
1 

 

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

29 ਅਗਸਤ 2022 
 

1. ਆਰਸਿਸਿਸ ਪਰੋਗਰਾਿ 
➢ ਖਬਰਾਾਂ: ਨਾਸਾ ਦਾ ਆਰਟਿਟਿਸ ਆਈ ਟਿਸ਼ਨ ਸੋਿਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਦਰਿਾ ਦੇ ਦ ਰ-ਦਰੁਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰ 42 ਟਦਨਾਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ 

ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਟਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਸਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਿੇਗਾਰਾਕੇਿ, ਸਪੇਸ ਲਾਾਂਚ ਟਸਸਿਿ (ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.) 
ਅਤ ੇਓਰੀਅਨ ਕਪੈਸ ਲ ਦੀ ਸੁ਼ਰ ਆਤ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਪਲੁਾੜ੍ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੂੰਦਰਿਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 
ਲਈ ਓਰੀਅਨ ਨ ੂੰ  ਟਲਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ. 10 ਛੋਿੇ ਉਪਗਰਟਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ. ਨ ੂੰ  ਹਣੁ ਤੱਕ 
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕਿੇ ਿੂੰਟਨਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। 

➢ ਆਰਸਿਸਿਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਬਾਰੇ:  
o ਆਰਟਿਟਿਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਇੱਕ ਿਨੱੁਖੀ ਅਤ ੇਰੋਬੋਟਿਕ ਚੂੰਦਰਿਾ ਖੋਜ ਪਰੋਗਰਾਿ ਹੈ ਟਜਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਾੜ੍ 

ਏਜੂੰਸੀ, ਨਾਸਾ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 
o ਜੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਰਟਿਟਿਸ ਪਰੋਗਰਾਿ 1972 ਟਵੱਚ ਅਪੋਲੋ 17 ਟਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਹਲੀ ਵਾਰ ਚੂੰਦਰਿਾ 

'ਤੇ ਿਨੱੁਖੀ ਿੌਜ ਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਿੁੜ੍ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।  
o ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਿੱੁਖ ਟਹੱਸੇ ਹਨ ਸਪੇਸ ਲਾਾਂਚ ਟਸਸਿਿ (ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.), ਓਰੀਅਨ ਪੁਲਾੜ੍ ਯਾਨ, ਲ ਨਰ ਗੇਿਵੇਅ ਸਪੇਸ 

ਸਿੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਵਪਾਰਕ ਟਹਊਿਨ ਲੈਂ ਟਡੂੰਗ ਟਸਸਿਿ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਸਿਾਰਟਸ਼ਪ ਐਚ.ਐਲ.ਐਸ. ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। 
o ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦਾ ਲੂੰਿੇ ਸਿੇਂ ਦਾ ਟਦਰਸ਼ਿੀਕੋਣ ਚੂੰਦਰਿਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਿੂੰਗਲ ਗਰਟਹ 'ਤੇ 

ਿਨੱੁਖੀ ਟਿਸ਼ਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਟਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।  
o ਆਰਟਿਟਿਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਪੁਲਾੜ੍ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਅਤ ੇਟਵਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਾਂ ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਹਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟਿਟਿਸ 

ਸਿਝੌਤੇ ਅਤ ੇਸਹਾਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਟਿਆਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇਕਠੇੱ ਬੱਝ ੇਹੋਏ ਹਨ।  
o ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ, 21 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ ਸਿਝੌਟਤਆਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਿਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ੍ 

ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ (ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤ ੇਯ ਨਾਈਟਿਡ ਟਕੂੰਗਡਿ) ਅਤ ੇਉਭੱਰ ਰਹੀਆਾਂ ਪਲੁਾੜ੍ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਟਜਵੇਂ ਟਕ 
ਬਰਾਜੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤ ੇਸੂੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਿੀਰਾਤ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। 

2. ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਸਖਆ ਬੀਿਾ 
➢ ਖਬਰਾਾਂ: ਇੂੰਡੀਆ ਇੂੰਕ. ਟਵਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਖਤਟਰਆਾਂ ਨਾਲ ਨਟਜੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਟਪਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਟਖਆ ਬੀਿਾ ਕਵਰਾਾਂ 'ਤੇ 

ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਟਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਿਾਲਵੇਅਰ ਹਿਲੇ, ਸਿਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਈਿੇਲ, ਟਕਰਪਿੋਜੈਟਕੂੰਗ, ਜਾਾਂ ਅਸੂੰਤੁਸ਼ਿ ਸਿਾਫ 
ਜਾਾਂ ਟਵਰੋਧੀਆਾਂ ਦੇ ਸਾਫਿਵੇਅਰ ਟਸਸਿਿ ਅਤ ੇਿਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਹਿਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। 

➢ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਸਖਆ ਬੀਿ ੇਬਾਰੇ:  
o ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਟਖਆ ਬੀਿਾ, ਟਜਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਈਬਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਿਾ ਜਾਾਂ ਸਾਈਬਰ ਬੀਿਾ ਵੀ ਕਟਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਹ ੈ

ਟਜਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਬੋਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ੍ ਟਵੱਤੀ ਜੋਟਖਿਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਿਾਉਣ ਟਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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o ਿਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਾਂ ਟਤਿਾਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟਵੱਚ, ਬੀਿਾ ਪਾਲਸੀ ਜੋਟਖਿਾਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨ ੂੰ  ਬੀਿਾਕਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਟਦੂੰਦੀ 
ਹ।ੈ 

o ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਟਖਆ ਬੀਿਾ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਅਤ ੇਉਭੱਰ ਟਰਹਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। 
o ਟਜਹੜ੍ੀਆਾਂ ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ ਅੱਜ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਟਖਆ ਬੀਿਾ ਖਰੀਦਦੀਆਾਂ ਹਨ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਿੂੰਟਨਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
o ਸਾਈਬਰ-ਸੁਰੱਟਖਆ ਨੀਤੀਆਾਂ ਸੂੰਬੂੰਟਧਤ ਸਾਈਬਰ-ਜੋਟਖਿਾਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤ ੇਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਪਰਟਕਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ 

ਹੋਏ, ਇੱਕ ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਿਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
o ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਥਾਟਪਤ ਬੀਿਾ ਸਕੀਿਾਾਂ ਦੇ ਉਲਿ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਟਖਆ ਬੀਿਾ ਪਾਲਸੀਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਡਰਰਾਈਿਰਾਾਂ ਕੋਲ ਬੀਿਾ 

ਪਾਲਸੀ ਬੀਿਾ ਸੁਰੱਟਖਆ, ਦਰਾਾਂ ਤੇ ਪਰੀਿੀਅਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਟਖਿ ਿਾਡਲ ਟਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਟਿਤ ਡਾਿਾ ਹੁੂੰਦਾ 
ਹ।ੈ 

o ਅਸਿਹੇ ਖਰਸਿਆਾਂ ਸਵੱਿ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇਖਰਿ ੇਸ਼ਾਿਲ ਹੁੁੰਦ ੇਹਨ: 
▪ ਰੈਨਸਿਵੇਅਰ ਦੇ ਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸ ਲੀ ਦੀਆਾਂ ਿੂੰਗਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ; 
▪ ਜਦ ਕੋਈ ਸੁਰੱਟਖਆ ਉਲੂੰਘਣਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਟਚਤ ਕਰਨਾ; 
▪ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਉਲੂੰਘਣਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਫੀਸਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ; 
▪ ਸਿਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਡੇਿਾ ਨ ੂੰ  ਿੁੜ੍ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਟਪਊਿਰ ਫੋਰੈਂਟਸਕ ਿਾਹਰਾਾਂ ਦੀ ਟਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ; 
▪ ਉਹਨਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਛਾਣਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁੜ੍-ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਟਜੂੰਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਿਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ; 
▪ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜਾਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਿਾ ਨ ੂੰ  ਿੁੜ੍-ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਅਤ ੇ
▪ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਾਾਂ ਸਿਝੌਤਾਗਰਸਤ ਕੂੰਟਪਊਿਰ ਟਸਸਿਿਾਾਂ ਦੀ ਿੁਰੂੰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣਾ। 

