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பிரச்சிடைகள் குறித்து அடிக்கடி ககட்கப்படும் 
ககள்விகள் மற்றும் பதில்கள்  
 

பிப்ரவரி 08, 2015 

 

கக 1. ஜனவரி 25, 2015 அன்று ஜனாதிபதி ஒபாமா அவர்களின் 
இந்தியாவிற்கான பயணத்தின்பபாது அமமரிக்கா அடைந்துள்ள 
புரிந்துணர்வு என்ன? 

 

பதில்: இந்தியா மற்றும் அமமரிக்கா அணுசக்தி கைப்பாட்டுகள் 
மதாைர்புடைய பிரச்சிடனகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கண்டுள்ளது 
மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டு மசப்ைம்பர் மாத இருதரப்பு 123 
உைன்பாட்டிடன மசயல்படுத்த நிர்வாக அடமப்பின் உடரயிடன இறுதி 
மசய்தது. இது இந்தியாவில் சர்வபதச ஒத்துடைப்பு உடைக்கூைங்கடள 
அடமக்க வணிக பபச்சுவார்த்டதகடள முன்பநாக்கி மசல்ை 
அனுமதிக்கும் மற்றும் 2005-2008 உள்நாட்டு அணுசக்தி  புரிந்துணர்வில் 
குறிப்பிைத்தக்க மபாருளாதார மற்றும் சுத்தமான எரிசக்தி திறடன 
உணர உதவும். 

 

கக 2. இந்த புரிந்துணர்வு எப்படி அடைந்தது? 

 



பதில்: இது மசப்ைம்பர் 2014 இல் அமமரிக்காவிற்கு பிரதமரின் 
விஜயத்தின் பபாது, இரு தடைவர்களும் இந்திய-அமமரிக்க உள்நாட்டுப் 
அணுசக்தி ஒத்துடைப்பு ஒப்பந்தத்டத முழுடமயாக 
மசயல்படுத்துவடத மறு உறுதி மசய்தபதாடு,  உள்நாட்டு அணுசக்தி 
ஒத்துடைப்பிடன முன்பனற்ற ஒரு மதாைர்புக் குழுவும்  
நிறுவினார்கள். இந்த குழு, மவளிவிவகார அடமச்சரடவயில் இருந்து 
பிரதிநிதிகள், அணு சக்தி துடற, இந்தியா அணு சக்தி கைகம் ைிமிமைட் 
(NPCIL), நிதி அடமச்சகம், சட்ைம் மற்றும் நீதி அடமச்சரடவ ஆகிபயார் 
மகாண்ைது தவிர அமமரிக்க அரசு பிரதிநிதிகளும் மகாண்டு - இந்தியா 
சார்பில் இந்தியா அணு சக்தி கைகம் ைிமிமைட் (NPCIL) மற்றும் 
அமமரிக்க பக்கத்தில் மவஸ்டிங்ஹவுஸ்,மஜனரல் எமைக்ட்ரிக்- 
நிறுவனங்களுைன் ஒரு இடைமுகம் நைத்தியது. இது புது தில்ைி (16-17 
2014 டிசம்பர்), வியன்னா (6-7 ஜனவரி 2015), ைண்ைன் (ஜனவரி 21-22, 
2015) என மூன்று முடற சந்தித்தது. இந்த விவாதங்களின் 
அடிப்படையில், உள்நாட்டுப் அணுசக்தி ஒத்துடைப்பு மதாைர்பான  
இரண்டு பிரச்சிடனகளில் ஒரு புரிதலுணர்வு அமமரிக்காவுைன் 
அடைந்தது என்படத ஜனவரி 25, 2015 அன்று தடைவர்கள் உறுதி 
மசய்தனர். 

 

கக 3. இந்தியா அணுசக்தி விபத்து இைப்படீ்டு சட்ைம் 2010 (CLND சட்ைம் 
2010) படி உள்நாட்டு கைப்பாட்டுகள் மற்றும்  CLND விதிகள் 2011 திருத்த 
ஒப்பு மகாண்டுள்ளதா? இப்பபாது இல்டை என்றால் அடவகள்  
எதிர்காைத்தில் திருத்தப்படுமா? 

 

பதில்: சட்ைம் அல்ைது விதிகடள திருத்தும் பிபரரடணகள் 
ஏதுமில்டை. 



கக 4. அமமரிக்கா CLND சட்ைம் மதாைர்பாக மகாண்டுள்ள அக்கடறகள் 
பின்னர் எவ்வாறு தீர்க்கப்படும்? 

 

பதில்: வைக்கு சட்ைம் மற்றும் சட்ைமன்ற வரைாற்றில் பயன்படுத்தி 
மதாைர்பு குழு விவாதங்களின் பபாது, அணுசக்தி விபத்து இைப்படீு 
துடண இைப்படீு மீதான சமவாயம் (CSC) மற்றும் அணுசக்தி விபத்து 
இைப்படீ்டு சிவில் மபாறுப்புக்கள் சட்ைம் (CLND) மீது இந்தியா தனது 
தரப்பு இணக்கத்தன்டம பற்றிய தனது நிடைடய வைங்கியது. 
கைப்பாட்டு ஒட்டுமமாத்த இைர் பமைாண்டம திட்ைத்தின் ஒரு 
பகுதியாக இந்திய அணு காப்படீு பூல் கருத்தானது அமமரிக்க பக்கம் 
வைங்கப்பட்ைது. இந்திய அணி அளித்த விளக்கம், மற்றும் விவாதம் 
அடிப்படையில் வந்த ஒரு மபாதுவான புரிந்துணர்வு என்னமவன்றால் 
இந்தியா டகமயழுத்திட்ை மற்றும் டகமயாப்பமிை விரும்பும்  
இந்தியாவின் CLND சட்ைமானது அணுசக்தி விபத்து இைப்படீு 
டமயங்கள்(CSC) உைன் இணக்கமானது என்பதாகும். 

