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

22 ਨਵੰਬਰ 2022 
 

1. ਫਰੈਂਡਸ਼ੋਸਰੰਗ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਫਰੈਂਡਸ਼ੋਰਰਿੰਗ' ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮ ੁੱ ਖ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜਾਨਾ ਮਿੰਤਰੀ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲੇਨ 

ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਰ ੁੱਚ ਰਕਹਾ ਸੀ ਰਕ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਚਨੇ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕ਼ੋਰਸਸ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਭਾਰਤ  ਰਗੇ ਭਰ਼ੋਸਯੇ਼ੋਗ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਰ ਡ ਿੰ ਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੁੱਛ ਕ ਹੈ। 

➢ ਫਰੈਂਡਸੋ਼ਵਰਿੰ ਗ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਫਰੈਂਡਸ਼ੋਰਰਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ  ਪਾਰ ਨ ਿੰ  ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਰ਼ੋਸੇਯ਼ੋਗ  ਪਾਰਕ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦਰਰਮਆਨ ਆਰਰਿਕ ਸਬਿੰਧਾਂ 

ਨ ਿੰ  ਗਰਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਜਬ ਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰ ਰਭਿੰਨਤਾ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ੋ 
ਰ ਸ ਰ ਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਈ ਭ -ਰਾਜਨੀਰਤਕ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜ਼ੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

o ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦ ਨੀਆ ਰ ੁੱ ਚ ਭ -ਰਾਜਨੀਰਤਕ ਹੈੈੱਡਰ ਿੰ ਡਸ ਨਾਲ ਰਹੁੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਸਿੰਕਲਪ ਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰੀ  ਪਾਰ 
ਲਈ ਇੁੱਕ ਰ ਕਲਪਕ ਮਾਡਲ  ਜੋਂ ਉੱਭਰਰਆ। 

o ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇਸਾਂ 'ਤੇ  ਧੇਰੇ ਰਨਰਭਰਤਾ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਏਗਾ ਜ਼ੋ ਸ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜ਼ੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜ ਕ ਰਨ ੇਸਾਂ ਅਤ ੇ
ਕੁੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਇਕ਼ੋ ਇਕ ਸਰ਼ੋਤ ਹਨ। 

o ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦ਼ੋਸਤੀ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਕਵੇਂ ਹੈ? 
▪ ਚ ਣਤੌੀਪ ਰਨ ਗਲ਼ੋਬਲ ਆਰਰਿਕ ਰਦਿਸਟੀਕ਼ੋਣ ਅਤੇ ਭ -ਰਾਜਨੀਰਤਕ ਅਸਰਿਰਤਾ ਦੇ ਰਪਛ਼ੋਕੜ ਰ ੁੱ ਚ, ਯਲੇੇਨ ਨੇ ਨ ਿੰਬਰ 

ਦ ੇਅੁੱਧ ਰ ੁੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਕਹਾ ਸੀ ਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਰਿਕ ਸਬਿੰਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਰ ਡ ਿੰ ਘਾ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖੇਗਾ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਭਰ਼ੋਸੇਯ਼ੋਗ  ਪਾਰਕ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦ਼ੋਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹ ਿੰ ਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

▪ ਉਸਨੇ ਇਹ  ੀ ਰਕਹਾ ਰਕ ਰ ਸ ਰ ਆਪੀ ਆਰਰਿਕ ਚਾਲ ਨ ਿੰ  ਉਸ ਕਿੰਮ ਦ ਆਰਾ ਆਕਾਰ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜ਼ੋ ਦ਼ੋ ੇਂ ਦੇਸ 
ਰਮਲ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

▪ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜਾਨਾ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨ ਿੰ  ਰ ਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮੁੱਧ ਅਤੇ ਘੁੱਟ ਆਮਦਨ  ਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦ ੇ
ਪ ਨਰਗਠਨ ਨ ਿੰ  ਸਿੰਭਾਲਣ ਰ ੁੱਚ ਮਹੁੱਤ ਪ ਰਨ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਜੀ-20 ਦੀ ਪਿਧਾਨਗੀ 
ਸਿੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। 

