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�ಾರ�ಾರ, ಜೂ ೨೧: ಅಣು�ಾ�ವರವನು� ಜಗ�ೆ�ೕ �ರಸ��ಸು���ೆ: ಪರ�ಾಣು �ದು�ತು� ದು�ಾ�, ಅ�ಾಯ�ಾ� ಮತು� ಮುಂ�ನ

�ೕ��ೆ�ೆ �ೆ�ಾ�� ಎಂಬುದ ಬಹು�ೇಕ ಎಲ� �ಾಷ�ಗಳ� ಪ��ಾ���ೆ. ನಮ�ೆ ಪರ�ಾಣು ತಂತ��ಾನವನ� ಪ��ೈಸಲು

ಸ�ಾ��ರುವ ಅ��ಕ ಮತು� ಬಹಳಷು� ಯು�ೋ�ಯ� �ೇಶಗಳ�  �ೊಸ ��ಾಕ�ರನ� ಕಟ��ೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕಗ� ೕೆ ಆ��ೆ.
�ೆನ�ಾ ತನ� �ಾ�ವರಗಳನು� ಒಂ�ೊಂ�ಾ� ಮುಚು����ೆ; �ೊಸ ಒಂದೂ �ೕಜ�ೆ ಇಲ�. ಅ��ಕ 35 ವಷ�ಗ�ಂದ �ೊಸದನು�

����ಲ�. ಅ��ನ ಅ� �ೊಡ� �ೆ��ಂ�ೌ�� ಪರ�ಾಣು ಕಂಪ� ��ೆ� ಏ��� �ಂಗಳ�� ��ಾ� �ೂೕ���ೆ. ಅದರ�� ಬಂಡ�ಾಳ

ಹೂ�ರುವ ಜ�ಾ�ನ �ೋ��ಾ ಕಂಪ� 600 ಶತ�ೋ� �ಾಲ� ನಷ�ವನು� ಅನುಭ���ೆ. ನಮ�ೆ ಯು�ೇ�ಯಂ ಖ�ಜವನು�

ಪ��ೈಸಲು ಉತು�ಕ�ೆ �ೋರುವ ಆ�ೆ�ೕ��ಾ, ಕ�ಾ��ಾ�� ತಮ� �ೇಶದ�� ಒಂದೂ ಪರ�ಾಣು �ಾ�ವರ �ಾ��ೊಂ�ಲ�. ಇ�ೆಲ�

�ೊ��ದ�ರೂ ನಮ� �ೇಶದ ಅಣುಶ�� ಇ�ಾ�ೆ NPCL �ಾ�ೕ �ೆಚ�ದ��, �ಾ�ೕ ಸಮಯ ತಗಲುವ, �ಾ�ೕ ��ೇ�ೕ ಅವಲಂಬ�ೆಯನು�

�ೇಡುವ ಪರ�ಾಣುವನು� ಮುಂದ�ೆ� ಒಡು����ೆ. ಪರ�ಾಣು ಶ���ೆ ��ೋಧ�ೇ ಇಲ��ೆಂದು �ೇಂದ� ಸರ�ಾರ�ೆ� ತಪ�� �ಾ��

�ೕ��ೆ. ‘��ೋಧ ಇ�ೆ’ ಎಂದು ನಮ� ಪ��ಾ�ಯವ��ೆ �ೊ�ಾ�ಗುವಂ�ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾ��ೆ.  
ಅಣು�ಾ�ಜ�   �ಾ�ೕಅ�ಾಯ: �ೈ�ಾದ�� ಉ�ಾ�ದ�ೆ�ಾಗುವ �ದು�� ಶ�� ಎಲ��ಗೂ �ೇಕು. ಆದ�ೆ ಇ�� ಉ�ಾ�ದ�ೆ�ಾಗುವ

ಅ�ಾಯ�ಾ� �ಾ�ಜ�ವನು� �ಾತ� �ಾ�ೇ ಇಟು��ೊಳ��ೇ�ಾ��ೆ. ಅದು ಉ�ಯ�� �ೆಂಡವ��ಟು��ೊಂಡ �ಾ�ೆ. �ಾ�ವರಗಳ ಸಂ�ೆ�

�ೆಚು�ತ� �ೋದಷೂ� �ಾ�ಜ� ಮತು� ��ರಣ ಪ�ಕರಗಳ (�ೊಳ�ೆ, ಪಂ�, ಕಂ�, �ೕಟ� ಯಂತ�ಗಳ ���ಾಗಗಳ) ಸಂ�ೆ�

