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

22 ਅਗਸਤ 2022 
 

1. ਭਾਰਤ – ਯੂ.ਕ.ੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਬ੍ ਿੱਚ  ਪਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਨ ੇਸ਼ ਸਰੰਧਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਮੁਕਤ  ਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ਲਈ ਪੰਜ ੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗਿੱਲਰਾਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਾਂ ਇਹ ਹਨ ਬ੍ਕ ਅਕਤ ਰਰ 2022 
ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ 

➢ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤ ੇਬਾਰੇ: 
o ਇਹ ਦੋ ਜਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਬ੍ ਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਬ੍ ਚਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤ ੇ

ਬ੍ਨਰਯਾਤ ਬ੍ ਿੱਚ ਰਕੁਾ ਟਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
o ਇਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਟੈਬ੍ਰਫਾਾਂ, ਕੋਬ੍ਟਆਾਂ, ਸਰਬ੍ਸਡੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਮਨਾਹੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹਿੱਦਾਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਚੀਜਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ  ਟਾਾਂਦਰੇ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
o ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਕੁਝ ਅਪ ਾਦਾਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚਕਾਰ ਮੁਕਤ  ਪਾਰ ਦੀ ਆਬ੍ਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
o ਇਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਦੋ ਜਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਬ੍ ਚਕਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਰਸਮੀ ਅਤ ੇਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
o ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬ੍ ਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਬ੍ ਿੱਚ  ਸਤਾਾਂ, ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਬ੍ਨ ੇਸ਼, ਰੌਬ੍ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੁਕਾਰਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ 

ਖਰੀਦ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 
o ਅਪਿੈਲ 2022 ਤਿੱਕ, ਭਾਰਤ ਕਲੋ 13 ਐਿੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਸਨ, ਬ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਦਿੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਕਤ  ਪਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤ ੇਨੇਪਾਲ, 

ਭ ਟਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਬ੍ਸੰਗਾਪੁਰ, ਜਪਾਨ ਅਤ ੇਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਾ੍ਾਂ 13 ਬ੍ ਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਯ .ਏ.ਈ. ਅਤੇ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਬ੍ਪਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇ ਸੀਮਤ 
ਤਰਜੀਹੀ  ਪਾਰ ਸਮਝੌਬ੍ਤਆਾਂ 'ਤੇ  ੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

➢ ਭਾਰਤ -ਸਬਿਟੇਨ ਮਕੁਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤ ੇਬਾਰੇ: 
o ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਹ-ੁਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈ ਾਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦ ੁਿੱਲੇ  ਪਾਰ ਬ੍ ਿੱਚ ਲਿੱਗ ੇ

ਹੋਏ ਹਨ। 
o ਦੋ ੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਨ ਰੀ 2022 ਬ੍ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਐਿੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਲਈ ਰਸਮੀ ਗਿੱਲਰਾਤ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ੍ਹਮਤ ਹੋਏ, ਬ੍ਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਰਬ੍ਮਆਨ  ਪਾਰ ਅਤ ੇਬ੍ਨ ੇਸ਼ ਸਰੰਧਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ ੇ ਧਾਉਣਾ ਹੈ। 
o ਐਿੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਗਿੱਲਰਾਤ ਦਾ ਪੰਜ ਾਾਂ ਦੌਰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਸਮਾਪਤ ਹਇੋਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬ੍ਕ ਗਿੱਲਰਾਤ ਪ ਰੀ ਹੋ 

ਜਾ ੇਗੀ ਅਤ ੇਅਕਤ ਰਰ ਤਿੱਕ ਐਿੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ। 
o ਐਿੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਬ੍ਕਉ ਾਂਬ੍ਕ ਇਹ ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਬ੍ਮਆਨ ਸਮੁਿੱਚੇ  ਪਾਰ ਅਤ ੇਬ੍ਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਹਲੁਾਰਾ 

ਦੇ ੇਗਾ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਮਜਰ ਤ ਢਾਾਂਚਾ ਬ੍ਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 
o ਦ ੁਿੱਲਾ  ਪਾਰ 50 ਬ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਭਾ  ਲਗਭਗ 35 ਬ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤ ੇ15 ਬ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 

ਦਾ ਮਾਲ) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯ .ਕੇ. ਦਾ 12 ਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ  ਪਾਰਕ ਭਾਈ ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਚਾਰ ਬ੍ਤਮਾਹੀਆਾਂ 
ਬ੍ ਿੱਚ ਯ ਕੇ ਦੇ ਕੁਿੱਲ  ਪਾਰ ਦਾ 1.9% ਬ੍ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯ .ਕੇ. ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿੱਤ ਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਬ੍ਨਰਯਾਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। 
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o ਯ .ਕੇ. ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਆੁਰਾ ਰਣਾਈ ਰਿੱਬ੍ਖਆ ਬ੍ਗਆ  ਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ  ਿੱਡੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਪਲਿੱਸ ਬ੍ਰਹਾ ਹੈ। 
o ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯ ਕੇ ਨ ੰ  ਬ੍ਨਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਾਂ ਬ੍ਤੰਨ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤਕਨੀਕੀ,  ਪਾਰ ਨਾਲ ਸਰੰਧਤ ਅਤ ੇਹੋਰ ਕਾਰੋਰਾਰੀ 

ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਪੇਸੇ਼ ਰ ਅਤ ੇਪਿਰੰਧਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤ ੇਯਾਤਰਾ ਹਨ। 
o ਟੈਬ੍ਰਫ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਐਿੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਗੈਰ-ਟੈਬ੍ਰਫ ਰਕੁਾ ਟਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ  ੀ ਬ੍ ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮ ਲ 

ਬ੍ਨਯਮਾਾਂ, ਬ੍ਨ ੇਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਬ੍ਖਆ ਅਤ ੇਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ  ਪਾਰ ਬ੍ ਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰਕੁਾ ਟਾਾਂ। 
o ਕੁਝ ਬ੍ ਬ੍ਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬ੍ਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਰਲਾਾਂ ਰਾਰ ੇਇਿੱਕ ਰ ਪ-ਰੇਖਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ 

ਪਬ੍ਹਲਾਾਂ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ। 
o ਨਾਲ ਹੀ, ਯ .ਕੇ. ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦੋ ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਆੁਰਾ  ਕਾਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੋਟਲਾਈਜਸੇ਼ਨ ਸੌਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ 

ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤ ੇਯ ਕੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਆਬ੍ਗਆ ਬ੍ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
➢ ਕੁੁੱਲੀਕਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਸਮਆਾਂ ਬਾਰੇ: 

o ਟੋਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰਿੱਬ੍ਖਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਹਰ ੇਸਮਾਜਕ ਸੁਰਿੱਬ੍ਖਆ 
ਟੈਕਸਾਾਂ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੋਨਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

o ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ 
ਹ।ੈ 

o ਸੰਪ ਰਨਤਾ ਅਬ੍ਜਹੇ ਦੋਹਰੇ ਸਮਾਬ੍ਜਕ ਸੁਰਿੱਬ੍ਖਆ ਕਰਾਧਾਨ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਬ੍ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
o ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਕਾਬ੍ਮਆਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਬ੍ਖਆ ਦੇ ਲਾਭ ਬ੍ ਚਲੇ ਪਾੜ ੇਨ ੰ  ਭਰਨ ਬ੍ ਿੱਚ  ੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਜੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਲਾਭਾਾਂ  ਾਸਤੇ 

ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬ੍ਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਜਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਬ੍ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬ੍ਮਆਦ ਨ ੰ  ਸੰਪ ਰਨ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨ ੰ  ਦੋ 
ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਬ੍ ਚਕਾਰ  ੰਬ੍ਡਆ ਸੀ। 

2. ਸਾਫ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਭਾਰਤ ਸ ਿੱਛ ਹਾਈਡਿੋਜਨ ਦਾ ਸੁ਼ਿੱਧ ਬ੍ਨਰਯਾਤਕ ਰਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੁਲਾੜ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ ਸ਼  ਲੀਡਰਬ੍ਸ਼ਪ ਪਿਦਾਨ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
➢ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 

o ਡੀਕਾਰਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ' 'ਕਾਰਰਨ ਦੀ ਤੀਰਰਤਾ' ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਜੈਬ੍ ਕ ਇੰਧਨ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ 
ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਿੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਾਂ ਦੇ ਬ੍ਨਕਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ੰ  ਘਟਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ। 

o ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬ੍ਰਜਲੀ ਦੇ ਪਿਤੀ ਯ ਬ੍ਨਟ CO2 ਆਉਟਪੁਿੱਟ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
➢ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀਆਾਂ ਸਕਸਮਾਾਂ: 
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3. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਕਾਸਾਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਸਮੁਿੱਚੇ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਢਾਾਂਚੇ ਨ ੰ  ਬ੍ਰਹਤਰ ਰਣਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਕੋਬ੍ਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਬ੍ਹਿੱਸੇ  ਜੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਨ ੰ  ਰੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਨੇਤੀਆਾਂ 'ਤ ੇਤੁਰੰਤ, ਬ੍ਚਹਰ-ੇਰਬ੍ਹਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਰਣਾਉਣ ਦੀ ਬ੍ਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। 

➢ ਵੇਰਵਾ: 
o ਸਰਕਾਰ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ ਚਾਰ- ਟਾਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਇਿੱਕ ਬ੍ ਅਕਤੀ ਨੇ ਬ੍ਕਹਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਬ੍ਲਆਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬ੍ਨਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਬ੍ਰਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਜਸ ਨ ੰ  ਬ੍ ਅਕਤੀਗਤ ਫੀਲਡ ਅਬ੍ਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ 
ਤੋਂ ਬ੍ਰਨਾਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਈ.ਟੀ. ਰੁਬ੍ਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬ੍ਮਲੇਗਾ। 

o ਇਿੱਕ  ਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹਣੋ ਤੋਂ ਰਾਅਦ, ਸ਼ਟਰ ਰੰਦ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਾਰੋਰਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਦੇ ਰਬ੍ਜਸਟਰਾਰਾਾਂ (RoCs) ਕੋਲ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ — ਪਰ ਕੇ ਲ ਇਹ ਬ੍ਦਖਾਉ ਾਂਦੇ ਹਏੋ ਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ
ਬ੍ਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੋਣ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਹਨ। 

o ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬ੍ਕ ਬ੍ਜਹੜੇ ਕਾਰੋਰਾਰ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਬ੍ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਾਂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਆਰਬ੍ਥਕ 
ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਰੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਰਾਹਰ ਬ੍ਨਕਲਣ ਬ੍ ਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਇਿੱਕ ਪਿਮੁਿੱਖ ਬ੍ ਚਾਰ ਹੋ ਗੇੀ 
ਬ੍ਜਸ ਨ ੰ  ਬ੍ਨ ੇਸ਼ਕ ਬ੍ਨ ੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਧਆਨ ਬ੍ ਿੱਚ ਰਿੱਖਣਗ।ੇ 

o ਕਾਰੋਰਾਰ ਕਰਨ ਬ੍ ਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬ੍ਸਰਫ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਰਾਰ ਕਰਨ ਬ੍ ਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਲਬ੍ਕ ਰਾਹਰ 
ਬ੍ਨਕਲਣ ਬ੍ ਿੱਚ ਅਸਾਨੀ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

