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NSG ఈ ��� (�� 24) �ి�� ల� తమ ��� న�� సమ!"#శమ% మ%&'ం)ం*+.  

సమ!"#శప. గ*+ల� 01ర3 ల4దు.  7ా9 :;మ%, మ! <త=> ల? మ�'య% ABC�Dల!ష=ల 

*FG�ా NSG ల� సభIతG ��ంప.దల ల4క “Lా��M�ీ�Oష�“ �� ౖజ�'&'న చరSల? ఊUతV7WXన*+ 

7ాదY Zెల?సుక?\F]మ%. 

 

NSG Z^ తమ బంధమ%ల� ప.��గaY ప>abంbసూd , :; 12 న 01ర3 సభIZFGY7WX 

దరఖ!సుd  f�ేిం*+.  hక? గ%రid నట� &ా\#, :;మ% ఈ బంkFY] 2004 ల� lదల? 

��ట1M మ%.  01ర3 Z^ Lmర అణ% సహ7ార Yరqయ!Y] NSG ����M ంబr 2008 ల� అంద�' 

అం&�7ారంZ^ ఆu*+ం)ం*+.  ఆ తరi"ాత, NSG Z^ ఎపwటxకప.wడz చరSల? జ�'&ా{.  

ఇక}డ గమYంచవల�ని �షయం ఏ<టంట� ఇ*ే< 7�తd  �షయం 7ాదు.  Yజ�Y7�, 

2011 నుం�� NSG ప>a ��� న�� ల� ఈ �షయం చ�'Sంచబ��ం*+.   

 

2030 కల!�  40% \F�-�ా�ి� �దుI3 ఉతwad  �ామ�ా� �Y] ఉ*ె� ��ం)న 01ర3 INDC 

దృ�ాM �, మన దరఖ!సుd  త�ణ L>ా మ%ఖIత సంత�'ంచు7�ం*+.  NSG నుం�� ఒక 

తG�'త:��న సుమ%ఖ Yరqయం మనం LాI�'� అ&�C:�ం� ��ౖ మ%ందుక? "�ళ��FY7� 

అవ7ాశం ఇfేS*+.   

 

�kF\Fలక? సంబంk+ం) ఒక *ేశమ% lం��&ా అడ�ంక?ల? ��టxMనపwటx7�, గత �ాa> NSG 

ల� భ�షIత=d  Lా��M�ీ�Oష� ��ౖ మ�డz గంటల Lాట  చరS జ�'&'ందY :;మ% అర�ం 

fేసుక?\F]మ%.  సభల� మ!ట1� ��న fFల! మం*+ 01ర3 సభIZFGY] సమ�'�ంfFరi 

మ�'య% 01ర3 ¡క} దరఖ!సుd ��ౖ  సుమ%ఖం&ా మ!ట1� �Fరi.  :;మ% "ా�'ల�Y ప>a 

ఒక}�'7¢ మ! ధనI"ా*Fల? Zలె?ప.త=\F]మ%.  �Aాల 01వన ఈ �షయ!Y] 

మ%ందుక? £సుక?"�ళ¤d ందY :;మ% అర�ం fేసుక?\F]మ%. 



 

NSG ల� 01ర3 Lాల¥¦ ంట� NPTల� క©�F జ�{� అవGవల� ిఉంట ందY fెపwబ��ం*+.  

NPT �� ౖ మ! ఆల�చన ఎంట\#*+ అంద�'7� Zªె�ిం*ే.  7ాY ����M ంబr 2008 ల� NSG 

తనక? ZF\� ఈ �షయం��ౖ మ!ట1� ��ం*+ అన] �షయ!9] నను] \«7�} fెపwYవGం��.  

����M ంబr 2008 Yరqయంల� �O�ా&Cా ¬ 1 (a) “అణGసd ® "ాI�ిd  Y��ధక ట¯>ట¯ ¡క} 

ల°±Iలను మ�'య% "ాటx Yబంధనలను ²ల?న]ంత �సd ృతం&ా అమల? fయేటంల�” 

01ర3 ��ౖ Yరqయం *ోహదపడzత=ందY Zెª�ిం*+.  7ాబటxM  NPT మ�'య% NSG Z^ 

01ర3 ¡క} బంధం మధI ఏ "�ౖరiధIం ల4దు.  

 

fFల! *ేAాల? ఈ �షయంల� తG�'త Yరqయ!Y] 7µరiక?ంట \F]రY :;మ% అర�ం 

fేసుక?ంట \F]మ%.  7�Y] *ేAాల? NSG ల� 01ర3 Lాల¥¦ \# �kFనం �� ౖ అంAాల? 

ల4వ\�ZFd రi.  ఒక "#ళ ఈ *ేAాల? Yజం&ా మన సభIZFGY] వIa�¶7�సూd  వ.ంట� ఈ 

�kFనపర:��న అంAాల? ల4వ\�తdబ�� ఉం��ే 7ావY సwషMమవ.త=ం*+.  ఈ అంAాల? 

ల4వ\�adన ప>a ఒక} *శేమ%Z^ మన *ైGLా°�క బంధం ఈ �షయ!9] Y�ా� �'ంచుత=ం*+.   

 

తమ దరఖ!సుd  �� ౖతG�'త Yరqయం ల� �శG ప>�జనం వ.ందY 01ర3 నమ%Vత=ం*+.  

NSG ల� 01ర3 సభIతGం అణGసd ® "ాI�ిd  Y��kFY] మ�'ంత బలపర) �శG అణG 

"ాణ·జ�IY] మ�'ంత భద>పరiసుd ం*+.  ఈ ప�'ణFమం ఎన��¸ ��క©I�'ట ̄ ను ��ంచట:; 

7ాక?ం�F "ాZFవరణ మ!రiwను ఎదు��}వటం ల� క©�F Z�ేFను Zసెుd ం*+.  ఈ �షయం 

��ౖ మ%ందు జరగబ¹ {º చరSలల� NSG ఈ ల!01లను గ%�'dసుd ందY మ!క? నమVకం&ా 

వ.ం*+. 
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