
Union Minister Dr. Jitendra Singh releases India’s 
Arctic Policy in New Delhi today 
March 17, 2022  

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଟର ଜକିେନ୍ଦ୍ର ସିିଂହ ଆଜ ିନୂଆଦଲି୍ଲୀକର ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେ ିଜାର ିେରଛିନ୍ତ ି

ମାର୍ଚ୍କ 17, 2022 

ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେ ିଭବଷି୍ୟେ ପାଇ ଁକଦଶେୁ ପ୍ରସୁ୍ତେ େରବିାକର ଏେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ଭୂମିୋ ଗ୍ରହଣ େରବି କେଉଠଁ ିଜଳବାୟୁ ପରବିର୍ତ୍କନ 
ପର ିମାନବଜାେରି ସବୁଠୁ ବଡ ଆହୱାନଗୁଡେିର ସାମହୂେି ଇଚ୍ଛାଶକି୍ତ ଓ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କହାଇପାରବି କବାଲି ଡେଟର ଜକିେନ୍ଦ୍ର ସିିଂହ 
େହଛିନ୍ତ ି

ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେେୁି ୋେକୟୋରୀ େରବିା ପାଇ ଁଏୋକଡମୀ, ଅନୁସନ୍ଧାନୋରୀ ସମଦୁାୟ, ବୟବସାୟ ଏବିଂ ଶଳି୍ପ ସକମେ ଏୋଧିେ 
ହେିାଧିୋରୀ ସାମଲି କହକବ 

ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳକର ଭାରେର ନରିନ୍ତର େଥା ବହୁମଖୁୀ କୋଗଦାନ ରହଆିସଛି ିଏବିଂ ଏହା େହଆିସଛୁ ିକେ ସମସ୍ତ ମାନବ ୋେକୟେଳାପ 
ସ୍ଥାୟୀ, ଦାୟିତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ, ପାରଦଶକୀ ଏବିଂ ଆନ୍ତଜକାେୀୟ ଆଇନ ପ୍ରେ ିସମ୍ମାନ ଉପକର ଆଧାରେି କହବା ଉଚତି୍ 

ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେୁକି୍ତବଦିୟା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ); ଭୂବଜି୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ); ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୋେକୟାଳୟ, େମକଚାରୀ, 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିକୋଗ, କପନସନ୍, ପରମାଣୁ ଶକି୍ତ ଏବିଂ ମହାୋଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଟର ଜକିେନ୍ଦ୍ର ସିିଂହ ଆଜ ିନୂଆଦଲି୍ଲୀକର ଭୂବଜି୍ଞାନ 

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ େରଫରୁ 'ଭାରେ ଏବିଂ ଆେକଟକି୍: ନରିନ୍ତର ବେିାଶ ପାଇଁ ସହଭାଗିୋ ବେିାଶ’ ନାମେ ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେ ିଜାର ିେରଛିନ୍ତ।ି 

ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେରି ମହତ୍ତ୍ୱେୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କଦଇ ଡେଟର ଜକିେନ୍ଦ୍ର ସିିଂହ େହଥିିକଲ କେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀଙ୍କ କନେୃତ୍ୱକର 
ଭାରେ ଗବକର ସହେି ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳର ବଭିିନ୍ନ ଦଗିକର ୋେକୟ େରୁଥିବା କଦଶମାନଙ୍କର ଏେ ଉର୍ଚ୍ସ୍ତରୀୟ ଦଳକର କୋଗକଦବାେୁ ଆକଗଇ 
ଆସଛି।ି 

ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧ୍ୟୟନ େରୁଥିବା ଭାରେୀୟ କବୈଜ୍ଞାନେିମାନଙ୍କ ଉଦୟମେୁ ପ୍ରଶିଂସା େର ିଡେଟର ସିିଂହ େହଥିିକଲ କେ ଭବଷି୍ୟେ ପାଇଁ 
କଦଶେୁ ପ୍ରସୁ୍ତେ େରବିାକର ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେ ିଏେ ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ଭୂମିୋ ଗ୍ରହଣ େରବି କେଉଁଠାକର ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍ତ୍କନ ଭଳ ି
ମାନବଜାେରି ସବୁଠୁ ବଡ ଆହୱାନେୁ ସାମୂହେି ଇଚ୍ଛାଶକି୍ତ ଓ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମକର ସମାଧାନ େରାୋଇପାରବି। ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେ ିଏେ 
ୋେକୟ କୋଜନା ଏବିଂ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀ ସଶକି୍ତେୃେ ଆେକଟକି୍ ପଲିସ ିଗୁପେୁ କନଇ ଏେ ପ୍ରଭାବୀ ଶାସନ ଓ ସମୀକ୍ଷା କମୋନଜିମି ମାଧ୍ୟମକର 

ୋେକୟୋରୀ କହବ। ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେେୁି ୋେକୟୋରୀ େରବିା ପାଇଁ ଏୋକଡମୀ, ଅନୁସନ୍ଧାନୋରୀ ସମୁଦାୟ, ବୟବସାୟ ଏବିଂ ଶଳି୍ପ 

ସକମେ ଏୋଧିେ ହେିାଧିୋରୀ ସାମିଲ କହକବ। 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଉକଲ୍ଲଖ େରଥିିକଲ କେ ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳ ସହେି ଭାରେର କୋଗଦାନ ଏେ ଶୋବ୍ଦୀ ପୂବକରୁ ଆରମ୍ଭ କହାଇଥିଲା କେକେକବକଳ 
କଫବୃଆରୀ 1920 କର ପୟାରସିକର ‘ସ୍ୱଲବାଡକ ଚୁକି୍ତନାମା’ ସ୍ୱାକ୍ଷରେି କହାଇଥିଲା ଏବିଂ ଆଜ ିଭାରେ ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳକର ଅକନେ 
କବୈଜ୍ଞାନେି ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ େରୁଛ।ି କସ େହଥିିକଲ କେ ଭାରେୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନୋରୀମାକନ ଆେକଟକି୍ ଗଲାସୟିରର ସାମୁହେି ସନୁ୍ତଳନ 



ଉପକର ନଜର ରଖିଛନ୍ତ ିଏବିଂ ହମିାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକର ଥିବା ଗଲାସୟିର ସହେି ଏହାେୁ େୁଳନା େରୁଛନ୍ତ।ି ଆେକଟକି୍ ମହାସାଗରୀୟ ବଜି୍ଞାନ, 

ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରଦୂଷ୍ଣ ଏବିଂ ମାଇକରାବାକୟାକଲାଜ ିସମୱନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନକର ମଧ୍ୟ ଭାରେ ସରୟି ଭାକବ ଜଡେି ଅଛ।ି ପଚଶିରୁ ଅଧିେ 

ସିଂସ୍ଥାନ ଏବିଂ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ସମ୍ପ୍ରେ ିଭାରେକର ଆେକଟକି୍ ଅନୁସନ୍ଧାନକର ଜଡେି। 2007 ଠାରୁ ଆେକଟକି୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକର ପ୍ରାୟ ଶକହ ପିୟର 

ସମୀକ୍ଷା କହାଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କପପର ପ୍ରୋଶେି କହାଇଛ।ି ଆେକଟକି୍ ପରଷି୍ଦକର କେରଟ ି(13) ରାଷ୍ଟ୍ର ପେକୟକବକ୍ଷେ ଅଟନ୍ତ ିଏବିଂ 
ଏଗୁଡେି କହଉଛନ୍ତ ିଫ୍ରାନସ, ଜମକାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, କନଦରଲୟାଣ୍ଡ, ଚୀନ, କପାଲାଣ୍ଡ, ଭାରେ, ଦକି୍ଷଣ କୋରଆି, କେନ, ସୁଇଜରଲୟାଣ୍ଡ 

ଏବିଂ ବ୍ରକିଟନ। 2014 ଏବିଂ 2016 କର େଙ୍ଗସଫକଜାକଡକନକର ଭାରେର ପ୍ରଥମ ମଲିଟ-କସନସର ମଅୁର୍ଡକ ଅବଜରକଭକଟାରୀ ଏବିଂ ନାଇ 

