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இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் கைாள்கைகய மத்திய அகமச்சர் டாக்டர்
ஜிததந்திர சிங் இன்று புதுதில்லியில் கவளியிடுைிறார்
மார்ச் 17, 2022
இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் கைாள்கையானது, ைாலநிகல மாற்றம் த ான்ற மனித குலத்தின்
மிைப்க ாிய சவால்ைகள, கூட்டு விருப் ம் மற்றும் முயற்சியின் மூலம் எதிர்கைாள்ளக்கூடிய
எதிர்ைாலத்திற்கு நாட்கட தயார் டுத்துவதில் இன்றியகமயாத ங்கு வைிக்கும் என்று டாக்டர்
ஜிததந்திர சிங் கூறுைிறார்.
இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் கைாள்கைகய நகடமுகறப் டுத்துவது ைல்வியாளர்ைள், ஆராய்ச்சி
சமூைம், வணிைம் மற்றும் கதாழில்துகற உட் ட ல ங்குதாரர்ைகள உள்ளடக்கும்.
ஆர்க்டிக் குதியுடனான இந்தியாவின் ஈடு ாடு நிகலயானது மற்றும் ல ாிமாணங்ைள்
கைாண்டது மற்றும் அகனத்து மனித நடவடிக்கைைளும் நிகலயானதாைவும்,
க ாறுப் ானதாைவும், கவளிப் கடத்தன்கமயுடனும், சர்வததச சட்டங்ைளுக்கு மதிப் ளிக்கும்
அடிப் கடயிலும் இருக்ை தவண்டும் என்று அது ராமாிக்ைிறது.
மத்திய இகண அகமச்சர் (தனி க ாறுப்பு) அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட் ம்; மாநில
அகமச்சர் (சுயாதீன க ாறுப்பு) புவி அறிவியல்; MoS PMO, ணியாளர்ைள், மக்ைள் குகறைள்,
ஓய்வூதியங்ைள், அணுசக்தி மற்றும் விண்கவளி, டாக்டர் ஜிததந்திர சிங், புதுதில்லியில் உள்ள
புவி அறிவியல் அகமச்சைத்தின் தகலகமயைத்தில் இருந்து இன்று 'இந்தியா மற்றும் ஆர்க்டிக்:
நிகலயான வளர்ச்சிக்ைான கூட்டாண்கம' என்ற தகலப் ில் இந்தியாவின் ஆர்க்டிக்
கைாள்கைகய கவளியிட்டார்.
இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் கைாள்கையின் முக்ைியத்துவத்கத வலியுறுத்தி, டாக்டர் ஜிததந்திர சிங்,
ிரதமர் திரு நதரந்திர தமாடியின் தகலகமயில், ஆர்க்டிக்ைின் ல்தவறு அம்சங்ைளில்
ணிபுாியும் நாடுைளின் உயரடுக்கு குழுவில் தசர இந்தியா க ருகமயுடன் முன்தனறியுள்ளது
என்றார்.
ஆர்க்டிக் ஆய்வுைளில் இந்திய விஞ்ஞானிைளின் முயற்சிைகளப் ாராட்டிய டாக்டர். சிங்,
ைாலநிகல மாற்றம் த ான்ற மனிதகுலத்தின் மிைப்க ாிய சவால்ைகள கூட்டு விருப் ம்
மற்றும் முயற்சியின் மூலம் எதிர்கைாள்ளக்கூடிய எதிர்ைாலத்திற்கு நாட்கட தயார் டுத்துவதில்
இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் கைாள்கை முக்ைிய ங்கு வைிக்கும் என்று கூறினார். இந்தியாவின்
ஆர்க்டிக் கைாள்கையானது ஒரு கசயல் திட்டம் மூலம் கசயல் டுத்தப் ட தவண்டும், தமலும்
அகமச்சைங்ைளுக்கு இகடதயயான அதிைாரமளிக்ைப் ட்ட ஆர்க்டிக் கைாள்கை குழுகவ
உள்ளடக்ைிய யனுள்ள நிர்வாைம் மற்றும் மறுஆய்வு க ாறிமுகறயின் மூலம்
கசயல் டுத்தப் டும் இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் கைாள்கைகய நகடமுகறப் டுத்துவது
ைல்வியாளர்ைள், ஆராய்ச்சி சமூைம், வணிைம் மற்றும் கதாழில்துகற உட் ட ல
ங்குதாரர்ைகள உள்ளடக்கும்.

