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ధర్మల్ పవర్
1.1  పరిచయాం: 
బొగుగ్ , ఆయల్, నీర్, న్యాక్లయర్,స్రయా రశ్్మ, బయోమాస్  మొదల�ైన  వివిధ శకుతీ ల(రిసొరెస్స్) నుాంచి 
మనాం విదుయాతుతీ   ఉతపుత్తీ  చేసుకుాంటునాైాం. బొగుగ్ , 
గ్యాస్,డీజెల్, మరియు నాఫ్తీ  - ఇవి  ధర్మల్ రిసోరెస్స్ 
అనీ, వీటితో నడషిచే.

యాంత్ార గ్ర్లను   ధర్మల్  పవర్ ప్ల ాంట్స్ అాంటార్. 
ర్బోయే  క్లాంలో రెనుయావబుల్ ఎనర్జీ నుాంచి ఉతపుత్తీ   
ప�రగ గలదు. థర్మల్ శక్తీ మ్లక్లు, ముఖయాాంగ్ 
బొగుగ్  యొక్  వ్డక్న్ై తగిగ్ాంచాలిస్న అవసరాం  
ఉాంది. ఈ ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ ఎలా స్థా పిస్తీ రో, అవి 
ఎలా పన్ చేస్తీ యో  అనైదాన్  ప�ైనే పర్యావరణ 
పరిసిథాత్ ఆధారపడషి వుాంటుాంది. 

2013  నాటిక్ భారత దేశాంలో విదయాతుతీ  ఉతపుత్తీ  2,25,793.10 మ�గ్ వ్టుల . ఈ మొతతీాం లో ధర్మల్ పవర్ 
శ్తమే ఎకు్వ. థర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్  మొతతీాం న్లకొలిపున స్మర్ధయూాం 153847.99 మ�గ్వ్టుల (68%). 
జల విదుయాతుతీ  కేాందాతీ లు  న్లకొలిపునస్మద్రయూ మొతతీాం  స్మర్ధయూాం  39,623.40 మ�గ్ వ్టుల  (18%). 
అదే న్యాక్లయర్ పవర్ ప్ల ాంటల  మొతతీాం స్మర్హ్యూాం  4,780.00 
మ�గ్వ్టుల (2%) . ఈ మొతతీాంలో రెనుయావబుల్ ఎనర్జీ భాగాం 
27,541.71 మ�గ్వ్టుల .1 

భారత దేశాంలో విదుయాతుతీ  ఉతాపుదనకు బొగుగ్  విన్యోగాం 
ఎకు్వ.  బొగుగ్  గనుల తవవాకాం, బొగుగ్  వ్డకాం రెాండషిాంటి వలల  
కూడా  పర్యావరణాం ప�ై ఎకు్వ చెడు ప్రభావాం ఉాంట్ాంది. 
మానవ తపిపుదాల క్రణాంగ్  ప�ర్గుతునై క్ర్ాండెైకెైస్డ్, 
సల్ఫర్, మ�ర్్యూరి లాాంటి ప్రమాదకరమ�ైన విష వ్యువులు 
ఈ బొగుగ్  ఇాంధనాంతో నడషిపే పవర్ ప్ల ాంట్స్  నుాంచి అధికాంగ్  
వ్లువడుతునాైయ. సరెైన జాగ్రతలు తీసుకోకపోతే, నీర్, గ్లి, నేల అనీై విషపూరితమ�ైపోతాయ. 
ఇలా బొగుగ్ తో పన్చేసే పవర్ ప్ల ాంటల  మ్లాంగ్  పర్యావరణాం క్లుషయామ�ై ప్రజారోగయా సమసయాలను 
తెచిచిప�డుతోాంది. దీన్ గురిాంచి  కనజీరేవాషన్ యాక్షన్ ట్రస్్, గ్్రన్ పిస్ ఇాండషియా,మరియు అర్న్  ఎమిషన్స్ 
అధయాయనాం చేసి ఒక న్వేదిక తయార్ చేస్య. వ్టి  న్వేదిక ప్రక్రాం 2011-2012వ సాంవతస్రాంలో 
ఈ పవర్ ప్ల ాంట్స్ వ్లువరిాంచే విషవ్యువుల మ్లాంగ్  80,000 మాంది  నుాంచి   1,15,000 మాంది 
అక్ల మృతుయావు ప్ల�ైతే, రెాండు కోటల  మాంది ప�ైగ్  ఆస్్మ జబు్ ప్ల�ైనార్. అాందువలల  ప్రభుతావాన్క్, 
ప్రజలకు ర్.16,000  నుాంచి  23,000 కోటల  రూప్యలు     (3500 మిలిలయన్ డాలల రల నుాంచి   3833 
మిలిలయన్ డాలల రల  వరకూ)  నష్ాం వ్టిలిలాంది.  

అన్ై రక్ల ఇాంధనాలతో నడషిచే  పవర్ ప్ల ాంట్స్ కూ   పర్యావరణ క్లుషయా ప్రభావాం గురిాంచి ఒక 
అాంచనా తయార్ చెయయాడాం అనైది స్ధారణ విషయమే. అయతే, బొగుగ్  అన్ైాంటిలోక్ పరమ చెతతీ  

విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో ఇాంధన  వినియోగ శ్తాం : 
ధర్మల్ 68%, హైడ్రో  18%, 

రెన్యువ్బుల్ ఎనెర్జ్ట  12%  న్య్క్లియర్  2% 

1. http://powermin.nic.in/indian_electricity_scenario/introduction.html
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ఇాంధనాం. అాందువలల , బొగుగ్  ఇాంధనాంగ్ నడషిచే ప్ల ాంట్స్ విషయాంలో  ప్రజల భాగస్వామయాాం తీసుకునే 
అవసరాం, పర్యావరణ క్లుషయాాం న్యాంత్్రాంచే చరయాల ఫలితాలు వీటిన్ గురిాంచి ఈ   చినై పుసతీకాంలో 
చరిచిాంచడాం జరిగిాంది. 

1.2 బొగుగ్ , మరియు బొగుగ్  ఇాంధనాం ఉపయోగిాంచే పవర్ ప్ల ాంట్స్ 
1.2.1 బొగుగ్ ,  దాన్ లక్షణాలు
1.2.2 బొగుగ్  ఇాంధనాంగ్ వ్డే ప్ల ాంట్స్ లో విదుయాతుతీ  ఉతతీ ్పత్తీ  
1.2.3 పర్యావరణాం, ప్రజల ఆరోగయాాం ప�ై ఈ బొగుగ్  ఇాంధనాం ప్ల ాంటల  ప్రభావాం.

1.2.1 బొగుగ్ , దాన్ లక్షణాలు
బొగుగ్  లక్షణాలను బటి్  ఆనాతీ రాసిట్, బ్టుమినస్, లిగెైైట్  అన్  ముఖయామ�ైన  మ్డు రక్లుగ్ 
వర్గ్కరిాంచార్. ఎకు్వ క్లాం భ్మిలో ఉాండషిపోయన మేలు రకాం బొగుగ్  ఆనాతీ రాసిట్. ఆనాతీ రాసిట్  
కనాైకొదిదిగ్ తకు్వ, లిగెైైట్ కనాై ఎకు్వ మేలురకాం బ్టుమినస్. ఇది కొదిదిగ్ మ�తతీన్ది. లిగెైైట్  
అత్ తకు్వ వయసు ఉనై బొగుగ్ . ఆనాతీ రాసిట్ బొగుగ్  గటి్గ్ వుాండషి, తేమ లేన్ది. దీన్లో ఉాండే క్ర్న్  
నుాంచి మాండే వ్యువులు తకు్వగ్ వ్లువడతాయ. లిగెైైట్ లో క్ర్న్ తకు్వ ఉనైపపుటిక్, 
తేమ  ఉాండడాం వలల  ఈ  వ్యువులు ఎకు్వగ్ వ్లువడతాయ.

బొగుగ్  లో మ్లక్లు, వ్టి అాంతరగ్త లక్షణాలు:
a) ఫికెస్డ్ క్ర్న్:   
బొగుగ్ న్ వేడషి చేసి, దాన్లోన్ వ్యువులు ఆవిరెైపోయాక మిగిలే బొగుగ్ న్ ఫికెస్డ్ క్ర్న్ అాంటార్. 
ఇది  మాండే సవాభావాం  వునై బొగేగ్ . ఒక నమ్నా బొగుగ్  తీసుకున్ అాందులో తేమ , వ్యువు, 
బ్డషిదల శ్తాం మొతతీాం లోాంచి తీసేసి, దాన్ై బటి్  ఫికెస్డ్ క్ర్న్ పదార్ధాం ఎాంత ఉనైదో ల�క్ 
కడతార్.  ఆ విధాంగ్ ఫికెస్డ్ క్ర్న్ అనేది బొగుగ్ లో వ్యువులు మాండషి పోగ్ మిగిలిన దాన్ 
క్యాలర్ విలువను రమారమిగ్  వేసిన ల�క్. 

b) ఆవిరయేయా వ్యువులు(వ్లటెైల్ మాటర్) : 
బొగుగ్ లో మాండే సవాభావాం కల వ్యువులు మిథేన్, హ�ైడ్ోర క్ర్న్స్, హ�ైడ్ోరజెన్, క్ర్న్ మోనాకెైస్డ్ 
లాాంటివే క్కుాండా మాండే స్వాభావాం లేన్ క్ర్న్ డెై ఆకెైస్డ్, న్ైట్్ర జెన్  వీటన్ైాంటిన్ కలిపి వ్లటెైల్ 
మాటర్ అాంటార్. బొగుగ్ లో ఎకు్వ వ్లటెైల్ మాటర్ వుాంటే, తేలికగ్ మాండే బొగగ్న్ అర్ధాం.

c)  బ్డషిద : 

బ్డషిద క్లదు. అాంతే క్దు, మాండే దాన్ై మాండనీకుాండా చేసుతీ ాంది.  బాయలర్కు తగిలే మాంటను 
తగిగ్ాంచి, దాన్ సమర్ధతను తగిగ్సుతీ ాంది. ఈ బ్డషిద పేర్కుపోయ, బొగుగ్  వ్డక్న్ై ఎకు్వ చేయడాం 
వలన, ఆపరేషనల్ కర్చిలు ప�ర్గుతాయ. అాందువలల  బొగుగ్ లో బ్డషిద ఎకు్వ శ్తాం ఉాండడాం 
మాంచిది క్దు.
d)  తేమ (మాయసచిర్ కాంటెాంట్):

బొగుగ్ లో ఉనై తేమ మాంట  వేడషిమి తగిగ్సుతీ ాంది. ఎాందుకాంటే, తేమ మాండే పదార్్ధ న్ై మాండన్యదు. 
అాందువలల , బొగుగ్ లో తేమ అవసరమ�ైనాంత వరకే వుాండాలి.
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e) సల్ఫర్:

బొగుగ్ లో వుాండే సల్ఫర్  చిమ్ైలను, గ్లి వేడషి చేసే ఎయర్ హిటర్స్, ఎకనామ�ైజర్స్ వగెైర్ వ్టిన్   
కొదిది  కొదిదిగ్ కరిగిాంచి వేసుతీ ాంది.  అాందువలల , ఈ పరికర్ల జీవిత క్లాం తగిగ్పోతుాంది. కనుక, సల్ఫర్ 
బొగుగ్ లో ఎకు్వ ఉాండడాం అభిలష ణీయాం క్దు.  

బొగుగ్  నాణయాత మరియు లభయాత:
క్యాలర్ విలువను బటి్  బొగుగ్ ను కుక్ాంగ్ కోల్ (వాంట బొగుగ్ ), నాన్ కుక్ాంగ్ కోల్ ( వాంటకు ఉపయోగిాంచన్ది)
అనే రెాండు రక్లుగ్ వర్గ్కరిాంచార్. ఈ కుక్ాంగ్ కోల్ మ�టలరిజీకల్ పరిశ్రమలలోను, స్ట్ల్ పరిశ్రమలో, 
సిమ�ాంట్ పరిశ్రమలో, స్పుాంజ్ ఐరన్ పరిశ్రమలో ముఖయాాంగ్ వ్డతార్. అయతే మన దేశాంలో 
లభయామయేయా బొగుగ్  ఎకు్వగ్ నాన్ కుక్ాంగ్ కోల్. బొగుగ్  నాణయాతను బటి్  “ఏ” నుాంచి “జే” వరకూ 
ఏడు గే్రడులుగ్ విభజిాంచార్. ఏ, బ్, సి గే్రడులు మేలు రకాం నాణయామ�ైనబొగుగ్ . ఇవి సిమ�ాంట్,ఎర్వులు, 
మరియు స్పుాంజి ఐరన్ పరిశ్రమలలో  ఉపయోగిస్తీ ర్. మన దేశాంలో లభయామయేయా బొగుగ్  ఎకు్వగ్ 
డషి, ఇ, ఎఫ్, జి గే్రడు బొగుగ్ . ఇది తకు్వ రకాం నాణయాత ఉనై బొగుగ్ . దీన్ై ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ లో 
ఉపయోగిస్తీ ర్.

లిగెైైట్, బ్టుమినస్ బొగుగ్   ఎకు్వగ్ లభయామవుతుాండడాం వలల , మన దేశాంలో ధర్మల్ పవర్ 
ప్ల ాంట్స్ లో ఇవి ఎకు్వగ్ వ్డతార్.2 లిగెైైటు బొగుగ్ లో యాష్ (బ్డషిద) తకు్వ వుాండడాం వలల , 
విదుయాతుతపుత్తీక్ లిగెైైట్ బొగుగ్  డతార్. మన దేశాంలో  జతీయ సాంపద అయన బొగుగ్  గనుల నుాంచి 
పబ్ల క్ స�క్్ ర్ కాంప�నీ కోల్ ఇాండషియా లిమిటెడ్, క్ాంట్ార క్్ ప్రక్రాం వివిధ ధర్మల్ ప్ల ాంట్స్ కు అవసరమ�ైన  
బొగుగ్  సరఫర్ చేసోతీ ాంది. 
భారత దేశాంలో వ్డే బొగుగ్  గే్రడులు, వ్టి క్యాలోరిఫిక్ విలువలు ఈ క్్రాంది టేబుల్ లో ఇవవాడమ�ైనది.

గే్రడ్ క్యాలోరిఫిక్ విలువ kCal/kg లలో .  బ్డషిద ఎాంత వునైది 
A 6200
B 5600 నుాండషి 6200 వరకు 19.50% to 24%

C 4940-5600 24% to 28.70%

D 4200-4940 28.70% to 34%

E 3360-4200 34%  ప�ైన నుాంచి  40% వరకూ 
F 2400-3360 40%  ప�ైన నుాంచి  47% వరకూ 
G 1300-2400

బొగుగ్  లో డషి., ఇ., ఎఫ్. గే్రడులు మన ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంటల కు  కోల్ ఇాండషియా దావార్ సరఫర్ అవుతాయ.

భారత దేశాంలో లభయామయేయా బొగుగ్   తకు్వ క్యాలోరిఫిక్ వ్లుయా ఉాండడమే క్కుాండా బ్డషిద (యాష్)
ఎకు్వ ఉాండే  రకాం బొగుగ్ . 

• ఇాందులో  యాష్ (బ్డషిద) 40 నుాంచి  50 శ్తాం వుాంటుాంది.
• తేమ శ్తాం 4 నుాంచి   20% 
2 http://www.productivity.in/knowledgebase/Energy%20Management/c.%20Thermal%20Energy%20

systems/4.1%20Fuels%20and%20Combustion/4.1.3%20Properties%20of%20Coals.pdf
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• సల్ఫర్ శ్తాం 0.2 –0.7%
• గరిష్ క్యాలోరిఫిక్  విలువ  2500 to  5000 KCal/kg 
• మాండే సవాభావాం ఉనై వ్యువులు  18—25%
ప�ై వివర్ల వలల  మనకు తెలిసేది ఏమిటాంటే, భారత దేశాంలో లభయామయేయా బొగుగ్  నాసిరకాం 
బొగుగ్ . ఒక మ�గ్ వ్ట్ విదుయాత్ ప్రమాణాంగ్ తీసుకునైటలయతే, దాన్ వుతపుత్తీక్  ఆసే్ రీలియా, 
అమ�రిక్ దేశ్లలో వ్డే బొగుగ్   కనాై మన దేశాంలో పవర్ ప్ల ాంట్స్ కు బొగుగ్  వ్డకాం ఎకు్వ.  
మన బొగుగ్  తకు్వ రకాం క్వడమే దీన్క్ క్రణాం.3

1.2.2  బొగుగ్  ఇాంధనాంగ్ వ్డే ప్ల ాంట్స్ లో విదుయాత్తీ  వుతపుత్తీ :
బొగుగ్ ను విదుయాతుతీ గ్ వుతపుత్తీ   చేయడాం మ్డు అాంచెలుగ్ స్గుతుాంది.

బాయలర్ ఫరేైస్: బొగుగ్ ను బాయలార్ లో మాండషిాంచి వేడషి ప�ాంచుతార్. బొగుగ్ లో వునై 
క్ర్న్,గ్లిలో వునై ఆక్స్జన్  కలిసి క్ర్నడ్యాకెైస్డ్ CO2 విడుదల అవుతుాంది.

బాయలర్ : బాయలర్ లో ఉనై నీళ్్ళ,  బాగ్ వేడెక్్, ఆవిరెై పోతాయ. ఇది ఎకు్వ ప్రషర్,  
వేడషిమి  ఎకు్వగ్ వునైపపుడు  సాంభవిసుతీ ాంది.   బాయలర్ మ్సివుాంటుాంది కనుక, నీళ్ళను 
స్ట్మ్ గ్ మారేచి వేడషిమి మరిాంత ప�్రషర్ ప�ాంచుతుాంది.

టరెై్న్ మరియు జెనరేటర్ : ఈ స్ట్మును టరెై్న్ లోక్ పాంపి  దాన్ బ్ల డ్స్ త్రిగేటటుల  చేస్తీ ర్. 
ఆ విధాంగ్ యాాంత్్రక శక్తీ ఉతపుత్తీ  అవుతుాంది. స్ట్మును మళ్్ళ చలాల రిచి, వ్నక్్ బాయలరోల క్ 
పాంపుతార్.  అక్డషి నుాంచి మళ్్ళ స్ట్మ్ టరెై్న్ లోక్ వసుతీ ాంది. ఇలా ఈ స�ైక్ల్ జర్గుతుాంటుాంది. 
టరెై్న్ త్రగడాం వలల  జెనరేటర్ రోటార్ త్ర్గుతూ, విదుయాతుతీ  ఉతపుత్తీ  అవుతుాంది.

బొగుగ్ నుపయోగిాంచే ధర్మల్ ప్ల ాంట్స్ లో విభాగ్లు: 
సాంక్షిపతీ ాంగ్ బొగుగ్ నుపయోగిాంచి విదుయాతుతీ  ఉతపుత్తీ  చేసే విధానాం :
పవర్ ప్ల ాంట్ బాయలరోల  బొగుగ్ ను మాండషిాంచి, ఆ వేడషిమితో బాయలరోల  నీటిన్ ఆవిరి అయేయాలా చేస్తీ ర్. 
ఈ ఆవిరి  టరెై్న్ మోటార్ ను త్పపుతుాంది. దాన్ వలన  జెనరేటర్ రోటార్ త్రిగి, విదుయాతుతీ  ఉతపుత్తీ  
అవుతుాంది.
ఈ విధానాంలో బొగుగ్ ను తయార్ చేసుకోవడాం, బొగుగ్  మాండేాందుకు తగినాంత గ్లి అాందేలా ఏర్పుటు 
చేసుకోవడాం, స్ట్మ్ ఉతపుత్తీ , మళ్్ళ దాన్ై చలాల రిచి వ్నక్్ బాయలరోల క్ పాంపి స్ట్మ్ ఉతపుత్తీ  చేయడాం, ఈ 
పన్లో ఏరపుడషిన  బ్డషిద, మరికొన్ై వ్యువులను బయటకు పాంపివేయడాం –ఇవనీై వుాంటాయ.

3 IL & FS manual on TPPs
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బొగుగ్ ను తయార్ చేసుకోవడాం : 
బొగుగ్  యార్డ్  → బొగుగ్  సో్ రేజ్ → పలవారెైజర్ 

బొగుగ్ ను యార్డ్  నుాంచి బొగుగ్  సో్ రేజ్ ప్్ర ాంతాన్క్ చేరవేస్తీ ర్. అక్డషి నుాంచి పలవారెైజర్ కు చేర్స్తీ ర్.

తేలికగ్, చక్గ్ మాండడాన్క్  పలవారెైజర్ లో బొగుగ్ ను మ�తతీటి పొడషిగ్ చేస్తీ ర్.  బొగుగ్ లోన్ తేమను తీసి 
వేయడాన్క్ పలవారెైజర్ లోన్ ఫ్నుల  వేడషి గ్లి పాంపుతాయ. అాంతే క్దు, ఈ వేడషి గ్లి తేమ పూరితీగ్ 
పోయన బొగుగ్  పొడషిన్ బాయలర్ ఫరేైస్ లోక్ పాంపుతుాంది. అక్డ ఈ బొగుగ్  పొడషిన్ మాండషిస్తీ ర్.

బాయలర్ లోపల: 
బొగుగ్ ను వ్డే  పవర్ ప్ల ాంట్స్ అన్ైాంట్ల న్ బాయలర్ చాలా ముఖయామ�ైాంది. బొగుగ్  మాండడాన్క్ , 
తదావార్ బాయలరోల  ఉనై నీర్ మరిగి ఆవిరి తయారవడాన్క్ బాయలర్ ఉపయోగపడుతుాంది.

మొదటి ప్రక్్రయ  దహనాం ( కాంబషన్) :
బాయలరోల క్   గ్లిన్ పాంపి,  బొగుగ్   మాండేలా చేస్తీ ర్. ఒక ఫోర్స్డ్  డ్ార ఫ్్ ఫ్న్ బయటి వ్తావరణాం 
లోన్ గ్లిన్ లాగి, బాయలరోల క్ పాంపుతుాంది. హీటర్స్ గ్లిన్ వేడషిచేసి ఫరెైస్ లోక్  పాంపుతాయ. 
అాందువలల , బొగుగ్  మాండడాం మరిాంత సులువు అవుతుాంది.

వేడషి (హీట్ ), బ్డషిద (యాష్), ఫూల  గ్యాస్ ఈ విధానాంలో వ్లువడతాయ.  వేడషిమి   నీటిన్ వేడషి చేసి 
ఆవిరి అయేయాలా చేసుతీ ాంది. ఆవిరి టరెై్నలను త్పపుతాయ.   ఫూల  గ్యాస్   చివరకు  మిగిలే  పన్క్ ర్న్ది  
.  దీన్ై విడషిగ్ అమరచిబడషిన ఫ్నల  దావార్ ఎల�కో్రో  స్్ టిక్ ప�్రసిపిటేటర్స్ కు పాంపుతార్.  ఎల�కో్రో  స్్ టిక్ 
పే్రసిపిటేటర్ల  ఫ�లల  యాష్ ను  పటి్  ఆపేస్తీ య. యాష్  లేనటువాంటి ఫూల  గ్యాస్ ను  బయటిక్  చిమ్ైల 
లేక స్్ క్  దావార్ పాంపుతార్. ఈ స్్ క్ లనేవి చాలా ఎతుతీ లో ఉాండషి, స్మానుయాల  జీవన  శ�ైలిక్  ఆటకాం  
కలిగిాంచకుాండా ఉాంటాయ. ప�దది  ప�దది  పవర్ ప్ల ాంట్స్ లో  ఈ స్్ క్ ఎతుతీ  250  నుాంచి 280 మ్టరలకు 
వుాంటుాంది. బొగుగ్ లో ఉాండే పన్క్ ర్న్ పదార్ధాం బ్డషిదగ్ మార్తుాంది.  ఫరెై స్ అడుగున   15% 
బ్డషిద మిగులుతుాంది. మిగిలినది   ఎల�కో్రో  స్్ టిక్ ప�్రసిపిటేటర్  దగగ్ర మిగులుతుాంది.  మొదటి 
దాన్ై బాటాం యాష్ అాంటే, రెాండో దాన్ై ఫ�లల  యాష్ అాంటార్.

రెాండవ ప్రక్్రయ  – స్ట్మ్ ఉతపుత్తీ  : 
ఎకు్వ ప�్రషర్ తో ఫ్టడ్ పాంప్ దావార్ బాయలరోల క్ నీటిన్ అాంతర్యాం లేకుాండా పాంపిసుతీ ాంటార్. ఇలా 
వేడెక్్న నీటినే మళ్్ళ ఉపయోగిస్తీ ర్. ఇాందువలల  వేడషిమి ఎకు్వగ్ క్వ్లిస్న అవసరాం ఉాండదు. 
తొాందరగ్ నీర్ ఆవిరి అవుతుాంది. బొగుగ్  ఆదా అవుతుాంది.  ఎకనమ�ైజర్  అనేది పాంప్ చేసిన నీటిన్ 
ముాందుగ్ వేడషి చేసేాందుకు ఉపయోగిాంచే పరికరాం. అాందువలల  బాయలరోల ాంచి వ్లుపలిక్ పాంపిన గ్యాస్ 
లను ఎకనమ�ైజర్ దావార్  గ్రహిాంచి వ్టిన్ నీర్ వేడషి చేసేాందుకు వ్డతార్. ఈ వేడషి నీటిన్ ఫరెైస్ 
లోన్ వ్టర్ వ్ల్స్ (నీటి ప�ైపులు) లోక్ పాంపి మరిాంత వేడషి చేసి స్ట్మ్ తయార్ చేస్తీ ర్.

ఈ స్ట్ము ను ఒక డ్రమ్ లోక్ పటి్ , ఆ తర్వాత స్పర్  హీటర్ క్యల్స్ దావార్ పాంపుతార్. స్ట్మ్ 
వేడషి, ప్రషర్ ఇక్డ మరిాంత ప�ాంచుతార్. ఈ స్పర్  హీటేడ్ స్ట్మే  చివరకు టరెై్నలలోక్ వ్డుతుాంది. 
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1.2.3 బొగుగ్ ను ఉపయోగిాంచే పవర్ ప్ల ాంట్స్ వలల    పర్యావరణ, మరియు ఆరోగయా 
దుష్ఫలితాలు 
జీవకోటి  శ్వాస్వయవ్లప�ై  చెడు ప్రభావాం ఉనైటుల  తేలిాంది.   

గ్లి 

* చెటుల ,మొక్ల ప�ర్గుదల  ఉాండాలిస్న ర్త్లో ఉాండదు. 

* చారిత్రక కట్డాల  జీవిత క్లాం ప�ై  చెడు ప్రభావాం ఉాంటుాంది. 
వ్తావరణాం లో ప�ను మార్పులు సాంభవిాంచ వచుచి.

నీర్  

* నీటి నాణయాత తగిగ్ , మాంచి నీటి లభయాత తగిగ్  పోతుాంది.

* వయావస్య అవసర్లకు తగినాంత నీర్ లభిాంచక, పాంటలు తగిగ్పోతాయ.  

* వేడషి నీర్ సముద్రాంలోక్ వదలడాం వలల , మతయా సాంపద మనుగడకు ప్రమాదాం ఏరపుడుతుాంది. అవి 
చన్పోవడమో, లేక మరొక ప్్ర ాంతాన్క్ వలస పోవడమో జర్గుతుాంది.

భ్స్రాం  తగిగ్పోవడాం 

*  మటి్లో క్షార గుణాలు ప�రగడాం వలల , వయావస్య పాంటలు తగుగ్ తాయ.

* న్వ్సిత  జనావ్స్లు ఖాళ చేయాంచడాం, వ్రిక్ వేరే ఆవ్స్లు చ్పిాంచడాం తపపున్సరి 
అవుతుాంది.

ఆరి్ధక, స్మజిక  మార్పులు

* స్మాజిక  అవసర్లయన స్్ళ్్ళ, బావులు  లాాంటి  వ్టి మనుగడకు ముపపు ఏరపుడుతుాంది.

* రెైతులు, మతయాక్ర్ల జీవనాన్క్  లోటు ఏరపుడుతుాంది.

* ప్రమాద భ్యష్మ�ైన పన్ క్వడాం వలల  యాక్స్డెాంటుల  జరిగే అవక్శాం వుాంది.

బొగుగ్ ను కడషిగేాందుకు వ్డషిన నీర్, త్రిగి మామ్లు  అవసర్లకు ఉపయోగిాంచే నీటిలో కలిపి 
నటలయతే, మాంచి నీర్ కూడా  కలుషితమ�ై పోతుాంది. ప్ల ాంటు నుాంచి వచేచి “ఫ�లల  యాష్’’ నేలప�ై 
పేర్కున్, మటి్  స్ర్న్ై తగిగ్సుతీ ాంది. ప్ల ాంటు నుాంచి వ్లువడే సల్ఫర్ డెై ఆకెైస్డ్, న్ైట్్ర జెన్ ఆకెైస్డ్,  
బొగుగ్  నుసి, క్ర్న్ మోనాకెైస్డ్, ఆవిరి అయన ఆర్గ్ న్క్ క్ాంపౌాండ్స్, మ�ర్్యూరి లాాంటి మరికొన్ై 
లోహక్లు –ఇవనీై ప్రజల ఆరోగ్యాన్క్ చెర్పు చేసేవే.4  

పర్యావరణాం ప�ై ఈ ప్రభావాం  వ్టి న్ైసరిగ్క లక్షణాలను బటి్  నాలుగు రక్లుగ్ విభజిాంచడాం జరిగిాంది. 

సర్సరి  ప్రభావాం( డెైరెక్్ ఇాంప్క్్) — ఉదాహరణకు పవర్  ప్ల ాంటు నుాంచి వ్లువడషిన కలుషిత నీర్ 
సర్సరి క్లువలోల క్ గ్నీ, నదుల లోక్ గ్నీ పాంపడాం జరిగినపపుడు,  దెైనాందిన అవసర్లకు వ్డే 
నీర్ కలుషితమ�ై పోతుాంది. 

4. Performance Review of Thermal Power Stations 2004-05 Section 14 Page no. 14.1 , section-14, Environmental 
aspects in power sector
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మరో రూపాం లో కనబడే ప్రభావాం (ఇన్ డెైరెక్్ ఇాంప్క్్) –  ఉదాహరణ: పవర్  ప్ల ాంటు నుాంచి వ్లువడషిన 
ఎస్.ఓ.టు.(SO2) నేలలో (SO4) గ్ డషిప్జిట్ అయనపపుడు వయావస్యాన్క్ ముపపు కలుగుతుాంది.

మొతతీాంగ్ కనబడే మార్పు (కుయాములేటివ్ ఇాంప్క్్) : ఉదాహరణ: ఒక ప్్ర ాంతాంలో ప�ట్బోయే ప్్ర జెకు్ లు, 
ఉనైటువాంటి ప్్ర జెకు్ లు  –వీటన్ైాంటి నుాంచి విడుదల అయేయా వయార్ధ పదార్్ధ లు, వ్యువులు 
మొదల�ైనవి  పర్యావరణాన్ై మార్పు చేసే  ప్రభావాం వునైది  .

కొతతీగ్ ప్రవేశ్ాంచిన  మార్పు (ఇాండుయాసిడ్ ఇాంప్క్్) ; సహజ వనర్ల�ైన నీర్, గ్లి వ్డుకునే ఈ ప్ల ాంట్స్ 
వలన వయావస్యాం లోను, న్వ్సితుల  జీవిన విధానాలలోన్ మార్పులు చోటు చేసుకుాంటాయ.

పర్యావరణ మార్పులు :
1. కలుషితమ�ైన గ్లి: 

బొగుగ్  నుపయోగిాంచే పవర్ ప్ల ాంట్స్ అనేక  క్లుషయా క్రక్లయన వ్యువులు మొదల�ైనవి 
గ్లిలోక్ విడుదల చేస్తీ య. వ్టిలో సల్ఫర్ డెైఆకస్యడ్ (SO2),క్ర్న్ మోనాకెైస్డ్ (CO),  ఆకెైస్డ్స్ 
ఆఫ్ న్ైట్్ర జెన (NOX),  ఓజోన్ (O3), గ్లిలో కలిసిన  బొగుగ్  నుసి, దుము్మ (SPM), ల�డ్, నాన్ మ్తేన్ 
హ�ైడ్ోర క్ర్న్స్ లాాంటివి వుాంటాయ.

ఏ రకమ�ైన దహన క్్రయ(కాంబషన్)లో  న్ైనా స్ధారణాంగ్  ఆకెైస్డ్స్ ఆఫ్ న్ైట్్ర జెన్ ( NOX)  ఉతపుత్తీ  
అవుతాయ. దహన క్్రయ లో  ఇాంధనాం లోన్ న్ైట్్ర జెన్తీ , గ్లిలోన్ ఆక్స్జెన్ కలిసి  మాండషి నపపుడు, ఈ 
న్ైట్్ర జెన్ ఆకెైస్డ్స్ ఉతపుత్తీ  అవుతాయ.  దహన క్్రయలో  వేడషిమి ఎకు్వ్ైనకొదీది , ఆకెైస్డ్స్ ఆఫ్ న్ైట్్ర జెన్ 
(NOX) ఉతపుత్తీ  ఎకు్వ అవుతుాంది.   

అాంతే క్దు, గ్్రన్ హౌస్ గ్యాస�స్ (వ్తావరణాంలోన్ వ్యువులు- నీటి ఆవిరి, క్ర్న్ డెై ఆకెైస్డ్, 
మిథేన్, న్ైట్రస్ ఆకెైస్డ్, ఓజోన్ ) కూడా ఉతపుత్తీ  అవుతాయ. వ్తావరణాంలోన్ ఆక్స్జెన్తీ , క్ర్న్ 
మోనాకెైస్డ్ (CO) కలిసి  క్ర్నడ్  యాకెైస్డ్, ఆకెైస్డ్స్ ఆఫ్ న్ైట్్ర జెన్  కలిసి న్ైట్రస్ ఆకెైస్డ్ N2O  ఉతపుత్తీ  
అవుతుాంది. అదే విధాంగ్, ఇాంధనాంలోన్ సల్ఫరోతీ  వ్తావరణాం లోన్ ఆక్స్జెన్ కలిసి, ఆకెైస్డ్స్ ఆఫ్ 
సల్ఫర్ ఉతపుత్తీ  అవుతాయ. ఈ ఆకెైస్డ్స్ అఫ్ సల్ఫర్ లో సల్ఫర్  డెై ఆకెైస్డ్ (SO2) బొగుగ్ తో నడషిచే పవర్ 
ప్ల ాంట్స్ లో  ఎకు్వగ్ ఉతపుత్తీ  అవుతుాంది. ఒకో స్రి, ఆక్స్జెన్ ఎకు్వగ్ వునైపపుడు SO3  కూడా 
ఉతపుత్తీ  అయేయా అవక్శాం ఉాంది. ఇది వ్తావరణాం లోన్ నీటితో కలిసి ఆమల  వర్ాం కుర్సుతీ ాంది. 

బొగుగ్  నుపయోగిాంచే పవర్ ప్ల ాంట్స్ లో  వ్లువడే  బొగుగ్  నుసి, దుము్మ,పొగ—వీటిన్   సస�పుాండెడ్ 
ప్రి్కుయాలేట్ మాటర్  అాంటార్. ఇవి ప్టలిచిన  వ్రిక్  ఆసతీమా, మరికొన్ై శ్వాసకోశ సాంబాంధ వ్యాధులు 
వస్తీ య.

2. నీటి క్లుషయాాం:

బొగుగ్ నుపయోగిాంచే పవర్  ప్ల ాంట్స్ లో నీటిన్ బొగుగ్ ను కడగడాన్క్, బాయలరోల  స్ట్మ్ ఉతపుత్తీ  
చెయయాడాన్క్, పరికర్లు చలలబరిచేాందుకు వ్డతార్. ఇలా బొగుగ్ ను కడషిగిన నీటిన్ వదిలినాందువలల , 
భ్గర్భ జలాలు కలుషితాం అవుతాయ. వేడషి నీటిన్ వదిలినాందువలల  క్లువలలోన్, నదులలోన్ జీవ 
ర్సి మనుగడకు ముపపు వసుతీ నైది.
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3. భ్స్రాం లో తగుగ్ దల:

క్లుషయా శుది్ధ  చెయయాన్ గ్లి, నీర్ వలల  ఈ పవర్ ప్ల ాంట్స్ చుటు్ పక్ల గల ప్్ర ాంతాలనీై పూరితీగ్ 
క్లుషయా కోరలోల  చిక్్, జీవకోటి మనుగడకు ప్రమాదాంగ్ తయారవుతునాైయ.

ఆరోగయా సమసయాలు :5

రస్యన్క క్లుషయా క్రకాం ఆరోగ్యాంపై ద్ని ప్రభ్వాం 
1.సల్ఫర్ డెై ఆకెైస్డ్ * శ్వాస్వయవ్లకు , వూపిరిత్తుతీ లకు ప్రమాదకరాం 

* ఆసతీమా, తీవ్రమ�ైన బ్ోర ాం కెైటిస్ వ్యాధుల క్రకాం.
* కళ్ళకు ఇబ్ాంది కలిగిసుతీ ాంది.
* గుాండె జబు్లకు క్రణాం అవుతుాంది.  

2.న్ైట్రస్ ఆకెైస్డ్స్ * ఆసతీమాకు క్రణమవుతుాంది.
* క్్ర న్క్  అబ్ స్రీక్్వ్  పలో్మనరి డషిస్టజ్ ( శ్వాస కోసాం సనై  

బడడాం వలల  వూపిరి తీసుకునేాందుకు కష్ాం)
* పిలల లోల  వూపిరిత్తుతీ ల ఎదుగుదల తగుగ్ తుాంది.
* గుాండె జబు్లకు క్రణాం 

3.ప్రి్కుయాలేట్ మాటర్ PM
కోర్స్ ప్రి్కుయాలేట్స్  PM 10                                 
ఫ�ైన్ ప్రి్కుయాలేట్స్    PM2.5                                   

* ఆసతీమాకు క్రణాం  
* క్్ర న్క్  అబ్ స్రీక్్వ్  పలో్మనరి డషిస్టజ్ ( శ్వాస కోసాం సనై  

బడడాం వలల  వూపిరి తీసుకునేాందుకు కష్ాం)
*  పిలల లోల  వూపిరిత్తుతీ ల ఎదుగుదల తగుగ్ తుాంది.
* లాంగ్ క్నస్ర్ కు  క్రణాం
* గుాండె జబు్లకు క్రణాం
* కాంజసి్వ్ హర్్ ఫ�ైలూయార్ కు క్రణాం అవుతుాంది 

4.అమోన్యా  * శ్వాసకు సాంబాంధిాంచిన ఇబ్ాందులు వస్తీ య
* చర్మాం ప�ైన, కళ్ళలోమాంటలు పుడతాయ. 

5.హ�ైడ్ోరజెన్ కోల రెైడ్,ఫోల రెైడ్ *చర్మాం ప�ై  దురదలు,కళ్ళలో ,ముకు్లో ,గొాంతులో,శ్వాసకు 
ఇబ్ాంది కలిగిసుతీ ాంది. 

6.డెై ఆక్స్న్స్,ఫుర్న్ *స్మక్ క్నస్ర్ కు ఇవి క్రక్లు క్వచుచి.
*పునర్తపుత్తీ , ఎాండోకెైైన్,రోగన్రోధక శకుతీ లను దెబ్తీసుతీ ాంది  

7.ప్లి స�ైక్లక్ ఆరోమాటిక్ 
హ�ైడ్ోర 
క్ర్న్స్ 

*క్రిస్న్జేన్స్(క్నస్ర్ క్రక్లు)తయార్ అవవచుచి 
*లివర్,క్డీైలు,వృషణాలప�ై చెడు ప్రభావాం 
*వీరయా కణాలు  న్రివారయామ�ై  పునర్తపుత్తీ  పడషిపోతుాంది. 
*బొగుగ్  నుసి,దుము్మతో కలిసి వూపిరిత్తుతీ లలో చేర వచుచి.

8.మ�ర్్యూర్  * మ�దడుకు,నర్లకు,క్డషిైలకు,లివర్్ అపక్రాం చేసుతీ ాంది.
*నర్ల సమసయాలకు క్రణమ�ై, పుటే్  బ్డడ్లలో లోపాం ఏరపుడవచుచి. 

5 http://www.env-health.org/IMG/pdf/heal_report_the_unpaid_health_bill_how_coal_power_plants_make_
us_sick_final.pdf
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రస్యన్క క్లుషయా క్రకాం ఆరోగ్యాంపై ద్ని ప్రభ్వాం 
9.ల�డ్  * పిలలల నర్ల జబు్లకు క్రణాం అవుతుాంది 

*పిలలల చదువులో, జాఞా పక శక్తీలో చివరిక్ వ్రి ప్రవరతీనలో లోపాం 
ఏరపుడుతుాంది.
*క్డషిైలకు అపక్రాం చేసుతీ ాంది.
*క్రిడ్యో వ్సు్యూలర్ డషిస్టజెస్ కు క్రణాం అవుతుాంది.
* రకతీ హీనత ఏరపుడుతుాంది. 

10.యాన్్మోన్,ఆరెస్న్క్,బ్రి
లియాం,క్డషి్మయాం,
కో్ర మియాం,న్కెల్,స�లీన్యాం,
మాాంగనీస్ 

*క్రిస్న్జేన్స్(లాంగ్,బాల డర్ ,క్డషిై,సి్న్ క్నస్ర్ క్రక్లు)తయార్ 
అవవచుచి
*నర్ల ప�ైన, గుాండె జబు్లకు సాంబాంధిాంచి,చర్మ వ్యాధులకు,శ్వాస 
కోస వ్యాధులకు క్రణాం అవుతుాంది. రోగ న్రోధక శక్తీ తగుగ్ తుాంది.

11.రేడషియాం * క్రిస్న్జేన్స్(లాంగ్, బోన్ క్నస్ర్ క్రక్లు) తయార్ అవుతాయ
* రకతీ హీనత ఏరపుడుతుాంది
*మ�దడు వ్పు ర్వచుచి.

12.యురేన్యాం * క్రిస్న్జేన్స్(లాంగ్, లిమ్ఫటిక్ క్నస్ర్  క్రక్లు)
తయార్అవుతాయ
*క్డషిై జబు్లకు క్రణాం అవుతుాంది 

శబది  క్లుషయాాం: 

 ఈ పవర్ ప్ల ాంట్స్ లోన్ బాయలర్ల  , టరెై్నుల , క్రషర్ల  చేసే శబాది లు ఎకు్వగ్ వినడాం వలల , అక్డ 
పన్ చేసే వ్రిక్  విన్క్డషి సమసయాలు వచేచి అవక్శాం ఎకు్వ.

1.3  పర్యావరణ శ్ఖ అనుమత్ పొాందే  విధానాం 
1.3.1 2006 వ సాంవతస్రాంలో ఇ.ఐ.ఏ. చేసిన ప్రకటన  ప్రస్తీ వన  
1.3.2 ఫోల  చార్్- ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ కు ఇ.ఐ.ఏ. క్రమాం   
1.3.3 కొతతీగ్ మొదలుప�టే్  ప్ల ాంట్స్ కు పర్యావరణ శ్ఖ అనుమత్ పొాందడాం 
1.3.4 ఉనైటువాంటి ప్ల ాంట్స్ విసతీరణకు లేదా,ఆధున్క పరచుటకు, ప్్ర డక్్ మిక్స్ 
 మార్చిటకు అనుమత్ పొాందే విధానాం,
1.3.5 ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ ప�ై పరయావేక్షణ ( పర్యావరణ అనుమత్ వచాచిక) 
1.3.6 పర్యావరణ అనుమత్ మారిపుడషి 
1.3.1  2006 వ సాంవతస్రాంలో ఇ.ఐ.ఏ. చేసిన ప్రకటన  ప్రస్తీ వన:
భారత దేశాంలోపర్యావరణాం, అడవుల ప�ై ప్రభుతవా విధానాలు : ప్రణాళకలు చెయయాడాం, ప్ోర తాస్హిాంచడాం, 
సమనవాయపరచడాం, వ్టిన్ అమలు చెయయాడాం లాాంటి వనీై  పర్యావరణాం, అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ 
(మిన్స్ట్ రీ ఆఫ్ ఎన్వార్న్్మాంట్ అాండ్ ఫ్రెస్్స్) ఆదవారయాాంలో అమలు అవుతాయ.

పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్ాం,1986  (ఇ.పి.ఏ.) : ఏదెైనా పరిశ్రమను స్థా పిాంచడాం, నడపడాం, 
లేదా స్థా పిాంచే విధానాం కొన్ై ప్్ర ాంతాలలో న్షేధిాంచడాం, లేదా కొన్ై పరిమితులకు లోబడషి 
అనుమత్ాంచడాం లాాంటి వ్టిక్ ప్రభుతావాన్క్  ఈ చట్ాం ప్రక్రాం  అధిక్రాం వునైది. (క్ల జు5,సబ్ 
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స�క్షన్(2), స�క్షన్3 ఆఫ్ ఇ.పి.ఏ.)

ఇ.ఐ.ఏ. ప్రకటన 2006 : ఈ ప్రకటన పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్ాం క్ాంద విడుదల చేయయాడమ�ైాంది.

పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా (ఇ.ఐ.ఏ.) : పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్ాం క్ాంద, యాభ్ై కోటుల  అాంతకు మిాంచిన 
ప�టు్ బడషితో  చేసే ముఫ�ై తొమి్మది రక్ల అభివృదిది  పనులకు,  ఇపపుడు ఇ.ఐ.ఏ. పర్యావరణ ప్రభావ 
అాంచనా తపపున్సరి. 

ఈ  క్్రాంది వ్టిలో ముాందుగ్ పర్యావరణ శ్ఖ అనుమత్ తీసుకోవ్లన్ ఇ.ఐ.ఏ. 
న్రేదిసిసోతీ ాంది.
• కొతతీగ్ మొదల�టే్  అనీై ప్్ర జెకు్ లకు, పనులకు
• ఇపపుటికే ఉనై ప్్ర జెకు్ ల విసతీరణ  పనులకు, అధునాతన పరిచేాందుకు
• ప్రకటన(న్టిఫికేషన్) లో ఇచిచిన ఇతర పనులకు 
ఈ ప్రకటన(న్టిఫికేషన్) లోన్ పటి్కలో 1(డషి) క్ాంద ధర్మల్ పవర్ ప్్ర జెకు్ లు ఇవవాబడషినవి.
•  ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంటుల  పర్యావరణ అనుమత్ ఎపపుడు తీసుకోవ్లి?
1.  ఒక కొతతీ  ప్ల ాంటు మొదలు ప�టే్  ముాందు.
2.  వునైటువాంటి ప్ల ాంటు అభివృదిది  పనులకు, లేదా, అధునాతన పరిచేాందుకు 
3.  నడుసుతీ నై ప్ల ాంటులో ప్్ర డక్్ మిక్స్ మారేచిాందుకు
•  పర్యావరణ అనుమత్ ఎవరిస్తీ ర్?
1.  పర్యావరణాం, అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ(ఎమ్.ఒ.ఇ.ఎఫ్.)
2. ర్ష్రీ పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనాల  శ్ఖ (ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.)

ఇ.ఐ.ఏ. న్టిఫికేషన్(ప్రకటన) ప్రక్రము  ప�ై రెాండషిాంటిక్  మాత్రమే పర్యావరణ అనుమతులు ఇచేచి 
అధిక్రాం ఉనైది.  పటి్కలో A క్యాటగిరి క్ాందకు వచేచి ప�దది  ప్్ర జెక్్స్ అన్ైటిక్ మాంత్్రతవా శ్ఖ మాత్రమే 
అనుమత్ ఇసుతీ ాంది.  చినై ప్్ర జెకు్ లకు ఎస్.ఇ.ఐ.ఎ.ఎ.  – వివిధ ర్ష్్ రీ లలో వునై భారత ప్రభుతవా 
సాంసథా   అనుమత్ ఇసుతీ ాంది. 

ఎస్.ఇ.ఐ.ఎ.ఎ.: 
భారత ప్రభుతవా పర్యావరణాం, అడవుల శ్ఖ ఆధవారయాాంలో  ర్ష్రీ ప్రభుతవాాం న్యమిాంచే సాంసథా  
ఎస్.ఇ.ఐ.ఎ.ఎ. 

దీన్లో ముగుగ్ రూ సభుయాలు వుాంటార్.
1.  మ�ాంబర్ స�కె్రటరి__ పర్యావరణ చట్ాం  తెలిసిన, ఆయా ర్ష్రీ ప్రభుతావాన్ చెాందిన లేదా, కేాంద్ర ప్లిత 

ప్్ర ాంత ప్రభుతావాన్క్  చెాందిన  ఇాంక్ సరివాస్ లో ఉనై అధిక్రిన్ న్యమిస్తీ ర్. 

2.  అదయాక్షుడు (చెైర్ పరస్న్): పర్యావరణ ప్రభావ అాంచానా విషయాలలో  న్ష్ణా తుడు అయన వయాక్తీన్ 
చెైరపురస్న్ గ్ మ్డు సాంవతస్ర్ల ప్టు న్యమిస్తీ ర్.

3.  నాన్ అఫ్ట షియో  సభుయాడు: పర్యావరణ ప్రభావ అాంచానా విషయాలలో  న్ష్ణా తుడు అయన 
వయాక్తీన్ నాన్ అఫిషియో సభుయాడషిగ్ మ్డు సాంవతస్ర్లు న్యమిస్తీ ర్. 
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ఏ ర్ష్రీాంలో న్ైనా ర్ష్రీ  పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా సాంసథా   ఏర్పుటు క్కపోయ వుాంటే,   అనుమత్ 
పొాందాలిస్న అన్ై ప్్ర జెకు్ లకు పర్యావరణ,అడవులు మాంత్్రతవా శ్ఖే అనుమతులు ఇవ్వాలి.

ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. సమావేశాంలో  చేసే న్రణాయాలు అనీై ఏకగ్్రవాంగ్ ఆమోదాం పొాందాలి. అధిక సభుయాల 
ఆమోదాం పొాందిన న్రణాయమ�ైతే, ఆ న్రణాయాలను  సమరి్ధాంచిన వ్దనలు, క్దనై వ్దనలు రెాండు 
కూడా రిక్ర్డ్  చెయాయాలి. అలా రిక్ర్డ్  చేసిన మిన్టుస్ పర్యావరణ  మాంత్్రతవా శ్ఖకు పాంప్లి. 

పర్యావరణ  అనుమత్   
ఇచేచిదెవర్ 

క్రయాకలాప్లు

పర్యావరణ, 
అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ 

(MoEF)
కేటగిరి  A

ర్ష్రీ  పర్యావరణ 
ప్రభావ అాంచనా సాంసథా  

SEIAA కేటగిరి B

బొగుగ్ ,లిగెైైట్,నాఫ్తీ , గ్యాస్  వీటి ఆధారాంతో నడషిచే పవర్ 
ప్ల ాంట్స్ ≥ 500MW < 500 MW

ఆయల్ రిఫ�ైనర్ లో వచేచి ప�ట్్క్, డషిజెల్, రిఫ�ైనర్లో 
చివర మిగిలే ఆయల్ వేస్్,తదితర  ఇాంధనాలు 
(బయోమాస్ క్కుాండా)

≥ 50 MW 5 MW – 49MW

బయోమాస్ లేక, తదితర హన్కరాంక్న్ చెతతీ  లాాంటి 
వ్టి న్ ఉపయోగిాంచే  ప్ల ాంట్స్  ≥ 20MW 16 MW__19 MW

•  ఇ.సి. ఫోర్ ప్్ర జెకు్  ఇవవాడాన్క్ ఎవర్ సిఫ్ర్స్ చేయగలర్?
1. ఎకస్్పర్్  అప�ైరాజల్ కమిటీ (EAC)

2. ర్ష్రీ ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజల్ కమిటీ (SEAC) 

ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజల్ కమిటీ సిఫ్ర్స్లననుసరిాంచి మాంత్్రతవా శ్ఖ పర్యావరణ అనుమత్ విడుదల 
చేసుతీ ాంది. అలాగే  ర్ష్రీ ఎకస్్పర్్  అప�ైరాజల్ కమిటీ సిఫ్ర్స్ల ననుసరిాంచి ర్ష్రీ  పర్యావరణ ప్రభావ 
అాంచనాల కమిటీ విడుదల చేసుతీ ాంది.

ర్ష్రీ న్పుణుల అప�ైరాజల్ కమిటీ( ఎస్.ఇ.ఎ.సి.):
ర్ష్రీ ప్రభుతవాాం తో సాంప్రదిాంచి  కేాంద్ర ప్రభుతవాాం ఈ కమిటిన్ న్యమిసుతీ ాంది. ఈ కమిటీ న్యమాకాం 
క్క పోయనటలయతే, అపపుడు B కేటగిరి ప్్ర జెకు్ లకు కూడా పర్యావరణ అనుమతులు మాంత్్రతవా శ్ఖే  
జారి చేసుతీ ాంది.

ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజల్ కమిటీ, ర్స్ష్ట్ర కమిటీ న్యామకాం మరియు పన్ విధివిధానాలు :
•  పర్యావరణాం పరిసిథాతుల గురిాంచి పూరితీ అవగ్హనా, 
• ప్్ర జెకు్  మేనేజె్మాంట్ల  వివిధ విభాగ్లోల   అనుభవాం,
•  పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా విధానాంలో  ,
•  రిస్్ మేనేజె్మాంట్ గురిాంచీ  అవగ్హనా
•  వివధ వృక్ష జాతులు,పక్షులు ,జాంతువులకు సాంబాంధిాంచిన ల�ైఫ్ స�ైన్స్ న్పుణులు, 

 అడవులు, వనయా ప్్ర ణుల గురిాంచి ,
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పర్యావరణ ఆరి్ధక శ్ఖ
• ఈ రాంగ్లలో   అనుభవాం వునై న్పుణులను,అనుభవజుఞా లను   15 మాందితో  ఈ కమిటీలు 

న్యమిస్తీ ర్. 
• పర్యావరణ విదివిదానాలలో  మాంచి అనుభవాం, యాజమానయా పద్ధతులలో (మేనేజె్మాంట్ శ్ఖలో) 

గ్న్,పబ్ల క్ అడషి్మన్సే్ రీషన్ లో గ్న్ అప్ర అనుభవాం  వయాక్తీనే  ఈ కమిటిలకు  చెైరపురస్న్ గ్ 
న్యమిస్తీ ర్.

• అనుభవజుఞా ల�ైన వృత్తీ  న్పుణులు (ఎక్స్్పరియనస్డ్ ప్ొర ఫ�షనల్స్)  ఉాండాలిస్న  అర్హతలు:
• ఆయా  శ్ఖలలో  5  సాంవతస్ర్ల కు తగగ్కుాండా  యున్వరిస్టి లో  ఎాం.ఎ. ,ఎాం.ఎస్. డషిగ్్రల 

కొరకు  టెైరాన్ాంగ్ పొాంది వుాండాలి.
• ఇాంజనీరిాంగ్ , టెక్ైలజీ, ఆరి్టెకచిర్  విభాగ్లలో 4 సాంవతాస్ర్లకు తగగ్కుాండా బ్.య.,బ్.టెక్., 

బ్.ఆర్్. డషిగ్్రల కోసాం ప్్ర క్్కల్ మరియు ప్ొర ఫ�షనల్ చదువు చదివి ఉాండాలి.
•  లా క్న్, మరే ఇతర డషిగ్్ర చదువులయతే,  యున్వరిస్టి లోను, న్రేదిశ్ాంచిన విషయాంలో  మొతతీాం  

5 సాంవతస్ర్లు తగగ్కుాండా  టెైరాన్ాంగ్ పొాంది వుాండాలి.
• చార్ర్డ్ అక్్ాంటెన్్స్ లాాంటి వ్రి విషయాంలో  సాంబాంధిత ప్ొర ఫ�షనల్ సాంసథా   న్రేదిశ్ాంచిన  అప�్రాంటిస్  

షిప్ గ్న్, ఆరి్కల్స్ గ్న్ పూరితీ చేసి, వ్రి పర్క్షలను ప్సయ వుాండాలి.
•  ఎాం.బ్.ఏ, ఐ.ఎ.ఎస్.లేదా, ఐ.ఎఫ్.ఎస్. ,ఏదెైనా  యున్వరిస్టి డషిగ్్ర తో ప్టు   య్న్వరిస్టిలో 

గ్న్,  సరివాస్ అక్డెమ్ లో గ్న్  రెాండేళ్ళ ప్టు  ఫ్ర్మల్  టెైరాన్ాంగ్  అయవుాండాలి.
• న్పుణులు, ప్ొర ఫ�షనల్స్ ను  ఎాంపిక  చెయయాడాంలో వ్ళ్ళ వ్ళ్ళ సాంబాంధిత రాంగాంలో  వునై 

అనుభవ్న్ై పరిగణలోక్ తీసుకుాంటార్.
అనుభవజుఞా లకు  (ఎకస్్పర్్స్) క్వ్లిస్న అర్హతలు:
ప�ైన పేరొ్నై వ్టితో ప్టు అనుభవజుఞా లకు ఈ క్్రాంది అర్హతలు కూడా  న్రేదిశ్ాంచ బడాడ్ య.
• సాంబాంధిత రాంగాంలో పదిహేను సాంవతస్ర్ల అనుభవాం,
• సాంబాంధిత రాంగాంలో  పి.హ�చ్.డషి. లాాంటి  అతయాధిక అర్హత, పది సాంవతస్ర్ల కనీస  అనుభవాం  

ఉాండాలి.
• ఈ అనుభవజుఞా ల వయసు పరిమిత్  70సాంవతస్ర్లు.  అయతే, సాంబాంధిత రాంగాంలో  తగిన 

అనుభవజుఞా లు లభిాంచనపపుడు, న్పుణుల కమిటీ సభుయాల వయసు 75సాంవతస్ర్ల వరకూ 
సడలిాంప వచుచి. 

