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టీమ్ ఇండియాలా
పని చేశాం’

‘అందరితో కలసి, అందరి వికాసం కోసం, అందరి విశ్వాసం (‘సబ్కా సాథ్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్’)ను పొందడమే ప్రభుత్వ
విధానాల్లో కీలకమైన అంశంగా ఉంటూ వచ్చింది. ముఖ్యంగా కరోనా సమయంలో, ప్రభుత్వానికి చెందిన పలు సంక్షేమ పథకాల్లో
ఇది కనిపిస్తుంది. తాజా ఎపిసోడ్ మన్ కీ బాత్ (మనసులో మాట) కార్యక్రమంలో, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అత్యవసర ముందు
వరుస పనివారి (ఫ్రంట్లైన్ కరోనా వర్కర్ల)తో మాట్లాడటం ద్వారా తమ బహిరంగ సంభాషణలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఈ
కార్యక్రమంలో భాగంగా, ప్రధాన మంత్రి ఆక్సిజన్ ట్యాంకర్ డ్రైవరు దినేశ్ ఉపాధ్యాయ్, ఆక్సిజన్ ఎక్స్ ప్రెస్ లోకో పైలట్ శిరీష గజనితో
మాట్లాడారు. మహిళా శక్తికి శిరీష చిహ్నంగా నిలుస్తున్నారని ప్రధాన మంత్రి కొనియాడారు. గ్రూప్ కెప్టెన్ ఎ.కె పట్నాయక్, ఆయన కూతురు
ప్రధానితో కరోనా పోరాటంలో మనం కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తామని చెప్పారు. దీనిపై స్పందించిన ప్రధాన మంత్రి, ‘అమ్మాయి మాటల్లో
సరస్వతీ మాత విరాజిల్లు తూ ఉంది’ అని అన్నారు. మన్కీ బాత్ సారాంశం :
తుపానులను దృఢసంకల్పంతో ఎదుర్కొన్న దేశం:
ఇటీవల, మన దేశం రెండు పెద్ద తుపానులు – తావూ–తె,
యాస్లను ఎదుర్కొంది. ఈ రెండు తుపానులు పలు రాష్ట్రాలను
అతాలకుతలం చేశాయి. వీటితో మనం పూర్తి శక్తితో పోరాడాం.
ప్రాణ నష్టం పరిమితంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం.
సరికొత్త నమ్మకం: ఈ ఏడేళ్లలో, దేశానికి చెందిన ఎన్నో
పాత వివాదాలను పరిష్కరించాం. ఈశాన్యం నుంచి కశ్మీర్
వరకు అభివృద్ధి, శాంతి సామరస్యం విషయంలో సరికొత్త
విశ్వాసం నెలకొంది.
కోవిడ్–19కు వ్యతిరేకంగా మనం విజయం
సాధిస్తాం: ఈ కరోనా మహమ్మారి కాలంలో, ‘సేవా,
సహకారం’ అనే సంకల్పంతో భారత్ ముందుకు సాగుతోంది.
కరోనా తొలి దశలో, మనం ఎంతో ధైర్యంగా ఈ మహమ్మారిని
ఎదుర్కొన్నాం; ఈ వైరస్కు వ్యతిరేకంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్న
యుద్ధంలో కూడా భారత్ కచ్చితంగా విజయం సాధించి
తీరుతుంది.
ఆక్సిజన్ ఎక్స్ ప్రెస్ రైళ్ళు దేశంలోని అన్ని మారుమూల
ప్రాంతాలకూ పెద్ద మొత్తంలో ఆక్సిజన్ను సరఫరా చేశాయి.
విదేశాల నుంచి క్రయోజెనిక్ ట్యాంకర్లను, ఆక్సిజన్
కాన్సంట్రేటర్లను తీసుకొచ్చేందుకు వైమానిక దళం, వాయుసేన,
సైన్యం యుద్ధ ప్రాతిపదికన పని చేశాయి. రేయింబవళ్లు పని
చేసిన భారత సైన్యం, శాస్త్రవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణుల స్ఫూర్తికి
దేశం గౌరవ వందనం చేస్తోంది.
అందరికీ సురక్షితమైన తాగునీరు: స్వాతంత్య్రం
తర్వాత ఏడు దశాబ్దా లలో, దేశంలో కేవలం 3.5 కోట్ల గ్రామీణ

•
•

ప్రాంత ఇళ్లకు మాత్రమే మంచి నీటి కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. కానీ,
కేవలం గత 21 నెలల్లో, 4.5 కోట్ల ఇళ్లకు సురక్షితమైన తాగు
నీటి కనెక్షన్లను అందివ్వడం జరిగింది.
డిజిటల్ లావాదేవీలకు మంచి ఊపు: ఈ ఏడేళ్ల
కాలంలో, భారత్ డిజిటల్ లావాదేవీల విషయంలో ప్రపంచానికి
సరికొత్త దిశను చూపించేందుకు పని చేసింది. నేడు, మీరు ఏ
ప్రాంతంలోనైనా డిజిటల్ చెల్లింపులను తేలికగా చేసుకోవచ్చు.
కరోనా సమయంలో ఇది చాలా ఉపయోగకరమని
నిరూపించుకుంది.
వ్యవసాయానికి ఊతమిచ్చేందుకు చర్యలు: రైతులు
పంటలను రికార్డు స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేశారు. కరోనా మహమ్మారి
సమయంలో కూడా దేశం రికార్డు స్థాయిలో ఆహార ధాన్యాలను
సేకరించగలిగింది.
ఈ కరోనా సంక్షోభ కాలంలో 80 కోట్ల మంది నిరుపేదలకు
ఉచితంగా రేషన్ను అందిస్తున్నారు.
కిసాన్ రైలు ఇప్పటి వరకు దాదాపు 2 లక్షల టన్నుల
ఉత్పత్తులను రవాణా చేసింది. దీనిలో దక్షిణ భారతం నుంచి
ఉత్తర భారతానికి తరలించిన వందల టన్నుల విజయనగరం
మామిడి పండ్లు కూడా ఉన్నాయి.
అగర్తల రైతులు చాలా మంచి పనస పండ్లను ఉత్పత్తి చేస్తారు.
ఈ జాక్ఫ్రూట్లను ఇప్పుడు గువాహాటి నుంచి లండన్కు
పంపడం జరుగుతోంది. అదేవిధంగా ఈసారి ‘శాహీ లీచీ’లను
కూడా బిహార్ నుంచి విమానంలో లండన్కు పంపడం
జరిగింది.

•
•
•
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సంపాదకీయం
సాదర నమస్కారం,
కోవిడ్–19 మహమ్మారిపై దేశం తన శాయశక్తులా పోరాడుతోంది. గత వందేళ్ల కాలంలో ఏర్పడిన అతిపెద్ద సంక్షోభం ఇదే. ఈ
సమయంలో, ఎన్నో ప్రకృతి వైపరీత్యాలను కూడా మన దేశం ఎంతో ధైర్యంగా ఎదుర్కొంది.
ఈ సంక్షోభాన్ని అధిగమించడానికి దేశం ధృడమైన సంకల్పాన్ని కలిగి ఉంది. అన్ని సమయాల్లో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల
నుంచి దేశం విజయవంతంగా బయటపడేందుకు సమిష్టి కృషి, సేవా స్ఫూర్తే సాయం చేశాయి. కోవిడ్–19 రెండో దశలో ప్రజల
ప్రాణాలను కాపాడటంలో వైద్యులు, నర్సులు, ముందు వరుస ఉద్యోగులందరూ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ మహమ్మారిపై
పోరాటంలో మనం అప్రమత్తంగా ఉంటూ... టీకా వేయించుకోవడం, మన రోగనిరోధకత శక్తిని పెంచుకోవడం వంటి ప్రతి ఒక్క
ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించాలి.
నేడు ఈ మహమ్మారి నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకునేందుకు యోగ అనేది అత్యంత కీలకమైన సాధనంగా ఉన్నట్టు మనందరికీ
తెలిసిందే. ప్రపంచమంతా అందిపుచ్చుకున్న యోగ భారత దేశ గొప్ప ప్రాచీన సంప్రదాయానికి చిహ్నంగా ఉంది. ప్రతి ఏడాది జూన్
21న ప్రపంచమంతా అంతర్జా తీయ యోగ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది. ఇది ప్రతి ఒక్క భారతీయునికి గర్వకారణం.
అంతర్జా తీయ యోగ దినోత్సవాన్ని ప్రకటిస్తూ మాట్లాడిన ఐక్యరాజ్య సమితి, “యోగ ఆరోగ్యానికి, సంక్షేమానికి సంపూర్ణ
విధానాన్ని అందిస్తోంది. అన్ని రంగాలలోని ప్రజలకు ఇది సామరస్య వాతావరణాన్ని కల్పిస్తోంది. అందువల్ల, ఆరోగ్యానికి యోగ
కల్పించే ప్రయోజనాల గురించిన సమాచారాన్ని ప్రపంచ జనాభాకు తెలియజేయడం ఎంతో ఉపయోగకరం” అని తెలిపింది.
సంఘం, రోగనిరోధకత, ఐక్యతకు ఆధారం అయిన సార్వత్రిక సోదరభావం అనే సందేశాన్ని యోగ ప్రజలకు చాటి చెబుతోంది.
నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగ ప్రాముఖ్యత బాగా పెరిగిందీ అంటే దానికి కారణం భారత్ వ్యవహరించిన తీరు, 2014 నుంచి
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిరంతరాయంగా చేపడుతోన్న విధానాలే కారణం. భారత దేశం యొక్క ప్రాచీన సంప్రదాయం యోగ,
దాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లిన తీరుపై ఈ ఎడిషన్లో పతాక శీర్షికను అందిస్తున్నాం.
అదేవిధంగా ఈ సంచికలో దేశ మూడవ పరమ్ వీర్ చక్ర గ్రహీత మేజర్ రామ్ రాఘోబా రాణే ధైర్యం, పరాక్రమానికి
సంబంధించిన విషయాలను, 46 ఏళ్ల నాటి దేశ అత్యయిక స్థితిని, ప్రజా జీవనంలో గణాంకాల ప్రాముఖ్యాన్ని, నరేంద్ర మోదీ
ప్రభుత్వ ఏడేళ్ల పయనాన్ని, అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా సంతాల్ తిరుగుబాటులో ముర్ము సోదరుల స్ఫూర్తిదాయక
కథను అందిస్తున్నాం.
ఆరోగ్యంగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి, మాకు ఎల్లవేళలా సలహాలు అందిస్తూ ఉండండి..
అడ్రస్ : రూమ్ నెం - 278 బ్యూరో ఆఫ్ ఔట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
రెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ – 110003
e-mail

:

response-nis@pib.gov.in

(జైదీప్ భట్నాగర్)
2

న్యూ ఇండియా సమాచార్

జూన్ 16-30, 2021

మెయిల్ బాక్స్
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న్యూ ఇండియా సమాచార్ని చదివిన తర్వాత, ఈ
పత్రిక భారత నిజమైన స్వరూపాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని
గుర్తించాను. ఈ పత్రిక సానుకూలమైన అంశాలను
అందిస్తూ, మాలో దేశభక్తిని మరింత పెంపొందిస్తోంది.
ప్రతి ఒక్క రంగంలో భారత్ ఎలా పురోగతి సాధిస్తుందో
ఈ పత్రిక మాకు తెలియజేస్తోంది. ప్రతి సమస్యతో మన
నాయకత్వం వ్యవహరించిన తీరు నిజంగా అద్భుతమైనది,
ఆకర్షణీయమైనది. నిజమైన, సానుకూలమైన భారత దేశ
స్వరూపాన్ని అందిస్తున్నందుకు సంపాదకీయ బృందానికి
ధన్యవాదాలు.
కుముద్ కుమార్
kumudkumar234@gmail.com

నేను తమిళనాడు, పెరంబలూర్కు చెందిన అరుణ్ రాజ్ని. న్యూ
ఇండియా సమాచార్పిడిఎఫ్వెర్షన్ను అందిస్తున్నందుకు మొదటగా
నేను మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నా. పోటీ పరీక్షలకు
సిద్ధమయ్యే వారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
పోటీ పరీక్షల శిక్షకుడిగా, నేను ఇది చదవాలని సూచిస్తాను. అన్ని
పేజీలు సమాచారం అందించే విధంగా ఉంటున్నాయి, ముఖ్యంగా
వ్యక్తిత్వం, నేపథ్యాల గురించి ఇచ్చే వ్యాసాలు, ప్రభుత్వం
చేపడుతోన్న కార్యక్రమాల సమాచారం ఉపయుక్తంగా ఉంటోంది.

న్యూ ఇండియా సమాచార్కు నేను ఆసక్తిగల పాఠకుడిని.
ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి తదుపరి సంచిక కోసం
నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తూ ఉంటాను. నరేంద్ర
మోదీ ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలను మాత్రమే కాక,
అంతకుముందున్న అన్ని ప్రతికూల అంశాలను పక్కకు
పెట్టి ప్రధాన మంత్రి నేతృత్వంలో భారత్ ఎలా ముందుకు
సాగుతుందో కూడా ఈ పత్రిక తెలియజేస్తోంది.
ఎస్. దాస్

అరుణ్ రాజ్

das.conch@gmail.com

pon.arun@yahoo.com

మీ సలహాలను పంపించే
కమ్యూనికేషన్ చిరునామా,
ఈ-మెయిల్:

రూమ్ నెం-278, బ్యూరో ఆఫ్ అవుట్రీచ్ అండ్
కమ్యూనికేషన్,

మన దగ్గరున్న ఉత్తమమైన మానవ వనరులు, మెరుగైన
సంభావ్యతతో నూతన భారతావని ఐక్యమత్యంగా
సాధించే అభివృద్ధిపై న్యూ ఇండియా సమాచార్ మనకు
అవగాహన కల్పిస్తోంది. ఈ విలువైన పత్రికను నేను
ఆన్లైన్లో చదువుతున్నాను. ఇది చాలా ఆసక్తికరంగా,
సమాచారయుక్తంగా
ఉంటోందని
గుర్తించాను.
సమర్థవంతమైన నిర్వహణ, దేశానికి చేసే సేవా ఈ
బృందానికి కీర్తి ప్రతిష్ట లను అందజేస్తుంది.
జయంత తోపదార్

రెండవ ఫ్లోర్, సూచనా భవన్, న్యూఢిల్లీ – 110003

topadarj023@gmail.com

response-nis@pib.gov.in
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సంక్షిప్త వార్తలు

తావూ–తె, యాస్: ప్రజలను కాపాడిన సమర్థులు, సకాల నిర్వహణ..

భా

రత భౌగోళిక వాతావరణ
పరిస్థితులు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు,
విపత్తులకు కారణమవుతున్నాయి. ప్రతి
ఏడాది మన దేశం వరదలు, కరువు,
భూకంపాలు, కొండచరియలు విరిగి
పడటం వంటి పలు ప్రకృత్తి వైపరీత్యాలకు
గురి అవుతోంది.
5,700 కి.మీల
పొడవైన తీర ప్రాంతం తరచూ తుపానుల
ముప్పుకు గురవుతుంది. తాజాగా రెండు
అతిపెద్ద తుపానులు – పశ్చిమ తీరాన
తావూ–తె, తూర్పు తీరాన యాస్ బీభత్సం
సృష్టించాయి. ఈ తుపానుల వల్ల పెద్ద
మొత్తంలో ప్రాణ నష్టం ఏర్పడేది, కానీ,
సకాలంలో స్పందించడం, మెరుగైన
విపత్తు నిర్వహణ ద్వారా భారత్ లక్షలాది
మంది ప్రాణాలను కాపాడగలిగింది.
సైన్యం, భారతీయ నౌకాదళం సహాయక

చర్యలను చేపట్టింది. తావూ–తె తుపాను
సమయంలో భారత సైన్యం, నౌకాదళం
ముంబై తీర ప్రాంతం నుంచి 4 పడవల ద్వారా
600 మందిని పైగా ప్రజలను రక్షించాయి.
అంతేగాక, బార్జి పి–305 కొట్టు కుపోవడంతో
తప్పిపోయిన సిబ్బందిని కాపాడేందుకు
వెంటనే నౌకాదళం నౌకలు, విమానాలు
రంగంలోకి దిగి గాలింపు, సహాయక చర్యలు

2021లో భారత వృద్ధి అంచనాలను
7.5 శాతానికి పెంచిన యుఎన్

2

021 సంవత్సరానికిగాను భారత వృద్ధి అంచనాలను
ఐక్యరాజ్యసమితి (యుఎన్) 7.5 శాతానికి పెంచింది. ఈ ఏడాది
జనవరిలో అంచనా వేసిన దానికంటే ఇవి 0.2 శాతం ఎక్కువ. ప్రపంచ
ఆర్థిక పరిస్థితి, అవకాశాలు(డబ్ల్ యు.ఇ.ఎస్.పి) నివేదిక ప్రకారం,
2022లో భారత జిడిపి 10.1 శాతం వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా.
వేసింది. ఈ మధ్యంతర సమయంలో ఇచ్చిన
సవరణలు 2022 ఏడాది గాను వృద్ధి అంచనాలను
4.2 శాతం పెంచాయి. కోవిడ్–19 మహమ్మారి
రెండో దశ వల్ల భారత్ బాగా ప్రభావితమైందని,
కానీ, టీకాల అర్హతను పెంచడం, దశలవారీగా
సరఫరాను పెంచడం వంటి ప్రయత్నాల ద్వారా ఈ మహమ్మారి
ప్రభావాన్ని భారత్ తగ్గించగలిగిందని నివేదిక పేర్కొంది. 2021, 2022
సంవత్సరాలకు గాను ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి రేటు 5.4 శాతంగా,
4.1 శాతంగా ఉంటుందని ఈ నివేదిక అంచనా వేసింది.
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చేపట్టాయి. యాస్ తుపాను సమయంలో
కూడా నౌకా దళం తమ ఎయిర్ కుషన్
వెహికల్ (ఎసివి) ద్వారా పశ్చిమ బెంగాల్ లో
నాయచార వద్ద చిక్కుకు పోయిన సుమారు
100 మంది ప్రాణాలను రక్షించింది.
సముద్రంలోకి చేపల వేటకువెళ్లిన 265
పడవలను నౌకాదళం సురక్షితంగా వెనక్కి
తీసుకొచ్చింది.

ఎరువుల రాయితీని 140 శాతం
పెంచిన ప్రభుత్వం

ప్ర

పంచవ్యాప్తంగా
ఎరువుల
ధరలు భారీగా పెరిగినప్పటికీ,
దేశంలో రైతులు పాత ధరలకే
ఎరువులను కొనుగోలు చేసేలా
ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
రైతులకు పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 8వ
విడతను విడుదల చేసిన సందర్భంగా,
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రపంచ
మార్కెట్లలో పెరిగిన ధరల నుంచి రైతులను కాపాడేందుకు ఎరువుల
రాయితీని పెంచుతున్నట్టు ప్రకటించారు. 2021 మే 19న ఎరువుల
రాయితీని 140 శాతం పెంచారు. దీంతో ఇక నుంచి రైతులు ఒక్కో
ఎరువుల సంచి పై రూ. 500కి బదులు రూ.1,200 రాయితీని
పొందవచ్చు. ఎరువుల సంచి అసలు ధర రూ. 2,400గా ఉంటే,
ఇది ప్రస్తుతం రైతులకు రూ. 1,200కే అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఈ నిర్ణయంతో ప్రభుత్వ ఖజానాపై సుమారు రూ. 15,000 కోట్ల
భారం పడుతుందని అంచనా.

6,000 రైల్వే స్టే షన్ల లోఉచితంగా వై–ఫై

ఝా

ర్ఖండ్లోని హజారీబాగ్ పట్ట ణ
రైల్వే స్టేషన్లో వై–ఫై సౌకర్యం
ప్రారంభించడంతో,
మొత్తంగా
6,000
రైల్వేస్టేషన్లలో ఉచిత వై–ఫై సౌకర్యాలను
ఏర్పాటుచేసిన ఘనతను భారతీయ రైల్వే
సాధించింది. ఇదే రోజు ఒడిశాలోని అంగుల్
జిల్లాలో ఉన్న జరపద స్టేషన్కూడా వై–ఫై
సౌకర్యం పొందిన రైల్వే స్టేషన్ల జాబితాలో చోటు
దక్కించుకుంది. 2016 జనవరిలో ఉచిత వై–ఫై
సౌకర్యంతో అనుసంధానమైన తొలి స్టేషన్గా
ముంబయి రైల్వే స్టేషన్నిలిచింది. ఈ కార్యక్రమం
ద్వారా కేవలం రైల్వే ప్రయాణికులు మాత్రమే గాక,
సుదూర గ్రామ ప్రాంత ప్రజలు కూడా ప్రయోజనం
పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా దీనివల్ల ఈ రైల్వేస్టేషన్లకు దగ్గరలో నివసించే ఐటీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు
ఎక్కువగా లబ్ది పొందుతున్నారు. రైల్వేస్టేషన్లలో వై–ఫైను వాడుకుని విద్యార్థులు పెద్దమొత్తంలో ఈ–
పుస్తకాలను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సంఘటనలు చాలానే ఉన్నాయి.

విద్యార్థులకు ప్రయోజనం కల్పించడానికి సిబిఎస్ఇ
12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలు రద్దు

కో

విడ్–19 వల్ల దేశవ్యాప్తంగా నెలకొన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా, సెంట్రల్ బోర్డు ఆఫ్ సెకండరీ
ఎడ్యుకేషన్(సిబిఎస్ఇ) 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలను కేంద్రం రద్దు చేసింది. ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, సమాచార,
ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్, సిబిఎస్ఇ ఛైర్మన్ పాల్గొన్న సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం
తీసుకున్నారు. పరీక్షలను రద్దు చేసిన తర్వాత, ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థుల భద్రతే
తమకు అత్యంత ముఖ్యమని అన్నారు. కరోనా మహమ్మారి
సమయంలో, పిల్లలను ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురిచేయడం
సరియైనది కాదన్నారు. పరీక్షలు రద్దు చేస్తున్నట్టు నిర్ణయం
తీసుకున్న తర్వాత, సిబిఎస్ఇ మాట్లాడుతూ.. “కోవిడ్–19
వల్ల ఏర్పడిన అనిశ్చిత పరిస్థితుల దృష్ట్యా, పలువురు ప్రతినిధుల
నుంచి అభిప్రాయాలను స్వీకరించాం. ఈ అభిప్రాయాల మేరకే ఈ ఏడాది 12వ తరగతి
బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. కరోనా రెండో దశ నేపథ్యంలో,
విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలపై ఎక్కువగా భయపడ్డా రు” అని
తెలిపింది.

ఒకే దేశం, ఒకే రేషన్
కార్డువల్ల కోటిన్నర
మందికి ప్రయోజనం

దే

శంలో ఏ ప్రాంతంలో ఉన్న
లబ్దిదారులకు అయినా రేషన్
పొందే సౌకర్యాన్ని ‘ఒకే
దేశం, ఒకే రేషన్ కార్డు ’ కార్యక్రమం
కల్పిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం
ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ప్రతి నెలా
సగటున ఇతర రాష్ట్రాల్లో నివసించే
సుమారు కోటిన్నర మంది ప్రజలు
సబ్సిడీ రేషన్ను పొందుతున్నారు.
అంతకుముందు రేషన్ కార్డు దారులు
ఎక్కడైతే వారు నివసించే వారో,
వారికి కేటాయించిన చవక ధరల
దుకాణం(ఎఫ్పిఎస్)
నుంచి
ఆహారధాన్యాలను కొనుగోలు చేసే
అవకాశం ఉండేది. దేశవ్యాప్తంగా
69 కోట్ల మంది ప్రయోజనకరంగా
ప్రస్తుతం ‘ఒకే దేశం, ఒకే
రేషన్ కార్డు ’ కార్యక్రమాన్ని 32
రాష్ట్రాల్లో, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో
అమలు చేస్తున్నారు. ఈ పథకం
ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అంటే
ఆగస్టు 2019 నుంచి 26 కోట్ల కు పైగా
పోర్టబిలిటీ లావాదేవీలు జరిగాయి.
ఏప్రిల్ 2020 నుంచి ఏప్రిల్ 2021
మధ్య వరకు ఉన్నకోవిడ్–19
మహమ్మారి కాలంలో, సుమారు
18.3 కోట్ల పోర్టబిలిటీ లావాదేవీలు
నమోదయ్యాయి. ప్రస్తుతం రేషన్
దుకాణాలను మూసివేసే సమయాన్ని
పెంచాలని, వారమంతా వీటిని
తెరిచే ఉంచాలని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం
ఆదేశాలు జారీచేసింది.
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గోవా విప్లవ దినోత్సవం

గోవా తొలి స్వాతంత్య్ర
ఉద్యమం

భారత్ ఆగస్టు 15, 1947న స్వాతంత్య్రం సంపాదించుకున్నప్పటికీ, దేశంలో సగ భాగం కొన్నేళ్ల పాటు విదేశీ పాలనలోనే ఉంది. మిగిలిన
ప్రాంతం కూడా విదేశీయుల పాలన నుంచి స్వాతంత్య్రం సంపాదించుకునేందుకు మరో 14 ఏళ్లు పట్టింది. పోర్చుగీసు వారి బారి నుంచి దేశ
తీర ప్రాంతమైన గోవాకు విముక్తి కల్పించే ఉద్యమం జూన్ 18, 1946న ప్రారంభమైంది. అందుకే దీనిని గోవా విప్లవ దినోత్సవంగా పిలుస్తారు.

