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రవన 1 :  రహశ్రతి ఒఫాభా భాయత్ యూటనలో జనఴరి 25, 2015 న మున ైటెడ్ సట్ట్స్ తో కయౌస చేయుకునన 
అఴగహసన ఏమిట?ి 
 
షమాధానము :  ఫారత్ మమియు యున ైటెడ్ స్టేట్స్ నుౌర అణువక్తి బాధ్యత గుమిించిన అనేక యశయాల ై 
అఴగహసనకు ఴచ్ాారు మమియు స్  ే ింబర్ 2008 నాటి ద్ైైనుహక్షిక 123 అింగీక్హరమున అమలు చ్ేయటానిక్త 
షింబింధ ించిన అడ్ిమనిస్టే టేివ్ అమ ింజ్మింట్స యొకక పదజాలానిి ఖమహరు చ్ేశహరు.  అింతమహా తీయ షసక్హరముతో 
ఫారత్ లో మియాకేరల ఏమహాటు క్్ై వ్హయనుహర చరాలు చ్ేయటానిక్త మమియు 2005-08 నుౌర అణువక్తి పాిందిం 
పరక్హరిం ను ిందగయౌగిన యశేశబ ైన చ్ౌక మమియు యభరబ ైన వక్తి ని ను ిందటానిక్త ఈ అఴగహసన అఴక్హవిం 
ఇషి ింద . 
 
రవన 2  ఈ అఴగహసనకు ఎలా ఴచాాయు? 
షమాధానము :  స్  ే ింబర్ 2014 లో పరధాన మింత్రర US పరయటిించినపపాడు ఇదదరు నేతలు ఫారత్-US నుౌర 
అణువక్తి షసక్హర అింగీక్హమహనిి పూమిి శూహా భలో అమలు చ్ేయాలని తమ లక్షయయనిి పపనరుధ్ాా టిించటిం , 
మమియు ఈ షిందరభింగహ నుౌర అణువక్తి షసక్హరములో పపమోగత్ర శూహధ ించటానిక్త ఒ క్హింటాకే్ట గరూ ప్ ఏమహాటు 
చ్ేయటిం గురుి ిండ్ే ఴపింటుింద .  ఈ గరూ ప్ లో యదేశహింగ శహఖ , డ్ినుహమ్ేమింట్స ఆఫ్ అటామిక్ట ఎనమిా , నఽయక్తలయర్ 
పఴర్ క్హమపామ శన్ ఆఫ్ ఇిండ్ియా యౌమిటెడ్ (NPCIL), ఆమిిక శహఖ, మినిస్ే  ేఆఫ్ లా & జస్ేస్ ల పరత్రనిధ్లతో 
నుహటు US పరభుతై పరత్రనిధ్లు ఉిండగహ , అదనముగహ ఈ గరూ ప్ లో ఫారత్ నిండ్ి NPCIL మమియు US 
పక్షిం నిండ్ి వ్ స్ే ింగ్ సౌస్ మమియు జనరల్ ఎలక్తేిక్ట పరత్రనిధ్లతో కూడ్ిన మమపక అింగిం ఉనిద .  నఽయ ఢియ్ల 
లో (16-17 డ్ిస్ ింబర్ 2014) , యభెనాి లో (6-7 జనఴమి 2015) మమియు లిండన్ లో (21-22 జనఴమి 
2015) జమిగిన షమావ్ేవములతో కయౌ ముతిిం ఈ గరూ ప్ మరడు శూహరుల  షమావ్ేవబ ైనద .  ఈ చరాల 
ఆధారముగహ, జనఴమి 25 , 2015 న మ్ిండు దేశహల నేతలు కనఫర్మ చ్ేస్నటలల , నుౌర అణువక్తి షసక్హరములో 
మ్ిండు ముఖయబ ైన అింశహల ై US తో పాిందానిక్త ఴచ్ాారు.   
 



రవన 3: సవిల్ యౌమబియౌటీ పర్ నఽూక్లిమర్ డామేజ్ మాక్్ట 2010 ( CLND Act 2010) న భరిము CLND 
తుబందనలు 2011 షఴరించటాతుక్ల భాయత్ ఒపకుననదా ?  ఇపడు క్హకతృో తే , వహటితు బవిశూతతు లో 
షఴరిస్హు రహ? 
 
షమాధానము: ఈ చటాే నిి క్హనీ నిభింధ్నలన క్హనీ షఴమిించ్ాలని యోచన ఏద  లేద. 
 
రవన 4:  CLND Act  ై US యొకక ఆందోళనలన భరి ఎలా తీరహాయు? 
 
