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భారత ఆర్కిటిక్ విధానాన్ని నేడు న్యూఢిల్లీలో 

విడుదల చేసిన  కేేంద్ర మేంత్రి డా.  జితేేంద్ర 
సిేంగ్ 
మార్చి 17, 2022 
 
మానవాళికి అతి పెద్ద సవాళ్లయిన వాతావరణ మార్పుల (క్లైమేట్ ఛేేంజ్) 
వేంటి వాటిని సమిష్టి కృషితో ఎదుర్కొనే దిశగా భవిష్యత్తు కోసేం 

దేశాన్ని సన్నద్ధేం చేసేేందుకు భారత ఆర్కిటిక్ విధానేం కీలక పాత్ర 

పోషిస్తుేందని పేర్కొన్న డా. జితేేంద్ర సిేంగ్ 
 
భారత ఆర్కిటిక్ విధానాన్ని అమలు చేయడేంలో విద్యావేత్తలు, పరిశోధన 

వర్గాలు, వ్యాపార మరియు పరిశ్రమ వర్గాలతో సహా పలు వర్గాలు కీలక 

పాత్ర పోషిస్తారు 
 
ఆర్కిటిక్ ప్రాేంతేంతో భారత్ సేంబేంధాలు స్థిరమైనవి మరియు 

బహుముఖమైనవి అలాగే మానవాళి కార్యకలాపాలాన్నీ నిలకడైనవిగా, 
బాధ్యతాయుతమైనవిగా, పారదర్శకమైనవిగా, మరియు అేంతర్జాతీయ 

చట్టాలను గౌరవిేంచే ప్రాతిపదికగా ఉేండాలన్నది భారత్ అభిప్రాయేం 
 
కేేంద్ర శాస్త్ర, సాేంకేతిక సహాయ మేంత్రి (స్వతేంత్ర హోదా); ఎర్త్ 

సైన్సెస్ సహాయ మేంత్రి (స్వతేంత్ర హోదా); పీఎేంవో సహాయ మేంత్రి 

(ఎేంఓఎస్), సిబ్బేంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు, పెన్షన్లు, అణు విద్యుత్ 

మరియు అేంతరిక్ష శాఖల సహాయ మేంత్రి డా. జితేేంద్ర సిేంగ్ నేడు 

న్యూఢిల్లీలోని ఎర్త్ సైన్సెస్ మేంత్రిత్వ శాఖ ప్రధాన 

కార్యాలయేంలో ‘భారత్ మరియు ఆర్కిటిక్: నిలకడైన అభివృద్ధి కోసేం 

భాగస్వామ్య నిర్మాణేం’ పేరిట రూపొేందిేంచిన భారత ఆర్కిటిక్ విధానాన్ని 

ఆవిష్కరిేంచారు. 
 

భారత ఆర్కిటిక్ విధానేం ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ, ఆర్కిటిక్ కు 

సేంబేంధిేంచి వివిధ అేంశాలపై పని చేస్తున్న కీలక దేశాల గ్రూప్ లో చేరే దిశగా 



ప్రధాని శ్రీ నరేేంద్ర మోదీ సారథ్యేంలోని భారత్ పురోగతి సాధిేంచడేం 

గర్వకారణమని డా. జితేేంద్ర సిేంగ్ తెలిపారు. 
 

ఆర్కిటిక్ పై అధ్యయనేంలో భారత శాస్త్రవేత్తల కృషిని సిేంగ్ 

కొనియాడారు. మానవాళికి అతి పెద్ద సవాళ్లయిన వాతావరణ మార్పుల 
(క్లైమేట్ ఛేేంజ్) వేంటి వాటిని సమిష్టి కృషితో ఎదుర్కొనే దిశగా 

భవిష్యత్తు కోసేం దేశాన్ని సన్నద్ధేం చేసేేందుకు భారత ఆర్కిటిక్ విధానేం 

కీలక పాత్ర పోషిస్తుేందని ఆయన చెప్పారు. నిర్దిష్ట కార్యాచరణ 

ప్రణాళిక, సమర్ధవేంతమైన గవర్నెన్స్ మరియు అేంతర్-మేంత్రిత్వ శాఖల 

సాధికారిక ఆర్కిటిక్ పాలసీ గ్రూప్  ప్రమేయేం ఉేండే సమీక్ష యేంత్రాేంగేం 

ద్వారా భారత ఆర్కిటిక్ విధానేం అమలు చేయబడుతుేందని ఆయన తెలిపారు. 
భారత ఆర్కిటిక్ విధానాన్ని అమలు చేయడేంలో విద్యావేత్తలు, పరిశోధన 

వర్గాలు, వ్యాపార మరియు పారిశ్రామిక వర్గాలు మొదలైన వివిధ వర్గాలు 

పాలుపేంచుకోనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 
 
ఆర్కిటిక్ తో భారత్ సేంబేంధాలు దాదాపు శతాబ్ద కాలేం క్రితమే, 1920 
ఫిబ్రవరిలో పారిస్ లో ‘స్వాల్ బార్డ్ ఒడేంబడిక’పై సేంతకాలు చేసినప్పుడు 

