సవిల్ లమబియౌటీ పర్ నఽూక్లిమర్ డామేజ్ మాక్ట్ 2010 భరిము దాతుక్ల షంఫంధంచిన అంశహలై తయచ఼గహ
అడిగే ర వనలు భరిము వహటిక్ల షభాధానభులు
పబరఴమి 8, 2015
ర వన 1 : రహశ్రతి ఒఫాభా భాయత్ యూటనలో జనఴరి 25, 2015 న మునైటెడ్ సట్ట్స్ తో కయౌస చేయుకునన
అఴగహసన ఏమిటి?
షమాధానము : ఫారత్ మమియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుౌర అణువక్తి బాధ్యత గుమిించిన అనేక యశయాలై
అఴగహసనకు ఴచ్ాారు మమియు స్ే ింబర్ 2008 నాటి ద్ైైనుహక్షిక 123 అింగీక్హరమున఼ అమలు చ్ేయటానిక్త
షింబింధించిన అడ్ిమనిస్టేట
ే ివ్ అమింజ్మింట్స యొకక పదజాలానిి ఖమహరు చ్ేశహరు. అింతమహాతీయ షసక్హరముతో
ఫారత్ లో మియాకేరల ఏమహాటు క్్ై వ్హయనుహర చరాలు చ్ేయటానిక్త మమియు 2005-08 నుౌర అణువక్తి పాిందిం
పరక్హరిం ను ిందగయౌగిన యశేశబైన చ్ౌక మమియు యభరబైన వక్తి ని ను ిందటానిక్త ఈ అఴగహసన అఴక్హవిం
ఇష఼
ి ింద.
ర వన 2 ఈ అఴగహసనకు ఎలా ఴచాాయు?
షమాధానము : స్ే ింబర్ 2014 లో పరధాన మింత్రర US పరయటిించినపపాడు ఇదద రు నేతలు ఫారత్-US నుౌర
అణువక్తి షసక్హర అింగీక్హమహనిి పూమిి శూహాభలో అమలు చ్ేయాలని తమ లక్షయయనిి పపనరుధ్ాాటిించటిం

,

మమియు ఈ షిందరభింగహ నుౌర అణువక్తి షసక్హరములో పపమోగత్ర శూహధించటానిక్త ఒ క్హింటాక్టే గర
ూ ప్ ఏమహాటు
చ్ేయటిం గురుిిండ్ే ఴపింటుింద. ఈ గర
ూ ప్ లో యదేశహింగ శహఖ , డ్ినుహమ్ేమింట్స ఆఫ్ అటామిక్ట ఎనమిా , నఽయక్తలయర్
పఴర్ క్హమపామశన్ ఆఫ్ ఇిండ్ియా యౌమిటెడ్ (NPCIL), ఆమిిక శహఖ, మినిస్ేే ఆఫ్ లా & జస్ేస్ ల పరత్రనిధ఼్లతో
నుహటు US పరభుతై పరత్రనిధ఼్లు ఉిండగహ , అదనముగహ ఈ గర
ూ ప్ లో ఫారత్ న఼ిండ్ి

NPCIL మమియు US

పక్షిం న఼ిండ్ి వ్స్ేింగ్ సౌస్ మమియు జనరల్ ఎలక్తేిక్ట పరత్రనిధ఼్లతో కూడ్ిన మమపక అింగిం ఉనిద . నఽయ ఢియ్ల
లో (16-17 డ్ిస్ింబర్ 2014) , యభెనాి లో (6-7 జనఴమి 2015) మమియు లిండన్ లో (21-22 జనఴమి
2015) జమిగిన షమావ్ేవములతో కయౌ ముతి ిం ఈ గర
ూ ప్ మరడు శూహరుల షమావ్ేవబైనద. ఈ చరాల
ఆధారముగహ, జనఴమి 25 , 2015 న మ్ిండు దేశహల నేతలు కనఫర్మ చ్ేస్నటలల , నుౌర అణువక్తి షసక్హరములో
మ్ిండు ముఖయబైన అింశహలై US తో పాిందానిక్త ఴచ్ాారు.

ర వన 3: సవిల్ యౌమబియౌటీ పర్ నఽూక్లిమర్ డామేజ్ మాక్ట్ 2010 ( CLND Act 2010) న఼ భరిము CLND
తుబందనలు 2011 షఴరించటాతుక్ల భాయత్ ఒపకుననదా

? ఇపడు క్హకతృో తే

, వహటితు బవిశూతత
ు లో

షఴరిస్ు హరహ?
షమాధానము: ఈ చటాేనిి క్హనీ నిభింధ్నలన఼ క్హనీ షఴమిించ్ాలని యోచన ఏద లేద఼.
ర వన 4: CLND Act ై US యొకక ఆందో ళనలన఼ భరి ఎలా తీరహాయు?
షమాధానము: క్హింటాక్టే గర
ూ ప్ లో చరాలు క్ొనశూహగుతునిపపాడు , షింబింధత చటాేనిి మమియు శహషన
నిమహమణ చమితరన఼ వ్హడుతూ , స్యల్ యౌయనృయౌటీ ఫర్ నఽయక్తలయర్ డ్ాబేజ్ (

