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ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਸਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਰੋਜ਼ਾਨ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

14 ਸਤੰਬਰ 2022 
 

1. ਚੋਣ ਲੜਨ ਦ਼ਾ ਅਵਿਕ਼ਾਰ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਚਣੋ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਧਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਬੂੰਿੀ ਮੁੁੱ ਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  1 ਲੁੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 
ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਕਹਾ ਹੈ। 

➢ ਿੇਰਿ਼ਾ: 
o ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਧਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। 
o ਇਹ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਧਦੁੱ ਤਾ ਧਗਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ", ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਧਲਆਂ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਜਾਵੇਦ ਬਨਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਧਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਧਕਹਾ। ਹਧਰਆਣਾ ਰਾਜ, (2003) ਅਤੇ ਰਾਜਬਾਲਾ ਵੀ। ਹਧਰਆਣਾ ਰਾਜ (2016)। 
➢ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਵਨਿਤ਼ਾ ਐਕਟ, 1950 ਬ਼ਾਰੇ : 

o ਹਲਧਕਆਂ ਦੀ ਹੁੱਦਬੂੰਦੀ ਲਈ ਪਰਧਕਧਰਆਵਾਂ ਧਨਰਿਾਧਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
o ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਵਿਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਵਿਾਨ ਪਧਰਸ਼ਦਾਂ ਧਵੁੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੂੰਡ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
o ਵੋਟਰ ਸ ਚੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਧਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਲਈ ਪਰਧਕਧਰਆ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
o ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
o ਸੀਵਿਤ ਚੋਣ ਖੇਤਰ 

▪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਚਣੋ ਕਧਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਣੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੀਧਮਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਧਵੁੱਚ ਸੋਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਦੁੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 

▪ ਲੋਕ ਸਭਾ ਧਵੁੱਚ ਅਨੁਸ ਧਚਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ ਧਚਤ ਕਬੀਧਲਆ ਂਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 
▪ ਚੋਣ ਕਧਮਸ਼ਨ ਕਲੋ ਮੇਘਾਧਲਆ, ਧਮਜੋ਼ਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਧਤਰਪੁਰਾ ਰਾਜਾਂ ਧਵੁੱਚ ਅਨੁਸ ਧਚਤ ਕਬੀਧਲਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 
▪ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੂੰਡ: ਧਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਰ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੂੰਕਧੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 

ਅਨੁਪਾਤ ਧਵੁੱ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਧਵੁੱ ਚ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਧਮਲਦੀ ਹੈ। 
o ਿੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 

▪ 1950 ਦਾ ਐਕਟ ਵੋਟਰ ਸ ਚੀਆਂ ਧਵੁੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਧਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਧਗਆ ਧਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਕਸ ੇਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ: 
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▪ ਸੇਵਾ ਯੋਗਤਾ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਹਧਥਆਰਬੂੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਧਕਸ ੇਰਾਜ ਦੇ ਹਧਥਆਰਬੂੰਦ ਪੁਧਲਸ ਬਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵੇਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। 

▪ ਭਾਰਤ ਧਵੁੱਚ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਈਸੀਆਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕ ੇਕੀਤਾ ਸੀ। 
▪ ਅਧਜਹੇ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਭਾਰਤ ਧਵੁੱਚ ਰਧਹਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਪਤਨੀ' 

ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  'ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ' ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਧਵਵਸਥਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਲੂੰ ਗ-ਧਨਰਪੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 
o ਿ ੁੱ ਖ ਚੋਣ ਅਵਿਕ਼ਾਰੀ (CEO) 

▪ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਧਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਧਵੁੱਚ ਚੋਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕ ੇਈਸੀਆਈ ਦਆੁਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਇੁੱਕ ਸੀਈਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

