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ਕੇਂਦਰੀ ਮਤੰਰੀ ਡਾ. ਜਤਤਦੰਰ ਤ ੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਦਿੱਲੀ ਤਵਿੱਚ ਅਿੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਆਰਕਤਿਕ ਨੀਤੀ 

17 ਮਾਰਚ, 2022 

ਡਾ. ਜਤਤਦੰਰ ਤ ਘੰ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਤਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨ  ੰਅਤਜਹੇ ਭਤਵਿੱਖ ਲਈ ਤਤਆਰ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਰਲੋ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਜ  ਤਵਿੱਚ ਮਨੁਿੱਖਤਾ ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਚਣੌੁਤੀ ਤਜਵੇਂ ਮ ੌਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠੇ 

ਯਤਨਾਾਂ ਨਾਲ ਨਤਜਿੱਠਣ ਤਵਿੱਚ ਮਦਦ ਤਮਲੇਗੀ।   

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਤਿਕ ਨੀਤੀ ਨ  ੰਲਾਗ  ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਅਕਾਦਤਮਕ, ਖਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਉਦਯਗੋਾਾਂ  ਮਤੇ 

ਕਈ ਤਹਿੱ ੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਗ।ੇ  

ਆਰਕਤਿਕ ਖਤੇਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੜੁਾਅ  ਲਗਾਤਾਰ ਅਤ ੇਬਹੁ-ਪਿੱਖੀ ਤਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇ ਨ  ੰਭਰੋ ਾ ਹ ੈਤਕ  ਾਰੀਆਾਂ 

ਮਨੁਿੱਖੀ ਗਤੀਤਵਧੀਆਾਂ ਤਿਕਾਊ, ਤਜ਼ਮੰਵੇਾਰਾਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤ ੇਅਤੰਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਕਾਨ ਨੰਾਾਂ ਦ ੇ ਨਮਾਨ 'ਤ ੇਆਧਾਤਰਤ 

ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਕੇਾਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ( ੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਤਗਤਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ( ੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਧਰਤੀ 
ਵਤਗਤਆਨ, PMO, ਕਾਮ,ੇ ਜਨਤਕ  ਼ਤਕਾਇਤਾਾਂ, ਪੈਨ ਼ਨਾਾਂ, ਪਰਮਾਣ  ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਤਤੰਦਰ 
 ਤੰਘ ਨੇ ਅਿੱਜ ਨਵੀਾਂ ਦਤਿੱਲੀ  ਥਤਤ ਧਰਤੀ ਵਤਗਤਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਾਂ 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਰਕਿਤਕ: 
ਿਤਕਾਊ ਵਤਕਾ  ਲਈ  ਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ  ਤਰਜਣਾ '  ਤਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਿਤਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਿਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਤੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ: ਜਤਤੰਦਰ  ਤੰਘ ਨੇ ਕਤਹਾ ਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
 ਼੍ਰੀ ਨਰਤੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਆਰਕਿਤਕ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪਹਤਲ ਆਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇ ਼ਾਾਂ ਦੇ 

ਕੁਲੀਨ  ਮ ਹ ਵਤਿੱਚ  ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਤਆ ਹੈ। 

ਆਰਕਿਤਕ ਦੇ ਅਧਤਐਨ ਦੀ ਦਤਸ਼ਾ ਵਤਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਤਗਤਆਨੀਆਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ  ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਤਆਾਂ ਡਾ.  ਤੰਘ ਨੇ 
ਕਤਹਾ ਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਿਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਼ ਨ ੰ ਅਜਤਹੇ ਭਵਤਿੱਖ ਲਈ ਤਤਆਰ ਕਰਨ ਵਤਿੱਚ ਅਹਤਮ ਭ ਮਤਕਾ 

ਨਤਭਾਏਗੀ ਜਤਿੱਥੇ ਮਨੁਿੱਖਤਾ ਦੀਆਾਂ  ਭ ਤੋਾਂ ਵਿੱਡੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ, ਜਤਵੇਾਂ ਕਤ ਮੌ ਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨ ੰ  ਮ ਹਤਕ ਇਿੱਛਾ  ਼ਕਤੀ 

ਅਤੇ ਯਤਨਾਾਂ ਰਾਹੀਾਂ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਿਤਕ ਨੀਤੀ ਨ ੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ ਅਧਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਕਿਤਕ ਨੀਤੀ  ਮ ਹ ਦੀ 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ  ਼ਾ ਨ ਅਤੇ  ਮੀਖਤਆ ਵਤਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਿਤਕ 

ਨੀਤੀ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਤਿੱਚ ਅਕਾਦਮਤਕ, ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ  ਮੇਤ ਕਈ ਹਤਿੱ ੇਦਾਰ  ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣਗੇ। 



