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

2 ਸਤੰਬਰ 2022 
 

1. ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਡਫਲੈਟਰ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਿੀ ਅਰਥਚਾਰ ੇਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 13.5% ਰਹੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 16.2% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਿੋਂ ਬਹਿੁ 

ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਤਕ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਨੇ ਅੰਕਤਿਆਾਂ ਦੀ ਤਵਆਤਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਤਕਲ ਬਣਾ ਤਦੱਿਾ ਹੈ, ਇਕੱ ਹੋਰ ਕਾਰਕ 
ਤਵਗਾਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ ਿਰੀਕਾ। 

➢ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕੀਮਤ ਸਡਫਲੇਟਰ ਬਾਰੇ: 
o ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੱੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਿਪਾਦ) ਕੀਮਿ ਤਡਫਲੇਟਰ, ਤਜਸ ਨੰੂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤਡਫਲੈਟਰ ਜਾਾਂ ਤਨਤਹਿ ਕੀਮਿ ਤਡਫਲੇਟਰ ਵਜੋਂ 

ਵੀ ਜਾਤਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਇਕੱ ਆਰਤਥਕਿਾ ਤਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਅਿ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਕੀਮਿਾਾਂ ਤਵੱਚ 
ਿਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। 

o ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਕੀਮਿ ਤਡਫਲੇਟਰ ਇੱਕ ਆਰਤਥਕਿਾ ਤਵੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਿੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਅਿ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਿਾਾਂ ਤਵੱਚ 
ਿਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। 

o ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਕੀਮਿ ਦੇ ਤਡਫਲੈਟਰ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਿਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਆਰਤਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਾਂ ਦੀ 
ਿੁਲਨਾ ਇਕੱ ਸਾਲ ਿੋਂ ਦਜੇੂ ਸਾਲ ਿੱਕ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

o ਕੱੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਿਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਸਿੂਆਾਂ ਅਿ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕੱੁਲ ਉਿਪਾਦਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਤਕ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ 
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਧਦੀ ਹ ੈਅਿੇ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਮੈਤਟਿਕ ਇਸਦੇ ਨਿੀਤਜਆਾਂ ਤਵੱਚ ਮੁਦਰਾਸਤਫਿੀ ਜਾਾਂ ਵਧਦੀਆਾਂ ਕੀਮਿਾਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤਵੱਚ 
ਕਾਰਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

o ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕੀਮਿ ਤਡਫਲੇਟਰ ਇਸ ਨੰੂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਿੇ ਕੀਮਿਾਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਪਤਹਲਾਾਂ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਆੁਰਾ, ਅਿ,ੇ ਦਜੂਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਿਾਾਂ ਦੀ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਿਾਾਂ ਨਾਲ ਿੁਲਨਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਨੰੂ 
ਸੰਬੋਤਧਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

o ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ ਕੀਮਿ ਡੀਫਲੇਟਰ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਕਸੇ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਿਾਾਂ 
ਤਵੱਚ ਤਕੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹਇੋਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਕਉ ਾਂਤਕ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਤਪਛਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤਵੱਚ ਦੇਤਿਆ 
ਹ,ੈ ਦੋ ਵੱਿ-ਵਿੱ ਸਾਲਾਾਂ ਿੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕੱ ਧੋਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿੀਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ 
ਤਵਚਕਾਰ ਕੀਮਿ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਵਚੱ ਕੋਈ ਿਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

➢ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤ ੇਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ: 
o ਨਾਮਾਿਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਲਰਾਾਂ ਤਵੱਚ ਕੱਚੇ ਨੰਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਦਰਾਸਤਫਿੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। 
o ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮੁਦਰਾ ਮੱੁਲ ਨੰੂ ਤਨਰਧਾਰਿ ਕਰਕੇ ਸੰਤਿਆਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤਵਵਸਤਥਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਰ੍ਾਾਂ ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ ਜਾਾਂ 

ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਵਗਾਿ ਨੰੂ ਿਿਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
➢ ਤਾਜਾ ਅੰਕਸਿਆਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 

o ਅੰਕਿਾ ਮੰਿਰਾਲਾ ਪਤਹਲਾਾਂ "ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਿਾਾਂ" 'ਿੇ ਆਰਤਥਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕ ਕੀਮਿਾਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 
ਹਨ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਤਜੰਦਗੀ ਤਵੱਚ ਵੇਿਦ ੇਹਾਾਂ। 
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o ਪਰ ਇਸ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਤਸਰਫ ਮਤਹੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੰਿਰਾਲਾ ਮੁਦਰਾਸਤਫਿੀ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਨੰੂ 
ਘਟਾ ਕੇ "ਸਤਥਰ ਕੀਮਿਾਾਂ 'ਿੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ." ਿੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ "ਅਸਲ" ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ 
ਹ।ੈ 

o ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਤਹਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤਵੱਚ ਵਰਿਮਾਨ ਕੀਮਿਾਾਂ 'ਿੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ₹64.95 ਤਟਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਤਕ ਸਾਲ-ਦਰ-
ਸਾਲ 26.7% ਵੱਧ ਹ।ੈ 

o ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਿੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਣੋ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ₹36.85 ਤਟਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਤਕ 13.5% ਦਾ ਵਾਧਾ 
ਹ।ੈ 

o ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਤਹੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ: ਥੋਕ ਕੀਮਿਾਾਂ ਤਵੱਚ 15.7% ਅਿ ੇਪਿਚਨੂ ਕੀਮਿਾਾਂ ਤਵਚੱ 
7.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਇੋਆ ਸੀ। 

➢ ਭਾਰਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਈ ਸਡਫਲੈਟਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
o ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਿਰੀਕ ੇਹਨ: ਇਕਹਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ (Deflation) ਅਿ ੇਦੋਹਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ (Double Deflation) 
o ਤਸੰਗਲ ਤਡਫਲੈਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟ ਅਿ ੇਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀਮਿਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤਵਵਸਤਥਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਕੀਮਿ ਤਡਫਲੇਟਰ ਦੀ 

ਵਰਿੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਡਬਲ ਤਡਫਲੈਸ਼ਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਿ-ਵਿੱ ਤਡਫਲੇਟਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
o ਭਾਰਿ ਇੱਕ ਤਮਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਿੇਿੀਬਾਿੀ-ਸੱਤਭਆਚਾਰ, ਅਿ ੇਿਨਨ ਅਿੇ ਿੱਡਾਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ; 

ਅਿ ੇਹੋਰ ਿੇਿਰਾਾਂ ਲਈ ਇਕਤਹਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ। ਇਹ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਵਰਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਵਲੱਿਣ ਤਵਧੀ ਹ।ੈ 

2. ਉਈਗਰ (UYGHURS) 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਉਈਗਰਾਾਂ ਦੇ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ ਕੈਂਪਾਾਂ ਤਵੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਨਜਰਬੰਦੀ ਇੱਕ ਤਵਤਦਅਕ ਅਤਭਆਸ ਹਣੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਜਸਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਿਾਾਂ ਨੰੂ ਭਿਕਾਉਣਾ ਅਿੇ ਇਸਲਾਮ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤਵੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟਿਵਾਦ ਦੇ ਿਿਰ ੇਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਸੰਯੁਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੱੁਿੀ ਅਤਧਕਾਰ ਦਫ਼ਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਤਟਸ ਤਲਆ ਹੈ, ਤਜਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ 
ਇਹ "ਅਿੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੱੁਿਿਾ ਦੇ ਤਵਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

➢ ਉਈਗਰਾਾਂ ਬਾਰੇ: 
o ਤਸ਼ਨਤਜਆਾਂਗ ਤਵੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਤਮਲੀਅਨ ਉਈਗਰ, ਤਜਆਦਾਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਰਤਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਜਸ ਨੰੂ ਅਤਧਕਾਰਿ ਿੌਰ 

'ਿ ੇਤਸ਼ਨਤਜਆਾਂਗ ਉਈਗਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ (XUAR) ਵਜੋਂ ਜਾਤਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
o ਉਈਗਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿੁਰਕੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹ,ੈ ਅਿ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਤਭਆਚਾਰਕ ਅਿੇ ਨਸਲੀ ਿੌਰ 