▪ ਚੋਣ ਕਧਮਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕ ੇਰਾਜ ਦੇ ਧਕਸ ੇਅਧਿਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਧਜ਼ਲਹਾ ਚਣੋ ਅਧਿਕਾਰੀ 
(ਡੀਈਓ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

▪ ਡੀਈਓ ਸੀਈਓ ਦੀ ਸਮੁੁੱਚੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਧਨਯੂੰਤਰਣ ਅਿੀਨ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
o ਚੋਣਕ਼ਾਰ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ERO) 

▪ ਈਆਰਓ ਹਰੇਕ ਹਲਕ ੇ(ਸੂੰਸਦੀ/ਧਵਿਾਨ ਸਭਾ) ਲਈ ਵੋਟਰ ਸ ਚੀ ਧਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਜ਼ੂੰ ਮਵੇਾਰ ਹੈ। 
▪ ਵੋਟਰ ਸ ਚੀਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰੌਾਨ ਈਆਰਓ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਵਰੁੁੱ ਿ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਹੈ। 

o ਵਰਟਰਵਨੰਗ ਅਫਸਰ (RO) 
▪ ਆਰਓ ਇੁੱਕ ਹਲਕ ੇਧਵੁੱਚ ਚਣੋਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਜ਼ੂੰ ਮਵੇਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਚਣੁੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। 
▪ ਈਸੀਆਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਧਕਸ ੇਅਧਿਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  

ਆਰਓ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
▪ ਇਸ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਤਧਹਤ ਧਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਧਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਧਮਸ਼ਨ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
▪ ਧਸਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੋਟਰ ਸ ਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਿਾਈ ਦ ੇਸਬੂੰਿ ਧਵੁੱ ਚ ਈਆਰਓ ਦੀ ਧਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀਤਾ 

'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕ ਧਦੁੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
o ਿੋਵਟੰਗ ਅਵਿਕ਼ਾਰ: 2010 ਧਵੁੱਚ, ਧਵਦੇਸ਼ਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਰਧਹਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਧਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਦੁੱ ਤਾ 

ਧਗਆ ਸੀ। 

2. ਫੋਰਟੀਫ਼ਾਈਡ ਚਾਵਲ  
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਧਹੁੱ ਧਸਆਂ ਧਵੁੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 

ਬਾਰੇ ਧਚੂੰਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਧਸਕਲ ਸੈੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਲਈ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਧਦੁੱ ਤਾ ਹੈ। 

➢ ਫੋਰਟੀਫ਼ਾਇਡ ਚ਼ਾਿਲ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਫ ਡ ਸਫੇਟੀ ਐਡਂ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੂੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਫੋਰਟੀਧਫਕੇਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  "ਭੋਜਨ ਧਵੁੱਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸ ਖਮ ਪੋਸ਼ਕ 

ਤੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ-ਬੁੁੱ ਝ ਕੇ ਵਿਾਉਣ" ਵਜੋਂ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਗੁਣਵੁੱਤਾ ਧਵੁੱਚ ਸੁਿਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਸਹਤ ਨ ੂੰ  ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਧਸਹਤ ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ"। 
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o ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਵਲਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਸ ਖਮ ਪੋਸ਼ਕ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ, ਧਜਵੇਂ 
ਧਕ ਕੋਧਟੂੰਗ, ਡਸਧਟੂੰਗ, ਅਤੇ 'ਬਾਹਰ ਕੁੱਢਣਾ'। 

o ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਧਵੁੱਚ ਇੁੱਕ 'ਐਕਸਟਰ ਡਰ' ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਇੁੱਕ ਧਮਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ 
ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਧਗਰੀਆਂ (FRKs) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਕਨੀਕ ਮੂੰ ਧਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਮਜ਼ਬ ਤ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਲੇਬੂੰਦ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਧਗਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਧਨਯਮਤ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਧਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
o ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਚਾਵਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ ਟ ਦੇ ਥੈਧਲਆਂ ਧਵੁੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਧਜਸਦਾ ਲੋਗੋ ('+F') ਅਤੇ ਲਾਈਨ "ਆਇਰਨ, ਫੌਧਲਕ 

