अणुचाचणी अपाय कायदा 2010 साठी नागरी दाययत्वाववषयी
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फेब्रव
ु ारी 08, 2015

प्रश्न 1. भारत दौऱ्यावर आलेल्या राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या भेटी दरम्यान, 25 जानेवारी, 2015 रोजी अमेररकाशी कुठल्या
चचेवर सहमती झाली?

उत्तर. भारत आणि अमेररका याांच्यात नागरी अिच
ु ाचिी दाययत्व या सांबांधित मद्द
ु याांवर सहमती झाली आणि सप्टें बर 2008

द्ववपक्षीय करार 123 ची अांमलबजाविी करण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था यनश्चचत केली. यामुळे आम्हाला भारतात आांतरराष्ट्रीय
सहकायााने अिुभट्टय
् ा उभारण्यासाठी व व्यावसाययक वाटाघाटी करण्यासाठी अनुमती ममळे ल आणि 2005-2008 च्या नागरी
आश्ण्वक ची महत्त्वपूिा आधथाक आणि स्वच्छ ऊजाा क्षमता लक्षात आली.
प्रश्न 2. ही सहमती कशी झाली?
उत्तर. हे आठवत असेल कक, सप्टें बर 2014 मध्ये पांतप्रिानाांच्या अमेररका भेटीदरम्यान, दोन नेत्याांनी भारत-अमेररका नागरी
अिुचाचिी सहकाया कराराची अांमलबजाविी करण्याचे आपले आचवासन यनग्रहपूवक
ा पुन्हा साांधगतले आणि नागरी अिू ऊजाा

सहकायााची अांमलबजाविी करण्यासाठी एका प्रगत सांपका गटाची स्थापन केली. या गटात, अिु ऊजाा कलम, न्यश्ू ललअर पॉवर
कॉपोरे शन ऑफ इांडिया मलममटे ि (एनपीसीआयएल), ववत्त मांत्रालय, कायदा आणि न्याय मांत्रालय, परराष्ट्र मांत्रालय, याांच्या

प्रयतयनिीांचा समावेश आहे , त्याच बरोबर, अमेररकन सरकारच्या प्रयतयनिीांचा पि समावेश आहे , तसेच, भारतीय एनपीसीआयएल
कांपनी आणि अमेररकन वेश्स्टां ग हाउस आणि जनरल इलेश्लरक कांपन्याांमध्ये सहयोग होता. त्याांची तीन वेळा बैठक झाली, नवी
ददल्लीत (16-17 डिसेंबर 2014), श्व्हएन्ना (6-7 जानेवारी 2015) आणि लांिन (21-22 जानेवारी, 2015), या चचेवर आिाररत,
नागरी अिच
ु ाचिी सहकाया यावर आिाररत दोन कळीच्या मद्द
ु याांवर अमेररकेने सहमती दशावली होती, जी 25 जानेवारी, 2015
रोजी दोन्ही नेत्याांनी यनश्चचत केली.

प्रश्न 3. अणुचाचणी अपाय कायदा (सीएलएनडी) आणण 2011 चे सीएलएनडी यनयम यांसाठी आपल्या नागरी दाययत्वात बदल
करण्यास भारताची मान्यता आहे का? जर आता नसेल तर, त्यात भववष्ट्यात बदल केले जातील का ?
उत्तर. कायदा ककां वा यनयमात बदल करण्याचा कोिताही प्रस्ताव नाही.
प्रश्न 4. सीएलएनडी कायद्यासंबि
ं ी अमेररकेच्या धचंतेचे नंतर कसे यनिाारण केले गेले आहे ?
उत्तर. सांपका गटात चचाा करताांना,यनिाय वविी आणि कायदे मांिळाचा इयतहास वापरून, अिुचाचिी अपाय कायद्यासाठी

(सीएलएनिी) नागरी दाययत्वाची सुसांगता आणि अिुचाचिी अपाय साठी पूरक भरपाई यावरील पररषद याववषयी भारताची

असलेली भूममका भारताने माांिली. दाययत्वासाठी भारतीय अिुचाचिी ववमा सांचय कल्पना दे खील सांपूिा जोखीम-व्यवस्थापन

योजनेचा एक भाग म्हिून अमेररकेच्या पुढे माांिण्यात आली. भारताने माांिलेल्या सादरीकरिावर आिाररत,आणि त्यावर चचाा

करून, एकांदर समजले आहे कक, भारताचा सीएलएनिी कायदा सीएससी शी सस
ु ांगत आहे, ज्यावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे
आणि तो मांजूर करण्यात यावा अशी इच्छा आहे.
प्रश्न 5. सीएससी काय आहे ?

