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ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਸਵਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 
ਰੋਜਾਨਾ ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

17 ਅਗਸਤ 2022 
 

1. ਹੱਬ ਅਤ ੇਸਪੋਕ ਮਾਡਲ  
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨ ੰ  ਕਕਹਾ ਕਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਛੇ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ 14 ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤ ੇ'ਹੱਬ ਐਾਂਡ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਤਕਹਤ 

ਸਾਈਲੋ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 38 ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ। 
➢ ਹੱਬ ਅਤ ੇਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ: 

o ਹੱਬ ਅਤ ੇਸਪਕੋ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਦ ਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ "ਹੱਬ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਾਂਦੇ ਇਕੱ 
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਕਾਕਣਆਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਾਂ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਜੰਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  "ਸਪੋਕ" ਕਕਹਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਹੱਬਾਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਰਕਪਤ ਰੇਲਵ ੇਸਾਈਕਡੰਗ ਅਤੇ ਕਿੰੇਨਰ ਕਡਪ  ਸੁਕਵਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਕ ਸਪੋਕ ਤੋਂ ਹਬੱ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ 
ਸੜਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਅਤ ੇਹੱਬ ਤੋਂ ਹਬੱ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

o ਇਹ ਮਾਡਲ ਰੇਲਵ ੇਸਾਈਕਡੰਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਥੋਕ ਸਿੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮ ਵਮੈਂਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨ ੰ  
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰਬਧੰਨ ਅਤ ੇਿਰਾਾਂਸਪੋਰਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਘਿਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਆਰਕਥਕ 
ਕਵਕਾਸ, ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਕਵਕਾਸ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਸਰਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਕਿਲਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਲ ਬਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

2. ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਪਲਾਸਸਟਕ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨ ੰ  "ਕੰਪੋਸਿਬੇਲ" ਪਲਾਸਕਿਕ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸੰਗਲ ਯ ਜ਼ ਪਲਾਸਕਿਕ 

(ਐਸ.ਯ .ਪੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਪਲਾਸਕਿਕ ਫਰਮ ਨ ੰ  1.15 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੇ ਸਿਾਰਿਅੱਪ ਲੋਨ ਨ ੰ  
ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਕਦੱਤੀ ਹੈ। 

➢ ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਪਲਾਸਸਟਕ ਬਾਰੇ: 
o ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਅਤੇ ਕੰਪਸੋਿੇਬਲ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਖਮ ਜੀਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਕਾਰਬਨ 

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਖਕਣਜ ਲ ਣ ਅਤ ੇਨਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕਵੱਚ ਤੋਕੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
o ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਜਾਾਂ ਕੰਪੋਸਿੇਬਲ ਪਲਾਸਕਿਕ ਆਈਿਮ ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡਸ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਕਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਨਪਿਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਕਹੜੀਆਾਂ ਸਕਥਤੀਆਾਂ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਕਮਆਦ, ਸ ਖਮਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤ ੇ
ਨਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

o ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਜਾਾਂ ਕੰਪੋਸਿੇਬਲ ਪਲਾਸਕਿਕ ਨ ੰ  ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਬਾਇਓ-ਆਧਾਕਰਤ ਜਾਾਂ ਜੈਕਵਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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3. ਪੈਟਕੋਕ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ : ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਵੈਨੇਜੁ਼ਏਲਾ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪ ਰਨ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਪੈਿਰਲੋੀਅਮ ਕੋਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ 

ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਕਸ਼ਕਪੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਕਉ ਾਂਕਕ ਪਿੈਰੋਲੀਅਮ ਕਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਨਰਯਾਤ 
ਨ ੰ  ਹਲੁਾਰਾ ਕਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਕਵਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬਦੰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। 

