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1. ਇੱਕ ਸਿਲਹੇ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਪਸਿਲਕਦਮੀ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਵਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਵਿੱਚ ਅਰਥਵਵਵਸਥਾ ਵਵਿੱਚ ਵਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਵਪਤ ਇਿੱਕ ਅਵਧਆਇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 
➢ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਜਲਹ ਾ ਇਕੱ ਉਤਪਾਦ ਪਸਿਲਕਦਮੀ: 

o ਇਿੱਕ ਵ਼ਿਲਹ ਾ ਇਿੱਕ ਉਤਪਾਦ (ਓ.ਿੀ.ਓ.ਪੀ.) ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਵ਼ਿਲਹੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨ ੂੰ  
ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ, ਆਰਵਥਕ ਵਵਕਾਸ ਨ ੂੰ  ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਅਤ ੇਗਰਾਮੀਣ ਉਿੱਦਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ 
ਇਿੱਕ ਪਵਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਵਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਨ ੂੰ  ਆਤਮਵਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਿੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

o ਇਿੱਕ ਵ਼ਿਲਹ ਾ ਇਿੱਕ ਉਤਪਾਦ (ਓ.ਿੀ.ਓ.ਪੀ.) ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਚਾਲ  ਰ ਪ ਵਵਿੱਚ 'ਵਿਸਵਟਰਕਟਸ ਐਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਿੱਬ' 
ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਮਲਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਿੀ.ਜੀ.ਐਿੱਫ.ਟੀ., ਵਣਜ ਵਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ 
ਅਤ ੇਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਵਪਾਰ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਵਵਭਾਗ (ਿੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱਿ ਵਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

o ਿੀ.ਜੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਣਜ ਵਵਭਾਗ ਇਿੱਕ ਵ਼ਿਲਹ ਾ ਇਿੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤ ੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

o ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵ਼ਿਲਹੇ ਵਵਿੱਚ ਵਨਰਯਾਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵ਼ਿਲਹੇ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਯਾਤ ਹਿੱਬ 
ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਨਹਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤ ਲਈ ਰਕੁਾਵਟਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਵਨਰਯਾਤਕਾਾਂ/ਵਨਰਮਾਤਾਵਾਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਵਨਰਮਾਣ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਨਰਯਾਤ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ, ਵ਼ਿਲਹੇ ਵਵਿੱਚ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤ ੇ
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵ਼ਿਲਹੇ ਵਵਿੱਚ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਸੂੰਭਾਵਵਤ ਿਰੀਦਦਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਿੱਭਣਾ ਹੈ। 

o ਵਨਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵ਼ਿਲਹ ਾ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਵਨਰਯਾਤ ਪਰਤੋਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਣਜ ਵਵਭਾਗ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਵ ੍
ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਿ (ਿੀ.ਜੀ.ਐਿੱਫ.ਟੀ.) ਰਾਹੀ ਾਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਵਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸਾਰ ੇਵ਼ਿਵਲਹਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਉਕਤ ਪਵਹਲ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ,ੇ ਵਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਵ਼ਿਲਹੇ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਵਨਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। 

o ਓ.ਿੀ.ਓ.ਪੀ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੁ਼ਰ ਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤਵਹਤ 27 ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ 103 ਵ਼ਿਵਲਹਆਾਂ ਤੋਂ 106 ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। 

o ਵਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਬੂੰਧ ਹੈ, ਪਛਾਣੇ ਗਏ 106 ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਦੋ ਉਤਪਾਦ ਬਵਲਊ ਪੋਟਰੀ (ਜੈਪੁਰ) ਅਤ ੇ
ਮਾਰਕਨਾ ਮਾਰਬਲ਼ਿ (ਨਾਗੌਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

o ਿੀ.ਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਪਿੱਛਮੀ ਬੂੰਗਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵ਼ਿਵਲਹਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਿ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰ ੇਵ਼ਿਵਲਹਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ 



2. ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਿ ਚੰ ਚਾਿ ੰਦਾ ਿ ੈ
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਭਾਰਤ 58 ਅਰਬ ਿਾਲਰ ਦੇ ਦਿੱਿਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾ਼ਿਾਰ ਵਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਵਸਊਟੀਕਲ ਵਸਤਾਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ 

ਜੈਨਵਰਕਸ, ਐਕਵਟਵ ਫਾਰਮਾ ਸਮਿੱਗਰੀ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਵਵਕਲਪਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਬਾ਼ਿਾਰ ਪਹੁੂੰਚ ਲਈ ਦਬਾਅ 
ਪਾ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ 

