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FMR

மீ ன்வள லம

MCs

ைடல் பைொத்துைள்
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யொை அபிவிருத்தி இ

யிடம்

க்கு

UN

ஐக்ைிய நொடுைள்
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முன்னுனர
மொண்புமிகு இந்தியப் பிரதமர் நலரந்திர லமொதியின் நீ ப்
பபொருளொதொரத்தின் மீ தொை உந்துதன த் பதொடர்ந்து, பிரதமருக்ைொை
பபொருளொதொர ஆல ொசனைக் குழு (ஈ.ஏ.சி-பி.எம்), நீ ப் பபொருளொதொரக்
பைொள்னைனய உருவொக்குவதற்ைொை முன்முயற்சினய எடுத்துள்ளது.
இந்த ைளத்தில் பைிபுரியும் ப
அனமச்சுைள், தினைக்ைளங்ைள் மற்றும்
முைவர்
நிறுவைங்ைளின்
இனடபவளிைள்
மற்றும்
ஈடுபொட்னடக்
ைருத்தில் பைொண்டு, அனவ லபரியல்-பபொருளொதொர தொக்ைங்ைனளக்
பைொண்டிருப்பதொல் இச்சிக்ைல்ைனளத் தீர்க்ை ஒரு ஒருங்ைினைந்த
முயற்சி மிைவும் லதனவயொை உள்ளது.

1.
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நீ ப்
பபொருளொதொரத்திற்ைொை
வனரவுக்
பைொள்னையினை
அைிமுைப்படுத்துவனத
எைது
வொய்ப்பொைக்
ைருதுைிலைன். பதொடர்புனடய அனமச்சுைள், மதியுனரயைம் மற்றும்
நிபுைர்ைளுடன்
ப
சுற்று
விவொதங்ைளுக்குப்
பிைகு
இது
வடிவனமக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்த வனரவு இந்திய அரசொங்ைத்தொல்
லமற்பைொள்ளலவண்டிய
மூல ொபொயம்
மற்றும்
பதொன லநொக்குப்
பொர்னவ இரண்னடயும் பவளிப்படுத்துைிைது. இந்த பயிற்சி மக்ைளுக்கு
ஒரு சிைந்த பபொருளொதொர எதிர்ைொ த்னத நின யொை முனையில்
பொதுைொக்கும்
பபொருட்டு
நீ
வளங்ைனள
பயன்படுத்துவதற்ைொை
அடித்தளமொை இருக்ை ொம்

2.

3.

நீ

ப்

பபொருளொதொர

பசயற்குழுக்ைளின் தன

முன்முயற்சியின்

ைீ ழ்

உள்ள

ஏழு

வர்ைள், கூட்டுநர்ைள், உறுப்பிைர்ைள் மற்றும்

அதனுடன் பதொடர்புனடய இளம் வல்லுநர்ைளின் முயற்சிைளுக்கு எைது
நன்ைினய

உரித்தொக்குைிலைன்.

குைிப்பிடத்தக்ைது.

நீ

பரிமொைங்ைனளக்

அவர்ைளின்

ப்

ஆதரவு

பபொருளொதொரத்தின்

னையைப்படுத்தும்

பதொடர்ச்சியொை

மிைவும்

பவவ்லவறு

விரிவொை

அைிக்னைைளுக்கு அனவ பங்ைளிக்ைின்ைை. ஒவ்பவொரு அைிக்னையும்
தற்லபொதுள்ள மற்றும் வளர்ந்து வரும் சவொல்ைனள அனடயொளம் ைண்டு,
ஒவ்பவொரு

துனையிலும்

உள்ள

மிைப்பபரிய

திைன்ைனளயும்

பயிற்சினய

நினைவுபசய்து

வொய்ப்புைனளயும் னைப்பற்ை வலுவொை பரிந்துனரைளின் பதொகுப்னப
வழங்குைிைது.

இந்த

சிக்ை

ொை

ஒருங்ைினைத்த முக்ைிய அதிைொரியொை பிரதமரின் பபொருளொதொர மூத்த
ஆல

ொசைர்

டொக்டர்

பொரொட்டுைிலைன்.

ை

சுமிதொ

மிஸ்ரொவின்

ந்துனரயொட

ின்

லபொது

பங்ைளிப்னபயும்

வழிநடத்தும்

உறுப்பிைர்ைள் தீவிரமொை பங்லைற்ைனமக்கு நன்ைி கூறுைிலைன்.

நொன்

குழுவின்

4.
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ொசனைக் குழு
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இந்தியா மற்றும் அதன் ெிராந்திய நீ ர்நிலைகள்

ஆதொரம்: புவி அைிவியல் அனமச்சைம், 2019
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1.

நீ

ப் பபொருளொதொரம் குைித்த இந்தியொவின் பொர்னவ

புவி பவப்பமனடத ொல் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்ைளுடன் எதிர்ைொ
வளர்ச்சி மற்றும் பசழிப்பு லதனவைனள
பிரதிப ிக்கும் விதமொை நீ ப் பபொருளொதொரத்தின் தத்துவம் முதன்முத ில் 1994 இல் ஐக்ைிய நொடுைள்
பல்ைன க்ைழைத்தில் (யு.என்.யூ) லபரொசிரியர் குண்டர் பொ ி அவர்ைளொல் அைிமுைப்படுத்தப்பட்டது. "ைழிவும்
உமிழ்வும் இல்ன " என்பனத அடிப்பனடயொைக் பைொண்ட பபொைியியல் ைருத்துக்ைள் உட்பட வளர்ச்சியின்
நின யொை மொதிரிைனள உருவொக்குவனத அடிப்பனடயொைக் பைொண்டது. 2012 ஆம் ஆண்டில் ரிலயொ + 20
மூன்ைொம் பூமி உச்சி மொநொட்டிற்குப் பிைகு நீ ப் பபொருளொதொரம் அதிை முக்ைியத்துவம் பபற்ைது. நீ ப்
பபொருளொதொரத்னத உள்ளடக்குவதற்ைொை பசுனம பபொருளொதொரம் என்ை ைருத்னத விரிவுபடுத்துவதில்
மொநொடு மற்ைவற்ைிற்ைினடயில் ைவைம் பசலுத்தியது. ஐக்ைிய நொடுைள் சனபயின் நின யொை அபிவிருத்தி
இ க்கு 14 பூலைொள ஆளுனை மற்றும் ைடல் வளங்ைனளப் பயன்படுத்துவதற்ைொை வழிைொட்டும்
பைொள்னையொை “பபருங்ைடல்ைள், ைடல்ைள் மற்றும் ைடல் வளங்ைனள நின யொை அபிவிருத்திக்ைொைப்
பொதுைொக்ைவும் நின யொைதொைவும் பயன்படுத்த முயன்ைலபொது இக்ைருத்து ஊக்ைம் பபற்ைது. ப
உறுப்பு
நொடுைள் இப்லபொது நீ
பபொருளொதொரத்தின் பசொந்த வனரயனைைனளயும் முன்மொதிரிைனளயும்
உருவொக்ைியுள்ளை. உ ைளவில், நீ ப் பபொருளொதொரம் பபருந்பதொற்று லநொய்க்கு முந்னதய ஓ.இ.சி.டி
மதிப்பீடுைளின்படி, உ ைப் பபொருளொதொரத்தின் மற்ை பகுதிைனள விட இரு மடங்கு அதிைரிக்கும் என்று
எதிர்பொர்க்ைப்பட்டது. ைடல ொர உற்பத்தி மற்றும் லசனவைள், ைடல் வர்த்தைம், ைப்பல் லபொக்குவரத்து, ைடல்
மற்றும் ைடல ொர ஆற்ைல், ஆழ்ைடல் தொதுக்ைள், மீ ன்வளர்ப்பு மற்றும் மீ ன்வளம் மற்றும் ைடல் பதொடர்பொை
பதொழில்நுட்பங்ைள் ஆைியவற்ைி ிருந்து நீ ப் பபொருளொதொரத்தி ிருந்து மதிப்பு கூட்டல் உண்டொகும்
என்பனத ைவைத்தில் பைொள்ள லவண்டும்.
1.2 உ பைங்ைிலும் நீ ப் பபொருளொதொரத்னத பயன்படுத்த பல்லவறு லதசிய நின ைளிலும் உ ைளொவிய
முயற்சிைள் லமற்பைொள்ளப்படுைின்ைை. ஆஸ்திலர ியொ, பிலரசில், இங்ைி ொந்து, அபமரிக்ை ஐக்ைிய நொடுைள்,
ரஷ்யொ மற்றும் நொர்லவ லபொன்ை நொடுைள் அளவிடக்கூடிய முடிவுைனள வரவு பச வு திட்ட
ஏற்பொடுைளுடன் அர்ப்பைிப்புள்ள லதசிய ைடல்சொர் பைொள்னைைனள உருவொக்ைியுள்ளை. ைைடொ மற்றும்
ஆஸ்திலர ியொ லபொன்ை நொடுைள் இதற்ைொை சட்டத்னத இயற்ைி நீ ப் பபொருளொதொர இ க்குைளின்
முன்லைற்ைத்னதயும் ைண்ைொைிப்னபயும் உறுதி பசய்வதற்ைொை கூட்டொட்சி மற்றும் மொநி
மட்டங்ைளில்
படிநின நிறுவைங்ைனள நிறுவியுள்ளை.
1.3 1981 ஆம் ஆண்டில் பபருங்ைடல் லமம்பொட்டுத் துனைனய உருவொக்ைிய உ ைின் முதல் நொடுைளில்
இந்தியொவும் ஒன்று, இப்லபொது புவி அைிவியல் அனமச்சைம் (MoES). மூன்று தசொப்தங்ைளுக்கும் லம ொை
அனுபவத்தின்
அடிப்பனடயில்,
இந்திய
ைடற்ைனரலயொரங்ைளில்
“ஆழ்ப்
பபருங்ைடல்
பைி,”
“விண்பவளியி ிருந்து ைட ிய ிற்கு” மற்றும் “தரவு மிதனவைனள ஏவுவது” லபொன்ை புதிய திட்டங்ைனளத்
பதொடங்ைியதன் மூ ம் இந்தியொ நீண்ட பதொன விற்கு வந்துள்ளது. இந்த முயற்சிைள் வொைின
லபொன்ை
விஞ்ஞொை
பகுப்பொய்விற்ைொை
பல்லவறு
ைடல்சொர்
அம்சங்ைளின்
தரவுைனள
அனுப்ப
பசயற்னைக்லைொள்ைளுக்கு உதவியுள்ளை. எஸ்.டி.ஜி -14 இன் ஒரு பகுதியொை இருக்கும் ைடல்ைளில் ைடல்
குப்னப / பநைிழினய மதிப்பிடுவதற்கும் குனைப்பதற்கும் உத்திைனள உருவொக்ை “தூய்னம ைடல்ைள்
திட்டத்தில்” புவி அைிவியல் அனமச்சைம் ஐக்ைிய நொடுைள் சனபயில் லசர்ந்துள்ளது. இந்தியப் பபருங்ைட ில்
உள்ள ைைிமங்ைனள (பொ ிபமட்டொ ிக் முடிச்சுைள் மற்றும் னைட்லரொ பதர்மல் சல்னபடு) தீவிரமொை
ஆய்வு பசய்வதற்ைொை சர்வலதச ைடற்படுனை ஆனையத்துடன் (ஐ.எஸ்.பி.ஏ) இரண்டு ஒப்பந்தங்ைளில் புவி
அைிவியல் அனமச்சைம் னைபயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தத் துனைைளின் வளர்ச்சியின் ப ன்ைனளப்
பபறுவதற்கு, இந்தியொ எதிர் நீச்சொைவும் ைீ ழ்நின
லபொக்ைொை நடவடிக்னைைளுக்கு ஒரு நின யொை
பைொள்னைனய உருவொக்ை லவண்டும்.
1.4 பிப்ரவரி 2019 இல் அைிவிக்ைப்பட்ட 2030 ஆம் ஆண்டளவில் இந்திய அரசின் புதிய இந்தியொவின் பொர்னவ,
நீ ப் பபொருளொதொரத்னத வளர்ச்சியின் பத்து முக்ைிய பரிமொைங்ைளில் ஒன்ைொை சிைப்பம்சமொை
எடுத்துக்ைொட்டுைிைது. ைடல ொர சமூைங்ைளின் வொழ்க்னைனய லமம்படுத்துவதற்கும் அபிவிருத்தி மற்றும்
லவன வொய்ப்னப துரிதப்படுத்துவதற்கும் பல்லவறு துனைைனள ஒருங்ைினைக்கும் ஒரு ஒத்தினசவொை
பைொள்னையின் அவசியத்னத வ ியுறுத்தும் பதொன லநொக்குப் பொர்னவயின் ஆைொவது பரிமொைமொை நீ ப்
பபொருளொதொரம் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சமீ பத்தில், 2020 ஆம் ஆண்டு பொரதப் பிரதமர் தைது 74 ஆவது
விடுதன
நொள் உனரயில், சமைொ
சூழ ில் ஒரு அண்னட நொட்டுடன் நொம் ஒரு இயற்பியல் சொர்ந்த
எல்ன னயப் பைிர்ந்துபைொள்வது மட்டுமல் ொமல், அந்நொட்டு உைவுைளில் நல் ிைக்ைம் இருக்ைலவண்டும்
என்றும் எடுத்துனரத்தொர். இந்திய நொட்டிற்கு அண்னமயில் உள்ள தீவுப் பிரலதசங்ைனள அதிலவை அைன்ை
அன வரினச (பிரொட் லபண்ட்) இனைப்னப பிரதொை நி ப்பரப்பு உள்ள லசனவைளுக்கு இனையொை தீவுப்
பிரலதசங்ைனள நீர்மூழ்ைி ைண்ைொடி நொரினழ லைபிள்ைளுடன் இனைப்பதற்ைொை திட்டமும் நடந்து
வருைிைது. இந்த சூழ ில், ஆப்பிரிக்ைொவின் ைிழக்கு ைடற்ைனரயி ிருந்து லமற்கு பசிபிக் பபருங்ைடல் வனர
பரவி நிற்ைிை ஒரு முக்ைிய வளர்ந்து வரும் பபொருளொதொர மற்றும் மூல ொபொய அச்னச இந்தியொ அங்ைீ ைரிக்ை
லவண்டும், இனத சீபெல்ஸ்-சிங்ைப்பூர்-சலமொவொ (எஸ்எஸ்எஸ்) அச்சு என்று அனழக்ை ொம். இந்த அச்சு
இந்தியொவுக்ைொை வலுவொை நீ ப் பபொருளொதொரக் பைொள்னையின் அடிப்பனடயொை இருக்ை லவண்டும்.

1.5 இந்தியொவிற்பைன்று ஒரு தைித்துவமொை ைடல ொட்டம் சொர்ந்த நின உள்ளது. இது 7517 ைி.மீ நீளமுள்ள
ைடற்ைனர, ஒன்பது ைடல ொர மொநி ங்ைள் மற்றும் 1382 தீவுைனள உள்ளடக்ைியுள்ளது. நொட்டில் 12 பபரிய

துனைமுைங்ைள் மற்றும் 187 சிைிய துனைமுைங்ைள் உள்ளை, இனவ ஒவ்பவொரு ஆண்டும் சுமொர்

1400 மில் ியன் டன் சரக்குைனளக் னையொளுைின்ைை, இந்தியொவின் வர்த்தைத்தில் 95% ைடல் சொர்
லபொக்குவரத்து மூ ம் நனடபபறுைிைது. இரண்டு மில் ியன் சதுர ைில ொமீ ட்டருக்கும் அதிைமொை
இந்தியொவின் பிரத்லயை பபொருளொதொர மண்ட ம் வொழும் மற்றும் உயிரற்ை வளங்ைளொல்
நினைந்துள்ளது மட்டுமல் ொமல் ைச்சொ எண்பைய் மற்றும் மீ ட்படடுக்ைக்கூடிய இயற்னை
எரிவொயு ஆைியவற்ைின் குைிப்பிடத்தக்ை மீ ட்படடுக்ைக்கூடிய வளங்ைனளக் பைொண்டுள்ளது.
ைடல ொர பபொருளொதொரம் 4 மில் ியனுக்கும் அதிைமொை மீ ைவர்ைனளயும் பிை ைடல ொர
சமூைங்ைனளயும் ஆதரிக்ைிைது. இத்தனைய பரந்த ைடல்சொர் ந ன்ைளுடன், இந்தியொவில் நீ
பபொருளொதொரம் நொட்டின் பபொருளொதொர வளர்ச்சியுடன் ஒரு முக்ைிய உைனவக் பைொண்டுள்ளது.

ப்

1.6 சமீ பத்திய ஆண்டுைளில், ைடல்சொர் ைளத்தில் நின யொை வளர்ச்சிக்ைொை பதொடர்ந்த்
முன்முயற்சிைள் நனடபபற்று வருைிைது. இந்த முயற்சிைள் இந்தியொவின் ைடல்சொர் ந
வளர்ச்சினயயும் நமது நீ
மினையல்
நின

யொை

. உ

ப் பபொருளொதொரத்னதயும் வலுப்படுத்தும் வினையூக்ைிைள் என்ைொல்

ைளொவிய பிந்னதய

முனையில்

ன்ைளின்

COVID-19 சூழ்நின யில், ைடல் வளங்ைனள திைம்பட

பயன்படுத்துவதன்

வளர்ச்சினய இந்தியொ ைொைக்கூடும்.

மூ

ம்

ைடல்சொர்

துனையில்

குைிப்பிடத்தக்ை

1.7 சுற்றுச்சூழன ப் பொதுைொக்கும் அலத லவனளயில், ஐ.நொ.வின் நின யொை அபிவிருத்தி
இ க்குைளுடன்
இனைந்து,
லவன வொய்ப்பு
மற்றும்
பமொத்த
மதிப்பு
கூட்டன
வினரவுபடுத்தும்
லநொக்ைில்,
ைடல்
வளங்ைனள
திைனமயொைவும்,
நின யொைதொைவும்
பயன்படுத்துவதற்கும், பபருங்ைடல் பதொடர்பொை திைன்ைள், திைன்ைள் மற்றும் திைனமைனள
ஒருங்ைினைத்து லமம்படுத்துவதற்கும் இந்தியொ முயற்சிக்ை லவண்டும்.

1.8

இந்தியொவின்

நீ

பபொருளொதொரத்னத

உருவொக்ை

ைட்டனமப்பின் அடிப்பனடயில் ஒரு பதளிவொை நிரன

பவளிப்பனடயொை

வகுக்ை லவண்டும். இந்த பைொள்னை

ைட்டனமப்பின் லநொக்ைமொைது இந்த புதிய ைளத்தில் நின

உள்ளடக்ைிய பபொருளொதொர வளர்ச்சினய ஊக்குவிப்பதன் மூ

யொை மற்றும் அனைத்னதயும்
ம் நொட்டின் பமொத்த உள்நொட்டு

உற்பத்தினய லமம்படுத்துவலதொடு, இந்தியொவின் வளர்ச்சி நிைழ்ச்சி நிரன
இ

பைொள்னை

க்குைள் மற்றும் சர்வலதச ைடனமைளுடன் ஒருங்ைினைப்பதொகும்.

லதசிய பொதுைொப்பு
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பிரதமரின் பபொருளொதொர ஆல

2.

ொசனைக் குழுவின் முதலீட்டொளர் ஆல

ொசனைைள்

2.1 புவி அைிவியல் அனமச்சைம் அதன் சொசைத்தின் ைீ ழ் தைித்துவமொை குைிப்பிடத்தக்ை
பைிைனள பசய்து வருைிைது. எவ்வொைொயினும், சமைொ
சூழ ில், நீ ப் பபொருளொதொரம் என்று

அனழக்ைப்படும் இந்த முக்ைியமொை ைளத்தில் உருவொைிவரும் பிரச்சினைைளுக்கு தீர்வு ைொை
ஒரு முழுனமயொை மற்றும் பல்லவறு துனைசொர் அணுகுமுனையின் லதனவ உள்ளது. அதன்படி,
பிரதமரின்

இந்த

பதொன

லநொக்குப்

லநொக்ைத்துடன், இந்தியொவின் நீ
உருவொக்ை

ஈ.ஏ.சி-பிரதமர்

துவங்ைியுள்ளது.
மூல

பொர்னவனய

முன்லைொக்ைி

எடுத்துச்

பசல்லும்

ப் பபொருளொதொரத்திற்ைொை வனரவுக் பைொள்னை ைட்டனமப்னப

அனமச்சர்ைள்

மற்றும்

பங்குதொரர்ைளின்

ஆல

ொசனைைனளத்

ொபொயம் மற்றும் அணுகுமுனை

2.2 முதல் ைட்டமொை, லம 2018 இல் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பங்குதொரர்ைளுடனும் ஒரு
உயர்தன

னமக் குழு கூட்டம் ஏற்பொடு பசய்யப்பட்டது. நீ

ப் பபொருளொதொரத்தின் தன்னம

மற்றும் லநொக்ைம் குைித்த பரந்த ைருத்துக்ைள் பபொதுவொை புரிதன
விவொதிக்ைப்பட்டை. இனதத் பதொடர்ந்து

உருவொக்கும் லநொக்ைத்துடன்

2018 ஆைஸ்டு மொதம் வழிநடத்தல் குழுவின் முதல்

கூட்டம் சம்பந்தப்பட்ட அனமச்சுைளின் பசய

ொளர்ைள் மற்றும் ைள வல்லுநர்ைனளக் பைொண்டு

நனடபபற்ைது. இந்த சந்திப்னபத் பதொடர்ந்து,

ஏழு முன்னுரினமப் பகுதிைள் அனடயொளம்

ைொைப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட வரி அனமச்சைங்ைளின் மூத்த அதிைொரிைள் மற்றும் பங்லைற்பு
நிறுவைங்ைளி

ிருந்து லதர்ந்பதடுக்ைப்பட்ட பவளி நிபுைர்ைளின் பங்ைளிப்புடன் பசயற்குழுக்ைள்

அனமக்ைப்பட்டை. (இனைப்பு-I

& II)

2.3 இந்தியொவின் நீ

பபொருளொதொரம், இந்தியொவின் சட்ட எல்ன

முழு

அனமப்னபயும்

ைடல

ொரத்திலுள்ள ைடல
சுற்றுச்சூழல்

க்குள் ைடல், ைடல் மற்றும்

ொர பபொருளொதொர துனை அனமப்புைள் உள்ளிட்ட ைடல் வளங்ைளின்
உள்ளடக்ைிய

வளர்ந்து

வரும்

ைருத்தொை

உறுப்பிைர்ைள் ஒப்புக் பைொண்டைர், அனவ பபொருளொதொர வளர்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் நின

இந்திய

த்தன்னம

மற்றும் லதசிய பொதுைொப்பு ஆைியவற்றுடன் பநருக்ைமொை பதொடர்புைனளக் பைொண்டுள்ளை. நீ

ப்

பபொருளொதொரம் குைித்த முந்னதய வனரவுக் பைொள்னை 2015 ஆம் ஆண்டில் புவி அைிவியல்

அனமச்சைத்தொல் பதொடங்ைப்பட்டது என்பது குைிப்பிடத்தக்ைது, ஆைொல் அது ஒருலபொதும் இறுதி
வடிவம் பபைவில்ன

. தற்லபொனதய அைிக்னை அந்த ஆய்வைிக்னையில் இனைக்ைப்பட்ட ப

லயொசனைைனள உள்ளடக்ைியுள்ளது.
நீ

பபொருளொதொரத்தின் வனரயனை

2.4 ை ந்துனரயொட ின் லபொது நீ ப் பபொருளொதொரம் குைித்த இரண்டு அம்சங்ைள் பவளிப்பட்டை.
முத ொவதொை, நீ
பபொருளொதொரத்தின் எந்தபவொரு ைருத்தொக்ைமும் ப
பரிமொை மற்றும்
பல்துனை சொர்ந்ததொை இருக்ை லவண்டும். இரண்டொவதொை, நீ ப் பபொருளொதொரம் என்ை
பசொல்லுக்கு உ ைளவில் ஒப்புக்பைொள்ளப்பட்ட வனரயனை எதுவம் இல்ன . எைலவ,
ஒவ்பவொரு நொடும் அதன் அளவுருக்ைனள அதன் பசொந்த சூழ
என்பது மிைவும் முக்ைியமொைது.

ில் வனரயறுக்ை லவண்டும்

2.5 இந்திய சூழ ில், நீ ப் பபொருளொதொரக் பைொள்னை ப அம்சங்ைனள உள்ளடக்ைியதொை இருக்ை
லவண்டும். உதொரைமொை, இது ைடற்ைனர இனையொண்னமயின் அனைத்து அம்சங்ைனளயும்
பைொண்டிருக்ை லவண்டும். இது ைடல்சொர் பபொருளொதொரம் சொரந்த மதிப்புமிக்ை வளங்ைனளயும்,
ைடல் படுக்னைைளின் ைீ ழும், ைடல் துனைமுைங்ைள் லபொன்ை ைடல் உள்ைட்டனமப்பு, உள்நொட்டு

மற்றும் சர்வலதச வர்த்தைத்துடன் இனைக்ைப்பட்ட ைடல் வழிைள் மற்றும் ைடல் ஆற்ைல்
வளங்ைள் ஆைியனவ அடங்கும், அனவ புனதபடிவ அடிப்பனடயி

ொைனவயொைலவொ அல்

து

புதுப்பிக்ைத்தக்ைனவயொைலவொ இருத்தல் லவண்டும். இது புதிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் ைடல்
பதொழில்நுட்பங்ைனளயும் அைிவிய

ின் சமீ பத்திய முன்லைற்ைங்ைனளயும் ைருத்தில்பைொண்டு

திட்டமிட லவண்டும். ைடல் மற்றும் ைடல்ைளுடன் இனைந்த மீ ன்வளம், ைடல் உற்பத்தி, ைப்பல்
லபொக்குவரத்து

மற்றும்

சுற்று

ொ

ஆைியவற்ைி

ிருந்து

பபொருட்ைள்

மற்றும்

லசனவைளின்

உற்பத்தினய ைருத்தில் பைொள்ள லவண்டும். இந்த பைொள்னையில் லசர்க்ைப்பட லவண்டிய மற்ை
சமமொை குைிப்பிடத்தக்ை அம்சங்ைள் ைடல் நிர்வொைம், ைடல்சொர் பொதுைொப்பு, நின

த்தன்னம

பதொடர்பொை பபொறுப்பு மற்றும் சர்வலதச ஒப்பந்தங்ைள் மற்றும் ைடனமைனள பின்பற்றுதல்
ஆகும்.

