Disclaimer:- In case of any discrepancy between the translated version of the draft notification and the Draft Notification (English version),
published vide S.O.1199(E) dated the 23rd March, 2020 in the official gazette on 11th April,2020, the provisions contained in the English
version,published vide S.O 1199(E) dated 23rd March, 2020 shall prevail.

(భారతీయ రాజపత్రంలో పర చురణకోసం, అసాధారణం, విభాగం –II, సెక్షన్ 3, సబ్ సెక్షన్ (ii))
పరాావరణ, అటవీ, వాతావరణ మారపుల మంత్రరత్వశాఖ
న్యాఢిల్లీ, ---మారచి, 2020
పర కటన్
ఎస్.ఓ.

పర్యావరణ(పర్ిరక్షణ) చట్ట ం, 1986 (1986 లో నం. 29) లోని సబ్ సెక్షన్ (1) మర్ియు 3 వ సెక్షను

లోని 2వ సబ్ సెక్షను లోని క్యాజ్ (v) ద్వార్య సంక్రమంచిన అధిక్యరం ద్వార్య క్ంద్ర పరభుత్ాం ద్ిగువ పరక్ట్న
పరతిపయద్ిసు ుననద్ి. ద్ేశంలోని ఏ పయరంత్ంలోనైనవ పరసు ుత్ం అమలోలో ్నన పర్ిమత్ మయమర్యలులో క్గినిన క్్నిన
పయరజెక్ోటల నిరాహణ లేక్ విసు రణ లేక్ ఆధునిక్ీక్రణ విషయంలో నియమాలో నిషేధవలో విధించడంతో పయట్ు పర్యావరణ
పరభావయల మద్ింపు పరక్ట్న వైడ్ 2006, సెపట ంె బరు 14 వ తేద్న
ీ ఎస్.ఓ. 1533 మర్ియు అనంత్ర సవరణలో,
పర్యావరణ (పర్ిరక్షణ) చట్ాటలో, 1986 యొక్క నిబంధన-5 లోని ్పనిబంధన (3) ని అనుసర్ించి అవసరమైన
పరక్ట్న, ద్ీనివలా పరభావిత్ులయ్యా పరజల సమాచవరంక్ోసం ఇక్కడ పరచుర్ించబడుత్ుననద్ి. ఈ ముమయయ్ద్వ పరక్ట్న
క్గినిన ర్యజపత్రపత్
ర ులో పరజలక్ో అంద్ుబాట్ులోక్ి వచిిన తేద్ీనుండి అరవై ర్ోజుల త్రువయత్ మాత్రమే అమలోలోక్ి
వసుుంద్ని తెగియజయడమైనద్ి.
ఈ ముమయయ్ద్వ పరక్ట్నలోని పరతిపయద్నలపెై అభాంత్ర్యలో, సూచనలో చేయాలనే ఆసక్ిు క్గినినవయరు
ఎవర్ెైనవ క్ంద్ర పరభుత్ా పర్ిశీలనక్ోసం గడువులోపునయ గిఖిత్పూరాక్ంనయ క్యరాద్ర్ిి, పర్యావరణ, అట్వీ మర్ియు
వయతవవరణ మారుుల మంతిరత్ాశయఖ, ఇంద్ిర్య పర్యావరణ్ భవన్, జోర్ భాగ్ ర్ోడ్, అగిగంజ్, న్యాఢిల్లీ – 110 003 లేక్
eia2020-moefcc@gov.in అనే చిరునవమాక్ో పంపయగి.

ముసాయిదా పర కటన్
క్నుక్ ఆయా అధిక్యర పర్ిధులను అనుసర్ించి భారత్ పరభుత్ాపు మంతిరత్ాశయఖనుంచినయనీ లేక్ ర్యషట మ
ర ల యయ్
పర్యావరణ పరభావ మద్ింపు సంఘంనుంచినయనీ లేక్ జిలాామయలయ్ పర్యావరణ పరభావ మద్ింపు సంఘంనుంచినయనీ ‘ఇఐఏ
పరక్ట్న, 2006’ లోని నిబంధనలను, వయట్ి సవరణలను అనుసర్ించి ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమత్ులో
లేనివయట్ిక్ోసం భారత్ పరభుత్ాం పూరాపు పర్యావరణ మర్ియు అట్వీ మంతిరత్ాశయఖ వయర్ి పరక్ట్న సంఖా ఎస్.ఓ.
1533 (ఇ), తేద్ీ 14 సెపట ంె బర్, 2006 ( ఇక్పెై ‘ఇఐఏ పరక్ట్న 2006’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) ద్వార్య క్ంద్ర పరభుత్ాం
‘ఇఐఏ నోట్ఫ
ి ిక్షను 2006’ జాబితవలో ్ండి ద్ేశంలో ఎక్కడెన
ై వ పర్ిమత్ మయమరలుం క్గిని పరసు ుత్ం అమలోలో ్నన
క్్నిన పయరజెక్ోటల నిరాహణ, విసు రణ, ఆధునిక్ీక్రణ గుర్ించి నియమాలో మర్ియు మారగ ద్రిక్యలో వలోవర్ించింద్ి.
క్యబట్ిట విధవన క్రమబద్ీీ క్రణక్ోసం, విక్ంద్ీరక్రణక్ోసం మర్ియు నవాయమయలనవలో, జాతీయ హర్ిత్ ట్ిరబుానల్ సూచనలో
అమలోపరచడంక్ోసం క్యలానుగుణంనయ ‘ఇఐఏ పరక్ట్న, 2006’ క్ో అనేక్ సవరణలో వలోవడవాయ్. క్నుక్ పరణవళిక్
మయలయ్నుంచే ముంద్సు
ు పర్యావరణ అనుమత్ులో అవసరమైన పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోటలక్ో సంబంధించిన పర్యావరణ
పరభావయలను, రక్షణలను అంచనవ వేయడంలో ‘ఇఐఏ పరక్ట్న, 2006’ ఎంతో ్పక్ర్ించినపుట్ిక్ీ క్ంద్రపరభుత్ాం ఆన్

ల ైన్ వావసల అమలోచేయడం, మర్ింత్ పయరతినిధాం, హేత్ుబద్ీీ క్రణ, పయరమాణీక్రణ మొద్ల ైన అంశయలతో ఈ
విధవనవనిన మర్ింత్ పయరద్రిక్ంనయనూ పరయోజనక్యర్ినయనూ మారిద్లచింద్ి.
క్నుక్ నియమ అతిక్రమణల సమీక్షక్ోసం ఆరు నలల క్యలావధిని విధిసు ూ క్ంద్ర మంతిరత్ాశయఖ ఎస్.ఓ.804(ఇ), తేద్ీ
14 మార్ిి, 2017 అనే సంఖాతో ఒక్ పరక్ట్న విడుద్లచేసింద్ి. ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమత్ులో లేక్ోండవ నిర్యాణం
పయరరంభంచిన లేక్ విసు రణ, ఆధునిక్ీక్రణ చేపట్ిటన లేక్ ్త్ుతిు మశ్రరత్ పయరజెక్ోటల నియమ అతిక్రమణలను ఈ పరక్ట్న
నిరాచించింద్ి.
ఏమైనపుట్ిక్ీ భవిషాత్ు
ు లో పునర్యవృత్మయ్యా ఇట్ువంట్ి అతిక్రమణలో నియంత్రణ సంఘం వయరు నిరాహంచే
సమీక్షలో, పరావేక్షణలో, విచవరణలలో బయట్పడతవయ్. అంద్ువలా పర్యావరణవనిక్ి తీవరనషట ం క్గినించే ఇట్ువంట్ి
పయరజెక్ోటలక్ో నియంత్రణ, పరావేక్షణ లేక్పో వడం శరయ
ర సకరం క్యద్ని త్లచి పర్యావరణహత్ంక్ోసం మయధామైనంత్
త్ారనయ అతిక్రమణ పయరజెక్ోటల నియంత్రణక్ో విధివిధవనవలో రూప ంద్ించడం ఆవశాక్మని క్ంద్ర మంతిరత్ాశయఖ
భావించింద్ి.
ఇంక్య హంద్ూమయలన్ క్యపర్ గిమట్ెడ్ వర్ెెస్ భారత్ పరభుత్ాం, ఇత్ర విషయాలలో జర్ినిన వయద్నలలో మాననీయ
ఝారఖండ్ ్ననత్ నవాయమయలనంవయరు 28 నవంబరు, 2014 వ తేద్ీన డబు
ా ు.పి.(సి) సం. 2364 ఆఫ్ 2014 తో
జార్ీచేసిన ఆద్ేశయలలో పర్యావరణ అనుమత్ుల నియమాల పరతిపయద్నలలోని పరయోజనవలను పర్ిశీగించవలనీ,
పర్యావరణ చట్ాటల ్లా ంఘన ఆర్ోపణలపెై త్నిన చరాలక్ో సాత్ంత్రంనయ ఎట్ువంట్ి పరతిపయద్నల ైనవ చేయవచిని
సూచించవరు.
అంతేక్యక్ అసలో ద్రఖాసు
ు (ఓ.ఏ.) సంఖా 837/2018 తో సంద్ీప్ మత్ు ల్ మర్ియు పర్యావరణ, అట్వీ, వయతవవరణ
మారుు లో & ఓఆర్ఎస్ ల మధా జర్ినిన వయద్నలో క్ంద్ర మంతిరత్ాశయఖ ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమత్ులను
అమలోపరచడంలో పరావేక్షక్ యంతవరంనయనిన బలోపేత్ం చేయాలని మాననీయ జాతీయ హర్ిత్ ట్ిరబుానల్
సూచించింద్ి.
అంద్ువలా ఇపుట్ిక్ అమలోచేసిన, అమలోచేయర్యద్ని నిరణయ్ంచిన అంశయల విషయంలో త్పు పరక్ట్న సంఖా
ఎస్.ఓ.1533 (E), తేద్ీ 14 సెపట ంె బర్, 2006 - సంబంధిత్ అనంత్ర సవరణ పరక్ట్న సంఖాలో ఎస్.ఓ. 190(E), తేద్ీ
20 జనవర్ి, 2016; ఎస్.ఓ. 4307(E), తేద్ీ 29 నవంబరు, 2019, ఎస్.ఓ. 750(E), తేద్ీ 17 ఫిబరవర్ి, 2020
పరక్ట్నల తొలనింపునక్ో ఆద్ేశ్రసూ
ు
పర్యావరణ (పర్ిరక్షణ) చట్ట ం, 1986 లోని సబ్ సెక్షను (1) మర్ియు 3వ
సెక్షను యొక్క 2వ సబ్ సెక్షనులోని సబ్ క్యాజు (v) మర్ియు 23వ పరక్రణం మర్ియు అనుబంధంనయ
పర్యావరణ(పర్ిరక్షణ) నియమాలో, 1986 యొక్క 5వ నియమంలోని ్పనియమం(3)లోని ్పవయక్ాం(d) ద్వార్య
సంక్రమంచిన అధిక్యర్యలను అనుసర్ించి భారత్ పరభుత్ాం ఈ ముమయయ్ద్వ పరక్ట్నను పరచుర్ిసు ుననద్ి.

1. సంక్షిపతనామం మరచయు ఆరంభం
(i)

ఈ పరక్ట్నను పర్యావరణ పరభావ మద్ింపు పరక్ట్న, 2020 (ఇక్పెై ‘ఇ ఐ ఏ పరక్ట్న, 2020’ అని
పిలోవబడుత్ుంద్ి) అని పిలోవవచుి.

(ii)

అధిక్యర ర్యజపత్రంలో త్ుద్ి పరక్ట్న పరచుర్ిత్మన
ై తేద్ీ నుంచి ఈ పరక్ట్న అమలోలోక్ి వసుుంద్ి.

2. పరకటన్ వరచతంపు : ఈ పరక్ట్న పయరద్ేశ్రక్ జలపయరంత్ంతో సా  భారత్ద్ేశం అంత్ట్ిక్ీ వర్ిుసు ుంద్ి.
3. నిరవచన్ం: సంద్ర్యానుమయరం అవసరమైతే త్పు ఈ పరక్ట్నలో పర్ిభాష క్ింద్ివిధంనయ నిరాచించబడుత్ుంద్ి.
(1) గురచతంపు ప ందిన్ పరాావరణ పరభావ మదింపు నైపుణా వావసథ (ఇక్పెై ‘ఏ సి ఓ’ అని పిలోవబడు
త్ుంద్ి) అనే వావసల భారత్ పరమాణ మయధిక్యర సంసల (క్ోా సి ఐ) యొక్క జాతీయ విద్వా శ్రక్షణ గుర్ిుంపు
సంసల (ఎన్ ఏ బి ఇ ట్ి) లేక్ క్యలానుగుణంనయ భారత్ మంతిరత్ాశయఖ పరక్ట్ించే ఏద్ెైనవ ఇత్ర సంసల
యొక్క గుర్ిుంపును క్గిని ్ంట్ుంద్ి.
(2) ‘‘చటట ం’’ అంట్ే పర్యావరణ(పర్ిరక్షణ) చట్ట ం, 1986 (1986 లోని చట్ట ం సంఖా 29)
(3) ‘‘సమీక్ష’’ అంట్ే ఇ ఐ ఏ త్ుద్ి నివేద్ిక్తో సా  అనిన ఆధవరపతవరలో, ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమత్ుల
మంజూరు క్ోసం సమీక్ష సంఘం నిరాహంచిన పరజాభపయరయ సేక్రణ నివేద్ిక్లో, నిర్ేశ్రత్ నమూనవలోని
ద్రఖాసు
ు లను క్షుణణ ంనయ త్నిఖీ చేయడం.
(4) ‘’సమీక్ష సంఘం” అంట్ే ఆయా అధిక్యర పర్ిధులను బట్ిట క్ంద్రమల యయ్ నైపుణా సమీక్ష సంఘం లేక్
ర్యషట మ
ర ల యయ్ నైపుణా సమీక్ష సంఘం లేక్ క్ంద్రపయగిత్ పయరంత్మయలయ్ నైపుణా సమీక్ష సంఘం లేక్
జిలాామయలయ్ నైపుణా సమీక్షసంఘం.
(5) “ఆధార సమాచారం” అంట్ే (ఇక్పెై ‘బి ఎల్ డి’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) ఆ పయరంత్ంలోని లేక్ అధాయన
పయరంత్ంలోని పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోటక్ో సంబంధించిన నయగి, నీరు, నేల, చెట్ా ు, జీవులో, మయమాజిక్-ఆర్ిలక్
త్ద్ిత్ర అంశయల సమాచవరంతో సా  పయరజెక్ోట నిర్యాణవనిక్ి, విసు రణక్ో పూరాం అక్కడి పర్యావరణ
సిల తిగత్ుల సమగర వివరణ.
(6) “సరచహద్ుు పారంత్ం” అంట్ే భారత్ద్ేశయనిక్ి సర్ిహద్ుేద్ేశయల వయసు వయధీనర్ఖ నుంచి 100 క్ిలోమీట్రా
లోపగివప
ై ు వైమానిక్ ద్ూరం.
(7) “నిరాాణ పారంత్ం” అంట్ే భవనవలో, నిర్యాణ పయరజెక్ోటలలో పరతిపయద్ించిన పునవద్ులో, సర్ీాసు
ఏర్ియాలతో క్గిపి అనిన అంత్సు
ు లలోని నిర్యాణ పయరంత్ం.
(8) “కేపిటల్ డ్రరడ్ిజంగ్” అంట్ే సముద్రం అడుగున మేట్లో వేసిన పద్వర్యలలను తొలనించి జలమారగ ం లోత్ు
పెంచి పెద్ే ఓడలో వళ్ళే మార్యగనిన సుగమం చేసే విధవనం. ఓడర్వులో, నౌక్యశరయాలో, జలమార్యగల
లోపల, బయట్ డెరడంగ్
ిజ క్యరాక్లాపయలో ఇంద్ులో ముఖామైనవి.
(9) శరణ
ే ి ‘ఏ ‘ అంట్ే ఈ పరక్ట్నలోని షెడూాలోలో 3వ అంశంలో ప ంద్ుపరచిన పట్ిటక్లోని పయరజెక్ోటలో లేక్
క్యరాక్రమాలో.

(10) శరణ
ే ి ‘బి1’ అంట్ే ఈ పరక్ట్నలోని షెడూాలోలో 4వ అంశంలో ప ంద్ుపరచిన పట్ిటక్లోని పయరజెక్ోటలో లేక్
క్యరాక్రమాలో.
(11) శరణ
ే ి ‘బి2’ అంట్ే ఈ పరక్ట్నలోని షెడూాలోలో 5వ అంశంలో ప ంద్ుపరచిన పట్ిటక్లోని పయరజెక్ోటలో లేక్
క్యరాక్రమాలో.
(12) “కేంద్ర కాలుష్ా నియంత్రణ మండలి” (ఇక్పెై “సి పి సి బి” అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) జల (క్యలోషా
నివయరణ మర్ియు నియంత్రణ) చట్ట ం, 1974(1974 లో 6 వ చట్ట ం) ద్వార్య ఏర్యుట్ు చేయబడిన సంసల .
(13) “హరచత్భవన్ ధ్ురవపత్రం” అంట్ే ఏక్ీక్ృత్ నివయససల లం మద్ింపు యొక్క హర్ిత్ పరమాణం (జి ఆర్ ఐ
హెచ్ ఏ); భారత్ హర్ిత్ భవన మండగి ( ఐ జి బి సి); లీడర్ షిప్ ఇన్ ఎనర్ీజ అండ్ ఎనిార్యన్ మంట్
డిజెైన్ (ఎల్ఈఈడీ) ఇండియా; ఎక్సె ల న్ె ఇన్ డిజెైన్ ఫర్ నట్
ర ర్ ఎఫిషయనీెస్ ( ఇ డి జి ఇ) లేక్
క్యలానుగుణంనయ భారత్మంతిరత్ాశయఖ అనుమతించే ఏద్ెైనవ థర్ా పయర్ీట హర్ిత్ భవన పరమాణవల వావసల
పరమాణవల నిర్యీరణలద్వార్య అంద్జసే ద్ురవపత్రం.
(14) “సమాహారం’’ అంట్ే ఈ పరక్ట్నలోని 24 వ పేర్యలోని (3) వ సబ్-పేర్యలో వివర్ించిన విధవనవనిన బట్ిట
క్్నిన గనుల సమూహం లేక్ క్ౌలో/ఒడంబడిక్ల సమూహం.
(15) “సమాహార ధ్ురవపత్రం” గనులో మర్ియు భూగరాశయసు ర సంచవలక్ోలో లేక్ ఎవర్ెైనవ యోగా అధిక్యరులో
గనులో లేక్ క్ౌలోపయరంతవలక్ో ఇచేి ధురవపత్రం.
(16) “వాాపారసంసథ ల పరాావరణ బాధ్ాత్” (ఇక్పెై ‘సి ఇ ఆర్’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) అనేద్ి ఇ ఎం పి లో
భాగం. ఇంద్ులో పరజాభపయరయ సేక్రణలో లేవనతిు న అంశయల ఆధవరంనయ మర్ియు/లేక్ మయమాజిక్ అవసర
ఆధవర్ిత్ మద్ింపు క్ోసం చేసిన ఇ ఐ ఏ అధాయనవలలో తేగిన అంశయల ఆధవరంనయ పయరజెక్ోట
పరతిపయద్క్ోడు పయరజెక్ోట సమీప పర్ిసర్యలలో పర్యావరణ పర్ిరక్షణక్ోసం నిర్ేశ్రత్ క్యరాక్రమాలను విధినయ
చేపట్ాటగి.
(17) “తీర పారంత్ నియంత్రణ జోన్ు” (ఇక్పెై ‘సి ఆర్ జడ్’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) క్ోమయు నియంత్రణ జోను
పరక్ట్న, 2019 మర్ియు అనంత్ర క్యలంలో చేసిన సవరణల ద్వార్య గుర్ిుంచబడిన పయరంత్ం.
(18) “పరమాద్కర కాలుష్ా పారంత్ం” అంట్ే క్ంద్ర క్యలోషా నియంత్రణ మండగి చేత్ క్యలానుగుణంనయ
గుర్ిుంచబడే పయర్ిశయరమక్ పయరంత్సమూహం లేక్ పరద్ేశం;
(19) “జిలాీసాథయి లేక డ్ివిజిన్ల్ సాథయి నిపుణుల మదింపు కమిటీ” (ఇక్పెై ‘డి ఇ ఏ సి’ అని పిలోవబడు
త్ుంద్ి) పయరజెక్ోటల పర్యావరణ సమీక్షల గుర్ించి త్నిన సూచనలో చేయడంక్ోసం అడినిన మీద్ట్ ర్యషట ర
పరభుతవాలో లేక్ క్ంద్రపయగిత్ పయరంత్ పరభుతవాలో అంద్ించిన సూచనల ఆధవరంనయ చట్ట ంలోని 23వ
పరక్రణం ద్వార్య సంక్రమంచిన అధిక్యర్యలద్వార్య ఈ పరక్ట్న నిమత్ు ం జిలాా, డివిజినల్ మయలయ్లలో ఎస్ ఇ
ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఐ ఏ ఏ ఏర్యుట్ుచేసిన నిపుణుల సంఘం;