CLND) యాక్టే మమియు

కనైింశన్ ఆన్ షల బింటమీ క్హింనే్శన్ ఫర్ నఽయక్తలయర్ డ్ాబేజ్ ( CSC) ల మధ్య ను ష఼గుదల ై ఫారత
పక్షిం తమ అనమతిం యనిించ్ారు. శృని నిరైసణ బాధ్యతన఼ గరమిాన ముతి ిం క్హరయకూమము లో క
ఫాగముగహ అన఼కుని ఇిండ్ియా నఽయక్తలయర్ ఇనఽ
ూ మ్న్్ పూల్ గుమిించి కూడ్ా

US పక్షయనిక్త యఴమిించటిం

జమిగిింద. ఫారతీయ పక్షిం యఴమిించిన యశయాలు మమియు ఆ తరువ్హత జమిగిన చరాల ఆధారముగహ

,

ఫారత్ షింతకిం చ్ేస్ మమియు ఆమోదించటానిక్త తలించ఼తుని CSC కు మమియు ఫారత్ యొకక CLND
చటాేనిక్త ను ష఼గుదల ఴపిందని యశయముై క శూహధారణ అఴగహసన ఴచిాింద .
ర వన 5 : CSC అంటే ఏమిటి?
షమాధానము: 1997 లో ఏరాడ్ిన కనైింశన్ ఆన్ షల బింటమీ క్హింనే్శన్ ఫర్ నఽయక్తలయర్ డ్ాబేజ్
(CSC) యొకక లక్షయిం పరపించ వ్హయపి ముగహ బాధ్యత యింతారింగహనిి ఏమహాటు చ్ేయటిం మమియు
నఽయక్తలయర్ పరమాద బాధతులకు నశే పమిశృర ముతాినిి ించ్ేలా చఽడటిం. 1963 లో ఏరాడ్ిన యభెనాి
కనైింశన్ కు క్హనీ లేక 1960 లో ఏరాడ్ిన నుహయమిస్ కనైింశన్ కు క్హనీ షభయ మహజయబైన ఏ దేవబైనా

CSC

కు షభయ మహజయమఴచ఼ా. ఈ మ్ిండు కనేైశనల కు షభయ మహజయిం క్హనీ దేవము, కవ్ేళ ఆ దేవము లోని అణువక్తి
బాధ్యత ై ఴపని జాతీయ చటే ము

CSC నిబింధ్నలు మమియు దానిక్త అననిబైన అన఼బింధ్మునకు

ను షగి ఴపింటల , CSC కు షభయ మహజయమఴచ఼ా. ఫారత్ యభెనాి కనైింశన్ కు క్హనీ మమియు నుహయమిస్
కనైింశన్ కు క్హనీ షభయ మహజయిం క్హద఼

, అింద఼ఴలల తన జాతీయ చటే ిం

కనైింశన్ ై 29 అక్టేబర్ 2010 న షింతకము చ్ేస్ింద.

CLND చటే ిం ఆధారింగహ CSC

ర వన 6: భాయతీమ CLND చట్ ం CSC తో తృొ షగి ఴపందా?
షమాధానము: చటే పరబైన బాధ్యత ఆపమటర్ ై నిమిిశేము గహ ఴపించటము
చ్్యౌలించ్ాయౌ్న షమయము ఴింటి యశయాలలో బాధ్యత పమిమితులు

, శూ ముమ మమియు అద

, ఇనఽ
ూ మ్న్్ దాైమహ బాధ్యత న఼

నిరైమిిించటిం లేక ఆమిిక భదరత, అణువక్తి క్ిందారలు, నశుహేలు ఴింటి యశయాలై నిరైచనాలు - ఈ అింశహలలో
CLND చటే ిం యొకక నిబింధ్నలు

CSC మమియు దాని అన఼బింధ్ము తో ఏక్ీభయషఽ
ి ఴపనాిభ.

నిజానిక్త, CSC ఴింటి షమ్ైన అింతమహాతీయ బాధ్యత యింతారింగము లో ఫారత్ చ్ేరటానిక్త ఈ
అఴషరబైన ఆధామహనిి ఇష఼
ి ింద.

CLND చటే ిం

CSC ఆమిేకల్ XVIII పరక్హరిం యభెనాి కనైింశన్ కు లేక నుహయమిస్

కనైింశన్ కు షభయ దేవిం క్హనీ దేవిం యొకక జాతీయ చటే ిం యొకక నిబింధ్నలకు

CSC అన఼బింధ్ పతరిం

లోని నిబింధ్నలకు ను ింతన ఴపిండ్ాయౌ. CSC అన఼బింధ్ పతారనిక్త ఈ CLND చటే ిం ను ింతన కయౌగి ఴపింద.
ర వన 7 : CSC లో చెఫడిన విధభుగహ నఽూక్లిమర్ తృహింట్స ఆరేటర్ ై ఫాధూతన఼ ఈ చట్ ం ఴపంచ఼తతందా?
షమాధానము: స్క్షన్ 4(1) పరక్హరము నఽయక్తలయర్ పరమాదిం ఴలన కయౌగిన నఽయక్తలయర్ నశుహేనిక్త నఽయక్తలయర్
క్ిందరిం నడ్ిట ఆపమటర్ బాధ఼్యడు. ఇింక్హ, స్క్షన్ 4(4) పరక్హరిం నఽయక్తలయర్ క్ిందరిం నడ్ిట ఆపమటర్ యొకక
బాధ్యత షాశఠ బైనద మమియు తపపాక్టలేని బాధ్యత అనే షఽతరిం ై ఆధారపడ్ిింద . స్క్షన్ 8 (1) పరక్హరిం
తన నఽయక్తలయర్ క్ిందరిం లో పన఼లు ముదలుటలే ముిందే