3. ਭਾਰਤੀ ਕੁੰਸਪਊਿਰ ਐਿਰਿੈਂਸੀ ਸਰਸਪਾਾਂਸ ਿੀਿ 
➢ ਖਬਰਾਾਂ: ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ, ਟਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਿ ਸਿੇਂ ਪਟਹਲਾਾਂ ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨ ੂੰ  ਡਾਿਾ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦਾ 

ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਟਪਆ ਹੈ, ਟਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਅਟਧਕਾਰਤ ਟਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

➢ ਭਾਰਤੀ ਕੁੰਸਪਊਿਰ ਐਿਰਿੈਂਸੀ ਸਰਸਪਾਾਂਸ ਿੀਿ ਬਾਰ:ੇ 
o ਇੂੰਡੀਅਨ ਕੂੰਟਪਊਿਰ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਟਰਸਪਾਾਂਸ ਿੀਿ (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਿੀ.-ਆਈ.ਐਨ. ਜਾਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਿੀ.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

ਦੇ ਇਲੈਕਿਰਾਟਨਕਸ ਅਤੇ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਹੈ। 
o ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਟਖਆ ਖਤਟਰਆਾਂ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਹੈਟਕੂੰਗ ਅਤ ੇਟਫਟਸ਼ੂੰਗ ਨਾਲ ਨਟਜੱਠਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੂੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ 

ਇੂੰਿਰਨੱੈਿ ਡੋਿੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਰੱਟਖਆ ਨ ੂੰ  ਿਜਬ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
o ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਿੀ.-ਆਈ.ਐਨ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2004 ਟਵੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸੂੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿੂੰਤਰਾਲੇ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਿ, 2000 ਸੈਕਸ਼ਨ (70B) ਦੇ ਤਟਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
o ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਿੀ.- ਆਈ.ਐਨ. ਹੋਰ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਕਰਿੀਕਲ ਇਨਫਰਿੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਿਰਕਚਰ ਪਰੋਿੈਕਸ਼ਨ 

ਸੈਂਿਰ (ਐਨੱ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਜੋ ਟਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੈਕਨੀਕਲ ਟਰਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਨੱ.ਿੀ.ਆਰ.ਓ.) ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਕ ਪਰਧਾਨ ਿੂੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਿਰੀ ਆਪਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਅਥਾਰਿੀ (ਐਨੱ.ਡੀ.ਐਿੱ.ਏ.) ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਕ ਗਰਟਹ ਿੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਟਜੂੰਿੇਵਾਰੀਆਾਂ 'ਤ ੇਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਟਰਹਾ ਹੈ। 

o ਿਈ, 2016 ਟਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੂੰਟਪਊਿਰ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਟਰਸਪੌਂਸ ਿੀਿ (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਿੀ.- ਆਈ.ਐਨ.) ਅਤ ੇਟਿਟਨਸਿਰੀ ਆਵ ੍
ਕੈਬਟਨਿ ਆਟਫਸ, ਯ .ਕੇ. ਦਰਟਿਆਨ ਇੱਕ ਸਟਹਿਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

o ਇਸ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਾਂ ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਿੀ.- ਆਈ.ਐਨ. ਨੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਾਂ- ਕੋਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਿਰੇਲੀਆ, ਿਲੇਸ਼ੀਆ, 
ਟਸੂੰਗਾਪੁਰ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਉਜਬੇਟਕਸਤਾਨ ਟਵੱਚ ਅਟਜਹੇ ਹੀ ਸੂੰਗਠਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਟਹਿਤੀ ਪਤੱਰਾਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

o ਟਵਦੇਸ਼ ਿੂੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੂੰਘਾਈ ਸਟਹਯੋਗ ਸੂੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਟਹਯਗੋ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਟਖਆ ਨਾਲ 
ਸਿਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਹਨ। 
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o ਸਟਹਿਤੀ ਪੱਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਟਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਹਿਟਲਆਾਂ ਬਾਰ ੇਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਟਖਆ ਘਿਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਈਬਰ ਹਿਟਲਆਾਂ ਦਾ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