షమాధానము:  క్హింటాకే్ట గరూ ప్ లో చరాలు క్ొనశూహగుతునిపపాడు , షింబింధ త చటాే నిి మమియు శహషన 
నిమహమణ చమితరన వ్హడుతూ , స్యల్ యౌయనృయౌటీ ఫర్ నఽయక్తలయర్ డ్ాబేజ్ ( CLND) యాకే్ట మమియు 
కన ైింశన్ ఆన్ షలబ ింటమీ క్హిం నే్శన్ ఫర్ నఽయక్తలయర్ డ్ాబేజ్ ( CSC) ల మధ్య ను షగుదల  ై ఫారత 
పక్షిం తమ అనమతిం యనిించ్ారు.  శృని నిరైసణ బాధ్యతన గరమిాన ముతిిం క్హరయకూమము లో క 
ఫాగముగహ అనకుని ఇిండ్ియా నఽయక్తలయర్ ఇనఽూ మ్న్్ పూల్ గుమిించి కూడ్ా US పక్షయనిక్త యఴమిించటిం 
జమిగిింద .  ఫారతీయ పక్షిం యఴమిించిన యశయాలు మమియు ఆ తరువ్హత జమిగిన చరాల ఆధారముగహ , 
ఫారత్ షింతకిం చ్ేస్ మమియు ఆమోద ించటానిక్త తలించతుని CSC కు మమియు ఫారత్ యొకక CLND 
చటాే నిక్త ను షగుదల ఴపిందని యశయము ై క శూహధారణ అఴగహసన ఴచిాింద .   
 
రవన 5 : CSC అంటే ఏమిటి? 
 
షమాధానము: 1997 లో ఏరాడ్ిన కన ైింశన్ ఆన్ షలబ ింటమీ క్హిం నే్శన్ ఫర్ నఽయక్తలయర్ డ్ాబేజ్ 
(CSC) యొకక లక్షయిం పరపించ వ్హయపిముగహ బాధ్యత  యింతార ింగహనిి ఏమహాటు చ్ేయటిం మమియు 
నఽయక్తలయర్ పరమాద బాధ తులకు నశేపమిశృర ముతాి నిి  ించ్ేలా చఽడటిం.  1963 లో ఏరాడ్ిన యభెనాి 
కన ైింశన్ కు క్హనీ లేక 1960 లో ఏరాడ్ిన నుహయమిస్ కన ైింశన్ కు క్హనీ షభయ మహజయబ ైన ఏ దేవబ ైనా CSC 
కు షభయ మహజయమఴచా.  ఈ మ్ిండు కనేైశనల కు షభయ మహజయిం క్హనీ దేవము, కవ్ేళ ఆ దేవము లోని అణువక్తి 
బాధ్యత  ై ఴపని జాతీయ చటేము CSC నిబింధ్నలు మమియు దానిక్త అననిబ ైన అనబింధ్మునకు 
ను షగి ఴపింటల , CSC కు షభయ మహజయమఴచా.  ఫారత్ యభెనాి కన ైింశన్ కు క్హనీ మమియు నుహయమిస్ 
కన ైింశన్ కు క్హనీ షభయ మహజయిం క్హద , అిందఴలల  తన జాతీయ చటేిం CLND చటేిం ఆధారింగహ CSC 
కన ైింశన్  ై 29 అక్టే బర్ 2010 న షింతకము చ్ేస్ింద .   



 
రవన 6:  భాయతీమ CLND చట్ం CSC తో తృొ షగి ఴపందా?   
 
షమాధానము:  చటేపరబ ైన బాధ్యత ఆపమ టర్  ై నిమిిశేము గహ ఴపించటము , శూ ముమ మమియు అద  
చ్్యౌలించ్ాయౌ్న షమయము ఴింటి యశయాలలో బాధ్యత పమిమితులు , ఇనఽూ మ్న్్ దాైమహ బాధ్యత న 
నిరైమిిించటిం లేక ఆమిిక భదరత, అణువక్తి క్ ిందార లు, నశుహే లు ఴింటి యశయాల ై నిరైచనాలు -  ఈ అింశహలలో 
CLND చటేిం యొకక నిబింధ్నలు CSC మమియు దాని అనబింధ్ము తో ఏక్ీభయషఽి  ఴపనాిభ.  
నిజానిక్త, CSC ఴింటి షమ్ైన అింతమహా తీయ బాధ్యత  యింతార ింగము లో ఫారత్ చ్ేరటానిక్త ఈ CLND చటేిం 
అఴషరబ ైన ఆధామహనిి ఇషి ింద .  CSC ఆమిేకల్ XVIII పరక్హరిం యభెనాి కన ైింశన్ కు లేక నుహయమిస్ 
కన ైింశన్ కు షభయ దేవిం క్హనీ దేవిం యొకక జాతీయ చటేిం యొకక నిబింధ్నలకు CSC అనబింధ్ పతరిం 
లోని నిబింధ్నలకు ను ింతన ఴపిండ్ాయౌ.  CSC అనబింధ్ పతార నిక్త ఈ CLND చటేిం ను ింతన కయౌగి ఴపింద .  
 
రవన 7 : CSC లో చెఫడిన విధభుగహ నఽూక్లిమర్ తృహి ంట్స ఆరేటర్  ై ఫాధూతన ఈ చట్ం ఴపంచతతందా? 
 
