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ڈیجی ٹل انڈیہ
یہ داس ٹان ہے ہ ٹدوس ٹان اور ہ ٹدوس ٹان کی۔
انک تو گ ھی ٹوں سے خطار میں کھڑا ہے ،اور دوسرا کب کا کام پر نکل خکا ہے۔
انک ہ ٹدوس ٹان صرف ک ٹابی ناتیں رٹ کر تیٹ ھا ہے ،اور دوسرا توری دن ٹاں کو پڑ ھ نے تیٹ ھا ہے۔
انک ہ ٹدوس ٹان سرکار سے کوسوں دور ہے ،اور دوسرا دِن میں کئی نار سرکار سے مل ٹا ہے۔
انک ہ ٹدوس ٹان کی سٹ ھی التی نیں پِزی ہیں  ،اور دوسرا آن التین ہے۔
انک ہ ٹدوس ٹان اب ھی ب ھی کاغزوں میں الج ھا ہے ،اور دوسرا تیپر – فری ہو چال ہے۔

ٰ
ٰ
تو ک ٹوں یہ دوتوں ہ ٹدوس ٹان کو ناہم زم کر دیں انک ڈیجی ٹل نلیٹ فارم پر ؟ جس سے آن الین ہو خکام  ،آن الین

عوام ،ناکہ ہمیں ان ٹا کام ،پڑھابی نا گھر چھوڑ کر قطار میں یہ لگ ٹا پڑھے ،یہ پڑھے تیپرو میپر اور رہے نارمل نلڈ پریشر،

ن یکار یہ بہے یسی ٹا ارو یہ ہو وقت کا زیہ۔

تو آ ن نے ن ٹاتیں ڈیجی ٹل انڈیہ۔ ناور تو ام ٹاور ۔

ہمارے وزپر اعظم نے مفاد عامہ کے م یصوتوں کو اسطرح واضع ک ٹا ہے کہ ہر شہری نا اخی ٹار ین سکے۔ اور اس نان
م یصونے کا نام ہے "چام " نعئی جن دھن  ،آدھار اور مونانل۔ اور نا اخی ٹار ن ٹانے کی اسی عظم کی نعیپر کا نام ہے
ن
ڈیجیٹل انڈیہ مِشن۔ د کھ نے ڈیجیٹل انڈیہ کے مہم کو ملک کے کونے کونے نک بہنچانے ک ٹل نے اولین صرورت ہے
انک انک شہری کی ڈیجیٹل ننچان ،جو اسے مل رہی ہے آدھار کارڈ سے۔
انک نار ڈیجیٹل ب ہچان ین گئی بھر ان التین چدمات چاصل کرنے ک ٹل نے چا ہ نے ڈیجیٹل رانطہ ،
ب
نعئی ہر شہری نک ہنچ نے کا ذرنعہ مونانل،

اور بھر ہر شہری کا خپر مفدم ہے ڈیجیٹل دن ٹاں میں
ن
اب اس توسط سے کوبی ب ھی فرد کہیں سے ب ھی کر سک ٹا ہے ا ل ٹکیشن آن التین۔
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یہ تو اسے کہیں چانے کی صرورت ہے یہ کسی التیں میں گ نے کا ھٹ  ،یہ سی ایچ یٹ کی جوسامد۔

ن
آنکی ا ل ٹکیشن ہوگئی نلکل محفوظ ،ک ٹوں کہ اسپر ہو نگے آ نکے ای ساتین۔
ن
ا ل ٹکیشن تو ہوگئی مگر سٹورن ٹگ ڈاک ٹوم نیس کا ک ٹا ؟
اس کے ل نے ب ھی آنکو یس ،پرین نا آتو میں د ھکے کھا کر کابی ،نے فوتو کابی کرانے کی صرورت بہیں ہے۔ اب آپ
یہ کام ب ھی کر سک نے ہیں آن التین ڈیجیٹل الکر کے ذرنعہ ۔

ک ٹوں کہ انک نار آ ن نے ا ن نے صروری کاعذات ڈیجی ٹل الکر میں رکھ دنے تو بھر آپ ابہیں تمام عمر جسبِ صرورت
کہیں ب ھی کسی کے ب ھی سابھ سپر کر سک نے ہیں۔