o ਭ਼ਾਰਤ-ਅਮਰੀਕ਼ਾ ਿਪ਼ਾਰ ਅਿੰ ਕੜੇ ਵਕਹ ੋਵਿਹ ੇਵਦਖ਼ਾਈ ਵਦਿੰ ਦੇ ਹਨ? 
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▪ 2021-22 ਰ ੁੱ ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ਿੰ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ੁੱਡ ੇ ਪਾਰਕ ਭਾਈ ਾਲ  ਜੋਂ ਮ ੜ ਸਿਾਰਪਤ 
ਕੀਤਾ। ਦ਼ੋ ਾਂ ਰ ਚਾਲੇ ਦ  ੁੱਲਾ  ਪਾਰ 119.41 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। 2021-22 ਰ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 
 ਪਾਰ ਸਰਪਲੁੱ ਸ 32.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਰਹਾ। 

▪ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ੁੱਡਾ  ਪਾਰਕ ਭਾਈ ਾਲ ਹੈ, ਜਦਰਕ ਦਰਾਮਦ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਚ 
ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਜ ੇਨਿੰ ਬਰ ਤ ੇਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਰ ੁੱਚ ਰ ਦੇਸੀ ਪ਼ੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਰਨ ੇਸ ਦਾ ਚ਼ੋਟੀ ਦਾ ਸਰ਼ੋਤ 
ਹੈ। 

o ਕੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮਝਵੌਤਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ? 
▪ ਲ਼ੋਕਤਿੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀ ਪਿਤੀ  ਚਨਬੁੱਧ ਦੇਸਾਂ ਰ ੁੱਚ ਫਰੈਂਡਸ਼ੋਰਰਿੰਗ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਸੁੱਚੀ ਭਾ ਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਹ ਦੇ ਅਿੰਦਰ, ਰਕਸ ੇ ੀ ਦੇਸ ਨ ਿੰ  ਰਕਸ ੇਹ਼ੋਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਪਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇ
ਅੁੱਤ ਾਦ ਨ ਿੰ  ਪਨਾਹ ਦਣੇ  ਾਲੇ ਦੇਸ ਨ ਿੰ । 

▪ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੁੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਰਕ ਡਬਰਲਊਟੀਓ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਰਹਲ ਕਦਮੀ 'ਤੇ ਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ 
'ਤ ੇਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯ ਰਪੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਹੁੱ ਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

▪ ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਕਸ ੇਦੇਸ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਰਹੁੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੱਕ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੇਮਪਲਾਨ ਰ ੁੱਚ 
 ਾਰ- ਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱ ਗ ਸਕਦੀਆਂ। 

o ਭ਼ਾਰਤ ਨ ਿੰ  ਵਕਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣ਼ਾਉਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
▪ ਭਾਰਤ ਦਸਿੰਬਰ ਰ ੁੱਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਪਿਧਾਨਗੀ ਸਿੰਭਾਲਣ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਰ ਲੁੱ ਖਣ 

ਮੌਕ ੇਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰ ਸ  ਰ ਆਪੀ ਏਜਿੰਡੇ ਰ ੁੱਚ ਯ਼ੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
▪ ਇਸ ਨ ਿੰ   ੁੱਡੇ  ਪਾਰਕ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦ  ੁੱ ਲੇ  ਪਾਰਕ ਸਬਿੰਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਰ ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਦਸਾ ਰ ੁੱ ਚ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
▪ ਹਾਲਾਂਰਕ, ਦੇਸ ਨ ਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ  ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ 

ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੇ  ਪਾਰਕ ਸਬਿੰਧ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਪਾਰਕ ਮੌਰਕਆਂ ਦੀ ਪੜਚ਼ੋਲ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦ ੇਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

o ਫਰੈਂਡਸੋ਼ਵਰਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਨਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ: 
▪ ਭਰ਼ੋਸੇਮਿੰ ਦ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਪਿਮ ੁੱ ਖ ਰਨ ੇਸਾਂ ਦੇ  ਪਾਰ ਨ ਿੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਰ ਸ ੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2. ਭੋਿਨ ਉਤਪ਼ਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਟ਼ਾਰ ਲੇਬਵਲਿੰ ਗ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ ਡ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗ ਲੇਟਰ ਨੇ ਪੈਕਬਿੰਦ ਭ਼ੋਜਨ ਪਦਾਰਿਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰ ਰੇਰਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਸਤਾ  ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਹ 

ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਉਹ ਰਕਿੰ ਨੀਆ ਂਰਸਹਤਮਿੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਰਹਣਾ ਹੈ ਰਕ ਅਰਜਹੀ ਪਿਣਾਲੀ ਸਾਨ ਿੰ  ਜਿੰਕ ਫ ਡ ਤੋਂ 
ਰ਼ੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋ ਸਕਦੀ। 

➢ ਭੋਿਨ ਉਤਪ਼ਾਦ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਟ਼ਾਰ ਲੇਬਵਲਿੰ ਗ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਨੇ ਸਤਿੰਬਰ ਰ ੁੱਚ ਇਸ ਬਾਰ ੇਖਰੜਾ ਰਨਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਰਕ ਰੇਰਟਿੰਗ ਰਕ ੇਂ ਕਿੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ 

ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਟੁੱ ਪਣੀਆ ਂਮਿੰਗੀਆਂ ਸਨ। 
o ਸਰਲ ਸਬਦਾਂ ਰ ੁੱਚ, ਰਜ ੇਂ ਰਜ ੇਂ ਊਰਜਾ, ਸ਼ੋਡੀਅਮ, ਸਿੰ ਰਤਿਪਤ ਚਰਬੀ, ਅਤੇ ਕ ੁੱ ਲ ਚੀਨੀ ਅਿੰਸ  ਧਦੇ ਹਨ, ਭ਼ੋਜਨ ਆਈਟਮ 

ਪ ਆਇਿੰਟ ਗ ਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। 
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o ਜੇ ਇਸ ਰ ੁੱਚ  ਧੇਰੇ  ਧੀਆ ਚੀਜਾਂ ਹ ਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਫਲ਼, ਸਬਜੀਆਂ, ਰਗਰੀਆਂ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਸਬਜੀਆਂ, ਬਾਜਰੇ, ਰੇਸਾ, 
ਅਤੇ ਪਿ਼ੋਟੀਨ।  

o ਕ ੁੱ ਲ ਸਕ਼ੋਰ ਨ ਿੰ  ਸਟਾਰ ਰੇਰਟਿੰਗ ਰ ੁੱ ਚ ਬਦਲ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
o ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹ ਿੰ ਦਾ ਰਜਿੰ ਨਾ ਰਕ ਸ ਯ਼ੋਗਤਾ  ਾਸਤ ੇਰਬਜ ਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨ ਿੰ  

ਰੇਰਟਿੰਗ ਦਣੇਾ। ਰਸਹਤਮਿੰਦ ਸਿੰਘਟਕ ਗੈਰ-ਰਸਹਤਮਿੰਦ ਲ਼ੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ ਦਾ ਸਿੰਕਤੇ ਨਹੀਂ ਰਦਿੰ ਦੇ ਜ਼ੋ ਇੁੱਕ ਰੇਰਟਿੰਗ ਪਿਣਾਲੀ 
ਖ ਿੰ ਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

o ਬਣਤਰ, ਸ ਾਦ, ਰਿੰਗ, ਰਦਿਸਟਾਂਤਕ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸਲੈਫ ਲਾਈਫ ਰ ੁੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਝ ਯ਼ੋਜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਿਭਾ  
ਹ਼ੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਸਟਾਰ ਰੇਰਟਿੰਗਾਂ ਰਕਸ ੇਭ਼ੋਜਨ ਆਈਟਮ ਰ ੁੱ ਚ ਪ਼ੋਸਕ-ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਯ਼ੋਗ ਅਤ ੇ
ਨ ਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪੁੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਤ ਲਨ ਨ ਿੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਣਗੀਆਂ। 

➢ ਭ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਕੈ ਕੀਤ ੇਭਿੋਨ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਜਾਰਜ ਇਿੰਸਟੀਰਚਊਟ ਫਾਰ ਗਲ਼ੋਬਲ ਹੈਲਿ ਦ ਆਰਾ 2019 ਦੇ ਇੁੱਕ ਅਰਧਐਨ ਰ ੁੱ ਚ ਪਾਇਆ ਰਗਆ ਰਕ ਭਾਰਤੀ ਪੈਕਬਿੰਦ 

ਭ਼ੋਜਨ ਰ ਸ  ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਰਸਹਤਮਿੰਦ ਹੈ। 
o ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਕਬਿੰਦ ਭ਼ੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਊਰਜਾ-ਸਿੰਘਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਦ ਜਾ ਸਭ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਔਸਤਨ 

