પરમાણુ નુકસાન ધારો 2010 અને સંબધં ધત મુદ્દાઓ માટે નાગરરક
જવાબદારી અંગે અવારનવાર પ ૂછવામાં આવતાં પ્રશ્નો અને
જવાબો
ુ રી 08, 2015
ફેબ્રઆ
પ્રશ્ન 1. પ્રમુખ ઓબામાની ભારતની જાન્યુઆરી 25, 2015 ના રોજની મુલાકાત દરમમયાન યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ સાથે કઈ સમજૂતી
પહોંચી છે ?
જવાબ. ભારત અને અમેરરકા નાગરરક પરમાણુ જવાબદારી સાથે સંબધં ધત મુદ્દાઓ અંગે સમજૂતી પર પહોંચ્યા છે અને સપ્ટે મ્બર
2008 નો દ્વિપક્ષીય કરાર 123 નો અમલ કરાવવા વહીવટી વ્યવસ્થાના લખાણને અંધતમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્્ું છે . જે આપણને
ભારતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગથી પ્રત્્ુત્તરો સ્થાધપત કરવા અંગે વ્યાપારી વાટાઘાટો તરફ આગળ વધારશે અને 2005-2008 ના
નાગરરક પરમાણુ સમજૂતીની નોંધપાત્ર આધથિક અને સ્વચ્છ ઊર્જા ક્ષમતાનો અનુભવ કરાવશે.
પ્રશ્ન 2. આ સમજૂતી કે વી રીતે પહોંચી હતી?
જવાબ. તે યાદ કરવામાં આવી શકે છે કે સપ્ટે મ્બર 2014 માં વડાપ્રધાનની અમેરીકાની મુલાકાત દરધમયાન, બે નેતાઓએ
સંપ ૂણાપણે ભારત-્ુએસ નાગરરક પરમાણુ સહકાર સમજૂતીનો અમલ કરવા માટે તેમની પ્રધતબદ્ધતાને પુષ્ષ્ટ્ટ આપી અને નાગરરક
અણુ ઊર્જા સહકારના અમલીકરણમાં આગળ વધવા અંગે સંપકા જૂથની સ્થાપના કરી હતી. અમેરરકી સરકારના પ્રધતધનધધઓ
ઉપરાંત, ધવદે શ મંત્રાલય, એટોધમક એનજી ધવભાગ, ન્્ુક્લીયર પાવર કોપોરે શન ઓફ ઇષ્ન્ડયા લલધમટે ડ (NPCIL), નાણા મંત્રાલય,
કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયના પ્રધતધનધધઓનો જૂથમાં સમાવેશ થાય છે , તે ઉપરાંત, ભારતીય અને વેષ્સ્ટિંગહાઉસ બાજુ એ NPCIL
અને અમેરીકા તરફે જનરલ ઇલેક્રીક કંપનીઓ સાથે સપાટીઓ બનાવવામાં આવી હતી. તે નવી રદલ્હી ખાતે (16-17
રડસેમ્બર,2014), ધવયેના (6-7 ર્જન્્ુઆરી 2015) અને લંડન (ર્જન્્ુઆરી 21-22, 2015) ખાતે ત્રણ વખત મળ્યા હતા. આ ચચાાઓ
પર આધારરત, સમજૂતીને ર્જન્્ુઆરી 25, 2015 ના રોજ નેતાઓ િારા પુષ્ષ્ટ્ટ મળી હતી, જે નાગરરક પરમાણુ સહકાર, પર બે બાકી
મુદ્દાઓ અંગે US પહોંચી હતી.
Q3. 2010 ના પરમાણુું નુકશાન ધારા (CLND એક્ટ 2010) અને 2011 ના CLND મનયમો માટે તેની નાગરરક જવાબદારીમાું સુધારો
કરવા શુું ભારત સહમત થયુું છે ? જો અત્યારે નરહિં તો, શુું તેમને ભમવષ્યમાું
જવાબ. આ એક્ટ અથવા ધનયમોમાં સુધારો કરવા માટે કોઈ દરખાસ્ત થયેલ નથી.
પ્ર. 4. તો પછી CLND એક્ટ અંગે અમેરરકી ચચિંતાઓ કે વી રીતે મનવારવામાું આવી છે ?
