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ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ നയം 

ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വൻങ്കതാതിൽ വിനയസിക്കുന്നതിന് 

അനുങ്കയാജ്യമായ ഒരു നയവും നവീകരണ ങ്കരേരകമായ സന്ദർഭവും ഇന്ത്യക്്ക 

ആവശയമാടണന്ന് TERI റിങ്കപാർട്്ട എെുത്തുകാണിക്കുന്നു. 2050-ഓടെ ലക്ഷയം 

കകവരിക്കുന്നതിന്, കൂെുതൽ കവദ്യുതീകരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വലിയ 

ങ്കതാതിലുള്ള സൗങ്കരാർജ്ജം, കാറ്റ്, ജ്ലകവദ്യുത എന്നിവയുടെ കൂെുതൽ 

ങ്കവഗത്തിൽ വിനയാസം ആവശയമാണ്. േുനരുൽപാദ്ിപിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജത്തിങ്കലക്ക് 

വലിയ മുങ്കന്നറ്റം ഉണ്ടാങ്കകണ്ടതുടണ്ടന്നും TERI റിപ്പോർട്ട് സൂചിപിക്കുന്നു. 

വയവസായത്തിനും ഗതാഗതത്തിനുമുള്ള ഇന്ധനം ഉൾടപടെ അന്ത്ിമ ഊർജ്ത്തിൽ 

13% കൈരരജ്ൻ ലക്ഷയമിെുന്നു, 2040 ഓടെ ഇന്ത്യ ഉൽപാദ്ിപിക്കണം. 

അെുത്തിടെ, ഇന്ത്യയുടെ രേധ്ാന വിതരണക്കാരായ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും ഊർജ്ജ 

സൈകരണം ശക്തിടപെുത്തുന്നതിനുള്ള ബദ്ലുകൾ ചർച്ച ടചയ്തു. േെിഞ്ഞാറൻ 

തീരത്ത് രേതിദ്ിനം ബാരലുകൾ (ബിേിരി) ടേങ്കരൊളിയം ങ്കകാംപ്ലക്ു ം 

റികൈനറിയും നിർമ്മിക്കാൻ േദ്ധതിയിെുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സംയുക്ത സംരംഭത്തിൽ 

യുഎഇ ഒരു േോളിയാണ്. ആങ്കഗാളതലത്തിൽ, ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമടത്ത 

എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കാരനും ഉേങ്കഭാക്താവുമാണ്, കൂൊടത അതിന്ടറ എണ്ണ 

ആവശയത്തിന്ടറ 80% വും മിരിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയിലൂടെയാണ്. 

എന്ത്ാണ ്ഊർജ്ജ സുരക്ഷ? 

താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ ഊർജ്ജ ങ്കരസാതസ്സുകളുടെ തെസ്സമില്ലാത്ത ലഭയതയാണ് 

ഊർജ്ജ സുരക്ഷയായി കണക്കാക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും 

ോരിസ്ഥിതിക ആവശയങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ഊർജ്ജം വിതരണം 

ടചയ്യുന്നതിനായി ദ്ീർഘകാല ഊർജ്ജ സുരക്ഷ സമയബന്ധിതമായ നിങ്കക്ഷേങ്ങൾ 

വികസിപിക്കുക. മറുവശത്ത്, ടേടട്ടന്നുള്ള രിമാൻര്-സകപ്ല ബാലൻസ് 

മാറ്റങ്ങങ്കളാെ് ടേടട്ടന്ന് രേതികരിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജ സംവിധ്ാനത്തിന്ടറ കഴിവിൽ 

രൈസവകാല ഊർജ്ജ സുരക്ഷ രശദ്ധ ങ്കകരന്ദീകരിക്കുന്നു. 

ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ ടവല്ലുവിളികൾ 

കഴിഞ്ഞ വർഷം എണ്ണവിലയിൽ അസാധ്ാരണമായ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടായതായി 

നിരീക്ഷിക്കടപെുന്നു. ോൻടരമിക് മൂലമുണ്ടായ ആങ്കഗാള സാമ്പത്തിക 

തകർച്ചയുമായി ബന്ധടപട്ടതാണ ്ചാഞ്ചാട്ടം, ഇത ്രിമാൻര് കുറയുന്നതിന് 

കാരണമായി. 
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ഊർജ്ജ ഇൻരൈാസ്രെകചർ ശക്തിടപെുത്തുന്നു 

 സമീേ വർഷങ്ങളിൽ ഊർജ് ങ്കമഖലയിൽ ഇന്ത്യ കകവരിച്ച ങ്കനട്ടങ്ങൾ 

അസാധ്ാരണമാണ.് ഇക്കാരയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവ. കരുത്തുറ്റ സാമ്പത്തിക വളർച്ചടയ 

ശക്തിടപെുത്തുന്നതിന ്താങ്ങാനാവുന്നതും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ ഊർജ്ജ 

സംവിധ്ാനത്തിങ്കലക്കുള്ള േരിഷ്കാരങ്ങൾ നെപിലാക്കുന്നു. 

 ഊർജ്ങ്കമഖലയിടല കൽക്കരി, വാതകം, എണ്ണ എന്നീ ങ്കമഖലകളിൽ ഗവൺടമനറ്് 

സുരേധ്ാനമായ ഊർജ് വില േരിഷക്ാരങ്ങൾ അവതരിപിക്കുന്നു, അവ ഊർജ് 

വിേണിടയ കൂെുതൽ സട്കയിൽ ടചയ്യുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ആങ്കരാഗയം 

ടമച്ചടപെുത്തുന്നതിനും അെിസ്ഥാനമാണ.് 

എ. നയവും നവീകരണവും 

 ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വിനയസിക്കുന്നതിന ്അനുങ്കയാജ്യമായ 

നയവും നവീകരണ-ങ്കരേരിത േശ്ചാത്തലവും ഉള്ളതിനാൽ, കൂെുതൽ 

കവദ്യുതീകരണത്തിനായി വലിയ ങ്കതാതിലുള്ള സൗങ്കരാർജ്ജം, കാറ്റ,് ജ്ലകവദ്യുത 

എന്നിവയുടെ ങ്കവഗത്തിലുള്ള വിനയാസം ഇന്ത്യക്ക ്ആവശയമാണ.് 

 കവദ്യുതവിങ്കേഷണം, ബങ്കയാഗയാസ,് രദ്ാവക കജ്വ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 

നിന്ന ്ഉത്ോദ്ിപിക്കുന്ന കൈരരജ്ൻ ങ്കോലുള്ള േുതിയ ഇന്ധനങ്ങളുടെ വികസനം 

ങ്കരോത്സാൈിപിക്കണം. 

 േരമ്പരാഗത ഉേങ്കയാഗത്തിൽ നിന്നും േുനരുേങ്കയാഗ ഊർജ്ത്തിങ്കലക്കുള്ള 

ആരശിതതവത്തിൽ നിന്നും ഊർജ് േരിവർത്തനം സമൂൈത്തിനട്റ േുങ്കരാഗതിക്ക ്

നിരവധ്ി രേതയാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചടയയും രോങ്കദ്ശിക 

ഉൽപാദ്നടത്തയും ഗണയമായി തവരിതടപെുത്തുകയും അതുവഴി 

ടതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഊർജ് സുരക്ഷ ഉറപാക്കുകയും ടചയ്യും. 

ബി. സാങ്കേതിക ഉേങ്കയാഗം 

 2050-ഓടെ ടനറ്റ-്സീങ്കറായുടെ ലക്ഷയം കകവരിക്കുന്നതിന,് ഊർജ്ജ ങ്കമഖലയ്ക്ക ്

മാരതം മതിയായ തിരടഞ്ഞെുപുകൾ ഇല്ല, കൂൊടത രേധ്ാന സാങ്കേതിക 

േരിൈാരങ്ങൾ ഇല്ല. 