•  చెైరపురస్న్ తో సహ సభుయాలు రెాండు దఫ్లు వరకూ పన్ చెయయా వచుచి. ఒకో్ టర్్మ క్ల పరిమిత్  
మ్డు   సాంవతస్ర్లు.

•  ప్రత్ న్లా  సమావేశాం  న్రవాహిాంచాలి.
• సమావేశ  అజెాండా, మిన్ట్స్  లిఖాంచాలిస్ వుాంటుాంది.
•  సమావేశాంలోన్  మిన్ట్స్  అయదు రోజులలో న్ర్్ధ రిాంచి  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్రి వ్బ్ స�ైట్ 

లో  ఉాంచాలి. 
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1.3.2 ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ పర్యావరణ అనుమత్ విధానాం -  ఫోల   చార్్ (కెప్సిట>ి=500 MW)
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1.3.3  కొతతీ  ధర్మల్ ప్్ర జెక్్స్  పర్యావరణ అనుమత్ పొాందే విధానాం:
I.  ప్్ర జెక్్ దరఖాసుతీ దార్డు  మాంత్్రతవా శ్ఖకు లేదా, ర్ష్రీ పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా కమిటిక్ గ్న్ 

ప్్ర జెకు్  దరఖాసుతీ ను సమరిపుాంచుట.
II.  సదర్ మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా, కమిటీ విధివిధానాలు (టర్్మస్ ఆఫ్ రెఫ�రెన్స్) జారి చేయుట 
III. అభయారి్ధ పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా (ఇ.ఐ.ఏ.)ను సమరిపుాంచుట, దాన్ప�ై ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ 

సాంసథా (ఎస్.పి.సి.బ్.) పబ్ల క్ హియరిాంగ్  న్రవాహిాంచుట 
IV.  మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా,ర్ష్రీ పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా కమిటీ పర్యావరణ అనుమత్ ఇచుచిట లేదా 

అనుమత్ న్ర్కరిాంచుట.

I. అభయారి్ధ తన దరఖాసుతీ  సమరిపుాంచుట :
ఏ)  అభయారి్ధ ప్ల ాంటు స్థా పిాంచబోయే  ప్్ర ాంతాన్ై న్ర్్ధ రిాంచాక మాత్రమ�  పర్యావరణ అనుమత్క్ 

దరఖాసుతీ  చేసుకోవ్లి.  ఈ దరఖాసుతీ  అనుబాంధాంలో ఇచిచిన  ఫ్రాం 1 లో ఇవ్వాలిస్ వుాంటుాంది. 
దాన్తో ప్టు ప్ల ాంటు స్థా పనకు అనుకూల పరిసిథాతులు ( ప్ట్ర ఫిజిబ్లిటి రిపోర్్ ) వివరిస్తీ  రిపోర్్  
జత చెయాయాలి. ప్ల ాంటు కేప్సిటిన్ బటి్   ఈ దరఖాసుతీ  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు లేదా, ర్ష్రీ 
పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా కమిటిక్ గ్న్ సమరిపుాంచాలి. ఈ దరఖాసుతీ లో (ఫ్రాం 1 ) అభయారి్ధ 
ర్సిచేచి విధివిధానాలు ( టర్్మస్ ఆఫ్ రెఫ�రెన్స్) కూడా  పూరితీ చెయాయాలి.  

బ్)  పర్యావరణ అనుమత్ వచేచిదాక్ అభయారి్ధ  సథాలాం చుట్్   ఫ�న్స్ాంగ్, క్లన్ాంగ్, పన్ వ్ళ్ళకోసాం 
తాతా్లికాంగ్ ష�డుల  వ్యయాడాం లాాంటివి తపపు, ప్ల ాంటుకు సాంబాంధిాంచి   ఎటువాంటి పనులు 
మొదలు ప�ట్ కూడదు.

సి) ర్ష్రీ పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా కమిటిక్ (ఎస్.ఇ.ఐ.ఎ.ఎ.) ఇచిచిన అభయారి్ధ దరఖాసుతీ ను కేటగిరి  
B1, లేక B2 క్ాంద వర్గ్కరిస్తీ ర్.* ఈ విధానాన్ై స్ట్రైన్ాంగ్ అాంటార్.

డషి)   B2 క్ాంద వరిగ్కరిాంచబడడ్  ప్్ర జెకు్ కు పర్యావరణ ప్రభావాం అాంచనా అవసరాం ఉాండదు. 
 *పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ ఏ,ఏ ప్్ర జెకు్ లు B1,B2 క్ాంద వస్తీ యో ఆయా సాందర్్భలలో 

తెలియజేసుతీ ాంది. ప్రసుతీ తాం బొగుగ్ , లిగెైైట్,నాప్తీ ,మరియు గ్యాస్ తో నడపబడే  ధర్మల్ పవర్ 
సే్షనుల  5MW ప�ైగ్  కెప్సిటి ఉనైవన్ై B1 కేటగిరి క్ాంద వరిగ్కరిసుతీ నాైర్. వీటిక్  ఇ.ఐ.ఏ.  
క్వ్లి. 

II. ప ర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ,లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఎ.ఎ. టర్్మస్ ఆఫ్ రెఫ�రెాంస్ జారి 
చేయుట, దీన్క్ న్ర్ణాతమ�ైన సమయాం 60 రోజులు 
ఎ)  అభయారి్ధ దరఖాసుతీ  అాందగ్నే, ఎస్.ఇ.ఐ.ఎ.ఎ. లేక, పర్యావరణ  మాంత్్రతవా శ్ఖ  అవసరమ�ైన  

అన్ై పత్ార లు ఉనాైయో లేదో పరిశ్లిస్తీ ర్. 

బ్)  మరికొన్ై వివర్లు క్వ్లిస్ ఉనైటలయతే, అభయారి్ధన్ వ్ాంటనే సమరిపుాంచాలిస్ ఉాంటుాంది.

సి)  దరఖాసుతీ ను ఆమోదిాంచాక, మాంత్్రతవా శ్ఖ,లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఎ.ఎ. అభయారి్ధక్  ప్్ర జెకు్  వివర్లు 
పరిశీలిాంచే  ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజల్ కమిటీ, లేదా ర్ష్రీ కమిటీ వ్రితో సమావేశ్న్ై ఏర్పుటు చేసుతీ ాంది.

 డషి) అప�ైరాజల్ కమిటీ  పరిశీలినకు న్రణాయాంచిన  అన్ై పర్యావరణ అాంశ్లు ఆ సమావేశాంలో 
విధివిధానాలు (టర్్మస్ ఆఫ్ రెఫ�రెన్స్) లో చేరిచి,మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా, ర్ష్రీ కమిటీ జారి చేస్తీ య. 
దీన్ై సో్పిాంగ్ అాంటార్.   
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 న్ట్: దరఖాసుతీ  పరిశీలనలో ప్ల ాంటు కేాంద్ార న్ై చ్డాలనై ప్రత్ప్దన సభుయాల దగగ్ర నుాంచి 
వచిచినటలయతే, ఆ ప్్ర ాంతాన్ై చ్సిన తర్వాతే ఇ.ఐ.ఎ./ ఎస్.ఇ.ఎ.సి.  టర్్మస్ ఆఫ్ రెఫ�రెన్స్ 
విడుదల చేస్తీ య. ఆ ప్్ర ాంత సాందరశినార్ధాం ఏర్పుటుల  చెయయాడాన్క్ వ్రాం రోజులు ముాందు 
మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా,ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.  అభయారి్ధక్ న్టిస్ పాంపుతాయ. ఇనస�పుక్షన్ కు అవసరమ�ైన 
ఏర్పుటుల  అభయారి్ధ చెయాయాలిస్ వుాంటుాంది.  

టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్ ఈ క్్రాంది వ్టిప�ై ఆధారపడషివుాంటుాంది.

• ఫ్రాం 1

• అభయారి్ధ సమరిపుాంచిన దరఖాసుతీ లో వివరిాంచిన విధానాలు  

• ఇ.ఎ.సి.,లేదా, ఎస్.ఇ.ఎ.సి. న్యమిాంచిన సభుయాలు  ప్ల ాంటు సాందరశిన అనాంతరాం ఇచేచి రిపోర్్ 

• ఇ.ఎ.సి., లేదా, ఎస్.ఇ.ఎ.సి  వ్రి వదది  గల మరేదెైనా  అదనపు సమాచారాం  

అభయారి్ధక్ ఈ టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్,  ఇ.ఎ.సి. లేదా ఎస్.ఇ.ఎ.సి. వ్రిక్  ఫ్రాం 1 అాందిన  60 రోజులలోగ్ 
తెలియజేయాలి.  అలా చెయయాకపోతే, అభయారి్ధ సమరిపుాంచిన టర్్మస్ అఫ్ రెఫ�రెన్స్  ఇ.ఐ.ఎ. (పర్యావరణ 
ప్రభావ అాంచనా) న్మితతీాం అాంగ్క్ర యోగయామ�ైనదిగ్  తీసుకోబడును.

ఇలా అాంగ్కరిాంచిన టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్  మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్బ్ స�ైట్ లోను, సాంబాంధిత ఎస్.ఇ.ఐ.ఎ.ఎ. 
వ్బ్ స�ైట్ లోను ప�టా్ లి. తీర ప్్ర ాంతాలలో ప�ట్బోయే ప్ల ాంట్స్ విషయాంలో టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ లో 
మరిన్ై వివర్లకోసాం  సమాచారాం కోరడాం వుాంటుాంది.  

ఇ.ఎ.సి.లేదా,ఎస్.ఇ.ఎ.సి.  చేసే సిఫ్ర్స్లను బటి్  ఈ స్థా యలో దరఖాసుతీ  త్పిపువేయ వచుచి. అలా  
చేసినపపుడు, త్పిపు వేయడాన్క్ గల క్రణాలు వివరిస్తీ , 60 రోజులలోగ్  అభయారి్ధక్ తెలియజేయాలి.

అభయారి్ధ ఇచిచిన టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్, ఫ్రాం 1 మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్రి వ్బ్ స�ైట్ లోగ్న్, ఎస్.ఇ.ఐ.ఎ.ఎ. 
వ్రి వ్బ్

 స�ైట్ లో గ్న్ ఈ సాంసథాలు  తమ టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ జారి చేసే లోగ్ ప�టా్ లిస్ వుాంటుాంది.

III.  అభయారి్ధ  పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనాలను సమరిపుాంచుట,ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ 
మాండలి పబ్ల క్ హియరిాంగ్  ఏర్పుటు చేయుట –దీన్క్ న్రణాయాంపబడషిన సమయాం 45 
రోజులు 
ఎ)  అభయారి్ధ  టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్  అాందుకునై తర్వాత, గురితీాంచబడషిన న్పుణున్ చేత  పర్యావరణ 

ప్రభావ అాంచనాలను పరిశీలిాంచి, డ్ార ఫు్  అాంచనా రిపోర్్  తయార్ చేయస్తీ డు.(ఈ డ్ార ఫు్  అాంచనా 
రిపోర్్  తయార్ చెయయాడాన్క్ కనీసాం  3 న్లల సమయాం పడుతుాంది.  ఎాందుకాంటే, టర్్మస్ ఆఫ్ 
రిఫ�రెాంస్ లో  ఎన్ై సిజనుల  న్రేదిశ్ాంచి బడషినవో, అనీైర్తువులు వరకు అాంచనా రిపోర్్ లో  
విషయ పరిశీలన చ్పిాంచాలి.

బ్) ఈ డ్ార ఫు్  రిపోర్్  అభయారి్ధ  మాంత్్రతవా శ్ఖకు గ్న్,ర్ష్రీ  కమిటిక్ గ్న్ సమరిపుాంచాలి.  అదే 
సమయాంలో  ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి వ్రిన్ ప్్ర జభిప్్ర య సేకరణ (పబ్ల క్ కనస్లే్ షన్)  
ఏర్పుటు చేయ  వలసినదిగ్   ర్త పూరవాకాంగ్ కోరడాం జర్గుతుాంది.
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సి)   ఈ పబ్ల క్ కనస్లే్ షన్  రెాండు  భాగ్లుగ్ వుాంటుాంది.
1 )  ప్్ర తీయ న్వ్సుల తో ఒక సమావేశాం ఏర్పుటుచేసి, అక్డ ప్ల ాంటు  స్థా పనకు వ్రి అభయాాంతర్లు  

ఏవ్ైనా వుాంటే అవి రిక్ర్డ్  చేస్తీ ర్.
2)  ర్త పూరవాక  జవ్బులు:  ప్్ర జెకు్  యొక్ స్మాజిక, పర్యావరణ విషయాలలో  చొరవ చ్పిాంచే  

వ్రి నుాండషి  ర్త పూరవాకాంగ్  వ్రి అభయాాంతర్లను తీసుకుాంటార్. పర్యావరణ మాంత్్రతవా 
శ్ఖ,ఎస్.ఇ.ఐ.ఎ.ఎ.మరియు క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి   ప్్ర జెకు్  స్థా పిాంచడాం  ప�ై ప్రజల 
అభిప్్ర యాలను కోర్తార్. ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ ఏర్పుటు చేసి, ఆ సమావేశ విషయాలతో  
సమగ్రాంగ్ తయార్ చేసిన రిపోర్్ ,  క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు 
లేదా, ర్ష్రీ కమిటిక్ అాందజేయాలి.    అది అభయారి్ధ నుాండషి దరఖాసుతీ  అాందిన  45 రోజులలోగ్ 
సమరిపుాంచాలి.  ఈ రిపోర్్ లో ప్రజలు లేవన్త్తీన సమసయాలు, దాన్క్ దరఖాసుతీ దార్డు ఇచిచిన 
సమాధానాం, సమావేశాం వీడషియో రిక్రిడ్ాంగ్ , ర్త పూరవాకాంగ్ అాందిన ప్రశైలు, జవ్బులు  
అన్ై వుాంటాయ.

మరిన్ై వివర్లకోసాం ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ  విధానాం అనే చాప్ర్ లో  చుడాండషి.

పబ్ల క్ హియరిాంగ్ రిపోర్్  క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి ఆఫ్టసులోనే క్కుాండా   పాంచాయత్ 
ఆఫ్టసులోను ,జిలాల  పరిషత్ ఆఫ్టసులోను,జిలాల  నాయాయాధిక్రి గ్రి ఆఫ్టసులోను కూడా 
ప్రదరిశిాంచాలి. క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి తమ వ్బ్ స�ైట్  లో కూడా  ఈ రిపోర్్  ప్రదరిశిాంచాలి. 
పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఎ.ఎ.  ఈ పబ్ల క్ కనస్లే్ షన్ ప్్ర స�స్స్ లో  ప్రజల 
సపుాందన అభయారి్ధక్ తెలిజేయాలి.

డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ.రిపోర్్ లో ఈ క్ాంది  అాంశ్లు వుాంటాయ
• ప్్ర జెకు్  వరణాన
• పర్యావరణాం స్ధారణాంగ్ అక్డ ఎలా వుాంటుాంది,ప్ల ాంటు స్థా పిాంచే సథాల వివర్లు, ఏ ప్్ర ాంతాం,ఎక్డ 

వునైది, నేల వివర్లు,హరిత వ్తావరణ మార్పులు 
• ప్ల ాంటు స్థా పన వలల  అక్డ ర్బోయే పర్యావరణ మార్పులు,స్మాజిక మార్పులు 
•  ఇతర వనర్ల,టెక్ైలజీ లభయాత
• పర్యావరణ పరయావేక్షణ ప్రణాళక 
• ఇతర పరిశీలనలు : ప్్ర జెకు్  వలల   నష్పోయన కుటుాంబాలకు పరిహరాం, ఆ ప్్ర ాంతాంలో స్మాజిక 

ఆరి్ధక అభివృదిది  క్రయాక్రమాలు, ప్్ర జెకు్  రిస్్ అాంచనా, దాన్క్ చేపటే్  రక్షణ చరయాలు
• పర్యావరణ మేనేజె్మాంట్ ప్రణాళక- చేపట్బోయే నష్ాం  పూరిాంచే చరయాలు,వ్టిన్ పూరితీ చేసేాందుకు 

అయేయా ఖర్చి, ప్్ర జెకు్ లో పన్చేసే వ్రిక్, దాన్క్ సాంబాంధిాంచి ప్్ర జెకు్  అవతల పన్చేసే వ్రిక్ 
ప్రమాద న్వ్రణ  రచన ప్రణాళక

IV. పర్యావరణ అనుమత్ జారి చేయడాం లేదా, న్ర్కరిాంచడాం –న్రిణాత సమయాం 135 
రోజులు
1.  ప్రజాభిప్్ర య సేకరణలోలేవన్త్తీన  స్మాజిక  పర్యావరణ సమసయాల గురిాంచి అభయారి్ధ చెప్పులి. 

అవసరమ�ైన మార్పులు తన డ్ార ఫు్  ఇ ఐ ఏ రిపోర్్ లో చెయాయాలి. అలా సరిచేసిన ఈ రిపోర్్ ను 
ఫ�ైనల్ ఇ ఐ ఏ రిపోర్్  అాంటార్.



సిటిజెన్ కన్సూమర్ మరియు సివిక్  యాక్షన్  గ్రూ ప్  (సి.యే.జి.) 21

2.  అభయారి్ధ ఈ ఫ�ైనల్ ఇ. ఐ. ఏ. రిపోర్్  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు లేదా, ఎస్.ఇ.ఐ. ఏ. ఏ. కు 
గ్న్ పరిశీలనకు సమరిపుాంచాలి. (అభయారి్ధ ప్రజాభిప్్ర య సేకరణలో లేవన్త్తీన ముఖయా అాంశ్లు 
చరిచిస్తీ  ఒక సపిలమ�ాంటరి రిపోర్్   తన మొదటి డ్ార ఫు్  రిపోర్్  తో కలిపి సమరిపుాంచవచుచి. 
అపపుడు  రెాండ్  కలిపి ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.రిపోర్్  అవుతాయ.)

 • ప్్ర జెకు్  ప్రపోజల్ అభయారి్ధ మాంత్్రతవా శ్ఖకు లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.కు 

 • ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.రిపోర్్  (20 హర్డ్  క్ప్టలు,ఒక స్ఫు్  క్ప్ట)

 • 20 ఫ�ైనల్ లే అవుట్ ప్ల ను క్ప్టలు 

 • ప్్ర జెకు్  ఫిజిబ్లిటి రిపోర్్  ఒక క్ప్ట పాంప్లి.

అభయారి్ధ పబ్ల క్ హియరిాంగ్  వివర్ల వీడషియో టేపు గ్న్,సిడషి గ్న్ ఒక క్ప్ట కూడా  పాంపవచుచి. 

3. ఈ పత్ార లు అాందిన ముఫ�ై రోజుల లోగ్ పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ విధివిధానాల ప్రక్రాం 
ఉనైదో లేదో పరిశీలిాంచి ఆ పత్ార లతో  తమ పరిశీలన జత చేసి, ఆన్ ల�ైన్ దావార్ గ్న్, లేక 
మరో విధాంగ్ గ్న్,ఇ.ఏ.సి. లేదా,ఎస్.ఇ.ఏ.సి. పాంప్లి. ఏవ్ైనా పూరితీ చెయాయాలిస్నవి, లేన్ పత్ార లు 
వుాంటే అవి కుడా తమ పరిశీలనలో ర్యాలి. ఈ పరిశీలన పత్రాంతో ప్టు,ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. 
రిపోర్్ ,ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ రిపోర్్ ,ఫ్రాం 1 జత చెయాయాలి. ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి. దరఖాసుతీ  
పరిశీలనకు తేది న్రణాయాంచి తెలియజేయాలి. 

4.  అభయారి్ధ సవాయాంగ్క్న్, అనుమత్ాంచిన  ప్రత్న్ధి దావార్ క్న్ సమావేశ్న్క్ హజర్ అవ్వాలన్ 
పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. పదిహేను రోజుల ముాందుగ్ ఉతతీరాం ర్సి  
సమావేశాం తేదిన్ అభయారి్ధక్ తెలియ పరచాలి. ప్్ర్ర జెకు్  గురిాంచి అవసరమ�ైన వివర్లు అభయారి్ధ ఆ 
సమావేశాంలో తెలియజేయాలి.

5.  ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి. దరఖాసుతీ  అాందిన 60 రోజులలోగ్ పరిశీలన  పూరితీచేయాలి. పర్యావరణ 
అనుమత్క్ వ్ర్ సిఫ్ర్స్ చేసే పద్ధత్లో, పర్యావరణ పరిరక్షణకు తీసుకుాంటునై 
చరయాలు,షరతులు కుడా వ్రి సిఫ్రసులో ర్యాలి. అనుమత్ న్ర్కరిాంచేటపపుడు, దాన్క్ 
క్రణాలు తెలప్లిస్ వుాంటుాంది.

6. ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి. మిన్ట్స్,  5  పన్ రోజులలో పూరితీచేసి, పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా 
ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. వ్బ్ స�ైట్ లోవుాంచాలి.

7. ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి. నుాంచి వివరాం అాందిన 45 రోజులలోగ్  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా 
ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. పర్యావరణ అనుమత్ ఇవవాడమో ,న్ర్కరిాంచడమో  అభయారి్ధక్ తెలియజేయాలి.

 అనుమత్ ఇవవాడాన్క్ లేదా న్ర్కరిాంచడాన్క్  ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి. సిఫ్ర్స్లు, 45 రోజుల 
తర్వాత , పబ్ల క్ డాకుయామ�ాంటుల  అవుతాయ. ఆ విధాంగ్  మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. ఈ 
45 రోజులలోగ్ అభయారి్ధక్ పర్యావరణ అనుమత్ ఇచిస్నట్ల ,న్ర్కరిాంచినట్ల  తెలియజేయకపోతే   
ఫ�ైనల్ ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి. సిఫ్ర్స్లు అనుసరిాంచి  అనుమత్ లభిాంచినటుల  గ్న్,లేదా 
న్ర్కరిాంచినటుల  గ్న్ న్ర్్ధ రిాంచవచుచి.

పర్యావరణ అనుమత్  ఇాంగ్లష్  వ్ర్తీ  పత్్రక లోను, ప్్ర ాంతీయ భాషలో ప్రచురిాంచే వ్ర్తీ  
పత్్రకలోను, ప్రచురిాంచడమే క్కుాండా ఒక వ్రాం రోజులలోగ్ మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. 
వ్బ్ స�ైట్ల  కూడా ఉాంచాలి. అనుమత్ పత్రాం మాంత్్రతవా శ్ఖ న్టిస్ బోర్డ్  లోను, దాన్ ప్్ర ాంతీయ 
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శ్ఖల ఆఫ్టసులలో 30 రోజుల వరకు ప్రదరిశిాంచాలి. ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ తన వ్బ్ స�ైట్ లో ఎపపుటిక్  
కనబడేలా అనుమత్ పత్రాం ఉాంచాలి.

పర్యావరణ అనుమత్ ప�ై పునర్లోచన :  1 3 5 రోజులు 
మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. స్ధారణాంగ్ ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి. సిఫ్ర్స్లను అాంగ్కరిసుతీ ాంది. 
ఒక వేళ అలా జరగక పొతే, మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. సిఫ్రసులు అాందిన 45 రోజులలోగ్ 
తమ అభయాాంతర్లు/క్రణాలు తెలుపుతూ ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి. వ్రి సిఫ్రసు మరొక మార్ సరి 
చ్డమన్  కోర్తూ జవ్బు పాంపిాంచాలి.

అదే సమయాంలో తమ న్రణాయాం అభయారి్ధక్ కూడా తెలియజేయాలి.
ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఎ.సి. మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. వ్రి అభిప్్ర యాలను  పరిగణలోక్ తీసుకున్ 
,త్రిగి తమ సిఫ్రసు లను 60 రోజులలోగ్ పాంప్లి.

మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. అలా అాందిన సిఫ్ర్స్లను పరిశీలిాంచి పర్యావరణ అనుమత్ ప�ై 
న్రణాయాం తీసుకోవ్లి. మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. తీసుకునై న్రణాయాం ఫ�ైనల్ అవుతుాంది. ఆ 
న్రణాయాం ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధక్ ౩౦ రోజులలోగ్ తెలియజేయాలి.

పర్యావరణ అనుమత్  ఎాంత క్లాం వరకు చెలుల తుాంది 
అనుమత్ ఇచిచిన తేది నుాండషి ప్ొర డక్షన్  ఆపరేషన్ మొదలయేయా వరకు పర్యావరణ అనుమత్ 5 
సాంవతస్ర్లు చెలుల తుాంది.

అనుమత్ రెన్యా చేసుకోవ్లాంటే, మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. వ్రిక్  అనుమత్ సమయాం 
పూరితీ అయేయాలోగ్ ,ఒక దరఖాసుతీ  ప�టు్ కోవ్లి. దాన్తో ప్టు  సరి కొతతీ  ఫ్రాం 1 కుడా ఇవ్వాలి. 
మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. అవసరాం అయతే ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి న్ సాంప్రదిాంచ వచుచి.

అనుమత్ రదుది  చెయయాడాం:
అభయారి్ధ  ప్రయతైపూరవాకాంగ్  సమాచార్న్ై దాచి ప�టి్  ,లేదా తపపుడు సమాచారాం ఇచిచి, అనుమత్ 
పొాంది ఉాండవచుచి. దాన్ వలల  పర్యావరణాన్క్ ముపపు, స్మాజిక ఆరి్ధక నష్్ లు కలగ వచుచి. అలాాంటి 
సమయాంలో,అనుమత్  రదుది  చేయ వచుచి. ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ వివరణ వినాైక, నాయాయమ�ైన పద్ధత్ 
అనుసరిాంచి మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. న్రణాయాం తీసుకోవచుచి.

1.3.4.ఇపపుటికే నడుసుతీ నై ప్ల ాంట్స్  యొక్ విసతీరణ/ ఆధున్క్కరణ/ ప్్ర డక్్ మిక్స్ 
మారేచిాందుకు 
1 .  ప్ల ాంటు విసతీరణ కొరకు,లేదా 
 ఇ .ఐ.ఏ న్టిఫికేషన్ అనుబాంధాంలో తెలిపిన  ప్ొర డక్షన్  స్మర్ధయూాం కనాై ఎకు్వ స్మర్ధయూాం  

కోసాం ఆధున్క్కరణ  తలప�టి్నపపుడు,
 ప్్ర డక్్ మిక్స్ లో మార్పు చేయ తలప�టి్నపపుడు 
 ముాందుగ్ పర్యావరణ అనుమత్ పొాందటాన్క్ దరఖాసుతీ దార్డు సరికొతతీ  ఫ్ర్్మ 1 తో దరఖాసుతీ  

చేసుకోవ్లి.
 విసతీరణ  స్మర్్ధ యూన్ై బటి్  ,అభయారి్ధ మాంత్్రతవా శ్ఖకు లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.కు తన  దరఖాసుతీ  

పాంప్లి.
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2. దరఖాసుతీ లు అాందిన  60 రోజుల లోగ్  ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి. న్రణాయాం తీసుకోవ్లి.
3. ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి. జాగ్రతతీ గ్ పరిశీలిాంచి, ఇ.ఐ.ఏ. తయార్ చెయయాడాం ప�ైనా,    ప్రజాభిప్్ర యసేకరణ 

ప�ైనా దృషి్  ప�టా్ లి.  దరఖాసుతీ  పద్ధత్ ప్రక్రాం  పర్యావరణ అనుమత్ ఇవవాడాం కోసాం పరిశీలిస్తీ ర్. 
 ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ కు 500MW స్మర్ధయూాం ఒక గుమ్మాం లాాంటిది. ఇక్డ వరకే ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. 

అనుమత్ ఇవవాగలదు.  ఒక 300 MW స్మర్ధయూాం కల ప్ల ాంటు ,ఆధున్క్కరణ వలల  500MW ప�ైన 
స్మర్ధయూాం పొాందితే, ఆ ప్ల ాంటు విసతీరణ పర్యావరణ అనుమత్ ఇ.ఐ.ఏ. దగగ్రనుాంచి మొదలుప�టి్  
అన్ై విధానాలు ప్టిస్తీ  మాంత్్రతవా శ్ఖ నుాండషి  పొాందాలిస్ వుాంటుాంది.

1.3.5. పర్యావరణ అనుమత్ వచాచిక పరయావేక్షణ 
 ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ప్రత్ సాంవతస్రాం  జూన్ న్ల 1 వ తార్కు, డషిస�ాంబర్ న్ల 1 వ తార్కు రోజులలో   

మాంత్్రతవా శ్ఖకు గ్నీ, ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. గ్నీ పర్యావరణ అనుమత్ పత్రాంలో న్బాంధనలు 
ప్టిసుతీ నైటుల   హమ్ పత్రాం (కాంపలయన్స్ రిపోర్్ )  ఒక హర్డ్  క్ప్ట, ఒక స్ఫు్  క్ప్ట రూపాంలో 
పాంప్లి. ఈ పత్ార లు పబ్ల క్ డాకుయామ�ాంటుల  అవుతాయ కనుక    మాంత్్రతవా శ్ఖకు గ్నీ, 
ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. గ్నీ ర్సి తెపిపుాంచుకోవచుచి.

 మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా , ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. తాజా రిపోర్్ ను తమ వ్బ్ స�ైట్ లో ప్రదరిశిాంచాలి.

1.3.6. పర్యావరణ అనుమత్ బదిలీ
 ఒక ప్్ర జెకు్ కు పర్యావరణ అనుమత్ జారి చేశ్క, దాన్ చెలుల బాటుక్చిచిన క్ల పరిమిత్ 

లోగ్  మరొక వయాక్తీక్ బదిలీ చెయయావచుచి. ఆ వయాక్తీ ఆ ప్్ర జెకు్  చేయగలవ్డెై వుాండాలి. ఈ 
బదిలీ కొరకు,  బదిలీ చేసే అభయారి్ధ ఒక దరఖాసుతీ  చేసుకోవ్లి. లేదా, తీసుకునే అభయారి్ధ దరఖాసుతీ  
చేసుకునేటటలయతే, బదిలీ చేసే అతను, తనకు ఏమి అభయాాంతరాంలేదు అన్ ర్సివ్వాలి.

 పర్యావరణ అనుమత్ లో మొదట ఇచిచిన న్బాంధనలు, షరతులు ,దాన్ చెలుల బాటు సమయాం, 
అనుమత్లో ఇచిచిన విధాంగ్నే వుాంటాయ. వీటిక్ మళ్్ళ ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి వ్రి అనుమత్ 
అక్రలేదు.       
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2.1  ప్రజాభిప్్ర యసేకరణలో  అాందరి భాగస్వామయాాం 
2.1.1   బహిరాంగ ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ- సాంగ్రహాంగ్
2.1.2   ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ తీర్తెనుైలు 
2.1.3  ప్రజాభిప్్ర య సేకరణలో క్ల వయావధి 
2.1.4  ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ విధానాం- ఫోల  చార్్ 
2.1.5  తరచ్ అడషిగే ప్రశైలు
2.1.6  బహిరాంగ సమావేశ్లలో తమ హకు్లు గురితీాంచడాం 
2.1.1  బహిరాంగ ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ- సాంగ్రహగ్ 
 ఒక ప్్ర ాంతాంలో ధర్మల్ పవర్ ప్్ర జెకు్  స్థా పిసుతీ నైపపుడు, ఆ ప్్ర తాంలో న్వసిస్తీ , పర్యావరణాం 

గురిాంచి శ్రద్ధ  చ్పిసుతీ నై వ్ర్ మాటాల డటాన్క్  జనాభిప్్ర య సేకరణ సమావేశ్లు అనువ్ైన 
సమయాలు. వ్ర్ తమకు కలిగే అనుమానాలు తీర్చికోవడాన్ ప్రశ్ైాంచడాం, తమ హకు్లకు 
భాంగాం ఏరపుడేటపపుడు ఆాందోళన వ్లిబుచచిడాం, తమ అయష్్ న్ై ర్త పూరవాకాంగ్  తెలియ 
జేయడాం లాాంటివి చేయవచుచి. ఈ సమావేశాం ఉపయోగాం అాందులో ప్ల్గ్ నే వ్రి సాంఖయా, వ్ర్ 
సమావేశాంలో లేవన్తేతీ  సమసయాలు, వ్టిక్ ర్బటే్  సమాధానాలు  వీటన్ైటి ప�ైనా ఆధారపడషి 
వుాంటుాంది. ప్రజలు లేవన్తేతీ  సమసయాలు, అడషిగే ప్రశైలు, తెలిపే అయష్తలు-ఇవనీై సమావేశాంలో 
రిక్ర్డ్  చెయాయాలి. అవి సరెైన సమసయాలు అయనపపుడు ఆ సమసయాల మ్లాంగ్ అభయారి్ధ దరఖాసుతీ  
న్ర్కరిాంచవచుచి.

 అభయారి్ధ  మాంత్్రతవా శ్ఖకు గ్నీ  లేదా, ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.కు గ్నీ   డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. సమరిపుస్తీ , అదే 
సమయాంలో క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్ (ఎస్. పి. సి .బీ)  ప్రజాభిప్్ర య సేకరణకెై బహిరాంగ  
సమావేశాం ఏర్పుటు చెయాయాలిస్ాందిగ్ లిఖతపూరవాకాంగ్ కోరిన తర్వాతనే, ఈ సమావేశాం 
న్రవాహిాంచాలి.

 ఇలా ర్త పూరవాకాంగ్ అభయారి్ధ కోరిన 45 రోజులలోగ్ క్లుషయా మాండలి  ఈ సమావేశాం న్రవాహిాంచి  
రిపోర్్  మాంత్్రతవా శ్ఖకు గ్నీ,ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.కు గ్నీ తెలియజేయాలి. అలా చెయయాన్ పక్షాంలో 
మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా, ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ .ఏ.గ్నీ, మరొక ఏజెనీస్న్ దాన్ కొరకు న్యమిాంచవచుచి.  

 అభయారి్ధ సమావేశ అభిప్్ర యాలను పరిగణన లోక్ తీసుకున్, పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనాలను 
సరిచేసుకోవ్లి. అలా సరిచేసిన అాంచనా రిపోర్్  ను బటి్  అభయారి్ధ దరఖాసుతీ  అనుమత్ాంచడాం 
క్నీ, న్ర్కరిాంచడాం క్నీ జర్గుతుాంది.

 ఈ ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ రెాండు విధాలుగ్ వుాండవచుచి:

అ)  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ : ప్ల ాంటు యొక్ కెప్సిటితో గ్నీ, అది స్థా పిాంచే సథాలాంతో గ్నీ న్మితతీాం లేకుాండా  
ప్రభుతవా అధిక్ర్లు బహిరాంగ సమావేశాం న్రవాహిాంచాలి. అభయారి్ధ తన ప్్ర జెకు్  వివర్లను 
సమావేశమ�ైన ప్రజలకు వివరిాంచాలి.  ప్రజలు తమ అభిప్్ర యాలను, అనుమానాలను, భయాలను 
విడషివిడషిగ్ లేదా కొాంతమాంది కలిసి, వ్లల డషి చేస్తీ ర్. ఈ సమావేశ వివర్లను నమోదు చెయాయాలి.

ఆ)  ర్త పూరవాక జవ్బు ;  ప్రజలు తమ అభిప్్ర యాలను, ప్రశైలను ఎస్.పి.సి.బీ క్  నేర్గ్ పాంప 
వచుచి.
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2.1.2.  ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ తీర్తెనుైలు:    
ప్రచారాం: 
 ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ గురిాంచి ప్రకటనలు తగిన విధాంగ్, సపుష్ాంగ్ వుాండాలి.

 ఆ జిలాల లో వ్లువడే ఒక ఇాంగ్లష్ దిన పత్్రకలోను, ప్్ర ాంతీయ భాష లో వ్లువడే మరో పత్్రకలోను   
ప్రకటన వ్లువడేలా చ్డాలి.

బహిరాంగ సమావేశాం :
 ఎస్ పి  సి బీ  ఒక న్ల రోజుల ముాందుగ్నే  బహిరాంగ సమవేశాం గురిాంచి ప్రకటన చెయాయాలి.

సమావేశ సథాలాం:
అ) సమావేశ సథాలాం ఎపపుడ్ కూడా ప్్ర జెకు్ కు దగగ్రలో వుాండాలి. నేషనల్ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ వ్రి తీర్పు 

ప్రక్రాం సమావేశ సథాలాం ప్్ర జెకు్  స్థా పిాంచే ప్్ర ాంతాన్క్ ఒక క్లోమిటర్ ద్రాం లోపల వుాండాలి.
(కృషి విగ్న్ ఆరోగయా సాంసథా , మరియు  ఏఎన్ ఆర్ వరెస్స్ ఎాం.ఓ.ఇ.ఎఫ్.&ఆదర్స్)

ఆ) సమావేశ ప్్ర ాంతాం ప్్ర జెకు్  సథాలాన్క్ అత్ దగగ్రలో7 వుాండాలి*. ఉదాహరణకు రెాండు క్లో మ్టరల 
ద్రాంలో సరెైన సథాలాం ఉనైపపుడు, అాంతకాంటే  ఎకు్వ ద్రాంలో మరొక దాన్ై క్లుషయా 
న్యాంత్రణ మాండలి ఎనుైకోర్దు.

ఇ) సమావేశ సథాలాన్క్ దగగ్రలో లేకపోతే, ప్్ర జెకు్  చ్డడాన్క్ ప్రజలకు వ్హన సౌకరయాాం ఏర్పుటు 
అభయారి్ధ చెయాయాలి. అయతే, వ్హన సౌకరయాాం వునైాంత మాత్ార న, సమావేశాం ద్రాంగ్ ఏర్పుటు 
చెయయా ర్దు.8

ప్రభుతవా అధిక్ర్ల హజర్ తపపున్సరి:
ఈ)  జిలాల  మాజిసే్ రీటు లేదా జిలాల  కల�క్ర్ లేదా డషిపుయాటి కమిషనర్ లేదా  వ్రిక్ బదులుగ్ అడషిషనల్ 

జిలాల  మాజిసే్ రీటు స్థా యక్ తగగ్న్ ఏ అధిక్రి అయనా హజర్ క్వ్లి.

ఉ)  ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి (ఎస్ పి సి బీ ) ప్రత్న్ధులు హజర్ క్వ్లి.

ప్రజల భాగస్వామయాాం: 
అ)   సమావేశాంలో ప్ల్గ్ నేాందుకు ఉతాస్హాం చ్పిాంచే ఆ ప్్ర ాంత ప్రజా సాంఘాలు, ప్రజలు

ఆ)  సమావేశ్న్క్ కోరాం (తపపున్సరిగ్ వుాండాలిస్న సభుయాల సాంఖయా) అాంట్ ఏది లేదు.

ఇ) ప్రజల హజర్ నమోదు చెయాయాలి.

ఈ) ప్రజలాందరిక్ తమ అభిప్్ర యాలు చెపేపు వీలుగ్  అధిక్ర్లు కూర్చినే వేదిక అాందుబాటులో 
ఉాండాలి.                       

 (వేదిక చుట్్  రక్షక భటులు లాాంటి వ్ర్ ఉాండర్దు)

 సమావేశ అాంశ్లు నమోదు చేయుట:  

 ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ సమావేశాం అాంతా వీడషియో 

7 Jeet Singh Kanwar & Anr. v. Union of India and Ors.(10-2011 (T) )
8 Krishi Vigyan Arogya Sanstha & Ors.  v.MOEF & Ors.(7-2011 (T) ) + Ossie Fernandes & Ors. v. MOEF & Ors.  

[12-2011 (Ap) ]
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 తీయాంచాలి. వ్ర్ సమావేశ విషయాలను,మిన్ట్స్ 

 రూపాంలో నమోదు చెయాయాలి.

పిర్యాదులు:
 ప్్ర జెకు్  గురిాంచిన తేడా గ్నీ, మార్పు చేసిన  విషయాం గ్నీ లేక, ఆ తేడా తో సమావేశ్న్క్ 

ముాందు  సమరిపుాంచిన పత్ార లలో  మార్పు వలల  గ్నీ, నమోదు క్బడషిన మిన్ట్స్ లో తేడా గురిాంచి 
గ్నీ,  సమావేశాం లోనే  ప్రజలు అధిక్ర్ల దృషి్క్ తీసుకుర్వచుచి. సమావేశాం న్రవాహిాంచడాంలో 
సక్రమ విధానాలు ప్టిాంచనపపుడు, ఆ విషయాం మాంత్్రతవా శ్ఖకు గ్నీ, ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. గ్నీ  
తెలియజేస్తీ , మళ్్ళ సమావేశాం న్రవాహిాంచమన్ కోరవచుచి.

లిఖత జవ్బులు:
 పబ్ల క్ హియరిాంగ్ కొరకు  ఇచేచి ఒక న్ల న్టిసు సమయాంలో  ప్రజల నుాంచి వచేచి సలహలు, 

పిర్యాదులు వగెైర్ ర్ష్రీ క్లుషయా న్వ్రణ మాండలి స్టవాకరిసుతీ ాంది.

 ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి బహిరాంగ సమావేశాం గురిాంచి చేసే ప్రకటనలో మాండలి 
వ్రి ఇ మ�యల్, పోస్ల్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. అాందువలల    ప్రజలు లిఖత జవ్బులు పాంపేాందుకు 
వీలవుతుాంది. ఈ జవ్బులు మాండలి బహిరాంగ ప్రజాభిప్్ర య రిపోర్్ లో పొాందుపరిచి పర్యావరణ 
మాంత్్రతవా శ్ఖకు లేదా,ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.కు పాంప్లి.

 మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా, ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. వ్ాంటనే ఈ జవ్బులను అభయారి్ధక్ పాంపుతుాంది. ఇలా లిఖత 
జవ్బులు కూడా బహిరాంగ ప్రజాభిప్్ర య సేకరణలోకే వస్తీ య. అాందువలల  వీటిన్ 

 ఎస్ పి సి బీ వ్బ్ స�ైట్ లోనే క్కుాండా, పాంచాయత్, జిలాల  పరిషత్,జిలాల  మాజిసేతీ రాట్, ఎస్.పి.సి.బీ. 
ఆఫ్టసులలో కూడా  ప్రదరిశిాంచాలి. 
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2.1.3  ప్రజాభిప్్ర య సేకరణలో సమయ ప్లన

మొదటి మ�టు్

1

మొదటి రోజు : అభయారి్ధ క్లుషయా మాండలిన్ ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ 
సమావేశాం న్రవాహిాంచమన్ కోర్లి.

అదే సమయాంలో డ్ార ఫు్  పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా 
(ఇ.ఐ.ఏ.),దాన్ ఎగిజీకూయాటివ్ 
మొదటి మ�టు్  స౦గ్రహ సమాచారాం ఇాంగిలష్ లో, ప్్ర ాంతీయ 
భాషలో  ఈ క్్రాంది అధిక్ర్లకు పాంపుతార్.
* పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ, వ్రి ప్్ర ాంతీయ ఆఫ్టసు స్
*  ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి
* జిలాల  మాజిసేతీ రాటు /జిలాల  కల�క్ర్/డషిపుయాటి కమ్షనర్
* జిలాల  పరిషత్/మున్సిపల్ క్రోపురేషన్/పాంచాయత్   
 య్న్యన్
* జిలాల  పరిశ్రమల ఆఫ్టసు 
* అర్న్ లోకల్ బాడషి/పాంచాయత్/డెవలప�్మాంట్ అథారిటి

రెాండవ మ�టు్

2

ఏడవ రోజుకు ముాందు : క్లుషయా మాండలి ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ 
వివర్లను వ్లలడషి చేసుతీ ాంది.

1. పబ్ల క్ హియరిాంగ్
2. లిఖత పూరవాక జవ్బులు 
రెాండవ మ�టు్        1.పబ్ల క్ హియరిాంగ్:
• పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ఏర్పుటు వివర్లు ఒక ఇాంగ్లష్   

పత్్రకలో, ప్్ర ాంతీయ భాష్ పత్్రకలో ప్రకటిాం చాలి.
•  వ్ర్తీ  పత్్రకలూ చేరన్ ప్్ర ాంతాలకు  రేడషియో, టి.వి.లలో 

ప్రకటిాంచి లేదా, చాటిాంపు  చేసి అాందరిక్ తెలియపరచాలి.
•  డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. సాంగ్రహాం గ్  ఎస్ పి సి బీ  వ్బ్ స�ైట్ లో, 

మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్బ్ స�ైట్ లో ఉాంచాలి 
•  ప�ైన చెపిపున రెాండు ఆఫ్టసులోల ను, వ్ర్తీ  పత్్రకలతో, 

ప్రకటనలతో తెలిపిన ప్్ర ాంతాలలో
• డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ., దాన్ ఎగిజీకూయాటివ్ సమ్మర్ -- ఈ రెాండు హర్డ్  

క్పిగ్ను, స్ఫు్  క్పిగ్ను అాందుబాటులో వుాంచాలి.
2. లిఖత  పూరవాక జవ్బులు:
• పబ్ల క్ హియరిాంగ్ గురిాంచి ఇచేచి వ్రతీపత్్రకలు , లేదా 

రేడషియో,టివి ప్రకటనలలో  అడ్రస్,   
• ఇ మ�యల్  పొాందుపరచాలి.
• లిఖత జవ్బులు  ఒక న్ల రోజుల వరకూ, పబ్ల క్ హియరిాంగ్ 

జరగబోయే రోజు వరకూ స్టవాకరిాంచాబడతాయ.
• ప�ైన పేరొ్నై అనీై ఆఫ్టసుల వ్ర్ లిఖత జావ్బులను 

ఆహవాన్ాం చాలి. 
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మ్డవ  
మ�టు్

3

45 వ రోజుకు ముాందు : ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి ( 
ఎసిపుసిబ్) జనాభిప్్ర య సేకరణ పూరితీ చేసి మాంత్్రతవా శ్ఖకు/

ఎస్ ఇ ఐఏ ఏ కు రిపోర్్  సమరిపుాంచాలి

I .పబ్ల క్ హియరిాంగ్  విధానాం:
1. జిలాల  మాజిసే్ రీటు/డషిపుయాటి కమ్షనర్ /జిలాల  కల�క్ర్  

సమావేశ్న్క్ హజర్ క్వ్లి.
2. క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి హజరెైన వ్రాందరి 

పేర్ల  మిన్ట్స్ లో నమోదు చేసి ప్ోర స్టడషిాంగ్స్ రిక్ర్డ్  
చేసుకోవ్లి .అాందరిక్ ప్ల్గ్ నే అవక్శాం ఇవ్వాలి.

3. అభయారి్ధ తాను తలప�టి్న ప్్ర జెకు్  ముఖయా విషయాలను (ముఖయాాంగ్ స్మాజిక, పర్యావరణ 
సాంబాంధమ�ైనవి) మరియు పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా  అాందరిక్ వివరిాంచాలి.   

 మ్డవ మ�టు్
4. ప్ల్గ్ నై ప్రజలు తమ ప్్ర ాంత ప్్ర జెకు్  కు సాంబాంధిాంచిన అనుమానాలు ప్రశ్ైాంచి,  న్వృత్తీ  

చేసుకోవచుచి.
5. అభయారి్ధ వ్రి అనుమానాలను న్వృత్తీ  చేస్తీ ,తీసుకునే తగిన చరయాలు వివరిాంచాలి.
6. ఎసిపు సి బీ వ్ర్ ప్్ర ాంతీయ బాషలో రిక్ర్డ్  చేసిన మిన్ట్స్ చదివి విన్పిాంచి, ఏవ్ైనా మార్పులు 

చేర్పులు చెయాయాలిస్నవి ఉాంటే,అాందరి ఆమోదాంతో వ్టిన్ నమోదు చెయాయాలి.
7. జిలాల  మాజిసే్ రీటు/డషిపుయాటి కమ్షనర్/జిలాల  కల�క్ర్ సమావేశాంలో మిన్ట్స్ ప�ై   సాంతకాం చెయాయాలి.
8.  ఎస్ పి సి బీ ఈ పబ్ల క్ హియరిాంగ్ రిపోర్్  మాంత్్రతవా శ్ఖకు/ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ.
II కు పాంపిాంచాలి.
2.పబ్ల క్ హియరిాంగ్ రిపోర్్ లో ఈ క్్రాంది విషయాలు పొాందుపర్స్తీ ర్:  
1.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ సాంగ్రహాం 
2.  ప్ల్గ్ నై వ్రి ప్రశైలు,  జవ్బులు  పటి్క రూపాంలో వుాండాలి.
3.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ వీడషియో క్ప్ట
4.  ప్్ర జెకు్  గురిాంచి వచిచిన లిఖత జవ్బులు 
5. పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ప్రకట చేస్తీ , అాందరిక్ తెలిసేలా ఎస్ పిసి బీ తీసుకునై తగు చరయాల గురిాంచి 

సరి్ఫికేట్
3.పబ్ల క్ హియరిాంగ్ రిపోర్్  అాందరిక్ అాందుబాటులో వుాండాలి ఈ రిపోర్్  ఇాంగ్లష్ లో,ప్్ర ాంతీయ భాషలో 
అాందరిక్ అాందుబాటులో ఉాండేలా 

• పాంచాయత్ ఆఫ్టసులో 
• జిలాల  పరిషత్ ఆఫ్టసులో 
• జిలాల  మాజిసేతీ రాటు ఆఫ్టసులో 
• ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి ఆఫ్టసులో
•  ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి వ్బ్ స�ైట్ లో  ఉాంచాలి. 
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2.1.5 తరచ్ అడషిగే ప్రశైలు
1.  నేను పబ్ల క్ హియరిాంగ్ క్  హజర్ అయనా,లిఖత జవ్బు పాంప వచాచి?
 అవును,మ్ర్ పాంపవచుచి.
2.  నేను ప్్ర జెకు్  స్థా పిాంచే ప్్ర ాంతాంలో ఉాండడాం లేదు. అయనా పబ్ల క్ హియరిాంగ్ కు హజరెై  స్ాంఘిక 

పర్యావరణ సమసయాలు లేవన్తతీవచాచి?
 మ్ర్ సరెైన స్ాంఘిక, పర్యావరణ సమసయాలు చ్పిాంచ గలిగితే, 

అలా చెయయాడాన్క్ అభయాాంతరాం లేదు.
౩. పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో నేను అడషిగేాందుకు  పర్యావరణాన్క్ 

సాంబాంధిాంచిన ప్రశైలేల వు. క్నీ, నేను  ముాందు ర్బోయే స్మాజిక 
సమసయాలు, ఉప్ధి అవక్శ్లు గురిాంచి  ప్రశ్ైాంచ వచాచి?

 పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ఒక ప్్ర జెకు్  మొదలు ప�టె్  ముాందు పర్యావరణ 
ఫలితాలు గురిాంచి  న్రవాహిాంచే సమావేశాం.  ఎన్వార్న్్మాంట్ (పర్యావరణాం) అనే మాట విశ్లమ�ైన 
అర్ధాంలో తీసుకునైపపుడు స్మాజిక సమసయాలు, ఉప్ధి అవక్శ్లు కూడా ఇ.ఐ.ఏ. సమగ్ర 
పరిశీలన పరిధి  లోక్ వస్తీ య. అాందువలల  ఈ సమసయాలను పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో లేవన్తతీ  వచుచి. 
ప్ల ాంటు స్థా పన వలల   అక్డషి సమాజాంలో చోటు చేసుకునే మార్పులు, ఖాళ్ చేయాంచాలిస్న జన 
ఆవ్స్లు, వ్ళ్ళకు చ్పిాంచాలిస్న న్వ్స వసతులు ఇవనీై ఇ. ఐ. ఏ. సమగ్ర పరిశీలన పరిధి 
లోక్ వస్తీ య.  కనుక ఈ సమసయాలను పబ్ల క్ హియరిాంగు పశ్ైాంచవచుచి.

4.  ర్త పూరవాక (రిటెన్ రెస్పున్స్)  జవ్బులను ఎవర్ పాంప వచుచి?
 పర్యావరణ స్మాజిక వేతతీలు, మ్డషియా వ్ర్, ప్్ర ాంతీయ సాంఘాలు- ఇలా  పర్యావరణాన్క్ 

సాంబాంధిాంచి  ఆసక్తీ, శ్రద్ధ  ఉనై వ్ర్ ఎవరెైనా ర్త పూరవాక  జవ్బులు పాంప వచుచి.
5.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ జరగకుాండానే, ఏదెైనా ప్్ర జెకు్ కు  పర్యావరణ అనుమత్ ఇచిచినటలయతే ఏమి 

చెయాయాలి?
 అలా అనుమత్ ఇచిచిన ముఫ�ై రోజుల లోగ్ నేషనల్ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ లో ఒక పిటిషన్ సమరిపుాంచాలి. 

సరెైన క్రణాం వునైపపుడు అలా సమరిపుాంచడాన్క్  సమయాం  తొాంభ్ై రోజుల వరకూ ఇవవావచుచి.
6. ఒకే ప్్ర ాంతాంలో,ఒకే సమయాంలో రెాండు ప్్ర జెకు్ లకు పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ఏర్పుటు చెయయా వచాచి?  
 ఏపి్రల్ న్ల ,2010వ సాంవతస్రాంలో పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ ఇచిచిన మ�మొర్ాండాం  ప్రక్రాం 

అలా చెయయాడాన్క్ విలు లేదు.9

7. పబ్ల క్ హియరిాంగ్ మరొక రోజుకు వ్యదా వ్య వచాచి?
 అతయావసర పరిసిథాతులలో మాత్రమే అలా తేదిన్, సథాలాన్ై, సమయాన్ై  మార్పు చేయవచుచి.
* పబ్ల క్ హియరిాంగ్ జిలాల  మాజిసేతీ రాట్ వ్రి,లేదా జిలాల  కల�క్ర్ గ్రి,లేదా డషిపుయాటి కమ్షనర్ గ్రి 

సిఫ్ర్స్లను అనుసరిాంచి మాత్రమే మార్పు చేయవచుచి.
*అలా చేసిన మార్పును పూరవాాం ఏ వ్ర్తీ  పత్్రకలలో పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ప్రకటన ఇచాచిరో, అదే 
పత్్రకలలో మళ్్ళ ప్రకటన ఇవ్వాలి. అాంతేక్క, ఎసిపుసిబ్ గురితీాంచిన ఆఫ్టసులలో కూడా ప్రకటన 
అాందుబాటులో వుాంచాలి.

*  ఎస్. పి. సి. బీ. మ�ాంబర్ స�కె్రటరి  మారచిబోయే సమావేశ  తేది, సమయాం , ప్రదేశాం ఇవనీై జిలాల  
మాజిసేతీ రాటు లేదా, జిలాల  కల�క్ర్ లేదా, డషిపుయాటి కమ్షనర్ వ్రితో సాంప్రదిాంచి  మాత్రమేన్రణాయాంచాలి.

ఎన్వార్న్్మాంట్ 
అనే మాట విశ్ల పరిధిలో 

తీసుకోవ్లి. స్మాజిక సమసయాలు, 
ఆరి్ధక సిథాత్లో మార్పులు మరియు ఉప్ధి 
అవక్శ్లు లాాంటివి పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో 

లేవన్తతీ  వచుచి.

9 http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/pub_hear_EIA.pdf



సిటిజెన్ కన్సూమర్ మరియు సివిక్  యాక్షన్  గ్రూ ప్  (సి.యే.జి.) 31

* స్థా న్క పరిసిథాతుల వలల , పద్ధత్  ప్రక్రాం పబ్ల క్ హియరిాంగ్  జరగకపోతే, ఎస్. పి. సి. బీ. ఆ 
విషయాన్ై పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్. ఇ. ఐ. ఏ. ఏ. కు తెలియజేయాలి. వ్ళ్్ళ 
అన్ై పరిసిథాతులను పరిశీలిాంచిన  తర్వాత, ఈ ఒక్ విషయాంలో  ప్రజాభిప్్ర య సేకరణలో పబ్ల క్ 
హియరిాంగ్  అవసరాం లేదన్ న్రణాయాంచ వచుచి.

*  అయతే,  ఆయా ప్్ర ాంతాల ప్రజలు ఆాందోళన బాట చేపటి్నపుడు, పబ్ల క్ హియరిాంగ్ వ్యదా 
వేసి , మరొక రోజు సమావేశ పరచాలన్,  ప్రజల ప్ల్గ్ నేలా చేయాయాలన్  ఈ మధయా నేషనల్ గ్్రన్ 
టి్రబుయానల్  ఆరడ్ర్ జార్ చేసిాంది.

8. ప్రజలు పబ్ల క్ హియరిాంగ్ వ్యదా కోరవచుచినా?
   పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో పొరప్టుల  జరిగినపపుడు, ఉదాహరణకు, సమావేశ సథాలాం ద్రాంగ్ 

ప�టి్నపపుడు, లేక డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. గురితీాంపబడషిన ప్్ర ాంతాలలో లభిాంచనపపుడు, ప్రజలు పబ్ల క్ 
హియరిాంగ్ వ్యదా కోరవచుచి. ప్రజలు జిలాల  మాజిసేతీ రాటు/కల�క్ర్ లేదా,డషిపుయాటి కమ్షనర్ కు  
ఉమ్మడషిగ్ లిఖత పత్రాం ర్సి ఇవవా వచుచి.

9.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో  ఇాంతమాంది మాత్రమే మాటాల డాలన్ రూలు ఉనైదా?
అలాాంటి రూలు ఏదీ  లేదు. ప్ల్గ్ నై ప్రజలాందరిక్  మాటాల డటాన్క్ సమాన అవక్శాం ఇవ్వాలి.

10.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ఇాంత సమయాంలోగ్ పూరితీ చెయాయాలన్ న్యమాం ఉనైదా?
లేదు.  ప్రజలనుాండషి ప్రశైలు వసుతీ నైాంతసేపు జవ్బులు చెప్పులి. హియరిాంగ్ నడుస్తీ నే 
ఉాండాలి.