(20) “జిలాీ సరేవ నివేదిక” అంట్ే గనుల త్వాక్యలక్ో అనుమతించిన పయరంతవలలోని మేట్లో, మరక్లను
గుర్ిుంచడంక్ోసం జిలాాలోని భూగరాశయసు ర శయఖ లేక్ నీట్ిపయరుద్ల శయఖ లేక్ అట్వీశయఖ లేక్ పరజా పనుల
శయఖ లేక్ భూగరా జల మండళ్ళే లేక్ ర్ిమోట్ సెనిెంగ్ శయఖ, గనులశయఖ మొద్ల ైన అంశయల గుర్ించిన
త్యారుచేసన
ి నివేద్ిక్. అంతేక్యక్ గనుల త్వాక్యలను నిషేధించవలసిన క్ోత్క్ో గురయ్యా పయరంతవలను
గుర్ిుంచడం, మౌగిక్ వసత్ుల నిర్యాణవలక్ో వయట్ి మయమీపయానిన గుర్ిుంచడం, త్విాన గనుల పూడిక్క్ో
త్నిన వావధి ఇవాడం, పూడిక్ల వయర్ిిక్ శయత్పు గణన;
(21) “ఎకో సెనిిటివ్ పారంతాలు”(ఇక్పెై ‘ఇ ఎస్ ఏ’ అని పిలోవబడతవయ్) పర్యావరణ(పర్ిరక్షణ) చట్ట ం,
1986 యొక్క 3 వ సెక్షను లోని సబ్ సెక్షను (2) మర్ియు క్యలక్రమంలో వలోవడిన ద్వని సవరణల
ద్వార్య పరక్ట్ించిన పయరంతవలో;
(22) “ఎకో సెనిిటివ్ జోన్ులు”(ఇక్పెై ‘ఇ ఎస్ జెడ్’ అని పిలోవబడతవయ్) పర్యావరణ(పర్ిరక్షణ) చట్ట ం,
1986 యొక్క 3 వ సెక్షను లోని సబ్ సెక్షను (2) మర్ియు క్యలక్రమంలో వలోవడిన ద్వని సవరణల
ద్వార్య పరక్ట్ించిన పయరంతవలో;
(23) “పరాావరణ పరభావ మదింపు నివేదిక” (ఇక్పెై ‘ఇ ఐ ఏ’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) నియంత్రణ సంఘం
నిర్ేశ్రంచిన నిబంధనల ఆధవరంనయ మర్ియు ఈ పరక్ట్నలోని అనుబంధం-x లో ఇచిిన మాద్ిర్ి
నమూనవను అనుసర్ించి పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోటక్ోసం ఒక్ ఏ సి ఓ ద్వార్య పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు
త్యారుచేసే ద్మయువేజు.
a. “ముసాయిదా ఇ ఐ ఏ నివేదిక” - నియంత్రణ సంఘ ఆద్ేశయలను అనుసర్ించి పరజాభపయరయం
నిమత్ు ం త్యారుచేసే ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్;
b. “త్ుది ఇ ఐ ఏ నివేదిక” - పరజాభపయరయ సేక్రణ అనంత్రం పరజల సమసాలను పర్ిషకర్ిసు ూ త్నిన
్పశమన చరాలతో, క్యలావధితో క్ూడిన క్యర్యాచరణతో, పయరజెక్ోట సమీక్ష నిమత్ు ం పయరజెక్ోట
పరతిపయద్క్ోడు ఇచిిన ా మీలో నరవేరిడవనిక్ి త్నిన ధనం సమక్ూరుిక్ోవడం వంట్ివయట్ితో
ఇ ఐ ఏ త్యారుచేసే నివేద్ిక్;
(24) “ఇ ఐ ఏ సమన్వయకరత ” అను వాక్ిు క్షత్ర నిపుణుడు మర్ియు క్యరా నిరాహణ నిపుణులక్ో
సమనాయక్రు మర్ియు ‘ఏ సి ఓ’ చేత్ గుర్ిుంపు ప ంద్ినవయడు.
(25) “పరాావరణ నిరవహణ పరణాళిక నివేదిక” ( ఇక్పెై ‘ఇ ఎం పి’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) - ఈ పరక్ట్నలోని
అనుబంధం – XI లో ఇచిిన మయధవరణ నమూనవను అనుసర్ించి ఏ సి ఓ ద్వార్య పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు
తవను పరతిపయద్ించే పయరజెక్ోటక్ోసం త్యారుచేసే ద్మయువేజు.
(26) “విసత రణ” అంట్ే గనుల క్ౌలో పయరంత్ం లేక్ పయరజెక్ోట పయరంత్ం లేక్ వావమయయయోగా పయరంత్ం లేక్ నిర్ిాత్
పయరంత్ం లేక్ ప డవు లేక్ ్త్ుతిు మయమరలుం లేక్ ్తవుద్క్ మయమరలుం లేక్ సరాతవర లేక్ నడపగగిన
మయమరలుం మొద్ల ైన పయరజెక్ోటక్ో అనువర్ిుంచే ఆయా పథక్యల నిర్ేశ్రత్ అవధులను ద్వట్ి మయమర్యలుల

పెంపుద్లను అద్ుపుచేయడం త్ద్ిత్ర షెడూాలోలోని అంశయలను లేక్ ఇసిక్ి పూరాంనయనీ లేక్ ఇపి క్ి
త్రువయత్నయనీ మైనింగు పయరజెక్ోటల విషయంలో సంద్ర్యానినబట్ిట వర్ిుంచేట్ట్ుట చేయడం.
(27) “నిపుణుల సమీక్షా సంఘం” (ఇక్పెై ‘ఇ ఏ సి’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) క్ంద్రమల యయ్లో నిర్ేశ్రత్ పయరజెక్ోట
లను సమీక్షించి త్నిన సూచనలో ఇవాడంక్ోసం భారత్ మంతిరత్ాశయఖ ఏర్యుట్ుచేసన
ి నిపుణుల సంఘం.
(28) “ఫారం” అంట్ే ఈ పరక్ట్నక్ో అనుబంధంనయ ఇచిిన ఫయరం/ఫయర్యలో.
(29) “ ఫంక్షన్ల్ ఏరచయా ఎక్సి పర్టట” (ఇక్పెై ‘ఎఫ్ ఏ ఇ’ అని పిలోవబడతవడు) ఏ సి ఓ చేత్ గుర్ిుంచబడిన
మర్ియు ఏ సి ఓ క్యరానిర్యాహక్వరగ ంలో సభుాడెైన నిపుణుడు.
(30) “సాధారణ నియమం” (ఇక్పెై ‘జి సి’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) అంట్ే బి1 క్ట్నిర్ీ లో చేర్ిిన ఏ పయరజెక్ోట
అయ్నవ లేక్ క్యరాక్రమమైనవ క్ట్నిర్ీ లో ఒక్వేళ్ ద్ిగువ (a) లేక్ (b) లో చూపినట్ుట అంత్ట్ా ్నవన లేక్
ఒక్ భాగంలోనే ్నవన ఎట్ువంట్ి మారుులూ చేయక్ోండవనే క్ంద్రమల యయ్లో సమీక్షించవగి.
a. ద్ిగువ తెగిపిన సర్ిహద్ుేలనుంచి షెడూాలో లోని 3, 5, 32, 33 అనే సంఖాల అంశయలక్ో
సంబంధించి 10 క్ి.మీ. ల లోపల ఇత్ర అంశయలక్ో సంబంధించి 5 క్ి.మీ.ల లోపల ్ండవగి –
(i)

రక్షిత్ పయరంతవలో; లేక్

(ii)

పరమాద్క్ర క్యలోషా పయరంతవలో; లేక్

(iii)

ఎక్ోసెనిెట్ివ్ పయరంతవలో; లేక్

(iv)

అంత్ర్యరషట ర లేక్ క్ంద్రపయగిత్ పయరంతవలో

b. ద్ిగువ సర్ిహద్ుేలలోపల –
(i)

తీవరమల యయ్ క్యలోషా పయరంతవలో; లేక్

(ii)

ఎక్ో-సెనిెట్ివ్ జోను.

(31) కోసాత దవవప నియంత్రణ జోన్ు (ఇక్పెై ‘ఐ సి ఆర్ జెడ్’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) క్ోమయు ద్ీాప నియంత్రణ
జోను పరక్ట్న , 2019 మర్ియు అనంత్ర క్యలంలో వలోవడిన సంబంధిత్ సవరణల ద్వార్య పరక్ట్ిత్మైన
జోను.
(32) “ డ్రరడ్ిజంగ్ నిరవహణ” సముద్రంలో నౌక్ల ర్యక్పో క్లక్ోసం, నిర్యాణవలక్ోసం లేక్ ఇత్ర క్యరాక్లాపయల
క్ోసం ఎపుుడూ త్నినంత్ నీట్ిలోత్ు ్ండట్ంక్ోసం సముద్ర జలరవయణవ మార్యగలలో, నౌక్యశరయాలలో,
లంగరు వేసే చోట్ా లో పేరుక్ోపో య్య ద్ిబబలో, అవక్షపయలను సమయానుగుణంనయ తొలనించడం;
(33) “సయక్షా, చిన్నత్రహా, మధ్ాత్రహా వావసథ లు” అంట్ే సూక్షా, చిననత్రా  మర్ియు మధాత్రా 
వావసల ల అభవృద్ిీ చట్ట ం, 2006( 2006 లోని చట్ట ం సంఖా 27) మర్ియు ద్వని అనంత్ర సవరణలలో
నిరాచించిన పయరజెక్ోట;
(34) “ ఖనిజ శుదిి ” అంట్ే భౌతిక్ లేక్ భౌతిక్ రమయయన పద్ీ త్ుల ద్వార్య వేరుచేసిన విలోవైన ఖనిజధవత్ు
భానయలో క్ంద్ీరక్ృత్ం చేసే విధవనం.

(35) “మినిస్టీ” అంట్ే భారత్ పరభుత్ా పర్యావరణ, అట్వీ మర్ియు వయతవవరణ మారుుల మంతిరత్ాశయఖ;
(36) “ఆధ్ునికీకరణ” సంద్ర్యానిన బట్ిట నియంత్రణ సంఘం మంజూరుచేసన
ి ముంద్సుు - ఇ సి లేక్
ముంద్సు
ు – ఇ పి క్గినిన పరసు ుత్ గనుల క్ౌలో పయరంత్ంలో త్వాక్యల శయత్ం పెంపుద్లతో సా  అమలోలో
మారుు లేక్ మయంక్తిక్త్ విషయంలో లేక్ ముడిసరుక్ో మశరమం విషయంలో లేక్ ఆట్ంక్యల తొలనింపు
లేక్ పనిద్ినవల పెంపు లేక్ పయరజెక్ోట యొక్క పర్ిశమ
ర మయమరలు వినియోగం మర్ియు యాంతిరక్
్పక్రణవల పెంపు మొద్ల ైనవి.
(37) “అసమాత్ర” అంట్ే పథక్యనిక్ి సంబంధించి ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమత్ులో లేక్ ముంద్సుు
పర్యావరణ అంనీక్యర్యల విషయంలో నియంత్రణ మండగి విధించిన నియమ నిబంధనల పట్ా అసమాతి.
(38) “పరకటిత్ పరచశ్మ
ే పరదేశ్ం” అంట్ే క్ంద్ర పరభుత్ాం లేక్ ర్యషట ర పరభుత్ాం లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ పయలక్ోల
చేత్ 14 సెపట ంె బర్, 2006 క్ో ముంద్ునయ పరక్ట్ింపబడిన లేక్ ఇ ఐ ఏ పరక్ట్న,2006 ద్వార్యనయనీ లేక్
పరసు ుత్ పరక్ట్న ద్వార్యనయనీ ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమత్ులో ప ంద్ిన ్ద్వానవనవలో, భవన
సముద్వయాలో, పయరంతవలో, ఎగుమతి పయరసెసింగు జోనులో(ఇ పి జెడ్); పరతేాక్ ఆర్ిలక్ మండళ్ళే( ఎస్ ఇ
జెడ్); జీవమయంక్తిక్ ్ద్వానవనవలో; చరా పర్ిశమ
ర సముద్వయాలో; క్ోమయు ఆర్ిలక్ మండళ్ళే(సి ఇ జెడ్);
పరతేాక్ పెట్ట ుబడి పయరంత్ం( ఎస్ ఐ ఆర్); జాతీయ పెట్ట ుబడి మర్ియు ్త్ుతిు మండళ్ళే (ఎన్ ఐ ఎం
జెడ్); పయర్ిశయరమక్ నడవయ; ద్రవ ఇంధన, రమయయనిక్ మర్ియు పెట్రర రమయయనవల పెట్ట ుబడి మండళ్ళే (
పి సి పి ఐ ఆర్) మొద్ల ైనవి.
(39) “రక్షిత్ పారంతాలు” వనాపయరణి (సంరక్షణ) చట్ట ం, 1972( 1972 లోని 53వ చట్ట ం) మర్ియు
క్యలానుగుణంనయ చేసన
ి ద్వని సవరణలలో పరక్ట్ించిన పయరంతవలో.
(40) “ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ులు” (ఇక్పెై ‘ముంద్సుు-ఇసి’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) షెడూాలోలో
నిర్ేశ్రంచిన సమీక్ష సంఘం అనుమతి అవసరమైన క్ట్నిర్ీ ‘ఏ’; క్ట్నిర్ీ ‘బి1’; మర్ియు క్ట్నిర్ీ ‘బి2’
పయరజెక్ోటల విషయంలో సమీక్ష సంఘం చేసిన సూచనల ఆధవరంనయ నియంత్రణ మండగి ఇచేి అనుమతి.
(41) “ముంద్సుత పరాావరణ సమాత్ర” (ఇక్పెై ‘ముంద్సుు ఇ పి’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) షెడూాలోలో
నిర్ేశ్రంచినట్ు
ా సమీక్ష సంఘం పర్ిశీలన అవసరంలేని క్ట్నిర్ీ ‘బి2’ లోని పథక్యల విషయంలో
పరతిపయద్ిత్ పథక్యలక్ో నియంత్రణ మండగి జార్ీచేసే అనుమతి లేక్ సమాతి;
(42) “ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ుల నిబంధ్న్లు” అంట్ే ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమతి లేక్
ముంద్సు
ు పర్యావరణ సమాతి అవసరమైన పయరజెక్ోటల విషయంలో నియంత్రణ మండగి నిర్ేశ్రంచిన
నిబంధనలో.
a. “నిరచుష్ట నిబంధ్న్లు” అంట్ే పథక్యనిన బట్ిట, పయరంతవనిన బట్ిట పరతి అంశయనిక్ి సంబంధించి సమీక్ష
సంఘం ఏవైనవ నిర్ిేషట నిబంధనలో రూప ంద్ిస;ేు మర్ియు

b. “పరమాణ నిబంధ్న్లు” అంట్ే ముంద్సుు-ఇ సి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి మంజూరు చేసే పరతి అంశంలోనూ
క్యలానుగుణంనయ మంతిరత్ాశయఖ విడుద్ల చేసే నిబంధనలో. అయ్నపుట్ిక్ీ సమీక్ష నిరాహణలో పరతి
అంశంలోనూ నిపుణుల సూచనల ఆధవరంనయ ముంద్సుు-ఇ సి విషయంలో సమీక్షా సంఘం
మర్ియు ముంద్సు
ు -ఇ పి విషయంలో నియంత్రణ మండగి ఈ నిబంధనలను మారివచుి;
(43) “పారజెకుట” అంట్ే పర్ిశమ
ర
లేక్ క్యరాక్రమం;
(44) “పారజెకుట జీవన్కాలం” అంట్ే (i) నిర్యాణం లేక్ మయలపన లేక్ సంసల లేక్ పయరరంభం; (ii) అమలో;
మర్ియు (iii) అనవవశాక్త్ లేక్ మునింపు లేక్ నవశనం చేయు – అనే ద్శలలోని పయరజెక్ోట జీవన క్యలం;
(45) “పారజెకుట పరత్రపాద్కుడు” అంట్ే పర్ిశమ
ర సంచవలక్ మండగి లేక్ అరుుడెైన అధిక్యర పరతినిధి లేక్ వాక్ిు
లేక్ సంసల లేక్ ధరానిధి లేక్ పర్ిమత్ రుణ భాగమయామాం లేక్ సంయుక్ు వయాపయరం లేక్ పరతేాక్ పరయోజన
విధవనం/వావసల లేక్ పయరజెక్ోటల వావా ర్యలను పరావేక్షించే మర్ియు ఈ పరక్ట్నక్ోసం నియంత్రణ
మండగిక్ి ్త్ు రపరత్ుాత్ు ర్యలను జర్ిపే మర్ియు అధిక్యర్ిక్ పతవరలను సమర్ిుంచే క్ంద్ర లేక్ ర్యషట ర లేక్
మయలనిక్ సంసల లేక్ సంబంధిత్ యోగా అధిక్యర్ి చేత్ గుర్ిుంచబడిన లేక్ నియమంచబడిన పయరజెక్ోట
వావా ర్యలలో సంపూరణ అధిక్యరం క్గినిన ఒక్ వాక్ిు లేక్ పరజా లేక్ పెవ
ైర ేట్ు పరతినిధి;
(46) “పరజా సంపరదింపు” అంట్ే పథక్ రూపక్లునలో పయరజెక్ోట యొక్క పర్యావరణ పరభావయలవలా వయసు వంనయ
నషట పో య్య మయలనిక్ోలో మర్ియు ఇత్రుల సమసాలను నిర్యీర్ించుక్్ని వయర్ి సమసాలను పర్ిగణించి
పర్ిష్యకర్యనిక్ి అనుగుణంనయ చేసే ఏర్యుట్ు;
(47) “నియంత్రణ మండలి” అంట్ే మంతిరత్ాశయఖ లేక్ ర్యషట మ
ర ల యయ్ పర్యావరణ పరభావ మద్ింపు మండగి లేక్
క్ంద్రపయగిత్ పయరంత్ మయలయ్ పర్యావరణ పరభావ మద్ింపు మండగి;
(48) “షెడయాలు” అంట్ే ఈ పరక్ట్నక్ో అనుబంధంనయ ఇచిిన షెడూాలో;
(49) “పరచధి” అంట్ే ముంద్సు
ు -ఇ సి అవసరమైన పయరజెక్ోటల విషయంలో ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ సిద్ీం త్యారు
చేయడంక్ోసం నియంత్రణ మండగి చేసే నిబంధనల పర్ిభాషను నిర్యలర్ించడం;
(50) “సెకండరచ లోహశోధ్న్ పరకయ
రే ” అంట్ే లోహ ముడిపద్వరల పర్ివరు న పధ్ీ తి ద్వార్య వలోవడే త్ుక్ోక,
మనిగిపో య్న పద్వరలం, క్డీా లో మొద్ల ైనవయట్ిని పర్ిశమ
ర ల ముడిసరుక్ోనయ సవాక్ర్ించి పయరరంభంచే
అనంపూరణ లేక్ సంపూరణ ్త్ుత్ు
ు ల పరక్య
ిర ;
(51) “తీవర కాలుష్ా పారంత్ం” అంట్ే క్ంద్ర క్యలోషా నియంత్రణ మండగిచే ఎపుట్ిక్పుుడు తీవర క్యలోషా
పయరంత్ం నయ గుర్ిుంచబడే పర్ిశమ
ర ల సముద్వయ పయరంత్ం;
(52) “రాష్టీ సాథయి నిపుణుల సమీక్షా సంఘం” (ఇక్పెై ‘ఎస్ ఇ ఏ సి’ నయ పిలోవబడుత్ుంద్ి) అంట్ే అడినిన
పయరజెక్ోటల పర్యావరణ సమీక్ష మర్ియు త్నిన సూచనలక్ోసం ర్యషట మ
ర ల యయ్లో ఈ పర క్ట్న నిమత్ు ం
మంతిరత్ాశయఖ ఏర్యుట్ుచేసన
ి నిపుణుల సంఘం;

