
પરમાણ ુનકુસાન ધારો 2010 અને સબંધંધત મદુ્દાઓ માટે નાગરરક 
જવાબદારી અંગે અવારનવાર પછૂવામા ંઆવતા ંપ્રશ્નો અને 
જવાબો  
ફેબ્રઆુરી 08, 2015 
પ્રશ્ન 1. પ્રમખુ ઓબામાની ભારતની જાન્યઆુરી 25, 2015 ના રોજની મલુાકાત દરમમયાન યનુાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે કઈ સમજૂતી 
પહોંચી છે? 
 
જવાબ. ભારત અન ેઅમરેરકા નાગરરક પરમાણ ુજવાબદારી સાથ ેસબંધંધત મદુ્દાઓ અંગે સમજૂતી પર પહોંચ્યા છે અન ેસપ્ટેમ્બર 
2008 નો દ્વિપક્ષીય કરાર 123 નો અમલ કરાવવા વહીવટી વ્યવસ્થાના લખાણન ેઅંધતમ સ્વરૂપ આપવામા ંઆવ્્ુ ંછે. જે આપણન ે
ભારતમા ંઆંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગથી પ્રત્્તુ્તરો સ્થાધપત કરવા અંગે વ્યાપારી વાટાઘાટો તરફ આગળ વધારશ ેઅન ે2005-2008 ના 
નાગરરક પરમાણ ુસમજૂતીની નોંધપાત્ર આધથિક અને સ્વચ્છ ઊર્જા ક્ષમતાનો અનભુવ કરાવશ.ે 
 
પ્રશ્ન 2. આ સમજૂતી કેવી રીતે પહોંચી હતી? 
 
જવાબ. ત ેયાદ કરવામા ંઆવી શકે છે કે સપ્ટેમ્બર 2014 મા ંવડાપ્રધાનની અમરેીકાની મલુાકાત દરધમયાન, બ ેનતેાઓએ 
સપંણૂાપણ ેભારત-્એુસ નાગરરક પરમાણ ુસહકાર સમજૂતીનો અમલ કરવા માટે તમેની પ્રધતબદ્ધતાને પષુ્ષ્ટ્ટ આપી અને નાગરરક 
અણ ુઊર્જા સહકારના અમલીકરણમા ંઆગળ વધવા અંગે સપંકા જૂથની સ્થાપના કરી હતી. અમરેરકી સરકારના પ્રધતધનધધઓ 
ઉપરાતં, ધવદેશ મતં્રાલય, એટોધમક એનજી ધવભાગ, ન્્કુ્લીયર પાવર કોપોરેશન ઓફ ઇષ્ન્ડયા લલધમટેડ (NPCIL), નાણા મતં્રાલય, 
કાયદા અન ેન્યાય મતં્રાલયના પ્રધતધનધધઓનો જૂથમા ંસમાવશે થાય છે, ત ેઉપરાતં, ભારતીય અન ેવષે્સ્ટિંગહાઉસ બાજુએ NPCIL 
અન ેઅમરેીકા તરફે જનરલ ઇલકે્રીક કંપનીઓ સાથ ેસપાટીઓ બનાવવામા ંઆવી હતી. ત ેનવી રદલ્હી ખાતે (16-17 
રડસમે્બર,2014), ધવયનેા (6-7 ર્જન્્આુરી 2015) અન ેલડંન (ર્જન્્આુરી 21-22, 2015) ખાતે ત્રણ વખત મળ્યા હતા. આ ચચાાઓ 
પર આધારરત, સમજૂતીને ર્જન્્આુરી 25, 2015 ના રોજ નતેાઓ િારા પષુ્ષ્ટ્ટ મળી હતી, જે નાગરરક પરમાણ ુસહકાર, પર બ ેબાકી 
મદુ્દાઓ અંગે US પહોંચી હતી. 
 
Q3. 2010 ના પરમાણુું નકુશાન ધારા (CLND એક્ટ 2010) અને 2011 ના CLND મનયમો માટે તેની નાગરરક જવાબદારીમાું સધુારો 
કરવા શુું ભારત સહમત થયુું છે? જો અત્યારે નરહિં તો, શુું તેમને ભમવષ્યમાું  
 
જવાબ. આ એક્ટ અથવા ધનયમોમા ંસધુારો કરવા માટે કોઈ દરખાસ્ત થયલે નથી. 
 
પ્ર. 4. તો પછી CLND એક્ટ અંગે અમેરરકી ચચિંતાઓ કેવી રીતે મનવારવામાું આવી છે? 
 