, ఆపమటర్ తన బాధ్యతన఼ నిరైహించ్ేింద఼కు

క్హఴలస్న ఇనఽ
ూ మ్న్్ నుహలస్ తీష఼క్టవ్హయౌ లేదా షమిపడ్ా ఆమిిక భదరత ఴపించ఼క్టవ్హయౌ. ఇయ మమియు చటే ిం
యొకక ను డుగు టరు అనీి కూడ్ా ై బాధ్యత న఼ ఖచిాతముగహ మమియు నిమిదశేముగహ

, బాధ్యతన఼

తపపాక్టలేని యింతారింగము తో, ఆపమటర్ మీద ఴపించినాభ.
ర వన 8: సక్షన్ 17 భరిము సక్షన్ 17 (బి) లో ఴపనన షయపరహదాయు కు ఴూతిరేకభుగహ షహామం క్ోరే సకుక
ఏమిటి? అవి కనెనష న్ అన఼ఫంధ తారతున దాటి వళళటలేదా?
షమాధానము: చటే ిం యొకక స్క్షన్ 17 పరక్హరిం

, స్క్షన్ 6 కు అన఼గుణముగహ నఽయక్తలయర్ నశుహేనిక్త

పమిశృరిం చ్్యౌలించిన తరువ్హత , నఽయక్తలయర్ క్ిందరిం ఆపమటర్ కు షశృయిం క్టమ సకుక ఈ క్తూింద ఇచిాన
షిందమహభలలో ఴపింటుింద:

(క) అటుఴింటి అధక్హరిం క్హింటారక్టే లో యఴరముగహ వ్హరతపూరైకముగహ ను ింద఼పరచిఴపనిపపాడు;
(ఖ) షరఫమహదారు క్హనీ వ్హమి ఉదయ యగి చరయల లేక వ్హరు షరఫమహ చ్ేస్న యింతారలు క్హనీ శూహమగిూ లో ఴపని
టటెింట్స లేక లేటెింట్స లోపములు లేక లోపభరభశే బైన స్టఴల ఫయౌతముగహ ఆ నఽయక్తలయర్ షింఘటన
జమిగిఴపింటల;
(గ) నఽయక్తలయర్ నశే ిం చ్ేయాలని ఉదేద వయముతో ఏ ఴయక్తి అభనా ఒ చరయ చ్ేయటిం ఴలన లేక చ్ేయక
నుో ఴటిం ఫయౌతముగహ ఆ నఽయక్తలయర్ షింఘటన జమిగితే .
స్క్షన్ 17 ( a) మమియు 17( c) లో పమిగణనలోక్త తీష఼కుని పమిస్తులన఼
ా

CSC అన఼బింధ్ పతరిం లోని

ఆమిేకల్ 10 ను ింద఼పరచిింద. CSC అన఼బింధ్ పతరిం లోని ఆమిేకల్ 10 పమిగణనలోక్త తీష఼కుని షశృయిం
క్టమ సకుక ఴపని పమిస్తులకనాి
ా
స్క్షన్ 17 (

b) లో ఴపనియ ఖచిాతముగహ అదనపప పమిస్తులే
ా
.

అభతే, స్క్షన్ 17 ( b) లో గుమిిించబడడ పమిస్తులు
ా
షమిైస్ క్హింటారకులు లేక ఉతాాదన మీద బాధ్యత
నియమాలు/శరతులకు షింబింధించినయ. ఇయ శూహధారణముగహ ఆపమటర్ మమియు షరఫమహదారు ల మధ్య
ఴపిండ్ే క్హింటారక్టే లో ఒ ఫాగిం. ఈ పమిస్త్ర
ా క్ొతి దేమి క్హద఼, క్హింటారక్టే లలో ఉిండ్ే ఒ శూహధారణ అింవిం. క్హబటిే ఈ
నిబింధ్న న఼ ఉతాాదన మీద బాధ్యత అింవము ై ఆపమటర్ మమియు షరఫమహదారు ల మధ్య ఴపిండ్ే
క్హింటారక్టే లో ను ింద఼పరచ్ే షింబింధత క్హలజ్ దాష్ే లో చఽడ్ాయౌ మమియు చదవ్హయౌ. తమకు ఴమిిించ్ే చటే ిం ై
ఆధారముగహ క్హింటారక్టే లో నిబింధ్నలకు అింగీకమిించటానిక్త ఆపమటర్ కు మమియు షరఫమహదారుకు పూమిి
అఴక్హవముింద. ఈ యధ్బైన క్హింటారక్టే లలో శూహధారణ ఫాగబైన వ్హరింటీ మమియు ఇిండ్్మీిటి క్హలజ్ లతో
ఴచ్ేా తమ బాధ్యతల సద఼దల ై యశూహిరముగహ యఴమిించటమనేద క్హింటారక్టే కు ఇరు పక్షయల వ్హరు
శూహధారణముగహ చ్ేశూి హరు.
CSC అన఼బింధ్ పతరము లోని ఆమిేకల్ 10 ( a) ఆపమటర్ మమియు షరఫమహదారుల ఴపిండ్ే క్హింటారక్టే లోని ఏ
అింశహనిి, షశృయిం క్టమ యశయములో ఆపమటర్ మమియు షరఫమహదారు అింగీకమిించిన పపనాద తో షశృ ,
ఏ యధ్ముగహ పమిమిత్ర చ్ేయద఼. క్హబటిే ైన చ్్ాన దానిి బటిే చఽస్టి , స్క్షన్ 17 ( b) లో షరఫమహదారు
గుమిించి ఉదసమిించిన అింవమునకు షింబింధించినింతఴరకు , అద CSC అన఼బింధ్ పతరిం లోని ఆమిేకల్ 10
(a) కు అన఼గుణిం గహనే ఴపింద క్హనీ ఴయత్రమకింగహ లేద఼. దానిని పని లోక్త తేఴటిం ఆపమటర్ మమియు
షరఫమహదారు అింగీకమిించిన క్హింటారక్టే నియమాల దాైమహ ఴపింటుింద .
ర వన 9: సక్షన్ 17 ఓ ఆదేశికమైన చట్ ఫదధ మైన షహామం క్ోరే సకుక న఼ ఏరహటు చేషు ఼ందా?

