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జాతీయ ై వద్యుల దినోత్సవం సందర్భంగా, దేశం వారికి నీరాజనాలర్పిస
్త ోంది.

‘ఒక దేశం - ఒక రాజ్యాంగం - ఒక చిహ్నం’

కోసం కృషి చేసిన నేత

సమైక్య భారత దేశపు కలను సాకారం చేయడానికి ‘ఒక దేశం, ఒక రాజ్యాంగం, ఒక చిహ్నం’ అనే నినాదానికి డాక్టర్ శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పిలుపునిచ్చారు.
అతి చిన్న వయసులోనే అంటే 33 ఏళ్లకే కోల్కతా విశ్వవిద్యాలయానికి ఉపకులపతిగా డాక్టర్ ముఖర్జీ నియమితులయ్యారు. స్వతంత్ర భారత తొలి కేంద్ర
మంత్రి వర్గంలో కూడా ముఖర్జీ పని చేశారు. కశ్మీర్ లోయలో పర్యటించేందుకు తప్పనిసరిగా అనుమతులు అవసరం ఉన్నసమయంలో 1953లో ఆర్టికల్
370కి వ్యతిరేకంగా పోరాడేందుకు డాక్టర్ ముఖర్జీ కశ్మీర్ను సందర్శించారు. ఆయన అనుమానస్పద పరిస్థితుల్లో మరణించారు. ఈ సంఘటన జరిగి 66
ఏళ్లు అయిన తర్వాత, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం డాక్టర్ ముఖర్జీ కలను సాకారం చేసేందుకు 2019లో జమ్ము, కశ్మీర్
ప్రత్యేక హోదాను రద్దు చేసింది. జూలై 6న శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ 121వ జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళిని అర్పిస్తున్నాం...
భారతదేశ ఐక్యత, సమగ్రతల కోసం ఎనలేని కృషి చేసిన డాక్ట ర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ 52 సంవత్సరాల వయసులో తన జీవితాన్ని
త్యాగం చేశారు. డాక్ట ర్ ముఖర్జీ ఐక్యతా సందేశాన్ని మనం ఎప్పుడూ మరువకూడదు. సామరస్యంగా, సోదరభావంతో భారతదేశ
ప్రగతికి మనమందరం మనస్ఫూర్గా
తి పని చేయాలి.
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
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సంపాదకీయం

సాదర నమస్కారం,
భారత్ కోవిడ్ మహమ్మారి రెండో దశపై ఎంతో సమరవ్థ ంతంగా, ధైర్యంగా పోరాటం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం మనకు ఎంతో
ప్రోత్సాహకరమైన సరళి కనిపిస్తోంది. ముందు నెలలో భారీగా పెరిగిన కరోనా కేసులు, ఆ తర్వాత వేగంగా తగ్గుతున్నాయి.
ఇదంతా కూడా కరోనా పోరుపై తక్షణ చర్యలు చేపట్ట ేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్విరామంగా చేసిన ప్రయత్నాల వల్లనే
సాధ్యమైంది. కోవిడ్ రెండో దశపై కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను అప్రమత్తం చేసింది, అయినప్పటికీ కేసులు బాగా పెరిగిపోవడంతో,
వెనువెంటనే ఆక్సిజన్, మందులు వంటి తక్షణ అవసరాలను తీర్చడానికి దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని
వాడుకుని ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కొంది. రికార్డు సమయంలో వైద్య సదుపాయాలను నెలకొల్పింది.
ఈ మహమ్మారి తిరగబెడితే చాలా ప్రాణాంతకంగా ఉంటుందని భావించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం టీకా విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది.
టీకాల ఉత్పత్తి నుంచి టీకా కార్యక్రమానికి నిరంతరాయంగా టీకాలను సరఫరా చేసే వరకు మొత్తం బాధ్యతలను తన చేతుల్లో కి
తీసుకుంది. 18 ఏళ్లకు పైబడిన వారికి ఉచితంగా టీకాను వేయడం, అదే సమయంలో పరీక్షల వేగాన్ని పెంచడం వంటి చర్యలను
కేంద్రం చేపట్ట ింది. 80 కోట్ల మందికి ఉచితంగా రేషన్ అందించాలనే లక్ష్యంతో తీసుకొచ్చిన ‘‘ప్రధాన మంత్రి అన్న యోజన’’ను
దీపావళి వరకు పొడిగించింది.
దేశ సమష్టి కృషి, ముందు వరుస ఉద్యోగుల సేవా స్ఫూర్తి వల్లనే ఈ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి నుంచి మనం
బయటపడుతున్నాం. కరోనా రెండో దశపై పోరాటంలో శాస్త్రవేతలు
్త , వైద్యులు, నర్సులు, కరోనా యోధులు ఎంతో కీలక పాత్ర
పోషించారు. కరోనా రోగులకు సరికొత్త జీవితానిచ్చిన వైద్యులు దేవదూతల కంటే తక్కువేమీ కాదు, వారికి మన దేశం ఎప్పటికీ
రుణపడి ఉంటుంది. జులై 1న జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం పురస్కరించుకుని, ఈ మహమ్మారి నుంచి దేశాన్ని రక్షించేందుకు తమ
ప్రాణాలను సైతం ప్రమాదంలో పెట్టిన వైద్యులు, కరోనా యోధులపై ఈ సంచికలో పతాక శీర్షికను అందిస్తున్నాం.
జులై 1 ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన రోజు, 2017లో ఈ రోజున జి.ఎస్.టిని విజయవంతంగా ఆవిష్కరించడంతో, దేశ ‘ఆర్థిక
ఏకీకరణ’ సాధ్యమైంది. జి.ఎస్.టి నాలుగేళ్ల పయనాన్ని పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా దీనిని లోతుగా విశ్లేషించడంతో పాటు,
భారత దేశ ఆర్థిక సంపదలో సమూల మార్పులు తీసుకొచ్చిన డిజిటల్ ఇండియా మిషన్పై కథను ఈ సంచికలో అందిస్తున్నాము.
అంతేకాక, దేశానికి నిస్వార్థంగా సేవ చేసిన ముఖ్యమంత్రి, భారత రత్న పురస్కార గ్రహీత డాక్టర్ బిధాన్ చంద్ర రాయ్, పరమ
వీర చక్ర గ్రహీత అబ్దు ల్ హమీద్కథలు కూడా పాఠకులకు స్ఫూర్తినివ్వనున్నాయి.
ఈసారి అమృత్ మహోత్సవాల్లో భాగంగా భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో కీలకపాత్ర పోషించి, ఆ తర్వాత గణతంత్రాన్ని
సాధించేందుకు తోడ్పడిన ఇద్దరు అత్యుత్తమ మహిళా యోధులు – హన్సా మెహతా, దుర్గా భాయ్ దేశ్ముఖ్జీవితాలను ప్రజలకు
తెలియజెప్పడానికి కృషి చేశాం.
కోవిడ్ సూచనలను అనుసరిస్తూ సురక్షితంగా ఉండండి, మాకు మీ సలహాలను అందిస్తూ ఉండండి.
అడ్రస్ : రూమ్ నెం- 278బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
రెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ – 110003
e-mail: response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భట్నాగర్)
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మెయిల్ బాక్స్
కార్బన్ ఉద్గా రాలను తగ్గించడంలో మన భారత్ చేస్తున్న కృషి,
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసనీయంగా ఉందని తెలుసుకోవడం
నిజంగా మాకు చాలా గర్వకారణం. ప్రస్తుతం ఈ రంగంలో భారత్
అగ్రగామిగా ఉంది. మున్ముందు కాలంలో ఈ పత్రిక మరింత
ప్రాచుర్యం సంపాదిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.
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నేను తమిళనాడుకి చెందిన ఆనంద్ని. మేము ప్రభుత్వ
ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న స్నేహితుల బృందం.
కావున, మేము ఎన్ఐఎస్ పత్రికను క్రమం తప్పకుండా
చదువుతున్నాం. నిజంగా ఇది చాలా గొప్ప ప్రయత్నం.
ఎన్ఐఎస్ పత్రిక మా ప్రాంతంలో ఉండే పాఠశాల
విద్యార్థులలో కూడా చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది. అయితే
సమస్య ఏమిటంటే, పిడిఎఫ్ విధానం అంత అనువుగా
ఉండటం లేదు. కావున మాకు దయచేసి హార్డ్ కాపీని
పంపగలరని మనవి, అది మాకెంతో సాయం చేయగలదు.
ఆనంద్
avinashianands@gmail.com

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

తపస్ కుమార్ సుర్
tapas.sur@gmail.com
ఎన్ఐఎస్తన పాఠకులు ఎప్పటికప్పుడు తాజా పరిస్థితులు,
ప్రభుత్వం చేపట్టే పనుల గురించి అవగాహన కలిగి ఉండటంలో
కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. పాఠ్యాంశాలలో లేని సబ్జెక్టుల పట్ల
యువతకు మీరు అవగాహన కల్పించడం నిజంగా చాలా
ప్రశంసనీయం. చాలామందికి ఇంటర్నెట్ లేదు, కావున ఆఫ్లైన్
విధానంలో కూడా ఈ డిజిటల్ పత్రికను డౌన్లోడ్ చేసుకునే
అవకాశాన్ని కల్పించగలరని నా సూచన.
అంకేశ్ కుమార్ శర్మ
ankesh.sharma@gov.in
మోదీ ప్రభుత్వానికి చెందిన విధానాలు, కార్యక్రమాలకు
సంబంధించిన సమాచారాన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకు
వస్తున్న అరుదైన పత్రిక ఇది. ఎక్కువ కాలం పాటు ఈ పత్రిక
కొనసాగించాలి, అప్పుడైతేనే కేరళ ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టే
పనులు తెలుస్తాయి. లేదంటే రాష్ట్రంలో చాలా మందికి వీటి గురించి
తెలియకుండా పోతుంది. దయచేసి ఈ పత్రికను ఎక్కువ కాలం
ప్రచురించండి. మీ ఈ ప్రయత్నంలో విజయం సాధించాలని
హృదయ పూర్వకంగా ఆశిస్తున్నా.
prkutty33@gmail.com
పర్యావరణం, దాని పరిరక్షణ గురించి ప్రత్యేకంగా
తెలియజేసినందుకు మీకు ప్రణామాలు. కోవిడ్–19 ప్రమాదం నుంచి
బయటపడేందుకు సన్నద్ధం కావడం, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా
సంస్థల(ఎంఎస్ఎంఇ) రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు, బాల కార్మిక
వ్యవస్థను నిర్మూలించేందుకు చేపట్టే చర్యలపై ఇచ్చిన వ్యాసాలు
నిజంగా చాలా బాగున్నాయి.
చంద్రకంటా ప్రధాన్
chandrakantapradhan2014@gmail.com
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సంక్షిప్త వార్తలు

తు న్న ఆవిష్కరణలు, కరోనా
భారత వృద్ధి ని నడిపిస్
్త గా 20 వేల అంకుర సంస
సమయంలో కొత
్థ లు

స్వా

మి వివేకానంద, “నేటి యువతరం పైనే నాకు విశ్వాసం
ఉంది. సింహాల మాదిరి వారు అన్ని రకాల సమస్యలను
పరిష్కరించగలరు” అన్నారు. ఆయన ఈ మాటలు, నూతన
భారతావనిలో ముఖ్యంగా కోవిడ్ సమయంలో నిజమవుతున్నాయి.
తీవ్ర సంక్షోభంలో పడిన ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి సాధారణ స్థితికి వచ్చింది.
కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో మన దేశ యువత చరిత్ర సృష్ట ించింది.
ఏప్రిల్ 1, 2020 నుంచి ఇప్పటి వరకు, పరిశ్రమలు, అంతర్గత వాణిజ్య
ప్రోత్సాహక విభాగం(డిపిఐఐటి) చేత 20 వేల అంకుర సంస్థలు గుర్తింపు
పొందాయి. ముఖ్యంగా, 10 వేల అంకుర సంస్థలు గత 180 రోజుల్లో
ఏర్పాటయినవే. ఇప్పటి వరకు దేశంలో 50,000 అంకుర సంస్థలు
డిపిఐఐటి ద్వారా గుర్తింపు పొందాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో,
దేశంలో 1.7 లక్షల ఉద్యోగాలను గుర్తింపు పొందిన ఈ అంకుర సంస్థలు
కల్పించాయి. భారత్ను ఆవిష్కరణల దిగ్గజ దేశంగా మార్చడంలో

30 ఏళ్ళ లోపు ఉన్న రచయితల
కోసం ‘యువ’ పథకం

భా

రతీయ వారసత్వం, సంస్కృతి, విజ్ఞానాన్ని ప్రోత్సహించాలనే
లక్ష్యంతో, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ యువ రచయితలకు
శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ‘యువ, ఔత్సాహిక, బహుముఖ రచయితల’
(యువ) పథకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’
వేడుకల్లో భాగంగా ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. విద్యా మంత్రిత్వ
శాఖ కిందనున్న నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్
ఈ పథకాన్ని దశల వారీగా అమలు
చేయనుంది. ‘ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్’
నినాదం కింద సంస్కృతి, వారసత్వ
మార్పిడి సాకారమవడానికి ఈ
పుస్తకాలను ఇతర భారతీయ భాషల్లో కి కూడా అనువదించనుంది.
జూలై 31 వరకు నిర్వహించే పోటీల ద్వారా మొత్తంగా 75 మంది
ఔత్సాహిక యువత, బహుముఖ రచయితలను ఎంపిక చేయనుంది.
విజేతలను స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు ప్రకటిస్తారు. యువ
రచయితలకు ప్రముఖ రచయితలు, సలహాదారుల చేత శిక్షణ ఇస్తారు.
ప్రచురితమైన పుస్తకాలను యువ దివాస్ లేదా జాతీయ యువజన
దినోత్సవం నాడు జనవరి 12, 2022న ఆవిష్కరిస్తారు.
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ఈ అంకుర సంస్థలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. గుర్తింపు పొందిన
అంకుర సంస్థలు ప్రస్తుతం 623 జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. ప్రతి రాష్ట్రం, ప్రతి
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో కనీసం ఒక అంకుర సంస్థయినా ఉంది.
గుజరాత్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, కర్నాటక, ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర లో అధిక సంఖ్యలో
అంకుర సంస్థలున్నాయి. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, అప్లికేషన్ అభివృద్ధి, ఐటి
కన్సల్టింగ్, వ్యాపార మద్దతు సేవల(బిజినెస్ సపోర్టు సర్వీసెస్) రంగాల్లో
పెద్ద సంఖ్యలో అంకుర సంస్థలు నమోదయ్యాయి. మొత్తం అంకుర
సంస్థలలో 45 శాతం సంస్థలను మహిళలే నడిపిస్తుండటం విశేషం.
నిధుల కోసం ‘‘నిధి’’ పథకానికి రూ.10,000 కోట్ల ను కేటాయించారు.
దేశంలో అంకుర సంస్థల వ్యవస్థకు మరింత ప్రోత్సాహం కల్పించాలనే
లక్ష్యంతో రూ.945 కోట్ల తో తాజాగా స్టా ర్టప్ ఇండియా సీడ్ ఫండ్
పథకాన్ని(ఎస్ఐఎస్ఎఫ్ఎస్) ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది.

‘ప్
లాస్టి క్ హ్యాకథాన్2021’కు
ప
్ర భుత్వం ఆవిష్కరణ

ఏ

క వినియోగ ప్లా స్టిక్ నుంచి భారత్కు విముక్తి కలిగించడానికి
పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ
పలు రకాల చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఇతర దేశాల
నుంచి భారత్కు వచ్చే ప్లా స్టిక్ వ్యర్థా లపై కూడా ప్రభుత్వం నిషేధం
విధించింది. అంతేకాక ఏక వినియోగ ప్లా స్టిక్ను నిషేధించడంతో
పాటు దాని వాడకాన్ని నిర్మూలించేందుకు అవసరమైన అన్ని రకాల
మార్గదర్శకాలను రాష్ట్రా లకు జారీ
చేసింది. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ప్లా స్టిక్
వ్యర్థా ల నిర్వహణ నిబంధనల కింద
40 మైక్రాన్ల కన్నా తక్కువ సాంద్రత
గల ప్లా స్టిక్ను వాడటానికి వీలులేదు.
దేశవ్యాప్త కార్యక్రమంలో భాగంగా
ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే సరికొత్త కార్యక్రమాలను కూడా
ప్రభుత్వం ప్రారంభిస్తోంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించే వినూత్న
ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేందుకు కాలేజీ విద్యార్థుల కోసం ప్లా స్టిక్
హ్యాకథాన్–2021ను కూడా నిర్వహించనున్నారు. ప్లా స్టిక్ వ్యర్థా లను
నిర్మూలించడం, సరికొత్త విధానంలో ఈ వ్యర్థా లను సేకరించే
ఉద్దేశ్యంతో ఈ హ్యాకథాన్ను నిర్వహించనుంది. ముఖ్యంగా ఈ
వ్యర్థా ల నుంచి వినూత్నంగా తయారు చేసే వస్తువులపై పరిశోధనలను
ప్రోత్సహించనుంది. ఏక వినియోగ ప్లా స్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంపై ఈ
హ్యాకథాన్దృష్టి సారించనుంది.
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కో

విడ్ మహమ్మారి వల్ల ప్రతికూల ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ
వ్యవసాయ రంగం ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. ఒకవైపు భారత్
వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతులు గరిష్ఠ స్థా యిలను అధిగమించగా..
మరోవైపు దేశవ్యాప్తంగా కనీస మద్దతు ధర (ఎంఎస్పి)పై
గోధుమ, వరి కొనుగోళ్లు సరికొత్త రికార్డు ను తాకాయి. ఏప్రిల్లో
ప్రారంభమైన ప్రస్తుత మార్కెటింగ్ కాలంలో, ఇప్పటి వరకు 418
లక్షల టన్నుల గోధుమల కొనుగోళ్లు జరిగాయి, దీని కోసం రూ.
82,648 కోట్ల ను ఖర్చు చేశారు. కనీస మద్దతు ధరపై జరిగిన
కొనుగోళ్ల నుంచి ఇప్పటికే 46 లక్షల మంది రైతులు లబ్ది పొందారు.
పారదర్శకత కోసం, ప్రభుత్వం ఈ మొత్తాన్ని నేరుగా రైతుల
ఖాతాల్లో కే జమ చేసింది. గోధుమ అమ్మకాలు జరిగిన రాష్ట్రా లలో
ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్తాన్, గుజరాత్లతో
పాటు జమ్ము, కశ్మీర్ కూడా ఉంది. గోధుమ అమ్మకాలు ఇంకా
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జరుగుతుండటంతో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. గత
ఏడాది ఎంఎస్పిపై 373.22 మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమ కొనుగోళ్లు
జరిగాయి. అదేవిధంగా జూన్ 8 వరకు ఎంఎస్పిపై జరిగిన వరి
కొనుగోళ్లు 816 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులను అధిగమించాయి. దీనిలో
ఖరీఫ్, రబీ సీజన్ కు చెందిన 109 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి కలిసి
ఉంది. ఖరీఫ్ కాలంలో రూ.లక్షా 54 వేల కోట్ల కు పైగా మొత్తాన్ని
వరి రైతులకు చెల్లించారు. కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో,
భారతదేశ వ్యవసాయ రంగ ఎగుమతులు 2020–21 ఏడాదిలో
41 బిలియన్ డాలర్ల స్థా యిని అధిగమించాయి. గత ఏడాదితో
పోలిస్తే ఇవి 17.34 శాతం ఎక్కువ. 2017–18లో వ్యవసాయ
రంగ ఎగుమతులు 38.43 బిలియన్ డాలర్ల ుండగా.. 2018–19
ఏడాదిలో 38.74 బిలియన్ డాలర్లు, 2019–20లో 35.16
బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నాయి.

గత ఐదేళ
్ల లో ఉన్నత విద్యలో 18 శాతం పెరిగిన మహిళా
భాగస్వామ్యం

ద్య అవకాశాలకు తలుపులు తెరుస్తుంది’’.
భారత్లో గత ఐదేళ్లకు చెందిన ఉన్నత విద్యా
గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, ఇది కచ్చితంగా నిజమని
రుజువవుతుంది. ఉన్నత విద్యపై జరిగిన అఖిల భారత
సర్వే 2019–20 నివేదికను జూన్ 10న విద్యా మంత్రిత్వ
శాఖ విడుదల చేసింది. ఈ నివేదికలో 2020లో దేశంలో
పిహెచ్డి విద్యార్థుల సంఖ్య 2.03 లక్షలకు పెరిగినట్టు
వెల్లడైంది. 2015లో ఈ సంఖ్య కేవలం 1.17 లక్షలుగానే
ఉంది. దేశంలో పిహెచ్డి చదివే విద్యార్థుల సంఖ్య కూడా
పెరిగింది. అంతేగాక, ఉన్నత విద్యా దరఖాస్తులలో మహిళల
భాగస్వామ్యం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. 2019–20
కాలంలో, ఉన్నత విద్య కోసం మొత్తంగా 3.85 కోట్ల మంది
విద్యార్థులు నమోదు చేసుకున్నారు. 2015 నుంచి 2019
మధ్య కాలంలో, ఉన్నత విద్య కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న
విద్యార్థుల సంఖ్యలో 11.4 శాతం పెరుగుదల నమోదు
కాగా, ఇదే కాలంలో మహిళల నమోదు సంఖ్య 18.2
శాతం పెరిగింది. గత ఏడాది కాలంలోనే, ఉన్నత విద్యలో
మహిళలు రికార్డు స్థా యిలో 7,52,097కు పెరిగారు.

దేశంలో ఉన్నత విద్యలో సమూల మార్పులు

l దేశవ్యాప్తంగా 14,16,299 మంది అధ్యాపకులున్నారు. వారిలో

57.8 శాతం మంది పురుషులు కాగా, 42.2 శాతం మంది
మహిళలు.
l మహిళలకు విద్యను అందించడంలో 16 విశ్వవిద్యాలయాలు
ముందంజలో ఉన్నాయి. వాటిలో గరిష్టంగా మూడు
విశ్వవిద్యాలయాలు రాజస్తాన్లోనే ఉన్నాయి.
l 60.53 శాతం కాలేజీలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నే ఏర్పాటయ్యాయి.
l పిహెచ్డిని ఎక్కువగా విజ్ఞాన శాస్త్రం చదువుతున్న విద్యార్థులు
చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ విద్యార్థులు
పిహెచ్డి చదువుతున్నారు.
l పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ చదువుల్లో మొదట సాంఘిక శాస్త్రం, రెండు
మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్టులు ఎక్కువ మంది చదువుతున్న సబ్జెక్టులుగా
ఉన్నాయి.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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విద్యార్థులతో ప్రధాని సంభాషణ

యువత దేశాన్ని ఉన్నత శిఖరాలకు
చేర్చుతుంది

విద్యార్థులతో జరిగిన సంభాషణలో
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెప్పిన మాటలు ఇవి

కోవిడ్ సమయంలో పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం సిబిఎస్ఇ 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలను రద్దు చేస్తూ ఎంతో
సున్నితమైన, అరవ్థ ంతమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలు ఇప్పటికే రద్దయ్యాయి. పిల్లల సంరక్షకుడి బాధ్యతలు చేపట్టిన
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు ఉపశమనం కల్పించే సమాచారాన్ని వారితో పంచుకున్నారు. బోర్డు పరీక్షల
రద్దు నిర్ణయం తర్వాత, జూన్ 3న కేంద్ర విద్యా శాఖ విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులతో ఏర్పాటు చేసిన వర్చువల్ సంభాషణ కార్యక్రమంలో,
ప్రధాన మంత్రి కూడా అకస్మాత్తుగా దర్శనమిచ్చి, వారిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. ప్రధాని రాక వారికి ఆనందభరితమైన ఆశ్చర్యాన్ని
కలిగించింది. ఆ తర్వాత ప్రధాన మంత్రి నేరుగా విద్యార్థులతో చర్చలు జరిపారు.

ప్ర

ధానితో జరిగిన సంభాషణల్లో , విద్యార్థులు ఆయనతో కలివిడిగా
మాట్లాడుతూ వారి ఆందోళనలను, అభిప్రాయాలను స్వేచ్ఛగా
తెలియజేశారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా పరీక్షలు,
కోవిడ్ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, వారి భవిష్యత్ గురించి
విద్యార్థులతో చర్చించారు. నృత్యం, యూట్యూబ్ సంగీత చానళ్లు , వ్యాయామం,
రాజకీయాలు వంటి ఎన్నో విషయాలను విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు
ప్రధానితో ముచ్చటించారు. పరీక్షలు రద్దు కావడంతో, పిల్లలు ఇప్పుడు భారతదేశ
75 ఏళ్ల స్వాతంత్య్రం గురించి పరిశోధన చేసి ఒక వ్యాసాన్ని రాయాలని,
ప్రత్యేకించి వారు ఉంటున్న జిల్లా లకు సంబంధించి అందులో ఉండేలా
చూసుకోవాలని ప్రధాన మంత్రి వారికి సూచించారు.
ప్రధాన మంత్రి మోదీ: అకస్మాత్తుగా నేను మీ వద్దకు వచ్చాను, కానీ నేను మిమ్మల్ని
ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే మీరందరూ ఎంతో ఉల్లాసభరితంగా
ఉన్నారు, పరీక్షల గురించి ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు
చెప్పండి, మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? పరీక్షల గురించి చాలా భయపడ్డారా?
విద్యార్థులు: అవును సార్, నిజమే.
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భారతదేశ యువత చాలా సానుకూలమైన
దృక్పథంలో, ఆచరణాత్మకంగా ఉంటారు.
ప్రతికూల ఆలోచనలకు బదులుగా, ప్రతి
సవాలుని, కష్టాన్ని కూడా మీరు మీ బలంగా
మలుచుకుంటారు. ఇదే మన భారతదేశ
యవతకు ఉన్న ప్రత్యేకత. ఇంట్లో నే ఉన్నప్పటికీ
మీరు మీ వినూత్న ఆవిష్కరణలను
కొనసాగించారు. మీరు నేర్చుకున్న ఈ కొత్త
అంశాలు మీలో సరికొత్త ఆత్మవిశ్వాసాన్ని
నింపాయి.
– ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

గత నాలుగు లేదా ఐదు తరాలలో ఎవరూ కూడా దీని
గురించి విని ఉండరు, కానీ ఇప్పుడు మన జీవితకాలంలో
ఇది సంభవించింది. మనం దీన్ని ఎదుర్కోగలం, మనం
ఈ సంక్షోభం నుంచి బయటపడగలం అని ప్రతి ఒక్క
భారతీయుడు తమ స్వరాన్ని వినిపించడమే కాకుండా,
దేశాన్ని సరికొత్త శక్తితో మరింత ముందుకు
తీసుకెళ్తున్నారు. మనమందరం కలిసి ముందుకు
సాగాలి. మీరు ఎక్కడికి వెళ్తే, అక్కడికి అందరితో కలిసే
పయనిస్తారని నాకు విశ్వాసం ఉంది. దేశాన్ని సరికొత్త
ఎత్తులకు తీసుకెళ్తారు.

