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ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਹਲ ʼਤੇ ਦਨੁੀਆ 2023 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਹਲ ʼਤੇ ਦਨੁੀਆ 2023 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ 

ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤ ਇਸ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰ�ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਥ ਪ�ਦਰਸ਼ਕ…ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰ�ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਥ ਪ�ਦਰਸ਼ਕ…

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਹਲ ʼਤੇ ਦਨੁੀਆ 2023 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ 

ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤ ਇਸ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰ�ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਥ ਪ�ਦਰਸ਼ਕ…

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ–2023ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ–2023ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ–2023

ਮੋਟਾ ਅਨਾਜਮੋਟਾ ਅਨਾਜਮੋਟਾ ਅਨਾਜ

ਸਿਮ�ੱਧ ਆਹਾਰਸਿਮ�ੱਧ ਆਹਾਰਸਿਮ�ੱਧ ਆਹਾਰ



ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੇ ਪਥ 'ਤੇ ਵਧਦਾ

ਨਵ� ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ 
ਆਧੁਿਨਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� ਹੇਠ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਰਪੂ ʼਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਰੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ 

ਪਿਹਚਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਸ�ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ� ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਕ�ਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਮ� ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕ�ਦਰੀ ਬਜਟ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ 2017–18 ਦੇ 

ਬਜਟ ਤ� ਬਦਲੀ।  ਸੰਨ 1924 ਿਵੱਚ ਰੇਲਵੇ ਿਵੱਤ ਨੂੰ ਆਮ ਿਵੱਤ ਤ� ਵੱਖ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਸੰਨ 2017 ਿਵੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ 

ਥਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਸੰਨ 1999 ਿਵੱਚ ਅਟਲ ਿਬਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ 

ਂਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ̓ ਚ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਸੰਨ 2019 ਿਵੱਚ ਬ�ੀਫਕੇਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ 

ਭਾਰਤੀ ‘ਵਹੀ ਖਾਤੇʼ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਚਿੁਣਆ, ਿਜਸ ਨੂੰ 2021 ਿਵੱਚ ਿਡਜੀਟਲ 

ʼਚ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬਜਟ 1860 ʼਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 

ʼਚ ਪਿਹਲਾ ਬਜਟ 26 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ 

ਸ਼ਨਮੁਖਮ ਚੇੱਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

–ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਸਾਡੀ ਹ�ਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ʼਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਡੰੂਘੇ 

ਂਕੋਣੇ ʼਚ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ 

ਉਥੇੱ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ 

ਦੀ ਉਸ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।



ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ:

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ

ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ

ਅਿਖਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਪਾਦਨ

ਸੁਿਮਤ ਕੁਮਾਰ (ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ),

ਜੈ ਪ�ਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ)

ਨਦੀਮ ਅਿਹਮਦ (ਉਰਦ)ੂ, 

ਪੌਲਮੀ ਰਕਿਸ਼ਤ (ਬੰਗਾਲੀ)

ਸੀਨੀਅਰ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ

ਰਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਰਾਜੀਵ ਭਾਰਗਵ

ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ

ਅਭੈ ਗੁਪਤਾ

ਿਫਰੋਜ਼ ਅਿਹਮਦ

ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ 

ਸਤਯ�ਦਰ ਪ�ਕਾਸ਼

ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ,
ਂਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਵੀ ਿਦੱਲੀ

ਂਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟ�ੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਫੇਜ਼–1, ਨਵੀ ਿਦੱਲੀ–110020 ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ: ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ – 278, ਕ�ਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਿਬਊਰੋ, ਸੂਚਨਾ ਭਵਨ, 
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ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਿਨਆਂ ਉਤੇੱ…

ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ…

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ 2023 ਮਾਣਮੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੀ–20 ਦੀ 

ਪ�ਧਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੰਬੁਕਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਪਿਹਲ ʼਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਮਨਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ…   
ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰ  

ਸਸ਼ਕਤ ਯੁਵਾ – ਿਵਕਿਸਤ ਭਾਰਤ
ਸੁਆਮੀ ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਯੁਵਾ ਿਦਵਸʼ ʼਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ   

74ਵ� ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਵਸ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ
ਕਰਤਵਯ ਪਥ ʼਤੇ  ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ    23–26

ਜਨ-ਜਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਲ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦੇ 

ਸਮਾਧਾਨ ਵੱਲ ਵਧ ਿਰਹਾ ਭਾਰਤ 

ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ�  ਹੈ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ʼਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ    30–31

ਕ�ਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਭੀਮ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਪੋ�ਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ 

ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨਗੀ    

ਂ108ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਿਵਿਗਆਨ ʼਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਦ� ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ
ਂਵੀ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਭੂਤਪੂਰਵ      

ਪੀਐਮੱ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਿਮਸ਼ਨ: ਤਾਿਕ 

ਿਬਮਾਰੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਜਾਂਚ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਪੀਐਮੱ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤ ਵਰ�ੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ   

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਮੰਚ    38–39

ਂਨਦੀ ਜਲਮਾਰਗ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਲੰਬੇ ਿਰਵਰ ਕਰਜ਼ੂ ਗੰਗਾ ਿਵਲਾਸ ਨੂੰ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 

ਿਦਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ    40–41

ਆਤਮਿਨਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ�ੇ, 15 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਟ�ੇਨਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ    42–43

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ: ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਡੇ

ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਬਚਾਈ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 48

ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਤੂʼ

ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਸਵਦੇਸ਼ 

17ਵ� ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਯ ਿਦਵਸ 

ਸੰਮੇਲਨ ʼਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ 

ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ   

ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ 

ਹਰੇਕ ਪਲ, ਹਰੇਕ ਕਣ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੀਵਾਿਨਆਂ ਨੇ ਮਾਂ 

ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅੰਗ�ੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤ� 

ਮੁਕਤੀ ਿਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 

ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮ� 

ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਕਣ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਸਮਰਿਪਤ

13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ʼਚ ਉਪਲਬਧ ‘ਿਨਊ 

ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰʼ ਨੂੰ 

ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ:

‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰʼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 

ਅੰਕ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ:

‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰʼ ਬਾਰੇ 

ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਫਾਲੋ 

ਕਰੋ:- @NISPIBIndia
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ਸਾਦਰ ਨਮਸਕਾਰ।

ਕੋਿਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ 

ਹੀ, ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਭੋਜਨ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਪ�ਥਵੀ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਭਾਵ 

ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਆਲਮੀ ਅੰਦੋਲਨ 

ਂਇੱਕ ਅਿਹਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ 

ਸੋਕਾ-ਰੋਧਕ ਹਨ।

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ 

ਫਸਲਾਂ ਿਵੱਚ� ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ 

,ਲੇਿਕਨ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਲੇਟ ਿਵੱਚ� ਅਲੋਪ ਹੋਣ 

ਲਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ,ਸਮ� ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਿਕ ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ 

ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ� 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ 

ਉਤਪਾਦਨ, ਬਲਿਕ ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਿਮਲਟਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਿਵਿਵਧਤਾ ਨੂੰ 

ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 ਿਵੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਵਰ�ਾ ਵਜ� ਮਨਾਇਆ 

ਸੀ ਤਾਿਕ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ 

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਨੁੀਆ 

ਦੇ ਦਰੂ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰਚੁਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦਆੁਰਾ ਯੋਗ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਮਲਟਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 

ਪਿਹਲਾਂ ਨੂੰ ਦਨੁੀਆ ਨੇ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਕਲਮ ਤ�…

ਪੋਸ਼ਣ ਸਿਮ�ੱਧ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ

ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਹਲ 

'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 

ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਐਲਾਿਨਆ। ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

ਹੋ ਚੱਕੁੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਨੁੀਆ ਿਵੱਚ ਿਮਲਟਸ ਤ� ਬਣੇ ਭੋਜਨ 

ਵੱਲ ਰਝੁਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 1.8 

ਕਰੋੜ ਟਨ ਤ� ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਟਸ ਦੀ 

ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ 

ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਮਲਟਸ ਦਾ 80 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੱਧ 

ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜ� ਰੱਿਖਆ 

ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 

ਬਚ ਗਈ। ਪੀਐਮੱ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ 

ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਿਮਸ਼ਨ, ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਯ ਿਦਵਸ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼, ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਵਸ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਕ�ਦਰੀ 

ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 

ਸਮਰਿਪਤ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਇਸ ਅੰਕ ਦਾ ਿਹੱਸਾ 

ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਿਮ�ਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਕੜੀ ਿਵੱਚ 

ਮਹਾਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

(ਸਤਯ�ਦਰ ਪ�ਕਾਸ਼)                      

ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਪ�ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤ� ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਖੇਤੀ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 

ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੋਸ਼ਕ 

ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 

ਲਕਸ਼ ਿਮਲਟਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਪ�ਤੀ ਿਬਹਤਰ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਪੂ ਦੇਣਾ ਹੈ।  

ਂਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ। 

ਿਹੰਦੀ, ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ 

ਪੱਿਤ�ਕਾ ਪੜ�ੋ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx



ਆਪਕੀ ਬਾਤ…

priyanshuchymhp00@gmail.com 

ਮ� ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰʼ 

ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ�ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਕ ਪੜ�ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ 

ਂਹੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ�  ਬਹਤੁ ਅਲੱਗ ਹੈ ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਿਲਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 

ਬਹਤੁ ਸੰੁਦਰ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਦਸੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਿਕ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 

13 ਪ�ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ। ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ 

ਪਰੀਿਖਆਵਾਂ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ� ਕੇ ਮੇਰਾ 

ਂਮਨ ਦਖੁੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਉਨ�ਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ 

ਅੰਿਮ�ਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ 

ਸੰਕਿਲਤ ਕਰੋ ਤਾਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ। -ਿਪ�ਯਾਂਸ਼ੂ ਚੌਧਰੀ

ਸਮਕਾਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰʼ ਪੱਿਤ�ਕਾ ਪੜ� ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹੋ 

ਿਗਆ। ਮ� ਿਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਤ� ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ 

ਵਾਰ ਪੜ� ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੱਥਪਰਕ 

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 

ਆਿਦ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਿਮ�ਤ ਮਹੋਤਸਵ 

ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਪੱਿਤ�ਕਾ ਪੜ� ਕੇ ਹੋ ਿਗਆ ਦੀਵਾਨਾ

‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰʼ ਪੱਿਤ�ਕਾ ਬਹ ੁ ਉਪਯੋਗੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਪੜ� ਕੇ 

ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ 

ਨਾਲ ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਗਤੀ ਪਥ ‘ਤੇ ਵਧ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ।

ਬਹ–ੁਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਪੱਿਤ�ਕਾ

ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰʼ ਪੱਿਤ�ਕਾ ਦੀ ਉਡੀਕ

‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰʼ ਪੱਿਤ�ਕਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਮ� ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਿਜਸ 

ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਿਤ�ਕਾ ਹਾਸਲ ਹੰਦੁੀ ਹੈ। ਪੱਿਤ�ਕਾ ʼਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਿਬਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ʼਤੇ 

ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਲੇਖ ਬਹਤੁ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲਿਗਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਲੇਖ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਿਮ�ਤ ਮਹੋਤਸਵ ਲੜੀ ਿਵੱਚ 

ਰਾਜ�ਦਰਨਾਥ ਲਾਿਹੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ�ਾਮ ਦੇ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੀ। – ਸ਼�ੀਗੋਪਾਲ ਸ਼�ੀਵਾਸਤਵ

ਬਹ–ੁਉਪਯੋਗ ਿਸੱਧ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰʼ

‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰʼ ਪੱਿਤ�ਕਾ ਿਨਯਿਮਤ ਰਪੂ ̓ ਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹ–ੁਉਪਯੋਗੀ ਿਸੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਿਤ�ਕਾ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ 

ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਿਵੱਚ ਉਭੱਰਦੇ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  1 ਤ� 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਿਵੱਚ 

ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਨਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਝਲਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਕ ਦੀ 

ਂਕਵਰ–ਸਟੋਰੀ ਿਮਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਰਾਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ–ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਿਤ�ਕਾ ਦਰੂ–ਦਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ 

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਿਹਮ ਹੈ। – ਡਾ. ਘਨਿਸ਼ਆਮ ਬਟਵਾਲ

ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ @NISPIBIndia

ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਡਰੈੱਸ ਤੇ ਈਮੇਲ: ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ – 278, ਕ�ਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਿਬਊਰੋ,

ਂਸੂਚਨਾ ਭਵਨ, ਦਸੂਰੀ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਨਵੀ ਿਦੱਲੀ–110003 ਈਮੇਲ– response-nis@pib.gov.in 



ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ 

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਿਮੰਗ ਿਨਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਦੇ
ਸ਼ ʼਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਿਮੰਗ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 

ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਉਭੱਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਿਮੰਗ 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-2026 

ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਟ�ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਿਡਜੀਟਲ 

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ 

ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਲਈ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਿਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ 

ਆਈਟੀ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਿਨਯਮ-2021 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ 

ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 

ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਿਨਯਮ ਸੌਖਾ ਹੈ। 

ਂਅਸੀ ਚਾਹੰਦੇੁ ਹਾਂ ਿਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਿਮੰਗ ਈਕੋਿਸਸਟਮ 

ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਿਮੰਗ 

ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਬੜੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਿਤਮ 

ਰਪੂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-

ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰੇਗਾ।

l ਿਨਯਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਗੇਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੰਸਕ, ਨਸ਼ਾ 

ਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਕੰਟ�ਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 

ਲਾਗੂ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ।

l ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਤ� 45 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਿਖਡਾਰੀ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਹਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਗੇਿਮੰਗ ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹਤੁ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

l ਡ�ਾਫਟ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ 

ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

l ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਜੋ ਪਿਰਣਾਮ ‘ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ‘ਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

l ਇੱਕ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੈਕੇਿਨਜ਼ਮ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ 

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਿਮੰਗ ਦੇ ਕੰਟ�ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ।
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‘ਹਰ ਘਰ ਿਬਜਲੀ ਯੋਜਨਾʼ ਨਾਲ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਿਪੰਡ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਰੋਸ਼ਨ

ਜੰ
ਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦੇ ਤੇਥਨ ਗੱੁਜਰ ਬਸਤੀ ਦੇ 

ਂਲੋਕ ‘ਹਰ ਘਰ ਿਬਜਲੀ ਯੋਜਨਾʼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀ 

ਥੱਕ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਿਮ�ਤ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਵਸਦੇ ਿਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਬਜਲੀ 

ਂਵਾਲਾ ਿਪੰਡ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ ਿਮਲੇ ਿਬਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 

ਂਬਾਰੇ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ, 

ਬਲਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦ� ਟ�ਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤ� 

ਂਿਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ ਤਾਂ ਿਪੰਡ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਿਕ ਿਬਜਲੀ 

ਿਵਕਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਵ� ਟ�ਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣ 

ਲਗੇ।

ਜਦ� ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਿਵੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ 

ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਰ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਪਹੰਚੁਾਉਣ ਦਾ 

ਸੰਕਲਪ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2015 ਲਾਲ ਿਕਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤ� ਹਨੇਰੇ ‘ਚ 

ਡੱੁਬੇ ਹਰ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਪਹੰਚੁਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਣੁ ਹਰ 

ਘਰ ਿਬਜਲੀ ਪਹੰਚੁਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਕ�ਦਰੀ ਯੋਜਨਾ 

ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਸ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਿਪੰਡ ਤੇਥਨ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ 

ਪਹੰਚੁੀ ਹੈ। ਇੱਥ� ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਫਜ਼ੁਲ-ਉਦ-ਦੀਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਫ਼ਰ ਖ਼ਾਨ ਦਾ 

ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।

ਜੰ

ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰ   

1-15 ਫਰਵਰੀ 2023



ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਫੇਜ਼-2 ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਾਜ 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਣੁ ਤੱਕ 

3,538 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਨਵਰੀ 

ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 1,716 ਬੱਸਾਂ ਸੜਕ ʼਤੇ ਆ ਚੱਕੁੀਆਂ ਹਨ। 

ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ 

ਿਜਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ 

ਿਦੱਲੀ ਦੀਆਂ 300 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਗਸਤ 2019 ਿਵੱਚ, ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 

ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀ ਲਈ ਿਦੱਲੀ 

ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 300 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 

ਲਈ 100 ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਿਦੱਲੀ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ 

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮ� ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ 

‘ਚ� 250 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਹੋ ਚੱਕੁੀ ਹੈ। ਕ�ਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 

ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ�ਾਂ 300 ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ 165 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦਾ 

ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚ 724 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ 

28 ਪੋ�ਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ

ਿਕ
ਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਤਆਰੀ, ਖੇਤਰ 

ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ 

ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੰਦੁਾ ਹੈ। 

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਿਕਸੇ ਦਰੂ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਿਪੰਡ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਿਪੰਡ 

ਂਨਹੀ ਮੰਨਦੇ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮ�ੱਧੀ ਦੇ ਦਆੁਰ ਵਜ� ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ 

ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ʼਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪ�ਤੀ ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਰਣੁਾਚਲ 

ਪ�ਦੇਸ਼ ʼਚ ਰੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਿਸੰਘ ਨੇ ਅਲ�ਗ-ਿਯੰਿਕਯ�ਗ ਸੜਕ 

‘ਤੇ ਿਸਯੋਮ ਪੁਲ਼ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 28 ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ�ੋਜੈਕਟ 

ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੇ। ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਦਆੁਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਉਤੱਰੀ ਅਤੇ ਉਤੱਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ 22 ਪੁਲ਼, ਸੱਤ 

ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕ�ਦਰ ਸ਼ਾਿਸਤ ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ੋਜੈਕਟ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਇੱਕ 

ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਨੋਡਸ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਪ�ੋਗਰਾਮ ʼਚ ਰੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਿਸੰਘ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਉਚੱ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ 

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥ� ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਨਾਲ 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ 

ਆਤਮਿਨਰਭਰ ‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆʼ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੱੁਧ ਦੇ ਿਵਰੱਧੁ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਥੋਿਪਆ ਿਗਆ ਤਾਂ 

ਂ ਂਅਸੀ ਜ਼ਰਰੂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ 

ਹਰ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।“

ਿਕ

ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ੇਜ਼–2 ʼਚ ਸੜਕ ʼਤੇ ਆਈਆਂ 

1,700 ਤ� ਵੱਧ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 

25% ਵਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ 

ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 19.72 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਪਰਸਨਲ 

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 30.46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 

ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲਕਸ਼ ਦਾ 86.68 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਿਵੱਚ 

14.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਦੇ
ਸ਼ ਦੀ ਪ�ਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ʼਚ ਲਗਭਗ 20 

ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਵੱਤ ਵਰ�ੇ 2022-2023 

ʼਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱੁਲ ਟੈਕਸ 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ 24.58% ਵਧ ਕੇ 14.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਰਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 

ਘਟਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 12.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਿਮਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.55 

ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦੇ
ਕ�
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ਸਾਲ 2023 ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ 

ਦੀ ਪਿਹਲ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ�ੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਐਲਾਿਨਆ ਹੈ। 

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ 

ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰ�ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਵਸ਼ਵ ਲਈ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਥ 

ਪ�ਦਰਸ਼ਕ...

