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ਸਮਾਚਾਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਯੋਗਮਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ

ਸਮਾਜ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਏਕਤਾ (ਕਿਮਊਿਨਟੀ, ਇਿਮਊਿਨਟੀ, ਯੂਿਨਟੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਬਣੀ
ਜੀਵਨ ਪੱ ਧਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਮੱ ਧ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਯੋਗ ਪਿਰਵਾਰ

ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 2.0 24ਵ ਕੜੀ (30 ਮਈ, 2021)

ਅਿਦਤੀ: ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਅਸ
ਕੋਰੋਨਾ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਿਜੱ ਤ ਗੇ
ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ: ਬੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ’ਚ
ਸਰਸਵਤੀ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ
ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜ ਿਫਰ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ , ਜਨ ਸੰ ਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਿਵਕਾਸ, ਸਬਕਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ’ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਿਹਮ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ ਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤ ਹਰੇਕ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰ ਵਾਦ ਦੀ ਕੜੀ ਿਵੱ ਚ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ
ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਿਵਡ ਰਾਹਤ ਿਵੱ ਚ ਜੁਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟਕਰ ਚਾਲਕ ਿਦਨਸ਼ ਬਾਬੂਲਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ, ਤ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪੈ ਸ ਦੀ ਲੋ ਕੋ–ਪਾਇਲਟ
ਿਸ਼ਿਰਸ਼ਾ ਨੰੂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਤੀਕ ਦੱ ਿਸਆ। ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਿਵੱ ਚ ਗਰੱ ੁਪ ਕੈਪਟਨ ਏ.ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਿਦਤੀ ਨ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਿਜੱ ਤ ਗੇ, ਤਦ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦ ਬੇਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਸ
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਸਰਸਵਤੀ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੇ ਅੰ ਸ਼:
ਸਮੂਿਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ: ਿਪੱ ਛੇ ਿਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਦੋ ਵੱ ਡੇ ਸਾਈਕਲੋ ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ – ਪੱ ਛਮੀ ਕੰ ਢੇ
ਕੰ ਢੇ

ਤੇ ‘ਤੌਕਤੇ’ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ

ਤੇ ਚੱ ਕਰਵਾਤ ‘ਯਾਸ’। ਅਸ ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ

ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲੋ ਨ ਪਭਾਿਵਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਨ ਨ ਧੀਰਜ–ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।
ਨਵ ਿਵਸ਼ਵਾਸ: ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਿਵਵਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ ਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਤਰ–ਪੂਰਬ ਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱ ਕ ਸ਼ ਤੀ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ

ਇੱਕ ਨਵ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਿਜੱ ਤ ਗੇ ਕੋਿਵਡ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ: ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਭਾਰਤ ‘ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ’ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ
ਿਵਰੱ ੁਧ ਜਾਰੀ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਜੱ ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨ ਕਦਮ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪੈ ਸ ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਣੇ–ਕੋਣੇ
ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੰ ੁਚਾਈ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਤ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰ ਸੰ ਟੇਟਰ ਅਤੇ ਕਾਇਓਜੈਿਨਕ ਟਕਰ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੰੂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਦਨ–ਰਾਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਪੱ ਛੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੇਵਾ
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਲੈ ਬ ਸੀ ਪਰ ਅੱ ਜ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤ ਵੱ ਧ ਲੈ ਬਸ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ
’ਚ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਸੌ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਪਾ ਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ 20 ਲੱਖ ਤ ਵੱ ਧ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱ ਕ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਿਕਆਂ ’ਚ ਕੇਵਲ 3.5 ਕਰੋੜ ਗਾਮੀਣ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਪਰ ਿਪਛਲੇ ਿਸਰਫ਼ 21
ਮਹੀਿਨਆਂ ’ਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਘਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨਕਸ਼ਨ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਿਡਜੀਟਲ ਲੈ ਣ–ਦੇਣ: ਇਨ 7 ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਨ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਿਡਜੀਟਲ ਲੈ ਣ–ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਨਵ ਿਦਸ਼ਾ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਤੁਸ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ

ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਡਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਸਮ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਿਸੱ ਧ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਪਗਤੀ: ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਵੀ ਿਕਸਾਨ ਨ ਿਰਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨ ਿਨਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੱ ੁਲ
(ਐ ਮਐ ਸਪੀ)

ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵੱ ਚ 80 ਕਰੋੜ ਵੰ ਿਚਤ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ ਰੇਲ ਨ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ–ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਖਣ ਤ
ਤਰੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਕੜੇ ਟਨ ਿਵਜੈਨਗਰਮ ਅੰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਰਤਲਾ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਕਟਹਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱ ਛੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਟਹਲ ਲੰਦਨ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਬਹਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਲੀਚੀ’ ਵੀ ਲੰਦਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ QR ਕੋਡ Scan ਕਰੋ’

ਅੰ ਦਰਲੇ ਪੰ ਿਨਆਂ
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ਸਮਾਚਾਰ

ਤੇ…
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ਸੰ ਪਾਦਕ:

ਜੈਦੀਪ ਭਟਨਾਗਰ

ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ,

ਪੱ ਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰ ਪਾਦਕ:
ਸੰ ਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

21 ਜੂਨ ਨੰੂ 7ਵ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ
ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ | ਪੰ ਨਾ 14–27

ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਹੋਇਆ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ
ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ

ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰ ਪਾਦਕ:
ਿਵਭੋਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ 46ਵ ਵਰੇਗੰ ਢ ‘ਤੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ
ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਿਦਨ, ਨਾਲ ਹੀ
ਏ. ਸੂਰਯਪਕਾਸ਼ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੇ ਖ ਪੰ ਨਾ 30–34

ਪਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਿਪੰ ਟਰ:

ਸਤਯਦਰ ਪਕਾਸ਼

ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ,

ਬੀਓਸੀ (ਿਬਊਰੋ ਆ ਆਊਟਰੀਚ
ਂ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ)
ਐਡ

ਿਸਹਤ ਸੁਧਾਰ

ਕੋਿਵਡ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ ’ਚ
ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਿਰਹਾ ਭਾਰਤ

ਿਪੰ ਿਟੰ ਗ:

ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰ

ਪੰ ਨਾ 4-5

ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੱ ਿਤਆਗਿਹ ਅੰ ਦੋਲਨ

1947 ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਗੋਆ ਿਵੱ ਚ ਕ ਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ I ਪੰ ਨਾ 6

ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ

ਿਵਬਾ ਪੈ ਸ ਪਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਿਟਡ,

ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਧੁਿਨਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਨ ਹ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | ਪੰ ਨਾ 28–29

ਓਖਲਾ ਇੰ ਡਸਟੀਅਲ ਏਰੀਆ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜਯੰ ਤੀ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ | ਪੰ ਨਾ 35

ਸੀ–66/3, ਓਖਲਾ ਫ਼ੇਜ਼–II,

‘ਵੰ ਦੇ ਮਾਤਰ ’ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਿਨਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਿਭੜ ਗਏ

ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ

ਸੇਵਾ ਦੇ 7 ਵਰੇ, ਿਵਕਾਸ ਦੇ 14 ਸੂਤਰ

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਿਵਕਾਸ ਪਥ ’ਤੇ ਸੱ ਤ ਸਾਲ | ਪੰ ਨਾ 36–38

ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਡਰੈ ਸ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ:
ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ – 278,
ਂ
ਿਬਊਰੋ ਆ ਆਊਟਰੀਚ ਐਡ
ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਸੂਚਨਾ ਭਵਨ,
ਦੂਸਰੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ–110003
ਈ-ਮੇਲ-

ਅੰ ਕੜੇ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰ ਕੜਾ ਿਦਵਸ ‘ਤੇ ਜਾਣੋ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ | ਪੰ ਨਾ 39–41

ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤ ਿਭਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ

ਦੂਸਰੀ ਲਿਹਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ । ਪੰ ਨਾ 8–13

ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ:

ਿਸ਼ਆਮ ਸ਼ੰ ਕਰ ਿਤਵਾਰੀ

ਹੂਲ ਿਦਵਸ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਨ–ਕ ਤੀ

ਅੰ ਿਮਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਕੜੀ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਥਾਲ ਆਿਦਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕ ਤੀਗਾਥਾ | ਪੰ ਨਾ 42–43

ਿਜਨ ਲਈ ਜਨਸੇਵਾ ਬਿਣਆ ‘ਪਰਮੋ ਧਰਮ:’

ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ | ਪੰ ਨਾ 44

72 ਘੰ ਟੇ ਿਬਨਾ ਖਾਧੇ–ਸਏ ਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰੂ ਖਦੇੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਵੀਰ

ਆਰ.ਐ ਨ.ਆਈ. ਨੰਬਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱ ਕਰ ਸਨਮਾਨ ਪਾਪਤ ਮੇਜਰ ਰਾਮ ਰਾਘੋਬਾ ਰਾਣੇ ਦੀ
ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਉਨ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਵੀਰਗਾਥਾ । ਪੰ ਨਾ 7
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ਸੰ ਪਾਦਕ ਦੀ ਕਲਮ ਤ…
ਸਾਦਰ ਨਮਸਕਾਰ!
ਕੋਿਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨ ਅਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਕੰ ਨੀ ਵੀ ਵੱ ਡੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ
ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰ ਕਲਪ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱ ਡਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੂਿਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਹਰ ਸੰ ਕਟ
’ਚ ਬਾਹਰ ਕੱ ਿਢਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਫੰ ਟਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋਧੇ ਿਦਨ–ਰਾਤ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਲਿਹਰ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਲੋ ਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਵੱ ਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇ ਿਕਨ ਅਸ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣੀ ਹੈ ਤੇ
ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੰੂ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਉਪਾਅ ਨੰੂ ਜੀਵਨ–ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੱ ਥ ਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਿਕ ਅੱ ਜ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ‘ਯੋਗ’ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਅਿਹਮ ਸਾਧਨ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਯੋਗ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਚੀਨ ਸਿਮੱ ਧ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀ ਅਿਮੱ ਟ ਪਿਹਚਾਣ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨ ਬਹੁਤ ਨਿੜ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੰੂ ‘ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਦਵਸ’
ਮਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨੀ ਲਈ ਿਸਰ ਚਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਜਹਾ ਹੈ ਿਕ ਯੋਗ ਨੰੂ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨ ਵੀ ‘ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਦਵਸ’ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮ ਆਪਣੇ ਪਸਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਯੋਗ
ਿਸਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱ ੁਚਾ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਤਾਲਮੇਲ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਲਈ ਯੋਗ–ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਪਸਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਸਹੀ ਅਰਥ ’ਚ ਯੋਗ ਿਵਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਮਊਿਨਟੀ,
ਇਿਮਊਿਨਟੀ ਤੇ ਯੂਿਨਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਜੇ ਅੱ ਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਥੱ ਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸਰਬ ਚ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੀ ਸਿਮੱ ਧ ਪਰੰ ਪਰਾ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵ–ਪੱ ਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਵਰ–ਸਟੋਰੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱ ਕਰ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਮੇਜਰ ਰਾਮਾ ਰਾਘੋਬਾ ਰਾਣੇ ਦੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਨੰੂ ਧੂੜ ਚਟਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਅਦਭੁਤ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ 46 ਵਰੇ, ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਦੇ 7 ਵਰੇ ਅਤੇ ਅੰ ਿਮਤ ਮਹੋਤਸਵ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਥਾਲ ਿਵਦਰੋਹ ਿਵੱ ਚ ਮੁਰਮੂ ਭਰਾਵ ਦੀ ਪੇਰਕ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਅੰ ਕ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੰੂ ਿਲਖਦੇ ਰਹੋ।
ਪਤਾ– ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ – 278,
ਂ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ,
ਿਬਊਰੋ ਆ ਆਊਟਰੀਚ ਐਡ
ਸੂਚਨਾ ਭਵਨ, ਦੂਸਰੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ,
ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ–110003
ਈਮੇਲ–response-nis@pib.gov.in

(ਜੈਦੀਪ ਭਟਨਾਗਰ)
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ਆਪ ਕੀ ਬਾਤ…
‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰ’ ਦੇ ਇਸ ਅੰ ਕ ਿਵੱ ਚ ਨਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ, ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਭਾਰਤ
ਦੀ ਨਵ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਿਜੱ ਤ ਗੇ ਅਸ , ਿਜਹੇ ਲੇਖ ਿਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਜੱ ਤਣ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ
ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ, ਔਸ਼ਧ–ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਪੌਿਦਆਂ
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਥੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਕ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ, ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ

ਿਜਹੇ ਲੋ ਕ–ਿਹਤੈਸ਼ੀ ਪੱ ਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਪੜਨਯੋਗ ਤੇ ਸੰ ਭਾਲਣਯੋਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਬੋਤਮ ਪਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ।
– ਿਪਯ ਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ priyanshuhp2005@gmail.com

ਕੋਰੋਨਾ ’ਚ ਫੰ ਟਲਾਈਨ ਜੋਿਧਆਂ ਨੰੂ ਹਾਰਿਦਕ ਨਮਨ ਤੇ
ਉਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਮਾਣਮੱ ਤੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਮੱ ਗਰੀ ਹੈ।
ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਦੀਆਂ
ਿਵਲੱਖਣ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਤੁਸ ਸਲਾਿਹਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼
ਦੇ ਸੰ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਮੱ ੁਚਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ
ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਨਜਵਾਨ
ਲੋ ਕ ਇਸ ਤ ਪੇਰਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ
ੌ
ਿਡਜ਼ਾਈਿਨੰਗ ਚ–ਪਾਏ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਈ।
ਪੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
jagdishpushpa@gmail.com

ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ
ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਡਰੈ ਸ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ:
ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ – 278,
ਂ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ
ਿਬਊਰੋ ਆ ਆਊਟਰੀਚ ਐਡ
ਸੂਚਨਾ ਭਵਨ, ਦੂਸਰੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ
ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ – 110003

ਈਮੇਲ– response-nis@pib.gov.in

‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰ’ ਦਾ ਨਵ ਅੰਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ
ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਵਆਪਕ ਿਤਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ
ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅੰ ਕ ਸੰ ਭਾਲਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਨੰੂ ਤੱ ਥ
ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਅਿਨਲ ਗੁਪਤਾ
mahakalbhramannews@gmail.com
‘ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰ’ ਪੱ ਿਤਕਾ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ–ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ , ਿਵਿਭੰ ਨ
ਸਮਾਰੋਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਖਵਾੜੇ ਦੀ
ਥ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸ ਇਸੇ ਤਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ
ਮ –ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਿਰਸ਼ੀ ਵਰਮਾ
mukesh123idea@gmail.com
ਨਵ ਅੰ ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕ ਿਵੱ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਤ ਲੈ ਕੇ ਨਵ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ
ਪਿਰਵਰਤਨ, ਿਡਜੀਟਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ
ਿਜਹੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪਾਥਿਮਕਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ
ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਕਮਣ ਤ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ
’ਚ ਬੈਠ ਹਨ, ਥੇ ਹੀ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਕ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਧ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ
ਮੁਰੈਨਾ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸੁਿਮਤ ਦੁਬੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ
ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਬੈਠ ਡਰ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਿਵੰ ਦ ਿਮਸ਼ਰ
mishra979@gmail.com
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ਤੌਕਤੇ ਅਤੇ ਯਾਸ: ਸਹੀ ਪਬੰ ਧਨ ਨ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਨ

ਭੂ

–ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ
ਆਫ਼ਤ ਪਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਹੜ, ਸੋਕਾ, ਚੱ ਕਰਵਾਤ, ਭੁਚਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਖਸਕਣ ਿਜਹੀਆਂ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱ ਖੋ–ਵੱ ਖਰੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਸੱ ਤ ਹਜ਼ਾਰ
ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਤ ਲੰਬੀ ਤਟ–ਰੇਖਾ ਿਵੱ ਚ 5,700
ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਕਰਵਾਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ
ਬਿਣਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਪੱ ਛੇ ਿਜਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,
ਗੁਜਰਾਤ ਨੰੂ ‘ਤੌਕਤੇ’ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮ
ਬੰ ਗਾਲ ਿਜਹੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ‘ਯਾਸ’ ਤੁਫਾਨ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਲੇ ਿਕਨ ਇਹ ਸਮ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਉਿਚਤ ਆਪਦਾ ਪਬੰ ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ
ਸੀ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਕੜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਸਫ਼ਲ ਿਰਹਾ। ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਤਟ–ਰੱ ਿਖਅਕ ਦਾ ਸਮ ਰਿਹੰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਉਪਾਵ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋ ਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਚੱ ਕਰਵਾਤੀ ਤੁਫਾਨ ਤੌਕਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਲ
ਸੈਨਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਟ–ਰੱ ਿਖਅਕ ਦਲ ਨ ਕੁਝ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਮੰ ੁਬਈ ਤਟ ਤ ਚਾਰ ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹ 600
ਤ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼,
ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰਜ ਪੀ–305 ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਚਾਲਕ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜਬੀਣ
ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁਿਹੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਧਰ ਚੱ ਕਰਵਾਤੀ ਤੁਫਾਨ ‘ਯਾਸ’ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਤਟ–ਰੱ ਿਖਅਕ
ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਸ਼ਨ ਜਹਾਜ਼ ਨ ਪੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ ਦੇ ਨਯਾਚਾਰ ’ਚ ਫਸੇ ਲਗਭਗ 100 ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ। ਨਾਲ
ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਤਟ–ਰੱ ਿਖਅਕ ਨ ਸਮੰ ੁਦਰ ’ਚ ਗਈਆਂ ਮੱ ਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 265 ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ।

ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨ ਿਕਹਾ – ਇਸ ਸਾਲ 7.5% ਦੀ
ਆਰਿਥਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਕੋ

ਿਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਿਥਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਚੰ ਗੀ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਿਜੱ ਥੇ ਿਵੱ ਤ ਵਰੇ 2020–21 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ
ਿਤਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵਕਾਸ ਦਰ 1.6%

ਤੇ ਪੱ ੁਜ ਗਈ,

ਥੇ

ਦੁਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਧੀਆਂ,
ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਿਮਲੇ ਗੀ

ਦੁ

ਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਲੇ ਿਕਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਲਈ ਇਸ

ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹ ਵਧੇਗੀ। ਕਦਰ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ

ਸਰਕਾਰ ਨ ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਿਹਤ ਿਵੱ ਚ

ਅਨੁਮਾਨ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ

ਅਕਸ਼ੈ ਿਤਤੀਯਾ (ਅਖੈ ਤੀਜ) ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ

ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 7.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ

ਸਨਮਾਨ ਿਨਧੀ ਦੀ 8ਵ ਿਕਸ਼ਤ ਜਾਰੀ

ਅੱ ਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨ

ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱ ਚ

ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਿਵੱ ਚ 0.2

ਵਧਦੀਆਂ ਖਾਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼

ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ

ਦੇ ਿਕਸਾਨ

ਆਰਿਥਕ

ਖਾਦ

ਸਿਥਤੀ

ਤੇ

ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ

(ਡਬਿਲਊਈਐ ਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ

ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ

ਤੇ ਸਬਿਸਡੀ ਵਧਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ

ਦੀ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ

ਤੇ ਿਕ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱ ੁਲ ਵਾਧੇ ਦੇ

ਿਵੱ ਚ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 10.1

ਬਾਵਜੂਦ ਿਕਸਾਨ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰ

ਫੀਸਦੀ ਤੱ ਕ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ’ਚ ਚਾਲੂ ਿਵੱ ਤ ਵਰੇ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ

ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਿਸਡੀ 140% ਤੱ ਕ ਵਧਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ

ਿਵੱ ਚ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ

ਿਕਸਾਨ ਨੰੂ ਪਤੀ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥ 1,200 ਰੁਪਏ ਦੀ

ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ’ਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ

ਸਬਿਸਡੀ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਇੰ ਝ ਹੁਣ 2,400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਿਸਰਫ਼

ਲਿਹਰ ਤ ਪਭਾਿਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ

1,200 ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ

ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਪਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਿਤਿਰਕਤ ਖ਼ਰਚ ਝੱ ਲੇ ਗੀ।
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ਤੇ ਹੀ ਖਾਦ ਿਮਲੇ , ਖਾਦ

ਤੇ

ਤੇ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਸਾਰ ਸਮਾਚਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਲਵੇ
ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾਈ-ਫਾਈ

ਇੰ

ਟਰਨ ਟ ਅੱ ਜ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਿਵਧਾ ਨਹ ,
ਬਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ
ਿਵੱ ਚ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ
ਨੰੂ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਵਰੀ
2016 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਿਪੰ ਡ ਦੇ
ਲੋ ਕ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਿਡਜੀਟਲ ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਇਸ ਮੁਿਹੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ
ਕਰਿਦਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੇ
6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਿਸਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ
ਨਹ , ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਗਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ
ਇੰ ਟਰਨ ਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਉਨ ਇਲਾਿਕਆਂ
ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ–ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਜਵਾਨ
ੌ
ਨੰੂ ਵੀ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ

ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋ ਕ
ਨੰੂ ਿਮਲ ਿਰਹਾ, ਇੱਕ
ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ
ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ

ਇੱ

ਕ ਦੇਸ਼ ਇੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਪਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ

ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ
ਵੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਵਰਦਾਨ

ਿਸੱ ਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਤ ਹਰ ਮਹੀਨ ਔਸਤਨ ਡੇਢ

ਕਰੋੜ ਤ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ

ਦੀ ਥ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਚੱ ੁਕ ਰਹੇ

ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੁਿਵਧਾ
ਨਾਲ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਨੰੂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਿਦੱ ਤੀ। ਿਡਜੀਟਲ ਇੰ ਡੀਆ ਪਿਹਲ ਿਵੱ ਚ
ਰੇਲਵੇ ਨ ਅਿਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੰ ਿਦਆਂ 15 ਮਈ ਨੰੂ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਰਾਪਾੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ
ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚਾ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।

ਹਨ। ਜਦਿਕ ਪਿਹਲ ਇਹ ਸੁਿਵਧਾ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਹਤ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਦਸਵ ਤ ਬਾਅਦ
ਸੀਬੀਐ ਸਈ ਦੀ 12ਵ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪਰੀਿਖਆ ਵੀ ਰੱ ਦ