1498

లో వాస్కోడగామా భారత్ను సందర్శించిన
తర్వాత 12 ఏళ్లలోనే పోర్చుగీసు వారు గోవాను
కీ. శ 1510 లో ఆక్రమించుకున్నారు. 1961లో గోవా తన స్వాతంత్య్రం
సంపాదించుకునే వరకు అంటే 451 ఏళ్ల పాటు పోర్చుగీసుల
బందీఖానాలోనే ఉంది.
1947లో భారత్ బ్రిటీష్ పాలన నుంచి స్వాతంత్య్రం
సంపాదించుకున్నప్పటికీ, పుదుచ్చేరి ఫ్రెంచ్ నుంచి 1954లో
స్వాతంత్య్రం పొందినప్పటికీ, గోవా మాత్రం 1961 వరకు పోర్చుగీసుల
ఆధీనంలోనే ఉంది. 1946 ఏడాదిలోనే భారత్ను ఇక బ్రిటీష్ పాలించదని
స్పష్టంగా అర్థమైంది, కానీ పోర్చుగీసు వారు మాత్రం గోవాకు
స్వాతంత్య్రం ఇచ్చేందుకు నిరాకరించారు. అంతేకాక, విదేశీ పాలన
నుంచి గోవాకు విముక్తి కల్పించేందుకు దేశ నాయకులు కూడా అంత
ఉత్సుకత చూపించలేదు.
కానీ స్వాతంత్య్ర పోరాటయోధుడు, ప్రఖ్యాత సమాజవాది రామ్
మనోహర్ లోహియా మాత్రం విదేశీ సంకెళ్ల నుంచి గోవాను విడిపించాలని
నిర్ణయించారు.
లోహియా తన స్నేహితుడు డాకర్్ట జూలియావో మెనెజెస్ ఆహ్వానం
మేరకు గోవా వెళ్లారు. ఆ సమయంలో పోర్చుగీసు వారు గోవా ప్రజలను
పెట్టే ఇబ్బందులను ఆయన తన కళ్లారా చూశారు. బ్రిటీష్ వారి కంటే
క్రూరంగా పోర్చుగీసు వారు వ్యవహరిస్తున్న తీరును చూసినప్పుడు,
గోవా ప్రజల హక్కుల కోసం పోరాడాలని నిర్ణయించి, పోర్చుగీసు వారికి
వ్యతిరేకంగా జూన్ 18, 1946లో ఉద్యమం ప్రారంభించారు. ఇది గోవా
విప్లవ రోజని ఆయన అన్నారు. కానీ రామ్ మనోహర్ లోహియాను అరెస్టు
చేశారు.
ఇదే గోవాలో మొదలైన తొలి స్వాతంత్య్ర పోరాటం. గోవా ప్రజలపై
అణచివేతకు పాల్పడుతోన్న పోర్చుగీసు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడంలో,
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గోవాకు విముక్తి కల్పించే విషయంలో లోహియాకు గాంధీజీ ఎల్లప్పుడూ
మద్దతు ఇచ్చేవారు. లోహియా అందించిన స్ఫూర్తి, గోవా ప్రజలలో
ఉత్సాహం నింపింది. భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటాల నుంచి నేర్చుకున్న
పాఠాలతో, తమకు తాముగా వలసరాజ్యాల వృత్తి నుంచి బయటపడేందుకు
పోరాటాలు చేశారు.
గోవా స్వాతంత్య్ర పోరాట యోధుల త్యాగం అసమానమైనది.
పోర్చుగీసు వారి సంకెళ్ల నుంచి గోవాకు విముక్తి కల్పించడంలో విప్లవాత్మక
గ్రూప్ ఆజాద్ గోమంతక్ దళ్ క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించింది.
విశ్వనాథ్ లావాండే, నారాయణ్ హరి నాయక్, దత్తాత్రేయ దేశ్పాండే,
ప్రభాకర్ సినారీలు దీని వ్యవస్థాపకులు. ఈ ఉద్యమాన్ని నీరుగార్చేందుకు
పోర్చుగీసు వారు పలువురు విప్లవకారుల్ని అరెస్ట్ చేసి, జైలుకి పంపింది.
వీరిలో కొందరికి జీవితకాలపు శిక్షలు విధించింది. అయినప్పటికీ ఉద్యమం
మాత్రం నీరుగారలేదు. జైళ్లన్నీ విప్లవకారులతో నిండిపోయాయి.
సమాజవాది నాయకుడు మధు లిమాయే గోవా స్వాతంత్య్రం కోసం
పోరాడుతున్నప్పుడు సుమారు రెండేళ్ల పాటు పోర్చుగీసుల బందీఖానాలోనే
ఉన్నారు. కానీ పోర్చుగీసు వారు అంత తేలికగా గోవాకు స్వాతంత్య్రం
ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా లేరు. దౌత్యపరమైన చర్చలు అన్నీ విఫలమైనప్పుడు,
ఇక ముందున్న ఒకే ఒక్క దారి సైన్యం జోక్యం చేసుకోవడం. డిసెంబర్
18, 1961న ‘ఆపరేషన్ విజయ్’ ప్రారంభమైంది. సైన్యం, నౌకాదళం,
వాయుసేన 36 గంటల్లో తమ పని పూర్తి చేశారు. తక్కువ ప్రతిఘటనలతోనే
భారత సైనికులు విజయవంతంగా గోవాను భారత భూభాగంలో
కలిపారు. జనరల్ మాన్యుల్ ఆంటోనియో వాస్సలో ఇ సిల్వా పోర్చుగల్
కోసం గోవాను వదులుకునే పత్రంపై సంతకం చేశారు. ఆఖరికి గోవాకు
డిసెంబర్ 19, 1961లో స్వాతంత్య్రం వచ్చింది. జూన్ 18, 2021న
గోవా తన 75వ విప్లవ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది.

మేజర్ రామ్ రాఘోబా రాణే

వ్యక్తిత్వం

72 గంటలపాటు నిరంతరాయంగా
పోరాటం సాగించిన సైనికుడు

1948లో కశ్మీర్లో పాకిస్తానీ గిరిజనులు జరిపిన దాడికి భారత
సైన్యం గట్టి సమాధానమే చెప్పింది. నౌషెరాలో పాకిస్తానీ గిరిజనులపై
గెలుపొందిన తర్వాత, రాజౌరిని కూడా భారత సైన్యం గెలవాల్సి
ఉంది. ఇరుకైన, ఎగుడు దిగుడుగా ఉండే పర్వత రహదారులు మాత్రమే
కాకుండా.. ఆ ప్రాంతంలో శత్రువులు ఏర్పాటుచేసిన మందుపాతరలు,
ఫిరంగుల గుండుల తాకిడి సైన్యానికి మరింత సవాలుగా నిలిచాయి.
ఆ ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో, ఒక భారతీయ సైనికుడు తన గాయాలను
లెక్కచేయకుండా 72 గంటలపాటు నిద్రాహారాలు మానేసి, భారత
సైన్యం కోసం ఆ మార్గాన్ని అనువుగా మార్చారు. ఇదే భారత సైన్యం
శత్రువులపై విజయం సాధించి రాజౌరీని కూడా గెలుచుకునేలా చేసింది.

ఈ

ఉదంతం అచ్చం సినిమాల్లో యుద్ధ సమయంలో హీరో చేసిన
సాహసాల మాదిరిగా ఉంది. కానీ, ఇది ఒక నిజ జీవితంలో
భారతీయుని కథ. అతనే ప్రపంచానికి మేజర్ రామ్ రాఘోబా రాణే.
1948లో, భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత పాకిస్తాన్లోని
గిరిజన పఠాన్ లు కశ్మీర్పై దాడి జరిపారు. కానీ, ఈ దాడి చేసింది
పాకిస్తానీ సైనికులు. భూలోక స్వర్గంగా భావించే కశ్మీర్ ప్రాంతాన్ని
పాకిస్తాన్లో విలీనం చేయాలంటూ గిరిజనుల వేషాలు ధరించి పాకిస్తాన్
సైనికులు ఈ దాడికి పాల్పడ్డా రని అంటారు. వారితో భారతసైన్యం
గట్టిగా ఎదురొడ్డి పోరాడింది. శత్రువుల చేతిలో బంధింపబడిన
ప్రాంతాన్నంతటినీ భారత్ క్రమక్రమంగా తన స్వాధీనం చేసుకుంది.
నౌషెరాలో భారత్ విజయం సాధించాక, శత్రువులు కాస్త వెనక్కి తగ్గా రు.
కానీ, కోపోద్రిక్తులైన వారు రాజౌరి–పూంచ్ జాతీయ రహదారిని పూర్తిగా
ధ్వంసం చేశారు. భారత్ యుద్ధ ట్యాంకులు రాజౌరి చేరుకోవాల్సి ఉంది.
కానీ, ఆ మార్గమంతా శత్రువులు మందుపాతరలు అమర్చారు. 4వ
డోగ్రా బెటాలియన్ కు జత చేయబడిన 37వ అసాల్ట్ ఫీల్డ్ కెంపెనీ సెక్షన్
కమాండ్రెండవ లెఫ్టినెంట్ రాణేను మందుపాతరలు ఉన్న ఈ మార్గాన్ని
సైనికులు ప్రయాణించేందుకు అనువుగా చేసేందుకు అక్కడికి పంపారు.
శత్రువులు బాంబు దాడులు జరుపుతున్నప్పటికీ ఆ బృందం ఎంతో
సాహసోపేతంగా మందుపాతరలను తొలగించడం ప్రారంభించింది.
శత్రువులు జరిపే బాంబుదాడుల్లో భారతసైన్యానికి చెందిన కొందరు
సైనికులు చనిపోగా, కొందరు గాయపడ్డా రు. గాయపడిన వారిలో రాణే
కూడా ఉన్నారు. గాయపడిన రాణే శత్రువుల దాడిని తప్పించుకునేందుకు
తాను ఒక ట్యాంకు కింద దాక్కుని, దానితోపాటు ముందుకు కదలడం
ప్రారంభించారు. ట్యాంకు చక్రాలకు అనుగుణంగా తాను కూడా
కదులుతూ, ట్యాంకు డ్రైవర్కు ముడిపడి ఉన్న తాడు ద్వారా దాని
కదలికలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. అలా అధునాతన భారతీయ ట్యాంకుల
కోసం ఎంతో సురక్షితమైన మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇలా 72
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గంటలపాటు నిరంతరాయంగా రాణే పని చేశారు. ఏప్రిల్ 8, 1948లో
ఆయన ప్రదర్శించిన పరాక్రమానికి, శౌర్యానికిగాను పరమ వీర చక్ర
పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు. బతికుండంగానే పరమ వీర చక్ర
పురస్కారాన్ని పొందిన తొలి వ్యక్తి రాణే.
రాణే కర్నాటకలోని హవేరి గ్రామంలో 1918లో జూన్ 26న
జన్మించారు. ఈయన తండ్రి పోలీసు కానిస్టేబుల్. తన తండ్రికి
పదే పదే బదిలీలు అవుతుండటంతో, రాణే చిన్నతనమంతా
అస్తవ్యస్తంగా మారింది. మహాత్మాగాంధీ సహాయ నిరాకరణోద్యమం
ఆవిష్కరించినప్పుడు రాణేకు 12 ఏళ్ల వయసు. ఉద్యమంలో రాణే
ప్రమేయం పెరుగుతుండటంతో తన తండ్రిని ఆందోళనకు గురి చేసింది.
వెంటనే తన కుటుంబాన్ని తమ పూర్వీకుల గ్రామానికి తరలించారు.
రాణే తన స్వగ్రామానికి తిరిగివచ్చినప్పటికీ, తన మనసులో ఉన్న
పరాక్రమం, శౌర్యాన్ని మాత్రం ఇసుమంతైనా తగ్గలేదు. జూలై 10,
1940లో బొంబాయి ఇంజనీరు రెజిమెంట్లో రాణే చేరారు. శిక్షణ
తర్వాత, రాణే 28వ ఫీల్డ్ కంపెనీలో నియమితులయ్యారు. ఆ సమయంలో
మయన్మార్లో జపాన్పై యుద్ధం చేస్తోంది. శత్రువుల కీలక ఆస్తులను
ధ్వంసం చేసి, బ్రిటీష్ నౌకలో సైనికులను తరలించాలన్నది ప్రణాళిక.
ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నప్పటికీ, అనుకున్నట్టు సైనికులను తరలించలేదు.
రాణే, అతని సహాయకులు కాలినడకన తప్పించుకోవాల్సి వచ్చింది.
అతనికి ఉన్న ధైర్యమే, ఆయనను జూనియర్ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్అయ్యేలా
చేసింది.
రాణే 1967లో భారత సైన్యం నుంచి మేజర్గా పదవీ విరమణ
పొందారు. జులై 11, 1994లో పుణేలో ఆయన కన్నుమూశారు.
స్వాతంత్య్ర పోరాట కాలం నుంచి, దేశ గౌరవాన్ని, ప్రతిష్ట ను,
ఆత్మాభిమానాన్ని ఎంతో ధైర్యంతో, పరాక్రమంతో కాపాడిన ఎంతో
మంది వీరుల కథలు భారతదేశ చరిత్రలోఉన్నాయి. మేజర్ రామ్
రాఘోబా రాణే పేరు కూడా ఈ వీరుల జాబితాలో ఉంటుంది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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కోవిడ్-19 పై భారత్ పోరాటం

ఈ శతాబ్దపు కాలంలో అత్యంత ప్రాణాంతక మహమ్మారి అయిన కరోనా వైరస్ వ్యాధికి వ్యతిరేకంగా
భారత్ శతవిధాలా పోరాడుతోంది. ఫలితంగా ఏప్రిల్ నెలలో రెండో దశ సందర్భంగా బాగా పెరిగిన
కేసుల సంఖ్య ప్రస్తుతం తగ్గుముఖం పట్టింది. ఆక్సిజన్ సరఫరా, ఔషధాలు, పడకలు అందించే
విషయంలో పరిస్థితులు మారాయి.

క

రోనా వైరస్ నుంచి సురక్షితంగా ఉండేందుకు, సంక్రమణ
గొలుసును ఎక్కడికక్కడ విచ్ఛిన్నం చేయడం అత్యంత ముఖ్యం.
అంటే వరుసగా పేర్చబడిన ఇటుకల మాదిరి, ఒక దాన్ని కొడితే,
మిగిలినవన్ని పడిపోయే మాదిరిగా దీనికి అడ్డు కట్ట వేయాలి. కానీ,
వీటిలో ఒకదాన్ని తీసివేస్తే, మిగిలిన ఇటుకలు పడటం ఆగిపోతుంది.
కరోనా వైరస్ సంక్రమణ కూడా ఇలాంటిదే. ఈ వ్యాధి సంక్రమణ
గొలుసు విచ్ఛిన్నం చేయడంలో ఒకవేళ మనం విజయం సాధిస్తే, దీనికి
వ్యతిరేకంగా విజయం సాధించడం నుంచి మనల్ని ఎవరూ ఆపలేరు.
ఝార్ఖండ్ డియోగఢ్ జిల్లా కు చెందిన మధుబన్లోని చిన్న గ్రామంలో
8
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నివసించే ఏడేళ్ల ఛోటు రాణా తన దృశ్య ఆధారిత సందేశాల ద్వారా
ఈ సంక్రమణ గొలుసును విచ్ఛిన్నం చేయడంపై ప్రజలకు స్ఫూర్తి
కలిగిస్తున్నాడు. ఛోటు తన వెనుకనున్న ఇటుకల కుప్ప నుంచి ఒక్కో
ఇటుకను తీసి ‘‘ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఇంతే” అని చెప్తున్నాడు.
1,500 మంది జనాభా కలిగిన మహారాష్ట్రలోని అహ్మదాబాద్ జిల్లా
భోయరే ఖుర్ద్ గ్రామం పూర్తిగా కరోనా రహితంగా మారింది. ఇది కరువు
ప్రభావిత ప్రాంతం కావడంతో ఈ గ్రామానికి చెందిన చాలా మంది
ప్రజలు ఉపాధిని వెతుకుంటూ ఇతర నగరాలకు వలస వెళ్లారు. కానీ,
ఎప్పుడైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించిందో, అప్పుడు వారు తిరిగి

n

n

n

n

2,95,955

3,26,850

3,02,544

3,55,102

3,57,630

3,57,295

350,000

100,000
50,000

తమ స్వగ్రామానికి వచ్చారు.
గ్రామ పంచాయతీ, వైద్యారోగ్య విభాగం ఈ గ్రామంలోనే ప్రతి
ఒక్కరికీ యాంటీజెన్ పరీక్షలు నిర్వహించింది. ఎవరిలోనైనా కరోనా
వైరస్ లక్షణాలు కనిపిస్తే, వారికి ప్రత్యేకంగా చికిత్స అందించింది. వైద్య
ఆరోగ్య విభాగం కాలక్రమాన జరిపిన పరిశోధనలు, చికిత్సల ఫలితంగా,
భోయరే ఖుర్ద్ గ్రామం పూర్తిగా కరోనా రహితంగా ప్రకటించబడింది.
ఈ రెండు ఉదాహరణలు చాలు పరిస్థితి ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉన్నా,
కలిసికట్టుగా జరిపే ప్రయత్నాలతో వైరస్ను జయించవచ్చని. ఈ యుద్ధం
దీర్ఘకాలికం, కాబట్టి, మనం ఇలాంటి ప్రయత్నాలను ప్రోత్సహించాల్సి
ఉంది.

NEW
PATIENT
20 MAY

21 MAY

2,08,921

150,000

1,96,427

200,000

2,22,315

250,000

2,40,842

300,000

2,57,299

n

400,000

2,59,551

n

కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కొనేందుకు,
కేంద్ర ప్రభుత్వం టెస్టింగ్, ట్రేసింగ్,
ట్రీట్మెంట్తో పాటు టీకా కూడా అత్యంత
ముఖ్యమని నిరంతరం నొక్కి చెబుతూనే
ఉంది.
ఫలితంగా కోవిడ్–19 రెండో దశలో బాగా
పెరిగిన కేసులు, ప్రస్తుతం తగ్గు ముఖం
పట్టాయి.
మే 24న, దేశంలో 1,94,000 కొత్త కేసులు
నమోదయ్యాయి. 2 లక్షల కంటే తక్కువ
కేసులు నమోదైంది ఏప్రిల్ 15నే.
ప్రతి రోజూ, 3 లక్షలకు పైగా రోగులు
కోలుకుంటున్నారు. ప్రపంచంలోని సుమారు
99 దేశాల జనాభా కంటే ఇది ఎక్కువ.
మే 15 తర్వాత, కోలుకునే వారి సంఖ్య, ఈ
వ్యాధి బారిన పడే వారి సంఖ్య కంటే స్థిరంగా
పెరుగుతూ వస్తోంది.
వారంలో పాజిటివ్ రేటు మే చివరి వారంలో
11 శాతానికి పడిపోయింది. రోజువారీ
పాజిటివ్ రేటు 9.42 శాతానికి తగ్గింది.
వరుసగా రెండు రోజుల పాటు ఇది 10
శాతం కంటే తక్కువగా నమోదైంది.
కోలుకునే వారి రేటు 89.66 శాతానికి
పెరిగింది.

2,76,110

n

3,69,077

కోలుకున్న వారి రేటు పెరుగుదల...

RECOVERED
PATIENT
22 MAY

23 MAY

24 MAY

25 MAY

26 MAY

‘‘మీ నిరంతర శ్రమ, సమష్టిగా నిర్వహించిన
ప్రయత్నాలతో, ఈ మహమ్మారిని చాలా వరకు
ఎదుర్కొన్నాం. కానీ, విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు
ఇది సమయం కాదు. మనం దీర్ఘకాలిక
యుద్ధం చేయాల్సి ఉంది. సరికొత్త నినాదం
ఏమిటంటే, ‘అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికి వారు
ఉన్న దగ్గరే చికిత్స అందించండి. దీన్ని మనం
మర్చిపోకూడదు. వారు ఉన్న దగ్గరే వారికి
చికిత్సను అందించడం ద్వారా, వైద్య వ్యవస్థపై కాస్త
ఒత్తిడిని తగ్గించవచ్చు.’’
– ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
మే 20న రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయి అధికారులతో మాట్లాడిన ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ, ‘‘గత ఏడాదిన్నర కాలంగా, మీరు ఎదుర్కొంటున్న
సవాలు ఇంకా ఉంది. తక్కువ స్థాయిలో అయినా ఈ వ్యాధి ఇంకా
భయపెడుతూనే ఉంది. కొన్నిసార్లు కేసులు తగ్గు తున్నాయి. అప్పుడు
ప్రజలు ఈ వైరస్ వెళ్పో
లి యింది, ఆందోళన కలిగించే విషయం కాదని
భావిస్తున్నారు. కానీ, అనుభవాలు చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి. అందువల్ల,
ప్రజలు పరీక్షలు నిర్వహించుకోవడం, సామాజిక దూరం పాటించడం
వంటి చర్యల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అలా మాత్రమే మనం
ఈ వ్యాధి సంక్రమణ గొలుసును విచ్ఛిన్నం చేయొచ్చు”అని అన్నారు.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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భారత్లో నిర్వహించే పరీక్షల సంఖ్య,

190 దేశాల జనాభా కంటే ఎక్కువ

కరోనా తొలి దశ నుంచే, ప్రభుత్వం పరీక్షల సంఖ్యను పెంచే కార్యక్రమాలను కొనసాగించింది. దీంతో వ్యాధి సోకిన వారిని
వెంటనే గుర్తించవచ్చు. కోవిడ్–19 పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ఏప్రిల్ 2020లో ఒకటే ల్యాబు ఉంటే, ప్రస్తుతం ఈ ల్యాబుల సంఖ్య
2,586కు పెరిగింది. ఐసిఎంఆర్ గుర్తించబడిన ల్యాబోరేటరీలు ఇళ్ల వద్ద నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలు నిర్వహించే సౌకర్యం
కూడా అందుబాటులో ఉంది.

22.17

మే 25 వరకు, భారత్లో

33.48

లక్షల కోవిడ్–19 పరీక్షలను మే
25న నిర్వహించారు. ఒక రోజులో
నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఇదే అత్యధికం.

కోట్లకు పైగా కోవిడ్ –19 పరీక్షలు

అమెరికా, మరో 190 దేశాల జనాభా కన్నా ఇవి ఎక్కువ.

ప్రస్తు తం, ఇళ్ల వద్దే పరీక్షల సౌకర్యం
n

n

n

‘కొవిసెల్ఫ్’ కిట్కు ఐసిఎంఆర్ ఆమోదం
తెలిపింది. ఈ కిట్తో, ఇంటి వద్దనే
కోవిడ్–19 పరీక్షను నిర్వహించుకోవచ్చు.
అంతకుముందు ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్,
ఆర్టి–పిసిఆర్అనే పరీక్షలు మాత్రమే
రెండు పరీక్ష విధానాలుగా అందుబాటులో
ఉండేవి.
ఈ టెస్ట్ కిట్ అచ్చం గర్భధారణ పరీక్ష
కిట్ మాదిరిదే. ఆన్లైన్ లేదా మందుల
దుకాణం నుంచి దీనిని కొనుగోలు
చేయొచ్చు. దీన్ని కొనుగోలు చేసిన
తర్వాత, తమ మొబైల్లో గూగుల్ ప్లే
స్టో ర్ లేదా యాపిల్ స్టో ర్ నుంచి ఈ
కిట్కు సంబంధించిన యాప్ను డౌన్లోడ్
చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏ కంపెనీ
కిట్అయితే మీరు కొన్నారో, ఆ కంపెనీ
యాప్ను కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి
ఉంటుంది.
ఈ యాప్నేరుగా కరోనా పరీక్షా కేంద్రాల
పోరల్్ట కు
 అనుసంధానమై ఉంటుంది.
ఈ పరీక్ష ఫలితం నేరుగా పోర్టల్లోనే
చూపిస్తుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో
వినియోగదారుడి గోప్యత విషయంలో
చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటారు.

10
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కొవిసెల్ఫ్ ఎలా పనిచేస్త ుంది?

ఈ టెస్ట్ కిట్ లేటరల్ ఫ్లో (పార్శ్వ
ప్రవాహం) పరీక్ష అనే సూత్రం
ఆధారంగా పని చేస్తుంది. ముక్కు
నుంచి తీసిన నమూనాను ట్యూబుపై
పెట్టాలి. ఈ ట్యూబు అప్పటికే
ద్రావకంతో నిండి ఉంటుంది. ఈ
ట్యూబును కిట్కి లోపల, ఎక్కడైతే
ద్రావకాన్ని పీల్చుకునే ప్యాడ్ ఉందో
అక్కడ పెట్టాలి.

ఈ ప్యాడ్ ద్వారా ఈ ద్రావకం అప్పటికే
శరీరంలో ఉన్న కరోనా వైరస్ ప్రొటీన్ సాంద్రత
ఎంత ఉందో యాంటీబాడీలు(ప్రతిరక్షకాలు)
గుర్తించగలిగే స్ట్రిప్లోకి వెళ్తుంది. ఒకవేళ
ఎవరైనా కరోనా వైరస్బారిన పడితే, ఈ
ప్రతిరక్షకాలు ఉత్తేజితమవుతాయి. ఈ కిట్
పరీక్షా ఫలితాలను పాజిటివ్గా చూపిస్తుంది.
పరీక్షా ఫలితం చూపించేందుకు కిట్పై ఒక
ప్రదర్శన స్థలం(డిస్ప్లే) కూడా ఉంటుంది.