'ਿ ੇਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨੇਿੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਸ਼ਨਤਜਆਾਂਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ੇਿੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। 
➢ ਸਸ਼ਨਸਜਆਾਂਗ ਬਾਰੇ: 

o ਤਸ਼ਨਤਜਆਾਂਗ ਚੀਨ ਦੇ ਉਿੱਰ-ਪਛੱਮ ਤਵੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਿ ੇਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਡਾ ਿੇਿਰ ਹੈ। ਤਿੱਬਿ ਦੀ ਿਰ੍ਾਾਂ, ਇਹ 
ਖਦੁਮੁਖਤਿਆਰ ਹ,ੈ ਅਰਥ - ਤਸਧਾਾਂਿਕ ਿੌਰ 'ਿ ੇ- ਇਸ ਤਵਚ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਿੀਆਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਵਵਹਾਰਕ 
ਿੌਰ 'ਿ,ੇ ਦੋਵਾਾਂ ਿੇਿਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਵੱਡੀਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

o ਤਸ਼ਨਤਜਆਾਂਗ ਤਜਆਦਾਿਰ ਰੇਤਗਸਿਾਨੀ ਿੇਿਰ ਹ ੈਅਿੇ ਦਨੁੀਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਪੰਜਵਾਾਂ ਤਹਸੱਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਿੀ 
ਅਤਧਕਾਰ ਸਮੂਹਾਾਂ ਨੇ ਤਚੰਿਾਵਾਾਂ ਜਾਹਰ ਕੀਿੀਆਾਂ ਹਨ ਤਕ ਕਪਾਹ ਦੇ ਤਨਰਯਾਿ ਦਾ ਤਜਆਦਾਿਰ ਤਹੱਸਾ ਜਬਰਦਸਿੀ ਮਜਦਰੂੀ 
ਦਆੁਰਾ ਚਤੁਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ 2021 ਤਵੱਚ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਬਿਾਾਂਡਾਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਨਤਜਆਾਂਗ ਕਪਾਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਾਂ 
ਿੋਂ ਹਟਾ ਤਦੱਿਾ ਸੀ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਮਸ਼ਹਰੂ ਹਸਿੀਆਾਂ ਅਿ ੇਨੇਟੀਜਨਾਾਂ ਦੇ ਬਿਾਾਂਡਾਾਂ ਦੇ ਤਵਰੁੱਧ ਪਿਿੀਤਕਿਆ ਹਈੋ ਸੀ। 

o ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਵੱਚ, ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਆੁਰਾ ਵੇਿੀ ਗਈ ਿੋਜ ਨੇ ਤਦਿਾਇਆ ਤਕ ਤਸ਼ਨਤਜਆਾਂਗ ਤਵੱਚ ਪੰਜ ਤਮਲੀਅਨ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ 
ਕਪਾਹ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਲੱ ਦੇ ਸਬੂਿ ਹਨ ਤਕ ਪੁਨਰ-ਤਸੱਤਿਆ ਕੈਂਪਾਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਾਂ ਬਣਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 

o ਇਹ ਿਿੇਰ ਿੇਲ ਅਿੇ ਕੁਦਰਿੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਿੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਿ ੇਯੂਰਪ ਦੇ ਨੇਿੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤਜੰਗ 
ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿੱਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਕਿੀ ਵਜੋਂ ਦੇਤਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
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o 20 ਵੀ ਾਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁ਼ਰ ੂਤਵੱਚ, ਉਈਗਰਾਾਂ ਨੇ ਸੰਿਪੇ ਤਵੱਚ ਇਸ ਿੇਿਰ ਲਈ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਿੀ ਪਰ ਇਸਨੰੂ 1949 
ਤਵੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਨਵੀ ਾਂ ਕਤਮਊਤਨਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਾਾਂ ਤਨਯੰਿਰਣ ਤਵੱਚ ਤਲਆਾਂਦਾ ਤਗਆ। 

3. ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਤਰੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨਾਮੀ (CMIE) ਦੇ ਅੰਕਤਿਆਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਿ ਦੀ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਦਰ ਅਗਸਿ 