ప్రారేంభమయ్యాయని మేంత్రి చెప్పారు. నేడు ఆర్కిటిక్ ప్రాేంతేంలో 

భారత్ పలు శాస్త్ర అధ్యయనాలు, పరిశోధనలు చేస్తోేందని వివరిేంచారు. 
భారత పరిశోధకులు ఆర్కిటిక్ హిమనీనదాలను వాటి మెటిరీయల్ 

బ్యాలెన్స్ కు సేంబేంధిేంచి పరిశీలిేంచి వాటిని హిమాలయ ప్రాేంతేంలోని 

హిమనీనదాలతో పోల్చి చూస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు. ఆర్కిటిక్ 

ఓషనోగ్రఫీ, వాతావరణేం, కాలుష్యేం మరియు మైక్రోబయాలజీ అేంశాలకు 

సేంబేంధిేంచిన అధ్యయనాల్లో కూడా భారత్ చురుగ్గా పాల్గొేంటోేందని 

పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతేం భారత్ లో పాతిక పైగా సేంస్థలు, 
విశ్వవిద్యాలయాలు ఆర్కిటిక్ పై అధ్యయనాల్లో 

పాలుపేంచుకుేంటున్నాయన్నారు. 2007 నుేండి చూస్తే ఆర్కిటిక్ అేంశాలపై 

వేందకు పైగా పీర్-రివ్యూ పేపర్లు ప్రచురితమయ్యాయని మేంత్రి 

తెలిపారు. ఆర్కిటిక్ మేండలిలో పదమూడు (13) దేశాలు పరిశీలకులుగా ఉన్నాయి. 
భారత్ తో పాటు ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటాలియన్ రిపబ్లిక్, జపాన్, 
నెదర్లాేండ్స్, పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా, పోలాేండ్, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ 

కొరియా, స్పెయిన్, స్విట్జర్లాేండ్, యునైటెడ్ కిేంగ్ డమ్ వీటిలో 

ఉన్నాయి. 2014 మరియు 2016లో ఆర్కిటిక్ ప్రాేంతేంలో భారత తొలి మల్టీ-
సెన్సార్ మూర్ అబ్జర్వేటరీని కాేంగ్స్ ఫ్యోర్డెన్ లోనూ మరియు 

ఉత్తర మూలన వాతావరణ ప్రయోగశాలను ని అల్సేండ్ లోని గ్రువిబాడెట్ లో 



ప్రారేంభిేంచారు. 2022 వరకు ఆర్కిటిక్ కు పదమూడు సాహసయాత్రలను భారత్ 

విజయవేంతేంగా నిర్వహిేంచిేంది.  
 
‘భారత్ మరియు ఆర్కిటిక్: నిలకడైన అభివృద్ధి కోసేం భాగస్వామ్యాన్ని 

నిర్మిేంచడేం’ అనేది ప్రధానేంగా ఆరు అేంశాల ప్రాతిపదికన రూపొేందిేంచిన భారత 

ఆర్కిటిక్ విధానేం: భారత శాస్త్ర పరిశోధన మరియు సహకారాన్ని పటిష్టేం 

చేసుకోవడేం, వాతావరణ మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఆర్థిక మరియు మానవ 

అభివృద్ధి, రవాణా మరియు కనెక్టివిటీ, గవర్నెన్స్ మరియు అేంతర్జాతీయ 

సహకారేం, ఆర్కిటిక్ ప్రాేంతేంలో జాతీయ సామర్థ్యాల నిర్మాణేం ఈ 

అేంశాల్లో ఉన్నాయి. భారత ఆర్కిటిక్ విధానేం అమల్లో విద్యావేత్తలు, 
పరిశోధన వర్గాలు, వ్యాపార మరియు పారిశ్రామిక వర్గాలు మొదలైన వివిధ 

వర్గాలు పాలుపేంచుకోనున్నాయి. 
 
భారత్ కు ఆర్కిటిక్ కీలకమైనది. ఆర్కిటిక్ ప్రభుత్వాలు, ఆర్కిటిక్ 

ఆదివాసులు ఎదుర్కొనే సమస్యలను పరిష్కరిేంచేేందుకు ఏర్పాటైన 

అత్యున్నత స్థాయి అేంతర్-ప్రభుత్వాల ఫోరమ్ అయిన ఆర్కిటిక్ 

మేండలిలో పరిశీలకుల హోదా గల పదమూడు దేశాల్లో భారత్ కూడా ఒకటి. 
ఆర్కిటిక్ ప్రాేంతేంతో భారత్ స్థిరమైన, బహుముఖ సేంబేంధాలు కలిగి ఉేంది. 
మానవాళి కార్యకలాపాలాన్నీ నిలకడైనవిగా, బాధ్యతాయుతమైనవిగా, 
పారదర్శకమైనవిగా, మరియు అేంతర్జాతీయ చట్టాలను గౌరవిేంచే 

ప్రాతిపదికగా ఉేండాలన్నది భారత్ అభిప్రాయేం. 
 