ఒకవేళ కరోనా ఫలితం పాజిటివ్ అని తేలితే, కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ను
వారు అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫలితం నెగిటివ్ వస్తే, వారు
ఆర్టి–పిసిఆర్పరీక్షకు వెళ్లాలి.
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వేగవంతమైన టీకా
కార్యక్రమం
n

n

మూడో దశ టీకా కార్యక్రమంలో భాగంగా 18 నుంచి 44 ఏళ్ల
మధ్యనున్న కోటి మందికి పైగా ప్రజలు టీకా వేయించుకున్నారు.
మొత్తం రోగనిరోధకత పరంగా, భారత్మే 25 నాటికి 20 కోట్ల
మంది ప్రజలకు టీకా వేసిన మైలురాయిని అధిగమించింది.
ప్రపంచంలో ఈ మైలురాయిని దాటిన మూడో అతిపెద్ద దేశం
భారత్మాత్రమే.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కోవిడ్–19 టీకా కార్యక్రమాన్ని భారత్
చేపడుతోంది. ప్రపంచంలో భారత్మాత్రమే అత్యంత వేగంగా
టీకాను వేస్తోంది. మూడో దశ టీకా కార్యక్రమంలో భాగంగా, 18
నుంచి 44 ఏళ్లు ఉన్న వారు అప్పటికప్పుడే టీకా కోసం నమోదు
చేసుకునే సౌకర్యాన్నిప్రభుత్వం మే 24 నుంచి కల్పిస్తోంది.
మే 25 నాటికి, రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 22
కోట్లకు పైగా మోతాదులను అందుకున్నాయి. టీకా
ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు నిరంతరాయంగా ప్రయత్నాలు
కొనసాగుతున్నాయి.

మొత్తం టీకా వేయించుకున్నవారు

20,04,94,991
n

n

n

వైద్య సిబ్బంది

97,94,835

అమెరికా, చైనా తర్వాత, ప్రపంచంలో 20 కోట్ల మందికి పైగా
టీకాను వేసిన ప్రపంచంలోనే మూడో దేశం భారత్.
ప్రజలందరికీ సకాలంలో టీకా వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం
పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది. దీనిలో భాగంగానే మూడు
ప్రభుత్వ సంస్థలతో సాంకేతిక బదిలీ ఒప్పందాలు
కుదుర్చుకోవడం ద్వారా దేశీయ కరోనా టీకా కోవాగ్జిన్
ఉత్పత్తిని పెంచుతోంది.
మహారాష్ట్రకు చెందిన హాఫ్కిన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్, హైదరాబాద్కు
చెందిన ఇండియన్ ఇమ్యూనలాజికల్స్ లిమిటెడ్ (ఐఐఎల్),
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బులంద్షహర్లో ఇమ్యూనలాజికల్స్ అండ్
బయోలాజికల్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్లు కోవాగ్జిన్ను తయారు
చేయనున్నాయి.
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కోవిడ్–19పై యుద్ధం

ఆక్సిజన్, ఆరోగ్య సంరక్షణలో
స్వావలంబన

కోవిడ్–19 రెండో దశలో, ఆక్సిజన్, మందుల అవసరం బాగా పెరిగిన సమయంలో, భారత్ త్వరితంగా ఆ దిశగా
అడుగులు వేసింది. మెడికల్ ఆక్సిజన్ సరఫరా కోసం 14 పరిశ్రమల్లోని నైట్రోజన్ కర్మాగారాలను ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి
కర్మాగారాలుగా మార్చింది. ఇలాంటి పరిశ్రమలను సుమారు 37కు పైగా గుర్తించింది.

17,775

రాష్ట్రాలు కూడా 13,449 వెంటిలేటర్లు,
బైప్యాప్లతో పాటు

ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్లు, 16,331 ఆక్సిజన్
సిలిండర్లను మే 24న అత్యవసర వాడకంగా
అందించింది.
n

n

n

n

n

n

19

ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి కర్మాగారాలను పొందాయి

30 రోజుల్లో, మే 24 నాటికి 247 ఆక్సిజన్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల ద్వారా 14
రాష్ట్రాలకు 16,000 మిలియన్ టన్నుల ద్రవరూప మెడికల్ ఆక్సిజన్ను
రైల్వే సరఫరా చేసింది.
మే 20 వరకు అందుబాటులో ఉన్న డేటా ప్రకారం, దేశం రోజుకు
9250 మిలియన్ టన్నుల ఆక్సిజన్ను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. గత ఏడాది
రోజుకు 900 మిలియన్ టన్నులనే ఉత్పత్తి చేసింది.
నావికా దళం, వాయు సేన కలిసి సింగపూర్, బ్రూనై వంటి ఇతర
దేశాల నుంచి ఔషధాలను సరఫరా చేశాయి. డి.ఆర్.డి.ఒ కూడా
ఢిల్లీలో నాలుగు పిఎస్ఎ ఆక్సిజన్ కర్మాగారాలను, హర్యానాలో ఒక
పిఎస్ఎ కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
150–175 కర్మాగారాలను త్వరలోనే ప్రారంభించబోతుంది. వాయు
సేన ఆపరేషన్ కోవిడ్ రిలీఫ్ కింద 99కి పైగా విమానాలను నడిపింది.
ఈ మూడు రక్షణ సేవలకు చెందిన 800 మందికి పైగా వైద్యులు పలు
కరోనా కేంద్రాల్లో పని చేశారు.
	హిందూస్తాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ లక్నోలో, బెంగళూరులో 250
పడకల కోవిడ్–19 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది.
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లక్షల ఫెవిపిరవిర్, 6.9 లక్షల రెమ్డెసివిర్
ఇంజెక్షన్లను మే 24న అత్యవసర పరిస్థితుల్లో
పంపిణీ చేసింది.

ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త విధానం...
n

n

n

n

ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ కమ్యూనిటీ సపోర్టు హెల్ప్ లైన్
ను ప్రారంభించింది. ఇది కోవిడ్–19కి సంబంధించిన
సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఆయుష్ ఆధారిత
చర్యలను అందించనుంది.
దీని టోల్ఫ్రీ నెంబర్ 14443. ఈ హెల్ప్లైన్ దేశమంతా
అందుబాటులో ఉంటుంది. వారంలో ఏడు రోజుల పాటు
ఉదయం 6 గంటల నుంచి అర్థరాత్రి వరకు ఈ హెల్ప్
లైన్కు ఫోన్ చేయొచ్చు.
14443 హెల్ప్లైన్ ద్వారా, ఆయుర్వేద, హోమియోపతి,
యోగా, నేచురోపతి (ప్రకృతి వైద్యం), యునాని, సిద్ధ
వంటి పలు ఆయుష్విభాగాలకు చెందిన నిపుణులు ప్రజల
సమస్యలను పరిష్కరించనున్నారు.
ఈ నిపుణులు కేవలం కౌన్సిలింగ్ను, రోగులకు
ఉపయోగకరమైన చికిత్సను అందించడం మాత్రమే
కాక, దగ్గర్లోని ఆయుష్ కేంద్రాల సమాచారాన్ని కూడా
అందిస్తారు.

పిల్ల ల కోసం పిఎం కేర్స్ పథకం..

కోవిడ్ కారణంగా అనాథలనై పిల్ల లకు సహాయ కార్యక్రమం

కరోనా మహమ్మారి వల్ల తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి అనాథలైన పిల్లల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త
కార్యక్రమంతో ముందుకు వచ్చింది. తల్లిదండ్రులను, సంరక్షకులను కోల్పోయిన పిల్లలకు పీఎం కేర్స్ కింద ఆర్థిక
చేయూత అందించనుంది.

మా

నవజాతి
చరిత్రలోనే
మొట్ట మొదటిసారి
ఎవరూ ఊహించని ఈ మహమ్మారి
ఎంతో మంది ప్రాణాలను
బలిగొంది. చాలా మంది పిల్లలు
వారి తల్లిదండ్రులను కోల్పోవడంతో
అనాథలుగా మారారు. కనీసం వారు
తమ తల్లిదండ్రుల చిట్టచివరి చూపుకు
కూడా నోచుకోలేదు. ఈ పిల్లలకు
వారి ప్రాథమిక అవసరాలను తీరుస్తూ
సరియైన సంరక్షణను అందించాల్సి
ఉంది. ఇటువంటి కఠిన సమయంలో
ఒక సమాజంగా ఈ పిల్లలకు
ఆదరణతో పాటు ఉజ్వల భవిష్యత్పై
వారిలో ఆశలు నింపడం మన
కర్తవ్యం. ఈ మేరకు నరేంద్ర మోదీ
ప్రభుత్వం ఎంతో సముచితమైన
నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. పిఎం కేర్స్
ఫండ్ ద్వారా ఈ పిల్లల విద్య, వైద్యం,
ఇతర అవసరాలను చూసుకోవాలని
నిర్ణయించారు.

నేటి బాలలే దేశ భవిష్యత్ నిర్దేశకులు. వారికి మద్దతుగా, వారి రక్షణ కోసం
చేయాల్సినవన్ని చేస్తాం. దీంతో వారు బలమైన పౌరులుగా రూపొంది,
ఉజ్వల భవిష్యత్ను సొంతం చేసుకోగలరు.
–ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
l
l
l
l
l

l

l

ఈ పిల్లలకు 18 ఏళ్లు వచ్చాక నెలవారీ ఆర్థిక సాయం, వారికి 23 ఏళ్లు వచ్చినప్పుడు పిఎం
కేర్స్ ఫండ్ నుంచి రూ. 10 లక్షల నిధి అందిస్తారు.
ఉన్నత చదువుల కోసం ఈ పిల్లలకు విద్యా రుణ సాయాన్ని కూడా అందిస్తారు. ఈ రుణంపై
వడ్డీని ‘పిఎం కేర్స్’ నుంచి చెల్లిస్తారు.
10 లోపు పిల్లలకు, వారి సమీప ప్రాంతంలోని కేంద్రీయ విద్యాలయంలో లేదా ఏదైనా ప్రైవేట్
పాఠశాలలో ప్రవేశం కల్పించబడుతుంది.
ఒకవేళ పిల్లలు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చేరితే, ఆర్టిఇ నిబంధనల మేరకు వారి ఫీజులను పిఎం
కేర్స్ ఫండ్ నుంచి చెల్లిస్తారు.
ఒకవేళ పిల్లల వయసు 11 ఏళ్ల నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్యలో ఉంటే, సైనిక్ పాఠశాల, నవోదయ
విద్యాలయ వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో ప్రవేశం కల్పించబడుతుంది.
ఒకవేళ పిల్లలు సంరక్షకులు లేదా అమ్మమ్మలు, తాతయ్యలు లేదా నాయనమ్మ, తాతయ్యల
దగ్గర లేదా విస్తరిత కుటుంబ సంరక్షణలో ఉండేటట్లు అయితే సమీపంలోని కేంద్రీయ
విద్యాలయం లేదా ప్రైవేట్ పాఠశాలలో విద్యార్థిగా ప్రవేశం కల్పిస్తారు.
ఒకవేళ పిల్లలు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చేరితే, ఆర్టిఇ నిబంధనల ప్రకారం ఫీజులను పిఎం కేర్స్
ఫండ్ నుంచి చెల్లిస్తారు. అదే విధంగా పిల్లలకు యూనిఫాం, పాఠ్య/నోట్ పుస్తకాల ఖర్చులు
‘పిఎం కేర్స్’ నుంచి మంజూరవుతాయి.
18 ఏళ్ల వరకు ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద రూ.5 లక్షల ఉచిత ఆరోగ్య బీమా పథకం కింద
నమోదవుతారు. బాలలకు 18 ఏళ్లు వచ్చేదాకా ‘పీఎం కేర్స్’ నుంచే బీమా రుసుము
చెల్లించబడుతుంది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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శారీరక, మానసిక

ఆరోగ్యానికి యోగ

ఆయుర్వేద, యోగ, ఇతర సాంప్రదాయ వైద్య విధానాలను ఆరోగ్యసేవలతో అనుసంధానం
చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ 2014లో ఏర్పాటు చేయబడింది. జూన్
21, 2015న అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవంగా ప్రకటించడంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా
యోగకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడానికి భారత్ చేస్తోన్న ప్రయత్నాలు ఫలించాయి. కరోనా
మహమ్మారి సమయంలో, యోగ సమర్థవంతమైన నివారణ విధానాల ద్వారా ఈ వ్యాధిని
అరికట్టడానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి
ఊరటనిచ్చింది.
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రీరక, మానసిక శ్రేయస్సును పెంపొందించడంలో
అత్యంత విశ్వసనీయమైన సాధనంగా ఉన్న యోగను
ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవనశైలిలో
అనుసరిస్తున్నారు. యోగ మన దేశ సరిహద్దు లను
దాటేసి, విదేశాలకు చేరుకుని అక్కడ మరింత ప్రాచుర్యం
సంపాదించుకుంది. శతాబ్దా ల క్రితం అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన
సంస్కృత కవులలో ఒకరైన భర్తృహరి యోగ ప్రాధాన్యత గురించి ఇలా
చెప్పారు:

‘‘యోగ నేడు ప్రపంచాన్ని ఏకం చేసే సరికొత్త
శక్తిగా అవతరించింది. ఒకవేళ నేడు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యోగ సాధకుల
గణాంకాలను సేకరిస్తే, అప్పుడు ప్రపంచానికి
అద్భుతమైన వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయని
నేను విశ్వాసంతో చెప్పగలను.’’
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

ప్రతి రోజూ యోగ సాధనం చేయడం వల్ల కొన్ని మంచి ప్రయోజనాలు
కలుగుతాయి. యోగాభ్యాసం మనకు తండ్రిలా ధైర్యాన్నిస్తుంది.
అదేవిధంగా, యోగ తల్లిలో ఉండే క్షమాగుణం అలవడుతుంది. ఇది
మనకి నిత్య స్నేహితుడిగా మారి, మానసిక ప్రశాంతతను కల్పిస్తుంది.
భర్తృహరి ఏం చెప్పారంటే, యోగను సాధన చేయడం వల్ల సత్యం
మన బిడ్డ, కరుణ మన సోదరి, ఆత్మ స్థైర్యం మన సోదరుడిగా, భూమి
మనం పరుండే శయ్యగా, యోగ వల్ల పొందే జ్ఞా నం మనకు
ఆహారంగా మారుతుంది. ఎప్పుడైతే యోగ సాధకుడికి ఇన్ని
లక్షణాలు అలవడతాయో, అప్పుడు అతను తనలో ఉన్న
భయాలన్నింటినీ అధిగమిస్తాడు. పైన పేర్కొన్న యోగ విధానాలు
వేటికి కూడా డబ్బును వెచ్చించాల్సినవసరం లేదు. కరోనా
మహమ్మారి సమయంలో యోగ ప్రాధాన్యతను తెలుపుతూ మాట్లాడిన
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ‘‘ఈ శతాబ్దంలో యోగ ప్రపంచాన్ని
ఏకం చేసింది. శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను యోగ ఏకం చేసిన
విధంగా, నేడు ప్రపంచాన్ని కూడా ఇది ఏకం చేస్తోంది. ఒత్తిడి,
వ్యాధుల నుంచి బయటపడాలన్నా, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని
ఆస్వాదించాలన్నా అది యోగను అనుసరించడం ద్వారానే
సాధ్యమవుతుంది” అని తెలిపారు. శరీరానికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని
అందించడమే గాక, మన మనస్సులో, ఆలోచనల్లో స్వచ్ఛతను
ఇవ్వడం ద్వారా యోగ మన జీవిత పయనంలో సమతుల్యతను
తీసుకు వస్తుంది. యోగ గురువు కె. పట్టాభి జోయిస్ చెప్పిన ప్రకారం
యోగ నిజమైన జ్ఞానోదయం, అంతర్గత ప్రక్షాళన. ఆరోగ్యకరమైన
ప్రయోజనాలను అందించడమే గాక, సంప్రదాయ శాస్త్రీయ విజ్ఞా నం
సమాజాన్ని ఏకం చేస్తుంది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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యోగ సహజంగా ఏర్పడే మార్పులను మన శరీరం స్వీకరించేలా
మన జీవనశైలిని మారుస్తుంది. నరేంద్ర మోదీ ప్రధాన మంత్రి అయిన
నాలుగు నెలల తర్వాత, యోగకు అంతర్జా తీయంగా గుర్తింపు
తెచ్చేందుకు ప్రయత్నించారు. ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వసభ్య సభ
(యుఎన్జిఎ)లో ప్రసంగించిన మోదీ, అంతర్జా తీయ యోగ
దినోత్సవాన్ని నిర్వహించాలని ప్రతిపాదించారు. కరోనా మహమ్మారి
సమయంలో, ఈ వ్యాధి ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో యోగ
నిర్వహిస్తోన్న పాత్రపై పలు దేశాల ప్రతినిధులు ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీతో చర్చించారు. గత ఏడాది అంతర్జా తీయ యోగ
దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి వర్చువల్ సమావేశంలో
మాట్లాడుతూ, “యోగ మనందర్నీ ఏకం చేసి, ఒక తాటిపైకి
తీసుకొస్తుంది” అని అన్నారు. యోగ విశ్వవ్యాప్తంగా సోదరాభావాన్ని
పెంపొందించి, మన మధ్యనున్న అంతరాయాలను తొలగించడంలో
సాయం చేస్తుందని ఆయన చెప్పారు. నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగ
శక్తి గుర్తించబడిందంటే, దానికి కారణం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ తీసుకున్న నిరంతర కార్యక్రమాల వల్లనే సాధ్యమైంది.

యోగ

మార్కెట్
పెరుగుతోంది

యోగ ప్రాధాన్యతను ప్రపంచం ఎప్పుడు గుర్తించిందంటే

నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అవిశ్రాంత కృషితో, యుఎన్జిఎ
జూన్ 21ను అంతర్జా తీయ యోగ దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. జూన్
21ను ‘‘అంతర్జా తీయ యోగ దినోత్సవం’’గా నిర్వహించాలనే
తీర్మానానికి 193 మంది ప్రతినిధులు కలిగిన యుఎన్జిఎ 177
దేశాల మద్దతుతో డిసెంబర్ 11, 2014న ఆమోదం తెలిపింది. ఈ
తీర్మానంలో, ‘‘యోగ జీవితంలో అన్ని అంశాలలో సమతుల్యతను
తీసుకురావడమే కాకుండా, ఆరోగ్యానికి, సంక్షేమానికి సంపూర్ణ
విధానాన్ని అందిస్తుంది. యోగ సాధనం చేయడం ద్వారా పొందే
ప్రయోజనాలను తెలియజేయడం కూడా ప్రపంచ జనాభా ఆరోగ్యానికి
ఎంతో ఉపయోగకరం” అని యుఎన్జిఎ అంగీకరించింది. చికిత్స
కంటే నివారణే మరింత ముఖ్యమని తెలియజెప్పింది.
తొలిసారి అంతర్జా తీయ యోగ దినోత్సవానికి చెందిన ప్రధాన
కార్యక్రమాన్ని దేశ రాజధానిలోని రాజ్పథ్లో జూన్ 21, 2015న
నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం రెండు గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డు లను
సొంతం చేసుకుంది. మొదటిది 35,985 మంది యోగ సాధకులతో
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద యోగ సెషన్ను నిర్వహించడం. రెండోది
అదే రోజు 84 దేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులతో యోగ సెషన్
జరుగడం. ఈ ఏడాది ఏడవ అంతర్జా తీయ యోగ దినోత్సవాన్ని
జూన్ 21న నిర్వహిస్తున్నారు. కోవిడ్–19 మహమ్మారి సమయంలో
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భారత్లో యోగకు
సుమారు 5,000 ఏళ్ల
చరిత్ర ఉంది.

ోంది

యోగకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు వచ్చిన తర్వాత గూగుల్ డేటాను పరిశీలిస్తే, యోగ కోసం
గూగుల్లో శోధించిన సంఖ్య 2014 నుంచి 2020 మధ్య ఆరేళ్ల కాలంలో సుమారు రెండింతలు పెరిగింది.
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$66.4

బిలియన్
డాలర్లు

2027 నాటికి ప్రపంచ యోగ మార్కెట్.
2019లో ఈ మార్కెట్ విలువ 37.5 బిలియన్
డాలర్లుగా ఉన్నట్టు అలయిడ్ మార్కెట్ రీసెర్చ్
నివేదిక తెలిపింది.

భారత్లో మాత్రమే

రూ. 400

కోట్లకు పైగా యోగ మార్కెట్ ఉంది.

యోగకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత లభించింది. కొత్త రకం రూపాంతరాలతో
ఈ ఏడాది కరోనా మనల్ని భయపెడుతుండటంతో, ఈ యోగ
దినోత్సవం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుంది. ఈ వ్యాధిని
నివారించడానికి యోగను స్వీకరించాలనే సందేశాన్ని ఇది
అందిస్తోంది.
స్వాతంత్య్రం పొంది రెండు దశాబ్దా లు పైబడిన తర్వాత 1970లో,
ఆయుర్వేద, యునాని, సిద్ధ వంటి సంప్రదాయ వైద్య చికిత్సలకు చట్టం
ద్వారా చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించారు. మొట్ట మొదటిసారి, 1995లో
దీని కోసం ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 2003లోఅటల్ బిహారి

2020

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చొరవ ప్రపంచానికి యోగ శక్తిని
తెలుపడమే కాకుండా, యోగ వేగంగా అభివృద్ధి చెందేందుకు,
ఉపాధి అవకాశాలకు ఊతమిచ్చేందుకు దోహదం చేసింది.
కోవిడ్–19 సమయంలో ప్రజలు ఇంట్లోనే ఉంటున్నప్పుడు,
ఆన్లైన్ యోగ తరగతులు యోగ సాధన చేసుకోవడానికి వారికి
మంచి సమయ సద్వినియోగాన్ని కల్పించాయి.
యోగ శిక్షకులకు మాత్రమే కాక, యోగకు సంబంధించి
ఉత్పత్తులు తయారు చేసే పరిశ్రమలు, యోగ సంస్థలు, శిక్షణా
కేంద్రాలు కూడా ఉపాధికి సరికొత్త కేంద్రాలుగా మారాయి.
స్టా టిస్టా వెబ్సైట్ ప్రకారం, కేవలం గత ఏడాది కాలంలోనే
11.7 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన యోగ చాపలు
అమ్ముడుపోయాయి.

వాజ్పేయి ప్రభుత్వం కింద, దీనికి ఆయుష్గా నామకరణం చేశారు.
ఆయుర్వేద, యోగకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చేందుకు నరేంద్ర
మోదీ ప్రభుత్వం 2014లో ప్రత్యేకంగా ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖను
ఏర్పాటు చేసింది. యుఎన్జిఎ సెప్టెంబర్ 27, 2014న యూఎన్జీఏ
సదస్సులో ప్రసంగిస్తూ యోగ ప్రాముఖ్యతను ఇతర దేశాలతో
పంచుకోవడం ద్వారా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ దీనికి మరింత
ప్రాచుర్యాన్ని తెచ్చే కార్యక్రమానికి స్వీకారం చుట్టారు. ఆ తర్వాత కొద్ది
కాలానికే, యుఎన్జిఎ జూన్ 21న అంతర్జా తీయ యోగ దినోత్సవంగా
నిర్వహించే తీర్మానానికిఅధిక సంఖ్యాకుల అభిప్రాయం మేరకు
ఆమోదం తెలిపింది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం

యోగను వర్ణ ించే చిత్రాలు,
ఇతర ఆనవాళ్లు, సింధు లోయ
నాగరిత కాలం నాటి చిత్రాలు
ఇవన్ని భారత్లో యోగ ఉనికి
చాటి చెబుతున్నాయి.

గత ఆరు అంతర్జాతీయ యోగ
దినోత్సవాల సమాచారం క్లు ప్తంగా

జూన్ 21, 2015లో న్యూఢిల్లీలో రాజ్పథ్వద్ద
తొలిసారి అంతర్జా తీయ యోగ దినోత్సవాన్ని
నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం రెండు ప్రపంచ
గిన్నీస్ రికార్డు లను సొంతం చేసుకుంది. ఒకటి ఒకే
వేదికపై ఒకే యోగ సెషన్లో 35,985 మంది యోగ
సాధకులు పాల్గొనడం. రెండోది 84 దేశాలకు
చెందిన నేతలు, ప్రతినిధులు ఈ యోగ సెషన్లో
పాలుపంచుకోవడం.
ఇతివృత్తం-శాంతి, సామరస్యానికి యోగ

2015

పతాక శీర్షిక

భారత దేశ ప్రాచీన సాంస్కృతిక వారసత్వం
యోగ
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జూన్ 21, 2016లో చండీఘడ్లో
ఈ అధికారిక కార్యక్రమాన్ని
నిర్వహించారు. ప్రధాన మంత్రితో పాటు 30
వేల మంది ప్రజలు, 150 మంది దివ్యాంగులు
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ఇతివృత్తం-యువతతో ఏకం కావడం

2017

జూన్ 21, 2017లో 51 వేల
మందితో లక్నోలో ఈ కార్యక్రమాన్ని
నిర్వహించారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
జీవనశైలిలో దీని ప్రాధాన్యతను వివరించారు.
ఇతివృత్తం-ఆరోగ్యానికి యోగ

2018
50 వేల మందితో జూన్ 21,
2018లో డెహ్రాడూన్లో ఈ
కార్యక్రమం జరిగింది.
ఇతివృత్తం-శాంతి కోసం యోగ

2019

యోగ అనేది ఒక శాస్త్రం, ఇది ఆధ్యాత్మిక
అధ్యయనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మనసుకు,
శరీరానికి మధ్య ఐక్యతను ఏర్పరుస్తుంది. యోగ
అనేది కళ, శాస్త్రా ల కలయిక, ఇది మనకు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవనాన్ని ఎలా గడపాలో
నిర్దేశిస్తుంది. సంస్కృతంలోని యుజీర్ అనే మూల
పదం ప్రకారం, యోగ అనే పదానికి అర్థం కలయిక
లేదా ఐక్యత. యోగాభ్యాసం వల్ల మన వ్యక్తిగత
జీవనాన్ని సమాజంతో అనుసంధానించుకోవచ్చని
ఇది చెబుతోంది. యోగ పుట్టు క సింధు–సరస్వతి
లోయ నాగరితక కాలంలోనే అంటే క్రీస్తు పూర్వం
సుమారు 2700 నాటిదని పరిశోధనలు
చెబుతున్నాయి. పూర్వ వేద కాలం నుంచే
యోగాభ్యాసం చేస్తున్నట్టు ఆధారాలున్నాయి.
మహర్షి పతంజలి మొదటిసారిగా తన గ్రంథం
‘యోగసూత్ర’ ద్వారా పురాతన యోగ విధానాలను
క్రోడీకరించారు. సంప్రదాయ యోగకు ఆయనను
పితామహుడిగా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే యోగ
శాస్త్రా నికి ఆయన ఎంతో అందించారు. ఆయన
తర్వాత అనేక మంది యోగభ్యాసాలను, విధానాలను
గ్రంథస్థం చేసి
అభివృద్ధి చేయడానికి,
పరిరక్షించేందుకు గణనీయమైన సహకారాన్ని
అందించారు. యోగకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా
ప్రాచుర్యం తెచ్చారు. ప్రస్తుత కాలంలో లక్షలాది

2016

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ
ఇతర ప్రజలతో కలిసి జూన్ 21, 2019న
యోగ దినోత్సవాన్ని రాంచీలో నిర్వహించారు.

