మ ుందుమాట
1.

గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి నరంద్ర మోడీ నొక్కి చెప్పిన బ్ల
ూ
ఎకానమీ యొక్ి ప్రరముఖ్యతను

అమలుచేయడానిక్క, ప్రధానమంత్రిక్క ఆర్థిక్ సలహా మండలి (ఇఏసి-ప్పఎం), బ్ల
ూ ఎకానమీక్క విధాన విధానానిి
రలపందంచడానిక్క చొరవ తీసుక్ుంద. ఈ రంగంలోని అంతరాలు మర్థయు ప్నిచేసుుని అనేక్ మంత్రితవ
శాఖ్లు, విభాగాలు మర్థయు ఏజెనీీల ప్రమేయం ద్ృష్ట్యయ, సల
ి ల-ఆర్థిక్ప్రమైన చిక్ుిలు ఉనింద్ున
సమసయలను ప్ర్థష్ిర్థంచడానిక్క ఏకీక్ృత మర్థయు సమనవయ ప్రయతిం అవసరం.
2.

భారతదేశం యొక్ి బ్ల
ూ ఎకానమీ కొరక్ు ముసాయిదా విధానానిి సమర్థించడం నాక్ు విశేష్ట్ధికారం.

సంబ్ంధిత మంత్రితవ శాఖ్లు, నిపుణుల బ్ృందాలు మర్థయు నిపుణులతో ప్లుమారుూ అనేక్ చరచల తరువాత
ఇద రలపందంచబ్డంద. ఈ ముసాయిదా, వ్యయహంతో ప్రటు భారత ప్రభుతవం అవలంబంచగల లక్ష్యం,
రండంటినీ వయక్తప్రుసుుంద. ఈ క్సరతుు ప్రజలక్ు మంచి ఆర్థిక్ భవిష్యతుును క్లిించడం కొరక్ు బ్ల
ూ
వనరులను సుసిి రమైన విధానంలో వినియోగంచడానిక్క పునాద అవుతుంద.
3.

బ్ల
ూ ఎకానమీ కారయక్రమం క్కరంద్ ఉని ఏడు వర్థింగ్ గల
ూ పుల ఛైరిరీనుూ, క్నీవనరుూ, సభుయలు మర్థయు

అనుబ్ంధ యువ నిపుణులుక్ు వార్థ క్ృషిక్క నేను ధనయవాదాలు తెలియజేసుునాిను. వార్థ మద్ద తుక్ు చాలా
ప్రరముఖ్యత ఉంద. బ్ల
ూ ఎకానమీ యొక్ి విభిని కోణాలను అంచనావేసే సమగూ నివేదక్ల శేేణిక్క వారు
దోహద్ప్డాారు. ప్రత్ర ఒక్ి నివేదక్ ఇప్ిటికే ఉని మర్థయు ఉతినిమవుతుని సవాళ్ూను గుర్థతంచింద మర్థయు
ప్రత్ర ఒక్ి రంగంలో ఉని భారీ సామరాియలను మర్థయు అవకాశాలను సంగూహంచడానిక్క బ్లమైన
సిఫారసులను చేసింద. ప్రధాన క్నీవనింగ్ ఆఫీసరుగా ఈ సంక్కూష్యమైన క్సరతుు పూర్థత చేయడానిక్క సమనవయం
చేసిన ఇఏసి-ప్పఎం సీనియర్ సలహాదారు డాక్యర్ సుమితా మిశాే అందంచిన సహకారానిి క్లడా నేను
శాూఘిసుునాిను. చరచల సమయంలో చురుక్ుగా ప్రల్గొనింద్ుక్ు సీయ ర్థంగ్ క్మిటీ సభుయలక్ు క్లడా నేను
క్ృతజఞ తలు తెలుపుతునాిను.
4.

ఈ ప్తిం భారత ప్రభుతవం యొక్ి బ్ల
ూ ఎకానమీ కారయక్రమానిక్క అరధవంతంగా దోహద్ప్డుతుంద్ని

నేను ఆశిసుునాిను.
రతన్ ప్ప. వతల్
మంబ్ర్ సెక్రరటరీ
ఇఏసి-ప్పఎం
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1. బ్ల
ూ ఎకానమీ గురించి భారతదేశిం లక్ష్యిం
1.1

భలతాప్ం (గ్లూబ్ల్ వార్థమంగ్) వలన క్లిగే ముపుిలతో ప్రటుగా, భవిష్యత్ వృదధ మర్థయు శేేయసుీ యొక్ి

అవసరాలను ప్రత్రబంబంచేలా బ్ల
ూ ఎకానమీ యొక్ి ఆర్థి క్ తతావనిి మొటయ మొద్టిసార్థగా 1994 లో ఐక్యరాజయసమిత్ర
విశవవిదాయలయంలో (యుఎనుయ) పరఫెసర్ గంటర్ పౌలి ప్రవేశపెట్టయరు. "వయరాిలు లేవు మర్థయు ఉదాొరాలు లేవు"
అనేదాని ఆధారంగా ఇంజనీర్థంగ్ భావనలతో క్లడన మర్థంత సిి రమైన అభివృదధ నమలనాలను అభివృదధ చేయడంపై ఈ
భావన ఆధారప్డ ఉంద. ఆ తరువాత, 2012లో మలడవ ఎర్త సమిట్ కానఫరన్ీ - ర్థయో+20 తరువాత బ్ల
ూ ఎకానమీ
గొప్ి ప్రరముఖ్యతను సంతర్థంచుక్ుంద. ఇతర విష్యాలతో ప్రటు హర్థత ఆర్థి క్ వయవసి (గ్రూన్ ఎకానమీ) భావనను బ్ల
ూ
ఎకానమీక్క విసు ర్థంచడం పైన ఈ సమావేశం ద్ృషియ కేంద్రరక్ర్థంచింద. ఐక్యరాజయసమిత్ర యొక్ి సుసిి ర అభివృదధ లక్ష్యయలు 14
ప్రప్ంచ ప్రలన మర్థయు సముద్ర వనరుల వినియోగానిక్క మారొ ద్రశక్ సలతింగా “సుసిి ర అభివృదధ క్క మహాసముదారలు,
సముదారలు మర్థయు సముద్ర వనరులను ప్ర్థరక్షంచాలని మర్థయు సిి రంగా ఉప్యోగంచాలని” కోర్థనపుిడు ఈ భావన
ప్రరరణ అంద్ుక్ుంద. అనేక్ సభయ దేశాలు బ్ల
ూ ఎకానమీక్క వార్థ యొక్ి సవంత నిరవచనాలు మర్థయు నమలనాలను
రలపందంచాయి. ప్రప్ంచవాయప్ు ంగా, మహమామర్థక్క-ముంద్ు ఓఇసిడ అంచనాల ప్రకారం మిగలిన ప్రప్ంచ ఆర్థి క్ వయవసి
క్ంటే బ్ల
ూ ఎకానమీ రటియ ంపు వేగంతో పెరుగుతుంద్ని అంచనా. తీరప్రరంత తయారీ మర్థయు సేవలు, సముద్ర వాణిజయం,
షిప్పింగ్, ఆఫ్షోర్ మర్థయు తీర శక్కత, లోతైన సముద్ర ఖ్నిజాలు, జల వయవసాయం మర్థయు ఫిష్రీస్ మర్థయు సముద్ర
సంబ్ంధిత సాంకేత్రక్ ప్ర్థజాఞనం నుండ బ్ల
ూ ఎకానమీక్క అద్నపు విలువ వసుుంద్ని గమనించాలి.
1.2

ప్రప్ంచవాయప్ు ంగా బ్ల
ూ ఎకానమీని ఉప్యోగంచుకోవడానిక్క వివిధ జాతీయ మర్థయు ప్రప్ంచసాియి కారయక్రమాలు

చేప్డుతునాియి. ఆసేయ ేలియా, బ్రెజిల్, యు.క్ర., యు.ఎస్., రష్ట్య మర్థయు నారవ వంటి దేశాలు కొలవద్గన ఫలితాలు
మర్థయు బ్డ్జె ట్ కేట్టయింపు క్లసిన ప్రత్యయక్ జాతీయ మహాసముద్ర విధానాలను అభివృదధ చేశాయి. క్రనడా మర్థయు
ఆసేయ ేలియా వంటి దేశాలు బ్ల
ూ
ఎకానమీ లక్ష్యయల పురోగత్ర నిరాధర్థంచడానిక్క మర్థయు ప్రయవేక్ష్ణను చట్టయనిి
రలపందంచాయి మర్థయు సమాఖ్య మర్థయు రాష్య ే సాియిలో క్రమానుగత సంసి లను సాిప్పంచాయి.
1.3

ప్రప్ంచంలో మొటయ మొద్టిదగా భారతదేశం 1981 లో మహాసముద్ర అభివృదధ శాఖ్ను సృషియ ంచింద, ఇపుిడు ఇద