షమాధానము: స్క్షన్ 17 ఆపమటర్ కు షశృయిం క్టమ సకుకిందని చ్్పి పనిద. ఆపమటర్ కు ఇద క
పరముఖబైన సకుక ఇష఼
ి నాి , అద ఆదేశికబైన నిబింధ్న క్హద఼ , క అఴక్హవమిచ్ేా నిబింధ్న మాతరబే.
వ్ేమ మాటలోల చ్్నుహాలింటల, ఈ నిబింధ్న చ్ేరాటానిక్త ఆపమటర్ కు అన఼మత్రనిష఼
ి నిద అింతేక్హని క్హింటారక్టే లో
ఈ అింవము చ్ేమహాలని లేక ఆ షశృయిం క్టమ సకుకని వ్హడమని ఆపమటర్ న఼ అద క్టరటిం లేద఼. అభతే ,
CLND చటే ములో షశృయిం క్టమ సకుక ని క్హింటారక్టే లో ను ింద఼పరచ్ాలని ఆదేశిక చటే పరబైన శరతు
లేనపాటిక్తనిి, షశృయిం క్టమ సకుక తో షస శృని ని పించ఼క్ొనే పది త్ర కటి క్హవ్హలని క్టరుకునే యధాన
క్హరణాలు ఴపిండఴచ఼ా. పరభుతై రింగ షింషా అభన
అన఼గుణముగహ, అనీి నఽయక్తలయర్ షరఫమహ క్హింటారకులు

NPCIL, తమ నుహటిించ్ే యధానమునకు
, CLND నియమాలు 2011 రూల్ 24 పరక్హరిం ,

షశృయిం క్టమ సకుక నిబింధ్నలు కయౌగి ఴపిండ్ాలని క్టరుతుింద . క్హింటారక్టే చరాలోల ఆపమటర్ క్హని లేక
షరఫమహదారు క్హనీ ఏ ధయ రణి అఴలింనృించ్ాలో CSC అన఼బింధ్ పతరిం యొకక ఆమిేకల్ 10 షఽచిించద఼. ఈ
షిందరభముగహ, నఽయక్తలయర్ నశుహేలోల మరడఴ పక్షయనిక్త పమిశృరిం చ్్యౌలించటానిక్త మామ్కట్స ఆధామిత పది త్రలో
నిధ఼్లు షమీకమిించగయౌగ క షశృయ సకుక ని కయౌాించి ఆపమటర్ మమియు షరఫమహదారుల మధ్య
చరాలకు అఴక్హవమిచ్ేా ఇిండ్ియా నఽయక్తలయర్ ఇనఽ
ూ మ్న్్ పూల్ న఼ ఏమహాటు చ్ేయటిం జమిగిింద . దీని
దాైమహ, షరఫమహదారు తనకు ఴయత్రమకముగహ వ్హడ్ే షశృయ సకుకన఼ిండ్ి క్హనుహడుక్ొనేింద఼కు ఇనఽ
ూ మ్న్్
తీష఼క్టఴచ఼ా.
ర వన 10 : 'షయపరహదాయు' ఎఴయు? షయపరహదాయు ఎపడు ఒక విదేశీ కంతూనేనా?
షమాధానము: CLND నియమాఴయ లోని రూల్ 24 పరక్హరిం 'షరఫమహదారు' ఎఴరింటల:
(అ) క స్షేమ్

, ఎక్తైమింట్స లేక పమికమహనిి , షైయముగహ లేక ఏజ్ింట్స దాైమహ , తయారు చ్ేస్న వ్హడు

లేక షరఫమహ చ్ేస్న వ్హడు లేక పని క్టషిం షఽచిించిన యధ్ముగహ నిమహమణిం చ్ేస్న వ్హడు
(ఆ) క స్షేమ్

