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1. ਿਜ਼ਆਦਾ  

ਆਬਾਦੀ   ਸਾਡੀ   ਆਪਣੀ   ਹ�ਦ   ਲਈ   ਗੰਭੀਰ   ਖ਼ਤਰਾ   ਹੈ।   ਪੂਰੀ   ਦੁਨੀਆਂ   ਨੰੂ   ਇਸ   ਮੁੱ ਦੇ   ਨੰੂ   ਹੱਲ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਲੋੜ   ਹੈ,   ਨਾ   ਿਕ   ਿਸਰਫ   ਕੁਝ   ਦੇ��   ਨੰੂ.  
ਿਵ�ਵ   ਦੀ   ਆਬਾਦੀ   ਮੁੱ ਖ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਡਾਕਟਰੀ   ਤਰੱਕੀ   ਅਤੇ   ਖੇਤੀ   ਉਤਪਾਦਕਤਾ   ਿਵੱਚ   ਵਾਧਾ   ਦੇ   ਕਾਰਨ   ਵਧ   ਰਹੀ   ਹੈ.   ਬ�ਾਜ਼ੀਲ,   ਚੀਨ   ਅਤੇ  
ਭਾਰਤ   ਵਰਗੇ   ਦੇ�   ਆਪਣੀ   ਆਬਾਦੀ   ਿਵੱਚ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ   ਵਾਧੇ   ਨੰੂ   ਨਜ਼ਰ   ਅੰਦਾਜ਼   ਕਰਕੇ   ਆਪਣੀਆਂ   ਮੁਸੀਬਤ�   ਿਵੱਚ   ਹੋਰ   ਵਾਧਾ   ਕਰਦੇ  
ਹਨ।  

ਭਾਰਤ   ਿਵਚ   ਹੁਣ   1.2   ਅਰਬ   ਦਾ   ਘਰ   ਹੈ.   ਇਸ   ਤ�   ਇਲਾਵਾ,   ਜੇ   ਸਖਤ   ਉਪਾਅ   ਕੀਤੇ   ਗਏ   ਤ�   ਇਸ   ਸਦੀ   ਦੇ   ਅੱਧ   ਿਵਚ   ਸਿਥਰ   ਹੋਣ   ਤ�  
ਪਿਹਲ�   ਭਾਰਤ   ਦੀ   ਆਬਾਦੀ   ਵਧ   ਕੇ   1.8   ਅਰਬ   ਹੋ   ਜਾਣ   ਦੀ   ਉਮੀਦ   ਹੈ.   ਅੱਜ   ਭਾਰਤ   ਵਧੇਰੇ   ਆਬਾਦੀ   ਕਾਰਨ   ਆਪਣੀ   ਸੀਮਾ   ਵੱਲ   ਵਿਧਆ  
ਹੋਇਆ   ਹੈ।   57   ਅਰਬਪਤੀ   ਭਾਰਤ   ਦੀ   70   ਪ�ਤੀ�ਤ   ਦੌਲਤ   ਨੰੂ   ਿਨਯੰਤਿਰਤ   ਕਰਦੇ   ਹਨ.   ਇਹ   ਆਰਿਥਕ   ਅਸਮਾਨਤਾ   ਗਰੀਬੀ,   ਮੁਫਤ  
ਡਾਕਟਰੀ   ਸਹਾਇਤਾ   ਦੀ   ਘਾਟ,   ਸਮਾਿਜਕ   ਸੁਰੱਿਖਆ   ਦੀ   ਘਾਟ   ਅਤੇ   ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ   ਦੇ   ਮਾੜੇ   ਹਾਲਾਤ�   ਦਾ   ਕਾਰਨ   ਬਣਦੀ   ਹੈ.   ਨਕਲੀ   ਬੁੱ ਧੀ  
ਅਤੇ   ਆਟੋਮੈਿਟਕਸ   ਿਵੱਚ   ਹੋਈ   ਤਰੱਕੀ   ਕਾਰਨ   ਮੁੱ ਦੇ   ਹੋਰ   ਵੀ   ਗੰਭੀਰ   ਹੋ   ਗਏ   ਹਨ।   ਆਟੋਮੇ�ਨ   ਨਾਲ   ਆਈ   ਟੀ   ਅਤੇ   ਉਤਪਾਦਨ   ਖੇਤਰ�   ਿਵੱਚ  
ਪਿਹਲ�   ਹੀ   ਵਾਪਰ   ਰਹੇ   ਲੱਖ�   ਨੌਕਰੀਆਂ   ਦੇ   ਘਾਟੇ   ਦੇ   ਨਾਲ   69   ਪ�ਤੀ�ਤ   ਨੌਕਰੀ   ਦੇ   ਘਾਟੇ   ਦੀ   ਧਮਕੀ   ਹੈ.   ਨੌਕਰੀ   ਿਵੱਚ   ਕਟੌਤੀ   ਅਤੇ   ਕੀਮਤ�  
ਦੇ   ਕਾਰਨ   ਈ-ਕਾਮਰਸ   ਅਜੇ   ਤੱਕ   ਚੁੱ ਕਣ   ਿਵੱਚ   ਅਸਫਲ   ਿਰਹਾ   ਹੈ   ਜੋ   ਸਥਾਨਕ   ਬਜ਼ਾਰ   ਿਵੱਚ   ਿਜੰਨ�    ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼   ਨਹ�   ਹਨ.  

ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਆਬਾਦੀ   ਕਾਰਜ�ੀਲ   ਸੰਸਥਾਵ�   ਨੰੂ   ਕਾਰਜ�ੀਲਤਾ   ਵੱਲ   ਿਲਜਾ�ਦੀ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਦੇ�   ਦੇ   ਬੁਿਨਆਦੀ   ,◌�ਚੇ,   ਡਾਕਟਰੀ  
ਸਹਾਇਤਾ   ਸਹੂਲਤ�   ਅਤੇ   ਸਮਾਜ   ਭਲਾਈ   ਦੀਆਂ   ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ   ਨੰੂ   ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ   ਬਣਾਉਣ   ਲਈ   ਸਾਰੀਆਂ   ਯੋਜਨਾਵ�   ਬਣਾ�ਦੀ   ਹੈ.   ਇਸ  
ਿਵਚ   ਭਾਰਤ   ਸਰਕਾਰ   �ਾਮਲ   ਹੈ   ਿਜਸ   ਨ�    ਆਜ਼ਾਦੀ   ਤ�   ਬਾਅਦ   ਿਪਛਲੇ   69   ਸਾਲ�   ਦੌਰਾਨ   ਸੁਧਾਰ   ਿਲਆਉਣ   ਲਈ   ਸੰਘਰ�   ਕੀਤਾ   ਹੈ.  

ਜਨਸੰਿਖਆ   ਦੇ   ਵਾਧੇ   ਦੇ   ਨਤੀਜੇ   ਇੱਕ   ਸਮੱਿਸਆ   ਹੈ   ਿਜਸਦਾ   ਸਾਰਾ   ਸੰਸਾਰ   ਜਲਦੀ   ਜ�   ਬਾਅਦ   ਿਵੱਚ   ਸਾਹਮਣਾ   ਕਰੇਗਾ.   ਪੀਣ   ਵਾਲਾ   ਪਾਣੀ,  
ਸੀਵਰੇਜ   ਦਾ   ਇਲਾਜ਼,   rainfall◌ੁਕਵ�   ਬਾਰ�,   ਕੁਦਰਤੀ   ਸਰੋਤ�   ਦੀ   ਤੇਜ਼ੀ   ਨਾਲ   ਿਨਕਾਸੀ,   ਜੰਗਲ�   ਦੀ   ਕਟਾਈ   ਅਤੇ   ਵਾਤਾਵਰਣ   ਪ�ਣਾਲੀ  
ਦੇ   ਨੁਕਸਾਨ   ਕਾਰਨ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਪੌਦੇ   ਅਤੇ   ਜਾਨਵਰ�   ਦੀਆਂ   ਿਕਸਮ�   ਦਾ   ਅਲੋਪ   ਹੋਣਾ,   ਜਾਨਲੇਵਾ   ਹਵਾ   ਅਤੇ   ਪਾਣੀ   ਪ�ਦੂ�ਣ   ਦਾ   ਵੱਿਧਆ  
ਹੋਇਆ   ਪੱਧਰ,   �ਚ   ਬਾਲ   ਅਤੇ   ਬੱਿਚਆਂ   ਦੀ   ਮੌਤ   ਦਰ   ਅਤੇ   ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਗਰੀਬੀ   ਕਾਰਨ   ਭੁੱ ਖ   ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਆਬਾਦੀ   ਦੇ   ਨਤੀਜੇ  
ਹਨ.  

ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਲੋਕ   ਪਿਹਲ�   ਹੀ   ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਆਬਾਦੀ   ਕਾਰਨ   ਹੋਣ   ਵਾਲੀਆਂ   ਸਮਾਿਜਕ   ਅਤੇ   ਵਾਤਾਵਰਣ   ਦੀਆਂ   ਸਮੱਿਸਆਵ�   ਤ�   ਜਾਣੂ  
ਹਨ,   ਪਰ   ਕੁਝ   ਹੀ   ਲੋਕ   ਿਸਹਤ   �ਤੇ   ਇਸਦੇ   ਮਾੜੇ   ਪ�ਭਾਵ�   ਬਾਰੇ   ਜਾਣਦੇ   ਹਨ.   ਬਹੁਤੇ   ਭਾਰਤੀ   �ਿਹਰ   ਬੁਰੀ   ਤਰ��   ਪ�ਦੂਿ�ਤ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਥੋੜੀ  
ਤਾਜ਼ੀ   ਹਵਾ   ਹੈ.   ਇਹ   ਅਣਿਗਣਤ   ਹਵਾ   ਦੇ   ਰੋਗ�   ਅਤੇ   ਚਮੜੀ   ਦੀ   ਲਾਗ   ਦਾ   ਕਾਰਨ   ਬਣਦਾ   ਹੈ.  

ਇਹ   ਿਸਰਫ   ਭਾਰਤ   ਦਾ   ਸੰਘਰ�   ਹੀ   ਨਹ�   ਹੈ,   ਬ�ਾਜ਼ੀਲ   ਅਤੇ   ਚੀਨ   ਵੀ   ਵੱਧ   ਆਬਾਦੀ   ਦੇ   ਪ�ਭਾਵ   ਦਾ   ਸਾਹਮਣਾ   ਕਰ   ਰਹੇ   ਹਨ.   ਇਹ   ਸਮ�   ਆ  
ਿਗਆ   ਹੈ   ਿਕ   ਸਾਰੇ   ਗਲੋਬਲ   ਫੋਰਮ�   ਲਈ   ਇਸ   ਸਮੱਿਸਆ   ਦੇ   ਹੱਲ   ਲਈ   ਪ�ਭਾਵੀ   ਹੱਲ   ਪ�ਦਾਨ   ਕਰਨ.   ਵੱਧ   ਆਬਾਦੀ   ਨੰੂ   ਿਸਰਫ   ਜਾਗਰੂਕਤਾ  
ਫੈਲਾਉਣ   ਅਤੇ   ਜਨਮ   ਿਨਯੰਤਰਣ   ਯੰਤਰ�   ਤੱਕ   ਪਹੁੰ ਚ   ਵਰਗੇ   ਉਪਾਵ�   ਲਾਗੂ   ਕਰਕੇ   ਹੀ   ਹੱਲ   ਕੀਤਾ   ਜਾ   ਸਕਦਾ   ਹੈ.   ਆਓ   ਆਪ�   ਕੱਲ�   ਨੰੂ  
ਿਬਹਤਰ   ਕੱਲ   ਲਈ   ਿਤਆਰੀ   ਿਵੱਚ   ਸਹਾਇਤਾ   ਕਰੀਏ.  
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2.   ਮੌਿਲਕਤਾ   ਅਤੇ   ਨਵੀਨਤਾ   ਦੀ  
 
ਘਾਟ   ਮੌਿਲਕਤਾ   ਅਤੇ   ਨਵੀਨਤਾ   ਦੀ   ਘਾਟ:   ਇਸ   ਤਰ��   'ਜੁਗਾੜ'   ਦੀ   ਭਾਰਤ   ਦੀ   ਹਮੇ�ਾ   ਦੀ   ਆਦਤ   ਦੇ�   ਨੰੂ   ਲੰਗਰ   ਰਹੀ   ਹੈ.  
 
ਭਾਰਤੀ   ਨਵ�   ਕਾ   innov◌�   ਦੀ   ਬਜਾਏ   ਕੰਮ   ਕਰਨ   ਦੇ   ਿਵਕਲਪ�   ਦਾ   ਪ�ਬੰਧ   ਕਰਨ   ਦੇ   ਯੋਗ   ਹਨ.   ਅਤੇ   ਇਹ   ਇਕ   ਵੱਡਾ   ਕਾਰਨ   ਹੈ   ਿਕ   ਅਸ�  
ਆਪਣੇ   'ਜੁਗਾੜ'   ਲਈ   ਮ�ਹੂਰ   ਹ�.  
 
ਗਲੋਬਲ   ਇਨ� ਵੇ�ਨ   ਇੰਡੈਕਸ   ਦੀ   ਇਕ   ਿਰਪੋਰਟ   ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ,   ਭਾਰਤੀਆਂ   ਿਵਚ   ਮੌਿਲਕਤਾ   ਦੀ   ਘਾਟ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਉਹ   ਤਕਨੀਕ�   'ਤੇ   ਿਨਰਭਰ  
ਕਰਦੇ   ਹਨ   ਜੋ   ਸਦੀਆਂ   ਤ�   ਉਥੇ   ਪਈਆਂ   ਹਨ.  
 
ਿਸਰਫ   ਇਹ   ਹੀ   ਨਹ�,   ਜਦ�   ਪੂਰੇ   ਸਮ�   ਦੇ   ਖੋਜਕਰਤਾਵ�   ਦੀ   ਗੱਲ   ਆ�ਦੀ   ਹੈ   ਤ�   ਭਾਰਤ   ਸੂਚੀ   ਿਵਚ   ਆਖਰੀ   ਸਥਾਨ   'ਤੇ   ਹੈ.   ਜਦ�   ਨਵ�  
ਿਵਚਾਰ�   ਅਤੇ   ਖੋਜ�   ਿਵਚ   ਿਨਵੇ�   ਕਰਨ   ਦੀ   ਗੱਲ   ਆ�ਦੀ   ਹੈ,   ਤ�   ਭਾਰਤ   ਨ�    2005   ਤ�   2014   ਤੱਕ   ਦੇ   ਖੋਜ   ਅਤੇ   ਿਵਕਾਸ   ਤੇ   ਿਸਰਫ  
0.82%   ਖਰਚ   ਕੀਤੇ.  
 
ਜਦ�   ਿਸੱਿਖਆ   ਦੀ   ਗੱਲ   ਆ�ਦੀ   ਹੈ,   ਤ�   ਸਾਡੇ   ਕੋਲ   ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਿਦਮਾਗ਼   ਹੈ,   ਪਰ   ਸਾਡੀਆਂ   ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ   ਅਤੇ   ਸਕੂਲ   ਬੁਿਨਆਦੀ  
and◌�ਚੇ   ਅਤੇ   ਨਵੀਨਤਾ   ਦੀ   ਘਾਟ   ਹਨ.   ਜਦ�   ਿਕ   ਿਵ�ਵ   ਭਰ   ਦੇ   ਸਕੂਲ   ਈ-ਕਲਾਸਰੂਮ�   ਨਾਲ   ਅੱਗੇ   ਵੱਧ   ਰਹੇ   ਹਨ,   ਭਾਰਤੀ   ਿਸੱਿਖਆ  
ਪ�ਣਾਲੀ   ਅਜੇ   ਵੀ   ਬਹੁਿਗਣਤੀ   ਨੰੂ   ਿਸਖਾਉਣ   ਦੇ   ਰਵਾਇਤੀ   follows◌ੰਗ   ਦੀ   ਪਾਲਣਾ   ਕਰਦੀ   ਹੈ.  
 
ਯਕੀਨਨ,   ਆਰਜ਼ੀ   ਪ�ਬੰਧ   ਥੋੜ�ੇ   ਸਮ�   ਲਈ   ਸਾਡੀ   ਮਦਦ   ਕਰ   ਸਕਦੇ   ਹਨ,   ਪਰ   ਜਦ�   ਇਹ   ਇਕ   ਸੁਰੱਿਖਅਤ   ਅਤੇ   'ਿਵਕਸਤ'   ਭਿਵੱਖ   ਦੀ   ਗੱਲ  
ਆ�ਦੀ   ਹੈ,   ਤ�   ਭਾਰਤ   ਨੰੂ   ਤਬਦੀਲੀ   ਦੀ   ਸਖਤ   ਜ਼ਰੂਰਤ   ਹੁੰ ਦੀ   ਹੈ.  
 
ਿਵ�ਵ   ਬ�ਕ   ਦੇ   ਇਕ   �ਚ   ਅਿਧਕਾਰੀ   ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ,   ਭਾਰਤੀ   ਕੰਪਨੀਆਂ   ਦੇ   ਇਕ   ਵੱਡੇ   ਿਹੱਸੇ   ਿਵਚ   ਨਵੀਨਤਾ   ਿਵਚ   ਿਨਵੇ�   ਕਰਨ   ਲਈ   ਨੀਤੀ  
ਜ�   ਮਨੱੁਖੀ   ਸਰੋਤ   ਸਮਰੱਥਾ   ਨਹ�   ਹੈ,   ਹਾਲ�ਿਕ,   ਦੇ�   ਇਸ   ਦੇ   ਸਾਥੀਆਂ   ਨਾਲ   ਤੁਲਨਾ   ਕਰਿਦਆਂ   ਖੋਜ   ਅਤੇ   ਿਵਕਾਸ   (ਆਰ.   ਐਡਂ   ਡੀ)   ਦੇ  
ਖਰਿਚਆਂ   ਦੇ   ਅਨੁਕੂਲ   ਹੈ.  
 
“ਜੇ   ਤੁਸ�   ਦੇਖਦੇ   ਹੋ   ਿਕ   ਭਾਰਤ   ਪ�ਤੀ   ਿਵਅਕਤੀ   ਆਮਦਨ   ਦੇ   ਪੱਧਰ   ਤੇ   ਦੂਜੇ   ਦੇ��   ਦੇ   ਮੁਕਾਬਲੇ   ਜੀਡੀਪੀ   ਦੇ   ਿਹੱਸੇ   ਵਜ�   ਆਰ   ਐਡਂ   ਡੀ   ਿਵੱਚ  
ਿਕੰਨਾ   ਿਨਵੇ�   ਕਰਦਾ   ਹੈ,   ਤ�   ਇਹ   ਅਸਲ   ਿਵੱਚ   ਮਾੜਾ   ਨਹ�   ਕਰਦਾ,”   ਬਰਾਬਰੀ,   ਿਵਕਾਸ,   ਿਵੱਤ   ਅਤੇ   ਮੁੱ ਖ   ਅਰਥ   �ਾਸਤਰੀ   ਿਵਲੀਅਮ  
ਮਾਲੋਨੀ   ਨ�    ਿਕਹਾ।   ਿਵ�ਵ   ਬ�ਕ   ਿਵਚ   ਸੰਸਥਾਵ�.  
 
ਭਾਰਤੀ   ਆਈ   ਟੀ   ਉਦਯੋਗਪਤੀ   ਅਤੇ   ਇੰਫੋਿਸਸ   ਦੇ   ਸਿਹ-ਸੰਸਥਾਪਕ,   ਨਾਰਾਇਣ   ਮੂਰਤੀ   ਨ�    ਹਾਲ   ਹੀ   ਿਵੱਚ   ਿਜ਼ਕਰ   ਕੀਤਾ   ਹੈ   ਿਕ   ਭਾਰਤ   ਨ�   
ਿਪਛਲੇ   60   ਸਾਲ�   ਿਵੱਚ   ਦੁਨੀਆ   ਨੰੂ   ਿਦੱਤਾ   ਕੋਈ   ‘ਧਰਤੀ   ਿਹੱਲਣ   ਵਾਲਾ’   ਿਵਚਾਰ   ਨਹ�   ਹੈ।   ਇਹ   ਇੱਕ   ਗੰਭੀਰ   ਿਨਰੀਖਣ   ਹੈ   ਖਾਸ   ਕਰਕੇ   ਆਈ  
ਟੀ   ਉਦਯੋਗ   ਦੇ   ਇੱਕ   ਡੋਨ� ਨ   ਅਤੇ   ਇੱਕ   �ਘੇ   �ਦਮੀ   ਦੁਆਰਾ.   ਪਰ   ਨਾਰਾਇਣ   ਗਲਤ   ਨਹ�   ਹੈ.   ਅੰਕੜੇ   ਉਸਦੀਆਂ   ਖੋਜ�   ਨੰੂ   ਜ਼ੋਰਦਾਰ   .◌ੰਗ  
ਨਾਲ   ਦਰਸਾ�ਦੇ   ਹਨ.   ਭਾਰਤ   ਸਾਰੇ   ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ   ਸੂਚਕ�ਕ   ਿਵੱਚ   ਘੱਟ   ਿਕਰਾਏ   'ਤੇ   ਹੈ.  
 
ਡਰਾਈਿਵੰਗ   ਕਾ   innov   ਲਈ   ਭਾਰਤ   ਦੁਨੀਆ   ਦਾ   ਸਭ   ਤ�   ਦੁ�ਮਣੀ   ਵਾਤਾਵਰਣ   ਹੈ।  
 
ਏ�ੀਆ   ਦੀ   ਤੀਜੀ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਡੀ   ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ   ਇਸ   ਦੇ   ਅਧਾਰ   'ਤੇ   56   ਦੇ��   ਦੀ   ਤਾਜ਼ਾ   ਦਰਜਾਬੰਦੀ   ਿਵਚ   54   ਵ�   ਨੰਬਰ'   ਤੇ   ਹੈ।   ਸੂਚਨਾ  
ਤਕਨਾਲੋਜੀ   ਅਤੇ   ਇਨ� ਵੇ�ਨ   ਫਾ�ਡੇ�ਨ   (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਐ�ਫ.),   ਇੱਕ   ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ   ਨੀਤੀ   ਿਥੰਕ   ਟ�ਕ   ਦੀ   ਿਰਪੋਰਟ   (ਪੀਡੀਐਫ)   ਿਵੱਚ   ਉਹ  
ਦੇ�   �ਾਮਲ   ਹਨ   ਜੋ   ਿਵ�ਵ   ਦੀ   ਅਰਥ   ਿਵਵਸਥਾ   ਦਾ   90%   ਦੇ   ਕਰੀਬ   ਬਣਦੇ   ਹਨ।   ਇਹ   ਪਿਹਲਾ   ਮੌਕਾ   ਹੈ   ਜਦ�   ਆਈਟੀਆਈਐਫ   ਨ�   
ਅਿਜਹੀ   ਿਰਪੋਰਟ   ਿਤਆਰ   ਕੀਤੀ   ਹੈ.  
 