ଆକଲସୁଣ୍ଡର ଗକୁଭବାକଡଟଠାକର ଉର୍ତ୍ରେମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଲାକବାକରକଟାରୀ ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳକର ଆରମ୍ଭ େରାୋଇଥିଲା। 2022 

ପେକୟନ୍ତ ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳକର ଭାରେ ସଫଳୋର ସହେି କେରଟ ିଅଭିୋନ ଚଳାଇସାରଛି।ି 

'ଭାରେ ଏବିଂ ଆେକଟକି୍: ନରିନ୍ତର ବେିାଶ ପାଇଁ ସହଭାଗିୋ ବେିାଶ' ଶୀଷ୍କେ ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେ ିଛଅଟ ିସ୍ତମ୍ଭ ନଧିକାରେି େରଛି:ି 
ଭାରେର କବୈଜ୍ଞାନେି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ସହକୋଗ, ଜଳବାୟୁ ଓ ପରକିବଶ ସୁରକ୍ଷା, ଅଥକକନୈେେି ଓ ମାନବ ବେିାଶ, ପରବିହନ ଓ 

ସିଂକୋଗୀେରଣ, ଶାସନ ଓ ଆନ୍ତଜକାେୀୟ ସହକୋଗେୁ ସୁଦୃଢ େରବିା ଏବିଂ ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳକର ଜାେୀୟ ଦକ୍ଷୋ ବୃଦ୍ଧ ିେରବିା। ଭାରେର 
ଆେକଟକି୍ ନୀେ ିୋେକୟୋରୀ େରବିାକର ଏୋକଡମୀ, ଅନୁସନ୍ଧାନୋରୀ ସମଦୁାୟ, ବୟବସାୟ ଏବିଂ ଶଳି୍ପ ସକମେ ଏୋଧିେ ହେିାଧିୋରୀ 

ସାମିଲ କହକବ। 

ଆେକଟେି ଅଞ୍ଚଳକର ଭାରେର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ସ୍ୱାଥକ ଜଡେି ରହଛି।ି ଆେକଟକି୍ ପରଷି୍ଦକର ପେକୟକବକ୍ଷେ ଭାବକର ମାନୟୋ ପାଇଥିବା କେରଟ ି

କଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରେ ଅନୟେମ। ଆେକଟକି୍ ପରଷି୍ଦ କହଉଛ ିଏେ ଉର୍ଚ୍ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ର କଫାରମ ୋହା ଆେକଟକି୍ ସରୋର ଏବିଂ 

ଆେକଟେି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦବିାସୀମାକନ ସମ୍ମଖୁୀନ କହଉଥିବା ସମସୟାର ସମାଧାନ େକର। ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳକର ଭାରେର ନରିନ୍ତର େଥା 

ବହୁମୁଖୀ କୋଗଦାନ ରହଆିସଛି।ି ଭାରେ େହଆିସଛୁ ିକେ ସମସ୍ତ ମାନବ ୋେକୟେଳାପ ସ୍ଥାୟୀ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ, ପାରଦଶକୀ ଏବିଂ ଆନ୍ତଜକାେୀୟ 

ଆଇନ ପ୍ରେ ିସମ୍ମାନ ଉପକର ଆଧାରେି କହବା ଉଚତି୍। 

ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେ ିନମିନଲିଖିେ ଏକଜଣ୍ଡାଗୁଡେୁି କପ୍ରାତ୍ସାହେି େରବିା ପାଇଁ ଲକ୍ଷୟ ରଖିଛ ି– 

1. ବଜି୍ଞାନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଜଳବାୟୁ ଓ ପରକିବଶ ସରୁକ୍ଷା, ସାମୁଦି୍ରେ ଓ ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳ ସହେି ଅଥକକନୈେେି ସହକୋଗକର ଜାେୀୟ କ୍ଷମୋ 

ଓ ଦକ୍ଷୋେୁ ମଜବୁେ େରବିା। ସରୋରୀ ଓ ଏୋକଡମିେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବୟବସାୟ ପ୍ରେଷି୍ଠାନଗୁଡେ ମଧ୍ୟକର ଆନୁଷ୍ଠାନେି ଓ ମାନବ ସମୱଳ 