(53) “రాష్టీ కాలుష్ా నియంత్రణ మండలి” (ఇక్పెై ‘ఎస్ పి సి బి’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) జల(క్యలోషా
నివయరణ మర్ియు నియంత్రణ) చట్ట ం, 1974(1974 లోని 6 వ చట్ట ం) ద్వార్య ఏర్యుట్ుచేయబడిన
మండగి;
(54) “రాష్టీసథ ాయి పరాావరణ పరభావ మదింపు మండలి” (ఇక్పెై ‘ఎస్ ఈ ఐ ఏ ఏ’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి)
అంట్ే పర్యావరణ (పర్ిరక్షణ) చట్ట ం, 1986 యొక్క 3వ పరక్రణం లోని ్పపరక్రణం (3) ద్వార్య క్ంద్ర
పరభుత్ాం ఏర్యుట్ుచేసిన మండగి;
(55) “అధ్ాయన్ పారంత్ం” అంట్ే అంశయనిన బట్ిట క్ట్నిర్ీ ‘ఏ’లోని పయరజెక్ోటల సర్ిహద్ుేలక్ో సమీప పర్ిసర
పయరంతవలలోని 10 క్ి.మీ.ల లోపు వైమానిక్మారగ ం లేక్ క్ట్నిర్ీ ‘బి’ లోని పథక్యల సర్ిహద్ుేల సమీప
పర్ిసర పయరంతవలలోని 5 క్ి.మీ. ల లోపు వైమానిక్మారగ ం;
(56) “ఉలేీఖన్ నిబంధ్న్లు” (ఇక్పెై ‘ట్ి ఓ ఆర్’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) అంట్ే పయరజెక్ోటల ఏర్యుట్ులో, ఇ ఐ
ఏ త్యారుచేయడం క్ోసం నియంత్రణ మండగి నిర్ేశ్రంచిన సవివరణవత్ాక్ పర్ిధి;
a. “నిరచుష్ట ఉలేీఖన్ నిబంధ్న్లు” అంట్ే నిర్ిేషట పయరజెక్ోటను, పయరంతవనిన ్ద్ేే శ్రంచి సమీక్షా సంఘం
నిర్ేశ్రంచిన ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ త్యారుచేయడవనిక్ి ఆవశాక్మైన ్లేాఖన నిబంధనలో; మర్ియు
b. “ పరమాణ ఉలేీఖన్ నిబంధ్న్లు” అంట్ే షెడూాలోలో చేర్ిిన పయరజెక్ోటలక్ో సంబంధించిన ఇ ఐ ఏ
నివేద్ిక్ త్యారుచేయడం క్ోసం ఎపుట్ిక్పుుడు మంతిరత్ాశయఖ విడుద్లచేసే ్లేాఖన నిబంధనలో;
(57) “కేంద్ర పాలిత్పారంత్ సాథయి సమీక్షా సంఘం” (ఇక్పెై ‘యు ట్ి ఇ ఏ సి’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి) అంట్ే ఈ
పరక్ట్న నిమత్ు ం క్ోర్ిన పయరజెక్ోటల పర్యావరణ సమీక్ష క్ోసం మర్ియు త్నిన సూచనలను అంద్ించడం
క్ోసం క్ంద్రపయగిత్ పయరంత్ మయలయ్లో మంతిరత్ాశయఖ ఏర్యుట్ుచేసే నిపుణుల సంఘం;
(58) “కేంద్రపాలిత్ పారంత్ సాథయి పరాావరణ పరభావ మదింపు మండలి” (ఇక్పెై ‘యు ట్ి ఇ ఐ ఏ ఏ’ అని
పిలోవబడుత్ుంద్ి) అంట్ే పర్యావరణ(పర్ిరక్షణ) చట్ట ం, 1986 యొక్క 3వ సెక్షను లోని సబ్ సెక్షను
(3) ద్వార్య మంతిరత్ాశయఖ ఏర్యుట్ుచేసిన మండగి;
(59) “కేంద్ర పాలిత్ పారంత్ కాలుష్ా నియంత్రణ సంఘం” (ఇక్పెై ‘యు ట్ి పి సి సి’ అని పిలోవబడుత్ుంద్ి)
జల(క్యలోషా నివయరణ మర్ియు నియంత్రణ) చట్ట ం, 1974 ( 1974 లోని 6 వ చట్ట ం) ద్వార్య
ఏర్యుట్ుచేయబడిన సంఘం;
(60) “అత్రకేమణ” అంట్ే ఆయా అంశయలను అనుసర్ించి ముంద్సుు-ఇసి లో నిర్ేశ్రంచిన అంశయలను
పయట్ించక్ోండవ, ముంద్సు
ు -ఇ సి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి తీసుక్ోక్ోండవ ముంద్ునయనే పయరజెక్ోటల
నిర్యాణవలను పయరరంభంచడం లేక్ ఆయా సల లాలలో త్వాక్యలో జరపడం లేక్ ్త్ుతిు ని పెంచడం
మర్ియు/లేక్ పయరజెక్ోట పయరంతవనిన పర్ిధులో ద్వట్ి విసు ర్ించడం;
4. ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర లేక ముంద్సుత పరాావరణ సమాత్రకర కావలసిన్వి

(1)

ఏద్ెైనవ పయరజెక్ోటనిర్యాణవనిక్ి లేక్ మయలపన లేక్ సంసల ఏర్యుట్ు లేక్ త్వాక్ం లేక్ ఆధునిక్ీక్రణ ఏద్ి
ముంద్ు మొద్లోపెడితే అద్ి లేక్ ్త్ుతిు పెంపుద్ల మర్ియు/లేక్ జార్ీచేసిన ముంద్సుు-ఇసి లేక్
ముంద్సు
ు -ఇపి లలో నిర్ేశ్రంచిన పర్ిధిని ద్వట్ి పయరజెక్ోట పయరంత్ విసు రణ క్ోసం షెడూాలోలో నిర్ేశ్రంచిన
క్ట్నిర్ీ ‘ఏ’; క్ట్నిర్ీ ‘బి’ ; మర్ియు క్ట్నిర్ీ ‘బి2’ లక్ో చెంద్ి సమీక్షా సంఘానిక్ి సమర్ిుంచబడి
సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగి నుంచి ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమత్ులో ప ంద్ిన త్రువయత్ మాత్రమే
విసు రణ లేక్ ఆధునిక్ీక్రణలతోపయట్ు నూత్న పయరజెక్ోటలో లేక్ క్యరాక్రమాలో మయధామవుతవయ్.

(2) షెడూాలోలో నిర్ేశ్రంచిన సమీక్షా సంఘానిక్ి నివేద్ించనవసరం లేని షెడూాలోలో ప ంద్ుపరచిన క్ట్నిర్ీ
‘బి2’క్ి సంబంధించి పయరజెక్ోటల లేక్ క్యరాక్రమాల విసు రణ లేక్ ఆధునిక్ీక్రణలతో సా  నూత్న పయరజెక్ోటలక్ో
లేక్ క్యరాక్రమాలక్ో సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగినుంచి ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమత్ులో అవసరం.
ఆయా అంశయలక్ో వర్ిుంచే అపుట్ిక్ మంజూరు అయ్న ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి లో నిర్ేశ్రంచిన
పర్ిమత్ులను ద్వట్ి నిర్ిాంచే ఏద్ెైనవ క్ట్ట డం లేక్ మయలపన లేక్ సంసల లేక్ త్వాక్ం లేక్ ఆధునిక్ీక్రణలలో
ఏద్ి ముంద్ునయ మొద్లోపెడతవర్ో ద్వనిక్ంట్ే ముంద్ునయ ఈ అనుమత్ులో త్పునిసర్ి.
(3)

ఈ పరక్ట్న నిమత్ు ం సల ల రక్షణక్ోసం ఇనుప క్ంచె లేక్ పరహర్ీనోడ; రక్షణ సిబబంద్ి క్ోసం తవతవకగిక్
షెడా ు; చెట్ట ు చేమలో లేనిచోట్ నేలను మరక్ చేయడం; పథక్యనిక్ి అవసరమైన భౌనోళిక్-మయంక్తిక్
అనేాషణలో ‘నిర్యాణ క్యర్యాలో’ నయ పర్ిగణింపబడవని సుషట ం చేయబడుత్ుననద్ి.

5.

పారజెకుటలు మరచయు కారాకేమాల వరకరకరణ:(1) పరధవనమైన మయమాజిక్ మర్ియు పర్యావరణ పరభావయల పయరద్ేశ్రక్ మర్ియు పరభావ పర్ిధుల ఆధవరంనయ
షెడూాలోలో నిర్ేశ్రంచిన పయరజెక్ోటలో అనీన క్ట్నిర్ీ ‘ఏ’, క్ట్నిర్ి ‘బి’ మర్ియు క్ట్నిర్ి ‘బి2’ అని మూడు
వర్యగలోనయ విభజించబడవాయ్.
(2) పరసు ుత్ పయరజెక్ోటల విసు రణ మర్ియు ఆధునిక్ీక్రణ తో సా  షెడూాలోలోని క్ట్నిర్ి ’ఏ’ లోని అనిన
పయరజెక్ోటలక్ో మంతిరత్ాశయఖనుంచి ముంద్సుు-ఇసి త్పునిసర్ి.
(3) ఈ పరక్ట్నలోని క్యాజ్ 3 యొక్క సబ్ క్యాజ్ (30) లో నిరాచించిన మయధవరణ నియమాలను
సంత్ృపిు పర్ిచేవి క్యక్ోండవ మగతవవయట్ిక్ి, పరసు ుత్ పయరజెక్ోటల విసు రణ మర్ియు ఆధునిక్ీక్రణలతో సా 
షెడూాలోలోని క్ట్నిర్ి ‘బి1’ లోని అనిన పయరజెక్ోటలక్ో వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఇ ఐ ఏ ఏ
నుంచి ముంద్సు
ు -ఇసి అవసరం.
(4) ఈ పరక్ట్నలోని క్యాజ్ 3 యొక్క సబ్ క్యాజ్ (30) లో నిరాచించిన మయధవరణ నియమాలను
సంత్ృపిు పర్ిచేవి, పరసు ుత్ పయరజెక్ోటల విసు రణ మర్ియు ఆధునిక్ీక్రణలతో సా  షెడూాలోలోని క్ట్నిర్ి ‘బి1’
లోని అనిన పయరజెక్ోటలక్ో, పయరజెక్ోటల క్ట్నిర్ిలో ఎట్ువంట్ి మారుు లేక్ోండవనే మంతిరత్ాశయఖ నుంచి
ముంద్సు
ు -ఇసి అవసరం.

(5) షెడూాలో లో నిర్ేశ్రంచిన సమీక్షా సంఘ పర్ిశీలన అవసరమన
ై క్ట్నిర్ి ‘బి2’ లోని అనిన పయరజెక్ోటలక్ో
వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఇ ఐ ఏ ఏ లనుంచి ముంద్సుు-ఇసి త్పునిసర్ి.
(6) క్ట్నిర్ి ‘బి2’ లోని ఇత్ర పయరజెక్ోటలో అనినంట్ిక్ీ ( సబ్ క్యాజ్ (5)లో నిర్ేశ్రంచినవి క్యక్ోండవ ఇత్ర
పయరజెక్ోటలో) వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఇ ఐ ఏ ఏ నుంచి ముంద్సుు-ఇపి అవసరం. ఈ
పయరజెక్ోటలక్ో సమీక్షాసంఘ పర్ిశీలన అవసరం లేద్ు.
(7) క్ంద్రపరభుత్ాం నిరణయ్ంచిన జాతీయ భద్రత్ మర్ియు రక్షణక్ో సంబంధించిన లేక్ ఇత్ర వూాా త్ాక్
అంశయల విషయంలో పయరజెక్ోటల క్ట్నిర్ిలో ఎట్ువంట్ి మారుు లేక్ోండవనే మంతిరత్ాశయఖ నుంచి వయట్ిక్ి
వర్ిుంచే ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి అవసరం. ఇట్ువంట్ి పయరజెక్ోటల సమాచవర్యనిన మాత్రం
మయధవరణ పరజలక్ో అంద్ుబాట్ులో ్ంచర్యద్ు.
6.

నిపుణుల సమీక్షా సంఘం(ఇ ఏ సి):(1) ఇ ఏ సి లో ద్ిగువ తెగిపిన అరుత్లో క్గినిన నిపుణులో మాత్రమే ్ంట్ారు.
(a) విదాారహత్లు: ఆ వాక్ిు సెైనుె లేక్ క్యమరుె లేక్ ఆరుటల లేక్ నవాయశయసు రం లేక్ వయాపయర నిరాహణ
లేక్ వావమయయం లేక్ ్ద్వానపయలనవిద్ా లేక్ అరలశయసు ంర లో క్నీసం మయనత్క్ోత్ు రమయలయ్ పట్ాట(పో సుట
నయరడుాయ్యట్ డిన)ీర ; లేక్ ట్ెక్యనలజీ లేక్ ఇంజినీర్ింగు లేక్ ఆర్ికట్ెక్ిర్ లో ఏద్ెైనవ గుర్ిుంపు ప ంద్ిన
విశావిద్వాలయం నుంచి పట్ట భద్రత్; లేక్ వృతిు గత్ ధురవపత్రం(సి.ఏ., సి.ఎస్., మర్ియు సి ఎం ఏ)
క్గిని ్ండవగి.
(b) వయసు: సమీక్షా సంఘం పేరు పరతిపయద్ించే నవట్ిక్ి 70 సంవత్ెర్యలలోపు ్ండవగి.
(c) అన్ుభవం: ద్ినివ తెగిపిన సంబంధిత్ రంనయలలో 15 సంవత్ెర్యల అనుభవం:
(i)

పరాావరణ సిథ త్ర : పర్యావరణ సిల తిక్ి సంబంధించిన అంచనవ, పరావేక్షణ, విశరాషణ మర్ియు
వయాఖాానవలలో నైపుణాం.

(ii)

పారజెకుట క్షేత్ర నిరవహణ: పర్యావరణ సేవలతో పయట్ు పయరజెక్ోటల నిరాహణ లేక్ నిరాహణ
విధవనం లేక్ క్యరాక్లాపయలో లేక్ గనుల వంట్ి రంనయలలో మౌక్ర్యాలో, సహజ వనరుల
సేక్రణ, నీట్ిపయరుద్ల, విద్ుాద్ుత్ుతిు , అణు విద్ుాత్ు
ు , పయరథమక్ పయరసెసింగ్, వసుు ్త్ుతిు ,
మట్ీర్ియల్ె పయరసెసింగ్, త్యార్ీ రంగం, క్లునరంగం, భౌతిక్ మౌగిక్ వసత్ులో మొద్ల న
ై
అంశయలలో నైపుణాం.

(iii)

పరాావరణ పరభావ మదింపు పరకయ
రే : ఇ ఐ ఏ ను నిరాహంచడం మర్ియు అమలో
చేయడం మర్ియు ఇ ఎం పి త్యార్ీ మర్ియు ఇత్ర నిరాహణ పరణవళిక్లలో నైపుణాం
మర్ియు ఇ ఐ ఏ పరక్య
ిర
పర్ిక్ర్యలను ్పయోనించడం మర్ియు పరావమయనవల
అంచనవలో నప
ై ుణాం మర్ియు విసు ృత్ పర్ిజా ానం ్నన నిపుణులో.

(iv)

పరమాద్వల అంచనవ లేక్ వృతిు గత్ ఆర్ోగాం;

(v)

జీవశయసు రం (వృక్ష మర్ియు జంత్ుజాల నిరాహణ) లేక్ అట్వీశయసు రం లేక్ వనాపయరణులో లేక్
సముద్ర/నౌక్యశయసు రం;

(vi)

పయరజెక్ోటల సమీక్షతో సా  పర్యావరణ అరలశయసు రంలో అనుభవం;

(vii)

క్యలోషా నివయరణ మర్ియు ్పశమనం లేక్ పర్యావరణ శయమయురలో;

(viii)

వివిధ అభవృద్ిీ రంనయలో మర్ియు పర్యావరణ అంశయలతో క్ూడిన పరభుత్ా పయలన లేక్
నిరాహణ;

(ix)

పర్యావరణ చట్ాటలో; మర్ియు

(x)

మయమాజిక్ పరభావ మద్ింపు లేక్ పునర్యవయసం మర్ియు పున:సిల ర్ీక్రణం

(2) ఇ ఏ సి క్యలపర్ిమతి మూడేళ్ళే మంచర్యద్ు.
(3) చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ మర్ియు క్యరాద్ర్ిితో క్గిపి ఇ ఏ సి శయశాత్ సభుాలో 15 మంద్ిక్ి మంచర్యద్ు.
అయ్నపుట్ిక్ీ చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ సంఘం ఏర్యుట్ుచేసే ఏద్ెైనవ పరతేాక్ సమావేశంలో సంబంధిత్
రంనయలలోని నిపుణులను క్ో-ఆప్ట సభుాలోనయ చేరుిక్ోవచుి.
(4) చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ పరభుత్ా పయలనలోని వివిధ అభవృద్ిీ రంనయలలో లేక్ పర్యావరణ విధవన
సంబంధ అంశయలలో అనుభవం క్గినిన నిపుణులో అయ్ ్ండవగి.
(5) చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ తవము ా జరు క్యనపుుడు సభాధాక్షులోనయ వావర్ించడవనిక్ి వీలోనయ
సభుాలనుంచి ఒక్ర్ిని చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ నయ నియమమయురు.
(6) సమీక్షా సంఘం లేక్ మండగిలోని పద్వీక్యలంతో క్లోపుక్్ని చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ తో సా  సభుాల
గర్ిషఠ పద్వీక్యలం మూడేళ్ే చొపుున ర్ెండువిడత్లో. చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ మర్ియు సభుాడు ఈ
పరక్ట్నను అనుసర్ించి ఏర్యుట్ుచేసిన మండగి లేక్ సంఘంలో ఏక్క్యలంలో ఒక్ట్ి క్ంట్ె ఎక్ోకవ మండగి
లేక్ సంఘాలలో సేవలో అంద్ించర్యద్ు.
(7) చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ మర్ియు సభుాల పద్వీక్యలం పూర్ిుక్యక్ోండవ సర్ెైన క్యరణం లేక్ోండవ,
మంతిరత్ా శయఖ త్నిన విచవరణ చేయక్ోండవ త్నిగంచర్యద్ు.
(8) మంతిరత్ాశయఖ అవసరమని భావిసేు ఒక్ట్ి క్ంట్ే ఎక్ోకవ నిపుణుల సమీక్షా సంఘాలను ఏర్యుట్ు
చేయవచుి.
(9) ఇ ఏ సి క్ి సంబంధించిన మయధిక్యర సభుాలో పయరజెక్ోట పర్ిధి తెలోసుక్ోవడవనిక్ి మర్ియు సమీక్షలక్ోసం
ముంద్సు
ు పర్యావరణ అనుమత్ులో అవసరమైన ఏ పయరజెక్ోట పయరంతవనైననవ పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోనిక్ి
ఏడుర్ోజుల ముంద్ునయ సమాచవరం ఇచిి త్నిఖీ చేయవచుి. పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు త్నిఖీక్ి త్నిన
సహక్యరం అంద్ించవగి.
(10) సమూహ బాధాత్ అనే విధవనంతో ఇ ఏ సి పనిచేసు ుంద్ి. చెర
ై ాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ పరతి అంశంలోనూ
సమనాయ మయధనక్ోసం పరయత్నం చేయాగి. లేనిపక్షంలో గర్ిషఠ సభుాల అభపయరయాలనే పర్ిగణించవగి.

ఒక్వేళ్ గర్ిషఠ సభుాల అభపయరయాలను పర్ిగణించినపుుడు అనుక్ూలంనయను, వాతిర్క్ంనయను మాట్ాాడిన
వయర్ి అభపయరయాలను తీర్యానవల పుసు క్ంలో నమోద్ు చేయాగి.
(11) ఈ సంఘానిక్ి మంతిరత్ాశయఖ పరతినిధినయ సభా-క్యరాద్ర్ిినయ సంచవలక్ోడు లేక్ ‘ఇ’ మయలయ్క్ి త్క్ోకవ
క్యని శయసు రవేత్ు లేక్ సమానమయలయ్ అధిక్యర్ి వావహర్ిము యరు.
(12) ఇ ఏ సి క్నీసం నలక్ో ఒక్మయర్ెైనవ సమావేశం క్యవయగి.
(13) ఇ ఏ సి ఏర్యుట్ు గుర్ించి అనుసర్ించవలసిన పరక్య
ిర ను క్యలానుగుణంనయ మంతిరత్ాశయఖ జార్ీ
చేసు ుంద్ి.
7.