 ഏറ്റവും രേധ്ാനടപട്ട അേസ്്രെീം േരിഷക്രണത്തിലൂടെ ആഭയന്ത്ര ഉൽപാദ്നം 

ങ്കരോത്സാൈിപിക്കുന്നതിലൂടെ ഊർജ് സുരക്ഷ വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനുള്ള നെേെികൾ 

സവീകരിച്ചുവരികയാണ.് േരിഷ്കാരങ്ങൾ രേധ്ാനമായും ഇന്ത്യയുടെ 

കൈങ്കരരാകാർബൺ എക്സ്ങ്കപ്ലാങ്കറഷൻ ആൻര് കലസൻസിംഗ ്ങ്കോളിസി 

(ടൈൽേ)് സംബന്ധിച്ചും തരന്ത്രേധ്ാനമായ ടേങ്കരൊളിയം റിസർവിനട്റ രൂേത്തിൽ 

സമർപിത എണ്ണ അെിയന്ത്ര ങ്കസ്റ്റാക്കുകൾ വികസിപിക്കുന്നതുമാണ.് 

IEA-ടയ കുറിച്ച ്

 1974 ലാണ ്IEA സ്ഥാേിതമായത.് 
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 എണ്ണ വിതരണത്തിടല രേധ്ാന തെസ്സങ്ങങ്കളാെുള്ള കൂട്ടായ രേതികരണടത്ത 

ഏങ്കകാേിപിക്കാൻ സൈായിക്കുന്നതിന ്ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു. 

 സർക്കാരുകളുമായും വയവസായങ്ങളുമായും ങ്കചർന്ന ്രേവർത്തിച്ചുടകാണ്്ട 

എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ ഊർജ്ജ ഭാവി രൂേടപെുത്തുക 

എന്നതാണ ്ഐഇഎയുടെ ദ്ൗതയം. 

 ഊർജ്ജത്തിനട്റ താങ്ങാനാവുന്നതും വിശവാസയതയും സുസ്ഥിരതയും 

വർദ്ധിപിക്കുന്ന നയങ്ങൾ IEA ശുോർശ ടചയ്യുന്നു. 

 എണ്ണ, വാതകം, കൽക്കരി, േുനരുേങ്കയാഗിക്കാവുന്നവ, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ 

സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, കവദ്യുതി സംവിധ്ാനങ്ങൾ, വിേണികൾ, 

ഊർജ്ത്തിങ്കലക്കുള്ള രേങ്കവശനം, രിമാൻര് കസര ്മാങ്കനജ്്ടമനറ് ്എന്നിവയും 

അതിങ്കലടറയും ഉൾടപടെ എല്ലാ സട്േക്രെം ഊർജ്ജ ങ്കരസാതസ്സുകളിലുമുള്ള 

രേശ്നങ്ങൾ IEA േരിങ്കശാധ്ിക്കുന്നു. 

 2015 മുതൽ, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ, ഊർജ്ജ കാരയക്ഷമത, ഊർജ്ജ നയ വിശകലനം 

എന്നിവയിൽ ശുദ്ധമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉേങ്കയാഗത്തിൽ 

ആങ്കഗാള സവാധ്ീനം വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനും സൈകരണം വർദ്ധിപിക്കുന്നതിനും IEA 

രേധ്ാന രാജ്യങ്ങടള നയിക്കാനും േിന്ത്ുണയ്ക്കാനും തുെങ്ങി. 

ഇന്ത്യയും IEA യും 

 ഇന്ത്യ 2017 മാർച്ചിൽ ഇന്റർനാഷണൽ എനർജ്ി ഏജ്ൻസിയിൽ (ഐഇഎ) ങ്കചരുകയും 

അങ്കസാസിങ്കയഷനിൽ അംഗമാവുകയും ടചയ്തു. ആങ്കഗാള ഊർജ് വിേണിയിൽ 

ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ് ആവശയങ്ങൾക്ക ്ഈ േോളിത്തം ഏടറ ഗുണം ടചയ്യും. 

 24 മണിക്കൂറും കവദ്യുതി വിതരണത്തിനട്റ വിശവാസയത സുഗമമാക്കുന്നതിനും 

ഒറ്റടപട്ട രേങ്കദ്ശങ്ങളിങ്കലക്ക ്കവദ്യുതി രേങ്കവശനം നൽകുന്നതിനുമായി രശദ്ധ 

മാറ്റാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ രശമങ്ങടള IEA അെുത്തിടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 സമീേ വർഷങ്ങളിൽ, ഇൻങ്കരാർ മലിനീകരണത്തിനട്റ രേധ്ാന കാരണമായ 

ോചകത്തിനുള്ള േരമ്പരാഗത കജ്വാംശം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ കാരയമായ േുങ്കരാഗതി 

കകവരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 രദ്വീകൃത ടേങ്കരൊളിയം വാതകം ഉേങ്കയാഗിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ോചകവും ശുദ്ധമായ 

ോചകവും ഓൈ ്രഗിര് കവദ്യുതീകരണ േരിൈാരങ്ങളും 

ങ്കരോത്സാൈിപിക്കുന്നതിടന സർക്കാർ ങ്കരോത്സാൈിപിക്കുന്നു. 