જવાબ. કે સ લો અને કાયદાકીય ઇધતહાસમાં મદદથી સંપકા ગ્રુપ માં ચચાાઓ પ્રવાહ દરધમયાન, દરધમયાન, ભારતીય બાજુ એ
પરમાણુ નુકસાન (CLND) માટે નાગરરક જવાબદારીની સુસગ
ં તતા અને પરમાણુ નુકસાન (સીએસસી) માટે સહાયક વળતર પર
સંમલ
ે ન સંબધં ધત તેન ું સ્થાન રજૂ ક્ુું હતુ. જવાબદારી માટે એકંદર જોખમ સંચાલન યોજનાના એક ભાગરૂપે ભારતીય પરમાણુ
વીમા પ ૂલનો ધવચાર પણ અમેરરકા તરફથી રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય પક્ષ િારા રજૂઆતો, અને તેના લીધેની ચચાાના
આધારે , એક સામાન્ય સમજૂતી કે ભારતનો CLND કાયદો સીએસસી સાથે સુસગ
ં ત છે , જેમાં ભારતમાં હસ્તાક્ષર કયાા છે અને

બહાલી આપવાનો ઇરાદો છે .
પ્ર. 5 સીએસસી શુું છે ?
જવાબ. પરમાણુ નુકસાન (સીએસસી) માટે આનુષલં ગક વળતર અંગે 1997 સંમલ
ે નનો ઉદ્દે શ ધવશ્વભરમાં જવાબદારી શાસન સ્થાધપત
કરવાનો છે અને પરમાણુ અકસ્માતોનો ભોગ બનેલાઓ માટે ઉપલબ્ધ વળતર રકમ વધારવા માટે નો છે . રાજ્ય કે જે 1963 ધવયેના
સંમલ
ે ન અથવા 1960 પોરરસ સંમેલનનો પક્ષ હોય, સીએસસી માટે એક પક્ષ બની શકે છે . રાજ્ય કે જે આ સંમલ
ે નોનો કોઈપણ પક્ષ
ન હોય, જો તેનો પરમાણુ જવાબદારી અંગે રાષ્ટ્રીય કાયદો સીએસસી અને તેના પરરધશષ્ટ્ટની જોગવાઈ આથે સુસગ
ં ત હોય, કે જે
સીએસસીનો અલભન્ન ભાગ હોય, તે સીએસસી માટે એક પક્ષ બની શકે છે . ધવયેના અથવા પોરરસ સંમેલનો માટે ભારત પક્ષકાર ન
હોવા છતાં, તેનો રાષ્ટ્રીય કાયદા એટલે કે CLND એક્ટના આધારે 29 ઓક્ટોબર, 2010 ના રોજ સીએસસી પર હસ્તાક્ષર કયાા.
પ્ર. 6. શુું ભારતનો CLND એક્ટ એ સીએસસી સાથે સુસગ
ું ત છે ?
જવાબ. CLND એક્ટ ની જોગવાઈઓ ઓપરે ટરની કડક / ધનરપેક્ષ કાન ૂની જવાબદારીને સાંકળવાના સંદભામાં સીએસસી અને વીમા
અથવા નાણાકીય સુરક્ષા િારા જવાબદારીનો વ્યાપ, પરમાણુ સ્થાપન, નુકસાન વગેરેની વ્યાખ્યાઓ, સીએસસી અને તેના પરરધશષ્ટ્ટ
સાથે સંવારદતામાં વ્યાપક રીતે છે . CLND એક્ટ, હકીકતમાં સીએસસી જેવી યોગ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય જવાબદારી શાસન સાથે જોડવા
ભારતને આધાર પ ૂરો પાડે છે . સીએસસીની કલમ XVIII જરૂરી બનાવે છે કે કરાર કરનાર પક્ષનો રાષ્ટ્રીય કાયદો કે જે ધવયેના
સંમલ
ે ન અથવા પોરરસ સંમલ
ે ન નો પક્ષ નથી, તેણે આ સંમલ
ે ન માટે પરરધશષ્ટ્ટ ની જોગવાઈઓ નું પાલન કરવું પડશે. CLND
એક્ટ સંમલ
ે ન માટે પરરધશષ્ટ્ટ સાથે સુસગ
ં ત છે .
પ્ર 7. શુું એક્ટ સીએસસી હેઠળ કલ્પનાચચત્ર પ્રમાણે પરમાણુ પ્લાન્ટ ઑપરે ટર માટે જવાબદારી સાુંકળે છે ?
