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

24 ਅਗਸਤ 2022 
 

1. ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਉਤੱੇ ਓਪਨ ਆਫਰ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮ਼ੀਰ ਵਿਅਕਤ਼ੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮ਼ੀਡ਼ੀਆ ਅਤ ੇਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ 

ਨਾਟਕ ਲਈ ਗੰਭ਼ੀਰ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕਉਵਂਕ ਉਨਾ੍ ਂਦ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨ਼ੀਆ ਂਨੇ ਪਰਸਾਰਕ ਐਨ.ਡ਼ੀ.ਟ਼ੀ.ਿ਼ੀ. ਵਲਮਵਟਡ ਵਿਿੱਚ 
29% ਵ ਿੱਸੇਦਾਰ਼ੀ  ਾਸਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਅਤ ੇਕਾਨ ੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਿਾਧ  26% ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖੁਿੱਲ਼੍ੀ ਪੇਸਕਸ 
ਸੁਰ  ਕ਼ੀਤ਼ੀ। 

➢ ਗਰਸਿਣ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ: 
o ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਕਉਵਰਟ਼ੀਜ਼ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਿੱਕ ਇਕਾਈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨ਼ੀ ਵਿਿੱਚ 25% 

ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਇਕੁਇਟ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ਼ੀ  ੈ, ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਸੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਿਾਧ  26% ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖੁਿੱਲ਼੍ੀ ਪੇਸਕਸ 
ਸੁਰ  ਕਰਨ਼ੀ ਚਾ ਼ੀਦ਼ੀ  ੈ। 

2. ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਸਨਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਬੁਵਨਆਦ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਵਨਿਸੇ ਟਰਿੱਸਟਾਂ (ਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ.) ਰਾ ਼ੀ ਂਇਕਿੱਠਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪਰਚ ਨ 

ਵਨਿੇਸਕਾਂ ਲਈ 10 ਲਿੱਖ ਰਪੁਏ ਦ਼ੀ ਵਨਿੇਸ ਸ਼ੀਮਾ  ੋਿੇਗ਼ੀ। 
➢ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਸਨਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟਾਾਂ ਬਾਰੇ: 

o ਇਿੱਕ ਬੁਵਨਆਦ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਵਨਿੇਸ ਟਰਿੱਸਟ (ਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ.) ਇਿੱਕ ਵਮਊਚਲ ਫੰਡ ਦ਼ੀ ਤਰ੍ਾ ਂ ੁੰਦਾ  ੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਬੁਵਨਆਦ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤ਼ੀਗਤ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਨਿੇਸਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਵਜ ਾ ਵ ਿੱਸਾ ਵਰਟਰਨ ਦੇ 
ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ਼੍੍ੀ ਵਜ ਼ੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਸਿੱਧੇ ਵਨਿੇਸ ਨ ੰ  ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਦਂਾ  ੈ। 

o ਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ. (InvIts) ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਮਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਰ਼ੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਿੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰਿੱਸਟਾਂ 
(ਆਰ.ਈ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.) ਦ਼ੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦੇ  ਨ। ਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ ਨ ੰ  ਬੁਵਨਆਦ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸੇਸ 
 ਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਆਰ.ਈ.ਆਈ.ਟ਼ੀ. ਦੇ ਸੋਧੇ  ਏੋ ਸੰਸਕਰਣ ਿਜੋਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ  ੈ।  

o ਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਿੱਚ ਵਮਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਿਰਗ ੇ ੁੰਦੇ  ਨ। ਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਟਰਿੱਸਟ 
ਿਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ ਅਤ ੇਸੇਬ਼ੀ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ। 

o ਇੱਕ ਆਈ.ਐਨ.ਵੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਸੱ ਸਵੱਚ ਚਾਰ ਤਤੱ ਿੁੂੰਦ ੇਿਨ: 
▪ ਟਰਿੱਸਟ਼ੀ, 
▪ ਪਰਯੋਜਨਕਾਰ (Sponsor), 
▪ ਵਨਿੇਸ ਮੈਨੇਜਰ (Investment Manager) ਅਤ ੇ
▪ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ । 
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o ਟਰਿੱਸਟ਼ੀ, ਜੋ ਵਕ ਇਿੱਕ ਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ ਦ਼ੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ  ੈ, ਨ ੰ  ਸੇਬ਼ੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਮਾਵਣਤ 
ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ ਅਤ ੇਉ  ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਸਵ ਯੋਗ਼ੀ ਨ ਼ੀ ਂ ੋ ਸਕਦਾ  ੈ। 