उत्तर. जागयतक सरकारी दाययत्व प्रस्थावपत करिे आणि आश्ण्वक अपघातातील बळीांना उपलब्ि भरपाई रलकम वाढवविे हा
आश्ण्वक नुकसान पूरक भरपाई अधिवेशन 1997 याचा उद्देश आहे . जे राज्य एकतर श्व्हएन्ना पररषद 1963 ककां वा पॅररस

कन्व्हे न्शन 1960 चे पक्ष आहे त ते सीएससी चे पक्ष बनू शकतात. ज्या राज्याांचे आश्ण्वक दाययत्वाचे राष्ट्रीय यनयम सीएससी
आणि त्याांचे अनुबांिानाचे पालन करतात, जे याचा अांतगात भाग आहे त आणि जे राज्य या कन्व्हे न्शनचे पक्ष नाहीत तेही

सीएससीचे पक्ष बनू शकतात.भारत हा श्व्हएन्ना ककां वा पॅररस कन्व्हे न्शनचा पक्ष नाही आणि राष्ट्रीय यनयम ज्याला सीएलएनिी
कायदा म्हटले जाते त्याच्या आिारावर भारताने 29 ऑलटोबर 2010 सीएससी वर स्वाक्षऱ्या केल्या.
प्रश्न 6. भारताचा सीएलएनडी अधियनयम सीएसऐ शी अनरू
ु प आहे का?
उत्तर. सीएससी आणि त्याचे प्रनालन करतानाचे ऑपरे टरचे कठोर / पररपूिा कायदे शीर दाययत्व, दाययत्वाच्या रलकम आणि

काळाच्या मयाादा,ववमा आणि आधथाक सांरक्षि याांकिून असलेली दाययत्वाची सुरक्षा, आश्ण्वक प्रस्थापानाची व्याख्या, नुकसान इ.
याांसांदभाात असलेले अनुबांिन हे सीएलएनिी अधियनयमाच्या तरतुदीशी दह सामान्यपिे अनुरूप आहे त. वास्तववक, सीएलएनिी

अधियनयम भारताला सीएससी सारख्या सय
ु ोग्य अांतरराष्ट्रीय दाययत्व राजवटीशी जोिण्यासाठी आिार दे तो. सीएससीचा अनच्
ु छे द
18 ला करार पक्ष राष्ट्रीय यनयम आवचयक आहे ज्याच्या अन्वये श्व्हएन्ना कन्व्हे न्शन ककां वा पॅररस कन्व्हे न्शनशी पक्ष केलेला
नसावा आणि या कन्व्हे न्शनमिील अनुबांिनच्या तरतुदीचे पालन करिे आवचयक आहे . सीएलएनिी अधियनयम हा या
कन्व्हे न्शनच्या अनुबांिानाशी अनरू
ु प आहे .

प्रश्न 7. सीएससी अंतगात आढावा घेतला असता, अधियनयम अणु प्रकल्पाच्या ऑपरे टरला दाययत्व उपलब्ि करतो का?
उत्तर. आश्ण्वक अपघातात झालेल्या आश्ण्वक नुकसानीला प्रयतष्ट्ठापन ऑपरे टर दे खील जबाबदार असेल अशी कलम 4(1) मध्ये
तरतूद केली आहे . पुढे, आश्ण्वक प्रयतष्ट्ठापन ऑपरे टरचे दाययत्व कठोर आणि दोषरदहत दाययत्व तत्वावर आिाररत असेल अशी
कलम 4(4) मध्ये तरतूद केली आहे . ऑपरे टरने आश्ण्वक प्रयतष्ट्ठापनेचे काम सुरु करण्याअगोदर ववमा उतरविे ककां वा त्याचे

दाययत्व सुरक्षक्षत करण्यासाठी आधथाक सांरक्षि घेिे आवचयक आहे अशी कलम 8(1) मध्ये तरतूद केली आहे , अधियनयमाच्या

दीघा शीषाकासादहत या सवा तरतुदी स्पष्ट्ट आहे त आणि दाययत्व कठोर आहे आणि दोषरदहत दाययत्व राजवट अांतगात ऑपरे टरला
दाययत्व प्रदान केले आहे याची खात्री करते.