11.  క్లుషయాాం ఎకు్వగ్ వునై ఒక ప్్ర ాంతాంలో ఒక ప్్ర జెకు్  స్థా పనకు దరఖాసుతీ  ఇవవాడాం జరిగిాంది. 
నేను ఆ ప్్ర జెకు్  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో ప్్ర జెకు్ ల  మొతతీాం ప్రభావాం ప్రశ్ైాంచ వచాచి?  
ప్రశ్ైాంచ వచుచి.  ఇ. ఐ. ఏ. అధయాయనాం- అపపుటికే వునై ప్్ర జెకు్ లు, ప�ట్బోయే ప్్ర జెకు్ లు 
–వీటన్ైటి దుషపులితాలు మొతతీాం కలుపుకునే అాంచనా జర్గుతుాంది. మొతతీాం అనీై ప్్ర జెకు్ ల 
ప్రభావ్లకు   సాంబాంధిాంచిన సమసయాలు  హియరిాంగ్ లో చరిచిాంచ వచుచి.

12. ప్్ర జెకు్  స్థా పిాంచే ప్్ర ాంతాం రెాండు ర్ష్్ రీ ల సరిహదుది లో ఉనైటలయతే పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ఎక్డ 
ఏర్పుటు చెయాయాలి?
రెాండు ర్ష్్ రీ ల క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి అధిక్ర్లు కలిసి, ఉమ్మడషిగ్ రెాండు ర్ష్్ రీ లకు 
సాంబాంధిాంచిన పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ఏర్పుటు చెయాయాలి.

13.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ కు సాంబాంధిాంచిన ప్రకటన ఎస్. పి. సి. బీ.  ఎలా చేసిాందో చ్సే వీలునైదా?
వీలునైది. పబ్ల క్ హియరిాంగ్ రిపోర్్ లో ఈ  విషయాం  పొాందుపరచి వుాంటుాంది. పర్యావరణ శ్ఖ 
2010 ఏపి్రల్ న్లలో ఇచిచిన ఆఫ్టసు  మ�మొర్ాండాం ప్రక్రాం, పబ్ల క్ హియరిాంగ్ సథాలాం, తేది వగెైర్ 
వివర్లు ప్్ర ాంతీయ న్వ్సులాందరిక్ తెలిసే విధాంగ్ ఎస్ పి సి బీ తీసుకునై అనీై చరయాలు 
వివరిాంచాలిస్ వుాంటుాంది.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ కొరకు అవసరమ�ైన అన్ై చరయాలు తీసుకునైటుల  
ఎస్ పి సిబీ సరి్ఫి చెయాయాలిస్ వుాంటుాంది.10

10 http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/pub_hear_EIA.pdf
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2.1.6  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో మ్ హకు్లను తెలుసుకోాండషి 
1. పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ప్రకటన వ్లువడగ్నే, డ్ార ఫు్  ఇ. ఐ. ఏ. మరియు డ్ార ఫు్  ఇ. ఐ. ఏ. 

సాంగ్రహాం  

    రెాండు చ్డాండషి

2.  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా, ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. విడుదల చేసిన విధివిధానాలు కూడా 
ఒక క్ప్ట తీసుకోాండషి.

౩.  డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. ప�ైన చెపిపున విధివిధానాలకు అనుగుణాంగ్ వునైదా లేదా అనైది 
చ్డాండషి.

4.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో అభయారి్ధ ప్్ర ాంతీయ భాషలో మాటాల డాలన్, అలా అయతేనే అాందరిక్ 
అర్ధాం అవుతుాందన్ గటి్గ్ చెపపుాండషి.

5.  ప్్ర జెకు్  ముఖయామ�ైన వివర్లు అడగాండషి. దాన్వలల  స్మాజిక ఆరి్ధక, పర్యావరణ 
ప్రభావ్లు ఎలా వుాంటాయో తెలుసుకోాండషి.

6.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ముగుసుతీ నైపపుడు, మ్ర్ లేవన్త్తీన ప్రశైలు, సాందేహలు అనీై 
మిన్ట్స్ లో నమోదు  అయేయాలా చ్డాండషి. అాంతే  క్దు, అవి ప్్ర ాంతీయ భాషలో చదివి 
విన్పిాంచేలా చ్డాండషి.  

7.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ప్ోర సిడషిాంగ్స్ క్ప్ట ఒకటి సాంప్దిాంచి, మ్ ప్రశైలు, వ్టిక్ సమాధానాలు 
అాందులో వునైది లేన్ది న్ర్్ధ రిాంచుకోాండషి.

8.  ఫ�ైనల్ ఇఐఏ క్ప్టన్ సాంప్దిాంచి, అాందులో మ్ ప్్ర ాంత ప్రజల ప్రశైలు, సాందేహలు వ్టిక్ 
అభయారి్ధ జవ్బులు - వగెైర్ అనీై నమోదు అయనాయో లేదో తెలుసుకోాండషి.

9.  ఫ�ైనల్ ఇ ఐఏ, సవరిాంచిన ఫిజిబ్లిటి రిపోర్్  లలో అభయారి్ధ చేసిన కొతతీ  హమ్లు 
అనీై లిఖతపూరవాకాంగ్ చేరచిబడాడ్ యో లేదో గమన్ాంచాండషి. ఉదాహరణకు , ప్్ర జెకు్  
క్లుషయాాం వలల  ఆ ప్్ర ాంత ప్రజలకు మాంచి నీళ్్ళ  క్లుషయాాం అవుతాయన్ ప్రజలు 
అడడ్ాం  చెప్పురనుకోాండషి. అపపుడు అభయారి్ధ ఆ ప్్ర ాంత ప్రజలకు మాంచి నీళ్్ళ ప�ైపుల దావార్ 
అాందజేస్తీ నన్ వ్గ్ది నాం చేసినటలయతే, దాన్క్ ఖర్చికు తగినాంత బడెజీటు్ లో చేర్చిలి. 
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2.2.    సరెైన సమయాంలో జోకయాాం
I దరఖాసుతీ  సమరిపుాంచక మునుపు  
II ఫ్రాం 1 ఇచిచిన తర్వాత 
III విధి విధానాలు (టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్) విడుదల చేస్క    
IV ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ పూరితీ అయాయాక మరియు ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ  సమరిపుాంచాక      
V పర్యావరణ అనుమత్ ఇచిచిన తర్వాత 

I. దరఖాసుతీ  సమరిపుాంచక మునుపు :

# కొతతీ  ప్్ర జెకు్ ల గురిాంచి లేదా వునై దాన్ విసతీరణ  గురిాంచి తెలుసుకోవడాం ఎలా?
ప్్ర ాంతీయ వ్ర్తీ  పత్్రకలూ, బ్జిన్స్ పత్్రకలూ అనీై పరిశీలిసుతీ ాండాలి.
# ఎకు్వ విస్టతీ రణాాం వునై సథాలాల విక్రయాలు కన్ప�టి్  వుాండాలి, వ్టిన్ గురిాంచి తెలుస్కోవ్లి:
ముఖయాాంగ్ తీర ప్్ర ాంతాలలో ఇలాాంటి సథాల విక్రయాలు తెలుసుకోవడాం అవసరాం. అలా కొనై 
వ్రెవరో తెలుసుకున్, దేన్ కోసాం కొనాైరో వివర్లు అడగ్లి.
# కొతతీగ్ ప్్ర జెకు్  స్థా పన, లేదా, వునై వ్టి విసతీరణ  గురిాంచి ఇచేచి ప్రకటనల కోసాం బొగుగ్  
లేక, మరో ఇాంధనాం సరఫర్ చేసే కాంప�నీల వ్బ్ స�ైట్స్ చ్సుతీ ాండాలి. అలాగే ఏ  పవర్ కాంప�నీక్ 
ఇాంధన సరఫర్  జర్గుతునైదో ఆ కాంప�నీ వ్బ్ైస్ట్ కూడా గమన్సుతీ ాండాలి.
# పబ్ల క్ స�క్్ రోల  విదుయాతుతీ  ఉతపుత్తీ  చేసే ఎన్. టి. పి. సి. ( http://www.ntpc.co.in/)  ఎన్. ఎల్. సి.  
(http://nlcindia.com/)  లాాంటి కాంప�నీలు  అనేక  పవర్ ప్ల ాంట్స్ నడుపుతునాైయ. ఏదెైనా 
మరొక కొతతీ  ప్్ర జెకు్  గ్నీ, వునై వ్టి విసతీరణ  చేయడాం లాాంటి ప్రణాళకల కోసాం  ఆయా 
కాంప�నీల సాంవతస్రిక  సరవా సభయా సమావేశ్ల వివర్లు, వ్టి వ్బ్ స�ైటుస్  చ్సుతీ ాండాలి.
# ర్ష్రీ ఎనర్జీ డషిప్రె్మాంట్, మరియు ఎల�క్్రోసిటి బోర్డ్  వ్రి వ్బ్ స�ైటల లో వ్రి స్వతస్రిక విధాన 
ప్రణాళకలు (యానుయాల్  ప్లస్ట న్ట్స్ ) చ్సుతీ ాండాలి.  న్తనాంగ్ ప్్ర రాంభిాంచే  ప్ల ాంట్స్ గ్నీ, 
వునై వ్టి విసతీరణ  ప్ల న్ గ్నీ,  వ్టిలో ప్రకటిాంచారేమో గమన్ాంచాలి.
రిలయన్స్ (http://www.reliancepower.co.in/)   అదాన్ (http://www.adanipower.com/),   టాటా 
(http://www.tatapower.com/),  లాాంకో  (http://lancogroup.com/)

# ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్  సాంవతస్రిక సరవా సభయా సమావేశ్లు, షేర్ హోలడ్రల సమావేశ్ల 
రిపోర్్ లు ఆయా కాంప�నీల వ్బ్ స�ైటల లో ప�టి్నపపుడు కొతతీ  ప్్ర జెకు్ ల స్థా పన గురిాంచి క్నీ, 
లేదా వునై ప్ల ాంట్స్ విసతీరణ  గురిాంచి గ్నీ, ప్రకటిాంచారేమో చ్డాలి.

కొతతీ  ప్ల ాంట్స్ విషయాం లో మ్ర్ ఏాం చెయయా గలర్ ?
1. ప్ల ాంటు స్థా పన వలల  దుష్ఫలితాలు వునాైయనుకునైపపుడు, దాన్ స్థా పనకు లేదా, దాన్ 

వలల  వచేచి దుష్రైభావ్లకు అడుడ్  చెపపుడాన్క్, కొాంత మాందితో కలిసి, ఒక య్న్యన్ 
గ్ క్నీ, లేదా అసోషియేషన్ గ్ క్నీ ఏరపుడషి అడుడ్  చెపపు వచుచి. అపపుటికే వునై  రెైతు 
సాంఘాం, లేదా జాలరల సాంఘాం లేదా, టే్రడ్ య్న్యన్, ఎన్ జి వొ లేదా ఉతాస్హాంగ్ పన్ 
చేసే అచచిటి వ్రి తో కలసి  సాంఘాంగ్ ఏరపుడషి, మ్ సమసయాలను, సాందేహలను బయట 
ప�ట్ాండషి.
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2.   అపపుటికే వునై ప్ల ాంటు విసతీరణ  ప్రణాళక విషయాంలో , క్లుషయా లేదా మరికొన్ై  
సమసయాల గురిాంచి పోర్డుతునై సాంఘాం లేదా గ్్ర పు వ్రితో  కలిసి,పోర్డాండషి.  

3.  ప్ల ాంటు వలల  ఆ ప్్ర ాంత ప్రజలు ఎదురొ్ాంటునై సమసయాల లిసు్  తయార్ చేయాండషి. 
ప్్ర జెకు్  దరఖాసుతీ దార్డు మాంత్్రతవా శ్ఖకు, ఎస్ పి సి బీ క్ స్చిాంచిన  మార్పులు 
చేసినటుల  సమరిపుాంచే ఫిర్యాదుల రిపోర్్  పర్క్షిాంచి, పర్యావరణ అనుమత్లో పేరొ్నై 
కాండషిషనుల  ఏవ్ైనా వునాైయేమో చ్డాండషి.

4.  మ్ ప్్ర ాంతాలలో ఇపపుటికే మరికొన్ై పరిశ్రమలు వునైటలయతే, అవనీై కలిపి 
వ్లువరిసుతీ నై క్లుషయాాం పర్యావరణాన్క్ ఎాంత హన్ కలిగిసుతీ ాందో ప్రజలకు, ప్రభుతావాన్క్ 
తెలిజేయాండషి.

5.  అాందరితో కలిసి మ్ పాంచాయత్ నాయకుడషిక్, పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు ప్ల ాంటు 
గురిాంచి, దాన్ప�ై మ్ అభయాాంతర్లను తెలియజేయాండషి.

6.   ప్ల ాంటు స్థా పనకు, అభయాాంతరాం లేనటుల  ఎన్. ఓ. సి. ఇవవార్దన్ మ్ పాంచాయత్ 
నాయకుడషిై కోరాండషి. లేదా మ్ర్ తెలియజేసిన షరతులు చేరిచి ఇవవామన్ చెపపుాండషి.

7.  మ్ర్ పాంపే లేదా ఇచేచి ప్రత్ ఉతతీర్న్క్ అాందినటుల  రస్టదు పుచుచికోాండషి.

II. ఫ్రాం 1 ఇచిచిన తర్వాత  
అన్ై పత్ార లు కోరి  తీసుకోాండషి
1.  ఫ్రాం 1 లో ఈ క్ాంది  విషయాలు వుాంటాయ .                                                                       
	 • ప్రసుతీ తాం ప్ల ాంటు స్థా పిాంచ బోయే సథాలాం అపపుటి వరకు  ఏ విధాంగ్  
  ఉపయోగిాంచబడుతొాంది
	 • దాన్ సరేవా నాంబర్ల
	 • సహజ వనర్లు అపపుటివరకు  ఏ విధాంగ్ విన్యోగిాంచబడుతునాైయ
	 • ప్ల ాంటు ఏవిధాంగ్ పన్ చేసుతీ ాంది
 ప�ైన చెపిపున విషయాల వలల   ఎాంత సథాలాం క్వ్లిస్ వసుతీ ాంది, ఏ ఏ క్లుష్యాలు    
 వ్లువడనునాైయ, ప్ల ాంటు స్థా పన ప్రభావాం ఎలా వుాండబోతోాంది ఇవనీై తెలుసుకోనే   
 అవక్శాం వుాంది..
2. అనుకుల అవక్శ్ల రిపోర్్   (ప్ట్ర ఫిజిబ్లిటి రిపోర్్ )  ఈ క్ాంది విషయాలను కలిగి 
వుాంటుాంది:
• ప్రమాదకర క్లుష్యాలు
• ప్్ర జెకు్  పరిమాణాం
• స్థా పనకు అయేయా ఖర్చి
• పర్యావరణ క్లుషయా న్యాంత్రణకు అయేయా ఖర్చి
•  క్లుషయాాం వలల  పర్యావరణాన్క్  జరిగే నష్్ న్ై పూరిాంచే  చరయాలకయేయా ఖర్చి 
• అలాగే స్ాంఘిక,ఆరి్ధక విషయాలలో నష్్ న్ై పూరిాంచే  చరయాలకయేయా ఖర్చి
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1. న్తన ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ విషయాంలో మ్రేాం చెయయా వచుచి?  
 ఫ్రాం 1, ముాందసుతీ  అనుకూల అవక్శ్ల  రిపోర్్ లలో పర్యావరణ , స్మాజిక,ఆరి్ధక ప్రభావ్లు 

 కలగజేసే అాంశ్ల కోసాం  చదవాండషి.
2. ఫ్రాం 1లో ఈ క్ాంది విషయాలలో ఏవ్ైనా పొరప్టుల  ఉనాైయేమో పరిశీలిాంచాండషి.    
 * ప్్ర జెకు్  స్థా పిాంచే సథాలాం
 * ఆ సథాలాన్ై ఏ విధాంగ్ వర్గ్కరిాంచార్
 * చెటుల ,చేమలు గురిాంచి
 * నీటి వనర్లు,
 * మిగిలిన ఇతర ముఖయా అాంశ్లు 
౩.  ప్ట్ర  ఫ్ట్రజిబ్లిటి రిపోర్్ లో స్మాజిక ఆరి్ధక ప్రభావాం,స్మాజిక అవసర్లు, ఈ అాంశ్లలో 

జరిగే నష్్ లు పూడేచిాందుకు తగినాంతగ్  చరయాలు తీసుకోవడాం జరిగిాందానై విషయాం 
పరిశీలిాంచాండషి.

4.  ఇచిచిన సమాచారాం సరెైనది క్కపోతే ప్్ర జెకు్  సథాల ఏర్పుటులో మళ్్ళ పరిశీలన కోసాం 
మాంత్్రతవా శ్ఖతో సాంప్రదిాంపులు జరపాండషి.

5. పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్బ్ స�ైట్ లో ర్ష్రీ తీర ప్్ర ాంత జోన్ అధారిటి న్లసరి సమావేశ 
మిన్ట్స్ పరిశీలిాంచాండషి.  తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల జోన్(కోస్ల్ రెగుయాలేటర్ జోన్-సి.ఆర్.జెడ్.)    
అనుమత్ అవసరమేమో చ్డాండషి. అలాాంటపపుడు,

 * ప్ల ాంట్ గురిాంచిన సరికొతతీ  విషయాలు,
 * తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల  జోన్ అనుమత్ సిఫ్ర్స్ చెయయాబడషిాందా 
 *  ఒక వేళ అలా అనుమత్ వచిచినటలయతే, అది ఆ జోన్ న్యమాల ప్రక్రాం ఇచాచిర్ 
6.  జాతీయ  గ్్రన్ టి్రబుయానల్ వ్రిక్ పిర్యాదు చెయయాాండషి: తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల  జోన్ వ్రి 

అనుమత్  న్బాంధనల ప్రక్రాం వుాండకపోయనటలయతే, జాతీయ  గ్్రన్ టి్రబుయానల్ వ్రిక్ 
పిర్యాదు చెయయాాండషి.

ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ విసతీరణ  (ఎక్స్ ప్ాంషన్) లలో మ్రేాం చెయయా వచుచి?

1. పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు అభయారి్ధ సమరిపుాంచే కాంపలయన్స్ రిపోర్్  తీసుకోాండషి 

2.  నడుసుతీ నై ప్ల ాంటుకు ఇదివరకు ఇచిచిన పర్యావరణ అనుమత్లో సరిదిదాది లిస్న అాంశ్లు, 
షరతులు ఏవ్ైనా వునాైయేమో పరిశీలిాంచాండషి.

౩.  ఆ అనుమత్లో వునై షరతులు ప్టిాంచకపోతే, పాంచాయత్ వ్రిక్, పర్యావరణ మాంత్్రతవా 
శ్ఖ వ్రిక్ లిఖత పూరవాకాంగ్ తెలియజేయాండషి.  



ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్  ప�ై సమగ్ర సమాచారాం తో హాండ్ బుక్

సిటిజెన్ కన్స్మర్ మరియు సివిక్  యాక్షన్  గ్్ర ప్  (సి.యే.జి.)36

III. విధివిధానాలు ( టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్) జార్  చేస్క

అన్ై పత్ార లు సాంప్దిాంచాండషి  
1. పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ లేక ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ జార్ చేసిన విధివిధానాల వలల  , ప్ల ాంటు 

స్థా పన వలల  కలగబోయే ప్రభావాం, అది ఎాంతవరకు వుాండవచచినై విశ్లషణ ఇవనీై కొాంత 
వరకూ అర్ధాం క్గలవు.

 న్ట్: ఈ విధివిధానాలు జార్ చేసేాందుకు మాంత్్రతవా శ్ఖ లేక, ఎస్. ఇ. ఐ. ఏ. ఏ. కు 
అరవ్ై రోజుల వయావధి ఇవవాడాం జర్గుతుాంది. ఈ వయావధిలోగ్ అది జార్ క్కపోతే, అభయారి్ధ 
తను సమరిపుాంచిన ప్రపోజుడ్ విధివిధానాలు ఫ్రాం 1 తో సర్సరి ఇ.ఐ.ఏ. విశ్లషిాంచడాన్క్ 
పాంపవచుచి. విధివిధానాలు జార్ అయాయాక ఇ.ఐ.ఏ. మ్డు న్లల సమయాం తీసుకుాంటుాంది.

2.  ఎస్.ఇ.ఏ.సి./ఇ.ఏ.సి. సమావేశాం  అజెాండా మరియు మిన్ట్స్  ప్్ర జెకు్  ప�ై న్పుణుల 
అభిప్్ర యాం ,తీసుకునై న్రణాయాలు, ప్్ర జెకు్   విషయాలు తెలుస్తీ య.

3. ప్్ర జెకు్  సథాల సాందరశిన రిపోర్్ : ఇ.ఏ.సి/ఎస్.ఇ.ఏ.సి. సభుయాల సథాల సాందరశినాం వలల  ప్ల ాంటు 
స్థా పనతో   ఎటువాంటి ప్రభావాం వుాండబోతోాందో తెలుసుతీ ాంది.

కొతతీ  ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ విషయాంలో మ్ర్ ఏమి  చెయయావచుచి?
1.  ఇ.ఏ.సి.,లేక ఎస్.ఇ.ఏ.సి. న్ర్ణాత సమయాంలోగ్ విధివిధానాలు జార్ చెయయాడాన్క్  

పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ,లేదా ఎస్.ఇ.ఏ.సి. పరయావేక్షిసుతీ నైది, లేన్దీ (ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి.
సమావేశ్లు గమన్ాంచి) తెలుసుకోాండషి.

2. జార్చేసిన విధివిధానాలు పరిశీలిాంచాండషి. లభిాంచకపోతే, మాంత్్రతవా శ్ఖ/ఎస్.ఇ.ఏ.ఏ. వ్బ్ 
స�ైట్స్ లో వుాంచమన్ కోరాండషి.

3. అభయారి్ధ ఇ.ఐ.ఏ. తయార్ చేసే సమయాన్ై మ్ర్ విధివిధానాల ప్రభావాం అర్ధాంచేసుకునేాందుకు 
ఆ  ప్్ర ాంత ప్రజల సహక్రాం తో  ప్ల ాంటు స్థా పన వలల  వచేచి దుష్ఫలితాలు ఎదిరిాంచే ప్రయతైాం 
చెయయాాండషి. 

4. విధివిధానాలలో(టెర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్) ఎక్డెక్డ  పరిశోధన  చేసినటుల  చెపపుబడషిాందో, 
అక్డ అది జరిగిాందో లేదో గమన్ాంచాండషి.

5. ప్్ర జెకు్  అవసర్లు ఏమిట్ గమన్ాంచేాందుకు సథాల దరశిన రిపోర్్  చదవాండషి.
6. ప�ై రిపోర్్  లోన్ ముఖయా  అాంశ్లు చేర్చిరో, లేదో విధివిధానాల రిపోర్్  చ్డాండషి.
7. సథాల దరశిన రిపోర్్  ముఖాయాాంశ్లు చేరచికపోయనటలయతే, మారిచిన విధివిధానాల రిపోర్్  

జార్ చెయాయాలన్ గటి్గ్ అడగాండషి.
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1. ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ విసతీరణ  విషయాంలో మ్ర్ ఏమి చెయయాగలర్?
2. తీర ప్్ర ాంతాల జోన్ అనుమత్ గ్నీ, పర్యావరణ అనుమత్ గ్నీ షరతులతో ఇచిచి 

వుాండవచుచి. అటి్   షరతులను,  ప్ల ాంటు సరిగ్ ప్టిసుతీ నైదో, లేదో పరిశీలిాంచే అవక్శాం 
విధివిధానాలలో (టర్్మస్ ఆఫ్  రిఫ�రెన్స్) లేనపపుడు, పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు ఫిర్యాదు 
చెయయాాండషి.*

 పర్యావరణ అనుమత్లో ఇచిచిన షరతులు ఖచిచితాంగ్ ప్టిసుతీ నైదీ, లేన్ది పరిశీలిాంచాం 
డషి. **  

* టెర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్ లో  యాష్ ప్ాండ్ గురిాంచిన వివర్లు,  యాష్ వ్ట్ డషిసోపుజల్ లో 
వచేచి మ�టల్స్ వలల  ఏరపుడే సమసయాల పరిశీలన గురిాంచి వివర్లు కోర్లి.

** ఆర్ టి ఐ యాకు్  క్ాంద ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి  తెైరా మాసిక ఫలితాల రిపోర్్   
గ్నీ, పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ ప్్ర ాంతీయ ఆఫ్టసుకు  సమరిపుాంచే అర్ధ సాంవతస్ర ఫలితాల 
రిపోర్్   గ్నీ,  క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్ సమరిపుాంచే యానుయావల్  పర్యావరణ సే్ట్ 
మ�ాంట్ గ్నీ, కాంస�ాంట్  టు ఆపరేట్ రిపోర్్  -ఇవి లభిాంచే వీలునైది.

IV. పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ప్రకటిాంచిన తర్వాత:      

అన్ై పత్ార లు సాంప్దిాంచాండషి.

1. అభయారిది సమరిపుాంచిన డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ ,  దాన్ ఎగిజీకూయాటివ్ సమ్మరి (ఇాంగ్లష్ లో, 
ప్్ర ాంతీయ భాషలో )

న్ట్: 

• రెాండు డాకుయామ�ాంటుల  కూడా హర్డ్  క్పిలుగ్, స్ఫు్  క్పిలుగ్ సమరిపుాంచి వుాండాలి. అాందువలల  
అవి అలాగే లభిాంచాలి.

•		 డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లో ఈ క్ాంది అాంశ్లు వివరిాంచాలి: ప్ల ాంటు స్థా పనకు సేకరిాంచిన వివర్లు, 
అవి సేకరిాంచేాందుకు అనుసరిాంచిన విధానాలు, క్రోపురేటల  స్మాజిక బాధయాతగ్  చేపట్బోయే  
అాంశ్లు 

•		 పర్యావరణ మేనేజె్మాంట్ ప్ల నులో పర్యావరణ దుషపులితాలకు నష్పరిహరాంగ్ తలప�టే్  పనుల 
గురిాంచి, వ్టి కయేయా ఖర్చి గురిాంచి డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లో  వుాంటుాంది.

•		 వ్ైపరితాయాల వలల  వచేచి నష్్ లు  (డషిస్స్ర్ మేనేజె్మాంట్ ప్ల న్) వివరణలో ప్ల ాంట్ పన్ విధానాం, 
వ్డే ప్రమాదకర  రస్యనాలు, అతయావసర సమయాలోల  ఎలాాంటి రక్షణ వుాంటుాంది-ఇలాాంటివి 
అనీై  పర్యావరణ మేనేజె్మాంట్ ప్ల నులో భాగాంగ్ పొాందుపర్స్తీ ర్.     

2. విధివిధానాలు(టెర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్) (రెాండవ సే్జ్) : ఏ ఏ విషయాలలో పరిశీలన అవసరమో 
తెలియజేసుతీ ాంది.  
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కొతతీ  ప్ల ాంట్స్ విషయాంలో మ్ర్ ఏమి చెయయాగలర్?

1.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ అనుకునై ప్రక్రాం జరిగేాందుకు అవసరమ�ైన సరిచేయాయాలిస్న అాంశ్లు 
ఉటాంక్స్తీ  జిలాల  కల�క్ర్ గ్రిక్, జిలాల  మాజిసే్ రీటు గ్రిక్, డషిపుయాటి కమ్షనర్ గ్రిక్ అర్జీ 
ప�ట్ాండషి. పబ్ల క్ హియరిాంగులో పొరప్టుల -  ప్రకటనలు ఇవవాడాంలో లోపాం గ్నీ, డ్ార ఫు్  
ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  అాందుబాటులో లేకపోవడాం గ్నీ, సమావేశ సథాలాం ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాన్క్ బాగ్ 
ద్రాంగ్ వునాై గ్నీ, ప�ైన ఉదాహరిాంచిన వ్రిక్ పిర్యాదు చేయ వచుచి.

2. డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ , విధివిధానాలు (టెర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్) పోలిచి చ్సి, చెపపుబడషిన 
విషయాలలో   విధిగ్ పరిశీలన జరిగిాందోలేదో గమన్ాంచాండషి.

3.  2006వ సాంవతస్రాంలో ఇచిచిన ఇ.ఐ.ఏ. న్టిఫికేషన్ ప్రక్రాం ప్రత్ విభాగాం వరసలో ఉనైదో 
లేదో డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. సరి చ్డాండషి.

4. ప్రత్ప్దిాంచిన పర్యావరణ నష్ాం పూరిాంచే  ప్రత్ చరయాలు తగినాంతగ్ వునాైయో లేదో 
పర్యావరణ న్పుణున్తో చరిచిాంచాండషి.

5.  సరెైన స్మాజిక, ఆరి్ధక సమ్క్షల (సోషియో ఇకనామిక్ సరేవా) వివర్లు లేనపపుడు 
పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు గ్నీ ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. వ్రిక్ గ్నీ పిర్యాదు చెయయాాండషి.*

6.  ప్్ర ాంతీయ జిలాల  పర్యావరణ ఇాంజినీర్ గ్రిక్ మ్ ప్్ర ముఖయాతలు, అభయాాంతర్లు 
తెలియజేయాండషి. **      

7.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో విన్పిాంచాలిస్న మ్ అభయాాంతర్లు ఒక క్రమాంలో వుాండేలా చ్సుకోాండషి.

8.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో ఎాంత ఎకు్వమాంది వీల�ైతే అాంతమాంది ప్ల్గ్ నేలా చ్డాండషి.

9.  ప్ల ాంటు స్థా పనకు అడుడ్  చెపపుడాంలో గ్నీ, అభయాాంతర్లు లేవన్తతీడాంలో గ్నీ మ్తో ప్టు మ్ 
పాంచాయత్ నాయకుడు కూడా ప్ల్గ్ నాలన్ కోరాండషి.

10.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో విధిాంపబడషిన పద్ధత్ అనుసరిాంచకపోతే, వ్ాంటనే  పర్యావరణ మాంత్్రతవా 
శ్ఖకు లేదా ఎస్.ఇ .ఐ.ఏ.ఏ. వ్రిక్ తెలియజేయాండషి. లేదా జాతీయ  గ్్రన్  టి్రబుయానల్ వ్రిక్ 
అర్జీ ప�ట్ాండషి.

*  విన్ద్ ఆర్.పటేల్ వరెస్స్ గుజర్త్ ర్ష్రీ ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. కేసులో నేషనల్ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ వ్ర్ 
ఇచిచిన తీర్పు ప్రక్రాం, ప్్ర జెకు్  స్థా పిాంచే అభయారి్ధ , ఇ.ఐ.ఏ. కనస్ల�్ ాంట్ తపపున్సరిగ్ 
స్మాజిక,ఆరి్ధక సరేవాలు న్రవాహిాంచాలి. 

** ఇది పబ్ల క్ హియరిాంగ్ తేదీ వరకూ చెయయావచుచి. అాందరితో కలిసి ఒక గ్్ర పుగ్ అర్జీ ప�ట్డాం 
మరవకాండషి.
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ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్ విసతీరణలో మ్ర్ ఏమి చెయయాగలర్?   
1. ప్ల ాంటు నడుసుతీ నై విధానాం డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లో  న్జమ�ైన పద్ధత్లో తెలియజేయనపపుడు 

వ్ాంటనే మాంత్్రతవా శ్ఖక్, ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ. వ్రిక్ రిపోర్్  చెయయాాండషి.
2. ఆప్్ర ాంత ప్రజలాందరినీ  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో ప్ల్గ్ నేలా కోరాండషి.
3. ప్రజలు ఎదురొ్నే సమసయాలను వివరిాంచాండషి.
4. పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో ముఖయామ�ైన అాంశ్లను మిన్ట్స్ లో నమోదు చేయాంచాండషి.

V. పబ్ల క్ హియరిాంగ్ అయపోయ ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. సమరిపుాంచిన తర్వాత
అన్ై పత్ార లు సాంప్దిాంచాండషి. 
1.  క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి తయార్ చేసిన పబ్ల క్ హియరిాంగ్ మిన్ట్స్
2.  లిఖత జావ్బులు, వ్టిక్ దరఖాసుతీ దార్డు ఇచిచిన సమాధానాలు వునై ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.
3.  అభయారి్ధ సమరిపుాంచిన ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ., మరియు సవరిాంచిన ప్్ర జెకు్  ఫిజిబ్లిటి రిపోర్్  (ప్్ర జెకు్  

స్థా  పనావక్శ్లు)*   
4. విధి విధానాలు (టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్) ఇ.ఐ.ఏ.  ప్టిాంచే  విషయాంప�ై  మాంత్్రతవా శ్ఖ/  

ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ. ఏ. వ్రి రిపోర్్ : మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్రి రిపోర్్ లో ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. లో పొరప్టుల  
దోరిలనవి బయట పడతాయ. అభయారి్ధక్  పర్యావరణ అనుమత్ లభిాంచినాక,  ప్ల ాంటు ప్్ర ాంత 
ప్రజలకు దీన్ సహయాంతో కోర్్ లో కేసు వేయ వచుచి.

5.  ఇ.ఏ.సి./ఎస్ ఇ.ఏ.సి ప్్ర జెకు్ కు సాంబాంధిాంచిన  మిన్ట్స్ 
* ప్్ర జాభిప్్ర య సేకరణలో ప్రజల  లేవన్త్తీన సమసయాలు గురిాంచి, వ్టిక్ సమాధానాలు ఫ�ైనల్ 

ఇ.ఐ.ఏ.లో వివరాంగ్ వుాండాలి. సవరిాంచిన ప్్ర జెకు్  ఫ్టజిబ్లిటి రిపోర్్  (అనులుఉల అవక్శ్ల 
రిపోర్్ ) లో  కొతతీగ్ ప్్ర రాంభిాంచే క్రయాక్రమాల గురిాంచి, పర్యావరణ నష్్ ల సవరిాంపుకు 
తీసుకోబోయే చరయాల గురిాంచి, దాన్కవసరమ�ైన బడెజీట్ ఏర్పుటు గురిాంచి,  వివర్లు వుాండాలి. 
పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో లేవన్త్తీన అాంశ్లు కూడా ఇాందులో చోటు చేసుకుాంటాయ.

 
కొతతీ  ప్ల ాంట్స్ విషయాంలో మ్ర్ ఏమి చేయవచుచి?

1. అన్ై విషయాలు రిక్ర్డ్  అయేయాలా చ్డాండషి: ప్రజాభిప్్ర య సేకరణలో ప్రజల ఆాందోళన, 
సమసయాలు పబ్ల క్ హియరిాంగ్ రిపోర్్ లో సరిగ్ నమోదు అయేయాలా చ్డాండషి.

2. సమాధానాలు పోలిచి చ్డాండషి: ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ పబ్ల క్ హియరిాంగ్ మిన్ట్స్ లోను, 
ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ రిపోర్్ లోను ఇచేచి సమాధానాలిై పోలిచి చ్డాండషి.

3 . పబ్ల క్ హియరిాంగ్ మిన్ట్స్, లిఖత జవ్బులు రెాండ్  ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.తో  పోలిచి చ్డాండషి. 
ప్రజల సమసయాలు ఆాందోళనకు ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ సమాధానాలు ఉనాైయో లేదో పర్క్షిాంచాండషి.*

4. పబ్ల క్ హియరిాంగ్ రిపోర్్ , లిఖత జవ్బులోల ను,  నమోదు చేసిన స్మాజిక, ఆరి్ధక పర్యావరణ 
నష్్ లు పూరిాంచే అవసరమ�ైన చరయాలు,  ఫ్టజీబ్లిటి రిపోర్్ లో చేరిచి వ్టిక్ అవసరమ�ైన 
ఫాండ్స్ ఏర్పుటు చేయబడాడ్ యోలేదో చ్డాండషి.
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5.  డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ , ఫ�ైనల్ రిపోర్్  రెాండు పోలిచి చ్సి, ఏవ్ైనా తేడాలునైటలయతే,మాంత్్రతవా 
శ్ఖకు, ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. వ్రిక్ తెలియజేయాండషి.**

6.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ రిపోర్్  పరిశీలిాంచి, ప్రజల సమసయాలు ఏవ్ైనా వదిలేయడాం జరిగితే 
మాంత్్రతవా శ్ఖకు తెలియజేయాండషి.

7.  ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి సమావేశ్ల మిన్ట్స్ పరిశీలిాంచి కమిటీ లేవన్త్తీన అాంశ్లు, వ్టిక్ 
ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ఇచిచిన సమాధానాలు సరెైనవో క్దో గమన్ాంచాండషి.***

8.  పర్యావరణ దుషపులితాల వలల  నష్్ లు పూరిాంచే చరయాలు, వ్టిక్  సాంబాంధిాంచిన ఖర్చిలు  
ఎల�కో్రో  మాగెైటిక్ పలేస్స్  (ఇ.ఎాం.పి) చాప్ర్ 2 లో తెలిపినటుల  , డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లో, 
ఫ�ైనల్  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లలో తగినాంతగ్ ఏర్పుటు చెయయాడాం జరిగిాందేమో చ్డాండషి.****

9. క్రోపురేట్ స్మాజిక బాధయాతగ్ (క్రోపురేట్ సోషల్ రెస్పున్స్బ్లిటి) అాంగ్కరిాంచిన విషయాలు 
, న్రవేరేచి చరయాలు తవారగ్ చేపట్మన్ డషిమాాండ్ చెయయాాండషి. వ్టి తాలూకు ఖర్చిలు, 
న్రవేరేచి ప్రణాళకలు పరిశీ లిాంచాండషి.

10. అతయావసర పరిసిథాతులు, వ్టిక్ సిద్ధపడషి వుాండడాం లాాంటి విషయాలు అాందరిక్ తెలిసేలా 
వుాండాలన్ డషిమాాండ్ చెయయాాండషి.

* ప్రజల ఆాందోళనలు, అనుమానాలు తీరేచి విధాంగ్ స్మాజిక, ఆరి్ధక,  పర్యావరణ నష్్ లు 
పూరిాంచే చరయాలతో సహ ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  వుాండాలి.

**  ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ లో ప్్ర ధమిక సాంచారాం మారకూడదు. కొతతీ  లేక, అదనపు  పరిశోధనలు  ఏవీ 
కూడా చేరచిర్దు.

***  ఇ.ఏ.సి లేక ఎస్.ఇ.ఏ.సి.లను  గమన్ాంచినపపుడు, అభయారి్ధక్ అనుకూలాంగ్, న్బాంధనలకు 
వయాత్రేకాంగ్ వుాంటే ఆ ప్్ర ాంతవ్సులు  ఇది క్రణాంగ్ ప్్ర జెకు్  స్థా పనకు అడుడ్  చెబుతూ 
మాంత్్రతవా శ్ఖకు ర్యటాం క్నీ, లేక నేషనల్ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ లో పిర్యాదు చెయయాడాం గ్నీ 
చేయవచుచి.

**** డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ.రిపోర్్ లో కనాై, ఫ�ైనల్  ఇ.ఐ.ఏ.రిపోర్్ లో నష్్ లను  పూరిాంచే చరయాలు, వ్టి 
ఖర్చిలు  ఎకు్వగ్ వుాండాలి.

VI. పర్యావరణ అనుమత్ ఇచిచిన తర్వాత
ఈ క్ాంది పత్ార లు సాంప్దిాంచాండషి 

1. మాంత్్రతవా శ్ఖ, ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. జార్ చేసిన పర్యావరణ అనుమత్

2. మాంత్్రతవా శ్ఖకు లేదా, ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.కు సమరిపుాంచిన హమ్  పత్రాం (కాంపలయన్స్ రిపోర్్)

3.  క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి వ్రి తన్ఖీ రిపోర్్ 

4.  కేాంద్ర విదుయాత్ అథారిటి వ్రిక్, పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు, క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి 
వ్రిక్ ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ సమరిపుాంచే సాంవతస్రిక ఫ�లల  యాష్ విన్యోగ రిపోర్్

5. క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి జార్ చేసిన స్థా పనకు అనుమత్ పత్రాం (కన్ స�ాంట్ టు ఎస్్ బ్ల ష్), 
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ప్ల ాంటు నడుపుటకు అనుమత్ పత్రాం (కన్ స�ాంట్ టు ఆపరేట్) 
1. కొతతీ  ప్ల ాంట్స్ విషయాంలో మ్ర్ ఏమి చేయ వచుచి?

2. ఆ ప్్ర ాంత ప్రజా సాంఘాలు పర్యావరణ అనుమత్ ఇవవాకూడదన్ నమి్మనటలయతే, నేషనల్ 
గ్్రన్ టి్రబుయానల్ వ్రి దగగ్ర ప�టిషన్ దాఖలు చెయయాాండషి. *

3. తన్ఖలో (ఇన్స్్పక్షన్ల ) , కాంపలయన్స్ రిపోర్్ లో పర్యావరణ అనుమత్లోన్ షరతులు 
ప్టిాంచలేదన్  గురితీసేతీ ,  పర్యావరణ  మాంత్్రతవా శ్ఖకు, అవసరమ�ైతే నేషనల్ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ 
వ్రి దగగ్ర ప�టిషన్ వ్యయాాండషి. 

4. క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి జార్ చేసిన  స్థా పనకు అనుమత్ పత్రాం (కన్ స�ాంట్  టు ఎస్్ బ్ల ష్)
లోన్ షరతులు ప్టిాంచకపోతే, లేదా పర్యావరణ అనుమత్ లో షరతులు ప్టిాంచకపోయనా 
, పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు, దాన్ ప్్ర ాంతీయ ఆఫ్టసుకు, క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్ 
పిర్యాదు చెయయాాండషి.

* ముాందు  జరిగిపోయన అనుమతులు వగెైర్లలో  పద్ధతులు, న్బాంధనలు  ప్టిాంచకపోతే  
పిటిషన్ వ్యయావచుచి.  
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2.3 ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ స్థా పనకు వయాత్రేక్ాంచి విజయాం పొాందిన 
ఉదాహరణలు 

2.3.1. సోాంపేట ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంటు

న్రణాయాత్మకమ�ైనవి పవర్ ప్ల ాంట్స్ వివర్లు 

పవర్ ప్ల ాంట్ పేర్ సోాంపేట ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్ 

స్థా పిాంచే  ప్్ర ాంతాం సోాంపేట, శీ్రక్కుళాం, ఆాంధ్ార  ప్రదేశ్  

దరఖాసుతీ దార్డు నాగ్ర్జీ న కనస్రీక్షన్ కాంప�నీ 

ప్ల ాంటు స్మర్ధయూాం 2640MW

వయాత్రేకతకు క్రణాలు * ప్ల ాంటు న్లకొలేపు ప్్ర ాంతాం తడషి భ్ములు.అనేక 
ప్్ర ాంతాల నుాండషి పక్షులు వచిచి అక్డ న్వ్సాం 
ఏరపుర్చుకుాంటాయ.

* ఇ.ఐ.ఏ. న్జాలు దాచిప�ట్డాం జరిగిాంది.
* పబ్ల క్ హియరిాంగ్ కు ముాందుగ్ ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  

చదివేాందుకు అాందుబాటులో వుాంచలేదు.  

ఫలితాం మే న్ల,2012వ సాంవతస్రాంలో జాతీయ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ వ్ర్ 
పర్యావరణ అనుమత్న్ ఆపివేశ్ర్. ప్ల ాంటు వేరొక చోట 
స్థా పిాంచినటుల  తెలుసోతీ ాంది.  

2008 వ సాంవతస్రాంలో ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతవాాం సోాంపేటలో 2640 MW ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంటు స్థా పిాంచడాన్క్ 
నాగ్ర్జీ న కన్ స్రీక్షన్ కాంప�నీక్ అనుమత్ ఇచిచిాంది.
న్పుణుల అాంచనా కమిటీ(ఇ.ఏ.సి.) మొదట  విధివిధానాల పత్రాం  (టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్) జార్ 
చెయయాలేదు. ఎాందుకాంటే వ్ర్ ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాం మాగ్ణి భ్ములోల  వుాందన్, కనుక అభయారి్ధ తీర 
ప్్ర ాంత  జోన్ న్బాంధనలను (కోస్ల్ జోన్ రెగుయాలేషన్స్) అనుసరిాంచి, ఆ ప్్ర ాంతాం వదిలి, వేరొక ప్్ర ాంతాంలో 
న్లకొలపు వచచిన్ తెలిప్ర్. అభయారి్ధ తాను న్లకొలేపు ప్్ర ాంతాం మాగ్ణి  నేలలు క్వన్, అది తీర ప్్ర ాంత 
న్బాంధనల జోన్ క్దన్, కమిటీ వ్రి సమాచారాం తపపుగ్ వుాందన్ తెలియజేస్డు. ఆ తరవ్త  
ఇ.ఏ.సి. సబ్ కమిటీ వ్రిచిచిన సాందరస్న  రిపోర్్ లో అది మ�ట్ భ్ములన్ చెపపుడాం జరిగిాంది. ఆ 
రిపోర్్  మ్ద ఆధారపడషి, విధివిధానాల పత్రాం (టెర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్) 2009 వ సాంతస్రాం మే న్లలో  
జార్ చేయడాం జరిగిాంది. అయతే, న్రేదిశ్ాంచిన  400 ఎకర్ల ప్్ర ాంతాన్ై వదిలేసి న్ర్్మణాం చెయయా 
వచచిన్  అనుమత్లో తెలిప్ర్. ఆగసు్  న్లలో పబ్ల క్ హియరిాంగ్ సమావేశాం జరపడాం,ఆ తర్వాత 
మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్ర్ డషిస�ాంబర్ న్లలో పర్యావరణ అనుమత్ ఇవవాడాం జరిగ్య. అయతే, 2010 వ 
సాంవతస్రాం మొదటి న్లలోల , అనుమత్ ఇవవాడాం తపపు న్రణాయమన్ జాతీయ పర్యావరణ అపపులేట్ 
అథారిటీ (ఎన్.ఇ.ఏ.ఏ.) వ్రిక్ ప�టిషన్ సమరిపుాంచడాం జరిగిాంది. 
ప్్ర జెకు్  కోసాం చాలా ప�దది  మొతతీాంలో భ్ముల కొనుగోలు జరగడాంతో, న్వ్సితులాందరిక్ ప్్ర జెకు్  
గురిాంచి తెలిసిాంది.  ప్్ర ాంతీయ ఎన్.జి.ఓ. పర్యావరణ పరి రక్షణ సమిత్ (పి.పి.ఎస్.) ఆ ప్్ర ాంత ప్రజల 
తరఫున ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్, మాంత్్రతవా శ్ఖకు, దాన్ ప్్ర ాంతీయ ఆఫ్టసుకు, ముఖయా 
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మాంత్్రక్ పిర్యాదులు పాంపడాం జరిగిాంది.   పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో ప్ల్గ్ నై ప్రజలాంతా ప్ల ాంటు స్థా పనను 
వయాత్రేక్సుతీ నాైరన్ తెలియజేశ్ర్.  మాగ్ణి నేలలను, మ�ట్ భ్ములుగ్ చ్పిాంచారనైది  ప్రజల 
ముఖయామ�ైన పిర్యాదు. 
ర్ష్రీ ప్రభుతవాాం శీ్రక్కుళాం జిలాల  కల�క్ర్ న్వేదిక ప్రక్రాం భ్ములను నాగ్ర్జీ న కనస్రీక్షన్ కాంప�నీక్ 
కేటాయాంచిాంది. అయతే, దీన్లో  44.6 హ�క్్ రల భ్మి వయావస్య భ్మి మరియు తీర ప్్ర ాంత 
న్బాంధనల జోన్ లో వునైదన్ వదిలేస్ర్. అయతే 2009 లో మరొక ఆరడ్ర్ దావార్ ఈ భ్మిన్ 
కూడా కాంప�నీక్ కేటాయాంచార్. కల�క్ర్ రిపోర్్ లో ఆ ప్్ర ాంతాంలో నడుసుతీ నై మ్డు లిఫ్్ ఇరిగేషన్ 
ప్్ర జెకు్ ల గురిాంచి  తెలపలేదు.  అదీ గ్క 2003వ సాంవతస్రాంలో జిలాల  కల�క్రలకు ఒక జీ.ఓ.పాంపిాంది. 
చెర్వులు, క్లవలు, నదులు దగగ్రలో వునై భ్ములను గురితీాంచి వ్టిన్ ఆయా పల�ల ల “ప్ోర హిబ్టర్ 
ఆరడ్ర్ పుసతీక్లోల ” చేరచివలసిాందిగ్ తెలపడాం జరిగిాంది. అాందువలల , ఇలాాంటి భ్ములు వేరే విధాంగ్ 
ఉపయోగిాంచడాం కుదరదు. జిలాల  కల�క్ర్ ఇచిచిన రిపోర్్ లో ఈ న్జాలనీై తొక్్పటి్ , ఆ భ్ములను 
మ�ట్ భ్ములుగ్ వరిణాాంచి అవి కాంప�నీక్ కేటాయాంచడాన్క్ దోహద పడాడ్ డు.
ప్్ర జెకు్  స్థా పిాంచ న్రణాయాంచిన సథాలాంలో  న్జాన్క్ ఆసే్ రీలియా, స�ైబీరియ ప్్ర ాంతాల నుాంచి అనేక పక్షులు 
వలస వచిచి ఆర్ న్లలప్టు న్వసిస్తీ య. అాంతే క్దు, 1986 పర్యావరణ రక్షణ చట్ాం (ఇ.పి.ఏ.)క్ాంద 
మాగ్ణి తడషి భ్ములోల   పరిశ్రమలు న్లకొలపు ర్దు.
ఆ ప్్ర జెకు్  న్లకొలిపు వునైటలయతే, ర్షికొాండ,గొలల గ్డ,బర్వపేట,బ్ాంక్లి అనే వూళ్ళలో వునై 
రెైతులకు, చేపలు పటే్  వ్రిక్ జీవనాధారాం పోయేది.
న్జాలు దాచిప�టి్  అనుమత్ ఇచాచిరన్ ఆ ప్్ర ాంత ప్్ర జలు ప్్ర జెకు్  స్థా పనకు అడుడ్  చెప్పుర్. పర్యావరణ 
పరిరక్షణ సమిత్ పర్యావరణ అనుమత్ ఇవవాడాంప�ై ఇ.ఐ.ఏ,లో తపపుడు సమాచారాం ఇచిచి అనుమత్ 
ఇచాచిరాంట్  పిటిషన్  వేసిాంది.
ఇలా వుాండగ్, 2010 వ సాంవతస్రాం జూల�ై న్లలో ప్్ర జెకు్  దరఖాసుతీ దార్లు  భ్మి స్వాధీనాన్క్ 
పోలీసుల సహయాంతో ప్రయతాైలు చెయయాస్గ్ర్.  దీన్వలల  వ్ళ్ళకు, వ్యయామాందిక్ ప�ైగ్ పోగెైన 
ప్రజలకు మధయా ఘర్ణ జరిగిాంది. పోలీసులు  రెైతులప�ైన, జాలరల ప�ైన క్లుపులు జరిప్ర్. ఫలితాంగ్ 
ఇదదిర్ జాలర్ల  చన్పోయార్. 45 మాంది పొలిసు వ్రితో సహ, 150 మాందిక్ గ్యాలు అయనాయ.
పోలీసు  ఫ�ైరిాంగ్ జరిగిన రెాండు రోజుల తర్వాత  జాతీయ పర్యావరణ అపపులేట్ అథారిటి(ఎన్.ఇ.ఏ.ఏ.)  
వ్ర్  ఈ క్ాంది క్రణాం తెలుపుతూ  పర్యావరణ అనుమత్ రదుది  చేశ్ర్.   
“తన్ఖీ(ఇనస�పుక్షన్) అనాంతరాం, ఈ ప్్ర ాంతాం సపుష్ాంగ్ మాగ్ణి నేలన్, పర్యావరణ పరాంగ్ ముఖయామ�ైన 
ప్్ర ాంతమన్, అాంతేగ్క,ఇక్డ ప్రభుతవాాం వ్ర్ స్థా పిాంచిన మ్డు లిఫ్్ ఇరిగేషన్ ప్్ర జెకు్ లకు నీళ్్ళ 
అాందే వనర్లునై ప్్ర ాంతమన్ తేలుతోాంది. ఇ.ఏ.సి. సబ్ కమిటీ తో సహ అనేక కమిటీలు ఇచిచిన 
రిపోర్్ లు తపపుదోవపటి్సుతీ నాైయ( ఆరవ పేర్).  ఈ ప్్ర ాంతాం న్శచియాంగ్ మాగ్ణి భ్ములన్, 
పర్యావరణ ప్్ర ముఖయామ�ైన ప్్ర ాంత మన్ మాకు అర్ధమవుతోాంది. అక్డ పవర్ ప్ల ాంటు ప�ట్కూడదన్ ఏ 
చట్ాం ఇపపుటి వరకూ చెపపునపపుటిక్ ,అక్డ ఈ పవర్ ప్ల ాంటు ప�ట్డాన్క్ అనుమత్ న్ర్కరిసుతీ నాైము. 
( తొమి్మదవ పేర్)”
ఎన్.ఇ.ఏ.ఏ. ఇచిచిన ఆరడ్ర్ ప�ై అభయారి్ధ ఆర్ రివూయా ప�టిషనుల  వేస్ర్. అవి జాతీయ గ్్రన్ టి్రబుయానలు 
కమిటీక్  పాంపడాం జరిగిాంది. 2012 మే న్లలో జాతీయ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ పర్యావరణ అనుమత్ ఆపు 
చేసిాంది.11 టి్రబుయానల్ బ్ాంచ్ ఈ క్ాంది అాంశ్లు ఎత్తీ  చ్పిాంది. విధివిధానాల పత్రాం (టి.ఓ.ఆర్) జార్ 
క్కమునుపే, ప్్ర ధమిక సమాచారాం సేకరిాంచడాం జరిగిాంది. ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లో ఎక్డా ఈ సమాచార 
సేకరణకు తీసుకునై సమయాం గురిాంచి చెపపులేదు. ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  అాందుబాటులో లేకపోవడాంతో, 
11	 http://epaper.timesofindia.com/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Archive&Source=Page&Skin=E

TNEW&BaseHref=ETD/2012/05/24&PageLabel=17&EntityId=Ar01702&ViewMode=HTML
12	 https://www.elaw.org/system/files/SompetaJudgment.pdf
13	 http://www.infrawindow.com/news/national-green-tribunal-cancels-clearances-to-sompeta-power-

project_3502/
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పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో ప్రజలకు సరెైన సమాచారాం దొరకలేదు. అాందువలల  టి్రబుయానల్ అనుమత్ 
తాతా్లికాంగ్ వ్యదా వేసుతీ నైటుల  తీర్పు ఇచిచిాంది.12 ఈ లోగ్ అభయారి్ధ ప్్ర జెకు్  కృషణా  పట్ణాన్క్ 
మార్చితునైటుల  ప్రకటిాంచార్.13

2.3.2 చెటి్నాడు పవర్ ప్ల ాంట్

న్రణాయాత్మకమ�ైనవి పవర్ ప్ల ాంటు వివర్లు 

పవర్ ప్ల ాంట్ పేర్ చెటి్నాడు పవర్ ప్ల ాంటు 

న్లకొలేపు ప్్ర ాంతాం తరాంగాంబడషి తాలూక్,నాగ్పటి్నాం జిలాల ,తమిళనాడు  

ప్్ర జెకు్  దరఖాసుతీ దార్డు చెన్ైై పవర్ క్రోపురేషన్ ప�ైరావేటు లిమిటెడ్ 

ప్ల ాంటు స్మర్ధయూాం 1320MW (మొదట తలప�టి్న స్మర్ధయూాం 1200MW)

వయాత్రేకతకు క్రణాలు * విధివిధానాలు (టి.ఓ.ఆర్.)లోన్ షరతులు   డ్ార ఫు్  
ఇ.ఐ.ఏ.లో ప్టిాంచకపోవడాం
*టి.ఓ.ఆర్ జార్ క్కమునుపే,పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ముగిస్క, 
ప్్ర ధమిక సమాచార సేకరణ
*డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ., ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.లలో తేడాలు 

ఫలితాం ఎన్.జి.టి. అనుమత్ తాతా్లికాంగ్ వ్యదా  వే సిాంది. 
ఆ  తర్వాత ఎన్.జి.టి. అనుమత్ మాంజూర్ చేస్తీ  కొన్ై 
షరతులు విధిాంచిాంది. అలాగే, పబ్ల క్ హియరిాంగ్ న్రవాహిాంచే 
స్చనలు కూడా చేసిాంది.  

 ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ 2009 అకో్ బర్ న్లలో దరఖాసుతీ  చేయగ్, ఇ.ఐ.ఏ. పరిశీలన కోసాం విధివిధానాల పత్రాం 
(తరాం ఆఫ్ రిఫ�రెన్)  2010వ సాంవతస్రాం జనవరి న్లలో జార్ చెయయాడాం జరిగిాంది. ఆ తర్వాత డ్ార ఫు్  
ఇ.ఐ.ఏ. ఏపి్రల్2010వ సాంవతస్రాం 2010 వ సాంవతరాం సమరిపుాంచార్. పబ్ల క్ హియరిాంగ్ మే న్లలో 
జరిగిాంది. 

ప్్ర జెకు్  నాగ్పటి్నాం లో న్లకొలాపులన్ అభయారి్ధ దరఖాసుతీ  ప�టా్ డు. అయతే అపపుటికే అక్డ చాలా 
ప్్ర జెకు్ లు అనుమత్ కోసాం న్ర్క్షణలో వునాైయ. కోస్ల్ యాక్షన్ న్ట్ వర్్ (సి. ఏ.ఎన్) అనే ఎన్. జి. 
ఓ., మద్ార సు హ�ై కోర్్ లో రిట్ పిటిషన్ వేసిాంది. ఎాందుకాంటే, పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ఏర్పుటు చేసిన ప్్ర ాంతాం 
అభయారి్ధ ప్ల ాంటు ఆవరణలోనే వునైది. అక్డ ఏర్పుటు చేసేతీ , తమను బ్దిరిాంచి మాటాల డనీయరన్ ఆ 
ఎన్.జి .ఒ. వ్దన. అనుకునై సమయాంలో, ఆప్్ర ాంతాంలోనే పబ్ల క్ హియరిాంగ్ సమావేశాం నడపడాన్క్ 
కోర్్  డషివిజన్ బ్ాంచ్ అనుమత్ ఇస్తీ , ప్ల్గ్ నే ప్రజలాందరిక్, వ్హన సౌకర్యాలు ఏర్పుటు చెయయామన్ 
అభయారి్ధన్ ఆదేశ్ాంచిాంది. అాంతే  క్దు, ఒక కమిటీన్ న్యమిాంచి, పబ్ల క్ హియరిాంగ్ మొతతీాం పరయావేక్షిాంచి, 
తమకు రిపోర్్  ఇమ్మాంది.

