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

 9 ਸਤੰਬਰ 2022 
 

1. ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਵਿਕ਼ਾਸ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪ੍ੀ.) ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 

2021 ਦ ੇਮਨੱੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਚੂਕ ਅੰਕ (ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ 191 ਦੇਸ਼਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 132 ਿੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 
➢ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਵਿਕ਼ਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬ਼ਾਰੇ: 

o ਮਨੱੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.) ਜੀਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਵਸੱਵਖਆ (ਸਕੂਲੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੂ੍ਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਔਸਤ ਸਾਲ 
ਅਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤ ੇਸਕੂਲੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤ ੇਸਾਲ), ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 
ਸੂਚਕ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕੜ੍ਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇਸ਼਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱ੍ਧਰ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ। 

o ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਉੱਚ ਪੱ੍ਧਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਿਨ ਕਾਲ ਉੱਚਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਸੱਵਖਆ ਦਾ ਪੱ੍ਧਰ ਉੱਚਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱ ਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਜੀ.ਐਨ.ਆਈ. (ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.) ਿੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

o ਇਹ ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਵਹਬੂਬ ਉਲ ਹੱਕ ਦਆੁਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 
ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪ੍ੀ.) ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਦਫਤਰ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੰੂ ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ 
ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਸੀ। 

o ਇਹ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਮਨੱੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਹੰੁਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਮਵਹਬਬੂ ਉਲ ਹੱਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 
ਹੈ, ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਸਮਰੱਥਾਿ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰਵਤਆ ਸਨੇ ਦ ੇਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਲੋਕ ਵ ੰਦਗੀ ਵਿਚ "ਬਣਨ" ਅਤੇ "ਕਰਨ" ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

o ਇੰਡੈਕਸ ਕਈ ਕਾਰਕ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਦੌਲਤ ਜ਼ਾਂ ਵਕਸ ੇਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 
ਿਸਤਆੂਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗੁਣਿੱਤਾ। 

o ਆਪ੍ਣੀ 2010 ਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿੱਚ, ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪ੍ੀ. ਨੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੇਂ 
ਤਰੀਕ ੇਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੇਠ ਵਦੁੱ ਤੇ ਵਤੰਨ ਇੰਡਕੈਸ ਿਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ: 
▪ ਜੀਿਨ ਸੰਭ਼ਾਿਨ਼ਾ ਸੂਚਕ: ਐਲ ਈ.ਆਈ. 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜੀਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 85 ਸਾਲ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 0 ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜੀਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 20 ਸਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
▪ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਇੰਡਕੈਸ (EI) 
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• ਸਕੂਲੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਸੂਚਕਅੰਕ (MYSI) ਦੇ ਔਸਤ ਸ਼ਾਲ: 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਾਵਪ੍ਆ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ।  
2025 ਲਈ ਇਸ ਸਚੂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਅਵਧਕਤਮ ਪੰ੍ਦਰ਼ਾਂ ਹੈ। 

• ਸਕੂਲੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਦੇ ਅਨ ਮ਼ਾਵਨਤ ਸ਼ਾਲ ਦ਼ਾ ਸੂਚਕਅੰਕ : ਵਸੱਵਖਆ ਵਿੱਚ ਵਬਤਾਏ ਗਏ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 
ਦੁਆਰਾ ਮਾਵਪ੍ਆ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ।  ਅਠਾਰ਼ਾਂ ਵ ਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਵਡਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

▪ ਆਮਦਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (II): ਇਹ 1 ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐਨ.ਆਈ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ $75,000 ਅਤੇ 0 ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ 
ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਐਨ.ਆਈ. $100 ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

2. ਭੀਤਰਕਵਨਕ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ਼ਾਰਕ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ ਭੀਤਰਕਣਿਕ਼ਾ ਵ਼ਾਈਲਡਲ਼ਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਣਵਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਣਵੱਚ ਝੀਂਗ਼ਾ ਪ਼ਾਲਿ ਲਈ ਦੋ 

ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨ ੰ  ਣਦੱਤੀ ਗਈ ਲੀਜ਼ ਨ ੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਣਦੱਤ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਸੰਭ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਿੇ ਮੈਂਗਰੋਵ ਜੰਗਲਾਂ 
ਲਈ ਮਸਹ ਰ ਹੈ। 