మినిసీయ ే ఆఫ్ ఎర్త సైన్సీస్ (ఎంఓఇఎస్). మలడు ద్శాబ్దదలక్ు పైగా అనుభవం ఆధారంగా, భారత తీరప్రరంతం వంబ్డ
“డీప్ ఓష్న్ మిష్న్,” “ఓష్నోగూఫీ ఫరమ్ సేిస్” మర్థయు “లాంచింగ్ ఆఫ్ డేట్ట బ్దయ్సీ” వంటి కొతు కారయక్రమాలను
ప్రరరంభించడంతో భారతదేశం చాలా ముంద్డుగు వేసింద. ఈ కారయక్రమాలు శాసీీయ విశేూష్ణ కొరక్ు వాతావరణంతో
సహా వివిధ సముద్ర శాసీ లక్ష్ణాలపై సమాచారం ప్రసారం చేయడానిక్క ఉప్గూహాలను అనుమత్రంచాయి. ఎస్డజి-14 లో
భాగమైన సముదారలలో చెతు /ప్రూసియ క్ుి అంచనా వేయడానిక్క మర్థయు తగొ ంచడానిక్క కావలసిన వ్యయహాలను అభివృదధ
చేయడానిక్క "కీూన్ సీస్ ప్రరగాూమ్" దావరా ఎంఓఇఎస్ ఐక్యరాజయసమిత్రతో చేర్థంద. హంద్ల మహాసముద్రంలో ఖ్నిజాల
(ప్రూమట్టలిక్ నాడలయల్ీ మర్థయు హైడ్రో థరమల్ సల్ఫైడ్) లోతైన సముద్ర అనేవష్ణ కొరక్ు అంతరాెతీయ సముద్రగరభం
అథార్థటీ (ఐఎసిిఏ) తో ఎంఓఇఎస్ రండు ఒప్ిందాలు క్ుద్ురుచక్ుంద. ఈ రంగాలలో వృదధ యొక్ి ప్రయోజనాలను
పందాలంటే, భారతదేశం ఉతిత్రు క్క అవసరమైన మర్థయు ఉతిత్రు తయారీ మర్థయు ప్ంప్పణీక్క అవసరమైన
కారయక్లాప్రలక్ు సిి రమైన విధానానిి అభివృదధ చేయాలి.
1.4

ఫిబ్ెవర్థ 2019 లో ప్రక్టించబ్డన ఇండయా’యొక్ి ”నలతన భారతదేశం లక్ష్యం 2030”లో ఆర్థి క్ వృదధ యొక్ి

ప్ద ప్రధాన కోణాలలో ఒక్టిగా బ్ల
ూ ఎకానమీని ప్రముఖ్ంగా ప్రర్ింద. బ్ల
ూ ఎకానమీ ఈ లక్ష్యం యొక్ి ఆరవ కోణంగా

ప్రర్ినబ్డ, తీరప్రరంత సమాజాల జీవితాలను మరుగుప్రచడానిక్క మర్థయు అభివృదధ మర్థయు ఉప్రధిని వేగవంతం
చేయడానిక్క వివిధ రంగాలను సమగూప్రచే ఒక్ పందకైన విధానం యొక్ి అవసరానిినొక్కి చెప్పింద. ఇటీవల, 2020 లో
ప్రధానమంత్రి తన 74వ సావతంతియ దనోతీవ ప్రసంగంలో, సమకాలీన సంద్రభంలో ఒక్ పరుగు అంటే మనం భౌత్రక్
సర్థహద్ుదను ప్ంచుక్ునేవారు మాతిమే కాద్ు, మనం వార్థతో సామరసయ సంబ్ంధానిి క్లడా క్లిగ ఉంట్టమని
ప్రముఖ్ంగా ప్రర్ినాిరు. ప్రధాన భలభాగంలోని సేవలతో సమానంగా ద్రవప్రలక్ు హై-సీిడ్ బ్దెడాియండ్ క్న్సక్కయవిటీని
నిరాధర్థంచడానిక్క మన ద్రవప్ భలభాగాలను జలాంతరాొమి ఆప్పయ క్ల్ ఫైబ్ర్ కేబ్ుళ్ూతో అనుసంధానించడానిక్క కొనసాగుతుని
లక్ష్యం క్లడా మనక్ు ఉంద. ఈ సంద్రభంలో ఆఫిరకా తలరుి తీరం నుండ ప్శిచమ ప్సిఫిక్ మహాసముద్రం వరక్ు విసుర్థంచి
ఉని అక్ష్యనిి ఒక్ ముఖ్యమైన అభివృదధ చెంద్ుతుని ఆర్థి క్ మర్థయు వ్యయహాతమక్ అక్ష్ముగా భారతదేశం గుర్థతంచాలి,
ద్రనిని సీషెల్ీ-సింగపూర్-సమోవా (ఎస్ఎస్ఎస్) అక్ష్ం అని అంట్టరు. ఈ అక్ష్ం భారతదేశానిక్క బ్లమైన బ్ల
ూ ఎకానమీ
ప్రలసీక్క ఆధారం.
1.5

భారతదేశానిక్క ప్రత్యయక్మైన సముద్ర సాినం ఉంద. దాని యొక్ి 7517 క్కలోమీటరూ పడవైన తీరము తొమిమద తీర

రాష్ట్యేలు మర్థయు 1382 ద్రవప్రలక్ు నిలయం. దేశంలో 12 ప్రధాన ఓడరవులు మర్థయు 187 ప్రధానేతర ఓడరవులు
ఉనాియి, ఇవి ప్రత్ర సంవతీరం 1400 మిలియన్ టనుిల సరుక్ును నిరవహసుునాియి, భారతదేశ వాణిజయంలో
సముద్రం దావరా రవాణా అయ్యయ ప్ర్థమాణం 95%. రండు మిలియనూ చద్రపు క్కలోమీటరూక్ు పైగా ఉని భారతదేశపు
ప్రత్యయక్మైన ఆర్థి క్ మండలం జీవ మర్థయు నిరీెవ వనరులను సమృదధ గా క్లిగ ఉంద మర్థయు ముడ చమురు మర్థయు
త్రర్థగ పంద్గలిగే సహజ వాయువు యొక్ి వనరులను గణనీయమైన సాియిలో క్లిగ ఉంద. తీరప్రరంత ఆర్థి క్ వయవసి 4
లక్ష్లక్ు పైగా మతీయకారులను మర్థయు తీరప్రరంత సమాజాలలోని ఇతర ముఖ్యమైన జనాభాను క్లిగ ఉంద. ఈ
విసాురమైన సముద్ర ప్రయోజనాలతో, భారతదేశంలో బ్ల
ూ ఎకానమీక్క దేశ ఆర్థి క్ వృదధ తో కీలక్ సంబ్ంధం ఉంద.
1.6

ఇటీవలి కాలంలో, సముద్ర క్షేతింలో సిి రమైన అభివృదధ కొరక్ు అనేక్ కారయక్రమాలు జర్థగాయి. ఈ కారయక్రమాలు

భారతదేశ సముద్ర ప్రయోజనాల వృదధ ని మర్థయు మన బ్ల
ూ ఎకానమీని బ్లోప్రతం చేయడానిక్క ఉత్యిేరకాలు. COVID19 అనంతర గ్లూబ్ల్ ద్ృష్ట్యంతంలో, సముద్ర వనరులను సమరి వంతంగా మర్థయు సిి రంగా ఉప్యోగంచడం దావరా
భారతదేశం సముద్ర రంగంలో గణనీయమైన వృదధ ని సాధించే అవకాశం ఉంద.
1.7

ప్రాయవరణ వనరులను ప్ర్థరక్షసల
ు మర్థయు యుఎన్ యొక్ి సుసిి ర అభివృదధ లక్ష్యయలక్ు అనుగుణంగా, ఉప్రధి

మర్థయు సల
ి ల విలువ పెరుగుద్లను వేగవంతం చేసే ఉదేద శయంతో, సముద్ర వనరులను సమరి వంతంగా మర్థయు సిి రంగా
ఉప్యోగంచుకోవట్టనిక్క మర్థయు మహాసముద్ర సంబ్ంధిత శక్కత సామరాియలు మర్థయు నైపుణాయలను ఏకీక్ృతం
చేయడానిక్క మర్థయు పెంచడానిక్క భారతదేశం క్ృషి చేయాలి.

1.8

భారతదేశం యొక్ి బ్ల
ూ ఎకానమీని అభివృదధ చేయడానిక్క ప్రరద్రశక్ విధాన చటరం ఆధారంగా సిష్య మైన

ఎజెండాను రలపందంచాలిీన అవసరం ఉంద. ఈ విధాన చటరం యొక్ి లక్ష్యం భారతదేశ అభివృదధ ఎజెండాను జాతీయ
భద్రతా లక్ష్యయలు మర్థయు అంతరాెతీయ క్టుయబ్దటూ తో సమం చేసల
ు ఈ కొతు క్షేతింలో సిి రమైన మర్థయు సమగూ ఆర్థి క్
వృదధ ని ప్రరతీహంచడం దావరా దేశ జిడప్పని మరుగుప్రచడం.