పబ్ల క్ హియరిాంగ్ అనుకునై రోజున జరిగిాంది.  ఇ.ఏ.సి. అప్రయజల్ తర్వాత  పర్యావరణ అనుమత్ 
జనవరి 2011 వ సాంవతస్రాంలో జార్ చేశ్ర్.
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ఇ.ఐ.ఏ. విధానాలలో అభయారి్ధ న్బాంధనలకు విర్ద్ధాంగ్ చేసినటుల  కోస్ల్ యాక్షన్ న్ట్ వర్్  
ఉదాహరణలతో సహ  జాతీయ గ్్రన్ టి్రబుయానల్, న్యా ఢషిలీల వ్రిక్  పిర్యాదు చేసిాంది. ఆ సాంసథా  డ్ార ఫు్  
ఇ.ఐ.ఏ.కు, ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.కు చాలా తేడాలునాైయన్, అనేక మార్పులు చేర్పులు ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.లో 
చోటు చేసుకునాైయన్ పిర్యాదులో ఉదహరిాంచిాంది. అాంతేక్క, అభయారి్ధ ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాన్ై వర్్ భావ 
ప్్ర ాంతాంగ్ చ్పిాంచారన్ పేరొ్నాైర్. ప్రభుతవా రిక్ర్డ్ ల నుాంచి ఆ ప్్ర ాంతాం మాగ్ణి తడషి నేలలుగ్ 
న్రూపిాంచార్. అాందువలల , ఆ ప్ల ాంటు న్లకొలిపుతే, అక్డ వయావస్యాం దెబ్త్ాంటుాందన్ సాంసథా  
వ్దిాంచిాంది.

డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ.కు, ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏకు మధయా వునై తేడా పరిశీలిాంచేాందుకు గ్్రన్ టి్రబుయానల్ పి్రన్సిపల్ 
బ్ాంచ్, మాంత్్రతవా శ్ఖను డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ పాంపమన్ కోరిాంది. ప్రభుతవాాం ఆ డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ తమ దగగ్ర 
దొరకడాం లేదన్ జవ్బ్చిచిాంది.  టి్రబుయానల్ లో కేసు  ఫ�ైల్ చేసిన వ్ర్ 
ఇచిచిన డ్ార ఫు్   ఇ.ఐ.ఏ క్ప్ట తో పరిశీలిాంచి, బ్ాంచ్ ఈ క్ాంది అాంశ్లలో 
ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.లో  మార్పులునైటుల , కొన్ై కొాంత వరకే చరిచిాంచినటుల  
అభిప్్ర య పడషిాంది:

1.  భ్ముల సేకరణ వివర్లు పూరితీగ్ ఇవవాలేదు. ఎకర్న్క్ 
ఎాంత నష్ పరిహరాం ఇవవాబోతునాైర్/ ఇచాచిరన్ గ్నీ, అసలు 
భ్ములు ఎవరి దగగ్ర కొనాైరన్ గ్నీ, ఆ కుటుాంబాలు, వ్రి 
పేర్ల  గ్నీ ఎక్డా ఇవవాలేదు.

2. క్రోపురేట్ సాంసథా  స్మాజిక బాధయాత అనే స్మాజిక అాంశాం, దాన్క్ 
కేటాయాంచిన న్ధులు ఎక్డా చెపపుబడలేదు. 

3.  సముద్ర పర్యావరణాం గురిాంచి సమగ్ర పరిశీలన జరగలేదు. ఇ.ఐ.ఏ. 
రిపోర్్ లు రెాండు కూడా  ఏక పక్షాంగ్ ఒక జీవజాత్ గురిాంచి, అది కూడా ఏ విధమ�ైన మేనేజ్  
మ�౦ట్ ప్రణాళక గ్నీ, కేటాయాంపులు గ్నీ లేకుాండా వునాైయ.

4. జీవ ర్శ్ పిలుచికునే గ్లి యొక్ సవాచచిత (యామి్ఎాంట్ ఎయర్ క్వాలిటి): డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ.లో  
బొగుగ్  మాండషిాంచడాం వలల  గ్లిలో కలిసే ఫ�ైన్ ప్రి్కల్స్, మ�ర్్యూర్ లాాంటి వ్టి వలల  ఏరపుడే క్లుషయాాం  
గురిాంచి చరిచిాంచలేదు.

5. ఇాంధన విశ్లషణ : బొగుగ్ తో నడషిచే పవర్ ప్ల ాంట్స్ లో ఆరెస్న్క్ (As), క్డషి్మయాం(Cd), క్పర్(Cu), ల�డ్(Pb) 
లాాంటి హ�వీ మ�టల్స్  కూడా వుాంటాయ క్నీ, వ్టిక్ సాంబాంధిాంచిన  వివర్లు ఎక్డా చెపపులేదు.  

అయతే టి్రబుయానల్ బ్ాంచ్ ఈ పొరప్టుల  పర్యావరణాంప�ై ప్రభావాం చ్పిాంచేాంత ప�దది  పొరప్టుల  క్వన్, 
పద్ధతులు ప్టిాంచడాంలో పోరప్టుల   జరిగినాంత మాత్ార న అనుమత్ న్ర్కరిాంచాలిస్న అవసరాం లేదన్ 
అభిప్్ర య పడషిాంది. మరికొన్ై ముఖయా గమన్కలు బ్ాంచ్ ఈ విధాంగ్ తెలిపిాంది.

• టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్ జార్ అయేయాలోపల� పర్యావరణాన్క్ సాంబాంధిాంచిన ప్్ర ధమిక సమాచారాం 
సేకరిాంచడాం జరిగిాంది. ఇది విధి విధానాలకు (టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్) అనుగుణాంగ్ లేదు. ఇ.ఏ.సి. 
అప�ైరాజల్ కొరకు పాంపిచే ముాందు,  సమాచారాం సరిచేసి ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  పాంప్ర్.

•	 టెర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెన్స్ లో సముద్ర పర్యావరణాం మ్ద కూడా రిపోర్్  ఉాండాలన్ వునైపపుటిక్, 
మామ్లు ఎగిజీకూయాటివ్ సమ్మరి ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ తో పాంప్ర్. ఇది సముద్ర పర్యావరణాం గురిాంచి 
ఏ వివర్లు లేన్దీ,  సాంబాంధాం లేన్ది కూడా. 

జాతీయ గ్్రన్ టి్రబుయానల్  పబ్ల క్ 
హియరిాంగ్ గురిాంచి

మా దగగ్రకు వచిచిన అనేక కేసులలో 
వీడషియోలు, సిడషిలు చ్శ్క, పబ్ల క్ 
హియరిాంగ్ అనేది ఒక నవువాలాటగ్ 
మారిాందన్పిసోతీ ాంది. ప్ల ాంటు అభయారి్ధక్ 
సపోర్్  చేస్తీ మన్, అభయాాంతరాం 
చెబుతునాైమన్, రెాండే  విషయాలే 
తపపు, అది పూరితీగ్ న్ర్పయోగాం 
అయపొయాంది.
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• రెాండు  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లలోను ప్్ర ధమికాంగ్ క్నీ, సమగ్రాంగ్ క్నీ ఆలివ్ రిడషిల్స్ తాబ్ళ్ళ గురిాంచి 
ర్యలేదు. తమిళనాడు ఫిషర్స్ శ్ఖ వ్ర్ ఆ ప్్ర ాంతాన్ై తాబ్ళల  న్వ్స  సథాలాంగ్ గురితీాంచడాం 
జరిగిాంది.

• ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ సవాదేశీ బొగుగ్ , దిగుమత్ చేసుకునై బొగుగ్  రెాండు కలిపి వ్డడాం జర్గుతుాందన్  
ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లోల  తెలిప్ర్ క్నీ, ఇ.ఏ.సి.క్ ప్్ర జెకు్  పాంపేటపపుడు దిగుమత్ చేసుకునై బొగుగ్  
మాత్రమే వ్డడాం జర్గుతుాందన్  తెలిప్ర్. పర్యావరణ అనుమత్లో యాష్ వ్లుయా 34% వరకూ 
వునై బొగుగ్  వ్డవచచిన్ వుాంది. సవాదేశీ బొగుగ్  వ్డకాంలో   కూడా ఇాంతకాంటే ఎకు్వ యాష్ 
వ్లుయా ర్దు( 30% మాత్రమే).అయతే దిగుమత్ చేసుకునై బొగుగ్ తో తకు్వ క్లుషయాాం  వుాంటుాంది.

• ప్ల ాంటు కటు్ బడషిలో నీళ్్ళ ఎక్డషి నుాంచి తెస్తీ రనేది  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లో లేదు.

ప�ై క్రణాల వలల  భౌగోళక సముద్ర పర్యావరణాల గురిాంచి సరెైన వివర్లతో ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.రిపోర్్  పాంపే 
దాక్, బ్ాంచ్ పర్యావరణ అనుమత్ తాతా్లికాంగ్ న్లుపుదల  చేసిాంది. అలా సరి చేసిన ఇ.ఐ.ఏ., 
మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్బ్ స�ైట్ లో వుాంచాలన్, ప్రజల నుాంచి  అభయాాంతర్లు, సలహలు కోర్లన్ టి్రబుయానల్ 
ఆరడ్ర్ వేసిాంది. ఇ.ఏ.సి. ప్్ర జెకు్  మాంచి చెడులు పరిశీలిాంచి, ప్రజాభిప్్ర యాంతో, అనుమత్ గురిాంచి తమ 
సిఫ్ర్లతో సహ మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్బ్ స�ైట్ లో ప�టా్ లి.14

ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ సరిచేసిన ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  సమరిపుాంచాక,ఇ.ఏ.సి. అది గ్్రన్ టి్రబుయానల్ వ్ర్ ప�టి్న 
న్బాంధనలకు అనుగుణాంగ్ లేదన్ తెలిపిాంది. ఆలివ్ రిడషిల్ తాబ్ళలప�ై పర్యావరణ ప్రభావాం గురిాంచి 
సమగ్ర మ�ైన సమాచారాం ఇవ్వాలన్, ఇాంక్ ఆ తాబ్ళల  పరిరక్షణకు దీర్ఘ క్ల ప్రణాళక కూడా 
సమరిపుాంచాలన్ డషిమాాండ్ చేసిాంది. అలా సరి చేసిన ఇ.ఐ.ఏ.రిపోర్్ , ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ సాంసథా  తరఫున 
తగిన అధిక్రి  ఒక అఫిడవిట్ ప�ై జీవ ర్శ్ పిలుచికునే గ్లి యొక్ సవాచచిత సాంతకాం చేసి, న్టర్ 
చేయాంచాలన్ న్ర్భాందిాంచిాంది. అలా అఫిడవిట్ సమరిపుాంచాక,  ప్తవి క్క కొతతీగ్ చేరిచిన పదమ్డు 
షరతులతో అనుమత్ జార్ చేశ్ర్. 

14	 http://www.indiankanoon.org/doc/5723251/
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2.4. తరచు అడషిగే ప్రశైలు (ఫి్రకెవాాంటిల  ఆసు్డ్ కవాచెచిాంస్)
2.4.1   స్ధారణ ప్రశైలు 

2.4.2.  పర్యావరణ అనుమత్ మరియు  కొతతీ  ప్ల ాంటుకు ఇ.ఐ.ఏ.విధానాలు

2.4.3.  ఇపపుటికే పన్చేసుతీ నై ప్ల ాంట్స్

2.4.4  తదితర అనుమతులు

2.4.5  సరిచేయడాం 

2.4.1.  స్ధారణ ప్రశైలు 
2.4.1.ఏ) పరిశ్రమ వర్గ్కరిాంచడాం 
ప్రశై:  ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ ఏ రకమ�ైన పరిశ్రమగ్ వర్గ్కరిస్తీ ర్?
 పర్యావరణాం,అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ (ఎాం.ఒ.ఇ .ఎఫ్.) ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంటలను 1 7 రెడ్ కేటగిరి 

పరిశ్రమలలో ఒకటిగ్ వరిగ్కరిాంచిాంది. రెడ్ కేటగిరి అాంటే, చాలా ఎకు్వ క్లుషయాాం వ్దజలేల  
పరిశ్రమ అనైమాట.

 పర్యావరణ అనుమత్ పొాందడాన్క్ 
• ఏ కేటగిరి ప్్ర జెకు్ లు ఏవాంటే 
 > 500 MW స్మర్ధయూాం కలిగి, బొగుగ్ ,లిగెైైట్,నాఫ్తీ  మరియు గ్యాస్ ఇాంధనాంతో నడషిచేవి 
 > 50 MW స్మర్ధయూాం కలిగి, ప�ట్్ర ల్ ,డషిజిల్,ఆయల్ రిఫ�ైనర్లలో చివరిక్ మిగిలే ఆయల్ వేస్తీ ్ట, 

(బయో మాస్ వదిలేసి)లాాంటి ఇతర ఇాంధనాలు వ్డే ప్ల ాంట్ లు  
 > 20 MW స్మర్ధయూాం కలిగి జీవర్సుల సాంబాంధిాంచి,లేదా ప్రమాదకరాం క్న్ మున్సిప్లిటి ఘన 

పదారదిల వ్స్్ ఇాంధనాంగ్ ఉపయగిాంచే ప్ల ాంట్స్         
• కేటగిరి B ప్్ర జెకు్ లు  ఏవాంటే:
 < 500 MW స్మర్ధయూాం కలిగి, బొగుగ్ ,లిగెైైట్,నాఫ్తీ  మరియు గ్యాస్ ఇాంధనాంతో నడషిచేవి
 < 50 MW లేదా, <=3 MW స్మర్ధయూాం కలిగి, ప�ట్్ర ల్ ,డషిజిల్,ఆయల్ రిఫ�ైనరిలలో చివరిక్ మిగిలే 

ఆయల్ వేస్తీ ్ట (బయో మాస్ వదిలేసి)లాాంటి ఇతర ఇాంధనాలు వ్డే ప్ల ాంట్ లు
 < 2౦ MW లేదా, 15స్మర్ధయూాం కలిగి జీవర్సుల సాంబాంధిాంచి,లేదా ప్రమాదకరాం క్న్ 

మున్సిప్లిటి చెతతీ  (ఘన పదారదిల చెతతీ  ) ఇాంధనాంగ్ ఉపయగిాంచే ప్ల ాంట్స్

2.4.1 బ్) ప్ల ాంట్స్ న్లకొలేపు సథాలాం 

ప్ర)  తీర ప్్ర ాంతాలలోనే ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ ప�టా్ లనై ఆశ ఎాందువలల ?

జ)  తీర ప్్ర ాంతాలలో న్లకొలపుడాంవలల  ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధక్ ముఖయామ�ైన రెాండు లాభాలు ఒనగ్డుతాయ.

1. బొగుగ్  రవ్ణా తేలిక. సముద్రాం దగగ్రగ్ వుాండడాం, కాంప�నీలు  పోర్్ లలో కటు్ కునే జేటి్ల వలల  
ఎగుమతులు,దిగుమతులు తేలిక అవుతాయ.

2.  సముద్రపు నీర్ క్వ్లిస్నాంత లభయామౌతుాంది. అాంతేక్దు, సముద్రపు నీటిలో ఉపపు తొలగిాంచి 
మాంచి నీటిన్  కూలిాంగ్ కోసాం, బాయలర్స్ న్ాంపేాందుకు రెాండు అవసర్లకూ లభయామౌతుాంది. 
ధర్మల్ ప్ల ాంటు నడపటాన్క్ మాంచి నీర్ అవసరాం ఈ విధాంగ్ తీర్తుాంది.



ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్  ప�ై సమగ్ర సమాచారాం తో హాండ్ బుక్

సిటిజెన్ కన్స్మర్ మరియు సివిక్  యాక్షన్  గ్్ర ప్  (సి.యే.జి.)48

ప్ర)  ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ ఎక్డ స్థా పిాంచవచోచి చెపేపు రూలుస్ ఉనాైయా?
జ) ధర్మల్ ప్ల ాంట్స్ ఎక్డ ప�ట్ వచోచి తెలిపే మ్డు గ్టుర్ళ్్ళ ఉనాైయ. అవి:
1. ఇ.ఐ.ఏ. 2006లో ఇచిచిన ప్రకటనలో ఇచిచిన అర్హతల  ప్రక్రాం
2.  జాతీయ పర్యావరణ న్యాంత్రణ మాండలి పరిశ్రమల స్థా పనకు ఇచిచిన గెైడ్ ల�ైనుల  
3. ర్ష్రీ  పర్యావరణ న్యాంత్రణ మాండలి ప�టి్న న్బాంధనలు 
 2006లో ఇ.ఐ.ఏ.ప్రకటన ప్రక్రాం, 500MW కాంటే తకు్వ స్మర్ధయూాం వునై ప్ల ాంట్స్ ఎస్.ఇ. 

ఐ.ఏ.ఏ. పర్యావరణ అనుమత్ ఇచిస్నపపుటిక్ కూడా
* వనయాప్్ర ణి సాంరక్షణ చట్ాం,1972 ప్రక్రాం, రక్షిత ప్్ర ాంతాన్క్ 10క్లోమ్టరల ద్రాం లోపల ప్ల ాంటు 

సథాలాం ఉనైటలయతే,
* అతయాధిక క్లుషయా ప్్ర ాంతాంగ్ కేాంద్ర క్లుషయా న్యాంత్రణ  మాండలి గురితీాంచిన ప్్ర ాంతాన్క్ 10 

క్లోమ్టరల ద్రాంలోపల ఉనైటలయతే, 
*  పర్యావరణ పరిరక్షిత ప్్ర ాంతాన్క్ 10 క్లోమ్టరల ద్రాం లోపల  ఉనైటలయతే,
* అాంతర్ ర్ష్రీ సరిహదుది లకు గ్న్, అాంతర్జీ తీయ సరిహదుది లకు గ్న్ 10 క్లోమ్టరల లోపల 

ఉనైటలయతే
ప�ై అన్ైటిలోన్ కేాంద్ర పర్యావరణాం,అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ నుాంచి అనుమత్ పొాందాలి.
కేాంద్ర పర్యావరణ న్యాంత్రణ మాండలి అకో్ బర్ 2013 వరకు ఈ క్్రాంది ప్్ర ాంతాలను అతయాధిక క్లుషయా 
ప్్ర ాంతాలుగ్ గురితీాంచిాంది.
* అాంకలేశవార్ (గుజర్త్ ర్ష్రీాం)
* చాంద్ార పూర్ (మహర్ష్రీ )
* ప్లి (ర్జస్థా న్)
* వటవ్ (గుజర్త్)
* వ్లూల ర్ (తమిళనాడు)
* నజఫ్ఘర్  డెైరాన్ బ్సిన్ (ఢషిలీల )
* జోధ్పుర్ (ర్జస్థా న్)
ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ ఈ ప్్ర ాంతాలలో ఉాండర్దు.
ఇవే క్క్, ర్ష్్ రీ లు కూడా కొన్ై ప్్ర ాంతాలను రక్షిత ప్్ర ాంతాలుగ్ గురితీాంచాయ.
తమిళనాడు ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి అధిక క్లుష్యాన్ై వ్దజలేల  పరిశ్రమలు (వ్టిలో 
ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ కూడా వునాైయ) ఈ క్్రాంద ఇచిచిన లిాంకు లో చ్పిన నదుల పరివ్హక 
ప్్ర ాంతాలకు ఒక క్లోమ్టర్ ద్రాం లోపల  ఉాండర్దన్, అలాగే క్వేరి నది, దాన్ ఉప నదుల�ైన 
ప�న్ైయార్,ప్లార్,వ్ైగెై, మరియు  తామ్రపరిణా నదుల పరివ్హక ప్్ర ాంతాలకు 5 క్లోమ్టరల ద్రాంలో 
ఏ పరిశ్రమలు ప�ట్ర్దన్ ఆదేశ్ాంచిాంది.
(http://www.tnpcb.gov.in/GO1.html
http://www.pcboac.tn.nic.in/Docu/GOs.pdf)        

 జాతీయ రహదార్లకు 100మ్టరల అవతల, ర్ష్రీ రహదార్లకు 50 మ్టరల అవతల,పల�ల  రహదార్లకు 
25 మ్టరల  అవతల మాత్రమే  ఏ పరిశ్రమ సరిహదుది ల�ైనా ఉాండవచచిన్ ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ క్లుషయా ర్ష్రీ 
న్యాంత్రణ మాండలి ఆదేశ్ాంచిాంది. అయతే, ప్రిశ్్ర మిక వ్డలకు ఈ న్బాంధనలు వరితీాంచవు.15

15 http://www.appcb.ap.nic.in/cm/siting.htm
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కర్ణా టక ర్ష్రీాంలో ఈ క్్రాంది ప్్ర ాంతాలకు 1.5 క్లోమ్టరల ద్రాంలో ఎటువాంటి  కొతతీ  పరిశ్రమలు ప�ట్ర్దన్ 
న్బాంధనలు  ఉనాైయ.

• క్వేరి,కబ్న్,అర్వత్,శ్ాంశ,ప�నాైర్,హేమవత్,లక్ష్మణ్ తీర్ధ,గుాండాల్ నది,లోకప్వన్,ప్లార్,తుాం
గభద్ర,కృషణా ,భీమా,వరద,ఘటప్రభ,మాలప్రభ,వేదవత్,క్రాంజ,హగరి,

• పడమటి దికు్గ్ ప్రవహిాంచే అన్ై నదులు,

• వర్్  క్లలో మాత్రాం గ్నీ ,లేక సాంవతస్రాం పొడుగ్తా క్నీ ప్రే నదులు,ప్రవ్హలు 

• అన్ై ముఖయా డాములు,

• తాగు నీర్ లభిాంచే చెర్వులు లాాంటివి 

• అన్ై ముఖయా నీటి ప్ర్దల క్లువలు 

• తాగు నీటి వనర్లునై ప్్ర ాంతమ�ైతే,  అవి క్లుషయాాం క్కుాండా ఉాండడాన్క్ ఎాంత ద్రాంలో 
ప్ల ాంటు ఉాండవచోచి న్రణాయాంచడాం చేస్తీ ర్.

• ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ మున్సిపల్ లేదా సిటీ హదుది లలో, న్వ్సిత ప్్ర ాంతాలలో ఉాండర్దు.16

• మరిన్ై వివర్ల కోసాం ఆయా ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండళ్ళను సాంప్రదిాంచాండషి.

ప్ర. సమగ్ర పర్యావరణ క్లుషయా స్చిక (CEPI --క్ాం ప్రహేన్స్వ్ ఎాంవిర్న్్మాంటల్ పొలూయాషన్ ఇాండెక్స్) 
అాంటే ఏమిటి? ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ ఏ ప్్ర ాంతాంలో ఉాండాలో అదెలా న్రణాయసుతీ ాంది?
ఒక ఎనుైకునై ప్్ర ాంతాంలో పర్యావరణ సవాచచిత ఎాంతవరకు ఉనైదో ల�క్ వేసే అాంకె  ఈ స్చిక. 
క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి న్ర్ణాత  సమయాలలో ఆయా ప్్ర ాంతాలలో గ్లి, నీర్,నేల -ఈ 
మ్డషిాంటిన్ పర్క్షిాంచి ఈ స్చిక ల�క్్ాంచి, అధిక క్లుషయాాం బారిన పడషిన ప్్ర ాంతాలు, ప్రిశ్్ర మిక 
వ్డలు  గురితీాంచడాం జర్గుతుాంది.
ఈ స్చిక ప్రిశ్్ర మిక వ్డలలో ముఖయాాంగ్ ఉపయోగిాంచి, క్లుషయాాం ఎాంత ప�రిగిాందో ల�క్గటి్  
పరిశ్రమల విసతీరణ గ్న్ ,లేక కొతతీవ్టిన్ అనుమత్ాంచడాం గ్న్ ఆపేస్తీ ర్. 
2010 వ సాంవతస్రాంలో పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ 43 ప్రమాదకరమ�ైన క్లుషయా ప్్ర ాంతాలను  గురితీాంచి,  
ఆ ప్్ర ాంతాలలో కొతతీ  ప్్ర జెకు్ లకు  పర్యావరణ అనుమత్ ఇవవాడాంప�ై తాతా్లికాంగ్ న్షేధాం విధిాంచిాంది. 
ఇవి స�ప�్ాంబర్ 2013 నాటిక్ ఏడు ప్రిశ్్ర మిక వ్డలుగ్ తగ్గ్ య. ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ ఇలాాంటి 
ప్్ర ాంతాలలో న్లకొలపు ర్దు.
2.4.1.(సి) బొగుగ్  రవ్ణా  
ప్ర) నౌక్శ్రయాం నుాంచి స్ధారణాంగ్ బొగుగ్  ఎలా రవ్ణా చేస్తీ ర్?
రోడుడ్  దావార్ గ్న్ లేక రెైలు మారగ్ాం దావార్ గ్న్ మ్సేసిన కనేవాయర్ బ్ల్్ ల నుపయోగిాంచి రవ్ణా 
చేస్తీ ర్. ద్ర ప్్ర ాంతాన్క్ బొగుగ్  చేర వేయాలిస్నపపుడు,  ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ రెైలు ఆ ప్్ర ాంతాం వరకు వచేచి 
అవక్శాం ఏర్పుటు చేసుకోవ్లి. రెైలు వ్గన్ల క్ బొగుగ్  చేరవేయడాం కనేవాయర్ బ్ల్్ దావార్ బొగుగ్  న్లవ 
చేసే భ్మిలోపల గదులలో (పిట్)న్ాంప్లి.

16	 http://kspcb.gov.in/sitingguidelines.html
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2.4.2  కొతతీ  ప్ల ాంటు లకు పర్యావరణ అనుమత్,ఇ.ఐ.ఏ. విధానాం      
2.4.2.(ఏ) ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ విధానాం : 

దీన్ప�ై విడషిగ్ వునై చాప్ర్ చ్డాండషి.

2.4.2.(బ్) పర్యావరణ అనుమత్ ర్క మునుపు: 

ప్ర: అనుమత్ ర్క పూరవాాం ప్్ర జెకు్  సథాలాంలో అభయారి్ధ ఏ ఏ పనులు చేయ వచుచి?

జ) పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ ఇచిచిన ఆదేశ్ల ప్రక్రాం అనుమత్ ర్క పూరవాాం అభయారి్ధ ఈ క్ాంది 
పనులు ప్్ర జెకు్  సథాలాంలో మొదలుప�ట్ వచుచి.17

• సథాల ప్్ర ాంతాం చుట్్  అనాయాక్్ర ాంతాం క్కుాండా కాంచె కటి్ాంచడాం

• క్పలాదార్లకు న్వ్సాం ఉాండడాన్క్ ష�డుడ్ లు వేయాంచడాం

ప్ర: ప్ల ాంటు స్థా పనకు సుమార్ ఎాంత క్లాం పడుతుాంది?

జ) అది ప్ల ాంటు స్మర్్ధ యూన్ై బటి్  వుాంటుాంది. అభయారి్ధ దరఖాసుతీ  ఇచాచిక సుమార్ ఒక సాంవతస్ర 
క్లాం నుాండషి ఒకటినైర సాంవతస్ర్ల సమయాం పట్వచుచి. ఇ.ఐ.ఏ. వ్ర్ ఇచిచిన ప్రకటన 
ప్రక్రాం ఆయా  పనుల పూరితీ అయేయాాందుకు  ఈ క్ాంది న్ర్ణాత   సమయాలు న్రణాయాంచడాం 
జరిగిాంది. 

*  విధివిధానాల పత్రాం (టి.ఒ.ఆర్.) జారి చెయయాడాం: ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ దరఖాసుతీ  ఇచిచిన 60 రోజులలోగ్ 
విధివిధానాల పత్రాం జారి చెయాయాలి.

* పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ఏర్పుటు చెయయాడాం: ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ పబ్ల క్ హియరిాంగ్ కోరిన 45 రోజులలో 
ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి సమావేశాం  రిపోర్్  మాంత్్రతవా శ్ఖకు లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.కు 
పాంప్లి.  

 పర్యావరణ అనుమత్ :  అభయారి్ధ ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. సమరిపుాంచిన 105రోజులలోగ్ పర్యావరణ అనుమత్ 
జారి చెయాయాలి.

2.4.2.(సి)బొగుగ్  మిక్స్ 

ప్ర)  పర్యావరణ అనుమత్ న్రణాయాంచిన బొగుగ్  మిక్స్ మారచిదలచినపపుడు ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ఏాంచెయాయాలి?

జ)  ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ సరికొతతీ  అనుమత్  కోసాం దరఖాసుతీ  చేసుకోవ్లి (ఇ.ఐ.ఏ.న్టిఫికేషన్ 2 (111) ప్రక్రాం 
అలా విధిాంచబడషిాంది.)

ప్ర)  పర్యావరణ అనుమత్ పొాందేలోగ్,అభయారి్ధ బొగుగ్  సరఫర్కు ఏర్పుటు చేసుకోవచాచి?

జ) చెయయావచుచి. న్జాన్క్  అనుమత్ ఇవవాడాన్క్ ఇది ఒక షరతు. బొగుగ్  వనర్లు, సరఫర్ 
సాంబాంధిాంచి బొగుగ్  గన్తో లేదా కోల్ బాల క్స్ ఏదెైనా ఏర్పుటు ఉనైదేమో అనే వివరాం ఇ.ఐ.ఏ.లో 
తెలియజేయాలి. బొగుగ్  దిగుమత్ చేసునేటలయతే, బొగుగ్  సరఫర్ చేసే కాంప�నీక్, ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధక్ 
మధయా ర్సుకునై అాంగ్క్ర పత్రాం  ఇ.ఐ.ఏ.లో జత చెయాయాలి.18

ఈ  ఏర్పుటు ఒక బొగుగ్  గన్తో గ్న్, లేదా కొన్ై బొగుగ్  గనులు కలిపి గ్న్,కోల్ బాల క్ గ్న్ ( బొగుగ్  మాంత్్రతవా 
శ్ఖ వ్రి స్్ ాండషిాంగ్ కమిటీ కేటాయాంచినది) లేదా బొగుగ్  సరఫర్ అగి్రమ�ాంట్ అయవుాండవచుచి.

17	 http://envfor.nic.in/downloads/public-information/Act-prior-EC.pdf
18 http://moef.nic.in/downloads/public-information/Coal-blocks.pdf
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ప్ర):  పర్యావరణ అనుమత్ ఇచిచిన బొగుగ్  క్క, బొగుగ్  నాణయాత వేరేరకాం క్వ్లిస్ వచిచినపపుడు ప్్ర జెకు్  
అభయారి్ధ ఎాం చెయాయాలి?

జ): అనుమత్లో పేరొ్నై బొగుగ్  క్కుాండా వేరే రకాం క్వ్లిస్ వచిచినపపుడు, మాంత్్రతవా శ్ఖకు 
తెలియపరచాలి. మాంత్్రతవా శ్ఖ దాన్ై పరిశీలిాంచి అవసరమ�ైన మరికొన్ై షరతులు విధిసుతీ ాంది.

2.4.2 (డషి)  ఇ.ఐ.ఏ. విధానాలలో ప్రమేయమునై ప్రభుతవా రాంగ సాంసథాలు, అధిక్ర్లు   

ప్ర): పర్యావరణ అనుమత్ జార్  చెయయాడాంలో ఏ ఏ ప్రభుతవా రాంగ సాంసథాలు, ప్రభుతవా అధిక్ర్ల 
ప్రమేయాం వుాంటుాంది?

జ): కేటగిరి A క్ాంద వర్గ్కరిాంచబడడ్  ప్్ర జెకు్ లకు పర్యావరణ, అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్ర్ పర్యావరణ 
అనుమత్ ఇస్తీ ర్. కేటగిర ిB క్ాంద వర్గ్కరిాంచబడడ్  ప్్ర జెకు్ లకు ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. అనుమత్ ఇసుతీ ాంది. 
కేాంద్ర పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ,  ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్  ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ 
రిపోర్్  తయార్ చేసి పాంపే పన్ అపపుగిాంచిాంది.           

ప్ర): ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.  ర్ష్రీ ప్రభుతవా శ్ఖా లేక, కేాంద్ర ప్రభుతవా సాంస్థా ?

జ): అది కేాంద్ర ప్రభుతవా సాంసథా . అయతే, దాన్క్  ఒకతను సభుయాడు,స�కె్రటర్ అయన వయాక్తీ ,  చెైర్మను  
ఇదదిర్ై ఆయా ర్ష్రీ ప్రభుతావాలు న్యమిస్తీ య. సభుయాడు,స�కె్రటర్  అయన వయాక్తీ ర్ష్రీ ప్రభుతవాాం 
సర్వాసులో పన్చేసుతీ నై వ్డెై వుాండాలి.

2.4.2.(ఇ) ప్్ర ాంతీయ భాషలో అన్ై పత్ార లు లభయాాం క్వ్లి. 

ప్ర): ఇ.ఐ.ఏ. విధానాంలో ఏ ఏ పత్ార లు ఒక్ ఇాంగ్లషులోనే క్కుాండా ప్్ర ాంతీయ భాషలో కూడా లభయాాం 
క్వ్లిస్ వుాంది?

జ): ఈ క్ాంది పత్ార లు 

1.   డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ.  ఎగిజీకూయాటివ్ సమ్మరి పబ్ల క్ హియరిాంగ్ కాంటే ముాందుగ్ అాందుబాటులోవుాంచాలి.

2.  పబ్ల క్ హియరిాంగులో ప్రజలు లేవన్త్తీన సమసయాలు, వ్టిక్ ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ఇచిచిన జవ్బులు 
ఒక సే్ట్ మ�ాంట్ల  ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి తాయార్ చేసుతీ ాంది.

2 .4.2 (ఎఫ్) ప్్ర జెకు్  సథాల సాందరశినాం:

ప్ర):  పరిశీలనార్ధాం క్న్, సమ్క్షిాంచడాం కోసాం గ్న్, గురితీాంపు పొాందిన ఇ.ఐ.ఏ. కనస్ల�్ ాంటుల   ప్్ర జెకు్  
సథాలాన్ై,ఆ చుటు్ పక్ల ప్్ర ాంతాలిై చ్డవచుచి. జాతీయ గ్్రను  టి్రబుయానల్ వ్రి ఆరడ్ర్ 
ప్రక్రాం*,కనస్ల�్ ాంటుల  అక్డషి ప్రజల ప్్ర ధమిక అవసర్లను తెలుసుకునేాందుకు ఆ ప్్ర ాంతాలలో 
స్మాజిక,ఆరి్ధక పరిసిథాతులు గురిాంచి ప్్ర ధమిక సమాచారాంసేకరిాంచాలి. అలా సేకరిాంచిన 
సమాచారాంతో  పర్యావరణ మేనేజె్మాంట్ ప్రణాళక తయార్ చెయాయాలిస్ వుాంటుాంది.19

 టర్్మస్ అఫ్ రిఫ�రెాంస్(విధి విధానాల పత్రాం)  ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాన్క్ ఎాంత ద్రాం వరకు ఈ సమాచార 
సేకరణ జరప్లో న్రణాయసుతీ ాంది.

ప్ర):  ఇ.ఏ.సి.లేదా,ఎస్.ఇ.ఏ.సి సభుయాలు ఎపపుడు ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాన్ై సాందరిశిాంచ వచుచి?

19 http://www.indiankanoon.org/doc/161693875/
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జ): ఇ.ఏ.సి.లేదా,ఎస్.ఇ.ఏ.సి సభుయాల సబ్ కమిటీ పర్యావరణ అనుమత్ ప్్ర స�స్ జరిగే లోపల 
ఎపపుడెైనా సాందరిశిాంచవచుచి. స్ధారణాంగ్  డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. సమరిపుాంచిన తర్వాత, టర్్మస్ ఆఫ్ 
రిఫ�రెాంస్ జారి క్క పూరవాాం, ప్్ర జెకు్  సథాలాన్ై చ్డడాం జర్గుతుాంది.

2.4.2.(జి) విధి విధానాలు ( టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్) :

ప్ర):  విధి విధానాలు, మరియు పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా (ఇ.ఐ.ఏ.) ఎవర్ తయార్ చేస్తీ ర్?

జ):  ఇ.ఏ.సి లేదా ఎస్.ఇ.ఏ.సి.

 ఇ.ఏ.సి లేదా ఎస్.ఇ.ఏ.సి.  జారి చేసే టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ లో పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా 
(ఇ.ఐ.ఏ.) ప్రమాణాలు న్రేదిశ్సుతీ ాంది. ఉదాహరణకు,ఎనాైళ్్ళ, అాంటే ఎన్ై ర్తువులు, ఈ ప్్ర జెకు్  
గురిాంచి పరిశోధన చెయాయాలిస్ వుాంటుాందీ, ఆ ప్్ర ాంతాంలో ఎన్ై క్లోమ్టరల వరకు పరిశోధన 
కొనస్గిాంచాలిస్ వుాంటుాంది అనైది సపుష్ాం చేసుతీ ాంది.

2.4.2 (హ�చ్)  ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. 

ప్ర):  డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ.కు, ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.కు ఏ మేర వరకు తేడాలు అాంగ్కరిాంచ బడతాయ?

జ):   ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.లో ఎకు్వ తేడాలు ఉాండర్దు. ప్రజాభిప్్ర య సేకరణలో తీసుకునై 
న్రణాయానుస్రాం మార్పులు చెయాయాలిస్ వచిచిన మేరకు మాత్రమే చేయ వచుచి.

  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ కు ముాందు తయార్ చేసి సమావేశాంలో అాందుబాటులో ఉాంచే  ఇ.ఐ.ఏ.ను 
డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. అాంటార్.  ప్్ర జెకు్  న్లకొలపుడాన్క్ సాంబాంధిాంచిన ప్్ర ధమిక సమాచారాం అాంతా 
ఇాందులో వుాండాలి. ప్్ర జెకు్  వలల  పర్యావరణ, స్మాజిక, ఆరి్ధక రాంగ్లలో జరగబోయే  నష్ాం 
పూరిాంచే చరయాల గురిాంచి వివరిచాలి.టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ లో ఇచిచిన ఇాంక్ ఏదెైనా  విషయాం 
గురిాంచి పరిశోధన  వివర్లు ఉాండాలి.

 ప్రజాభిప్్ర య సేకరణ విధానాం పూరతీయాయాక, ప్రజల సలహలు, సమసయాలను  స్టవాకరిాంచి,  
అవసరమ�ైన మార్పులు చేర్పులతో  సరిచేసిన ఇ.ఐ.ఏ. , ఫ�ైనల్  ఇ.ఐ.ఏ. అవుతుాంది. ప్రజాభిప్్ర య 
సేకరణ తర్వాత, ప్్ర ధమిక సమాచారాంలో మార్పులు చేర్పులు క్న్, టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ లో 
స్చిాంచిన ప్రతేయాక  విషయ సమాచారాం చేరచిడాం లాాంటివి గ్న్ ఉాండర్దు.  

ప్ర):  ప్్ర జెకు్  న్లకొలేపు ప్్ర ాంత పర్యావరణ పరిసిథాత్ పరిశోధిాంచడాం ఉాంటుాందా?

జ):  అవును. ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాం, దాన్ చుట్్  పక్ల ప్్ర ాంతాల పర్యావరణ సిథాత్న్ గురితీపు పొాందిన 
ఇ.ఐ.ఏ. కనస్ల�్ ాంటు  ప్్ర ధమిక సమాచార సేకరణ చేస్తీ ర్. మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.  
వ్ర్ ఇ.ఐ.ఏ. పరిశీలనకు   ఎాంత ప్్ర ాంతాన్ై పరిశో ధిాంచాలిస్నదీ టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంసులో 
ఆదేశ్స్తీ ర్.  ఇ.ఐ.ఏ.లో  జీవ జాతులు శ్వాసిాంచే గ్లి, ధవాన్,భ్గర్భ జలాలు, జీవర్శ్, 
స్మాజిక ఆరి్ధక అాంశ్లు లాాంటి  పర్యావరణాన్క్ సాంబాంధిాంచి 12 న్రిదిష్ విషయాలలో 
అాంచనాలు వుాండాలి.

ప్ర):  ఇ.ఐ.ఏ. న్శ్త పరిశీలన  పూరితీచెయయాడాన్క్ ఎన్ై రోజులు క్వ్లి?

జ):  అది టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ లో  ఇచిచిన దాన్ై బటి్  వుాంటుాంది. కనీసాం మ్డు న్లల (అాంటే ఒక 
ర్తువు) నుాంచి ఒక సాంవతస్రాం దాక్ పట్ వచుచి.

ప్ర):  ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.  ప్రజల పరిశీలనకు అాందుబాటులో ఉాంటుాందా?
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జ):  పర్యావరణ,అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ 2013 వ సాంవతస్రాంలో సర్్యూలర్ జారి చేసిాంది. దాన్ 
ప్రక్రాం పర్యావరణ అనుమత్ జారి చేసే లోగ్ మాంత్్రతవా శ్ఖ ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. తమ వ్బ్ స�ైట్ లో 
ప�టా్ లి. ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. లో ఏదెైనా అభయాాంతరకరమ�ైన అాంశాం వుాంటే, ప్రజలు దాన్న్ మాంత్్రతవా 
శ్ఖకు తెలిజేయ వచుచి. లేదా గ్్రను  టి్రబుయానల్ లో పిటిషను  వ్యయా వచుచి.

2.4.2 (ఐ) ఇ.ఐ.ఏ. కనస్ల�్ ాంట్:

ప్ర ):  ఇ.ఐ.ఏ. కనస్ల�్ ాంట్ ను న్యమిాంచాలిస్న అవసరాం ఏమిటి? అతన్ బాధయాతలు ఏమిటి?
జ): తలప�టి్న ప్్ర జెకు్  వలన ఏరపుడే పర్యావరణ దుష్ఫలితాలు అాంచనా వ్యయాడాన్క్, జాతీయ 

ఎకే్రడషిషన్ బోర్డ్   ఆఫ్ ఎడుయాకేషన్ మరియు టెైరాన్ాంగ్/ క్యాలిటి క్న్స్ల్ ఆఫ్ ఇాండషియా  వ్రిచే 
గురితీాంపబడషిన  కనస్ల�్ ాంటును, ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ న్యమిాంచాలిస్ వుాంది. 

 ప్్ర జెకు్  వలన ఏరపుడే  పర్యావరణ దుష్ఫలితాల అాంచనా, గురితీాంపబడషిన  కనస్ల�్ ాంటుతో  
వేయాంచకపోతే, పర్యావరణ అనుమత్ లభిాంచదు.  ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంటు వలన ఏరపుడే 
పర్యావరణ దుష్ఫలితాలు అాంచనా వ్యయాడాన్క్ న్యమిాంచబడషిన కనస్ల�్ ాంటు ఆ రాంగాంలో 
ఎకే్రడషిషను  (గురితీాంపు ) పొాంది వుాండాలి. అలా గురితీాంపబడషిన కనస్ల�్ ాంటల  వివర్లు ఈ క్ాంది వ్బ్ 
స�ైట్ లో దొర్కుతాయ.

ప్ర):  ఇ.ఐ.ఏ. కనస్ల�్ ాంట్ టీాం లో ఎాంతమాంది వుాంటార్? వ్ళ్్ళ ఎవరేాం   చేస్తీ ర్?
జ):  ఇ.ఐ.ఏ. కనస్ల�్ ాంట్ టీాంకు ఒక కోఆరిడ్నేటర్ అధయాక్షుడషిగ్ వుాంటార్.  ఇ.ఐ.ఏ.విధానాలు, 

న్బాంధనలు, చటా్ లు, ఆయా రాంగ్లోల  అనుభవాం, ఆ రాంగ్లోల  పర్యావరణ ప్రభావాం గురిాంచి 
అవగ్హన, అాంచనా తయార్ చేసేాందుకు అవసరమ�ైన ప్రణాళక రచిాంచి, టీాంను ముాందుాండషి 
నడషిపిాంచే  స్మర్ధయూాం ఉనైవ్డెై  వుాండాలి.

 ఈ కో ఆరిడ్నేటర్ క్కుాండా పర్యావరణ ప్రభావాం వుాండే 12 న్రిదిష్ రాంగ్లలో న్పుణులు సభుయాలుగ్ 
వుాంటార్. ఆ రాంగ్లు ఇవి:

1. భ్ములు, వ్టిలో రక్లు,ఏవి ఎలా ఉపయోగిాంచవచోచి తెలిసిన న్పుణుడు 
2. గ్లిలో క్లుషయాాం గురిాంచి,దాన్ పరయావేక్షణ, న్యాంత్రణ ముాందుగ్ స్చిాంచ గల న్పుణుడు 
3. భ్ వ్తావరణ శ్సతీ రాాం, జీవ జాతులు పిలేచి గ్లిలో క్లుష్యాన్ై చెదరగొటే్  ఎయర్ క్వాలిటి 

మోడలిాంగ్ ముాందు స్చిాంచే న్పుణులు
4. నీటి క్లుషయాాం న్యాంత్రణ పరయావేక్షిాంచే న్పుణుడు
5. జీవులకు పర్యావరణాంతో  సాంబాంధాం, ఒక ప్్ర ాంతాంలో వివిధ జీవ జాలాం న్వసిాంచే విధానాం 
6. ధవాన్  క్లుషయాాం, ధవాన్ తరాంగ్ల స్మర్ధయూాం
7. స్మాజిక,ఆరి్ధక అాంశ్లు
8. జల అధయాయన శ్సతీ రాాం, భ్గర్భ జలాలు, నీటి పొదుపు,
9. భ్గర్భ శ్సతీ రాాం 
10. నేల స్ర్న్ై క్ప్డుకోవడాం 
11. ప్రమాదాలు, వ్టిన్ అధిగమిాంచే మేనేజె్మాంట్
13. ప్రమాద క్రకమ�ైన, పన్క్ర్న్వ్ైన చెతతీ  మేనేజె్మాంట్ ( మున్సిప్లిటి వ్రి  స్లిడ్ చెతతీతో 

సహ )  
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న్పుణుల కవసరమ�ైన  అర్హతలు ఈ క్ాంది వ్బ్ స�ైట్ లో ఇచాచిర్:
 అవసరమ�ైన అర్హతలు వునైఒక  టీాం సభుయాడు ఇ.ఐ.ఏ. కో ఆరిడ్నేటర్ గ్ను, పర్యావరణ రాంగ పన్ 
న్పుణుడుగ్ను కూడా వుాండ వచుచి. పర్యావరణ రాంగ పన్ న్పుణుడుగ్ అయతే  4 రాంగ్లలో  పన్ 
చెయయావచుచి. కో ఆరిడ్నేటర్గ్ 5 రాంగ్లలో పన్ చేయవచుచి.
2.4.2 (జే) పర్యావరణ అనుమత్ జారి అయాయాక 
ప్ర):  పర్యావరణ అనుమత్ వచాచిక ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ప్ల ాంటు కటు్ బడషి పన్ మొదలు ప�ట్ వచాచి?
జ):  అలా చెయయాడాన్క్ వీలేల దు. ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ఆ ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి  కటు్ బడషి 

మొదలుప�టే్ాందుకు అనుమత్ (కన్స్ాంట్ టు ఎస్్ బ్ల ష్) కొరకు     
 దరఖాసుతీ  చేసుకోవ్లి. అనుమత్ లభిాంచాక, కటు్ బడషి పన్ మొదలు ప�టా్ లి.
 ప్ల ాంటు పన్ చెయయాడాం  ప్్ర రాంభిాంచే ముాందు, కన్స్ాంట్ టు ఆపరేట్ అనుమత్ కుడా పొాందాలి.  

2.4.2(కే ) చిమ్ై ఎతుతీ  :
ప్ర):  చిమ్ై ఎతుతీ  ఎాంత ఉాండాలో చెపేపు న్బాంధనలు ఉనాైయా?
జ):  పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్ాం,1986 ఈ క్ాంది కొలతలు న్రేదిశ్ాంచిాంది.

ప్ల ాంటు స్మర్ధయూాం  చిమ్ై ఎతుతీ  
> = 500 MW  275 మ్టర్ల  
210 MW-500 MW 220 మ్టర్ల  
< 210 MW H=14 Q 0.3 (Q= అనేది గాంటకు ఎన్ై 
 క్లోగ్్ర మ్స్ సల్ఫర్ డెై ఆకెైస్డ్ వ్లువడు 
 తుాందో తెలిపే సాంఖయా.
 H మ్టరలలో ఎతుతీ .

2.4.2 (ఎల్) క్లుషయాాం ఎాంత వరకు వుాండ  వచుచి?

జ): పర్యావరణ  రక్షణ చట్ాం 1986 క్ాంద ఏరకమ�ైన క్లుషయాాం ఎాంతవరకు ఉాండవచోచి ఆయా  
సమయాలోల  ప్రభుతవాాం వ్ర్ ఇచిచిన ప్రకటనలలో తెలియజేసుతీ ాంటార్. థర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ 
సాంబాంధిాంచిన మానుయావల్ వుాంది. దాన్ అనుబాంధాంలో  పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనాల స్ాంకేత్క 
గెైడెన్స్ చ్సినటలయతే వివిధ క్లుష్యాలు ఎాంత వరకు వుాండవచుచిన్ చ్డవచుచి.  మానుయావల్ ఈ 
క్ాంది వ్బ్ స�ైట్ లో చ్డ వచుచి:

2.4.2.(ఎాం) భ్మి కొనుగోలు 

ప్ర):  ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ఏ సమయాంలో ప్్ర జెకు్  సథాలాం కొనుగోలు చెయయావచుచి?

జ):   పర్యావరణ అనుమత్ కోసాం దరఖాసుతీ  చెయయాక మునుపే, సథాల కొనుగోలు చెయయా వచుచి. అయతే, 
ప్్ర జెకు్ కు అవసరాం అయేయా మొతతీాం  భ్మి అపపుడే కొనాలన్ లేదు. ఎాందుకాంటే, ఆ ప్్ర ాంతాన్ై 
గురితీపు పొాందిన ఇ.ఐ.ఏ. కనస్ల�్ ాంటు సాంసథా  పరిశీలిాంచి, ఏవ్ైనా స్మాజిక ఆరి్ధక సమసయాలు, 
జనావ్స్లను ఖాళ్ చేయాంచడాం, వ్ళలకు పునర్వ్సాం కలిపుాంచడాం లాాంటి ముఖయా సమసయాలు 
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వస్తీ యేమో చ్డాలిస్ వుాంది.

ప్ర):  ప్్ర జెకు్  కోసాం భ్మి కొనుగోలు చేసేటపపుడు, దాన్ విలువ ఎలా న్రణాయాంచాలి?

జ):  ఈ మధయా క్లాంలో చేసిన చట్ాం, రెైట్ టు ఫ�యర్ క్ాంప�న్పుాంసేషన్ అాండ్ ట్ార నస్్ఫ రెాంసి ఇన్ 
లాాండ్ ఎక్వాజిషన్, రిహబ్లిటేషన్,రిసేటిల�్మాంట్ యాకు్  2013 ప్రక్రాం భ్ముల కొనుగోలులో 
నష్ పరిహరాం ల�క్ వేసేాందుకు ఒక స్త్రాం(ఫ్ర్్మలా) ఇవవాబడషిాంది. జిలాల  కల�క్ర్ మాత్రమే 
పద్ధత్ ప్రక్రాం ల�కే్యడాం న్ర్్ధ రిాంచాలి.

2.4.3  నడుసుతీ నై ప్ల ాంటుల  :

ప్ర):  గ్్రన్ ఫ్టల్డ్  ఇ.ఐ.ఏ. కు, బ్ౌర న్ ఫ్టల్డ్   ఇ.ఐ.ఏ. కు తేడా ఏమిటి?

జ):  ఒక ప్్ర ాంతాంలో న్లకొలపుబోయే  ప్్ర జెకు్  కొతతీగ్ మొదలుప�డుతునైది అయతే, దాన్ై గ్్రను  ఫ్టల్డ్  
ప్్ర జెకు్  అాంటార్. అలాాంటి ప్్ర జెకు్  సథాల విషయాంలో ప్్ర ధమిక పరిశోధన, ప్్ర జెకు్  పన్చేయడాం 
మొదలు ప�టి్న తర్వాత ఎటువాంటి మార్పులు వస్తీ యో అనే అాంచనా, అాందువలల  ఏరపుడే  
పర్యావరణ, స్మాజిక ఆరి్ధక నష్్ లు పూరిాంచే చరయాలు- ఇవనీై ఈ ప్్ర జెకు్ లకు అవసరాం 
అవుతాయ.

 బ్ౌర ను  ఫ్టల్డ్  ప్్ర జెకు్   ఇపపుటికే నడుసుతీ నై ప్్ర జెకు్  విసతీరణ. దీన్క్ కూడా  ముాందు తీసుకునై 
నష్్ లు పూరిాంచే  చరయాలు తగినాంత ఉనాైయా లేదాన్, పర్యావరణ అనుమత్లో ప�టి్న 
షరతులు పూరితీగ్ అమలు చేసేర్ లేదాన్,  ప్్ర జెకు్  విసతీరణ వలల  మార్పులు,  మొతతీాంగ్ వ్టి 
ప్రభావ అాంచనాలు, అవసరమ�ైన నష్్ లు  పూరిాంచే చరయాలు-వీటిన్ సమగ్రాంగ్ పరిశీలిాంచాలి.   

ప్ర ):  స్థా పిాంచిన ప్ల ాంటుల  ఎలా పరయావేక్షిస్తీ ర్?

జ):  ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి  న్లకో, మ్డు న్లలకో న్యమాంగ్ ప�టు్ కున్  ధర్మల్ 
పవర్ ప్ల ాంట్స్ తో సహ అన్ై పరిశ్రమలు  ఇన్స్్పక్షన్ చేసుతీ ాండాలి. అనుమత్ాంచబడషినాంత వరకు 
మాత్రమే క్లుషయావ్యువులు వ్లువడుతునాైయా, పర్యావరణ అనుమత్లో ఇచిచిన ఇతర 
షరతులు ప్టిసుతీ నాైర్ అనేవి వ్ర్ పరిశీలిాంచాలిస్ వుాంది. 

ఇక ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ఈ క్ాంది రిపోర్్ లు సమరిపుాంచాలి:

• తెైరా మాసిక  పరయావేక్షణ రిపోర్్  – క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్
• పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు ఆర్ న్లలకొకస్రి న్బాంధనలు, షరతులు ప్టి సుతీ నైటుల గ్ 

హమ్ రిపోర్్  (కాంపలయన్స్ రిపోర్్ )
• స�ాంట్రల్  ఎలక్్రోసిటీ అథారిటి వ్రిక్ ప్రతేయాకాంగ్ రూపొాందిాంచిన  సాంవతస్ర రిపోర్్  (ఫ�లల  యాష్ 

విన్యోగ న్బాంధనల ప్రక్రాం) పాంప్లి. ఒక క్ప్ట క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్ కూడా 
పాంప్లి.

• ప్రత్ సాంవతస్రాం  క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్ పర్యావరణ పరిసిథాత్ ఒక సే్టె్మాంటు లో పాంప్లి. 
• మరేవ్ైనా క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి అడషిగే రిపోర్్ లు ( ప్రజల పిర్యాదులను బటి్ ) కూడా  

పాంప్లి.
ప్ర):  కాంపలయన్స్ రిపోర్్ లో ఏమి వుాండాలి? ఎవరెైనా దాన్ై చ్డవచాచి?
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జ):  ప్రత్ ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంటుకు ఇచేచి పర్యావరణ అనుమత్లో తపపుక ప్టిాంచాలిస్న న్బాంధనలు, 
అవి ప్టిసుతీ నైటుల  హమ్ ఇస్తీ  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు  రిపోర్్లూ పాంపిాంచాలన్ 
వుాంటుాంది. ఇవి మాంత్్రతవా శ్ఖ ప్రజా విభాగాం లో లభయామౌతాయ. సరికొతతీ  రిపోర్్  మాంత్్రతవా 
శ్ఖ /ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. వ్రి వ్బ్ స�ైట్ల  చ్డవచుచి.

 అాంతే  క్దు,  మాంత్్రతవా శ్ఖ /ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ  ఎవరెైనా కోరితే కాంపలయన్స్  రిపోర్్  అాందజేసుతీ ాంది.

ప్ర):  ప్రజలకు అాందుబాటులో వుాండే ఇతర పత్ార లు ఏమిటి ?

జ):  1.  క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్ పాంపే  తెైరామాసిక కాంపలయన్స్ రిపోర్్

 2.  క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్ ప్రత్ సాంవతస్రాం పాంపే పర్యావరణ  పరిసిథాత్ ప�ై రిపోర్్

 3.  కేాంద్ర ఎలక్్రోసిటీ అథారిటి వ్రిక్, వ్రితో ప్టు పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు, ర్ష్రీ  
  క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్ పాంపే ఫ�లల  యాష్ విన్యోగ రిపోర్్  

2.4.4 ఇతర అనుమతులు 
2.4.4. (ఏ) తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల జోన్  (coastal regulation zone CRZ) అనుమత్ :

ప్ర):  సి ఆర్ జడ్ అనుమత్ అాంటే ఏమిటి? దాన్క్, ఇ.ఇ.ఏ. విధానాలకు సాంబాంధాం ఏమిటి?

