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

23 ਅਗਸਤ 2022 
 

1. ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਾਂ 
➢ ਖਬਰਾਾਂ: ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਵ ਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2030 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਜਲ ਾਯੂ ਟੀਵਚਆ ਂਨੰੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ 

ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੈ ਪਰ ਨ ੰਬਰ ਵ ਿੱਚ ਵਮਸਰ ਵ ਿੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਅਗ੍ਲੇ ਜਲ ਾਯੂ ਪਵਰ ਰਤਨ 
ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਨਾਲ ਟੀਵਚਆ ਂਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਨੀਤੀ 
ਮਾਹਰ  ਿੱਡੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤ ੇਵ ਕਾਸ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕ਼ੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਟੀਚੇ  ਧੇਰ ੇਅਵਭਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਸਨ। 

➢ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਨਰਧਾਸਰਤ ਯਗੋਦਾਨ ਕੀ ਹਨ: 
o ਰਾਸਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਯੋਗ੍ਦਾਨ (ਐਿੱਨ.ਡੀ.ਸੀ.) ਪੈਵਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤ ੇਇਨ੍ਾਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਟੀਵਚਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ 

ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱਚ ਹਨ। 
o ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਹਰੇਕ ਦੇਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਰਾਸਟਰੀ ਵਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਜਲ ਾਯੂ ਪਵਰ ਰਤਨ ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਹਣੋ 

ਦੀਆਂ ਕੋਵਸਸਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ। 
o ਪੈਵਰਸ ਸਮਝੌਤਾ (ਆਰਟੀਕਲ 4, ਪੈਰ੍ਾ 2) ਹਰੇਕ ਵਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

ਯੋਗ੍ਦਾਨਾਂ (ਐਿੱਨ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰੇ, ਸੰਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤ ੇਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖੇ ਵਜੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ। 

o ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਵਜਹੇ ਯੋਗ੍ਦਾਨਾ ਂਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ੀ 
ਕਰਨਗ੍ੀਆਂ। 

o ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ ਸਕਿੱਤਰੇਤ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
o ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਭਲਾਸਾ ਨੰੂ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਵਰਸ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਵ  ਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਐਿੱਨ.ਡੀ.ਸੀ. 

ਵਪਛਲੇ ਐਿੱਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਵ ਿੱਚ ਪਰਗ੍ਤੀ ਦੀ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਨਗੇ੍ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿੱਚੀਆਂ ਸੰਭ  
ਅਕਾਂਵਖਆ ਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ। 

➢ ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਵਰੁੱਧ ਨਵੀਨਤਮ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਾਂ: 
o 2030 ਲਈ ਨ ਾਂ  ਾਅਦਾ ਪਰਤੀ ਯੂਵਨਟ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਨਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵ ਿੱਚ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਹ਼ੁਣ 

2005 ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਤੋਂ 45% ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਹਲਾ ਂਟੀਚਾ 33-35% ਸੀ। 
o ਦਸੂਰਾ ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. 2030 ਤਿੱਕ ਗ੍ੈਰ-ਜੈਵ ਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 50% ਪਰੂਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ 40% ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾ ਰ ਸਾਮਲ ਨਹੀ ਂਸੀ, ਜੋ ਨ ੇਂ ਟੀਚੇ 
ਨੰੂ  ਧੇਰ ੇਅਵਭਲਾਸੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਅਿੱਠ ਸਾਲਾ ਂਵ ਿੱਚ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਵਤੰਨ 
ਗ਼੍ੁਣਾ ਗ੍ੈਰ-ਜੈਵ ਕ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੇਗ੍ੀ, ਜੋ ਵਕ ਇਵਤਹਾਸਕ ਗ੍ਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹ਼ੁਤ ਤਜੇ਼ ਹੈ। 
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o ਇਕ ਹੋਰ  ਾਅਦਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ 2030 ਤਿੱਕ 500 ਗ੍ੀਗ੍ਾ ਾਟ ਦੀ ਨਵ ਆਉਣਯੋਗ੍ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਪੂ 
ਵ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਭਾਰਤ ਦੀ  ਧਦੀ 
ਊਰਜਾ ਮੰਗ੍ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਾ ਰ 'ਤ ੇਵਨਰੰਤਰ ਵਨਰਭਰਤਾ। ਭਾਰਤ ਪਵਹਲਾ ਂਹੀ 2022 ਵ ਿੱਚ 175 
ਗ੍ੀਗ੍ਾ ਾਟ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁੰਝਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਮ਼ੁਿੱਖ ਕਾਰਨ ਵਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂ
ਵ ਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਅਤ ੇਹ ਾ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਦੇਸ ਦੀ ਅਖ਼ੁਿੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱਥਾ 114 ਗ੍ੀਗ੍ਾ ਾਟ ਸੀ। 