, ఎక్తైమింట్స లేక పమికమహనిి న఼ తయారు చ్ేయటానిక్త లేక క నిమహమణము చ్ేయటానిక్త

వ్ిండర్ కు నృల్డ టు రింట్స లేక యఴరణతో కూడ్ిన డ్ిజ్ైన్ స్ాస్పక్శన్్ ఇచ్ేావ్హడు మమియు డ్ిజ్ైన్ మమియు
క్హైయౌటి అశూయమ్న్్ క్్ై ఆపమటర్ కు జవ్హబుదామీ అభనవ్హడు; లేక
(ఇ) క్హైయౌటి అశూయమ్న్్ లేక డ్ిజ్ైన్ స్టఴలు అిందించ్ే వ్హడు.
షరఫమహదారు ఎపపాడు యదేశీ కింనీ అభఴపిండకనుో ఴచ఼ాన఼, ైన చ్్ాన పరమాణాలు కయౌగిఴపని దేశీయ
షరఫర దారులు కూడ్ా ఴపిండఴచ఼ా మమియు క్ొనిి షిందమహభలలో ఆపమటర్

NPCIL తానే షరఫమహదారు

కూడ్ా అఴచ఼ా ఎింద఼కింటల అద వ్ిండర్ కు నృల్డ టు రింట్స లేక యఴరణతో కూడ్ిన డ్ిజ్ైన్ స్ాస్పక్శన్్
అిందష఼
ి ింద క్హబటిే.
ర వన 11 : సక్షన్ 46 నఽూక్లిమర్ నశ్ం క్ై రిహాయ విజఞ ు పలన఼

CLND చట్ ం క్లంర ద క్హకుండా వేరే చటా్ల

క్లంర దకు తెషు ఼ందా?
షమాధానము: స్క్షన్ 46 యొకక యశహల షైరూపముై దేశీయ మమియు యదేశీ షరఫమహదారులు తమ
ఆిందయ ళనలు వ్యౌబుచ్ాారు.

CLND చటే ిం స్క్షన్ 46 ఈ క్తూింద యధ్ముగహ చ్్పి పనిద “ఈ చటే ిం లోని

నిబింధ్నలు పరషి ఼తిం అమలు లో ఴపని ఏ చటాేనిి తకుకఴ చ్ేయద఼, వ్హటిక్త అదనముగహ ఇయ ఏరాడ్ాడభ
మమియు ఇింద఼లో ఴపనియ ఏమి కూడ్ా , ఆపమటర్ ై, ఈ చటే ిం న఼ిండ్ి క్హకుిండ్ా, ఴచిాన వ్హయజాయల న఼ిండ్ి
అతనిని తాింపలేఴప”.

CLND చటే ిం 2010 స్క్షన్ 46 లో ఴపని ఈ పదజాలము టెయౌక్హిం మ్గుయలేటమి

అథామిటి యాక్టే , ఎలెక్ేిస్
త టీ యాక్టే , స్కూయమిటీస్ ఎిండ్ ఎక్్ఛింజి బో రుడ ఆఫ్ ఇిండ్ియా (

SEBI) యాక్టే ,

ఇనఽ
ూ మ్న్్ కమిశన్ యాక్టే ఴింటి చటే లలో కూడ్ా వ్హడబడ్ిింద . మిగతా షింబింధత చటాేలు కూడ్ా వ్హటి
వ్హటి పమిధలో ఆనుహదింపబడుతు ఴపింటాయని నొక్తక చ్్పాటానిక్త ఈ పదజాలము వ్హడుక గహ
వ్హడబడుతుింద.
ర వన 12: CSC న఼ అతికరమించిన షయపరహదాయులకు ైన కూడా సక్షన్ 46 ఴరిుషు ఼ందా?
షమాధానము: లేద఼ , CLND చటే ిం నఽయక్తలయర్ నశుహేనిక్త షింబింధించిన ముతి ిం చటే పరబైన బాధ్యతన఼
ఆపమటర్ ై మాతరబే ఴపించ఼తుింద మమియు నఽయక్తలయర్ నశుహేనిక్త షింబింధించిన పమిశృమహనిి ఇతర చటాేల
దాైమహ క్టరుతుని యజఞ పి పలకు స్క్షన్ 46 ఏ యధ్బైన ఆధామహనిి ఇఴైడు. ఈ స్క్షన్ క్ఴలిం ఆపమటరల కు
మాతరబే ఴమిిషి ఼ిందని , షరఫమహదారులకు ఴమిిించదని ఈ చటాేనిి ఆమోదించ్ే షమయములో జమిగిన
నుహరల బింటమీ చరాలలో ధ఼్రఴపరచడబైనద . CLND నృల్ వ్ోట్స దాైమహ ఆమోదించబడ్ిిందని గమనిించఴచ఼ా.
ఈ నృలు
ల లోని అనేక క్హలజులై వ్ోట్స జరుగుతునిపపాడు , మహజయ షభ లో ఇపపాడు స్క్షన్ 46 గహ మామిన
క్హలజు 46 లో షరఫమహదారు న఼ చ్ేమహాలని మ్ిండు షఴరణలు షమమిాించ్ారు. ఈ మ్ిండు షఴరణలు కూడ్ా
తోరస్పపచాడిం జమిగిింద. ఒ చటే ిం న఼ిండ్ి ఖచిాతింగహ వ్యౌవ్ేయబడడ నిబింధ్నన఼ వ్ేరు వ్ేరు అమహిలతో మయీ
ఆ చటే ిం లోక్త తేకూడద఼. పరత్ర చటాేనిి కూడ్ా ఆ చటాేనిి తయారు చ్ేస్నవ్హమి లేక శహషనషభ యొకక
ఉదేద వయము దాైమహ అరి ిం చ్ేష఼క్టవ్హలనిద నాయయ శహషి రములో అిందరూ పపాకుని షఽతరిం (M/s. తురుిఫ్