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: అయితే నా పుస్తకంతో ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు
ఎందుకంటే మీరంతా ఆందోళన చెందకూడదనే నేను ఎగ్జామ్ వారియర్
పుస్తకం రాశాను. మరెందుకు మీరు ఆందోళన చెందారు?
విద్యార్థి: సార్, మేము ప్రతి రోజూ పరీక్షకు సిద్ధమయితే, అలాంటప్పుడు
ఒత్తిడి అనేదే ఉండదు కదా..
ప్రధాన మంత్రి మోదీ: అయితే, ఆందోళన ఎప్పుడు ఉండేది?

విద్యార్థి: సార్, మాకు ఎలాంటి ఆందోళన లేదు. యువత ఆరోగ్యం చాలా
ముఖ్యమైనది. మీరు తీసుకున్న ఈ ఉత్తమమైన నిర్ణయానికి మేము మా
జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాం.
ప్రధాన మంత్రి మోదీ: హితేశ్వర్ శర్మ గారు! మీరు పంచకులలో
నివసిస్తున్నారా? నేను చాలా ఏళ్ల పాటు అక్కడే సెక్టార్ 7లో నివసించాను.

విద్యార్థి: సార్, చాలా మంది మీకు మద్దతు ఇస్తున్నారు, మళ్లీ మిమ్మల్ని
ఇక్కడ చూడాలని కోరుకుంటున్నారు.

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: సరే ఈ విషయం చెప్పండి, మీరు 10వ తరగతిలో
టాపర్గా ఉన్నారు, 12వ తరగతి కూడా మళ్లీ మొదటి స్థానంలోనే
రావాలని పరీక్షలకు బాగా సిద్ధమై ఉంటారు. ఇప్పుడు పరీక్షలు లేవు కదా,
అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితేమిటి?

విద్యార్థి: అవును సార్ అంచనాలు ఉంటాయి. కానీ మీ నిర్ణయాన్ని మేము
చాలా ఇష్టపడుతున్నాం. పరీక్షల కోసం ఒత్తిడి బాగా పెరుగుతోంది. ఇది
సంతృప్త దశకు చేరుకుంది. కానీ, ఇది అంత సురక్షితం కాదని మేము
గుర్తించాం. మీరు చాలా ఉన్నతమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. ఎవరైతే
మొదటి స్థానాల్లో నిలిచేవారో లేదా ఎవరైతే కష్టపడి చదివారో, వారి
ప్రయత్నాలు ఎప్పటికీ వృధాగా కావని నేను నమ్ముతున్నాను. విజ్ఞానం
ఎప్పుడూ మాలోనే ఉంటుంది. నిరంతరం అధ్యయనం చేసేవారు ఎప్పటికీ
టాపర్గా ఉంటారు, అది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా..

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: ఓకే పిలలూ
్ల , కొందరు తమకు తాము చాలా
ధైర్యవంతులుగా భావిస్తున్నారు. మాస్కులను ధరించమని, నిబంధనలు
పాటించమని చెబుతున్నారు. ఆ విషయంలో మీరెలా భావిస్తున్నారు?
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ప్రధాన మంత్రి మోదీ: అయితే, పరీక్షల సమస్య ఇంకా మీ మనస్సు
నుంచి బయటపడలేదా? మీరు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు, మీ
తల్లిదండ్రులు కూడా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి వినాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు మీ
కూతురు పరీక్షల నుంచి ఉపశమనం పొందడాన్ని మీరెలా
భావిస్తున్నారు?
తల్లిదండ్రులు: సార్, ఇది చాలా మంచి నిర్ణయం, ఎందుకంటే
దేశవ్యాప్తంగా పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. ఈ ఒత్తిడి నుంచి
ఇప్పుడు పిల్లల్ని బయటపడేయడం నిజంగా విద్యార్థులకు చాలా
మంచిది. భవిష్యత్లో వారి వృత్తికి సంబంధించి మంచిగా సిద్ధం
కాగలరు.
విద్యార్థి: సార్, మేము నిబంధనలు పాటించాలి. కొందరు మాస్కులను
ధరించడం లేదని, కోవిడ్ మార్గదర్శకాలను పాటించడం లేదని మీరు
చెప్పింది వింటే, నిజంగా చాలా నిరాశకు గురి చేస్తుంది. ఎందుకంటే మన
ప్రభుత్వం, అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఈ మహమ్మారి విషయంలో ఎంతో
అవగాహన కల్పిస్తున్నాయి. దీన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకోకపోతే నిజంగా
చాలా బాధాకరం. నేను మీతో ఒక విషయం పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను.
లాక్డౌన్ ఎత్తివేసినప్పుడు మేము మా ప్రాంతంలో అవగాహన
కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. కోవిడ్ మార్గదర్శకాల అమలు గురించి
వివరిస్తూ మేము చాలా నాటక ప్రదర్శనలు చేపట్టాం. మాస్కులను
ధరించాలని, సామాజిక దూరం పాటించాలని, ఎప్పటికప్పుడు చేతులు
శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని ప్రజలకు తెలిపాం.
ప్రధాన మంత్రి మోదీ: జూన్ 1కి ముందు వరకు, అందరూ పరీక్షలు రాసే
మానసిక స్థితిలో ఉన్నారు. మీ వద్ద సరియైన సమయ పట్టిక ఉంది, దానికి
అనుగుణంగా ప్రణాళికలు కూడా వేసుకుని ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు
పరీక్షలు లేవు, మీ సమయమంతా ఖాళీగా ఉంటుంది. ఈ సమయాన్ని
మీరెలా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు?

విద్యార్థి: ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం కంటే ముందే చాలా విషయాలు మీ
మనసుల్లో మెదిలాయని మీరు చెప్పినట్టు.. నేను మీకు ఒక విషయం
చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్. ఎగ్జామ్ వారియర్స్ గురించి నేను మీకు
చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నేను 10వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు, కోల్కతా
నుంచి గౌహతి ప్రయాణం చేసే సమయంలో, మీ పుస్తకాన్ని
విమానశ్రయంలో చూశాను. అప్పుడే నా పదవ తరగతి పరీక్షలు
ప్రారంభమవబోతున్నాయి. వెంటనే నేను ఆ పుస్తకాన్ని కొనుగోలు చేశాను.
ఇది నా వ్యక్తిగత అనుభవం. నేను నెల రోజుల పాటు ప్రతి రోజూ ఆ
పుస్తకాన్ని చదివాను. సార్, సలహాలు, సూచనలతో మీరు ఈ పుస్తకాన్ని
ప్రారంభించారు. ఈ పుస్తకం ప్రకారం మీరు పరీక్షలను వేడుకల మాదిరిగా
జరుపుకోవాలన్నారు. అయితే చెప్పండి సార్, వేడుకలకు భయమెక్కడ
ఉంటుంది? మేము వేడుకలకు సిద్ధమయ్యేటప్పుడు, అది విజయవంతం
కావాలని మాత్రమే మేము కోరుకుంటాం. మీరు ఈ పుస్తకాన్ని అత్యంత
విలువైన మంత్రం యోగతో ముగించారు. ఈ రెండు విషయాలను
ఎప్పటికీ నేను గుర్తుంచుకుంటాను.
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ఈ ఏడాది 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం జరగబోతుంది.
స్వాతంత్య్ర పోరాట సమయంలో మీ జిల్లాలో ఏం జరిగిందో
మీరు ఒక వ్యాసం రాయగలుగుతారా? పర్యావరణం కోసం
ఏదైనా చేయండి ఎందుకంటే మన భూమిని, ప్రకృతిని
కాపాడుకునే బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. అదే విధంగా మీ
కుటుంబంతో కలిసి మీరు యోగా సాధన చేయాలి. చాలా
మ్యాచ్లు త్వరలో జరగనున్నాయి. ఒలింపిక్స్సందడి కూడా
ప్రారంభమవబోతుంది. మన దేశం నుంచి ఏ క్రీడాకారులు
ఈ సారి ఒలింపిక్స్ కు వెళ్తున్నారో మీరు తెలుసుకోవాలి.
ప్రధాన మంత్రి మోదీ: కానీ, నా ప్రశ్నకు ఇంకా సమాధానం మిగిలే ఉంది.
అక్కడ ఒక యువకుడు నిరంతరం చేయి పైకెత్తుతున్నాడు. అతనికి
మాట్లాడేందుకు అవకాశం రాలేదు. మాట్డ
లా ండి, మీ పేరు ఏమిటి?
విద్యార్థి: సార్, నా పేరు నందన్ హెగ్.డే ఈ పరీక్ష ఆగిపోవడంతో నా
జీవితంలో అన్ని పరీక్షలు ముగుస్తున్నాయని నేను అనుకోవడం లేదు.
భవిష్యత్లో ఇంకా చాలా పరీక్షలు రాయాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు మనం
ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. మున్ముందు వచ్చే పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలి.

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: సరే ఇప్పుడు మీరు పరీక్షల నుంచి విముక్తి పొందారు,
మీ సమయాన్ని ఎక్కడ సద్వినియోగం చేస్తున్నారు? మీరు ఐపిఎల్
చూస్తున్నారా లేదా ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఫైనల్స్ లేదా ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ లేదా జూలై
నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్న ఒలింపిక్స్ కు చూడాలనుకుంటున్నారా?
భారతదేశం నుంచి ఒలింపిక్స్కు వెళ్లే వ్యక్తులు ఎవరు? వారి నేపథ్యం
ఏమిటి? లేదా జూన్ 21న జరిగే యోగా దివస్ గురించి మీరు
ఆలోచిస్తున్నారా?
విద్యార్థి: ప్రతి ఒక్కటీ మాకు ఇష్టమే, సార్.

ప్రధాన మంత్రి మోదీ : ఈ అమ్మాయి ఏదో చెప్పాలనుకుంటుంది. ఎప్పటి
నుంచో ఆమెకు అవకాశం రాలేదు.

విద్యార్థి: నాకు పరీక్షలు రద్దయ్యాయని తెలిసిన క్షణంలో, నేను ఎంతో
ఆనందానికి లోనయ్యాను, అప్పటి వరకున్న ఒత్తిడంతా మటుమాయం
అయింది. కానీ ఇప్పుడు పోటీ పరీక్షలకు చదవాల్సి ఉందని మాకు తెలుసు.
అంతకుముందు మేము బోర్డు పరీక్షల కోసం సిద్ధమయ్యే వాళ్లం. ఆ తర్వాత
పోటీ పరీక్షలకు చదివేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు మాకు చాలా సమయం
దొరికింది, మరింత మెరుగైన రీతిలో మేము పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం
అవ్వగలం.
ప్రధాన మంత్రి మోదీ: మీరు చెప్పేది మీ కుటుంబ సభ్యులు వింటున్నారు.
నేను వారిని అడిగితే మీరు దొరికిపోతారు?

విద్యార్థి: అలాంటిదేమీ లేదు సార్, నేను, నా సోదరుడు ఇద్దరం ప్రతి రోజూ
30 నిమిషాల పాటు యోగా చేస్తాం. నా మనస్సును ఎప్పుడూ ఉల్లాసంగా
ఉంచుకునేందుకు ప్రతి రోజూ తబలా వాయిస్తాను. ఏడాది నుంచి నేను దీని
శిక్షణ పొందుతున్నాను.
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ప్రధాన మంత్రి మోదీ: ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యమని
కరోనా మన దేశానికి తెలియజెప్పింది. శారీరక
దృఢత్వం కోసం మీరేమి చేస్తున్నారు? ఎంత సమయం
వెచ్చిస్తున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు?

విద్యార్థి : సార్, నేను నా సోదరుడితో కలిసి యోగా,
ఇతర ఆసనాలను ప్రతి రోజూ ఉదయం 30 నిమిషాల
పాటు సాధన చేస్తున్నాను.
ప్రధాన మంత్రి మోదీ : తన చేతిని పైకి లేపిన అమ్మాయి ఏదో
చెప్పాలనుకుంటోంది. చెప్పండి.

విద్యార్థి: నేను రాజస్తాన్, జైపూర్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్కి చెందిన 12వ తరగతి
విద్యార్థిని. నా పేరు జన్నత్ సాక్షి. బోర్డు పరీక్షల విషయంలో మీరు
తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని నేను స్వాగతిస్తున్నాను. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ
నిర్ణయం చాలా సరియైనది, ఎందుకంటే పిల్లల భద్రత, సంక్షేమం ఎంతో
ముఖ్యం. మాకు సిబిఎస్ఇ పై పూర్తి నమ్మకం ఉంది, వారి అంచనా
విధానాలు మా ప్రయోజనాల మేరకే ఉంటాయి.

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: తల్లిదండ్రులందరూ ఒకసారి తెరపైకి రండి.
అప్పుడైతేనే నాకు తేలికవుతుంది. మీకు నిజాలు మాట్లాడేందుకు
కుదురుతుంది. నా ముందు కూర్చున్న యువకులను నేను
చూడగలుగుతున్నాను. తెల్లచొక్కా వేసుకున్న వ్యక్తి ఏదో మాట్లాడుతున్నారు.
విద్యార్థి: సర్, మా అమ్మ ప్రస్తుతం ఇక్కడ లేరు. కానీ మేము ఇద్దరం కలిసి
కూర్చున్నప్పుడు, మా అమ్మ చెప్పేవారు, అసలు చింతించవద్దు, మోదీ జీ
ఉన్నారు. మీ పరీక్షల సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొంటారని అనేవారు.
ప్రధాన మంత్రి మోదీ: ఇప్పుడే, అందరికీ చెప్పాను పరీక్షల సమస్య నుంచి
బయటకి వచ్చేయమని. మరేదైనా విషయం గురించి మాట్లాడదామా?
విద్యార్థి : ఖచ్చితంగా సార్. ఖచ్చితంగా చెప్తాం, మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు
ఉన్న మంచి భావన, షారుఖ్ ఖాన్ను కలిసినప్పుడు కూడా లేదు. నా కల
నెరవేరింది. మీరు చాలా గొప్పవారు.

ప్రధాన మంత్రి మోదీ: ఈ ఏడాది 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం
జరగబోతుంది. స్వాతంత్య్ర పోరాట సమయంలో మీ జిల్లాలో ఏం
జరిగిందో మీరు ఒక వ్యాసం రాయగలుగుతారా?
విద్యార్థి: అవును సార్, ఖచ్చితంగా రాయగలం.

విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులతో ప్రధాని: మీ అనుభవాలే మీ భవిష్యత్ను
సుసంపన్నం చేస్తాయి. మీ ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలు కరోనా టీకా
కోసం నమోదు చేసుకునేలా చూడాలి. కరోనా టీకా వచ్చిన వెంటనే, ఇది
ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి సేవా భావనతో మీరు
తప్పనిసరిగా ఏదో పనిలో పాలుపంచుకోవాలి.
ప్రధాన మంత్రి పూర్తి ప్రసంగాన్ని వినాలంటే
ఈ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయండి

ముఖ్యమంత్రి కంటే ై వద్యునిగా
పిలుపించుకునేందుకే ఇష్టపడ్డ ప్రజా నేత

బిధాన్ చంద
్ర రాయ్

వ్యక్తిత్వం

‘‘ఎక్కడైతే వైద్య విద్య ప్రేమించబడుతుందో, అక్కడ మానవత్వంపై ప్రేమ కూడా ఉంటుంది”.
వైద్య శాస్త్ర పితామహుడిగా ప్రసిద్ధి పొందిన హిప్పోక్రేట్స్ చెప్పిన ఈ సామెత, బిధాన్ చంద్ర
రాయ్ దయా హృదయానికి సరిగ్గా సరిపోతుంది. రాజ్యాంగపరంగా అత్యంత శక్తివంతమైన
పదవుల్లో ఒకటైన ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలను చేపట్టినప్పటికీ, బిధాన్ చంద్ర రాయ్
మాత్రం వైద్యునిగా పేరొందుకే అమితంగా ఇష్ట పడ్డా రు. భారత వైద్య సంఘానికి ఈయన
వ్యవస్థా పకులు. ఆ తర్వాత దీనికి అధ్యక్షుడి బాధ్యతలు కూడా చేపట్టారు. ‘‘ఎప్పుడైతే పౌరులు
మానసికంగా, శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారో అప్పుడే దేశం అసలైన స్వరాజ్(స్వయం
పాలన)ను సాధిస్తుంది”అని రాయ్ తరచూ చెప్పేవారు. వైద్య రంగానికి ఆయన చేసిన గణనీయ
సేవలకు గుర్తింపుగా, ప్రతి ఏడాది ఆయన జయంతి నాడు జూలై 1న జాతీయ వైద్యుల
దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు.

రా

లభించింది. ఆయన తన ఎం.ఆర్.సి.పిను, ఎఫ్.ఆర్.సి.ఎస్ను రెండున్నర
య్ పాట్నాకి సమీపంలో ఉన్న బంకిపూర్లో జూలై 1,
ఏళ్ల కంటే తక్కువ వ్యవధిలోనే పూర్తి చేసి రికార్డు లోకి ఎక్కారు. రాయ్
1882న జన్మించారు. ఈయన తన పదవ తరగతిని
జాదవ్పూర్ టి.బి ఆసుపత్రి, చిత్తరంజన్ సేవా సదన్, కమల నెహ్రూ
1897లో కాలేజియేట్ పాఠశాలలో పూర్తి చేశారు. ఆ
హాస్పిటల్, విక్టో రియా ఇన్స్టిట్యూషన్, చిత్తరంజన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ను
తర్వాత కోల్కతాలో ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీ నుంచి ఇంటర్, పాట్నా కాలేజీ
ఏర్పాటు చేశారు. 1923లో తొలిసారి ఆయన దేశ రాజకీయాల్లో కి
నుంచి బి.ఎను హానర్స్ మ్యాథమేటిక్స్ లో పూర్తి చేశారు. గ్రాడ్యుయేషన్
అడుగుపెట్టి, బారక్పూర్ నియోజకవర్గం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా
పూర్తయిన తర్వాత, బెంగాల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి, కోల్కతా వైద్య కాలేజీకి
పోటీ చేసి ప్రముఖ రాజకీయ నేత సురేంద్ర నాథ్ బెనర్జీని ఓడించారు.
దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. రెండు కాలేజీల్లో ఆయన ఎంపికైనప్పటికీ,
1928లో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీలో సభ్యుడిగా చేరారు. మహాత్మా
ఆయన వైద్య రంగాన్నే ఎంచుకున్నారు. తన చదువుల కోసం ఆయన
గాంధీ ప్రారంభించిన శాసనోల్లంఘన ఉద్యమాన్ని 1929లో బెంగాల్లో
1901లో కోల్కతా వెళ్లా రు. అదే సమయలో రాయ్ తండ్రి పదవీ
సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు. 1933లో ఆయన పశ్చిమ బెంగాల్
విరమణ కావడంతో, ఆర్థికపరంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి
మేయర్గా ఎంపికయ్యారు.
వచ్చింది. పుస్తకాలు కొనుగోలు
్త
పశ్చిమ
బెంగాల్
రూపకర
గా
రాయ్
ని
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత
చేసేందుకు కూడా ఆయన వద్ద డబ్బులు
పరిగణిస్తా
రు
ఎందుకంటే
రాష
్రంలో
పెద
్ట
్ద
కాంగ్రెస్ పార్టీ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా
ఉండేవి కావు. బెంగాల్ను బ్రిటీష్
ఎత్తు
న
అభివృద్ధి
పనులు
ఆయన
నేతృత్వంలోనే
రాయ్ పేరును ప్రతిపాదించింది. అయితే
విభజించినప్పుడు ఆయన తన వైద్య
జరిగాయి.
రాయ్ మాత్రం తన వైద్య వృత్తినే
విద్యను కోల్కతాలోనే సాగిస్తున్నారు.
కొనసాగించాలనుకున్నారు. మహాత్మా
బెంగాల్ విభజనపై ఎంతో ఆందోళన
గాంధీ సూచన మేరకు, ఆయన ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్ట ేందుకు
చెందిన రాయ్, ఆ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జరిగే పోరాటంలో తాను కూడా
అంగీకరించారు. 1948 నుంచి 1962 వరకు 14 ఏళ్ల పాటు రాయ్
పాలుపంచుకోవాలనుకున్నారు. కానీ తాను వైద్య విద్యను అభ్యసించడం
పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఆయనకు తన వైద్య వృత్తిపై
ద్వారా దేశానికి మరింత సేవ చేయొచ్చనే ఆలోచన దృక్పథంతో తన
ఉన్న మక్కువతో, రోగులపై శ్రద్థ చూపడం ఎప్పుడూ మానలేదు. పశ్చిమ
నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు. 1909లో రాయ్ సెయింట్ బర్తోలోమో
బెంగాల్లో ఐదు కొత్త నగరాలు – దుర్గా పూర్, కల్యాణి, బిధాన్ నగర్,
ఆసుపత్రి నుంచి వైద్య విద్యలో పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసేందుకు
అశోక్ నగర్, హబ్రాలను స్థాపించారు. దేశానికి, సమాజానికి ఆయన
కేవలం రూ.1200 ఖర్చుతో తెరచాప పడవలో బ్రిటన్కు వెళ్లా రు.
చేసిన విశిష్ట సేవలకు గాను 1961లో ఆయనకు ‘భారత రత్న’ పురస్కారం
ఆసియా నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులకు ప్రవేశం ఇవ్వడానికి ఆ కాలేజీ
వరించింది. జూలై 1, 1962లో ఆయన స్వర్గస్తులయ్యారు. ఆయన
డీన్(అధిపతి) సమ్మతించకపోవడంతో, ఆయన దరఖాస్తు పలుమార్లు
కన్నుమూయక ముందే, తన ఇంటిని నర్సింగ్ హోమ్ నడిపేందుకు దానం
తిరస్కరణకు గురైంది. అయినప్పటికీ రాయ్ ఆ కాలేజీకి దరఖాస్తు చేస్తూనే
చేశారు. దీనికి తన తల్లి పేరు అఘోర్కామిని దేవిగా పెట్ట బడింది.
ఉన్నారు. చివరికి 30 దరఖాస్తుల తర్వాత రాయ్కి ఈ కాలేజీలో ప్రవేశం
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పతాక శీర్షిక

జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం

భూలోక
దేవదూతలు

న ఆత్మార
్ థం న అపి కామార
్ థం అత భూతదయాం ప
్ర తి
తే యత చికిత్సాయాం స సవర్మ ఇతి వర
్త తే
వతర్

“డబ్బు, మరేదైనా ప్రత్యేక కోరికతో కాకుండా ఎవరైతే కేవలం రోగిని ఎలాగైనా కాపాడాలనే ఉద్దేశ్యంతో

పనిచేస్తారో వారే ఉత్తమమైన వైద్యులు.” శతాబ్దాల క్రితం ఆచార్య చరకుని కాలం నాటి ఈ నానుడి, కోవిడ్
మహమ్మారి సమయంలో తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి మరి రోగులను రక్షించడం కోసం పనిచేస్తోన్న
వైద్యులు, కరోనా యోధులకు కచ్చితంగా సరిపోతుంది.
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దేవుడు మనిషికి ఒకేసారి పుట్టుకనిస్తాడు, కానీ వైద్యులు మాత్రం
మనిషి ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడిన ప్రతిసారీ కూడా
పునర్జన్మనిస్తుంటారు. కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో సామాజిక
దూరం పాటిస్తూ మనల్ని మనం రక్షించుకుంటోన్న ఈ
సమయంలో, వైద్యులు మాత్రం తమ ప్రియమైన వారికి,
సన్నిహితులకు దూరంగా ఉంటూ, రోగులను కాపాడుతూ దేశ
సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. కనిపించని ఈ శత్రువుపై విజయం
సాధించాలని కట్టుబడి ఉన్న దేశం, వైద్యులకు, శాస్త్రవేత్తలకు,
నర్సులకు, అంబులెన్స్ ఉద్యోగులకు, స్వీపర్లకు(ఊడ్చేవాళ్లకు),
ఎవరైతే గంటల తరబడి పీపీఈ కిట్లు ధరించిఉక్కపోత,
డీహైడ్రేషన్ వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ కరోనా వైరస్పై
పోరాడుతున్నారో ఆ కరోనా యోధులందరికీ రుణపడి
ఉంటుంది.

ల

క్నో కింగ్ జార్జ్ వైద్యవిశ్వవిద్యాలయంలో పని చేసే 41 ఏళ్ల యువ వైద్యుడు
సుమిత్ రంగ్తా సుమారు ఏడాదిన్నర నుంచి కరోనా రోగులకు చికిత్స
అందిస్తున్నారు. ఈ మహమ్మారి రెండో దశలో సుమిత్కు కరోనా సోకింది. కానీ నెగిటివ్
వచ్చిన రెండు రోజుల్లో నే ఆయన మళ్లీ తన విధుల్లో కి వచ్చారు. వైద్యురాలైన ఆయన భార్యకు
ఈ మహమ్మారి సోకినప్పటి నుంచి సుమిత్ ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సుమిత్
కనీసం వంట చేసుకోవడానికి లేదు, కనీసం ఇంటికి పని మనిషిని కూడా పిలవలేకపోయారు.
ఒకవేళ గ్రామంలో ఉన్న తన తల్లిదండ్రులను ఇంటికి తీసుకొద్దా మంటే వారికీ ప్రమాదం
ఎక్కువగా ఉంటుంది. ‘ఆ సమయంలో ఎదుర్కొన్న సమస్యలను నేను మాటల్లో చెప్పలేను.
మా కుటుంబ సభ్యులంతా ఎంతో దిగులు చెందారు. కానీ ఇది దేశానికే ఊహించని
సంక్షోభంగా ఉంది. సాధ్యమైన విధంగా దేశ ప్రజలకు నేను సాయం చేయాలని
నిర్ణయించాను”అని సుమిత్ తెలిపారు. గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ నిపుణుడైన సుమిత్ పీపీఈ కిట్
ధరించి ఎండోస్కోపీ లేదా మరేదైనా చికిత్స చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుందని చెప్పారు.
గంటల తరబడి పీపీఈ కిట్లు ధరించి కరోనాకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతోన్న వైద్యుల వేదన
అంతా ఇంతా కాదు. కరోనా తొలి దశలో, ఢిల్లీ పురపాలక సంఘంలో ప్రజా ఆరోగ్య
విభాగంలో ఎపిడెమియాలజిస్ట్ గా పనిచేసే 47 ఏళ్ల డాక్టర్ అజయ్ కుమార్ ను విదేశాల
నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులను స్క్రీనింగ్ చేసేందుకు అంతర్జా తీయ విమానశ్రయంలో విధుల్లో
వేశారు. ‘‘పీపీఈ కిట్ ధరించడం ఆ సమయంలో చాలా కొత్త. ఊపిరాడక చాలా చిరాకుగా
అనిపించేది. పీపీఈ కిట్ ధరించి బాత్రూమ్కి వెళ్లడం కూడా కష్ట మయ్యేది, ఆ కిట్ను ధరించే
మేము మంచి నీళ్లను తాగేవాళ్లం.”అని అజయ్ కుమార్ చెప్పారు. అంతేకాక ఇంటికి వచ్చిన
తర్వాత, తమ కోసం ప్రత్యేకంగా స్నానాల గదిని సిద్ధం చేసి ఉంచుకునేవాళ్లమని, అక్కడే తన
బట్ట లన్ని తొలుత ‘పొటాషియం పర్మాంగనేట్’తో ఉతికి పక్కన పెట్టేవాళ్లమని తెలిపారు. ఆ
తర్వాత వాటిని మళ్లీ వేడి నీటిలో, క్రిములన్ని నశించేలా ఉతికేవాళ్లమని అన్నారు. మళ్లీ తన
మామూల విధుల్లో కి వచ్చిన తర్వాత కుమార్ చర్మ సమస్యలు, కుష్టు రోగులకు చికిత్స
చేయడం ప్రారంభించారు.
తనకు ఎదురైన భయంకరమైన అనుభవాన్ని వివరిస్తూ, డాక్టర్ కుమార్ ఏం చెప్పారంటే,
కరోనా తనకు కూడా సోకిందని, తన పుట్టినరోజునఅంటే ఏప్రిల్ 17న తనకు పాజిటివ్ అని
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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పతాక శీర్షిక

జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం

24 గంటలు పనికే అంకితమ
ై న
గ్
రూ ప్ కెప్టె న్ పట్నాయక్

కోవిడ్ రెండో దశలో సైనిక దళాలు అద్భుతమైనసాహసాన్ని
ప్రదర్శించాయి.ఈ సంక్షోభ సమయంలో దేశానికి సేవ చేయడం
తనకు దొరికిన అదృష్టంగా, తాను సాధించిన విజయంగా
భావిస్తానని వాయుసేనకు చెందిన గ్రూప్ కెప్టెన్ ఎ.కె పట్నాయక్
చెప్పారు. ఏప్రిల్ నెలలో ఆక్సిజన్ సరఫరాను చేపట్టిన కెప్టెన్
పట్నాయక్, నిరంతరం దేశీయంగా, అంతర్జా తీయంగా శత్రు
సైన్యాల పైకి విమాన దాడులను చేపడుతూ ఉంటారు. 3,000
గంటలకు పైగా విమానాలను నడిపి, 160 అంతర్జా తీయ మిషన్లను
ఆయన పూర్తి చేశారు. 2–3 రోజులు కాకుండా 2–3 గంటల్లో నే
ఆక్సిజన్ ట్యాంకర్లను ఆయన అందించారు. సాయుధ దళాలకు
చెందిన అన్ని విభాగాల్లో ని వ్యక్తులు ఈ మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా
దేశం చేస్తోన్న పోరాటంలో వారు అందించిన సహకారాన్ని ప్రధాన
మంత్రి మోదీ కొనియాడారు.