o "ਕੋਬ੍ਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਹ ੈਬ੍ਕ ਸ ੈਇਿੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੰਦ ਹਣੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਬ੍ਨਆਾਂ ਤੋਂ 
ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਸੰਚਾਰਾਾਂ ਪਿਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ ਾਰਾਾਂ ਦਾ ਬ੍ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬ੍ ਧਾਨਕ ਸਮਾਾਂ-
ਸੀਮਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਇੈਿੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੰਦ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਰਟੁੀਨ ਪਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਹੈ, ਬ੍ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ 
ਹਨ, ਤਾਾਂ ਇਸਨ ੰ  ਲੰਰਾ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਲਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤ ੇਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਿੱਕ ਪਿਣਾਲੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਗੇੀ। 

o ਪਿਸਤਾਬ੍ ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਰਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਨੇਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਰਤੇਰਤੀਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਅਬ੍ਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  
ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਹ ਹਣੁ ਬ੍ਕਸੇ ਬ੍ ਸੇ਼ਸ਼ ਖੇਤਰ ਬ੍ ਿੱਚ ਆਰ.ਓ.ਸੀ. ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ੇਗਾ ਬ੍ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਬ੍ਗਆ ਹੈ ਜੋ 
ਅਬ੍ਜਹੀਆਾਂ ਰੇਨਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਬ੍  ੇਕ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਾਂ 
ਨ ੰ  ਰੰਦ ਕਰਨ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ਕਸੇ  ੀ ਰੇਬ੍ਨਯਮੀ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਬ੍ ਿੱਚ  ੀ ਮਦਦ ਬ੍ਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

o ਸ ੈ-ਇਿੱਛਤ ਰੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨ ੀ ਾਂ ਪਿਣਾਲੀ ਪਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਨ ੰ  ਸੁਚਾਰ  ਰਣਾਏਗੀ, ਕਾਰ ਾਈ ਦੀ ਭਬ੍ ਿੱਖਰਾਣੀ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਰਣਾਏਗੀ ਅਤ ੇਕਾਰੋਰਾਰ ਨ ੰ  ਅਬ੍ਜਹੇ ਰੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੰਧ ਬ੍ ਿੱਚ ਇਸ਼ਬ੍ਤਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨ ੰ  ਘਟਾਏਗੀ ਬ੍ਜ ੇਂ 
ਬ੍ਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

o ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਇੈਿੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬ੍ਰਪੋਰਟਾਾਂ ਦਾਇਰ 
ਕਰਨ' ਤੇ ਬ੍ਡਫਾਲਟ ਲਈ ਕਪੰਨੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਰੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਿੱਖਰਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਕਾਰਡ ਤੋਂ  ੀ ਕਪੰਨੀ ਦਾ ਨਾਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਬ੍ਜਹੇ 
ਮਾਮਬ੍ਲਆਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ  ਾਲੇ ਕਾਰੋਰਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਲਬ੍ਹਦਾ ਰਿੱਬ੍ਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ ਚਾਰ ਇਹ ਹ ੈਬ੍ਕ ਬ੍ਕਸੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 
ਇਕਾਈ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਬ੍ਹਲਾਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

4. ਚੰਦੇਲਾ ਵੰਸ਼ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਰੰਗੀਰਾ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਬ੍ਕਲ੍ਾ ਹੈ ਜੋ 11 ੀ ਾਂ ਤੋਂ 17 ੀ ਾਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬ੍ ਚਕਾਰ ਰਲ ੰਤ ਨਗਰ ਬ੍ ਿੱਚ 

ਚੰਦੇਲਾ ਰਾਬ੍ਜਆਾਂ ਦੇ ਗੜ੍  ਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬ੍ ਿੱਚੋਂ ਰਹਬੁ੍ਤਆਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਨ ੰ  ਝਾਾਂਸੀ ਦੇ ਬ੍ਕਲੇ੍  ਜੋਂ  ਧੇਰੇ ਜਾਬ੍ਣਆ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਰਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਬ੍ਜਸ ਨੇ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕਿੱਲੇ ਹਿੱਥੀ ਾਂ ਬ੍ਰਿਬ੍ਟਸ਼ 
ਸੈਬ੍ਨਕਾਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਰਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
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➢ ਚੰਦੇਲਾ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ: 
o ਰੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ  ਾਲੇ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਰਾਬ੍ਜਆਾਂ ਅਤ ੇਰਾਜ ੰਸ਼ਾਾਂ ਬ੍ ਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਬ੍  ਾਦ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਰਹੀ 

ਹ।ੈ ਪਬ੍ਹਲਾਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ 5 ੀ ਾਂ ਸਦੀ ਈਸ ੀ ਤਿੱਕ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਬ੍ਫਰ ਇਸ ਉਿੱਤੇ ਗੁਰਜਰ-ਪਿਬ੍ਤਹਾਰ 
 ੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ; ਰਾਅਦ ਬ੍ ਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਚੰਦੇਲਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਬ੍ਲਆ ਬ੍ਗਆ ਸੀ। 

o ਚੰਦੇਲਾ ਮ ਲ ਰ ਪ ਬ੍ ਿੱਚ ਰਾਜਪ ਤ ਸ਼ਾਸਕਾਾਂ ਦੇ 36 ਕਰੀਬ੍ਲਆਾਂ ਬ੍ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਸਨ ਬ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਨੌ ੀ ਾਂ ਸਦੀ ਈਸ ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰੇਾਾਂ 
ਸਦੀਆਾਂ ਤਿੱਕ ਮਿੱਧ ਭਾਰਤ ਉਿੱਤ ੇਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

o ਚੈਨਲਾਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨ ੰ  ਜੇਜਾਕਾਭ ਕਤੀ ਬ੍ਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਾਂਬ੍ਕ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾ ਾਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਜੇਜਾਕਾਭ ਕਟੀਓਮ ਦਆੁਰਾ 
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇਰਦਲਦੀਆਾਂ ਰਬ੍ਹੰਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਮਹੋਰਾ, ਖਜੁਰਾਹੋ, ਕਾਬ੍ਲੰਜਰ ਅਤ ੇਅਜੈ ਗੜ੍ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। 

o ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਦ ਬ੍ ਿੱਚ ਗੰਗਾ ਅਤ ੇਜਮੁਨਾ ਦੇ ਦਿੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛਮ  ਿੱਲ ਰਤੇ ਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਖਣ  ਿੱਲ ਨਰਮਦਾ 
ਨਦੀ ਤਿੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਬ੍ਜਸ ਨ ੰ  ਅਿੱਜ ਰੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਬ੍ਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਾਂ ਰਾਹਰੀ 
ਸੀਮਾ ਾਾਂ ਬ੍ ੰਬ੍ਧਆ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਛ ਹ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 