2.6 இந்த அனைத்து அம்சங்ைனளயும் மைதில் பைொண்டு, இந்தியொவின் நீ ப் பபொருளொதொரம்
என்பது இந்தியொவின் சட்ட எல்ன க்குள் உள்ள ைடல், ைடல் மற்றும் ைடல ொர மண்ட ங்ைளில்
ைடல்

வளங்ைள்

மற்றும்

மைிதைொல்

உருவொக்ைப்பட்ட

பபொருளொதொர

உள்ைட்டனமப்பு

ஆைியவற்ைின் முழு அனமப்னபயும் உள்ளடக்ைிய லதசிய பபொருளொதொரத்தின் துனைக்குழுவொை
வனரயறுக்ைப்படுைிைது. பபொருட்ைள் மற்றும் லசனவைளின் உற்பத்தி மற்றும் பபொருளொதொர
வளர்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் நின

த்தன்னம மற்றும் லதசிய பொதுைொப்பு ஆைியவற்றுடன் அனவ

பதளிவொை பதொடர்புைனளக் பைொண்டுள்ளது.
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முக்ைிய முன்னுரினமப் பகுதிைளில் பைிபுரியும் குழுக்ைளுக்ைொை அடக்ைக்கூறு மற்றும்
குைிப்பு விதிமுனைைள்
அைிவொர்ந்த நபர்ைள் தன னமயி ொை ஏழு பசயற்குழுக்ைள் இந்தியொவுக்கு பபொருத்தமொை
முக்ைிய முன்னுரினமப் பகுதிைனளப் ைவைிக்கும்.

2.7

அலையாளம் காணப்ெட்ை ஏழு முன்னுரிலமப் ெகுதிகள்:
முன்னுரினமப் பகுதி 1: நீ ப் பபொருளொதொரம் மற்றும் பபருங்ைடல் நிர்வொைத்திற்ைொை
லதசிய ைைக்ைியல் ைட்டனமப்பு
முன்னுரினமப் பகுதி 2: ைடல ொர மற்றும் ைடல் இடம்சொர் திட்டமிடல் மற்றும் சுற்று ொ
முன்னுரினமப் பகுதி 3: ைடல் மீ ன்வளம், மீ ன்வளர்ப்பு மற்றும் மீ ன் பதப்படுத்துதல்.
முன்னுரினமப் பகுதி 4: உற்பத்தி, வளர்ந்து வரும் பதொழில்ைள், வர்த்தைம்,
பதொழில்நுட்பம், லசனவைள் மற்றும் திைன் லமம்பொடு

முன்னுரினமப் பகுதி 5: பபயர்ச்சியியல், உள்ைட்டனமப்பு மற்றும் ைப்பல் லபொக்குவரத்து
(ை ம் மொற்ைிச் சரக்லைற்ைல் உட்பட)
முன்னுரினமப் பகுதி 6: ைடல
ஆற்ைல்

ொர மற்றும் ஆழ்ைடல் சுரங்ைம் மற்றும் ைனரயண்னமப் பரப்பு

முன்னுரினமப் பகுதி 7: பொதுைொப்பு, மூல

ொபொய பரிமொைங்ைள் மற்றும் சர்வலதச ஈடுபொடு

பைிக்குழுக்ைள் தங்ைள் அைிக்னைைனளத் தயொரிக்கும்லபொது பின்வரும் குைிப்புைனளக் தம்
ைவைத்தில் னவக்ைலவண்டும்

2.8

• துனை / பபொருள் பற்ைிய பொர்னவ.
• தற்லபொனதய பைொள்னைைள் மற்றும் ஒழுங்குமுனைைள்.
• இத்துனையின் உ ைளொவிய சூழ்நின .
• குறுைிய மற்றும் நடுத்தர ைொ

உத்திைளுக்ைொை பரிந்துனரைள்.

• ஒவ்பவொரு துனையிலும் சவொல்ைனள மதிப்பீடு பசய்தல்.
• அரசு மற்றும் தைியொர் துனையின் பங்கு.

2.9

• பைொள்னைப் பரிந்துனரைள்.

வளரும்

நொடுைளுக்ைொை

ஆதொர

தைவல்

அனமப்பு

(ஆர்ஐஎஸ்),

லதசிய

ைடல்சொர்

அைக்ைட்டனள (என்எம்எஃப்), எரிசக்தி மற்றும் வள நிறுவைம் (படரி), இந்திய வர்த்தை. மற்றும்
பதொழில்துனை சம்லமளைத்தின் கூட்டனமப்பு (ஃபிக்ைி) மற்றும் இந்திய பபருங்ைடல் ரிம் சங்ைம்
(ஐஓஆர்ஏ) லபொன்ை நிறுவைங்ைளின் தைிப்பட்ட துனை வல்லுநர்ைள், அரசொங்ைத்தின் பல்லவறு
அனமச்சைங்ைளின்

பிரதிநிதிைள்

மற்றும்

உள்ள ீடுைள் ைைக்ைில் பைொள்ளப்பட்டை.

2.10

புைநின

வல்லுநர்ைளிடமிருந்து

வழிநடத்தல் குழு மற்றும் பசயற்குழுக்ைளின் அனமப்பு முனைலய இனைப்பு

மதிப்புமிக்ை

I மற்றும் II

இல் வழங்ைப்படுைிைது. பசயற்குழுக்ைளின் முக்ைிய பரிந்துனரைள் பின்வரும் அத்தியொயத்தில்
சுருக்ைமொைத் தரப்பட்டுள்ளை.
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பைிக் குழுக்ைளின் முக்ைிய பரிந்துனரைள்

3.

ஏழு பைிக்குழுக்ைளின் முக்ைிய பரிந்துனரைள் சுருக்ைமொை ைீ லழ பைொடுக்ைப்பட்டுள்ளை. முழு
பசயற்குழு அைிக்னைைனளயும் இனைப்பு -3 இல் உள்ள பின்ைினைப்புைளில் ைொை
(அ) நீ

ொம்.

ப் பபொருளொதொரம் மற்றும் பபருங்ைடல் நிர்வொைத்திற்ைொை லதசிய ைைக்ைியல் ைட்டனமப்பு

3.1 இந்தியொவில் நீ ப் பபொருளொதொரத்தின் அளவு பமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் 4% எை
குனைத்லத மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன் வழிமுனைைனள லமம்படுத்திைொல் அதன் அளவு
இன்னும் அதிைரிக்ைக்கூடம்.

இந்தியொவில் நீ

ப் பபொருளொதொரத்னத மதிப்பிடுவதற்ைொை

தரவுைனள லசைரிக்ை புதிய வலுவொை இயங்ைனமப்னப உருவொக்ை லவண்டும். அதற்கு
முதல்படியொை நீ

ப் பபொருளொதொரத்தின் ைீ ழ் வரும் துனைைள் மற்றும் துனைத் துனைைள் /

பசயல்பொடுைனள அனடயொளம் ைொை ஒரு நிபுைர் குழுனவ அனமக்ை லவண்டும்.

இச்சூழ ில், உ ைளொவிய சிைந்த நனடமுனைைளி ிருந்து இந்தியொ புதிதொைக்
ைற்றுக்பைொள்ள லவண்டும். இதற்ைொை, நீ ப் பபொருளொதொர அளவட்டு
ீ
நிர்வொைத்துடன்
பதொடர்புனடய பபொருத்தமொை அைிவியல் ைருவிைள் மற்றும் வழிமுனைைனள உருவொக்ை
முன்ைைி நொடுைள் / நிறுவைங்ைளுடன் அைிவியல் ஒத்துனழப்புைனள நிறுவ லவண்டிய
ைட்டொயம் உள்ளது.

3.2

3.3 நீ ப் பபொருளொதொரம் பதொடர்பொை நம்பைமொை தரனவ உருவொக்குவதற்ைொை, பின்வரும்
பரிந்துனரைனள லமற்பைொள்ள லவண்டும்: • நீ ப் பபொருளொதொரத்துடன் பதொடர்புனடய பல்லவறு இதுவனர
பயன்படுத்தப்படொத நடவடிக்னைைளுக்கு இடமளிக்ை 2008 லதசிய
பதொழில்துனை வனைப்பொட்னட விரிவுபடுத்த லவண்டும்.

• தரவு லசைரிப்புக்கு, பதொடர்புனடய அனைத்து அனமச்சைங்ைளுடனும் பதொடர்னப
ஏற்படுத்த லவண்டும்.

• ஒருங்ைினைந்த பதொழில் மட்டத்தில் பதொடர்புனடய தரனவப் பொதுைொக்ை ஒரு
உத்திலயொைபூர்வ நிறுவைத்னத உருவொக்குதல் அல்

து அனடயொளம்

ைொணுதல் லவண்டும்.

• அனைத்து பபொருளொதொர நடவடிக்னைைளின் ஐ.நொ. சர்வலதச தரநின
பதொழில்துனை வனைப்பொட்டின் (ஐ.எஸ்.ஐ.சி) திருத்தம் 5 ைவைத்தில் பைொள்ள
லவண்டும்.

3.4 நீ ப் பபொருளொதொரம் என்னும் ஒரு பரந்த துனைக்குள் பவவ்லவறு கூறுைனள
மதிப்பிடுவதற்ைொை லநொக்ைத்துடன், நீ ப் பபொருளொதொரத்திற்குள் பவவ்லவறு துனைத்
துனைைளின் ஒப்பீட்டு அனமப்னப மதிப்பிடுவதற்கு குைிப்பிட்ட துனைைள் குைித்த ஆய்வுைள்
குைிப்பிட்ட ைொ
நீ

இனடபவளியில் பதொடங்ை பரிந்துனரக்ைப்படுைிைது. இந்த வினளவுைள்

ப் பபொருளொதொரத்தில் துனைத் துனைைளின் பங்ைளிப்னபக் ைைக்ைிடப் பயன்படும்.

3.5 லதசிய வருமொைம் மற்றும் பமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியின் எதிர்ைொ மதிப்பீடுைளில்
நீ ப் பபொருளொதொரத்னத முக்ைியமொைக் பைொண்டு வரும்லபொது, பல்லவறு ைடல் வளங்ைனள
சுரண்டுவதன்

ஏற்படக்கூடிய

ைொரைமொை

சுற்றுச்சூழலுக்கும்

லசதங்ைனள

மதிப்பிடுவதன்

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

(ஆ)
3.6

ைடல

ைடல

ொர ைட
ொர

லவறுபட்ட

அவசியமும்

இந்த

அனமப்பிற்கும்
அைிக்னையில்

ொ

சுற்று

அணுகுமுனை

ிடஞ்

சொர்ந்த

ொவுக்ைொை

ைருதுலைொள்ைளில்

துனைக்குழுக்ைனள

சுற்றுச்சூழல்

ிடஞ் சொர்ந்த திட்டமிடல் மற்றும் சுற்று

ைட

பபொருளொதொரத்தில்

ைடல்சொர்

திட்டமிடல்
சொத்தியம்

பசயற்குழு

உருவொக்ைி

தரப்பட்டுள்ளதின்படி விவொதித்தது.

அதன்

மற்றும்

மற்றும்

விவொதித்தது.

பரிந்துனரைனள

ைடல

ொர

அதன்படி,

மற்றும்

ஆைிய

குழு

ைடல்
இரு

இரண்டு

ஒவ்பவொன்னையும்

ைீ லழ
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யுபைஸ்லைொ-ஐஓசி வழிைொட்டி

3.7 அரசுைளுக்ைினடலயயொை ைடல்சொர் ஆனையம் (ஐ.ஓ.சி) - யுபைஸ்லைொ (2009)
வழிைொட்டுதல்ைளின்

ைடல

ொர

ைட

ிடஞ்

சொர்ந்த

திட்டமிடல்

(சி.எம்.எஸ்.பி)

அணுகுமுனைனய இந்தியொ மொற்ைியனமக்ை லவண்டும் என்று குழு உைர்ந்தது, லமலும்
இந்த வழிைொட்டினய உள்ளூர் மற்றும் லதசிய லதனவைளுக்ைொை ப

பிை ைடல் சொர்ந்த

பபொருளொதொரங்ைள் மொற்ைியனமத்தை.

3.8 சி. எம். எஸ். பி -யின் லநொக்ைம் மற்றும் தன்னமனய வனரயறுக்ை, அதற்குத் லதசிய
அளவி

ொை

அதிைொரத்னத

நிறுவுவதன்

அவசியத்னத

குழு

வ

ியுறுத்தியது.

நீ

ப்

பபொருளொதொரத்தின் பல்லவறு துனைைளுக்கு இனடயில், உள்ளூர் சமூைங்ைள், தைியொர்
நிறுவைங்ைள்

மற்றும்

ஒருங்ைினைப்னப

அரசொங்ைத்திற்கு

லபணுவதற்கு

முக்ைியமொைதொகும்.

லதசிய

இனடயில்
அளவி

அனைத்து

ொை

மட்டங்ைளிலும்

அனமப்பின்

பபொறுப்பு

3.9 முதல் ைட்டமொை, சி. எம். எஸ். பி என்ை லதசிய அனமப்பின் வனரயறுக்ைப்பட்ட

குைிக்லைொள்ைனளயும் லநொக்ைங்ைனளயும் அனடய ஒரு நிபுைர் குழுனவ நிறுவ லவண்டும்.
எைலவ, திட்டத்னத உருவொக்ைிய லததியி
குழு

ஒரு

திட்டப்பைினய

முன்னவக்ை

ிருந்து ஒரு ஆண்டு ைொ
லவண்டும்

என்று

த்திற்குள் ஒரு நிபுைர்

பரிந்துனரக்ைப்படுைிைது.

அத்தனைய திட்டம் ஒரு மொறும் திட்டமொை இருக்ை லவண்டும், இதைொல் ஒவ்பவொரு 4-5
வருடங்ைளுக்கு ஒருமுனை மதிப்பொய்வு மற்றும் திருத்தத்திற்கு இது உட்படுைிைது.

வனரபடமொக்ைம் மற்றும் தரவுக் பைொள்னை

3.10 பசயல்படும் சி. எம். எஸ். பி-ஐ உருவொக்ை ைடல் வளங்ைளின் வனரபடம் லதனவ.
இந்தியொ தைது ைடல

ொரப் பகுதிைள் மற்றும் பிரத்லயை பபொருளொதொர மண்ட

ங்ைனள

வனரபடமொக்குவதில் சிைப்பொை முன்லைற்ைம் அனடந்துள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட ைடல
பகுதிைள்,

ைடல்

ைண்டத்திட்டு

பகுதிைள்

ஆைியவற்னை

மற்றும்

பிரத்லயை

உள்ளடக்ைிய,

பபொருளொதொர

மண்ட

பரிந்துனரக்ைப்பட்ட

ங்ைள்

லதசிய

ொரப்

மற்றும்

அளவி

ொை

அதிைொரத்தின் ைீ ழ் தற்லபொதுள்ள அனைத்து தரவு மற்றும் வனரபடமொக்ைக் பைொள்னைைளும்
சி.எம்.எஸ்.பியின் லதனவைளுடன் ஒத்தினசத்துப் பினைக்ைப்பட லவண்டும் என்று இந்த
துனைக் குழு வ
உருவொக்குவது,

ியுறுத்தியது. எைலவ, ஒரு புதிய லதசிய வனரபடம், தரவுக் பைொள்னைனய
தரவு

லதனவைனள சமநின

பொதுைொப்பு

மற்றும்

பவளிப்பனடத்தன்னமயின்

ப்படுத்த பரிந்துனரக்ைப்பட்டது.

வளர்ந்து

வரும்

உள்நொட்டு திைன் மற்றும் சர்வலதச ஒத்துனழப்னப லமம்படுத்துதல்

3.11 சி. எம். எஸ். பி-னய பசயல்படுத்துவதற்கு லதனவயொை உள்நொட்டு மைித வள
திைன்ைனள இந்தியொ முன்கூட்டிலய விரிவுபடுத்த லவண்டும் என்று இக்குழு ைருத்து
பதரிவித்தது. உயர் ைல்வி நிறுவைங்ைளில் நீ

அைிவுக்கு உத்லவைம் அளிப்பதன் மூ

ம்

இனத அனடய முடியும். சி.எம்.எஸ்.பி மற்றும் இந்திய பபருங்ைடல் ரிம் சங்ைம் (ஐ.ஓ.ஆர்.ஏ)
நொடுைளில்

உள்ள

உ

ைளொவிய

தன

வர்ைளுடன்

சர்வலதச

ஒத்துனழப்பு,

சிைந்த

நனடமுனைைனள பின்பற்றுதல் பதொழில்நுட்பத்னத மொற்ைியனமக்ை ஊக்குவிக்ைப்படல்
லவண்டும்.

சுற்று

ொ மற்றும் லமம்பொடு

3.12 சுற்று ொவுக்கு குைிப்பிடத்தக்ை சொத்தியக்கூறுைள் இருக்கும்லபொது, ைட்டுப்பொடற்ை மற்றும்
திட்டமிடப்படொத சுற்று

குைிப்பிட்டது, இது ைடல

ொ நடவடிக்னைைனள ைட்டுப்படுத்துவது ைட்டொயமொகும் என்று குழு
ொர சுற்றுச்சூழல் அனமப்புைளின், குைிப்பொை நமது ப

பிரலதசங்ைளின் திைன் மீ து அழுத்தத்னத ஏற்படுத்துைிைது. ைடல

ொர சுற்று

ொத் த

வைமொை
ீ
தீவு
ங்ைள் மற்றும்

ைடல் நடவடிக்னைைனள வளர்க்கும் லபொது தொங்கும் திைன் பைொள்னைனய ைனடபிடிக்ை லவண்டும்.
மைிதனும் இயற்னையும் பசழிக்ை, திைனமயொை லதசிய அளவி
ைீ ழ் சுற்று

முக்ைியம்.

ொை அதிைொர லமற்பொர்னவயின்

ொனவ ைனரலயொர ைடல் இடம்சொர் திட்டமிடலுடன் (சி.எம்.எஸ்.பி) இனைப்பது மிை

தொக்ை மதிப்பீடு
சுற்று ொவின் தொக்ைத்னத மதிப்பிடுவதற்கு, சுற்று ொப் பயைிைளின் வருனை, சுற்று ொ
உள்ைட்டனமப்பு, இந்தியொவின் ைடல ொரப் பகுதிைள் மற்றும் தீவுப் பகுதிைளில் உள்ள முக்ைிய
இடங்ைள் / தயொரிப்புைள் ஆைியவற்னை வனரபடமொக்குவதற்கும், சுற்றுச் சூழல் பொதுைொப்பு மற்றும்
சுற்றுச்சூழல் உனடயக்கூடிய பகுதிைளில் அவற்ைின் தொக்ைத்னத அளவிடுவதற்கும் அவ்வப்லபொது
ஆய்வுைனளத் லமற்பைொள்வது அவசியம்.
இந்த சொன்று அடிப்பனடயி ொை பைொள்னை
உருவொக்ைத்திற்கு உதவும். சுற்றுச்சூழல், வை மற்றும் ைொ நின மொற்ை அனமச்சைம் (MoEF & CC)
மற்றும் மத்திய புவி அைிவியல் அனமச்சைம் ஆைியவற்றுடன் ஒருங்ைினைந்து சுற்று ொ
அனமச்சைம் இந்த பயிற்சினய மிைவும் சுற்றுச்சூழல் ரீதியொை பொதிக்ைப்படக்கூடிய ைடல ொர
பகுதிைளில் வினரவொை பதொடங்ை லவண்டும் என்றும் என்று துனைக் குழு பரிந்துனரத்தது.

3.13

ைடற்ைனர தரப்படுத்தல் தரநின

ைள்

3.14 ைடற்ைனரைள் முக்ைியமொை சுற்று ொ த ங்ைளொை இருப்பதொல், நீ க் பைொடி தரநின ைளுக்கு
இைங்ை, சூழல்-பபயரிடல், நின த்தன்னம நனடமுனைைள் மற்றும் ைழிவு லம ொண்னம

முனைைனளப் பயன்படுத்தி ைடற்ைனர தர நிர்ைய தரங்ைனள லமம்படுத்துவது அவசியம் என்று
குழு

வ

ியுறுத்தியது.

இந்தியொவில்

பரிந்துனரக்ைப்பட்ட 13 னப
அனமச்சைம் ஏற்ைைலவ ‘நீ

ைடல

ொததொை

மொநி

ங்ைள்

/

யூ.டி.க்ைள்

ட் ைடற்ைனரைளில் சுற்றுச்சூழல், வை மற்றும் ைொ

முழுவதும்

நின

மொற்ை

க் பைொடிச் சொன்ைிதனழ’ பவளியிட்டுள்ளது. இந்த சொன்ைிதழ்த் திட்டம்

ைடற்ைனரனய சுத்தம் பசய்வனதயும், சுற்று
இல்

ொர

மொற்றுவதற்கும்

நின

ொப் பயைிைனள ஈர்ப்பதற்கும், ைடற்ைனரைனள மொசு

யொை

வளர்ச்சினய

லமம்படுத்துவனத

லநொக்ைமொைக்

பைொண்டுள்ளது. இந்தப் பயிற்சினய தீவிரப்படுத்தி, மைித நடவடிக்னைைளிைொல் சுற்றுச்சூழல்
அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளொகும் மற்ை ைடற்ைனரைளுக்கு விரிவுபடுத்த பரிந்துனரக்ைப்படுைிைது.

பநைிழி ஒழிப்பு மற்றும் லதசிய ைடல் குப்னப பைொள்னையின் வளர்ச்சி

3.15 உ ை அளவில் இன்று ைடல் மொசுபொடு ஒரு முக்ைிய ைவன யொை வளர்ந்துள்ளது என்றும்
அவற்ைில் பநைிழிக் ைழிவுைளின் ஆதிக்ைத்னதயும் குழு குைிப்பிட்டது. 2025 - ஆம் ஆண்டளவில்
அனைத்து வனையொை ைடல்

மொசுபொட்னடயும்

தடுப்பதற்கும்

ைைிசமொைக் குனைப்பதற்கும்

குைிப்பொை, பநைிழி மற்றும் நுண் பநைிழி முக்ைிய ஆதொரமொை இருக்கும் நி
நடவடிக்னைைள் மூ

அடிப்பனடயி

ொை

ம் ஏற்படும் மொனச குனைக்ை லவண்டும் என்று ஐக்ைிய நொடுைள் சனப

அனழப்பு விடுத்துள்ளது. இந்தியொவும் 2022 -க்குள் ஒற்னை பயன்பொட்டு பநைிழினய அடிலயொடு
நிறுத்த
லம

உறுதிபூண்டுள்ளது.

2016

-ஆம்

ஆண்டில்

அைிமுைப்படுத்தப்பட்ட

பநைிழிக்

ைழிவு

ொண்னம விதிைள் மற்றும் 2018 -இல் லமலும் திருத்தப்பட்டது, அது நொட்டில் உற்பத்தி

பசய்யப்படும்

வழங்குைிைது.

பிளொஸ்டிக்

ைழிவுைனள

நிர்வைிப்பதற்ைொை

ஒழுங்குமுனை

ைட்டனமப்னப

அதிைரித்து வரும் ைடல் மொசுபொட்னட எதிர்பைொள்ள லதனவயொை நடத்னத மொற்ைங்ைனளச்

பசய்வதற்கு இந்தியொவுக்கு மிைவும் வலுவொை ைழிவு லம

ொண்னம உத்தி மற்றும் பயனுள்ள

நீடிக்கும் தயொரிப்பொளர் பபொறுப்பு லதனவ என்று குழு லைொடிட்டுக் ைொட்டியது.
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ில், ஒரு விரிவொை பநைிழி ஒழிப்பு மற்றும் லதசிய ைடல் குப்னப பைொள்னையின்

(PENMLP) வளர்ச்சி ைட்டொயமொைிைது. அதன்படி சுற்றுச்சூழல், வை மற்றும் ைொ

நின

மொற்ை

அனமச்சைம், மத்திய புவி அைிவியல் அனமச்சைம் மற்றும் வட்டுவசதி
ீ
மற்றும் நைர்ப்புை
விவைொரங்ைள் துனை அனமச்சைம் (MoHUA) ஒரு வருட ைொ
பைொள்னை வனரனவ வடிவனமத்து முன்ைின

த்திற்குள் லதசிய ைடல் குப்னப

வைிக்ை லவண்டும். ைடல

ைண்ைொைிப்பு மற்றும் முன்ைைிப்பு அனமப்பு (COMAPS)

அதன் நீண்டைொ

ொர பபருங்ைடல்

தரவுைளுடன்,

ைனரலயொர ஆரொய்ச்சிக்ைொை லதசிய னமயம் (என்.சி.சி.ஆர்) லபொன்ை நிறுவைங்ைளுடன் மத்திய
புவி அைிவியல் அனமச்சைம் இந்த பயிற்சியில் இனைந்து ஈடுபட லவண்டும். இத்தனைய

பைொள்னை 2025 - ஆம் ஆண்டளவில் எஸ்.டி.ஜி 14.1 -ஐ பூர்த்தி பசய்வதிைொல் பநைிழி ைழிவுைள்
மற்றும் பிை ைடல் மொசுபொடுைனள படிப்படியொை அைற்றுவனத லநொக்ைமொைக் பைொண்டு மொநி
அரசுைள்

மற்றும்

லவண்டும்.

(இ)

உள்ளொட்சி

அனமப்புைளுடன்

பநருக்ைமொை

ஒருங்ைினைந்து

பசயல்பட

ைடல் மீ ன்வளம், மீ ன்வளர்ப்பு மற்றும் மீ ன் பதப்படுத்தும் துனை

3.16 பைிக்குழு மீ ன்வள லமம்பொடு, லம ொண்னம, பசய ொக்ைம், சந்னதப்படுத்தல் மற்றும் நிதி
பதொடர்பொை அனைத்து அம்சங்ைனளயும் ஆரொய்ந்து விரிவொை பரிந்துனரைனள வழங்ைியது,
அனவ ைீ லழ சுருக்ைமொைத் தரப்பட்டுள்ளை.