 

ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਤਹਾ ਕਤ ਆਰਕਿਤਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਇਿੱਕ  ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਾਂ ਪੈਰਤ  ਵਤਖੇ 

ਫਰਵਰੀ, 1920 ਵਤਿੱਚ ਹੋਈ ' ਵਾਲਬਾਰਡ  ੰਧੀ' 'ਤੇ ਹ ਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ ਅਤੇ ਅਿੱਜ ਭਾਰਤ ਆਰਕਿਤਕ 

ਖੇਤਰ ਵਤਿੱਚ ਕਈ ਵਤਗਤਆਨਕ ਅਧਤਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਤਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਕਤਹਾ ਕਤ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਆਰਕਿਤਕ 

ਗਲੇ ਼ੀਅਰਾਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ  ੰਤੁਲਨ ਉਿੱਤੇ ਨਤਗਰਾਨੀ ਰਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਤਮਾਲਤਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਲੇ ਼ੀਅਰਾਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਾਂ 

ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਰਕਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ  ਮੁੰਦਰੀ ਵਤਗਤਆਨ, ਵਾਯ ਮੰਡਲ, ਪ੍ਰਦ  ਼ਣ ਅਤੇ   ਖਮ 

ਜੀਵ ਵਤਗਤਆਨ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਅਧਤਐਨਾਾਂ ਵਤਿੱਚ ਵੀ  ਰਗਰਮੀ ਨਾਲ  ਼ਾਮਲ ਰਤਹਾ ਹੈ। 25 ਤੋਾਂ ਵਿੱਧ  ੰ ਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 

ਯ ਨੀਵਰ ਤਿੀਆਾਂ ਇ   ਮੇਾਂ ਭਾਰਤ ਵਤਿੱਚ ਆਰਕਿਤਕ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਤਿੱਚ  ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2007 ਤੋਾਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 

ਆਰਕਿਤਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਿੱਦਤਆਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ  ਾਥੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਮੀਖਤਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ 100 ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾ ਼ਤਤ 

ਹੋ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਕਿਤਕ ਕੌਾਂ ਲ ਵਤਿੱਚ ਤੇਰਾਾਂ (13) ਦੇਸ਼ ਨਤਰੀਖਕ ਹਨ, ਜਤਨ੍ਹਾਾਂ ਵਤਿੱਚ ਫਰਾਾਂ , ਜਰਮਨੀ, ਇਤਾਲਵੀ 

ਗਣਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਾਂਡ, ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ, ਪੋਲੈਾਂਡ, ਭਾਰਤ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ,  ਪੇਨ,  ਵਤਿਜ਼ਰਲੈਾਂਡ 

ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2014 ਅਤੇ 2016 ਵਤਿੱਚ ਆਰਕਿਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਾਂਗ ਫਜੋਰਡਨ ਵਤਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਪਹਤਲੀ ਮਲਿੀ- ੈਾਂ ਰ ਮ ਰਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰ ਵੇਬਡੇਿ (ਨਤਊ ਅਲੇ ੁੰਡ) ਵਤਿੱਚ ਉਿੱਤਰੀ ਵਾਯ ਮੰਡਲ 
ਪ੍ਰਯੋਗ ਼ਾਲਾ ਲਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ। 2022 ਤਿੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਕਿਤਕ ਤਿੱਕ 13  ਫਲ ਮੁਹਤੰਮਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। 

'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਰਕਿਤਕ: ਿਤਕਾਊ ਵਤਕਾ  ਲਈ  ਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤਰਮਾਣ'  ਤਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਿਤਕ 

ਨੀਤੀ ਛੇ ਥੰਮਾਾਂ ਨ ੰ ਦਰ ਾਉਾਂਦੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਤਗਤਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ  ਹਤਯੋਗ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯ  ਅਤੇ 

ਵਾਤਾਵਰਣ  ੁਰਿੱਖਤਆ, ਆਰਥਤਕ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਵਤਕਾ , ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ  ੰਪਰਕ, ਪ੍ਰ ਼ਾ ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ ਼ਿਰੀ 

 ਹਤਯੋਗ, ਅਤੇ ਆਰਕਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਤਿੱਚ ਰਾ ਼ਿਰੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਨਤਰਮਾਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਿਤਕ ਨੀਤੀ ਨ ੰ ਲਾਗ  

ਕਰਨ ਵਤਿੱਚ ਅਕਾਦਮਤਕ, ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ  ਮੇਤ ਕਈ ਹਤਿੱ ੇਦਾਰ  ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਆਰਕਿਤਕ ਵਤਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹਤਿੱ ੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਕਿਤਕ  ਰਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕਿਤਕ ਦੇ ਆਦਤਵਾ ੀ 

ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਦਰਪੇ ਼ ਮੁਿੱਦਤਆਾਂ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਿੱਚ-ਪਿੱਧਰੀ ਅੰਤਰ- ਰਕਾਰੀ ਫੋਰਮ ਆਰਕਿਤਕ ਕੌਾਂ ਲ ਵਤਿੱਚ 

ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾਾਂ ਦੇ ਼ਾਾਂ ਵਤਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਕਿਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ  ਬੰਧ 

ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਿੱਖੀ ਰਤਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਤ  ਾਰੀਆਾਂ ਮਨੁਿੱਖੀ ਗਤੀਵਤਧੀਆਾਂ ਿਤਕਾਊ, ਜ਼ਤੰਮੇਵਾਰ, 

ਪਾਰਦਰ ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ ਼ਿਰੀ ਕਾਨ ੰਨਾਾਂ ਦੇ  ਨਮਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤਤ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਿਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ ਼ ਹੇਠਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨ ੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ- 

1. ਆਰਕਿਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਤਗਤਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਜਲਵਾਯ  ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ  ੁਰਿੱਖਤਆ,  ਮੰੁਦਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਤਕ 

 ਹਤਯੋਗ ਵਤਿੱਚ ਰਾ ਼ਿਰੀ  ਮਰਿੱਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਾ।  ਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਤਕ, ਖੋਜ ਅਤੇ 

ਵਪਾਰਕ  ੰ ਥਾਵਾਾਂ ਅੰਦਰਲੇ  ੰ ਥਾਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ  ਰੋਤ  ਮਰਿੱਥਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

2. ਆਰਕਿਤਕ ਵਤਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਤਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ। 

 



3. ਆਰਕਿਤਕ ਵਤਿੱਚ ਜਲਵਾਯ  ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਲਵਾਯ , ਆਰਥਤਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ  ੁਰਿੱਖਤਆ ਉਿੱਤੇ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ  ਮਝ ਵਤਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। 

4. ਆਲਮੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਣੀ ਦੇ ਰ ਿਾਾਂ, ਊਰਜਾ  ੁਰਿੱਖਤਆ, ਅਤੇ ਖਣਤਜ  ੰਪਿੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਾਂ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਆਰਥਤਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਤਿੱਤਾਾਂ ਉਿੱਪਰ ਆਰਕਿਤਕ ਵਤਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਤਘਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਬਤਹਤਰ 

ਵਤ ਼ਲੇ ਼ਣ, ਭਵਤਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਤਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। 

5. ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹਤਮਾਲਤਆ ਵਤਚਕਾਰ  ਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਅਧਤਐਨ ਕਰਨਾ। 

6. ਵਤਗਤਆਨਕ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਤਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਆਰਕਿਤਕ ਫੋਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 

ਅਤੇ ਆਰਕਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇ ਼ਾਾਂ ਵਤਚਕਾਰ  ਹਤਯੋਗ ਨ ੰ ਡ ੰਘਾ ਕਰਨਾ। 

7. ਆਰਕਿਤਕ ਕੌਾਂ ਲ ਵਤਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਕਿਤਕ ਵਤਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰ ਼ਾ ਨਤਕ 

ਢਾਾਂਚੇ,  ਬੰਧਤਤ ਆਲਮੀ ਕਾਨ ੰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭ -ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ  ਮਝ ਵਤਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਿਤਕ ਨੀਤੀ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਤਿੱਚ ਅਕਾਦਮਤਕ, ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ  ਮੇਤ 

ਕਈ ਹਤਿੱ ੇਦਾਰ  ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ  ਮਾਾਂ- ੀਮਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਪਰਤਭਾ ਼ਤਤ ਕਰੇਗਾ, ਗਤੀਵਤਧੀਆਾਂ ਨ ੰ ਤਰਜੀਹ-ਵਾਰ ਰਿੱਖੇਗਾ 
ਅਤੇ ਲੋੜੀਾਂਦੇ  ੋਮਤਆਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਵਤਗਤਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਤਆਰ  ੰ ਥਾ ਕੌਮੀ ਧਰੁਵੀ 

ਅਤੇ  ਮੰੁਦਰੀ ਖੋਜ ਕੇਾਂਦਰ (NCPOR), ਗੋਆ ਭਾਰਤੀ ਧਰੁਵੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਤ  ਵਤਿੱਚ ਆਰਕਿਤਕ ਅਧਤਐਨ 

 ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਮੋਢੀ  ੰ ਥਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਿਤਕ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਤਗਤਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਿੱਬ ਾਈਿ 

(https://www.moes.gov.in) 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਨਵੀਾਂ ਦਤਿੱਲੀ 

17 ਮਾਰਚ, 2022 
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