ਤਵੱਚ 8.3% ਦੇ ਇਕੱ ਸਾਲ ਦੇ ਉਚੇੱ ਪੱਧਰ 'ਿੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਕਉ ਾਂਤਕ ਰਜੁਗਾਰ ਕਿਮਵਾਰ 2 ਤਮਲੀਅਨ ਿੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 394.6 
ਤਮਲੀਅਨ ਰਤਹ ਤਗਆ। 

➢ ਵੇਰਵਾ: 
o ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.8% ਸੀ ਅਿੇ ਰਜੁਗਾਰ 397 ਤਮਲੀਅਨ ਸੀ। 
o ਸ਼ਤਹਰੀ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 8% ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਕ ਆਮ 

ਿੌਰ 'ਿ ੇਲਗਭਗ 7% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
o ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜੁਲਾਈ ਤਵੱਚ 6.1% ਿੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਿ ਤਵੱਚ 7.7% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਿੋਂ ਵੀ 

ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਰਜੁਗਾਰ ਦੀ ਦਰ 37.6% ਿੋਂ ਘਟ ਕੇ 37.3% ਰਤਹ ਗਈ। 
➢ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸਕਸਮਾਾਂ: 

o ਰਲਵੀ ਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ : ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਥੋਿੇ੍ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਤਥਕ ਨਜਰੀਏ ਿੋਂ ਇਹ 
ਸਭ ਿੋਂ ਘੱਟ ਸਮੱਤਸਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। 
ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਿੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਦਰਿੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਤਵੱਚ ਸਮਾਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ 
ਿਰ੍ਾਾਂ, ਗਿੈਜੂਏਟਾਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਬਲਾਾਂ ਤਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਦੀ ਿਲਾਸ਼ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰ ਤਦੱਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਕ ਰਲਵੀ ਾਂ 
ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਤਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

o ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ: ਚੱਕਰਵਰਿੀ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਆਰਤਥਕ ਉਿਰਾਅ-ਚਿ੍ਾਅ ਅਿ ੇਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰਜੁਗਾਰ 
ਕਾਤਮਆਾਂ ਦੀ ਤਗਣਿੀ ਤਵੱਚ ਤਭੰਨਿਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਿੇਲ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਿਾਾਂ ਤਵੱਚ ਿਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਤਧਿ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਿ ੇਆਰਤਥਕ ਤਵਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। 

o ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ: ਢਾਾਂਚਾਗਿ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਆਰਤਥਕਿਾ ਦੇ ਢਾਾਂਚੇ ਤਵੱਚ ਿਕਨੀਕੀ ਿਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤਜਸ 
ਤਵੱਚ ਤਕਰਿ ਬਾਜਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਨੀਕੀ ਿਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਿੋਂ ਉਜਾਿੇ ਗਏ ਕਾਤਮਆਾਂ ਤਵੱਚ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਜੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਹਣੁ ਲੋਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਅਤਜਹੀਆਾਂ ਿਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
ਘੋਤਿਆਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਚੀ ਗਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਦਲਣਾ ਅਿ ੇਤਨਰਮਾਣ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ। 

o ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ : ਸੰਸਥਾਗਿ ਬੇਰਜੁਗਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਿ ਕਾਰਕਾਾਂ ਅਿ ੇਅਰਥਤਵਵਸਥਾ ਤਵਚੱ 
ਪਿੋਿਸਾਹਨ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

4. ਮੁਦਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ 
➢ ਖਬਰਾਾਂ: ਰਸੂ ਤਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਹੋਲਤਡੰਗਾਾਂ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਮਆਦ ਦੀ 

ਰਣਨੀਿੀ ਵੱਲ ਿਬਦੀਲ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ, ਰਬੂਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 70 ਤਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੁਆਨ 
ਅਿ ੇਹੋਰ "ਦੋਸਿਾਨਾ" ਮੁਦਰਾਵਾਾਂ ਿਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਿੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। 

➢ ਮੁਦਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਾਰੇ: 
o ਮੁਦਰਾ ਦਿਲਅੰਦਾਜੀ ਉਦੋਂ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਤਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੰੂ 