ఇతివృత్తం- వాతావరణ మార్పు, అత్యవసర చర్యలు

జూన్ 16-30, 2021

2020

ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న
కోవిడ్–19 మహమ్మారి వల్ల జూన్ 21,
2020న వర్చ్యువల్గా అంతర్జా తీయ యోగ
దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు.
ఇతివృత్తం-ఆరోగ్యానికి యోగ, ఇంటి
వద్ద యోగ

మంది ప్రజలు యోగ నుంచి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు.
ఇటీవల కాలంలో చేపట్టిన పలు వైద్య అధ్యయనాలు కూడా
యోగ సాధన వల్ల మనసుకు, శరీరానికి కలిగే
ప్రయోజనాలను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాయి.
యోగను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రయత్నాలు..

స్వాతంత్య్రం తర్వాత, ప్రజారోగ్య సేవా కార్యక్రమాలతో
యోగను అనుసంధానించడానికి పలు రకాల ప్రయత్నాలు
జరిపారు. కానీ దానికి సరియైన వేదిక దొరకకపోవడంతో
ఈ ప్రక్రియ నిదానంగా సాగింది. 1976లో, దేశంలో
మొదటి కేంద్ర యోగ పరిశోధన సంస్థ(ప్రస్తుతం మోరార్జీ
దేశాయ్ జాతీయ యోగ సంస్థ) ఏర్పాటైంది. 1978లోకేంద్ర
యోగ, ప్రకృతి వైద్య పరిశోధనా మండలిని ఏర్పాటు
చేశారు. 2003లో ఇండియన్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్,
హోమియోపతి పేరును ఆయుష్ విభాగంగా మార్చారు.
కానీ యోగ విషయంలో అసలైన మార్పు, దాని పయనం
కూడా ఎప్పుడైతే ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖను ప్రత్యేక
శాఖగా ఏర్పాటు చేశారో అప్పటి నుంచి అంటే నవంబర్ 9,
2014 నుంచి ప్రారంభమైంది. యోగ ప్రాముఖ్యతను
తెలియజేస్తూ యుఎన్జిఎ వేదికపై 2014లో ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ చేసిన ప్రసంగం, అంతర్జా తీయ సమాజం
విస్తృతంగా దీన్ని స్వీకరించేందుకు సాయపడింది.ప్రజలకు
అందుబాటులో ఉన్న యోగ శిక్షణా నైపుణ్యాలను
మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో ఫిబ్రవరి 2016లో, యోగ, ప్రకృతి
వైద్యం ప్రోత్సాహక, అభివృద్ధి కోసం జాతీయ
బోర్డు (ఎన్బిపిడివైఎన్) ఏర్పాటయింది. ఈ ప్రయోజనాల
కోసం, ఎయిమ్స్, ఐఐటీలకు చెందిన నిపుణులు దీనిలో
భాగస్వామయ్యారు. అంతర్జా తీయ యోగ దినోత్సవం
సందర్భంగా ప్రపంచ స్థాయిలో పలు కార్యక్రమాలను
నిర్వహించడంలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. నోడల్
మంత్రిత్వ శాఖగా ఆయుష్, 45 నిమిషాల పాటు
నిర్వహించే కార్యక్రమంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు
పడకుండా యువత,వయో వృద్ధు లు పాల్గొనేలా కామన్
యోగ ప్రోటోకాల్ను విడుదల చేసింది.
పైలట్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో యోగను
ప్రోత్సహించేందుకుఆశా సిబ్బంది పుణేలో యోగ శిక్షణ
పొందుతున్నారు. దేశంలో యోగసనాలను పోటీకర క్రీడగా

యోగ దినోత్సవ లోగో (చిహ్నం) ప్రాముఖ్యత
రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తున్నట్టు ఉండేలోగో, యోగకు
సంకేతంగా
ఉంటుంది.
ఇది
సమాజంతో
అనుసంధానమవ్వడాన్ని సూచిస్తుంది.
మనస్సు, శరీరానికి, మనిషి, ప్రకృతికి మధ్య సంపూర్ణ
సమతౌల్యాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సుకు
సంపూర్ణ విధానాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
ముదురు రంగులో ఉన్న ఆకులు భూమిని సూచిస్తాయి,
అలాగే ఆకు పచ్చటి ఆకులు ప్రకృతికి సంకేతం, సూర్యుడు
శక్తికీ, స్ఫూర్తి పొందడానికి ప్రతీక.
ఈ లోగో మనుషుల్లో శాంతిని, సామరస్యాన్ని
ప్రతిబింబిస్తుంది. యోగకు ఇది ఎంతో అవసరం.
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పతాక శీర్షిక

అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం

భవిష్యత్లో యోగ మరింత వేగంగా పుంజుకోవడం
भविष्य में योग को और मिलेगी रफ्तार

యోగ శిక్షకులను ప్రపంచ శాంతికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు దీనికి సంబంధించిన
అంతర్జాతీయ సమావేశాలను, సందర్శనలను ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ కూడా నిర్వహిస్తోంది. అనేక దేశాలతో పాటు విదేశీ
విద్యా సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలతో కుదిరిన ఎంఓయూలపై సంతకాలు కూడా జరిగాయి.

యోగ
శిక్షణ

రోజూ 30 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు యోగాభ్యాసం చేస్తే, ఏదైనా జీవన విధానానికి
సంబంధించిన సమస్య ఉంటే, దాని నుంచి ఆ వ్యక్తి తేలికగా బయటపడతాడు. ప్రస్తుతం
యోగకు గ్రామాలలో ప్రాచుర్యం కల్పించాల్సి ఉంది. వచ్చే మూడేళ్లలో కనీసం ఒక్కరైనా
తమ కుటుంబాన్ని యోగ సాధన చేసేలా ప్రోత్సహించాలన్నది ప్రభుత్వ ఉద్దేశ్యం. ఈ
విధంగా యోగ వల్ల లాభాలుగ్రామానికీ, ప్రతి ఒక్క ఇంటికీ తెలుస్తుంది. కుటుంబ
కార్యకలాపాల్లో ఇక యోగ అంతర్గత భాగమవుతుందని ప్రభుత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం
చేస్తుంది.

యోగ
విద్య

యోగ విద్యలో ఎన్నోఅంశాలుంటాయి. పాఠశాలలో, కాలేజీల్లో, విశ్వవిద్యాలయాలలో,
క్రీడా ఉత్సవాలలో, పని ప్రదేశాలలో, కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో, సాయుధ దళాలలో, పోలీసు
సిబ్బందిలో, వైద్య నిపుణులలో, నర్సులలో, ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులలో, పలు
స్థాయిలలో శిక్షకులు కల్పించే అవగాహన ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.

యోగ
చికిత్స

ఏ వ్యాధికైనా చికిత్స చేసేందుకు యోగ సాయపడుతుంది. దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా
అంగీకరించారు. జీవనశైలిలో తలెత్తిన సమస్యలతో బాధపడే రోగుల చికిత్సలో,
అంటువ్యాధులు కానీ, క్యాన్సర్, గుండె వ్యాధి, గుండెపోటు వంటి వ్యాధుల చికిత్సలలో
యోగభాస్యం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఇప్పుడు అధిక సంఖ్యలో యోగ చికిత్సకులు,
కన్సల్టెంట్లు అవసరం.
యోగ మూలసూత్రాలు, అభ్యాసన వల్ల, ఒక వ్యక్తి జీవన గమనంలో ఇది ఎంతో సాయం
చేస్తుంది. సామాన్య ప్రజల జీవితాలలో యోగ నిర్వహణ అనే రంగంలో లక్షలాది మందికి
ఉన్నతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది.

నిర్వహణలో
యోగ

మార్చిన తర్వాత, ఆయుష్, క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖలు ప్రస్తుతం
యోగసనాలనుప్రపంచ స్థాయి పోటీ క్రీడగా మార్చేందుకు పలు
చర్యలు చేపడుతున్నాయి. ‘ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమం’లో కూడా యోగ
భాగమైంది. 2021లో 30 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు యోగకు
ఒక క్రీడగా గుర్తింపును ఇచ్చాయి. ప్రస్తుతం తొలి యోగ క్రీడా పోటీని
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నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి.
యోగ శిక్షణ కూడా ప్రస్తుత కాలంలో అనివార్యమైనది. దేశంలోని
విద్యార్థులలో యోగను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో, ఎన్సీఈఆర్టీ ఒకటవ
తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకున్న పాఠ్యాంశాల్లో యోగను
చేర్చింది.ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం కింద, 12,500 ఆయుష్ ఆరోగ్య,

యోగ స్వరూపాన్ని మార్చేందుకు 8 దశల విధానం

2014లో యోగ గుర్తింపు పొందింది. దీనికి మరింత గుర్తింపు కోసం ఈ మార్గంలోనే ముందుకు సాగుతూ, 8 దశల
విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఈ విధానంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగను ప్రోత్సహించాలన్నది ఉద్దేశ్యం. దీనికి
అనుగుణంగానే ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ నిరంతరాయంగా పనిచేస్తోంది.

యోగ
పరిశోధన

మౌలిక, సాహిత్య, తాత్విక, క్లినికల్, శాస్త్రీయ రంగాల్లో దీనికి పెద్ద మొత్తంలో
అవకాశాలున్నాయి. గత దశాబ్ద కాలంలో, పదివేలకు పైగా పరిశోధనా పత్రాలను
ప్రముఖ సమీక్షా పత్రికల్లో ప్రచురించారు. ఇవి యోగ పరిశోధనా పరిధిని మరింత
పెంపొందిస్తున్నాయి.

యోగ
మార్కెటింగ్

ఆడటం, మాట్లాడటం, నటన, పని, శారీరక ధృడత్వం, అందం, సంక్షేమం వంటి
నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకునేందుకు యోగ సాయం చేస్తుందని పరిశోధనలు
వెల్లడించాయి. యోగ ద్వారా తమ నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపర్చుకోవచ్చు.

యోగ అనేది ఒక
పరిశ్రమ
మహిళల
కోసం యోగ

సంక్షేమ కేంద్రాల ద్వారా యోగ శిక్షణపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు.

యోగ ద్వారా శరీరంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు పెంపు

తేలికైన ఈ పద్ధతులను నేర్చుకోవడం ద్వారా శరీరంలో ఆక్సిజన్
స్థాయిలను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. ఒత్తిడి, ఆందోళనలు

యోగకు పెరుగుతోన్న డిమాండ్తో, చాపలకు, యోగ చేసుకునేందుకు వీలైన వస్త్రా లకు,
యోగ పరికరాలకు డిమాండ్ బాగా పెరుగుతోంది. గత ఐదారేళ్లలో, యోగ అనేది
అతిపెద్ద పరిశ్రమగా మారింది.

రుతుస్రావం, గర్భధారణ, రుతుక్రమం ఆగిపోవడం వంటి ఎన్నో సహజ ప్రక్రియలను
మహిళలు ఎదుర్కొంటారు. ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిరాశ, నిస్పృహలకు లోనుకావడం,
హార్మోన్ల విషయంలో అసమతుల్యత వంటి సమస్యలకు యోగ ఒక పరిష్కారంగా
ఉంటుంది. ఈ విషయాల్లో నైపుణ్యం ఉన్న యోగ శిక్షకులకు భారీ డిమాండ్ ఉంది.

శ్వాససంబంధమైన ప్రక్రియలపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఒకవేళ
ఒత్తిడిగా అనిపిస్తే, ప్రశాంతంగా కూర్చుని,రెండు చేతులను దగ్గరకు
చేర్చి గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకుని ‘ఓంకారాన్ని’ నిదానంగా పఠించాలి.
ఇవి ఊపిరితిత్తులకు, మన మనస్సుకు ఎంతో స్వాంతన చేకూరుస్తుంది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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పతాక శీర్షిక

అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం

యోగ ద్వారా ఆరోగ్యకరమై న శరీరం

మూడు యోగ సూత్రాలు మనకు ఎన్నో యోగసనాల గురించి వివరించాయి. ప్రాథమికంగా హఠ యోగ
అనేది అన్నింటికీ సాధన ప్రక్రియ, కావున మన శరీరం అధిక స్థాయిల్లో ఉత్పత్తి అయ్యే శక్తిని
తట్టుకోనేలాగా సంసిద్ధం చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ శరీరంతో ప్రారంభమై, శ్వాసపై ధ్యాస పెంచి, మనస్సు
శాంతంగా ఉండడానికి దోహదం చేస్తుంది.

బాలాసనం(పిల్ల ల భంగిమ)

జాగ్రత్తలు
నడుము నొప్పిలేదా మోకాలి శస్త్రచికిత్స
జరిగిన వారు దీన్ని సాధన చేయకూడదు.
గర్భిణీలు కూడా దీన్ని చేయడానికి వీలులేదు.
అతిసారం లేదా ఇటీవలే దాని నుంచి
కోలుకున్న వారు, ఈ ఆసనాను సాధన
చేయకూడదు.
ప్రయోజనాలు
n వెన్నుకు మంచి ఊరటనిస్తుంది.
n మలబద్ధ కంతో బాధపడే వారికి ఇది
ఊరట కల్గిస్తుంది.
n ఇది నాడీవ్యవస్థ ను ప్రశాంతంగా
ఉంచుతుంది.

పద్మాసనం

ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం
పొందేందుకు దీనిని సాధన
చేస్తారు. అన్నింటికంటే
ముఖ్యంగా దీనికి ఏకాగ్రత
అవసరం. శరీరాన్ని, మనస్సుకు
ఇది ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.

ఎలా చేయాలి
n తొలుత ఎడమ కాలుని కుడి
తొడపైఉంచాలి. కుడి కాలుని ఎడమ
తొడపై ఉంచాలి.
n వెన్నును నిటారుగా ఉంచాలి.
n కళ్లు మూసుకుని, శ్వాసను తీసుకోవడం,
వదలడంపైనే శ్రద్ధ పెట్టాలి.
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ఎలా చేయాలి
n నేలపై మోకాలిపై కూర్చుని, రెండు
బొటన వేళ్లను దగ్గరకు తీసుకొచ్చి, మీ
మోకాళ్ల మధ్య కొంచెం దూరం
ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి.
n మీ చేతులను మీ తొడలపై విశ్రాంతిగా
ఉంచాలి.
n గాలి వదులుతూ మీ ఛాతీని మీ
మోకాళ్ల మధ్యలోకి ముందుకు
వంచాలి.
n మీ చేతులను వెనక్కి సాగదీసి, మీ
అరచేతులను కిందవైపుకి పెట్టి,
భుజాలను విశ్రాంతి దశలో నేలవైపుకి
ఉంచాలి. ఎంత సేపు వీలైతే అంతసేపు
విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.

వజ్రాసనం

ప్రయోజనాలు
n ఈ భంగిమ మెడ, తల, భుజాలపై
ఉన్న ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం
కల్పిస్తుంది.
n అరుగుదలకు దోహదపడుతుంది.
n శరీరంలో రక్తప్రసరణను పెంచి,
మనస్సుకు ప్రశాంతతను
కల్పిస్తుంది.

ఎలా చేయాలి
కపాలభాతి
n రెండు కాళ్లు కలిపి ముందుకు చాచి
కూర్చోవాలి, శరీరానికి ఇరువైపులా
ముందున్న లలాట శ్వాస కోటరాలను
చేతుల్ని ఉంచాలి, అరచేతులను
శుద్ధీకరణకు సహాయపడటం ద్వారా
ప్రశాంతంగా నేలపై ఉంచాలి, వేళ్లను
దగ్గు వంటి రుగ్మతలను తగ్గిస్తుంది.
ముందుకు చూపుతూ ఉండాలి.
నాడీవ్యవస్థను బలంగా మార్చి,
దీనిలో సమతౌల్యతను తీసుకొస్తుంది. n కుడివైపు కాలును మోకాలి కిందకు
మడిచి, కుడి పాదాన్ని పిరుదుల కింద
జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది.
పెట్టాలి.
n అలాగే ఎడమ కాలును కూడా మడిచి,
ఎలా పనిచేస్తుంది
ఎడమ పాదాన్ని ఎడమ పిరుదుల కింద
n సౌకర్యవంతమైన ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుని, కళ్లు
ఉంచాలి.
మూసుకుని మొత్తం శరీరాన్ని విశ్రాంతి స్థితిలో
ఉంచాలి. ఇప్పుడు ముక్కు ద్వారా బాగా గాలి
n రెండు మడమలను అలానే పెట్టి, రెండు
పీల్చుకుంటూ ఛాతి విస్తరించాలి. పీల్చిన ఆ
కాళ్ల బొటన వేళ్లను ఒకదానికొకటి
గాలిని, గట్టిగాబయటకు వదిలి విశ్రాంతిలోకి
వచ్చేలా పెట్టాలి. రెండు మడమల
రావాలి. కరోనా రోగులు గాలి వదిలే సమయంలో
మధ్యన ఉండే ఖాళీ వచ్చేలా
ఎక్కువ శ్రమను తీసుకోకూడదు.
కూర్చోవాలి.
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కోవిడ్–19 సమయంలో యోగ ప్రాముఖ్యత

కోవిడ్–19 మహమ్మారి సమయంలో యోగ ప్రాధాన్యత మరింత పెరిగింది. ఈ వైరస్ను నివారించేందుకు బలమైన
రోగనిరోధక శక్తి కీలకంగా మారింది. మనలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు చాలా యోగసనాలున్నాయి.
ఆరోగ్యకరమైన శరీరం పొందటానికి ఇవి చాలా ముఖ్యం.

నౌకాసనం
(పడవ ఆకారం)

ఎలా చేయాలి
n రెండు పాదాలను కలిపిముందుకు చాచి,
చేతులను శరీరానికి సమాంతరంగా ఉంచి
పడుకోవాలి.
n గట్టిగా ఊపిరిపీల్చి,
వదిలేటప్పుడుఉదరభాగాన్ని, కాళ్లను
సగం వరకు పైకి ఎత్తాలి. చేతులను
పాదాల వైపుకి సాగదీయాలి.
n అదే భంగిమలో ఉండి, గట్టిగా ఊపిరి
పీల్చాలి. ఆ తర్వాత మెల్లగా గాలిని
వదులుతూ నేలపైకి వచ్చి, విశ్రాంతి
తీసుకోవాలి.

హస్త ఉత్తా నాసనం

మన శక్తి స్థాయిలను
పెంచుకునేందుకు ఇది
సాయపడుతుంది. అదేవిధంగా
రోగనిరోధక శక్తిని, జీర్ణక్రియ
వ్యవస్థ మెరుగుపరుస్తుంది. మన
శరీరం అనువుగా మారేందుకు
దోహదం చేస్తుంది.

ఎలా చేయాలి..
n నిల్చోని, చేతులు తల పైకి ఎత్తి
నిటారుగా ఉంచాలి. ఆ తర్వాత చేతులను,
నడుమును వెనక్కి వంచాలి.

సమకోణాసనం
ప్రయోజనాలు
n సమకోణాసనం వల్ల ఎన్నో
ఆరోగ్యకరమైన
ప్రయోజనాలున్నాయి. ఇది శరీరాన్ని
ధృడపరుస్తుంది.
n ఈ ఆసనాన్ని చేసేటప్పుడు శరీరాన్ని
సాగదీయడం ద్వారా, కండరాల్లో
ఉన్న ఒత్తిడి తగ్గి, రక్త ప్రసరణ
మెరుగుపడుతుంది. మన శరీరం
అనుగుణంగా మారుతుంది.
n పిరుదులు, పొత్తి కడుపుకు, తొడకు
మధ్యనున్న ప్రదేశం(గ్రోయిన్)
మనకు అనువుగా మారే
ప్రయోజనాలను కల్పిస్తుంది.

భ్రమరి ప్రాణాయామం

ఈ ప్రాణాయామం ఒత్తిడి
నుంచి ఉపశమనం కల్పించి,
ఆందోళనను, కోపాన్ని,
అసాధారణంగా చురుకుగా
ఉండే స్థితిని
నియంత్రించడంలో సాయం
చేస్తుంది. ఈ
ప్రాణాయామంలో చేసే శబ్దం
నాడీ వ్యవస్థ, మనస్సుపై
ప్రభావం చూపుతుంది..

ఎలా చేయాలి
n ఏదేనీ ధ్యాన భంగిమలో కళ్ల ను మూసుకుని
కూర్చోవాలి.
n ముక్కు ద్వారా శ్వాసను గట్టిగా పీల్చుకోవాలి.
n చూపుడు వేళ్ల తో కళ్ల ను, ఉంగరపు, చిటికెను వేళ్ల తో
మూతిని, బొటనవేళ్లతో చెవిని మూసుకోవాలి. ‘ఓం’
అనే జపం చేస్తూ నియంత్రణ విధానంలో మెల్లగా
శ్వాసను వదలాలి.

మార్జాలాసనం
(పిల్లి భంగిమ)

ప్రయోజనాలు
n వెన్నుముకను అనువైనదిగా
మారుస్తుంది.
n జీర్ణవ్యవస్థ ను మెరుగుపరుస్తుంది.
n 	పొత్తికడుపును ధృడంగా
మారుస్తుంది.
n రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.

ఎలా చేయాలి
n ఈ యోగసనం చేయడానికి,
వజ్రాసన భంగిమలో
కూర్చోవాలి. రెండు చేతులను
నేలపై ఆనించి పెట్టాలి.
n రెండు చేతులపై బరువును
ఉంచి, పిరుదులను పైకి లేపాలి.
తొడలను నిటారుగా పైకి
ఉంచి,మోకాళ్ల నుంచి 90
డిగ్రీల కోణంలో ఉంచాలి.
n ఈ భంగిమలో ఛాతీ నేలకు
సమాంతరంగా ఉండాలి. ఈ
భంగిమలో మీరు అచ్చం పిల్లి
వల్లే కనిపించాలి.
n గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకుని,
తలను వెనక్కి వంచి, నాభిని
లోపలికి నెట్టాలి.
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పతాక శీర్షిక

అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం

యోగాభ్యాసం - జీవన శ ైలి

భక్తి యోగ

ఒకానొక సమయంలో బాగా ప్
రా చుర్యం
పొందిన కొన్ని యోగ విధానాలివే..

శక్తి

క్రియ

సార

ఉప

యో

చెబు యో గ
తోంది గన్ని

శ్వాస ప్రశాంతంగా ఉండని,
ఒత్తిడిని వదిలివేయడానికి ఒక ప్రయత్నం,
జీవితం పూర్తిగా నీ వశం చేసుకో, విపరీతమైన
బాధలోనే స్వేచ్ఛ దాగి ఉంటుంది, బయటి విషయాల
తాలుకూ బాధకి ఇదే అంతం, ఇప్పుడు నీ మనస్సు ఏం
పలుకుతుందో దాని మాటే విను. ఇదే ఆరోగ్య కారణమైన
శరీరంయొక్క సంకల్పం, మనస్సు, ఆధ్యాత్మిక.. ఈ రెండూ
యోగ రూపంలో జీవితం, ఇంకా జీవన విధానంలో
భాగవమవుతాయి. శరీరసారం, శక్తి, మనస్సు,
భావోద్వేగాల ఆధారంగా యోగ నాలుగు
వర్గా లుగా విభజించబడింది.

కర్మ యోగ

భావోద్వేగాలపై పూర్తి
నియంత్రణ

ను
యో
స్సు
న
జ్ఞాన మైన మ ్తించాలో
త వర .
సున్ని ్కడ ప్ర తుంది
ఎక చెబు

చెప్పడం

జ్ఞా న యోగ, భక్తి యోగ, కర్మ
యోగ, పతంజలి యోగ, హఠ
యోగ, కుండలిని యోగ, ధ్యాన
యోగ, మంత్ర యోగ, లయ
యోగ, రాజ యోగ, జైన్ యోగ,
బుద్ధ యోగ మొదలైనవి.

గ

భౌతిక శరీర సామర్థ్యతను
ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో

మనం అభ్యసించే యోగ ప్రతి
వ్యవస్థ కూడా ఈ వర్గా లలో
ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ
పరిధిలోనే ఉంటుంది. అయితే
యోగ యొక్క భిన్నమైన
తత్వాలు, సంప్రదాయాలు,
గురు–శిష్య పరంపరలు వివిధ
సంప్రదాయ పాఠశాలల
ఆవిర్భావానికి నాంది పలికాయి.

యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ,
ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి,
బంధాలు, ముద్రలు, సంత్కర్మలు,
యుక్తాహార, మంత్ర–జప, యుక్త–కర్మ

యోగ విధానాలకు
మార్గ దర్శకాలు

యోగ విధానాలను అవలంభించేటప్పుడు యోగ శిక్షకులు ఈ మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా
పాటించాల్సి ఉంది. యోగను ప్రశాంతమైన, నిశ్శబ్ద వాతావరణంలో నిర్మలమైన మనస్సు,
శరీరంతో సాధన చేయాలి.

