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ಕ ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತ ೇಂದ್ರ ಸೇಂಗ್ ಅವರು ಇೇಂದ್ು ನವದೆಹಲಿಯಲಿಿ ಭಾರತದ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್
ನ ತಿಯನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು
ಮಾರ್ಚಿ 17, 2022
ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಲಾವಣೆಯೇಂತಹ ಮಾನವಕುಲದ್ ದೆೊಡಡ ಸವಾಲುಗಳನುು ಸಾಮೊಹಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಮತುು ಪ್ರಯತುದ್
ಮೊಲಕ ಪ್ರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಾಾಗಿ ದೆ ಶವನುು ಸದ್ಧಪ್ಡಿಸುವಲಿಿ ಭಾರತದ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನ ತಿಯು ಅತಯಗತಯ
ಪಾತರವನುು ವಹಿಸುತುದೆ ಎೇಂದ್ು ಡಾ. ಜಿತ ೇಂದ್ರ ಸೇಂಗ್ ಹ ಳುತ್ಾುರೆ.
ಭಾರತದ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನ ತಿಯನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೊಳಿಸುವುದ್ು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸೇಂಶೊ ಧನಾ ಸಮುದಾಯ, ವಾಯಪಾರ ಮತುು
ಉದ್ಯಮ ಸ ರಿದ್ೇಂತ ಬಹು ಮಧಯಸಥಗಾರರನುು ಒಳಗೊೇಂಡಿರುತುದೆ
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೆ ಶದೆೊೇಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ್ ಕ್ಾಯಿವು ಸಥರವಾಗಿದೆ ಮತುು ಬಹುಮುಖಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೊ ಎಲಾಿ ಮಾನವ
ಚಟುವಟಿಕಗಳು ಸಮರ್ಿನ ಯ, ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯುತ, ಪಾರದ್ಶಿಕ ಮತುು ಅೇಂತರರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಕ್ಾನೊನುಗಳಿಗ ಗೌರವವನುು
ಆಧರಿಸ ಇದ್ು ಕ್ಾಯಿ ನವಿಹಿಸುತುದೆ.
ಕೇೇಂದ್್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು (ಸ್ವತೇಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ) ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ; ರಾಜ್ಯ
ಸಚಿವರು (ಸ್ವತೇಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ) ಭೊ ವಿಜ್ಞಾನ; MoS PMO, ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಕುೇಂದ್ುಕೊರತೆಗಳು, ಪ್ಿೇಂಚಣಿಗಳು, ಪ್ರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಡಾ. ಜಿತೇೇಂದ್್ರ ಸಿೇಂಗ್ ಅವರು
ಇೇಂದ್ು ನವದ್ೆಹಲಿಯ ಭೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಪ್್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯಿೇಂದ್ 'ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್:
ಸುಸ್ರ್ಿರ ಅಭಿವೃದ್್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ಾಲುದ್ಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದ್ು' ಎೇಂಬ ಶೀರ್ಷ್ಿಕೆಯ ಭಾರತದ್
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಭಾರತದ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀತಿಯ ಪ್್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾ, ಡಾ ಜಿತೇೇಂದ್್ರ ಸಿೇಂಗ್ ಅವರು
ಪ್್ರಧಾನಮೇಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇೇಂದ್್ರ ಮೋದ್ಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದ್ಲ್ಲಿ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನ ವಿವಿಧ ಅೇಂಶಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದ್ೇಶಗಳ ಗಣ್ಯ ಗುೇಂಪ್ನ್ನು ಸೇರಲು ಭಾರತವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿೇಂದ್ ಮುನ್ನಡೆದ್ಿದ್ೆ ಎೇಂದ್ು
ಹೇಳಿದ್ರು.