ਿਰੀਦਦਾ ਜਾਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮੱੁਲ ਨੰੂ ਪਿਭਾਤਵਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
o ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਾਂ ਤਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਪਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦਿਲਅੰਦਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
o ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਿਰਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੱੁਲ ਨੰੂ ਪਿਭਾਤਵਿ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 
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o ਤਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬਹਿੁ ਿੇਜੀ ਨਾਲ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ (ਮੱੁਲ 
ਪਿਾਪਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਜਾਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਮੱੁਲ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ)। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੰੂ ਹਲੌੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ 
ਦਿਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

o ਮੁਦਰਾ ਦਿਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਦਸ਼ਾ ਤਵੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੰੂ ਪਿਭਾਤਵਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਮੁਦਰਾ ਦਿਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਤਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੱੁਲ ਨੰੂ ਘੱਟ ਰੱਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਉਚੱ ਮੁਦਰਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਤਨਰਯਾਿ ਨੰੂ ਘੱਟ ਪਿਿੀਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਕਉ ਾਂਤਕ ਉਿਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਕੀਮਿ ਉਦੋਂ 
ਵਧੇਰ ੇਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤਵੱਚ ਿਰੀਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਜੇੂ ਪਾਸ,ੇ ਘੱਟ ਮੁਦਰਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਤਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਨਰਯਾਿ 
ਦੀ ਿੁਲਨਾਿਮਕ ਲਾਗਿ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਰਯਾਿ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਿ ੇਆਰਤਥਕ ਤਵਕਾਸ ਨੰੂ ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਤਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

5. ਨਮਕੀਨ ਮਗਰਮੱਛ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਇਕ ਅਤਧਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਤਸਆ ਤਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭੀਿਰਕਤਨਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਲਘਰ ਿੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 

3,700 ਬੱਚੇ ਿਾਰ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆਾਂਤਡਆਾਂ ਦੇ ਿੋਲ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਭਗ 122 ਆਲ੍ਣ ੇਬਣਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਈਟਾਾਂ ਿੋਂ ਉਭਰੇ ਜੋ ਤਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 84 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰਪਾਿਾ ਤਜਲੇ੍ ਤਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਤਵੱਚ 
ਦੇਿੇ ਗਏ ਸਨ। 

➢ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰਮਛੱ ਬਾਰੇ: 
o ਿਾਰ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਮਗਰਮੱਛ (ਕਿਕੋੋਡਾਈਲਸ ਪੋਰੋਸਸ) ਇੱਕ ਕਿਕੋੋਡੀਲੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਦੱਿਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਿ ੇਸੰੁਤਡਕ ਿੇਿਰ 

ਤਵੱਚ ਭਾਰਿ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਿੱਟ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਿੱਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਿ ੇਮਾਈਕਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਿੱਕ ਿਾਰ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਤਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਾਂ 
ਅਿ ੇਿਾਰ ੇਵੈਟੱਲੈਂਡਜ ਦਾ ਮੂਲ ਤਨਵਾਸੀ ਹੈ। 

o ਇਸ ਨੰੂ 1996 ਿੋਂ ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਨ ਲਾਲ ਸੂਚੀ 'ਿੇ ਸਭ ਿੋਂ ਘੱਟ ਤਚੰਿਾ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। 
o ਇਸਨੰੂ 1970ਤਵਆਾਂ ਿੱਕ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਚਮਿੀ ਵਾਸਿ ੇਤਸ਼ਕਾਰ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਸੀ, ਅਿੇ ਇਸਨੰੂ ਗੈਰ-

ਕਨੰੂਨੀ ਕਿਲਾਾਂ ਅਿੇ ਤਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਆੁਰਾ ਿਿਰ ੇਤਵੱਚ ਪਾ ਤਦੱਿਾ ਤਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਲਈ 
ਿਿਰਨਾਕ ਮੰਤਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਿਾਰ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਮਗਰਮੱਛ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਤਵਿ ਸੱਪ ਅਿੇ ਕਿਕੋੋਤਡਲੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
o ਨਰ 6 ਮੀਟਰ (20 ਫੁੱਟ) ਿੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਕੱ ਵਧਦ ੇਹਨ, ਬਹਿੁ ਹੀ ਦਰੁਲੱਭ ਮੌਤਕਆਾਂ 'ਿੇ 6.3 ਮੀਟਰ (21 ਫੁੱਟ) ਜਾਾਂ 