જવાબ. કલમ 4 (1) જણાવે છે કે પરમાણુ સ્થાપનના ઑપરે ટર પરમાણુ ઘટનાને કારણે થયેલ પરમાણુ નુકસાન માટે જવાબદાર
રહેશ.ે વધુમાં, કલમ 4 (4) જણાવે છે કે પરમાણુ સ્થાપનના ઑપરે ટર ની જવાબદારી ચુસ્ત રહેશે અને ખામીરહીત જવાબદારી ના
ધસદ્ધાંત પર આધારરત રહેશ.ે ધવભાગ 8 (1) જણાવે છે કે તે પોતાની પરમાણુ સ્થાપન પ્રરિયા શરૂ કરે તે પહેલાં ઑપરે ટર, તેની
જવાબદારીને આવરી લેતી વીમા પોલલસી અથવા તેના જેવી અન્ય નાણાકીય સુરક્ષા લઈ રાખશે. આ એક્ટના લાંબા ધશષાક સાથે
આ બધી જોગવાઈઓ સ્પષ્ટ્ટ છે અને જવાબદારીઓ કડક છે તેની ખાતરી કરે છે , અને એક કોઈ ખામી ધવનાની જવાબદારીભરી
પદ્ધધત મારફતે ઑપરે ટરને સાંકળવામાં આવે છે . .
પ્ર. 8. કલમ 17 અને કલમ 17 (બી) માું સપ્લાયર સામે આશ્રયનો અમધકાર શુું છે ? શુું તેઓ સુંમેલન માટે પરરમશષ્ટની બહાર જતાું
નથી?
જવાબ. એક્ટની કલમ 17 જણાવે છે કે અણુ સ્થાપનના ઓપરે ટર, કલમ 6 અનુસાર પરમાણુ નુકસાન માટે વળતર ચ ૂકવ્યા પછી,
આશ્રય કરવાનો અધધકાર રહેશ,ે જ્યાંએ. આવા અધધકાર સ્પષ્ટ્ટ લેલખત કરારમાં આપવામાં આવેલા હોય;
બી. અણુ ઘટના પેટન્ટ અથવા અવ્યક્ત ખામી અથવા પેટા પ્રમાણભ ૂત સેવાઓ સાથે સાધનો અથવા સામગ્રી સપ્લાયને સમાવતાં
સપ્લાયર અથવા તેમના કમાચારીના કૃત્યને લીધે પરરણમી હોય;
સી. પરમાણુ નુકસાન પહોંચાડવાના ઉદ્દે શ સાથે વ્યક્ક્તના કંઈ કરવા અથવા ન કરવાના કાયાને પરરણામે અણુ ઘટના બની હોય.

સીએસસી માટે પરરધશષ્ટ્ટની કલમ 10 કલમો 17 (એ) અને 17 (સી) માં ધવચારવામાં આવેલી પરરક્સ્થધતઓ આવરી લે છે ; કલમ 17
(બી) દે ખીતી રીતે સીએસસી માટે પરરધશષ્ટ્ટ કલમ 10 માં જણાવવામાં આવેલ આશ્રય અધધકાર માટે જોડાયેલી પરરક્સ્થધતઓ
ઉપરાંતની છે . જો કે , કલમ 17 (બી) માં સ ૂચવાયેલ પરરક્સ્થધતઓમાં, ઉત્પાદન જવાબદારી, ઠરાવો / પરરક્સ્થધતઓઅથવા સેવા
કરાર જેવી રિયાઓ અને બાબતો સાથે સાંકળે છે . આ ઓપરે ટર અને સપ્લાયર વચ્ચેના સામાન્ય કરારનો ભાગ છે . આ પરરક્સ્થધત
નવી નથી પરં ત ુ કરારનું એક સામાન્ય તત્વ છે . આમ, આ જોગવાઈ ઉત્પાદન જવાબદારી અંગે ઓપરે ટર અને સપ્લાયર વચ્ચે
કરારમાં સંબધં ધત કલમ સંદભામાં / સાથે વાંચી શકાય છે . લાગુ કાયદા પર આધાર રાખવો તેમના કરારની શરતો પર સંમત થવું
તે ઓપરે ટર અને સપ્લાયર માટે મુક્ત છે . કરારના બંને પક્ષો વોરં ટી મુજબ તેમની જવાબદારી ની હદનું સામાન્ય રીતે વણાન કરે
છે અને ખુલાસો કરે છે અને કલમો કે જે સામાન્ય રીતે આવા કરારોનો ભાગ છે તેમની ખાતરી આપે છે .
