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1. ਸੈਂਟਰਲ ਰਵਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਸਵਿਓਰਟ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸੇਟ ਰੀਿੰਸਟਰੱਿਸ਼ਨ ਐਡਂ ਸਵਿਊਵਰਟੀ ਇੰਟਰਸਟ 
ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.) 

➢ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਸਕਓਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸੇਟ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਡਂ ਸਸਕਓਸਰਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 
(ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਜਸਟਰੀ ਨ ੰ  ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛਟੋ ਦੇ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। 

➢ ਵਸਵਿਓਰਟ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸੇਟ ਰੀਿੰਸਟਰੱਿਸ਼ਨ ਐਡਂ ਸਵਿਊਵਰਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.) ਦੀ 
ਿੇਂਦਰੀ ਰਵਿਸਟਰੀ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ ਸਹਿੱ ਤਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਿੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 
o ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲੀਅਨ ਸਰਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰ ਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਡ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਧੋਿਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਸਰਣਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱਕੋ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਰੁਿੱ ਧ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਸਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
o ਕੰਪਨੀ ਨ ੰ  ਸਵਿੱ ਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸਸਕਓਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ ਸਹਿੱ ਤ ਐਕਟ, 2002 (ਸਰਫੇਸੀ 

ਐਕਟ) ਦੇ ਚੈਪਟਰ IV ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਸਹਤ ਇਿੱਕ ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਸਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਸਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 
ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਊਸਸੰਗ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਹੁਸਗਣਤੀ ਸਹਿੱ ਸਦੇਾਰੀ ਨਾਲ ਸਨਗਸਮਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਹੈ। 

o ਸਸਕਓਸਰਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰਸਜਸਟਰੀ, ਸਜਸ ਨ ੰ  2011 ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ, ਨੇ ਅਚਿੱਲ ਸੰਪਤੀਆ ਂਦੇ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ 
ਸਹਿੱ ਤਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਇਰ ਕਰਕ ੇਇਿੱਕ ਸਨਮਰ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਿੱਜ ਇਿੱਕ ਸੰਪ ਰਨ ਰਸਜਸਟਰੀ ਸਵਿੱਚ ਪਸਰਪਿੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 
ਸਜਸ ਸਵਿੱਚ ਅਚਿੱਲ, ਚਿੱਲ, ਅਮ ਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ ਸਹਿੱ ਤ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਨਯਕੁਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

2. ਫਲੂ – ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ  
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰ  ਸਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸਲਫਰ ਦੇ ਸਨਕਾਸ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਲ  ਗੈਸ ਡੀਸੁਪਰਾਈਜੇਸ਼ਨ 

(ਐਫ.ਜੀ.ਡੀ.) ਯ ਸਨਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2017 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਸਵਿੱਚ ਇਸਨ ੰ  ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਿੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਿ-
ਵਿੱਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਸਵਿੱ ਚ ਿਤਮ ਹੋ ਸਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਪਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ 
ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। 

➢ ਿੇਰਿ਼ਾ: 
o ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਵਿੱਚ ਦਨੁੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਦ ਸਸ਼ਤ ਹਵਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਸਹ ਲਤਾਂ, ਜੋ ਦਸੇ਼ ਦੀ 75% ਸਬਜਲੀ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਸ-ਆਕਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਸਗਕ ਸਨਕਾਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਸਹਿੱ ਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ, 
ਜੋ ਫੇਫਸੜਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਮਾਰੀਆ,ਂ ਤੇਜਾਬੀ ਵਰਿਾ ਅਤੇ ਧੰੁਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 



o ਭਾਰਤ ਦੀ 211.6 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਕੋਲਾ ਪਾਵਰ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਸਸਰਫ 40% ਹੀ ਐਫ.ਜੀ.ਡੀ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕ ਹੋਰ 4% ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 

➢ ਫਲ ੂ– ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਫਲ -ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (FGD) ਜੈਸਵਕ-ਈਧਂਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਕਾਸ ਫਲ  ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਸਲਫਰ 