1,000-1,300 ਤਕ.ਗਿਾ. (2,200–2,900 ਪੌਂਡ) ਦਾ ਭਾਰ। ਔਰਿਾਾਂ ਬਹਿੁ ਛੋਟੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਿ ੇਬਹਿੁ ਘੱਟ ਹੀ 3 
ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱਟ) ਿੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

o ਇਸਨੰੂ ਐਸਟਆੁਰੀਨ ਮਗਰਮੱਛ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਤਫਕ ਮਗਰਮੱਛ, ਸਮੰੁਦਰੀ ਮਗਰਮੱਛ, ਸਮੰੁਦਰੀ ਮਗਰਮੱਛ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿੌਰ 
'ਿੇ ਨਮਕੀਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਤਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਇਹ ਲਗਭਗ ਤਕਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਉਿੱੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਿੇਿਰ ਤਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਹਰੋ 
ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਸ਼ਕਾਰੀ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸ਼ਾਰਕ, ਿਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਤਕਸਮਾਾਂ ਅਿ ੇਿਾਰ ੇਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਮੱਛੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ 
ਪੈਲੇਤਜਕ ਪਿਜਾਿੀਆਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨਵਰਟੇਬਰੇਟਸ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕਿਸਟੇਸੀਅਨਜ, ਵੱਿ-ਵਿੱ ਐਾਂਫੀਬੀਅਨ, ਸੱਪ, ਪੰਛੀ, ਅਿ ੇ
ਮਨੱੁਿਾਾਂ ਸਮੇਿ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

➢ ਭੀਤਰਕਸਨਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ: 
o ਭੀਿਰਕਤਨਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉਿੱਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰਪਾਿਾ ਤਜਲੇ੍ ਤਵੱਚ ਇੱਕ 145 ਤਕਮੀ2 

(56 ਵਰਗ ਮੀਲ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹੈ। 
o ਇਸਨੰੂ 16 ਸਿਬੰਰ 1998 ਨੰੂ ਮਨੋਨੀਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਸੀ ਅਿੇ 19 ਅਗਸਿ 2002 ਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ 

ਦਰਜਾ ਪਿਾਪਿ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਤਚਤਲਕਾ ਝੀਲ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਿੇਿਰ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੀ ਦਜੂੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨੋਨੀਿ 
ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। 
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o ਇਹ ਭੀਿਰਕਤਨਕਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੰੈਕਚਰੂੀ ਨਾਲ ਤਘਤਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 672 ਤਕ ਮੀ2 (259 ਵਰਗ ਮੀਲ) ਤਵਚੱ 
ਫੈਤਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਤਹਰਮਥਾ ਬੀਚ ਅਿ ੇਮਰੀਨ ਸੈਂਚਰੁੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਦਲ ਿੇਿਰ ਅਿ ੇਮੈਂਗਿੋਵ ਨੰੂ ਬੰਗਾਲ 
ਦੀ ਿਾਿੀ ਿੋਂ ਵੱਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

o ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਿ ੇਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੰੈਕਚਰੂੀ ਤਵੱਚ ਬਿਾਹਮਣੀ, ਤਬਟਰਾਨੀ, ਧਮਰਾ, ਪਾਠਸਾਲਾ ਨਦੀਆਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ 
ਤਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਬਹਿੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੈਂਗਰੋਵ ਪਿਜਾਿੀਆਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਿ ੇਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਦਜੂਾ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਡਾ 
ਮੈਂਗਰੋਵ ਈਕੋਤਸਸਟਮ ਹੈ। 

o ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਸਾਲਟਵਾਟਰ ਮਗਰਮੱਛ (ਕਰੋਕੋਡਾਈਲਸ ਪੋਰੋਸਸ), ਭਾਰਿੀ ਅਜਗਰ, ਤਕੰਗ ਕੋਬਰਾ, ਬਲੈਕ ਆਈਤਬਸ, 
ਡਾਰਟਰ ਅਿ ੇਬਨਸਪਿੀ ਅਿ ੇਜੀਵ-ਜੰਿੂਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਕਸਮਾਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 