2. విజయవింతమైన ఫలితాన్ని అిందించే మారగ ిం – భారతదేశిం యొక్క బ్ల
ూ ఎకానమీ
కొరక్ు డ్రాఫ్ట్ పాలసీ చట్రిం
పరిచయం

2.1 భారతదేశానిక్క ప్రత్యయక్మైన సముద్ర సాినం ఉంద. దాని యొక్ి 7517 క్కలోమీటరూ పడవైన తీరము తొమిమద తీర
రాష్ట్యేలు మర్థయు 1382 ద్రవప్రలక్ు నిలయం. దేశంలో 12 ప్రధాన ఓడరవులు మర్థయు 187 ప్రధానం-కాని ఓడరవులు
ఉనాియి, ఇవి 2019వ సంవతీరంలో 633.87 మిలియన్ టనుిల సరుక్ును నిరవహంచాయి. భారతదేశం యొక్ి
వాణిజయంలో 95% ప్ర్థమాణం సముద్రం దావరా రవాణా అవుతుంద. రండు మిలియనూ చద్రపు క్కలోమీటరూక్ు పైగా ఉని
భారతదేశపు ప్రత్యయక్మైన ఆర్థి క్ మండలం జీవ మర్థయు నిరీెవ వనరులను సమృదధ గా క్లిగ ఉంద మర్థయు ముడ
చమురు మర్థయు త్రర్థగ పంద్గలిగే సహజ వాయువు యొక్ి వనరులను గణనీయమైన సాియిలో క్లిగ ఉంద. ఇద
తీరప్రరంత తయారీ మర్థయు సేవా రంగాలలో, వాణిజయం, నౌకాసముదాయం, జలవయవసాయం మర్థయు మతీయరంగం
మర్థయు సముద్ర సంబ్ంధిత సాంకేత్రక్ ప్ర్థజాఞనంలో అద్నపు విలువను సమరి వంతంగా మరుగుప్రుసుుంద. తీరప్రరంత
ఆర్థి క్ వయవసి 40 లక్ష్లక్ు పైగా మతీయకారులను మర్థయు తీరప్రరంత సమాజాలలోని ఇతర ముఖ్యమైన జనాభాను
క్లడా ప్రషిసుుంద.
2.2

అంద్ుచేత, భారతదేశం యొక్ి ఈ విసాురమైన సముద్ర ప్రయోజనాలక్ు, దేశం యొక్ి ఆర్థధ క్ వృదధ మర్థయు

జాతీయ భద్రతతో కీలక్ సంబ్ంధం ఉంద. భారతదేశం యొక్ి బ్ల
ూ ఎకానమీ అనేద జాతీయ ఆర్థి క్ వయవసి యొక్ి
ఉప్సమిత్ర, ఇద భారతదేశ చటయ ప్రమైన ప్ర్థధిలోని వసుువులు మర్థయు సేవల ఉతిత్రు క్క సహాయప్డే సముద్ర వనరులు
మర్థయు సముద్ర, సముద్ర సంబ్ంధ మర్థయు సముద్ర తీర ప్రరంతాలలో మానవ నిర్థమత ఆర్థి క్ మౌలిక్ సద్ుప్రయాలను
క్లిగ ఉంద, మర్థయు ఆర్థిక్ వృదధ , ప్రాయవరణ సిి రతవం మర్థయు జాతీయ భద్రతతో సిష్య మైన అనుసంధానాలను క్లిగ
ఉంద.
భారతదేశ బ్ల
ూ ఎకానమీ యొక్ి ప్రయోజనాలను పంద్ట్టనిక్క, వివరణాతమక్ ఉప్-బ్ృంద్ నివేదక్లలో ఇచిచన గొప్ి
మలలాంశాలను విశేూషించిన తరువాత ఈ క్కరంద ముసాయిదా విధాన చటరం ప్రత్రప్రదంచబ్డంద.

ప్రప్ించవ్యాప్త స్థి తి
2.3 భలతాప్ం (గ్లూబ్ల్ వార్థమంగ్) వలన క్లిగే ముపుిలతో ప్రటుగా, భవిష్యత్ వృదధ మర్థయు శేేయసుీ యొక్ి

అవసరాలను ప్రత్రబంబంచేలా మొటయ మొద్టిసార్థగా 1994 లో ఐక్యరాజయసమిత్ర విశవవిదాయలయంలో (యుఎనుయ)
పరఫెసర్ గంటర్ పౌలి బ్ల
ూ ఎకానమీ యొక్ి ఆర్థిక్ తతావనిి ప్రవేశపెట్టయరు. ఆ తరువాత, 2012లో మలడవ ఎర్త సమిట్
కానఫరన్ీ - ర్థయో+20 తరువాత బ్ల
ూ ఎకానమీ గొప్ి ప్రరముఖ్యతను సంతర్థంచుక్ుంద. హర్థత ఆర్థిక్ వయవసి (గ్రూన్
ఎకానమీ) భావనను నీ బ్ల
ూ ఎకానమీక్క విసుర్థంచడం పైన ఈ సమావేశం ద్ృషియ కేంద్రరక్ర్థంచింద. ఐక్యరాజయసమిత్ర యొక్ి
సుసిి ర అభివృదధ లక్ష్యము (SDG) (ఎస్డజి) 14 మహా సముదారలు మర్థయు సముద్ర వనరుల ప్ర్థరక్ష్ణ మర్థయు సిి ర
ఉప్యోగం దావరా సుసిి ర అభివృదధ ని కోర్థంద. ద్రనినే ప్రప్ంచ ప్ర్థప్రలనక్ు మర్థయు సముద్ర వనరుల వినియోగానిక్క
మారొ ద్రశక్ సలతింగా సలచించింద. అనేక్ సభయ దేశాలు బ్ల
ూ ఎకానమీక్క వార్థ యొక్ి సవంత నిరవచనాలు మర్థయు
నమలనాలను రలపందంచాయి.
2.4 బ్ల
ూ ఎకానమీని ఉప్యోగంచుకోవడానిక్క ప్రప్ంచవాయప్ుంగా వివిధ జాతీయ మర్థయు ప్రప్ంచ సాియి కారయక్రమాలు

చేప్డుతునాియి. ఆసేయ ేలియా, బ్రెజిల్, యు.క్ర., యు.ఎస్., రష్ట్య మర్థయు నారవ వంటి దేశాలు కొలవద్గన ఫలితాలు

మర్థయు బ్డ్జె ట్ కేట్టయింపుతో ప్రత్యయక్ జాతీయ సముద్ర విధానాలను అభివృదధ చేశాయి. క్రనడా మర్థయు ఆసేయ ేలియా
వంటి దేశాలు బ్ల
ూ ఎకానమీ లక్ష్యయల పురోగత్ర మర్థయు ప్రయవేక్ష్ణ క్లసిన చట్టయనిి రలపందంచాయి మర్థయు సమాఖ్య
మర్థయు రాష్య ే సాియిలో క్రమానుగత సంసి లను సాిప్పంచాయి.
2.5 ప్రప్ంచంలో మొటయ మొద్టిదగా భారతదేశం 1981 లో మహాసముద్ర అభివృదధ శాఖ్ను సృషియ ంచింద. మలడు
ద్శాబ్దదలక్ు పైగా అనుభవం ఆధారంగా, భారత తీరప్రరంతం వంబ్డ “డీప్ ఓష్న్ మిష్న్,” “ఓష్నోగూఫీ ఫరమ్ సేిస్”
మర్థయు “లాంచింగ్ ఆఫ్ డేట్ట బ్దయ్సీ” వంటి కొతు కారయక్రమాలను ప్రరరంభించడంతో భారతదేశం చాలా ముంద్డుగు
వేసింద. ఎస్డజి -14 లో భాగమైన సముదారలలో చెతు /ప్రూసియ క్ను అంచనా వేయడానిక్క మర్థయు తగొ ంచడానిక్క కావలసిన
వ్యయహాలను అభివృదధ చేయడానిక్క "కీూన్ సీస్ ప్రరగాూమ్" దావరా మినిసీయ ే ఆఫ్ ఎర్త సైన్సీస్ (ఎంఓఇఎస్)
ఐక్యరాజయసమిత్రతో చేర్థంద. హంద్ల మహాసముద్రం యొక్ి అంతరాెతీయ జలాలలో 10000 చద్రపు క్కలోమీటరూ
విసీు రంణ లో 75000 చద్రపు క్కలోమీటరూలో ప్రలిమట్టలిక్ నాడలయల్ీ మర్థయు ప్రలిమట్టలిక్ సల్ఫైడూ అనేవష్ణ కొరక్ు
భారతదేశానిక్క ప్రత్యయక్ హక్ుిలు ఉనాియి.

లక్ష్యం
2.6

ఫిబ్ెవర్థ 2019 లో ప్రక్టించబ్డన ఇండయా యొక్ి ”నలతన భారతదేశ లక్ష్యం 2030”లో ఆర్థి క్ వృదధ యొక్ి

2.7

బ్ల
ూ ఎకానమీ యొక్ి సామాజిక్-ఆర్థధక్ సామరాియనిి ఉప్యోగంచుకోవట్టనిక్క భారతదేశం యొక్ి విధానం వీటి

ప్ద ప్రధాన కోణాలలో ఒక్టిగా బ్ల
ూ ఎకానమీని ప్రముఖ్ంగా ప్రత్రప్రదంచింద. బ్ల
ూ ఎకానమీ ఈ లక్ష్యం యొక్ి ఆరవ
కోణంగా ప్రర్ినబ్డ ఒక్ పందకైన విధానం యొక్ి అవసరానిి నొక్కి వకాిణించింద. బ్ల
ూ ఎకానమీపై మునుప్టి
ముసాయిదా విధానానిి 2015లో మినిసీయ ే ఆఫ్ ఎర్త సైన్సీస్ (ఎంఓఇఎస్) ప్రరరంభించింద, కానీ ఎనిడల ఖ్రారు కాలేద్ు.
ఆ విధాన కాగతంలో పంద్ుప్ర్థచిన అనేక్ ఆలోచనలపై ఈ విధాన చటరం రలపందంచబ్డంద.