షమాధానము:  స్ క్షన్ 4(1) పరక్హరము నఽయక్తలయర్ పరమాదిం ఴలన కయౌగిన నఽయక్తలయర్ నశుహే నిక్త నఽయక్తలయర్ 
క్ ిందరిం నడ్ిట ఆపమ టర్ బాధ్యడు.  ఇింక్హ, స్ క్షన్ 4(4) పరక్హరిం నఽయక్తలయర్ క్ ిందరిం నడ్ిట ఆపమ టర్ యొకక 
బాధ్యత షాశఠబ ైనద  మమియు తపపాక్టలేని బాధ్యత అనే షఽతరిం  ై ఆధారపడ్ిింద .  స్ క్షన్ 8 (1) పరక్హరిం 
తన నఽయక్తలయర్ క్ ిందరిం లో పనలు ముదలు టలే  ముిందే , ఆపమ టర్ తన బాధ్యతన నిరైహ ించ్ేిందకు 
క్హఴలస్న ఇనఽూ మ్న్్ నుహలస్ తీషక్టవ్హయౌ లేదా షమిపడ్ా ఆమిిక భదరత ఴపించక్టవ్హయౌ.  ఇయ మమియు చటేిం 
యొకక ను డుగు టరు అనీి కూడ్ా  ై బాధ్యత న ఖచిాతముగహ మమియు నిమిదశేముగహ , బాధ్యతన 
తపపాక్టలేని యింతార ింగము త ,ో ఆపమ టర్ మీద ఴపించినాభ.   
 
రవన 8:  స క్షన్ 17 భరిము స క్షన్ 17 (బి) లో ఴపనన షయపరహదాయు కు ఴూతిరేకభుగహ షహామం క్ోరే సకుక 
ఏమిటి? అవి కన ెనషన్ అనఫంధ తార తున దాటి వ ళళటలేదా? 
 
షమాధానము:  చటేిం యొకక స్ క్షన్ 17 పరక్హరిం , స్ క్షన్ 6 కు అనగుణముగహ నఽయక్తలయర్ నశుహే నిక్త 
పమిశృరిం చ్్యౌలించిన తరువ్హత , నఽయక్తలయర్ క్ ిందరిం ఆపమ టర్ కు షశృయిం క్టమ  సకుక ఈ క్తూింద ఇచిాన 
షిందమహభలలో ఴపింటుింద : 



(క) అటుఴింటి అధ క్హరిం క్హింటార కే్ట లో యఴరముగహ వ్హర తపూరైకముగహ ను ిందపరచిఴపనిపపాడు; 
(ఖ) షరఫమహదారు క్హనీ వ్హమి ఉదయ యగి చరయల లేక వ్హరు షరఫమహ చ్ేస్న యింతార లు క్హనీ శూహమగిూ లో ఴపని 
టటెింట్స లేక లేటెింట్స లోపములు లేక లోపభరభశేబ ైన స్టఴల ఫయౌతముగహ ఆ నఽయక్తలయర్ షింఘటన 
జమిగిఴపింటల; 
(గ) నఽయక్తలయర్ నశేిం చ్ేయాలని ఉదేద వయముతో ఏ ఴయక్తి అభనా ఒ చరయ చ్ేయటిం ఴలన లేక చ్ేయక 
నుో ఴటిం ఫయౌతముగహ ఆ నఽయక్తలయర్ షింఘటన జమిగితే. 
 
స్ క్షన్ 17 (a) మమియు 17(c) లో పమిగణనలోక్త తీషకుని పమిస్ాతులన   CSC అనబింధ్ పతరిం లోని 
ఆమిేకల్ 10 ను ిందపరచిింద .  CSC అనబింధ్ పతరిం లోని ఆమిేకల్ 10 పమిగణనలోక్త తీషకుని షశృయిం 
క్టమ  సకుక ఴపని పమిస్ాతులకనాి స్ క్షన్ 17 ( b) లో ఴపనియ ఖచిాతముగహ అదనపప పమిస్ాతులే.  
అభత,ే స్ క్షన్ 17 ( b) లో గుమిిించబడడ  పమిస్ాతులు షమిైస్ క్హింటార కులు లేక ఉతాాదన మీద బాధ్యత 
నియమాలు/శరతులకు షింబింధ ించినయ.  ఇయ శూహధారణముగహ ఆపమ టర్ మమియు షరఫమహదారు ల మధ్య 
ఴపిండ్ే క్హింటార కే్ట లో ఒ ఫాగిం. ఈ పమిస్ాత్ర క్ొతిదేమి క్హద , క్హింటార కే్ట లలో ఉిండ్ే ఒ శూహధారణ అింవిం. క్హబటిే  ఈ 
నిబింధ్న న ఉతాాదన మీద బాధ్యత అింవము  ై ఆపమ టర్ మమియు షరఫమహదారు ల మధ్య ఴపిండ్ే 
క్హింటార కే్ట లో ను ిందపరచ్ే షింబింధ త క్హల జ్ దాష్ే  లో చఽడ్ాయౌ మమియు చదవ్హయౌ.  తమకు ఴమిిించ్ే చటేిం  ై 
ఆధారముగహ క్హింటార కే్ట లో నిబింధ్నలకు అింగీకమిించటానిక్త ఆపమ టర్ కు మమియు షరఫమహదారుకు పూమిి 
అఴక్హవముింద .  ఈ యధ్బ ైన క్హింటార కే్ట లలో శూహధారణ ఫాగబ ైన వ్హరింటీ మమియు ఇిండ్్మీిటి క్హల జ్ లతో 
ఴచ్ేా తమ బాధ్యతల సదద ల  ై యశూహి రముగహ యఴమిించటమనేద  క్హింటార కే్ట కు ఇరు పక్షయల వ్హరు 
శూహధారణముగహ చ్ేశూహి రు. 
 