ਸ ਗਰ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਸੀ। 
o ਤਾਂ ਰਫਰ, ਇਹ ਕ਼ੋਈ ਹੈਰਾਨੀ  ਾਲੀ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਗੈਰ-ਰਸਹਤਮਿੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ਼ੋਣ  ਾਲੀਆਂ 

ਗੈਰ-ਸਿੰਚਾਰੀ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇਸ ਰ ੁੱ ਚ 60% ਤੋਂ  ੁੱਧ ਮੌਤਾਂ ਰ ੁੱਚ ਯ਼ੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। 
o ਹਾਲਾਂਰਕ ਮੈਟਰ਼ੋ ਸਰਹਰਾਂ ਰ ੁੱਚ ਅਖੌਤੀ ਰਸਹਤਮਿੰਦ ਸਨੈਕਰਸਿੰਗ ਰ ੁੱ ਚ ਤੇਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਰ ੁੱਚ ਜਿੰਕ ਫ ਡ ਦੀ 

ਖਪਤ ਬਹ ਤ ਰਜਆਦਾ ਹੈ। 
o ਸਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਭ਼ੋਜਨ ਦੀ  ਕਾਲਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਹਣਾ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਫਰਿੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਲੇਬਰਲਿੰ ਗ 

ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਅਰਭਆਸ 'ਚੇਤਾ ਨੀ' ਲੇਬਲ ਹਨ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਰਚੁੱਲੀ ਅਤ ੇਇਜਰਾਈਲ ਰ ੁੱ ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। 
o ਖ਼ੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਅਰਜਹੇ ਲੇਬਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨ ਿੰ  ਰਕਸ ੇਗੈਰ-ਰਸਹਤਮਿੰਦ ਚੀਜ ਨ ਿੰ  ਚ ਣਨਾ ਬਿੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਇਹ ਰਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੰਦੇਸਾਂ ਨੇ ਜਿੰਕ ਫ ਡ ਦੀ ਖਪਤ ਨ ਿੰ  ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਰ ੁੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

3. ਭ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਦਹ਼ਾੜੀ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਭਾਰਤੀ ਰਰਜਰ  ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਿੰਕਰੜਆਂ ਅਨ ਸਾਰ ਕੇਰਲ, ਜਿੰਮ -ਕਸਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਰਮਲਨਾਡ  ਮਜਦ ਰਾਂ ਦੀ ਰਦਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ 

ਰ ੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਦਯ਼ੋਰਗਕ ਰਾਜ ਗ ਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਰਜੁੱ ਿੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੁੱਟ ਹਨ, ਰਨ ੇਸ ਨ ਿੰ  ਆਕਰਰਸਤ 
ਕਰਨ ਰ ੁੱਚ ਮ਼ੋਹਰੀ ਹਨ। 

➢ ਿੇਰਿ਼ਾ: 
o ਕੇਰਲ ਰ ੁੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਰ਼ੋਜਾਨਾ ਰਦਹਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਰਤਿਪ ਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਧ 

ਪਿਦੇਸ ਨਾਲੋਂ ਰਤਿੰ ਨ ਗ ਣਾ ਤੋਂ  ੀ  ੁੱਧ ਸੀ। 
o ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਸਿੰਕਰਲਤ ਰ ੁੱ ਤੀ ਸਾਲ 22 ਦੇ ਅਿੰਕਰੜਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੇਰਲ ਰ ੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਰਦਹਾੜੀਦਾਰ 

ਉਸਾਰੀ ਕਾਮ ੇਨੇ ਰਤਿਪ ਰਾ ਰ ੁੱਚ ਔਸਤਨ ₹837.3 ਪਿਤੀ ਰਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਰਤਿਪ ਰਾ ਰ ੁੱਚ ₹250, ਮੁੱਧ 
ਪਿਦੇਸ ਰ ੁੱਚ ₹267, ਗ ਜਰਾਤ ਰ ੁੱ ਚ ₹296 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਰ ੁੱ ਚ ₹362 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

