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1.1 ਸਭਾਚਾਯ ਇੱ ਕਤਯੀਕਯਨ ਦੀ ਸੱ ਭਸਸਆ
ਭਨੱ ਖ ਇਕ ਸਭਾਸਜਕ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਬਾਅ ਹੈ ਸਕ ਉਸ ਦੇ ਆਣੇ ਨਾਰ ਜਾਂ ਆਣੇ ਆਰੇ ਦਆਰੇ ਸਿਚ ਕਈ ਘਟਨਾ
ਿਾਯਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੂਜੇ ਭਨੱ ਖ ਤੱ ਕ ੰ ਹਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਨ ਕਯਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਕ ਜਦੋਂ ਭਨੱ ਖ ਨੇ ਫਰਣਾ ਿੀ
ਨਹੀਂ ਸਸਸਖਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੂੰ ਹ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਨਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਸਚਤ ਕਯਦਾ ਸੀ। ਨਗਾਸਯਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਤੇ ਧੂੰ  ਦੇ ਤਫਦੀਰ ਹੰ ਦੇ
ਯੰ ਗਾਂ ਯਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦਯਾਡੇ ੰ ਹਚਾਣ ਦਾ ਮਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ੱ ਥਯ ਮੱ ਗ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯਾਜੇ ਭਹਾਯਾਸਜਆਂ ਅਤੇ ਹਯਨਾਂ ਨੇ
ਕਫੂਤਯਾਂ ਯਾਹੀਂ ਸਚੱ ਠੀਆਂ ਬੇਜ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਹੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਸਯਤ ਕਾਇਭ ਕੀਤੀ।

Value addition: Animation
Heading of Animation : Flying Bird with holding letter


How to Animate : Fly from left
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਅਤੇ ਛਾੇਖਾਨੇ ਦੇ ਜਨਭ ਨਾਰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਅਖ਼ਫਾਯ ਛਣ ਰੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਯਤ ਸਿਚ ਈਸਟ ਇੰ ਡੀਆ
ਕੰ ਨੀ ਿਾਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਚ ੈਯ ਸਾਯਨੇ ਸ਼ਯੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ ਘਟਨਾਿਾਂ ਿਾਯੀਆਂ ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚੋਂ ਸਹਰੇ
ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੀ ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਿੀ ਅਸਹਭ ਸੀ।
Value addition: Historical Context
ਸਹਰਾ ਰਕਾਸਸ਼ਤ ਅਖ਼ਫਾਯ – ਫੰ ਗਾਰ ਗਜਟ 1780

ਬਾਯਤ ਸਿਚ ਸਭਾਚਾਯ ੱ ਤਯ ਦਾ ਭੱ ਢ ਈਸਟ ਇੰ ਡੀਆ ਕੰ ਨੀ ਦੇ ਆਉਣ
ਨਾਰ ਫੱ ਝਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ਼ਸਤਹਾਯ ਦੇ ਯੂ ਸਿਚ ਸਹਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਿਾਂ
ਉਨਹਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਿਰੋਂ ਸ਼ਯੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ, ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰ ਡੀਆ
ਕੰ ਨੀ ਨਾਰ ਗੱ ਸੇ, ਸਗਰੇ ਜਾਂ ਯਸੇ ਸਨ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਇਹ ਸਬ ਿਧਦਾ ਸਗਆ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀੇ ਦੇ ਕੇ ਰਗਾਤਾਯ ਕੰ ਨੀ ਸਖ਼ਰਾ
ਜੇਹਾਦ, ਸਭਾਚਾਯ ੱ ਤਯਾਂ ਦੇ ਯੂ ਸਿਚ ਸ਼ਯੂ ਕੀਤਾ।

Source: 1) http://en.wikipedia.org/wiki/Media_of_India
2) http://content.gucca.dk/spil-covers/store/east-india-company_60596.jpg
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ਬਾਯਤ ਸਿਚ ਸਹਰਾ ਅੰ ਗਯੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਫਾਯ ਤੇ ਫਾਅਦ ਸਿਚ ਖੇਤਯੀ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਅਖਫਾਯਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਜਾਰ ਸਿਛਾਇਆ। ਅੱ ਖ ਦੇ
ਪੇਯ ਸਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੰ ਚਾਈ ਜਾਣ ਰਗੀ। ਯ, ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ ਭਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਸਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇੱ ਕਠੀ ਸਕਿੇਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਬਾਿੇਂ ਯੇਡੀ ਦੀ ਆਭਦ ਅਤੇ ਇੰ ਟਯਨੈਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੱ ਗ ਸਿਚ ਕਰਾਂਤੀ ਰੈ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਦਨੀਆਂ ਇਕ ਸੰ ਡ ਿਾਂਗ ਜਾਣ
ਰਗੀ। ਯ, ਖ਼ਫਯਾਂ ਇਕਤਸਯਤ ਕਯਨ ਦਾ ਭਸਰਾ ਸਾਸਯਆਂ ਰਈ ਫਸਣਆ ਸਯਹਾ। ਹਯ ਅਖ਼ਫਾਯ ਨੇ ਸ਼ਯੂ ਸਿਚ ਆ ਆਣੇ ਤਯ ‘ਤੇ
ਖ਼ਫਯਾਂ ਇੱ ਕਤਯ ਕਯਨ ਦੇ ਮਤਨ ਆਯੰ ਬੇ ਅਤੇ ਫਾਅਦ ਸਿਚ ਇਹ ਮਤਨ ਸੰ ਗਠਨਾਤਭਕ ਯੂ ਸਿਚ ਆਯੰ ਬ ਹ।

