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કને્દ્રીય મંત્રી ડૉ. જિતને્દ્ર સિંહ ેઆિે નવી દિલ્હીમ  ંભ રતની આકકદિક 
નીજત બહ ર પ ડી 
મ ર્ક 17, 2022 

 

ભ રતની આકકદિક નીજત િશેન ેભજવષ્ય મ િ ેતૈય ર કરવ મ  ંઆવશ્યક ભજૂમક  ભિવશ ેજય  ંઆબોહવ  પદરવતકન 
િેવ  મ નવજાતન  િંૌથી મોિ  પડક રોન ેિં મજૂહક ઇચ્છ  અન ેપ્રયત્નો દ્વ ર  િંબંોજિત કરી શક ય છે, એમ ડૉ. 

જીતને્દ્ર સિંહ ેિણ વયય ંછે. 

 

ભ રતની આકકદિક નીજતન  અમલીકરણમ  ંજનષ્ણ તો, દરિંર્ક િંમયિ ય, વયવિં ય અન ેઉદ્યોગ િંજહત બહયજવિ 

જહસ્િંિે રો િં મલે થશ.ે 

 

આકકદિક ક્ષતે્ર િં થ ેભ રતનય ંિોડ ણ િં તત્યપણૂક અન ેબહયપરીમ ણીય રહ્ય ંછે અન ેતમે  ંએ બ બત પર ભ ર મયક યો 
છે ક ેતમ મ મ નવીય પ્રવજૃિઓ િક ઉ, િવ બિ ર, પ રિશકક અન ેઆતંરર ષ્ટ્રીય ક યિ ઓન  આિર પર આિ દરત 

હોવી િોઈએ. 

 

કેન્દ્રીય ર જય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવ લો) જવજ્ઞ ન અને િેકનોલોજી; ર જય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવ લો) પૃથ્વી જવજ્ઞ ન; PMO, 

કમકર્ રી, જાહેર ફદરય િો, પેન્દ્શન, અણુ ઊજાક અને અવક શન  ર જયમંત્રી ડૉ. જીતેન્દ્ર સિંહ ેઆિે નવી દિલ્હીમ ં 

પૃથ્વી જવજ્ઞ ન મંત્ર લયન  મયખ્ય લયમ ંથી 'ભ રત અને આકકદિક: િક ઉ જવક િં મ િે ભ ગીિ રીનયં જનમ કણ' ન મ ે

ભ રતની આકકદિક નીજત બહ ર પ ડી હતી. 

 

ભ રતની આકકદિક નીજતન  મહત્વ પર ભ ર મૂકત  ડૉ. જિતેન્દ્ર સિંહ ેિણ વયય ંહતયં કે વડ પ્રિ ન શ્રી નરેન્દ્ર મોિીન  

નેતૃત્વમ  ંભ રત ગવકપૂવકક આકકદિકન  જવજવિ પ િં ઓ પર ક મ કરત  િેશોન  ર્યનંિ  િૂથમ ં િોડ વ  મ િે આગળ 
વધયયં છે. 



 

ડૉ. સિંહ ેઆકકદિકન  અભ્ય િંમ ં ભ રતીય વૈજ્ઞ જનકોન  પ્રય િંોની પ્રશિંં  કરી હતી. તેમણ ેકહ્ય ંકે ભ રતની આકકદિક 

નીજત િેશન ેએવ  ભજવષ્ય મ િે તૈય ર કરવ મ ં આવશ્યક ભૂજમક  ભિવશ ેજય ં આબોહવ  પદરવતકન િેવ  
મ નવજાતન  િંૌથી મોિ  પડક રોને િં મૂજહક ઈચ્છ શજતત અને પ્રયત્નો દ્વ ર  ઉકેલી શક ય. ભ રતની આકકદિક 

નીજતનો અમલ એતશન પ્લ ન અને અિંરક રક શ િંન અને િંમીક્ષ  પદ્િજત દ્વ ર  કરવ મ  ંઆવશ ેિેમ  ંઆંતર-

મંત્ર લય એમ્પ વડક આર્ક્તિક પોજલિંી ગ્રૂપ િં મેલ છે. ભ રતની આકકદિક નીજતન  અમલીકરણમ ં જનષ્ણ તો, દરિંર્ક 

િંમયિ ય, વયવિં ય અન ેઉદ્યોગ િંજહત બહયજવિ જહસ્િંેિ રો િં મેલ થશે. 

