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भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक 2022 
• लोकसभेत, सरकारने 'भारतीय अंटार्क्टिका विधेयक 2022' सादर केले आहे ज्याचे उविष्ट अंटार्क्टिकाच्या सहली 

आवि ऑपरेशन्सचे वनयमन करिे तसेच तेथे राहिाऱ्या व्यक्ीमंधे्य होिाऱ् या संभाव्य संघर्ाांचे वनयमन करिे आहे. 

भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक 2022 आता अंटार्क्टिकाशी संबंवधत, अशा िैज्ञावनक मोवहमांसाठी तसेच व्यक्ी, 

कंपन्या आवि पयिटकांसाठीच्या वनयमांची सििसमािेशक यादी तयार करेल. 

• अलीकडेच, अंटार्क्टिकमधील संशोधन कें द्ांिरील वियाकलापांचे वनयमन आवि वनरीक्षि करण्यासाठी सरकारने 

भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक-2022 चा मसुदा संसदेत मांडला आहे. 

भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक 2022 : उविषे्ट 

• अंटार्क्टिक पयाििरि आवि इकोवसस्टमचे संरक्षि करण्यासाठी तसेच अंटार्क्टिक कराराचा प्रभाि देण्यासाठी 

राष्टर ीय धोरिे स्थावपत करिे. 

• सुस्थावपत विधान संरचनेद्वारे, भारताच्या अंटार्क्टिक उपिमांसाठी एकसंध धोरि फे्रमिकि  तयार करा. 

• अंटार्क्टिक पयिटन व्यिस्थापन आवि शाश्वत मत्स्यव्यिसाय विकास यांसारख्या भारतीय अंटार्क्टिक कायििम 

उपिमांना मदत करिे. 

• अंटार्क्टिकामधील भारतीय मोवहमा वकंिा अंटार्क्टिकामधील काही ऑपरेशन्स दुसर् या पक्षाच्या परिानगीवशिाय 

वकंिा कराराच्या लेखी परिानगीवशिाय होिे बेकायदेशीर बनवििे. 

• कें द् सरकारने वनयुक् केलेल्या वनरीक्षकाद्वारे भारतात तपासिीची तरतूद करिे, तसेच अंटार्क्टिकामधे्य तपासिी 

करण्यासाठी तपासिी पथकाची स्थापना करिे. 

अंटार्क्टिक शासन सविती (Antarctic Governance Committee) 

• अंटार्क्टिक गव्हनिन्सिरील सवमती हा एक महत्त्वाचा घटक आहे 

• हे सरकारला अंटार्क्टिक प्रशासन आवि पयाििरि संरक्षि सवमती तयार करण्यास अनुमती देईल जी मुख्य 

आंतरराष्टर ीय कायदे, उत्सजिन मानके आवि संरक्षि मानदंडांचे वनरीक्षि करेल, अंमलबजाििी करेल आवि त्ांचे 

पालन करेल. 

• या पॅनेलचे अध्यक्ष भूविज्ञान मंत्रालयाचे सवचि असतील, जे पदवसद्ध सदस्य म्हिून काम करतील. 

• 2018 पासून, त्ांनी इतर गोष्टीबंरोबरच आंतरराष्टर ीय विज्ञान पररर्देच्या अंटार्क्टिक संशोधनािरील िैज्ञावनक 

सवमतीचे उपाध्यक्ष म्हिूनही काम केले आहे. 

• या सवमतीमधे्य कें द् सरकारची अनेक मंत्रालये, एजन्सी आवि संस्थांमधून काढलेले दहा सदस्य तसेच अंटार्क्टिक 

पयाििरि वकंिा इतर संबंवधत विर्यांिरील दोन तज्ञांचा समािेश असेल. 

अंटार्क्टिक कराराशी संबंवधत 

• अंटार्क्टिका 14 दशलक्ष चौरस वकलोमीटर व्यापते आवि तेथे स्थावनक लोकसंख्या नाही (म्हिजे "अंटार्क्टिकन" 

अर्क्ित्वात नाही). 

• िर्िभरात, काही हजार लोक तेथे राहतात, काही 40 संशोधन कें द्ांमधे्य संपूिि खंडात वितरीत केले जातात. 

• अजेंवटना, ऑस्टर ेवलया, बेर्क्ियम, वचली, फ्रान्स, जपान, नू्यझीलंड, नॉिे, दवक्षि आवफ्रका, सोर्क्व्हएत युवनयन, 

युनायटेड वकंगडम आवि युनायटेड से्टट्स या १२ देशांनी १९५९ मधे्य अंटार्क्टिक करारािर स्वाक्षरी केली. 

• खंडाचे सैन्यीकरि होण्यापासून रोखिे आवि शांततापूिि वियाकलापांचे कें द् बनििे हे त्ांचे धे्यय होते. 

• नंतर, भारतासह आिखी काही देश या करारात सामील झाले आवि एकूि स्वाक्षरी करिाऱ् यांची संख्या 54 पेक्षा 

जाि झाली. 

• प्रोटोकॉलशी सुसंगतता सुवनवित करण्यासाठी, करारानुसार प्रते्क पक्षाने त्ाच्या अवधकारके्षत्रात योग्य पािले 

उचलिे आिश्यक आहे, जसे की कायदे आवि वनयम पाररत करिे, प्रशासकीय कायििाही आवि अंमलबजाििी 

उपाय. 
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• 1991 मधे्य, देशांनी अंटार्क्टिक कराराच्या 'पयाििरि संरक्षिािरील प्रोटोकॉल' मंजूर केले, जे अंटार्क्टिकाला 

"शांतता आवि विज्ञानासाठी समवपित, नैसवगिक राखीि" म्हिून वनयुक् करते. 

अंटार्क्टिक कायदा आिश्यकता 

• अंटार्क्टिकामधे्य भारतीय शास्त्रज्ञांची िाढती उपर्क्स्थती आवि अंटार्क्टिका संशोधन आवि संरक्षिासाठी त्ांचे 

समपिि यामुळे अंटार्क्टिका करार प्रिालीचा सदस्य म्हिून त्ांच्या िचनबद्धतेनुसार देशांतगित कायदा विकवसत 

करण्यासाठी सरकारला दबाि आिण्यात आला. 

• हे कायदे भारताच्या न्यायालयांना अंटार्क्टिकाच्या भागात झालेले वििाद वकंिा गुन्ह्ांचा वनपटारा करण्यास तसेच 

भारताच्या सहभागाला विश्वासाहिता प्राप्त करण्यास मदत करतील. 

धु्रिांिर, भारत 

• खंडात, भारतामधे्य दोन संशोधन कें दे् आहेत: 'मैत्री' (1989 मधे्य स्थावपत) वशरमाचेर वहल्समधे्य आवि 'भारती' 

(2012) लासिमन वहल्समधे्य. 

• आतापयांत, दरिर्ी 41 िैज्ञावनक मोवहमा सुरू केल्या आहेत. 

• आर्क्टिक सकि लच्या िर स्वालबाडिमधील 'वहमाद्ी' से्टशनसह धु्रिीय भागात विविध संशोधन कें दे् असलेल्या देशांच्या 

उच्चभू्र गटात भारत सामील झाला आहे. 
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