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನದ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್್ರಶೇಂಸಿಸಿದ್ ಡಾ. ಸಿೇಂಗ್,
ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಲಾವಣೆಯೇಂತಹ ಮಾನವಕುಲದ್ ದ್ೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮೊಹಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು
ಪ್್ರಯತ್ನದ್ ಮೊಲಕ ಎದ್ುರಿಸಬಹುದ್ಾದ್ ಭವಿಷ್್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದ್ೇಶವನ್ನು ಸಿದ್್ಧಪ್ಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀತಿಯು ಪ್್ರಮುಖ ಪ್ಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದ್ೆ ಎೇಂದ್ು ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತದ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್
ನೀತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೊ ಪ್ರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ್
ಮೊಲಕ ಅೇಂತರ್-ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಸಶಕ್ತ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀತಿ ಗುೇಂಪ್ನ್ನು ಒಳಗೊೇಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ. ಭಾರತದ್
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದ್ು ಶೈಕ್ಷ್ಣಿಕ, ಸೇಂಶೋಧನಾ ಸಮುದ್ಾಯ, ವ್ಯಾಪ್ಾರ
ಮತ್ತು ಉದ್್ಯಮ ಸೇರಿದ್ೇಂತೆ ಬಹು ಮಧ್ಯಸ್ರ್ಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊೇಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 1920 ರಲ್ಲಿ ಪ್್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಒಪ್್ಪ್ೇಂದ್'ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ಾಗ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್

ನೊೇಂದ್ಿಗೆ ಭಾರತದ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ರ್ವು ಒೇಂದ್ು ಶತಮಾನದ್ಷ್್ಟು ಹಿೇಂದ್ಿನದ್ು ಎೇಂದ್ು ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಿದ್ರು
ಮತ್ತು ಇೇಂದ್ು ಭಾರತವು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್್ರದ್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಸೇಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇಂಶೋಧಕರು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಹಿಮನದ್ಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ
ಸಮೊಹ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್್ದ್ಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್್ರದ್ೇಶದ್
ಹಿಮನದ್ಿಗಳೊೇಂದ್ಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್್ದ್ಾರೆ ಎೇಂದ್ು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್್ರಶಾಸ್ತ್ರ,
ವಾತಾವರಣ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಸೊಕ್ಷ್್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊೇಂಡಿದ್ೆ. ಇಪ್್ಪ್ತ್ತೈದ್ಕ್ಕೊ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಂಸ್ರ್ೆಗಳು ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಪ್್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸೇಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿಸಿಕೊೇಂಡಿವೆ. 2007 ರಿೇಂದ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನೊರು ಪ್ೀರ್-ರಿವ್ಯೊಡ್
ಪ್ೇಪ್ರ್ಗಳನ್ನು ಪ್್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಿಪ್ಬ್ಲಿಕ್, ಜಪ್ಾನ್,
ನೆದ್ರ್ಲ್ಯಾೇಂಡ್ಸ್, ಪ್ೀಪ್ಲ್ಸ್ ರಿಪ್ಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ, ಪ್ೋಲೆೇಂಡ್, ಭಾರತ ಸೇರಿದ್ೇಂತೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್
ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹದ್ಿಮೊರು (13) ರಾಷ್್ಟ್ರಗಳು ವೀಕ್ಷ್ಕರಾಗಿದ್್ದ್ಾರೆ. ರಿಪ್ಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ,
ಸ್ಪ್ೇನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆೇಂಡ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿೇಂಗ್ಡಮ್. 2014 ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ
ಬಹು-ಸೇಂವೇದ್ಕ ಮೊರ್ಡ್ ವೀಕ್ಷ್ಣಾಲಯವನ್ನು ಕಾೇಂಗ್ಸ್ಫ್ಜೋರ್ಡೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ್
ವಾಯುಮೇಂಡಲದ್ ಪ್್ರಯೋಗಾಲಯವಾದ್ ಗ್ರುವೆಬಾಡೆಟ್, ನೈ ಅಲೆಸುೇಂಡ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್
ಪ್್ರದ್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಪ್್ರಾರೇಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 2022 ರವರೆಗೆ, ಭಾರತವು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹದ್ಿಮೊರು
ದ್ೇಂಡಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ೆ.
ಭಾರತದ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀತಿಯು 'ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್: ಸುಸ್ರ್ಿರ ಅಭಿವೃದ್್ಧಿಗಾಗಿ
ಪ್ಾಲುದ್ಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದ್ು' ಎೇಂಬ ಆರು ಸ್ತೇಂಭಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದ್ೆ: ಭಾರತದ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ
ಸೇಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪ್ಡಿಸುವುದ್ು, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ ಸೇಂರಕ್ಷ್ಣೆ, ಆರ್ರ್ಿಕ
ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್್ಧಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಪ್ರ್ಕ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅೇಂತರರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ
ಹಾಗೊ ರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್್ರದ್ೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ರ್್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭಾರತದ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್
ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದ್ು ಶೈಕ್ಷ್ಣಿಕ, ಸೇಂಶೋಧನಾ ಸಮುದ್ಾಯ, ವ್ಯಾಪ್ಾರ ಮತ್ತು
ಉದ್್ಯಮ ಸೇರಿದ್ೇಂತೆ ಬಹು ಮಧ್ಯಸ್ರ್ಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊೇಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ.
