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ఎటువంటి సంక్షోభం నుంచి అయినా ప్రకృతి మాత్రమే మనకు రక్షణ ఇస్తుందని మనకు
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సంపాదకీయం

సాదర నమస్కారం,
ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి రెండో దశలో, దేశమంతా ఏకమై ఈ వైరస్ను అంతమొందించడానికి పోరాడుతోంది. ఇదే సమయంలో
అత్యంత అప్రమత్తతో కోవిడ్ క్రమశిక్షణ చర్యలను కూడా మనం పాటించాల్సి ఉంది. ఈ ప్రపంచ సంక్షోభంపై పోరాడుతున్న మనకు,
ప్రకృతి కూడా ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతోంది. ప్రకృతి, పర్యావరణం అనేవి ఎల్లప్పుడూ భారతీయుల జీవన విధానాల్లో ఎంతో ముఖ్యంగా
ఉంటూ వచ్చాయి. చెట్లు , జంతువుల పట్ల మనకున్న ఆరాధన, రుతువులు మారుతున్నప్పుడు మనం చేసుకునే పండుగలు, చుట్టూ
ఉన్న పరిసరాలతో సామరస్యంగా సాగే మన సంప్రదాయిక జీవన విధానం అన్నీ కూడా ప్రకృతితో మనం ఎంత మమేకమయ్యామో
తెలియజేస్తున్నాయి. మన సంస్కృతి ఎల్లప్పుడూ కూడా మనల్ని విశ్వమంతటిలో భాగమని బోధించింది తప్ప, ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థగా
ఎప్పుడూ పరిగణించలేదు.
గత ఏడాది కాలంగా కోవిడ్ మహమ్మారితో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కానీ, కోవిడ్ మహమ్మారి తొలి దశలో
అంటే గత ఏడాది, ప్రకృతి మనల్ని ఎన్నో విధాలుగా ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ సమయంలో, ప్రకృతికున్న గొప్ప వైవిధ్యాన్ని మనం దగ్గరి
నుండి గమనించగలిగాం. కాలుష్యం అనూహ్య రీతిలో తగ్గిపోయింది. ప్రజలు తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించారు.
నిర్మలమైన ఆకాశం, సర్వాంగ సుందరమైన పర్వతాలు, స్వచ్ఛమైన నదీ జలాలు వంటివన్నీ ప్రజలకు కనువిందు చేశాయి. ప్రకృతిని
పరిరక్షించాలనే విషయాన్ని ఈ సంక్షోభం మనకి నేర్పించింది.
ప్రకృతిలోని స్వచ్ఛమైన చిత్రాలు మన మనస్సులో ఒక సంకల్పానికి నాంది పలికాయి. ఈ కోవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో
కూడా మనం పర్యావరణానికి ఏం చేయగలమో తెలియజేశాయి. ప్రకృతితో సామరస్య పూర్వకమైన సంబంధాలను మనం తప్పనిసరిగా
పాటించాలని, ప్రతి ఏడాది జూన్ 5న ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. ఈ ఏడాది ఇతివృత్తం – పర్యావరణ
పునరుద్ధరణ - దెబ్బతిన్న మన పర్యావరణ వ్యవస్థలను మనమందరం కలిసి మళ్లీ పునరుద్ధరించి కోలుకునేలా చేయాలి.
గత కొన్నేళ్లు గా, కేంద్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ విషయంలో సమతుల్యత సాధించింది. ఇంధన ఉత్పత్తికి
ప్రత్యామ్నాయ మార్గా లు, అడవులు, జంతువుల పరిరక్షణ వంటి వాటిని కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల్లో మనం చూడవచ్చు. కర్బన ఉద్గా రాలను
తగ్గించేందుకు మన దేశం తీసుకుంటున్న చర్యలను ప్రపంచమంతా కొనియాడింది. ఈ విషయంలో భారత్ ముందంజలో ఉంది. ఈ
సంక్షోభ సమయంలో, ప్రకృతి, పర్యావరణ ప్రాముఖ్యతను, దేశం అమలు చేస్తున్న చర్యలను వివరిస్తూ ఈ సంచిక పతాక శీర్షికను
అందిస్తున్నాం.
అదే విధంగా సంక్షోభాలతో పోరాడేందుకు సిద్ధమై ఉండటం, ఎంఎస్ఎంఇ లను విజేతలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు చేపట్టిన
కార్యక్రమాలు, బాల కార్మికులను నిర్మూలించేందుకు కేంద్రం చేపడుతున్న చర్యలు, అస్సాం ఆధునీకరణకు మూలమైన వ్యక్తి గోపినాథ్
బార్దోలాయి జీవిత విశేషాలు ఈ సంక్షోభ సమయంలో మనకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నాయి.
ఆరోగ్యంగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి, మాకు ఎల్లవేళలా సలహాలు అందిస్తూ ఉండండి.
అడ్రస్

: బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
సెకండ్ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ – 110003

e-mail : response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భట్నాగర్)
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మెయిల్ బాక్స్

నేను ఇటీవలే ఎన్ఐఎస్ (న్యూ ఇండియా సమాచార్) తాజా సంచికను
పొందాను. ఆంగ్లంతో పాటు పలు భారతీయ భాషల్లో ఎన్ఐఎస్ను
అందిస్తున్నందుకు నా హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు. పలు భాషలకు
చెందిన ఈ సంచికలను చదవాలని నాలో ఆసక్తి వచ్చిన తర్వాత,
రోజుకు ఒక వెర్షన్ను అయినా చదవాలని నేను ఒక చిన్న సమయ
పట్టిక వేసుకున్నాను. అన్ని సంచికలను చదవడంలో నేను చాలా
సంతృప్తికరంగా ఉన్నాను, అన్ని భాషలను నేను చదవగలను. దీంతో
కేవలం నా పదజాలంపై మరింత జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడమే గాక,
ఈ భాషల ప్రస్తుత శైలిని, దాని వాడకాన్ని కూడా తెలుసుకుంటున్నాను.
గతంలో నేను ఈ సంచిక ఒకటి లేదా రెండింటిని పొందలేకపోయాను.
కానీ, నాకు లభించిన సంచికల్లో ఉన్న సమాచారాన్ని చదవడంలో నేను
చాలా సంతృప్తిగా భావించాను.
భవిష్యత్లో కూడా ఈ పత్రిక తదుపరి సంచికలను నేను పొందుతానని
భావిస్తున్నా. తాజా విషయాలను అందిస్తూ మాకు జ్ఞానోదయం
కల్పిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.
కిశోర్ షేవే

kishor.shevde@gmail.com

డిజిటల్ కేలెండర్

భారత ప
్ర భుత్వ డిజిటల్ కేలెండర్,
ై డరీ అధికారిక సెలవు దినాలు,
పలు ముఖ్యై మన తేదీలతో పాటు
వివిధ పథకాలు, సంఘటనలు,
ప
్ర చురణలకు సంబంధించిన
తాజా సమాచారం అందిస్తా యి.

దీన్ని గూగుల్ లేప్ స్
టో ర్, ఐఒఎస్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు..
Google Play Store link

iOS link

https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

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

నేను ఒక విద్యార్థిని. ఆంగ్ల భాషకు చెందిన వెర్షన్ను గత మూడు
సంచికల నుంచి చదవడం ప్రారంభించాను. ఈ డిజిటల్ పత్రిక
నాకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని నేను గుర్తించాను. ఆకట్టు కునే
విధానంలో ఆంగ్లాన్ని రాయడం, పరిమిత పదాల్లో వాస్తవమైన వార్తలను
అందించడం, ఇంధనం, సమాచారం, చరిత్ర, సంస్కృతి వంటి అన్ని
విభాగాలకు చెందిన సమాచారం, ప్రభుత్వం చేపట్టే కొత్త పథకాలు,
సమాజం, వ్యక్తిత్వంపై కథలు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటున్నాయి.
మే 1 నుంచి నేను ఈ సంచిక కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. ఈ
అద్భుతమైన పత్రికను రూపొందిస్తున్న అందరికీ నేను నా శుభాకాంక్షలు
తెలియజేస్తున్నాను.
దీపక్ కుమార్

dmaurya.dk@gmail.com

నా ఈ-మెయిల్కు వచ్చే న్యూ ఇండియా సమాచార్ పత్రికను ప్రతిసారి
నేను పూర్తిగా చదువుతున్నాను. తీవ్ర ప్రతికూల అంశాలు, అపఖ్యాతితో
నిండిపోయిన ఇటీవల ఈ సమయంలో, దేశంలో చేపట్టే పలు అభివృద్ధి
ప్రాజెక్టుల గురించి అందిస్తూ ఈ పత్రిక సరికొత్తదనాన్ని విరజిల్లుతోంది.
సమాచార్ద్వారా వీటి గురించి తెలుసుకోవడం, ఈ పత్రికలో అందించే
అంశాలు నాకెంతో గర్వకారణంగా అనిపించాయి.
ఈ పత్రికను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకుని, జాగ్రత్తగా చదవాలని దేశంలో
ఉన్న ప్రతి ఒక్క పౌరునికి నేను సూచిస్తున్నా.
రమాకాంత్ తివారి

tattvavit.trigunateet@gmail.com

కేంద్ర ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలను అందిస్తూ సమాచార,
ప్రసారాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రచురిస్తున్న ‘న్యూ ఇండియా సమాచార్’
తాజా సంచికను నేను పొందాను. ఇది చాలా ఆకర్షణీయమైన,
సమర్థవంతమైన నివేదికగా ఉంది. నేను ఈ పత్రికను చదువుతున్న
సమయంలో, ప్రభుత్వం చేపట్టే చాలా సంక్షేమ పథకాల గురించి
తెలుసుకున్నాను. వీటి గురించి చాలా మంది ప్రజలకు తెలియదు.
క్షేత్రస్థా యిలో ఈ పథకాల ప్రయోజనాలను గ్రామీణ ప్రజలకు
మనం తెలియజేయాల్సి ఉంది. హార్డ్కాపీ పంపించగలరని నేను
విన్నవించుకుంటున్నాను. దీంతో ఈ పథకాల గురించి ప్రజల్లో
అవగాహన కల్పించడానికి, మా ప్రాంతంలో ఈ సమాచారం
తెలియజేసేందుకు నా వంతుగా నేను కాస్త కృషి చేసేందుకు ఇది
సాయపడుతుంది. త్వరలోనే మీరు హార్డ్కాపీ పంపుతారని నేను
ఆశిస్తున్నాను.
రేణుక జగ్దీప్ సింగ్

singh.renukajs@gmail.com

https://goicalendar.gov.in/
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సంక్షిప్త వార్తలు

2020–21లో 65 శాతం పెరిగిన
పప్పు దినుసుల ఉత్పత్ తి

వ్య

వసాయానికి, రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం
అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో, పప్పు
దినుసుల ఉత్పత్తి 2020–21లో 65 శాతం
పెరిగి 24.42 మెట్రిక్ టన్నులకు చేరుకుంది. రైతులకు
నాణ్యత గల విత్తనాలను అందించడంతో వీటి ఉత్పాదకత,
ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరిగాయి. రైతులకు నాణ్యమైన
విత్తనాలను అందించేందుకు 2016–17లో 24 రాష్ట్రాల్లో
150 పప్పు దినుసుల విత్తన కేంద్రాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు
చేసింది. ఈ కేంద్రాలను కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు, రాష్ట్ర
వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఐసిఎఆర్ సంస్థలతో
అనుసంధానించింది. అంతేకాక పప్పు దినుసుల కోసం
11 రాష్ట్రాల్లో 119 రైతు ఉత్పత్తి సంస్థలను(ఎఫ్పిఒ లను)

కోవిడ్–19 మహమ్మారిపై పోరుకు గ్రామ
పంచాయతీలకు రూ. 8,924 కోట్లు విడుదల

గ్రా

మీణ స్థా నిక సంస్థలకు(ఆర్ఎల్బిలు) ఆర్థిక సాయంగా
25 రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ రూ. 8,923.8
కోట్ల నిధులను విడుదల చేసింది. కేంద్రం అందించిన ఈ ఆర్థిక
సాయాన్నిఆర్ఎల్బి లు కోవిడ్–19 మహమ్మారిని అరికట్టేందుకు
అవసరమైన అన్ని రకాల నివారణ, ఉపశమన చర్యల కోసం
వెచ్చించనున్నాయి. మూడంచెలుగా ఉన్న స్థా నిక పాలక సంస్థలకు అంటే
గ్రామీణ, బ్లా క్, జిల్లా లకు ఈ సాయాన్ని ఆర్థిక శాఖ అందించింది. 15వ
ఆర్థిక సంఘం సిఫారసుల మేరకు, కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలి విడతగా ఈ
ఆర్థిక సాయాన్ని జూన్ 2021లోనే రాష్ట్రాలకు విడుదల చేసింది. దేశంలో
తీవ్రంగా వ్యాపించిన కోవిడ్–19 పరిస్థితులను, పంచాయతీ రాజ్
మంత్రిత్వ శాఖ సిఫారసులను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ
శాఖ ఈ నిధులను అనుకున్న సమయం కంటే ముందే విడుదల చేయాలని
నిర్ణయించింది. అదే విధంగా, ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా, కేంద్రం పలు
ఇతర షరతులకు కూడా మినహాయింపు ఇచ్చింది.
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ఏర్పాటు చేసింది. జాతీయ ఆహార భద్రతా మిషన్ కింద,
644 జిల్లా లను పప్పు దినుసుల కార్యక్రమంలో చేర్చారు.
ప్రస్తుతం పప్పు దినుసుల ఉత్పత్తిలో స్వావలంబన
సాధించడం లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 2021 ఖరీఫ్
పంట కోసం ఒక వ్యూహాన్ని రూపొందించింది. దీని కింద,
దేశవ్యాప్తంగా 4.05 లక్షల హెక్టా ర్లకు రూ. 82.01 కోట్ల
విలువైన 20 లక్షలకు పైగా విత్తనాల చిన్న ప్యాకెట్ల ను (మినీ
కిట్ల ను) అందిస్తోంది. భారత్ పప్పు దినుసుల దిగుమతులను
తగ్గించుకుని, ఉత్పత్తిలో స్వావలంబన సాధించేందుకు ఈ
ప్రత్యేక కార్యక్రమం సాయం చేయనుంది. కందిపప్పు, పెసర
పప్పు, మినుముల ఉత్పత్తిని, ఉత్పాదకతను గణనీయంగా
పెంచనుంది.

జూన్నుండి తప్పనిసరిగా దివ్యాంగులకు
ఆన్లన్
ై ధ్రువీకరణ

సు

మారు 2.5 కోట్ల మంది దివ్యాంగుల జీవనాన్ని సులభతరం
చేసేందుకు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది జూన్ 1 నుండి యుడిఐడి
పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్ విధానంలోనే దివ్యాంగుల ధ్రువీకరణను జారీ
చేయడాన్ని తప్పనిసరి చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే దివ్యాంగుల
కోసం ‘సుగమ్య భారత్ అభియాన్’ను చేపట్టింది. ఇది పర్యావరణం,
రవాణా రంగం, సమాచారం, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను వీరికి చేరువ
చేయడంపై దృష్టి పెట్టింది. ఉద్యోగాలు, ఉన్నత విద్యలో దివ్యాంగులకు
రిజర్వేషన్ కోటాను కూడా పెంచారు. ప్రధాని వీరిని ‘దివ్యాంగ్’
అని సంబోధించడంతో సమాజానికి వీరిపట్ల ఉన్న చిన్నచూపును
తొలగించారు. యుడిఐడి పోర్టల్(www.swavlambancard.gov.in)
పై పని చేసేందుకు అన్ని రాష్ట్రాల, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన
సంబంధిత అధికారులకు శిక్షణ ఇచ్చింది.

సైన్యంలో చేరిన మహిళా సైనిక పోలీసుల
మొదటి బృందం..

బెం

గళూరులోని ‘కాప్స్ ఆఫ్ మిలటరీ పోలీసు సెంటర్
అండ్ స్కూల్’లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న 83 మంది
మహిళా సైనికుల మొదటి బృందాన్ని, సైనిక పోలీసులుగా భారత
సైన్యం చేర్చుకుంది. 61 వారాల పాటు విజయవంతంగా శిక్షణ పూర్తి
చేసుకున్న తర్వాత వారిని సైనిక పోలీసులుగా చేర్చుకుంది. సైనిక
పోలీసులుగా వీరు అన్ని రకాల పోలీసు విధులను నిర్వర్తించాల్సి
ఉంటుంది. సైనికులు ఎలాంటి ఉల్లంఘనకు పాల్పడకుండా కూడా
వీరు నిరోధించాల్సి ఉంటుంది. యుద్ధ సమయంలో, అన్ని రకాల
కార్యకలాపాలను సైనిక పోలీసులు చూసుకుంటారు. 2017లో
మహిళలను సైనికులుగా, పోలీసులుగా చేర్చుకోవాలని భారత సైన్యం
నిర్ణయించింది. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 2019లో 101 మంది మహిళలను
సైనిక పోలీసులుగా ఎంపిక చేసింది. 2030 నాటికి కాప్స్ సైనిక
పోలీసులుగా 1,700 మంది మహిళా సైనికులను చేర్చుకుని క్రమంగా
భారత సైన్యంలో మహిళలు ముఖ్య పాత్ర పోషించేలా ప్రయత్నిస్తోంది.

ఓ

గ్రామీణ, సెమీ–అర్బన్, పట్ట ణ ప్రాంతాలలో
5జీ ప్రయోగాలు..
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జీ టెక్నాలజీ వినియోగం, అప్లికేషన్లకు సంబంధించి
ప్రయోగాత్మక పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు టెలికాం
సేవా సంస్థలకు టెలికమ్యూనికేషన్స్ శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది.
5జీ టెక్నాలజీ ప్రయోగాలను పట్ట ణ ప్రాంతాలతో పాటు,
గ్రామీణ, చిన్న చిన్న పట్ట ణ ప్రాంతాలలో కూడా చేపట్టా లని
టెలికాం సేవా సంస్థలను ఆదేశించింది. దీంతో 5జీ టెక్నాలజీ
ప్రయోజనాలు దేశమంతటా విస్తరిస్తాయని చెప్పింది. డేటా
డౌన్లోడ్ రేట్ల లో 4జీ కంటే పది రెట్లు ఎక్కువగా మెరుగైన
వాడక అనుభవాన్ని 5జీ టెక్నాలజీ అందించనుందని
అంచనాలున్నాయి. మూడు రెట్లు ఎక్కువ స్పెక్ట్రమ్ సామర్థ్యం,
ఇండస్ట్రీ 4.0 అప్లికేషన్లను తక్కువ సమయంలో అందించే
వీలు.. 5జీ టెక్నాలజీ ద్వారా సాధ్యం కానుంది.

ఒసిఐ కార్
డు ల పునఃజారీ ప
రి య సరళతరం..
్ర క్

వర్ సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా(ఒసిఐ) కార్డు లను
పునః జారీ చేసే ప్రక్రియను కేంద్ర ప్రభుత్వం సరళతరం
చేసింది. ఇప్పటి వరకు 37.72 లక్షల ఒసిఐ కార్డు లను కేంద్ర
ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. ప్రస్తుతమున్న చట్టం ప్రకారం,
భారతీయ మూలాలున్న విదేశీయులు లేదా
భారతీయ పౌరునికి చెందిన విదేశీ భాగస్వామి
లేదా ఒసిఐ కార్డు దారుని విదేశీ భాగస్వామి
ఒసిఐ కార్డు దారిగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఇతర
విదేశీయులకు అందుబాటులో లేని అనేక రకాల
ప్రయోజనాలను పొందేందుకు, భారత్కు వచ్చి నివసించేందుకు
ఒసిఐ కార్డు ఒక జీవిత కాలపు వీసా. ప్రస్తుతం ఒసిఐ కార్డు ను

20 ఏళ్ల లోపు వారు కొత్త పాస్పోర్టు ను పొందిన ప్రతిసారీ
లేదా 50 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ముఖాల్లో వయసు రీత్యా
మార్పులు వస్తోన్న నేపథ్యంలో తిరిగి జారీ చేయాల్సి వస్తుంది.
కానీ, ఈ నిబంధనను కేంద్ర ప్రభుత్వం సరళతరం చేసింది.
20 ఏళ్లు రాకముందే ఒసిఐ కార్డు దారునిగా
నమోదు చేసుకుంటే, 20 ఏళ్లు వచ్చిన తర్వాత
కొత్త పాస్పోర్టు ను పొందిన సమయంలో ఆమె
లేదా అతని యుక్త వయసులో వచ్చిన ముఖ
మార్పులకు అనుగుణంగా ఒసిఐ కార్డు ను తిరిగి
జారీ చేస్తారు. ఇకపై 20 ఏళ్ల తర్వాత ఈ కార్డు ను మళ్లీ తిరిగి
జారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
n
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వ్యక్తిత్వం