જવાબ. કેસ લો અન ેકાયદાકીય ઇધતહાસમા ંમદદથી સપંકા ગ્રપુ મા ંચચાાઓ પ્રવાહ દરધમયાન, દરધમયાન, ભારતીય બાજુએ 
પરમાણ ુનકુસાન (CLND) માટે નાગરરક જવાબદારીની સસુગંતતા અન ેપરમાણ ુનકુસાન (સીએસસી) માટે સહાયક વળતર પર 
સમંલેન સબંધંધત તને ુ ંસ્થાન રજૂ ક્ુું હત.ુ જવાબદારી માટે એકંદર જોખમ સચંાલન યોજનાના એક ભાગરૂપ ેભારતીય પરમાણ ુ
વીમા પલૂનો ધવચાર પણ અમરેરકા તરફથી રજૂ કરવામા ંઆવ્યો હતો. ભારતીય પક્ષ િારા રજૂઆતો, અન ેતનેા લીધનેી ચચાાના 
આધારે, એક સામાન્ય સમજૂતી કે ભારતનો CLND કાયદો સીએસસી સાથ ેસસુગંત છે, જેમા ંભારતમા ંહસ્તાક્ષર કયાા છે અન ે



બહાલી આપવાનો ઇરાદો છે. 
 
પ્ર. 5 સીએસસી શુું છે? 
 
જવાબ. પરમાણ ુનકુસાન (સીએસસી) માટે આનષુલંગક વળતર અંગે 1997 સમંલેનનો ઉદે્દશ ધવશ્વભરમા ંજવાબદારી શાસન સ્થાધપત 
કરવાનો છે અન ેપરમાણ ુઅકસ્માતોનો ભોગ બનેલાઓ માટે ઉપલબ્ધ વળતર રકમ વધારવા માટેનો છે. રાજ્ય કે જે 1963 ધવયનેા 
સમંલેન અથવા 1960 પોરરસ સમંેલનનો પક્ષ હોય, સીએસસી માટે એક પક્ષ બની શકે છે. રાજ્ય કે જે આ સમંલેનોનો કોઈપણ પક્ષ 
ન હોય, જો તનેો પરમાણ ુજવાબદારી અંગે રાષ્ટ્રીય કાયદો સીએસસી અન ેતનેા પરરધશષ્ટ્ટની જોગવાઈ આથ ેસસુગંત હોય, કે જે 
સીએસસીનો અલભન્ન ભાગ હોય, તે સીએસસી માટે એક પક્ષ બની શકે છે. ધવયનેા અથવા પોરરસ સમંેલનો માટે ભારત પક્ષકાર ન 
હોવા છતા,ં તનેો રાષ્ટ્રીય કાયદા એટલ ેકે CLND એક્ટના આધારે 29 ઓક્ટોબર, 2010 ના રોજ સીએસસી પર હસ્તાક્ષર કયાા. 
 
પ્ર. 6. શુું ભારતનો CLND એક્ટ એ સીએસસી સાથે સસુુંગત છે? 
 
જવાબ. CLND એક્ટ ની જોગવાઈઓ ઓપરેટરની કડક / ધનરપકે્ષ કાનનૂી જવાબદારીન ેસાકંળવાના સદંભામા ંસીએસસી અન ેવીમા 
અથવા નાણાકીય સરુક્ષા િારા જવાબદારીનો વ્યાપ, પરમાણ ુસ્થાપન, નકુસાન વગેરેની વ્યાખ્યાઓ, સીએસસી અન ેતનેા પરરધશષ્ટ્ટ 
સાથ ેસવંારદતામા ંવ્યાપક રીતે છે. CLND એક્ટ, હકીકતમા ંસીએસસી જેવી યોગ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય જવાબદારી શાસન સાથ ેજોડવા 
ભારતન ેઆધાર પરૂો પાડે છે. સીએસસીની કલમ XVIII જરૂરી બનાવ ેછે કે કરાર કરનાર પક્ષનો રાષ્ટ્રીય કાયદો કે જે ધવયનેા 
સમંલેન અથવા પોરરસ સમંલેન નો પક્ષ નથી, તણે ેઆ સમંલેન માટે પરરધશષ્ટ્ટ ની જોગવાઈઓ નુ ંપાલન કરવુ ંપડશ.ે CLND 
એક્ટ સમંલેન માટે પરરધશષ્ટ્ટ સાથે સસુગંત છે.  
 
પ્ર 7. શુું એક્ટ સીએસસી હઠેળ કલ્પનાચચત્ર પ્રમાણે પરમાણ ુપ્લાન્ટ ઑપરેટર માટે જવાબદારી સાુંકળે છે? 
 