 

கக 5 : அணுசக்தி விபத்து இைப்படீ்டு டமயங்கள் (CSC) என்றால் 
என்ன? 

 

பதில் : 1997 ஆம் ஆண்டு அணுசக்தி விபத்து இைப்படீ்டிற்கான  துடண 
இைப்படீு (CSC) சமவாயத்துக்கான பநாக்கம் என்னமவன்றால், ஒரு 
உைகளாவிய கைப்பாட்டு ஆட்சிடய உருவாக்கி கிடைக்கக்கூடிய 
அணுசக்தி விபத்து இைப்படீ்டு மதாடகடய அதிகரிக்க பவண்டும் 
என்பபத ஆகும். 1963 வியன்னா மாநாட்டில் அல்ைது 1960 பாரிஸ் 
மாநாட்டில் ஒரு கட்சியாக இருக்கும் எந்த ஒரு மாநிை அரசும் இதில் 
உரிப்பினராகைாம். 1963 வியன்னா மாநாட்டில் அல்ைது 1960 பாரிஸ் 



மாநாட்டில் ஒரு கட்சியாக இல்டைமயனில்,அணுசக்தி கைப்பாட்டு மீது 
தன்னுடைய பதசிய சட்ைம் , அணுசக்தி விபத்து இைப்படீ்டிற்கான  
துடண இைப்படீு (CSC) இதன் ஏற்பாடுகள் மாற்றுக் இைனப்புகளுைன் 
இணக்கமாக இருந்தால் ஒரு கட்சியாக முடியும், இது ஒருங்கிடணந்த 
பகுதியாக உள்ளது. இந்தியா வியன்னா அல்ைது பாரிஸ் 
மபயரிைல்களில் கட்சியாக இல்ைாதைால், இந்தியா அதாவது CLND 
சட்ைத்தின் அடிப்படையில் பதசிய சட்ைத்தின் கீழ் 2010 அக்பைாபர் 29 ம் 
பததி (CSC) இல் டகமயழுத்திட்ைது. 

 

கக 6 : இந்தியாவின் CLND சட்ைங்கள் (CSC) உைன் இணக்கமானதா? 

 

பதில் : இயக்குபவருக்கு கடுடமயான / முழுடமயான சட்ைரீதியான 
மபாறுப்புடைடமகடள  திடசதிருப்புதல், அளவு மற்றும் பநரம் 
மபாறுப்புக்கான வரம்புகள், காப்படீு அல்ைது நிதி பாதுகாப்பு மபாறுப்பு 
மடறப்பு, அணு நிறுவல், பசதம், முதைியன குறித்த வடரயடறகள் 
ஆகிய அடிப்படையில் CLND சட்ைத்தின் விதிகள் பரந்த அளவில் CSC 
மற்றும் அதன் இைணப்புைன் இடயந்துள்ளன. உண்டமயில், CLND 
சட்ைம் CSC பபான்ற சாதகமான சர்வபதச கைப்பாட்டு ஆட்சியில் 
பசர்ந்திருக்க இந்தியாவிற்கு அடிப்படைடய வைங்குகிறது. விதி XVIII 
படி வியன்னா மாநாட்டில் அல்ைது பாரிஸ் மாநாட்டில் கட்சி 
அல்ைாமல் இருக்கும் ஒப்பந்தம் மசய்யும் கட்சியின் பதசிய சட்ைம் 
இந்த உைன்படிக்டக இடணப்பு சட்ைங்களுைன் இணங்க பவண்டும். 
இந்த CLND சட்ைம் சமவாயத்து இடணப்புைன் இணங்கி உள்ளது. 

 

கக 7 : இந்த சட்ைம் ஒரு அணு ஆடை இயக்குனர் கைப்பாட்டிடன 
டமயங்களின் கீழ் வைிப்படுத்தப்பார்க்கிறதா? 



 

பதில் :  அணுசக்தி சம்பவம் காரணமாக அணுசக்தி பசதத்திற்கு அணு 
நிறுவல் இயக்குனர் மபாறுப்பாக இருப்பார் என்று பிரிவு 4 ( 
வைங்குகிறது. பமலும், பிரிவு 4 (4) அணு நிறுவல் ஆபபரட்ைர் 
கைப்பாட்டு கடுடமயாக இருக்க பவண்டும் மற்றும் எந்த 
தவறுமில்ைாத கைப்பாட்டு மகாள்டகடய அடிப்படையாகக் மகாள்ள 
பவண்டும் என்றும் வைங்குகிறது. பிரிவு 8 (1) இயக்குனர் தனது அணு 
நிறுவல் மசயல்பாட்டை மதாைங்கும் முன் அவரது கைப்பாட்டு 
உள்ளைக்கும் காப்படீ்டு மகாள்டக அல்ைது அத்தடகய பமலும் நிதி 
பாதுகாப்பு எடுத்து மசய்ய பவண்டும் என குறிப்பிடுகிறது. இந்த 
சட்ைத்தின் நீண்ை தடைப்பு பசர்ந்து அடனத்து விதிகளும் மதளிவாக 
உள்ளபதாடு, கைப்பாட்டு கண்டிப்பானதாக உள்ளடதயும் உறுதி மசய்து 
தவறு இல்ைாத கைப்பாட்டு ஆட்சி மூைம் இயக்குனருக்கு 
ஒளிபரப்பப்பதாவும் வைி மசய்துள்ளது. 