 

મંત્રીએ એ બ બતની નોંિ કરી હતી કે આકકદિક િં થે ભ રતનયં િોડ ણ એક િંિી પહેલ નય ંછે, જય ર ેપેદરિંમ  ં

ફેબ્રયઆરી 1920મ  ં'સ્વ લબ ડક િંંજિ' પર હસ્ત ક્ષર કરવ મ ં આવય  હત  અન ેઆિે ભ રત આકકદિક કે્ષત્રમ  ંઅનેક 

વૈજ્ઞ જનક અભ્ય િંો અને િંંશોિનો કરી રહ્ય ંછે. તેમણ ેકહ્યં કે ભ રતીય િંંશોિકો તેમન  િંમૂહ િંંતયલન મ િે આર્ક્તિક 

ગ્લેજશયિંકનય ંજનરીક્ષણ કરી રહ્  છે અને જહમ લય કે્ષત્રન  જહમનિીઓ િં થે તેમની તયલન  કરી રહ્  છે. ભ રત 

આકકદિક િંમયરશ સ્ત્ર, વ ત વરણ, પ્રિૂષણ અન ેમ ઇક્રોબ યોલોજી િંંબંજિત અભ્ય િંમ  ંપણ િંદક્રયપણ ેિં મેલ છે.  

ભ રતમ ં આકકદિક િંંશોિનમ  ંહ લમ  ંપર્ીિંથી વિય િંંસ્થ ઓ અને યયજનવર્ક્િંિીઓ િં મેલ છે. 2007થી આકકદિક 

મયદ્દ ઓ પર લગભગ 100 િંમીક્ષ  પેપર પ્રક જશત કરવ મ ં આવય  છે. આર્ક્તિક ક ઉજન્દ્િંલમ ં તેર (13) ર ષ્ટ્રો 

જનરીક્ષકો છે િેમ  ંફ્ર ન્દ્િં, િમકની, ઇિ જલયન દરપજલલક, જાપ ન, નેિરલેન્દ્ડ, પીપલ્િં દરપજલલક ઓફ ર્ ઇન , 

પોલેન્દ્ડ, ભ રત, દરપજલલક ઓફ કોદરય , સ્પેન, જસ્વટ્ઝલેન્દ્ડ, યયન ઇિેડ કકગડમ િં મેલ છે. 2014 અન ે2016મ ,ં 

કોંગસ્ફિોડકનમ  ંભ રતની પ્રથમ મજલ્િ-િંેન્દ્િંર મૂડક વેિશ ળ  અને ગ્રયવેબેડેિ, ન્દ્યય એલેિંયન્દ્ડમ ં ઉિરીય વ ત વરણીય 

પ્રયોગશ ળ , આર્ક્તિક પ્રિેશમ  ંશરૂ કરવ મ ં આવી હતી. 2022 િંયિીમ ં ભ રત ેઆકકદિકમ ં િંફળત પૂવકક 13 

અજભય નો કય ક છે. 

 

'ભ રત અન ેઆકકદિક: િક ઉ જવક િં મ િે ભ ગીિ રીનય ંજનમ કણ' શીષકકવ ળી ભ રતની આકકદિક નીજત છ સ્તંભો રિય 

કર ેછે: ભ રતન  વૈજ્ઞ જનક િંંશોિન અન ેિંહક ર, આબોહવ  અને પય કવરણીય િંંરક્ષણ, આર્ક્થક અન ેમ નવ જવક િં, 

પદરવહન અને િોડ ણ, શ િંન અન ેઆંતરર ષ્ટ્રીય િંહક ર, અન ેર ષ્ટ્રીય આકકદિક પ્રિેશમ  ંક્ષમત  જનમ કણ. ભ રતની 



આકકદિક નીજતન  અમલીકરણમ ં જનષ્ણ તોનો વગક, દરિંર્ક િંમયિ ય, વયવિં ય અને ઉદ્યોગ િંજહત બહયજવિ જહસ્િંેિ રો 

િં મેલ થશે. 

 

આકકદિકમ  ંભ રતનો મહત્વનો જહસ્િંો છે. તે આર્ક્તિક ક ઉજન્દ્િંલમ ં ઓલઝવકરનો િરજિો િર વત  13 ર ષ્ટ્રો પૈકી 

એક છે. તે એક ઉચ્ર્ સ્તરીય આંતર-િંરક રી મંર્ છે િે આર્ક્તિક િંરક રો અન ેઆકકદિકન  સ્થ જનક લોકો દ્વ ર  

િં મનો કરવ મ ં આવત  મયદ્દ ઓને િંંબોજિત કર ેછે. આકકદિક કે્ષત્ર િં થે ભ રતનય ંિોડ ણ િંતત અન ેબહયપદરમ ણીય 

રહ્ય ંછે. ભ રત િણ વ ેછે કે તમ મ મ નવ પ્રવૃજિ િક ઉ, િવ બિ ર, પ રિશકક અને આંતરર ષ્ટ્રીય ક યિ ન  આિર 

પર આિ દરત હોવી િોઈએ. 