જવાબ. કલમ 4 (1) જણાવ ેછે કે પરમાણ ુસ્થાપનના ઑપરેટર પરમાણ ુઘટનાન ેકારણ ેથયેલ પરમાણ ુનકુસાન માટે જવાબદાર 
રહશે.ે વધમુા,ં કલમ 4 (4) જણાવે છે કે પરમાણ ુસ્થાપનના ઑપરેટર ની જવાબદારી ચસુ્ત રહશે ેઅને ખામીરહીત જવાબદારી ના 
ધસદ્ધાતં પર આધારરત રહશે.ે ધવભાગ 8 (1) જણાવ ેછે કે ત ેપોતાની પરમાણ ુસ્થાપન પ્રરિયા શરૂ કરે ત ેપહલેા ંઑપરેટર, તનેી 
જવાબદારીન ેઆવરી લતેી વીમા પોલલસી અથવા તનેા જેવી અન્ય નાણાકીય સરુક્ષા લઈ રાખશ.ે આ એક્ટના લાબંા ધશષાક સાથ ે
આ બધી જોગવાઈઓ સ્પષ્ટ્ટ છે અન ેજવાબદારીઓ કડક છે તેની ખાતરી કરે છે, અન ેએક કોઈ ખામી ધવનાની જવાબદારીભરી 
પદ્ધધત મારફત ેઑપરેટરન ેસાકંળવામા ંઆવ ે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 જણાવ ેછે કે અણ ુસ્થાપનના ઓપરેટર, કલમ 6 અનસુાર પરમાણ ુનકુસાન માટે વળતર ચકૂવ્યા પછી, 
આશ્રય કરવાનો અધધકાર રહશે,ે જ્યા-ં  
 
એ. આવા અધધકાર સ્પષ્ટ્ટ લલેખત કરારમા ંઆપવામા ંઆવલેા હોય; 
બી. અણ ુઘટના પટેન્ટ અથવા અવ્યક્ત ખામી અથવા પટેા પ્રમાણભતૂ સવેાઓ સાથ ેસાધનો અથવા સામગ્રી સપ્લાયને સમાવતા ં
સપ્લાયર અથવા તમેના કમાચારીના કૃત્યન ેલીધ ેપરરણમી હોય; 
સી. પરમાણ ુનકુસાન પહોંચાડવાના ઉદે્દશ સાથ ેવ્યક્ક્તના કંઈ કરવા અથવા ન કરવાના કાયાન ેપરરણામે અણ ુઘટના બની હોય. 



 
સીએસસી માટે પરરધશષ્ટ્ટની કલમ 10 કલમો 17 (એ) અન ે17 (સી) મા ંધવચારવામા ંઆવલેી પરરક્સ્થધતઓ આવરી લ ેછે; કલમ 17 
(બી) દેખીતી રીત ેસીએસસી માટે પરરધશષ્ટ્ટ કલમ 10 મા ંજણાવવામા ંઆવલે આશ્રય અધધકાર માટે જોડાયલેી પરરક્સ્થધતઓ 
ઉપરાતંની છે. જો કે, કલમ 17 (બી) મા ંસચૂવાયલે પરરક્સ્થધતઓમા,ં ઉત્પાદન જવાબદારી, ઠરાવો / પરરક્સ્થધતઓઅથવા સવેા 
કરાર જેવી રિયાઓ અન ેબાબતો સાથ ેસાકંળે છે. આ ઓપરેટર અને સપ્લાયર વચ્ચનેા સામાન્ય કરારનો ભાગ છે. આ પરરક્સ્થધત 
નવી નથી પરંત ુકરારનુ ંએક સામાન્ય તત્વ છે. આમ, આ જોગવાઈ ઉત્પાદન જવાબદારી અંગે ઓપરેટર અન ેસપ્લાયર વચ્ચ ે
કરારમા ંસબંધંધત કલમ સદંભામા ં/ સાથ ેવાચંી શકાય છે. લાગ ુકાયદા પર આધાર રાખવો તમેના કરારની શરતો પર સમંત થવુ ં
ત ેઓપરેટર અન ેસપ્લાયર માટે મકુ્ત છે. કરારના બનં ેપક્ષો વોર ંટી મજુબ તમેની જવાબદારી ની હદનુ ંસામાન્ય રીતે વણાન કરે 
છે અન ેખલુાસો કરે છે અન ેકલમો કે જે સામાન્ય રીત ેઆવા કરારોનો ભાગ છે તમેની ખાતરી આપ ેછે. 
 