 
“ਥਾਈਲ�ਡ,   ਚੀਨ,   ਭਾਰਤ,   ਅਰਜਨਟੀਨਾ   ਅਤੇ   ਰੂਸ   ਫੀਲਡ   ਨੀਤੀਆਂ   ਿਜਹੜੀਆਂ   ਗਲੋਬਲ   ਨਵੀਨਤਾ   ਪ�ਣਾਲੀ   ਤ�   ਸਭ   ਤ�   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਦੂਰ  
ਕਰਦੀਆਂ   ਹਨ।   ਿਰਪੋਰਟ   ਿਵੱਚ   ਿਕਹਾ   ਿਗਆ   ਹੈ   ਿਕ   ਇਹ   ਦੇ�   ਬੌਿਧਕ   ਜਾਇਦਾਦ   ਦੀ   ਸੁਰੱਿਖਆ   ਲਈ   ਕਮਜ਼ੋਰ   ਵਾਤਾਵਰਣ   ਮੁਹੱਈਆ  
ਕਰਵਾ�ਦੇ   ਹੋਏ   ਵਪਾਰ   ਦੀਆਂ   ਰੁਕਾਵਟ�   ਅਤੇ   ਹੋਰ   ਿਵਗਾੜ�   ਦੀ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਧ   ਵਰਤ�   ਕਰਦੇ   ਹਨ।  
 
ਇਸਨ�    14   ਕਾਰਕ�   ਦੀ   ਜ�ਚ   ਕੀਤੀ   ਜੋ   ਘਰੇਲੂ   ਨਵੀਨਤਾ   ਦੇ   ਪੱਖ   ਿਵੱਚ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਇਸਦਾ   ਿਵ�ਵਿਵਆਪੀ   ਪ�ਭਾਵ   ਹੈ,   ਿਜਵ�   ਸਹਾਇਕ   ਟੈਕਸ  
ਪ�ਣਾਲੀਆਂ   ਅਤੇ   ਖੋਜ   ਅਤੇ   ਿਵਕਾਸ   ਿਵੱਚ   ਿਨਵੇ�   (ਆਰ   ਐਡਂ   ਡੀ)   ਅਤੇ   ਮਨੱੁਖੀ   ਪੂੰ ਜੀ.   ਇਸ   ਨ�    13   ਹੋਰ   ਕਾਰਕ�   ਦਾ   ਮੁਲ�ਕਣ   ਵੀ   ਕੀਤਾ   -  
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ਿਜਵ�   ਿਕ   ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ   ਸਥਾਨਕਕਰਨ   ਅਤੇ   ਕਮਜ਼ੋਰ   ਬੌਿਧਕ   ਜਾਇਦਾਦ   ਦੀ   ਸੁਰੱਿਖਆ   —   ਿਜਸਦਾ   ਿਵ�ਵਿਵਆਪੀ   ਕਾਿਵ   'ਤੇ   ਮਾੜਾ   ਪ�ਭਾਵ  
ਪ�ਦਾ   ਹੈ.  
 
1.   ਟੈਕਸ  
ਭਾਰਤ   ਇਸ   ਦੇ   ਉਦਾਰ   ਆਰ   D   ਐਡਂ   ਡੀ   ਨਾਲ   ਸਬੰਧਤ   ਟੈਕਸ   ਪ�ੇਰਕ�   ਦੇ   ਅਧਾਰ   'ਤੇ   ਦਰਜਾ   ਪ�ਾਪਤ   ਦੇ��   ਦੀ   ਸੂਚੀ   ਿਵਚ   ਸਭ   ਤ�   �ਪਰ  
ਹੈ।   ਹਾਲ�ਿਕ,   ਇਸ   ਿਵੱਚ   ਨਵੀਨਤਾ   ਦੀ   ਘਾਟ   ਹੈ   ਿਕ�ਿਕ   ਇਹ   ਹੋਰ   ਖੇਤਰ�   ਿਵੱਚ   ਪਛੜਦਾ   ਹੈ   ਿਜਵ�   ਿਕ   ਸਿਹਯੋਗੀ   ਆਰ   ਐਡਂ   ਡੀ   ਟੈਕਸ  
ਕ�ੈਿਡਟ   (ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ,   ਰਾ�ਟਰੀ   ਲੈਬ�,   ਅਤੇ   ਖੋਜ   ਸੰਗਠਨ�   ਿਵੱਚ   ਖੋਜ   ਦਾ   ਸਮਰਥਨ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਕੀਤੇ   ਗਏ   ਖਰਿਚਆਂ   ਤੇ   ਪੇ�ਕ�  
ਕੀਤੇ),   ਅਤੇ   ਖੋਜ   ਨੰੂ   ਖੋਜ   ਦੀ   ਬਜਾਏ,   ਨਵੀਨਤਾ   ਦਾ   ਵਪਾਰੀਕਰਨ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਉਤ�ਾਹ.  
 
2.   ਮਨੱੁਖੀ   ਪੂੰ ਜੀ,  
ਭਾਰਤ   ਨਵੀਨਤਾ   ਿਵਚ   ਪਛੜਨ   ਦਾ   ਇਕ   ਮੁੱ ਖ   ਕਾਰਨ   ਇਹ   ਹੈ   ਿਕ   ਦੇ�   ਪ�ਾਇਮਰੀ   ਅਤੇ   ਸੈਕੰਡਰੀ   ਿਸੱਿਖਆ   'ਤੇ   ਦੂਜੇ   ਦੇ��   ਦੇ   ਮੁਕਾਬਲੇ   ਘੱਟ  
ਖਰਚ   ਕਰਦਾ   ਹੈ.   ਭਾਰਤ   ਸਰਕਾਰ   ਪ�ਾਇਮਰੀ   ਅਤੇ   ਸੈਕੰਡਰੀ   ਿਸੱਿਖਆ   'ਤੇ   ਪ�ਤੀ   ਿਵਿਦਆਰਥੀ   ਿਸਰਫ   1,248   (84,978   ਰੁਪਏ)   ਖਰਚ  
ਕਰਦੀ   ਹੈ,   ਇਹ   ਵੀਅਤਨਾਮ,   ਇੰਡੋਨ� �ੀਆ   ਜ�   ਪੇਰੂ   ਨਾਲ�   ਵੀ   ਘੱਟ   ਹੈ।  
 
ਹਾਲ�ਿਕ,   �ਚ   ਪੱਧਰੀ   ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ   ਵਾਲੇ   ਦੇ��   ਦੀ   ਗੱਲ   ਕੀਤੀ   ਜਾਵੇ   ਤ�   ਭਾਰਤ   ਿਕਧਰੇ   ਮੱਧ   ਿਵੱਚ   ਹੈ.   ਿਰਪੋਰਟ   ਿਵਚ   ਿਕਹਾ   ਿਗਆ   ਹੈ  
ਿਕ   25   ਵ�   ਨੰਬਰ   'ਤੇ,   ਭਾਰਤ   ਅਰਜਨਟੀਨਾ,   ਬ�ਾਜ਼ੀਲ,   ਪੋਲ�ਡ   ਅਤੇ   ਕੀਨੀਆ   ਵਰਗੇ   ਦੇ��   ਨਾਲ�   ਅੱਗੇ   ਹੈ,   ਿਵ�ਵ   ਦੀਆਂ   800   ਚੋਟੀ   ਦੀਆਂ  
800   ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ   ਿਵਚ�   17   ਿਵਚ   ਸੰਸਥਾਵ�   ਦਾ   ਨਾਮ   ਲਏ   ਿਬਨ�   ਹੈ।  
 
ਿਫਰ   ਵੀ,   ਦੇ�   ਿਵੱਚ   ਖੋਜਕਰਤਾਵ�   ਦੀ   ਿਗਣਤੀ   ਪ�ਤੀ   100,000   ਿਵਅਕਤੀਆਂ   ਿਵੱਚ   ਇੱਕ   15   ਵ�   ਰਕਬੇ   ਿਵੱਚ   ਖੜ�ੀ   ਹੈ,   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਭਾਰਤ  
ਨੰੂ   ਇਸ   ��ੇਣੀ   ਿਵੱਚ   ਪਿਹਲੇ   ਪੰਜ   ਿਵੱਚ   �ਾਮਲ   ਕੀਤਾ   ਿਗਆ   ਹੈ।   ਰ�ਿਕੰਗ   ਿਵਚ   ਭਾਰਤ   ਵੀ   ਹੇਠਲੇ   ਛੇ   ਦੇ��   ਿਵਚ�   ਇਕ   ਹੈ   ਜਦ�   ਕੁਲ   ਹਵਾਿਲਆਂ  
ਦੀ   ਗੱਲ   ਆ�ਦੀ   ਹੈ   —   ਇਕ   ਅਕਾਦਿਮਕ   ਦਸਤਾਵੇਜ਼   ਿਜਸ   ਦਾ   ਹਵਾਲਾ   ਅਗਲੇ   ਿਵਿਦਅਕ   ਖੋਜ   ਦੁਆਰਾ   ਿਦੱਤਾ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   —   ਪ�ਤੀ   1000  
ਨਾਗਿਰਕ�   ਦੁਆਰਾ.  
 
 
ਇਹ   ਿਕ�   ਹੈ   ਿਕ   ਭਾਰਤ,   ਆਪਣੇ   ਿਵ�ਾਲ   ਜਨਸੰਿਖਆ   ਦੇ   ਲਾਭ   ਦੇ   ਬਾਵਜੂਦ,   �ੀ�ੇ   ਦੀ   ਛੱਤ   ਨੰੂ   ਤੋੜਨ   ਦੇ   ਯੋਗ   ਨਹ�   ਹੈ?   ਅਤੇ   ਹੋਰ   ਿਵ�ੇ�  
ਤੌਰ   'ਤੇ,   ਿਕਹੜਾ   ਸਮਾਿਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ   ਰੁਕਾਵਟ�   ਸਾਡੇ   ਦੇ�   ਿਵੱਚ   ਨਵੀਨਤਾ   ਨੰੂ   ਰੋਕਦੀਆਂ   ਹਨ?  
 
ਹੇਠ�   ਇੱਥੇ   ਪੰਜ   ਮੁੱ ਖ   ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ   ਤੁਲਨਾਵ�   ਹਨ   ਜੋ   ਸਾਨੰੂ   ਅਸਲ   ਜਵਾਬ   ਦੇ   ਸਕਦੀਆਂ   ਹਨ:  
 
ਏ.    ਤਨਖਾਹ   ਬਦਲਣ   ਵਾਲੇ   ਕਾਰੋਬਾਰ   ਅਤੇ   �ਦਮਤਾ  
 
ਸਾਡੀ   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਤ�   ਬਾਅਦ   ਦੀ   ਆਰਿਥਕ   ਨੀਤੀ   ਿਵੱਚ   ਸਮਾਜਵਾਦੀ   ਪੱਖਪਾਤ   ਨ�    ਿਨ�ਜੀ   �ਦਮ�   ਪ�ਤੀ   ਸੰਦੇਹ   ਦੀ   ਭਾਵਨਾ   ਨੰੂ   ਯਕੀਨੀ  
ਬਣਾਇਆ.   ਇਸ   ਿਵੱਚ   ਵੱਡੀ   ਮਾੜੀ   ਖੇਤੀ   ਵਾਲੀ   ਆਬਾਦੀ,   ਘੱਟ   ਰਸਮੀ   ਿਵਿਦਆ   ਦੇ   ਪੱਧਰ   ਅਤੇ   ਸਰਕਾਰੀ   ਨੌਕਰੀਆਂ   ਦੀ   ਸੀਮਤ   ਿਗਣਤੀ   ਦੀ  
ਚੁਣੌਤੀ   �ਾਮਲ   ਕਰੋ.   ਅਤੇ   ਇਸ   ਲਈ   ਇਹ   ਿਵਕਸਤ   ਹੋਇਆ   ਿਕ   ਵਸਤੂ   ਵਪਾਰ,   ਮੁਰੰਮਤ   ਦੀਆਂ   ਦੁਕਾਨ�   ਅਤੇ   ਪ�ਚੂਨ   ਵੇਚਣ   ਵਾਲੇ  
ਿਵਅਕਤੀਆਂ   ਲਈ   'ਕਾਰੋਬਾਰ'   ਦੀ   ਭੁੱ ਖ   ਹੈ   -   ਘੱਟ   ਿਨਵੇ�,   ਤੇਜ਼ੀ   ਨਾਲ   ਨਕਦ   ਪ�ਵਾਹ,   ਕੋਈ   ਨਵੀਨਤਾ   ਦਾ   ਜੋਖਮ   ਨਹ�   ਅਤੇ   ਸਰਕਾਰ   ਦੀ  
ਿਨਰਭਰਤਾ.   ਇਹ   ਅਸਲ   ਅਰਥ�   ਿਵਚ   ਿਸਰਫ   'ਤਨਖਾਹ-ਬਦਲ   ਦੇ   ਕਾਰੋਬਾਰ'   ਸਨ   ਿਜਨ� �   ਦਾ   ਉਦੇ�   ਪ�ਮੋਟਰ�   ਦੀ   ਜੀਵਨ   �ੈਲੀ   ਨੰੂ   ਕਾਇਮ  
ਰੱਖਣ   ਲਈ   ਨਕਦ   ਪ�ਵਾਹ   ਪੈਦਾ   ਕਰਨਾ   ਸੀ.   ਕਾਰੋਬਾਰ   ਤ�   ਿਮਲੇ   ਮੁਨਾਫੇ   ਦੇ   ਪਿਹਲੇ   ਲੱਖ   ਜੋੜੇ   ਇੱਕ   ਘਰ   ਜ�   ਕਾਰ   ਖਰੀਦਣ   ਿਵੱਚ   ਚਲੇ   ਗਏ.  
ਇਸ   ਤ�   ਬਾਅਦ   ਲੱਖ�   ਲੋਕ   ਦੂਸਰੇ   ਘਰ   ਅਤੇ   ਕਾਰ   ਿਵਚ   ਚਲੇ   ਗਏ,   ਅਤੇ   ਹੋਰ   ਵੀ.  
 
ਹਾਲ�ਿਕ,   ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ   �ਦਮੀਆਂ   ਨੰੂ   ਕਾਰੋਬਾਰ   ਿਵੱਚ   ਕਮਾਈ   ਦੇ   ਮੁੜ   ਿਨਵੇ�   ਦੀ   ਜ਼ਰੂਰਤ   ਹੈ.   ਭਾਰਤ   ਦੀਆਂ   ਬੁਿਨਆਦੀ   ਸਰਕਾਰੀ  
ਨੀਤੀਆਂ   ਅਤੇ   ਅਫਸਰ�ਾਹੀ   ਚੁਣੌਤੀਆਂ   ਨ�    ਇਹ   ਸੁਿਨ�ਿਚਤ   ਕੀਤਾ   ਹੈ   ਿਕ   ਿਕਸੇ   ਨੰੂ   ਵੀ   ਿਨਰਮਾਣ   ਿਵਚ   ਰੁਕਾਵਟ   ਪਾਉਣ   ਵਾਲੇ   ਿਵਚਾਰ�   ਅਤੇ  
�ਦਮ   ਦੀ   ਭਾਵਨਾ   ਦੀ   ਬਜਾਏ   ਇਕ   ਜੇਤੂ   'ਚਾਅ   ਪਨੀ'   (ਿਰ�ਵਤ)   ਦੀ   ਜ਼ਰੂਰਤ   ਹੁੰ ਦੀ   ਹੈ.   ਬਹੁਤੇ   ਲੋਕ�   ਨ�    ਹਾਰ   ਮੰਨ   ਲਈ।   ਉਹ   ਕਾਰੋਬਾਰ   ਦੀ  
ਆੜ   ਹੇਠ   ਤਨਖਾਹ   ਵਰਗੀ   ਨਕਦ   ਪ�ਵਾਹ   ਕਰਕੇ   ਖੁ�   ਸਨ.   ਅਸਲ   �ਦਮ   ਗਾਇਬ   ਹੋ   ਿਗਆ.   ਅੱਜ,   ਅਸ�   ਵਪਾਰਕ   ਵੈਲਯੂ   ਚੇਨ,   ਬੀਪੀਓ  
ਅਤੇ   ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ   ਸੇਵਾਵ�   ਨੰੂ   �ਾਮਲ   ਕਰਨ   ਦੇ   ਹੇਠਲੇ   ਿਸਰੇ   'ਤੇ   ਹੁੰ ਦੇ   ਹ�.  
 
ਬੀ.    ਸੌਦੇ   ਦਾ   ਿ�ਕਾਰ   ਬਨਾਮ   ਪ�ੀਮੀਅਮ   ਭੁਗਤਾਨ   ਕਰਨ   ਵਾਲੇ  
 
ਭਾਰਤੀ   ਖਪਤਕਾਰ�   ਦੇ   'ਘੱਟ   ਤ�   ਘੱਟ'   ਰਵੱਈਏ   ਦੀ   ਉਤਪਤੀ   'ਅਸਲ   ਮੁੱ ਲ'   ਦਾ   ਮੁਲ�ਕਣ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਸਾਡੀ   ਬਹੁਤ-ਿਜਆਦਾ   ਸਮਰੱਥਾ   ਨਾਲ�,  
ਪ�ਤੀ   ਿਵਅਕਤੀ   ਆਮਦਨ   ਿਵੱਚ   ਘੱਟ   ਹੈ.   ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ   ਦਾ   ਿ�ਕਾਰ   ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ   ਦੇ   ਵਰਦਾਨ   ਦੀ   ਉਦਾਹਰਣ   ਦੇਣ   ਜ�   ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ   ਦੀਆਂ  
ਧਾਰਨਾਵ�   ਨੰੂ   ਦਰਸਾਉਣ   ਦਾ   ਵਧੀਆ   be◌ੰਗ   ਹੋ   ਸਕਦਾ   ਹੈ   ਪਰ   ਡੂੰ ਘਾਈ   ਨਾਲ   ਇਹ   ਨਵੀਨਤਾ   ਲਈ   ਇਕ   ਅਿੜੱਕਾ   ਹੈ.   ਨਵੀਨਤਾ   ਲੰਬੇ   ਸਮ�  
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ਦੇ   ਿਨਵੇ��   ਦੀ   ਮੰਗ   ਕਰਦੀ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਿਟਕਾable   ਰਿਹਣ   ਲਈ   ਇਹ   ਬਾਜ਼ਾਰ   ਦੀ   ਇੱਕ   ਪ�ੀਮੀਅਮ   ਨੰੂ   ਉਤ�ਾਹ   ਕਰਨ   ਅਤੇ   ਭੁਗਤਾਨ   ਕਰਨ  
ਦੀ   ਯੋਗਤਾ   'ਤੇ   ਿਨਰਭਰ   ਕਰਦੀ   ਹੈ.   ਜੇ   ਮਾਰਕੀਟ   ਉਸ   ਅਪਗ�ੇਡ   ਕੀਤੇ   ਇੰਟੇਲ   ਿਚੱਪ   ਜ�   ਆਈਫੋਨ   ਲਈ   ਭੁਗਤਾਨ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਿਤਆਰ   ਨਹ�  
ਹੈ,   ਤ�   ਮੂਰ   ਦਾ   ਕਾਨੰੂਨ   ਕਦੇ   ਵੀ   ਸੱਚ   ਨਹ�   ਹੋ   ਸਕਦਾ.  
 
ਭਾਰਤ   ਦੇ   ਬਾਜ਼ਾਰ�   ਿਵਚ   'ਘੱਟ   ਤ�   ਘੱਟ'   ਦਾ   ਪੱਖਪਾਤ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਇਸ   ਲਈ   ਨਵ�   ਤਕਨੀਕ�   ਿਵਚ   ਛੋਟੇ   ਕਾਰੋਬਾਰ�   ਲਈ   ਿਨਵੇ�   ਕਰਨ  
ਦੀ   ਪ�ੇਰਣਾ   ਵੀ   ਪਾਬੰਦੀ   ਬਣ   ਜ�ਦੀ   ਹੈ.   ਇੱਥ�   ਤਕ   ਿਕ   ਉਦਮ�ੀਲ   ਿਪਰਾਿਮਡ,   ਭਾਵ   ਵੱਡੇ   ਕਾਰਪੋਰੇ�ਨ�   ਦੇ   ਿਸਖਰ   'ਤੇ   ਵੀ,   ਨਵੀਨਤਾ   ਦੇ  
ਕਮਜ਼ੋਰ   ਸਿਭਆਚਾਰ   ਨ�    ਇਹ   ਸੁਿਨ�ਿਚਤ   ਕੀਤਾ   ਿਕ   ਐਮਐਸਐਮਈ   ਲਈ   ਕੋਈ   ਰੋਲ   ਮਾਡਲ   ਨਹ�   ਸਨ.   ਇਨ� �   ਵੱਡੀਆਂ   ਕੰਪਨੀਆਂ   ਨੰੂ   ਇਕੋ  
ਿਜਹੇ   ਬਾਜ਼ਾਰ   ਦਾ   ਸਾਹਮਣਾ   ਕਰਨਾ   ਿਪਆ   -   ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ   ਦੇ   ਿ�ਕਾਰੀ   -   ਅਤੇ   ਨਤੀਜੇ   ਵਜ�   ਛੋਟੇ   ਸਪਲਾਇਰ�   ਨੰੂ   ਸਿਹਯੋਗੀ   ਉਤਪਾਦ�   ਦੇ  
ਿਵਕਾਸ   ਦੀ   ਬਜਾਏ   ਹੇਠਲੇ   ਹਾ�ੀਏ   ਨਾਲ   ਿਨਚੋੜ   ਿਦੱਤਾ.   ਉਨ� �   ਨ�    ਨਵੀਨਤਾ   ਦੇ   ਮੁਕਾਬਲੇ   ਘੱਟ   ਲਾਗਤ   ਨੰੂ   ਉਤ�ਾਹਤ   ਕੀਤਾ,   ਸੁਧਾਰੀ  
ਕੁ�ਲਤਾ   ਦੀ   ਖੁ�ਹਾਲੀ   ਦੀ   ਵਰਤ�   ਕੀਤੀ.   ਇਹ   ਅੱਜ   ਵੀ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਿਨਰਮਾਣ   ਖੇਤਰ�,   ਖਾਸ   ਕਰਕੇ   ਭਾਰਤੀ   ਵਾਹਨ   ਸਪਲਾਈ   ਚੇਨ   ਿਵਚ  
ਸੱਚ   ਹੈ.  
 