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਭਾਵ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ–2023 ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਿਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ 

ʼਚ ਇੱਕ ਜਨ–ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ 2023

ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ…
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ਭਾ
ਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਿਦਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ʼਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ 

ਪਿਹਲਾਂ ਭਾਵ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਬਕਾ 

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵ� ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਿਵਿਭੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ, ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਿਸਆਸੀ ਆਯੋਜਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ʼਤੇ ਿਮਲਣ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੀ 

ਂਨਹੀ ਸੀ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ 

ਿਪੱਛੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ�ਾਚੀਨ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੋਜਨ 

ਦੀ ਥਾਲ਼ੀ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਸਿਤਕਾਰਤ ਸਥਾਨ ਿਮਲੇ। ਿਜਸ ਦੀ ਪ�ਤੀਕਾਤਮਕ ਪਿਹਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ 

ਂਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਿਕ 2023 ਦੇ ਇਸ ਵਰ�ੇ ਨੂੰ ਦਨੁੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ 

ਵਜ� ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਪਿਹਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 ਮਟੋਾ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ) ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ 2023 ਨੂੰ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਵਜ� ਮਨਾਉਣਾ ਿਵਸ਼ਵ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤ� 

ਂਘੱਟ ਨਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ̓ ਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 1960 

ਂਦੇ ਦਹਾਕੇ ʼਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 

ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਹੌਲ਼ੀ–ਹੌਲ਼ੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਿਧਆਨ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਹ ਨਾ 

ਕੇਵਲ ਥਾਲ਼ੀ ʼਚ� ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਬਲਿਕ ਖਪਤ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ 

ਿਗਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲੀ ਅਨਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਲਗਭਗ 40 

ਫੀਸਦੀ ਹੰਦੁਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ʼਚ ਘਟ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਪਿਹਲਾਂ ਿਜੰਨੇ 

ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੰਦੁਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਸਲਾਂ, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਿਤਲਾਂ ਅਤੇ 

ਮੱਕੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਸਲਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 

ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਸਬਿਸਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ 

ਪ�ਣਾਲੀ ʼਚ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਭ ʼਚ ਖਾਣ–ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ 

ਕੈਲੋਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਰੀਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਥਾਲ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ।

ਭਾ
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ਂ ਂ ਿਮਲਟਸ ਦੇਸ਼ ʼਚ ਕੋਈ ਨਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਿਹਲਾਂ ਘੱਟ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ 

ਕਾਰਨ ਗ�ਾਮੀਣ ਮਾਹੌਲ ʼਚ ਅਿਜਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੰਦੁਾ ਸੀ ਿਕ ਛੋਟੇ ਿਕਸਾਨ ਵੀ 

ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਨਾਜ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਖੇਤੀ 

ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ 

ਂ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਿਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਨੁੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਣੁ ਜਦ� 

ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰੀ 

ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੋਸ਼ਕਤਾ ਦੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਖੋਜ ਵੀ ਬਹਤੁ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਵਦਵਾਨ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਿਮਲਟਸ ਜ਼ਰਰੂੀ 

ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਟਸ ਦੇ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਪਿਹਲ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੇਸ਼-ਦਨੁੀਆ ‘ਚ 

ਿਮਲਟਸ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 

ਿਮਲਟਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ।

 ਇਸ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ 

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ 

ਕੀਤੇ। ਿਜਵ�- ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਵਜ� ਮਾਨਤਾ, ਸਾਲ 2018 ਿਵੱਚ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਵਰ�ਾ ਸਮਾਰੋਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ʼਚ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ 

ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ।

-ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਸਦੀ ʼਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ, ਿਮਲਟਸ ‘ਤੇ ਆਲਮੀ 

ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, 

ਂਿਕਉਿਕ ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ 

ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੋਕਾ-ਰੋਧਕ ਹਨ।
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ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ: ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ 72 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ ਆਿਦ) ਸਭ ਤ� ਪੁਰਾਣੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ 

ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਪਤਾ ਲਿਗਆ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਿਜਹੀ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 

ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ ਸੀ। ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਿਮਲੇ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਤ� ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸੰਧ ਘਾਟੀ 

ਦੀ ਸੱਿਭਅਤਾ ਵੇਲੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ 

ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਹਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਲ 

2023 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਵਜ� ਐਲਾਨਣ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਇਸ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ 72 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 'ਚ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 

2023 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਵਜ� ਐਲਾਿਨਆ।

'ਮ� 2023 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰ�ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਲਈ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 

ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦੁਾ ਹਾਂ। ਮ� ਉਨ�ਾਂ ਿਵਿਭੰਨ ਮ�ਬਰ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 

ਿਮਲਟਸ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਬੀਤੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਅਿਹਮ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ 

ਪਰ ਹਣੁ ਸਮ� ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਲਈ 

ਭੋਜਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।' 

–ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਕੋਿਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਕੋਿਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 

ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਿਤੰਨ–ਸੀ ਭਾਵ ਕੋਿਵਡ, 

ਕਨਫਿਲਕਟ (ਸੰਘਰਸ਼) ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ (ਜਲਵਾਯੂ) ਨੇ ਿਕਸੇ ਨਾ 

ਿਕਸੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ 

ਿਵੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪੋਸ਼ਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ 

ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ 

ਨਾਲ ਿਮਲਟਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ, ਿਪਰਤ, ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਪਾਦ 

ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਆੁਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੰਦਰਸੁਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਲੇਿਕਨ

ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ: ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤਕਵਰ ਸਟੋਰੀ 

1-15 ਫਰਵਰੀ 2023



l ਬਾਇਓ-ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਿਕਸਮ:  ਵਰ�ੇ 2018 ਤ� ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਤ 

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਬਾਇਓ-ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਿਕਸਮਾਂ/ਹਾਈਿਬ�ਡਸ 

ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

l ਮਹੱਤਵ: ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 

ਅਪ�ੈਲ 2018 ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਵਜ� ਅਿਧਸੂਿਚਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।

l ਿਨਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪੋ�ਤਸਾਹਨ: ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ 

ਸਰਬਉਚੱ ਖੇਤੀ ਿਨਰਯਾਤ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਸੰਸਥਾ ਦਆੁਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 

ਪ�ੋਸੈੱਸਡ ਫਡੂ ਪ�ੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਅਥਾਿਰਟੀ 

(ਏਪੀਈਡੀਏ) ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਦਸੰਬਰ 2022 ਤ� ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

l ਜਾਗਰਕੂਤਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਕ 

ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਦਆੁਰਾ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੇ 

ਦਰਿਮਆਨ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਿਜਵ� ਰਾਗੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

l ਖੋਜ-ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ: ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਟੇ 

ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦੱਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

l ਬ�ਾਂਿਡੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਕ�ਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ̓ ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਘਰੇਲੂ 

ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਟੇ 

ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬ�ਾਂਿਡੰਗ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ।

l ਈ-ਕੈਟਾਲਾਗ: ਭਾਰਤੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਲਈ, 

ਕ�ਦਰ ਨੇ ਲਕਿਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਦੇ 30 ਈ-ਕੈਟਾਲਾਗ ਿਵਕਿਸਤ 

ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਯਾਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵਿਭੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੋਟੇ 

ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਸਰਗਰਮ ਿਨਰਯਾਤਕਾਂ, 

ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਿਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ/ ਪ�ਚਨੂ 

ਚੇਨ/ ਹਾਈਪਰ ਮਾਰਿਕਟ ਆਿਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ 

ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਤੂਾਵਾਸਾਂ, ਆਯਾਤਕਾਂ, ਿਨਰਯਾਤਕਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਅਤੇ 

ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

l ਆਲਮੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ 

'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਿਮਲਟਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ 

ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ - 2023 ਨੂੰ 

ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਵਜ� ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਗਆਨ ਸਾਂਝਾ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਮੁੱਖ ਪਿਹਲਾਂ

l ਕੰਟੀਨ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 

ਿਸਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਿਵਭਾਗੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 

ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤ� ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 

ਕਰਨ।

l ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਵਸਰ: 2023 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ 

ਵਜ� ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ 

ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਮੋਟੇ 

ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਬੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ 

ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

l ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅੱਗੇ ਆਵੇ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਬਜਟ 24 

ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਿਵੱਚ, 2022-23 ਲਈ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬ�ਾਂਿਡੰਗ, 

ਪੈਕੇਿਜੰਗ ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ।

l ਪੋਸ਼ਣ ਅਿਭਯਾਨ: ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ 

ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮੱ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਿਜ਼ਿਲ� ਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਮੁੱਖਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 

ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਰਪੂ ਨਾਲ ਸਵੀਿਕ�ਤ ਹੈ।

ਿਬਹਤਰੀਨ ਹੈ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ: ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) ਿਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਡੂ ਐਡਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਫੱਏਓ) 

ਦਆੁਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਦੇ ਲਾਂਚ 

ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਲਈ 

ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਿਵਕਲਪ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵ� ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, "ਮੋਟਾ 

ਅਨਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਚੰਗਾ  ਹੈ।"
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ਂਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਿਦਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰਸੁਤ ਰੱਖਣ ʼਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਤ� ਪੀਿੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਿਚਤ 

ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ 

ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ 

ਂਹੋਣ ਤ� ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਕ�ਸਰ ਅਤੇ 

ਿਦਲ ਸਬੰਧੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ʼਚ 

ਆਇਰਨ ਪਾਇਆ

 ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਸਰੀਰ ʼਚ ਖੂਨ 

ਵਧਾਉਣ ʼਚ ਉਪਯੋਗੀ।

ਿਵਟਾਿਮਨ ਈ ʼਚ 

 ਵਾਧਾ, ਸਰੀਰਕ 

ਿਟਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 

ਂਹੋਣ ਤ� ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, 

ਂਰਝੁੇਿਵਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਸੀ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 

ਂਅਤੇ ਪ�ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਬਹਤੁ 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲ�ਦੇ ਹਾਂ। ਪ�ਗਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਲੇਿਕਨ 

ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪ�ਗਤੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਵ 

ਂਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੰਦੁਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਬਹਤੁ 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ�ਾਂ 

ਂਿਵੱਚ ਕਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਿਕਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀ ਹਨ ਜਾਂ 

ਂਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਿਜਆ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੌਸਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੰਦੁੇ ਹਨ। ਿਜਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਨੇ 

ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ 

ਂ ਂਪਿਹਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨਹੀ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਹੰਦੁੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ 

ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ

l ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਭੋਜਨ, ਚਾਰੇ, ਬਾਇਓਿਫਊਲ ਅਤੇ 

ਅਲਕੋਹਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ 

ਂਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫਡੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, 

ਿਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਹਨ।

l ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ 

ਂਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ 

ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ 

ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਕੁਟਕੀ, ਕਾਕੁਨ, ਚੀਨਾ, ਸਾਂਵਾ, ਕੋਦੋ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

l ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਇੱਕ ਿਨਯਿਮਤ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜੋ 

ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਉਗੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ 

ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੰਦੁੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਮੁੱਖ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੰਦੁੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਘੱਟ ਤ� 

ਦਰਿਮਆਨੀ ਵਰਖਾ (200-800 ਿਮਲੀਮੀਟਰ) ਹੰਦੁੀ ਹੈ।

ਂਕੰਗਨੀ ਜਾਂ ਟਾਂਗੁਨ – ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ ʼਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, 

ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ 

ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਾਅ ʼਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ।

ਿਡਪੈ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪੈ�ਸ਼ਰ 

ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰਚੁਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ 

ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ʼਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ 

ਦਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ।

ਸਾਰੇ ਿਮਲਟਸ ਗਲੂਟਨ ਮੁਕਤ 

ਹੰਦੇੁ ਹਨ। ਸੀਿਲਏਕ ਿਬਮਾਰੀ 

ਤ� ਪੀਿੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 

ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ʼਤੇ ਖਾਣ 

ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਵਾ 
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ਨ

ਤੰਿਤ�ਕਾ 

ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ʼਚ 

 ਸਹਾਇਕ।
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ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮਲਟ (ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ) 

ਮਨੁੱਖ ਦਆੁਰਾ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ 

ਹੈ। ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ʼਤੇ, ਿਮਲਟਸ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਦੇ 

ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ।

ਂਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਕਹੋ

ਿਮਲਟਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪ�ਾਚੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਇੱਕ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧੁਿਨਕ 

ਅਨਾਜਾਂ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਿਸੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਿਭਅਤਾ ਤ� 

ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਲਾਿਕ�ਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੰਧੂ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ 

ਂਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀ 

ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਬੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 1.80 ਕਰੋੜ 

ਟਨ ਿਮਲਟਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੰਦੁਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਵਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 

20% ਹੈ। ਦਨੁੀਆ ਦੇ 200 ਿਵੱਚ� ਲਗਭਗ 130 ਦੇਸ਼ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰਪੂ 

ਿਵੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨ� ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਡੂ ਪ�ੋਸੈੱਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ 

ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਿਮਲਟਸ ਿਵੱਚ ਉਚੱ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ 

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਿਮਲਟਸ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਿਵੱਚ� 

ਇੱਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਖੁਰਾਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੰਦੁੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ 'ਪੋਸ਼ਣ ਸਿਮ�ੱਧ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ 

ਸਮਰੱਥ' ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ 

ਹੈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੋਸ਼ਕਤਾ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਂਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ�ਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲ�  ਬਹਤੁ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ 

ਹਣੁ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤ� ਉਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੱ� ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਛੋਟੇ 

ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਿਸੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਂਸ਼ੱੁਧ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਕ 

ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਿਜਸ 

ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਕਿਹ ਕੇ ਨਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹਣੁ 

ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਸੁਪਰ ਫਡੂ ਵਜ� ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਿਕ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਿਬਹਤਰ ਮੁੱਲ ਿਮਲੇ।
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ਿਮਲਟਸ ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ 

ਂਿਨਰਮਾਣ ʼਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 

ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਿਮਲਟਸ ਪੌਸ਼ਿਟਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਿਮ�ੱਧ, 

ਸੱੁਕਾ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨੀਮ–ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 

ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੰਦੁਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਨਸਪਤੀ 

ਪ�ਜਾਤੀ ‘ਪੋਏਸੀʼ(Poaceae) ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧਨ ਰਿਹਤ 

ਗ਼ਰੀਬ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ 

ਅਿਹਮ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ʼਚ 

ਂਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਮਲਟ ਨੂੰ ‘ਮੋਟੇ ਅਨਾਜʼ ਜਾਂ ‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ 