o ਜਿੰਮ -ਕਸਮੀਰ ਰ ੁੱਚ, ਇੁੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮ ੇਨੇ ਔਸਤਨ ਪਿਤੀ ਰਦਨ ₹519 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੁੱਕ਼ੋ ਇੁੱਕ ਹ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਰਜੁੱ ਿ ੇ
ਔਸਤ ਰ਼ੋਜਾਨਾ ਰਦਹਾੜੀ ₹500 ਤੋਂ  ੁੱਧ ਸੀ।  
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o ਤਾਰਮਲਨਾਡ  ₹478 ਅਤੇ ਰਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ₹462 ਹਰਰਆਣਾ ਨੇ ₹420 ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪਿਦੇਸ 
ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਰਕਰਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ₹409 ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। 

o ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਗੀਰਕਲਚਰਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਰ ੁੱਚ  ੀ, ਰਜਸ ਦੇ ਅਿੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕੇਰਲ ਸਭ ਤੋਂ  ੁੱਧ 
ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਮਾਚਲ ਪਿਦੇਸ ਦਾ ਨਿੰ ਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਮੁੱਧ ਪਿਦੇਸ ਅਤੇ 
ਗ ਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਰਹੇ। 

o ਹਾਲਾਂਰਕ, ਉਦਯ਼ੋਰਗਕ ਰਾਜ ਰਨ ੇਸ ਨ ਿੰ  ਆਕਰਰਸਤ ਕਰਨ ਰ ੁੱਚ ਮ਼ੋਹਰੀ ਰਹੇ। 
o ਗ ਜਰਾਤ ਰ ੁੱਚ ਰ ੁੱ ਤੀ ਸਾਲ 2020 ਰ ੁੱਚ 72,000 ਕਰ਼ੋੜ ਰ ਪਏ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਕ ੁੱਲ ਸਰਿਰ ਪ ਿੰ ਜੀ ਰਨਰਮਾਣ 

(GFCF) ਦੀ ਰਰਪ਼ੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਜਸ ਲਈ ਅਿੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
o ਮਹਾਰਾਸਟਰ 69,900 ਕਰ਼ੋੜ ਰ ਪਏ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਦ ੇਨਾਲ ਦ ਜ ੇਨਿੰ ਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਮਲਨਾਡ  45,900 ਕਰ਼ੋੜ 

ਰ ਪਏ ਨਾਲ ਦ ਜ ੇਨਿੰ ਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। 
o ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਸਾਲ ਰ ੁੱਚ ਜੀਐਫਸੀਐਫ ਦੇ 27,000 ਕਰ਼ੋੜ ਰ ਪਏ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਦੀ ਰਰਪ਼ੋਰਟ ਕੀਤੀ। 

4. ਿਲਿ਼ਾਯ  ਮ਼ਾਡਵਲਿੰ ਗ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀਆਂ ਵਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ 'ਤੇ ਭ਼ਾਰਤ-ਯ ਰਪੀ ਸਿੰਘ 
ਸਮਝੌਤ਼ਾ 

➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯ ਰਪੀ ਯ ਨੀਅਨ (ਈਯ ) ਨੇ ਜਲ ਾਯ  ਮਾਡਰਲਿੰ ਗ ਅਤ ੇਕ ਆਟਂਮ ਤਕਨਾਲ਼ੋਜੀਆਂ  ਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰ ੁੱਚ 
ਸਰਹਯ਼ੋਗ ਬਾਰ ੇਇੁੱਕ ਸਮਝੌਤ ੇ'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਰਜਸ ਰ ੁੱਚ  ਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲ਼ੋਜੀ ਪਰਰਸਦ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 

➢ ਿੇਰਿ਼ਾ: 
o "ਹਾਈ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੰ ਰਪਊਰਟਿੰਗ (ਐੈੱਚਪੀਸੀ),  ਦੇਰ ਐਕਸਟਿੀਮਜ ਐਡਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮਾਡਰਲਿੰ ਗ ਅਤੇ ਕ ਆਂਟਮ ਟੈਕਨੋਲ਼ੋਜੀਜ 