1.2 ਸਭਾਚਾਯ ਇੱ ਕਤਯੀਕਯਨ ਦੇ ਭੱ ਖ ਸਭੇ
ਖ਼ਫਯਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ੰ ਦਗੀ ‘ਚ ਅਸਹਭ ਯਰ ਹੈ। ਸਭਾਚਾਯ ੱ ਤਯਾਂ ਦੇ ਯੂ ਸਿਚ ਹੰ ਚਦੀਆਂ ਖ਼ਫਯਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਯਾਜਨੀਤੀ, ਸਭਾਸਜਕ ਸਿਿਸਥਾ, ਆਯਸਥਕ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਸਹਤਕ ਸਭਆਯ ਨਾਰ ਸੰ ਫੰ ਸਧਤ ਸਿਸਤਸਯਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰ ਨ ਸਬੰ ਨ
ਸਿਸਸ਼ਆਂ ਨਾਰ ਸੰ ਫੰ ਸਧਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕ ਅਖਫਾਯ ਸਿਚ ਸਕਿੇਂ ਇਕੱ ਤਸਯਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭੱ ਖ ਸਭੇ ਹੇਠ ਸਰਖੇ ਅਨਸਾਯ ਹਨ:-

Figure 1.1 (Original)
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1.2.1 ਸਮਾਚਾਰ ਬਬਊਰ:
ਸਥਾਤ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਾਠਕਾਂ ਦੇ ਘੇਯੇ ਨੂੰ ਿੇਖਸਦਆਂ ਿੱ ਡੇ ਸ਼ਸਹਯਾਂ ਸਿਚ ਸਭਾਚਾਯ ਸਫਊਯ ਖਰੇ ।ਹ ਇਨਹਾਂ ਸਭਾਚਾਯ ਸਫਊਯ
ਸਿਚ ਸਯਯਟਯ, ਉੱ ਸੰ ਾਦਕ ਅਤੇ ਕਾੀ ਯਾਈਟਯ ਆਸਦ ਿੀ ਸਨਮਕਤ ਕੀਤੇ ਗ। ਸਫਊਯ ਦਾ ਕੰ ਭ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਤੇ ਗ ਕਾਯਜ,
ਹਯ ਸਕਸਭ ਦੇ ਸਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਯਕਾਯ ਨਾਰ ਸੰ ਫੰ ਸਧਤ ਖੇਤਯ ਸਿਚ ਿਾਯਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ, ਖ਼ਫਯਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕਤਯ ਕਯ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾੀ
ਸਤਆਯ ਕਯਨੀ ਅਤੇ ਸਜਥੋਂ ਤਕ ਸੰ ਬਿ ਹ ਸਕੇ ਸੰ ਾਦਨ ਕਯ ਕੇ ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੇ ਕੇਂਦਯੀ ਦਤਯ ਨੂੰ ਬੇਜਣਾ। ਇਹ ਸਫਊਯ ਉਸ ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੇ
ਖੇਤਯੀ ਦਤਯ ਿਜ ਿੀ ਕੰ ਭ ਕਯਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਫਊਯ ਸਿਚ ਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਰ ੜ ਅਨਸਾਯ ੱ ਤਯਕਾਯ ਯਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ
ੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਚਾਯ ਇੱ ਕਤਯ ਕਯਨ ਰਈ ਿੀ ਿਖ ਿਖਯੇ ਖੇਤਯ ਸਦਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਜਿੇ ਕਈ ੱ ਤਯਕਾਯ ਸਸਆਸੀ, ਕਈ ਸਿਸਦਅਕ,
ਕਈ ਸਸਬਆਚਾਯਕ, ਕਈ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਨਾਰ ਸੰ ਫੰ ਸਧਤ ਯਸਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਸਾਯੇ ੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਫਯਾਂ ਇੱ ਕਤਯ ਹ ਕੇ ਸਫਊਯ ਦੇ
ਦਪਤਯ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਥੇ ਉ ਸੰ ਾਦਕ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਾਸਦਤ ਕਯ ਕੇ ਪੈਕਸ ਯਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰ ਟਯਨੈਟ ਯਾਹੀਂ ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੇ ਕੇਂਦਯੀ ਦਤਯ
ਬੇਜ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ।

Figure 1.2 (Original)
ਇਹ ਸਫਊਯ ਹੀ ਹੈ ਜ ਖੇਤਯ ਸਿਚੋਂ ਅਖ਼ਫਾਯ ਰਈ ਇਸ਼ਸਤਹਾਯ ਇਕੱ ਠੇ ਕਯਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਫਯਾਂ ਨੂੰ ਿੰ ਡਣ ਦੀ ਸਜ਼ੰ ਭੇਿਾਯੀ ,ਿੀ
ਇਸ ਦੇ ਕਰ ਹੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਇੱ ਕਤਸਯਤ ਖ਼ਫਯਾਂ
Figure 1.3
http://www.cartoonst
ock.com/newscartoo
ns/cartoonists/nsu/lo
wres/nsun302l.jpg

Figure 1.4
http://www.chinadaily.com.cn/englis
h/doc/200602/08/xin_25020308070649639738
.jpg

