ുസഺള഻ൽ നടന്ന എൻ.എസ് .ജ഻ പ്ല഼നറ഻ സുേളീെ കഽറ഻ച്ച്
ഔുദൿഺഗ഻ക വക്തഺവ഻ന്ീറ രത഻കരണം
ജാൺ 24, 201
എൻ.എസ് .ജ഻ പ്ല഼നറ഻ സുേളനം ുസഺള഻ൽ ഇന്ന് (ജാൺ
24) സമഺര഻ച്ചു. ത഼ർച്ചയഺയഽം ഇന്ത്ൿയ഻ലല.
രുേ അംഗതവ വ഻രഽല഼കരണെ഻ലഽം അീലലങ്ക഻ൽ
എൻ.എസ്.ജ഻യ഻ൽ "രങ്കഽ ുേരഽക "എന്നതഽം ത഼ർച്ചയഺയഽം ീവറഽം
സങ്കൽപ്പം മഺതമലല എന്നത്
നേഽീട സഽഹിത് രഺജൿങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം അഭ്ൿഽദയകഺംേ഻കള഻ൽ ന഻ന്നഽം
അറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചു.
ആണവ സഺമഗ഻ വ഻തരണ സംഘവഽമഺയഽള്ള ഇടരഺടഽകള഻ീല
രഽുരഺഗത഻ കണക്ക഻ീലടഽെ് ഇന്ത്ൿ ീമയ് 12ന് അംഗതവ അുരേ
നൽക഻യ഻രഽന്നഽ. നേൾ ഈ ഇടരഺടഽകൾ 2004 മഽതൽ ആരംഭ്഻ച്ച഻രഽന്നഽ
എന്ന് ന഻ങ്ങൾ ഓർക്കഽന്നഽണ്ടഺകണം. അഭ്഻രഺയ
സമനവയെ഻ലാീട ഇന്ത്ൿയഽമഺയ഻ സ഻വ഻ൽ നൿാക്ല഻യർ സഹകരണം
എൻ .എസ്.ജ഻ സവ഼കര഻ക്കഽന്നത് 2008 ീസപ്തംബറ഻ൽ ആയ഻രഽന്നഽ.
അത഻നഽ ുശഷം എൻ.എസ്.ജ഻യഽമഺയ഻
ന഻രന്ത്രം േർച്ചകൾ നടെഽകയഽം ീേയ്തഽ.ശദ്ധ഻ുക്കണ്ട ഒരഽ വസ്തഽത
എീന്ത്ന്നഺൽ ഇീതഺരഽ രഽത഻യ വ഻ഷയമലല, മഺതമലല 2011 മഽതൽ എലലഺ
പ്ല഼നറ഻യ഻ലഽം എൻ.എസ്.ജ഻ക്കഽള്ള഻ൽ േർച്ച ീേയ്യുന്ന വ഻ഷയമഺണ്
എന്നതഺണ്.
2030 ആകഽുപഺുഴക്കഽം ീരുടഺള഻യം ഇതര ഊർുജഺത്രഺദനം 40 %
ആയ഻ ഉയർെഺനഽള്ള ലേിം എതയഽം ുവഗം ുനടഽകയഺയ഻രഽന്നഽ നഺം
അുരേയ഻ലാീട ലേൿമ഻ട്ടത്. എൻ എസ് ജ഻ അനഽകാല
ന഻ലരഺീടടഽെ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ നമഽക്ക് രഺര഼സ് കരഺറ഻ൽഏീറ ദാരം
മഽൻുരഺട്ട് ുരഺകഽവഺനഺകഽമഺയ഻രഽന്നഽ
നടരട഻ കമങ്ങൾ ോണ്ട഻ക്കഺണ഻ച്ച് ഒരഽ രഺജൿം ന഻രന്ത്രമഺയ഻
എത഻ർെഽ ീവങ്ക഻ലഽം, ഭ്ഺവ഻യ഻ൽ എൻ.എസ്.ജ഻ രങ്കഺള഻െീമന്ന
വ഻ഷയീെ കഽറ഻ച്ച് കഴ഻ഞ്ഞ രഺത഻യ഻ൽ മാന്നഽ മണ഻ക്കാർ ന഼ണ്ടഽ
ന഻ന്ന േർച്ച നടന്നതഺയ഻ ഞങ്ങൾ മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ.
ഇന്ത്ൿയഽീട അംഗതവീെ ര഻ന്ത്ഽണക്കഽവഺനഽം ഇന്ത്ൿയഽീട അുരേീയ
സകഺരകമഺയ഻

വ഻ലയ഻രഽെഺനഽം വ഻രഽലമഺയ തരെ഻ൽ ആളുകൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.