કલમ 10 (એ) સીએસસી પરરધશષ્ટ્ટની કોઈપણ રીતે ઓપરે ટર અને સપ્લાયર િારા સંમત થયા મુજબના આશ્રય માટે આધાર સરહત
ઓપરે ટર અને સપ્લાયર વચ્ચે કરારના ઘટકોને કોઈપણ રીતે મયાારદત કરતા નથી. તેથી, ઉપરના રકસ્સામાં, જ્યાં સુધી કલમ 17
(બી) માં સપ્લાયર માટે ના સંદભાનો સંબધ
ં છે , સીએસસી પરરધશષ્ટ્ટ કલમ 10 (એ) ની સંવારદતા સાથે અથવા નહીં કે ધવરોધાભાસમાં
હોઈ શકે છે . તેની ઓપરે ટર અને સપ્લાયર િારા સંમત થયા મુજબની કરાર શરતો દ્રારા કાયારત થશે.
પ્ર. 9. શુું કલમ 17 આશ્રયના ફરજજયાત વૈધામનક અમધકારને સ્થામપત કરે છે ?
જવાબ. કલમ 17 જણાવે છે કે ઓપરે ટરને આશ્રયનો અધધકાર રહેશ.ે જ્યારે તે ઓપરે ટરને પ્રત્યક્ષ અધધકાર પ ૂરો પાડે છે , ત્યારે તે
ફરજજયાત નથી, પરં ત ુ એક સરિય જોગવાઇ છે . બીર્જ શબ્દોમાં તે પરવાનગી આપે છે પરં ત ુ ઓપરે ટરે કરારમાં સમાવેશ કરવા
અથવા આશ્રયના અધધકારનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી. જો કે , કરારમાં આશ્રયનો અધધકાર પ ૂરો પાડવા માટે CLND એક્ટ હેઠળ
કોઈ ફરજજયાત કાન ૂની જરૂરરયાત ન હોવા છતાં, આશ્રયના અધધકાર સરહત જોખમ ધવભાજન પદ્ધધત હોવા માટે નીધત કારણો હોઇ
શકે છે . નીધતની બાબત તરીકે , NPCIL, કે જે એક ર્જહેર ક્ષેત્રનું સાહસ છે , અણુ સપ્લાય કરારમાં સમાયેલી જોગવાઈઓ કે જે 2011
ના CLND ધનયમોના ધનયમ 24 સાથે સુસગ
ં ત આશ્રયના અધધકાર માટે પ ૂરી પાડવાનો આગ્રહ રાખશે.
આ સંદભે, પરમાણુ નુકસાન માટે ત્રારહત પક્ષકારને વળતર આપવાની બર્જર આધારરત પદ્ધધત મારફતે ભંડોળ સ્ત્રોત પ ૂરૂં પાડીને
આશ્રયના અધધકાર ધવષે ઓપરે ટર અને સપ્લાયર વચ્ચે વાટાઘાટોની સવલત આપવા ભારતીય અણુ વીમા પ ૂલ સ્થાધપત કરવામાં
આવ્યા છે . તેમની સામે આશ્રયની ધવનંતીનું જોખમ આવરી લેવા વીમા લેવા સપ્લાયસાને સરિય કરશે. સીએસસી પરરધશષ્ટ્ટની કલમ
10 ધનરદિ ષ્ટ્ટ કરતી નથી કે ઓપરે ટર અથવા સપ્લાયર કઈ ક્સ્થધતએ કરાર વાટાઘાટો કરી શકે છે .
પ્ર. 10. 'સપ્લાયર' કોણ છે ? શુું સપ્લાયર હુંમેશા એક મવદે શી કું પની હોય છે ?
જવાબ. CLND ધનયમોનો ધનયમ 24 સમર્જવે છે કે 'સપ્લાયર' માં વ્યક્ક્તનો સમાવેશ થાય છે કે જે:
(i) ઉત્પાદકો અથવા સપ્લાયરો, સીધી રીતે અથવા એજન્ટ મારફતે, ધસસ્ટમ, સાધનો અથવા ઘટક અથવા કાયાાત્મક સ્પષ્ટ્ટીકરણના
આધારે એક માળખું બનાવે છે ; અથવા
(ii) ધસસ્ટમ, સાધનો અથવા ઘટક અથવા માળખાની બાંધણીના ઉત્પાદન માટે ધવિે તાને ધપ્રન્ટ અથવા ધવગતવાર રડઝાઇન
સ્પષ્ટ્ટીકરણો પ ૂરા પાડે છે અને રડઝાઇન અને ગુણવત્તા ખાતરી માટે ઓપરે ટરને જવાબદાર છે ; અથવા
(iii) ગુણવત્તા ખાતરી અથવા રડઝાઇન સેવાઓ પ ૂરી પાડે છે .