➢ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਕੋ ਬਾਰ:ੇ 
o ਪੈਿਰੋਲੀਅਮ ਕੋਕ, ਸੰਖੇਪ ਕੋਕ ਜਾਾਂ ਪੈਿਕੋਕ, ਇੱਕ ਅੰਕਤਮ ਕਾਰਬਨ-ਭਰਪ ਰ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਬਾਲਣਾਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਕਸਮ ਹੈ ਕਜਸਨ ੰ  ਕੋਕ ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
o ਪੈਿਕੋਕ ਉਹ ਕੋਕ ਹੈ ਜੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਅੰਕਤਮ ਕਰੈਕਕਗੰ ਪਰਕਕਕਰਆ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਥਰਮੋ-ਅਧਾਰਤ 

ਰਸਾਇਣਕ ਇੰਜੀਨੀਅਕਰੰਗ ਪਰਕਕਕਰਆ ਜੋ ਪੈਿਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਨ ੰ  ਛੋਿੀਆਾਂ ਚੇਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ 
- ਜੋ ਕਕ ਕੋਕਰ ਇਕਾਈਆਾਂ ਨਾਮਕ ਇਕਾਈਆਾਂ ਕਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ (ਹੋਰ ਕਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਕੋਕ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।) 

o ਕੋਕ "ਪਿੈਰੋਲੀਅਮ ਪਰੋਸੈਕਸੰਗ (ਭਾਰੀ ਰਕਹੰਦ-ਖ ੰਹਦ) ਕਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਚੱ-ਉਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਾਂ 
ਦਾ ਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦ ਹੈ"। 

o ਇਹ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤ ੇਸਿੀਲ ਉਦਯੋਗ ਕਵੱਚ ਵਰਕਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
o ਪੈਿਕੋਕ 80% ਤੋਂ ਵਧੱ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨ ੰ  ਸਾਕੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪਰਤੀ-ਯ ਕਨਿ-ਊਰਜਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ

ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ 5% ਤੋਂ 10% ਵਧੇਰ ੇਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਦਾ ਕਨਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

4. ਸੰਯੁਕਤ ਸਵਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਯ ਰਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਉਹ 2015 ਦੇ ਪਰਮਾਣ  ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਤਾਕਵਤ 

ਬਲ ਕਪਰੰਿ 'ਤ ੇਈਰਾਨ ਦੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਦਾ ਅਕਧਐਨ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 'ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ' 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 
ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

➢ ਸੰਯੁਕਤ ਸਵਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰ:ੇ 
o ਸੰਯੁਕਤ ਕਵਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯਜੋਨਾ ਕਜਸ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਨ ਪਰਮਾਣ  ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਾਂ ਇਰਾਨ ਸੌਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹ,ੈ 14 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨ ੰ  ਕਵਆਨਾ ਕਵੱਚ ਇਰਾਨ ਅਤ ੇਪੀ5+1 (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪਕਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ 
ਮੈਂਬਰ-ਚੀਨ, ਫਰਾਾਂਸ, ਰ ਸ, ਯ ਨਾਈਕਿਡ ਕਕੰਗਡਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਯ ਰਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣ  ਪਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। 

o ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਤਕਹਤ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਰਕਮਆਨੇ-ਅਮੀਰ ਯ ਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ, ਘਿੱ-ਅਮੀਰ 
ਯ ਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਨ ੰ  98% ਤੱਕ ਘਿਾਉਣ ਅਤ ੇ13 ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਸੈ ਸੈਂਿਰੀਕਫਊਜ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਨ ੰ  
ਲਗਭਗ ਦੋ-ਕਤਹਾਈ ਤੱਕ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੱਤੀ। 

o ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ, ਈਰਾਨ ਕਸਰਫ 3.67% ਤੱਕ ਯ ਰੇਨੀਅਮ ਨ ੰ  ਅਮੀਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇਵੀ 
ਸਕਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਕ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀ ਾਂ ਭਾਰੀ-ਪਾਣੀ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। 

o ਯ ਰੇਨੀਅਮ-ਅਮੀਰੀਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਾਂ 10 ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਪਕਹਲੀ ਪੀੜ੍ੀ ਦੇ ਸੈਂਿਰੀਕਫਊਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ 
ਸੁਕਵਧਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਕਹਣਗੀਆਾਂ। ਪਰਸਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

o ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਪਰਮਾਣ  ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ 
(ਆਈ.ਏ.ਈ.ਏ.) ਦੀ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨੀ ਪਰਮਾਣ  ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਤੱਕ ਕਨਯਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹਵੋੇਗੀ। 

o ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਵੱਚ ਇਹ ਕਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਵੱਚ, 
ਈਰਾਨ ਨ ੰ  ਅਮਰੀਕਾ, ਯ ਰਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਅਤ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪਕਰਸ਼ਦ ਦੀਆਾਂ ਪਰਮਾਣ -ਸਬੰਕਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ 
ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਮਲੇਗੀ। 
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5. ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ, ਜੀ.ਏ.ਵੀ.ਆਈ. ਅਤ ੇਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਆਈ. 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਕਬਲ ਗਿੇਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨ ੰ  ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨ ੰ  ਕੋਕਵਡ-19 ਵਰਗੀਆਾਂ ਛ ਤ ਦੀਆਾਂ ਕਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਵਧੇਰ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਕਉ ਾਂਕਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਦਨੁੀਆ ਨ ੰ  
ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਕਦੱਤਾ। 

➢ ਏਡਜ, ਤਪੇਸਦਕ ਅਤ ੇਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਬਾਰ:ੇ 
o ਏਡਜ਼, ਤਪੇਕਦਕ ਅਤ ੇਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ (ਜਾਾਂ ਕਸਰਫ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ) ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਕਵਤੱੀ 

ਅਤ ੇਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਿਕਾਊ ਕਵਕਾਸ ਿੀਕਚਆਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਵਚੱ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼, ਤਪੇਕਦਕ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀਆਾਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਰੋਤਾਾਂ 
ਨ ੰ  ਆਕਰਕਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ" ਹੈ। 

o ਇਹ ਬਹ-ੁਕਹਤਧਾਰਕ ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਕਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਜਨੇਵਾ ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
o ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਕਵਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁ਼ਰ  ਕੀਤਾ। 
o ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਿ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਬਲ ਗੇਿਸ (ਕਬਲ ਐਾਂਡ ਮੇਕਲੰਡਾ ਗੇਿਸ ਫਾਊ ਾਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਾਂ) ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਬੀਜ ਧਨ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਕਹਲੇ ਦਾਨੀਆਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇਕੱ ਸਨ। 
o ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਏਡਜ਼, ਿੀਬੀ, ਅਤ ੇਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦਾ ਕਵਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੱਾ 

ਫਾਈਨਾਾਂਸਰ ਹੈ। 
o ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਇਕੱ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਵੱਤੀ ਕਵਧੀ ਹੈ। 
o ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ "ਮੁੜ-ਪ ਰਤੀ" ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਇਕਠੱਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਅਤ ੇਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
➢ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਸਤਆਰੀ ਕਾਢਾਾਂ ਵਾਸਤ ੇਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰ:ੇ 

o ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਤਆਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ (ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਆਈ.) ਇੱਕ ਫਾਊ ਾਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਭਰ ਰਹੀਆਾਂ ਛ ਤ ਦੀਆਾਂ 
ਕਬਮਾਰੀਆਾਂ (ਈ.ਆਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਕਵਰੁੱਧ ਿੀਕ ੇਕਵਕਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਵੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ, 
ਕਨੱਜੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਵਲ ਸੁਸਾਇਿੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

o ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਵਸ਼ਵ ਕਸਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯ .ਐਚ.ਓ.) ਦੀਆਾਂ "ਬਲ ਕਪਰੰਿ ਤਰਜੀਹੀ ਕਬਮਾਰੀਆਾਂ" 'ਤੇ ਕੇਂਕਦਰਤ ਹੈ, ਕਜਸ 
ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮੱਧ ਪ ਰਬ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਸੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (MERS-CoV), ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ 
ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਸੰਡਰੋਮ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ 2 (SARS-CoV-2), ਕਨਪਾਹ ਵਾਇਰਸ, ਲਾਸਾ ਬਖੁਾਰ ਵਾਇਰਸ, ਅਤੇ ਕਰਫਿ ਵਲੈੀ 
ਬੁਖਾਰ ਵਾਇਰਸ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਕਚਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾਇਰਸ ਅਤ ੇਕਾਲਪਕਨਕ, ਅਕਗਆਤ ਪੈਥੋਜਨ "ਕਡਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਸ"। 

o ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀਕਕਆਾਂ ਤੱਕ "ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ" ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਬਾਅਦ 
ਕਵੱਚ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

o ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲਪਨਾ 2015 ਕਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤ ੇਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2017 ਕਵੱਚ ਸਕਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ 
ਕਵੱਚ ਕਵਸ਼ਵ ਆਰਕਥਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਯ .ਈ.ਐਫ.) ਕਵੱਚ ਸੁ਼ਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

o ਇਹ ਕਬਲ ਐਾਂਡ ਮੇਕਲੰਡਾ ਗੇਿਸ ਫਾਊ ਾਂਡੇਸ਼ਨ, ਵੈਲਕਮ ਿਰੱਸਿ, ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਰਵ ੇਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ 460 
ਕਮਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਹ-ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਕਹ-ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਯ ਰਪੀਅਨ 
ਯ ਨੀਅਨ (2019) ਅਤੇ ਯ ਨਾਈਕਿਡ ਕਕੰਗਡਮ (2020) ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। 

o ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮੱੁਖ ਦਫਤਰ ਓਸਲੋ, ਨਾਰਵ ੇਕਵੱਚ ਹੈ। 
➢ ਵੈਕਸੀਨਾਾਂ ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਗਲੋਬਲ ਅਲਾਈ ਾਂਸ ਬਾਰੇ: 

o ਜੀ.ਏ.ਵੀ.ਆਈ., ਵੈਕਸੀਨ ਅਲਾਇੰਸ ਇਕੱ ਜਨਤਕ-ਕਨੱਜੀ ਕਵਸ਼ਵ-ਕਵਆਪੀ ਕਸਹਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਿੀਚਾ ਗਰੀਬ 
ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਿੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 

o 2016 ਕਵੱਚ, ਜੀ.ਏ.ਵੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਸਹਤ ਵਾਸਤ ੇਕੱੁਲ ਦਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰ ੇਨ ੰ  ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ, ਅਤ ੇ
ਿੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਕਵੱਤੀ ਉਪਾਅ ਦਆੁਰਾ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ। 
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o ਜੀ.ਏ.ਵੀ.ਆਈ. ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ੇਬੱਕਚਆਾਂ ਦੇ ਿੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਜੀ.ਏ.ਵੀ.ਆਈ. ਨੇ 760 
ਕਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਕਚਆਾਂ ਦਾ ਿੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਕਵੱਚ 13 ਕਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਾਂ 
ਨ ੰ  ਰੋਕਕਆ ਹੈ, ਸਮਰਕਥਤ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਕਡਪਥੀਰੀਆ ਿੀਕ ੇਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨ ੰ  2000 ਕਵੱਚ 59% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2019 ਕਵੱਚ 
81% ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਬੱਕਚਆਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨ ੰ  ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਕਵਚੱ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਗਆ 
ਹ।ੈ 

o ਇਹ ਿੀਕਕਆਾਂ ਦੀ ਆਰਕਥਕਤਾ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕੀਮਤਾਾਂ ਕਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖਤਕਰਆਾਂ ਨ ੰ  ਘੱਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜੰਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਨਰਮਾਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  
ਗਰੀਬਾਾਂ ਨ ੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਵਕਸਤ ਿੀਕਕਆਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

o ਇਹ ਕਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਕਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਕਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 
ਫੰਡ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਇਸਦੇ ਕਸਹਤ-ਪਰਣਾਲੀ-ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 
ਕਵਵਾਦਪ ਰਨ ਹੈ। 