അവര഻ൽ ഓുരഺരഽെുരഺടഽം ഞങ്ങൾ ന്഻ രറയഽന്നഽ. ഈ
വ഻ശഺലമഺയ ൂവകഺര഻കത വ഻ഷയം മഽുന്നഺട്ട് ീകഺണ്ടഽ
ുരഺുയക്കഽീമന്ന് ഞങ്ങൾ കരഽതഽന്നഽ.
എൻ എസ് ജ഻യ഻ൽ ഇന്ത്ൿ രീങ്കടഽക്കണീമങ്ക഻ൽ എൻ ര഻ട഻യ഻ൽ ഒപ്പു
വയ്ക്കണം എന്ന് ന഻ർുേശം വന്നഽ. എൻ ര഻ട഻ുയഺടഽള്ള നേഽീട
ത഼രഽമഺനം രരീക്ക അറ഻വഽള്ളതഺണ്. രുേ 2008
ീസപ്തംബറ഻ൽ തീന്നഎൻ എസ് ജ഻ ഈ രശ്നം രര഻ഹര഻ച്ച഻രഽന്നഽ
എന്ന് അട഻വരയ഻ട്ടു രറയഽവഺൻ ഞഺനഺഗഹ഻ക്കഽന്നഽ. 2008
ീസപ്തംബർ ത഼രഽമഺനങ്ങള഻ീല ഒന്ന് (എ)
ഖണ്ഡ഻ക രറയഽന്നത് "ആണവഺയഽധ ന഻ർവൿഺരനെ഻നഽള്ള കരഺറ഻ീല
ന഻ർുദശലേൿങ്ങൾ നടപ്പഺക്കഺൻ ഇന്ത്ൿീയ സഺധൿമഺയീതലലഺം
ീേയ്യുന്നഽണ്ട് "എന്നഺണ്.
അത് ീകഺണ്ട് എൻ എസ് ജ഻യഽമഺയഽള്ള ഇന്ത്ൿയഽീട അടഽെ
ഇടരഺടഽകൾക്കഽം
എൻര഻ട഻ വൿവസ്ഥകൾക്കഽം ഇടയ഻ൽ ഒരഽ തരെ഻ലഽമഽള്ള
ൂവരഽധൿവഽം ഇലല
മ഻ക്ക രഺജൿങ്ങളും ുനരുെയഽള്ള ഒരഽ ത഼രഽമഺനമഺണ്
ആഗഹ഻ക്കഽന്നീതന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ.
എൻ എസ് ജ഻യ഻ൽ ഇന്ത്ൿയഽീട അംഗതവ നടരട഻ കമീെ ീേഺലല഻
കഽറച്ചു രഺജൿങ്ങൾ രശ്നം ഉണ്ടഺക്ക഻. ഈ രഺജൿങ്ങൾ യതഺർഥെ഻ൽ
നേഽീട രങ്കഺള഻െീെ എത഻ർക്കഽന്നഽ എങ്ക഻ൽ നടരട഻ കമ വ഻ഷയം
ഉയർന്നഽ വര഻ലലഺയ഻രഽന്നഽ എന്നത് വളീര സ്രഷ്ടമഺണ്. ഈ
രഺജൿങ്ങള഻ൽ ഓുരഺന്ന഻ുനഺടഽമഽള്ള നേഽീട സവന്ത്ം ഉഭ്യകേ഻
ഇടരഺടഽകൾ ആണ഻ത് സ്ഥ഻ര഼കര഻ക്കഽന്നത്.
ആുഗഺള തലെ഻ൽ വളീര തഺത്രരൿം ന഻ല ന഻ൽക്കഽന്ന ഈ
അുരേയ഻ൽ വളീര ീരീട്ടന്നഽ ത഼രഽമഺനം കഺണഽീമന്ന് ഇന്ത്ൿ
വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നഽ.
എൻഎസ്ജ഻ യ഻ീല ഇന്ത്ൿ ുേരഽന്നത഻ലാീട ആണവ ന഻ർവൿഺരനീെ
അത് കാടഽതൽ ശക്ത഻ീപ്പടഽെഽകയഽം ആുഗഺള ആണവ വൿഺരഺരം
കാടഽതൽ സഽരേ഻തമഺക്കഽകയഽം ീേയ്യും

അത് ഊർജ സഽരേീയ കാടഽതൽ കഺലഺവസ്ഥഺ
മഺറ്റങ്ങൾീക്കത഻ീരയഽള്ള യഽദ്ധെ഻നഽ ഒരഽ മഺറ്റം ഉണ്ടഺക്കഽകയഽം
ീേയ്യും.
എൻ എസ് ജ഻ ഈ വ഻ഷയീെ കഽറ഻ച്ച് കാടഽതൽ േ഻ന്ത്഻ക്കഽുപഺൾ
ഈ രുയഺജനങ്ങൾ എൻ എസ് ജ഻ ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കഽ
നലല വ഻ശവഺസമഽണ്ട്
തഺഷ്കന്്
ജാൺ 24, 2016