સપ્લાયર હંમેશા એક ધવદે શી કંપની ન પણ હોય; ઉપરના માપદં ડ પ ૂરાં કરતી હોય તેવા સ્થાધનક સપ્લાયસા પણ હોઈ શકે છે અને

તે ધવિે તા માટે ધવગતવાર રડઝાઇન સ્પષ્ટ્ટીકરણો અથવા છાપવા માટે લબલ્ડ પ ૂરુ પાડતો હોવાથી કે ટલાક રકસ્સાઓમાં ઓપરે ટર
(NPCIL) પોતે જ એક સપ્લાયર હોઈ શકે છે .
પ્ર. 11. CLND એક્ટ મસવાયનાું અન્ય કાયદા હેઠળ લાવવામાું આવતાું પરમાણુ નુકસાન વળતર માટે શુું કલમ 46 દાવાઓને ગ્રાહ્ય
માને છે ?
જવાબ. કલમ 46 ના વ્યાપક અવકાશ અંગેની લચિંતા સ્થાધનક અને ધવદે શી બંને સપ્લાયરો, િારા ઊભી કરવામાં આવી રહી છે .
CLND એક્ટની કલમ 46 જણાવે છે કે આ કાયદાની જોગવાઈઓ ઉપરાંત,.અને જેતે સમય પ ૂરતો અમલમાં હોય તેવા કોઈપણ
કાયદાને ધનરથાક નરહ બનાવતા, આ કૃત્ય ધસવાય, અને તેમાંન ું કંઈપણ ઓપરે ટરને કોઈપણ પ્રિીયાથી મુક્ક્ત આપતાં, આવા
ઓપરે ટર ધવરૂદ્ધ સ્થાધપત કરવામાં આવશે CLND કાયદો 2010 ની કલમ 46 માં ભાષા ટે લલકોમ રે ગ્્ુલટ
ે રી ઓથોરરટી એક્ટ, વીમા
કધમશન એક્ટ વીજળી એક્ટ, ભારત ધસક્યુરરટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોડા (સેબી) એક્ટ જેવાં અન્ય કે ટલાક આવા કાયદાની ભાષા
જેવી જ છે . આવા ભાષા અન્ય સંબધં ધત કાયદાઓ તેમના સંબધં ધત ડોમેન્સમાં ઉપયોગપાત્ર હોઈ ચાલુ રહે છે કે જે માટે
ધનયધમતપણે ધ્યાન આપવામાં આવે છે .
Q12. શુું કલમ 46 આ સીએસસીના ઉલ્લુંઘનમાું સપ્લાયસસ સુધી મવસ્તરે છે ?
જવાબ. ના, CLND એક્ટ ઓપરે ટરને વ્યાપકપણે પરમાણુ નુકસાન માટે તમામ કાન ૂની જવાબદારીને સાંકળે છે અને ધવભાગ 46
બીજી કાયદાઓ હેઠળ પરમાણુ નુકસાન વળતર માટે દાવો લાવવા માટે આધાર રાખતો નથી. આ કલમ ઓપરે ટરને વ્યાપકપણે
લાગુ પડે છે અને સપ્લાયર સુધી ધવસ્તરતી નથી કે જેને આ એક્ટ અપનાવવાના સમયે સંસદીય ચચાા િારા પુષ્ષ્ટ્ટ આપવામાં આવી
છે . તેની નોંધ કરી શકાય છે કે CLND ખરડો મત િારા અપનાવવામાં આવ્યો હતો. રાજ્યસભામાં બે સુધારામાં ખરડાની ધવધવધ
કલમો પર મત દરધમયાન છે લ્લે આંતર બાબતોની સાથોસાથ આ જોગવાઈ માં સપ્લાયસાના સમાવેશની માંગ કરી છે કે જે CLND
એક્ટની કલમ 46 બન્યા કે બંને સુધારા કલમ 46 માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોગવાઈ કે જે સ્પષ્ટ્ટરીતે કાન ૂનમાંથી બાકાત હતી
તે અથાઘટન કરીને કાન ૂનમાં વાંચી શકાતી નથી. તે કાયદાનો સારી રીતે સ્થાધપત થયેલ ધસદ્ધાંત છે કે દરે ક કાન ૂનનો કાયદો
બનાવનારના હેત ુ અનુસાર અથાઘટન કરી શકાય છે (એમ / એસ. ટટા ફ સેફ્ટી ગ્લાસ ઇન્ડસ્રીઝ વી કધમશનર સેલ્સ ઓફ ટે ક્સ ્ુપી
2007 (9) સ્કે લ 610 અને કે રળ રાજ્ય અને એએનઆર વી પીવી નીલકંદન નાયર અને અન્ય , 2005 (5) 424).