ਸੀ.    ਸੁਰੱਿਖਅਤ   ਿਖਡਾਰੀ   ਬਨਾਮ   ਜੋਖਮ   ਲੈਣ  
ਵਾਲੇ   ਸਮਾਿਜਕ   ਸੁਰੱਿਖਆ   ਦੀ   ਅਣਹ�ਦ,   ਮਾੜੀ   ਬੀਮੇ   ਦੇ   ਦਾਖਲੇ,   ਅਤੇ   ਮੌਸਮੀ   ਖੇਤੀਬਾੜੀ   ਅਿਭਆਸ�   ਜੋ   ਿਕ   ਮਾਨਸੂਨ   'ਤੇ   ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ  
ਿਨਰਭਰ   ਕਰਦੇ   ਹਨ,   ਨ�    ਇਹ   ਯਕੀਨੀ   ਬਣਾਇਆ   ਹੈ   ਿਕ   ਪਿਰਵਾਰ   ਲਈ   ਲੜਾਈ   ਅਜੇ   ਵੀ   ਮੁ   basicਲੀਆਂ   ਜ਼ਰੂਰਤ�   ਬਾਰੇ   ਹੈ   ਨਾ   ਿਕ  
ਿਸਰਜਣਾ   ਦੀ.   ਨਵੀਨਤਾ   ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ   ਦੀ   ਮੰਗ   ਕਰਦੀ   ਹੈ.   ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ   ਦੇ   ਮਾਰਗ   'ਤੇ   ਚੱਲਣਾ   ਜੋਖਮ   ਭਰਪੂਰ   ਹੈ.   ਮੁicsਲੀਆਂ   ਗੱਲ�  
ਲਈ   ਇਹ   ਲੜਾਈ   ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ   ਕਰਨ   ਵਾਲੇ   ਮਾਰਗ�   ਅਤੇ   ਇੱਕ   ਸਮੂਹਕ   ਸਿਭਆਚਾਰ   ਦੀ   ਤਰਜੀਹ   ਵੱਲ   ਖੜਦੀ   ਹੈ   ਜੋ   ਜਾਣੇ   ਜਾਣ   ਤ�  
ਭਟਕਣਾ   ਨੰੂ   ਿਨਰਾ�ਾਜਨਕ   ਬਣਾ�ਦੀ   ਹੈ.   ਅਤੇ   ਉਹਨ�   ਲਈ   ਿਜਨ� �   ਨ�    �ਲੀ   ਨੰੂ   ਤੋੜਨ   ਦੀ   ਕੋਿ��   ਕੀਤੀ   (ਅਤੇ   ਅਸਫਲ)   ਨੰੂ   "ਚੰਗੀ   ਤਰ��  
ਕੋਿ��   ਕੀਤੀ"   ਦੀ   ਿਪੱਠ   'ਤੇ   ਇੱਕ   ਪੈ�ਟ   ਨਹ�   ਿਮਲੀ.   ਉਹਨ�   ਦੀ   ਬਜਾਏ   "ਮ�   ਤੁਹਾਨੰੂ   ਇਹ   ਿਕਹਾ!"   ਦੇ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਸੰਸਕਰਣ   ਿਮਲ   ਗਏ.  
ਇਸ   ਤਰ��   ਅਸ�   ਇਕ   'ਸੁਰੱਿਖਅਤ   ਖੇਡਣ'   ਵਾਲਾ   ਸਮਾਜ   ਬਣਾਇਆ   ਹੈ-   ਰੁਟੀਨ   ਿਸੱਿਖਆ   ਦੇ   ਰਸਤੇ,   ਰੁਟੀਨ   ਦੀਆਂ   ਨੌਕਰੀਆਂ   ਅਤੇ   ਰੁਟੀਨ  
ਕਾਰੋਬਾਰ.   ਜੋਖਮ   ਲੈਣਾ   ਇਕ   ਵਰਿਜਤ   ਿਰਹਾ!   ਇਹ   ਅਜੇ   ਵੀ   ਦੋਵ�   ਕਾਰੋਬਾਰ�   ਅਤੇ   ਿਵਅਕਤੀਆਂ   ਲਈ   ਹੈ.   ਇਹ   ਸਕੂਲ�   ਤ�   �ੁਰੂ   ਹੁੰ ਦੀ   ਹੈ  
ਅਤੇ   ਇਸ   ਤ�   ਬਾਅਦ   ਜਾਰੀ   ਰਿਹੰਦੀ   ਹੈ.  
 
ਡੀ.    ਿਰਣਦਾਤਾ   ਬਨਾਮ   ਿਵੱਤੀ   ਸਮਰਥਕ�  
 
ਦੇ   ਰਸਮੀ   ਿਵੱਤ   ਖੇਤਰ   ਿਵੱਚ   ਐਸਐਮਈ   ਉਧਾਰ   ਦੇਣ   ਵਾਲੇ   ਮਾਡਲ�   ਿਵੰਟੇਜ,   ਲਾਭ   ਅਤੇ,   ਸਭ   ਤ�   ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ,   ਜਮ�ਦਰੂ   ਸੁਰੱਿਖਆ   ਨੰੂ  
�ਚ   ਵਜ਼ਨ   ਿਦੰਦੇ   ਹਨ.   ਮਜ਼ਬੂਤ     ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ   ਅਤੇ   ਨਵੀਨਤਾ   ਦੀ   ਕਾਬਲੀਅਤ   ਨੰੂ   ਘੱਟ   ਮਹੱਤਵ   ਿਦੱਤਾ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ.   ਇਸ   ਮਾਨਿਸਕਤਾ   ਦੇ  
ਨਾਲ,   ਬ�ਕ�   ਲਈ   ਸਦਭਾਵਨਾ   ਅਤੇ   ਬੁੱ ਧੀਜੀਵੀ   ਜਾਇਦਾਦ   (ਆਈ   ਪੀ)   ਵਰਗੇ   ਸੰਤੁਲਨ   �ੀਟ   ਅਟੁੱ ਟ   ਚੀਜ਼�   ਦੀ   ਪ��ੰਸਾ   ਕਰਨਾ   ਜ�   ਮੁਲ�ਕਣ  
ਕਰਨਾ   ਮੁ�ਕਲ   ਹੈ.   ਫਾਇਨ�ਸਰ�   ਨ�    ਿਵਿਭੰਨਤਾ   ਨੰੂ   ਮੰਨਿਦਆਂ   'ਰੁਟੀਨ'   ਤੇ   ਚੱਲਣ   ਲਈ   ਉਤ�ਾਹਤ   ਕੀਤਾ   ਹੈ.   ਿਕਸੇ   ਵੀ   ਛੋਟੇ   ਕਾਰੋਬਾਰ   ਲਈ  
ਿਬਨ�   ਿਕਸੇ   ਜਮ�ਾ   ਦੇ   ਗ�ੀਨਫੀਲਡ   ਪ�ਾਜੈਕਟ   ਲਈ   financial◌ੁਕਵ�   ਿਵੱਤੀ   ਸਹਾਇਤਾ   ਪ�ਾਪਤ   ਕਰਨਾ   ਮੁ�ਕਲ   ਹੈ.   ਪੈਰਲਲ   ਿਵੱਤ   ਪ�ਣਾਲੀ  
ਿਸਰਫ   ਉਧਾਰ   ਦੇਣ   ਵਾਿਲਆਂ   ਤੱਕ   ਸੀਿਮਤ   ਸੀ,   ਿਜਥੇ   ਤੁਸ�   ਜਲਦੀ   ਅਦਾ   ਕੀਤੀ   ਿਵਆਜ   ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ   ਨਾਲ�   ਵੱਡਾ   ਹੋ   ਜ�ਦਾ   ਸੀ,   ਇਸ   ਤ�  
ਪਿਹਲ�   ਿਕ   ਤੁਸ�   “ਮੈਨੰੂ   ਪੈਸੇ   ਿਦਖਾਓ”   ਕਿਹ   ਸਕੋ.   ਦੂਤ   ਿਨਵੇ�ਕ   ਅਤੇ   ਵੀਸੀ   ਦੇ   ਆਉਣ   ਨਾਲ,   ਪੂੰ ਜੀ   ਤਕ   ਪਹੁੰ ਚ   ਿਪਛਲੇ   ਕੁਝ   ਸਾਲ�   ਿਵੱਚ  
ਿਵਕਸਤ   ਹੋਈ   ਹੈ,   ਖ਼ਾਸਕਰ   ਨਵ�   ਉਮਰ   ਤਕਨੀਕ   ਅਤੇ   ਆਈ   ਟੀ-ਸਮਰੱਥ   �ੁਰੂਆਤ   ਲਈ.   ਛੋਟੇ   ਿਨਰਮਾਣ   ਕਾਰੋਬਾਰ�   ਲਈ,   ਅੱਜ   ਵੀ  
ਸਿਥਤੀ   ਵੱਖਰੀ   ਨਹ�   ਹੈ.  
 
ਈ.    ਪਖੰਡ   ਬਨਾਮ   ਲੋਕਤੰਤਰ  
 
,   ਭਾਰਤੀ   ਦੰਡਾਵਲੀ   ਦੀ   ਧਾਰਾ   377   �ਤੇ   ਆਪਣੀ   ਤਾਜ਼ਾ   ਿਟੱਪਣੀ   ਿਵੱਚ,   ਸੰਸਦ   ਮ�ਬਰ   ��ੀ   ਥਰੂਰ   ਨ�    ਆਪਣੇ   ਿਪਤਾ   ਦੇ   ਹਵਾਲੇ   ਨਾਲ   ਿਕਹਾ  
ਿਕ   ਭਾਰਤ   ਦੋਵ�   ਿਵੱਚ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਡਾ   ਲੋਕਤੰਤਰ   ਅਤੇ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਡਾ   ਪਖੰਡ   ਹੈ।   ਇਹ   ਕਾਸਿਟਕ   ਹੈ   ਪਰ   ਮਾੜੀ   ਨਵੀਨਤਾ   ਦੇ   ਸਾਡੇ   ਕੇਸ   ਲਈ  
ਕੌੜੀ   ਸੱਚਾਈ   ਅਤੇ   reference◌ੁਕਵ�   ਹਵਾਲਾ   ਹੈ.   ਇਕ   ਿਬੰਦੂ   'ਤੇ,   ਅਸ�   ਸਵਦੇ�ੀ   (ਦੇਸੀ)   ਨੰੂ   ਉਤ�ਾਹਤ   ਕਰਨ   ਦੇ   ਬਹਾਨ�    ਨਾਲ   ਿਵਦੇ�ੀ  
(ਿਵਦੇ�ੀ)   ਕੰਪਨੀਆਂ   ਦੇ   ਬਾਹਰ   ਜਾਣ   ਨੰੂ   ਯਕੀਨੀ   ਬਣਾਇਆ   ਪਰ   ਆਯਾਤ   ਯੰਤਰ   ਅਤੇ   ਆਯਾਤ   ਕੀਤੇ   ਗਏ   ਿ�ੰਗਾਰ   ਿ�ੰਗਾਰ   ਨੰੂ   ਜਾਰੀ  
ਰੱਖਣਾ   ਜਾਰੀ   ਰੱਿਖਆ.   ਸਾਨੰੂ   ਪੂੰ ਜੀ   ਅਤੇ   ਤਕਨਾਲੋਜੀ   ਦੀ   ਸਖਤ   ਲੋੜ   ਸੀ   ਪਰ   ਐਫ   ਡੀ   ਆਈ   ਦੀ   ਅਲੋਚਨਾ   ਕੀਤੀ   ਗਈ.  
 
ਵਾਟਰ   ਕੂਲਰ   ਿਵਚਾਰ   ਵਟ�ਦਰੇ   ਅਕਸਰ   ਿਸੰਗਾਪੁਰ   ਨੰੂ   ਸਫਾਈ   ਦੀ   ਇੱਕ   ਉਦਾਹਰਣ   ਵਜ�   ਦਰਸਾ�ਦੇ   ਹਨ   ਪਰ   ਅਸ�   ਸਹੂਲਤ�   ਅਨੁਸਾਰ  
ਕੂੜਾ,   ਸੜਕ   ਿਕਨਾਰੇ   ਜ�   ਸੜਕ   ਦੇ   ਿਵਚਕਾਰ   ਸੁੱ ਟ   ਿਦੰਦੇ   ਰਹੇ.   ਭਾਰਤੀ   ਕਾਰੋਬਾਰੀ   ਇਮਾਨਦਾਰੀ   ਦੀ   ਗੱਲ   ਕਰਦੇ   ਸਨ   ਪਰੰਤੂ   ਇਸ   ਪ�ਣਾਲੀ  
ਨੰੂ   ਗਰੀਸ   ਕਰਨਾ   ਠੀਕ   ਸੀ,   ਜਦ�   ਤੱਕ   ਉਨ� �   ਦੇ   ਘਟੀਆ   ਉਤਪਾਦ�   ਨੰੂ   ਸਰਕਾਰੀ   ਆਦੇ��   ਿਵੱਚ   ਸਵੀਕਾਰ   ਿਲਆ   ਜ�ਦਾ.   ਬਾਹਰ�   ਿਬਹਤਰ  
ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ   ਤ�   ਬਚਾਅ   ਕਰਨਾ   ਜਨਮ   ਦਾ   ਅਿਧਕਾਰ   ਜਾਪਦਾ   ਸੀ.   ਉਹ   ਿਭ��ਟਾਚਾਰ   ਦੇ   ਬੋਝ   ਦੇ   ਿਵਰੁੱ ਧ   ਸਨ   ਪਰ   ਟੈਕਸ   ਤ�   ਬਚਣ   ਲਈ  
ਿਵੱਤੀ   ਿਬਆਨ�   ਦੀ   'ਡਾਕਟਰੀ'   ਕਰਨ   ਨਾਲ   ਜ਼ਮੀਰ   'ਤੇ   ਕੋਈ   ਬੋਝ   ਨਹ�   ਲੱਗਦਾ!   ਿਫਰ   ਜਾਣਬੁੱ ਝ   ਕੇ   ਿਡਫਾਲਟਰ   ਸਨ   ਿਜਨ� �   ਨ�    'ਜਾਇਜ਼'  
ਕਾਰੋਬਾਰ�   ਦੀ   ਆੜ   ਿਵਚ   ਅਯੋਗ   ਕਾਨੰੂਨ�   ਅਤੇ   ਿਨਆਂਇਕ   ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�   ਦਾ   ਲਾਭ   ਿਲਆ.  
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ਜਦ�   ਿਕ   ਿਸਸਟਮ   ਇਸ   ਤਰ��   ਸੀ,   ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼   ਦਾ   ਵੀ   ਇਸ   ਦੋ�   ਿਵੱਚ   ਿਹੱਸਾ   ਹੈ.   ਿਸਰਫ   ਇਕੋ   ਸਮ�   ਜਦ�   ਉਨ� �   ਨ�    ਸਮੂਿਹਕ   ਤੌਰ   'ਤੇ  
ਕੰਮ   ਕੀਤਾ   ਲੱਗਦਾ   ਸੀ   ਿਕ   ਉਹ   ਇਕ   ਲੇਵੀ   ਜ�   ਦਰਾਮਦ   ਦਾ   ਿਵਰੋਧ   ਕਰਨਾ   ਸੀ,   ਅਤੇ   �ਾਇਦ   ਹੀ   ਿਕਸੇ   ਿਭ��ਟ   ਅਿਧਕਾਰੀ   ਦੀਆਂ   ਨਾਜਾਇਜ਼  
ਮੰਗ�   ਦੇ   ਿਵਰੁੱ ਧ   ਸੀ.   �ਾਇਦ   ਹੀ   ਕੋਈ   ਸਵੈ-ਿਨਯਮ   ਹੈ   ਜੋ   ਅੰਡਰ   ਉਦਯੋਿਗਕ   ਐਸੋਸੀਏ�ਨ�   ਨ�    ਕੀਤਾ   ਹੈ.   ਲੋਕਤੰਤਰ   ਦੀ   ਸੁੰ ਦਰਤਾ   ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ  
ਸਮੂਹਕਤਾ   ਿਵੱਚ   ਹੈ.   ਕਲਪਨਾ   ਕਰੋ   ਿਕ   ਜੇ   ਇੱਕ   ਉਦਯੋਿਗਕ   ਖੇਤਰ   ਦੇ   ਸਾਰੇ   ਐਮਐਸਐਮਈ   ਿਭ��ਟ   ਿਵਕਰੀ   ਟੈਕਸ   ਮੁਲ�ਕਣ   ਜ�   ਪ�ਦੂ�ਣ  
ਕੰਟਰੋਲ   ਬੋਰਡ   ਦੇ   ਅਿਧਕਾਰੀ   ਦੀ   ਬਲੈਕਮੇਿਲੰਗ   ਦੀਆਂ   ਮੰਗ�   ਦਾ   ਪਾਲਣ   ਕਰਨ   ਦਾ   ਫੈਸਲਾ   ਨਹ�   ਕਰਦੇ!   ਪਾਖੰਡ   ਦੀ   ਖੂਬਸੂਰਤੀ   ਅੱਧ-ਸੱਚ  
ਅਤੇ   ਸਹੂਲਤ�   ਿਵੱਚ   ਹੈ.   ਇਹ   ਇੱਕ   ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ   ਪ�ਬੰਧ   ਿਰਹਾ   ਹੈ   ਿਜਸ   ਨ�    ਸਿਥਤੀ   ਨੰੂ   ਉਤ�ਾਹਤ   ਕੀਤਾ   ਅਤੇ,   ਿਵਸਥਾਰ   ਨਾਲ,   ਨਵੀਨਤਾ  
ਦੀ   ਜ਼ਰੂਰਤ   ਨੰੂ   ਖਤਮ   ਕਰ   ਿਦੱਤਾ.  
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3.   ਰੱਿਖਆ   ਅਤੇ   ਹਿਥਆਰ�   'ਤੇ   ਪੈਸਾ   -   ਹਿਥਆਰ   ਖਰੀਦਣ   ਲਈ   ਅਮਰੀਕਾ,   ਯੂਰਪ,   ਰੂਸ   ਦੇ   ਜਾਲ   ਿਵਚ   ਫਿਸਆ  
  
ਫਰਵਰੀ   2018   ਿਵਚ,   ਭਾਰਤ   ਨ�    ਚੁੱ ਪ-ਚਾਪ   ਇਕ   ਮੀਲ   ਪੱਥਰ   ਨੰੂ   ਲੰਘਾਇਆ.   ਇਸ   ਦੇ   ਸਾਲਾਨਾ   ਬਜਟ   ਦੇ   ਜਾਰੀ   ਹੋਣ   ਤ�   ਪਤਾ   ਚਲਦਾ   ਹੈ  
ਿਕ   62   ਿਬਲੀਅਨ   ਡਾਲਰ   ਦੇ   ਬਚਾਅ   ਖਰਚ   ਨ�    ਆਪਣੇ   ਸਾਬਕਾ   ਬਸਤੀਵਾਦੀ   ਮਾਸਟਰ,   ਿਬ�ਟੇਨ   ਦੇ   ਿਪਛਲੇ   ਪੈਸੇ   ਨੰੂ   ਪਾਰ   ਕਰ   ਿਦੱਤਾ   ਹੈ।  
ਿਸਰਫ   ਅਮਰੀਕਾ,   ਚੀਨ,   ਸਾ   Saudiਦੀ   ਅਰਬ   ਅਤੇ   ਰੂਸ   ਹੀ   ਆਪਣੇ   ਸੈਿਨਕ�   'ਤੇ   ਵਧੇਰੇ   �ੌਕੀਨ   ਹਨ।   ਲਗਭਗ   ਇਕ   ਦਹਾਕੇ   ਤ�   ਭਾਰਤ  
ਹਿਥਆਰ�   ਦਾ   ਿਵ�ਵ   ਦਾ   ਵੀ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਡਾ   ਆਯਾਤ   ਕਰਦਾ   ਿਰਹਾ   ਹੈ।   ਸਰਗਰਮ   ਮਨੱੁਖੀ   �ਕਤੀ   ਅਤੇ   ਸਮੁੰ ਦਰੀ   ਜਹਾਜ਼�   ਅਤੇ   ਜਹਾਜ਼�   ਦੀ  
ਿਗਣਤੀ   ਦੇ   ਿਲਹਾਜ਼   ਨਾਲ,   ਇਸ   ਦੀਆਂ   ਹਿਥਆਰਬੰਦ   ਫੌਜ�   ਪਿਹਲ�   ਹੀ   ਦੁਨੀਆ   ਦੇ   ਚੋਟੀ   ਦੇ   ਪੰਜ�   ਿਵੱਚ�   ਇੱਕ   ਹਨ.  
ਕੁਝ   ਕਮਜ਼ੋਰੀ   ਭਾਰਤ   ਦੀਆਂ   ਤਾਕਤ�   ਦੇ   ਅਕਾਰ   ਦੇ   ਕਾਰਨ   ਨਹ�,   ਬਲਿਕ   ਉਨ� �   ਦੀ   �ਕਲ   ਦੇ   ਕਾਰਨ   ਹੋ   ਸਕਦੀ   ਹੈ.   ਕਈ   ਮਾਹਰ   ਿਰਪੋਰਟ�  
ਦੇ   ਬਾਵਜੂਦ,   ਅੰਦਰੂਨੀ   ਫੌਜੀ   ਿਸਫਾਰ��   ਅਤੇ   ਕਮੇਟੀ   ਦੀਆਂ   ਲੱਭਤ�   ਨ�    ਭਾਰਤ   ਦੇ   ਕ�ਦਰੀ   ਅਤੇ   ਖੇਤਰੀ   ਦੋਹ�   ਕਮ�ਡ�   ਨੰੂ   ਏਕੀਿਕ�ਤ   ਕਰਨ  
ਦੀ   ਮੰਗ   ਕੀਤੀ,   ਇਸ   ਦੀ   ਸੈਨਾ,   ਜਲ   ਸੈਨਾ   ਅਤੇ   ਹਵਾਈ   ਸੈਨਾ   ਨ�    ਸਖਤ   ਸੁਤੰਤਰ   structures◌�ਚੇ   ਨੰੂ   ਬਣਾਈ   ਰੱਿਖਆ   ਹੈ.   ਜਦ�ਿਕ   ਹਾਲ  
ਹੀ   ਿਵੱਚ   ਚੀਨ   ਨ�    ਆਪਣੀਆਂ   ਕਾਰਜ�ੀਲ   ਤਾਕਤ�   ਨੰੂ   ਪੰਜ   ਿਵਆਪਕ   ਖੇਤਰੀ   ਕਮ�ਡ�   ਿਵੱਚ   ਤਬਦੀਲ   ਕੀਤਾ   ਹੈ,   ਭਾਰਤ   17   ਵੱਖ   ਵੱਖ  
ਿਸੰਗਲ-ਸਰਿਵਸ   ਸਥਾਨਕ   ਕਮ�ਡ�   ਨੰੂ   ਕਾਇਮ   ਰੱਖਦਾ   ਹੈ।  
ਇਸ   ਦੌਰਾਨ   ਰੱਿਖਆ   ਮੰਤਰਾਲੇ,   ਜੋ   ਖਰੀਦ   ਅਤੇ   ਤਰੱਕੀਆਂ   ਵਰਗੇ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ   ਪ��ਨ�   ਨੰੂ   ਬੁਲਾ�ਦਾ   ਹੈ,   ਿਵੱਚ   ਕੈਰੀਅਰ   ਦੇ   ਨੌਕਰ�ਾਹ�  
ਅਤੇ   ਰਾਜਨੀਿਤਕ   ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ   ਹਨ   ਿਜਨ� �   ਕੋਲ   ਨਾ   ਿਸਰਫ   ਤਕਨੀਕੀ   ਿਗਆਨ   ਦੀ   ਘਾਟ   ਹੈ,   ਬਲਿਕ   ਸਾਬਕਾ   ਸੈਿਨਕ,   ਵਰਦੀ   ਵਾਲੇ   ਲੋਕ�  
ਪ�ਤੀ   ਬਹੁਤ   ਹਮਦਰਦੀ   ਵੀ   ਹਨ.   
 