CSC అనబింధ్ పతరము లోని ఆమిేకల్ 10 ( a) ఆపమ టర్ మమియు షరఫమహదారుల ఴపిండ్ే క్హింటార కే్ట లోని ఏ 
అింశహనిి, షశృయిం క్టమ  యశయములో ఆపమ టర్ మమియు షరఫమహదారు అింగీకమిించిన పపనాద  తో షశృ ,  
ఏ యధ్ముగహ పమిమిత్ర చ్ేయద.  క్హబటిే   ైన చ్్ాన దానిి బటిే  చఽస్టి , స్ క్షన్ 17 ( b) లో షరఫమహదారు 
గుమిించి ఉదసమిించిన అింవమునకు షింబింధ ించినింతఴరకు , అద  CSC అనబింధ్ పతరిం లోని ఆమిేకల్ 10 
(a) కు అనగుణిం గహనే ఴపింద  క్హనీ ఴయత్రమ కింగహ లేద.  దానిని పని లోక్త తేఴటిం ఆపమ టర్ మమియు 
షరఫమహదారు అింగీకమిించిన క్హింటార కే్ట నియమాల దాైమహ ఴపింటుింద .   
 
రవన 9: స క్షన్ 17 ఓ ఆదేశికమ ైన చట్ఫదధమ ైన షహామం క్ోరే సకుక న ఏరహటు చేషు ందా? 



 
షమాధానము:  స్ క్షన్ 17 ఆపమ టర్ కు షశృయిం క్టమ  సకుకిందని చ్్పపి నిద .  ఆపమ టర్ కు ఇద  క 
పరముఖబ ైన సకుక ఇషి నాి , అద  ఆదేశికబ ైన నిబింధ్న క్హద , క అఴక్హవమిచ్ేా నిబింధ్న మాతరబే.  
వ్ేమ  మాటలోల  చ్్నుహాలింటల, ఈ నిబింధ్న చ్ేరాటానిక్త ఆపమ టర్ కు అనమత్రనిషి నిద  అింతేక్హని క్హింటార కే్ట లో 
ఈ అింవము చ్ేమహాలని లేక ఆ షశృయిం క్టమ  సకుకని వ్హడమని ఆపమ టర్ న అద  క్టరటిం లేద.  అభతే, 
CLND చటేములో షశృయిం క్టమ  సకుక ని క్హింటార కే్ట లో ను ిందపరచ్ాలని ఆదేశిక చటేపరబ ైన శరతు 
లేనపాటిక్తని ,ి షశృయిం క్టమ  సకుక తో షస శృని ని పించక్ొనే పదిత్ర కటి క్హవ్హలని క్టరుకునే యధాన 
క్హరణాలు ఴపిండఴచా.  పరభుతై రింగ షింషా అభన NPCIL, తమ నుహటిించ్ే యధానమునకు 
అనగుణముగహ, అనీి నఽయక్తలయర్ షరఫమహ క్హింటార కులు , CLND నియమాలు 2011 రూల్ 24 పరక్హరిం , 
షశృయిం క్టమ  సకుక నిబింధ్నలు కయౌగి ఴపిండ్ాలని క్టరుతుింద .  క్హింటార కే్ట చరాలోల  ఆపమ టర్ క్హని లేక 
షరఫమహదారు క్హనీ ఏ ధయరణి అఴలింనృించ్ాలో CSC అనబింధ్ పతరిం యొకక ఆమిేకల్ 10 షఽచిించద.  ఈ 
షిందరభముగహ, నఽయక్తలయర్ నశుహే లోల  మరడఴ పక్షయనిక్త పమిశృరిం చ్్యౌలించటానిక్త మామ్కట్స ఆధామిత పదిత్రలో 
నిధ్లు షమీకమిించగయౌగ  క షశృయ సకుక ని కయౌాించి ఆపమ టర్ మమియు షరఫమహదారుల మధ్య 
చరాలకు అఴక్హవమిచ్ేా ఇిండ్ియా నఽయక్తలయర్ ఇనఽూ మ్న్్ పూల్ న ఏమహాటు చ్ేయటిం జమిగిింద .  దీని 
దాైమహ, షరఫమహదారు తనకు ఴయత్రమ కముగహ వ్హడ్ే షశృయ సకుకనిండ్ి క్హనుహడుక్ొనేిందకు ఇనఽూ మ్న్్ 
తీషక్టఴచా. 
 
రవన 10 : 'షయపరహదాయు' ఎఴయు?  షయపరహదాయు ఎపడు ఒక విదేశీ కం తూనేనా? 
షమాధానము:  CLND నియమాఴయ లోని రూల్ 24 పరక్హరిం 'షరఫమహదారు' ఎఴరింటల: 
(అ) క స్షేమ్ , ఎక్తై మింట్స లేక పమికమహనిి , షైయముగహ లేక ఏజ్ింట్స దాైమహ , తయారు చ్ేస్న వ్హడు 
లేక షరఫమహ చ్ేస్న వ్హడు లేక పని క్టషిం షఽచిించిన యధ్ముగహ నిమహమణిం చ్ేస్న వ్హడు  
(ఆ) క స్షేమ్ , ఎక్తై మింట్స లేక పమికమహనిి న తయారు చ్ేయటానిక్త లేక క నిమహమణము చ్ేయటానిక్త 
వ్ ిండర్ కు నృల్డ  టు రింట్స లేక యఴరణతో కూడ్ిన డ్ిజ్ైన్ స్ ాస్పక్ శన్్ ఇచ్ేావ్హడు మమియు డ్ిజ్ైన్ మమియు 
క్హైయౌటి అశూయమ్న్్ క్్ై ఆపమ టర్ కు జవ్హబుదామీ అభనవ్హడు; లేక 
(ఇ) క్హైయౌటి అశూయమ్న్్ లేక డ్ిజ్ైన్ స్టఴలు అింద ించ్ే వ్హడు.  
షరఫమహదారు ఎపపాడు యదేశీ కిం నీ అభఴపిండకనుో ఴచాన,  ైన చ్్ాన పరమాణాలు కయౌగిఴపని దేశీయ 
షరఫర దారులు కూడ్ా ఴపిండఴచా మమియు క్ొనిి షిందమహభలలో ఆపమ టర్ NPCIL తానే షరఫమహదారు 