5. ਸਵਸ਼ਵ ਭਰ ਸਵੁੱਚ ਸੋਕੇ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹ ੇਹਨ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਾਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯ ਰਪ ਅਤ ੇਚੀਨ ਦੇ ਜਲਮਾਰਗਾਾਂ ਤਿੱਕ ਫੈਲੇ ਉਿੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਬ੍ ਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕ ੇ

ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨ ੰ  ਹੋਰ  ਧਾ ਬ੍ਦਿੱਤਾ ਹ ੈਅਤ ੇਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਨ ੰ   ਧਾ ਬ੍ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਜਸ ਨਾਲ ਪਬ੍ਹਲਾਾਂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਤਣਾਅ ਬ੍ ਿੱਚ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਇਿੱਕ ਬ੍ ਸ਼  ਬ੍ ਆਪੀ  ਪਾਰ ਪਿਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਰਾਅ  ਧ ਬ੍ਰਹਾ ਹੈ। 

➢ ਇਸਤਹਾਸ ਸਵੁੱਚ ਸੋਕ ੇਨੰੂ ਸਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ? 
o ਖੋਜਕਰਤਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਛਿੱਬ੍ਲਆਾਂ ਦੇ  ਾਧ ੇਨ ੰ  ਮਾਪ ਕੇ ਸੋਕ ੇਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-

ਸਾਲ  ਰਖਾ ਅਤ ੇਤਾਪਮਾਨ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ। 
➢ ਵੇਰਵਾ: 

o ਚੀਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1961 ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ਰਕਾਰਡ-ਕੀਬ੍ਪੰਗ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬ੍ਹਿੱਸੇ 
ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਰੀ ਬ੍ਨਰੰਤਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਬ੍ਜਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡਿੋਪਾ ਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬ੍ਨਰਮਾਣ 
ਰੰਦ ਹੋ ਬ੍ਗਆ ਸੀ। 

o ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਫਰਾਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਬ੍ ਤ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਸੋਕਾ 500 ਸਾਲਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ 
'ਤੇ ਹੈ। 

o ਅਮਰੀਕੀ ਪਿੱਛਮ ਬ੍ ਿੱਚ, ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਬ੍ਹਲਾਾਂ ਸੁ਼ਰ  ਹਇੋਆ ਸੋਕਾ ਹਣੁ 1,200 ਸਾਲਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
o ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਬ੍ਹਣਾ ਹੈ ਬ੍ਕ ਭ ਮੀ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤ ੇਜਲ ਾਯ  ਪਬ੍ਰ ਰਤਨ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਰਾਅਦ ਦਨੁੀਆ ਭਰ 

ਬ੍ ਿੱਚ ਸੋਕ ੇਦੀ ਬ੍ਗਣਤੀ ਬ੍ ਿੱਚ 29% ਦਾ  ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
o ਦਨੁੀਆ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ  ਿੱਡੀਆਾਂ ਅਰਥਬ੍  ਸਥਾ ਾਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਸੋਕ ੇਨਾਲ ਬ੍ਰਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਤੇੀਰਾੜੀ, 

ਬ੍ਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਹ ੋਬ੍ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਬ੍ ਡ -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 
ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਰਕੁਾ ਟਾਾਂ ਅਤ ੇਯ ਕਰੇਨ ਬ੍ ਿੱਚ ਯੁਿੱਧ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ 'ਤ ੇਦਰਾਅ  ਰਗੇ ਮੌਜ ਦਾ ਤਣਾਅ 
ਨ ੰ   ਧਾ ਬ੍ਰਹਾ ਹੈ। 

o ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ ਿੱਚ, ਖੇਤੀਰਾੜੀ ਭਬ੍ ਿੱਖਰਾਣੀ ਕਰਨ  ਾਬ੍ਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਬ੍ਕ ਬ੍ਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 40% ਤੋਂ 
 ਿੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਕ ਯ ਰਪ ਬ੍ ਿੱਚ ਸਪੇਨੀ ਜੈਤ ਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਫਸਲ ਗਰਮ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ਕ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦੇ ਬ੍ ਚਕਾਰ 
ਇਿੱਕ ਬ੍ਤਹਾਈ ਤਿੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

o ਯ ਰਪ ਬ੍ ਿੱਚ, ਰਾਈਨ ਅਤ ੇਇਟਲੀ ਦੇ ਪੋ  ਰਗੀਆਾਂ ਨਦੀਆਾਂ ਜੋ  ਪਾਰ ਲਈ ਧਮਣੀਆਾਂ  ਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, 
ਇਬ੍ਤਹਾਸਕ ਨੀ ੇਂ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਬ੍ਜਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਨਰਮਾਤਾ ਾਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਸ਼ਪਮੈਂਟਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਰ ਰ 
ਹੋਣਾ ਪ ੈਬ੍ਰਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਾਂ ਦੇ ਬ੍ਡਿੱਗਦੇ ਪਿੱਧਰ ਨੇ  ੀ ਪ ਰ ੇਮਹਾਾਂਦੀਪ ਬ੍ ਿੱਚ ਪਣ-ਬ੍ਰਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰ ਬ੍ਦਿੱਤਾ 
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ਹ,ੈ ਬ੍ਜਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਿਮੁਿੱਖ ਬ੍ ਕਲਪਕ ਸਰੋਤ ਪਿਭਾਬ੍ ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਕ ਰ ਸ ਦੇ  ਹਾਅ ਨ ੰ  ਦਰਾਉਣ 
ਦੇ ਨਾਲ ਘਿੱਟ ਸਪਲਾਈ ਬ੍ ਿੱਚ ਹ।ੈ 

