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1.

ਵਧੇਰੇਿਜ਼ਆਦਾ

ਲੋ ਕਪਖੀਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹ4ਦ ਲਈ ਇਕ ਗੰ ਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਨਾ ਿਕ
ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਦੇ

ਿਵ ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ.

ਬ)ਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਜਹੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਿਵਚ ਚੋਖੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ:ਦੇ ਹਨ.
ਭਾਰਤ ਹੁਣ 1.2 ਅਰਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ. ਇਸ ਤ4 ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.8 ਿਬਲੀਅਨ ਅਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ
ਿਸਲਿਸ ਦੇ ਮਧ ਿਵਚ ਸਿਥਰ ਹੋਣ ਤ4 ਪਿਹਲ , ਜੇਕਰ ਕਾਫੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਜਕਲ? ਜਨਸੰ ਪਰਿਖਆ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਜ
ਆਪਣੀ ਹਦ ਤਕ ਿਖਿਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. 57 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨ+ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 70 ਪ)ਤੀ ਤ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਆਰਿਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਲ, ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਕਲੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇ ਨ ਿਵਚ ਤਰਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਿਦਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਤ
ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਆਟੋਮੇ ਨ ਨ+ 69 ਪ)ਤੀ ਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਲਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦਤੀ ਹੈ. ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਹੁਣ ਤਕ
ਚੁਕਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਹG ਹਨ.
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਘਾਟਤਾ ਵਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਿਵਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਬਣਾ:ਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕਿਲਆਣ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ
ਬੇਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ4 ਿਪਛ4 ਿਪਛਲੇ 69 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਘਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ.
ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਿਸਟੇ ਵਜ4 ਉਹ ਸਮਿਸਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਪੀਣ
ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ)ੀਟਮIਟ, ਅਢੁਕਵG ਬਾਰ , ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ, ਜੰ ਗਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ)ਣਾਲੀ
ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ)ਦੂ ਣ, Jਚਾ ਬਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਪਧਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਣ ਭੁਖੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ.
ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਪਿਹਲ ਤ4 ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕਲੋ ਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮਿਸਆਵ ਤ4 ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਰੰ ਤੂ ਿਸਰਫ
ਥੋੜ?ੇ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਤ4 ਜਾਣੂ ਹਨ ਿਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ)ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਿਹਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ? ਪ)ਦੂਿ ਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਘਟ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਣਿਗਣਤ ਹਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਵਲ ਖੜਦੀ ਹੈ.
ਇਹ ਿਸਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹG ਹੈ, ਬ)ਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਓਵਰਪੋਿਪਉ ਨ ਦੇ ਪ)ਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁੰ ਤਿਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ
ਸਭ ਗਲੋ ਬਲ ਫੋਰਮ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਤ ਿਕ ਇਸ ਸਮਿਸਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ)ਭਾਵ ਾਲੀ ਸਮਾਧਾਨ ਪ)ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ. ਵਧ ਤ4
ਵਧ ਲੋ ਕਪਣ ਕੇਵਲ ਬਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਿਨਯੰ ਤ)ਣ ਅਤੇ ਜਨਮ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਯੰ ਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਆਉ ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਭਲਕੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੀਏ.

2. ਮੌਿਲਕਤਾ ਅਤੇ ਇਨ$ਵੇ%ਨ ਦੀ
ਕਮੀ ਮੌਿਲਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਕਮੀ: ਇਸ ਤਰ? ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਜੁਗਾਿਦ' ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਆਦਤ ਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ.
ਭਾਰਤੀ ਨਵ2 ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਨਿਵਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਚਨਾ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਿਕ ਅਸG ਆਪਣੇ 'ਜੁਗਾਿਦ' ਲਈ ਿਕ: ਮ ਹੂਰ ਹ .
ਇਕ ਗਲੋ ਬਲ ਇਨ#ਵੇ ਨ ਇੰ ਡੈਕਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਿਲਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ? ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕਰਨਾ ਜੋ ਿਕ ਕਈ ਸਾਲ ਤ4 Jਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ.
ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹG, ਜਦ4 ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਗਲ ਆ:ਦੀ ਹੈ ਤ ਭਾਰਤ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਰਖਦਾ ਹੈ. ਜਦ4 ਨਵ2
ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਿਵਚ ਿਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਆ:ਦੀ ਹੈ ਤ ਭਾਰਤ ਿਸਰਫ 2005 ਤ4 2014 ਤਕ ਆਰ ਐੰ ਡ ਡੀ ਤੇ 0.82%
ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਜਦ4 ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਗਲ ਆ:ਦੀ ਹੈ, ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਦਮਾਗੀ ਹੁਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ. ਹਾਲ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ
ਿਵਿਦਅਕ ਪ)ਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ:ਦੀ ਹੈ.
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਥੋੜ?ੇ ਸਮ2 ਲਈ ਥੋੜ?ੇ ਸਮ2 ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ4 ਇਹ ਸੁਰਿਖਅਤ ਅਤੇ' ਿਵਕਿਸਤ 'ਭਿਵਖ ਦੀ
ਗਲ ਆ:ਦੀ ਹੈ ਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬੇਹਦ ਲੋ ੜ ਹੈ.
ਿਵ ਵ ਬIਕ ਦੇ ਇਕ ਪ)ਮੁਖ ਵਰਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੇਵਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਵਚ ਿਨਵੇ ਕਰਨ ਲਈ
ਂ ਡੀ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇ ਦੇ
ਨੀਤੀ ਜ ਮਨੁਖੀ ਸਰੋਤ ਸਮਰਥਾਵ ਨਹG ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਿਰਆਇਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ (ਆਰ ਐਡ
ਿਕਰਾਇਆ ਚੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.
ਿਵਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ Jਚ ਅਰਥ ਾਸਤਰੀ ਿਵਲੀਅਮ ਮਾਲੋ ਨੀ ਨ+ ਿਕਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸG ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਰ.ਡੀ.ਡੀ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਕੰ ਨ+
ਦੇ ਿਵਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਹਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਪ)ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਧਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ." ਿਵ ਵ ਬIਕ

ਦੇ ਸੰ ਸਥਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਇੰ ਫੋਿਸਸ ਦੇ ਸਿਹ-ਸੰ ਸਥਾਪਕ, ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ, ਨ+ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ
ਆਖਰੀ 60 ਸਾਲ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹG ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਗੰ ਭੀਰ ਅਲੋ ਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵ ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤ4 ਆ:ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ Jਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ. ਪਰ ਨਾਰਾਇਣ ਗਲਤ ਨਹG ਹੈ. ਇਹ ਅੰ ਕੜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਸਟੇ ਦੀ ਪੁ ਟੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸੂਚਕ ਕ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਨਰਮੀ ਿਵਚ ਹੈ.
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਨਵੀਨਤਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤ4 ਵਡਾ ਦੁ ਮਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ.

ਏ ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤ4 ਵਡੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ 56 ਦੇ

ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰIਿਕੰ ਗ ਿਵਚ 54 ਵ2 ਸਥਾਨ Jਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ

ਉਨ? ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਿਵਚ ਗਲੋ ਬਲ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਇਨ#ਵੇ ਨ ਫਾUਡੇ ਨ
(ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਐੱਫ) ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ (ਪੀਡੀਐਫ), ਇਕ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੀਤੀ ਿਥੰ ਕ ਟIਕ, ਿਵਚ ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 90%
ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ. ਆਈਟੀਆਈਐਫ ਨ+ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅਿਜਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ.

"ਥਾਈਲI ਡ, ਚੀਨ, ਇੰ ਡੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਫੀਲਡ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਿਕ ਗਲੋ ਬਲ ਐਨਵਾਇਰਮIਟ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ4 ਸਭ ਤ4 ਵਧ
ਹਨ. ਇਹ ਦੇ ਬੌਿਧਕ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ:ਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਣ
ਦਾ ਸਭ ਤ4 ਵਧ ਵਰਤ4 ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ.
ਇਸ ਨ+ 14 ਕਾਰਕ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਿਵਆਪਕ ਅਸਰ ਹੈ, ਿਜਵ2 ਸਹਾਇਕ ਟੈਕਸ
ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ (R & D) ਅਤੇ ਮਨੁ ਖੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵਚ ਿਨਵੇ . ਇਸ ਨ+ 13 ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਿਜਵ2 ਿਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੌਿਧਕ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ - ਿਜਸ ਦਾ ਆਲਮੀ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਿਪਆ
ਹੈ.
1. ਟੈਕਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਾਰ R & D- ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬਧ ਦੇ

ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਿਸਖਰ 'ਤੇ ਹੈ. ਹਾਲ ਿਕ, ਇਸ ਿਵਚ

ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਿਕ:ਿਕ ਇਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਿਜਵ2 ਿਕ ਸਿਹਯੋਗੀ R & D ਟੈਕਸ ਕ)ੈਿਡਟ (ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਕੌ ਮੀ ਲੈ ਬ ਅਤੇ ਖੋਜ
ਸ ਝ ਿਵਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕੀਤੀ ਗਈ), ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਨਵੀਨਤਾਕਰਨ ਨੂੰ
ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਹੈ.
2. ਮਨੁਖੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
: ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਨਵੀਨਤਾ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ:ਿਕ ਦੇ ਿਵਚ ਪ)ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਘਟ ਤ4 ਘਟ ਖਰਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ)ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸਿਖਆ ਤੇ ਿਸਰਫ $ 1,248 (ਰੁਪਏ 84,978) ਿਵਕੇਿਟਆ,
ਇੰ ਡੋਨ+ ੀਆ ਜ ਪੇਰੂ ਤ4 ਘਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਹਾਲ ਿਕ, ਭਾਰਤ ਿਸਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਦੇ

ਿਵਚ ਆ:ਦਾ ਹੈ ਜਦ4 ਿਕ ਮਧ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ. 25

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ, ਭਾਰਤ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ)ਾਜ਼ੀਲ, ਪੋਲIਡ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇ

ਤ4 ਅਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 80 ਵ2 ਨੰਬਰ ਦੇ

ਿਸਖਰਲੇ 17 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵਚ4 17 ਹਨ. ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦਾ ਨ ਲਏ ਿਬਨ
ਿਫਰ ਵੀ, ਦੇ ਿਵਚ ਖੋਜਕਰਤਾਵ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਕ ਲਖ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਸਰਫ 15 ਪ)ਤੀ ਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ )ੇਣੀ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਹੇਠਲੇ ਪੰ ਜ ਿਵਚ ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਦ4 ਇਹ ਅੰ ਕੜਾ ਕੁਲ ਸੰ ਿਖਆਵ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਭਾਰਤ ਰIਿਕੰ ਗ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਛੇ ਦੇ ' ਚ4
ਇਕ ਹੈ - ਇਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਹੜਾ ਿਪਛਲੇ ਿਵਿਦਅਕ ਖੋਜ-ਦਰ ਤੇ ਪ)ਤੀ 1,000 ਨਾਗਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ.