గోపినాథ్ బార్దోలాయి

ఆధునిక అస్సాం 
పితామహుడు

జననం – జూన్ 6, 1890 | మరణం – ఆగస్ట్ 5, 1950
గోపినాథ్ బార్దోలాయిది విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం. ఆయన న్యాయవాదిగా, ఉపాధ్యాయుడిగా, సామాజిక కార్యకర్తగా,
స్వాతంత్ర పోరాట యోధునిగా, రాజకీయ వేత్తగా బార్దోలాయి పలు బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. చైనా, తూర్పు
పాకిస్తాన్కు వ్యతిరేకంగా అస్సాం సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడటానికి ఈయన కృషి చేశారు. ఈ కృషి ఫలితంగానే
నేడు అస్సాం భారత్భూభాగంలో భాగమైంది. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసేందుకు ఎంతో శ్రమించిన ఆయన,
ఆధునిక అస్సాంకు పితామహుడిగా నిలిచారు.
తంత్య్రాన్ని సాధించడానికి పోరాడిన ఎంతో మంది ప్రతిపక్షంలో ఉండేందుకే మొగ్గు చూపారు. అయితే, 1938లో ప్రభుత్వం
మహోన్నతమైన వ్యక్తులకు సుదీర్ఘకాలం తరువాత ప్రభుత్వ పడిపోయినప్పుడు, ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు.
గుర్తింపు లభించింది. గోపినాథ్ బార్దోలాయి అస్సాం నాగాన్లోని రాహలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో, మహాత్మగాంధీ పిలుపు మేరకు
జూన్ 6, 1890లో జన్మించారు. ‘ఆధునిక అస్సాం రూపశిల్పి’గా ఆయన రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వారు ఆయన్ను అరెస్ట్
ఆయన పేరు గాంచారు. బార్దోలాయి తన 12 ఏళ్ల వయసులోనే తల్లిని చేసి జైలుకి పంపించారు. కానీ, అనారోగ్య కారణాలతో స్వల్ప కాలంలోనే
పోగొట్టు కున్నారు. గౌహతిలో తన ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించిన ఆయన, బార్దో లాయి జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు.
ఆగస్టు 1942లో ‘క్విట్
కోల్కతాలో మాస్టర్స్, బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీని
ఇండియా’ ఉద్యమం తర్వాత బ్రిటీష్
పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత తిరిగి అస్సాంకు
అటల్ బిహారి వాజ్పేయి ప్రధాన మంత్రిగా
ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ను అక్రమమైనదిగా
వచ్చారు. తొలుత స్థా నికంగా ఉండే ఒక
ఉన్నప్పుడు బార్దోలాయికి ఆయన
ప్రకటించి, బార్దో లాయితో సహా కాంగ్రెస్
పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా పని
మరణానంతరం 1999లో భారత రత్న’
ప్రదానం చేశారు.
నేతలందరిన్నీ అరెస్టు చేసింది. అయినప్పటికీ
చేశారు. ఆ తర్వాత న్యాయ విద్యను సాధన
2002లో పార్లమెంట్లో బార్దోలాయి
ఆ తర్వాత జరిగిన 1946 ఎన్నికల్లో
చేశారు. 1917లో దేశం స్వాతంత్య్రం
విగ్రహాన్ని
రాష్ట్రపతి
ఎపిజె
అబ్
దు
ల్
కలాం
గెలవడంతో అస్సాం ముఖ్యమంత్రిగా
కోసం పోరాటం జరుగుతున్న సమయంలో,
ఆవిష్కరించారు.
బార్దో లాయి మరోసారి బాధ్యతలు చేపట్టారు.
మహాత్మా గాంధీ ఆదేశాల మేరకు యువత
ఆ సమయంలోనే బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం ‘కేబినెట్
కూడా దేశ స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో
మిషన్’తో భారత్ కు వచ్చింది. మూడు
చేరడం ప్రారంభించింది. బ్రిటిష్ పాలనలో
అస్సాం, ఈశాన్య ప్రాంతం తీవ్ర నరకయాతన ఎదుర్కొంటుండటంతో, భిన్న వర్గా లుగా రాష్ట్రాలను విడగొట్టా లని పథకం వేసింది. దేశాన్ని మత
బార్దో లాయి కూడా తన న్యాయ విద్యాభాసం పక్కన పెట్టేసి, సహాయ ప్రాతిపదికన విభజించాలని చూసింది. బెంగాల్ను, అస్సాంను ఒకే
నిరాకరణోద్యమంలో చేరారు. ఈ సమయంలో అస్సాం రాష్ట్రమంతటా వర్గంగా విభజించింది. అంటే, బెంగాల్తో పోలిస్తే అస్సాం ప్రతినిధులు
తిరిగిన బార్దో లాయికి మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. 1922లో భారత జాతీయ తక్కువగా ఉండేలా పథకాలు రచించింది. కానీ, ఈ పథకాన్ని బార్దోలాయి
కాంగ్రెస్ను ఆధారంగా చేసుకుని, దాని ఆధ్వర్యంలో అస్సాం కాంగ్రెస్ను తిరస్కరించారు. ఆ విధంగా చేస్తే అస్సాం తన ఉనికిని కోల్పోతుందని
ఏర్పాటు చేశారు బార్దోలాయి. ‘చౌరీ–చౌరా’ సంఘటన తర్వాత సహాయ వాదించారు. అలా తూర్పు పాకిస్తాన్ బారిన పడకుండా అస్సాంను ఆయన
నిరాకరణోద్యమాన్ని నిలిపివేయడంతో, బార్దోలాయి మళ్లీ న్యాయ విద్యను కాపాడారు. అస్సాం మెడికల్ కాలేజీని, అస్సాం హైకోర్టును, గౌహతి
అభ్యసించడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత 1932లో గౌహతి మున్సిపల్ యూనివర్సిటీని, అస్సాం వెటర్నరీ కాలేజీని స్థాపించడంలో బార్దోలాయి
బోర్డు కు ఛైర్మన్ అయ్యారు. 1935లో అస్సాంలో ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు, పాత్ర కీలకం. బార్దో లాయి అస్సాం ప్రజల మన్ననలు పొందారు. ఆయన
బార్దో లాయి నేతృత్వం వహించే కాంగ్రెస్ అధిక సంఖ్యాబలాన్ని(మెజార్టీని) సేవలను గుర్తించిన అప్పటి అస్సాం గవర్నర్ జయరాం దాస్ దౌలత్రామ్
సాధించింది. అయితే బార్దోలాయి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయకుండా, అతనికి ‘లోక్ప్రియ’ అనే బిరుదును ప్రదానం చేశారు. n

స్వా
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ై రతులకు సాధికారత
కోవిడ్ సమయంలో
అందుబాటులో అవకాశాలు

కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో తీవ్ర ప్రతికూల పరిస్థి తులను
ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, దేశంలోని ర ైతులు వ్యవసాయం, ఉద్యానవనం
పంటలలో రికార్డు స్థా యిలో ఉత్పత్తి సాధించారు. ప్రభుత్వం కూడా ప్రతి
సంవత్సరం కనీస మద్ద తు ధర (ఎంఎస్పి) వద్ద చేపట్టే కొనుగోళ్లలో
సరికొత్త సేకరణ రికార్డులను నమోదు చేస్తూ ర ైతులకు సాయంగా
నిలుస్తోంది. ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (పిఎం–కిసాన్) పథకం
కింద 8వ విడత నిధులను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మే 14న విడుదల
చేశారు. 9.5 కోట్ల మంది ర ైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో కి నేరుగా రూ. 20,000
కోట్ల కు ప ైగా నగదును జమ చేశారు.

ఆం

ధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఎన్. వేణురామ తన బంజరు భూమిని సాగు చేయగల
స్థా యికి తీసుకొచ్చారు. అలాగే వున్నావోకి చెందిన అరవింద్ నిషాద్
వ్యవసాయ విభాగం నుంచి సేంద్రీయ వ్యవసాయం ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నారు.
అండమాన్, నికోబార్కు చెందిన పాట్రిక్ అనే రైతు, ఆయన మొత్తం కుటుంబం కూడా
సేంద్రీయ వ్యవసాయం వైపుకి మరలింది. అలాగే, ఈశాన్యాన్ని సేంద్రీయ ఉత్పత్తికి
కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు వ్యవసాయంలోనూ, తన ఎఫ్పిఒ అనుభవాలను
రివ్స్టర్ ఖార్మూన్పూర్ ఇతర రైతులతో పంచుకున్నారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీతో
ప్రత్యక్షంగా జరిపిన సంభాషణలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ రైతులు తమ తమ అనుభవాలను
పంచుకున్నారు. మొట్టమొదటిసారి పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన రైతులు కూడా ఈ పథకం
వల్ల లబ్ధి పొందారు. రైతులతో సంభాషణలను చేపట్టడమే కాకుండా, ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ ఈ కరోనా మహమ్మారి సమయంలో వారికి కాస్త విరామాన్ని ఇచ్చేందుకు
కూడా పలు చర్యలను తీసుకున్నారు.
ప్రధాని ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు:
కోవిడ్ మహమ్మారి వల్ల కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుల రుణ చెల్లింపులను, పునరుద్ధరణ
(రెన్యూవల్) తుది గడువును కేంద్ర ప్రభుత్వం పొడిగించింది.
దేశంలో రైతుల ఇబ్బందులకు పరిష్కారాలను కనుగొనేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు
రకాల చర్యలను తీసుకుంటోంది. సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం కూడా
ఈ చర్యల్లో భాగమే. దీంతో దేశంలో వ్యవసాయానికి మరింత సహకారం అందనుంది.
డిబిటి పథకం కింద పంజాబ్, హర్యానాకు చెందిన లక్షల మంది రైతులు
మొట్టమొదటిసారి లబ్ధి పొందారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు
సుమారు 10 శాతం ఎక్కువ గోధుమలను ఎంఎస్పి పై కొనుగోలు చేసింది కేంద్ర
ప్రభుత్వం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం గోధుమలు కొనుగోలుకు ఇప్పటి వరకు రూ.58,000 కోట్ల ను రైతుల
ఖాతాల్లో కి నేరుగా బదిలీ చేసింది. ఇప్పుడు రైతులు తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తికి చెందిన
చెల్లింపుల విషయంలో ఎక్కువ కాలం వేచిచూడాల్సిన అవసరం లేదు. పిఎం–కిసాన్
పథకం వల్ల ముఖ్యంగా చిన్న, సన్న కారు రైతులు ఎక్కువగా లబ్ధి పొందుతున్నారు. n
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ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందడానికి
పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన (పిఎం కిసాన్)
పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 1, 2018 నుంచి
అమలు చేస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 11 కోట్ల మంది
రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో కి రూ.1,35,000 కోట్ల ను
బదిలీ చేసింది.
ఈ పథకం ద్వారా రైతులెవరైనా లబ్ధి పొందవచ్చు
ఈ పథకంలో నమోదు అవ్వడం కోసం, పిఎం
కిసాన్ పోర్టలుపై ‘ఫార్మర్ కార్నర్’ అనే దానిని
ఏర్పాటుచేసింది. సాధారణ సేవా కేంద్రాల (సిఎస్సిల)
వద్దకు వెళ్లి లేదా పిఎం కిసాన్ మొబైల్ యాప్
ద్వారానైనా రైతులు దీనిలో నమోదు కావచ్చు.
సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నియమించిన పట్వారీ/
రెవెన్యూ అధికారి/నోడల్ అధికారి(పిఎం కిసాన్)ని
కూడా అర్హులైన రైతులు సంప్రదించవచ్చు.
డిబిటి ద్వారా అర్హులైన పిఎం కిసాన్
లబ్ధిదారులకు నేరుగా వారి బ్యాంక్ ఖాతాల్లో కి నగదు
ప్రయోజనాలను బదిలీ చేస్తున్నారు.
ఈ పథకం కేవలం ఇబ్బందుల్లో ఉన్న రైతులకు
అదనపు ఆదాయాలను చేకూర్చడమే గాక, పంట
చేతికి వచ్చే ముందు రైతుల ఇతర అవసరాలను
తీరుస్తోంది.
ఈ పథకం కింద, ప్రభుత్వం అర్హులైన రైతులకు
ప్రతి నాలుగు నెలకు మూడు విడతల్లో ఏడాదికి రూ.
6,000ను ఇస్తోంది.
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Warకోవిడ్–19పై
Againstయుద్ధం
Covid -19

కోవిడ్  రెండో
దశకు కళ్ళెం

ై నా
ఏ పరిస్
థి తిన
ఎదుర్కొనేందుకు
సిద
్ ధం
కోవిడ్ రెండో దశ జీవితాలను అతలాకుతలం చేస్తున్నప్పటికీ, అనేక స్ఫూర్తిదాయకమైన
ఆశావహ అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో
యుద్ధ ప్రాతిపదికన కోవిడ్ కట్టడికి చర్యలు తీసుకుంటూ దీర్ఘకాలిక వైద్య సదుపాయాలను
మెరుగు పరుస్తోంది.

కో

విడ్ పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు సుఖ్దీప్పుట్టి కేవలం 20
రోజులు మాత్రమే. ఈ వ్యాధి నుంచి కోలుకునేందుకు
సుఖ్దీప్కు 10 రోజుల సమయం పట్టింది. అన్ని రకాల
పరీక్షల అనంతరం మే 7న జలంధర్లోని పంజాబ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్
మెడికల్ సైన్సస్ (పిఐఎంఎస్) నుంచి ఇంటికి పంపించారు. ఆ బాబు
తల్లిదండ్రులు ఇద్దరికీ కరోనా నెగిటివ్ వచ్చింది. ‘‘మా బాబుకు
కరోనా పాజిటివ్ అని తెలియగానే మేము చాలా అధైర్యపడ్డాం ” అని
బాబు తండ్రి గుర్దీప్ సింగ్ చెప్పారు.
“దేవుడు మా ప్రార్థనలు విన్నారు. ఆసుపత్రి వర్గా లు 24/7 గంటల
పాటు చేపట్టిన పర్యవేక్షణ, మంచి వైద్య సౌకర్యాల ఫలితంగానే మా
బాబు కరోనా నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్నాడు.” అని మధ్య తరగతి
కుటుంబానికి చెందిన సింగ్ తెలిపారు. సుఖ్దీప్ తల్లి సందీప్ కౌర్ తన
కొడుకును రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని ఎంతో సంబరపడిపోయారు.
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ఆమె కళ్లు ఆనందబాష్పాలతో నిండిపోయాయి. “వాహే గురూజీ
దయతో నా మనువడు పూర్తిగా కోలుకుని ఇంటికి వచ్చాడు. వైద్యులు
ఎంతో శ్రద్ధతో నా మనవడికి చికిత్స చేశారు” అని బాబు అమ్మమ్మ
చెప్పారు. బాబు కుటుంబమే కాక, ఆ బాబును శ్రద్ధగా చూసుకున్న
నర్సింగ్ స్టా ఫ్ కూడా ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పుట్టిన 20
రోజుల్లో నే కరోనా రావడంతో బాబుకు తల్లి పాలు ఇచ్చే అవకాశం
కూడా లేదు. దీంతో ప్రతి రోజూ చెంచాతో బాబుకు పాలుపట్టేవారు.
“అత్యధిక జ్వరం, మూర్ఛతో బాబును ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు.
ఈ పిల్లా డి కేసు మాకు చాలా సవాలుగా, క్లిష్టమైందిగా నిలిచింది.
బాబు తల్లిదండ్రులకు ధైర్యం చెప్పడం కూడా మాకు చాలా
కష్టమైంది. కానీ తర్వాత వారు మాకెంతో సహకరించారు” అని
బాబును పర్యవేక్షించిన పిల్లల వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ జతీందర్
సింగ్ తెలిపారు.

18 ఏళ్ల నుంచి 44 ఏళ్ల వారికి టీకా వేసే నమోదు కార్యక్రమం
ప్రారంభమైనప్పుడు, దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా గ్రామీణ
ప్రాంతాల్లో ప్రజలు టీకా స్లా ట్లు బుక్ చేసుకోవడంలో ఇబ్బందులు
పడ్డారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కోవిన్ యాప్ కేవలం ఆంగ్ల భాషలోనే
అందుబాటులో ఉండటంతో, ప్రాంతీయ భాషలు మాట్లాడే వారు
సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. కొన్ని కేసుల్లో సాంకేతికతపై అంతగా
అవగాహన లేకపోవడంతో టీకా వేయించుకునేందుకు ప్రజలు
తమకు తాముగా నమోదు చేసుకోలేకపోయారు. ఈ సమస్యలను
గుర్తించిన కొంతమంది పౌరులు టీకా నమోదు ప్రక్రియలో
ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి సాయం చేశారు. కేరళలో
గ్రోసరీ దుకాణాల యజమానులు, విద్యార్థు లు ముందుకు వచ్చి
ప్రజలకు సాయంగా నిలిచారు. ఆజీవిక బ్యూరో, ట్రాన్స్ ఫామ్
రూరల్ ఇండియా (గ్రామీణ భారతాన్ని మార్చండి) వంటి ఎన్జిఒలు
కూడా చురుకుగా పాల్గొని టీకా నమోదులో ప్రజలకు అండగా
నిలిచాయి. కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్న చాలా కేసుల్లో , నవజాతి
రోజూవారీ కరోనా బారిన పడే వారి సంఖ్య
తగ్
గు తోంది. అదేవిధంగా కోలుకునే వారి సంఖ్య
కూడా పెరుగుతోంది. కోలుకునే వారి రేటు
పెరుగుతుండటంతో, భారత్ కోవిడ్-19 కీలక
స్థా యిలను దాటిందని సంకేతాలిస
్త ోంది.
శిశువులు, 100 ఏళ్లు పైబడిన వయో వృద్ధు లున్నారు. కోలుకున్నవారి
రేటును పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, కరోనా రెండో దశను భారత్
సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటోందని తెలుస్తోంది. కరోనా మహమ్మారి
మొదటి దశలో కూడా భారత్ ఇంతే సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంది.
వైద్య సదుపాయాలను పెంచడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యుద్ధ
ప్రాతిపదికన పని చేస్తోంది. వైద్య రంగంలోని నిపుణులు, పరిశ్రమలు,
ఫార్మా కంపెనీల ప్రతినిధులు, వైద్యులు, సంబంధిత అధికారులు,
రాష్ట్రాల ప్రతినిధులతో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎప్పటికప్పుడూ
సంప్రదింపులు జరుపుతూ తరుచుగా సంభాషిస్తున్నారు. కోవిడ్
ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం భారత సైన్యం సహకారాన్ని
కూడా తీసుకుంటోంది.
కరోనాకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాత్మక యుద్ధానికి భారత్
సిద్ధం..
కరోనా రెండో దశ నేపథ్యంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల
సాయంతో కరోనాకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాత్మక యుద్ధా నికి

ప
థి తిని
్ర తిరోజూ పరిస్
స్వయంగా సమీక్షిస్తు న్న  
ప
్ర ధాన మంత్
రి

రాష్ట్రాల్లో ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధించిన మౌలిక
సదుపాయాల సంసిద్ధతపై ప్రధాన మంత్రి తరచూ
సమీక్షలు జరుపుతున్నారు.
n టీకా కార్యక్రమంలో అలసత్వం కూడదనీ, దాన్ని
కొనసాగించాలనీ ఆయన రాష్ట్రాలను ఆదేశించారు.
ఈ విషయంలో చాలా సున్నితంగా వ్యవహరించాలని
పేర్కొన్నారు.
n కరోనా సంక్రమణ రేటు ఏయే జిల్లాల్లో 10 శాతం లేదా
అంతకంటే ఎక్కువ ఉంది, ఆక్సిజన్ పడకలు లేదా
ఐసియు పడకలు 60 శాతం నిండిపోయాయో గుర్తించి
తమకు తెలపాలని రాష్ట్రాలకు ఒక తాఖీదు కూడా జారీ
చేశారు.
n ఔషధాల
అందుబాటును సమీక్షిస్,తూ మరోవంక
రెమ్డెసివిర్ వంటి ఇతర డ్రగ్ల ఉత్పత్తిని పెంచాలని
కూడా చూస్తున్నారు.
n

న్యూ ఇండియా సమాచార్ 9
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ఆక్సిజన్ సరఫరా 
పెంపు

ఆక్సిజన్ ఎక్స్ ప్రెస్ లు 25 రోజుల
వ్యవధిలో మే 13 వరకు 7,115
టన్నుల
ద్రవరూప
మెడికల్
ఆక్సిజన్ను సరఫరా చేశాయి.

1000
n

n

టన్నుల మెడికల్ ఆక్సిజన్
ఉత్పత్తి వృద్ధిని 15 రోజుల్లో
సాధించాం.

కోవిడ్–19 రోగులకు ఆక్సిజన్ సరఫరా చేసేందుకు భారతీయ
వైమానిక దళం(ఐఎఎఫ్) పలు సహాయక చర్యలను చేపట్టింది.
ఈ కార్యక్రమంలో భారత నౌకాదళంను చేరింది. ఆక్సిజన్
అవసరమైన వారికి ఐఎఎఫ్ పెద్ద పెద్ద ఆక్సిజన్ కంటైనర్లను
అందించేందుకు సాయపడుతోంది. ఆక్సిజన్ కంటైనర్ల
సరఫరా, విదేశాల నుంచి వచ్చే ఇతర వైద్య పరికరాలను
అందించే ప్రక్రియలు యుద్ధ ప్రాతిపదికన జరుగుతున్నాయి.
భారత సైన్యం కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. తూర్పు
కమాండ్లో ఆక్సిజన్ సరఫరా కోసం గత ఏడాది చేపట్టిన
‘సముద్ర సేతు’ కార్యక్రమంలో భారతీయ యుద్ధనౌక ఐఎన్ఎస్
జ్వాల కీలక పాత్ర పోషించింది. ఐఎన్ఎస్ తల్వార్ కూడా
విదేశాల నుంచి 40 మిలియన్ టన్నుల ఆక్సిజన్తో స్వదేశానికి

n

n

n

తిరిగి వచ్చింది.
ఐఎన్ఎస్ కోల్కతా కువైట్, దోహా, ఖతర్ నుంచి ఆక్సిజన్
కంటైనర్లను తీసుకొచ్చింది. అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ కంటైనర్ల
కోసం ఐఎన్ఎస్ ఐరావత్ సింగపూర్కు చేరుకుంది. ద్రవరూప
మెడికల్ ఆక్సిజన్ కంటైనర్లను తీసుకువచ్చే కార్యక్రమంలో
భారత నౌకా దళానికి చెందిన ఐఎన్ఎస్ కొచ్చి, త్రికండ్,
తబర్లు కూడా పాల్గొన్నాయి.
	తేలికపాటి యుద్ధ విమానం(ఎల్సిఎ) తేజస్లో ఆక్సిజన్
అందించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఉపయోగిస్తున్న మెడికల్ ఆక్సిజన్
ప్లాంట్ (ఎంఒపి) సాంకేతికతతో రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి
సంస్థ(డిఆర్డిఒ). దేశవ్యాప్తంగా 500 మెడికల్ ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి
చేసే కర్మాగారాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ కర్మాగారాలను
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో దేశంలో
వివిధ ప్రాంతాల్లో నెలకొల్పుతున్నారు. పిఎం కేర్స్ ఫండ్ ద్వారా
ఈ ప్రాజెక్టులకు నిధులందిస్తున్నారు. మే 10 వరకు ఢిల్లీ–
ఎన్సిఆర్గాక, మరో ఐదు ప్రాంతాల్లో ఇటువంటి కర్మాగారాలు
అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ఈ కర్మాగారాలలో నిమిషానికి 1,000 లీటర్ల ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి
చేస్తామని డిఆర్డిఒ ఛైర్మన్ సతీష్ రెడ్డి చెప్పారు. ఈ విధానం
ద్వారా, ఒకేసారి 5 లీటర్ల ఆక్సిజన్ను 190 మంది రోగులకు
సరఫరా చేయొచ్చని తెలిపారు. అంతేగాక, 195 ఖాళీ ఆక్సిజన్
సిలిండర్లను నింపవచ్చని పేర్కొన్నారు.
న్యూ
న్యూఇండియా
ఇండియాసమాచార్
సమాచార్ 11

కోవిడ్–19పై యుద్ధం

n

n

n

n

‘మిషన్ వ్యాక్సిన్’ సాధనలో కీలక అడుగు

ప్రపంచంలో అతిపెద్ద టీకా కార్యక్రమాన్ని భారత్
చేపడుతోంది. మే 13 వరకు 18 కోట్ల మంది
ప్రజలు టీకా వేసుకున్నారు. 18 నుంచి 44 ఏళ్ల
మధ్య వయసున్న 34 లక్షల మందికి టీకాలు
వేశారు.
దేశంలో తేలికగా టీకాలు అందుబాటులో
ఉంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి తరహా రోడ్డు
మ్యాప్ను సిద్ధం చేసింది. ప్రస్తుతం భారత్లో
భారత్ బయోటెక్కి చెందిన కోవాగ్జిన్, సిరమ్
ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన కోవిషీల్డ్లను టీకాలుగా
వేస్తున్నారు. డిసెంబర్ 2021 నాటికి మరో ఆరుకి
పైగా టీకాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఈ ఏడాది ఆగస్టు నుంచి డిసెంబర్ మధ్య
కాలంలో భారత్లో 216 కోట్ల టీకా మోతాదులు
అందుబాటులోకి వస్తాయని కోవిడ్–19 టీకా
కార్యక్రమాన్ని చేపట్టే జాతీయ నిపుణుల
బృందం ఛైర్మన్ డాక్టర్ వి.కె. పాల్ చెప్పారు.
95 కోట్ల మంది దేశ పౌరులకు ఈ మోతాదులు
సరిపోతాయి.
కోవాగ్జిన్, కోవిషీల్డ్ తర్వాత, రష్యాకు చెందిన
స్పుత్నిక్ వీ టీకాకు కూడా భారత్లో అత్యవసర
వాడకానికి అనుమతిచ్చారు. అదనంగా, బయో
ఈ, జైడస్ క్యాడిలా, సిరమ్ నోవావ్యాక్స్ టీకా,
భారత్ బయోటెక్ నాసల్ టీకా, జెనోవా టీకాలు
క్లినికల్ ప్రయోగాల్లో మూడో దశలో ఉన్నాయి.