நின

யொை இயற்னை ைடல் மீ ன்பிடித்தன

அதிைரித்தல்

3.17 ைடல் மீ ன்பிடித்த ின் நின த்தன்னமனய அதிைரிப்பதற்ைொை, இந்த குழு பின்வரும்
குைிக்லைொள்ைனள பதளிவொை லநொக்ைங்ைளுடன் பரிந்துனரத்தது:

• ைடல் மீ ன்வளத்னத திைம்பட நிர்வைிப்பதற்ைொை சட்ட மற்றும் நிறுவை ைட்டனமப்னப
அனமத்து, ைடல் பிடிப்பு மீ ன்வளத் துனைக்கு ஒரு புதிய லதசிய பைொள்னைனய
உருவொக்குதல்.

• சொத்தியமொை மைசூல் மதிப்பீடுைனள (PYE) அனடய பொதிக்ைப்படக்கூடிய ைடல்
சுற்றுச்சூழல் அனமப்புைளில் (VME) குைிப்பிடத்தக்ை பொதைமொை தொக்ைங்ைனளத்
தடுத்தல்.

• மீ ன்வளம் மற்றும் அதனுடன் பதொடர்புனடய நடவடிக்னைைனள நிர்வைிக்ைவும்
ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைொைவும் ஒரு பிரத்லயை பசயற்னைக்லைொள் அனமப்னபப்
பயன்படுத்துவனத ஆரொய்தல்.

• பதிவுத் தொள்ைள் வழியொை முதன்னமப் பங்குதொரர்ைளிடமிருந்து (மீ ைவர்ைள்) ைட்டொய
தரவு உள்ள ீடு ைினடப்பனத உறுதிபசய்தல் மற்றும் ைடல் வளக் ைைக்பைடுப்பு தரவு
மற்றும் வைிைத் தனரயிைக்ைத் தரவுைளின் ஒருங்ைினைப்பு.

• மீ ன்வளத் துனையொல் (டிஓஎஃப்) நியமிக்ைப்பட்ட ஒரு அனமப்பு வைிை ரீதியொை
மதிப்புமிக்ை பங்குைனள மதிப்பிடும்.

• அதிநவை
ீ
மீ ன்வள வள ைைக்பைடுப்பு ைப்பல்ைளுடன் இனைந்து இந்திய மீ ன்வள
ைைக்பைடுப்னப (எஃப்எஸ்ஐ) ப

ப்படுத்துதல்.

• மீ ன்ைள் எங்கு, எப்படி, யொரொல் எப்லபொது பிடிபடுைின்ைை என்பனதக் ைண்டைிய மீ ன்பிடிக்
ைப்பல்ைளின் இயக்ைத்னதக் ைண்ைொைிக்ை ைப்பல் ைண்ைொைிப்பு அனமப்பு (வி.எம்.எஸ்)
லபொன்ை ைண்ைொைிப்புக் ைட்டுப்பொடு மற்றும் ைண்ைொைிப்னப லமம்படுத்துதல்.

• மீ ன்வள அறுவனடனய ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் மீ ன்பிடி தனடக்ைொ
•

பருவங்ைனள
மீ ண்டும் ைருத்தில் பைொளல்.
லதசிய அதிைொர எல்ன க்கு அப்பொற்பட்ட பகுதிைள் மற்றும் ஆழ்ைடல் பகுதிைளில்
லரொந்துப் பைிைனள லமற்பைொள்ளுதல் (ஏபிஎன்லஜ).
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ைடலுயிரி வளர்ப்னப லமம்படுத்துதல்

3.18 ைடலுயிரி வளர்ப்பு என்பது மீ ன்வளர்ப்பின் துனைக்குழு ஆகும், இது ைடல் உயிரிைங்ைனள
உவர் நீரில் உண்ணும் உைவு மற்றும் பிை தயொரிப்புைளொை மருந்துைள், முத்து லபொன்ைவற்னை
உற்பத்தி

பசய்வதொகும்.

துனைப்பிரிவொகும். நின

இது

நீ

ப்

பபொருளொதொரத்தின்

முக்ைியமொை

வளர்ந்து

வரும்

யொை ைடலுயிரி வளர்ப்பு உற்பத்தினய ஊக்குவிப்பதற்ைொை, குழு

பின்வரும் படிைனள பரிந்துனரத்தது:

• ‘இந்திய ைடலுயிரி வளர்ப்பு ஆனையம்’ என்று அனழக்ைப்படும் புதிய பசய ொக்ை
நிறுவைத்னத உருவொக்குதல்.

• ஒரு விரிவொை லதசிய ைடலுயிரி வளர்ப்பு பைொள்னைனய உருவொக்குதல்.
• ைடலுயிரி வளர்ப்பு முனைைனள உருவொக்ைவும் வைிைமயமொக்ைவும் அனடைொக்கும்
வங்ைிைள், ைரு இைப்பபருக்ை னமயங்ைள், குஞ்சுபபொரிப்பைங்ைள், வளர்ப்பு னமயங்ைள்
உள்ளிட்டவற்லைொடு தீவை வழங்ைல் மற்றும் ைடல் கூண்டு பண்னைைளின் வொயி
துடுப்பு மீ ன் வளர்ப்பு, இருலவொட்டுட
உைவுச் சங்ைி
மற்றும்

ொை

ி வளர்ப்பு, ைடற்பொசி வளர்ப்பு, ஒருங்ைினைந்த

ியின் பவவ்லவறு வனைைனள உள்ளடக்ைிய மீ ன் வளர்ப்பு (ஐஎம்டிஏ)

மீ ன்வளர்ப்புக்ைொை

அணுகுமுனைைனளச்

ஊக்குவிக்ை லவண்டும்.

மறுசுழற்சி

பசயல்படுத்த

அனமப்பு

லவண்டும்.

ைடல்

லபொன்ை

(ஆர்ஏஎஸ்)
அ

ங்ைொர

மீ ன்வளர்ப்னப

• நீர்வொழ் லநொய்ைனளத் தடுப்பது மற்றும் பதொழில்நுட்ப பின்ைினைப்பு மூ ம் சுைொதொர
லம

ொண்னம உள்ைட்டனமப்னப உருவொக்குதல்.

• நீண்டைொ

நின யொை ைடல்சொர் ைடலுயிரி வளர்ப்பு வளர்ச்சிக்கு ஆரொய்ச்சி மற்றும்
லமம்பொட்னட ஊக்குவித்தல்.

பபருங்ைடல் ஆலரொக்ைியக் ைண்ைொைிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் லம

ொண்னம

3.19 பபருங்ைடல் ஆலரொக்ைியத்திற்கு பயனுள்ள ைண்ைொைிப்பு மற்றும் லம ொண்னம லதனவ,
இதற்ைொை பின்வரும் படிைள் பரிந்துனரக்ைப்பட்டை:

• பநைிழி மற்றும் நுண்பநைிழி உள்ளிட்ட ைடல் மொசுபொட்னடக் ைண்ைொைிக்ைவும்,
தடுக்ைவும், மட்டுப்படுத்தவும் பதொழில்நுட்பத்னதப் பயன்படுத்துதல்.
• பவளப்பொனைைளுக்கு அருைில் நீரின் தரத்னத லமம்படுத்த குனைவொை ைரிம
மீ ன்வளத்னத ஊக்குவிக்ைவும், மூடிய பொதுைொக்ைப்பட்ட பகுதிைனளக் அனடயொளம்
ைொணும்பபொருட்டு ஒருங்ைினைந்த ைண்ைொைிப்பு-வனரபட அடிப்பனடயி
அனமப்புைனள நிறுவுதல்.

ொை தைவல்

• புத்தொக்ைத் பதொழில்நுட்பங்ைனள உருவொக்குதல், அனவ பவளப்பொனைைள், சதுப்பு
நி ங்ைள் மற்றும் ஈரநி ங்ைள் லபொன்ை சீ ர்குன
மீ ட்படடுப்பதற்கு லபருதவியொை இருக்கும்.

ந்த சூழ

ியல் அனமப்புைனள
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ைடல்சொர் உயிரித் பதொழில்நுட்பவியல் மற்றும் உயிரியக்ைவியல்

3.20 ைடல்சொர் உயிரித் பதொழில்நுட்பவியல் உள்ள ீடொை ைடல் உயிரியக்ைவியன க் ைட்டுப்படுத்த
அவசர லதனவ உள்ளது. அவ்வொறு பசய்ய, பின்வரும் படிைள் அவசியம்:
• பபருங்ைடல்ைளின் மரபணு பல்லுயிர் வனரபடத்னத உருவொக்ைி, மூ வுயிர்முதலுரு
சரக்ைிருப்னப உருவொக்குதல். இது ைடல் வளங்ைனளப் பொதுைொப்பது குைித்த நன்கு
அைியப்பட்ட முடிபுைளுக்கு உதவும்.

• ைடலுயிரி வளர்ப்பு நடவடிக்னைைளின் உற்பத்தித்திைனை லமம்படுத்துவதற்ைொை
லதர்ந்பதடுக்ைப்பட்ட இைப்பபருக்ைம், துல் ிய பண்பின் நியமப்பகுதி (க்யூடிஎல்)
பகுப்பொய்வு, பண்புக்கூறு தை ஆளுனைனய னையொளுதல் லபொன்ைவற்ைொல் ைடலுயிரி
உற்பத்தினயப் பபருக்குதல்.

• ைடல்சொர் உயிரித் பதொழில்நுட்பவியலுக்ைொை ஒரு லதசிய நிறுவைத்னத உருவொக்குதல்,
இது

வைிைமயமொக்ைலுக்ைொை

அபரிமிதமொை

பதொழில்நுட்பங்ைனள உருவொக்ை உைவு அல்

திைனைத்

கூட்ட

ொத துனையில் ைவைம் பசலுத்தும்.

புதிய

ைடல் மீ ன்வளத்னதச் சந்னதப்படுத்தல் மற்றும் உள்ளடக்ைிய நிதியம்

3.21 ைடல் பபொருட்ைனளச் சந்னதப்படுத்துவதற்கும் லமம்படுத்துவதற்கும், சம்பந்தப்பட்ட
சமூைங்ைளின் உள்ளடங்ைிய நிதியத்னத உறுதி பசய்வதற்கும் இது முக்ைியமொைதொகும்:

• தைவல் பதொழில்நுட்ப அடிப்பனடயி ொை தொைியங்ைி / மின்ைணு ஏ
அைிமுைப்படுத்துவதன் மூ

ம் மீ ன் ஏ

த்னத சீ ர்திருத்த

முனைனய

ொம். இது பதொடர்பொை

பொதுைொப்பொை பதொடலரடு பதொழில்நுட்பத்தின் சமீ பத்திய முன்லைற்ைங்ைள் ஆரொயப்பட
லவண்டும்.

• ைைிைிமயமொக்ைப்பட்ட பட்னடக்குைிமுனைக்லைொடு, சரக்குைளின் முன்லைொக்ைிய
பின்தங்ைிய தடங்ைொணுதல் மற்றும் எச்சரிக்னை வழிமுனைைனள நிறுவுவதன் மூ
மீ ன் பபொருட்ைளின் முனை-முதல் இறுதினயத் தடங்ைண்டு லமம்படுத்துதல்.

• தீவிர வின

ஏற்ை இைக்ைங்ைளுக்கு எதிரொை மீ ைவர்ைள் மற்றும் மீ ன்

விற்பனையொளர்ைனளப் பொதுைொக்ை ைடல் மீ ன்வளங்ைளில் சந்னத தன
திட்டத்னத (எம்ஐஎஸ்) அைிமுைப்படுத்துதல்.

ம்

யீட்டு

• மீ ைவர்ைளுக்கு பமொத்த முன்னுரினமத் துனைக் ைடைில் 10% ஒதுக்குதல். மீ ன்

பதப்படுத்தும் துனையின் நிதித் லதனவைள் முன்னுரினமத் துனை ைடன் வழங்கும்
ஆதிக்ைவரம்பிற்கு பவளிலய இருந்து ைவைிக்ைப்பட லவண்டும்.

• நின யொை மீ ன்பிடி மற்றும் மீ ன் சந்னதப்படுத்தல் நனடமுனைைனள ஊக்குவிக்ை வட்டி
மொைியம் மற்றும் ைடன் மொைிய திட்டங்ைனள மதிப்பீடு பசய்தல்.

• ஆழ்ைடல் மீ ன்பிடித்தல் மற்றும் மதிப்பு சங்ைி ி வளர்ச்சியில் பதொழில்நுட்பம் மற்றும்
முதலீட்னட ஈர்க்ை நிதி சலுனைைனள அைிமுைப்படுத்துதல்.

• மீ ைவர்ைள் எதிர்பைொள்ளும் ப அபொயங்ைனள ஈடுபசய்ய புதுனமயொை ைொப்பீட்டுத்
திட்டங்ைனள உருவொக்குதல், இதில் உயிர் இழப்பு, படகுைள் மற்றும் தளவொடங்ைள்
இழப்பு, பிை பசொத்துக்ைள் அல்

து வொழ்வொதொர வழிமுனைைனள இழத்தல்

லபொன்ைவற்னை உள்ளடக்ைம் பசய்தல்.

• சுய உதவிக்குழுக்ைள் நுண் நிதி நிறுவைங்ைனள ஈடுபடுத்தி மீ ைவர்ைளினடலய நுண்
ைொப்பீட்னட பிரப

ப்படுத்துங்ைள்.

சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுனை சீ ர்திருத்தங்ைள்

3.22 லமல

பைொடுக்ைப்பட்ட ப

பசயல்பொட்டு புள்ளிைனள எளிதொக்ை ப

சட்ட மற்றும்

ஒழுங்குமுனை நடவடிக்னைைள் எடுக்ைப்பட லவண்டும் என்று குழு உைர்ந்தது. அனவ ைீ லழ
பைொடுக்ைப்பட்டுள்ளை.

• ைடல் மீ ன்பிடி ஒழுங்குமுனைச் சட்டத்தின் (எம்.எஃப்.ஆர்.ஏ) லநொக்ைத்னத விரிவுபடுத்தி
திருத்துதல், விரிவொை மத்திய சட்டத்னத இயற்றுதல், பிரொந்திய நீர்நின
அப்பொல்

ைடல்

வளங்ைனள

நீடித்த

பயன்பொட்டிற்ைொை

நடவடிக்னைைனள நிர்வைித்தல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல்.

மீ ன்வளம்

ைளுக்கு

பதொடர்பொை

• மீ ன்வள லம ொண்னம பிரொந்தியங்ைள் (எஃப்.எம்.ஆர்) மற்றும் மீ ன்வள லம ொண்னமச்
சூழல் அணுகுமுனை (ஈ.ஏ.எஃப்.எம்) ஆைியவற்னை நிறுவுதல்.

• பொதுைொப்புப் பகுதிைனள 10% ஆை உயர்த்துவதற்ைொை SDG 14 இ க்ைிற்ைொை

இந்தியொவின் உறுதிப்பொட்னட அனடய ைடல் பொதுைொப்பு பகுதிைனள அதிைரிக்ை இ
நிர்ையம் பசய்தல்.

க்கு

• தைினமப்படுத்தல் மற்றும் சொன்ைிதழ் லசனவைளுடன் நீர்வொழ் லநொய்ைள் மற்றும்

ஆலரொக்ைியத்னத நிர்வைிப்பதற்ைொை விரிவொை மத்திய சட்டத்னத அைிமுைப்படுத்துதல்.

அறுவனட, அறுவனடக்கு பிந்னதய பசய

ொக்ைம்

3.23 அறுவனட மற்றும் அறுவனடக்கு பிந்னதய பசய ொக்ைத்னத லமம்படுத்துவதற்கு,
ைீ ழ்க்ைொணும் குைிப்புைள் மிை இன்ைியனமயொதனவ என்று குழு பரிந்துனரத்தது:

• பபொறுப்புள்ள மீ ன்வளத்திற்ைொை நடத்னத விதிைனள (சி.சி.ஆர்.எஃப்) ஏற்றுக்பைொள்ளுதல்.
• இ க்கு னவக்ைப்பட்ட உயிரிைங்ைளின் நடத்னத எதிர்பசயல்ைளுக்கு பபொருந்தும்
வனையில் மீ ன்பிடி படகுைனள லமம்படுத்துதல்.
• வளர்ச்சியில் மூ தை பசைினவ இயக்ைி சர்வலதச தரத்தின்படி உள்ைட்டனமப்பு,
குைிப்பொை நவைத்
ீ
தனரயிைங்கும் வசதிைள், குளிர்பதை மற்றும் னமயப்படுத்தப்பட்ட

விற்பனை னமயங்ைள், அறுவனடக்கு பிந்னதய இழப்புைனளக் குனைத்தல் லபொன்ைனவ
இதில் அடங்கும்.

• அறுவனட முதல் விநிலயொைம் வனர மதிப்பு சங்ைி ிைளில் தரக் ைட்டுப்பொட்னட
உறுதிபசய்தல்.

• குளிர்பதைச் சங்ைி ி லமம்பொடு மற்றும் மீ ன்பிடி துனைமுைங்ைனள நவைமயமொக்குதல்,
ீ
உைவு பதப்படுத்தும் பதொழில்ைள் அனமச்சைம் (MoFPI) மற்றும் ைப்பல் லபொக்குவரத்து
அனமச்சைத்துடன் மீ ன்வளத் துனையின் தற்லபொனதய மற்றும் எதிர்ைொ
ஒத்தினசத்துப் பினைத்தல்.

திட்டங்ைனள

• அறுவனடக்கு பிந்னதய மற்றும் பசய ொக்ை உள்ைட்டனமப்பின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு திரள்
அடிப்பனடயி

ொை அணுகுமுனைனய அைிமுைப்படுத்துதல்.
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(ஈ)

உற்பத்தி, வளர்ந்து வரும் பதொழில்ைள், வர்த்தைம், பதொழில்நுட்பம், லசனவைள் மற்றும்

திைன் லமம்பொடு

3.24 இக்குழு பரந்த ஒன்லைொபடொன்று இனைக்ைப்பட்டப் பபொருளொதொர லமம்பொட்டு சிக்ைல்ைனளக்
ைண்லைொக்ைியது. உற்பத்தி, வர்த்தைம், பதொழில்நுட்ப லசனவைள் மற்றும் திைன்ைளின் "நீ "
அம்சத்னத ைவைமொை அனடயொளம் ைொை லவண்டும், ஆைொல் லதசிய பபொருளொதொரத்தில் உள்ள
பபரிய பதொடர்புைளுடன் ஒருங்ைினைக்ைப்பட லவண்டும் என்று குழு உைர்ந்தது. அவற்ைின்
பபொருட்டு சி
மூ

முக்ைிய பரிந்துனரைள் ைீ லழ பைொடுக்ைப்பட்டுள்ளை.

தை ஊட்டுனை

3..25 எளிதொை பதொழில் பசய்ய உைந்த நொடு (ஈஓடிபி) மற்றும் தைியொர் முதலீட்டின் ஓட்டத்னத
லமம்படுத்துவதற்ைொை விதிமுனைைள், பபொது-தைியொர் கூட்டொண்னமைளின் லநர-லசொதனை
முன்மொதிரிைனளப் பயன்படுத்துனையில், நீ ப் பபொருளொதொர முதலீடுைளுக்கும் குைிப்பொை
அந்நிய லநரடி முதலீட்னட அைிதிரட்டுவதில் ஈடுபட லவண்டும் என்று குழு உைர்ந்தது.
நைரொட்சிைள்

/

பஞ்சொயத்துைள்,

ைடல

ொர

மொநி

அரசுைள்

மற்றும்

மத்திய

அரசு

ஆைியவற்றுக்கு இனடலய ஒருங்ைினைப்பு வழிமுனைைனள உருவொக்ை குழு பரிந்துனரத்தது,
நீ

ப்

பபொருளொதொரத்

உருவொக்கும்

துனைைளில்

துனைைளுக்கு

முதலீடுைனளச்

பபொருத்தமொை

பசய்வதற்கும்,

பைமுனை

அதிை

மற்றும்

லவன

வொய்ப்பு

பைமுனையற்ை

ஊக்ைத்பதொனைைனள வழங்குவதற்கும் வழிவனைச் பசய்யப்படலவண்டும்.
சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர பதொழில் முனைலவொரின்

உற்பத்தினய ஊக்குவித்தல்

3.26 தயொரிப்பு மதிப்பு கூட்டல், ஊதிய லவன வொய்ப்பு மற்றும் வருமொைத்னத உருவொக்குதல்
மூ ம் நீ
உற்பத்தியில் வளர்ச்சிக்ைொை திைனைக் கூட்டுவதில் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர
பதொழில் முனைலவொர் துனை ஒரு வினையூக்ைியொை பசயல்பட முடியும். எைலவ, ைடல ொரப்
பகுதிைளில் ஏற்ைைலவ உள்ள நிதி வொய்ப்புைனளப் பயன்படுத்தி நீ
சிறு,

குறு

மற்றும்

நடுத்தர

இன்ைியனமயொதது என்று குழு வ

பதொழில்

முனைலவொரின்

ியுறுத்தியது.

ப் பபொருளொதொரம் பதொடர்பொை

உற்பத்தினய

லமம்படுத்துவது
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நிபுைர் குழுவின் அரசனமப்பு

3.27 நீ

வர்த்தைம் மற்றும் நீ

உற்பத்தி பதொடர்பொை பல்லவறு துனைைளுக்கு இனடயி

ொை

ஒருங்ைினைப்பு மற்றும் ஒத்துனழப்புைனள அனடவதற்கும், அதன் சிக்ைல்ைனள ஆரொய்வதற்கும்
சம்பந்தப்பட்ட

பதொழில்துனை

உருவொக்ைத்னத

குழு

பங்ைளிப்புடன்

பரிந்துனரத்தது.

பபொரிப்பைங்ைள், நீர்வொழ் ைொட்சிசொன
நீ

ஒரு

பைிக்குழு

ஆழ்ைடல்

இயற்னை

அல்

து

நிபுைர்

மீ ன்பிடித்தல்,

குழுவின்

மீ ன்குஞ்சு

ைள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட மீ ன் பபொருட்ைள் ஆைியனவ

வர்த்தைத்தின் ஒரு பகுதியொகும். உயிர்ம மருந்துைள், உைவு லசர்க்னைைள், அழகுசொதை

பபொருட்ைள் மற்றும் உயிரி எரிபபொருள், பபட்லரொ
வொயு

ஆைியனவயும்

உயிரி

குைிப்பிடத்தக்ைனவயொய் இருக்கும்.

பதொழில்நுட்ப

ியம் மற்றும் ஆழமற்ை நீரி

தயொரிப்புைளும்

எதிர்ைொ

ிருந்து வரும்

த்தில்

மிைவும்

துனைசொர் பைொள்னைைள்

3.28 வைிைச் சரக்குக் ைப்பல்ைள், இரொணுவக் ைப்பல்ைள், படகுைள், தூர்வொரல் உபைரைங்ைள்,
மீ ன்பிடி ைப்பல்ைள் / படகுைள், இழுனவப் படகுைள், உதிரி பொைங்ைள் மற்றும் பழுதுபொர்ப்பு

லசனவைள் ஆைியவற்னைக் ைட்டிபயழுப்புவதில் பசயல்பொடு சொர்ந்த பைொள்னை முயற்சிைள்
லதனவ என்று உைரப்பட்டது. ைப்பல் உறுப்புைனளச் சினதத்துப் பிரித்தல், ைட
மற்றும் அதன் லசனவ, பைிக்ைட்டி உற்பத்தி, ையிறு உற்பத்தி, வன

டி வடமிடல்

த் தயொரிப்பு, ைடல்சொர்

உபைரைங்ைள் லபொன்ைவற்னை உற்பத்தி பசய்ய நிறுவைங்ைனள ஊக்குவிக்ை லவண்டும். நீ

வர்த்தை தயொரிப்புைளுக்ைொை சந்னத அணுைல் பதொடர்பொை தனடைனள சமொளிக்ை, பதொழில்நுட்ப
அடிப்பனடயி

ொை தீர்வுைள் உருவொக்ைப்பட லவண்டும். புத்தொக்ைம், பதொழில்நுட்பம், தயொரிப்பு

லமம்பொடு மற்றும் தயொரிப்பு தரம் ஆைியனவ நீ

வர்த்தைத்தில் வினரவொை விரிவொக்ைத்திற்கு

வழி வகுக்கும்.
நீ

ப் பபொருளொதொரத்தில் ைவைம் பசலுத்தல்

3.29

இந்திய

அரசு

மற்றும்

மொநி

அரசுைளின்

பதொழில்துனை

பைொள்னைைளில்

நீ

ப்

பபொருளொதொரத் பதொழில் குைித்த தைி அத்தியொயத்னத லசர்க்ை குழு பரிந்துனரத்தது. லமலும்,
ஏற்றுமதி-இைக்குமதி பைொள்னையில் நீ

லவண்டும் என்றும் முன்பமொழியப்பட்டது.
ஆரொய்ச்சி

&

வர்த்தைம் குைித்த தைி அத்தியொயம் லசர்க்ைப்பட

ைண்டுபிடிப்பு மற்றும் புதுமுனைக்ைொைல்

3.30 ஆழ்ைடல் சுரங்ை, ைடல் தளவொடங்ைள் மற்றும் ைப்பல் லபொக்குவரத்து லபொன்ை ைடல்
துனைைளில் பசயற்னை நுண்ைைிவு (AI)
மற்றும் பிை புதிய பதொழில்நுட்பங்ைனளப்
பயன்படுத்துவனத ஊக்குவிப்பதற்ைொை ஒன்பது ைடல ொர மொநி ங்ைளில் ஆரொய்ச்சி &
ைண்டுபிடிப்பு

ஊக்குவிக்கும்.

னமயங்ைனள

மைித வள திட்டமிடல்

அனமப்பது

நீ

ப்

பபொருளொதொரத்தின்

வளர்ச்சினய

லமலும்

3.31 மைிதவளத் லதனவைனள ஆறு வனைைளொை வனைப்படுத்த குழு முன்பமொழிந்தது.
அனவயொவை: பசயல்பொட்டு தரங்ைள், நிர்வொைம், திைனமயொை வர்த்தைங்ைள், பதொழில்முனை
பதொழில்நுட்ப, பதொழில்முனை லம ொண்னம.
• ைடல ொர மொநி ங்ைளின் பல்ைன க்ைழைங்ைள் மற்றும் பபொைியியல் / பதொழில்நுட்ப
ைல்லூரிைளில் பல்லவறு பதொழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வொை திைன்ைள் அடங்ைிய நீ
பபொருளொதொரம் பதொடர்பொை ைல்வித் திட்டங்ைனள வழங்குதல்.