రాష్టీసథ ాయి పరాావరణ పరభావ మదింపు మండలి లేక కేంద్రపాలిత్ పారంత్ సాథయి పరాావరణ పరభావ మదింపు
మండలి:(1) ఎస్ ఈ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ లో చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ మర్ియు సభా-క్యరాద్ర్ిి తో క్గిపి
ముగుగరు సభుాలో ్ంట్ారు. సభా-క్యరాద్ర్ిి ర్యషట ర పరభుత్ాం లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ పయలనలో పని
చేసు ునన సంచవలక్మయలయ్క్ి త్క్ోకవక్యని లేక్ సమానమైన మయలయ్ అధిక్యర్ి. సభా-క్యరాద్ర్ిిక్ి పర్యావరణ
చట్ాటలపెై అవనయహన ్ండవగి.
(2) ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఇ ఐ ఏ ఏ యొక్క క్యలపర్ిమతి మూడేళ్ళే. అయ్నపుట్ిక్ీ ఒక్వేళ్
మంతిరత్ా శయఖ అవసరం లేక్ యుక్ు మని భావిసేు మండగి క్యలపర్ిమతిని మూడు నలలక్ో మంచక్ోండవ
ప డినించవచుి.
(3) చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ పర్యావరణ విధవన సంబంధ అంశయలో లేక్ నిరాహణ లేక్ పరజాపయలనలోని వివిధ
అభవృద్ిీ రంనయలలో అనుభవం క్గినిన నిష్యణత్ుడు అయ్ ్ండవగి. విద్వారుత్లో, వయసుె మర్ియు
అనుభవం ఈ పరక్ట్న లోని క్యాజు 6 యొక్క సబ్ క్యాజ్ (1) లోని విధవనవనిన అనుసర్ించి ్ంట్ాయ్.
(4) సమీక్షా సంఘం లేక్ మండగిలోని పద్వీక్యలంతో క్లోపుక్్ని చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ తో సా 
అనధిక్యర సభుాల గర్ిషఠ పద్వీక్యలం మూడేళ్ే చొపుున ర్ెండువిడత్లో. చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ లేక్
సభుాడు ఏక్క్యలంలో ఈ పరక్ట్న ద్వార్య ఏర్యుట్ు చేసిన ఒక్ట్ి క్ంట్ే ఎక్ోకవ మండళ్ళే లేక్
సంఘాలలో సేవలో అంద్ించర్యద్ు.
(5) చెైరాన్ లేక్ చెైర్ పరెన్ మర్ియు సభుాల పద్వీక్యలం పూర్ిుక్యక్ోండవ సర్ెైన క్యరణం లేక్ోండవ,
సంబంధిత్ ర్యషట ర లేక్ క్ంద్రపయగిత్ పయరంత్ పరభుతవాలో త్నిన విచవరణ చేయక్ోండవ ఏక్పక్షంనయ
త్నిగంచర్యద్ు.
(6) పరసు ుత్ మండగి పద్వీక్యలం మునియడవనిక్ి క్నీసం నలబై ఐద్ు ర్ోజుల ముంద్ునయ ర్యషట ర పరభుత్ాం లేక్
క్ంద్రపయగిత్ పయరంత్ పయలక్ోలో అధాక్షుడు మర్ియు సభుాల పేరాను మంతిరత్ాశయఖక్ో పంపించవగి.
పరసు ుత్ మండగి పద్వీక్యలం మునిసే లోపునయ మంతిరత్ాశయఖ ఎస్ ఈ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ
అనే మండళ్ా ను ఈ పరక్ట్న పరయోజనవలక్ోసం మళ్లా ఏర్యుట్ు చేసు ుంద్ి.

(7) ఒక్వేళ్ పరసు ుత్ మండగి పద్వీక్యలం మునియడవనిక్ి నలభై ఐద్ు ర్ోజుల ముంద్ునయ ర్యషట ర పరభుత్ాం లేక్
క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ యంతవరంగం చెైరాన్ మర్ియు సభుాల పేరాను పంపడంలో విఫలమైతే ఆయా ర్యషట ర
పరభుతవాలో లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ యంతవరంనయనిన సంపరద్ించక్ోండవనే మంతిరత్ాశయఖ ఈ పరక్ట్న
పరయోజనవల నిమత్ు ం ఎస్ ఈ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ అనే అధిక్యర మండగిని ఏర్యుట్ు
చేసు ుంద్ి.
(8) ఎస్ ఈ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ సమావేశయలలో తీసుక్్నే నిరణయాలో మయధవరణంనయ ఏక్నీవ
ర ం.
ఒక్వేళ్ నిరణయం గర్ిషఠసభుాల అభపయరయాల ఆధవరంనయ జర్ినితే అపుడు అనుక్ూల, వాతిర్క్
అభపయరయాల వివర్యలను తీర్యానవలోా సుషట ంనయ నమోద్ుచేస,ి ద్వని ఒక్ పరతిని మంతిరత్ాశయఖక్ో
పంపించవగి.
(9) ఎస్ ఈ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ నలలో క్నీసం ఒక్మయర్ెైనవ సమావేశం క్యవయగి.
8.

రాష్టీ లేక కేంద్రపాలిత్ పారంత్ లేక జిలాీ సాథయి నిపుణుల సమీక్షా సంఘం
(1)

ఎస్ ఈ ఏ సి లేక్ యు ట్ి ఈ ఏ సి లేక్ డీ ఈ ఏ సి చెైరాన్, చెైర్ పరెన్, సభుాల విద్వారుత్లో,
వయసుె, అనుభవం ఈ పరక్ట్నలోని క్యాజు 6 యొక్క సబ్-క్యాజ్ (1) లోని విధవనవలనుబట్ిట ్ంట్ాయ్.

(2) ఎస్ ఈ ఏ సి లేక్ యు ట్ి ఈ ఏ సి లేక్ డి ఈ ఏ సి యొక్క ఇత్ర పరమాణవలో మర్ియు విధులో ఈ
పరక్ట్నలోని 6వ క్యాజు యొక్క సబ్-క్యాజ్ (2) నుంచి (10) వరక్ో వివర్ించిన విధులను అనుసర్ించి
్ంట్ాయ్.
(3) ర్యషట ర పరభుత్ాం లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ంలో సంచవలక్ోడు మయలయ్క్ి త్క్ోకవక్యని లేక్ సమానమైన మయలయ్
క్గినిన అధిక్యర్ి ఆయా ర్యషట ర పరభుతవాల లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంతవల పయలక్ోల పరతినిధినయ ఎస్ ఈ ఏ సి
లేక్ యు ట్ి ఈ ఏ సి లక్ో క్యరాద్ర్ిినయ వావహర్ిము యరు.
(4) ర్యషట ర క్యలోషా నియంత్రణ మండగి లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ క్యలోషా నియంత్రణ మండగి యొక్క అధిక్యర్ి
డీ ఈ ఏ సి క్ి క్యరాద్ర్ిినయ వావహర్ిము యరు.
(5) జిలాా యంతవరంగం లేక్ ర్యషట ర పరభుత్ాం లేక్ క్ంద్రపయగిత్ పయరంత్ యంతవరంగం పంపించిన పేరాను అనుసర్ించి
ఎస్ ఈ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ పరతి మూడేళ్ేక్ో ఒక్మయర్ి డీ ఈ ఏ సి ని మళ్లా ఏర్యుట్ుచేసు ుంద్ి.
(6) పరతి మూడేళ్ేక్ో క్ంద్రపరభుత్ా ర్యజపత్ర పరక్ట్న ద్వార్య ఎస్ ఈ ఏ సి లేక్ యు ట్ి ఈ ఏ సి తిర్ిని
ఏర్యుట్ు చేయబడుత్ుంద్ి. ఒక్వేళ్ మంతిరత్ాశయఖ అవసరం మర్ియు పరయోజనక్రమని భావిసేు పరసు ుత్
సంఘ పద్వీక్యలానిన మూడు నలలక్ో మంచక్ోండవ ప డినించవచుి.
(7) పరసు ుత్ ఎస్ ఈ ఏ సి లేక్ యు ట్ి ఈ ఏ సి ల పద్వీక్యలం మునియడవనిక్ి క్నీసం నలభై ఐద్ు ర్ోజుల
ముంద్ునయ ర్యషట ర పరభుత్ాం లేక్ క్ంద్రపయగిత్ పయరంత్ పయలక్ోలో చెైరాన్ మర్ియు సభుాల పేరాను
మంతిరత్ాశయఖక్ో పంపించవగి. పరసు ుత్ మండగి పద్వీక్యలం మునిసే లోపునయ మంతిరత్ాశయఖ ఎస్ ఈ ఏ సి
లేక్ యు ట్ి ఈ ఏ సి అనే మండళ్ా ను ఈ పరక్ట్న పరయోజనవలక్ోసం మళ్లా ఏర్యుట్ుచేసు ుంద్ి.

(8) ఒక్వేళ్ పరసు ుత్ ఎస్ ఈ ఏ సి లేక్ యు ట్ి ఈ ఏ సి ల పద్వీక్యలం మునియడవనిక్ి నలభై ఐద్ు ర్ోజుల
ముంద్ునయ ర్యషట ర పరభుత్ాం లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ యంతవరంగం చెైరాన్ మర్ియు సభుాల పేరాను పంప
డంలో విఫలమైతే ఆయా ర్యషట ర పరభుత్ాం లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ యంతవరంనయనిన సంపరద్ించక్ోండవనే
మంతిరత్ాశయఖ ఈ పరక్ట్న పరయోజనవల నిమత్ు ం ఎస్ ఈ ఏ సి లేక్ యు ట్ి ఈ ఏ సి అనే సమీక్షా
సంఘానిన ఏర్యుట్ుచేసు ుంద్ి.
(9) ఒక్వేళ్ పరసు ుత్ డీ ఈ ఏ సి ల పద్వీక్యలం మునియడవనిక్ి నలభై ఐద్ు ర్ోజుల ముంద్ునయ జిలాా
యంతవరంగం లేక్ ర్యషట ర పరభుత్ాం లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ యంతవరంగం చెైరాన్ మర్ియు సభుాల పేరాను
ఎస్ ఈ ఏ సి లేక్ యు ట్ి ఈ ఏ సి లక్ో పంపడంలో విఫలమైతే ఆ జిలాా యంతవరంగం లేక్ ర్యషట ప
ర రభు
త్ాం లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ యంతవరంనయనిన సంపరద్ించక్ోండవనే వయట్ిక్ి వర్ిుంచే విధంనయ ఎస్ ఈ ఐ ఏ ఏ
లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ ఈ పరక్ట్న పరయోజనవల నిమత్ు ం డీ ఈ ఏ సి సమీక్షాసంఘానిన ఏర్యుట్ు
చేసు ుంద్ి.
(10) అయ్తే మంతిరత్ాశయఖ సూచనలను అనుసర్ించి సంబంధిత్ ఎస్ ఈ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ
గడువు మునిసేలోనయ డీ ఈ ఏ సి లను ఏర్యుట్ు చేయడంలో విఫలమైతే త్నినంత్మంద్ి సభుాలతో
సంబంధిత్ ఎస్ ఇ ఏ సి ని ఏర్యుట్ుచేయని ఎస్ ఈ ఐ ఏ ఏ లో లేద్వ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏక్ో 6 నలలో
మంచని క్యలపర్ిమతితో సంబంధిత్ డీ ఈ ఏ సి లను మంతిరత్ాశయఖ ఏర్యుట్ుచేసు ుంద్ి.
(11) పయలనవ మౌలభాం క్ోసం మర్ియు పరతిపయద్నలో పంపడంలోని ఆయా పరయోజనవలక్ోసం ర్యష్యటరలో
లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంతవలలో ఒక్ట్ి క్ంట్ే ఎక్ోకవ ఎస్ ఈ ఏ సి లేక్ యు ట్ి ఈ ఏ సి లను మంతిరత్ా
శయఖ ఏర్యుట్ు చేయవచుి.
(12) ఎస్ ఈ ఏ సి లేక్ యు ట్ి ఈ ఏ సి లేక్ డీ ఈ ఏ సి లో నలలో క్నీసం ఒక్మయర్ెైనవ సమావేశం క్యవయగి.
9. సాంకేత్రక నిపుణుల సంఘం :(1) పర్యావరణ(పర్ిరక్షణ) చట్ట ం, 1986 యొక్క 3వ పరక్రణంలోని ్పపరక్రణం (3) ద్వార్య క్ంద్రపరభుత్ాం
చెైరాన్/చెైర్ పరెన్ మర్ియు సభా-క్యరాద్ర్ిి తో క్గిపి గర్ిషఠంనయ 10 మంద్ి సభుాలతో మయంక్తిక్
నిపుణుల సంఘానిన ఏర్యుట్ుచేసు ుంద్ి.
(2) మయంక్తిక్ నిపుణుల సంఘం ఆయా విధవనవల క్రమబద్ీీ క్రణ, ఈ పరక్ట్న నిమత్ు ం అవసర్యనిన బట్ిట
మంతిరత్ాశయఖ నిర్ేశ్రంచే లక్షాాలతో సా  శయసవు రయ పద్ీ త్ులతో పయరజెక్ోటల వర్ీగక్రణ లేక్ ్పవర్ీగక్రణ
త్ద్ిత్ర విధులను నిరాహంచవగి.
(3) ఈ సంఘం క్యల పర్ిమతి ఐద్ు సంవత్ెర్యలో.
(4) పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోనిక్ి మంతిరత్ా శయఖ 7 ర్ోజుల ముంద్ునయ సమాచవరం ఇవాడం ద్వార్య మయంక్తిక్
నిపుణుల సంఘ అధిక్యర్ిక్ సభుాలో పర్యావరణవనిన పరభావిత్ం చేసే ఏ పయరజెక్ోట పయరంతవనైననవ
అంద్ులోని ఏ విధమైన క్యరాక్లాపయలనైనవ పర్యావరణ పరభావయల మద్ింపు క్ోసం ద్ర్ిించవచుి.

10. ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర లేక ముంద్సుత పరాావరణ సమాత్ర పరకయ
రే లోని ద్శ్లు:(1) క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ లేక్ క్ట్నిర్ి ‘బి1’ లక్ో సంబంధించిన ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమతి పరక్య
ిర లో ఆరు ద్శలో
్ంట్ాయ్. అయ్నపుట్ిక్ీ ఏద్ెైనవ నిర్ిేషట అంశయనిక్ీ లేక్ అంశయల సముద్వయానిక్ి సంబంధించిన
అనువరు నం గుర్ించి ఈ పరక్ట్నలో ముంద్ు చెపుబడుత్ుంద్ి. ఆరు ద్శలో :
(1) వ ద్శ:

పర్ిధి;

(2) వ ద్శ: ముమయయ్ద్వ ఈ ఐ ఏ నివేద్ిక్ త్యార్ీ;
(3) వ ద్శ: పరజా సంపరద్ింపు;
(4) వ ద్శ: త్ుద్ి ఈ ఐ ఏ త్యార్ీ;
(5) వ ద్శ: సమీక్ష; మర్ియు
(6) వ ద్శ: ముద్సు
ు పర్యావరణ అనుమతి మంజూరు లేక్ తిరసకరణ.
(2)

షెడూాలో లో నిర్ేశ్రంచిన పరక్యరం సమీక్షా సంఘానిక్ి సమర్ిుంచవలసిన క్ట్నిర్ి ‘బి2’ లోని పయరజెక్ోటల
ముంద్సు
ు పర్యావరణ అనుమతి పరక్య
ిర క్ో మూడు ద్శలో. మూడుద్శల క్రమం:
(1) వ ద్శ: ఈ ఎం పి నివేద్ిక్ త్యార్ీ;
(2) వ ద్శ: సమీక్ష;
(3) ముంద్సు
ు పర్యావరణ అనుమతి మంజూరు లేక్ తిరసకరణ.

(3) షెడూాలో లో నిర్ేశ్రంచిన పరక్యరం సమీక్షాసంఘానిక్ి నివేద్ించనవసరం లేని క్ట్నిర్ి ‘బి2’ లోని పయరజెక్ోటల
ముంద్సుు పర్యావరణ సమాతి పరక్య
ిర క్ో గర్ిషఠంనయ ర్ెండు ద్శలో. ఆ ర్ెండు ద్శల క్రమం:
(1) వ ద్శ: ఈ ఎం పి నివేద్ిక్ త్యార్ీ;
(2) వ ద్శ: ద్రఖాసు
ు పర్ిపూర్ిు గుర్ించి నియంత్రణ మండగి పర్ిశీలన; మర్ియు
ముంద్సు
ు పర్యావరణ సమాతి మంజూరు లేక్ తిరసకరణ.
ఒక్వేళ్ ఈ ఎం పి ని ఏ సి ఓ త్యారు చేసినపుట్ిక్ీ ఈ ఎం పి యొక్క క్చిిత్తవానిక్ి పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ో
నిద్ే పూర్ిు బాధాత్. ఈ ఎం పి నివేద్ిక్ నమోద్ెన
ై పుట్ిక్ీ పయరజెక్ోట లో అద్నపు అంశయలను చేరిమని నిర్ేశ్రంచే
అధిక్యరం నియంత్రణ మండగిక్ి ్ంట్ుంద్ి.
11. ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర లేక ముంద్సుత పరాావరణ సమాత్ర కోసం ద్రఖాసుత పరకయ
రే
(1) షెడూాలో లో చేర్ిిన జాబితవలోని పయరజెక్ోటక్ో సంబంధించి ముంద్సుు-ఈసి లేక్ ముంద్సుు-ఈపి క్ోసం
పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు ఇచిిన విధంనయ పరతి ద్శలోనూ ఆయా ఫయర్యలలో ఆధిక్యర్ిక్ ఆన్ ల ైన్ పో రటల్
ద్వార్య ద్రఖాసు
ు చేయాగి. ద్రఖాసుు ఫయర్యలో ఆఫ్-ల ైన్ లో సవాక్ర్ించబడవు.

ద్శ్ /

ఫారాలు

అన్ుబంధ్ంతో

అన్ువరత న్ం

నియంత్రణ మండలి

పరయోజన్ం
పర్ిధి

ఫయరం-1

పూరా మయధవామయధా

క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ మర్ియు

మంత్రరత్వశాఖ: క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ మర్ియు

నివేద్ిక్

‘బి1’ లోని అనిన

క్ట్నిర్ి ‘బి1’ లోని (మయధవరణ

పయరజెక్ోటలో

నియమాలను సంత్ృపిు పరచే)
పయరజెక్ోటలో; మర్ియు
ఆయా అంశయలో వర్ిుంచే ఎస్ ఈ ఐ ఏ
ఏ లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ: క్ట్నిర్ి
‘బి1’ లోని ( మయధవరణ నియమాలను
సంత్ృపిు పరచని) పయరజెక్ోటలో
మర్ియు క్ట్నిర్ి ‘బి2’ లోని
పయరజెక్ోటలో.

పరజలతో

మయమానా

సంపరద్ింపులో లేఖ

(i)ఆంగా ంలో

ఈ పరక్ట్న లోని 14 వ

సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి/ యు ట్ి పి

త్యారుచేసన
ి

క్యాజులోని సబ్-క్యాజ్

సి సి యొక్క సభా-క్యరాద్ర్ిి.

ముమయయ్ద్వ ఈ ఐ

(1)లో ఇచిిన అనిన

ఏ నివేద్ిక్ యొక్క

పయరజెక్ోటలో.

క్నీసం 10
వయసు వ(ా ర్ా)
పరత్ులో మర్ియు
మృద్ు( మయఫ్టట లేక్
మయంక్తిక్ ) పరతి;
మర్ియు
(ii)ఆంగా ంలో
మర్ియు ర్యషట ర లేక్
క్ంద్ర పయగిత్
పయరంత్ం యొక్క
అధిక్యర భాష లేక్
పయరంతీయ భాషలలో
త్యారుచేసన
ి ఈ
ఐ ఏ నివేద్ిక్

మయర్యంశం యొక్క
క్నీసం 10
వయసు వ(ా ర్ా)
పరత్ులో.
సమీక్ష

ఫయరం-1

ఫయరం-1

(i)ఫయరం-1ఏ;

షెడూాలో లోని 42

వయట్ి వర్ిుంపునుబట్ిట ఎస్ ఈ ఐ ఏ ఏ

మర్ియు

మర్ియు 43 అంశయల

లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ.

(ii) సంక్లు

క్యలమ్ (5) లో చేర్ిిన

పరణవళిక్

అనిన పయరజెక్ోటలో

(i)ఫయరం-1బి2;

‘బి2’ వరగ ంలోని అనిన

ఆయా అంశయలక్ో వర్ిుంచే ఎస్ ఈ ఐ

(ii)ఈ ఎం పి;

పయరజెక్ోటలో.

ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ.