డిసెంబర్ నాటికి 200 కోట
్ల కు
ై పగా టీకాలు
కోట్ల లో

కోవిషీల్డ్

75

కోవాగ్జిన్

55

బయో ఈ

30

జైడస్ క్యాడిలా

5

నోవావ్యాక్స్

20

నాసల్ టీకా

10

జెనోవా

6

స్పుత్నిక్
15.6
జాతీయ కమిటీ సిఫారసుల
మేరకు కోవిడ్ టీకా రెండు మోతాదుల మధ్య సమయాన్ని

ప్రభుత్వం పొడిగించింది. కోవిషీల్డ్ టీకా రెండు మోతాదుల మధ్య సమయాన్ని 6–8
వారాల నుంచి 12–16 వారాలకు పొడిగించింది. అయితే కోవాగ్జిన్ రెండు డోసుల మధ్య
దూరాన్ని మాత్రం పొడిగించలేదు.
రెండు నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్య వారికి కోవాగ్జిన్ క్లినికల్ ప్రయోగాలను చేపట్ట వచ్చని భారత
ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ(డీసీజీఐ) అనుమతి ఇచ్చింది. భారత్ బయోటెక్ ప్రతిపాదనల
మేరకు, నిపుణుల కమిటీ దీన్ని ప్రయోగాల కోసం ప్రతిపాదించింది. ప్రపంచంలో
అత్యంత వేగంగా టీకాలు వేస్తోన్న దేశం భారత్. 114 రోజుల వ్యవధిలో 17 కోట్ల
మందికి భారత్ కోవిడ్–19 టీకాలు వేసింది. అమెరికా, చైనాలకు ఈ మైలురాయిలను
చేరుకోవడానికి 115 రోజులు, 119 రోజులు పట్టింది.
కరోనాకు వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన యుద్ధంలో 75కి పైగా బృందాలు పాల్గొంటున్నాయి.
ఈ బృందాలు టీకాలు, ఆక్సిజన్ నిర్వహణను చేపట్ట డంతో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్రాల మధ్య
మెరుగైన సహకారం ఉండేలా తోడ్పడుతున్నాయి.

కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది.
ఈ బృందం ఆర్థిక సంక్షేమ చర్యలను పర్యవేక్షించడమే కాకుండా,
కోవిడ్కు సంబంధించిన సమస్యల విషయంలో ప్రైవేట్ రంగానితో
పాటు ఎన్జిఒలు, అంతర్జా తీయ సంస్థలతో కలిసి పని చేస్తోంది.
ఈ సాధికారత బృందాలకు సహాయ బృందాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ
అధికారులు, నిపుణుల బృందాలు సహకరిస్తుంటాయి. కేంద్ర
సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ మాట్లా డుతూ..
‘‘కోవిడ్ కట్టడికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం రాష్ట్రాలకు సలహాలు,
సూచనలు, మార్గదర్శకాలు ఇచ్చేందుకు మాత్రమే పరిమితం
కావడం లేదు. అనేక సందర్భాల్లో కేంద్రం ఉన్నత స్థా యి పర్యవేక్షణ
బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ బృందాలు కరోనా వ్యాధి కట్టడిలో
12 న్యూ ఇండియా సమాచార్

ై గా ల్యాబుల్లో 31 కోట
2,500కి ప
్ల కు ై పగా
పరీక్షలను నిర్వహించారు. రోజూ సగటున
నిర్వహించే పరీక్షల రేటు 16 లక్షలకు ై పగా ఉంది.
రాష్ట్రాలు అమలు చేసే చర్యలను, సంసిద్ధతలను పర్యవేక్షిస్తున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 2020 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు రాష్ట్రాల్లో కేంద్ర
ప్రభుత్వ అధికారులు, వైద్య నిపుణులతో కూడిన 75కి పైగా ఉన్నత
స్థా యి బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. వారి నుంచి సమాచారాన్ని
సేకరిస్.తూ . కేంద్ర, రాష్ట్రాలు అమలు చేసే వ్యూహాలు, సన్నాహాలలోని
లోపాలను బృందాలు తొలగిస్తున్నాయి.” అన్నారు.

కోవిడ్ రోగుల్లో వచ్చే బ్లా క్ ఫంగస్
సమస్యలను తగ
్గించేందుకు కేంద
్ర
ఆరోగ్య మంత్
రి త్వ శాఖ మార్గదర్శకాలను
విడుదల చేసింది.
ఆక్సిజన్ కర్మాగారాలకు సమీపంలోనే తాత్కాలిక
ఆసుపత్రుల ఏర్పాటు..
కోవిడ్ మహమ్మారి రెండో దశను దేశం ఎదుర్కొంటుండటంతో
ప్రభుత్వం కరోనా రోగులకు ఆక్సిజన్ సరఫరాను పెంచేందుకు
ప్రయత్నిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టీల్ కర్మాగారాలను, పెట్రో
రసాయన సంస్థలకు ముడిపడి ఉండే శుద్ధి కర్మాగారాలను, విద్యుత్
కర్మాగారాలను, తమ ఉత్పత్తి కోసం ఆక్సిజన్ను వాడే పరిశ్రమలను
ప్రభుత్వం గుర్తిస్తోంది. ఈ కర్మాగారాల్లో ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తిని చేపట్టడం
ద్వారా కోవిడ్ రోగుల ప్రాణాలను కాపాడుతున్నారు. ఇప్పటికే
ఐదు ప్రదేశాలలో ప్రభుత్వం పైలట్ ప్రాజెక్టు ఆధారితంగా పనులు
ప్రారంభించింది. ప్రోత్సహకరమైన ఫలితాలు కూడా వస్తున్నాయి.
తదుపరి దశలో, ప్రభుత్వం ఆక్సిజన్ తయారీ కర్మాగారాలకు దగ్గర్లోనే
10,000 పడకల తాత్కాలిక ఆసుపత్రులను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు
చేయాలని యోచిస్తోంది. ఈ ప్రణాళిక కింద, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు
ఆక్సిజన్ పడకల సౌకర్యాలను పెంచేందుకు కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తోంది.

ఒత్తిడి నుంచి బయటపడేందుకు టోల్–ఫ్రీ హెల్ప్లైన్
మీ సన్నిహిత వ్యక్తులను, ఎవరినైనా కోల్పోయాక మీరు తీవ్ర
మానసిక ఒత్తిడికి గురైతే.. మీకు ఈ టోల్–ఫ్రీ హెల్ప్లైన్ మంచి సాయం
చేస్తుంది. మీరు ఏ సమయంలోనైనా సామాజికంగా, మానసికంగా,
ఆరోగ్య పరంగా ఏమైనా సమస్యలు ఎదుర్కొంటే, జాతీయ టోల్–ఫ్రీ
హెల్ప్లైన్ నెంబర్ 080-46110007కు తక్షణమే కాల్ చేయొచ్చు.
కోవిడ్ మహమ్మారి పరిస్థితుల గురించి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షుడు ఉర్సులా వాన్ డెర్
లేయెన్తో చర్చించారు. అంతకుముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు జోయ్
బైడెన్, బ్రిటన్, జపాన్, రష్యా వంటి ఇతర దేశాల ప్రపంచ అధినేతలతో
కూడా ప్రధాని మాట్లా డారు.
విదేశాల నుంచి వచ్చిన వైద్య పరికరాలు, ఇతర సౌకర్యాలను
కేంద్రం రాష్ట్రాలకు పంపుతోంది. ఏప్రిల్ 27 నుంచి మే 12 మధ్య
కాలంలో మొత్తం 9,294 ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్లు , 11,835 ఆక్సిజన్
సిలిండర్లు 19 ఆక్సిజన్ జనరేషన్ కర్మాగారాలు, 6,439 వెంటిలేటర్లు/

డిఆర్డిఒ యాంటీ-కోవిడ్ ఔషధం
2డిజి ఆవిష్కరణ..

కరోనా కటడి
్ట కోసం డీఆర్డీఓ యాంటీ–కోవిడ్ ఔషధం
2డీజీ ను అత్యవసర వినియోగానికి మే 17న విడుదల
చేసింది. ఈ ఔషధం పౌడర్ రూపంలో సాచెట్లో
ఉంటుంది. నీళ్లలో కలుపుకుని నోటి ద్వారా కరోనా
రోగులు దీన్ని తీసుకోవచ్చు. ప్రయోగ దశలో ఔషధం చాలా
మంచి ఫలితాలను ఇచ్చినట్టు తేలింది. జూన్ నుంచి అన్ని
ప్రాంతాలలో ఈ ఔషధం దొరుకుతుందని డీఆర్డీఓ చీఫ్ జీ
సతీష్ రెడ్డి తెలిపారు.

బీప్యాప్, 4.22 లక్షల రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం
రాష్ట్రాలకు పంపించింది.

ఈఎస్ఐసీ కోవిడ్ ఆసుపత్రుల గణనీయమైన
సహకారం..
n దేశవ్యాప్తంగా 30 ఈఎస్ఐసీ ఆసుపత్రులు కోవిడ్
ఆసుపత్రులుగా మారాయి.
n మొత్తంగా ఈ ఆసుపత్రుల్లో 4,200 పడకలు అందుబాటులో
ఉన్నాయి. 300 ఐసీయూ పడకలు, 250 వెంటిలేటర్ల
పడకలు దేశంలోని పౌరులందరికీ ఈఎస్ఐసీ ఆసుపత్రులలో
అందుబాటులో ఉంచింది.
n ఈ ఆసుపత్రుల్లో పడకల అందుబాటు గురించి సమాచారం
తెలిపేందుకు డ్యాష్బోర్డు ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
n మే నెలలో ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్లో రెండు ఆసుపత్రులలో ఆక్సిజన్
కర్మాగారాలను కూడా ఏర్పాటు చేసింది ఈఎస్ఐసీ. ఒకదాన్ని
ఫరిదాబాద్లోని ఈఎస్ఐసీ ఆసుపత్రి, మెడికల్ కాలేజీలో
ఏర్పాటు చేయగా.. రెండోదాన్ని న్యూఢిల్లీ జిల్మిల్లోని
ఈఎస్ఐసీ ఆసుపత్రిలో నెలకొల్పారు. n
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పతాక శీర్షిక

జీవన విధానం, పర్యావరణం

“వృక్షో రక్షతి రక్షితః’’
అంటే.. మనం ప్రకృతిని రక్షిస్తే, ప్రకృతి మనల్ని రక్షిస్తుంది..

స్వచ్ఛమైన పర్యావరణం నేరుగా మన జీవితాలతో, పిల్లల భవిష్యత్తో ముడిపడి ఉంటుంది. నదులు పరిశుభ్రంగా, స్వచ్ఛంగా
ఉండాలన్నా, జంతువులు, పక్షులు స్వేచ్ఛగా విహరించాలన్నా, ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండాలన్నా.. ప్రకృతితో మనం సామరస్యంగా
మెలగాలి... ఇదే కోవిడ్ మహమ్మారి మనకు నేర్పించిన పాఠం. లాక్డౌన్ సమయంలో జనజీవనం స్తంభించినప్పుడు, ప్రకృతి తనకు
తానుగా కుదుటపడి చైతన్యవంతం అయ్యేందుకు అవకాశం చిక్కింది. ప్రకృతితో అనుసంధానమైన ఆయుర్వేద, యోగా వంటి ప్రాచీన
శాస్త్రాలు ప్రజలకు జీవనాధారంగా మారాయి. పర్యావరణాన్ని రక్షిస్తూ అభివృద్ధి జరగాలని భారతీయ సంస్కృతి బోధిస్తుంది. మనం
ప్రకృతిని ఆరాధిస్తాము. ఈ క్రమంలో జూన్ 5న ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం జరుపుకుంటూపర్యావరణ పరిరక్షణ, స్వచ్ఛమైన
ఇంధనం విషయంలో ప్రపంచ నాయకత్వ స్థా నాన్ని పొందేందుకు భారత్చేస్తున్న ప్రయత్నాలు తెలుసుకుందాం. ప్రకృతి పరిరక్షించి,
ప్రోత్సహించేందుకు చేసే ప్రయత్నాలకు ఊతమివ్వడం మన బాధ్యత.
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షెడ్పూర్లోని సోనారికి చెందిన 53 ఏళ్ల బల్జిత్
సింగ్ అనే వ్యక్తి ఆస్తమా రోగి. వాతావరణం
మారిన ప్రతిసారీ ఆయన ఆసుపత్రి
పాలవుతుంటారు. కానీ కోవిడ్ లాక్డౌన్ సమయంలో ఆయన ఎలాంటి
శ్వాససంబంధమైన సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు. ఆయన వైద్య ఖర్చులు
కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి. అంతకుమందు జెమ్షెడ్పూర్ లోని
ఆసుపత్రులు నెలకు శ్వాసకోశ సంబంధ సమస్యలతో వచ్చే 500 మంది
రోగులకు చికిత్స చేసేవి. కానీ కోవిడ్ లాక్డౌన్ సమయంలో ఆసుపత్రులకు
వచ్చే ఈ రోగుల సంఖ్య నెలకు 125కి తగ్గిపోయింది. రోగుల సంఖ్య 75
శాతం, మందుల అమ్మకాలు 55 శాతం తగ్గా యి. థియోఫిలిన్,
సాల్బుటమాల్ వంటి ఔషధాల డిమాండ్, ఆస్తమా కోసం వాడే ఇన్హేలర్
వాడకం స్థా నికంగా బాగా తగ్గినట్టు జషెండ్పూర్ డ్రగ్గిస్ట్, కెమిస్ట్
అసోసియేషన్ చెప్పింది. లాక్డౌన్కు ముందు ఈ ఔషధాల అమ్మకం
సుమారు రూ.90 లక్షల నుంచి రూ.కోటి వరకు ఉంటే.. గత ఏడాది
ఏప్రిల్లో ఈ అమ్మకాలు రూ.40 లక్షలుగానే ఉన్నట్టు పేర్కొంది.
లాక్డౌన్తో విధించిన ఆంక్షలతో ప్రజల జీవనం ఎక్కడికక్కడ
స్తంభించిపోయింది. అయితే ఈ కాలంలో ప్రకృతికున్న గొప్ప వైవిధ్యాన్ని,
జీవవైవిధ్యాన్ని మనం దగ్గరిగా చూసే అవకాశం దక్కింది. శబ్ద, వాయు
కాలుష్యంతో గత కొన్నేళ్లుగా చాలా పక్షుల మనకు కనిపించకుండా
పోయాయి. కానీ చాలా ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ మనం పక్షుల కిలకిలల రావాలను
విన్నాం. జంతువులు కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో స్వేచ్ఛగా విహరించాయని
తెలిసింది. గంగా, యమునా నదులలో కాలుష్యం తగ్గింది. తమ ఇళ్ల నుంచి
దూరంగా ఉండే పర్వతాలను, కొండలను తాము చూడగలుగుతున్నామంటూ
చాలా మంది ప్రకృతి చిత్రాలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకున్నారు.
ప్రకృతి ఒడిలో పొదిగి ఉండే నైనిటాల్, భిమ్టాల్ వంటి సరస్సులలో నీరు
కూడా స్వచ్ఛంగా మారాయి. కాలుష్య స్థా యిలు కూడా ప్రమాదకర
స్థా యిల నుంచి దిగివచ్చాయి. చాలా నగరాల్లో గాలి నాణ్యత సూచిక
మెరుగుపడింది. గాలిలో కాలుష్య రేణువుల సంఖ్య కూడా తగ్గిపోయింది.
నాసా నివేదిక ప్రకారం, లాక్డౌన్ కాలంలో ఉతర్త భారతంలో గాలి
కాలుష్యం 20 ఏళ్ల కనిష్టా నికి పడిపోయినట్టు తేలింది. కరోనా లాక్డౌన్
ప్రజల జీవనాన్ని కొంతకాలం పాటు స్తంభింపజేసినప్పటికీ, పర్యావరణ
పరిరక్షణ, దాని ప్రాముఖ్యతను ప్రజలకు తెలియజేసింది. ఢిల్లీ–ముంబై–
పుణే–అహ్మదాబాద్ వంటి నగరాలు కూడా కాలుష్యరహితంగా
మారగలవని ప్రజలు గ్రహించారని పర్యావరణ నిపుణులు అంటున్నారు.
స్వచ్ఛమైన గాలిని ఊపిరిగా పీల్చుకుంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో
ప్రజలకు ఇప్పుడు తెలిసి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు.
లాక్డౌన్ కాలంలో భారత్లోనే కాదు, విశ్వమంతా కాలుష్య స్థా యిలు
తగ్గిపోయాయి. అంతర్జా తీయ ఇంధన సంస్థ(ఐఇఎ) విడుదల చేసిన

“మాతా భూమి పుత్రోహం పృథివ్యః
మనలో ఉండే స్వచ్ఛతకు కారణం భూమి, అని వేదాలు
తెలుపుతున్నాయి. భూమి మన తల్లి, మనమందరం
భూమాత బిడ్డలమే. బుద్ధ భగవానుని జననం
జ్ఞానోదయం, మహాపరినిర్వాణం అన్నీ కూడా ఒక చెట్టు
కిందనే ఆయనకు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మనకు ప్రకృతిని
కొలిచే అనేక పండుగలు, మతపరమైన ఆచారాలు
ఉన్నాయి. ప్రకృతిని ప్రేమించడం మన దైనందిన
జీవితంలో భాగం. సమాజంలో అన్ని వర్గా ల ప్రజల
విషయంలో అంటే వారు అక్షరాస్యులైనా,
నిరక్షరాస్యులైనా, గ్రామీణ లేదా పట్ట ణ ప్రాంత ప్రజలైనా,
గిరిజన వర్గ ప్రజల విషయంలోనైనా.. ఇది వర్తిస్తుంది.
కానీ, మనం దీన్ని ఆధునిక విషయాలతో
అన్వయించవలసి ఉంది.
– ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

‘‘ప
్ర కృతి మానవుని
అవసరాలను తీర్చగలదు,
దురాశను కాదు’’ అని
మహాత్మా గాంధీ అన్నారు.
ప్రపంచ ఇంధన సమీక్ష 2021 తాజా నివేదికలో 2020 ఏడాది కార్బన్
డయోక్సైడ్(సీఓ2) ఉద్గా రాల విషయంలో చాలా ఆశ్చర్యకరమైనదిగా
నిలిచిందని పేర్కొంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కర్బన ఉద్గా రాలు 2020లో 5.8
శాతానికి లేదా 2 గిగా టన్నులకు పడిపోయాయని తెలిపింది. ఇంత భారీ
స్థా యిలో తగ్గడం ఇదే మొదటిసారి.

పర్యావరణ సమతౌల్యం నేడు అతిపెద్ద సమస్య

‘భూమిని మన అవసరాలకు కొల్లగొట్టడం తగదు. అది మన పూర్వీకుల
నుంచి వచ్చిన వారసత్వంగా సంక్రమించినది కాదు, మన పిల్లల నుంచి
తీసుకొన్న రుణం’ అని మనకు వాడుకలో ఒక నానుడి ఉంది.
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పతాక శీర్షిక

జీవన విధానం, పర్యావరణం

నుంచీ తిరువళ్ళువర్ రచించిన కబీర్, రహిమ్, సుమిత్ర నందన్ పంత్,
జైశంకర్ ప్రసాద్ లాంటి ఎందరో కవులు తమ పాటలు, పద్యాలలో
గజల్స్, ప్రకృతి, పర్యావరణం గురించిన వర్ణనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
సహజ వనరుల వాడకం అధికం కావడం, ప్రకృతిని పట్టించుకోక
అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం పర్యావరణాన్ని నాశనం
చేస్తున్నాయి. పర్యావరణ మార్పు అనేది నేడు ప్రపంచం ఎదుర్కొంటోన్న
అతిపెద్ద సమస్యగా ఉంది. ఎన్నో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మానవాళిని
ఎంతో కాలంగా నష్ట పరుస్తున్నాయి.

గత ఏడాది, కోవిడ్ లాక్డౌన్
్త రూపును
కాలంలో ప
్ర కృతి సరికొత
మనం చూశాం. కొన్ని అద్భుతమ
ై న
చిత్రా లను కూడా మనం
చూడగలిగాం.
నాగరికత ప్రారంభం నుంచీ మనం ప్రకృతిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నాం.
మనకు కావాల్సిన తిండి, బట్ట, గూడు లాంటి ప్రాథమిక అవసరాలను
ప్రకృతే తీరుస్తోంది. వేద కాలం నుంచీ మన జీవితం పర్యావరణంతో
ముడిపడి ఉంటూ వచ్చింది. ఋషులు యజ్ఞాలను నిర్వహించడానికి
ప్రధాన కారణం వాతావరణం పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకే. హరప్పా
నాగరికతకు ప్రకృతితో దగ్గర సంబంధం ఉంది. భారతీయులు పంచ
భూతాలైన భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశాలను పవిత్రంగా భావిస్తారు.
అందుకే ప్రాచీన సంస్కృతులు చాలా వరకు నదీ తీరాలలో పుట్టి అభివృద్ధి
చెందాయి. వేదాల నుంచి భగవద్గీత, ఖురాన్, బైబిల్, శ్రీ గురు గ్రంథ్
సాహిబ్ వరకు అన్నింట్లో కూడా పర్యావరణ పరిరక్షించే సందేశాత్మక
అంశాలే ఉన్నాయి. సామాజిక, ఆర్థిక, నైతిక గ్రంథమైన తిరుక్కురల్
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వరదలు, కరువు, తుఫానులు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల
ప్రపంచవ్యాప్తంగా గత ఆరు నెలల్లో కోటి మందికి పైగా ప్రజలు ఒక
ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి తరలి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. వీరిలో
60 శాతం మంది ఆసియాకు చెందిన వారే. సెప్టెంబర్ 2020 నుంచి
ఫిబ్రవరి 2021 మధ్య కాలానికి చెందిన ఈ గణాంకాలను అంతర్జా తీయ
రెడ్క్రాస్, రెడ్క్రాస్ సంఘాల సమాఖ్య(ఐఎఫ్ఆర్సీ) విడుదల చేసింది.
కోవిడ్ మహమ్మారి తర్వాత చాలా దేశాలు ఈ ఆరు నెలల కాలంలో
లాక్ డౌన్ ను ఎత్తి వేశాయి. ఇదే కాలంలోపరిశ్రమలు, ఇతర వ్యాపార
కార్యకలాపాలు పుంజుకున్నాయి. గత ఏడాది మే నెలలో వచ్చిన
అంఫన్ తుఫాను వల్ల సుమారు రూ. లక్ష కోట్ల వరకు ఆర్థిక నష్టం
వచ్చినట్టు అంచనా.
వాతావరణ మార్పు, పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేవి ప్రపంచానికి
సవాలుగా మారిన ఈ సమయంలో, భారత్ కూడా ఈ సవాలును
అధిగమించడానికి నిరంతరాయంగా పనిచేస్తోంది. 2015 పారిస్
సదస్సులో, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యావరణం విషయంలో
భారత్ వాగ్దా నాలను ప్రపంచం ముందు ఉంచారు. మార్చి 2021లో
జరిగిన సెరావీక్ గ్లో బల్ ఎనర్జీ, ఎన్విరాన్మెంట్ సదస్సులో కూడా
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ భారత్ విధానాలను పునరుద్ఘాటించారు.
“వాతావరణ మార్పు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు నేడు ప్రపంచానికి అతిపెద్ద
సవాళ్లుగా ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి.
రెండు విధాలుగా మనం వీటితో పోరాడాల్సి ఉంది. ఒకటి విధానాలు,
చట్టా లు, నిబంధనలు, ఆదేశాల ద్వారా పోరాడాలి. ఆ దిశగా ప్రభుత్వం
కృషి చేస్నేతూ ఉంది. ప్రజల దృక్పథంలో, ప్రవరన్త లో మార్పు తేవడం
ద్వారా ఈ సవాళ్లను అధిగమించవచ్చు”అని ప్రధాని అన్నారు.