స్టఫ్ే గహలస్ ఇిండస్ేస్
ే V కమిశనర్ ఆఫ్ స్టల్్ టాక్ట్ UP 2007 (9) SCALE 610 మమియు స్టేట్స ఆఫ్ క్రళ &
Anr య  య నీలకిందన్ & ఇతరులు 2005 (5) SCALE 424)
ర వన 13: ఫాధతతలు ఆరేటర్ కు గహతు లేక షయపరహదాయుకు గహతు ఴూతిరేకభుగహ విదేశీ క్ోయు్లన఼
ఆవరయంచటాతున సక్షన్ 46 అన఼భతిష఼ుందా ?
షమాధానము: ఆపమటర్ కు ఴయత్రమకముగహ ఏబేమి ఉనుహయాలు కలవ్ో వ్హటిని గుమిించి మాతరబే స్క్షన్ 46
మాటాలడుతుింద. అద ఆపమటర్ ై , ఈ చటే ిం న఼ిండ్ి క్హకుిండ్ా , ముదలు టే బడ్ిన ఏ వ్హయజయిం న఼ిండ్ి
అతనిని తాించద఼ లేదా ఫారత్ లో ఴపని ఏ ఇతర చటాేనిి తకుకఴ చ్ేయద఼. "అదనముగహ మమియు
తకుకఴ గహ చ్ేయకుిండ్ా" అని నిబింధ్నకు శూహధారణబైన షఽటి అమహినిి ఇవ్హైయౌ. స్క్షన్ 46 ఇతర చటాేల
అధక్హమహలన఼ పరఫాయతిం చ్ేయద఼. క్హబటిే , నఽయక్తలయర్ నశుహేల ై స్యల్ యౌయనృయౌటీ యశయాలు క్హకుిండ్ా
మిగతా ఏ ఇతర యశయాలై ఴపని ఇతర చటాేల పమిధ న఼ిండ్ి ఆపమటర్ న఼ అద తాింపద఼. అదే
షమయములో అద బాధతులు యదేశీ క్టరుేలన఼ ఆవూభించడ్ానిక్త దామి కయౌాించద఼. నిజానిక్త నఽయక్తలయర్
నశుహేల బాధతులకు దేవములోనే చటే పరింగహ అఴక్హవము కయౌాించ్ాలని ఆ చటే ము యొకక ఉదేద శహయనిక్త
ఇద ఴయత్రమకిం. CLND నృలు
ల ఆమోదింపబడుతునిపపాడు యదేశీ క్టరుేల పమిధని తీష఼కుమహవ్హలని యశేశ
షఴరణన఼ తోరస్పపచాడము ఈ ఉదేద శహయనిి షమమిిషి ఼ింద .
ష రన్్ ూల్ ఎలా
ర వన 14: ఆరేటయి కు భరిము షయపరహదాయులకు ఈ యోచింఫడుతతనన ఇనఽ
తుచేషు ఼ంద?
షమాధానము: GIC Re మమియు 4 ఇతర PSUs కయౌస్ ఏరామిచిన ఈ ఇిండ్ియా నఽయక్తలయర్ ఇనఽ
ూ మ్న్్
పూల్ శృని బదయ్ చ్ేస్ట క యింతారింగము మమియు ముతి ిం శూ ముమ రూ. 1500 క్టటల లో ై కింనీలు రూ.
750 క్టటు
ల అమరుశూహిభ. తక్తకన ముతాినిి పరభుతైము టలపమిింగ్ పది త్రలో ఇష఼
ి ింద . ఈ పూల్ మిస్క ై
CLND చటే ములోని స్క్షన్ 6(2) క్తూింద నఽయక్తలయర్ ఆపమటరల బాధ్యతన఼ మమియు స్క్షన్ 17 క్తూింద
షరఫమహదారుల బాధ్యతన఼ కఴర్ చ్ేషి ఼ింద . ఈ పూల్ లో టర్ి క్ీ షరఫమహదారులు క్హకుిండ్ా మామరలు
షరఫమహదారులక్్ై పరతేయక షఫ్యర్్
లల
కింటిింజ్నీ్ నుహలస్ తో కయౌ మరడు రక్హల నుహలస్ లు ఴపింటాభ.
ఆపమటరుల మమియు షరఫమహదారులు వ్హయజాయలలో తలపడ్ే పరతయరుిలుగహ క్హకుిండ్ా శృనిని నిరైహించ్ే
ఫాగశూహైములు గహ కమినొకరు చఽష఼క్టఴచ఼ా. ఇద ఫారత షరఫమహదారులకు ఎింత ముఖయమో