Figure 1.5
http://cicilucy86.blogspot.in/
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1.2.2 ਸਮਾਚਾਰ ਬਰਪਰਟਰ
ਹਯ ਅਖ਼ਫਾਯ ਭੱ ਖ ਸ਼ਸਹਯਾਂ ਸਿਚ ਸਥਾਈ ਤਯ ‘ਤੇ ਆਣੇ ਸਯਯਟਯ
ਸਨਮਕਤ ਕਯਦਾ ਹੈ। ਸਯਯਟਯ ਉਸ ਸ਼ਸਹਯ ਸਿਚ ਿਾਯਦੀ ਹਯ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਫਯ
ਫਣਾ ਕੇ ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੇ ਕੇਂਦਯੀ ਦਤਯ ਬੇਜਦੇ ਹਨ। ਉੱ ਸੰ ਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਫਯ
ਨਾਰ ਸੰ ਫੰ ਸਧਤ ਫਾਕੀ ਸਾਯਾ ਪੈਸਰਾ ਅਖ਼ਫਾਯ ਸਿਚ ਫੈਠੇ ਸੰ ਾਦਕੀ ਫਯਡ ਨੇ ਕਯਨਾ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਯਯਟਯ ਉਨਹਾਂ ਸ਼ਸਹਯਾਂ ਜਾਂ ਇਰਾਸਕਆਂ ਸਿਚ ਸਨਮਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਸਜਥੇ ਸੰ ਫੰ ਸਧਤ ਅਖ਼ਫਾਯ ਦਾ ਕਈ ਖੇਤਯੀ ਦਤਯ ਜਾਂ ਸਫਊਯ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ। ਇਸ
ਤਯਹਾਂ ਇਹ ਸਯਯਟਯ ਇਕ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਉਸ ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੇ ਭੱ ਖ ਨੰ ਭਾਇੰ ਦੇ ਿਜੋਂ ਿੀ
ਸ਼ਸਹਯ ਸਿਚ ਕੰ ਭ ਕਯਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਯ ਅਖ਼ਫਾਯ ਦਾ ਸੰ ਾਦਕੀ ਫਯਡ ਸ਼ਸਹਯ ਸਿਚ
ਿਾਯਦੀ ਘਟਨਾ ਸਫੰ ਧੀ ਆਣੇ ੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਊਂ ਸਨਯਦੇਸ਼ ਿੀ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਸਦ ਿੀ ਸਭਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਭੇਂ ਸਸਯ ਸਭਾਚਾਯ
ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੇ ਕੇਂਦਯੀ ਦਤਯ ਸਿਚ ੰ ਹਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਈ ਖ਼ਫਯਾਂ ਇੱ ਕਤਯ ਕਯਨ
ਸਿਚ ਸਯਯਟਯ ਦੀ ਬੂਸਭਕਾ ਫਹਤ ਅਸਹਭ ਹੈ। ਸਯਯਟਯ ਹੀ ਹੈ ਜ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਸਸਯ

Figure 1.6
http://farm2.static.flickr.com/135
3/694987923_33bb865a35.jpg

ਹੰ ਦੀਆਂ ਰੈਸ ਕਾਨਪਯੰ ਸਾਂ ਸਿਚ ਸਹੱ ਸਾ ਰੈ ਕੇ ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ ਖ਼ਫਯਾਂ ਇੱ ਕਤਯ ਕਯਦਾ
ਹੈ।

1.2.3 ਆਰਜ਼ੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰ (Stinger)
ਹਯ ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੇ ਰਫੰਧਕੀ ਫਯਡ ਦੀ ਇਹ ਕਸਸ਼ਸ਼ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਅਖ਼ਫਾਯ ਦਾ ਖ਼ਯਚ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਯਸਖਆ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਰਈ ਫਹਤ ਿੱ ਡੇ
ਸ਼ਸਹਯਾਂ ਸਿਚ ਸਫਊਯ ਕੱ ਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਕ ਭੱ ਖ ਸ਼ਸਹਯਾਂ ਸਿਚ ਸਭਾਚਾਯ ਸਯਯਟਯ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ
ਛਟੇ ਸ਼ਸਹਯਾਂ, ਫਰਾਕਾਂ ਆਸਦ ਸਿਚ ਆਯਜ਼ੀ ੱ ਤਯਕਾਯ ਯਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੇ ਤਸਹਸੀਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਿਰੋਂ
ਬੇਜੀਆਂ ਖ਼ਫਯਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਸਯਤ ਰਸਤ ਖ਼ਫਯ ਸਭਹਨਤਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭੂਹ ਿਰੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸਦਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ
ਸਭਹਨਤਾਨਾ ਿਖੋਂ ਿਖ ਖ਼ਫਯਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸਭਯੱ ਥਾ ਭਤਾਸਫਕ ਰਸਤਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਹ ਆਯਜ਼ੀ ੱ ਤਯਕਾਯ ਿੀ ਖ਼ਫਯ
ਦੇ ਨਭਾਇੰ ਦੇ ਿਜੋਂ ਆਣੇ ਸਖੱ ਤੇ ਸਿਚ ਕੰ ਭ ਕਯਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਖੱ ਤੇ ਸਿਚ ਿਾਯਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਭਟੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ/ਖ਼ਫਯਾਂ ਆਣੇ
ਖੇਤਯ ਦੇ ਸਭਾਚਾਯ ਸਫਊਯ ਜਾਂ ਕੇਂਦਯੀ ਦਪਤਯ ਨੂੰ ਬੇਜ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ।
Value addition: Did you Know
Heading text: ਆਯਜ਼ੀ ੱ ਤਯਕਾਯ ਦਾ ਸਨਯਣੇਕਾਯੀ ਭੱ ਤ

Body text: ਕੀ ਤਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਸਕ ਜੇ ਉਸ ਸਖੱ ਤੇ ਸਿਚ ਕਈ ਿੱ ਡੀ ਘਟਨਾ ਿਾਯ ਗਈ ਹਿੇ ਜਾਂ ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ
ਰਧਾਨਭੰ ਤਯੀ ਆਸਦ ਦਾ ਦਯਾ ਹਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਯ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਖ਼ਫਯਾਂ ਬੇਜਣ ਰਈ ਕੇਿਰ ਆਯਜ਼ੀ ੱ ਤਯਕਾਯ ਉਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਯਖੀ
ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਿੱ ਡੇ ਸ਼ਸਹਯਾਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸਯਯਟਯ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਯ ‘ਤੇ ਸਭਾਚਾਯ ਬੇਜਣ ਰਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਭਕੇ
ਉੱਤੇ ਆਯਜ਼ੀ ੱ ਤਯਕਾਯ ਸਥਾਈ ਸਯਯਟਯ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਿਜੋਂ ਕੰ ਭ ਕਯਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਿਰੋਂ ਬੇਜੀ ਖ਼ਫਯ ਦਿਾਂ ੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਦੇ
ਨਾਭ ਦੇ ਹਿਾਰੇ ਨਾਰ ਹੀ ਸੰ ਫੰ ਸਧਤ ਖ਼ਫਯ ਸਿਚ ਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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Source: Original