జ): నది తీర ప్్ర ాంతాలకు దగగ్రలో వునై ప్ల ాంటల కు కోస్తీ ల్ రెగుయాలేటరి  జోను                                       

   అనుమత్ అవసరాం. 2011 వ సాంవతస్రాంలో సి.ఆర్.జెడ్. ఏ ఏ  పరిశ్రమలకు తమ అనుమత్ 
అవసరమో  ప్రకటిాంచిాంది. ఏదెైనా కొతతీగ్ ప్్ర రాంభిాంచబోయే ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంటు సథాలాం  ఈ 
జోనులో వుాంటే, ర్ష్రీ తీర ప్్ర ాంత మేనేజె్మాంట్ అథారిటి వ్ర్ సి ఆర్ జెడ్ అనుమత్క్ సిఫ్రసు 
చెయాయాలి. అాందువలల , పర్యావరణ అనుమత్ కూడా ఆ సిఫ్ర్స్లప�ైనే ఆధారపడషి వుాంటుాంది.   
ర్ష్రీ తీర ప్్ర ాంత మేనేజె్మాంట్ అథారిటి సమావేశపు మిన్ట్స్ వ్రి వ్బ్ స�ైట్ల  ప�డతార్.  అది 
చ్సినటలయతే,  ఒక ప్్ర జెకు్      సి.ఆర్.జెడ్ అనుమత్క్ సిఫ్రసు చేస్ర్, లేదా  అనైది 
తెలుసుతీ ాంది.

2.4.4.(బ్) అటవీ  శ్ఖ  అనుమత్:
ప్ర:  అటవీశ్ఖ  వ్రి అనుమత్ ఎవర్ ఇస్తీ ర్?
జ): ఏదెైనా ఒక ప్్ర జెకు్  అటవీ ప్్ర ాంతాన్ై ఉపయోగిసుతీ నైటలయతే, స�క్షన్ 2, ఫ్రెస్్ కనజీరేవాషన్ 

చట్ాం,1980 ప్రక్రాం కేాంద్ర ప్రభుతవాాం  అటవీ శ్ఖ వ్రి అనుమత్ జార్ చేసుతీ ాంది.
2.4.4.(సి) మరిన్ై అనుమతులు :
ప్ర):  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్రిచేచి పర్యావరణ అనుమత్ క్క, ఇాంక్ ఇతర అనుమతులు ఏమి 

క్వ్లి?
జ):  అలా  క్వ్లిస్న ఇతర అనుమతులు కొన్ై దిగువ చ్డాండషి:
1.   ఏ పాంచాయత్ లో ఈ ప్ల ాంటు స్తీ పిసుతీ నాైరో, ఆ పాంచాయత్ నుాంచి ప్ల ాంటు ప�ట్డాన్క్ ఏ 

అభయాాంతరాం లేదన్ -  ఎన్.ఒ.సి.  (న్ అబ్జీక్షన్ సరి్ఫికేట్)  
2.   ఆ ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి వ్రి నుాంచి ప్ల ాంటు న్రి్మాంచడాన్క్ అనుమత్  (కన్స్ాంట్ 

టు ఎస్్ బ్ల ష్), పన్ ప్్ర రాంభిాంచడాన్క్ అనుమత్ (కన్స్ాంట్ టు ఆపరేట్)  అనుమతులు
3.  ప్ల ాంటు కోసాం నది జలాలు వ్డుతునైటలయతే, ర్ష్రీ నీటి ప్ర్దల శ్ఖ వ్రి నుాంచి అనుమత్ 
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4.  ఎయర్ పోర్్ అథారిటి ఆఫ్ ఇాండషియా నుాంచి చిమ్ై ఎతుతీ  గురిాంచి అనుమత్
5.  ప్ల ాంటు సథాలాం  దాక్ రెైలేవా ల�ైను వేయచుకునేాందుకు రెైలేవా వ్రి అనుమత్ 

న్వ్రణా విధానాం :
ప్ర):  ఒక ప్ల ాంటుకు పర్యావరణ అనుమత్లోన్ ఏ అాంశాం గురిాంచి అయనా పిర్యాదు చెయాయాలాంటే, 

ఎవరిక్  చెయాయాలి?       

జ):  ఇ.ఐ.ఏ. విధానాంలో ఏ సమయాంలో న్ైనా, ఎటువాంటి ఉలల ాంఘన అయనా, మాంత్్రతవా శ్ఖకు 
రిపోర్్  చెయయా వచుచి. ఒక వేళ పర్యావరణ అనుమత్ ఇవవాడాం జరిగితే, అపపుడు దాన్ై గ్్రన్ 
టి్రబుయానల్ లో కేసు ఫ�ైల్ చెయయా వచుచి.

ప్ర):  ప్రసుతీ తాం నడుసుతీ నై ప్ల ాంటులో ఉప్ధి కలపున, క్రోపురేట్ స్మాజిక బాధయాత లాాంటి విషయాలలో 
పర్యావరణ అనుమత్ ఇచేచి టపపుడు ప�టి్న న్బధనలు ప్టిాంచక పోతే ఎవరిక్  పిర్యాదు 
చెయాయాలి?

జ):  పర్యావరణ అనుమత్లో ప�టి్న షరతులు ప్టిాంచక పోతే వ్ాంటనే మాంత్్రతవా శ్ఖకు గ్న్ 
ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.కు గ్న్ పిర్యాదు చెయాయాలి.

ప్ర):  జాతీయ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ (ఎాం.జి.టి.) అాంటే ఏమిటి?

 ఎాం.జి.టి., జాతీయ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ ఒక క్వాజి జుడషిషియల్ సాంసథా . పర్యావరణ పరిరక్షణ,అటవీ 
సాంరక్షణ లాాంటి ప్రకృత్ వనర్ల సాంరక్షణ సాంబాంధిాంచిన కేసులను ఈ గ్్రన్ టి్రబుయానలు  
పరిష్రిసుతీ ాంది. ఈ టి్రబుయానలు  ముఖయా సమావేశ ప్్ర ాంతాం  న్యా ఢషిలీల . స�ాంట్రల్ జోను  భోప్ల్ 
, వ్స్రీన్ జోను  పూనే, ఈస్రీన్  జోను  కోల్ కతాతీ , సౌత్ జోను చెన్ైై  కూడా టి్రబుయానల్ 
సమావేశమయేయా ఇతర ప్్ర ాంతాలు. 

ప్ర):  జాతీయ గ్్రను  టి్రబుయానల్ లో కేసులు ఇాంత సమయాంలోగ్  ఫ�ైల్ చెయాయాలన్ వునైదా?

జ):  జాతీయ గ్్రను  టి్రబుయానలుకు వేసే కేసులు న్ర్ణాత  సమయాం లోపలే వ్యాయాలి. ఏదెైనా ఒక 
విషయాంప�ై కేసు ఫ�ైల్ చెయాయాలాంటే, ఆ విషయాం జరిగిన తేదీనుాంచి 30 రోజులలోగ్ కేసు ఫ�ైల్ 
చెయాయాలి. సరెైన క్రణాలు చ్పిాంచ గలిగినపపుడు, ఆ  సమయాం 90 రోజుల వరకు పొడషిగిస్తీ ర్. 
ఉదాహరణకు, ఏదెైనా ఒక ప్్ర జెకు్ కు పర్యావరణ అనుమత్ ఇవవాడాంప�ై ఒక వయాక్తీ కేసు ఫ�ైల్ 
చెయాయాలాంటే, ఆ పర్యావరణ అనుమత్ జారి చేసిన తేది నుాంచి 30 రోజులలోగ్ కేసు ఫ�ైల్ 
చెయాయాలి. అర్దుగ్, ఆ వయాక్తీ సరెైన క్రణాలు చ్ప గలిగి నపపుడు సమయాం 90 రోజుల వరకు 
ఇవవా వచుచి.         



ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్  ప�ై సమగ్ర సమాచారాం తో హాండ్ బుక్
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2.5 జాతీయ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ వ్రి అధిక్రిక ఆదేశ్లు 
I.  పర్యావరణ అనుమత్ జారి చేసిన 7 రోజులలోగ్ ఆ  మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా,ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ. ఏ. వ్రి 

వ్బ్ స�ైట్ లో ఉాంచాలి.

II.   పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ ఏ రోజెైతే అనుమత్ వ్బ్ స�ైట్ల  ఉాంచుతుాందో ఆ రోజునుాంచే ఎన్ై 
రోజులలోగ్ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ లో కేసు ఫ�ైలు  చెయాయాలనేది  ల�క్ వేయాలి .

III .  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ ప్్ర జెకు్ కు సాంబాంధిాంచిన పూరితీ సమాచారాం ప్రజలకు అాందుబాటులో 
ఉాంచాలి. 

IV.  సున్ైత పర్యావరణ ప్్ర ాంతాలకు దగగ్రలో న్లకొలేపు ప్ల ాంటల  విషయాంలో, క్లుషయా ప్రభావాం 
యొక్  సమగ్ర అాంచనా వ్యాయాలిస్ వుాంటుాంది.

V.  మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్ర్, పర్యావరణ ప్రభావ అాంచానాలు (ఇ.ఐ.ఏ.)  విధి విధానాలకు (టర్్మస్ ఆఫ్ 
రిఫ�రెాంస్) ప్రక్రమే  ఉాండేటటుల  చ్డాలి.  

VI.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ సమావేశాం గురిాంచి జాతీయ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ సలహలు

VII.   పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ప్్ర జెకు్  సథాలాం దగగ్రలో వునాై వ్రి కోసాం మాత్రమే క్దు. 

VIII.  ర్ష్రీ పర్యావరణ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి ప్్ర జెకు్  సమాచారాం అాంతా తమ వ్బ్ స�ైట్ లో 
ప�టా్ లి.

IX.   టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ లో బొగుగ్  యొక్ న్యాక్లయర్  రేడషియో యాక్తీవిటి గురిాంచి తెలియజేయాలి.

X.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాన్క్ ఒక క్లోమిటర్ ద్రాంలో ఏర్పుటు చేయడాం  ఉతతీమాం.

XI.  ప్రజల లేవన్త్తీన అాంశ్ల గురిాంచి,వ్టిక్ తగిన సమాధానాలు ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.లో చేరిచిాంది 
లేన్ది ఎకస్్పర్్స్  అప�ైరాజల్  కమిటీ  పరిశీలన చెయాయాలి.

XII.  డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ.కు,  ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.కు తీవ్రమ�ైన  మార్పులు ఉాండర్దు.

XIII.  స్మాజిక ఆరి్ధక సమాచారాం గురిాంచి ప్్ర ధమిక సమాచారాం  ఇ.ఐ.ఏ.లో తపపున్సరిగ్ వుాండాలి.

XIV.  ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజల్ కమిటీ వ్రి అప�ైరాజల్ విధానాం పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ పునరివాచారణ 
చెయాయాలి.

1. పర్యావరణ అనుమత్ జారి చేసిన 7 రోజులలోగ్ ఆ  మాంత్్రతవా శ్ఖ 
లేదా,ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ. ఏ. వ్రి వ్బ్ స�ైట్ లో ఉాంచాలి.

1 . పర్యావరణ అనుమత్ ఆ  మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా,ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ. ఏ. వ్రి వ్బ్ స�ైట్ లో ఎాంత తొాందరగ్ 
వీల�ైతే అాంత తొాందరగ్, జారి చేసిన 7 రోజులు మిాంచకుాండా  ఉాంచాలి.

2.  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా,ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ. ఏ. వ్రి వ్బ్ స�ైట్ సరిగ్ నడప్లి.

3. ఇచిచిన పర్యావరణ అనుమత్ ఆయా  శ్ఖల వ్ళ్్ళ అాందర్ బహిరాంగ ప్రకటనలు ఇవ్వాలన్ 
పర్యావరణ   మాంత్్రతవా శ్ఖ  ఇ.ఐ.ఏ. ప్రకటన 2006 ప్రక్రాం  ఒక షరతు  ప�టి్ాంది.
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కేసు వివర్లు:  2013 వ సాంవతస్రాం  అప్టపులు 1 
మేధా ప్ట్ర్ ,మరి ఒకర్ వరెస్స్ పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ మరియు ఇతర్లు 
జడషిజీమ�ాంట్ లిాంకు :
http://www.indiaenvironment portal.org.in/files/file/pench%20thermal%20projec_11july,2013_final_order.1.pdf
జడషిజీమ�ాంట్ డేట్ : జుల�ై 11 వ తార్కు, 2013 

II పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ ఏ రోజెైతే అనుమత్ వ్బ్ స�ైట్ల  ఉాంచుతుాందో ఆ 
రోజునుాంచే ఎన్ై రోజులలోగ్ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ లో కేసు ఫ�ైల్  చెయాయాలనైది ల�క్ 
వేయాలి .

1 .  స�క్షన్ 16,జాతీయ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ చట్ాం ప్రక్రాం పర్యావరణ అనుమత్ తెలియజేసిన రోజు 
నుాంచి ఎన్ై రోజులలోగ్ కేసు వేయవచోచి ల�క్ మొదలవుతుాంది.

అాంటే , 

 పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ తమ అనుమత్ ఎవరెైనా దాన్ై తేలికగ్ డౌన్ల డ్ చేసుకునేటుల  ఏ 
రోజు వ్బ్ స�ైట్ల  ప�డతారో,  మరియు మాంత్్రతవా శ్ఖ ఏ రోజు అయతే అనుమత్ క్ప్ట తమ 
న్టిస్ బోర్డ్  లో ప�డతారో ఆ రోజు. 

 లేదా, ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ పర్యావరణ అనుమత్   ఎవరెైనా డౌన్ల డ్ చేసుకునేటటుల  తన వ్బ్ స�ైట్ల  
ప�టి్  అన్ై వ్ర్తీ  పత్్రకలలో ప్రకటన వేయస్తీ డో  ఆరోజు 

కేసు వివర్లు: ప�ైన చెపిపున అప్టపుల్  ప�ై రివూయా దరఖాసుతీ  నాం.9, 2013.
మేధాప్ట్ర్, మరి ఒకర్ వరెస్స్ పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ మరి కొాంత మాంది 
జడషిజీమ�ాంట్ లిాంకు:
http://www.greentribunal.gov.in/judgement/9 2013(RA) 28N ov2013 final order.pdf
జడషిజీమ�ాంట్  తేది :  నవాంబర్  28,2013

III పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ ప్్ర జెకు్ కు సాంబాంధిాంచిన పూరితీ సమాచారాం ప్రజలకు 
అాందుబాటులో ఉాంచాలి. 

IV  సున్ైత పర్యావరణ ప్్ర ాంతాలకు దగగ్రలో న్లకొలేపు ప్ల ాంటల  విషయాంలో, క్లుషయా 
ప్రభావాం యొక్  సమగ్ర అాంచనా వ్యాయాలిస్ వుాంటుాంది. 

1. పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ ప్్ర జెకు్ కు సాంబాంధిాంచిన సమాచారాం, ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  మరియు 
అప�ైరా జల్ సమయాంలో న్రవాహిాంచిన  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ తపపు,  తమ వ్బ్ స�ైట్ల   ప్రజలకు 
అాందుబాటులో ఉాంచాలి. ప్రతయాక అాంశ్లప�ై చేసిన పరిశోధన తాలూకు ఎగిజీకుయాటివ్ సమ్మరి 
కుడా వ్బ్ స�ైట్ల  ఉాంచాలి.

2. ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి తమ వ్బ్ స�ైట్ల  ఈ క్ాంది సమాచారాం ఉాంచాలి.  స్టిగ్ 
పబ్ల క్ హియరిాంగ్  ప్ోర సిడషిాంగ్ లకు  సాంబాంధిాంచిన సమాచారాం అాంతా, కన్స్ాంట్ టు ఎస్్ బ్ల ష్, 
కన్స్ాంట్ టు ఆపరేట్,కాంపలయన్స్ రిపోర్్  –ఇవన్ై వ్బ్ స�ైట్ల  ఉాంచాలి.

3. ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ తన వ్బ్ స�ైట్ల  ఈ క్ాంది సమాచారాం  ఉాంచాలి. అవి పర్యావరణ అనుమత్ 
లో ఇచిచిన షరతులు ప్టిసుతీ నైటుల  హమ్  (కాంపలయన్స్ సే్టస్ రిపోర్్),  ప్్ర జెకు్  గురిాంచి 
ప్రతేయాక అాంశ్లలో జరిపిన పరిశోధన  తాలూకు ఎగిజీకుయాటివ్ సమ్మరి. ఇవి ఎపపుటికపపుడు 
ఆధున్కరిచాలి.
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4. సున్ైత పర్యావరణ ప్్ర ాంతమ�ైన పిఛవరాం మాాంగో్ర వ్స్ ప�ైనా, దగగ్రలో వునైసముద్ర జల 
క్లుషయాాం  వలల  మతస్యూ సాంపద ప�ైనా,  క్లుషయా ప్రభావాం గురిాంచి  సమగ్ర పరిశోధన చెయాయాలి. 
ముాందు జాగ్రతతీ  స్త్ార న్ై అనుసరిాంచి, అభివృదిది   జీవనాధారాం ఇచేచిదిశ గ్ ఉాండాలనై 
దు్ర క్ఫధాంతో,  తగినాంతగ్ నష్్ న్ై పూరిాంచే చరయాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసాం అవసరమ�ైన  
జాగ్రతతీలు  స్చిాంచాలి.

కేసు వివర్లు: అప్టపులు న్ాం.17 f 2011 (t),ఎన్.ఇ.ఏ.ఏ.ఏ. న్ాం. 20 ఆఫ్ 2010 
టి.ముర్గ్నాందాం & అనదర్   వరెస్స్ పర్యావరణ,అడవుల  మాంత్్రతవా శ్ఖ & అదర్స్       
జడషిజీమ�ాంట్ లిాంక్: 
http://www.ercindia.org/files/EIA-Review-TPP/judgements/NGT Muruganandam.pdf
జడషిజీమ�ాంట్  తేది : 23 మే,2012 

V.  మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్ర్, పర్యావరణ ప్రభావ అాంచానాలు (ఇ.ఐ.ఏ.)  విధి విధానాలకు 
(టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్) ప్రక్రమే  ఉాండేటటుల  చ్డాలి.  

VI.   పబ్ల క్ హియరిాంగ్ సమావేశాం గురిాంచి జాతీయ గ్్రన్ టి్రబుయానల్ సలహలు
1 .పబ్ల క్ హియరిాంగ్ కు ముాందు  వ్బ్ స�ైట్ లో డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. అప్ లోడ్ చేసే ముాందే  విధి విధానాలు 
(టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్) పూరితీగ్ ప్టిాంచే విధాంగ్ పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ న్రిదిష్మ�ైన చరయాలు 
తీసుకోవ్లి.

1. ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజల్ కమిటీక్   అప�ైరాజల్ కొరకు పాంపే ముాందు, జారి చేసిన టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్, 
డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ , పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో వచిచిన సలహలు వీటన్ైటి ఆధారాంగ్ పర్యావరణ 
మాంత్్రతవా శ్ఖ, ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. అాంచనా చ్సుకోవ్లి.

2. కేాంద్ర పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ ఒక ప్్ర జెకు్ కు  పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్ాం  క్ాంద అవసరమ�ైన  
అన్ై రక్ల అనుమతులు  ఒకే స్రి ఇవవాడాం మాంచిది. అలా క్క, విడషి విడషిగ్  అనుమతులు 
ఇసుతీ ాంటే, ప్్ర జెకు్  విషయాంలో పర్యావరణాం పరాంగ్, జీవ జాలాం పరాంగ్  సరెైన అాంచనా  
ర్లేకపోవడాం అవుతుాంది. 

3. కేాంద్ర మాంత్్రతవా శ్ఖ పబ్ల క్ హియరిాంగ్ విధానాం మరిాంత అర్ధవాంతాం చేసి, దాన్ బలపరచాలి. 
దాన్క్ ఈ క్ాంది సలహలు ప్టిాంచవచుచి.  

4. ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ పబ్ల క్ హియరిాంగ్ సమావేశాంలో హజరయన అాందరి సమక్షాంలో  డ్ార ఫ్్ ఇ.ఐ.ఏ. 
ఒకో్ అాంశాం చొపపునా ప్రవేశ ప�టా్ లి.

5. ఆ ప్్ర ాంతాలకు చెాందిన గ్్ర మ పాంచాయతీ  నాయకులు, సమిత్ నాయకులు, ఎాం.ఎల్.ఏ.లు, 
ఎాం.పి.లు  అాందర్ై ఈ సమావేశాంలో ప్లోగ్ మన్ కోర్లి. వ్ర్ కూడా ప్్ర జెకు్  అక్డ 
న్లకొలపుడాం ఉపయోగకరమో ,క్దో మాటాల డ వచుచి. ర్త పూరవాకాంగ్ తమ అభిప్్ర యాలిై 
తెలియజేయవచుచి.

a)  డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ ,దాన్క్ సాంబాంధిాంచిన అాంశ్లప�ై మాత్రమే,పబ్ల క్ హియరిాంగ్   
సమావేశాం  చరిచిాంచాలి.

b) పబ్ల క్ హియరిాంగ్ సమావేశాంలో మాటాల డే వయాకుతీ లు న్ర్ణాత దరఖాసుతీ  పూరితీ చేసి ఇవ్వాలి.   
దరఖాసుతీ  లో వ్ళ్ళ పేర్ల , తాండషి్ర లేక భరతీ పేర్, వూరి పేర్, తాలుక్ లేదా తహసిల్,  తమ 
కునై పొలాం లేదా సథాలాం ప్ల ాంటు కోసాం  ఎాంత ఇచేచియాలిస్ వసోతీ ాంది, తాము మాటాల డ 
దలుచికునై అాంశాం ఇవనీై దరఖాసుతీ లో ర్యాలి.



సిటిజెన్ కన్సూమర్ మరియు సివిక్  యాక్షన్  గ్రూ ప్  (సి.యే.జి.) 61

c)  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ జర్గుతునై హలు లోక్ ప్ర్్ జెాండాలు పటు్ కున్ ఎవరూ ర్కూడదు. 
అలాగే, ఎవరూ  ప్ర్్  సోల గనుల  చెపపు ర్దు.

d)  మాటాల డడాన్క్ ఇష్ాం లేన్ వ్ర్ మాటాల డే వ్రిక్ ముాందు వర్సలో చోటిచిచి, వ్నక్్ వ్ళల 
కూరోచివడాం లేదా న్లబడడాం చెయాయాలి.

e)  మాటాల డటాన్క్ పేర్ల  ఇచిచిన వ్రిన్ ఒకరి తర్వాత ఒకరిన్ సే్జి మ్దకు పిలిచి, తాము 
దేన్ప�ై మాటాల డతామన్ చెప్పురో, ఆ విషయాంప�ై మాటాల డేాందుకు ఒకొ్క్రిక్  సుమార్ 5 
న్ముష్లు  సమయాం ఇవ్వాలి. 

f)  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ఏర్పుటు చేసి, నడషిపిసుతీ నై అధిక్రి, ఉతాస్హాంగ్ దీన్లో ప్లోగ్  నాలి.  
పబ్ల క్ హియరిాంగ్ జర్గుతునై ప్రత్ న్ముషాం జర్గుతునై గమన్ాంచాలి. 

g)  ప్్ర జెకు్  స్థా పనకు, దాన్క్ వయాత్రేకాంగ్ను వచేచి అన్ై ఆలోచనలు, సలహలు  సమావేశాం 
చివర అాంశ్ల వ్రిగ్, విషయాల పరాంగ్  అభయారి్ధ  కో్ర డషికరిాంచి, కుల పతీ ాంగ్ సమాధానాలు 
ఇవ్వాలి.   

h) పబ్ల క్ హియరిాంగ్  సమావేశాం న్రవాహిసుతీ నై అధిక్రి ఇ.ఐ.ఏ. న్టిఫికేషన్ 2006  ప్రక్రాం  
సమావేశాం మిన్టుస్  తాయార్ చేసి, ప్రజలకు  అాందుబాటులో ఉాంచాలి. 

i)  పబ్ల క్ హియరిాంగ్  ప్ోర సిడషిాంగ్స్ ఒక పటి్కలో తయార్ చెయాయాలి.  సమావేశాంలో లేవన్త్తీన 
ప్రత్ సమసయా, దాన్క్ ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ఇచిచిన జవ్బు వుాండాలి.  

j) ప్్ర జెకు్   విషయ వివరణలో గ్నీ, ప్రదరశినలో గ్నీ, శ్స్టతీ రాయ పరమ�ైన లేదా, స్ాంకేత్క 
పరమ�ైన వివరణ అవసరమ�ైనపపుడు, ఒక  పర్యావరణ న్పుణుడు,లేదా స�ైాంటిస్్ ఆ 
సమావేశాంలో ప్ల్గ్ న్ మాటాల డడాన్క్  ఆహవాన్ాంచాలి. అతను తన అభిప్్ర యాలను ర్త 
పూరవాకాంగ్ సమరిపుాంచాలి.     

6.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో లేవన్త్తీన  ప్రత్ సమసయా, దాన్న్ అాంగ్కరిాంచినదీ ,లేన్దీ క్రణాలతో సహ  
ఎకస్్పర్్  అప�ైరాజల్ కమిటీ మిన్టుస్ లో నమోదు చెయాయాలి.

7.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ విధానాలను మరిాంత మ�ర్గు ప�టే్ాందుకు  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ ఈ 
సలహలను  ఎకస్్పర్్  అప�ైరాజల్ కమిటీ ముాందు ప�డతే బాగుాంటుాంది. 

కేసు వివర్లు: అప్టపులు న్ాం.12 ఆఫ్ 2011 
ఒస్టస్ ఫ�ర్ైాండెజ్ &అనదర్ వరెస్స్ పర్యావరణాం, అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ & అదర్స్ 
జడషిజీమ�ాంట్ లిాంకు:
http://www.greentribunal.gov.in/judgement/12-2011(AP) 30May20 12  final  order.pdf
జడషిజీమ�ాంట్ తేది : మే 30,2012 
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VII.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ప్్ర జెకు్  సథాలాం దగగ్రలో వునై వ్రి కోసాం మాత్రమే క్దు. 
VIII. ర్ష్రీ పర్యావరణ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి ప్్ర జెకు్  సమాచారాం అాంతా తమ 

వ్బ్ స�ైట్ లో ప�టా్ లి.
1. పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా కమిటీ 2006 లో ఇచిచిన న్టిఫికేషన్ ప్రక్రాం ,ప్్ర జెకు్  సథాలాన్క్ 

దగగ్రలో న్వసిాంచన్ వ్ళ్్ళ పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో మాటాల డడాన్క్  న్షేధాం విధిాంచలేదు. వ్ళ్్ళ 
కుడా సమావేశాంలో ప్ల్గ్ న్, ప్్ర జెకు్  ప�ట్డాన్క్ సమరి్ధస్తీ   గ్న్,లేదా అభయాాంతరాం ప�ట్డాం గ్న్ 
చెయయా వచుచి.

2. ఆ ప్్ర ాంతాన్క్ చెాందిన వ్రెై వుాండషి, ప్్ర జెకు్  ప�ట్డాం వలల  నష్పోయేవ్రెైతే, ఒక వేళ పబ్ల క్ 
హియరిాంగులో ప్ల్గ్ న  లేక పోయనా, తమ అభిప్్ర యాలు ర్త పూరవాకాంగ్  అాందజేయవచుచి.

3. పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా కమిటీ 2006 లో ఇచిచిన న్టిఫికేషన్ ప్రక్రాం , ప్్ర జెకు్  సమ్పాంలో 
న్వసిాంచన్ వయాక్తీ సభలో ప్ల్గ్ న కూడదన్ లేదు.

4. ర్ష్రీ పర్యావరణ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి వ్బ్ స�ైట్ లో ప్్ర జెకు్  గురిాంచి వివర్లు గ్న్, పబ్ల క్ 
హియరిాంగ్ దేన్ కోసాం ఏర్పుటు చేసుతీ నాైరో ఆ  వివర్లు గ్నీ, ఇవవాకపోతే, అది సమావేశాం 
గురిాంచి ప్రజలకు సరెైన  న్టిసు  ఇవవాకపోవడాం అవుతుాంది. అపపుడు అది పబ్ల క్ హియరిాంగ్  
విధానాలు  అత్క్రమిాంచినటుల  అవుతుాంది.

కేసు వివర్లు : రిట్ పిటిషన్ (సివిల్)న్ాం. 9317  ఆఫ్ 2009
సమరథా ట్రస్్ & అనదర్ వరెస్స్ యున్యన్ ఆఫ్ ఇాండషియా అాండ్ అదర్స్ 
లిాంక్ : http://indiankanoon.org/doc/1050363/
జడషిజీమ�ాంట్ తేది : మే 28,2010 

IX. టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ లో బొగుగ్  యొక్ న్యాక్లయర్  రేడషియో యాక్తీవిటి గురిాంచి 
తెలియజేయాలి.

X.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాన్క్ ఒక క్లోమిటర్ ద్రాంలో ఏర్పుటు చేయడాం  
ఉతతీమాం.

1.   ర్బోయే ప్్ర జెకు్ ల విషయాంలో ప్ల ాంటులో ఉపయోగిాంచబోయే బొగుగ్  వ్డకాం వలన రేడషియో 
యాక్్విటి క్రణాలు వ్లువడే అవక్శాం గురిాంచి టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ లో ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ 
వివరిాంచాలన్ పర్యావరణాం,అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ విధిాంచాలి.

2.  ప్్ర జెకు్  సథాలాన్క్ దగగ్రగ్, ఒక క్లోమిటర్ ద్రాం లోపల పబ్ల క్ హియరిాంగ్ సమావేశాం ఏర్పుటు 
చెయయాడాం అభిలషణీయాం.

3.  ప్రజలను పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో ప్లోగ్ మన్ కోర్తూ చేసే ప్రకటన సపుష్ాంగ్  వుాండాలి. అసపుష్మ�ైన 
మాటలను, ఉపయోగిాంచర్న్ మాటలను అధిక్ర్లు  వదిలేయాలి.

కేసు వివర్లు: అప్టపుల్ న్ాం.7 ఆఫ్ 2011 (T)
కృషి విగ్యాన్  ఆరోగయా సాంసథా  & అనదర్ వరెస్స్ పర్యావరణాం, అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ  & అదర్స్.
జడషిజీమ�ాంట్ లిాంక్: http://www.ercindia.org/files/Koradi%201.pdf
జడషిజీమ�ాంట్ తేది : స�ప�్ాంబర్ 20,2011 
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XI.  ప్రజల లేవన్త్తీన అాంశ్ల గురిాంచి,వ్టిక్ తగిన సమాధానాలు ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.లో 
చేరిచిాంది లేన్ది ఎకస్్పర్్స్  అప�ైరాజల్  కమిటీ  పరిశీలన చెయాయాలి.

 ఎకస్్పర్్  అప�ైరాజల్ కమిటీ  ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. పూరితీగ్ పరిశీ లిాంచి, ప్రజల అభయాాంతర్లకు ప్్ర జెకు్  
అభయారి్ధ ఎలా సమాధానాం ఇచిచినది చెప్పులి.

కేసు వివర్లు: అప్టపుల్ న్ాం. 10/2011 (T)
జీత్ సిాంగ్ కనవార్ & అనదర్ వరెస్స్ పర్యావరణాం, అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ & అదర్స్ 
జడషిజీమ�ాంట్ లిాంక్: http://www.indiankanoon.org/doc/16871829/
జడషిజీమ�ాంట్ తేది : 16 ఏపి్రల్,2013

XII. డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ.కు  ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ.కు ప్రముఖమ�ైన మార్పులు ఉాండర్దు.
పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు ఈ క్ాంది సలహలు:
1 .  ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ  డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ.ను విధి విధానాల కనుగుణాంగ్ (టి.ఒ.ఆర్.) తాయార్ చేసిాంది 

లేన్ది  పర్క్షిాంచే పద్ధత్ పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ తయార్ చెయాయాలి.
2.  డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ., విధి విధానాలకు  (టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్) అనుగుణాంగ్ వునైదన్ న్ర్్ధ రిాంచుకునై 

తర్వాత  పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ కు ముాందు  వ్బ్ స�ైట్ లో అప్ లోడ్ 
చేయాలి.

3.  డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ.,  జారి చేసిన విధి విధానాలకు  (టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్) అనుగుణాంగ్ లేకపోతే 
మాంత్్రతవా శ్ఖ దాన్ై న్ర్కరిాంచ వచుచి. కొతతీ  ఇ.ఐ.ఏ. తయార్ చేసి ఇమ్మన వచుచి.

4.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ సమావేశాం  న్రవాహిాంచడాం  ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ. సమరిపుాంచాక, పర్యావరణ మాంత్్రతవా 
శ్ఖ టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ తోన్, పబ్ల క్ హియరిాంగ్  ప్ోర సిడషిాంగ్స్ తో పోలిచి పర్క్షిాంచాలి.

5.  మాంత్్రతవా శ్ఖ డ్ార ఫు్   ఇ.ఐ.ఏ.కు,  ఫ�ైనల్  ఇ.ఐ.ఏ.కు  మధయా తేడాలు  పర్యావరణాం, జీవన 
విధానాలు మ�ర్గు పరిచేవిగ్ గ్న్, సహజసిద్ధాంగ్ స్ాంకేత్కపరమ�ైన, స�ైనుస్ పరమ�ైన 
విషయాలలో  అయతే తపపు మిగతా ఏ విషయాలలోన్ తీవ్రమ�ైన తేడాలు ఉాండర్దు.  

6.  మాంత్్రతవా శ్ఖ పర్యావరణ అనుమత్ ఇచేచి ముాందు  ఫ�ైనల్ ఇ.ఐ.ఏ రిపోర్్   ప్రజల  అాందుబాటులో  
ఉాంచాలీ. అాందువలల , ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజల్ కమిటీక్ ప్రజల  నుాంచి మరిన్ై న్వేదనలు ర్వచుచి.

మాంత్్రతవా శ్ఖకు  డ్ార ఫు్  ఇ.ఐ.ఏ అాందిన 45 రోజులలోగ్  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ సమావేశాం ఏర్పుటు 
క్లేదు కనుక, ఆ తర్వాత జరిగిన సమావేశాం  పన్క్ ర్దనీ  అనడాన్క్ లేదు.
కేసువివర్లు : అప్టపుల్ న్ాం.20/2011 (T)
రమేష్ అగర్వాల్ & అనదర్ వరెస్స్ ఎస్.ఇ,ఐ.ఏ.ఏ. & అదర్స్
జడషిజీమ�ాంట్ లిాంకు: http:// www.indiankanoon.org/doc/59958653/
జడషిజీమ�ాంట్ తేది: మే 31,2012 

XIII. స్మాజిక ఆరి్ధక సమాచారాం గురిాంచి ప్్ర ధమిక సమాచారాం   ఇ.ఐ.ఏ.లో 
తపపున్సరిగ్ వుాండాలి.    

ఇ. ఐ.ఏ. రిపోర్్  తయార్ చేసే సమయాంలో  పర్యావరణ న్పుణులు  ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాంలో స్మాజిక 
ఆరి్ధక సమాచారాం కొాంత సేకరిాంచి ,ఆ ప్్ర ాంతాంలో ప్రజల ముఖాయావస్ర్లు గురితీాంచే విధాంగ్ ప్్ర ధమిక 
పరిశీలన చెయాయాలి. అపపుడు  సరెైన పర్యావరణ విషయాల మేనేజె్మాంట్  ప్రణాళక తాయార్ చెయయా 
గలర్.



ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్  ప�ై సమగ్ర సమాచారాం తో హాండ్ బుక్
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కేసు వివర్లు: అప్టపుల్ న్ాం.25  ఆఫ్ 2011 
విన్ద్ ఆర్ ప్టిల్  వరెస్స్  గుజర్త్ సే్ట్ ల�వ్ల్ ఎన్వార్న్్మాంట్ ఇాంప్క్్ అస�స�్మాంట్ ఆధారిటి
లిాంక్ టు జడషిజీమ�ాంట్ : http://www.indiakanoon.org/doc/161693875
జడషిజీమ�ాంట్ తేది : డషిస�ాంబర్ 18,2012   

XIV ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజల్ కమిటీ వ్రి అప�ైరాజల్ విధానాం పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ 
పునరివాచారణ చెయాయాలి. 

1. ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజల్ కమిటీ  వ్రి సభుయాల మధయా జరిగిన స్ాంకేత్క పరమ�ైన చరచి ప్రత్ విషయాం 
నమోదు చెయాయాలి. సభుయాల  ప్రత్ ఒక్రి ఆలోచనలు,ఉదేదిశ్లు, విమరశిలు, సలహలు  అన్ై 
కూడా ఇవవాబడషిన ఫ్ర్్మట్ లో నమోదు చెయాయాలి.

2. ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజిాంగ్ కమిటిలో ఏదెైనా విషయాంలో ఏకగ్్రవాంగ్ న్రణాయాంచ  లేకపోతే, ప్రతేయాకాంగ్ 
తయార్ చేసిన న్టులో  అధిక  సాంఖయాలో  సభుయాలు అాంగ్కరిాంఛిన అాంశ్న్ై   తీసుకోవడాన్క్ 
గల క్రణాలు వివరిస్తీ  నమోదు చేసుకోవ్లి.

3. పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో తీసిన వీడషియో చ్డడాం  గురిాంచి ఎపపుడు  ఇ.ఏ.సి. సమావేశ మిన్ట్స్ 
లో చెపపుడాం లేదు. ఇ. ఏ.సి.  ఇక ముాందెైనా ఈ విషయాన్ై గురితీాంచి తమ మిన్ట్స్ లో 
నమోదు చెయాయాలి.

4. ఇ.ఏ.సి. మొదట చేసిన అప�ైరాజల్ లో  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో లేవన్త్తీన సమసయాలు గురిాంచి మళ్్ళ 
సమ్క్షిాంచాలి. అవసరమ�ైతే మరికొన్ై షరతులు విధిాంచాలి. ముాందు అప�ైరాజల్ లో  ఏవ్ైనా  
అాంశ్లు వదిలేసినవి వుాంటే వ్టిప�ై దృషి్  ప�టా్ లి. 

5. మాంత్్రతవా శ్ఖ పర్యావరణ అనుమత్ లో స్ధారణ షరతులు స్ధయామ�ైనాంత వరకు తగిగ్ాంచి, 
ప్రతేయాక అాంశ్లప�ై   ప్రత్ విషయాం పరిశీలిాంచి, అవసరమ�ైన షరతులు విధిాంచాలి.

6. ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజల్ కమిటీ వ్రి పరిశీలన విధానాం పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ పునర్లోచిాంచాలి. 
మరిాంత సపుష్మ�ైన డాకుయామ�ాంటేషన్ ఏర్పుటు చేసి,ఇక ముాందెైనా  ప్టిాంచాలి. ఇ.ఏ.సి. చెైర్మన్ 
ఇక ముాందు చేయబోయే అప�ైరాజల్స్ విషయాంలో తగు చరయాలు తీసుకోవ్లన్ ఆదేశ్ాంచడమ�ైాంది 
. 

కేసువివర్లు: అప్టపుల్ న్ాం.9 ఆఫ్ 2011 
సమతా &అనదర్ వరెస్స్ ది యున్యన్ ఆఫ్ ఇాండషియా & అదర్స్ 
జడషిజీమ�ాంట్ లిాంక్ : http://www.greentribunalgov.in/judgement/92011(SZ)(Ap)  13Dec2013 final oder.pdf

జడషిజీమ�ాంట్ తేది : 13 డషిస�ాంబర్,2013  
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2.6 పర్యావరణాం ,అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ  ముఖయా సర్్యూలర్ల   
2.6.1.  సమాచారాం సమరపుణ మరియు లభయాత 

2.6.2.  బొగుగ్  సరఫర్దార్తో ఒపపుాందాం 

2.6.3.  అత్ ప�దది  పవర్ ప్్ర జెకు్ లు 

2.6.4.  పర్యావరణ, అటవీ, తీర ప్్ర ాంతాల న్బాంధనల జోన్ అనుమత్ అత్క్రమిాంచుట

2.6.5.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ 

2.6.6.  నడుసుతీ నై ప్ల ాంటల  పరయావేక్షణ

2.6.7.  ఒకే ప్్ర ాంతాంలో వునై ప్్ర జెకు్ లు 

2.6.8.  క్రోపురేట్ సాంసథాల కోసాం పర్యావరణ విధానాం

2.6.9.  పర్యావరణ అనుమత్ జారి అయేయాలోగ్ చేయదగిన పనులు

2.6.10.  ప్్ర జెకు్  విసతీరణ 

2.6.11.  విధి విధానాలు (టర్్మస్ అఫ్ రిఫ�రెాంస్) అమలు ఎాంత క్లాం వరకు 

2.6.12.  ఒకదాన్తో ఒకటి ముడషి పడషిన ప్్ర జెకు్ లు        

2.6.1. సమాచార సమరపుణ మరియు లభయాత :
వ్బ్ స�ైట్ల  సమాచార్న్ై ప�ట్డాం 
విధి విధానాలు, ఫ్రాం 1 మరియు ముాందసుతీ  అనుకూల అవక్శ్ల రిపోర్్  – ఇవి పర్యావరణ 
మాంత్్రతవా శ్ఖ  వ్బ్ స�ైట్ల  ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధక్ తెలియజేసే ముాందు ప�టా్ లి. ఆ రాంగ్న్క్ చెాందిన ఇ.ఏ.సి. 
(ఎకస్్పర్్ అప�ైరాజల్ కమిటీ)  డెైరెక్ర్, మ�ాంబర్ స�కె్రటర్  వ్రి బాధయాత. అాంతే క్దు, పర్యావరణ  ప్రభావ 
అాంచనా (ఇ.ఐ.ఏ.),  ఇ.ఎాం.పి., పబ్ల క్ హియరిాంగ్ మిన్ట్స్, ఇ.ఏ.సి. మిన్ట్స్  పర్యావరణ అనుమత్ 
తో ప్టు మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్బ్ స�ైట్ లో ప�టే్టటుల  చ్డాలి . ఇదాంతా ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధక్ పర్యావరణ 
అనుమత్ తెలియజేసే లోగ్ జరగ్లి.
ఆదేశాం ఇచిచిన తేది : ఆగస్్ 29,2013.

లిాంకు: http://www.MoEF.nic.in/sites/default/files/OM-reg-sTorage -of-files-29.8.13.pdf 

అదనపు సమాచారాం సమరిపుాంచుట:
ఇ.ఏ.సి. ఏదెైనా అదనపు సమాచారాం పాంపమన్ ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధన్ అడషిగినపపుడు, ఇ.ఏ.సి. సమావేశాం 
జరిగిన తేది నుాంచి ఆర్ న్లల లోగ్ ఆ సమాచారాం పాంప్లి.  అలా పాంపకపోతే, ఆ ప్్ర జెకు్  దరఖాసుతీ  
ప�ాండషిాంగ్ దరఖాసుతీ ల లిసు్  నుాంచి తొలగిస్తీ ర్. ఒక వేళ  మ్డు న్లలు దాటి, ఆర్ న్లల లోపల 
అయనటలయతే, ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధక్  ఒక న్లలోపల సమాచారాం పాంపమన్  జాఞా పకాం చేయవచుచి. 
అపపుటిక్ అభయారి్ధ పాంపకపోతే, అనుమత్ ఇవ్వాలిస్న  ప్్ర జెకు్ ల  లిసు్  నుాంచి తొలగిాంచ వచుచి. 
తేది: 30 అకో్ బర్,2012 

లిాంకు: http://MoEF.nic.in/assets/ia-30102012.pdf
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ప్్ర జెకు్ కు సాంబాంధిాంచిన  పత్ార లు స్ఫు్  క్ప్టలు  సమరిపుాంచడాం:
ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ మాాంట్,హర్డ్  క్ప్టలతో బాటు, ఈ క్ాంది స్ఫు్  క్ప్టలు కూడా పిడషిఎఫ్ ఫ�ైలోల  మాంత్్రతవా 
శ్ఖకు/ ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.కు  సమరిపుాంచాలి.
1.  ఫ్రాం 1 

2.  ముదసుతీ   అనుకుల అవక్శ్ల రిపోర్్  

3.  డ్ార ఫు్  విధివిధానాలు 

4.  ఇ.ఐ.ఏ. 

5.  ఇ.ఐ.ఏ ప్్ర జెకు్ ల కోసాం  పూరితీ చేసిన ప్రశై పత్రాం 

6.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ క్ర్యాచరణ విధానాం 

7.  ఇ.ఏ.సి. ఆదేశ్ాంచిన ప్రక్రాం తయార్ చేసిన అన్ై పరిశీలన రిపోర్్ లు

8.   ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ఇ.ఏ.సి.క్ ఏదెైనా అదనాంగ్  సమాచారాం ఇచిచివుాంటే, అది 

ఇవనీై సమరిపుాంచినాందువలల , మాంత్్రతవా శ్ఖకు/ ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.కు   అన్ై పత్ార లు వ్రి వ్బ్ 
స�ైట్ల  ప�టే్ాందుకు వీలవుతుాంది. ఏ సమాచారాం అయనా, స్ఫు్ ,మరియు హర్డ్ క్ప్టలు లేకుాండా 
సమరిపుాంచితే, అది అసాంపూరితీ సమాచారాం క్ాంద పరిగణిాంచి, దరఖాసుతీ  త్రస్రిస్తీ ర్.   ఇ.ఏ.సి., 
ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. సభయా స�కె్రటరి  అయన వయాక్తీ ఈ పత్ార లనీై ఇ.ఏ.సి,, ఎస్.ఇ.ఏ.సి.  సథాల విజిట్ రిపోర్్ లతో  
కలిపి వ్బ్ స�ైట్ల  ప�టా్ లి.

తేది: మారిచి20, 2012 

లిాంకు: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/order-20032012-a.pdf 

అసల�ైన న్జమ�ైన సమాచారాం సమరిపుాంచడాం:
పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా (ఇ.ఐ.ఏ.)లో పూరితీ సమాచారాం, న్జమ�ైన సమాచారాం ఇవ్వాలిస్న బాధయాత 
ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ మ్ద ఉాంటుాంది. లేకపోతే మాంత్్రతవా శ్ఖకు  క్న్, ఇ.ఏ.సి.కు  గ్న్,  ఒక ఇ.ఐ.ఏ. 
తో మరొకటి పోలిచి పూరితీ సమాచారాం క్ప్ట చేస్రో  లేదో పరిశీలిాంచేాందుకు  సమయాం పడుతుాంది. 
అాందువలల , ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లో  దాన్లోన్ సమాచారాం తన సవాాంతమే అన్ హమ్ 
ఇవ్వాలి. ఎపపుడెైనా మాంత్్రతవా శ్ఖకు ఏదెైనా సమాచారాం మరొక ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  నుాంచి ఎత్తీ  ర్సినటుల  
పిర్యాదు వసేతీ  ప్్ర జెకు్  దరఖాసుతీ  పూరితీగ్ న్ర్కరిస్తీ ర్. ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ మళ్్ళ కొతతీగ్  పర్యావరణ 
అనుమత్క్ దరఖాసుతీ  ప�టు్ కోవ్లి. ఒక వేళ, పర్యావరణ అనుమత్  క్ప్ట చేసిన ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  
ఆధారాంగ్  ఇచిచి నటలయతే, ఆ అనుమత్ రదుది  చేయబడుతుాంది. అపపుడు, అనుమత్ కోసాం మళ్్ళ 
కొతతీగ్ మొదటి నుాంచి మొదలు ప�టా్ లి.
అాంతే క్దు, ఇ.ఐ.ఏ. కనస్ల�్ ాంట్స్  పేర్  గురితీాంపు పొాందిన కనస్ల�్ ాంట్స్ లిసు్  నుాంచి తీసి వేయ 
బడుతుాంది. 

తేది: అకో్ బర్ 5,2011 

లిాంకు: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/OM  IA  ownershipEIA.pdf  
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2.6.2.  బొగుగ్  సరఫర్దార్తో  ఒపపుాందాం 
పర్యావరణ అనుమత్, అటవీ శ్ఖ వ్రి అనుమత్ వునైసిాంగరేణి బొగుగ్  గనులప�ైన, లేదా కోల్ 
ఇాండషియా వ్రి గనుల ప�ైన  బొగుగ్  సరఫర్కు ఆధారపడే  ధర్మల్ పవర్  ప్ల ాంట్స్,  పర్యావరణ 
అనుమత్ కోసాం  దరఖాసుతీ   చెయాయాలాంటే , బొగుగ్  కేలర్ విలువ,  బొగుగ్ లో ఎాంత శ్తాం  బ్డషిద, సల్ఫర్ 
ఉనైది ఇ.ఐ.ఏ./ఇ.ఎాం.పి. లో తెలియజేయాలి.

కొతతీగ్ ప్్ర రాంభిాంచే ప్్ర జెకు్ కు పర్యావరణ అనుమత్ క్వ్లాంటే,  బొగుగ్   సరఫర్కు  గనులతో 
ఒపపుాందాం  ప�టు్ కోవడాం తపపున్ సరి. బొగుగ్  మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్రి స్్ ాండషిాంగ్ లిాంకేజ్ కమిటీ ఆదేశ్ాంచిన 
ప్రక్రాం, బొగుగ్  సరఫర్కు ఒకే బొగుగ్  గన్తో క్న్, లేదా, కొన్ైటితో గ్న్, కోల్ బాల క్ తో గ్న్ ఒపపుాందాం 
చేసుకోవ్లి.  ఆ  ఒపపుాందాంలో, బొగుగ్  కేలర్ విలువే  క్కుాండా, అాందులో వుాండే బ్డషిద, సల్ఫర్  ఎాంత 
శ్తాం వునైది తెలియజేయాలి. ఇ.ఐ.ఏ. లో  ఈ బొగుగ్  లక్షణాలు కూడా తెలప్లి. 

ఆ తర్వాత ఎపపుడెైనా,  బొగుగ్ లోన్   ఈ ప్రమాణాలు మారినపపుడు, పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు 
తెలియజేయాలి. వ్ర్ పర్యావరణ అనుమత్లోన్ షరతులు మరొక స్రి పరిశీలిాంచి, అవి 
సరిపోతాయో,లేదో  పర్క్షిస్తీ ర్ . మాంత్్రతవా శ్ఖ, ఫరేైస్ నుాంచి  వ్లువడే ఫూల  గ్యాస్ లో  సల్ఫర్  
పదార్ధాం తగిగ్ాంచే చరయాలు తీసుకోవడాం లాాంటి   మరి కొన్ై కొతతీ  షరతులు విధిాంచ వచుచి. 
తేది : 19 ఏపి్రల్,2012 

లిాంకు: htto://envfor.nic.in/downloads/public-information/notif-200420 12.pdf

బొగుగ్  ఒపపుాందాం ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  కోసాం క్న్, టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ జారి చెయయాడాన్క్ క్దు.

తేది: 19 ఏపి్రల్,2011 

లిాంకు:  http://envfor.nic.in/downloads/public-information/Cir-19-01-2011.pdf

2.6.3.  అత్ ప�దది  పవర్ ప్్ర జెకు్ లు (అలా్ రీ  మ�గ్ పవర్ ప్్ర జెక్్స్) 
న్షేదిత ప్్ర ాంతాలలో కొన్ై పరిశ్రమలు ప�టే్ాందుకు లేదు. ఒక అలా్ రీ  మ�గ్ ప్్ర జెకు్ తో ఒపపుాందాం 
చేసుకునై కోల్ బాల క్ అటువాంటి  న్షేదిత ప్్ర ాంతాంలో లేకపోతే, కోల్ బాల క్ నుాంచి బొగుగ్  సరఫర్కు 
అటవీ శ్ఖ అనుమత్, పర్యావరణ అనుమత్ (మొదటి మ�టు్ )తో సాంబాంధాం లేకుాండా  ఆ  ప్్ర జెకు్ కు 
పర్యావరణ అనుమత్ కోసాం దరఖాసుతీ  స్టవాకరిస్తీ ర్.
బొగుగ్  దిగుమత్ చేసుకునే అలా్ రీ  మ�గ్ ప్్ర జెకు్ లకు ఈ క్ాంది ప్రమాణాలు తపపున్ సరి:

గ్్ర స్ కేలర్ విలువ  (K cal/kg) :   కనీసాం 5000 

బ్డషిద పదార్ధాం  : గరిష్ాంగ్ 12 % 

సల్ఫర్ పదార్ధాం  :  గరిష్ాంగ్ ౦.8%

ఈ ప్రమాణాల ప�ైనే ఆధారపడషి పర్యావరణ అనుమత్ ఇవవాడాం జర్గుతుాంది. 

ఈ ప్్ర జెకు్ లకు ఇ.ఐ.ఏ./ఇ.ఎాం.పి. లలో ఈ క్ాంది వివర్లు వ్లలడషి చెయాయాలి.
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• బొగుగ్  దిగుమత్క్ పోర్్ , జెటి్ , రెైలేవా ల�ైన్ ఎాంత అవసరాం

• పోర్్  ఎాంత బొగుగ్  దిగుమత్ చేసుకునే స్మర్ధయూాం  కలిగి వునైది  

• పోర్్  నుాంచి బొగుగ్  ప్ల ాంటు దగగ్రకు ఎలా చేర వేస్తీ ర్.

ఆరడ్ర్ న్ాం.1  తేది: 30 డషిస�ాంబర్,2013 

లిాంకు: http://MoEF.nic.in/sites/default/files/OM%2030.12.2013.pdf 

ఆరడ్ర్  న్ాం.2. తేది: ఫ�బ్రవరి 5,2013  

Linku: http://MoEF.nic.in/assets/om-050513.pdf  

2.6.4 పర్యావరణ, అటవీ,తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల అత్క్రమణ   
ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ తన ప్్ర జెకు్  స్థా పిాంచే  ప్్ర ాంతాం అటవీ ప్్ర ాంతాం క్కుాండా చ్డాలి. ఒక వేళ  అది 
కుదరక పోతే, పర్యావరణ అనుమత్క్ ఫ్రాం 1  సమరిపుాంచే లోగ్, అటవీ ప్్ర ాంతాంలో స్థా పిాంచేాందుకు 
అనుమత్ కోర వలసి వుాంది. అడవుల సాంరక్షణ చట్ాం, 1980  క్ాంద అటవీ శ్ఖ వ్రి అనుమత్ 
(మొదటి మ�టు్ )లభిాంచాక గ్న్, అసలు పర్యావరణ అనుమత్  జారి చెయయాడాన్క్ వీలేల దు.
• ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ  అటవీ శ్ఖ వ్రి అనుమత్ గ్న్, బొగుగ్  సరఫర్ విషయాంలో అనుమత్ గ్న్, 

తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల జోన్ వ్రి అనుమత్ గ్న్ లేకుాండా, లేదా, వ్రి అనుమత్ లో ఇచిచిన 
షరతులు ప్టిాంచకుాండా  ప్ల ాంటు కటు్ బడషి పన్ ప్్ర రాంభిాంచితే, పర్యా వరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ  
ఆయా అనుమతులు  లభిాంచే దాక్ లేదా మార్పులు చేసేదాక్    ప్ల ాంటు కటు్ బడషి పనులు  
న్లుపుదల చేయమన్ ఆదేశ్ాంచాలి.     

• అభయారి్ధ  పర్యావరణ అనుమత్ లేదా, తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల జోన్ అనుమత్ లో ఇచిచిన  ఉతపుత్తీ  
స్మర్్ధ యూన్ై మిాంచి ఉతపుత్తీ   చేసుతీ ాంటే, మాంత్్రతవా శ్ఖ, త్రిగి విసతీరణ స్మర్్ధ యూన్క్ అనుమత్ 
లభిాంచేదాక్, ఎకు్వ ఉతపుత్తీ  చేయ ర్దనీ ఆదేశ్ాంచాలి.

• ఒక ప్ల ాంటు పర్యావరణ అనుమత్ గ్న్, తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల జోన్  అనుమత్ గ్న్, లేకుాండానే 
పన్చేసుతీ నైటలయతే, ఆయా అనుమతులు  జారి అయేయాదాక్ , మాంత్్రతవా శ్ఖ ఉతపుత్తీ  మొతతీాంగ్ 
న్లుపుదల చేయమన్ ఆదేశ్ాంచాలి.   
• ఒక ప్్ర జెకు్ ను  ఆధునీకరిాంచడాం గ్న్, ప్ోర డకు్  మిక్స్ మారచిడాం గ్న్ చేపడషితే, మాంత్్రతవా 
శ్ఖ ఈ  మార్పులను న్లుపుదల చేస్తీ , అనుమతులు  జార్  అయేయాదాక్  అభయారి్ధ అాంత క్్రతాం 
వునై సిథాత్నే కొనస్గిాంచాలన్ ఆదేశ్ాంచాలి.

ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ నుాంచి ఆయా షరతులు ప్టిసుతీ నైటుల  హమ్ పత్రాం స్టవాకరిాంచి, మాంత్్రతవా శ్ఖ  ప�ై 
ఆదేశ్లను  కూడా  జార్  చేసుతీ ాంది.

ఇచిచిన ఆదేశ్లు అత్క్రమిాంచితే, ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ ప�ై మాంత్్రతవా శ్ఖ  1986  పర్యావరణ పరిరక్షణ 
చట్ాం క్్రాంద  నాయాయ పరమ�ైన చరయాలు తీసుకుాంటుాంది. జార్  అయన అనుమతులు  రదుది  చేసుతీ ాంది.

ఆరడ్ర్ తేది:  జూన్ 27, 2013

లిాంకు:  http://www.MoEF.nic.in/sites/default/files/om-27 0613.pdf 
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అనుమత్ లేకుాండా ప్ల ాంటు పన్ చేసుతీ నై పపుడు 

పర్యావరణ, లేదా తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల జోన్ అనుమతులు లేకుాండా, ఒక ప్ల ాంటు పన్ చేసుతీ నైటుల  
పిర్యాదులు వసేతీ , ఆ పిర్యాదులను తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల జోన్ సాంసథా ,లేదా, ర్ష్రీ ప్రభుతవాాం, లేదా  
పర్యావరణ మాంత్్రతవా ప్్ర ాంతీయ శ్ఖ  ఆ ఆరోపణలప�ై  విచారణ చేసి న్జ న్ర్్ధ రణ చేసుతీ ాంది.  అభయారి్ధ 
60 రోజులలోగ్ తన  కాంప�నీ బోర్డ్  డెైరెక్రలకు గ్న్, ట్రస్్ అయతే సి.ఇ.ఒ. కు గ్న్ తెలియ చేసి, 
మరెపపుడ్ అలాాంటి అత్క్రమణ చేయబోమన్ ఒక మామ్లు రిజలుయాషన్ ర్యాంచి తీసుకు ర్వ్లి. 
ఈ లోగ్ మాంత్్రతవా శ్ఖ ప్్ర జెకు్  పేర్ను లిసు్ లో నుాంచి తొలగిసుతీ ాంది. ఆ ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ  వివర్లు, 
రిజలుయాషన్ క్ప్ట  ఎాం.ఒ. ఇ .ఎఫ్. వ్బ్ స�ైట్ లో ప�డతార్. 