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (SO2) ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੈੈੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਫਰ 
ਆਕਸਾਈਡ ਛਿੱਡਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਰਸਹੰਦ-ਿ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਤੋਂ। 

o ਸਕਉਂਸਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਵਿੱਚ SO2 ਦ ੇਸਨਕਾਸਾਂ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਸਧਸਨਯਮ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ SO2 ਨ ੰ  ਕਈ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਫਲ  ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ 
ਢੰਗ: 

o ਗੈਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਗੜਨ ਲਈ ਖਾਰੀ ਸੋਰਬੈਂਟ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚ ਨਾ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਚ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਮ ੂੰ ਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਕ ੇਗਗੱਲੀ ਰਗੜਨਾ; 

o ਏਹੋ ਸਜਹੀਆਂ ਸੋਰਬੈਂਟ ਸਲੀਅਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਸਕਰਸਬੰਗ ਦਾ ਸਛੜਕਾਅ ਕਰੋ; 
o ਸਗਿੱ ਲੇ ਸਲਸਫਊਸਰਕ ਐਸਸਡ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਵਪਾਰਕ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਲਸਫਊਸਰਕ ਐਸਸਡ ਦੇ ਰ ਪ ਸਵਿੱ ਚ ਸਲਫਰ ਨ ੰ  ਮੜੁ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; 
o ਸਨੋਜ਼ ਫਲ  (SNOX Flue) ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਲ  ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ 

ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਦਾ ਹੈ; 
o ਿੁਸ਼ਕ ਸੋਰਬੈਂਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਜੋ ਪਾਊਡਰ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਚ ਨਾ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਰਬੈਂਟ ਸਮਿੱਗਰੀ) ਨ ੰ  ਸਨਕਾਸ ਨਲੀਆਂ 

ਸਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਸਨਕਾਸਾਂ ਤੋਂ SO2 ਅਤੇ SO3 ਨ ੰ  ਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
➢ ਸਲਫਰ ਡ਼ਾਈਆਿਸ਼ਾਈਡ ਬ਼ਾਰੇ (SO2): 

o ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਲਾ SO2 ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਜਸਹਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਜਲੇ ਹੋਏ 
ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਲਈ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

o ਇਹ ਜਵਾਲਾਮੁਿੀ ਸਕਸਰਆ ਦਆੁਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸਲਫਰ-ਬੇਅਸਰੰਗ 
ਜੈਸਵਕ ਇੰਧਨ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਵਿੱ ਚ ਨਾਈਸਟਰਕ ਐਸਸਡ ਵਰਗੀ ਸਤਿੱਿੀ ਗੰਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
o ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸਨਕਾਸ ਤੇਜਾਬੀ ਵਰਿਾ ਅਤੇ ਵਾਯ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪ ਰਵਗਾਮੀ ਹੈ। 

3. ਭੁਚ਼ਾਲ (EARTHQUAKE) 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਦਿੱਿਣ-ਪਿੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦ ੇਚੇਂਗਦ  ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੇ ਭ ਚਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ 21 ਸਮਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਸਹਰ ਸਵਿੱ ਚ ਕੋਸਵਡ -19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਸਿਆ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਿੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 
65 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

➢ ਭੁਚ਼ਾਲ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਇਿੱਕ ਭਚੁਾਲ (ਸਜਸਨ ੰ  ਭ ਚਾਲ, ਕੰਬਣੀ ਜਾਂ ਟੈਂਬਲਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਸਹਿੱਲਣਾ ਹੈ ਜੋ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਥਲ ਮੰਡਲ ਸਵਿੱ ਚ ਅਚਾਨਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਨਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭ ਚਾਲ ਦੀਆਂ ਲਸਹਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

o ਭ ਚਾਲ ਤੀਬਰਤਾ ਸਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਕਮਜੋਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਸਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਹੰਸਕ ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ ਜੋ ਵਸਤ ਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਵਾ ਸਵਿੱਚ ਸਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਤਬਾਹੀ 
ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 



o ਸਕਸ ੇਿੇਤਰ ਦੀ ਭ ਚਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਭ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਸਕਸਮ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕਸ ੇਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ 
ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

o ਧਰਤੀ ਸਵਿੱਚ ਸਕਸ ੇਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭ ਚਾਲ ਪਰਤੀ ਯ ਸਨਟ ਵਾਲੀਅਮ ਭ ਚਾਲ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਰਲੀਜ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਹੈ। 
ਕੰਬਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਭੁਚਾਲ ਭ ਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

o ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ, ਭ ਚਾਲ ਸਹਿੱ ਲਣ ਅਤੇ ਸਵਸਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਨ ੰ  ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਪਰਗਟ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

o ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੇ ਭਚੁਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਮੰੁਦਰੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਸਥਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੰੁਦਰੀ ਤਲ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ 
ਕਾਫੀ ਸਵਸਥਾਸਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ ਚਾਲ ਜਮੀਨ ਸਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 


