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

27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 
 

1. ਜਲਿ਼ਾਯੂ ਪਵਰਿਰਤਨ ਬ਼ਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਿਰਕ ਕਨਿੈਨਸ਼ਨ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯ ੂਪਰਰਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਰਮੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਨਕਾਸ ਰਵੱਚ ਕਟਤੌੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਧਰਤੀ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਰਗਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2.1 ਤੋਂ 2.9 ਰਿਗਰੀ ਸਲੈਸੀਅਸ ਦ ੇ
ਰਵਚਕਾਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। 

➢ ਜਲਿ਼ਾਯੂ ਪਵਰਿਰਤਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਸ਼ਟਰ ਫਰਮੇਿਰਕ ਕਨਿੈਨਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਜਲਵਾਯ ੂਪਰਰਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ "ਜਲਵਾਯ ੂਪਰਣਾਲੀ ਰਵੱਚ 

ਖਤਰਨਾਕ ਮਨੱੁਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ" ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, 
ਰਜਸ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹੱਸਾ ਵਾਯੂਮੰਿਲ ਰਵੱਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਨੰੂ ਸਰਥਰ ਕਰਕ ੇਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। 

o ਇਸ 'ਤ ੇ3 ਤੋਂ 14 ਜੂਨ 1992 ਨੂੂੰ  ਰੀਓ ਡੀ ਜੇਨੇਰੀਓ ਵ ਿੱਚ ਆਯੋਵਜਤ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਅਤੇ ਵ ਕਾਸ 
(UNCED) ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਵ ਿੱਚ 154 ਰਾਜਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਜਸ ਨੂੂੰ  ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ 
ਸੂੰਮੇਲਨ  ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰਤੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਰਜਸਦਾ ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਬੋਨ, ਜਰਮਨੀ ਰਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ 1994 ਨੰੂ 
ਲਾਗ ੂਹੋ ਰਗਆ। 

o ਸੰਧੀ ਰਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਵਰਗਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਨਯਮਤ ਮੀਰਟੰਗਾਂ, ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰਵੱਖ ਦ ੇਨੀਤੀਗਤ ਸਮਝੌਰਤਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਰਵਰਤਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਦਣੇ 
ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇ
ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਸ ਨੰੂ ਰਟਕਾਊ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯਗੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

o ਕਯੋਟੋ ਪਰੋਟੋਕਲੋ, ਰਜਸ 'ਤੇ 1997 ਰਵੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2005 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸਨ, 
ਯ.ੂਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਰਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਅਮਲ ਸੀ। ਕਯੋਟੋ ਪਰਟੋੋਕੋਲ ਨੰੂ ਪੈਰਰਸ ਸਮਝੌਤੇ 
ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਸੀ, ਜੋ 2016 ਰਵੱਚ ਲਾਗ ੂਹੋਇਆ ਸੀ। 

o 2022 ਤੱਕ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 198 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, 
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀ.ਓ.ਪੀ.) ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਰਵੱਚ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 
ਸਾਲ ਮੀਰਟੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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o ਰਕਉਂਰਕ ਮੁੱ ਖ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ 
ਲਈ ਯ.ੂਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਿਾਈਆਕਸਾਈਿ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇ
ਰਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

o ਸੰਧੀ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਤੰਨ ਸ਼ਰਣੇੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਣੇੀਆ ਂ
ਰਵਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਵੱਤੀ ਰਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਵਾਲੇ ਰਵਕਸਤ ਦਸੇ਼, ਅਤੇ ਰਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹਨ। 

o ਰਵਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੰਰਤਕਾ 1 ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਵੱਚ ਮਲੂ ਰੂਪ ਰਵੱਚ 38 ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚੋਂ 
13 ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤ ੇਬਾਜਾਰ ਅਰਥਚਾਰਰਆਂ ਅਤ ੇਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਵੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਜ ਸਨ। 
ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਰਮਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਰਿਵਲੈਪਮੈਂਟ (ਓ.ਈ.ਸੀ.ਿੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। 

2. ਸੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਸ਼ਟਰ ਅੱਤਿ਼ਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਰਖਆ ਪਰਰਸ਼ਦ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕ ੂਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਰਟੰਗ ਦੀ 

ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ 'ਦਰਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਦਸੇ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ' ਦੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਰਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