పైన ద్ృషియ పెట్టయలి: -

•
బ్ల
ూ ఎకానమీ కారయక్లాప్రలు మర్థయు జాతీయ ఆదాయానిక్క ఎంత దోహద్ం చేసుునాియి అని సరైన రీత్రలో
మలలాయంక్న చేయడానిక్క ఒక్ చటరం;
•
మహాసముద్ర వనరులు మర్థయు వాటి సిి ర వినియోగం కొరక్ు ప్రరదేశిక్ ఆధార్థత ప్రణాళిక్తో ప్రటుగా శాసీీయ
అంచనా.
•
బ్ల
ూ ఎకానమీ యొక్ి సామరాియనిి ఉప్యోగంచుకోవడానిక్క మర్థయు జిడప్ప మర్థయు ఉప్రధి వృదధ ని
అనుక్లలీక్ర్థంచడానిక్క ఆర్థి క్ మలలధనం, భౌత్రక్ మలలధనం, సహజ మలలధనం మర్థయు మానవ వనరుల
మలలధనంలో పెటుయబ్డ;
•

తీరప్రరంతాలోూని మతీయకారులక్ు సంక్షేమం, భద్రత మర్థయు జీవనోప్రధి చేక్లరచడం

•
అధిక్ శాతం జనాభాక్ు ఆర్థి క్ లాభాలు అందంచేంద్ుక్ు సునాి శాతం వయరాిలు, తక్ుివ కారిన్ సాంకేత్రక్తలను
నిరాధర్థంచడం కొరక్ు ఆవిష్ిరణలు,
•

మహాసముద్ర భద్రతా చరయలు మర్థయు సమతులయ అంతరాెతీయ ఒడంబ్డక్లు.

శీరిిక మరియు అమలు
2.8

ఈ ముసాయిదా విధానానిి “భారతదేశ బ్ల
ూ ఎకానమీ జాతీయ విధానం - 2020” అని అనవచుచ. భారత

ప్రభుతవం ఈ ముసాయిదా విధానానిి అంచనా వేయాలి, విశేూషించాలి, సమీక్షంచాలి మర్థయు తగురీత్రగా మారాచలి. ఈ

అధాయయం యొక్ి ప్రయోజనం కొరక్ు, ద్రనిని “ప్రలసీ” గా సలచిసాురు. ఈ ప్రలసీ నిరవహణక్ు భలవిజాఞన మంత్రితవ
శాఖ్ నోడల్ మంత్రితవ శాఖ్ అవుతుంద.

లక్ష్యాలు మరయు విధానిం
2.9

తుద ప్రలసీ ఆమోదంచబ్డగానే తుద ప్రలసీ భారతదేశం యొక్ి బ్ల
ూ ఎకానమీక్క సంబ్ంధించిన విష్యాలక్ు

ప్రరథమిక్ విధానం మర్థయు ముఖ్యమైన నిరణయ ప్తిం అవుతుంద.
ప్రలసీ యొక్ి ముఖ్యమైన భాగాలు ఈ క్కరంద విష్యాలను దాని ప్ర్థధిలో క్లిగ ఉంట్టయి.

(జ) బ్ల
ూ ఎకానమీ కొరకు జాతీయ అకంటంగ్ చట్రం
2.10

బ్ల
ూ ఎకానమీక్క సంబ్ంధించిన విశవసనీయమైన సమాచారం ఉతినిం చేయడానిక్క మర్థయు సేక్ర్థంచడానిక్క ఒక్

2.11

బ్ల
ూ ఎకానమీక్క సంబ్ంధించిన రంగాలు మర్థయు ఉప్ రంగాలను గుర్థతంచడానిక్క మర్థయు కొలమానాల కొరక్ు

సర్థకొతు బ్లమైన విధానం అభివృదధ చేయబ్డుతుంద. క్లరుి, అభివృదధ మర్థయు ప్థానిి అంచనా వేయడానిక్క బ్ల
ూ
ఎకానమీ యొక్ి నిర్థద ష్య రంగాలపై సమయానుక్లల అధయయనాలు చేప్టయ బ్డతాయి.

చట్టరనిి రలపందంచడానిక్క నిపుణుల బ్ృంద్ం ఏరాిటు చేయబ్డుతుంద. ప్రసు ుతం ఉని ప్రర్థశాేమిక్ వరీొ క్రణ
నియమావళ్ులు మర్థయు ప్ర్థగణలను నియమించే దశగా పునఃసమీక్షంచబ్డతాయి. బ్ల
ూ ఎకానమీ అంచనా మర్థయు
నిరవహణక్ు సంబ్ంధించిన శాసీీయ సాధనాలు మర్థయు సాంకేత్రక్ ప్ర్థజాఞనానిి అభివృదధ చేయడానిక్క ప్రముఖ్
దేశాలు/సంసి లతో శాసీీయ సహకారం కొనసాగంచబ్డుతుంద.

(బి) ప్ర్యావరణప్రింగా స్థి రమైన జాతీయ తీర సముద్ర పారదేశిక్ ప్రణాళికా చట్రిం
(CMSP)
2.12 భారతదేశం యొక్ి తీర ప్రరంతాల శాసీీయ మర్థయు ఖ్చిచతమైన మాయప్పంగ్ ఏకీక్ృత తీర మర్థయు సముద్ర
ప్రరదేశిక్ ప్రణాళిక్లక్ు దార్థ తీసుుంద. భారతదేశం యున్సస్కి-ఐఓసి (UNESCO-IOC) గైడ్ను సీవక్ర్థంచి అనుసర్థసుుంద.
మన జాతీయ మర్థయు సాినిక్ అవసరాలక్ు అవసరమైన మారుిలను సలచించడానిక్క నిపుణుల బ్ృంద్ం ఏరాిటు
చేయబ్డుతుంద. ద్రనిక్క మినిసీయ ేస్ ఆఫ్ ఎర్త సైన్సీస్ అండ్ ఎనివరాన్సమంట్, ఫారస్య ్ అండ్ క్రైమేట్ చేంజ్ మర్థయు ఇతర
సంబ్ంధిత విభాగాలు/సంసి ల మధయ సనిిహత సమనవయం అవసరం. భారతదేశ ద్రవప్ భలభాగాలతో సహా భారతదేశ
ప్రత్యయక్ ఆర్థి క్ జోన్ (EEZ) లో బ్ల
ూ ఎకానమీ యొక్ి భవిష్యతుు అభివృదధ క్క మర్థయు ద్రవప్ ప్రరంతాలలో ప్రాయవరణప్రాయటక్ ప్రణాళిక్ మర్థయు బ్ల
ూ ఫాాగ్ బీచల సంఖ్యను పెంచడానిక్క సిఎంఎస్ప్ప (CMSP) ఆధారం అవుతుంద.
సిఎంఎస్ప్ప (CMSP) వినియోగదారులక్ు విసుృతంగా సమాచారం లభించటం పైన ఆధారప్డ ఉంటుంద కావున, డేట్ట
భద్రత, ప్రరద్రశక్త మర్థయు ప్రరప్యత యొక్ి ప్రయోజనాలను సమతులయం చేసల
ు కొతు జాతీయ ప్టము మర్థయు
సమాచార విధానం రలపందంచబ్డుతుంద.
2.13

ముఖ్యంగా ప్రూసియ క్ీ మర్థయు సలక్ష్మ ప్రూసియ క్ల కారణంగా పెరుగుతుని సముద్ర కాలుష్యం యొక్ి ప్రమాద్ం,

ప్రూసియ క్ ఎలిమినేష్న్ అండ్ మరైన్ లిటయ ర్ (ప్రూసియ క్ నిరలమలన మర్థయు జాతీయ సముద్ర చెతు ) విధానం దావరా ప్రాయవరణ,
భలవిజాఞన మర్థయు ప్టయ ణాభివృదధ మంత్రితవ శాఖ్లు, రాష్య ే మర్థయు సాినిక్ ప్రభుతావలు మర్థయు తీరప్రరంత సంఘాల
దావరా ఎప్ిటిక్పుిడు ప్ర్థష్ిర్థంచబ్డుతుంద. ప్రాయవరణ అటవీ మర్థయు వాతావరణ మారుిల మంత్రితవ శాఖ్
ప్రత్రప్రదంచిన “నేష్నల్ కోసయ ల్ మిష్న్” అనేద బ్ల
ూ ఎకానమీ కారయక్లాప్రలతో ఏకీక్ృతం చేయబ్డుతుంద. అలాగే

ఐక్యరాజయ సమిత్ర యొక్ి సుసిి ర అభివృదధ లక్ష్యం – 14 (ఎస్డజి -14) అమలు బ్ల
ూ ఎకానమీ ప్రలసీలో
భాగమవుతుంద.

(సి) సముద్ర మత్య సింప్ద్, జలవావసాయిం మరయు చేప్ల విశ్లూషణల అభివృది
లక్ష్యిం.
2.14

గడచిన ఐదేళ్ూలో, మతీయ రంగం వయవసాయం మర్థయు అనుబ్ంధ రంగాలలో అతయధిక్ వృదధ ని చలప్పంచింద.

2.15

తుద వినియోగదారు సమాచార ప్రసార అనుసంధానత, ఆర్థి క్ చేర్థక్, అప్గేూడ్ చేసిన కోత-అనంతర నిరవహణ

మతీయ వరతక్ నిరవహణక్ు ప్రాయవరణ వయవసి విధానానిి అవలంబంచడం దావరా జల వయవసాయం, కేజ్ క్లచర్,
సముద్ర క్లుపు మర్థయు ఆలేొ కోత మర్థయు సిి రమైన సముద్ర వేటను ప్రరతీహంచడం దావరా నీలి విప్ూ వం మర్థంత
విసు ర్థంచబ్డుతుంద. సాంకేత్రక్ ప్ర్థజాఞనం, టెలీ-క్మలయనికేష్న్, డజిటల్ మర్థయు ర్థమోట్ సెనిీంగ్ అను ప్రయోగాలు,
మతీయ రంగం మర్థయు సముద్ర నిరవహణ యొక్ి అనిి అంశాలలో ప్రధాన సరవంత్రలో ఉంట్టయి. అయిత్య , రాబోయ్య
సంవతీరాలోూ మతీయ రంగ వనరులను సిి రంగా ఉప్యోగంచుకోవట్టనిక్క ప్రరధానయత ఇవవబ్డుతుంద.