పర్యావరణ విప్లవానికి నాంది

పర్యావరణానికి
సంబంధించిన
అన్ని
అంశాలను
మెరుగుపరిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. నీటిలో, అడవుల్లో ,
భూమిపై, గాలిలో కాలుష్యానికి అడ్డు కట్ట వేస్,తూ ప్రభుత్వం తన
అజెండాలో నిర్దేశించుకుంది. పునరుత్పాదక ఇంధనం వంటి

గంగా నది తీరాన్ని 
సుందరీకరిస్తు న్న  నమామి గంగే
l

l
l

l

l

l

సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత ఉన్న గంగా నది తీరాన
దేశంలోని 50 శాతం జనాభా గంగానది తీరాన
నివసిస్తున్నారు.
గంగా నది ప్రక్షాళన చేపట్టేందుకు 2014లో నమామి గంగే
మిషన్ప్రారంభమైంది.
ఈ మిషన్ కింద 305 ప్రాజెక్టులకు రూ.30,000 కోట్ల కు
పైగా కేటాయించారు. వీటిలో చాలా ప్రాజెక్టులను పూర్తి
చేశారు.
గంగా నది ప్రక్షాళనతో పాటు మురుగునీటి శుద్ధి, నదీ
ప్రాంతాల అభివృద్ధి, శశ్మాన వాటికల పునరుద్ధరణ,
జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ, ఘాట్లను పరిశుభ్రపర్చడం, అటవీ
ప్రాంత విస్తరణ వంటి వాటిపై కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి
పెట్టింది. వీటి వ్యయం రూ.2,300 కోట్లు .
కాలుష్యానికి కారణమవుతున్న పరిశ్రమలను చాలా వరకు
మూసివేశారు. గంగా నదిలో కలిసే 130 మురికి కాలువలు
ఇప్పుడు మురుగునీటిని శుభ్రపరిచే ప్లాంట్ లకు
చేరుతున్నాయి.
సాధించడం చాలా కష్టంగా అనిపించినా.. సంకల్పం,
పట్టు దల ఎల్లప్పుడూ విజయానికి బాటలు వేస్తుందని
నమామి గంగే ప్రాజెక్టు నిరూపించింది.

నమామి గంగే కార్యక్రమం కింద
చేపట్టి న నదీ ప
్ర ాంతాల అభివృద్ధి ,
్త రణ
మురుగునీటి శుద్ధి , అటవీ విస
వంటి కార్యక్రమాలు కూడా
పర్యావరణానికి ఎంతో కీలకమ
ై నవిగా
ఉన్నాయి.

ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి కోసం కూడా ప్రభుత్వం
చర్యలు తీసుకుంటోంది. పరిశుభ్రతకూ, వన్య ప్రాణుల
సంరక్షణకూ కేంద్రం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఉజ్వల,
ఉజాలా వంటి పథకాల ద్వారా కర్బన ఉద్గా రాలను తగ్గించడంతో
పాటు శిలాజ ఇంధనాల వాడకాన్ని తగ్గించాలని ప్రభుత్వం
లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ప్రజా ఉద్యమంగా స్వచ్ఛ్ భారత్ అభియాన్

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014లో ఎర్రకోటపై స్వచ్ఛ్
భారత్ అభియాన్ను ప్రకటించినప్పుడు ఎవరూ దీన్ని అంతగా
పట్టించుకోలేదు. కానీ ప్రధాన మంత్రి ఆలోచనల్లో ఉన్న మర్మం
ఏమిటంటే పరిశుభ్రమైన పరిసరాలు, పర్యావరణం అందించడం
సాధారణ ప్రజల ఆరోగ్యంతో ముడిపడి ఉన్నాయి. కనుక వాటికి
ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సంకల్పించారు. ప్రధాన మంత్రి పిలుపు
మేరకు, మొట్టమొదటిసారి ప్రజలు, సంస్థలు ముందుకు వచ్చి, ఈ
ప్రభుత్వ పథకాన్ని ప్రజా ఉద్యమంగా మార్చాయి. అప్పటి నుంచి
దేశవ్యాప్తంగా 11 కోట్ల కు పైగా మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం జరిగింది.
ప్రస్తుతం భారత్లో ప్రతి నగరం పరిశుభ్రత రేటింగ్ లో
పోటీపడుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే భూగర్భ జలాల కాలుష్యం
తగ్గుతుందో, అప్పుడు ద్రవ, ఘన వ్యర్థా ల సరియైన నిర్వహణతో
భూమి, గాలి కాలుష్యాలు కూడా కట్టడి చేయొచ్చు. ఫలితంగా
యూనిసెఫ్ నివేదిక ప్రకారం, సుమారు 3 లక్షల మంది
చిన్నారులను డయేరియా బారిన పడకుండా కాపాడారు. ప్రతీ
కుటుంబంపై రూ. 50,000 వ్యయం తగ్గింది.

కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించేందుకు ఉజాలా
సాయం, ఉజ్వలతో పొగ రహిత వంటిల్లు సాధ్యం
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పతాక శీర్షిక జీవన విధానం, పర్యావరణం

పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కొనసాగుతున్న కృషి
పారిస్ ఒప్పంద లక్ష్యాన్ని 
చేరుకునే దిశలో భారత్

2030

కల్లా గ్రీన్హౌస్ వాయువుల తీవ్రతను 33 శాతం నుంచి
35 శాతానికి తగ్గించాలని లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నారు.
భారత్ ఇప్పటి వరకు ఈ ఉద్గా రాల తీవ్రతను 21
శాతానికి తీసుకొచ్చింది.
n

l
l

l

ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదలను 2
డిగ్రీలకు కట్ట డి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది
జీ–20 దేశాల్లో కేవలం భారత్ మాత్రమే.

2030 నాటికి 40 శాతం శిలాజేతర ఇంధనాలు వాడాలని పెట్టు కున్న లక్ష్యానికి భారత్
కేవలం 2 శాతం దూరంలోనే ఉంది. శిలాజేతర ఇంధనాల (పునరుత్పాదక, జల, అణు)
ప్రస్తుత సామర్థ్యం భారత్లో 38 శాతంగా ఉంది. 2030 నాటికి అదనంగా అడవుల
విస్తీర్ణం పెంచి, చెట్ల ను విరివిగా నాటాలి (కార్బన్ డయక్సైడ్సింక్). కార్బన్ డయక్సైడ్
విడుదలను 2.5 నుంచి 3 బిలియన్ టన్నులకు తగ్గించడానికి ప్రయత్నించాలి.
2030 నాటికి మన విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో 40 శాతం వరకు
కాలుష్యరహిత విద్యుత్ వనరులు ఉండనున్నాయి.
స్వచ్ఛమైన ఇంధన వాడకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు, వ్యవసాయ
వ్యర్థా ల నుంచి బయో సీఎన్జీని ఉత్పత్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం
ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం కింద వచ్చే ఐదేళ్లలో
ప్రభుత్వం 5,000 కర్మాగారాలను నిర్మించనుంది. ఈ
కర్మాగారాలు కేవలం వ్యవసాయ వ్యర్థా లను కాల్చివేసే ప్రక్రియకు
పరిష్కారం చూపడమే కాకుండా.. రైతులకు నగదు
ప్రయోజనాలను కూడా అందించనున్నాయి.
గోబర్–ధన్ పథకం కింద, పశువులు, సేంద్రీయ వ్యర్థా ల నుంచి

2038 నాటికి భారత్ తన పరిశ్రమేతర విద్యుత్ అవసరాలను 25–40
శాతం తగ్గించుకోవాలనుకుంటోంది. ఈ లక్ష్యంతోనే, ఉజాలా
పథకాన్ని 2016లో ఆవిష్కరించింది. భారత్లో మొత్తం విద్యుత్
వాడకంలో 20 శాతం వాటా కలిగిన పాత సాంప్రదాయ బల్బుల
స్థా నంలో కొత్త ఎల్ఈడీలను అందిస్తోంది. నగరాల్లో సగం ధరకే
ఎల్ఈడీ బల్బులను ఇస్తోంది. అదేవిధంగా వీధి దీపాలను ఎల్ఈడీలతో
మారుస్తోంది. ఉజాలా పథకం కింద ఇప్పటి వరకు 36.73 కోట్ల
ఎల్ఈడీలను ప్రభుత్వం అందించింది. దీంతో ఇప్పటి వరకు 80
లక్షల టన్నుల కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉద్గా రాలు తగ్గా యి. ఏడాదిలో వాడే
విద్యుత్ వినియోగం కూడా 47,000 కిలోవాట్ల కు పైగా తగ్గింది.
దీంతో సగటున ప్రతి ఏడాది రూ.19,000 కోట్ల కు పైగా ఆదా
18 న్యూ ఇండియా సమాచార్

l

Rs 1500

కోట్ల ను జాతీయ హైడ్రోజన్ మిషన్ కింద
ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల కోసం
బడ్జెట్లో కేటాయించారు.

15%
2030 నాటికి భారత్లో సహజ వాయువు
వాటాను పెంచాలని భారత్లక్ష్యంగా
పెట్టుకుంది. ఒకే దేశం – ఒకే గ్యాస్ గ్రిడ్
కూడా ఇది సాధించడంలో సాయం
చేయనుంది.

ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేయడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఈ
పథకం గ్రామాలను పరిశుభ్రంగా మార్చడమే కాకుండా.. గ్రామీణ
ప్రాంత ప్రజలకు ఆదాయాలను పెంచుతూ ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి
చేస్తోంది.
దేశంలో బయోమాస్(జీవద్రవ్యాల) నుంచి విద్యుత్ ఉత్పతిని
ప్రోత్సహించేందుకు నూతన, పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ
శాఖ పలు కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోంది. దేశంలో
అందుబాటులో ఉన్న చెరుకు వ్యర్థా లు, ధాన్యపు పొట్టు , పత్తి
కొమ్మలు, గడ్డి వంటి బయోమాస్ వనరుల నుంచి విద్యుత్ను
ఉత్పత్తి చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాలను చేపడుతోంది.

అవుతోంది. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రామాల్లో కేవలం రూ.10కే
కొత్త ఎల్ఈడీ బల్బులను ఇవ్వడం ద్వారా గ్రామ్ ఉజాలా పథకాన్ని
ప్రారంభించింది. ఉజ్వల లాంటి ముఖ్యమైన పథకం ద్వారా, దేశంలో
గృహ వినియోగంలో ఎల్పీజీ వాటా కూడా 99.6 శాతానికి చేరుకుంది.
అంతకుముందు స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తొలి ఆరు దశాబ్దా లలో దీని
వాటా కేవలం 55 శాతం మాత్రమే. కిరోసిన్, కట్టెలపొయ్యి వంటి
సాంప్రదాయ ఇంధనాల వాడకాన్ని కూడా ఇది అరికట్టింది. ఇంట్లో
కిరోసిన్, కట్టెలపొయ్యి ద్వారా తలెత్తే గాలి కాలుష్యంతో వచ్చే ఆరోగ్య
సమస్యలను నిరోధించేందుకు ఉజ్వల సాయం చేసింది. పొగరహిత
వంటిల్లును అందించడం ద్వారా ఉజ్వల ఇటు ఆరోగ్యపరంగా, అటు
పర్యావరణ పరంగా విజయం సాధిస్తోంది.

రసాయనిక బ్యాటరీ

అడ్వాన్స్డ్ కెమిస్ట్రీ సెల్ బ్యాటరీ స్టోరేజ్ జాతీయ
కార్యక్రమానికి మంత్రి మండలి పీఎల్ఐ
పథకాన్ని ఆమోదించింది. చమురు దిగుమతుల
బిల్లును ఇది రూ.2,50,000 కోట్ల వరకు ఆదా
చేయనుంది.

ఫేమ్ ఇండియా, బీఎస్  

ఫేమ్ ఇండియా పథకం వల్ల మనం రోజుకు
52,794 లీటర్ల ఇంధనాన్ని ఆదా చేస్తున్నాం.
20,05,91,605 కేజీల కార్బన్ డయాక్సైడ్
ఉద్గా రాలను ఇది తగ్గించింది.

వన్యప్రా ణ సంరక్షణ ప
్ర యత్నాలు

్త రణ 13,000
గత నాలుగేళ
్ర ాంత విస
్ల లో అటవీ ప
తే అడవుల
కి.మీ పెరిగింది. 2017తో పోలిస్
్త రణ 5,188 చదరపు కి.మీ పెరిగింది.
విస
l దేశవ్యాప్తంగా 21 రాష్ట్రాల్లో 26,694 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో మొత్తంగా

47 సౌర విద్యుత్ పార్క్లను ఏర్పాటు అవుతున్నాయి. కర్ణా టక, గుజరాత్,
మధ్యప్రదేశ్లోని రేవాలో ఇప్పటికే ఈ పార్కులను ఏర్పాటు చేశారు.
l పెట్రోల్లో ఇథనాల్ను కలుపడం ద్వారా వాహనాల నుంచి వచ్చే పొగలో
కర్బన ఉద్గా రాలను తగ్స్
గి న్నారు
తు
. బ్రెజిల్ తర్వాత ఈ విధానం పాటిస్తున్న
రెండో దేశం భారత్నే.
l 2014 నాటికి పెట్రోల్లో 5 శాతం ఇథనాల్ను కలపాలని లక్ష్యంగా
పెట్టుకున్నారు. కానీ, అప్పుడు 1 శాతం మాత్రమే ఇథనాల్ను కలిపారు.
ప్రస్తుతం ఇది 8.5 శాతానికి పెరిగింది. అయితే 2022 నాటికి పెట్రోల్లో
ఇథనాల్ వాటాను 10 శాతానికి, 2030 నాటికి 20 శాతానికి
పెంచనున్నారు.

గాలి నాణ్యత పెరుగుదల

మానవజాతికి సైన్స్ అనేది ఒక గొప్ప వరం. అయితే, దానివల్ల
సంభవిస్తున్న కాలుష్యం శాపంగా మారుతోంది. ఐక్యరాజ్యసమితి
నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచంలోని 15 అత్యంత కాలుష్యపూరిత నగరాలలో
14 భారత్లోనే ఉన్నాయి. గాలి కాలుష్య సమస్యను పరిష్కరించేందుకు,
కేంద్ర ప్రభుత్వం జనవరి 2019లో జాతీయ స్వచ్ఛ వాయు కార్యక్రమాన్ని
ఆవిష్కరించింది. ఈ ఐదేళ్ల ప్రణాళిక కింద 2024 నాటికి పీఎం2.5,
పీఎం10 కాలుష్య స్థా యిలను 20–30 శాతానికి తగ్గించాలని లక్ష్యంగా
పెట్టుకుంది. తొలుత 102 నగరాల్లో అమలు చేసిన ఈ పథకాన్ని, ఆ
తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా 122 నగరాలకు విస్తరించారు. దేశంలో పంటల
కోత అనంతరం మిగిలిన వ్యర్థా లను కాల్చే విధానాన్ని నియంత్రించాలి.

ప్రాజెక్టు ఎలిఫెంట్, రాబందు సంరక్షణ
కార్యాచరణ ప్రణాళిక, ప్రాజెక్టు డాల్ఫిన్,
జాతీయ సముద్రపు తాబేలు కార్యాచరణ
ప్రణాళిక, ప్రాజెక్టు మంచు చిరుత, ఇండియన్
రెనో (ఖడ్గమృగం) విజన్ వంటి సంరక్షణ
కార్యక్రమాలలో సుమారు 22 వన్యప్రాణ
జీవులను చేర్చింది.

l ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పులుల జనాభాలో 70 శాతం భారత్లోనే

ఉన్నాయి. భారత్లో చిరుత పులుల సంఖ్య 60 శాతానికి పెరిగింది. 2020
డిసెంబర్ నాటికి, భారత్లో ఉన్న చిరుత పులులు 12,852.
l వ్యవసాయంలో నీటిని ఆదా చేసేందుకు బిందు సేద్యం, ‘ప్రతి చుక్కకు
మరింత పంట’ అనే కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ‘వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టండి’
కార్యక్రమం ద్వారా వర్షపు నీటిని తప్పనిసరిగా సంరక్షిస్తూ నీటిని ఆదా
చేస్తున్నారు.
l జల్ జీవన్ మిషన్–అర్బన్ కింద, కుళాయి నీటి కనెక్షన్లను అందివ్వడంతో
పాటు 500 అమృత్ నగరాల్లో ద్రవరూప వ్యర్థా ల నిర్వహణకు ప్రాధాన్యత
ఇస్తున్నారు.

వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించి, కాలుష్య నిర్వహణ చర్యలు ఈ
కార్యక్రమంలో భాగం. ఫలితంగా దేశంలో మంచి గాలి నాణ్యత ఉన్న
రోజులు 2016లో 106 ఉంటే, అవి 2020 నాటికి 218కి పెరిగాయి.
గాలి నాణ్యత లేని రోజులు 156 నుంచి 56కి దిగొచ్చాయి. కాలుష్య
నివారణలో ప్రజల భాగస్వామ్యం పెంచేందుకు సఫార్, సమీర్ యాప్లను
కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించింది.

విద్యుత్ వాహనాలకు ప్రోత్సాహం

దేశంలో పలు పర్యావరణ సంస్థలు విడుదల చేసిన వివిధ
నివేదికల్లో , 61 శాతం గాలి కాలుష్యం వాహనాల పొగ వల్లనే
ఏర్పడుతుందని వెల్లడైంది. ఇది గుర్తించిన ప్రభుత్వం, భారత్లో
వేగంగా హైబ్రిడ్, విద్యుత్ వాహనాలను ప్రవేశపెట్టి, వాటి తయారీని
న్యూ ఇండియా సమాచార్ 19

పతాక శీర్షిక

జీవన విధానం, పర్యావరణం

సౌర విద్యుత్ : ప
్ర పంచ దేశాలకు దిశా నిర్దే శం చేస్తు న్న భారత్

అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి(ఐఎస్ఏ) అనేది వాతావరణ మార్పు, కర్బన ఉద్గారాల వల్ల పర్యావరణానికి ఏర్పడిన నష్టాన్ని తగ్గించేందుకు,
పర్యావరణానికి ముప్పు చేయని ఇంధనం కోసం చేపట్టిన అతి ముఖ్యమైన కార్యక్రమం. భారత్ చొరవతో ఏర్పడిన ఈ కూటమిలో 121కి
పైగా దేశాలు చేరాయి. ఈ సంస్థను మన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఫ్రాంకోయిస్ హోలాండేలు సంయుక్తంగా పారిస్
వాతావరణ సదస్సులో నవంబర్ 30, 2015న ఆవిష్కరించారు. సౌర విద్యుత్ను వేగంగా విస్తరించడం ద్వారా పారిస్ వాతావరణ
ఒప్పందం అమలులో తమ వంతు సహకారం అందించాలని భారత్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఐఎస్ఏ స్థాపనకు, పర్యావరణ విషయంలో
ప్రపంచాన్ని ముందుండి నడిపించేందుకు ఈ సంస్థ మార్గదర్శకంగా ఉంది. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని
మెచ్చుకున్న ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ‘ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్’ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసింది.
l

l

l

l

భవిష్యత్ అవసరాలను చేరుకోవడానికి పునరుత్పాదక ఇంధనం అనేది
ముఖ్యమైన వనరుగా ఉండనుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్న
ప్రభుత్వం, 2009లో జాతీయ సౌర మిషన్ను ఆవిష్కరించింది.
2022 నాటికి సౌర విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని 20 గిగావాట్ల కు పెంచాలని
లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే పర్యావరణం విషయంలో కేంద్ర
ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిబద్ధతతో, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ముందు
చూపుతో ఈ లక్ష్యం కంటే 5 రెట్లు ఎక్కువగా 2015లోనే 100
గిగావాట్ల ను భారత్ చేరుకుంది.
2022 నాటికి 175 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని
ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనిలో 60 గిగా
వాట్ల పవన విద్యుత్, 100 గిగా వాట్ల సౌర విద్యుత్, 10 గిగా వాట్ల
బయోమాస్ విద్యుత్, 5 గిగా వాట్ల చిన్న జల శక్తి ప్రాజెక్టులు కలిసి
ఉన్నాయి.
గత ఆరేళ్లలో ప్రపంచంలో ఉన్న ఇతర పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలతో పోలిస్తే,
భారత్నే పునరుత్పాదక విద్యుత్లో వేగవంతమైన వృద్ధిని సాధించింది.
మొత్తం విద్యుత్ వాడకంలో పునరుత్పాదక విద్యుత్ వాటా 24

చేపట్ట డం కోసం నేషనల్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ మిషన్ ప్లా న్ కింద ఫాస్టర్
అడాప్షన్ అండ్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ ఆఫ్(హైబ్రిడ్) అండ్ ఎలక్ట్రిక్
వెహికల్స్(ఫేమ్) పథకాన్ని ఆవిష్కరించింది. మార్చి 31, 2019న ఈ
పథక తొలి దశను విజయవంతంగా పూర్తిచేసుకుంది. ఈ పథకం
రెండో దశ ఏప్రిల్ 1, 2019 నుంచి ప్రారంభమైంది, ఇది మార్చి 31,
2022 నాటికి ముగియనుంది. భారత్ తన 75వ స్వాతంత్య్రం
20 న్యూ ఇండియా సమాచార్

l

l

l

l

శాతానికి పైగా పెరిగింది.
రైతుల బంజరు భూముల్లో సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేసి
వారికి అదనపు ఆదాయాన్ని సమకూర్చడం కోసం పీఎం కిసాన్ ఉర్జా
సురక్షా ఏవం ఉత్థా న్ మహాభియాన్(పీఎం–కుసుమ్) అనే పథకాన్ని
కూడా ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించింది.
	దీంతో, రైతులు తమ బంజరు భూమిలో కేవలం 10 శాతం ఖర్చుతోనే
సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్ల ను పెట్టు కోవచ్చు. ఈ ప్లాంట్ల నుంచి ఉత్పత్తి
అయ్యే విద్యుత్ను సమీపంలోని గ్రిడ్ కొనుగోలు చేయనుంది.
ప్రభుత్వ సబ్సిడీతో సామాన్య ప్రజలు కూడా తమ ఇళ్లు లేదా భవనాల
పైకప్పుపై రాయితీపై సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్ల ను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
దేశంలోనే సౌర ఫలకాలను తయారు చేసేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం
ప్రోత్సహిస్తోంది.
అంతకుముందు, 90 శాతం పరికరాలను చైనా, మలేషియా నుంచే
దిగుమతి చేసుకునే వాళ్లం. మేక్ ఇన్ ఇండియా కింద, సౌర పీవీ
మాడ్యుళ్లను, సౌర పీవీ సెళ్లను భారత్లోనే తయారు చేస్తున్నారు.