 

ભ રતની આકકદિક નીજતનો હેતય નીર્ેન  એિન્દ્ડ ને પ્રોત્િં હન આપવ નો છે — 

 

1. આકકદિક પ્રિેશ િં થે જવજ્ઞ ન અને િંંશોિન, આબોહવ  અને પય કવરણ િંંરક્ષણ, િદરય ઈ અને આર્ક્થક િંહયોગમ ં 

ર ષ્ટ્રીય ક્ષમત ઓ અને યોગ્યત ઓને મિબૂત બન વવી. િંરક રી અન ેશૈક્ષજણક, િંંશોિન અને વયવિં જયક િંંસ્થ ઓમ ં 

િંંસ્થ કીય અન ેમ નવ િંંિં િન ક્ષમત ઓને મિબૂત બન વવ મ ં આવશ.ે 

 

2. આકકદિકમ  ંભ રતન  જહતોન  અનયિંંિ નમ  ંઆંતર-મંત્ર લય િંંકલન. 

 

3. ભ રતની આબોહવ , આર્ક્થક અન ેઉજાક િંયરક્ષ  પર આકકદિકમ  ંઆબોહવ  પદરવતકનની અિંરની િંમિ વિ રવી. 

 

4. વૈજવવક જશસપગ મ ગો, ઉજાક િંયરક્ષ  અને ખજનિ િંંપજિન  શોષણન ેલગત  ભ રતન  આર્ક્થક, લશ્કરી અને 

વયૂહ ત્મક જહતો પર આર્ક્તિકમ ં બરફ પીગળવ ની અિંરો પર િં ર  જવવલેષણમ  ંજહસ્િંો આપવો. આ ઉપર ંત 

આગ હી અન ેિંંકજલત નીજતજનમ કણમ  ંયોગિ ન આપવય.ં 

 

5. ધ્રયવીય પ્રિેશો અન ેજહમ લય વચ્ર્ેન  િોડ ણોનો અભ્ય િં કરવો. 

 

6. જવજવિ આકકદિક ફોરમ હેઠળ ભ રત અને આકકદિક કે્ષત્રન  િેશો વચ્ર્ ેવૈજ્ઞ જનક અને પરંપર ગત જ્ઞ નની જનપયણત  



મેળવીન ેિંહક રન ેવિય ગ ઢ બન વવો. 

 

7. આકકદિક ક ઉજન્દ્િંલમ  ંભ રતની ભ ગીિ રી વિ રવી તથ  આકકદિકન  િદિલ ગવનકન્દ્િં મ ળખ , િંંબંજિત 

આંતરર ષ્ટ્રીય ક યિ ઓ અને પ્રિેશન  ભૌગોજલક ર િક રણની િંમિમ  ંિંયિ રો કરવો. 

 

ભ રતની આકકદિક નીજતન  અમલીકરણમ ં જનષ્ણ તો, દરિંર્ક િંમયિ ય, વયવિં ય અન ેઉદ્યોગ િંજહતન  બહયજવિ 

જહસ્િંેિ રો િં મેલ થશ.ે તે િંમયરેખ  વય ખ્ય જયત કરશ,ે પ્રવજૃિઓન ેપ્ર થજમકત  આપશ ેઅને િરૂરી િંંિં િનોની 

ફ ળવણી કરશ.ે ગોવ મ ં અથકિં યન્દ્િં મંત્ર લય હેઠળની સ્વ યિ િંંસ્થ  નેશનલ િંેન્દ્િર ફોર પોલર એન્દ્ડ ઓશન દરિંર્ક 

(NCPOR) એ ભ રતન  પોલર દરિંર્ક ક યકક્રમ મ િે નોડલ િંંસ્થ  છે, િેમ  ંઆર્ક્તિક સ્િડીઝનો િંમ વશે થ ય છે. 

 

ભ રતની આકકદિક પોજલિંી અથક િં યજન્દ્િંિં મંત્ર લય, ભ રત િંરક રની વેબિં ઈિ (https://www.moes.gov.in) 

પર ઉપલલિ છે.  

 

નવી દિલ્હી 

મ ર્ક 17, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and 

may be referred to as the official press release. 
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