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കേന്ദ്രമന്ദ്രി കഡോ. ജികേന്ദ്ര സിിംഗ് ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇരയയുടെ 
ആർട്ടിക് ന്യിം ന്ദ്രേോശന്ിം ടെയ്യുന്നു 
2022 മോർച്ച് 17 

 

േോലോവസ്ഥോ വയേിയോന്ിം കരോലുള്ള മന്ുഷ്യരോശിയുടെ ഏറ്റവുിം വലിയ ടവലലു വിളിേടള 

േൂട്ടോയ ഇച്ഛോശക്തിയിലൂടെയുിം ന്ദ്രയത്ന്ത്തിലൂടെയുിം കന്രിെോൻ േഴിയുന്ന ഭോവിയികലക്ക് 

രോജയടത്ത േയ്യോറോക്കുന്നേിൽ ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് ന്യിം ഒരു ന്ദ്രധോന് രങ്ക് വഹിക്കുന്നു, 

കഡോ. ജികേന്ദ്ര സിിംഗ് രറയുന്നു. 

 

ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് ന്യിം ന്െപ്പിലോക്കുന്നേിൽ അക്കോദമിക്, ഗകവഷ്ണ സമൂഹിം, 

ബിസിന്സ്സ്, വയവസോയിം എന്നിവയുൾടപ്പടെ ഒന്നിലധിേിം രങ്കോളിേൾ ഉൾടപ്പെുിം. 

 

ആർട്ടിക് കമഖലയുമോയുള്ള ഇരയയുടെ ഇെരഴേൽ സ്ഥിരവുിം ബഹുകമഖലേളിൽ 

ഉള്ളേുമോണ്, േൂെോടേ എലലോ മോന്ുഷ്ിേമോയ ന്ദ്രവർത്തന്ങ്ങളുിം സുസ്ഥിരവുിം 

ഉത്തരവോദിത്തേവരരവുിം സുേോരയവുിം അരോരോന്ദ്ര ന്ിയമങ്ങകളോെുള്ള ബഹുമോന്ടത്ത 

അെിസ്ഥോന്മോക്കിയുള്ളേുമോയി ന്ിലന്ിൽകക്കണ്ടേോണ് 

 

സയൻസ് & ടെക്കന്ോളജി; സിംസ്ഥോന് മന്ദ്രി (സവേന്ദ്ര െുമേല) എർത്ത് സയൻസസ്; 

എിം ഒ എസ് രി എിം ഒ, കരഴ്സണൽ, രബ്ലിക് ന്ദ്ഗീവൻസ്, ടരൻഷ്ന്ുേൾ, 

ആണകവോർജിം, ബഹിരോേോശിം എന്നീ െുമേലേൾ ഉള്ള കേന്ദ്ര സഹമന്ദ്രി 
(സവേന്ദ്ര െുമേല)  കഡോ ജികേന്ദ്ര സിിംഗ്, 'ഇരയയുിം ആർട്ടിക്കുിം: സുസ്ഥിര 
വിേസന്ത്തിന്ോയി ഒരു രങ്കോളിത്തിം' എന്ന േലടക്കട്ടിൽ ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് 
ന്യിം ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിടല ഭൗമശോസ്ന്ദ്േ മന്ദ്രോലയ ആസ്ഥോന്ത്ത് ന്ിന്ന് 
ന്ദ്രേോശന്ിം ടെയ്േു. 

 

ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് ന്യത്തിറെടറ ന്ദ്രോധോന്യിം ്ന്നിപ്പറഞുകുടേോണ്ട്, ന്ദ്രധോന്മന്ദ്രി 
ന്ദ്ശീ ന്കരന്ദ്ര കമോദിയുടെ കന്േൃേവത്തിൽ, ആർട്ടിക്കിറെടറ വിവിധ വശങ്ങളിൽ 
ന്ദ്രവർത്തിക്കുന്ന രോജയങ്ങളുടെ ഒരു എലലറ്റ് ന്ദ്ഗൂപ്പിൽ കെരോൻ ഇരയ 
അഭിമോന്രൂർവ്വിം മുകന്നോട്ട് കരോേുേയോടണന്ന് കഡോ.ജികേന്ദ്ര സിിംഗ് രറഞുകു. 