ப்

• தற்லபொதுள்ள பைியொளர்ைளுக்ைொை பதொழில் பயிற்சி நிறுவைங்ைளில் (ஐ.டி.ஐ)
லவன வொய்ப்பு, தற்லபொதுள்ள பதொழி ொளர்ைளுக்கு பதொழில்துனை பயிற்சி, மொநி
அளவி

ொை பதொழில் வர்த்தை சங்ைங்ைளுடன் இனைந்து நீ

ப் பபொருளொதொரத்தின்

ைீ ழ் வரும் பைிைள் குைித்து இனளஞர்ைனள உைர்த்துவதற்ைொை விழிப்புைர்வு
திட்டங்ைனள வகுத்தல்.

(உ)

பபயர்ச்சியியல், உள்ைட்டனமப்பு மற்றும் ைப்பல் லபொக்குவரத்து (ை
சரக்லைற்ைல் உட்பட)

ம் மொற்ைிச்

3.32 பசயற்குழு ைப்பல் மற்றும் துனைமுை உள்ைட்டனமப்பு மற்றும் பபயர்ச்சியியல் துனைைள்,

ைடல்சொர் ைளம் பதொடர்பொை அனைத்து சிக்ைல்ைனளயும் ஆய்வு பசய்தது. முக்ைியப் பரிந்துனரைள்
ைீ லழ சுருக்ைமொைத் தரப்பட்டுள்ளை
ைப்பல் ைட்டுதல்

3.33 ைப்பல் மற்றும் ைப்பல் ைட்டும் துனைக்கு ஊக்ைமளிக்கும் வனையில் ஆத்மநிர்பொர் எைப்படும்
சுயசொர்பு முயற்சியின் ைீ ழ் தனடயற்ை ைிரீன்ஃபீல்ட் உள்நொட்டு ைப்பல் ைட்டுதல் பசயல்பொட்டின்
ைீ ழ் 30 ஆண்டு ைொ
தரநின

ைப்பல் ைட்டும் திட்டத்னத அரசு வகுக்ை லவண்டும்.

ைப்பல்ைள் பின்வரும் வனைைளின் ைீ ழ் திைனமயொை எரிசக்தி வடிவனமப்பு குைியீட்டு
ைளுக்கு ஒத்து வடிவனமக்ைப்பட்டு ைட்டனமக்ைப்பட லவண்டும்:

•

மிைப்பபரிய ைச்சொ எண்பைய் பைொண்டு பசல்லும் ைப்பல் (VLCC), திரவ இயற்னை
எரிவொயு (LNG) பைொண்டு பசல்லும் ைப்பல்ைள், பைொள்ை க் ைப்பல்ைள்,

•

பசொகுசுக் ைப்பல்ைள், ஊர்திைனளச் சுமந்து பசல்லும் லரொ-லரொ ைப்பல்ைள்,

•

ைனரலயொர வைிைத்திற்ைொை நடுத்தர அளவி

•

தூர்வொரிக் ைப்பல், துனைமுைத்தில் பயன்பொட்டு லவன

ொை ைப்பல்ைள்,

இழுனவக்ைப்பல்,

ைனளச் பசய்யும்

•

ஆழ்ைடல் மீ ன்பிடி ைப்பல்ைள்,

•

ஆரொய்ச்சி ைப்பல்ைள்,

•

சூரிய சக்தியில் இயங்கும் மீ ன்பிடி படகுைள், மற்றும்

•

உள்நொட்டு நீர்வழிைளில் மின்சொரத்தொல் இயக்ைப்படும் பயைிைள் படகுைள்.
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சொைர்மொ

ொ மற்றும் ைடல்சொர் திரள்ைள்

3.34 துனைமுைம் சொர்ந்த ைடல ொர வளர்ச்சிக்கு சொைர்மொ ொ துனைமுை லமம்பொடு திட்டத்தின்
பங்கு முக்ைியமொைதொகும். துனைமுைத் பதொழில்மயமொக்ைன
ஊக்குவிக்ை, அரசு சொைர்மொ ொ
திட்டத்தின் ைீ ழ் லதசிய முன்லைொக்கு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொை 12 முக்ைிய துனைமுைங்ைள்
மற்றும்

14

ைடல

ஒவ்பவொரு ைடல

ொர

லவன

ொர லவன

வொய்ப்பு

மண்ட

வொய்ப்பு மண்ட

பைொண்டுள்ளது, உற்பத்தி அ

ங்ைனள

(CEZ)

அனடயொளம்

மும் ைனரலயொர பபொருளொதொர அ

குைள் இருக்கும் இடங்ைளில் ஒற்னை அல்

திரள்ைள் உள்ளை.

ைண்டுள்ளது.
குைனள (CEU)

து ப

பதொழில்சொர்

லமற்கு மற்றும் ைிழக்கு ைடற்ைனரைளில் இனதப் லபொன்ை துனைமுைம் சொர்ந்த ைடல்சொர்

திரள்ைளும் ைப்பல் ைட்டும் பதொழிலுடன் ைடல்சொர் திரள்ைனள அரசின் ஆதரவில் அனமக்ைவும்
ைடல

ொர

சமூைங்ைளுக்ைொை

பரிந்துனரத்தது. இது சிறு,

லமம்பொட்டு

னமயங்ைளுக்கு

ஆதரவளிக்ைவும்

குழு

குறு மற்றும் நடுத்தர பதொழில் முனைலவொர் மற்றும் லசனவ

நடவடிக்னைைள் மற்றும் லவன
ஊக்குவிக்கும். சொைர்மொ

திைன்

வொய்ப்பு உருவொக்ைம் ஆைியவற்ைின் ைீ ழ் உப உற்பத்தினய

ொ திட்டத்தில் முழு ைவைத்னதயும் பசலுத்தவும் மற்றும் நிதியுதவியும்

நல்ை குழுவொல் பரிந்துனரக்ைப்பட்டது.

ைடல்சொர் லமம்பொட்டு நிதியத்னத நிறுவுதல்

3.35 பபொது-தைியொர் கூட்டொண்னம முயற்சிைளில் பங்குதொரர்ைளிடமிருந்து நிதி திரட்டலுடன்
ைடல்சொர் லமம்பொட்டு நிதினய நிறுவ குழு பரிந்துனரத்தது. அத்தனைய ைடல்சொர் லமம்பொட்டு

நிதியம் பின்வரும் துனைத் துனைைளின் லதனவைனளப் பூர்த்தி பசய்யும் துனை நிதிைனளக்
பைொண்டிருக்கும்:

•
•
•
•
•

ைப்பற் ைட்டுதல், ைப்பல் பழுது மற்றும் ைப்பல் மீ ள்பயன்பொடு
ைடல்சொர் உள்ைட்டனமப்பு
துனைமுை உபைரைங்ைள் மற்றும் லசனவைள்
ைடலு ொ முனையங்ைள் மற்றும் சிறுை த் துனைமுைம்
ைடல்சொர் துனையில் பதொழில்துனைனய ஆதரிக்ை பதொழில்நுட்ப லமம்பொடு.

பபயர்ச்சியியல் மற்றும் இனைப்னப லமம்படுத்துதல்

3.36 பபயர்ச்சியியல், லநரம் மற்றும் பச வுைள் ஆைியவற்ைில் பசயல்திைனை அனடவதற்கு
துனைமுைங்ைளுக்ைொை ைனடசி னமல் இனைப்பொை சொன , ரயில் மற்றும் உள்நொட்டு நீர்வழி
உள்ைட்டனமப்னப

லமம்படுத்துவது

மிைவும்

அதன்படி, பின்வரும் பரிந்துனரைள் முன்ைின

முக்ைியமொைது

என்று

குழு

வ

ியுறுத்தியது.

ப்படுத்தப்பட்டை: -

21 | P a g e

•

நுனழவொயில் மற்றும் தீவை ஏற்றுமதியில் ஸ்லபொக்-ைப் விநிலயொை ைருத்னதப்
பின்பற்றுதல்.

•

திைனமயொை மீ ன்பிடிப்புக்கு ைிடங்கு, சரக்கு திரட்டல் மற்றும் சரக்கு ஒருங்ைினைப்பு
உள்ைட்டனமப்னப உருவொக்குதல்.

•

பபயர்ச்சியியல் மற்றும் லபொக்குவரத்து பச
அனமப்புடன் பச

பசயல்படுத்துதல்.

•

சொைர்மொ
மண்ட

பொரத்மொ

ொ,

வுைனளக் குனைக்ை எண்ம விைிலயொை

வு குனைந்த ஒருங்ைினைக்ைப்பட்ட லதசிய பல்நின

பதொழில்

பபருவழிப்

பொனதத்

திட்டம்,

பினையத்னத

ைனரலயொர

பபொருளொதொர

ங்ைள், அர்ப்பைிக்ைப்பட்ட பிரத்லயை சரக்கு பபருவழிப் பொனதத் திட்டம்,
ொ உள்ளிட்ட நனடபபற்றுவரும் உள்ைட்டனமப்பு திட்டச் பசயல்முனைனய

ஒருங்ைினைத்து அவற்னைக் ைண்ைொைித்து நனடமுனைப்படுத்துதல். ஒட்டுபமொத்த
லதசிய ைடல்சொர் உள்ைட்டனமப்பு திைனை வளர்ப்பதற்ைொை இது பல்லவறு திட்டங்ைளில்
நிரப்புத்தன்னமனய உறுதி பசய்யும்.

•

பல் முைட்டு பபயர்ச்சியியல் பூங்ைொக்ைனள உருவொக்ைி, ஒலர இடத்தில் மதிப்பு
கூட்டப்பட்ட லசனவைனள (லபக்லைஜிங், லடக்ைிங், உருவொக்குதல்) உருவொக்குதல்

(சிப்பம் ைட்டுதல், குைியிடுதல், பபொதிதல்).
ை

ம் மொற்ைிச் சரக்லைற்ைல் னமயங்ைளின் வளர்ச்சி

3.37

ை

ம்

மொற்ைிச்

சரக்லைற்ைல்

னமயங்ைளுக்ைொை

லமம்படுத்துவதில் ைவைம் பசலுத்துதல், லபொட்டி வின
மற்றும்

சுங்ை

விதிமுனைைளி

ிருந்து

முழு

சுற்றுச்சூழல்

அனமப்னபயும்

யுள்ள லசனவைள், பதுங்கு குழி வசதிைள்

பவளிப்படும்

நனடமுனைைளின்

தரப்படுத்தல்

ஆைியவற்றுடன் பரிந்துனரக்ைப்பட்டது. வரிவிதிப்பு பதொடர்பொை இடர்பொடுைளுக்கு இைக்ைம்
லதனவ.
நின

யொை துனைமுை லமம்பொடு

3.38 ைடல ொரப் பகுதிைளின் நின யொை வளர்ச்சினய உறுதி பசய்வதற்ைொை, துனைமுைங்ைள்
மற்றும்

அதில்

உள்ள

ைப்பல்

லபொக்குவரத்து

ஆைியனவ

தற்லபொனதய

சுற்றுச்சூழல்

விதிமுனைைனளக் ைண்டிப்பொைக் ைனடபிடிக்ை லவண்டும். புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி, நீர் பொதுைொப்பு,
நவை
ீ ைழிவு லம

ொண்னம மற்றும் எரிசக்தி திைன் ஆைியவற்ைின் பயன்பொடு நின

மொதிரியின் முக்ைியமொை கூறுைனள உருவொக்ை லவண்டும்.

யொை வளர்ச்சி

சுழியக் ைழிவு மற்றும் வட்டப்

பபொருளொதொர அணுகுமுனை பின்பற்ைப்பட்டு பசயல்படுத்தப் பரிந்துனரக்ைப்பட்டது.
லதசிய ைடல்சொர் பைொள்னை மற்றும் உயர்நின

க் குழுமம்

3.39 மிைவும் சிக்ை ொை மற்றும் மூல ொபொய ைடல்சொர் துனை பன்மடங்ைொை பங்குதொரர்ைளின்
முரண்பட்ட ந ன்ைனளக் பைொண்டுள்ளது. எைலவ, ைடல் பகுதிைள், வளங்ைள், பபொருளொதொரம்,
சூழ

மொநி

ியல் மற்றும் பொதுைொப்பு ஆைியவற்னை மிைவும் திைம்பட நிர்வைிப்பதற்ைொை மத்திய மற்றும்

அரசொங்ைங்ைளில் உள்ள பல்லவறு பங்குதொரர்ைளினடலய ஒருங்ைினைப்புக்ைொை லதசிய

ைடல்சொர் பைொள்னை ஒரு அவசியத் லதனவயொகும்.

22 | P a g e

தற்லபொது,
திட்டங்ைனள

அனமச்சுக்ைள்

ஒருங்ைினைத்து,

மற்றும்

மொநி

அனைத்து

ங்ைளின்

ைடல்சொர்

பங்குதொரர்ைளுடனும்

உருவொக்கும் எந்தபவொரு லதசிய அதிைொர குழுமமும் இல்ன

முயற்சிைள்

ைொரைத்னத’

‘பபொதுவொை

. ஆைலவ, நீ

மற்றும்

ப் பபொருளொதொரத்தின்

திைனை அதிைரிக்கும் பபொருட்டு ஒழுங்ைனமக்ைப்பட்ட முனையில் ைடல்சொர் விவைொரங்ைனள

நிறுவைமயப்படுத்த லவண்டிய அவசியம் உள்ளது. இத்தனைய அனமப்பு அரசொங்ைத்தின் உயர்
மட்டத்தில் இருக்ை லவண்டும், முரண்பொடொை ந
முயற்சியின் நைப

ன்ைனள விவொதிக்ை, சமநின

டுப்னபத் தடுக்ை மற்றும் இந்தியொவின் நீ

ப்படுத்த, ஒலர

ப் பபொருளொதொரத்தின் நின

யொை

வளர்ச்சிக்கு ைடல் வளங்ைனளப் பயன்படுத்துவதற்கும் லமம்படுத்துவதற்கும் அரசின் உயர்மட்ட
அனமப்பு பல்லவறு பங்குதொரர்ைனளயும் ஒலர லமனடயில் விவொதிக்ை இழுக்கும் அதிைொரம்
பபற்ைிருக்ை லவண்டும்.

(ஊ)

ைனரலயொர மற்றும் ஆழ்ைடல் சுரங்ை மற்றும் ஆற்ைல்

3.40 ைடல்ைளில் இருக்கும் ைைிம மற்றும் உல ொை வளங்ைள் மூ மொைவும், ைடல் ைொற்று,
அன ைள், அன
மற்றும் புவிபவப்பநின சொர் மூ ங்ைள் மூ ம் புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்ைன
உருவொக்குவதன் மூ

மொைவும் மதிப்புமிக்ைவற்னைப் பிரித்பதடுப்பதற்ைொை சொத்தியக்கூறுைனளக்

குைித்து குழு விவொதித்தது. இது எதிர்ைொ

அைிவியல் ஆரொய்ச்சி மற்றும் லமம்பொட்டுக்ைொை

பகுதிைனளயும் குழு ஆய்வு பசய்தது. அதன் முக்ைிய பரிந்துனரைள் ைீ லழ விவொதிக்ைப்பட்டுள்ளை.
ஆய்வுப் பயைம் மற்றும் சுரங்ைத்திற்ைொை பதொழில்நுட்ப லமம்பொடு

3.41

பபருங்ைடல்ைனள

அைிவியல்

பூர்வமொை

ஆரொய்வதற்கு,

மைிதவளத்னதப்

பயன்படுத்துவலதொடு பபொைியியல் மற்றும் பதொழில்நுட்பத்தில் குைிப்பிடத்தக்ை முதலீடுைளுக்கு
முன்னுரினம
தளங்ைள்,

அளிக்ைப்பட

லவண்டும்.

முழு துனளயிடு அனமவு,

ஆழ்ைடல்

சுரங்ைத்னத

குழொய்த்பதொடர்ைள்,

உருவொக்குதல்,

ஆழ்

ைடல்

ஏவுதல் மற்றும் மீ ட்படடுக்கும்

அனமப்புைள், மின்சக்தி ஆதொரங்ைள், வழிபசலுத்தல் மற்றும் வழிைொட்டுதல், பபொருத்துதல்
அனமப்பு லபொன்ைவற்னை உருவொக்குவது பதொடர்பொை பதொழில்நுட்பங்ைள் முக்ைியமொைனவ,
அவற்ைிற்கு முன்னுரினம அளிக்ை லவண்டும். ஆழ்ைடல் சுரங்ைத் பதொழில்

பதொடங்குவதற்கு

முன்ைர் மைிதர்ைள் நீரில் மூழ்ைிப் பைியொற்ைக்கூடியக் ைருவிைளின் வளர்ச்சி ஒரு முக்ைிய
லதனவயொகும்,

லமலும்

மைிதர்ைள்

2023-க்குள்

பரிந்துனரக்ைப்படுைிைது.

ைனரயண்னமப் பரப்பு ைொற்ைொன

நீரில்

மூழ்ைிப்

பைியொற்ைப்

எரிசக்தி இயக்ைம்

3.42 சொத்தியமொை ைனரயண்னமக் ைொற்ைொன

திட்டங்ைனள உருவொக்ை, இந்திய அரசின் புதிய

மற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி அனமச்சைத்தின் ைீ ழ் ஒரு இயக்ைப் பயன்முனை திட்டத்தின் வழி
பல்லவறு

லதசிய

எடுத்துக்ைொட்டொை,

நிறுவைங்ைனள

ஒலர

மைொரொஷ்டிரொவின்

குனடயின்

பன்பவல்

ில்

ைீ ழ்

பைொைர

உள்ள

பரிந்துனரக்ைப்படுைிைது.

எண்பைய்

மற்றும்

இயற்னை

எரிவொயு ைழைத்தின் பபொைியியல் மற்றும் பபருங்ைடல் பதொழில்நுட்ப நிறுவைம் (ஐ.இ.ஓ.டி)
இந்திய பதொழில்நுட்பக் ைழைத்துடனும், லதசிய ைடல்சொர் பதொழில்நுட்ப நிறுவைம் (என்.ஐ.ஓ.டி)
மற்றும் லதசிய ைொற்ைொன

நிறுவைம் (என்.ஐ.வி.இ) மற்றும் பிை லதசிய நிறுவைங்ைளுடன்

இனைந்து ைட்டனமப்பு பபொைியியல் மற்றும் ைனரயண்னமக் ைொற்ைொன

எரிசக்தி வசதிைனள

ஆத்ம நிர்பொர் பொரத் என்ை தற்சொர்பு திட்டத்தின்ைீ ழ் சுலதசமயமொக்ைன

லமம்படுத்துனையில்,

வடிவனமத்தல் லபொன்ை பல்லவறு துனைைளில் ஆரொய்ச்சி நிறுவைங்ைள் பங்ைளிக்ை முடியும்.
பபொருத்தமொை சர்வலதச கூட்டொண்னமைனளயும் இந்த இயக்ைம் ஆரொய முடியும்.

லதசியக் ைைிமப்படிவு இயக்ைம்

3.43 ஒரு ைைிமப்படிவு னவப்பு என்பது வண்டல் படியும் லபொது ஒரு குைிப்பிட்ட மூ
பொனையி

ிருந்து ஈர்ப்பு பிரிப்பொல் உருவொகும் மதிப்புமிக்ை தொதுக்ைளின் குவிப்பு ஆகும். நிக்ைல்,

யுலரைியம்,
பமட்டொ
மூல

தொமிரம்,

லதொரியம்,

ிக் மொங்ைை ீசு முடிச்சுைள், ைடல

ொபொய பபொருட்ைள் உட்பட ைடல

நினைந்துள்ளை.

ஆரொய்ச்சி

மற்றும்

பொ

ி

பமட்டொ

ிக்

சல்னபடுைள்,

பொ

ி

ொர இல்மனைட், ைொர்பைட் மற்றும் சிர்ைொன் லபொன்ை

ொர மற்றும் ைடல் ைைிமப்படிவு தொதுக்ைள் இந்தியொவில்

லமம்பொட்டிற்குத்

வனைப்பொடு மற்றும் பசயல
ைடல

னடட்டொைியம்,

லதனவயொை

உந்துதன

க்

பைொடுப்பதற்கும்,

ொட்ட வனரபடத்தொள்ைள் லபொன்ைவற்னை உருவொக்குவதற்கும்,

ொர மற்றும் ைடல் ைைிமப்படிவுைளின் தரவுத்தளங்ைள், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தயொரிப்புைள்,

திைன் வனரபடங்ைள், உள்நொட்டு சுரங்ைத்னத உருவொக்குதல் ஆைியவற்ைிற்ைொை ஒரு லதசிய
ைைிமப்படிவு இயக்ைத்னத நிறுவ லவண்டிய அவசியம் உள்ளது. அவற்ைில் உபைரைங்ைளின்
உற்பத்தி உள்ளிட்ட பதொழில்நுட்பங்ைளும் அடங்கும்.

சுற்றுச்சூழல் பொதிப்பு மற்றும் தைிக்னை ஆைியவற்னை மதிப்பிடுவது, வருங்ைொ
சுரங்ை உரிமங்ைனள (பி.எல்.

& எம்.எல்) சரியொை லநரத்தில் வழங்குவதற்ைொை பபொருத்தமொை

பைொள்னைைள் நன்ைொை இருக்ை லவண்டும். ைடல
தற்லபொனதய

விதிைள்

மற்றும்

அணு

தொதுக்ைனளத்

ொர மண்ட

தவிர்த்து,

அனுமதிக்ைொது, அவற்னை சரியொை முனையில் மறுபரிசீ

ஒழுங்குமுனைச் சட்டத்தின் ைீ ழ்

ைைிமப்படிவுைளின்

சுரங்ைப்படுத்த

னை பசய்ய லவண்டும்.

நிதி மற்றும் மைித வளங்ைள்

3.44 ைடல்சொர் ஆற்ைல் அல் து ைடல் சுரங்ைம் லபொன்ை எதிர்ைொ லநொக்குனடய துனைைளில்
இந்தியொ ஒரு வழிைொட்டியொை மொை, ஆரொய்ச்சி மற்றும் லமம்பொட்டு முதலீடுைள், லதனவயொை
உள்ைட்டனமப்புைனள உருவொக்குதல், ஆரொய்ச்சி ைப்பல்ைள் மற்றும் பதொழில்நுட்ப லமம்பொடு
லபொன்ைனவ இன்ைியனமயொதனவ.
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லைொபொல்ட்டிற்ைொை அைழ்வொரொய்ச்சி உரினமைள்

3.45 இந்தியப் பபருங்ைட ில் லைொபொல்ட் நினைந்த சீமவுண்ட் ஃபபலரொ மொங்ைை ீசு லமல ொடு (எஸ்.
எஃப். எம்.சி) ஆரொய்வதில் இந்தியொ தன

னமப் பபொறுப்னப ஏற்ை லவண்டும் என்று குழு

பரிந்துனரத்தது,

பகுதிைள்

ஏபைைில்

சொத்தியமொை

அனடயொளம்

அவசியம் மற்றும் ஆய்வு உரினமைள் இந்தியப் பபருங்ைட

ைொைப்பட

லவண்டியது

ில் வினரவொை பபைப்பட லவண்டும்.

ைண்டத்திட்டு (சி.எல்.சி.எஸ்) வரம்புைள் குைித்த ஆனையத்தில் இந்திய பிரதிநிதித்துவம்

3.46 ைண்டத்திட்டு (சி.எல்.சி.எஸ்) வரம்புைள் குைித்த ஆனையத்திற்கு இந்தியொ முதல் பகுதி
சமர்ப்பித்ததில் இருந்து ைிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுைள் ைடந்துவிட்டை. சமீ பத்தில் ைினடத்த

கூடுதல் தரவுைனளச் லசர்த்து புதிய விளக்ைக்ைொட்சினய உருவொக்ை குழு பரிந்துனரத்தது. புதிய
ஆனைக்குழுவிற்கு புதிய விளக்ைக்ைொட்சினய வழங்ைவும் இது பரிந்துனரத்தது, ஏபைைில்
பிரதிநிதிைள் தன

வரின் முதல் அைிக்னை உரினமலைொர

ின் அடித்தளமொகும். அதன்படி, லமற்கு

ைடல் பிரொந்தியத்தில் இந்தியொவின் சமர்ப்பிப்னப ஆரொய்வதற்ைொை அனமக்ைப்பட்ட துனை
ஆனையம் முன் 2019 இல் ஒரு விளக்ைக்ைொட்சி வழங்ைப்பட்டது. அது இந்திய சமர்ப்பிப்பு
ஆனையத்தின் தீவிர பரிசீ

னையில் உள்ளது.

2022 -ஆம் ஆண்டு வனர தற்லபொனதய ஆனைக்குழு பதவி வைிக்கும். 1997 ஆம் ஆண்டில்
ஆனைக்குழு நிறுவப்பட்ட பின்ைர் முதன்முனையொை, ஆனையத்தில் இந்தியொ பிரதிநிதித்துவம்
பபைவில்ன

.

ஆனைக்குழுவின்

பைிக்கு

இந்தியொ

குைிப்பிடத்தக்ை

பங்ைளிப்னப

வழங்ைியுள்ளது, லமலும் பதொடர்ந்து இந்தியொ நிபுைத்துவத்னதப் பைிர்ந்துபைொள்வதும் பைிக்கு
மதிப்பு கூட்டுவதும் முக்ைியம். அடுத்த லதர்தல் 2022 இல் நனடபபறும், லமலும் ஆனையத்திற்கு
லதர்ந்பதடுக்ைப்பட்ட ஒரு நிபுைனர இந்தியொ பைொண்டிருக்ை லவண்டும் என்று குழு ைடுனமயொை
பரிந்துனரத்தது.