 

 
o ਭਾਰਤ ਦੇ 2015 ਦੇ ਐਿੱਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ 2030 ਤਿੱਕ ਕਾਰਬਨ ਵਸੰਕ ਵ ਿੱਚ 2.5-3 ਵਬਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ  ਾਧ ੇਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019 ਵ ਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀ ਂ
ਹੋਇਆ ਹ।ੈ  

2. ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸਟ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸਲਮਸਟਡ 
➢ ਖਬਰਾਾਂ: ਨੈਸਨਲ ਐਸੇਟ ਰੀਕਸੰਟਰਕਸਨ ਕੰਪਨੀ ਵਲਮਵਟਡ (ਐਨ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦਾ ਮ਼ੁਿੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 1.7 ਕਰੋੜ ਰ਼ੁਪਏ 

ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕ਼ੁਿੱਲ ਵਮਹਨਤਾਨਾ ਕਮਾਏਗ੍ਾ, ਜੋ ਵਕ ਕ਼ੁਝ  ਿੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮ਼ੁਿੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆ ਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਰਬਧੰਨ ਕਰੇਗ੍ਾ। 

➢ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸਟ ਰੀਕੰਸਟਰਕੱਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸਲਮਸਟਡ ਬਾਰੇ: 
o ਨਾਰਕਲ ਨੰੂ ਕਪੰਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰ  ਬੈਂਕ ਨੰੂ ਸੰਪਤੀ ਪ਼ੁਨਰ 

ਵਨਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ (ਏ.ਆਰ.ਸੀ.)  ਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
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o ਬੈਂਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਐਨ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਤਣਾਅ  ਾਲੀਆ ਂਸੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਕਜ਼ੁਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ। 

o ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਐਨ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ. ਵ ਿੱਚ 51% ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਗ੍।ੇ 
➢ ਭਾਰਤ ਡੈਬਟ ਰਜੈੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸਲਮਸਟਡ (ਆਈ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ.) ਬਾਰੇ: 

o ਆਈ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ. ਇਿੱਕ ਸੇ ਾ ਕੰਪਨੀ/ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਰਬਧੰਨ ਕਰੇਗ੍ੀ ਅਤ ੇਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੇਸੇ ਰਾ ਂ
ਅਤ ੇਪਵਰ ਰਤਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰੇਗ੍ੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.) ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਐਫਆਈਜ਼ ਦੀ  ਿੱਧ 
ਤੋਂ  ਿੱਧ 49% ਵਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗੇ੍ੀ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਵਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਨਿੱ ਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਣਦਾਤਾ ਾਂ ਕਲੋ ਹੋ ੇਗ੍ੀ। 

➢ ਲੋੜ: 
o ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਆਰ.ਸੀ ਤਣਾਅ  ਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆ ਂਦੇ ਹਿੱਲ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਮ਼ੁਿੱਲ  ਾਲੇ ਕਰਵਜ਼ਆ ਂ

ਲਈ। ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਲਬਧ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸਨ ਤੰਤਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਪ਼ੁਰਾਣ ੇਐਿੱਨ.ਪੀ.ਏ. 
ਦੇ  ਿੱਡੇ ਸਟਾਕ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ,  ਾਧ ੂਵ ਕਲਪਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵ ਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗ੍ਏ 
ਐਨ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ.-ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। 

o ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸਨ ਤਤੰਰ ਜੋ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ੍ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 
ਬੈਕਸਟਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬਫਰਾਂ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

o ਇਸ ਲਈ 30,600 ਕਰੋੜ ਰ਼ੁਪਏ ਤਿੱਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਾਰੰਟੀ ਐਿੱਨ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਿੱਲ.  ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰਿੱਵਖਆ 
ਰਸੀਦਾਂ (ਐਸ.ਆਰ.) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗ੍ੀ। 