o 'ਸਪਾਂਸਰ' ਉ  ਲੋਕ  ੁੰਦੇ  ਨ ਜੋ 100 ਕਰੋੜ੍ ਰਪੁਏ ਦ਼ੀ ਪ ਜੰ਼ੀ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਰਚਾਰ 
ਅਤ ੇ ਿਾਲਾ ਵਦੰਦੇ  ਨ, ਜੋ ਇਨਵਿਟ (ਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ) ਨ ੰ  ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦਾ  ੈ ਅਤ ੇਸੇਬ਼ੀ ਨ ੰ  ਵਦਿੱਤ਼ੀ ਗਈ 
ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਤ ੇਪ਼ੀ.ਪ਼ੀ.ਪ਼ੀ. ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ, ਬੇਸ ਵਡਿੈਲਪਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਨਾਮਜ਼ਦ ਕ਼ੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ  ।ੈ 

o ਪਰਮੋਟਰਾ/ਂਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨ ੰ , ਸਾਂਝੇ ਤਰੌ 'ਤੇ, ਇਨਵਿਟ ਵਿਿੱਚ ਵਤਨੰ ਸਾਲਾ ਂ(ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ) ਲਈ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 25 ਪਰਤ਼ੀਸਤ ਰਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ 
 ,ੈ ਉਨ੍ਾਂ ਸਵਥਤ਼ੀਆ ਂਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਵਜਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਪਰਸਾਸਕ਼ੀ ਲੋੜ੍ ਜਾਂ ਵਰਆਇਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਉਦੇਸ 
ਿਾ ਨ ਵਿਿੱਚ ਕੁਝ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਪਰਤ਼ੀਸਤ ਰਿੱਖਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ੍  ੁੰਦ਼ੀ  ੈ। 

o ਇ ਨਾਂ ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿਿੱਚ, ਪਰਾਇਮਰ਼ੀ ਸਪੈਸਲ ਪਰਪਜ਼ ਿ ਼ੀਕਲ ਅਤ ੇਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ ਵਿਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਦ਼ੀ 
 ੋਲਵਡੰਗ ਦਾ ਕੁਿੱਲ ਮੁਿੱਲ ਇਸ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ ਦ਼ੀਆਂ ਇਕਾਈਆ ਂਦੇ ਮੁਿੱਲ ਦੇ 25% 
ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨ ਼ੀ ਂ ੋਣਾ ਚਾ ਼ੀਦਾ  ।ੈ 

o ਇਨਿੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਇਿੱਕ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸ਼ੀਵਮਤ ਦੇਣਦਾਰ਼ੀ ਭਾਈਿਾਲ਼ੀ (LLP) ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ  ੈ ਜੋ 
ਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ ਦ਼ੀਆਂ ਸੰਪਤ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਵਨਿੇਸਾ ਂਦ਼ੀ ਵਨਗਰਾਨ਼ੀ ਕਰਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਨ.ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਐਿੱਸ 
ਦ਼ੀਆਂ ਗਤ਼ੀਵਿਧ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀ ਗਰੰਟ਼ੀ ਵਦੰਦਾ  ੈ। 

o ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਭਾਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤ਼ੀ ਤੋਂ  ੈ, ਜੋ ਵਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ  ੈ ਅਤ ੇਵਜਸ ਦਾ ਕਰਤਿੱਿ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਪ਼ੀ.ਪ਼ੀ.ਪ਼ੀ. ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ  ੁੰਦਾ  ੈ। 

o ਇ  ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ  ੈ ਵਕ ਸੰਸਥਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ  ੋਰ ਸਬਵੰਧਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਡਮਾਰਕ 
ਨ ੰ  ਅਵਜ ੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ਼ੀ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ  ੈ। 