ఈ కిేంది అజెేండాను ప్రోత్సహిేంచాలన్నది భారత ఆర్కిటిక్ విధాన లక్ష్యేం 

–  
 

1. ఆర్కిటిక్ ప్రాేంతేంలో శాస్త్ర మరియు అన్వేషణ, వాతావరణ మరియు 

పర్యావరణ పరిరక్షణ, తీరప్రాేంత మరియు ఆర్థిక సహకారానికి సేంబేంధిేంచి 

దేశ సామర్థ్యాలు, పోటీతత్వాన్ని పటిష్టపరుకోవడేం. ప్రభుత్వ మరియు 

విద్యాపరమైన, పరిశోధన మరియు వ్యాపార సేంస్థల్లో అేంతర్గతేంగా 

సేంస్థాగతమైన మరియు మానవనరులపరమైన సామర్థ్యాలను 

పటిష్టపరుకోవడేం జరుగుతుేంది. 
 



2. ఆర్కిటిక్ లో భారత్ ప్రయోజనాలను సాధిేంచేేందుకు అేంతర్-మేంత్రిత్వ 

శాఖల సమన్వయేం. 
 
3. భారత వాతావరణ, ఆర్థిక, ఇేంధన భద్రతపై ఆర్కిటిక్ లో వాతావరణ 

మార్పుల ప్రభావాలను మరిేంతగా అర్థేం చేసుకోగలగడేం. 
 
4. ఆర్కిటిక్ లో మేంచు కరిగిపోవడేం వల్ల అేంతర్జాతీయ షిప్పిేంగ్ రూట్లు, 
ఇేంధన భద్రత, మరియు ఖనిజ సేంపద అన్వేషణకు సేంబేంధిేంచి భారత ఆర్థిక, సైనిక 

మరియు వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలపై పడే ప్రభావాలను మరిేంత మెరుగ్గా 

విశ్లేషిేంచుకోగలగడేం, అేంచనా వేయగలగడేం, పాలసీపరేంగా సమన్వయానికి 

దోహదపడటేం. 
 

5. ధృవ ప్రాేంతాలు మరియు హిమాలయాల మధ్య సేంబేంధాలను అధ్యయనేం 

చేయడేం. 
 

6. వివిధ ఆర్కిటిక్ వేదికల ద్వారా భారత్ మరియు ఆర్కిటిక్ ప్రాేంతేంలోని 

దేశాల మధ్య సహకారాన్ని పెేంపొేందిేంచుకోవడేం. శాస్త్ర మరియు 

సేంప్రదాయ విజ్ఞాన అనుభవాల నుేంచి ప్రయోజనేం పొేందడేం. 
 

7. ఆర్కిటిక్ మేండలిలో భారత భాగస్వామ్యాన్ని పెేంచుకోవడేం అలాగే 

ఆర్కిటిక్ లోని సేంక్లిష్టమైన గవర్నెన్స్ స్వరూపాలను, సేంబేంధిత 

అేంతర్జాతీయ చట్టాలు, మరియు ప్రాేంతీయేంగా భౌగోళిక రాజకీయాల గురిేంచి 

అవగాహనను మెరుగుపరుచుకోవడేం. 
 

భారత ఆర్కిటిక్ విధానాన్ని అమలు చేయడేంలో విద్యావేత్తలు, పరిశోధన 

వర్గాలు, వ్యాపార మరియు పారిశ్రామిక వర్గాలతో పాటు పలు వర్గాలు 

పాలుపేంచుకోవాల్సి ఉేంటుేంది. ఇది నిర్దిష్ట కాలపరిమితులను నిర్వచిస్తుేంది, 
కార్యకలాపాల ప్రాధాన్యతలను నిర్దేశిస్తుేంది మరియు అవసరమైన 

వనరులను కేటాయిస్తుేంది. ఆర్కిటిక్ అధ్యయనేంతో పాటు భారత ధృవ 

అధ్యయన ప్రోగ్రామ్ కు, ఎర్త్ సైన్సెస్ మేంత్రిత్వ శాఖలో భాగేంగా 

స్వతేంత్ర ప్రతిపత్తితో గోవాలో ఉన్న నేషనల్ సెేంటర్ ఫర్ పోలార్ 

అేండ్ ఓషన్ రీసెర్చ్ (ఎన్ సీపీవోఆర్) నోడల్ సేంస్థగా ఉేంది. 
 



భారత ప్రభుత్వ ఎర్త్ సైన్సెస్ మేంత్రిత్వ శాఖ వెబ్ సైట్ లో 

(https://www.moes.gov.in) భారత ఆర్కిటిక్ విధానేం అేందుబాటులో ఉేంటుేంది. 
 

న్యూఢిల్లీ 
మార్చి 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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