ਐਧਸਡ, ਅਤੇ ਧਵਟਾਮਨ B12 ਨਾਲ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ" ਹੈ। 
o ਵਕਲਹੇ ਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ: 

▪ ਭਾਰਤ ਧਵੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧਚਆਂ ਧਵੁੱ ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੁੱਿਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ 
ਧਵੁੱ ਚ ਹਰ ਦ ਜੀ ਔਰਤ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੁੱਚਾ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹੈ। 

▪ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਧਕਲਹੇਬੂੰ ਦੀ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਧਕਆਂ ਧਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਮੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
▪ ਚਾਵਲ ਭਾਰਤ ਦ ੇਮੁੁੱ ਖ ਭੋਜਨਾਂ ਧਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਧਤਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
▪ ਭਾਰਤ ਧਵੁੱਚ ਪਰਤੀ ਧਵਅਕਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਪਤ 6.8 ਧਕਲੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ ਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੁੱਤਾਂ 

ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪ ਰਕ ਲਈ ਇੁੱਕ ਧਵਕਲਪ ਹੈ। 
o ਵਕਲਹੇ ਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਆਰ: 

▪ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦ ੇਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਧਹਤ, 10 ਗਰਾਮ ਐੈੱਫਆਰਕੇ ਨ ੂੰ  1 ਧਕਲੋ ਧਨਯਧਮਤ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਧਮਲਾਇਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

▪ ਐੈੱਫ.ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਧਕਲੋ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਧਵੁੱਚ ਹੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 
ਲੋਹਾ (28 ਧਮਲੀਗਰਾਮ-42.5 ਧਮਲੀਗਰਾਮ), ਫੋਧਲਕ ਐਧਸਡ (75-125 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ), ਅਤੇ ਧਵਟਾਧਮਨ ਬੀ-12 (0.75-
1.25 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ)। 

▪ ਚਾਵਲ ਧਵੁੱ ਚ ਧਜ਼ੂੰ ਕ (10 ਧਮਲੀਗਰਾਮ-15 ਧਮਲੀਗਰਾਮ), ਧਵਟਾਧਮਨ ਏ (500-750 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਆਰਈ), ਧਵਟਾਧਮਨ ਬੀ-
1 (1.ਐਮਜੀ-1.5 ਧਮਲੀਗਰਾਮ), ਧਵਟਾਧਮਨ ਬੀ-2 (1.25 ਧਮਲੀਗਰਾਮ-1.75 ਧਮਲੀਗਰਾਮ), ਧਵਟਾਧਮਨ ਬੀ-3 (12.5 
ਧਮਲੀਗਰਾਮ-20 ਧਮਲੀਗਰਾਮ) ਅਤੇ ਧਵਟਾਧਮਨ ਬੀ-6 (1.5 ਧਮਲੀਗਰਾਮ-2.5 ਧਮਲੀਗਰਾਮ) ਪਰਤੀ ਧਕਲੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

3. ਕੂਨੋ ਕੌਿੀ ਕ਼ਾਰਿ  
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਚੀਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਧਹਤ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੁੱਠ ਚੀਧਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਿ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਕੁਨੋ-ਪਾਲਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
➢ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ਼੍ਾਰਕ ਬ਼ਾਰੇ: 

o ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਮੁੱਿ ਪਰਦਸੇ਼, ਭਾਰਤ ਧਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਧਜਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1981 ਧਵੁੱਚ ਸ਼ੀਓਪੁਰ ਅਤ ੇ
ਮੁਰੈਨਾ ਧਜ਼ਧਲਹਆਂ ਧਵੁੱ ਚ 344.686 ਧਕਮੀ2 (133.084 ਵਰਗ ਮੀਲ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੁੱਕ ਜੂੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪਨਾਹਗਾਹ 
ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