1920 க ப்ரவாியில் ாாிஸில் ‘ஸ்வால் ார்ட் ஒப் ந்தம்’ கைச் சாத்திடப் ட்டு, இன்று இந்தியா
ஆர்க்டிக் ிராந்தியத்தில் ல அறிவியல் ஆய்வுைள் மற்றும் ஆராய்ச்சிைகள தமற்கைாண்டு
வருைிறது. இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்ைள் ஆர்க்டிக் னிப் ாகறைகள அவற்றின் நிகற
சமநிகலக்ைாை ைண்ைாணித்து வருவதாைவும், அவற்கற இமயமகலப் குதியில் உள்ள
னிப் ாகறைளுடன் ஒப் ிடுவதாைவும் அவர் கூறினார். ஆர்க்டிக் ைடல்சார்வியல்,
வளிமண்டலம், மாசு ாடு மற்றும் நுண்ணுயிாியல் கதாடர் ான ஆய்வுைளிலும் இந்தியா
தீவிரமாை ஈடு ட்டுள்ளது. இந்தியாவில் தற்த ாது இரு த்கதந்துக்கும் தமற் ட்ட
நிறுவனங்ைள் மற்றும் ல்ைகலக்ைழைங்ைள் ஆர்க்டிக் ஆராய்ச்சியில் ஈடு ட்டுள்ளன. 2007 ஆம்
ஆண்டு முதல் ஆர்க்டிக் ிரச்சிகனைளில் சுமார் நூறு சை மதிப் ாய்வு ஆவணங்ைள்
கவளியிடப் ட்டுள்ளன. ிரான்ஸ், கஜர்மனி, இத்தாலிய குடியரசு, ஜப் ான், கநதர்லாந்து,
சீன மக்ைள் குடியரசு, த ாலந்து, இந்தியா உள்ளிட்ட ஆர்க்டிக் ைவுன்சிலில் தின்மூன்று (13)
நாடுைள் ார்கவயாளர்ைளாை உள்ளன. கைாாிய குடியரசு, 2014 மற்றும் 2016 ஆம்
ஆண்டுைளில், இந்தியாவின் முதல் மல்டி-கசன்சார் மூர்டு ைண்ைாணிப் ைம் Kongsfjorden
மற்றும் வடக்தை உள்ள Gruvebadet, Ny Alesund இல் உள்ள வளிமண்டல ஆய்வைம்
ஆைியகவ ஆர்க்டிக் குதியில் கதாடங்ைப் ட்டன. 2022 வகர, இந்தியா ஆர்க்டிக்ைிற்கு
தின்மூன்று யணங்ைகள கவற்றிைரமாை நடத்தியது.
இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் கைாள்கையான 'இந்தியா மற்றும் ஆர்க்டிக்: நிகலயான வளர்ச்சிக்ைான
கூட்டாண்கமகய உருவாக்குதல்' ஆறு தூண்ைகள முன்கவக்ைிறது: இந்தியாவின் அறிவியல்
ஆராய்ச்சி மற்றும் ஒத்துகழப்க வலுப் டுத்துதல், ைாலநிகல மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
ாதுைாப்பு, க ாருளாதாரம் மற்றும் மனித தமம் ாடு, த ாக்குவரத்து மற்றும் இகணப்பு,
நிர்வாைம் மற்றும் சர்வததச ஒத்துகழப்பு மற்றும் ததசிய ஆர்க்டிக் குதியில் திறன் தமம் ாடு.
இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் கைாள்கைகய நகடமுகறப் டுத்துவது ைல்வியாளர்ைள், ஆராய்ச்சி
சமூைம், வணிைம் மற்றும் கதாழில்துகற உட் ட ல ங்குதாரர்ைகள உள்ளடக்கும்.
ஆர்க்டிக்ைில் இந்தியா ைணிசமான ங்கைக் கைாண்டுள்ளது. ஆர்க்டிக் ைவுன்சிலில்
ார்கவயாளர் அந்தஸ்கதப் க ற்ற தின்மூன்று நாடுைளில் இதுவும் ஒன்றாகும், இது
ஆர்க்டிக் அரசாங்ைங்ைள் மற்றும் ஆர்க்டிக்ைின் ழங்குடி மக்ைள் எதிர்கைாள்ளும்
ிரச்சிகனைகளத் தீர்க்கும் உயர்மட்ட அரசுைளுக்ைிகடதயயான மன்றமாகும். ஆர்க்டிக்
குதியுடனான இந்தியாவின் ஈடு ாடு நிகலயானது மற்றும் ல ாிமாணங்ைள் கைாண்டது.