 

கக 8 : பிரிவு 17 மற்றும் பிரிவு 17 (ஆ) கீழ் உள்ள விற்படனயாளருக்கு 
எதிரான துடணநாைல் உரிடம பற்றி என்ன ஆயிற்று? அடவ 
சமவாயத்துக்கான இடணப்பு தாண்டி பபாகவில்டையா? 

 

பதில் : சட்ைப் பிரிவு 17 கீழ் அணு நிறுவல் ஆபபரட்ைர், பிரிவு 6 ஏற்ப 
அணுசக்தி பசத இைப்படீு மசலுத்திய பின், மறுபடி உரிடம பவண்ை 
சிை பநரங்களில் வைங்குகிறது- 

அ) இத்தடகய உரிடம மவளிப்படையாக எழுத்தில் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் 
வைங்கப்பட்டுள்ளண எனில்; 

ஆ) காப்புரிடம அல்ைது உள்ளுடற குடறபாடு அல்ைது துடண 
தரமான பசடவகடள உபகரணங்கள் அல்ைது மபாருள் வைங்கல் 



உட்பை அளிப்பாளர் அல்ைது அவரது பணியாளரின் ஒரு மசயைின்  
விடளவாக அணுசக்தி சம்பவம் ஏற்படுமாயின்; 

இ) அணுசக்தி பாதிப்டப ஏற்படுத்தும் பநாக்கத்துைன் ஆடணக்குழுவின் 
மசயல் அல்ைது ஒரு தனிநபர் தவிர்க்கப்படுதைினால் அணுசக்தி 
சம்பவம் விடளவிக்கப்பட்ைமதனில்; 

பிரிவுகள் 17 (அ), 17 (இ) இல் எண்ணிய சூழ்நிடைகடள டமயங்களின் 
இடணப்பு விதி 10 உள்ளைக்கியுள்ளது. பிரிவு 17 (ஆ) மவளிப்படையாக 
டமயங்களின் இடணப்பு விதி 10 இல் வைங்கப்பட்ை 
மபாறுப்பபற்கப்படும் உரிடமகடள அடையாளம் காணும் 
சூழ்நிடைகளுக்கு கூடுதைாக உள்ளது; எனினும், பிரிவு 17(ஆ)  கீழ் 
அடையாளம் காணப்பட்ை சூழ்நிடைகளில் தயாரிப்பு மபாறுப்பு 
நிபந்தடனகள் / நிடைடமகள் அல்ைது ஒப்பந்தங்கள் பபான்ற 
மசயல்கள் பபான்ற மற்ற விஷயங்களில் மதாைர்பானடவ. இது 
சாதாரணமாக, இயக்குபவர் மற்றும் வைங்குநர் இடைபய ஒப்பந்தத்தின்  
ஒரு பகுதியாக உள்ளன. இந்த நிடைடம விசித்திரமானது அல்ை 
மாறாக, ஒரு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு சாதாரண உறுப்பு ஆகும். இவ்வாறாக, 
இந்த ஒதுக்கீடு தயாரிப்பு மபாறுப்பு மீது இயக்குபவர் மற்றும் 
வைங்குநர் இடைபய ஒப்பந்தத்தில் மதாைர்புடைய பிரிவு என்ற 
பின்னணியில் / பசர்ந்து படிக்க பவண்டும். மபாருந்தக்கூடிய சட்ைம் 
மீதான நம்பிக்டகயில் அவர்களின் ஒப்பந்தம் விதிகடள ஏற்று மகாள்ள 
இது திறந்திருக்கும். மபாதுவாக இது பபான்ற ஒப்பந்தங்களின் ஒரு 
பகுதியாக இருக்கும் உத்தரவாதம் மற்றும் ஈட்டுறுதி உட்பிரிவுகளுக்கு 
இணங்கச் ஒப்பந்தத்திற்கான கட்சிகள் மபாதுவாக தங்கள் கைடமகளின் 
அளவிடன விரிவாக குறிப்பிடும். மபாறுப்பபற்காதது அடிப்படையில் 
இயக்குனர் மற்றும் வைங்குநர் மூைம் ஒப்பு மகாண்ைது உட்பை 
இயக்குபவர் மற்றும் வைங்குநர் இடைபய ஒப்பந்தம் உள்ளைக்கங்கடள 
டமயங்கள் இடணப்பின் விதி 10 (அ) எந்த முடறயிலும்  
கட்டுப்படுத்துவதில்டை. எனபவ, பமபை குறிப்பிட்டுள்ளதன்  



கண்பணாட்ைத்தில், இதுவடர பிரிவு 17 (ஆ) விற்படனயாளடர 
குறிப்பிட்டுள்ளது பபால், டமயங்கள் இணப்பின் விதி 10 (அ) படி இது 
ஏற்புடைத்த வடகயில் இருக்க மற்றும் முரண்பாைாக இருக்காது. 
அதடன மசயற்படுத்துவது இயக்குபவர் மற்றும் வைங்குநர் ஒப்புக் 
மகாண்ை ஒப்பந்த நிபந்தடனகள் மூைபம இருக்கும். 