జరుపుకునే సమయాని కల్లా భారత్ రోడ్లపై ఎక్కువగా ఈ–వాహనాలే
ఉండేలా ప్రభుత్వం చూస్తోంది. దీంతో కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చని,
ప్రజల డబ్బును, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడవచ్చని భావిస్తోంది. .

కాలుష్య నివారణకు బీఎస్–6 ఇంధనం

యూఎస్ నివేదిక ప్రకారం, ప్రతి ఏడాది ప్రపంచంలో దాదాపు 70

“ప
ై జీవించడం భారతీయ
్ర కృతితో మమేకమ
జీవన విధానం’’
పర్యావరణం మన మనుగడకు ఎంతో కీలకం. ఎందుకంటే ప్రకృతి మన ఉనికికే
ముఖ్యమైన ప్రకృతి, సూర్యోదయం, నదుల పరవళ్లు, చెట్లు, అందమైన పూతోటలు,
జంతువులు, పక్షులు వంటివి మనతో కలసి సహజీవనం చేస్తున్నాయి. జూన్ 5న
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద
్ర పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ
మార్పుల శాఖ మంత్
ై నవో
రి ప
్ర కాశ్ జవదేకర్ మన జీవనానికి ఎంత  ముఖ్యమ
వివరించారు..

మా

నవులు, చెట్లు , జంతువులు, పక్షులు అన్ని
కలిసి జీవిస్తాయి. ప్రకృతి ప్రత్యేకతే ఇది.
భూమిపై జీవించే ప్రతి ప్రాణి కూడా ఆక్సిజన్ను
పీల్చుకుని, కార్బన్ డయాక్సైడ్ను బయటికి వదులుతూ
ఉంటుంది. ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ను చెట్లు పీల్చుకుని,
ఆక్సిజన్ను బయటికి విడుదల చేస్తాయి. ఇదే ప్రకృతి
మన మనుగడ కోసం చేసిన ఏర్పాటు. భారత్లో 24
శాతం వృక్ష సంపద ఉంది. చెట్లు పెంచే విస్తీరణం్ మరింత
పెరుగుతోంది. గత ఏడేళ్లలో, చెట్ల పెంపకం 15,000
చదరపు కి.మీలకు పెరిగి, ప్రస్తుతం ప్రజా ఉద్యమంగా
మారింది. ప్రజా ఉద్యమంగా మారిన ఈ చెట్ల పెంపకం
కింద ప్రతి ఏడాది కోట్ల కొద్ది చెట్ల ను ప్రజలు
నాటుతున్నారు. పెద్ద పెద్ద చెట్ల ను కొట్టి వేయకుండా
కాపాడుతున్నారు. ఒకవేళ ఏదైనా అభివృద్ధి పథకాన్ని
అటవీ ప్రాంతంలో చేపడితే.. ఎంత మొత్తం భూమిని
తీసుకుంటున్నారో, ఆ మేర మరో ప్రాంతంలో
కేటాయించేలా సరికొత్త విధానాన్ని మేము
రూపొందిస్తున్నాం. అక్కడ అటవీ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి
చేసి, చెట్ల ను పెంచుతాం. ప్రతి ఏడాది అటవీ ప్రాంతం ఏ
మేర పెరుగుతుందో ఎలక్ట్రానిక్గా మేము
పర్యవేక్షిస్తున్నాం. ఈ సమాచారమంతా ప్రజలకు
అందుబాటులో ఉంటోంది. ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి
అధ్యయనాన్ని కూడా నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ
అధ్యయనంలో చెట్ల పెంపకం ప్రతి ఏడాది పెరుగుతూ
ఉందని వెల్లడైంది.
జీవవైవిధ్యం కాపాడే దేశాలలో భారత్ ముఖ్యమైన
దేశంగా ఉంది. భారత్లోనే పర్యావరణ జీవవైవిధ్యం

అత్యధికంగా ఉంది. ప్రపంచ భౌగోళిక ప్రాంతంలో
భారత్ లో కేవలం 2.5 శాతం మాత్రమే ఉంది.
ప్రపంచంలో ఉన్న వర్షపునీటి వనరులలో కేవలం 4
శాతమే భారత్లో ఉన్నాయి. ప్రపంచ జనాభాలో
సుమారు 18 శాతం భారత్లోనే నివసిస్తున్నారు.
జంతువులు, పక్షులు కూడా మనుషులతో కలిసి ఈ
భూమిపై నివసిస్తున్నాయి. వీటన్నింటికీ కూడా భూమి,
నీరు, ఆహారం కావాల్సి ఉంది. ప్రపంచ జీవ వైవిధ్యంలో
8 శాతం భారత్నే కలిగి ఉంది. ప్రపంచంలోని 70
శాతం పులులు, 70 శాతం ఆసియా సింహాలు,
30,000కు పైగా ఏనుగులు, 3,000 ఖడ్గమృగాలు
భారత్లో ఉన్నాయి. మన దేశంలో ఉన్న జీవవైవిధ్యాన్ని
ఇవి సూచిస్తున్నాయి. భారత్లో చెట్ల పెంపకం పెరగడం
వల్ల, జీవవైవిధ్యం కూడా మెరుగు పడుతుంది. పులులు,
సింహాల సంఖ్య, ఏనుగులు, ఖడ్గమృగాల సంఖ్య కూడా
పెరుగుతోంది.
ప్రకృతితో, మమేకమై జీవించడం భారతీయ జీవన
విధానం. బహుశా చెట్లు , పశువులు, పాములు వంటి
జీవ ప్రాణులకు పూజలు చేసే ఏకైక దేశం భారత్. వాటి
కోసం వివిధ రకాల పండుగలను నిర్వహిస్తారు. వెయ్యేళ్ల
క్రితం, ప్రతి గ్రామానికి కూడా ఒక రిజర్వు అడవి
ఉండేది. ఆ అడవిలో పశువులు మేతకు వెళ్లడానికి
ఉండదు. చెట్లను కొట్టి వేయడానికి కుదరదు. దీన్నే ఆ
గ్రామానికి చెందిన అడవిగా పిలిచేవారు. ప్రకృతిని
తల్లిగా కొలిచే విధానం వల్ల దేశంలో జీవవైవిధ్యం
స్థిరంగా ఉండి, అటవీ విస్రతీ ణం్ పెరుగుతోంది. n
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పతాక శీర్షిక

జీవన విధానం, పర్యావరణం

స్ఫూతి ర్ దాయకమ
ై న జీవన
విధానం..

నేడు ప్రతి ఒక్కరూ ఏసీ, ఫ్రిడ్జ్ వంటి సౌకర్యాలతో పెద్ద పెద్ద ఇళ్లు
కావాలనుకుంటున్నారు. కానీ అలాంటివి ప్రకృతికి హాని
కలిగిస్తాయి.తమిళనాడులోని పొల్లా చి గ్రామంలో నివసించే
రామచంద్రన్ సుబ్రమణియన్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవచ్చు.
ఎనిమిదేళ్ల పాటు విదేశాల్లో జీవించి భారత్కు తిరిగి వచ్చిన
సుబ్రమణియన్, ప్రకృతితో కలసి జీవించాలని కోరుకున్నారు.
దీని కోసం ఆయన బెంగళూరుకు చెందిన ‘గ్రామ్ విద్య’ అనే
సంస్థలో సాంప్రదాయ, పర్యావరణహితమైన విధానంలో
ఇళ్లను ఎలా నిర్మించుకోవాలో శిక్షణ తీసుకున్నారు.
సుబ్రమణియన్ తన ఇంటిని కట్టుకోవడం కోసం తన
గ్రామంలోని మట్టి నే వాడారు. మట్టి ని 9 శాతం సిమెంట్తో
కలిపి బ్లా క్లు చేయొచ్చు. వీటిని నిర్మాణ పనుల్లో వాడారు. ఇలా
కలపడంతో గదులు చాలా చల్లగా ఉంటాయి. చేతితో తయారు
చేసిన పలకలను సున్నంతో ఫ్లోరింగ్కు వాడారు. ఇంటి మధ్య
16 అడుగుల ఎత్తులో హాల్ను నిర్మించారు. మిగిలిన గదులను
11 అడుగుల ఎత్తులో నిర్మించారు. బయట గాలి, వెలుతురు
ఇంట్లోకి వచ్చేందుకు గోడలకు వెంటిలేషన్ కోసం రంధ్రాలు
పెట్టా రు. ఆయన ఇంటి చుట్టూ సుమారు 800 చెట్లను నాటారు.
ఇవి తాజా శ్వాసను, గాలిని అందిస్తాయి. ఈ ఇంటి బయట
ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీలున్నా, ఇంటి లోపల మాత్రం కేవలం 28
డిగ్రీలే ఉంటుంది. ఈ ఇళ్లకు ఫ్యాన్ లేదా ఏసీలు అవసరం
లేదు. సౌర ఫలకలు, వర్షపు నీటి సంరక్షణ చర్యలు.. విద్యుత్,
నీటి అవసరాలను తీరుస్తాయి.

వాతావరణ మార్పుల పనితీరు 
సూచిక-2021లో భారత్ మొదటి 
పది దేశాల్లో ఒకటిగా ఉంది.
2014లో ఈ ర్యాంకు 31గా ఉండేది.
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లక్షల ప్రజలు వాయు కాలుష్యం వల్ల చనిపోతున్నారు. భారత్లో
వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బీఎస్–6
నిబంధనల ఉద్గా రాల ప్రమాణాలను ఏప్రిల్ 1, 2020 నుంచి అమల్లో కి
తెచ్చింది. యూరోపియన్ దేశాల్లో ఉన్న యూరో–6 ప్రమాణాలకు
అనుగుణంగా వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు బీఎస్–4 ప్రమాణాల
స్థా నంలో బీఎస్–6 ప్రమాణాలను ఏప్రిల్ 1, 2020న ప్రవేశపెట్టింది.
తొలిసారి ఉద్గా రాల నిబంధనలను భారత్ 1991లో ప్రవేశపెట్టింది.
అప్పుడు కేవలం పెట్రోల్ వాహనాలకే వర్తింపజేసింది. బీఎస్
ప్రమాణాన్ని 2002 ఏడాదిలో అమల్లో కి తెచ్చింది. మూడేళ్ల తర్వాత
బీఎస్–2ను 2005లో, బీఎస్–3ను 2006లో బీఎస్–4ను 2010లో
ప్రవేశపెట్టింది. కానీ పెరుగుతోన్న కాలుష్య ప్రమాదాన్ని దృష్టిలో
ఉంచుకుని, కేంద్ర ప్రభుత్వం నేరుగా బీఎస్–5ను ప్రవేశపెట్టకుండానే
బీఎస్–6 ప్రమాణాలను 2020లో అమల్లో కి తెచ్చింది. పెరుగుతోన్న
కాలుష్యం దృష్ట్యా తొలిసారి ఢిల్లీలోనే ఈ ప్రమాణాలను అమలు చేసింది.

యోగా, ఆయుర్వేదాల ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తున్న
కోవిడ్..

కోవిడ్కు వ్యతిరేకంగా భారత్ యుద్ధం చేస్తోన్న ఈ సమయంలో,
ప్రకృతి కూడా తనకు తానుగా ఉత్జితే తమవుతోంది. అన్ని మీడియా
వేదికలపై పంచుకుంటోన్న ప్రకృతికి చెందిన స్ఫూర్తిదాయక,
ఉత్జతే పూర్వక కథలు మన హృదయాలను స్వాంతనపరుస్తున్నాయి.
కరోనాకు ఎలాంటి ఔషధాలు లేని సమయంలో, టీకా అందుబాటులోకి
వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రజలు భారతీయ ప్రాచీన సంపదైన ఆయుర్వేదం,
యోగా వైపుకే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రకృతికి,
పర్యావరణానికి, ఆయుర్వేదానికి చెందిన సాంప్రదాయక పద్ధతుల
ద్వారా మన రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవచ్చన్నది కరోనా మహమ్మారి
నేర్పిన పాఠం. ప్రపంచం కూడా భారతదేశానికి చెందిన ఈ గొప్ప
వారసత్వ సాంప్రదాయాన్నిఅంగీకరించి, దీని ప్రాధాన్యతను
గుర్తించింది.

మానవులు జీవించడానికి అనువైన గ్రహం భూమి మాత్రమే.
ప్రకృతికి, పర్యావరణానికి, వాతావరణానికి మనం ఎల్లవేళలా ఎంతో
రుణపడి ఉండాలి. ఎందుకంటే వాటిపైనే ఆధారపడి మనం
బతుకుతున్నాం. పర్యావరణం ఆరోగ్యకరంగా ఉంటే, మనం
ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటాం. ముఖ్యంగా విజ్ఞానం, సాంకేతికత బాగా
విస్తరించిన ఈ కాలంలో, అడవులను, నదులను, సరస్సులను,
పర్వతాలను కాపాడటం ఎంత ముఖ్యమో ఈ 21వ శతాబ్దంలో ప్రజలు
తెలుసుకున్నారు. పర్యావరణం పట్ల మనకున్న బాధ్యతను తప్పక
మనం నిర్వర్తించాలి. n

పర్యావరణ పరిరక్షణలో
మరో కీలక అడుగు

భారత్ లో అంతకుముందు ఈ–వాహనాల బ్యాటరీలు తయారయ్యేవి కావు. సూర్యాస్తమయం తరువాత సౌర విద్యుత్ను
వాడటం చాలా కష్టంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ కింద ఈ–వాహనాల బ్యాటరీల తయారీకి జాతీయ
కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. దీంతో ఈ–వాహనాల బ్యాటరీల రంగంలో భారత్ స్వావలంబన సాధిస్తుంది.

సౌ

ర విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో భారత్ ఒక అడుగు ముందే ఉంటోంది.
కానీ సౌర విద్యుత్ను కేవలం పగటి సమయంలోనే
వాడుకోవచ్చు. ఈ పరిస్థితిలో, గ్రిడ్సమతుల్యత అనేది ఎంతో అవసరం.
ఒకవేళ బ్యాటరీ నిల్వ కనుక ఉంటే, ఈ పని చాలా తేలికవుతుంది.
సామాన్య ప్రజల జీవితాలలో, రైల్వే, రవాణా వంటి వాటికి వ్యవస్థలలో
బ్యాటరీల వాడకం ఒక విప్లవాత్మక మార్పు తేనున్నది. డీజిల్ జనరేటర్ల
పరిశ్రమలో దీన్ని ఒక బ్యాకప్ లాగా కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
ఇంటిపైకప్పుపై ఉంచే సోలార్ ఫలకలను రాత్రి పూట వాడలేం కానీ
బ్యాటరీలో నిల్వ ద్వారా వాడకం సాధ్యమవుతుంది. బ్యాటరీల్లో నిల్వ అనేది
అనేక విషయాల్లో జీవితాన్ని సులభతరం చేయనుంది.
ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే మే 12, 2021న కేంద్ర ప్రభుత్వం
కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అడ్వాన్స్ డ్ కెమిస్ట్రీ సెల్(ఏసీసీ) బ్యాటరీ స్టోరేజీ
జాతీయ కార్యక్రమానికి పీఎల్ఐ పథకాన్ని మంత్రి మండలి ఆమోదం
తెలిపింది. అధునాతన కెమిస్ట్రీ సెల్ బ్యాటరీల తయారీ కోసం రూ.18,100
కోట్ల ను కూడా కేటాయించింది. ఏసీసీల తయారీ ద్వారా విద్యుత్ వాహనాల
(ఈవీ)ల డిమాండ్ పెంచి, కాలుష్య స్థా యిలను తగ్గించవచ్చు.
పునరుత్పాదక విద్యుత్ అజెండాలో, దేశంలో గ్రీన్హౌస్ వాయువుల
ఉద్గా రాలను తగ్గించేందుకు ఏసీసీ కార్యక్రమం కీలకం. వాతావరణ
మార్పులను అరికట్టేందుకు భారత్కున్న నిబద్ధతకు అనుగుణంగా ఈ
కార్యక్రమం ఉంది. ఈ కొత్త కార్యక్రమం విద్యుత్ వాహనాల సంఖ్య
పెంచనుంది. ద్విచక్ర వాహనాలు, త్రిచక్ర వాహనాలు, నాలుగు చక్రాల
వాహనాలు, భారీ వాహనాలు ఈ–బ్యాటరీలను వాడుకోవచ్చు. ఎంతో
అవసరమైన, గంటల్లో ఛార్జింగ్ అయ్యే దీర్ఘకాలిక బ్యాటరీలను
అంతకుముందు భారత్తయారు చేయలేదు.
బ్యాటరీ నిల్వ సాంకేతికత...
అడ్వాన్స్ డ్ కెమిస్ట్రీ సెల్ (ఏసీసీ)లు నూతన తరం అధునాతన నిల్వ
సాంకేతికతలు. ఇవి విద్యుత్ శక్తిని ఎలక్ట్రోకెమికల్ లేదా రసాయన శక్తిగా
నిల్వ చేయగలగడమే కాక అవసరమైనప్పుడు దానిని తిరిగి విద్యుత్ శక్తిగా
మార్చగలవు. కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, విద్యుత్ వాహనాలు, అధునాతన
విద్యుత్ గ్రిడ్లు , సోలార్ రూఫ్ టాప్ (ఇంటిపైన) వంటివి బ్యాటరీని భారీగా
వినియోగించే రంగాలుగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ రానున్న సంవత్సరాలలలో
భారీ వృద్ధిని సాధించగల వని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అతి
పెద్ద వృద్ధి రంగాలను బ్యాటరీ సాంకేతికతలు
 నియంత్రిస్తాయని అంచనా.n

ప
్ర భావం : స్వచ్ఛై మన విద్యుత్
దిశగా కీలక కార్యక్రమం

l

ఈ రూ.18,100 కోట్ల పథకానికి గంటకు 50 గిగావాట్
ఏసీసీ, గంటకు 5 గిగావాట్ సంచిత ఏసీసీ తయారీ
సామర్థ్యం కలిగి ఉంది.

l

ఏసీసీ బ్యాటరీ నిల్వ ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టులలో సుమారు
రూ.45,000 కోట్ల ప్రత్యక్ష పెట్టు బడులు రానున్నాయి.

l

చమురు దిగుమతుల బిల్లుల ఖాతాలో రూ.2,50,000
కోట్లు నికరంగా ఆదా కానున్నాయి. ప్రతి ఏడాది
రూ.20,000 కోట్ల వరకు దిగుమతి ప్రత్యామ్నాయం
ఉంటుంది.

l

ఇది పరిశ్రమలకు మరింత ప్రోత్సాహమిచ్చి, దేశీయ, విదేశీ
పెట్టు బడులను, ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించనుంది.
ఇంధన దిగుమతులను కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది.

l

ఏసీసీలో నిర్దిష్ట శక్తి సాంద్రతను, ఆవృత్తాలను
సాధించేందుకు పరిశోధనకు, అభివృద్ధికి ఇది ప్రేరణను
అందిస్తుంది.

l

అసలు ఉద్గా రాలు విడుదల చేయని వాహనాల కోసం
భారత్ ఒక పెద్ద కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ–
వాహనాలన్నింటికీ ఛార్జింగ్ సదుపాయాలను కల్పిస్తోంది.
బొగ్గు ను కాల్చడం ద్వారా కార్బన్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి
అవుతుంది. అయితే తాము బ్యాటరీ నిల్వను వాడటం
ద్వారా, బొగ్గు వాడకం తగ్గుతుంది.
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ప్రధాన మంత్రి సురక్షిత్ మాతృత్వ అభియాన్

తల్
లీ , బిడ్డా సురక్షితం

సర్వే భవన్తు సుఖినా: సర్వే సన్తు నిరామయా: | సర్వే భద్రాణి పశ్యన్తు మాకశ్చిద్దు:ఖ భాగ్ భవేత్ ||
అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఎవరూ ఎలాంటి దుఖానికి లోను
కాకూడదు’’. ప్రభుత్వం గర్భవతులైన మహిళల ఆరోగ్య భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తోంది. ప్రధాన మంత్రి
సురక్షిత్ మాతృత్వ అభియాన్లక్షల మంది మహిళలు, నవజాత శిశువులకు ఆరోగ్యకరమైన జీవనాన్ని
అందిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతను ప్రతిబింబిస్తోంది.