ਜਦ�   ਿਕ   ਭਾਰਤ   ਹਿਥਆਰ�   ਅਤੇ   ਫੌਜ   'ਤੇ   ਅਰਬ�   ਡਾਲਰ   ਖਰਚ   ਕਰਦਾ   ਹੈ,   ਫੰਡ�   ਨੰੂ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਲੋੜ�ਦੇ   ਬੁਿਨਆਦੀ  
requirements◌�ਚੇ   ਦੀਆਂ   ਜ਼ਰੂਰਤ�   ਿਜਵ�   ਿਕ   ਪਖਾਨ� ,   ਸੀਵਰੇਜ   ਅਤੇ   ਗੰਦੇ   ਪਾਣੀ   ਦੇ   ਟਰੀਟਮ�ਟ   ਪਲ�ਟ,   ਿਸੱਿਖਆ,   ਜਲ   ਪ�ਾਜੈਕਟ,  
ਸੜਕ�,   ਵੱਧ   ਆਬਾਦੀ   ਆਿਦ  
 
ਤ�   ਿਲਆ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ.   ਸਭ   ਤ�   ਦੁਖਦਾਈ   ਮੁੱ ਦਾ   ਇਹ   ਹੈ   ਿਕ   ਹਰ   ਹਿਥਆਰ   ਬਣਾਉਣ   ਵਾਲੇ   ਦੁਨੀਆ   ਦਾ   ਦੇ�   ਭਾਰਤ   ਨੰੂ   ਹਿਥਆਰ   ਸਪਲਾਈ  
ਕਰਨਾ   ਚਾਹੇਗਾ,   ਨਾ   ਿਕ   ਿਕ�ਿਕ   ਉਹ   ਭਾਰਤ   ਨੰੂ   ਪਸੰਦ   ਕਰਦੇ   ਹਨ,   ਇਹ   ਪੂਰੀ   ਤਰ��   ਮੁਨਾਿਫਆਂ   ਦੇ   ਉਦੇ��   ਲਈ   ਹੈ,   ਉਹ   ਸਾਰੇ   'ਯੁੱ ਧ  
ਕਾਰੋਬਾਰ   ਲਈ   ਚੰਗਾ   ਹੈ'   ਦੇ   ਅਿਭਆਸ   ਦਾ   ਪਾਲਣ   ਕਰਦੇ   ਹਨ,   ਖ਼ਾਸਕਰ   ਅਮਰੀਕਾ,   ਰੂਸ,   ਿਬ�ਟੇਨ   ਅਤੇ   ਹੋਰ   ਯੂਰਪੀਅਨ   ਦੇ�.   
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4.  
ਟਾਇਲਟ   ਇਸ   ਗਰਮੀ   ਿਵਚ   ਭਾਰਤ   ਿਵਚ   ਸਭ   ਤ�   ਮ�ਹੂਰ   ਿਫਲਮ   ਇਕ   ਟਾਇਲਟ   ਬਾਰੇ   ਹੈ.   ਇਹ   ਲਗਭਗ   ਤਲਾਕ   ਦਾ   ਕਾਰਨ   ਬਣਦਾ   ਹੈ.  
ਇਹ   ਇੱਕ   ਿਪਤਾ   ਆਪਣੇ   ਬਾਲਗ   ਪੁੱ ਤਰ   ਨੰੂ   ਥੱਪੜ   ਮਾਰਦਾ   ਹੈ.   ਇਹ   ਅੱਧੇ   ਿਵਚ   ਇਕ   ਿਪੰਡ   ਵੰਡਦਾ   ਹੈ.   ਪਰ,   ਆਖਰਕਾਰ,   ਇਹ   ਇੱਕ   ਰੋਮ�ਸ  
ਬਾਰੇ   ਹੈ.  
ਕਮੋਡ   ਨੰੂ   ਿਸਰਫ   ਇਕ   ਅਿੜੱਕਾ   ਤ�   ਇਲਾਵਾ,   ਿਫਲਮ,   “ਟਾਇਲਟ,   ਇਕ   ਲਵ   ਸਟੋਰੀ”,   ਭਾਰਤ   ਦੇ   ਸਭ   ਤ�   ਗੰਭੀਰ   ਜਨਤਕ   ਿਸਹਤ   ਸੰਬੰਧੀ  
ਿਚੰਤਾਵ�   ਬਾਰੇ   ਦੱਸਦੀ   ਹੈ.   ਭਾਰਤ   ਿਵਚ   ਅੱਜ   ਕੱਲ�ਇਕ   ਵੱਡਾ   ਮਸਲਾ   ਹੈ:ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ   ਨਹ�   ਹਨ ਟਾਇਲਟਦੇ�   ਦੇ   1.3   ਿਬਲੀਅਨ   ਲੋਕ�   ਲਈ,  
ਅਤੇ   ਰਾ�ਟਰੀ   ਸਰਕਾਰ   ਦੇ�   ਦੇ   ਇਿਤਹਾਸ   ਿਵਚ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਡੀ   ਟਾਇਲਟ   ਬਣਾਉਣ   ਦੀ   ਮੁਿਹੰਮ   'ਤੇ   ਚੱਲ   ਰਹੀ   ਹੈ।  
ਭਾਰਤ   ਦੇ   ਪ�ਧਾਨਮੰਤਰੀ,   ਨਿਰੰਦਰ   ਮੋਦੀ,   ਿਕੰਤੂ   ਪ�ੇ�ਾਨ   ਹਨ   ਿਕ   ਿਕੰਨ�    ਭਾਰਤੀ   ਅਜੇ   ਵੀ   ਖੁੱ ਲੇ   ਿਵੱਚ   ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ   ਰਾਹਤ   ਿਦੰਦੇ   ਹਨ,   ਨ�   
ਇੱਕ   ਹੈਰਾਨਕੁਨ   100   ਿਮਲੀਅਨ   ਨਵ�   ਪਖਾਨ�    ਬਣਾਉਣ   ਦੀ   ਸਹੁੰ    ਖਾਧੀ   ਹੈ.  
ਸਾਰੇ   ਦੇ�   ਿਵਚ,   ਨਵ�   ਲੈਟਰੀਨ   ਚਲੇ   ਜਾ   ਰਹੇ   ਹਨ,   ਕਈ   ਵਾਰ   ਇੰਨੀ   ਤੇਜ਼ੀ   ਨਾਲ   ਉਹ   ਿਕਸੇ   ਵੀ   ਚੀਜ਼   ਨਾਲ   ਜੁੜੇ   ਨਹ�   ਹੁੰ ਦੇ,   ਪਖਾਨ�   
ਬਣਾ�ਦੇ   ਹਨ   ਿਕ   ਿਕਤੇ   ਵੀ   ਇੰਨ�    ਮੱਖੀ   ਅਤੇ   ਬਦਬੂ   ਨਹ�   ਹਨ   ਿਕ   ਲਗਭਗ   ਕੋਈ   ਵੀ   ਇਨ� �   ਦੀ   ਵਰਤ�   ਨਹ�   ਕਰੇਗਾ.  
ਇੱਥੇ   ਇੱਕ   ਨਵ�   ਮੋਬਾਈਲ   ਫੋਨ   ਐਪ   ਵੀ   ਹੈ   ਜੋ   ਲੋਕ�   ਨੰੂ   ਦੱਸਦਾ   ਹੈ   ਿਕ   ਨ� ੜੇ   ਦੇ   ਟਾਇਲਟ   ਿਕਵ�   ਲੱਭਣੇ   ਹਨ.   “ਜਦ�   ਕੁਦਰਤ   ਕਾਲ   ਕਰਦੀ   ਹੈ,”  
ਿਬਲ   ਬੋਰਡ   ਪੜ�ਦੇ   ਹਨ,   “ਆਪਣਾ   ਫੋਨ   ਵਰਤੋ!”   ਇਹ   ਹਾਸੋਹੀਣਾ   ਹੈ,   ਲੋਕ�   ਕੋਲ   ਸੈ�ਲ   ਫੋਨ   ਹੁੰ ਦੇ   ਹਨ   ਪਰ   ਟਾਇਲਟ   ਤਕ   ਪਹੁੰ ਚ   ਨਹ�   ਹੁੰ ਦੀ।  
ਸਹੂਲਤ�   ਦੀ   ਘਾਟ   ਿਸਰਫ   ਜਨਤਕ   ਿਸਹਤ   ਦਾ   ਮਸਲਾ   ਨਹ�   ਹੈ,   ਿਕ�ਿਕ   ਿਫਲਮ   ਸਪੱ�ਟ   ਕਰਦੀ   ਹੈ,   ਬਲਿਕ   ਸੁਰੱਿਖਆ,   women'sਰਤ�  
ਦੇ   ਅਿਧਕਾਰ�   ਅਤੇ   ਮਨੱੁਖੀ   ਸਨਮਾਨ   ਦੇ   ਮੁੱ ਿਦਆਂ   'ਤੇ   ਵੀ   ਜ਼ੋਰ   ਿਦੰਦੀ   ਹੈ.  
ਯੂਨੀਸੈਫ   ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ,   ਲਗਭਗ   564   ਿਮਲੀਅਨ   ਭਾਰਤੀਆਂ,   ਲਗਭਗ   ਅੱਧੀ   ਆਬਾਦੀ   ਅਜੇ   ਵੀ   ਖੁੱ ਲ�ੇ   ਿਵੱਚ   ਖੇਤ�,   ਜੰਗਲ�,   ਛੱਪੜ�   ਦੇ  
ਅਗਲੇ   ਪਾਸੇ,   ਹਾਈਵੇਅ   ਮੀਡੀਅਨਜ਼   ਅਤੇ   ਸਮੁੰ ਦਰੀ   ਕੰ   .◌ੇ   'ਤੇ   ਖਰਾਬ   ਹੋ   ਜ�ਦੀ   ਹੈ.  
 
ਪ�ਡੂ   womenਰਤ�   ਕਈ   ਵਾਰੀ   ਤਾਅਨ�    ਮਾਰਦੀਆਂ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਿਜਨਸੀ   �ੋ�ਣ   ਵੀ   ਸਹਾਰਦੀਆਂ   ਹਨ   ਜਦ�   ਉਹ   ਬਾਹਰ�   ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ  
ਰਾਹਤ   ਿਦੰਦੀਆਂ   ਹਨ,   ਇਸ   ਲਈ   ਉਹ   ਸੁਰੱਿਖਆ   ਲਈ   ਛੋਟੇ   ਸਮੂਹ�   ਿਵਚ,   ਅਕਸਰ   ਸਵੇਰ   ਤ�   ਪਿਹਲ�   ਯਾਤਰਾ   ਕਰਦੇ   ਹਨ.   ਮਿਹਲਾ  
ਅਿਧਕਾਰ�   ਦੀ   ਵਕੀਲ   ਜਗਮਤੀ   ਸੰਗਵਾਨ   ਨ�    ਿਕਹਾ,   “ਇਹ   ਅਸਲ   ਸਮੱਿਸਆ   ਹੈ।   “ਬਹੁਤ   ਸਾਰੀਆਂ   ,ਰਤ�,   ਖ਼ਾਸਕਰ   ਭੂਮੀਹੀਣ   ,ਰਤ�,   ਜਦ�  
ਉਹ   ਬਾਥਰੂਮ   ਿਵਚ   ਬਾਹਰ   ਜ�ਦੀਆਂ   ਹਨ   ਤ�   ਬਹੁਤ   ਿਹੰਸਾ   ਦਾ   ਸਾਹਮਣਾ   ਕਰਨਾ   ਪ�ਦਾ   ਹੈ।”  
 
ਕੀ   ਕੋਈ   ਸੱਚਮੁੱ ਚ   ਹੈਰਾਨ   ਹੈ   ਿਕ   ਭਾਰਤ   ਦੇ   1.2   ਅਰਬ   ਲੋਕ�   ਿਵਚ�   ਅੱਧੇ   ਘਰ   ਿਵਚ   ਟਾਇਲਟ   ਨਹ�   ਹਨ?   ਸਚ   ਿਵੱਚ   ਨਹੀ.   ਇੰਡੀਆ   ਿਹ  
Humanਮਨ   ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ   ਦੀ   ਿਰਪੋਰਟ   ਕੁਝ   ਸਮ�   ਤ�   ਇਹ   ਕਿਹੰਦੀ   ਆ   ਰਹੀ   ਹੈ.   ਹਾਲਾਤ   ਉਨ� �   ਿਪੰਡ�   ਿਵੱਚ   ਬਦਤਰ   ਹਨ   ਿਜਥੇ   ਦੋ  
ਿਤਹਾਈ   ਘਰ�   ਿਵੱਚ   ਪਖਾਨ�    ਨਹ�   ਹਨ।   ਖੁੱ ਲੇ   ਿਵਚ   ਟਾਲ-ਮਟੋਲ   ਕਰਨਾ   ਇਕ   ਬਹੁਤ   ਵੱਡੀ   ਰੁਕਾਵਟ   ਹੈ,   ਅਤੇ   ਹਜ਼ਾਰ�   ਸਾਲ�   ਦੇ   ਿਵਕਾਸ  
ਟੀਿਚਆਂ   ਨੰੂ   ਪ�ਾਪਤ   ਕਰਨ   ਿਵਚ   ਇਕ   ਵੱਡੀ   ਰੁਕਾਵਟ   ਬਿਣਆ   ਹੋਇਆ   ਹੈ   ਿਜਸ   ਿਵਚ   ਮੁ   basicਲੀ   ਸਵੱਛਤਾ   ਦੀ   ਪਹੁੰ ਚ   ਤ�   ਿਬਨ�   ਲੋਕ�   ਦੇ  
ਅੱਧੇ   ਅਨੁਪਾਤ   ਨੰੂ   ਘਟਾਉਣਾ   �ਾਮਲ   ਹੈ.  
 
ਕੀ   ਟਾਇਲਟ   ਦੀ   ਘਾਟ   ਅਤੇ   ਖੁੱ ਲ�ੇਆਮ   ਿਟ�ੂ   ਦੀ   ਤਰਜੀਹ   ਿਕਸੇ   ਸਮਾਜ   ਿਵਚ   ਇਕ   ਸਿਭਆਚਾਰਕ   ਮੁੱ ਦਾ   ਹੈ   ਿਜਥੇ   ਇਹ   ਆਦਤ   ਅਸਲ   ਿਵਚ  
ਸਮਾਜਕ   ਜ਼ਲੁਮ   ਨੰੂ   ਕਾਇਮ   ਰੱਖਦੀ   ਹੈ,   ਿਜਵ�   ਿਕ   ਘੱਟ   ਜਾਤੀ   ਦੇ   ਮਨੱੁਖੀ   ਸਫਾਈ   ਕਰਨ   ਵਾਿਲਆਂ   ਅਤੇ   ਸਫ਼ਾਈ   ਸੇਵਕ�   ਦੀ   ਘਟਦੀ   ਪਰ  
ਿਨਰੰਤਰ   ਮੌਜੂਦਗੀ   ਨ�    ਸਾਬਤ   ਕੀਤਾ   ਹੈ?  
 
ਭਾਰਤ   ਦੀ   ਸਦੀਵੀ   �ਰਮਸਾਰਤਾ   ਸਪ�ਟ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਸਿਭਆਚਾਰਕ   ਰਵੱਈਏ   ਿਵਚ   ਹੈ.   ਆਜ਼ਾਦੀ   ਤ�   ਅੱਧੀ   ਸਦੀ   ਤ�   ਵੀ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਸਮ�   ਬਾਅਦ,  
ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਭਾਰਤੀ   ਿਬਨ�   ਿਕਸੇ   ਕਚਿਹਰੀ   ਦੇ   ਆਪਣੇ   ਆਪ   ਨੰੂ   ਖੁੱ ਲੇ   ਅਤੇ   ਕੂੜੇਦਾਨ   ਤ�   ਮੁਕਤ   ਕਰਦੇ   ਰਿਹੰਦੇ   ਹਨ,   ਪਰ   ਆਪਣੇ   ਘਰ�   ਨੰੂ  
ਬੇਦਾਗ਼   ਸਾਫ   ਰੱਖਦੇ   ਹਨ.   ਹ�,   ਰਾਜ   ਸਵੱਛਤਾ   ਸਹੂਲਤ�   ਵਧਾਉਣ   ਿਵਚ   ਅਸਫਲ   ਿਰਹਾ   ਹੈ,   ਪਰ   ਲੋਕ�   ਨੰੂ   ਵੀ   ਇਸ   ਦਾ   ਦੋ�   ਲੈਣਾ   ਚਾਹੀਦਾ  
ਹੈ.  
 
ਗੁੜਗਾ�   ਦੇ   ਉਪਨਗਰ   ਉਪਨਗਰ   ਿਵਚ,   ਪੜ�ੇ-ਿਲਖੇ,   �ਪਰ   ਵੱਲ   ਮੋਬਾਈਲ   ਵਾਲੇ,   ਅਮੀਰ   ਗੁਆਂ◌ੀਆਂ   ਨ�    ਆਪਣੇ   ਪਾਲਤੂ   ਕੁੱ ਿਤਆਂ   ਨੰੂ  
ਆਪਣੇ   ਨੌਕਰ�   ਨਾਲ   ਿਮਲ   ਕੇ   �ੋ�ਣ   ਕਰਨ   ਅਤੇ   ਗੰਦਗੀ   ਨੰੂ   ਸਾਫ   ਕਰਨ   ਤ�   ਇਨਕਾਰ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਬਾਹਰ   ਭੇਿਜਆ.   ਿਜੰਨਾ   ਿਚਰ   ਉਨ� �   ਦਾ  
ਕੰਡੋਿਮਿਨਅਮ   ਸਾਫ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ,   ਇਹ   ਸਭ   ਠੀਕ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ.   ਇਹ   ਉਹੀ   ਲੋਕ   ਹਨ   ਜੋ   ਮੰਨਦੇ   ਹਨ   ਿਕ   ਸਰਕਾਰ   ਸਾਰੀਆਂ   ਬੁਰਾਈਆਂ   ਦੀ   ਜੜ   ਤੇ  
ਹੈ।  
 
ਪਖਾਿਨਆਂ   ਦੀ   ਘਾਟ   ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ   ਨੰੂ   ਨਕਾਰਾਤਮਕ   ਤੌਰ   'ਤੇ   ਵੀ   ਪ�ਭਾਿਵਤ   ਕਰਦੀ   ਹੈ,   ਜਦ�   ਸੈਲਾਨੀ   ਦੇ�   ਭਰ   ਦੀ   ਯਾਤਰਾ   ਕਰਦੇ   ਹਨ,   ਤ�  
ਉਨ� �   ਨੰੂ   ਕੋਈ   ਉਪਲਬਧ   ਟਾਇਲਟ   ਨਹ�   ਿਮਲਦਾ   ਜ�   ਪਖਾਨ�    ਬੁਰੀ   ਸਿਥਤੀ   ਿਵਚ   ਹੁੰ ਦੇ   ਹਨ   ਤ�   ਇਕ   ਮਾੜਾ   ਤਜ਼ਰਬਾ   ਅਤੇ   ਨਕਾਰਾਤਮਕ  
ਪ�ਚਾਰ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ.  
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ਸਾਨੰੂ   ਟਾਇਲਟ   ਪ�ਣਾਲੀਆਂ,   ਪਖਾਿਨਆਂ   ਦੀ   ਉਸਾਰੀ,   ਸਫਾਈ   ਅਤੇ   ਦੂਜੇ   ਦੇ��   ਿਵਚ   ਪਖਾਿਨਆਂ   ਦੀ   ਸਫਾਈ   ਦਾ   ਅਿਧਐਨ   ਕਰਨਾ   ਚਾਹੀਦਾ   ਹੈ  
ਤ�   ਜੋ   ਇਹ   ਿਕਵ�   ਿਸਖਾਇਆ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ.   ਦੇ�   ਦੀ   ਤਰੱਕੀ   ਪ�ਭਾਿਵਤ   ਹੋਵੇਗੀ   ਅਸ�   ਟਾਇਲਟ   ਅਤੇ   ਸੀਵਰੇਜ   ਦੇ   ਮੁੱ ਦੇ   ਨੰੂ   ਨਜ਼ਰ   ਅੰਦਾਜ਼   ਕਰਦੇ  
ਹ�,   ਅਸ�   ਪਛੜੇ   ਰਹ�ਗੇ.  
 