తేలిందని తెలిపారు.
కుమార్ పుట్టిన రోజు వేడుక జరిపేందుకు అప్పటికే తన
పిల్లలు అన్ని సిద్ధం చేసి ఉంచారు. పాజిటివ్ అని తేలగానే
కుటుంబమంతా భయాందోళనకు గురైందని కుమార్ గుర్తు
చేసుకున్నారు. అంతేకాక డాక్టర్ కుమార్ గుండె జబ్బుతో
బాధపడుతున్నారు. కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే, తన
కుటుంబమంతా కరోనాకు ప్రభావితమైంది. కానీ కుమార్ తన
సానుకూల దృక్పథం, ఓపికతో ఈ మహమ్మారి బారి నుంచి
బయటపడగలిగారు.
సరిహద్దు లో సైనికుల యుద్ధా నికి, వైద్యుల వృత్తిపరమైన
సవాళ్లు ఏ మాత్రం తక్కువ కావు. సైనికులు యుద్ధంలో
ఆయుధాలను తీసుకుని దేశాన్ని కాపాడినట్టు , వైద్యులు కూడా
ఈ సంక్షోభం సమయంలో వారి బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో
ఎక్కడ కూడా వెనుకడుగు వేయలేదు. డాక్టర్ ప్రశాంత్ చౌదరి
ఢిల్లీలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో న్యూరోసర్జన్ (నాడీవ్యవస్థ శస్త్ర
చికిత్స నిపుణుడు)గా పనిచేస్తున్నారు. కరోనా మహమ్మారి రెండో
దశలో ఇంట్లో నే ఐసోలేట్ అయినా ఒక కోవిడ్ రోగి, ఉదయం
పూట చెట్ల కు నీరు పోస్తూ డాబాపై నుంచి కింద పడ్డా డు.
ఆయనకు శస్త్ర చికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది. వైద్యులకు, మొత్తం
వైద్య బృందానికి ఇది సవాలు కంటే తక్కువేమీ కాదు. ఎందుకంటే
శస్త్ర చికిత్స చేసే సమయంలో వారికి కూడా కరోనా వైరస్ సోకే
ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది. కానీ చౌదరి శస్త్ర చికిత్స చేయాలని
నిర్ణయించారు. గత రెండు నెలలో, ఆయన డజనుకి పైగా నాడీకి
సంబంధించిన రోగులకు చికిత్స చేశారు. అంతేకాక కోవిడ్
రోగులను చూసుకున్నారు. ‘‘ఈ సమయంలో వైద్యులు తమ
బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో భయపడకూడదు”అని చౌదరి
పేర్కొన్నారు.
రాత్రింబవళ్లు తమ ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పెట్టి ఇతరులకు
12 న్యూ ఇండియా సమాచార్
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విధుల్లో ఉన్న సమయంలోై వద్యులు,ై వద్య
సిబ్బంది 8 నుంచి 10 గంటల పాటు పీపీఈ
కిట
్ల ను, రక్షణాత్మక ఉపకరణాలను
ధరించాల్సి వచ్చేది. ఈ సమయంలో కనీసం
వారు మంచి నీళ్
లు తాగడానికి కూడా
వీలుండదు.

కుటుంబాన్ని ఒప్పించడం నర్సు భావనకి
అంత తేలిగ్
గా జరగలేదు..

రాయ్పూర్లోని బి.ఆర్ అంబేద్కర్ మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రిలో నర్సు
భావన ధ్రువ్ పనిచేసేవారు. తమకు 14 రోజుల పాటు కోవిడ్కు
సంబంధించిన విభాగాల్లో విధులు వేసిన తర్వాత, 14 రోజుల పాటు
విశ్రాంతి ఇచ్చేవారని భావన ధ్రువ్ చెప్పారు. రెండు నెలల తర్వాత
మళ్లీ తమకు కోవిడ్ విధులు వేసేవారని తెలిపారు. తొలిసారి భావన
తన కుటుంబ సభ్యులతో కోవిడ్ విధుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు
వారెంతో భయపడ్డా రు. ‘‘మొట్ట మొదటిసారి పీపీఈ కిట్ను
ధరించినప్పుడు కూడా మాకు చాలా కష్టంగా అనిపించింది. ఆ రెండు
నెలలు నేనుఐసీయూల్లో , వార్డు లలో, ఐసోలేషన్ విభాగాల్లో విధులు
నిర్వర్తించాను.”అని భావన తెలిపారు. తొలిసారి కోవిడ్ రోగి దగ్గరికి
వెళ్లినప్పుడు, తను చాలా భయపడ్డా డని,ఆయన్ని శాంతపరచడానికి
తనెంతో ప్రయత్నించినట్టు చెప్పారు. “భయపడొద్దు . కోవిడ్
ప్రోటోకాల్స్ను అనుసరిస్తే, అంతా సర్దు కుంటుంది” అని చెప్పినట్టు
తెలిపారు.

కరోనా మహమ్మారి రెండు
దశలలో 1400 మందికి ై పగా
ై వద్యులు తమ ప్
రా ణాలను త్యాగం
చేశారు.

సేవలు చేసిన వైద్యులు, నర్సులు, కరోనా యోధుల గురించి
మీడియా ప్రముఖంగా ప్రచురించిన కథనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
తాజాగా ఏప్రిల్ 28న డాక్టర్. సోహిల్ సామాజిక మాధ్యమం
ట్విటర్లో రెండు ఫోటోలను పంచుకున్నారు. తొలి ఫోటోలో
ఆయన పీపీఈ కిట్ ధరించి ఉన్నది, రెండో ఫోటో పీపీఈ కిట్
తీసేసిన తర్వాత ఫోటో. పీపీఈ కిట్ తీసేసిన తర్వాత పూర్తిగా
చెమటతో ఆయన ఒళ్లంతా తడిచిపోయి ఉంది. ఈ ఫోటోలను
జత చేస్తూ : ‘‘దేశానికి సేవ చేసేందుకు నేను ఏదో ఒకటి
చేస్తున్నందుకు చాలా గర్వంగా భావిస్తున్నాను. వైద్యులు, వైద్య
సిబ్బంది అందరి తరఫున నేను చెప్పేదేమిటంటే, మా
కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటూ ఎంతో కష్ట పడి మేము
పనిచేస్తున్నాం. కొన్నిసార్లు కోవిడ్ రోగులకు ఒక్క అడుగు
దూరంలోనే మేము ఉంటాం. పరిస్థితి విషమించిన రోగులకు
కొన్ని సార్లు అంగుళం దూరంలోనే ఉండి మేము వైద్యం చేస్తాం.
టీకా తీసుకోవాలని నేను ప్రతి ఒక్కర్ని అభ్యర్థిస్తున్నా. ఇప్పటికైతే
ఉన్న ఒకే ఒక్క పరిష్కారం టీకా మాత్రమే. సురక్షితంగా
ఉండండి”అని రాసుకొచ్చారు.
అదేవిధంగా ఇండోర్లోని శ్రీ అరబిందో మెడికల్ కాలేజీకి
చెందిన డాక్టర్. రవి దోసి కూడా వైద్యులు, కరోనా యోధుల
గాథలను తెలియజేశారు. “8 నుంచి 10 గంటల పాటు పిపిఇ
కిట్ల ను ధరించేందుకు ఎంతో సహనం, బలం కావాలి. పిపిఇ
కిట్, ముఖ కవచం, అద్దా లు, ఎన్–95 మాస్కు, ప్రత్యేకంగా
సర్జికల్ మాస్కు, రెండు జతల పొడవైన చేతి తొడుగులు, మోకాలు
వరకు ఉండే సాక్స్, షూ–కవర్, ఇతర రక్షణాత్మక ఉపకరణాలతో
ఒకటిన్నర కేజీలకు పైగా ఎక్కువ బరువును మేము 8 నుంచి 10
గంటలు మోయాల్సి వస్తుంది.”అని వివరించారు.
వైద్యులు, కరోనా యోధుల క్రమశిక్షణను స్ఫూర్తిగా
తీసుకున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ,
“మాస్కులతో కొన్నిసార్లు మనం ఇబ్బందులు పడుతున్నాం.
ఒక్కోసారి ముఖం నుంచి మాస్కు తీసేయాలనిపిస్తుంది.
ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు మనం మాస్కు తీసివేస్తున్నాం.
కానీ ఆ సమయంలోనే ఎక్కువగా మనకు మాస్కు అవసరం.
మాస్కుతో మీరు ఇబ్బందులు పడినప్పుడు, మీకు దాన్ని
తీసివేయాలనిపిస్తుంది, కానీ ఒక్కక్షణం వైద్యులు, నర్సులు,
ఇతర కరోనా యోధులు గురించి ఆలోచించండి. మన ప్రాణాలను
కాపాడేందుకు వారు గంటల తరబడి ఎలా మాస్కులు
పెట్టుకుంటున్నారు? ఎనిమిది నుంచి పది గంటల పాటు
మాస్కులు పెట్టు కోవడం వారికి కష్టంగా అనిపించడం
లేదా?”అని ఆలోచించాలి. వైద్యులు, నర్సులు, పారామెడికల్
ఉద్యోగులు, ఆశా–ఏఎన్ఎం కార్మికులు, పారిశుధ్య కార్మికుల
త్యాగాలను, అంకితభావాన్ని,మొక్కవోని దీక్షను దేశం
చూస్తోందని ప్రధాన మంత్రి చెప్పారు. వీరిలో చాలా మంది
కరోనాకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి ముందుకొచ్చి,
సమాజానికి నిజమైన హీరోలుగా నిలిచారు.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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పతాక శీర్షిక

జాతీయ వైద్యుల
దినోత్సవం
National
doctors
day

అంబులెన్స్ ్రైవర్
డ
గా ఉద్యోగం
మానేయాలని ప్రే మ్వాళ
్ల అమ్మ
చెప్పినప్పుడు..

వైద్యులు, నర్సింగ్ స్టా ఫ్, ముందు వరుస ఉద్యోగులతో పాటు ల్యాబ్ టెక్నిషియన్లు ,
అంబులెన్స్ డ్రైవర్లు కూడా ఈ సంక్షోభ సమయంలో దేవదూతలాగా పనిచేశారు.
రోగి వద్దకు అంబులెన్స్ వస్తే, ఆ అంబులెన్స్ డ్రైవర్ని ఒక దేవుని మాదిరిగా
కొలిచారు. అలాంటి అంబులెన్స్ డ్రైవర్లలో ప్రేమ్ వర్మ ఒకరు, ఒక్క ఫోన్కాల్తో
రోగుల వద్దకు చేరుకునే వారు. తన తల్లి తన గురించి ఎంతో ఆందోళన
చెందేవారని, ఉద్యోగం కూడా వదిలేయమని ఎన్నో సార్లు కోరిందని ప్రేమ్వర్మ
తెలిపారు. ‘‘నేను తనకు చెప్పాను, ఒకవేళ నేను ఉద్యోగం మానేస్తే, కరోనా
రోగులను ఎవరు ఆసుపత్రులకు తీసుకెళ్తారు అని. ప్రతి ఒక్కరూ
భయపడుతున్నారు. ఈ ఉద్యోగం వదిలేస్తున్నారు, కానీ నేను మాత్రం ఈ ఉద్యోగం
వదిలేయను,”అని చెప్పారు. ప్రేమ్వర్మ లాగా వేల మంది అంబులెన్స్ డ్రైవర్లు తమ
ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ప్రజల సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతున్నారు.

కరోనా యోధుల కోసం
తీసుకున్న చర్యలు
రూ.

50 లక్షల

వరకు బీమా
సదుపాయం

కోవిడ్ విధులను ఎవరైతే 100 రోజులు పూర్తి
చేస్తారో వారికి శాశ్వత ఉద్యోగం

కోవిడ్ విధులను 100 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న
వారికి ‘ప్రధాన మంత్రి కోవిడ్ జాతీయ సేవా
న్యాయపరమైన
పురస్కారం’
రక్షణ
విధుల్లో కి మెడికల్ ఇంటర్నులు,
ఆర్డినెన్స్ ద్వారా వైద్యులకు
చివరి ఏడాది ఎంబిబిఎస్ చదివే
రక్షణ కల్పించే నిబంధనలు
విద్యార్థులు

ై వద్యులు,ై వద్య సిబ్బందిప
ై ఎప్పుడ
ై తే దాడులు
జరుగుతున్నట్టు వెలుగులోకి వచ్చిందో,
అప్పుడు కేంద
్ర ప
్ర భుత్వం వారిని రక్షించేందుకు
కఠినతరమ
ై న చట్
టాన్ని తీసుకొచ్చింది.
వైద్యులు దూరం నుంచే తమ కుటుంబ సభ్యుల్ని కలవడం, రాత్రి
పూట విధులు అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్లకుండా కారులోనే
నిద్ర పోవడం, వైద్య వృత్తిలో ఉన్న పెళ్లయిన జంటలు ఒకే ఫ్లాట్ని
రెండు భాగాలుగా విభజించుకుని ఉండటం వంటి ఎన్నో మనసును
కదిలించే గాథలున్నాయి. కానీ వారు తమ విధులను నిర్వర్తించే
14 న్యూ ఇండియా సమాచార్
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విషయంలో మాత్రం ఎక్కడా కూడా వెనుకడుగు వేయలేదు.
వందల మంది వైద్యులు, నర్సులు, ఇతర పారామెడికల్ స్టా ఫ్
కరోనా రోగులకు అత్యంత సమీపంలో ఎక్కువ సేపు ఉంటూ వారు
కూడా బాధితులుగా మారారు. భారత వైద్య సంఘం విడుదల చేసిన
డేటాలో కరోనా రెండో దశలో రోగులకు చికిత్స చేస్తూ జూన్ 15
నాటికి దేశవ్యాప్తంగా మొత్తంగా 730 మంది వైద్యులు వైరస్ బారిన
పడి మరణించినట్టు వెల్లడైంది. ఐఎంఎ కోవిడ్–19 రిజిస్ట్రీ ప్రకారం,
కరోనా మహమ్మారి మొదటి దశలో మొత్తంగా 741 మంది వైద్యులు
మరణించారు.
వైద్యులు, కరోనా యోధుల సంరక్షణ
వైద్యులు నిరంతరంగా అందిస్తోన్న సేవలు, వైద్య రంగంలో
సాగుతోన్న పరిశోధనలతో పాటు ఇతర కరోనా యోధుల సేవలు
ప్రజలలో సరికొత్త ఆశను చిగురింపజేస్తున్నాయి.

్త రణ
కోవిడ్ సదుపాయాల విస

ఈ–సంజీవని ద్వారా 60 లక్షల
మందికి పైగా కౌన్సిలింగ్,
రెమ్డెసివిర్ వయల్స్(సీసాలు)
ఉత్పత్తి 1.20 కోట్ల కు చేరిక,
అంతకుముందు వీటి ఉత్పత్తి కేవలం
37 లక్షలే

2649కి పైగా పరీక్షా
ల్యాబులు ;
అంతకుముందు కేవలం
ఒక్కటే ఒక్క ల్యాబు

మార్చి 2020లో
2,168గా ఉన్న ఐసీయూ
పడకలు ఇప్పుడు
81,000 కు చేరిక

ప్రస్తుతం రోజుకు 15
లక్షలకు పైగా పరీక్షలు

14.88

లక్షల ఐసోలేషన్ పడకలు;
మార్చి 2020లో కేవలం
ఈ పడకలు 10,180
మాత్రమే

70,000

ఐసోలేషన్ పడకలు
4,400 కోవిడ్ కేర్
కోచ్లలో అందుబాటు

వారి ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో
సేవలందిస్తోన్న కరోనా యోధులను గుర్తించేందుకు, వారికి, వారి
కుటుంబాలకు మనోధైర్యాన్నికల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు
రకాల చర్యలు తీసుకుంది. కరోనాను మహమ్మారిగా ప్రకటించిన
వెంటనే, కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే వైద్య రంగంలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్క
కరోనా యోధునికి రూ.50 లక్షల బీమా సదుపాయం అందివ్వాలని
నిర్ణయించింది.
అదేవిధంగా ఇతర వైద్య సిబ్బందికీ రక్షణ కల్పించేందుకు కేంద్ర
ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ ద్వారా అంటువ్యాధుల చట్టం 1897లో
మార్పులు చేసింది. కోవిడ్ విధులను నిర్వహించే వైద్య సిబ్బందికి
భవిష్యత్లో నియమించే శాశ్వత ఉద్యోగ నియామకాల్లో తొలి
ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అదేవిధంగా
100 రోజుల పాటు ఎవరైతే కోవిడ్ విధులను నిర్వర్తిస్తారో ఆ వైద్య
సిబ్బందికి ప్రధాన మంత్రి ప్రతిష్టాత్మక ‘కోవిడ్ జాతీయ సేవా
పురస్కారం’ ఇస్తుంది.

రోజుకు 4.5 లక్షల
పిపిఇ కిట్ల తయారీ ;
అంతకుముందు ఈ
తయారీ జీరో, పిపిఇ
కిట్ల తయారీ కోసం
110 దేశీయ
కంపెనీలు గుర్తింపు

కోవిడ్ పడకల సంఖ్య

18.52 లక్షలకు
చేరిక

రోజూ 1.26 కోట్ల
ఎన్–95 మాస్కుల
సరఫరా ; మార్చి
2020లో ఈ సరఫరా
కేవలం 3.35 లక్షలు
మాత్రమే

84.6

లక్షల పీపీఈ కిట్ల ను
ఇప్పుడు రోజూ
సరఫరా చేస్తున్నారు
;మార్చి 2020లో
వీటి సరఫరా కేవలం
1.86 లక్షలు
మాత్రమే

అదేవిధంగా మానవత్వానికి మచ్చ తెస్తూ కొన్ని ఆందోళన
కలిగించే సంఘటనలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. చికిత్స
సమయంలో రోగులు మరణిస్తే, రోగుల తరఫున కొందరి బంధువులు
వైద్యులపై దాడికి దిగారు. ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించిన
ప్రభుత్వం, ఆర్డినెన్స్ ద్వారా సరికొత్త చట్టాన్ని అమల్లో కి తెచ్చింది. ఈ
చట్టం ప్రకారం వైద్య సిబ్బందిపై ఎవరైనా దాడులకు పాల్పడితే 3
నెలల నుంచి 5 ఏళ్ల పాటు కఠిన శిక్షను, రూ.50 వేల నుంచి రూ.2
లక్షల వరకు జరిమానాను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి
నేరాలు నాన్–బెయిలబుల్ అని ఆర్డినెన్స్లో పేర్కొంది. వైద్యులకు
పూర్తి సంరక్షణను అందించేందుకు, ఒకవేళ ఎవరైనా వైద్యులు లేదా
ఇతర స్టా ఫ్కి చెందిన కారు లేదా క్లినిక్పై దాడి జరిగితే, వారు
నష్ట పోయిన దానికి రెండింతలు ఎక్కువగా పొందేలా ఈ చట్టంలో
నిబంధనలను ప్రభుత్వం రూపొందించింది. అంతేకాక ఇలాంటి
కేసుల్లో సీనియర్ ఇన్స్పెక్టర్ 30 రోజుల్లో విచారణ పూర్తి చేయాలి.
ఏడాది వ్యవధిలోనే కోర్టు అన్ని చట్ట పరమైన ప్రక్రియలను పూర్తి
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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పతకా శీర్షిక

జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం

ప
్ర ధాన మంత్
రి
స్థా యిలో నిరంతర
పర్యవేక్షణ

ఆక్సిజన్ ఉత్పతిత్ పదింతలు పెంపు

ఏప్రిల్ 2020లో టీకా టాస్క్
ఫోర్స్ ఏర్పాటు

జనవరి 2021లో టీకా
కార్యక్రమం మొదలు
9 నెలల్లో నే రెండు ‘మేడిన్
ఇండియా’ టీకాలు సిద్ధం
ఈ వైరస్ను మెరుగ్గా
ఎదుర్కొనేందుకు ముఖ్యమంత్రులతో
ప్రధాన మంత్రి 14 సార్లు సమావేశం
ప్రజలకు భరోసా కల్పించేందుకు 10
సార్లు జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించిన
ప్రధాన మంత్రి

కోవిడ్ నిర్వహణపై మంత్రుల
బృందం(జీఓఎం) 24 సార్లు
సమావేశం
రాష్ట్రా లతో కనీసం 97 సార్లు
సమావేశం నిర్వహించిన కేంద్ర
ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ

ద్రవరూప మెడికల్
ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి రోజుకు 9300
ఎంటీకి పెంపు, 2019లో ఈ ఉత్పత్తి
కేవలం 900 ఎంటీ మాత్రమే.
మార్చి 2020లో
1,040గా ఉన్న ఆక్సిజన్ ట్యాంకర్లు
1,681 కు పెంపు

మార్చి 2020లో12,480
ఎంటిగా ఉన్న ట్యాంకరు సామర్థ్యం,
మే 2021 నాటికి 23,056
ఎంటీకిచేరిక
మార్చి 2020లో 609గా
ఉన్న క్రయోజెనిక్ ట్యాంకర్లు ప్రస్తుతం
901కి చేరుకున్నాయి.

11.19 లక్షలకు చేరుకున్న
మెడికల్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు, మార్చి
2020లో ఇవి 4.35 లక్షలే

చేయాల్సి ఉంటుంది. తీవ్రమైన కేసులలో నేరస్థుడికి 6 నెలల నుంచి 7
సంవత్సరాల పాటు కఠినమైన శిక్ష విధించే నిబంధన కూడా ఉంది.
కోవిడ్ సమయంలో వైద్య సదుపాయల అభివృద్ధి
ఎలాంటి విపత్తునైనా ఎదుర్కొనేందుకు లేదా వ్యవస్థంతా ఎలాంటి
ఆటంకాలు లేకుండా సాగేందుకు మౌలిక సదుపాయాలనేవి కీలక
పాత్ర వహిస్తాయి. ఈ మహమ్మారి తొలి దశలో చాలా దేశాలు ఈ
వైరస్ బారిన పడ్డా యి, కానీ ఆ సమయంలో భారత్ ముందస్తుగానే
చర్యలు తీసుకుని ఈ వైరస్ సంక్రమణకు అడ్డు కట్ట వేసిన తొలి
దేశాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. భారతదేశానికి వచ్చే ప్రయాణికుల
విషయంలో నిఘా పెట్ట ింది. కానీ ఎప్పుడైతే భారత్లో కూడా ఈ వైరస్
విస్తరించడం ప్రారంభమైందో, అప్పుడు వైద్య సదుపాయాలను
బలోపేతం చేయడం భారత దేశానికి అతిపెద్ద సవాలుగా నిలిచింది.
వెంటనే రంగంలోకి దిగిన కేంద్రం, దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ విధించి,
16 న్యూ ఇండియా సమాచార్
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234 ఆక్సిజన్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల ద్వారా మే
23, 2021 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా వివిధ
ప్రాంతాలకు 15,000 మెట్రిక్ టన్నుల
ఆక్సిజన్ను సరఫరా చేశారు.
పిఎం కేర్ ఫండ్ సాయంతో 1051
పిఎస్ఎ ఆక్సిజన్ కర్మాగారాలు ఏర్పాటు
ఆక్సిజన్ సరఫరాను పెంచేందుకు పిఎం
కేర్ ఫండ్ నుంచి రూ.200 కోట్ల కు పైగా
సేకరణ
31 రాష్ట్రా లలో, కేంద్ర పాలిత
ప్రాంతాల్లో వైద్య సదుపాయాల పెంపు
కోసం 86 ఇన్స్టిట్యూషన్లు (సంస్థలు)
బలోపేతం
మార్చి 2020లో 12,480 ఎంటిగా
ఉన్న ట్యాంకరు సామర్థ్యం, మే 2021
నాటికి 23,056 ఎంటికి చేరిక

ఈ ఏడాది బడ్
జె ట్లో ఆరోగ్యానికి
2.23 లక్షల కోట
్ల ను
కేటాయించారు. ఈ బడ్
జె ట్ రికార్డు
స్థా యిలో 137 శాతం పెరిగింది.
ఈ కొత్త సవాలును ఎదుర్కొనేందుకు వైద్య సదుపాయాలను అభివృద్ధి
చేసింది. స్వల్ప వ్యవధిలోనే, మన దేశం ఆరు లక్షల ప్రత్యేక కోవిడ్
పడకలను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం దేశంలో 19 లక్షల

మన తల్లి మనకు ఒకసారే పుట్టు కనిస్తారు; కానీ వైద్యులు మాత్రం మనకు ఎన్నోసార్లు
పునర్జన్మనిస్తారు. ఈ సంక్షోభ సమయంలో, ఆసుపత్రుల్లో తెల్లటి వస్త్రా లతో కనిపించే వైద్యులు,
నర్సులు మనకు దైవస్వరూపులుగా నిలిచారు. వారి ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి మరీ మన జీవితాలను
కాపాడుతున్నారు. వైద్యులు మన ప్రాణాలను కాపాడతారు, కానీ మనం ఎప్పటికీ వారి రుణాన్ని తిరిగి
చెల్లించలేం. దేశానికి సేవ చేస్తోన్న వారిని ప్రతి సందర్భంలో గౌరవించడం మనందరి బాధ్యత.