કલમ 10 (એ) સીએસસી પરરધશષ્ટ્ટની કોઈપણ રીતે ઓપરેટર અન ેસપ્લાયર િારા સમંત થયા મજુબના આશ્રય માટે આધાર સરહત 
ઓપરેટર અન ેસપ્લાયર વચ્ચ ેકરારના ઘટકોન ેકોઈપણ રીતે મયાારદત કરતા નથી. તથેી, ઉપરના રકસ્સામા,ં જ્યા ંસધુી કલમ 17 
(બી) મા ંસપ્લાયર માટેના સદંભાનો સબંધં છે, સીએસસી પરરધશષ્ટ્ટ કલમ 10 (એ) ની સવંારદતા સાથે અથવા નહીં કે ધવરોધાભાસમા ં
હોઈ શકે છે. તેની ઓપરેટર અન ેસપ્લાયર િારા સમંત થયા મજુબની કરાર શરતો દ્રારા કાયારત થશે. 
 
પ્ર. 9. શુું કલમ 17 આશ્રયના ફરજજયાત વૈધામનક અમધકારને સ્થામપત કરે છે?  
 
જવાબ. કલમ 17 જણાવ ેછે કે ઓપરેટરન ેઆશ્રયનો અધધકાર રહશે.ે જ્યારે ત ેઓપરેટરન ેપ્રત્યક્ષ અધધકાર પરૂો પાડે છે, ત્યારે ત ે
ફરજજયાત નથી, પરંત ુએક સરિય જોગવાઇ છે. બીર્જ શબ્દોમા ંત ેપરવાનગી આપ ેછે પરંત ુઓપરેટરે કરારમા ંસમાવશે કરવા 
અથવા આશ્રયના અધધકારનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી. જો કે, કરારમા ંઆશ્રયનો અધધકાર પરૂો પાડવા માટે CLND એક્ટ હઠેળ 
કોઈ ફરજજયાત કાનનૂી જરૂરરયાત ન હોવા છતા,ં આશ્રયના અધધકાર સરહત જોખમ ધવભાજન પદ્ધધત હોવા માટે નીધત કારણો હોઇ 
શકે છે. નીધતની બાબત તરીકે, NPCIL, કે જે એક ર્જહરે ક્ષતે્રનુ ંસાહસ છે, અણ ુસપ્લાય કરારમા ંસમાયલેી જોગવાઈઓ કે જે 2011 
ના CLND ધનયમોના ધનયમ 24 સાથ ેસસુગંત આશ્રયના અધધકાર માટે પરૂી પાડવાનો આગ્રહ રાખશ.ે  
આ સદંભ,ે પરમાણ ુનકુસાન માટે ત્રારહત પક્ષકારન ેવળતર આપવાની બર્જર આધારરત પદ્ધધત મારફત ેભડંોળ સ્ત્રોત પરૂૂ ંપાડીન ે
આશ્રયના અધધકાર ધવષ ેઓપરેટર અન ેસપ્લાયર વચ્ચ ેવાટાઘાટોની સવલત આપવા ભારતીય અણ ુવીમા પલૂ સ્થાધપત કરવામા ં
આવ્યા છે. તેમની સામ ેઆશ્રયની ધવનતંીનુ ંજોખમ આવરી લવેા વીમા લવેા સપ્લાયસાન ેસરિય કરશ.ે સીએસસી પરરધશષ્ટ્ટની કલમ 
10 ધનરદિષ્ટ્ટ કરતી નથી કે ઓપરેટર અથવા સપ્લાયર કઈ ક્સ્થધતએ કરાર વાટાઘાટો કરી શકે છે. 
 
પ્ર. 10. 'સપ્લાયર' કોણ છે? શુું સપ્લાયર હુંમેશા એક મવદેશી કુંપની હોય છે? 
 
જવાબ. CLND ધનયમોનો ધનયમ 24 સમર્જવ ેછે કે 'સપ્લાયર' મા ંવ્યક્ક્તનો સમાવેશ થાય છે કે જે: 
 
(i) ઉત્પાદકો અથવા સપ્લાયરો, સીધી રીત ેઅથવા એજન્ટ મારફત,ે ધસસ્ટમ, સાધનો અથવા ઘટક અથવા કાયાાત્મક સ્પષ્ટ્ટીકરણના 
આધારે એક માળખુ ંબનાવ ેછે; અથવા 
(ii) ધસસ્ટમ, સાધનો અથવા ઘટક અથવા માળખાની બાધંણીના ઉત્પાદન માટે ધવિેતાન ેધપ્રન્ટ અથવા ધવગતવાર રડઝાઇન 
સ્પષ્ટ્ટીકરણો પરૂા પાડે છે અન ેરડઝાઇન અન ેગણુવત્તા ખાતરી માટે ઓપરેટરન ેજવાબદાર છે; અથવા  
(iii) ગણુવત્તા ખાતરી અથવા રડઝાઇન સવેાઓ પરૂી પાડે છે. 
 