 

ആർട്ടിക് രഠന്ങ്ങളിടല ഇരയൻ ശോസ്ന്ദ്േജ്ഞരുടെ ന്ദ്ശമങ്ങടള അഭിന്രിച്ച കഡോ. 
സിിംഗ്, േോലോവസ്ഥോ വയേിയോന്ിം കരോലുള്ള മന്ുഷ്യരോശിയുടെ ഏറ്റവുിം വലിയ 
ടവലലുവിളിേടള േൂട്ടോയ ഇച്ഛോശക്തിയിലൂടെയുിം ന്ദ്രയത്ന്ത്തിലൂടെയുിം കന്രിെോൻ 
േഴിയുന്ന ഭോവിയ്ക്കോയി രോജയടത്ത േയ്യോറോക്കുന്നേിൽ ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് 
ന്യിം ഒരു ന്ദ്രധോന് രങ്ക് വഹിക്കുടമന്ന് അഭിന്ദ്രോയടപ്പട്ടു. ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് 



ന്യിം ഒരു േർമ്മ രദ്ധേിയിലൂടെയുിം ഇറെറർ മിന്ിസ്റ്റീരിയൽ എിംരകവർഡ് 
ആർട്ടിക് കരോളിസി ന്ദ്ഗൂപ്പ് ഉൾടപ്പെുന്ന ഫലന്ദ്രദമോയ ഭരണ-
അവകലോേന്സിംവിധോന്ത്തിലൂടെയുിം ന്െപ്പിലോക്കുന്നു. ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് ന്യിം 
ന്െപ്പിലോക്കുന്നേിൽ അക്കോദമിക്, ഗകവഷ്ണ സമൂഹിം, ബിസിന്സ്സ്, വയവസോയിം 
എന്നിവയുൾടപ്പടെ ഒന്നിലധിേിം രങ്കോളിേൾ ഉൾടപ്പെുന്േോയിരിക്കുിം 

. 

ആർട്ടിക് കമഖലയുമോയുള്ള ഇരയയുടെ ഇെടരെൽ ഒരു ന്ൂറ്റോണ്ട് മുൻപ് ഒപ്പു 
വച്ച 1920 ടഫന്ദ്ബുവരിയിടല രോരീസിൽ ന്െന്ന ‘സവോൾബോർഡ് ഉെമ്പെി’ കയോളിം 
രഴക്കമുള്ളേോടണന്നുിം, ഇന്ന് ഇരയ ആർട്ടിക് കമഖലയിൽ ന്ിരവധി ശോസ്ന്ദ്േീയ 
രഠന്ങ്ങളുിം ഗകവഷ്ണങ്ങളുിം ന്െത്തിടക്കോണ്ടിരിക്കുേയോടണന്നുിം മന്ദ്രി 
െൂണ്ടിക്കോട്ടി. ഇരയൻ ഗകവഷ്േർ ആർട്ടിക് ഹിമോന്ിേടള അവയുടെ 
രിണ്ഡത്തിറെടറ സരുലിേോവസ്ഥയ്ക്കോയി ന്ിരീക്ഷിക്കുന്നുടണ്ടന്നുിം അവടയ 
ഹിമോലയൻ കമഖലയിടല ഹിമോന്ുേളുമോയി േോരേമയിം ടെയ്യുന്നുടണ്ടന്നുിം 
അകേഹിം രറഞുകു. ആർട്ടിക് സമുന്ദ്ദശോസ്ന്ദ്േിം, അരരീക്ഷിം, മലിന്ീേരണിം, 

ലമകന്ദ്േോബകയോലജി  എന്നിവയുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട രഠന്ങ്ങളിലുിം ഇരയ 
സജീവമോയി ഇെടരട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇരുരത്തിയഞ്ചിലധിേിം ഇൻസ്റ്റിറ്റടൂട്ടുേളുിം 
സർവ്വേലോശോലേളുിം ന്ിലവിൽ ഇരയയിൽ ആർട്ടിക് ഗകവഷ്ണത്തിൽ 
ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആർട്ടിക് വിഷ്യങ്ങളിൽ 2007 മുേൽ ന്ൂകറോളിം മുൻ േൂർ 
അവകലോേന്ിം ടെയ്േ  കരപ്പറുേൾ ന്ദ്രസിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്ദ്ഫോൻസ്, ജർമ്മന്ി, 
ഇറ്റോലിയൻ റിപ്പബ്ലിക്, ജപ്പോൻ, ടന്േർലോൻഡ്സ്, രീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് 
ലെന്, കരോളണ്ട്, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ടേോറിയ, സ്ടരയിൻ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്, 

യുലണറ്റഡ് േിിംഗ്ഡിം, ഇരയ എന്നിവ ഉൾടപ്പെുന്ന ആർട്ടിക് േൗൺസിലിൽ 
രേിമൂന്ന് (13) രോജയങ്ങൾ ന്ിരീക്ഷേരോണ്. 2014 ലുിം 2016 ലുിം, 

കേോങ്സ്കഫോർഡന്ിടല ഇരയയിടല ആദയടത്ത മൾട്ടി-ടസൻസർ മൂർഡ് 
ഒബ്സർകവറ്ററിയുിം ന്ദ്ഗുടവബോടഡറ്റിടല വെകക്ക അറ്റത്തുള്ള അരരീക്ഷ 
ലകബോറട്ടറി, എൻ ലവ  അലീസുൻഡ്, ആർട്ടിക് കമഖലയിൽ ആരിംഭിച്ചു. 2022 
വടര ആർട്ടിക് കമഖലയിൽ ഇരയ രേിമൂന്ന് രരയകവഷ്ണങ്ങൾ വിജയേരമോയി 
ന്െത്തി. 

