
சிய ாலி் உ்ள யேரவை் ூ்ட்தி் 
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இ்ு சிய ாலி் அு அளி்பாள் ுு (எ்.எ்.ஜி.), அத் 
யபரவை் ூ்ட்வத (ஜூ் 24) அ்ு ுி்து. இ்தி ா இ்த 
அவை ி் நி்ச மாக இ்வல. ஆனா் நா் நமு ந்ப்க் 
ம்ு் நல் ைிு்பிக் இு்ு நா் ுி்ு ககா்டு, 

உு்பின் ைிிைா்க் ப்ைி  ைிைாத்க் ம்ு் எ்எ்ஜி 
பாுகா்பி் "ப்யக்ு" எ்ு அவை்க்புகிைு இ்ு 
நி்ச மாக அுமானமாக இ்வல. 

எ்எ்ஜி உட் உ்ள ஈுபாு ு்யன்ை்வத பிரதிபலி்க, 
இ்தி ா யம 12-் யததி ்ு உு்பின் ைிிைா்க ப ்பா்வட 
கச ்பு்திு்ளு. நா் 2004 ் இு்ு இ்த ஈுபா்வட 
கதாட்கிு்யளா் எ்பவத நீ்க் நிவனுூைலா். 2008 ஆ் 
ஆ்ு கச்ட்ப் நட்த எ்.எ்.ஜி ூல் ஏ்ப்ட ஒுமி்த 
கு்ு ககா்ட இ்தி ாுடனான அுச்தி ஒ்ப்த ஒ்ுவை்ு 
கதாட்பான ுிு ஏ்க்ப்டு. இவத கதாட்்ு, எ்.எ்.ஜி 
(NSG) உட் ைை்கமான ைிைாத்க் நவடகப்ு்ளன. இு ஒு 
ுதி  ைிஷ ம்ல எ்பு கைன்தி் ககா்ள யை்ி  அ்ச். 
உ்வம ி், 2011் இு்ு ஒ்கைாு ைுடா்திர்தி், 

எ்எ்ஜி பாுகா்பி் ைிைாதி்க்ப்ு ைு் ஒ்ைாக இு 
உ்ளு. 

2030இ்ு் 40% பிம அ்லாத மி் உ்ப்தி திை் ஏ்பு்ு் 
இ்தி ாைி் உ்யதசி்திு்த யதசி  தீ்மானி்க்ப்ு்ள 
ப்களி்ு (INDC) பா்வை ி் நமு ைி்ண்ப் அு்தக்ட 
கதாட்வப வக்ப்ைிு்ளு. எ்எ்ஜி பாுகா்பி் ஒு 



ைிவரைான ம்ு் சாதகமான ுிு ந்ுவட  பாி் 
ஒ்ப்த்வத ு்யனா்கி நக்்த இடமளி்திு்ு். 

கதாட்்ு ஒு நா்ி் எு்ப்ப்ட நவடுவை தவடகவள மீைி, 
எ்எ்ஜி பாுகா்ு ைு்கால்தி் ப்ு கபுைு பிர்சிவன 
கதாட்பாக ஒு ூ்ு மணி யநர நீ்ட ைிைாத் யந்ு இரு 
நட்தவத நா் ுி்ு ககா்ளலா். அ்ு இு்தை்கு் ஒு 
கபு் எ்ணி்வக ிலானை்க் இ்தி  உு்பின் ம்ு் 
இ்தி ாைி் ப ்பா்ி்ு சாதகமாக மதி்பி்டன். நா் 
அை்ைி் ஒ்கைாு்ு் ந்ைி கதிைி்கியைா். இ்த 
ைிஷ ்வத ு்யனா்கி எு்ு கச்ைு இத் பர்த உண்ைாக 
இு்து எ்பவத நா் ுி்ு ககா்யைா். 

எ்எ்ஜி பாுகா்பி் இ்தி ா ப்ு கபை ஆுத பரை் து்ு 
உட்பி்வக (NPT)  ி் யசர அதி் ூை்ப்ு ைுகிைு. அு 
ஆுத பரை் தவட கதாட்பான எமு நிவல்பாு ந்ு 
கதி்துதா். ஆனாு் 2008 ஆ் ஆ்ு கச்ட்ப் மாத்தி் 

எ்எ்ஜி பாுகா்ு தாமாக இ்த பிர்சிவன ப்ைி 
உவர ா்ைி வத நா் அி்யகாி்ு கா்ுகியைா். ப்தி 1 (அ) 
2008 ஆ் ஆ்ு கச்ட்ப் ுிு ுைி்பிுைு, "அு 
ஆுத்கவள இலாபயநா்கம்ை ஒ்ப்த்தி் ைிதிக் ம்ு் 
யநா்க்க் பரைலாக சா்தி மான கச ்பு்ுைு". கதாட்பாக 
இ்தி ா மீதான ுிு்ு ப்களி்கிைு. அு ஆுத பரை் 
தவட ம்ு் NSG உட் இ்தி ாைி் கநு்கமான ஈுபா்ு 
இவட ி் ுர்பாு எுு் இ்வல. 

கபு்பாலான நாுக் ஒு ைிவரைான ுிவை எதி்பா்்கி்ு  
எ்ு நா் ுி்ு ககா்ளலா். எ்எ்ஜி பாுகா்பி்  
இ்தி ாைி் ப்ு கச ்ுவை கதாட்பாக பிர்சிவனகவள பல 
நாுக் எு்பிு்ளு. இ்த நாுகளி் உ்வம ி் எ்க் 
ப்வக எதி்்தன் எ்ைா் கச ்ுவை சி்க்க் ைராு 



எ்பு ு  கதளிைாக இு்து. இ்நாுக் ஒ்கைா்ுட் 
நமு கசா்த இுதர்ு ஈுபாு இவத உுதி்பு்ுகிைு. 

இ்த ப ்பா்ுவட  கதாட்ககால தீ்மான் கபு் உலக 
நல் சா்்ு உ்ளு எ்ு இ்தி ா ந்ுகிைு. எ்எ்ஜி 
பாுகா்பி் இ்தி ாைி் ப்ககு்ு அு பரை் தவடவ  
பல்பு்ு் ம்ு் உலக அுச்தி ை்்தக்வத மிகு் 
பாுகா்பானதாக கச்ு். இு ஆ்ை் பாுகா்வப 
ு்கனு்து ம்ு் காலநிவல மா்ை்வத எதி்்க ஒு 
ைி்தி ாச்வத ஏ்பு்ு். இ்த பிர்சிவனவ  யமு் 
ஆயலாசி்ு் ககா்ிு்வக ி் எ்எ்ஜி பாுகா்ு இ்த 
ந்வமகவள அ்கீகி்க யை்ு் எ்ு நா் ந்பி்வக 
ககா்ு்யளா். 
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