మర్థయు మారిటింగ్ జోకాయలతో మతీయకారుల జీవితాలు మర్థయు జీవనోప్రధి రక్షంచబ్డతాయి మర్థయు
మరుగుప్రచబ్డతాయి. సమగూ జాతీయ మార్థక్లచర్ విధానానిి ప్రరతీహంచడం దావరా ఆలేొ ఉతిత్రు వంటి సముద్ర
వయవసాయం ప్రరతీహంచబ్డుతుంద. సముద్ర జీవ సాంకేత్రక్ ప్ర్థజాఞనం యొక్ి సామరియంను, మతీయ వనరుల యొక్ి
ఆహారతర రంగంపై ద్ృషియ సార్థంచట్టనిక్క ఉప్యోగంచబ్డుతుంద. వాణిజీయక్రణక్ు అప్రరమైన సామరియం క్లిగన కొతు
సాంకేత్రక్ ప్ర్థజాఞనాల ఉతిత్రు క్క, ఆహారతర రంగంపై ద్ృషియ సార్థంచే జాతీయ సాియి “ఇనిీిటలయట్ ఫర్ మరైన్
బ్యోటెకాిలజీ” ను ఏరాిటు చేయడం వేగవంతం చేయబ్డుతుంద. అవసరమైత్య, సముద్ర మతీయ సంప్ద్ యొక్ి
సమగూ నిరవహణ మర్థయు నియంతిణ కొరక్ు మర్థయు జల వాయధుల నిరవహణ మర్థయు సముద్ర ఆరోగయం కొరక్ు
చటయ ంతో సహా తగన చరయలు తీసుకోబ్డతాయి.

(డి) బ్ల
ూ ఎకానమీతో అనుసింధాన్నించబ్డిన దేశీయ తయారీ, అభివృది చింద్ుతుని
ప్రశరమలు, వ్యణిజాిం, ప్ర్యాట్క్ రింగిం, సాింకేతిక్ ప్రజాానిం, సేవలు మరయు నైపుణా
అభివృది న్న మెరుగుప్రచడ్రన్నకి ఒక్ లక్ష్యిం.
2.16

మరుగైన లాజిసియ క్ీ తో ఓడరవుల అభివృదధ , మతయ్ రంగం, నౌకా నిరామణం మర్థయు తీర మర్థయు సముద్ర

విహార ప్రాయటక్ం (ద్రవప్ం ప్రాయటక్ం మర్థయు అభివృదధ తో సహా) తో ఓడరవుల అభివృదధ దావరా ఆర్థి క్ వృదధ క్క మర్థయు
ఉప్రధిక్క విసాురమైన అవకాశం ఉంటుంద. వీటనిింటికీ ప్రరమాణిక్ ప్ర్థమాణం మర్థయు గుణాతమక్ ప్రరతాీహం తగన
కారాయచరణ ప్థక్ ప్రరతాీహకాల దావరా మర్థయు కొతు వాయప్రర అవకాశాలలో పెటుయబ్డులు పెటయ డానిక్క పైేవేట్ రంగానిి
ప్రరతీహంచడం దావరా అందంచబ్డతాయి. మరైన్ బ్యోటెకాిలజీ, సముద్రం యొక్ి లోతైన భాగాలోూ మైనింగ్
మర్థయు సముద్రపు శక్కత వంటి కొతు మర్థయు అభివృదధ చెంద్ుతుని రంగాలు ప్రరతీహంచబ్డతాయి. విభారీ మొతు ంలో
పెటుయబ్డులు అవసరమయినంద్ున ఈ అభివృదధ చెంద్ుతుని రంగాల కొరక్ు వినలతి ఫైనానిీంగ్ మర్థయు వాయప్రర
నమలనాలు అనేవషించబ్డతాయి.
2.17 ప్ర్థశోధన మర్థయు అభివృదధ (R&D) మర్థయు ఆవిష్ిరణ అనేవి భారతదేశం యొక్ి సామరియప్రమైన లాభాలు
మర్థయు నాయక్తావనిక్క కీలక్మైనవి, ద్రని కోసం తీరప్రరంత రాష్ట్యేలోూ శాసీీయ సంసి లు మర్థయు ప్ర్థశేమల మధయ
ఇరువైపుల నుండ సంబ్ంధాలతో ప్ర్థశోధన మర్థయు అభివృదధ (R&D) కేందారలు సృషియ ంచబ్డతాయి. ఉప్రధి క్లిన
మర్థయు ఎగుమత్ర సామరాియనిి గర్థష్టయ క్ర్థంచడానిక్క బ్ల
ూ టేరడ్ మర్థయు బ్ల
ూ మానుయఫాయక్చర్థంగ్ అనుసర్థంచబ్డతాయి,
ద్రని కొరక్ు తగన నైపుణయ కోరుీలు మర్థయు అనుక్లలమైన నియంతిణా ప్ద్ధ తులు రలపందంచబ్డతాయి.
ప్రాయవరణప్రంగా సునిితమైన ప్రాయటక్ ప్రరంతాలలో ఎప్ిటిక్పుిడు ప్రాయవరణ ప్రభావ అంచనా అధయయనాలు

నిరవహంచబ్డతాయి, తదావరా మౌలిక్ సద్ుప్రయాలు మర్థయు ప్రాయవరణ వయవసి యొక్ి ‘భర్థంచే సామరియంపై
ప్రభావానిి’ ప్ర్థమితం చేసాుయి.

(ఇ) లాజిస్థి క్స్, మౌలిక్ సద్ుపాయాలు మరయు షిప్పింగ్ (ఒక్దాన్న నుిండి మరొక్డ్రన్నకి
మారి ఎకికించుట్) అభివృది చేయడ్రన్నకి ఒక్ ఏకీక్ృత ప్రణాళిక్
2.18

సాగర్ మాల కారయక్రమంలో ఇప్ిటికే భావించినటుూగా ఓడరవులక్ు సంబ్ంధించిన నేతృతవ అభివృదధ క్క కీలక్మైన

2.19

లాజిసియ క్ీ మర్థయు అనుసంధానతలను మరుగుప్రచడానిక్క సమగూమైన విధానం అనుసర్థంచబ్డుతుంద,

సముద్ర కారయక్రమాలక్ు మరుగైన ద్ృషియ కేంద్రరక్రణ మర్థయు నిధుల దావరా ప్రరరణ లభిసుుంద. ‘మేక్ ఇన్ ఇండయా’
మర్థయు ‘ఆతమనిరభర్ భారత్’ లపై ప్రరరణతో 30 సంవతీరాల ప్రణాళిక్తో భారతదేశంలోని నౌకా నిరామణ ప్ర్థశేమ
ప్రరతీహంచబ్డుతుంద మర్థయు ఆధునీక్ర్థంచబ్డుతుంద.

తదావరా ప్నుిల విధానాలు యొక్ి సమనవయంతో సహా సామరాియనిి మర్థయు వాయప్రర నిరవహణను సులభతరం
చేసుుంద. లాజిసియ క్ీ ఖ్రుచలను తగొ ంచడానిక్క మలీయ మోడల్ న్సట్వర్ి మర్థయు డజిటల్ గూడ్ కొరక్ు జాతీయ మాసయ ర్ ప్రూన్
ప్రరరంభించబ్డుతుంద. తీరప్రరంత మర్థయు ద్రవప్ ప్రరంతాలక్ు టెలిక్మలయనికేష్న్ీ వయవసి మర్థయు డజిటల్ మౌలిక్
సద్ుప్రయాలను పెంపందసల
ు బ్లోప్రతం చేయబ్డతాయి. సంక్కూష్యమైన మర్థయు వ్యయహాతమక్ సముద్ర రంగం యొక్ి
సమగూ ప్రణాళిక్ కొరక్ు జాతీయ సముద్ర విధానం క్లడా ప్రక్టించబ్డుతుంద.