➢ ਭੀਤਰਕਵਨਕ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ਼ਾਰਕ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਭੀਤਰਕਵਨਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਾਰਕ ਪੂ੍ਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦ ੇਉੱਤਰ-ਪੂ੍ਰਬੀ ਕੇਂਦਰਪ੍ਾੜ੍ਾ ਵ ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 145 ਵਕਮੀ2 

(56 ਿਰਗ ਮੀਲ) ਦਾ ਿੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਾਰਕ ਹੈ। 
o ਇਸਨੰੂ 16 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੰੂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ 2002 ਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ 

ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
o ਵਚਵਲਕਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਿਜੋਂ ਿੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
o ਇਹ ਭੀਤਰਕਵਨਕਾ ਿਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈੈੰਕਚੂਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 672 ਵਕ ਮੀ2 (259 ਿਰਗ ਮੀਲ) ਵਿੱਚ 

ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਵਹਰਮਥਾ ਬੀਚ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪੂ੍ਰਬ ਿੱਲ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਦਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਗਰਿੋ ਨੰੂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ 
ਖਾੜ੍ੀ ਤੋਂ ਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

o ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈੈੰਕਚੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹਮਣੀ, ਵਬਟਰਾਨੀ, ਧਮਰਾ, ਪ੍ਾਠਸਾਲਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਭਰ 
ਵਗਆ ਹੈ। 

o ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮੈਂਗਰੋਿ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੇ ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਮੈਂਗਰੋਿ 
ਈਕੋਵਸਸਟਮ ਹੈ। 

o ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਾਰਕ ਸਾਲਟਿਾਟਰ ਮਗਰਮੱਛ (ਕਰੋਕਡੋਾਈਲਸ ਪੋ੍ਰੋਸਸ), ਭਾਰਤੀ ਅਜਗਰ, ਵਕੰਗ ਕੋਬਰਾ, ਬਲੈਕ ਆਈਵਬਸ, 
ਡਾਰਟਰ ਅਤੇ ਬਨਸਪ੍ਤੀ ਅਤ ੇਜੀਿ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਕਸਮ਼ਾਂ ਦਾ ਿਰ ਹੈ। 

o ਇਹ ਪ੍ਾਰਕ ਖਾਰੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਭਾਰਤੀ ਅਜਗਰ, ਬਲੈਕ ਆਈਵਬਸ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ, ਰੀਸਸ ਬ਼ਾਂਦਰ, ਵਚਤਲ, 
ਡਾਰਟਰ, ਕੋਬਰਾ, ਮਾਨੀਟਰ ਵਛਪ੍ਕਲੀ ਦਾ ਿਰ ਹੈ। 

o ਜੈਤੂਨ ਦ ੇਵਰਡਲੇ ਕੱਛੂਕੁੰ ਮੇ ਗਵਹਰਮਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜ੍ਲੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਕੰਵਿਆਂ 'ਤ ੇਆਲਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

3. ਨ਼ਾਗ਼ਾ ਦ਼ਾ ਯੇਜ਼ਾਬੋ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੇਹ ਾਬੋ, ਨਾਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾਗਾ 

ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸਿਲ ਅਤੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਝੰਡੇ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
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➢ ਤੁੱ ਥ: 
o 60 ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਧਰ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆ ਂਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹੱਸਾ 

ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। 
o ਰਾਸ਼ਟਰਿਾਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਵਟਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਵਸਿ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਫੀਯੂ ਰੀਓ ਨੰੂ ਉੱਤਰੀ ਅੰਗਾਮੀ-2 ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਬਨ਼ਾਂ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਣੁੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਕਈੋ ਹੋਰ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨਾਮ ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ। 

➢ ਿੇਰਿ਼ਾ: 
o ਯੇਹ ਾਬੋ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਬੱਲ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਕ ੇਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। 
o ਵਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਿਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਸਰਫ ਵਸਿਲ ਅਤੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਪ੍ਰ 

ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। 
o ਕੇਂਦਰ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ।ੇ 

4. ਸੰਵਿਧ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਬ ਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ਼ਾ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਂਤ ੇਦਾਖ਼ਵਲਆਂ 'ਚ ਆਰਵਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮ ੋਰ ਿਰਗ਼ਾਂ (ਈ.ਡਬਵਲਊ.ਐਸ.) ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ 