லமலும், வங்ைொள விரிகுடொவில் இந்தியொ இன்னும் உரினம லைொரவில்ன

.இ

ங்னை ஏற்ைைலவ

புரிந்துைர்வு அைிக்னையின் ைீ ழ் தைது கூற்றுக்ைனள முன்னவத்துள்ளது. அதன் கூற்றுக்ைள்
பரிசீ

னையில் உள்ளை. எந்தபவொரு பொதைமொை வினளனவயும் தவிர்க்ை, வங்ைொள விரிகுடொ

குைித்து இந்தியொ லமலும் சமர்ப்பிக்ைொமல், சி.எல்.சி.எஸ்-க்கு ஒரு வலுவொை விளக்ைக்ைொட்சினய
வழங்ை லவண்டியது அவசியம்.
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ைடல்சொர் பல்லுயிர் பபருக்ைத்னதப் பொதுைொத்தல்

3.47 ைடல் உயிரிைங்ைள் மற்றும் உயிரியல் பல்லுயிர்ப் பபருக்ைம் பதொடர்பொை இடர்பொடு
குைித்து, உயிரியல் பல்வனைனம பற்ைிய மொநொடு (சிபிடி), 1993 இன் விதிைள் ைைக்ைில்
எடுத்துக்பைொள்ளப்பட
லவண்டும்.
லதசிய
அதிைொர
எல்ன க்குட்பட்டப்
பகுதிைளில்,
யு.என்.சி.எல்.ஓ.எஸ் இன் ைீ ழ் லதசிய அதிைொர எல்ன
‘பிபிஎன்லஜ’

எை

அனழக்ைப்படுைிைது)

ைடல்

க்கு அப்பொற்பட்ட பகுதிைளில் (சுருக்ைமொை

உயிரியல்

வளங்ைனள

பொதுைொத்தல்

மற்றும்

நின

யொை பயன்பொடு குைித்த சர்வலதச அளவில் சட்டபூர்வமொை ஒரு பினைப்புக் ைருவினய

நின

த்தன்னம குைித்த தைது பசொந்த லதசிய அக்ைனைைனள மைதில் னவத்து இந்தியொவும் இனத

உருவொக்ை ஐக்ைிய நொடுைள் பபொதுச் சனப (யுஎன்ஜிஏ) முடிவு பசய்துள்ளது. அபிவிருத்தி மற்றும்
ஆரொய்ந்து லதசிய அதிைொர எல்ன
பரிந்துனரக்ைப்படுைிைது.
ைடல் சுற்றுச்சூழன
உருவொக்குதல்

க்கு அப்பொற்பட்ட பகுதிைளில் அதன் பங்ைளிப்னப லமம்படுத்த

ப் பொதுைொத்தல் மற்றும் இயற்னை ைடல் வளத் தரவுத்தளத்னத

3.48 ைடல் தொதுக்ைள் பதொடர்பொை நடவடிக்னைைள், எதிர்பொர்ப்பு, ஆய்வு மற்றும் சுரண்டல்
லபொன்ைனவ ைடல் உயிரிைங்ைளின் பொதுைொப்பிற்கு பதில் வழங்ை லவண்டும். தற்லபொது, சர்வலதச
ைடற்பனட ஆனையத்தில் (ஐ.எஸ்.பி.ஏ) சுரண்டல் விதிமுனைைள் குைித்து விவொதிக்ைப்பட்டு
வருைின்ைை, லமலும் இந்தியொ தைது பசொந்த நின
இனத இறுதி பசய்ய சி

ஆண்டுைள் பிடிக்கும்.

எவ்வொைொயினும்,

இந்த

உயிரற்ைவற்ைின் பட்டியன

லநரத்தில்

ப்பொட்னட உருவொக்கும் என்பனதப் பபொறுத்து

நமது

ைடல்

வளங்ைளின்

வொழும்

முன்பைடுப்பது மிை முக்ைியமொைது. எைலவ,

மற்றும்

ைடல் படுனை

வளங்ைளின் வனரபடம் உள்ளிட்ட லதசிய ைடல் வள தரவுத்தளத்னத தீவிரமொை உருவொக்ை
முன்பமொழியப்பட்டது.

(எ)

பொதுைொப்பு, மூல

ொபொயப் பரிமொைங்ைள் மற்றும் பன்ைொட்டு ஈடுபொடு

3.49 உ ைளவில், குைிப்பொை நமது ைடல் அண்னட சுற்றுப்புைச் சூழ ில் நீ ப் பபொருளொதொரத்தின்
மூல ொபொய, பொதுைொப்பு மற்றும் புவிசொர் அரசியல் பரிமொைங்ைள் குழுவொல் ஆய்வு
பசய்யப்பட்டை. அவற்ைின் முக்ைிய பரிந்துனரைள் ைீ லழ குைிப்பிடப்பட்டுள்ளை.
உயர் மற்றும் பல்

டுக்குத் திட்டமிடல் அனமப்பின் லதனவ

3.50 துனைைளுக்கும் அதிை பட்பஜட் ஒதுக்ைீ ட்டிற்கும் இனடயில் தீவிர ஒருங்ைியக்ைத்னத உறுதி
பசய்வதற்ைொை, பைொள்னை உருவொக்ைம், பசயல்படுத்துதல் மற்றும் நீ ப் பபொருளொதொரத்தின்
(பி.இ) பல்லவறு அம்சங்ைனள ைண்ைொைித்தல் ஆைியவற்றுக்ைொை நன்கு ஒருங்ைினைக்ைப்பட்ட
பல்துனை

உயர் மட்ட

முன்முயற்சிைனள
அனமச்சைங்ைள்,

அனமப்னப நிறுவ

பசயல்படுத்துவனத

மொநி

அரசுைள்

மற்றும்

குழு பரிந்துனரத்தது. நீ
ைண்ைொைிக்ை
பிை

அனமப்புைனள நிறுவுவதும் பரிந்துனரக்ைப்பட்டது.

ஒத்த

ப் பபொருளொதொரத்தின்

பல்லவறு

அனமப்புைளின்

கூட்டொண்னமயர்

மட்டத்தில்

ஒத்த
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ைடல்சொர் ைள விழிப்புைர்வு

3.51 முப்பரிமொைக் ைடல் எல்ன ப்பரப்பு விழிப்புைர்னவ வளர்ப்பது அணுகுமுனையின் முக்ைிய பகுதியொை
இருக்கும் என்று குழு வ ியுறுத்தியது. இதில் லதசிய புவி-உளவுத்துனை ைட்டனமப்பு, விண்பவளி
பயன்பொடு ஒருங்ைினைப்பு ஆைியனவ அடங்கும், அவற்னை ைட ிடஞ் சொர்ந்த திட்டமிடல் பயன்பொட்டிற்கு
பயன்படுத்த ொம். பிரொந்திய மற்றும் சர்வலதச ஒத்துனழப்புடன் அச்சுறுத்தல் தைிப்பு மற்றும்
அச்சுறுத்தன த் தவிர்ப்பதற்ைொை பதொடர்ச்சியொை பொதுைொப்பு, தைவனமத்தல், ைடல்சொர் பொதுைொப்பு
திைன்ைனள லமம்படுத்துதல், உள்ைட்டனமப்பு ஆைியவற்ைின் முக்ைியத்துவம் வ ியுறுத்தப்பட்டது.

சர்வலதச ஒத்துனழப்பு
3.52 பதொழில்நுட்ப பைிர்வு, தைவனமத்தல் மற்றும் பரிமொற்ைத்திற்ைொை நீ ப் பபொருளொதொரத்தில் பபொதுவொை
ந ன்ைள், நிரூபிக்ைப்பட்ட திைன்ைள் மற்றும் அைினவக் பைொண்ட சர்வலதசப் பங்ைொளிைனள இந்தியொ
ைவைமொை அனடயொளம் ைொை லவண்டும், இது நீண்டைொ நன்னமைனளக் பைொண்டுவரும். இந்தச் சூழ ில்,
ஆப்பிரிக்ைொவின் ைிழக்கு ைடற்ைனரயி ிருந்து லமற்கு பசிபிக் பபருங்ைடல் வனர பரவிநிற்கும் ஒரு
முக்ைியமொை வளர்ந்து வரும் பபொருளொதொர மற்றும் மூல ொபொய அச்னச இந்தியொ அங்ைீ ைரிக்ை லவண்டும்,
இனத சீபெல்ஸ்-சிங்ைப்பூர்-சலமொவொ (எஸ்எஸ்எஸ்) அச்சு என்று அனழக்ை ொம்.
இனதபயொட்டி, இந்தியொ தைது பசொந்தத் திைன்ைனள மற்ை ைடல் பங்ைொளிைள், அண்னட நொடுைளுடன்
லமம்பட்ட நல்ப ண்ைம் மற்றும் ஒருவருக்பைொருவர் சொர்ந்திருப்பதற்ைொைப் பைிர்ந்து பைொள்ள லவண்டும்.
ைடல்சொர் அண்னடநொடுைளுடன் நீ த் திட்டங்ைனள பசயல்படுத்த லமம்பொட்டு கூட்டொண்னமனயப்
பயன்படுத்துவதும் இதில் அடங்கும். ைடல்சொர் அண்னட நொடுைளின் லதனவைனளப் புரிந்துபைொள்வதற்கும்,
வன்பபொருள் வழங்ைல், பயிற்சி, கூட்டுச் பசயல்பொடுைள், சிைந்த ைடல் ைள விழிப்புைர்வுக்ைொை தரவு
லசைரிப்பு / பைிர்வு மற்றும் லபரிடர் நிவொரைம் ஆைியவற்ைின் மூ ம் அவர்ைளின் திைன் லமம்பொட்டுக்கு
உதவும் பபொருட்டு ைவைம் பசலுத்தும் ஒரு விரிவொை திட்டம் உருவொக்ைப்பட லவண்டும்.
பச்னச மற்றும் நீ
பத்திர சந்னதைள் மூ ம் நிதியளிப்பதற்ைொை நமது அணுைன
விரிவுபடுத்துவதற்கு
ப தரப்பு மற்றும் உ ைளொவிய நிதி நிறுவைங்ைளுடன் பநருக்ைமொை ஒருங்ைினைப்பு உட்பட, ைடல்சொர்
நீ
வளர்ச்சிக்ைொை நிதி திரட்டுவதற்ைொை ஒரு சிைந்த பசயல் திட்டத்னத அரலச உருவொக்ை லவண்டும்
என்று பரிந்துனரக்ைப்பட்டது.

நீ

ப் பண்ணுைவொண்னம

3.53 ைடல்சொர் நிர்வொைத்திற்ைொை வளர்ந்து வரும் உ ைளொவிய சட்டக் ைட்டனமப்னப லநொக்ைி நன்கு அளவடு
ீ
பசய்யப்பட்ட அணுகுமுனைனய வளர்த்துக் பைொள்வது முக்ைியம் என்றும், நீண்ட ைொ
இந்திய
ந ன்ைனளப் பொதுைொக்ை முனையொை தகுதிவொய்ந்த மற்றும் பயிற்சியளிக்ைப்பட்ட லபரப் லபச்சொளர்ைள்
உருவொக்குவது முக்ைியம் என்றும் குழு எடுத்துனரத்தது. அதன்படி, இனத அனடவதற்கு, இந்த
பசயல்முனைைளுடன் தற்லபொது பைியொற்றும் அதிைொரிைளுக்கு உச்சநின ப் பயிற்சி மற்றும் திைன்
லமம்பொட்னட வழங்குவலதொடு பதொடர்புனடய ைல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைங்ைளில் பபொருத்தமொை
படிப்புைள் அைிமுைப்படுத்தப்பட லவண்டும்.
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முன்லைொக்ைி பசல்லும் வழி - இந்தியொவின் நீ
பைொள்னை ைட்டனமப்பு
முன்னுனர
4.

பபொருளொதொரத்திற்ைொை ஒரு வனரவு

4.1 இந்தியொவுக்கு ஒரு தைித்துவமொை ைடல் நின இருப்பு உள்ளது. இதன் 7517 ைி.மீ நீளமுள்ள ைடற்ைனர,
ஒன்பது ைடல ொர மொநி ங்ைள் மற்றும் 1382 தீவுைனள பைொண்டுள்ளது. நொட்டில் 12 பபரிய துனைமுைங்ைள்,
187 சிைிய துனைமுைங்ைள் உள்ளை, அனவ 2019 ஆம் ஆண்டில் சுமொர் 633.87 மில் ியன் டன் சரக்குைனளக்
னையொளுைின்ைை. இந்தியொவின் வர்த்தைத்தில் 95% ைடல் வழியொை லபொக்குவரத்து மூ ம் நனடபபறுைிைது.
இரண்டு மில் ியன் சதுர ைில ொமீ ட்டருக்கும் அதிைமொை இந்தியொவின் பிரத்லயை பபொருளொதொர மண்ட ம்
உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ை வளங்ைளில் நினைந்துள்ளது மற்றும் ைச்சொ எண்பைய் மற்றும்
மீ ட்படடுக்ைக்கூடிய இயற்னை எரிவொயு ஆைியவற்ைின் குைிப்பிடத்தக்ை மீ ளப்பபைத்தக்ை வளங்ைனள
பைொண்டுள்ளது. இது ைடல ொர உற்பத்தி மற்றும் லசனவைள், வர்த்தைம், ைப்பல் லபொக்குவரத்து, ஆழ்ைடல்
ைைிமங்ைள், மீ ன்வளர்ப்பு மற்றும் மீ ன்வளம் மற்றும் ைடல் பதொடர்பொை பதொழில்நுட்பங்ைளில் மதிப்பு
கூட்டன
லமம்படுத்துைிைது. ைடல ொர பபொருளொதொரம் 40
ட்சத்திற்கும் லம ொை மீ ைவர்ைனளயும்,
ைடல ொர சமூைங்ைளின் குைிப்பிடத்தக்ை மக்ைனளயும் பரொமரிக்ைிைது.
4.2 எைலவ, இந்தியொவின் இந்த பரந்த ைடல்சொர் ந ன்ைள் நொட்டின் பபொருளொதொர வளர்ச்சி மற்றும் லதசிய
பொதுைொப்புடன் ஒரு முக்ைிய உைனவக் பைொண்டுள்ளை. இந்தியொவின் நீ ப் பபொருளொதொரம் என்பது லதசிய
பபொருளொதொரத்தின் துனைக்குழுவொகும், இது ைடல் வளங்ைள் மற்றும் மைிதைொல் உருவொக்ைப்பட்ட
பபொருளொதொர உள்ைட்டனமப்பு, ைடல் மற்றும் ைடல ொர மண்ட ங்ைள் இந்தியொவின் சட்ட எல்ன க்குள்
உள்ளது, இது பபொருட்ைள் மற்றும் லசனவைளின் உற்பத்திக்கு உதவுைிைது. பபொருளொதொர வளர்ச்சி,
சுற்றுச்சூழல் நின த்தன்னம மற்றும் லதசிய பொதுைொப்பு ஆைியவற்றுடன் பதளிவொை இனைப்புைனளக்
பைொண்டுள்ளது.
இந்தியொவின் நீ ப் பபொருளொதொரத்தின் நன்னமைனளப் பபறுவதற்கு, விரிவொை துனைக் குழு
அைிக்னைைளில் பைொடுக்ைப்பட்டுள்ள பசைிவொை உள்ள ீடுைனள ஆரொய்ந்த பின்ைர் பின்வரும் வனரவு
பைொள்னை ைட்டனமப்பு தயொரிக்ைப்படுைிைது.

உ

ைளொவிய நின

4.3 புவி பவப்பமனடத ொல் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்ைளுடன் எதிர்ைொ
வளர்ச்சி மற்றும் பசழிப்பு
ஆைியவற்ைின் லதனவைனளயும் பிரதிப ிக்கும் விதமொை ஐக்ைிய நொடுைளின் பல்ைன க்ைழைத்தில்
(யு.என்.யூ) லபரொசிரியர் குண்டர் பொ ி 1994- ஆம் ஆண்டில் நீ ப் பபொருளொதொரத் தத்துவம் முதன்முத ில்
அைிமுைப்படுத்தப்பட்டது. அதன்பிைகு, 2012 இல் ரிலயொ + 20 மூன்ைொம் பூமி உச்சி மொநொட்டிற்குப் பிைகு நீ ப்
பபொருளொதொரம் அதிை முக்ைியத்துவம் பபற்ைது. பசுனமப் பபொருளொதொரம் என்ை ைருத்னத நீ ப்
பபொருளொதொரத்திற்கு விரிவுபடுத்துவதில் மொநொடு ைவைம் பசலுத்தியது. ஐக்ைிய நொடுைள் சனபயின்
நின யொை அபிவிருத்தி இ க்கு 14, பூலைொள ஆளுனை மற்றும் ைடல் வளங்ைனளப் பயன்படுத்துவதற்ைொை
வழிைொட்டும் பைொள்னையொை “பபருங்ைடல்ைள், ைடல்ைள் மற்றும் ைடல் வளங்ைனள நின யொை
அபிவிருத்திக்ைொைப் பொதுைொக்ைவும் நின யொைதொைவும் பயன்படுத்தவும் முயன்ைது. ப
உறுப்பு நொடுைள்
நீ பபொருளொதொரத்தின் பசொந்த வனரயனை மற்றும் முன்னுதொரைங்ைனள உருவொக்ைியுள்ளை.
4.4 நீ ப் பபொருளொதொரத்னத பயன்படுத்த உ பைங்ைிலும் பல்லவறு லதசிய மற்றும் உ ைளொவிய
முயற்சிைள் லமற்பைொள்ளப்படுைின்ைை. ஆஸ்திலர ியொ, பிலரசில், இங்ைி ொந்து, அபமரிக்ை ஐக்ைிய
நொடுைள், ரஷ்யொ மற்றும் நொர்லவ லபொன்ை நொடுைள் அளவிடக்கூடிய முடிவுைனள வரவு பச வு திட்ட
ஏற்பொடுைளுடன் அர்ப்பைிப்புள்ள லதசிய ைடல்சொர் பைொள்னைைனள உருவொக்ைியுள்ளை. ைைடொ மற்றும்
ஆஸ்திலர ியொ லபொன்ை நொடுைள் இதற்ைொை சட்டத்னத இயற்ைி நீ ப் பபொருளொதொர இ க்குைளின்
முன்லைற்ைத்னதயும் ைண்ைொைிப்னபயும் உறுதி பசய்வதற்ைொை கூட்டொட்சி மற்றும் மொநி
மட்டங்ைளில்
படிநின நிறுவைங்ைனள நிறுவியுள்ளை.

4.5

1981 ஆம் ஆண்டில் பபருங்ைடல் லமம்பொட்டுத் துனைனய உருவொக்ைிய உ

ைின் முதல் நொடுைளில்

இந்தியொவும் ஒன்று, இப்லபொது புவி அைிவியல் அனமச்சைம் (MoES). மூன்று தசொப்தங்ைளுக்கும் லம
அனுபவத்தின்

“விண்பவளியி

அடிப்பனடயில்,

ிருந்து ைட

பதொடங்ைியதன் மூ
விஞ்ஞொை

ிய

இந்திய

ைடற்ைனரலயொரங்ைளில்

“ஆழ்ப்

பபருங்ைடல்

ொை

பைி,”

ிற்கு” மற்றும் “தரவு மிதனவைனள ஏவுவது” லபொன்ை புதிய திட்டங்ைனளத்

ம் இந்தியொ நீண்ட பதொன

பகுப்பொய்விற்ைொை

பல்லவறு

விற்கு வந்துள்ளது. இந்த முயற்சிைள் வொைின
ைடல்சொர்

அம்சங்ைளின்

தரவுைனள

லபொன்ை

அனுப்ப

பசயற்னைக்லைொள்ைளுக்கு உதவியுள்ளை. எஸ்.டி.ஜி -14 இன் ஒரு பகுதியொை இருக்கும் ைடல்ைளில் ைடல்
குப்னப / பநைிழினய மதிப்பிடுவதற்கும் குனைப்பதற்கும் உத்திைனள உருவொக்ை “தூய்னம ைடல்ைள்
திட்டத்தில்” புவி அைிவியல் அனமச்சைம் ஐக்ைிய நொடுைள் சனபயில் லசர்ந்துள்ளது. இந்தியப் பபருங்ைட
சர்வலதச நீர்ப்பரப்பில் 75000 சதுர ைில

ொமீ ட்டர், 10000 சதுர ைில

ொமீ ட்டர் பொ

ின்

ிபமட்டிக் முடிச்சுைள் மற்றும்

பொ

ிபமட்டொ

ிக்

பைொண்டுள்ளது.

சல்னபடுைளுக்கு

இந்தியொ

பிரத்திலயைமொை

ஆய்வு

பசய்வதற்ைொை

உரினமைனளக்
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பதொன

லநொக்குப் பொர்னவ

4.6 பிப்ரவரி 2019 இல் அைிமுைப்படுத்தப்பட்ட 2030 ஆம் ஆண்டளவில் இந்திய அரசொங்ைத்தின் புதிய
இந்தியொவின் பொர்னவ நீ
வளர்ச்சினய பபொருளொதொர வளர்ச்சியின் பத்து முக்ைிய பரிமொைங்ைளில்
ஒன்ைொை எடுத்துக்ைொட்டுைிைது. இந்த பொர்னவயின் ஆைொவது பரிமொைமொை நீ ப் பபொருளொதொரம்
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒரு ஒத்தினசவொை பைொள்னையின் அவசியத்னத வ ியுறுத்துைிைது. நீ ப்
பபொருளொதொரம் குைித்த முந்னதய வனரவுக் பைொள்னை 2015 ஆம் ஆண்டில் புவி அைிவியல்
அனமச்சைத்தொல் (MoES) பதொடங்ைப்பட்டது, ஆைொல் அது ஒருலபொதும் இறுதிவடிவம் பபைவில்ன . இந்த
பைொள்னைக்
ைட்டனமப்பொைது
பைொள்னைக்
ைட்டுனரயில்
உள்ள
பல்லவறு
ைருத்துக்ைளுடன்
ஒருங்ைினைக்ைப்பட்டு உருவொக்ைப்பட்டுள்ளது.
4.7
நீ ப் பபொருளொதொரம் சமூை-பபொருளொதொர திைனைப் பயன்படுத்துவதற்ைொை இந்தியொவின்
பைொடுக்ைப்பட்டுள்ள அணுகுமுனையில் ைவைம் பசலுத்த லவண்டும்:
•
நீ
பபொருளொதொர நடவடிக்னைைனள முனையொை அளவிடுவதற்ைொை ைட்டனமப்பு, லதசிய
வருமொைத்தில் அவற்ைின் பங்ைளிப்பு;
•
பபருங்ைடல் வளங்ைளின் விஞ்ஞொை மதிப்பீடு மற்றும் அவற்ைின் நின யொை பயன்பொடு
ஆைியவற்றுடன் இடஞ்சொர்ந்த திட்டமிடல்.
•
நீ ப் பபொருளொதொரத்தின் திைனைப் பயன்படுத்துவதற்கும் பமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தினயயும்
லவன வொய்ப்பு வளர்ச்சினயயும் லமம்படுத்த நிதி மூ தைம், இயற்னை மூ தைம் மற்றும் மைித
மூ தைம் ஆைியவற்ைில் முதலீடு பசய்தல்;
•
ைடல ொரப் பகுதிைளில் மீ ைவர்ைளின் ந ன், பொதுைொப்பு மற்றும் வொழ்வொதொரத்னத உறுதி பசய்தல்.
•
சுழியக் ைழிவுைனள உறுதி பசய்வதற்ைொை ைண்டுபிடிப்பு, குனைந்த ைரிம பதொழில்நுட்பங்ைள்,
மக்ைளில் பபரும் பகுதியிைருக்கு பபொருளொதொர ஈவுத்பதொனைனய வழங்கும்,
•
பபருங்ைடல் பொதுைொப்பு நடவடிக்னைைள் மற்றும் சமநின ப்பட்ட சர்வலதச ஈடுபொடுைள்.

தன

ப்பு மற்றும் அம

ொக்ைம்

4.8 இந்த வனரவுக் பைொள்னைனய “இந்தியொவின் நீ ப் பபொருளொதொரத்திற்ைொை லதசியக் பைொள்னை - 2020”
என்று அனழக்ை ொம். இந்த வனரவுக் பைொள்னைனயப் பபொருத்தமொைக் ைருதி இந்திய அரசு மதிப்பீடு,
பகுப்பொய்வு, மதிப்பொய்வு பசய்து லதனவப்படும் இடங்ைளில் மொற்ைவும். இந்த அத்தியொயத்தின்
லநொக்ைத்திற்ைொை, இது “பைொள்னை” என்று குைிப்பிடப்படும். பைொள்னையின் நிர்வொைத்திற்ைொை முக்ைிய
அனமச்சொை புவி அைிவியல் அனமச்சைம் பசயல்படும்.

குைிக்லைொள்ைள்

& அணுகுமுனை

4.9 இந்தியொவின் நீ ப் பபொருளொதொரம் பதொடர்பொை முதன்னமக் பைொள்னை மற்றும் முடிபவடுக்கும்
ஆவைமொை இறுதிக் பைொள்னை அங்ைீ ைரிக்ைப்படும்.
பைொள்னையின் அத்தியொவசிய கூறுைள் பின்வரும் துனைைனள அதன் லநொக்ைத்தில் உள்ளடக்கும்.

(அ)

நீ

4.10 நீ

பபொருளொதொரத்திற்ைொை லதசியக் ைைக்ைியல் ைட்டனமப்பு
ப் பபொருளொதொரம் பதொடர்பொை நம்பைமொை தரனவ உருவொக்குவதற்கும் லசைரிப்பதற்கும் ஒரு புதிய

வலுவொை வழிமுனை உருவொக்ைப்படும். இனயபு, வளர்ச்சி மற்றும் லபொக்கு ஆைியவற்னை மதிப்பிடுவதற்கு
நீ

ப் பபொருளொதொரத்தின் குைிப்பிட்ட துனைைள் குைித்து அவ்வப்லபொது ஆய்வுைள் லமற்பைொள்ளப்படும்.

4.11 நீ

ப் பபொருளொதொரம் பதொடர்பொை துனைைள் மற்றும் துனைத் துனைைனள அனடயொளம் ைொைவும்

அளவட்டுக்ைொை
ீ
பதொழில்துனை

ைட்டனமப்னப

வனைப்பொடு

பொர்னவயிடப்படும். நீ

உருவொக்ைவும்

பநைிமுனைைள்

ஒரு

மற்றும்

நிபுைர்
பைி

குழு

அனமக்ைப்படும்.

அடிப்பனடயி

ொை

தற்லபொதுள்ள

சிைப்பு

மீ ண்டும்

ப் பபொருளொதொர அளவட்டு
ீ
மற்றும் நிர்வொைத்துடன் பதொடர்புனடய அைிவியல்

ைருவிைள் மற்றும் பதொழில்நுட்பங்ைனள உருவொக்குவதற்கு முன்ைைி நொடுைள் / நிறுவைங்ைளுடன்
அைிவியல் ஒத்துனழப்பு பதொடரப்படும்.
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(ஆ)

சுற்றுச்சூழல் பதொடர்பொை நின

யொை லதசிய ைடல

ைட்டனமப்பு

4.12 இந்தியொவின் ைடல
ைடல

ொர

மற்றும்

ொர மண்ட

ைட

ொர ைடல் இடஞ்சொர்ந்த திட்டமிடல்

ங்ைளின் அைிவியல் மற்றும் துல்

ிடஞ்சொர்ந்த

திட்டங்ைளுக்கு

ியமொை வனரபடம் ஒருங்ைினைந்த

வழிவகுக்கும்.