प्रश्न 8. कलम 17 बाबत आणण काय आहे आणण कलम 17(b) मिील पुरवठादार ववरुद्ध स्रोत अधिकार काय आहे त? ते
कन््हे न्शनच्या अनुबंिानाच्या पलीकडे जात नाहीत का?

उत्तर. कलम 17 अन्वये आश्ण्वक प्रतीष्ट्ठापानाच्या ऑपरे टरने आश्ण्वक नुकसानीची भरपाई ददल्यानांतर, त्याला पुढील आिार
घेण्याचा अधिकार आहे –

अ. असा अधिकार लेखी करारात स्पष्ट्टपिे प्रदान केलेला आहे
ब. आश्ण्वक घटना दह पुरवठादार ककां वा त्याच्या कमाचाऱ्याच्या कृतीचा पररिाम आहे , ज्यात सािनाांचा ककां वा पेटांट सदहत
सादहत्याचा ककां वा गप्ु त दोष ककां वा उप-मानक सेवा याांचा परु वठा याचा समावेश होतो.

स. आश्ण्वक नुकसान होण्यासाठी केलेल्या सममती ककां वा व्यश्लतगत हे तूपूिा कियामुळे आश्ण्वक घटना झाली.
सीएससीच्या अनुच्छे द 10 चे अनुबांिन कलम 17(a) मध्ये अन्वेवषत केलेली श्स्थतीचा समावेश करते आणि 17(c); कलम 17
(b) हे वरवर पाहता यामशवाय ओळखलेल्या श्स्थतीत स्त्रोताच्या अधिकाराांची मसएससीमिील अनुबांिनातील अनुच्छे द 10 मध्ये

याची तरतद
ू केली आहे . मात्र, कलम 17(b) मध्ये ओळखलेली श्स्थती, काया आणि मामला जसे उत्पादन दाययत्व अटी/शती ककां वा
सेवा कांत्राट याांच्याशी सांबांधित आहे .हा पुरवठादार आणि ऑपरे टर याांच्यातील सवासािारि भाग आहे . ही पररश्स्थती कादां बरी नाही

उलट एक करार एक सामान्य घटक आहे . म्हिून दह तरतूद त्याांच्या उत्पादन दाययत्व यावरील ऑपरे टर आणि पुरवठादार

याांच्यातील करार सांबांधित खांि सांदभा यासहीत वाचावे. ऑपरे टर आणि पुरवठादार याांच्यातील कराराच्या शती, लागू असलेल्या

कायद्यावर ववसांबून मांजूर करण्याबाबत त्याांना सूट आहे .या करारातील पक्षाांनी सामान्यपिे तपशील दे िे आणि हमीच्या अनुषांगाने
त्याांच्या कराराच्या मयाादा आणि नक
ु सानभरपाई कलम जे अशा कराराचा भाग असतात याचे विान करावे.

सीएससीच्या अनुच्छे द 10(a) चे अनुबांिन कोित्याही प्रकारे ऑपरे टर आणि पुरवठादार याांच्यातील कराराच्या आशयाला यनबंि
घालत नाही यात ऑपरे टर आणि पुरवठादार याांनी मांजूर केलेल्या स्त्रोतासांबांिी आिाराचाही समावेश होतो. म्हिूनच वरील

मजकुराच्या दृष्ट्टीने, यासांदभाात कलम 17(b) ववचार केला असता, हे सीएससीच्या अनुबांि कलम 10(a) शी सुसांगत असू शकते