o 2018 ਧਵੁੱ ਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਧਦੁੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਧਥਆਰ-ਧਗਰ ਸੁੁੱ ਕੇ ਪੁੱਤਝੜੀ ਜੂੰਗਲਾਂ ਦੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਧਹੁੱ ਸਾ ਹੈ। 
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o ਕੁਨੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈੈੰਕਚ ਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1981 ਧਵੁੱ ਚ ਲਗਭਗ 344.68 ਧਕ.ਮੀ.2 (133.08 ਵਰਗ ਮੀਲ) ਦੇ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

o 1990 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਧਵੁੱਚ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਏਸ਼ੀਆਈ ਲਾਇਨ ਰੀਇਨਟਰਡੋਕਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਸੂੰਭਾਧਵਤ ਸਾਈਟ 
ਵਜੋਂ ਚਧੁਣਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਧਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਧਵੁੱ ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

o ਸੁਰੁੱ ਧਖਅਤ ਖੇਤਰ ਧਵੁੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੁੱ ਖ ਧਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੀਤਾ, ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਧਬੁੱਲੀ, ਸੁਸਤ ਭਾਲ , ਢੋਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਬਧਘਆੜ, 
ਸੁਨਧਹਰੀ ਧਗੁੱ ਦੜ, ਿਾਰੀਦਾਰ ਹਾਈਨਾ ਅਤੇ ਬੂੰਗਾਲ ਲ ੂੰ ਬੜੀ ਹਨ। 

4. ਹੈਦਰ਼ਾਬ਼ਾਦ ਿ ਕਤੀ ਵਦਿਸ 
➢ ਖਬਰਾਂ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਧਲਬਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਸਤੂੰਬਰ ਨ ੂੰ  ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
➢ ਿੇਰਿ਼ਾ: 

o 1947 ਧਵੁੱ ਚ ਵੂੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਰਆਸਤਾਂ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਧਸਿਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਖੇਤਰਾਂ ਧਵੁੱਚ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, 
ਅੂੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਗੁੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਸਨ, ਧਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੂੰਿਾਂ ਦਾ ਧਨਯੂੰਤਰਣ ਧਮਲ 
ਧਗਆ ਸੀ। 

o ਭਾਰਤੀ ਸਤੁੂੰ ਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਨਾਲ, ਧਬਰਧਟਸ਼ ਨੇ ਅਧਜਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਠਜੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੁੱਡ ਧਦੁੱਤਾ, ਧਜਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ 
ਪ ਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਧਵਕਲਪ ਰਧਹ ਧਗਆ। 

o ਧਫਰ ਵੀ, 1948 ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਧਕਸਤਾਨ ਧਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕ ੇਸਨ. ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੁੱਡਾ 
ਅਪਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਰਆਸਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸੀ, ਧਜੁੱਥੇ ਧਨਜ਼ਾਮ ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਂ, 
ਆਸਫ਼ ਜਾਹ ਸੁੱਤਵਾਂ, ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ, ਧਜਸ ਨੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਹੂੰ ਦ  ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਅਧਨਯਧਮਤ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਰੁੱਖੀ । 

o ਬਾਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਧਵਚ ਕਧਮਉਧਨਸਟ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਧਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਧਮਧਲਟਾਸ ਦੇ 
ਉਭਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰਾ ਧਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੂੰਬਰ 1948 ਧਵਚ ਅਪੂੰਗ ਆਰਥਕ ਨਾਕਬੇੂੰ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਧਲਆ । 

o ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਨਜ਼ਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਧਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੁੱਕ ਸਾਿਨ 'ਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। 

5. ਰਬੜ ਦੀ ਫਸਲ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਧਮਆਨੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ (ਐਨਆਰ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 