అరవ్ై రోజుల లోగ్ అభయారి్ధ నుాంచి ఏ రకమ�ైన జవ్బు లేకపోతే, అతన్క్ ప్్ర జెకు్  ప�ై ఏమి ఆసక్తీ 
లేనటుల గ్ భావిాంచి, మాంత్్రతవా శ్ఖ ఆ ఫ�ైలును మ్సేసుతీ ాంది. ప్్ర జెకు్  విషయాంలో అభయారి్ధ ఇాంక్ ఆసక్తీ 
వుాంటే, మళ్్ళ మొదటి నుాంచి ఆయా విధానాలు ప్టిాంచాలి.

న్బాంధనల అత్క్రమణ చేసిన అభయారి్ధ ప�ై ర్ష్రీ ప్రభుతావాలు తగిన నాయాయ పోర్టాం చేసే దిశగ్ 
అడుగెయాయాలి. కేాంద్ర మాంత్్రతవా శ్ఖ (ఎాం .ఒ.ఇ.ఎఫ్.)కు తీసుకునై చరయాల గురిాంఛి పూై ఫ్ తో సహ 
వివరిాంచాలి.

అలా అత్క్రమణ చేసిన వయాక్తీ ప�ై చరయాలు తీసుకునాై, అనుమత్ కోసాం మాములుగ్ ప్టిాంచే  
పద్ధతులు ప్టిాంచి,  అనుమత్ పొాందాలిస్ వుాంది. అయతే, ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధక్ టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ 
లేదా, పర్యావరణ అనుమత్ పత్రాం ఇవవాడాం లాాంటివి అతన్ హకు్గ్ అనుకోర్దు. అత్క్రమణ   
ప్రమాదకరమ�ైాంది అయ నపపుడు, మాంత్్రతవా శ్ఖ ప్్ర జెకు్ ను పూరితీగ్ న్ర్కరిాంచ వచుచి.

తేది:  12 డషిస�ాంబర్,2012 

లిాంకు: http://MoEF.nic.in/assets/om-12122012-b.pdf 

2.6.5  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ :
ప్రచారాం :
వేరేవార్ ప్్ర జెకు్ లకు సాంబాంధిాంచిన పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ఒకే రోజున జరపడాన్క్ వీలు లేదు. ఒక వేళ  
అలా చెయాయాలిస్ వసేతీ , రెాండషిటి మధాయా చాలినాంత సమయాం ఇవ్వాలి.
పబ్ల క్ హియరిాంగ్ క్ర్యాచరణ విధానాం (ప్ోర సిడషిాంగ్స్), ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలి పబ్ల క్ 
హియరిాంగ్ కోసాం ఎాంత ప్రచారాం చేసిాందో తెలప్లి. అాంతే క్దు, తాము  అనుసరిాంచిన  విధానాం 
సరిపోయేదే అన్ సరి్ఫికేట్ ఇవ్వాలి.

తేది : ఏపి్రల్ 19, 2010   

లిాంకు: http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/pub hear EIA.pdf

పబ్ల క్ హియరిాంగ్ స�జ్ లలో : 
ఒక  స�జ్ లో మొతతీాంగ్ పబ్ల క్ హియరిాంగ్ జర్గుతుాంటే, స�జ్ లోన్ య్న్టుల  వేరేవార్గ్ పబ్ల క్ 
హియరిాంగ్ ఏర్పుటు చెయాయాలిస్న అవసరాం లేదు. అయతే, స�జ్ లో భాగస్వామిక్న్ వ్టి విషయాంలో, 
మునుపు నడషిచిన పబ్ల క్ హియరిాంగ్ వదిలేసి, మళ్్ళ కొతతీగ్ పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ఏర్పుటు చెయాయాలి.
తేది: నవాంబర్ 1,2012
Link:  http://MoEF.nic.in/assets/ia-01112012.pdf 
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పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ప్ోర సిడషిాంగ్స్ వ్బ్ లో అప్ లోడ్ చెయయాడాం :
అన్ై ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండళ్్ళ, యున్యన్ టెరి్రటర్ల క్లుషయా న్యాంత్రణ కమిటీలు 
ప్రముఖాంగ్ తమ వ్బ్ స�ైటల లో పబ్ల క్ హియరిాంగ్ ప్ోర సిడషిాంగ్స్ ప�టా్ లి.
తేది : మారిచి20,2012
లిాంకు: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/order-20032012-b.pdf

2.6.6. నడుసుతీ నై ప్ల ాంటలను పరయావేక్షిాంచుట :
పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖ  ప్్ర ాంతీయ ఆఫ్టసు వ్ర్ ప్్ర జెకు్  సథాలాన్ై సాందరిశిాంచి, పర్యావరణ 
అనుమత్ లో ఇచిచిన షరతులు న్రవేర్సుతీ నైది లేన్దీ పర్క్షిాంచాలి. అాంతే క్దు, అనుమత్లో 
ఇచిచిన  ప్రదరస్క న్బాంధనలు కూడా ప్టిసుతీ నైది, లేన్ది కూడా  పరయావేక్షిాంచాలి. ఇవనీై వ్రి 
పరయావేక్షణ   రిపోర్్ లో వుాండాలి.
పర్యావరణ అనుమత్లో  ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ షరతులు ప్టిసుతీ నైటుల  (కాంపలయన్స్ రిపోర్్ ) , పరయావేక్షణ 
వివర్లూ,  తన వ్బ్ స�ైట్ల  ప్రదరస్కాంగ్  ప�టా్ లి. సరి కొతతీ  కాంపలయన్స్ రిపోర్్  మాంత్్రతవా శ్ఖ వ్బ్ 
స�ైట్ల   గ్న్, ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. వ్బ్ స�ైట్ల   గ్న్ ప�టా్ లి. అన్ై కాంపలయన్స్ రిపోర్్ లు ప్రజా సాంబాంధమ�ైన 
పత్ార లు (పబ్ల క్ డాకుయామ�ాంట్స్).
తేది: ఆగస్్ 5, 2011 
లిాంకు:http://envfor.nic.in/downloads/public-information/o.m.-dated-05.08.2011.pdf

500 MW  ప�ైగ్ స్మర్ధయూాం తో ఇపపుటికే నడుసుతీ నై ధర్మల్ పవర్ ప్ల ాంట్స్ తమ ప్ల ాంటు నుాంచి వ్లువడే 
క్లుష్యాల గురిాంచి న్రాంతరాం పరయావేక్షిస్తీ  వుాండాలి. అాంతే క్దు, ప్్ర జెకు్  చుటు్   పక్ల వుాండే 
వ్తావరణాంలో  గ్లి సవాచచిత ఎాంత వరకు ఉనైదో కూడా పరయావేక్షిాంచాలి. క్లుషయా వ్యువులు, 
న్రణాయాంచిన ప్రమాణాలు దాటకుాండా సరెైన జాగ్రతతీలు తీసుకోవ్లి.
ఇలా కాంపలయన్స్ రిపోర్్  ఆర్ న్లల కొకస్రి ర్ష్రీ క్లుషయా న్యాంత్రణ మాండలిక్, పర్యావరణ 
మాంత్్రతవా శ్ఖ ప్్ర ాంతీయ ఆఫ్టసుకు,సమరిపుాంచాలి. ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ తన వ్బ్ స�ైట్ల  కుడా ఈ రిపోర్్  
ఉాంచాలి.
వ్తావరణాంలో గ్లి సవాచచిత తెలిపే వివర్లు, వ్లువడే  క్లుషయా వ్యువుల వివర్లు 
కూడా ప్రజలకు అాందుబాటులో ఉాండేలా మ�యన్ గేటుకు దగగ్రలో ప్రదరిశిాంచాలి.  ఈ ప్రదరశినలో 
ఎపపుటికపపుడు న్తన వివర్లు న్ాంపుతూ వుాండాలి.

తేది: ఏపి్రల్ 6,2011 
లిాంకు: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/Addtnl-Con-mega-prjt.pdf   

2.6.7. ఒకే ప్్ర ాంతాంలో ప్్ర జెకు్ లు  
ఒకే ప్్ర ాంతాంలో రెాండు ప్్ర జెకు్ లు పర్యావరణ అనుమతులకు దరఖాసుతీ  చేసినపపుడు , రెాండషిటిన్ ఆపి, 
ర్ష్రీ ప్రభుతవా సలహకెై పాంపడాం జర్గుతుాంది. ర్ష్రీ ప్రభుతవాాం ఏ ప్్ర జెకు్  న్రణాయసుతీ ాందో, దాన్ై 
అప�ైరాజల్ కొరకు తీసుకున్, ఇ.ఐ.ఏ. క్ర్యాచరణ పద్ధతులు అనుసరిాంచడాం జర్గుతుాంది.
తేది: 8 జూన్,2011 
లిాంకు : http://envfor.nic.in/downloads/public-information/App-rcvd-prcdr.pdf
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2.6.8 క్రోపురేట్ పర్యావరణ విధానాం :
500 MW గ్న్, అాంతకు ఎకు్వ స్మర్ధయూాం హన్ కలిగిన  అన్ై కేాంద్ర పబ్ల క్ స�క్్ ర్ కాంప�నీలు, ధర్మల్ 
పవర్ ప్ల ాంటుల   పర్యావరణ శ్ఖ అనుమత్,లేదా అటవీ శ్ఖ అనుమత్ షరతులకు అనుగుణాంగ్  
ఒకే క్రోపురేట్ విధానాన్ై అనుసరిాంచాలి.  అటవీ శ్ఖ వ్రి అనుమత్ షరతులు, లేదా పర్యావరణ 
శ్ఖ అనుమత్లో షరతులు గ్న్ మాంత్్రతవా శ్ఖ లేదా మరొకర్ పిర్యాదు చేసినపపుడు  కాంప�నీ 
డెైరెక్రల  బోర్డ్ కు తెలియజేయాలి. ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ వ్బ్ స�ైట్ల ను, స్ాంవతస్రిక రిపోర్్  లలో కూడా 
ఇవి చేర్చిలి. అన్ై క్రోపురేట్ ప్్ర జెకు్  ప్రపోజల్స్ లో క్రోపురేట్ పర్యావరణ విధానాం ఏ మాత్రాం తేడా  
లేకుాండా అనుసరిసుతీ నై కాంప�నీ విధానాలు వ్టి సమగ్రత గురిాంచి, ఇ.ఏ.సి. తన అాంచనా రిపోర్్ లో 
చరిచిాంచాలి. 
తేది: 26,ఏపి్రల్ 2011 
http:// envfor.nic.in/downloads/public-information/corporate-env-res.pdf

2.6.9. పర్యావరణ అనుమత్ ముాందుగ్ చేయదగగ్ పనులు :
ప్్ర జెకు్  సథాలాం చుట్్  కాంచే ఏర్పుటు చేసి, ఇతర్ల�వరూ ఆక్రమిాంచకుాండా జాగ్రతతీ  పడ వచుచి.
 క్పలా వ్రి కోసాం తాతా్లికాంగ్ ష�డుల  కట్ వచుచి.
ఇవి క్కుాండా మరేవ్ైనా చేసేతీ , టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ న్లుపుదల చేయ వచుచి,లేదా రదుది  చెయయా 
వచుచి. మరియు పర్యావరణ రక్షణ చట్ాం 1986 క్ాంద శ్క్ష వేయ అవచుచి.
తేది: 19 ఆగసు్ ,2010 
లిాంకు: http:// envfor.nic.in/downloads/public-information/Act-prior-Ec.pdf

2.6.10. ప్్ర జెకు్  విసతీరణ:
ఒక ప్్ర జెకు్  విసతీరణ కొరకు పర్యావరణ అనుమత్కెై దరఖాసుతీ  చేసినపపుడు, అాంత వరకు పూరితీ 
చెయాయాలిస్న దశ  పూరితీ  చేసినపపుడే, దరఖాస్తీ ను స్టవాకరిాంచడాం జర్గుతుాంది. అాంతక్్రతాం దశ,లేదా 
స్థా య వరకు పర్యావరణ అనుమత్ లభిాంచకపోతే, ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ  మొతతీాం అన్ై దశలకు కలిపి 
మళ్్ళ కొతతీగ్ అనుమత్కెై దరఖాసుతీ  చెయాయాలి. దీన్వలల , పర్యావరణ సమసయాలనీై ఒకే స్రి పదదిత్గ్  
అాంచనా వ్యయాడాం జర్గుతుాంది. 
తేది: మారిచి22,2010 
లిాంకు: http:// envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/EXP EC.pdf

ప్్ర జెకు్  విసతీరణ చేసేాందుకు పర్యావరణ అనుమత్ కోసాం ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ దరఖాసుతీ  చేసేటపపుడు, 
ముాందు జారి చేసిన పర్యావరణ అనుమత్లో ఇచిచిన షరతులు అభయారి్ధ న్రవేర్సుతీ నైటుల  మాంత్్రతవా 
శ్ఖ ప్్ర ాంతీయ ఆఫ్టసు నుాంచి సరి్ఫ�ైడ్ రిపోర్్  సమరిపుాంచాలి. ఈ రిపోర్్  లేకుాండా, విసతీరణ కోసాం 
అనుమత్ దరఖాసుతీ  అాంగ్కరిాంచ బడదు. విసతీరణకు అనుమత్కోసాం  ఇ.ఏ.సి. సమావేశాంలో ఈ 
కాంపలయన్స్ రిపోర్్  ప�ై చరిచిాంచాలి మరియు మిన్ట్స్ లో నమోదు చెయాయాలి.
తేది: మే 30,2012 
లిాంక్: http://MoEF.nic.in/downloads/public-information/eia-300512.pdf

2.6.11  విధి విధానాలు (టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్)
ఇ.ఐ.ఏ./ఇ.ఎాం.పి. రిపోర్్ లు సమరిపుాంచేాందుకు 2 సాంవతస్ర్ల చెలుల బాటు సమయాం ఇస్తీ  
విధివిధానాల పత్రాం జారి చెయాయాలి. ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి. వ్రి అనుమత్తో సరెైన క్రణాం వునైపపుడు,  
ఈ సమయాం మ్డు సాంవతస్ర్ల వరకు పొడషిగిాంచ వచుచి.

తేది:  మారిచి 22,2010 
లిాంక్: http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/TOR EC.pdf
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2.6.12  ఒక దాన్తో ఒకటి సాంబాంధ మునై ప్్ర జెకు్ లు :
ఒక దాన్తో ఒకటి సాంబాంధమునై, కలిసి వునై ప్్ర జెకు్ లు అనేక శ్ఖ విభాగ్లు కలిసి వ్టన్ైటిక్ 
ఇ.ఏ.సి లేదా ఎస్.ఇ.ఏ.సి నుాంచి టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ జారి అయాయాక  ఒకే ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  తయార్ 
చెయాయాలి. అన్ై శ్ఖలకు అది సమగ్ర రిపోర్్  క్వ్లి. ఆయా విభాగ్లలో ఇ.ఏ.సి./ఎస్.ఇ.ఏ.సి 
వ్టన్ైటిక్ కలిపి సమగ్రాంగ్ ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్  ఇవ్వాలి. వీరి సిఫ్ర్స్లననుసరిాంచి, అన్ై విభాగ్ల  
ఫ�ైళ్్ళ విడషివిడషిగ్ అన్ై ప్రభుతవా శ్ఖల అనుమతుల కొరకు ప్్ర స�స్ చెయయాడాం జర్గుతుాంది. 

తేది: డషిస�ాంబర్ 24,2010 
లిాంకు: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/integrated-interlinked-prjt.pdf 
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2.7  పర్యావరణ అనుమత్ మరియు పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా     
కోసాం సమాచార హకు్న్ ఉపయోగిాంచుకోవడాం 
2.7.1 .  ఈ.సి/ ఇ.ఐ.ఏ. కోసాం దరఖాసుతీ  చేయడాం,
2.7.2.  ఆర్. టి. ఐ. కోరేాందుకు  చిర్నామాలు మరియు చెలిలపు విధానాలు 
2.7.3.  ఆర్. టి.ఐ గురి౦చి తరచ్ అడషిగే  ప్రశైలు
2.7.4.  ఆర్. టి. ఐ. పోల  చార్్  
2.7.5.  స�ాంట్రల్ గవరైమ�ాంట్ అప్టపుల్ ఫ్రె్మట్

2.7.6.  మిన్స్ట్ రీ ఆఫ్ ఎన్వార్న్్మాంటల్ మరియు  ఫ్రెస్్ అపిల కేషన్ ఫ్రె్మట్ 

2.7.1. ఆర్. టి. ఐ. దావార్ ఈ.సి./ ఈ.ఐ.ఎ కొరకు దరఖాసుతీ

మొదటి దశ డ్క్యుమెాంట్ పబ్లిక్ కు 
అాందుబ్టులో వుాంచుట 
( వ్రు కోరినట్లయితే )

ఆర్.టి. ఎ  దరఖ్స్తు లను
500 మెగ్వ్ట్ల కాంటే తక్కువ  

వుాంటే ఈ క్రిాంది వ్రికి  పాంప్లి 

ప్ర్జెక్టు స్మర్ధ్య౦ 500    
మెగ్వ్ట్ళ కాంటే ఎక్కువ వుాంటే  

ఈ  క్రిాంది వ్రికి పాంప్లి

పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ 
ఆఫ్టసర్ 

అప్పలేట్  
ఆధ్రిట్ట 

రెాండవ  
అప్ప్టల్

పి ఐ ఓ ఏ ఏ రెాండవ  
అప్ప్టల్

టి. .ఓ.ఆర్ కి ముాందు 1.అభ్యర్ధి ఇచ్చే టి ఓ ఆర్  
తో సహ్
2.ముాందస్తు అనుక్ల 
అవక్శ్ల రిపోర్టు
3.ప్ర్జెక్ట్ అభ్యర్ధి నుాంచి 
అదనపు సమ్చ్రాం 
4.ర్ష్ట్ర / ఎక్స్పర్ట్స్  
అప్రైజల్    
కమిట్ట వ్రి సమ్వేశ తేద్టని 
గురిాంచి  
ర్ష్ట్ర పర్య్వరణ ప్రభ్వ   
అాంచన్ సాంస్థ / పర్య్వరణ 
అడవుల  మాంత్రిత్వ  
శ్ఖ  వ్రి  
లేఖ 
5. ర్ష్ట్ర ఎక్స్పర్ట్స్   
అప్రైజల్    కమిట్ట/ఎక్స్పర్ట్స్ 
అప్రైజల్  
కమిట్ట   జరిపిన మ్టటిాంగ్ మినిట్స్ 
6. ర్ష్ట్ర ఎక్స్పర్ట్స్ అప్రైజల్    
సాంస్థ/ ఎక్స్పర్ట్స్  అప్రైజల్  
కమిట్ట సైట్ రిపోర్టు  

ర్ష్ట్ర పర్య్వరణ 
ప్రభ్వ అాంచన్   
కమిట్ట
(SEIAA)

ర్ష్ట్ర  
పర్య్వరణ  
ప్రభ్వ  
అాంచన్   
కమిట్ట
(SEIAA)

సి.ఐ.సి
(Central  
information  
commission)

మినిస్ట్ర్ట ఆఫ్ 
ఎన్విర్న్మెాంట&   
ఫ్రెస్ట్

మినిస్ట్ర్ట ఆఫ్ 
ఎన్విర్న్మెాంట&  
ఫ్రెస్ట్ 

సి.ఐ సి

టి ఓ ఆర్ జ్ర్ట చేశ్క 7. ర్ష్ట్ర పర్య్వరణ ప్రభ్వ  
అాంచన్ సాంస్థ / పర్య్వరణ 
మాంత్రిత్వ  శ్ఖ జ్ర్ట చేసిన విధి 
విధ్న్లు
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ప్ర్భిప్రయ సేకరణ  
తేది ప్రకటిాంచ్క 

ప్రజ్భిప్ర్య 
సేకరణ జరిగ్క 

పర్య్వరణ 
అనుమతి ఇవ్వక 
మునుపు/లేద్ 
తిరస్కరిాంచక 
మునుపు 

   

పర్య్వరణ 
అనుమతి ఇచ్చ్క 

 8. అభ్యర్ధి సమర్పిాంచిన  
డ్ర్ఫ్టు ఇ.ఐ.ఏ.
9.ద్ని ఎగ్జిక్యుటివ్  
సమ్మరి 
 

10.పరిశ్టలిాంచిన
ర్తప్ర్వక జవ్బులు 
11.పబ్లిక్ హియరిాంగ్ రిపోర్టు 
12.ద్ని వ్టడియో టేపు 

13. అభ్యర్ధి ఫైనల్  
ఇ.ఐ.ఏ. 
14. అది  టి.ఒ.ఆర్.కు  
అనుగుణాంగ్  
ఉన్నద్ట,లేనిది  
.ఎాం.ఒ.ఇ.ఎఫ్./ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.  
అభిప్ర్యాం  
15.ప్ర్జెక్టు అభ్యర్ధి  
ఎస్.ఇ.ఏ.సి./ఇ.ఏ.సి.తో జరిపిన  
సమ్వేశాం మినిట్స్ 
16.ఎస్.ఇ.ఏ.సి./ఇ.ఏ.సి. 
అనుమతి
లేక,తిరస్కరిాంచడ్నికి సిఫ్రసు 
   

17.పర్య్వరణ అనుమతి 
18.అభ్యర్ధి పాంపే 
పర్యవేక్షణ రిపోర్టులు 

19.ఎస్.పి.సి.బి.
ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్టు 

  

ఎస్.పి.సి.బి.

ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ. 

ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.

ఎస్.పి.సి.బి. 

ఎస్.పి.సి.బి.

ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ.

ఎస్. .ఇ.ఐ 
..ఏ.ఏ.

ఎస్.పి.సి.బి.

ఎస్.ఐ.సి. 

సి.ఐ.సి.

సి.ఐ.సి 

 

ఎస్.ఐ.సి.

ఎస్.పి.సి.బి.

ఎాం.ఒ.ఇ..ఎఫ్ 

ఎాం .ఒ.ఇ.ఎఫ్.

ఎస్.పి.సి.బి.

ఎస్.పిసి.బి

ఎాం.ఒ.ఇ..ఎఫ్

ఎాం.ఒ.ఇ.ఎఫ్.

ఎస్.పి.సి.బి.

ఎస్.ఐ.సి.

సి.ఐ.సి.

సి.ఐ.సి.

ఎస్.ఐ.సి 
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2.7.2 ఆర్. టి. ఐ అపిల కేషన్ కొరకు సాంప్రదిాంచాలిస్న చిర్నామాలు మరియు 
చెలిలాంపులు

ఆధారిటీ చిర్నామా అాంగ్కరిాంచిన చెలిలాంపు దరఖాసుతీ  
ర్సుము అప్టపుల్ ఫ్టజు

మిన్స్ట్ రీ ఆఫ్ 
ఎన్వార్న్్మాంటల్   
ఫ్రెస్్ అపిల కేషన్ 
ఫ్రె్మట్

పర్యావరణ భవన్ 
సి.జి.ఓ క్ప�ల క్స్ 
న్యా డషిలీల -110003
ఫోన్ ; 11-24362064

క్యాష్, పోస్ల్ ఆరడ్ర్ , డషి.డషి 
మరియు చెకు్  పే అాండ్ 
అక్్ాంట్స్ ఆఫ్టసర్,ఎాం.ఒ.ఇ.ఎఫ్. 
పేరిట గ్న్ పాంపవచుచి

రూ.10 లేదు

SEIAA, ఆాంధ్ర 
ప్రదేశ్

పర్యావరణ్ భవన్, A-3
ఇాండసి్ రీయల్ ఎసే్ట్ , సనత్ 
నగర్, హ�ైదార్బాద్ -500 018   
ఫోన్; 040 -23887594

క్యాష్ పబ్ల క్ ఆధారిటీ
విలేజ్:
ఫ్టజు లేదు
మాండల్: రూ.5  
మిగిలినవి  రూ.10

లేదు

SEIAA, ఆాంధ్ర 
ప్రదేశ్ , కర్ణా టక

7th ఫోల ర్ , M.S బ్లిడ్ాంగ్ , ఫోర్తీ  
ఫేజ్, బ్ాంగుళూర్;560001
కర్ణా టక 
పి హ�చ్ ఎన్; 080 22032497

పోస్లు ఆరడ్ర్ రూ.10 లేదు

SEIAA, కేరళ పలిలముకు్, ప�టా్  పోస్్ , 
త్్రవేాండ్రాం ;95024
కేరళ 
ఫోన్; 0471 2742264

కోర్్ ఫ్ట స్్ ాంపు/బాయాాంకర్’స్ 
చెకు్, 
డషిప్ర్్ మ�ట్ ఆఫ్ ఎన్వార్న్్మాంట్  
మరియు కెలల  
మేట్ ఛేాంజ్,  సే్ట్ పబ్ల క్ 
ఇన్ఫరే్మషన్ అధిక్రి పేర్ట  

రూ.10 లేదు

SEIAA, తమిళ 
నాడు 

3rd ఫోల ర్, ప్నగల్ మలిగెై , 
నాం. 1 జీన్స్ రోడ్ , స�ైదాపేట, 
చెన్ైై ;600015,
తమిళ నాడు 
పి హ�చ్ ఎన్; 044 24359974

కోర్్ ఫ్టజు స్్ ాంపు, డషిమాాండ్ డ్ార ఫ్్ రూ.10 లేదు 

దారిద్ర రేఖకు దిగువన వునై అభయార్్ధ లకు దరఖాసుతీ  ఫ్టజు లేదు. వ్రి ఆరి్ధక సిథాత్న్ తెలియజేసే క్ర్డ్ 
జతపరచాలిస్ వుాంటు౦ది.

2.7.3  సమాచార హకు్ ను గురి౦చి తరచుగ్ అడషిగే ప్రశైలు 
1. సమాచార హకు్ చట్ాం అ౦టే ఏమిటి?

2.  దీన్క్ సాంబాంధి౦చిన అధిక్ర్లు ఎవర్.?

3.  అడషిగిన ప్రశైలకు సమాచారాం అాందజేసే బాధయాత ఎవరిది?

4.  సమాచార కమిషన్ కు ర్సే దరఖాసుతీ ,  పబ్ల క్ అథారిటిక్ మ్ర్ ర్సే దాన్ కాంటే ఏ విధాంగ్ 
ప్రతేయాకమ�ైనది ?

5. సమాచార హకు్ ను కోర్తునై దరఖాసుతీ  ఇన్ై పదాల లోనే వుాండాలన్ న్బాంధన  ఏమయనా 
వుాందా.?
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6.  సమాచార హకు్ చట్ాం ప్రక్రాం నేను సమాచారాం పొాందాలాంటే  ఏాం చెయాయాలి? 
7.  సమాచార హకు్ చట్ాం ఎలా ఉపయోగిాంచుకోవ్లి..?
8. సమాచార హకు్ దావార్ పొాందడాం స్ధయాాం క్న్ విషయాలు ఏమయనా  వునాైయా ?
9.  సమాచారాం తీసుకోవడాన్క్ ఏ భాషను ఉపయోగిాంచాలి ?
10.  నాకు క్వలసిన సమాచార్న్ై నేను క్ప్ట చేయడాం గ్న్, చ్డడాం క్న్ ఎలా చెయాయాలి?
11.  నాకు క్వ్లిస్న  సమాచారాం అధిక్ర్ల ఏ రూపాంలో ఇవవాగలర్ ?
12.  సమాచార హకు్ క్ాంద సమాచారాం కోరేాందుకు నమ్నా దరఖాసుతీ లు  ఏవ్ైనా ఉనాైయా?
13.  ఆన్ ల�ైన్ దావార్ సమాచార్న్ై ఫ�ైల్ చేయవచాచి..?
14.  జవ్బు పొాందడాన్క్ ఎాంత సమయాం పడుతుాంది?
15.  సమాచార హకు్ దరఖాసుతీ  సరెైన అధిక్రిక్ పాంపకపోతే  వ్నక్్ త్రిగి   వచేచిసుతీ ాందా ?
16.  సమాచారాం తీసుకోవడాన్క్ నేను ఏమయనా ఫ్టజు చెలిలాంచాలా.?
17. ఆర్.టి. ఐ. దరఖాసుతీ క్, జవ్బు  లేకపోతే  ఏాం చెయాయాలి ?
18. నాకు చేరిన సమాచారాం తపపుగ్న్, అసాంపూరితీగ్న్ వుాంటే ఏాం చెయాయాలి ?
19. సమాచార్న్ై నాకు ఇవవాడాన్క్ త్రస్రిాంచవచాచి ?
20. అపిపులేట్ అథారిటీ ఇచిచిన సమాచారాం నాకు అసాంతృగ్ వుాందన్పిసేతీ  నేను ఏాం చెయాయాలి ?
21. నేను కోరిన సమాచార్న్ై సాంబాంధిత ర్ష్రీ సమాచార కమిషన్/కేాంద్ర సమాచార కమిషన్  

గ్న్ న్రిణాత సమయాం లో ఇవ్వాలన్ వునైదా?
22. కోరిన సమాచారాం ఇవవాన్ అధిక్రి ప�ై ఎలాాంటి  చరయాలు తీసుకుాంటార్?

1. సమాచార హకు్ చట్ాం అ౦టే ఏమిటి?
 సమాచార హకు్ చట్ాం 2005 లో వచిచిాంది. కేాంద్ర , ర్ష్రీ  పభుతావాల ప్లనకు ఒక ప్ర 

దరశికత, జవ్బుదార్ తనాం తీసుకుర్వడాన్క్ ఇది ఉదేదిశ్ాంచినది. రెాండు ప్రభుతావాల పన్ తీర్క్ 
సబాంధిాంచిన  సమాచారాం దేశ ప్రజలాందరిక్ అాందుబాటులో వుాంచడాన్క్ ఇది కృషి చేసుతీ ాంది. 

2.  పబ్ల క్ ఆధారిటీలు అ౦టే ఎవర్ ?
 కేాంద్ర, ర్ష్రీ ప్రభుతవా శ్సనాల దావార్ గ్న్ , ర్జాయాాంగాంలో చేసిన ఏర్పుటు వలల  గ్న్, సవాాంతాంగ్ 

ప్లనా న్రవాహణ ఏర్పుటు చేసుకునే సాంసథాలు పబ్ల క్ అధారిటి అాంటార్. ప్రభుతవా ఆరి్ధక 
సహయాంతో  నడషిచే సాంసథాలు, ప్రభుతవా అధిక్రాం క్ాంద పన్చేసుతీ నై సాంసథాలు, ప్రభుతవా సవాాంత 
సాంసథాలు –ఇవి కూడా  పబ్ల క్ అధారిటిల క్ాందే వస్తీ య. ప్రభుతవాాం చేసే చాలినాంత  ఆరి్ధక 
సహయాం వలల   నడషిచే నాన్ గవరైమ�ాంటల్ ఆరగ్ న్ైజేషన్స్ కూడా ఈ కోవలోకే వస్తీ య.

3. కోరిన సమాచార్న్ై ఎవర్ అాందిస్తీ ర్ ?
 సమాచార ఇవవాడ౦ కోసాం  ప్రతేయాకాంగ్ ఒక పబ్ల క్ సమాచార అధిక్రి ప్రత్ పబ్ల క్ సాంసథా  లోను  

న్యమిాంచబడతార్. వ్ర్ తపపున్సరిగ్ ప్రజలు కోరిన సమాచారాం ఇవ్వాలి. ఆర్.టి. ఐ. 
దరఖాసుతీ లు కూడా వీరిన్ అడ్రస్ చేసి పాంప్లి. సబ్ డషివిజినల్ స్థా యలో అసిస�్ాంట్ పబ్ల క్ 
ఇన్ఫరే్మషన్ ఆఫ్టసర్ వుాంటార్. వీర్ తమకు చేరిన దరఖాసుతీ లను , అప్టపుల్స్ ను పబ్ల క్  
ఇన్ఫరే్మషన్  ఆఫ్టసర్కు పాంపుతార్.

4.  సమాచార కమిషనుకు ర్సే దరఖాసుతీ ,  పబ్ల క్ అథారిటిక్ మ్ర్ ర్సే దాన్ కాంటే ఏ విధాంగ్ 
ప్రతేయాకమ�ైనది ?

 సమాచార హకు్ చట్ాం ప్రక్రాం ఇతర దరఖాసుతీ ల మాదిరి క్కుాండా ఇక్డషిక్ సమాచార్న్ై 
కోర్తూ వచిచిన దరఖాసుతీ లకు, అప్టపుళ్ళకు  తపపున్సరిగ్ సపుాందిాంచి, పరిమిత సమయాంలో 
అాందిాంచాలిస్  వుాంటుాంది. 
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 అలా జరగన్ పక్షాంలో  ఆ అధిక్రిప�ై చట్ ప్రక్రాం  శ్క్ష విధిాంచ వచుచి.  అాంతే  క్దు, అతన్ప�ై 
క్రమశ్క్షణా చరయా తీసుకోవచుచి. 

 ఆర్.టి.ఐ. నుపయోగిాంచి, పొాందగల సమాచారాం  పరిధి  ఎాంతో విశ్లమ�ైాంది. ఈ చట్ాం ప్రక్రాం, 
ప్రలమ�ాంటుకు క్నీ, ర్ష్రీ శ్సన సభకు క్నీ సమరిపుాంచే ఏ సమాచారమ�ైనా  ప్రజలు ఆర్.టి.ఐ. 
దావార్ పొాంద వచుచి.    

  ప్రజలు తాము కోర్తునై సమాచార్న్క్ క్రణాం క్నీ, తమ వయాక్తీగత వివర్లు క్నీ, ఒక్ 
క్ాంటాకు్  అడ్రసు తపపు,  అధిక్రిక్ చెప్పులిస్న పన్లేదు.

5. సమాచార హకు్ ను కోర్తునై దరఖాసుతీ  ఇన్ై పదాల లోనే వుాండాలన్ న్బాంధన  
ఏమయనా వుాందా.?

 ఔను. ఆర్.టి ఐ అపిల కేషన్,  స�ాంట్రల్ పబ్ల క్ ఇన్ఫరే్మషన్ ఆఫ్టసర్ చిర్నామాతో  కలిపి, 500 
పదాలకు మిాంచి వుాండర్దు. అయతే  అపిల కేషనుకు అనుబాంధాం వుాంటే అది  ల�క్లోక్ ర్దు.  
అయనాక్నీ , పదాల పరిమిత్ ప�రిగిాందనే క్రణాంతో ఎవరి దరఖాసుతీ ను త్రస్రిాంచడాన్క్ 
వీలేల దు.. 

6.  సమాచార హకు్ చట్ాం ప్రక్రాం నేను సమాచారాం పొాందాలాంటే  ఏాం చెయాయాలి? 

 న్రేదిశ్ాంచిన ర్సుము చెలిలాంచి, సాంబాంధిత  పబ్ల క్ అధారిటి యొక్ పబ్ల క్ ఇన్ఫరే్మషన్ ఆఫ్టసర్  
పేరిట, దరఖాసుతీ  చేయాలి. ఆ అధిక్రిక్ మ్ర్ అడుగుతునై సమాచారాం ఇవ్వాలిస్న బాధయాత 
వుాంది. పబ్ల క్ ఇన్ఫరే్మషన్ ఆఫ్టసర్  పేర్ ఇక్డ  అవసరాం లేదు. ఒకవేళ మ్ర్ దరఖాసుతీ  
ర్యలేన్ న్రక్షర్సుయాలు అయనట్యతే , మ్కు దరఖాసుతీ  ర్సి ప�ట్డాన్క్ ఎవరినాయనా 
స్చిాంచే బాధయాత పబ్ల క్ ఇన్ఫరే్మషన్ ఆఫ్టసర్  తీసుకుాంటార్.

7.  సమాచార హకు్ చట్ాం ఎలా ఉపయోగిాంచుకోవ్లి..?

 సమాచార హకు్ చట్ాం క్ాంద ఈ క్్రాంది విషయాలు మ్ర్ పొాందవచుచి.

• డాకుయామ�ాంట్స్, రిక్ర్డ్స్, మ�మోలు, ఈ మ�యల్స్, అభిప్్ర యాలు. సలహలు, పత్్రక్ 
ప్రకటనలు, ఆరడ్ర్స్, లాగ్ బుక్స్, క్ాంట్ార కు్ లు, రిపోర్్ లు, పేపర్స్, సర్్యూలర్స్, శ్ాంపిల్స్, 
మోడల్స్ 

• ఎల�క్్రో న్క్ ఫ్రాంలో వునై డేటా, డాకుయామ�ాంటు ఒరిజినల్  క్ప్ట, 

• మ�ైకో్ర ఫిల్్మ, ఇమేజ్ రూపాంలో వునై మ�ైక్ోర  ఫిల్్మ

8.  ఏ ఏ విషయాలు ఆర్.టి. ఐ దావార్ పొాందడాన్క్ స్ధయాాం క్దు ?

 ఈ క్్రాంది విషయాలు ఆర్.టి. ఐ దావార్ పొాందడాన్క్ స్ధయాాం క్దు.

I. భారతదేశ సమగ్రత, స్రవాభౌమతావాలకు భాంగాం కలిగిాంచే సమాచారాం

II. దేశ భద్రత, వూయాహత్మక , వ్ైజాణా న్క, ఆరి్ధక ప్రయోజనాలప�ై , విదేశీ  సాంబాంధాలప�ై ప్రత్కూల 
ప్రభావ్న్ై చ్పిాంచే సమాచారాం, హిాంసను  పే్రరేపిాంచే సమాచారాం 

III. ఫలానా సమాచార్న్ై ప్రకటిాంచకూడదన్ ఏదయనా నాయాయస్థా నాం లేక టి్రబ్యానల్ ఆదేశ్ాంచి 
వునై పక్షాంలో అలాాంటి సమాచారాం , 
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IV సమాచార వ్లలడషి  కోర్్  ధిక్రణ క్ాందిక్ వసుతీ ాందనుకుాంటే ఆ సమాచారాం 

V సమాచార వ్లలడషి  ప్రలమ�ాంట్ , ర్ష్రీ శ్సన సభ హకు్లను ఉలల ాంఘిాంచేదయతే అలాాంటి 
సమాచారాం

VI వ్ణిజయా పరమయన గోపయాత, వ్యాప్ర రహస్యాలు, మేధో సాంపత్తీక్ సాంబాంధిాంచిన సమాచారాం, 
సమాచార వ్లలడషి వలల  పోటీ రాంగాంలో తృతీయ పక్షాన్క్ హన్ కలిగేటటలయటే అలాాంటి 
సమాచారాం . అయతే,  అలా వ్లలడషి చెయయాడాం  వలల   ప్రజలకు ఎకు్వ మేలు కలుగుతుాందాంటే 
,ఆ సమాచారాం ఇవవావచుచి.  

VII  ఉదోయాగ సాంబాంధ ర్తాయా ఒక వయాక్తీక్ అాందుబాటులో వునై సమాచారాం  విశ్ల ప్రజాప్రయోజనాల 
ర్తాయా వ్లల డషి చేయాలిస్న అవసరాం వుాందన్ సాంబాంధిత అధిక్రి భావిసేతీ  దాన్ై ప్రకటిాంచవచుచి.

VIII  ఏదయనా విదేశ ప్రభుతవాాం నుాంచి  అాంది,గోపయాాంగ్ ఉాంచాలిస్న  సమాచారాం 

IX సమాచార వ్లలడషి వలల  ఒక వయాక్తీక్ ప్్ర ణ హన్ క్నీ,  ప్రమాదాం కలుగుతుాందనుకుాంటే ఆ 
సమాచారాం,

X చటా్ ల అమలుకోసాం, భద్రతా ప్రయోజనాల కోసాం గోపయాాంగ్ సమాచారాం అాందిాంచిన,లేక 
సహయపడషిన వ్రి గురితీాంపుకు దారితీసే సమాచారాం 

XI దర్యాపుతీ  ప్రక్్రయన్, నేరసుతీ లను పటు్ కునేాందుకు గ్నీ,వ్రిన్ శ్క్షిాంచేాందుకు   అవరోధాలు 
కలిగిాంచే సమాచారాం

XII ఏదెైనా అాంశ్లప�ై  మాంత్్ర మాండలి న్ర్ణా యక  పత్ార లు,  అవి  బహిరగ్తాం చేసే దాక్  ఆ 
న్రణాయాలకు ప్్ర త్పదిక అయన సమాచార్న్ై  వ్లలడషి చేయర్దు.

XIII   సమాచారాం ప్రజా ప్రయోజనాలకు   క్న్, ప్రజా క్రయాక్రమాలకు సాంబాంధాంలేన్, వయాక్తీగత 
సమాచారాం  గోపయాతను వ్లలడషి చేసే వివర్లు 

9. సమాచారాం తీసుకోవడాన్క్ ఏ భాషను ఉపయోగిాంచాలి ?

 మ్కు క్వలసిన సమాచార్న్ై ఇాంగ్లషు, హిాందీ లేక ఈ దరఖాసుతీ  పాంపుతునై మ్ ప్్ర ాంతాంలోన్ 
అధిక్ర భాష గ గురితీాంచిన ప్్ర ాంతీయ భాషలో గ్న్ వుాండవచుచి. 

10.  నాకు క్వలసిన సమాచార్న్ై నేను క్ప్ట చేయడాం గ్న్, చ్డడాం క్న్ ఎలా చెయాయాలి?
 డాకుయామ�ాంట్స్ , మానుయాసి్రైపు్ లు, మరియు రిక్ర్డ్ లు తన్ఖీ చేయవచుచి.
  న్ట్స్ తీసుకోవచుచి., సరి్ఫ�ైడ్ డాకుయామ�ాంట్స్ క్ప్టలు లేక వ్టి అనుబాంధ క్ప్టలు,
  పదార్్ధ ల సరి్ఫ�ైడ్ శ్ాంపుల్స్ , 
 స్టడీ ల రూపాంలో వునై సమాచారాం, ఫ్ల ప్టలు, టేపులు, వీడషియో క్స�ట్స్, పి్రట్ అవుట్స్
 (కాంపూయాటర్లో వునై సమాచారాం), లేక ఇతర ఎలక్్రో న్క్ రూపాంలో వునై సమాచారాం 
11. నాకు క్వలస్టనా సమాచారాం అధిక్ర్లు ఏ రూపాంలో ఇవవాగలర్ ?
  పబ్ల క్ సాంసథా   వనర్లలో  వయాతాయాస్లతో కూడషిన మార్పులు జరగకపోతే,  కోరిన రూపాంలో 

సమాచారాం ఇవవావచుచి. ఆ డాకుయామ�ాంటుకు హన్ లేన్ పక్షాంలో , లబ్దిదార్లు కోరిన విధాంగ్, 
కోరిన రూపాంలో సమాచారాం ఇవవావచుచి . 
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12.  ఆర్. టి. ఐ. అపిల కేషన్ న్ాంపడాన్క్ ఏదయనా ఖచిచితమ�ైన ఫ్రె్మట్ వుాందా ?
 లేదు. సమాచార్న్ై కోర్తూ దాఖలు చేసు్నే దరఖాసుతీ  ఫ్ర్న్క్ ప్రతేయాకమయన ఫ్రె్మట్ 

ఏమ్ లేదు. క్నీ దరఖాసుతీ  దార్డు ఈ  క్్రాంది వివర్లు ర్యాలిస్ వుాంటుాంది.
• దరఖాసుతీ  తేదీ.
• సాంబ౦ధిత పబ్ల క్ ఇన్ఫరే్మషన్ ఆఫ్టసర్ చిర్నామా  
• దరఖాసుతీ దార్న్ చిర్నామా 
• కోరదలుచికునై సమాచారాం( సపుష్త కోసాం నాంబరలవ్ర్గ్ క్నీ, టేబుల్ రూపాంలో గ్నీ 

వుాంటే మాంచిది. దాన్క్ ప్రత్సపుాందనలు కూడా అదే రూపాంలో వుాంటాయ.)
•  కోరిన సమాచారాం ఎలాాంటి రూపాంలో - పి్రాంట్ అవుట్స్, సిడషి , ఈ మ�ైయల్స్ 
• చెలిలాంచాలిస్న  ర్సుము స్్ ాంపు రూపాంలో అయతే అాంటిాంచాండషి 
• చెలిలాంపు  విధానాం తెలపాండషి.
సాంతకాం

అనేక  కే౦ద్ర, ర్ష్ ప్రభుతవా  సాంసథాలు శ్ాంపిల్ ఫ్రే్మట్స్ ను రూపొాందిాంచాయ.పర్యావరణ , అడవుల 
మాంత్్రతవా శ్ఖల కు సాంబాంధిాంచిన దరఖాసుతీ  ఫ్ర్లను http;//envfor.nic.in/sites/default/files/app_pro.pdf 
వ్బ్ స�ైట్ లో చ్డగలర్.

స�ాంట్రల్ ఇన్ఫరే్మషన్ కమిషన్ వ్ర్ కూడా ఒక దరఖాసుతీ  ఫ్రె్మట్ తయార్ చేశ్ర్. ఇది దరఖాసుతీ  
సౌలభయాాం కోసాం మాత్రమే తపపు తపపున్సరిగ్ ప్టిాంచితీర్లన్ న్బాంధన ఏమ్లేదు. ఈ ఫ్రె్మట్ లేదనే 
క్రణాం గ్ దరఖాసుతీ న్ త్రస్రిాంచడాన్క్ వీలేల దు.

13. ఆన్ ల�ైన్ దావార్ సమాచార్న్ై ఫ�ైల్ చేయవచాచి..?

అది పబ్ల క్ అధారిటి మిద ఆధార పడషి వుాంటుాంది.కేాంద్ర ప్రభుతవాాం ఇటీవలనే సమా చార 
హకు్  http;//rtionline.gov.in/  పేరిట ఒక పోర్ల్ న్ రూపకలపున చేసిాంది. ఇాందులో 
కొన్ై కేాంద్ర ప్రభుతవా శ్ఖలప�ై మాత్రమే   విన్యోగదార్డు తమ దరఖాసుతీ లను 
నమోదు చేసుకోవచుచి. కొన్ై ర్ష్రీ ప్రభుతావాలు కూడా  సమాచార హకు్ గురిాంచి వ్బ్ 
స�ైట్స్ మొదలు ప�ట్బోతునైటుల  సమాచారాం.

14. జవ్బు పొాందడాన్క్ ఎాంత సమయాం పడుతుాంది?
దరఖాసుతీ   చేరిన ౩౦ రోజులలోగ్ పబ్ల క్ ఇన్ఫరే్మషన్

అధిక్రి సమాచారాం అాందిాంచాలి. అపిల కేషన్ అసిస�్ాంట్ 
పబ్ల క్ ఇన్ఫరే్మషన్ అధిక్రిక్ ప౦పినట్యతే అతను
 సాంబాంధిత అధిక్రిన్ దాన్ై చేరిచి సమాచారాం సేకర్ాంచే
న్మితతీాం మరొక 5రోజులు అవసరమవుతుాంది. ఒకవేళ 
ఆ సమాచారాం ఎవరయనా  వయాక్తీ ప్్ర ణాన్క్, వయాక్తీగత సేవాచచికు 
అవసరమయనది అయతే   అభయార్ధన అాందిన   48 గాంటలలోపు సమాచారాం 
అాందిాంచాలి.
15.   సమాచార హకు్ దరఖాసుతీ  సరెైన అధిక్రిక్ పాంపకపోతే  వ్నక్్ త్రిగి   

వచేచిసుతీ ాందా?
 మ్ దరఖాసుతీ  సాంబాంధిత అధిక్రిక్ చేరకుాండా మరొకరిక్ చేరినా క్నీ, దాన్ై త్పిపు పాంపాంచడాన్క్ 

సమ్చ్రాం ఎవరయిన్  
వ్యక్తి ప్ర్ణ్నికి, 
వ్యక్తిగత స్వేచ్చకు 

అవసరమయినది 
అయితే   అభ్యర్ధన 
అాందిన   48 
గాంటలలోపు సమ్చ్రాం 
అాందిాంచ్లి.   

సమ్చ్ర హ్క్కు కిాంద 
సమ్చ్రాం కోరుత్ పాంపే 
అప్లికేషను ఒక క్ప్ట మ్ట 
దగ్గర అట్టిపెట్టు కొాండి. 
అప్లికేషను రిజిష్టర్ 
పోస్టు అక్న్లేడ్జిమేాంట్ 

లో పాంపాండి  
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వీలేల దు. ఈ  చట్ాం పక్రాం  దాన్ై అాందుకునై  వయాక్తీ , లేక సాంసథా  5 రోజులోల గ్ న్రేదిశ్త అధిక్రిక్  
త్రిగి చేరిచితీర్లి.

16.  సమాచారాం తీసుకోవడాన్క్ నేను ఏమయనా ఫ్టజు చెలిలాంచాలా.?
 ర్ష్రీ ప్రభుతవాాం పబ్ల క్ అథారిటి  సమరిపుాంచబోయే సమాచార్న్క్  ఒక న్యమిత ఫ్టజును 

న్రణాయాంచిాంది.  కేాంద్ర  ప్రభుతవా ఆ మొతాతీ న్ై రూ. 10 గ్ ప్రకటిాంచిాంది. (ఈ ప�ైన ఇచిచిన పటి్కలో
 ఏ  ర్ష్రీ ప్రభుతవాాం ఈ ఫ్టజు ఎాంతెాంత న్రణా యన్చిాందో, ఎలా
 ఫ్టజు కట్లో ఇవవాడాం జరిగిాంది.) ఒకవేళ దరఖాసుతీ  దార్డు   
  దారిదయారేఖ దిగువున వునాై వ్డషితే,( ఫ్టజు చెలిలాంచలేన్ 
  పరిసిథాత్లో) వుాంటే దాన్క్ సాంబాంధిాంచిన గురితీాంపు క్ర్డ్ ను
  సమరిపుాంచాలిస్ వుాంటుాంది. 
 అపిల కేషను ఫ్టజు క్కుాండా,  కోరిన సమాచార్న్ై బటి్  వ్టి పి్ర౦టవుట్స్ క్ పేజీక్ రూ.2 చొపపున 

చెలిలాంచాలి. అదనపు చార్జీలు ఎవ్ైన వుాంటే, ఆఫ్టసర్ తన జవ్బులో తెలియజేస్తీ ర్.
  ఒకవేళ పబ్ల క్ ఇన్ఫరే్మషన్ ఆఫ్టసర్  సమాచారాం ఇవవాడాంలో 30 రోజులకాంటే ఎకు్వ జాపయాాం చేసేతీ , 

అపపుడు ఎటువాంటి ఫ్టజు వస్లు చెయయాకుాండా ఉచితాంగ్ సమాచారాం ఇవ్వాలిస్ వుాంటుాంది. 
17. ఆర్.టి.ఐ దరఖాసుతీ క్ సపుాందన లేకపోతే  ఏాం చెయాయాలి ?
 సమాచారాం కోసాం సమరిపుాంచిన దరఖాసుతీ క్ సాంబాంధిత అధిక్రి నుాంచి సపుాందన లేకపోతే 

అపిపులేట్ ఆధారిటీ క్  అప్టపుల్ చేసుకోవచుచి. అన్ై పబ్ల క్ అథారిటిల తాలూకు అపిపుళ్ళను 
చ్సేది  అపపులేట్ అధారిటి. మ్ మొదటి అపిల కేషనుకు  జవ్బు  ర్వ్లిస్న  తేది నుాంచి   30 
నుాంచి 60 రోజుల వయావధిలోపల అప్టపులు చేసుకోవ్లి.

18.  నాకు చేరిన సమాచారాం తపపుగ్న్, అసాంపూరితీగ్న్ వుాంటే ఏాం చెయాయాలి ?
 ఇచిచిన సమాచారాం అవ్సతీవాంగ్న్ , అసాంపూరితీగ్న్ వుాంటే అపిపులేట్ ఆధారిటిక్ అప్టపుల్ 

చేసుకోవ్లి. సమాధానాం చేరిన 30 రోజులలోపు  అప్టపులు చేయాలి.  సరెైన క్రణాలు వునైపపుడు 
అాంతకాంటే ఎకు్వ జాపయాాం జరిగిన కూడా అప్టపులు అాంగ్కరిస్తీ ర్.

19.  సమాచార్న్ై నాకు ఇవవాడాన్క్ త్రస్రిాంచవచాచి?
 త్రస్రిాంచవచుచి. కొన్ై సమాచార విషయాలు ఆర్.టి.ఐ. సహయాంతో   అాందరితో పాంచుకునే 

వీలులేదు. అలాాంటపపుడు  సాంబాంధిత అధిక్ర్లు మ్ అపిల కేషన్ త్రస్రిాంచవచుచి. అయతే, 
ఆర్.టి.ఐ  చట్ాం క్ాంద సదర్ సమాచారాం ఇవవా యోగయామ�ైనదే అన్పిసేతీ , మ్ర్ అప్టపులు 
చెయయావచుచి.

 మ్ర్ ఈ అప్టపులును మ్కు జవ్బు వచిచిన 30 రోజుల లోగ్ చేసుకోవ్లి.మ్ అపిల కేషన్ 
త్రస్రిాంచినపపుడు, దాన్క్ క్రణాలు, మ్ర్ దాన్ప�ై  ఎలా అప్టపులు చేసుకోవచోచి, మ్ర్ 
పాంప్లిస్న అపపులేట్ అధారిటి ,ఇవన్ై కూడా త్రస్రిసుతీ నై పబ్ల క్ అథారిటి ఇవ్వాలిస్ వుాంది. 

20. అపిపులేట్ అథారిటీ ఇచిచిన సమాచారాం నాకు అసాంతృగ్ వుాందన్పిసేతీ  నేను ఏాం చెయాయాలి ?
 అలాాంటపపుడు, మ్ర్ కేాంద్ర సమాచార కమిషన్ కు లేదా, ర్ష్రీ సమాచార కమిషన్ కు రెాండో 

స్రి అప్టపులు చేయవచుచి. మ్ర్ మొదట పాంపిన అప్టపులుకు జావ్బు ఇవ్వాలిస్న సమయాం 
అయన తరవ్త  90 రోజులోగ్  రెాండో అప్టపులు పాంపుకోవ్లి. లేదా, మొదటి అప్టపులుకు 
జావ్బు వచిచిన తరవ్త 90 రోజులలోగ్ రెాండో అప్టపులు పాంప్లి. సరెైన క్రణాం వునైపపుడు, 
ఈ సమయాం దాటి పోయనా కూడా అప్టపులు అనుమత్ాంచబడుతుాంది.
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21.  నేను కోరిన సమాచార్న్ై సాంబాంధిత ర్ష్రీ సమాచార కమిషన్/కేాంద్ర సమాచార కమిషన్  గ్న్ 
న్రిణాత సమయాం లో ఇవ్వాలన్ వునైదా?

 అటువాంటి సమయ న్బాంధన ఏది లేదు.

22.  కోరిన సమాచారాం ఇవవాన్ అధిక్రి ప�ై ఎాం చరయాలు తీసుకుాంటార్

  పబ్ల క్ ఇన్ఫరే్మషన్ ఆఫ్టసర్ ఈ క్్రాంద  వివరిాంచిన  న్రణాయాలు తీసుకునైపపుడు, అతను    
దరఖాస్తీ  స్టవాకరిాంచే వరకు,లేదా,  సమాచారాం ఇచేచి వరకు కేాంద్ర సమాచార కమిషన్ లేదా 
ర్ష్రీ సమాచార కమిషన్  రోజుకు ర్ .250 లు చొపపున ప�నాల్ి విధిాంచ వచుచి.  గరిష్ాంగ్ 
ర్.25,000లు  వరకు ప�నాల్ి వేయవచుచి.

 సరెైన క్రణాం లేకుాండానే ఆర్.టి.ఐ. దరఖాసుతీ   తీసుకోవడాన్క్  న్ర్కరిాంచడాం 

  న్రణాయాంచబడషిన సమయాంలో  సమాచారాం ఇవవాడాన్క్ న్ర్కరిాంచడాం

 సమాచారాం క్వ్లన్ ఆలసయాాంగ్ ఇవవాడాం

 తెలిసి కూడా తపపుడు సమాచారాం/అసాంపూరితీ సమాచారాం/తపపు దోవ పటి్ాంచే    

 సమాచారాం ఇవవాడాం 

 అడషిగిన సమాచార్న్ై అసలు లేకుాండా చెయయాడాం,

 సమాచారాం ఇవవాడాన్క్ ఏదో విధాంగ్ అడుడ్ పడడాం  
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ఆర్.టి.ఐ  దరఖాసుతీ ను ఫ్టజుతో సహ   
సాంబాంధిత అధిక్రిక్ పాంపుట

మొదటిరోజు; ఆర్.టి.ఐ దరఖాసుతీ    
అధిక్రిక్ చేర్ట

30 వరోజు; క్లపరిమిత్క్ చివరిరోజు
ప్్ర ణహన్ ,  వయాక్తీగత సేవాచచి కోలోపుయే  పరిసిథాతీలో  

48 గాంటలోల  సపుాందిాంచాలిస్  వుాంటుాంది

సపుాందన అాందుకునైపపుడు సపుాందన లేనపపుడు, 
అప్టపులుకు చివరి రోజు  

31-60

సపుాందన తపపుగ్ / అసమగ్రాంగ్ వుాంటే 
అప్టపుల్ కు  సపుాందన అాందిన రోజు+ 30 రోజులు 

అపిపులేట్ ఆధారిటిక్ అప్టపుల్ చేసుకునైపపుడు 
దాన్క్  అప్టపుల్ రెస్పున్స్ డేడ్ ల�ైన్  అప్టపుల్ చేసిన 

 రోజునుాంచి 30-45 రోజులు 

సపుాందన వునైపపుడు సపుాందన లేనపపుడు 
అప్టపుల్ 2 డేడ్ ల�ైన్ :  అప్టపుల్ 1 రెస్పున్స్ఆఖరి 

రోజు నుాంచి 90 రోజులు సమయాం

తపపుడు, అసమగ్ర సమాచారాం 
అప్టపులుకు ఆఖరిరోజు; అప్టపుల్ 1 రెస్పున్స్  

తేదీ + 90 రోజులు  

 సే్ట్/ స�ాంట్రల్ ఇన్ఫరే్మషన్ కమ్షన్ కు అప్టపుల్ చేసుకొనుట 

2.7.4 ఆర్.టి.ఐ  ఫోల  చార్్
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2.7.5 కేాంద్ర ప్రభుతవా అప్టపుల్ ఫ్రె్మట్ 
1. దరఖాసుతీ దార్న్ పేర్ చిర్నామా 

2. దరఖాసుతీ ను పాంపదలుచికునై కేాంద్ర ప్రభుతవా ప్రజా సమాచార అధిక్రి పేర్, చిర్నామా

3. దరఖాసుతీ క్ జవ్బు ఇచిచిన కేాంద్ర ప్రభుతవా ప్రజా సమాచార అధిక్రి  పేర్,చిర్నామా

4. మొదటి అప్టపులేట్ అధారిటీ యొక్ పేర్ , చిర్నామా

5. మొదటి అప్టపుల్ ను ఎవర్ న్రణాయాంచార్ ?

