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1 ਸਤੰਬਰ 2022 
 

1. ਸਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ (MIKHAIL GORBACHEV) 
➢ ਖ਼ਬਰ : ਸਵੋੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦ ੇਅੱਠਵੇਂ ਅਤ ੇਆਖ਼ਰੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ, ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚਵੇ ਨੇ ਕਮਿਊਮਨਸਟ ਰਾਜ ਨੂੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ 

ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਕੋਮਸ਼ਸ਼਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਮਿਰ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਮਜਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਤੌ ਿੋ ਗਈ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਮਤਕ ਭੂ-ਮਦਿਸ਼ ਨੂੂੰ  ਨਵ਼ਾਂ ਰੂਪ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਅਤ ੇਅਿਰੀਕਾ ਨੂੂੰ  
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਿਿ਼ਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਛੱਡ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ। 

➢ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਗੋਰਬਾਚੇਵ: 
o ਮਕਸਾਨ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱੁਤਰ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੂੰ  "ਪੇਰੇਸਇਕਾ" ਅਤੇ "ਗਲਾਸਨੋਸਤ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇਗੀ - ਪੁਨਰ-

ਗਠਨ ਅਤੇ ਖੱੁਲਹਾਪਣ - ਘਰੇਲ ੂਨੀਤੀਆਂ ਮਜਨਹ ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਸ ਸੀ ਮਕ ਉਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਸਤ 1980ਮਵਆਂ ਦੀ 
ਆਰਮਿਕਤਾ ਮਵਚ ਨਵੀਂ ਮ ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਾਿ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਮਸਆਸੀ ਪਿਬੂੰ ਧ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮਨਰਿਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਛਿ ਨਾਲ ਮਨਿੱਘੇ 
ਮਰਸ਼ਮਤਆਂ ਦੇ ਸਿੇਂ ਕੁਝ ਮਸਵਲ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਮ ੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਣੇਗੀਆਂ। 

o ਇਸ ਤੋਂ ਿਗਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਮਰਆ ਉਿ ਸੀ ਪੂਰਬੀ ਗੱੁਟ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਿਾਮਕਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀਆਂ 
ਕਮਿਉਮਨਸਟ ਿਕੂਿਤ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਜਰਿਨੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਿ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਅਤ ੇਅਿਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਰਸ਼ਮਤਆਂ 
ਮਵਚ ਬਿੁਤ ਸੁਧਾਰ ਮਲਆਉਣਾ। 

o ਸਿੀ ਗੋਰਬਾਚਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੋੀਅਤ ਗੱੁਟ ਮਵਚ ਆ ਾਦੀ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨੂੂੰ  ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਨੂੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ, ਿੀਡੀਆ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਂਸਮਕਿਮਤਕ ਜੀਵਨ ਮਵਚ ਸੈਂਸਰਮਸ਼ਪ ਨੂੂੰ  ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਿਿਾਣੂ ਿਮਿਆਰ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਯੂੰਤਰਣ ਦੇ ਇਕ 
ਇਮਤਿਾਸਕ ਸਿਝੌਤੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਿਨ ਨੇ ਮਵਦੇਸ਼਼ਾਂ ਮਵਚ ਉਸ ਦੀ ਬਿੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  1990 ਦਾ 
ਨੋਬਲ ਸ਼਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ। 

o ਨੋਬਲ ਕਿੇਟੀ ਨੇ "ਸ਼਼ਾਂਤੀ ਪਿਮਕਮਰਆ ਮਵਚ ਉਸ ਦੀ ਿੋਿਰੀ ਭੂਮਿਕਾ" ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ। 
o ਇਿ ਇਕ ਮਵਰਲੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੂੰਿ ਸਨ- ਮਜਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਿ ਸੀ ਮਕ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਭਮਵੱਖ ਿੁਿਮਕਨ ਿੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  

