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কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ জিতে আজি নেুন জিল্লীে ভাৰেৰ 
উত্তৰতমৰু িম্বন্ধীয় নীজে মুেজি েতৰ 
মাৰ্চ  17, 2022 
 
ভাৰেৰ উত্তৰতমৰ ুিম্বন্ধীয় নীজেতয় এে গুৰুত্বপৰূ্ণ ভূজমো পািন েজৰব কিশখনে এে ভজিষ্যেৰ 
বাতব য'ে মানিোৰ বৃহত্তম প্ৰেযাহ্বানিমূহ, কযতন িিবায়ু পজৰিেণ নে, এেজিে ইচ্ছা আৰু 
প্ৰতেষ্টাতৰ িমাধা েজৰব পৰা যাব, ডঃ জিতেন্দ্ৰ জিতে েয়। 
 
ভাৰেৰ উত্তৰতমৰ ু িম্বন্ধীয় নীজেৰ ৰূপায়ৰ্ে বহুতো অংশীিাৰ িজিে থাজেব, যাৰ জভেৰে 
আতে জশক্ষাজবি, গতিষ্ৰ্া িম্প্ৰিায়, বযিিায় আৰু উতিযাগ। 
 
উত্তৰতমৰু অঞ্চিৰ সিতে ভাৰেৰ িংতযাগ িংগে আৰু বহুমুখী আৰু ভাৰেৰ এই জিজে ৰক্ষা েজৰ 
আজহতে কয িেতিা মানি োযণেিাপ বহনশীি, িাজয়ত্বশীি, স্পষ্ট, আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ 
িন্মানৰ জভজত্তে হ'ব িাতগ। 
 
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী (স্বাধীন দায়য়ত্ব) য়িজ্ঞান আৰু প্ৰযুয়ি; কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী (স্বাধীন দায়য়ত্ব) পৃয়িৱী য়িজ্ঞান; 
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰধান মন্ত্ৰী োযচালয়, িযয়িগত, ৰাজহুৱা অয়িযযাগ, কপঞ্চন, পাৰমাণয়ৱে শয়ি আৰু 
মহাোশ, ডঃ য়জযতন্দ্ৰ য়িযে, 'িাৰত আৰু উত্তৰযমৰু: িহনশীল উন্নয়নৰ িাযি এে অংশীদায়ৰত্ব 
য়নমচাণ' শীৰ্চে িাৰতৰ উত্তৰযমৰু িম্বন্ধীয় নীয়ত মুেয়ল েযৰ নতুন য়দল্লীৰ পৃয়িৱী য়িজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ৰ 
মুখ্য োযচালয়ৰ পৰা। 
 
িাৰতৰ উত্তৰযমৰু িম্বন্ধীয় নীয়তৰ গুৰুত্ব উযল্লখ্ েয়ৰ, ডঃ য়জযতন্দ্ৰ য়িযে েয় কয প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী 
নযৰন্দ্ৰ কমাদীৰ কনতৃত্বত, িাৰযত কগৌৰযৱযৰ আগিায়িযে উত্তৰযমৰু অঞ্চলত য়িয়িন্ন য়দশত োম েয়ৰ 
িো কদশৰ এে য়িযশৰ্ কগাটত কযাগদান েয়ৰিলল। 
 
উত্তৰযমৰু অঞ্চলৰ অধযয়নত িাৰতীয় বিজ্ঞায়নেিেলৰ প্ৰযৰ্ষ্টািমূহৰ প্ৰশংিা েয়ৰ, ডঃ য়িযে েয় কয 
িাৰতৰ উত্তৰযমৰু িম্বন্ধীয় নীয়তযয় এে গুৰুত্বপূণচ িূয়মো পালন েয়ৰি কদশখ্নে এে িয়ৱৰ্যতৰ 
িাযি য'ত মানৱতাৰ িৃহত্তম প্ৰতযাহ্বানিমূহ, কযযন জলিায়ু পয়ৰৱতচ নে, এেয়িত ইচ্ছা আৰু প্ৰযৰ্ষ্টাযৰ 
িমাধা েয়ৰি পৰা যাি। িাৰতৰ উত্তৰযমৰু িম্বন্ধীয় নীয়ত এে য়িয়া পয়ৰেল্পনা, আৰু আন্তঃ-
মন্ত্ৰালয় িিল উত্তৰযমৰু নীয়ত কগাট জয়িত িো এে োযচেয়ৰ প্ৰশািন আৰু য়নৰীক্ষণ পদ্ধয়তৰ 
কযাযগয়দ ৰূপায়ণ েৰা হ'ি। িাৰতৰ উত্তৰযমৰু িম্বন্ধীয় নীয়তৰ ৰূপায়ণত িহুযতা অংশীদাৰ জয়িত 
িায়েি, যাৰ য়িতৰত আযে য়শক্ষায়িদ, গযৱৰ্ণা িম্প্ৰদায়, িযৱিায় আৰু উযদযাগ। 
 