(iii) త్ుద్ి లే
అవుట్ పరణవళిక్;
(iv)మయధవామయధా
నివేద్ిక్ లేక్ గనుల
పయరజెక్ోటల
విషయంలో అయ్తే
త్వాక్యల పరణవళిక్;
(v) చినన త్రా 
ఖనిజాల త్వాక్యల
విషయంలో అయ్తే
జిలాా సర్ా నివేద్ిక్;
(vi) ఒక్వేళ్
సమాా ర సిల తి
అయ్తే సమాా ర
ధురవపత్రం.

ఫయరం-2

(i) ఈ ఐ ఏ త్ుద్ి

క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ లేక్ క్ట్నిర్ి

మంత్రరత్వశాఖ: క్ట్నిర్ి ’ఏ’ మర్ియు

నివేద్ిక్;

‘బి1’ లోని అనిన

క్ట్నిర్ి ‘బి1’ లోని( మయధవరణ

(ii)మయధవామయధా

పయరజెక్ోటలో.

నియమాలను సంత్ృపిు పరచే)

నివేద్ిక్ పరతి లేక్

పయరజెక్ోటలో;

గనుల పయరజెక్ోటలో
అయ్తే
అనుమతించిన
త్వాక్యల పరణవళిక్;
(iii)త్ుద్ి లే అవుట్
పరణవళిక్ పరతి;
(iv)పరజాసంపరద్ింపు
్త్ు రుాలో;
(v)చిననత్రా 
ఖనిజాల త్వాక్ం
అయ్తే జిలాా సర్ా
నివేద్ిక్; మర్ియు
(vi)సమాా ర సిల తి
అయ్తే సమాా ర
ధురవపత్రం;
మర్ియు
(vii)విసు రణ లేక్
ఆధునిక్ీక్రణ
పరతిపయద్నలో
అయ్తే నియంత్రణ
మండగి జార్ీ చేసిన
ముంద్సు
ు ఇసి లేక్
ముంద్సు
ు ఇపి
లక్ో పూరా
సిల తిగత్ులక్ో
సంబంధించిన

వర్ిుంపును అనుసర్ించి ఎస్ ఈ ఐ ఏ
ఏ లేక్ యు ట్ి ఈ ఐ ఏ ఏ: క్ట్నిర్ి
‘బి1’ లోని ( మయధవరణ నియమాలను
సంత్ృపిు పరచని) పయరజెక్ోటలో
మర్ియు క్ట్నిర్ి ‘బి2’ లోని
పయరజెక్ోటలో.

అంనీక్యరపత్రం;
మర్ియు
(viii)ఈ పరక్ట్న
యొక్క 17 వ
పేర్యనయరఫ్ లోని ్ప
పేర్యనయరఫ్ (5) లో
నిర్ేశ్రంచిన
అవసరమైన ఇత్ర
అంశయలో.

ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సు
ు -ఇపి లక్ో సంబంధించి వయట్ిక్ి వర్ిుంచే వూాా త్ాక్ పరతిపయద్నల పరక్య
ిర
అనుబంధం – XIVలో ఇవాబడింద్ి.
12. పరచధి :(1) షెడూాలో లోని వరగ ం ‘’బి2’’లో చేర్ిిన అనిన పయరజెక్ోటలక్ో పర్ిధితో పనిలేద్ు.
(2) ట్ి ఓ ఆర్ మంజూరుక్ోసం లేక్ ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి లక్ో ద్రఖాసుు చేయడవనిక్ి ముంద్ే
పయరథమక్ లేక్ సెక్ండర్ీ సమాచవర్యనిన సేక్ర్ించడంతో సా  సంబంధిత్ విషయాలలో పయరజెక్ోట
పరతిపయద్క్ోని యొక్క శరద్ీను పెంచేవిధంనయ ఎపుట్ిక్పుుడు మంతిరత్ాశయఖ అభవృద్ిీ చేసే విభానయలవయర్ీ
పరమాణవల ట్ి ఓ ఆర్ మంతిరత్ాశయఖ వబ్ సెైట్ లో ్ంట్ుంద్ి.

(3) నియంత్రణ మండగి సమీక్షా సంఘానిన సంపరద్ించక్ోండవనే 7 పనిద్ినవలలోపు సమాతించిన
ద్రఖాసు
ు ల పరమాణ ట్ి ఓ ఆర్ ను ఆన్ ల ైన్ ద్వార్య ద్ిగువ తెగిపిన పయరజెక్ోటలక్ో మంజూరు చేసు ుంద్ి.
(a) షెడూాలో యొక్క 38 వ అంశంతో పయట్ునయ క్యలమ్ె (3) మర్ియు (4) లలోని ఆర్ోపం (i)
మర్ియు (ii) లో నిర్ేశ్రంచిన సర్ిహద్ుే పయరంతవలలోని అనిన రహద్వరుల పయరజెక్ోటలక్ో;
(b) ఇట్ువంట్ి పరక్ట్నలలో నిర్యక్ర్ించని, గుర్ిుంచబడిన పయర్ిశయరమక్ పయరంతవలలో పరతిపయద్ించిన అనిన
పయరజెక్ోటలో;
(c) ఇంత్క్ోమునుపే ముంద్సు
ు పర్యావరణ అనుమత్ులో క్గినిన పరసు ుత్ పయరజెక్ోటల విసు రణ
పరతిపయద్నలో;
(d) షెడూాలో యొక్క 42 మర్ియు 43 అంశయలతో పయట్ునయ క్యలమ్ (4) లోని ఆర్ోపయలలో నిర్ేశ్రంచిన
భవన నిర్యాణ మర్ియు పయరంతీయ అభవృద్ిీ పయరజెక్ోటలో.
పయరజెక్ోటక్ో మంజూరు చేసే పరమాణ ట్ి ఓ ఆర్ గుర్ించి సమీక్షా సంఘానిక్ి విధినయ సమాచవరం అంద్ించవగి.
పరమాణ ట్ి ఓ ఆర్ జార్ీ చేసిన 30 ర్ోజులలోపునయ అవసరమని భావిసేు సమీక్షాసంఘం పరమాణ ట్ి ఓ ఆర్
క్ో అద్నంనయ నిర్ిేషట ట్ి ఓ ఆర్ ను సూచించవచుి.
(4) సబ్-పేర్యనయరఫ్ (3) లో నిర్ేశ్రంచినవి త్పు ఇత్ర నూత్న పయరజెక్ోటలో అనినట్ిక్ీ పరమాణ ట్ి ఓ ఆర్
తోపయట్ు నిర్ిేషట ట్ి ఓ ఆర్ అవసరమని భావిసేు ద్రఖాసుు చేసిన తేద్ీనుంచి 30 ర్ోజుల లోపు నియంత్రణ
మండగి సమీక్షా సంఘానిక్ి సూచిసుుంద్ి. ఒక్వేళ్ నియంత్రణ మండగి ఫయరం-1 లో ద్రఖాసుు చేసిన
తేద్ీనుంచి 30 ర్ోజులలోపు సమీక్షా సంఘానిక్ి సమర్ిుంచక్పో తే 30 వ ర్ోజు నియంత్రణ మండగి ఆన్
ల ైనా ో ఆయా రంనయలక్ో సంబంధించిన నిర్ిేషట పరమాణ ట్ి ఓ ఆర్ జార్ీ చేసు ుంద్ి.
(5) సమీక్షా సంఘం సూచనల ఆధవరంనయ నియంత్రణ మండగి ట్ి ఓ ఆర్ ద్రఖాసుులను తిరసకర్ించవచుి.
అలా తిరసకర్ించిన సంద్రాంలో పరతిపయద్క్ోని వాక్ిుగత్ వివరణ అనంత్రం... తిరసకరణ నిరణయానిక్ి
క్యరణవలతో సా  ద్రఖాసు
ు అంద్ిన 60 ర్ోజులలోపు ర్యత్పూరాక్ంనయ పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోనిక్ి
తెగియజయాగి.
(6) పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు సమీక్షా సంఘం నిర్ేశ్రంచిన ఏద్ెైనవ నిర్ిేషట రంగ పరమాణ ట్ి ఓ ఆర్ తో పయట్ు నిర్ిేషట
ట్ి ఓ ఆర్ ఆధవరంనయ ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ త్యారు చేయాగి.
(7) నద్ీ లోయ పయరజెక్ోటలో త్పు ఇత్ర పయరజెక్ోటలక్ోసం నియంత్రణ మండగి జార్ీ చేసే ్లేాఖన నిబంధనలో
విడుద్లచేసిన నవట్ి నుంచి నవలోగు సంవత్ెర్యలో అమలోలో ్ంట్ాయ్. నద్ీలోయ పయరజెక్ోటల
విషయంలో ఈ క్యలపర్ిమతి ఐద్ేళ్ళే.
(8) నియంత్రణ మండగి నిర్ేశ్రంచిన ట్ి ఓ ఆర్ ను అనుసర్ించి ఒక్వేళ్ పయరజెక్ోట పర్ిధి లో ఏద్ెైనవ మారుు
్ననట్ా య్తే ఆన్ ల ైనా ో ఫయరం-3 లో ట్ి ఓ ఆర్ సవరణ క్ోసం పరజా సంపరద్ింపుల క్ంట్ే ముంద్ునయ ట్ి ఓ
ఆర్ గడువు లోపునయ పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు ద్రఖాసుు చేయాగి. ద్రఖాసుు చేసన
ి 30 ర్ోజులలోపునయ

అవసరమైతే ఆ పరతిపయద్నలను సమీక్షా సంఘానిక్ి నివేద్ించవగి. ఏమైనపుట్ిక్ీ సవర్ించిన ట్ి ఓ ఆర్
గడువు అంత్క్ోముంద్ు ట్ి ఓ ఆర్ జార్ీచేసిన తేద్ీ నుంచి లక్ికంచబడుత్ుంద్ి.
(9) ఒక్వేళ్ ఒక్ పయరంత్ం లేక్ భూభానయనిక్ి సంబంధించి ఒక్ట్ి క్ంట్ె ఎక్ోకవ పరతిపయద్నలో వచిినట్ా య్తే
అంద్ులో అపుట్ిక్ ఇత్ర పయరజెక్ోటక్ో ట్ి ఓ ఆర్ లేక్ ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి మంజూర్ెై
్ననట్ా య్తే అట్ువంట్ి అంశయల నిరణయాలను నిగిపివేయాగి. అపుడు నియంత్రణ మండగి
గిఖిత్పూరాక్ంనయ ఆయా ర్యషట ర లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ పరభుత్ా పరధవన క్యరాద్ర్ిిక్ి ర్యత్పూరాక్ంనయ
సమాచవరం అంద్ిసు ుంద్ి. ఆ ర్యషట ర లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ యంతవరంగ సలా  ఆధవరంనయ నిరణయం
తీసుక్ోబడుత్ుంద్ి.
13. పరాావరణ పరభావ మదింపు నివేదిక త్యారక:(1) ఎపుట్ిక్పుుడు సి పి సి బి నిర్ేశ్రంచే లేక్ మంతిరత్ా శయఖ జార్ీచేసే నిర్ిేషట రంగ ఈ ఐ ఏ మారగ ద్రిక్
సూచిక్లలో నిర్ేశ్రంచిన ఒపుంద్వలక్ో అనుగుణంనయ ఆధవర సమాచవరం సేక్ర్ించవగి.
(2) నద్ీలోయ పయరజెక్ోటలో త్పు మనిగిన పయరజెక్ోటల ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ విషయంలో వర్యిక్యలానిక్ి త్పు
మనిగిన క్యలాలలో ఒక్ద్వనిక్ి ఆధవర సమాచవర్యనిన సేక్ర్ించవగి. అయ్నపుట్ిక్ీ ట్ి ఓ ఆర్ మంజూరు
చేయడవనిక్ి సమీక్షా సంఘం నిర్ేశ్రంచినట్ా య్తే వర్యిక్యలానిక్ి సంబంధించిన ఆధవర సమాచవర్యనిన క్ూడవ
సేక్ర్ించడం అవసరం.
(3) నద్ీలోయ పయరజెక్ోటల విషయంలో ఈ ఐ ఏ నివేద్ిక్క్ోసం వర్యిక్యలంతో సా  ఒక్ సంవత్ెర క్యలానిక్ి
సంబంధించిన ఆధవర సమాచవర్యనిన సేక్ర్ించవగి.
(4) పర్యావరణ (పర్ిరక్షణ) చట్ట ం, 1986 ద్వార్య గుర్ిుంచబడిన పర్యావరణ పరయోగశయల ద్వార్య ఆధవర
సమాచవర సేక్రణ మర్ియు విశరాషణ జరనయగి.
(5) 12 నవట్ిక్ల్ మైళ్ళే మంచిన పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోటల విషయంలో అంద్ుబాట్ులో ్నన ద్ిాతీయ మయలయ్
సమాచవర్యనిన క్ూడవ ఆధవర సమాచవరంనయ పర్ిగణించవగి.
(6) పర్ిధి క్ోసం చేసిన ద్రఖాసు
ు తో సంబంధం లేక్ోండవ సబ్-క్యాజ్ (1) నుంచి (5) లలో సూచించినట్ు
ా ఏ
ద్శలోనైనవ ఆధవర సమాచవరం సేక్ర్ించవచుి. అయ్తే పరజా సంపరద్ింపుల క్ోసం ఎస్ పి సి బి లేక్
యు ట్ి పి సి సి ముమయయ్ద్వ ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ సమర్ిుంచే నవట్ిక్ి ఆ ఆధవర సమాచవరం మూడు
సంవత్ెర్యలక్ంట్ే మంచి పయత్ద్ి అయ్ ్ండక్ూడద్ు.
(7) పర్యావరణ (పర్ిరక్షణ) చట్ట ం, 1986 లో నిర్ేశ్రంచిన పర్యావరణ పరయోగశయలద్వార్య సేక్ర్ించిన పయరజెక్ోట
ఏర్యుట్ు - అనంత్ర పరావేక్షణ సమాచవరం క్ూడవ పయరజెక్ోటల విసు రణ లేక్ ఆధునిక్ీక్రణల క్ోసం
పర్ిగణించవచుి.

(8) నిర్ిేషట రంనయనిక్ి మర్ియు ఆ రంగంక్ోసం పథక్ం యొక్క వర్యగనిక్ి గుర్ిుంపు ప ంద్ిన ఒక్ ఏ సి ఓ ద్వార్య
అనుబంధం-X లో ఇచిిన మయధవరణ సారూపయనిన అనుసర్ించి పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్
త్యారు చేయాగి.
(9) పరజా సంపరద్ింపుల క్ోసం ముమయయ్ద్వ ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ను మర్ియు సమీక్ష క్ోసం త్ుద్ి ఇ ఐ ఏ
నివేద్ిక్ను త్యారు చేయాగి.
(10) అనుబంధం-XIII లోని నమూనవలో నిర్ేశ్రంచిన విధంనయ ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్లో పర్యావరణ పరభావ
మద్ింపులో పయలగగనన గుర్ిుంపు ప ంద్ిన ఇ ఐ ఏ సమనాయక్రు మర్ియు ఫంక్షనల్ ఏర్ియా
నిపుణుడు(లో) తో సా  విశాసనీయ ఇ ఐ ఏ సలా  సంసల ల వివర్యలను వలా డించవగి. వయరు
విషయం లేక్ సమాచవరం విషయంలో పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోనితోపయట్ు జవయబుద్వరులో.
(11) క్ట్నిర్ి - ‘బి2’ లో చేర్ిిన జాబితవలోని పయరజెక్ోటలక్ో ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ అవసరం లేద్ు. అయ్తే
అనుబంధం-XI లో ఇచిిన మయధవరణ సారూపయనిన అనుసర్ించి ఏ సి ఓ ద్వార్య త్యారుచేసిన ఇ ఎం పి
నివేద్ిక్ను ద్రఖాసు
ు తోబాట్ు సమర్ిుంచవగి.
14. పరజా సంపరదింపులు
(1) మయధవరణంనయ పరజా సంపరద్ింపులలో ర్ెండు అంశయలో ్నవనయ్. అవి:
(a) పరక్ట్నలో నిర్ేశ్రంచిన విధంనయ మయలనిక్ పరభావిత్ పరజల సమసాల నిర్యీరణ క్ోసం పయరజెక్ోట పయరంత్ం
ఒక్ట్ిక్ంట్ే ఎక్ోకవ జిలాాలలో వయాపించి ్ంట్ే జిలాాలవయర్ీనయ ఆ పయరంత్ంలోని పరజల సమక్షంలో లేక్
వయర్ిక్ి అతి సమీపంలో నిరాహంచవగి.
(b) పయరజెక్ోటలో పర్యావరణవనిక్ి సంబంధించిన అంశయలలో నవాయపరమైన అంశయలను లేవనతేు సంబంధిత్
ఇత్ర వాక్ోుల సుంద్నలను గిఖిత్పూరాక్ంనయ ఆా ానించవగి.
(c) అంతేక్యక్ అవసరమైతే పరతి అంశయనిక్ి సంబంధించి పయరజెక్ోట యొక్క సిల తిగత్ులను బట్ిట ఏవైనవ ఇత్ర
మాధామాలద్వార్య క్ూడవ పరజల సంపరద్ింపుల నిరాహణను సమీక్షా సంఘం లేక్ నియంత్రణ
మండగి సూచించవచుి.
ఏద్ేమైనపుట్ిక్ీ పరక్ట్న యొక్క 5వ క్యాజు లోని సబ్-క్యాజ్ (7) ద్వార్య రక్షణరంగ పయరజెక్ోటల
విషయంలో పరజల సమక్షంలో పరజాభపయరయ సేక్రణ మర్ియు/లేక్ సంపరద్ింపులో మయధవామయధవాల
అవసరం ్ంద్ో లేద్ో నియంత్రణ మండగి నిరణయ్ంచవచుి.
(2) 50 శయతవనిన మంచిన మయమరలుంతో జర్ిన వరగ ం ‘ఏ’ మర్ియు వరగ ం ‘బి1’ క్ి చెంద్ిన అనిన నూత్న లేక్
విసు రణ లేక్ ఆధునిక్ీక్రణ పథక్యలక్ో పరజా సంపరద్ింపులో నిరాహంచవగి.
క్యనీ ద్ిగువ తెగిపిన అంశయలక్ో పరజా సంపరద్ింపు మనా య్ంచబడింద్ి.
a. షెడూాలో యొక్క 4వ అంశంలో చేరిబడిన నీట్ి పయరుద్ల పయరజెక్ోటల ఆధునిక్ీక్రణ;

b. షెడూాలో యొక్క 10 (ఎఫ్), 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 40 అంశయలలో చేర్ిిన
గుర్ిుంచబడిన పయర్ిశయరమక్ పయరంతవలలోక్ి వచేి అనిన పయరజెక్ోటలో;
c. షెడూాలోలోని 42 మర్ియు 43 అంశయలలో చేర్ిిన అనిన పయరజెక్ోటలో;
d.

క్ట్నిర్ి ‘బి2’ లోని అనిన పయరజెక్ోటలో మర్ియు క్యరాక్రమాలో;

e. జాతీయ భద్రత్ మర్ియు రక్షణక్ో సంబంధించిన మర్ియు క్ంద్రపరభుత్ాం నిర్ేశ్రంచే వూాా త్ాక్మైన
ఇత్ర పథక్యలో;
f.