ਪਿਾਪਤ ਕਰਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੂੰ  ਖਤਰੇ ਮਵਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਿੂੰ ਿਤ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਿ ਿੋਇਆ ਮਕ ਲੱਖ਼ਾਂ 
ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਸੂੰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆ ਾਦੀ ਸੀ। 

o ਪਰ ਅਮਜਿੀਆਂ ਮਨਿੱਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚ ਿਮਿਸੂਸ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਜੱਿੇ ਕਈਆ ਂਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਨੇਤਾ ਨੂੂੰ  ਉਸ 
ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਿਕ ਤੂੰਗੀ ਲਈ ਮ ੂੰ ਿਵੇਾਰ ਠਮਿਰਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਦ ੇਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨਰਿਾਣ ਦੇ 
ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਮਕਿਤ ਮਨਯੂੰਤਰਣ ਨੂੂੰ  ਮ ੱਲਾ ਕਰਨ, ਸਾਬਕਾ ਸਵੋੀਅਤ ਗਣਰਾਜ਼ਾਂ ਮਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ 
ਇਜਾ ਤ ਦੇਣ, ਅਤ ੇਇੱਕ ਿਿ਼ਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। 
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o ਅਸਲ ਸਿੱਮਸਆ ਇਿ ਿੈ ਮਕ ਉਿ ਅਮਜਿੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਾਜ ਦੀ ਆ ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਮਰਿਾ 
ਸੀ ਜੋ ਆ ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ," ਿਾਸਕ ੋਦੇ ਮਸਆਸੀ ਮਵਮਗਆਨੀ ਿਾਰਕ ਉਰਨੋਵ ਨੇ ਮਕਿਾ, ਮਜਸ ਨੇ 
ਸਿੀ ਗੋਰਬਾਚਵੇ ਦੀ ਬੁਮਨਆਦ 'ਤੇ ਕੂੰਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। "ਕਈ ਪੀੜਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਿੁਤ ਿੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਿੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਾਨੂੂੰ  ਮਕਸੇ ਵੀ ਿੁੱ  ਲੀ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਆ ਾਦੀ ਤੋਂ ਵ਼ਾਂਝਾ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹ਼ਾਂ ਦੀ ਮਵਰਾਸਤ ਨੂੂੰ  
ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤੂੰਨ ਜ਼ਾਂ ਚਾਰ ਪੀੜਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 

o ਸਿੀ ਗੋਰਬਾਚਵੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 25 ਦਸੂੰਬਰ, 1991 ਨੂੂੰ  ਕਮਿਊਮਨਸਟ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਿੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਮਦੱਤਾ। 
ਅਗਲੇ ਿੀ ਮਦਨ, ਯ.ੂਐਸ.ਐਸ.ਆਰ. ਨੂੂੰ  ਰਸਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂੰਗ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨ਼ਾਂ ਇਕ ਟਲੈੀਮਵ ਨ 
ਸੂੰਬੋਧਨ ਮਵਚ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪਿਗਟਾਇਆ ਮਕ ਭਾਵੇਂ ਅਿਰੀਕਾ ਨੂੂੰ  ਤਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਵਸੀਮਲਆਂ ਦੀ ਬਖਮਸ਼ਸ਼ ਿੋਈ 
ਿੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਮਵਕਸਤ ਦੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ "ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਮਰਿਾ ਿੈ। 

o ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੱਖੇ ਸੁਧਾਰ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰ ੇਦੱਮਸਆ । ਉਸ ਨੇ ਮਕਿਾ, "ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਮਿਲ਼ਾਂ ਿੀ ਨ ਰ ਆ ਮਰਿਾ ਸੀ 
- ਕਿ਼ਾਂਡ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਿੀ ਪਿਬੂੰ ਧ ਦੀ ਜਕੜ ਮਵਚ ਸਿਾਜ ਦਿ ਘੁੱ ਟ ਮਰਿਾ ਸੀ। "ਅੂੰਸ਼ਕ ਸੁਧਾਰ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਮਸ਼ਸ਼਼ਾਂ - ਅਤ ੇ
ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ - ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਸਫਲ ਰਿੀਆ।ਂ ਦੇਸ਼ ਮਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਗੁਆ ਮਰਿਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹ਼ਾਂ ਮਜਉਣਾ 
ਅਸੂੰਭਵ ਸੀ।" 

o ਸਿੀ ਗੋਰਬਾਚਵੋ ਦੀ ਪਿਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮ ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੱਛਿ ਦ ੇਲੈਕਚਰ ਸਰਕਟ ਦ ੇਚੱਕਰ਼ਾਂ, 
ਕਾਗ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਕਤਾਬ਼ਾਂ ਮਲਖਣ, ਅਤੇ ਪਤਵੂੰ ਮਤਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੀ 
ਸਾਬਕਾ ਪਿਧਾਨ ਿੂੰਤਰੀ ਿਾਰਗਰੇਟ ਿਚੈਰ ਸਿੇਤ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਸ਼ੂੰ ਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