3. ਯ .ਪੀ.ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਯ .ਪ਼ੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸਵਤਰਤ ਗਰਾਫ਼। 
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➢ ਯ ਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੂੰਟਰਫੇਸ (ਯ .ਪੀ.ਆਈ.) ਬਾਰ:ੇ 

o ਯ ਨ਼ੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯ .ਪ਼ੀ.ਆਈ.) ਇਿੱਕ ਤਤਕਾਲ ਰ਼ੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਣਾਲ਼ੀ  ੈ ਜੋ ਨੈਸਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ 
ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਆਿ੍ ਇੰਡ਼ੀਆ (ਐਨ.ਪ਼ੀ.ਸ਼ੀ.ਆਈ.) ਦਆੁਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ  ੈ। 

o ਇੰਟਰਫੇਸ ਇੰਟਰ-ਬੈਂਕ ਪ਼ੀਅਰ-ਟ -ਪ਼ੀਅਰ (P2P) ਅਤੇ ਵਿਅਕਤ਼ੀ-ਤੋਂ-ਿਪਾਰ਼ੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਸ  ਲਤ ਵਦੰਦਾ  ੈ। 
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o ਯ .ਪ਼ੀ.ਆਈ. ਇਿੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸਨ ਪਰੋਗਰਾਵਮੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਏ.ਪ਼ੀ.ਆਈ.)  ੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਿਾ 
(ਆਈ.ਐਮ.ਪ਼ੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਵਸਖਰ 'ਤੇ ਚਿੱਲਦਾ  ੈ। 

o ਇ  ਭਾਰਤ਼ੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬ਼ੀ.ਆਈ.) ਦਆੁਰਾ ਵਨਯਵੰਤਰਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ ਅਤ ੇਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੋ ਬੈਂਕ 
ਖਾਵਤਆ ਂਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ  ।ੈ 

o ਫਰਿਰ਼ੀ 2022 ਤਿੱਕ, ਯ .ਪ਼ੀ.ਆਈ. 'ਤੇ 304 ਬੈਂਕ ਉਪਲਬਧ  ਨ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਦ਼ੀ ਮਾਵਸਕ ਮਾਤਰਾ 4.52 ਵਬਲ਼ੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
  ੈਅਤ ੇਇਸਦਾ ਮੁਿੱਲ ₹8.26 ਲਿੱਖ ਕਰੋੜ੍ (US$100 ਵਬਲ਼ੀਅਨ)  ੈ। 

o ਯ .ਪ਼ੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨਿੰਬਰ 2021 ਤਿੱਕ 68 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਗਿਾ ਼ੀ ਵਦਿੱਤ਼ੀ। ਮੋਬਾਈਲ-ਓਨਲ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਨੇ 
2016 ਤੋਂ ਸੁਰ   ੋਣ ਿਾਲੇ 67 ਮ ਼ੀਵਨਆ ਂਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਿੱਲ ₹34.95 ਲਿੱਖ ਕਰੋੜ੍ ਰਪੁਏ (440 ਵਬਲ਼ੀਅਨ 
ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। 

4. ਸੂੰਸਵਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਸੁਪਰ਼ੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਿਾਰ ਨ ੰ  ਊਧਿ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮ ਾਰਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰ਼ੀ ਏਕਨਾਥ ਵਸੰਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 'ਅਸਲ਼ੀ' 

ਵਸਿ ਸੈਨਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ  ੋਈ ਲੜ੍ਾਈ ਨ ੰ  ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਵਦਿੱਤਾ। 
➢ ਸੂੰਸਵਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਾਰੇ: 

o ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੁਪਰ਼ੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾ ਮਣੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦ਼ੀ ਸੁਣਿਾਈ ਵਡਿ਼ੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (2 ਜਾ ਂ3 ਜਿੱਜਾਂ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ) ਦਆੁਰਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ  ।ੈ ਇਸ ਵਨਯਮ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਪਿਾਦ ਇਿੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ  ।ੈ 

o ਇਿੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਪੰਜ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਜਿੱਜ  ੁੰਦੇ  ਨ ਜੋ ਵਕਸੇ ਕੇਸ ਵਿਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦ਼ੀ 
ਵਿਆਵਖਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਮ ਿੱਤਿਪ ਰਨ ਸਿਾਲਾ ਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ  ਨ। 

o ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਵ ਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦ਼ੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ  ੈ। ਇ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ਼ੀਫ਼ 
ਜਸਵਟਸ  ਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸੇਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ  ਿਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਅਵਧਕਾਰਤ  ਨ। 

o ਜਦੋਂ ਿੇਠ ਸਲਖੀਆਾਂ ਸਸਿਤੀਆਾਂ ਮੌਜ ਦ ਿੁੂੰਦੀਆਾਂ ਿਨ ਤਾਾਂ ਸੂੰਸਵਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ: 
▪ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਕੇਸ ਵਿਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦ਼ੀ ਵਿਆਵਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮ ਿੱਤਿਪ ਰਨ ਸਿਾਲ ਸਾਮਲ 

 ੁੰਦਾ  ੈ [ਅਨੁਛੇਦ 145 (3)]। ਅਨੁਛੇਦ 145 (3) ਵਿਿੱਚ ਵਿਿਸਥਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ  ੈ, "ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦ਼ੀ 
ਵਿਆਵਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾ ਂਅਨੁਛੇਦ 143 ਅਧ਼ੀਨ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ  ਿਾਲੇ ਦ਼ੀ ਸੁਣਿਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਇਿੱਕ 
ਮ ਿੱਤਿਪ ਰਨ ਪਰਸਨ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਬੈਠਣ ਿਾਲੇ ਜਿੱਜਾਂ 
ਦ਼ੀ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਵਗਣਤ਼ੀ ਪੰਜ  ਿੋੇਗ਼ੀ। 

▪ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤ਼ੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦ਼ੀ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਵ ਤ ਤਿੱਥਾ ਂਜਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਸਿਾਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰ਼ੀਮ 
ਕੋਰਟ ਦ਼ੀ ਰਾਏ ਮੰਗ਼ੀ  ੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦ਼ੀ ਧਾਰਾ 143 ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ ਸੁਪਰ਼ੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ੰ  ਸਲਾ ਕਾਰ਼ੀ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ 
ਦ਼ੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰਦ਼ੀ  ।ੈ ਵਿਿਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤ਼ੀ ਕੋਲ ਸੁਪਰ਼ੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ੰ  ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ 
ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਸਕਤ਼ੀ  ,ੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉ  ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮ ਿੱਤਿਪ ਰਨ ਮੰਨਦੇ  ਨ।  ਿਾਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰ਼ੀਮ ਕੋਰਟ 
ਰਾਸਟਰਪਤ਼ੀ ਨ ੰ  ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾ  ਵਦੰਦ਼ੀ  ੈ।  ਾਲਾਂਵਕ, ਵਸਖਰਲ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਰਾ ਅਵਜ ਼ੀ 
ਰੈਫਰਲ ਸਲਾ  ਰਾਸਟਰਪਤ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨ ਼ੀ ਂ ੈ, ਨਾ  ਼ੀ ਇ  'ਸੁਪਰ਼ੀਮ ਕੋਰਟ ਦਆੁਰਾ ਘਵੋਸਤ ਕਾਨ ੰ ਨ'  ੈ। 

▪ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰ਼ੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਵਤਨੰ ਜਿੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ਼ੀ ਫੈਸਲੇ 
ਸੁਣਾਏ  ਨ, ਤਾਂ ਿਿੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਆੁਰਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦ਼ੀ ਇਿੱਕ ਵਨਸਚਤ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਆਵਖਆ ਦ਼ੀ ਲੋੜ੍  ੈ। 

▪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚਾਂ ਦ਼ੀ ਸਥਾਪਨਾ ਐਡ ਾਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ  ੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿ਼ੀ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਤਾਂ 
ਮੌਜ ਦ  ੁੰਦ਼ੀਆਂ  ਨ। 
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5. ਵੀ.ਐਲ.-ਐਸ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.ਐਮ. (VL- SRSAM) 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਰਿੱਵਖਆ ਖੋਜ ਅਤ ੇਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡ਼ੀ.ਆਰ.ਡ਼ੀ.ਓ.) ਅਤ ੇਭਾਰਤ਼ੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਓਡ਼ੀਸਾ ਦੇ ਤਿੱਟ 'ਤ ੇਚਾਂਦ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ 