➢ ਮਹੱਤਿ: 2001 ਰਵੱਚ ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.-ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰਵੱਚ ਇਹ ਪਰਹਲੀ ਮੀਰਟੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 2022 ਲਈ ਸੀਟੀਸੀ ਦ ੇਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

➢ ਵਿਚ਼ਾਰ-ਿਟਾਂਦਰ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱ ਦ:ੇ 
o ਦਰਹਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਵਸ਼ਵ ਭਰ ਰਵੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਚੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ ਹੈ। 
o ਨਵੀਆਂ ਅਤ ੇਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਟਕੈਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਧਦੇ ਖਤਰ ੇਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕੈਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦ ੇਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਤਵਾਦ ਰਵਰੋਧੀ 
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਰਵੱਚ ਇਸ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਰਟੰਗ ਨੰੂ ਆਯੋਰਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਰੱਰਖਆ ਹੈ। 

➢ ਸੰਯੁਕਤ ਰ਼ਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਵਰਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ. ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਦਵਹਸ਼ਤਗਰਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ., ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਸੁਰੱਰਖਆ ਪਰਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 28 ਸਤੰਬਰ 

2001 ਨੰੂ ਮਤਾ 1373 (2001) ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
o ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਲਈ ਖਤਰਰਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਦੇ ਅਰਧਆਇ VII ਦੇ 

ਤਰਹਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰੱਰਖਆ ਪਰਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵੱਚ ਦਰਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰਵਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 

o ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਤਾ 1373 ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

3. ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰ਼ਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਿੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਰਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਨਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਸਹਤ 

ਅਤੇ ਰਿਜੀਟਲ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਧਆਨ ਦਣੇ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਆਪਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, 
ਸਮਾਰਜਕ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਪਰਮੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ। 

➢ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰ਼ਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਿੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਬੀ.) ਇੱਕ ਬਹ-ੁਪੱਖੀ ਰਵਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹੈ ਰਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਏਸ਼ੀਆ ਰਵੱਚ ਆਰਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਨਤੀਰਜਆਂ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
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o ਬੈਂਕ ਦ ੇਇਸ ਸਮੇਂ 105 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 14 ਸੰਭਾਰਵਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
o ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦਆੁਰਾ 105 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱ ਟਣਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: ਏਸ਼ੀਆ ਰਵੱਚ 42, ਯੂਰਪ ਰਵੱਚ 26, ਅਫਰੀਕਾ ਰਵੱਚ 20, 

ਓਸ਼ੀਨੀਆ ਰਵੱਚ 8, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਵੱਚ 8, ਅਤ ੇਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਵੱਚ 1।  
o 25 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਸੀ, 10 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਧਕਾਰਤ ਪੰੂਜੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬਸਰਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ 50% ਰਹੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। 
o ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰੂਜੀ 100 ਰਬਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਿਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੰੂਜੀ ਦੇ 2-3 ਅਤੇ 

ਰਵਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਪੰੂਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।  
o ਬੈਂਕ ਨੰੂ ਚੀਨ ਨੇ 2013 ਰਵੱਚ ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤ ੇਇਹ ਪਰਹਲ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਰਵੱਚ ਬੀਰਜੰਗ ਰਵੱਚ ਇੱਕ 

ਸਮਾਰੋਹ ਰਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
o ਇਸ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਤੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿੀਆਂ ਰੇਰਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੈਰਿਟ ਰੇਰਟੰਗ ਰਮਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਰਵਸ਼ਵ 

ਬੈਂਕ ਅਤ ੇਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਸੰਭਾਰਵਤ ਰਵਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

4. ਰ਼ਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਪੂੰ ਜੀ ਿਰਚ ਕਰਜ ੇ
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਆਰਵਿਕ ਵ ਕਾਸ ਨੂੂੰ  ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਦ ੇਵ ਚਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਆੁਰਾ ਖਰਚੇ  ਧਣ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵ ਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵ ਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਪੈੈਕਸ ਕਰਜੇ  ਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਆੁਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿੱ ਧੇ ਤੋਂ  ਿੱਧ 
₹ 1 ਵਟਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਰਾਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

➢ ਿੇਰਿ਼ਾ: 
o ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰਵਆਜ-ਮੁਕਤ 50-ਸਾਲ ਦੇ ਪੰੂਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ 