కూడ్ా అఴచా ఎిందకింటల అద  వ్ ిండర్ కు నృల్డ  టు రింట్స లేక యఴరణతో కూడ్ిన డ్ిజ్ైన్ స్ ాస్పక్ శన్్ 
అింద షి ింద  క్హబటిే .  
 
రవన 11 :  స క్షన్ 46 నఽూక్లిమర్ నశ్ం క్ ై రిహాయ విజఞపు లన CLND చట్ం క్లరంద క్హకుండా వేరే చటా్ ల 
క్లరందకు తెషు ందా? 
 
షమాధానము:  స్ క్షన్ 46 యొకక యశహల షైరూపము ై దేశీయ మమియు యదేశీ షరఫమహదారులు తమ 
ఆిందయళనలు వ్ యౌబుచ్ాారు.  CLND చటేిం స్ క్షన్ 46 ఈ క్తూింద  యధ్ముగహ చ్్పపి నిద  “ఈ చటేిం లోని 
నిబింధ్నలు పరషి తిం అమలు లో ఴపని ఏ చటాే నిి తకుకఴ చ్ేయద, వ్హటిక్త అదనముగహ ఇయ ఏరాడ్ాడ భ 
మమియు ఇిందలో ఴపనియ ఏమి కూడ్ా , ఆపమ టర్  ై, ఈ చటేిం నిండ్ి క్హకుిండ్ా , ఴచిాన వ్హయజాయల నిండ్ి 
అతనిని తాింపలేఴప”.  CLND చటేిం 2010 స్ క్షన్ 46 లో ఴపని ఈ పదజాలము టెయౌక్హిం మ్గుయలేటమి 
అథామిటి యాకే్ట , ఎలెక్తేిస్టీ యాకే్ట , స్ కూయమిటీస్ ఎిండ్ ఎక్ ్ఛింజి బో రుడ  ఆఫ్ ఇిండ్ియా ( SEBI) యాకే్ట , 
ఇనఽూ మ్న్్ కమిశన్ యాకే్ట ఴింటి చటేలలో కూడ్ా వ్హడబడ్ిింద .  మిగతా షింబింధ త చటాే లు కూడ్ా వ్హటి 
వ్హటి పమిధ లో ఆనుహద ింపబడుతు ఴపింటాయని నొక్తక చ్్పాటానిక్త ఈ పదజాలము వ్హడుక గహ 
వ్హడబడుతుింద .   
 
రవన 12:  CSC న అతికరమించిన షయపరహదాయులకు  ైన కూడా స క్షన్ 46 ఴరిుషు ందా? 
 
షమాధానము: లేద , CLND చటేిం నఽయక్తలయర్ నశుహే నిక్త షింబింధ ించిన ముతిిం చటేపరబ ైన బాధ్యతన 
ఆపమ టర్  ై మాతరబే ఴపించతుింద  మమియు నఽయక్తలయర్ నశుహే నిక్త షింబింధ ించిన పమిశృమహనిి ఇతర చటాే ల 
దాైమహ క్టరుతుని యజఞపపి లకు స్ క్షన్ 46 ఏ యధ్బ ైన ఆధామహనిి ఇఴైడు.  ఈ స్ క్షన్ క్ ఴలిం ఆపమ టరలకు 
మాతరబే ఴమిిషి ిందని , షరఫమహదారులకు ఴమిిించదని ఈ చటాే నిి ఆమోద ించ్ే షమయములో జమిగిన 
నుహరలబ ింటమీ చరాలలో ధ్ర ఴపరచడబ ైనద .  CLND నృల్ వ్ోట్స దాైమహ ఆమోద ించబడ్ిిందని గమనిించఴచా.  
ఈ నృలుల  లోని అనేక  క్హల జుల ై వ్ోట్స జరుగుతునిపపాడు , మహజయ షభ లో ఇపపాడు స్ క్షన్ 46 గహ మామిన 
క్హల జు 46 లో షరఫమహదారు న చ్ేమహాలని మ్ిండు షఴరణలు షమమిాించ్ారు.  ఈ మ్ిండు షఴరణలు కూడ్ా 
తోర స్పపచాడిం జమిగిింద .  ఒ చటేిం నిండ్ి ఖచిాతింగహ వ్ యౌవ్ేయబడడ  నిబింధ్నన వ్ేరు వ్ేరు అమహి లతో మయీ 
ఆ చటేిం లోక్త తేకూడద.  పరత్ర చటాే నిి కూడ్ా ఆ చటాే నిి తయారు చ్ేస్నవ్హమి లేక శహషనషభ యొకక 
ఉదేద వయము దాైమహ అరిిం చ్ేషక్టవ్హలనిద  నాయయ శహషిరములో అిందరూ పపాకుని షఽతరిం (M/s. తురుి ఫ్ 