o ਗਰਮੀ ਨੇ ਫਰਾਾਂਸ ਨ ੰ  ਕਈ ਪਿਮਾਣ  ਬ੍ਰਐਕਟਰਾਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਰ ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬ੍ਕਉ ਾਂਬ੍ਕ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਹ ਰਹਤੁ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤ ੇਜਰਮਨੀ, ਰ ਸ ਦੀ ਗੈਸ ਦਾ ਯ ਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ 
ਖਪਤਕਾਰ, ਬ੍ਰਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਰਜਾਏ  ਧਰੇੇ ਕੋਲੇ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਣਾ ਬ੍ਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਈਨ 'ਤੇ 
ਹੇਠਲਾ ਪਿੱਧਰ ਬ੍ਸ਼ਪਮੈਂਟ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਬ੍ਰਹਾ ਹੈ। 

o ਸਬ੍ ਸ ਐਲਪਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ੀ ਬ੍ਜਹੀ ਰਰਫਰਾਰੀ ਅਤ ੇਹੇਠਾਾਂ  ਿੱਲ ਘਿੱਟ ਰਾਰਸ਼ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ ਬ੍ ਿੱਚ 
ਰਾਈਨ ਡੈਲਟਾ ਬ੍ ਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ  ਹਾਅ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰ ਬ੍ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨ ੰ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਲੇ ਅਤੇ ਡੈਮਾਾਂ ਦੀ 
ਪਿਣਾਲੀ ਬ੍ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਬ੍ਗਆ ਬ੍ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਾਂ ਦੀ ਆ ਾਜਾਈ ਨ ੰ  ਧੀਮਾ ਕਰ ਬ੍ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੀਣ ਅਤੇ 
ਖੇਤੀਰਾੜੀ ਲਈ  ਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ਰਸਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਕਾ  ੀ ਸੁਿੱਕ ਬ੍ਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬ੍ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਾਂ ਬ੍ਡਕਾਾਂ ਨ ੰ  
ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਬ੍ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ ਦੇ ਨੀ ੇਂ ਇਲਾਬ੍ਕਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਿੱਤਰੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਰਚਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ। 

6. ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਮਈ ਕਾਰਵਾਈ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਆਰ.ਰੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰ ਾਈ (ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਢਾਾਂਚੇ ਤਬ੍ਹਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਰਜਦਾਤਾ, 

ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਬ੍ ਿੱਤੀ ਸਬ੍ਥਤੀ ਬ੍ ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਰਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਰੰਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
➢ ਤੁਰਤੰ ਸੋਧਮਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ: 

o ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਇਿੱਕ ਅਬ੍ਜਹਾ ਢਾਾਂਚਾ ਹੈ ਬ੍ਜਸ ਦੇ ਤਬ੍ਹਤ ਆਰ.ਰੀ.ਆਈ. ਦਆੁਰਾ ਕਮਜੋਰ ਬ੍ ਿੱਤੀ ਮੈਬ੍ਟਿਕਸ  ਾਲੇ ਰੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ  
ਬ੍ਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿੱਬ੍ਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਆਰ.ਰੀ.ਆਈ. ਨੇ 2002 ਬ੍ ਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਫਰੇਮ ਰਕ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਰੈਂਕਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਸੁ਼ਰ ਆਤੀ-ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤਤੰਰ 
 ਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾੜੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਿੱਟ ਪ ੰਜੀਗਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ 
ਕਮਜੋਰ ਹ ੋਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

o ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੈਂਬ੍ਕਗੰ ਖੇਤਰ ਚ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਬ੍ਮੰਗ ਐਸੇਟਸ (ਐਿੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਮਿੱਬ੍ਸਆ ਨ ੰ  ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 
o ਇਸ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਬ੍ਖਆ 2017 ਬ੍ ਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ ਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ ਲਈ ਰੈਜੋਲ ਸ਼ਨ ਬ੍  ਸਥਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ ਿੱਤੀ ਸਬ੍ਥਰਤਾ ਅਤ ੇ

ਬ੍ ਕਾਸ ਪਬ੍ਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮ ਹ ਅਤ ੇਬ੍ ਿੱਤੀ ਖਤੇਰ ਦੇ ਬ੍ ਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਕਬ੍ਮਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ ਬ੍ਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ। 

o ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗ ਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਨ ੇਸ਼ਕਾਾਂ ਅਤ ੇਜਮ੍ਾਾਂਕਰਤਾ ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਬ੍ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ 
ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਮੁਸੀਰਤ  ਿੱਲ ਜਾ ਬ੍ਰਹਾ ਹੈ। 

o ਬ੍ ਚਾਰ ਇਹ ਹ ੈਬ੍ਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨ ੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬ੍ਹਲਾਾਂ ਸਮਿੱਬ੍ਸਆ ਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
o ਜਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਆਰ.ਰੀ.ਆਈ. ਨ ੰ  ਰੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਪਿਦਰਸ਼ਨ ਸ ਚਕਾਾਂ ਦੀ ਬ੍ਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਰੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ ਿੱਤੀ 