 

 

ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് ന്യമോയ 'ഇരയയുിം ആർട്ടിേുിം: സുസ്ഥിര 
വിേസന്ത്തിന്ോയി ഒരു രങ്കോളിത്തിം ' എന്നേിൽ ആറ് ന്ദ്രധോന് വസ്േുേേൾ 
ആണുള്ളത്: ഇരയയുടെ ശോസ്ന്ദ്േ ഗകവഷ്ണവുിം സഹേരണവുിം, േോലോവസ്ഥയുിം 
രരിസ്ഥിേി സിംരക്ഷണവുിം, സോമ്പത്തിേവുിം മോന്വ വിേസന്വുിം, ഗേോഗേവുിം 
േണക്റ്റിവിറ്റിയുിം, ഭരണവുിം അരോരോന്ദ്ര സഹേരണവുിം,  ആർട്ടിക് കമഖലയിടല 
കദശീയ ലന്രുണയ വിേസന്വുമോണ് ഇവ. ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് ന്യിം 
ന്െപ്പിലോക്കുന്നേിൽ അക്കോദമിക്, റിസർച്ച് േമ്മയൂണിറ്റി, ബിസിന്സ്, േൂെോടേ  
വയവസോയിം എന്നിവ ഉൾടപ്പടെ ഒന്നിലധിേിം രങ്കോളിേൾ ഉൾടപ്പെുിം. 

 



ആർട്ടിക് കമഖലയിൽ ഇരയക്ക് േോരയമോയ രങ്കുണ്ട്. ആർട്ടിക് ഗവൺടമറെറുേളുിം 
ആർട്ടിക്കിടല േകേശീയരുിം അഭിമുഖീേരിക്കുന്ന ന്ദ്രശ്ന്ങ്ങടള അഭിസിംകബോധന് 
ടെയ്യുന്ന ഉയർന്ന േലത്തിലുള്ള ഇറെറർ ഗവൺടമറെറൽ കഫോറമോയ ആർട്ടിക് 
േൗൺസിലിൽ ന്ിരീക്ഷേ രദവിയുള്ള രേിമൂന്ന് രോജയങ്ങളിൽ ഒന്നോണിത്. 
ആർട്ടിക് കമഖലയുമോയുള്ള ഇരയയുടെ ഇെരഴേൽ സ്ഥിരവുിം 
ബഹുകമഖലേളിൽ വയോരിച്ചിട്ടുള്ളേുമോണ്. മന്ുഷ്യറെടറ എലലോ ന്ദ്രവർത്തന്ങ്ങളുിം 
സുസ്ഥിരവുിം ഉത്തരവോദിത്തമുള്ളേുിം സുേോരയവുിം അരോരോന്ദ്ര 
ന്ിയമങ്ങകളോെുള്ള ആദരവിറെടറ അെിസ്ഥോന്ത്തിലുള്ളേുമോയിരിക്കണടമന്ന് രോജയിം 
ന്ദ്രസ്േോവിക്കുന്നു. 

 

ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് ന്യിം ഇന്ിപ്പറയുന്ന അജണ്ടേൾ   
കന്ദ്രോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നേിറെ ലക്ഷയമിെുന്നു- 

 

1. ശോസ്ന്ദ്േിം, രരയകവക്ഷണിം, േോലോവസ്ഥ, രരിസ്ഥിേി സിംരക്ഷണിം, ആർട്ടിക് 
കമഖലയുമോയുള്ള സമുന്ദ്ദ, സോമ്പത്തിേ സഹേരണിം എന്നിവയിൽ കദശീയ 
േഴിവുേളുിം േഴിവുേളുിം ശക്തിടപ്പെുത്തുേ. ഗവൺടമറെറ്, അക്കോദമിക്, 

ഗകവഷ്ണ, ബിസിന്സ് സ്ഥോരന്ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥോരിേ മോന്വ വിഭവകശഷ്ി 
ശക്തിടപ്പെുത്തുേ. 