ਦੇ ਅਨਾਜʼ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਿਮਲਟਸ ਿਵੱਚ 

ਪ�ੋਟੀਨ, ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੰਦੁੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਗਲੂਟਨ–ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੰਦੁੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਦਾ ਗਲਾਇਸੇਿਮਕ ਇੰਡੈਕਸ 

ਘੱਟ ਹੰਦੁਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਿਲਏਕ ਰੋਗ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ 

ਆਦਰਸ਼ ਿਵਕਲਪ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ʼਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਿਮਲਟਸ ̓ ਚ ਪਥ ਪ�ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਿਰਹਾ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਮਲਟਸ ਭਾਵ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼–ਿਵਦੇਸ਼ ̓ ਚ 

ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਲੇਵਰ 

ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਮਲਟਸ ਦਾ ਕੇਵਲ 

ਂਿਨਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀ, ਬਲਿਕ ਇਹ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੰਚੁੇ ਤੇ ਉਨ�ਾਂ 

ਦੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇ।

ਜ਼ਰਰੂਤ ʼਤੇ ਿਧਆਨ ਿਖੱਿਚਆ ਹੈ ਤੇ ਿਮਲਟਸ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤ� 

ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਿਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਮਲਟ ਇੱਕ 

ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ 

ਖਪਤ, ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਿਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ̓ ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ, ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 

ਲਈ ਿਮਲਟਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਿਮਲਟ 

ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਿਨਰੰਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਮਆਰ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਹਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੋਜ 

ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚੇਗਾ।
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ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਛਾਏਗਾ ਭਾਰਤ

-ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਤ� ਜਦ� ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਮਾਨ ਅਤੇ 

ਂਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਰਿਹੰਦੀ 

ਹੈ  ਿਕ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਿਡਸ਼ ਬਣਵਾਵਾਂ। ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ 

ਂਪਤਵੰਿਤਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਡਸ਼ ਬਹਤੁ ਪਸੰਦ ਆਉਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ, ਆਪਣੇ 

ਿਕਸਾਨ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 

ਉਠਾਓ। ਅੱਜ ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਉਭੱਰ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਜੋ ਿਮਲਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।,

l ਭਾਰਤੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ�ਦਰ ਨੇ 

16ਵ� ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਐਕਸਪੋ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਿਵਕਰੇਤਾ 

ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਰਯਾਤਕਾਂ, ਿਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 

ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

l ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਬ�ਾਂਿਡੰਗ ਅਤੇ ਪ�ਮੋਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ 

ਿਮਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੈੱਫਸ (ਕੱੁਕਾਂ) ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਸੁਪਰ 

ਮਾਰਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਇਪਰ ਮਾਰਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਿਕ 

ਿਬਜ਼ਨਸ2ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੀਿਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕੇ।

l ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ, ਦਬੁਈ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ  

ਅਰਬ, ਿਸਡਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨੀ, ਿਬ�ਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ 

ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

l ਲਕਿਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਮਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦਤੂਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ 

ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ 'ਰੈਡੀ ਟ ੂਈਟ' ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਿਵਿਭੰਨ ਮੋਟੇ 

ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਟ ੂਿਬਜ਼ਨਸ ਬੈਠਕਾਂ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

l ਭਾਰਤੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ 

ਏਪੀਈਡੀਏ ਨੇ ਗੁਲਫਡੂ 2023, ਫਡੈੂਕਸ, ਸੋਲ ਫਡੂ ਐਡਂ ਹੋਟਲ 

ਸ਼ੋਅ, ਸਾਊਦੀ ਐਗਰੋ ਫਡੂ, ਿਸਡਨੀ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨ ਫਡੂ 

ਸ਼ੋਅ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਫਡੂ ਐਡਂ ਬੇਵਰੇਜ ਸ਼ੋਅ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਾਇਓ 

ਫੈੱਕ ਅਤੇ ਅਨੁਗਾ ਫਡੂ ਫੇਅਰ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਿਸਸਕੋ ਦੇ ਿਵੰਟਰ ਫ�ਸੀ ਫਡੂ 

ਸ਼ੋਅ ਿਜਹੇ ਆਲਮੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ʼਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੈਿਲਊ 

ਐਿਡਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਭਾਗ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ 

ਿਹਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਡੂ 

ਸ਼ੋਅ, ਖਰੀਦਦਾਰ-ਿਵਕਰੇਤਾ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 

ʼਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

l ਏਪੀਈਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 

ਵੱਖਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਿਹਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ 

ਦੇਸ਼–ਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ–ਵਾਰ ਈ–ਕੈਟਾਲਾਗ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

l ਕ�ਦਰ ਦੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਲੁ ਗਰੱਪੁ, 

ਕੈਰੇਫੋਰ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਅਲ ਮਾਯਾ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਿਜਹੀਆਂ ਪ�ਮੁੱਖ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਦਰਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਿਕ 

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬ�ਾਂਿਡੰਗ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਿਮਲੇਟਸ ਕਾਰਨਰਸ 

ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਜਦ� ਦਨੁੀਆ 

ਕੋਿਵਡ ਿਜਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤ� ਪੀਿੜਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 

ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 

ਅਤੇ ਦਤੂਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ 

ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਿਸਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚਲੇਗਾ। 

ਭਾਰਤ, ਜੋ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 

ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਡਸ਼ 

ਪਰੋਸੇਗਾ। ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ 

ਕੋਰਸ ਮੈਿਨਊ ਿਵੱਚ ਿਮਲਟਸ ਦੇ ਕਈ ਪਕਵਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਵੱਲ ਰਝੁਾਨ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਤ� ਜਦ� ਵੀ ਕੋਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਿਹਮਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 

ਂਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੋਟੇ 

ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਿਹਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਕਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
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l ਏਪੀਡੀਏ ਨੇ ਵੈਿਲਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਆਈਆਈਐਮੱਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇੱ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ 

l ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਵੈਿਲਊ ਐਿਡਡ 

ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ–ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ 

ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

l ਡੀਜੀਸੀਆਈਐਸੱ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵੱਤ ਵਰ�ੇ 2021–22 ʼਚ ਮੋਟੇ 

ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਿਨਰ�ਾਤ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 8.02 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਂਿਕਉਿਕ 159,332.16 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਹੋਇਆ, 

ਜਦਿਕ ਿਪਛਲੇ ਵਰ�ੇ ਇਸੇ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ 

147,501.08 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਸੀ।

l ਕ�ਦਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਨੂੰ ਗਤੀ 

ਦੇਣ ਤੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਅਨਾਜ ਿਨਰਯਾਤ ਵਾਧਾ ਫੋਰਮ 

ਬਣਾਈ ਹੈ।

l ਭਾਰਤ ਿਜਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ 

ਿਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਨੇਪਾਲ, ਸਾਊਦੀ  ਅਰਬ, ਿਲਬੀਆ, 

ਓਮਾਨ, ਿਮਸਰ, ਿਟਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਯਮਨ, ਿਬ�ਟੇਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ 

ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, 

ਕਨੇਰੀ, ਜਵਾਰ ਤੇ ਕੱੁਟ ੂਸ਼ਾਮਲ  ਹਨ।  16 ਮੁੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ 

ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੰਦੁਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ 

ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਕੰਗਨੀ, ਚੀਨਾ, ਕੋਦੋ, ਸਵਾ/ਸਾਂਵਾ/ਝੰਗੋਰਾ, 

ਕੁਟਕੀ, ਕੱੁਟ,ੂ ਚੌਲਾਈ ਤੇ ਬ�ਾਊਨ ਟੌਪ ਿਮਲੇਟ ਹਨ।

ਹਨ। ਏਪੀਡੀਏ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਬੜੇ ਿਬਜ਼ਨਸ 2 ਿਬਜ਼ਨਸ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਡੂ ਐਡਂ ਹੌਸਪੀਟੈਿਲਟੀ ਫੇਅਰ–ਆਹਾਰ ਫਡੂ 

ਫੇਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਰਪੁਏ ਤ� ਲੈ ਕੇ 15 ਰਪੁਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ 

ਕੀਮਤਾਂ ʼਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮੋਟੇ 

ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਿਮਲਟਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਊਟਲੱੁਕ 

ਏਰੀਆ   

ਅਫ਼ਰੀਕਾ

ਅਮਰੀਕਾ

ਏਸ਼ੀਆ

ਯੂਰੋਪ

ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਤੇ 

ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ

ਭਾਰਤ

ਿਵਸ਼ਵ

ਖੇਤਰਫਲ  (ਲੱਖ 

ਹੈਕਟੇਅਰ)

ਉਤਪਾਦਨ 

(ਲੱਖ ਟਨ)

Ÿ ਭਾਰਤ: 170 ਲੱਖ ਟਨ (ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ 80% ਤੇ ਆਲਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 20%) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

Ÿ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਉਪਜ: 1229 ਿਕਲੋਗ�ਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ, ਭਾਰਤ (1239 ਿਕਲੋਗ�ਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ)

ਿਮਲਟਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰੀਜਨਵਾਈਜ਼ (2019)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਿਹਲ ਿਟਕਾਊ ਖੇਤੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲਟਸ ਦੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਫਡੂ ਵਜ� ਇਸ ਦੇ 

ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ 1.80 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤ� ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿਮਲਟਸ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ 

ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਮਲਟਸ ਦਾ 80 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੱਧ 

ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਹਲੇ ਪੌਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 131 ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ 

ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵੱਚ 

ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਪਿਹਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਿਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਿਕ ਭਾਰਤੀ ਿਮਲਟਸ, ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਿਲਊ ਐਿਡਡ 

ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 

ਵਰ�ਾ ਆਲਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ�ੋਸੈੱਿਸੰਗ ਅਤੇ 

ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ, ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਉਪਯੋਗ 

ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ�ਮੁੱਖ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� 

ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰ�ਾ ਿਟਕਾਊ ਖੇਤੀ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 

(ਿਮਲਟਸ) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ 

ਸੁਪਰਫਡੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵੱਚ 

ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਵਰ�ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਅਵਸਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਹੈ। ਪਿਹਲਾ- ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 

(ਿਮਲਟਸ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਦਸੂਰਾ- ਆਲਮੀ 

ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੀਸਰਾ- ਕੁਸ਼ਲ ਪੋ�ਸੈੱਿਸੰਗ, 

ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ। 

ਚੌਥਾ – ਸਬੰਿਧਤ ਿਧਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 

(ਿਮਲਟਸ) ਦਾ ਿਟਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ।
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ਲੱਦਾਖ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ

ਉਤੱਰਾਖੰਡ

ਹਿਰਆਣਾ

ਿਸੱਿਕਮ

ਅਰਣੁਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼

ਰਾਜਸਥਾਨ

ਉਤੱਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਅਸਾਮ

ਿਬਹਾਰ ਮੇਘਾਿਲਆ

ਨਾਗਾਲ�ਡ

ਮਣੀਪੁਰ

ਿਤ�ਪੁਰਾ
ਿਮਜ਼ੋਰਮ

ਗੁਜਰਾਤ ਝਾਰਖੰਡ ਪੱਛਮ 

ਬੰਗਾਲ

ਮੱਧ ਪ�ਦੇਸ਼

ਛੱ
ਤ

ੀਸ
ਗ

ੜ
�

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਓਡੀਸ਼ਾ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਗੋਆ
ਆਂਧਰ ਪ�ਦੇਸ਼

ਕਰਨਾਟਕ

ਕੇਰਲ
ਤਾਿਮਲ ਨਾਡੂ

ਿਲਟਲ ਿਮਲਟ

ਕੋਦੋ ਿਮਲਟ

ਬਾਜਰਾ (ਪਰਲ ਿਮਲਟ)

ਫੌਕਸਟੇਲ ਿਮਲਟ
ਪੋ�ਸੋ ਿਮਲਟ

ਰਾਗੀ ਚਾਰਾ 

ਬਾਰਨਯਾਰਡ ਿਮਲਟ

ਬ�ਾਊਨਟੌਪ ਿਮਲਟ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਮਲਟ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ

ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ):

ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ
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ਿਮਲਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ 

ʼਚ ਿਬਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੂਠਾ 

ਅਵਸਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਲੁਾਰਾ

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਦੇਸ਼-ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਈ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਿਵਭਾਗ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ (DA&FW) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ 

ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (DARE) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੋਸ਼ਕ-

ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ 

ਿਮਲਟਸ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਪਤ, ਬਰਾਮਦ, 

ਬ�ਾਂਿਡੰਗ ਆਿਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ। 

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਿਭਯਾਨ ਐਲਾਨ ਦੇ 

ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ 10,900 ਕਰੋੜ 

ਰਪੁਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਡੂ ਪ�ੋਸੈੱਿਸੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 

ਉਤਪਾਦਨ ਿਲੰਕਡ ਇਨਸ�ਿਟਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2021-22 ਤ� 2026-27 ਤੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 

ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

‘‘ਮ� ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਂ ਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 

ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ 2023, ਇੱਕ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਿਟਕਾਊ ਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤ ਭਿਵੱਖ 

ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ʼਚ ਇੱਕ ਜਨ–ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 

(ਿਮਲਟਸ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ 

ਖੋਜ ʼਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� 

ਪੋ�ਸੈੱਿਸੰਗ, ਪੈਕੇਿਜੰਗ, ਮਾਰਿਕਿਟੰਗ, 

ਬ�ਾਂਿਡੰਗ ਆਿਦ।‘ʼ

–ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
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(100 ਗ�ਾਮ ਐਡੀਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ)

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ) ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ

ਜਵਾਰ

ਬਾਜਰਾ

ਰਾਗੀ

ਕੋਦੋ

ਕੁਟਕੀ

ਸਾਂਵਾ

(ਕੰਗਨੀ)

ਅਨਾਜ ਪੋ�ਟੀਨ ਿਚਕਨਾਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇ�ਟ ਊਰਜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ

(ਗ�ਾਮ) (ਗ�ਾਮ) (ਗ�ਾਮ) (ਿਕ.ਗ�ਾ) (ਿਮ.ਗ�ਾ.) (ਿਮ.ਗ�ਾ) 

ਫੌਕਸਟੇਲ ਿਮਲਟ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਤਰ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ

ਖੇਤੀ ਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ/ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ

ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਐਫੱਐਸੱਐਸੱਏਆਈ ਵੈਿਲਊ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਫਡੂ ਪੋ�ਸੈੱਿਸੰਗ ਇੰਡਸਟ�ੀ ਤੇ ਟਿੂਰਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਵਣਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ

ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ

ਵਣਜ ਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ

ਸੂਤਰ

ਉਤਪਾਦਨ/ਉਤਪਾਦਕਤਾ ʼਚ ਵਾਧਾ

ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਿਸਹਤ ਲਾਭ

ਪੋ�ਸੈੱਿਸੰਗ, ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ

ਉਦੱਮਤਾ/ਸਟਾਰਟਅੱਪ/ਸਮੂਿਹਕ ਿਵਕਾਸ

ਬ�ਾਂਿਡੰਗ, ਪ�ਚਾਰ, ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੰਚੁ

ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ
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ਭਾਰਤ: ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਭਾਰਤ ਿਵਸ਼ਵ ʼਚ ਿਮਲਟ (ਬਾਜਰਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ʼਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਮਲਟਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 

2015–16 ʼਚ 1.45 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤ� ਵਧ ਕੇ 2020–21 ʼਚ 1.80 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ

l ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਹਾਇਪਰਿਲਿਪਡੀਮੀਆ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ 

ਤੇ ਸੀਵੀਡੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ʼਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਜਰਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ, ਵੀਐਮੱਆਈ ਤੇ ਵਧੇ 

ਬਲੱਡ–ਪ�ੈਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

l ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ 

ਂਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ�ੋਟੀਨ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਪੂਰਕ ਬਣਾਉਦਾ 

ਂਹੈ, ਅਮੀਨੋ ਐਿਸਡ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਂਪ�ੋਟੀਨ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ।

l ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਬਨ ਫੱਟੁਿਪ�ੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

l ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ, ਖਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ 

ਬਾਜਰਾ ਅਧਾਿਰਤ ਵੈਿਲਊ ਐਿਡਡ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਿਹਰੀ 

ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ 

ਹਨ।

l ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ 

ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ 

ਂਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਲਾਭ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫਡੂ 

ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰੰਗ ਚ�ਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 

ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬ�ਾਂਡਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੱ 

ਿਵਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਬਾਜਰਾ ਅਧਾਿਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਿਹਤ ਰੈਡੀ ਟ ੂ

ਕੱੁਕ/ਰੈਡੀ ਟ ੂ ਈਟ (RTC/RTE) ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਬਿਨਟ 

ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, 

ਖੇਤੀ ਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ (DA&FW) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (DARE) ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 

ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਿਕ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 

ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2018 ਨੂੰ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟ ਵਜ� ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 