இந்தியொ

யுபைஸ்லைொ-ஐஓசி

வழிைொட்டினய ஏற்றுக்பைொண்டு தை அனமத்துக் பைொள்ளும். லதசிய மற்றும் உள்ளூர் லதனவைளுக்குத்
லதனவயொை மொற்ைங்ைனளப் பரிந்துனரக்ை ஒரு நிபுைர் குழு அனமக்ைப்படும். இதற்கு புவி அைிவியல்
மற்றும் சுற்றுச்சூழல், ைொடுைள் மற்றும் ைொ

நின

மொற்ைம் மற்றும் பிை பதொடர்புனடய துனைைள் /

நிறுவைங்ைளினடலய பநருக்ைமொை ஒருங்ைினைப்பு லதனவப்படும். இந்தியொவின் தீவுைள் பிரலதசங்ைள்
உட்பட

இந்தியொவின்

வளர்ச்சிக்கும்,

தீவுப்

ைடற்ைனரைளின்

பிரத்லயை

பபொருளொதொர

பகுதிைளில்

எண்ைிக்னைனய

அடிப்பனடயொை அனமைிைது. ைடல

மண்ட

சுற்றுச்சூழல்

சுற்று

அதிைரிப்பதற்கும்

ங்ைளில்

ொனவத்

ைடல

ொர

நீ

ப்

பபொருளொதொரத்தின்

திட்டமிடுவதற்கும்,

மற்றும்

ைடல்

நீ

சொர்ந்த

எதிர்ைொ

க்

பைொடி

திட்டங்ைள்

ொர மற்றும் ைடல் சொர்ந்த திட்டங்ைள் ஒரு பரந்த பயைர் தளத்திற்கு தரவு

ைினடப்பனத அடிப்பனடயொைக் பைொண்டிருப்பதொல், தரவு பொதுைொப்பு, பவளிப்பனடத்தன்னம மற்றும் அணுைல்
ஆைியவற்ைின்
வகுக்ைப்படும்.

ந

ன்ைனள

சமநின

ப்படுத்தும்

புதிய லதசிய வனரபடம்

மற்றும்

தரவுக்

பைொள்னை

4.13 குைிப்பொை பநைிழி மற்றும் நுண் பநைிழிைளின் அச்சுறுத்தல் வளர்ந்து வரும் ைடல் மொசுபொடு, சுற்றுச்சூழல்,
புவி அைிவியல் மற்றும் நைர்ப்புை லமம்பொட்டு அனமச்சைங்ைள், மொநி
மற்றும் ைடல

பைொள்னையின்

ொர சமூைங்ைனள உள்ளடக்ைிய ஒரு வலுவொை பநைிழி ஒழிப்பு மற்றும் லதசிய ைடல் குப்னப
வழி

ஒரு

வைத்துனை மற்றும் ைொ
நீ

ப்

மற்றும் உள்ளூர் அரசொங்ைங்ைள்

பபொருளொதொர

ைொ

எல்ன

நின

க்குட்பட்ட

முனையில்

தீர்க்ைப்படும்.

சுற்றுச்சூழல்

மொற்ை அனமச்சைத்தொல் முன்பமொழியப்பட்ட லதசிய ைடல

நடவடிக்னைைளுடன்

(எஸ்.டி.ஜி -14) பசயல்படுத்துவது நீ

ஒருங்ைினைக்ைப்படும்.

நின

யொை

மற்றும்

ொர இயக்ைம்

அபிவிருத்தி

இ

ப் பபொருளொதொரக் பைொள்னையின் ஒரு பகுதியொை இருக்கும்.

க்னை

பபருங்ைடல் தைவல் லசனவைளுக்ைொை இந்திய லதசிய னமயம்
•

சுற்றுச்சூழல் பொதிப்பு மதிப்பீடு பதொடர்பொை பொதிப்பு மற்றும் ஆபத்து வனரபடங்ைனள உருவொக்குதல்
(எ.ைொ. சுைொமி, புயல் எழுச்சி, உயர் அன
பொசிப் பூக்ைள், பஜல்

, ைடல் மட்டம், எண்பைய் ைசிவுைள், தீங்கு வினளவிக்கும்

ிமீ ன் திரள், பவள பவளுக்கும் பவப்பப்பகுதிைள், ைடல் பவப்ப அன

ைளின்

பவப்பப்பகுதிைள், இதன் அடிப்பனடயில் அவதொைிப்புைள், தளத்தில் மற்றும் பசயற்னைக்லைொள்பபைப்பட்ட தரவுைளில் புதுப்பிக்ைப்பட்ட மொறும் தைவல்ைள், முன்ைைிவிப்பு மற்றும் ைொ
லசனவைளுடன் இனைந்து ஆபத்து மற்றும் பொதிப்பு வனரபடங்ைள் பரிசீ
ைடல
•

ொர

பதொழில்துனை

உள்ைட்டனமப்பு

மற்றும்

இடஞ்சொர்ந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொை இருக்ை

ொம்.

சுற்று

ொவுக்ைொை

நின

ிக்ைப்பட லவண்டும் மற்றும்
ைடல

ொர

ைடல்

சொர்ந்த

பபருங்ைடல் தைவல் லசனவைளுக்ைொை இந்திய லதசிய னமயம் வழங்ைிய பசயல்பொட்டு ைடல்சொர்
லசனவைள். மத்திய புவி அைிவியல் அனமச்சைத்தொல் ஆதரிக்ைப்படும் ைடல

ொர மற்றும் திைந்த

ைட

ின் இயற்பியல் மற்றும் உயிர் புவி லவதியியல் பண்புைள் மற்றும் எண்ைியல் ைடல் மொதிரியில்

பல்

ொயிரக்ைைக்ைொை

ஆரொய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சினய னமயமொைக் பைொண்டது. இந்தியொவின் ைடற்ைனரயில் வசிக்கும்
மட்டுமல்

ொமல்,

ைடல்

மக்ைளின்

வளங்ைனள

உயிர்ைனளயும்
மிைவும்

பயன்படுத்துவதற்கும், ைப்பல் / மீ ன்பிடித் பதொழி

பச

வொழ்வொதொரத்னதயும்

வு

குனைந்த

மற்றும்

ைொப்பொற்றுவதற்கு

உைந்த

ில் எரிபபொருனளச் லசமிப்பதன் மூ

முனையில்

தடத்னதக் குனைப்பதற்கும் இந்த லசனவைள் அவசியம்.

சுரங்ை அனமச்சைம்
•

இந்திய

புவியியல்

முக்ைியத்துவம் ைடல
பல்லவறு

ஆய்வுத்

துனைைளில்

துனையின்

சொசைத்னதத்

பதொடர்ந்து,

ைடல்

ஆய்வின்

முக்ைிய

ொர வனரபடம் மற்றும் சர்வலதச நீரில் உயிரற்ை வளங்ைளுக்ைொை ஆய்வு.
பிரத்லயை

பபொருளொதொர

மண்ட

ங்ைளில்

இந்திய

புவியியல்

னமயத்தின் நிபுைத்துவத்னத ைருத்தில் பைொண்டு, நிபுைர்ைள் குழுவில் உள்ள சி
இந்திய புவியியல் ஆய்வு னமயத்தி

(சி)

ம் ைரிமத்

ிருந்து பரிந்துனரக்ை

ொம்.

ைடல் மீ ன்வளம், மீ ன்வளர்ப்பு மற்றும் மீ ன் பதப்படுத்துதல் ஆைியவற்னை
உருவொக்குவதற்ைொை ஒரு பதொன லநொக்குப் பொர்னவ.

ஆய்வு

உறுப்பிைர்ைள்

4.14 ைடந்த ஐந்து ஆண்டுைளில், மீ ன்வளத் துனை விவசொயம் மற்றும் அதனுடன் பதொடர்புனடய துனைைளில்
மிை

உயர்ந்த

வளர்ச்சினய

அனடந்துள்ளது.

மீ ன்வள

லம

ொண்னமயில்

சுற்றுச்சூழல்

அனமப்பு

அணுகுமுனைனய பின்பற்ைி ைடல் நீர் லவளொண்னம, கூண்டு வளர்ப்பு, ைடற்பொசி அறுவனட, நின
ைடல் பிடிப்பு மூ
மற்றும் பதொன

ம் நீ

ப் புரட்சி லமலும் விரிவொக்ைப்படும். பதொழில்நுட்பம், பதொன

யொை

த்பதொடர்பு, எண்ம

யுைர்வு பயன்பொடுைளின் விரிவொை பயன்பொடு மீ ன்வளம் மற்றும் ைடல் நிர்வொைத்தின்

அனைத்து அம்சங்ைளிலும் பிரதொைமொை இருக்கும். இருப்பினும், வரும் ஆண்டுைளில் மீ ன்வளங்ைனள
நின

யொை பயன்பொட்டிற்கு பைொைர வ

ியுறுத்தப்படும்.

இந்தியத் பதொழில் கூட்டனமப்பு
•

ஆரொய்ச்சி மற்றும் லமம்பொட்டுத் திட்டத்தில் மொற்று மீ ன் வளர்ப்பு இைங்ைள் பி லமொலைொடன் லபொன்ை
ஒற்னை இைங்ைள் ஏற்றுமதியி
வின

புரத மூ

ிருந்து ப

இைங்ைள் ஏற்றுமதிக்கும் உள்நொட்டு நுைர்வுக்கு ம

மொை வளர்ந்து வரும் தில

ிவு

ப்பியொ ஏற்றுமதி. சமூைத்தின் ஜி 2 ஜி பரிமொற்ை

திட்டத்தின் ைீ ழ் பங்ைளொலதெின் நிபுைத்துவத்னத லமம்படுத்த

ொம்

4.15 ைனடசி னமல் தைவல்பதொடர்பு இனைப்பு, நிதிச் உள்ளடக்ைல், லமம்படுத்தப்பட்ட அறுவனடக்கு
பிந்னதய லம

ொண்னம மற்றும் சந்னதப்படுத்தல் தன

யீடுைள் மூ

ம் மீ ைவர்ைளின் வொழ்க்னை மற்றும்

வொழ்வொதொரங்ைள் பொதுைொக்ைப்பட்டு லமம்படுத்தப்படும். ைடற்பொசி உற்பத்தி லபொன்ை ைடலுயிரி வளர்ப்பு ஒரு
விரிவொை லதசிய ைடல்சொர் ைடலுயிரி வளர்ப்புக் பைொள்னைனய ஊக்குவிப்பதன் மூ
மீ ன்

வளங்ைளின்

உைவு

அல்

ொத

துனையில்

பசலுத்துவதன்

மூ

ம்

ம் ஊக்குவிக்ைப்படும்.

சொத்தியமொை

ைடல்

உயிரி

பதொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும். வைிைமயமொக்ைலுக்ைொை அபரிமிதமொை திைனைத் தட்டிக் பைொள்ள
புதிய பதொழில்நுட்பங்ைனள உருவொக்குவதற்கு உைவு அல்
லதசிய

அளவி

ொை

உயிரி

“ைடல்

பதொழில்நுட்ப

லதனவப்பட்டொல், ைடல் மீ ன்வளத்தின் விரிவொை லம

ொத துனைனய னமயமொைக் பைொண்ட ஒரு

நிறுவைம்”

அனமப்பது

துரிதப்படுத்தப்படும்.

ொண்னம, நீர்வொழ் லநொய்ைள், ைடல் ஆலரொக்ைியத்னத

நிர்வைித்தல் ஆைியவற்றுக்கு சட்டமியற்றுதல் உள்ளிட்ட பபொருத்தமொை நடவடிக்னைைள் எடுக்ைப்படும்.

இந்திய பதொழில் கூட்டனமப்பு
•

அனைத்து ைடல

ொர மொநி

ங்ைளிலும் பபொதுவொை ஒரு ைடல

லவண்டும். இனத அனைத்து ைடல

ொர மொநி

பசய

ொர உவர் நீர் நி

க் பைொள்னை இருக்ை

ொளர்ைள், நிதித் துனை, ைடல் பபொருட்ைள்

ஏற்றுமதி லமம்பொட்டு ஆனையம் மற்றும் இந்தியத் பதொழில் கூட்டனமப்பு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
குழுவொல் உருவொக்ை லவண்டும். இந்தக் பைொள்னை நி
•

பதிவு பசயல்முனையில் ைவைம் பசலுத்தும்.

துனைமுை அடிப்பனடயி

ொை பசய

த்னத குத்தனைக்கு விட லவண்டும் மற்றும்

ொக்ைம் மற்றும் ஏற்றுமதி உள்ைட்டனமப்னப உருவொக்குதல்

ஆைியவற்ைில் பவளிநொட்டு மீ ன்பிடி ைப்பல்ைள் / பசொகுசுக் ைப்பல்ைள் வர அனுமதிக்கும் இந்தியொவின்
பைொள்னைனய

பைொள்னை

பதொழில்ைளின் ைழிவுைளி

ைட்டனமப்பில்

லசர்க்ை

லவண்டும்.

லமலும்,

ஒரு வொய்ப்னப உருவொக்கும். இது குைிப்பொை பபண்ைளுக்ைொை லவன

ைடல் வொழ் வளங்ைள் மற்றும் சூழ
•

12

ைடல்சொர்

மொநி

அைிவுறுத்தப்பட
•

குத்தனைக்கு

அளவுருக்ைள்

பபொருத்தமொை

குைிப்பிட்ட

ைடல்

ொக்ைத்

வொய்ப்னப உருவொக்கும்.

குத்தனைக்

ொம், இது 12 ைடல் னமல்ைளுக்குள் ைடல

பைொள்னைனய

வகுக்ை

ொர நீனர திைம்பட பயன்படுத்தவும்

ொை ைடல்சொர் அறுவனட நடவடிக்னைைளுக்கு தைியொர் பதொழில்முனைலவொனர

விடுவதற்ைொை

அடிப்பனடயில்
தளங்ைனள

ைட்டொய

இயற்பியல்-லவதியியல்,

"மீ ன்வளர்ப்பு

அனடயொளம்

லதொட்டங்ைள்"

ைொை

அடிப்பனடயில் உருவொக்ைப்பட லவண்டிய ஒரு முனை.

முக்ைிய

என்று

பபருங்ைடல் தைவல் லசனவைளுக்ைொை இந்திய லதசிய னமயம்
•

பசய

ியல் னமயம் (EMLRE), புவி அைிவியல் அனமச்சைம்

ங்ைளுக்கு

பரொமரிக்ைவும் உதவும்.
பபரிய அளவி

இந்த

ிருந்து உயர்தர மீ ன் உைவு உற்பத்தினய அதிைரிக்ை இந்தியொவுக்கு இது

சொத்தியமொை மீ ன்பிடி மண்ட

ங்ைளுக்ைொை ைடல் மீ ன்வள ஆல

சமூை

மற்றும்

அைிவிக்ைப்பட

பதொழில்நுட்ப

உயிரியல்

லவண்டிய

அளவுருக்ைளின்

ொசனை லசனவைள், குைிப்பொை,

ைடல் மீ ன்ைள், அவற்ைின் ைரிம தடத்னதக் குனைப்பதற்கும் பசயல்திைனை லமம்படுத்துவதற்கும்
மிைக் குனைந்த முயற்சிைளுடன் அதிை
பசய

ொபத்னத ஈட்டுவதற்கும் பபரிதும் உதவும். லமலும்

ிைனள உருவொக்குதல், இது மீ ன்பிடிக்ை உதவுவது மட்டுமல்

பபொருளொதொர

ந

னுக்ைொை

நிைழ்லநர

விைிதங்ைனளயும்

உள்ளடங்ைிய நிதிக்ைொை ஆதரனவ உறுதி பசய்யும்.

ொமல், மீ ைவர்ைளுக்கு அதிைபட்ச

வழங்கும்,

சந்னதப்படுத்தல்

மற்றும்
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(ஈ)

நீ

ப் பபொருளொதொர உற்பத்திடன் பதொடர்புனடய உள்நொட்டு உற்பத்தி, வளர்ந்து வரும்

பதொழில்ைள், வர்த்தைம், சுற்று

ொ, பதொழில்நுட்பம், லசனவைள்

ஆைியவற்னை லமம்படுத்துவதற்ைொை ஒரு பதொன

மற்றும்

திைன்

லநொக்குப் பொர்னவ

4.16 லமம்பட்ட பபயர்ச்சியல் முனைைள், மீ ன்வளம், ைப்பல் ைட்டுமொைம் மற்றும் ைடல
சுற்று

ொ

(தீவு

சுற்று

ொ

லமம்படுத்துவதன் மூ

மற்றும்

லமம்பொடு

உட்பட)

ஆைியவற்னைக்

ம் பபொருளொதொர வளர்ச்சி மற்றும் லவன

பைொண்ட

லமம்பொடு

ொர மற்றும் பயைச்

துனைமுைங்ைனள

வொய்ப்புக்ைொை பரந்த சொத்தியங்ைள்

உள்ளை. இனவ அனைத்திற்கும் ஒரு குனவயம் அளவு மற்றும் தரமொை பண்புசொர் ஊக்ைமளிப்பது

பபொருத்தமொை திட்ட முன்முயற்சிைள் மற்றும் புதிய வைிை வொய்ப்புைளில் முதலீடு பசய்ய தைியொர்
துனைனய ஊக்குவிப்பதன் மூ

ம் வழங்ைப்படும். புதிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் துனைைளொை ைடல் உயிரித்

பதொழில்நுட்பம், ஆழ்ைடல் சுரங்ை மற்றும் ைடல் ஆற்ைல் ஆைியனவ ஊக்குவிக்ைப்படும். இந்த வளர்ந்து
வரும் துனைைளுக்கு புதுனமயொை நிதி மற்றும் வைிை மொதிரிைள் ஆரொயப்படும், ஏபைைில் அனவ மூ
மூ

தைச் பசைிவு பபற்ைனவ.

சுற்று
1.

ொ அனமச்சைத்தின் ைருத்து

நொட்டில் உல்

ொச சுற்று

ொ மற்றும் நீர் சொைச மற்றும் சுற்று

லமம்படுத்துவதற்கும் சுற்று

ொ அனமச்சைம் பசய

ொ நடவடிக்னைைனள லமம்படுத்துவதற்கும்

ொற்ைி வருைிைது. அனமச்சின் ஸ்வலதஷ் தரிசை

திட்டத்தின் ைீ ழ் ைனரலயொர சுற்றுைனள அபிவிருத்தி பசய்வதற்கு மொநி
உதவி வழங்ைப்படுைிைது. இத்திட்டத்தின் ைீ ழ் உள்ள திட்டங்ைள் மொநி
நிர்வொைங்ைளுடன் ை

ந்தொல

தை

ங்ைள் / யூ.டி.க்ைளுக்கு நிதி

அரசுைள் / யூைியன் பிரலதச

ொசித்து நிதி ைினடப்பது, பபொருத்தமொை விரிவொை திட்ட அைிக்னைைனள

சமர்ப்பித்தல், திட்ட வழிைொட்டுதல்ைனள பின்பற்றுவது மற்றும் முன்ைர் பவளியிடப்பட்ட நிதினயப்
பயன்படுத்துதல் ஆைியவற்றுக்கு உட்பட்டு அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ளை. இது தவிர, உள்நொட்டு / நதி பயை
சுற்று

ொவுக்ைொை

உள்ைட்டனமப்பு

லமம்பொட்டிற்கும்,

மத்திய

முைவர்

நிறுவைங்ைளுக்கு

திட்டத்தின் ைீ ழ் துனைமுைங்ைனள லமம்படுத்துவதற்கும் நிதி உதவி வழங்ைப்படுைிைது.
2.

இந்தியொவில் சுற்றுச்சூழல் சுற்று

ைடல

ொரப்

பகுதிைள்

உட்பட

லமம்படுத்துவதற்கும் சுற்று
நின

யொை முனையில் சுற்று

ொ / பபொறுப்பொை சுற்று

இந்தியொவில்

சுற்றுச்சூழல்

உதவித்

ொ முயற்சிைனள இயக்குவதன் மூ
சுற்று

ொனவ

ம்

லமம்படுத்துவதற்கும்

ொ அனமச்சைம் தீவிரமொை பசயல்பட்டு வருைிைது. சுற்றுச்சூழல் ரீதியொை

ொனவ வளர்ப்பதன் முக்ைியத்துவத்னத ைருத்தில் பைொண்டு சுற்றுச்சூழல்

ஒருனமப்பொட்னட பரொமரிப்பதில் அனமச்சைம் அழுத்தம் பைொடுத்து வருைிைது.

பபருங்ைடல் தைவல் லசனவைளுக்ைொை இந்திய லதசிய னமயம்
நிதித்

தொக்ைங்ைளுடன்,

எண்பைய்

ைிைறு

ொபம்

ஈட்டும்

ைட்டனமப்புைள்

நிறுவைங்ைளுக்ைொை

இப்லபொது

லவறு

தரனவ

இடங்ைளி

வழங்குவதற்ைொை

ிருந்து

தரவு

ஏற்பொடு.

வழங்குநர்ைளின்

லசனவைனள நொடுைடந்த, ைிண்ட்ைொஸ்ட் அணுகுமுனை, தற்லபொனதய மற்றும் முன்ைைிவிப்பு லசனவ,
ைடல
பச

ொர மற்றும் ைடல் பதொழில்ைனள நொடுைின்ைை, இவற்ைின் தரவு இந்தியொவில் ஒரு பகுதியளவு

வில்

ைினடக்ைிைது.

பதொழில்ைள்

இந்த

லசனவைனள

ப

ைனரயண்னம

நிறுவல்ைள்

மற்றும்

மற்றும் பல்லவறு தைவல் மற்றும் தைவல் பதொடர்பு பதொழில்நுட்பக்

பயன்படுத்தி ைப்பல்ைளுக்கு வழங்ை
முடிபவடுப்பதற்ைொை நீ

ொம். குறுைிய ைொ

மற்றும் நீண்ட ைொ

ப் பபொருளொதொர பங்குதொரர்ைளுக்கு ஒரு நீ

ைடல

ொர

ைருவிைனளப்

திட்டமிடல் மற்றும்

ப் பபொருளொதொர தரவு மற்றும்

தைவல் லசனவ இனைய முைப்னப உருவொக்ை லவண்டிய அவசியம் உள்ளது.

ஆரொய்ச்சி மற்றும் லமம்பொடு, புத்தொக்ைம் ஆைியனவ இந்தியொவின் பசயல்திைன் ஆதொயங்ைள் மற்றும்
தன

னமத்துவத்திற்ைொை திைவுலைொன

க் பைொண்டுள்ளை, இதற்ைொை விஞ்ஞொை நிறுவைங்ைள் மற்றும்

பதொழில்துனைக்கு இனடயில் முன்லைொக்ைி மற்றும் பின்தங்ைிய பதொடர்புைனளக் பைொண்ட ஆரொய்ச்சி
மற்றும் லமம்பொடு னமயங்ைள் ைடல

ொர மொநி

ங்ைளில் உருவொக்ைப்படும். "ஒரு குடிமைன் அைிவியல்

முயற்சி: உள்ளூர் உள்நொட்டு மக்ைள் ைடற்ைனரைளில் சுற்று

ொ ைொரைமொை பொதிப்பு மதிப்பீட்டிற்கு

பயன்படுத்தக்கூடிய அடிப்பனட தரவுைனளக் கூட்ட முடியும்". "சமூைத்திற்கு அைிவியல்" ைருப்பபொருள்
வலுவொை ஊக்குவிக்ைப்பட லவண்டும்.

இந்திய பதொழில்துனை கூட்டனமப்பு

•

புதிதொை

ைவைம்

பசலுத்தும்

மற்றும்

அதிை

சொத்தியமொை

பபொருளொதொரப்

பிரொவொைத்திற்கு

விழிப்புைர்னவயும் ஆர்வத்னதயும் உருவொக்ை பள்ளிக் ைல்வித் திட்டத்தில் இந்தியொவின் நீ
பபொருளொதொரம் குைித்த அத்தியொயங்ைனள அைிமுைப்படுத்துங்ைள்.
4.17
தன

ஆரொய்ச்சி

லமம்பொடு,

புத்தொக்ைம்

னமத்துவத்திற்ைொை திைவுலைொன

இந்தியொவின்

பசயல்திைன்

ப்

ஆதொயங்ைளொைவும்

க் பைொண்டுள்ளை, இதற்ைொை விஞ்ஞொை நிறுவைங்ைள் மற்றும்

பதொழில்துனைக்கு இனடயில் முன்லைொக்ைிய மற்றும் பின்தங்ைிய பதொடர்புைனளக் பைொண்ட ஆரொய்ச்சி &
லமம்பொடு னமயங்ைள் ைடல

ொர மொநி

ஏற்றுமதி திைனை அதிைரிக்ை நீ

ங்ைளில் உருவொக்ைப்படும். லவன

வர்த்தைம் மற்றும் நீ

வொய்ப்பு உருவொக்ைம் மற்றும்

உற்பத்தி பதொடரப்படும், அதற்ைொை பபொருத்தமொை

திைன் படிப்புைள் மற்றும் உைந்த ஒழுங்குமுனை ஆட்சிைள் வகுக்ைப்படும். சுற்றுச்சூழல் பொதிப்பு மதிப்பீட்டு
ஆய்வுைள் அவ்வப்லபொது சுற்றுச்சூழல் நுண்உைர் சுற்று
உள்ைட்டனமப்பு
ைட்டுப்படுத்த

மற்றும்

சுவடுைனளக்

ொம்.

முதன்னம அைிவியல் ஆல

•

நீ

பைொண்டு

ொப் பகுதிைளில் லமற்பைொள்ளப்படும், இதைொல்

சுற்றுச்சூழல்

ொசைரின் அலுவ

அனமப்பின்

ைம்

பபொருளொதொரத்னத லநொக்ைிய அணுகுமுனை ைட்டம் ைட்டமொை பசய்யப்பட லவண்டும். ைட்டம் 1

இல், இந்தியொவின் முயற்சிைள் வளங்ைனள துல்
விமர்சை

மதிப்பீடு

மற்றும்

பதொழில்நுட்ப

ியமொை வனரபடமொக்குதல், விரிவொை மதிப்பீடு,

லமம்பொடு

ஆைியவற்ைில்

இரண்டொவது ைட்டத்தில் (10-15 ஆண்டுைளுக்குப் பிைகு) ைட
ஆற்ைன

ப்

பிரித்பதடுப்பதற்கும்,

ைண்ைொைிப்பதற்கும்,

உயிரி பதொழில்நுட்பத் துனை
ைடல் மற்றும் ஆழ்ைடல் மூ

ைவைம்

பசலுத்த

ொம்.