o ਉਹ ਪਰਚਟਲਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਟਖਆ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਉਤੱਿ ਅਟਭਆਸਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਸਟਹਿਤੀ ਪੱਤਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਨ ੂੰ  ਿਜਬ ਤ ਕਰਨ, ਸਿਰੱਥਾ ਟਨਰਿਾਣ ਅਤ ੇ
ਉਨਹਾਾਂ ਦਰਟਿਆਨ ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਟਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

4. ਗਰਬਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਅਿੂਰਤ ਸੱਸਭਆਿਾਰਕ ਸਵਰਾਸਤ ਸੂਿੀ ਲਈ ਨਾਿਜਦ 
➢ ਖਬਰਾਾਂ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਰਟਸੱਧ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ ਰ ਪ ਗਰਬਾ ਨ ੂੰ  ਭਾਰਤ ਨੇ ਯ ਨੈਸਕੋ ਦੀ ਅਿ ਰਤ ਸੱਟਭਆਚਾਰਕ ਟਵਰਾਸਤ ਸ ਚੀ 

ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਿਜਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਨਾਿਜਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਟਵਚਾਟਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
➢ ਵੇਰਵਾ: 

o ਯ ਨੈਸਕੋ ਦੀ 2003 ਦੀ ਅਿ ਰਤ ਸੱਟਭਆਚਾਰਕ ਟਵਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਬਾਰ ੇਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅੂੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੇਿੀ ਨੇ 
ਟਪਛਲੇ ਦਸੂੰਬਰ ਟਵੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਟਵੱਚ ਦਰੁਗਾ ਪ ਜਾ ਨ ੂੰ  ਿਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਅਿ ਰਤ ਸੱਟਭਆਚਾਰਕ ਟਵਰਾਸਤ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਪਰਤੀਟਨਧੀ ਸ ਚੀ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

o ਤਾਜਾ ਨਾਿਜਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਟਵਚਾਟਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
o ਨਾਿਜਦਗੀ ਫਾਈਲਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਸੂੰਸਥਾ ਦਆੁਰਾ 2023 ਦੇ ਿੱਧ ਟਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤ ੇਟਸ਼ਲਾਲੇਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ ਕਿੇਿੀ ਦੇ 2023 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਟਵਚੱ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
➢ ਯੂਨੈਸਕ ੋਦੀਆਾਂ ਅਿਰੂਤ ਸੱਸਭਆਿਾਰਕ ਸਵਰਾਸਤ ਸੂਿੀਆਾਂ ਬਾਰੇ: 

o ਯ ਨੈਸਕੋ ਨੇ ਟਵਸ਼ਵ ਭਰ ਟਵੱਚ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਅਿ ਰਤ ਸੱਟਭਆਚਾਰਕ ਟਵਰਾਸਤਾਾਂ ਦੀ ਟਬਹਤਰ ਸੁਰੱਟਖਆ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ 
ਿਹੱਤਵ ਦੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਿ ਰਤ ਸੱਟਭਆਚਾਰਕ ਟਵਰਾਸਤ ਦੀਆਾਂ ਸ ਚੀਆਾਂ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 

o ਇਹ ਸ ਚੀ ਅਿੈਂਜੀਬਲ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਿੇਜ ਦੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਲਈ ਅੂੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੇਿੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਕਾਟਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 
ਟਜਸ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟਵੱਚ ਰਾਜ ਪਾਰਿੀਆਾਂ ਦੀ ਿੀਟਿੂੰਗ ਦਆੁਰਾ ਚਣੁੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

o ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਟਵੱਚ ਿਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੌਟਖਕ ਅਤੇ ਅਿ ਰਤ ਖਜਾਟਨਆਾਂ ਦੇ ਸੂੰਗਰਟਹ ਰਾਹੀ ਾਂ, ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਅਿ ਰਤ ਟਵਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਟਖਆ ਦੇ ਿਹੱਤਵ ਵੱਲ ਟਧਆਨ ਟਖਚੱਣਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਨ ੂੰ  ਯ ਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰ ਰੀ ਟਹੱਸੇ ਅਤ ੇ
ਸੱਟਭਆਚਾਰਕ ਟਵਟਭੂੰਨਤਾ ਅਤ ੇਟਸਰਜਣਾਤਿਕ ਪਰਗਿਾਵੇ ਦੇ ਭੂੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਟਣਆ ਹੈ। 

o ਇਹ ਸ ਚੀ 2008 ਟਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 2003 ਟਵੱਚ ਅਿ ਰਤ ਸਟਭਆਚਾਰਕ ਟਵਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਲਈ 
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗ  ਹੋਈ ਸੀ। 

5. ਤੱਿਵਰਤੀ ਖੋਰਾ 
➢ ਖਬਰਾਾਂ: ਟਤਰ ਵਨੂੰ ਤਪੁਰਿ ਟਵੱਚ ਿਛੇਟਰਆਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵਟਜੂੰਜਿ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਬੂੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਟਖਲਾਫ ਟਵਰੋਧ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋਰਾਾਂ 'ਤ ੇਪਹੁੂੰਚ ਟਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਅੂੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਿਛੇਰੇ ਸਿੁੂੰਦਰ ਅਤ ੇਜਿੀਨ 'ਤੇ ਟਨਰਿਾਣ ਅਧੀਨ ਬੂੰਦਰਗਾਹ ਦੀ 
ਘੇਰਾਬੂੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

➢ ਤੱਿਵਰਤੀ ਖੁਰਨ ਬਾਰ:ੇ 
o ਤੱਿਵਰਤੀ ਖੋਰਾ ਜਿੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਾਂ ਟਵਸਥਾਪਨ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਲਟਹਰਾਾਂ, ਧਾਰਾਵਾਾਂ, ਜਵਾਰਭਾਿ,ੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 

ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ, ਜਾਾਂ ਤ ਫਾਨਾਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੁੂੰਦਰੀ ਕੂੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਲਛਿ 
ਅਤ ੇਚੱਿਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੂੰਬੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਹਿਾਉਣਾ ਹੈ। 

o ਸਿੁੂੰਦਰੀ ਕੂੰਢੇ ਦੇ ਲੈਂਡਵਰਡ ਰੀਿਰੀਿ ਨ ੂੰ  ਜਵਾਰ ਭਾਿੇ, ਰੁੱਤਾਾਂ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਟਿਆਦ ਦੀਆਾਂ ਚੱਕਰੀ ਪਰਟਕਟਰਆਵਾਾਂ ਦੇ 
ਅਸਥਾਈ ਪੈਿਾਨੇ 'ਤ ੇਿਾਟਪਆ ਅਤ ੇਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

o ਤੱਿਵਰਤੀ ਖੁਰਨ ਹਾਇਡਰੌਟਲਕ ਟਕਟਰਆ, ਰਗੜ੍, ਹਵਾ ਅਤ ੇਪਾਣੀ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ 
ਦਆੁਰਾ ਖੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
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o ਗੈਰ-ਪਥਰੀਲੇ ਤੱਿਾਾਂ 'ਤ,ੇ ਤੱਿਵਰਤੀ ਖੁਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਖਤੇਰਾਾਂ ਟਵੱਚ ਚੱਿਾਨਾਾਂ ਦਾ ਟਨਰਿਾਣ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਟਜੱਥੇ 
ਸਿੁੂੰਦਰੀ ਕੂੰਢੇ ਟਵੱਚ ਚੱਿਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੁੱਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਟਜੂੰਨਹਾਾਂ ਟਵੱਚ ਖਰੁਨ ਪਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ 
ਹੁੂੰਦੀ ਹ।ੈ 

o ਨਰਿ ਖੇਤਰ ਸਖਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹਤੁ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਿ ਹ ੋਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੂੰਗਾਾਂ, 
ਪੁਲਾਾਂ, ਕਾਲਿਾਾਂ ਅਤ ੇਥੂੰਿਹਾਾਂ ਵਰਗੀਆਾਂ ਭ -ਟਕਸਿਾਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਿੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੱ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ 