6. దరఖాసుతీ  వివర్లు

7. ఇాంత క్్రతాం  చేసిన అప్టపుల్ ఆరడ్ర్ నాంబర్తో సహ , దేన్క్ వయాత్రేకాంగ్  అప్టపుల్  
చెయయాడలుచికునాైరో ఆ వివర్లు

8. అప్టపుల్ కు దారితీసిన  విషయ సమగ్ర వివర్లు

9. అభయార్ధన లేక కోర్తునై పరిహరాం 

10. అభయార్ధన లేక కోర్తునై పరిహర్న్క్ నేపథయాాం  

11. అప్టపుల్ కు సాంబాంధిాంచిన ఇతర వివర్లు 

12. అప్టపుల్ దార్డషి  తన్ఖీ, దృవీకరణ 

న్ట్; ఇది ఇలాగే వుాండాలన్ న్రేదిశ్ాంచబడలేదు. దరఖాసుతీ  ఇలా వుాండన్ క్రణాంగ్ త్రస్రిాంచడాన్క్ 
వీలులేదు.

లిాంక్; అప్టపుల్ ఫ్రే్మట్ కూడా సమాచార హకు్లో ఒక భాగాం . (2012) దీన్న్ మ్ర్ ఈ క్్రాంది లిాంక్ 
దావార్ చ్డగలర్.

http;//ccis.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D2/D02rti/1 35 2009-IR-1, pdf
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3. న్రాంతరాం లభయామయేయా ఇాంధనాలకు  మళలాంపు
నిరాంతర శక్తి అనేది స్ర్యుడు, గ్లి, మొక్కలు మరియు న్టరు ల్ాంటి  సహజ వనరుల నుాంచి 
వస్తుాంది. ఇది  ఎప్పటిక్ట తరిగిపోని సురక్షిత శక్తిని విడుదల చేస్తుాంది.ఇాందులో వున్న 
పర్య్వరణ, ఆర్ధిక ప్రయోజన్లు ఈ క్రిాంది విధాంగ్ వున్న్యి.

 ∑ పర్య్వరణ క్లుష్యాం పెాంచకుాండ్, గ్లిలోకి కలుషితమైన వ్యువులు వదలకుాండ్ 
ఎనర్జ్టని వుత్పత్తి చేయడాం.

 ∑  దిగుమతి ఇాంధన్ల మ్టద ఎక్కువగ్ ఆధ్రపడకుాండ్, ఎనర్జ్టని వివిధ రాంగ్లకి 
మళ్ళిాంచడాం.

 ∑ ఆర్ధిక అభివృధ్ధి, వుత్పత్తి, స్థ్పన మొదలయిన రాంగ్లలో వుద్యోగ అవక్శ్లు.

3.1 న్రాంతర శక్తీ
సౌర శక్తి స్ర్య కిరణ్లనిాంచి వుత్ప్దన అయ్యి గృహ్లకి విద్యుత్తు, వేడి న్టళ్ళు,వేడిమి 
చల్లదనాం అాందిాంచి, ఇతర వ్ణిజ్య వ్య్ప్ర రాంగ్ల వుపయోగ్లకి పనికి వస్తుాంది.

పవన శక్తి వ్యువులో గల శక్తినిాంచి విద్యుత్తు వుత్ప్దన అయ్యి బ్య్టరి ఛ్ర్జిాంగుకి, 
న్టరు తోడడ్నికి , ధ్న్యాం దాంచడ్నికి వుపయోగపడుతుాంది. ఎక్కువ టర్బైన్లు దగ్గర దగ్గరగ్ 
ఏర్ప్టు చెయ్యడాం ద్వ్ర్ గ్లి  కేాంద్రాంగ్ ర్పొాంది  పవన శక్తి  ద్వ్ర్ ఎక్కువ స్థ్యిలో   
విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుాంది.

జ్టవ ర్శి మొత్తాం శక్తి (Biomass energy): చెట్లు, అడవుల  మరియు  వ్యవస్య వ్యర్ధ్లు, 
మునిసిపల్ మరియు వ్ణిజ్య ఆర్గ్నిక్ వ్యర్ధ్లను వుపయోగిాంచి శక్తిని వుత్పత్తి 
చేస్తుాంది. ఉద్హరణకి మన ప్ర్వ్టకులు వేల్ది సాంవత్సరలనిాంచి చెక్కని వుపయోగిాంచి వేడిమి 
పుట్టిాంచేవ్రు.

జలశక్తి: ప్రే న్టటి నిాంచి విదుత్తు వుత్పత్తి అవుతుాంది. పెద్ద, చిన్న తరహ జల విద్యుత్తు 
ఉత్పత్తి స్ాంకేతిక పరిజ్ఞ్నాం వుాంది .

భ్ వుష్ణ శక్తి (geo- thermal energy): భ్మి నిాంచి వచ్చే వుష్ణముతో శక్తి వుత్పత్తి అవుతుాంది. 
భ్మి ఉపరితలము నుాంచి , భ్మి ఉపరితల్నికి  కొన్ని మైళ్ళ లోతున ఉ న్న వేడి శిలలు, వేడి 
న్టటి వరకు  భ్వుష్ణ శక్తి వుత్పత్తికి వనరులుగ్ వున్న్యి.

సముద్ర శక్తి: రెాండు రక్లైన శక్తి వుత్పత్తి చేస్తుాంది – స్ర్యుని త్పము నిాంచి ఉష్ణ 
శక్తి, తరాంగ్లు, అలల శక్తి నిాంచి య్ాంత్రిక శక్తి. భ్మి గోళాం  సుమ్రు 70%  వరక్ 
సముద్రముతో నిాండి వుాంది. క్వున స్ర్యుని వుష్ణ శక్తిని సేకరిాంచడ్నికి చ్ల్ అనువుగ్ 
వుాంట్యి. స్ర్యుని వేడి సముద్రాం మ్టదున్న ఉపరి తల జల్ల్నివెచ్చబరుస్తుాంది. ద్టనివల్ల 
లోపలి న్టటికి, పై న్టటికి వ్యత్య్సాం వుాంటుాంది. ఈ ఉపరితల ఉష్ణ జల్ల వల్లనే ధర్మల్ శక్తి 
పుడుతుాంది.



సిటిజెన్ కన్సూమర్ మరియు సివిక్  యాక్షన్  గ్రూ ప్  (సి.యే.జి.) 85

3.2 న్రాంతర శక్తీ విదుయాత్ ప్్ర జెకు్ లు
3.2.1 తకు్వ స్థా య లో 
ఈ నిరాంతర శక్తి విద్యుత్ ప్ర్జెక్టులు లేక తత్సాంబాంధ వ్హక్లు భవన్ల మ్టద 
అమర్చుత్రు. ఇటువాంటి చిన్న తరహ స్ాంకేతిక విద్యుత్తు ప్ర్జెక్టులు స్థ్నికాంగ్ 
వికేాంద్ర్టకరిాంచబడి వుాంట్యి. ( ఉద్హరణకు అప్ర్టుమెాంట్లలో , ఇాండస్ట్రియల్ ప్ల్ాంట్స్ 
లో , రిక్రియేషన్ సెాంటర్స్ మరియు లోకల్ కమ్య్నిట్ట ప్ర్ాంత్ల్లో విద్యుత్తు వినియోగ్నికి, 
గదులు చల్లబరచడ్నికి, న్టటిని వేడి చెయ్యడ్నికి, ఇాంక్ ఇతర అవసర్లకు ఉపయోగ 
పడుతుాంది.
ఈ చిన్న తరహ నిరాంతర శక్తి నుపయోగిాంచే  పరిశ్రమలు మ్డు రక్లుగ్ వున్న్యి.  1). 
ఒకద్నితో క్ని, ఎక్కువ వ్టితో గ్ని కలిసి వున్నది, 2).జిల్ల్ అాంతటికి ఉష్ణ శక్తి,లేద్ 
చల్లదన్న్ని ఏర్పరిచేవి,3). గ్రిడ్ సిస్టాంకు ప్రత్య్మ్న్యాంగ్  అవసరమైనప్పుడు 
ఉపయోగిాంచేవి.    

కొన్ని చిన్న తరహ స్ాంకేతిక పరమైనవి:
భవన్ల పైన ఉపయోగిాంచ
సోల్ర్ సిస్టమ్స్ (ర్ఫ్ ట్ప్  సోల్ర్):  
సోల్ర్ విద్యుత్తు సిస్టమ్స్ లో   ఫోటో
వోల్ట్యిక్ ప్నెల్స్  భవన్ల 
పై అాంతస్తు నెలకొల్పుత్రు. ఇవి స్ర్య 
క్ాంతిని విధ్యుత్తుగ్  మ్రుస్త్యి.

చిన్న తరహ గ్లి మరలు:
చిన్న పరిశ్రమలకు, నివ్స ప్ర్ాంత్ల
అవసర్లకు సరిపడ విద్యుత్తు 
ఉత్త్పత్తి చేసే చిన్న గ్లి మరలు.
ఇవి 100 kw కన్న్ తక్కువ స్మర్ద్యాం కలవి. 
స్ధ్రణాంగ్ 1-10 kw మధ్యలో వుాంట్యి.

గృహ అవసర్లకు సోల్ర్ వ్టర్ హిటర్లు:  
సోల్ర్ వ్టర్ హిటర్స్ ఇళ్ళలో వేడి న్టళ్ళ 
సరఫర్కు వ్డుతున్న్రు. వ్టటిలో  
స్ర్య రస్మిని పిల్చుకునే ప్నెల్స్ ఇళ్ళ 
పై కప్పు పై బిగిస్త్రు.ఇవి న్టళ్ళను వేడి చేస్త్యి.
ఒక ట్ాంకర్లోకి పాంపుత్యి. వ్త్వరణాం 
మబ్బులుగ్ వున్నప్పుడు, న్టటిని  వేడి 
చేసేాందుకు ఎలెక్ట్ర్నిక్ బ్స్టర్ లేద్ గ్య్స్ తో 
కలిపి ఉాండవచ్చు.

హ్టట్ పాంపులు:
మ్టకు అక్కరలేని వేడిని ఇాంట్లోాంచి
,లేద్ మరొక చోటు నుాంచి త్టసేసి
న్టటిలోకి పాంపుత్యి. ఇాంటిలోని
వేడి,లేద్ వ్త్వరణాం  స్ర్య రశ్మి 
వల్ల  వేడెక్కుతుాంది కనుక ,న్టటిని 
ఇల్ వేడి చెయ్యడాం ఒక రకాంగ్ 
సోల్ర్ హట్ వ్టర్ అవుతుాంది.
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వ్య్ప్ర పరాంగ్ ప్రిశ్ర్మిక 
అవసర్లకు సోల్ర్ వ్టర్ హిటర్లు  
సోల్ర్ ధర్మల్ సిస్టమ్స్ పట్ల ఇప్పుడు పెరుగుతున్న ఉపయోగ్లలో, వ్య్ప్ర 
పరాంగ్, ప్రిశ్ర్మికాంగ్ చిన్న సాంస్థలలో వ్డుక పెరిగిాంది. ఉద్: ఆస్పత్రులు,ల్ాండ్రిలు,
స్క్ళ్ళు, అనేక కుటుాంబ్లు నివసిాంచే ఇళ్ళలో

సోల్ర్ క్లిాంగ్ సిస్టమ్స్ 
సోల్ర్ క్లిాంగ్ సిస్టమ్స్ అాంటే ఎయిర్ కాండిషనిాంగ్ కోసాం
సోల్ర్ పవర్ ఉపయోగిాంచడాం. ప్సివ్ సోల్ర్ (ఇళ్ళలోఅద్ద్ల నుాంచి 
 స్ర్య రశ్మి ని ప్టల్చుకుని అవసరమైన సమయ్లో 
వెచ్చదన్న్ని,వేసవిలో వేడిమి  పరిమితి మిాంచకుాండ్
నియాంత్రిాంచడాం ల్ాంటివి), సోల్ర్ ధర్మల్ ఎనర్జ్ట( స్ర్య రశ్మి 
ని  ప్టల్చుకుని, ద్ని వేడితో  ఇళ్ళలో, పరిశ్రమల్లో న్టటిని, గ్లిని  వేడి 
చెయ్యడాం ), ఫోటో వోల్టైక్ కన్వర్షన్ (స్ర్య రశ్మిని సర్సరి విధ్యుత్తుగ్ 
మ్ర్చడాం)-ఇల్ాంటి వ్టి ద్వ్ర్ సోల్ర్ క్లిాంగ్ చేయ వచ్చు.

3.2.2. నిరాంతరాం లభ్యమయ్యే  శక్తి నుపయోగిాంచే భ్ర్ట విద్యుత్ ప్ర్జెక్టులు 
ఇల్ాంటి నిరాంతరాం లభ్యమయ్యే  శక్తి నుపయోగిాంచే భ్ర్ట విద్యుత్ ప్ర్జెక్టులు నెలకొల్పి 
విద్యుత్తు గ్రిడ్ కు అనుసాంధ్నాం చేయ వచ్చు. నిరాంతరాం లభ్యమయ్యే శక్తి నుపయోగిాంచే 
ప్ర్జెక్టులు  గ్లి మరల నుపయోగిాంచి, జ్టవ ర్సి నుాంచి, స్ర్య రశ్మి నుపయోగిాంచి (ఒక 
MW పైగ్), చిన్న తరహ జలవిద్యుత్తు (25 MW కన్న్ తక్కువ)-ఇవన్నికుడ్ ప్రైవేటు 
వ్యక్తుల పెట్టుబడితో స్థ్పిాంచేవే. య్నిట్ ధర ర్ష్ట్ర విద్యుత్ రేగ్యులేటరి కమిషన్ 
వ్రిచే నిర్ణయిాంచ బడుతుాంది.

3.2.3. స్ముద్యక  ప్రజోపయోగ్ల కోసాం- విద్యుత్ పాంపిణి వికేాంద్రికరణ (డి.డి.జి):

డి-సెాంట్ర లైజుడు డిస్ట్రిబ్య్టెడ్ జెనరేషన్(డి.డి.జి.) లో, వికేాంద్ర్టకరణ విధ్నాంలో, చిన్న,విడిగ్ 
వుాండే గ్రిడ్ తో అనుసాంధ్నాం లేని రెన్యువబుల్ ఎనర్జి సిస్టమ్స్ కలిసి డి.డి.జి.అవుత్యి. 
ఇవన్న్ట విద్యుత్ శక్తిని ఉపయోగిాంచే చోటే వుాంట్యి. ద్రాం వల్ల గ్ని, లేక  అసలు 
ఎలెక్ట్రిసిటితో అనుసాంధ్నాం లేని పల్లెలకు ఇవి చ్ల ఉపయోగిస్త్యి. ప్ర్ాంత్టయ ఉప్ధి 
అవక్శ్లకు, ఆయ్ ప్ర్ాంత్లలో వ్యర్ధ్లను తిరిగి ఉపయోగిాంచడ్నికి, ఆప్ర్ాంత నివ్సుల  
పర్యవేక్షణ లో ప్ర్ధమిక  సౌకర్య్లు, వినియోగిాంచే  శక్తి (ఎనర్జి) ఉాంట్యి గనుక 
ఉపయోగకరాం.

ఈ డి.డి.జి. విధ్నాం  ఒకే  శక్తి వనరు నుపయోగిాంచేది క్వచ్చు. లేద్,రెాండు అాంత కన్న్ 
ఎక్కువ వనరుల నుపయోగిాంచేది క్వచ్చు (ఉద్హరణకు గ్లి మరలు, స్ర్య శక్తి) 
స్ాంప్రద్య విద్యుత్తుకు ఒక ప్రత్య్మ్న్యాంగ్,లేద్, ద్నికి పొడిగిాంపుగ్ ఈ డి.డి.జి. 
ఉపయోగ పడుతోాంది. ఈ విద్యుత్తు య్నిట్లు, వినియోగద్రుల  వైపు నుాంచి  నెట్వర్కు 
కు అనుసాంధ్నమై వుాంట్యి.  ఈ విధ్నాంలో విద్యుత్తు వ్హ్క్లలో, పాంపిణిలో నష్ట్లు 
తక్కువ.

Solar	Power	Plant Wind	Power	Plant Biomass	Plant Small	Scale	Hydro	
Power	Plant
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3.3. న్రాంతరాం లభయామయేయా  శక్తీ ఇాంధనాలుగ్(ఆర్. ఇ. ) పన్చేసే ప్్ర జెకు్ లకు 
ప్ోర తాస్హక్లు, విధానాలు 

• నిరాంతర శక్తి  ఇాంధన శ్ఖ ప్ర్మ్ణిక్లు (ఆర్.పి.ఎస్.):
 మన దేశాంలో ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వ్లు నిరాంతరాం లభ్యమయ్యే  ఇాంధన్ల వినియోగ్న్ని 

ప్రోత్స్హిచే  దిశగ్  కొన్ని ప్ర్మ్ణిక్లు ఏర్పరిచ్యి. అవి  ఏ ) విద్యుత్తు సరఫర్ 
కాంపెన్టలు తమ ఉత్పత్తి లో  కొాంత శ్తాం నిరాంతర శక్తి వినియోగిాంచి  ఉత్పత్తి చెయ్య్లి. 
బి) విద్యుత్తు  డిస్ట్రిబ్య్షన్ కాంపెన్టలు నిరాంతర శక్తి ఇాంధన ప్ర్జెక్టుల నుాంచి 
కొనుగోలు చెయ్య్లి. ర్ష్ట్ర  ప్రభుత్వ్లు ద్టని కోసాం  నిరాంతర శక్తి ఇాంధన ప్ర్జెక్టుల 
దగ్గర నుాంచి మ్ర్కెట్లో ఉన్న ఖర్టదు కన్న్, నిర్ణయిాంచిన  ఎక్కువ రేటు  వినియోగద్ర్లు 
చెల్లిాంచే విధాంగ్ నిర్ణయిస్తున్న్యి. ఉపయోగిాంచే నిరాంతర  శక్తి  ఇాంధనాం  మ్టద ఆద్రపడి   
రేట్లను నిర్ణయిస్తున్నప్పటికి, ఈ ప్ర్జెక్టులకు  ఆద్యాం  క్రమ పద్ధతిలో వస్తుాంది.  

•		రెన్యుబుల్ ఎనర్జ్ట సర్టిఫికెట్స్  (RECs):
  విద్యుత్తు ఉత్పత్తిని   రెన్యుబుల్  ఎనర్జ్ట దిశగ్ మళ్ళిాంచడ్నికి ప్రోత్స్హక్లుగ్ 

రెన్యుబుల్ ఎనర్జి సర్టిఫికెట్స్  విడుదల చెయ్యడాం జరుగుతోాంది. ఇవి నిరాంతర శక్తి 
ఇాంధన్లు(ఆర్.ఇ )వ్డే ప్ర్జెక్టుల స్ాంకేతిక నైపుణ్యాం, పర్య్వరణ  క్లుష్య క్రక  
లక్షణ్లు (ఎన్విర్న్మెాంటల్ ఎట్రిబుట్స్--ఉత్పత్తిలో వెలువడే పద్ర్ధ వ్యర్ధ్లు , 
ధర్మల్ డిశ్చ్ర్జ్,  వేస్ట్ డిశ్చ్ర్జి)  లపై జ్రి చేస్త్రు.  విద్యుత్తు ఉత్పత్తికి ద్టనికి 
సాంబాంధాం లేదు. ఆర్.ఇ.సి. స్ాంకేతిక నైపుణ్యాం, పర్య్వరణ ఎట్రిబుట్స్ పైన జ్రి చేస్త్రు. 
అాంటే, ద్టనిలో రెాండు విషయ్లు వ్య్ప్ర్నికి ,లేద్ అమ్మక్నికి ఉన్నట్లు.  ఒకటి ఆర్.ఇ. 
సి. సర్టిఫికేటు, రెాండోది ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్తు. ఒక ఆర్.ఇ.సి., రెన్యువబుల్ ఎనర్జి 
నుాంచి ఉత్పత్తి అయిన 1 MWh శక్తికి సమ్నాం. వ్య్ప్రాంలో, పెట్టుబడి పెట్టడాంలో ఆసక్తి 
వున్నవ్ళ్ళు ఆర్.ఇ.సర్టిఫికెట్లు త్టసుకోవడ్నికి  ఆర్.ఇ. పవర్ ఉపయోగిాంచ్లని లేదు. 

•		నెట్ మ్టటరిాంగ్:    
 నెట్ మిటరిాంగ్  విధ్నాంలో  ఇళ్ళ ,భవన్లపై  ఫోటో వోల్ట్యిక్ ప్నెల్స్ ,లేక గ్లి మరలు 

ఉపయోగిాంచి ,వినియోగద్రులే విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసి, గ్రిడ్ కు సరఫర్ చేస్త్రు.  
అల్ సరఫర్ చేసిన విద్యుత్తుకి వినియోగద్రుడికి పరిహ్రాం అాందజేస్త్రు . వినియోగ 
ద్రుడి మ్టటరు, అతను వ్డిన విద్యుత్తు, గ్రిడ్ కు పాంపిన విద్యుత్తు  రెాండు క్డ్ 
లెక్క కట్టేల్ వుాంటుాంది. వినియోగద్రుడి అవసర్లకు తగినాంత విద్యుత్తు ఉత్పత్తి 
క్నప్పుడు,గ్రిడ్ నుాంచి త్టసుకోవచ్చు.

Distributed	Solar	Plant Distributed	Biogas	Plant Distributed	Wind	Plant
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•		ఓపెన్ య్క్సెస్ : 
 ఒక మెగ్ వ్ట్ (Mw) ఆ పైన లోడ్ కనెక్షన్ వుాండి , ఎక్కువ విద్యుత్తు వ్డే విద్యుత్ 

వినియోగద్ర్లు  ఓపెన్ మ్ర్కెట్లో,లేద్ ఆర్.ఇ. వనరుల నుాంచి తక్కువ రేటులో కొనేాందుకు  ఓపెన్ 
య్క్సెస్ వ్టలు కల్పిస్తుాంది. ఎలెక్ట్ర్సిటి య్క్టు 2003 ప్రక్రాం,  సర్చ్ర్జి మొదలైనవి 
కట్టి, ఓపెన్ య్క్సెస్  వినియోగద్ర్లు  లైసెన్స్ వున్న ట్ర్న్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్య్షన్  
నెట్ వర్క్స్  లైన్లు ఉపయోగిాంచుకునే అవక్శాం కల్పిస్తున్నది. ప్రస్తుతాం  వున్న 
విద్యుత్తు విధ్నాంలో  మొనోపల్ట  తగ్గిాంచి ,  పోటి పడుతున్న అనేక కాంపెన్టలలో తమ ఇష్ట 
ప్రక్రాం విద్యుత్తు కొనే వ్టలు  వినియోగద్రులకు  కలుగుతోాంది. దెబ్బ తిన్న  టెక్స్  టైల్  
పరిశ్రమ,సిమెాంటు పరిశ్రమ, స్ట్టల్ పరిశ్రమ య్నిట్లు  ల్ాంటి పెద్ద పరిశ్రమలకు  క్రమ 
పద్ధతిలో, సరైన రేటుకు  విద్యుత్తు అాందజేయడాంలో ఇది ఉపయోగపడుతోాంది. అాంటే క్దు, 
విద్యుత్తు ఉత్పత్తి సాంస్థల బిజినెస్ క్డ్ పెరుగుతుాంది.

•		సబ్సిడ్టలు:
  గ్ర్ాంట్లు, లోన్లు, తగ్గిాంపు ధరలు, ట్క్సు ర్యిత్ట  ల్ాంటి  డబ్బు ర్పేణ్ ప్రోత్స్హక్లు  

నిరాంతర శక్తి ఇాంధన ప్ల్ాంట్ల కు ఇవ్వడాంజరుగుతోాంది. ఇవన్న్ట ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వ్లు, 
ఇాండియన్ రెన్యువబుల్  ఎనర్జ్ట డెవలప్మెాంట్ ఏజెన్స్ట ద్వ్ర్ న్యు అాండ్ రెన్యువల్ 
ఎనర్జి  మాంత్రిత్వ శ్ఖ ఈ సబ్సిడ్టలు అాందిస్తున్నది.

•		ఉత్పత్తి ప్ర్మ్ణికాంగ్ ఇచ్చే ర్యిత్టలు (జెనరేషన్ బేస్డు ఇన్సెాంటివ్సి  GBI):
 మరిాంత ఎక్కువ విద్యుత్తు ఉత్ప్దనను ప్రోత్స్హిాంచేాందుకు భ్రత ప్రభుత్వాం  గ్రిడ్ 

కు పవర్ సరఫర్ చేసే ప్ర్జెక్టుల( గ్లి మరలనుపయోగిాంచి, స్ర్య రశ్మి నుపయోగిాంచి  
విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసేవి)  కు మరో ర్యిత్ట ప్రవేశపెట్టిాంది. గ్రిడ్ కు సరఫర్ చేసే 
విద్యుత్తుకు నిర్ణయిాంచిన ఖర్టదు ఇవ్వడమే క్క, గ్లి మరల నుపయోగిాంచి, స్ర్య 
రశ్మి నుపయోగిాంచి విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసే ప్ర్జెక్టులకు  ప్రభుత్వాం అదనాంగ్ 
ర్యిత్ట ఇస్తుాంది. ద్టని ప్రక్రాం, గ్లిమరల నుపయోగిాంచి ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్తును 
గ్రిడ్కు సరఫర్ చేసినప్పుడు  య్నిటుకు ర్.0.50 ల  చొప్పున చెల్లిస్తుాంది. క్ల పరిమితి 
కన్టసాం న్లుగు సాంవత్సర్ల నుాంచి పది సాంవత్సర్ల వరకు. అల్ల్గే  చెల్లిాంపు  పరిమితి 
కుడ్ ఒక MW విద్యుత్తుకు ర్.100 లక్షలు గ్ నిర్ణయిాంచ్రు.

• య్క్సెల్రేటెడ్ డిప్రిషిఎషన్:
 ఒక కాంపెన్టలో ఆర్ధిక లెక్కల (ఫైన్న్షియల్ అక్కౌాంటిాంగ్) కోసాం గ్ని ,ట్క్సు విద్న్లకోసాం గ్ని 

ఆస్తుల విలువ త్వరగ్ తగ్గిాంచేాందుకు (డిప్రిషిఎషన్), అక్కౌాంటిాంగ్ పద్ధతి నుపయోగిస్త్రు. 
అల్  ప్రతి సాంవత్సరాం ఆ ఆస్తుల విలువ తగ్గిాంపు జరిగిపోయిన  సాంవత్సరాంకన్న్ ఎక్కువ  
ఉాంటుాంది. ద్టనివల్ల   ఫైన్న్షియల్ అక్కౌాంటిాంగ్ లో ఉపయోగాం ఏమిటాంటే, ప్రతి సాంవత్సరాం 
ఆ ఆస్థి ఎాంత బ్గ్ ఉపయోగపడుతోాందో తెలుస్తుాంది. ఇక ట్క్సు విషయ్నికొస్తే, ప్రతి 
సాంవత్సరాం ఈ డిప్రిషిఎషన్ పెరగడాం వల్ల, ట్క్సు తగ్గుతుాం ది.  పెరుగుతున్న బిజినెస్ 
వల్ల వచ్చే ల్భ్లకు ట్క్సు ఎక్కువ కట్టకుాండ్ ఈ డిప్రిషిఎషన్ ఉపయోగపడుతుాంది. 
అాందువల్ల, బిజినెస్ కు ఒక ప్రోత్స్హకాంగ్ ,మరిన్ని ఆస్తులు కొనే వ్టలు కల్పిస్తున్నది.

 స్ర్య రశ్మి నుపయోగిాంచి విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసే ప్ర్జెక్టుల విషయాంలో, అవి 
మ్ర్కెట్లో నిలదొక్కుకునేాందుకు, ప్ర్జెక్టు పనిచెయ్యడాం మొదలుపెట్టిన మొదటి 
సాంవత్సరమే 80% డిప్రిషిఎషన్ లెక్కల్లో చ్పిాంచడ్నికి భ్రత ప్రభుత్వాం అనుమతి 
ఇచ్చిాంది.
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ఎలెక్ట్రిసిటి య్క్ట్ 2003,జ్త్టయ ఎలెక్ట్రిసిటి విధ్నాం  2005, జ్త్టయ ట్రిఫ్ విధ్నాం  లలో 
నిరాంతరాం శక్తి ఇాంధన్ల గురిాంచ

ఎలెక్ట్రిసిటి య్క్ట్ 2003 ఉపోద్ఘ్తాం  (పేజీ-1 )
విద్యుత్ ఉత్పత్తి, సరఫర్,పాంపిణి ,వ్య్ప్రాం, వినియోగాం వ్టటికి 
సాంబాంధిాంచిన చట్ట్లు, పర్య్వరణ క్లుష్య  క్రకాం క్కుాండ్, 
విద్యుత్ పరిశ్రమ అబివృద్ది దృష్టిలో ఉాంచుకుని----, ఉద్దేశిాంచిన 
ఫలిత్లు ఇచ్చే విధాంగ్, పర్య్వరణ కనుగుణాంగ్ --  

రెన్యువబుల్ ఎనెర్జి 
ప్రోత్స్హిస్త్  శ్సన్లు 

 ఆయ్ కమ్టషన్లు విధిాంచిన నిబాంధనల ప్రక్రాం విద్యుత్తు 
ఉత్పత్తి ద్రుడు,లేద్ లైసెన్స్ పొాందిన వ్రు, లేద్  వినియోగద్రుడు, 
విద్యుత్తు  సరఫర్ (ట్ర్న్స్మిషన్) లైన్లను ,లేక పాంపిణి విధ్న్న్ని, 
లేద్ ఈ లైన్ల విధ్నాంతో సాంబాందిాంచిన సౌకర్య్లు క్ని ఎటువాంటి 
తేడ్, పక్షప్తమ్  లేకుాండ్  అాందుబ్టులో వుాండ్లి.
ఎలెక్ట్రిసిటి చట్టాం 2003 సెక్షన్ 86 (1) (e)  ర్ష్ట్ర కమిషన్ గ్రిడ్ 
తో  సాంబాంధాం ఏర్పరచడమే క్క, ఎవరికైన్  విద్యుత్తు అమ్మేల్ 
అవక్శాం కల్పిాంచ్లి. నిరాంతర శక్తి ఇాంధన ప్ర్జెక్టులు విద్యుత్తు 
స్వాంతాంగ్ గ్ని, వేరొక వ్యక్తి/సాంస్థతో గ్ని విద్యుత్తు ఉత్పత్తి 
చేసేాందుకు  ప్రోత్స్హిాంచ్లని  నిర్దేశిస్తోాంది. అాంతే క్క, విద్యుత్తు 
పాంపిణి లైసెన్స్ వున్న పాంపిణిద్రుడు, ఆ ప్ర్ాంతాంలో వ్డబడే మొత్తాం 
విద్యుత్తులో కొాంత శ్తాం ఆర్.ఇ. విద్యుత్తు కొన్లని నిర్దేశిస్తోాంది.
సెక్షన్ 61 (h ) ఆయ్ సాందర్భ్ల్లో కమిషన్లు నిర్దేశిాంచిన షరతులు 
ప్రక్రాం విద్యుత్తు ట్రిఫ్ నిర్ణయిాంచడాం జరుగుతుాంది.---అల్ 
నిర్ణయిాంచడాంలో  ఈ కిాంది విధ్న్లు అనుసరిాంచ్లి........
(h) నిరాంతర శక్తి ఇాంధన ప్ర్జెక్టులు  తమాంత త్ముగ్, లేద్ 
మరొకరితో కలిసి విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేయడాం ప్రోత్స్హిాంచ్లి 
i) జ్త్టయ ఎలెక్ట్రిసిటి విధ్నాం మరియు ట్రిఫ్ విధ్నాం      

జ్త్టయ ఎలెక్ట్రిసిటి 
విధ్నాం  

“5.2.20 స్ాంప్రద్యేతర శక్తి వనరుల ముఖ్యాంగ్ చిన్న తరహ జల 
విద్యుత్తు, గ్లి మరలు, బయోమ్స్  ప్ర్జెక్టుల స్మర్ధ్యాం 
మేరకు ప్ర్తిగ్ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చెయ్య్లి. ఆవిధాంగ్ 
అదనాంగ్ ఉత్పత్తి స్ధిాంచ్లి.  మొత్తాం విద్యుత్తు ఉత్పత్తిలో 
స్ాంప్రద్యేతర శక్తి వనరుల నుాంచి విద్యుత్తు ఉత్పత్తి శ్తాం 
ఎక్కువ చెయ్య్లని, ప్రైవేటు సెక్ట్ర్ లో ప్రోత్స్హక్లు ఇవ్వడాం 
చెయ్యబోతున్న్రు.’’

జ్త్టయ ధరల విధ్నాం 6 .4 “ధరల విషయాంలో సాంప్ర్ద్య పద్ధతులలో ఉత్పత్తి అయ్యే 
విద్యుత్తు ధర తో, నిరాంతర శక్తి ఇాంధనాంగ్ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి 
చేసే కాంపెన్టలు  పోట్ట పడేాందుకు కొాంత క్లాం పడుతుాంది. అాందువల్ల, 
ఆర్.ఇ. విద్యుత్తును ఆయ్   సాందర్భ్లలో కమిషన్లు నిర్ణయిాంచిన 
ప్రత్యేక ధరల ప్రక్రాం పాంపిణి సాంస్థలు కొన్ల్సి వుాంది. 
2.లైసెన్సు వున్న పాంపిణి  సాంస్థలు వ్రి మున్ముాందు అవసర్ల కోసాం 
విద్యుత్తు కొనుగోలు చెయ్యడాం పోటి ద్రులతో వేలాంలో కొనుగోలు 
చెయ్య్లి. ఒకే రకమైన స్ాంప్రద్యేతర ఇాంధన ప్ర్జెక్టుల నుాంచి 
ఈ వేలాంలో ఉత్పత్తి ద్ర్లు ప్ల్గొాంట్రు.’’ 
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నిరాంతర శక్తి ఇాంధన ప్ర్జెక్టులను ప్రోత్స్హిస్తున్న  సాంస్థలు 

సాంస్థ విషయాం వివర్లు అడ్రసు 

 న్యు అాండ్ 
రెన్యువబుల్ 
ఎనర్జ్ట 
మాంత్రిత్వ 
శ్ఖ (MNRE) 

కొత్తది, మరియు  
నిరాంతర శక్తి ఇాంధన  
విషయ్లలో  
ప్రధ్నమైన  
మాంత్రిత్వ శ్ఖ 

పరిశోధన, డిజైన్,అభివృద్ది,  
కొత్త, నిరాంతర శక్తి  
ఇాంధన్ల వినియోగాంతో,  
పద్ధతులతో య్ాంత్రిక  
ఉత్పత్తి మరియు  
వినియోగాం, సరఫర్,  
త్టసుకు వెళ్ళే వ్టలైనవి,  
స్థిరాంగ్ ఒకే చోట ఉాంచేవి,  
పల్లెలలో, పట్టణ్లలో, 
పరిశ్రమలలో, వ్య్ప్ర  
రాంగ్లలో ఉపయోగిాంచేవి  
మొదలైన వ్టికి అవక్శ్లు 
అాందజేస్తుాంది.

బ్ల్క్ నెాం.14,CGO క్ాంప్లెక్స్ 
,లోధి రోడ్,న్య్ ఢిల్ల్ట -110003 
,ఇాండియ్ 
ఫోన్ :+91-11 –
24362772
ఈ మెయిల్ 
secy-mnre@nic.in   

భ్రత్టయ 
నిరాంతర 
శక్తి ఇాంధన  
అభివృద్ది  శ్ఖ 
(IREDA)

నిరాంతర శక్తి  
ఇాంధన ప్ర్జెక్టులకు,  
శక్తి (విద్యుత్తు) 
న్ణ్యత/ పొదుపు చేసే 
ప్ర్జెక్టుల  
స్థ్పనకు,
అబివృద్దికి కృషి  
చెయ్యడాం ఆర్ధిక  
సహ్యాం క్డ్ 
అాందిస్తుాంది.

ప్రత్యక మైన సాందర్భ్లలో  
విద్యుత్తు ఉత్పత్తి 
ప్ర్జెక్టులకు,లేద్  
కొత్తవి, నిరాంతర  
శక్తి ఇాంధన ప్ర్జెక్టులకు, 
మరియున్ణ్యమైన  
శక్తి ఉత్పత్తి  
చెయ్యడాంద్వ్ర 
శక్తి పొదుపు  
స్కిములకు  
ఆర్ధిక సహ్యాం  
అాందిస్తుాంది.

మ్డవ  ఫ్లోర్,
ఆగస్టు క్ర్ాంతి భవన్, భికైజి 
క్మ్ ప్లస్ న్య్ ఢిల్ల్ట -110066 
ఫోన్:+91 -11 -26717400 -413
ఫ్క్స్ : +91 11 
26717416 
ఈ మెయిల్ :
cmd@ireda.gov.in
    



సిటిజెన్ కన్సూమర్ మరియు సివిక్  యాక్షన్  గ్రూ ప్  (సి.యే.జి.) 91

సాంస్థ విషయాం వివర్లు అడ్రసు 

నిరాంతర 
శక్తి ఇాంధన 
అభివృద్ధి 
ఏజెన్సి 

ర్ష్ట్ర స్థ్యిలో 
రెన్యువబుల్ ఎనర్జి 
ప్రోత్స్హిాంచే ప్రధ్న 
సాంస్థ.
ఎనర్జి మాంత్రిత్వ శ్ఖ 
గొడుగు కిాందే ఉాంటుాంది. ఆ 
సాంస్థ విధ్న్లు, ర్ష్ట్ర 
ప్ర భుత్వ విధ్న్లు 
కలిసి ఈ  సాంస్థ కు మ్ర్గ 
దర్సక్లు

కొత్త  మరియు ,నిరాంతర  
శక్తి ఇాంధన వ్డక్న్ని 
ప్రోత్స్హిస్త్, అల్ాంటి  
ప్ర్జెక్టుల స్థ్పనకు  
కృషి చేస్త్ 
శక్తి/ విద్యుత్తు ఆద్  
చేయుటను ప్రోత్స్హిాంచుట,
నిరాంతర శక్తి ఇాంధన్లపై, వ్టి 
అభివృద్ధిపై  పరిశోధన లకు 
ప్రోత్స్హిాంచుట  

తమిళన్డు ఎనర్జ్ట డెవలప్మెాంట్ 
ఏజెన్స్ట 
ఇ.వి.కె.సాంపత్ మ్లిగై ,5 వ ఫ్లోర్ 
,నెాం.68,క్లేజి రోడ్,చెన్నై-600006 
ఫోన్: (044) 28224830&
28236592
ఫ్క్సు:28222971 
ఈ మెయిల్ :
info@teda.in
కర్ణ్టక రెన్యువబుల్ ఎనర్జి 
డెవలప్మెాంట్  ఏజెన్సి 
నెాం.39,శ్ాంతిగ్రుహ ,భ్రత్ స్కౌట్స్ 
&గైడ్స్ బిల్డిాంగ్ ప్లస్ రోడ్ 
ఫోన్:(080)22207851/222081 
09/9480691041
ఫ్క్సు: 080-2225739 
ఈ మెయిల్ :
kredlnce@yahoo.co.in

కేరళ ఏజెాంసి ఫర్ న్న్ కన్వెాంషనల్ 
ఎనర్జ్ట  & ర్రల్ టెక్న్లజ్ట 
పోలిస్ పెరేడ్ గ్రౌాండ్,థైకౌడ్ ,
తిరువనాంతపురాం -695014 
ఫోన్: (047)2329854,
2338077,2334122, 2333124& 
2333124
Fax: (047)2329853
ఈ మెయిల్ :                         
director@anert.in
ఆాంద్ర ప్రదేశ్ : న్న్ కన్వెాంషనల్ 
ఎనర్జ్ట డెవలప్మెాంట్ క్ర్పోరేషన్ 
ఆఫ్ ఆాంధ్ర ప్రదేశ్  లిమిటెడ్ 
(ఎన్ఇ డి సి ఏ పి –nEDCAp)
5-8-207/2పిస్గ్ క్ాంప్లెక్స్ 
న్ాంపల్లి,హైదర్బ్ద్ 500001
ఫోన్: (040)23202391 
ఫ్క్స్: (040)23201666 
ఈ  మెయిల్ info@nedcap.gov.in 
nedcap@ap.nic.in  
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సాంస్థ విషయాం వివర్లు అడ్రసు 
ర్ష్ట్ర 
విద్యుత్ 
రెగ్యులేటరి  
కమిషన్  

విద్యుత్తు  
ట్రిఫ్ ను హేతు  
బద్ధాంగ్ చేయడాం, 
సబ్సిడ్టల విషయాంలో  
స్పష్టమైన విధ్న్లు,  
సమర్ధ వాంతము, 
పర్య్వరణ్నికి హ్ని  
చెయ్యని విధ్న్లు,  
వ్టికి సాంబాంధిాంచిన   
మరే ఇతర విషయ్లు    

సెక్షన్ 84 (1)(ఇ)  
ఎలెక్ట్రిసిటి రెగ్యులేటరి  
కమ్ట షన్ రెన్యువబుల్  
ఎనర్జిని ప్రోత్స్హిాంచ్లని 
నిర్దేశిస్తోాంది.      

తమిళన్డు:
నెాం.19ఏ,రుక్మిణి లక్ష్మ్టపతి 
సల్య్, ఎగ్మోర్, చెన్ని-600 008
ఫోన్: (044)28411376,28411378,28
411379 
ఫ్క్స్: (044)28411377 
ఈ మెయిల్: tnerc@nic.in
కర్న్టక :
6,7 వ అాంతస్తులు,మహ్లక్ష్మి 
చ్ాంబర్స్, 
#9/2,ఎాం.జి.రోడ్,బెాంగుళ్రు-560 001 
ఫోన్: (080)25320213/214,
25320339, 25323765 
ఫ్క్స్: 080- 25320338 
ఈ మెయిల్: kerc35@bsnl.in
ఆాంధ్రప్రదేశ్ :
4 ,5వ అాంతస్తులు,11-4-660,
సిాంగరేణి భవన్,రెడ్ హిల్స్, 
హైదర్బ్ద్-500 004 
ఫోన్: (040)23397381
ఫ్క్స్: 040-23397378, 23397489 
ఈ మెయిల్ : chmn@aperc.gov.in
కేరళ:
కె.పి.ఎఫ్.సి. భవన్,సి.వి.ర్మన్ 
పిళ్లే రోడ్, వేళ్యాంబలాం, 
తిరువనతపురాం,కేరళ-695010 
ఫోన్: (0471)2735544 
ఫ్క్స్: 0471-2735599               
ఈ మెయిల్ :
kserc@erckerala.org
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అనుబాంధాం A;  ఫ్రాం 1 నమ్నా
1. ప్్ర ధమిక సమాచారాం

• ప్్ర జెక్్ పేర్
• సవాభావాం
• ప్ల ాంట్ స్మర్ధయూాం
• ప్ల ాంటుకు సమ్ప పట్ణాం, నగరాం, రెైలేవా సే్షన్, ఎయర్ పోర్్, ఎాంత ద్రాంలో వునాైయో 

ఆ వివరాం
• గ్్ర మ ప౦చాయతీ, జిలాల  పరిషత్, మున్సిపల్ క్రొపురేషన్, లోకల్ బాడీ తాలూకు పోస్ల్ 

చిర్నామా మరియు క్ాంటాక్్ నాంబర్ల
• క్ాంది చటా్ ల ప్రక్రాం ప్్ర జెక్్ కు అనుమత్ అవసరాం అయతే సాంబాంధిాంచిన వివర్లు,  

a. అటవీ సాంరక్షణ చట్౦ ;  1980
b. వనయా మృగ సాంరక్షణ చట్ాం ; 1972
c. సి. ఆర్. జెడ్ ( కోస్ల్ రెగుయాలేటర్ జోన్ ) న్టిఫికేషన్ ; 1991

• ప్రతాయామాైయ ప్్ర ాంతాలు ఏవ్ైనా వుాంటే వ్టి భౌగోళక వివర్లు
•   అనుబాంధ ప్్ర జెకు్ లు, సమరిపుాంచిన దరఖాసుతీ  ఫ్రాం వివర్లు 
• అభయారి్ధ పేర్, చిర్నామా, మరియు హోదా వివర్లు
•  ప్్ర జెకు్  స�ైట్ క్ సాంబాంధిాంచిన ప్రభుతవా ఆరడ్ర్, ప్లస్ట వివర్లు

a. అటవీ భ్మి
a. ప్్ర జెక్్ లేదా ప్్ర ాంతాన్క్ సాంబాంధిాంచి ఏవ్ైనా  వివ్దాలు వుాంటే వ్టి వివర్లు

2.  యాక్్విటీ వివర్లు
•  న్ర్్మణాం
•  ప్్ర జెకు్  న్రవాహణ లేక న్లుపుదల సాంబాంధి౦చిాంచిన వివర్లు -ఆ ప్్ర ాంత వరణాన, ఆ 

భ్మి వ్డుకలో వునైదా, నీటి బ్లుల  కడుతునాైర్ లాాంటివి  
•  భ్మి వ్డకాంలో తాతా్లిక, శ్శవాత మార్పులు
• ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతానీై ఉప్ధి అవసర్లకు, ప�రిగిన  ఉపయోగిాంచే వ్రి సాంఖయా -ఆ వివర్లతో  

భ్మి  మాయాప్  
• ప్రసుతీ తాం  ఉనై భ్మి తాలూకు క్లయరెన్స్ 
• చెట్ల  చేమలూ మరియ్ న్ర్్మణాలు
• భ్ముల  కొతతీ  విన్యోగ్లు కన్ప�ట్డాం
• న్ర్్మణాన్క్ ముాందు చేపటి్న క్రయాక్రమాలు అనగ్ బోర్ వ్ల్, భ్మి పర్క్షలు 
• కట్డాం పనులు
• కూలిచివేత పనులు
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• న్ర్్మణాన్క్ ముాందు భవన కూలీలకు, న్ర్్మణ పన్ముటల కు, తవవాకాం పనులకు  
ఉపయోగిాంచిన  తాతా్లిక  జాగ్ మరియు ఇళ్్ళ

• క్లవలు లాాంటివి తవివా, గటు్ లు న్రి్మాంచడాం, మరియు తవవాక్లు 

• గనులు, సొరాంగ్లు లాాంటి భ్మి గర్భ  పనులు
•  భ్మి  బాగు చేసి ఉపయోగాంలోక్ తెచేచి  పనులు
•  క్లువల నుాండషి బురదను తీసే పనులు
•  సముద్ర తీర  న్ర్్మణాలు 
•  ఉతపుత్తీ  ,మరియు యాాంత్్రక ఉతపుత్తీ  
• స్మగి్రన్ భద్రపరచే సౌకరయాాం
• ఘన , ద్రవ వయార్్ధ ల తరలిాంపు న్రవాహణకు సౌకరయాాం 
• దీర్ఘ క్లాంగ్ పన్ చేసుతీ నై న్ర్్మణ క్రి్మకుల సౌకరయా కలపున
• కొతతీ  రోడుల  
• న్ర్్మణ సమయాంలో,లేదా ప్ల ాంటు నడుసుతీ నై సమయాంలో  రెైలు, సముద్ర రవ్ణా రదీది  
• కొతతీ , లేక ప్రతాయామాైయ   రెైలు, విమాన, సముద్ర౦ లాాంటి ఇతర రవ్ణా మార్గ్ లు 
• మ్సేసిన ప్రసుతీ త రవ్ణా మార్గ్ లు, మళల౦పు రహదార్లు,  దాన్క్ అవసరమ�ైన  

చేపటి్న పనులు
• కొతతీ  లేక మళ్ళ౦పు విదుయాత్ మరియు నీటి ప�ైపులు 
• ఆనకట్లు,  డాయాములు, కలవార్్ లు కటి్  నీటిన్ న్లవా చేయడాం,
• నీటి వనర్లిై క్రమ బదీ్ధకరిాంచడాం, భ్మిలోన్ నీటి పొరలిై మార్పులు,  న్లవ చేయడాం 
• నదీ నదాల ప్రవ్హలిై మళ్ళాంచడాం ,
• భ్మి లోపల, ఉపరితల నీటిన్ దారి మళ్ళాంపు, తరలిాంపు
• డెైరానేజీ నీటి కలయక వలల  వ్డుక నీటిలో,భ్మిలో  ఏరపుడషిన క్లుషయాాం
• ప్ల ాంటు న్ర్్మణాన్క్  మనుషులు , న్ర్్మణ స్మగి్ర రవ్ణా :లేదా  న్రవాహణ కోసాం, లేదా( 

ఎకు్వ క్లాం పటే్ ) న్ర్్మణాల కూలిచివేత  
• న్ర్పయోగమ�ైన ప్ల ాంటు న్లుపుదల సమయాంలో జరిగే పనల  వలల   ఏరపుడే క్లుషయాాం 
• ప్్ర జెక్్ పన్ న్మితతీాం తాతా్లికాంగ్న్,శ్శవాతాంగ్న్  వలస వచిచి  ప�రిగిన జనాభా   
• కొతతీ  జాతులను ప్రవేశ ప�టు్ ట  
• ఆయా ప్్ర ాంతాల లభయామయేయా జాతులు నశ్ాంచిపోవుట, ఆనువాంశ్క  
• వ్ై విధయాాం  
• ఇతర క్రయాక్రమాలు
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3. సహజ వనర్ల విన్యోగాం-వ్టి లభయాత  వివర్లు 
•  భ్ములు:వయావస్య భ్ములు  లేక బాంజర్ భ్ములు -హ�క్్ రలలో ,

• నీర్: నీటి లభయాతా వివర్లు,  విన్యోగదార్ల పోటి- రోజుకు అవసరమయనక్లో లిటరల 
య్న్టలలో,  

• మినరల్స్ మ�టి్రక్ టనుైలతో ,

• న్ర్్మణ స్మగి్ర,- మొతతీాంగ్ క్వ్లిస్న  ర్య,  ఇసుక,  మనుై  , ఎక్డ లభయామౌతాయ, 
మ�టి్రక్ టనుైలోల  , 

• అడవులు, కలప లభయాత - మ�టి్రక్ టనుైలలో 

• శక్తీ-  విదుయాతుతీ , ఇాంధనాలు వ్టి లభయాత, వ్డకాందారల పోటీ, మ�టి్రక్ టనుైలలో ఇాంధనాం, 
మ�గ్ వ్టలలో విదుయాతుతీ  

• ఇతర సహజ వనర్లు ( సరెైన కొలమానాం ఉపయోగిాంచాండషి)

4.  ఆరోగ్యాన్క్, పర్యావరణాన్క్  హన్ కలిగిాంచే న్లవాల, రవ్ణా, ఉతపుత్తీ , తాలూకు 
క్లుషయాాం

• వ్యాధులు ర్వడాంలో కలిగే మార్పులు .

•  వ్యాధి క్రక్లు ( ఉదాహరణకు క్్రములు, నీటి సాంబాంధిత క్లుషయాాం)వదిలే దోమలు లాాంటి 
వ్టి ప్రభావాం .

•  ప్రజారోగ్యాన్క్ హన్ కలిగిాంచేవి ( జీవన పరిషి్తులోల  వచిచిన మార్పులవలల )

•  ఈ ప్్ర జెకు్  వలన ఎకు్వ  హన్ పొాందే   ప్రజలు ( ఆసపుత్్ర లో వునై రోగులు, పిలల లు, 
వృదు్ధ లు)  

•  ఇతర క్రణాలు

5. న్ర్్మణ సమయాంలో,పన్ చేసుతీ నైపపుడు,కూలిచి వేసేటపపుడు ఏరపుడుతునై ఘన 
వయార్్ధ లు 

•  చెడషిపోయనవి 

•  చటు్  ర్త్ ప�ై పేర్కునై మటి్ , గన్లో వయార్ధాం 

•  మున్సిప్లిటి వ్రి వయార్ధాం (గృహ, వ్యాప్ర సాంబాంధిత వృధా) 

•  హన్కరమయన వయార్్ధ లు  (హజారడ్స్ వేస్్ మేనేజె్మాంట్  న్బాంధనల ప్రక్రాం )

•  పరిశ్రమల తాలూకు ఇతర వయార్్ధ లు
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•  అధిక  ఉతపుత్తీ
•  మానవ విసరిజీతాలు,లేదా అధిక సరఫర్ వలల  విసరిజీనపుబడడాం,
•  న్ర్్మణ, కూలిచివేతలకు సాంబాంధిాంచిన వయార్్ధ లు
•  అధిక మ�షినర్ లేక స్మగి్ర
•  క్లుషయా మయమ�ైన నేల  లేక ఇతర మ్లక్లు 
•  వయావస్య వయార్్ధ లు ,

•  ఇతర ఘన వయార్్ధ లు

6. విడుదలయేయా  క్లుషయాక్రక్లు , హన్ కరమ�ైన, మతుతీ  కలిగిాంచే ,ఎకు్వ 
ప్రమాదకరమ�ైన  గ్లిలోక్ విడుదలయేయా  పదార్్ధ లు

•  జీవ జాతుల అవశ్ష్ల దహనాం వలల  విడుదల�ై , ఒకే చోట క్న్, లేదా వ్యాపిాంచే  వయార్్ధ లు, 
వ్యువులు 

•  ఉతపుత్తీ  విధానాంలో విడుదల అయేయా వయార్్ధ లు,వ్యువులు  

•  స్మగి్ర  సో్ ర్స్ లో న్లవ చేసేటపపుడు,  వ్డుకలోను   విడుదలయన వయార్్ధ లు 

•  న్ర్్మణ క్రయాక్రమాల వలల   (ప్ల ాంటు, పన్ముటలతో సహ) విడుదలయన వయార్్ధ లు

•  న్ర్్మణ స్మగి్ర వ్డుక వలల , పదార్్ధ ల దావార్, మానవ విసరిజీతాల వలల  ,వయార్్ధ ల వలల  
విడుదలయన దుమ్్మ, ధ్ళ్,

•  వయార్్ధ లిై క్లచిడాం దావార్ విడుదలయన క్లుషయాాం (ఎకు్వ కోతపన్  వయార్్ధ లు, కటు్ బడషి 
పన్లో వయార్్ధ లు) 

•  వయార్్ధ లిై కొలిమిలో క్లచిడాం దావార్ ఏరపుడషిన  క్లుషయాాం 

•  ఇతర విడుదల పదార్్ధ లు

7. ధవాన్ , ప్రకాంపనాలు, క్ాంత్ దావార్ విడుయదలయేయా వేడషి
•  యాాంత్్రక స్మగి్ర న్ వ్డటాం దావార్ విడుయదలయేయా ధవాన్ ( ఉదాహరణకు ఇాంజనుల , 

ప్ల ాంట్ వ్ాంటిలేషన్, క్రషర్స్)

•  పరిశ్రమల దావార్, ఇతర విధానాల దావార్

•  న్ర్్మణ , కూలిచివేతల దావార్

•  పేలిచివేతల దావార్, కుపపుగ్ చేరచిడాం దావార్

•  న్ర్్మణాం దావార్ లేక రవ్ణా దావార్

•  వ్లుతుర్ మరియు చలలబరచు  పదదితుల దావార్

•  ఇతర పదదితులదావార్
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8.భ్మి లేక నీటి క్లుషయాాం వలల  వచేచి విపతుతీ
•  న్తులు, ఉపరితల జలాలు, భ్ జలాలు కోస్ల్ వ్టర్స్ మరియు సముద్ర జలాల లోక్ 

వదులుతునై క్లుషయాాం

•  ప్రమాద క్రి అయన స్మగి్రన్, పదార్్ధ లిై న్లవా మరియు వ్డుక వలల  విసరివేయడాం వలల  
వచిచిన క్లుషయాాం

•  భ్మిప�ై, నీటిలో   మానవ , జాంతు విసరిజీతాలు 

•  గ్లిలోక్, నేలమ్దిక్, నీటిలోక్ వదిలిన క్లుష్యాలు

•  ప�ై క్రణాల వలల  దీర్ఘ క్లికాంగ్ వ్దజలుల తునై క్లుషయాాం దాన్వలల  ప్డవుతునై 
పర్యావరణాం 

•  ఇతర క్రణాలు

9.న్ర్్మణ సమయాంలో గురవుతునై ప్రమాదాలు, ఆరోగయా సమసయాలు మరియు 
పర్యావరణ క్లుషయాాం

•  పేలుళ్్ళ, విధవాాంస్లు, పడటాం  వలల  గ్యాలు    

•  సో్ ర్ చేసిన  స్మానల  వ్డకాం, హన్కర పదార్్ధ ల ఉతపుత్తీలో 

•  మరే విధమ�ైన  క్రణాల వలల  భ్కాంప్లు , వరదలు లాాంటి ప్రకృత్ వ్ైపర్తాయాలతో సహ ,  
సాంభవిాంచే పర్యావరణ క్లుషయాాం

10. పర్యావరణాం దెబ్త్నడాన్క్ దారితీసిన క్రణాలు 
•  సహయ క్రక్ల�ైన  ఇతర ప్్ర జెకు్ ల అబ్వృదిదిక్,ప్్ర జెకు్  వలన  అభివృది్ధక్ సహయపడేవి, 

పర్యావరణాం ప�ై ప్రభావాం చ్పేవి అయన  ఇతర అాంశ్లు  (ఉదాహరణకు దోహదపడే 
హాంగులు, రోడుల , విదుయాతుతీ , వయార్ధ జలాల న్రవాహణ

•  ఇళల  న్ర్్మణాం

•  ఒక ముడషి పదార్ధాం నుాంచి మరొక  ఘన/వ్యు/ద్రవ పదార్్ధ న్ై తీసే   పరిశ్రమలు

•  సరఫర్ చేయు  పరిశ్రమలు

•  ఇతరములు 

•  ప్్ర జెక్్ స�ైట్ వ్డుక తర్వాత పర్యావరణాన్ై దెబ్తీసే వ్హక్లు 

•  భవిషయాతుతీ లో క్లుషయా ప�ర్గుదలకు క్రక్లుగ్ న్లిచిపోయేవి 

•  మును్మాందు ర్గల ప్్ర జెకు్ లు, లేదా ఇపపుటికే వునై ప్్ర జెకు్ లకు దగగ్రగ్ వుాండడాం వలల   
ర్బోయే మొతతీాం  మార్పులు 
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11. పర్యావరణ మార్పులకు సపుాందన
•  అాంతర్జీ తీయాంగ్ సమ్మత్ాంచిన రక్షిత ప్్ర ాంతాలు, జాతీయ లేక స్థా న్క చటా్ ల వలల  రక్షిత 

ప్్ర ాంతాలుగ్ గురితీాంపబడషిన  అాందమ�ైన ప్రకృత్ ప్్ర ాంతాలు,లేదా ఒక నాగరికతకు సాంబాంధిచిన  
రక్షిత ప్్ర ాంతాలు   

•  తడషి భ్ములు, నదుల పర్వ్హక  ప్్ర ాంతాలు,  చెర్వులు, స�లయేళ్్ళ , తీర ప్్ర ాంతాలు, 
పరవాతాలు, అడవులు లాాంటి తపపున్సరిగ్ పర్యావరణ సమతులయాాం  ప్టిాంచాలిస్న ప్్ర ాంతాలు 

•  వృక్షాలు,  సున్ైతమ�ైన రక్షిత వనయా ప్్ర ణులు, పక్షులు , లాాంటి వ్టి  ప�ర్గుదలకు, ఆహర 
సాంప్దనకు, చలి ప్్ర ాంతాల నుాంచి న్వ్సాం కొరకు, వలసలు  

•  దేశీయ, తీర ప్్ర ాంత , సముద్ర ఒడుడ్ న లేక, భ్గర్భ జలాలు
•  ర్ష్ర, జాతీయ సరిహదుది లు
•  విహర సథాలాలు, పర్యాటక ప్్ర ాంతాలు లాాంటి ప్రజా విక్స సౌకర్యాలు , రహదార్లు
•  రక్షణ  శ్ఖకు అవసరమయన కట్డాలు
•  అధిక జనాభా న్వసిాంచు ప్్ర ాంతాలు లేక న్ర్్మణాలునై ప్్ర ాంతాలు
•  ఆసపుతు్ర లు, స్్ళ్్ళ, దేవ్లయాలు లాాంటి కమ్యాన్టీ అవసర్లకు ఉపయోగిాంచిన 

ప్్ర ాంతాలు
•  భ్జలాలు, భ్ ఉపరితల వనర్లు, అటవీ ప్్ర ాంతాలు, వయావస్య భ్ములు, చేపల 

చెర్వులు, పర్యాటక ప్్ర ాంతాలు, మినరల్స్ లాాంటి విలువయన భ్ములు 
•  చట్ బద్ధమయన న్బాంధనలను అత్క్రమిాంచి క్లుష్యాన్క్ , పర్యావరణ సమతులయాత  

పోయన  భ్ములు 
•  సహజ ప్రకృత్ వ్ైపర్తాయాలకు అవక్శమునై సున్ైతమ�ైన ప్్ర ాంతాలు (భ్కాంప్లు,భ్మి 

కు్ర ాంగి పోవడాలు, భ్మి కోసుకుపోవడాలు,  కొాండ చరియలు విరిగి పడటాలు, వరదలు, 
ప్రత్కూల  వ్తావరణ క్రణాలు )

12. ఉదేదిశ్ాంచిన విధి విధానాలు 
అఫిడవిట్ ఈ విధాం గ్ వుాంటుాంది.