US లేక

ఇతర షరఫమహదారులకూ అింతే ముఖయము. నూహరన్్

, రశుహయ , శూౌత్ ఆపరక్హ మమియు

US లతో షస

పరపించములో నడుష఼
ి ని 26 ఇనఽ
ూ మ్న్్ ఫూల్్ యొకక అింతమహాతీయ అన఼భఴము ై షమాచ్ామహనిి
పించ఼క్టఴటానిక్త ఫారత్ లో ఒ అింతమహాతీయ ఴర్క శుహప్ జరగన఼ింద .
ష రన్్ తృహలసలు భరిము రమిమం లు
ర వన 15: ఈ ూల్ క్లంర ద ఏ యకమైన ఇనఽ
యూతృొ ందంచఫడుతతనానయ?
షమాధానము: ఈ పూల్ మిస్క ై CLND చటే ములోని స్క్షన్ 6(2) క్తూింద నఽయక్తలయర్ ఆపమటరల బాధ్యతన఼
మమియు స్క్షన్ 17 క్తూింద షరఫమహదారుల బాధ్యతన఼ కఴర్ చ్ేషి ఼ింద . మరడు రకములెైన నుహలస్లు
రూను ిందించబడుతునాిభ: ఆపమటరల క్ొరకు టియర్ 1 నుహలస్ ; టర్ి క్ీ షరఫమహదారుల క్ొరకు టియర్ 2
నుహలస్ మమియు టర్ి క్ీ షరఫమహదారులు క్హనీ షరఫమహదారుల క్ొరకు టియర్ 3 నుహలస్. రమియిం ధ్ర
నిరణ యము శృని జమిగ క్హరణాలు, నశే ిం యొకక తీఴరత మమియు నఽయక్తలయర్ క్ిందారల చ఼టట
ే ఴపని పరజలు
మమియు ఆష఼
ి ల ై దాని పరఫాఴిం ఴింటి అింశహలు ై ఆధారపడుతుింద . పూల్ అడ్ిమనిస్టేట
ే ర్ అభన GIC
Re, NPCIL మమియు ఇతరులతో , మిస్క అైరైషల్ ఆధారముగహ , రమియిం ధ్రలన఼ లెశౄిష఼
ి నిద . ఈ
పనిలో షశృయపడదానిక్త DAE క నుో ర బానౄల స్ేక్ట స్టఫ్ే  అస్స్మింట్స షే డ్ీ చ్ేస్ింద . ఫారతీయ పమిస్తులకు
ా
నపాటానిక్త కన఼గపని ఈ స్కమ్ అింతమహాతీయ పరమాణాలతో , మామ్కట్స ఆధామిత మమియు శహషి రపరబైన
లక్షణాలు కయౌగిన స్కమ్.
ర వన 16: ఇద టాక్ట్ టమర్ కు భారహతున కలగచేమదా భరిము నఽూక్లిమర్ ఴర్ ధయన఼ ంచదా?
షమాధానము: టాక్ట్ టయర్ ైన క్హనీ పరభుతైము ై క్హనీ ఏ అదనపప ఫారము లేదని అరి ిం చ్ేష఼క్టవ్హయౌ.
స్యల్ నఽయక్తలయర్ డ్ాబేజ్ ై గమిశే బాధ్యత న఼ (రూ. 1500 క్టటు
ల ) కఴర్ చ్ేయటానిక్్ై ఆమిిక భదరత
ఴపించ఼క్టవ్హలని CLND చటే ిం NPCIL (ఆపమటర్) న఼ క్టరుతునిద. పరషి ఼తిం , NPCIL ఈ ముతాినిక్త
బాింక్ట గహయరింటీ తీష఼క్ొని , దాని క్ొరక్్ై వ్హమిూక పష఼ ఇష఼
ి ింద . ఇిండ్ియా నఽయక్తలయర్ ఇనఽ
ూ మ్న్్ పూల్
(ఐఎన్ఐ఼) తో అద మామ్కట్స ఆధామిత అింతమహాతీయ ఉతి మ పరమాణానిి నుహటిషి ఼ింద .

NPCIL అదే

ముతాినిక్త పూల్ న఼ిండ్ి ఇనఽ
ూ మ్న్్ తీష఼క్ొని , వ్హమిూక పష఼ లాగహనే వ్హమిూక ఇనఽ
ూ మ్న్్ రమియిం పూల్ కు
కడుతుింద. వ్హరు వ్హరింతట వ్హరు నిరైహించ్ే శూహాభక్త ఴచ్ేాఴరకు , ముదటి క్ొదద షింఴత్మహలు పరభుతైిం
ఇనఽ
ూ మ్న్్ పూల్ కు రూ.750 క్టటు
ల అిందజష఼
ి ింద . అభతే , ఈ ముతి ముై పరభుతైము రమియిం లో
తమ ఴింతు ఫాగహనిి ను ింద఼తుింద దానిని ఏద్ైనా నఽయక్తలయర్ పరమాదము జమిగితే వ్హడుతుింద . ఆపమటరుల

మమియు షరఫమహదారులు కటలే రమియిం పరఫాఴిం పఴర్ నుహలింటల ధ్రలై అత్రతకుకఴగహ ఴపింటుిందని అించనా.
26 ఇనఽ
ూ మ్న్్ ఫూల్్ యొకక అింతమహాతీయ అన఼భఴము ఏమిటింటల ముతి ిం నుహలింట్స ధ్రలో అత్ర చిని
ముతి ిం మాతరబే ఆపమటరుల రమియిం గహ కడతారు.
ర వన 17: CLND చట్ ం క్లంర ద ఎంత రిహాయం చెయౌించఴలస ఴపంటుంద?
షమాధానము; CLND చటే ము లోని స్క్షన్ 6(1) పరషి ఼తిం పరత్ర నఽయక్తలయర్ ఘటనై గమిశే బాధ్యత ముతి ిం
మరడు ఴిందల మియౌయన్ స్ాశల్ డ్ారభింగ్ మ్ైట్స్ (