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಹತ್ವದ್ ಪ್ಾಲನ್ನು ಹೊೇಂದ್ಿದ್ೆ. ಇದ್ು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ
ವೀಕ್ಷ್ಕರ ಸ್ರ್ಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊೇಂದ್ಿರುವ ಹದ್ಿಮೊರು ರಾಷ್್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ಾಗಿದ್ೆ, ಇದ್ು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನ ಸ್ರ್ಳೀಯ ಜನರು ಎದ್ುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸುವ
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ ಅೇಂತರಸರ್ಕಾರಿ ವೇದ್ಿಕೆಯಾಗಿದ್ೆ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್್ರದ್ೇಶದ್ೊೇಂದ್ಿಗಿನ ಭಾರತದ್
ಕಾರ್ಯವು ಸ್ರ್ಿರವಾಗಿದ್ೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖಿಯಾಗಿದ್ೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಮರ್ರ್ನೀಯ,
ಜವಾಬ್ದ್ಾರಿಯುತ, ಪ್ಾರದ್ರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಅೇಂತರರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೊನುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ದ್ೇಶವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದ್ೆ.
ಭಾರತದ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಸೊಚಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹೊೇಂದ್ಿದ್ೆ—
1. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಶೋಧನೆ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ ಸೇಂರಕ್ಷ್ಣೆ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್್ರದ್ೇಶದ್
ಸಮುದ್್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ರ್ಿಕ ಸಹಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ರ್್ಯಗಳನ್ನು
ಬಲಪ್ಡಿಸುವುದ್ು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷ್ಣಿಕ, ಸೇಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ಾರ ಸೇಂಸ್ರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾೇಂಸ್ರ್ಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೇಂಪ್ನ್ಮೊಲ ಸಾಮರ್ರ್್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದ್ು.

2. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಅನ್ವೇಷ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅೇಂತರ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಸಮನ್ವಯ.
3. ಭಾರತದ್ ಹವಾಮಾನ, ಆರ್ರ್ಿಕ ಮತ್ತು ಇೇಂಧನ ಭದ್್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ
ಬದ್ಲಾವಣೆಯ ಪ್್ರಭಾವದ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದ್ು.
4. ಜಾಗತಿಕ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಇೇಂಧನ ಭದ್್ರತೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸೇಂಪ್ತ್ತಿನ ಶೋಷ್ಣೆಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್
ಭಾರತದ್ ಆರ್ರ್ಿಕ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತೇಂತ್ರದ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್
ಕರಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ಲೇಷ್ಣೆ, ಭವಿಷ್್ಯ ಮತ್ತು ಸೇಂಘಟಿತ ನೀತಿ ರಚನೆಗೆ
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದ್ು.
5. ಧ್ರುವ ಪ್್ರದ್ೇಶಗಳ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸೇಂಪ್ರ್ಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದ್ು.
6. ವಿವಿಧ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೇದ್ಿಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್್ರದ್ೇಶದ್ ದ್ೇಶಗಳ ನಡುವಿನ
ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾೇಂಪ್್ರದ್ಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನದ್ಿೇಂದ್ ಪ್ರಿಣತಿಯನ್ನು
ಪ್ಡೆಯುವುದ್ು.
7. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೇಂಕೀರ್ಣ ಆಡಳಿತ
ರಚನೆಗಳು, ಸೇಂಬೇಂಧಿತ ಅೇಂತರರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೊನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್್ರದ್ೇಶದ್
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ು.
ಭಾರತದ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದ್ು ಶೈಕ್ಷ್ಣಿಕ, ಸೇಂಶೋಧನಾ ಸಮುದ್ಾಯ,
ವ್ಯಾಪ್ಾರ ಮತ್ತು ಉದ್್ಯಮ ಸೇರಿದ್ೇಂತೆ ಬಹು ಮಧ್ಯಸ್ರ್ಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊೇಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ. ಇದ್ು
ಟೈಮ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದ್ೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆದ್್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದ್ೆ ಮತ್ತು
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇಂಪ್ನ್ಮೊಲಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಭೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸೇಂಸ್ರ್ೆಯಾದ್ ಗೋವಾದ್ಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್್ಟ್ರೀಯ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಸೇಂಶೋಧನಾ ಕೇೇಂದ್್ರ
(NCPOR), ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೇಂಡಿರುವ ಭಾರತದ್ ಧ್ರುವ ಸೇಂಶೋಧನಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ ನೋಡಲ್ ಸೇಂಸ್ರ್ೆಯಾಗಿದ್ೆ.
ಭಾರತದ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೀತಿಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ್ ಭೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್
(https://www.moes.gov.in) ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ೆ.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಮಾರ್ಚಿ 17, 2022
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