1.3 ਸਭਾਚਾਯ ਇੱ ਕਤਯ ਕਯਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਭੇ

Figure 1.7

Figure 1.8
1.9

http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/d/d9/H
K_Victoria_Park_TVBS_Ne
ws_Reporter_2007.JPG

http://www.conceptualeve
nt.com/PressConference2.
jpg

Figure 1.9
http://kerc.org/TBPCLORDER-2006/PressNote.gif

1.3.1 ਪਰੈਸ ਫਟਗ੍ਰਾਫਰ
ਸਭਾਚਾਯਾਂ ਇਕੱ ਤਯ ਕਯਨ ਸਿਚ ਰੈਸ ਪਟਗਰਾਪਯ ਦਾ ਿੀ ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ ਯਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਕਈ ਿੀ ਖ਼ਫਯ ਤਾਂ ਹੀ ਿਧੇਯੇ
ਰਭਾਣਤ ਭੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਠੀਕ ਤਸਿੀਯਾਂ ਿੀਂ ਛਾੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਰਈ ਹਯ ਸਭਾਚਾਯ ੱ ਤਯ ਆਣੇ
ਪਟਗਰਾਪਯ ਨੂੰ ਸਨਮਕਤ ਕਯਦਾ ਹੈ ਜ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਿੀਯਾਂ ਸਖਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਰ ਸੰ ਫੰ ਸਧਤ ਖ਼ਫਯ ਨੂੰ ਿਧੇਯੇ
ਰਭਾਸਣਕ ਫਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਟਗਰਾਪਯਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਪਰੀ ਰਾਂਸਯ ਪਟ ਗਰਾਪਯ ਤੋਂ ਿੀ ਤਸਿੀਯਾਂ ਖ਼ਯੀਦ ਕੇ ਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕਯਦੇ ਹਨ।
ਸਛਰੇ ਸਸਭਆਂ ਤੋਂ ਬਾਯਤ ਸਿਚਰੀਆਂ ਜੰ ਸੀਆਂ ੀ. ਟੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਮੂ. ਨ. ਆਈ ਨੇ ਿੀਂ ਤਸਿੀਯਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਣੇ ਸੈਸ਼ਰ ਸਫਊਯ
ਕਾਇਭ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜ ਸਭਾਚਾਯ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਤਸਿੀਯਾਂ ਿੀ ਬੇਜਦੇ ਹਨ, ਫਦਰੇ ਸਿਚ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਇਨਹਾਂ ਪਟਗਰਾਪਯ/ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਢੱ ਕਿਾਂ ਸੇਿਾ ਪਰ ਅਦਾ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ।
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1.3.2 ਪਰੈਸ ਕਾਨਫੰ ਰਸ
ਖ਼ਫਯਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਬਯੂਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣ ਰਈ ਸ਼ਸਹਯ ਸਿਚ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਸਸਯ ਰੈਸ ਕਾਨਪਯੰ ਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਸ
ਸਿਚ ਸਕਸੇ ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ ਸਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਦੇ ਸਆਰਾਂ ਦਾ ਜਆਫ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਆਰ ਜਆਫ ਸਯਕਾਯੀ ਨੀਤੀਆਂ,
ਪੈਸਸਰਆਂ ਨਾਰ ਸੰ ਫੰ ਸਧਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਿੇਂ ਉਤਾਦਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ, ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਨਾਰ ਭਤਬੇਤ ਸਭੇਂ ਰ ਗ ਪੈਸਸਰਆਂ, ਿਾਯ ਸਿਚ
ਸਿਸਤਾਯ ਆਸਦ ਰਈ ਰੈਸ ਕਾਨਪੰ ਯਸ ਆਮਸਜਤ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚ ਿਖੋਂ ਿਖ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਦੇ ਨਭਾਇੰ ਦੇ ਹੰ ਚਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ
ਨਭਾਇੰ ਸਦਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਸੂਚਨਾ ਸਦਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਭਾਇੰ ਦੇ ਕਾਨਪਯੰ ਸ ਸਿਚ ਹ ਸਆਰ ਜਆਫਾਂ ਤੋਂ ਆਣੇ ਅਖ਼ਫਾਯ ਰਈ ਖ਼ਫਯ
ਸਤਆਯ ਕਯਦੇ ਹਨ।

1.3.3 ਪਰੈਸ ਨੋਟ
ਖ਼ਫਯਾਂ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਭੱ ਖ ਸਸਭਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਾਯੇ ਸਯਕਾਯੀ ਸਿਬਾਗ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯਾਂ ਕੇਂਦਯੀ ਸਯਕਾਯ ਆਣੇ ਤਯ ਉਤੇ ਆਣੇ
ਸਭਾਚਾਯ ਬੇਜਦੇ ਹਨ, ਇਨਹਾਂ ਸਭਾਚਾਯਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ ਨਟ ਦਾ ਨਾਭ ਸਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਯ ਸਯਕਾਯੀ ਸਿਬਾਗ ਕਰ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਸਧਕਾਯੀ
ਸਨਮਕਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜ ਉਸ ਸਿਬਾਗ ਨਾਰ ਸੰ ਫੰ ਧਤ ਖ਼ਫਯ ਰਗਾਤਾਯ ਭੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਜਦੇ ਯਸਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਯਹਾਂ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯਾਂ ਦੇ ਰ ਕ
ਸੰ ਯਕ ਅਸਧਕਾਯੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਿਬਾਗ ਿੀ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ, ਨਿੇਂ ਪੈਸਸਰਆਂ ਫਾਯੇ ਰੈਸ ਨਟ ਜਾਯੀ ਕਯਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਯੀ
ਸਯਕਾਯ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਰਸਾਯਨ ਭੰ ਤਯਾਰੇ ਹੇਠ ਇਕ ਰੈਸ ਇਨਪਯਭੇਸ਼ਨ ਸਫਊਯ ਕੰ ਭ ਕਯਦਾ ਹੈ ਜ ਕੈਸਫਨੇਟ ਦੀਆਂ ਭੀਸਟੰ ਗਾ ਸਿਚ
ਰ ਗ ਪੈਸਰੇ ਅਤੇ ਹਯ ਭੱ ਖ ਪੈਸਸਰਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇ ਰੈਸ ਨਟ ਜਾਯੀ ਕਯਦਾ ਹੈ।
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1.4 ਸਭਾਚਾਯ ਇਕੱ ਤਯੀਕਯਨ ਦੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭੇ
ਸਭਾਚਾਯ ਇਕੱ ਤਯੀਕਯਨ ਦੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਸਭਆਂ ਸਿਚ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਅਸਹਭ ਯਰ ਸਨਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ਸਕ ੂਯੇ ਸਿਸ਼ਿ
ਬਯ ਸਿਚ ਪੈਰੀਆਂ ਹਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਹਯ ਕਨੇ ਤੋਂ ਹਯ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਫਯਾਂ ਜਰਦੀ ਤੋਂ ਜਰਦੀ ਇਕੱ ਸਠਆਂ ਕਯਨ
ਦੀ ਅਸਭੱ ਯਥਾ ਕਯ ਕੇ ਹਇਆ।