 ബാറ്ററികൾ ോചകം ടചയ്യുന്നതിനും ചാർജ് ്ടചയ്യുന്നതിനും ങ്കസാളാർ 

ങ്കൈാങ്കട്ടാങ്കവാൾട്ടായിക്് (േിവി) ഉേങ്കയാഗിക്കുന്നതിങ്കലക്ക ്വലിയ മാറ്റമുണ്്ട. 

 ടസൻരെൽ എനർജ്ി ടറഗുങ്കലറ്ററി കമ്മീഷൻ (സിഇആർസി) നിർങ്കേശിച്ച 

േരിഷ്കാരങ്ങളും തത്സമയ വിേണി ടമച്ചടപെുത്തുന്നതിനുള്ള േുങ്കരാഗതിയും ഐഇഎ 

അംഗീകരിച്ചു. 

മുങ്കന്നാട്ടുള്ള വഴി 

 ഇന്ത്യടയ സംബന്ധിച്ചിെങ്കത്താളം ഊർജ് ആവശയം അതിങ്കവഗം വർദ്ധിച്ചു. ജ്നസംഖയാ 

വളർച്ച നഗരവൽക്കരണവും വയാവസായികവൽക്കരണവും കൂെിങ്കച്ചർന്ന ്ഊർജ് 

ആവശയത്തിനട്റ തുെർച്ചയായ വളർച്ചയിങ്കലക്ക ്നയിക്കുന്നു. 
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 ഇന്ത്യയ്ക്ക ്ഇങ്കപാൾ ഒരു സ്ഥാേനേരമായ ചട്ടക്കൂെുണ്്ട, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഊർജ്ജ 

ആവശയങ്ങൾ നിറങ്കവറ്റുന്നതിന,് അതിന ്കൂെുതൽ നിങ്കക്ഷേം ആവശയമാണ.് 

 ഭൂമിശാസ്രതേരമായ ങ്കനട്ടവും വിശാലമായ സാധ്യതയും ഉേങ്കയാഗിച്ച,് ഇന്ത്യയ്ക്ക ്

അതിനട്റ േുനരുൽപാദ്ിപിക്കാവുന്ന സാധ്യതകൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന 

ലക്ഷയം കകവരിക്കാൻ കഴിയും, അതുവഴി ൈരിതഗൃൈ വാതക (ജ്ിഎച്ച്ജ്ി) ഉദ്വ്മന 

വളർച്ച േരിമിതടപെുത്തുക, രാജ്യത്തിനട്റ ങ്കദ്ശീയമായി നിർണ്ണയിക്കടപട്ട 

സംഭാവന (എൻരിസി) രേകാരം ഇൻങ്കരാർ, ഔട്ട്ങ്കരാർ വായു മലിനീകരണം 

കുറയ്ക്കുക എന്നീ ലക്ഷയങ്ങൾ കകവരിക്കാനാകും. 

ഇന്ത്യടയ സംബന്ധിച്ചിെങ്കത്താളം ആണങ്കവാർജ്ത്തിന്ടറ രോധ്ാനയം 

2024 ഓടെ 14.6 ജ്ിഗാവാട്്ട കവദ്യുതി ഉൽപാദ്ിപിക്കുടമന്ന് രേതീക്ഷിക്കുന്ന തങ്കേശീയ 

ആണങ്കവാർജ്ജ േദ്ധതിക്്ക കീഴിൽ ഇന്ത്യ ഊർജ് ഉൽപാദ്നം ങ്കരോത്സാൈിപിക്കുന്നു, 

അങ്കതസമയം 2032 ഓടെ ഇത ്63 ജ്ിഗാവാട്്ട ആയി ഉയരും. രാജ്യത്തിന്ടറ കവദ്യുതി 

ഉൽോദ്നത്തിന്ടറ 25% ആണങ്കവാർജ്ജത്തിങ്കലക്്ക സംഭാവന ടചയ്യുക എന്നതാണ് 

ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷയം. വർഷം 2050. 