పరిగడపుతో ఉన్నప్పుడు యోగ సాధన చేయాలి. ఒకవేళ
మీకు నీరసంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తే, గోరువెచ్చటి నీటిలో
తేనెను కలుపుకుని తక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవాలి.
యోగ చేస్తున్నప్పుడు మన శరీరం తేలికగా కదలడానికి
సౌకర్యవంతమైన, తేలికపాటి నూలి వస్త్రా లను ధరించాలి.
దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు/నొప్పులు/గుండె సమస్యలుంటే
యోగాభ్యాసం చేసేముందుకు సంబంధిత వైద్యుడిని లేదా
యోగ థెరపిస్టును సంప్రదించాలి.
యోగభ్యాసాలను ముందుగా ప్రార్థన లేదా ధ్యానశ్లో కంతో
ప్రారంభించాలి. ఇది మనస్సు ప్రశాంతత కోసం
సానుకూలమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది.
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యోగను ప్రశాంతంగా నిదానంగామన శరీరంపై, శ్వాసపై
పూర్తి అవగాహనతో సాధన చేయాలి. మన శరీరాన్ని గట్టిగా
బిగబట్టి ఉండకూడదు లేదా ఏ సమయంలోనైనా శరీరాన్ని
కదిపేలా ఉండాలి. వారి సామర్థ్యం మేరకు యోగను సాధన
చేయాలి.
ధ్యానం/సంకల్ప శాంతి పథ/ఎక్కువ సేపు నిశ్శబ్దంగా
ఉండటం ద్వారా యోగ సెషన్ను ముగించాలి.
యోగ సాధన చేసిన 20–30 నిమిషాల తర్వాతే
స్నానమాచరించాలి. ఆహారం కూడా 20–30 నిమిషాల
తర్వాతే తీసుకోవాలి.

ప్రధాన మంత్రి
యోగ సూత్ర

యోగను వివాదాలకు దూరంగా ఉంచాలి. పేద,
ధనిక మధ్య ఎలాంటి తేడాను యోగ చూపదు.
తమల్ని తాము జయించుకునేందుకు యోగ
సాయం చేస్తుంది. యోగ అంటే సమాజంలో
ఐక్యత.

ఉపాధి అవకాశాలను, ఆర్థిక వ్యవస్థను యోగ
ప్రోత్సహిస్తుంది.

కోవిడ్–19 సమయంలో పెరిగిన
యోగ ప్రాధాన్యత

కోవిడ్–19 సమయంలో యోగకున్న సంబంధాన్ని నొక్కి చెబుతూ, ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గత ఏడాది యోగ మన శరీరంలో రోగనిరోధక
వ్యవస్థను బలంగా మారుస్తుందని, ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవన విధానంలో
ప్రాణాయామాన్ని అనుసరించాలనిపిలుపునిచ్చారు. ప్రాణాయామ లేదా శ్వాస
వ్యాయామం మన శ్వాసకోశ వ్యవస్థను బలంగా మారుస్తుంది. ప్రస్తుత
కాలంలో ఇది చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ మనిషి శరీరంలో
శ్వాసకోశ వ్యవస్థను బాగా దెబ్బతీస్తుంది. కోవిడ్–19 సమయంలో, యోగ
కుటుంబాల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేసింది. ఇళ్లలోనే ఉండిపోయిన
వారికి సరికొత్త సానుకూల శక్తిని అందించింది.

శిక్షణ పొందిన యోగ నిపుణుల సంఖ్య పెరగాల్సి
ఉంది.
వ్యాపారాల విలువ వందల కోట్లలో, లక్షల కోట్లలో
పెరిగేందుకు యోగ సాయపడుతుంది.
అంతర్జా తీయ స్థాయిలో, భారత దేశంలో యోగ
కోసం చేసిన ప్రయత్నాలు గర్వకారణంగా
ఉన్నాయి.

యోగ ప్రతిజ్ఞ!
నేను ఎల్లప్పుడూ నా
మనస్సునుసమతుల్య స్థితిలో
ఉంచుకునేందుకు కట్టుబడి ఉంటాను.
ఈ స్థితిలోనే నాకు నేనుగా అభివృద్ధి
చెందే క్రమం, తన ఉన్నతమైన
అవకాశాలను చేరుకుంటుంది.
శాంతిని, సామరస్యాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని
ప్రోత్సహించేందుకు, నా
కోసం,నాకుటుంబం కోసం, పని వద్ద,
సమాజానికి, ప్రపంచానికి నా వంతు
కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించేందుకు కట్టుబడి
ఉన్నాను.

కోవిడ్–19 నిర్వహణ సమయంలో, యోగ కీలక పాత్ర పోషించినట్టు
అధ్యయనాలు కూడా చెబుతున్నాయి. లాక్డౌన్ కాలంలో ఒత్తిడిని
తగ్గించాయి.వైద్య శాస్త్రం కూడా ఆరోగ్యకరమైన జీవన నిర్మాణంలో యోగ
ప్రాధాన్యతను అంగీకరిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని ఐఐటీ ఢిల్లీ తన పరిశోధన
పత్రంలో ప్రచురించింది. ప్రాణాయామ, డయాఫ్రాగ్మాటిక్ శ్వాసల ద్వారా
కంటికి సంబంధించిన సమస్యలున్న రోగులు 20 శాతం వేగంగా
కోలుకుంటున్నారని తెలిపింది. మానసిక, జీవన శైలి రుగ్మతల నిర్వహణ
విషయంలో యోగ మంచి ఫలితాలను అందించినట్టు యోగపై జరిపిన
ప్రపంచ పరిశోధనలు చెప్పాయి. నడుము నొప్పి, తరచుగా ఎదుర్కొనే ఒత్తిడి
వంటి పలు సమస్యలకు కూడా యోగ మంచి ఫలితాలను అందించినట్టు
తెలిపాయి.

మరో మార్గం ఏమిటంటే, చేతులు, కాళ్లు 90 డిగ్రీల కోణంలో తీసుకుని
నేలపై పడుకోవాలి. ఇలా ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాల పాటు ఉండాలి.
భుజంగాసనం లాంటి ఇతర ఆసనాలు కూడా ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు ఎంతో
సాయం చేస్తాయి. కరోనా నుంచి కోలుకునేందుకు యోగ గణనీయంగా
సాయం చేస్తుంది. రోజూ యోగసనాలను చేయడం ద్వారా, రోగనిరోధకత
పలింతలు పెరుగుతుంది. పలు శాస్త్రీయ అధ్యయనాలలో, యోగ మన
శరీరంలోని ప్రతి కణాన్ని ఆరోగ్యకరంగా, బలంగా మారుస్తుందనడంలో
ఎలాంటి సందేహాలు లేకుండా నిరూపితమైంది. వసుదైవ కుటుంబకమ్
(విశ్వమంతా ఒకే కుటుంబం) అనే మన ప్రాచీన తత్వశాస్త్రాన్ని
సాధించడంలో యోగ కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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ప్రత్యేక రచన

డాక్టర్ హెచ్.ఆర్.నాగేంద్ర

మునుపటి కంటే ప్రజలు యోగాకు
ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతున్నారా?

డాక్టర్ హెచ్ఆర్ నాగేంద్ర

డాక్టర్ నాగేంద్ర
భారత్లోని
బెంగళూరు ఎస్-వ్యాస
విశ్వవిద్యాలయానికి
ఛాన్సలర్. పద్మశ్రీ
పురస్కార గ్రహీత.
2015లో అంతర్జాతీయ
యోగ దినోత్సవ
కార్యక్రమాన్ని ముందుండి
నడిపించిన వ్యక్తులలో
ఒకరు.
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SARS-CoV-2 సంక్రమణకు అడ్డుకట్ట
వేసేందుకు లేదా చికిత్స అందించేందుకు
ధ్యానం, యోగసన (భంగిమ),
ప్రాణాయామ (శ్వాస) విధానాలు
సమర్థ వంతమైన అనుబంద చికిత్స
విధానాలుగా ఉన్నాయి..
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స్మార్ట్ సిటీ మిషన్

మా నగరం, మా స్వప్నం

‘‘ఎప్పుడైతే నగరాలు మారతాయో, అప్పుడు దేశం మారుతుంది’’. దేశంలో పలు నగరాల్లో నివసించే ప్రజలకు
ఉత్తమమైన సౌకర్యాలను, సులభతరమైన జీవన విధానాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో జూన్ 25, 2016న

మహారాష్ట్రలోని పుణేలో స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ను ఆవిష్కరించారు.
చిలోని దుర్వ వద్ద 656 ఎకరాల భూమిలో అభివృద్ధి పనులు వేగవంతంగా
జరుగుతున్నాయి. రహదారులు, తాగునీరు, విద్యుత్, పారుదల వ్యవస్థలు,
మురుగునీటి కాలువలు, సైకిల్ ప్రయాణించేదారులు, ఫుట్పాత్ వంటి పలు అభివృద్ధి పనులు
తుది దశలో ఉన్నాయి. అహ్మదాబాద్కి 920 కి.మీల దూరంలో ఉన్న గుజరాత్లోని ధోలేరా
స్మార్ట్ నగర పనులు కూడా పలు దశలలో నడుస్తున్నాయి. పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఈ ప్రాంతంలో
నగరాల సౌకర్యాలను పెంచి,
పెట్టు బడులు పెట్టేందుకు ప్రకటనలు చేశాయి.

రాం

పుణే, వారణాసితో కలిపి 100 నగరాల్లో 5,151 ప్రాజెక్టుల పనుల కోసం రూ.1.41 లక్షల
కోట్ల విలువైన ఆర్డర్లు జారీ అయ్యాయి. రూ.1.74 లక్షల కోట్ల కు పైగా విలువైన టెండర్లు కూడా
వచ్చాయి. చాలా ప్రాజెక్టుల పనులు ముగింపు దశలో ఉండగా, మిగతా పనులు కూడా పూర్తి
స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. ఇది కేవలం 2016లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించిన
స్మార్ట్ సిటీ మిషన్కు సంక్షిప్త రూపం మాత్రమే.
స్మార్ట్ సిటీ – ప్రతి ఒక్కరి కలల నగరం

పునరుత్పాదకత విద్యుత్ వనరులు, వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్, మిరుమిట్లు గొలిపే భవంతులు,
వేగవంతమైన ప్రజా రవాణా సౌకర్యాలు, చౌకగా, తేలికగా అత్యాధునిక వైద్య, విద్య సౌకర్యాలు
అందుబాటులో ఉండటం – ఇవన్నీ స్మార్ట్ నగరాల్లో ప్రజలు కోరుకునే కొన్ని సౌకర్యాలు.
స్మార్ట్ఫోన్లు, స్మార్ట్ టీవీలు, స్మార్ట్ కార్ల గురించి మాట్లాడుకుంటున్న మాదిరిప్రజలు స్మార్ట్
నగరాలను కూడా కావాలనుకుంటున్నారు. స్మార్ట్ నగరాలకు స్పష్ట మైన నిర్వచనం లేనప్పటికీ,
కానీ భారత్లో మాత్రం స్మార్ట్ నగరం అంటేఉత్తమమైన సౌకర్యాలు, కొత్త సాంకేతికత,
పచ్చదనంతో నిండి ఉంటోంది;ఎక్కడైతే అధునాతన సౌకర్యాలు, మెరుగైన జీవనం లభిస్తుందో
అదే ఈ నగరం.
సాంకేతికత సాయంతో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం ద్వారా స్మార్ట్ నగరాలను
28

న్యూ ఇండియా సమాచార్

జూన్ 16-30, 2021

తక్కువ సమయంలో పేదరికం
వల్ల కలిగే అసౌకర్యాలను
తగ్గించాలి.

– ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

నగరాల్లో అందుబాటులో
ఉండే ప్రాథమిక సౌకర్యాలు
విద్య, వైద్యం కోసం మెరుగైన
మౌలిక సదుపాయాలు
అవసరమైన నీటి సరఫరా
24 గంటల పాటు విద్యుత్
సరఫరా
పిల్లలు, మహిళలు, పెద్ద వారికి
రక్షణ
హరిత పర్యావరణం
మంచి పరిపాలన ముఖ్యంగా
ఈ–గవర్నెన్స్, ప్రభుత్వ
భాగస్వామ్యం
ఐటీ అనుసంధానం,
డిజిటైజేషన్
చెత్తను సరియైన ప్రాంతంలో
పారవేయడం
మెరుగైన ప్రజా రవాణా
చౌక గృహాలు, ముఖ్యంగా
పేదవారికి

కోవిడ్–19 సమయంలో స్మార్ట్ నగరాల్లో మౌలిక సదుపాయల పనులు
50కి పైగా స్మార్ట్ నగరాల్లో కమాండ్ కేంద్రాలను కోవిడ్–19
వార్ రూమ్లుగా మార్చారు. బెంగళూరు స్మార్ట్ సిటీలోనే
కేవలం 24 గంటల్లోనే ఈ కోవిడ్–19 వార్రూమ్ను
నిర్మించారు.

స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ ద్వారా ఇతర ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు

సులభతర జీవన సూచిక, పురపాలక పనితీరు
సూచిక ద్వారా నగరాల పనితీరును, జీవన
ప్రమాణాలను కొలిచేందుకు 114 నగరాలలో
పనితీరు విశ్లేషణ విధానాన్ని, ఫలితాలను
ప్రవేశపెట్టారు.
భారతీయ స్మార్ట్ సిటీ ఫెలోషిప్, భారతీయ స్మార్ట్
సిటీ ఇంటర్న్షిప్ కార్యక్రమాన్ని జూలై 9,
2018లో ఆవిష్కరించారు. ఇప్పటి వరకు 280కి
పైగా పట్ట ణ స్థానిక సంస్థలు 14,240కి పైగా
ఇంటర్న్షిప్లను అందించాయి. ప్రస్తుతం 932

స్వావలంబనగా మార్చుతున్నారు. ఈ సమగ్రమైన అభివృద్ధి ప్రజల జీవన
ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తోంది, ఉపాధి అవకాశాలను అందిస్తోంది.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటల్లో స్మార్ట్ నగరం అంటే, “ఒక
నగరం తన ప్రజల అవసరాలకు రెండు అడుగుల ముందుండటం”. స్మార్ట్
సౌకర్యాల ద్వారా స్మార్ట్గా మారాలనుకునే నగర సామర్థ్యాన్ని పెంచడమే
స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ లక్ష్యం. పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి, అభివృద్ధికి,
పురోగతికి ఇది ఎంతో ముఖ్యమైనది. ప్రతి ఒక్క భారతీయ నగరాన్ని
స్మార్ట్గా మార్చాలనే లక్ష్యంగా ఇది పనిచేస్తోంది.
స్మార్ట్ నగరాల అవసరం..

కరోనా వైరస్ సోకిన వారిని
గుర్తించి, పర్యవేక్షించేందుకు స్మార్ట్
నగరాల్లో వెబ్ ఆధారిత మొబైల్
అప్లికేషన్ను అభివృద్ధి చేశారు.
కోవిడ్–19 సంక్షోభాన్ని
ఎదుర్కొనేందుకు సాంకేతికతను
అందిపుచ్చుకోవడంలో ఈ స్మార్ట్
నగరాలు ముందంజలో ఉన్నట్టు
స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ చెబుతోంది.

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం భారత జనాభాలో ప్రస్తుతం 31
శాతం మంది నగరాల్లో నివసిస్తున్నారు. వీరు దేశ జీడీపీకి 63 శాతం
సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు. 2030 నాటికి అంచనా ప్రకారం, దేశ
మొత్తం జనాభాలో భారత పట్టణ జనాభా 40 శాతం ఉంటుందని, జీడీపీకి
వీరి సహకారం 75 శాతం పెరుగుతుందని తెలుస్తోంది. దీని కోసం భౌతిక,
సంస్థాగత, సామాజిక, ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాల పరంగా సమగ్రమైన
అభివృద్ధి కావాల్సి ఉంది. ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చడానికి,
పెట్టు బడులు, ప్రజలను ఆకర్షించడానికి, అభివృద్ధి చట్రాన్ని ఏర్పాటు

మంది విద్యార్థులు ఇంటర్న్షిప్చేస్తుండగా, 195
మంది విద్యార్థులు ఇంటర్న్షిప్లు పూర్తి చేశారు.
	స్మార్ట్ నగర వెబ్సైట్ను పున: రూపకల్పన చేశారు.
ఇది ఇప్పుడు స్మార్ట్ నగరానికి చెందిన అన్ని
కార్యక్రమాలకు ఒకే వేదికగా పనిచేస్తుంది.
	స్థిరంగా, మెరుగ్గా నగరాలను రూపొందించేందుకు
దేశవ్యాప్తంగా 100 స్మార్ట్ నగరాల్లో క్లైమేట్ స్మార్ట్
సిటీ అసెస్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్(సి.ఎస్.సి.ఏ.ఎఫ్)ను
ఆవిష్కరించింది.

చేసేందుకు ఇవన్ని ఎంతో అవసరం. స్మార్ట్ నగరాల అభివృద్ధి కూడా దీనికి
అనుగుణంగానే జరుగుతోంది.
2007లో గుజరాత్లో ప్రారంభం...

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తాను గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా
ఉన్నప్పుడే 2007లో స్మార్ట్ నగరం కోసం తన విజన్ను రూపొందించారు.
అహ్మదాబాద్ సమీపంలోని సబర్మతి నదీ ఒడ్డు న గుజరాత్ అంతర్జా తీయ
ఆర్థిక సేవల కేంద్ర (గిఫ్ట్) సిటీకి 2011లో శంకుస్థాపన చేశారు. భారత్లో
ఇదే తొలి స్మార్ట్ నగరం, అంతర్జా తీయ ఆర్థిక సేవల కేంద్రం. ఇది నాలుగు
లేదా ఆరు వరుసల రాష్ట్ర, జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానమై ఉంది.
అహ్మదాబాద్, గాంధీనగర్లోని వివిధ ప్రాంతాలతో పాటు దగ్గర్లోని
విమానశ్రయానికి గిఫ్ట్ సిటీని అనుసంధానం చేస్తూ డబుల్ కారిడారు
మెట్రోను నిర్మిస్తున్నారు. ఆ గిఫ్ట్ సిటీలో ప్రతి ఒక్క ఇంటికి 24 గంటల
పాటు విద్యుత్, మంచినీటి సరఫరా, టెలికాం సేవలు, పైప్డ్ గ్యాస్ను,
ఆప్టికల్ ఫైబర్ సేవలను అందించేందుకు సమర్థవంతమైన భవన నిర్మాణ
వ్యవస్థ అక్కడ ఉంది. డిస్ట్రిక్ కూలింగ్ సిస్టమ్ కలిగి ఉన్న దేశంలోనే తొలి
నగరం ఇది. గిఫ్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టు పనులు ప్రస్తుతం నడుస్తున్నాయి. తొలి
దశలో, స్మార్ట్ నగరం కింద అభివృద్ధి కోసం పోటీకర విధానంలో 100
నగరాలు ఎంపిక అయ్యాయి.
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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అత్యయిక స్థితి

చరిత్ర నుంచి..

ప్రజాస్వామ్య ప్రాముఖ్యతను తెలియజెప్పిన
ఘటన

జూన్ 25న అర్థరాత్రి వేళ, జూన్ 26, 1975 వేకువజామున, దేశంలో విధించిన అత్యయిక
స్థితి(ఎమర్జెన్సీ)భారతదేశంలో చారిత్రాత్మక ఘటనగా నిలిచిపోయింది. ఇది మనకు
ప్రజాస్వామ్యానికి అంకితమవడాన్ని, మన సంకల్పాన్ని మరింత ధృడపరచుకోవడాన్ని
తెలియజేస్తుంది. దీంతో మన భారతీయ సాంస్కృతి, వారసత్వం ఎప్పటికీ సజీవంగా నిలుస్తాయి.
భారత చరిత్రలో జరిగిన ఈ సంఘటన మనకు మునప్పటి కంటే ఎక్కువ శక్తితో, ధృడనిశ్చయంతో
ప్రజాస్వామ్యానికి అంకితం కావాలని గుర్తు చేస్తుంది.

భా

రతదేశానికి అత్యంత బలం దాని ప్రజల శక్తే అని అసలు
మర్చికోకూడదు. ఎప్పుడైనా దీనిపై దాడి జరిగితే, దేశ
ప్రజలందరూ కలిసి దీన్ని కాపాడుకోవడానికి ముందుకొస్తారు.
ఎప్పుడైతే దేశంలో అత్యయిక స్థితి విధించారో, అప్పుడు కేవలం
రాజకీయ నాయకులు మాత్రమే కాదు, సామాన్య ప్రజలు కూడా పెద్ద
ఎత్తున్న దీన్ని వ్యతిరేకించారు. దీంతో ప్రజా ఆందోళనలు భారీగా
ఎగిశాయి. ప్రజాస్వామ్యం మళ్లీ పునరుద్ధరణ అవడానికి కారణం
ప్రజల బలమైన ఆకాంక్షనే.
కేవలం ఆకలితో ఉన్నవ్యక్తికి మాత్రమే ఆహారం విలువ తెలుస్తోంది.
అదేవిధంగా భారత్కు కూడా తన పౌర హక్కుల విలువను లాగేసుకున్న
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ఆ సమయంలో మాత్రమే వాటినిగుర్తించగలిగింది. ప్రతి పౌరుడు
కూడా ఆ సమయంలో తమ స్వేచ్ఛను కోల్పోతున్నట్టు భావించారు.
ప్రతి ఒక్కరూ ఈ బాధను అనుభవించారు. చట్టాలు, నిబంధనలు,
హక్కులు, బాధ్యతలతో దేశాన్ని నడపడానికి ఆధారం రాజ్యాంగమే.
ఎప్పుడైతే రాజ్యాంగంలో పొందుపర్చబడిన ప్రజాస్వామ్య విలువలు
ప్రమాదంలో పడి, బలహీనంగా మారాయో, అప్పుడు సాంస్కృతి,
వారసత్వ ప్రజాస్వామ్యంపై ఆధారపడిన భారతీయులు ప్రేక్షకులుగా
ఉండలేకపోయారు. వీటి ఫలితమే 1977లో జరిగిన సాధారణ
ఎన్నికలు.
ప్రజలు తమ సొంత ఆసక్తితో కాకుండా, ప్రజాస్వామ్యాన్ని

l

l

l

l

l

l

అత్యయిక స్థితి గురించి..

జూన్ 25, 1975న అర్థరాత్రి అత్యయిక స్థితిని విధించారు. జూన్ 26
ఉదయం పూట, దేశ ప్రజలంతా ఈ వార్తను రేడియోల ద్వారా విన్నారు.
అత్యయిక స్థితికి కారణం అంతర్గత కల్లోల పరిస్థితి అని చెప్పారు.
అత్యయిక స్థితి విధించిన తర్వాత, జూన్ 22, 1975న 38వ సవరణ ద్వారా
రాజ్యాంగ సవరణ చేశారు. ఇది కోర్టులు న్యాయపరమైన సమీక్షలు చేపట్టే
హక్కులను లాగేసుకుంది. ఆ తర్వాత రెండు నెలలకి, 39వ సవరణ ద్వారా
మళ్లీ రాజ్యాంగం సవరించబడింది. దాని ప్రకారం, ప్రధాన మంత్రిగా
నియమింపబడిన వ్యక్తి ఎన్నికపై కోర్టు దర్యాప్తు చేయడానికి వీలులేకపోవడం.
40, 41వ సవరణల తర్వాత, మళ్లీ 42వ సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగాన్ని
సవరించారు. అత్యంత వివాదాస్పదమైన నిబంధనల్లో ఇదీ ఒకటి, ప్రాథమిక
హక్కుల కంటే ప్రభుత్వఆదేశిక సూత్రాలకే ఈ సవరణలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యత
ఇచ్చారు. ఈ నిబంధనల వల్ల, దేశంలో ఏ వ్యక్తి అయినా తన ప్రాథమిక
హక్కులను కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.
అత్యయిక స్థితి విధించిన తర్వాత, పార్లమెంట్లోని ఉభయ సభలలో
దీన్ని ప్రవేశపెట్టారు, ఒకవేళ అక్కడ కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించపోతే, మరో
ఆరు నెలల పాటు ఈ పరిస్థితి కొనసాగేది. అప్పటికే 1975లో విధించిన
అత్యయిక స్థితి 21 నెలల పాటు కొనసాగింది. అంటే, అప్పటికే అత్యయిక
స్థితిని పొడిగించేందుకు నాలుగు సార్లు అనుమతించారు.
21 నెలల తర్వాత, మార్చి 21, 1977లో అత్యయిక స్థితిని ఎత్తివేశారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికలు జరిగాయి. కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. మోరార్జి
దేశాయ్ భారత్ కొత్త ప్రధాన మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
అత్యయిక స్థితిలో లాగేసుకున్న కోర్టు అధికారాలన్నింటిన్ని ప్రభుత్వం
రాజ్యాంగాన్ని సవరించడం ద్వారా మళ్లీ కల్పించింది. అత్యయిక
స్థితి నిబంధనను సవరించి, ‘అంతర్గత కల్లోలం’ బదలుగా ‘సాయుధ
తిరుగుబాటు’ అని పెట్టారు. దీంతో ఏ ప్రభుత్వం కూడా భవిష్యత్లో దీన్ని
దుర్వినియోగం చేయడానికి వీలుండదు.

కాపాడాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఆ ఎన్నికల్లో తమ ఓటు హక్కును
వినియోగించుకున్నారు. తమ సొంత ప్రయోజనాలను పక్కన పెట్టి,
కేవలం ప్రజాస్వామ్యం కాపాడాటం కోసమే ఓటు వేశారు. పేద నుంచి
ధనిక వరకు, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమ తీర్పును ఐక్యమత్యంగా
తెలిపారు.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాటల్లో చెప్పాలంటే, “ ఇది
ప్రజాస్వామ్యం పట్ల భక్తి యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తు చేయడం
కోసం మాత్రమే. ఆ సమయంలో మీడియా గొంతులు నొక్కేశారు,
ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అరెస్టు అవుతామనే ఆందోళనలో బతికారు,
ఎన్నికల తర్వాత ప్రజలు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వారి తీర్పును

జూన్ 25 అర్థరాత్రి నుంచే దేశవ్యాప్తంగా నాయకుల
అరెస్టులు మొదలయ్యాయి. అరెస్ట్ అయిన వారిలో
పలువురు సీనియర్ రాజకీయ నేతలు, జర్నలిస్టులు
జయప్రకాశ్ నారాయణ్, అటల్ బిహారి వాజ్పేయి,
ఎల్కే అడ్వాణి, జార్జ్ ఫెర్నాండెజ్, చౌదరి చరణ్ సింగ్,
మోరార్జి దేశాయ్, నానాజి దేశ్ముఖ్, మధు దండావతే,
రామకృష్ణ హెగ్డే, సికందర్ భఖ్త్, హెచ్డి దేవె గౌడ, అరుణ్
జైట్లీ, రవి శంకర్ ప్రసాద్, ప్రకాశ్ జవదేకర్, రామ్ విలాస్
పాశ్వాన్లు ఉన్నారు. ఈ సమయంలో సుమారు 11
లక్షల మంది ప్రజలు జైలు పాలయ్యారు.

చెప్పారు. ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యానికే ఓటేసి, తిరిగి ప్రజాస్వామ్యాన్ని
నెలకొల్పారు. ఇదే మన దేశ ఓటర్ల బలం. మరోసారి కులం, మతం,
ప్రాంతం, వర్గం, భాషను పక్కన పెట్టి, దేశ ఉజ్వల భవిష్యత్ కోసం
ఓటేశారు”అని తెలిపారు.
అత్యయిక స్థితిని విధించేందుకు రాజ్యాంగ సవరణ
అసాధ్యం..

అత్యయిక స్థితి సమయంలో పలు సంస్థల అధికారాలను,
ప్రజల హక్కులను పరిమితం చేసేందుకు రాజ్యాంగంలోని ఎన్నో
నిబంధనలను సవరణ చేశారు. ఆ తర్వాత మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రభుత్వం
న్యూ ఇండియా సమాచార్

జూన్ 16-30, 2021

31

అత్యయిక స్థితి

ప్రజాస్వామ్యం పట్ల అవగాహనను పెంచాలి

ప్రజాస్వామ్యం అంటే కేవలం రాజకీయ విధానం కాదు, ఇది ఒక విలువ.
ఈ విలువలకు సంబంధించిన ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పించడం

ఎంతో అవసరం. అందుకే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఇబ్బంది పెట్టిన అంశాలను
గుర్తు చేసుకోవడం అత్యంత అవసరం, దీంతో దేశం సరియైన దశలో

పయనించేందుకు వీలవుతుంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రేమించే ఏ భారతీయుడు
కూడా జూన్ 25, 1975 అర్థరాత్రిని అంత తేలికగా మర్చిపోలేడు,

దేశమంతా ఒక్కసారిగా జైలుగా మారిపోయినప్పుడు, నిరసించే

గొంతులను అణిచివేసే ప్రయత్నాలు జరిగాయి. జయప్రకాశ్ నారాయణ్

వంటి దేశంలోని ప్రముఖ నేతలు జైలుకి వెళ్లారు. న్యాయవ్యవస్థ కూడా

దేశ అత్యయిక స్థితి నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది. పత్రికా గొంతులను

నొక్కేశారు. పత్రికలైనా లేదా మరే రంగమైనా కూడా, ప్రజాస్వామ్యంపై

అవగాహన కల్పించడానికి తమ ప్రయత్నాలు చేశాయి. మాజీ ప్రధాన మంత్రి

అటల్ బిహారి వాజ్పేయి కూడా అత్యయిక స్థితి సమయంలో జైలుకి వెళ్లారు.
అత్యయిక స్థితి విధించి ఏడాదైన సందర్భంగా, తన మనసులో ఉన్న బాధను
ఈ పద్యం రూపంలో వివరించారు...

వీటిని సరిదిద్దింది.
అత్యవసర సమయంలో తీసుకొచ్చిన సవరణలు, సుప్రీంకోర్టు
అధికారాలను కూడా తగ్గించి, ప్రజాస్వామ్య విలువల కిందనున్న
నిబంధనలను ఉల్లంఘించాయి. 44వ సవరణ మళ్లీ ఈ అధికారాలను,
హక్కులను పునరుద్ధరించింది. అత్యయిక స్థితి సమయంలోనైనా
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్స్ 20, 21 కింద కల్పించిన ప్రాథమిక
హక్కులను ఉల్లంఘించడానికి వీలులేదని చెప్పింది. మంత్రి మండలి
లిఖిత పూర్వక ప్రతిపాదనతో మాత్రమే రాష్ట్రపతి అత్యయిక స్థితిని
విధించేలా దేశంలో మొట్ట మొదటిసారి నిబంధనను తీసుకొచ్చారు.
అలాగే అత్యవసర కాలాన్ని కూడా ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం
పొడిగించడానికి వీలులేదని ఈ నిబంధన నిర్ణయించింది. దీంతో
మరోసారి దేశంలో అత్యయిక స్థితి రాకూడదని మోరార్జి దేశాయ్
ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది.
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దేశ నూతన తరం కూడా అత్యయిక స్థితి సమయంలో జరిగిన
సంఘటనలను తెలుసుకోవాల్సి ఉంది, ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని
రక్షించుకునేందుకు ప్రజలు ఎలా జీవించారో ఇది గుర్తు చేస్తుంది.
వారికి అవకాశం రావడమే దేశంలోని ప్రజలు తమ ప్రజాస్వామ్య
అధికారాలను వినియోగించుకున్నారు. ఈ అంశాలన్ని దేశానికి
మరింత బలాన్ని ఇస్తున్నాయి. అత్యయిక స్థితి సమయంలో
ప్రజాస్వామ్య అధికారులను వినియోగించుకున్న భారతీయ సాధారణ
పౌరులు ఉత్తమమైన ఉదాహరణగా నిలిచారు. ప్రజాస్వామ్య
అధికారాల శక్తిని మనం పదేపదే దేశానికి గుర్తు చేయాల్సి ఉంది.
ఈ సంఘటనలు దేశంపై ప్రేమను, ప్రజాస్వామ్యం కోసం ప్రజలు
పడే తపనను, వారు దానిని వారసత్వ సంపదగా ఎలా పరిగణిస్తారో
రుజువుచేశాయి

ఎ. సూర్యప్రకాశ్

ప్రత్యేక రచన

అత్యయిక స్థి తి
స్వేచ్ఛపై నియంత్రణ

మ

ఎ. సూర్యప్రకాశ్

సీనియర్ పాత్రికేయుడు, వ్యాసకర్త

అత్యయిక స్థితి సమయంలో
సూర్యప్రకాశ్ బెంగళూరులోని
ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో పని
చేసేవారు. ఆయన రాసిన
‘ది ఎమర్జెన్సీ: ఇండియన్
డెమోక్రసీస్ డార్కెస్ట్ అవర్’
అనే పుస్తకం ఆంగ్లం, హిందీ,
గుజరాతీ, కన్నడ, తెలుగు వంటి
మొదలగు భాషల్లో ప్రచురితమై
ప్రాచుర్యం పొందింది. ప్రసార
భారతికి ఛైర్మన్గా
 కూడా
సూర్యప్రకాశ్ పని చేశారు.

నం గత ఏడాది సగం కాలమంతా లాక్ డౌన్లోనే గడిపాం. ఈ లాక్డౌన్
కోవిడ్–19 వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధి నుంచి మనకు రక్షణ కల్పించింది. కానీ
భారతదేశం తన ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో తొలిసారి జూన్ 25, 1975 నుంచి మార్చి 21,
1977 వరకు సుదీర్ఘకాలం పాటు లాక్డౌన్ను ఎదుర్కొంది. ఈ మొత్తం 21 నెలల్లో, అత్యయిక
స్థితిని విధించి, దేశాన్ని జైలుగా మార్చారు. ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులను కాలరాశారు,
న్యాయవ్యవస్థపై దాడి జరిగింది. ప్రపంచపు అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యమైన మన దేశ
ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో, ఆ 21 నెలల అత్యయిక స్థితి చీకటి రోజులుగా నిలిచిపోయి, నలుపు
ఎన్నిసార్లు చూసినా నల్లగానే ఉంటుందనే మాదిరిగా మారింది. దాంతో చాలా సంఘటనలు
ఉదాహరణలుగా కాకుండా దోపిడీలుగా సజీవ సాక్ష్యాలై నిలిచాయి. ఎందుకంటే వీటిని ఆ
ముందు, ఆ తర్వాత కాలంలో కానీ మళ్లెప్పుడూ కలిగి ఉన్నట్టు కానీ, చూసినట్టు కానీ, వినట్టు
కానీ లేదు.
‘అంతర్గత కల్లోలం’ అనే కారణం చూపించి ఈ ఆదేశాలను జారీ చేశారు, ఇవి కనీసం
రక్షణ కోసం తెచ్చినవి కూడా కావు, అంతేకాక కనీసం మంత్రి వర్గ ఆమోదం కూడా లేదు.
అత్యయిక స్థితి పూర్తిగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉంది. కానీ ఈ నిబంధనలను ఎవరు
పాటిస్తున్నారు? జూన్ 25, 1975 రాత్రి, దేశంలో అత్యయిక స్థితి ప్రారంభమైంది. కనీసం
ఇది విధిస్తున్నట్టు మంత్రులకు కూడా తెలియదు. వాస్తవానికి, ప్రభుత్వం ఏమైనా నిర్ణయం
తీసుకోవాలంటే, అది నిబంధనల మేరకు జరగాలి, కానీ ఈ పరిస్థితి దీనికి భిన్నంగా జరిగింది.
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ప్రధాన మంత్రి, మంత్రి మండలిని సమావేశానికి పిలిచి,
అత్యయిక స్థితి విధింపుపై నిర్ణయం తీసుకోవాలి. కానీ, నిబంధనలను ఉల్లంఘించారు.
అప్పటికే తీసేసుకున్న నిర్ణయాన్ని మంత్రులకు తెలియజేసేందుకు జూన్ 26న ఉదయం 6
గంటలకు కేబినెట్ సమావేశానికి రావాలని ప్రధాన మంత్రి పిలిచారు. పత్రికలపై సెన్సార్
విధిస్తూ జూన్ 26న మరో ఆదేశాలను జారీ చేశారు. ఆ సమయంలో ప్రింట్ మీడియా
రాజ్యమేలేది. అత్యయిక స్థితిని పత్రికల్లో ప్రచురించకుండా ఉండేందుకు జూన్ 25 అర్థరాత్రినే
న్యూఢిల్లీలోని బహదూర్ షా జఫర్ మార్గ్ లో ఉన్న పత్రికా కార్యాలయాలకు విద్యుత్
సరఫరాను ఆపివేయడం చాలా అరుదైన ఘటనలలో ఒకటిగా నిలిచింది. నిరంకుశ ధోరణికి,
అసాధారణమైన నిర్ణయాలకు కూడా బెంగళూరు ఉదాహరణగా ఉంది. ఆ సమయంలో, నేను
బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఎక్స్ ప్రెస్లో పని చేసేవాడిని. ఆ సమయంలో ప్రీ–సెన్సార్షిప్
అమలులో ఉండేది. ఆ బాధ్యతను ఆ తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీసుకు అప్పజెప్పారు.
ఈ ఖాకీ అధికారే మా సంపాదకుడిగా ఉండేవారు. సంపాదకీయ నిర్ణయాలు.. ఏం
ప్రచురించాలి, ఏం ప్రచురించకూడదు, ఏ ఫోటోలు వాడాలి లేదా ఏ పదాలు పెట్టాలి, వేటిని
తీసివేయాలి అన్ని ఆయనే నిర్ణయించేవారు. ప్రెస్ కౌన్సిల్ చట్టం కూడా రద్దు చేయబడింది.
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చాలా మంది పాత్రికేయులు జైళ్ళకు వెళ్లారు.
ఆ కాలానికి చెందిన మరో సంఘటన నాకు గుర్తుకు వచ్చింది, అప్పటి
సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి ఆదేశానుసారం, ఉదయాన్నే డి.ఎ.వి.
పికీ, ఆకాశవాణికి ఫోన్ వచ్చింది. అక్కడ పని చేసే అనువాదకులను శాస్త్రి
భవన్కు రావాలని ఆదేశించారు. 10 నుంచి 15 మంది అనువాదకులని
విషయమేమిటో చెప్పకుండానే ప్రపంచ యువజన కేంద్రానికి తీసుకెళ్లి,
మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు వారిని ఒక గదిలో బంధించారు. ఆంగ్లంలో
ముద్రించబడిన కాంగ్రెస్ మ్యానిఫెస్టో ని వారికి ఇచ్చి, 15 స్థానిక భాషల్లోకి
అనువాదం చేయమన్నారు. ఈ పనంతా పూర్తయిన తర్వాతనే అర్థరాత్రి
పూట వారిని ఇళ్లకు పంపించారు.
అత్యయిక స్థితికి సంబంధించిన ఒక సంఘటనతో ప్రముఖ గాయకుడు
కిశోర్ కుమార్ మరింత ప్రాముఖ్యం పొందారు. ఒక రోజు ఈ గాయకుడిని
ప్రభుత్వం పిలిపించి, అత్యయిక స్థితికి మద్దతుగా ఒక జింగిల్ పాడమని
అడిగింది. కానీ, ఆయన దీనికి ఒప్పుకోలేదు. దీంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన
ప్రభుత్వం, ఆ తర్వాత కిశోర్ కుమార్కు చెందిన పాటలను ఆకాశవాణిలో,
దూరదర్శన్లో ప్రసారం చేయకూడదని సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ
ఆదేశించింది.
తిహార్ జైలులో 1273 మంది ఖైదీలను మాత్రమే ఉంచే సామర్థ్యం
ఉండేది. కానీ, అత్యయిక స్థితి విధించిన తర్వాత, ప్రభుత్వం ఢిల్లీ ప్రాంతంలో
4000 మందికి పైగా రాజకీయ, సామాజిక నేతలను అరెస్ట్ చేసి, వారిని
తిహార్ జైలుకి పంపించింది. జైలులో వీరిని ఉంచేందుకు అవసరమైన
స్థలం లేకపోవడంతో, రాజకీయ నేతల కోసం రేకుల షెడ్లతో జైలు గదులను
నిర్మించాలని జైలు సూపరింటెండెంట్ షా కమిషన్ను కోరారు. మానసిక
రోగుల జైళ్లలోకి వారిని పంపించాల్సి వస్తుందని తెలిపారు. అంతర్గత
భద్రత నిర్వహణ చట్టం (ఎంఐఎస్ఎ) కింద అధికారులను సైతం జైలుకి
పంపించాల్సి వస్తుందని వారిని అప్పటి ప్రభుత్వం బెదిరించింది.
అత్యయిక స్థితి సమయంలో బలవంతపు గర్భనివారణ సంఘటనల
గురించి కూడా మీరు చాలానే విని ఉంటారు. లక్ష్యాలను చేరుకోవడం
కోసం పెళ్లి కాని వారికి, ఒంటరిగా ఉన్న వారికి కూడా బలవంతపు
గర్భనివారణలను చేపట్టారు. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న చాలా
మంది అత్యవసర సమయంలో జైలుకి వెళ్లారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ కూడా 21 నెలల పాటు అజ్ఞా తంలోకి వెళ్లి, ఎంఐఎస్ఎ కింద జైలు
పాలైన కుటుంబాలకు అండగా నిలిచారు. కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ
మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ కూడా అత్యయిక స్థితి సమయంలో 17 నెలల
పాటు జైలులో ఉన్నారు. న్యాయ శాఖా మంత్రి రవి శంకర్ ప్రసాద్,
ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శి దత్తాత్రేయ హోసబాలేలు కూడా అత్యయిక
స్థితి సమయంలో జైలు పాలయ్యారు. స్వర్గస్తులైన అరుణ్జైట్లీ, రామ్ విలాస్
పాశ్వాన్లు కూడా జైలు జీవితం గడిపారు. రాజ్యాంగాన్ని సవరించడం
ద్వారా న్యాయవ్యవస్థ కూడా తన అధికారాలను కోల్పోయింది. దేశం
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అత్యయిక స్థితి
అత్యయిక స్థితి బాధను ఎవరైతే అనుభవించారో వారికి
మాత్రమే ఈ బాధ అర్థమవుతుంది. నేడు ప్రభుత్వాన్ని

విమర్శిస్తూ వార్తా పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాసేవారు, ట్విటర్లో,

ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా
విమర్శించేవారు, ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఇంతటి

శక్తి మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో? ప్రస్తుతం మన దేశాన్ని
పాలిస్తోన్న వారు అత్యయిక స్థితిలో బాధితులు, వారు మన

రాజ్యాంగాన్ని ప్రమాదంలో పడకుండా కాపాడినవారు,

పరిస్థితులను తిరిగి సాధారణ స్థితికి తెచ్చినవారు. కావున మళ్లీ
ఎవరూ కూడా దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితులు విధించకుండా
వ్యవస్థను పకడ్బందీగా మార్చారు.

ఇప్పుడు మరింత క్రమశిక్షణతో ఉందని 1977లో ఇంటెలిజెన్స్
బ్యూరో(ఐబి) ఇందిరా గాంధీకి సమాచారం ఇచ్చింది. రైళ్లన్నీ సరియైన
సమయానికి తిరుగుతున్నాయని, ఉద్యోగులు సరియైన సమయానికి
కార్యాలయాలకు వస్తున్నారని తెలిపింది. ఆ తర్వాత ఇందిరా గాంధీ
ఎన్నికలు నిర్వహించారు, ఆ ఎన్నికల్లో ఆమె పార్టీ ఘోర పరాజయాన్ని
చవిచూసింది. ఉత్తర, మధ్య భారత దేశంలో ఉన్న 350 లోక్సభ సీట్లలో
కేవలం రెండు చోట్లే-రాజస్తాన్, మధ్యప్రదేశ్లలో మాత్రమే కాంగ్రెస్
గెలిచింది. మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రధాన మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు,
అత్యయిక స్థితి సమయంలో అక్రమంగా రాజ్యాంగంలో చేపట్టిన
సవరణలను ఆయన సరిదిద్దారు. న్యాయవ్యవస్థ, పార్లమెంట్, పత్రికలతో
పాటు పౌరుల హక్కులను కూడా పునరుద్ధరించారు. మనం పోరాడిన ఆ
యుద్ధం, ఆ రోజుల్లో మనం చూసిన, ఎదుర్కొన్న సంఘర్షణలు అన్నీ కూడా
రెండో స్వాతంత్య్ర పోరాటంగా చెప్పుకోవచ్చు.
నేటి కాలంలో ఇది అనూహ్యమైన ఘటన. నేడు ప్రభుత్వాన్ని
విమర్శిస్తూ వార్తా పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాసేవారు, ట్విటర్లో, ఇతర
సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా విమర్శించేవారు,
ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఇంతటి శక్తి మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో?
ప్రస్తుతం దేశాన్ని పాలిస్తున్న వారు మన రాజ్యాంగాన్ని ప్రమాదంలో
పడకుండా కాపాడారు. అత్యయిక స్థితి తర్వాత పరిస్థితులను సాధారణ
స్థితికి తెచ్చినవారు. ఒకప్పుడు అత్యయిక స్థితిని విమర్శించిన గొంతుకల
నుంచే మనకు ఈ ధైర్యం వచ్చిందని గుర్తించగలరు.
ఇవన్ని వ్యాసకర్త వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే. కన్సల్టింగ్
ఎడిటర్ సంతోష్కుమార్కు ఈ విషయాలు చెప్పారు.

ఆర్థిక సంస్కరణల
పితామహుడు

పి.వి. నరసింహా రావు 1991లో భారతదే
 శ తొమ్మిదవ ప్రధానిగా బాధ్యతలు
స్వీకరించారు. ఆయన రాజకీయ దురంధరత, దార్శనికత కారణంగా దేశ
ఆర్థిక రంగం సంక్షోభం నుంచి బయటప
 డి, అభివృద్ధి బాట పట్టింది.

పా

ములపర్తి వెంకట నరసింహా రావు జూన్ 28, 1921
న అప్పటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్
జిల్లా వంగర గ్రామంలో జన్మించారు. యుక్త వయసు నుంచే
ఆయన ఎటువంటి అన్యాయాన్ని అయినా ఎదిరించేవారు.
1935వ సంవత్సరంలో కాలేజీ ఆవరణలో ‘వందేమాతరం’
గీతాలాపనను అప్పటి హైదరాబాద్ నిజాం నిషేధించారు.
నిరసనగా నవంబరు 16, 1938న ఔరంగాబాద్ ఇంటర్మీడియెట్
కాలేజీలో విద్యార్థులు ‘వందేమాతరం’ గీతాన్ని ఆలపించారు.
వారిలో 17 సంవత్సరాల పి.వి.నరసింహా రావు కూడా ఉన్నారు.
సామాన్య కుటుంబ నేపథ్యమున్న ఆయన క్రమంగా ఎదుగుతూ,
దేశ ప్రధాని అయి, అనేక సంవత్సరాలు అకుంఠిత దీక్షతో
ప్రజాసేవలో గడిపారు.
లోక్ సభకు ఎన్నికలు ప్రకటించినా 1991లో ఆయన
ప్రత్యక్ష రాజకీయల నుంచి వైదొలగాలని నిర్ణయించుకొని, పోటీ
చేయదలచుకోలేదు. అయితే, విధివశాత్తూ, ఆయన ప్రధాని
పదవికి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికై, ఆ పదవిని చేపట్టవలసి వచ్చింది.
దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ప్రధాన మంత్రి అయిన మొదటి
వ్యక్తి ఆయన. అంతకుముందు, శ్రీ నరసింహారావు సమైక్య
(provincial Government) ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మంత్రిగా
తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉండి, తదనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర
ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఆయన సుదీర్ఘకాలం కేంద్ర కేబినెట్లో
పనిచేసిన సమర్ధుడైన (distinguished) పార్లమెంటేరియన్గా
ఖ్యాతి గడించారు. సాహితీవేత్త, బహుభాషా కోవిదుడు అయిన
పి.వి.నరసింహారావు పది భారతీయ భాషలూ, ఆరు విదేశీ
భాషల్లోనూ మాట్లాడగలిగేవారు.

జననం:  జూన్28, 1921 | మరణం:  డిసెంబర్ 23, 2004

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో ఆయన
విప్లవాత్మక భూ సంస్కరణలు చేపట్టారు. భారతీయ పరిశ్రమలు
పోటీని ఎదుర్కొనే వీలు కల్పిస్తూ లైసెన్సులను ఎత్తివేసి పరిశ్రమల
స్థాపనను సులభతరం చేశారు. 1992లో సెబీ చట్టాన్ని
ప్రవేశపెట్టి, జాతీయ స్టా క్ ఎక్చేంజీలో కంప్యూటర్ ఆధారిత
ట్రేడింగ్ని ఏర్పాటు చేసిన ఘనత ఆయనది.
‘‘ప్రపంచం మారుతోంది, అందుకు అనుగుణంగా మన దేశం
కూడా మారాలి’’, అనేవారు ఆయన. ‘‘లుక్ ఈస్ట్ విధానం’’
అవలంభించి, ఆగ్నేయాసియా (South East Asian) విదేశీ
విధానాన్ని తీర్చిదిద్దారు. అదే స్ఫూర్తిని ప్రస్తుత ప్రధాని నరేంద్ర
మోదీ ‘ఏక్ట్ ఈస్ట్’ విధానం కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే, భారత్
ఒక బలమైన ఆర్థిక శక్తిగా అభివృద్ధి చెండానికి ఎంతో కృషి
చేసిన ఆయనకు తగిన గుర్తింపు లభించలేదు. మరణానంతరం
కూడా ఆయనకు సముచిత గౌరవం లభించలేదు. దివంగత
ప్రధానమంత్రుల అంత్యక్రియలు ఢిల్లీలో యమునా నది ఒడ్డు న
జరిపి, వారికి ఒక స్మృతి చిహ్నం నిర్మించడం ఆచారంగా
వస్తోంది. అయితే, పి.వి. నరసింహా రావు విషయంలో ఇందుకు
భిన్నంగా, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల అభీష్టా నికి వ్యతిరేకంగా,
ఆయన అంత్యక్రియలు హైదరాబాద్ లో జరిగాయి. ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, తన ‘మన్ కీ బాత్‘ కార్యక్రమంలో
ఇలా అన్నారు, ‘‘యుక్త వయసులో నిజాంకు వ్యతిరేకంగా
‘వందేమాతరం’ గీతాన్ని ఆలపించడం, సామాన్య నేపథ్యం
నుంచి వచ్చి, దేశ ప్రధానిగా ఎదగడం, విద్యకు ఆయన ఇచ్చిన
ప్రాముఖ్యత, అనేక విషయాలు నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞా స, ఆయన
నాయకత్వ లక్షణాలు’’, ఇలా ఆయనకు సంబంధించిన అన్ని
విషయాలూ విలక్షణమైనవే..
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దేశ సేవలో ఏడేళ్లు

ఏడేళ్ల నిబద్ధ త –
నూతన భారత గాథ
క్లు ప్తంగా
కేంద్రంలో ఉన్న ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది మే 30 నాటికి తాను పదవిలో వచ్చి ఏడేళ్ల కాలాన్ని పూర్తి చేసుకుంది. ‘‘సబ్కా
సాథ్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్”అనే తత్వశాస్త్రంతో సాగిన ఈ చారిత్రాత్మక పయనం, అన్ని వర్గాల్లోని ప్రజల జీవితంలో
సమూల మార్పులను తీసుకొచ్చింది. స్వాతంత్య్రం వచ్చి 70 ఏళ్లు అయినా చూడని ఎన్నో గణనీయమైన మార్పులను, 2014లో
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి తర్వాత గత ఏడేళ్ల కాలంలో చూశాం. దేశంలో ఎన్నో సానుకూల
మార్పులను ఇది తీసుకొచ్చింది. సమయానుగుణంగా సాధించిన ఈ విజయాలకు కారణం, ప్రభుత్వం రూపొందించే అన్ని
పథకాలు, ప్రాజెక్టుల ప్రణాళికలలో, అమలులో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా భాగస్వామ్యం కావడమే. దేశ పురోగతి,
అభివృద్ధి దశలో ఉన్న తేడాన్ని నిరూపించేందుకు ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వబడ్డాయి..