 

2. ആർട്ടിക് കമഖലയിൽ ഇരയയുടെ േോൽപ്പരയങ്ങൾക്കോയി മന്ദ്രോലയങ്ങൾ 
േമ്മിലുള്ള ഏകേോരന്ിം. 

 

3. ആർട്ടിക്കിടല േോലോവസ്ഥോ വയേിയോന്ിം ഇരയയുടെ േോലോവസ്ഥ, സോമ്പത്തിേ, 

്ർജ സുരക്ഷ എന്നിവയിൽ ടെലുത്തുന്ന സവോധീന്ടത്തക്കുറിച്ചുള്ള ധോരണ 
വർദ്ധിപ്പിക്കുേ. 

 

4. ആകഗോള ഷ്ിപ്പിിംഗ് റൂട്ടുേൾ, ്ർജ്ജ സുരക്ഷ, ധോേു സമ്പത്തിറെടറ െൂഷ്ണിം 
എന്നിവയുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട ഇരയയുടെ സോമ്പത്തിേ, ലസന്ിേ, േന്ദ്രരരമോയ 
േോൽപ്പരയങ്ങളിൽ ആർട്ടിക്കിടല മഞുക് ഉരുേുന്നേിറെടറ 
ന്ദ്രേയോഘോേങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള മിേച്ച വിശേലന്ിം, ന്ദ്രവെന്ിം, ഏകേോരിേ 
ന്യരൂരീേരണിം എന്നിവ സിംഭോവന് ടെയ്യുന്നു. 

 

5. ന്ദ്ധുവന്ദ്രകദശങ്ങളുിം ഹിമോലയവുിം േമ്മിലുള്ള ബന്ധടത്തക്കുറിച്ച് രഠിക്കുന്നു. 

 

6. വിവിധ ആർട്ടിക് കഫോറങ്ങൾക്ക് േീഴിൽ ഇരയയുിം ആർട്ടിക് കമഖലയിടല 
രോജയങ്ങളുിം േമ്മിലുള്ള സഹേരണിം ശക്തമോക്കുേ, ശോസ്ന്ദ്േീയവുിം 
രരമ്പരോഗേവുമോയ അറിവിൽ ന്ിന്ന് ലവദഗ്ദ്ധയിം കന്െുേ. 

 



7. ആർട്ടിക് േൗൺസിലിൽ ഇരയയുടെ രങ്കോളിത്തിം വർദ്ധിപ്പിക്കുേയുിം ആർട്ടിക് 
ന്ദ്രകദശടത്ത സങ്കീർണ്ണമോയ ഭരണ ഘെന്േൾ, ന്ദ്രസക്തമോയ അരോരോന്ദ്ര ന്ിയമങ്ങൾ, 

ന്ദ്രകദശത്തിറെടറ ഭൗമരോന്ദ്രീയിം എന്നിവടയക്കുറിച്ച് മന്സ്സിലോക്കുേയുിം ടെയ്യുേ. 

 

ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് ന്യിം ന്െപ്പിലോക്കുന്നേിൽ അക്കോദമിക്, ഗകവഷ്ണ സമൂഹിം, 

ബിസിന്സ്സ്, വയവസോയിം എന്നിവയുൾടപ്പടെ ഒന്നിലധിേിം രങ്കോളിേൾ ഉൾടപ്പെുിം. 
ഇത് സമയന്ദ്േമങ്ങൾ ന്ിർവെിക്കുേയുിം ന്ദ്രവർത്തന്ങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന് 
ന്ൽേുേയുിം ആവശയമോയ വിഭവങ്ങൾ അന്ുവദിക്കുേയുിം ടെയ്യുിം. ഭൗമശോസ്ന്ദ്േ 
മന്ദ്രോലയത്തിറെ േീഴിലുള്ള സവയിംഭരണ സ്ഥോരന്മോയ കഗോവയിടല ന്ോഷ്ണൽ 
ടസറെറർ കഫോർ കരോളോർ ആൻഡ് ഓഷ്യൻ റിസർച്ച് (NCPOR) ആർട്ടിക് രഠന്ങ്ങൾ 
ഉൾടപ്പെുന്ന ഇരയയുടെ ന്ദ്ധുവ ഗകവഷ്ണ രരിരോെിയുടെ കന്ോഡൽ സ്ഥോരന്മോണ്. 

 

ഇരയയുടെ ആർട്ടിക് ന്യിം ഇരയോ ഗവൺടമറെറിറെടറ ഭൗമശോസ്ന്ദ്േ 
മന്ദ്രോലയത്തിറെടറ ടവബ്ലസറ്റിൽ (https://www.moes.gov.in) ലഭയമോണ്. 

 

ന്യൂ ഡൽഹി 
മോർച്ച്  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. 

 