స్టఫ్ే  గహల స్ ఇిండస్ే సే్ V కమిశనర్ ఆఫ్ స్టల్్ టాక్ట్ UP 2007 (9) SCALE 610 మమియు స్టేట్స ఆఫ్ క్ రళ & 
Anr య  య నీలకిందన్ & ఇతరులు 2005 (5) SCALE 424) 
 
రవన 13:  ఫాధ తతలు ఆరేటర్ కు గహతు లేక షయపరహదాయుకు గహతు ఴూతిరేకభుగహ విదేశీ క్ోయు్ లన  
ఆవరయంచటాతున స క్షన్ 46 అనభతిషు ందా ? 
 
షమాధానము:  ఆపమ టర్ కు ఴయత్రమ కముగహ ఏబేమి ఉనుహయాలు కలవ్ో వ్హటిని గుమిించి మాతరబే స్ క్షన్ 46 
మాటాల డుతుింద .  అద  ఆపమ టర్  ై , ఈ చటేిం నిండ్ి క్హకుిండ్ా , ముదలు  టేబడ్ిన ఏ వ్హయజయిం నిండ్ి 
అతనిని తాించద లేదా ఫారత్ లో ఴపని ఏ ఇతర చటాే నిి తకుకఴ చ్ేయద.  "అదనముగహ మమియు 
తకుకఴ గహ చ్ేయకుిండ్ా" అని నిబింధ్నకు శూహధారణబ ైన షఽటి అమహి నిి ఇవ్హైయౌ.  స్ క్షన్ 46 ఇతర చటాే ల 
అధ క్హమహలన పరఫాయతిం చ్ేయద.  క్హబటిే , నఽయక్తలయర్ నశుహే ల  ై స్యల్ యౌయనృయౌటీ యశయాలు క్హకుిండ్ా 
మిగతా ఏ ఇతర యశయాల ై ఴపని ఇతర చటాే ల పమిధ  నిండ్ి ఆపమ టర్ న అద  తాింపద.  అదే 
షమయములో అద  బాధ తులు యదేశీ క్టరుే లన ఆవూభించడ్ానిక్త దామి కయౌాించద.  నిజానిక్త నఽయక్తలయర్ 
నశుహే ల బాధ తులకు దేవములోనే చటే పరింగహ అఴక్హవము కయౌాించ్ాలని ఆ చటేము యొకక ఉదేద శహయనిక్త 
ఇద  ఴయత్రమ కిం.  CLND నృలుల  ఆమోద ింపబడుతునిపపాడు యదేశీ క్టరుే ల పమిధ ని తీషకుమహవ్హలని యశేశ 
షఴరణన తోర స్పపచాడము ఈ ఉదేద శహయనిి షమమిిషి ింద .   
 
రవన 14:  ఆరేటయికు భరిము షయపరహదాయులకు ఈ యోచింఫడుతతనన ఇనఽష ర న్్ ూల్ ఎలా 
తుచేషు ంద ? 
 
షమాధానము:  GIC Re మమియు 4 ఇతర PSUs కయౌస్ ఏరామిచిన ఈ ఇిండ్ియా నఽయక్తలయర్ ఇనఽూ మ్న్్ 
పూల్ శృని బద య్ చ్ేస్ట క యింతార ింగము మమియు ముతిిం శూ ముమ రూ. 1500 క్టటల లో  ై కిం నీలు రూ. 
750 క్టటుల  అమరుశూహి భ.  తక్తకన ముతాి నిి పరభుతైము టలపమిింగ్ పదిత్రలో ఇషి ింద .  ఈ పూల్ మిస్క  ై 
CLND చటేములోని స్ క్షన్ 6(2) క్తూింద నఽయక్తలయర్ ఆపమ టరల బాధ్యతన మమియు స్ క్షన్ 17 క్తూింద 
షరఫమహదారుల బాధ్యతన కఴర్ చ్ేషి ింద .  ఈ పూల్ లో టర్ి క్ీ షరఫమహదారులు క్హకుిండ్ా మామరలు 
షరఫమహదారులక్్ై పరతేయక షఫ్ లలయర్్ కింటిింజ్నీ్ నుహలస్ తో కయౌ మరడు రక్హల నుహలస్ లు ఴపింటాభ.  
ఆపమ టరుల  మమియు షరఫమహదారులు వ్హయజాయలలో తలపడ్ే పరతయరుి లుగహ క్హకుిండ్ా శృనిని నిరైహ ించ్ే 
ఫాగశూహైములు గహ కమినొకరు చఽషక్టఴచా.  ఇద  ఫారత షరఫమహదారులకు ఎింత ముఖయమో US లేక 



ఇతర షరఫమహదారులకూ అింతే ముఖయము.  నూహర న్్ , రశుహయ , శూౌత్ ఆపరక్హ మమియు US లతో షస 
పరపించములో నడుషి ని 26 ఇనఽూ మ్న్్ ఫూల్్ యొకక అింతమహా తీయ అనభఴము  ై షమాచ్ామహనిి 
పించక్టఴటానిక్త ఫారత్ లో ఒ అింతమహా తీయ ఴర్క శుహప్ జరగనింద .   
 