ਧਵੁੱ ਚ 16 ਮਹੀਧਨਆ ਂਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੁੱਿਰ 150 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਧਕਲੋਗਰਾਮ (ਆਰਐਸਐਸ ਗਰੇਡ 4) ਤੁੱਕ ਧਡੁੱਗ ਗਈ ਹੈ। 
➢ ਰਬੜ ਦੀ ਫਸਲ ਬ਼ਾਰੇ: 

o ਰਬੜ ਦ ੇਰੁੁੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਸੁੱ ਲਹੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। 

o ਇਹ ਭ -ਮੁੱਿ ਰੇਖੀ ਜਲਵਾਯ  ਅਤੇ 25 ਧਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਤਾਪਮਾਨ ਧਵੁੱ ਚ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਿਦਾ ਹੈ । 
o ਰਬੜ ਦਾ ਰੁੁੱ ਖ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਿਦਾ-ਫੁੁੱ ਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੂੰਡ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕਸਾਰ ਉੱਚੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
o ਡ ੂੰ ਘੀਆਂ, ਭੁਰਭੁਰੀਆਂ, ਚੂੰ ਗੇ ਜਲ-ਧਨਕਾਸ ਵਾਲੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਜੜਹਾਂ ਦੇ ਧਵਕਾਸ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਧਮੁੱ ਟੀ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। 
o ਇਹ ਇੁੱਕ ਧਕਰਤ-ਤੀਬਰ ਧਕਧਰਆ ਹੈ। 
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6. 20 ਦ਼ਾ ਗਰ ੁੱ ਪ੍ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਭਾਰਤ 1 ਦਸੂੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 30 ਨਵੂੰਬਰ, 2023 ਤੁੱਕ ਜਾਰੀ ਰਧਹਣ ਵਾਲੇ ਸਮ ਹ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 

ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਧਵੁੱਚ ਜੀ-20 ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ 200 ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਮੀਧਟੂੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ। 
➢ ਿੇਰਿ਼ਾ: 

o ਜੀ-20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਸਖਰ ਸੂੰਮੇਲਨ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੂੰਬਰ ਨ ੂੰ  2023 ਧਵੁੱਚ ਨਵੀਂ ਧਦੁੱਲੀ ਧਵੁੱਚ ਆਯੋਧਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਬੂੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਧਮਸਰ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਓਮਾਨ, ਧਸੂੰਗਾਪੁਰ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਯ ਏਈ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ 
ਧਵੁੱ ਚ "ਮਧਹਮਾਨ ਦੇਸ਼" ਹੋਣਗੇ। 

o ਪਰਿਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਧਕਹਾ, "ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੂੰਡਨੇੋਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜੀ-20 ਟਰੋਇਕਾ (ਮੌਜ ਦਾ, ਧਪਛਲੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ-20 ਪਰੈਜੀਡੈਂਸੀਆ)ਂ ਦਾ ਧਹੁੱ ਸਾ ਹੈ। 

o ਸਾਡੀ ਪਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ, ਇੂੰਡਨੇੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਇਕਾ ਬਣਨਗ।ੇ ਇਹ ਪਧਹਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰਇੋਕਾ ਧਵੁੱ ਚ 
ਧਤੂੰ ਨ ਧਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਧਵਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੁੱਕ ਵੁੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨਗੀਆਂ। 

➢ G20 ਬ਼ਾਰੇ: 
o G20 ਜਾਂ ਗਰੁੁੱ ਪ ਆਫ 20 ਇੁੱਕ ਅੂੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਧਜਸ ਧਵੁੱਚ 19 ਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਯ ਰਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ (EU) ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। 
o ਇਹ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵੁੱਤੀ ਸਧਥਰਤਾ,  ਜਲਵਾਯ  ਪਧਰਵਰਤਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧਟਕਾਊ ਧਵਕਾਸ ਧਜਹੇ ਧਵਸ਼ਵ ਅਰਥਧਵਵਸਥਾ 

ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਪਰਮੁੁੱ ਖ ਮੁੁੱ ਧਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
o G20 ਧਵਸ਼ਵ ਦੀਆ ਂਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਆਰਧਥਕਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਧਣਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਵੁੱਚ ਉਦਯੋਧਗਕ ਅਤੇ ਧਵਕਾਸਸ਼ੀਲ 