(ਿਮਲਟਸ) ਦੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ�ੈਲ 

2018 ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਜ� ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 

ਿਮਸ਼ਨ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਿਕਟ ਵੈਿਲਊ 

ਚੇਨ ਿਵੱਚ 500 ਤ� ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਿਕ 

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਿਟਊਟ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਿਰਸਰਚ ਨੇ RKVY-

Raftar ਦੇ ਤਿਹਤ 250 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 66 ਤ� 

ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 6.2 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ ਜਦਿਕ 25 ਤ� ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਵਾਸਤੇ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਸੰਗਠਨ ਦਆੁਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 

ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਰਾਗੀ ਛੋਟਾ ਬਾਜਰਾ (ਅੰਕੜੇ ਲੱਖ ਟਨ ਿਵੱਚ)

ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ: ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤਕਵਰ ਸਟੋਰੀ 
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ਭਾਰਤ ʼਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ): ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇਭਾਰਤ ʼਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ): ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇਭਾਰਤ ʼਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ): ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ

l ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, 

ਉਤੱਰ ਪ�ਦੇਸ਼, ਹਿਰਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ�ਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 

ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਿਮਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਨ।

l ਭਾਰਤ ਨੇ 2021-22 ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ 27 

ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

l ਭਾਰਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨ� ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ 

(ਿਮਲਟਸ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਬੜਾ 

ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤ� ਬੜਾ ਿਨਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ) ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 

ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਸਮਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

l ਭਾਰਤ ʼਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੈਿਲਊ-ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੇਨ ਿਵੱਚ 500 ਤ� 

ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ 

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਿਕ�ਸ਼ੀ ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ RAFTAR ਦੇ ਤਿਹਤ 

250 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

l ਭਾਰਤ ਨੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 34.32 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੋਟੇ 

ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਿਵੱਚ 

l ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਿਖਆ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਮਸ਼ਨ (NFMS) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ 

ਤਿਹਤ NFMS-POSHAK ਅੱਜ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 212 ਿਜ਼ਿਲ� ਆਂ 

ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

l ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ�ਮੁੱਖ 

ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕ�ਦਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜਰ, ਸੂਡਾਨ 

ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ) ਦੇ ਪ�ਮੁੱਖ 

ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

l 2020 ਤ� ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤ� ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ 

ਿਨਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 3% ਦੇ CAGR ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਆ 

ਹੈ।

l ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਪ�ੋਸੋ ਿਮਲਟ (ਆਮ ਿਮਲਟ) ਕ�ਮਵਾਰ 112 ਅਤੇ 

35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 

ਹਨ। ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ 90% ਤ� ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 

ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਗੀ (ਿਫੰਗਰ 

ਿਮਲਟ), ਚੀਨਾ (ਪ�ੋਸੋ ਿਮਲਟ), ਫੌਕਸਟੇਲ ਿਮਲਟ (ਕੰਗਨੀ) 
ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨ-ਸੈਗਰੀਗੇਟਡ ਿਮਲਟਸ ਤ� ਆਉਦਾ ਹੈ।

26.97 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਸੀ।

l ਦਨੁੀਆ ਿਵੱਚ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ 

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ, 

ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਬ�ਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲ�ਡ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ʼਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ) ਹਨ

ਬਾਜਰਾ (60%), ਜਵਾਰ (27%), ਰਾਗੀ (11%) ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਾਜਰਾ (2%)

(ਚੌਥੇ ਅਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨ 2021–22 ਅਨੁਸਾਰ)

ਛੋਟਾ ਬਾਜਰਾ ਰਾਗੀ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ
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ਪ�ੋਸੈੱਸਡ ਫਡੂ ਪ�ੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਅਥਾਿਰਟੀ 

(ਏਪੀਈਡੀਏ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤ� ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ 

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ 

ਰਣਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਦਾ 

ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਿਕ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟਸ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲਟ ਉਤਪਾਦਨ, 

ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਿਨਰਯਾਤਕ 

ਬਣਕੇ ਉਭੱਰੇਗਾ ਜੋ ਦਨੁੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤ� ਘੱਟ 

ਂਨਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਪ�ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤ� ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ 

ਅਤੇ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਵੇਦਾਂ ਿਵੱਚ 

ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਣੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ 

'ਚ ਿਮਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਿਵਧਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਿਵਸ਼ਵ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਹਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ ਮਨਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੁੱਚੇ 

ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 

ਿਵੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਊਨਤਮ 

ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮੱਐਸੱਪੀ) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ, ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਬੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ, 

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਿਭਆਸਾਂ 

ਆਿਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਆਿਦ ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵੀ 

ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਿਨਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ 

ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 

ʼਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਿਨਊਨਤਮ 

ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਿਮਲਟ) ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ

ਪਰਲ ਿਮਲਟ

ਸੋਰਘਮ (ਜਵਾਰ)

ਰਾਗੀ

ਪੈਿਨਸੇਟਮ ਗਲੌਕਮ ਐਲੱ.

ਸੋਰਘਮ ਬਾਇਕਲਰ

ਐਲੂਿਸਨੇ ਕੋਰਕਾਨਾ

ਛੋਟੇ ਿਮਲਟਸ:

ਫੌਕਸਟੇਲ ਿਮਲਟ 

ਬਾਰਨਯਾਰਡ ਿਮਲਟ 

ਕੋਦੋ ਿਮਲਟ 

ਪੋ�ਸੋ ਿਮਲਟ

ਿਲਟਲ ਿਮਲਟ 

ਦੋ ਬਨਾਵਟੀ ਿਮਲਟਸ:

ਬੱਕ ਕਣਕ (ਕੱੁਟ)ੂ

ਐਮਾਰ�ਥਸ (ਚੌਲਾਈ)

ਸੇਟਰੀਆ ਇਤਾਿਲਕ

ਇਚੀਨੋਕਲੋਆ

ਫਰਮੇਨੇਸ਼ੀਆ

ਪਾਸਪਲਮ

ਸਕ�ੌਿਬਕੁਲਟਮ

ਪੈਿਨਕਮ

ਿਮਲੀਏਸੀਅਮ ਐਲੱ.

ਪੈਿਨਕਮ ਸੁਮੰਤਰ�ਸਾ

ਫੈਗੋਿਪਰਮ ਐਸਕਲ�ਟਮ

ਅਮਰਨਥਸ ਿਵਿਰਿਦਸ
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ਪੰਜ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ̓ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚਰਚਾ 

ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਯੂਥ ਸਿਮਟ ਦਾ ਸਾਖੀ ਬਿਣਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਜੀ-20 ਅਤੇ ਵਾਈ-20 ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪੰਜ 

ਿਵਿਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਮਟ ਿਵੱਚ ਸੱਠ ਤ� 

ਅਿਧਕ ਉਘੇੱ ਮਾਿਹਰਾਂ ਨੇ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ-

l ਂਕੰਮ, ਉਦਯੋਗ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 21ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ 

ਦਾ ਭਿਵੱਖ।

l ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਕਮੀ। 

l ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਲ� ਾ।

l  ਸਾਂਝਾ ਭਿਵੱਖ – ਲੋਕਤੰਤਰ ਿਵੱਚ ਯੂਥ ਅਤੇ ਗਵਰਨ�ਸ।

l ਯੂਥ ਸਿਮਟ 

l ਯੁਵਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕ�ਪ।

l ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ।

l ਯੋਗਾਥੌਨ।

l ਸੁਆਦ ਦਾ ਉਤਸਵ।

l ਐਡਵ�ਚਰ ਸਪੋਰਟਸ।

l ਲੋਕ ਿਨ�ਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ।

l ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ।

ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ

ਸਸ਼ਕਤ ਯੁਵਾ – ਿਵਕਿਸਤ ਭਾਰਤ
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ- ਂ ਂਿਵਕਿਸਤ ਭਾਰਤ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ! ਅਸੀ ਿਵਕਿਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਰਕੁਣਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 'ਯੁਵਾ' ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ "ਉਠੋ, ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਮਤ (ਨਾ) ਰਕੋੁ", ਸੁਆਮੀ ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ 

ਇਹ ਉਦਘੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਯੁਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅੰਿਮ�ਤਕਾਲ ʼਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ 

ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਵਾਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਯੁਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਆਮੀ ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਬੜੀ ਪੇ�ਰਣਾ 

ਹਨ। ਸੁਆਮੀ ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਬੁਲੀ ਿਵਖੇ 12 ਤ� 16 

ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੇ 26ਵ� ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ...

ਜ
ਦ� ਯੁਵਾ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ� ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੰਦੁਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵ� ਪ�ਯਤਨ ਅਤੇ ਨਵ� 

ਪ�ਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 26ਵ� ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ�ਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਣਧਾਰ 

ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਿਖਆਵਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਿਵਕਿਸਤ ਭਾਰਤ 

ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 26ਵ� ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਥੀਮ 'ਿਵਕਿਸਤ ਯੁਵਾ- 

ਿਵਕਿਸਤ ਭਾਰਤ' ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਤ� ਿਵਿਵਧ 

ਸੱਿਭਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ਼�ੇਸ਼ਠ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਿਰਹਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ, ਪ�ਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 

ਦੀ ਪ�ਿਤਭਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤ� ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਵੀ, ਗਿਣਤ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਵਿਗਆਨ ਤੱਕ, ਜਦ� ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੰਦੁੇ ਹਨ 

ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿਵਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅਚੰਿਭਤ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।” ਅੱਜ ਪੂਰੀ 

ਦਨੁੀਆ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 

ਂਸਦੀ ਹੈ! ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤ� ਦਸ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਦੀ 

ਸੋਚੀਏ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਅਪ�ੋਚ ਿਫਊਚਿਰਸਿਟਕ (ਭਿਵੱਖਮੁਖੀ) ਹੋਵੇ! ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ 

ਯੁਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਾਂਿਖਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤ� ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਣ। 

ਰਾਸ਼ਟਰ 26ਵਾਂ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 
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ਕਰਤਵਯ ਪਥ 'ਤੇ

ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਕਰਤਵਯ ਪਥ 'ਤੇ।

ਨਵ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪਥ.... ਕਰਤਵਯ ਪਥ...

ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਵਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।



ਂਰਾਜਪਥ ਨਹੀ, ਕਰਤਵਯ ਪਥ, ਿਜਸ ʼਤੇ ਪਿਹਲੀ

ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ 74ਵ� ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ.....

ਕਰਤਵਯ ਪਥ ʼਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸ਼ੌਰਯ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ�ੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ।

ਕਰਤਵਯ ਪਥ ʼਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ....



ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ�ਿਮੱਧ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਾਸਤ



ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਿਭਵਾਦਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ʼਤੇ ਅਮਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ।

ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਸਤੇ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 3 ਮਿਹਲਾ ਅਤੇ 5 ਪੁਰਸ਼ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ।

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਿਨਕਲੀ ਨਾਰਕੌਿਟਕਸ ਕੰਟਰੋਲ 

ਿਬਊਰੋ ਦੀ ਝਾਂਕੀ।
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕੁੜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ 

ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਲ।

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੰਜਰ ਡੋ�ਨ ਵਰਣੁ। 

ਅਸਾਮ ਦੀ ਝਾਂਕੀ।

ਸੌਰ ਊਰਜਾ ʼਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਗੁਜਰਾਤ 

ਦੀ ਝਾਂਕੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ 
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 17ਵਾਂ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਯ ਿਦਵਸ ਸੰਮੇਲਨਰਾਸ਼ਟਰ

ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਤੂʼ

ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਸਵਦੇਸ਼
ਂਜਦ� ਭਾਰਤ, ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਸਭ ਤ� ਬੜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ʼਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਪਿਹਚਾਣ ਵੀ 

ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਬ�ਾਂਡ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦਾ ਪਰਚਮ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ʼਤੇ ਫਿਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ʼਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਫੈਲੇ 3 ਕਰੋੜ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਯਾਨੀ ਪੀਆਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਐਨੱਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ 

ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮੈਪ ʼਤੇ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਭੱਰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਿਕਨ ਜਦ� ਇੱਕ ਕੌਮਨ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਦਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਸੁਧੈਵ 

ਕੁਟੰਬੁਕਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਾਿਖਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੰਦੁੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਯੋਗ, ਹਸਤਿਸ਼ਲਪ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ 

ਦੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਤੂ...

ਭਾ
ਰਤ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਤੂʼ ਬਣੇ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ 17ਵਾਂ 

ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਯ ਿਦਵਸ ਸੰਮੇਲਨ ਮੱਧ ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ 

ਿਵੱਚ 8-10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ 

ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਆਏ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 

ਦਾ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਹਾ, 

“ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਵਚਾਰਕ 

ਬੁਿਨਆਦ ʼਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਸਤਾਰ ਨੂੰ 

ਂਆਕਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਗਏ 

ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ 

ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ।”

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਦਨੁੀਆ ਦੇ 

ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਸਭ ਤ� ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਲੋਕਤਾਂਤਿਰਕ 

ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੰਦੁੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਰ ਆਵ੍ ਡੈਮੋਕ�ੇਸੀ 

ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗੌਰਵ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ�ਵਾਸੀ 

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ�ਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਪ�ਵਾਸੀ 

ਭਾਰਤੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਤੂ ਹਨ।” ਿਸਹਤ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, 

ਸਪੇਸ, ਸਿਕੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਿਜਸ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ 

ਅੱਗੇ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ 

ਿਕ ਇਸ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਜਿਗਆਸਾ 

ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੱਥਾਤਮਕ ਿਜਤਨੀ 
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“ਸਾਡੇ ਇਨ�ਾਂ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ 

ਿਵਸ਼ਵ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ 

ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਂਅਸੀ ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੀ 

ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੱਿਭਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਿਕਵ� ਸਾਂਝੀ ਸਿਮ�ੱਧੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ�  

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ।” 

– ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

l ਦਸੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ: ‘ਿਵਜ਼ਨ@2047 : ਅੰਿਮ�ਤ ਕਾਲ 

ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਈਕੋ-ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ 

ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ।ʼ ਿਸਹਤ 

ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ 

ਨੇ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. 

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਸਿਹ-ਪ�ਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

l ਪਿਹਲਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, 

ਅਨੁਰਾਗ ਿਸੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਿਵੱਚ 

‘ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ।

l ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਿਸੱਿਖਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ 

ਉਦੱਮਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਧਰਮ�ਦਰ ਪ�ਧਾਨ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ 

ਿਵੱਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਆਲਮੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 

ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ – ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ 

ਭੂਿਮਕਾ।ʼ

ਇਨ�ਾਂ ਪੰਜ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ʼਤੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

l ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ: ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਿਨਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ 

ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਿਵੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਵਾਸੀ 

ਉਦੱਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੋਹਨʼ।

l ਤੀਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਿਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ 

ਲੇਖੀ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਿਵੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ 

ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ - ਿਸ਼ਲਪ, ਿਵਅੰਜਨ ਅਤੇ 

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਦਭਾਵਨਾʼ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਿਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ 

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਬੜਾ ਟੀਕਾਕਰਣ 

ਅਿਭਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ 220 ਕਰੋੜ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਡੋਜ਼ 

ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ� ਭਾਰਤ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਬੜੀ 

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੌਪ-5 

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਲਮੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ 

ਵੀ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਉਭੱਰਦੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਨੁੀਆ ਦੀ 

ਅਿਧਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਉਤਨਾ 

ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ।

ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤ� ਬੜਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰੰਗ ਿਵੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਦਾ 

ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕੱਿਠਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ 

ਂਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ʼਤੇ ਤੇਜਸ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ, ਏਅਰਕ�ਾਫਟ 

ਕੈਰੀਅਰ ਆਈਐਨੱਐਸੱ ਿਵਕਰਾਂਤ ਅਤੇ ਅਿਰਹੰਤ ਿਜਹੀ ਿਨਊਕਲੀਅਰ 

ਂਸਬਮਰੀਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਸਭ ਦੇ 

ਦਰਿਮਆਨ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੈ ਿਕ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੰਦੁੀ ਹੈ 

ਿਕ ਭਾਰਤ ਕੀ ਅਤੇ ਿਕਵ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਕੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਦਨੁੀਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਤ ਿਵੱਚ ਹੈ 

ਿਕ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 40% ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਿਡਜੀਟਲ ਟ�ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ 
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ਭਾਰਤ ਤ� ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਦੇਸ਼ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇੱ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ 

ਿਵਅਕਤੀ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਿਮਲ ਿਗਆ।

ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੰਦੁੀਆਂ ਹਨ।” 

ਿਲਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ 

ਕਹਾਣੀ

ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਯ ਿਦਵਸ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 

ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤ� 

ਵਸੇ ਹਨ। ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ 

ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ 

ਇਿਤਹਾਸ ʼਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਡਾਕੂਮ�ਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ�ਯਤਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਨੌਿਲਜ ਸ�ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਲਿਕ 