1.4.1 ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਅਸੀ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਦਾ ਘੇਯਾ ਸਿਸ਼ਾਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਸੇ ਿੀ ਖ਼ਫਯ ਰਈ ਇਹ ਸੰ ਬਿ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਸਕ ਉਹ
ਦਨੀਆਂ ਬਯ ਸਿਚ ਆਣੇ ਸਯਯਟਯ ਸਨਮਕਤ ਕਯਕੇ ਜਾਂ ਸਫਊਯ ਕਾਇਭ ਕਯੇ । ਹਯ ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੀ ਸਭਾਚਾਯ ਬੇਜਣ ਰਸਤ ਇਕ ਹੰ ਚ
ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ਾਠਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨਯਬਯ ਕਯਦੀ ਹੈ। ਭਸਰਨ ੰ ਜਾਫੀ ਸਿਚ ਛਣ ਿਾਰੇ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਰਈ ਸਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਚ ਘਟਨ ਿਾਰੀਆਂ
ਘਟਨਾਿਾਂ ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਉਂਸਕ ੰ ਜਾਫ ਸਿਚੋਂ ਿੱ ਡੀ ਸਗਣਤੀ ਸਿਚ ਰ ਕ ਅਭਯੀਕਾ ,ਇਟਰੀ ,ਇੰ ਗਰੰ ਡ ,ਕੈਨੇਡਾ ,
ਆਸਟਰੇਰੀਆ, ਸਸੰ ਗਾਯ ਆਸਦ ਭਰਕਾਂ ਸਿਚ ਰਿਾਸ ਕਯ ਯਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱ ਛੇ ਯਸਹੰ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਯਿਾਯਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸੱ ਖਸਾਂਦ ਸੰ ਫੰ ਧੀ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਭਰਕਾਂ ਸਿਚ ਿਾਯਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਸਫੰ ਧੀ ਹਭੇਸ਼ਾ ਸਦਰਚਸੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਈ ਇਹ ਅਖ਼ਫਾਯ ਕਸਸ਼ਸ਼ ਕਯਦੇ ਹਨ ਸਕ
ਇਕ ੰ ਨਾ ਸਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਚ ਿਾਯਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਦਤਾ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਭਕਸਦ ਰਈ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਚਾਯ ਸਫਊਯ ਉੱਤੇ ਸਨਯਬਯ
ਹਣਾ ੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਯਤ ਦੇ ਸਕਸੇ ਿੀ ਕਨੇ ਸਿਚ ਿਾਯਦੀ ਸਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਫਯ ਹਾਸਰ ਕਯਨ ਰਈ ਦੇਸ਼ ਅੰ ਦਯ ਕੰ ਭ ਕਯਦੀਆਂ
ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨਯਬਯ ਹਣਾ ੰਦਾ ਹੈ।
Value addition: Intellectual Context
Heading text: ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਨਾ

Body text: ਸਿਸ਼ਿ ਦੀ ਸਹਰੀ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਦਾ ਸਸਹਯਾ ਪਰਾਂਸ ਦੇ ਨਜਆਨ ਚਾਯਰਸ ਰੂਈਸ ਹਿਾਸ
ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਨੇ 1835 ਈ. ਸਿਚ ਸਨਊਜ਼ ਸਫਊਯ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜ ਅਜਕਰ ਸਿਸ਼ਿ ਦੀ ਰਸਸੱ ਧ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀ ਹੈ।

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Agence_France-Presse
ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦ ਬਾਗਾਂ ਸਿਚ ਿੰ ਸਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