ਇਹ ਿਕ: ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ, ਭਾਵ2 ਿਕ ਇਸਦੇ ਵਡੇ ਜਨਸੰ ਿਖਅਕ ਲਾਭਅੰ

ਦੇ ਨਾਲ, ਕਚ ਦੀ ਛਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹG ਹੈ? ਅਤੇ

ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕਹੜਾ ਸਮਾਿਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਦੇ ਿਵਚ ਨਵੀਨਤਾ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ:ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਥੇ ਹੇਠ ਪੰ ਜ ਪ)ਮੁਖ ਸਮਾਿਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੁਲਨਾਵ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਏ. ਤਨਖਾਹ ਪਤੀਿਨਧੀ ਵਪਾਰ ਬਨਾਮ ਉਦਮੀ
ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਿਵਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਖਪਾਤ ਨ+ ਪ)ਾਈਵੇਟ ਉਦਮੀਆਂ ਪ)ਤੀ ਸੰ ਦੇਹਵਾਦ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ. ਇਸ ਨੂੰ ਵਡੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ, ਘਟ ਰਸਮੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਪਧਰ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਿਮਤ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਾਮਲ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜੋ ਿਕ ਕਮੋਿਡਟੀ ਵਪਾਰ,
ਿਰਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਿਰਟੇਿਲੰਗ 'ਿਬਜ਼ਨਸ' ਲਈ ਨੀਚਤਾ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪਲ ਬਣ ਗਈ - ਘਟ ਿਨਵੇ ,
ਤੇਜ਼ ਨਕਦ ਵਹਾਅ, ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਰਭਰਤਾ. ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥ ਿਵਚ ਿਸਰਫ 'ਤਨਖਾਹ
ਪ)ਤੀਿਨਧ ਕਾਰੋਬਾਰ' ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਪ)ਮੋਟਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਨਕਦ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਵਪਾਰ ਤ4
ਮੁਨਾਫੇ ਿਵਚ ਲਖ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਜੋੜੇ ਨ+ ਘਰ ਜ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਿਵਚ ਕਦਮ ਰਿਖਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਖ ਲੋ ਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਿਵਚ
ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ? ਹੋਰ ਵੀ.
ਪਰ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਮੁੜ ਿਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁ ਕਲ ਸਰਕਾਰੀ
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਾਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ:ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਉਤ ਾਿਹਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕ Jਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਚੀ ਪੌਣੀ' (ਿਰ ਵਤ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਛਡ ਗਏ ਉਹ ਵਪਾਰ
ਂ ਰਪ)ੈਨਯੋਰਿ ਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਜ, ਅਸG ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਵਾਸੀ ਨੂੰ ਖੁ ਸਨ. ਰੀਅਲ ਐਟ
ਮੁਲ ਦੀਆਂ ਚੇਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ , ਬੀਪੀਓ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵ ਵੀ ਾਮਲ ਹਨ.
ਬੀ. ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਿ%ਕਾਰੀ ਬਨਾਮ ਪੀਮੀਅਮ ਪੇਅਰ
ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ 'ਘਟ ਲਈ ਹੋਰ' ਰਵਈਏ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 'ਅਸਲੀ ਮੁਲ' ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮ ਹੂਰ
ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ4 ਘਟ ਪ)ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ. ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਿ ਕਾਰ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਿਥਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ
ਦਾ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਮੰ ਗ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਸਪ ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇਕ
ਿਵਅਰਥ ਹੈ. ਇਨ#ਵੇ ਨ ਲੰਬੇ ਸਮ2 ਦੇ ਿਨਵੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ)ੀਮੀਅਮ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸ ਅਪਗ)ੇਡ ਕੀਤੇ Intel ਿਚਪ ਜ ਆਈਫੋਨ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹG ਹੈ, ਤ ਮੂਰੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਚ ਨਹG ਹੋ ਸਕਦਾ.
ਭਾਰਤ ਿਵਚਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ 'ਘਟ ਤ4 ਘਟ' ਲਈ ਇਕ ਪਖਪਾਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵG ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿਵਚ ਿਨਵੇ ਕਰਨ ਲਈ
ਂ ਰਪ)ੈਨਯੋਰਿ ਪ ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਵਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ,
ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪ)ੇਰਨਾ ਵੀ ਉਤ ਾਿਹਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਐਟ
ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਭਆਚਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ:ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹG ਹਨ. ਇਨ? ਵਡੀਆਂ
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ - ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਿ ਕਾਰੀ - ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਸਟੇ ਵਜ4 ਸਿਹਭਾਗੀ ਉਤਪਾਦ
ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾ ਤ ਕੀਤਾ. ਉਹਨ ਨ+ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਘਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ

ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ, ਸੁਧਰੀ ਕੁ ਲਤਾ ਦੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਵਰਤ4 ਇਹ ਅਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਰਮਾਣ ਖੇਤਰ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਿਵਚ ਸਚ ਹੈ.
C. ਸੁਰਿ◌ਖਅਤ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਜੋ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਰੀਦੇ
ਹਨ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿਖਆ, ਮਾੜੀ ਿਵਤੀ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੀਮਾ ਪ)ਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੋ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਨਰਭਰ ਹੈ, ਨ+
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸ) ਟੀ ਨਹG. ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ
ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤ4 ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ. ਬੇਿਸਕ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਿਤਆਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੂਿਹਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤ4 ਭਟਕਣ ਤ4 ਿਨਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਨ? ਲੋ ਕ ਨ+ ਮੋਟੇ (ਅਤੇ ਅਸਫਲ) ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨ ਨੂੰ "ਚੰ ਗੀ ਤਰ? ਕੋਿ

ਕੀਤੀ" ਦੀ ਿਪਠ 'ਤੇ ਪੇਟ ਨਹG

ਿਮਲੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਮI ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਆ!" ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਕਰਣ ਲਏ ਗਏ. ਇਸ ਤਰ? ਅਸG ਇਕ 'ਸੁਰਿਖਅਤ ਖੇਡਣ'
ਸਮਾਜ - ਰੁਟੀਨ ਿਸਿਖਆ ਪਾਥ, ਰੁਟੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜੋਖਮ ਲੈ ਣਾ ਇਕ ਮਨਾਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੋਵ ਲਈ. ਇਹ ਸਕੂਲ ਤ4 ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ.
ਡੀ. ਮਨੀ ਿਰਦ,ਸ ਬਨਾਮ ਿਵਤੀ ਐਨਬਲਰਸ
ਐਸਐਮਈ ਉਧਾਰ ਮਾਡਲ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਿਵਚ ਿਵੰ ਟੇਜ, ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸਭਤ4 ਮਹਤਵਪੂਰਨ, ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ Jਚ
ਭਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ. ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਲਈ ਿਦਤੇ ਮਹਤਵ ਤ4 ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੇ
ਨਾਲ, ਬIਕ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬੌਿਧਕ ਸੰ ਪਤੀ (ਆਈਪੀ) ਵਰਗੇ ਸੰ ਤੁਲਨ ੀਟ ਅਟIਿਜਬਲ ਦੀ ਕਦਰ ਜ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਇਹ
ਮੁ ਕਲ ਹੈ. ਫਾਈਨ ਸੀਅਰ ਨ+ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ 'ਤੇ ਝੰ ਜੋਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ' ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ
ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਜਮਾਤੀ ਦੇ ਗ)ੀਨਫੀਲਡ ਪ)ਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢੁਕਵG ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ)ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ. ਪੈਰਲਲ ਿਵਤ
ਪ)ਣਾਲੀ ਿਸਰਫ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਸੀ, ਿਜਥੇ ਤੁਸG ਿਜੰ ਨ+ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਿਪ)ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ4
ਵੀ ਵਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸG "ਮੈਨੰ ੂ ਿਦਖਾਓ" ਤ4 ਪਿਹਲ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੂਤ ਿਨਵੇ ਕ ਅਤੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ
ਸਾਲ ਿਵਚ ਪੂੰ ਜੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵਚ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵ2 ਯੁਗ ਤਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ ੁਰੂਆਤ.
ਛੋਟੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ, ਸਿਥਤੀ ਵਖਰੀ ਨਹG ਹੈ, ਅਜ ਵੀ.
ਈ. ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ ਬਨਾਮ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ
ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰ ਖੇਪ ਭਾ ਣ ਿਵਚ ਸੰ ਸਦ

ੀ ਥਰੂਰ ਨ+ ਭਾਰਤ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਤਾ

ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤ4 ਵਡਾ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤ4 ਵਡਾ ਪਖੰ ਡ ਹੈ. ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਲਈ
ਸਖ਼ਤ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰ ਦਰਭ ਹੈ. ਇਕ ਸਮ2, ਅਸG ਸਵਦੇ ੀ (ਸਵਦੇ ੀ) ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨ+ ਿਵਦੇ ੀ (ਿਵਦੇ ੀ)
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਤ4 ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਯਾਤਗ)ਾਫ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿ ੰ ਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰਿਖਆ. ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ ਪਰ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ.
ਵਾਟਰੋਕੋਲਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਿਸੰ ਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੁਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸG
ਕੂੜਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜ ਸੜਕ ਦੇ ਮਧ ਿਵਚ ਸੁਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹ . ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨ+ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਪਰੰ ਤੂ