Q13. શુું કલમ 46 ભોગ બનનારને ઓપરે ટર અથવા સપ્લાયર સામે મવદે શી કોટસ માું જવા માટે પરવાનગી આપે છે ?
જવાબ. કલમ 46 ઓપરે ટર સામે ઉપલબ્ધ હોય તેવા ઉપાયો વ્યાપકપણેઆવરી લે છે . તે આ એક્ટ ધસવાય, તેની સામે સંક્સ્થત
અન્ય કોઇ કાયાવાહીથી ઓપરે ટરને મુક્ક્ત આપતી નથી, તેમજ ભારતમાં અમલમાં હોય તેવા અન્ય કોઇ કાયદાથી ઘટાડો કરતી
નથી. "ઉપરાંત નહી અને માં ઘટાડો કરતી નહી" જોગવાઈ તેના સામાન્ય સાદા અથામાં આપવામાં આવેલી હોવી જોઈએ. આવ્યો છે
જેનો અથા થાય છે . કલમ 46 અન્ય કાયદાઓ લાગુ પાડવાને અસર કરી શકતી નથી. તેથી તે પરમાણુ નુકસાન માટે નાગરરક
જવાબદારી ધસવાયની બાબતોને આવરી લેતાં અન્ય કાયદાઓના ઉપયોગથી ઓપરે ટરને મુક્ક્ત આપતી નથી. તે જ રીતે, ભોગ
બનનારને ધવદે શી કોટા માં ખસેડવા કારણ આપતી નથી. વળતર લેવા પરમાણુ નુકસાનના ભોગ બનનાર માટે સ્થાધનક કાન ૂની
માળખું પ ૂરું પાડવું હકીકતમાં તે કાયદાના મ ૂળભ ૂત ઉદ્દે શની ધવરૂદ્ધ હશે. CLND ખરડો અપનાવવા દરધમયાન ધવદે શી કોટા ના
અધધકારક્ષેત્રને રજૂ કરવાના ચોક્કસ સુધારાનો ઈન્કાર કરવામાં આવ્યો હતો
Q14. સ ૂચચત વીમા પ ૂલ ઓપરે ટરો અને સપ્લાયસસ માટે કે વી રીતે કામ કરશે?

જવાબ. ભારત પરમાણું વીમા પ ૂલ જીઆઇસી અને 4 અન્ય પીએસ્ુ િારા રચાયેલી જોખમ તબદીલી પદ્ધધત છે જે કૂલ રૂ 1500
ુ ન ક્ષમતાને િધમક ધોરણે સરકાર િારા યોગદાન અપવામાં
કરોડ માંથી રૂધપયા 750 કરોડ ની ક્ષમતાનો સહયોગ કરશે. સંતલ
આવશે. CLND એક્ટની કલમ 6 (2) હેઠળ પરમાણુ ઓપરે ટરની અને પ ૂલ એક્ટની કલમ 17 હેઠળ સપ્લાયસાની જવાબદારીનું
જોખમ કવર કરશે. પ ૂલ મહત્વના સપ્લાયસા કરતાં અન્ય સપ્લાયરો માટે એક ખાસ સપ્લાયસા 'આકક્સ્મક નીધત સરહત ત્રણ પ્રકારની
નીધતઓનો ધવચાર રજૂ કરે છે . ફરરયાદ કરનાર પ્રધતસ્પધાકો તરીકે ઓપરે ટરો અને સપ્લાયરોએ એકબીર્જની સામે જોવાના બદલે
એક સાથે એક જોખમ વ્યવસ્થાના ભાગીદારો તરીકે એકબીર્જને જોશે. તે ્ુએસ કે અન્ય સપ્લાયરો માટે હોવાના કારણે ભારતીય
સપ્લાયસા તરીકે અગત્યનું છે . આંતરરાષ્ટ્રીય વકા શોપ 26 વીમા પુલ જેવા કે ફ્રાન્સ, રધશયા, દલક્ષણ આરફ્રકા અને ્ુએસ જેવા દે શોમાં
ધવશ્વભરમાં સંચાલન સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ પર ર્જણકારીની આપ લે કરવા ભારતમાં યોર્જશે
Q15. પ ૂલ હેઠળ કલ્પના વીમા પૉચલસીઓ અને મપ્રમીયમ ના પ્રકારો કયા છે ?