Figure 1.10
(Original)
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ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਚਾਯਰਸ ਿਾਰਸ ਆਿਾਸ ਦੀ ਜੰ ਸੀ ਸਿਚ ਹੀ ਰਸਸੱ ਸਖਅਤ ਇਕ ਜਯਨਰ ੱ ਤਯਕਾਯ ਜੂਰੀਅਸ ਯਾਈਟਯ ਨੇ ਰੰਦਨ ਸਿਚ
ਯਾਈਟਯ ਨਾਭ ਦੀ ‘ਸਨਉਜ਼ ਸਫਊਯ’ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਕੀਤੀ। ਚਾਯਰਸ ਆਿਾਸ ਦੀ ਹੀ ਜੰ ਸੀ ਦਾ ਇਕ ਰਸਸੱ ਸਖਅਤ ਮੂਿਕ ਿਯਨਯਡ
ਿਰਪ ਨੇ 1849 ਈ. ਸਿਚ ਫਰਪ ਜੰ ਸੀ ਦੇ ਨਾਭ ਨਾਰ ਆਣਾ ਕੰ ਭ ਸ਼ਯੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ੂਯੇ ਸਿਸ਼ਿ ਸਿਚ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਦਾ
ਇਕ ਅੰ ਦਰਨ ਸ਼ਯੂ ਹਇਆ ਸਜਸ ਦਾ ੂਯਾ ਮਗਦਾਨ ਚਾਯਰਸ ਆਿਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਨ 1865 ਸਿਚ ਰਚਸਰਤ ਜੰ ਸੀਆਂ ਸਿਚ ਭੱ ਖ
ਯੂ ਸਿਚ ਚਾਯਰਸ ਆਿਾਸ ਯਾਈਟਯ ਤੇ ਫਰਪ ਨੇ ਆਸ ਸਿਚ ਸਭਝਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਰ 1872 ਸਿਚ ‘ਨੇਸ਼ਨਰ
ਸਨਉਮਾਯਕ ਸਸੀਡ ਰੈਸ’ ਸ਼ਾਸਭਰ ਹ ਸਗਆ। ਸੰ ਨ 1848 ਸਿਚ ਸਨਉਮਾਯਕ ਦੇ ਕਝ ਸਭਾਚਾਯ ਸਿਚ ਹਾਯਫਟ ਸਨਊਜ਼ ਸਸੀਸ਼ਨ
ਦਾ ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰ ਨ1857 ਸਿਚ ‘ਨੇਸ਼ਨਰ ਸਨਉਮਾਯਕ ਸਸੀਸ਼ਨ ਰੈਸ’ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਹਈ ਯ, ਆਸੀ ਸਿਿਾਦ ਦੇ
ਸਿਚਾਯਕ ਭਤਬੇਦ ਕਯ ਕੇ ਆਸੀ ਸਭਝਤਾ ਬੰ ਗ ਹ ਸਗਆ। ਸੰ ਨ 1952 ਸਿਚ ਮੂਨਾਸਕ ਨੇ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਯਜ ਰਣਾਰੀਆਂ
ਦਾ ਇਕ ਸਯਿੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਸਜਸ ਸਿਚ ਭੱ ਖ ਯੂ ਨਾਰ ਹੇਠ ਸਰਖੀਆਂ ਛੇ ਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਤਯ-ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੱ ਧਯ ‘ਤੇ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਹਈ:-

Figure 1.11
(Original)
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ਦੇਸੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ

ਬਾਯਤ ਸਿਚ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਸਸਯ ਸਭਾਚਾਯ ਇਕੱ ਤਸਯਤ ਕਯਨ ਿਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਸਥਾਤ ਹਈਆਂ ਸਜਿੇਂ:

1. ਐਸਸੀਏਟ ਪਰੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
2. ਇੰਡੀਆ ਬਨਊਜ਼ ਏਜੰ ਸੀ
3. ਯੂਨਾਇਬਟਡ ਪਰੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਬਾਿੇਂ ਇਹ ਜੰ ਸੀਆਂ ਅੱ ਜ ਦੇ ਸਭੇਂ ਕਾਯਜਸ਼ੀਰ ਨਹੀ ਹਨ ਯ, ਸਕਸੇ ਿੇਰੇ ਇਨਹਾਂ ਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਗਤਾ ਯਹੀ ਹੈ।

4. ਪਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Press trust of India)
ਇਹ ਬਾਯਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਸਕ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱ ਡੀ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀ
ਹੈ। ਸਸੀਡ ਰੈਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਅਗਸਤ 1947 ਸਿਚ ਸਯਦਾਯ ਟੇਰ ਦੇ
ਮਤਨਾਂ ਨਾਰ ਇਸ ਜੰ ਸੀ ਦਾ ਸੰ ਗਠਨ ਹਇਆ। ਇਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਚ ਖ਼ਫਯਾਂ ਦੇਣ
ਿਾਰੀ ਸਹਰੀ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀ ਯਾਜਨੀਸਤਕ, ਆਯਥਕ, ਿਾਯਕ, ਸਭਾਜਕ ਅਤੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਿਕਾਸ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਸਭਾਚਾਯਾਂ ਦੇ ਰਗਬਗ ਇਕ ਰੱਖ ਸ਼ਫਦ ਹਯ ਯਜ਼
ਸਭਾਚਾਯ ੱ ਤਯਾਂ ਨੂੰ ਉਰੱਫਧ ਕਯਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਜਸ ਸਿਚ 40 ਰਸਤਸ਼ਤ ਸਭਾਚਾਯ
ਅੰ ਤਯ-ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।