“ప్రై

వేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్లి, డాక్టర్కు చూపించుకునేందుకు మా
దగ్గర సరిపడా డబ్బులు లేవు. కానీ మేము ప్రధాన మంత్రి
సురక్షిత్ మాతృత్వ అభియాన్ కింద చాలా ప్రయోజనాలు
పొందాం” అని రాజస్తాన్బికనీర్కు చెందిన చందా తెలిపారు. అదేవిధంగా
సికర్కు చెందిన సుభిత కూడా, ఈ కార్యక్రమం తనలాంటి ఎంతో మంది
పేద మహిళలకు చాలా సాయపడినట్టు పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్య కేంద్రాలలో
పరీక్షా సౌకర్యాలు, ఔషధాలు అందుబాటులో ఉండటమే కాకుండా,
అంగన్వాడి కార్యకర్తలు, ఆశా కార్యకర్తలు కూడా తమ ఇళ్లకు వచ్చి
పోషకాహారం గురించి, గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన ఆహారం
గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారని బీహార్కు చెందిన మంజు దేవి,
బబితా దేవి చెప్పారు.
ప్రధాన మంత్రి సురక్షిత్ మాతృత్వ అభియాన్ పథకం గ్రామీణ
మహిళలను ఆసుపత్రి ప్రసవాలకు ప్రోత్సహిస్తోంది. దేశంలో ప్రతి
ఏడాది సుమారు 3 కోట్ల మంది మహిళలు గర్భం దాల్చుతున్నారు. కానీ
సరియైన సంరక్షణ లేకపోవడం, గ్రామాల్లో వైద్యులు అందుబాటులో
లేకపోవడం వల్ల తల్లీబిడ్డల మరణాల రేటు ఎక్కువగా ఉండేది. ప్రస్తుతం
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ఈ మరణాల రేటు తగ్గిపోయింది. ప్రతి నెలా 9వ రోజు గర్భిణీలకు
పరీక్షలు నిర్వహిస్తుండటంతో, తల్లీబిడ్డ ఆరోగ్యం సురక్షితంగా ఉంటోంది.
ఈ పథకం కింద సంబంధిత ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాల వద్ద గర్భిణీలకు
రెండవ, మూడవ త్రైమాసికాల్లో తక్కువ వ్యయంతోనే ప్రసూతి సంరక్షణ
సేవలను అందిస్తోంది. ఆసుపత్రుల్లో బ్లా క్, ఆపై స్థా యిల్లో నే వైద్యులు,
నిపుణుల పర్యవేక్షణలో వీరిని పరీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఈ కార్యక్రమంలో
ఆశా కార్యకర్తల పాత్ర కీలకంగా ఉంది. బిహార్లోని పుర్నియాకు చెందిన
ఆశా కార్యకర్త గాయత్రి దేవి మాట్లా డుతూ ఏం చెప్పారంటే, ‘‘ఎక్కువ
ప్రమాదమున్న గర్భిణీలకు ప్రత్యేకంగా అన్ని రకాల సౌకర్యాలను
అందిస్తున్నాం. ఆరోగ్య కేంద్రాల వద్దనే ప్రసవం చేయించుకునేలా
ప్రోత్సహిస్తున్నాం. జిల్లా నుంచి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల వరకు, అన్ని
కూడా గర్భిణీలను పర్యవేక్షిస్తున్నాయి” అని చెప్పారు. ప్రధాన మంత్రి
పిలుపు మేరకు, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు చెందిన వైద్యులు కూడా ప్రతి నెలా
9వ రోజు ప్రజా ఆరోగ్య కేంద్రాల వద్ద స్వచ్ఛందంగా సేవలందిస్తున్నారు.
తల్లి కావడం అనేది ఒక వరం. కానీ, అయ్యే ఈ మధురానుభూతి కొన్ని
సార్లు ప్రమాదకరంగా, ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది. దీనికి కారణం

తల్
లీ , పిల
్ల ల ఆరోగ్యానికి భాగస్వామ్యం

2,76,55,855

మంది గర్భిణీ ్రీస్తలకు ఇప్పటి వరకు
పిఎంఎస్ఎంఎ కింద పరీక్షలు నిర్వహించారు.
n

పిఎంఎస్ఎంఎ సేవ అందించే కేంద్రాలు 18,449గా ఉన్నాయి. స్వచ్ఛంద సేవకులు
6,665గా ఉన్నారు. ఒకవేళ నెలలో తొమ్మిదవ రోజు ఆదివారం లేదా మరేదైనా సెలవు వస్తే,
క్లినిక్ను ఆ తదుపరి రోజు తెరుస్తారు. ప్రసూతి అనంతర సేవలను స్త్రీల వైద్య నిపుణులు
మాత్రమే అందిస్తారు.

పిఎంఎస్ఎంఎ ఉద్దేశ్యాలు, లక్ష్యాలు
ఆరోగ్యవంతమైన పిల్లలకు జన్మనివ్వడం,
మరణాల రేటును తగ్గించడం, వ్యాధుల
విషయంలో అవగాహన కల్పించడం. అప్పటికే
ఉన్న రక్తహీనత, గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు వచ్చే
రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి వాటికి సరియైన
చికిత్సను అందించడం.

మాతా, శిశు మరణాల రేటులో తగ్గుదల..
1990లో ప్రసూతి మరణాల రేటు ప్రతి లక్ష
జననాలకు 556గా ఉండేది. ఈ రేటు 2016–18
నాటికి 113కి పడిపోయింది. 5 ఏళ్ల కంటే తక్కువ
వయసున్న పిల్లల మరణాల రేటు 2012లో 36
ఉంటే, అది 2018 నాటికి 36కి తగ్గిపోయింది.
లింగ నిష్ఫత్తి కూడా 2014–15లో 91.8 శాతం
ఉంటే, అది ఇప్పుడు 16 శాతానికి పెరిగి, 934గా
ఉంది.

పిఎంఎస్ఎంఎ ప
్ర త్యేకతలు..

పిఎంఎస్ఎంఏ కార్యక్రమం గర్భిణీలందరికీ ప్రతి నెల 9వ రోజున నాణ్యమైన, సమగ్రమైన
ప్రసూతి సంరక్షణను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఏ ఆసుపత్రి, వైద్య కేంద్రంవద్దనైనా
చేయించుకునే పరీక్షలు పూర్తిగా ఉచితం. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మహిళల్లో ఉన్న
ఆరోగ్య సమస్యలను గుర్తించి, వారికి సరియైన సమయంలో చికిత్సను అందించేందుకు
సాయపడుతుంది.
“తల్లి, నవజాత శిశువు, పిల్లల ఆరోగ్య సంరక్షణకు ఇది
ఒక వేదిక. మెరుగైన ఆరోగ్యం కోసం మాత్రమే గాక,
వేగవంతమైన వృద్ధి సాధించడానికి ఈ కార్యక్రమం
చేపట్టాం’’
-ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
చాలా మంది మహిళలు నిరక్షరాస్యులు కావడం, తగినంత సమాచారం
అందుబాటులో లేకపోవడం, సరియైన వైద్య సౌకర్యాలు లేకపోవడం,
పోషకాహార లోపం, చిన్నతనంలోనే పెళ్లిళ్లు, గర్భం దాల్చేందుకు తగిన
ప్రణాళిక లేకపోవడం. ఈ విషయాలన్నింటిన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న

స్టికర్లతో గర్భిణుల

ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ

ఆకుపచ్చ స్టి కర్ –ఎలాంటి
ప్రమాదమూ గుర్తించని గర్భిణీలకు

ఎర
్ర  స్టి కర్ –ప్రసవ సమయంలో
ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉన్న
మహిళలకు

నీలం – గర్భం సమయంలో రక్తపోటు
ఉన్న మహిళలకు
పసుపు – మధుమేహం, ఎస్టీఐలు,
హైపోథైరాయిడిజం వంటి ఆరోగ్య
సంబంధిత సమస్యలుండి గర్భం
దాల్చిన మహిళలకు
వెబ్సైట్ హెల్ప్లైన్
ఏమైనా సాయం కావాలంటే
వెబ్సైట్ – pmsma.nhp. gov.in
సందర్శించవచ్చు. మొబైల్ యాప్ను
కూడా ఆవిష్కరించింది.
టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ :
18001801104
ఒకవేళ మీరు డాక్టర్ అయితే ఈ
కార్యక్రమంలో చేరాలనుకుంటే, ఈ
వెబ్సైట్పై నమోదు చేసుకోవచ్చు.
కిల్కారి కింద, సుమారు 5 కోట్ల
మంది గర్భిణీలకు గర్భం, బిడ్డల
సంరక్షణ సమయంలో ఎలాంటి
విధానాలు పాటించాలో తెలుపుతూ
మొబైల్ద్వారా సందేశాలను
పంపించింది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాన మంత్రి సురక్షిత్ మాతృత్వ అభియాన్
(పిఎంఎస్ఎంఎ)ను 2016, జూన్ 9న ఆవిష్కరించింది. ఈ పథకం
మహిళల్లో సాధికారిత కల్పించడమే కాకుండా, వారి సమస్యల గురించిన
సమాచారాన్ని తెలుపుతోంది. n
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ఆర్థికవ్యవస్థ ఎంఎస్ఎంఇలకు భారీ మద
్ద తు

ఎంఎస్ఎంఇల
విజయానికి 

కారణమవుతున్న
ఛాంపియన్స్ పోర
్ట ల్

కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఔత్సాహిక
పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం
గత ఏడాది జూన్లో ఏక గవాక్ష ‘ఛాంపియన్స్ పోరల్
్ట ’ను
ఆవిష్కరించింది. ఇది సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా రంగ
సమస్యలను పరిష్కరిస్తోంది. ఈ రంగం భారత ఆర్థిక
వ్యవస్థకు వెన్నుముకగా ఉంది. 6 కోట్ల సంస్థలు 11 కోట్ల
మందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఛాంపియన్స్ పోరల్
్ట సాయంతో
ప్రస్తుతం దేశ జీడీపీకి 29 శాతం సహకారం
అందిస్తోన్న ఎంఎస్ఎంఇ రంగంలో
స్వావలంబన సాధించేందుకు
ఊతమిస్తుంది.

క

ర్నాటకలోని హుబ్లి పట్ట ణంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులకు
జాకెట్ల ను తయారు చేసే సంస్థ సేఫ్టీ సైన్స్ అండ్
ఇక్విప్మెంట్స్ కంపెనీ కరోనా మహమ్మారి సమయంలో
పీపీఈ కిట్ల అవసరాన్ని గుర్తించి తయారీని చేపట్టింది.
అయితే మార్కెట్లు తెరుచుకోకపోవడంతో ఈ కంపెనీ
తీవ్ర సవాళ్లు ఎదుర్కొంది. ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు
వెంకటేశ్ బడ్డి అనే వ్యక్తి కంపెనీ తరఫున ఎంఎస్ఎంఇ
కార్యాలయానికి వెళ్లి సాయం కోరారు. ఆ తర్వాత ఏడు
రోజుల వ్యవధిలోనే స్థా నిక ఆసుపత్రులు, ఎన్జీవోలతో
కంపెనీ అనుసంధానమైంది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ స్థా నిక
అవసరాలను నెరవేర్చేందుకు రోజుకు 100 పీపీఈ కిట్ల ను
ఉత్పత్తి చేస్తోంది.
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విజయ
గాథలు

ఎం

ఎస్ఎంఇ నిబంధనల కిందనున్న ఎర్నెస్ట్ మనీ
డిపాజిట్(ఈఎండీ) నుంచి మినహాయింపు
ఇవ్వాలని ర్యాపిడ్టెక్ ఐటీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
బిహార్ముజఫర్పూర్లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్థా నిక
కార్యాలయాన్ని ఆశ్రయించింది. కానీ బ్యాంకు ఈ
అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చింది. ఎన్ఎస్ఐసీ కింద నమోదైన
కంపెనీలకు మాత్రమే ఈ నిబంధనల నుంచి మినహాయింపు
ఉంటుందని బ్యాంకు తేల్చి చెప్పడంతో, కంపెనీ టెండరులో
పాల్గొనలేకపోయింది. అయితే రాష్ట్ర ఛాంపియన్స్ పోర్టల్
జోక్యం చేసుకుని, బ్యాంక్ నిర్ణయాన్ని మళ్లీ పున:సమీక్షించాలని
బ్యాంకు స్థా నిక మేనేజరును ఆదేశించింది.
టెండరును సమీక్షించేందుకు బ్యాంకుకు ఉన్న సంబంధిత
నిబంధనలను ఉటంకిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పింది.

విజయ
గాథలు

జా

ర్ఖాండ్లో బొకారోకు చెందిన లల్టు సర్కార్
అనే వ్యక్తి ఎన్హెచ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనే కంపెనీని
నడుపుతున్నారు. బొకారో స్టీల్ లిమిటెడ్(బీఎస్ఎల్) ఆయనకు
రూ.6 కోట్లు బకాయిపడింది. కానీ వాటిని లల్టు కి తిరిగి
చెల్లించడం లేదు. లల్టు తనకు రావాల్సిన బాకీ గురించి
పలు మార్లు బీఎస్ఎల్కి గుర్తు చేసి, అభ్యర్థించినప్పటికీ
ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు. అన్ని ప్రయత్నాల తర్వాత
ఇక చివరికి ఛాంపియన్స్ పోర్టల్లో దరఖాస్తు దాఖలు
చేశారు. ఛాంపియన్స్ బృందం జోక్యంతో, తనకు రావాల్సిన
బాకీల్లో కొంత మేర అంటే రూ.2.5 కోట్ల వరకు లల్టు తిరిగి
పొందాడు. మిగతా మొత్తాన్ని కూడా లల్టు కి వాయిదాల్లో
చెల్లించేందుకు బీఎస్ఎల్అంగీకరించింది.
స్సూర్కు చెందిన కెఎం జోషే ఒక చిన్న
తినుబండారాల తయారీ సంస్థను నడుపుతున్నారు.
ఈ సంస్థను భారత ఆహార భద్రతా, ప్రమాణాల
సంస్థ(ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) వెబ్సైట్పై నమోదు చేసి, లైసెన్సు
పొందేందుకు కెఎం జోషేప్రయత్నించారు. కానీ సాంకేతిక
సమస్యల తలెత్తడంతో ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినప్పటికీ
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ వెబ్సైట్లో తన సంస్థ నమోదు కావడం
లేదు. ఇక చివరికి ఆయన ఛాంపియన్స్ పోర్టల్లో తన
ఫిర్యాదును దాఖలు చేశారు. ఆయన ఫిర్యాదు దాఖలు చేసిన
24 గంటల్లో నే త్రిస్సూరుకు చెందిన ఎంఎస్ఎంఈ బృందం
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించి, జోషే సమస్యను
పరిష్కరించింది.

త్రి

ఎం

ఎస్ఎంఇ వ్యవస్థా పకులు ఎదుర్కొన్న
సమస్యలను
ఛాంపియన్స్
పోర్టల్
సమయానుసారం పరిష్కరించిన జాబితా
చాలా పెద్దదిగానే ఉంది. ఛాంపియన్స్ పోర్టలును ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ జూన్ 1, 2020న ఆవిష్కరించారు. ఎంఎస్ఎంఇ
రంగానికి సాయం చేస్తూ.. వారి ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడం,
వ్యవస్థా పకతను ప్రోత్సహించడం, వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలను
కనుగొనడం వంటి వాటిల్లో సాయం చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా
పెట్టుకుంది. చిన్న సంస్థలు ఎదుర్కొనే అన్ని రకాల సమస్యలకు ఒకే
పరిష్కార వేదికగా ఈ ఛాంపియన్స్ పోర్టల్ ఉంది. మూలధనం,
ఉద్యోగుల కొరత వంటి సమస్యలను కూడా పరిష్కరించడంలో ఈ

పోర్టల్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అదేవిధంగా మాస్కులు, పీపీఈ కిట్ల
తయారీ వంటి సరికొత్త వస్తువుల ఉత్పత్తిలో అవకాశాలను
కనుగొనడంలో వ్యవస్థా పకులకు సాయం చేయడమే కాకుండా,
వీటిని జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల కు సరఫరా చేసేందుకు కూడా
సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది. దీంతో పాటు ప్రస్తుతం నెలకొన్న అన్ని
ఇబ్బందులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని, అంతర్జాతీయ స్థా యికి
ఎదిగిన ఎంఎస్ఎంఇ సంస్థలను ఈ పోర్టల్ గుర్తిస్తోంది.
అన్ని పరిష్కారాలకు ఒకే గమ్యస్థానం..
కేంద్ర ప్రభుత్వ కేంద్రీకృత ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కారం,
పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ(సీపీజీఆర్ఏఎంఎస్)తో అనుసంధానించిన తొలి
పోర్టల్ ఛాంపియన్స్. అంటే ఎవరైనా సీపీజీఆర్ఏఎంఎస్పై ఫిర్యాదు
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ఆర్థిక వ్యవస్థ

ఎంఎస్ఎంఇ లకు భారీ మద
్ద తు

చేస్తే, వారి ఫిర్యాదు నేరుగా ఛాంపియన్స్ పోర్టల్పై
కనిపిస్తోంది.
అంతకుముందు ఈ ఫిర్యాదులను సంబంధిత
మంత్రిత్వ శాఖలకు పంపాల్సి ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం
ఈ ఫిర్యాదుల పరిష్కార విధానాన్ని మరింత బలోపేతం
చేశారు.
సీపీజీఆర్ఏఎంఎస్ అనేది వెబ్ టెక్నాలజీ
ఆధారితంగా నడిచే ఒక వేదిక. ఇది ప్రధానంగా
దేశంలో ఏ ప్రాంతానికి చెందిన పౌరులైనా, ఏ
సమయంలోనైనా సంబంధిత మంత్రులు, విభాగాలు,
సంస్థల వద్ద తమ ఫిర్యాదులను దాఖలు చేసేలా
అవకాశం కల్పిస్తోంది.
కృత్రిమ మేధస్సు(ఏఐ), డేటా అనలటిక్స్, మెషిన్
లెర్నింగ్తో ఈ ఛాంపియన్స్ పోర్టల్ రూపొందింది.
సమస్యలు ఏమిటనేది నేరుగా తెలుసుకునేందుకు
ఛాంపియన్స్ పోర్టల్కు ఏఐ సహకరిస్తోంది.
ఉదాహరణకు, ఒకవేళ ఏదైనా బ్యాంకు ఒక
వ్యవస్థా పకుని లేదా ఏదైనా ప్రాంతానికి చెందిన రుణ
దరఖాస్తును పదే పదే తిరస్కరిస్తుంటే, ఏఐ సాయంతో
ఆ సమస్య ఏమిటన్నది తెలుసుకోవచ్చు. ఇది
ఛాంపియన్స్ పోర్టల్పై కనిపిస్తోంది.
ఈ
సమస్యలను కనుగొన్న తర్వాత సంబంధిత
అధికారులు వీటిని పరిష్కరించేందుకు చర్యలు
తీసుకోవచ్చు. ఈ పోర్టల్ నిర్వహణ సమాచార
వ్యవస్థకు చెందిన సాంకేతికతపై ఆధారపడి
పనిచేస్తోంది. అదనంగా ఈ పోర్టల్ రంగాలవారీగా
ఉన్న అడ్డంకులను, ఇబ్బందులను తొలగించి
సమస్యలనుఅవకాశాలుగా మార్చేందుకు సాయం
చేస్తోంది.
పోర్టల్ అభివృద్ధిలో స్వదేశీ సాంకేతికత...
స్వదేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన ఛాంపియన్స్ పోర్టల్
నెట్వర్క్ నియంత్రణ రూమ్ను ‘హబ్ అండ్ స్పోక్’
మోడల్పై అభివృద్ధి చేశారు. అంటే ఈ హబ్కి
ముఖ్యమైన వ్యవస్థగా ఎంఎస్ఎంఇ మంత్రిత్వ శాఖ
న్యూఢిల్లీలో ఉంది. అలాగే దీని స్పోక్స్(సాయంగా
ఉండే వ్యవస్థలు) రాష్ట్రాల్లో మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన
పలు కార్యాలయాల్లో , సంస్థల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పటి
వరకు, ఈ విధానంలో భాగంగా 66 రాష్ట్ర స్థా యి
నియంత్రణ రూమ్లను ఏర్పాటు చేశారు.
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ఛాంపియన్స్

ఉత్పత్తిని, ఆధునిక ప్రక్రియల ద్వారా పెంచేందుకు అవసరమైన
అప్లికేషన్ను అభివృద్ధి చేయడం.
లక్ష్యాలు, ప్రయోజనాలు..
ఈ పోర్టల్ ఎంఎస్ఎంఇలకు పలు ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తూ..
ప్రస్తుత అడ్డంకులను, భవిష్యత్లో తలెత్తే అనూహ్య పరిస్థితులను
తట్టు కుని నిలబడేలా సాయం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
నియంత్రణ సంస్థల ఆమోదాల విషయంలో తలెత్తే సమస్యలను
పరిష్కరించడం మాత్రమే కాకుండా.. ఆర్థిక, కార్మిక, ముడి వనరుల
ఇబ్బందులను ఈ పోర్టల్ ద్వారా అధిగమించాలని ప్రభుత్వం
ప్రయత్నిస్తోంది.

ఈ ప్రయోజనాలు పొందడమెలా....
తొలుత అధికారిక పోర్టల్

www.champions.gov.in కు
వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

ఆ తర్వాత హోమ్పేజీపై ఉన్నప్రధాన మెనూలో ‘‘రిజిస్టర్
హియర్(ఇక్కడ నమోదు చేసుకోండి)’’కి స్క్రోల్ చేయాలి. ఆ
తర్వాత ‘‘రిజిస్టర్ గ్రీవెన్సెస్”లింక్ను నొక్కాలి.

ఛాంపియన్స్ పోర్టల్లో
 ఫిర్యాదును దాఖలు చేయడం చాలా
తేలికైన ప్రక్రియ. దరఖాస్తుదారుడు అవసరమైన వివరాలను
అంటే పేరు, ఏ విభాగానికి చెందిన వారు, మొబైల్ నెంబర్
ఇచ్చిన తర్వాత, ఓటీపీ వస్తోంది. ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత,
ఫిర్యాదును నమోదు చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత సమయానుసారం
ఎంఎస్ఎంఇ విభాగం మీ ఫిర్యాదును పరిష్కరిస్తుంది.

ఎంఎస్ఎంఈలకు అతిపెద్ద ఊరటగా
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజీ..

లాక్డౌన్తో భారీగా దెబ్బతిన్న చిన్న సంస్థలను తిరిగి కోలుకునేలా
చేయడం కోసం ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజీ కిందకరోనా మహమ్మారి
కాలంలో ఆరు పాయింట్ల విధానాన్ని ప్రకటించారు.
l ఎంఎస్ఎంఇ, కుటీర, గృహ పరిశ్రమలకు చెందిన 45 లక్షల
యూనిట్ల కు ప్రయోజనాలు అందించే లక్ష్యంతో, వ్యాపారాలకు
రూ.3 లక్షల కోలేటరల్–ఫ్రీ ఆటోమేటిక్ రుణాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం
ప్రకటించింది. అంతేకాక ఎంఎస్ఎంఇలకు ప్రభుత్వ కంపెనీలు,
పీఎస్యూలు చెల్లించాల్సిన బాకీలను 45 రోజుల్లో చెల్లించేస్తామని
వెల్లడించింది.
l తీవ్ర ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోన్న కుటీర పరిశ్రమ,
ఎంఎస్ఎంఈలకు రూ.20,000 కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీని అందించింది.
ఎంఎస్ఎంఇలకు విదేశాల నుంచి అన్యాయమైన పోటీ ఎదురవుతోంది.
ఈ అన్యాయమైన పోటీ నుంచి విముక్తి కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం
తాను చేపట్టే రూ.200 కోట్ల విదేశీ టెండర్లకు కూడా అనుమతులు
నిరాకరించింది.
l ఎంఎస్ఎంఇలకు నిధులకు నిధి అనే విధానాన్ని ప్రకటించింది.
అంటే మార్కెట్లో బాగా పనిచేస్తోన్న చిన్న సంస్థలకు కూడా తమ
వ్యాపారాలను విస్తరించుకునేందుకు రూ.50,000 కోట్ల వరకు ఈక్విటీ
సహకారాన్ని అందిస్తోంది. మెరుగైన పనితీరు కనబర్చే ఎంఎస్ఎంఇలు
తమ పరిమాణాలను, సామర్థ్యాలను విస్తరించుకునేందుకుపుష్కల
అవకాశాలను అందించేందుకు పలు చర్యలను ప్రకటించింది. వీటి
కోసం రూ.10,000 కోట్ల నిధిని కేటాయించింది.
l ప్రస్తుతం కోటి రూపాయల వరకు పెట్టుబడి లేదా రూ.5 కోట్ల వరకు
ఆదాయం కలిగిన తయారీ, సేవల సంస్థలను సూక్ష్మ సంస్థలుగా
పరిగణిస్తున్నారు. అదేవిధంగా రూ.10 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి లేదా
రూ.50 కోట్ల వరకు ఆదాయం ఉన్న సంస్థలను చిన్న సంస్థలుగా,
రూ.100 కోట్ల కంటే తక్కువ ఆదాయంతోరూ.20 కోట్ల వరకు
పెట్టుబడిఉన్న సంస్థలను మధ్య తరహా సంస్థలుగా పరిగణిస్తారు.
l

ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే సత్తా ఉన్న
ఎంఎస్ఎంఇ లు

గ్రామాల పురోగతిపైనే భారత అభివృద్ధి ఆధారపడి ఉంటుందని
మహాత్మా గాంధీ నమ్మేవారు. దీని కోసం అధికారాల విభజన,
స్థా నిక స్వావలంబన సాధించడం అత్యంత ముఖ్యమన్నారు.
గ్రామాలను స్వావలంబన సాధనకు గణనీయమైన సహకారం
అందిస్తోన్న కుటీర పరిశ్రమను, ఎంఎస్ఎంఇ రంగాన్ని
బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది.
ఎంఎస్ఎంఇ సంస్థలకు 59 నిమిషాల్లో కోటి రూపాయల రుణం
ఇవ్వడం సాధ్యమవుతుందని ఎవరైనా భావిస్తారా? కానీ కేంద్ర
ప్రభుత్వం చర్యలతోఇది సాధ్యమవుతోంది. ఎంఎస్ఎంఇ
లను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు ప్రాధాన్యత
కార్యక్రమాలను చేపడుతోంది. వాటిలో రుణాన్ని, మార్కెట్ను ఈ
సంస్థలకు కల్పించడం, సాంకేతికత పరంగా అప్గ్రేడేషన్, తేలిక
వ్యాపారాలు చేసుకునేలా అవకాశం, ఉద్యోగుల భద్రతా వంటివి
ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో ఈ రంగం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం
రూ.15,700 కోట్ల ను కేటాయించింది. గత ఏడాది బడ్జెట్తో పోలిస్తే
రెండింతలు ఎక్కువగా ఈ కేటాయింపులున్నాయి.