ਪ)ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗ)ੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ, ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਵਚ ਉਨ? ਦੇ ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਸੀ. ਬਾਹਰ4 ਿਬਹਤਰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਤ4 ਸੁਰਿਖਆ ਪ)ਣਾਲੀ ਜਨਮ-ਅਿਧਕਾਰ ਪ)ਤੀ ਲਗਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਿਭ) ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਿਵਰੁਧ
ਸਨ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ 'ਡਾਕਟਰ ' ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹG ਸੀ! ਿਫਰ ਉਥੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਿਡਫਾਲਟਰ ਸਨ
ਿਜਨ? ਨ+ 'ਜਾਇਜ਼' ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ)ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ.
ਹਾਲ ਿਕ ਿਸਸਟਮ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਸ ਝ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ4 ਉਹ ਲਗਪਗ ਇਕੋ
ਿਜਹਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ ਤ ਲੇ ਵੀ ਜ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਭ) ਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੰ ਗ ਦੇ ਿਵਰੁਧ
ਬਹੁਤ ਘਟ. ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਿਨਯਮ ਨਹG ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਐਸੋਸੀਏ ਨ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਸੰ ਗ)ਿਹਵਾਦ ਿਵਚ ਹੈ. ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਿਭ) ਟ ਿਵਕਰੀ ਕਰ ਅਦਾਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਮੰ ਗ ਜ ਪ)ਦੂ ਣ ਕੰ ਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਲੈ ਕਮੇਿਲੰਗ ਿਵਚ ਨਹG ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਪਖੰ ਡ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ
ਅਧ-ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਪ)ਬੰਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨ+ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ,
ਐਕਸਟੈਨ ਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

3. ਰਿਖਆ ਅਤੇ ਸਰਹਦ 'ਤੇ ਓਵਰਸਪ3ਿਡੰ ਗ - ਹਿਥਆਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ
ਅਤੇ ਰੂਸ ਫੜੇ ਗਏ
ਫਰਵਰੀ 2018 ਿਵਚ, ਭਾਰਤ ਨ+ ਚੁਪ ਚਾਪ ਇਕ ਮੀਲਪਥਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਤ4 ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਿਕ
ਰਿਖਆ ਖਰਚੇ, 62 ਬੀ.ਬੀ.ਨ. ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਸਟਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਲ ਹੈ. ਿਸਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ,
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਸੈਿਨਕ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ੋਹਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਹਿਥਆਰ ਦੀ ਿਵ ਵ
ਦੀ ਸਭ ਤ4 ਵਡੀ ਆਯਾਤ ਹੈ. ਸਰਗਰਮ ਆਦਮੀ ਕਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਇਸਦੇ ਹਿਥਆਰਬੰ ਦ
ਬਲ ਨੂੰ ਿਵ ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰ ਜ ਿਵਚ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ.
ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹG ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਿਹਰ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ , ਨ+ਵੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੋਹ ਦੇ
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਫੌਜੀ ਿਸਫਾਰ

ਦੇ ਕ2ਦਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ

ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਭਤ ਨ+ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਢ ਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿਖਆ ਹੈ. ਜਦ4 ਿਕ ਚੀਨ ਨ+ ਹਾਲ ਹੀ

ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਿਵ ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਕਮ ਡ ਿਵਚ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਨ+ 17 ਵਖ-ਵਖ ਿਸੰ ਗਲ-ਸੇਵਾ ਸਥਾਨਕ
ਿਨਯਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿਖਆ.
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਜੋ ਿਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤਰਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਪ) ਨ ਤੇ ਾਟ ਲI ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ
ਨੌਕਰ ਾਹ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਗ4
ਸਾਬਕਾ ਸੈਿਨਕ ਦੀ ਿਗਲਾਵਟ ਵੀ, ਵਰਦੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ.
ਭਾਰਤ ਹਿਥਆਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੰ ਡ ਨੂੰ ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਟਰ ਟ)ੀਟਮIਟ ਪਲ ਟ,
ਿਸਿਖਆ, ਪਾਣੀ ਪ)ਾਜੈਕਟ , ਸੜਕ , ਆਬਾਦੀ, ਆਬਾਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋ ੜGਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋ ੜ ਤ4 ਫੰ ਡ ਪ)ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਸਭ ਤ4 ਗੰ ਭੀਰ ਸਮਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਹਿਥਆਰ ਿਨਰਮਾਣ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ "ਵਪਾਰ ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਹਨ" ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇ

4. ਟੋਆਇਿਲਟਸ
ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਭ ਤ4 ਪ)ਿਸਧ ਿਫ਼ਲਮ ਟਾਇਲੈ ਟ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਇਹ ਲਗਭਗ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਿਪਤਾ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਗ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਥਪੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਅਧ ਿਪੰ ਡ ਨੂੰ ਵੰ ਡਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਆਿਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਇਕ ਰੋਮ ਸ ਬਾਰੇ ਹੈ.
ਕਮੌਡ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਉਚਾਈ ਤ4 ਇਲਾਵਾ, ਿਫਲਮ, "ਟਾਇਲਟ, ਏ ਲਵ ਸਟੋਰੀ", ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤ4 ਗੰ ਭੀਰ ਜਨ ਿਸਹਤ ਿਚੰ ਤਾਵ
ਿਵਚ4 ਇਕ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦੇ ਿਵਚ ਟਾਇਲਟਸ ਇਕ ਵਡਾ ਮੁਦਾ ਹੈ:ਇਹਨ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹG ਹਨ ਦੇ ਦੇ 1.3 ਅਰਬ ਲੋ ਕ
ਲਈਅਤੇ ਰਾ ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਸਭ ਤ4 ਵਡੀ ਟਾਇਲਟ-ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ)ਧਾਨਮੰ ਤਰੀ, ਨਿਰੰ ਦਰ ਮੋਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨ+ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਲ?ੀ ਛੁਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇ ਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ?
ਨ+ 100 ਿਮਲੀਅਨ ਨਵ2 ਪਖਾਨ+ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਸਾਰੇ ਦੇ ਭਰ ਿਵਚ, ਨਵ2 ਲੈ ਟਰੀਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੰ ਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹG ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਕਤੇ
ਿਕਤੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਉਛਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰ ਿਬਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ? ਦੀ ਵਰਤ4 ਨਹG ਕਰੇਗਾ.
ਇਕ ਨਵG ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਨ+ੜੇ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਿਕਵ2 ਲਭਣਾ ਹੈ. "ਜਦ4 ਪ)ਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ," ਿਬਲਬੋਰਡ ਨੂੰ
ਪਿੜ?ਆ, "ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ4 ਕਰੋ!" ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗਲ ਹੈ, ਲੋ ਕ ਕੋਲ ਸੈਲ ਫੋਨ ਹਨ ਪਰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹG ਹੈ.
ਸੁਿਵਧਾਵ ਦੀ ਕਮੀ ਿਸਰਫ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹG ਹੈ, ਿਜਵ2 ਿਕ ਿਫ਼ਲਮ ਸਪ ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਿਖਆ ਦੇ ਮੁਦੇ, ਔਰਤ
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁਖੀ ਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲI ਦੀ ਹੈ.
ਯੂਨੀਸੈਫ ਅਨੁਸਾਰ 564 ਿਮਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧੇ ਲੋ ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਲੇ ? ਖੇਤਰ ਿਵਚ, ਜੰ ਗਲ ਿਵਚ, ਤਲਾਅ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਮਧਮ ਅਤੇ ਬੀਚ 'ਤੇ.
ਪ2ਡੂ ਔਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਟ ਟਸ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਸਿਹਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ4 ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ4 ਬਾਹਰ ਕਢ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ ਛੋਟੇ ਝੰ ਿਡਆਂ ਿਵਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਮਿਹਲਾ ਅਿਧਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮਤੀ ਸ ਗਵਾਨ ਨ+
ਿਕਹਾ, ਇਹ ਇਕ ਅਸਲੀ ਸਮਿਸਆ ਹੈ. "ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ , ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਹਤ ਮਿਹਲਾਵ , ਜਦ4 ਬਾਹਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਤ ਉਨ? ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪIਦਾ ਹੈ."
ਕੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.2 ਅਰਬ ਲੋ ਕ ਿਵਚ4 ਅਿਧਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਨਹG ਹੈ? ਸਚ ਿਵਚ ਨਹੀ.
ਇੰ ਡੀਆ ਹਯੂਮਨ ਿਡਵੈਲਪਮIਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੁਝ ਸਮ2 ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ. ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਿਜਥੇ
ਦੋ-ਿਤਹਾਈ ਘਰ ਿਵਚ ਪਖਾਨ+ ਨਹG ਹਨ. ਓਪਨ ਸੁਲ?ਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪ)ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ
ਇਕ ਵਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਖੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਤ4 ਿਬਨ ਲੋ ਕ ਦੀ ਅਧੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਾਮਲ ਹੈ.
ਕੀ ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਅਿਜਹੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮੁਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਆਦਤ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਤਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ2 ਿਕ ਘਟ ਜਾਤੀ ਮਨੁਖੀ ਸਫ਼ਾਈਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈਕਰਤਾਵ ਦੀ ਘਟ
ਰਹੀ ਪਰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਮਨਾਕ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰਵਈਆਂ ਿਵਚ ਜੜਦੀ ਹੈ. ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ4 ਬਾਅਦ ਅਧੀ ਸਦੀ ਤ4 ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸਮ2 ਤ4, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਲੇ ਅਤੇ ਕਠਨਾਈ ਿਵਚ ਬੇਢੰਗੇ ਛਡ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਪ ਟ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਾਫ ਰਖਦੇ ਹਨ. ਹ , ਸੂਬਾ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਦੋ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਗੁੜਗਾf ਦੇ Jਜਵਲ ਉਪਨਗਰ, ਪੜ?ੇ ਿਲਖੇ, ਉਪਰ ਵਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਅਮੀਰੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨ+ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤ4 ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦਤਾ. ਿਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਨ? ਦਾ ਕੰ ਡੋਮੀਨੀਅਮ ਸਾਫ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਉਹੀ ਲੋ ਕ ਹਨ ਜੋ ਿਵ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ? ਹੈ.
ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਘਾਟ ਟੂਿਰਜ਼ਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ)ਭਾਵ ਪਾ:ਦੀ ਹੈ, ਜਦ4 ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਿਵਚ4 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ? ਨੂੰ ਕੋਈ
ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਪਖਾਨ+ ਨਹG ਿਮਲ ਜ ਦੇ ਜ ਟਾਇਲਟ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਨਹG ਹੁੰ ਦੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਪ)ਚਾਰ ਨੂੰ ਛਡ ਿਦਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ.
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਸਖਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵ2 ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਟਾਇਲੈ ਟ ਪ)ਣਾਲੀਆਂ, ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ

ਿਵਚ

ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦੇ ਦੀ ਤਰਕੀ ਨੂੰ ਪ)ੇ ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸG ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ
ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹ .
ਇਕ ਹੋਰ ਵਡੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਮਿਸਆ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਹਰ, ਿਹਰ ਜ ਯਾਤਰੀ ਿਖਚ ਲI ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲਭਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਪ)ੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸੁਿਵਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਲਡਡਰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਿਵਚ ਿਹਸਾ ਲੈ ਣਾ ਪIਦਾ ਹੈ ਜਦ4 ਤਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹG ਆ:ਦੇ ਹੋਟਲ

*** ਜਦ4 ਇਕ ਨਵG ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤ ਸਫਾਈ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਵਖ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਹਾਉਣ ਤ4 ਬਾਅਦ (ਵਾਸਤੂ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਸੁਟੇ ਨਹG.

5.ਸੀਵੇਜ
ਦੇ ਿਵਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ " ਿਹਰੀ ਿ ਟ", ਡਾਊਨ ਏਨ ਧਰਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਂ
ਭਾਰਤ ਿਵਚਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ 1.7 ਿਮਲੀਅਨ ਟਨ ਝਜਰ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸ2ਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰ ਸ ਐਡ
ਇੰ ਨਵਾਇਰਨਮIਟ (ਸੀਐਸਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵ ਲੇ ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਨਊਜ਼ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦਖਾ:ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ4 ਸੁਰਿਖਅਤ ਕੂੜਾ
ਪ)ਬੰਧਨ ਦੀ ਗਲ ਆ:ਦੀ ਹੈ ਤ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਗੁੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰ ਕੇਤ ਨਹG
ਿਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਿਕਵ2 ਿਵਅਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅੰ ਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਿਕ 78% ਸੀਵਰੇਜ ਿਤਆਰ ਨਹG
ਬਚਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ ਝੀਲ ਿਵਚ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ.
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਿਜਵ2 ਿਕ "ਹਾਫ ਆਫ਼ ਹੋਮਸ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਖਾਨ+ ਨਹG ਹਨ" ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਿਮਹਨਤਕ ਯਤਨ ਅਤੇ 48 ਪ)ਤੀ ਤ ਭਾਰਤੀ ਿਜਨ? ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹG ਹੈ ਉਨ? ਨੂੰ ਪਖਾਿਨਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ
ਸੁਝਾਅ ਿਦਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪਖਾਨ+ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨਗੇ. ਪੀੜ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਚ, ਜਦਿਕ ਪਖਾਨ+ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਲ ਹਨ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਿਲਆ ਮੁਦਾ ਹੈ. ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ,
93 ਪ)ਤੀ ਤ ਸੀਵਰੇਜ ਇਲਾਜ ਤ4 ਿਬਨ ਤਲਾਬ , ਝੀਲ ਅਤੇ ਦਿਰਆਵ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ.
1). ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਵਰੇਜ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪ)ਦੂਿ ਤਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਦਸਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ? ਦੀਆਂ
ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 350,000 ਭਾਰਤੀ ਬਚੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ
). ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗੰ ਦਗੀ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਗੜਣਾ. ਿਹਰੀ ਗਰੀਬ ਅਕਸਰ ਗੰ ਦੇ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਨਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਛਰ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤ4 ਵਡੇ ਿਹਰ ਿਵਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪ)ਣਾਲੀ ਦਾ ਕ2ਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅੰ ਡਰਗੁਆਇੰ ਟ ਪਾਈਪ , ਪੰ ਿਪੰ ਗ ਸਟੇ ਨ ,
ਅਤੇ ਟ)ੀਟਮIਟ ਪਲ ਟ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੈ. ਹਾਲ ਿਕ, ਇਹਨ ਪ)ਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਲਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹੰ ਗੇ ਹਨ, ਬੇਰੋਕ
ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਕੁ ਲ ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਰਖ ਰਖਾਵ ਿਸਟੇ ਵਜ4, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸIਟਰਲ ਪ)ਦੂ ਣ ਕੰ ਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ,
ਉਨ? ਿਵਚ4 ਅਧ ਤ4 ਵੀ ਘਟ ਪ)ਭਾਵ ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
3). ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਅਿਜਹੇ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਰਕ ਾਪ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਨ+ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਨੁਖੀ ਿਮ ਰਣ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ4 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤ4
ਵਧੀਆ ਵਰਤ4 ਨਹG ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਤਕਨੀਕ- ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ4 ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤ4 ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਤ4
ਰੋਿਕਆ ਨਹG ਜਾ ਸਕਦਾ-ਇਹ ਿਟਕਾਊ ਨਹG ਸੀ. ਹਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਪੰ ਜਰੇ ਸਲੂਜ ਪ)ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਿਨਕ ਸੈਪਿਟਕ ਟIਕ ਅਤੇ
ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤ ਿਕ ਭੁਛੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ. ਵਰਤਮਾਨ
ਪਾਈਪਡ ਸੀਵਰੇਜ ਿਸਸਟਮ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹG ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਿਲਜਾਣਾ ਹੈ. ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲ
ਲਈ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ)ਦੂਿ ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਉਨ? ਨੂੰ ਡੰ ਪ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ.

6. ਜਲਮਾਰਗ ਿਵਚ ਪਦੂ%ਣ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨ+ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਡਾ ਟੁਕੜਾ ਕਿਢਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਬੁਰੀ ਤਰ? ਪ)ਦੂਿ ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਗੜਬੜ ਹਨ. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਜਲ ਪ)ਦੂ ਣ ਇਕ ਵਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਿਵਚ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ)ਦੂ ਣ ਦਾ ਸਭ ਤ4 ਵਡਾ ਸਰੋਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ. ਪ)ਦੂ ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਿਵਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਿਨਯਿਮਤ ਛੋਟੇ ਪਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਾਮਲ ਹਨ. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਤਹ ਪਾਣੀ ਪ)ਦੂਿ ਤ ਹਨ.
ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਪ)ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜ ਪਲ ਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ)ੀਟਮ2ਟ ਪਲ ਟ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮ2 ਤ4 ਬੰ ਦ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ.
ਇਨ? ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੋਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਟੀ ਜ ਵਾ ਪ ਿਵਚ ਘੁੰ ਮਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ. ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਰਿਹੰ ਦ ਖੂੰ ਹਦ
ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕਠੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਗੰ ਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ)ਦੂਿ ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ)ਦੂ ਕ
ਨੂੰ ਸਤ?ਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਛਡਦੇ ਹਨ.
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਹਬ ਿਵਚ, ਕਾਰਕੁੰ ਨ ਿਹਰ ਦੀ ਮੁਸੀ ਿਰਵਰ ਨ+ੜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2015 ਿਵਚ ਇਕ
ਿਨਆਇਕ ਜੁਡੀ ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨg ਨਲ ਗ)ੀਨ ਿਟ)ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਗਏ. ਚੇਨਈ ਿਵਚ, ਦਖਣੀ ਭਾਰਤ ਿਵਚ, ਨਾਗਿਰਕ ਨ+ ਕੁਆਮ
ਦਿਰਆ ਦੇ ਪ)ਦੂ ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਟ)ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਪਟੀ ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ)ਵਾਹ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਇਕ ਵਡੀ ਨਿਹਰ ਦੀ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਨਵG ਿਦਲੀ ਿਵਚ, ਕਾਰਕੁੰ ਨ ਗੰ ਗਾ ਦੀ ਇਕ ਵਡੀ ਸਹਾਇਕਨ
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਦਿਰਆ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਸੁਕੇ ਦਿਰਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਪਛਲੇ
ਕਈ ਸਾਲ ਤ4 ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਪਿਵਤਰ ਗੰ ਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਪੰ ਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਵਾਤਾਵਰਿਣਕ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕ2ਦਰ ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ? ਗੰ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤ4 ਿਨਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.
ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨ+ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ ਿਹਰੀ ਿਵਸਫੋਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਝਲੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਿਪਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਿਵਚ
ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 1.35 ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬਧ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਪ)ਦੂ ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੰ ਿਪੰ ਗ ਦੇ
ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ)ੋਤ ਦੀ ਵਰਤ4 ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਇਸ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਿਵਚ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦਿਰਆ ਿਵਚ ਪ)ਦੂ ਣ
ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵG ਿਦਲੀ ਿਵਚ ਟਾਈਫਾਈਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਹਰ ਦੇ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ)ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਡੇ ਟੁਕੜੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਕੋਊਮ ਅਤੇ ਮੁੰ ਬਈ ਦੀ ਿਮਠੀ ਅਤੇ
ਉਲਹਾਸ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਧ ਜ਼ੋਨ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਛੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਧਰ
ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

7. ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰ% - ਡਰੇਨAਜ ਮੁਦਾ ਅਤੇ ਝੀਲ ਅਤੇ ਡੈਮ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਜਮC ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ
ਮੌਨਸੂਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਿਰਤ 2 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਹੈ ਿਕ:ਿਕ ਘਟ ਤ4 ਘਟ ਅਧਾ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ
ਬਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਜੂਨ-ਸਤੰ ਬਰ ਿਵਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵਚ ਦੇ ਿਵਚ ਲਗਪਗ 70% ਵਿਰ • ਆਂ ਦਾ ਮGਹ ਪIਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ 26.3 ਿਮਲੀਅਨ ਿਕਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਅਿਹਮ ਬਣਦਾ ਹੈ.
ਕਰੀਬ 800 ਿਮਲੀਅਨ ਲੋ ਕ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ
(ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 15% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਸਫਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ' ਤੇ ਿਤਖੇ ਪ)ਭਾਵ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ.
ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਿਸਧਾ ਅਸਰ ਹੈ. ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਿਕਹਰ ਜ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁਤ ਬੀਜਣਾ, ਿਜਵ2 ਚੌਲ, ਗੰ ਨਾ,
ਦਾਲ ਅਤੇ ਿਤਲਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜੂਨ ਿਵਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਧ ਤ4 ਵਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਰੀ ਜ ਮਾੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਦੀ
ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਿਵਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਦੇ ਅਤੇ ਪ)ਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਇਕ ਮੁਖ ਮੀਟਿਰਕ ਜੋ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬIਕ ਦੇ ਿਵਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ)ਭਾਵਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਇਕ ਘਾਟੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪ2ਡੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ, ਖਪਤ ਅਤੇ
ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਪ)ਭਾਵਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਮਾੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾ ਿਸਰਫ ਫਾਸਟ-ਮੂਿਵੰ ਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਮਾਨ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ , ਟਰੈਕਟਰ
ਅਤੇ ਪ2ਡੂ ਿਰਹਾਇ ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰ ਗ ਵਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ
ਵਧਾ:ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਿਵਤ ਹਾਲ ਿਕ ਇਕ ਆਮ
ਮੌਨਸੂਨ ਚੰ ਗੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ4 ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਪ2ਡੂ ਆਮਦਨ ਿਲਆ:ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ:ਦੀ
ਹੈ. ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡ)ੋ ਪਾਵਰ ਪ)ਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ)ਭਾਵ ਹੈ.
ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਰ

'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਮਾਿਹਰ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਿਹਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ

ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ. ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਰ

ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ,

ਛੋਟੇ ਝੀਲ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਛੇਤੀ ਸੋਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ)ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਪੂਰਵ
ਅਨੁਮਾਨ ਪ)ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਉਪਾਅ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰ ਡਾਰ ਦਾ ਪ)ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੈ - ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ੁਰੂ ਿਵਚ 6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤ4 ਵਧ - ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਨ ਟ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਬੇਹਦ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ
ਭਿਵਖਬਾਣੀ ਤ4 ਇਕ ਵਡੀ ਤ)ਾਸਦੀ ਹੈ.

8. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਿਰ%ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਿਭ%ਟਾਚਾਰ
ਿਭ) ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਮੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕ2ਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ?
ਪ)ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਨ+ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵGਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ4 ਰੋਿਕਆ ਹੈ, ਪਰ ਿਭ) ਟਾਚਾਰ ਨ+ ਦੇ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਠਪ ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ. ਟਰ ਸਪੇਰIਸੀ ਇੰ ਟਰਨg ਨਲ ਨ+ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦਤੀ ਿਕ 50% ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ
ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵ ਪ)ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਵਤ ਲੈ ਣ ਜ ਸੰ ਪਰਕ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹਥ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ
ਿਭ) ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤ4 ਵਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੰ ਟਾਈਟਲਮIਟ ਪ)ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਿਭ) ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰਿਕੰ ਗ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਈ
ਸਲਾਨਾ ਿਰ ਵਤ ਿਵਚ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਰੁਕ ਜ ਦੀ ਹੈ. ਮੀਡੀਆ ਨ+
ਿਭ) ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਸਿਵਸ ਬIਕ ਿਵਚ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛਾਿਪਆ ਹੈ. ਸਿਵਸ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ+ ਇਨ? ਦੋ

ਤ4 ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵਚ 2015-2016 ਿਵਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ.

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਬਹੁਤ ਿਭ) ਟ ਿਸਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਿਸਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਵਰੋਧੀਆਂ' ਤੇ ਿਚਕੜ ਉਛਾਲਣ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ - ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ ਹੈ. ਸਮੁਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਹਰ ਅਤੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ,
ਿਮUਸਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਿਸਆਸਤਦਾਨ, ਿਨਆਂਇਕ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਿਡਵੈਲਪਰ
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਢੰ ਗ ਿਵਚ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ.
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਟਰੈਕਟ - ਸਰਕਾਰੀ ਫੰ ਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ)ਾਜੈਕਟ ਿਵਚ ਿਭ) ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮਿਸਆਵ ਸਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ.
ਵਰਲਡ ਬIਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ)ੋਗਰਾਮ ਿਭ) ਟਾਚਾਰ, ਮਾੜੇ ਪ) ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰ ਡਰ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਿਘਰ ਗਏ ਹਨ. ਇਕ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ 40% ਅਨਾਜ ਗਰੀਬ ਲਈ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਿਨ ਚਤ ਹੈ.
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ, ਿਭ) ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ / ਦੁਹਰਾਉਣ, ਦਾਖਲੇ ਪ)ਾਪਤ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਸੇਵਾਵ ਪ)ਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ - ਿਰ ਵਤ ਅਤੇ ਿਭ) ਟਾਚਾਰ ਿਵਆਪਕ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਹਨ ਿਜਨ? ਿਵਚ ਅਮੀਰ ਮਾਿਪਆਂ ਨ+ ਸਕੂਲ
ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਿਰ ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਿਕ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਛਡ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.

9. ਰਦੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ
'ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ' - ਇਸ ਤਰ? ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹ ਦੀਪ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਪ)ੈਸ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ
ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹG ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਿਹਰ ਿਵਚ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਹਰ ਥ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਵ ੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ
ਿਵਚ, ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਵਰਗ ਿਵਚ, ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬਕਸੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ, ਚਮਕਦਾਰ ਰੰ ਗਦਾਰ ਪੈਕੇਿ◌ਜੰ ਗ ਅਤੇ
ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਗਤੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਹਨ.
ਪਰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਿਹਰ ਿਵਚ ਹੀ ਇਕਠਾ ਨਹG ਹੁੰ ਦਾ. ਸਥਾਨਕ ਸੜਕ ਇਕ ਿਦਨ ਭਿਵਖ ਦੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 'ਸਭ ਤ4 ਵਡੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ' ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤ ਿਕਵ2
ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ.
ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਿਕਸਮ , ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ , ਇਕ ਰਸਮ ਿਵਚ ਿਮ ਰਣ , ਿਚਊਇੰ ਗ ਗਮ ਅਤੇ ਿਚਪਸ
ਦੀ ਇਕ ਕੈਨ#ਪੀਪੀਆ ਪ)ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿਰਆਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ . - ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਸੁਟੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ, 'ਸਜਾਵਟ' ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਿਡਉਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕੰ ਿਢਆਂ
ਹਾਲ ਿਕ, ਇਸ ਲਈ-ਕਿਹੰ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਿਜ਼ਿਲ?ਆਂ ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਿਕਿਤਆਂ, ਵਸੂਲੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਰਾਗ-ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ? ਲਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆਮਦਨ ਦਾ
ਸਰੋਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਿਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕ)ਮਬਧ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ: ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ, ਲਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਿਗਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਤ, ਕਚ ਅਤੇ ਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਕਪੜੇ ਜੋ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁੜ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਿਚਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮੁਿੜਆ ਨਹG
ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਥ4 ਤਕ ਿਕ ਕੂੜਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਿਟਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਿਜਥੇ ਇਹ ਸਾਲ ਲਈ ਗਰਮ ਦਖਣੀ ਸੂਰਜ' ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਇਕ ਸਮਾਨ ਭੂਰੇ-ਭੂਰੇ ਸੁਆਹ ਿਵਚ ਸੰ ਘਣਾ.
ਰਿਹੰ ਦ-ਿਦਲੀ,ਦੇ
ਦੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀਹਮਲੇ ,ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,' ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹੰ ਦ-. ' ਸਫਾਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕੂਟਨੀਤੀ
ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਮਧ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੂਰ-ਸੁਥਰੀ ਵਸਤੂ ਸਵਾਰ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤ4 ਿਦਸਣ ਵਾਲੇ ਿਰੰ ਜ ਦੇ ਿਪਰਾਿਮਡ
ਦਾ ਿਪਰਾਿਮਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਮ ਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਾਲੇ ਿਵਲਾਜ਼ ਹਨ. ਰਾਗ ਸੁਤੇ
ਲੋ ਕ ਦੀ ਜਾਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮ2 ਪਿਹਲ ਇਥੇ ਵਸ ਗਈ ਸੀ- ਲੰਘੇ ਸਮ2 ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸf ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ.
ਿਸਟੀ ਅਥਾਿਰਟੀ ਨ+ ਅਿਜਹੇ 'ਗੈਰ-ਕੂਟਨੀਤੀ' ਗੁਆਢੀਆ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਿ

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 'ਕਰਕਟ ਦੀ

ਿਤਮਾਹੀ' ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨ+ ਅੜੀਅਲ ਰੂਪ ਤ4 ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਡਣਾ ਨਹG ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਅੰ ਕੜੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਿਹਰ ਡੰ ਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਟਨ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਾਿਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਪਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 2,300 ਟਰਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਲ ਿਕ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ 2025 ਤਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4,700 ਟ)ੈਕਲੋ ਡ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ.
ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪਤਰਕਾਰ ਨ+ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਲੇ ਖਕ ਨੂੰ ਦਿਸਆ ਿਕ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸੜਕ Jਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁਿਟਆ
ਿਗਆ (ਿਜਵ2 ਿਕ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਿਹਰ ਿਵਚ ਸੀ) ਅਤੇ ਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਸੂਰਜ ਿਫਰ ਧੂੜ ਿਵਚ ਸੁਕ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰ,
ਆਧੁਿਨਕ ਪਲਾਸਿਟਕ, ਪੈਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਗਤੇ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ, ਇਹ 'ਕੂੜਾ ਿਨਪਟਾਨ ਪ)ਣਾਲੀ' ਹੁਣ ਕੰ ਮ ਨਹG ਕਰਦਾ. ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ

ਪਰੰ ਪਰਾ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ. ਅਜ ਤਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਿਹਰ ਿਵਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਸੁਟਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹG ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ
ਤੁਸG ਖੜਦੇ ਹੋ ਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤ4 ਬਚਾ:ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਪਾਿਸf ਰਮ ਨਹG ਕਰਦੇ. ਵੇਸਟ ਅਕਸਰ ਦਿਰਆਵ ਿਵਚ
ਸੁਿਟਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ4, ਿਦਲੀ ਯਮੁਨਾ ਦਿਰਆ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਹੰ ਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵਤਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਨਦੀ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਤ4 ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ- 'ਪਿਵਤਰ ਪਾਣੀ' ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਗਟਰ ਵ ਗ ਗੰ ਧ ਹੈ. ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਕੁਝ
ਨਹG, ਲੰਬੇ ਸਮ2 ਲਈ ਇਸ ਨਦੀ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਹੈ.
ਸਮਿਸਆ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਖੁ ਹਾਲੀ ਜ ਇਸਦੇ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਪਧਰ ਦੀ ਨਹG ਹੈ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਕੂੜੇ
ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹG ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤ ਜੋ ਉਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ4 ਕੂੜਾ ਦੇ ਕਢ ਜ ਕੂੜਾ ਚੁਕ ਕੇ ਰਖ ਸਕਣ.
ਅਮੀਰ ਨਾਗਿਰਕ ਨ+ ਬੈਕਸਟਰੇਟ ਿਵਚ ਕੂੜਾ ਸੁਟਣ ਲਈ ਇਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ.
ਹਾਲ ਿਕ, ਸਮਿਸਆ ਸਪ ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹG ਹੈ, ਸਗ4 ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਪ)ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਦੇ
ਦੀ ਰਿਹੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ)ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਿਹਰ ਿਵਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਇਕਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਆਧੁਿਨਕ ਕ2ਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹG ਹੈ. ਿਦਲੀ ਿਵਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੂੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 25% ਤ4 ਪੂਰੀ ਤਰ?
ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਅਿਧਕਾਰਤ ਲI ਡਿਫਲ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਿਖਚੋ ਇਕ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹG ਹੈ
ਿਕ ਗੁਆਂਢੀ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖਟੀ ਜ ਵਰਿਜਆ ਵਾਲੇ ਿਵਹੜੇ ਨੂੰ ਲI ਡਿਫਲ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.
ਿਫਰ ਵੀ, ਇਕ ਸਮਿਸਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨ+ੜੇ ਚਾਰ ਪ)ਮੁਖ ਲI ਡਿਫਲਸ
ਿਵਚ4 ਿਤੰ ਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸਮਰਥਾ ਤ4 ਵਧ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਪਰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ ਲI ਡਿਫਲ ਲਈ ਕੋਈ
ਥ ਨਹG ਹੈ, ਜੋ ਪਿਹਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ.
ਸਮਿਸਆ ਨਵG ਿਦਲੀ ਲਈ ਿਵਲਖਣ ਨਹG ਹੈ. ਮੁੰ ਬਈ ਿਵਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਇੰ ਨ+ ਵਡੇ ਹਨ ਿਕ ਭ ਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ
ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰ ਜੇ ਗ ਧੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਤਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ - ਿਭਖਾਰੀ ਿਬਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਘੁੰ ਮਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਨ+ੜੇ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ. ਇਸ ਤ4 ਇਲਾਵਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਰਾਜਧਾਨੀ' ਿਵਚ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਪ)ਦੂਿ ਤ
ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ.
'ਨਵG ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ,' ਦੇ ਦੇ ਦਖਣ ਿਵਚ ਬੰ ਗਲੌ ਰ ਿਹਰ (ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਿਸਿਲਕਨ ਵੈਲੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ), ਇਸਦੇ
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਇਲੈ ਕਟ)ੋਿਨਕਸ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨgਟ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, 3,000-4,000 ਟਨ ਬਰਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਾਨਦਾਰ ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦ ਖੂੰ ਹਦ ਲਈ ਥ ਦੀ ਸਮਿਸਆ ਇੰ ਨੀ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨ+ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਕਲਾਕਾਰ
ਿਨਕੋਲਸ ਰੋਿਰਚ ਦੇ ਪੁਤਰ, ਸਵਤੋਸੇਲਾਵ ਰੋਿਰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਿਫ਼ਲਮ ਸਟਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਟਟਗਾਨੀ ਅਸਟੇਟ
ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋ ੜGਦੇ ਇਲਾਕੇ , ਦੇਿਵਕਾ ਰਾਣੀ ਸਵੇਤੋਸਲਾਵ ਰੋਿਰਚ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਕ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਿਸਆਸਤਦਾਨ ਨ+ ਲI ਡਿਫਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 450 ਏਕੜ ਦੇ ਮੈਹਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤ4 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ. ਰੂਸੀ ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਸਦਕਾ, ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਗਆ.
ਮਾਿਹਰ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ 'ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਸਭ ਤ4 ਵਡੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ' ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸੰ ਤਾਪ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਤ4 600 ਗ)ਾਮ ਕੂਚ ਦੇ' ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 'ਹੈ. ਇਹ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਭਰਪੂਰ ਲI ਡਿਫਲ ਿਵਚ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਅੰ ਡੇ ਗਲੀਲ , ਿਹਰੀ ਬੈਕਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤ4 ਛੁਟੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਮਊਿਨਸਪੈਿਲਟੀਆਂ ਤ4 ਿ ਕਾਇਤ
ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਬਖਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਨਹG ਹੁੰ ਦੀ.

ਹਾਲ ਿਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ+ ਿ ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਿਗਆਨੀ ਇਕ SOS ਿਸਗਨਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਭਾਰਤੀ ਿਹਰ ਿਵਚ ਪਿਹਲ ਤ4 ਹੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮਹ ਮਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹG
ਕਰੇਗਾ. ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਕਢਣ ਲਈ ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੋਰਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਰੇ
"ਇਹ ਕੋਈ ਅਿਤਕਥਨੀ ਨਹG ਹੈ. ਵਖ-ਵਖ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100,000 ਟਨ ਠ#ਸ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਰਕਾਰ 500 ਤ4 1,500 ਰੁਪਏ ਪ)ਤੀ ਟਨ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਖਰਚਦੀ ਹੈ: ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਕੂੜਾ ਇਕਠਾ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਿਚਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਵਾਜਾਈ' ਤੇ ਖਰਿਚਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੰ ਜ ਫੀਸਦੀ
ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜ ਦੇ ਹਨ. , ਿਬ)ਕਸ ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇਕ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਿਵਚ ਮਾਸਕੋ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਸIਟਰ
ਫ਼ਾਰ ਇੰ ਡਾਲੋ ਿਜਕ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ ਦਫਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹG ਿਕ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ
ਦੇ ਿਵਚ ਲI ਡਿਫਲ ਸਾਈਟ ਲਈ ਜਗ?ਾ ਲਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰ ਨੀ ਤੀਬਰ ਹੈ. ਇਸ ਤ4 ਇਲਾਵਾ, ਗਾਰਬੇਜ ਿਵਰੁਧ ਇਕ ਵਡੇ ਪਧਰ ਦੀ
ਮੁਿਹੰ ਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫੀਆਂ ਵਲ ਰਵਾਇਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ.

10. ਪਲਾਸਿਟਕ ਪ)ਦੂ ਣ
ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ, ਸਾਡੀ ਮੇਜ਼ , ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਿਵਚ ਹਰ ਥ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦਾ ਇਕ
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਹਸਾ ਹੈ. ਪਲਾਸਿਟਕ ਤ4 ਿਬਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ

ਅਸG ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ , ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਪੈਿਕੰ ਗ ਨੂੰ ਬਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਬਿਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ4 ਬਾਹਰ ਰਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਅਸG ਗ)ਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚੇਤ ਨਹG ਰਹੇ ਹ . 8.3 ਿਬਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕ
ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, 6.3 ਿਬਲੀਅਨ ਟਨ ਨੂੰ ਛਡ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਲ, 13 ਿਮਲੀਅਨ ਟਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਮਹ ਸਾਗਰ
ਿਵਚ ਜੋੜ ਿਦਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ. ਉਨ? ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਲਾਸਿਟਕ ਕੰ ਪੋਜ਼ ਨਹG ਹੁੰ ਦੇ.
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰ ਤਰੀ ਹਰ ਵਰਧਨ ਨ+ ਦਿਸਆ ਿਕ "ਇਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਬੋਤਲ 450-1000 ਸਾਲ ਤਕ ਘੇਰ ਲI ਦੀ ਹੈ."
ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਿਸੰ ਗਲ ਵਰਤ4 ਜ ਿਡਸਪੋਸੇਜਲ ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ.
ਤਕਰੀਬਨ 50% ਪਲਾਸਿਟਕ ਇਕਲੇ ਵਰਤ4 ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਿਜਵ2 ਿਕ ਬੋਤਲ , ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ, ਪੈਕਿਜੰ ਗ, ਤੂੜੀ, ਜੜ? ,
ਚਮਚ ਅਤੇ ਕ ਟੇ ਆਿਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ, ਹਰ ਇਕ ਿਮੰ ਟ ਿਵਚ 10 ਿਮਲੀਅਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ
ਖਰੀਦੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਰ ਸਾਲ ਅਸG 5 ਿਟ)ਲੀਅਨ ਿਡਸਪੋਸੇਬਲ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਤਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹ .
ਭਾਰਤ ਿਵਚ, ਕੁਲ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ 80% ਖਪਤ ਕੂੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰ ਕੜੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੇ ਿਵਚ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25, 940 ਟਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਕਚਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਘਟੋ-ਘਟ 40% ਕੂੜੇ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨਹG ਹੈ.
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਪਲਾਸਿਟਕ ਪੈਕੇਿਜ਼ੰ ਗ ਦੇ ਰੀਸਾਇਕਿਲੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਠ#ਸ ਯਤਨ ਵੀ ਹਨ. ਪਰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਰਤ4
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਜਵ2 ਿਕ ਬੈਗ, ਕIਡੀ ਆਵਰਣ , ਤੰ ਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪੈਨ ਮਸਾਲਾ ਪਾਕ, ਸਾਬਣ ਰੇਪਰ ਅਤੇ Iਪੂ ਪਾਕਟਸ, ਜ ਤ
ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁ ਕਲ ਜ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹG ਹਨ. ਇਹ ਪਲਾਸਿਟਕ ਆਈਟਮ ਿਫਰ ਲI ਡਿਫ਼ਲ, ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਕੂੜਾ ਡੰ ਪ, ਜ
ਸੜਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਿਨਰਿਵਘਨ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਲਭਦੇ ਹਨ.
ਅਖੀਰ, ਇਹ ਿਸੰ ਗਲ ਵਰਤ4 ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ ਨਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.
ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਪ)ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲਭਦੇ ਹਨ.
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਿਵਚ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਿਬਹਾਰ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਆਏ ਫੋਲੇ ਅਤੇ ਸੰ ਕ)ਿਮਤ ਛੇ-ਸਾਲਾ ਗਊ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਨ+ ਇਸਦੇ ਪੇਟ ਤ4 80 ਿਕਲੋ ਗ)ਾਮ ਪਲਾਸਿਟਕ ਨੂੰ ਉਤਾਿਰਆ. ਹਾਲ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨਹG ਸੀ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨ+
ਪੋਲੀਥੀਨ ਨੂੰ ਪ ੂਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵਚ4 ਹਟਾ ਿਦਤਾ, ਇਕ ਿਸੰ ਗਲ ਤ4 80 ਿਕਲੋ ਗ)ਾਮ ਗੈਸ. ਹਾਲ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨਹG ਸੀ ਿਕ ਡਾਕਟਰ
ਨ+ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੇਟ ਤ4 ਹਟਾ ਿਦਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ 80 ਿਕਲੋ ਗ)ਾਮ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਇਕ ਿਰਕਾਰਡ ਸੀ.