SDRs) కు షమానబైన రూనుహభలుగహ

నియమిించిింద. 1 SDR పరషి ఼త యలుఴ రూ.87 అభతే , మరడు ఴిందల మియౌయన్ SDRs ల రూనుహభ
యలుఴ దాదాపప రూ.2610 క్టటు
ల . చటే ము లోని స్క్షన్ 6(2) ఆపమటర్ యొకక గమిశే బాధ్యత రూ.1500
క్టటు
ల గహ యధించిింద. క వ్ేళ ముతి ిం బాధ్యత రూ.1500 క్టటల న఼ దాటితే , CLND చటే ిం లోని స్క్షన్ 7 (1)
(a) పరక్హరిం , మిగియౌన రూ.1110 క్టటు
ల క్ిందర పరభుతైిం ఇవ్హైయౌ. రూ.2610 క్టటు
ల దాటితే

, షభయ మహజయిం

అభన తరువ్హత, ఫారత్ CSC న఼ిండ్ి అింతమహాతీయ నిధ఼్లు త్చ఼ాక్టఴచ఼ా.
CLND చటే ిం స్క్షన్ 7 (2) పరక్హరిం నియమిత యధానముతో ఆపమటరల న఼ిండ్ి లెయ ఴషఽలు చ్ేస్

,ఆ

ముతి ము తో క్ిందర పరభుతైిం క "నఽయక్తలయర్ యౌయనృయౌటీ ఫిండ్" ఏమహాటు చ్ేయాయౌ. ఈ నఽయక్తలయర్
యౌయనృయౌటీ ఫిండ్ న఼ ఏమహాటు చ్ేయటము ై క్ొింత క్హలము న఼ిండ్ి యోచన జరుగుతునిద . పరషి ఼తిం
నడుష఼
ి ని మమియు క్ొతి గహ మహన఼ని నుహలింటల లో ఉతాత్రి చ్ేస్ట యద఼యతు
ి ఆధారముగహ క్ొదద ముతాిలలో లెయ
ఴషఽలు చ్ేషి ఽ ఈ ఫిండ్ న఼ 10 షింఴత్మహల షమయములో నిమిమించ్ాలని యోచిష఼
ి నాిరు. ఆ యధ్ముగహ
ఇద యనియోగదారుల పరయోజనాలన఼ పరఫాయతిం చ్ేయద఼.
ర వన 18: ఆరేటయుి గహతు భరిము షయపరహదాయులు గహతు ఇపడునన క్హంటారక్ట్ లై చట్ ం ర షు ఼తం విధంచిన
దాతుకనన బవిశూతత
ు లో ఎకుకఴ రిహాయం ఇవహెలతు అడుగుతారహ?
షమాధానము: భయశయతు
ి లో ఈ చటే ిం పరక్హరిం ఇచ్ేా పమిశృరిం ించ్ాలని పరవి మమియు పరషి ఼త
క్హింటారకలుకు షింబింధించి షరఫమహదారులకు ఴయత్రమకముగహ షశృయము క్టమ యశయములో దాని పరఫావ్హనిక్త
షింబింధించిింతఴరకు, క చటే ము లో ఴచిాన మారుా ఆ చటే ము నుహత రూపపలో ఉనిపపాడు ఏరాడ్ిన
క్హింటారక్టే యొకక నియమాలన఼ మారాలేదనిద అిందరూ అింగీకమిించిన నాయయ స్ది ాింతము. గత క్హలము

న఼ిండ్ి ఴమిిించ్ే చటే ిం క్హింటారక్టే లో క పక్షము యొకక పరముఖబైన సకుకలన఼ పరఫాయతిం చ్ేస్టి అద క్టరుేలో
చ్్లలద఼. M/s. పపమహబించల్ క్బుల్్ & కిండకేర్్ వ్
ైర ేట్స యౌమిటెడ్ V అశూహ్ిం స్టేట్స ఎలెక్ేిస్
త టీ బో రుడ & అనదర్
(2012) 6 SCR 905, క్ష఼ లో ష఼రిం క్టర్ే శహషనషభ గత క్హలిం న఼ిండ్ి ఴమిిించ్ే చటాేలు చ్ేయఴచాని, క్హనీ
ఆ చటాేలు షింకూమిించిన సకుకలన఼ లాగివ్ేష఼క్టనటుే, లేక క్ొతి ఫామహలు మోటుే, లేక పరషి ఼త బాధ్యతలన఼
బలహీన పరచ్ేటే ు చ్ేయకూడదని తీరుా నిచిాింద .
ర వన 19: తయువహతి చయూలు ఏమిటి?
షమాధానము: ఇక ఇపపాడు అింతా కింనీల చ్ేతులోల ఴపింద

, వ్హమి చరాలన఼ క్ొనశూహగిించి , ఆశిించిన

టెక్టి-కమమిూయల్ ఆఫరల తో ముింద఼కు ఴచిా , ఫారత ఎనమిా స్కూయమిటి ని మమియు ఫారత యభర వక్తి
ఇశుహాలన఼ బలోటతిం చ్ేస్టింద఼కు అింతమహాతీయ షసక్హరముతో మియాకేరలన఼ నిమిమించ్ేింద఼కు మన చటే ిం
మమియు యధానాలతో ను షగ క్హింటారకలున఼ రూను ిందించ్ాయౌ.
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