➢ ਵੇਰਵਾ: 
o ਵਰਤਮਾਨ ਵਵਿੱਚ ਇਹ ਿਤੇਰ ਭਾਰਤੀ ਵਨਰਯਾਤ ਵਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਿੇਤਰ ਵਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਮਾ 

ਵਨਰਯਾਤ ਵਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਵਿੱਚ 869.96 ਵਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਵਿੱਚ 1707.67 
ਵਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਜੋ 14.5% ਦੀ ਵਮਸ਼ਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਵਕਾਸ ਦਰ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਭਾਰਤ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨ ੂੰ  ਦਵਾਈਆਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। 
➢ ਐਕਸਟਵ ਫਾਰਮਾ ਸੰਘਟਕ (Active Pharma ingredient) ਕੀ ਿੈ? 

o ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਸੂੰਘਟਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਵਵਚਲੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਪਤਕਾਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਹਤ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜੂੰਮੇਵਾਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

o ਵਕਸੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਵਚਲੇ ਸਰਗਰਮ ਅੂੰਸ਼ ਨ ੂੰ  ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਵਸਊਟੀਕਲ ਸੂੰਘਟਕ (API) ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

o API ਦੀ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਆੁਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਵਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਐਸੀਟਾਮਾਈਨੋਫੇਨ। 
o ਵਕਸੇ ਦਵਾਈ ਵਵਚਲੇ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਸੂੰਘਟਕਾਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਅਸਰਦਾਇਕਤਾ 'ਤੇ ਵਸਿੱਧਾ 

ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਨਰਵਮਤ ਅਤੇ ਦ ਵਸ਼ਤ ਸਰਗਰਮ ਅੂੰਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਪਛਲੇ ਦਹਾਵਕਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਰੀਆਾਂ 
ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸਮੇਤ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਸਹਤ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

3. ਪੀ.ਐਮੱ.-ਸ਼ਰੀ ਯੋਿਨਾ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨਵਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਵਧਆਪਕ ਵਦਵਸ ਦੇ ਮੌਕ ੇ'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸਕ ਲ਼ਿ ਫਾਰ 

ਰਾਈਵ਼ਿੂੰਗ ਇੂੰਿੀਆ (ਪੀਐਿੱਮ-ਸ਼ਰੀ) ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਪ ਰ ੇਭਾਰਤ ਵਵਿੱਚ 14,500 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਕ ਲਾਾਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਅਤ ੇਅਿੱਪਗਰੇਿੇਸ਼ਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

➢ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ – ਸ਼ਰੀ ਯੋਿਨਾ ਬਾਰੇ: 
o ਇਸ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਰਾਜਾਾਂ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 14,500 ਸਕ ਲਾਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਾਂ 

ਜੋ ਐਨ.ਈ.ਪੀ., 2020 ਦੀਆਾਂ ਮੁਿੱਿ ਵਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
o ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰ ੇਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਜ ਨ ਵਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਾਂਧੀਨਗਰ ਵਵਿੇ ਵਸਿੱਵਿਆ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਲੋਂ ਆਯੋਵਜਤ ਇਿੱਕ 

ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਾਂ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱਵਿਆ ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 
o ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਮੂੰਤਰੀ ਧਰਵਮੂੰਦਰ ਪਰਧਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਰਾਜਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਨਾਲ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ ਨ ੂੰ  

ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਨਵੋਵਦਆ ਵਵਵਦਆਵਲਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਵਵਦਆਵਲਆ ਵਰਗੇ ਵਮਸਾਲੀ ਸਕ ਲ 
ਹਨ ਪਰ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ 'ਐਿੱਨ.ਈ.ਪੀ. ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਾਂ' ਵਜੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨਗੇ। 

o ਐਿੱਨ.ਈ.ਪੀ. ਇਿੱਕ ਪਾਠਕਰਮ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤ ੇਅਵਧਆਪਨ ਸੈ਼ਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਸਨ ੂੰ  ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪੜਾਵਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੂੰਵਿਆ 
ਵਗਆ ਹੈ - ਬੁਵਨਆਦੀ, ਵਤਆਰੀ, ਮਿੱਧ ਅਤ ੇਸੈਕੂੰਿਰੀ। 

o ਬੁਵਨਆਦੀ ਸਾਲ (ਪਰੀ-ਸਕ ਲ ਅਤ ੇਗਰੇਿ I, II) ਵਵਿੱਚ ਿੇਿ-ਆਧਾਵਰਤ ਵਸਿੱਵਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੇਗੀ। ਵਤਆਰੀ ਦੇ ਪਿੱਧਰ (III-
V) 'ਤ,ੇ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਕਲਾਸਰ ਮ ਅਵਧਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਕੀਆਾਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਵੀ ਸੁ਼ਰ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