11. ਕੌ ਮੀ ਪਧਰ ਤੇ ਘਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਿਕFਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਛੁਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ, ਇਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰ ਨ ਸੁਵੰਨ+ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਵਜ4, ਕਈ ਛੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾ:ਦਾ ਹੈ. ਜਦ4 ਜਨਤਕ
ਛੁਟੀਆਂ ਦੀ ਗਲ ਆ:ਦੀ ਹੈ ਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਿਵ ਵ ਿਰਕਾਰਡ ਿਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ4 ਬਗੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਭ
ਤ4 ਪਿਹਲ , ਇਸ ਿਵਚ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਸਭ ਤ4 ਵਧ ਹੈ (ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤ4 ਵਧ), ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕ2ਦਰ ਾਸਤ ਪ)ਦੇ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਛੁਟੀਆਂ (ਛੁਟੀਆਂ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਿਤੰ ਨ ਰਾ ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਛੁਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਹਨ.
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਨਤਕ ਛੁਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਿਥਕਤਾ ਅਤੇ ਿਵਤੀ ਪ)ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠ+ਸ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ. ਜਦ4 ਇਹ ਛੁਟੀ 'ਵਾਜਬ ਸੀਮਾ' ਤ4 ਵਧ
ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਰਾ ਟਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਹG ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬਧ ਛੁਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ ਿਵਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ
ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀ 'ਤੇ ਛੁਟੀਆਂ' ਤੇ ਇਕ ਸਪ ਟ ਅਸਰ ਪIਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ
ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ਿਰਮੋਟਲੀ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਿਸੰ ਗ ਆਈ.ਟੀ. ਜ ਿਬਜਨਸ ਪ)ਿਕਿਰਆ ਵਾਲੀਆਂ
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਪ)ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿਰਮੋਟ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਿਬਜ਼ਨਸ
ਮੀਿਟੰ ਗ ਲਈ ਆਮ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ.
SLAs (ਸੇਵਾ ਪਧਰ ਸਮਝੌਤੇ) ਸਾਲ ਦੇ-ਗੇੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹG, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹG ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ4 ਤੁਸG ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਹਨ. ਢੁਕਵੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ,
ਇਹ ਆਧੁਿਨਕ ਬIਿਕੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੈ. ਪਰ ਇਕ ਦੇ ਿਵਚ ਅਸੰ ਗਤ ਅਤੇ ਵਡੀ ਿਗਣਤੀ
ਿਵਚ ਜਨਤਕ ਛੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਛੁਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਵਚ, ਦੇ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਭਾਰਤੀ ਛੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪ)ਵਾਹ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨ ਨੂੰ ਿਕਵ2 ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਿਕ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਢੰ ਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾ:ਦੇ ਹਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ. ਭਾਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਸਹੀ ਿਗਆਨ ਪ)ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਇਹਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੈ. ਇਥੇ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸG ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵਖ-ਵਖ ਿਹਰ ਨਾਲ ਨਿਜਠਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇਕ ਵਖਰੇ ਰਾਜ ਿਵਚ, ਛੁਟੀਆਂ ਿਵਚ ਿਨਭੇ ਗਏ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਥੋੜ?ਾ ਿਜਹਾ ਅੰ ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਿਜਵ2 ਿਕ ਪ)ਾਈਵੇਟ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਛੁਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਿਵਥਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਖ ਵਖ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕੀ ਹਨ
ਿਰਐਕਟਰ, ਮਨ#ਰੰ ਜਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਿਜਹੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਲਈ ਛੁਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨ ਹਪਖੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵਚ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੌਿਕਆਂ' ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਬਦ ਿਵਚ, ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮ2 ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਰਚ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ. ਦੁਸਰੇਰਾ, ਈਦ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਿਕ)ਸਮਸ ਿਤਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਿਵਕੇ
ਮਾਲਕ ਿਵਚ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨ+ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਕਈ ਥਾਵ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ4 ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਪਰ,
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇੰ ਟਰਟਾਈਨਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਸ ਰਖਦੇ

ਹਨ ਿਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵ ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ)ਥਾਵ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ 'ਤੇ ਰਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵ ਵਾਸ ਨੂੰ
ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਛੁਟੀ ਅਤੇ ਸਮ2 ਦਾ ਜ ਨ ਮਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਿਵ ਵ ਪਧਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਿਰਹਾਇ
ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮ2 ਤ4 ਆਮ ਹਨ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇ

ਿਵਚ ਪ)ਭਾਵ ਾਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪਖ , ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ,

ਜਨਤਕ ਛੁਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਪ)ਚਿਲਤ ਪ)ਥਾ ਹਨ.
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਪ ਟ ਹੈ ਿਕ ਛੁਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੈਮੀਿਨਕ ਪਧਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ
ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਨਹG ਹਨ ਿਕ:ਿਕ ਉਹ ਮਾਈਕ)ੋਨਮੋਿਨਕ ਪਧਰ 'ਤੇ ਹਨ. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵਚ
ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤ4 ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ,
ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਿਦਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਛੁਟੀ 'ਤੇ ਿਮਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.

12. ਭਾਰਤੀ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਸੰ ਕਟ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਪੜ?ਾਈ ਲਈ ਢੋਲ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਹਾਲ ਿਕ ਬਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਉਨ? ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਿਧਆਇ 'ਤੇ ਿਦਲਚਸਪ ਕੰ ਮ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੇਲਣ
ਕਾਰਨ ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਤ4 ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ Jਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ ਿਵਚ4 ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਖਰਲੇ 100 ਸੂਤਰ '
ਚ ਾਮਲ ਨਹG ਹੈ. ਰIਿਕੰ ਗ ਬੇਿਮਸਾਲ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਇਕ ਵਡੀ ਿਨਰਾ ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰ
ਅਤੇ ਇਛਾ ਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਇਕ ਵਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ)ਤੀ ਸਤ-ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵਚ ਹੈ. ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਕਦੇ ਨਹG ਉਤਪੰ ਨ
ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਿਸਟੇ ਵਜ4, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ
ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਕ2ਦਰਤ ਸੀ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਿਕੰ ਨ+ ਸਕੂਲੇ ਗਏ.
ਕੌ ਮੀ ਪਧਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਕ ਬੁਰੀ ਗਲ ਨਹG ਹੈ. ਅਸG ਨਹG ਤ ਬਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤ4 ਮੁਨਕਰ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜ4 ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 2009 ਿਵਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜ 260
ਿਮਲੀਅਨ ਬਚੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ4 ਵਡਾ ਸਕੂਲ ਪ)ਣਾਲੀ ਬਣਾ:ਦੇ ਹਨ. ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸ ਲਖ ਤ4 ਵਧ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਿਮਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹਨ. ਿਸਿਖਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਿਵਚ 100
ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2020 ਤਕ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਪ)ਭਾਵ ਾਲੀ ਹੈ.
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਸਿਖਆ ਦਾ ਹਕ ਨਹG ਸਗ4 ਗੁਣਵਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸਿਖਆ ਦਾ ਹਕ ਹੈ. ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਇਕ
ਪ)ਿਤ ਠਾਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਿਵਚ ਇਕ ਪ)ੇ ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਤ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਗ)ੈਜੂਏਟ ਿਸਰਫ
ਨੌਕਰੀਯੋਗ ਹਨ.
ਜਦ4 ਤਕ ਿਸਿਖਆ ਪ)ਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹG ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵਚ, ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸG
ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਵ ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਸੰ ਿਖਅਕ ਲਾਭਅੰ

ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਸਦੇ ਲਈ ਅੰ ਦਰ4 ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਿਸਿਖਆ ਪ)ਣਾਲੀ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ
ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ4, ਨਵG ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ.
ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਕਸ ਤਰ? ਪ)ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਨ ਿਚਤ ਬਜਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਇਕ
ਅਿਭਲਾ ੀ ਏਜੰ ਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ? ਦੇ ਹਲ ਦੀ ਸਪ ਟ ਸਮਝ ਹੈ.
ਿਨਰਪਖ ਹੋਣਾ, ਸਮਿਸਆ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਿਪਛਲੇ ਦਹਾਿਕਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸG ੁਤਰਮੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ
ਦੌੜ ਗਏ ਹ . ਅਸG ਇਕ ਿਗਆਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਿਸਿਖਆ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤ4 ਉਲਟ ਅਤੇ ਅੰ ਨ?ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ .
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਨ ਬਲਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ. ਿਜਥੇ ਅਿਧਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ,
ਬਹੁਮਤ ਓਵਰ-ਫੈਲਾ ਅਤੇ ਘਟ-ਯੋਗ ਹਨ. ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹG ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਗ)ੈਜਏ
ੂ ਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹG ਕਰਦੇ.