'ਤੇ ਸਰਹਯ਼ੋਗ ਦੇ ਇਰਾਦ"ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿੌਰਨਕਸ ਅਤ ੇਆਈਟੀ ਮਿੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਰ ਨੈੈੱਟ ਰਕ, 
ਸਮੁੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲ਼ੋਜੀ ਲਈ ਯ ਰਪੀਅਨ ਕਰਮਸਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ਼ੋਰੇਟ-ਜਨਰਲ (DG CONNECT) ਨੇ ਇੁੱਕ  ਰਚ ਅਲ 
ਸਮਾਰ਼ੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

o ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 8 ਮਈ ਨ ਿੰ  ਭਾਰਤ-ਯ ਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕ ਆਂਟਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਿਦਰਸਨ  ਾਲੀ 
ਕਿੰ ਰਪਊਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਹਯ਼ੋਗ ਨ ਿੰ  ਗਰਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ਼ੋਹਾਂ ਰਧਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਚਨਬੁੱਧਤਾ ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 

o ਸ਼ੋਮ ਾਰ ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ ਬਾਇਓ-ਮਲੌੀਰਕਊਲਰ ਦ ਾਈਆਂ, ਕ਼ੋਰ ਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ, ਜਲ ਾਯ  ਪਰਰ ਰਤਨ ਨ ਿੰ  
ਘਟਾਉਣ, ਕ ਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਭਰ ੁੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ ਆਟਂਮ ਕਿੰ ਰਪਊਰਟਿੰਗ  ਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰ ੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤ ੇਯ ਰਪੀਅਨ 
ਸ ਪਰ ਕਿੰ ਰਪਊਟਰਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਰਦਆਂ ਉੱਚ-ਪਿਦਰਸਨ  ਾਲੀਆਂ ਕਿੰ ਰਪਊਰਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਹਯ਼ੋਗ ਨ ਿੰ  ਸ ਰ ਧਾਜਨਕ 
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

o ਹਾਈ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੰ ਰਪਊਰਟਿੰਗ ਦ ਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਸਭ ਤੋਂ  ੁੱਡੀਆਂ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਡ਼ੋਮਨੇਾਂ 
ਰ ੁੱ ਚ ਅਰਜਹੀਆ ਂਪਿਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿੰਗ ਤੇਜੀ ਨਾਲ  ੁੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

o ਇਸ ਭਾਈ ਾਲੀ ਤਰਹਤ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯ ਰਪੀ ਸਿੰਘ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਰ ੁੱਚ ਉੱਨਤ ਟੈਕਨੋਲ਼ੋਜੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਰ ਕਾਸ ਲਈ ਉੱਚ 
ਪਿਦਰਸਨ  ਾਲੀ ਕਿੰ ਰਪਊਰਟਿੰਗ ਨ ਿੰ  ਅਨ ਕ ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ਼ੋਹਾਂ ਪਾਰਸਆਂ ਦੀ ਮ ਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। 

o ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦ਼ੋ ਾਂ ਰਧਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ ਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲ਼ੋਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੁੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜਚ਼ੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗਆ  ੀ 
ਦੇ ੇਗਾ। 
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o ਭਾਰਤ-ਯ ਰਪੀ ਸਿੰਘ ਟੀਟੀਸੀ ਇੁੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿੰਤਰ ਹੈ ਜ਼ੋ ਨ ੀਂ ਰਦੁੱਲੀ ਨ ਿੰ  ਉੱਨਤ ਟੈਕਨੋਲ਼ੋਜੀਆਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ਿੰ ਚ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਦ਼ੋਹਾਂ ਰਧਰਾਂ ਨ ਿੰ  5ਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸੀਅਲ ਇਿੰਟੈਲੀਜੈਂਸ  ਰਗੇ ਮਹੁੱਤ ਪ ਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਰ ੁੱਚ ਰਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਰਗਆ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

o ਇਹ ਭਾਰਤ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਰਕਸ ੇ ੀ ਭਾਈ ਾਲ ਨਾਲ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜਹੀ ਪਰਹਲੀ  ਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲ਼ੋਜੀ 
ਪਰਰਸਦ ਹੈ। ਯ ਰਪੀ ਸਿੰਘ ਲਈ, ਇਹ ਰਸਰਫ ਦ ਜੀ ਅਰਜਹੀ ਸਿੰਸਿਾ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਹਲੀ 
ਸਿੰਸਿਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। 

o ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪਿਸਤਾ  ਯ ਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦ ੇਪੁੱਖ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਹਮਤ ਹ਼ੋ ਰਗਆ ਸੀ ਰਕਉਂਰਕ 
ਇਸ ਨਾਲ ਦ਼ੋਹਾਂ ਰਧਰਾਂ ਨ ਿੰ  5ਜੀ, ਆਰਟੀਰਫਸੀਅਲ ਇਿੰਟਲੈੀਜੈਂਸ, ਕ ਆਂਟਮ ਕਿੰ ਰਪਊਰਟਿੰਗ, ਜਲ ਾਯ  ਮਾਡਰਲਿੰ ਗ ਅਤੇ ਰਸਹਤ 
ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਤਕਨਾਲ਼ੋਜੀ  ਰਗੇ ਮ ੁੱ ਰਦਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਮਲੇਗੀ। 

5. ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ਼ਾਈਪਲ਼ਾਈਨ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਰ ੁੱਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਨੈਸਨਲ ਮ ਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐਨਐਮਪੀ) ਦੇ ਤਰਹਤ 33,422 ਕਰ਼ੋੜ 

ਰ ਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮ ਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕ਼ੋਲਾ ਮਿੰਤਰਾਲਾ 17,000 ਕਰ਼ੋੜ ਰ ਪਏ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕਰਕੇ ਸ ਚੀ ਰ ੁੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੁੱ ਗੇ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸਰਪਿੰਗ ਮਿੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮ ੁੱਚੇ ਰ ੁੱ ਤੀ ਟੀਚ ੇਨ ਿੰ  ਪਾਰ ਕਰ ਰਲਆ ਹੈ। 

➢ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ਼ਾਈਪਲ਼ਾਈਨ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ ਰਨੈੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨ ਿੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਕ ੇਬਿਾਊਨਫੀਲਡ ਪਿ਼ੋਜੈਕਟਾਂ ਰ ੁੱਚ ਮ ੁੱਲ ਨ ਿੰ  ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
o ਮਾਲੀਆ ਅਰਧਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਦੁੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪਿਾਜੈਕਟਾਂ ਰ ਚ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ। 
o ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਫਿੰਡਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਰ ੁੱਚ ਬ ਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਸਰਜਣਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
o ਹ ਣ ਤੁੱਕ, ਬ ਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦ ੇਖੇਤਰਾਂ ਰ ੁੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੰਤਰਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ 

(ਸੀਪੀਐਸਈ) ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਤੀਆ ਂਨ ਿੰ  ਹੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 
o ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ੇ ਅਤੇ ਰਬਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮ ਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਿੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕ ੁੱ ਲ 

ਅਨ ਮਾਰਨਤ ਮ ੁੱ ਲ ਦਾ 66% ਤੋਂ  ੁੱਧ ਰਹੁੱ ਸਾ ਹ਼ੋ ੇਗਾ। 
o ਦ ਰਸਿੰਚਾਰ, ਖਨਨ, ਹ ਾਬਾਜੀ, ਬਿੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਕ ਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰ਼ੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਗ਼ੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ 

ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਾਕੀ 44% ਅਨ ਮਾਰਨਤ ਮ ੁੱਲ ਨ ਿੰ  ਕ ਰ ਕਰਨਗ।ੇ 

6. ਬੋਟਸਿ਼ਾਨ਼ਾ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਬ਼ੋਤਸ ਾਨਾ ਨੇ 300 ਮੈਗਾ ਾਟ (ਮੈਗਾ ਾਟ) ਦੇ ਕ਼ੋਲੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲਣ  ਾਲੇ ਪਾ ਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰਨਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰ ੁੱ ਚ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਜਿੰ ਦਲ ਸਟੀਲ ਐਡਂ ਪਾ ਰ ਰਲਮਰਟਡ ਨ ਿੰ  ਤਰਜੀਹੀ ਬ਼ੋਲੀਕਾਰ  ਜੋਂ ਚ ਰਣਆ ਹੈ। 
➢ ਨਕਸ਼਼ਾ: 
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7. ਈ - ਕ਼ਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਿ਼ਾਅਲੀ ਸਮੀਵਖਆਿਾਂ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਿੰਪਨੀਆ ਂਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ  ਾਲੀਆ ਂਕਿੰਪਨੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹ਼ੋ ੇਗਾ ਰਕ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਰਖਆ ਾਂ 

ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਨ ੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦ ੇਤਰਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ 
ਸਮੀਰਖਆ ਾਂ ਅਸਲੀ ਹ਼ੋਣ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