(ఎఫ్) తీర పారింత మరయు సముద్రిం యొక్క లోతైన భాగాలోూ మైన్నింగ్, కొొతత మరయు
పునరుతాపద్క్ ఆఫ్టషోర్ శకిి మరయు ప్రశోధన అభివృది కొరక్ు ఒక్ చట్రిం
2.20 పునరుతాిద్క్ శక్కత, హైడ్రో కారినుూ, విలువైన ఖ్నిజాలు మర్థయు లోహాలను అందంచగలిగే అద్ుభతమైన
సామరాియనిి మహాసముదారలు క్లిగ ఉంట్టయి. ఈఈజెడ్ (EEZ) లో హైడ్రో కారిన్ల అనేవష్ణ కొరక్ు అనేక్ ఒప్ిందాలు
ఇవవబ్డాాయి మర్థయు ఈ విష్యంలో, అనుమతుల జారీక్క, సమాచారము భాగసావమయం మొద్ల్ఫన వాటి కొరక్ు వివిధమంత్రితవ శాఖ్ల మధయ సమనవయం అవసరం. ప్ర్థశోధన మర్థయు సాంకేత్రక్ ప్ర్థజాఞనానిి అభివృదధ చేయడానిక్క
పెటుయబ్డులక్ు తగన ఆర్థి క్ వయయంతో ప్రటు మానవ వనరులను మోహర్థంచడానిక్క కావలసిన పెటుయబ్డులక్ు ప్రరధానయత
ఇవవబ్డుతుంద. దేశీయ సంసి లతో ప్రటు అంతరాెతీయ సంసి ల మధయ శాసీీయ సహకారం ఏకీక్ృతం మర్థయు
బ్లోప్రతం చేయబ్డుతుంద. ఆశించిన ఫలితాలను అందంచే నిక్షేప్రలను అనేవషించడానిక్క మర్థయు వాటి వలిక్కతీత
కొరక్ు వ్యయహానిి రలపందంచడానిక్క నేష్నల్ ప్రూ సర్ మిష్న్ను ప్రరరంభించాలని ఆలోచన చేశారు. హంద్ల
మహాసముద్రంలో సమృదధ గా కోబ్దల్య క్లిగన సీ మౌంట్ ఫెరోో మాంగనీస్ క్రస్య (ఎస్ఎఫ్ఎంసి) అనేవష్ణలో భారత్ క్లడా
ప్రధాన ప్రతి ప్రషిసుుంద. ప్రాయవరణ ప్రభావ ఆడట్తో ప్రటు ఖ్నిజ నిక్షేప్రల శోధన మర్థయు మైనింగ్ కొరక్ు తగన
విధానాలు క్లడా అభివృదధ చేయబ్డతాయి. 2023 నాటిక్క ఈఈజెడ్ (EEZ) ను అనేవషించడానిక్క భారతదేశం క్టుయబ్డ
ఉంద మర్థయు ఈ దశగా, అవసరమైత్య, ఇతర భాగసావములతో క్లిసి లోతైన సముద్ర లోతులక్ు వళ్ళే మానవ
సిబ్ిందని క్లిగ ఉండ నీటి అడుగున నడచే వాహనానిి ప్రయోగంచాలానే ఆలోచన క్లడా ఉంద. భారత సాంకేత్రక్
మర్థయు శాసీీయ సిబ్ింద బ్ృంద్ం మర్థంత బ్లోప్రతం చేయడానిక్క ఉనిత సాంకేత్రక్ విద్యలో బ్ల
ూ ఎకానమీ మర్థయు
బ్ల
ూ రీసెర్చ పై ప్రఠ్యంశాల విష్యంలో ద్ృషియ కేంద్రరక్ర్థంచబ్డుతుంద. అంతరాెతీయ జలాలోూ ఖ్నిజాల కొరక్ు భారత్ క్ు
కేట్టయించిన ప్రరంతాలోూ అనేవష్ణ కారయక్లాప్రలను కొనసాగంచాలి.
2.21

జీవ నిరీెవ మర్థయు సముద్రగరభంలో లభయమయ్యయ వనరులతో సహా మన సముద్ర వనరుల జాబతా

చేప్టయ బ్డాలని ప్రత్రప్రదంచబ్డంద, తదావరా జాతీయ సముద్ర వనరుల డేట్టబేస్ వేగంగా సృషియ ంచబ్డుతుంద.

(జి) సముద్ర భద్రత, వ్యాహాతమక్ ప్రమాణాలు మరయు అింతర్యాతీయ ఒప్పిందాల
కొరక్ు ఒక్ ఏకీక్ృత చట్రిం
2.22 మర్థంత బ్ల
ూ
ఎకానమీ వృదధ క్క, సముద్ర జీవ-వైవిధాయనిి కాప్రడట్టనిక్క మర్థయు దాని వ్యయహాతమక్

ప్రయోజనాలను ప్ర్థరక్షంచడానిక్క భారతదేశం అనిి సంబ్ంధిత అంతరాెతీయ వరాొలు మర్థయు వేదక్లతో సమగూంగా
నిమగిమవుతుంద. ఆఫిరకా తలరుి తీరం నుండ ప్శిచమ ప్సిఫిక్ మహాసముద్రం వరక్ు విసుర్థంచి ఉని అక్ష్యనిి ,
భారతదేశం ఒక్ ముఖ్యమైన అభివృదధ చెంద్ుతుని ఆర్థి క్ మర్థయు వ్యయహాతమక్ అక్ష్ముగా గుర్థతంచింద, ద్రనిని సీషెల్ీసింగపూర్-సమోవా (ఎస్ఎస్ఎస్) అక్ష్ం అని అంట్టరు.
2.23

క్మిష్న్ ఆఫ్ ద లిమిట్ీ ఆఫ్ కాంటిన్సంటల్ షెల్ఫ (సిఎల్సిఎస్), ఇంటరిష్నల్ సీబ్రడ్ అథార్థటీ (ఐఎసిిఏ),

యునైటెడ్ నేష్న్ీ క్న్సవనో న్ ఆన్ ద లా ఆఫ్ ద సీ (యుఎనిీఎల్ఓఎస్) క్కరంద్ ఏరాిటు చేయబ్డన ఇంటరిష్నల్
టిరబ్ుయనల్ ఆన్ లా ఆఫ్ ద సీ (ఐటిఎల్ఓఎస్), మర్థయు బ్యోలాజిక్ల్ బ్యోడైవర్థశటీ బయాండ్ నేష్నల్ జుర్థసిా క్ష్న్ీ
(బబఎన్సె ) మొద్ల్ఫనవి మర్థయు యున్సస్కి యొక్ి ఇంటర్ గవరిమంటల్ ఓష్నోగాూఫిక్ క్మిష్న్ వంటి ఇతర బ్హుప్రక్షక్
వేదక్లు అనగా, యొక్ి ప్నిక్క భారతదేశం గణనీయమైన సహకారానిి అందంచడానిక్క తగన క్రమాంక్నం చేసిన విధానం
అవలంబసుుంద. అంద్ువలూ ఈ సంసి లోూ భారతదేశము యొక్ి బ్లమైన ఉనిక్క తప్ినిసర్థ. ద్రనితో కీలక్ భాగసావమయ
దేశాలతో అంతరాెతీయ భాగసావమయంతో ప్రటు సముద్ర రంగం ప్టూ అవగాహన క్లడా బ్లోప్రతం అవుతుంద.
సముద్రప్రంగా పరుగున ఉని వార్థ బ్ల
ూ ఎకానమీ భాగసావమాయనిి మర్థంతగా పెంపందంచేంద్ుక్ు 2015 లో
సెక్లయర్థటీ అండ్ గ్లూత్ ఫర్ ఆల్ ఇన్ రీజియన్ (సాగర్) లో ఊహంచిన విధంగా భారతదేశం సురక్షతమైన హంద్ల
మహాసముద్రం కొరక్ు క్ృషి చేయడానిి కొనసాగసుుంద. సముద్రప్రంగా ప్రక్ిన ఉని వివిధ పరుగువార్థ అవసరాలను
ప్రముఖ్ంగా ప్రర్ినే ఒక్ మధయసి ప్రణాళిక్ రలపందంచబ్డుతుంద, తదావరా ప్రసిర ప్రరధానయతలక్ు అనుగుణంగా
ఉని అభివృదధ సహాయం లక్ష్యంగా ఉంటుంద. భారతదేశం నిమగిమయ్యయ మరో కారయక్రమం డబ్ుూయటిఓ (WTO) వద్ద
మతీయ రాయితీలపై కొనసాగుతుని వాణిజయ చరచలు.
2.24 ప్రత్యయక్ంగా దేశీయంగా తయారీ అయిన మర్థయు సేక్ర్థంచిన వాటి దావరా హంద్ల మహాసముద్రంలో

బ్హుళ్సాియి ప్రయవేక్ష్ణ మర్థయు భద్రత మరుగుప్రచబ్డుతుంద. తీరప్రరంత మర్థయు సముద్ర భద్రత క్లడా
బ్లోప్రతం అవుతుంద, అయిత్య రాష్ట్యేల భాగసావమయంతో సమగూ ప్రణాళిక్ను రలపందంచి అమలు చేసాురు.

(హెచ్) మహాసముద్ర ప్రపాలన
2.25 విధానాల యొక్ి భాగాంశాలు అనీి ఒక్ సమనవయ సముద్ర ప్ర్థప్రలన చటరంపై ఆధారప్డ ఉంట్టయి, ఇద
బ్హుళ్ వాట్టదారులు మర్థయు బ్హుళ్ సాియి ప్ర్థప్రలనా అధికారులు మర్థయు తీరప్రరంత సమాజాల మధయ
సమనవయం, సమాచార ప్రసారం మర్థయు సిష్య తను హామీ ఇసుుంద. ముసాయిదా విధానానిి పందకైన ప్ద్ధ త్రలో
కారాయచరణ కొరక్ు ముంద్ుక్ు తీసుక్రళ్ూవలసిన అవసరం ఉంద. ఇద విడ విడగా ప్నిచేయడం, చేసిన ప్రయతాిలే మళ్ళే
చేయటం వంటి వాటిని నివార్థసల
ు విధాన సామరసాయనిి సాధిసుుంద. ద్రని ప్రకారం, సమగూ ప్రణాళిక్ మర్థయు అమలు
కొరక్ు ఇప్ిటికే ఉని మొతు ం నైపుణాయనిి మర్థయు ప్థకాలను ఒకే ప్రయవేక్ష్ణ సంసి ప్ర్థధిలోక్క తీసుక్ురావడానిక్క
నేష్నల్ బ్ల
ూ ఎకానమీ కౌనిీల్ (ఎన్బఇసి) అనే అపెక్ీ బ్దడీని ఏరాిటు చేయాలని ప్రత్రప్రదంచారు.