ഇന്ത്യയിടല ആണങ്കവാർജ് ങ്കമഖലയുടെ േശ്ചാത്തലം 

 1956 ഓഗസ്റ്റ ്4-ന്, രബിട്ടൻ നൽകിയ ആണവ ഇന്ധനം ഉേങ്കയാഗിച്ച ്ഇന്ത്യയുടെ 

ആദ്യടത്ത ആണവ റിയാകടർ 'അപ്ര്' കമ്മീഷൻ ടചയ്തു. 

 1960 മുതൽ കാനരയുടെ സൈായങ്കത്താടെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമടത്ത റിയാകടർ 

'കസറസ'് രേവർത്തിപിച്ചു. 

 അങ്കമരിക്കയുടെ സൈായങ്കത്താടെ 1969 ഒക്ങ്കൊബറിൽ ആണങ്കവാർജ്ജത്തിലൂടെ 

കവദ്യുതി ഉൽപാദ്ിപിക്കുന്നതിനുള്ള രേവർത്തനങ്ങൾ താരാേൂരിൽ ആരംഭിച്ചു. 

 ഇന്ത്യയിടല രണ്ടാമടത്ത ആണവ നിലയം രാജ്സ്ഥാനിടല ങ്കകാട്ടയ്ക്ക ്സമീേം 

സ്ഥാേിച്ചു. 

 ഇന്ത്യയിടല മൂന്നാമടത്ത ആണവ നിലയം കൽപാക്കത്ത ്(ടചകന്ന) സ്ഥാേിച്ചു, ഇത ്

രാജ്യടത്ത ആദ്യടത്ത തങ്കേശീയ പ്ലാനറ്ാണ.് 

 1983 ജ്ൂകലയിലാണ ്മരദ്ാസ ്ആങ്കറ്റാമിക് േവർ ങ്കസ്റ്റഷനട്റ ആദ്യ തങ്കേശീയ യൂണിറ്റ ്

സ്ഥാേിതമായത.് 

 1989 ഒക്ങ്കൊബറിൽ രാജ്യടത്ത നാലാമടത്ത ആണവ നിലയം നങ്കറാറയിൽ 

(ഉത്തർരേങ്കദ്ശ)് സ്ഥാേിക്കടപട്ടു. 

നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആണവ നിലയങ്ങൾ 

നിലവിൽ 6780 ടമഗാവാട്്ട ങ്കശഷിയുള്ള 22 ആണവ നിലയങ്ങൾ രേവർത്തിക്കുന്നുണ്്ട. 

 താരാേൂർ (മൈാരാഷ്രെ) - 160 ടമഗാവാട്ട ്ങ്കശഷിയുള്ള 2 യൂണിറ്റുകളും 540 

ടമഗാവാട്ടിനട്റ 2 യൂണിറ്റുകളും 

 റാവത്ഭട്ട (രാജ്സ്ഥാൻ) - 100 ടമഗാവാട്ട ്ങ്കശഷിയുള്ള 1 യൂണിറ്റ,് 200 ടമഗാവാട്ട ്

ങ്കശഷിയുള്ള 1 യൂണിറ്റ്, 220 ടമഗാവാട്ട ്ങ്കശഷിയുള്ള 4 യൂണിറ്റ ്

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

 
 