ہاں ،اگر کہیں رقم ادانگی کربی ہی تو وہ ب ھی آپ نا آسابی کر سک نے ہیں چکومتِ ہ ٹد کے نے۔گوو کے ذرنعہ۔ اور تو اور
اسکا اندراج ب ھی آنکو ملچانے گا آ نکے جن دھن اکونٹ سے۔

اب تمام چکومئی چدمات اور م یصوتوں اور نفو نضات کا ہو گا ڈیجی ٹاپزیشن۔
مگر یہ جواب تورا ہو گا کی سے؟
سسٹم سے ۔ ہاں اس کے ل نے صروری ہے ڈیجیٹل لَپریسی۔ اِسی کے تیشِ
ظاہر ہے خب ہر شہری ے گا ڈیجیٹل ِ
نطر ملک میں انک پڑی کالس سروع ہوبی ہے،
َ
ن
ِجس کا نام ہے تیس ٹل ڈیجیٹل لِپریسی مِشن۔ جس میں نقرن ٹاً تین کروڑ لو گوں کو تیسِک کمی ٹوپر اور اِنپرنٹ کی علٹم

دی چارہی ہے۔ سابھ ہی مئی گِو و خیسا نلیٹ فارم ب ھی ہے۔ اب کنچ نے سرکار سے من کی نات اور ملک کی پرقی میں

چل نے سابھ سابھ۔

کساتوں ک ٹل نے تو ڈیجی ٹل انڈیہ انفالب نانت ہوگا ،ک ٹونکہ ملک کی مچ ٹلف اناج م ٹڈتوں کو اِس نلیٹ فارم سے جوڑا چانے
گا۔
کمال کی نات تو یہ ہے کہ ہمارے دور دراز ی سے کساتوں کو اب موسم کی چانکاری ،نَنج  ،کھاد کی کار آمد معلومات اور

صالح ملے گی آن التین۔

تو اب ہو گا آمدبی میں اَصافہ اور رہاتیش ہوگی اعلی ٰٰ ۔ ایسی ہی تمام شہول ٹات کا خرایہ چکومتَ ہَٹد لٹکر آرہی ہے آ نکے
گھر ،ک ھیت ،دفپر ،ق ٹکپری ،اسکول ،کالج ،اسی ٹال اور آ نکے دروازے نک  ،آن التین۔

اور یہ کروڑوں کی آنادی واال انڈیہ جو الکپرانِک سامان خرندنے میں تو دن ٹاں میں بہت آگے ہے ،مگر ابہیں ن ٹانے

میں؟ خپر چانے دیچ نے۔ ل ٹکن اب م ٹک اَن انڈیہ اور ڈیجی ٹل انڈیہ کے امپزاج سے ہ ٹدوس ٹان ن نےگا دن ٹاں کا
اولین الکپرانِک م نی ٹوق ٹکچرنگ ہب۔ اب ہمارے توجوان ن نیں گے الکپرانک سعبہ کے محفق اور موچد۔ اب ہپر کو
م
ملےگا ن ٹا آسمان۔ تو ایسا ہے ڈیجی ٹل انڈیہ کا جہاد۔ کمل طور پر جود اعٹماد ،اک دست ،اک دل ،اک مست،
پرایسیپرنٹ ،اکون نی ٹل ،اور سییپزن فرن ٹڈلی ،جو تی سے ب ھی یچانے گا اور وقت ب ھی ،ان ٹدھن ب ھی یچانے گا اور انپرجی ب ھی،
اور کریشن کی تو خپر بہیں۔
ن
ارے ارے بہاں د ک ھ نے۔ ساین اپ  ،رجسپریشن اور تیپر۔ لنچ نے ہو گ ٹا ! اب ہم کالج چلے۔
ارے یہ تو وہی ہے ،وہ دوسرا ہ ٹدوس ٹان۔ تیپر فری ،الین فری ،ن نیشن فری۔
یہ ہے ڈیجیٹل انڈیہ ۔۔۔
ناور تو ام ٹاور
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