ਬ੍ਸਹਤ ਨ ੰ  ਰਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਬ੍ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
o ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਫਰੇਮ ਰਕ ਰੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਜੋਖਮ ਭਰਪ ਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਟਬ੍ਰਿੱਗਰ ਪੁਆਇੰਟ - ਕੈਪੀਟਲ ਟ  ਬ੍ਰਸਕ 

 ੇਬ੍ਟਡ ਐਸੇਟਸ ਰੇਸੋ਼ (ਸੀਆਰਏਆਰ), ਸੁ਼ਿੱਧ ਐਨਪੀਏ, ਬ੍ਰਟਰਨ ਆਨ ਐਸੇਟਸ (ਆਰਓਏ) ਅਤ ੇਟੀਅਰ 1 ਲੀ ਰੇਜ 
ਅਨੁਪਾਤ ਨ ੰ  ਬ੍ਖਸਕਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ। 

o ਰੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਅਬ੍ਜਹੇ ਟਬ੍ਰਿੱਗਰ ਪਆੁਇੰਟਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੰਰਧੰ ਬ੍ ਿੱਚ ਕੁਝ ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਅਤ ੇਇਖਬ੍ਤਆਰੀ ਕਾਰ ਾਈਆਾਂ ਸੁ਼ਰ  
ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

o ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਫਰੇਮ ਰਕ ਬ੍ਸਰਫ  ਪਾਰਕ ਰੈਂਕਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਕ ਸਬ੍ਹਕਾਰੀ ਰੈਂਕਾਾਂ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਰੈਂਬ੍ਕੰਗ ਬ੍ ਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ 
(ਐਨ.ਰੀ.ਐਫ.ਸੀ.) 'ਤ।ੇ 

o ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਮਾਪ 
▪ ਆਰ.ਰੀ.ਆਈ. ਲਾਭਅੰਸ਼  ੰਡ, ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਬ੍ ਸਥਾਰ ਅਤ ੇਪਿਰਧੰਨ ਮੁਆ ਜੇ 'ਤੇ ਪਾਰੰਦੀਆਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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▪ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਅਬ੍ਤਅੰਤ ਸਬ੍ਥਤੀ ਬ੍ ਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਰੈਂਕ ਏਕੀਕਰਨ, ਪੁਨਰ-ਬ੍ਨਰਮਾਣ ਜਾਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੰਭਾਬ੍ ਤ ਉਮੀਦ ਾਰ ਹੋ ੇਗਾ। 

▪ ਆਰ.ਰੀ.ਆਈ. ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਰੈਂਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬ੍ਰਨਾਾਂ ਰੇਬ੍ਟੰਗ  ਾਲੇ ਕਰਜਦਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਿੱਚ ਜੋਖਮ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਜੇ 'ਤੇ 
ਪਾਰੰਦੀਆਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਾਰੰਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। 

▪ ਆਰ.ਰੀ.ਆਈ. ਇੰਟਰਰੈਂਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤ ੇਰੈਂਕ' ਤੇ ਪਾਰੰਦੀਆਾਂ  ੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
▪ ਰੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ   ੀ ਕਾਰੋਰਾਰ ਦੀਆਾਂ ਨ ੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਬ੍ਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਬ੍ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

7. ਸਚਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਇੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਫਿੀਡਮ ਫਾਊ ਾਂਡੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਬ੍ਮਲੀਆਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਿਤੀਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਾਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਬ੍ਕ ਬ੍ਦਿੱਲੀ ਪੁਬ੍ਲਸ 

ਆਪਣੇ ਬ੍ਚਹਰ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਿਣਾਲੀ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 80% ਤੋਂ  ਿੱਧ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੈਚਾਾਂ ਨ ੰ  
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮੰਨਦੀ ਹ।ੈ 

➢ ਸਚਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ: 
o ਬ੍ਚਹਰ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਇਿੱਕ ਐਲਗੋਬ੍ਰਦਮ-ਆਧਾਬ੍ਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਕਸੇ ਬ੍ ਅਕਤੀ ਦੇ ਬ੍ਚਹਰ ੇਦੀਆਾਂ ਬ੍ ਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਾਾਂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਮੈਬ੍ਪੰਗ ਕਰਕੇ ਬ੍ਚਹਰ ੇਦਾ ਇਿੱਕ ਬ੍ਡਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਾ ਰਣਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਜਸ ਨ ੰ  ਇਹ ਬ੍ਫਰ ਉਸ ਡੇਟਾਰੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ 
ਖਾਾਂਦਾ ਹ ੈਬ੍ਜਸ ਤਿੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। 

o ਇਸ ਨ ੰ  ਦੋ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ  ਰਬ੍ਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਬ੍ਹਲਾ, ਪਛਾਣ ਦੀ 1:1 ਤਸਦੀਕ ਬ੍ਜਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ਚਹਰ ੇਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਨ ੰ  ਪਿਮਾਬ੍ਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾਰੇਸ 'ਤੇ ਬ੍ ਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 1:1 ਤਸਦੀਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਫੋਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

o ਹਾਲਾਾਂਬ੍ਕ, ਇਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਬ੍ਕਸੇ  ੀ ਲਾਭ ਜਾਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
o ਦ ਜਾ, ਪਛਾਣ ਦੀ 1:n ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਜਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ਚਹਰ ੇਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਿੱਕ ਫਟੋੋ ਜਾਾਂ  ੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਬ੍ਫਰ ਫੋਟੋਗਰਾਫ ਜਾਾਂ  ੀਡੀਓ ਬ੍ ਚਲੇ ਬ੍ ਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰੇ ਡੇਟਾਰੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨ ੰ ਨ 
ਲਾਗ  ਕਰਨ  ਾਲੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਬ੍ਜ ੇਂ ਬ੍ਕ ਬ੍ਦਿੱਲੀ ਪੁਬ੍ਲਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1:n ਪਛਾਣ ਲਈ ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ. ਖਰੀਦਦੀਆਾਂ 
ਹਨ। 