పిల
్ల లకు పిఎం కేర్స్

– నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

మాజీ ై సనికుల
పాత
్ర

2017 నుంచి 2021 మధ్యలో సైన్యం
నుంచి పదవీ విరమణ పొందిన 400
ఎక్స్–ఎఎంసి/ఎస్ఎస్సి వైద్య
అధికారులను 11 నెలల కాలానికి
గాను ఒప్పంద ప్రాతిపదికన
నియమించారు. షార్ట్ సర్వీసు
కమిషన్ వైద్యాధికారులకు కూడా
డిసెంబర్ 31, 2021 వరకు
పొడిగింపు ఇచ్చారు.

టీకా అందుబాటుని పెంచడం

2014 వరకు 7 ఎయిమ్స్ ఉంటే, ఇప్పుడవి
22కి పెరిగాయి

n

n

కోట్ల ను టీకా ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు రెండు
కంపెనీలు – సిరమ్
ఇన్స్టిట్యూట్(రూ.3000 కోట్లు ), భారత్
బయోటెక్(రూ.1500 కోట్లు )కు కేటాయింపు

n

రూ 4500

ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగ
తయారీదారులను టీకా
ఉత్పత్తి కోసం గుర్తింపు
n భారత్ మే 26 నాటికి 200 మిలియన్
టీకాలను తన ప్రజలకు అందజేసి,
ప్రపంచంలో టీకాను అత్యంత వేగంగా
వేస్తోన్న రెండో దేశంగా భారత్ నిలిచింది.

12

భవిష్యత్ కోసం ఆరోగ్యకరమ
ై న,
సురక్షితమ
ై న భారత నిర్మాణం

కోవిడ్సమయంలో ఎవరైతే తమ
తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి అనాథలుగా
మారతారో ఆ పిల్లలకి రూ.10 లక్షలను
ఫిక్స్డ్డిపాజిట్గా జమ చేస్తారు. ఈ
మొత్తాన్ని 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత
అందిస్తారు.
n పాఠశాలలో ఉచిత విద్యను
కల్పిస్తారు. అలాగే ఉన్నత విద్య కోసం
ఆర్థిక సాయం చేస్తారు.
n ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం కింద
రూ.5 లక్షల వరకు ఉచితంగా చికిత్స
చేసే సదుపాయాన్ని కల్పిస్తారు, దీని
ప్రీమియాన్ని పీఎం కేర్ ఫండ్ నుంచే
చెల్లిస్తారు.
n

ముందు వరుస కార్మికులతో దశల వారీగా టీకా
కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత టీకాను 45
ఏళ్లు పైబడిన వారికి అందించారు. ఇప్పుడు 18 నుంచి
45 ఏళ్ల వారందరికీ టీకాను వేస్తున్నారు.

n

పడకలున్నాయి. మార్చి 2020 నాటికి 10,000గా ఉన్న ఐసోలేషన్
పడకలు, ఏప్రిల్ 2021 నాటికి 14.88 లక్షల పడకలకు పెరిగాయి.
అదేవిధంగా గత ఏడాది మార్చిలో 2,168 ఐసీయూ పడకలు
మాత్రమే ఉండగా.. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నాటికివి 81,000కు
పెరిగాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.15,000 కోట్ల ను కేటాయించడం
ద్వారాపరీక్షలు, ల్యాబోరేటరి కిట్లు , వర్చ్యువల్ వేదికలు, టీకాల
కోసం పరిశోధనలు, పీపీఈ కిట్లు , ఎన్–95 మాస్కులపై
దృష్టి సారిస్తుంది. ఫలితంగా ఈ మహమ్మారి వచ్చిన తొలినాళ్లలో
పీపీఈ కిట్ల కోసం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడిన భారత్, ప్రస్తుతం
ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థా యికి ఎదిగింది. పీపీఈ కిట్ల
తయారీ కోసం, కేంద్ర ప్రభుత్వం 110 దేశీయ తయారీదారులను
గుర్తించింది. కరోనా వైరస్కు అడ్డు కట్ట వేసేందుకు జూన్ 5, 2021
నాటికి భారత్ 1,268 ప్రభుత్వ పరీక్షా ప్రయోగశాలలను, 1,356
ప్రైవేట్ ప్రయోగశాలలను ఏర్పాటు చేసింది. దేశంలో కరోనావైరస్

n

2014 తర్వాత పలు దశల్లో కొత్తగా 184
వైద్య కాలేజీలు ఏర్పాటయ్యాయి. అదనంగా
గత ఏడేళ్లలో 30,000 మెడికల్ సీట్లు కూడా
పెరిగాయి. 2014 వరకు కేవలం 50,000
మెడికల్ సీట్లే ఉండేవి.
గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో ఆరోగ్య,
సంక్షేమ కేంద్రాలను పెంచేందుకు మరిన్ని
పెట్టుబడులు
భవిష్యత్లో వచ్చే ఏ మహమ్మారినైనా
ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండటం కోసం
అన్ని జిల్లాల ఆసుపత్రులలో అంటు వ్యాధుల
బ్లాక్ల ఏర్పాటు
అన్ని జిల్లాలలో ల్యాబ్ నెట్వర్క్,
మహమ్మారి నిర్వహణ కోసం ప్రజా ఆరోగ్య
కేంద్రాలలో ఇంటిగ్రేటెడ్ పబ్లిక్ హెల్త్
ల్యాబోరేటరీలు ఏర్పాటు

సంక్రమణను గుర్తించేందుకు మరిన్ని పరీక్షా, నమూనాల సేకరణ
సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది.
ఈ మహమ్మారితో పోరాడేందుకు 7 చిట్కాలు
ఈ మహమ్మారిని అరికట్ట ేందుకు ఎలాంటి నివారణ లేదా
మందులు లేని సమయంలో... జనాభా పరంగా, వైవిధ్యంలోనూ
ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద దేశమైన భారత్కు ఇది ఒక సవాలుగా
నిలిచింది. కానీ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకోవిడ్ 19తో
పోరాడేందుకు ఏడు సురక్షితమైన విధానాలను పాటించాలని
చెప్పారు. అవి వయోవృద్ధు లను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, సామాజిక
దూరానికి కట్టు బడి ఉండటం, ఆయుష్ ద్వారా రోగనిరోధకతను
పెంచుకునే ప్రోటోకాల్స్ ను పాటించడం, ప్రతి ఒక్కరి మొబైల్
ఫోన్లో ఆరోగ్య సేతు యాప్ వాడటం, ఓపిక, పేద ప్రజలకు,
అవసరం ఉన్నవారికి సాయం చేయడం, అత్యంత ముఖ్యంగా
కరోనా యోధులకు గౌరవమివ్వడమని చెప్పారు.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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కరోనాపై యుద్ధం

టెస్టింగ్, ట్రేసింగ్, ట్రీ ట్మెంట్లతో పాటు వేగవంతమ
ై న టీకాల ప్రభావం

కోవిడ్ రెండో దశలో తగ్గుతున్న
కేసులు

“ఏద ైనా ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు విజేతలు వెనుకడుగు వేయరు, పరిస్థి తిని ఎదుర్కొనేందుకు ఎంతటి
కష్టమై న మార్గాన్ని అయినా ఎంచుకుని దాన్ని అధిగమిస్తా రు” అన్నది వేదోక్ తి. కోవిడ్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం
చేయడంలో భారత్ఇదే విధానాన్ని అనుసరించింది. భారత్ బలమై న సంకల్పానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా
నిలుస్తోంది. దీని ద్వారా టెస్ట ింగ్, ట్రేసింగ్, ట్రీట్మెంట్తో పాటు టీకాల కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం
చేయడం అనే ప్రాథమిక సూత్రాన్ని అనుసరిస్తూ... కరోనా లాంటి మహమ్మారిని ఎదుర్కొనడంలో మనం
సఫలీకృతమవుతున్నాం. అంతకుముందు రోజుకు సుమారు 4 లక్షల వరకు కరోనా కేసులు నమోదయ్యేవి.
ప్రస్తు తం ఇవి 60 వేలకు తగ్గాయి. క్రియాశీలక కేసులు కూడా ప్రస్తు తం 9 లక్షల కంటే తక్కువే.
ఈ ఏడాది మార్చి 17న అన్ని రాష్ట్రా ల
ముఖ్యమంత్రులతో జరిగిన సమావేశంలో, ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కరోనా కేసులు వేగంగా
పెరుగుతోన్న నేపథ్యంలో మూడు విషయాలను దృష్టి లో
పెట్టు కోవాలని సూచించారు. అవేమిటంటే – ఆర్టీ
పీసీఆర్ పరీక్షల సంఖ్యను పెంచడం; అతి చిన్నవైన కట్ట డి
చర్యల మండలాల( మైక్రో కంటైన్మెంట్ జోన్ల) ఎంపిక
విషయంలో ఎటువంటి అలసత్వం లేకుండా కఠినంగా
ఉండటం ; కోవిడ్ సదుపాయాలను పెంచడంతో పాటు
టీకాలు వేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడం అని నొక్కి
చెప్పారు.
గుజరాత్ కరోనా రెండో దశలో కనీసం ఒక్క రోజు
కూడా లాక్డౌన్ విధించకుండా పరిస్థితిని అదుపులో
ఉంచగలిగింది అంటే నిజంగా నమ్మశక్యంగా లేని
వాస్తవం. వారాంతరాల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు
మూసివేసినా, ప్రైవేట్ కార్యాలయాలకు స్వచ్ఛందంగానే
మూసివేసేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. రాత్రి కర్ఫ్యూతో
పాటు రాష్ట్రంలో మైక్రో కంటైన్మెంట్ల ప్రాంతాల
విషయంలో ప్రభుత్వం కఠినమైన పర్యవేక్షణ
కొనసాగించింది. పరీక్షలను వేగవంతం చేసింది. టీకాలపై
ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది. ఫలితంగా, జూన్ 15
నాటికి ఆ రాష్ట్రంలో క్రియాశీలక కేసులు 10,000 కంటే
తక్కువగా నమోదయ్యాయి.
18 న్యూ ఇండియా సమాచార్
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జూన్ 7 నాటికి లక్షకు దిగువకు పడిన కేసుల
సంఖ్య, జూన్ 15 నాటికి 60,000కు చేరిక
భారత్లో మనం రోజువారీ కరోనా సోకిన
కేసులను తీసుకుంటే, చివరిసారిగా లక్షకు పైగా
కేసులు నమోదైంది జూన్ 7 నాడే. ఆ తర్వాత
జూన్ 11 నాడు, వారం రోజుల వ్యవధిలో
సగటున రోజువారీ కేసుల సంఖ్య95,101కు
పడిపోయి, దాదాపు 67 రోజుల తర్వాత లక్ష
కంటే తక్కువ కేసులు నమోదైనట్టు అయింది. మే
8న రికార్డయిన 3.9 లక్షల కేసులలో ఇవి నాల్గవ
వంతు కంటే తక్కువే.
జూలై 8 నాటికి రోజువారీ కేసుల పాజిటివ్
రేటు 4.66 శాతానికి, జూలై 16 నాటికి 3.48
శాతానికి తగ్గడంతో...వరుసగా తొమ్మిది రోజుల
పాటు రోజువారీ కేసుల పాజిటివ్ రేటు 5 శాతాని
కంటే తక్కువగా నమోదైంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య
సంస్థ ప్రకారం, కనీసం 14 రోజుల పాటు
కరోనా కేసుల పాజిటివ్ రేటు 5 శాతం కంటే
తక్కువగా నమోదైతే, కోవిడ్ పరిస్థితి అదుపులో
ఉన్నట్టు లెక్క. 20 రాష్ట్రా లు, కేంద్రపాలిత
ప్రాంతాల్లో పాజిటివ్ రేటు 5 శాతం కంటే
తక్కువగా ఉంది.

భారత్లో రికవరీ రేటు(కోలుకునే
వారి సంఖ్యా రేటు)

95.64
శాతానికి చేరింది.

ఇదే సమయంలో, మరణాల
రేటు 1.28 శాతానికి తగ్గింది.
దేశంలో మొత్తంగా గుర్తించిన
కేసుల్లో కేవలం 3.09 శాతం
మాత్రమే క్రియాశీలక రోగులు.

్త కేసులతో పోలిస్
తే , కోలుకుంటోన్న రోగుల సంఖ్య అధికం
కొత
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1,19,501

60,471
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84,332
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70,421
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1,34,580
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94,052
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కోలుకుంటోన్న రోగులు

1,00,636

0

1,34,154

50000

1,27,510
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1,32,788
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1,51,367

కొత్త కేసులు

1,62,664

1,82,282

1,74,399

1,97,894

2,07,071

2,11,499

1,89,232

200000

2,31,456

250000

జూన్ 8 నుంచి 15 వరకు, భారత్లో కరోనా సోకిన రోగుల సంఖ్య వరుసగా ఎనిమిది రోజుల పాటు లక్ష కంటే తక్కువగా నమోదైంది. తొలి దశతో పోలిస్తే
రెండో దశలో కేసులు భారీగా పెరిగినప్పటికీ, అంతే వేగంగా కేసుల సంఖ్య కూడా తగ్గింది. వారం వారీ పాజిటివ్ రేటు కూడా 4.39 శాతానికి పడిపోయింది.

2,55,287

300000

14 జూన్

15 జూన్

టీకాల కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేసేందుకు రాష్
ట్రాలకు ఉచితంగా టీకాలు
కరోనాపై యుద్ధంలో భారత్ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టీకాల
కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. జూన్ 15 నాటికి, భారత్లో 25 కోట్ల
90 లక్షల మంది ప్రజలు టీకాలు వేయించుకున్నారు. జూన్ 15 వరకు
29 కోట్ల మంది ప్రజలు టీకాల కోసం నమోదు చేసుకున్నారు. వీరిలో
18 ఏళ్ల నుంచి 44 ఏళ్ల వారు 12 కోట్ల 24 లక్షలకుపైగా ఉండగా..
45 ఏళ్లకు పైబడిన వారు 16 కోట్ల 68 లక్షల కంటే ఎక్కువనే.
టీకాలు ఇచ్చే వేగాన్ని పెంచేందుకు, జూన్ 7న జాతినుద్దేశించి
మాట్లాడిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కొత్త టీకా విధానాన్ని
ప్రకటించారు. దీని ప్రకారం జూన్ 21 నుంచి దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో
18 ఏళ్లు పైబడిన వారందరికీ ఉచితంగా టీకాలను అందుబాటులో
ఉంచుతున్నట్టు తెలిపారు.
మొత్తం టీకాల మోతాదుల్లో రాష్ట్రా లకు 75 శాతం ఉచితంగా
కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు 25 శాతం
మోతాదులను అందిస్తోంది. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు సేవా ఛార్జీ కింద
టీకా నిర్దేశిత ధరపై కేవలం రూ.150ను మాత్రమే వసూలు చేయాలి.
మరోవైపు కోవిడ్చికిత్సకు సంబంధించిన పరికరాలు, ఔషధాలు వంటి
వాటిపై జీఎస్టీ రేటును జీఎస్టీ మండలి తగ్గించింది.
క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ప్రధాన మంత్రి పూర్తి
ప్రసంగాన్ని వినొచ్చు.

సరికొత్త రికార్డు స్థాయిలకు చేరిన పరీక్షలు

రోజువారీ నిర్వహించే పరీక్షల సంఖ్యను భారత్ పెంచుతోంది. కేసులు
గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్నప్పటి కంటే ఇప్పు డు ఎక్కువగా పరీక్షలు

Chart Title

నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తు తం దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్ పరీక్షలను 2,600కి పై గా

ల్యాబులు చేపడుతున్నాయి.
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ప్రతిష్టాత్మక పథకం

డిజిటల్ ఇండియా

డిజిటల్ ఇండియా
సరికొత్త విప్లవానికి సూచిక

రాజకీయాల్లో అయినా, దౌత్య సంబంధ విషయాల్లోనైనా,
ప్రజల జీవితాలను సులభతరం చేయడంలోనైనా డిజిటల్
సాంకేతికత ప్రాధాన్యతను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
కంటే బాగా ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు. 2014లో దేశ
బాధ్యతలను తన భుజాలపైకి తీసుకున్నప్పటి నుంచి
పాలనలో, పరిపాలనలో సరికొత్త డిజిటల్ శకం
ప్రారంభమైంది. ప్రజల జీవితాలను సులభతరం చేసేందుకు
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ జూలై 1, 2015న ‘డిజిటల్
ఇండియా’ కార్యక్రమాన్ని ఆర్థిక వ్యవస్థకు అనుసంధానం
చేశారు. ఆ సమయంలో కనీసం ఎవరూ ఊహించి
ఉండరు, కోవిడ్ లాంటి ఒక సంక్షోభం వస్తుందని, ప్రజల
జీవితాలను సాధారణ స్థితికి తీసుకొచ్చేందుకు
డిజిటలైజేషన్ ఒక ముఖ్యమైన సాధనంగా
అవతరిస్తుందని..
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‘‘కరోనా మహమ్మారి సమయంలో, డిజిటల్ సాంకేతికత మనకు
కరోనాను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనడం(కోప్)లో, ఒకరికొకరు
సంబంధాలు కలిగి ఉండటం(కనెక్ట్)లో, సౌకర్యవంతంగా
జీవించడం(కంఫర్ట్)లో, ఒకరికొకరు ఓదార్చుకునే(కన్సోల్)
విషయాల్లో బాగా సాయం చేసింది. డిజిటల్ మాధ్యమం ద్వారా,
మన పని మనం చేసుకోగలిగాం, మన ప్రియమైన వారితో రోజూ
మాట్లాడుకోగలిగాం, ఇతరులకు సాయం చేయగలిగాం.
భారత్లో ఉన్న సార్వత్రిక, ప్రత్యేకమైన బయోమెట్రిక్ డిజిటల్
గుర్తింపు వ్యవస్థ – ఆధార్, పేద ప్రజలకు సరియైన సమయంలో
ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు సాయం చేసింది. విద్యార్థులకు
తక్షణ సాయంగా భారత్లో మేము రెండు ప్రజా డిజిటల్ విద్యా
కార్యక్రమాలు – స్వయం, దీక్షాలను సమర్థవంతంగా చేపట్టాం.
– ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

వి

ద్యలో అయినా, చెల్లింపులు చేయడంలోనైనా, పింఛను
కోసం జీవిత ధృవీకరణకు, ఏదైనా ప్రభుత్వ పథకానికి
దరఖాస్తు చేసుకోవడంలోనైనా.. డిజిటలైజేషన్ అనేది ఒక
మాధ్యమంగా నిలిచింది. డిజిటల్ ఇండియా ప్రజలు తమ ఆకాంక్షలను
నెరవేర్చుకునేందుకు సరికొత్త రెక్కలను అందిస్తోంది. కేరళలోని
ఎర్నాకుళం రైల్వే స్టేషన్లో ఒకప్పుడు సామాన్లు మోసుకెళ్లే కూలీగా
పనిచేసిన శ్రీనాథ్ జీవితమే ఈ మార్పుకు ఉదాహరణ. ఆయన తన
పనిచేసుకుంటూనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావాలని కలలు కన్నాడు. శ్రీనాథ్
ఆర్థిక పరిస్థితి అప్పుడు అంతంత మాత్రమే కావడంతో, ‘డిజిటల్
ఇండియా’ కార్యక్రమం కింద, రైల్వే స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన వై–ఫై
ద్వారా తన చదువులను కొనసాగించాడు. శ్రీనాథ్ ప్రస్తుతం కేరళ పబ్లిక్
సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలలో అర్హత సాధించాడు.
రాజస్తాన్లో అల్వార్ జిల్లా కు చెందిన స్నేహలత యోగి తాను
మాత్రమే డిజిటల్ లావాదేవీలు చేయకుండా, తనతో పాటు 200 మంది
మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చి 1600 కుటుంబాల జీవితాలలో మార్పులు
తీసుకొచ్చింది. 12వ తరగతి వరకు చదివిన లంబోదర్ మాఝికి ఎక్కడా
కూడా ఉద్యోగం దొరకలేదు. ఒకరోజు యూట్యూబ్లో డిజిటల్ ఇండియా
గురించి తెలుసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఉమ్మడి సేవా కేంద్రం(కామన్
సర్వీస్ సెంటర్)ను ప్రారంభించాడు. ఇప్పుడు మాఝి తనకు తానుగా
స్వావలంబన సాధించడమే కాక, ఆయనకు ఒక ఉద్యోగం ఉంది, తనతో
పాటు మరో ముగ్గురికి తన సేవా కేంద్రంలోనే ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు.
నూతన భారతం డిజిటల్ లావాదేవీల వైపుగా పయనిస్తుందని
చెప్పుకోవడానికి ఇవి కేవలం కొన్ని విజయవంతమైన ఉదాహరణలు
మాత్రమే. ఇలాంటి విజయగాథలు మరెన్నో ఉన్నాయి. ‘‘మనసు ఉంటే,
మార్గం ఉంటుంది’’ అనే నానుడి, డిజిటల్ ఇండియా శకంలో ఒక
సంభ్యోక్తిగా(తేలికైన మాటగా) మారిపోయింది. డిజిటల్ పవర్ అనేది
ఇప్పుడు అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా మారింది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ మాట్లాడుతూ, ‘‘ఎం–గవర్నెన్స్ లేదా మొబైల్ గవర్నెన్స్ ద్వారా
ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలన్ని ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా అందుబాటులో
ఉంటున్నాయి. ”అని తెలిపారు. గత ఆరేళ్లలోనే, భారత్లో ఇంటర్నెట్
వినియోగదారులు రెండింతలకు పైగా పెరిగారు. 2014 మధ్య కాలంలో,
ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు 30–35 కోట్ల మధ్య ఉంటే, ఈ సంఖ్య
ఇప్పుడు 70 కోట్ల కు పెరిగింది. అదేవిధంగా 2015–2020 మధ్య
కాలంలో వైర్లెస్ డేటా వినియోగం కూడా 56 శాతం పెరిగింది. ఒక్కో
జీబీ డేటా ధర 96 శాతం తగ్గింది. భారత స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ అమెరికాను
వెనక్కి నెట్టేసింది. ఇంటర్నెట్ పేద, ధనికులకు మధ్య అంతరాన్ని
తొలగించింది. డిజిటల్ ఇండియా పథకానికి మూడు ముఖ్యమైన
అంశాలున్నాయి. అవి ఒకటి, డిజిటల్ సాంకేతికత ప్రాధాన్యతపై ప్రతి
ఒక్కరికి అవగాహన కల్పించాలి ; రెండు, ప్రజలకు డిజిటల్ పాలనను,
సేవలను అందించాలి ;మూడు, ప్రతి ఒక్క పౌరునికి డిజిటల్సాధికారికత
కల్పించాలి.
డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం ఉద్దేశ్యం ప్రజా సేవలను డిజిటైజ్

ఈ తొమ్మిది అంశాలపై డిజిటల్
ఇండియా ప్రత్యేక దృష్టి:
బ్రాడ్బ్యాండ్ జాతీయ
రహదారులు: బ్రాడ్బ్యాండ్
జాతీయ రహదారులతో
గ్రామాలు, నగరాలకు
అనుసంధానం
కల్పించడం.
టెలిఫోన్ సేవలు:
పౌరులందరికీ టెలిఫోన్ సేవల
సౌలభ్యం కల్పించబడుతోంది.
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ఈ–క్రాంతి: ఈ కార్యక్రమం
కింద పలు సేవలు ప్రజలకు
ఎలక్ట్రా నిక్గా అందుబాటులో
ఉంటున్నాయి.

03

అందరికీ సమాచారం: దీని పేరు
సూచిస్తున్నట్లు , సమాచారం
అందరికీ అందించబడుతోంది.
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05

పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్
కార్యక్రమం: ఈ కార్యక్రమం
కింద ఇంటర్నెట్ సేవలు
అందించబడుతున్నాయి.
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ఈ–గవర్నెన్స్: దీని కింద
సాంకేతికత ద్వారా పాలన,
పరిపాలన
మెరుగవుతోంది.

08

07

న్యూ ఇండియా సమాచార్

09

ఎలక్ట్రా నిక్స్ ఉత్పత్తి: భారత్
ఎలక్ట్రా నిక్ఉత్పత్తుల
విడిభాగాల కోసం
దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని
తగ్గించుకోవాలని ప్రభుత్వం
లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఉద్యోగాల కోసం ఐటీ:
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని
ఆధారంగా చేసుకుని జరిగే
కొన్ని పనుల ద్వారా మరిన్ని
ఉద్యోగావకాశాలు
కల్పించబడుతున్నాయి.
ఎర్లీ హార్వెస్ట్ కార్యక్రమం: ఇది
పాఠశాలలు, కాలేజీలలో
విద్యార్థుల, అధ్యాపకుల
హాజరుకు సంబంధించినది.
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ప్రతిష్టాత్మక పథకం

డిజిటల్ ఇండియా

చేసి, ప్రజలను డిజిటల్గా అక్షరాస్యులుగా చేయడమే.
ప్రజల అవసరాలకు ఆన్లైన్ పరిష్కారాలను అందిస్తూ భారత్ను డిజిటల్
ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలని డిజిటల్ ఇండియా ప్రచార కార్యక్రమం లక్ష్యంగా
పెట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమం ప్రధానంగా దృష్టి సారించిన అంశాలలో
‘వ్యాపారాలను సులభతరం చేయడం’, ‘కృత్రిమ మేధస్సు(ఆర్టిఫిషియల్
ఇంటెలిజెన్స్)’ ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం ఈ దిశగా పనిచేస్తోంది.
దేశ భద్రతకు ప్రమాదం కలిగించే చాలా విదేశీ యాప్లను కూడా కేంద్ర
ప్రభుత్వం నిషేధించింది. భారతీయ ఐటీ నిపుణుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా,
డిజిటల్ ఇండియా కింద ఆత్మనిర్భర్ భారత్ యాప్ ఇన్నొవేషన్ ఛాలెంజ్
కూడా ప్రారంభమైంది. ఈ ఛాలెంజ్ ఎంతో సానుకూలమైన ఫలితాలను
కనబరించింది.
దేశాభివృద్ధికి అవసరమైన మరింత మానవ కేంద్రీకృత విధానం (ప్రతి
నిర్ణయం కూడా ప్రజల అవసరాలకు, డిమాండ్లకు అనుగుణంగా తీసుకుని,
అమలు చేయడం) డిజిటల్ ఇండియా వల్లనే సాధ్యమైంది. పెద్ద ఎత్తున
వాడుతోన్న సాంకేతికత ప్రజల జీవితాల్లో పలు సానుకూల మార్పులను
తీసుకొచ్చింది. మనిషి గౌరవానికి, సాంకేతికతతో విడదీయరాని సంబంధాన్ని
కలిగి ఉంది. కోట్ల మంది రైతులకు కేవలం ఒకే క్లిక్తో నగదు సాయం
అందుతోంది. కరోనా నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ విధించడంతో, భారత్లోని పేద
ప్రజలకు సాంకేతికత పరిజ్ఙానమే సరియైన, సత్వర సాయాన్ని అందించింది.
నేడు భారత్లో ఎక్కడో మారమూల ప్రాంతంలో నివసించే గర్భిణీలు కూడా
సురక్షితంగా తమ బిడ్డకు జన్మనిచ్చేందుకు మెరుగైన సదుపాయాలు
అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. మారుమూల ప్రాంతాల్లో నివసించే పిల్లలు
కూడా చదువుల విషయంలో మెరుగైన సౌకర్యాలను పొందుతున్నారు. చిన్న
రైతులు కూడా మార్కెట్లో మెరుగైన ధరను పొందుతుండటంతో, పంట
పండించడంలో రైతులు మరింత విశ్వాసం కనబరుస్తున్నారు.
ఇది మాత్రమే కాక, కొన్ని నెలల్లో నే కొత్తగా కొన్ని లక్షల బ్యాంకు ఖాతాలు
తెరవటం, ప్రయోజనాలను నేరుగా పేద ప్రజల ఖాతాల్లో కి జమ చేయడం,
ఆర్థిక అవసరాలకు నిధులు అందించడం, వయో వృద్ధు లందరికీ పింఛను..
ఇవన్నీ కూడా డిజిటల్ ఇండియా వల్లనే సాధ్యమైంది. అంతేకాక, సమాచారం,
విద్య, స్వీయ సంరక్షణ, ఆర్థిక ఇంక్లూ జన్, చిన్న, గ్రామీణ పరిశ్రమలు, సహజ
వనరుల సంరక్షణ, పరిశుభ్రమైన ఇంధనం వంటి కొన్ని రంగాల్లో సరికొత్త
అవకాశాలు పుట్టు కొస్తున్నాయి. ఇది పాలనలో కూడా మార్పులు తీసుకొచ్చింది,
పాలనను మరింత పారదర్శకంగా, జవాబుదారీతనం ఉండేలా, సులభతరమైన
రీతిలో అందుబాటులో ఉండేలా, ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉండేలా మార్చింది.
అంతేకాక సేవలకు సదుపాయాలను కల్పించడం, మానవ వనరుల అభివృద్ధికి
ఉత్పత్తులను తయారు చేయడం, పౌరులకు సాధికారికత కల్పించడంలో
ప్రభుత్వానికి సాయం చేయడం, డిజిటల్ అక్షరాస్యతను ప్రోత్సహించడం
వంటి వాటిల్లో అవకాశాలను కల్పించేందుకు డిజిటల్ ఇండియా అనేది అతి
పెద్ద సైబర్ ప్రపంచంగా మారింది. డిజిటల్ ఇండియా యువతకు ఉపాధి
అవకాశాలు కల్పించడం, ఆదాయాన్ని సమకూర్చడంలో కూడా కీలకంగా
మారింది.
22 న్యూ ఇండియా సమాచార్
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డిజిటల్ స్వావలంబన
దిశగా పయనం

ఆత్మనిర్భర్ భారత్గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది కేవలం
ఆర్థిక స్వావలంబనకు చెందినది మాత్రమే కాదు. డిజిటల్
స్వావలంబన కూడా భారత్ను స్వయం సమృద్ధి దిశగా
తీసుకెళ్లడంలో ఎంతో కీలకమైన సహకారాన్ని
అందిస్తుంది.