સપ્લાયર હમંેશા એક ધવદેશી કંપની ન પણ હોય; ઉપરના માપદંડ પરૂા ંકરતી હોય તેવા સ્થાધનક સપ્લાયસા પણ હોઈ શકે છે અન ે



ત ેધવિેતા માટે ધવગતવાર રડઝાઇન સ્પષ્ટ્ટીકરણો અથવા છાપવા માટે લબલ્ડ પરુૂ પાડતો હોવાથી કેટલાક રકસ્સાઓમા ંઓપરેટર 
(NPCIL) પોત ેજ એક સપ્લાયર હોઈ શકે છે. 
 
પ્ર. 11. CLND એક્ટ મસવાયનાું અન્ય કાયદા હઠેળ લાવવામાું આવતાું પરમાણ ુનકુસાન વળતર માટે શુું કલમ 46 દાવાઓને ગ્રાહ્ય 
માને છે? 
 
જવાબ. કલમ 46 ના વ્યાપક અવકાશ અંગેની લચિંતા સ્થાધનક અન ેધવદેશી બનં ેસપ્લાયરો, િારા ઊભી કરવામા ંઆવી રહી છે. 
CLND એક્ટની કલમ 46 જણાવ ેછે કે આ કાયદાની જોગવાઈઓ ઉપરાતં,.અન ેજેત ેસમય પરૂતો અમલમા ંહોય તેવા કોઈપણ 
કાયદાન ેધનરથાક નરહ બનાવતા, આ કૃત્ય ધસવાય, અન ેતમેાનં ુ ંકંઈપણ ઓપરેટરન ેકોઈપણ પ્રિીયાથી મકુ્ક્ત આપતા,ં આવા 
ઓપરેટર ધવરૂદ્ધ સ્થાધપત કરવામા ંઆવશ ેCLND કાયદો 2010 ની કલમ 46 મા ંભાષા ટેલલકોમ રેગ્્લુટેરી ઓથોરરટી એક્ટ, વીમા 
કધમશન એક્ટ વીજળી એક્ટ, ભારત ધસક્યરુરટીઝ એન્ડ એક્સચને્જ બોડા (સબેી) એક્ટ જેવા ંઅન્ય કેટલાક આવા કાયદાની ભાષા 
જેવી જ છે. આવા ભાષા અન્ય સબંધંધત કાયદાઓ તમેના સબંધંધત ડોમને્સમા ંઉપયોગપાત્ર હોઈ ચાલ ુરહ ેછે કે જે માટે 
ધનયધમતપણ ેધ્યાન આપવામા ંઆવ ેછે.  
 
Q12. શુું કલમ 46 આ સીએસસીના ઉલ્લુંઘનમાું સપ્લાયસસ સધુી મવસ્તરે છે? 
 
જવાબ. ના, CLND એક્ટ ઓપરેટરન ેવ્યાપકપણ ેપરમાણ ુનકુસાન માટે તમામ કાનનૂી જવાબદારીન ેસાકંળે છે અન ેધવભાગ 46 
બીજી કાયદાઓ હઠેળ પરમાણ ુનકુસાન વળતર માટે દાવો લાવવા માટે આધાર રાખતો નથી. આ કલમ ઓપરેટરન ેવ્યાપકપણ ે
લાગ ુપડે છે અન ેસપ્લાયર સધુી ધવસ્તરતી નથી કે જેન ેઆ એક્ટ અપનાવવાના સમય ેસસંદીય ચચાા િારા પષુ્ષ્ટ્ટ આપવામા ંઆવી 
છે. તનેી નોંધ કરી શકાય છે કે CLND ખરડો મત િારા અપનાવવામા ંઆવ્યો હતો. રાજ્યસભામા ંબે સધુારામા ંખરડાની ધવધવધ 
કલમો પર મત દરધમયાન છેલ્લ ેઆંતર બાબતોની સાથોસાથ આ જોગવાઈ મા ંસપ્લાયસાના સમાવેશની માગં કરી છે કે જે CLND 
એક્ટની કલમ 46 બન્યા કે બનં ેસધુારા કલમ 46 માટે ખસડેવામા ંઆવ્યા હતા. જોગવાઈ કે જે સ્પષ્ટ્ટરીત ેકાનનૂમાથંી બાકાત હતી 
ત ેઅથાઘટન કરીન ેકાનનૂમા ંવાચંી શકાતી નથી. ત ેકાયદાનો સારી રીત ેસ્થાધપત થયેલ ધસદ્ધાતં છે કે દરેક કાનનૂનો કાયદો 
બનાવનારના હતે ુઅનસુાર અથાઘટન કરી શકાય છે (એમ / એસ. ટટાફ સફે્ટી ગ્લાસ ઇન્ડસ્રીઝ વી કધમશનર સલે્સ ઓફ ટેક્સ ્પુી 
2007 (9) સ્કેલ 610 અન ેકેરળ રાજ્ય અન ેએએનઆર વી પીવી નીલકંદન નાયર અન ેઅન્ય , 2005 (5) 424). 
 