 

கக 9 : பிரிவு 17 மபாறுப்பபற்கப்படுவடத ஒரு கட்ைாய சட்ைரீதியான 
உரிடமயாக நிடைநாட்டுமா? 

 

பதில் : பிரிவு 17 இயக்குபவர் மபாறுப்பபற்க ஒரு உரிடம உள்ளது 
என்று கூறுகிறது. இது இயக்குபவருக்கு ஒரு அர்த்தமுள்ள உரிடம 
வைங்குகிறது தவிர, இது ஒரு கட்ைாயமானது அல்ை,ஆனால் 
இயலுமாக்கும் ஒரு ஏற்பாைாக உள்ளது. பவறுவிதமாக கூறினால் அது 
அனுமதிக்கிறது, ஆனால் மபாறுப்பபற்கப்படும் ஒரு உரிடமடய ஒரு 
இயக்குபவர் ஒப்பந்தத்தில் பசர்க்க பதடவயில்டை. எனினும், CLND 
சட்ைத்தின் கீழ் ஒரு ஒப்பந்த துடணநாைல் உரிடம வைங்க எந்த 
கட்ைாய சட்ை பதடவ இல்டைமயனினும், துடணநாைல் உரிடம 
உட்பை ஒரு இைர் பகிர்தல் நுட்பம் மகாண்ை மகாள்டக காரணங்கள் 
இருக்கைாம். மகாள்டக என்ற மபயரில், மபாதுத்துடறயாகிய இந்திய 
அணுமின் நிறுவனம்( NPCIL), அணுசக்தி விநிபயாக ஒப்பந்தங்கள் 2011 
CLND விதி 24க்கு இடசவானதாக துடணநாைல் உரிடம வைங்கும் 
ஏற்பாடுகளுைன் இருப்பதடன வைியுறுத்தினர்.டமயங்கள் இணப்பின் 
விதி 10 படி இயக்குபவர் அல்ைது சப்டளயர் ஒப்பந்த 
பபச்சுவார்த்டதகளில் என்ன நிடையில் எடுக்க முடியும் என்பது 
குறிப்பிைவில்டை. இது சம்பந்தமாக, இந்தியாவின் அணுசக்தி காப்படீு 
பூல் இயக்குபவர் மற்றும் சப்டளயர் இடைபய துடணநாைல் உரிடம 
குறித்து பபச்சுவார்த்டதகள் நிறுவப்பை மற்றும் அணுசக்தி 



பசதத்தினால் மூன்றாம் நபர்களுக்கு ஏற்பட்ை இைப்படீ்டை சரிமசய்ய 
சந்டத சார்ந்த அடமப்பு மூைம் நிதி ஆதாரமாக வைங்குவதற்கு 
ஏற்பாடு ஆகியுள்ளது. அவர்களுக்கு எதிராக துடணநாைல் 
கூறியிருப்பதன் ஆபத்டத சரி மசய்வதற்கு காப்படீ்டு நாை 
வினிபயாகத்தர்கள் மசயல்படுத்த இது உதவும். 

 

கக 10 : 'சப்டளயர்' யார்? சப்டளயர் எப்பபாதும் ஒரு மவளிநாட்டு 
நிறுவனமாகத்தான் இருக்குமா?  

 

பதில் : CLND விதிகளின் கீழ்  24வது விதி 'சப்டளயர்' நபர் 
பின்வருமாறு இருக்க பவண்டும் என்று விளக்குகிறது: 

i) பநரடியாக அல்ைது ஒரு முகவர் மூைம், ஒரு முடற 
பின்பற்றி, உபகரணங்கள் அல்ைது கூறு அல்ைது மசயல் 
அடிப்படையில் ஒரு அடமப்பு உருவாக்குகி, உற்பத்தி மசய்து 
மற்றும் விநிபயாகம் மசய்பவார்; அல்ைது, 

ii) ஒரு அடமப்பு உற்பத்தி மசய்ய ஒரு விற்படனயாளருக்கு 
அச்சு அல்ைது விரிவான வடிவடமப்பு குறிப்புகள் உருவாக்கி 
வைங்குவது,ஒரு சாதனம் அல்ைது கூறு அல்ைது ஒரு 
அடமப்பு கட்டிை மற்றும் தரம் உத்தரவாதம் இயக்குபவருக்கு 
மபாறுப்பு எடுப்பது அல்ைது, 

iii) தர உத்தரவாதம் அல்ைது வடிவடமப்பு பசடவகடள 
வைங்குவது. 

 

சப்டளயர் எப்பபாதும் ஒரு மவளிநாட்டு நிறுவனமாக இருக்க 
பவண்டியதில்டை. பமபை உள்ள நிபந்தடனகடள பூர்த்தி மசய்யும்  
உள்நாட்டு வினிபயாகத்தர்கைாகவும் இருக்கைாம், அல்ைது அது ஒரு 



விற்படனயாளருக்கு விரிவான வடிவடமப்பு குறிப்புகள் அல்ைது 
அச்சிைல் உருவாக்கி வைங்கும் இயக்குபவர் (NPCIL) சிை 
சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு சப்டளயராக இருக்கைாம். 