आणि त्याच्या ववरोिात असू शकता नाही.याची कायाप्रिाली दह ऑपरे टर आणि परु वठादार याांच्यातील मांजरू कराराप्रमािे असेल..
प्रश्न 9. कलम 17 स्रोताचे अयनवाया वैिायनक अधिकार प्रस्थावपत करते का?
उत्तर. कलम 17 साांगते कक, ऑपरे टरला स्त्रोतासांबांिी अधिकार असतील. जेव्हा हे ऑपरे टरला स्वतांत्र अधिकार पुरववते, तेव्हा हे
अयनवाया नाही परां तु कलम तरतद
ू करून दे ते. दस
ु ऱ्या शब्दाांमध्ये, कलम परवानगी दे ते परां तु ऑपरे टरला करारात सामील करून

घेिे ककां वा अधिकाराच्या वापराची सलती करत नाही. मात्र, तरीही सीएलएनिी अधियनयमाांतगात करारामध्ये स्त्रोत अधिकाराबाबत
तरतूद करण्यासाठी कोितीही कायदे शीर सलती केलेली नाही.िोका शेअररांग यांत्रिा असण्यामागे िोरिात्मक कारिे असू शकतात
ज्यात स्त्रोत अधिकाराचाही समावेश होतोिोरिाचा आशय म्हिून, एनपीइआयएल,जो सावाजयनक क्षेत्रातील उपिम आहे ,

सीएलएनिी यनयम 2011 च्या यनयम 24 शी सातत्यपि
ू ा असलेल्या स्त्रोत अधिकाराची तरतद
ू असलेल्या अिु परु वठा कराराबाबत
आग्रही असू शकतो. सीएससी अनब
ु ांिानाचे अनुच्छे द 10 करार वाटाघाटीत ऑपरे टर ककां वा पुरवठादार कोिते स्थान घेऊ शकतात
याचे विान केलेले नाही.या सांदभाात, भारतीय इन्शुरन्स पूलची बाजार आिाररत यांत्रिेद्वारे आश्ण्वक नुकसानाची यतसऱ्या पक्षाला

भरपाई दे ण्यासाठी यनिीचा स्त्रोत उपलब्ि करून स्त्रोत अधिकाराबाबत पुरवठादार आणि ऑपरे टर याांच्यात वाटाघाटी करण्यासाठी
स्थापना झाली. स्त्रोताबाबत त्याांच्या ववरुद्ध केलेल्या आव्हानाच्या िोलयापासून सुरक्षा ममळण्यासाठी पुरवठादार ववमा
उतरववण्यासाठी प्रयत्न करू शकतील.

प्रश्न 10. पुरवठादार कोण असेल? पुरवठादार ही नेहमीच ववदे शी कंपनी असेल?
उत्तर. सीएलएनिी यनयमचा यनयम 24 परु वठादारामध्ये कोित्या व्यलतीचा समावेश होतो याचा तपशील ददला आहे .
(i) जे उत्पादक ककां वा पुरवठादार, याांपैकी एक थेट ककां वा अित्या माफात, प्रिाली, सािने ककां वा घटक याांचा पुरवठा करू शकतात
ककां वा कायाशील तपशीलाच्या आिारावर रचना बाांिू शकतात, ककां वा

(ii) रचना वप्रांट ककां वा तपशीलवार रचना वैमशष्ट््ये प्रिाली, सािने याांचे उत्पादन करण्यासाठी ककां वा रचना बाांिण्यासाठी वेंिरला
दे ऊ शकतात आणि ऑपरे टर डिझाइन आणि गि
ु वत्ता हमी साठी जबाबदार राहतील. ककां वा
(iii) गुिवत्ता हमी ककां वा रचना सेवा पुरवतात.

पुरवठादार नेहमीच ववदे शी कांपनी असू शकत नाही, ते स्थायनक पुरवठादारही असू शकतात जे वरील यनकषाांची पूतत
ा ा करतात

आणि याच बाबतीमध्ये ऑपरे टर(एनपीसीआयएल) वप्रांट ककां वा सववस्तर रचना वैमशष्ट््य वेंिरला दे त असल्यामळ
ु े ऑपरे टर हा स्वतः
पुरवठादर असू शकतो.