ਸਿਕੱਲ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ 

ਸਮਰੱਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਿਗਣਤੀ ਹੈ ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿਕੱਲ 

ਅਤੇ ਵੈਿਲਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ 

ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਨੌਿਲਜ ਸ�ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਆਏ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 

ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੰਦੌਰ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇੱਕ ਦੌਰ 

ਹੈ ਜੋ ਸਮ� ਤ� ਅੱਗੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਲੇਿਕਨ ਿਵਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ 

ਦੇ ਉਜੈਨ ਿਵੱਚ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਮਹਾਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ 

ਂਦੈਵੀ ਿਵਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਉਥੇੱ ਜਾ 

ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਭੁਤ 

ਅਿਹਸਾਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣੋਗੇ।

ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰਰੂ ਲਵੋ

ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਯ ਿਦਵਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ 

ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਿਦ�ਕਾ ਪ�ਸਾਦ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਦੋਵ� ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ 

ਹਾਇਡੋ�ਕਾਰਬਨ, ਰੱਿਖਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿਡਜੀਟਲ ਪਿਹਲ, 

ਆਈਸੀਟੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਆਪਸੀ ਿਹਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ 

ਸਿਹਯੋਗ ʼਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 7-14 ਜਨਵਰੀ 

ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ʼਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦੌਰ ਿਵੱਚ 

ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਿਮਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਂਅਿਹਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀ ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।

ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਯ ਿਦਵਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਿਨਰਮਲਾ 

ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ 

ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਆੁਰਾ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਾਲ 2021 ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ 

ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੰਚੁ ਗਈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਿਨਰਮਲਾ 

ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਿਵੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਵਾਸੀ ਉਦੱਮੀਆਂ ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੋਹਨʼ ਿਵਸ਼ੇ ̓ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਆੁਰਾ ਭੇਜੀ ਰਕਮ 12 

ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ�ੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 17ਵ� ਪ�ਵਾਸੀ 

ਭਾਰਤੀਯ ਿਦਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਪ�ਵਾਸੀ 

ਭਾਰਤੀਯ ਸਨਮਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ 2023 ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਯ 

ਸਨਮਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੋਣਵ� ਭਾਰਤੀ ਪ�ਵਾਸੀ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣਨ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ 

ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

ਚੰਿਦ�ਕਾ ਪ�ਸਾਦ ਸੰਤੋਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ�ੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ 

ਇਰਫ਼ਾਨ ਦੀ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਯ ਿਦਵਸ ̓ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ 

ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਊਰਜਾ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ, ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ, 

ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ਼, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ 

ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਿਦਆਂ ʼਤੇ ਿਵਆਪਕ 

ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ 180 ਸਾਲ 

ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ʼਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣੀ। 

ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 8-14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ̓ਤੇ ਰਹੇ।    

 17ਵਾਂ ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਯ ਿਦਵਸ ਸੰਮੇਲਨਰਾਸ਼ਟਰ
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                   ਜਨ-ਜਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ

              ਜਲ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ 

                ਵੱਲ ਵਧ ਿਰਹਾ ਭਾਰਤ
ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ�  ਹੈ। ਇਹ ਿਬਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਜਦ� 

ਭਾਰਤ ਅੰਿਮ�ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ 

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਜਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਿਮ�ਤਕਾਲ ਦੀ 2047 ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਵਾਟਰ ਿਵਜ਼ਨ@2047 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। 

ਂਜਨ-ਜਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀ, ਬਲਿਕ ਜਲ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ 

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਵੀ ਹਣੁ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ..

ਜ
ਂਲ ਿਸਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀ, ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਰ ਦੇ 

ਨਾਲ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ‘ਵਾਟਰ ਗਵਰਨ�ਸʼ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ 

ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤ� ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 

ਨਾਲ ਹੀ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਕ�ਸ਼ੀ ਿਸੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ, ‘ਪਰ ਡੌ�ਪ ਮੋਰ 

ਕ�ੌਪʼ ਕ�ਪੇਨ , ਨਮਾਿਮ ਗੰਗੇ ਿਮਸ਼ਨ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ 

ਯੋਜਨਾ, “ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ: ਹਾਰਵੈਸਟ ਰੇਨਵਾਟਰ ਵੇਅਰਐਵਰ , ਵ�ੈਨਐਵਰ 

ਪੌਸੀਬਲ ʼ ਿਜਹੇ ਅਨੋਖੇ ਅਿਭਯਾਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਜਹੀਆਂ 

ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਿਵੱਚ 

ਕ�ਦਰੀ ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 

ਪਿਹਲੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ 

ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ- ਵਾਟਰ ਿਵਜ਼ਨ@2047 ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਅਗਲੇ 25 ਵਿਰ�ਆਂ ਯਾਨੀ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਦੇ 

ਿਵਜ਼ਨ ̓ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

“ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਕ�ਦਰ ਨੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ 

ਸੰਭਾਲ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਿਭਯਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਹੀ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬਾਹਰੀ 

ਕਾਰਕਾਂ ਤ� ਪ�ਦਿੂਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 

ਹਰ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮ�ਟ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ 

ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” 

– ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਵਾਟਰ ਿਵਜ਼ਨ@2047ਰਾਸ਼ਟਰ
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ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਜਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦੇ 

ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 5ਪੀ ਮੰਤਰ 

ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਿਵੱਲ 

(ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ)

ਪਬਿਲਕ 

ਫਾਇਨ�ਿਸੰਗ 

(ਲੋਕ ਿਵੱਤ)

ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ 

(ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ)

ਪਬਿਲਕ 

ਪਾਰਟੀਿਸਪੇਸ਼ਨ 

(ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ)

ਪਰਸੁਏਸ਼ਨ ਫੌਰ 

ਸਸਟੇਨੇਿਬਿਲਟੀ 

(ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ 

ਪੇ�ਰਣਾ)

ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਈ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 

ਪਿਹਚਾਣ ਪੂਰੀ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਈ 93,112 

ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ� 54 ਹਜ਼ਾਰ ਤ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ 26,929 ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ 75 ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-

ਸੁਰਜੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਤਲਾਬ ਖੇਤਰ ਇੱਕ 

ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਲ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਊਿਬਕ ਮੀਟਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਜਲ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ

ਸਾਲ 2001 ਅਤੇ 2011 ਿਵੱਚ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਲ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਕ�ਮਵਾਰ 1816 ਘਣ ਮੀਟਰ ਅਤੇ 1545 ਘਣ ਮੀਟਰ 

ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1700 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤ� ਘੱਟ ਦੀ 

ਸਲਾਨਾ ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤ� ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ 

ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2050 

ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਲ ਉਪਲਬਧਤਾ 1140 ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਿਹਣ ਦਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਤ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ 

ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਪੂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਲ ਿਦੱਤਾ।    

ਅੰਿਮ�ਤ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜਲ ਿਵਜ਼ਨ

ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਆਯੋਜਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 

ਜਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਭੂਤਪੂਰਵ 

ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਰਾਜ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 

ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ�ਯਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਸਮੂਿਹਕ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “2047 ਦੇ 

ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਲ ਦਾ ਿਵਜ਼ਨ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਿਮ�ਤ ਕਾਲ ਦੀ 

ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਿਵੱਚ 

ਸਰਕੁਲਰ ਇਕੌਨਮੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ� ਟ�ੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਮੁੜ-ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਹੰਦੁੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ 

ਂਈਕੋਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੰਚੁਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਦਹੁਰਾਇਆ ਿਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 

ਿਵਿਭੰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਟ�ੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ' ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਖੋਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਲ 

ਭੰਡਾਰ ਪੂਰੇ ਜਲ ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ�ਾਂ 

ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕਚਰਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ 

ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਨਮਾਿਮ ਗੰਗੇ ਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਕਾ 

ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਿਹੰਮਾਂ 

ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਵਾਟਰ ਿਵਜ਼ਨ@2047ਰਾਸ਼ਟਰ
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ਪ�ਭਾਵ: ਇਹ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਡਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 

ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਪੁੇ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੀਮ – 

ਯੂਪੀਆਈ ਿਡਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰੇਗੀ। 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਿਵਕਾਸ' ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 

ਯੋਜਨਾ ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ 123ਪੇ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ 

ਅਿਧਕ ਪ�ਮੁੱਖਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਫ਼ੈਸਲਾ: ਕ�ਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ 'ਰਪੇੁ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ' ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ 

ਭੀਮ – ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਪੀ2ਐਮੱ) ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 

2,600 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਪੋ�ਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

ਫ਼ੈਸਲਾ: ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ,੨੦੦੨   

ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ 

ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

ਕ�ਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਭੀਮ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੋ�ਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ

ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਐਕਸਪੋਰਟ 

ਸੋਸਾਇਟੀ  ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਡਜੀਟਲ ਟ�ਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਿਵੱਚ 12.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦਾ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਡਜੀਟਲ ਟ�ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਿਵੱਚ ਕ�ਦਰੀ 

ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਆਰਿਥਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਵੱਤੀ ਟ�ਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 

ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ�ਿਟਵ ਿਮਲੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸਹਕਾਰ-ਸੇ-ਸਿਮ�ੱਧੀ  ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ..

ਪ�ਭਾਵ: ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਿਵਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ 

ਜ਼ਰੀਏ 'ਸਹਕਾਰ-ਸੇ-ਸਿਮ�ੱਧੀ' ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ 

ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਿਨਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। ਿਵਿਭੰਨ 

ਿਨਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਉਚੱ ਿਨਰਯਾਤ ਨਾਲ 

ਗੁਡਸ ਐਡਂ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਿਹਕਾਰੀ 

ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸੋਸਾਇਟੀ 

ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ 

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤ� ਿਨਰਯਾਤ 

'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ�ਾਇਮਰੀ ਤ� ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ 

ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮ�ਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ੈਸਲਾ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਿਥਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਅਜਲ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ ਡਾ. ਿਸ਼ਆਮਾ ਪ�ਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
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l ਖਰਚ ਿਵੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ' ਤੇ,  ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ 

ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਲਈ ਲਾਗਤ 8139.5 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਡੋਲ�ਡ 

ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕ�ਸਲ, ਦੀਮਾ ਹਸਾਓ ਆਟੋਨਾਮਸ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕ�ਸਲ ਅਤੇ ਕੌਰਬੀ 

ਆਂਗਲ�ਗ ਆਟੋਨਾਮਸ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਿਵੱਚ 1,540 ਕਰੋੜ 

ਰਪੁਏ ਹਨ।    

ਪ�ਭਾਵ: ਇਹ ਅੱਠ ਉਤੱਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਜੀਵੀਕਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ  ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਾਵੇਗਾ। 

ਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰੇਗਾ।

vਫ਼ੈਸਲਾ: ਕ�ਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ 12,882.2 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ  ਉਤੱਰ-

ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਿਦੱਤੀ। ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 15ਵ� ਿਵੱਤ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਿਮਆਦ (2022-23 ਤ� 

2025-26) ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।

ਪ�ਭਾਵ: ਗ�ੀਨ ਹਾਈਡੋ�ਜਨ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 5 

ਿਮਲੀਅਨ ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਗ�ੀਨ ਹਾਈਡੋ�ਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਪ�ਭਾਵ: ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਚੱ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਟ�ਟ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਿਜਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਟੀਐਚੱ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਕੇ 

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਿਵਧ ਕੰਟ�ਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਓਬੀ ਵੈਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਟਡੂੀਓ 

ਨੂੰ ਐਚੱਡੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਅੱਪਗ�ੇਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦਾ 

ਿਹੱਸਾ ਹੈ।

l ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੰਚੁਣ ਦੇ ਲਈ 

ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਐਫੱਐਮੱ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰੂ-

ਦਰਾਜ, ਜਨਜਾਤੀ, ਿਮਲੀਟ�ਸੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਿਹਸ਼ੀ 

ਿਜ਼ਿਲ� ਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਡੀਡੀ ਫ�ੀ ਿਡਸ਼ ਡੀਟੀਐਚੱ 

ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਫ਼ੈਸਲਾ: ' ਦਰੂਦਰਸ਼ਨ'  ਅਤੇ ' ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ'  ਦੇ 

ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਬਰੌਡਕਾਸਿਟੰਗ 

ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਐਡਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ 

2539.91 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ।

ਪ�ਭਾਵ: ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਿਵੱਚ ਜੋਕਾ ਸਿਥਤ 

ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਰੋਡ 'ਤੇ 8.72 ਏਕੜ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ 

ਟ�ੇਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕ�ਦਰ ਸ਼ਾਿਸਤ ਪ�ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ 

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਪੇਅਜਲ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ 

ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਿਨਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਉਚੱ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲਾ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ�ੀਨ ਹਾਈਡੋ�ਜਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 

ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ�ੀਨ ਹਾਈਡੋ�ਜਨ ਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਰੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ 

ਸਵਰਗੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਗ�ੀਨਫੀਲਡ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੋਪਾ, ਗੋਆ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ 'ਮਨੋਹਰ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ – ਮੋਪਾ, ਗੋਆ' ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

ਹੈ। 2030 ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਸਰਿਜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ 

ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਿਵੱਚ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 5 0 

ਐਮੱਐਮੱਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲਾ: ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ 382 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੰੁਨੀ ਡੈਮ ਪਣ 

ਿਬਜਲੀ ਪੋ�ਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

l ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਲਾਗਤ 19,744 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਸਾਈਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ 17,490 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ, ਪਾਇਲਟ 

ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 1,466 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 400 

ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਮਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨ�ਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 388 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ�ਭਾਵ: ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਤਲੁਜ ਜਲ 

ਿਵਦਯੁਤ ਿਨਗਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪ�ਤੱਖ ਅਤੇ 

ਅਪ�ਤੱਖ  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਿਨਰਮਾਣ 'ਤੇ 2614.51 

ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪ�ਭਾਵ: ਗੋਆ ਦੇ ਮੋਪਾ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਗ�ੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ 

ਉਦਘਾਟਨ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 

ਨਾਮਕਰਣ ਨਾਲ ਆਧੁਿਨਕ ਗੋਆ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਡਾ. 

ਮਹੋਨਰ ਪਰੀਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ�ੀ ਜਾਣ ੂਹੋਵੇਗੀ।
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  ਕ ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਇੱ ਂਉਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰਦੁਾ ਹੈ। 21ਵੀ 

ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹਤੁਾਤ ਿਵੱਚ 

ਹਨ। ਪਿਹਲੀ – ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਦਸੂਰੀ – ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਨ�ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਿਵਿਗਆਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੰਚੁਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 

ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। 'ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਕਾਸ' – ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸਮੂਹ ਦੀ 

ਂਮੂਲ ਪ�ੇਰਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕਉਿਕ ਅਗਲੇ 25 ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਿਜਸ 

ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

ਂਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। 108ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ  ਿਵੱਚ 

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵਿਗਆਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 

ਂਆਤਮਿਨਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ 

ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਦਨੁੀਆ ਦੀ 17-18 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ 

ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਕੰਮ ਿਜਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ 17-18 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਿਮਲੇਗੀ 

ਂਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਅਿਜਹੇ 

ਿਵਿਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ।” ਇਸ 

ਸਾਲ ਦੇ ਆਈਐਸੱਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ਾ 'ਮਿਹਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਟਕਾਊ 

ਂ108ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਭਾਰਤ ਦੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ

 ਭੂਿਮਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ

 ਭੂਿਮਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ� ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ 
ਂਅਭੂਤਪੂਰਵ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ 

ਪਿਰਣਾਮ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਿਵੱਚ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਦਸ ਿਸਖਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ 

ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 

ਤੱਕ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 

ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 81ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 

2022 ਿਵੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 40ਵਾਂ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 
ਂ108ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ  

(ਆਈਐਸੱਸੀ) ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਿਜਸ ਉਚਾਈ 'ਤੇ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਤੁ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ...

  ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸ਼ਕਤੀਰਾਸ਼ਟਰ
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1914 ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਿਹਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 
l  ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ  ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸੈਸ਼ਨ  1914 ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 

108ਵਾਂ ਸਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਤ ਤੁਕਡੋਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੀਐਚੱਡੀ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਿਵੱਚ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਿਸਖਰਲੇ ਿਤੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਿਸਖਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ।

l  ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 

ਂਸਮਰਿਪਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਇਹ ਜਯੋਤੀ 108ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ  

ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਰਹੀ।

l  ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਿਧਆ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ  ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਿਵਿਗਆਨ ਜਯੋਤੀ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 'ਿਵਿਗਆਨ ਜਯੋਤੀ - ਿਗਆਨ ਦੀ ਜਵਾਲਾ' ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਓਲੰਿਪਕ 

ਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਇਨ�ਾਂ ਪ�ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹਤੁ ਕੁਝ

ਜਦ� ਇਹ 

ਲੈਬ ਤ� ਿਨਕਲ 

ਕੇ ਲ�ਡ ਤੱਕ 

ਪਹੰਚੁਣ।

ਜਦ� ਇਸ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਗਲੋਬਲ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਗ�ਾਸਰਟੂਸ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।

ਜਦ� ਇਸ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਜਰਨਲ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਜਮੀਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।

ਜਦ� ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਿਰਸਰਚ ਤ� ਹੰਦੇੁ ਹੋਏ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 

ਿਵੱਚ ਿਦਖਣ ਲਗੇ।

ਂ108ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ

l ਿਕਸਾਨ ਿਵਿਗਆਨ ਕਾਂਗਰਸ – 

ਜੈਵ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 

ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 

ਵੱਲ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 

ਇੱਕ ਮੰਚ।

l ਿਵਿਗਆਨ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ – ਪ�ਾਇਡ 

ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ – ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ 

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ 

ਸਮੇਤ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ' ਤੇ ਆਪਣੀ 

ਅਿਮਟ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ 

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰੀਚੈ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਪ�ਦਰਸ਼ਨ।

l ਬਾਲ ਿਵਿਗਆਨ ਕਾਂਗਰਸ – 

7,000 ਤ� ਅਿਧਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਸਿਹਭਾਗੀ ਬਣੇ।

l ਮਿਹਲਾ ਿਵਿਗਆਨ ਕਾਂਗਰਸ – 

ਿਵਿਭੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤ� ਬੜੀ ਸੰਿਖਆ 

ਿਵੱਚ ਮਿਹਲਾ ਿਵਿਗਆਨੀ 

ਸਿਹਭਾਗੀ ਬਣੀਆਂ।

l ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ – 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ 

ਮਿਹਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵੱਲ 

ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ।

l ਆਿਦਵਾਸੀ ਿਵਿਗਆਨ 

ਕਾਂਗਰਸ –  ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ�ਾਚੀਨ 

ਿਗਆਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ 

ਦੇ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 

ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ।

ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ' 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਿਰਹਾ। ਿਵਸ਼ਵ ਦਾ 

ਭਿਵੱਖ ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। 108ਵ� ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ 

ਕਾਂਗਰਸ  ਿਵੱਚ ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ  ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਮਿਹਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨਾਲ 

ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ। ਿਵਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵ� ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 

ਮਿਹਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰੀਏ, ਬਲਿਕ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਮਿਹਲਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

ਨਾਲ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਿਰਸਰਚ ਨੰੂ ਨਵ� ਗਤੀ 

ਦੇਈਏ। ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਛੋਟੇ 

ਉਦਯੋਗਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਰਲਡ ਿਵੱਚ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ, ਭਾਰਤ 

ਦੀਆਂ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਹਰ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਿਦਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਦੀ 

ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ” ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਵਿਗਆਿਨਕ 

ਸਮੁਦਾਇ ਨੰੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਿਚੱਪ ਿਵੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਧਾਿਰਤ ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਹੁਣ ਤ� ਹੀ ਿਤਆਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ 

ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਇਨ�ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਅਸ� ਉਦਯੋਗ 4.0 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ।” 

  ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸ਼ਕਤੀਰਾਸ਼ਟਰ
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ਪੀਐਮੱ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ  ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਿਮਸ਼ਨ 

ਤਾਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਜਲਦੀ 

ਪਕੜ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਜਾਂਚ 

ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਂਕੋਿਵਡ ਕੋਈ ਪਿਹਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ 

ਂਆਖਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ 

ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੰਦੁੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤ� ਬੁਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪ�ਕੋਪ ਦੇ 

ਪ�ਭਾਵੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਨੂੰ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਿਵੱਚ 

64,180 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਐਮੱ 

ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਸਵੱਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕ�ਦਰੀ ਬਜਟ 

ਿਵੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 

ਪੀਐਮੱ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਿਮਸ਼ਨ 

(PM-ABHIM) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ 

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ  ਹੈਲਥ 

ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ…

‘'ਸਾਡੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਜੋ ਬੜੀ ਕਮੀ 

ਰਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ 

ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਿਚੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਿਦੱਤੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ 

ਿਮਸ਼ਨ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਇਸੇ ਕਮੀ 

ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ 

ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਅਸੀ ਿਤਆਰ 

ਹੋਈਏ, ਸਮਰੱਥ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ-

ਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

-ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਮ�ੱਧੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਿਸਹਤ। ਿਫਰ ਉਹ ਪ�ਗਤੀ 

ਸਚਾਹੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ 

ਬੁਿਨਆਦ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਹੀ ਿਟਕੀ ਹੰਦੁੀ ਹੈ।'' ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ 

ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਪ�ਤੀਕ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। 

ਿਫਰ ਚਾਹੇ ਨਵ� ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਿਫਰ 50 ਕਰੋੜ ਤ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਾਤ, ਿਪੰਡ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ 

ਿਸਹਤ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵ� ਿਸਰੇ ਤ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੋ ਚੱਕੁੀ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀmjs ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ 

ਦੇਖਭਾਲ਼ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ, 

“

ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਰਾਸ਼ਟਰ
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ਹੈਲਥ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪਿਹਲੂ

 ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

ਲਈ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ

ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 

ਟੈਸਿਟੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਨੈੱਟਵਰਕ

 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਰਸਰਚ 

ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ 

ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ 

ਿਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸ�ਟਰ 

ਖੁੱਲ�  ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਿਹਚਾਣ, ਜਾਂਚ, ਸਲਾਹ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਦੀ 

ਸੁਿਵਧਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ 

ਖਦਸ਼ਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਿਜ਼ਲ� ਾ 

ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਕ�ਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ 

ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਿਸਹਤ 

ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਿਵੱਚ 

ਕਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 

ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 

ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਐਡਂ 

ਿਰਸਰਚ ਲੈਬਸ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜੈਵ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਪੱਧਰ-3 ਲੈਬ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਲੈਬਸ 

ਂਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਿਕ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਿਰਸਰਚ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਰੋਗ ਿਨਵਾਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਵਧੇਗੀ ਆਤਮਿਨਰਭਰਤਾ

ਨਵ� ਸੰਕ�ਮਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਿਨਦਾਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਕਸੇ 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ 

ਿਸਸਟਮਸ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਨ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਡਬਿਲਊਐਚੱਓ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਰੀਜਨ ਲਈ ਰੀਜਨਲ 

ਿਰਸਰਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ 
ਰਰੂਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸ�ਟਰ 

ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸ�ਟਰ 

ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ 

ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵ� ਸੰਸਥਾਨਾਂ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ 

ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਿਕ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ 

ਉਭੱਰਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਸਮ� 

ʼਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

 ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 

ਦੀ ਹਣੁ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਬੜੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਗ�ਾਮੀਣ 

ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈਲਥ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਵਧੀ 

ਿਵੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ 

ਹੈ ਤਾਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ 

ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੀਐਮੱ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ 

ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 

ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਠੀਕ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਸੰਸਥਾਨ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ʼਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਸ਼ਨ 2025-2026 ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-

ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਕ�ਟੀਕਲ ਿਰਸਰਚ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ 

ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਲੱਖ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 602 ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕ�ਟੀਕਲ 

ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ।

 ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਇੰਟੀਗ�ੇਿਟਡ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਰਟ�ੀਜ਼ ਅਤੇ 3,382 

ਬਲਾਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਿਨਟਸ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਵ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਸ਼ਾਣੂ ਿਵਿਗਆਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਨਵ� ਰੀਜਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸ�ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

 ਮੈਟਰੋਪੋਿਲਟਨ ਿਸਹਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਯੂਿਨਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

 ਜੈਵ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੱਧਰ-3 ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਪ�ਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ʼਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਿਨਟਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ।

ਨਵ� ਹੈਲਥ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਕੰਟੇਨਰ ਅਧਾਿਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ 
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ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ

 ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਮੰਚ 

ਿਵਕਿਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਪਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ�ਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ 5 ਤ� 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਿਦੱਲੀ ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ 

ਦਸੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਰ�ਜ਼ 'ਤੇ 

ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕ�ਦਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਿਕ ਿਬਹਤਰ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਗਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇਜ਼…

ਕ�
ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਿਵੱਚ 

ਗਤੀ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਿਵਿਸ਼ਆਂ 'ਤੇ 

ਂਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀ ਿਦੱਲੀ ਿਵੱਚ 

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਸੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ। ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਂਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮਿਹਜ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ ਬਲਿਕ ਉਸ ਤ� 

ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਮ ਰਝੁੇਿਵਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਿਸਖਰਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਪ�ਮੁੱਖਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ 

ਰਬੂਰ ੂਹੋ ਕੇ ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 

ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜੂਨ 

2022 ਿਵੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਸਮੰੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਭੱਰ 

ਰਹੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਜਨਤਾ 'ਤੇ 

ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਪਛਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ� 

ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ�ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-20 

ਂਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ, ਦਨੁੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਸਭ ਤ� ਬੜੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਬਣਨਾ, ਵਧਦੇ 

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਖ਼ਾਿਹਸ਼ੀ ਿਜ਼ਿਲ� ਆਂ ਿਵੱਚ ਹਾਸਲ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖ਼ਾਿਹਸ਼ੀ 

ਿਜ਼ਲ� ਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਣੁ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਬਲਾਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਬਲਾਕ 

ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ 

ਮੌਜੂਦ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਿਹਸ਼ੀ 

ਬਲਾਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜਨਸੇਵਾ ਅਧਾਿਰਤ ਗਵਰਨ�ਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ 

ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਿਰਹਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਿਹਸ਼ੀ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 

ਇੱਥੇ ਖ਼ਾਿਹਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨਰਾਸ਼ਟਰ
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ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ 

ਛੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ʼਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ 

ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ, 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਰਾਜ/ਕ�ਦਰ ਸ਼ਾਿਸਤ 

ਪ�ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾਗਤ ਮਾਿਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

150 ਤ� ਅਿਧਕ ਪ�ਤੱਖ ਅਤੇ ਵਰਚਅੁਲ 

ਬੈਠਕਾਂ ਿਵੱਚ ਗਿਹਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸੰਮੇਲਨ 

ਿਵੱਚ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 

ਰਾਜ/ਕ�ਦਰ ਸ਼ਾਿਸਤ ਪ�ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 

ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾ 

ਮਾਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਾ ਕੇ 200 ਤ� ਅਿਧਕ 

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ।

ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 

ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼।

ਐਮੱਐਸੱਐਮੱਈ ਨੂੰ 

ਗਤੀ ਦੇਣਾ।

ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ 

 ਿਨਊਨਤਮ ਕਰਨਾ।

ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਦਾ 

ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ।

ਿਸਹਤ ਅਤੇ 

ਪੋਸ਼ਣ।

ਕੌਸ਼ਲ 

ਿਵਕਾਸ।

ਇਨ�ਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ʼਤੇ ਵੀ 

 ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ

ਪੋ�ਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਆਯੋਜਨ

ਵੋਕਲ ਫੌਰ ਲੋਕਲ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਿਮਲਟਸ।

ਜੀ-20: ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ।

ਉਭੱਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ।

ਿਵਕਿਸਤ ਭਾਰਤ: ਅੰਿਤਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੰਚੁਣਾ।

 ਗੁਡਸ ਐਡਂ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸੱਟੀ) 

ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ-ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ।

 ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਣੌੁਤੀਆਂ 

ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਿਵਿਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ 

ਅਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਿਲਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਮੰਚ ਹੈ। -ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ�ਵੇਸ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ�ੀਨ 

ਹਾਈਡੋ�ਜਨ ਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਸਿਹਤ ਕਈ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ। 

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ�ਾਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ 

ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਰ�ਜ਼ ̓ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਪੱਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਦਨੁੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ̓ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ�ਿਤਭਾ ਦੇ 

ਸਿਮ�ੱਧ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ�ੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਿਜਹੇ ਸਮ� 

ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਿਨਵੇਸ਼, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ� ਸਾਰੇ 

ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ�ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣਗੇ।ʼʼ 

ਐਮੱਐਸੱਐਮੱਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਮੱਐਸੱਐਮੱਈ 

ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਪੂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਦ�ੜ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮੱਐਸੱਐਮੱਈ ਸੈਕਟਰ 

ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਬਣਨ ਅਤੇ 

ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 

ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ� ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਮ� ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ 

ਨੂੰ  ਗ਼ਰੈ -ਜ਼ਰਰੂੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੱਕੇੁ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 

ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ̓ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਜਦ� ਭਾਰਤ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਰੂਤ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੀਆਂ 

ਂਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ।ʼʼ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨਰਾਸ਼ਟਰ
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l ਫਰ�ਚ ਬਾਲਕੋਨੀ, ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਬਾਲਕੋਨੀ, ਿਜਮ, ਸਟਡੀ ਰਮੂ, 

ਸਪਾ, ਸੈਲੂਨ, ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ।

l ਉਤੱਰ ਪ�ਦੇਸ਼, ਿਬਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤ� ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਨਗੇ ਸੈਲਾਨੀ।

l 62.5 ਮੀਟਰx12.8 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੂ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਿਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲ 

ਿਜਹੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ।

l ਆਧੁਿਨਕ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 3,200 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 

ਯਾਤਰਾ।

l ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਪੋ�ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਜੀਵਨ ਰੱਿਖਅਕ 

ਉਪਕਰਣਾਂ/ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ।

l 27 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 51 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਰਾਸਤੀ ਸਥਲਾਂ, 

ਨਦੀ ਘਾਟਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਟਿੂਰਸਟ ਸਥਲਾਂ ਦੀ 

ਸੈਰ।

l ਕਾਸ਼ੀ ਤ� ਸਾਰਨਾਥ ਤੱਕ, ਮਾਜੁਲੀ ਤ� ਮਯ�ਗ ਤੱਕ, ਸੰੁਦਰਬਨ ਤ� 

ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਯਾਤਰਾ।

ਗੰਗਾ ਿਵਲਾਸ ਿਰਵਰ ਕਰਜ਼ੂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

l 36 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਿਤਆਧੁਿਨਕ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ 

ਨਾਲ ਲੈਸ 18 ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੂਟ।

ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਲੰਬੇ ਿਰਵਰ ਕਰਜ਼ੂ-ਐਮੱਵੀ ਗੰਗਾ ਿਵਲਾਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 

ਨਦੀ ਜਲਮਾਰਗ,

ਂਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਸਾਡੇ ਿਤਉਹਾਰਾਂ, ਦਾਨ-ਦੱਛਣਾ, ਤਪ-ਤਪੱਿਸਆ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ 

ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੂ ਟਿੂਰਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਦੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਵ� ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਲੰਬੇ ਿਰਵਰ ਕਰਜ਼ੂ-ਐਮੱਵੀ ਗੰਗਾ ਿਵਲਾਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਿਦਖਾਈ 

ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਿਵੱਚ ਟ�ਟ ਿਸਟੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਐਮੱਵੀ ਗੰਗਾ ਿਵਲਾਸ ਕਰਜ਼ੂ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਟਿੂਰਸਟ ਸਥਲ, 

ਗਲੋਬਲ ਟਿੂਰਜ਼ਮ ਮੈਪ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ�ਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅੱਗੇ…

ਗੰ
ਂਗਾ ਨਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਲਧਾਰਾ ਭਰ ਨਹੀ ਹੈ। 

ਬਲਿਕ ਇਹ ਪ�ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤ� ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦੀ 

ਤਪ-ਤਪੱਿਸਆ ਦੀ ਸਾਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ-

ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਾਂ ਗੰਗੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਿਟ-ਕੋਿਟ ਭਾਰਤੀਆਂ 

ਨੂੰ ਪੋਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਲੰਬੇ ਿਰਵਰ ਕਰਜ਼ੂ-

ਐਮੱਵੀ ਗੰਗਾ ਿਵਲਾਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਿਦਖਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਿਵੱਚ ਟ�ਟ 

ਿਸਟੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ʼਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, 

ਂ‘‘ਅਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਮਾਿਮ ਗੰਗੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਿਨਰਮਲਤਾ ਦੇ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਥੇੱ ਹੀ ਦਸੂਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਗੰਗਾ ਦੀ ਵੀ ਮੁਿਹੰਮ ਚਲਾਈ। ਅਰਥ 

ਂਗੰਗਾ ਯਾਨੀ, ਅਸੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸੇ ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। 

ਂਇਹ ਗੰਗਾ ਿਵਲਾਸ ਕਰਜ਼ੂ, ਇਸ ਅਰਥ ਗੰਗਾ ਮੁਿਹੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀ ਤਾਕਤ 

ਦੇਵੇਗਾ। ਉਤੱਰ ਪ�ਦੇਸ਼, ਿਬਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ੂ ਹਰ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਿਨਕ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।ʼʼ ਕਰਜ਼ੂ ਟਿੂਰਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 

ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵ� ਅਵਸਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਜੱਥ� ਵੀ 

ਂਗੁਜਰੇਗਾ ਉਥੇੱ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀ ਲਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਿਰਵਰ 