 

கக 11 : CLND சட்ைம் தவிர மற்ற சட்ைங்கள் கீழ் அணுசக்தி பசதம் 
இைப்படீு மசய்ய கூற்றுக்கடள பகுதி 46 அனுமதிக்குமா? 

 

பதில் : பகுதி 46 இன் பரந்த பநாக்கம் பற்றிய அக்கடறகள் உள்நாட்டு 
மற்றும் மவளிநாட்டு இரண்டு விநிபயாகஸ்தர்கள் மூைம் 
எழுப்பப்பட்டுள்ளன. CLND சட்ைத்தின் பிரிவு 46 கீழ் “இந்த சட்ைத்தின் 
விதிகள் பமைதிகமாக இருக்கும்; அந்த பநரத்தில் அமைில் உள்ள 
பவறு எந்த சட்ைத்டதயும், மற்றும் தர இறக்கமாக இருக்காது, மற்றும் 
இங்கு உள்ள எதுவும் இயக்குபவடர,இந்த பிரிவு தவிர, அவரது 
நைவடிக்டகடய விைக்குவதற்கான எதுவும் இயக்குபவர் எதிரான 
ஏற்படுத்த முடியாது”.இந்த CLND சட்ைம் 2010,பிரிவு 46-ல் உள்ள மமாைி  
பை பிற சட்ைங்களிலும் பபான்ற மமாைியிடன ஒத்து 
இருக்கும்,எடுத்துக்காட்ைாக மதாடைத் மதாைர்பு ஒழுங்குமுடற 
ஆடணயம் சட்ைம், மின்சார சட்ைத்தின் இந்திய பங்கு மற்றும் 
பரிவர்த்தடன வாரியம் (மசபி) சட்ைம், காப்படீு ஆடணய சட்ைம் பபாை 
ஆகும். அந்தந்த களங்களில்மற்ற மதாைர்புடைய சட்ைங்கள் மசயல் 
படுத்ததக்க இருக்க மதாைர்வடத அடிக்பகாடிட்டு இத்தடகய 
மசால்ைாட்சிகள் வாடிக்டகயாக வைங்கப்படுகிறது. 

 

கக 12 : டமயங்களிடன மீரும் சப்டளயர்களுக்கு பிரிவு 46 
விரிவாகுமா?  

 



பதில் : இல்டை. இந்த CLND சட்ைம் பிரத்திபயகமாக இயக்குபவர்  மீது 
அணுசக்தி பசதம் குறித்த அடனத்து சட்ைபூர்வமான 
கைப்பாட்டுகடளயும் வைிவகுக்கிறது மற்றும் மற்ற சட்ைங்களின் கீழ் 
அணுசக்தி பசதம் இைப்படீு பகாரல்கடள மகாண்டு வர அடிப்படையாக 
ஒரு காரணத்டத வைங்க முடியாது என்படதயும் பிரிவு 46 கூறுகிறது. 
இந்த பிரிவு இயக்குபவருக்பக பிரத்திபயகமாக மபாருந்தும் மற்றும் 
சப்டளயருக்கு நீட்டிக்க முடியாது என்பது இந்த சட்ைத்தின் தத்மதடுப்பு 
பநரத்தில் பாராளுமன்ற விவாதங்கள் மூைம் உறுதியாக்கப்பட்ைது. 
இந்த CLND மபசாதா ஒரு வாக்கு மூைம் ஏற்கப்பட்ைது என்பாடு 
குறிப்பிைத்தக்கது. மாநிைங்களடவயில் இந்த மபசாதாவின் பல்பவறு 
உட்பிரிவுகள் வாக்குகளுக்கு உட்பட்ை பபாது, இரண்டு 
சட்ைத்திருத்தங்கடள பிரிவு 46 க்காக நிமித்தம் மபாங்கியது, இது  
இறுதியாக CLND சட்ைத்தின் பிரிவு 46 ஆக ஆனது,இது 
மற்றடவக்கிடையில் இந்த ஒதுக்கீடு கீழ் உள்ள சப்டளயர்கடள 
பசர்க்க முற்பட்ைது. இரு திருத்தங்களும் எதிர்மடறயாக இருந்தன. 
மவளிப்படையாக நித்திய கட்ைடளயிைிருந்து நீக்கப்பை ஒரு விதி 
நித்திய கட்ைடளயில் அர்த்தமத்தினால் படிக்க முடியாது. நன்றாக 
அடமந்துள்ள சட்ைத்தின் மகாள்டக என்னமவனில், சட்ைமன்றம் 
அல்ைது நாைாளுமன்ற சட்ை தயாரிப்பாளரின் பநாக்கத்திற்கு ஏற்ப 
ஒவ்மவாரு நித்திய கட்ைடளயும் விளக்கமளிக்க பவண்டும் 
என்பதாகும்.( தயாரிப்பாளர் டுர்டுஃப் பாதுகாப்பு கண்ணாடி நிறுவனம்  
சந்திப்பு உ.பி. விற்படன வரி ஆடணயாளர் 2007 (9) 610 அளவு,மற்றும் 
பகரளா அரசு மற்றும் ஏ.என். ஆர் வி ப.வ ீ நீைகண்ைன் நாயர் & amp;, 
2005 (5) 424 அளவு) 

 

கக 13 : பாதிக்கப்பட்ைவர்கள், ஆபபரட்ைர் அல்ைது சப்டளயருக்கு 
எதிராக  அந்நிய நீதிமன்றத்திற்கு மசல்ை பிரிவு 46 அனுமதிக்கிறதா? 