o ਨਰਿ ਖੇਤਰ ਸਖਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਖਤਿ ਹ ੋਕੇ ਟਿੱਿੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਚੱਿਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਣਤਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਿ ਕਰ 
ਟਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਨ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਖਤੇਰਾਾਂ ਟਵੱਚ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਟਜੱਥੇ ਤੇਜ ਹਵਾਵਾਾਂ, ਟਢੱਲੀ ਰੇਤ ਅਤ ੇਨਰਿ ਚੱਿਾਨਾਾਂ 
ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

o ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯ  ਪਟਰਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੁੂੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਟਵੱਚ ਵਾਧ ੇਨਾਲ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਟਵੱਚ 
ਤੱਿਵਰਤੀ ਖੁਰਨ ਟਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਜਸ ਨਾਲ ਤੱਿਾਾਂ ਅਤ ੇਨੀਵੇਂ ਤੱਿਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਟਵੱਚ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਤਬਦੀਲੀ 
ਆਵੇਗੀ। 

6. 5ਿੀ ਵਾਸਤ ੇਛੋਿੇ ਸੈੱਲ 
➢ ਖਬਰਾਾਂ: 5ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ-ਆਊਿ ਟਵੱਚ ਤੇਜੀ ਟਲਆਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿੈਲੀਕਾਿ ਆਪਰੇਿਰ 'ਸਿਾਲ ਸੱੈਲ' ਨਾਿਕ ਘੱਿ-ਪਾਵਰ 

ਬੇਸ ਸਿੇਸ਼ਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂੰਭੇ, ਟਵਟਗਆਪਨ ਹੋਰਟਡੂੰਗਜ ਅਤ ੇਬੱਸ ਸੈ਼ਲਿਰਾਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਰੀਿ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਲਾਭ 
ਉਠਾਉਣਗੇ ਜੋ ਨੱੈਿਵਰਕ ਨ ੂੰ  ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ੍ ਟਲਆਉਣ ਟਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

➢ ਵੇਰਵਾ: 
o ਫਰੀਕੁਐਾਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, 4ਜੀ ਵਰਗੀਆਾਂ ਟਪਛਲੀਆਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ 5ਜੀ ਨ ੂੰ  ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਿੇ ਸੱੈਲਾਾਂ ਦੀ 

ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਟਜੂੰਨੀ ਟਜਆਦਾ ਬਾਰੂੰਬਾਰਤਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਰੂੰਗ-ਲੂੰਬਾਈ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਿ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਟਜਸਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹ ੈਟਕ 
ਟਜੂੰਨੀ ਦ ਰੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਿ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

o ਉਨਹਾਾਂ ਟਕਹਾ ਟਕ 3.3-3.6 ਗੀਗਾਹਰਿਜ ਦੀ ਰੇਂਜ ਟਵੱਚ ਉਚੱ ਫਰੀਕੁਐਾਂਸੀਆਾਂ ਲਈ, ਟਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਹੈ, ਲਟਹਰਾਾਂ 100-150 ਿੀਿਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੀਆਾਂ। 

o ਵਰਤਿਾਨ ਟਵੱਚ, ਿੈਲੀਕਾਿ ਿਾਵਰ, ਜੋ ਲਗਭਗ 30 ਿੀਿਰ ਉਚੇੱ ਹਨ, ਲਗਭਗ 5 ਟਕਲੋਿੀਿਰ ਦੀ ਦ ਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 
ਹਨ। 