�ೆಚು�ತ��ೇ �ೋಗುತ��ೆ. ಸಹ�ಾ�ರು ವಷ� ��ರಣ ಸೂಸುತ��ೇ ಇರುವ ಈ ಪ�ಕರಗಳನು� ಹೂತರೂ ಅವ�ಗಳ ಅ�ಾಯದ ಬ�ೆ�

ದೂರಭ�ಷ�ದ �ೕ��ೆಗ��ೆ �ೇ�ೆ ಎಚ���ೆ �ೊಡ�ೇಕು ಎಂಬು�ೇ �ಾ�ಗೂ �ೊ��ಲ�. �ಾ�ೕ ಮ�ೆ�ೕಳ�ವ �ೈ�ಾದ�� ಅವ�ಗಳ

ಗ����ಯನು� ಊ�ಸುವ�ದೂ �ಾಧ��ಲ�.  
�ೈ�ಾ ಸುತ� �ಾ�ನ��: ಎ�ೆ�ೕ ಭದ� ವ�ವ�ೆ��ದ�ರೂ �ಾ��ೆ, �ೕ��ೆ ��ರಣ ಸೂಸುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ ಎಂಬುದು ಜಗ��ನ ಎಲ�

�ಾ�ವರಗಳ ಅಧ�ಯನದಲೂ� �ೊ�ಾ���ೆ.   �ಾ�ನ��, ಕರು�ನ ಹುಣು�, ಯಕೃ��ನ ಊತ, �ಾ�ಸ�ೋಶಗಳ ಹುಣು�, �ತ��ಭ��,
��ೕ�ೋಗ, ಅ�ಾಂಗ �ಶುಗಳ ಜನನ ಇ�ೆಲ� �ೈ�ಾ ಸುತ� �ೆಚು�ತ��ೇ ಇ�ೆ�ಂಬ ಶಂ�ೆ ಬಲ�ಾಗು���ೆ. 1990 ರ ಆ�ೋಗ�

�ಾಖ�ೆಗಳ �ೊ�ೆ ಈ�ನದನು� �ೋ�� ಅಧ�ಯನ �ಾಡಲು �ಾರೂ ಆಸ�� �ೋರು��ಲ�. �ಾರೂ ಸ�ತಂತ� ಆ�ೋಗ� ಸ�ೕ�ೆ

ನ�ೆಸದಂ�ೆ ಪರ�ಾಣು ಇ�ಾ�ೆ ��ಾ ವ���ೆ.  
ಹಲವ� ದುಷ���ಾಮಗಳ�: �ೕ� �ೈ�ಧ�ದ ದೃ���ಂದ ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� �ೕ�ಾ ಸೂ���ಾದುದು. ಅದರ ತೂಕ ತಪ�ದಂ�ೆ

ಬಹು�ಾಲು �ಾವಯವ ��ಾನದ�ೆ�ೕ ಕೃ� �ಾಡುತ� ಇ��ನ ��ಾ�ಗಳ� ತಕ�ಮ��ನ ಆ��ಕ �ೆ�ೆಗಟ�ನು� ಕ���ೊಂ��ಾ��ೆ.
ಅಕ�ಾ�� �ಾ�  ೆ�ೊಡ� ಪ��ಾಣದ�� ��ರಣ ಸೂ�ದ�ೆ ಇ��ನ ಆ��ಕ�ೆಯ �ೆ�ೆ�ಲು�ಾದ ಅ��ೆ, �ಣಸು, ಏಲ���ೆ ವ��ಾಟು

ಸಂಪ�ಣ� �ೆಲಕಚ� ಬಹುದು. ಪ��ಾರ �ೕಡುವ �ೊ�ೆ�ಂದ �ಾ�ಾಗಲು ಪರ�ಾಣು ತಂತ�ದ�� �ಾಕಷು� �ಾ�ೋ��ಾಯಗ��ೆ.
�ಾ�ನ��ಗೂ ��ರಣಕೂ� ಸಂಬಂಧ�ೇ ಇಲ� ಎಂದು NPCL ಅ�ೇಕ �ಾ� �ೇ��ೆ �ೕ��ೆ. ಅ�ೇ �ಾರಣವನು� ಮುಂ�ೊಡು�ತ��ೇ ಈ
��ೆ�ಯ�� ಒಂದು ಉತ�ಮ ಆಸ��ೆ�ಯನೂ� �ಾ��ಸು��ಲ�.  �ಾ�  ೆ��ರಣದ ಭಯ�ಂ�ಾ��ೕ ಅ��ೆಯ �ೆ�ೆ ಕು�ದ�ೆ ‘ಅದು �ೇವಲ
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http://www.sahilonline.net/ka/karwar-special-report-kaiga-extension-why-not-required 3/3