 

பதில் : பிரிவு 46 பிரத்திபயகமாக இயக்குபவருக்கு எதிராக  கிடைக்கும் 
தீர்வுகடளயும் உள்ளைக்கியுள்ளது. இந்த சட்ைம் தவிர, அவருக்கு 
எதிராக நிறுவப்பட்ை பவறு எந்த நைவடிக்டககளில் இருந்தும் 
இயக்குபவடர விைக்காமல், மற்றும் இந்தியாவில் அமுைில் உள்ள 
பவறு எந்த சட்ைத்திைிருந்தும் சீரைிக்கவில்டை. "பமைதிகமாக மற்றும் 
சிைசமயம் விடுபட்ை " என்ற ஏற்பாட்டிற்கு  அதன் சாதாரண மவற்று 
மபாருள் மகாடுக்கப்பை பவண்டும். மற்ற சட்ைங்கள் மபாருந்தி 
வருவடத பிரிவு 46 பாதிக்காது. எனபவ, இது அணுசக்தி பசதம் 
குறித்து உள்நாட்டுப் கைப்பாட்டு விை மற்ற விஷயங்கடள 
உள்ளைக்கிய மற்ற சட்ைங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து இயக்குபவருக்கு 
விைக்களிக்கவில்டை. அபத பநரத்தில் அது பாதிக்கப்பட்ைவர்கள் 
மவளிநாட்டு நீதிமன்றத்திற்கு மசல்ைவும் இைமளிக்காது. உண்டமயில் 
அணுசக்தி பசதத்தின் மூைம் பாதிக்கப்பட்ைவர்கள் இைப்படீு மபற, ஒரு 
உள்நாட்டு சட்ை கட்ைடமப்டப அளிக்க உள்ள உள்நாட்டு சட்ைத்தின் 
அடிப்படைக் பநாக்கத்திற்கு அது  எதிராக இருக்கும். CLND மபசாதா 
பின்பற்றல் பபாது, மவளிநாட்டு நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகடள 
அறிமுகப்படுத்த குறிப்பிட்ை திருத்தம் எதிர்மடறயானது என்பது 
உண்டமயில் இந்த விளக்கத்திற்குப் முட்டுக்மகாடுக்கிறது. 

 

கக 14 : எப்படி உத்பதச காப்படீு பூல் ஆபபரட்ைர்கள் மற்றும் 
சப்டளயர்களுக்கு மசயல்படும்? 

 

பதில் : இந்திய அணுசக்தி காப்படீு பூல் மமாத்தம் ரூ 1500 பகாடி 
ரூபாய் அளவில் ஜிஐசி ஆர் இ மற்றும் 4 பிற மபாதுத்துடற 
நிறுவனங்களினால் ரூ 750 பகாடி திறன் அளவில் உருவாக்கப்பட்ை 
ஒரு இைர் மாற்றம் யுக்தியாகும். இருப்புநிடை திறடன சரிவடதத் 



அடிப்படையில் அரசு பங்களிப்பு மசய்யும். அணுசக்தி இயக்குபவரின் 
கைப்பாட்டு ஆபத்துக்கடள சமாளிக்க CLND சட்ைம் பிரிவு 6 (2) கீழ் 
மற்றும் சப்டளயர்கள் சட்ைத்தின் பிரிவு 17 இன் கீழ் இந்த  பூல் 
உதவும். முக்கிய சப்டளயர்கள் தவிர ஒரு சிறப்பு சப்டளயர்கள் 
'தற்மசயல் மகாள்டக’ உட்பை இந்த பூைின் கீழ் மூன்று வடகயான 
மகாள்டககள் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மசயற்படுத்துனர்கள் மற்றும் 
விநிபயாகஸ்தர்கள் வைக்காடும் விபராதிகள் பபாை ஒருவருக்மகாருவர் 
பார்த்து மகாள்ளாமல், இைர் பமைாண்டம பங்காளிகளாக ஒருவடர 
ஒருவர் பார்க்க முடியும். அது அமமரிக்கா மற்றும் மற்ற 
சப்டளயர்களுக்கு பபால் இந்திய சப்டளயர்களுக்கும் முக்கியமானது. 
சர்வபதச அனுபவம் தகவல்கடள பரிமாறிக் மகாள்ள பிரான்ஸ், ரஷ்யா, 

மதன் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அமமரிக்க பபான்ற நாடுகளில், உைகம் முழுவதும் 
மசயல்படும் 26 காப்படீு பூல்கள் மகாண்ை ஒரு சர்வபதச பயிற்சிப்பட்ைடற 
இந்தியாவில் நடைமபறும். 

 

கக 15 : இந்த பூல் கீழ் உள்ள காப்படீ்டு மகாள்டககள் மற்றும் தவடண 
வடககள் என்ன? 