o ਭਾਰਤੀ ਦ ਰਸੂੰਚਾਰ ਰੈਗ ਲੇਿਰੀ ਅਥਾਰਿੀ (ਿਰਾਈ) ਨੇ "ਛੋਿੇ ਸੱੈਲਾਾਂ ਅਤ ੇਏਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਿਰੀਿ 
ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ਪਤੱਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਟਕਹਾ ਟਗਆ ਹੈ ਟਕ ਛੋਿੇ ਸੱੈਲ 5ਜੀ 
ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਟਵੱਚ ਅਟਹਿ ਭ ਟਿਕਾ ਟਨਭਾਉਣਗੇ ਟਕਉ ਾਂਟਕ ਇਹ 5ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਟਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਘੱਿ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਿਰਥਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹਨ,  ਅਲਿਰਾ-ਹਾਈ ਸਪੀਡ, ਅਤ ੇਟਵਸ਼ਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਘਣਤਾ। 

o ਛੋਿੇ ਸੱੈਲ ਘੱਿ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਪਹੁੂੰਚ ਨੋਡਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬੇਸ ਸਿੇਸ਼ਨ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਟਜੂੰਨਹਾਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰੇਂਜ ਕੁਝ ਿੀਿਰਾਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 
ਕੁਝ ਸੌ ਿੀਿਰ ਤੱਕ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਰਿੇਬਲ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਲਗਾਉਣ ਟਵੱਚ ਅਸਾਨ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਥਾਨੀਟਕਰਤ ਕਵਰੇਜ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਟਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

o ਿਰਾਈ ਦੇ ਪਪੇਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਿੇ ਸੱੈਲ ਬਹਤੁ ਘੱਿ ਦ ਰੀ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬਹਤੁ ਟਜਆਦਾ ਭਰੋਸੇਿੂੰਦ ਅਤ ੇਉਚੱ-ਸਿਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੂੰਗੀ ਭ ਗੋਟਲਕ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਵੱਡੀ 
ਟਗਣਤੀ ਟਵੱਚ - ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਕ 200 ਪਰਤੀ ਵਰਗ ਟਕਲੋਿੀਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ - ਟਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

7. ਫਲੋਿ  
➢ ਖਬਰਾਾਂ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਖੋਜ ਸੂੰਸਥਾ (ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਕ ਿੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜਾਬ 

ਅਤ ੇਹਟਰਆਣਾ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੌਟਦਆਾਂ ਦੇ "ਬੌਣੇ" ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਹੱਸਿਈ ਟਬਿਾਰੀ ਦੱਖਣੀ ਚਾਵਲ ਬਲੈਕ-
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ਸਿਰੀਟਕਡ ਬੌਣਾ ਵਾਇਰਸ (ਐਸ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਵੀ.) ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਟਚੱਿੇ-ਟਪੱਠ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹੌਪਰ ਦਆੁਰਾ 
ਫੈਲਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਟਕ ਇੱਕ ਕੀੜੇ੍ ਦਾ ਕੀੜ੍ਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਜਆਦਾਤਰ ਛੋਿੇ ਪੌਟਦਆਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚ ਸਦੇ ਸਿੇਂ ਇਸਦਾ ਿੀਕਾ ਲਗਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। 

➢ ਫਲੋਈਐਿ ਬਾਰ:ੇ 
o ਫਲੋਇਿ ਵਟਹਣੀ ਪੌਟਦਆਾਂ ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਜੀਟਵਤ ਟਿਸ਼  ਹ ੈਜੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੂੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਜੈਟਵਕ ਟਿਸ਼ਰਣਾਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਪਹੁੂੰਚਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਪਰਕਾਸ਼ ਸੂੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਜਾਟਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਸ਼ ਗਰ ਸ ਕਰੋਜ, ਬਾਕੀ ਪੌਦੇ ਤੱਕ 
ਪਹੁੂੰਚਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਇਸ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਟਕਟਰਆ ਨ ੂੰ  ਿਰਾਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ (Translocation) ਕਟਹੂੰਦੇ ਹਨ। 
o ਰੁੱਖਾਾਂ ਟਵੱਚ, ਫਲੋਇਿ ਟਛੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਪਰਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਿ, ਪਰਾਚੀਨ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 

φλοιός (phloiós) ਟਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸੱਕ" ਤੋਂ ਟਲਆ ਟਗਆ ਹੈ। 
o ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰਲ ਨਗੇਲੀ ਦਆੁਰਾ 1858 ਟਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ। 