କ୍ଷମୋ ମଜବୁେ କହବ। 

2. ଆେକଟେି ଅଞ୍ଚଳକର ଭାରେର ସ୍ୱାଥକେୁ ଦୃଷ୍ଟିକର ରଖି ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସମନୱୟ ରକ୍ଷା। 

3. ଭାରେର ଜଳବାୟୁ, ଅଥକକନୈେେି ଏବିଂ ଶକି୍ତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକର ଆେକଟେି ଅଞ୍ଚଳକର ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍ତ୍କନର ପ୍ରଭାବ ବଷି୍ୟକର ଅଧିେ 

ବୁଝବିା। 

 



4. ବଶି୍ୱର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମାଗକ, ଶକି୍ତ ସରୁକ୍ଷା ଏବିଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଉପକୋଗ ସମ୍ପେେି ଭାରେର ଆଥେି, ସାମରେି ଏବିଂ ରଣନୀେେି 
ସ୍ୱାଥକ ଉପକର ଆେକଟେି ଅଞ୍ଚଳକର ବରଫ େରଳବିାର ପ୍ରଭାବ ଉପକର ଉର୍ତ୍ମ ବକିେଷ୍ଣ, ଭବଷି୍ୟବାଣୀ, ଏବିଂ ସମନିୱେ ନୀେ ିନଧିକାରଣକର 

ଅବଦାନ। 

5. କମରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବିଂ ହମିାଳୟ ମଧ୍ୟକର ଲିଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ। 

6. କବୈଜ୍ଞାନେି ଓ ପାରମ୍ପରେି ଜ୍ଞାନରୁ ଅଭିଜ୍ଞୋ ଗ୍ରହଣ େର ିଭାରେ ଏବିଂ ବଭିିନ୍ନ ଆେକଟକି୍ କଫାରମ ଅଧୀନକର ଥିବା ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳର 

କଦଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ସହକୋଗେୁ ସୁଦୃଢ େରବିା। 

7. ଆେକଟକି୍ ପରଷି୍ଦକର ଭାରେର କୋଗଦାନ ବୃଦ୍ଧ ିେରବିା ଏବିଂ ଆେକଟକି୍ ଅଞ୍ଚଳକର ଥିବା ଜଟଳି ପ୍ରଶାସନେି ଢାଞ୍ଚା, ପ୍ରାସଙି୍ଗେ 

ଆନ୍ତଜକାେୀୟ ଆଇନ ଏବିଂ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳର କଭୌଗଳେି ରାଜନୀେେୁି ଅଧିେ ବୁଝବିା। 

ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେେୁି ୋେକୟୋରୀ େରବିା ପାଇଁ ଏୋକଡମୀ, ଅନୁସନ୍ଧାନୋରୀ ସମୁଦାୟ, ବୟବସାୟ ଏବିଂ ଶଳି୍ପ ସକମେ ଏୋଧିେ 
ହେିାଧିୋରୀ ସାମିଲ କହକବ। ଏହା ସମୟସୀମା ନଧିକାରଣ େରବି, ୋେକୟେଳାପେୁ ପ୍ରାଥମିେୋ କଦବ ଏବିଂ ଆବଶୟେୀୟ ସମୱଳ ପ୍ରଦାନ 

େରବି। ଭୂବଜି୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନକର ଥିବା କଗାଆର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମରୁ ଓ ମହାସାଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର (ଏନସପିିଓଆର) କହଉଛ ିଏେ 

ସ୍ୱୟିଂଶାସେି ଅନୁଷ୍ଠାନ ୋହା ଭାରେର କମରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ୋେକୟରମ ପାଇଁ କନାଡାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହ ିୋେକୟରମକର ଆେକଟକି୍ ଅଧ୍ୟୟନ 

ଅନ୍ତଭକୁ କ୍ତ। 

ଭାରେର ଆେକଟକି୍ ନୀେ ିଭାରେ ସରୋରଙ୍କ ଭୂବଜି୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କଓୱବସାଇଟ (https://www.moes.gov.in) କର ଉପଲବ୍ଧ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ମାର୍ଚ୍କ 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. 

 