కరోనా రెండో దశలో సాయంగా కరోనా మహమ్మారి రెండో దశలో బీభత్సం సృష్టిస్తోన్న ఈ సమయంలో ఎంఎస్ఎంఇ రంగానికి
మద్దతుగా నిలిచేందుకు భారతీయ రిజర్వు బ్యాంకు(ఆర్బీఐ) పలు రకాల చర్యలను ప్రకటించింది.
నిలుస్తోన్న ఆర్బీఐ
సమయానికి రుణాలను తిరిగి చెల్లించలేని ఎంఎస్ఎంఇ సంస్థలకు పునర్వ్యవస్థీకరణ అవకాశాన్ని
ఆర్బీఐ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మొత్తంగా రూ.25 కోట్ల వరకు వెల్లడించి, అంతకుముందు రుణాల
పునర్వ్యవస్థీకరణ చేసుకోని సంస్థలను అర్హత కలిగిన సంస్థలుగా పరిగణించనుంది. అంతేకాక,
వాణిజ్య బ్యాంకులు కూడా ఎంఎస్ఎంఇలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వనున్నాయి.

72 గంటల్లో సమస్యలు పరిష్కారం..
ఏ విధానం విజయం కావాలన్నా దానితో అనుసంధానమయ్యే వ్యక్తులే
కీలకం. ఇదే ఉద్దేశ్యంతో, ఈ విధానాన్ని సజావుగా అమలు చేసేందుకు,
ఫిర్యాదు దాఖలైన తర్వాత 72 గంటలకు మించకుముందే సమస్యను
పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించింది.
ఎప్పుడు ఆర్థిక సంక్షోభం తలెత్తినా భారత్ చాలా బలంగా ఎదురొడ్డి

నిలబడింది. దీనికి కారణం బలమైన ఎంఎస్ఎంఇ రంగమే. కేంద్ర
ప్రభుత్వం పాశ్చాత్యీకరణకు అనుకూలమైనది కాదని, కానీ గ్రామాల
ఆధునీకరణకు మాత్రం చూస్తున్నట్టు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా సంస్థల
మంత్రి నితిన్ గడ్కారీ చెప్పిన చెప్పారు. సామాజిక, ఆర్థిక మార్పుకు ఇదే
సరియైన సమయమన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ జీడీపీలో ఎంఎస్ఎంఇ
రంగ వాటాను ప్రస్తుతమున్న 29 శాతం నుంచి 40 శాతానికి పెంచాలని
ప్రయత్నిస్తున్నట్టు చెప్పారు.
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పెన్సిల్

సురక్షితమైన బాల్యం

బాల కార్మికుల జీవితాన్ని
మారుస్తోంది

"అతనికి చేతిలోకి పెన్ను రావడంతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు, పాఠశాలకు వెళ్లేందుకు కూడా అతను
ఇష్టపడుతున్నాడు" బాల కార్మికులకు పునరావాసం కల్పించి పాఠశాలకు పంపడానికి ప్రభుత్వం వినూత్న
కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. జాతీయ బాల కార్మికుల ప్రాజెక్టు, పెన్సిల్ పోర్టల్, ఆపరేషన్ ముస్కాన్ వంటి
కార్యక్రమాల ద్వారా క్రమంగా బాల కార్మిక వ్యవస్థ రద్దు అవుతోంది. ఇది ఈ పిల్లల జీవితాలను మార్చివేసింది.

జ

తిన్ తెలంగాణలోని ఒక కర్మాగారంలో రోజుకు 5
రూపాయలకు బాల కార్మికుడిగా పని చేసేవాడు. కానీ
జాతీయ బాల కార్మికుల ప్రాజెక్టు(ఎన్పిఎల్పి) అనే
కార్యక్రమం జతిన్ జీవితాన్ని సరికొత్త మలుపు తిప్పింది. ఆయన
ఎక్కడైతే తన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారో..అక్కడే ప్రత్యేక శిక్షణా
కేంద్రంలో ప్రవేశం పొందేందుకు ఎన్సిఎల్పి సాయం చేసింది. ప్రస్తుతం
ఒక సంస్థలో మేనేజర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. హర్యానాకు
చెందిన భవన నిర్మాణ కూలీ కుమారుడు హర్విందర్ విషయంలోనూ
ఇలాగే జరిగింది. గతంలో ఆయన తన తండ్రితో కలిసి ఎంతో వేడిగా
ఉండే ప్రదేశంలో రోజంతా శ్రమించేవారు. ఆయన కూడా ఎన్సిఎల్పి
ద్వారా ప్రయోజనం పొందారు. ఫరీదాబాద్లో ఎక్కడైతే ఆయన బీసీఏ,
బిజినెస్ ఫైనాన్స్ సర్సీసెస్, ఇన్సూరెన్స్ కోర్సు చేశారో అక్కడే ప్రత్యేక
శిక్షణా కేంద్రంలో తన పేరు నమోదు చేసుకున్నారు. జతిన్, హర్విందర్
30 న్యూ ఇండియా సమాచార్

ల మాదిరిగానే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గిరిజన ప్రాంతానికి చెందిన దీపక్ది
కూడా ఇదే కథ. దీపక్ కూడా చదువు మాసేసి రోజువారీ కార్మికుడిగా పని
చేసేవారు. కానీ ఎన్సిఎల్పి అధ్యయన బృందం ఆయన తల్లిందండ్రుల్ని
ఒప్పించి ప్రత్యేక శిక్షణా కేంద్రానికి పంపించింది. ప్రస్తుతం ఆయన
పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసుకుని ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు. (అన్ని పేర్లు
మార్చబడ్డా యి)
బాల్యాన్ని కోల్పోయిన చాలా మంది పిల్లలు కూడా చిన్నవయసులోనే
పనికి కుదిరి దుర్భరమైన జీవనాన్ని సాగించేవారు. ఎన్సిఎల్పి లేదా
ఆపరేషన్ ముస్కాన్ (ఆపరేషన్ స్మైల్) వంటి పథకాల ద్వారా వీరిని
పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించి సరికొత్త జీవితాన్ని అందిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ చేపట్టిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్ లాంటి కార్యమాలు చిన్నప్పుడే
తల్లిదండ్రులు, లేదా ఇళ్ల నుంచి పారిపోయిన, తప్పిపోయిన పిల్లలను
తిరిగి వారి చెంతకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. తప్పిపోయిన

History
1,95,652

పిల్లలను పెన్సిల్ పథకం
కిందగుర్తించారు

బాల కార్మిక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 12ను
బాల కార్మిక నిర్మూలన దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. అంతర్జా తీయ కార్మిక సంస్థ 2002లో దీన్ని
ప్రారంభించింది. అందువల్ల పిల్లల అభివృద్ధికి అవసరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడంపైనే దృష్టి పెట్ట డం
కాకుండా పిల్లలను ప్రోత్సహించడంపైన కూడా దృష్టి సారిస్తోంది. అలాగే బాల కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా
ప్రచారం చేపట్టే వారికి కూడా ఒక వేదికగా ఉపయోగపడుతోంది.

60,634

పిల్లలు ప్రత్యేక శిక్షణ
కేంద్రాల్లో (ఎస్టీసీ) నమోదు
చేసుకున్నారు

1,01,148
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మంది పిల్లలు పెన్సిల్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి
మళ్లీ సాధారణ జీవితంలోకి వచ్చారు.
జిల్లా నోడల్ అధికారులను నియామకం

ఎన్సిఎల్పికి చెందిన పిల్లల సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చురుగ్గా అమలు
చేయడంలో పెన్సిల్ వెబ్ పోరల్్ట ఎంతో సహాయపడింది.
ఈ పోరల్్ట ద్వారా బాల కార్మిక వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని ఒకే వేదిక కిందకు
తీసుకురావడానికి వాటాదారులందరూ పాల్గొన్నారు. ఈ పోర్టల్ను
కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ అభివృద్ధి చేసింది. ఎవరైనా సరే వారి ఫిర్యాదును
దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ https://pencil.gov.in/ లో నమోదు
చేసుకోవచ్చు.
బాల కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా చట్టపరమైన నిబంధనలు అమలు
చేయడానికి, జాతీయ బాల కార్మిక ప్రాజెక్టును మరింత కఠినంగా,
సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలనే లక్ష్యంతో పెన్సిల్ పోర్టల్
రూపొందించారు.
కార్మిక సమస్యలనేవి రాజ్యాంగంలో ఉమ్మడి జాబితాగా ఉన్నాయి.
సాధారణంగా కార్మిక సమస్యలు నిర్మూలించడంలో పలు నిబంధనలు
అమలు చేయడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలదే కీలక బాధ్యతగా ఉంటుంది.
దీనికోసం కేంద్ర కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ పెన్సిల్ పోర్టల్ను
ప్రారంభించింది. ఈ పోరల్్ట కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్రప్రభుత్వాలు,
జిల్లా లు, అన్ని ప్రాజెక్టు సంఘాలు, సామాన్య ప్రజలతో అనుసంధానం
చేస్తుంది.

పెన్సిల్ పోర
్ట ల్లో ఐదు అంశాలు...

బాల కార్మికులను గుర్తించే వ్యవస్థ ఫిర్యాదు చేసేందుకు సదుపాయం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జాతీయ బాల కార్మికుల ప్రాజెక్టు
వాటాదారులందరి మధ్య సహకారం

పిల్లలకు పునరావాసాన్ని కల్పించేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర హోం
మంత్రిత్వ శాఖ 2015లో చేపట్టింది.
బాల కార్మికుల సవరణ చట్టం, 2016 వంటి చర్యల ద్వారా బాలల
కార్మిక వ్యవస్థను నిర్మూలించే కార్యక్రమంలో మరింత మందిని
భాగస్వామ్యం చేస్తుంది ప్రభుత్వం. బాల కార్మికుల వ్యవస్థను

బాల కార్మిక

(నిషేధం, నియంత
్ర ణ)
సవరణ చట
్టం, 2016

బాల కార్మిక వ్యవస్థను నిర్మూలించేందుకు, ప్రభుత్వం బాల
కార్మిక(నిషేధం, నియంత్రణ) సవరణ చట్టం, 2016ను సెప్టెంబర్ 1,
2016 నుంచి అమల్లో కి తెచ్చింది.
ప్రస్తుతం, 14 ఏళ్ల లోపు వయసున్న పిల్లలు ఎవరూ కూడా ఎక్కడా
కూడా పనిచేయడానికి వీలులేదు.
14 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్యలో వయసున్న పిల్లలు కూడా ఎలాంటి
ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాల్లో పనిచేయకూడదు. ఒకవేళ ఈ
నిబంధనలను ఎవరైనా అతిక్రమిస్తే, కఠిన శిక్షలను అనుభవించాల్సి
ఉంటుంది. దీన్ని గుర్తించదగిన నేరంగా పరిగణిస్తారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, జిల్లా కార్యాలయాలు రక్షించిన
పిల్లలకి ఎన్సిఎల్పి పునరావాసం కల్పిస్తోంది.

వెట్టిచాకిరి నుంచి విముక్తి,
పునరావాసం
ఈ పథకం కింద రూ.2,00,000
వరకు ఆర్థిక సాయం అందించడం
ద్వారా పిల్లలకి వెట్టిచాకిరి నుంచి
విముక్తి కల్పిస్తోంది.
దేశాన్ని బాల కార్మిక రహిత దేశంగా
మార్చేందుకు తమకున్న నిబద్ధతను
తెలియజేస్తూ.. భారత్ ఇటీవలే
అంతర్జా తీయ కార్మిక సంస్థ(ఐఎల్ఓ)
కు చెందిన రెండు ప్రధాన
ఒప్పందాలను ఆమోదించింది.

ఇతర నిబంధనలు..
జువెనైల్ జస్టిస్ చట్టం, 2015
ప్రకారం ఏదైనా రాష్ట్రానికి గాను,
దేశానికి సంబంధం లేని సంస్థలు,
తీవ్రవాద బృందాలు పిల్లల్ని ఏదైనా
పనికోసం నియమిస్తే, వారికి
ఏడేళ్ల వరకు కఠిన కారాగార శిక్ష,
రూ.5 లక్షల వరకు జరిమానా
విధించనుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

అరికట్ట డంలో సాయం చేసేందుకు సెప్టెంబర్ 26, 2017లో కార్మిక,
ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ బాల కార్మికులు లేని సమర్థవంతమైన వేదిక
(పెన్సిల్)ను ప్రారంభించింది. బాల కార్మిక వ్యవస్థ పిల్లలకు చిన్నతనం
లేకుండా చేయడమే కాకుండా వారి శారీరక, మానసిక అభివృద్ధికి
ప్రమాదకరంగా మారుతోంది. n
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జాతీయ ఉత్సవం

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో నాయకులుగా
ఎదిగిన సామాన్యులు
మానవ చరిత్రలో భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం ఒక ప్రత్యేకమైన
స్థా నం ఉంది. కుల, మత, ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఈ పోరాటంలో
ప్రజలంతా ఒక లక్ష్యం కోసం ఒకేతాటిపైకి వచ్చి పనిచేశారు.
ఇది చరిత్రలో పునరుజ్జీవనోద్యమ కాలంగా నిలిచింది. ఈ
కాలంలో చాలామంది హీరోలుగా మారారు, అలాగే చాలామంది
అనామకులుగా కూడా మిగిలిపోయారు. గిరిజనుల నుంచి రాజుల
వరకు, సైనికుల నుంచిసామాన్య పురుషులు, మహిళల వరకు
ఎందరో 1857 నుంచి 1947 మధ్యలో వారి ప్రాణాలను దేశం
కోసం త్యాగం చేశారు. వారి పోరాట ఫలితంగా భారతదేశం
200 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలంగా ఉన్న బానిస
సంకెళ్లను తెంచుకుని చేసుకుని, 1947లో స్వాతంత్య్రం దేశంగా
ఆవిర్భవించింది.
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న స్వాతంత్య్ర పోరాటయోధుల వారసత్వాన్ని
పునర్ నిర్మించేందుకు భారత్ ఆజాదీ కా అమృత్
మహోత్సవ్ను అట్ట హాసంగా నిర్వహిస్తోంది.
గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, తన వారసత్వం గురించి
గర్వపడుతుందో, అప్పుడే దేశం ఉజ్వల భవిష్యత్ వైపుకి
అడుగులు వేయగలుగుతుంది. గొప్ప చరిత్ర, సాంస్కృతిక
వారసత్వం, స్వాతంత్య్ర పోరాటాల మహోన్నత కాలం..
భారత్ గర్వపడేందుకు ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. దేశాన్ని
రక్షించేందుకు, దేశ భద్రత, స్వేచ్ఛ కోసం ఎంతో మంది
స్వాతంత్య్ర యోధులు తమ జీవితాలను త్యాగం చేశారు. ఈ
నాయకుల స్ఫూర్తిదాయకమైన వారసత్వమే మన విజయానికి,
శ్రేయస్సుకు బాటలు వేసేందుకు మార్గ నిర్దేశం చేస్తుంది.

బిర్సా ముండా : గిరిజన నాయకుడు
తన ప
్ర జలకు ై దవం
దుర్
గా భాభి : భగత్ సింగ్ను కాపాడిన
్త ింపుకు నోచుకోని  నాయకురాలు
గుర

బ్రి

బి

ర్సా ముండా 1875 నవంబర్ 15న రాంచిలో ఉలీహతు
గ్రామంలో సుగుణా ముండాకు జన్మించారు. తన కుటుంబం
ఎంతో అతి పేదదైనా, బిర్సాను మాత్రం చదువుల కోసం తన తండ్రి
మిషనరీ పాఠశాలకు పంపించారు. బిర్సా పాఠశాలకు వెళ్లే సమయంలో
బ్రిటీష్ దురాగతాలు, అరాచకాలు దేశంలో బాగా పెరిగిపోయాయి.
కనీసం గిరిజనులకు జీవనోపాధే ఉండేది కాదు. తిండి, బట్ట కూడా
దొరికేది కాదు. ఒకవైపు కటిక పేదరికం, మరోవైపు భారతీయ అటవీ
చట్టం, 1882 గిరిజనులకు అడవులపై ఉన్న సాంప్రదాయ హక్కులను
లాగేసుకుంది. వారిని తమ సొంత అడవుల నుంచి గెంటేసింది. దీంతో
బ్రిటీష్ వారిపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. ఆ సమయంలో బిర్సా
మిషనరీ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నారు. బ్రిటీష్ వారి అరాచకాలకు
వ్యతిరేకంగా ఆయన చదువులకు స్వస్తి చెప్పి, తిరిగి ఇంటికి వచ్చేశారు.
1890 సంవత్సరంలో బిర్సా వైష్ణ వ మతానికి మారాడు. అదేవిధంగా
తన గిరిజన సమాజంలో ఎలాగైనా చైతన్యం తేవాలని, క్షుద్ర విద్యలను
వదిలి వేయాలని గిరిజనులకు పిలుపునిచ్చారు. వ్యాధులకు ఎలా చికిత్స
చేయాలో, ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో వారికి అవగాహన
కల్పించారు. గిరిజన ప్రజలు బిర్సాను ‘ధార్తి అబ్బ లేదా భూమికి
తండ్రి’ అని పిలుస్తూ గౌరవించేవారు. బ్రిటీష్ వారి చేతిలో గిరిజనులు
పడుతోన్న దుస్థితిని గమనించిన బిర్సా, 1899లో ‘ఉల్గు లన్’ (ఉత్పాతం)
అనే ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. బ్రిటీష్ పాలకులకు వ్యతిరేకంగా
పోరాడటంలో గిరిజనులందర్ని ఆయన ఒకేతాటిపైకి తీసుకొచ్చి,
వారికి నాయకత్వం వహించారు. రాంచి నుంచి ఛైబాసా వరకు వారు
పోలీసు పోస్టు లను చుట్టు ముట్టారు. కొన్ని రోజుల పాటు రాంచిలో
కర్ఫ్యూ లాంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. బిర్సా, ఆయన అనుచరులు
బ్రిటీష్ వారికి పెద్ద తలనొప్పిగా పరిణమించారు. హజరిబాగ్,
కోల్కతాల నుంచి బ్రిటీష్ వారు దళాలను పిలిపించారు. భయంకరమైన
యుద్ధం తర్వాత, బిర్సా అనుచరులు 400 మంది చనిపోయారు.
అంతే సంఖ్యలో అరెస్ట్ కూడా అయ్యారు. కొన్ని రోజులకి బిర్సా
కూడా బ్రిటీష్ వారికి పట్టు బడ్డారు. కేవలం 25 ఏళ్ల వయసున్నప్పుడే
రాంచి జైలులో జూన్ 9, 1900లో బిర్సా కన్నుమూశారు.