o ਮਿਖਾਇਲ ਸਰਗੇਮਵਚ ਗੋਰਬਾਚਵੇ ਦਾ ਜਨਿ 2 ਿਾਰਚ 1931 ਨੂੂੰ  ਰੂਸ ਦ ੇਦੱਖਣੀ ਸਟਾਵਰੋਪੋਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਪਿਵੋਲਨੋਏ ਮਪੂੰ ਡ 
ਮਵੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਮਵਰਾਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਸਾਨ ਪਮਰਵਾਰ ਮਵੱਚ ਿੋਇਆ ਸੀ। 

o ਉਸ ਦੀ ਮਸਆਸੀ ਮਵਰਾਸਤ ਨੂੂੰ  ਪਮਰਭਾਮਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿ਼ਾਂ 1985 ਮਵਚ ਪੇਰੇਸਇਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਮਜਸ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਸਿਾਜਵਾਦੀ ਆਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਮਤਕ ਪਿਣਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਿੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ  ੂੰਗ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਸੇ਼ ਦੀ 
ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੀ ਼ਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੂੰ  ਵਧਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਮਬਿਤਰ ਕੂੰਿ ਨੈਮਤਕਤਾ ਨੂੂੰ  
ਪਿੇਮਰਤ ਕਰਕ।ੇ ਮਿਸਟਰ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਨੇ ਿਾਰਵਰਡ ਯਨੂੀਵਰਮਸਟੀ ਮਵਚ 2002 ਮਵਚ ਮਦੱਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਮਵਚ ਮਕਿਾ ਸੀ, 
"ਿੇਰਾ ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਿੈ ਮਕ ਪੇਰੇਸਇਕਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਿੇਂ ਿੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਿ  ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੇਰੇਸਇਕਾ 
ਲਈ ਮਤਆਰ ਿੋ ਮਗਆ ਸੀ। "ਨਾ ਮਸਰਫ਼ ਵਸਤੁਪਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕਾਇਿ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪੇਰੇਸਇਕਾ ਲਈ ਆਤਿਪਰਕ ਸਮਿਤੀਆਂ 
ਵੀ ਿੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰੇਸਤਇੋਕਾ ਿੇਠ਼ਾਂ ਦੀ ਪਮਿਲਕਦਿੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਿ ਪਾਰਟੀ ਮਸਸਟਿ ਤੋਂ ਬਾਿਰ 
ਸ਼ੁਰੂ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

o ਗਲਾਸਨੋਸਤ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾਗਮਰਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਆ ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਜਸ ਮਵਚ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਦਲਾ ਲੈਣ 
ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਿ ਕਮਿਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਸੀ ਜੋ ਉਿ ਚਾਿੁੂੰ ਦ ੇਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਵਚਾਰ਼ਾਂ ਅਤ ੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਿਮਲਆਂ ਮਵਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨੂੂੰ  ਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਦੱਤੀ, ਮਸਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਰਿਾਅ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਤਾਮਲਨ ਯੁੱ ਗ 
ਦੇ ਜੁਰਿ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਇਕ ਵਾਰ ਵਰਗੀਮਕਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦੱਤੀ । ਕਾਰਨੇਗੀ ਿਾਸਕ ੋਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
ਦਮਿੱਤਰੀ ਟਿਮੇਨਨ ਨੇ ਮਕਿਾ, "ਗੋਰਬਾਚਵੇ ਦੀ ਿੁੱ ਖ ਪਿਾਪਤੀ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਲੋਸ਼ਮਵਕ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਿਬੂੰ ਧ 
ਦੀ ਪਿੈਿੱਸ ਤੋਂ ਆ ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਮਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੂੰਟਰੋਲ ਿੇਠ। "ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆ ਾਦੀ ਮਦੱਤੀ। 

o ਸਿੀ ਗੋਰਬਾਚਵੇ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਮਨਸਤਾਨ ਦ ੇਖ਼ਾਨਾਜੂੰਗੀ ਮਵਚ ਅਿਰੀਕਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਿਾਕ ੇਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਿ 
ਕਰ ਮਦੱਤਾ, ਮਜਸ ਮਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਸਵੋੀਅਤ ਸੈਮਨਕ ਿਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ 
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ਨਾਲ ਇਮਤਿਾਸਕ ਇੂੰਟਰਿੀਡੀਏਟ-ਰੇਂਜ ਮਨਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਮਸ  ਸੂੰਧੀ 'ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਮਪਘਲਣ ਨੂੂੰ  
ਿ ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਝੌਤੇ ਨੇ ਦੋਿ਼ਾਂ ਦੇਸ਼਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ  ਿੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲ਼ਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਮਲਸਮਟਕ 
ਅਤੇ ਕਰੂ  ਮਿ ਾਈਲ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਲਗਾ ਮਦੱਤੀ ਿੈ, ਮਜਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 300 ਿੀਲ ਤੋਂ 3,400 ਿੀਲ ਤੱਕ ਿੈ। 

o ਪਸਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: 
▪ ਪੇਰੇਸਇਕਾ : ਪੇਰੇਸਇਕਾ 1980ਮਵਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮਵੱਚ ਸਵੋੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਮਨਸਟ ਪਾਰਟੀ 

(ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਯ.ੂ) ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਧੁਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸਆਸੀ ਲਮਿਰ ਸੀ ਜੋ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 
ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚਵੇ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਗਲੇਸਨੌਸਤ (ਭਾਵ "ਖੱੁਲਹਾਪਣ" ਨੀਤੀ-ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਮਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਿੋਈ 
ਸੀ . 
• ਪਰੇਸਇਕਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਮਦਕ ਅਰਿ "ਪੁਨਰ-ਮਨਰਿਾਣ" ਿੈ, ਜੋ ਸਵੋੀਅਤ ਮਸਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਿਕ ਪਿਬੂੰ ਧ ਦੇ 

ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਖੜੋਤ ਦੇ ਯੁੱ ਗ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਮਵਚ ਿੈ। 
• ਪੇਰੇਸਇਕਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੂੰਤਰਾਮਲਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾ ਾਰ ਵਰਗੇ 

ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 
• ਪਰ, ਪਰੇਸਇਕਾ ਦਾ ਕਮਿਤ ਮਨਸ਼ਾਨਾ, ਕਿ਼ਾਂਡ ਆਰਮਿਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਿ ਕਰਨਾ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਾਜਵਾਦ ਨੂੂੰ  

ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਿਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੂੰਸ਼਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ 
ਨਾਗਮਰਕ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਬਿਤਰ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

▪ ਗਲਾਸਨੋਸਤ: ਗਲਾਸਨੋਸਟ ਦ ੇਕਈ ਆਿ ਅਤੇ ਮਵਸ਼ਸੇ਼ ਅਰਿ ਿਨ - ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੂੰਸਿਾਵ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਮਵਧੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆ ਾਦੀ ਮਵਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱੁਲਹੇਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਮਸਆਵ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-
ਦਾਖਲਾਯੋਗਤਾ, ਆਮਦ।  
• ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੋਂ "ਖੱੁਲਹੇਪਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ" ਲਈ ਕੀਤੀ 

ਜ਼ਾਂਦੀ ਰਿੀ ਿੈ। 

2. ਪੀ.ਐਿ. ਸਿਿੱ ਤਰਾ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਿੈਗਾ ਇੂੰਟੀਗਿੇਮਟਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਡਂ ਅਪੈਰਲ (ਪੀ.ਐਿ. ਮਿੱਤਰਾ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਬਜਟ 2021 ਮਵੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੂੰ  ਮਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੂੰ  2027-28 
ਤੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ਼ਾਂ ਲਈ ₹4,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਅਮਜਿੇ ਸੱਤ ਪਾਰਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਨ ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਿੈ। 

➢ ਪੀ.ਐਿ. ਸਿਿੱ ਤਰਾ ਬਾਰੇ: 
o ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪ  ਵਿੀਕਲ ਦੁਆਰਾ ਮਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਿਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਿੋਡ ਮਵੱਚ ਿੋਵੇਗਾ। 
o ਿਰੇਕ ਪਾਰਕ ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਇਨਮਕਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਾਿਨ ਪਿੋਸੈਮਸੂੰਗ ਿਾਊਸ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸ਼ਾਂਝਾ ਐਫਲੂਅੂੰਟ ਟਿੀਟਿੈਂਟ ਪਲ਼ਾਂਟ ਅਤੇ 

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਮਧਤ ਿੋਰ ਸੁਮਵਧਾਵ਼ਾਂ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਡ ਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟੈਸਮਟੂੰਗ ਸੈਂਟਰ ਿੋਣਗੇ। 
o ਇਨਮਕਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਉਿ ਸੂੰਸਿਾ ਿੈ ਜੋ ਉੱਦਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੂੰ  ਮਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 