2039

సేవలు, బిల్లు చెల్లింపులు ఉమాంగ్ యాప్లో 13
భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. 3.75 కోట్లకు
పైగా డౌన్లోడ్లతో 25 కోట్ల మంది నమోదిత
వినియోగదారులున్నారు.
కేంద్ర, రాష్ట్రాలకు చెందిన అన్ని ఇతర సేవలను ఈ
వేదికపైకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు
జరుగుతున్నాయి.

భారత్

1 ట్రిలియన్

డాలర్ల డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా
మారేందుకు పయనం

2025 నాటికి

5.5 నుంచి 6 కోట్ల

ఉద్యోగావకాశాలు ఉండే
అవకాశం

కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన
డిజిటల్ ఇండియా పథకం
కింద దేశంలోని మారుమూల
ప్రాంతాలకు కూడా ఇంటర్నెట్
చేరుకుంది. మీడియా నివేదికల
ప్రకారం, ఇప్పటి వరకు ఫోన్,
ఇంటర్నెట్లేని చైనా, నేపాల్
కు దగ్గరగా ఉన్న పితోడ్ గఢ్
ప్రాంతాల్లో వీశాట్ ద్వారా
డిజిటల్ ప్రపంచంతో
అసుసంధానం.

బ్యాంక్ సేవలు ప్రస్తుతం
ముఖరహితంగా, కాంటాక్ట్
లెస్గా, నగదు రహితంగా
మారాయి. యూపీఐ ద్వారా
24x7 గంటల పాటు
సేవలందించబడుతున్నాయి.
170కి పైగా బ్యాంకులు
భీమ్(BHIM) యాప్ ద్వారా
అనుసంధానమై,
లావాదేవీలలో సరికొత్త
రికార్డు సృష్టించాయి.
పేద ప్రజలకు, రైతులకు, మధ్య
తరగతి ప్రజలకు, దేశంలోని
ప్రతి ఒక్కరికీ రూపే కార్డు
అనేది అత్యంత ఇష్టమైన
కార్డుగా మారింది. డి.బి.టి,
జన్ధన్–ఆధార్–మొబైల్
ద్వారా లక్షలాది మంది
అర్హులైన లబ్దిదారులకు ఆర్థిక
సాయం ప్రభుత్వం
చేకూర్చింది. 2020లో డిజిటల్
లావాదేవీల్లో భారత్
ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా
నిలిచింది.

మార్పు దిశగా
సరికొత్త చర్యలు

జాతీయ డిజిటల్ ఆరోగ్య మిషన్ :
జాతీయ డిజిటల్ ఆరోగ్య మిషన్ కింద, ప్రతి
భారతీయునికి ఆరోగ్య కార్డు ఇస్తున్నారు. ఈ
ఆరోగ్య కార్డు లో రోగులకు సంబంధించిన
పరీక్షల నివేదికలు, రోగాలు, వైద్యుల పేర్లు,
మందులు వేసుకునే తీరు వంటి
సమాచారమంతా అందుబాటులో
ఉంటుంది.
గ్రామాల్లో ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ :
ఈ పథకం కింద, వెయ్యి రోజుల్లో ఆరు
లక్షలకు పైగా గ్రామాలను ఆప్టికల్ ఫైబర్తో
అనుసంధానం చేయాలని లక్ష్యంగా
పెట్టుకుంది. 2014కి ముందు, దేశంలో
కేవలం 59 పంచాయతీలు మాత్రమే ఆప్టికల్
ఫైబర్తో అనుసంధానమై ఉన్నాయి. ఇప్పటి
వరకు 1.58 లక్షల గ్రామాలు ఆప్టికల్ ఫైబర్
సౌకర్యం పొందాయి.
సరికొత్త సైబర్ భద్రతా విధానం :
దేశంలో సరికొత్త జాతీయ సైబర్ భద్రతా
విధానాన్ని రూపొందించారు. సైబర్
భద్రతకు కలిగే విఘాతాలను
ఎదుర్కొనేందుకు భారతదేశం సిద్ధంగా
ఉంది, వీటికి అనుగుణంగానే కొత్త వ్యవస్థలు
అభివృద్ధి చేస్తోంది. సరికొత్త సైబర్ భద్రతా
విధానాన్ని త్వరలోనే అమలు
చేయబోతున్నారు.
లక్షద్వీప్కి ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం :
లక్షద్వీప్కు జలాంతర్గా మి ఆప్టికల్ ఫైబర్
కేబుల్సౌకర్యం కలుగనుంది. మన దేశంలో
1300కి పైగా దీవులున్నాయి. వీటిలో కొన్ని
భౌగోళిక ప్రాంతాన్ని బట్టి, దేశాభివృద్ధిలో
వాటి ప్రాధాన్యత మేరకు సరికొత్త అభివృద్ధి
ప్రణాళికలను ఆవిష్కరించాలనే పనిలో
ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

డిజిటల్ గ్రామాలు : దేశంలో లక్ష గ్రామాలు
డిజిటల్ గ్రామాలుగా మారుతున్నాయి. ఈ
గ్రామాల్లో అధునాతన సౌకర్యాలన్ని
అందుబాటులో ఉండబోతున్నాయి. ఈ
గ్రామాల్లో ఏటీఎం, ఇంటర్నెట్, దుకాణాల్లో
డిజిటల్ వాలెట్, డెబిట్ కార్డు ద్వారా చెల్లింపు
చేసుకునే సౌకర్యం ఉండనున్నాయి. అంతేకాక
ప్రభుత్వం చిన్న బ్యాంకులను, హోటల్
బుకింగ్లను, మొబైల్ ఫోన్లు , డీటీహెచ్రీఛార్జ్,
మొబైల్ వై–ఫై, హాట్స్పాట్ వంటి సౌకర్యాలను
ఈ గ్రామాలలో అందిస్తోంది.
డిజిసేవక్: డిజిసేవక్ అనేది దేశంలోని
పౌరుల కోసం తీసుకొచ్చిన ఆన్లైన్ స్వచ్ఛంద
సేవక వేదిక. ఈ వేదికపై స్వచ్ఛంద సేవకులకు
ప్రభుత్వ విభాగాలు, ఏజెన్సీలు ఉద్యోగాలను
కల్పిస్తాయి. వారి నైపుణ్యాలు, ఆసక్తి మేరకు
వారు తమకు నప్పే ఉద్యోగాలను ఎంపిక
చేసుకోవచ్చు.

ప్రధాన మంత్రి డిజిటల్ సాక్షరతా అభియాన్
కింద, ఆరు కోట్ల మందిని డిజిటల్గా
అక్షరాస్యులను చేస్తున్నారు. దీని కింద
అంగన్వాడీ లేదా ఆశా కార్మికులకు
సాధారణ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై శిక్షణ
ఇస్తున్నారు. అంతేకాక దేశంలోని అన్ని
రాష్ట్రా లు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ని రేషన్
దుకాణాదారులకు కూడా సాంకేతిక
పరిజ్ఞానం కల్పిస్తున్నారు. దీంతో మన
‘సంప్రదాయ ఆర్థిక వ్యవస్థ’ ‘డిజిటల్ ఆర్థిక

వ్యవస్థ’గా మారడం వేగవంతం కానుంది.
డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా
మైగవ్ మొబైల్ యాప్ను అభివృద్ధి చేశారు.
ఇది దేశానికి, సమాజానికి చెందిన పలు
అంశాలను, సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు
ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను, సలహాలను,
సూచనలను ఇచ్చేందుకు సాయం చేస్తుంది.
ఆధార్, ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనాలు బదిలీ,
ఉమ్మడి సేవా కేంద్రం, డిజిలాకర్, మొబైల్
ఆధారిత ఉమాంగ్సేవ, మైగవ్, ఆయుష్మాన్
భారత్, ఈ–హాస్పిటల్, పీఎం–కిసాన్, ఈ–
నామ్, సాయిల్ హెల్త్ కార్డు , స్వయం ప్రభా
నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్, ఈ–పాఠశాల
వంటి పలు కార్యక్రమాల ద్వారా డిజిటల్
ఇండియా కార్యక్రమం ప్రజల జీవితాలలో
సానుకూల ప్రభావాన్ని కల్పించింది.
అండమాన్,
నికోబార్
దీవులలో
సముద్రగర్భంలో ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్
అనుంధానించడంతో 4జీ మొబైల్ సేవలు,
టెలి–ఎడ్యుకేషన్, టెలి–హెల్త్, ఈ–
గవర్నెన్స్, దీవుల పర్యాటకం వంటి సేవలకు
మరింత ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. దీని కోసం
రూ.1,224 కోట్ల ను వెచ్చించింది.
ధృవీకరణ పత్రాలు పొందడం, లైసెన్సు,
ఆధార్ కార్డు , పాస్పోర్టు, బ్యాంకింగ్,
పింఛను వంటి పలు ప్రభుత్వ సేవలకు
డిజిటల్ సౌకర్యాన్ని 3.74 లక్షల ఉమ్మడి
సేవా
కేంద్రాలు(సీఎస్ఈ)
ద్వారా
అందుబాటులో ఉంచింది.

కోవిడ్ సంక్షోభంలో కీలకంగా మారిన
డిజిటల్ ఇండియా

నేడు ప్రతి ఒక్కరికీ ఆరోగ్య సేతు యాప్, టెలిమెడిసిన్ సేవ ఈ–సంజీవని గురించి తెలిసే
ఉంటుంది. ఇది డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం ద్వారానే సాధ్యమైంది. ఆరోగ్య సేతు అనేది
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువగా డౌన్లోడ్ అయిన కరోనా వైరస్కాంటాక్టును గుర్తించే
యాప్గా నిలిచింది. అదేవిధంగా ఈ–సంజీవని లక్షలాది మంది రోగులకు ఇళ్ల వద్దనే
ఆరోగ్య సేవలు పొందేలా సాయం చేసింది. ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి సమయంలో
మైగవ్ వెబ్సైట్, డిజిటల్ ఇండియా కింద చిత్ర రూపాలు, దృశ్యాల ద్వారా ప్రత్యేక
అవగాహన కార్యక్రమాలను చేపట్ట ింది.
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రైతుల ప్రయోజనార్ థం కనీస మద్ద తు ధర(ఎంఎస్పీ)
పెంపు, రైల్వేలో ప్రజా భద్రత కోసం అధునాతన
సదుపాయాలు

ప్రజల ప్రయోజనార్థం ఖరీఫ్ కాల ప్రారంభానికి ముందే ఎంఎస్పీని పెంచడం లేదా రైతులకు లబ్ది చేకూర్చేందుకు యూరియా సరఫరాను
ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా నిరంతరాయంగా చేపట్ట డం లేదా రైలు ప్రమాదాలను, ఢీకొట్టు కోవడాలను అరికట్ట ేందుకు అధునాతన

సౌకర్యాలతో దేశంలో రైళ్లను రూపొందించడం లేదా మోడల్ టెనెన్సీ యాక్ట్(నమూనా అద్దె చట్టం) ద్వారా సురక్షితమైన నివాసానికి
నిబంధనలను రూపొందించడం వంటి పలు నిర్ణయాలను... కేంద్ర మంత్రి మండలి తాజాగా జరిగిన సమావేశాల్లో తీసుకుంది.
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రైతుల వారు పండించిన పంటలకు గిట్టు బాటు అయ్యే
ధరలు పొందేలా, ఆదాయాలను పెంచే లక్ష్యంతో, కేంద్ర
ప్రభుత్వం 2021–22 మార్కెటింగ్ సీజన్ ఖరీఫ్ పంటల
ఎంఎస్పీని పెంచింది.
ప్రభావం: ఎంఎస్పి పెంపుతో రైతులు తమ పంటపై అయ్యే
వ్యయం కంటే 5 నుంచి 65 శాతం ఎక్కువ ప్రయోజనాలను
పొందుతారు. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులు
పండించే పంటలకు అయ్యే వ్యయానికి 50 శాతం లాభాన్ని
కలుపుతూ ఎంఎస్పీని అందిస్తుంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే,
‘నువ్వుల’ పంట మద్దతు ధరను ఒక్కో క్వింటాలుకు
రూ.452 అత్యధికంగా పెంచుతూ మంత్రి మండలి
సిఫారసు చేసింది. అంతేకాక ‘కంది’, ‘మినప’ పంటలకు
అత్యధికంగా క్వింటాలుకు రూ.300 వంతున పెంచాలని
సూచించింది. వేరుశెనగ, వెర్రి నువ్వులు(నైగర్ సీడ్)లపై
గత ఏడాది కంటే క్వింటాలుకు రూ.275, రూ.235 చొప్పున
ఎంఎస్పీ పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పంటల సాగులో
వైవిధ్యం దిశగా రైతులను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో కమిటీ
ధరల్లో ఈ మార్పులు చేపట్ట ింది.
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ఎంఎస్పీ
2020-21

ఎంఎస్పీ
2021-22

(ఎంఎస్పీ
పెరుగుదల)

వరి (సాధారణ)

2021-22లో
ఉత్పత్తి వ్యయం
(క్వింటాలుకు/రూ)

వ్యయంపై
రాబడి
(శాతంలో)

1868

1940

1293

72

50

జొన్న(హైబ్రిడ్)

2620

2738

1825

118

50

2250

1213

100

1870

1246

7275

4850

5550

3699

పంట
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వరి (గ్రేడ్-ఎ)

జొన్న(మాల్దండి)^
సజ్జ

రాగి

మొక్కజొన్న
కంది

పెసర

మినప

వేరుశెనగ

పొద్దుతిరుగుడు

సోయాబీన్స్(పసుపు)
నువ్వులు

1888

2640
2150
3295

1850

3377

-

2251

72

118

300

62

3816

300

20

5885

6015

4010

130

6855

7307

4871

452

3880

పత్తి (పొట్టి పింజ)

5515
5825

3950

2633

6930

4620

5726

3817

6025

85

3886

6300

5275

-

50

6000

7196

-

82

6300

6695

పత్తి (పొడుగు పింజ)^

2758

-

6000

వెర్రినువ్వులు(నైగర్
సీడ్)

1960

-

50

79

50

275

50

70

65

50

50

50

235

50

211

50

200

-

మంత్
రి మండలి నిర్ణయాలు
నిర్ణ యం 2

నిర్ణయం: యూరియా ఉత్పత్తిలో స్వావలంబన సాధించే
లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త పెట్టుబడుల విధానం
2012ను తెలంగాణలోని రామగుండం ఫెర్టిలైజర్స్,
కెమికల్స్ లిమిటెడ్(ఆర్ఎఫ్సీఎల్)కు కూడా వర్తించేటట్టు
ఆమోదం తెలిపింది.
ప్రభావం: 2014లో కేంద్రంలోకి కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత,
2019 నాటికి ప్రారంభమయ్యే కర్మాగారాలు కూడా రాయితీలు
పొందేలా కొత్త పెట్టు బడుల విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. కానీ 2019
తర్వాత ఉనికిలోకి వచ్చిన కర్మాగారాలకు మాత్రం ఇది వర్తించడం
లేదు. యూరియా విషయంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించేందుకు
2021లో ప్రారంభమయ్యే కర్మాగారాలకు కూడా రాయితీ ఇవ్వాలని
నిర్ణయించింది.
ఈ ప్లాంటు ఏడాదిలో 12 లక్షల 70 వేల మెట్రిక్ టన్నుల దేశీయ
యూరియాను ఉత్పత్తి చేయనుంది. తద్వారా యూరియా
దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది. యూరియా ఉత్పత్తిని
దేశంలోనే చేపట్టేలా ఈ పథకాన్ని మరింత విస్తరించాలని కేంద్ర
ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
ఫెర్టిలైజర్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన పాత
యూనిటును పునరుద్ధరించేందుకు రూ.6,165.06 కోట్ల ఖర్చుతో
గ్యాస్ ఆధారితంగా పనిచేసే గ్రీన్ ఫీల్డ్ వేప పూత యూరియా
ప్లాంటును కొత్తగా రామగుండం ఫెర్టిలైజర్స్, కెమికల్స్
లిమిటెడ్(ఆర్ఎఫ్సీఎల్) ఏర్పాటు చేస్తోంది.
దక్షిణాది రాష్ట్రా లు, తెలంగాణతో సహా మధ్య భారత దేశ
ప్రాంతాలలో యూరియా డిమాండ్ను అందుకునేలా
ప్రపంచంలోనే ఉన్నతమైన సాంకేతికతో ఈ ప్లాంటును ఏర్పాటు
చేస్తున్నారు.
ఈ ప్రాంతంలో ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది ఊతమివ్వడమే కాకుండా,
రహదారులు, రైల్వేలు, వాటి సంబంధిత పరిశ్రమల అభివృద్ధికి
సాయం చేయనుంది.

నిర్ణ యం 4

నిర్ణ యం 3

నిర్ణయం:
సురక్షితమైన,
సమర్థవంతమైన
రైల్వే
సదుపాయాలను అందించడం కోసం, కేంద్ర ప్రభుత్వం
భారతీయ రైల్వేకు 700 మెగాహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లో 5
మెగాహెర్ట్జ్ స్పెక్ట్రమ్ను
 కేటాయించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం
తెలిపింది.
ప్రభావం: భారత్లో 96 శాతం రైల్వే రద్దీ భారం 34 వేల కి.మీ పట్టాలపైనే
ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో , ఏ ప్రభుత్వానికైనా ప్రజా భద్రత అనేది అత్యంత
ముఖ్యమైన బాధ్యతగా ఉంటుంది. దీన్ని దృష్టి లో ఉంచుకునే, కేంద్ర
ప్రభుత్వం రైల్వేకు స్పెక్ట్రమ్ కేటాయిస్తూ విప్లవాత్మకమైన చర్యను తీసుకుంది.
అధునాతన విధానం: ఇప్పటి వరకు రైల్వే 2జీ స్పెక్ట్రమ్ను మాత్రమే
వినియోగించింది. కానీ ఇప్పుడు రైల్వే రద్దీని, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను
మరింత సురక్షితంగా మార్చేందుకు 4జీ స్పెక్ట్రమ్కు చెందిన కేటాయింపులను
ప్రభుత్వం ఎక్కువగా చేసింది. ఇప్పటి వరకు రైల్వే కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ
అంతా ఆప్టికల్ ఫైబర్తోనే నడిచేది. కానీ ఆధునిక స్పెక్ట్రమ్ అందుబాటులోకి
రావడంతో, ఇప్పటి నుంచి ఇది రేడియో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థకు
మాధ్యమంగా ఉండనుంది. ఇది సిగ్నల్, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థకు సాయం
చేస్తుంది.
‘ఇక రైళ్లు ఢీకొనవు’: ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని
అందించడం కోసం దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన ‘మేడిన్ ఇండియా’ రైల్వే
తాకిడి నిరోధిత వ్యవస్థను(ట్రైన్ కొలిషన్ అవైడెన్స్ సిస్టమ్) మంత్రి మండలి
ఆమోదించింది. రైల్వే ప్రయాణికుల భద్రత కోసం నాలుగు భారతీయ
కంపెనీలు ఈ యాంటీ–కొలిషన్ సిస్టమ్(రైల్వే తాకిడి నిరోధిత వ్యవస్థను)
రూపొందించాయి.
‘మేకిన్
ఇండియా’
పథకం
విజయవంతమవుతుందనడానికి ఇది అద్భుతమైన ఉదాహరణలలో ఒకటిగా
ఉంది.

సొంత ఇళ్ళు లేనివారికి సుస్థి రమై న, అన్ని రకాల వసతులతో అద్దె ఇళ్లను అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రభుత్వం మోడల్
టెనెన్సీ యాక్ట్(నమూనా అద్దె చట్టం)ను ఆమోదించింది. దీన్ని అమల్లో కి తేవడం కోసం అన్ని రాష్ట్రాలకు, కేంద్ర పాలిత
ప్రాంతాలకు ఈ చట్ట మార్గ దర్శకాలను జారీ చేయనుంది.

ప్రభావం: తాజా చట్టం ఆధారంగా ఇప్పటికే ఉన్న అద్దె చట్టాలను తగిన
విధంగా సవరించేందుకు లేదా కొత్త చట్టాలను రూపొందించుకునేందుకు
అన్ని రాష్ట్రా లకు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఈ చట్టాన్ని పంపనుంది.
దేశవ్యాప్తంగా అద్దె గృహాలకు సంబంధించి చట్ట పరమైన విధానాన్ని
సరిదిద్దడంలో సాయపడుతుంది. తద్వారా మరింత అభివృద్ధికి మార్గం
సుగమమవుతుంది.

నిరాశ్రయుల సమస్యకు ఇది పరిష్కారం కల్పించి, అన్ని ఆదాయ
వర్గా లకు అద్దె ఇళ్లను అందుబాటులోకి తెస్తుంది.
దీని ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతోన్న అద్దె మార్కెట్లో ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాన్ని
పెంచి, వారి వ్యాపారాల పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తుంది. నివాసయోగ్యమైన
ఇళ్ల కొరత సమస్యనూ ఇది పరిష్కరిస్తుంది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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ఒక దేశం - ఒక పన్ను

భారత దేశ

ఆర్థిక ఏకీకరణ

ై , వ్యవస్
యద దురం యద దురాధ్యమం, యద చ దుర
థీ తం
తిక్రి మం
తత్ సర్వం తపసా సాధ్యం తపోహిదుర్

మనం ఆశించిన వస్తు వు ఎంత దూరంలో ఉన్నా, అది లభించడం ఎంత కష్టమై నా,
చేరుకోవడానికి అది ఎంత దూరంలో ఉన్నా, అది మనకు అనవసరం... మొక్కవోని
దీక్ష, పట్టు దల, కృషితోనే మనం దానిని సాధించగలం. చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ
మాటలు జి.ఎస్.టిని ఆవిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం చేసిన నిర్విరామ కృషికి సరిగ్గా
సరిపోతాయి.

17 ఏళ్ల పాటు జరిగిన చర్చలు, సంభాషణలు, సంప్రదింపుల తర్వాత 2017లో జూన్ 30, జూలై 1, మధ్య అర్థరాత్రి
సమయాన సమాఖ్య స్ఫూర్తికి అసలైన ఉదాహరణగా జి.ఎస్.టిని మన దేశం ఆవిష్కరించింది. దీన్ని
ప్రారంభించినప్పటి నుంచి, ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం ఇవ్వడంలో జి.ఎస్.టి సహాయంగా మారింది. 500 రకాల
సెస్లు, పన్నుల భారం నుంచి దేశానికి విముక్తి కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ‘ఒకే దేశం –
ఒకే పన్ను’ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చింది. గంగానగర్ నుంచి ఇటానగర్ వరకు, లెహ్నుంచి లక్షద్వీప్ వరకు దేశమంతా
ఒకే రకమైన పన్ను విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది. కోవిడ్ మహమ్మారి ఉన్న ఈ కాలంలో కూడా, వరుసగా ఏడు
నెలల పాటు ప్రతి నెలా రూ.లక్ష కోట్లకు పైగా జి.ఎస్.టి వసూలు చేస్తూ, విజయవంతమైంది.