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੁੱ ਲ ਧਵਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦ (GWP) ਦਾ ਲਗਭਗ 80%, ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 75-
80%, ਧਵਸ਼ਵ-ਧਵਆਪੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦ-ੋਧਤਹਾਈ, ਅਤੇ ਧਵਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੁੱ ਿੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਹੁੱ ਸਾ ਹੈ। 

o ਜੀ-20 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1999 ਧਵੁੱ ਚ ਕਈ ਧਵਸ਼ਵ ਆਰਧਥਕ ਸੂੰਕਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਧਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ ਲੈਕੇ, 
ਇਸਨੇ ਸਾਲ ਧਵੁੱਚ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਵੁੱਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ  ਸਰਕਾਰ  ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਾਂ 
ਧਵੁੱ ਤ ਮੂੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਧਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦ ੇਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਯ ਰਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ 
ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਯ ਰਪੀਅਨ ਕਧਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯ ਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

o ਕ ਰਸੀ ਘ ੰ ਿ਼ਾਓ: 
▪ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕ ਧਕਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇੁੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀ-20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਧਟੂੰਗ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ, 

ਯ ਰਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਨ ੂੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੂੰਜ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਮ ਹਾਂ ਧਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਧਵੁੱਚ ਧਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਧਜਸ ਧਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਸਮ ਹ ਨ ੂੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਦ ਜੇ ਦੇ ਧਤੂੰ ਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

▪ ਗਰੁੁੱ ਪ 1 ਅਤੇ ਗਰੁੁੱ ਪ 2 ਨ ੂੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ, ਇੁੱਕੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੁੱਕ ੋਗਰੁੁੱ ਪ ਧਵੁੱਚ ਰੁੱ ਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ। 
▪ ਇੁੱਕ ਸਮ ਹ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਸੇ਼ ਜੀ-੨੦ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਸੂੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਦੀ ਵਾਰੀ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
▪ ਇਸ ਲਈ, ਸਬੂੰਿਤ ਸਮ ਹ ਦੇ ਅੂੰਦਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਗਲੇ ਜੀ-20 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਧਵੁੱਚ 

ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਇੁੱਕ ਵੁੱਖਰਾ ਜੀ -20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 1 ਦਸੂੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਕੇ 30 ਨਵੂੰਬਰ 
ਤੁੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੂੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। 
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o ਇਹ ਪਰਣਾਲੀ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗ  ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜੋ ਧਕ ਗਰੁੁੱ ਪ 5 ਧਵੁੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਜੀ-20 ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੂੰਭਾਲੀ ਹੋਈ 
ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਧਦੁੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਧਵੁੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਧਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ਗਰ ੁੱ ਪ੍ 1 ਗਰ ੁੱ ਪ੍ 2 ਗਰ ੁੱ ਪ੍ 3 ਗਰ ੁੱ ਪ੍ 4 ਗਰ ੁੱ ਪ੍ 5 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
(2014) 

ਕੈਨੇਡਾ (2010- 
1) 

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 
(2020) 

ਅਮਰੀਕਾ (2008) 

ਭਾਰਤ (2023) 

ਰ ਸ (2013) 

ਦੁੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 
(2025) 

ਤੁਰਕੀ (2015) 

ਅਰਜਨਟੀਨਾ 
(2018) 

ਬਰਾਜ਼ੀਲ (2024) 

ਮੈਕਸੀਕ ੋ(2012) 

ਫਰਾਂਸ (2011) 

ਜਰਮਨੀ (2017) 

ਇਟਲੀ (2021) 

ਯ ਨਾਈਧਟਡ ਧਕੂੰਗਡਮ 
(2009) 

ਚੀਨ (2016) 

ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ (2022) 

ਜਾਪਾਨ (2019) 

ਦੁੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 
(2010- 2) 

o ਧਨਰੂੰਤਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਵਰਤਮਾਨ, ਤੁਰੂੰ ਤ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ 
ਇੁੱਕ "ਟਰੋਇਕਾ" ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਥਨ ਧਦੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

o 2022 ਤੁੱਕ, 20 ਮੈਂਬਰ ਹਨ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, 
ਇੂੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਦੁੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਪਾਨ, ਮੈਕਸੀਕ,ੋ ਰ ਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ , ਦੁੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਯ ਨਾਈਧਟਡ 
ਧਕੂੰਗਡਮ, ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਯ ਰਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ।  ਸਪੇਨ, ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਧਵਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ 
ਯ ਨੀਅਨ, ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰਗਠਨ ਸਥਾਈ ਮਧਹਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੁੱਦਾ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

7. ਜਰੂਰੀ ਦਿ਼ਾਈਆ ਂਦੀ ਕੌਿੀ ਸੂਚੀ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਆਮ ਗੈਸਟਰੋਇੂੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਦਵਾਈਆਂ ਰੈਨੀਟੀਡਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਕਰਲਫੇਟ ਸਮੇਤ 26 ਦਵਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਚੀ (ਐਨਐਲਈਐਮ), 2022 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱ ਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ। 
➢ ਤੁੱ ਥ: 

o ਕੁੁੱ ਲ 384 ਦਵਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  34 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਚੀ ਧਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਧਪਛਲੀ ਸ ਚੀ ਧਵਚੋਂ 26 ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ 
ਕਰ ਧਦੁੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 

o ਦਵਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  27 ਧਚਧਕਤਸਕ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਧਵੁੱਚ ਸ਼ਰਣੇੀਬੁੱ ਿ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
o ਪਧਹਲਾ ਐਨਐਲਈਐਮ 1996 ਧਵੁੱਚ ਸੂੰਕਧਲਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 2003, 2011 ਅਤੇ 2015 ਧਵੁੱ ਚ ਧਤੂੰਨ ਵਾਰ 

ਸੋਧਿਆ ਧਗਆ ਸੀ। 
o ਐਨ.ਐਲ.ਈ.ਐਮ. ਤੋਂ ਧਮਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਧਵੁੱਚ ਭਾਰਤ ਧਵੁੱਚ ਪਾਬੂੰਦੀਸ਼ਦੁਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱ ਧਖਆ ਪਰਫੋਾਈਲ 'ਤੇ 

ਧਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦੀਆ ਂਧਰਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
➢ ਜਰੂਰੀ ਦਿ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਕੌਿੀ ਸੂਚੀ ਬ਼ਾਰੇ: 

o ਇਸ ਦ ੇਈ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਦੇਸ਼ 1970 ਧਵਚ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਸੀ। 
o ਧਫਰ 1975 ਧਵੁੱ ਚ, ਧਵਸ਼ਵ ਧਸਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਡਬਲਯ ਐਚਓ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 

ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਧਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੂੰਗੀ ਗੁਣਵੁੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵੇੇ। 
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o ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ. ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਇੁੱਕ ਮਾਡਲ ਸ ਚੀ ਹੈ। 
o ਧਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਦ ੇਬੋਝ, ਤਰਜੀਹੀ ਧਸਹਤ ਧਚੂੰਤਾਵਾਂ, ਧਕਫਾਇਤੀ 

ਧਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਆਧਦ 'ਤੇ ਆਿਾਧਰਤ ਇੁੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਜ਼ੂੰ ਮਵੇਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਸਹਤ ਅਤੇ 
ਪਧਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1996 ਧਵੁੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਪਧਹਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਚੀ ਧਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਧਜਸ ਧਵੁੱ ਚ 279 ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

8. ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਸਿੇ਼ਾਿਾਂ ਿ਼ਾਸਤ ੇਤੁੱ ਥ 
➢ 1098 ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬਰ 112 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

 

 

 