ਸਿੱਮਸਆਵ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੱਲ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵ਼ਾਂ ਮਵੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ 
ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੀਜ ਫੂੰਡ਼ਾਂ, ਪਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੁਮਵਧਾਵ਼ਾਂ, ਸਲਾਿਕਾਰੀ, ਨੈਿੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮਲੂੰ ਕਜੇ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰਕ।ੇ 

o ਿਾਸਟਰ ਮਡਵੈਲਪਰ ਨਾ ਮਸਰਫ ਉਦਯੋਮਗਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮਵਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਬਲਮਕ ਮਰਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ 
ਸ਼ਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। 

o ਫੰਸ ੰਗ: 
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▪ ਇਿ ਕੇਂਦਰ ਿਰੇਕ ਗਿੀਨਫੀਲਡ ਮਿੱਤਰਾ ਪਾਰਕ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਬਿਾਊਨਫੀਲਡ ਪਾਰਕ ਲਈ 200 
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਂਝੇ ਬਮੁਨਆਦੀ  ਼ਾਂਚੇ ਦੇ ਮਵਕਾਸ ਲਈ ਮਵਕਾਸ ਪੂੂੰ ਜੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

▪ ਗਿੀਨਫੀਲਡ ਇੱਕ ਮਬਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਮਜਸਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਿੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, 
ਜਦਮਕ ਇੱਕ ਬਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪਿਜੈੋਕਟ ਉਿ ਿੈ ਮਜਸ 'ਤੇ ਿੋਰਨ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੂੰਿ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ। 

o ਇੰਸੈਂਸਿਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ: 
▪ ਇਨਹ ਼ਾਂ ਪਾਰਕ਼ਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਿਰੇਕ ਮਵੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਨਰਿਾਣ ਇਕਾਈਆ ਂਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਲਈ ਿੁਕਾਬਲੇਬਾ ੀ 

ਪਿਤੋਸਾਿਨ ਸਿਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
▪ ਮਜਿੜੇ ਮਨਵੇਸ਼ਕ "ਐਕਂਰ ਪਲ਼ਾਂਟ" ਸਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਿਨ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਲੋਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੁ ਗਾਰ ਮਦੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਮਤੂੰਨ 

ਸਾਲ਼ਾਂ ਲਈ ਿਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦ ੇਪਿੋਤਸਾਿਨ ਲਈ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
o ਿਹਿੱਤਤਾ: 

▪ ਲੌਸਜਸਸਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਘਿਾਓ: 
• ਇਿ ਲੌਮਜਸਮਟਕ ਲਾਗਤ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਕੈਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਮਲਊ ਚੇਨ ਨੂੂੰ  ਿ ਬਤੂ ਕਰੇਗਾ ਤ਼ਾਂ ਜੋ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
• ਉੱਚ ਲੌਮਜਸਮਟਕ ਲਾਗਤ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਨਰਯਾਤ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁੱ ਖ 

ਰੁਕਾਵਟ ਿੂੰ ਮਨਆ ਜ਼ਾਂਦਾ ਿੈ। 
▪ ਰੁਜਗਾਰ ਸਸਰਜਣਾ: 

• ਿਰੇਕ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਮਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇ1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਸੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ 2 ਲੱਖ ਿੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਿੈ। 

▪ ਪਰਤਿੱ ਖ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਨਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ੀ.ਆਈ.) ਨੰੂ ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰ:ੋ 
• ਇਿ ਪਾਰਕ ਮਸੱਧੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਮਨਵੇਸ਼ (ਐਿੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨੂੂੰ  ਆਕਰਮਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿਨ। 
• ਅਪਿੈਲ 2000 ਤੋਂ ਸਤੂੰਬਰ 2020 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੂੰ  20,468.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 

ਪਿਤੱਖ ਮਵਦਸੇ਼ੀ ਮਨਵੇਸ਼ (ਐਿੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਪਿਾਪਤ ਿੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਐਿੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਪਿਵਾਿ ਦਾ 
ਮਸਰਫ 0.69% ਿੈ। 

▪ ਹੋਰ ਸਬੰਸਿਤ ਪਸਹਲਕਦਿੀਆਂ: 
• ਿਾਨਵ ਮਨਰਮਿਤ ਫਾਈਬਰ ਸਗੈਿੈਂਟ (ਐਿੱਿ.ਐਿੱਿ.ਐਿੱਫ.) ਦੇ ਮਲਬਾਸ਼ਾਂ, ਐਿੱਿ.ਐਿੱਿ.ਐਿੱਫ. ਫੈਬਮਰਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ 

