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ഇന്ത്യൻ അന്റാർട്ടിക്ക് ബിൽ
ഇന്ത്യൻ അന്റ ാർട്ടിക്ക് ബില്ലിന് റ റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, 2022







അന്റാർട്ടിക്ക് പരിസ്ഥിതിയ ും ആവാസവയവസ്ഥയ ും സുംരക്ഷിക്ക ന്നതിന ും അന്റാർട്ടിക്ക്
ഉടമ്പടി പ്പാബല്യത്തിൽ വര ത്ത ന്നതിന ും ദേശീയ നയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്ക ക.
സ സ്ഥിരമായ
ഒര
നിയമനിർമ്മാണ
ഘടനയില്ൂടട,
ഇന്ത്യയ ടട
അന്റാർട്ടിക്
സുംരുംഭങ്ങൾക്കായി ഒര ഏകീകൃത നയ ചട്ടക്കൂട് സൃഷ്ടിക്ക ക.
അന്റാർട്ടിക് ടൂറിസും മാദനജ്ടമന്റ്, സ സ്ഥിര മത്സ്യബന്ധന വികസനും എന്നിവ ദപാല് ള്ള
ഇന്ത്യൻ അന്റാർട്ടിക് ദപ്പാപ്്ാും സുംരുംഭങ്ങൾക്ക് സൗകരയടമാര ക്ക ക.
കരാറിടല് മടറാര
കക്ഷിയ ടട അന മതിദയാ ദരഖാമൂല്മ ള്ള സമ്മതദമാ ഇല്ലാടത
അന്റാർട്ടിക്കയിദല്ക്ക ള്ള
ഇന്ത്യൻ
പരയദവഷണങ്ങദ ാ
അന്റാർട്ടിക്കയിടല്
ചില്
പ്പവർത്തനങ്ങദ ാ നടത്ത ന്നത് നിയമവിര ദ്ധമാക്ക ന്നതിന്.
ദകപ്ര
്വൺടമന്റ്
നിയ ക്ത
ഇൻസ്ടപക്ടടറടക്കാണ്ട്
ഇന്ത്യയിൽ
പരിദശാധന
നടത്ത ന്നതിന ും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പരിദശാധന നടത്താൻ ഒര ഇൻസ്ടപക്ഷൻ ടീമിന്ടറ
രൂപീകരണത്തിന ും.

അന് റാർട്ടിക്ക് ഭരണം സംബന്ധിച്ച സമിതി ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്






പ്പധാന അന്ത്ാരാഷ്പ്ട നിയമങ്ങൾ, ഉേ്വമന മാനേണ്ഡങ്ങൾ, സുംരക്ഷണ മാനേണ്ഡങ്ങൾ
എന്നിവ നിരീക്ഷിക്ക കയ ും നടപ്പില്ാക്ക കയ ും ഉറപ്പാക്ക കയ ും ടചയ്യ ന്ന ഒര അന്റാർട്ടിക്
്ദവണൻസ് പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ ഇത് സർക്കാരിടന
അന വേിക്ക ും.
എക്സ് ഒഫീദഷയാ അും്മായി ദസവനമന ഷ്ഠിക്ക ന്ന ഭൗമശാസ്പ്ത മപ്ന്ത്ാല്യും
ടസപ്കട്ടറിയാണ് പാനല്ിന്ടറ അധയക്ഷൻ.
2018 മ തൽ ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് കൗൺസില്ിന്ടറ അന്റാർട്ടിക് റിസർച്ചിടല്
സയന്റിഫിക് കമ്മിറിയ ടട വവസ് പ്പസിഡന്റായ ും അദേഹും ദസവനമന ഷ്ഠിച്ചിട്ട ണ്ട്.
ദകപ്ര ്വൺടമന്റിന്ടറ നിരവധി മപ്ന്ത്ാല്യങ്ങൾ, ഏജൻസികൾ, ഓർ്വനദസഷന കൾ
എന്നിവയിൽ നിന്ന ള്ള പത്ത് അും്ങ്ങ ും അന്റാർട്ടിക്ക് പരിസ്ഥിതിടയക്ക റിദച്ചാ മറ്
ധ ും കമ്മിറിയിൽ ഉൾടപ്പട ും.
അന ബന്ധ വിഷയങ്ങട ക്ക റിച്ച ും അറിവ ള്ള രണ്ട് വിേഗ്ര