ਏਕ਼ੀਵਕਰਤ ਟਸੈਟ ਰੇਂਜ (ਆਈ.ਟ਼ੀ.ਆਰ.) ਤੋਂ ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਿਰਟ਼ੀਕਲ ਲਾਂਚ ਸਾਰਟ ਰੇਂਜ ਸਰਫੇਸ-ਟ -ਏਅਰ 
ਵਮਜ਼ਾਈਲ (ਿ਼ੀਐਲ-ਐਸਆਰਐਸਏਐਮ) ਦ਼ੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪ ਰਿਕ ਪਰ਼ੀਖਣ ਕ਼ੀਤਾ। 

➢ ਵੀ.ਐਲ.-ਐਸ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.ਐਮ. ਬਾਰ:ੇ 
o ਿ਼ੀ.ਐਲ.-ਐਸ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.ਐਮ., ਇਿੱਕ ਸਮੰੁਦਰ਼ੀ ਜ ਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ  ੋਣ ਿਾਲ਼ੀ  ਵਥਆਰ ਪਰਣਾਲ਼ੀ  ੈ, ਜੋ ਸਮੰੁਦਰ਼ੀ-

ਸਵਕਵਮੰਗ ਟ਼ੀਵਚਆ ਂਸਮੇਤ ਨੇੜ੍ਲ਼ੀਆਂ ਸ਼ੀਮਾਿਾਂ 'ਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ  ਿਾਈ ਖਤਵਰਆ ਂਨ ੰ  ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ  ੈ। 
o ਿ਼ੀ.ਐਲ.-ਐਸ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.ਐਮ. ਇਿੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਰਤ਼ੀਵਕਵਰਆ ਿਾਲ਼ੀ ਸਤ  ਤੋਂ  ਿਾ ਵਿਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੀ ਵਮਜ਼ਾਈਲ  ੈ ਜੋ 

ਰਿੱਵਖਆ ਖੋਜ ਅਤ ੇਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡ਼ੀ.ਆਰ.ਡ਼ੀ.ਓ.) ਦਆੁਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ  ੈ। 
o ਵਮਡ-ਕੋਰਸ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਵਮਜ਼ਾਈਲ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਵਟਕ ਜਾਇਰੋਸਕੋਪ ਅਧਾਰਤ ਇਨਰਵਸਅਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੈਕੇਵਨਜ਼ਮ ਦ਼ੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ਼ੀ  ੈ ਜਦੋਂ ਵਕ ਟਰਮ਼ੀਨਲ ਫੇਜ਼ ਵਿਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਾਡਾਰ  ੋਵਮੰਗ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ  ੈ। 
o ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਵ ਲਾਂ ਲਾਕ ਆਨ (ਐਲ.ਓ.ਬ਼ੀ.ਐਲ.) ਅਤ ੇਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕ ਆਨ (ਐਲ.ਓ.ਏ.ਐਲ.) ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ 

ਨਾਲ, ਵਮਜ਼ਾਈਲ ਨ ੰ  ਡਾਟਾਵਲੰਕ ਰਾ ਼ੀ ਂਵਮਡ-ਕੋਰਸ ਅਪਡੇਟ ਪਰਾਪਤ  ੁੰਦਾ  ੈ। 
o ਵਮਜ਼ਾਈਲਾ ਂਸਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਡ਼ੀਓ ਫਰ਼ੀਕੁਐਸਂ਼ੀ (ਆਰ.ਐਫ.) ਦ਼ੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ  ਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਿੱਚ ਸਟ਼ੀਕਤਾ ਨਾਲ 

ਟ਼ੀਚੇ ਨ ੰ  ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
o ਿ਼ੀ.ਐਲ.-ਐਸ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.ਐਮ. ਐਸਟਰਾ ਮਾਰਕ 1  ਿਾ ਤੋਂ  ਿਾ ਵਿਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੀ ਵਮਜ਼ਾਈਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ   ੈ

ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ ਲੰਬ਼ੀ-ਤਾਰ ਕਰ ਸ਼ੀਫਾਰਮ ਵਿੰਗ  ਨ ਜੋ ਐਰੋਡਾਇਨਾਵਮਕ ਸਵਥਰਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ  ਨ। 