o ਜੀ.ਏ.ਵੀ.ਆਈ. ਦਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਾਂ, ਕਵਸ਼ਵ ਕਸਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਯ ਨੀਸੈਫ, ਕਵਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਉਦਯੋਕਗਕ ਅਤ ੇਕਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੋਵਾਾਂ 
ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਿੀਕਾ ਉਦਯੋਗ, ਖਜੋ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ, ਕਸਵਲ ਸੁਸਾਇਿੀ, ਕਬਲ ਐਾਂਡ ਮੇਕਲੰਡਾ ਗੇਿਸ ਫਾਉ ਾਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਕਨੱਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਕਵੱਚ ਿੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। 

6. ਤਾਲਕ – ਏ – ਹਸਨ 
➢ ਖਬਰਾਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਿ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਅਗਸਤ, 2022 ਨ ੰ  ਪਕਹਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਕਹਾ ਕਕ ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਦੀ ਮੁਸਕਲਮ 

ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਪਰਥਾ "ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀ ਾਂ" ਹੈ। 
➢ ਤਾਲਕ – ਏ – ਹਸਨ ਕੀ ਹੈ:  

o ਤਲਾਕ-ਏ-ਹਸਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰ ਪ ਹੈ ਕਜਸ ਦਆੁਰਾ ਇਕੱ ਮੁਸਕਲਮ ਆਦਮੀ ਕਤੰਨ ਮਹੀਕਨਆਾਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਕਵੱਚ ਹਰ 
ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨ ੰ  ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

7. ਈਥਾਨੋਲ ਸਮਲਾਉਣਾ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਵਾਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਿ ਜੈਕਵਕ ਬਾਲਣ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪਿੈਰੋਲ ਨਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਕਮਲਾਉਣਾ ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂ ਕਡੰਗ 

ਅਖਵਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੋਲ ਇਕੱ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹ।ੈ ਇਹ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਪਰੋਸੈਕਸੰਗ ਕਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕਛਲਕੇ ਜਾਾਂ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

➢ ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂ ਸਡੰਗ ਬਾਰ:ੇ 
o ਵਾਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਿ ਜੈਕਵਕ ਬਾਲਣ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਲਈ ਪੈਿਰੋਲ ਨਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਕਮਲਾਉਣਾ ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂ ਕਡੰਗ 

ਕਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
o ਈਥਾਨੋਲ ਇੱਕ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹ ੈਜੋ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਪਰੋਸੈਕਸੰਗ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ 

ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਭੱੁਕੀ ਜਾਾਂ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨ ੰ  
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 10% ਪੈਿਰੋਲ ਈਥਾਨੋਲ ਹੈ। 

o ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇE10 - ਜਾਾਂ 10% ਈਥਾਨੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਵੇਲ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈ 
ਕਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰਨਾ 
ਹੈ ਪਰ 2021 ਕਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਈਥਾਨੋਲ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ 2025 ਤਕੱ ਵਧਾ 
ਕਦੱਤੀ ਗਈ। 

o ਈਥਾਨੋਲ ਕਮਸ਼ਰਣ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਲਗਭਗ 85%) ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਹੱਸੇ ਨ ੰ  ਘਿਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਜਸ 'ਤ ੇਅਸੀ ਾਂ 
ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

o ਦ ਜਾ, ਈਥਾਨੋਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
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o ਜ ਨ 2021 ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯਗੋ ਦੀ ਕਰਪੋਰਿ ਕਵੱਚ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ, "2020-21 ਕਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਿਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਸੱੁ਼ਧ 
ਆਯਾਤ 55 ਕਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 185 ਕਮਲੀਅਨ ਿਨ ਸੀ," ਅਤ ੇਇਹ ਕਕ ਇੱਕ ਸਫਲ ਈਥਾਨੋਲ 
ਕਮਸ਼ਰਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਸਾਲਾਨਾ 4 ਕਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

o ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਥਾਨੋਲ 
ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਕ ਪਕਹਲੀ ਪੀੜ੍ੀ ਦਾ ਈਥਾਨੋਲ ਜਾਾਂ 1ਜੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਥਾਨੋਲ ਨ ੰ  
ਚਾਵਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਜਾਲ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਿੋਵਰ, ਬੈਗਾਸ, ਬਾਾਂਸ ਅਤ ੇਲੱਕੜੀ ਬਾਇਓਮਾਸ 
ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਤੋਂ ਕੱਕਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਦ ਜੀ ਪੀੜ੍ੀ ਦੇ ਈਥਾਨੋਲ ਸਰੋਤ ਜਾਾਂ 2ਜੀ ਹਨ। 

o ਕਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ) ਦੇ 2ਜੀ ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਾਂਿ ਦਾ ਉਦਘਾਿਨ ਕਰਕਦਆਾਂ ਸਰੀ ਮੋਦੀ 
ਨੇ ਨਾ ਕਸਰਫ ਕਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 
ਕਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ – ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੱਛੇ ਰਕਹ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ – ਬਾਇਓਕਫਊਲ 
ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਪਰਾਲੀ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਹਵਾ ਪਰਦ ਸ਼ਣ 
ਘੱਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

o ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤ ੇਬਰਾਜ਼ੀਲ ਸਾਕਰਆਾਂ ਕਵੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਕਮਲਾਉਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਵਕਾਸਸ਼ੀਲ 
ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਕ ਪਿੈਰਲੋ ਕਵੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
18-27.5% ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸਨੇ 2021 ਕਵੱਚ 27% ਦੇ ਿੀਚੇ ਨ ੰ  ਛ ਹ ਕਲਆ। 

o ਆਿੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸ ਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਬਾਇਓਕਫਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਕਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ 
ਕਕ ਹੋਰ ਕਵਕਲਪਾਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਇਲੈਕਕਿਰਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ), ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਕਪੰਰੈਸਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਕਵੱਚ। ਇਹ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਕਉ ਾਂਕਕ ਬਾਇਓਕਫਊਲ ਕਨਰਮਾਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਘਿੱ ਤੋਂ ਘੱਿ ਵਾਧ ੇਵਾਲੇ ਕਨਵੇਸ਼ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

o ਹਾਲਾਾਂਕਕ ਉਦਯੋਗ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆਰਕਥਕ ਘਾਿੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2070 ਤਕੱ ਸੱੁ਼ਧ-ਜ਼ੀਰੋ 
ਕਨਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬਦੰ ਹੈ। 

8. ਤੱਥ 
➢ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਰ.) ਟਸੈਟ ਨੇ ਅਜਾਦੀ ਕਾ ਅੰਸਮਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਹੱਸ ੇਵਜੋਂ 15 

ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਸੁਪਰ ਵਾਸੂਕੀ ਨੰੂ ਚਲਾਇਆ: 3.5 ਕਕਲੋਮੀਿਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਜਸ 
ਕਵੱਚ 295 ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਵੈਗਨ ਸਨ ਅਤ ੇਪੰਜ ਲੋਕ ੋਦਆੁਰਾ ਸੰਚਾਕਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ 27,000 ਿਨ ਕਲੇੋ ਦਾ 
ਕੱੁਲ ਕਪੱਛੇ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵ ੇਦਆੁਰਾ ਹਣੁ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ ਾਂਧਨ ਢੋਆ-ਢਆੁਈ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਵਾਸ ਕੀ 
ਦਆੁਰਾ ਕਲਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ ਰ ੇਇਕੱ ਕਦਨ ਲਈ 3,000 ਮੈਗਾਵਾਿ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਾਂਿ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। 

➢ ਚੀਨ ਨੇ ਈ.ਵੀ. ਬੈਟਰੀਆਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰਖੱੀ ਹੈ: ਚੀਨ ਗਲੋਬਲ ਈ.ਵੀ. ਬੈਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 80% ਕਹੱਸੇ ਨ ੰ  ਕਨਯੰਤਕਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 