ಭಯ; ಅದರ�� ಸ�ಾ�ಂಶ�ಲ�’ ಎಂದು �ಾ�� NPCL �ಾ�ಯ�� �ೈ�ೊ�ೆದು ಕೂರಬಹುದು.  
ಪ��ಮಘಟ� ಉ�� :�ಾಜ�ದ�ೆ�ೕ ಅ� ದಟ� ವನ�� ಇರುವ ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� ಅ�ಾ� �ಾಲ�ಂದಲೂ �ಾ�ನ ಪ�ಸರ

ಸಮ�ೋಲ�ೆ� ತನ� ಗ�ಷ� �ೊಡು�ೆಯನು� �ೊಡು���ೆ. ಜಗ��ನ�ೆ�ೕ ಅಪರೂಪ�ೆ��ದ �ೕವ�ಾ�ಗಳನು� ��ೆಯು��ರುವ ಈ
ಪ��ಮಘಟ�ಗಳನು� ರ�ಸ�ೇ�ೇ�ಾದ ಸಂದಭ�ದು.  
�ೋ�ಾರ �ಾ�ವರ �ಾ��� : �ೋ�ಾ� �ದು�� ಅಗ��ಾ��ೆ. �ೇಂದ� ಸರ�ಾರ �ೋ�ಾ��ೆ ಬಹಳ ಆದ��ೆ �ೕ��ೆ. �ೈ�ಾ
ಅಣು�ಾ�ವರ �ಸ�ರ�ೆ �ೇಡ. �ೋ�ಾ� �ಾ�ವರ �ಾ��ಸ �ೇ�ೆಂದು ಒ�ಾ��ಸ�ೇಕು.   

ಉ.ಕ. ��ೆ�ಯ ಪ�ಸರ ಸಂಘ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಪ����ಗಳ� �ಾಯ�ಕತ�ರ ಸ�ೆ ಪರಮಪ�ಜ� ��ೕ ��ೕಮ� ಗಂ�ಾಧ�ೇಂದ� ಸರಸ��ೕ

ಮ�ಾ �ಾ��ೕ� ��ೕ ಸ�ಣ�ವ��ೕ ಮ�ಾಸಂ�ಾ�ನ ಅವರ �ವ� �ಾಂ�ಧ�ದ��  �. 7-6-2017 ರಂದು �ರ�ಯ�� ನ�ೆ�ತು. �ವರ

ಸ�ಾ�ೋಚ�ೆ ನಂತರ ಈ �ೆಳ�ನ ��ಾ�ರಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��ಾ��ೆ.:  
1) ಉ.ಕ. ��ೆ�ಯ ಪ�ಸರ �ಾರಣ �ಾಮಥ�� ಮು���ೆ ಎಂದು �ಾರ�ೕಯ ��ಾನ ಸಂ�ೆ�ಯ ��ಾ�ಗಳ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ವರ�

�ೕ��ಾ��ೆ. ಈ ��ೆ��ೆಯ�� �ಾಜ�-�ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಬೃಹ� ಅರಣ� �ಾ�ೕ-ಪ�ಸರ �ಾ�ೕ �ೕಜ�ೆಗಳನು� ಉ.ಕ. ��ೆ�ಯ��

�ಾ� �ಾಡ�ಾರದು.
2) �ೈ�ಾ ಅಣು�ಾ�ವರದ �ಾಲು� �ದು�� ಉ�ಾ�ದ�ಾ ಘಟಕಗ�ಂದ �ಾ�ನ�� �ಾ��ೆ �ಾ�ಪಕ�ಾ�ರುವದು ಜನಜ�ತ�ಾ��ೆ.
ಉ.ಕ. ��ೆ�ಯ ಜನರ ಆ�ೋಗ�ದ �ೕ�ೆ ಗಂ�ೕರ ದುಷ���ಾಮಗ�ಾ��ೆ. ಅರಣ� -ನ�ಗಳ� ವನ��ೕ�ಗಳ  �ೕ�ೆ ಅಣು  ��ರಣದ