స్వా

తంత్య్రం తర్వాత 70 ఏళ్లలో కేవలం 3.5 కోట్ల గ్రామీణ ప్రాంత
ఇళ్లకు మాత్రమే కుళాయి నీటి కనెక్షన్లను ఇచ్చారు. కానీ, 21
నెలల్లోనే 4.5 కోట్ల ఇళ్లకు సురక్షితమైన తాగు నీటి కనెక్షన్లను ప్రస్తుత ప్రభుత్వం
అందించింది.
గత ఏడేళ్లలో దేశంలో రికార్డు స్థాయిలో డిజిటల్ నగదు లావాదేవీలు జరిగాయి.
కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఇవెంతో అవసరమని నిరూపించాయి. అంతరిక్ష
సాంకేతికతలో దేశం సరికొత్త స్థాయిలను అధిగమించింది. ఈ ఏడేళ్ల కాలంలో
భారత్ రికార్డు స్థాయిలో ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపింది. అంతకు
ముందు ఎన్నడూ చూడని పొడవైన, వెడల్పు అయిన రహదారులను కూడా రికార్డు
సమయంలో నిర్మించింది. ఈశాన్యంలో మాత్రమే గాక, జమ్ముకశ్మీర్లో కూడా
ప్రభుత్వంపై నమ్మకం పెరిగింది. దేశంలో ఉన్న ఎన్నో పాత వివాదాలను శాంతి,
సామరస్యాలతో ప్రభుత్వం పరిష్కరించింది. బాహ్య ప్రపంచపు ఒత్తిడులకు నూతన
భారతం తలొగ్గకుండా, దేశ భద్రత విషయాల్లో రాజీ పడకుండా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం
వ్యవహరిస్తోంది.
కరోనా మహమ్మారి కాలంలో పేదలకు ఆహారాన్ని సరఫరా చేయడం లేదా పలు
సౌకర్యాలను అందించడం ద్వారా.. ప్రభుత్వ తన పని విధానాల్లో సేవా స్ఫూర్తే
ప్రధానమైనదిగా వ్యవహరిస్తోంది. మొట్ట మొదటిసారి, దేశ అభివృద్ధి పథంలో
ప్రజలు కూడా భాగస్వామ్యమై, పాలుపంచుకున్నారు. పేదవారు, అట్ట డుగు
ప్రజలు, దళితులు కూడా తమ గొంతుకలను వినిపించారు. ఈ ఏడేళ్ల కాలంలో,
పేద ప్రజలు, రైతులు, అట్ట డుగు వారిని కూడా అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకొచ్చి, వారి
జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చింది. అదేవిధంగా భారత్ను మరింత బలమైన
దేశంగా నిర్మించింది. గత ఏడేళ్లలో భారత్విజయవంతమైన పయనం ఇదే...
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సులభతర వ్యాపార నిర్వహణ

01
పరిశ్రమ అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుముక. దేశంలో
స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణాన్ని కొలవడానికి
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్(సులభతర
వ్యాపార నిర్వహణ) కీలకమైన సాధకంగా
ఉంది. సమగ్రమైన, సంశ్లిష్టమైన సంస్కరణలను
చేపట్టడానికి ప్రభుత్వం చూపిన నిబద్ధత వల్ల అన్ని
విషయాల్లో మెరుగుదల కనిపించింది.

ప్రపంచబ్యాంకు సులభతర వ్యాపార నిర్వహణ
సూచికలో 2018లో భారత్ ర్యాంకు 77 ఉంటే,
2020 నాటికి 14 స్థానాలు పెరిగి 63కి చేరుకుంది.

మధ్యతరగతి ప్రజలపై దృష్టి

అవినీతికి అడ్డుకట్ట

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో,
అవినీతి అనే జబ్బు నుంచి భారత్విముక్తి
పొందింది. ప్రభుత్వ వస్తువుల, ఉత్పత్తుల
వివరాల సేకరణ కోసం జిఇఎం పోరల్్ట ,
డి.బి.టి ద్వారా ఖాతాల్లోకి ప్రత్యక్షంగా
నగదు బదిలీలు, లోక్పాల్ వంటి సంస్థ
ఏర్పాటు వంటి కార్యక్రమాలు అవినీతికి
అడ్డు కట్ట వేసేందుకు సాయపడ్డా యి. బినామి
లావాదేవీలను నిర్మూలించేందుకు ఒక చట్టాన్ని
కూడా రూపొందించారు. నల్లధనాన్ని గుర్తించేందుకు
చర్యలు కూడా తీసుకుంది. నిజాయితీపరులైన
పన్ను చెల్లింపుదారుల కోసం అధికారులను కలిసే
అవసరం లేకుండా ఆదాయపన్ను మదింపు (ఫేస్లెస్
అసెస్మెంట్) అనే సౌకర్యాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టింది.
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శక్తివంతమైన, అభిలాషలు కలిగి ఉండే మధ్య తరగతి
ప్రజలే దేశ వృద్ధిని నడిపిస్తారు. వీరి ఆకాంక్షలను
నెరవేర్చినప్పుడే, దేశాభివృద్ధి సాధిస్తుంది. వారికి
సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు, ప్రధాన
మంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఇళ్ల రుణాలపై
రూ. 2.67 లక్షల వరకు రాయితీని ప్రభుత్వం
అందిస్తోంది. అదేవిధంగా టైర్ 2 నగరాల్లో
మెట్రో, ఆర్ఆర్టిఎస్సౌకర్యం, మెట్రో–నియో,
మెట్రో లైట్ సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రజా బస్సు
రవాణా సేవలను పెంచేందుకు బడ్జెట్2021–22లో
రూ.18 వేల కోట్లను కేటాయించింది. ఒక ప్రాంతం
నుంచి మరో ప్రాంతానికి తేలికగా ప్రయాణించగలిగితే
ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. ఇళ్ల
కొనుగోలుదారుల హక్కులను పరిరక్షించేందుకు రెరా
చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.
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అభివృద్ధి కోసం మౌలిక
సదుపాయాలు

సులభతరమైన జీవనం

నూతన
భారతంలో
అభివృద్ధిని పెంపొందించేందుకు రైల్వే,
రహదారులు, జాతీయరహదారులు, ఇంటర్నెట్
అనుసంధానాలలో సరికొత్త మౌలిక
సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసింది. ప్రధాన మంత్రి
నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వం కింద, భారత్
అభివృద్ధి కోసం మౌలిక సదుపాయాల్లో
ప్రాథమిక మార్పులను కలిగి
ఉంది.

n
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ఆరోగ్యం..

అందరికీ ఆరోగ్యం అనే హామీని నెరవేర్చేందుకు ప్రభుత్వం
చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలను తీసుకుంది. బడ్జెట్ 2021–22లో
వైద్య రంగానికి కేటాయింపులను 137 శాతం పెంచి
రూ.2,23,846 కోట్ల ను కేటాయించింది. దీనిలో కోవిడ్–19
టీకాల కోసం కేటాయించిన రూ.35 వేల కోట్లు
కూడా ఉన్నాయి. జాతీయ డిజిటల్ ఆరోగ్య మిషన్తో
పాటు, బ్లా క్ నుంచి నగర స్థాయి వరకు సరికొత్తగా
వైద్య సదుపాయాలను అందించడానికి, బలోపేతం
చేయడానికి పలు రకాల చర్యలు చేపట్టింది.
ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన కింద సుమారు 50 కోట్ల మంది
పేదలకు ఉచితంగా రూ.5 లక్షల వరకు వైద్య చికిత్సలు
అందిస్తుంది. సుమారు 7,752 జన్ఔషధి కేంద్రాల ద్వారా 90
శాతం వరకు చౌకైన ఔషధాలను రోగులకు అందుబాటులోకి
తెచ్చింది. టీబీ ముక్త్ భారత్ అభియాన్, మిషన్ ఇంద్రధనుష్,
మాతృత్వ వందన యోజన వంటి పథకాల ద్వారా వైద్య
రంగానికి సరికొత్త ఉత్తేజాన్ని అందించింది.

04

07
దేశానికే తొలి ప్రాధాన్యం

ప్రధాన
మంత్రి ఉజ్వల
యోజన, జన్ధన్ యోజన, జీవన్
బీమా, జల్జీవన్ మిషన్, అందరికీ ఇళ్లు , ఇళ్ల
కోసం రుణ మాఫీ, ప్రధాన మంత్రి గ్రామీణ్ డిజిటల్
సాక్షరత అభియాన్, విద్యుత్, రహదారుల కోసం
నిబంధనలు వంటి విధానాలు ప్రజల జీవన
ప్రమాణాలను సులభతరం చేస్తున్నాయి.

యువతకు అవకాశాలు

మహిళా శక్తి

స్టాండప్ ఇండియా, సుకన్య సమృద్ధి, త్రిపుల్ తలాక్ను నిషేధించడం, బేటి
బచావో, బేటి పఢావో, సహాయక పునరుత్పత్తి సాంకేతికత, 24 వారాల వరకు
ఎంటిపిని (గర్భస్రావం కోసం గర్భదారణ పరిమితిని) పెంచడం, విద్య, శాస్త్ర,
రాజకీయ, వ్యాపార, క్రీడా వంటి ప్రతి రంగంలో మహిళలకు సాధికారికత
కల్పించడంవంటి కార్యక్రమాలను ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఉజ్వల పథకం కింద
8 కోట్ల మంది మహిళలకు ఎల్పిజి కనెక్షన్లు ఇవ్వబడ్డా యి. అన్ని విషయాలకు
ఒకే దగ్గర పరిష్కారం అందించడం కోసం వన్స్టా ప్ సెంటర్లను ఏర్పాటు
చేసింది.
ప్రసూతి సెలవులను 12 వారాల నుంచి 26 వారాలకు పెంచింది. నారి
పోర్టల్ను ఆవిష్కరించింది. మహిళలపై దాడులు చేసే వారికి కోసం జాతీయ
డేటా బేస్ను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో గర్భస్రావ పరిమితిని 24
వారాల వరకు పెంచింది. మహిళలపై జరుగుతున్న దాడులను అరికట్ట డానికి
ప్రభుత్వం కఠిన శిక్షలను విధిస్తోంది. 12 ఏళ్ల లోపు బాలికలను అత్యాచారం
చేస్తే మరణ శిక్ష విధించడం, అత్యాచార కేసుల విచారణను వేగంగా 2 నెలల
లోపు పూర్తిచేయడం వంటి కఠిన చర్యలను తీసుకుంది.

విదేశీ
విధానం లేదా
దేశ భద్రత ఏదైనప్పటికీ, ప్రధాన
మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎల్లప్పుడూ దేశానికే
తొలి ప్రాధాన్యం అనే విధానాన్ని నమ్మారు.
ఉగ్రవాదం పట్ల కనికరం లేని విధానాన్ని(జీరో
టోలరెన్స్) తీసుకురావడం, ఆర్టికల్ 370ను రద్దు
చేయడం, ఒకే దేశం ఒకే చట్టం అనే విధానాన్ని
వాస్తవ రూపంలోకి తీసుకురావడం వంటి
చర్యలను తీసుకున్నారు.
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దేశానికి అతిపెద్ద మూలధనం ఏదంటే అది యువత. వీరి కోసం కేంద్ర
ప్రభుత్వం కొత్త జాతీయ విద్యా విధానం 2020, ఉన్నత విద్యలో
బహుళ డిగ్రీలతో పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడం, నైపుణ్యాల భారతం
– ‘స్కిల్, రీస్కిల్, అప్స్కిల్’, ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన,
పిఎం–యువ యోజన, అంకుర భారతం వంటి వాటి ద్వారా వారికి
పలు అవకాశాలను అందిస్తోంది.

శాతం

జనాభా దేశంలో 35 ఏళ్ల కంటే
తక్కువ వయసున్నవారు

న్యూ ఇండియా సమాచార్

జూన్ 16-30, 2021

37

దేశ సేవలో ఏడేళ్లు
పేద ప్రజల వద్ద కే అభివృద్ధి
నిజమైన అభివృద్ధి ఏమిటంటే పేదలలో అత్యంత
పేదవారికి ప్రయోజనాలు చేరుకోవడమే. దీని
కోసం, కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వధార్ గృహాలు,
గిరిజన ప్రాంత ప్రజలకు సౌకర్యాలు
అందించడం, కోవిడ్–19
కాలంలో 80 కోట్ల మంది
పేదవారికి ఉచిత ఆహార
ధాన్యాల సరఫరా, అదేవిధంగా
8 కోట్ల మంది వలస కూలీలకు ప్రధాన మంత్రి
గరీబ్ కల్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ ద్వారా
సాయం వంటి సౌకర్యాలను అందించింది. ఒకే
దేశం, ఒకే రేషన్ కార్డు ద్వారా దేశంలో ఏ
ప్రాంతం నుంచైనా లబ్దిదారులు వారి
ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. పిఎం–స్వానిధి
పథకం కింద వీధి వర్తకులకు రూ.10,000
వరకు మూలధన రుణాన్ని ప్రభుత్వం
అందజేస్తోంది.
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ఆర్థిక వృద్ధి లో గణనీయ మార్పు
భారత్ను 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలని
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యంగా పెట్టు కున్నారు. ఈ
లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం, ఒకే దేశం–ఒకే పన్నును
ప్రవేశపెట్టింది. తయారీని ప్రోత్సహించడం కోసం కేంద్ర
ప్రభుత్వం 13 రంగాలకు పిఎల్ఐ పథకాన్ని
తీసుకొచ్చింది. తీవ్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ సంక్షోభం
నెలకొన్న సమయంలో, మొట్ట మొదటిసారి ప్రభుత్వం
కుటీర, చిన్న, మధ్య తరహా సంస్థలకు రూ. 6 లక్షల
కోట్ల కు పైగా సహకారాన్ని పెంచింది. కోవిడ్-19
కాలంలో, ఆర్థిక వ్యవస్థ సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు జీడీపీకి 15
శాతం సమానమైన ఆర్థిక ప్యాకేజీని అందించి ప్రభుత్వం
ఆర్థిక వ్యవస్థకు మద్దతుగా నిలిచింది. ఫలితంగా కరోనా
ఉన్న తొలి త్రైమాసికంలో -23.9 శాతానికి పడిపోయిన
జీడీపీ వృద్ధి రేటు తిరిగి వెంటనే కోలుకుంది. మూడో
త్రైమాసికానికి వచ్చేసరికి సానుకూలమైన వృద్ధి రేటు
నమోదైంది. ఎఫ్డీఐలు అన్ని సమయాల్లో కెల్లా అత్యధికంగా
నమోదవడంతో, ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా సరికొత్త ఉత్తేజంతో
ఆత్మనిర్భర్ భారత్దిశగా పయనిస్తోంది.

సంతోషకరమైన రైతులతోనే,
సమృద్ధ భారత్ సాధ్యం
ఉత్పత్తి ఖర్చులో ఒకటిన్నర రెట్లు ఎంఎస్పి
(కనీస మద్దతు ధర)ను పెంచడమైనా లేదా
2022 నాటికి రైతుల ఆదాయాన్ని రెండింతలు
చేయాలనే లక్ష్యమైనా లేదా పిఎం
కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద పదేళ్లలో
రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా రూ.7 లక్షల
కోట్ల ను బదిలీ చేయడమైనా, అన్నీ
కూడా రైతుల సంక్షేమం విషయంలో
ప్రభుత్వానికి ఉన్న సంకల్పాన్ని సూచిస్తున్నాయి.
మత్స్య, పశుపోషణ, పాడి కోసం ప్రత్యేక
మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేసింది.
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత మత్స్య సంపద
కోసం అతిపెద్ద పథకం ప్రధాన మంత్రి మత్స్య
సంపద యోజనను కేంద్రం ఆవిష్కరించింది.
పాల ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు శ్వేత విప్లవాన్ని
ప్రోత్సహించింది.

12

13

ఈశాన్య భారత
అభివృద్ధి కి ప్రాధాన్యం

అపూర్వమైన
అభివృద్ధి మూలంగా
సాంస్కృతిక పరంగా గొప్ప, విభిన్న
వాతావరణాన్ని కలిగిన ఈశాన్య భారతంలో
అనూహ్యమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. బోగిబీల్
వంతెన నిర్మాణం, రహదారుల సదుపాయాల
అభివృద్ధి, బోడో ఒప్పందంపై సంతకం, శరణార్థుల
సంక్షోభం కోసంబ్రూ (రియాంగ్) పరిష్కార
ఒప్పందం, ఎన్ఎల్ఎఫ్టి (త్రిపుర) ఒప్పందం
ఈశాన్యంలో సానుకూలమైన మార్పును
తీసుకొచ్చాయి.
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సామాజిక
సాధికారిత
సామాజిక
న్యాయం, సాధికారిత కోసం
కట్టు బడి ఉండటం, కేంద్ర ప్రభుత్వ చేపడుతున్న
పరివర్తన విధానాలకు కేంద్రంగా ఉంది. దీని కోసం తీసుకునే
కార్యక్రమాల్లో, మహిళలకు, అట్ట డగు వర్గా లకు, ఎస్సి,ఎస్టి
విద్యార్థులకు, వెనుకబడిన తరగతులకు ఆర్థిక సాయం అందించడం,
మైనార్టీల అభివృద్ధికి సమాన అవకాశాలు కల్పించడం,
దివ్యాంగులకు సానుకూలమైన వాతావరణం, అసంఘటిత వర్గా ల
కార్మికులకు మూలధన మద్దతు, ట్రాన్స్జెండర్ల హక్కులను
కాపాడేందుకు కృషి వంటివి ఉన్నాయి.
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ఆర్థికాభివృద్ధి ని ప్రోత్సహిస్తోన్న
గణాంకాల డేటా

ప్రజా సంక్షేమం, అభివృద్ధి పథకాలపై నిర్ణయాలు తీసుకోవడం నుంచి విధానపర నిర్ణయాల వరకు పరిపాలనలో
ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని స్పృశించే గణాంకాల డేటా మన రోజువారీ జీవితంలో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తోంది.
గణాంకాల డేటాను పరిశోధనల కోసం కూడా వాడతారు, ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రోత్సహం కల్గిస్తుంది. దేశం
15వ జాతీయ గణాంకాల దినోత్సవాన్ని జూన్ 29న జరుపుకుంటోంది. డేటా సేకరణలో భాగమైన పలు
విషయాలను పరిశోధకులు అన్వేషించడం నిజంగా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. డేటా సేకరణ సమయంలో
పరిశోధకులు ఎన్నోసార్లు పలు ఇబ్బందులను కూడా అధిగమిస్తుంటారు.

గ

ణాంకాలు తప్పనిసరిగా ఒక స్పష్ట మైన లక్ష్యాన్ని
కలిగి ఉండాలి, దీనిలో ఒకటి శాస్త్రీయ అభివృద్ధి
అయినా, మరొకటి ప్రజా సంక్షేమం, దేశాభివృద్ధి
అయినా ఉండాలి”అని భారతదేశ గణాంకాల పితామహుడు పి సి
మహలనోబిస్ చెప్పారు.
మానవ ప్రయత్నంతో ముడిపడి ఉన్న ఏ రంగానికి అయినా
ఉపయోగించుకోగలిగే కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞా నంగా గణాంకాలను
ఆయన అభివర్ణించారు. అయితే ఉద్దేశ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని

డేటాను ప్రణాళికబద్ధంగా సేకరించాలని సూచించారు. గణాంకాల
రంగంలో మహలనోబిస్ చేపట్టిన మార్గదర్శక పాత్ర దేశం పెద్ద
ఎత్తున చేపట్టే సర్వేల్లోకనిపిస్తోంది.
ఏ ప్రాంతానికి శీతల గిడ్డంగులు లేదా ప్రజారోగ్య విధానం లేదా
ప్రజలకు ప్రాథమిక సదుపాయాలు కావాలని విధానకర్తలు ఎలా
నిర్ణయిస్తారు? అంటే తెలియని వారికి అది పూర్తిగా ఆశ్చర్యమే.
కానీ, సమాధానం ఏమిటంటే, అధ్యయనాలు, డేటా, ఫీడ్బ్యాక్ల
ఆధారంగానే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వీటితో
న్యూ ఇండియా సమాచార్
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జనాభాకు కావాల్సిన తక్షణ స్థానిక అవసరాలేమిటో తేలికగా అర్థం
చేసుకోవచ్చు.
జాతీయ గణాంకాల కార్యాలయం, గణాంకాలు, కార్యక్రమాల
అమలు మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఒఎస్పిఐ)లు దేశవ్యాప్తంగా
గణనీయమైన నెట్వర్క్ కలిగి ఉన్నాయి. ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా ప్రజా
సంక్షేమానికి సంబంధించిన సమస్యలను విధానకర్తలు పరిష్కరించేలా
సాయపడుతున్నాయి. పరిపాలన, ఆర్థిక వ్యవస్థలోని పలు విభాగాల్లో...
పరిశ్రమ, మార్కెట్ నుంచి ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు విద్య, వైద్యం,
పోషకాహారం, పట్ట ణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల మధ్య ఆర్థిక అంతరాన్ని
అంతం చేసే వరకు డేటా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. సరియైన డేటా
సమతుల్య అభివృద్ధిలో సాయం చేస్తుంది.
ఎప్పటికప్పుడు, ప్రభుత్వం వ్యవసాయం, వినియోగదారుల ధరల
సూచిక, ఉత్పత్తి, ద్రవ్యోల్బణం, వైద్యం వంటి వాటిపై అధ్యయనాలను
నిర్వహిస్తుంది. దీని కోసం ఎంఒఎస్పిఐ డేటాను సేకరిస్తుంది. భారత
గణాంకాల వ్యవస్థలో పెద్ద మొత్తంలో శాంపుల్ సర్వేలు నిర్వహించిన
చరిత్ర జాతీయ గణాంకాల కార్యాలయం (ఎన్ఎస్ఒ)కి ఉంది.
భారత్లో విధానాలను రూపకల్పన చేసేందుకు కీలకమైన డేటా కోసం
ఎన్ఎస్ఒ పలు సామాజిక–ఆర్థిక అంశాలపై ఇప్పటి వరకు 78 సార్లు
పెద్ద మొత్తంలో శాంపుల్ సర్వే చేపట్టింది.
ప్రత్యేక తనిఖీలు, పర్యవేక్షణ, ప్రాథమిక క్షేత్ర స్థాయి కార్మికుల
పనిని పర్యవేక్షించడం, మదింపు చేయడం, క్షేత్ర స్థాయిలోని
అధికారులుకు శిక్షణ ఇవ్వడం వంటి వాటి ద్వారా శాంపుల్ సర్వే
నాణ్యత విషయంలో ఎన్ఎస్ఒ భరోసా కల్పిస్తోంది.

మహలనోబిస్ జయంతిని పురస్కరించుకుని,
ఆయన స్మారకార్థంగా జూన్ 29ను జాతీయ
గణాంకాల దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తున్నారు
2007 నుంచి ప్రతి ఏడాది, ప్రముఖ గణాంక వేత్త
ప్రశాంత చంద్ర మహలనోబిస్ జయంతిని జాతీయ
గణాంకాల దినోత్సవంగా చేపడుతున్నారు.
l

l

మహలనోబిస్ జూన్ 29, 1893లో కోల్కతాలో
జన్మించారు. కోల్కతాలోని ప్రెసిడెన్స్ కాలేజీ
నుంచి ఆయన భౌతిక శాస్త్రంలో డిగ్రీని
పొందారు. ఆ తర్వాత ఉన్నత విద్య కోసం
లండన్వెళ్లారు.

పెద్ద మొత్తంలో శాంపుల్ సర్వేలు
చేయడం కోసం సాంకేతికతలను అభివృద్ధి
చేయడంలో ఈయన చాలా ప్రసిద్ధి. ఈ సాంకేతికత
ద్వారా అత్యధిక జనాభాపై రాండమ్ శాంపుల్ ద్వారా సర్వే
నిర్వహించేవారు.
l

l ఈ డేటా ఆధారంగానే పలు పథకాలను, విధానాలను

రూపొందించేవారు. ఈ కొత్త విధానాన్ని 1937లో బెంగాల్లో
జనపనారకు అమలు చేసి, రాండమ్ శాంపుల్ ద్వారా ఎన్ని
ఎకరాలలో, ఎంత పంట ఉత్పత్తి చేశారో అంచనావేశారు.