ਇਕ   ਹੋਰ   ਵੱਡੀ   ਅਣਦੇਖੀ   ਸਮੱਿਸਆ   ਸੈਲਾਨੀਆਂ   ਲਈ   ਪਖਾਨ�    ਦੀ   ਸਹੂਲਤ   ਹੈ,   ਿਕਸੇ   ਵੀ   �ਿਹਰ,   ਕਸਬੇ   ਜ�   ਯਾਤਰੀਆਂ   ਦੇ   ਆਕਰ�ਣ   ਨੰੂ   ਲੈ  
ਕੇ   ਜਾਣਾ   ਅਤੇ   ਇਕ   ਟਾਇਲਟ   ਅਤੇ   ਇਕ   ਵਧੇਰੇ   ਸਾਫ   ਸੁਥਰਾ   ਿਸਹਤ   ਸਹੂਲਤ   ਲੱਭਣਾ   ਇਕ   ਸੁਪਨਾ   ਹੈ,   ਇਸ   ਲਈ   ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ   ਸੈਲਾਨੀਆਂ  
ਨੰੂ   ਬਲੈਡਰ   ਦੇ   ਿਨਯੰਤਰਣ   ਿਵਚ   ਿਹੱਸਾ   ਲੈਣਾ   ਪ�ਦਾ   ਹੈ   ਜਦ�   ਤਕ   ਉਹ   ਵਾਪਸ   ਨਹ�   ਆ�ਦੇ   ਹੋਟਲ   ਜ�   ਹੋਰ   ਿਰਹਾਇ��.  
 
***   ਜਦ�   ਨਵ�   ਇਮਾਰਤ   ਦਾ   ਿਨਰਮਾਣ   ਕਰਦੇ   ਹੋ,   ਤ�   ਸਫਾਈ,   ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ   ਕਾਰਨ�   ਕਰਕੇ   ਅਤੇ   ਇ�ਨਾਨ   ਤ�   ਬਾਅਦ   ਸਰੀਰ   ਨੰੂ   ਿਮੱਟੀ   ਨਾ  
ਪਾਉਣ   ਲਈ   (ਵਾਸਤੂ   ਸਭ   ਤ�   ਵਧੀਆ   ਅਿਭਆਸ�   ਅਨੁਸਾਰ)   ਟਾਇਲਟ   ਅਤੇ   ਬਾਥਰੂਮ   ਨੰੂ   ਵੱਖ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਯੋਜਨਾ   ਬਣਾਓ.   ਪੱਛਮੀ  
ਪ�ਣਾਲੀਆਂ   ਿਵਚ,   ਇ�ਨਾਨ   ਅਤੇ   ਟਾਇਲਟ   ਇਕੋ   ਕਮਰੇ   ਿਵਚ   ਹੁੰ ਦੇ   ਹਨ,   ਇਸ   ਲਈ   ਇੰਨਾ   ਸਾਫ਼   ਨਹ�   ਹੁੰ ਦਾ.  
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5.   ਸੀਵਰੇਜ  
 
ਇੰਡੀਆ   ਰੋਜ਼ਾਨਾ   1.7   ਿਮਲੀਅਨ   ਟਨ   ਫਾਲਤੂ   ਕੂੜਾ   ਪੈਦਾ   ਕਰਦਾ   ਹੈ,   "ਅਰਬਨ   �ੀਟ"   ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ,   ਡਾ   Downਨ   ਟੂ   ਅਰਥ   ਮੈਗਜ਼ੀਨ   ਦੀ  
ਦੇ�   ਿਵਚ   ਸੀਵਰੇਜ   ਦੇ   ਿਨਕਾਸ   ਬਾਰੇ   ਤਾਜ਼ਾ   ਕਵਰ   ਸਟੋਰੀ   ਹੈ।   ਿਦੱਲੀ   ਅਧਾਰਤ   ਿਵਿਗਆਨ   ਅਤੇ   ਵਾਤਾਵਰਣ   ਕ�ਦਰ   (ਸੀਐਸਈ)   ਵੱਲ�   ਕੀਤੇ  
ਗਏ   ਿਵ�ਲੇ�ਣ   ਦੇ   ਅਧਾਰ   ਤੇ,   ਖ਼ਬਰ�   ਿਵਚ   ਦੱਿਸਆ   ਿਗਆ   ਹੈ   ਿਕ   ਜਦ�   ਸੁਰੱਿਖਅਤ   ਕੂੜੇ   ਦੇ   ਪ�ਬੰਧਨ   ਦੀ   ਗੱਲ   ਆ�ਦੀ   ਹੈ   ਤ�   ਭਾਰਤ   ਿਕਸ  
ਤਰ��   ਇਸ   ਨੁਕਤੇ   ਨੰੂ   ਗੁਆ   ਿਰਹਾ   ਹੈ,   ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ   �ਿਹਰ�   ਨੰੂ   ਇਸ   ਗੱਲ   ਦਾ   ਕੋਈ   ਸੁਰਾਗ   ਨਹ�   ਹੈ   ਿਕ   ਕੂੜਾ   ਿਕਵ�   ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ   ਹੈ   ਜ�   ਇਸ  
ਦਾ   ਇਲਾਜ   ਕਰੋ.   ਅਿਧਕਾਰਤ   ਅੰਕੜੇ   ਦਰਸਾ�ਦੇ   ਹਨ   ਿਕ   ਿਤਆਰ   ਕੀਤੀ   ਗਈ   ਸੀਵਰੇਜ   ਦਾ   78   ਪ�ਤੀ�ਤ   ਇਲਾਜ਼   ਰਿਹਤ   ਹੈ   ਅਤੇ  
ਨਦੀਆਂ,   ਧਰਤੀ   ਹੇਠਲੇ   ਪਾਣੀ   ਜ�   ਝੀਲ�   ਿਵਚ   ਸੁੱ ਿਟਆ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ।  
 
ਖ਼ਬਰ�   ਦੀਆਂ   ਸੁਰਖੀਆਂ   ਿਜਵ�   ਿਕ   “ਅੱਧੇ   ਘਰ�   ਿਵੱਚ   ਫੋਨ   ਹਨ   ਪਰ   ਟਾਇਲਟ   ਨਹ�   ਹਨ,”   ਅਤੇ   ਭਾਰਤ   ਸਰਕਾਰ   ਦੇ   ਿਮਹਨਤੀ   ਉਪਰਾਲੇ  
ਅਤੇ   48   ਫ਼ੀ   ਸਦੀ   ਭਾਰਤੀਆਂ   ਨੰੂ   ਪਖਾਨ�    ਮੁਹੱਈਆ   ਕਰਾਉਣ   ਲਈ   ਗੈਰ   ਲਾਭਕਾਰੀ   ਸੁਝਾਅ   ਿਦੰਦੇ   ਹਨ   ਿਕ   ਕਾਫ਼ੀ   ਪਖਾਨ�    ਭਾਰਤ   ਦੀ  
ਸਵੱਛਤਾ   ਦਾ   ਹੱਲ   ਕਰਨਗੇ   ਮੁਸੀਬਤ�.   ਵਾਸਤਵ   ਿਵੱਚ,   ਜਦ�   ਿਕ   ਪਖਾਨ�    ਹੱਲ   ਦਾ   ਜ਼ਰੂਰੀ   ਿਹੱਸਾ   ਹਨ,   ਇੱਕ   ਵੱਡਾ,   ਪਰ   ਅਕਸਰ  
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼   ਮੁੱ ਦਾ   ਇਹ   ਹੈ   ਿਕ   ਭਾਰਤ   ਦੇ   ਸੀਵਰੇਜ   ਨੰੂ   ਿਕਵ�   ਰੱਿਖਆ   ਜਾ   ਸਕਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਿਕਵ�   ਇਲਾਜ   ਕੀਤਾ   ਜਾ   ਸਕਦਾ   ਹੈ.   ਵਰਤਮਾਨ  
ਿਵੱਚ,   93   ਪ�ਤੀ�ਤ   ਸੀਵਰੇਜ   ਿਬਨ�   ਿਕਸੇ   ਇਲਾਜ   ਦੇ   ਛੱਪੜ�,   ਝੀਲ�   ਅਤੇ   ਨਦੀਆਂ   ਿਵੱਚ   ਆਪਣਾ   ਰਸਤਾ   ਲੱਭਦਾ   ਹੈ.  
 
1).   ਿਬਮਾਰੀਆ   ਰਿਹਤ   ਸੀਵਰੇਜ   ਭਾਰਤ   ਿਵਚ   ਪਾਣੀ   ਦੇ   ਸਰੋਤ�   ਦਾ   ਪ�ਮੁੱ ਖ   ਪ�ਦੂ�ਕ   ਹੈ,   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਦਸਤ   ਸਮੇਤ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੀਆਂ  
ਿਬਮਾਰੀਆਂ   ਹੋ   ਰਹੀਆਂ   ਹਨ   (ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਸਾਲਾਨਾ   2,000   ਭਾਰਤੀ   ਬੱਿਚਆਂ   ਦੀ   ਮੌਤ   ਹੁੰ ਦੀ   ਹੈ  
).   ਖੇਤੀਬਾੜੀ   ਗੰਦਗੀ,   ਅਤੇ   ਵਾਤਾਵਰਣ   ਦੇ   ਿਵਗਾੜ.   �ਿਹਰੀ   ਗਰੀਬ   ਅਕਸਰ   ਗੰਦੇ   ਨਾਿਲਆਂ   ਅਤੇ   ਨਿਹਰ�   ਦੇ   ਨਾਲ   ਰਿਹੰਦੇ   ਹਨ   ਿਜਸ   ਿਵਚ  
ਮੱਛਰ   ਅਤੇ   ਕੀਟਾਣੂ   ਪੁੰ ਗਰਦੇ   ਹਨ.  
 
ਭਾਰਤ   ਦੇ   ਵੱਡੇ   �ਿਹਰ�   ਿਵੱਚ   ਸੀਵਰੇਜ   ਪ�ਣਾਲੀ   ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ   ਹੈ,   ਜੋ   ਧਰਤੀ   ਹੇਠਲੀਆਂ   ਪਾਈਪ�,   ਪੰਿਪੰਗ   ਸਟੇ�ਨ�   ਅਤੇ   ਟਰੀਟਮ�ਟ   ਪਲ�ਟ�  
ਨਾਲ   ਪੂਰੀਆਂ   ਹਨ.   ਹਾਲ�ਿਕ,   ਇਹ   ਪ�ਣਾਲੀਆਂ   ਬਣਾਉਣ   ਅਤੇ   ਚਲਾਉਣ   ਲਈ   ਮਿਹੰਗੇ   ਹਨ,   ਿਨਰੰਤਰ   ਿਬਜਲੀ,   ਕੁ�ਲ   ਚਾਲਕ   ਅਤੇ  
ਿਵਆਪਕ   ਰੱਖ   ਰਖਾਵ   ਦੀ   ਜ਼ਰੂਰਤ   ਹੈ.   ਨਤੀਜੇ   ਵਜ�,   ਭਾਰਤ   ਦੇ   ਕ�ਦਰੀ   ਪ�ਦੂ�ਣ   ਕੰਟਰੋਲ   ਬੋਰਡ   ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ,   ਉਨ� �   ਿਵਚ�   ਅੱਧੇ   ਤ�   ਘੱਟ  
ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ   work◌ੰਗ   ਨਾਲ   ਕੰਮ   ਕਰਦੇ   ਹਨ.  
3).   ਹੋਰ   ਤ�   ਹੋਰ,   ਭਾਰਤ   ਦੇ   ਛੋਟੇ   ਕਸਬੇ   ਅਿਜਹੇ   ਪ�ਣਾਲੀਆਂ   ਦਾ   ਿਨਰਮਾਣ   ਨਹ�   ਕਰ   ਸਕਦੇ.  
 
ਵਰਕ�ਾਪ   ਦੇ   ਮਾਿਹਰ�   ਨ�    ਦੱਿਸਆ   ਿਕ   ਿਵ�ਵ   ਪੱਧਰ   ਤੇ   ਪਾਣੀ   ਦੀ   ਵੱਡੀ   ਮਾਤਰਾ   ਿਵੱਚ   ਮਨੱੁਖੀ   ਿਨਕਾਸ   ਨੰੂ   ਿਲਜਾਣ   ਿਵੱਚ   ਵਰਿਤਆ   ਜਾ  
ਿਰਹਾ   ਹੈ।   ਇਹ   ਪਾਣੀ   ਦੀ   ਸਰਬੋਤਮ   ਵਰਤ�   ਨਹ�   ਹੈ,   ਅਜੋਕੀ   ਤਕਨਾਲੋਜੀ   -   ਪਾਣੀ   ਦੀ   ਵਰਤ�   ਨਾਲੀਆਂ   ਦੇ   ਿਨਕਾਸ   ਅਤੇ   ਇਸ   ਨੰੂ   ਦੂਰ  
ਿਲਜਾਣ   ਲਈ   -   ਿਟਕਾ.   ਨਹ�   ਸੀ.   ਹੱਲ,   ਆਧੁਿਨਕ   ਸੈਪਿਟਕ   ਟ�ਕ�   ਅਤੇ   ਹੋਰ   ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ   ਦੀ   ਵਰਤ�   ਕਰਿਦਆਂ   ਸਾਈਟ   ਫੈਕਲ   ਸਲਜ  
ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ   ਸੀ   ਤ�   ਜੋ   ਐਕਸਰੇਟਾ   ਜਲਘਰ   ਨੰੂ   ਦੂਿ�ਤ   ਨਾ   ਕਰੇ.   ਮੌਜੂਦਾ   ਪਾਈਪਡ   ਸੀਵਰੇਜ   ਪ�ਣਾਲੀ   ਸੀਵਰੇਜ   ਦਾ   ਇਲਾਜ਼   ਨਹ�   ਕਰਦੀਆਂ  
ਪਰ   ਿਸਰਫ   ਇਸ   ਨੰੂ   ਬਾਹਰ   ਿਲਜਾ�ਦੀਆਂ   ਹਨ.   ਉਹ   ਨਦੀਆਂ   ਅਤੇ   ਝੀਲ�   ਲਈ   ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ   ਅਤੇ   ਬਹੁਤ   ਪ�ਦੂਿ�ਤ   ਹੁੰ ਦੇ   ਹਨ   ਿਜਥੇ   ਉਨ� �   ਨੰੂ  
ਸੁੱ ਿਟਆ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ.   
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6.   ਵਾਟਰਵੇਜ਼   ਿਵਚ   ਪ�ਦੂ�ਣ  
 
ਭਾਰਤ   ਦੀ   ਵੱਧ   ਰਹੀ   ਆਬਾਦੀ   ਅਤੇ   ਤੇਜ਼ੀ   ਨਾਲ   ਫੈਲ   ਰਹੀ   �ਿਹਰੀ   ਖੇਤਰ�   ਨ�    ਇਸ   ਦੀਆਂ   ਨਦੀਆਂ   'ਤੇ   ਇਕ   ਵੱਡਾ   ਜ਼ੋਰ   ਪਾਇਆ   ਹੈ,   ਜੋ  
ਿਵਕਾਸ   ਦੁਆਰਾ   ਬੁਰੀ   ਤਰ��   ਪ�ਦੂਿ�ਤ   ਅਤੇ   ਦੱਬੇ   ਹੋਏ   ਹਨ.   ਪਾਣੀ   ਦਾ   ਪ�ਦੂ�ਣ   ਭਾਰਤ   ਿਵਚ   ਇਕ   ਵੱਡਾ   ਵਾਤਾਵਰਣ   ਦਾ   ਮੁੱ ਦਾ   ਹੈ.   ਭਾਰਤ  
ਿਵਚ   ਪਾਣੀ   ਦੇ   ਪ�ਦੂ�ਣ   ਦਾ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਡਾ   ਸਰੋਤ   ਿਬਨ�   ਸੀਵਰੇਜ   ਸੀਵਰੇਜ   ਹੈ.   ਪ�ਦੂ�ਣ   ਦੇ   ਹੋਰ   ਸਰੋਤ�   ਿਵੱਚ   ਖੇਤੀਬਾੜੀ   ਰਨ� ਫੋ   ਅਤੇ  
ਿਨਯਮਤ   ਛੋਟੇ   ਉਦਯੋਗ   �ਾਮਲ   ਹਨ.   ਭਾਰਤ   ਿਵਚ   ਬਹੁਤੀਆਂ   ਨਦੀਆਂ,   ਝੀਲ�   ਅਤੇ   ਧਰਤੀ   ਦਾ   ਪਾਣੀ   ਪ�ਦੂਿ�ਤ   ਹੈ.  
 
ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ   ਿਡਜ਼ਾਇਨ   ਜ�   ਮਾੜੀ   ਰੱਖ-ਰਖਾਵ   ਜ�   ਪੌਿਦਆਂ   ਨੰੂ   ਚਲਾਉਣ   ਲਈ   ਭਰੋਸੇਯੋਗ   ਿਬਜਲੀ   ਸਪਲਾਈ   ਦੀ   ਘਾਟ,   ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ  
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ   ਅਤੇ   ਮਾੜੇ   ਪ�ਬੰਧਨ   ਦੇ   ਕਾਰਨ,   ਸਰਕਾਰ   ਦੀ   ਮਲਕੀਅਤ   ਸੀਵਰੇਜ   ਟ�ੀਟਮ�ਟ   ਪਲ�ਟ�   ਦਾ   ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ   ਸਮ�   ਬੰਦ   ਰਿਹੰਦਾ  
ਹੈ.   ਇਨ� �   ਖੇਤਰ�   ਿਵੱਚ   ਪੈਦਾ   ਹੁੰ ਦਾ   ਗੰਦਾ   ਪਾਣੀ   ਆਮ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਿਮੱਟੀ   ਿਵੱਚ   ਘੁੰ ਮ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਜ�   ਭਾਫ਼   ਜ�ਦਾ   ਹੈ।   ਅਣਗੌਿਲਆ   ਹੋਇਆ   ਕੂੜਾ  
�ਿਹਰੀ   ਖੇਤਰ�   ਿਵੱਚ   ਇਕੱਤਰ   ਹੋ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਨਾਜਾਇਜ਼   ਹਾਲਾਤ   ਪੈਦਾ   ਹੁੰ ਦੇ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਪ�ਦੂਿ�ਤ   ਪਾਣੀ   ਛੱਡਦੇ   ਹਨ   ਜੋ   ਸਤਹ   ਅਤੇ  
ਧਰਤੀ   ਹੇਠਲੇ   ਪਾਣੀ   ਿਵੱਚ   ਜਾ   ਰਹੇ   ਹਨ।  
 
ਹੈਦਰਾਬਾਦ   ਦੇ   ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ   ਹੱਬ   ਿਵੱਚ,   ਕਾਰਕੁਨ   ਸਾਲ   2015   ਿਵੱਚ   �ਿਹਰ   ਦੀ   ਮੁਸੀ   ਨਦੀ   ਦੇ   ਨ� ੜੇ   ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ   ਉਸਾਰੀ   ਨੰੂ   ਰੋਕਣ   ਲਈ  
ਅਰਧ-ਿਨਆਂਇਕ   ਅਥਾਰਟੀ   ਨ� �ਨਲ   ਗ�ੀਨ   ਿਟ�ਿਬalਨਲ   ਗਏ   ਸਨ।   ਚੇਨਈ,   ਦੱਖਣੀ   ਭਾਰਤ   ਿਵਚ,   ਨਾਗਿਰਕ�   ਨ�    ਿਟ�ਿਬalਨਲ   ਨੰੂ   ਕੋਮ  
ਨਦੀ   ਦੇ   ਪ�ਦੂ�ਣ   ਨੰੂ   ਰੋਕਣ   ਲਈ   ਅਪੀਲ   ਕੀਤੀ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਨਾਲ   ਹੀ   ਿਗਲ   ਨੰੂ   ਹਟਾਉਣ   ਅਤੇ   ਵਹਾਅ   ਨੰੂ   ਿਬਹਤਰ   ਬਣਾਉਣ   ਲਈ   ਇਕ   ਵੱਡੀ  
ਨਿਹਰ   ਦੇ   proper◌ੁਕਵ�   .◌ੁਕਵ�   ਪ�ਬੰਧਨ   ਨੰੂ   ਯਕੀਨੀ   ਬਣਾਉਣ   ਲਈ   ਿਕਹਾ   ਹੈ।   ਨਵ�   ਿਦੱਲੀ   ਿਵੱਚ,   ਕਾਰਕੁੰ ਨ   ਿਪਛਲੇ   ਕਈ   ਸਾਲ�   ਤ�   ਗੰਗਾ  
ਦੀ   ਇੱਕ   ਪ�ਮੁੱ ਖ   ਸਹਾਇਕ   ਨਦੀ,   ਯਮੁਨਾ   ਦੇ   ਹੜ��   ਅਤੇ   ਦਿਰਆ   ਦੇ   ਿਬਸਤਰੇ   ਨੰੂ   ਇਕ   ਸਬਵੇਅ   ਿਡਪੂ   ਅਤੇ   ਸੜਕ   ਸਮੇਤ   ਅਣਿਗਣਤ   ਿਵਕਾਸ  
ਤ�   ਮੁਕਤ   ਰੱਖਣ   ਲਈ   ਇਕ   ਤ�   ਬਾਅਦ   ਇਕ   ਕਾਨੰੂਨੀ   ਕੇਸ   ਲੜ   ਰਹੇ   ਹਨ।   ਪੰਜ   ਪਿਵੱਤਰ   ਰਾਜ�   ਿਵੱਚ�   ਲੰਘਦੀ   ਪਿਵੱਤਰ   ਗੰਗਾ   ਵਾਤਾਵਰਣ  
ਪ�ੇਮੀ   ਅਤੇ   ਨਾਗਿਰਕ�   ਦੁਆਰਾ   ਬੁਰੀ   ਤਰ��   ਦੂਿ�ਤ   ਦਿਰਆ   ਨੰੂ   ਸਾਫ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਸਰਕਾਰੀ   ਯੋਜਨਾ   ਦੀ   ਅਸਫਲਤਾ   ਤ�   ਿਨਰਾ�   ਹੋ   ਕੇ   ਕਾਨੰੂਨੀ  
ਲੜਾਈ   ਦਾ   ਕ�ਦਰ   ਬਣੀ   ਹੋਈ   ਹੈ।   
 