ਕਰਜ਼ੂ ਢਾਕਾ ਹੰਦੁੇ ਹੋਏ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤ� ਿਡਬਰਗੂੜ� ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। 

 ਐਮੱਵੀ ਗੰਗਾ ਿਵਲਾਸ ਯਾਤਰਾਰਾਸ਼ਟਰ
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ਪੋ�ਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ: 10 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ

ਪਾਂਡੂ (ਗੁਵਾਹਾਟੀ) ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਪ ਿਰਪੇਅਰ ਸ�ਟਰ

l ਂਿਸ਼ਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਧਣ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਬੱਚਤ।

l NW-1, ਇੰਡੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਉਤੱਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ 

ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ।

ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਟਰਮੀਨਲ - ਹਲਦੀਆ

l 3.07 ਿਮਲੀਅਨ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ।

ਪੋ�ਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ: 6 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ

l ਉਤੱਰ ਪੂਰਬ ਲਈ ਬੰਪਰ ਅਵਸਰ।

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਜੈੱਟੀਜ਼ ਯੂਪੀ (ਸੈਦਪੁਰ, ਚੋਚਕਪੁਰ, ਜ਼ਮਾਨੀਆ, ਕੰਸਪੁਰ)

l ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਿਵਕਾਸ ਕ�ਦਰ

l ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਲੌਿਜਸਿਟਕਸ ਲਾਗਤ 

ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

l ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਟ�ੇਿਨੰਗ

l ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਿਕਸਾਨਾਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਆਿਦ ਲਈ ਰਸਦ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ 

ਕਮੀ।

l ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਆਜੀਿਵਕਾ ਦੇ ਨਵ� ਅਵਸਰ।

ਪੋ�ਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ: 600 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ

l ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਟਿੂਰਜ਼ਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ।

ਪੋ�ਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 208 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ

l ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਿਸ਼ਪ ਿਰਪੇਅਰ ਸ�ਟਰ

l ਪੂਰਬ-ਉਤੱਰ ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਅਵਸਰ।

ਿਬਹਾਰ ਿਵੱਚ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਜੈੱਟੀਜ਼ (ਬੀਘਾ, ਨਕਟਾ ਿਦਯਾਰਾ, 

ਪਾਨਾਪੁਰ, ਬਾੜ�, ਹਸਨਪੁਰ)

ਪੋ�ਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ: 12 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ 

l ਪ�ਦਸ਼ੂਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਅਨੁਕੂਲ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਧਨ।

l ਟ�ੈਿਫਕ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ।

l ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਿਸੱਧੀ ਪਹੰਚੁ ਅਤੇ ਟਿੂਰਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਲੁਾਰਾ।

ਐਮੱਐਮੱਟੀ ਪਾਂਡੂ ਅਤੇ ਐਨੱਐਚੱ-27 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 

ਐਲੀਵੇਿਟਡ ਸੜਕ

ਪੋ�ਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ: 180 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ

l ਟ�ੈਿਫਕ ਜਾਮ ਤ� ਿਨਜਾਤ।

l ਹਰ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ 24x7 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ।

l ਿਸ਼ਪਸ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਆਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਯੋਗ।

l ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱਚ 200 MT ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ।

ਂਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘21ਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਹਾਕਾ, 

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਹਾਕੇ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਧੁਿਨਕ ਇਨਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ 

ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੀ। 

ਂਇਸ ਿਵੱਚ ਨਦੀ ਜਲਮਾਰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।ʼʼ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ 

ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਣੁ ਉਤੱਰ-

ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਖੁ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

l ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ, ਪੇਅਜਲ, ਿਬਜਲੀ, ਸੜਕ ਸਿਹਤ ਹੋਰ 

ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ।

ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਟ�ਟ ਿਸਟੀ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

l ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 265 ਕਾਟੇਜ਼।

l ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਸ ਤ� ਮੁਕਤ ਪਿਰਸਰ।

l ਬਨਾਰਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ।

l 20x20 ਫੱਟੁ ਫਲੋਿਟੰਗ ਬਾਥ ਕੰੁਡ ਅਤੇ ਚ�ਿਜੰਗ ਰਮੂ।

l ਸਰਦੀ ਤ� ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬੌਨ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਬਲੋਅਰ।

l ਔਨਲਾਈਨ-ਔਫਲਾਈਨ ਬੁਿਕੰਗ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ।

l 800 ਟਿੂਰਸਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਯੋਗ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰ।

l ਗੰਗਾ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼�ੀਕਾਸ਼ੀ ਿਵਸ਼ਵਨਾਥਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 

ਸੁਿਵਧਾ।

 ਐਮੱਵੀ ਗੰਗਾ ਿਵਲਾਸ ਯਾਤਰਾਰਾਸ਼ਟਰ
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ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਟ�ੇਨ, ਨਵ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 

ਪ�ਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ 

ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ʼਤੇ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਭਾਰਤ, ਜੋ 

ਆਪਣੇ ਸੁਪਿਨਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਾਂਿਖਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ 

ਕੇ ਅਧੀਰ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੰਚੁਣਾ ਚਾਹੰਦੁਾ ਹੈ।

-ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਤ� ਿਨਕਲ ਕੇ 

ਆਤਮਿਨਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ

ਨਵ� ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਿਵਕਿਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਂਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਟ�ੇਨ ਇੱਕ ਨਵੀ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਨਕਸ਼ੇ ʼਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ 

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਛਾ ਜਾਣ 

ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ʼਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ 

ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਪਛਲੇ 15 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ 

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ� ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਦੌੜਦੀ ਇਹ ਵੰਦੇ 

ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਨਵ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 

ਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਤ� 

ਿਨਕਲ ਕੇ ਆਤਮਿਨਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 

ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪ�ਤੀਕ…

ਪ�
ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਂਅੱਠਵੀ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਸੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ 

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। ਪ�ਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਸਕੰਦਰਾਬਾਦ ਤ� ਿਵਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵੰਦੇ 

ਭਾਰਤ 2.0 ਟ�ੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਿਦਖਾਈ ਜੋ ਿਸਕੰਦਰਾਬਾਦ ਤ� 

ਿਵਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 700 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ 

ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਹਣੁ ਤੱਕ ਇਸ ਦਰੂੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟੇ 

ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਆਂਧਰ ਪ�ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਹ ਟ�ੇਨ ਿਵਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, 

ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਿਵਜੈਵਾੜਾ ਿਵੱਚ ਰਕੁੇਗੀ ਜਦਿਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਿਵੱਚ ਇਹ 

ਖੰਮਮ, ਵਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਰਾਬਾਦ ਿਵੱਚ ਰਕੁੇਗੀ। ਇਨ�ਾਂ ਥਾਵਾਂ ̓ ਤੇ ਟ�ੇਨ 

ਦੇ ਠਿਹਰਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਤੁ ਲਾਭ 

ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ�

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨਰਾਸ਼ਟਰ
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ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ 

ਨਾਲ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੱਤ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ 

ਟ�ੇਨਾਂ ਨੇ ਕੱੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 23 ਲੱਖ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸੈਮੀ ਹਾਈਸਪੀਡ ਟ�ੇਨ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ'

l ਤੀਸਰੀ: 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਮੁੰਬਈ ਤ� ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਵੰਦੇ 

ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਿਦਖਾਈ ਗਈ। 519 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਕਰੀਬ 

ਸਵਾ ਛੇ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

l ਪਿਹਲੀ: ਂਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਵੀ ਿਦੱਲੀ ਤ� ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਪਿਹਲੀ ਵੰਦੇ 

ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਨੂੰ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹਰੀ 

ਂਝੰਡੀ ਿਦਖਾਈ। ਇਹ ਨਵੀ ਿਦੱਲੀ ਤ� ਕਾਨਪੁਰ, ਪ�ਯਾਗਰਾਜ ਹੰਦੁੇ ਹੋਏ 

ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ 757 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

l ਦਸੂਰੀ: ਂਨਵੀ ਿਦੱਲੀ ਤ� ਸ਼�ੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ, ਕਟੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 

ਦਰਿਮਆਨ ਿਤੰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 

ਿਦਖਾਈ। 655 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਸ ਦਰੂੀ ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ 

ਹੈ। ਜਦਿਕ ਦਸੂਰੀ ਟ�ੇਨ ਇਹ ਦਰੂੀ ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਟ�ੇਨ ਿਦੱਲੀ ਤ� ਅਬਾਲਾ ਕ�ਟ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਹੰਦੁੇ ਹੋਏ 

ਕਟੜਾ ਪਹੰਚੁਦੀ ਹੈ। 

ਂl ਛੇਵੀ: 1 1  ਦਸੰਬਰ 2 0 2 2  ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ� 

ਿਬਲਾਸਪੁਰ-ਨਾਗਪੁਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਿਦਖਾਈ ਗਈ। 

411 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਹੰਦੁੀ ਹ,ੈ ਜਦਿਕ 

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਦਰੂੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਤ� ਅੱਠ ਘੰਟੇ 

ਲਗਦੇ ਸਨ।

l ਚੌਥੀ: 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬ ਅੰਦੌਰਾ ਤ� 

ਂਨਵੀ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੋਈ। 412 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਸਵਾ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਹੰਦੁੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ�ੇਨ 

ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ�, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਊਨਾ 

ਿਹਮਾਚਲ ਹੰਦੁੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਅੰਦੌਰਾ ਪਹੰਚੁਦੀ ਹੈ। 

ਂl ਸੱਤਵੀ: 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹਾਵੜਾ ਤ� ਿਨਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਨੂੰ 

ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਿਦਖਾਈ ਗਈ। ੫੬੪ 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਟ�ੇਨ ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ, ਬਾਰਸੋਈ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਨਗੰਜ ਰੇਲਵੇ 

ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਕੁਦੀ ਹੈ। 

ਂl ਪੰਜਵੀ: 11 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੇਨਈ-ਮੈਸੂਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ 

ਝੰਡੀ ਿਦਖਾਈ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨ ਸੀ। 

504 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਹੰਦੁੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਟ�ੇਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਿਗਕ ਹੱਬ ਚੇਨਈ, 

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ-ਸੌਫਟਵੇਅਰ-ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਬੰਗਲੁਰ ੂ ਅਤੇ 

ਟਿੂਰਸਟ ਸਥਲ ਮੈਸੂਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਗਮ 

ਹੋਈ ਹੈ। 

l 2014 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅੱਠ ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਿਵੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 250 

ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਜੋ ਹਣੁ ਵਧ ਕੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ 

ਤੱਕ ਪਹੰਚੁ ਚੱਿੁਕਆ ਹੈ।

ਿਪਛਲੇ ਅੱਠ ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਿਵੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੰਮ

l 2014 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅੱਠ ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਿਵੱਚ 125 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤ� 

ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦਿਕ ਿਪਛਲੇ ਅੱਠ ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਕਰੀਬ 

325 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

l ਅੱਠ ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਿਵੱਚ 225 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਟ�ੈਕ ਨੂੰ 

ਮਲਟੀ ਟ�ੈਿਕੰਗ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

l ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਆਂਧਰ ਪ�ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਲਾਨਾ 

60 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਟ�ੈਕ ਦਾ ਇਲੈਕਟ�ੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਹੰਦੁਾ 

ਸੀ, ਹਣੁ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਕੇ ਸਲਾਨਾ 220 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

l ਬੀਤੇ ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਆਂਧਰ ਪ�ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ 350 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 800 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਮਲਟੀ ਟ�ੈਿਕੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ।

ਆਂਧਰ ਪ�ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਿਰਹਾ 

ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਦਰੂੀ ਿਪ�ਥਵੀ ਦੇ 58 ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਟ�ੇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹਣੁ 

ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੱਕੇੁ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 

ਅਗਲੇ ਿਤੰਨ ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ 400 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨਾਂ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। 

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ�ੇਨਰਾਸ਼ਟਰ
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ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੀਵਾਿਨਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅੰਗ�ੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਿਦਨ, ਸਮ� ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਣ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ 

ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਿਵੱਚ 

ਿਪਰੋਣ ਦਾ ਪ�ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ�ਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ�ਬਲ ਵੀ 

ਕੀਤਾ। ਸੁਹਾਿਸਨੀ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ, ਬਦਰੀ ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਦਾਮੋਦਰ ਸਵਰਪੂ ਸੇਠ ਅਿਜਹੇ ਹੀ 

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲ�ਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿਰ�ਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਕਈ 

ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਜੇਲ�  ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗੁਜਿਰਆ। ਨਾਲ ਹੀ, 

ਇਨ�ਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਮੂਿਹਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ…

ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਨਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ

ਹਰੇਕ ਪਲ, ਹਰੇਕ ਕਣ
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ਅੰਿਮ�ਤ ਮਹੋਤਸਵਰਾਸ਼ਟਰ



ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਦੱਧੁ ਉਤਪਾਦਨ (ਿਮਲੀਅਨ ਟਨ ਿਵੱਚ)

ਸੁਹਾਿਸਨੀ ਗਾਂਗੁਲੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ 

ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ 

ਜਨਮ: 3 ਫਰਵਰੀ 1909, ਦੇਹਾਂਤ: 23 ਮਾਰਚ 1965

 ਿਹਜਲੀ ਤ� ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਤੌਰ ̓ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ 

ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਪੂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਭਾਰਤ 

ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਪੂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕ�ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੇਮੰਤ ਤਰਾਫਦਾਰ ਨੂੰ 

ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ�ਾ ਨਾਲ ਸੁਹਾਿਸਨੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ� ਜੇਲ�  ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਜੇਲ�  

ਤ� ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਿਜਕ, ਅਿਧਆਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

23 ਮਾਰਚ 1965 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਰੁਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਸੁਹਾਿਸਨੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਿਗਆ।

 ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਨ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 

ਨਾਲ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਪਰੀਚੈ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਹਾਿਸਨੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗ�ੇਜ਼ 

ਉਨ�ਾਂ ̓ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਗੇ ਸਨ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਚਟਗਾਂਓ ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਗਾਂਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂੰ 

ਿਛਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਸੁਹਾਿਸਨੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਿਗ�ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ 

ਨਾਲ ਚੰਦਨਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣੀ ਪਈ ਜੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਥੇੱ ਉਹ 

ਕ�ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ̓ ਤੇ ਰਿਹਣ ਲਗੇ। ਉਥੇੱ ਉਹ ਇੱਕ 

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕ�ਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਸੁਹਾਿਸਨੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 

ਂʼਤੇ ਪਿਹਚਾਣੇ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਅੰਗ�ੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹੀ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਚੰਦਨਨਗਰ ਦੇ 

ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਘਰ ̓ ਤੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਿਰਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, 

ਸੁਹਾਿਸਨੀ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਆਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਿਗ�ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। 

ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਿਹਜਲੀ ਜੇਲ�  ਕ�ਪ ਿਵੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ 

ਿਹਜਲੀ ਿਡਟ�ਨਸ਼ਨ ਕ�ਪ ਖੜਗਪੁਰ ਆਈਆਈਟੀ ਦਾ ਕ�ਪਸ ਬਿਣਆ।

ਭਾ
ਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ 

ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੁਹਾਿਸਨੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਜਨਮ 

3 ਫਰਵਰੀ 1909 ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਖੁਲਨਾ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ�ਾਂ ਦੇ 

ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿਵਨਾਸ਼ਚੰਦਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਲਾ ਸੰੁਦਰਾ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ 

1924 ਿਵੱਚ ਢਾਕਾ ਈਡਨ ਸਕੂਲ ਤ� ਆਪਣੀ ਮੈਿਟ�ਕ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਹ 

ਗੰੂਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲ਼ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਉਣ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਚਲੇ ਗਏ। 

ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਥੇੱ ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ�ੀਤੀਲਤਾ ਵਾਡੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ 

ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾਂਤਰ ਕ�ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ 

ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ। ਜੁਗਾਂਤਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ‘ਛਾਤ�ੀ ਸੰਘʼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ 

ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਆਲਮੀ ਦੱਧੁ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ 

ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ̓ ਤੇ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ� ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ 

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਣਾਮ ਦੱਧੁ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ 

ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੱਧੁ ਉਤਪਾਦਨ 

ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ 2% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ, 

ਜਦਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਦਰ 6% ਤ� ਵੀ 

ਅਿਧਕ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਡੇਅਰੀ ਿਕਸਾਨਾਂ 

ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਦੱਧੁ ਦੀ ਪ�ਤੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਿਵਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤ� ਿਕਤੇ 

ਅਿਧਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਿਵਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਬੜਾ 

ਦੱਧੁ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ 

ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਦੱਧੁ ਉਤਪਾਦਨ 

ਤ� ਲਾਭ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ 40-50% ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਿਕਸਾਨਾਂ 

ਂਨੂੰ ਿਮਲ ਪਾਉਦਾ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਡੇਅਰੀ 

ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਦਾ 70% 

ਿਰਟਰਨ ਦੱਧੁ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੇ 

ਂਬ�ਕ ਅਕਾਊਟ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ 

ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਬੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ 