రవన 15:  ఈ ూల్ క్లరంద ఏ యకమ ైన ఇనఽష ర న్్ తృహలసలు భరిము రమిమం లు 
యూతృొ ంద ంచఫడుతతనానయ? 
 
షమాధానము:  ఈ పూల్ మిస్క  ై CLND చటేములోని స్ క్షన్ 6(2) క్తూింద నఽయక్తలయర్ ఆపమ టరల బాధ్యతన 
మమియు స్ క్షన్ 17 క్తూింద షరఫమహదారుల బాధ్యతన కఴర్ చ్ేషి ింద .  మరడు రకములెైన నుహలస్లు 
రూను ింద ించబడుతునాిభ: ఆపమ టరల క్ొరకు టియర్ 1 నుహలస్ ; టర్ి క్ీ షరఫమహదారుల క్ొరకు టియర్ 2 
నుహలస్ మమియు టర్ి క్ీ షరఫమహదారులు క్హనీ షరఫమహదారుల క్ొరకు టియర్  3 నుహలస్.  రమియిం ధ్ర 
నిరణయము శృని జమిగ  క్హరణాలు, నశేిం యొకక తీఴరత మమియు నఽయక్తలయర్ క్ ిందార ల చటటే  ఴపని పరజలు 
మమియు ఆషి ల  ై దాని పరఫాఴిం ఴింటి అింశహలు  ై ఆధారపడుతుింద .  పూల్ అడ్ిమనిస్టే టేర్ అభన GIC 
Re, NPCIL మమియు ఇతరులతో , మిస్క అ ైరైషల్ ఆధారముగహ , రమియిం ధ్రలన లెశిౄషి నిద .   ఈ 
పనిలో షశృయపడదానిక్త DAE క నుోర బానౄల స్ేక్ట స్టఫ్ే  అస్ స్ మింట్స షేడ్ీ చ్ేస్ింద .  ఫారతీయ పమిస్ాతులకు 
నపాటానిక్త కనగపని ఈ స్కమ్ అింతమహా తీయ పరమాణాలతో , మామ్కట్స ఆధామిత మమియు శహషిరపరబ ైన 
లక్షణాలు కయౌగిన స్కమ్.   
 
రవన 16: ఇద  టాక్ట్ టమర్ కు భారహతున కలగచేమదా భరిము నఽూక్లిమర్ ఴర్ ధయన  ంచద ?ా   
షమాధానము:  టాక్ట్ టయర్  ైన క్హనీ పరభుతైము  ై క్హనీ ఏ అదనపప ఫారము లేదని అరిిం చ్ేషక్టవ్హయౌ.  
స్యల్ నఽయక్తలయర్ డ్ాబేజ్  ై గమిశే బాధ్యత న (రూ. 1500 క్టటుల ) కఴర్ చ్ేయటానిక్్ై ఆమిిక భదరత 
ఴపించక్టవ్హలని CLND చటేిం NPCIL (ఆపమ టర్) న క్టరుతునిద .  పరషి తిం , NPCIL ఈ ముతాి నిక్త 
బాింక్ట గహయరింటీ తీషక్ొని , దాని క్ొరక్్ై వ్హమిూక పష ఇషి ింద .  ఇిండ్ియా నఽయక్తలయర్ ఇనఽూ మ్న్్ పూల్ 
(ఐ ఎన్ ఐ) తో అద  మామ్కట్స ఆధామిత అింతమహా తీయ ఉతిమ పరమాణానిి నుహటిషి ింద .  NPCIL అదే 
ముతాి నిక్త పూల్ నిండ్ి ఇనఽూ మ్న్్ తీషక్ొని , వ్హమిూక పష లాగహనే వ్హమిూక ఇనఽూ మ్న్్ రమియిం పూల్ కు 
కడుతుింద .  వ్హరు వ్హరింతట వ్హరు నిరైహ ించ్ే శూహా భక్త ఴచ్ేాఴరకు , ముదటి క్ొద ద  షింఴత్మహలు పరభుతైిం 
ఇనఽూ మ్న్్ పూల్ కు రూ.750 క్టటుల  అిందజ షి ింద  .  అభతే , ఈ ముతిము ై పరభుతైము రమియిం లో 
తమ ఴింతు ఫాగహనిి ను ిందతుింద  దానిని ఏద్ైనా నఽయక్తలయర్ పరమాదము జమిగితే వ్హడుతుింద .  ఆపమ టరుల  



మమియు షరఫమహదారులు కటలే  రమియిం పరఫాఴిం పఴర్ నుహల ింటల  ధ్రల ై అత్రతకుకఴగహ ఴపింటుిందని అించనా.  
26 ఇనఽూ మ్న్్ ఫూల్్ యొకక అింతమహా తీయ అనభఴము ఏమిటింటల ముతిిం నుహల ింట్స ధ్రలో అత్ర చిని 
ముతిిం మాతరబే ఆపమ టరుల  రమియిం గహ కడతారు. 
 
రవన 17:  CLND చట్ం క్లరంద ఎంత రిహాయం చెయిౌంచఴలస ఴపంటుంద ? 
 