ਵਿਰੱੁਧ ਪ੍ਟੀਸ਼ਨ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਣੁਿਾਈ ਕਰਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 
(103ਿੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਿ਼ਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਂ 
ਨਹੀਂ। 

➢ ਸੰਵਿਧ਼ਾਨ ਦੇ ਬ ਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਬੁਵਨਆਦੀ ਿ਼ਾਂਚੇ ਦਾ ਵਸਧ਼ਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲ਼ਾਂ ਜਸਵਟਸ ਮੁਧੋਲਕਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਵਸੰਿ ਕੇਸ (1965) ਵਿੱਚ ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨ ਦੀ 

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1963 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦ ੇਕੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
o ਕੇਸਾਿਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੱੁਧ ਦ ੋਰਾਜ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੰੂਨ਼ਾਂ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਧਾਰਵਮਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤ ੇਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। 
o ਇਸ ਕੇਸ ਨੰੂ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਵਹਤ ਚਣੁੌਤੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾ ੀ ਤੋਂ ਵਬਨ਼ਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਮਲਕੀਅਤ 

ਿਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। 
o ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਪੱ੍ਛੇ ਦਾ ਸਿਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਵਮਤ ਸੀ? ਦੂਜ ੇ

ਸ਼ਬਦ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਕੀ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਵਹੱਸ ੇਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ 
ਤਕ ਵਕ ਸਾਰੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਅਵਧਕਾਰ਼ਾਂ ਨੰੂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਿੀ? 

o ਕੇਸਾਿਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 7-6 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸਣੁਾਇਆ ਵਕ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਕਸ ੇ
ਿੀ ਵਹੱਸ ੇਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਿ਼ਾਂਚ ੇਜ਼ਾਂ  ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਜ਼ਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 

o ਹਾਲ਼ਾਂਵਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਬੁਵਨਆਦੀ ਿ਼ਾਂਚੇ' ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਪ੍ਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਕਝੁ ਵਸਧ਼ਾਂਤ਼ਾਂ - ਸੰਿਿਾਦ, ਧਰਮ 
ਵਨਰਪੱ੍ਖਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ - ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। 

o ਉਦੋਂ ਤੋਂ 'ਬ ਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ' ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 
▪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਿਉੱਚਤਾ 
▪ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਰਾਜ 
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▪ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਿੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸਧ਼ਾਂਤ 
▪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਿਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦਸੇ਼ 
▪ ਵਨਆਇਂਕ ਸਮੀਵਖਆ 
▪ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਅਤ ੇ226 
▪ ਸੰਿਿਾਦ (ਅਨੁਛੇਦ 282 ਅਤੇ 293 ਅਧੀਨ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆ ਾਦੀ ਸਮੇਤ) 
▪ ਧਰਮ ਵਨਰਪੱ੍ਖਤਾ 
▪ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰ੍ਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਿ਼ਾਂਚਾ 
▪ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆ ਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱ ਤ 
▪ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 
▪ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਸਧ਼ਾਂਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ਸੇ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਨਆਂ ਦਾ ਵਨਚੜੋ੍; 
▪ ਭਾਗ III ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੁਵਨਆਦੀ ਅਵਧਕਾਰ਼ਾਂ ਦਾ "ਸਾਰ" 
▪ ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਵਨਆ ਂਦਾ ਸੰਕਲਪ੍ - ਕਵਲਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ IV 
▪ ਮੌਵਲਕ ਅਵਧਕਾਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਨਰਦਸੇ਼ਕ ਵਸਧ਼ਾਂਤ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤਲੁਨ 
▪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
▪ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤ ੇਵਨਰਪੱ੍ਖ ਚੋਣ਼ਾਂ ਦਾ ਵਸਧ਼ਾਂਤ 
▪ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾਿ਼ਾਂ 
▪ ਵਨਆਂਪ੍ਾਵਲਕਾ ਦੀ ਆ ਾਦੀ 
▪ ਵਨਆਂ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਹੰੁਚ 
▪ ਅਨੁਛੇਦ 32, 136, 141, 142 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂ
▪ ਵਕਸ ੇਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਵਠਤ ਸਾਲਸੀ ਵਟਰਵਬਊਨਲ਼ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵਨਆਇਂਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਅਿਾਰਡ਼ਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕਾਨੰੂਨ 