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦ ੇ10 ਉਤਪਾਦ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜ ਸਾਲ਼ਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਮਲੂੰ ਕਡ ਇਨਸੈਂਮਟਵ ਸਕੀਿ ਨੂੂੰ  ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇ 
ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

• ਉਸ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਵਕਾਸ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਸ਼ਨ 
ਪਮਿਲ਼ਾਂ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ। 

3. ਖਾਣਾਂ ਅਤ ੇਖਸਣਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਔਸਤ ਸਵਕਰੀ ਕੀਿਤ ਦੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ 
➢  ਖ਼ਬਰਾਂ: ਖਾਣ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਮਣਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨਯੂੰਤਮਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਮਵੱਚ ਪਿਸਤਾਮਵਤ ਸੋਧ਼ਾਂ ਇਿ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ 

ਮਕ ਖਮਣਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਿਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਿੈ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ - ਮਵਕਰੀ ਅਤ ੇ
ਮਨਲਾਿੀ ਦੋਵ਼ਾਂ ਲਈ - ਅਤ ੇਮਨਵੇਸ਼ਕ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

➢ ਵੇਰਵਾ: 
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o ਮਜਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀ  ਿੈ ਉਿ ਿੈ 'ਰਾਇਲਟੀ'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ' ਨਾਿਕ ਇੱਕ ਅਸੂੰਗਤੀ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨਾ। 
ਇੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਔਸਤ ਮਵਕਰੀ ਕੀਿਤ (ਏ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਕਈ ਮਿੱਸ ੇਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਖਾਨ ਦੀ ਿਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੂੰਪਨੀ 
ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ। 

o ਿਾਲ਼ਾਂਮਕ, ਇਿ ਰਾਇਲਟੀ ਮਨਵਸੇ਼ਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੈ, ਮਜਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਏਐਸਪੀ ਦੇ ਪਿਤੀਸ਼ਤ 
ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ 'ਰਾਇਲਟੀ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ' ਿੈ, ਜੋ ਮਕ ਿਾਈਨਰ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਬਣ ਜ਼ਾਂਦੀ ਿੈ। 

o ਵਰਤਿਾਨ ਸਿੇਂ, ਏ.ਐਸ.ਪੀ., ਜੋ ਮਕ ਿਰੇਕ ਰਾਜ ਮਵੱਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਮਵੱਚ ਮਡਸਮਟਿਕਟ ਮਿਨਰਲ 
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਿੱਿ.ਐਿੱਫ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐਿੱਨ.ਐਿੱਿ.ਈ.ਟੀ.) ਨੂੂੰ  ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ 
ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ। 

o ਮਵਕਰੀ ਿੁੱ ਲ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ, ਉੱਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਪਿੀਿੀਅਿ ਵਸੂਲਣਾ ਿਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇੱਕ  ੁਕਵ਼ਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਪਿੀਿੀਅਿ ਦੋਵ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮਵਆਪਕ ਪਿਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਰਾਇਲਟੀ 
ਦੀਆਂ ਦਰ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਦਲਣ ਮਵੱਚ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

o ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਿੀਂ ਿਾਈਨਸ ਮਿਨਰਲ  ਮਡਵਲੈਪਿੈਂਟ ਐਡਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957 ਮਵੱਚ ਏ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ 
ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀ  ਰੱਖੀ ਿੈ। 

o ਏ.ਐਿੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਜੀ.ਐਿੱਸ.ਟੀ., ਐਿੱਨ.ਐਿੱਿ.ਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਿੱਿ.ਐਿੱਫ. ਨੂੂੰ  ਰਾਇਲਟੀ, ਮਨਰਯਾਤ ਮਡਊਟੀ 
ਅਤੇ ਿੋਰ ਕਰ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੀਿਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰੱਮਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

o ਪਿਸਤਾਮਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਇਿ ਸੀ ਮਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਕਿਾਈ 'ਤ ੇ
ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਮਕਉਂਮਕ ਿੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਖਮਣਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਿਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

o ਪਰ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਿੈ ਮਕ "ਰਾਇਲਟੀ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਮਵਆਪਕ ਪਿਭਾਵ" ਨੂੂੰ  ਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨਵੇਸ਼ਕ਼ਾਂ ਦੀ 
ਮਦਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਮਵੱਖ ਦੀਆ ਂਮਨਲਾਿੀਆਂ ਮਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਧੂ ਿਾਲੀਆ 
ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਿੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਿੈ। 