o ਵਵਸ਼ਾ ਅਵਧਆਪਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਿੱਧ ਪਿੱਧਰ (VI-VIII) 'ਤ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੂੰਿਰੀ ਪੜਾਅ (IX-XII) ਕੁਦਰਤ 
ਵਵਿੱਚ ਬਹ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਹਵੋੇਗਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਕਲਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਵਵਵਗਆਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਵਵਸ਼ਆਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਤ ਫਰਕ ਨਹੀ ਾਂ 
ਹੋਵੇਗਾ। 

o ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਾਯੋਵਜਤ ਸਕੀਮ ਉਹ ਹੈ ਵਜਿੱਥੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਰਾਜਾਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਵਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 
ਵਵਿੱਚ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਵਿੱਚ ਵੂੰਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 



o ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਮਿ-ਿੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ (ਪੀ.ਐਮ. ਪੋਸ਼ਣ) ਜਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਆੁਰਾ ਸਪਾਾਂਸਰ 
ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਕੀਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਹਨ। ਉਿੱਤਰ-ਪ ਰਬੀ ਰਾਜਾਾਂ, ਵਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼, ਉਿੱਤਰਾਿੂੰਿ, ਜੂੰਮ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰ 
ਸ਼ਾਵਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ ਵਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 90 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

o ਕੇਂਦਰੀ ਵਵਵਦਆਵਲਆ ਜਾਾਂ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਵਦਆ ਵਵਵਦਆਵਲਆ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਸਿੱਵਿਆ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੇਂਦਰੀ ਿੇਤਰ ਦੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਤਵਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਪ ਰਾ ਫੂੰਿ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕ ਕੇਵੀ 
ਮੁਿੱਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਾਜਾਾਂ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਵਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ.ਐਨ.ਵੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਿ  ਵਹਿੱਵਸਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪਰਵਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

o ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਸਕ ਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਵਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ 
ਰਹੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸਕ ਲਾਾਂ ਦਾ ਅਿੱਪਗਰਿੇ ਹੋਣਗ।ੇ ਇਸ ਦਾ ਼ਿਰ ਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਸਕ ਲ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ 
ਕੇ.ਵੀ., ਜੇ.ਐਨ.ਵੀ., ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕ ਲ ਜਾਾਂ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਨਗਰ ਵਨਗਮਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕ ਲ ਵੀ ਹ ੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

4. ਸਚੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਸੰਸਵਧਾਨ ਦੀ ਮ ਰੰਮਤ ਨ ੰ  ਰੱਦ ਕੀਤਾ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਾਂ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਬੋਵਰਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਵਚਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਅਗਸਤੋ ਵਪਨੋਚੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ 

ਗਏ ਸੂੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਥਾਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਨਵੇਂ ਸੂੰਵਵਧਾਨ ਨ ੂੰ  ਼ਿੋਰਦਾਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਆਸੀ ਵਦਰਸ਼ ਨ ੂੰ  
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਦਾ ਸੂੰਕਲਪ ਵਲਆ। 

➢ ਵੇਰਵਾ: 
o 99% ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵੋਟਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਂਪ ਨੇ ਲਗਭਗ 62% ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਹਿੱਕ 

ਵਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ 38% ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਰ ੜਹੀਵਾਦੀ ਵਵਰੋਧੀ ਵਧਰ ਦੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸੀ। 
o ਿਿੱਬੇ-ਪਿੱਿੀ ਵਮਸਟਰ ਬੋਵਰਕ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਠ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਪਰ 

ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਕ "ਇਕ ਨਵੀ ਾਂ ਸੂੰਵਵਧਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲੋਂ ਹਰ ਸੂੰਭਵ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਾਂਗਾ।" 
o ਸਰੀ ਬੋਵਰਕ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਵਦਿਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਲੋਕਤੂੰਤਰ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਾਿੇ ਮਤਭੇਦਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
o ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ "ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਸਆਸੀ ਤਾਕਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਉਹ ਵਚਿੱਲੀ ਨ ੂੰ  ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇ਼ਿ ਮਤਭੇਦਾਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਾਂਹ ਰਿੱਿਣ 

ਅਤ ੇਨਵੀ ਾਂ ਸੂੰਵਵਧਾਨਕ ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਈ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਮਾਪਦੂੰਿਾਾਂ 'ਤੇ ਵਜੂੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕ ੇਸਵਹਮਤ ਹੋਣ। 
o ਨਤੀਜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੀ ਭਵਵਿੱਿਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਕਤੇ ਵ਼ਿਆਦਾ ਵਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਕ 