“వ్యా

ట్ కంటే జి.ఎస్.టి చాలా మెరుగైనది.
పన్నులు అధికంగా లేకపోవడంతో
వస్తువులన్నీ తక్కువ ధరలకు
వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి’’ అంటాడు
బీహార్లో ని వైశాలి జిల్లా కు చెందిన కమలేష్. చాలా కంపెనీలు తమ
ఉత్పత్తులపై ఎం.ఆర్.పిలను తగ్గించాయి. దీనివల్ల మా వ్యాపారం
కూడా లబ్ది పొందింది”అని తెలిపాడు. మరో వ్యాపారి సర్తాజ్
మాట్లాడుతూ – ‘‘పన్నులన్నింటినీ ఏకీకృతం చేసిన తర్వాత
బిహార్కు చెందిన వినియోగదారులు రాష్ట్రంలోనే వారికి కావాల్సిన
వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మాలాంటి దుకాణదారులు
కూడా జి.ఎస్.టి నుంచి లబ్ది పొందుతున్నారు. అంతకుముందు
ఇతర రాష్ట్రా ల నుంచి వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తే, వ్యాట్కు
అదనంగా 2 శాతం సి.ఎస్.టి (కేంద్ర అమ్మకపు పన్ను)ని మేమే
చెల్లించాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు దేశంలో ఏ ప్రాంతం నుంచైనా
26 న్యూ ఇండియా సమాచార్
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జి.ఎస్.టి అమల్లో కి వచ్చి ఇప్పటికి నాలుగేళ్లు అవుతుంది.
ఈ నాలుగేళ్లలో, అంతకుముందు కంటే మరింత
సమర్థవంతంగా దీన్ని మార్చేందుకు ఎన్నో రకాల చర్యలను
మేము తీసుకున్నాం. చిన్న వ్యాపారాల కోసం, త్రైమాసిక
రిటర్నులను దాఖలు చేసే సౌకర్యాన్ని కల్పించడం, నెలవారీ
చెల్లింపులు లేదా ఎలక్ట్రా నిక్ ఇన్వాయిస్వ్యవస్థల
విషయంలో దీన్ని మరింత మెరుగ్గా రూపొందించేందుకు
మేము నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాం.
– నిర్మలా సీతారామన్
కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి

ఆర్
థి క సంవత్సరం 2020-21లో కరోనా
మహమ్మారి నుంచి మన ఆర్
్థ
థి క వ్యవస
కుప్పకూలకుండా జి.ఎస్.టి కాపాడగలిగింది.
్తం పన్నుల నుంచి వచ్చిన రాబడి
మొత
రూ.10.71 లక్షల కోట్లు ఉంది. ఇది గత ఆర్
థి క
తే 12 శాతం ఎక్కువ.
సంవత్సరంతో పోలిస్
వస్తువులను కొనుగోలు చేసినా, రేట్ల న్నీ ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. మాకు
చాలా లబ్దిని చేకూరుస్తున్నాయి.” అని చెప్పాడు.
పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన రోషన్ లోధా మాట్లాడుతూ, “జి.ఎస్.టి
దేశాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఇది సుదీర్ఘ కాలానికి చెందిన ఆకాంక్ష.
ఒకే పన్ను వ్యవస్థతో, ప్రజలకు పలు రకాల పన్నుల నుంచి విముక్తి
కల్పించింది. వ్యాపారాలకు ఇది అనువుగా మారింది.”
జి.ఎస్.టి పారదర్శకతతో ప్రారంభం కావడంతో ఇది ప్రజల్లో
సరికొత్త నమ్మకాన్ని తెచ్చిపెట్ట ిందని మధ్య ప్రదేశ్లోని నీమచ్కు చెందిన
సత్యనారాయణ్ చెప్పారు. జి.ఎస్.టికి ముందు తమ వద్ద వస్తువులు
కొనుగోలు చేసే వర్తకులు రిజిస్టర్(నమోదు) చేసుకునే వారు కాదని,
దీంతో వస్తువులు సరఫరా చేసిన తర్వాత చెల్లింపులు వస్తాయో రావోనని
భయం ఉండేదన్నారు. కానీ ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ ఆన్లైన్లో నమోదు
చేసుకోవడం, ఈ–వే బిల్లు తో పాటు ఈ వ్యవస్థంతా పూర్తిగా ఆన్లైన్గా
మారినట్టు చెప్పారు. జి.ఎస్.టి ప్రస్తుత వ్యవస్థను సరళతరం చేయడమే
కాకుండా, అవినీతికి అడ్డు కట్ట వేసింది.
గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ నగరానికి చెందిన వర్తకులు రాష్ట్రంలో
ఏ ప్రాంతంలో నుంచైనా ప్రస్తుతం వస్తువులను కొనుగోలు
చేయగలుగుతున్నారు. వారికి పలు రకాల దరఖాస్తులను నింపే ప్రక్రియ
నుంచి జి.ఎస్.టి విముక్తి కల్పించింది. కేవలం వాణిజ్యానికి మాత్రమే
ఊతమివ్వకుండా, వినియోగదారుల నుంచి వ్యాపారవేత్తల వరకు ప్రతి
ఒక్కరికీ ఇది ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తూ మార్పుకు ఇదొక కీలక
అడుగుగా మారింది.
ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా ప్రస్తుతం తమకు వాణిజ్యం చేసుకునే
అవకాశం దక్కిందని ఉత్తరప్రదేశ్ అలీఘర్కు చెందిన వివేక్ దీప్
చెప్పారు. అన్ని రకాల తప్పుడు వ్యాపార విధానాలను నిర్మూలించడంలో
జి.ఎస్.టి సాయం చేసిందన్నారు. మార్కెట్ను ఏకీకరణ చేయడంతో,
ఆరోగ్యకరమైన పోటీ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రతి ఒక్కటి కూడా
స్పష్టంగా ఉంటుండటంతో, ఎవరూ కూడా ప్రశ్నించడానికి ఆస్కారం
లేదు.
జి.ఎస్.టి విజయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ వర్తకులు ఈ ప్రశంసల వర్షం

17 రకాల పన్నులు, 23 రకాల సెస్లు,

దరఖాస్తు లను నింపే
బెడద వదిలింది..

జి

.ఎస్.టి అంటే వస్తువులు, సేవల పై విధించే
పన్ను. జూలై 1, 2017న జి.ఎస్.టి ని
అమల్లో కి తెచ్చినప్పుడు, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ దీన్ని మంచి, సాధారణ పన్నుగా(గుడ్అండ్
సింపుల్ ట్యాక్స్ గా) అభివర్ణించారు. జి.ఎస్.టి
రాకముందు, పలు రాష్ట్రా లు, కేంద్రం ఎన్నో రకాల
పన్నులను వర్తకులపై విధించేది. ఉదాహరణకు
తీసుకుంటే, ఏవైనా వస్తువులు ఫ్యాక్టరీ నుంచి
బయటికి రావాలంటే మొదటగా, ఎక్సైజ్
సుంకాలను చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఆ తర్వాత చాలా
ఉత్పత్తులకు, అదనంగా ఎక్సైజ్ సుంకాలను
వర్తకులు చెల్లించేవారు. ఏదైనా ఉత్పత్తి లగ్జరీ
వస్తువుల కిందకు వస్తే, అదనంగా లగ్జరీ పన్నును
కూడా దానిపై విధించేవారు. మరోవైపు హోటల్
లేదా రెస్టా రెంట్లలో ప్రత్యేకంగా సేవా పన్ను
వేసేవారు. ఇలా ఒకే ఉత్పత్తిపై పలు రాష్ట్రాల్లో పలు
రకాల పన్నులను విధించడం వల్ల, ధరలు కూడా
భిన్నంగా ఉండేవి. వినియోగదారుల చేతికి
చేరుకోకముందే వస్తువులు, సేవలపై పలు రకాల
పన్నులను విధించేవారు.
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భారత్లో జి.ఎస్.టి
నాలుగు రకాలుగా ఉంది..
కేంద్ర వస్తు, సేవల పన్ను(CGST)
రాష్ట్రంలో అంతర్గతంగా లభించే వస్తువులు, సేవల
సరఫరాపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పన్నును విధిస్తుంది.
రాష్ట్ర వస్తు, సేవల పన్ను (SGST)
రాష్ట్రంలో అంతర్గతంగా లభించే వస్తువుల, సేవల
సరఫరాపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పన్నును విధిస్తుంది.

కేంద్ర పాలిత వస్తు, సేవల పన్ను
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి చెందిన ఇద్దరు
వ్యాపారవేత్తల మధ్యన ఏదైనా లావాదేవీ జరిగితే,
అప్పుడు ఆ కేంద్ర పాలిత ప్రాంత వాటాగా యు.
టి.జి.ఎస్.టి (UTGST) చెల్లించాల్సి ఉంది.
వరుసగా ఎనిమిదో నెల మే 2021లో కూడా జి.
ఎస్.టి వసూళ్
లు రూ. లక్ష కోట
్ల మార్కును
దాటాయి. కరోనా కాలంలో మే 2021లో ఇవి
రూ.1,02,709 కోట
్ల కు పెరిగాయి, అదేవిధంగా
2019 మేలో ఇవి రూ.1,00,289 కోట్లు గా
ఉన్నాయి.
కురిపించారు. మరోవైపు వ్యాపారాలకూ ఇది స్నేహపూర్వకమైనదిగా
ఉందని కొందరు వర్తకులు చెప్పారు. అదేవిధంగా తక్కువ ధరలకే
వినియోగదారులు ఉత్పత్తులను కూడా పొందగలుగుతున్నారు.
జి.ఎస్.టి ప్రవేశపెట్టి 4 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా, ఆ
రోజు పరిణామాలను ఒకసారి చూద్దాం.
ఈ చారిత్రాత్మకమైన అర్థరాత్రి సమావేశం కోసం జూలై 1, 2017న
పార్లమెంట్ను దేదీప్యమానంగా అలకరించారు. జూలై 1 అర్థరాత్రి
నుంచీ, జి.ఎస్.టి అమలులోకి వచ్చింది. వినియోగదారులకు
ప్రయోజనాలను చేకూర్చే లక్ష్యంతో ఇది ఒక మైలురాయిగా
నిలుస్తుందని పిలుపునిచ్చారు. వ్యాపారాలకు రవాణా ఖర్చులు,
ఉత్పత్తి ఖర్చులు దీనివల్ల దిగొచ్చాయి. 17 రకాల నికర పన్నులు,
వాటికి సంబంధించిన 500 రకాల సెస్ల నుంచి దేశానికి జి.ఎస్.టి
విముక్తి కల్పించింది. పార్లమెంట్లోని సెంట్రల్ హాల్లో ఈ ఏకీకృత
28 న్యూ ఇండియా సమాచార్
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ఏకీకృత వస్తు, సేవల పన్ను
అంతర్ రాష్ట్రా ల మధ్య జరిగే అన్ని వస్తువులు, సేవల
సరఫరాపై ఐ. జి.ఎస్.టి (IGST) పన్నుని విధిస్తారు.
ఈ పన్నులో రాష్ట్రా ల వాటా(SGST), కేంద్ర ప్రభుత్వ
వాటా (CGST) ఉంటుంది.
5 జి.ఎస్.టి పన్ను శ్లాబులతో ప్రోత్సాహకర
విధానం
ధరలను, సామాజిక–ఆర్థిక ఏర్పాట్ల ను దృష్టి లో ఉంచుకుని
పన్నుల కోసం పలు రకాల శ్లాబులను అమల్లో కి తెచ్చారు.
జి.ఎస్.టి అనేది చలనశీల రేటు అంటే పరిస్థితులను బట్టి
దీన్ని మార్చుకోవచ్చు.
జి.ఎస్.టి నిర్మాణం చాలా సులభతరంగా ఉంది. జి.ఎస్.
టి విధానంలో ఐదు శ్లాబులున్నాయి. దానిలో ఒకటి
ఎలాంటి పన్ను లేని శ్లాబు, రెండు 5 శాతం శ్లాబు, మూడు
12 శాతం శ్లాబు, నాలుగు 18 శాతం శ్లాబు, ఐదు 28
శాతం శ్లాబు.
విద్య, వైద్యం లాంటి అత్యవసరమైన వస్తువులన్ని ఎలాంటి
పన్ను లేని శ్లాబు కిందకు వస్తాయి. లగ్జరీ, హానికరమైన
కేటగిరీలోని వస్తువులు, సేవలపై అత్యధికంగా 28 శాతం
శ్లాబును విధిస్తోంది ప్రభుత్వం.

ఎన్నో ఏళ్ల చర్చలు, సంప
్ర దింపుల తర్వాత 2017లో అమల్లో కి వచ్చిన జి.ఎస్.టి
అప్పట్లో అటల్ బిహారి వాజ్పేయి ప్రభుత్వం
తొలుత 2000 సంవత్సరంలో ఏకీకృత పన్నుల
విధానంపై సుదీర్ఘమైన ఆలోచన చేసింది.

2006, 2007 సాధారణ బడ్జెట్లలో కూడా,
జి.ఎస్.టి గురించి అప్పటి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి
ప్రస్తావించారు. 2007లో రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రులతో
ఉమ్మడి కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు.
2008 బడ్జెట్ ప్రసంగంలో కూడా ఏప్రిల్ 1, 2010
నుంచి భారత్లో జి.ఎస్.టిని అమలు చేయాల్సిన
అవసరం ఉందని ప్రత్యేకంగా నొక్కి వక్కాణించారు.
కానీ రాష్ట్రా ల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు.
2014లో కొత్త ప్రభుత్వం ఎంపికైన తర్వాత,
జి.ఎస్.టి అమలుపై ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది.
అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ, ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో జి.ఎస్.టిని
తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
వస్తువులు, సేవల పన్ను(జి.ఎస్.టి)ను అమలు
చేసేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం 122వ రాజ్యాంగ
సవరణను తీసుకొచ్చింది. అదేవిధంగా ఆర్టికల్స్
246, 248, 268లను కూడా సవరించింది.
ఎలాంటి వ్యతిరేకత లేకుండానే ఇది 2015 మే
నెలలో లోక్సభలో, 2016 ఆగస్టులో రాజ్యసభలో
ఆమోదం పొందింది. ఈ విధంగా రాజ్యాంగానికి
101వ సవరణ జరిగింది.
ఏదైనా విషయం కేంద్ర, రాష్ట్రా ల పరిధికి
సంబంధించినది అయితే, పార్లమెంట్ ఉభయ
సభలు దీన్ని ఆమోదించిన తర్వాత సగానికి పైగా
రాష్ట్రా లు కూడా దీనికి ఆమోదం తెలుపాలి. జి.ఎస్.
టి బిల్లు కు అసోం శాసనసభ తొలుత ఆమోదం
తెలిపింది.

జి.ఎస్.టిని ఆవిష్కరించడాని కంటే ముందే రాజ్యాంగ సవరణ
అవసరం:
భారత దేశం తన పాలనలో సమాఖ్య విధానాన్నికలిగి ఉంది. ఈ విధానంలో
భాగంగా పన్నులు విధించే అధికారం కేంద్ర, రాష్ట్రా ల మధ్య విభజించబడింది.
దీని ప్రకారం, వస్తువుల అమ్మకంపై ఎలాంటి పన్నులను విధించే అధికారం
కేంద్రానికి ఉండదు. అదేవిధంగా సేవలపై పన్నులు విధించే అధికారం
రాష్ట్రా లకు ఉండదు. కానీ జి.ఎస్.టి నిబంధనల ప్రకారం, కేంద్రానికి కూడా
వస్తువుల అమ్మకంపై పన్నుల విధించే అధికారం ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు ఇది
కేవలం రాష్ట్రా ల చేతుల్లో నే ఉండేది. అదనంగా, కేంద్రానికి మాత్రమే సేవలపై
పన్నులు విధించే అధికారం ఉంటుంది, అయితే సేవా రంగంపై విధించే పన్నుల
వాటాను రాష్ట్రా లకు కూడా పంపించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలాంటి
పరిస్థితుల్లో , కేవలం కేంద్రం, రాష్ట్రా లు సొంతంగా తమ జి.ఎస్.టి పన్నును
విధించుకోవచ్చు. రాజ్యాంగ సవరణ చేపట్ట డానికి ఇదే ప్రధాన కారణం.
భారత సమాఖ్య విధానానికి జి.ఎస్.టి మండలి సరియైన
ఉదాహరణ
రాజ్యాంగ సంస్థ జి.ఎస్.టి మండలిని 60 రోజుల్లో ఏర్పాటు చేయాలని జి.ఎస్.టి
రాజ్యాంగ సవరణ ఆదేశించింది. జి.ఎస్.టి మండలిలో కేంద్ర, రాష్ట్రా లకు
చెందిన సభ్యులుంటారు. వారు ప్రభుత్వానికి సూచనలిస్తారు. ఈ మండలిలో
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. కేంద్ర ఆర్థిక సహాయ మంత్రి
కూడా సభ్యుడిగా ఉంటారు. రాష్ట్రా ల ఆర్థిక మంత్రులు లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు
నియమించిన మంత్రులు కూడా ఈ మండలిలో సభ్యులే. ఈ మండలిలో,
కేంద్రానికి మూడింట ఒకవంతు ఓటింగ్ హక్కులుంటాయి. అలాగే రాష్ట్రా లకు
మూడింట రెండో వంతు ఓటింగ్ హక్కులు కల్పించబడ్డా యి. ఏ నిర్ణయమైనా
నాల్గింట మూడో వంతు ఓట్ల తో ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుంది.

పన్ను విధానాన్ని అప్పటి రాష్ట్ర పతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ, ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించారు. ఇది ఆవిష్కరణ అయిన నాటి నుంచి
దీని ప్రభావం కనిపిస్తూనే ఉంది.
అంతరాష్ట్ర ‘నాక’(చెక్పాయింట్లు ) కూడా తొలగించారు. ఎలాంటి
ప్రవేశ పన్ను లేకుండానే ఇప్పుడు తేలికగా ఉత్పత్తులను, వస్తువులను

ఇతర నగరాలకు సరఫరా చేసుకోవచ్చు. జి.ఎస్.టి రాకముందు
చాలా రాష్ట్రా లు 35 శాతం నుంచి 110 శాతం వరకు విధించే వినోద
పన్నులు భారీగా తగ్గా యి. అంతకుముందు, 235 వస్తువులపై 31
శాతానికి పైగా పన్నులు విధించేవారు. జి.ఎస్.టి 225 ఉత్పత్తులపై
ఈ పన్నులను 28 శాతానికి, అదేవిధంగా మిగిలిన 10 ఉత్పత్తులపై
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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ఒక దేశం - ఒక పన్ను

ఒకే జి.ఎస్.టి, ఎన్నో ప
్ర యోజనాలు

ఉత్పత్తిపై కాకుండా వినియోగంపై పన్ను
ఉత్పత్తి నుంచి వినియోగదారుని వరకు ఒక వస్తువు చేరుకునే
క్రమంలో పన్నుల ప్రక్రియలో అనేక దశలు ఉంటాయి. జి.ఎస్.టి
ప్రాథమిక సూత్రాల్లో ఒకటేమిటంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తుల
తయారీ నుంచి వినియోగం వరకున్న ప్రక్రియలో(చెయిన్లో)
ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఇన్పుట్ క్రెడిట్ను
అందించగలగడం. ఇన్పుట్ క్రెడిట్ అంటే అవుట్పుట్(ఉత్పత్తి
చేసిన వస్తువు)పై పన్ను చెల్లించేటప్పుడు, అప్పటికే ఇన్పుట్(వస్తువు
ఉత్పత్తికి వాడే ముడిసరుకులు లాంటివి)లపై చెల్లించి ఉన్న పన్నుల
మొత్తాన్ని తగ్గించుకోగలగడం. మిగిలి ఉన్న పన్నును మాత్రమే
చెల్లించడం.
పన్ను రేట్లపై ఇష్టారాజ్యం లేదు
ప్రస్తుతం భారత్ అంతా ఏకీకృత మార్కెట్గా ఉంది. అంతరాష్ట్రా ల
తనిఖీ కేంద్రాలను తీసివేశారు. ప్రవేశ పన్నును ఎత్తివేయడంతో
తేలికగా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతంలోకి వస్తువులు,
సరుకులు వెళ్లగలుగుతున్నాయి. జి.ఎస్.టి రాకముందు చాలా
రాష్ట్రా లు 35 శాతం నుంచి 110 శాతం వరకు విధించే వినోద
పన్నులు భారీగా తగ్గా యి. తొలి ఐదేళ్లు రాష్ట్రా లకు తమ
ఆదాయంలో 14 శాతం వరకు పెరుగుదల కనిపిస్తుందని కేంద్రం
హామీ ఇచ్చింది.
దేశంలో వస్తువులు, సేవల పన్నును(జి.ఎస్.టి)ని అమలు
చేసేందుకు అవసరమయ్యే ప్రతి ఒక్క నిర్ణయాన్ని తీసుకునేందుకు,
నియంత్రించేందుకు జి.ఎస్.టి మండలి ఏర్పాటైంది. సెప్టెంబర్
22, 2016 నుంచి ఈ మండలి మొత్తంగా 43 సమావేశాలు
నిర్వహించింది.
18 శాతానికి పన్నులను తగ్గించింది.

తక్కువ వ్యవధిలోనే ఉత్పత్తుల ధరలు పెరగకుండా శ్లాబులను
నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం. సామాన్య ప్రజలు వాడే వస్తువులను జీరో
30 న్యూ ఇండియా సమాచార్
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అదనపు పన్ను భారం లేదు..
అంతకుముందు పన్ను విధానంలో, ఒకే వస్తువుపై పలు రకాల పన్నులను
విధించేవారు. కొన్ని సందర్భాలలో, అప్పటికే పన్ను చెల్లించినా మళ్లీ
పన్ను విధించేవారు. దీంతో చాలా రకాల వస్తువులు రెండు లేదా
అంతకంటే ఎక్కువ కేటగిరీల కిందకే వచ్చేవి. జి.ఎస్.టిలో తీసుకొచ్చిన
ఇన్పుట్ క్రెడిట్ వ్యవస్థ ఈ సమస్యను పరిష్కరించింది. వినియోగదారులకు
చేరుకునే తుది ఉత్పత్తిని చౌకగా మార్చింది.
ఉదాహరణకి
ఒకవేళ మీరు తుది లేదా అసలైన వినియోగదారుడు కాకపోయినా, జి.
ఎస్.టి అంతకుముందే చెల్లించి ఉంటే, వాటికి మీకు క్రెడిట్స్ వస్తాయి. ఈ
క్రెడిట్ లను ప్రభుత్వానికి జి.ఎస్.టి చెల్లించేటప్పుడు వాడుకోవచ్చు.
అదనంగా ప్రతి నెలా జి.ఎస్.టి రిటర్నులను దాఖలు చేసేటప్పుడు పన్ను
క్రెడిట్ విధానం ద్వారా మీ క్రెడిట్ను సర్దు బాటు చేసుకోవచ్చు.
పూర్తిగా ఆన్లైన్ వ్యవస్థ
జి.ఎస్.టి ప్రకారం అన్ని లావాదేవీలకు చెందిన సమాచారం ఆన్లైన్లో
పొందుపరుస్తారు. ప్రతి లావాదేవీ యొక్క రశీదును సంబంధిత పార్టీల
ద్వారా పొందవచ్చు. ఈ సంబంధిత రశీదుల సాయంతో ఇన్పుట్ పన్ను
క్రెడిట్ను పొందవచ్చు. ఒకవేళ ఏదైనా తేడా వస్తే, అదేమిటన్నది
ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్క దశలో జి.ఎస్.టిని చెల్లించే బాధ్యత
ఉండటం వల్ల, ఎక్కడా పన్ను చెల్లింపు వ్యవస్థ దెబ్బతినదు. ఏ వ్యాపారవేత్త
కూడా తన క్రెడిట్ను కోల్పోడు.

పన్ను లేదా 5 శాతం పన్ను కిందకు తీసుకొచ్చింది. రిటర్నులు
దాఖలు చేయడం, ఆదాయ పన్ను అంచనాలు అన్నీ ఆన్లైన్లో
జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా, దేశంలో తీవ్రంగా వ్యాపించి ఉన్న
ఇన్స్పెక్టర్ రాజ్ వ్యవస్థను తగ్గించే చర్యలు చేపట్ట ింది. తొలి ఐదేళ్లు

అందరికీ ప్ర యోజనకరంగా జి.ఎస్.టి ప్రభుత్వానికి

జి.ఎస్.టి అమల్లో కి తీసుకురావడంతో పన్ను విధానంలో పారదర్శకత,
ై పు ప
జవాబుదారీతనం పెరిగింది. మరోవ
్ర భుత్వానికి కూడా పన్నులు వసూళ
్ల
ై ంది. అంతేకాక వ్యాపారవేత
్త లకు, వినియోగదారులకు కూడా
ప
్ర క్రి య తేలిక
ఇది ప
్త ోంది.
్ర యోజనకరంగా నిలుస

వినియోగదారులకు ప్రయోజనాలు

ఒకే రకమైన వస్తువులపై విధించే వివిధ రకాల పన్నులను
ఈ విధానం ద్వారా అరికట్టారు. అప్పటికే చెల్లించిన
పన్నులపై మళ్లీ పన్నులు విధించే వ్యవస్థను కూడా
నిర్మూలించి, వస్తువుల ధరలను ఎప్పటికప్పుడూ
పర్యవేక్షిస్తున్నారు. జి.ఎస్.టి రాకముందు కంటే ప్రస్తుతం
వస్తువుల ధరలు చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి.
నిత్యావసర వస్తువులపై పన్ను రేటు చాలా తక్కువగా
ఉంచారు. దీంతో సామాన్య ప్రజలు నిత్యావసర వస్తువులను
చౌకగా కొనుగోలు చేసేలా వీలు కల్పిస్తున్నారు. ఇది
పేదలకు, తక్కువ ఆదాయ వర్గ ప్రజలకు ఊరటనిస్తుంది.

వ్యాపారవేత్తలకు ప్రయోజనం

అంతకుముందు 17 రకాల పన్నులుండేవి, అంటే పన్ను
చెల్లింపుదారులు కూడా 17 అసెస్మెంట్ల ను చూసుకుని, 17
రకాల రిటర్నులను దాఖలు చేయాల్సి వచ్చేది. అదనంగా
సరుకుల మీద విధించే సుంకం(ఆక్ట్రా య్), ప్రవేశ పన్నులు
కూడా పన్ను చెల్లింపుదారులకు గుదిబండలాగా ఉండేవి.
ఇప్పుడు జి.ఎస్.టి వచ్చిన తర్వాత వీటన్నంటి నుంచి విముక్తి
లభించింది.
పత్రీకరణ(డాక్యుమెంటేషన్) అంతా ప్రస్తుతం ఆన్లైన్గా
మారింది. పన్ను కార్యాలయాలకు తరచూ వెళ్లే అవసరం
నుంచి వ్యాపారవేత్తలకు జి.ఎస్.టి విముక్తి కల్పించింది.
ఇన్పుట్ క్రెడిట్ ద్వారా రిటర్నులను తిరిగి పొందే ప్రయోజనం
కూడా లభిస్తోంది.

రాష్ట్రా లకు తమ ఆదాయంలో 14 శాతం వరకు పెరుగుదల
కనిపిస్తుందని కేంద్రం హామీ ఇచ్చింది.
జి.ఎస్.టి అమలు కేవలం వ్యాపార కార్యకలాపాలు, దేశ జి.డి.పి
పెరిగేందుకు మాత్రమే కాక, ద్రవ్యోల్బణాన్ని కట్ట డి చేయడంలో

ప్రయోజనాలు
జి.ఎస్.టి రాకముందు, పన్ను రేట్లు చాలా ఎక్కువగా
ఉండేవి. ఈ కారణం చేత చాలా మంది పన్నులను
ఎగవేసేవారు. జి.ఎస్.టి ప్రతి ఒక్క వర్తకుని
రిజిస్ట్రేషన్(నమోదును) చేపడుతోంది. జి.ఎస్.టి యొక్క
ఈ ప్రక్రియతో, పన్ను చెల్లింపుదారుల పరిధి పెరిగింది.
అంతకుముందు ఎవరైతే పన్ను పరిధిలో లేకుండా
తప్పించుకున్నారో, ఆ వర్తకులు కూడా ప్రస్తుతం పన్ను
విధానంలోకి వచ్చేశారు. ఫలితంగా పన్ను రాబడి
పెరిగింది. రిటర్నుల దాఖల సంఖ్య కూడా ఎగిసింది.
ఆన్లైన విధానం ద్వారా జి.ఎస్టి రిటర్నులు దాఖలు
చేస్తుండటంతో,
ప్రతి
దశలో
రశీదులు
సరితూగుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే రశీదుల్లో వ్యత్యాసం
ఉండదో, అప్పుడు వర్తకులు మొదటి దశలో జమ
చేసిన పన్ను క్రెడిట్ ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
దీంతో పన్ను ఎగవేతలకు అవకాశం ఉండదు.
	బ్లా క్ మార్కెటింగ్, అక్రమ రవాణా వంటి దందాలు
జరిగే అవకాశం తగ్గిపోయింది. ప్రస్తుతం దేశమంతా
ధరలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి.
జి.ఎస్.టి వల్ల ఆదాయాలు కోల్పోవడం నుంచి
రాష్ట్రా లను గట్టెక్కించడానికి ఐదేళ్ల పాటు కేంద్రం
పరిహారాల సెస్ లేదా జి.ఎస్.టి సెస్ను అమలోకి
తెచ్చింది. పాన్ మసాలా, పొగాకు లేదా దాని
సంబంధిత ఉత్పత్తులు, బొగ్గు, మోటారు కార్లు, ఎరేటెడ్
వాటర్(శీతల పానీయాలు)లు జి.ఎస్.టి సెస్ కిందకు
వస్తాయి.