ಪ��ಾಮಗ� ೕೆನು ಎಂಬ ಬ�ೆ� ಸ�ತಂತ� ಅಧ�ಯನಗ� ೕೆ ನ�ೆ�ಲ�. �ಾವ�ಜ�ಕ ಸುರ�ಾ ಸ�ೕ� ರ��ಲ�. �ೈ�ಾ ಅಣು �ಾ�ವರದ

ಈವ�ೆ�ನ ಅಪ�ತಗಳ ಬ�ೆ� �ಾ�� �ೕಡು��ಲ�. �ಾವ�ಜ�ಕ ಅಹ�ಾಲು ಸ�ೆ ನ�ೆ�ದರೂ ಅದು �ೆಸ��ೆ �ಾತ��ಾಗುತ��ೆ.
ಅಣು �ಾ�ಜ���ೇ�ಾ� ಬ�ೆ� �ಾ�� ಇಲ�. ಆ��ಕ�ಾ� 5-6�ೇ ಘಟಕ ಅ��ೆಚ� �ಾಯಕ. ಬೃಹ� ತಂ� �ಾಗ��ೆ�  ಲ� ಮರಗಳ

ಕ�ಾವ� ಆಗ��ೆ. ಈ ��ೆ��ೆಯ�� �ೈ�ಾದ�� 5-6 �ೇ ಘಟಕ ��ಾ�ಣ�ೆ� ಅವ�ಾಶ ಸಲ�ದು. �ೈ�ಾ ಅಣು�ಾ�ವರದ 5-6�ೇ
ಘಟಕಗಳ ��ಾ�ಣ �ೕಜ�ೆ�ೆ ��ೆ�ಯ ಜನ�ೆ �ೕವ� ��ೋಧ ವ�ಕ� �ಾಡ�ೇಕು ಎಂದು ಕ�ೆ�ೕಡ�ಾ��ೆ.  
3) ನಮ� ��ೋಧ ಪ�ಕ�ಸಲು ಯ�ಾ�ಪ�ರದ�� 25-06-2017 ರಂದು �ೆ��ೆ� ��ಾ� ಪ�ಸರ ಸ�ಾ�ೇಶ ಏಪ��ಸಲು

�ಧ��ಸ�ಾ��ೆ. ಪ�ಜ� ಸ�ಣ�ವ��ೕ ಮ�ಾ �ಾ��ೕ� ಅವರ �ೇತೃತ�ದ�� ನ�ೆಯ�ರುವ ಸ�ಾ�ೇಶದ�� ಹಲ�ಾರು ಪ�ಸರ

ತ�ರು �ಾ�ೊ�ಳ���ಾ��ೆ.��ೆ�ಯ �ೈತರು ಮ��ೆಯರು ಯುವಜನರು ಸ�ಾ�ೇಶ�ೆ� ಆಗ�� �ೈ�ಾ ಅಣು�ಾ�ವರದ 5-6�ೇ ಘಟಕ

�ಾ�ಪ�ೆ�ೆ ��ೋಧ ಪ�ಕ�ಸಲು ಕ�ೆ�ೕಡ�ಾ��ೆ. 
4) 5-6�ೇ ಘಟಕ ��ಾ�ಣ�ೆ� ಬದ�ಾ� �ೌರ �ದು�� �ಾ�ವರವನು�   ಉ.ಕ. ��ೆ�ಯ��   �ಾ��ಸಲು ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಒ�ಾ�ಯ

�ಾಡ�ಾ��ೆ. 

ಉ.ಕ ��ಾ� ಪ�ಸರ ಸಂರ��ಾ ಸ�ೕ� �ೇ�� ಅಘ�ಾ�� �ೊಳ� ಸಂರ��ಾ ಸ�ೕ� 
  
ಪ���ಾ �ೋ��, �ಾರ�ಾರ 20-6-2017 
�ೈ�ಾ ಅಣು�ಾ�ವರದ ದುಷ���ಾಮಗಳ� �ಾ�ಪಕ�ಾಗು���ೆ. ಈ ��ೆ��ೆಯ�� ಅಣು�ಾ�ವರವನು� ಇನ�ಷು� ��ಾ�ರ �ಾಡುವ 5-6 �ೇ
ಘಟಕ ��ಾ�ಣ �ೇಡ ಎಂದು ಆಗ��� ಇ�ೇ 25-6-2017 �ೆ��ೆ� 10-30 �ೆ� ಯ�ಾ�ಪ�ರ �.ಎಂ.ಎ�. ಸ�ಾಂಗಣದ�� ಬೃಹ�

ಪ�ಸರ ಸ�ಾ�ೇಶ ಏಪ��ಸ�ಾ��ೆ.  
    ಹ�ರು �ಾ��ೕ� ಎಂ�ೇ �ಾ�ತ�ಾದ ಪ�ಜ� ಸ�ಣ�ವ��ೕ ಗಂ�ಾಧ�ೇಂದ� ಸರಸ��ೕ �ಾ��ೕ�ಯವರು �ೋ�ಾಟ ಸ�ಾ�ೇಶದ

�ವ� �ಾಂ�ಧ� ವ�ಸ��ಾ��ೆ.  
  