അന്റ ാർട്ടിക്ക് ഉടമ്പടി സംബന്ധിച്ച്






ത തിയ ണ്ട്, തദേശീയ
അന്റാർട്ടിക്കയിൽ 14 േശല്ക്ഷും ചത രപ്ശ കിദല്ാമീറർ വിസ്ൃ
ജനസുംഖയയില്ല.
എന്നിര ന്നാല് ും, വർഷും മ ഴ വന ും, ഭൂഖണ്ഡത്തില് ടനീ മ ള്ള 40 ്ദവഷണ ദകപ്രങ്ങ ില്ായി
ആയിരക്കണക്കിന് ആ കൾ അവിടട താമസിക്ക ന്ന .
അർജന്റീന, ഓസ്ദപ്ടല്ിയ, ടബൽജിയും, ചില്ി, പ്ഫാൻസ്, ജപ്പാൻ, നയൂസില്ാൻഡ്, ദനാർദവ,
ഡ എന്നിവർ ഭൂഖണ്ഡും
േക്ഷിണാപ്ഫിക്ക, ദസാവിയറ് യൂണിയൻ, യ വണറഡ് കിുംഗ്ും
വസനികവൽക്കരിക്കടപ്പടാടത സൂക്ഷിക്ക കയ ും സമാധാനപരമായ പ്പവർത്തനങ്ങ ടട
ദകപ്രമാക്കി മാറ കയ ും ടചയ്യ ക എന്നതായിര ന്ന അവര ടട ല്ക്ഷയും.
പിന്നീട്, ഇന്ത്യയ ൾടപ്പടട കൂട തൽ രാജയങ്ങൾ ഉടമ്പടിയിൽ ദചർന്ന , ടമാത്തും ഒപ്പിട്ടവര ടട
എണ്ണും 54 ആയി.
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ദപ്പാദട്ടാദക്കാ മായി ടപാര ത്തടപ്പട ന്ന ടണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, ഉടമ്പടി ഓദരാ കക്ഷിയ ും
അതിന്ടറ അധികാരപരിധിക്ക ള്ളിൽ നിയമങ്ങ ും ചട്ടങ്ങ ും പാസാക്ക ന്നത്,
മ
അഡ്ിനിസ്
ദപ്ടറീവ്, നിർവ്വഹണ നടപടികൾ എന്നിവ ദപാല് ള്ള ഉചിതമായ നടപടികൾ
വകടക്കാള്ളണടമന്ന് ആവശയടപ്പട ന്ന .
1991-ൽ, അന്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടിയ ടട 'ദപ്പാദട്ടാദക്കാൾ ഓൺ എൻവദയാൺടമന്റൽ
ടപ്പാട്ടക്ഷൻ' രാജയങ്ങൾ അും്ീകരിച്ച , അത് അന്റാർട്ടിക്കടയ "സമാധാനത്തിന ും
ശാസ്പ്തത്തിന ും ദവണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന പ്പകൃതിേത്ത റിസർവ്" ആയി
വിദശഷിപ്പിക്ക ന്ന .

അന്റ ാർട്ടിക്ക് നിയമനിർമ്മാണം ആവശ്യമാണ്




അന്റാർട്ടിക്കയിടല് ഇന്ത്യൻ ശാസ്പ്തജ്ഞര ടട വിപ ല്മായ സാന്നിധയവ ും അന്റാർട്ടിക്
്ദവഷണത്തിന ും സുംരക്ഷണത്തിന മ ള്ള അവര ടട സമർപ്പണവ ും അന്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടി
വയവസ്ഥയിടല് അും്ടമന്ന നില്യില് ള്ള പ്പതിബദ്ധതയ്ക്ക് ആന പാതികമായി ആഭയന്ത്ര
നിയമും വികസിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിടന ദപ്പരിപ്പിച്ച .
ഈ നിയമങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്കയിടല് പ്പദേശങ്ങ ിൽ നടക്ക ന്ന തർക്കങ്ങദ ാ ക റകൃതയങ്ങദ ാ
വകകാരയും ടചയ്യാൻ ഇന്ത്യയിടല് ദകാടതികട അന വേിക്ക കയ ും ഇന്ത്യയ ടട പങ്കാ ിത്തും
വിശവാസയത ദനട ന്നതിന് സഹായിക്ക കയ ും ടചയ്യ ും.

പ്ധുവങ്ങളിൽ




ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് ്ദവഷണ ദകപ്രങ്ങ ണ്ട്: ഷിർമച്ചർ
മ ൻ ഹിൽസില് ള്ള 'ഭാരതി' (2012).
ഹിൽസില് ള്ള 'വമപ്തി' (1989-ൽ സ്ഥാപിതമായത്), ല്ാർസ്ാ
ഇത വടര, പ്പതിവർഷും 41 ശാസ്പ്തീയ േൗതയങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇവിടട നടത്ത ന്ന ണ്ട്..
ആർട്ടിക് സർക്കി ിന് മ ക ില് ള്ള സവാൽബാർഡിടല് 'ഹിമാപ്േി' ദേഷൻ ഉൾടപ്പടട,
പ്ധ വപ്പദേശങ്ങ ിൽ വിവിധ ്ദവഷണ ദകപ്രങ്ങ ള്ള രാജയങ്ങ ടട ഒര എവല്റ് പ്്ൂപ്പിൽ
ഇന്ത്യ ദചർന്ന .