 

பதில் : இந்த பூல், CLND பிரிவு 6 (2) சட்ைத்தின் கீழ் அணுசக்தி 
இயக்குபவரின் கைப்பாட்டு மதாைர்பான இைர்கடளயும்,  பிரிவு 17 கீழ் 
விநிபயாகத்தர்களின் கைப்பாட்டு இைர்கடளயும் உள்ளைக்கியுள்ளது. 
மகாள்டககள் மூன்று வடகயாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது: 
ஆபபரட்ைர்களுக்கான ஒரு அடுக்கு 1 மகாள்டக; முடற முக்கிய 
சப்டளயர்கள் ஒரு அடுக்கு 2 மகாள்டக மற்றும் திரும்பும் முக்கிய 
சப்டளயர்கள் விை மற்ற சப்டளயர்களுக்கான ஒரு அடுக்கு 3 
மகாள்டக. இைர் நிகழ்தகவு, பசதம் சாத்தியம் தீவிரத்தன்டம மற்றும் 
மவளிப்பாடு மக்கள் மற்றும் அணுசக்தி பகுதிகள் சுற்றியுள்ள 



மசாத்துக்கள் ஆகிய கிகரணிகடள மபாறுத்து தவடணகள் விடை 
நிர்ணயிக்கப்படும். ஜிஐசி ரீ, பூல் நிர்வாகி,இந்திய அணுமின் நிறுவனம் 
மற்றும் பைருைன் ஈடுபட்டு இைர் மதிப்படீ்டின் அடிப்படையில் 
தவடணகள் நிர்ணயிக்க உள்ளனர். இந்த பயிற்சிக்குப் உதவ ஓரு 
நிகழ்தகவு பாதுகாப்பு மதிப்படீு சார்ந்த குறிப்பிைத்தக்க ஆய்வு இந்திய 
அணுசக்தித் துடற நைத்தியுள்ளது. இந்த திட்ைம், அறிவியல், 
சந்டதயின் அடிப்படையில், இந்திய சூழ்நிடைக்கு ஏற்ப புகுத்திய 
புதுடமகபளாடு சர்வபதச சிறந்த நடைமுடறகடள ஒட்டிபய ஆகிறது. 

 

கக 16 : இது வரிப்பண சுடமடய மற்றும் அணுசக்தி மசைவுகடள 
உயர்த்தூம், அல்ைவா? 

 

பதில் : இது வரிப்பண  கட்டுபவருக்பகா அல்ைது அரசுக்பகா கூடுதல் 
சுடம தராது என்படத புரிந்து மகாள்ள பவண்டும். CLND சட்ைம் 
ஏற்கனபவ இந்திய அணுமின் நிறுவனம் (ஆபபரட்ைர்) சிவில் அதன் 
அதிகபட்ச கைப்பாட்டு அணுசக்தி பசதம் (ரூ .1500 பகாடி)யிடன  
மடறப்பதற்கு ஒரு நிதி பாதுகாப்பு பராமரிக்க பவண்டும் என்று 
வகுத்துள்ளது. தற்பபாது, இந்திய அணுமின் நிறுவனம் ஒரு ஆண்டு 
கட்ைணம் மசலுத்துவதற்கு எதிராக, இந்த அளவு வங்கி உத்தரவாதம் 
மவளிபய எடுத்து வருகிறது. இந்திய அணு காப்படீு பூல் (INIP) மகாண்டு  
ஒரு சந்டத அடிப்படையிைான சர்வபதச சிறந்த நடைமுடற 
மதாைர்ந்து இருந்து வரும் . இந்திய அணுமின் அபத மதாடகக்கு பூல் 
கீழ் காப்படீு எடுக்கும் மற்றும் இது ஒரு ஆண்டிற்கு  கட்ைணம் 
மசலுத்துவது பபால் இப்பபாது பூல் ஒரு ஆண்டு காப்படீ்ட்டிற்கு  
பிரிமியம் மசலுத்த பவண்டும். காப்படீ்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் மசாந்த 
வைியில் பராமரிக்க முடியும் வடர அரசு உண்டமயில் முதல் சிை 
ஆண்டுகளுக்குகாப்படீு பூல் கிடைக்க ரூ 750 பகாடி உதவி மசய்யும். 



எனினும், அரசு ஒரு அணுசக்தி விபத்து வைக்கில் பயன்படுத்தப்பை 
பவண்டி இந்த மதாடக பிரீமியத்தில் ஒரு விகித அளவிைான பங்டக 
சம்பாதிக்கும். ஆபபரட்ைர் மற்றும் சப்டளயர்கள் பிரீமியம் மசலுத்தும் 
சக்தி தாவரங்கள் மசைவு தாக்கம் குடறவாக இருக்கும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 26 காப்படீு குளங்களின் சர்வபதச அனுபவம் 
என்னமவனில், ஆபபரட்ைர்கள் தாவரங்களுக்கான மசைவு மமாத்த 
மசைவில் மட்டும் ஒரு மிக சிறிய பகுதியாக இருக்க பவண்டும் என்று 
உள்ளது. 

 

கக 17 : CLND சட்ைத்தின் கீழ் எவ்வளவு இைப்படீ்டுத் மதாடக 
மசலுத்தப்பை இருக்கிறது? 