కూడా సాయం చేసింది. జి.ఎస్.టి వ్యాపారాలకు అత్యంత
స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణాన్ని కల్పించింది. 2025 నాటికి దేశం
5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా
పెట్టుకుంది. దీనిలో జి.ఎస్.టి కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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జాతి తీర్మానం

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

హన్సా మెహతా

దుర్గాభాయ్ దేశ్ముఖ్

స్వాతంత్య్రం నుంచి గణతంత్రం వరకు ఉన్న

నారీమణుల గాథలు

ై న
భారత్లోై ధర్యవంతుల
ై నా, ఏ
మహిళలు ఏ రంగంలోన
ై నా పురుషుల కంటే
సమయంలోన
ఎప్పుడూ వెనుకంజలో లేరు. వారి
మొక్కవోనిై ధర్యం, పరాక్ర మం,
సాధించిన విజయాలతో భారతదేశ
చరిత
్ర సంపూర్ణై మంది. స్వాతంత్య్ర
పోరాటం నుంచి నూతన
భారతావని నిర్మాణం వరకు వారు
అందించిన సహకారం ఎనలేనిది.
యుగయుగాలుగా వారు ప
్ర శంసలు
అందుకుంటూనే ఉన్నారు.
32 న్యూ ఇండియా సమాచార్

భా

రత దేశాన్ని బానిసత్వపు సంకెళ్ల నుంచి విడిపించి నూతన
భారతావనిని నిర్మించేందుకు స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో
మహిళలు అందించిన సహకారం ఎంతో ఉన్నతమైనది.
చరిత్ర పేజీల్లో వీరి పేర్లు చిరస్థా యిగా నిలుస్తాయి. వారిలో ఇద్దరు ప్రముఖులు
హన్సా మెహతా, దుర్గా భాయ్ దేశ్ముఖ్. హన్సా మెహతా భారత రాజ్యాంగ
రూపకల్పనలో, ఐక్యరాజ్య సమితి చేసే మానవ హక్కువ సార్వత్రిక ప్రకటనలో
లింగ సమానత్వం కోసం పోరాటం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
దుర్గా భాయ్ దేశ్ ముఖ్ తన జీవితాన్ని స్వచ్ఛందంగా దేశ సేవకే అంకితం
చేశారు. హన్సా మెహతా కృషితో ఐక్యరాజ్యసమితి చిట్ట చివరికి పురుషుల
హక్కుల ప్రకటనను మానవ హక్కుల సార్వత్రిక ప్రకటనగా విడుదల చేసింది.
మానవ హక్కుల కోసం మెహతా చేసిన కృషికి ఆమెను ప్రపంచంలో తొలి
మహిళగా పిలుస్తారు. మరోవైపు దుర్గా భాయ్ దేశ్ముఖ్ కూడా తన అద్భుతమైన
వాక్పటిమ, ధైర్య సాహసాలు, దృఢమైన వ్యక్తిత్వం వల్ల ప్రజల్లో ‘జోన్ ఆఫ్
ఆర్క్’గా ప్రాచుర్యం పొందారు. ఆమె దేశానికి అందించిన అపారమైన కృషి
కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది.
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హన్సా మెహతా: మానవ హక్కుల సార్వత్
రి క
ప
్ట కృషి
్ర కటన కోసం విశిష

సరోజిని నాయుడు నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన హన్సా
మెహతా, చిన్నతనం నుంచే మహిళా ఉద్యమాల్లో
పాల్గొనడం
ప్రారంభించారు.
కేవలం
సంస్కరణవాదిగా, సమాజవాదిగా, విద్యావేత్తగా,
స్వాతంత్య్ర యోధురాలుగా, స్త్రీవాదిగా, రచయితగా
మాత్రమే కాక, మహాత్మా గాంధీ శిష్యురాలిగా
కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు. హన్సా జివ్రాజ్
మెహతా సూరత్లో 1897లో జూలై 3న జన్మించారు. బరోడా కాలేజీ
నుంచి ఆమె తత్వశాస్త్రంలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత
జర్నలిజం, సోషియాలజీ చదివేందుకు ఇంగ్లాండ్కి వెళ్లా రు. 1930లో
గాంధీజీ ప్రారంభించిన స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో ఆమె చేరినప్పుడే ఆమె
బహుముఖ వ్యక్తిత్వం తెరపైకి వచ్చింది. స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో ఆమె
క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో 1932, 1940లో జైలు శిక్ష
మానవ హక్కులకు అనుభవించారు. జాతీయ సమగ్రతకు ఎంతో
అవసరమని భావించిన ఉమ్మడి పౌర స్మృతి
హన్సా మెహతా
అందించిన
విషయంలో పండిట్ నెహ్రూతో ఆమెకు
అద్భుతమ
ై న
విభేదాలు తలెత్తాయి. 1947–48లో
సహకారాన్ని
డిసెంబర్ 2018లో, ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల సంఘానికి
ఆమె భారత ప్రతినిధిగా వ్యవహరించారు.
ఐక్యరాజ్యసమితి
సెక్రటరీ జనరల్
మానవ హక్కుల చారిత్రాత్మక ప్రకటనలో
ఆంటోనియో
లింగ సమానత్వం కోసం ఆమె గణనీయమైన
గుటెర్స్
సహకారాన్ని అందించారు. మెహతా భారత
కొనియాడారు.
రాజ్యాంగ పరిషత్తులో కూడా కీలకమైన
సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. ఆగస్ట్ 14, 1947 అర్థరాత్రి దేశ అధికారాలను
భారత్కు అప్పగించే చారిత్రాత్మక ఘట్టంలో భారత మహిళల తరఫున
ఆమె జాతీయ పతకాన్ని ప్రదర్శించారు. మానవ హక్కులకు హన్సా
మెహతా అందించిన అద్భుతమైన సహకారాన్ని డిసెంబర్ 2018లో,
ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్స్ కొనియాడారు.
‘‘భారతదేశానికి చెందిన హన్సా మెహతా లేకుంటే, మానవ హక్కులకు
బదులుగా పురుషుల హక్కుల సార్వత్రిక ప్రకటనగా మేము పిలుచుకునే
వాళ్లం’అని అన్నారు. మానవ హక్కుల కోసం మాత్రమే కాక, 14 ఏళ్ల
వరకు బాలికలకు ఉచితంగా, కచ్చితంగా విద్యను అందించాలని ఆమె
పట్టు బట్టారు. దీన్నే హన్సా మెహతా కమిటీ సంస్కరణగా పిలుస్తారు.
కులాంతర వివాహం చేసుకోవడంతో ఆమె ఎంతో వ్యతిరేకతకు
గురయ్యారు. కులం నుంచి ఆమెను బహిష్కరించారు. 1959లో
మెహతా పద్మ భూషణ్ చేత సత్కరించబడ్డా రు. ఏప్రిల్ 4, 1995లో
మెహతా కన్నుమూశారు.

దుర్
గా బాయ్ దేశ్ముఖ్: స్వాతంత్య్ర
ఉద్యమంలో ప
్ర ముఖ నాయకురాలు

1909లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో జన్మించిన
దుర్గా బాయ్, తన తండ్రి స్ఫూర్తితో తన
చిన్నతనం నుంచే సేవా మార్గాన్ని
ఎంచుకున్నారు. ఆమెకు 10
ఏళ్లు న్నప్పుడు, కాకినాడలో మహిళల
కోసం హిందీ పాఠశాలను నెలకొల్పి,
నిర్వహించారు. మరో ముఖ్యమైన
విషయం ఏమిటంటే, మహాత్మాగాంధీ తనకు తానుగా
కస్తూర్బా, సి.ఎఫ్ ఆండ్రూస్తో కలిసి వచ్చి ఈ పాఠశాలను
తనిఖీ చేశారు. అప్పుడు దుర్గా బాయ్కి పన్నెండేళ్ల ుంటాయి.
గాంధీజీతో ఆమెకు ఏర్పడిన ఈ పరిచయం తర్వాత, ఆమె
గాంధీజీ ముందే విదేశీ వస్త్రా లను తగలబెట్టారు. తన
విలువైన ఆభరణాలన్నీ కూడా ఆయనకు విరాళంగా
ఇచ్చారు. తనకు తానుగా స్వచ్ఛంద
సేవకురాలిగా దేశానికి
‘ఉప్పు
అంకితమయ్యారు. దుర్గా బాయ్ సత్యాగ్రహం’
ప్రసంగాలు అద్భుతంగా ఉండేవి. సమయంలో
ఆమె తన ప్రసంగాలతోనే ప్రజలను 1930,
ఆకట్టు కునేవారు. ఆమె ధైర్యాన్ని, 1933 మధ్య
కాలంలో ఆమె
ఎవరికీ భయపడని వ్యక్తిత్వాన్ని మూడు సార్లు
చూసిన ప్రజలు ఆమెను ‘జోన్ ఆఫ్ ై జలుకి వెళ్లా రు.
ఆర్క్’గా పిలుచుకునేవారు. ‘ఉప్పు
సత్యాగ్రహం’ సమయంలో 1930,
1933 మధ్య కాలంలో ఆమె మూడు సార్లు జైలుకి వెళ్లా రు.
భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడంలో కూడా ఆమె
అమూల్యమైన సహకారాన్ని అందించారు. మహిళల
సామాజిక పరిస్థితులను మెరుగుపర్చడంలో ఆమె
కీలకంగా వ్యవహరించేవారు. ‘ఆంధ్ర మహిళా సభ’,
‘విశ్వ విద్యాలయ మహిళా సంఘ్’, ‘నారీ రక్ష సమితి’,
‘నారీ నికేతన్’ వంటి చాలా సంస్థలతో ఆమె కలిసి
పనిచేశారు. అప్పటి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి, ఆలోచనాపరుడు
చింతామణి దేశ్ముఖ్ను 1953లో వివాహం చేసుకున్న
తర్వాత, ఆమె దుర్గా బాయ్ దేశ్ముఖ్గా పేరులోకి వచ్చారు.
పెళ్లి సమయంలో ఆమె ప్రణాళికా సంఘ సభ్యురాలిగా
ఉన్నారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని గ్రామాలలో విద్యను వ్యాప్తి
చేసినందుకు గాను ‘నెహ్రూ లిటరసీ అవార్డు ’ ఆమెను
వరించింది. 71 ఏళ్ల వయసులోనే మే 9, 1981న
హైదరాబాద్లో ఆమె కన్నుమూశారు.
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జి7, సీఎస్ఐఆర్, పర్యావరణ దినోత్సవం

‘ఒక భూమి’’ ,‘ఒక ఆరోగ్య’ మంత
్రం
జి-7 లాంటి కీలకమైన ప్రపంచ వేదికలపై భారత్ పాత్ర పెరుగుతుండటంతో, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
పర్యావరణం పట్ల తమకున్న నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతూ, దేశం అనుసరించే విధానాన్ని ప్రపంచం ముందు
ఉంచారు. ఆయన తన దూరదృష్టితో నూతన భారతావనిని నిర్మించే రోడ్డుమ్యాప్ను రూపొందించారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణకు కట్టుబడి ఉన్న భారత్, జి-7 సదస్సుకు ఒక వారం ముందే 2025 నాటికి పెట్రోల్లో 20
శాతం ఇథనాల్ను కలిపే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని నిర్దేశించుకుంది.

ప్ర

పంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం
కావడంతో, జి-7కు భారత్ సహజంగానే
మిత్ర దేశమైంది. ఉగ్రవాదం, నిరంకుశవాదం,
హింసాత్మక తీవ్రవాదం, తప్పుడు సమాచారం,
ఆర్థికపరమైన ఒత్తిడి నుంచి ఉద్భవించే సవాళ్ల
నుంచి సభ్యదేశాల భాగస్వామ్య విలువలను
రక్షించుకునే దిశగా భారత్ కృషి చేస్తోంది. గత
రెండేళ్లలో మొట్ట మొదటిసారి, ప్రపంచంలో ఏడు
అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తులు జూన్ 12–13న ఒకే వేదికపైకి
వచ్చాయి. ప్రపంచంలో ఆర్థికంగా శక్తివంతమైన
దేశాలైన – అమెరికా, జపాన్, కెనడా, ఫ్రాన్స్,
జర్మనీ, ఇటలీలు బ్రిటన్ నిర్వహించిన ఈ సదస్సులో
పాలుపంచుకున్నాయి.
జి-7కు నేతృత్వం వహించిన బ్రిటన్.. ఈసారి
సదస్సుకు భారత్ను, ఆస్ట్రేలియాను, దక్షిణ కొరియాను,
దక్షిణాఫ్రికాను అతిథి దేశాలుగా ఆహ్వానించింది.
ఈ సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఈ
వర్చ్యువల్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. సంపూర్ణ
సమాజం యొక్క విజన్తో అంటే పరిశ్రమ, పౌర
సమాజం, ప్రభుత్వం కలసికట్టు గా సాగించిన
ప్రయత్నాలతో ‘ఒకే భూమి, ఒకే ఆరోగ్యం’ అనే
నినాదానికి పిలుపునిచ్చారు.
34 న్యూ ఇండియా సమాచార్

జులై 1-15, 2021
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ప
్ర సంగంలోని ముఖ్యాంశాలు..

ై ....
ఆరోగ్యం, కోవిడ్ మహమ్మారిప

ఒకే భూమి – ఒకే ఆరోగ్యం అనే నినాదాన్ని చెప్పిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కరోనా వైరస్
కాంటాక్టులను గుర్తించేందుకు, టీకా నిర్వహణ కోసం ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండే డిజిటల్
విధానాలను(ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ టూల్స్ ను) భారత్ విజయవంతంగా వాడినట్టు చెప్పారు.
భారత్ తన అనుభవాలను, ప్రావీణ్యాన్ని ఇతర అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పంచుకునేందుకు
ఆసక్తి కనబరుస్తున్నట్టు ఆయన ఈ సదస్సులో తెలిపారు.
కరోనా టీకాను పేటెంట్ రహితంగా మార్చడాన్ని ప్రతిపాదించిన ప్రధాన మంత్రి, ప్రపంచ
ఆరోగ్య వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేందుకు కలిసికట్టు గా సాగించే ప్రయత్నాలకు భారత్ మద్దతు
ఇస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. కోవిడ్కు సంబంధించిన సాంకేతికతల విషయంలో టి.ఆర్.ఐ.పి.
ఎస్ మాఫీ చేయాలంటూ భారత దేశం, దక్షిణాఫ్రికాలు డబ్ల్యూటీఓలో చేసిన ప్రతిపాదనను జీ-7
సమర్థించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

పర్యావరణ కట్టుబాట్ల పై..

వేరు వేరు యూనిట్ల రూపంలో ఏర్పడే
దేశాలు భూ వాతావరణాన్ని, జీవవైవిధ్యాన్ని,
మహాసముద్రాలను రక్షించలేవు.
జీ–20 దేశాలలో, కేవలం భారత్ మాత్రమే
పారిస్ ఒప్పందపు నిబద్ధతకు కట్టు బడి లక్ష్యాన్ని
చేరుకుంది. ప్రస్తుతం భారత రైల్వే విభాగం
కూడా 2030 నాటికి జీరో ఉద్గా రాలకు
చేరుకోవాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది.
డిజాస్టర్
రెజిలియంట్
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్
అలయెన్స్, ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయెన్స్
రూపంలో భారత్ చేపట్టిన రెండు అతిపెద్ద
ప్రపంచ కార్యక్రమాలు సమర్థవంతమైనవిగా
నిరూపిస్తున్నాయి.

సైబర్ భద్రతపై..

స్వేచ్ఛాయుత సమాజాలు(ఓపెన్ సొసైటీలు)
తప్పుడు సమాచారానికి, సైబర్ దాడులకు తేలికగా
ప్రభావితమవుతుంటాయి. బలమైన వేదికగా
సైబర్ స్పేస్లను ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రజాస్వామ్య
విలువలను మరింత పెంచుకోవాల్సి ఉంది.
దీని కోసం టెక్ కంపెనీలు, సోషల్ మీడియా
వేదికలు తమ వినియోగదారులకు సురక్షితమైన
వాతావరణం అందించాల్సి ఉంది.

్త కార్యక్రమాలు
పర్యావరణ దినోత్సవం రోజు సరికొత
2025 నాటికి పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ ను
కలుపాలని భారత్ లక్ష్యం

పారిస్ వాతావరణ ఒప్పందంలో నిర్దేశించుకున్న పర్యావరణ లక్ష్యాలను చేరుకున్న
ప్రపంచంలోనే ఒకే ఒక్క దేశం భారత్. జూన్ 13న నాడు జీ7 ప్రపంచ వేదికపై ఈ
విషయాన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పునరుద్ఘా టించినప్పుడు, ప్రపంచంలోని అన్ని
దేశాలు భారత్కు మద్దతు పలికాయి. సమర్థవంతమైన నిర్ణయాలు, హరిత వాతావరణం
కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టు బడి ఉన్న తీరుతో భారత్ ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలిగింది.
పర్యావరణ పరిరక్షణ సమస్యను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లిన భారత్, 2030 నాటికి
కాకుండా... 2025 ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం జూన్ 5 నాటికే అంటే ఐదేళ్లలోనే
పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ను కలపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇథనాల్
ఉత్పత్తి చేపట్టి, సరఫరా చేసేందుకు పుణేలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రతిష్టాత్మకమైన
ఈ–100 పైలట్ ప్రాజెక్టును ఆవిష్కరించారు. 7–8 ఏళ్ల క్రితమే ఇథనాల్ ప్రాముఖ్యతను
అర్థం చేసుకున్నప్పటికీ, దీనిపై చాలా అరుదుగా చర్చలు జరిగాయి. కానీ ఇప్పుడు
21వ దశాబ్దంలో భారత్కున్న అతిముఖ్యమైన ప్రాధాన్యతలలో ఇదీ ఒకటి. ఇథనాల్ను
ఇంధనంగా వాడేలా చర్యలు తీసుకుంటే పర్యావరణంపై, రైతుల జీవనంపై మెరుగైన
ప్రభావం ఉంటుంది. కేవలం గత ఏడాదే, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు రూ.21,000
కోట్ల ఇథనాల్ను కొనుగోలు చేశాయి. దీని నుంచి రైతులు ఎంతో లబ్ది పొందారు.
భవిష్యత్లో కూడా దీనివల్ల రైతులకు పెద్ద మొత్తంలో ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
ఇంధనంగా ఇథనాల్ యొక్క ప్రయోజనాలు
వాహనాల నుంచి వచ్చే పొగ వల్ల పెద్ద మొత్తంలో గాలి కాలుష్యమవుతుంది. ఇథనాల్ను
ఇంధనంలో కలపడం వల్ల కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉద్గా రాలను 35 శాతం వరకు
తగ్గించవచ్చు. సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్, హైడ్రోకార్బన్స్ వంటి ఉద్గా రాలను
కూడా తగ్గించవచ్చు. పర్యావరణ అనుకూలమైన ఇథనాల్, శిలాజ ఇంధనాలతో పోలిస్తే
వాతావరణానికి చాలా మంచిది. అందుకే ప్రపంచ దేశాలు ప్రస్తుతం ఇథనాల్ను, బయో
ఇంధనాలను భవిష్యత్ ఇంధనాలుగా మలుచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.

భవిష్యత్పై దృష్టి తో భారత్ సిద్ ధం

ప్రపంచంలో ఇతర దేశాలలో ఏదైనా ఆవిష్కరణ జరిగితే, భారత
దేశం దాని కోసం ఎన్నో ఏళ్ల పాటు వేచిచూసే పరిస్థితి ఉండేది.
గత శతాబ్దమంతా భారత్కు ఇదే అనుభవం. కానీ నేడు మన దేశ
శాస్త్రవేత్తలు ఇతర దేశాలకు సమానంగా పనిచేస్తూ ప్రజలకు సేవ
చేస్తున్నారు. దీనికి అసలైన ఉదాహరణ కరోనా టీకానే. భారత్ లో
తయారైన టీకాను మన శాస్త్రవేత్తలు ఏడాదిలోనే ప్రపంచం ముందుకు
తీసుకొచ్చారు. జూన్ 4న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, శాస్త్ర,
పారిశ్రామిక పరిశోధనా మండలి(సీఎస్ఐఆర్)తో నిర్వహించిన
సమావేశంలో భారతీయ శాస్త్రవేత్తల కృషిని అభినందించారు. ఈ
దశాబ్దపు అవసరాలను, అలాగే భవిష్యత్ అవసరాలను ఎలా తీర్చాలో
తెలుపుతూ శాస్త్రీయ పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడానికి ఆయన తన
సందేశాన్ని ఇచ్చారు. సాఫ్ట్వేర్ నుంచి శాటిలైట్ వరకు, భారత్ ఇతర
దేశాల అభివృద్ధికి సాయం చేస్తోందని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ,
ప్రస్తుతాని కంటే రెండు అడుగుల ముందు ఉండటమే మన దేశ

లక్ష్యంగా ఉండాలన్నారు. ఈ దశాబ్దా నికి, వచ్చే దశాబ్దా ల అవసరాలకు
మనం సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. నేడు, భారత్ స్వావలంబన
సాధించాలని కోరుకుంటోందని, వ్యవసాయం నుంచి అంతరిక్ష
శాస్త్రం వరకు, విపత్తు నిర్వహణ నుంచి రక్షణ సాంకేతికత వరకు,
టీకాల నుంచి వర్చువల్ రియాల్టీ వరకు, బయోటెక్నాలజీ నుంచి
బ్యాటరీ టెక్నాలజీ వరకు ప్రతి విభాగంలో సాధికారికత సాధించాలని
ఆశిస్తుందని తెలిపారు. నేడు, భారత్ సుస్థిరమైన అభివృద్ధి, శుభ్రమైన
ఇంధనం రంగాలలో ప్రపంచానికి మార్గం చూపుతోందన్నారు.
2016లో భారత దేశం అరోమా మిషన్ను ఆవిష్కరించింది. దీనిలో
సీఎస్ఐఆర్ కీలక పాత్ర పోషించింది. పూల సాగుచేస్తూ నేడు దేశంలో
వేల మంది రైతులు లబ్ది పొందుతున్నారు. భారత్ ఇంగువ కోసం
ఎప్పుడూ ఇతర దేశాల దిగుమతులపై ఆధారపడేది. కానీ ఇప్పుడు
దేశంలోనే దీన్ని ఉత్పత్తి
ప్రధాన మంత్రి పూర్తి ప్రసంగాన్ని
క్యూఆర్ కోడ్లు స్కాన్ చేసి
చేస్తుంది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్

వినగలరు
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టోక్యో ఒలింపిక్స్ జూలై 23–ఆగస్ట్ 8, 2021

టోక్యోకు సిద
్ ధం

అతిపెద
్ద క్రీ డోత్సవానికి సిద
్ధ ై మన
భారత ఆటగాళ్
లు

గెలవడం కాదు ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొనడమే గర్వించదగ్గ విషయమని ఆధునిక ఒలింపిక్స్ పితామహుడిగా పేరుగాంచిన
పియరీ డి కోబర్టిన్ అన్నారు. ఎందుకంటే, ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొనడం ద్వారా ఆట స్ఫూర్తిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. దేశంలో
క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు తీసుకుంటోన్న పలు కార్యక్రమాలతో, క్రీడాకారులకు ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది ప్రభుత్వం.
ఈసారి టోక్యో ఒలింపిక్స్ 11 క్రీడా పోటీలలో 100 మందికి పైగా క్రీడాకారులు అర్హత సాధించారు. సుమారు మరో 25 మంది
క్రీడాకారులు కూడా టోక్యో ఒలింపిక్స్ కు అర్హత సాధించే అవకాశం ఉండటంతో, ఈ సంఖ్య మరింత పెరగనుంది. 2016లో
రియో డి జెనెరియో జరిగిన పారాలింపిక్స్ లో మొత్తంగా 19 మంది భారతీయ క్రీడాకారులే పాల్గొన్నారు. ఈ సారి 26 మంది
పారా–క్రీడాకారులు టోక్యో ఒలింపిక్స్ కు అర్హత సాధించగా.. మరో 16 మంది క్రీడాకారులు అర్హత పొందే అవకాశం

ప్ర

పంచంలోనే అతిపెద్ద క్రీడా కార్యక్రమానికి భారత క్రీడాకారులు
సన్నద్ధమవుతున్నారు. టోక్యో ఒలింపిక్స్ కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైంది. గత
ఏడాది మార్చిలో, కరోనా వైరస్ మహమ్మారితో ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్
విధించడంతో, క్రీడాకారుల భద్రతను దృష్టి లో ఉంచుకుని దేశంలో జాతీయ శిక్షణా
శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయడంపై నిషేధం విధించారు. మార్చి 24, 2020న టోక్యో
ఒలింపిక్స్, పారాలింపిక్స్ ను కూడా అధికారికంగా వాయిదా వేశారు. రెండో ప్రపంచ
యుద్ధం కారణంగా 1940, 1944లో ఆటలు రద్దయిన తర్వాత, ఇలా అనుకున్న
ఏడాదిలో ఒలింపిక్స్ జరగకపోవడం ఇదే తొలిసారి. ఆటకు అంతా సిద్ధమై, బరిలోకి
దిగడమే ఆలస్యమన్న సమయంలో ఇలా ఒలింపిక్స్ వాయిదా పడటం భారతీయ
క్రీడాకారులను బాగా నిరుత్సాహ పరిచింది. ప్రస్తుతం జూలై–ఆగస్ట్ లో జరిగే ఈ
ఒలింపిక్స్కోసం క్రీడాకారులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం

మార్చి 2020 నుంచి ఇప్పటి వరకున్న కాలంలో అటు క్రీడాకారులకు, ఇటు
నిర్వహకులకు ఎంతో సవాలుగా నిలిచింది. అనుకోని ఈ కోవిడ్–19 ముప్పు వల్ల
శిక్షణా శిబిరాలను ప్రారంభించేటప్పుడు క్రీడాకారుల ఆరోగ్యాన్ని పరిగణలోకి
తీసుకుని పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది.
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క్రీడలు మన జాతి స్వభావానికి గుండెకాయ
లాంటివి. మన దేశ యువత బలమైన క్రీడా
సంస్కృతిని సృష్టిస్తున్నారు. ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొనే
యువతకు 135 కోట్ల మంది భారతీయులు తమ
శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క
క్రీడాకారుణ్ణి చూసి, వేల మంది స్ఫూర్తి పొంది క్రీడా
ప్రపంచంవైపుకి ఆకర్షితులవుతారు.
భారతీయులందరి తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియ
జేసేందుకు, వారిని ప్రోత్సహించేందుకు జూలైలో
వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మీ ముందుకు
రాబోతున్నాను.
– ప్రధాన మంత్రి, నరేంద్ర మోదీ