31 మర్ియు 38 అంశయలలో సూచించిన సర్ిహద్ుే పయరంతవలలోని అనిన శరణ
ర ీ పయరజెక్ోటలో.

g. 12 నవట్ిక్ల్ మైళ్ేక్ో మంచిన ద్ూరంలో సముద్ర తీరంలో ్నన అనిన పయరజెక్ోటలో.
షెడూాలోలోని 31 వ అంశంలోని అనిన పయరజెక్ోటలక్ో సంబంధించి పరజా సంపరద్ింపులను జాతీయ పయరుక
లేక్ సంరక్షణ క్ంద్రం లేక్ పగడపు ద్ిబబ లేక్ జీవయవరణ సునినత్ పయరంతవలో క్గినిన జిలాాలక్ో పర్ిమత్ం
చేయాగి.
(3) పరజల సమక్షంలో పరజా సంపరద్ింపులో అవసరమైన సంద్రాంలో అనుబంధం-I లో నిర్ేశ్రంచిన
నమూనవలో వయట్ిక్ి వర్ిుంచే విధంనయ ఆ పయరంత్ అధిక్యరపర్ిధి క్గినిన సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి
పి సి సి సభా-క్యరాద్ర్ిిక్ి పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు అభారలన పత్రం సమర్ిుంచవగి. ద్ీనిక్ి ఆంగా ంలో
త్యారుచేసన
ి ముమయయ్ద్వ ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ 10 వయసు వ(ా ర్ా) పరత్ులో మర్ియు మయఫ్టట (ఎలక్యటానిక్స) పరతి
మర్ియు ఆంగా మర్ియు ర్యషట ర లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ అధిక్యర లేద్వ పయరంతీయ భాషలో రూప ంద్ించిన ఇ
ఐ ఏ నివేద్ిక్ మయర్యంశ వయసు వ పరత్ులో క్నీసం పద్ింట్ిని జత్చేయాగి.
(4) ఒక్వేళ్ పయరజెక్ోట పయరంత్ం ఒక్ట్ిక్ంట్ే ఎక్ోకవ జిలాాలో లేక్ ర్యష్యటరలో లేక్ క్ంద్రపయగిత్ పయరంతవలలో విసు ర్ించి
్ంట్ే పరక్య
ిర ను అనుసర్ించి పరజల పరత్ాక్ష సమావేశ నిరాహణక్ోసం పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు సంబంధిత్
ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి లక్ో విడివిడినయ అభారలన పతవరలో సమర్ిుంచవగి.
(5) అనుబంధం-I లోని పరక్య
ిర ను అనుసర్ించి పయరజెక్ోటక్ో సంబంధించిన నిర్ిేషటమైన పరజా సంపరద్ింపును
నిరాహంచవగి.
(6) పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని అభారలన సవాక్ర్ించిన నలభై పనిద్ినవలలోనయ సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగిక్ి
పరజల పరత్ాక్ష సమావేశ ్త్ు రుాల సమరుణతో సా  పరజా సమావేశయనిన ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి
సి పూర్ిుచేయాగి.
(7) ఒక్వేళ్ పెైన చెపిున విధంనయ సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి గడువులోపునయ పరజా
సమావేశ నిరాహణ పూర్ిు చేయని పక్షంలో పరక్ట్నలో వివర్ించినవిధంనయ నియంత్రణ మండగి అద్నంనయ
మర్ొక్ నలభై పనిద్ినవల గడువు విధిసు ూ త్నక్ో ద్ిగువమయలయ్ క్యని ఏద్ెైనవ సంసల లేక్ మండగిక్ి ఈ
క్యరాక్రమ నిరాహణను అపునించవచుి.

(8) ఒక్వేళ్ సబ్-క్యాజ్ (7) ద్వార్య నియమంచబడిన పెైన చెపిున పరజా సంసల లేక్ మండగి మయలనిక్
పర్ిసత్ులవలా
ిల
పరజా సమావేశయల నిరాహణ ద్వార్య మయలనిక్ోల సేాచవిభావపరక్ట్నక్ో అనుక్ూల పర్ిసిల
త్ులో లేవని సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగిక్ి నివేద్ించినట్ా య్తే వయసు వ పర్ిసత్
ిల ులను సవివరంనయ
సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగిక్ి నివేద్ించవగి. ఆ నివేద్ిక్ను పర్ిశీగించి మర్ియు ఇత్ర మార్యగలలో
సేక్ర్ించిన విశాసనీయ సమాచవరం ఆధవరంనయ సంబంధిత్ అంశంలో పరజా సంపరద్ింపులో పరజా
సమావేశయనిన చేరిక్ూడద్ని నియంత్రణ మండగి నిరణయ్ంచవచుి.
(9) పరజా సమావేశం క్ోసం గిఖిత్ పూరాక్ అభారల న సవాక్ర్ించిన పద్ి ర్ోజులలోనయ నిర్ేశ్రత్ నమూనవలో
పూర్ిుచేసన
ి ద్రఖాసు
ు పరతి తో పయట్ు ద్రఖాసుుద్వరుడు త్యారుచేసే ఈ ఐ ఏ నివేద్ిక్ మయర్యంశయనిన ఆన్
ల ైనా ో అంద్ుబాట్ులో ్ంచడం ద్వార్య పయరజెక్ోట యొక్క పర్యావరణ సంబంధ విషయాలలో నవాయపరమైన
అంశయలను లేవనతేు సంబంధిత్ ఇత్ర వాక్ోుల అభపయరయ సేక్రణక్ో సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి
పి సి సి అట్ువంట్ి సంబంధిత్ వాక్ోుల అభపయరయాలను ర్యత్పూరాక్ంనయ ఆా ానించవగి. ద్రఖాసుులో
వివర్ించిన బహరంగపరచక్ూడని లేక్ మేధో సంపద్ హక్ోకక్ో సంబంధించిన నవాయగత్ వాక్ిుగత్
సమాచవరం ఆన్ ల ైనా ో ్ంచర్యద్ు. సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగి పయరజెక్ోట గుర్ించిన విసు ృత్ పరచవరం
క్ోసం త్నిన ఇత్ర మాధామాలను క్ూడవ ్పయోనించవచుి. నియంత్రణ మండగి ఎవర్ెైనవ సంబంధిత్
వాక్ోుల గిఖిత్ పూరాక్ అభారలన ఆధవరంనయ త్నిఖీ క్ోసం ముమయయ్ద్వ ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ను గుర్ిుంచిన
పరద్ేశంలో క్యర్యాలయ మయధవరణ పని సమయాలలో పరజా సమావేశం జర్ిన తేద్ీ వరక్ో అంద్ుబాట్ులో
్ంచవగి. పరజా సంపరద్ింపులలో వచిిన అనిన అభపయరయాలను అంద్ుబాట్ులో ్నన వేగవంత్
మాధామాలద్వార్య పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోనిక్ి పంపించవగి.
(10) పరజా సంపరద్ింపులో పూర్ిుచేసన
ి త్రువయత్ పరజా సమావేశ ్త్ు రుాల పరతిని క్ూడవ పయరజెక్ోట పరతి
పయద్క్ోనిక్ి అంద్ించవగి. పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు ఈ పరక్య
ిర లోని అభపయరయాలద్వార్య లేవనతిు న భౌతిక్
పర్యావరణ ఆంద్ో ళ్నలను అనినంట్ినీ పర్ిషకర్ించవగి. మర్ియు సమమయా పర్ిష్యకర పరణవళిక్లతో సా 
అవసరమైన మారుులను ముమయయ్ద్వ ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్లోనూ మర్ియు ఇ ఎం పి లోనూ నమోద్ు
చేయాగి. అలా మారుులో చేసన
ి త్ుద్ి ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ను పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు సమీక్షక్ోసం
సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగిక్ి సమర్ిుంచవగి.
15. సమీక్ష:(1) పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు సమర్ిుంచిన ద్రఖాసుును సంబంధిత్ నియంత్రణ సంఘం నిర్ేశ్రంచిన ట్ి ఓ ఆర్
క్ో అనుగుణంనయ ద్రఖాసు
ు సవాక్ర్ించిన పద్ిహేను పనిద్ినవలలోపు క్చిిత్ంనయ పర్ిశీగించవగి. ద్రఖాసుు
లోని లోపయల గుర్ించి ఆన్ ల ైన్ ద్వార్య తెగియజయాగి. అలాన అనీన సర్ినయ పూర్ిుచేసి న ద్రఖాసుులను
ఆన్ ల ైన్ ద్వార్య ఆమోద్ించవగి.

(2) వరగ ం ‘బి2’ లోని అంశయలక్ో త్పు షెడూాలోలోని అంశంలో పరతేాక్ంనయ సుషట ం చేసేు త్పు నియంత్రణ
మండగి అనుమతించిన పరతి ద్రఖాసుును సమీక్షా సంఘానిక్ి సమర్ిుంచవగి. అంతేక్యక్ ద్వనిక్ి
సంబంధించిన సమీక్ష ద్రఖాసు
ు సవాక్ర్ించిన నలభై అయ్ద్ు పనిద్ినవలలో పూర్ిుచేయాగి. సమీక్షాసంఘ
సూచనలను సమావేశ తీర్యానవల రూపంలో సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగి ఆన్ ల ైన్ లో
అంద్ుబాట్ులో ్ంచవగి.
(3)

క్ట్నిర్ీ ‘బి2’ క్ో సంబంధించిన పరతి ద్రఖాసుు విషయంలోనూ షెడూాలోలోని అంశంలో పరతేాక్ంనయ
పరము యవిసేు త్పు నియంత్రణ మండగి ఆమోద్ించిన ద్రఖాసుులక్ో ఆ పయరజెక్ోటలక్ో వర్ిుంచే పరమాణ
నియమాల అనుబంధంతో ద్రఖాసుు చేసిన పద్ిహన
ే ు పనిద్ినవలలో ఆన్ ల న్
ై విధవనంద్వార్య
ముంద్సు
ు -ఇపి జార్ీ చేయాగి. ఒక్వేళ్ ద్రఖాసుును తిరసకర్ిస,ేు క్యరణవలను తెగియజయాగి

(4) ఈ పరక్ట్నలోని క్యాజు 15 యొక్క సబ్-క్యాజ్ (2) క్ో సంబంధించిన అంశయల సమీక్షను సమీక్షా సంఘం
అవసరమైన వివరణలక్ోసం పరతిపయద్క్ోనితో వాక్ిుగత్ంనయనయని లేక్ మండగి సంచవలక్ోని మయలయ్క్ి త్గగ ని
అత్ని అధిక్యర పరతినిధినితో నయని లేక్ వీడియో క్యనఫర్ెనుె మాధామం ద్వార్య క్యనీ పయరద్రిక్ పరక్య
ిర తో
నిరాహంచవగి. పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు సంఘం నిరాహంచే సమీక్షా సమయంలో ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్
త్యార్ీలో పయలగగనన ఇ ఐ ఏ సమనాయక్రు మర్ియు ఫంక్షనల్ ఏర్ియా నిపుణుని (ల) సా యం
తీసుక్ోవచుి. చివరనయ సమీక్షా సంఘం విసుషట నియమ నిబంధనలతో ముంద్సుు-ఇసి మంజూరుక్ో
క్యనీ లేక్ ముంద్సు
ు -ఇసి తిరసకరణక్ో క్యనీ అంద్ుక్ో క్యరణవలతో సా  త్మ వర్ీగక్ృత్ సిఫయరుెలను
సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగిక్ి అంద్జసుుంద్ి.
(5) ఒక్వేళ్ ఏద్ెైనవ పయరజెక్ోటను ముంద్సుు-ఇసి మంజూరుక్ో సిఫయరుె చేసినట్ా య్తే సంబంధిత్ తీర్యానవలలో
పర్యావరణ పర్ిరక్షణక్ో తీసుక్ోంట్ునన చరాలో మర్ియు నిబంధనల జాబితవ ్ండవగి. ఒక్వేళ్
తిరసకరణక్ో సిఫయరుె చేసేు అంద్ుక్ో క్యరణవలను క్ూడవ సుషట ంనయ తెగియజయాగి.
(6) సమీక్షా సంఘం నిరాహంచే సమావేశపు తేద్ీ గుర్ించి పరతిపయద్న పర్ిగణన గుర్ించి మర్ియు సమావేశ
చరినీయ అంశయల గుర్ించి ఆన్ ల ైన్ విధవనం ద్వార్య క్నీసం పద్ి ర్ోజుల ముంద్ు పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ో
నిక్ి తెగియజయాగి.
(7) నూత్న విషయాలో సమీక్షా సంఘం ద్ృషిటక్ి ర్యవడం మర్ియు పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని నుంచి అద్నపు
అధాయనం అనివయరామైతే త్పు సమీక్ష సమయంలో సమీక్షా సంఘం తవజా అధాయనవలను క్ోరర్యద్ు.
ఈ అంశయలో అనీన సమావేశ తీర్యానవలోా సుషట ంనయ పరతిఫగించవగి.
(8) షెడూాలోలోని 42 వ అంశం యొక్క క్యలమ్ (4) లోని పయరథమక్ హర్ిత్ భవన ధురవపత్రం క్గినిన
పయరజెక్ోటల విషయంలో పరతిపయద్నలను పయరథమాాలను బట్ిట పర్ిగణించవగి.

(9) తీవర క్యలోషా పయరంతవలో, పరమాద్క్ర క్యలోషా పయరంతవలో, ఇత్ర పయరంతవలలో నూత్న పయరజెక్ోటల
రూపక్లున; పయరజెక్ోటల విసు రణ; పయరజెక్ోటల ఆధునిక్ీక్రణ విషయాలలో క్యర్ొుర్ట్ పర్యావరణ బాధాత్క్ో
సంబంధించిన మారగ ద్రిక్యలను మంతిరత్ాశయఖ ఎపుట్ిక్పుుడు విడుద్ల చేసు ుంద్ి.
(10) పరతిపయద్నలను సమీక్షా సంఘం సమావేశ తీర్యానవలో వలోవర్ించిన పద్ిహన
ే ు పనిద్ినవల లోపు త్ుద్ి
నిరణయంక్ోసం ఆధిక్యర్ిక్ మండగిక్ి సమర్ిుంచవగి.
(11) ఆధిక్యర్ిక్ మండగి పద్ిహేను పనిద్ినవలలోపు త్ుద్ి నిరణయం తీసుక్ోవయగి.
16. ఆధ్ునికీకరణ కోసం ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ుల మంజూరప పరకయ
రే :(1) షెడూాలోలో ప ంద్ుపరచిన పయరజెక్ోటల విషయంలో వయట్ిక్ి వర్ిుంపును బట్ిట పరసు ుత్ పయరజెక్ోట పయరంగణంలో
లేక్ గనుల క్ౌలో పయరంత్ంలో ఆధునిక్ీక్రణక్ోసం ముంద్సుు-ఇసి క్ోర్ అనిన ద్రఖాసుులో ద్ిగువ పట్ిటక్లో
తెగిపిన అవసరమైన గణవంక్యల ఆధవరంనయ పర్ిగణింపబడతవయ్:
ద్శ్

ఆధ్ునికీకరణ

ఆన్ ల న్
ై

పరచధి

సవరచంచిన్

సవరచంచిన్

సమీక్షా

పరజా

దావరా ఆశంచిన్

పో రటల్ లో

యొకక

ఇఐఏ

ఇ ఎం పి

సంఘానికర

సంపరదింపుల

ఉత్ుత్రత లో అభివృదిి

ద్రఖాసుత

అవసరం

నివేదిక

అవసరం

సమరచుంచే

అవసరం

రూపంలో

అవసరం

అవసరం

ఫారం
(1)
I

(2)
్త్ుతిు మయమర్యలుల

(3)
ఫయరం-2

(4)

(5)

లేద్ు

లేద్ు

(6)

(7)

(8)

లేద్ు

లేద్ు

లేద్ు

పెంపు లేక్ోండవ
ఆధునిక్ీక్రణ
II

10 శయత్ం వరక్ో

ఫయరం-2

లేద్ు

లేద్ు

్ననద్ి

లేద్ు

లేద్ు

III

10 శయత్ం క్ంట్ే

ఫయరం-2

లేద్ు

లేద్ు

్ననద్ి

్ననద్ి

లేద్ు

ఫయరం-2

లేద్ు

్ననద్ి

్ననద్ి

్ననద్ి

లేద్ు

ఫయరం-1

్ననద్ి

్ననద్ి

్ననద్ి

్ననద్ి

్ననద్ి ( 14 వ

ఎక్ోకవ మర్ియు
25 శయత్ం క్ంట్ే
త్క్ోకవ
IV

25 శయత్ం క్ంట్ే
ఎక్ోకవ మర్ియు
50 శయత్ం క్ంట్ే
త్క్ోకవ

V

50 శయత్ం క్ంట్ే
ఎక్ోకవ

క్యాజ్ పరక్యరం)

(2) ఈ క్యాజ్ లోని సడగింపులను పర్ిగణించక్ోండవ పయరజెక్ోటక్ో మంజూరు చేసిన తవజా ముంద్సుు ఇసి(
విసు రణ వర్యగనిక్ి సంబంధించిన ముంద్సుు ఇసి తో క్లోపుక్్ని) ను బట్ిట గణవంక్యలక్ో అనుగుణమైన
అవసర్యలో ్త్ుతిు మయమరలుంలో సంచిత్ పెరుగుద్లక్ో అనువర్ిుము యయ్.
్ద్వ: ఒక్వేళ్ ్త్ుతిు మయమరలుం ‘X’ యూనిట్ా క్ోసం ముంద్సుు-ఇసి మంజూరు చేసన
ి ట్ా య్తే,
ఆధునిక్ీక్రణ నిమత్ు ం ముంద్సు
ు -ఇసి మంజూరు క్ోసం ద్రఖాసుు ద్ిగువ తెగిపిన వివిధ ద్శలలో
సవాక్ర్ించబడుత్ుంద్ి:ముంద్సు
ు -ఇసి (1/1/2016 వ తేద్ీన మంజూరు అయ్ాంద్ని అనుక్ోంట్ే)
్త్ుతిు మయమరలుం : X
కేమం

సంచిత్

తేదవ

అన్ువరచతంచే

ఉత్ుత్రత
1

సిథ త్ర

కారణం

ద్శ్

X

I

---

్త్ుతిు మయమరలుం పెంపు లేక్ోండవ
ఆధునిక్ీక్రణ

2

1.1 X వరక్ో

1/12/2020

II

1వ
ఆధునిక్ీక్రణ

1.1. X అనేద్ి నూత్న ్త్ుతిు ( X:
ముంద్సుు -ఇసి మంజూర్ెైనపుట్ి
్త్ుతిు మయలయ్)

3

1.2 X

1/06/2021

III

వరక్ో

2వ

ముంద్సుు-ఇసి మంజూర్ెైన ్త్ుతిు

ఆధునిక్ీక్రణ

మయమర్యలుని(X)క్ి 1.2 ర్ట్ు
ా అయ్న
నూత్న ్త్ుతిు . ఇద్ి పరతిపయద్ిత్ ్త్ుతిు
1.1 X(ఇద్ి ఒక్ట్వ ఆధునిక్ీక్రణలో
అనుమతి ప ంద్ినద్ి) యొక్క 10% శయత్ం
క్ంట్ే త్క్ోకవ అనేద్.ి

4

1.4 X
వరక్ో

1/06/2022

IV

3వ

ముంద్సుు-ఇసి మంజూర్ెైన ్త్ుతిు

ఆధునిక్ీక్రణ

మయమరలుం (X)క్ంట్ే 1.4 ర్ెట్ా ు ఎక్ోకవ
అయ్న నూత్న ్త్ుతిు . ఇద్ి పరతిపయద్ిత్
్త్ుతిు 1.2 X (ఇద్ి ర్ెండవ
ఆధునిక్ీక్రణలో అనుమతి ప ంద్ినద్ి)
యొక్క 25% క్ంట్ె త్క్ోకవ అనేద్ి
వయసు వ ద్ూరం.

(3) అయ్నపుట్ిక్ీ (V) వ ద్శక్ో సంబంధించి జార్ీ చేసే ముంద్సుు-ఇసి ని ‘విసు రణ’ క్ట్నిర్ి ద్వార్య
మంజూర్ెైనట్ు
ా భావించవగి.
(4) సబ్-క్యాజ్ (2) లోని నిబంధనలో వర్ిుంచని పయరజెక్ోటలో(a) ఆధునిక్ీక్రణ వలా క్ట్నిర్ి ‘బి1’ లేక్ క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ నయ మారుు చెంద్ిన క్ట్నిర్ి ‘బి2’ క్ి
సంబంధించినవి; మర్ియు
(b) ఇ ఐ ఏ పరక్ట్న(ల) ద్వార్య పరజా సమావేశం నిరాహంచవలసి ్ననపుట్ిక్ీ పయరజెక్ోట జీవిత్ క్యలంలో
పరజా సమావేశయలను నిరాహంచనివి;
(5) ్త్ుతిు మయమరలుం పెంపుద్ల క్ోరని లేక్ ఇంత్క్ోముంద్ు మంజూరుచేసన
ి ముంద్సుు-ఇసి ఆధవరంనయ 10
శయత్ం వరక్ో ్త్ుతిు మయమరీుం పెంపుద్ల క్ోర్ పరతిపయద్నల నిమత్ు ం ముంద్సుు -ఇసి క్ోసం
ద్రఖాసు
ు లను నియంత్రణ మండగి అనుమతితో ఆన్ ల ైన్ లో జార్ీ చేయాగి.
(6) అంత్క్ోముంద్ు మంజూరు చేసిన ముంద్సుు-ఇసి ని అనుసర్ించి 10 నుంచి 50 శయత్ం వరక్ో ్త్ుతిు
మయమరలు పెంపుద్లను క్ోర్ పరతిపయద్నల నిమత్ు ం ముంద్సుు-ఇసి క్ోసం సమర్ిుంచే ద్రఖాసుులను
సవాక్ర్ించిన నలభై అయ్ద్ు పనిద్ినవలలో పర్ిశీగించవగి. మర్ియు వయట్ి ముంద్సుు-ఇసి మంజూరు
క్ోసం సమీక్షించవగి.
(7)

పెై పట్ిటక్లోని సబ్-క్యాజ్ (1) యొక్క క్యలమ్ (5) మర్ియు క్యలమ్ (6) క్ో అవసరమైన ఇ ఐ ఏ
మర్ియు ఇ ఎం పి క్ి బద్ులోనయ వయయు(క్యలోషా నివయరణ మర్ియు నియంత్రణ) చట్ట ం, 1981 లేక్ జల(
క్యలోషా నివయరణ మర్ియు నియంత్రణ) చట్ట ం, 1974 ద్వార్య నియమంచబడిన మయంక్తిక్ సంఘం
సూచనలను అనుసర్ించి ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి జార్ీ చేసే ‘క్యలోషా భారం పెరగలేద్ు’ అనే
ధురవపతవరనిన క్ూడవ పర్ిగణించవచుి.

17. ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర మంజూరప లేక త్రరసకరణ:(1) నియంత్రణ మండగి సమీక్షా సంఘం సూచనలను పర్ిగణించవగి. మర్ియు సమీక్షా సంఘ సమావేశ
తీర్యానవలను ముపెైఫ పనిద్ినవలలోపునయ లేక్ ద్ిగువ తెగిపినవి త్పు అవసరమైన అనిన ధురవపతవరలో
క్గినిన పూర్ిు ద్రఖాసు
ు సవాక్ర్ించిన తేద్ీ నుంచి తొంభై పనిద్ినవలలోపునయ పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోనిక్ి
తెగియజయాగి.
(2) నియంత్రణ మండగి మయధవరణంనయ సమీక్షా సంఘ సూచనలను ఆమోద్ిసు ుంద్ి. ఒక్వేళ్ నియంత్రణ
మండగి సమీక్షా సంఘ సూచనలను ఆమోద్ించనట్ా య్తే అంద్ుక్ో క్యరణవలను వివర్ిసు ూ సమీక్షా
సంఘ సమావేశ తీర్యానపు తేద్ీనుంచి నలభై అయ్ద్ు పనిద్ినవలలోనయ పునసెమీక్షించమని సమీక్షా
సంఘానిన క్ోరవచుి. అద్ే సమయంలో ఈ నిరణయానిన గుర్ించి ఆన్ ల ైన్ మాధామం ద్వార్య
ద్రఖాసు
ు ద్వరునిక్ి క్ూడవ తెగియజయాగి. సమీక్షా సంఘం నియంత్రణ మండగి గమనిక్లను
పర్ిశీగించి ద్వనిపెై త్మ అభపయరయాలను నలభై అయ్ద్ు పనిద్ినవలలోపునయ తెగియజయాగి. సమీక్షా

సంఘ అభపయరయాలను పర్ిగణించిన పిమాట్ నియంత్రణ మండగి తీసుక్ోనేద్ే త్ుద్ి నిరణయం. ఈ
నిరణయానిన నియంత్రణ మండగి ముపెైఫ పనిద్ినవలలోపునయ పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోనిక్ి తెగియజయాగి.
(3) ఒక్వేళ్ త్ుద్ి నిరణయానిన నియంత్రణ మండగి సబ్-క్యాజ్ (2) లో నిర్ేశ్రంచిన క్యలం లోపునయ
ద్రఖాసు
ు ద్వరునిక్ి తెగియజయక్పో య్నట్ా య్తే సమీక్షా సంఘం చేసిన త్ుద్ి సూచనల ఆధవరంనయ
నియంత్రణ మండగి ముంద్సు
ు -ఇసి మంజూరు చేసినట్ు
ా నయనీ తిరసకర్ించినట్ు
ా నయనీ భావించవగి.
(4) పెై సబ్-క్యాజ్ (2) లో నియంత్రణ మండగి నిరణయం క్ోసం నిర్ే శ్రంచిన గడువు మునిసిన త్రువయత్
నియంత్రణ మండగి నిరణయం మర్ియు సమీక్షా సంఘం యొక్క త్ుద్ి సూచనలో పరభుత్ా ధురవపతవరలో
అవుతవయ్.
(5) వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి లేక్ పర్ిధి లేక్ సమీక్ష లేక్ సంబంధిత్ నియంత్రణ
మండగి నిరణయం క్ంట్ే ముంద్ు ద్ిగువ తెగిపినవి త్పు ఇత్ర నియంత్రణ సంఘాలో లేక్ మండళ్ే
నుంచి అనుమత్ులో అవసరం లేద్ు:(a) గనుల పథక్యల విషయంలో గనుల త్వాక్యల పరణవళిక్క్ో ఆధిక్యర్ిక్ మండగి అనుమతి;
(b) అట్వీ(సంరక్షణ) చట్ట ం, 1980 ( 1980 చట్ట ం సంఖా 6) ద్వార్య పథక్యనిక్ి సంబంధించిన
అట్వీభూమ మళిా ంపునక్ో సంబంధించిన విధవన అనుమతి.
(c) ఒక్వేళ్ పథక్ం సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పయరంతవలలో ్ననట్ా య్తే ర్యషట ర లేక్ క్ంద్రపయగిత్ తీర
పయరంత్ నిరాహణ మండగి సిఫయరుెలో; మర్ియు
(d) ముంద్సు
ు -ఇసి నిమత్ు ం పర్ిగణించే పరతిపయద్నక్ో పూర్ిు సల ల సేక్రణ ముంద్సుు -అవసరం క్యద్ు.
ఒక్వేళ్ పయరజెక్ోట పయరంతవని(ల)క్ి అవసరమయ్యా భూమని పరభుత్ా పరమేయంతో సేక్ర్ించేట్ట్ా య్తే
భూసేక్రణ క్ోసం క్యలానుగుణంనయ సవర్ించే భూ సేక్రణ, పునర్యవయసం మర్ియు పున:సిల ర్ీక్రణ
చట్ట ం, 2013( 2013 యొక్క చట్ట ం సంఖా 30) లోని నిర్ేశయల పరక్యరం సంబంధిత్ ర్యషట ర పరభుత్ాం
లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ యంతవరంగం జార్ీచేసిన పయరథమక్ పరక్ట్న పరతి అవసరం. ఒక్వేళ్ పెైరవేట్ు
యజమానులతో సంపరద్ింపుల ద్వార్య భూమ సేక్ర్ించినట్ా య్తే పరతిపయద్ిత్ పయరజె క్ోట క్ోసం భూమ
అమాక్యనిక్ి ఆమోద్వనిన తెగిపే విశాసనీయ ధురవపత్రం అవసరం. మైనింగ్ పయరజెక్ోటల విషయంలో
‘్ద్ేే శపు లేఖ’ విశాసనీయ ధురవపత్రంనయ పర్ిగణించబడుత్ుంద్ి.
(6)

ఇ ఐ ఏ లేక్ ఇ ఎం పి నివేద్ిక్తో సా  పర్ిధిక్ి లేక్ సమీక్షక్ో లేక్ నిరణయానిక్ి ఆధవరమైన ద్రఖాసుు
పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు లేక్ ఏ సి ఓ లేక్ ఇ ఐ ఏ సమనాయక్రు లేక్ క్షత్ర పయరంత్ నిపుణుడు సమాచవర
నోపాత్ మర్ియు/లేక్ అసత్ాపు లేక్ అవయసు వం లేక్ త్పుుద్వర్ి పట్ిటంచే సమాచవరం లేక్ గణవంక్యలను
సమర్ిుంచడం మొద్ల న
ై వయట్ిక్ి పయలుడితే ద్రఖాసుు తిరసకర్ించబడుత్ుంద్ి. మర్ియు ఆ ఆధవర్యలతో
మంజూర్ెైన వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి లో క్ూడవ రద్ుేచేయబడతవయ్.

ద్రఖాసు
ు తిరసకరణ మర్ియు ఆ ఆధవర్యలతో అపుట్ిక్ మంజూర్ెైన వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్
ముంద్సు
ు -ఇపి రద్ుేల గుర్ించి పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని వాక్ిుగత్ అభపయరయం సేక్ర్ించిన త్రువయత్
సహజ నవాయ సూతవరలను అనుసర్ించి నియంత్రణ మండగి నిరణయ్సుుంద్ి.
(7)

ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ త్యార్ీలో పయలగగనన/భాగమయామ అయ్న పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు లేక్ ఏ సి ఓ లేక్ ఇ
ఐ ఏ సమనాయక్రు లేక్ ఫంక్షనల్ ఏర్ియా నిపుణుడు అసత్ాం లేక్ అవయసు వం లేక్ త్పుుద్వర్ి పట్ిటంచే
సమాచవరం లేక్ గణవంక్యలో సమర్ిుంచినట్ు
ా విచవరణలో తేగినట్ా య్తే సంబంధిత్ వాక్ోులపెై వాక్ిుగత్ంనయ
క్యనీ లేక్ ఆ పయరజెక్ోటను నిషిద్ీ జాబితవలో చేరిడం ద్వార్య క్యనీ మంతిరత్ాశయఖ త్నిన చరాలో
తీసుక్ోంట్ుంద్ి.

(8)

పయరజెక్ోట లేక్ క్యరాక్రమానిక్ి సంబంధించి పరభుత్ాం మంజూరుచేసిన ఏద్ెైనవ లీజు లేక్ ల స
ై ెనుె లేక్ హక్ోక
లేక్ అనుమతి లేక్ అధిక్యరం ఒక్వేళ్ ద్ిగువ తెగిపిన అంశయలనుబట్ిట ఆ పథక్ం ఇత్రులక్ో లేక్
బిడిా ంగులో విజయం మయధించిన వయర్ిక్ి మంజూర్ెైనపుట్ిక్ీ చట్ాటనిన అనుసర్ించి నవాయమయలన లేక్ పరభుత్ా
్త్ు రుాల ద్వార్య ఆ లీజు లేక్ ల ైసెనుె లేక్ హక్ోక లేక్ అనుమతి లేక్ అధిక్యరం రద్ుే అవుతవయ్.
అవి:

(a) ఆ సమయంలో అమలులో ఉన్న ఏదరైనా చటట ం దావరా పెైన్ చరపిున్ విష్యానికర సంబంధించి నిరచుష్ట
శాసన్ం: అట్ువంట్ి చట్ట ంలోని అంశయలో అనువర్ిుము యయ్; మర్ియు

(b) ఆ సమయంలో అమలులో ఉన్న ఏదరైనా చటట ం దావరా పెన్
ై చరపిున్ విష్యానికర సంబంధించి నిరచుష్ట
శాసన్ం లేద్ు: నవాయపరమైన హక్ోక క్గినిన వాక్ిు లేక్ చట్ట పరక్యరం పరభుత్ాం ఎంపిక్ చేసన
ి
బిడిా ంగు లో విజయం మయధించిన పో ట్ీద్వరు పరక్ట్న యొక్క అనుబంధం –VI లో ఇచిిన ఫయరం-6
తో ముంద్సు
ు -ఇసి క్ోసం ద్రఖాసుు చేయాగి. అట్ువంట్ి ద్రఖాసుులను అనినంట్ినీ పరసు ుత్ ఇ ఐ
ఏ నివేద్ిక్ మర్ియు మునుపు మంజూర్ెైన ముంద్సుు-ఇసి ని పర్ిగణించి సమీక్షా సంఘం
పర్ిశీగించవగి. సమీక్షా సంఘం మొద్ట్ మంజూర్ెైన ద్వనిలోని క్యలపర్ిమతి, నియమ నిబంధనలను
బట్ిట ముంద్సు
ు -ఇసి మంజూరుక్ో సిఫయరుె చేయాగి. అయ్నపుట్ిక్ీ సమీక్షాసంఘం అవసరమని
భావించిన ఆయా పయరజెక్ోటలక్ో సంద్ర్యానుమయరంనయ నిర్ిేషట అద్నపు నిబంధనలను క్ూడవ
విధించవచుి.
18. ముంద్సుత-ఇసి లేక ముంద్సుత-ఇపి లో సవరణ:(1) ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సు
ు -ఇపిక్ి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలలో ఏవైనవ మారుులక్ో పయరజెక్ోట
పరతిపయద్క్ోడు ఆన్ ల ైన్ లో ఆధిక్యర్ిక్ పో రటల్ లోని ఫయరం-4 లో సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగిక్ి
ద్రఖాసు
ు చేసుక్ోవయగి.

(2) ముంద్సు
ు -ఇసి లోని సవరణలక్ోసం చేసుక్ోనన ద్రఖాసుులో అనీన ద్రఖాసుు చేసిన తేద్న
ీ ుంచి నలభై
ఐద్ు పనిద్ినవలలోపు సమీక్షా సంఘం పర్ిశీగించి, ముంద్సుు-ఇసిలో సవరణల సూచనల క్ోసం
సమీక్షించవగి.
(3) ముంద్సు
ు -ఇసిలో సవరణల క్ోసం చేసే ద్రఖాసుులో అనినంట్ినీ ద్రఖాసుు చేసిన తేద్ీ నుంచి ఇరవై
పనిద్ినవల లోపు నియంత్రణ మండగి పర్ిశీగించవగి. మర్ియు ద్వని ఆధవరంనయ ముంద్సుు-ఇసిలో
సవరణలో జార్ీ చేయాగి.
(4) పరజా సంపరద్ింపు లేక్ ముంద్సు
ు -ఇసి జార్ీ అనంత్రం ఏద్ెైనవ పయరజెక్ోట పయరంత్ంలో జర్ిన మారుును
సమీక్షాసంఘం సాలుమైనద్ినయ సంత్ృపిు చెంద్ి, ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్లో మారుు అవసరంలేద్ని భావిసేు
త్పు పరక్య
ిర
పరక్యరం అద్ి నూత్న పరతిపయద్ననయ భావించబడి సర్ిక్్త్ు నయ సమీక్ష అవసరం అవుత్ుంద్ి.
సమీక్షా సంఘం సూచనలతో నియంత్రణ మండగి ముంద్సుు-ఇసి లో సవరణలను జార్ీ చేసు ుంద్ి.

(5) గర్ిషఠ ్త్ుతిు మయమరలుం, గనుల లీజు పయరంత్ం, గనుల మూసివేత్ పర్ిసత్
ిల ులలో మారుు లేనంత్క్యలం
పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు సమర్ిుంచిన సాభావం మర్ియు మంజూర్ెైన ముంద్సుు-ఇసి లో చెపిున విధంనయ
్పశమన చరాల పర్ిధి, నిర్ేశ సమయంలో జర్ిన త్వాక్యల పర్ిమాణవనిక్ి సంబంధించి పయరజెక్ోట
పరతిపయద్క్ోడు ముంద్సు
ు -ఇసి లో అనుమతించిన గర్ిషఠ ్త్ుతిు మయమరలుంతో ్త్ుతిు చేయవచుి.
అంతేనయక్ గనుల త్వాక్యల క్యరాక్లాపయల క్రమంలో మారుు క్ూడవ అనుమతించబడుత్ుంద్ి.
ఏమైనపుట్ిక్ీ పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు అట్ువంట్ి నిర్ేశ్రత్/క్యలానుగుణ ్త్ుతిు లో మారుు
మర్ియు/లేక్ సంబంధిత్ ్పశమన చరాలతో క్ూడిన క్యరాక్లాపయల క్రమంలో మారుును
క్యలానుగుణ అంనీక్యర నివేద్ిక్లో ప ంద్ుపరచవగి. అయ్తే ్త్ుతిు పర్ిమాణవనిక్ి సంబంధించి
అవసరమైన ్పశమన చరాల విషయంలో లేక్ క్యరాక్లాపయల క్రమంలో అవసరమైన మారుుల
విషయంలో పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు విఫలమైతే అద్ి ‘అమలోపరచక్పో వడంనయ’ పర్ిగణించబడుత్ుంద్ి.
పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు త్నిన చరాలక్ో బాధుాడవుతవడు.
(6) ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సు
ు -ఇపి మంజూర్ెైన ఇత్ర పయరజెక్ోటల విషయంలో యూనిట్ా సారూపంలో
మారుు లేక్ పర్ిక్ర్యలో లేక్ యంత్ర మయమనిర మొత్ు ం అనుమతించిన మయమరలుం లో మారుు లేక్పో వడం
వంట్ి వయట్ిక్ోసం వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి లో సవరణ అవసరం లేద్ు.
(7) డవాం ఎత్ు
ు మర్ియు ముంపు పయరంత్ పెంపుద్ల లేక్ోండవనే మయగు పర్ిధి పయరంత్ అభవృద్ిీ క్ి ద్ో హద్పడే,
పర్యావరణ పరయోజనక్యరుల ైన (్ద్వ: వరద్ నీట్ి పయరుద్ల నుంచి బింద్ు సేద్ాం మొద్ల న
ై ), నీట్ి
పయరుద్ల మయంక్తిక్ పద్ీ త్ులలో మారుులో చేసన
ి ట్ా య్తే... ఈ పయరజెక్ోటక్ో వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్
ముంద్సు
ు -ఇపి క్ి సవరణ అవసరం లేద్ు.
19. ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర లేక ముంద్సుత పరాావరణ సమాత్ర చరలీ ుబాటు:-

(1) వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపిల చెలా ోబాట్ు క్యలానిక్ి సంబంధించి పయరజెక్ోటలో
మూడు ద్శలో ్ంట్ాయ్:
(a) నిర్యాణ లేక్ మయలపన ద్శ;
(b) క్యరాక్లాపయలో జర్ిన ద్శ; మర్ియు
(c) అనవవశాక్ లేక్ సమాపక్ లేక్ నవశన ద్శ
(I)

నిరాాణ లేక సాథపన్ ద్శ్: నిర్యాణ లేక్ మయలపన ద్శ అంట్ే నియంత్రణ మండగి మంజూరు చేసిన వయట్ిక్ి
వర్ిుంచే ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి మంజూర్ెైనపుట్ినుంచి మొద్ల ైనక్యలం:(a) నిర్యాణ రంగ పయరజెక్ోటల ైతే (షెడూాలో లోని 42 మర్ియు 43 అంశయలో)....వేట్ిక్ెైతే ముంద్సుుఇసి లేద్వ ముంద్సు
ు -ఇపి క్ోసం ద్రఖాసుు చేస;ి నిర్యాణ క్యరాక్లాపయలో పూర్ిు అయాాయో;
మర్ియు/లేద్వ
(b) ్త్ుతిు క్యరాక్రమాలో పయరరంభం క్యవడం సా  పయాంట్ు మర్ియు యంతవరంగం మయలపన పూరు య్న
అనిన అంశయలలోనూ (షెడూాలో లోని 1, 42 మర్ియు 43 క్యక్ోండవ) వేట్ిక్ెైతే ముంద్సుు ఇసి లేద్వ ముంద్సు
ు -ఇపి క్ోసం ద్రఖాసుు చేశయర్ో,
(c) సమీక్షా సంఘం అంచనవవేసిన యాభై సంవత్ెర్యల గర్ిషఠక్యలం లేక్ త్వాక్ం లీజు చెలా ోబాట్ు
క్యలం ఏద్ి ముంద్ు పూర్ిు అయ్తే అద్ి పయరజెక్ోట జీవిత్క్యలం
నిరాాణం మరచయు/లేక సాథపన్ ద్శ్ కోసం ముంద్సుత-ఇసి చరలీ ుబాటు అయియా కాలం:
(d) గన్ుల త్వవకాల పారజెకుటలు: పయరజెక్ోట జీవనక్యలం వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్
ముంద్సు
ు -ఇపి మంజూర్ెైన తేద్ీనుంచి పద్ి సంవత్ెర్యలలోపు మైనింగు పనులో పయరరంభంచి
నట్ా య్తే సమీక్షా సంఘం నిరణయ్ంచిన మేరక్ో గర్ిషఠంనయ యాభై ఏళ్ళే; లేక్ మైనింగు లీజు
చెలా ోబాట్ు అయ్యా క్యలపర్ిమతి వరక్ో; ఈ ర్ెండింట్ిలో ఏద్ి ముంద్ు అయ్తే అద్ి.
(e) న్దవతీర పారజెకుటలు ( షెడయాలులోని 3 వ అంశ్ం) లేక నీటి పారపద్ల పారజెకుటలు ( షెడయాలులోని
4 వ అంశ్ం) లేక అణు విద్ుాత్ు
త పారజెకుటలు మరచయు అణు ఇంధ్న్ పారసెసింగ్ (షెడయాలులోని 6
వ అంశ్ం): పద్ిహేను సంవత్ెర్యలో;
(f) ఇత్ర అనిన పారజెకుటలు: పద్ి సంవత్ెర్యలో.
పెైన చెపిునట్ు
ా వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి యొక్క చెలా ోబాట్ు క్యలానిన
ల క్ికంచేట్పుుడు పర్ిశమ
ర ల ద్ివయలా తీర్యాన పరక్ిరయ, జాతీయ పర్ిశమ
ర ల నవాయ ట్ిరబుానల్
పర్ిశీలనలో ్నన క్యలానిన లేక్ ఇత్ర ట్ిరబుానల్ లేక్ నవాయమయలనం, పయరజెక్ోట యొక్క నిర్యాణం
మర్ియు/లేక్ మయలపనపెై నిషేధం లేక్ ఆంక్షలో విధించిన విర్యమక్యలానిన లేక్ ఏద్ెైనవ మండగి
విధించిన మారట్రర్ియం క్యలానిన మూడేళ్ే గర్ిషఠ క్యలపర్ిమతిక్ి లోబడి మనా య్ంచవగి.