ில் இருந்து வரும் தொதுக்ைள் மற்றும்

பதொழில்நுட்பங்ைனள உருவொக்ை முடியும்.

•

திைனைக்'

‘தொங்கும்

உைருவதற்கும்

வுயிர்முதலுரு லசைரிப்புக்ைொை ைட

சிைப்பு

சுலதசத்

ண்னம வசதிைனள உருவொக்ைி

புதிய மருந்துைள், பநொதிைள், உயர் மதிப்பு ரசொயைம், ஊட்டச்சத்து மருந்துைள், ைடல் அழகுசொதைப்
பபொருட்ைள் மற்றும் ைடல் மற்றும் உயிரிைங்ைளின் பரிைொம மற்றும் லமம்பொட்டு உயிரியல்

அம்சங்ைனளப் புரிந்துபைொள்ள அடிப்பனட மற்றும் பயன்பொட்டு ஆரொய்ச்சினயத் பதொடரவும், தயொரிப்பு
மற்றும் பசயல்முனைக்கும் வழிவகுக்கும்.
•

ைடல்சொர்

அைிவியல்

வளங்ைளின் நின

துனைைளில்

ஆரொய்ச்சினய

பசயல்படுத்தப்படும் நிறுவைங்ைளில் ப

முதன்னம அைிவியல் ஆல
•

வலுப்படுத்தவும்

வினரவுபடுத்தவும்,

ைடல்

யொை பயன்பொட்டிற்கு லதனவயொை ஆரொய்ச்சி உள்ைட்டனமப்பு உருவொக்ைப்பட்டு
ப்படுத்தப்படும்.

ொசைரின் அலுவ

மற்ை மிை முக்ைியமொை பகுதி "ைட

ைம்

ில் இருந்து வரும் மருந்துைள்”. மருத்துவ / மருந்தியல்

துனையில் ைடல் உயிரி வளங்ைளி

ிருந்து புதியக் ை

மருந்தியல் துனையில் உபலயொைிக்ை

ொம்.

னவைள் / மூ

க்கூறு ைண்டுபிடிப்புைளுக்கு

வொய்ப்பு இருப்பதொல் இந்த அம்சத்னத வினரவொைக் ைண்ைொைிக்ை லவண்டும். அவற்னை மருத்துவ /
•

மற்பைொரு

பகுதி,

நீ

ப்

பபொருளொதொரத்தின்

ஒவ்பவொரு

வழங்ைலுக்ைொை நிறுவைங்ைனள அனடயொளம் ைொண்பது, ைொ

•

விவரிக்ைிைது.

நீ

க் ைரிமம் என்பது சதுப்பு நி

ைடல

ஒரு

குைிப்பிட்ட

அளவுைளுடன் பபொறுப்புைனள

ங்ைள், ைடல் ஓதநீலரொட்ட சதுப்பு நி

ங்ைள் மற்றும் ைடற்புல் லபொன்ை

ொர ைடல் தொவரங்ைளொல் பிடிக்ைப்பட்டு பிரிக்ைப்படுைின்ைை. எந்தபவொரு நீ

அணுகுமுனையிலும் நீ

ப் பபொருளொதொர

க் ைரிமம் ஒரு ஒருங்ைினைந்த பகுதியொை இருக்ை லவண்டும். நீ

தடம் அதிைரிப்பது ைரிம வரவுைளின் மூ

(உ)

அம்சத்திலும்

க் ைரிமத்

ம் பபொருளொதொர சலுனைைனள வழங்ை முடியும்.

பபயர்ச்சியியல், உள்ைட்டனமப்பு மற்றும் ைப்பல் லபொக்குவரத்னத லமம்படுத்துவதற்ைொை

ஒருங்ைினைந்த திட்டம் (ை
4.18 சொைர்ம

ம் மொற்ைி சரக்லைற்ைல் உட்பட)

ொ திட்டத்தில் ஏற்ைைலவ ைருத்தியல் பசய்யப்பட்ட துனைமுைத் தன

முக்ைியத்துவம்

வொய்ந்த

ைடல்

திரள்ைளுக்கு

லமம்பட்ட

ைவைம்

மற்றும்

னமயி

நிதி

மூ

ொை வளர்ச்சிக்கு
ம்

உத்லவைம்

அளிக்ைப்படும். இந்தியொவில் உருவொக்குங்ைள் மற்றும் ஆத்மைிர்பர் பொரத் ஆைியவற்ைில் உந்துதலுடன் 30
ஆண்டு திட்டத்துடன் இந்தியொவில் ைப்பல் ைட்டும் பதொழில் லமம்படுத்தப்பட்டு நவைப்படுத்தப்படும்.
ீ

4.19 வரிவிதிப்புைளின் நடப்பொட்சி உள்ளிட்ட வைிைம், பசயல்திைனை எளிதொக்குவதற்கு தளவொடங்ைள்
மற்றும்

பபயர்ச்சியியன

பபயர்ச்சியியல் பச

லமம்படுத்துவதற்ைொை

முதன்னமத் திட்டம் பதொடங்ைப்படும். ைடல
எண்ம

ஒரு

முழுனமயொை

அணுகுமுனை

எடுக்ைப்படும்.

வுைனளக் குனைக்ை பல் முைட்டு பினைய மற்றும் எண்ம ைட்டுப்பொட்டு வன

உள்ைட்டனமப்பு

ப

ப்படுத்தப்படும்.

ொர மற்றும் தீவுப் பகுதிைளுக்கு பதொன
சிக்ை

ொை

மற்றும்

மூல

ொபொய

த்பதொடர்பு மற்றும்

ைடல்சொர்

துனையின்

ஒருங்ைினைந்தத் திட்டமிடலுக்ைொை ஒரு லதசிய ைடல்சொர் பைொள்னையும் முன்னவக்ைப்படும்.

இந்திய பதொழில் கூட்டனமப்பு
•

பொதுைொப்பொை

குனைப்பதற்கும்

தயொரிப்புைனள
விநிலயொைச்

சந்னதயின் வளர்ச்சி.
•

உருவொக்குவதற்கும்,

சங்ைி

ி

மற்றும்

மதிப்புச்

சரிவு

தளவொடங்ைளுடன்

லதசிய விவசொய சந்னதயின் அடிப்பனடயில் பவளிப்பனடயொை வின

மற்றும்

ைனடசி

லதசிய

வைொவனதக்
ீ

னமல்

உள்நொட்டு

ைட்டனமப்பு, தர மதிப்பீடு,

வர்த்தை பரிவர்த்தனை மற்றும் மீ ைவருக்கு உடைடி ைட்டைம் பசலுத்துதல்.

•

அதிை உைவு பொதுைொப்பு, நுைர்லவொனரப் பொதுைொத்தல் மற்றும் சிைந்த தரத்திற்ைொை மதிப்பிற்ைொை
சூழன

உருவொக்குதல் ஆைியவற்றுக்ைொை இந்திய உைவு பொதுைொப்பு மற்றும் தர நிர்ைய ஆனையம்

இன் வழிைொட்டுத

(ஊ)

ைடல

ின் ைீ ழ் “மீ ன் குைி” ஐ உருவொக்குதல்.

ொர மற்றும் ஆழ்ைடல் சுரங்ைத்திற்ைொை ஒரு ைட்டனமப்பு, புதிய மற்றும்

புதுப்பிக்ைத்தக்ை ைடல் ஆற்ைல் மற்றும் ஆரொய்ச்சி மற்றும் லமம்பொடு
4.20 புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்ைல், நீர்மக்ைரிமங்ைள், வின
வழங்ை ைடல்ைள் மிைப்பபரிய ஆற்ைன
நீர்மக்ைரிமங்ைனள

ஆய்வு

மதிப்பற்ை ைைிமங்ைள் மற்றும் உல

க் பைொண்டுள்ளை. பிரத்லயைப் பபொருளொதொர மண்ட

பசய்வதற்ைொை

ப

ஒப்பந்தங்ைள்

வழங்ைப்பட்டுள்ளை,

அனுமதி, தரவு பைிர்வு லபொன்ைவற்றுக்கு அனமச்சங்ைளுக்கு இனடயி
முதலீடுைளுக்கு

பபொருத்தமொை

பதொழில்நுட்பங்ைனள

நிதி

பச

லமம்படுத்துவதற்கும்

விைங்ைளுடனும்,

மைித

வளங்ைனள

இது

அனவ

பிரித்பதடுப்பதற்ைொை

ஒரு

ங்ைளில்

சம்பந்தமொை,

ொை ஒருங்ைினைப்புத் லதனவ.

ஆரொய்ச்சிைனள

லமற்பைொள்வதற்கும்

பயன்படுத்துவதற்கும்

அளிக்ைப்படும். உள்நொட்டு நிறுவைங்ைளுக்கும் சர்வலதச நிறுவைங்ைளுக்கும் இனடயி
ஒத்துனழப்பு ஒருங்ைினைக்ைப்பட்டு ப

ொைங்ைனள

முன்னுரினம

ொை அைிவியல்

ப்படுத்தப்படும். சொத்தியமொைக் ைைிமப்படிவுைனள ஆரொய்வதற்கும்,

வனரபடத்னத

உருவொக்குவதற்கும்

ஒரு

லதசிய

ைைிமப்படிவு

இயக்ைத்தினைத் பதொடங்ைத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியப் பபருங்ைட

ில் லைொபொல்ட் நினைந்த சீமவுண்ட்

சுற்றுச்சூழல்

சுரங்ைத்திற்ைொை

ஃபபலரொமங்ைை ீஸ் லமல
தொக்ைம்

ொட்னட (எஸ்.எஃப்.எம்.சி ஆரொய்வதில் இந்தியொவும் முக்ைிய பங்கு வைிக்கும்.

குைித்த

தைிக்னையுடன்

பைொள்னைைளும் உருவொக்ைப்படும்.
2023

ஆம்

ஆண்டளவில்

பிரத்லயை

எதிர்பொர்ப்பு

பபொருளொதொர

மற்றும்

மண்ட

ங்ைனள

பபொருத்தமொை

ஆரொய்வதற்கு

இந்தியொ

உறுதிபூண்டுள்ளது, இந்த லநொக்ைத்திற்ைொை, ஆழ்ந்த ைடல் மட்டங்ைளுக்குச் பசல்லும் ஒரு மைிதர் நீர்மூழ்ைி

வொைைத்னத ஏவுவது, லதனவப்பட்டொல், மற்ை கூட்டொளர்ைளுடன் இனைந்து பசயல்படுவதும் ஆரொயப்படும்.
உயர் பதொழில்நுட்ப ைல்வியில் நீ

பபொருளொதொரம் மற்றும் நீ

ஆரொய்ச்சி ஆைியவற்ைில் பொடத்திட்டத்னத

னமயமொைக் பைொண்டு இந்தியொவின் பதொழில்நுட்ப மற்றும் விஞ்ஞொை பைியொளர்ைளின் குழு லமலும்
ப

ப்படுத்தப்படும். ைைிமங்ைளுக்ைொை ஒதுக்ைப்பட்ட சர்வலதச ைடற்பரப்பு நீரில் இந்தியொ பதொடர்ந்து ஆய்வு

நடவடிக்னைைனள லமற்பைொள்ள லவண்டும்.
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புதிய மற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி அனமச்சைம்
•

இந்தியொவின் ைடல் ைொற்று ஆற்ைல் திைனை ஆரொய்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் பபொருத்தமொை

•

ைடல் பவப்ப ஆற்ைல், அன

பைொள்னைைள் மற்றும் திட்டங்ைள் னவக்ைப்படும்; மற்றும்

ஆற்ைல் மற்றும் ைடல் ஓதநீலரொட்டம் ஆைியவற்ைின் ஆற்ைல்

சொத்தியமொை பயன்படுத்துதலுக்ைொை ஆரொயப்படும்.

சுரங்ை அனமச்சைம்
•

அபிவிருத்திப் பைிைளுக்ைொை ப

பவளிநொட்டு புவி பதொழில்நுட்ப திட்டங்ைனள லமற்பைொண்டுள்ள

இந்திய புவியியல் ஆய்வு னமயம் லபொன்ை லதசிய நிறுவைங்ைளுக்கு ஒப்பனடக்ைக்கூடிய ைடல் புவி
பதொழில்நுட்ப ஆய்வுைள் மூ

ம் பபொருத்தமொை ைடல் இருப்பிடத்னத அனடயொளம் ைொண்பதற்ைொை

அடிப்பனட தரவு இருப்பது ைட்டொயமொகும்.
நமது

4.21

ைடல்

வளங்ைளின்

உயிருள்ள

மற்றும்

உயிரற்ை,

ைடற்பனட

வளங்ைளின்

பட்டியல்

லமற்பைொள்ளப்பட உத்லதசிக்ைப்பட்டுள்ளது, இதைொல் ஒரு லதசிய ைடல் வள தரவுத்தளம் வினரவொை
உருவொக்ைப்படுைிைது.

விண்பவளித் துனை
•

ைடல் தரவுைனள லசைரித்தல் மற்றும் ஒருங்ைினைத்தல் என்பது நீ
முக்ைிய அம்சமொகும். இது புதுனமனயத் தூண்ட
மற்றும் ைடல் மற்றும் பபருங்ைடல்ைளின் நின

ப் பபொருளொதொரத்தின் ஒரு

ொம், புதிய லசனவைளின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்

குைித்த நிச்சயமற்ை தன்னமனயக் குனைக்கும். முன்

இருந்த அலத இடத்தில் ஒருவருக்பைொருவர் பூர்த்தி பசய்யும் இடம் மற்றும் பசயற்னைக்லைொள்
அடிப்பனடயி

ொை

ைண்ைொைிப்னப

லசைரிப்பதற்ைொை

ஒருங்ைினைந்த

ைட்டனமப்பில் இனைக்ைப்பட லவண்டும்.

உத்தி,

பைொள்னை

அைிவியல் மற்றும் பதொழில்நுட்பத் துனை
•

பொரம்பரிய வொழ்க்னை முனைைள், தொவரக் ைரிமத் லதக்ைம், மற்றும் ைடல
உள்ளிட்ட இன்னும் பதளிவற்ை 'நீ

ொர ஆற்ைல் லதக்குனம

' வளங்ைளின் பொதுைொப்பும் வளர்ச்சியும் ஆதரிக்ைப்பட

மொசுபொட்னடக் ைண்ைொைித்தல், தடுப்பது மற்றும் குனைப்பதற்ைொை பதொழில்நுட்பங்ைள் மூ

ொம்.

ம் ைடல்

ஆலரொக்ைியத்னத ைண்ைொைித்தல் மற்றும் திைம்பட நிர்வைித்தல்; மூடிய மற்றும் பொதுைொக்ைப்பட்ட
பகுதிைனளக்

குைிக்ை

ஒருங்ைினைந்த

ைண்ைொைிப்பு-வனரபட

அனமப்புைனளச் லசர்ப்பது மற்றும் பவளப்பொனைைள், சதுப்பு நி

அடிப்பனடயி

ொை

ங்ைள் மற்றும் ஈரநி

சீரழிந்த சுற்றுச்சூழல் அனமப்னப மீ ட்படடுப்பது விஞ்ஞொை அைினவ உருவொக்ை ப
நிறுவைங்ைளுடன் லமற்பைொள்ளப்பட

ொம்.

தைவல்

ம் லபொன்ை
கூட்டொளர்

சுரங்ை அனமச்சைம்
•

பதொன
முைடு

வி

ிருந்து இயக்ைப்படும் நீர்மூழ்ைி வொைைத்தின் மூ

ம் படமொக்குதல் / ைடல்நி

ஆர்.வி. சமுத்ரொ ரத்ைொக்ைர் ைப்ப

ில்

ில் பயைம் பசய்தலபொது, சீவல் ஏற்ைம் மற்றும் லமற்கு பசபவல்

600 மீ மற்றும் 1300 மீ ஆைியவற்ைின் ைடல் முைடுைள் நீர்மரபணு இரும்பு-மொங்ைை ீசு லமல
சொத்தியமொை பகுதிைள் என்று ைண்டைியப்பட்டது. இரும்பு-மொங்ைை ீசு லமல
உல

உயர்ச்சி /

வருடல் லபொன்ை ஆய்வுைனள இந்திய புவியியல் ஆய்வு நிறுவைம், அந்தமொன் ைட

ொடுைளின்

ொடு மற்றும் முடிச்சுைள்

ொை உள்ளடக்ைங்ைனளக் பைொண்டுள்ளைவற்னை (அதொவது லைொபொல்ட், அரிய-பூமி ைைிமம்,

நிக்ைல், பிளொட்டிைம்-குழு கூறுைள், மற்றும் லபரியம்) மற்ை உ
இந்திய

புவியியல்

ஆய்வு

னமயம்,

லைொபொல்ட்,

அரிய-பூமி

ைப் பபருங்ைடலுடன் ஒப்பிட
ைைிமம்,

னப

ொம்.

லபொன்ைவற்ைின்

சொத்தியமொை பகுதிைனள வனரயறுக்ை உயர் பதளிவுத்திைன் பைொண்ட ைடற்பரப்பு வனரபடத்
திட்டத்னத பின்பற்ைியுள்ளது.
•

ஆனையொல், பொ

ிபமட்டிக் முடிச்சுைளுக்ைொை லமம்பொட்டு நடவடிக்னைைளுக்ைொை சர்வலதச அமர்ந்த

அதிைொரசனபயிைொல் ஒதுக்ைப்பட்டுள்ள சர்வலதச நீரில் (மத்திய இந்தியப் பபருங்ைடல் மொக்ைடல்

படுனை) பவப்ப ைைிமமயமொக்ைலுக்ைொை புவியியல் விசொரனைக்கு அனைத்து முயற்சிைளும்
லமற்பைொள்ளப்பட லவண்டும் என்ைொலும், இலதலபொன்ை ஒரு பயிற்சினய இரும்பு தொதுவிற்கும்
லமற்பைொள்ள லவண்டும். பிரத்திலயை பபொருளொதொர மண்ட
மற்றும் லபக்-ஆர்க் ைடல் உள்ள லமல
லவண்டும்.

ொடு மற்றும் பொ

த்தில் குைிப்பொை அந்தமொன் தீவு ஆர்க்

ிபமட்டிக் முடிச்சுைளுக்கும் லமற்பைொள்ள

•

லமலும், ப
பதொகுதி

ஆண்டுைளொை இந்திய புவியியல் ஆய்வு னமயம் இரும்பு-மொங்ைை ீசு லமல

ஆய்வு

பயன்படுத்த
•

ொம்.

ஆைியவற்ைில்

பபற்ை

அனுபவத்னத

எஸ்எப்டிசி

ஆய்வு

ொடு மற்றும்

திட்டங்ைளில்

ைடல் புவியியல் தரவுைளின் இந்த மைத்தொை பதொகுப்பின் அடிப்பனடயில் இந்தியொவின் புவியியல்
ஆய்வு இந்தியொவின் பிரத்லயை பபொருளொதொர மண்ட
சுமொர் 5,89,160 சதுர ைி.மீ ., ைனரயண்னம எதிர்ைொ
ைண்டுள்ளது.

இந்திய

பிரத்லயை

பபொருளொதொர

ங்ைளுக்குள் உள்ள ைடல் தொதுக்ைளுக்ைொை

பயன் தரும் பகுதி (OPA) எை அனடயொளம்

மண்ட

ங்ைளுக்குள்

உள்ள

முக்ைிய

ைைிம

வளங்ைளொை சுண்ைொம்பு மண், ைைரை ைைிமப்படிவுைள் (இல்மனைட் ரூட்டில், இரும்புக் ைைிமம்,
சில்

ிமொனைட், ைொர்பைட் சிர்ைொன் & லமொைொனசட்), பொஸ்லபொனரட்டுைள் மற்றும் பொ

தொங்ைி இரும்பு-மொங்ைை ீசு லமல

ொடு / முடிச்சுைள், உல

உருவொகும் நீர் பவப்ப தொதுக்ைள்.
•

ிபமட்டல்

ொை மண் மற்றும் பவடிப்புைளி

ிருந்து

எவ்வொைொயினும், தற்லபொனதய ஒழுங்குமுனை ைட்டனமப்பொைது இந்தியொவின் டிடபிஸ்யூ மற்றும்

பிரத்லயை பபொருளொதொர மண்ட

ங்ைளில் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ட ைைிமப் பபொருட்ைளின் எதிர்பொர்ப்பு

மற்றும் சுரங்ைத்திற்ைொை ைைரை ைைிம படிவுைனளத் தவிர இந்த வளங்ைனள சுரண்டுவனத
அனுமதிக்ைொது.

(ஜி)

பபருங்ைடல் பொதுைொப்பு, மூல
ஒருங்ைினைந்த ைட்டனமப்பு
4.22 லமலும் நீ
அதன் மூல

ொபொய பரிமொைங்ைள் மற்றும் சர்வலதச ஈடுபொடுைளுக்ைொை

வளர்ச்சினய லமம்படுத்துவதற்கும், ைடல் உயிர் பன்முைத்தன்னமனயப் பொதுைொப்பதற்கும்,

ொபொய ந

ன்ைனளப் பொதுைொப்பதற்கும் இந்தியொ அனைத்து பதொடர்புனடய சர்வலதச ைட்சிைள்

மற்றும் தளங்ைளுடன் முழுனமயொய் ஈடுபடும். ஆப்பிரிக்ைொவின் ைிழக்கு ைடற்ைனரயி

ிருந்து லமற்கு பசிபிக்

பபருங்ைடல் வனர பரவிநிற்கும் ஒரு முக்ைியமொை வளர்ந்து வரும் பபொருளொதொர மற்றும் மூல

ொபொய

அச்னச இந்தியொ ஒப்புக்பைொள்ைிைது, இனத சீபெல்ஸ்-சிங்ைப்பூர்-சலமொவொ (எஸ்எஸ்எஸ்) அச்சு என்று
அனழக்ை

ொம்.

4.23 ைண்டத் திட்டு (சி.எல்.சி.எஸ்), சர்வலதச ைடற்பரப்பு ஆனையம் (ஐ.எஸ்.பி.ஏ), ைடல் சட்டம் குைித்த
சர்வலதச

தீர்ப்பொயம்

(ஐ.டி.எல்.ஓ.எஸ்)

ைடல்

சட்டம்

பதொடர்பொை

ஐக்ைிய

நொடுைள்

சனபயின்

(யு.என்.சி.எல்.ஓ.எஸ்) ைீ ழ் அனமக்ைப்பட்டுள்ளது, லதசிய அதிைொர வரம்புைளுக்கு அப்பொல் ைடல் உயிரி
லதசிய அதிைொர எல்ன

க்கு அப்பொற்பட்ட பகுதிைளில் (பிபிஎன்லஜ) பிை முக்ைியமொை லபச்சுவொர்த்னதைள்

யுபைஸ்லைொவின் இனட-அரசு ைடல்சொர் ஆனையத்தின் ைீ ழ் வரும். இந்த அனமப்புைளின் வலுவொை இருப்பு
மிைவும்

அவசியம்.

விழிப்புைர்வு ப

முக்ைிய

கூட்டொளர்

நொடுைளுடைொை

சர்வலதச

கூட்டொண்னமடன்

ைடல்

ைள

ப்படுத்தப்படும். 2015 ஆம் ஆண்டில் பிரொந்தியத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் பொதுைொப்பு

மற்றும் வளர்ச்சியில் (சொைர்) திட்டமிடப்பட்டுள்ளபடி பொதுைொப்பொை இந்தியப் பபருங்ைடலுக்ைொை இந்தியொ
பதொடர்ந்து

பொடுபடும்,

இது

ைடல்

அண்னட

நொடுைளுடன்

நீ

ப்

பபொருளொதொர

ஆழப்படுத்தும். பல்லவறு ைடல்சொர் அண்னட நொடுைளின் லதனவைனள முன்ைின
ைொ

த் திட்டம் உருவொக்ைப்படும், இதைொல் வளர்ச்சி உதவி இ

ஏற்ப இருக்கும். மற்பைொரு பகுதியில் உ

லபச்சுவொர்த்னதைளில் இந்தியொ ஈடுபடும்.

கூட்டொண்னமனய

ப்படுத்தும் ஒரு நடுத்தர

க்கு மற்றும் பரஸ்பர முன்னுரினமைளுக்கு

ை வர்த்தை அனமப்பில் மீ ன்வள மொைியங்ைள் பதொடர்பொை வர்த்தை

இந்திய பவளிவிவைொர துனையின் உள்ள ீடுைள்
நீ

ப் பபொருளொதொரம் ஒரு வளர்ந்து வரும் துனையொகும், இது இந்லதொ-பசிபிக் நொடுைள், பல்லவறு பிரொந்திய

அனமப்புைளின் னமயப்பபொருளொை உள்ளது. எைலவ, நீ

ப் பபொருளொதொரம் பதொடர்பொை பல்லவறு பைொள்னை

உருவொக்கும் தளங்ைளில் இந்தியொ தீவிரமொை பங்லைற்ை லவண்டும்.

உயிரித் பதொழில்நுட்பவியல் துனை
ைல்வி, ஆரொய்ச்சி மற்றும் ைடல் உயிரியல் மற்றும் உயிரித் பதொழில்நுட்பவியல் துனை லபொன்ை துனைைளில்

சிைந்து விளங்குவதில் லதசிய மற்றும் சர்வலதச ஒத்துனழப்னப வளர்ப்பது உள்ளிட்ட திைன் லமம்பொடு
ஆைியனவ இதன் ஒருங்ைினைந்த கூறுைள்.