ਕਰਰਜਆਂ ਵਜੋਂ ₹1 ਰਟਰਲੀਅਨ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। 
o ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਰਨਆਂ ਰਵੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹੌਲੀ ਕੈਪੈਕਸ ਆਫ-ਟਕੇ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਔਸਤਨ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਦਾ ਰਸਰਫ 15% ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
o ਪਰਵਾਰਨਤ ਰਕਮ ਰਵੱਚ ਤੇਜੀ ਰਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਛਮਾਹੀ ਰਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਸਰਜਣਾ ਰਵੱਚ ਸੰਭਾਰਵਤ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ 

ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
o ਪੰੂਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਇਨਫਰਾ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਰਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਸ ਲਈ ਗੁਣਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਰਜਨਹ ਾਂ 

ਸੂਰਬਆ ਂਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਮਲੀ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਰਮਲਨਾਿੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਰਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। 

o ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰੂਜੀਗਤ ਖਰਰਚਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵੀ ਫਰੰਟ-ਲੋਿ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

o ਇਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ਰਵੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਕਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 1.17 ਰਟਰਲੀਅਨ 
ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 58,333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਸਕ ਵੰਿ ਹੋਈ ਸੀ। 

o ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਸੁਰਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਰਿੰਗ, 
ਰਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਨ ੱਟਵਰਕ ਰਵਛਾਉਣ, ਸ਼ਰਹਰੀ ਸੁਧਾਰ, ਰਵਰਨਵੇਸ਼ 
ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਕੈਪੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
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5. ਜੀ.ਐਮ. ਮਸਟਰਡ ਅਤੇ ਜੈਨੇਸਟਕ ਇੰਜੀਨੀਅਸਰੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਰਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੈਨੇਰਟਕ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਈਏਸੀ) ਨੇ ਸ਼ਰਹਦ ਦੀਆ ਂਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਰਗਤ ਕੀਰੜਆ ਂ'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ 
ਸਬੰਧ ਰਵੱਚ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫੀਲਿ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਰਧਐਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਜੈਰਨਕ ਹਾਈਰਬਰਿ ਸਰਹੋਂ ਿੀਐਮਐਚ -11 
ਦੀ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਰਲੀਜ" ਦੀ ਰਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। 

➢ ਹ਼ਾਈਵਬਰਡ ਸਰਹੋਂ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਹਾਈਰਬਰਿਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਦੋ ਅਨੁਵੰਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੌਰਦਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਸਮਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਇੱਕੋ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
o ਅਰਜਹੀਆਂ ਕਰਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲੀ ਪੀੜਹੀ (F1) ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
o ਸਰਹੋਂ ਰਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਰਬਰਿਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਦਾ (ਰਪਸਟੀਲ) ਅਤੇ 

ਨਰ (ਪੁਟੈਮਨ) ਦੋਵੇਂ ਜਣਨ ਅੰਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਪੌਦ ੇਰਜਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਪਰਾਰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
o ਰਕਉਂਰਕ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਰਿਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਗਕਣਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦੂਜ ੇਪੌਦੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਦੋਗਲੀਆਂ ਰਕਸਮਾਂ ਨੰੂ ਰਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਜੱਥ ੇ
ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਨਰਸ਼ਆ ਜਾਂ ਐਥਂਰਾਂ ਨੰੂ ਭੌਰਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

o ਆਣਵੁਾਂਰਸ਼ਕ ਸੋਧ (GM) ਦੁਆਰਾ ਰਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜੈਨੇਰਟਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਆਫ ਕਰੋਪ ਪਲਾਂਟਸ 
(ਸੀਜੀਐਮਸੀਪੀ) ਦੇ ਰਵਰਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਰਬਰਿ ਸਰਹੋਂ ਿੀਐਮਐਚ -11 ਰਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਦੋ ਏਲੀਅਨ ਜੀਨ 
ਹਨ ਜੋ ਰਮੱਟੀ ਦੇ ਬਕੈਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ ਰਜਸ ਨੰੂ ਬੈਸੀਲਸ ਐਮੀਲੋਲੀਕਫੇਰਸਨ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਪਰਹਲਾ ਜੀਨ ('ਬਰਨੇਜ') ਇੱਕ ਪਰੋਟੀਨ ਲਈ ਕਿੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਰਵਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਪੌਦੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਇਸਨੰੂ ਨਰ-ਜਰਮ ਰਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