ਵੰ ਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ

ਪ

ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਹਤ ’ਚ
ਅਿਹਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਦਆਂ 12ਵ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪਰੀਿਖਆ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ
ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ
ਬੈਠਕ ਿਵੱ ਚ ਸੀਬੀਐ ਸਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ
ਰੱ ਿਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪਸਾਰਣ
ਮੰ ਤਰੀ ਪਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ
ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਿਹਮ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰੀਿਖਆ ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਸਾਡੀ ਪਾਥਿਮਕਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਤੇ ਤਣਾਅ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹ ਹੈ। ਧਰ ਪਰੀਿਖਆ ਰੱ ਦ

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੀਬੀਐ ਸਈ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖਿਦਆਂ ਅਤੇ
ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਧਰ ਤ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਲੈ ਣ ਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਰੇ 12ਵ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪਰੀਿਖਆਵ ਆਯੋਿਜਤ ਨਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਿਹਰ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਿਵੱ ਚ 12ਵ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ

ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰ ਡ
ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ

ਹੰ ੁਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 32 ਰਾਜ –ਕਦਰ

ਸ਼ਾਿਸਤ ਪਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ‘ਵੰ ਨ ਨਸ਼ਨ,
69 ਕਰੋੜ ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਲਾਭ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ ਇਨ
ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 26 ਕਰੋੜ

ਟ ਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ

ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨ

ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ

ਦੁਕਾਨ ਤ ਅਨਾਜ ਿਲਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਿਵਡ

ਕਾਲ ਦੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖੀਏ, ਤ ਅਪੈਲ
2020 ਤ ਅਪੈਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹੀ

ਲਗਭਗ 18.3 ਕਰੋੜ ਪੋਰਿਟਿਬਿਲਟੀ
ਟ ਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਇੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹ ,

ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਹੁਣ
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਖੱ ੁਲੀਆਂ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਵੀ

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ
ਰਾਹਤ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।

ਆਈਸੀਐ ਸਈ ਬੋਰਡ ਨ ਵੀ 12ਵ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪਰੀਿਖਆ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ।
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ਗੋਆ ਕ ਤੀ ਿਦਵਸ

ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ

ਸੱ ਿਤਆਗਿਹ ਅੰ ਦੋਲਨ

15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਮਲ ਗਈ। ਲੇ ਿਕਨ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱ ਸਾ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ

ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਿਰਹਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ 14 ਵਰੇ
ਹੋਰ ਲਗੇ। ਅਿਜਹੇ ’ਚ ਉਸ ਸਮ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਗੋਆ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦਵਾਉਣ
ਲਈ 18 ਜੂਨ, 1946 ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੋਆ ਕ ਤੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ ਜਾਣਦੇ ਹ ‘ਗੋਆ ਕ ਤੀ ਿਦਵਸ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ…

ਵਾ

ਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ 1498 ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 12 ਸਾਲ
ਅੰ ਦਰ 1510 ਿਵੱ ਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨ ਗੋਆ ਨੰੂ ਆਪਣੀ
ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਤਦ ਤ ਲੈ ਕੇ 1961 ਤੱ ਕ ਗੋਆ ਤੇ
ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਿਰਹਾ। 1947 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਤ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਮਲ ਗਈ। ਇੱ ਥ ਤੱ ਕ ਿਕ 1954 ’ਚ ਫ਼ਰ ਸੀਸੀ ਵੀ ਪ ਡੀਚੇਰੀ ਛੱ ਡ
ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਗੋਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹ ਿਮਲੀ। ਸਾਲ 1946 ’ਚ
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣਾ
ਸ਼ਾਸਨ ਨਹ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਲੇ ਿਕਨ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੋਆ
ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਆ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ
’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੱ ੁਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੰ ੂਘੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ ਸੀ। ਲੇ ਿਕਨ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ
ਰਾਮ ਮਨਹਰ ਲੋ ਹੀਆ ਨੰੂ ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ ਿਬਨਾ ਚੈਨ ਿਕੱ ਥੇ ਸੀ?
ਲੋ ਹੀਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਜੁਲੀਆਓ ਮੈਨਜੇਸ ਦੇ ਸੱ ਦੇ ਤੇ ਗੋਆ ਗਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੋਲਨਾ ’ਚ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਨ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ
ਜ਼ਲ
ੁ ਮ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਤ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹੈ, ਤ ਉਨ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ
ਅੰ ਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ। 18 ਜੂਨ, 1946 ਨੰੂ ਉਨ ਨ ਗੋਆ
’ਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਅੰ ਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਗੋਆ ਕ ਤੀ
ਿਦਵਸ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਿਜਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਨ ਨੰੂ ਿਗਫ਼ਤਾਰ ਕਰ
ਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸੱ ਿਤਆਗਿਹ ਅੰ ਦੋਲਨ
ਸੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਮੱ ੁਦੇ ਤੇ ਲੋ ਹੀਆ ਨੰੂ ਸਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਿਮਿਲਆ
ਤੇ ਉਨ ‘ਹਰੀਜਨ’ ਿਵੱ ਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਲ
ੁ ਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ
ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲੋ ਹੀਆ ਨੰੂ ਿਰਹਾਅ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਭਾਵ ਲੋ ਹੀਆ ਨ ਗੋਆ ਕ ਤੀ ਦੀ ਜੋ ਅਲਖ ਜਗਾਈ, ਉਸ
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ਕਾਰਨ ਗੋਆਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਨ ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਸੰ ਗਾਮ ਤ ਪੇਰਣਾ ਲਈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਸੰ ਗਿਠਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੋਆ ਕ ਤੀ
ਿਵੱ ਚ ਕ ਤੀਵੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਬੇਿਮਸਾਲ ਿਰਹਾ। ਗੋਆ ਨੰੂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ
ਦੇ ਿਸ਼ਕੰ ਜੇ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਗੋਮ ਤਕ ਦਲ’ ਨਾਮਕ
ਇੱ ਕ ਕ ਤੀਕਾਰੀ ਦਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਿਵਸ਼ਵਨਾਥ ਲਵ ਡੇ, ਨਾਰਾਇਣ
ਹਰੀ ਨਾਇਕ, ਦੱ ਤਾਤਰੇਅ ਦੇਸ਼ਪ ਡੇ ਤੇ ਪਭਾਕਰ ਿਸਨਾਰੀ ਨ ਇਸ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨ ਅੰ ਦੋਲਨ ਨੰੂ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਈ
ਅੰ ਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕ ਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਗਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ
ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਆ ’ਚ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱ ਠੀ ਨਾ ਪਈ ਤੇ
ਥ ਦੀਆਂ ਜੇਲ ਸੱ ਿਤਆਗਹੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਇੱ ਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਗੋਆ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਧੂ ਿਲਮਯੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ
ਕੈਦ ਰਹੇ। ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰ ਨਣ ਵਾਲੇ ਿਕੱ ਥੇ ਸਨ? ਅਿਜਹੇ
ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਫ਼ਲ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਤ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਇੱ ਕੋ–ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। 18
ਦਸੰ ਬਰ, 1961 ਨੰੂ 36 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਿਵਜੈ’
ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ
ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਿਨਕ ਨ ਥੋੜੇ ਿਵਰੋਧ ਤ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਖੇਤਰ
ਨੰੂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਿਲਆ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱ ਲ ਜਨਰਲ
ਂ ਨੀਓ ਵਾਸਾਲੋ ਈ. ਿਸਲਵਾ ਨ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਦੇ
ਮੈਨੂਅਲ ਐਟੋ
ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਤ
ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਨੰੂ 19 ਦਸੰ ਬਰ, 1961 ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਮਲੀ ਸੀ। 18 ਜੂਨ,
2021 ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ‘ਗੋਆ ਕ ਤੀ ਿਦਵਸ’ ਦੀ 75ਵ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਵੀਰਗਾਥਾ

ਰਾਮ ਰਾਘੋਬਾ ਰਾਣੇ

72 ਘੰ ਟੇ ਿਬਨਾ ਖਾਧੇ–ਸਏ ਂ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਨੰੂ ਖਦੇੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਵੀਰ

1948 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੰ ੂਹ–ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ
ੌ ਰਾ ਤੇ
ਿਜੱ ਤ ਤ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਰਾਜੌਰੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤ ਿਜੱ ਤਣ ਦੀ। ਲੇ ਿਕਨ ਤੰ ਗ ਅਤੇ ਬੜ-ਖਾਬੜ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਿਵਛਾਈਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫ਼ਾਇਿਰੰ ਗ।
ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਨ 72 ਘੰ ਟੇ ਿਬਨਾ ਖਾਧੇ, ਿਬਨ ਸਏ ਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫ਼ਾਇਿਰੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ ਦੇ ਿਤਆਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨ ਰਾਜੌਰੀ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ ਫ਼ਿਤਹ ਕੀਤਾ

ਿਕ

ਸੇ ਵਾਰ ਿਫ਼ਲਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਿਜਹੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਅੱ ਜ ਮੇਜਰ
ਰਾਮ ਰਾਘੋਬਾ ਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ 1948 ਦੀ,
ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਠਾਣ ਨ
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ
ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਸੈਿਨਕ ਹੀ ਸਨ, ਜੋ ‘ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੰ ਨਤ’ ਨੰੂ
ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਨ ਨਾਲ
ਲੋ ਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੌਲ਼ੀ–ਹੌਲ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਕੜ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ
ਭਾਰਤ ਿਜੱ ਤਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ
ੌ ਰਾ ਿਜੱ ਤਣ ਤ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਪੱ ਛੇ
ਹਿਟਆ, ਤ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜੌਰੀ–ਪੰ ੁਛ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰੂ ਤਿਹਸ-ਨਿਹਸ ਕਰ
ਿਗਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਕ ਰੈਜੀਮਟ ਨ ਛੇਤੀ ਤ ਛੇਤੀ ਰਾਜੌਰੀ ਪੱ ੁਜਣਾ ਸੀ। ਿਜਸ
ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਨ ਚੁਿਣਆ, ਥੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਿਵਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ,
ਬੜ-ਖਾਬੜ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੈਕੰਡ
ਲੈ ਫ਼ਟੀਨਟ ਰਾਘੋਬਾ ਰਾਣੇ ਤੇ ਉਨ ਦੀ 37 ਅਸਾਲਟ ਫ਼ੀਲਡ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਚੌਥੀ ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮਟ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੰੂ ਸਪੀ ਗਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫ਼ਾਇਿਰੰ ਗ
ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਰਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਣੇ ਿਫਰ ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ ਆਪਣੇ ਕਮ ਡਰ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲੀਿਡੰ ਗ ਟਕ ਨਾਲ ਕਵਰ ਫ਼ਾਇਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਟਕ
ਹੇਠ ਪੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਰੱ ਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ ਟਕ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱ ਸਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ
ਉਨ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਕਈ
ਂ
ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਬੰ ਬ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। 72 ਘੰ ਟੇ ਿਬਨਾ ਸਏ–ਿਬਨਾ
ਖਾਧੇ
ਰਾਣੇ ਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਥਾਹ
ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ 8 ਅਪੈਲ, 1948 ਨੰੂ ਉਨ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਰਮਵੀਰ
ਚੱ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਰਾਣੇ ਿਪੰ ਡ ਤ ਪਰਤ ਆਏ, ਲੇ ਿਕਨ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਸਾਹਸ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਬੁਲੰਦ
ਸਨ। 10 ਜੁਲਾਈ, 1940 ਨੰੂ ਿਬਿਟਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਸ
ਰੈਜੀਮਟ ਿਵੱ ਚ ਬਤੌਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੱ ੁਧ ਿਵੱ ਚ
ਬਰਮਾ ’ਚ ਜਪਾਨੀ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ–ਦੋ ਹੱ ਥ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ ਦੀ
ਕੰ ਪਨੀ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ ਨੰੂ ਉਡਾ ਕੇ ਇੱ ਕ
ਿਬਿਟਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ। ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਣ ਨਹ ਪੱ ੁਜਾ, ਤ
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਿਨਕਲ ਤੁਰੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ
ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ ਨੰੂ ‘ਜੂਨੀਅਰ ਕਿਮਸ਼ਨਡ
ਅਫ਼ਸਰ’ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਿਵੱ ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਣੇ ਦਾ
ਜਨਮ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਪੰ ਡ ਹਾਵੇਰੀ ਿਵਖੇ 26 ਜੂਨ, 1918 ਨੰੂ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਪਤਾ ਰਾਜ ਪੁਿਲਸ ਿਵੱ ਚ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ–ਦਰ–ਸ਼ਿਹਰ
ਪੋਸਿਟੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਣੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਰਾਣੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ
ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਨ ਅਸਿਹਯੋਗ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਰਾਣੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਈ, ਤ ਬੇਟੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ
ਵਾਪਸ ਜੱ ਦੀ ਿਪੰ ਡ ਪਰਤ ਆਏ।

ਰਾਣੇ 1967 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ’ਚ ਮੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਏ।
11 ਜੁਲਾਈ, 1994 ਨੰੂ ਪੁਣੇ ’ਚ ਉਨ ਦਾ ਦੇਹ ਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਸੰ ਗਾਮ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਅਿਜਹੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਿਜਨ ਨ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਵੀਰਤਾ ਤੇ
ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ–ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੇਜਰ ਰਾਮ ਰਾਘੋਬਾ ਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱ ਜ ਇਨ ਵੀਰ ’ਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਿਲਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਜਨਮ: 26 ਜੂਨ, 1918 । ਦੇਹ ਤ: 11 ਜੁਲਾਈ, 1994
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ਿਸਹਤ

ਕੋਰੋਨਾ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦੂਸਰੀ ਜੰ ਗ

ਕੋਰੋਨਾ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ
’ਚ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਿਰਹਾ ਭਾਰਤ

ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤ ਿਭਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਡਟ ਕੇ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਿਕ ਅਪੈਲ ’ਚ ਦੂਸਰੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਕਿਮਤ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ
ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱ ਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜ ਦਵਾਈਆਂ
ਤੇ ਬੈ ਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਹਾਲਾਤ ਿਫਰ ਆਮ ਹੰ ੁਦੇ ਿਦਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਝਾ

ਰਖੰ ਡ ਦੇ ਦੇਵਗੜ ਿਜ਼ਲੇ ’ਚ ਮਧੂਬਨ ਦੇ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ

ਹਨ। ਲੇ ਿਕਨ ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਨੰੂ ਵੀ ਜੇ ਹਟਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਤ ਇੱ ਟ ਦੇ

ਿਪੰ ਡ ’ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੂ ਰਾਣਾ ਇੱ ਕ

ਿਡੱ ਗਣ ਦਾ ਕਮ ਰੁਕ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰ ਕਮਣ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ

ਵੀਡੀਓ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਰਾਹ ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਸੰ ਕਮਣ ਦੀ ਚੇਨ ਨੰੂ ਤੋੜਨ

ਹੈ। ਜੇ ਅਸ ਸੰ ਕਮਣ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਿਵੱ ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ, ਤ ਿਫਰ ਇਸ ਦੇ

ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਇੱ ਕ ਕਮ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਇੱ ਟ

ਿਵਰੱ ੁਧ ਿਜੱ ਤਣ ਤ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਇੱ ਟ ਨੰੂ ਿਵਚਕਾਰ ਤ ਹਟਾ ਕੇ ਛੋਟੂ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ – ‘ਅਸ ਬੱ ਸ ਇੰ ਨਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਿਹਮਦਨਗਰ ਦਾ 1,500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਭੋਯਾਰੇ

ਹੀ ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।’ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੰੂ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰ ਕਮਣ ਦੀ ਚੇਨ
ਨੰੂ ਤੋੜਨਾ। ਠੀਕ ਝ ਹੀ, ਿਜਵ ਇੱ ਕ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਇੱ ਕ ਲਾਈਆਂ ਇੱ ਟ ਿਵੱ ਚ ਜੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱ ਟ ਨੰੂ ਧੱ ਕਾ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ, ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਿਡੱ ਗ ਜ ਦੀਆਂ
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ਖੁਰਦ ਿਪੰ ਡ ਪੂਰੀ ਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੋਕਾਗਸਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਇਸ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦੂਸਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਕਡਾਊਨ
ਲਗਾਉਣ
ੌ
’ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਕ ਿਪੰ ਡ ਪਰਤੇ, ਤ ਗਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨ ਇਨ

ਿਸਹਤ

ਕੋਰੋਨਾ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦੂਸਰੀ ਜੰ ਗ

ਘਟਣ ਲਗੇ ਮਰੀਜ਼, ਿਰਕਵਰੀ ਦਰ ਵਧੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ
ਲਈ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ਟੈਸਿਟੰ ਗ–ਟੇਿਸੰ ਗ ਅਤੇ

ਟੀਟਮਟ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ
ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।

ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ

ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਿਹਰ
’ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਓਨੀ
ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

24 ਮਈ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵ ਸੰ ਕਿਮਤ

ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ 1 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ

15 ਅਪੈਲ ਨੰੂ 2 ਲੱਖ ਤ ਘੱ ਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼
ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99 ਦੇਸ਼ ਦੀ

ਨਵ ਮਰੀਜ਼
20 ਮਈ

21 ਮਈ

ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼
22 ਮਈ

23 ਮਈ

24 ਮਈ

25 ਮਈ

26 ਮਈ

ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇੰ ਨੀ ਨਹ ਹੈ।

ਧਰ 15 ਮਈ ਤ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਿਮਲਣ

ਵਾਲੇ ਸੰ ਕਿਮਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ

ਪਾਿਜ਼ਟੀਿਵਟੀ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 11 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਜਦਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਿਜ਼ਟੀਿਵਟੀ ਰੇਟ
ਘਟ ਕੇ ਅੱ ਜ 9.42 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਤਪ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ
ਸ ਝੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ

ਹਮਲੇ ਨੰੂ ਤੁਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਾਿਲ਼ਆ ਹੈ।
ਲੇਿਕਨ ਹਾਲੇ ਤਸੱ ਲੀ ਦਾ ਸਮ ਨਹ ਹੈ। ਅਸ

ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੰ ਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਨਵ ਮੰ ਤਰ

ਇਹੀ ਹੈ – ‘ਜਹ ਿਬਮਾਰ ਵਹ ਉਪਚਾਰ’, ਇਹ
ਅਸ ਭੱ ੁਲੀਏ ਨਾ। ਿਜੰ ਨਾ ਅਸ ਉਪਚਾਰ ਉਸ

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਿਦਨ ਤ 10% ਤ ਘੱ ਟ ਬਿਣਆ

ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵ ਗੇ, ਓਨਾ ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ

ਗਈ ਹੈ।

–ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਰਕਵਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 89.66% ਹੋ

ਿਵਵਸਥਾ

ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਂ
ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਐਟੀਜਨ
ਟੈਸਟ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੋ ਕ

ਰਾਜ ਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪੱ ਧਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਮਈ ਨੰੂ ਹੋਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਵੱ ਚ

ਸੰ ਕਿਮਤ ਿਮਲੇ , ਉਨ ਨੰੂ ਵੱ ਖ ਰੱ ਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸਮ–ਸਮ ’ਤੇ

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ ਿਕਹਾ– ‘ਿਪਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਅਸ ਇਹ

ਜ ਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਿਕ ਭੋਯਾਰੇ ਖੁਰਦ ਿਪੰ ਡ ਪੂਰੀ ਤਰ ਕੋਰੋਨਾ

ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੰ ਕਮਣ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਨਊਨਤਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ

ਵਾਇਰਸ ਤ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤੱ ਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ

ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਨੰੂ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸਦੀ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਹਾਲਾਤ ਿਕੰ ਨ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਣ, ਸੰ ਯੁਕਤ ਪਯਤਨ ਦੇ
ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਰ ਕੇਸ ਘੱ ਟ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਤ ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਿਚੰ ਤਾ ਦੀ
ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ । ਲੇ ਿਕਨ ਅਨੁਭਵ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਤੇ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਬਣੀ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰ ਕਮਣ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।’
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ਿਸਹਤ ਕੋਰੋਨਾ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦੂਸਰੀ ਜੰ ਗ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ 233 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਹੋਏ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਸਮ ਤ ਹੀ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ

ਪਿਹਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਿਕ ਸੰ ਕਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਿਕ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020
ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਲੈ ਬ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 2586 ਲੈ ਬਸ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਲ
ਦੀ ਹੋਮ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਸੀਐ ਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ–ਪਾਪਤ ਲੈ ਬੋਰੇਟਰੀ ਿਵੱ ਚ ਜ ਚ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕਰੋੜ ਤ ਵੱ ਧ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੱ ੁਕੇ

ਲੱਖ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏ 25 ਮਈ ਨੰੂ ਭਾਰਤ
ਿਵੱ ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਦੀ
ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਸੰ ਿਖਆ ਹੈ।

ਹਨ 25 ਮਈ ਤੱ ਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ
ਕੱ ੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 233 ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਆਬਾਦੀ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਿਖਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ‘ਕੋਿਵਸੈਲਫ਼’ ਿਕੱ ਟ ਨੰੂ
ਵੀ ਮਨਜ਼ਰ
ੂ ੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਿਕੱ ਟ
ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦ
ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ
ਪਿਹਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤ ਅਸਾਨ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਰੈਿਪਡ
ਂ
ਐਟੀਜਨ
ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਟੈਸਟ ਿਕੱ ਟ ਪੈਗਨਸੀ ਟੈਸਟ ਿਕੱ ਟ ਵ ਗ
ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ
ਤ ਖ਼ਰੀਿਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ
ਖ਼ਰੀਦਣ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ
ਿਵੱ ਚ ਿਕੱ ਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਐਪ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸ ਿਜਸ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਿਕੱ ਟ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਪ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਅ ਸਟੋਰ ਜ ਐਪਲ ਸਟੋਰ
ਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਪ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੇ ਸਟਰਲ
ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ
ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਿਰਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਸੱ ਧਾ
ਪੋਰਟਲ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ
ਪਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਵੇਸੀ ਦਾ
ਪੂਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਇਹ ਟੈਸਟ ਿਕੱ ਟ ਲੇ ਟਰਲ ਫ਼ਲੋ ਅ ਟੈਸਟ
ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਨੱਕ
’ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਪਲ ਨੰੂ ਿਟਊਬ ’ਚ
ਪਾ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਟਊਬ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ ਤ
ਇੱ ਕ ਿਲਕੁਇਡ ਭਿਰਆ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਿਕੱ ਟ ਅੰ ਦਰ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਿਜੱ ਥੇ ਿਲਕੁਇਡ ਨੰੂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਇੱ ਕ ਪੈਡ ਲਿਗਆ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਡ ਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਿਲਕੁਇਡ ਇੱ ਕ
ਪੱ ਟੀ