4.24 இந்தியப் பபருங்ைட

ில் ப

அடுக்கு ைண்ைொைிப்பு மற்றும் பொதுைொப்பு குைிப்பொை உள்நொட்டு உற்பத்தி

மற்றும் பைொள்முதல் லமம்படுத்தப்படும். ைடல
மொநி

ொர மற்றும் ைடல் பொதுைொப்பும் ப

ப்படுத்தப்படும், இதற்ைொை

ங்ைளுடன் கூட்டொை ஒரு விரிவொை திட்டம் வகுக்ைப்பட்டு பசயல்படுத்தப்படும்.
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(ஏ)

பபருங்ைடல் ஆளுனை
பைொள்னையின்

4.25

அடிப்பனடயி

அனைத்து

ொைனவ, இது ப

சமூைங்ைளுக்கு இனடயி

கூறுைளும்

ஒரு

ஒருங்ைினைந்த

பங்குதொரர்ைள் மற்றும் ப

நின

ைடல்

நிர்வொை

ைட்டனமப்பின்

நிர்வொை அதிைொரிைள் மற்றும் ைடல

ொர

ொை ஒருங்ைினைப்பு, தைவல் பதொடர்பு மற்றும் பதளினவ உறுதி பசய்ைிைது.

வனரவுக் பைொள்னைனய ஒரு ஒத்தினசவொை முனையில் முன்லைொக்ைி எடுத்து பசயல்படுத்த லவண்டிய
அவசியம் உள்ளது. ஒரு முரண்பட்ட குழு லபொ
பைொள்னை

நல்

ிைக்ைத்னத

அனடய

பைி பசய்வனதத் தவிர்க்கும், முயற்சிைளின் நைல் மற்றும்

உதவும்.

அதன்படி,

முழுனமயொை

திட்டமிடல்

மற்றும்

பசயல்படுத்தலுக்ைொை தற்லபொதுள்ள அனைத்து நிபுைத்துவங்ைனளயும் திட்டங்ைனளயும் ஒலர லமற்பொர்னவ
நிறுவைத்தின் ைீ ழ் பைொண்டுவருவதற்ைொை லதசிய நீ

ப் பபொருளொதொர ஆல

அனழக்ைப்படும் ஒரு உச்ச அனமப்னப உருவொக்ை உத்லதசிக்ைப்பட்டுள்ளது.

விண்பவளித் துனை
•

ஐக்ைிய நொடுைளின் ைொ
பன்முைத்தன்னம

நின

ொசனைக்குழு (என்.பி.இ.சி) என்று

மொற்ைத்திற்ைொை ைட்டனமப்பின் மொநொடு (யு.என்.எஃப்.சி.சி), உயிரியல்

பதொடர்பொை

மொநொடு

(சி.பி.டி)

லபொன்ை

பல்லவறு

சர்வலதச

சுற்றுச்சூழல்

ஒப்பந்தங்ைள் மற்றும் பபருங்ைடல் நிர்வொைத்திற்ைொை ைட்டனமப்பில் இந்தியொ உள்ளது. பு

ம்பபயர்

பதொடர்பொை

மொநொடு

உயிரிைங்ைள் பதொடர்பொை மொநொடு (சிஎம்எஸ்), அருைிவரும் உயிரிைங்ைளின் சர்வலதச வர்த்தைம்
மொநொடு

(யு.என்.சி.எல்.ஓ.எஸ்)

(சிஐடிஎஸ்).

மற்றும்

ைடல்

ைடல்

சூழன

சட்டம்
ப்

குைித்த

பொதுைொத்தல்

ஐக்ைிய

மற்றும்

நொடுைளின்

பொதுைொத்தல்

லபொன்ை

ைடனமைள் குைித்த ஒப்பந்தத்திற்கு உரிய முக்ைியத்துவம் பைொடுக்ைப்பட லவண்டும். ஏற்பைைலவ
உள்ளடக்ைப்பட்ட

பகுதியுடன்,

பொதுைொக்ைப்பட்ட

ைடல்சொர்

பகுதிைனள

அனடயொளம்

ைண்டு

பசயல்படுத்துதல், ைடல்நீனரக் குடிநீரொக்குதல் மற்றும் உப்பளம் பதொடர்பொை நடவடிக்னைைனள
அனுமதித்தல் / ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆைியவற்னை பைொள்னை ைட்டனமப்பில் இனைக்ை முடியும்.

நீ

பபொருளொதொர ஆளுனைக் ைட்டனமப்பு

4.26
ஆல

பதொடர்புனடய

அனைத்து

பங்குதொரர்ைனளயும்

ஒன்ைினைத்து,

ொசனைக் குழுவுடன் உட்பபொதிக்ை உத்லதசிக்ைப்பட்டுள்ளது. லமல

பதொடர்புனடய நின

லதசிய

நீ

ப்

பபொருளொதொர

குைிப்பிடப்பட்ட பொடங்ைளுடன்

த்தன்னமயின் முதன்னம, மற்ை அனைத்து அதிைொரிைள், துனைசொர் ைட்டனமப்புைள்

மற்றும் பைொள்னைைனள ைருத்தில் பைொண்டு லதசிய நீ

ப் பபொருளொதொர ஆல

ொசனைக் குழுக் ைட்டனமப்னப

இனைக்ை முன்பமொழிைிைது. இது ஒன்லைொபடொன்று இனைக்ைப்பட்ட சிக்ைல்ைனள நிவர்த்தி பசய்யும் லபொது

ஒருங்ைினைந்த அணுகுமுனைனயயும், நிதி ஆதொரங்ைளின் உைந்த பயன்பொட்னடயும் ஏற்படுத்தும். இந்த
ஆல

ொசைக் குழு பின்வரும் பைிைளில் பங்ைளிக்கும்: -

i)

நீ

மதிப்பீடு

ii)

பைொள்னையின்

திட்டங்ைள்,

பசயல்படுத்துவதற்ைொை இ
வழங்குதல்.

மற்றும்

அவற்னை

சரியொை

லநரத்தில்

க்குைளின் ஒட்டுபமொத்த மதிப்பீடு மற்றும் ைண்ைொைிப்பு.

லநொக்ைங்ைனள

iii) சர்வலதச ஒத்துனழப்பு, நீ

திட்டப்பைிைள்

லமம்படுத்துவதற்ைொை

வழிைொட்டுதல்ைள்

வழிமுனைைனள

/

ப் பபொருளொதொரத்தில் திைன் லமம்பொடு ஆைியவற்ைில் அனமச்சுைள் /

துனைைளுக்கு வழிைொட்டுதல்ைள் / வழிமுனைைனள வழங்குதல்.

iv) லதனவப்படும் இடங்ைளில் ைட்டைங்ைனள ஒருங்ைனமத்தல், மீ ன்வள மொைிய லபச்சுவொர்த்னதைள்
மற்றும் ஒழுங்குமுனை பிரச்சினைைள் குைித்த வழிைொட்டுதல் / வழிமுனைைனள வழங்குதல்.

லமலும், ஆய்வு, லபொக்குவரத்து, லசமிப்பு லபொன்ை பவளிநொட்டு நடவடிக்னைைளுக்கு அனுமதி வழங்குதல்,
குத்தனைக்கு விடுதல், மதிப்பீடு பசய்தல் மற்றும் ைண்ைொைித்தல் பதொடர்பொை ஒரு குைிப்பிட்ட நிறுவை
ைட்டனமப்னபலயொ

பைொண்டிருக்ைவில்ன

அல்

து

முழுனமயொை

/

விரிவொை

விதிமுனைைனளலயொ

. புதிய மற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி அனமச்சைம் லபொன்ை சி

இந்தியொ

அனமச்சுைள்

இனதச் பசய்ய முயற்சித்தை. எைலவ, இந்தியொவில் அனைத்து ைடல் வள-தொதுக்ைள், ஆழ்ைடல் மீ ன்வள
வளங்ைள், ைடல் ஆற்ைல் லமம்பொடு லபொன்ைவற்ைின் சுற்றுச்சூழல் லம

ொண்னமக்கு ஒரு தனடயற்ை நிர்வொை

ைட்டனமப்னப உருவொக்ை லவண்டிய அவசியம் உள்ளது. இது அனமச்சுைள் மற்றும் மொநி
முழுவதும்

ஒருங்ைினைப்னப

பசயல்படுத்துவலதொடு,

பல்லவறு

ஒழுங்குமுனை

அரசொங்ைங்ைள்

மற்றும்

நிர்வொை

அணுகுமுனைைளுடன் சர்வலதச அனுபவங்ைனளக் ைவைத்தில் பைொள்ளும். இது லதசிய உயிரி பதொழில்
முனைலவொர் லபொட்டி அனமப்பொல் முன்பமொழியப்பட்ட முக்ைியமொை பபொறுப்பொை இருக்கும்.

முதன்னம அைிவியல் ஆல
•

ைடல் துனையில் ப

ைம்

பங்குதொரர்ைளின் பங்லைற்பு மற்றும் திைன் லமம்பொட்னட திைம்பட தூண்டுவதன்

மூ

மும்,

ைொ

த்தின் லதனவ.

பைொண்டு

ொசைரின் அலுவ

ஒருங்ைினைப்பதன்

வருவதற்ைொை

மூ

மும்

ைட்டனளயுடன்

அைிவு
ஒரு

அடிப்பனடயி

பபருங்ைடல்

ொை

நீ

ப்

பபொருளொதொரத்னத

ஆனையத்னத

உருவொக்குவது

சுரங்ை அனமச்சைம்
•

இந்திய ைடல் பகுதியின் ைைிம வளங்ைனள நிர்வைிப்பதில் சுரங்ை அனமச்சைம் ஒரு முக்ைிய
பங்குதொரரொை இருப்பதொல், மொண்புமிகு சுரங்ை அனமச்சனர உயர்நின
லசர்க்ை

4.27

இந்த

ொம்.

அனமப்பு

மத்திய,

மொநி

மற்றும்

உள்ளூர்

க் குழும உறுப்பிைரொை

அரசொங்ைங்ைளில்

உள்ள

பல்லவறு

பங்குதொரர்ைளினடலய திட்டமிடல் பசயல்முனைனய ஒருங்ைினைக்கும் உச்ச அனமப்பொகும். பதொழில்,
ஆரொய்ச்சி நிறுவைங்ைள் மற்றும் பைொள்னை குழுக்ைளின் பிரதிநிதிைளும் இதில் அடங்கும்.
ஆல
ைொ

ொசனைக் குழு உறுப்பிைர்ைளொை புவி அைிவியல், பவளிவிவைொரங்ைள், சுற்றுச்சூழல், ைொடுைள் மற்றும்

நின

எரிவொயு,

மொற்ைம், புதிய மற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி, சுரங்ைங்ைள், பபட்லரொ

மீ ன்வளம்,

அைிவியல்

மற்றும்

பதொழில்நுட்பம்,

லபொக்குவரத்து, நிதி மற்றும் லதசிய பொதுைொப்பு ஆல
துனைத் தன
வர்த்தை.

வருடன் ைடல

மற்றும்

பதொடர்புனடய

ொர மொநி

பதொழில்துனை

கூட்டனமப்பில்

சுற்று

ொ,

ொம்.

பொதுைொப்பு,

வர்த்தைம்,

ைப்பல்

ொசைர் பிரதிநிதிைள் இருப்பர். லமலும், நிதி ஆலயொக்

ங்ைளின் முதல்வர்ைளும் உறுப்பிைர்ைளொை இருப்பொர்ைள். இந்திய

சம்லமளைத்தின்

மற்றும்

இந்திய

கூட்டனமப்பு,

பதொழில்துனை

வர்த்தை

மற்றும்

கூட்டனமப்பின்

அனழப்பொளர்ைளொை இருப்பர் மற்றும் புவி அைிவியல் அனமச்சின் பசய
இருக்ை

ியம் மற்றும் இயற்னை

பதொழில்துனை

தன

வர்ைளும்

ொளர் உறுப்பிைர்-பசய

ொளரொை
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ஆல

ொசனைக்

பிரச்சினைைள்

குழு

பற்ைி

ஒரு

விவொதிக்ை,

வருடத்திற்கு
திட்டங்ைள்

சொதனைைனள மதிப்பொய்வு பசய்ய லவண்டும்.

ஒரு

முனையொவது

மற்றும்

உத்திைனள

சந்தித்து

முக்ைிய

அங்ைீ ைரிப்பதுடன்,

4.28 பல்லவறு பசயல் புள்ளிைனளச் பசயல்படுத்துவதற்கு ஒரு பசயற்குழு லதனவப்படும்,
அனவ அனமச்சுைள் மற்றும் மொநி

அரசொங்ைங்ைளொல் பசயல்படுத்தப்படும் திட்டங்ைளின்

திட்டமிடல், ஒருங்ைினைப்பு மற்றும் லமற்பொர்னவ ஆைியவற்னை லமற்பைொள்ளும். அதன்படி,
ைவுன்சில் அதன் பசயற்குழு மூ
நிதி

ஆலயொக்

நிறுவைத்தின்

ம் பசயல்படும், இது அனமச்சரொல் தன

தன

னம

நிர்வொை

ொளர்ைள்

(பச

வுத்

அைிவியல் அனமச்சின் அனமச்சர் பசய
அனமச்சைங்ைளின்

பசய

அதிைொரி

துனைத்

இயற்னை

எரிவொயு,

பொதுைொப்பு, ைப்பல், வர்த்தைம்
மொநி

மீ ன்வளம்,
மற்றும்

தன

வரொைவும், புவி

ொளரொைவும் உறுப்பிைரொைவும் பசயல்படுவொர். நிதி
துனை), பவளிவிவைொரங்ைள், புதிய

புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல், ைொடுைள் மற்றும் ைொ
மற்றும்

னம தொங்ைப்படும்,

அைிவியல்

சம்பந்தப்பட்ட

நின

மொற்ைம், பபட்லரொ

மற்றும்
தன

மற்றும்

பதொழில்நுட்பம்,

னமச்

பசய

ொளர்ைள்

ியம்

சுற்று

ொ,

ைடல

ொர

ங்ைளில், என்எஸ்ஏவின் பிரதிநிதி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பதொழில்துனை சங்ைங்ைளின்

மூத்த

பிரதிநிதிைள்

உறுப்பிைர்ைளொை

லதசிய நீ

ப் பபொருளொதொர ஆல

விதிமுனைைள் இருக்ை

(i)

இருக்ை

ொம்:

ொம்.

பசயற்குழுவில்

பின்வரும்

குைிப்பு

ொசனைக் குழுவின் பரிந்துனரைனள

பசயல்படுத்துவதில் அனமச்சுைள் / துனைைளுக்கு உதவுதல் மற்றும் ஆதரவு
அளித்தல்.

அனமச்சுக்ைள் மற்றும் மொநி

(ii)

அரசொங்ைங்ைளொல் பசயல்படுத்தப்படும் திட்டங்ைளின்

திட்டமிடல், ஒருங்ைினைப்பு மற்றும் லமற்பொர்னவ ஆைியவற்னை லமற்பைொள்ளுதல்.
சர்வலதச ஒத்துனழப்பு, நீ

(iii)

ப் பபொருளொதொரத்தில் திைன் லமம்பொடு ஆைியவற்ைில்

அனமச்சர்ைள் / துனைைளுக்கு ஆதரனவ வழங்குதல்.

லதனவப்படும் இடங்ைளில் ைட்டை ஒருங்ைனமவு, மீ ன்வள மொைிய

(iv)

லபச்சுவொர்த்னதைள் மற்றும் ஒழுங்குமுனை சிக்ைல்ைளில் அனமச்சுைள் /
துனைைளுக்கு உதவுதல்.
ஆல

ொசனைக் குழு லதனவப்படும்லபொது, குனைந்தபட்சம் ஒரு வருடத்திற்கு மூன்று

முனை கூடும் என்று எதிர்பொர்க்ைப்படுைிைது. ஆல
பதவி

மற்றும்

அனுபவமுள்ள

ஒரு

தன

ொசனைக் குழுவிற்கு பபொருத்தமொை மூப்பு

னம

நிர்வொை

அதிைொரி

நியமிக்ைப்படுவொர்.

எவ்வொைொயினும், பைொள்னை ைட்டனமப்னப இறுதி பசய்வதற்கு முன்ைர் பரிந்துனரக்ைப்பட்ட
ஆல

ொசனைக்

குழு

அனமச்சைத்துடன் ை
லதசிய நீ

மற்றும்

ந்தொல

நிர்வொைக்

குழுவின்

ொசித்து மதிப்பீடு பசய்ய

ொம்.

லதனவைனள

புவி

அைிவியல்

ப் பபொருளொதொர நிதி (NBEF)

4.29 லதசிய உயிரி பதொழில் முனைலவொரின் ைீ ழ் பல்லவறு முயற்சிைனளச் பசயல்படுத்த ஒரு
நீ ப் பபொருளொதொர நிதி, பங்லைற்கும் அனமச்சுைள் / துனைைளின் நிர்வொை ஏற்பொடு
மூ

மொைலவொ அல்

வருடொந்தர பச
நடுத்தர ைொ

து என்பிஇசி யின் ஆளும் குழு நிர்வொைக் ைட்டுப்பொட்டின் ைீ ழ் தைியொை

வு பட்டியல் வந்த உருப்படியொைலவொ அனமக்ைப்படும்.

லநொக்ைங்ைள்

சிக்ைல்ைள்

ைொ

புள்ளிைள் இனடக்ைொ

ப்லபொக்ைில்

த்தில் தற்ைொ

உருவொகும்,

இருப்பினும்,

பின்வரும்

ிைமொை எதிர்பொர்க்ைப்படுைின்ைை.

பசயல்பொட்டுப்

நீ

ப் பபொருளொதொர சட்டம்

நடுத்தர ைொ த்தில் நீ
பபொருளொதொரத்திற்கு பபொருத்தமொை சட்டமன்ை ைட்டனமப்னப
இயற்ை லவண்டிய அவசியம் இருக்கும். லதனவைள் மதிப்பீட்டின் அடிப்பனடயில், அபிவிருத்தி,
ஒழுங்குமுனை மற்றும் இைக்ைத்னத உறுதி பசய்வதற்ைொை ஒரு பரந்த அளவி ொை சட்டம் /
பதொடர்புனடய அனமச்சைங்ைளுடன் இனைக்ைப்பட்ட குைிப்பிட்ட சட்டங்ைள் மதிப்பொய்வு
பசய்யப்பட ொம், திருத்தப்பட ொம் அல் து இயற்ைப்பட ொம். எவ்வொைொயினும், என்பிஇசி
லபொன்ை
ஒரு
அனமப்பின்
நிறுவைமயமொக்ைப்பட்ட
பசயல்பொட்னட
அனுமதிக்ை,
முன்பமொழியப்பட்ட
பைொள்னை
ைட்டனமப்பொைது
லபொதுமொைதொை
இருக்ை
லவண்டும்.
சொன்ைளிக்ைப்பட்ட சுரங்ை பொதுைொப்புக்கு எதிர்ைொ
சட்டம் பரிசீ ிக்ைப்பட ொம், அதற்ைொை
என்பிஇசி நிர்வொை அனமப்பொை இருக்ை ொம்.

4.30
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லமம்படுத்தப்பட்ட திைன்ைள்
4.31 நீ ப் பபொருளொதொரம் ஒரு முக்ைியமொை வளர்ச்சி மற்றும் லவன
ைொரைியொைப்
பதொகுதித்

பொர்க்ைப்பட

துனைைனளப்

லவண்டும்.

பூர்த்தி

லதனவனய

உருவொக்குைிைது.

படிப்புைனள

லநரொக்குவது

துனைைளில்
பல்ைன

தைிமைிதத்

இது

ஒரு

நீ

பபொருளொதொரத்னத

பசய்ய

இதற்கு

லதனவயொை

ப்

அவசியம். அலத
திைனை

தைிமைிதத்

லசர்த்து

திைன்

திைன்ைனள

லநரத்தில், நீ
அனத

ப்

வொய்ப்பு பபருக்ைக்
குளத்தில்

உருவொக்குவதற்ைொை

லநொக்ைிய

உயர்

பபொருளொதொரத்தின்

ஆற்ைல்

அதன்

குளமொைப்

ைல்விப்
பல்லவறு

பயன்படுத்த

க்ைழைங்ைள் மற்றும் லதசிய பபருங்ைடல் பதொழில்நுட்ப நிறுவைம் மற்றும் லதசிய

ைடல்சொர்

நிறுவைம்

இனைப்புைனள

நிறுவ

லபொன்ை

லவண்டும்.

ஆரொய்ச்சி
புதிய

மற்றும்

ைல்விக்

லமம்பொட்டு

பைொள்னையின்

ைட்டனமப்பிற்குள்

பபொருளொதொரம் குைித்த புதிய பொடத்திட்டத்னத உருவொக்குவலதொடு, நீ
பல்லவறு

பகுதிைளுக்கும், பவவ்லவறு

மட்டங்ைளிலும்

நொட்டில்

நிறுவைங்ைளுடன்
நீ

ப்

ப் பபொருளொதொரத்தின்

லதனவயொை

மைித

வள

திைன்ைனள வளர்ப்பதற்ைொை ஒரு திட்டத்னத வகுக்ை லவண்டும். இனத ைல்வி அனமச்சைம்,
திைன் லமம்பொடு மற்றும் புவி அைிவியல் அனமச்சைங்ைள் கூட்டொை லமற்பைொள்ள

ொம்.

தூய்னம இந்தியொ திட்டம் முதல் சுத்தமொை பூமி, சுத்தமொை ைடல்

4.32 மொண்புமிகு பிரதமரொல் 2014 அக்லடொபர் 2 ஆம் லததி பதொடங்ைப்பட்ட தூய்னம இந்தியொ
திட்டம் (எஸ்.பி.எம்) உ ைின் மிைப்பபரிய சுைொதொரம், ைழிவு லம ொண்னம மற்றும் நடத்னத
மொற்ை

திட்டம்.

இது

ஏற்ைைலவ

தொக்ைத்னத ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்று, ைடல்
உள்ளது.
ைடல

ைடல்

மொசுபொடு

மொசுபொட்டின்

ைிரொமப்புை

ைடல்ைளின்

80% நி

ொர நைரங்ைள் மற்றும் சமூைங்ைளி

மற்றும்

ஆலரொக்ைியத்திற்கு
அடிப்பனடயி

ைருத்தொக்ைத்திற்கு

பதொழில்துனை

ைழிவு

விரிவுபடுத்துவது

லம

ொை

ஊக்குவிக்கும் உ

மிைப்பபரிய
மூ

ங்ைளி

அச்சுறுத்த

ிருந்து

ொை

குைிப்பொை

ொண்னம

ைொ

யும் ‘சுத்தமொை புவி, சுத்தமொை

த்தின்

உத்திைளுக்கு

லதனவ.

ஒரு

முழுனமயொை பொர்னவனய பைொண்டு வரும், குைிப்பொை ைடல
நீர் சொர்ந்த தன

குைிப்பிடத்தக்ை

ிருந்து பவளிப்படுைிைது. எைலவ, தூய்னம இந்தியொ

திட்டத்தின் அணுகுமுனைனயயும் பசயல்படுத்தன
என்ை

நைர்ப்புைங்ைளில்

இது

மைித

தைித்துவமொை

ொரப் பகுதிைளில் நி

ைடல்’

மற்றும்

மற்றும்

ம் மற்றும்

யீடுைளுக்கு இனடயில் குவியமொை மொறுைிைது. இதுலபொன்ை பொர்னவனய

ை அளவில் முதல் நொடொை இந்தியொவும் மொறும். இந்த தைித்துவமொை

அணுகுமுனைனய பசயல்படுத்த சுற்றுச்சூழல், ைொடுைள் மற்றும் ைொ
அபிவிருத்தி

மற்றும்

முடிவுனர
4.33 அடுத்த

ஐந்து

புவி

அரசொங்ைங்ைள் மற்றும் ைடல

பபொருளொதொரத்தின்

அைிவியல்

அனமச்சைங்ைள்

நின

மொநி

ொர சமூைங்ைளுடன் கூட்டுலசர லவண்டும்.

ஆண்டுைளில்
பங்ைளிப்னப

இந்தியொவின்
ைைிசமொை

பமொத்த

உள்நொட்டு

லமம்படுத்துவதும்,

வொழ்க்னைனய லமம்படுத்துவதும், நமது ைடல் பல்லுயிரியன

ைடல

மொற்ைம், நைர

மற்றும்

உள்ளூர்

உற்பத்தியில்
ொர

நீ

ப்

சமூைங்ைளின்

ப் பொதுைொப்பதும் மற்றும் நமது

ைடல் பகுதிைள் மற்றும் வளங்ைளின் பொதுைொப்னபப் பரொமரிப்பதும் வனரவுக் பைொள்னையின்
லநொக்ைமொகும். இன்று, நீ

ப் பபொருளொதொரம், பபொருளொதொர வளர்ச்சி மற்றும் நல்வொழ்வின்

அடுத்த பபருக்ைி என்ை உறுதிபமொழினயக் பைொண்டுள்ளது, இந்த மூல

ொபொய நின

மற்றும்

எைலவ,

சமூை-பபொருளொதொர

ந

னை

னமயத்தில்

னவக்ைிைது.

த்தன்னம

ஒரு

நீ

ப்

பபொருளொதொரக் பைொள்னைனய உருவொக்குவதற்ைொை உத்லதச பைொள்னை வனரவு பபொருளொதொர
வளர்ச்சி மற்றும் ந

ன்ைனள திைப்பதற்ைொை ஒரு முக்ைியப் படியொை இருக்கும்.

******
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இனைப்புைள்
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இனைப்பு
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Annex II
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Annex III
Links to the Reports of the Working Groups
1.

National Accounting Framework and Ocean Governance
https://eacpm.gov.in/index.php/reports-papers/eac-reportspapers/ Blue Economy Working Group: 1 Report

2.

Coastal Marine Spatial Planning and Tourism
https://eacpm.gov.in/index.php/reports-papers/eac-reportspapers/ Blue Economy Working Group: 2 Report

3.

Marine Fisheries, Aquaculture and Fish Processing.
https://eacpm.gov.in/index.php/reports-papers/eac-reportspapers/ Blue Economy Working Group: 3 Report

4.

Manufacturing, Emerging Industries, Trade, Technology, Services and Skill
Development https://eacpm.gov.in/index.php/reports-papers/eac-reports-papers/
Blue Economy Working Group: 4 Report

5.

Logistics, Infrastructure and Shipping (including
transshipments) https://eacpm.gov.in/index.php/reports-papers/eacreports-papers/ Blue Economy Working Group: 5 Report

6.

Coastal and Deep-Sea Mining and Offshore Energy
https://eacpm.gov.in/index.php/reports-papers/eac-reportspapers/ Blue Economy Working Group: 6 Report

7.

Security,
Strategic
Dimensions
and
International
Engagement https://eacpm.gov.in/index.php/reports-papers/eacreports-papers/ Blue Economy Working Group: 7 Report
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