బ్ల
ూ ఎకానమీ ప్రపాలనా చట్రిం
2.26 సంబ్ంధిత వాట్టదారులంద్ర్థనీ క్లిప్ప నేష్నల్ బ్ల
ూ ఎకానమీ కౌనిీల్ ను పంద్ుప్రచాలని ప్రత్రప్రదంచబ్డంద.

ఏక్రీత్ర యొక్ి ప్రరధానయతను ద్ృషియ లో ఉంచుక్ుంటల, పైన ప్రర్ినబ్డన అంశాలక్ు సంబ్ంధించిన, అధికారాలను
అమలులో ఉని వివిధ రంగాల చట్టరలు మర్థయు విధివిధానాలను చేరాచలని NBEC ఫ్రరమ్వర్ి ప్రత్రప్రదంచింద. ఇద
ఒక్దానితో ఒక్టి అనుసంధానించబ్డన సమసయలను ప్ర్థష్ిర్థంచేటపుిడు మర్థయు ఆర్థి క్ వనరులను సముచితంగా
ఉప్యోగంచుక్ునేటపుిడు ఒక్ ఏకీక్ృత విధానానిక్క దార్థ తీసుుంద. ఈ కౌనిీల్ ఈ క్కరంద ప్నులక్ు సద్ుప్రయం
క్లిగసుుంద:i) బ్ల
ూ ఎకానమీ ప్థకాలు, ప్రరజెక్ుయలు మర్థయు సమయానుసారంగా అమలు చేసే లక్ష్యయల యొక్ి మొతు ం మలలాయంక్న
మర్థయు ప్రయవేక్ష్ణ.

ii) ప్రలసీ యొక్ి లక్ష్యయలను ప్రరతీహంచడానిక్క మారొ ద్రశకాలు/ఆదేశాలను అందంచడం.
iii) బ్ల
ూ
ఎకానమీలో అంతరాెతీయ సహకారం, శిక్ష్ణ తదావరా సామరాియనిి పెంపందంచడంలో మంత్రితవ
శాఖ్లు/విభాగాలక్ు మారొ ద్రశకాలు/ఆదేశాలు ఇవవడం.

iv) అవసరమైన చోట ధర నిరాధరణ, మతీయ రాయితీ చరచలు మర్థయు నియంతిణ సమసయల దశగా
మారొ ద్రశక్తవం/ఆదేశాలు ఇవవడం.

ఇంకా, భారతదేశానిక్క నిర్థద ష్య సంసాిగత చటరం లేదా అనేవష్ణ, రవాణా, నిలవ వంటి ఆఫ్షోర్ కారయక్లాప్రల
అనుమతులు, లీజింగ్, మలలాయంక్నం మర్థయు ప్రయవేక్ష్ణక్ు సంబ్ంధించిన సంపూరణ/సమగూ నిబ్ంధనలు లేవు.
ఎంఎన్ఆర్ఇ వంటి కొనిి మంత్రితవ శాఖ్లు ఈ ప్ని చేయడానిక్క ప్రయత్రించాయి. అంద్ుచేత, భారతదేశంలోని అనిి
సముద్ర వనరులు-ఖ్నిజాలు, లోతైన సముద్ర మతీయ వనరులు, ఆఫ్షోర్ ఇంధన అభివృదధ మొద్ల్ఫన వాటి యొక్ి
ప్రాయవరణ నిరవహణ కొరక్ు సజావుగా ఉండే ప్రలనా నిరామణానిి రలపందంచాలిీన అవసరం ఉంద. ఇద మంత్రితవ
శాఖ్లు మర్థయు రాష్య ే ప్రభుతావలలో సమనవయానిక్క వీలు క్లిిసుుంద మర్థయు వివిధ నియంతిణ మర్థయు ప్రలనా
విధానాలతో అంతరాెతీయ అనుభవాలను ప్ర్థగణనలోక్క తీసుక్ుంటుంద. ఇద ప్రత్రప్రదత ఎన్బఇసి (NBEC) యొక్ి
ముఖ్యమైన బ్దధయత.
2.27 ఈ సంసి కేంద్ర, రాష్య ే మర్థయు సాినిక్ ప్రభుతావలలో వివిధ వాట్టదారుల మధయ ప్రణాళిక్ ప్రక్కరయను
అనుసంధానించే అపెక్ీ బ్దడీ అవుతుంద. ఇంద్ులో ప్ర్థశేమ, ప్ర్థశోధనా సంసి లు మర్థయు విధాన నిరామణ బ్ృందాల
ప్రత్రనిధులు క్లడా ఉంట్టరు.
కౌనిీల్ సభుయలు ఎర్త సైన్సీస్, విదేశీ వయవహారాలు, ప్రాయవరణం, అటవీ మర్థయు వాతావరణ మారుి, కొతు మర్థయు
పునరుతాిద్క్ ఇంధనం, గనులు, పెట్రరలియం మర్థయు సహజ వాయువు, మతీయ, శాసీం మర్థయు సాంకేత్రక్
ప్ర్థజాఞనం, ప్రాయటక్, రక్ష్ణ, వాణిజయం, షిప్పింగ్, ఆర్థి క్ మర్థయు ఎన్ఎస్ఏ (NSA) మంతుిలు కావచుచ. ఇంకా,
తీరప్రరంత రాష్ట్యేల ముఖ్యమంతుిలతో ప్రటుగా నీత్ర (NITI) ఆయోగ్ వైస్ చైరమన్ క్లడా సభుయలుగా ఉంట్టరు. ఫికీి
(FICCI), ఏఎస్ఎస్ఓసిహెచఏఎం (ASSOCHAM) మర్థయు సిఐఐ (CII) అధయక్ష్ులు క్లడా ఆహావనితులు కావచుచ
మర్థయు ఎర్త సైన్సీస్ మంత్రితవ శాఖ్ కారయద్ర్థశ మంబ్ర్-సెక్రరటరీ కావచుచ.

ముఖ్య విష్యాలపై చర్థచంచడానిక్క, ప్రణాళిక్లు మర్థయు వ్యయహాలను ఆమోదంచడంతో ప్రటుగా విజయాలను
సమీక్షంచడానిక్క క్నీసం సంవతీరానిక్క ఒక్సార్థ ఈ కౌనిీల్ సమావేశం కావాలి.

2.28 వివిధ కారాయచరణ విష్యాల అమలుక్ు కారయనిరావహక్ క్మిటీ అవసరం, అద మంత్రితవ శాఖ్లు మర్థయు
రాష్య ే ప్రభుతావలు అమలు చేసుుని ప్రరజెక్ుయల ప్రణాళిక్, సమనవయం మర్థయు ప్రయవేక్ష్ణక్ు బ్దధయత వహసుుంద. ద్రని

ప్రకారం, కౌనిీల్ తన కారయనిరావహక్ క్మిటీ దావరా ప్నిచేసుుంద, ద్రనిక్క ఎంఓఇఎస్ (MoES) మంత్రి చైరమన్, నీత్ర (NITI)
ఆయోగ్ యొక్ి సిఇఓ (CEO) వైస్ చైర్ గా మర్థయు కారయద్ర్థశ, ఎర్త సైన్సీస్ మంత్రితవ శాఖ్ మంబ్ర్-సెక్రరటరీగా ఉండే
అవకాశం ఉంటుంద. ఆర్థి క్ మంత్రితవ శాఖ్ల కారయద్రుశలు (వయయ శాఖ్), విదేశీ వయవహారాలు, కొతు మర్థయు
పునరుతాిద్క్ ఇంధనం, ప్రాయవరణం, అడవులు మర్థయు వాతావరణ మారుి, పెట్రరలియం మర్థయు సహజ
వాయువు, మతీయ, శాసీ మర్థయు సాంకేత్రక్ ప్ర్థజాఞన, ప్రాయటక్, రక్ష్ణ, షిప్పింగ్, వాణిజయం మర్థయు సంబ్ంధిత ప్రధాన
కారయద్రుశలు తీరప్రరంత రాష్ట్యేలలో, ఎన్ఎస్ఏ (NSA) ప్రత్రనిధి మర్థయు సంబ్ంధిత ప్ర్థశేమల సంఘాల సీనియర్
ప్రత్రనిధులు ఇంద్ులో సభుయలు కావచుచ.
కారయనిరావహక్ క్మిటీక్క ఈ క్కరంద సలచనా నిబ్ంధనలను క్లిగ ఉండవచుచ:
(i) నేష్నల్ బ్ల
ూ ఎకానమీ కౌనిీల్ యొక్ి సిఫారసుల అమలులో మంత్రితవ శాఖ్లు/విభాగాలక్ు సద్ుప్రయాలు
క్లిించడం మర్థయు మద్ద తు ఇవవడం

(ii) మంత్రితవ శాఖ్లు మర్థయు రాష్య ే ప్రభుతావలు అమలు చేసుుని ప్రరజెక్ుయల యొక్ి ప్రణాళిక్, సమనవయం మర్థయు
ప్రయవేక్ష్ణ చలడడం

(iii) బ్ల
ూ ఎకానమీలో అంతరాెతీయ సహకారం, సామరియ నిరామణానిి పెంపందంచడంలో మంత్రితవ శాఖ్లు/విభాగాలక్ు
మద్ద తు ఇవవడం

(iv) అవసరమైన చోట ధర నిరాధరణ, మతీయ రాయితీ చరచలు మర్థయు నియంతిణ సమసయలలో మంత్రితవ
శాఖ్లు/విభాగాలక్ు వీలు క్లిించడం

ఈ క్మిటీ అవసరమయినపుిడలాూ సమావేశమవావలి, క్నీసంలో క్నీసం సంవతీరానిక్క మలడుసారుూ తప్ినిసర్థగా
సమావేశం అవావలని
భావించబ్డుతుంద, కౌనిీల్ తగన సీనియార్థటీ రాయంక్ మర్థయు అనుభవం ఉని
నియమించబ్డన చీఫ్ ఎగెక్లయటివ్ ఆఫీసర్ (సిఇఓ) ను క్లిగ ఉంటుంద. ఏదేమైనా, ప్రలసీ చట్టరనిి ఖ్రారు చేయడానిక్క
ముంద్ు సలచించిన కౌనిీల్ మర్థయు ఎగెక్లయటివ్ క్మిటీ యొక్ి అవసరానిి ఎంఓఇఎస్ (MoES) తో సంప్రదంచి
అంచనా వేయవచుచ.