 കൂെംകുളം (തമിഴ്നാെ)് - 1000 ടമഗാവാട്ട ്ങ്കശഷിയുള്ള 2 യൂണിറ്റുകൾ 

 കകഗ (കർണ്ണാെക) - 220 ടമഗാവാട്ട ്ങ്കശഷിയുള്ള 4 യൂണിറ്റുകൾ 

 കരകോർ (ഗുജ്റാത്ത)് - 220 ടമഗാവാട്ട ്ങ്കശഷിയുള്ള 2 യൂണിറ്റുകൾ 

 കൽപാക്കം (തമിഴ്നാെ)് - 235 ടമഗാവാട്ട ്ങ്കശഷിയുള്ള 2 യൂണിറ്റുകൾ 

 നങ്കറാറ (ഉത്തർരേങ്കദ്ശ്) - 220 ടമഗാവാട്ട ്ങ്കശഷിയുള്ള 2 യൂണിറ്റുകൾ 

ആണങ്കവാർജ്ത്തിന്ടറ രേങ്കയാജ്നങ്ങൾ 

 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം ലഘൂകരിക്കാൻ സൈായകമാണ.് 

 വളടര ടചറിയ അളവിൽ ൈരിതഗൃൈ വാതകങ്ങൾ നീക്കംടചയ്യൽ. 

 കാർബൺ രൈിത കവദ്യുതി ഉത്ോദ്നം 

 കൂെുതൽ കാരയക്ഷമവും വിശവസനീയവുമായ ഊർജ്ജ ങ്കരസാതസ്സ.് 

 കസനിക ലക്ഷയങ്ങളുടെ േൂർത്തീകരണം. 

 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷയങ്ങൾ കകവരിക്കുന്നതിന ്സൈായകമാണ.് 

 വയവസായവൽക്കരണം ശക്തിടപെുത്താൻ. 

 ആങ്കഗാളതലത്തിൽ സുരക്ഷയും ങ്കനാൺ-ങ്കരോലിടൈങ്കറഷൻ മാനദ്ണ്ഡങ്ങളും 

നിലനിർത്തുന്നു. 

ആണങ്കവാർജ്ജത്തിന്ടറ ങ്കദ്ാഷങ്ങൾ 

 സുരക്ഷാ രേശന്ങ്ങളും ആണങ്കവാർജ്ജടത്തക്കുറിച്ചുള്ള ടോതു ധ്ാരണയും 

 അേകെങ്ങളുടെ ഭീഷണി (ടചർങ്കണാബിലും രതീ കമൽ ദ്വീേും) 

 ഇന്ധന സംഭരണത്തിലും നിർമാർജ്നത്തിലും ഉയർന്ന ചിലവ ്

 ആണവ നിലയത്തിനട്റ നിർമ്മാണത്തിന ്ഉയർന്ന ചിലവ ്

 യുങ്കറനിയം ഖനനം, ശുദ്ധീകരണം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള േരിസ്ഥിതി, ആങ്കരാഗയ 

രേശ്നങ്ങൾ 

 ഗതാഗത, മിൽ ടതാഴിലാളികളുടെ അേകെസാധ്യത 

ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൽ േേ ്

 ഊർജ്ജ ലഭയതയും ഊർജ്ജ വികസനവും സാമൂൈികവും സാമ്പത്തികവുമായ 

വികസനടത്ത രേതിൈലിപിക്കുന്നു, അങ്കതസമയം മറ്റ ്രാജ്യങ്ങടള ആരശയിക്കുന്നത ്

കുറയ്ക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യടയങ്കപാലുള്ള ഒരു വികസവര രാജ്യത്തിന ്

ടവല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന സേീർണ്ണവും ഉയർന്ന ടചലവുള്ളതുമായ രേരകിയയാണ ്

ആണങ്കവാർജ്ജ ഉതേ്ാദ്നം. തങ്കേശീയമായി ആണങ്കവാർജ്ജം ഉൽപാദ്ിപിക്കുന്ന 

വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ ്ഇന്ത്യ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത.് 

 ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച നയൂക്ലിയർ പ്ലാന്റുകളും ഗങ്കവഷണ ങ്കകരന്ദങ്ങളും മറ്റ ്

രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള അന്ത്ർനിർമ്മിത സൈകരണവും സൂചിപിക്കുന്നത ്ഇന്ത്യ 

സാമ്പത്തികമായി വികസിക്കുകയാണ.് ഇങ്കതാടൊപം ഈ ങ്കകരന്ദങ്ങളിലൂടെയുള്ള 

ടതാഴിൽ ലഭയതയും സാമൂൈിക വികസനത്തിങ്കലക്ക ്നടമ്മ നയിക്കുന്നു. 
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