o ਰਫਰ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਮਾਰਪਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ, ਬਦਲੇ ਰਵੱਚ, ਦੂਜਾ 
'ਬਾਰਸਟਾਰ' ਜੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰਨੇਸ ਜੀਨ ਦੀ ਰਕਰਰਆ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 

o ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ F1 ਸੰਤਾਨ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਪਜਾਊ ਲਾਈਨ ਰਵੱਚ ਬਾਰਸਟਾਰ ਜੀਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 
ਬੀਜ/ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦ ੇਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 

o ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰਵਰਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਨੇਸ-ਬਾਰਸਟਾਰ ਜੀ.ਐਮ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ ਸਰਹੋਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ 
ਰਵਵਹਾਰਕ ਹਾਈਰਬਰਿਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਸਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

o ਇਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ 'ਅਰਲੀ ਹੀਰਾ-2' ਰਮਊਟੈਂਟ (ਬਾਰਸਟਾਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਰਸੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੋਂ 
ਦੀ ਰਕਸਮ 'ਵਰੁਣਾ' (ਬਰਨਾਸ ਲਾਈਨ) ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਕ ੇਿੀ.ਐਮ.ਐਚ.-11 ਨੰੂ ਰਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

o ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਿੀ.ਐਮ.ਐਚ.-11 ਨੇ ਇੰਿੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਰਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਲਿ ਟਰਾਇਲਾਂ ਰਵੱਚ ਵਰੁਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ 28% ਉਪਜ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਰਦਖਾਇਆ ਹੈ। 

➢ ਆਣੁਿਾਂਵਸ਼ਕ ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਜੈਨੇਰਟਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਈਏਸੀ) ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ ੂਪਰਰਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ 

(ਐੱਮਓਈਐੱਫ ਐਿਂ ਸੀਸੀ) ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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o ਰਨਯਮ, 1989 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤ ੇਰਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਰਜੰਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ 
ਰਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਤੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਰਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਰਵੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਖਮਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਕੌਂਬੀਨੈਂ ਟਾਂ ਦੀ ਵੱਿੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤ ੇਵਰਤੋਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

o ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੈਨੇਰਟਕਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿ (ਜੀਈ) ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਪਰਯੋਗਾਤਮਕ ਫੀਲਿ ਟਰਾਇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਰਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ ਵੀ ਰਜੰਮਵੇਾਰ ਹੈ। 

o ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਦੇ 24 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਅਰਜੀਆ ਂਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

6. ਨੀਲ਼ਾ ਝੰਡ਼ਾ ਬੀਚ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਰਵੱਚ ਸਰਥਤ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਬੀਚਾਂ, ਰਮਨੀਕੋਏ ਥੁੰ ਿੀ ਬੀਚ ਅਤੇ ਕੜਮਤ ਬੀਚ ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ 

ਜਲਵਾਯ ੂਪਰਰਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਕ-ੋਲੇਬਲ 'ਨੀਲਾ ਝੰਿਾ' ਰਮਰਲਆ ਹੈ। 
➢ ਨੀਲੇ ਝੰਡ ੇਿ਼ਾਲੇ ਬੀਚ ਬ਼ਾਰੇ: 

o ਨੀਲਾ ਝੰਿਾ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਜੂਕਸੇ਼ਨ (ਐੱਫ.ਈ.ਈ.) ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਣਕਤਾ ਹੈ ਰਕ ਕਈੋ ਬੀਚ, 
ਮਰੀਨਾ, ਜਾਂ ਰਟਕਾਊ ਬੋਰਟੰਗ ਟੂਰਰਜਮ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸਦੇ ਰਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

o ਨੀਲਾ ਝੰਿਾ ਐੱਫ.ਈ.ਈ. ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਰਚੰਨਹ  ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ 
ਰਜਸ ਰਵੱਚ 60 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵੱਚ 65 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

o ਐੱਫ.ਈ.ਈ. ਦੀਆਂ ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਕਸੌਟੀਆਂ ਰਵੱਚ ਗੁਣਵਤਾ, ਸਰੱੁਰਖਆ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਮਆਰ, 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰਵਧਾ ਅਤ ੇਆਮ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਰਬੰਧਨ ਕਸੌਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

o ਨੀਲੇ ਝੰਿ ੇਨੰੂ ਬੀਚਾਂ, ਮਰੀਨਾ ਅਤੇ ਰਟਕਾਊ ਬੋਰਟੰਗ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਮਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਤੇ ਵਜੋਂ ਲੱਰਭਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

 