o ਇਹ ਗ੍ਾਰੰਟੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ  ਧੈ ਹੋ ੇਗ੍ੀ। 
o ਗ੍ਰੰਟੀ ਨੰੂ ਬ਼ੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਮਸਾਲੀ ਸਰਤ ਹਿੱਲ ਜਾਂ ਤਰਲਤਾ ਹੋ ੇਗ੍ੀ। 
o ਗ੍ਰੰਟੀ ਐਸ.ਆਰ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਮ਼ੁਿੱਲ ਅਤ ੇਅਸਲ ਅਵਹਸਾਸ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰੇਗ੍ੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਗ੍ਾਰੰਟੀ ਐਸ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੰੂ  ੀ  ਧਾਏਗ੍ੀ ਵਕਉਵਂਕ ਅਵਜਹੇ ਐਸ.ਆਰ.  ਪਾਰਯੋਗ੍ ਹ਼ੁੰਦੇ ਹਨ। 
o ਐਨ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ. ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਨੰੂ ਪੇਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗ੍ੀ। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ 

ਪੇਸਕਸ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਈ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੰੂ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤ ੇਮ਼ੁਿੱਲ  ਾਧ ੇਲਈ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਗ੍ਾ।  

3. ਨਾਸਵਕਾਾਂ ਲਈ ਸਸਖਲਾਈ, ਸਰਟੀਸਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਸਮਆਰਾਾਂ 
ਬਾਰ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 

➢ ਖਬਰਾਾਂ: ਦੋ ਾ ਂਦੇਸਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਸਮ਼ੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਾਜਾਈ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਈਰਾਨ ਨੇ 
ਸੋਮ ਾਰ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਕਨ ੈਨਸਨ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਉਪਬਧੰਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਦੋ ਾ ਂਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮ਼ੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਯਾਤਰਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਯੋਗ੍ਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 
ਕੀਤੇ। ਸਮ਼ੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ, ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤ ੇ ਾਚ ਕੀਵਪੰਗ੍, 1978। 

➢ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ: 
o ਨਾਵ ਕਾਂ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ, ਸਰਟੀਵਫਕੇਸਨ ਅਤ ੇ ਾਚਕੀਵਪੰਗ੍ ਦੇ ਵਮਆਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਕਨ ੈਨਸਨ 

(ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਡਬਵਲਊ.), 1978 ਨੇ ਸਮ਼ੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇ ਿੱਡੀਆਂ ਯਾਟਾਂ 'ਤ ੇਮਾਸਟਰਾ,ਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਯੋਗ੍ਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

o ਐਿੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਡਬਵਲਊ. ਨੰੂ 1978 ਵ ਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵ ਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਮ਼ੁੰਦਰੀ ਸੰਗ੍ਠਨ (IMO) ਵ ਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਅਪਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਤ ੇ1984 ਵ ਿੱਚ ਲਾਗੂ੍ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ। 

o ਕਨ ੈਨਸਨ ਵ ਿੱਚ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਸੋਧ 1995 ਵ ਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ ੇ2010 1 ਜਨ ਰੀ 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ੍ ਹਈੋ ਸੀ। 
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o 1978 ਦੀ ਐਿੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਡਬਵਲਊ. ਕਨ ੈਨਸਨ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮ਼ੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ, ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ 
ਅਤ ੇਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਲਈ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਬ਼ੁਵਨਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਪਵਹਲੀ ਕਨ ੈਨਸਨ ਸੀ। 

o ਪਵਹਲਾਂ ਵਸਖਲਾਈ, ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤ ੇਅਫਸਰਾਂ ਅਤ ੇਰੇਵਟੰਗ੍ਾ ਂਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਦੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਵਮਆਰ ਵ ਅਕਤੀਗ੍ਤ 
ਸਰਕਾਰਾ ਂਦ਼ੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਜੇੂ ਦੇਸਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਵਭਆਸਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ। 

o ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਵਮਆਰ ਅਤ ੇਪਰਵਕਵਰਆ ਾ ਂਵ ਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਹ਼ੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਵਕ ਵਸਵਪੰਗ੍ ਸ਼ੁਭਾਅ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਹੈ। 

o ਕਨ ੈਨਸਨ ਵ ਿੱਚ ਸਮ਼ੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ, ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤ ੇ ਾਚਕੀਵਪੰਗ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 
ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹ ੈਵਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੇਸ  ਚਨਬਿੱਧ ਹਨ। 

 