5. ਮੀਆਿ਼ਾਕੀ ਢੰਗ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਫਾਵ ਲਕਾ ਵ ਲਹੇ ਦਾ ਵਪੰ੍ਡ ਕੁਹਾਵਰਆਂਿਾਲੀ ਜੰਗਲ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕਵੜ੍ਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਤੱਕ, ਵ ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ 1.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ 
ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਟ ਹੈ। 

➢ ਮੀਆਿ਼ਾਕੀ ਵਿਧੀ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਮੀਆਂਿਾਕੀ ਵਿਧੀ ਵਿਹੜ੍ੇ ਨੰੂ ਵਮੰਨੀ-ਜੰਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਜੰਗਲ਼ਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
o ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ੇਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰਭਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇੜ੍ੇ ਰੱੁਖ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿੇਲ ਥ਼ਾਂ ਦੀ 

ਬੱਚਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌ੍ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਿੀ ਸਹਾਰਾ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੰੂ 
 ਮੀਨ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦ ੇਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਦ ੇਿਾਧੇ ਨੰੂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

o ਇਸ ਤਰਹ਼ਾਂ ਪੌ੍ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਤੰਨ ਸਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਸਿ-ੈਵਟਕਾਊ) ਬਣ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਨ। 
o ਇਹ ਵਸਰਫ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕ ਰਿਾਇਤੀ ਤਰੀਵਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਇਹ 

200 ਤੋਂ 300 ਸਾਲ਼ਾਂ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ ਵਕਤੇ ਿੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
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o ਇਸ ਖੇਤਰ ਦ ੇਦੇਸੀ ਰੱੁਖ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ - ਝਾੜ੍ੀਆਂ, 
ਉਪ੍-ਰੱੁਖ, ਰੱੁਖ, ਅਤੇ ਛੱਤਰੀ। 

o ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਜੋ ਸੁਰਾਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋ੍ਸ਼ਕ ਤੱਤ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਨੰੂ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਵਮਲਾਇਆ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਵਮੱਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਟੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਵ ਆਦਾ ਿਣਤਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਨ - ਵਤੰਨ ਤੋਂ ਪੰ੍ਜ ਪੌ੍ਦੇ 
ਪ੍ਰਤੀ ਿਰਗ ਮੀਟਰ। 

o  ਮੀਨ ਮਲਚ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਤ ਨਾਲ ਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

6. ਪਰਜ਼ਾ ਮੰਡਲ ਅੰਦੋਲਨ 
➢  ਖ਼ਬਰਾਂ: ਕੁਝ ਮਹੀਵਨਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਮਵਹਲ, ਸਨੋਾ 

ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ  ਮੀਨ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀਆਂ ਵਜਨਹ ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ ਜਨਮਵਸੱਧ ਅਵਧਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਮਵਹਲ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਵਦੱਤੇ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਅਰਬ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਅਲੀ ਿਸੀਅਤ ਨਾਲ 
ਹੜੱ੍ਪ੍ਣ ਦੀ ਸਾਵਜਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜ੍ਾਈ ਦਹਾਵਕਆ ਂਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

➢ ਪਰਜ਼ਾ ਮੰਡਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬ਼ਾਰੇ : 
o ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਅੰਦੋਲਨ 1920ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੱਸਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਰਆਸਤ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ 

ਿਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਰਈਸ਼ਾਂ ਦ ੇਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਗਵਰਕ ਅਵਧਕਾਰ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸ਼ਾਸਕ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਮਵੁਹੰਮ ਚਲਾਈ। 

o ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਅੰਦਲੋਨ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੰੁਗਾਰਾ 1939 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰ ਰਿ ਪੁ੍ਵਲਸ ਬਲ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਸੀ। 

7. ਪਰਾਂਤਕੀ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿ਼ਾਸਤੇ ਤੁੱ ਥ 
➢ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦ਼ਾ ਪਰ਼ਾਚੀਨ ਨ਼ਾਮ : ਿੀਟਾਸਟਾ ਨਦੀ। 

 

 

 

 

 

 

 