ಉ.ಕ ��ೆ�ಯ ಎ�ಾ� �ಾಸಕರನು� ಆ�ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. �ಾ�ನ ಪ�ಸರ ತ�ರನು� ಆ�ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. �ಾ|| �ಷು� �ಾಮ�

�ೆಂಗಳ�ರು, ��ೕ �ಾ�ೇಶ �ೆಗ�ೆ, �ಾ|| �ೈ.�. �ಾಮಕೃಷ�, �ಾ|| �. �. �ಾಮಚಂದ�, ��ೕ ಶಂಕರ ಶ�ಾ�, ��|| �. ಎಂ. ಕು�ಾರ

�ಾ�� ಮುಂ�ಾದವರು �ಾ�ೊ�ಳ���ಾ��ೆ. ಪ�ಸರ ಸ�ಾ�ೇಶದ�� �ೈತರು ವನ�ಾ�ಗಳ� ಮ��ೆಯರು, ಯುವಜನ�ೆ �ಾ�ರರು

ಸಂ�ೆ�ಯ�� �ಾ�ೊ�ಳ���ಾ��ೆ.  
  
       ಪ�ಮುಖ �ಣ�ಯಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ.   ಮ�ಾ�ಹ� ನ�ೆಯುವ �ೋ��ಗಳ�� �ೈ�ಾ ಆ�ೋಗ� ಸ�ೕ�ೆ, �ೆಲ, ಜಲ,
�ಾನು�ಾರು, ವನ� �ೕ�ಗಳ �ೕ�ೆ ಅಣು��ರಣದ ಪ��ಾಮಗಳ�. ಕೃ� ಬದು�ನ �ೕ�ೆನ ಆಗುವ ದುಷ���ಾಮಗಳ�. �ೈ�ಾ
ಸುತ��ನ ಹ��ಗಳ ಜನರ ಅತಂತ�ಬದು�ನ ಪ����, ಮುಂ�ಾದ ಜ�ಲಂತ ಪ���� ಬ�ೆ� ಸ�ಾ�ೋಚ�ೆ, �ಷಯ ಮಂಡ�ೆ, ಮುಂ�ನ

ಕ�ಮ ಇ�ಾ�� ಚ�ೆ� ನ�ೆಯ��ೆ. 
  
ಪ�ಸರ, �ೈತ ಸಂಘಟ�ೆಗಳ�, �ಾತೃಮಂಡ�, ಸಹ�ಾ� ಧು�ೕಣರು, �ೈದ�ರು, ಮ��ಾ ಸಂಘಟ�ೆಗಳ�, ಪತ�ಕತ�ರು, �ಾ�ಾ�ಕ

�ಾಯ�ಕತ�ರು �ಾ�ೊ�ಳ���ಾ��ೆ. �ೈ�ಾ ಅಣು�ದು�� ಉ�ಾ�ದ�ೆಯ ಆ��ಕ ��ಾರ, �ೋ�ಾ� ಬದ�ೕ �ದು�� ಮೂಲಗಳ�

ಮುಂ�ಾದ �ಷಯ ಚ�ೆ��ೆ ಬರ��ೆ. 
ಈ�ಾಗ�ೇ ಯ�ಾ�ಪ�ರ �ರ�ಗಳ�� ಸ�ಣ�ವ��ೕ �ಾ��ೕ� ಅವರ ಅಧ���ೆಯ�� ತ�ಾ� ಸ�ೆ ನ�ೆ��ೆ. ವಜ���, ಮಲವ��, ಗುಂದ,
ಉಮಚ�, �ೇರೂರು, ಕುಮ�ಾ, ಅಂ�ೋ�ಾ ಮುಂ�ಾದ ಸ�ಳಗಳ�� ಸ�ಾ�ೇಶ ಪ�ವ� ಸಂಪಕ� ಸ�ೆಗಳ� ನ�ೆಯು���ೆ. ಜನ

ಸಂಪಕ� ಅ��ಾನ ನ�ೆಯು���ೆ.  
  