నేషిల్ బ్ల
ూ ఎకానమీ ఫిండ్ (ఎన్ బిఇఎఫ్ట)
4.29 ఎనిిఇసి (NBEC) క్కరంద్ వివిధ కారయక్రమాలను అమలు చేయడానిక్క ప్రల్గొనే మంత్రితవ శాఖ్లు/విభాగాల నుండ
ప్రలనా ఏరాిటూ దావరా గాని లేదా ఎన్ బఇసి (NBEC) ప్రలక్ మండలి యొక్ి ప్ర్థప్రలనా నియంతిణలో సవతంతి
బ్డ్జె ట్ అంశంగా బ్ల
ూ ఎకానమీ ఫండ్ ఏరాిటు చేయబ్డుతుంద. భారతదేశానిక్క వ్యయహాతమక్ ప్రరముఖ్యత క్లిగన
అధునాతన సాంకేత్రక్త క్లడన ప్రరజెక్ుయలను ప్రరరంభించడం మర్థయు మద్ద తు ఇవవడం ద్రని లక్ష్యం.

మధాసి కాలాన్నకి లక్ష్యాలు

సమసయలు కాలక్రమేణా ఉతినిం చెంద్ుతాయి, అంద్ువలూ , క్కరంద సలచించిన తీసుకోద్గన అంశాలు మధయసి కాలంలో
తాతాిలిక్ంగా ఊహంచబ్డాాయి.

బ్ల
ూ ఎకానమీ చట్టిలు
2.30 మధయసి కాలంలో బ్ల
ూ ఎకానమీక్క తగన శాసన చట్టరనిి రలపందంచాలిీన అవసరం ఉంటుంద. అవసరాల
అంచనా ఆధారంగా, అభివృదధ , నియంతిణ మర్థయు సమమత్రని నిరాధర్థంచడానిక్క విసు ృత ప్ర్థధి క్లిగన చటయ ంను
మర్థయు/లేదా

సంబ్ంధిత

మంత్రితవ

శాఖ్లతో

అనుసంధానించబ్డన

నిర్థద ష్య

చట్టయలు

సమీక్షంచబ్డతాయి,

సవర్థంచబ్డతాయి లేదా అమలు చేయబ్డతాయి. ఏదేమైనా, సమీప్ కాలంలో, ఎన్బఇసి (NBEC) వంటి సంసి
యొక్ి సంసాిగత ప్నితీరును అనుమత్రంచడానిక్క ప్రత్రప్రదత విధాన చటరం సర్థప్రతుంద. సిఎంఎస్ ప్ప ( CMSP) కొరక్ు
భవిష్యత్ చట్టయనిి ప్ర్థగణించవచుచ, ద్రని కొరక్ు ఎన్బఇసి (NBEC) ప్రలనా సంసి కావచుచ.

మెరుగుప్రచబ్డిన సామర్యిాలు
2.31 బ్ల
ూ ఎకానమీని ఒక్ ముఖ్యమైన వృదధ మర్థయు ఉప్రధి గుణక్ంగా చలడాలి. నైపుణయ నిలవలో దాని విభాగ

రంగాలను తీరచడానిక్క నైపుణాయలక్ు అవసరమైన సామరాియలను ఉతిత్రు చేయవలసిన అవసరానిి ఇద సృషియ సు ుంద.
ద్రనిక్క బ్ల
ూ ఎకానమీ దశగా ఉనిత విదాయ కోరుీలను సమలేఖ్నం చేయాలి. అదే సమయంలో, బ్ల
ూ ఎకానమీ యొక్ి
వివిధ రంగాలలోని నైపుణాయలను వినియోగంచడానిక్క విశవవిదాయలయాలు మర్థయు నేష్నల్ ఇనిీిటలయట్ ఆఫ్ ఓష్న్
టెకాిలజీ మర్థయు నేష్నల్ ఇనిీిటలయట్ ఆఫ్ ఓష్నోగూఫీ వంటి ప్ర్థశోధన మర్థయు అభివృదధ సంసి లతో సంబ్ంధాలను
సాిప్పంచాలి. కొతు విదాయ విధానం యొక్ి చటరంలో బ్ల
ూ ఎకానమీపై కొతు ప్రఠ్యంశాలను రలపందంచడంతో ప్రటు, బ్ల
ూ
ఎకానమీ యొక్ి వివిధ రంగాలక్ు మర్థయు వివిధ సాియిలలో దేశంలో అవసరమైన మానవ వనరుల నైపుణాయలను
అభివృదధ చేయడానిక్క ఒక్ ప్రణాళిక్ను రలపందంచాలిీన అవసరం ఉంద. ద్రనిని విద్య, నైపుణయ అభివృదధ మర్థయు ఎర్త
సైన్సీస్ మంత్రితవ శాఖ్లు సంయుక్తంగా నిరవహంచవచుచ.

సవచఛ భారత్ నుిండి సవచఛ ప్ృథ్వవ, సవచఛ సాగర్
2.32 గౌరవ ప్రధాని 2014 అకోయబ్ర్ 2న ప్రరరంభించిన సవచఛ భారత్ మిష్న్ (ఎసిిఎం) ప్రప్ంచంలోనే అత్రపెద్ద

ప్రర్థశుధయ, వయరి ప్దారాిల నిరవహణ మర్థయు ప్రవరతన మారుి కారయక్రమం. ఇప్ిటికే ఇద గాూమీణ మర్థయు ప్టయ ణ
ప్రరంతాలలో గణనీయమైన ప్రభావానిి చలప్పంద.
నేడు, సముద్ర కాలుష్యం మహాసముదారల ఆరోగాయనిక్క గొప్ి ముపుిగా ఉంద. సముద్ర కాలుష్యంలో 80 శాతము
భలగరభ ఆధార్థత వనరుల నుండ ప్రత్యయక్ంగా తీర నగరాలు మర్థయు సమాజాల నుండ వలువడుతుంద. అంద్ుచేత,
సవచఛ భారత్ యొక్ి విధానానిి మర్థయు అమలును ‘సవచఛ ప్ృథ్వవ, సవచఛ సాగర్’ అనే భావనక్ు విసు ర్థంచడం ప్రసు ుత
అవసరం. ఇద మానవ మర్థయు ప్రర్థశాేమిక్ వయరి ప్దారాిల నిరవహణ వ్యయహాలక్ు, ప్రత్యయక్కంచి తీరప్రరంతాలలో భలమి
మర్థయు నీటి ఆధార్థత జోకాయల మధయ క్లయిక్ను సాధించడానిక్క ఒక్ ప్రత్యయక్మైన మర్థయు సంపూరణ ద్ృషియ ని
అందసుుంద. ఇద అటువంటి లక్ష్యయనిి ప్రత్రప్రదంచిన దేశంగా, ప్రప్ంచ వాయప్ు ంలో భారతదేశమును మొద్టి దేశంగా
చేసుుంద. ఈ ప్రత్యయక్మైన విధానానిి అమలు చేయడానిక్క ప్రాయవరణ, అటవీ మర్థయు వాతావరణ మారుి,
ప్టయ ణాభివృదధ మర్థయు భలమి శాసాీల మంత్రితవ శాఖ్లు రాష్య ే మర్థయు సాినిక్ ప్రభుతావలు మర్థయు తీరప్రరంత
సమాజాలతో క్లిసి ప్నిచేయాలి.

ముగింపు
2.33 రాబోయ్య ఐదేళ్ేలో భారతదేశ జిడప్పక్క బ్ల
ూ ఎకానమీ యొక్ి సహకారానిి గణనీయంగా పెంచడం, తీరప్రరంత

జనాభా జీవితాలను మరుగుప్రచడం, మన సముద్ర జీవవైవిధాయనిి కాప్రడటం మర్థయు మన సముద్ర ప్రరంతాలు
మర్థయు వనరుల భద్రతను కాప్రడుకోవడం ఈ ముసాయిదా ప్రలసీ లక్ష్యం. వ్యయహాలు సిి రతవం మర్థయు సామాజిక్ఆర్థి క్ సంక్షేమాల మీద్ కేంద్రరక్ర్థంచినటెై త్య, ఈ రోజు, బ్ల
ూ ఎకానమీ ఆర్థి కాభివృదధ క్క మర్థయు శేేయసుీక్ు తద్ుప్ర్థ
గుణక్ంగా వాగాదనానిి ఇసుుంద. అంద్ుచేత, ఆర్థి కాభివృదధ మర్థయు సంక్షేమ సామరాియనిి బ్యలిరచడానిక్క,
ప్రత్రప్రదంచిన మారొ ద్రశకాలు బ్ల
ూ ఏకానమీ ప్రలసీని రలపందంచటంలో కీలక్మైన ద్శ.