प्रश्न 11. सीएलएनडी कायद्या्ययतररक्त आण्ण्वक नुकसान भरपाईसाठी दावा करायला कलम 46 तशी परवानगी दे तो का?
उत्तर. कलम 46 च्या व्यापक ववस्ताराबाबत दोनही ववदे शी आणि स्थायनक परु वठादाराांनी धचांता उपश्स्थत केली आहे . सीएलएनिी
कायद्याचा कलम 46 अन्वये,कायद्याची तरतूद याव्ययतररलत असेल आणि अांमलात असलेल्या इतर कोित्याही यनयमाच्या

अन्वये नसेल आणि यात समावेश केलेला कोिताही आशय ऑपरे टरला कोित्याही कायावाहीतून माफी दे त नाही, या कायद्या

व्ययतररलत, अशा ऑपरे टरववरुद्ध कायदा स्थावपत केला आहे . सीएलएनिी कायदा 2010 च्या कलम 46 मध्ये ददलेली भाषा ही
इतर ववववि कायदे शीर भाषेसारखी आहे जसे दरू सांचार यनयामक प्राधिकरि कायदा, ववद्युत कायदा, भारतीय मसलयुररटीज अँि
एलस्चें ज बोिा ऑफ इांडिया (सेबी) कायदा, ववमा आयोग कायदा, इतर कायदे त्याांच्या क्षेत्रात कायााश्न्वत आहे त हे अिोरे णखत
करण्यासाठी अशा भाषा यनयममतपिे पुरववलेल्या असतात.
प्रश्न 12. सीएससी चे उल्लंघन केल्यानंतर पुरावठादारांना कलम 46 लागू होतो का?
उत्तर. आश्ण्वक नक
ु सानीसाठी सीएलएनिी कायदा ववशेषकरुन ऑपरे टरला सवा कायदे शीर दाययत्व परु वतो आणि कलम 46 इतर
कायद्या अांतगात आश्ण्वक नुकसानी साठी भरपाई बाबत करण्यासाठी दावा करायला (परवानगी) आिार दे त नाही. हा कायदा
ववशेष करून ऑपरे टरला याचीच तरतूद करून दे तो आणि पुरवठादाराला हा कायदा लागू होत नाही याची हा कायदा अांमलात

आिण्यावेळी सांसदीय चचेत यनश्चचती केली आहे . सीएलएनिी वविेयक मतदानाने स्वीकारले होते याची नोंद घेतली गेली असेल.
वविेयकाच्या ववववि खांिाांवर मतदान चालू असताना राज्यसभेत खांि 46 मध्ये दोन सुिारिा झाल्या, जो शेवटी सीएलएनिी चा
कलम 46 बनला ज्यात या तरतद
ु ीत इतर गोष्ट्टीांसोबत परु वठादाराचा समावेश करण्यात आला. या दोनही सि
ु ारिा नकाराथी

(यनगेटीव्ह) होत्या. यनयमाचे अथाग्रहि करून वाचण्याच्या यनयमाला तरतुदीतून स्पष्ट्टपिे वगळण्यात आले. हे कायद्याचे सु-

स्थावपत झालेले तत्व होते, ज्यात प्रत्येक यनयम हा कायदे शीर हे तू ककां वा कायदा यनमााि करिाऱ्या सदहत अथाग्रहि करतात.

(मेससा टटा फ सेफ्टी ग्लास इांिस्रीज वव. वविी कर आयुलत उ.प., 2007 (9) SCALE 610, आणि केरळ राज्य आणि Anr वव.
प.व्ही. नीलकांदन नायर आणि Ors, 2005 (5) SCALE 424).

प्रश्न 13. वपडीत ऑपरे टर ककं वा पुरवठादार यांच्याववरुद्ध ववदे शी न्यायालयात जाण्यास कलम 46 परवानगी दे ते?