ਤੇ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱ ਥੇ ਪਿਹਲ ਤ ਹੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਪਾਈਕ ਪੋਟੀਨ ਨੰੂ
ਂ
ਪਿਹਚਾਣਨ ਵਾਲੀ ਐਟੀਬੌ
ਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੰ ੁਦੀ

ਂ
ਹੈ। ਤੁਸ ਸੰ ਕਿਮਤ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਐਟੀਬੌ
ਡੀ
ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਕੱ ਟ ਤੁਹਾਡਾ
ਟੈਸਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਿਦਖਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਜ਼ਲਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ ਪੋਟੋਕੋਲ
ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਗੇਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਨੰੂ RT-PCR
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਸਹਤ

ਕੋਰੋਨਾ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦੂਸਰੀ ਜੰ ਗ

ਟੀਕਾਕਰਣ

ਦੀ ਸਭ ਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ 18 ਤ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਆਯੂ ਵਰਗ ਦੇ
ਇੱ ਕ ਕਰੋੜ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱ ੁਿਕਆ ਹੈ।

ਥੇ ਹੀ ਕੱ ੁਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਨ 25 ਮਈ ਤ 20

ਕਰੋੜ ਲੋ ਕ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਅਿਹਮ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਿਸਰਫ਼ ਤੀਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਸ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡਾ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੁਨੀਆ
ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ ਤੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ
ਿਵੱ ਚ 18 ਤ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਆਯੂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਲਈ 24 ਮਈ ਤ

ਪਿਹਲ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰ ਦਸ਼ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਟਰ ’ਤੇ ਔਨ ਸਪੌਟ
ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰੋੜ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ 25 ਮਈ ਤੱ ਕ

ਰਾਜ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ

ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੱ ੁਲ ਟੀਕਾਕਰਣ

ਹੈਲਥਵਰਕਰ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤ

ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਤੀਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ 20 ਕਰੋੜ
ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱ ੁਿਕਆ ਹੈ।

ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ ਤੱ ਕ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੰ ੁਚੇ, ਇਸ ਦੇ
ਲਈ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵ ਪਿਹਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੈਕਿਸਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ

ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਟਰ ਸਫ਼ਰ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ਿਤੰ ਨ
ਜਨਤਕ
ਹੈ।

ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈਫ਼ਕਾਇਨ ਬਾਇਓ ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਲਿਮਿਟਡ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇੰ ਡੀਅਨ
ਇਿਮਊਨਲਿਜਕਲ
ਿਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ
ੌ

ਤਰ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਿਹਰ ਦਾ
ਂ ਬਾਇਓਲਿਜਕਲ
ਸੰ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਇਿਮਊਨਲਿਜਕਲ
ਐਡ
ਿਲਿਮਿਟਡ
ੌ
ੌ
ਕੋਵੈਕਿਸਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ।
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ਆਕਸੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਆਤਮਿਨਰਭਰ
ਦਵਾਈ-ਬੈ ਡ ਹਰ ਸੁਿਵਧਾ ਮੌਜੂਦ

ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤ
ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ 14 ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ
ਨਾਈਟੋਜਨ ਪਲ ਟ ਨੰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲ ਟ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। 37 ਹੋਰ ਅਿਜਹੇ ਉਦਯੋਗ
ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਆਕਸੀਜਨ ਕੰ ਸੰ ਟੇਟਰ, 16,331
ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ 24 ਮਈ ਤੱ ਕ
ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱ ਚ ਪਹੰ ੁਚਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲ ਟ ਦੇ
ਨਾਲ 13,449 ਵਟੀਲੇ ਟਰ/ 22 ਪੀਏਪੀ
ਰਾਜ ਨੰੂ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ।

247 ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪੈ ਸ ਟੇਨ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨ 24
ਮਈ ਤੱ ਕ 30 ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ 16000 ਮੀਿਟਕ
ਟਨ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਲਕੁਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
20 ਮਈ ਤੱ ਕ ਦੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਿਦਨ 9250 ਮੀਿਟਕ ਟਨ
ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 2019 ਤੱ ਕ ਇਹ 900
ਮੀਿਟਕ ਟਨ ਪਤੀ ਿਦਨ ਸੀ।
ਿਸੰ ਗਾਪੁਰ, ਬਰੂਨਈ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ
ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਆਰਡੀਓ ਨ ਿਦੱ ਲੀ
ਿਵੱ ਚ 4 ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੀਐ ਸਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲ ਟ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਹੀ 150-175 ਹੋਰ ਪਲ ਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਯੂ
ਸੈਨਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਿਵਡ ਿਰਲੀਫ ਦੇ ਤਿਹਤ 990 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਡਾਣ
ਭਰ ਚੱ ੁਕੀ ਹੈ।
ਿਤੰ ਨ ਸੈਨਾਵ ਦੇ 800 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ
ਿਡਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌ ਿਟਕਸ ਿਲਿਮਿਟਡ ਨ
ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਬੰ ਗਲੁਰੂ ਿਵੱ ਚ 250 ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਦੇ ਨਵ ਕੋਿਵਡ ਸਟਰ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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ਲੱਖ ਫੇਿਵਿਪਰਾਿਵਰ ਅਤੇ 6.9 ਲੱਖ
ਰੇਮਡੇਿਸਿਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 24 ਮਈ ਤੱ ਕ
ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱ ਚ ਪਹੰ ੁਚਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਆਯੁਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵ ਪਿਹਲ..

ਆਯੁਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨ ਇੱ ਕ ਸਮਰਿਪਤ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀਆਂ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ ਅਧਾਿਰਤ ਉਪਾਅ ਦੱ ਸੇ
ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਟੋਲ - ਫੀ ਨੰਬਰ 14443 ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੂਰੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਛੇ
ਵਜੇ ਤ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਬਾਰ ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੱ ੁਲੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14443 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਯੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਿਵਧੀਆਂ, ਿਜਵ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਹੋਿਮਓਪੈਥੀ, ਯੋਗ, ਕੁਦਰਤੀ
ਿਚਿਕਤਸਾ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਿਸੱ ਧ ਦੇ ਮਾਿਹਰ, ਲੋ ਕ ਦੀਆਂ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਣਗੇ।

ਇਹ ਮਾਿਹਰ ਿਸਰਫ ਰੋਗੀ ਦੀ ਕਸਿਲੰਗ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਹੀ ਨਹ ਦੱ ਸਣਗੇ, ਬਲਿਕ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਯੁਸ਼ ਕਦਰ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।

‘ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਫਾਰ ਿਚਲਡਰਨ’ ਯੋਜਨਾ
ਆਪਿਣਆਂ ਨੰੂ ਖੋ ਚੱ ੁਕੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਹਨ ਿਜਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਇਨ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵ ਪਿਹਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਹਲ
ਦੇ ਤਿਹਤ ‘ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਫਾਰ ਿਚਲਡਰਨ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਿਜਨ ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ ਸਰਪਸਤ ਨੰੂ ਖੋ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ...

ਕੋ

ਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱ ਕ

ਅਣਿਕਆਸੀ ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ

ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਸੰ ਕਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਆ
ਗਈ ਹੈ। ਸਮ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਖੋਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਉਨ
ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱ ਲਾ ਜ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹ ਛੱ ਿਡਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਉਨ ਦੀ ਸਮੱ ੁਚੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਿਜਹੇ ਕਿਠਨ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਜਵਲ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜਗਾਈਏ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-

ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੇ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ
ਖੋ ਚੱ ੁਕੇ ਅਿਜਹੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਦਾਰੀ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ
ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰ ਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਠਾਉਣ ਦਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ।

ਬੱ ਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਪਯਤਨ ਕਰੇਗਾ
ਤਾਿਕ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭਰਣ ਅਤੇ ਉਨ
ਦਾ ਭਿਵੱ ਖ ਜਵਲ ਹੋਵੇ।” - ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਅਿਜਹੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ ਨੰੂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰ ਡ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ
ਦਾ ਪਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਪਾਠਕਮ / ਚ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕਰਜ਼ੇ ਿਦਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਸਾਲ ਤ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਦਰੀ ਿਵਿਦਆਲਾ ਜ ਿਨਜੀ
ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਡੇਅ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ
ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਤ ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਤ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੀਸ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ
ਨਟਬੱ ੁਕਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
11-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਿਜਵ ਿਕ ਸੈਿਨਕ
ਸਕੂਲ, ਨਵੋਦਯ ਸਕੂਲ ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੱ ਚੇ ਨੰੂ ਸਰਪਸਤ/
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ ਿਵਸਤਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਨੰੂ ਨੜੇ
ਦੇ ਕਦਰੀ ਿਵਿਦਆਲਾ ਜ ਿਨਜੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਡੇਅ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਿਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਤ ਪੀਐ ਮ
ਕੇਅਰਸ ਫੰ ਡ ਤ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੀਸ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ,
ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਨਟਬੱ ੁਕਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐ ਮ–ਜੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਿਹਤ
ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਿਸਹਤ
ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਦੇ ਇਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਮੀਅਮ ਦੀ
ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਿਵਸ਼ਵ ਬਿਣਆ ਇੱਕ

ਯੋਗ ਪਿਰਵਾਰ

ਿਚੱ ਤ ਦੀਆਂ ਿਬਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। 2014 ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ ਤ ਆਯੁਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਬਣਾ ਕੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਿਵੱ ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਪਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਏਕੀਿਕਤ ਕਰਨ ਦੀ

ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਯਤਨ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱ ਚ 21 ਜੂਨ 2015 ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਹੋਈ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਚੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਿਮੱ ਧ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਬਚਾਅ ਦਾ ਅਿਹਮ ਸਾਧਨ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ
ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮੱ ੁਚੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਤ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਿਹਮ ਯੋਗ ਦੀ ਇਸ
ਆਪਣੀ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦਾ ਪਣੇਤਾ ਬਿਣਆ ਭਾਰਤ....

ਆ

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ

ਮ ਹੋਵੇ ਜ ਖ਼ਾਸ, ਨਜਵਾਨ
ਹੋਵੇ ਜ ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ,
ੌ

ਮਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਜ ਬੱ ਚੇ, ਆਸਿਤਕ ਹੋਣ ਜ

ਨਾਸਿਤਕ, ‘ਯੋਗ’ ਅੱ ਜ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਦੇ ਸਰੀਰ, ਊਰਜਾ, ਮਸਤਕ ਅਤੇ ਮਨਭਾਵ ਦੀ

ਪਿਹਚਾਣ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਧਰਮ, ਸੰ ਪਰਦਾ, ਜਾਤ, ਅਮੀਰ – ਗ਼ਰੀਬ, ਦੇਸ਼ ਨੰੂ
ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱ ਦ ਤ ਪਾਰ ਸਮੱ ੁਚੇ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ
ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੀ ਇਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸੰ ਸਿਕਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਭਰਿਤਹਰੀ
ਨ ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲ ਿਲਿਖਆ ਸੀ –

ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲ ਕਹੀ ਗਈ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਸੱ ਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਨਯਿਮਤ
ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਚੰ ਗੇ ਗੁਣ ਸਕੇ ਸਬੰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੱ ਤਰ ਦੀ
ਤਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਿਪਤਾ
ਦੀ ਤਰ ਸਾਡੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਖਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ
ਿਜਵ ਮ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸ਼ ਤੀ ਸਾਡੀ
ਸਥਾਈ ਿਮੱ ਤਰ ਬਣ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਭਰਿਤਹਰੀ ਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਯਿਮਤ ਯੋਗ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸੰ ਤਾਨ, ਦਇਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਆਤਮ ਸੰ ਜਮ ਸਾਡਾ
ਭਾਈ, ਖ਼ੁਦ ਧਰਤੀ ਸਾਡਾ ਿਬਸਤਰਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਸਾਡੀ ਭੱ ੁਖ ਿਮਟਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੰ ਨ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤ ਯੋਗੀ ਸਾਰੇ
ਿਕਸਮ ਦੇ ਡਰ ’ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ,
ਲੇ ਿਕਨ ਯੋਗ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਇੱ ਕੋ-ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਗਰੰ ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ
ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ
ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ’ਤੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਸਦੀ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ
ਿਕ ਯੋਗ ਨ ਿਵ ਵ ਨੰੂ ਜੋੜ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਯੋਗ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਬੱ ੁਧੀ, ਆਤਮਾ
ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਵ ਹੀ ਯੋਗ ਅੱ ਜ ਿਵਸ਼ਵ ਨੰੂ ਵੀ ਜੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ
ਚਾਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਿਬਮਾਰੀ ਤ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ,
ਖੁਸ਼ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਇਨ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਯੋਗ ਦਾ। ਇੱ ਕ ਸੰ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਜੀਿਵਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤ, ਮਨ ਤ, ਿਵਚਾਰ ਤ, ਆਚਰਣ
ਤ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰ ਤਰਯਾਤਰਾ ਿਕਵ ਚਲੇ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ
ਯੋਗ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੇ. ਪਟਾਭੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ
ਯੋਗ ਸੱ ਚਾ ਆਤਮਿਗਆਨ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਆਂਤਿਰਕ ਸਫ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹਾ
ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਿਸਹਤ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਸਮਾਜ ਨੰੂ
ਇੱ ਕ ਧਾਗੇ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਨਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਯੋਗ ਅੱ ਜ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਨਵ
ਏਕੀਿਕਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਭਿਰਆ ਹੈ। ਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅੱ ਜ ਪੂਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਕੜੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਤ ਅਨਖੇ ਤੱ ਥ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
- ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ

ਯੋਗ ਿਸਰਫ਼ ਕਸਰਤ ਨਹ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵ ਵ ਅਤੇ

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਖੋਜਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ
ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਲਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ

ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਸਿਹਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ
27 ਸਤੰ ਬਰ, 2014 ਨੰੂ ਯੋਗ ਨੰੂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰ ਚ ’ਤੇ ਪਹੰ ੁਚਾਉਣ

ਦੀ ਪਿਹਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਕੋਿਵਡ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨ

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਵਜਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਨ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਯੋਗ

ਯੋਗ

ਦਾ ਵਧਦਾ

ਬਜ਼ਾਰ

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਤ ਕੋਿਵਡ ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ
ਅਿਜਹੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨ ਨ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ

ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਤ ਕੋਿਵਡ ’ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹ ਕੀਤਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮਨਾਏ ਗਏ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਦੇ
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਕਹਾ ਵੀ, “ਸਾਨੰੂ ਜੋੜੇ, ਨਾਲ
ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਉਹੀ ਤ ਯੋਗ ਹੈ।” ਉਨ ਦਾ

ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਯੋਗ ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਵ ਵ ਭਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ,

ਬਲਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱ ਠ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ
ਅਚੂਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਅੱ ਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ
ਇੰ ਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014
ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਥੱ ਕ ਪਯਤਨ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸਭ ਤ ਪਰ ਹੈ।

ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਨ ਸਮਝੀ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱ ਕ ਪਯਤਨ ਦਾ ਹੀ

ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਿਕ 21 ਜੂਨ ਨੰੂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ

ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 193 ਮਬਰ ਵਾਲੀ ਸੰ ਸਥਾ

ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾ ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਿਵੱ ਚ 177 ਸਿਹ ਸਮਰਥਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਿਰਕਾਰਡ ਸਰਬ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਪਸਤਾਵ ਿਵੱ ਚ

ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ – “ਯੋਗ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਕਿਲਆਣ ਸਬੰ ਧੀ ਇੱ ਕ ਸਮੱ ੁਚਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ

ਲਈ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਦੇ
ਲਾਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਪਸਾਰ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਸੇ

ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ੁਚੀ ਿਸਹਤ ਕ ਤੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਨਵ ਯੁਗ ਦਾ
ਸੂਤਰਪਾਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਿਸਧ ਤ
ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ।

21 ਜੂਨ 2015 ਨੰੂ ਰਾਜਪਥ ’ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ

ਿਦਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਿਗਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ

ਿਰਕਾਰਡ ਬਣੇ। ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡਾ ਇਕੱ ਠ ਸੀ ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ 35,985 ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਿਰਕਾਰਡ 84 ਦੇਸ਼ ਦੇ

ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਦ ਤ
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ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਦਾ
ਇਿਤਹਾਸ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ
ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ

ਯੋਗ ਨੰੂ ਆਲਮੀ ਮਾਨਤਾ ਿਮਲਣ ਤ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020
ਿਵੱ ਚ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਲਗਭਗ ਦੱ ੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਿਮਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚ ਜਾਏਗਾ
2027 ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਦਾ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਅਲਾਇਡ
ਮਾਰਿਕਟ ਿਰਸਰਚ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2019
ਿਵੱ ਚ 37.5 ਿਬਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਦਾ ਯੋਗ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਕੱ ਲੇ
ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਪਿਹਲ ਨ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਨਾ
ਿਸਰਫ਼ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਲਿਕ
ਇਸ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਧਆ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਿਮਿਲਆ। ਕੋਿਵਡ ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ
ਔਨਲਾਈਨ ਯੋਗ ਕਲਾਸ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹ ਕੇ ਯੋਗ
ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡਾ ਪਿਹਲੂ ਬਣ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਯੋਗ ਟੇਨਰ, ਬਲਿਕ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਨ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਨਵ ਯੋਗ ਸੰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਟੇਿਨੰਗ
ਕਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵ ਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਭਰੇ ਹਨ।
ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਸਟੈਿਟਸਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਇੱ ਕ ਸਾਲ
ਿਵੱ ਚ ਹੀ 11.7 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਟ ਵੇਚੇ ਗਏ
ਹਨ।

ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੰੂ ਿਵ ਵ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ

ਜ਼ਰੀਏ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੂਨਾਨੀ, ਿਸੱ ਧ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋ ਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਇਸ ਪਾਚੀਨ ਵਰਦਾਨ ਨੰੂ ਸਾਲ

ਿਮਲੀ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 1995 ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਿਵਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ

ਦਰ ਸਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੰੂ

ਅਤੇ 2003 ਿਵੱ ਚ ਅਟਲ ਿਬਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮ ਇਸ ਨੰੂ

ਦੇਸ਼ ਸੱ ਤਵ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਮਨਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਕੋਿਵਡ

ਆਯੁਸ਼ ਨਾਮ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਲੇ ਿਕਨ 2014 ਿਵੱ ਚ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣਨ ਤ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱ ਕ ਨਵ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਲਿਹਰ

ਬਾਅਦ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ ਆਯੁਸ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ

ਦੀ ਤਰ ਹੀ ਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੇ ਿਕਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ

ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਨਵ ਪਿਹਚਾਣ ਿਦਵਾਉਣ ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਯਤਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ-ਦਵਾਈ ਆਿਦ ਤ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਬਚਾਅ

ਉਠਾਇਆ। ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨ 27 ਸਤੰ ਬਰ, 2014 ਨੰੂ ਯੋਗ ਨੰੂ

ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਮਾਿਧਅਮ ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ

ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਪਿਹਲ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰ ਚ

ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸਮੋਇਆ ਹੈ।

ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਮਨਾਉਣ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਿਕਆਂ ਬਾਅਦ 1970 ਿਵੱ ਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ

ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਸਰਬਸੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ।
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ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ

ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਚੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਸੰ ਧੂ – ਸਰਸਵਤੀ ਘਾਟੀ
ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਹਰ
ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ
ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਤਰ ਮਨਾਏ ਗਏ ਛੇ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਦਵਸ

21 ਜੂਨ 2015 ਨੰੂ ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ ਿਵੱ ਚ
ਰਾਜਪਥ ’ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। 35,985
ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱ ਡਾ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਭ
ਤ ਵੱ ਧ 84 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਦੋ ਿਗੰ ਨੀਜ਼
ਵਰਲਡ ਿਰਕਾਰਡ ਬਣੇ।
ਥੀਮ - ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ ਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਿਮੱ ਟ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਾਸਤ

21 ਜੂਨ 2016 ਨੰੂ ਚੰ ਡੀਗੜ ਿਵੱ ਚ
ਰਸਮੀ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ 30
ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਲ 150
ਿਦੱ ਵਯ ਗ ਨ ਵੀ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ।
ਥੀਮ – ਨਜਵਾਨ
ਨੰੂ ਜੋੜੋ
ੌ

ਯੋਗ ਸਹੀ ਮਾਅਨ ਿਵੱ ਚ ਸੂਖ਼ਮ ਿਵਿਗਆਨ ’ਤੇ
ਅਧਾਿਰਤ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ
ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਇਕਾਗਰਤਾ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ
ਸੰ ਗਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਅਿਭਆਸ ਹੈ ਜੋ ਤੰ ਦਰੁਸਤ
ਜੀਵਨ ਿਜਊਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰ ਸਿਕਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਯੂਿਜਰ’ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਨਾ ਜ
ਇਕਜੱ ੁਟ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੋਗ
ਅਿਭਆਸ ਸਾਡੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਆਲਮੀ

21 ਜੂਨ 2017 ਨੰੂ ਲਖਨਊ ਿਵੱ ਚ 51
ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਿਜੱ ਥੇ ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱ ਚ
ਇਸ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਥੀਮ - ਿਸਹਤ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ

ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਨੰੂ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ

21 ਜੂਨ 2018 ਨੰੂ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਿਵੱ ਚ 50
ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ।
ਥੀਮ - ਸ਼ ਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ

ਿਸੰ ਧੂ - ਸਰਸਵਤੀ ਘਾਟੀ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਦੇ ਕਾਲ ਖੰ ਡ
2700 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੀ ਅਿਮੱ ਟ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ
ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ
ਵੈਿਦਕ ਕਾਲ ਤ ਪਿਹਲ ਵੀ ਯੋਗ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਪਥਮ ਮਹਾਿਰਸ਼ੀ ਪਤੰ ਜਲੀ ਨ
ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀਨ
ਪਾਚੀਨ ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਅਤੇ ਸਹੀਬੱ ਧ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱ ਧਤੀ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਦੇ ਅਮੱ ੁਲ
ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ ਨੰੂ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਯੋਗ ਦਾ
ਜਨਕ ਵੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ
ਿਵਦਵਾਨ ਨ ਯੋਗ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ
ਅਸਾਧਾਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ

21 ਜੂਨ 2019 ਨੰੂ ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨ ਰ ਚੀ
ਿਵੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ।
ਥੀਮ – ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ

ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਲੱਖ ਲੋ ਕ ਯੋਗ ਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ

21 ਜੂਨ 2020 ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ ਦੀ
ਆਲਮੀ ਆਪਦਾ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ
ਵਰਚੁਅਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਲ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਹੀ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਿਵੱ ਚ

ਥੀਮ – ਘਰ ’ਤੇ ਯੋਗ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ

ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ
ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਪਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱ ਜ ਿਵਸ਼ਵ

ਿਨਯਿਮਤ ਯੋਗ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ
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ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ

ਮਾਨਿਸਕ ਲਾਭ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਗ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ
ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗ ਨੰੂ ਮੱ ੁਖਧਾਰਾ ਿਵੱ ਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪਯਤਨ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਜਨ ਿਸਹਤ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ

ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪਯਤਨ ਤ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਇੰ ਨ
ਹੌਲ਼ੀ ਸਨ ਿਕ ਯੋਗ ਨੰੂ ਉਸ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਪਿਹਚਾਣ ਨਹ

ਿਮਲ ਪਾਈ ਜੋ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 1976 ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲਾ

ਕਦਰੀ ਯੋਗ ਖੋਜ ਸੰ ਸਥਾਨ (ਹੁਣ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਸੰ ਸਥਾਨ) ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। 1978 ਿਵੱ ਚ
ਕਦਰੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੀ

ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2003 ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਪੱ ਧਤੀ ਅਤੇ ਹੋਿਮਓਪੈਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ

ਆਯੁਸ਼ ਿਵਭਾਗ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਲੇ ਿਕਨ, ਅਸਲ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 9 ਨਵੰ ਬਰ 2014 ਨੰੂ ਜਦ ਆਯੁਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਲਈ ਅਲੱਗ ਤ ਆਯੁਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ

ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾ ਟਰ ਿਵੱ ਚ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰ ਬੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨੰੂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ

ਿਮਲੀ ਤ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜਨ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੇ

ਤੌਰ ’ਤੇ

ਭਿਰਆ। ਇਹੀ ਨਹ , ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 ਿਵੱ ਚ

ਰਾ ਟਰੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਿਵਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ

ਨਾਗਿਰਕ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਯੋਗ ਟੇਨਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਏਮਸ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਿਜਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਨੰੂ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ

ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਦਾ ਹੈ।

ਨਡਲ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਆਯੁਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨ ਇਸ ਦੇ
ਲਈ ਆਮ ਯੋਗ ਪੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ

ਤਿਹਤ 45 ਿਮੰ ਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜਵਾਨ
ੌ
ਅਤੇ ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਣੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਲਟ ਪੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਆਸ਼ਾ

ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਯੋਗ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਨ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ

ਗਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਦੇ ਪਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਦੇ ਲਈ

ਕਦਮ ਚੱ ੁਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਗ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ

ਲਈ ਆਯੁਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨ ਿਮਲ ਕੇ
ਪਿਹਲ ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਨੰੂ ‘ਿਫਟ ਇੰ ਡੀਆ ਮੂਵਮਟ’ ਦਾ

ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਤ ਨਾਲ ਹੀ 2021 ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੀ

ਵਾਰ 30 ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਨੰੂ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮਾਨਤਾ
ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ

ਰਾ ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਯੋਗ ਪਤੀਕ ਿਚੰ ਨ ਦੇ ਸੂਤਰ

ਪਤੀਕ ਿਚੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਦੋਨ ਹੱ ਥ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਯੋਗ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਆਲਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ
ਨੰੂ ਪਤੀਿਬੰ ਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ, ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪਰਸਪਰਤਾ
ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਸਮੱ ੁਚੇ
ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੰੂ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਚਿਤਤ ਭੂਰੀਆਂ ਪੱ ਤੀਆਂ ਭੂਮੀ, ਹਰੀਆਂ ਪੱ ਤੀਆਂ
ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱ ਤੀਆਂ ਅਗਨੀ ਤੱ ਤ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੇਰਣਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ।
ਪਤੀਕ ਿਚੰ ਨ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ ਤੀ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰਤਾ ਨੰੂ
ਪਤੀਿਬੰ ਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ।

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ

ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਨੰੂ ਿਮਲੇ ਗੀ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਯੋਗ ਟੇਨਰ ਨੰੂ ਿਵ ਵ

ਤੀ ਦੇ ਬ ਡ ਅੰ ਬੈਸਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੁਲਾਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਸੰ ਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮ-ਸਮ ’ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਨ , ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਪੱ ਤਰ (ਐ ਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਯੋਗ
ਟੇਿਨੰਗ

ਯੋਗ
ਿਸੱ ਿਖਆ

ਯੋਗ
ਥੈਰੇਪੀ
ਪਬੰ ਧਨ
ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ

ਲਾਈਫ਼ ਸਟਾਈਲ ਸਬੰ ਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਿਵੱ ਚ 30
ਤ 45 ਿਮੰ ਟ ਤੱ ਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਦਦ
ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਿਲਜਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ
ਤੱ ਕ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਘਰ-ਘਰ
ਅਤੇ ਿਪੰ ਡ-ਿਪੰ ਡ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਕਈ ਆਯਾਮ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਖੇਡ
ਸਮਾਰੋਹ, ਕਾਰਜਸਥਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਹਿਥਆਰਬੰ ਦ ਬਲ, ਪੁਿਲਸ
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਪੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਨਰਿਸੰ ਗ ਸਟਾਫ਼, ਨਕਰਸ਼ਾਹੀ,
ਲੋ ਕ ਸੇਵਕ
ੌ
ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਜਗਾ ਿਵਿਭੰ ਨ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਿਲਆਉਣ
ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਟੇਨਰ ਮੱ ੁਖ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ , ਗ਼ੈਰ-ਸੰ ਚਾਰੀ ਿਵਕਾਰ ਅਤੇ ਕਸਰ, ਿਦਲ ਦੇ ਰੋਗ ਸਟੋਕ ਆਿਦ
ਿਜਹੀਆਂ ਆਧੁਿਨਕ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਆਲਮੀ
ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੰੂ
ਦਰਸਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਅਤੇ
ਕੰ ਸਲਟਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਪਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋ ਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਯੋਿਗਕ ਪਬੰ ਧਨ
ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਲੱਖ ਲੋ ਕ ਦੇ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਸੁਅਵਸਰ ਹੈ।

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੀ ਪੜਾਈ ਹੋਣਾ ਸਮ ਦੀ ਮੰ ਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ 12,500 ਆਯੁਸ਼ ਿਸਹਤ ਅਤੇ

ਐ ਨਸੀਆਈਆਰਟੀ ਨ ਪਿਹਲੀ ਤ ਦਸਵ ਕਲਾਸ ਤੱ ਕ ਦੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਿਵੱ ਚ

ਕਿਲਆਣ ਕਦਰ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਟੇਿਨੰਗ ’ਤੇ ਫੋਕਸ

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
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8 ਪੜਾਵ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਗੀ ਤਸਵੀਰ
2014 ਤ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਨੰੂ ਨਵ ਪਿਹਚਾਣ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦੇ ਹੋਏ 8
ਪੜਾਵ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨੰੂ ਿਪੰ ਡ ਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਪਹੰ ੁਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਯੋਗ
ਿਰਸਰਚ

ਮੌਿਲਕ, ਸ਼ਾਬਿਦਕ, ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ, ਨਦਾਿਨਕ, ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ
ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਪਿਸੱ ਧ ਸਮੀਿਖਆ ਜਰਨਲ ਿਵੱ ਚ
10,000 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਿਰਸਰਚ
ਦੇ ਸਕੋਪ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗ
ਮਾਰਿਕਿਟੰ ਗ

ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ, ਬੋਲਣ,
ਅਿਭਨ, ਕੰ ਮ ਕਰਨ, ਿਫਟਨਸ, ਸੰ ੁਦਰਤਾ ਅਤੇ ਵੈ ਲਨ ਸ ਿਜਹੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਵਅਕਤੀ
ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਕੱ ਲ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਮਿਹਲਾਵ
ਦੇ ਲਈ

ਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱ ਧਰ

ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਤੰ ਨ ਤਕਨੀਕ ਿਸੱ ਖੋ ਿਜਸ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ
ਪੱ ਧਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਚੰ ਿਤਤ ਹੰ ੁਦੇ ਹੋ ਜ ਤਣਾਅ ਿਵੱ ਚ ਹੰ ੁਦੇ ਹੋ ਤ ਸਾਹ ’ਤੇ

ਯੋਗ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱ ਪੜਾ, ਦਰੀ, ਉਪਕਰਣ, ਯੋਗ
ਸਮੱ ਗਰੀ, ਪਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰ ਗ ਹੈ।
ਿਪਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਇੱ ਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਭਿਰਆ
ਹੈ।
ਮਿਹਲਾਵ ਨੰੂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱ ਕਰ, ਗਰਭਧਾਰਨ ਿਜਹੀਆਂ ਕਈ ਅਵਸਥਾਵ
ਤ ਗੁਜਰਨਾ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ। ਿਚੰ ਤਾ, ਤਣਾਅ, ਅਵਸਾਦ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰ ਤੁਲਨ
ਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਇੱ ਕ ਸਮਾਧਾਨ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਭਿਰਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਟੇਨਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰ ਿਖਆ
ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਗ ਹੈ।

ਅਸਰ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ। ਸ਼ ਤ ਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਹੱ ਥ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਕੇ
ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਓਮ ਦਾ ਹਲਕਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ, ਮਨ, ਮਸਤਕ
ਸਿਹਜ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇ ਟ ਜਾਓ, ਹੱ ਥ - ਪੈਰ 90 ਿਡਗਰੀ ’ਤੇ।
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ਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਨਰੋਗੀ ਕਾਇਆ
ਿਤਨ ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਕਈ ਯੋਗ ਆਸਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਠ ਯੋਗ ਇੱਕ
ਿਤੰ
ਿਤਨ
ਿਤਆਰੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਤ ਜੋ ਸਰੀਰ,ਊਰਜਾ ਦੇ ਚ ਪੱ ਧਰ ਨੰੂ ਸਿਹਣ ਕਰ ਸਕੇ।ਪਿਕਿਰਆ
ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਸਾਹ, ਮਨ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ-ਮਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਆਸਣ (ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਆਸਣ)
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਡੀਆਂ ’ਤੇ
ਬੈਠ ਜਾਉ। ਿਹਪਸ ਨੰੂ ਅੱ ਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ
ਿਟਕਾ ਦੇ ਹੋਏ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਲ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀਹੌਲ਼ੀ ਮੱ ਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਗਾ ਿਦਉ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਿਪੱ ਠ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਤ ਇਸ ਆਸਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਨਾ ਕਰੋ।
ਗਰਭਵਤੀ ਮਿਹਲਾਵ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ
ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਸਤ ਤ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜ
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਤ ਵੀ ਇਸ ਆਸਣ ਦਾ
ਅਿਭਆਸ ਨਾ ਕਰੋ।

ਲਾਭ

ਿਪੱ ਠ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਬਜ਼ ਤ ਰਾਹਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ
ਤੰ ਿਤਕਾ ਪਣਾਲੀ ਨੰੂ

ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਦਮ ਆਸਣ

ਇਹ ਆਸਣ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਦੂਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰ
ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ
ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ, ਦੋਹ ਨੰੂ ਰਾਹਤ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

ਆਸਣ ਿਕਵ ਕਰੀਏ

ਪਦਮ ਆਸਣ ਲਈ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਖੱ ਬੇ ਪੈਰ ਨੰੂ
ਸੱ ਜੇ ਪੱ ਟ ਤੇ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੱ ਜੇ ਪੈਰ ਨੰੂ ਖੱ ਬੇ
ਪੱ ਟ ਤੇ ਰੱ ਖੋ। ਿਪੱ ਠ ਿਬਲਕੁਲ ਿਸੱ ਧੀ ਰੱ ਖੋ ਤਾਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਮਾਗ਼ ਸਚੇਤ ਰਹੇ।ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਹ ’ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ।
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ਹੱ ਥ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਵ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ

ਲਾਭ

ਵਜਰ ਆਸਣ

ਇਹ ਆਸਣ ਗਰਦਨ, ਿਸਰ ਅਤੇ
ਮੋਿਢਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪਵਾਹ ਨੰੂ
ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੰੂ ਤੀ ਪਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੇ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ
ਅਸਮਾਨ ਵੱ ਲ ਕਰੋ (ਜੇਕਰ ਇਹ
ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਨਾ ਜਾਪੇ ਤ ਇੱ ਕ
ਹਥੇਲੀ

ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹਥੇਲੀ ਰੱ ਖ ਕੇ ਮੱ ਥੇ
ਨੰੂ ਇਸ ’ਤੇ ਿਟਕਾ ਿਦਉ)

ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਧੜ ਨਾਲ ਪੱ ਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ
ਪਾਉ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖੋ। ਿਫਰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਠ ਕੇ
ਅੱ ਡੀਆਂ ਪਰ ਬੈਠ ਜਾਉ।

ਕਪਾਲਭਾਿਤ

ਕਪਾਲਭਾਿਤ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਛਾਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜੰ ਮੀ ਕਫ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ੱ ੁਧ
ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ
ਮਸਤਕ ਪਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਚਣਪਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੰ ੁਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਿਕਿਰਆ ਿਕਵ ਕਰੀਏ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਆਸਣ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ।ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਿਦਓ।ਦੋਹ ਨਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਡੰ ੂਘਾ
ਸਾਹ ਭਰੋ, ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉ। ਹੁਣ ਨਾਸ ਰਾਹ ਹੀ ਸਾਹ ਨੰੂ
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼
ਨੰੂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਹ
ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਦੇ ਸਮ ਉਨ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਆਸਣ ਿਕਵ ਕਰੀਏ
ਵਜਰ ਆਸਣ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਯਾਨੀ
ਦੋਹ ਪੈਰ ਨੰੂ ਿਪੱ ਛੇ ਵੱ ਲ ਮੋੜ ਕੇ
ਬੈਠ ਜਾਓ।ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ
'ਤੇ ਰੱ ਖੋ।
ਖੱ ਬੇ ਹੱ ਥ ਨੰੂ ਿਸਰ ਦੇ ਪਰ 'ਤ
ਉਲਟ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਲਜਾ ਕੇ
ਹਲਕਾ ਸਟੈ ਚ ਕਰੋ।ਹੁਣ ਖੱ ਬੇ ਹੱ ਥ
ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱ ਖੋ।
ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਨੰੂ ਿਸਰ ਦੇ ਪਰ ਤ
ਉਲਟ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਟੈ ਚ ਕਰੋ।ਇਹ
ਪਿਕਿਰਆ10-15 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ।

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ

ਕੋਿਵਡ ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਬਿਣਆ ਸਹਾਰਾ
ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰ ਕਮਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਗ

ਪਤੀਰੋਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਆਸਣ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਿਮਊਿਨਟੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਹ ਆਸਣ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਸੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਕਾ
ੌ ਆਸਣ

(ਿਕ ਤੀ ਅਕਾਰ ਦਾ ਆਸਣ)

ਮਾਰਜਰੀ ਆਸਣ

ਸਮਕੋਣ ਆਸਣ
ਲਾਭ
ਸਮਕੋਣ ਆਸਣ ਦੇ ਿਸਹਤ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲਾਭ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੰੂ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਾ ਹੈ।

ਿਕਵ ਕਰੀਏ

ਇਸ ਯੋਗ ਆਸਣ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ
ਿਪੱ ਠ ਭਾਰ ਿਸੱ ਧੇ ਲੇ ਟ ਜਾਉ।
ਦੋਵ ਪੈਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲਗੇ
ਹੋਏ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱ ਲ। ਹੱ ਥ ਨੰੂ
ਪੈਰ ਵੱ ਲ ਤਾਣ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਿਜਆਂ ਅਤੇ
ਧੜ ਨੰੂ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਪਰ ਉਠਾਉ। ਸਰੀਰ ਦਾ
ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਿਹਪਸ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਹਰੇ ਸਾਹ
ਲਿਦਆਂ ਅਤੇ ਛੱ ਡਿਦਆਂ, ਆਸਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ। ਿਫਰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਸਾਹ ਬਾਹਰ
ਕੱ ਢਦੇ ਹੋਏ ਪਿਹਲ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੋ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ।

ਇਹ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਸਮ ਸਰੀਰ

ਿਵੱ ਚ ਿਖਚਾਅ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ

ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਤਾਣ ਿਦਉ। ਹੁਣ ਹੱ ਥ ਨੰੂ

ਪਣਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਿਪੱ ਛੇ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜਾਉ
ਅਤੇ ਕਮਰ ਨੰੂ ਵੀ ਿਪੱ ਛੇ ਵੱ ਲ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ
ਪਯਤਨ ਕਰੋ।

ਪੇਟ ਨੰੂ ਠੀਕ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
ਖੂਨ ਦੇ ਪਵਾਹ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ
ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੱ ੁਿਲਆਂ ਅਤੇ ਗੋਇਨ ਨੰੂ ਲਚਕੀਲੇ

ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਆਸਣ ਬਹੁਤ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਮਰੀ ਪਾਣਾਯਾਮ
ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਤ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਸ਼ ਤ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਭੰ ਵਰੇ ਦੀ ਗੰ ੂਜ, ਮਨ
ਅਤੇ ਤੰ ਿਤਕਾ ਪਣਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ ਤ
ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਿਰਆ ਪਭਾਵ
ਪਾ ਦੀ ਹੈ।

ਿਕਵ ਕਰੀਏ
ਪਰ ਿਲਜ ਦੇ ਹੋਏ

ਪਾਚਣ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਵਾਹ ਿਵੱ ਚ

ਇਹ ਆਸਣ ਊਰਜਾ ਪੱ ਧਰ
ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
ਇਿਮਊਿਨਟੀ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ।
ਪਾਚਣ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ
ਿਵੱ ਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਆ ਦਾ ਹੈ।

ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱ ਥ ਨੰੂ ਿਸਰ ਦੇ

ਰੀੜ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਨੰੂ ਅਿਧਕ ਲਚਕੀਲਾ
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਮਾਸਪੇ ੀਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਘਟ

ਹਸਤ ਤਾਨ
ਆਸਣ

ਿਕਵ ਕਰੀਏ

(ਕੈਟ ਪੋਜ਼)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਆਸਣ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱ ਖ ਬੰ ਦ ਕਰ

ਲਉ। ਦੋਹ ਹੱ ਥ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠ ਦੋਹ ਕੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾ ਲਉ।
ਪਿਹਲੀਆਂ ਦੋ

ਗਲੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱ ਖ

ਗਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮੰ ੂਹ

ਤੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋਹ

ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ। ਹੁਣ ਨੱਕ ਦੇ

ਰਾਹ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਭਰੋ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਓਮ ਦੀ ਗੰ ੂਜਨ

ਇਸ ਆਸਣ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ,
ਵਜਰ ਆਸਣ ਿਵੱ ਚ ਬੈਿਠਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵ ਹੱ ਥ ਨੰੂ ਫਰ
'ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱ ਖੋ।
ਦੋਹ ਹੱ ਥ ਤੇ ਥੋੜਾ ਭਾਰ
ਪਾ ਦੇ ਹੋਏ ਿਹਪਸ ਨੰੂ ਪਰ
ਉਠਾਉ। ਪੱ ਟ ਨੰੂ ਪਰ ਦੀ
ਤਰਫ ਿਸੱ ਧੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਿਡਆਂ
ਤ 90-ਿਡਗਰੀ ਕੋਣ ਬਣਾਓ।
ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਛਾਤੀ ਫਰ
ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਤੁਸ ਇੱ ਕ ਿਬੱ ਲੀ ਦੀ ਤਰ
ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੋਗੇ।
ਇੱ ਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ
ਿਸਰ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਉ,
ਸਰੀਰ ਦੇ ਧੰ ੁਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੰੂ
ਉਤ ਹ ਵੱ ਲ ਧੱ ਕੋ।

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਸਾਹ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਛੱ ਡੋ।
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ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ

ਯੋਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ੈਲੀ ਹੈ!
ਯੋਗ ਦੀ ਹਰ ਪਣਾਲੀ ਿਜਸ

ਦਾ ਿਕ ਅਸ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ
ਹ ਉਹ ਿਨਮਨ ਿਲਿਖਤ

ਆਨ

ਯੋਗ

ਦਾ
ਨ
ਮ
ਾ
ਿਵੱਚ ਕੀਤ
ਸ
ਿਜ
ਯੋਗ ਹੈ।
ਪ
ਉ
ਾ
ਜਦ

ਵਰਗ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆ ਦੀ ਹੈ।

ਿਗ

ਹਾਲ ਿਕ, ਯੋਗ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਇਨ ਨੰੂ ਅੱ ਗੇ ਵੀ

ਵਰਗੀਿਕਤ ਅਤੇ ਿਵਕਿਸਤ

ਯੋਗ, ਬੱ ੁਧ ਯੋਗ ਆਿਦ।

ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਲੈਅ ਯੋਗ, ਰਾਜ ਯੋਗ, ਜੈਨ

ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ

ਭਗਤੀ ਯੋਗ

ਿਧਆਨ ਯੋਗ, ਮੰ ਤਰ ਯੋਗ,

ਯੋਗ

ਜਦ

ਾਹ

ਊਰ

ਕੀਤ

ਯੋਗ

ਜਾ

ਾ

ੈ
ਸਾਹ
ਿਵੱ ਚ ਤੀ, ਤਣਾਅ ਦਾ
ਿਤਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਯਤਨ,
ਲਚਕੀਲੇ ਪਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹੰ ੁਦਾ ਜੀਵਨ,
ਕੋਿਨਕ ਪੀੜਾ ਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਯਤਨ, ਬਾਹਰੀ ਦਰਦ
ਦਾ ਅੰ ਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ।
ਇਹੀ ਹੈ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ
ਸੰ ਕਲਪ ਜੋ ਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ
ੈਲੀ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ, ਊਰਜਾ,
ਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਿਦਆਂ
ਯੋਗ ਦੇ ਚਾਰ ਿਵਆਪਕ ਵਰਗੀਕਰਣ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਾ

ਕਰਮ ਯੋਗ

ਹਠ ਯੋਗ, ਕੰ ੁਡਿਲਨੀ ਯੋਗ,

ਿਵੱਚ

ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ

ਕਰਮ ਯੋਗ, ਪਤੰ ਜਲੀ ਯੋਗ,

ਉਪ

ਰਆ

ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਰੀਰ ਦਾ

ਿਗਆਨ ਯੋਗ, ਭਗਤੀ ਯੋਗ,

ਿਜਸ

ਜ ਦਾ ਹੈ

ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਭਾਵਨਾਵ ਦਾ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:

ਿਕਿ

ਪਚਿਲਤ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵ
ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹਨ
ਯਮ ਿਨਯਮ ਆਸਣ

ਧਾਰਣਾ

ਖਟਕਰਮ

ਿਧਆਨ

ਪਣਾਯਾਮ, ਪਤਯਾਹਾਰ

ਸਮਾਧੀ

ਯੁਕਤ ਅਹਾਰ

ਬੰ ਧ

ਮੁਦਰਾ

ਮੰ ਤਰ-ਜਾਪ ਯੁਕਤ-ਕਰਮ

ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ
ਯੋਗ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜ ਹਲਕੇ ਪੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ
ਿਵੱ ਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਹਦ ਿਮਲਾ ਕੇ ਪੀਉ।
ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਸਿਹਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕੇ
ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸੂਤੀ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ
ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ / ਦਰਦ / ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ
ਿਚਿਕਤਸਕ ਜ ਯੋਗ ਿਚਿਕਤਸਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹਮ ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਿਭਆਸ ਦੀ ੁਰੂਆਤ ਪਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਮਨ ਨੰੂ ਸ਼ ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ।
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ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮਾਰਗਦਰ ਕ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਸ਼ ਤ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ
ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ
ਅਿਭਆਸ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ।
ਗਿਹਰੇ ਮੌਨ ਜ ਸ਼ ਤੀ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ।
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਤ 20-30
ਿਮੰ ਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ
ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਦੀ
ਦੁਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਕਦਮ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉ।

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ
ਯੋਗ ਸੂਤਰ
ਯੋਗ ਨੰੂ ਿਵਵਾਦ ਤ ਦੂਰ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਯੋਗ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ ਕਰਦਾ।
ਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ, ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ
ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ
ਪੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਿਵਡ-ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱ ਤਵ ਵਿਧਆ

ਕੋਿਵਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਦੀ ਪਾਸੰ ਿਗਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਯੋਗ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਇਿਮਊਿਨਟੀ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱ ਰਾ ਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣਾਯਾਮ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ
ਪਾਣਾਯਾਮ ਜ ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਕਸਰਤ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਪਣਾਲੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪਾਸੰ ਿਗਕ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਸਾਹ ਪਣਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ ਬੁਰੀ ਤਰ ਪਭਾਿਵਤ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ।
ਕੋਿਵਡ- 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੋਗ ਨ ਪਿਰਵਾਰਕ ਬੰ ਧਨ ਨੰੂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦ ਰਿਹਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨ ਇੱ ਕ ਨਵ ਸ ਕਾਰਾਤਮਕ
ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟਡ ਯੋਗ ਇੰਸਟਕਟਰ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ
ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਯੋਗ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਅਰਬ -ਖਰਬ ਦਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਯਤਨ
ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗ ਸੰ ਕਲਪ

ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹਮੇ ਾ

ਮਨ ਦੀ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਅਵਸਥਾ
ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ

ਕਰਦਾ ਹ ।ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਹੀ ਮੇਰਾ ਿਵਕਾਸ ਆਪਣੀਆਂ
ਪੂਰਨ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਤੱ ਕ

ਪਹੰ ੁਚਦਾ ਹੈ। ਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ, ਕਾਰਜ

ਸਥਾਨ, ਸਮਾਜ, ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ
ਦੇ ਪਤੀ

ਤੀ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ

ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਉਤ ਾਿਹਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼

ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀਬੱ ਧ ਹ ।

ਅਿਧਐਨ ਤ ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਪਬੰ ਧਨ ਅਤੇ ਲਕਡਾਊਨ
ੌ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਨਹ , ਇੱ ਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਾਇੰ ਸ ਵੀ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਈਆਈਟੀ
ਿਦੱ ਲੀ ਨ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਇੱ ਕ ਖੋਜ ਪੱ ਤਰ ਵੀ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਸੀ।ਏਮਸ, ਿਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਿਵਖੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਿਕ
ਯੌਿਗਕ ਪਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਡਾਇਆਫਾਿਮਕ ਬਰੀਿਦੰ ਗ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ
ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ 20 ਪਤੀ ਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋ ਬਲ ਖੋਜ ਤ ਮਨਿਚਿਕਤਸਾ ਅਤੇ
ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਪਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪਾਪਤ ਹੋਏ
ਹਨ।ਿਪੱ ਠ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਤਣਾਅ ਿਜਹੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਯੋਗ ਦੇ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਪਿਰਣਾਮ ਿਦਖੇ
ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਿਜਹਾ ਪੰ ਜ- ਸੱ ਤ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਆਸਣ ਿਜਵ ਿਕ ਭੁਜੰਗ ਆਸਣ ਵੀ ਤਣਾਅ

ਨੰੂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸ ਵਸੁਧੈਵ
ਕੁਟੰੁਬਕਮ ਦੀ ਿਜਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਿਜਸ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰ ਜੋ ਕੇ

ਬੈਠ ਹ , ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਤ ਉਹ ਿਦਨ ਦੂਰ ਨਹ ਜਦ ਦੁਨੀਆ

ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗੀ। ਅਿਜਹਾ

ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਿਨਰਸੰ ਦੇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕਾਲਮ

ਡਾ. ਐ ਚ ਆਰ ਨਾਗਦਰ

ਕੀ ਪਿਹਲ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਲੋ ਕ ਯੋਗ ਵੱ ਲ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਹਨ?

ਵ

ਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਚੱ ੁਕੀ ਆਪਣੀ
ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱ ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਉਣਾ
ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹੋ ਤ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤ ਅਸਾਨ, ਪਭਾਵ ਾਲੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਖਰਚ
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੰੂ

ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਸਪੇ ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਸਾਹ
ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਿਹਰਦੇ ਸਬੰ ਧੀ ਿਬਹਤਰ ਗਤੀਿਵਧੀ, ਨ ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਣਾਅ, ਿਚੰ ਤਾ,
ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰ ਭੀਰ ਦਰਦ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ,ਨ ਦ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੱ ੁਚੇ
ਿਸਹਤ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ, ਇੱ ਕ ਿਬਹਤਰੀਨ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੀ ਇਸੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਅਸਰ
ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਜ ਇਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ

ਡਾ. ਐ ਚ ਆਰ ਨਾਗਦਰ

ਂ ਇੰ ਟੀਗੇਿਟਡ ਹੈਲਥ
ਿਵੱ ਚ ਫੈਲ ਚੱ ੁਕੀ ਹੈ।ਨਸ਼ਨਲ ਸਟਰ ਫਾਰ ਕੰ ਪਲੀਮਟਰੀ ਐਡ
(ਐ ਨਸੀਸੀਆਈਐ ਚ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱ ਜ 13 ਿਮਲੀਅਨ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਾਲਗ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨੰੂ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਯੁਕਤ
ਰਾ ਟਰ (ਯੂਐ ਨ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸਬਲੀ ਨ 11 ਦਸੰ ਬਰ, 2014 ਨੰੂ ਯੋਗ ਨੰੂ
ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਿਦਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ

ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤ
ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਮਨਾਏ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ
ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਡਾ. ਐ ਚ ਆਰ
ਨਾਗਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਦਮਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਡਾ.
ਨਾਗਦਰ ਇਸ ਸਮ ਬੰ ਗਲੁਰੂ ਸਿਥਤ
ਸੁਆਮੀ ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਯੋਗ ਖੋਜ
ਸੰ ਸਥਾਨ (ਐ ਸ-ਿਵਆਸਾ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ) ਦੇ ਚ ਸਲਰ ਹਨ।

ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਦਵਸ
(ਆਈਡੀਵਾਈ)ਵਜ ਮਨਾਏਗੀ। ਿਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੇ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤ ਿਬਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਹੈ।ਹਾਲ ਿਕ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਤੌਰ
’ਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਿਵੱ ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ ਦੀ ਇਕੱ ਠੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ ਇਸ ਦੀ
ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱ ਜ ਦੀ ਭੱ ਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਿਜਹੇ
ਖਤਿਰਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2016 ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ
ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਮੌਕੇ, ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੰੂ ੂਗਰ
ਰੋਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨੰੂ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ
ਸਥਾਨਕ ਪ ਾਸਨ ਨ ਕਈ ਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ,
ਿਜਸ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯੰ ਿਤਤ ਮਧੁਮੇਹ ਭਾਰਤ ਅਿਭਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਪਿਰਣਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਅਿਭਯਾਨ ਦੇ
ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਿਜਨ 4000 ਲੋ ਕ ਨ ਆਪਣੀ ਿਨਜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਨੰੂ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ੂਗਰ ਦਾ ਜੋਖਮ 64% ਤੱ ਕ ਘਟ
ਿਗਆ। ਯਾਨੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਕਸੌਟੀ
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ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱ ਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀ

ਕਾਲਮ

ਡਾ. ਐ ਚ ਆਰ ਨਾਗਦਰ

ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੰੂ ਯੋਗ

ਅਧਾਿਰਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ
ਸਾਲ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ 92,6% ਲੋ ਕ ਨ ਇਹ ਮੰ ਿਨਆ ਿਕ

ਜੀਵਨ ੈਲੀ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨ ਨ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਿਲਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੇ ਪਤੀ ਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਿਰਣਾਮ ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਵਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਆਖਰ ਅਿਜਹੀ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਯੋਗ ਵੱ ਲ

ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਿਕ ਿਬਹਤਰ
ਿਸਹਤ, ਿਫਟਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ

ਇਿਮਊਿਨਟੀ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕ ਯੋਗ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਕਈ ਲੇ ਖ ਤ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟੇਲੀਆ, ਿਬਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱ ਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ

2015 ਤ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤ ਪਿਤਸ਼ਿਠਤ ਰਸਾਿਲਆਂ (ਜਰਨਲਸ)

ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ- ਲਸੇਟ ਨ ਸਾਲ 2018 ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਯੁਵਾ

ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ

ਯੋਗ ਪਿਹਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਮਕਬੂਲ ਸੀ
ਲੇ ਿਕਨ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਮਾਨਤਾ ਿਮਲਣ ਤ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ
ਇਸ ਨੰੂ ਘਰ- ਘਰ ਪਹੰ ੁਚਾ ਿਦੱ ਤਾ।

ਿਵੱ ਚ ਲਸੇਟ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਯੋਗ ਮਾਨਿਸਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਘੱ ਟ ਕਰਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਕਿਰਆਵ

ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਿਵੱ ਚ ਗੋਥੇ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨ ਦੱ ਿਸਆ

ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਿਬਹਤਰ ਿਸਹਤ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨੰੂ

ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਮਾਿਧਅਮ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਸਾਲ 2012
ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ

ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ 13.2% ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 31 ਿਮਲੀਅਨ ਬਾਲਗ ਯੋਗ ਨੰੂ
ਿਸਹਤ ਲਾਭ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਆਯਾਮ ਵਜ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਿਪਛਲੇ

ਸਾਲ (ਸਾਲ 2020) ਿਵੱ ਚ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਕੰ ਗਡਮ ਿਵੱ ਚ 2434 ਯੋਗ

ਪੈਕਟੀ ਨਰਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪਿਰਣਾਮ ਵੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ

ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਨ ਮੰ ਿਨਆ ਿਕ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ
ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਅਤੇ ਮਿਹੰ ਗੇ ਇਲਾਜ ਤ ਅਗਰ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤ ਯੋਗ

ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਬਹਤਰੀਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੀ

ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਡਾ. ਹੋਲਗਰ ਕੈਮਰ ਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ
ਿਚਿਕਤਸਾ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਦੱ ਤੀ। ਉਨ ਨ ਜਰਮਨ ਿਸਹਤ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵ ਆਂ ਿਚਿਕਤਸਾ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਹਾਇਕ ਉਪਚਾਰ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ

ਿਚਿਕਤਸਾ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲ 2017 ਿਵੱ ਚ ਆਸਟੇਲੀਅਨ ਮਿਹਲਾਵ

ਤੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਯੋਗ/ਿਧਆਨ ਅਤੇ
ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰ ਗੀ ਿਸਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਲੋ ਕ ਮਾਨਿਸਕ

ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਿਬਟੇਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ,

ਇਟਲੀ, ਬਾਜ਼ੀਲ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਿਨਊਜ਼ੀਲਡ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱ ਕ

ਸਮੂਹ ਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਮਾਨਿਸਕ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦੇ ਹੱ ਲ
ਲਈ ਯੋਗ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰੀਨ ਮਾਿਧਅਮ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ

ਇੰ ਸਟੀਿਟਊਟ ਆ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ-

ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ, ਚੋਪੜਾ ਲਾਇਬੇਰੀ ਫਾਰ ਇੰ ਟੀਗੇਿਟਡ ਸਟਡੀਜ਼, ਅਤੇ

ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਨ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਿਜਸ
ਦਾ ਇਹ ਪਿਰਣਾਮ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ ਕੁਝ ਿਧਆਨ, ਯੋਗ, ਆਸਣ
(ਮੁਦਰਾਵ ), ਅਤੇ ਪਾਣਾਯਾਮ ਅਿਭਆਸ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਕਮਣ ਤ

ਬਚਾਅ, ਉਪਚਾਰ ਜ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਕਡਾਊਨ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ
ੌ

ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਕਈ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਰਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੱ ੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੇ ਿਖਕਾ, ਪੂਜਾ ਐ ਸ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨ ਕੋਿਵਡ-19

ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ, ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨੰੂ
ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਵੈ-ਪਬੰ ਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਨੰੂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ

ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਸ਼ਵ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਨੰੂ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ

ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਕਡਾਊਨ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ੌ

ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੈਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ
ਿਦਵਸ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਲੇ ਿਕਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ

ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਨ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ। ਇਹ ਯੋਗ ਦੀ
ਵਧਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱ ਕ ਿਮਸਾਲ ਹੈ।
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ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਿਮਸ਼ਨ

ਮੇਰਾ ਿਹਰ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ

“ਜਦ

ਿਹਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤ ਦੇ

ਬਦਲਦਾ ਹੈ”, ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਜੂਨ, 2016 ਨੰੂ ਪੁਣੇ ਿਵੱ ਚ ਨਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨ

ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਰੱ ਖੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਈਜ਼ ਆ
ਿਲਿਵੰ ਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਨਵ ਇਬਾਰਤ ਿਲਖਣਾ...

ਰ

ਚੀ ਦੇ ਧੁਰਵਾ ਿਵੱ ਚ 656 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਸੜਕ , ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਿਬਜਲੀ, ਡੇਨਜ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਾਈਕਲ ਲੇ ਨ,

ਫੱ ੁਟਪਾਥ ਆਿਦ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅੰ ਿਤਮ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਿਵੱ ਚ ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ ਦੇ
ਕੋਲ 920 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਿਵੱ ਚ ਧੋਲੇਰਾ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਈ ਪੜਾਵ ਿਵੱ ਚ ਚਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰੀ ਸੁਿਵਧਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱ ਡੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨ ਇੱ ਥੇ ਿਨਵੇ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਮੇਤ 100 ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ 5,151 ਪੋਜੈਕਟ ਦੇ
ਲਈ 1 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1 ਲੱਖ
74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤ ਵੱ ਧ ਦੇ ਟਡਰ ਹੋ ਚੱ ੁਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਕਈਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਭਾਰਤ
ਦੇ ਉਨ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਨ ਹ 25 ਜੂਨ, 2016 ਨੰੂ ਪੁਣੇ ਿਵੱ ਚ
ਖੁਦ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ ਰੱ ਖੀ ਸੀ।

ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਯਾਨੀ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਿਹਰ...
ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਖੱ ੁਟ ਸੰ ਸਾਧਨ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰ ਟਰਨ ਟ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ , ਤੇਜ਼

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਿਜੱ ਥੇ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ

ਿਸੱ ਿਖਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ...ਆਪਦੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ

ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਜ ਲੋ ਕ ਿਜਸ ਪਕਾਰ

ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰ , ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ
ਤਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਵੀ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪ ਟ ਪਿਰਭਾ ਾ
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ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਉਹ
ਤਾਕਤ ਦੇਈਏ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇਈਏ
ਿਕ ਉਹ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੰੂ ਪਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੰੂ ਪਚਾ ਕੇ ਜੋ ਤਾਕਤ, ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ
ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਵ ਆਯਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ;
ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਸੋਿਚਆ ਹੈ।
ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

ਦੇ

ਕੋਿਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ

ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ

ਆਇਆ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਦਾ ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ
ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ
ਕਮ ਡ ਸਟਰਸ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਰ ਰੂਮ ਿਵੱ ਚ
ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ, ਬੰ ਗਲੁਰੂ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ
ਿਵੱ ਚ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਾਡਲ ਕੋਿਵਡ ਵਾਰ
ਰੂਮ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਲਈ
ਿਬਹਤਰੀਨ ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ
ਉਿਚਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, 24 ਘੰ ਟੇ
ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ

ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ
ਸੰ ਕਿਮਤ ਲੋ ਕ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ, ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਦੇ ਲਈ ਵੈ ਬ ਅਧਾਿਰਤ ਮੋਬਾਈਲ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੱ ਿਚਆਂ, ਮਿਹਲਾਵ , ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ, ਹਰਾ-ਭਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਿਮਸ਼ਨ ਨ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਿਹਰ ਕੋਿਵਡ
ਸੰ ਕਟ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰਦੇ
ਸਮ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ
ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ ਅੱ ਗੇ ਰਹੇ।

ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਈ-ਗਵਰਨਸ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ
ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ
ਆਈਟੀ ਕਨਕਟੀਿਵਟੀ ਅਤੇ
ਿਡਜਟਲੀਕਰਨ
ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਚਰੇ ਦਾ
ਿਨਪਟਾਰਾ
ਿਬਹਤਰੀਨ ਸ਼ਿਹਰੀ ਜਨਤਕ
ਟਰ ਸਪੋਰਟ
ਿਕਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਲਈ

ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਿਮਸ਼ਨ

ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ
ਈਜ਼ ਆ ਿਲਿਵੰ ਗ ਇੰ ਡੈਕਸ ਅਤੇ ਿਮ ਸਪਲ
ਪਫਾਰਮਸ ਇੰ ਡੈਕਸ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੱ ੁਲ ਕਣ
ਕਰਨ ਲਈ 114 ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਣਾਮ ਅਤੇ
ਪਦਰਸ਼ਨ ਮੱ ੁਲ ਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਤੱ ਕ, 280 ਤ ਅਿਧਕ ਸ਼ਿਹਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵ
ਨ 14,240 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪੋਸਟ
ਕੀਤੇ ਹਨ, 932 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ
ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 195
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱ ੁਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ

ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਤ
ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਸੰ ਗਲ ਸਟੌਪ
ਦੀ ਤਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਹ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤ

ਹੈ ਜੋ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੁਿਵਧਾਵ , ਨਵ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਹਿਰਆਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।
ਿਜੱ ਥੇ ਆਧੁਿਨਕ ਸੁਿਵਧਾਵ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਿਹਰ

ਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੁਿਵਧਾਵ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ ਨੰੂ

ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱ ਚ, “ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ ਦੋ ਕਦਮ

ਅੱ ਗੇ ਹੋਵੇ।” ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ

ਸਮਾਰਟ ਸੁਿਵਧਾਵ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ

ਕੱ ੁਲ 40% ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਕੇ 75% ਪਹੰ ੁਚ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੌਿਤਕ, ਸੰ ਸਥਾਗਤ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ
ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਪਗਤੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਗੁਣੀ
ਚੱ ਕਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਇਸੇ
ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆ ਿਲਿਵੰ ਗ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਥਾਨਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ
ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਗਤੀ ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪਗਤੀ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਨ 2007 ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ...

ਗਤੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਨੰੂ ਿਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵ ਆਯਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ

ਤ ਪਿਹਲ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿਵਜ਼ਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱ ਿਖਆ ਸੀ।

ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਹ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ
ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ

ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ...
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 31% ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 63%
ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਲ 2030 ਤੱ ਕ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ 2007 ਿਵੱ ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੱ ੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਭ
2011 ਿਵੱ ਚ ਗ ਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨੜੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ
ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਸ਼ੀਅਲ ਟੈ ਕ (ਿਗਫਟ) ਿਸਟੀ ਦੀ ਨ ਹ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾ ਕਦਰ ਹੈ ਜੋ 4
ਅਤੇ 6 ਲੇ ਨ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ (SH) ਅਤੇ ਨਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ (NH) ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਗਫਟ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗ ਧੀਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਡਬਲ ਕੌ ਰੀਡੋਰ ਮੈਟੋ
ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਪੰ ਨ ਤ

ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਹੋਇਆ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ

ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ
25-26 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਲਗੀ ਐਮਰਜਸੀ, ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਪੰ ਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ
ਇਿਤਹਾਸ ਸਾਨੰੂ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮਰਪਣ, ਸੰ ਕਲਪ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਿਕ
ਅਸ ਿਜਸ ਭਾਰਤੀ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ ਨੰੂ ਲੈ ਅੱ ਗੇ ਵਧੇ ਸ , ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਵੰ ਤ ਰਹੇ। 46 ਸਾਲ
ਪਿਹਲ ਹੋਈ ਇਸ ਿਦਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਪਤੀ ਆਸਥਾ
ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹ
ਹੰ ੁਦੀ, ਬਲਿਕ ਇਹ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ।

ਇ

ਹ ਗੱ ਲ ਨਹ ਭੱ ੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ

ਅਿਹਸਾਸ ਭੱ ੁਖਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਵ ਹੀ ਆਮ

ਤਾਕਤ ਉਸ ਦਾ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ

ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵੀ ਉਦ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ ਜਦ

ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਈ

ਕੋਈ ਲੋ ਕਤ ਤਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਖੋਹ ਲਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱ ਚ ਦੇਸ਼

ਹੈ ਇਸ ਸੇਸ਼ਠ ਜਨਸਮੂਹ ਨ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਨੰੂ

ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਨੰੂ ਲਗਣ ਲਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਿਲਆ

ਜੀਵੰ ਤ ਕਰਕੇ ਿਦਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਐਮਰਜਸੀ ਲਗਾਈ

ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਦਰਦ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਵਸਥਾ

ਗਈ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਿਸਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਇਰੇ ਜ ਰਾਜਨਤਾਵ

ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਦੇ,

ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਸੀ, ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ ਤੱ ਕ ਹੀ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਸਮਟ

ਕਾਨੰੂਨ, ਿਨਯਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ, ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱ ਵ ਦੀ

ਨਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਲਿਕ ਜਨ-ਜਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਗੱ ੁਸਾ ਸੀ। ਖੋਏ ਹੋਏ

ਵੀ ਗੱ ਲ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ। ਲੇ ਿਕਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰ

ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਤੜਪ ਸੀ। ਿਜਵ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਿਮਲੇ ਤ ਭੱ ੁਖ ਕੀ

ਨਾਗਿਰਕ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ

ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ ਹੰ ੁਦਾ, ਲੇ ਿਕਨ ਜਦ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤ ਉਸ ਦਾ
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ਇਿਤਹਾਸ ਐਮਰਜਸੀ 46 ਵਰੇ

ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 26

ਜੂਨ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਸਮੱ ੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਨ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁਿਣਆ।

ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ ਤੀ ਨੰੂ ਵਜਾ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ।

ਐਮਰਜਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱ ਚ 22 ਜੁਲਾਈ 1975

ਨੰੂ 38ਵ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਿਨਆਇਕ ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕੋਰਟ

ਤ ਖੋਹ ਿਲਆ। ਇਸ ਦੇ 2 ਮਹੀਨ ਬਾਅਦ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱ ਚ 39ਵ ਸੋਧ

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ‘ਤੇ
ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜ ਚ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱ ਚ 40ਵ ਅਤੇ 41ਵ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ 42ਵ ਸੋਧ ਕੀਤੀ

ਗਈ। ਸਭ ਤ ਿਵਵਾਿਦਤ ਪਾਵਧਾਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੀ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿਸਧਾਤ ਨੰੂ ਅਿਹਮੀਅਤ
ਦੇਣਾ। ਇਸ ਪਾਵਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ
ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਤੱ ਕ ਤ ਵੰ ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਐਮਰਜਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰ ਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਿਵੱ ਚ ਇਸ
ਨੰੂ ਰੱ ਿਖਆ ਜ ਦਾ, ਜੇਕਰ

ਥੇ ਇਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹ ਹੋਇਆ ਤ ਇਸ

ਨੰੂ 6 ਮਹੀਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ। 1975 ਿਵੱ ਚ ਲਗੀ

ਐਮਰਜਸੀ 21 ਮਹੀਨ ਤੱ ਕ ਚਲੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 4 ਵਾਰ
ਐਮਰਜਸੀ ਨੰੂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੀ।

ਕਰੀਬ 21 ਮਹੀਨ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਨੰੂ ਐਮਰਜਸੀ

ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਚੋਣ ਹੋਈਆਂ।

ਨਵ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਵਜ ਸਹੰ ੁ ਲਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨ ਿਫਰ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ

ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਪਸ ਿਦਵਾਏ, ਿਜਨ ਨੰੂ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸੰ ਿਵਧਾਨ

ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜਸੀ
ਦੇ ਪਾਵਧਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ ਤੀ’ ਦੇ ਨਾਲ

‘ਹਿਥਆਰਬੰ ਦ ਿਵਦਰੋਹ’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜ ਿਦੱ ਤਾ। ਤਾਿਕ ਿਫਰ ਕਦੇ
ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਿਨਯਮ ਅਧਾਿਰਤ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਸਾਡੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਰਾਸਤ ਨੰੂ ਲੈ ਅਸ ਪਲੇ -ਵਧੇ ਹ । ਇਹੀ ਵਜਾ

25 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਨਤਾਵ
ਦੀ ਿਗਫਤਾਰੀ ਦੀ ਿਸਲਿਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਜੈ
ਪਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਿਬਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ, ਲਾਲ
ਿਕਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਫਰਨ ਡੀਸ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ
ਿਸੰ ਘ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਮਧੂ
ਦੰ ਡਵਤੇ, ਰਾਮਿਕਸ਼ਣ ਹੈਗੜੇ, ਿਸਕੰ ਦਰ ਬਖ਼ਤ,
ਐ ਚਜੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਰਵੀ ਸ਼ੰ ਕਰ ਪਸਾਦ,
ਪਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ, ਰਾਮ ਿਵਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਸਮੇਤ
ਕਈ ਵੱ ਡੇ ਨਤਾ ਅਤੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ
ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਜੇਲ
ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ‘ਤੇ ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਿਕਸੇ

ਨੰੂ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਾਲੇ

ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱ ਚ ਕਰੀਬ ਤ ਅਨੁਭਵ

ਲਗ ਚੱ ੁਕੇ ਸਨ, ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅੱ ਜ ਪੁਿਲਸ ਪਕੜ ਲਵੇਗੀ,

ਆਪਣੇ ਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹ , ਬਲਿਕ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਆਹੂਤੀ

ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ- ਜਾਿਤ, ਪੰ ਥ, ਸੰ ਪਦਾਇ ਸਭ ਤ ਪਰ ਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨ ਉਸ ਸਮ

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਿਕ 1977 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਨ

ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਤ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੱ ਕ ਸਾਿਰਆਂ ਨ ਇਕਜੱ ੁਟਤਾ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।1

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱ ਚ, “ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਪਤੀ ਆਸਥਾ ਦਾ

ਮਹੱ ਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅਿਜਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦੀ

ਚੋਣ ਿਵੱ ਚ ਨਤੀਜਾ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈਆਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੀ

ਤਾਕਤ ਹੈ।”
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ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਪਤੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹ , ਬਲਿਕ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਕਾਰ ਵੀ
ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰ ੁਦੀ
ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੱ ਲ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤਾਿਕ ਦੇਸ਼ ਚੰ ਗੀ ਿਦਸ਼ਾ
ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। 1975 ਦੀ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੋਈ
ਵੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਪੇਮੀ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਭੁਲਾ ਨਹ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ
ਇੱ ਕ ਪਕਾਰ ਨਾਲ ਜੇਲਖਾਨ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਿਵਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੈ ਪਕਾਸ਼
ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਹਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨਤਾਵ ਨੰੂ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦ
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਨਆਂ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਉਸ
ਭੈਭੀਤ ਰੂਪ ਦੀ ਛਾਇਆ ਤ ਬਚ ਨਹ ਸਕੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ
ਅੰ ਕੁਸ਼ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜ ਹੋਰ ਖੇਤਰ, ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਸ
ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਸਮ
ਅਟਲ ਿਬਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਵੀ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਸਨ ਅਤੇ
ਐਮਰਜਸੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ ਨ ਆਪਣੀ ਮਨਸਿਥਤੀ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ ਐਮਰਜਸੀ ਲਗਾਉਣਾ
ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਪਾਵਧਾਨ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ

ਿਜਨ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ

ਿਗਆ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ

42ਵ ਸੋਧ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਨੰੂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਿਜਹੇ ਪਾਵਧਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋ ਕਤ ਤਿਰਕ
ਕਦਰ -ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੇ ਸਨ- ਉਨ ਨੰੂ 44ਵ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ

ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸੇ ਸੋਧ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ

ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਮਲੇ ਮੌਿਲਕ-ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ

ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਨਨ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅਿਜਹੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਿਲਖਤੀ

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ

ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੰੂ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਛੇ
ਮਹੀਨ ਤ ਅਿਧਕ ਨਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ

ਿਗਆ ਿਕ 1975 ਦੀ ਤਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਐਮਰਜਸੀ ਨੰੂ ਕਦੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ
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ਝੁਲਸਾਤਾ ਜੇਠ ਮਾਸ,
ਸ਼ਰਦ ਚ ਦਨੀ ਉਦਾਸ,
ਝੁਲਸਾਤਾ ਜੇਠ ਮਾਸ,
ਸ਼ਰਦ ਚ ਦਨੀ ਉਦਾਸ,
ਿਸਸਕੀ ਭਰਤੇ ਸਾਵਨ ਕਾ,
ਅੰ ਤਰਘਟ ਰੀਤ ਗਯਾ,
ਏਕ ਬਰਸ ਬੀਤ ਗਯਾ,
ਏਕ ਬਰਸ ਬੀਤ ਗਯਾ।।
ਸੀਖਚ ਮ ਿਸਮਟਾ ਜਗ,
ਿਕੰ ਤੁ ਿਵਕਲ ਪਾਣ ਿਵਹਗ,
ਸੀਖਚ ਮ ਿਸਮਟਾ ਜਗ,
ਿਕੰ ਤੁ ਿਵਕਲ ਪਾਣ ਿਵਹਗ,
ਧਰਤੀ ਸੇ ਅੰ ਬਰ ਤੱ ਕ,

ਧਰਤੀ ਸੇ ਅੰ ਬਰ ਤੱ ਕ,
ਗੰ ੂਜ ਮੁਕਤੀ ਗੀਤ ਗਯਾ,
ਏਕ ਬਰਸ ਬੀਤ ਗਯਾ,
ਏਕ ਬਰਸ ਬੀਤ ਗਯਾ।।
ਪਥ ਿਨਹਾਰਤੇ ਨਯਨ,
ਿਗਨਤੇ ਿਦਨ ਪਲ-ਿਛਨ,
ਪਥ ਿਨਹਾਰਤੇ ਨਯਨ,
ਿਗਨਤੇ ਿਦਨ ਪਲ-ਿਛਨ,
ਲਟ
ੌ ਕਭੀ ਆਏਗਾ,
ਲਟ
ੌ ਕਭੀ ਆਏਗਾ,
ਮਨ ਕਾ ਜੋ ਮੀਤ ਗਯਾ,
ਏਕ ਬਰਸ ਬੀਤ ਗਯਾ।।

ਜਾ ਸਕੇ।

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵ ਪੀੜੀ ਨੰੂ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਤ
ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਿਕ ਉਨ

ਨ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਨੰੂ ਜੀ ਕੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦੇ ਹੀ
ਲੋ ਕਤ ਤਿਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼

ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਮਾਨਵ ਦੀ

ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤਮ ਉਦਹਾਰਣ ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਲੋ ਕਤ ਤਿਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਪਿਰਚੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਯਾਦ

ਕਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਪੇਮੀਆਂ ਨ ਿਕਵ ਇੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ
ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਨ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਿਕਸ ਤਰ

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਉਨ ਨ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ

ਪਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਜਨ-ਜਨ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਿਵੱ ਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਇਹ
ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰ ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ। ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ

ਬਰਸੀ ਸਾਨੰੂ ਇਸੇ ਿਵਰਾਸਤ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ ਦੀ
ਹੈ।

ਇਿਤਹਾਸ

ਐਮਰਜਸੀ 46 ਵਰੇ

ਐਮਰਜਸੀ
ਪਿਹਰਾ ਬਨਾਮ ਪਿਹਰੇਦਾਰ
ਬੀ

ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਅਸ ਲੰਬੇ ਲਕਡਾਊਨ
ਿਵੱ ਚ ਗੁਜਾਿਰਆ ਹੈ।
ੌ

ਇਹ ਲਕਡਾਊਨ
ਕੋਿਵਡ ਿਜਹੀ ਇੱ ਕ ਿਭਅੰ ਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤ
ੌ

ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਲੇ ਿਕਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਨ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸ

ਿਵੱ ਚ ਲੰਬੇ ਸਮ ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ ਲਕਡਾਊਨ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ- 25 ਜੂਨ 1975 ਤ 21
ੌ

ਮਾਰਚ 1977 ਤੱ ਕ। ਪੂਰੇ 21 ਮਹੀਨ, ਜਦ ਐਮਰਜਸੀ ਥੋਪ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਜੇਲ ਦੀ
ਕੋਠੜੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਲੋ ਕ ਦੇ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਤੱ ਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ,
ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਉਹ 21 ਮਹੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤ
ਵੱ ਡੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਲੋ ਕਤ ਿਤਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੰ ਨ ਹਨ, ਿਜਨ ਨੰੂ ਅਸ ਿਜੰ ਨੀ
ਵਾਰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਗੇ, ਕਾਲੇ ਹੀ ਪਾਵ ਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਢੇਰ ਉਦਾਹਰਣ ,

ਏ. ਸੂਰਯਪਕਾਸ਼

ਿਜਨ ਨੰੂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਿਹਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਤ
ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਿਣਆ ਜ ਦੇਿਖਆ ਹੀ
ਿਗਆ।
‘ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ ਤੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਇੱ ਕ ਆਦੇਸ਼, ਜੋ
ਿਸਰਫ ਖੁਦ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹ ਸੀ, ਇਹ ਇੱ ਕ ਮਾਤਰ ਅਿਜਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ

ਘੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇ ਖਕ ਏ.
ਸੂਰਯਪਕਾਸ਼ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਸਮ
ਬੰ ਗਲੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਡੀਅਨ ਐਕਸਪੈ ਸ
ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਮਰਜਸੀ
‘ਤੇ ਿਹੰ ਦੀ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ,
ਕੰ ਨੜ, ਤੇਲੁਗੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ
ਿਵੱ ਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਉਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
“ਐਮਰਜਸੀ: ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾ
ਅਿਧਆਇ” ਕਾਫੀ ਚਰਿਚਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਰਯਪਕਾਸ਼ ਪਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ
ਦੇ ਚੈਅਰਮੇਨ ਵੀ ਰਿਹ ਚੱ ੁਕੇ ਹਨ।

ਬਿਣਆ ਜੋ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰ
ੂ ੀ ਦੇ ਿਬਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ
ਸਰਾਸਰ ਿਨਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ। ਲੇ ਿਕਨ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿਕਸ ਨੰੂ ਸੀ? 25 ਜੂਨ
ਦੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਐਮਰਜਸੀ ਦਾ ਪੰ ਨਾ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱ ੁਿਕਆ ਸੀ। ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਨੰੂ
ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਰਣਾ ਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਿਨਯਮ ਦੇ
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 26 ਜੂਨ ਨੰੂ
ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰ
ੂ ੀ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਨਹ , ਬਲਿਕ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਕ ਐਮਰਜਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ
ਹੈ।
26 ਜੂਨ ਨੰੂ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪੈ ਸ ‘ਤੇ ਸਸਰਿਸ਼ਪ ਦਾ। ਇਹ ਿਪੰ ਟ
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਜਹਾ ਿਵਰਲਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਕੀ
ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਛਪੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਿਦੱ ਲੀ ਿਵੱ ਚ
ਬਹਾਦੁਰਸ਼ਾਹ ਜਫਰ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪੈ ਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਤੱ ਕ ਕੱ ਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱ ਈਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬੰ ਗਲੁਰੂ ਦਾ
ਵੀ ਹੈ। ਮ ਉਸ ਵਕਤ ਬੰ ਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੰ ਡੀਅਨ ਐਕਸਪੈ ਸ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੀਸਸਰਿਸ਼ਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱ ੁਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਦਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੰ ਗਲੁਰੂ ਦੇ
ਉਸ ਸਮ ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੰੂ। ਯਾਨੀ ਇੱ ਕ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ
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ਇਿਤਹਾਸ

ਐਮਰਜਸੀ 46 ਵਰੇ

ਇੱ ਕ ਤਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰ ਪਾਦਕ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ

ਸਨ, ਕੀ ਛਪੇਗਾ, ਕੀ ਨਹ । ਿਕਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜ ਫੋਟੋਆਂ ਨੰੂ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਜ

ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੈ ਸ ਕਸਲ ਐਕਟ ਵੀ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ

ਸਾਰੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ।

ਮੈਨੰੂ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਿਕੱ ਸਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪਸਾਰਣ

ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਕਿਹਣ ‘ਤੇ ਡੀਏਵੀਪੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਿਵੱ ਚ ਸਵੇਰੇ-

ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਨ, ਉਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਭਵਨ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ। ਕਰੀਬ 10-15 ਅਨੁਵਾਦਕ, ਿਜਨ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ
ਪਤਾ ਨਹ ਸੀ। ਉਨ ਸਭ ਨੰੂ ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਸਟਰ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ

ਦੁਪਿਹਰ ਦੋ ਵਜੇ ਉਨ ਨੰੂ ਇੱ ਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਉਨ

ਨੰੂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਛਿਪਆ ਕ ਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ

ਦਾ 15 ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਤ 10-12 ਵਜ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਕੰ ਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਲੋ ਕ ਘਰ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਿਕਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਇੱ ਕ ਿਕੱ ਸਾ ਬੜਾ

ਪਿਸੱ ਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਗਾਇਕ ਿਕਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ

ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ ਨੰੂ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ

ਿਜੰ ਗਲ ਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਿਕਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ

ਐਮਰਜਸੀ

ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨ ਇਸ ਨੰੂ ਝੱ ਿਲਆ ਹੋਵੇ,
ਅੱ ਜ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲਮ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹ ,
ਟਿਵੱ ਟਰ ਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇ
ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਸੋਚੋ ਇੰਨੀ
ਊਰਜਾ ਸਾਨੰੂ ਿਕੱ ਥ ਿਮਲੀ? ਦਰਅਸਲ, ਜੋ
ਲੋ ਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਨ ਨ ਹੀ ਐਮਰਜਸੀ ਨੰੂ ਭੁਗਿਤਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਿਵਵਸਥਾ
ਨੰੂ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਿਕ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ
ਕੋਈ ਐਮਰਜਸੀ ਨਾ ਥੋਪ ਸਕੇ।

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪਸਾਰਣ
ਮੰ ਤਰੀ ਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤ

ਿਕਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗਾਿਣਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਣ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ।

ਿਤਹਾੜ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 1273 ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ

ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਸੀ। ਜਦ ਐਮਰਜਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤ ਿਦੱ ਲੀ ਿਵੱ ਚ

ਕਰੀਬ 4,000 ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਿਗਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਿਤਹਾੜ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਹ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਜਦ ਉਨ ਨ ਜਗਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤ ਉਨ ਨੰੂ

ਐਸਬੈਸਟੋਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਨਵ ਸੈ ਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ

ਨਾਲ ਨਵ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਿਬਊਰੋਕੈਟਸ ਤੱ ਕ ਨੰੂ
ਮੀਸਾ ਿਵੱ ਚ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱ ਚ

ਜਬਰਨ ਨਸਬੰ ਦੀ ਦੇ ਕਈ ਿਕੱ ਸੇ ਆਪ ਲੋ ਕ ਨ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ

ਅਿਵਆਿਹਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਸਬੰ ਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ। ਇਸ ਸਮ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ

ਹਨ ਜੋ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ 21 ਮਹੀਨ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਸਾ
ਤਿਹਤ ਜੇਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪਸਾਰਣ ਮੰ ਤਰੀ ਪਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ 17 ਮਹੀਨ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ
ਬੰ ਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱ ਤਾਤੇਯ ਹੋਸਬਾਲੇ , ਰਵੀ ਸ਼ੰ ਕਰ ਪਸਾਦ ਿਜਹੇ ਲੋ ਕ ਵੀ

ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਿਵਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੰੂ

ਵੀ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ
ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ।
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1977 ਿਵੱ ਚ ਆਈਬੀ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨੰੂ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ

ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਟੇਨ ਸਮ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਲਗੀਆਂ

ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ
ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਿਮਲੀ।

ਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ 350 ਲੋ ਕਾ

ਸਭਾ ਸੀਟ ਿਵੱ ਚ ਕ ਗਰਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਦੋ ਸੀਟ ਿਮਲੀਆਂ। ਇੱ ਕ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਮੱ ਧ ਪਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ। ਜਦ ਮੋਰਾਰਜੀ
ਦੇਸਾਈ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣੇ ਤ ਉਨ ਨ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਿਵਧਾਨ

ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ।
ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ, ਸੰ ਸਦ ਅਤੇ ਪੈ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ

ਿਫਰ ਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਜੋ ਦੇਿਖਆ, ਜੋ

ਝੱ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ
ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ।

ਅੱ ਜ ਦੇ ਵਕਤ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਸਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਸਕਦੀ । ਅੱ ਜ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਲੇ ਖ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਟਿਵੱ ਟਰ ਜ ਸੋਸ਼ਲ

ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹ , ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਸੋਚੋ ਇੰ ਨੀ ਊਰਜਾ ਸਾਨੰੂ ਿਕੱ ਥ ਿਮਲੀ?