ਦਿਰਆਵ�   ਅਤੇ   ਨਦੀਆਂ   ਨ�    ਭਾਰਤ   ਿਵਚ   ਹੋਏ   ਤਾਜ਼ਾ   �ਿਹਰੀ   ਧਮਾਕੇ   ਨੰੂ   ਸਿਹਣ   ਕੀਤਾ   ਹੈ,   ਇਕ   ਅਿਜਹੀ   ਰਾ�ਟਰ   ਿਜਸਦੀ   ਆਬਾਦੀ   ਿਪਛਲੇ  
40   ਸਾਲ�   ਿਵਚ   ਤਕਰੀਬਨ   ਦੁੱ ਗਣੀ   ਹੋ   ਕੇ   1.35   ਅਰਬ   ਹੋ   ਗਈ   ਹੈ.   ਗੈਰ   ਯੋਜਨਾਬੱਧ   ਵਾਧੇ   ਕਾਰਨ   ਸੀਵਰੇਜ   ਅਤੇ   ਸਨਅਤੀ   ਗਲੀਆਂ   ਲਈ  
ਡੰਿਪੰਗ   ਗਰਾ�ਡ   ਵਜ�   ਜਲਘਰ   ਦੀ   ਵਰਤ�   ਕੀਤੀ   ਗਈ   ਹੈ.  
ਇਸ   ਦੁਰਵਰਤ�   ਦੀ   ਕੀਮਤ   ਿਪਛਲੇ   ਕਈ   ਸਾਲ�   ਤ�   ਵੱਧ   ਗਈ   ਹੈ.   ਿਪਛਲੇ   ਸਾਲ   ਹੋਏ   ਇੱਕ   ਅਿਧਐਨ   ਨ�    ਨਵ�   ਿਦੱਲੀ   ਿਵੱਚ   ਟਾਈਫਾਈਡ,  
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ   ਅਤੇ   ਦਸਤ   ਦੇ   ਵੱਧ   ਰਹੇ   ਮਾਮਿਲਆਂ   ਨੰੂ   ਯਮੁਨਾ   ਨਦੀ   ਿਵੱਚ   ਗੰਭੀਰ   ਪ�ਦੂ�ਣ   ਨਾਲ   ਜੋਿੜਆ   ਹੈ,   ਜੋ   �ਿਹਰ   ਦੇ   ਪੀਣ   ਵਾਲੇ   ਪਾਣੀ  
ਦਾ   ਕਾਫ਼ੀ   ਿਹੱਸਾ   ਮੁਹੱਈਆ   ਕਰਵਾ�ਦਾ   ਹੈ।   ਯਮੁਨਾ   ਦੇ   ਵੱਡੇ   ਿਹੱਸੇ   ਦੇ   ਨਾਲ-ਨਾਲ   ਚੇਨਈ   ਦੇ   ਕੌਮ   ਅਤੇ   ਮੁੰ ਬਈ   ਦੀਆਂ   ਿਮੱਠੀ   ਅਤੇ   ਉਲਹਸ  
ਨਦੀਆਂ   ਨੰੂ   ਿਮ�ਤਕ   ਖੇਤਰ   ਮੰਿਨਆ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ,   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਆਕਸੀਜਨ   ਦਾ   ਪੱਧਰ   ਬਹੁਤ   ਘੱਟ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ   ਮੱਛੀ   ਜੀਵਨ   ਨੰੂ  
ਸਮਰਥਨ   ਨਹ�   ਿਮਲਦਾ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.   ਮੌਨਸੂਨ   ਦੀ   ਬਾਰ�   -   ਡਰੇਨ� ਜ   ਦਾ   ਮੁੱ ਦਾ   ਅਤੇ   ਝੀਲ�   ਅਤੇ   ਡੈਮ�   ਿਵੱਚ   ਪਾਣੀ   ਦੀ   ਿਨਕਾਸੀ   ਦੀ   ਘਾਟ  
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ਮਾਨਸੂਨ   ਭਾਰਤ   ਦੀ   ਖੇਤੀ-ਿਨਰਭਰ   $   2   ਿਟ�ਲੀਅਨ   ਡਾਲਰ   ਦੀ   ਆਰਿਥਕਤਾ   ਲਈ   ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ   ਹੈ,   ਿਕ�ਿਕ   ਘੱਟੋ-ਘੱਟ   ਅੱਧੇ   ਖੇਤ   ਬਾਰ�  
ਨਾਲ   ਪ�ਭਾਿਵਤ   ਹਨ.   ਦੇ�   ਿਵਚ   ਜੂਨ-ਸਤੰਬਰ   ਮੌਨਸੂਨ   ਦੇ   ਮੌਸਮ   ਿਵਚ   ਸਾਲਾਨਾ   ਬਾਰ�   ਦਾ   ਲਗਭਗ   70%   ਿਹੱਸਾ   ਪ�ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਇਹ  
ਅੰਦਾਜ਼ਨ   263   ਿਮਲੀਅਨ   ਿਕਸਾਨ�   ਲਈ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ   ਹੈ।  
 
ਲਗਭਗ   800   ਿਮਲੀਅਨ   ਲੋਕ   ਿਪੰਡ�   ਿਵਚ   ਰਿਹੰਦੇ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਖੇਤੀਬਾੜੀ   'ਤੇ   ਿਨਰਭਰ   ਕਰਦੇ   ਹਨ,   ਜੋ   ਿਕ   ਭਾਰਤ   ਦੇ   ਕੁਲ   ਘਰੇਲੂ   ਉਤਪਾਦ  
(ਜੀਡੀਪੀ)   ਦਾ   ਲਗਭਗ   15%   ਹੈ   ਅਤੇ   ਇਕ   ਅਸਫਲ   ਮੌਨਸੂਨ   ਦਾ   ਦੇ�   ਦੀ   ਿਵਕਾਸ   ਅਤੇ   ਆਰਿਥਕਤਾ'   ਤੇ   ਇਕ   ਪ�ਭਾਵਤ   ਪ�ਭਾਵ   ਪੈ   ਸਕਦਾ  
ਹੈ.  
 
ਮਾਨਸੂਨ   ਦਾ   ਿਸੱਧਾ   ਅਸਰ   ਦੇ�   ਦੀ   ਖੇਤੀਬਾੜੀ   ਜੀਡੀਪੀ   'ਤੇ   ਪ�ਦਾ   ਹੈ।   ਮੁੱ ਖ   ਸਾਉਣੀ   ਜ�   ਗਰਮੀਆਂ   ਦੀ   ਿਬਜਾਈ,   ਚਾਵਲ,   ਗੰਨ� ,   ਦਾਲ�   ਅਤੇ  
ਤੇਲ   ਬੀਜ�   ਦੀਆਂ   ਫਸਲ�   ਜੂਨ   ਿਵਚ   ਮਾਨਸੂਨ   ਦੀ   ਬਾਰ�   ਦੇ   ਆਉਣ   ਨਾਲ   �ੁਰੂ   ਹੁੰ ਦੀਆਂ   ਹਨ.  
 
ਗਰਮੀਆਂ   ਦੀਆਂ   ਫਸਲ�   ਭਾਰਤ   ਦੇ   ਲਗਭਗ   ਅੱਧੇ   ਖੁਰਾਕੀ   ਉਤਪਾਦ�   ਲਈ   ਹੁੰ ਦੀਆਂ   ਹਨ   ਅਤੇ   ਦੇਰੀ   ਜ�   ਮਾੜੇ   ਮੌਨਸੂਨ   ਦਾ   ਮਤਲਬ  
ਸਪਲਾਈ   ਦੇ   ਮੁੱ ਦੇ   ਅਤੇ   ਖੁਰਾਕੀ   ਮੁਦਰਾਸਿਫਤੀ   ਿਵੱਚ   ਤੇਜ਼ੀ,   ਇੱਕ   ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ   ਮੀਟਿਰਕ   ਹੈ   ਜੋ   ਿਕ   ਿਰਜ਼ਰਵ   ਬ�ਕ   ਦੇ   ਿਵਆਜ   ਦਰ�   ਦੇ  
ਫੈਸਲੇ   ਨੰੂ   ਪ�ਭਾਵਤ   ਕਰਦੀ   ਹੈ.  
 
ਘਾਟੇ   ਵਾਲਾ   ਮਾਨਸੂਨ   ਸੋਕੇ   ਵਰਗੀ   ਸਿਥਤੀ   ਦਾ   ਕਾਰਨ   ਬਣ   ਸਕਦਾ   ਹੈ,   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਪ�ਡੂ   ਘਰੇਲੂ   ਆਮਦਨੀ,   ਖਪਤ   ਅਤੇ   ਆਰਿਥਕ   ਿਵਕਾਸ  
ਪ�ਭਾਵਤ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ.   ਮਾੜਾ   ਮੌਨਸੂਨ   ਨਾ   ਿਸਰਫ   ਤੇਜ਼ੀ   ਨਾਲ   ਚੱਲ   ਰਹੇ   ਖਪਤਕਾਰ�   ਦੀਆਂ   ਚੀਜ਼�,   ਦੋ   ਪਹੀਆ   ਵਾਹਨ,   ਟਰੈਕਟਰ�   ਅਤੇ   ਪ�ਡੂ  
ਿਰਹਾਇ�ੀ   ਸੈਕਟਰ�   ਦੀ   ਕਮਜ਼ੋਰ   ਮੰਗ   ਵੱਲ   ਲੈ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਬਲਿਕ   ਜ਼ਰੂਰੀ   ਖਾਣ-ਪੀਣ   ਦੇ   ਪਦਾਰਥ�   ਦੀ   ਦਰਾਮਦ   ਨੰੂ   ਵਧਾ�ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ  
ਸਰਕਾਰ   ਨੰੂ   ਕਰਜ਼ਾ   ਮੁਆਫੀ   ਵਰਗੇ   ਉਪਾਅ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਮਜਬੂਰ   ਕਰਦਾ   ਹੈ,   ਿਜਸ   ਨਾਲ   ਦਬਾਅ   ਪ�ਦਾ   ਹੈ।   ਿਵੱਤ.   ਜਦ�   ਿਕ   ਆਮ   ਮੌਨਸੂਨ   ਦੇ  
ਨਤੀਜੇ   ਵਜ�   ਚੰਗੀ   ਫਸਲ   ਹੁੰ ਦੀ   ਹੈ,   ਿਜਸਦੇ   ਨਤੀਜੇ   ਵਜ�   ਪ�ਡੂ   ਆਮਦਨ   ਿਵਚ   ਵਾਧਾ   ਹੁੰ ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਖਪਤਕਾਰ�   ਦੀਆਂ   ਚੀਜ਼�   'ਤੇ   ਖਰਚੇ   ਨੰੂ  
ਹੁਲਾਰਾ   ਿਮਲਦਾ   ਹੈ.   ਪਣ   ਿਬਜਲੀ   ਉਤਪਾਦਨ   'ਤੇ   ਵੀ   ਇਸ   ਦਾ   ਸਕਾਰਾਤਮਕ   ਪ�ਭਾਵ   ਹੈ.  
 
ਮਾਨਸੂਨ   ਦੀ   ਬਾਰ�   ਦੀ   ਅਣਦੇਖੀ   'ਤੇ   ਘੱਟ   ਭਰੋਸਾ   ਕਰਨ   ਲਈ,   ਭਾਰਤ,   ਮਾਹਰ�   ਦਾ   ਕਿਹਣਾ   ਹੈ   ਿਕ   ਇਸ   ਦੇ   ਬਹੁਤ   ਘੱਟ   ਪਾਣੀ   ਬਚਾਅ  
ਯਤਨ�   ਨੰੂ   ਵਧਾਉਣ   ਦੀ   ਜ਼ਰੂਰਤ   ਹੈ.   ਮਾਨਸੂਨ   ਦੀ   ਬਾਰ�   ਦੇ   ਦੌਰਾਨ   ਸਮੁੰ ਦਰ   ਅਤੇ   ਨਦੀਆਂ   ਿਵੱਚ   ਰੁਕਾਵਟ   ਆਉਣ   ਨਾਲ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰਾ  
ਪਾਣੀ   ਬਰਬਾਦ   ਹੋ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ,   ਛੋਟੇ   ਝੀਲ�   ਅਤੇ   ਡੈਮ   ਬਣਾਉਣਾ   ਇਸ   ਦਾ   ਜਵਾਬ   ਹੋ   ਸਕਦਾ   ਹੈ?   ਿਤੱਖੀ   ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ   ਕਰਨ   ਲਈ   ਜਲਦੀ   ਸੋਕਾ  
ਚੇਤਾਵਨੀ   ਪ�ਣਾਲੀ   ਿਵਕਿਸਤ   ਕਰਨ   ਅਤੇ   ਮੌਸਮ   ਿਵਿਗਆਨ   ਦੇ   ਸੰਦ�   ਿਵਚ   ਸੁਧਾਰ   ਕਰਨ   ਦੀ   ਜ਼ਰੂਰਤ   ਵੀ   ਹੈ.  
ਭਾਰਤ   ਨੰੂ   ਆਪਣੇ   ਿਵ�ਾਲ   ਭੋਜਨ   ਭੰਡਾਰ   -   ਇਸ   ਸਾਲ   ਦੇ   �ੁਰੂ   ਿਵਚ   60   ਿਮਲੀਅਨ   ਟਨ   ਤ�   ਵੀ   ਿਜ਼ਆਦਾ   ਪ�ਬੰਧਨ   ਦੀ   ਜ਼ਰੂਰਤ   ਹੈ.   ਬਹੁਤ  
ਸਾਰਾ   ਭੋਜਨ   ਨ�ਟ   ਹੋ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਖਰਾਬ   ਹੋ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ.   ਇਹ   ਬਹੁਤ   ਸਾਰੇ   ਕਿਹੰਦੇ   ਹਨ   ਿਕ   ਮਾਨਸੂਨ   ਦੀ   ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ   ਨਾਲ�   ਵੱਡਾ   ਦੁਖ�ਤ  
ਹੈ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.   ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ   ਅਤੇ   ਪੰਚ�   ਸਮੇਤ   ਿਰ�ਵਤਖੋਰੀ   ਅਤੇ   ਿਭ��ਟਾਚਾਰ  
 
ਇਕ   ਅਿਜਹਾ   ਮੁੱ ਦਾ   ਹੈ   ਜੋ   ਕ�ਦਰ,   ਰਾਜ   ਅਤੇ   ਸਥਾਨਕ   ਸਰਕਾਰੀ   ਏਜੰਸੀਆਂ   ਦੀ   ਭਾਰਤ   ਦੀ   ਆਰਿਥਕਤਾ   'ਤੇ   ਮਾੜਾ   ਅਸਰ   ਪਾ�ਦਾ   ਹੈ.   ਇਸ  
ਨ�    ਨਾ   ਿਸਰਫ   ਆਰਿਥਕਤਾ   ਨੰੂ   ਨਵੀਆਂ   ਉਚਾਈਆਂ   ਤੇ   ਪਹੁੰ ਚਣ   ਤ�   ਰੋਿਕਆ   ਹੈ,   ਬਲਿਕ   ਿਭ��ਟਾਚਾਰ   ਨ�    ਦੇ�   ਦੇ   ਿਵਕਾਸ   ਨੰੂ   ਰੁੱ ਕ   ਕਰ   ਿਦੱਤਾ  
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ਹੈ.   ਟਰ�ਸਪੇਰ�ਸੀ   ਇੰਟਰਨ� �ਨਲ   ਨ�    ਦੱਿਸਆ   ਹੈ   ਿਕ   ਲਗਭਗ   50%   ਭਾਰਤੀਆਂ   ਨੰੂ   ਜਨਤਕ   ਦਫਤਰ�   ਦੁਆਰਾ   ਸੇਵਾਵ�   ਿਨਭਾਉਣ   ਲਈ  
ਿਰ�ਵਤ   ਦੇਣ   ਜ�   ਸੰਪਰਕ   ਦੀ   ਵਰਤ�   ਕਰਨ   ਦਾ   ਪਿਹਲਾ   ਹੱਥ   ਅਨੁਭਵ   ਸੀ.   
 
ਿਭ��ਟਾਚਾਰ   ਿਵਚ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਡਾ   ਯੋਗਦਾਨ   ਪਾਉਣ   ਵਾਲੇ   ਇੰਟਾਈਟਲਮ�ਟ   ਪ�ੋਗਰਾਮ   ਅਤੇ   ਭਾਰਤ   ਸਰਕਾਰ   ਦੁਆਰਾ   ਲਾਗੂ   ਕੀਤੇ   ਸਮਾਿਜਕ  
ਖਰਿਚਆਂ   ਦੀਆਂ   ਯੋਜਨਾਵ�   ਹਨ.   ਿਭ��ਟਾਚਾਰ   ਦੇ   ਹੋਰ   ਖੇਤਰ�   ਿਵੱਚ   ਭਾਰਤ   ਦਾ   ਟਰੱਿਕੰਗ   ਉਦਯੋਗ   �ਾਮਲ   ਹੈ   ਜੋ   ਕਈ   ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ   ਨੰੂ  
ਸਾਲਾਨਾ   ਅਰਬ�   ਰੁਪਏ   ਿਰ�ਵਤ   ਦੇਣ   ਲਈ   ਮਜਬੂਰ   ਹੈ   ਅਤੇ   ਪੁਿਲਸ   ਅੰਤਰਰਾਜੀ   ਰਾਜਮਾਰਗ�   ਤੇ   ਰੁਕਦੀ   ਹੈ।   ਮੀਡੀਆ   ਨ�    ਸਿਵਸ   ਬ�ਕ�  
ਿਵਚ   ਕਰੋੜ�   ਰੁਪਏ   ਦੇ   ਿਭ��ਟ   ਭਾਰਤੀ   ਨਾਗਿਰਕ�   ਦੇ   ਇਲਜ਼ਾਮ�   ਨੰੂ   ਿਵਆਪਕ   ਰੂਪ   ਨਾਲ   ਪ�ਕਾ�ਤ   ਕੀਤਾ   ਹੈ।   ਸਿਵਸ   ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ   ਨ�   
ਇਨ� �   ਦੋ��   ਤ�   ਇਨਕਾਰ   ਕੀਤਾ,   ਜੋ   ਬਾਅਦ   ਿਵਚ   2015–2016   ਿਵਚ   ਸਾਬਤ   ਹੋਏ   ਸਨ।  
 
ਭਾਰਤੀ   ਮੀਡੀਆ   ਨੰੂ   ਵੱਡੇ   ਪੱਧਰ   'ਤੇ   ਅਿਤਅੰਤ   ਿਭ��ਟ   ਿਸਆਸਤਦਾਨ�   ਅਤੇ   ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ   ਦੁਆਰਾ   ਿਨਯੰਤਿਰਤ   ਕੀਤਾ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ   ਜੋ  
ਗ਼ਲਤ   ਜਾਣਕਾਰੀ   ਨਾਲ   ਲੋਕ�   ਨੰੂ   ਗੁਮਰਾਹ   ਕਰਨ   ਅਤੇ   ਮੀਡੀਆ   ਨੰੂ   ਰਾਜਨੀਿਤਕ   ਅਤੇ   ਕਾਰੋਬਾਰੀ   ਿਵਰੋਧੀਆਂ'   ਤੇ   ਿਚੱਕੜ   ਸੁੱ ਟਣ   ਲਈ   ਪ�ਮੁੱ ਖ  
ਭੂਿਮਕਾ   ਿਨਭਾ�ਦੇ   ਹਨ.  
 
ਜ਼ਮੀਨ   ਅਤੇ   ਜਾਇਦਾਦ   -   ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ   'ਤੇ   ਰਾਜ   ਦੀ   ਜਾਇਦਾਦ   ਚੋਰੀ   ਕਰਨ   ਦਾ   ਦੋ�   ਹੈ.   ਪੂਰੇ   ਭਾਰਤ   ਿਵੱਚ   �ਿਹਰ�   ਅਤੇ   ਿਪੰਡ�   ਿਵੱਚ,   ਿਮ  
municipal◌ਂਸਪਲ   ਅਤੇ   ਹੋਰ   ਸਰਕਾਰੀ   ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ,   ਚੁਣੇ   ਹੋਏ   ਰਾਜਨ� ਤਾ,   ਿਨਆਂਇਕ   ਅਿਧਕਾਰੀ,   ਰੀਅਲ   ਅਸਟੇਟ   ਿਵਕਸਤ   ਕਰਨ  
ਵਾਲੇ   ਅਤੇ   ਕਾਨੰੂਨ   ਲਾਗੂ   ਕਰਨ   ਵਾਲੇ   ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ   ਦੇ   ਸਮੂਹ,   ਗੈਰ   ਕਾਨੰੂਨੀ   ਤਰੀਿਕਆਂ   ਨਾਲ   ਜ਼ਮੀਨ   ਐਕੁਆਇਰ,   ਿਵਕਸਤ   ਅਤੇ   ਵੇਚਦੇ  
ਹਨ।  
 
ਸਰਕਾਰੀ   ਸਮਝੌਤੇ   -   ਸਰਕਾਰੀ   ਫੰਡ   ਪ�ਾਪਤ   ਪ�ੋਜੈਕਟ�   ਿਵੱਚ   ਿਭ��ਟਾਚਾਰ   ਕਾਰਨ   ਹੋਈਆਂ   ਮੁ�ਕਲ�   ਦੇ�   ਭਰ   ਿਵੱਚ   ਹੁੰ ਦੀਆਂ   ਹਨ।   ਵਰਲਡ  
ਬ�ਕ   ਦੇ   ਅਨੁਸਾਰ,   ਸਹਾਇਤਾ   ਪ�ੋਗਰਾਮ�   ਨੰੂ   ਿਭ��ਟਾਚਾਰ,   ਮਾੜੇ   ਪ��ਾਸਨ   ਅਤੇ   ਘੱਟ   ਭੁਗਤਾਨ�   ਦੁਆਰਾ   ਘੇਿਰਆ   ਿਗਆ   ਹੈ.   ਇੱਕ   ਉਦਾਹਰਣ  
ਦੇ   ਤੌਰ   ਤੇ,   ਿਰਪੋਰਟ   ਿਵੱਚ   ਿਕਹਾ   ਿਗਆ   ਹੈ   ਿਕ   ਿਸਰਫ   40%   ਅਨਾਜ   ਗਰੀਬ�   ਨੰੂ   ਿਦੱਤਾ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ,   ਆਪਣੇ   ਿਨ�ਾਨ�    ਵਾਲੇ   ਟੀਚੇ   ਤੇ   ਪਹੁੰ ਚਦਾ  
ਹੈ.  
 