उत्तर. ऑपरे टरववरुद्ध उपलब्ि असलेल्या सवा उपायाांचा कलम 46 समावेश करतो. ऑपरे टरववरुद्ध चालू असलेल्या कोित्याही

कायावाहीतून हा कलम त्याला माफी दे त नाही, या कायद्या व्ययतररलत, भारतात अांमलात असलेल्या कोित्याही इतर कायद्याचे

महत्व कमी करत नाही. "यामशवाय आणि यापेक्षा कमी नाही" या तरतूद यतचा असलेला सािा सामान्य अथा दे ण्यात यावा. कलम
46 इतर कोित्याही कायद्याच्या अांमलबजाविीवर पररिाम करत नाही. म्हिून आश्ण्वक नुकसानीच्या नागरी दाययत्वच्या
व्ययतररलत कोित्याही मामल्यात इतर कायद्या अांतगात अांमलबजाविीतून ऑपरे टरला माफ करत नाही. त्याच वेळेस हा

पीडिताांना ववदे शी न्यायालयात जाण्यासाठी कोितीही पाचवाभूमी तयार होऊ दे त नाही. खरां तर ते पीडिताांना भरपाई ममळवून

दे ण्यासाठी स्थायनक कायदे शीर आराखिा तयार करून दे ण्याच्या कायद्याच्या मळ
ु हे तवु वरुद्ध असेल. खरां तर, सीएलएनिी वविेयक
स्वीकारण्याच्या वेळेस परदे शी न्यायालयात पररचय करण्याच्या ववमशष्ट्ट सुिारिेला नकार दशाववला होता याच अथावववारिाने
वविेयकाला बळकटी ददली होती.

प्रश्न 14. ऑपरे टसा आणण पुरवठादारांसाठी प्रस्ताववत ववमा पूल कशाप्रकारे काया करे ल?

उत्तर. दद इांडिया न्यश्ु ललअर इन्शरु न्स पल
ू हे ज्याांनी GIC Re आणि 4 इतर PS अमेररका ने एकत्रत्रतपिे यनमााि केलेली एक
जोखीम हस्ताांतरि प्रिाली आहे ज्यात ते एकत्रत्रपिे एकूि 1500 कोटीांपैकी 750 कोटी रुपये गुांतवत आहे त. उवाररत रलकम

सरकारद्वारे टे पररांग तत्वावर ददली जाईल. या पूलमध्ये सीएलएनिी कायद्याच्या कलम 6(2) अन्वये न्युश्ललअर ऑपरे टर आणि
याच कायद्याच्या कलम 17 अन्वये पुरवठादाराांची दाययत्व जोखीम अांतभत
ूा केली जाईल. या पूलमध्ये तीन प्रकारच्या िोरिाांची
सांकल्पना माांिण्यात आली आहे , ज्यात टना की परु वठादाराांव्ययतररलत इतर परु वठादाराांसाठीच्या ववशेष परु वठादार आकश्स्मक

िोरिाचा समावेश आहे . एकमेकाांना दावेदार प्रयतस्पिी असे समजण्यापेक्षा ऑपरे टसा आणि पुरवठादार सांयुलत जोखीम व्यवस्थापन
करिारे भागीदार म्हिून एकमेकाांकिे पाहतील. जसे हे अमेररका ककां वा इतर पुरवठादाराांसाठी महत्त्वाचे आहे यततकेच ते भारतीय
पुरवठादाराांसाठीदे खील महत्त्वाचे आहे . फ्रान्स, रमशया, दक्षक्षि आकफ्रका, अमेररका अशा जगभरातील दे शाांमध्ये कायारत असलेल्या
26 इन्शुरन्स पूल्स बद्दलच्या अांतरराष्ट्रीय अनुभवासांबांधित मादहतीची दे वािघेवाि करण्यासाठी एक आांतरराष्ट्रीय कायाशाळा
भारतामध्ये घेण्यात येईल.

प्रश्न 15. पूल अंतगात कोणत्या प्रकारच्या ववमा पॉललसी आणण प्रीलमयम्सची संकल्पना मांडण्यात आली आहे?