http://www.faizankhan.com/PressClips/slides/faizan-PTI-news.jpg

Figure 1.12

5. ਯੂਨਾਇਬਟਡ ਬਨਊਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਏਜੰ ਸੀ (United news of India)
ਇਸ ਜੰ ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਨਾ 10 ਨਿੰ ਫਯ 1959 ਸਿਚ ਹਈ। ਇਸ ਜੰ ਸੀ ਨੇ ਸਭਾਚਾਯ ਸੇਿਾ ਦਾ ਕੰ ਭ 21 ਭਾਯਚ 1961 ਸਿਚ ਸ਼ਯੂ
ਕੀਤਾ। ਿਯਤਭਾਨ ਸਭੇਂ ਸਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਭੱ ਖ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਸਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਤੇ ਮੂ. ਨ. ਆਈ. ਦਿੇਂ ਜੰ ਸੀਆਂ ਅੱ ਜ ਦੇ ਸਭੇਂ ਸਿਚ ਆਣਾ ਕਾਯਜ ਫੜੀ ਸਰਤਾ ਨਾਰ ਸਨਬਾ ਯਹੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਦਿੇਂ ਜੰ ਸੀਆਂ ਟਰਸਟੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਆ ਆਣੇ ਦਤਯ ਸਿਚ ਕਈ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਹੰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਯਦੂ ਆਸਦ ਦੀਆਂ
ਜੰ ਸੀਆਂ ਿੀ ਖਰਹ ਯਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚੋਂ ੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਹੰ ਦੀ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀ ‘ਬਾਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ਮੂ.ਨ.ਆਈ. ਦੀ ਸਹੰ ਦੀ
ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀ ‘ਮੂਨੀਿਾਯਤਾ’ ਅਤੇ ਉਯਦੂ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀ ਮੂ. ਨ. ਆਈ. ‘ਉਯਦੂ’ ਦਾ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਕਯ ਕਯਨਾ ਫਣਦਾ ਹੈ।
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ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਸਭਾਚਾਯ ੱ ਤਯਾਂ ਦੇ ੱ ਧਯ ਤੋਂ ਉੱਯ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣੇ ਸਭਾਚਾਯ ਸਫਊਯ ਕਾਇਭ ਕੀਤੇ ਹ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਭਾਚਾਯ ਸਫਊਯ ਰਗਬਗ ਹਯ ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਜਧਾਨੀ ਸਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੱ ਖ ਸ਼ਸਹਯਾਂ ਸਿਚ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ
ੱ ਤਯਕਾਯ ਕੰ ਭ ਕਯ ਯਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਹ ਜੰ ਸੀਆਂ ਖ਼ਫਯਾਂ ਸਨਊਜ਼ ਸਿਚ ਿਾਯਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਸੱ ਧੇ ਤਯ ਤੇ ਜੰ ਸੀ ਦੇ ਭੱ ਖ
ਦਤਯ ਸਿਚ ਬੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੱ ਖ ਦਤਯ ਸਿਚ ਫੈਠਾ ਡੈਸਕ ਅਭਰਾ ਇਨਹਾਂ ਖ਼ਫਯਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਾਸਦਤ ਕਯ ਕੇ ਅਖ਼ਫਾਯ, ਯੇਡੀਉ,ਟੀ.ਿੀ
ਆਸਦ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਸਯਤ ਕਯਦਾ ਯਸਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਜੰ ਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰ ਭ ਕਯਨ ਦਾ ਤਯੀਕਾ ਅਸਜਹਾ ਹੈ ਸਕ ਹਯ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਜੰ ਸੀਆਂ
ਨਾਰ ਸਥਾਈ ਤਯ ‘ਤੇ ਰਫੰਧ ਕੀਤੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਟੈਰੇਕਭਾ ਭਸ਼ੀਨ ਇਨਹਾਂ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਦੇ ਦਤਯ ਸਿਚ ਯਖੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਰ ਸਭਾਚਾਯ ਹਾਸਰ ਕਯਨ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਭਾਚਾਯ ਰਫੰਧ ਦੀ ਇਸ਼ਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਯ
‘ਤੇ ਇਹ ਜੰ ਸੀਆਂ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸਸਕ ਪੀਸ ਹਾਸਰ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਿੇਂ ਸਕ 25000/-ਯ ਦੇ ਇਸ਼ਾਇਤ ਿਾਰੀ ਖ਼ਫਯ ਨੂੰ ਜੇਕਯ
ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀ 5000/- ਯ ਭਹੀਨਾ ਹਾਸਰ ਕਯਦੀ ਹਿੇ ਤਾਂ ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ 5,00,000/-(ੰ ਜ ਰੱਖ) ਯ ਇਸ਼ਾਇਤ ਿਾਰੀ
ਖ਼ਫਯ ਨੂੰ 50,000/- ਭਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਯਨਾ ਿੇਗਾ । ਇਹ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਜ ਿੀ ਸਭਾਚਾਯ ਇੱ ਕਤਯ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦਾ
ਿੇਯਿਾ ਰਗਾਤਾਯ ਸਦਨ ਯਾਤ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਦੇ ਦਤਯ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਇੰ ਟਯਨੈਟ ਯਾਹੀਂ ਬੇਜਦੀਆਂ ਯਸਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।

Value addition: Analogies
Heading text: ਆਯਥਕ ਜੰ ਸੀ Sensex

Body text: ਇਨਹਾਂ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਕਈ ਅਸਜਹੀਆਂ
ਸਭਯੂ ਜੰ ਸੀਆਂ ਿੀ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਫਯਾਂ ਦੇ ਇਕੱ ਤਯੀਕਯਨ ਸਿਚ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਗਦਾਨ
ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਸਿਚੋਂ ਆਯਥਕ ਸਭਾਚਾਯਾਂ ਦਾ ਭੱ ਖ ਆਧਾਯ ਸਯਤ Sensex ਹੈ। ਇਸ ਿਰੋਂ
ਜਾਯੀ ਆਂਕਸੜਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਬੰ ਨ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਹਭੀਅਤ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਯੰ ਸੀ ਦੇ
ਿਧ ਘੱ ਟ ਦਯਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਰਈ ਿੀ ਆਯਥਕ ਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਯਤ ਫਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Source: http://library.thinkquest.org/08aug/00871/images/14754275_Sensex_BSE_newsimage.jpg
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1.5 ਸਭਾਚਾਯ ਇਕੱ ਤਯਤਾ
1.5.1 ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਅਮਾ
ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਅਸੀ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਜਦੋਂ ਸਭਾਚਾਯ ਸਫਊਯ ਸਥਾਈ ੱ ਤਯਕਾਯਾਂ,
ਆਯਜ਼ੀ ੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਆਸਦ ਿਰੋਂ ਬੇਜੀਆਂ ਖ਼ਫਯਾਂ ਦਾ ਇਕ ਿੱ ਡਾ
ਸੰ ਗਰਸਹ ਅਖ਼ਫਾਯ ਕਰ ੰ ਹਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖ਼ਫਾਯ ਸਿਚ ਫੈਠਾ ਸੰ ਾਦਕੀ ਅਭਰਾ ਇਨਹਾਂ ਖ਼ਫਯਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਿੰ ਡ ਕਯਦਾ ਹੈ।