o 1:n ਪਛਾਣ ਲਈ, ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ. ਸ਼ਿੱਕੀ ਬ੍ ਅਕਤੀ, ਬ੍ਜਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਾਂ ਦੇ 
ਉਪਲਰਧ ਡੈਟਾਰੇਸ ਬ੍ ਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਸੰਭਾ ਨਾ ਜਾਾਂ ਮੇਲ ਸਕੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

o ਸੰਭਾਬ੍ ਤ ਮੈਚਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ ਚੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬ੍ਤਆਰ ਕੀਤੀ  ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਕ ਉਹ ਸਰੰਬ੍ਧਤ ਮੈਚ 
ਸਕੋਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦ ੇਹੋਣ। 

o ਹਾਲਾਾਂਬ੍ਕ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਬ੍ ਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ. ਦਆੁਰਾ ਬ੍ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਮੈਚਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬ੍ ਿੱਚੋਂ 
ਫਾਈਨਲ ਸੰਭਾਬ੍ ਤ ਮੈਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

8. ਅਮਰੀਕਾ, ਸਬਿਟੇਨ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਸਵੁੱਚ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਲਾਗ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਪੋਲੀਓ, ਇਿੱਕ ਘਾਤਕ ਬ੍ਰਮਾਰੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਾਂ ਰਿੱਬ੍ਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਬ੍ਸ਼ਕਾਰ ਰਣਾਉ ਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੰਡਨ, 

ਬ੍ਨਊਯਾਰਕ ਅਤ ੇਯੇਰ ਸ਼ਲਮ ਬ੍ ਿੱਚ ਦਹਾਬ੍ਕਆਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਪਬ੍ਹਲੀ  ਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਜਸ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਬ੍ਹੰਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਹਲੁਾਰਾ 
ਬ੍ਮਲ ਬ੍ਰਹਾ ਹ।ੈ 

➢ ਵੇਰਵਾ: 
o ਪੋਲੀਓ ਨੇ 20 ੀ ਾਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਬ੍ਹਲੇ ਅਿੱਧ ਲਈ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਬ੍ਪਆਾਂ ਨ ੰ  ਡਰਾਇਆ। ਮੁਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਉਮਰ ਦੇ ਰਿੱਬ੍ਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਬ੍ ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਰਬ੍ਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਖੁਾਰ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਾਂ 
ਸਮੇਤ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ  ੀ ਰਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 200 ਲਾਗਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਦਾ ਬ੍ਸਿੱਟਾ ਨਾ-ਰਦਲਣਯੋਗ ਅਧਰੰਗ ਦੇ 
ਰ ਪ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹਨਾਾਂ ਮਰੀਜਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ, 10% ਤਿੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 
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o ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਕਉ ਾਂਬ੍ਕ 1950ਬ੍ ਆਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਇਿੱਕ  ੈਕਸੀਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪੋਲੀਓ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 
ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਗ ਹੈ। ਬ੍ ਸ਼  ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ, ਬ੍ਰਮਾਰੀ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਰ ਪ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹ ੋਬ੍ਗਆ ਹੈ। 

o ਅਫਗਾਬ੍ਨਸਤਾਨ ਅਤ ੇਪਾਬ੍ਕਸਤਾਨ ਹਣੁ ਇਿੱਕ-ੋਇਿੱਕ ਅਬ੍ਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਬ੍ਜਿੱਥੇ ਰਹਤੁ ਬ੍ਜਆਦਾ ਛ ਤ ਦੀ ਬ੍ਰਮਾਰੀ, ਜੋ ਮੁਿੱਖ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਮਲ-ਮ ਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬ੍ ਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਰਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ, ਮਲਾ ੀ ਅਤ ੇ
ਮੋਜਾਮਰੀਕ ਬ੍ ਿੱਚ  ੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਅਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਪਬ੍ਹਲੀ  ਾਰ 
ਹਨ। 

o ਪੋਲੀਓ  ਾਇਰਸ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਮੁਿੱਖ ਬ੍ਕਸਮਾਾਂ ਹਨ। ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਜੰਗਲੀ-ਬ੍ਕਸਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਬ੍ਜਹੇ ਦਰੁਲਿੱਭ ਮਾਮਲੇ 
 ੀ ਹਨ ਬ੍ਜੰਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ   ੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਪੋਲੀਓ  ਜੋਂ ਜਾਬ੍ਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਇਹ ਰਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ਅਤ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬ੍ਨਊਯਾਰਕ ਬ੍ ਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬ੍ ਿੱਚ ਪਾਇਆ 
ਬ੍ਗਆ ਇਹ ਦ ਜਾ ਰ ਪ ਹੈ, ਬ੍ਜਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਬ੍ ਿੱਚ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਯੇਰ ਸ਼ਲਮ, ਇਜਰਾਈਲ ਬ੍ ਿੱਚ  ੀ ਜੈਨੇਬ੍ਟਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾ੍ਾਂ ਦਾ  ਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਬ੍ਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਬ੍ ਬ੍ਗਆਨੀ ਇਸ 
ਬ੍ਲੰਕ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

o ਇਹ ਇਿੱਕ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ  ੈਕਸੀਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਜਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਲਾਈ   ਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿੱਬ੍ਚਆਾਂ 
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਅਦ, ਉਹ ਕੁਝ ਹਫਬ੍ਤਆਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਲ ਬ੍ ਿੱਚ  ਾਇਰਸ ਸੁਿੱਟ ਬ੍ਦੰਦੇ ਹਨ। ਘਿੱਟ ਟੀਕਾਕਰਨ 
 ਾਲੇ ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ, ਇਹ ਬ੍ਫਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੰਸਕਰਣ ਬ੍ ਿੱਚ ਰਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

o ਹਾਲਾਾਂਬ੍ਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਹਣੁ ਇਸ ਲਾਈ  ਟੀਕ ੇਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦ ਸਰੇ 
ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਕੋਪ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ - ਜੋ ਬ੍ ਸ਼ ਬ੍ ਆਪੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਆਬ੍ਗਆ ਬ੍ਦੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਕੋਬ੍ ਡ -19 ਤੋਂ ਰਾਅਦ ਦਰੁਾਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੁ਼ਰ  ਕਰ ਬ੍ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