அகனத்து மனித நடவடிக்கைைளும் நிகலயானதாைவும், க ாறுப் ானதாைவும்,
கவளிப் கடத்தன்கமயுடனும், சர்வததச சட்டங்ைளுக்கு மதிப் ளிக்கும் அடிப் கடயிலும்
இருக்ை தவண்டும் என்று நாடு ராமாிக்ைிறது.
இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் கைாள்கை ின்வரும் நிைழ்ச்சி நிரகல தமம் டுத்துவகத தநாக்ைமாைக்
கைாண்டுள்ளது1. அறிவியல் மற்றும் ஆய்வு, ைாலநிகல மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ாதுைாப்பு, ஆர்க்டிக்
ிராந்தியத்துடன் ைடல் மற்றும் க ாருளாதார ஒத்துகழப்பு ஆைியவற்றில் ததசிய திறன்ைள்
மற்றும் திறன்ைகள வலுப் டுத்துதல். அரசு மற்றும் ைல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் வணிை
நிறுவனங்ைளுக்குள் நிறுவன மற்றும் மனித வள திறன்ைள் லப் டுத்தப் டும்.
2. ஆர்க்டிக்ைில் இந்தியாவின் நலன்ைகளப் ின்கதாடர்வதில் அகமச்சைங்ைளுக்கு
இகடதயயான ஒருங்ைிகணப்பு.
3. இந்தியாவின் ைாலநிகல, க ாருளாதாரம் மற்றும் எாிசக்தி ாதுைாப் ில் ஆர்க்டிக்ைில்
ஏற் டும் ைாலநிகல மாற்றத்தின் தாக்ைம் ற்றிய புாிதகல தமம் டுத்துதல்.

4. உலைளாவிய ைப் ல் ாகதைள், எாிசக்தி ாதுைாப்பு மற்றும் ைனிம வளங்ைகள சுரண்டுவது
கதாடர் ான இந்தியாவின் க ாருளாதார, இராணுவ மற்றும் மூதலா ாய நலன்ைளில்
ஆர்க்டிக்ைில் னி உருகுவதால் ஏற் டும் தாக்ைங்ைள் ற்றிய சிறந்த குப் ாய்வு, ைணிப்பு
மற்றும் ஒருங்ைிகணந்த கைாள்கை உருவாக்ைம் ஆைியவற்றிற்கு ங்ைளிப்பு கசய்தல்.
5. துருவப் குதிைளுக்கும் இமயமகலக்கும் இகடதய உள்ள கதாடர்க ப் டிப் து..
6. ல்தவறு ஆர்க்டிக் மன்றங்ைளின் ைீழ் இந்தியாவிற்கும் ஆர்க்டிக் ிராந்திய நாடுைளுக்கும்
இகடயிலான ஒத்துகழப்க ஆழப் டுத்துதல், அறிவியல் மற்றும் ாரம் ாிய அறிவிலிருந்து
நிபுணத்துவத்கதப் க றுதல்.
7. ஆர்க்டிக் ைவுன்சிலில் இந்தியாவின் ங்ைளிப்க அதிைாிக்ைவும், ஆர்க்டிக்ைில் உள்ள
சிக்ைலான நிர்வாைக் ைட்டகமப்புைள், கதாடர்புகடய சர்வததச சட்டங்ைள் மற்றும்
ிராந்தியத்தின் புவிசார் அரசியல் ற்றிய புாிதகல தமம் டுத்தவும்.
இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் கைாள்கைகய நகடமுகறப் டுத்துவது ைல்வியாளர்ைள், ஆராய்ச்சி
சமூைம், வணிைம் மற்றும் கதாழில்துகற உட் ட ல ங்குதாரர்ைகள உள்ளடக்கும். இது
ைாலக்கைடுகவ வகரயறுக்ைிறது, கசயல் ாடுைளுக்கு முன்னுாிகம அளிக்ைிறது மற்றும்
ததகவயான ஆதாரங்ைகள ஒதுக்குைிறது. தைாவாவில் உள்ள துருவ மற்றும் க ருங்ைடல்
ஆராய்ச்சிக்ைான ததசிய கமயம் (NCPOR), புவி அறிவியல் அகமச்சைத்தின் ைீழ் உள்ள ஒரு
தன்னாட்சி நிறுவனம், ஆர்க்டிக் ஆய்வுைகள உள்ளடக்ைிய இந்தியாவின் துருவ ஆராய்ச்சி
திட்டத்திற்ைான தநாடல் நிறுவனமாகும்.
இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் கைாள்கையானது இந்திய அரசின் புவி அறிவியல் அகமச்சைத்தின்
இகணயதளத்தில் (https://www.moes.gov.in) ைிகடக்ைிறது.

நியூ கடல்லி
மார்ச் 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.