షమాధానము;  CLND చటేము లోని స్ క్షన్ 6(1) పరషి తిం పరత్ర నఽయక్తలయర్ ఘటన ై గమిశే బాధ్యత ముతిిం 
మరడు ఴిందల మియౌయన్ స్ ాశల్ డ్ార భింగ్ మ్ైట్స్ ( SDRs) కు షమానబ ైన రూనుహభలుగహ 
నియమిించిింద .  1 SDR పరషి త యలుఴ రూ.87 అభతే , మరడు ఴిందల మియౌయన్ SDRs ల రూనుహభ 
యలుఴ దాదాపప రూ.2610 క్టటుల .  చటేము లోని స్ క్షన్ 6(2) ఆపమ టర్ యొకక గమిశే బాధ్యత రూ.1500 
క్టటుల గహ యధ ించిింద .  క వ్ేళ ముతిిం బాధ్యత రూ.1500 క్టటల న దాటితే , CLND చటేిం లోని స్ క్షన్ 7 (1) 
(a) పరక్హరిం , మిగియౌన రూ.1110 క్టటుల  క్ ిందర పరభుతైిం ఇవ్హైయౌ.  రూ.2610 క్టటుల  దాటితే , షభయ మహజయిం 
అభన తరువ్హత, ఫారత్ CSC నిండ్ి అింతమహా తీయ నిధ్లు త్చాక్టఴచా.  
 
CLND చటేిం స్ క్షన్ 7 (2) పరక్హరిం నియమిత యధానముతో ఆపమ టరల నిండ్ి లెయ ఴషఽలు చ్ేస్ , ఆ 
ముతిము తో క్ ిందర పరభుతైిం క "నఽయక్తలయర్ యౌయనృయౌటీ ఫిండ్" ఏమహాటు చ్ేయాయౌ.  ఈ నఽయక్తలయర్ 
యౌయనృయౌటీ ఫిండ్ న ఏమహాటు చ్ేయటము  ై క్ొింత క్హలము నిండ్ి యోచన జరుగుతునిద .  పరషి తిం 
నడుషి ని మమియు క్ొతిగహ మహనని నుహల ింటల లో ఉతాతి్ర చ్ేస్ట యదయతుి  ఆధారముగహ క్ొద ద  ముతాి లలో లెయ 
ఴషఽలు చ్ేషఽి  ఈ ఫిండ్ న 10 షింఴత్మహల షమయములో నిమిమించ్ాలని యోచిషి నాిరు.  ఆ యధ్ముగహ 
ఇద  యనియోగదారుల పరయోజనాలన పరఫాయతిం చ్ేయద.   
 
రవన 18:  ఆరేటయుి  గహతు భరిము షయపరహదాయులు గహతు ఇపడునన క్హంటార క్్ట ల ై చట్ం రషు తం విధ ంచిన 
దాతుకనన బవిశూతతు లో ఎకుకఴ రిహాయం ఇవహెలతు అడుగుతారహ? 
 
షమాధానము:  భయశయతుి లో ఈ చటేిం పరక్హరిం ఇచ్ేా పమిశృరిం  ించ్ాలని పరవి మమియు పరషి త 
క్హింటార కలుకు షింబింధ ించి షరఫమహదారులకు ఴయత్రమ కముగహ షశృయము క్టమ  యశయములో దాని పరఫావ్హనిక్త 
షింబింధ ించిింతఴరకు, క చటేము లో ఴచిాన మారుా ఆ చటేము నుహత రూపపలో ఉనిపపాడు ఏరాడ్ిన 
క్హింటార కే్ట యొకక నియమాలన మారాలేదనిద  అిందరూ అింగీకమిించిన నాయయ స్దాి ింతము.  గత క్హలము 



నిండ్ి ఴమిిించ్ే చటేిం క్హింటార కే్ట లో క పక్షము యొకక పరముఖబ ైన సకుకలన పరఫాయతిం చ్ేస్టి  అద  క్టరుే లో 
చ్్లల ద.  M/s. పపమహబించల్ క్ బుల్్ & కిండకేర్్  ైరవ్ేట్స యౌమిటెడ్ V అశూహ్ిం స్టేట్స ఎలెక్తేిస్టీ బో రుడ  & అనదర్ 
(2012) 6 SCR 905, క్ ష లో షరిం క్టరే్ శహషనషభ గత క్హలిం నిండ్ి ఴమిిించ్ే చటాే లు చ్ేయఴచాని, క్హనీ 
ఆ చటాే లు షింకూమిించిన సకుకలన లాగివ్ేషక్టన టుే , లేక క్ొతి ఫామహలు మో టుే , లేక పరషి త బాధ్యతలన 
బలహీన పరచ్ేటుే  చ్ేయకూడదని తీరుా నిచిాింద .   
 
రవన 19: తయువహతి చయూలు ఏమిట?ి 
 
షమాధానము:  ఇక ఇపపాడు అింతా కిం నీల చ్ేతులోల  ఴపింద , వ్హమి చరాలన క్ొనశూహగిించి , ఆశిించిన 
టెక్టి-కమమిూయల్ ఆఫరల తో ముిందకు ఴచిా , ఫారత ఎనమిా స్ కూయమిటి ని మమియు ఫారత యభర వక్తి 
ఇశుహా లన బలోటతిం చ్ేస్టిందకు అింతమహా తీయ షసక్హరముతో మియాకేరలన నిమిమించ్ేిందకు మన చటేిం 
మమియు యధానాలతో ను షగ  క్హింటార కలున రూను ింద ించ్ాయౌ. 
 
పబరఴమి 8, 2015 
 
 
 
 
 
 