ਇਕ ਰਾ ਟਰ ਦਾ ਭਿਵਖ ਉਸ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਪ)ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਿਵਘਨ ਿਸਸਟਮ ਇਕ ਿਨਰਾ ਾਜਨਕ ਭਿਵਖ
ਿਵਚ ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ. ਮਾਰਕੀਟ ਿਵਚ ਿਹਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਅਸG ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਿਕ:ਿਕ ਸਾਡੇ
ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਵਡਾ ਿਹਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਅਸੁਰਿਖਆ ਇਕ ਸਚੀ ਅਤੇ
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਧਮਕੀ ਹੈ.
ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ) ਨ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਿਕ ਿਸਿਖਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਬਦ ਿਵਚ, ਅਸG ਿਸਿਖਆ ਤ4 ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ . ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ ਿਵਚ4 ਇਕ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਿਖਆ ਪ)ਣਾਲੀ ਲਈ ਕ2ਦਰੀ ਹੈ.
ਪ)ਾਚੀਨ ਸਮ2 ਤ4, ਸਾਡੀ ਿ ਕ ਾ ਜ ਿਸਿਖਆ ਪ)ਤੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਿਧਆਪਕ, ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਿ

ਯ ਜ ਚੇਲਾ ਿਵਚਾਲੇ ਸਬੰ ਧ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਿਸਿਖਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹG ਸੀ ਬਲਿਕ ਡੂੰ ਘੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਜੋ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਾਲ ਤ4 ਆ:ਦਾ ਹੈ.
ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸG ਇਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਸਿਖਆ ਪ)ਣਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ! ਿਸਟੇ ਵਜ4, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਿਧਆਪਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਤ
ਲI ਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਹ ਅਨੁ ਾਸਨੀਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚਲਾ:ਦੇ ਹਨ
ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਿਵਚ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨ+ ਕਲ? ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਸG ਇਸ ਤ4 ਪਿਹਲ ਦੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ)ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ4
ਨਾਲ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ2 ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਮੁਹਈਆ ਨਹG ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸਾਡੀ ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਗਲੇ
ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਚ ਿਵਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.
ਬਸ ਪਾਉ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਰਫ਼ ਪੈਨਿਸਲ ਨੂੰ ਿਤਖੀ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਪ)ਤੀਭਾ ਨੂੰ ਪ)ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹG ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨਹG ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਕਵ2 ਿਸਖਾਉਣਾ ਹੈ. ਉਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਨਹG ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਸਿਖਆ
ਿਕ: ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ. ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਕ2ਦਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ, ਅਿਧਆਪਕ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਸਰਫ ਸੁਿਵਧਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹG
ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਰੁਕਾਵਟੀ ਿ ਫਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਸਿਖਆ ਪ)ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਤ ਹੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸG ਸੋਚਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਿਤਆਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ . ਜਦ4 ਅਸG ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਅਸG ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵ ਗੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ? , ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ)ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਪੜ?ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ.
ਿਵ ਵ-ਪਧਰੀ ਿਸਿਖਆ ਪ)ਣਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਹG ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ? ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਵ ਗ, ਉਹ ਭਿਵਖ
ਦੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ:ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ2 ਨ+ਵੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਿਵਖ ਉਸ ਿਸਿਖਆ ਦੀ
ਗੁਣਵਤਾ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਦਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਿਜਵ2 ਿਕ
ਐੱਚ. ਜੀ. ਵੇਲਸ ਨ+ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਲਾਇਆ: "ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਿਵਚ ਇਕ ਦੌੜ ਹੈ." ਸਾਡੀ ਪਸੰ ਦ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਅਸG ਿਕਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਸਮਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸG ਸਮ2 ਤ4 ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ

13. ਪ,ਡੂ ਿਵਕਾਸ
ਭਾਰਤ Jਚ ਪਧਰੀ ਕਤੀ ਵਜ4 Jਭਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ Jਚ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਹਰ ਅਤੇ ਿਹਰੀ
ਕ2ਦਰ ਨ+ ਅਮੀਰਤਾ ਦੇ ਿਚੰ ਨ? ਿਵਖਾਉਣੇ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੇ ਹਨ. ਿਫਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਿਵਕਾਸ ਨਹG ਹੈ, ਪ2ਡੂ ਿਪਛ ਹ ਨੂੰ ਿਹਰੀ
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਿਮਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹG ਹੋ ਿਰਹਾ. ਸਾਡੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤ4 ਵਧ ਲੋ ਕ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਵੀ
ਪ2ਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ. ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੋ-ਿਤਹਾਈ ਲੋ ਕ ਤ4 ਵਧ ਨਹG ਹਨ. ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਿਦ) ਟੀਕੋਣ ਤ4 ਸਾਨੂੰ ਪ2ਡੂ
ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵ ਨੂੰ ਨਹG ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤ4 ਵਡਾ ਹੈ ਪਰ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਇਕਸਾਰ ਨਹG ਹੈ. ਹਾਲ ਿਕ ਿਨਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ
ਸੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਵ2 ਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਤੇ
ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ , ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ2ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ, ਸਾਡੇ ਪ)ਦਰ ਨ ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਹG ਹਨ.
ਪ2ਡੂ ਲੋ ਕ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਿਬਨ , ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹG ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ
ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਿਨਵੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਣੇ ਬੀਿਜਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ
ਿਸੰ ਚਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ. ਆਰਿਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 2006-2007 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲ ਿਵਚ ਪ)ਤੀ ਯੂਿਨਟ ਖੇਤਰ ਿਵਚ
ਘਟ ਉਪਜ ਇਕ ਿਨਯਮਤ ਿਵ ੇ ਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ.
ਪ2ਡੂ ਭਾਰਤ ਸੰ ਕਟ ਿਵਚ ਹੈ. ਿਜਵ2 ਿਕ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਿਵ ੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਾਸਤਰੀ, ਨ+ ਿਕਹਾ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰ ਕਟ
ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪ2ਡੂ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਢਿਹ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ... ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜੋ ਸੰ ਪਤੀ ਤ4 ਘਟ ਹੈ, ਘਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ
ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹG ਕਰ ਿਰਹਾ.ਰੋਜ਼ਗੀ ਸੁਰਿਖਆ ਪ)ਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਪਧਰ 'ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਤ4 ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ .ਪਖਪਾਤ
ਿਵਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ... "
ਅਜ ਕਈ ਤਰ? ਦੇ ਪ)ੇ ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ , ਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹਿਸਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸਾਨੀ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਨਪੜ?ਨਯੋਗ ਜਲਵਾਯੂ ਰੂਪ ਤਰਣ ਕਾਰਨ, ਫਸਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ
ਅਸਮਰਥਤਾ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਪ2ਡੂ
ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰ ਮ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ.
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਵਆਪਕ
ਅਤੇ ਸਮ -ਬਧ ਪ)ੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਹG ਘਟਣਾ ਵਡੇ ਿਸੰ ਚਾਈ ਸਹੂਲਤ , ਿਬਹਤਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਚਾਰ, ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ
'ਤੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਿਕਸਾਨ , ਿਵਤ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਸੁਿਵਧਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਸਮ, ਿਵਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਨਹG
ਛਿਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੰ ਰਚਨਾ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੁਖ
ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਇਕ ਿਬੰ ਦੂ ਤ4 ਪਰੇ ਨਹG ਹੈ. ਅਨੁਭਵ ਨ+ ਿਦਖਾਇਆ

ਹੈ ਿਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਿਵਕਾਸ ਿਵਰੋਧੀ ਨਹG ਹੈ. ਿਦਹਾਤੀ ਿਵਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਿਵਚ, ਛੋਟੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਖੇਤ ਦੀ ਗਤੀ ੀਲਤਾ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ:ਦੀ ਹੈ.
ਪ,ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਸਮਿਸਆਵ
ਿਜਵ2 ਿਕ ਅਸG ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵਚ 60-70% ਪ2ਡੂ ਆਬਾਦੀ, ਆਦਤ ੀਲ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ. 60 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ4
ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਰਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਪ2ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਪ)ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਵੀ ਅਿਤ-ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਹੈ. ਪ2ਡੂ
ਿਵਕਾਸ ਪ)ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੇਠ ਿਦਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
1. ਕਈ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਿਬਜਲੀ ਨਹG ਹੈ.
2. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ2ਡੂ ਲੋ ਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਜੀਿਵਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ? ਨੂੰ ਇਨ? ਤਰੀਿਕਆਂ 'ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਹੈ.
3. ਆਧੁਿਨਕ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤ4 ਕਰਕੇ, ਪ)ਦੂ ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 300,000 ਦੀ ਮੌਤ / ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ.
4. ਭਾਰਤ ਦੀ 54% ਆਬਾਦੀ 25 ਸਾਲ ਤ4 ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ.
5. ਪ2ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਪ)ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਸਾਖਰਤਾ ਇਕ ਵਡੀ ਸਮਿਸਆ ਹੈ.
8. ਹਰ ਕੋਈ ਿਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ2ਡੂ ਲੋ ਕ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ.
9. ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ2ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਿਹਲੂ ਵਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਨਹG ਿਦੰ ਦੀ.
10. ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਤਾ ਪ2ਡੂ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਬਹਤਰੀ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ)ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪ)ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹG ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਤ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਤ4 ਨਹG ਹੁੰ ਦੇ.
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