જવાબ. પ ૂલ કલમ 6 (2) CLND એક્ટ હેઠળ પરમાણુ ઓપરે ટર ની જવાબદારી લગતા જોખમો સાથે સાથે કલમ 17 હેઠળ
સપ્લાયસા ની જવાબદારી આવરી લે છે : ત્રણ પ્રકારની નીધતઓનો ધવચાર કરવામાં આવ્યો છે . ઓપરે ટરો માટે ટાયર 1 નીધત; ટના
કી સપ્લાયસા માટે ટાયર 2 નીધત અને ટના કી સપ્લાયસા ધસવાયના અન્ય સપ્લાયરો માટે ટાયર 3 નીધત. ધપ્રમીયમ ની રકિંમત અણુ
સ્થાપનોની આસપાસ જોખમ સંભાવના, નુકસાનની શક્ય ગંભીરતા અને લોકો તેમજ ધમલકત સામે સંસગા જેવ પરરબળો પર
આધાર રાખે છે . જોખમ મ ૂલ્યાંકન પર આધારરત ધપ્રમીયમની ગણતરી કરવા જીઆઈસી, પ ૂલ સંચાલક, NPCIL અને અન્ય સાથે
સંકળાયેલી છે . આ અભ્યાસને મદદ કરવા, ડીએઈ િારા એક સંભધવત સુરક્ષા આકારણી આધારરત અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો
છે . ભારતીય સંજોગોને અનુકૂળ થાય તેવી આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ટ્ઠ નવીન પ્રયાસો કરવા આ યોજના, વૈજ્ઞાધનક બર્જર આધારરત,
આધાર લચદ્વિત છે .
Q16. શુું આ કરદાતાને બોજરૂપ અને પરમાણુ શક્ક્તનો ખચસ વધારવા માટે કારણભ ૂત નહીં હોય?
જવાબ. તે સમજી લેવ ું જોઈએ કે કરદાતા અથવા સરકાર પર કોઈ વધારાનો બોજ નહીં હોય. CLND એક્ટને નાગરરક પરમાણુ
નુકસાન (રૂ 1500 કરોડ) માટે તેની મહત્તમ જવાબદારી આવરી લેવા નાણાકીય સુરક્ષા ર્જળવવા પહેલથ
ે ી જ NPCIL (ઑપરે ટર)ની
આવશ્યકતા છે . હાલમાં, NPCIL આ રકમ માટે બેંક ગેરંટી ઉઠાવી લે છે જેની સામે આ રકમ માટે તે વાધષિક ફી ચ ૂકવે છે . ભારત
પરમાણું વીમા પ ૂલ (INIP) સાથે, માકે ટ આધારરત આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ટ્ઠ અભ્યાસ અનુસરવામાં આવશે. NPCIL તે જ રકમ માટે પ ૂલ
હેઠળ વીમો લઇ શકે છે અને તે રીતે વાધષિક ફી ચ ૂકવશે હવે તેણે પ ૂલને વાધષિક વીમા ધપ્રમીયમ ચ ૂકવવો પડશે. વીમા કંપનીઓ
તેમની પોતાની રીતે ર્જળવણી માટે સમથા ન બને ત્યાં સુધી સરકાર ખરે ખર પ્રથમ થોડા વષો સુધી વીમા પ ૂલ માટે રૂધપયા 750
કરોડ ઉપલબ્ધ કરશે. જો કે , સરકાર આ રકમ પર પ્રીધમયમનો, એક પ્રમાણસર શેર કમાઈ શકશે, જેનો માત્ર પરમાણુ અકસ્માત
રકસ્સામાં જ ઉપયોગ કરવામાં આવશે,. ઓપરે ટર અને સપ્લાયસા િારા પ્રીધમયમ ચ ૂકવણીની પાવર પ્લાન્ટની રકિંમત પર ન્્ુનતમ
અસર હોવાનું અપેલક્ષત છે . 26 વીમા પુલના આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ છે કે ઓપરે ટરો છોડના કુ લ ખચાનો માત્ર એક ખ ૂબ જ નાનો
અપ ૂણાુંક ચ ૂકવે છે .
પ્ર. 17. CLND એક્ટ હેઠળ ચ ૂકવવાપાત્ર વળતર કે ટલુું છે ?