o ਮੈਂਗਿੋਵ ਨਮਕ-ਸਤਹਣਸ਼ੀਲ, ਗੰੁਝਲਦਾਰ, ਅਿ ੇਗਿੀਸ਼ੀਲ ਈਕ-ੋਤਸਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਪਿ-ਿੰਡੀ ਅਿ ੇਉਪ-ਿਪਿ-ਿੰਡੀ 
ਅੰਿਰ-ਿਪਿ-ਿੰਡੀ ਿਿੇਰਾਾਂ ਤਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

o ਭੀਿਰਕਤਨਕਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਪਾਿਾ ਤਜਲੇ੍ ਦੇ ਉਿੱਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੋਨੇ ਤਵੱਚ ਬਿਾਹਮਣੀ - ਤਬਟਰਾਨੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਿੇਿਰ ਤਵੱਚ 
ਸਤਥਿ ਅਮੀਰ, ਹਰ-ੇਭਰੇ ਜੀਵੰਿ ਵਾਿਾਵਰਣ ਪਿਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕੱ ਅਤਜਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। 

6. ਨਵਾਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਇੰਸ਼ਾਈਨ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਪਿਧਾਨ ਮੰਿਰੀ ਨਤਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱੁ਼ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇਕੋਚੀ ਦੇ ਕੋਤਚਨ ਤਸ਼ਪਯਾਰਡ ਤਲਮਤਟਡ ਤਵੱਚ ਆਯੋਤਜਿ ਕਤਮਸ਼ਤਨੰਗ 

ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪਿਧਾਨਗੀ ਕੀਿੀ, ਤਜੱਥੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਵਲ ਐਨਸਾਈਨ ਜਾਾਂ ਨੀਸ਼ਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਿਾ। 

 
➢ ਵੇਰਵਾ: 

o ਇਸ ਦੇ ਪਤਹਲੇ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਕਰਾਸ ਨੰੂ "ਬਸਿੀਵਾਦੀ ਅਿੀਿ ਨੰੂ ਿਿਮ ਕਰਨ ਅਿੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਿੀ ਸਮੰੁਦਰੀ ਤਵਰਾਸਿ ਨੰੂ 
ਢਕੁਵਾਾਂ ਬਣਾਉਣ" ਨੰੂ ਹਟਾ ਤਦੱਿਾ ਤਗਆ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਹਲਾਾਂ ਤਕਹਾ ਸੀ। 

o ਇਸ ਤਵੱਚ ਹਣੁ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤਪਛੋਕਿ 'ਿੇ ਭਾਰਿੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਛਿਰਪਿੀ ਤਸ਼ਵਾਜੀ 
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਜਾਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਟਭੁਜ ਤਵੱਚ ਤਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

o ਪਿਧਾਨ ਮੰਿਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵਾਾਂ ਸੰਕੇਿ ਛਿਰਪਿੀ ਤਸ਼ਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰੂ ਸਮਰਤਪਿ ਕੀਿਾ। 
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o ਨੇਵਲ ਐਨਸਾਈਨ ਇਕੱ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਣਿਰਾਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਿਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੈ 
ਕੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਪਛਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਐਨਸਾਈਨ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਕਰਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ - ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਰਾਸ 
ਤਜਸਦਾ ਤਪਛੋਕਿ ਸਫੈਦ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤਵੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਿ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 
ਭਾਰਿ ਦਾ ਝੰਡਾ ਰੱਤਿਆ ਤਗਆ ਹੈ। 

o ਆਜਾਦੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਿੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਐਨਸਾਈਨ ਤਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਿਬਦੀਲੀਆਾਂ ਆਈਆਾਂ ਹਨ। 
o ਇਹ ਤਸਰਫ 2001 ਤਵੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਕਰਾਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਤਢਆ ਤਗਆ ਸੀ ਅਿ ੇਭਾਰਿੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਰੈਸਟ 

ਨੰੂ ਐਨਸਾਈਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਨੇ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਸੀ। 
o 2004 ਤਵੱਚ ਕਰਾਸ ਦੇ ਚੌਰਾਹ ੇ'ਿੇ ਭਾਰਿ ਦੇ ਤਚੰਨ ੍ਨੰੂ ਜੋਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਵਾਪਸ ਪਾ ਤਦੱਿਾ ਤਗਆ ਸੀ। 