মন্ত্ৰীজযন উযল্লখ্ েযৰ কয উত্তৰযমৰুৰ বিযত িাৰতৰ িংযযাগ এে শতে পুৰয়ণ কযয়তয়া কপয়ৰৰ্ত 



কেব্ৰুৱাৰী 1920 ৰ্নত 'ৰ্িালিাডচ  ৰু্য়ি' স্বাক্ষৰ েৰা বহয়েল, আৰু আয়জ িাৰযত উত্তৰযমৰু অঞ্চলত 
িহুযতা বিজ্ঞায়নে অধযয়ন আৰু গযৱৰ্ণা ৰ্লাইযে। কতওঁ েয় কয িাৰতীয় গযৱৰ্েিেযল উত্তৰযমৰুৰ 
য়হমিাহিমূহ তত্ত্বাৱধান েয়ৰযে ইয়াৰ িৰ িাৰিামযৰ িাযি আৰু কিয়া য়হমালয় অঞ্চলৰ য়হমিাহিমুহৰ 
বিযত তুলনা েয়ৰযে। িাৰযত লগযত িয়িয়িাযৱ জয়িত উত্তৰযমৰুৰ িমুদ্ৰয়িজ্ঞান, িায়ুমণ্ডল, প্ৰদৰূ্ণ 
আৰু জীৱাণু য়িজ্ঞানৰ িম্বন্ধীয় অধযয়নত। িতচ মান িাৰতত পয়ঁৰ্েতলে অয়ধে প্ৰয়তষ্ঠান আৰু 
য়িশ্বয়িদযালয় জয়িত উত্তৰযমৰু িম্বন্ধীয় গযৱৰ্ণাত। প্ৰায় এশ িহেমী দ্বাৰা য়নৰীক্ষণ েৰা য়িিৃয়ত 
প্ৰোশ েৰা বহযে উত্তৰযমৰুৰ য়িৰ্য়িমূহৰ ওপৰত 2007 ৰ্নৰ পৰা। কতৰখ্ন (13) কদশ উত্তৰযমৰু 
িম্বন্ধীয় পয়ৰৰ্দৰ দশচে যাৰ য়িতৰত আযে ফ্ৰান্স, জামচায়ন, ইটায়লয়ান গণৰাজয, জাপান, 
কনডাৰযলণ্ড, ৰ্ীন জন গণতন্ত্ৰ, কপাযলণ্ড, িাৰত, কোয়ৰয়া গণৰাজয, কেইন, ৰু্ইজাৰযলণ্ড, আৰু 
যুিৰাজয। 2014 আৰু 2016 ৰ্নত, েংৰ্েজ'ৰযডনত িাৰতৰ প্ৰিম িহু-কৰ্ন্সৰ মুৰ মান-মণ্ডপ 
আৰু ৰ্গ্ৰচযিিাযডটত উত্তৰতম িাহুমণ্ডলীয় পৰীক্ষাগাৰ, নাই এলৰু্ণ্ড উত্তৰযমৰু অঞ্চলত মুেয়ল েৰা 
হয়। 2022 ৰ্নললযে, িাৰযত উত্তৰযমৰু অঞ্চললল িেলিাযৱ কতৰটা অয়িযান অনুয়ষ্ঠত েয়ৰযে। 
 
'িাৰত আৰু উত্তৰযমৰু: িহনশীল উন্নয়নৰ িাযি এে অংশীদায়ৰত্ব য়নমচাণ' শীৰ্চে িাৰতৰ উত্তৰযমৰু 
িম্বন্ধীয় নীয়তযয় েয়টা স্তম্ভ উযল্লখ্ েয়ৰযে: িাৰতৰ বিজ্ঞায়নে গযৱৰ্ণা আৰু িহযযায়গতা শয়িশালী 
েৰা, জলিায়ু আৰু পয়ৰযৱশ িুৰক্ষা, অিচলনয়তে আৰু মানৱ য়িোশ, পয়ৰিহন আৰু িংযযাগ, প্ৰশািন 
আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় িহযযায়গতা, আৰু উত্তৰযমৰু অঞ্চলত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষমতা য়নমচাণ। িাৰতৰ উত্তৰযমৰু 
িম্বন্ধীয় নীয়তৰ ৰূপায়ণত িহুযতা অংশীদাৰ জয়িত িায়েি, যাৰ য়িতৰত আযে য়শক্ষায়িদ, গযৱৰ্ণা 
িম্প্ৰদায়, িযৱিায় আৰু উযদযাগ।  
 
উত্তৰযমৰুত িাৰতৰ এে গুৰুত্বপূণচ অংশ আযে। িাৰত বহযে কতৰখ্ন ৰাষ্ট্ৰৰ য়িতৰৰ এখ্ন যাৰ 
দশচেৰ য়িয়ত আযে উত্তৰযমৰু পয়ৰৰ্দত, এে উচ্চ-স্তৰ আন্তঃৰ্ৰোৰী পয়ৰৰ্দ য়য উত্তৰযমৰুৰ 
ৰ্ৰোৰিমূহ আৰু উত্তৰযমৰু অঞ্চলৰ িানীয় কলােিেযল িন্মুখ্ীন কহাৱা িমিযািমূহ িমাধা েযৰ। 
উত্তৰযমৰু অঞ্চলৰ বিযত িাৰতৰ িংযযাগ িংগত আৰু িহুমুখ্ী। িাৰতৰ এই য়িয়ত ৰক্ষা েয়ৰ আয়হযে 
কয িেযলা মানৱ োযচেলাপ িহনশীল, দায়য়ত্বশীল, েষ্ট, আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ িন্মানৰ য়িয়ত্তত 
হ'ি লাযগ। 
 