उत्तर. सीएलएनिी कायद्याच्या कलम 6(2) अन्वये न्युश्ललअर ऑपरे टरची दाययत्व जोखीम तसेच याच कायद्याच्या कलम 17

अन्वये परु वठादाराांची दाययत्व सांबांधित जोखीम या पल
ू मध्ये अांतभत
ूा केली आहे . तीन प्रकारच्या िोरिाांची सांकल्पना माांिली आहे :
ऑपरे टसासाठी श्रेिी 1; टना की पुरवठादाराांसाठी श्रेिी 2; टना की पुरवठादाराांव्ययतररलत इतर पुरवठादाराांसाठी श्रेिी 3. जोखीम
शलयता, हानीची शलय तीव्रता, लोकाांची असुरक्षक्षतता आणि न्युश्ललअर इांस्टॉलेशन्स भोवती असलेली मालमत्ता यावर

वप्रममयम्सचे मूल्य आिाररत असेल. जोखीम मूल्यमापनावर आिाररत वप्रममयम्सवर NPCIL आणि इतराांच्या मदतीने पूल

प्रशासक GIC Re काया करत आहे . या कायाात मदत करण्यासाठी, अिचिी सुरक्षक्षतता मूल्याांकन आिाररत अभ्यास DAE द्वारे
करण्यात आला आहे . ही योजना वैज्ञायनक, बाजार आिाररत आणि भारतीय पररश्स्थतीांना साजेशा कल्पक आांतरराष्ट्रीय सवोत्तम
पद्धतीांना बेंचमाका ठरे ल अशी आहे .
प्रश्न 16. करदात्यास हे ओझे होत नाही का आणण अणुउजेचा खचा वाढवत नाही का?
उत्तर. हे समजन
ू घेतले पादहजे की करदात्यावर ककां वा सरकारवर कोिताही अयतररलत बोजा लादण्यात आलेला नाही. नागरी

अिुऊजाा नुकसानासाठीची (1500 रु कोटी) सांपूिा जोखीम अांतभत
ूा करण्यासाठी व एक आधथाक सुरक्षा राखण्यासाठी सीएलएनिी
कायद्यानुसार NPCIL (ऑपरे टर) वर याची जबाबदारी आहे . सध्या, या मूल्यासाठी NPCIL ने एक बँक हमी घेतली आहे

ज्यासाठी ते वावषाक शुल्क अदा करतात. इांडिया न्युश्ललअर इन्शुरन्स पूल (INIP) सह, बाजार आिाररत आांतरराष्ट्रीय सवोत्तम
पद्धतीचा वापर केला जाईल. पल
ू अांतगात समान रलकमेसाठी NPCIL ववमा काढे ल आणि जसे ते आत्ता वावषाक शल्
ु क अदा

करताहे त त्याप्रमािे ते पूलला वावषाक ववमा प्रीममयम भरतील. ववमा कांपन्या स्वतः जोपयंत दे खरे ख करण्यास सक्षम होत आहे त
तोपयंत पदहल्या काही वषांसाठी इन्शुरन्स पूलला सरकारच 750 कोटी रुपये उपलब्ि करे ल. तथावप, या एकूि रकमेवर

प्रीममयमचा एक योग्य प्रमािात वाटा सरकार कमवेल आणि तो फलत आश्ण्वक अपघात घिल्यासच वापरला जाईल. याचा
ऑपरे टर आणि पुरवठादाराांकिून केल्या जािाऱ्या वीज प्रकल्पाांच्या प्रीममयम दे याच्या खचाावरील पररिाम ककमान असेल अशी

अपेक्षा आहे . 26 इन्शुरन्स पूल्सचा आांतरराष्ट्रीय अनुभव असे दशावतो की प्रकल्पाच्या एकूि खचााच्या अगदीच नगण्य रलकम
ऑपरे टरला द्यावी लागते.