ਦਰਅਸਲ, ਜੋ ਲੋ ਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ

ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ
ਿਲਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਉਸ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀਆਂ ਬੰ ਦਸ਼ ਦੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ ਸੁਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਕਲੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਏ ਸੂਰਯਪਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਨਜੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ ਨ ਿਨਊ ਇੰਡੀਆ
ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰ ਪਾਦਕ ਸੰ ਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਝੇ ਕੀਤੇ। )

‘ਵੰ ਦੇ ਮਾਤਰ ’ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਜੋ ਿਨਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਿਭੜ ਗਏ

1935 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਿਵੱ ਚ ਿਨਜ਼ਾਮ ਨ ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਦੇ ਮਾਤਰਮ
ਗਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਨਵ ਪਾਰਥਨਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ।
ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਨਜ਼ਾਮ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਇਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ ‘ਵੰ ਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅੰ ਦੋਲਨ।’ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਉਦ
ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਅਸ ਅੱ ਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ
ੌ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ.
ਨਰਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹ ।
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ਜੂਨ 1921 ਨੰੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਰੀਮਨਗਰ ਿਵੱ ਚ

ਲਾਇਸਸ ਰਾਜ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕੈਿਡਟ

ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਰਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਨੰੂ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ

ਵੀ ਰਾਓ ਨੰੂ ਹੀ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੰੂ ਘਾਟੇ ਤ

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,

ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਿਨਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪਿਹਲ ਰਾਓ ਨ ਕੀਤੀ ਤ

ਿਜਨ ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਦ ਸੰ ਭਾਲ਼ੀ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਗਿਹਰੇ ਆਰਿਥਕ

ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਐਕਸਚਜ ਬੋਰਡ ਆ

ਸੰ ਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਨ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਦੇ

ਐਕਸਚਜ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰ ਜਾਬ ਿਵੱ ਚ

ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਨੰੂ ਿਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ

ਆਤੰ ਕਵਾਦ ਨੰੂ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਵੱ ਖਵਾਦੀ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰ ਖੰ ੁਢੀ ਕਰਨ

ਿਪਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਦੇ ਹੋਏ

ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਰਾਓ ਨ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੰ ਕਲਪ ਿਦਖਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ

ਆਰਿਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਜਦ ਗਿਹਰੇ ਿਵੱ ਤੀ

ਨਵ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ ਨ ਹੀ ਸ ਸਦ ਿਨਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰ ਕਟ ਤ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਦਾ ਰਾਓ ਨੰੂ ‘ਫਾਦਰ ਆ

ਇੰ ਡੀਅਨ

ਇਕਨਿਮਕ
ਿਰਫਾਰਮਸ’ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ 1994 ਿਵੱ ਚ ਜਦ
ੌ
ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਨੰੂ ‘ਯੂਰੋ ਮਨੀ’ਨ ਸਰਬਸੇਸ਼ਠ ਿਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ
ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਤ ਉਨ ਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਦਾ
ਕੈਿਡਟ ਨਰਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਨੰੂ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ 1991 ਿਵੱ ਚ ਿਜਸ ਵਕਤ ਉਨ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤ ਸੰ ਿਨਆਸ ਦਾ ਮੂਡ
ਬਣਾ ਚੱ ੁਕੇ ਸਨ। ਰੋਜਰਸ ਿਰਮੂਵਲ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਟਰੱ ਕ ਉਨ ਦੀਆਂ
ਿਕਤਾਬ ਦੇ 45 ਕਾਰਟਨ ਲੈ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੱ ੁਿਕਆ ਸੀ। ਉਹ
ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਲੇ ਿਕਨ ਿਜ਼ੰ ਮੇਦਾਰੀ ਿਮਲੀ ਤ
ਰਾਓ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਲ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ
ਫਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ
ਜੁਟ ਗਏ। ਉਹ ਦੱ ਖਣ ਭਾਰਤ ਤ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ। ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣਨ ਤ ਪਿਹਲ ਆਂਧਰ ਪਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ 9
ਸਾਲ ਚਾਰ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੰ ਤਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱ ੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਸ ਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਦਾ ਲੰਬਾ
ਪਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਨੁਭਵ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਲੇ ਿਕਨ ਇਹ 10 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 6 ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਾਓ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱ ਕਲਤਾ
ੌ ਪਿਹਲੂ ਨਹ ਹੈ।
ਉਨ ਦੇ ਮੱ ੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਆਂਧਰ ਪਦੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਰਾਜ ਬਿਣਆ ਤ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਇੰ ਡੀਆ (ਸੇਬੀ), ਨਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ

ਰਾਓ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸਨ, ‘ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਚੱ ੁਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ
ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਿਸਧ ਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੰੂ
ਨਵ ਅਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ ਨ ਦੱ ਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਮੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਨਵ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਲੱੁਕ ਈਸਟ’ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਿਵੱ ਚ
ਰਾਓ ਦੀ ‘ਲੱੁਕ ਈਸਟ’ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾ ਦੇ ਹੋਏ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ਨੀਤੀ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਅਿਜਹੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਨ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਨਵ ਿਦਸ਼ਾ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੱ ਲੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਰਹੇ ਿਜਨ ਦਾ
ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਿਦੱ ਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਿਨਜ਼ਾਮ ਦੇ
ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਰਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਿਕੱ ਸਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ ਉਨ ਦੀ 99ਵ ਜਯੰ ਤੀ ’ਤੇ ‘ਮਨ
ਕੀ ਬਾਤ’ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਨਰਿਸਮਹਾ ਰਾਓ
ਅਿਨਆਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼
ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹ ਛੱ ਡਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸਾਧਾਰਣ ਿਪਛੋਕੜ ਤ ਠ ਕੇ ਉਨ ਦਾ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣਾ, ਿਸੱ ਿਖਆ ’ਤੇ ਉਨ
ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਉਨ ਦੀ ਪਿਵਰਤੀ ਅਤੇ ਇਨ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ-ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਯੋਗ ਹੈ।’’
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ਸੇਵਾ ਦੇ 7 ਵਰੇ,

ਿਵਕਾਸ ਦੇ

14 ਸੂਤਰ

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ 30 ਮਈ ਨੰੂ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ 7

ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਿਵਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਮੰ ਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਿਨਰੰ ਤਰ ਪਗਤੀ ਦੇ ਪਥ ’ਤੇ
ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕ ਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੰ ੁਦਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਿਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਜਾ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਦੌਰਾ ਜ ਬੈਠਕ ਹੀ
ਨਹ ਕਰਦੇ, ਬਲਿਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ ਨੰੂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੰ ੁਚਾਉਣ ਤੱ ਕ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਲਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ…

ਆ

ਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਦਹਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਾਢੇ ਿਤੰ ਨ

ਕਰੋੜ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨਕਸ਼ਨ ਸੀ। 21

ਮਹੀਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ

ਈਜ਼ ਆ

ਡੂਇੰਗ ਿਬਜ਼ਨਸ

ਦਾ ਕਨਕਸ਼ਨ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। 7 ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਨ ਿਡਜੀਟਲ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਨਵ ਿਦਸ਼ਾ ਿਦਖਾਈ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਅਸ

ਿਰਕਾਰਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸੜਕ ਬਣਾ
ਰਹੇ ਹ ।

ਤਰ ਪੂਰਬ ਤ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱ ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਵ

ਮਾਹੌਲ ਬਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਿਵਵਾਦ ਸ਼ ਤੀ ਨਾਲ

ਸੁਲਝਾਏ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮੰ ੂਹ

ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਥਾਲ਼ੀ

ਤੱ ਕ ਅੰ ਨ ਪਹੰ ੁਚਾਉਣਾ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰ ਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਪੰ ਡ, ਗ਼ਰੀਬ, ਿਕਸਾਨ, ਦਿਲਤ,

ਪੀੜਤ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ
ਉਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ 7 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਜੱ ਥੇ ਸਰਕਾਰ

ਨ ਦੇਸ਼ ਿਹਤ ਨੰੂ ਸਰਬ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਦੜ ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ

ਸਰਬਪੱ ਖੀ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ, ਿਕਸਾਨ

ਅਤੇ ਵੰ ਿਚਤ ਵਰਗ ਨੰੂ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਮੱ ੁਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤ

ਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਇੱ ਕ ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ

ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੰ ਤਰ
’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਨਵ ਇਬਾਰਤ ਿਲਖ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਉਦਯੋਗ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ
ਨੰੂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਈਜ਼ ਆ ਡੂਇੰਗ ਿਬਜ਼ਨਸ
ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਵਿਧਆ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆ ਡੂਇੰਗ ਿਬਜ਼ਨਸ ਸਮੇਤ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਿਵਸ਼ਵ ਬਕ ਦੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸੁਗਮਤਾ’2020 ਸੂਚਕ ਅੰ ਕ
ਿਵੱ ਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ 77ਵ ਸਥਾਨ ਤ 14 ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੀ ਛਾਲ
ਮਾਰ ਕੇ 63ਵ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੰ ੁਚ ਿਗਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰ

ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਅੰ ਕੁਸ਼

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ
ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਨਰਣਾਇਕ
ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ
ਖਰੀਦ ਲਈ GEM ਪੋਰਟਲ,
ਡੀਬੀਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਿਸੱ ਧੀ
ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਰਾਹਤ,
ਲੋ ਕਪਾਲ ਿਜਹੀਆਂ
ਿਵਵਸਥਾਵ ਨ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ
ਚੋਟ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ’ਤੇ
ਚੋਟ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ।
ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਿਤਆਂ
ਲਈ ਫੇਸਲੈ ਸ ਅਸੈ ਸਮਟ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਿਵਕਾਸ ਲਈ
ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ

ਮੱ ਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਿਧਆਨ

ਜੀਵੰ ਤ, ਖਾਿਹਸ਼ੀ ਮੱ ਧ ਵਰਗ ਿਵਕਾਸ ਦਾ
ਇੰ ਜਣ ਹੈ। ਜਦ ਉਨ ਦੀਆਂ ਖਾਿਹਸ਼ ਨੰੂ ਗਤੀ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ।
ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ
ਹੋਮ ਲੋ ਨ ’ਤੇ 2.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ
ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਰਆਰਟੀਐ ਸ
ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ, ਮੈਟਰੋ-ਿਨਓ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ
ਲਾਈਟ ਤਕਨੀਕ ਿਟਅਰ 2 ਿਹਰ ਲਈ
ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ
ਿਵੱ ਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਬਿਲਕ
ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੱ ਸ
ਲਈ ਪਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਟਰ ਸਪੋਰਟ
ਿਵੱ ਚ ਸੁਿਵਧਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ
ਵਧਣਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਹੱ ਕ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ
‘ਰੇਰਾ’ਕਾਨੰੂਨ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ।

‘ਿਨਊ ਇੰ ਡੀਆ’ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੰੂ
ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ, ਰੋਡਵੇਜ਼,
ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਈ-ਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਵ
ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ
ਦੀ ਪਗਤੀ ਲਈ ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ ਿਵੱ ਚ
ਵੱ ਡਾ ਬੁਿਨਆਦੀ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਆਇਆ
ਹੈ।

ਈਜ਼ ਆ
ਿਲਿਵੰ ਗ

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ,
ਜਨ-ਧਨ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ
ਿਮਸ਼ਨ, ਸਭ ਲਈ ਆਵਾਸ, ਆਵਾਸ
ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਛੂਟ, ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਗਾਮੀਣ ਿਡਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ
ਅਿਭਯਾਨ, ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ
ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਇਆ
ਹੈ।

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਸਟਡ ਅੱ ਪ ਮਿਹਲਾ, ਸਟਡ ਅੱ ਪ ਇੰ ਡੀਆ, ਸੁਕੰਿਨਆ ਸਿਮਧੀ,
ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਿਜਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ
ਨਾਲ ਅੱ ਜ ਮਿਹਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਿਵਿਗਆਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ,
ਦਮ, ਖੇਡ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਵਲਾ ਤਿਹਤ 8 ਕਰੋੜ ਮਿਹਲਾਵ ਨੰੂ ਐ ਲਪੀਜੀ ਕਨਕਸ਼ਨ
ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱ ਕ ਜਗਾ ਿਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵੰ ਨ
ਸਟੌਪ ਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਣੇਪਾ ਛੱ ੁਟੀ ਨੰੂ 12 ਤ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਨਾਰੀ
ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ ਮਿਹਲਾਵ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼
ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੀਮਾ 24 ਹਫ਼ਤੇ
ਕੀਤੀ ਗਈ। 12 ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਦੀਆਂ ਬੱ ਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ’ਤੇ
ਫ ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ 2 ਮਹੀਨ
ਿਵੱ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਵਕਾਸ ਪਥ ’ਤੇ 7 ਸਾਲ

ਿਸਹਤ

ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2021-22
ਦੇ ਬਜਟ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 137% ਦੇ
ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕਰਨਾ ਅਿਹਮ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ ਵੈਕਸੀਨਸ਼ਨ ਲਈ
35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਨਸ਼ਨਲ ਿਡਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਤ ਿਹਰ ਤੱ ਕ ਿਸਹਤ
ਢ ਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ
ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ 50 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਨੰੂ 5 ਲੱਖ
ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
7752 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕਦਰ ਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ 90%
ਤੱ ਕ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ
ਭਾਰਤ ਅਿਭਯਾਨ , ਿਮਸ਼ਨ ਇੰ ਦਰਧਨੁਸ਼, ਮਾਤਤਵ
ਵੰ ਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਿਜਹੀਆਂ ਪਿਹਲ ਨਾਲ ਿਸਹਤ
ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਨਵ ਗਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰ
ਪਥਮ

ਿਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ, ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ
ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਥਮ ਦੀ
ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਣ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਆਤੰ ਕਵਾਦ ਪਤੀ ਜ਼ੀਰੋ
ਟੌਲਰਸ, ਧਾਰਾ-370 ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ
ਬਿਣਆ ਇੱ ਕ ਦੇਸ਼, ਇੱ ਕ ਿਵਧਾਨ,
ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਸਾਕਾਰ
ਕੀਤਾ।

ਨਜਵਾਨ
ਲਈ ਅਵਸਰ
ੌ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਪੰ ੂਜੀ ਉਸ ਦੀ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ
ਿਵੱ ਚ ਨਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ- 2020, ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ
ਮਲਟੀਲੇ ਅਰ ਿਡਗਰੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਨੰੂ ਪੋਤਸਾਹਨ, ਸਿਕੱ ਲ ਇੰ ਡੀਆ,
ਸਿਕੱ ਲ, ਰੀ-ਸਿਕੱ ਲ ਅਤੇ ਅੱ ਪ-ਸਿਕੱ ਲ, ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਕਸ਼ਲ
ੌ
ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੀਐ ਮ ਯੁਵਾ, ਸਟਾਰਟ ਅੱ ਪ ਇੰ ਡੀਆ ਨਾਲ
ਨਜਵਾਨ
ਨੰੂ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ੌ

ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ
ਤ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ।
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ਰਾਸ਼ਟਰ

ਿਵਕਾਸ ਪਥ ’ਤੇ 7 ਸਾਲ

ਗ਼ਰੀਬ ਤੱ ਕ ਿਵਕਾਸ

ਸੱ ਚਾ ਿਵਕਾਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਤ
ਗ਼ਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚੇ। ਗ਼ਰੀਬ
ਤੱ ਕ ਿਵਕਾਸ ਪਹੰ ੁਚੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ
ਸਵਾਧਰ ਿਗਹ, ਜਨਜਾਤੀ
ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ ਸੁਿਵਧਾ, ਕੋਿਵਡ
ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ 80 ਕਰੋੜ
ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ
ਸੁਿਵਧਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਤ ਪਵਾਸੀ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੰੂ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ
ਕਿਲਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਿਭਯਾਨ ਨਾਲ
ਮਦਦ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਦੇਸ਼-ਇੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ
ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਕਧਰੇ ਵੀ
ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਹੈ। ਸਟੀਟ
ਵਡਰਸ ਨੰੂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱ ਕ ਲੋ ਨ
ਪੀਐ ਮ ਸਵਿਨਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਿਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨ ਭਾਰਤ ਨੰੂ 5 ਿਟਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਦੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱ ਕ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੋਈ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 13 ਸੈਕਟਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਮਾਣ ਨੰੂ ਪੋਤਸਾਹਨ
ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਐ ਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨ
ਦਮ ਨੰੂ ਸਭ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ
ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਕੋਿਵਡ ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਜਦ
ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਸੰ ਕਟ ਿਵੱ ਚ ਫਸੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 15% ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਆਰਿਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।
ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਹਲੀ
ਿਤਮਾਹੀ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵਕਾਸ ਦਰ -23.9% ਤੱ ਕ
ਿਡੱ ਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਿਤਮਾਹੀ ਿਵੱ ਚ ਹੀ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰ ਕੜੇ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਈ। ਪਤੱ ਖ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਿਨਵੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤ
ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਨਵ
ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਮੱ ਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਿਕਸਾਨ
ਲਾਗਤ ਤ ਡੇਢ ਗੁਣੀ ਕੀਮਤ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ
ਿਨਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੱ ੁਲ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ
ਹੋਵੇ ਜ ਿਫਰ 2022 ਤੱ ਕ ਿਕਸਾਨ ਦੀ
ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਦੱ ੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਜ ਸਨਮਾਨ ਿਨਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ 10
ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਧੇ
7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਿਕਸਾਨ ਪਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਸੋਚ ਨਹ , ਸੰ ਕਲਪ ਹੈ।
ਮੱ ਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਈ
ਅਲੱਗ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰ ਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੱ ਛੀ
ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱ ੁਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਸਫ਼ੈਦ ਕ ਤੀ ਨੰੂ ਪੋਤਸਾਹਨ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਬੇਿਮਸਾਲ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਸਿਮੱ ਧ ਅਤੇ ਿਵਿਵਧਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਰ-ਪੂਰਬ ਿਵੱ ਚ
ਅੱ ਜ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਬੋਗੀਬੀਲ ਿਬਜ, ਸੜਕ ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ , ਬੋਡੇ
ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ, ਬੂ (ਿਰਆਂਗ) ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ
ਸੰ ਕਟ ਦਾ ਹੱ ਲ, ਐ ਨਐ ਲਐ ਫਟੀ (ਿਤਪੁਰਾ) ਸਮਝੌਤੇ
ਨਾਲ ਤਰ-ਪੂਰਬ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ
ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਮਾਿਜਕ
ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ
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ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਪਤੀ
ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਰਵਤਰਨਕਾਰੀ
ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮਿਹਲਾਵ ,
ਵੰ ਿਚਤ , ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਪਛੜੇ ਵਰਗ,
ਘੱ ਟਿਗਣਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਦੇਣਾ,
ਿਦੱ ਵਯ ਗਜਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ, ਅਸੰ ਗਿਠਤ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਪੰ ੂਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ,
ਟਰ ਸਜਡਰਸ ਨੰੂ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ
ਿਦਵਾਉਣ ਿਜਹੀਆਂ ਪਿਹਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਹੀ ਅੰ ਕੜੇ, ਸਹੀ ਿਵਕਾਸ

ਅੰ ਕੜੇ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ

ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ

ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਮਹੱ ਤਵ ਹੈ, ਅਸ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਿਧਆਨ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ, ਲੇ ਿਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ

ਿਨਰਧਾਰਨ ਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ ਦਾ

ਉਪਯੋਗ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 29 ਜੂਨ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਜਦ 15ਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਅੰ ਕੜਾ ਿਦਵਸ ਮਨਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਚਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕਣ,
ੌ ਿਕ ਅਤੇ ਿਕਵ ਕਿਠਨ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਵੀ ਦੁਰਗਮ ਤ ਦੁਰਗਮ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ।
“ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਇਸ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪਿਹਲੂ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਗਤੀ ਹੈ ਤ ਦੂਜਾ ਮਨੱੁਖੀ ਕਿਲਆਣ ਅਤੇ

ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ ਨ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਕਾਸ।” ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਜਨਕ

ਿਕ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ

ਮੰ ਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀ. ਸੀ. ਮਹਾਲਨਿਬਸ ਦਾ ਜੋ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਨੰੂ ਇੱ ਕ

ਸੁਿਨਯੋਿਜਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਿਕ
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ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਿਦਵਸ

ਸਹੀ ਅੰ ਕੜੇ, ਸਹੀ ਿਵਕਾਸ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ ਿਫਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਜ ਿਫਰ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨਾਲ
ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਲੇ ਿਕਨ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਆਿਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ
ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਇਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਅੰ ਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਅੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰ ਤਰਾਲਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋ ਕ ਦਾ ਿਸੱ ਧਾ ਸਰਕੋਾਰ ਨਹ ਹੰ ੁਦਾ, ਲੇ ਿਕਨ ਇਹ
ਿਵਭਾਗ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱ ਚ
ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਦਯੋਗ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਿਸੱ ਿਖਆ, ਿਸਹਤ,
ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ
ਗਾਮੀਣ-ਸ਼ਿਹਰੀ ਆਬਾਦੀ ਿਕੰ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਸਾਰੇ
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਸੇ ਨੰੂ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰ ਕੜੇ ਸਹੀ
ਹੋਣਗੇ, ਤ ਹੀ ਿਵਕਾਸ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੇ
ਇਸੇ ਮਹੱ ਤਵ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਿਬਨਾ ਤੁਸ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਰਾਇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਡੇਟਾ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ। ਸਮ-ਸਮ ’ਤੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੱ ੁਲ, ਸੂਚਕ ਅੰ ਕ , ਘਰੇਲੂ
ਆਮਦਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਮੱ ੁਲ, ਉਤਪਾਦਨ, ਮਿਹੰ ਗਾਈ, ਿਸਹਤ ਆਿਦ
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਕਦਰੀ ਅੰ ਕੜਾ
ਿਵਿਗਆਨ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਹੀ ਅੰ ਕੜੇ ਜੁਟਾ ਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਲਨਿਬਸ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਮਨਾਇਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਿਦਵਸ
ਘੇ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਪਸ਼ ਤ ਚੰ ਦਰ ਮਹਾਲਨਿਬਸ
ਦੇ ਜਨਮ ਿਦਨ ‘ਤੇ 2007 ਤ ਹਰ ਵਰੇ 29 ਜੂਨ ਦਾ ਿਦਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਿਦਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪੀ ਸੀ ਮਹਾਲਨਿਬਸ ਦਾ ਜਨਮ 29
ਜੂਨ, 1893 ਨੰੂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਉਨ ਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੈਜ਼ੀਡਸੀ
ਕਾਲਜ ਤ ਿਫਿਜ਼ਕਸ ਿਵੱ ਚ ਆਨਰਸ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਲਈ
ਲੰਦਨ ਚਲੇ ਗਏ।
ਮਹਾਲਨਿਬਸ ਨੰੂ ਉਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਿਸਤ ਸਪਲ ਸਰਵੇ

ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਿਕਸੇ ਵੱ ਡੇ ਜਨਸਮੂਹ ਤ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨ ਸਰਵੇਖਣ

ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਤ ਪਾਪਤ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਵਸਿਤਤ ਯੋਜਨਾਵ ਨੰੂ
ਅਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਲਨਿਬਸ ਨ ਇਸ ਿਵਧੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਇੱਕ

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਭੂ-ਭਾਗ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੂਟ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ

ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱ ਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ
ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੀਤ ਿਵੱ ਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰ ਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐ ਨਐ ਸਓ) ਦਾ
ਭਾਰਤੀ ਅੰ ਕੜਾ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਨੀਤੀ
ਿਨਰਧਾਰਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਨਸ਼ਨਲ ਸਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐ ਨਐ ਸਐ ਸਓ) ਨ
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਿਵਿਭੰ ਨ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸਪਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਤ ਉਸ ਦੇ ਜਨਕ ਮੰ ਨ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਪੋ. ਮਹਾਲਨਿਬਸ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਨ ਦੇ ਜਨਮ ਿਦਨ ’ਤੇ ਹਰ
ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਿਦਵਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 78 ਰਾ ਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਯੋਜਨਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱ ਚ

ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਜਨਕ ਮਹਾਲਨਿਬਸ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਜਹੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਰੁਚੀ ਨਾ ਰੱ ਖਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪੋਫੈਸਰ ਪਸ਼ ਤ ਚੰ ਦਰ
ਮਹਾਲਨਿਬਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ ਿਜਨ ਨ ਆਪਣੀ
ਦੂਰਿਦਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਨੰੂ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਤ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਦਸ਼ਟੀ, ਿਧਆਨ ਅਤੇ
ਅਪਲਾਇਡ ਿਰਸਰਚ ਅੱ ਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਆਧੁਿਨਕ
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ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋ ਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਵਾਨ
ਪੀੜੀ ਿਵੱ ਚ
ੌ
ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋ ਕ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ
ਇੱ ਕ ਿਵਸਿਤਤ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪਹੰ ੁਚ ਕੇ ਅੰ ਕੜੇ ਇਕੱ ਠ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ

ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਿਦਵਸ

ਸਹੀ ਅੰ ਕੜੇ, ਸਹੀ ਿਵਕਾਸ

ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱ ਕਰ…
ਪਿਹਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਇਸ ਤਰ ਹੰ ੁਦਾ ਸੀ1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ-ਦੋ ਵਾਰ
ਸਮਾਿਜਕ ਉਪਭੋਗ (ਿਸਹਤ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਿਦ)- ਦੋ ਵਾਰ
ਅਸੰ ਗਿਠਤ ਿਨਰਮਾਣ- ਦੋ ਵਾਰ
ਅਸੰ ਗਿਠਤ ਸੇਵਾਵ - ਦੋ ਵਾਰ
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ-ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਓਪਨ ਰਾ ਡ- ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇ
ਸਲਾਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ
ਸਰਵੇ

ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਿਰਤ ਪਣਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ…

ਹੁਣ ਐ ਨਐ ਸਓ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪੈਲ 2017 ਤ ਇਸ ਲਈ ਐ ਨਐ ਸਐ ਸਓ ਨ
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਅਿਸਸਟੇਡ ਪਰਸਨਲ ਇੰ ਟਰਿਵਊ
(ਸੀਏਪੀਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਿਨਗਿਮਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਸਲਾਨਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਮ ਉਪਯੋਗ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ
ਸਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਰਵੇਖਣ
ਲਈ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ ਿਫਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੰੂ ਪੱ ਕੇ ਆਵਾਸ, ਸੜਕ, ਿਸਹਤ, ਿਸੱ ਿਖਆ

ਇਨ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ, ‘‘ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਮ ਅੰ ਡੇਮਾਨ

ਿਜਹੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੁਿਵਧਾਵ ਪਹੰ ੁਚਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਅੰ ਕੜੇ ਿਮਲਣਗੇ

ਿਨਕੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸੀ,

ਤ ਿਬਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਿਕਿਰਆ

ਸਨ। ਅਿਜਹੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ

ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਅੰ ਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ ਜੋਿਧਆਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਜ ਦੇ ਸਨ, ਲੇ ਿਕਨ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇੱ ਕ ਿਕਨਾਰੇ ’ਤੇ

ਸਭ ਤ ਅਿਹਮ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ ਨੰੂ ਡੇਟਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਵੀ ਿਕਹਾ

ਰੁਕ ਜ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੌੜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚ ਕੇ ਦੀਪ

ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਤੱ ਕ ਜ ਦੇ ਸਨ। ਿਫਰ ਥੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਿਹ ਕੇ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਡੇਟਾ
ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱ ਚ

ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ

ਥੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟੇ ਦੀਪ ਚੁਣੇ ਜ ਦੇ

ਵਾਰੀਅਰ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਿਖ਼ਮ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣੀ ਪਦੀ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ।”

ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਗਲਤ ਿਮਲੇ ਗਾ ਤ

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋ ਕ ਅਿਜਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਤੀਜੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਚੰ ਗਾ ਨਹ ਹੰ ੁਦਾ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਇੱ ਕ ਡੇਟਾ

ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸਮ ਉਲਝਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਸਮ

ਵਾਰੀਅਰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਠਰ ਰੁਖ਼ ਿਦਖਾ ਦੇ

ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਜ ਚਕਰਤਾਵ

ਹਨ, ਲੇ ਿਕਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹ ਪਦਾ

ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸਿਤਤ ਟੇਿਨੰਗ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਿਕ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਲਈ ਅਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ

ਅਸਾਨ ਨਹ ਹੈ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ

ਹ । ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਿਵੱ ਚ ਰੋੜਾ ਨਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਆਿਦਵਾਸੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅੰ ਕੜੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਸਿਹਜ ਕੰ ਮ ਨਹ ਹੰ ੁਦਾ। ਹਰ ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ ਡੇਟਾ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਿਪੰ ਡ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚਣਾ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਤ
ਹਰ ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਿਫਰ ਥੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਭਰੋਸੇ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਅੰ ਕੜੇ

ਆਰਿਥਕ ਗਣਨਾ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸਹੀ
ਫੈਸਲੇ ਲਦੀ ਹੈ, ਤ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਦਾਰੀ ਿਨਭਾਓ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ
ਗਣਨਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ।

ਿਲਆਉਣੇ ਹੰ ੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱ ਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ
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ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਿਮਤ ਮਹੋਤਸਵ

ਹੂਲ ਿਦਵਸ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ
ਜਨਕ ਤੀ
200 ਸਾਲ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ
ਉਨ ਦੇ ਅੱ ਿਤਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੰੂ ਸੌਖੀ ਹੀ ਨਹ ਿਮਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ
ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ, ਉਨ ਅਣਿਗਣਤ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕਈ
ਬਲੀਦਾਨੀ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਿਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਿਹਰੇ ਅੱ ਖਰ
ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤ ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਿਕੱ ਸੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ
ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਿਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋ ਕ ਦੰ ਦ
ਹੇਠ ਗਲੀਆਂ ਦਬਾ ਲੈ ਣਗੇ…

ਿਕ

ਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲੜਾਈ

1857 ਿਵੱ ਚ ਲੜੀ ਗਈ, ਲੇ ਿਕਨ ਇਸ ਤ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ
30 ਜੂਨ 1855 ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਇੱ ਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਹੱ ਕ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਨ ਸੰ ਥਾਲ ਆਿਦਵਾਸੀਆਂ ਨ
ਿਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰ ਡ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੰ ਥਾਲ ਪਰਗਨਾ
ਕਹਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਥਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ‘ਿਵਦਰੋਹ’ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਉਦ ਤ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੰੂ ਹੂਲ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱ ਕ ਿਵਡੰ ਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਸੰ ਥਾਲ ਿਵਦਰੋਹ ਨੰੂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ
ਨ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ‘ਨਟਸ ਔਨ ਇੰ ਡੀਅਨ ਿਹਸਟਰੀ’ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਪਿਹਲੀ ਸੰ ਗਿਠਤ ‘ਜਨਕ ਤੀ’ਿਕਹਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨ
ਲਗਭਗ ਭੁਲਾ ਹੀ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰ ਿਮਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼

ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਜ ਗੱ ਲ ਸੰ ਥਾਲ ਕ ਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਚਾਰ ਭਰਾਵ ਿਸੱ ਧੋਕਾਨਹੂ, ਚ ਦ-ਭੈਰਵ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀਆ ਦੋ ਭੈਣ ਫੂਲੋ ਅਤੇ ਝਾਨ ਦੀ, ਿਜਨ ਨੰੂ
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘‘ਹੂਲ ਕ ਤੀ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਿਜਸ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਪਰਾਕਮ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੋ-ਕਾਨਹੂ, ਚ ਦ-ਭੈਰਵ ਅਤੇ
ਫੂਲੋ-ਝਾਨ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਵੀਰ-ਵੀਰ ਗਣ ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਹਕੂਮਤ ਿਵੱ ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਿਵਦਰੋਹ ਿਵੱ ਚ ਹਜ਼ਾਰ
ਆਿਦਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੇ ਿਕਨ ਉਹ ਅਿਨਆਂ ਦੇ
ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਹ ਝੁਕੇ।”
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ਿਸੱ ਧੋ-ਕਾਨਹੂ, ਚ ਦ ਅਤੇ ਭੈਰਵ

ਭਾਈ ਿਜਨ ਦੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਿਪਆ
ਝਾਰਖੰ ਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਿਹਲ ਤ ਹੀ ਖਿਣਜ ਅਤੇ ਵਣ ਸੰ ਪਦਾ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵਾਿਕਆ ਹੈ 1855 ਦਾ, ਉਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੰ ਗਾਲ
ਪੈਜ਼ੀਡਸੀ ਤਿਹਤ ਆ ਦਾ ਸੀ। ਝਾਰਖੰ ਡ ਦੇ ਇਸ ਦੂਰਗਾਮੀ ਇਲਾਕੇ
ਿਵੱ ਚ ਆਿਦਵਾਸੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਵਸਤੂ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ
ਅਧਾਿਰਤ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰ ਡੀਆ ਕੰ ਪਨੀ ਇੱ ਥੇ ਆਈ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਨਕਦ ਪੈਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣਾ। ਪੈਿਸਆਂ ਲਈ ਮਹਾਜਨ ‘ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਹੋਏ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਆਿਦਵਾਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹ ਮੋੜ ਪਾ ਦੇ ਤ
ਉਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਿਜ਼ਮ ਦਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਲਾਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ
ਜ ਦੀ। ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਿਸੱ ਧੋ-ਕਾਨਹੂ-ਚ ਦ ਅਤੇ ਭੈਰਵ ਨ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਦੇ
ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਨਗਾਰੇ ਅਤੇ ਮ ਦਰ ਦੀ ਥਾਪ
’ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਸੂਚਨਾ ਪਹੰ ੁਚਾਈ ਗਈ। ਮੰ ਿਨਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਚਕਠੀਆ ਿਵੱ ਚ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 60,000
ਆਿਦਵਾਸੀ ਨਜਵਾਨ
ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਦਾਤੀਆਂ, ਭਾਲੇ ਅਤੇ
ੌ
ਫਰਸੇ ਿਜਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱ ਠ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਿਰਆਂ

ਇੰਡੀਆ@75 ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਿਮਤ ਮਹੋਤਸਵ

ਫੂਲੋ ਅਤੇ ਝਾਨ ਭੈਣ

ਸੰ ਥਾਲ ਕ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਦੋ
ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ –
ਫੂਲੋ ਅਤੇ ਝਾਨ। ਸੰ ਥਾਲੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ
ਪੰ ਕਤੀਆਂ ਹਨ- ‘ਫੂਲੋ
ਝਾਨ ਆਮ ਦੋ ਤੀਰ ਰੇ
ਤਲਰਾਰ ਰੇਮ ਸਾਅਿਕਦਾ’
ਯਾਨੀ ਫੂਲੋ-ਝਾਨ ਤੁਸ
ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ
ਲਈ।
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਕੁੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰ ਗਾਮਪੁਰ ਿਵੱ ਚ ਹਨਰੇ ਦਾ

ਜੰ ਗਲ-ਪਹਾੜ ਿਵੱ ਚ ਨਦੀ-ਨਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੂਲ ਦੀ ਚੇਤਨਾ

ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੋਵ ਭੈਣ ਨ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਪ ਿਵੱ ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਕੁਹਾੜੀ

ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ ਆਮ ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਵਾਿਕਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਵ ਬਹਾਦਰ

ਨਾਲ 21 ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਸੈਿਨਕ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ

ਭੈਣ ਨ ਹੂਲ ਦੀ ਅੱ ਗ ਨੰੂ ਭੋਗਨਾਡੀਹ ਿਪੰ ਡ ਤ ਸਮੱ ੁਚੇ ਰਾਜਮਹਲ ਦੀਆਂ

ਲੜਦੇ-ਲੜਦੇ ਦੋਵ ਭੈਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ ਦੀ

ਪਹਾੜੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਜਸ ਦੀ ਆਂਚ ਈਸਟ ਇੰ ਡੀਆ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ

ਅਮਰ ਗਾਥਾ ਿਲਖ ਗਈਆਂ। ਫੂਲੋ ਅਤੇ ਝਾਨ ਨ ਸੰ ਥਾਲ ਹੂਲ ਦੀ

ਹੈ ਡਕੁਆਰਟਰ ਕਲਕੱ ਤਾ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚ ਗਈ ਸੀ। ਸੰ ਥਾਲੀ ਲੋ ਕ ਗੀਤ

ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ ਿਸੱ ਧੋ, ਕਾਨਹੂ, ਚ ਦ ਅਤੇ ਭੈਰਵ

ਅਤੇ ਕਥਾਵ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਜ ਵੀ ਫੂਲੋ ਅਤੇ ਝਾਨ ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਦ

ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਿਮਲਾ ਕੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।

ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ‘ਆਮ ਦੋ ਲੱਟੁ ਬੋਧਯਾ ਖੋਅਲਹਾਰੇ

ਿਜੱ ਥੇ ਭਰਾਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨ ਿਵਦਰੋਹ ਨੰੂ ਹੌਸਲਾ ਿਦੱ ਤਾ,

ਬਹਾਦੁਰੀ ਉਦੁਕੇਦਾ’ਯਾਨੀ ਤੁਸ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾਵ ਤ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਬਹਾਦਰ

ਥੇ ਇਨ

ਦੋਵ ਭੈਣ ਨ ਹੂਲ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਜਨ-ਜਨ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ

ਿਨਕਲੀਆਂ।

ਕੀਤਾ। ਉਨ ਨ ਹੂਲ ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਖੁਆ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਲੈ ਕੇ

ਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਿਲਆ। ਇਸ

ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਚਕਠੀਆ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ

ਥੇ ਬਰਗਦ ਦੇ ਇੱ ਕ

ਿਵਦਰੋਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅੱ ਗ ਦੀ ਤਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਯੱ ੁਧ

ਰੱ ੁਖ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਫ ਸੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਸੰ ਥਾਲ ਹੂਲ ਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਨ

ਿਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲ ਿਗਆ। ਝਾਰਖੰ ਡ ਦੇ ਪਾਕੁੜ ਪਮੰ ਡਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ

ਿਨਰਦਈ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦਮਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ

ਬੰ ਗਾਲ ਦਾ ਮੁਰਿਸ਼ਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਰੂਿਲਆ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਭਾਵ ਿਵੱ ਚ

ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਿਦਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ‘ਅਬੂਆ ਰਾਜ’, ‘ਕਰੋ ਜ

ਆ ਿਗਆ। ਹਾਲ ਿਕ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਚ ਦ ਅਤੇ ਭੈਰਵ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ

ਮਰੋ’, ‘ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੋ ਸਾਡੀ ਿਮੱ ਟੀ ਛੱ ਡੋ’, ‘ਅਸ ਖੇਤ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ

ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ 1855 ਦੀ ਰਾਤ ਜਦ

ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਨ…’ ਿਜਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਿਦਵਾਸੀਆਂ ਨ

ਿਸੱ ਧੋ-ਕਾਨਹੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡ ਆਏ, ਤ ਇੱ ਕ ਮੁਖਬਰੀ ’ਤੇ

ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਿਦੱ ਤਾ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਹੰ ਟਰ ਨ ਿਲਿਖਆ ਹੈ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵ ਭਰਾਵ ਨੰੂ

ਿਕ ਆਿਦਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਿਸਪਾਹੀ

ਿਗਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾ ਨੰੂ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਬੰ ਨ ਕੇ

ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਸੀ ਜੋ ਰਿਮੰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
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ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ

ਿਜਨ ਲਈ ਜਨਸੇਵਾ ਬਿਣਆ ‘ਪਰਮੋ ਧਰਮ:’

ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਜਵਾਨ
ਹੋਣ ਜ ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੇਰਣਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 85%
ੌ
ਿਦੱ ਵਯ ਗ ਸੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਚੌਹਾਨ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 30% ਿਹੱ ਸਾ ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤ ਕਰਨਾਟਕ
ਦੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਮਲਹਾਰ ਰਾਓ ਮੱ ਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ…

ਿਦੱ ਵਯ ਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੌਹਾਨ
ਜੋ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ 30% ਸੈਲਰੀ
ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ

ਜ

ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਮਸੀਹਾ 75 ਸਾਲਾ
ਡਾ. ਮਲਹਾਰ ਿਜਨ ਨੰੂ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ‘20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ’

ਦ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਆਪਦਾ ਆਈ ਤ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ
ਿਸਖਰਲੇ ਪੱ ਧਰ ਤ ਸ ਸਦ -ਿਵਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਵੱ ਚ 30

ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੇ ਿਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਯਤਨ ਿਵੱ ਚ
ਜਨਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣੇ
ਹਨ ਿਦੱ ਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਿਵੱ ਚ ਤੈਨਾਤ ਸੰ ਤ ਦੇਵ
ਿਸੰ ਘ ਚੌਹਾਨ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 85%
ਿਦੱ ਵਯ ਗ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕੋਿਵਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਿਵੱ ਚ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਸ਼ੰ ਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ
ਆਪਣੀ ਹਰ ਮਹੀਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 30%
ਿਹੱ ਸਾ ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ

ਤਰ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਊ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱ ਚ ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ ਿਪੰ ਡ ਦੇ

ਿਨਵਾਸੀ ਚੌਹਾਨ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਤ ਏਮਸ ਿਵੱ ਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੱ ੁਪ
ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲਿਹਰ
ਦੌਰਾਨ ਉਨ ਨ ਲੋ ਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਤ ਫਰਵਰੀ 2021
ਤੱ ਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 30% ਿਹੱ ਸਾ ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਦੇ
ਿਦੱ ਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ ਨ ਿਫਰ ਤ ਅਪੈਲ 2021 ਤ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱ ਕ ਆਪਣੀ
ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 30% ਿਹੱ ਸਾ ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰ ਡ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ
ਹੈ। ਲੋ ਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਘੱ ਟ ਪੈਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ,
‘‘ਅਸ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਿਜ ਦੇ ਹ । ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਪੈਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਸਾਡਾ ਗੁਜਾਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ ਪੀੜਤ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਮ
ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਪੀਐ ਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ ।”
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ਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਲੋ ਕ ਉਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ

ਮੰ ਤਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਿਹੰ ਗਾ ਇਲਾਜ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਪਹੰ ੁਚ ਤ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਡਾਕਟਰ ਿਕਸੇ ਮਸੀਹਾ ਤ ਘਟ ਨਹ

ਹੰ ੁਦੇ ਜੋ ਘੱ ਟ ਫੀਸ ਿਵੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਲਬੁਰਗੀ

ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਮਲਹਾਰ ਰਾਓ ਮੱ ਲੇ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਇੱ ਕ

‘ਮਸੀਹਾ’ਹਨ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਿਵੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱ ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਤ ਿਸਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ

ਹੀ ਫੀਸ ਲਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਮਲਹਾਰ ਨ 1974 ਿਵੱ ਚ ਐ ਮਬੀਬੀਐ ਸ ਦੀ

ਿਡਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕਿਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਲੋ ਕ ਤ

ਪਭਾਿਵਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ ਨ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰ ਤਰ ਬਣਾ

ਿਲਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਤ ਿਸਰਫ਼ 3 ਰੁਪਏ ਹੀ ਫੀਸ

ਲਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਜਦ ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਵਧ ਗਈ ਤ ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ ਨੰੂ

ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤ 10 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈ ਣ

ਲਗ ਗਏ। ਪਿਹਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਲੇ ਿਕਨ ਵਧਦੀ
ਉਮਰ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰ ਟੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼

ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਨ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 142 ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਪ ਅਤੇ 62

ਹੈਲਥ ਕਪ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
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ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰ ਗਾਮ ਿਵੱ ਚ
ਕ ਤੀਕਾਰੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰ ਗਾਮ
ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ , ਲੇ ਖਕ
ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਿਜਨ ਨ
ਆਪਣੀ ਲੇ ਖਣੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕ ਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲੋ ਅ
ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱ ਿਖਆ। ਮਹਾਨ
ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਬੰ ਿਕਮ ਚੰ ਦਰ ਚਟੋਪਾਿਧਆਏ
ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਹਨ, ਿਜਨ ਦਾ ਿਲਿਖਆ
‘ਵੰ ਦੇ ਮਾਤਰਮ’ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ
ਗਾਇਆ ਿਗਆ ਤ ਫ ਸੀ ’ਤੇ ਚੜਨ ਤ
ਪਿਹਲ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ, ਭਗਤ ਿਸੰ ਘ,
ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਿਜਹੇ ਮਹਾਨ
ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬ
ੁ ਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ।
ਬੰ ਿਕਮ ਚੰ ਦਰ ਚਟੋਪਾਿਧਆਏ ਨੰੂ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਿਰਸ਼ੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਮਹਾਨ
ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਉਨ ਦੇ 184ਵ ਜਨਮ ਿਦਨ
’ਤੇ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ…
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