ਸੂੰਵਵਧਾਨ ਨ ੂੰ  10 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅੂੰਕਾਾਂ ਤਿੱਕ ਰਿੱਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
o "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਵਰਕ: ਇਹ ਹਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਿੀ ਹਾਰ ਹੈ।"' ਦ ਰ-ਦਰੁਾਿੇ ਦੇ ਸਿੱਜੇਪਿੱਿੀ ਨੇਤਾ ਜੋਸ ਐਾਂਟੋਨੀਓ ਕਾਸਤ ਨੇ ਵਕਹਾ। 

ਉਹ ਵਪਨੋਚੇ ਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਪਰਸੂੰਸਕ ਸੀ ਜੋ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੂੰਬਰ 'ਚ ਵਮਸਟਰ ਬੋਵਰਕ ਹਿੱਥੋਂ ਚੋਣਾਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਵਗਆ ਸੀ। 
o ਸੂੰਵਵਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਵਰੋਧੀ ਆਪਣੀ ਵਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਿੱਲੀ ਦੇ ਝੂੰਿੇ ਲਵਹਰਾਉ ਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਾਂ 'ਤੇ 

ਉਤਰ ਆਏ। 
o ਹਾਲਾਾਂਵਕ 'ਵਚਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਾਰ' ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੂੰ਼ਿਰਵੇਵਟਵ ਯ ਿੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ 

ਜੇਵੀਅਰ ਮਕਾਇਆ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਸੂੰਵਵਧਾਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰੇਗੀ। 

o 15 ਵਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋਕ ਲਾ਼ਿਮੀ ਚੋਣਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। 
o 2019 ਵਵਿੱਚ ਸੁ਼ਰ  ਹਈੋ ਸਮਾਵਜਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਸੂੰਵਵਧਾਨ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ 388-ਲੇਿਾਾਂ ਦਾ 

ਿਰੜਾ ਵਵਵਾਦਪ ਰਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਭੂੰਬਲਭ ਸੇ ਵਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹਇੋਆ। 
➢ ਭਲਾਈ-ਆਧਾਸਰਤ ਸਮਾਿ 

o ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਸੂੰਵਵਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਿੱਕ ਵਧੇਰ ੇਭਲਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤ ੇਗਰਭਪਾਤ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 



o ਅਕਤ ਬਰ 2019 ਵਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਵਿੱਚ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਵਿੱਚ ਵਵਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਏ 
ਸਨ, ਜੋ ਸੁ਼ਰ  ਵਵਿੱਚ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਮੈਟਰ ੋਵਕਰਾਏ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧ ੇਤੋਂ ਨਾਰਾ਼ਿ ਸਨ। 

o ਇਹ ਮੁ਼ਿਾਹਰ ੇਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਪਰਬੂੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਵਵਆਪਕ ਅਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ 
ਵਵਚ ਬਦਲ ਗਏ। 

o ਵਵਰੋਧੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮੁਿੱਿ ਵਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਮੁਿੱਿਤਾ, ਜੋ 19 ਵਮਲੀਅਨ-
ਮ਼ਿਬ ਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 13% ਬਣਦੇ ਹਨ। 

➢ ਸਲੰਗ ਸਮਾਨਤਾ 
o ਪਰਜਨਨ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿੱਵਿਆ 

ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਤਜਵੀ਼ਿਾਾਂ, ਜੋ ਵਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਵਨਿੱ ਜੀ ਮਾਈਵਨੂੰ ਗ ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੋ਼ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 
ਹ,ੈ ਨੇ ਵੀ ਬਹਤੁ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਵਚਆ ਸੀ। 

o ਨਵੇਂ ਸੂੰਵਵਧਾਨ ਨੇ ਵਚਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਤਾਕਤਵਰ "ਿੇਤਰਾਾਂ ਦਾ 
ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤ ੇਔਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ ਅਦਾਵਰਆਾਂ 'ਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਅਿੱਧੇ ਅਹਵੁਦਆਾਂ 'ਤੇ ਵਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਼ਿਰ ਰੀ 
ਸੀ। 

5. ਪਰਾਾਂਤਕੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਾਸਤ ੇਤੱਥ 
➢ ਕਰਤਸਵਆ ਮਾਰਗ: ਰਾਜਪਥ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਤਵਵਆ ਮਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
➢ ਵਲ਼ਿ ਟਰ ਸ ਹਣੁ 56ਵਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਅਤ ੇਯ .ਕੇ. ਵਵਿੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹਦੁਾ ਸੂੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਤੀਜੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਹਨ। 