క్రీడాకారులను సరియైన మానసిక స్థితిలో ఉంచేందుకు, బయటి
ప్రపంచంతో సంబంధాలు లేకుండా సురక్షితంగా ఉంచడంలో
కూడా క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ పెద్ద సవాలును ఎదుర్కొంది.
క్రీడాకారులు ప్రతి ఒక్కరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంది.
ఏదైనా అత్యవసరమైతే వెంటనే వైద్య సౌకర్యాలను
అందివ్వడం లేదా వారి గదుల్లో కే అవసరమైన వైద్య
పరికరాలను సరఫరా చేయడం చేసింది. శిక్షణ
పొందుతున్న క్రీడాకారులు మహమ్మారి బారిన
పడకుండా మంత్రిత్వ శాఖ అత్యంత జాగ్రత్త వహించింది.
2020 లాక్డౌన్లో పలువురు క్రీడాకారులను కలిసిన ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ, వారిని శిక్షణను కొనసాగించి క్రీడల్లో ప్రావీణ్యం
సాధించాలని ప్రోత్సహించారు. క్రీడాకారుల శిక్షణ సమయంలో ఎట్టి
పరిస్థితుల్లో ఇబ్బందులు పడకుండా చూసుకున్నారు. అవసరమైన
అన్ని రకాల వస్తువులను వారి ఇళ్ల వద్దకే సరఫరా చేశారు. శిక్షణ
కేంద్రాలలో ప్రభుత్వం బయో–బబుల్స్ ను ఏర్పాటుచేసింది క్రీడా
మంత్రిత్వ శాఖ. దీంతో అన్ని రకాల జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటూనే
ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొనే క్రీడాకారులు విలువైన శిక్షణ సమయాన్ని
కోల్పోకుండా చూసింది. యువజన వ్యవహారాల, క్రీడా మంత్రి
కిరణ్ రిజిజు నిరంతరం క్రీడాకారులతో వీడియోకాన్ఫరన్స్ లో
సంప్రదింపులు జరుపుతూ, వారి ప్రత్యేక శిక్షణా అవసరాలగురించి
ఆరా తీయడం, వారిలో ధైర్యాన్ని నింపడం చేశారు.
అన్ని క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబరుస్తోన్న క్రీడాకారులు
ఈ ఏడాది జనవరి నుంచే అన్ని క్రీడా పోటీలు క్రమంగా
ప్రారంభమయ్యాయి. అన్ని క్రీడలలో కూడా భారతీయ క్రీడాకారులు
అత్యుత్తమ ప్రతిభను కనబరుస్తున్నారు. ప్రభుత్వం వారి శిక్షణ కోసం
తీసుకున్న చర్యలు వారి ఆటతీరులో ప్రతిబింబించాయి. మీరా భాయ్
ఛాను కాంస్య పతకాన్ని గెలిచి, ఆసియా ఛాంపియన్షిప్లో క్లీన్అండ్
జెర్క్ విభాగంలో ప్రపంచ రికార్డు సాధించారు. అలాగే వినేష్ ఫోగట్
కుస్తీ పోటీల్లో నాలుగు బంగారు పతకాలు సాధించారు. అలాగే పీవీ
సింధు అన్ని బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్లలో అద్భుతమైన ఆటతీరును
కనబరుస్తున్నారు. మన షూటర్లు, ఆర్చర్లు, బాక్సర్ల ప్రదర్శనలు
కూడా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కోవిడ్–19 బారిన పడిన కొందరు
క్రీడాకారులు కూడా కోలుకుని, వారి శారీరక దృఢత్వంతో పాటు
అపారమైన మానసిక స్థైర్యాన్ని చూపుతున్నారు.
క్రీడాకారులందరికీ టీకా
క్రీడాకారులు కరోనావైరస్మహమ్మారి బారిన పడకుండా ఉండేందుకు
ప్రభుత్వం క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించింది. ఈ విషయంలో ఒక్క
అడుగు కూడా వెనకడుగు వేయలేదు. ఏప్రిల్ నెలలో మహమ్మారి
రెండో దశ బీభత్సం సృష్ట ించినప్పుడు, కేసులు ప్రమాదకరంగా బాగా
పెరిగినప్పుడు, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి క్రీడాకారులు, వారి
సమాఖ్యతో కలిసి పనిచేసింది. ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొనే క్రీడాకారులకు
అత్యంత ప్రాధాన్యత క్రమంలో వీసా సౌకర్యాలు కల్పించి, విదేశాలకు

వెళ్లే అవకాశంఅందించింది. అక్కడే ఒలింపిక్స్ కు శిక్షణ పొందే
అవకాశాన్ని కల్పించింది. చాలా దేశాలు భారత్ను రెడ్ జాబితాలో
పెట్ట డంతో, ప్రభుత్వం నిషేధానికి ముందే క్రీడాకారులను
విదేశాలకు తరలించింది. దీనికి ఉదాహరణ, వెయిట్ లిఫ్టర్
మీరాభాయ్ ఛానునే, భారత్ను నిషేధించడం కంటే ముందే
ఆమెను మన దేశం అమెరికా పంపింది. మరో ఉదాహరణ నీరజ్
ఛోప్రా, ఎంఈఏ సహకారంతో క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ఆయనకు
వీసా వచ్చేలా చేయడంతో, విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం దక్కింది.
దీంతో అతను అక్కడే అంతర్జా తీయ పోటీకి సరియైన రీతిలో శిక్షణ
పొందాడు. టోక్యో ఒలింపిక్స్ కు వెళ్లే క్రీడాకారులందరూ టీకా
వేసుకునేలా చూడాలని మంత్రులను ప్రధాన మంత్రి ఆదేశించారు.
టోక్యోకు వెళ్లే క్రీడాకారులలో 99 శాతం మంది ఇప్పటికే టీకా తొలి
మోతాదు వేసుకున్నారు. 75 శాతం మంది రెండు మోతాదులను
వేసుకున్నారు. క్రీడాకారులందరూ టీకా తీసుకునే ప్రయత్నాలలో
భాగంగా, రెజ్లర్ వినేష్ ఫోగట్ ఎక్కడైతే తమ స్థా నికులు టీకా
వేయించుకున్నారో హంగరీలో అక్కడే టీకా తొలి మోతాదును
వేయించుకున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ చర్యతో,
భారతీయ క్రీడాకారులు కరోనా వైరస్ బారిన పడే ప్రమాదం
తక్కువగా ఉంటుంది.
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వీరోచిత గాథ		 అబ్
దు ల్ హమీద్

్త ర్’
‘అసల్ ఉత
యుద
్ధ హీరో

“కేవలం ఆయుధాలతో మాత్రమే యుద్ధంలో గెలవం, దీనికి దేశం కోసం
వీరమరణం పొందే సాహసం కావాలి.” ధైర్యవంతులైన భారతీయ
సైనికుల స్ఫూర్తిని గుర్తు తెచ్చుకునేందుకు, 1965లో పంజాబ్లో
ఖేమ్కరణ్ సెక్టార్లో 7 పాకిస్తాన్ యుద్ధ ట్యాంకులను ఒంటిచేత్తో ధ్వంసం
చేసిన సీక్యూహెచ్అబ్దుల్ హమీద్కంటే ఉత్తమమైన ఉదాహరణ
మరొకరు ఉండరేమో. అబ్దుల్ హమీద్ తన తుపాకీతో జీపులోకి దూకి
ముందుకు సాగుతూ పాకిస్తాన్ సైన్యం చొరబాట్లకు అడ్డుకట్ట వేశారు.

సె

ప్టెంబర్ 8, 1965లో అమృత్సర్ని చేజిక్కించుకోవడం కోసం
పంజాబ్లోని తార్న్ తారన్ జిల్లా లో, పాకిస్తాన్ ట్యాంక్ రెజిమెంట్,
ఆపరేషన్ జిబ్రాల్టరును ప్రారంభించింది. పాకిస్తాన్ ఈ దుర్మాగమైన
పోకడలను ఏప్రిల్ 1965లోనే ప్రారంభించింది. ఆపరేషన్ డెసర్ట్ హాక్
కింద భారతదేశ ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్లో కొంత భాగాన్ని ఆక్రమించుకోవాలని
అప్పుడే ప్రయత్నించింది. కానీ అక్కడ కుదరకపోవడంతో, పాకిస్తాన్
కశ్మీర్, పంజాబ్లో ఆందోళనలు సృష్ట ించేందుకు తెగబడింది. పాకిస్తాన్
చేస్తున్న ఈ కుటిల తంత్రానికి భారత సైన్యం అన్ని వైపులా నుంచి గట్టిగానే
సమాధానమిచ్చింది. అమృత్సర్ను చేజిక్కించుకోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో,
పాకిస్తాన్ సైనికులు వారి యుద్ధ ట్యాంకులతో రంగంలోకి దిగారు.
సెప్టెంబర్ 8న, పాకిస్తాన్ సైనికులు అంతర్జా తీయ సరిహద్దు కి కేవలం 5
కి.మీల దూరంలోనే యుద్ధ ట్యాంకులతో మోహరించారు. అసల్ ఉత్తర్
గ్రామమంతా యుద్ధ భూమిగా మారిపోయింది. అయితే 4 గ్రెనేడియర్లకు
చెందిన భారత సైనికులు చెరకు, పత్తి పంటలలో దాక్కుని యుద్ధా నికి
సిద్ధమయ్యారు. పాకిస్తాన్ యుద్ధ ట్యాంకులు భారత్ వైపుకి వస్తోన్న
శబ్దా లను వారు తేలికగా పసిగట్ట గలిగారు. రోడ్డు కి కేవలం 30 మీటర్ల
దూరంలోనే ఉన్న క్వార్టర్మాస్టర్ అబ్దు ల్ హమీద్, తన తుపాకీతో జీపులోకి
దూకి దాక్కున్నాడు. తొలి పాకిస్తాన్ యుద్ధ ట్యాంకు తన షూటింగ్
సమీపంలోకి వచ్చిన వెంటనే, తన ఆర్సీఎల్ తుపాకీతో కాల్పుల వర్షం
కురిపించి, పాకిస్తాన్ యుద్ధ ట్యాంకును కాల్చిపారేశారు.
106 ఎంఎం ఆర్సిఎల్ 500–600 గజాల పరిధిని కలిగి ఉండి, యుద్ధ
ట్యాంకులను కాల్చివేయడంలో ఎంతో సమర్థవంతమైన ఆయుధంగా
ఉంటోంది. ఆర్సీఎల్ తుపాకీలో ఉన్న లోపాలలో ఒకటేమిటంటే, వెనుక
నుంచి వచ్చే మంటల వల్ల దాని గుండ్లను తేలికగా గుర్తించవచ్చు. ఆర్సిఎల్
కేవలం ఒకటి లేదా రెండు లేదా గరిష్టంగా మూడు కాల్పుల షాట్లకే
పరిమితమై ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, హమీద్ పాకిస్తాన్ రెండో యుద్ధ
ట్యాంకును అదే రోజు ధ్వంసం చేశారు. హమీద్ కాల్పులు తట్టు కోలేక
పాకిస్తాన్ సైన్యం యుద్ధ ట్యాంకునుఅక్కడే వదిలేసి వెనుతిరిగింది. కానీ
తన కుటిల బుద్ధిని మానుకోని పాకిస్తాన్ సైన్యం మళ్లీ భారత ప్రాంతంపై
దాడికి పాల్పడింది. అబ్దు ల్ హమీద్ పాకిస్తాన్కి చెందిన మరో రెండు
యుద్ధ ట్యాంకులను కూడా ధ్వంసం చేశారు. కేవలం జీపు మీద అమర్చిన
తుపాకీతోనే హమీద్ శత్రు సైన్యానికి చెందిన నాలుగు యుద్ధ ట్యాంకులను
మట్టు బెట్టినట్టు వార్తలు చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఆశ్చర్యానికి
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గురయ్యారు. సెప్టెంబర్ 10న, పాకిస్తాన్ మళ్లీ దాడికి పాల్పడింది. ఈ
సమయంలో అబ్దు ల్ హమీద్ మరో రెండు పాకిస్తాన్ యుద్ధ ట్యాంకులను
ధ్వంసం చేశారు. మరో ట్యాంకును కూడా ధ్వంసం చేయాలనుకున్న
సమయంలో, అప్పటికే శత్రువులు ఆయన జీపును గుర్తించారు. శత్రువులు
ఆయనపై కాల్పుల వర్షం కురిపించే లోపే పాకిస్తాన్ యుద్ధ ట్యాంకునూ
ఆయన పేల్చేశారు. ఈ కాల్పుల్లో హమీద్ వీరమరణం పొందారు, కానీ
దానికి ముందే, ఆయన పాకిస్తాన్ ఏడవ యుద్ధ ట్యాంకునూ ధ్వంసం
చేశారు. మొత్తంగా భారత సైన్యం 100 పాకిస్తాన్ ట్యాంకులను ధ్వంసం
చేసింది. ఈ యుద్ధంలో పాకిస్తాన్ ఘోర విఫలం పొందడం వల్ల, ఆ దేశం
సెప్టెంబర్ 23న కాల్పుల విరమణను ప్రకటించాల్సి వచ్చింది. అబ్దు ల్
హమీద్ చనిపోయిన తర్వాత భారతదేశ అత్యున్నత సైన్య పురస్కారం
పరమ వీర చక్రతో సత్కరించబడ్డా రు.
హమీద్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘాజిపూర్లో ధాముపూర్ గ్రామంలో జూలై
1, 1933న జన్మించారు. తన తండ్రి టైలర్గా పనిచేసేవారు. ఇంట్లో
ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే. హమీద్ చదువుల కంటే
కూడా కత్తిసాము, ఈతను ఎక్కువగా ఇష్ట పడేవారు. హమీద్ తనకు 20
ఏళ్లు రాగానే భారత సైన్యంలో చేరారు. ఇండో–చైనా యుద్ధ సమయంలో
1962లో ఎన్ఈఎఫ్ఏలో ఆయన నియమితులయ్యారు. 1965లో
యుద్ధం ప్రారంభమైన సమయంలో ఆయన సెలవుల్లో ఉన్నారు. ఈ
యుద్ధంలో పాల్గొనేందుకు ఇంటి నుంచి బయలు దేరుతూ తన వస్తువులు
సర్దు కుంటోన్న సమయంలో, ఆయన పరుపుకున్న ఒక తాడు తెగిపడింది.
దీన్ని అపశకునంగా భావించిన ఆయన భార్య రసూలన్ బీబీ ఒకరోజు ఆగి
బయలుదేరమని హమీద్ను కోరింది. కానీ తాను దేశం కోసం వెళ్తున్నట్టు
హమీద్ చెప్పారు. తన సోదరుడికి కూడా ఇదే చెబుతూ –“ఎవరికైతే
సైన్యంలో శౌర్య పురస్కారాలు లభిస్తాయో, వారికి సైన్యంలో చాలా
గౌరవం ఉంటుంది, ఏదో ఒకరోజు నేను యుద్ధంలో ఆ శౌర్య పురస్కారాన్ని
అందుకుంటాను”అని అన్నారు.
అబ్దు ల్ హమీద్ అనుకున్నదే నిజమైనది. 1965 యుద్ధంలో, ఈయనను
పరమ వీర చక్ర అవార్డు తో సత్కరించారు. దేశంలో అత్యున్నతమైన శౌర్య
పురస్కారం ఇదే. ఆయన జీపుని ఇప్పటికీ కూడా ఆయన స్మారకార్థంగా
అలానే ఉంచారు. 2000 సంవత్సరంలో హమీద్ వీరమరణం జ్ఞాపకార్థంగా
జీపుతో ఉన్న ఒక పోస్టల్ స్టాంపును జారీ చేశారు.

మారుతున్న భారతం

సానుకూల దృక్పథం

బృహత్త ర కార్యక్రమాలతో ముందుకొచ్చిన మహిళలు
తీవ్రంగా కరోనా సోకిన రోగుల జీవితాలను సులభతరం చేయడం కోసం నూతన ఆవిష్కరణలు చేయడం లేదా
మారుమూల ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజల ఇళ్ల వద్దకే ఔషధాలను సరఫరా చేయడం వంటివి చాలా కష్టతరమైన
పనులు. కానీ ప్రత్యక్ష మాఝే, ప్రవాసిని బటాకర్లు ఎన్నో సవాళ్లను అధిగమించివాటిని నిజం చేసి చూపించి,
ఇతరులకు ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నారు.

పరిస్
థి తి విషమించిన కరోనా
రోగుల కోసం ప
్ర త్యేక
మరుగుదొడ్డి నిర్మించిన ప
్ర త్యక్ష

మ

ధ్య ప్రదేశ్లోని భోపాల్ నిఫ్ట్ విద్యార్థి అయిన ప్రత్యక్ష
మాఝే, కరోనాతో బాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఆక్సిజన్
సాయంతో ఉన్న రోగుల కోసం మొబైల్ మరుగుదొడ్డిని నిర్మించారు.
ముఖ్యంగా ఇది ఇంట్లో లేదా ఆసుపత్రుల్లో మంచానికే పరిమితమైన
రోగులకు సాయంగా ఉంటోంది. కరోనా బారిన పడ్డ తన అంకుల్ను
చూసిన తర్వాత ఇలాంటి ఒక మరుగుదొడ్డిని నిర్మించాలని ప్రత్యక్ష
నిర్ణయించారు. మున్ముందు రోజుల్లో ఇలాంటి మరుగుదొడ్లను ఎలా
ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, దాని సాంకేతిక అంశాలను ఆసుపత్రులతో,
ఇతర అవసరమైన వ్యక్తులతో ప్రత్యక్ష పంచుకోవాలనుకుంటున్నారు.
ఈ మరుగుదొడ్డి అన్ని వైపుల నుంచి మూసి ఉంటుంది. దీన్ని
తయారు చేసేందుకు రూ.25,000 ఖర్చు అయింది. దీని గురించి
ప్రత్యక్ష మాట్లాడుతూ, ‘‘ఆక్సిజన్ సాయంతో ఉన్న కరోనా రోగుల
కోసం ఈ మరుగుదొడ్డిని నిర్మించాను. దీన్ని వార్డు ల్లో పెట్టు కోవచ్చు.
ఈ మొబైల్ మరుగుదొడ్డి అచ్చం వీల్ ఛెయిర్ మాదిరి ఉంటుంది.
చాలా తేలికగా వాడుకోవచ్చు.”అని తెలిపారు.

రాష
్ట ్రంలో గిరిజన ప
్ర ాంతాలలో ఇళ
్ల
వద
్ద కే మందులను సరఫరా చేసిన
ఒడిశా మహిళ

ఒ

డిశా కంధమాల్ జిల్లా లోని మారుమూల ప్రాంతాలలో
నివసించే గిరిజనులకు మందులు సరఫరా చేయడం సవాలుతో
కూడుకున్న పెద్ద పనే. కానీ ప్రవాసిని బటాకర్ తన సంకల్పంతో ఇది
నిజం చేసి చూపించారు. ఎన్నో ఆటంకాలను, సవాళ్లను అధిగమించిన
ప్రవాసిని ఆ ప్రాంతాల్లో ని గిరిజన ప్రజలకు ఇళ్ల వద్దకే మందులను
సరఫరా చేశారు. పోషకాహార లోప రహితంగా గ్రామాలను మార్చే
ప్రాజెక్టులో ఈమె కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి 21
వేల గ్రామాలు లబ్ది పొందాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో ఆమె భాగస్వామ్యంపై
స్థా నిక ప్రజల నుంచి ప్రశంసలు కూడా వెల్లు వెత్తాయి. జీవిక సురక్ష
మంచాకు చెందిన హెల్త్ కిట్ ఇంటర్వెన్షన్ ప్రొగ్రామ్ కింద ఆమె
‘హెల్త్ యానిమేటర్’గా పనిచేస్తూనే, ప్రజలకు ఇళ్ల వద్దకే మందులు
సరఫరా చేసి, వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చాలని ప్రవాసిని
లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నారు. ఆరోగ్య సమస్యలపై ప్రజలకు అవగాహన
కల్పించేందుకు కూడా ఆమె ఒక మహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు.
గర్భస్రావం వల్ల తలెత్తే సమస్యలపై కూడా మహిళలకు అవగాహన
కల్పిస్తున్నారు.
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క్విజ్
కార్నర్

న్యూ ఇండియా సమాచార్ సంచికను చదివి సరియైన జవాబులు పెట్టండి..
1. ఎవరి జ్ఞాపకార్థం జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం
జరుపుతున్నారు?
ఎ) డాక్టర్. సి.వి రామన్
బి) డాక్టర్. హోమి జహంగీర్ భాభా
సి) డాక్టర్. బిధాన్ చంద్ర రాయ్
డి) డాక్టర్. ఎ.పి.జె అబ్దు ల్ కలాం
2. భారత్లో ఎన్ని అంకుర సంస్థలు గుర్తింపబడ్డా యి?
ఎ) 20 వేలు
బి) 30 వేలు
సి) 40 వేలు
డి) 50 వేలు
3. కోవిడ్ యుద్ధంలో పాల్గొంటున్న ముందు వరుస
ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం ఎంత మొత్తంలో బీమా
సౌకర్యంకల్పిస్తుంది?
ఎ) 15 లక్షలు
బి) 25 లక్షలు
సి) 40 లక్షలు
డి) 50 లక్షలు
4. 2019తో పోలిస్తే భారత్ లో ఎన్నిసార్లు ఆక్సిజన్
ఉత్పత్తి పెరిగింది?
ఎ) 2 సార్లు
బి) 5 సార్లు
సి) 10 సార్లు
డి) 20 సార్లు
5. భారత్ లో ఎన్ని గ్రామాలను డిజిటల్ గ్రామాలుగా
మారుస్తున్నారు?
ఎ) లక్ష గ్రామాలు
బి) 50 వేలు
సి) 2 లక్షలు
డి) 75 వేలు

6. 1000 రోజులలో ఎన్ని గ్రామాలను ఆప్టికల్ ఫైబర్ తో
అనుసంధించాలనుకుంటున్నారు?
ఎ) 6 లక్షలకు పైగా
బి) 3 లక్షలు
సి) 2 లక్షలు
డి) 5 లక్షలు
7. ఉమాంగ్ యాప్ పై ఎన్ని రకాల సేవలు, చెల్లింపు
సౌకర్యాలున్నాయి?
ఎ) 1980
బి) 1751
సి) 1458
డి) 2039
8. ఈ ఏడాది జూలై 1తో జి.ఎస్.టికి ఎన్ని ఏళ్లు ?
ఎ) 2
బి) 3
సి) 4
డి) 6
9) పెట్రల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ని కలపాలని ఏ ఏడాదిని
కొత్తగా లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నారు?
ఎ) 2022
బి) 2028
సి) 2025
డి) 2027
10) టోక్యో ఒలింపిక్స్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవబోతున్నాయి?
ఎ) జూలై 23
బి) జూలై 30
సి) ఆగస్ట్ 8
డి) ఆగస్ట్ 15

మీ సమాధానాలను ఈ-మెయిల్: response-nis@pib.gov.inకి పంపగలరు.
సమాధానాలు పంపిన మొదటి ఐదుగురి పేర
రి క వచ్చే సంచికలో ప
్ర చురిస్తా ము.
్ల ను ఈ పత్
40

న్యూ ఇండియా సమాచార్

జులై 1-15, 2021

మీడియా కార్నర్

నరేంద్ర మోదీ

ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న యోజనను
ఇప్పుడు దీపావళి వరకు పొడిగించాం. మహమ్మారి
ఉన్న ఈ సమయంలో పేద ప్రజల ప్రతి అవసరాన్ని
తీర్చేందుకు వారికి ప్రభుత్వం తోడుగా ఉంటుంది.
నవంబర్ నాటికి 80 కోట్ల మందికి పైగా పేద
ప్రజలకు ప్రతి నెలా ఉచితంగా ఆహార ధాన్యాలు
లభిస్తాయి.

నితిన్ గడ్కారీ

భారతమాల పరియోజన కింద కేరళ రాష్ట్రంలో
రూ. 2835.24 కోట్ల బడ్జెట్తో కొత్త ఎన్హెచ్
66పై(పాత ఎన్హెచ్47) కొల్లం బైపాస్నుంచి
కొట్టు కులంగర వరకు ఆరు వరసల రహదారిని
నిర్మించేందుకు ఆమోదమిచ్చాం.

రాజ్నాథ్ సింగ్
గత ఐదు–ఏడు సంవత్సరాలలో,
బిఆర్ఒ(సరిహద్దు రహదారుల సంస్థ)
అద్భుతమైన విజయాలు సాధించింది.
రోహ్తంగ్లో ‘అటల్ టన్నెల్’ వంటి ప్రపంచ
స్థా యి నిర్మాణ పనులు చేపట్ట ింది. కైలాస్ మానస
సరోవర్ యాత్రకు కొత్తగా నిర్మాణ మార్గం కూడా
ఏర్పాటు చేసింది. బీఆర్ఓ నిరంతరం సరికొత్త
రికార్డు లను సృష్టి స్తోంది.

నిర్మలా సీతారామన్

ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తోన్న ఇ–ఫైలింగ్ పోర్టల్
2.0ను గత రాత్రి 20:45 గంటలకు ప్రారంభించాం.
నేను కూడా నా TLలో సాంకేతిక సమస్యలను
ఎదుర్కొన్నాను. @infosys, @NandanNilekaniలు
నాణ్యమైన సేవలను అందించడంలో పన్ను
చెల్లింపుదారులను నిరాశపరచరని నేను ఆశిస్తున్నాను.
పన్ను చెల్లింపుదారులకు కంప్లియెన్స్ ను సులభతరం
చేయడమే మా ప్రధాన కర్తవ్యం.

అమిత్షా

భారత్లో రైల్వే కార్యకలాపాల్లో సురక్షితను, భద్రతను
పొందేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు
తీసుకుంది.
– దేశీయంగా ‘ట్రైన్ కొలిషన్ అవైడెన్స్ సిస్టమ్ (రైల్వే
తాకిడి నిరోధిత వ్యవస్థ)ను అభివృద్ధి చేసింది.
ప్రజా భద్రత కోసం భారతీయ రైల్వేకు 700 మెగా
హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లో 5 మెగాహెర్ట్జ్ స్పెక్ట్రమ్ను

కేటాయించింది.

రవి శంకర్ ప్రసాద్
సోషల్ మీడియా వేదికలు వినియోగదారుల
విషయంలో ముఖ్యంగా సున్నితమైన విషయాల్లో
సామాజిక, నైతిక బాధ్యత వహించాలి. ఈ కంపెనీల
రెండు రకాల ప్రమాణాలు ఆమోదయోగ్యం
కావు. ఎందుకంటే ఇతర దేశాలలో కూడా ఇవే
నిబంధనలను కంపెనీలు పాటిస్తున్నాయి. నా
ఇంటర్వ్యూ@EconomicsTimes @SurabhiA-ET
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జగన్నాథుని రథయాత్ర శుభ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ హార్దిక శుభాకాంక్షలు. భక్తి శ్రద్ధలతో
జరుపుకునే ఈ యాత్ర దేశ ప్రజలందరికీ సంతోషాన్ని, శ్రేయస్సును, ఆశీస్సులను, సంపూర్ణ
ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుంది. జై జగన్నాథ్!
– ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