Figure 1.13

1.5.2 ਸ਼ਰੇਣੀ ਿੰ ਡ

ਸੰ ਾਦਕੀ ਅਭਰਾ

http://www.pccsl.lk/includes/photogallery/imag
es/090426115300.JPG

ਸ਼ਰੇਣੀ ਿੰ ਡ ਭਟੇ ਤਯ ਤੇ ਹੇਠ ਸਰਖੇ ਅਨਸਾਯ ਹੈ :

Figure 1.14
(Original)
ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਸਿਚ ਫੈਠੇ ਸਭਾਚਾਯ ਅਭਰੇ ਨੂੰ ਿੀ ਉਯਕਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਅਨਸਾਯ ਹੀ ਿੰ ਸਡਆ ਸਗਆ ਹੈ । ਸੰ ਾਦਕੀ ਅਭਰਾ ਆ
ਆਣੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਖ਼ਫਯ ਨੂੰ ਯੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰ ੜ ਅਨਸਾਯ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰ ਾਸਦਤ ਕਯਕੇ ਆ ਆਣੇ ੰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਢਕਿੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਸ਼ਸ਼
ਕਯਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਹ ੰ ਨਾ ਸਤਆਯ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭਾਚਾਯ ਸੰ ਾਦਕ ਇਨਹਾਂ ੰ ਸਨਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਨਜ਼ਯ ਭਾਯਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਾਚਾਯ
ਸੰ ਾਦਕ ਿਰੋਂ ਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ੰ ਨਾ ਹੀ ਛਾਣ ਰਈ ਰੇਸ ਸਿਚ ਬੇਸਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਸ ਰਸਕਸਯਆ ਯਾਹੀਂ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ
ਆਣੇ ਸਭਾਚਾਯ ਇਕੱ ਤਯ ਕਯਨ ਸਿਚ ਸਰ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਸਿਿੇਚਨ (Summary)
ਇਸ ਰਕਾਯ ਸਭੱ ਚੇ ਯੂ ਸਿਚ ਅਸੀਂ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਭਾਚਾਯ ਇੱ ਕਤਯੀਕਯਨ ਆਣੇ ਆ ਸਿਚ ਮਗਤਾ ਬਯੂਯ ਕਾਯਜ ਹੈ
ਸਜਸ ਨੂੰ ਸਰ ਫਨਾਉਣ ਸਿਚ ਸਜਥੇ ਸਭਾਚਾਯ ਸਫਊਯ, ਸਭਾਚਾਯ ਸਯਟਯ, ਆਯਜ਼ੀ ੱ ਤਯਕਾਯ ਭੱ ਖ ਯੂ ਸਿਚ ਅਸਹਭ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਥੇ
ਰੈਸ ਪਟਗਰਾਪਯ ਦਾ ਿੀ ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ ਕਾਯਜ ਹੈ। ਸਜਥੇ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਸਸਯ ਹੰ ਦੀਆਂ ਰੈਸ ਕਾਨਪਯੰ ਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੈਸ ਨਟ,
ਅਖ਼ਫਾਯ ਨੂੰ ਸਗਆਨ ਬਯੂਯ ਫਣਾਉਣ ਸਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੇਸੀ ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਸਭਾਚਾਯ ਜੰ ਸੀਆਂ ਸਭਾਚਾਯ ਇਕੱ ਤਯੀਕਯਨ
ਸਿਚ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਗਦਾਨ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਸਾਸਯਆਂ ਦੇ ਮਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਿਸਬੰ ਨ ਖ਼ਫਯਾਂ ਇਕੱ ਤਸਯਤ ਹ ਕੇ ਅਖ਼ਫਾਯ (ਸਭਾਚਾਯ
ੱ ਤਯ)

ਨੂੰ

ਸਯੂ

ਸਦੰ ਦੀਆਂ

ਹਨ।
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ਸਮਾਚਾਰ ਇੱਕਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇ
ਰਸ਼ਨਤਯੀ (Exercise)

1.1 ਸਭਾਚਾਯ ਇੱ ਕਤਯੀਕਯਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਿ ਹੈ?
1.2 ਸਭਾਚਾਯ ਇੱ ਕਤਯੀਕਯਨ ਦੇ ਭੱ ਖ ਸਭੇ ਸਕਹੜੇ ਹਨ?
1.3 ਸਭਾਚਾਯ ਇੱ ਕਤਯੀਕਯਨ ਦੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭੇ ਸਕਹੜੇ ਹਨ?
1.4 ਸਭਾਚਾਯ ਇੱ ਕਤਯੀਕਯਨ ਸਿਚ ਸੰ ਾਦਕੀ ਅਭਰੇ ਦਾ ਕੀ ਯਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਚਯਚਾ ਕਯ?
1.5 ਸਭਾਚਾਯ ਇੱ ਕਤਯੀਕਯਨ ਸਿਚ ਖ਼ਫਯੀ ਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਯਥਕਤਾ ਹੈ?
1.6 ੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਮੂ. ਨ ਆਈ. ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਯਜੀ ਮਗਤਾ ਫਾਯੇ ਚਯਚਾ ਕਯ?
1.7 ਹੇਠ ਸਰਸਖਆਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਸੇ ਦ ਉਯ ਨਟ ਸਰਖ:

ਆਯਜ਼ੀ ੱ ਤਯਕਾਯ



ਸੰ ਾਦਕੀ ਅਭਰਾ



ਸਭਾਚਾਯ ਸਫਊਯ



ਸੰ ਾਦਨਾ

1.8 ਖ਼ਫਯਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕਤਸਯਤ ਕਯਨ ਸਿਚ ਸਭਾਚਾਯ ਸਯਯਟਯ ਦਾ ਕੀ ਮਗਦਾਨ ਹੈ, ਚਯਚਾ ਕਯ?
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ਸਮਾਚਾਰ ਇੱਕਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇ
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