఖ్యలో
ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

అమిత్షా
మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగం, అక్రమ రవాణాకు
వ్యతిరేకంగా జరిగిన అంతర్జాతీయ దినోత్సవం
సందర్భంగా, అన్ని రకాల మాదక ద్రవ్యాలకు
వ్యతిరేకంగా జీరో–టాలరెన్స్ విధానం చేపట్ట డంలో
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిబద్ధతను
పునరుద్ఘాటించింది.
భారత్లో డ్రగ్ మాఫియాను అరికట్టేందుకు
మాదకద్రవ్యాల విభాగానికి చెందిన అధికారులు
చేపడుతోన్న ప్రయత్నాలు అభినందనీయం.

కిరణ్ రిజిజు
టోక్యో ఒలింపిక్స్లో పాల్గొ నే మన భారత ఆటగాళ్లకు
ప్రోత్సాహమివ్వాలి. రైల్వే స్టేషన్లలో, ఇతర
ప్రాంతాలలో ఏర్పాటు చేసిన సెల్ఫీ పాయింట్లలో
సెల్ఫీలు దిగండి. భారత్ తరఫున ఒలింపిక్స్లో
పాల్గొ నే క్రీడాకారులకు ప్రోత్సాహమిచ్చేందుకు
వాటిని షేర్ చేయండి. #cheer4india
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డాక్టర్ ఎ.పి.జె అబ్
దు ల్ కలాం
అక్టోబర్ 15, 1931 - జులై 27, 2015

డాక్టర్ అవుల్ పకీర్ జైనులబ్దీన్ అబ్దుల్ కలాం సామాన్య కుటుంబం నుంచి దేశ రాష్ట్రపతి స్యి
థా కి ఎదిగారు. ఆయన తన
చిన్నతనంలో వార్తాపత్రికలను అమ్ముకునేవారు. కానీ ఆయనకు ఎన్నో కలలు ఉండేవి. ఆకాశంలో విహరిస్తోన్న పక్షిని చూసి
ప్రేరణ పొందిన ఆయన, ఏరోనాటికల్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకొనేవారు. ఆయన తన కల సాకారమయ్యాక, ‘‘మిస్సైల్ మ్యాన్’’గా
ప్రపంచానికి పరిచమయ్యారు. ఇస్రో శాస్త్రవేత్త, డి.ఆర్.డి.ఓ డైరెక్టర్ జనరల్వంటి ఎన్నో గొప్ప పదవులను కలాం తన జీవితంలో
అలకరించారు. పోఖ్రాన్లో 1998లో అణు పరీక్షల నిర్వహణలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన కృషి వల్ల దేశంలో
తయారైన పృథ్వి–అగ్ని–త్రిశుల్–నాగ్ వంటి దేశీయ మిస్సైల్స్కు కలాంను పితామహుడిగా వ్యవహరిస్తారు. 1992 నుంచి 1999
వరకు రక్షణ శాఖకు సాంకేతిక సలహాదారుగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత భారత దేశ 11వ రాష్ట్రపతి పదవిని అలకరించారు. కలలను
కనండి.. అవి సాకారమయ్యేలా పట్టుదలతో ప్రయత్నించండి.. అదే ఆయన మనకు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి. ఎప్పుడూ ఒక సామాన్య వ్యక్తిగా
ఉండే కలాం.. ఎందరో హృదయాల్లో స్థానం దక్కించుకున్నారు. రాష్ట్రపతిగా, సామాన్య ప్రజలకు రాష్ట్రపతి భవన్లో ప్రవేశానికి
అవకాశం కల్పించారు. 1981లో పద్మ భూషణ్, 1990లో పద్మ విభూషణ్, 1997లో భారతరత్న పురస్కారాలు పొందారు. ‘కలలు
మిమ్మల్ని రాత్రికి నిద్రపోనిచ్చేవి కావు, రాత్రిళ్లు మీకు నిద్ర లేకుండా చేసేవే కలలు’ అని ఆయన ఎప్పుడూ చెబుతుండేవారు. ఆయన
విద్యార్థులతో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉంటూ.. వారిని ప్రోత్సహించేవారు. రచనలలో కూడా ఆయనకు సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది.
జూలై 27న డాక్టర్ ఎ.పి.జె అబ్దుల్ కలాం ఆరో వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళిని అర్పిస్తున్నాం...
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కలాం మన దేశాన్ని శక్తివంతమైనదిగా కావాలనుకున్నారు. ఆయుధాలతోనే భారత్ను శక్తివంతమైనదిగా తయారు చేయొచ్చనే
ఆలోచనలకు ఆయన పరిమితం కాలేదు, సామాన్య ప్రజల సామర్థ్యాలను పెంపొందించాలనుకున్నారు. అందుకే కొత్త సాంకేతికతలను
కనుగొనాలని, వాటిని పరిశోధించాలని పునరుద్ఘాటించేవారు. కలాం రత్నం వంటి అమూల్యమైన వ్యక్తి.. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి అయ్యారు.
– ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