িাৰতৰ উত্তৰযমৰু নীয়তযয় য়নম্নয়লয়খ্ত িূৰ্ী প্ৰৰ্াৰ েৰাৰ লক্ষয েয়ৰযে - 
 

1. উত্তৰযমৰু অঞ্চলৰ বিযত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষমতা আৰু পাৰদয়শচতা শয়িশালী েৰা য়িজ্ঞান আৰু 
অযম্বৰ্ণ, জলিায়ু আৰু পয়ৰযৱশগত িুৰক্ষা, িামুয়দ্ৰে আৰু অিচলনয়তে িহযযায়গতাত। ৰ্ৰোৰ 
আৰু য়শক্ষাগত, গযৱৰ্ণা আৰু িযৱিায় প্ৰয়তষ্ঠানিমূহৰ মাজত প্ৰয়তষ্ঠায়নে আৰু মানৱ িম্পদ 
ক্ষমতা শয়িশালী েৰা হ'ি। 
 

2. উত্তৰযমৰুত িাৰতৰ লািৰ িন্ধানত আন্তঃ-মন্ত্ৰালয় িহযযায়গতা। 
 

3. িাৰতৰ জলিায়ু, অতচ লনয়তে আৰু শয়ি িুৰক্ষাৰ ওপৰত উত্তৰযমৰুত জলিায়ু পয়ৰৱতচ নৰ 
প্ৰিাৱৰ উপলয়ি উন্নত েৰা। 
 



4. য়িশ্বিযাপী িামুয়দ্ৰে পি, শয়ি িুৰক্ষা, আৰু খ্য়নজ ধনৰ কশাৰ্ণৰ িম্বন্ধত িাৰতৰ 
অিচলনয়তে, কিনা আৰু কেৌশলগত ৰুৰ্ীৰ ওপৰত উত্তৰযমৰুৰ িৰে গলনৰ প্ৰিাৱৰ ওপৰত 
উন্নত য়িযেৰ্ণ, আগজাননী আৰু িময়িত নীয়ত িৃয়ষ্ট অৱদান েৰা। 
 

5. কমৰু অঞ্চল আৰু য়হমালয়ৰ মাজৰ িম্পেচ  অধযয়ন েৰা। 
 

6. িাৰত আৰু উত্তৰযমৰু অঞ্চলৰ কদশিমূহৰ মাজত িহযযায়গতা গিীৰ েৰা য়িয়িন্ন উত্তৰযমৰুৰ 
মঞ্চৰ অধীনত, বিজ্ঞায়নে আৰু পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ পৰা য়িযশৰ্জ্ঞ আহৰণ েয়ৰ। 
 

7. উত্তৰযমৰু পয়ৰৰ্দত িাৰতৰ কযাগদান িৃয়দ্ধ েৰা আৰু উত্তৰযমৰুৰ জটিল প্ৰশািন গাঁিয়ন, 
প্ৰািয়িে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন, আৰু অঞ্চলযটাৰ িূ-ৰাজনীয়ত উন্নতিাযৱ উপলয়ি েৰা। 
 

িাৰতৰ উত্তৰযমৰু িম্বন্ধীয় নীয়তৰ ৰূপায়ণত িহুযতা অংশীদাৰ জয়িত িায়েি, যাৰ য়িতৰত আযে 
য়শক্ষায়িদ, গযৱৰ্ণা িম্প্ৰদায়, িযৱিায় আৰু উযদযাগ। ইয়াত িময়িীমা, োযচেলাপৰ অগ্ৰায়ধোৰ আৰু 
প্ৰযয়াজনীয় িম্পদ আযৰাপৰ িযাখ্যা িায়েি। কগাৱাৰ কমৰু আৰু মহািাগৰ গযৱৰ্ণাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কেন্দ্ৰ 
(এনয়ৰ্য়পঅ'আৰ), পৃয়িৱী য়িজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ এে স্বায়ত্ত্ব প্ৰয়তষ্ঠান বহযে িাৰতৰ কমৰু 
গযৱৰ্ণা অনুষ্ঠানৰ প্ৰমুখ্ প্ৰয়তষ্ঠান, যাৰ য়িতৰত উত্তৰযমৰু িম্বন্ধীয় অধযয়ন অন্তিুচ ি। 
 
িাৰতৰ উত্তৰযমৰু িম্বন্ধীয় নীয়ত িাৰত ৰ্ৰোৰৰ পৃয়িৱী য়িজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ৰ কৱিৰ্াইটত উপলি 
(https://www.moes.gov.in)। 
 
নেুন জিল্লী 
মােণ  17, 2022 
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