➢ ਿੇਰਿ਼ਾ: 
o ਫਰੇਮ ਰਕ ਦੇ ਤਰਹਤ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਿੰਪਨੀ ਜਾਂ ਰੈਸਟ਼ੋਰੈਂਟ ਨ ਿੰ  ਅਰਭਆਸ ਦਾ ਕ਼ੋਡ, ਪਹ ਿੰ ਚਯ਼ੋਗਤਾ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਰਨਯਮ ਅਤ ੇ

ਸਰਤਾਂ ਰ ਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇਇਹ ਸ ਰਨਸਰਚਤ ਕਰਨਾ ਹ਼ੋ ੇਗਾ ਰਕ ਸਮੁੱਗਰੀ ਰ ੁੱਚ ਰ ੁੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਨਾ 
ਹ਼ੋ ੇ। 

o ਸਿੰਸਿਾ ਨ ਿੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੀਰਖਆ ਾਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 
o ਜੇ ਕ਼ੋਈ ਸਿੰਗਠਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਉਸਦੀ  ੈਬਸਾਈਟ ਬੀਆਈਐਸ ਦੇ ਰਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਆਈਐਸ ਰ ੁੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਪਿਮਾਰਣਤ ਕਰ ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
o ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਰਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਣਉਰਚਤ  ਪਾਰਕ ਅਰਭਆਸਾਂ ਰ ੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ ਰੁੱ ਰਖਆ 

ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੇ ਪਿਾ ਧਾਨਾਂ ਦ ੇਤਰਹਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ ਰੁੱ ਰਖਆ ਅਿਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਜਾਂ ਇੁੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 
ਦਿੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜਹੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਨ ਿੰ  ' ਰਗ' ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਮਸਨ ਨ ਿੰ  
ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਾਂ  ਜੋਂ ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ। 

o ਰਦਸਾ-ਰਨਰਦੇਸ ਰਰਜਸਟਿੇਸਨ ਦੀ ਪ ਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸ ਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰਕਸ ੇਰਲਿੰ ਕ 'ਤੇ ਕਰਲੁੱ ਕ 
ਕਰਕ,ੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਚਾ ਰਸਸਟਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ'ਸਮੀਰਖਆ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪ ਸਟੀ' ਕਰਨ ਦੇ 
ਤਰੀਕ ੇਪਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

o ਖ ਲਾਸਾ ਇੁੱਕ ਮਹੁੱਤ ਪ ਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਰਜਸਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ IS19000:2022 ਦੇ ਤਰਹਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੀਰਖਆ ਾਂ  ਾਸਤੇ 
ਰਮਆਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਰ ਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਸਿਾ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਤਪਾਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰਜਾ ਦਣੇ ਲਈ  ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰ ਧੀ ਬਾਰ ੇ
ਪਾਰਦਰਸੀ ਹ਼ੋਣਾ ਪਏਗਾ। 
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o ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੀਰਖਆ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਦ ਰਜਆਂ ਤੋਂ ਅਲੁੱ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਰਨਸਾਨ ਲਗਾਉਣਾ 
ਪ ੇਗਾ। 

o ਔਨਲਾਈਨ ਪ਼ੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੀਰਖਆ ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਰ ੁੱ ਚ ਮਹੁੱਤ ਪ ਰਨ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਪਭ਼ੋਗਤਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ਼ੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੀਰਖਆ ਾਂ 'ਤੇ ਮਹੁੱਤ ਪ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤਾਂ 
ਜ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਲ਼ੋਕਾਂ ਦ ੇਰ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲ਼ੋਕਾਂ ਦੇ ਰ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 

8. ਪਰਾਂਤਕੀ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿ਼ਾਸਤ ੇਤੱਥ 
➢ ਰ ਸ ਪਰਹਲੀ  ਾਰ 2022-23 ਰ ੁੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਰਛਮਾਹੀ ਰ ੁੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਗਲ਼ੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਛ਼ੋਟ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਕ ੇ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ੁੱਡਾ ਖਾਦ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਰਗਆ, ਰਜਸ ਨੇ ਬਾਜਾਰ ਰਹੁੱ ਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਜ ੇਂ ਰਹੁੱ ਸੇ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਕਬਜ ੇ
ਰ ੁੱ ਚ ਲੈ ਰਲਆ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