Q13. શુું કલમ 46 ભોગ બનનારને ઓપરેટર અથવા સપ્લાયર સામે મવદેશી કોટસમાું જવા માટે પરવાનગી આપે છે? 
 
જવાબ. કલમ 46 ઓપરેટર સામ ેઉપલબ્ધ હોય તવેા ઉપાયો વ્યાપકપણઆેવરી લ ેછે. ત ેઆ એક્ટ ધસવાય, તનેી સામ ેસકં્સ્થત 
અન્ય કોઇ કાયાવાહીથી ઓપરેટરને મકુ્ક્ત આપતી નથી, તમેજ ભારતમા ંઅમલમા ંહોય તવેા અન્ય કોઇ કાયદાથી ઘટાડો કરતી 
નથી. "ઉપરાતં નહી અને મા ંઘટાડો કરતી નહી" જોગવાઈ તનેા સામાન્ય સાદા અથામા ંઆપવામા ંઆવલેી હોવી જોઈએ. આવ્યો છે 
જેનો અથા થાય છે. કલમ 46 અન્ય કાયદાઓ લાગ ુપાડવાન ેઅસર કરી શકતી નથી. તેથી તે પરમાણ ુનકુસાન માટે નાગરરક 
જવાબદારી ધસવાયની બાબતોન ેઆવરી લતેા ંઅન્ય કાયદાઓના ઉપયોગથી ઓપરેટરન ેમકુ્ક્ત આપતી નથી. ત ેજ રીત,ે ભોગ 
બનનારને ધવદેશી કોટામા ંખસડેવા કારણ આપતી નથી. વળતર લેવા પરમાણ ુનકુસાનના ભોગ બનનાર માટે સ્થાધનક કાનનૂી 
માળખુ ંપરંુૂ પાડવુ ંહકીકતમા ંત ેકાયદાના મળૂભતૂ ઉદે્દશની ધવરૂદ્ધ હશ.ે CLND ખરડો અપનાવવા દરધમયાન ધવદેશી કોટાના 
અધધકારક્ષતે્રન ેરજૂ કરવાના ચોક્કસ સધુારાનો ઈન્કાર કરવામા ંઆવ્યો હતો  
 
Q14. સચૂચત વીમા પલૂ ઓપરેટરો અને સપ્લાયસસ માટે કેવી રીતે કામ કરશે? 



 
જવાબ. ભારત પરમાણુ ંવીમા પલૂ જીઆઇસી અન ે4 અન્ય પીએસ્ ુિારા રચાયેલી જોખમ તબદીલી પદ્ધધત છે જે કૂલ રૂ 1500 
કરોડ માથંી રૂધપયા 750 કરોડ ની ક્ષમતાનો સહયોગ કરશ.ે સતંલુન ક્ષમતાન ેિધમક ધોરણ ેસરકાર િારા યોગદાન અપવામા ં
આવશ.ે CLND એક્ટની કલમ 6 (2) હઠેળ પરમાણ ુઓપરેટરની અન ેપલૂ એક્ટની કલમ 17 હઠેળ સપ્લાયસાની જવાબદારીનુ ં
જોખમ કવર કરશ.ે પલૂ મહત્વના સપ્લાયસા કરતા ંઅન્ય સપ્લાયરો માટે એક ખાસ સપ્લાયસા 'આકક્સ્મક નીધત સરહત ત્રણ પ્રકારની 
નીધતઓનો ધવચાર રજૂ કરે છે. ફરરયાદ કરનાર પ્રધતસ્પધાકો તરીકે ઓપરેટરો અન ેસપ્લાયરોએ એકબીર્જની સામ ેજોવાના બદલ ે
એક સાથ ેએક જોખમ વ્યવસ્થાના ભાગીદારો તરીકે એકબીર્જન ેજોશ.ે ત ે્એુસ કે અન્ય સપ્લાયરો માટે હોવાના કારણ ેભારતીય 
સપ્લાયસા તરીકે અગત્યનુ ંછે. આંતરરાષ્ટ્રીય વકાશોપ 26 વીમા પલુ જેવા કે ફ્રાન્સ, રધશયા, દલક્ષણ આરફ્રકા અન ે્એુસ જેવા દેશોમા ં
ધવશ્વભરમા ંસચંાલન સાથ ેઆંતરરાષ્ટ્રીય અનભુવ પર ર્જણકારીની આપ લ ેકરવા ભારતમા ંયોર્જશે 
 
Q15. પલૂ હઠેળ કલ્પના વીમા પૉચલસીઓ અને મપ્રમીયમ ના પ્રકારો કયા છે? 
 