పి.సి మహలనోబిస్ : భారత గణాంకాల పితామహుడు

భారత్లో ప్రజా సంక్షేమానికి చెందిన పలు విభాగాల్లో గణాంకాలకు
ప్రాముఖ్యత కల్పించేందుకు ప్రొఫెసర్ ప్రశాంత చంద్ర మహలనోబిస్
చేసిన ప్రయత్నాలు ఎప్పటికీ ఉత్తమమైనవిగా నిలిచిపోతాయి. ప్రొఫెసర్
మహలనోబిస్ తన మేధస్సును ఉపయోగించి ఆధునిక అధికారిక
గణాంకాల వ్యవస్థలో అప్లయిడ్ పరిశోధనను భాగం చేశారు. ప్రతి
ఏడాది ఆయన జయంతి సందర్భంగా జూన్ 29ను జాతీయ గణాంకాల
దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తారు. భారత పౌరులకు ముఖ్యంగా యువతకు
సామాజిక-ఆర్థిక విధానాల రూపకల్పనలో గణాంకాల పాత్రను
తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా ఈ దినోత్సవాన్ని జరుపుతున్నారు.
విద్య, వైద్య, గృహ, మౌలిక సదుపాయల ప్రాజెక్టులను కలుపుకుని ఏ
ప్రజా సంక్షేమ పథకం ఆవిష్కరించాలన్నా, ముందస్తుగా ఎంఒఎస్పిఐ
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ద్వారా అధ్యయనం నిర్వహించి పలు రకాల డేటాను సేకరించి ప్రభుత్వం
విశ్లేషిస్తోంది. డేటా సేకరణలో గణాంకాల బృంద సభ్యులు కీలక పాత్ర
పోషిస్తారు. వీరిని ‘డేటా యోధులుగా’ పిలుస్తారు.
సామాజిక–ఆర్థిక ప్రణాళిక, విధానాల రూపకల్పనలో డేటా
గణనీయమైన పాత్ర పోషిస్తోంది. నమ్మకమైన డేటా లభ్యత ఎంతో
ముఖ్యమైనది, తప్పుడు డేటా సేకరించి దాన్ని ఉపయోగిస్తే, ఫలితాలు
తప్పుదోవ పడతాయి, తప్పుడు విధానాల చిక్కులు తెలియకుండానే
సుదీర్ఘకాలం పాటు వెంటాడుతాయి.
దీని కోసం క్షేత్ర స్థాయి అధికారులకు స్థానిక భాషలలో ఇచ్చే శిక్షణలు
విస్తృతంగా ఇవ్వాలి. అప్పుడైతేనే డేటా సేకరించేటప్పుడు అవసరమైన

గణాంకాల సేకరణ అనేది నిరంతర ప్రక్రియ...

అంతకుముందు విధానం ప్రకారం ఈ సర్వేలకు పదేళ్లకాలం పట్టేది,
అవేమిటంటే..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

వినియోగదారుల వ్యయం, ఉపాధి, నిరుద్యోగం – రెండుసార్లు
సామాజిక వినియోగం (విద్య, వైద్యం మొదలైనవి) – రెండుసార్లు
అసంఘటిత తయారీ – రెండుసార్లు
అసంఘటిత సేవలు – రెండుసార్లు
భూమి, పశుగణం – ఒకసారి
ఓపెన్ రౌండ్ – ఒకసారి
ప్రత్యేక సర్వేలు
వార్షిక వినియోగదారుల వ్యయ, ఉపాధి, నిరుద్యోగ సర్వేలు

కొత్త, వినూత్న విధానం

ప్రస్తుతం, అత్యధిక ఫ్రీక్వెన్సీ డేటాను ఉత్పత్తి చేయడం కోసం ఎన్ఎస్ఒ వార్షిక సర్వేలను చేయడం ప్రారంభించింది. దీనిని దృష్టిలో
ఉంచుకునే, ఎన్ఎస్ఎస్ఒ ఏప్రిల్ 2017 నుంచి కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ (సిఎపిఐ) అనే విధానాలపై
నియమితకాల కార్మిక శక్తి సర్వే(పిరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే, పిఎల్ఎఫ్ఎస్)ను నిర్వహిస్తోంది. క్షేత్ర స్థాయిలోని సమాచారాన్ని నిక్షిప్తం
చేయడం కోసం సంప్రదాయంగా వాడే కాగితపు షెడ్యూళ్లను ఇది భర్తీ చేస్తుంది. అంతేకాక, ఎన్ఎస్ఒ కొత్త కార్యక్రమాల్లో భాగంగా
చట్ట బద్ధం కాని రంగాలకు చెందిన సంస్థల వార్షిక సర్వేలు (ఎఎస్యుఎస్ఇ), సమయ వినియోగ సర్వే(టియుఎస్), సేవా రంగంపై
వార్షిక సర్వేలను చేపడుతోంది. డేటా సేకరణకు, ఫలితాల ప్రచురణకు మధ్యనున్న సమయ అంతరాన్ని తగ్గించేందుకు కొత్త సాంకేతికత
విధానాలను ఎన్ఎస్ఒ ప్రవేశపెట్టింది. జిఎస్ఎస్ను ఆవిష్కరణ ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది.
విధానాలను సరిగ్గా అమలు చేయగలుగుతారు. డేటా సేకరణలో
క్షేత్ర స్థాయి అధికారుల పనితీరును పర్యవేక్షిస్తూ, నాణ్యమైన డేటాను
పొందడం కోసం సీనియర్ అధికారులు డేటాను పర్యవేక్షించే తనిఖీ చేసే
వ్యవస్థ కూడా ఉంది.

డేటా సేకరణ – చాలా పెద్ద పని

డేటా సేకరణ అనేది చాలా కష్ట మైన పని. ఒక వ్యక్తి భాగమయ్యే ఈ
పనిలో చాలా సార్లు వాతావరణాలు సానుకూలించకపోవడం, సర్వే
కోసం వెళ్లాల్సిన స్థలాలు సరిగ్గా ఉండకపోవడం, సర్వేలో పాల్గొనే
వారు సహకరించకపోవడం వంటివన్నీ సవాళ్లు గా నిలుస్తున్నాయి.
ప్రజల విశ్వాసం పొందిన తర్వాతనే డేటా సేకరణ కోసం గిరిజన
ప్రాంతాలలో సదూర గ్రామాలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. డేటా సేకరణలో
పాల్గొన ఒక వ్యక్తి తన అనుభవాన్ని వివరించారు. ఆయన మాటల్లోనే,
“నేను అండమాన్ నికోబార్లో ఉన్నప్పుడు సర్వేల కోసం చిన్న చిన్న
ద్వీపాలకు మేము వెళ్లాల్సి రావడం నాకు ఇంకా గుర్తుంది. ఆ ప్రాంతాల్లో

సర్వేలు నిర్వహించడం చాలా సవాలుతో కూడుకున్న వ్యవహారం.
మొదట మేము నౌకల్లో ఒక ప్రాంతం వరకు చేరుకోవాలి. ఆ తర్వాత
అక్కడి నుంచి చిన్న పడవ ఎక్కాలి, అది మమ్మల్ని చిన్న ద్వీపాలకు
తీసుకొని వెళ్లేది. డేటా సేకరించడం కోసం కొన్ని రోజుల పాటు సదూర
ప్రాంతాల్లోనే మేము ఉండేవాళ్లం. చాలా సార్లు డేటా యోధుల ప్రాణాలు
ప్రమాదంలో కూడా పడతాయి” అని తెలిపారు. చాలా సందర్భాల్లో
సర్వేలో పాల్గొనే వారి (రెస్పాడెంట్ల ) మొరటుతనాన్ని, మూర్ఖత్వపు
ప్రవర్తనను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. మరో డేటా యోధుడు తనకు ఎదురైన
అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, “చాలా సార్లు వ్యక్తులు తమ మూర్ఖత్వపు
ప్రవర్తనతోనే సమాచారం ఇస్తారు, కానీ ఆ సమయంలో మన విశ్వాసం
మనం కోల్పోకూడదు. ఎందుకంటే మనం సేకరించిన సమాచారం
పైనే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తించాలి, కష్టా లు
మన పనితీరుకు ఎక్కడా అవరోధంగా నిలువకూడదు”అని తెలిపారు.
ఆర్థిక సర్వేలలో డేటా యోధులు ఇచ్చే సమాచారం ఆర్థిక విధానాలు
రూపొందించేటప్పుడు ప్రభుత్వానికి మార్గ నిర్దేశం చేస్తుంది.
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జాతీయ ఉద్యమం

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

హూల్ దివస్: జూన్ 30

స్వాతంత్య్రం
కోసం మొదటి
గిరిజన ఉద్యమం
రెండు వందల సంవత్సరాలకు పైగా, బ్రిటిష్ పాలనలో
మగ్గిన మన దేశ స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ఎందరో
నాయకుల త్యాగాలు, వారు చిందించిన రక్తం,
పడిన కష్టాలూ ఉన్నాయి. వీరిలో కొంత మంది పేర్లు
సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడితే కొంత మంది పేర్లు
చరిత్ర పుటల్లో దాగుండి పోయాయి. అటువంటి వీర
గాథలు విన్నప్పుడు ప్రజలు అచ్చెరువొందక మానరు.

ప్ర

థమ స్వాతంత్య్ర పోరాటం 1857లో జరిగిందని
భావిస్తాము. అయితే, అంతకు రెండు సంవత్సరాల
ముందు జూన్ 30, 1855న మరో తిరుగుబాటు సంథాల్
తెగకు చెందిన గిరిజనులు జరిపినది వీరి గౌరవార్థం ఝార్ఖండ్లో ఈ
ఉద్యమం జరిగిన ప్రాంతాన్ని సంథాల్ పరగణాగా పిలుస్తారు. 1855లో
జరిగిన ఈ ఉద్యమానికి గుర్తుగా జూన్ 30ను ‘హూల్ దివస్’ గా
జరుపుకొంటారు. సంథాల్ భాషలో ‘హూల్’, అనగా ‘ఉద్యమం’ అని
అర్థం.
కార్ల్ మార్క్స్ వ్రాసిన గ్రంథం ‘నోట్స్ ఆన్ ఇండియన్ హిస్టరీ’లో,
భారతదే శ మొదటి ‘సంఘటిత విప్లవ/ఉద్యమం’గా సంథాల్
ఉద్యమాన్ని వర్ణించారు. అటువంటి ఉద్యమాన్ని మర్చిపోవడం ఎంత
మాత్రం భావ్యం కాదు.
స్వాతంత్య్ర అమృతోత్సవ వేళ ఈ సంథాల్ విప్లవం అందులో
హీరోలైన నలుగురు అన్నదమ్ములు సిద్ధో, కన్హూ , చాంద్, భైరవ్, వారి
ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు ఫూలో, జానోల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ గిరిజన
వీరులూ, మహిళలై ఫూలో, జానోలతో సహా ఎంతో మంది వీరులు ఈ
విప్లవంలో పాల్గొని ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అన్యాయాన్ని ప్రతిఘటిస్తూ
ప్రాణాలను లెక్కజేయకుండా, వీరు జరిపిన పోరాటం, బ్రిటిష్ వారిని
కుదిపివేసింది, అని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
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బ్రిటిష్ చరిత్రకారులు గుర్తించిన
సిద్ధో, కాన్
హూ , చాంద్, భర
ై వ్ల
వీర గాథలు

ఝా

ర్ఖండ్ ఖనిజాలు, అటవీ సంపద
పుష్కలంగా ఉన్న ప్రాంతం. 1855లో
ఈ ప్రాంతం బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీ
అధీనంలో ఉండేది. ఈ దట్టమైన అడవులో గిరిజనులు
నివసించేవారు. ఆ కాలంలో వ్యాపారమంతా barter
system. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈ ప్రాంతంలో
అడుగుపెట్టి పన్నులను డబ్బు రూపంలో వసూలు చేయడం
ప్రారంభించింది. అమాయకులైన గిరిజనులు షావుకార్ల
వద్ద డబ్బు అప్పు చేసి చెల్లిస్తుండేవారు. చెల్లించలేని
పక్షంలో వీరి భూములను లాక్కుని భూస్వాములకు
వేలంలో వాటిని అప్పగించేవారు. బ్రిటిష్ వారు సాగిస్తున్న
ఈ దోపిడీని, సిద్ధో, కాన్హూ , చాంద్, భైరవ్ అనే అన్నదమ్ములు
ఎదిరించారు. జూన్ 30, రాత్రి దాదాపు 60,000 మంది
గిరిజన యువకులు, విల్లు బాణాలు, కత్తులూ, కొడవళ్ళూ,
బరిసెలూ వంటి తమ సాంప్రదాయ ఆయుధాలతో, ‘పంఛ్
కధియా’ ప్రాంతంలో చేరారు.
బ్రిటిష్ వారిని

అక్కచెల్లెళ్ళు - ఫూలో జానో
సంథాల్ విప్లవంలో

పాలుపంచుకొన్న వీర

వనితలు ఫూలో, జానో అక్క
చెల్లెళ్ళు. ‘ఫూలో, జానో,
ఆమ్ దో తిర్ రే తల్రార్

రేమ్ సకిడా’ - అని సంథాల్
గీతంలో పంక్తి.

దీని అర్థం, ‘ఫూలో, జానో మీరు పోరాటానికి సిద్ధపడి
ఆయుధాలను ధరించారు’ అని. పాకూర్ వద్ద సంగ్రామ్పూర్
లోని బ్రిటిష్ కేంపుకు వెళ్ళి ఈ వీర వనితలు దాదాపు 21
మంది బ్రిటిష్ సైనికులను తమ గొడ్డళ్ళతో నరికి చంపారని
అంటారు. ఈ పోరాటంలో ఇద్దరూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
తమ అన్నలైన సిద్ధో, కాన్హు , చాంద్, భైరవ్లతో కలసి వీరు
బ్రిటిష్ వారికి ఎదురు నిలిచి పోరాడారు. అన్నల నాయకత్వం
తిరుగుబాటుకు ఊతమీయగా, ప్రజలలో ఈ తిరుగుబాటు
లక్ష్యాన్నీ, బ్రిటిష్ వారిని ఎదిరించవలసిన అవసరాన్నీ
ఎదిరించడమే వీరి ధ్యేయం. ఈ వార్త దావానలంలా వ్యాపించి,
ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద యుద్ధం జరిగింది ఝార్ఖండ్ లోని పాకూర్
డివిజన్ మాత్రమే గాక, బెంగాల్ లోని ముర్షిదాబాద్, పురూలియా
ప్రాంతాలకు కూడా యుద్ధం వ్యాపించింది. 1885 జులై 9న
చాంద్, భైరవ్ పోరాడుతూ కన్ను మూశారు. సిద్ధో, కాన్హూ జులై
26, రాత్రి యుద్ధ వ్యూహ్యాన్ని చర్చించడం కోసం తమ గ్రామానికి
రాగా, బ్రిటిష్ సైనికులు వీరిని దొంగదెబ్బ తీసి అరెస్టు చేశారు.
వీరిని బంధించి, గుర్రానికి కట్టి, పంచ్ కధియా ప్రాంతానికి
ఈడ్చుకెళ్ళి, చెట్టు కి ఉరి తీశారాని కథనం. సంథాల్ విప్లవాన్ని

వివరిస్తూ, ఈ అక్కచెల్లెళ్ళు ఇద్దరూ, తిరుగుబాటుకు
తోడ్పడ్డా రు. భోగ్ నాథ్ గ్రామం నుంచి ఈస్ట్ ఇండియా
కంపెనీ హెడ్ క్వార్టర్ అయిన కలకత్తా చేరడానికి ఎంతో
దోహదం చేశారు. సంథాల్ జానపద గేయాల్లో, గాథల్లో ఈ
ఇద్దరిని గురించీ ఇంకా స్మరించుకుంటూ ఉంటారు. ‘ఆమ్
దో లట్టూ బోద్యా ఖోల్హారే, బహదురీ, ఉడుకేడా’ - మీ
అన్నలను మించి వీరోచితంగా పోరాడారమ్మా మీరు - అని
పాడుకుంటూ ఉంటారు.

బ్రిటిష్ వారు నిర్దా క్షిణ్యంగా, అమానుషంగా అణిచివేసి,
20,000 మంది గిరిజనులను చంపేశారు. ‘మా పాలన
వస్తుంది, యుద్ధం చెయ్యండి, లేదా మరణించండీ’, ‘బ్రిటిష్
వారు - మా భూమిని వదిలి పోవాలి’, ‘ఈ పొలాలు మావి’, అని
నినాదాలు చేస్తూ ఎంతో మంది గిరిజనులు ప్రాణాలు విడిచారు.
ఈ గిరిజన వీరులను చంపి, సిగ్గు తో తలదించుకోని బ్రిటిష్
సైనికుడు లేడని ‘ఏనల్స్ ఆఫ్ రూరల్ బెంగాల్’ గ్రంథంలో
బ్రిటిష్ చరిత్రకారుడు విలియం విల్సన్ హంటర్ వ్రాశారు.
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మారుతున్న భారతం

సానుకూల దృక్పథం

కరోనా చీకటి సమయంలో మనసున్న
మనుషుల వల్ల చిగురిస్తు న్న ఆశలు

కరోనా మహమ్మారి కాలంలో చాలా మంది సామాన్య పౌరులు అందిస్తున్న స్వచ్ఛంద సేవలు స్ఫూర్తిదాయకంగా
నిలుస్తున్నాయి. అంగవైకల్యం ఉన్నప్పటికీ, సంత్ దేవ్ సింగ్ చౌహాన్ తన జీతంలో 30 శాతాన్ని పీఎం కేర్ ఫండ్ కు
విరాళంగా అందిస్తున్నారు. అలాగే, కర్నాటకలోని కలబురగికి చెందిన డాక్టర్ మల్హర్ రావు మల్లే కూడా నిరుపేద
రోగులకు కేవలం రూ.20 కే వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్నారు.

చౌహాన్ ఔదార్యానికి
వెల్లువెత్తిన ప్రశంసలు

గ

త
ఏడాది
కోవిడ్–19
మహమ్మారి దేశంలో బీభత్సం
సృష్టించినప్పుడు, 85 శాతం మేర
అంగవైకల్యంతో ఉన్న సంత్ దేవ్
సింగ్ చౌహాన్ దయా హృదయుడిగా
మారారు. కరోనా మహమ్మారి తొలి
దశలో, మార్చి 2020 నుంచి ఫిబ్రవరి 2021 వరకు ఏడాదిపాటు
తన జీతంలో 30 శాతాన్ని పిఎం కేర్ ఫండ్ కు విరాళంగా
ఇవ్వనున్నట్టు ప్రకటించారు. మళ్లీ కరోనా రెండో దశలో కేసులు
విపరీతంగా పెరుగుతుండటంతో, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి
మళ్లీ పిఎం కేర్ ఫండ్ కు విరాళం ఇవ్వడం ప్రారంభించారు.
న్యూఢిల్లీలోని అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞా న సంస్థ (ఎయిమ్స్)లో
గ్రూప్ ‘సి’ ఉద్యోగిగా చౌహన్ పని చేస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది
మార్చి వరకు పిఎం కేర్ ఫండ్ కి ఆయన విరాళం ఇవ్వనున్నట్టు
తెలిపారు. చౌహాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ మౌ జిల్లాలోని బహదుర్ పుర్
గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. కోవిడ్–19 వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న
పోరాటంలో ప్రభుత్వానికి పూర్తి మద్దతు ఇవ్వాలని, తమ వంతు
సాయం చేయాలని ఆయన ఇతరులకు కూడా పిలుపునిచ్చారు.
తాను చేస్తున్నఈ గొప్ప పనిపై స్పందించిన ఆయన, ‘‘నాది
చాలా సాధారణ జీవితం. తక్కువ డబ్బుతో కూడా నేను నా
ఖర్చులను సర్దుకోగలను. కోవిడ్–19 రోగులకు సేవ చేయాలనే
ఉద్దేశ్యంతో, నా దేశ సేవ బాధ్యతలను నిర్వర్తించేందుకు, నా
జీతంలో కొంత భాగాన్ని పిఎం కేర్ ఫండ్ కి నేను విరాళంగా
అందిస్తున్నాను” అని సంత్ దేవ్ సింగ్ చౌహాన్ తెలిపారు.
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పేద రోగులకు ఆపద్బాంధవుడిలా డెబ్భై
ఏళ్ల డాక్టర్ మల్హర్

శ్రీ

మద్భగవద్గీత నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన డాక్టర్ మల్హర్, ఔదార్యానికి
అసలు సిసలైన ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నారు. వైద్య ఖర్చులు
బాగా పెరిగినప్పటికీ, మల్హర్ తన రోగులకు కేవలం రూ. 20కే చికిత్స
అందిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఇతర డాక్టర్లు మాత్రం పెద్ద మొత్తంలో
కన్సల్టెన్సీ ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. 1974లో
ఎంబిబిఎస్ను పూర్తి చేసిన ఆయన వైద్య వృత్తిని ప్రారంభించారు. తన
కెరీర్ను ప్రారంభించినప్పటి నుంచి గత ఏడాది అక్టో బర్ వరకు కేవలం
రూ.3ను మాత్రమే కన్సల్టెన్సీ ఫీజుగా తీసుకునేవారు. ఆ తర్వాత గత
ఏడాదే ఈ ఫీజును రూ.10కు పెంచారు. అంతకుముందు మల్హర్
రోగులకు రోజంతా చికిత్స చేసేవారు. కానీ, వయసు పైబడటంతో, డెబ్భై
ఏళ్లు మించడంతో ఇప్పుడు కొన్ని గంటలు మాత్రమే రోగులకు చికిత్స
చేస్తున్నారు. తన 40 ఏళ్ల కెరీర్లో 142 రక్తదాన శిబిరాలను, 62 వైద్య
శిబిరాలను ఆయన నిర్వహించారు. అత్యధిక ఖర్చుతో కూడుకున్న
మెరుగైన వైద్య చికిత్సలు పేద ప్రజలకు అసలు అందుబాటులో ఉండటం
లేదు. కానీ, డాక్టర్ మల్హర్ తక్కువ ఫీజులతోనే వైద్య చికిత్సలను ప్రజలకు
అందిస్తూ వారి మన్ననలను పొందుతున్నారు.

మీడియా కార్నర్

పీఎంఓ ఇండియా

దేశ భవిష్యత్తుకు సహాయం:
కోవిడ్ వల్ల ఎంతో మంది పిల్లలు తమ
తల్లితండ్రులను కోల్పోయారు. వారికి ప్రభుత్వం
అన్ని విధాలా సహాయం అందిస్తుంది. PMCARES నిధి వీరి విద్యకూ, ఇతర అవసరాలకూ
సహాయం సమకూరుస్తుంది.

గడ్కరీ కార్యాలయం

మంత్రి చొరవ వల్ల కోవిడ్ తర్వాత
బ్లా క్ ఫంగస్ కు ‘ఆంఫోటెరిసిన్-బి
ఎమల్షన్’ ఇంజక్షన్ వార్ధాలోని జెనెటిక్
లైఫ్ సైన్సెస్ ఉత్పత్తి చేస్తోంది. దేశంలో
ఇంతకుముందు ఒక్క కంపెనీ మాత్రమే
దీనిని ఉత్పత్తి చేసేది.

రాజ్నాథ్ సింగ్

ప్రధాన మంత్రి నేతృత్వంలోని ఎన్డిఎ ఏడు
సంవత్సరాల పాలన పూర్తి అయింది. ఈ
ఏడు సంవత్సరాలలో దేశం ఎంతో అభివృద్ధి
చెందింది. పేదవారికి ఆర్థిక సాధికారత
కల్పిస్తుంది ప్రధాన మంత్రి నాయకత్వం.

ముక్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ

ఆగస్టు చివరి వారం నుంచి దేశంలో
లక్షలాది హస్తకళాకారులకు ఉపాధి
అవకాశాలు కల్పించే ‘హునార్ హాథ్’
ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేస్తాము. ‘అమృత్
మహోత్సవ్’ సందర్భంగా ‘స్వదేశీ,
స్వావలంబన్’ అంశంపై ఈ ప్రదర్శనలు
ఉంటాయి.

అమిత్షా

ప్రధాన మంత్రి నేతృత్వంలోని ఎన్డిఎ ఏడు
సంవత్సరాల పాలన పూర్తి అయింది. ఈ
ఏడు సంవత్సరాలలో దేశం ఎంతో అభివృద్ధి
చెందింది. పేదవారికి ఆర్థిక సాధికారత
కల్పిస్తుంది ప్రధాన మంత్రి నాయకత్వం.

ప్రహ్లాద్ జోషీ

ప్రధాన మంత్రి దేశంలో వ్యాపార
దక్షత పెరగాలని భావించేవారు.
వ్యాపారాన్ని సులభతరం చేయడానికి
ఆయన తీసుకువచ్చిన విధానాల వల్ల
కోవిడ్ సమయంలో కూడా లక్షల కోట్లు
పెట్టు బడులు వచ్చాయి.
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వందే
మాతరం

జాతీయ భావ మహర్షి

జననం: జూన్ 28, 1838
మరణం: ఏప్రిల్ 3, 1894

విప్లవ వీరులూ, స్వాతంత్య్ర పోరాట
యోధులే కాదు, అనేక మంది
సాహితీవేత్తలూ, రచయితలూ, కవులూ తమ
రచనల ద్వారా ప్రజలలో స్వాతంత్య్ర కాంక్ష
రగిల్చారు. బంకిమ్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ
వ్రాసిన ‘వందేమాతరం’ కాంగ్రెస్ సభల లో
పాడేవారు. నాయకులకూ, ప్రజలకూ ఈ
గీతం ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చేది. ఖుదీరామ్ బోస్,
భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్ వంటి విప్లవ
వీరులు ఉరితీయబడే ముందు ఈ గీతాన్నే
ఆలపించారు. బంకిమ్ చంద్ర
చటోపాధ్యాయను ‘జాతీయ భావ మహర్షి’గా
పిలుస్తారు. ఆయన 183వ జయంతి
సందర్భంగా ఆయనకు అంజలి ఘటిస్తోంది
దేశం.

వందే మాతరం
సుజలాం, సుఫలాం
మలయజ-శీతలాం,
సస్యశ్యామలాం, మాతరం,
వందే మాతరం
శుభ్ర జ్యోత్స్నా పులకిత యామినీ,
పుల్ల కుసుమితద్రుమదళ
శోభినీ,
సుహాసినీం, సుమధుర భాషిణీం
సుఖదాం, వరదాం, మాతరం,
వందే మాతరం,
వందే మాతరం
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వందే మాతరం గీతానికి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సంగీతం సమకూర్చారు. 1896 కాంగ్రెస్ సభ ఈ గీతాలాపనతో
ప్రారంభమైంది. ఈ గీతానికి ముగ్ధులైన మహాత్మా గాంధీ ‘‘కవి మాతృభూమిని వర్ణిస్తూ ఎన్నో విశేషణాలు వాడారు.
మాతృభూమి గురించి ఆయన వర్ణనలన్నింటినీ నిజం చేయడం ఇప్పుడు మనందరి బాధ్యత’’ అన్నారు.