ਸਰਕਾਰੀ   ਹਸਪਤਾਲ�   ਿਵੱਚ,   ਿਭ��ਟਾਚਾਰ   ਦਵਾਈਆਂ   ਦੀ   ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ   /   ਡੁਪਿਲਕੇ�ਨ,   ਦਾਖਲਾ   ਪ�ਾਪਤ   ਕਰਨ,   ਡਾਕਟਰ�   ਨਾਲ  
ਸਲਾਹ   ਮ�ਵਰੇ   ਅਤੇ   ਿਨਦਾਨ   ਸੇਵਾਵ�   ਪ�ਾਪਤ   ਕਰਨ   ਨਾਲ   ਜੁਿੜਆ   ਹੋਇਆ   ਹੈ।   
 
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ   ਅਤੇ   ਸਕੂਲ   -   ਿਰ�ਵਤਖੋਰੀ   ਅਤੇ   ਿਭ��ਟਾਚਾਰ   ਦਾ   ਬੋਲਬਾਲਾ   ਿਸੱਿਖਆ   ਸੰਸਥਾਵ�   ਹੈ   ਿਜਥੇ   ਅਮੀਰ   ਮਾਪੇ   ਸਕੂਲ�   ਿਵਚ  
ਦਾਖਲ   ਹੋਣ   ਲਈ   ਿਰ�ਵਤ   ਿਦੰਦੇ   ਹਨ,   ਇਕ   ਵਾਰ   ਿਫਰ,   ਅਫ਼ਸੋਸ   ਦੀ   ਗੱਲ   ਹੈ   ਿਕ   ਗਰੀਬ   ਲੋਕ   ਬਚੇ   ਹਨ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.   ਰੱਦੀ   ਅਤੇ   ਸਫਾਈ   
  'ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ   ਦਾ   ਉਪ-ਮਹ�ਦੀਪ'   -   ਇਸ   ਤਰ��   ਸਥਾਨਕ   ਉਪ-ਮਹ�ਦੀਪ   ਦਾ   ਅਕਸਰ   ਸਥਾਨਕ   ਪ�ੈਸ   ਿਵਚ   ਿਜ਼ਕਰ   ਕੀਤਾ   ਜ�ਦਾ   ਹੈ.   ਅਤੇ  
ਇਹ   ਕੋਈ   ਹੈਰਾਨੀ   ਦੀ   ਗੱਲ   ਨਹ�   ਹੈ:   ਭਾਰਤੀ   �ਿਹਰ�   ਿਵਚ,   ਕੂੜੇਦਾਨ�,   ਗਲੀਆਂ   ਅਤੇ   ਚੌਕ�   ਿਵਚ,   ਇੱਥੇ   ਪਲਾਸਿਟਕ   ਦੇ   ਬਕਸੇ   ਅਤੇ  
ਪਲਾਸਿਟਕ   ਦੇ   ਬੈਗ,   ਚਮਕਦਾਰ   ਰੰਗ   ਦੇ   ਪੈਕਿਜੰਗ   ਅਤੇ   ਭੋਜਨ   ਦੀ   ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ,   ਪੁਰਾਣੇ   ਅਖਬਾਰ�   ਅਤੇ   ਗੱਤੇ   ਦੇ   ਬਕਸੇ   ਿਵਅਰਥ   ਦੇਖੇ  
ਜਾ   ਸਕਦੇ   ਹਨ.  
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ਪਰ   ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ   ਿਸਰਫ   �ਿਹਰ�   ਿਵਚ   ਹੀ   ਇਕੱਠਾ   ਨਹ�   ਹੁੰ ਦਾ।   ਸਥਾਨਕ   ਸੜਕ   ਦੇ   ਿਕਨਾਰੇ   ਇੱਕ   ਿਦਨ   ਭਿਵੱਖ   ਦੇ  
ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ   ਨੰੂ   ਆਸਾਨੀ   ਨਾਲ   ਇਸ   ਤਲ   'ਤੇ   ਪਹੁੰ ਚਣ   ਦੇਵੇਗਾ   ਿਕ   ਿਕਵ�'   ਿਵ�ਵ   ਦੇ   ਸਭ   ਤ�   ਵੱਡੇ   ਲੋਕਤੰਤਰ   'ਦੇ   ਵਸਨੀਕ�  
ਦੀਆਂ   ਖਾਣ   ਪੀਣ   ਦੀਆਂ   ਆਦਤ�   ਿਵਕਸਤ   ਹੋ   ਗਈਆਂ   ਹਨ.   
All   kinds   of   packages   from   different   varieties   of   cookies,   the   ubiquitous   plastic   bottles,   rustling   plastic  
bags   that   once   contained   a   cornucopia   of   sweets,   chewing   gum,   and   chips   –   all   such   things   are   often  
thrown   out   on   the   go,   'decorating'   roadside   ditches   and   railway   embankments.  
However,   waste   is   still   disposed   of   in   the   so-called   good   districts.   It   is   done   by   representatives   of   the  
traditional   caste   occupations,   waste   collectors,   rag-pickers,   and   cleaners,   for   whom   the   mountains   of  
waste   are   a   source   of   income,   and   one   that   is   quite   substantial   by   local   standards.   
Garbage   is   sorted   and   laid   out:   waste   paper,   ferrous   and   non-ferrous   metals,   glass,   and   rags   and   old  
clothes   that   are   washed   and   mended.   Anything   that   can   be   reused   is   resold.   But   whatever   cannot   be  
reused,   even   by   the   waste   collectors,   is   often   thrown   out   again   on   the   streets   of   poor   neighborhoods,  
where   it   lies   in   the   hot   southern   sun   for   years,   condensing   into   a   homogeneous   gray-brown   mush.  
The   attack   of   the   waste  
New   Delhi,   the   country's   capital,   is   particularly   affected   by   'aggressive   waste.'   One   of   the   sanitation  
workers'   colonies   is   located   in   the   middle   of   the   diplomatic   quarter,   with   hills   of   sorted   wastepaper  
packs   and   pyramids   of   bags   full   of   rags   visible   from   afar,   greatly   surprising   the   guests   of   diplomatic  
missions   and   embassy   villas.   The   caste   of   rag-pickers   settled   here   a   long   time   ago   –   long   before   the  
sprawling   diplomatic   quarter   surrounded   it   on   all   sides.   City   authorities   have   tried   several   times   to  
resettle   such   'non-diplomatic'   neighbors,   but   the   residents   of   the   'waste   quarter'   stubbornly   resist   and  
do   not   wish   to   leave.  
The   statistics   are   startling:   The   official   and   the   unauthorized   city   dumps   add   up   to   10,000   tons   of  
waste   every   day.   Journalists   estimate   that   it   means   2,300   trucks   daily.   However,   the   volume   of   waste  
is   growing   along   with   the   population,   and   it   is   expected   that   by   2025,   the   daily   waste   volume   will   have  
reached   4,700   truckloads.  
An   Indian   journalist   once   told   the   author   of   this   article   that,   traditionally,   garbage   in   India   was   thrown  
out   onto   the   street   (as   it   once   was   in   many   European   cities),   and   the   hot   Indian   sun   would   then   dry   it  
into   dust.   But,   with   the   advent   of   modern   plastics,   packaging,   and   cardboard,   this   'garbage   disposal  
system'   no   longer   works.   Yet   the   tradition   remains.   To   this   day,   in   many   Indian   cities,   it   is   not  
considered   reprehensible   to   throw   garbage   right   where   you   stand   or   to   relieve   yourself   right   then   and  
there   without   any   shame   of   passersby.   Waste   is   often   dumped   into   rivers.   For   instance,   Delhi   is  
situated   on   the   Yamuna   River,   considered   sacred   by   the   Hindus,   but   even   approaching   the   riverbank  
is   an   unpleasant   experience   –   the   'sacred   waters'   smell   like   an   old   gutter.   Nothing,   except   bacteria,  
has   lived   in   this   river   for   a   long   time.  
The   problem   is   not   simply   the   prosperity   of   a   particular   family   or   its   education   level.   Many   residents   of  
wealthy   neighborhoods   do   not   even   want   to   wait   for   garbage   collectors   to   pick   up   garbage   bins   or  
bags   with   trash   from   their   front   door.   Wealthy   citizens   would   rather   send   a   servant   to   throw   out  
garbage   in   the   backstreets.  
However,   the   problem,   clearly,   is   not   only   with   the   habits   of   Indians   themselves,   but   with   the   outdated  
system   of   cleaning   the   country's   waste,   based   on   the   traditional   caste   system.   Most   Indian   cities   do  
not   have   a   modern   centralized   system   of   waste   collection   and   disposal   from   every   household.   In  
Delhi,   for   example,   garbage   is   fully   collected   only   from   about   25%   of   the   area.   Dragging   packages   to  
the   authorized   landfill   is   a   long   trip.   So,   it   is   no   surprise   then   that   any   vacant   lot   or   abandoned  
courtyard   is   turned   into   a   landfill   by   residents   of   the   neighboring   districts.  
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Still,   a   problem   exists   even   with   the   waste   that   is   being   collected.   Three   of   the   four   major   landfills  
near   the   capital   have   already   gone   over   capacity   and   need   to   be   closed.   But   there   is   no   space   for  
new   landfills   in   India,   which   is   already   overpopulated.  
The   problem   is   not   unique   to   New   Delhi.   In   Mumbai,   for   example,   the   mountains   of   waste   are   so   large  
that   littered   suburbs   are   now   frequented   by   leopards   from   the   Sanjay   Gandhi   Reserve   next   door   –   the  
predatory   cats   wander   around   in   search   of   food   and   pose   a   threat   to   people   living   nearby.   In   addition,  
the   air   in   the   'economic   capital   of   India'   is   quite   polluted,   not   least   because   of   the   incineration   of  
rubbish.  
'The   capital   of   new   technologies,'   the   city   of   Bangalore   in   the   south   of   the   country   (sometimes   called  
the   Indian   Silicon   Valley),   along   with   its   computer   software,   electronics,   and   Internet   technology,   also  
produces   3,000-4,000   tons   of   waste   daily.   The   problem   of   space   for   storing   waste   in   this   booming   city  
is   so   acute   that   the   government   even   thought   at   one   time   to   requisition   territory   situated   on   the  
outskirts   of   the   Tataguni   estate   founded   by   artist   Nicholas   Roerich's   son,   Svetoslav   Roerich,   and   his  
wife   and   Indian   movie   star,   Devika   Rani.   Svetoslav   Roerich   intended   to   establish   a   museum   on   the  
estate,   but   some   local   politicians   decided   to   use   the   450-acre   manor   park   as   a   landfill.   Thanks   to   the  
efforts   of   the   Russian   Embassy   and   the   Indian   public,   the   museum   managed   to   fight   off   this   attempt.  
Experts   say   that   every   citizen   of   the   'largest   democracy   in   the   world,'   depending   on   their   age   and  
affluence,   'produces'   from   200   to   600   grams   of   garbage   every   day.   This   waste   material   is   gathered   in  
overflowing   landfills,   discharged   to   blind   alleys,   urban   backstreets,   and   along   roads   and   railway   lines,  
causing   complaints   from   municipalities   about   the   impossibility   of   collecting   and   cleaning   up   all   the  
garbage   scattered   in   and   around   the   city.  
While   officials   complain   that   the   environmentalists   are   sending   an   SOS   signal,   degradable   waste   will  
not   help   improve   the   already   difficult   sanitary   and   epidemiological   situation   in   the   Indian   cities.   And   if  
this   goes   on,   garbage   will   begin   to   displace   people.  
Stars   with   brooms  
“This   is   no   exaggeration.   According   to   various   sources,   the   cities   of   India   produce   100,000   tons   of  
solid   waste   daily.   The   government   spends   from   500   to   1,500   rupees   per   ton   of   waste:   60-70   percent  
of   this   amount   is   spent   on   garbage   collection,   up   to   30   percent   more   on   transportation,   and   only   the  
remaining   approximately   five   percent   is   spent   on   recycling,”   said   Vladimir   Ivashin,   expert   at   the  
Center   for   Indological   Studies   at   Moscow   State   University,   in   an   interview   with   BRICS   Business  
Magazine.  
Most   of   the   waste   is   burned   or   buried,   said   Ivashin.   It   is,   therefore,   not   surprising   that   the   need   to   find  
space   for   landfill   sites   in   this   populous   country   is   so   acute.   In   addition,   a   large-scale   campaign   against  
garbage   would   require   a   radical   change   in   the   attitude   of   Indians   towards   waste   and   clean   streets.  
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10.   Plastics   Pollution  
 
There   is   a   bit   of   plastic   everywhere,   in   our   wallets,   on   our   dining   tables   and   kitchens,   in   our   cars   and  
buses   and   in   our   phones   and   offices.   It   is   nearly   impossible   to   imagine   a   world   without   plastics  
 
We   almost   always   take   the   suffocation   warning   on   plastic   bags   and   packages   seriously,   keeping  
plastic   packaging   out   of   reach   of   babies   and   children.   But   we   have   not   been   as   mindful   with   the  
planet.   Of   the   8.3   billion   tonnes   of   plastic   produced,   6.3   billion   tonnes   have   been   discarded.   Every  
year,   nearly   13   million   tonnes   of   plastic   waste   are   added   to   oceans.   Given   their   durability,   plastics   do  
not   decompose.  
 
“A   plastic   bottle   takes   between   450-1000   years   to   decompose,”   explained   Environment   Minister  
Harsh   Vardhan.  
 
Much   of   the   growth   in   plastic   production   is   driven   by   single   use   or   disposable   applications.   Nearly   50  
%   of   plastics   used   are   single   use   products   such   as   bottles,   plastic   bags,   packaging,   straws,   stirrers,  
spoons   and   forks.   Around   the   world,   1   million   plastic   drinking   bottles   are   purchased   every   minute.  
Every   year   we   use   up   to   5   trillion   disposable   plastic   bags.  
 
In   India,   80   %   of   total   plastic   consumption   is   discarded   as   waste   and   official   statistics   say   the   country  
generates   25,   940   tonnes   of   plastic   waste   daily.   At   least   40%   of   this   waste   is   uncollected.  
 
There   is   a   concerted   effort   to   increase   recycling   of   rigid   plastic   packaging   by   companies   as   well.   But  
other   single   use   plastics   such   as   bags,   candy   wrappers,   tobacco   and   pan   masala   sachets,   soap  
wrappers   and   shampoo   sachets   are   either   too   difficult   or   not   lucrative   enough   to   collect.   These   plastic  
items   then   find   their   way   into   landfills,   unauthorised   garbage   dumps,   or   simply   remain   uncollected   on  
road   kerbs.  
 
Eventually,   these   single-use   plastic   items   clog   rivers,   other   water   bodies   and   the   ocean.   They   are  
consumed   by   animals,   and   often   find   their   way   into   our   food   systems.  
 
In   February   this   year,   veterinarians   operating   on   a   bloated   and   infected   six-year   old   cow   brought   into  
the   Bihar   Veterinary   College   in   Patna   removed   80   kilogrammes   of   plastic   from   its   stomach.   Though  
this   was   not   the   first   time   that   doctors   had   removed   polythene   from   an   animal's   stomach,   80  
kilogrammes   of   it   from   a   single.   Though   this   was   not   the   first   time   that   doctors   had   removed  
polythene   from   an   animal's   stomach,   80   kilogrammes   of   it   from   a   single   animal   was   something   of   a  
record.  
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11.   Low   productivity   nationally   because   of   too   many   public   holidays  
 
India,   being   a   culturally   diverse   and   fervent   society,   celebrates   various   holidays   and   festivals.   When   it  
comes   to   public   holidays,   India   holds   two   world   records,   which   it   could   do   without   from   a   business  
perspective.   Firstly,   it   has   the   most   in   the   world   (more   than   20   per   year),   and   secondly,   each   state   and  
union   territory   has   its   own   local   holiday(s).   There   are   only   three   national   public   holidays   in   India,   and  
all   the   rest   are   regional.  

Excessive   public   holidays   hurt   the   economy   and   the   financial   system.   When   these   holidays   exceed  
the   'reasonable   limit',   the   nation's   productivity   is   likely   to   be   adversely   compromised.   It   is   also   not  
often   understood   that   intermittent   and   unplanned   holidays   can   cause   damage   to   the   efforts   designed  
to   make   the   country's   financial   and   capital   markets   catch   up   with   global   trends.   Holidays   have   an  
obvious   impact   on   any   company   doing   business   in   India,   whether   locally   or   remotely.   These  
challenges   are   especially   relevant   for   companies   with   outsourced   IT   or   business   processes   who   work  
remotely   with   their   Indian   counterparts,   or   meet   face-to-face   for   international   business   meetings.   

SLAs   (Service   Level   Agreements)   might   guarantee   year-round   service,   but   not   for   individuals,   which  
means   that   your   key   resources   might   not   be   available   when   you   think   they   are.   With   a   reasonable   set  
of   holidays   and   the   usual   weekends,   it   might   be   tolerable   to   keep   pace   even   if   somewhat   slowly   with  
modern   banking.   But   in   a   country   with   inconsistent   and   large   numbers   of   public   holidays   and  
non-working   holidays,   the   nation's   financial   growth   could   be   stifled.  

Indian   holidays   tend   to   be   seen   as   a   hinder   to   the   flow   of   work.   There   is   little   interest   in   what   they   are,  
how   they   are   observed,   and   what   they   signify   culturally.   It's   even   rare   to   find   accurate   knowledge   of  
Indian   holiday   calendars   and   for   work   with   India   to   be   planned   around   these   calendars.   The   point  
here   is   that   you   have   to   think   regionally.   If   you   deal   with   four   different   cities   in   India,   each   in   a   different  
state,   there   will   be   slight   differences   in   the   holidays   observed.   As   private   companies   have  
considerable   latitude   in   selecting   which   holidays   to   observe,   you   also   need   to   know   what   the   holiday  
lists   of   the   different   companies   are.  

Having   mentioned   the   negative   impact,   holidays   are   a   boon   too   for   certain   sectors   like   retail,  
entertainment   and   travel   &   tourism,   which   thrive   on   such   occasions   in   India.   In   other   words   giving  
people   more   time   to   shop   can   increase   spending   and   in   turn   will   have   a   positive   impact   on   growth.  
Festivals   like   Dusherra,   Id,   Diwali   and   Christmas   generate   billions   of   India   Rupees   in   the   sales  
revenue   every   year.  

India   is   a   highly   diverse   country,   and   diversity   presents   many   opportunities,   from   the   workplace   to   the  
market.   However,   it   also   presents   challenges.   Religion   and   the   workplace   are   becoming   increasingly  
intertwined.   More   workers   expect   their   religious   beliefs   and   practices   to   be   accommodated   in   the  
workplace,   with   days   off   to   celebrate   holidays   and   time   during   the   workday   to   practice   religious  
beliefs.   Globally,   these   accommodations   have   long   been   common.   Most   countries   have   populations  
with   a   dominant   religion   with   practices   reflected   in   many   aspects   of   the   country's   life,   including   the  
workplace,   public   holidays,   and   societal   values.  

In   general,   it   is   clear   that   holidays   are   important,   but   perhaps   not   as   important   as   the   macroeconomic  
level   as   they   are   at   the   microeconomic   level.   Reducing   the   loss   of   business   days   can   add   significantly  
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to   the   GDP,   provide   a   stable   environment   for   business,   and   most   importantly,   can   help   the   poor   earn  
that   extra   day's   income,   which   gets   a   miss   on   a   holiday.  

12.   Crisis   in   Education  
 
The   CBSE   results   are   out   and   students   would   be   enrolling   in   droves   for   university   education.   While  
children   find   it   exciting   to   embark   on   the   next   chapter   of   their   life-journey,   it   is   also   a   worrying   and  
stressful   exercise   because   of   the   significant   demand-supply   mismatch   and,   further,   that   none   of  
India's   higher   educational   institutions   feature   in   the   top   100   QS   rankings.   For   students   with  
exceptional   aptitude,   this   can   be   a   major   disappointment.   For   a   country   of   India's   size   and   aspiration,  
this   is   a   major   failure.  
 
The   reasons   behind   India's   education   crisis   lie   in   the   seven-decade   approach   towards   the   sector.  
Research   was   never   embedded   in   our   culture   and   education   was   essentially   equated   with   teaching.  
Consequently,   our   approach   tended   to   be   static   and   bookish   and   focused   only   on   how   many   went   to  
school.  
 
At   the   national   level,   this   is   not   a   bad   thing.   We   would   otherwise   deny   children   the   right   to   education  
and   many   would   be   forced   to   become   child   labourers.   With   the   enactment   of   the   RTE   legislation   in  
2009,   around   260   million   children   attend   school   in   India   today,   making   it   the   world's   largest   school  
system.   There   are   around   1.5   million   schools   with   over   one   million   run   by   the   government.   The  
education   market   is   currently   valued   at   $100   billion   and   is   set   to   double   by   2020.   This   is   impressive.  
 
But   what   India   needs   is   not   just   the   right   to   education   but   the   right   to   quality   education.   According   to   a  
disturbing   report   carried   a   couple   of   years   ago   in   a   prestigious   Indian   magazine,   only   seven   per   cent  
of   our   engineering   graduates   are   employable.  
 