ਤੱਕ ਦੱਧੁ ਉਤਪਾਦ ਪਹੰਚੁਾ ਕੇ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੰਬੁਕਮ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। 

ਆਲਮੀ ਦੱਧੁ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 

ਯੋਗਦਾਨ 21 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ।

ਉਤਪਾਦਨ 1950-51 ਿਵੱਚ 17 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ 

ਤ� ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਿਵੱਚ 209.96 ਮੀਿਟ�ਕ 

ਟਨ ਹੋ ਿਗਆ।

2020-21 ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੱਧੁ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ 427 ਗ�ਾਮ/ਿਦਨ ਹੋਈ, ਜੋ 

1950-51 ਿਵੱਚ 130 ਗ�ਾਮ/ਿਦਨ ਸੀ।
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ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਇਕ ‘ਛੋਟਾ ਗਾਂਧੀʼ
ਜਨਮ: 1 ਫਰਵਰੀ, 1854, ਦੇਹਾਂਤ: 9 ਜੂਨ, 1936

ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਿਪਤਾ 

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹਤੁ ਕਰੀਬੀ 

ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ 

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰ�ਆਂ 

ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ 

ਿਪਆਰ ਨਾਲ ‘ਛੋਟਾ ਗਾਂਧੀʼ ਕਿਹ 

ਂਕੇ ਬੁਲਾਉਦੇ ਸਨ।

ਸੁ
ਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ ਦਾ 

ਜਨਮ 1 ਫਰਵਰੀ, 1854 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਿਵੱਚ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ ਇੰਗਲ�ਡ ਗਏ 

ਅਤੇ ਉਥੱ� ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 

ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਬਣ ਗਏ। 

1919 ਜਿਲਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਹੱਿਤਆਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ 

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਧਾਨ ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ 

ਂਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੰਨ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਆਉਦੇ 

ਸਨ, ਲੇਿਕਨ ਜਿਲਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਹੱਿਤਆਕਾਂਡ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਨ-

ਮਸਤਕ ̓ ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਕੱਪੜੇ ਜਲਾ 

ਿਦੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵੀ 

ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ ਕੱੁਦ ਪਏ।

 ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਿਪਤਾ 

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹਤੁ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ 

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰ�ਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ 

ਂਿਪਆਰ ਨਾਲ ‘ਛੋਟਾ ਗਾਂਧੀʼ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਉਦੇ ਸਨ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ 

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਿਲਆ। ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ�ਸਾਰ ਦੇ 

ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਵੇਚੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਨ�ਾਂ ̓ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 

ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ 

ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਉਦ� ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਗ�ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਸ 

 ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ- ਮਦਰ 

ਟਰੇਸਾ ਿਕ�ਸ�ਟ ̓ ਤੇ ‘ਿਗਆਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂʼ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਿਗਆਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਾਤੰਿਗਨੀ ਹਜ਼ਰਾ, ਸਰੋਿਜਨੀ 

ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਉਹ 

ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਬਲਿਕ ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ ਦੀ 

ਿਗ�ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੋਿਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਸੱਿਤਆਗ�ਿਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨਾਮਕ 

ਸੱਿਤਆਗ�ਿਹ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਪੂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 

ਂਜਮ ਕੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ 

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ʼਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਿਵੱਚ 

ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਪਲਾਂ ਤੱਕ 

ਅੰਗ�ੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ 1928 ਿਵੱਚ ਬਾਰਡੋਲੀ 

ਸੱਿਤਆਗ�ਿਹ ਿਵੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ 

ਸੀ। ਉਹ ਿਹੰਦ-ੂਮੁਸਿਲਮ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ 

ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ�ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ̓ ਤੇ ਬਲ ਿਦੱਤਾ।  ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 

ਸੰਗ�ਾਮ ਸੈਨਾਨੀ ਨੇ 9 ਜੂਨ 1936 ਨੂੰ ਮਸੂਰੀ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਿਲਆ। 

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ‘‘ਹਰੀਜਨʼʼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱਚ ‘‘ਗ��ਡ 

ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਵ੍ ਗੁਜਰਾਤʼʼ ਨਾਮ ਦੀ ਹ�ਿਡੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖ ਿਲਿਖਆ ਸੀ 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦਰੁਲੱਭ ਸੇਵਕ ਿਕਹਾ ਸੀ।
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ਪ�
ਿਸੱਧ ਕ�ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾਮੋਦਰ 

ਸਵਰਪੂ ਸੇਠ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤੱਰ ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਬਰੇਲੀ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ 11 ਫਰਵਰੀ 1901 ਨੂੰ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 

ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਧ-ਚੜ� ਕੇ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� 

ਕ�ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ� ਉਹ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ 

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇੱ ਹੀ ਕ�ਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 

ਿਵੱਚ ਆਏ। ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ 

ਦੀ ਿਹੰਦਸੁਤਾਨ ਸੋਸ਼ਿਲਸਟ ਿਰਪਬਿਲਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ 

ਜੁੜ ਗਏ। ਦਾਮੋਦਰ ਸਵਰਪੂ ਸੇਠ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 

ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕ�ਾਂਤੀਕਾਰੀ 

ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਬਹਤੁ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ 

ਸਨ। ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਨਾਰਸ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਅਤੇ 

ਕਾਕੋਰੀ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ 

ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਗ�ਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਂਹਾਲਾਂਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ�ਾਂ ʼਤੇ ਦੋਸ਼ ਿਸੱਧ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ 

ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਰਹਾਅ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। 

ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੇਠ ਦਾਮੋਦਰ ਸਵਰਪੂ ਪਤਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਸਨ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਅੰਗ�ੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ 

ਿਚਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਅੰਗ�ੇਜ਼ 

ਂਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਆਉਦੇ ਤਾਂ ਦਬੁਲੇ-ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ�ਾ 

ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਿਨਕਲਦੇ ਸਨ। ਦਾਮੋਦਰ ਸਵਰਪੂ ਸੇਠ 

ਨੇ ਅਸਿਹਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਜੇਲ�  ਗਏ ਸਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰਮੌਰ ਮੰਨੇ 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ�ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੇਠ ਦਾਮੋਦਰ ਸਵਰਪੂ ਨੂੰ ਲੋਕ 

ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ� ਬਰੇਲੀ ਿਵੱਚ ਨਾਅਰਾ ਗੰੂਜਦਾ ਸੀ, 

‘‘ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਕਾ ਸਰਦਾਰ, ਸੇਠ ਦਾਮੋਦਰ ਿਜ਼ੰਦਾਬਾਦ।ʼʼ 

ਦਾਮੋਦਰ ਸਵਰਪੂ ਸੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਪ�ਾਂਤ ਤ� ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ 

ਿਨਰਮਾਣ ਸਭਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਸਨ। ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ 

ਬੇਬਾਕ ਵਕਤਾ ਸਨ। ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਰਪੂ 

ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਿਹਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ 

ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਡ�ਾਫਟ ʼਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਭੀਮ ਰਾਓ 

ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਈ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ̓ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ 

ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 

ਿਨਰੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨੱਤੀ 

ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ 

ਰਹੇ। ਸਾਲ 1965 ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਿਗਆ।

ਬਦਰੀ ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਉਤੱਰਾਯਣੀ ਮੇਲੇ ਿਵੱਚ 

ਕੁਲੀ ਬੇਗਾਰ ਪ�ਥਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅੰਤ

ਜਨਮ: 15 ਫਰਵਰੀ 1882, ਦੇਹਾਂਤ: 13 ਜਨਵਰੀ 1965

ਪੱ
ਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ�ਾਮ ਸੈਨਾਨੀ ਬਦਰੀ 

ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਫਰਵਰੀ 1882 ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਉਤੱਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਿਰਦਆੁਰ 

ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਅਲਮੋੜਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵੱਚ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ�  ਗਏ। ਜਦ� ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ 

ਸਨ, ਤਦੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ�ਾਈ 

ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਲਮੋੜਾ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ 1903 ਿਵੱਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਰਪੂ 

ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਅਤੇ 1903 ਤ� 1910 

ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ‘ਲੀਡਰʼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ 

ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ 1913 ਿਵੱਚ ‘ਅਲਮੋੜਾ ਅਖ਼ਬਾਰʼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਬ�ਿਟਸ਼-

ਿਵਰੋਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 15 

ਅਕਤੂਬਰ 1918 ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼ਕਤੀʼ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ�ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

ਕੀਤੀ।  

ਂ 1921 ਿਵੱਚ ਬਾਗਵੇਸ਼ਵਰ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਕੁਮਾਊ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ 

ਅਿਹੰਸਾਤਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ‘ਕੁਲੀ ਬੇਗਾਰʼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ। 

ਂਕੁਲੀ ਬੇਗਾਰ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁਮਾਊ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਅੰਗ�ੇਜ਼ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਸੈਿਨਕਾਂ, ਸਰਵੇਖਕਾਂ ਆਿਦ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਢੋਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਪ�ਥਾ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬੇਗਾਰ ਕਰਨ ʼਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗ�ਾਮ ਪਧਾਨ ਤ� ਇਹ 

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਿਵੱਚ ਕਈ ਕੁਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਸ 

ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗ�ਾਮੀਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਅੰਗ�ੇਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ�ਥਾ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤਾ। 14 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ 

ਉਤੱਰਾਯਣੀ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਯੂ ਅਤੇ ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ̓ਤੇ ਕੁਲੀ ਬੇਗਾਰ ਅੰਦੋਲਨ 

ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੋਈ। ਸਰਯੂ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੋਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਦਰੀ ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਹੰ ੁਚੱਕੁੀ 

ਂ ਂਿਕ ਅਸੀ ਪ�ਿਤੱਿਗਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਕੁਲੀ ਉਤਾਰ, ਕੁਲੀ ਬੇਗਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲੀ ਬਰਦਾਯਸ਼ ਨੂੰ 

ਂਹਣੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ�ਿਤੱਿਗਆ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ 

ਂਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਿਪੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਿਵੱਚ 

ਵਹਾਅ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਅੰਗ�ੇਜ਼ਾਂ ̓ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ 

ਂਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਦਰੀ ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ‘ਕੁਮਾਊ 

ਕੇਸਰੀʼ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਰਕਤਹੀਣ ਕ�ਾਂਤੀʼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 30 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹਲਦਵਾਨੀ 

ਂਿਵੱਚ ਕਈ ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਦਰੀ ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਂਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੁਮਾਊ ਨੇ ਬਹਤੁ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਿਡਤ ਬਦਰੀ ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ ਜੀ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਉਤੱਰਾਯਣੀ ਮੇਲੇ ਿਵੱਚ ਕੁਲੀ ਬੇਗਾਰ ਪ�ਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।ʼʼ 1955 

ਿਵੱਚ ਬਦਰੀ ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ ਅਲਮੋੜਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ। 13 ਜਨਵਰੀ 1965 ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ 

ਿਗਆ।
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ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 

ਸੈਨਾਨੀ ਦਾਮੋਦਰ ਸਵਰਪੂ ਸੇਠ

ਜਨਮ: 11 ਫਰਵਰੀ 1901, ਦੇਹਾਂਤ: 1965

ਪ�

ਅੰਿਮ�ਤ ਮਹੋਤਸਵਰਾਸ਼ਟਰ
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ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ     ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਡੇ 

ਜਨਮ: 1 ਫਰਵਰੀ 1915

ਦੇਹਾਂਤ: 15 ਅਪੈ�ਲ 1985 

ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 
ਨੇ ਬਚਾਈ 

ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ 

ਦੀ ਜਾਨ
‘ਬਲੂ ਡੱੈਥʼ ਯਾਨੀ ‘ਕਾਲਰਾʼ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਹੰਦਸੁਤਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ‘ਹੈਜ਼ਾ।ʼ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ� ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ 

ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰਪੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲ�ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ 

ਲਪੇਟ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1884 ਿਵੱਚ ਰਾਬਰਟ ਕੌਖ (Robert Koch) ਨਾਮਕ ਿਵਿਗਆਨੀ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵਾਣੂ ਦਾ ਪਤਾ 

ਂਲਗਾਇਆ ਿਜਸ ਦੀ ਵਜ�ਾ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ਾ ਹੰਦੁਾ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਖੋਿਜਆ ਜਾ ਸਿਕਆ। 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ 

ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਿਵਿਗਆਨੀ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ�ਯਤਨ 

ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜਾਨ… 

 ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਲ 1817 ਤ� ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ 

ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮ� ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 

ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮ� ̓ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਕੋਪ ਭਾਰਤ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ। ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਜੀਵਾਣ ੂਦੀ ਖੋਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 

1884 ਿਵੱਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਿਕਨ ਿਵਿਗਆਨੀ ਉਸ ਦੇ ਉਿਚਤ 

ਇਲਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ 

ਡੇ ਨੇ ਹੈਜ਼ੇ ਦਾ ਉਿਚਤ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪ�ਣ ਿਲਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵ 

ਰਲ ਡੀਹਾਈਡੇ�ਸ਼ਨ ਸੌਿਲਊਸ਼ਨ (ਓਆਰਐਸੱ) ਅੱਜ ਬਹਤੁ 

ਓਆਮ ਦਵਾਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ʼਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ 

ਂʼਤੇ ਓਆਰਐਸੱ ਦੀ ਕਾਢ ਹੋਈ, ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ 

ਬਲਿਕ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਡੇ ਸਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਪੱਛਮ 

ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਗੁਲੀ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਦਸ਼ਰਥੀ ਡੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਚਤਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ�ਾਈ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਿਦੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ 

ਂਦੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਪੜ�ਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 

ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਿਵੱਚ 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਲੰਦਨ ਚਲੇ ਗਏ। 

ਉਥੱ� ਉਹ 1949 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਇੱਕ 

ਮੈਡਕੀਲ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਗੇ।

ਂਭਾਰਤੀ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਨੀਹ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ 

ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਡੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈਜ਼ੇ ʼਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਪਤਾ 

ਲਗਾਇਆ ਿਕ ਜੀਵਾਣ ੂ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਿਜਹਾ 

ਜ਼ਿਹਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਾੜ�ੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਆਿਖਰਕਾਰ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 

ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਜੀਵਾਣ ੂ

ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਟੌਕਿਸਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 

ਲਗਾਇਆ। ਸਾਲ 1953 ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ 

ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੋਜ 

ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਓਆਰਐਸੱ ਬਿਣਆ।

 ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਡੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ 

ਅਣਿਗਣਤ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਰਲ 

ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਡੇ ਨੂੰ 

ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਪਿਹਚਾਣ ਿਮਲੀ। ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਹੈਜ਼ੇ ʼਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਿਵਿਗਆਨੀ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਡੇ ਦਾ 15 ਅਪ�ੈਲ 1985 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ 

ਿਗਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰਕੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵੱਚ ਹੈਜ਼ਾ 

ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1-15 ਫਰਵਰੀ 2023



ਮੀਡੀਆ ਕੌਰਨਰ



ਭਾਰਤੀ ਤਟ ਰੱਿਖਅਕ ਿਦਵਸ: 1 ਫਰਵਰੀ

^o;e~ j{kke*% ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵਯ ਪਥ ʼਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਿਰਹਾ ਭਾਰਤੀ 

ਤਟ ਰੱਿਖਅਕ (ਆਈਸੀਜੀ) ਆਪਣੇ ਅਿਜੱਤ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ 

ਂਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਿਨਰ-ਸੁਆਰਥ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲਿਗਆ ਭਾਰਤੀ ਤਟ ਰੱਿਖਅਕ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 

ਨੂੰ ਆਪਣਾ 47ਵਾਂ ਜਨਮ ਿਦਨ ਮਨਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 

ਜ਼ਰੀਏ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਤਟ ਰੱਿਖਅਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। 

ਦਨੁੀਆ ਿਵੱਚ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤ� ਬੜੇ ਤਟ ਰੱਿਖਅਕ ਬਲ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਟ ਰੱਿਖਅਕ ਨੇ 

ਭਾਰਤੀ ਤਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ। 1978 ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ 7 ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ� ਅੱਜ ਆਈਸੀਜੀ 158 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 70 

ਏਅਰਕ�ਾਫਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਿਜੱਤ ਸੈਨਾ ਬਣ ਚੱਿੁਕਆ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ 200 ਜ਼ਮੀਨੀ 

ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ 80 ਏਅਰਕ�ਾਫਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। 

o;e~ j{kke%

ਭਾਰਤੀ ਤਟ ਰੱਿਖਅਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ 

ਿਦਵਸ ਉਤੇੱ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤਟ ਰੱਿਖਅਕ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ 

ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਹ 

ਪੋ�ਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਨਰੰਤਰ ਸਾਡੇ 

ਤਟਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ 

ਪ�ਯਤਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

-ਨਰ�ਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

February:	1-15,	2023	
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