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1. ਹੀਟਿੇਿ  
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਹੀਟ  ੇ ਇੰਨੇ ਕ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥ ੇਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀ ਨ ਅਸਕਥਰ 

ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ। 
➢ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਜੀਿਨ ਦੇ ਹੀਟਿੇਿ ਦ਼ਾ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿ: 

o ਸਾਕਹਲ, ਹੌਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਿਾ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣੀ ਅਤ ੇਦਿੱਖਣ-ਪਿੱਛਮੀ ਏਸੀਆ ਕ ਿੱ ਚ ਹੀਟ ੇ  ਦੇ "ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰਿ ਅਤੇ ਸਮਾਕਜਿ 
ਸੀਮਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਰ" ਿਰਨ ਦੀ ਭਕ ਿੱ ਖਬਾਣੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਅਕਤਅੰਤ ਘਟਨਾ ਾਂ " ਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦੁਿੱ ਖ ਅਤੇ 
ਜੀ ਨ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ" ਨ ੰ  ਚਾਲ  ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

o ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਕ ਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀਟ  ੇ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਭਕ ਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਘਾਤਿ,  ਧੇਰੇ  ਾਰ ਅਤੇ  ਧੇਰੇ 
ਤੀਬਰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਕਧਤ ਮਾਨ ਤਾ ਾਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 

o ਇਿੱਥੇ ਸਪਿੱਸਟ ਸੀਮਾ ਾਂ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਹੁਤ ਕ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਕ ਿੱ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਲੋਿ ਕਜਉਂਦ ੇ
ਨਹੀਂ ਰਕਹ ਸਿਦ।ੇ 

o ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ " ਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਿਸਾਨ, ਜਨਸੰਕਖਆ ਦੀਆਂ ਲਕਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਿੀ ਹੋਈ ਨਾ-
ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ੇਗਾ। 

o ਬੁਢਾਪੇ, ਤਪਸ ਅਤੇ ਸਕਹਰੀਿਰਨ ਦੇ ਸੰਯੁਿਤ ਪਰਭਾ  ਆਉਣ  ਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਕ ਿੱਚ ਕ ਿਾਸਸੀਲ ਦੇਸਾਂ ਕ ਿੱਚ ਜੋਖਮ  ਾਲੇ 
ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ ਕ ਿੱਚ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ  ਾਧੇ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। "ਬਹੁਤ ਕ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਚ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ 
ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਿ ਤਰੌ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ- ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿ ਸਾਰੇ ਿੈਂਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛ ਤ ਦੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਕ ਚ - ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਸਮਾਨ ਹੈ। 

o ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਾਕਮਆਂ, ਬਿੱ ਕਚਆਂ, ਬ਼ਿੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਤੀਆ ਂਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੰਘਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਕਬਮਾਰੀ 
ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ  ਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

o ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਜਲ ਾਯ  ਸੰਿਟ ਬੇਿਾਬ  ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਕਤਅੰਤ ਘਟਨਾ ਾਂ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਹੀਟ  ੇ ਅਤੇ ਹੜਹ, ਸਭ 
ਤੋਂ  ਿੱਧ ਿਮ਼ੋਿਰ ਲੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

2. ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿ਼ਾਸਤ ੇਤੁੱ ਥ 
➢ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦ ੇਸੁਪਰੀਮ ੋਅਤੇ ਕਤੰਨ  ਾਰ ਉੱਤਰ ਪਰਦਸੇ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਕਹ ਚੁਿੱ ਿ ੇਮੁਲਾਇਮ ਕਸੰਘ ਯਾਦ , ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 

ਜਨਮ 22 ਨ ੰਬਰ, 1939 ਨ ੰ  ਇਿੱਿ ਕਿਸਾਨ ਪਕਰ ਾਰ ਕ ਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਰਾਜਨੀਕਤਿ ਿਬੀਲੇ ਨ ੰ  
ਜਨਮ ਦਣੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਿਤ ਬਰ, 2022 ਨ ੰ  ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 



 

 

 

 

 

 