જવાબ. પલૂ કલમ 6 (2) CLND એક્ટ હઠેળ પરમાણ ુઓપરેટર ની જવાબદારી લગતા જોખમો સાથ ેસાથ ેકલમ 17 હઠેળ 
સપ્લાયસા ની જવાબદારી આવરી લ ેછે: ત્રણ પ્રકારની નીધતઓનો ધવચાર કરવામા ંઆવ્યો છે. ઓપરેટરો માટે ટાયર 1 નીધત; ટના 
કી સપ્લાયસા માટે ટાયર 2 નીધત અન ેટના કી સપ્લાયસા ધસવાયના અન્ય સપ્લાયરો માટે ટાયર 3 નીધત. ધપ્રમીયમ ની રકિંમત અણ ુ
સ્થાપનોની આસપાસ જોખમ સભંાવના, નકુસાનની શક્ય ગભંીરતા અન ેલોકો તમેજ ધમલકત સામ ેસસંગા જેવ પરરબળો પર 
આધાર રાખ ેછે. જોખમ મલૂ્યાકંન પર આધારરત ધપ્રમીયમની ગણતરી કરવા જીઆઈસી, પલૂ સચંાલક, NPCIL અન ેઅન્ય સાથ ે
સકંળાયલેી છે. આ અભ્યાસન ેમદદ કરવા, ડીએઈ િારા એક સભંધવત સરુક્ષા આકારણી આધારરત અભ્યાસ હાથ ધરવામા ંઆવ્યો 
છે. ભારતીય સજંોગોન ેઅનકુૂળ થાય તેવી આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ટ્ઠ નવીન પ્રયાસો કરવા આ યોજના, વજૈ્ઞાધનક બર્જર આધારરત, 
આધાર લચદ્વિત છે.  
 
Q16. શુું આ કરદાતાને બોજરૂપ અને પરમાણ ુશક્ક્તનો ખચસ વધારવા માટે કારણભતૂ નહીં હોય? 
 
જવાબ. ત ેસમજી લવેુ ંજોઈએ કે કરદાતા અથવા સરકાર પર કોઈ વધારાનો બોજ નહીં હોય. CLND એક્ટન ેનાગરરક પરમાણ ુ
નકુસાન (રૂ 1500 કરોડ) માટે તનેી મહત્તમ જવાબદારી આવરી લવેા નાણાકીય સરુક્ષા ર્જળવવા પહેલથેી જ NPCIL (ઑપરેટર)ની 
આવશ્યકતા છે. હાલમા,ં NPCIL આ રકમ માટે બેંક ગેરંટી ઉઠાવી લ ેછે જેની સામ ેઆ રકમ માટે તે વાધષિક ફી ચકૂવ ેછે. ભારત 
પરમાણુ ંવીમા પલૂ (INIP) સાથે, માકેટ આધારરત આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રષે્ટ્ઠ અભ્યાસ અનસુરવામા ંઆવશ.ે NPCIL ત ેજ રકમ માટે પલૂ 
હઠેળ વીમો લઇ શકે છે અન ેત ેરીત ેવાધષિક ફી ચકૂવશ ેહવ ેતણે ેપલૂન ેવાધષિક વીમા ધપ્રમીયમ ચકૂવવો પડશ.ે વીમા કંપનીઓ 
તમેની પોતાની રીતે ર્જળવણી માટે સમથા ન બન ેત્યા ંસધુી સરકાર ખરેખર પ્રથમ થોડા વષો સધુી વીમા પલૂ માટે રૂધપયા 750 
કરોડ ઉપલબ્ધ કરશ.ે જો કે, સરકાર આ રકમ પર પ્રીધમયમનો, એક પ્રમાણસર શરે કમાઈ શકશ,ે જેનો માત્ર પરમાણ ુઅકસ્માત 
રકસ્સામા ંજ ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે,. ઓપરેટર અન ેસપ્લાયસા િારા પ્રીધમયમ ચકૂવણીની પાવર પ્લાન્ટની રકિંમત પર ન્્નુતમ 
અસર હોવાનુ ંઅપલેક્ષત છે. 26 વીમા પલુના આંતરરાષ્ટ્રીય અનભુવ છે કે ઓપરેટરો છોડના કુલ ખચાનો માત્ર એક ખબૂ જ નાનો 
અપણૂાુંક ચકૂવ ેછે. 
 
પ્ર. 17. CLND એક્ટ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર વળતર કેટલુું છે? 
 