प्रश्न 17. सीएलएनडी कायद्यांतगात ककती भरपाई दे य आहे ?
उत्तर. सध्या सीएलएनिी कायद्याचा कलम 6(1) असे नमूद करतो की, प्रत्येक आश्ण्वक अपघात घटनेसांदभाात जास्तीत जास्त

दाययत्व रलकम तीनशे दशलक्ष ववशेष आहरि अधिकाराांच्या (SDRs) सममूल्य रुपये असेल. 1 SDR चे वतामान मूल्य 87 रुपये
आहे , तीनशे दशलक्ष SDRs, 2610 कोटी रुपयाांच्या सममूल्य आहे त. कायद्याचे कलम 6(2) स्पष्ट्ट करते की ऑपरे टसाचे कमाल
दाययत्व 1500 कोटी रुपये असेल. जर एकूि दाययत्व 1500 कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त असेल तर अशावेळी, सीएलएनिी

कायद्याच्या कलम 7 (1) (a) अन्वये, 1100 कोटीांची ही तट
ू केंद्र सरकारद्वारे भरली जाईल. 2610 कोटी रुपयाांच्या पढ
ु े , भारत
त्या कराराचा भागीदार झाल्यानांतर आांतरराष्ट्रीय यनिीचा वापर करण्यास भारत सक्षम असेल.

सीएलएनिी कायद्याचे कलम 7 (2) दशाववते कक, केंद्र सरकार लेव्हीची रलकम ऑपरे टसाकिून वसूल करून अशा रीतीने, ववदहत
केल्यानस
ु ार एक "अिऊ
ु जाा दाययत्व यनिी" स्थावपत करू शकते. हे अिऊ
ु जाा दाययत्व यनिी सांवविान काही कालाविीसाठी

ववचारािीन आहे . अश्स्तत्वातील आणि नवीन न्युश्ललअर प्रकल्पाांतन
ू तयार झालेल्या ववजेवर आिाररत थोिेसे शुल्क ऑपरे टसा

किून वसूल करून असा यनिी 10 वषांच्या कालाविीमध्ये उभारला जाऊ शकतो. याचा ग्राहक दहतावर पररिाम होिे अपेक्षक्षत
नाही.

प्रश्न 18. कायद्यांतगात अण्स्तत्वातील करारांवर ऑपरे टसा ककं वा परु वठादारांना भववष्ट्यात अधिक नक
ु सान भरपाई दे ण्यास
सांधगतले जाऊ शकेल का?

उत्तर. कायद्यामिील नुकसान भरपाई रकमेच्या भववष्ट्यातील शलय वाढीचा आणि अश्स्तत्वातील कराराांशी सांबांधित

पुरवठादाराांववरुद्ध अवलांबून त्याचे पररिाम याबाबतचा प्रचन लक्षात घेता योग्य ववधिशास्त्र स्थापन करण्यात आले आहे ज्यामुळे
कायद्यामिील बदल नांतर प्रचमलत झालेला कायदा अश्स्तत्वातील कराराच्या अटी बदलू शकत नाही. एक पव
ा क्षी कायदा जो
ू ल

एका कराराांतगात एका पक्षाचे सवंकष यनदहत अधिकार प्रभाववत करतो तो कोटाामध्ये शाचवत असू शकत नाही. मेससा पूवांचल

केबल्स आणि कांिलटसा प्रा. मल. वव. आसाम राज्य वीज मांिळ आणि इतर, [2012] 6 S.C.R. 905, सवोच्च न्यायालयाने मान्य
केले कक, ववधिमांिळ पूवल
ा क्षी प्रभावाने कायदे करू शकत असले तरी, कसोटी ही आहे कक, यनदहत अधिकार दरू केले जाऊ शकत
नाहीत ककां वा नवीन ओझे लादले जाऊ शकत नाही ककां वा सध्याच्या जबाबदाऱ्या टाळता येिार नाहीत.
प्रश्न 19. पुढील पावले कोणती असणार आहे त?
उत्तर. आता हे कांपन्याांवर अवलांबन
ू असेल कक त्याांनी स्वत: वाटाघाटी करून आणि आमच्यापयंत व्यवहाया ताांत्रत्रक-व्यावसाययक
प्रस्ताव घेऊन येिे जे कक आमच्या कायदा आणि कायापद्धतीांशी सुसांगत असतील त्यामुळे आांतरराष्ट्रीय सहकायााने बाांिलेल्या

अिभ
ु ट्टय
ु
् ा भारताची ऊजाा सरु क्षा बळकट करण्यास आणि भारतासाठी स्वच्छ ऊजाा पयााय उपलब्ि करण्यातील त्याांचे योगदान सरु
करू शकतील.
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