టీష్ అధికారి సాండర్స్
హత్య తర్వాత డిసెంబర్
17, 1928న భగత్ సింగ్,
రాజ్గురు కోసం పోలీసులు
లాహోర్లో ప్రతి మూల
మూలలా గాలింపు చర్యలు
చేపట్టారు. బస్సు ప్రాంగణం
నుంచి రైల్వే స్టేషన్ వరకు
పోలీసులు వారి ఆధీనంలోకి
తీసుకుని, నిఘా పెట్టారు.
ఆ సమయంలో రాజ్గురు
పోలీసుల నుంచి బయటపడేందుకు పథకం ప్రకారం దుర్గా వతి వోహ్రాను
ఆశ్రయించారు. దుర్గా వతి విప్లవాత్మక సంస్థ హిందూస్తాన్ సోషలిస్ట్
రిపబ్లికన్ అసోసియేషన్ (హెచ్ఎస్ఆర్ఏ) నాయకుడు భగవతి చరణ్
వోహ్రా భార్య. ఆమె వోహ్రా భార్య కావడంతో ఆ సంస్థలోని సభ్యులందరూ
తనని భాభి అని పిలిచేవారు. ముందస్తు పథకం ప్రకారం, డిసెంబర్
20, 1928న ఉదయం భగత్ సింగ్ శుభ్రంగా గడ్డం చేసుకుని,
సూటు, టోపి ధరించి ఒక స్త్రీతో, పిల్లలతో కలిసి ఇంటి నుంచి బయటకి
వచ్చారు. అలాగే రాజ్గురు కూడా పనివాడి వేషం వేసుకుని బయటికి
వచ్చారు. ఆ సమయంలో సింగ్తో ఉన్న మహిళ ఎవరో కాదు, దుర్గా
భాభినే. భగత్ సింగ్ కోసం వెతుకుతున్న పోలీసులకు, సూటు, టోపి
పెట్టు కుని భార్య పిల్లలతో ఉన్న భగత్ సింగ్ కనిపించినప్పటికీ, వారు
ఆయన్ని గుర్తించలేకపోయారు. దుర్గా వతికి పదేళ్ల వయసున్నప్పుడే
అక్టో బర్ 7, 1907లో పెళ్లి అయింది. గురి తప్పకుండా కాల్చడంలో
ఆమె నిష్ణా తురాలు. బాంబులు ఎలా తయారు చేయాలో కూడా ఆమెకు
తెలుసు. తన కొడుకు సచీంద్ర పుట్టినప్పుడు, ఆమె కొంత కాలం పాటు
విప్లవాత్మక కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉన్నారు. ఆ సమయంలో భగత్
సింగ్ సాయం చేయమని ఆమెను కోరడంతో, వెంటనే ఒప్పుకున్నారు.
భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్ కేసు విచారణకు వచ్చినప్పుడు,
ఆమె తన ఆభరణాలన్నింటిన్ని అమ్మేసి, ఈ కేసు కోసం పోరాడారు.
1930లో, దుర్గా వతి భర్త భగవతి చరణ్ వోహ్రా బాంబు తయారు చేస్తూ
అది పేలడంతో చనిపోయారు. ఆ తర్వాత ఆమె ఉపాధ్యాయురాలిగా
పనిచేశారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత ఆమె ఘజియాబాద్లో
నివసించారు. అక్కడే అక్టో బర్ 15, 1999లో ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు.
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మంత్రి మండలి నిర్ణయాలు

ఎన్ఎఫ్ఎస్ఎ లబ్ది దారులకు అదనపు ఆహార ధాన్యాల సరఫరాకు,
ఐడిబిఐ బ్యాంకులో పెట్
టు బడుల ఉపసంహరణకు పచ్చజెండా

కేంద్ర మంత్రి మండలి ఇటీవల జరిపిన సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలను తీసుకుంది. జాతీయ ఆహార భద్రతా
చట్టం(ఎన్ఎఫ్ఎస్ఏ) కింద లబ్దిదారులకు ఉచితంగా రేషన్ను అందించే ప్రతిపాదనకు, ఈ ఏడాది రూ.1.75 లక్షల
కోట్ల పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ లక్ష్యాన్ని సాధించే క్రమంలో ఐడీబీఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్లో వ్యూహాత్మక పెట్టుబడుల
ఉపసంహరణకు కేంద్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది.
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n

నిర్ణయం: ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న యోజన

మూడో దశ కింద ఎన్ఎఫ్ఎస్ఏ లబ్దిదారులకు అదనపు
ఆహార ధాన్యాల సరఫరాను మే, జూన్ నెలల్లో కూడా
అందించే ప్రతిపాదనను కేంద్ర మంత్రి మండలి
అనుమతించింది.
ప
్ర భావం: పిఎంజీకేఏవై ఫేజ్ 3 కింద 2021 మే, జూన్ నెలల్లో కూడా
ఉచితంగా ఆహార ధాన్యాలను అందిస్తామని గత నెలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం
ప్రకటించిన నేపథ్యంలో మంత్రి మండలి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
అంత్యోదయ అన్న యోజన(ఏఏవై), ప్రాధాన్యత గృహస్థులు(పీహెచ్హెచ్),
ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాల బదిలీ(డిబిటి) కిందనున్న లబ్దిదారులుందరూ ఈ
ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వీరు పొందే ప్రయోజనాలు :
మే, జూన్లకు గాను ఒక్కో వ్యక్తి ఒక్కో నెల 5 కేజీల వరకు ఉచిత రేషన్
పొందుతారు. 79.88 కోట్ల మంది లబ్దిదారులు ఈ ప్రయోజనాలు పొందే
అవకాశం ఉంది.
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సుమారు 80 లక్షల మిలియన్ టన్నుల ఆహార
ధాన్యాల పంపిణీ జరుగనుంది.

n

n

n

n

n

దీని వల్ల సుమారు రూ.25,332.92 కోట్ల ను ఆహార రాయితీగా చెల్లించాల్సి
ఉంటుంది. దీనిలో బియ్యానికి ఒక్కో మిలియన్ టన్నుకు అయ్యే ఆర్థిక
వ్యయం రూ.36,789.2, గోధుమలకు ఒక్కో మిలియన్ టన్ను వ్యయం
రూ.25,731.4 కలిసి ఉన్నాయి.
కరోనా వైరస్తో ఏర్పడిన ఆర్థిక సంక్షోభంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోన్న
పేద ప్రజలకు ఈ అదనపు సరఫరా కాస్త ఊరటనివ్వనుంది. వచ్చే రెండు
నెలల్లో పేద ప్రజలు ఎవరూ కూడా ఆహార ధాన్యాలు అందుబాటులో లేక
ఇబ్బందులు పడకూడదని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

34 న్యూ ఇండియా సమాచార్

n

నిర్ణయం: ఐడీబీఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్లో వ్యూహాత్మక

పెట్టుబడుల ఉపసంహరణకు, యాజమాన్య నియంత్రణ
బదిలీకి మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది.

ప
్ర భావం: ఐడీబీఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్లో వ్యూహాత్మక పెట్టు బడులను
ఉపసంహరణతో పాటుయాజమాన్య నియంత్రణను బదిలీ చేసేందుకు
ఆర్థిక వ్యవహారాల మంత్రి మండలి కమిటీ సూత్రప్రాయంగా
ఆమోదం తెలిపింది.
ఆర్బీఐతో ఈ లావాదేవీలపై సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత కేంద్ర
ప్రభుత్వం(జీఓఐ), ఎల్ఐసీలు ఎంత మేర తమ వాటాను
విక్రయించాలనే విషయాన్నినిర్ణయిస్తాయి.
ఐడీబీఐ బ్యాంకులో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ఎల్ఐసీకి 94 శాతానికి పైగా
ఈక్విటీ ఉంది. దీనిలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా 45.48 శాతం కాగా,
ఎల్ఐసీ వాటా 49.24 శాతంగా ఉంది. యాజమాన్య నియంత్రణతో
ఎల్ఐసీ ఐడీబీఐ బ్యాంక్కు ప్రమోటరుగా ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కో–
ప్రమోటరుగా ఉంది.
వ్యూహాత్మక కొనుగోలుదారులు ఐడీబీఐ బ్యాంక్లిమిటెడ్లోకి కొతగా
్త
నిధులను చొప్పించనున్నారు. కొత్త సాంకేతికతను, మెరుగైన
యాజమాన్య విధానాలను వాడుతూ బ్యాంక్ వ్యాపారాల అభివృద్ధికి,
పెరుగుదలకు సహకరించనున్నారు. నిధులు, సాయం కోసం కేంద్ర
ప్రభుత్వంపై కానీ, ఎల్ఐసీపై కానీ ఆధారపడకుండానే వ్యాపారాలను
వీరు మరింత విస్తరించనున్నారు.
వ్యూహాత్మక పెట్టు బడుల ఉపసంహరణ ద్వారా వచ్చే ఈ వనరులను
కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం చేపట్టే అభివృద్ధి
కార్యక్రమాలకు ఆర్థిక సాయంగా వాడనుంది. n

మారుతున్న భారతం సానుకూల దృక్పథం

ఊపిరికి ఊతం

కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ సంక్షోభ సమయంలో ఆక్సిజన్ అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన, విలువైన వస్తువుగా మారింది. చాలా మంది ప్రజలు ఊపిరి
అందక ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఈ కష్ట కాలంలో చాలా మంది ఇతరుల బాధలను అర్థం చేసుకోకుండా.. వారి నుంచి కూడా లాభాలు ఆర్జించేందుకు
ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే షాన్వాజ్, గౌరవ్, దత్తాత్రేయ సావంత్, ఎన్సీసీ క్యాడెట్ దివ్యాంశి, ఇతర కాలేజీ విద్యార్థు లు ఆక్సిజన్ అవసరమైన కరోనా
రోగులకు వెనువెంటనే ఆక్సిజన్ అందిస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

ై ‘ఆక్సిజన్ మేన్’
ముంబ
షాన్వాజ్ షేక్..

ముం

బైలోని
మలాద్
ప్రాంతానికి
చెందిన షాన్వాజ్ షేక్, భారత్లో
కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ విజృంభించిన ఈ
సమయంలో ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు తీవ్రంగా
ప్రయత్నిస్తున్నారు. షేక్ తన ఎస్యూవీ కారును రూ.22
లక్షలకు అమ్మేసి మరీ, ఆ మొత్తాన్ని ఆసుపత్రులకు, కరోనా
రోగులకు ఆక్సిజన్ను సరఫరా చేసేందుకువాడుతున్నారు.
ఈ మొత్తంతో షేక్ 160 ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను కొనుగోలు
చేసి, ఇప్పటి వరకు సుమారు 4,000 మందికి సాయం
చేశారు. పేదలకు సాయం చేయడమే కాకుండా, షేక్
కంట్రోల్ రూమ్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కంట్రోల్
రూమ్లో ఉండే బృందం 24/7 గంటల పాటు పనిచేస్తోంది.
ప్రజలతో ఫోన్లలో సంభాషిస్తూ.. అవసరమైన వారికి
వెనువెంటనే సాయం చేస్తున్నారు. షేక్ కంట్రోల్ రూమ్కు
రోజుకు సుమారు 600 కాల్స్ వస్తున్నాయి.

గౌరవ్ రాయ్ : కోవిడ్
రోగులపాలిట ఆపద్భాంధవుడు

పా

ట్నాకు చెందిన గౌరవ్ రాయ్ కరోనా సంక్షోభ సమయంలో
900కి పైగా ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడారు. శ్వాస
తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు పడుతోన్న చాలా మంది కోవిడ్–19
రోగులకు ఆక్సిజన్ దొరకడం ఈ సమయంలో చాలా కష్టంగా
మారింది. ఇలాంటి ఈ సమయంలో రాయ్ దేవుడి రూపంలో
ప్రత్యక్షమై, జీవితం కోసం పోరాటం చేస్తోన్న చాలామందికి ఆక్సిజన్
అందిస్తూ పునర్జన్మను కల్పిస్తున్నారు. రాయ్ కిందటేడాది కరోనా
బారిన పడి, చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. కరోనా రోగులు
పడే ఇబ్బందులను అర్థం చేసుకున్న ఆయనతనకున్న చిన్న కారులోనే
ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను వారికి సరఫరా చేస్తూ సేవలు చేస్తున్నారు.
రాయ్ ఉదయం 5 గంటల నుంచే తన పనిని ప్రారంభించి,
అర్థరాత్రి వరకు అవసరమైన వారికి సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంట్లో
ఒంటరిగా క్వారంటైన్లో ఉండే రోగులకు ఆక్సిజన్అందిస్తున్నారు.
కొంతమంది ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను తమ కోసమే పొందుతున్నారు.
నిస్వార్ధపూర్వకంగా రాయ్ ఈ సేవలందిస్తున్నారు. ఎవరి నుంచి
కూడా ఒక్క రూపాయిని ఆశించడం లేదు. n
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వ్యక్తిత్వం

జార్
జ్ ఫెర్నాండెజ్

కార్మికుల కోసం పోరాడిన
నాయకుడు జార్
జ్ ఫెర్నాండెజ్

జార్జ్ ఫెర్నాండెజ్ చాలా సాధారణ జీవితం గడిపిన ఒక గొప్ప మహోన్నతమైన వ్యక్తి. 16 ఏళ్ల
వయస్సులోనే జార్జ్ చర్చిలో దేవుడికి సేవ చేసే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. కాని ఎందుకో తక్కువ
సమయంలో ఆ మార్గం నుంచి వెనుదిరిగారు. తర్వాత బతుకుబండి ముందుకు నడిపించేందుకు
ఎన్నో పనులు చేయడం ప్రారంభించారు. ఆయన ఒక దగ్గర రోజువారీ కూలీగా పని చేస్తున్నప్పుడే
గొప్ప కార్మిక సంఘ నేతగాఎదిగారు. తర్వాత ఆయన దేశంలో విధించిన అత్యవసర పరిస్థితికి
వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమం ద్వారా అగ్రనాయకుడిగా పేరుగాంచారు. తొమ్మిది సార్లు పార్లమెంటు
సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు, మూడుసార్లు కేంద్ర మంత్రి అయ్యారు.ఆయన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు
తన బంగ్లా కు ఉన్న ఒక గేటును తొలిగించేశారు. సామాన్య ప్రజలు తనను కలవడానికి ఎలాంటి
ఇబ్బందిపడకూడదని ఆయన ఈ పని చేశారు.

క

జననం: జూన్ 3, 1930   మరణం: జనవరి 29, 2019

ర్ణా టకలోని మంగుళూరు నగరంలో జూన్ 3, 1930న ఒక
క్యాథలిక్ కుటుంబంలో జన్మించారు జార్జ్ ఫెర్నాండెజ్. తన
తల్లిదండ్రులకు మొదటి సంతానం ఈయన. పుట్టినప్పుడు
కుటుంబం మొత్తం ఈయన్ని ప్రేమగా జారీ అని పిలుచుకునేది. తర్వాత
ఆయన తల్లి బ్రిటిష్ మోనార్క్ కింగ్ జార్జ్ V పేరు వచ్చేలా జార్జ్ అని పేరు
పెట్టారు.
తన ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత జార్జ్ పూర్వీకుల
సంప్రదాయం ప్రకారం 16 సంవత్సరాల వయసులో మత పెద్దగా
మార్చేందుకు ఆయన్నిబెంగళూరుకు పంపారు. కానీ ఆయన చర్చి నుంచి
పారిపోయి ముంబై చేరుకుని, బతకడం కోసం అనేక ఉద్యోగాలు చేశారు.
ట్రేడ్ యూనియన్ ఉద్యమం నుంచి ప్రేరణ పొందిన ఫెర్నాండెజ్, అప్పటి
నుంచి ట్రేడ్ యూనియన్ సమావేశాలలో పాల్గొనడం ప్రారంభించారు. 1950
నాటికి ఆయన టాక్సీ ట్రేడ్ యూనియన్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందారు.
తన జీవితం తొలి రోజుల నుంచే, ఫెర్నాండెజ్ సాధారమైన జీవనశైలిని, అలాగే
ఏదైనా ఒక కారణం కోసం తిరుగుబాటు చేసే తత్వాన్ని అలవర్చుకున్నారు.
సోషలిస్ట్ నేత రామ్ మనోహర్తో ఆయన సమావేశమయ్యాక ఎన్నికల
రంగంలోకి అరంగేట్రం చేశారు. లోక్సభ ఎన్నికల్లో ముంబై దక్షిణ నుండి
యునైటెడ్ సోషలిస్ట్ పార్టీ ద్వారా టికెట్ పొంది, కాంగ్రెస్ నేత ఎస్కే పాటిల్పై
పోటీకి దిగారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఆయన గెలిచారు. చాలా శక్తివంతమైన ప్రత్యర్థిని
ఓడించిన ఘనతను ఆయన సంపాదించుకున్నారు. ఆ ఓటమితో ఎస్కే పాటిల్
రాజకీయాల నుంచి పూర్తిగా వైదొలిగారు. 1973లో ఫెర్నాండెజ్ ఆల్ ఇండియా
రైల్వే పురుషుల సమాఖ్యకు అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ సమయంలో 14
లక్షల మంది రైల్వే ఉద్యోగులు రైల్వేలో చాలా తక్కువ జీతం పొందేవారు. రైల్వే
సిబ్బంది జీతాలను పెంచాలాని డిమాండ్ చేస్తూ 1974లో దేశవ్యాప్త సమ్మెకు
పిలుపునిచ్చారు. దీంతో మొదటిసారి దేశంలో రైల్వే సేవలు ఎక్కడికక్కడ
స్తంభించాయి. 30,000 మందికి పైగా కార్మికులు జైలు పాలయ్యారు.
అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ ఎప్పుడైతే దేశంలో ఎమర్జెన్సీని(అత్యవసర
పరిస్థితిని) విధించారో, అప్పుడు ఫెర్నాండెజ్ ఒక సిక్కు కార్మికుడిగా
మారువేషంలో 22 నెలల పాటు గడిపారు. దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితికి
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జార్జ్ ఫెర్నాండెజ్టిస్ హజారీ కోర్టు ముందు హాజరైనప్పుడు తీసిన ఫోటో ఇది. అత్యవసర
పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా చేసిన నినాదానికి ఈ ఫోటో ఇప్పటికీ నిదర్శనంగా ఉంది. 1977
సార్వత్రిక ఎన్నికలలో బిహార్ ముజఫర్పూర్ ఓటర్ల మనస్సుల్లో ఈ ఫోటో చెరగని ముద్ర
వేసింది. ఢిల్లీ తిహార్ జైలులో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచే ఆయన 3 లక్షల పైచిలుకు ఓట్ల ను
సంపాదించుకుని గెలుపు భావుటా ఎగరవేశారు.

కారణం రైల్వే సమ్మె అని ఇందిరా గాంధీ తరచూ అనేవారు. ప్రస్తుత
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అత్యవసర పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం
చేసేందుకు ఏర్పడిన లోక్ సంఘర్ష్ సమితికి ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నారు.
అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో ఫెర్నాండెజ్ పరారీలో ఉన్నప్పుడు ఆయన
భద్రతను కూడా తన బాధ్యతగా తీసుకున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితి తర్వాత
మోరార్జీ దేశాయ్ప్రభుత్వంలో ఫెర్నాండెజ్ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి అయ్యారు.
ఇదే సమయంలో విదేశీ మారక నియంత్రణ చట్టాన్ని(ఫెరా) అనుసరించడానికి
నిరాకరించిన కోక్, ఐబీఎం లాంటి బహుళ జాతి కంపెనీలను దేశం
విడిచిపోవాలని ఆదేశించారు.
1989 నుండి 1990 వరకు రైల్వే మంత్రిగా ఉన్న కాలంలో కొంకణ్
రైల్వే ప్రాజెక్ట్ను వెనుకుండి నడిపించిన వ్యక్తి ఫెర్నాండెజ్. 1995లో ఈ
సోషలిస్టు నాయకుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయికు బాగా దగ్గరయ్యారు. రక్షణ
మంత్రిగా ఆయన సియాచిన్ను 18 సార్లకు పైగా సందర్శించారు. వాజ్పేయి
ప్రభుత్వంలో ఆయన రక్షణ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు భారతదేశం ఫోఖ్రాన్ వద్ద
విజయవంతంగా రెండోసారి అణు పరీక్షలు నిర్వహించింది. అలాగే ఆయన
రక్షణశాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే 1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో భారత్ విజయం
సాధించింది. 2003 లో భారతీయ వైమానిక దళానికి చెందిన మిగ్-21
విమానాల ప్రమాదాల సంఖ్య పెరిగింది. దీంతో ప్రతిపక్షం ప్రభుత్వంపై
మాటల యుద్ధా నికి దిగింది.మిగ్-21ను అప్పట్లో ఎగిరే శవపేటికలుగా
పిలిచేవారు. ఆ సయమంలో ఫెర్నాండెజ్ స్వయంగా అంబాలా ఎయిర్ బేస్
వద్ద దాదాపు 25 నిమిషాల పాటు మిగ్-21లో ప్రయాణించారు. 2004,
ఆయన అల్జీమర్ వ్యాధి బారినపడ్డారు. 2009లో ఫెర్నాండెజ్ రాజ్యసభకు
ఎన్నికయ్యారు. అయితే, అనారోగ్యం అతన్ని మరింత కుంగదీసింది. ప్రజా
జీవితానికి ఆయన దూరం అయ్యేలా చేసింది. జనవరి 29, 2019న ఆయన
ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్పో
లి యారు. n

మీడియా కార్నర్

పీఎంఓ ఇండియా
వందేళ్ల తర్వాత, ఓ భయంకరమైన మహమ్మారి
అడుగడుగునా ప్రపంచాన్ని పరీక్షిస్తోంది. కంటికి కనిపించని
ఓ అదృశ్య శక్తి వివిధ రూపాల్లో మన ముందుంది. దీని
కారణంగామనం ఎంతో మంది ఆప్తులను, సన్నిహితులను
కోల్పోయాం. ఈ మహమ్మారితో దేశ ప్రజలు గత
కొద్దికాలంగా ఎన్నో కష్టా లు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎన్నో
బాధలు అనుభవిస్తున్నారు. వారిలాగే నేనూ ఈ బాధను
అనుభవిస్తున్నాను.

నితిన్ గడ్కారీ

కేంద్ర ప్రభుత్వం అదనంగా ప్రెజర్ స్వింగ్
యాడ్సర్పన్(పీఎస్
ఏ) మెడికల్ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ల ను పలు
్ష
రాష్ట్రాల్లో ఏర్పాటు చేస్తోంది. దీని కోసం సుమారు 581
ప్రాంతాలను గుర్తించింది. రోడ్డు రహదారి, జాతీయ
రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేసే ఎన్హెచ్ఏఐ ఈ
ప్లాంట్ల సివిల్, ఎలక్ట్రికల్ పనులను నిర్వహించేందుకు ఒక
నోడల్ సంస్థగా పనిచేయనుంది. యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఈ
ప్లాంట్ల ను పూర్తి చేయనున్నాం.

రాజ్నాథ్ సింగ్
యూపి ప్రభుత్వం,@DRDO_Indiaకలిసి లక్నోలోని
'అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి కోవిడ్ హాస్పిటల్' ను చాలా
తక్కువ సమయంలో సిద్ధం చేశాయి. గత వారం నుండి ఈ
ఆసుపత్రిలో కోవిడ్ రోగులకు ఆర్మీ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో
చికిత్స కొనసాగుతోంది. ఈ రోజు అక్కడికి వెళ్లి ప్రస్తుత
పరిస్థితుల గురించి సమాచారం తెలుసుకున్నాను.

సదానంద గౌడ

అవసరమైన ఇతర మందుల అందుబాటును కూడా
మేము దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నాం. మార్కెట్లో వీటి
లభ్యతపై డీసీజీఐ అధ్యయనం చేపట్టింది. ప్రస్తుతం
మార్కెట్లో తగినన్ని ఔషధాలు అందుబాటులో
ఉన్నాయి.

అమిత్షా

నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం దేశ ప్రజల రక్షణ కోసం అన్ని
రకాల చర్యలు తీసుకుంటోంది. వారికి అవసరమైన సహాయ
సహకారాలను అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. దేశంలో
కోవిడ్ను కట్ట డి చేసే పనుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిమగ్నమై
ఉంటే.. ప్రతిపక్ష నేతలు మాత్రం వీటిని రాజకీయాలు
చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారు.
https://www.amarujala.com/columns/opinion/corona-second-wave-real-picture-and-misconceptions-prakash-javadekar-s-view

డాక్టర్. ఎస్. జై శంకర్
విదేశీస్నేహ సంబంధాలను పరిగణనలోకి
తీసుకుంటే, ప్రతి ప్రాణం కూడా విలువైనది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 19 ఆసుపత్రులు కొత్తగా
ఆక్సిజన్ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్ల ను ఏర్పాటు
చేస్తున్నాయి. ఈ ప్రపంచ సంక్షోభంపై
ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్పందనలు వస్తున్నాయి.
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పక్షపత్రిక

#Unite2FightCorona

ప
్ద 
్ర పంచంలోనే అతిపెద
టీకా కార్యక్రమం

కరోనాతో
పోరాడుదాం..
విజయం
సాధిద్దాం

వ్యతి క్గత పరిశుభ్రత పాటిద్దాం!

టీకా తీసుకుందాం!

మరింత సమాచారం కోసం  - www.mohfw.gov.in ను సందర్శించండి
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