பதில் :  CLND சட்ைத்தின் பிரிவு 6 (1) தற்பபாதுள்ள ஒவ்மவாரு 
அணுசக்தி சம்பவம் மபாறுத்தவடரயில் கருத்துக்கூற, கைப்பாட்டு 
அதிகபட்ச அளவு ரூபாய் மூன்று நூறு மில்ைியன் சிறப்பு எடுப்பு 
உரிடம (எஸ்டிஆர்) சமமானதாக இருக்க பவண்டும் என்று 
பரிந்துடரக்கின்றனர். 1 எஸ்டிஆர் (SDR) தற்பபாடதய மதிப்பு ரூ 87 என, 
மூன்று நூறு மில்ைியன் எஸ்டிஆர் ரூ 2610 பகாடி சமமானதாக 
இருக்கும். பிரிவு 6 (2) சட்ைத்தின் கீழ் ஆபபரட்ைரின் அதிகபட்ச 
கைப்பாட்டு மதாடக ரூ 1500 பகாடியாக இருக்க பவண்டும் என்று 
வகுத்திருக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் மமாத்த கைன் ரூ 1500 பகாடி 
மீறுகிறது எனில், பிரிவு 7 (1) (அ) CLND சட்ைம் படி , ரூ 1110 பகாடி 
இடைமவளிடய மத்திய அரசு மூைம் பிடணக்கப்பைைாம். CLND 
சட்ைத்தின் பிரிவு 7 (2) பரிந்துடரக்கப்பைைாம் மத்திய அரசு, இத்தடகய 
முடறயில் ஒரு “அணு விபத்து மபாறுப்பு நிதியம்" நிறுவி 
ஆபபரட்ைர்கள் இருந்து அந்த அளவு அரவடீ்டிடன மசலுத்த பகாரி 
பரிந்துடரக்கைாம். ஒரு அணு விபத்து மபாறுப்பு நிதியத்தின் 
அரசியைடமப்பு சிை காைமாக கருத்தில் கீழ் இருந்து வருகிறது. 



ஏற்கனபவ உள்ள மற்றும் புதிய அணு ஆடைகளில் இருந்து உருவாக்கப்படும் 
மின்னாற்றல் அடிப்படையில் ஆபபரட்ைர்கள் ஒரு சிறிய கட்ைணம் 
வசூைித்தல் ஆகியவற்றின் மூைம் அத்தடகய நிதியம் 10 ஆண்டுகளுக்கு 
பமைாக உருவாகிவர உத்பதசிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நுகர்பவார் 
நைன்கடள பாதிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பைவில்டை. 

 

கக 18 : ஆபபரட்ைர்கள் மற்றும் சப்டளயர்கள் தற்பபாது சட்ைத்தின் கீழ் 
வைங்கப்படும் இைப்படீு விை தற்பபாதுள்ள ஒப்பந்தங்களுக்காக 
எதிர்காைத்தில் பமலும் மகாடுக்க பவண்டும் என்று பகட்டு 
மகாள்ளப்படுவார்களா? 

பதில் :  எதிர்காைத்தில் சட்ைத்தில் இைப்படீ்டு மதாடக சாத்தியமான 
விரிவாக்கம் விையத்தில், மற்றும் தற்மபாழுதுள்ள ஒப்பந்தங்கள் 
மபாறுத்ததற்குத் சப்டளயர்களுக்கு எதிரான மபாறுப்பபற்கப்படும் 
விடளவு விஷயத்தில் ,சட்ைத்தில் மசய்யப்பட்ை ஒரு மாற்றத்தால் 
சட்ைத்தின் கீழ் மசய்யப்பட்டு இருக்கும் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படைடய 
மாற்ற முடியாது என்று நிறுவப்பட்ைது நீதி பரிபாைனம் ஒன்று 
உள்ளது. ஒரு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஒரு கட்சியின் நிடையான 
உடைடமயாளர்களின் உரிடமகடள பாதிக்கும் ஒரு பின்பனாக்கிய 
சட்ைம் ஒரு நீதிமன்றத்தில் நிடையானதாக இருக்க முடியாது. 
தயாரிப்பாளர்கள் புர்பஞ்சல் பகபிள்கள் மற்றும் நைத்துனர்கள் ைிமிமைட் 
சந்திப்பு அசாம் மாநிை மின்சார வாரியங்கள் மற்றும் மற்மறாரு, [2012] 
6 SCR 905 இல், உச்சநீதிமன்றம் கூறியதாவது, சட்ைமன்றம் காைத்தின் 
விடளவுகடளக் மகாண்டு சட்ைங்கடள உருவாக்கவும் முடியும் 
என்றாலும், புதிய சுடமகடள சுமத்தீயும் அல்ைது இருக்கும் 
உரிடமகடள   பழுதாக்கவும் கூைாது என்றும் அதடன பசாதிக்க 
பவண்டும் என்றும் வைியுறுத்தியது. 

 



கக 19 :  அடுத்த நைவடிக்டககள் என்ன? 

 

பதில் :  அது இப்பபாது இருக்கும் நிறுவனங்கள் அவர்களின் மசாந்த 
பபச்சுவார்த்டதகடள பின் மதாைருவது மற்றும் சட்ைம் மற்றும் 
நடைமுடறயில் இடசவானதாக சாத்தியமானதாக உள்ள மைக்பனா 
வணிக சலுடககள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கடள மகாண்டு வருத்தல்  
மற்றும் அதனால் சர்வபதச ஒத்துடைப்பு மகாண்டு கட்ைப்பட்டுள்ள 
உடைகடள இந்திய ஆற்றல் பாதுகாப்பு மற்றும் இந்தியாவின் 
சுத்தமான எரிசக்தி, விருப்பத்பதர்வுகடளக் வலுப்படுத்த பங்களிப்பு 
அளிக்க முடியும். 

 

பிப்ரவரி 08, 2015 

 