જવાબ. CLND એક્ટની કલમ 6 (1) હાલમાં જણાવે છે કે દરે ક પરમાણુ ઘટનાની બાબતમાં જવાબદારી મહત્તમ રકમ ત્રણસો
ધમલલયન સ્પેશીયલ ડ્રોઈંગ રાઇટ્સ (એસડીઆર) નો રૂધપયો સમકક્ષ રહેશ.ે 1 SDRની વતામાન રકિંમત રૂ 87 છે , ત્રણસો ધમલલયન
એસડીઆર રૂ 2610 કરોડ જેટલા થાય. અધધનયમની કલમ 6 (2) જણાવે છે કે ઓપરે ટરની મહત્તમ જવાબદારી રૂ 1500 કરોડ

રહેશ.ે કુ લ જવાબદારી રૂ 1500 કરોડથી વધી ર્જય તેવા રકસ્સામાં, CLND ધારાની કલમ 7 (1) (એ) મુજબ, રૂ 1110 કરોડ ની આ
ગેપ કે ન્દ્ર સરકાર ના રૂ 2610 કરોડ િારા પ ૂરવામાં આવશે. એક વખત તે સંમલ
ે નનો એક પક્ષ બન્યા પછી, ભારત સીએસસી હેઠળ
આંતરરાષ્ટ્રીય ભંડોળ ઍક્સેસ કરવા માટે સક્ષમ હશે.
CLND કાયદાની કલમ 7 (2) જણાવે છે કે કે ન્દ્ર સરકાર સ ૂચવવામાં આવી શકે તે મુજબ, ઓપરે ટરો પાસેથી આવી રકમ વસ ૂલ કરી
"પરમાણુ જવાબદારી ફંડ" સ્થાધપત કરી શકે છે . પરમાણુ જવાબદારી ફંડનું બંધારણ કે ટલાક સમયથી ધવચારણા હેઠળ છે . આવા ફંડ
હાલની અને નવી પરમાણુ પ્લાન્ટ પેદા શક્ક્ત પર આધારરત ઓપરે ટરો પર નાના ચાર્જ નાખીને 10 વષોમાં બાંધવાની ભલામણ
કરવામાં આવેલ છે ગ્રાહકના રહતોને અસર થવાની ધારણા નથી.
પ્ર. 18. શુું ઓપરે ટરો અને સપ્લાયસસને હાલમાું કાયદા હેઠળ પ ૂરી પાડવામાું આવતાું હાલના કરારો પર ભમવષ્યમાું વધુ વળતર
ચ ૂકવવાનુું કહેવામાું આવી શકે છે ?
જવાબ. તત્કાલીન ધવદ્યમાન કાયદા હેઠળ, ભધવષ્ટ્યમાં અધધનયમમાં વળતરની રકમના અને હાલના કરાર માટે ના આદર સાથે
સપ્લાયસા સામે આશ્રય પર તેની અસર શક્ય ઉન્નતીકરણ પ્રશ્ન બાબતમાં આપવામાં તેમજ કાયદા હેઠળ ફેરફાર કરવામાં હાલના
કરારની શરતો બદલી શકતા નથી કે જે ન્યાયશાસ્ત્રની સ્થાપના કરી છે . કરાર હેઠળ એક પાટીના મ ૂળ ધનરહત અધધકારો પર અસર
કરે છે , જે એક પ ૂવાલક્ષી કાયદો કોટા માં ટકી શકે તેમ નથી. એમ / એસ પુબાુંચલ કે બલ્સ એન્ડ કન્ડકટર પ્રા માં. લલધમટે ડ વી
આસામ સ્ટે ટ ઇલેષ્ક્રધસટી બોડા અને અન્ય, [2012] 6 SCR 905, સુપ્રીમ કોટે ધવધાનસભા પાછલી અસરથી કાયદા બનાવી શકે છે ,
જોકે , ટે સ્ટ તે દૂ ર ધનરહત અધધકારો લેવા અથવા નવા બોજો લાદી અથવા હાલની જવાબદારી બગડે નહીં તે રીતે આયોજન કરવું
જોઈએ.
પ્ર. 19. આગામી પગલાું શુું છે ?
જવાબ. આપણો કાયદો અને આપણી પ્રેષ્ક્ટસ સાથે સુસગ
ં ત તેમની પોતાની વાટાઘાટો સાથે અનુસરવા સધ્ધર ટે કનો-વાલણજ્જ્યક
ઓફરો અને કરાર સાથે આવવા હવે તે કંપનીઓ પર આધારરત છે , જેથી કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ સાથે બનેલ રરએક્ટર
ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા અને સ્વચ્છ ઊર્જા ધવકલ્પો ભારતના મજબ ૂત કરવા ફાળો આપવાની શરૂઆત કરી શકાય છે .
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