➢ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲੀਓ ਖਾਤਮਾ ਪਸਹਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ: 
o ਗਲੋਰਲ ਪੋਲੀਓ ਖਾਤਮਾ ਪਬ੍ਹਲ 1988 ਬ੍ ਿੱਚ ਰਣਾਈ ਗਈ ਇਿੱਕ ਪਬ੍ਹਲ ਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ ਸ਼  ਬ੍ਸਹਤ ਅਸੈਂਰਲੀ ਨੇ 

ਪੋਲੀਓਮਾਈਬ੍ਲਬ੍ਟਸ ਬ੍ਰਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬ੍ਲਆ ਸੀ। 
o ਬ੍ ਸ਼  ਬ੍ਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਬ੍ ਿੱਚ, ਇਹ ਇਬ੍ਤਹਾਸ ਬ੍ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਬ੍ਸਹਤ 

ਪਬ੍ਹਲਕਦਮੀ ਹੈ। 
o ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹਰ ਜੋਖਮ  ਾਲੇ ਰਿੱਚੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬ੍ਟਕੀ ਹੋਈ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਬ੍ਕ ਬ੍ਰਮਾਰੀ 

ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ ਰਚਦਾ, ਅਤ ੇਆਖਰਕਾਰ ਬ੍ਰਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 
o ਇਸ ਪਸਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁ-ਸਹਤਧਾਰਕ ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ: 

▪ ਡਰਲਯ .ਐਿੱਚ.ਓ. (ਬ੍ ਸ਼  ਬ੍ਸਹਤ ਸੰਗਠਨ), ਜੋ ਯੋਜਨਾਰੰਦੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਬ੍ਦਸ਼ਾ, ਬ੍ਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਪਿਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ 
ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬ੍ਜੰਮੇ ਾਰ ਹਨ। 

▪ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਬ੍ਜਸਦੀਆਾਂ ਬ੍ਜੰਮੇ ਾਰੀਆਾਂ ਬ੍ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਫੰਡ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨਾ,  ਕਾਲਤ, ਅਤੇ ਸ ੈਸੇ ੀ 
ਭਰਤੀ।  

▪ ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ., ਜੋ ਬ੍ਕ ਡਰਬ੍ਲਊ.ਐਿੱਚ.ਓ. ਅਤ ੇਯ ਨੀਸੈਫ ਬ੍ ਿੱਚ ਬ੍ ਬ੍ਗਆਨੀਆਾਂ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਬ੍ਸਹਤ ਮਾਹਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਤਾਇਨਾਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ਜੰਮੇ ਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

▪ ਯ ਨੀਸੈਫ ਟੀਕ ੇਦੀ  ੰਡ ਅਤ ੇਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਚਾਰ ਅਤ ੇਜਾਗਰ ਕਤਾ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਬ੍ ਕਸਤ ਕਰਨ ਬ੍ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। 

▪ ਗੇਟਸ ਫਾਉ ਾਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੰਡਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ  ਿੱਡਾ ਬ੍ਹਿੱਸਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

9. ਤੁੱਥ 
➢ ਜਸਸਟਸ ਉਦ ੈਉਮੇਸ਼ ਲਸਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 49 ੇਂ ਚੀਫ ਜਸਬ੍ਟਸ ਹੋਣਗ।ੇ ਉਹ ਜਸਬ੍ਟਸ ਐਸ.ਐਮ. ਸੀਕਰੀ ਤੋਂ ਰਾਅਦ ਦ ਜੇ 

ਬ੍ ਅਕਤੀ ਹੋਣਗ ੇਬ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਬ੍ਟਸ ਬ੍ਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
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➢ ਜਸਸਟਸ ਕਮਲ ਨਰਾਇਣ ਸਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਬ੍ਟਸ  ਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ 
ਕਾਰਜਕਾਲ ਬ੍ਸਰਫ 17 ਬ੍ਦਨਾਾਂ ਦਾ ਸੀ (25 ਨ ਰੰਰ 1991 ਤੋਂ 12 ਦਸੰਰਰ 1991)। 

➢ 15ਵਾਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੁੱਪ ਯ .ਏ.ਈ. ਬ੍ ਿੱਚ ਹੋ ਬ੍ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ ਰਨਾਮੈਂਟ, ਜੋ ਪਬ੍ਹਲੀ  ਾਰ 1983 ਬ੍ ਿੱਚ ਖੇਬ੍ਡਆ ਬ੍ਗਆ ਸੀ, ਬ੍ ਿੱਚ 
ਆਉਣ  ਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬ੍ ਿੱਚ ਛੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਬ੍ ਚ ਪੰਜ ਬ੍ਸਿੱਧੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਭਾਰਤ, ਪਾਬ੍ਕਸਤਾਨ, ਸ਼ਿੀਲੰਕਾ, 
ਅਫਗਾਬ੍ਨਸਤਾਨ ਅਤ ੇਰੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ, ਕੁ ੈਤ, ਬ੍ਸੰਗਾਪੁਰ ਅਤ ੇਯ .ਏ.ਈ. ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਬ੍ ਚ ਇਕ-ਦ ਜੇ 
ਬ੍ ਰੁਿੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਤ  ਟੀਮ ਮੁਿੱਖ ਟ ਰਨਾਮੈਂਟ ਬ੍ ਚ ਛੇ ਾਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। 

 

 