Unless   the   education   system   is   substantially   rewired   and   is,   in   fact,   overhauled,   we   would   damage  
the   future   prospects   of   our   young   population   and   thereby   lose   our   demographic   dividend.   This  
requires   changing   the   very   DNA   of   our   education   system   from   inside   out.   The   government   recognizes  
this   and   over   the   past   several   months,   a   series   of   initiatives   have   been   under   discussion,   including  
the   contours   of   a   New   Education   Policy.  
 
There   is   credible   skepticism,   unfortunately,   as   to   how   India   would   achieve   what   surely   must   be   an  
ambitious   agenda   without   consistent   budgetary   allocations   and   a   clear   understanding   of   what   ails   the  
system.  
 
To   be   fair,   the   sheer   magnitude   of   the   problem   is   intimidating.   Over   past   decades,   we   have   drifted  
along   with   ostrich-like   self-delusion.   We   have   been   risk-averse   and   blind   to   the   changing   educational  
needs   of   a   knowledge   economy.   The   majority   of   our   schools   lack   not   only   basic   amenities   but   also  
teachers.   Where   teachers   are   available,   the   majority   are   over-stretched   and   under-qualified.   It   is   no  
wonder   then   that   our   graduates   are   not   employable.  
 
A   nation's   future   is   forged   by   its   education   system.   A   defunct   system   will   usher   in   a   dismal   future.   We  
face   a   similar   danger,   though   to   a   significantly   lesser   extent   with   regard   to   market   share   because   the  
bulk   of   our   educational   institutions   are   government-owned   and   operated.   But   obsolescence   is   a  
genuine   and   credible   threat.  
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The   question   we   need   to   ask   is   what   is   the   purpose   of   education?   In   other   words,   what   do   we   hope   to  
achieve   from   education.   This   really   means   one   of   two   things:   either   the   student   or   the   teacher   is  
central   to   the   education   system.  
 
From   ancient   times,   our   approach   to   shiksha,   or   education,   has   been   the   relationship   between   the  
teacher,   or   guru,   and   the   shishya,   or   disciple.   Shiksha   was   not   the   imparting   of   information   but   of  
deep   knowledge   that   comes   from   years   of   study   and   experience.  
 
Unfortunately,   we   appear   to   believe   that   this   is   precisely   what   our   education   system   imparts!  
Consequently,   most   teachers   don   the   mantle   of   the   guru.   They   are,   in   fact,   disciplinarians,   who   run  
classrooms   like   policemen.  
 
Across   the   globe,   technology   has   replaced   the   teacher   of   yesterday.   We   can   no   longer   provide  
modern   day   education   using   the   earlier   century's   methodology.   The   embrace   of   technology   and   the  
disruptive   shift   in   thinking   is   critical   to   revamping   our   education   policy.  
 
Put   simply,   the   teacher   only   sharpens   the   pencil   and   allows   for   the   inherent   talent   in   each   student   to  
be   revealed.   It's   not   that   teachers   don't   know   how   to   teach.   Rather   they   don't   really   know   why   they  
teach.   Teachers   need   to   recognize   that   students   are   central   to   the   system   and   they,   as   teachers,   are  
only   facilitators   and   nothing   more.  
 
This   requires   a   fundamental   attitudinal   shift   that   is   critical   to   rewiring   our   education   system.   It   can  
happen   only   if   we   embrace   autonomy   of   thinking.   When   we   do   that,   we   would   foster   curiosity   and  
thus,   creativity.   To   achieve   this,   our   teachers   need   to   be   educated.  
 
World-class   education   systems   do   not   have   an   ideological   focus   but   are   entirely   market   driven.   Like  
the   market,   they   anticipate   the   future   and   ascertain   how   best   it   needs   to   be   navigated.   If   India's   future  
is   to   be   determined   by   the   quality   of   education   that   it   offers,   mindsets   have   to   dramatically   change.   As  
HG   Wells   reminded   us:   "Civilisation   is   a   race   between   education   and   catastrophe."   Our   choice   would  
determine   where   we   are   headed.   The   problem   is   we   are   running   out   of   time.  
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13.   Rural   Development  
 
India   is   emerging   as   a   major   power   with   the   economy   registering   high   growth   rates   and   our   cities   and  
urban   centres   beginning   to   display   marks   of   affluence.   Yet,   there   is   no   uniform   development,   the   rural  
hinterland   not   being   able   to   march   in   tandem   with   urban   India.   More   than   70   per   cent   of   our   people  
live   in   villages   80   per   cent   of   our   poor   also   live   in   rural   areas.   The   benefits   of   economic   growth   are   not  
percolating   to   more   than   two-thirds   of   the   people.   The   visible   symbols   of   development   should   not  
make   us   forget   the   problems   of   the   rural   areas.  
 
The   Indian   economy   is   the   fourth   largest   in   the   world.   But   the   growth   pattern   is   not   uniform.   While   the  
rate   of   growth   for   manufacturing,   services,   and   communications   sectors   has   substantially   improved,  
in   vital   sectors   such   as   agriculture,   infrastructure   development,   and   community   and   social   services,  
and   in   rural   development   as   a   whole,   our   performance   is   not   appreciable.  
 
Without   the   development   of   rural   people,   the   country   can   never   claim   to   be   developed.   In   recent  
years,   agricultural   growth   has   fallen   and   so   have   investment   and   profitability   of   agriculture,   net   sown  
area   under   crops,   and   the   area   under   irrigation.   According   to   the   Economic   Survey   2006-2007,   low  
yield   per   unit   area   across   almost   all   crops   has   become   a   regular   feature.  
 
Rural   India   is   in   crisis.   As   Dr.   MS   Swaminathan,   the   distinguished   agricultural   economist,   said,   "The  
agrarian   crisis   has   its   roots   in   the   collapse   of   the   rural   economy...   Unemployment   leading   to  
out-migration   of   the   asset-less   is   growing.   The   minimum   support   price   mechanism   is   not   operating   for  
most   commodities.   At   every   level   of   the   livelihood   security   system,   there   is   a   tendency   to   make   profit  
out   of   poverty.   Something   is   terribly   wrong   in   the   countryside...   "  
 
Today,   finding   themselves   helpless   in   the   face   of   adversities   of   various   kinds,   the   peasantry   in   parts   of  
the   country   is   resorting   to   extreme   measures.   Repeated   crop   failures   due   to   unpredictable   climatic  
variations,   inability   to   meet   the   rising   cost   of   cultivation,   and   the   increasing   debt   burden   are   among  
the   factors   leading   to   frustration.   In   such   a   scenario,   meeting   the   challenges   of   rural   reconstruction  
becomes   a   formidable   and   priority   task.  
 
Agriculture   being   the   mainstay   of   our   economy,   it   is   imperative   that   we   have   a   comprehensive   and  
time-bound   programme   to   extricate   the   sector   from   stagnation,   if   not   deceleration.   Larger   irrigation  
facilities,   better   seeds   and   agri-inputs,   and   fertilizer   at   reasonable   costs   will   have   to   be   provided   to  
farmers,   along   with   finance   and   infrastructural   and   marketing   facilities.   Agriculture   must   become   an  
income   generating   activity   and   farmers   should   not   be   left   to   the   vicissitudes   of   weather,   financial  
resources,   and   markets.  
 
To   increase   productivity   and   employment   generation   in   the   sector,   there   is   a   need   to   bring   about  
structural   changes,   primarily   based   on   land   reforms,   as   support   prices   and   provision   of   cheap   credit  
do   not   help   beyond   a   point.   Experience   has   shown   that   providing   the   poor   with   access   to   land   is   not  
anti-growth.   In   the   rural   growth   strategy,   the   dynamism   of   small   family   farms   plays   an   important   role.  
Problems   in   Rural   Development  
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As   we   know   the   60-70%   of   rural   population   in   India   lives   in   primitive   conditions.   This   sorry   state   exists  
even   after   60   years   of   independence.   So   that   Rural   Development   programmes   have   urgency   in   the  
present   condition   also.   There   are   many   obstacles   in   the   rural   development   programmes   which   are   as  
under  
   
1.   There   is   no   electricity   supply   in   many   villages.  
2.   Many   rural   peoples   using   primitive   methods   of   cooking,   living   and   farming   and   they   have   trust   on  
these   methods.  
3.   By   using   primitive   cooking   stoves,   around   300,000   death   /   year   takes   plan   due   to   pollution.  
4.   54%   of   India's   population   is   below   25   years   and   most   of   them   live   in   rural   areas   with   very   little  
employment   opportunities.  
5.   Literacy   is   the   major   problem   in   rural   development   programme.  
8.   Everyone   wants   to   go   to   the   cities,   so   rural   people   remains   ignored.  
9.   Privatization   concept   is   useful   for   rural   development   but,   government   not   paying   much   attention   to  
this   aspect.  
10.   Policy   makers   prepare   policies,   programmes   for   betterment   of   rural   people   but,   if   these  
programmes   are   not   implemented   they   are   of   no   use.  
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14.   Cow   Protection/Non-Protection  
 
Cow   are   regarded   as   holy   and   sacred   in   India,   supported   by   the   fact   that   80%   of   the   population   are  
Hindus.   
 
There   is   constant   upheaval   and   friction   by   minority   groups   that   are   fighting   this   fact   supported   by  
outsider   foreign   groups.  
 
Milk   is   for   calves,   baby   cows   not   really   for   human   consumption.   While   we   like   and   cherish   milk  
throughout   our   lives,   we   have   scant   regard   and   respect   for   cows,   especially   female   cows   and  
buffaloes   who   have   to   suffer   to   create   milk   as   they   are   artificially   induced   to   produce   it   and   when   they  
get   old   and   stop   producing   milk   then   both   bulls   and   cows   are   abandoned   and   minority   groups   are  
slaughtering   them.  
 
This   has   to   stop,   we   need   more   humane   treatment   of   cows   and   they   have   to   be   protected   from  
slaughter,   alternatively,   and   better   still,   we   need   to   find   alternative   food   sources.  
 
Traveling   throughout   the   length   and   breadth   of   the   country,   in   every   city,   town   and   village   there   are  
millions   of   abandoned   cows   and   buffaloes   scavenging   for   food.   This   is   so   unfair   and   generates   an  
untold   amount   of   grief   and   suffering   to   cows   and   buffaloes   and   negative   karma   for   all   of   us.  
 
We   have   a   Cow   tax   for   protection   of   cows   but   they   are   nor   protected,   this   tax   should   be   used   to  
ensure   that   no   animal   is   abandoned   and   left   wondering   on   the   streets   on   the   country.   In   fact   we  
should   breed   less   cows   and   buffaloes   and   find   alternative   food   sources.  
 
It's   also   time   for   farmer's   to   act   more   responsibly   and   not   abandon   cows   when   they   are   no   longer  
productive,   every   cow   that   is   left   roaming   the   streets   and   roads   of   the   nation   were   abandoned   by  
farmers.  
 
Shame   on   us   for   allowing   this   to   happen.  
 
Read   a   short   clip   from   a   recent   news   article   (Independent   -   Adam   Withnall   Delhi   @adamwithnall  
Sunday   24   February   2019   15:15)  
  
Inside   India's   plastic   cows:   How   sacred   animals   are   left   to   line   their   stomachs   with   polythene.  
 
Grazing   on   rubbish   on   Delhi's   streets,   cows   consume   large   quantities   of   plastic,   and   doctors   routinely  
find   up   to   50kg   of   waste   in   their   stomachs   during   surgery.   'Sometimes   we   find   whole   shoes,  
sometimes   needles,   or   pieces   of   wood…   but   mostly   it   is   polythene'  
 
Six   months   ago,   the   manager   of   the   Gopal   Gau   Sadan   –   literally   a   “home   for   old   cows”   on   the  
outskirts   of   Delhi   –   was   forced   to   declare   that   enough   was   enough;   it   couldn't   take   any   more   animals.  
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With   more   than   4,000   cattle   living   on   just   16   acres   of   land,   the   shelter   wrote   to   the   Delhi   city  
authorities   to   say   it   would   have   to   stop   rehousing   cows   who,   despite   their   revered   status   among  
India's   1.2   billion   Hindus,   have   been   left   to   fend   for   themselves   on   the   streets.  
 
It's   a   similar   story   at   all   of   the   five   government-supported   cow   shelters   in   the   greater   Delhi   area.  
Indeed,   since   Narendra   Modi's   Hindu   nationalist   BJP   swept   to   power   in   the   2014   election,   stray   cattle  
crises   have   been   seen   breaking   out   across   the   nation.  
 
Figures   from   a   government   survey   estimate   there   are   more   than   60,000   abandoned   cows   living   in   the  
capital.   Tourist   snaps   of   Delhi   often   feature   a   robust-looking   bovine   stray,   walking   down   the   street   and  
forcing   rickshaws,   cars,   even   buses   to   grant   it   right   of   way.  
 
They   are   less   likely   to   show   the   more   unsavoury   sight   of   the   same   cows   grazing   on   piles   of   plastic  
household   waste,   at   collection   points   and   rubbish   dumps   throughout   the   city.   
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15.   Media   Control   in   India  
The   Media   in   India   is   not   Free,   it   is   largely   controlled   by   foreign   organizations   and   most   of   them  
funded   by   Christian   organisations,   what   does   that   mean?   it   means   that   day-to-day   happenings   in   the  
media   is   controlled   by   people   with   evil   agendas,   like   promoting   the   policies   of   divide   and   rule,   like  
stirring   trouble   between   one   religious   group   against   another.  
Large   media   organizations   are   being   owned   and   controlled   by   foreign   political,   religious   and   business  
conglomerates   that   are   using   channels   and   newspapers   to   undermine   India.  
Another   concern   is   Fake   news   which   is   a   rising   problem.   The   practice   of   using   social   media   platforms  
like   Facebook   and   WhatsApp   to   disseminate   false   information   is   ushering   in   a   dangerous   trend   and  
these   platforms   are   controlled   by   foreign   companies   which   are   anti-India.  
Real   news   and   information   is   increasingly   getting   buried   in   an   avalanche   of   false   information   and  
hoaxes,   which   are   spreading   like   wild   fire   in   India   and   creating   rifts   between   various   communities,  
castes   and   religions.  
In   recent   times,   there   have   been   numerous   instances   of   fake   news   misleading   people,   spreading  
false   propaganda   or   maligning   people   as   well   as   entire   communities.   The   trend   appears   to   be  
intensifying   as   Indians   increasingly   receive   their   news   and   information   from   social   media.  
In   July,   a   rumor   that   a   gang   of   men   was   supposedly   abducting   children   in   the   central   Indian   state   of  
Jharkhand   was   spread   via   WhatsApp.   It   soon   mobilized   a   mob   of   several   hundred   people   who   ended  
up   killing   seven   men.   The   rumor   proved   to   be   false   and   the   slain   men   turned   out   to   be   innocent.  
The   government   needs   to   impose   some   sort   of   control   to   these   outlets.   Press   freedom   is   good   in  
theory   but   if   fake   news   is   distributed   by   evil   forces   or   foreigners   promote   there   evil   agendas   them   is  
the   Press   really   free?  
No   wonder   we   can't   make   any   progress   as   a   nation,   there's   too   much   instigation   and   trouble  
mongering   from   outsider's,   It's   time   to   ban   all   foreigners   and   foreign   organisations   from   owning   media  
outlets.  
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16.   Why   we   should   have   a   Nationwide   Ban   on   Fireworks  
 
1.   Pollution   –   poisonous   particulates   and   gases   in   the   air  
2.   Global   Warming   and   Climate   Change  
3.   Danger   to   People   and   Animals  
4.   Animals   are   stressed   because   of   loud   noise  
5.   Waste   of   valuable   money   and   resources   that   could   be   used   elsewhere  
6.   It   has   no   religious   or   spiritual   significance,   it   is   purely   for   fun   and   entertainment  
7.   Firecracker   manufacturing   factories   are   dangerous   for   workers   because   of   safety   reasons  
8.   Fireworks   can   cause   Blindness   –   not   one   single   person   should   become   blind   no   matter   what   the  
celebration,  
9.   No   animal   should   become   stressed   because   of   our   celebrations  
10.   No   one   should   die   because   of   the   threat   of   explosions   in   a   fireworks   factory.  
__________________________________________  
Fireworks   are   still   typically   propelled   by   the   ignition   of   gunpowder   —   a   technological   innovation   that  
dates   back   over   a   couple   of   hundred   years   back.    Additionally,   to   produce   the   oxygen   needed   for   an  
explosion,   many   fireworks   contain   oxidisers   known   as   perchlorates.   These   can   dissolve   in   water,  
contaminating   rivers,   lakes   and   drinking   water.  
Fireworks   Can   Be   Toxic   to   Humans  
Depending   on   the   effect   sought,   fireworks   produce   smoke   and   dust   that   contain   various   heavy  
metals,   sulfur-coal   compounds,   and   other   noxious   chemicals.   Barium,   for   instance,   is   used   to   produce  
brilliant   green   colors   in   fireworks   displays,   despite   being   poisonous   and   radioactive.   Copper  
compounds   are   used   to   produce   blue   colors,   even   though   they   contain   dioxin,   which   has   been   linked  
to   cancer.   Cadmium,   lithium,   antimony,   rubidium,   strontium,   lead,   and   potassium   nitrate   are   also  
commonly   used   to   produce   different   effects,   even   though   they   can   cause   a   host   of   respiratory   and  
other   health   problems.  
Just   the   soot   and   dust   from   fireworks   alone   is   enough   to   lead   to   respiratory   problems   like   asthma.   A  
study   examined   air   quality   at   300   monitoring   stations   across   the   United   States   and   found   that   fine  
particulate   matter   spiked   by   42%   on   the   Fourth   of   July,   compared   to   the   days   before   and   after.  
Fireworks   Contribute   to   Environmental   Pollution  
The   chemicals   and   heavy   metals   used   in   fireworks   also   take   their   toll   on   the   environment,   sometimes  
contributing   to   water   supply   contamination   and   even   acid   rain.   Their   use   also   deposits   physical   litter  
on   the   ground   and   into   water   bodies   for   miles   around.  
Fireworks   Add   to   Worldwide   Pollution  
Of   course,   fireworks   displays   are   not   limited   to   Diwali   celebrations.   Fireworks   use   is   increasing   in  
popularity   around   the   world,   including   in   countries   without   strict   air   pollution   standards.   According   to  
statistical   figures,   millennium   celebrations   in   2000   caused   environmental   pollution   worldwide,   filling  
skies   over   populated   areas   with   “carcinogenic   sulfur   compounds   and   airborne   arsenic.”  
Loud   Fireworks   Affect   Wildlife  
Research   studies   show   that   the   loud   sounds   of   fireworks   do   have   an   adverse   effect   on   wild   animals  
as   well   as   domestic   animals.   The   noise   from   fireworks   causes   a   great   amount   of   fear,   stress   and  
anxiety   in   wild   animals.   This   fear   often   causes   them   to   flee   into   roadways   which   results   in   more  
vehicle   damage   (from   large   animals   such   as   deer)   and   an   increase   in   dead   animals.   
Other   documented   effects   include   nesting   birds   and   other   small   mammal   parents   abandoning   their  
nests   leaving   their   defenseless   babies   behind.   The   panic   can   sometimes   cause   so   much  
disorientation   that   wildlife   parents   cannot   locate   their   nests   and   their   babies   die.   Panic   and  
disorientation   from   fireworks   noise   has   also   resulted   in   birds   flying   into   windows   and   buildings,   or   too  
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far   out   to   sea   to   escape   the   noise.   Waterfowl   become   entangled   in   remnants   of   large   fireworks,   or  
ingest   pieces,   and   scavenging   animals   (both   birds   and   mammals)   ingest   debris,   usually   resulting   in  
death.  
Injury   and   Death  
Fireworks   are   synonymous   with   our   celebration   of   Diwali   Day.   Yet,   the   thrill   of   fireworks   can   also   bring  
pain.   Fireworks   can   be   dangerous,   causing   serious   burns,   bodily   and   eye   injuries.  
What   is   the   most   important   part   of   your   body   —   your   hands,   face,   eyes?   That's   where   fireworks   do  
the   most   harm.   In   fact,   according   to   statistics:  
Thirty   percent   of   fireworks   injuries   are   to   hands   or   fingers.   (Children   are   especially   vulnerable   to  
permanent   loss   since   their   fingers   and   hands   are   so   small.)   Twenty-four   percent   of   fireworks   injuries  
are   to   the   eyes.  
Twenty   percent   of   fireworks   injuries   are   to   the   face   or   other   parts   of   the   head.   
Climate   Change   and   Fireworks  
Diwali   is   celebrated   with   so   many   fireworks   that   every   year,   some   schools   are   closed   because   of   thick  
pollution.   Last   year,   India's   Supreme   Court   temporarily   banned   fireworks   in   the   capital.   Satellite  
images   taken   from   space   during   Diwali   show   a   plume   of   smoke   enveloping   the   entire   country.   800  
million   people   in   South   East   Asia   are   at   a   higher   risk   because   of   fireworks   compound   this   factor   with  
firework   celebrations   throughout   the   rest   of   Asia   and   the   picture   becomes   hazier.  
SIZE   DOESN'T   MATTER  
While   you   may   recognize   that   large   fireworks   are   dangerous,   contrary   to   what   you   may   believe,   small  
fireworks,   such   as   firecrackers,   bottle   rockets,   and   sparklers,   are   not   safer.   In   fact,   they   account   for  
almost   75%   of   all   fireworks-related   injuries.  
As   with   all   things,   it's   about   how   they   are   used.   People   tend   to   underestimate   the   power   of   the  
smaller   explosives.   They   seem   harmless.   However,   sparklers   get   hotter   than   1200   degrees  
Fahrenheit   and   are   the   most   likely   to   cause   injuries   to   young   children,   while   bottle   rockets   are   the  
type   of   firecracker   that   most   often   cause   eye   damage.   These   missiles   are   reckless   enough   to   cause  
injuries   even   when   pointed   away   from   everyone.  
It's   also   about   how   often   they   are   used.   Bottle   rockets   and   small   firecrackers   are   the   most   common  
types   of   fire   “toys”   used   for   celebration   mayhem.   These   smaller   fireworks   are   more   popular   because  
they   are   cheaper.   Many   people   buy   them   by   the   gross.   
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