ఈ  దరఖాసుతీ  (అపిల కేషన్) లో, జత పరిచిన పత్ార లలో ఇచిచిన వివర్లు అనీై నాకు తెలిసినాంత వరకు 
న్జమ�ైనవన్ హమ్ ఇసుతీ నాైను. ఒక వేళ ఇచిచిన వివర్లలో ఏ కొన్ై  అసతయామ�ైన విషయాలు 
ఉనాై,   ఏ సిథాత్ లో న్ైనా తపపుదోవ పటి్ాంచేవిగ్ వునాై, నా సవాాంత పూచి మ్ద, నా ఖర్చితో  ప్్ర జెకు్  
దరఖాసుతీ  త్రస్రిాంచబడుతుాందనీ,  అనుమత్ ఇచిచినటలయతే, అది రదుది  చేయబడుతుాందన్  నాకు 
పూరితీగ్ తెలుసునన్ తెలియజేయడ మ�ైనది.

తేది:                                                       అభయారి్ధ  సాంతకాం 

సథాలాం:                                                 పేర్, అడ్రసు వివర్లతో పాంప్లి.

న్ట్:

తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల జోన్ (సి.ఆర్.జెడ్)న్టిఫికేషన్ 1991 ప్రక్రాం, అనుమత్ పొాందాలిస్న 
ప్్ర జెకు్ లకు,దరఖాసుతీ తో ప్టి ఈ క్ాంది పత్ార లు కూడా జత చెయాయాలిస్ వుాంది.
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1. టర్్మస్ ఆఫ్ రిఫ�రెాంస్ ఇచేచి సమయాంలో, ప్్ర జెకు్  పనులు తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనలకు అనుగుణాంగ్ 
వునైది, లేన్ది చ్పుతూ  గురితీాంపబడషిన ఏజెన్స్ తయార్ చేసిన   సి.ఆర్.జెడ్ మాయాపు 

2. పర్యావరణ అనుమత్క్ ముాందు ర్ష్రీ తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల మేనేజె్మాంట్ అథారిటి  వ్రి 
సిఫ్రసులు 

 జాతీయ ప్ర్్లు, వనయా మృగ రక్షిత ప్్ర ాంతాలు, వనయా మృగ్లు, పక్షులు న్వసిాంచు రక్షిత 
ప్్ర ాంతాలు  వనయా మృగ్లు త్ర్గ్డు ప్్ర ాంతాలకు పది క్లో మ్టరల ద్రాంలో వునై ప్్ర జెకు్ లకు, 
ఈ క్ాందివి కూడా దరఖాసుతీ తో జత చేసి పాంప్లి.

1. ప�ై విషయాలు వివరిస్తీ  ప్్ర జెకు్  ఎక్డ ప�టే్ది గురితీాంపు చేసి, చీఫ్ వ్ైల్డ్  ల�ైఫ్ వ్రెడ్న్ ధృవపరిచిన 
మాయాపు     

2. చీఫ్ వ్ైల్డ్  ల�ైఫ్ వ్రెడ్న్ గ్రి వ్ఖయాలు 

అనుబాంధాం B విధి విధానాలు
1.  ప్్ర జెకు్  స�ైటు తాలూకు దీర్ఘ క్లిక లక్షయాాం తెలియజేసే డాకుయామ�ాంట్ వుాంటే దాన్ై సమరిపుాంచాలి

2.   తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల జోన్ అనుమత్, పర్యావరణ అనుమతులలో విధిాంచిన షరతులు జరిగి 
పోయన స్థా య వరకు ప్టిసుతీ నైటుల  హమ్ పత్రాం సమరిపుాంచాలి.

3. అపూై వ్ అయన ప్జెక్్ స�ైట్ తాలూకు పూరితీ వివర్లను తెలిపే  ఎగిజీకూయాటివ్ సమ్మర్, దాన్తో 
ప్టు అనుమత్ాంచబడషిన  స�ైట్ తాలుకు ఇటీవలీ ఫోట్గ్్ర ఫ్ లను సమరిపుాంచాలి.

4.  పబ్ల క్ హియరిాంగ్ లో, ర్త పూరవాక జవ్బులోల న్, లేవన్త్తీన సమసయాలు, వ్టిక్ సాంబాంధిాంచిన  
సమాధానాలు ,బడెజీట్  కేటాయాంపుతో ప్టు, ఆ సమసయా  సరిచేసేాందుకు సమయ ప్లన –
ఇవనీై కుడా ఒక పటి్క రూపాంలో ఇవ్వాలి.

5. ప్ల ాంటు సథాలాంలో, బ్లిడ్ాంగ్ ప�ైన, ఇాంక్  లభయామ�ైన ప్్ర ాంతాలలో స్రయా రశ్్మ నుాంచి విదుయాతుతీ  
ఉతపుత్తీ  చేయడాన్ై పొాందికగ్ రూపొాందిాంచడమే క్కుాండా, ఆచరణలో ఎలా జర్గుతోాందో 
పర్యావరణ మాంత్్రతవా శ్ఖకు  తెలియజేయాలి.

6.  ప్ల ాంటు స్థా పనకు అనుమత్ాంచిన   సథాలాన్ై యాష్ ప్ాండ్ ఉనై ప్్ర ాంతాంతో ప్టు 1:50,000 
న్షపుత్తీలో బౌగోళక వరణాన సమరిపుాంచాలి.అాంతే క్క, ప్ల ాంటు సరిహదుది లు  జి.పి.ఎస్. (గోల బల్ 
పొజిషన్ సిస్ాం) తో తీసిన వివర్లు, నేషనల్ రిమోట్ స�న్స్ాంగ్ ఏజెన్స్ దావార్  ఆ ప్్ర ాంత శ్టిల�ైట్ 
మాయాప్  సమరిపుాంచాలి. క్లవలు, నదులు,స�లయేళ్్ళ మొదల�ైన వ్టిక్ దగగ్రలో ప్ల ాంటు 
కడుతుాంటే, భ్మి ఉపరితలాన్క్ ఎాంత ఎతుతీ లో ప్ల ాంటు,యాష్ ప్ాండ్  ఉాండబోతునాైయో 
తెలియజేయాలి.  క్లవల నుాంచి, నదుల నుాంచి, స�లయేళల  నుాంచి,పాంపుల నుాంచి  వరద 
ర్గలిగిన ఎతుతీ కు (హ�ై ఫల డ్ ల�వ్ల్ ) మిాంచి ,ప్ల ాంటు ఎతుతీ  ఎాంత ప�ాంచుతునాైరో తెలియజేయాలి.

7. ప్ల ాంటు సథాలాం  లే అవుట్ ప్ల ను సమరిపుాంచాలి. ఈ ప్ల నులో ప్ల ాంటు ఏరియా,యాష్ ప్ాండ్, 
హరిత ప్్ర ాంతాం,ప్ల ాంటుకు అవసరమ�ైన మ్లక్లు, రోడుల  మొదల�ైనవి –అనీై సమరిపుాంచాలి.

8.  ప్ల ాంటు న్ర్్మణాన్క్ సథాలాన్ై అవసరమ�ైనాంత మాత్రమే  ఏదెైనా, ఆయా సమయాలోల  సి.ఇ.ఏ. 
న్రేదిశ్ాంచినాంత వరకే   కొనాలి. విడషివిడషిగ్ ఆయా విభాగ్లకు ఎాంతెాంత సథాల క్వ్లో  (ఇ.ఏ.సి. 
మారిచిన) మళ్్ళ సరిచేసిన లే అవుట్ తెలియజేయాలి.
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9.  రెవ్నుయా రిక్ర్డ్ ల ప్రక్రాం (ఎటువాంటి తనఖాలు లేన్ సథాలాం –దీన్క్ సాంబాంధిాంచిన రిక్ర్డ్ లు 
తీసుకోవ్లి ) ప్్ర జెకు్  స్థా పిాంచే సథాలాం   ప్రసుతీ తాం  ఎలా ఉపయోగపడుతునైది తెలియజేయాలి. 
ఎాందుకాంటే, బొగుగ్  రవ్ణాకు, ప�ైపుల�ైనుల  (ఆర్.ఒ.డబుయా  తో సహ) వేయడాన్క్  ఈ సమాచారాం 
చాలా  అవసరాం.

10.  భ్మి కొనుగోలు, స్వాధీనాం  చేసుకోవడాంలో సమసయాలు, రెవ్నుయా రికవర్ యాకు్  లాాంటి వ్టి 
అవసరాం, దీన్క్ ఎాంత సమయాం పడుతుాంది అనేది కూడా  ముఖయాాం.ఈ వివర్లు ఇ.ఐ.ఏ. 
రిపోర్్ లో పేరొ్నాలి.

11.  శ్టిల�ైట్ ఫోట్లు గ్న్, లేదా  స�రి్ఫ�ై చేసిన భౌగోళక మాయాపు గ్న్ పాంప్లి.ఇాందులో ముర్గు 
నీర్, వయావస్య  భ్ములు,మాగ్ణి  భ్ములు, నది పరివ్హకప్్ర ాంతాలు, స�లయేళ్్ళ, 
చెర్వులు లాాంటివి, చుటు్ పక్ల పల�ల లు, చినై క్లవలు, సముద్ర, నది తీర్లలో ప�రిగే చెటల  
తోపులు,నదులు, రిజర్వాయర్ల   లాాంటివి, ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాంలో ఏమేమి వునాైయో అవనీై 
గురితీాంచాలి.

12.  నేషనల్ ప్ర్్లు, వనయా ప్్ర ణుల సాంరక్షణ కేాంద్ార లు, ఏనుగుల/పులుల  రిజర్వా ఫ్రెసు్ (ఇపపుటికే 
వునైవి,లేదా ప�ట్బోయేవి),పక్షులు వలస వచేచి తోవలు  వగెైర్లు     ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాన్క్ 10 
క్లోమ్టరల ద్రాంలో  ఉనైటలయతే  మాయాపులో గురితీాంచి, చీఫ్ వ్ైల్డ్  ల�ైఫ్ వ్రెడ్న్ గ్రి చేత స�రి్ఫ�ై 
చేయాంచాలి.      

13.  పరిశీలనార్ధాం ఎాంచుకునై ప్్ర జెకు్  సథాలాం, దాన్ చుటు్ పక్ల ప్్ర ాంతాలు  సరేవా ఆఫ్ ఇాండషియా 
వ్రి మాయాపు 1 :50,000 సే్లుప�ై  చిత్్రాంచినది, దాన్తో ప్టు మరొక మాయాపు 1:25,000 సే్లుప�ై  
చిత్్రాంచినది సమరిపుాంచాలి. ఇాందులో ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాంలో  పూడాచిలిస్న గోతులులాాంటివి, 
కాందక్లు లాాంటివి వుాంటే, దాన్ వివర్లు, అది పూడచిడాన్క్ క్వ్లిస్న మటి్  లాాంటివి ఎాంత 
క్వ్లి, వ్టిన్  ఎక్డ నుాంచి ఎలా రవ్ణా చేసి తీసుకొస్తీ ర్  లాాంటి వివర్లు మాయాపుతో 
ప్టు పాంప్లి.

14.  ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాలలో భ్మి ఏ విధాంగ్ ఉపయోగిసుతీ నాైర్ అనేది సవివరాంగ్ తెలియజేయాలి. 
అాందులో  అాందరిక్  ఉపయోగపడే ప్్ర ాంతాలు ( పశువుల దాణా కొరకు గడషిడ్  ప�ాంచుతునై 
భ్ములు, స్మాజిక ప్రయోజనాల కోసాం ఉపయోగిసుతీ నై భ్ములు, నీటి వనర్లు 
లాాంటివి),వ్టి రక్షణకు సరెైన ప్రణాళక ఏరపుర్చుకోవ్లి. ఒక వేళ గడషిడ్  భ్ములను  ప్ల ాంటు 
కోసాం కొనుగోలు చెయయాడాం జరిగితే, అాంతే  భ్మిన్  పశువుల మేత కోసాం కొనుగోలు చేసి  
పశువుల మేత ప�ాంచే  ప్రణాళక కూడా ఇవ్వాలి.

15.  ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాన్క్ చెాందిన  ఖన్జ లోహ మాయాపు ( మటి్   లక్షణాలతో సహ) తయార్ చేసి, ఆ 
ప్్ర ాంతాం ఖన్జాలు కోసాం  గనులు తవవాడాం లాభదాయకాం  క్న్ ప్్ర ాంతమన్ తెలియజేయాలి.

16.  భారత ప్రభుతవా ఫ�లల  యాష్ విన్యోగ సరికొతతీ   ప్రకటన  ఫ్రక్రాం, న్టిక్ న్ర్ శ్తాం  ఫ�లల  యాష్ 
విన్యోగ ప్రణాళకను, క్ాంట్ార కు్  ప్ర్్ల ఒడాంబడషిక వివర్లను  సమరిపుాంచాలి. ఆ ప్రణాళకలో 
బాటాం యాష్  ఎలా పరిష్రిస్తీ రో  కూడా తెలప్లి.

17. ప్్ర జెకు్   నీటి అవసర్లు స�ాంట్రల్ ఎలక్్రోసిటి అథారిటి వ్రి ల�క్ప్రక్రాం ఆయా సమయాలోల   
ఎాంత క్వ్లో , నీటి వనర్లు ఎాంత వునాైయో  చ్పిస్తీ  బొమ్మ గ్సి  తెలియజేయాలి. 
నీటి న్లవాలు ఎాంతెాంత వునాైయో ల�క్ వేసినపపుడు, నీటిన్  రిస�ైక్ల్ చేసుతీ నై విషయాన్ై 
గుర్తీ ాంచుకోవ్లి.

18.  ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతన్ల ాంచి ప్రే  నీటి వనర్లు (నలల , చినై క్లువలు, ఏర్లు) దిశను మారచి ర్దు. 
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ఒక వేళ మార్చిలిస్ వసేతీ , మారిచిన దిశ వలల   ముర్గు నీర్ (డెైరానేజి) సిస్ాం ప్డవకుాండా చ్డాలి.  
అలా మార్చిలిస్న   దిశ వివర్లు  ఆయా డషిప్రె్మాంట్ వ్ళ్్ళ న్ర్్ధ రణ చేసి పాంపుతార్.

19. నదులు, స�లయేళ్్ళ లాాంటి వ్టిక్ దగగ్ర్నై  ప్ల ాంటు  హదుది లు వరద ముాంపు ప్్ర ాంతాన్క్ 
కనీసాం 500 మ్టరల ద్రాం వుాండాలి.

20. భ్గర్భ జలాలు , భ్ గర్భ  అాంశ్లకు సాంబాంధిాంచి ఒక పేర్పొాందిన సాంసథా  లేదా ఏజెన్స్తో  
ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాంలో, ప్్ర జెకు్  వలన భ్మి ఉపరితలాం , భ్ గర్భాం జలాలలో  ఏరపుడే  ప్రభావాం  
పూరితీగ్ పరిశోధన చేయాంచాలి. క్లుషయా సమసయాను ఎదురొ్నే ప్రణాళక తెలియజేయాలి.

21. ప్ల ాంటు కోసాం  క్లువలు,నది,లేక సముద్రాం, లేదా ఏటి నుాంచి  నీర్ తీసుకున్,మళ్్ళ  నీటి 
వయార్్ధ లు  ఆ క్లువలోల , నదిలో, సముద్రాంలో, ఏటిలోక్ వదలడాం జర్గవచుచి. దీన్వలల , 
జీవ జాంతువుల ప�ై,  నదులోల , క్లువలోల , సముద్రాంలోన్ మతస్యూ సాంపదప�ై   ప్రభావాం ఎలా 
వుాండబోతోాందో  పరిశోధిాంచి, ఆ రిపోర్్  ఇ.ఐ.ఏ. తో జత చేసి పాంప్లి. మ�రెైన్ ఇాంప్క్్ అస�స�్మాంట్ 
గురిాంచి పరిశోధన చెయాయాలిస్ వసేతీ , ఎక్డషినుాంచి ,ఎాంత  నీటిన్ తీసుకోవడాం జర్తుాందో, అలాగే 
ఎాంత  నీటి వయార్్ధ లు వదలడాం జర్గుతుాందో కూడా తెలియజేయాలి.                          

22.  నీటి వనర్ల వివర్లు , ఉతపుత్తీ  లేన్ లేదా, తకు్వ వునై సమయాంలో కూడా ప్ల ాంటుకు నీటి 
సరఫర్ చేసే అవక్శ్లు, నీటిన్ ప్ల ాంట్ కోసాం తీసుకునైాందువలల , జీవ జాతుల పర్యావరణాం లో 
మార్పు, ఒక వేళ ఇతర ర్ష్్ రీ లతో నీటి పాంపక్లు ఉనైటలయతే  ప�ై అాంశ్లనీైఈ సాందర్భాంలో 
కూడా పరిశీలన అవసరమవుతుాంది. అాంతే  క్దు, ప్ల ాంటు కోసాం తీసుకునే నీటిక్ మరో  
ప్్ర జెకు్ తో  పోటీ ఉాందేమో చ్డాలి. నీటిన్ సరఫర్ చెయయాగలమన్  సాంబాంధిత నీటి వనర్ల 
అధిక్ర్లు ఇచేచి హమ్ పత్రాం కూడా జత చెయాయాలి. 

23.  వర్పు నీర్ ఆదా చేయడాం ప�ైన, దాన్ై ప్ల ాంటులో ఉపయోగిాంచడాం ప�ైన సవివరమ�ైన ప్రణాళక 
సమరిపుాంచాలి.

24.  జీరో క్లుషయా విడుదల అనే  భావన (క్న్స్ప్్)గురిాంచి, దాన్ స్ధిాంచే అవక్శ్ల గురిాంచి బాగ్ 
పరిశీలిాంచి , ఆ వివర్లు  సమరిపుాంచాలి.

25. పవర్ ప్ల ాంటులో నీర్ స�ైక్ల్ చక్రాం లాగ మళ్్ళ మళ్్ళ ఉపయోగిాంచడాం అవుతుాంది. అలా 
ఉపయోగిాంచే నీటిన్ పూరితీగ్ ఉపయోగిాంచే పద్ధత్(స�ైక్ల్స్ ఆఫ్ క్నస్ాంటే్ర షన్ , COC), మిగతా 
నీటి పొదుపు విధానాలతో సహ వివరిాంచాలి.

26.  యాష్ ప్ాండ్ నీటిన్ త్రిగి ఉపయోగిాంచే ప్రణాళక, అది అమలు చేసే విధానాం చెప్పులి.

27.  నీటి నాణయాత ఒకేలా ఉాండేలా పరయావేక్షిాంచే ప్ల ను, అది ఎపపుటికపపుడు రిక్ర్డ్ లలో నమోదు 
చెయయాడాం విధిాంచాలి. ఈ పరయావేక్షణ వివర్లు, ఏ ఏ చోటల  పరయావేక్షణ (ప్ల ాంటు నుాండషి డెైరానేజ్ 
పోయే మారగ్ాం -భ్మి  ఉపరితలాంప�ైన,భ్గర్భాంలోన్ నీటి వనర్ల వరకు) చేయడాం అనైది 
వివరాంగ్ సమరిపుాంచాలి.

28.  ప్ల ాంటుకు 10 క్లో మ్టరల వరకు వునై ప్్ర ాంతాంలో స్మాజిక ఆరి్ధక అాంశ్లప�ై పేర్పొాందిన  
సాంసథా  చేత పరిశోధన చేయాంచాలి. ఆ ప్్ర ాంతాల ప్రజల జీవనాధారాంప�ై ప్ల ాంటు ప్రభావాం  వివరాం 
ఇవ్వాలి.

29.  ఆ ప్్ర ాంతాంలో న్వసిాంచే  పన్ చేయగల  యువకులను గురితీాంచి  వ్ళలకు ప్ల ాంటులో పన్చేసేాందుకు 
అవసరమ�ైన టెైరాన్ాంగ్ ఇచేచి ప్రణాళక  తయార్ చెయాయాలి. ప్ల ాంటు న్ర్్మణ సమయాంలో, 
నడుసుతీ నై సమయాంలో  ఎాంతమాందిక్ ఉప్ధి కలిపుాంచగలరో వివరిాంచాలి.
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30. ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాంలో గిరిజనులు న్వసిసుతీ నైటలయతే, వ్ళ్ళ హకు్లకు భాంగాం కలగకుాండా 
చ్డాలి.  ఆ యా ప్్ర ాంతాల గిరిజన చటా్ ల ప్రక్రాం, గిరిజనుల సమసయాలు, ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ 
గురితీాంచాలి.

31.   క్రోపురేట్  సాంసథాలు తీసుకోవ్లిస్న  స్మాజిక బాధయాత  (C S R-క్రోపురేట్ సస�్యన్్లిటి అాండ్  
రెస్పున్స్బ్లిటి) గురిాంచి ఒక పూరితీ ప్రణాళక, దాన్లో  ప్రత్ అాంశ్న్క్ కేటాయాంచిన మొతతీాంతో 
సహ  తయార్ చెయాయాలి. ప్రత్ అాంశాం కూడా అవసర్న్ైబటి్  గురితీాంచాలి.  స్ాంప్రదాయ పరమ�ైన 
న్పుణులతో సమానాంగ్ అబ్వృదిది  చెాందే పద్ధత్లో బీద వ్రిక్  జీవనాధార ఉప్ధి కలిపుాంచే 
అవక్శ్లు గురితీాంచాలిస్ వుాంది.స్మాజిక అభివృది్ధ  క్రయాక్రమాలకు  వేరే బడెజీట్, మరియు  
ఆదాయాం ఉతపుత్తీ  చేసే  క్రయాక్రమాలు తెలియజేయాలి.

32.   సి.ఎస్.ఆర్. స్ట్ములు  తయార్ చేసేటపపుడు, ఏ ఏ  సి్ములలో, పరయావేక్షణ కూడా న్బ్డషికృతమ�ై 
వుాందో  వ్టినే చేర్చిలి. దగగ్రలోన్ పేర్నై ప్రభుతవా సాంసథా  చేత సోషల్ ఆడషిట్ చేయాంచాలి. ప్్ర జెకు్  
అభయారి్ధ ఈ స్ట్ాం లు ఆయా సమయాలోల  అమలు చెయయాడాన్క్  ఒక ప్రణాళక ఏరపుర్చుకున్, 
ఏదెైనా ప్రభుతవా స్ట్ాం తో కలిపి అమలు చేయచేయాయాలి.

33.  ప్్ర జెకు్  న్ర్్మణాం వలన హకు్లు ,జీవనాధారాం కోలోపుయన ప్రజలకు  

 పునర్వ్సాం, పరిహరాం (ఆర్.ఆర్)ఏర్పుటు చెయయాడాం గురిాంచి దృషి్  ప�టా్ లి. ప్ల ాంటు సథాలాం 
లో ఉప్ధి పనులు చేస్తీ  బతుకుతునై వ్ర్, ఆ ప్్ర ాంతాం సవాాంతదార్ల  , , స్మాజిక ఆరి్ధక 
అవసర్ల సమగ్ర సరేవా జనాభా ప్్ర త్పదికన న్రవాహిాంఛి అపపుడు ఆర్.ఆర్ ప్ల ను తయార్ 
చెయాయాలి. 

34.  ఆ ప్్ర ాంతాంలో ఆ ప్ల ాంటులో పన్చేసే వ్రిక్, పర్యావరణాం మ్లాంగ్ ర్గల వ్యాధుల గురిాంచి 
తెలుసుకున్ , వ్టి న్వ్రణకు ఒక ప్రణాళక తయార్ చెయాయాలి.

35.  ప్ల ాంటులో పన్చేసేటపపుడు  న్రవాహరణలో వచేచి ఆరోగయా సమసయాలు గురితీాంచి, ముాందు జాగ్రతతీలు,  
న్వ్రణ చరయాలు స్తీ్రకరిచుకోవ్లి.  కాంప�న్ పన్ న్రవాహరణలో వచేచి ఆరోగయా సమసయాలప�ై 
అవగ్హన వునై, పూరితీ సమయాం కేటాయాంచే , పటా్  పొాందిన డాక్ర్ై న్యమిాంచాలి. క్రమాం 
తపపుకుాండా,  న్రిణాత సమయాలోల   పన్వ్రి ఆరోగయా పర్క్షలు చేయాంచాలి. వ్రి ఆరోగయా రిక్ర్డ్ లు 
న్రవాహిాంచాలి. ఆరోగయా సమసయాలు తల�తేతీ  అవక్శ్ల గురిాంచి,  ముాందు జాగ్రతతీ  చరయాలు  వ్రిక్ 
స్చిాంచాలి.అవసరమ�ైన స్మాగి్ర వ్రిక్ అాందజేయాలి. అలా తీసుకునై ఆరోగయా  జాగ్రతతీ  చరయాల 
ఫలితాలను ,రెాండేళ్ళకొక స్రి సమ్ క్షిాంచి, అవసరమ�ైతే మరిాంత చక్న్ పరయావేక్షణ అమలు 
చేయ వచుచి.

36.  పర్యావరణాం, అడవుల మాంత్్రతవా శ్ఖ 16.11.09 వ తేదిన చేసిన  ఆదేశ్ల  ప్రక్రాం (వర్్  క్లాం 
వదిలేసి)ఒక  పూరితీ  స్టజన్ కు సాంబాంధిాంచిన భ్ వ్తావరణాం, జీవజాతులు పిలుచికునే గ్లి 
సవాచచిత  డేటా అాంతా తేదిలతో సహ, పరయావేక్షిాంచి  రిక్ర్డ్   చెయాయాలి. A.A.Q. (యాాం బ్ ఎాంట్ ఎయర్ 
క్వాలిటి )  జీవ జాతులు పిలుచికునే గ్లి సవాచచిత డేటాలో   సస�పుాండేడ్ ప్రి్కుయాలేట్ మేటర్, 
రెసిపురబుల్ సస�పుాండేడ్ ప్రి్కుయాలేట్ మేటర్(పి.ఎాం 10 ,పి.ఎాం.2.5),ఎస్.ఒ.2 (SO2),NOX ,Hg,మరియు 
O3 (భ్మి ఉపరితలాంప�ై ) అన్ై కూడా వుాండాలి.  ఈ పరయావేక్షణ కేాంద్ార లు ఎకు్వ గ్లి వ్లు 
వునై ప్్ర ాంతాలు, జనాభా వునై ప్్ర ాంతాలు, చుటు్  పక్ల వునై పల�ల లు,   అడవులు లాాంటి 
వ్యువులు గ్రహిాంచే  సున్ైతమ�ైన   ప్్ర ాంతాలు –ఇవన్ై దృషి్లో వుాంచుకోవ్లి.  కనీసాం 
ఒక పరయావేక్షణ కేాంద్రాం ఎగువ వ్ైపు వీచే గ్లి దిశలో, మరొకటి దిగువ వ్ైపు బలాంగ్ వీచే గ్లి 
దిశలోను ఆయా  ప్్ర ాంతాలలో  నేల మ్ద ఎక్డ ఎకు్వ దట్ాంగ్ చేరే అవక్శాం వుాందో అక్డ 
ఇవి న్లకొలాపులి.     



సిటిజెన్ కన్సూమర్ మరియు సివిక్  యాక్షన్  గ్రూ ప్  (సి.యే.జి.) 103

37.  ప్్ర జెకు్  స్థా పిాంచబోయే ప్్ర ాంతాంలో అపపుటికే వునై,ప�ట్బోయే పరిశ్రమల లిసు్  తాయార్ చేసి 
సమరిపుాంచాలి.

38.  రవ్ణా సమయాం తో కలుపుకున్ , మొతతీాంగ్ ఈ వ్లువడే హన్కరమ�ైన  వ్యువులు, 
పదార్్ధ లు , జీవ జాత్ పిలేచి గ్లి సవాచచితను ఎాంత మేర  క్లుషయా పర్సుతీ నాైయో  జాగ్రతతీ గ్  
అాంచనా వ్యాయాలి. ఏ మోడల్ వ్డడాం జరిగిాందో,  న్ాంపిన సమాచారాం గురిాంచి వివర్లు 
తెలప్లి. ఆ ప్్ర ాంత గ్లి సవాచచిత చ్పిాంచే మాయాపులో, ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాం, జనావ్స ప్్ర ాంతాలు, 
క్లుషయా గ్లి వలన హన్ కలిగే అడవులు లాాంటివి గురితీాంచాలి. గ్లి  దిశ, వేగాం  చ్పిాంచాలి.    

39. ప్ల ాంటులో ఉపయోగిాంచే బొగుగ్  వలన ఉతపునైమయేయా రేడషియో యాక్్ విటి , హ�వీ మ�టల్స్ 
వునై విషయాన్ై పర్క్షిాంచి, మిగిలిన లాబొరేటరి పర్క్షలతో పాంప్లి.

40.  ఇాంధనాం గురిాంచిన విశ్లషణ వివర్లు ఇవ్వాలి. అనుబాంధ ఇాంధనాం ఏదెైనా ఉనైటలయతే, దాన్ 
నాణయాత, ఎాంత క్వ్లి, దాన్ై ఎక్డ న్లవ చేస్తీ ర్ –ఇవన్ై వివరిాంచాలి.   

41. ఇాంధనాం ఎాంత క్వ్లో,అది లభిాంచే చోటు, దాన్ లక్షణాలు ,  క్రమ పద్ధత్లో  ఇాంధన  సరఫర్కు 
చేసుకునై ఒపపుాందాం  సమరిపుాంచాలి.  

42.  ఇాంధన సరఫర్ పోర్్  నుాంచి మొదలుప�టి్   ప్ల ాంటు వరకు తీసుకుర్వడాంలో  గ్లి సవాచచితలో 
ఎలాాంటి  మార్పులు ర్వచోచి అాంచనా వేసి సమరిపుాంచాలి.  ప్ల ాంటుకు ఇాంధన సరఫర్ ఎకు్వ 
ద్రాం నుాంచి తెవ్లిస్ వసేతీ , రెైలేవా రవ్ణా దావార్ సరఫర్ జరిగేటటుల  చ్డాలి. ఇాంధనాం రెైలేవా 
వ్గ్న్ల క్ న్ాంపేటపపుడు,కనేవాయర్ బ్ల్్ దావార్ గ్న్, సిలో నుపయోగిాంచి గ్న్ చెయాయాలి.        

43.  బొగుగ్  దిగుమత్ చేసుకునే ప్్ర జెకు్ లలో , ప్్ర ాంతీయ రవ్ణా, పోర్్ లో బొగుగ్  ఎక్్ాంచడాం, 
దిాంపడాం , రోలిాంగ్ స్్ క్స్, రెైలేవా రవ్ణా లాాంటి చికు్ సమసయాలను జాగ్రతతీ గ్ పర్క్షిాంచి వివర్లు 
సమరిపుాంచాలి.

44.  పరిసర్ల శుభ్రత, ఇాంధనాం, విశ్్ర ాంత్ గృహలు,వ్ైదయా సదుప్యాలూ, ప్ల ాంటు స్థా పిాంచే సమయాంలో 
తగు జాగ్రతతీలు  మొదలగు  ప్్ర ధమిక అవసర్లు, ప్ల ాంటు కటు్ బడషి సమయాంలో కూలీలకు, 
ప్ల ాంటు నడుసుతీ నై సమయాంలో తాతా్లిక  పన్ వ్రిక్, ట్రకు్ డెైరావరలకు అవసరమ�ైనాంత మేర 
అాందిాంచాలి. ఆవివర్లు తెలిజేయాలి.

45. ప్ల ాంటు వలల  హన్ కరమ�ైన ప్రభావాం తగిగ్ాంచే   అవసరమ�ైన  చరయాలు, దాన్క్ అయేయా  ఖర్చి న్రిణాత 
సమయాన్క్  క్ర్యాచరణ ఉాండేలా ఎన్వార్న్్మాంట్ మేనేజె్మాంట్ ప్ల న్ ఏరపుర్చుకోవ్లి.     

46. విపతుతీ లు సాంభవిాంచినపపుడు ఆచరిాంచాలిస్న  మేనేజె్మాంట్ ప్ల ను(డషి స్స్ర్ మేనేజె్మాంట్ ప్ల న్-
DMP), అగిై ప్రమాదాలు, ఇాంధనాం న్లవ చేయడాం ,వ్డకాం వలన పేలుళ్ల  లాాంటి వ్టితో 
సహ విపతుతీ లు   సాంభవిాంచే  అవక్శ్లను పరిశీలిాంచాలి.  ఏ సమయాంలో న్ైనా ప్ల ాంటులో  
అధికాంగ్ ఇన్వాాంటరి (సర్కు, ఫరిైచర్ లాాంటివి) ఎాంతవరకు ఉాంచవచోచి గురితీాంచాలి. ప్ల ాంట్ 
లే అవుట్ మాయాపులో ప్రమాద హేతువులు క్దగిన చోట గుర్తీ లు ప�ట్డాం వలల , ప్రమాదాం 
జరిగినపపుడు ఏ ఏ పనులు ఆటాంకాం ఏరపుడ వచోచి తెలుసుతీ ాంది.దాన్ై బటి్ , ముాందసుతీ  రక్షణ 
చరయాలు తీసుకోవ్లి. అగిై ప్రమాదాలనుాంచి కూడా జాగ్రతతీలు తీసుకోవ్లి.

47. అలా తాయార్ చేసిన  డషి. ఎాం.పి. ప్ల నులో సునామ్లకు, స�ైకోల నల కు, తుఫ్నులకు, భ్ 
కాంప్లకు వరితీాంచే అవసర చరయాలు కూడా ఏర్పుటు చేసుకోవ్లి. ఈ డషి.ఎాం.పి.ప్ల ను  ప్్ర జెకు్  
ప్్ర ాంతాంలోపల, బయట కూడా అవక్శ్లిై పరిగణలోక్ తీసుకోవ్లి. జరగే అవక్శమునై 
ప్రమాదాలను ఎలా అరికటా్ లో, ఆ క్ర్యాచరణ ఎవరిక్  అపపుగిాంచబడషిాందో వివరిాంచాలి. ప్ల ను 
సాంక్షిపతీ ాంగ్  ఇాంగ్లషులో, ప్్ర ాంతీయ భాషలో తాయార్ చెయాయాలి.
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48.  ప్ల ాంటు సరిహదుది లో(అవక్శాం లేన్ ప్్ర ాంతాలలో తపపు),50 నుాండషి 100 మ్టరల వ్డలుపున 
,మ్డు వరసలలో  ఆప్్ర ాంతాంలో ప�రిగే మొక్లను ప�ాంచాలి. ఇవి ఒక హ�క్్ ర్కు 2000 
నుాంచి 2500 వరకు దట్ాంగ్ ప�రిగే మొక్లు , న్టిక్ 80% ప�రిగేవిగ్ వుాండాలి. ఇలా చెటలను 
ప�ాంచుతునైటుల  (గ్్రన్ బ్ల్్ )ధు్ర వ పర్స్తీ  ఫోట్లు, నేషనల్ రిమోట్ స�న్స్ాంగ్ ఏజెన్స్ రేపోర్తీ లతో 
సహ సమరిపుాంచాలి.

49.  గ్్రన్ బ్ల్్ ప�ైన క్ర్న్ వ్యువులను ప్టలుచికునేాందుకు  అడవి కొటి్వేసిన ప్్ర ాంతమలో  అదనపు 
చెటల  తోపు ప�ాంచాలి. ఇది  జిలాల  అటవీ శ్ఖ వ్రి సహక్రాంతో జరగ్లి. దీన్క్ సాంబాంధిాంచిన 
ప్ల ను వివర్లు, సమయ ప్లనా, బడెజీట్ తాయార్ చేసుకోవ్లి. మాంత్్రతవా శ్ఖకు ఆర్ 
న్లలకొక స్రి క్ర్యాచరణ వివర్లు రిపోర్్  చెయాయాలి.

50.  క్రోపురేట్ పర్యావరణ విధానాం

ఏ)  కాంప�నీక్ పదదిత్గ్ తయార్ చేసిన పర్యావరణ విధానాం ,డెైరెక్రల  అనుమత్ పొాంది వునైదా? 
వుాంటే, అది ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లో వివరిాంచాలి.

బ్)  పర్యావరణ అనుమత్, అటవీ శ్ఖ వ్రి న్బాంధనలు, షరతులు వదిలి వేయయాడాం క్న్, మార్పు 
చేసుకోవడాం క్న్, అత్క్రమిాంచడాం క్న్, బయట ప�టే్ాందుకు  ఈ పర్యావరణ విధానాంలో 
న్రేదిశ్ాంచిన పద్ధతులు ఏవ్ైనా ఉనాైయా? వుాంటే అవి  ఇ.ఐ .ఏ. లో వివరిాంచాలి.

సి) పర్యావరణ సమసయాల గురిాంచి, లేక పర్యావరణ అనుమత్లో ఇచిచిన షరతులను ప్టిాంచే 
విషయాంలోగ్న్, కాంప�నీలో ప�ై అధిక్ర్ల విధానాంలేక, ఆదేశాం  ఏమిటి?  వివర్లు ఇవ్వాలి.

డషి)  పర్యావరణ న్బాంధనలు ప్టిాంచకపోయనా, అత్క్రమిాంచినా, డెైరెక్రలకు, షేర్ హోలడ్రలకు/ప�టు్ బడషి 
దారలకు   రిపోర్్  చేసే పద్ధత్ వునైదా? ఆ రిపోరి్ాంగ్ విధానాం ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లో వివరిాంచాండషి.

51)  ప�ైన స్చిాంచిన వివర్లు అనీై సమగ్రాంగ్ ఇ.ఐ.ఏ. రిపోర్్ లో చ్పిాంచాలి. అలాగే కమిటిలో 
చెప్పులి.

52.  ప్్ర జెకు్ కు సాంబాంధిాంచి ఏ కోర్్ లో న్ైనా,లేదా టి్రబుయానల్ లో అయనా  కేసు నడుసుతీ నైటలయతే,  
ఆ వివర్లు తపపున్సరిగ్ తెలియజేయాలి.

తీరప్్ర ాంతాంలో న్లకొలేపు ప్్ర జెకు్ లకు అదనపు విధివిధానాలు
1. ప�ైన ఇచిచిన షరతులతో ప్టు, తీర ప్్ర ాంతాంలో న్లకొలేపు ప్్ర జెకు్ ల విషయాంలో ఈ క్ాంది వ్టిన్ 

కూడా  ప్టిాంచాలిస్  వుాంది :

2. ర్ాంసర్ ప్రత్న్ధుల సమావేశాంలో న్రణాయాంచిన లక్షణాలు  పలలపు ప్్ర ాంతాలలో కనబడషితే  
మాగ్ణి నేలలుగ్  గురితీాంచి, ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాన్క్, ఆ భ్ములకు  సపుష్మ�ైన సరిహదుది లు  
ఏరపురచుకోవ్లి.

3. ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాం బురద నేలలో వునాైదగగ్రలో వునాై, బాక్ వ్టర్స్ ప్్ర ాంతాం దగగ్రలో వునాై, 
ప్్ర జెకు్  సథాలాం  నుాంచి అవి మినహయాంచాలి. తీర ప్్ర ాంత న్బాంధనల ననుసరిాంచి, ప్్ర జెకు్  
సరిహదుది  ఇలాాంటి వ్టిక్ ద్రాంగ్ వుాండాలి. సి.ఆర్.జెడ్ వ్రి సరి్ఫ�ై చేసిన మాయాపు కుడా జత 
చెయాయాలి.

4. నేల చదును చెయయాడాం గ్న్, ఎతుతీ  పలాల లు లేకుాండా సమాాంతరాంగ్ చెయయాడాంలో క్న్, 
అపపుటికే సహజాంగ్ వునై డెైరానేజి సిస్ాం కు ఎటువాంటి సమస్యా ర్కుాండా చ్డాలి.  ఒక వేళ, 
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చినై క్లువల త్ోర వ మార్చిలిస్ వసేతీ ,ప్ల ాంటు ప్్ర ాంతాంలోను, చుటు్ పక్లా చేరే  వరద నీటిన్,  
బురద నేలలలోక్ గ్న్, లేదా ప�దది  క్లవలోక్ గ్న్ ప్రవహిాంచేటటుల , అక్డషినుాంచి ఈ వరద నీర్ 
సముద్రాంలోక్ చేరే విధాంగ్ ఏర్పుటు చెయాయాలి.

5. ప్ల ాంటు సథాలాన్ ఎతుతీ  ప�ాంచడాన్క్ గ్న్, మరొక దాన్ కోసాంగ్న్, అదనాంగ్ మటి్  క్వ్లిస్ వసేతీ , 
ఆ మటి్న్ ప్ల ాంటు ప్్ర ాంతాల నుాంఛి, ఉనై డెైరానేజ్ సిస్ాం దెబ్త్నకుాండా   తీసుకోవ్లి.

6. బురద నేలలలో ఎకు్వ వరద నీర్ వచిచి చేర్తుాంది కనుక వ్టిన్ ప్ల ాంటు కోసాం ఏ రకాంగ్ను 
ఉపయోగిాంచర్దు.

7. ఏ రకమ�ైన వయార్్ధ లు కూడా, క్లుషయా న్యాంత్రణ చేయకుాండా క్లువలలోక్ గ్న్, బురద 
నేలలలోక్  గ్న్, నదు లోల క్ గ్న్, సముద్రాంలోక్ గ్న్ వదిలివేయర్దు.

8. ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాలలో మాాంగో్ర వ్ తోపు లు వుాంటే, వ్టి రక్షణకు, మళ్్ళ ప�ర్గుదలకు న్ర్ణాత 
క్లాంలో అమలు చేసే విధాంగ్ ఒక యాక్షన్ ప్ల ను తయార్చెయాయాలి.

9. ప్్ర జెకు్  అభయారి్ధ  పర్యావరణ మేనేజె్మాంట్ ప్రణాళక  బడెజీట్ లో భాగాంగ్, గ్్రన్ ఎాండోవ్ మ�ాంట్ 
ఫాండ్  ఏర్పుటు చేసుకోవ్లి. ఆ ఫాండ్ లో వచేచి వడీడ్తో  ప్ల ాంటు ప్్ర ాంతాం అాంతా చెటుల  నాటి  , 
పచచిదనాన్ై ప�ాంచాలి.   

10. స్మాజిక ఆరి్ధక రాంగ్లలో మతస్యూ సాంపద, మతస్యూక్ర్లప�ై ప్ల ాంటు యొక్ ప్రభావాం  అాంచనా 
వ్యాయాలి.

11. క్రోపురేట్ స్మాజిక బాధయాత క్ాంద గ్్ర ాంట్ చేసిన మొతతీాంలోాంచి, మతస్యూక్ర్ల సాంక్ేమ న్ధి 
ఏర్పుటు చేసుకోవ్లి. అది మతస్యూక్ర్లకు  అవసరమ�ైన  ఫిష్ లాాండషిాంగ్ ఫ్ల టా్ఫ ర్లు, ఫిష్ 
హర్ర్ల , కోలుడ్  సోతీ రేజిలు  ఏర్పుటు చేసి వ్రి   జీవన స్థా యన్ ప�ాంచేాందుకు  కృషి చెయాయాలి.  
అలల కలోల లాంగ్ వునై సముద్రాంప�ై ప్రయాణిసుతీ నైవ్ర్, ఉషణా  మాండల  తుఫ్నలలో చికు్కునై 
వ్ర్, వగెైర్  అతయావసర సమయాలోల , వ్ళ్ళకు సహయాం చెయాయాలి.

12. ప్ల ాంటు కటు్ బడషి పన్ మొదలుప�టే్  ముాందే, సునామ్ లాాంటి ప్రమాద పరిసిథాతులోల  సహయ 
క్రయాక్రమాలు చేసే ప్రణాళక సిద్ధాంచేసి సమరిపుాంచాలి.

13. ప్్ర జెకు్  ప్్ర ాంతాలలో వునై క్లువలు,చినై నీటి కయయాలు, చెర్వులలో నీర్, నేల ఇవేవి 
సముద్రాంలోక్ పాంపే వయార్్ధ  జలాల వలల  కలుషిత క్కూడదు. ప�ైపుల�ైనల  నుాంచి లీకేజీ లేకుాండా 
జాగ్రతతీ  పడాలి. అలాగే  వయార్ధ జాలాలు సముద్రాంలోక్ చేరే ముాందు గ్ర్డ్  ప్ాండ్స్ లోక్ వస్తీ య. 
వీటి ల�ైన్ాంగ్ తో లీకేజీ అరికట్వచుచి. అలాగే నీర్  లోపలి తెచేచివి, వయార్్ధ లు వదిలేసే  నీటి ప�ైపుల 
అనుసరిాంచి  వుాండే ఆర్.సి.సి. కటు్ బడులకు కూడా  తగిన జాగ్రతతీలు తీసుకోవ్లి. ఎాందుకాంటే, 
ప్ల ాంటు సరిహదుది ల అవతల అాంతా పాంట పొలాలు.  
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అనుబాంధాం c ;
పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా పత్రాం (E.I.A.)  మరియు  ఎగిజీకూయాటివ్ 
సాంగ్రహ  సమాచారాం 
పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా

న్ర్్మణాం 
వివర్లు

ఉపోదా్ఘ తాం 1.ప్్ర జెక్్ ఉదేదిశయాాం
2.ప్్ర జెక్్ గురితీాంపు, ప్్ర జెక్్ న్రవాహిాంచువ్న్ వివర్లు
3.ప్్ర జెక్్ గురి౦చిన వివరణ - సవాభావాం, పరిధి, ప్్ర ాంతాం, దేశ్న్క్ , 
ప్్ర ాంతాన్క్ దాన్ ప్్ర ముఖయాాం 
4.ఈ ప్్ర జెక్్ గురిాంచి  ఏ  మేర పరిశీలన అవక్శాం( టి.ఒ.ఆర్ 
ప్రక్రాం) 

ప్్ర జెక్్ వివరణ 1.ఈ ప్్ర జెక్్ పర్యావరణ౦లో మార్పులు కలగజేసే అవక్శాం వునై 
అాంశ్లప�ై   వివరణ .
2.సపుష్మ�ైన వివర్లతో కూడషిన న్ర్్ధ రణ 

• ప్్ర జెక్్ టెైప్ 
•		అవసరాం
•		ప్్ర ాంతాం (మాయాపుల ో ప్్ర జెక్్ న్లకొలేపు  ప్్ర ాంతాం    
 సరిహదుది లు, స�ైట్ లే అవుట్ )
•		న్రవాహణ  పరిధి
 అాంగ్క్రాం, అమలుక్ సమరిపుాంచిన ష�డ్యాల్ 
 స్ాంకేత్కత , జరిగే తీర్

3. ప్్ర జెక్్ వరణాన ( బొమ్మలతో , లే అవుటలతో కూడషిన వివర్లు)
4. స్ట్ము ప్రక్రాం సమరిపు౦చిన ప్్ర జెకు్  వివర్లు 
 (పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా కు అవసరమ�ైన వివర్లను 

ఇవవాగల డ్ార యాంగులు  )
5. పరిహర  చరయాలు (పర్యావరణ శ్ఖ  న్బాంధనల ప్రక్రాం 

ఉాండాలు,మరియు ఇ.ఐ.ఏ.కు అవసరమ�ైనవి)
6. కొతతీ  టెక్ైలజీ గురిాంచి  అాంచనా ( తదనాంతరాం సమసయా 

లేకుాండా )  

పర్యావరణ అాంచనా 
వివర్లు

1. స్డీ ఏరియా
2. సమయాం
3. అాంశ్లు, విధానాం 
4. బ్స్ ల�ైన్ సిథారపరచుట ( గురితీాంచిన ముఖయా పర్యావరణ అాంశ్లు   )
5. పర్యావరణ అాంశ్లతో కూడషిన బ్స్ మాయాప్స్ 
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పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా
న్ర్్మణాం 

వివర్లు

ఊహిాంచిన పర్యావరణ 
ఫలితాలు మరియు పరిహర    
చరయాలు 

పరిశోధనల ఫలితాంగ్ తెలుసుకునై పర్యావరణ వివర్లు :
- ప్్ర తాం 
- డషిజెైన్ 
- న్ర్్మణాం
- క్రమబద్ధమ�ైన  న్రవాహణ 
- ఫ�ైనల్ గ్ కూలగోటు్ ట,పునర్వ్సాం  ( పూరితీ ప్్ర జెక్్ 

పరిధిలో )
- గురితీాంచిన దుష్ఫలితాలిై తగిగ్ాంచడాన్క్ చేసే ప్రయతాైలు
- పర్యావరణ భద్రత  విషయాంలో ర్జీలేన్ న్బద్ధత
- ఫలితాల ప్్ర ముఖయాత గురిాంచిన అాంచనా
- నష్్ లు పూరిాంచే పరిహర  చరయాలు 

 

ప్రతాయామాైయ 
విధానాల విశ్లషణ 
(స్ాంకేత్కమ�ైనవి,ప్ల ాంటు 
సథాలాన్క్ సాంబాంధిాంచినవి )

అన్ైటి  ప్రతాయామాైయ వివర్లు ( ప్రతాయామాైయ విధానాల 
అవసరాం వుాంటే )
1 . వివరణ 
2 . దుష్ఫలితాల వివరణ
3. తలప�టి్న పరిహర చరయాలు 
 4. ప్రతాయామాైయాల ఎాంపిక
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పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా
న్ర్్మణాం 

వివర్లు

పర్యావరణ మాన్టరిాంగ్ 
ప్ోర గ్్ర మ్ 

 చేపటి్న పరిహర చరయాల ఉపయోగ్లిై   స్ాంకేత్కాంగ్ 
పరయావేక్షిాంచడాం  లో 
విధానాలు  కొలిచి  చ్డడాం 
ఫ్ట్రకెవానీస్ 
ప్్ర ాంతాం
డేటా విశ్లషణ 
ష�డ్యాల్ రిపోర్్  చెయయాడాం 
అతయావసర పద్ధతులు
వివరణాత్మకమయన బడెజీట్ 
సేకరిాంచిన ష�డ్యాల్స్ 

అదనపు స్డీ పబ్ల క్ కనస్లే్ షన్ 
రిస్్ అాంచనా
స్మాజిక ఫలితాల అాంచనా

ప్్ర జెక్్ ప్రయోజనాలు మౌలిక , స్మాజిక అభివృది్ధలో  మ�ర్గుదల
ఉప్ధి అవక్శ్ల  ప�ర్గుదల(సి్ల్డ్ ,స�మి సి్ల్డ్ ,అ న్  సి్ల్డ్ )   
ఇతర  సపుష్మ�ైన ప్రయోజనాలు  

పర్యావరణ క్స్్ బ్న్ఫిట్  
విశ్లషణ 

విసతీ ృత పరిధిలో సిఫ్రసు చేసినపపుడు 

పర్యావరణ మేనేజె్మాంట్ 
ప్ల ను  

ఇ.ఐ.ఏ. అనుమత్ లభిాంచాక,  పరిహర చరయాలక్ర్యాచరణ, 
పరయావేక్షణ గురిాంచి క్రయాన్రవాహణ అాంశ్ల వివర్లు .

స్ర్౦శాం మరియు 
ముగిాంపు 
(ఇది పర్యావరణ ప్రభావ 
అాంచనా రిపోర్్  సాంగ్రహమ�ై 
వుాండాలి .)

ప్్ర జెక్్ అమలుచెయయాడాంలో  పూరితీ  న్బద్ధత 
దుషపులితాలు / నష్్ లను  పూరిాంచే చరయాల వివరణ  

ఈ ప్్ర జెక్్ లో వునై 
కనస్లే్ ాంట్స్ వివరణ 

కనస్ల�్ ాంట్స్ వివర్లు;
పేర్ 
బయోడేటా 
కనస్ల�్ నీస్ సవాభావాం  
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పర్యావరణ ప్రభావ అాంచనా కు సాంబాంధిాంచిన ఎగిజీకూయాటివ్ సమ్మరి  వివర్లు
ఇ.ఐ. ఏ. ఎగిజీకుయాటివ్ సమ్మరి రిపోర్్  ఇ.ఐ .ఏ. పూరితీఈ స్ర్ాంశాం తో కూడషిన రిపోర్్  అయ వుాండాలి.  
10 - 4 స�ైజు పేజీల దాటకుాండా కుదిాంచవచుచి. ఇ.ఐ .ఏ. పూరితీ రిపోర్్ లోన్ ఈ క్్రాంది చాప్రల గురిాంచి 
కుల పతీ ాంగ్ వరిణాాంచి వుాండాలి.   

1. ప్్ర జెక్్ వివరణ

2. పర్యావరణ౦ తాలూకు విశ్లషణ 

3. భవిషయాతుతీ లో ర్గల పర్యావరణ మార్పులు మరియు  అవసరమయన  పరిహర చరయాలు

4,  పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్ోర గ్్ర ాం 

5. అదనపు పరిశోధనలు

6.  ప్్ర జెక్్ ప్రయోజనాలు

7  పర్యావరణ న్రవాహణ తాలూకు ప్ల న్
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