જવાબ. CLND એક્ટની કલમ 6 (1) હાલમા ંજણાવ ેછે કે દરેક પરમાણ ુઘટનાની બાબતમા ંજવાબદારી મહત્તમ રકમ ત્રણસો 
ધમલલયન સ્પશેીયલ ડ્રોઈંગ રાઇટ્સ (એસડીઆર) નો રૂધપયો સમકક્ષ રહશે.ે 1 SDRની વતામાન રકિંમત રૂ 87 છે, ત્રણસો ધમલલયન 
એસડીઆર રૂ 2610 કરોડ જેટલા થાય. અધધનયમની કલમ 6 (2) જણાવ ેછે કે ઓપરેટરની મહત્તમ જવાબદારી રૂ 1500 કરોડ 



રહશે.ે કુલ જવાબદારી રૂ 1500 કરોડથી વધી ર્જય તવેા રકસ્સામા,ં CLND ધારાની કલમ 7 (1) (એ) મજુબ, રૂ 1110 કરોડ ની આ 
ગેપ કેન્દ્ર સરકાર ના રૂ 2610 કરોડ િારા પરૂવામા ંઆવશ.ે એક વખત ત ેસમંલેનનો એક પક્ષ બન્યા પછી, ભારત સીએસસી હઠેળ 
આંતરરાષ્ટ્રીય ભડંોળ ઍક્સસે કરવા માટે સક્ષમ હશ.ે 
 
CLND કાયદાની કલમ 7 (2) જણાવ ેછે કે કેન્દ્ર સરકાર સચૂવવામા ંઆવી શકે ત ેમજુબ, ઓપરેટરો પાસથેી આવી રકમ વસલૂ કરી 
"પરમાણ ુજવાબદારી ફંડ" સ્થાધપત કરી શકે છે. પરમાણ ુજવાબદારી ફંડનુ ંબધંારણ કેટલાક સમયથી ધવચારણા હઠેળ છે. આવા ફંડ 
હાલની અન ેનવી પરમાણ ુપ્લાન્ટ પદેા શક્ક્ત પર આધારરત ઓપરેટરો પર નાના ચાર્જ નાખીન ે10 વષોમા ંબાધંવાની ભલામણ 
કરવામા ંઆવલે છે ગ્રાહકના રહતોન ેઅસર થવાની ધારણા નથી. 
 
પ્ર. 18. શુું ઓપરેટરો અને સપ્લાયસસને હાલમાું કાયદા હઠેળ પરૂી પાડવામાું આવતાું હાલના કરારો પર ભમવષ્યમાું વધ ુવળતર 
ચકૂવવાનુું કહવેામાું આવી શકે છે? 
 
જવાબ. તત્કાલીન ધવદ્યમાન કાયદા હઠેળ, ભધવષ્ટ્યમા ંઅધધનયમમા ંવળતરની રકમના અન ેહાલના કરાર માટેના આદર સાથ ે
સપ્લાયસા સામ ેઆશ્રય પર તેની અસર શક્ય ઉન્નતીકરણ પ્રશ્ન બાબતમા ંઆપવામા ંતમેજ કાયદા હઠેળ ફેરફાર કરવામા ંહાલના 
કરારની શરતો બદલી શકતા નથી કે જે ન્યાયશાસ્ત્રની સ્થાપના કરી છે. કરાર હઠેળ એક પાટીના મળૂ ધનરહત અધધકારો પર અસર 
કરે છે, જે એક પવૂાલક્ષી કાયદો કોટામા ંટકી શકે તેમ નથી. એમ / એસ પબુાુંચલ કેબલ્સ એન્ડ કન્ડકટર પ્રા મા.ં લલધમટેડ વી 
આસામ સ્ટેટ ઇલષે્ક્રધસટી બોડા અન ેઅન્ય, [2012] 6 SCR 905, સપુ્રીમ કોટે ધવધાનસભા પાછલી અસરથી કાયદા બનાવી શકે છે, 
જોકે, ટેસ્ટ ત ેદૂર ધનરહત અધધકારો લવેા અથવા નવા બોજો લાદી અથવા હાલની જવાબદારી બગડે નહીં ત ેરીત ેઆયોજન કરવુ ં
જોઈએ. 
 
પ્ર. 19. આગામી પગલાું શુું છે? 
 
જવાબ. આપણો કાયદો અન ેઆપણી પ્રષે્ક્ટસ સાથ ેસસુગંત તમેની પોતાની વાટાઘાટો સાથે અનસુરવા સધ્ધર ટેકનો-વાલણજ્જ્યક 
ઓફરો અન ેકરાર સાથ ેઆવવા હવ ેત ેકંપનીઓ પર આધારરત છે, જેથી કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ સાથ ેબનલે રરએક્ટર 
ભારતની ઊર્જા સરુક્ષા અન ેસ્વચ્છ ઊર્જા ધવકલ્પો ભારતના મજબતૂ કરવા ફાળો આપવાની શરૂઆત કરી શકાય છે. 
 
ફેબ્રઆુરી 08, 2015 