II. కారాాచరణ ద్శ్: పరసు ుత్ పరక్ట్న యొక్క 19 వ క్యాజ్ లోని సబ్-క్యాజ్ (2) మర్ియు(3) పరక్యరం ఒక్వేళ్
నిర్యాణం మర్ియు/లేక్ మయలపన ఏద్ెైతే అద్ి నిర్ిేషటమైన చెలా ోబాట్ుక్యలంలో పూర్ిుచేయక్పో తే క్యర్యాచరణ ద్శ యొక్క
చెలా ోబాట్ు రద్ుే అవుత్ుంద్ి. పరసు ుత్ పరక్ట్న యొక్క 19వ క్యాజ్ లోని సబ్-క్యాజ్(2) ను బట్ిట మైనింగు విషయంలో
త్పు పథక్యల క్యర్యాచరణ ద్శ క్ోసం వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి ల చెలా ోబాట్ు విధవనం:
(a) మనిగిన పయరజెక్ోట జీవనక్యలం శయశాత్ం;
(b) పూర్ిు అయ్న పయరజెక్ోట ద్ృష్యటు పెైన చెపిునట్ు
ా నిర్ేశ్రంచిన క్యలంలోపల క్వలం పయక్షిక్ంనయ
అమలోచేసిన పయరజెక్ోట యొక్క భానయనిక్ి సంబంధించిన మనిగిన జీవనక్యలం శయశాత్మైనద్ినయ
పర్ిగణించబడుత్ుంద్ి.
(2) పయరంత్ అభవృద్ిీ పయరజెక్ోటల విషయంలో వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి చెలా ోబాట్ు
క్యలం అభవృద్ిీ ద్వరునయ బాధాత్ క్గినిన పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని క్్నిన క్యరాక్లాపయలక్ో మాత్రమే
పర్ిమత్ం.
(3) ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సు
ు -ఇపి లో అనుమతించిన ద్వనిక్ంట్ే త్క్ోకవ మయమరలుంతో నడిపే మైనింగు
పయరజెక్ోటల విషయంలో మర్ియు సమీక్షా సంఘం అంచనవ పరక్యరం పయరజెక్ోట జీవనక్యలంలో గనుల
నిలాలో పూర్ిునయ అయ్పో క్పో తే సమీక్షా సంఘం సూచనల మేరక్ో ముంద్సుు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి
మంజూర్ెైన అద్ే ్త్ుతిు మయమరలుం మర్ియు లీజు పయరంతవనిక్ి ముంద్సుు-ఇసి చెలా ోబాట్ు క్యలానిన
ప డినించవచుి. అయ్నపుట్ిక్ీ ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి యొక్క చెలా ోబాట్ు క్యలం గనుల
త్వాక్ం లీజు క్యలావధిని మంచర్యద్ు.
(20)

పారజెకుట పారరంభాన్ంత్ర ముంద్సుత-ఇసి లేక ముంద్సుత-ఇపి పరావేక్షణ:(1) ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సు
ు -ఇపి అంద్ుబాట్ులో ్ండే నియంత్రణ మండగి వబ్ సెైట్ వివర్యలతో
సా  ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి మంజూరు విషయానిన తెలోపుత్ూ పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు
త్న మ ంత్ ఖరుితో క్నీసం ర్ెండు మయలనిక్ ద్ినపతిరక్లలో పరముఖంనయ పరక్ట్ించవగి. వయట్ిక్ి వర్ిుంచే
ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సు
ు -ఇపి పరతిని సంసల వబ్ సెట్
ై లో మర్ియు సంబంధిత్ పయరజెక్ోట వద్ే
శయశాత్ంనయ ్ంచవగి.

(2) నియంత్రణ మండగి ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి ను త్న ఆధిక్యర్ిక్ పో రటల్ లో పరజలక్ో
అంద్ుబాట్ులో ్ంచవగి.
(3) పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోలో ముంద్సు
ు -ఇసి పరత్ులను అనుమత్ులో మంజూర్ెైన ముపెైఫ ర్ోజులలోపు ద్ిగువ
తెగిపిన అధిక్యరులక్ో సమర్ిుంచవగి. వయట్ిని ఆయా అధిక్యరులో సవాక్ర్ించిన నవట్ినుంచి ముపెైఫ ర్ోజులపయట్ు
పరద్ర్ిించవగి:
(a) జిలాా మేజిసేటట్
ర / జిలాా క్ల క్టరు/ డిపూాట్ీ క్మషనరు(లో);
(b) జిలాా పర్ిషత్ లేక్ నగరపయలక్ సంసల లేక్ పంచవయ్తీ సమత్ులో;

(c) జిలాా పర్ిశమ
ర ల క్యర్యాలయం;
(d) మయలనిక్ నగర పయలక్ సంసల లో(యు ఎల్ బి లో )/సంబంధిత్ పంచవయతిర్యజ్ సంసల లో/అభవృద్ిీ
అధిక్యరులో;
(e) సంబంధిత్ మంతిరత్ాశయఖ పయరంతీయ క్యర్యాలయం; మర్ియు
(f) సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి ల పయరంతీయ క్యర్యాలయం.
(4) పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి లో నిర్ేశ్రంచిన నిబంధనల యొక్క
సమాతి నివేద్ిక్ను గడచిన ఆర్ిలక్ సంవత్ెర్యనిక్ి సంబంధించి జూన్ 30 వ తేద్ీలోపు ఆధిక్యర్ిక్ పో రటల్ లో ఆన్ ల ైన్
ద్వార్య సమర్ిుంచడం త్పునిసర్ి. వయర్ిిక్ సమాతి నివేద్ిక్ను ముంద్సుు-ఇసి మంజూర్ెైన నవట్ినుంచి పథక్ జీవన
క్యలం మునిసే వరక్ో పరతి సంవత్ెరం సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగిక్ి సమర్ిుంచవగి. అయ్నపుట్ిక్ీ అవసరమని
భావిసేు నియంత్రణ మండగి సమాతి నివేద్ిక్లను త్రచునయ మళ్లేమళ్లే ఎనినమయర్ెా న
ల వ అడగవచుి.
(5) ఒక్వేళ్ గడచిన ఆర్ిలక్ సంవత్ెరం జూన్ 30 వ తేద్ీ నవట్ిక్ి వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుుఇపి లోని నిబంధనలక్ో సంబంధించిన సంబంధిత్ ఆర్ిలక్ సంవత్ెర వయర్ిిక్ సమాతి నివేద్ిక్ సమర్ిుంచడంలో
విఫలమైనట్ా య్తే క్ట్నిర్ి ‘బి2’ పయరజెక్ోటలక్ో ర్ోజుక్ో రూ.500/-; మర్ియు క్ట్నిర్ి ‘బి1’ పయరజెక్ోటలక్ో ర్ోజుక్ో రూ.
1000/-; మర్ియు క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ పయరజెక్ోటలక్ో ర్ోజుక్ో రూ. 2500/- చొపుున ఆలసా రుసుం విధించబడుత్ుంద్ి.
ఒక్వేళ్ వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి లో నిర్ేశ్రంచిన నియమాలక్ో సంబంధించిన సమాతి
నివేద్ిక్లను వరుసనయ మూడేళ్ే పయట్ు సమర్ిుంచక్పో తే వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి
ముంద్సుు సమాచవరం లేక్ోండవనే ్పసంహర్ించినట్ు
ా భావించబడుత్ుంద్ి.
(6) పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు సమర్ిుంచే అనిన సమాతి నివేద్ిక్లో సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగి వబ్ సెైట్ లో
అంద్ుబాట్ులో ్ండవగి.
(7) తవజా సమాతి నివేద్ిక్ను పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని వబ్ సెైట్ లో క్ూడవ పరద్ర్ిించవగి.
(8) ముంద్సు
ు -ఇసి లో నిర్ేశ్రంచిన క్ట్నిర్ి ’ఏ’ క్ో సంబంధించిన నియమాలను మంతిరత్ాశయఖ పయరంతీయ
క్యర్యాలయం లేక్ సి పి సి బి యొక్క పయరంతీయ సంచవలక్ క్యర్యాలయం పరావేక్షించవగి. పరావే క్షక్ నివేద్ిక్ను త్నిఖీ
పూర్ెు న
త పద్ిహేను ర్ోజులలోపల ఆధిక్యర్ిక్ వబ్ పో రటల్ లో అప్ లోడ్ చేయాగి.
(9) క్ట్నిర్ి ’బి1’ పయరజెక్ోటలక్ో ముంద్సు
ు -ఇసి లోను, క్ట్నిర్ి ‘బి2’ పయరజెక్ోటలక్ో ముంద్సుు-ఇపి లో నిర్ేశ్రంచిన
నియమాలను ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి పరావేక్షించవగి. పరావేక్షక్ నివేద్ిక్ను త్నిఖీ పూర్ెు న
త పద్ిహేను
ర్ోజులలోపల ఆధిక్యర్ిక్ వబ్ పో రటల్ లో అప్ లోడ్ చేయాగి.
(10) పెైన చెపిున ఏర్యుట్ు
ా ్ననపుట్ిక్ీ మంతిరత్ాశయఖ పయరంతీయ క్యర్యాలయాలో, సి పి సి బి పయరంతీయ
సంచవలక్ోలో, ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి ద్వార్య పరావేక్షిసు ునన మంతిరత్ా శయఖక్ో సా యంనయ ముంద్సుు-ఇసి
లేక్ ముంద్సుు-ఇపి యొక్క సమాతి పరావేక్షణ నియమాల నిరాహణక్ో జాతీయ మయలయ్ క్గినిన పరభుత్ా సంసల లను
మంతిరత్ాశయఖ నియమంచవచుి.

(11) సమీక్ష సంఘం ఆమోద్ించిన ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్లోని ఆధవర సమాచవరం ముంద్సుు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి
యొక్క నియమ నిబంధనలతో పయట్ు మంతిరత్ాశయఖ క్యలానుగుణంనయ నిర్ేశ్రంచే ఇత్ర అంశయలలో క్ూడవ
సమీక్షించవగి.
21. ముంద్సుత-ఇసి లేక ముంద్సుత-ఇపి బదిల్ల:-

(1) నిర్ిేషట పయరజెక్ోటక్ో పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోనిక్ి మంజూర్ెైన వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి
ద్వని చెలా ోబాట్ు గడువులోపు నవాయబద్ీ ంనయ మర్ొక్వాక్ిుక్ి బద్ిలీ చేయవచుి. అయ్తే అంద్ుక్ోసం
బద్ిలీ చేసవ
ే యరునయనీ బద్ిలీ చేయ్ంచుక్్నేవయరునయనీ ఫయరం-5లో ద్రఖాసుు పూర్ిుచేసి బద్ిలీ చేసేవయర్ి
గిఖిత్పూరాక్ ‘నిరభాంత్ర పతవరనిన’ జత్చేసి బద్ిలీ చేసన
ి పుట్ినుంచి సంవత్ెరం లోపునయ నియంత్రణ
మండగిక్ి సమర్ిుంచవగి. నియంత్రణ మండగి మునుపు మంజూరు అయ్న వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుుఇసి లేక్ ముంద్సు
ు -ఇపిలోని అవే నియమ నిబంధనలను, చెలా ోబాట్ుక్యలానిన వర్ిుంపజసూ
ు ముంద్సుు
- ఇసి లేక్ ముంద్సు
ు -ఇపి ని బద్ిలీ చేయవచుి. ఇట్ువంట్ి సంద్ర్యాలలో సమీక్షా సంఘం ఎట్ువంట్ి
సూచనలో చేయాగిెన అవసరంలేద్ు.

(2) నిర్ిేషట పయరజెక్ోటక్ో మంజూర్ెైన ముంద్సుు-ఇసి ని ఇద్ే రు లేక్ అంత్క్ంట్ే ఎక్ోకవమంద్ి నవాయబద్ీ
వాక్ోులక్ో పయరజెక్ోట నిరాహణ నిమత్ు ం వర్ిుంచేలా విభజించి, బద్ిలీ చేయవచుి. అయ్తే అలా పయరజెక్ోట
బద్ిలీ మర్ియు అంద్ుక్ోసం పూర్ిుచేసిన ఫయరం-5 లోని ద్రఖాసుు చేసన
ి తేద్ీనుంచి ఒక్ సంవత్ెరం
లోపునయ నియంత్రణ మండగిక్ి సమర్ిుంచవగి. ర్ెండు లేద్వ అంత్క్ంట్ే ఎక్ోకవమంద్ి నవాయబద్ీ వాక్ోుల
మధా విభజించే అనిన పయరజెక్ోటల గుర్ించిన నిబంధనలను సమీక్షాసంఘం రూప ంద్ిసు ుంద్ి. సమీక్షా
సంఘం చేసే సూచనల ఆధవరంనయ నియంత్రణ మండగి ముంద్సుు-ఇసి ని బద్ిలీ చేసు ుంద్ి.

(3) పయరజెక్ోట నిరాహణక్ోసం ర్ెండు లేక్ అంత్క్ంట్ే ఎక్ోకవమంద్ి నవాయబద్ీ వాక్ోులక్ో మంజూర్ెైన
ముంద్సు
ు -ఇసి క్ి సంబంధించి ఆ పయరజెక్ోట పయరంతవలో పక్కపక్కన ్ననట్ా య్తే వయట్ి చెలా ోబాట్ు
క్యలంలో ఆ పథక్యల నిరాహణను మర్ొక్ నవాయబద్ీ వాక్ిు పయరజెక్ోటక్ో విలీనం లేక్ బద్ిలీ చేయవచుి.
అయ్తే అట్ువంట్ి బద్ిలీ చేసన
ి ఒక్ సంవత్ెరంలోపు విలీన క్యరాక్రమానిక్ి వర్ిుంచేట్ట్ు
ా బద్ిలీ చేసే వాక్ిు
యొక్క గిఖిత్పూరాక్ ‘నిరభాంత్ర పత్రం’ తో పయట్ు ఫయరం-5 లో బద్ిలీ చేయ్ంచుక్్నే వాక్ిు నియంత్రణ
మండగిక్ి ద్రఖాసు
ు చేయాగి. ముంద్సుు-ఇసి విలీనం క్ోసం నిబంధనలో రూప ంద్ించే సమీక్షా సంఘం
చేసిన సూచనల మేరక్ో సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగి ముంద్సుు-ఇసి ని బద్ిలీ చేసు ుంద్ి.

22. అత్రకేమణ కేసుల నిరవహణ:

(1) అతిక్రమణ విచవరణ జర్ిపే అంశయలో:(a) పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు త్నంత్ట్ తవనునయ చేసే ద్రఖాసుు; లేక్
(b) ఏద్ెైనవ పరభుత్ా సంసల చేసే ఫిర్యాద్ు; లేక్

(c) సమీక్షా సంఘం సమీక్షలో గమనించినవి; లేక్

(d) నియంత్రణ మండగి ద్రఖాసు
ు పరక్య
ిర లో గమనించిన ఏవైనవ అంశయలో;

(2) ఒక్ సల లంలో నిర్యాణం పూరు య్న లేద్వ నిరాహసుునన పయరజెక్ోట అమలోలో ్నన చట్ాటల పరక్యరం ్ంద్వ
లేక్ త్నిన పర్యావరణ భద్రత్లతో పర్యావరణ నిబంధనలో పయట్ిము ో ంద్వ వంట్ి విషయాలలో అతిక్రమణలో
జర్ినయయా అనే ద్ృషిటతో సమీక్షా సంఘం సమీక్షిసు ుంద్ి. ఒక్వేళ్ సమీక్షా సంఘ పర్ిశీలనలో వాతిర్క్ంనయ
్ంట్ే వివరణ క్ోరడంతో సా  చట్ట ంలోని ఇత్ర చరాలతో పయట్ు పయరజెక్ోట మూసివేత్క్ో ఆద్ేశ్రంచబడు
త్ుంద్ి. ఈ పరక్ట్న యొక్క అనుబంధం-XV ను క్ూడవ సంపరద్ించవచుి.
(3) ఒక్వేళ్ సమీక్షా సంఘం పర్ిశీలనలో అనుక్ూలంనయ ్ంట్ే పయరజెక్ోటక్ో వర్ిుంచే పరమాణ ట్ి ఓ ఆర్ క్ో
అద్నంనయ జీవయవరణ నషట ం, వివరణ పరణవళిక్ మర్ియు సహజ మర్ియు మయమాజిక్ వనరుల అభవృద్ిీ
పరణవళిక్ల అంచనవ యొక్క త్నిన నిర్ిేషట నియమ నిబంధనలో సూచించబడతవయ్.
(4) సి పి సి బి ఎపుట్ిక్పుుడు జీవయవరణ నషట ం యొక్క అంచనవ గుర్ించి మారగ ద్రిక్యలో విడుద్ల
చేసు ుంద్ి.

(5) పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు ఈ విషయానిక్ి సంబంధించి క్యలానుగుణంనయ సి పి సి బి మంజూరు చేసిన
మారగ ద్రిక్యలను బట్ిట జీవయవరణవనిక్ి జర్ినిన ా ని గుర్ించి వివరణ పరణవళిక్ మర్ియు సహజమైన
మర్ియు మయమాజిక్ వనరుల అభవృద్ిీ పరణవళిక్తో సా  ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్లో ఒక్ పరతేాక్ అధవాయంనయ
ఒక్ ఏ సి ఓ ద్వార్య పర్యావరణ నషట అంచనవల నివేద్ిక్ను త్యారుచేయాగి.

(6) జీవయవరణ నషట ం నివయరణ పరణవళిక్ మర్ియు సహజమైన మర్ియు మయమాజిక్ వనరుల అభవృద్ిీ
పరణవళిక్లక్ో సంబంధించిన సమాచవర సేక్రణ, విశరాషణలను... పర్యావరణ రంగంలో క్ృషిచేసు ునన
పర్యావరణ (పర్ిరక్షణ) చట్ట ం, 1986 చేత్ గుర్ిుంచబడిన పర్యావరణ పరయోగశయల లేక్ జాతీయ పర్ీక్ష
మర్ియు మయమరలు పరయోగశయలల గుర్ిుంపు మండగి చేత్ గుర్ిుంచబడిన పర్యావరణ పరయోగశయల లేక్
శయసవు రయ మర్ియు పయర్ిశయరమక్ పర్ిశోధన శ్రక్షణ మండగి యొక్క పరయోగశయల త్యారుచేయాగి.

(7) నేరునయ చేసిన ద్రఖాసు
ు ల విషయంలో అతిక్రమణల క్యరణంనయ అంచనవవేసన
ి 1.5 ర్ెట్ా పర్యావరణ నషట ం
లేక్ ఆర్ిలక్ లబిీ క్గినిన లేక్ ఏద్ెైనవ పరభుత్ా మండగి ఫిర్యాద్ు చేసిన సంద్రాంలో ర్ెండు ర్ెట్ా ు
పర్యావరణ నషట అంచనవ మర్ియు ఆర్ిలక్ లబిీ క్గినిన లేద్వ సమీక్ష సమయంలో సమీక్షా సంఘం
గమనించిన లేక్ ద్రఖాసు
ు పరక్య
ిర
సంద్రాంలో నియంత్రణ మండగి గమనించిన వివరణ పరణవళిక్
మర్ియు సహజమైన మర్ియు మయమాజిక్ వనరుల అభవృద్ిీ పరణవళిక్ క్గినిన ఇ ఎం పి అమలోక్ోసం
పర్యావరణ అనుమతిక్ి ఒక్ నిబంధననయ సమీక్షా సంఘం నిర్ిేషట గడువు విధించవగి.
పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు పెైన చెపిున నియమానిన అనుసర్ించేట్ట్ు
ా మంతిరత్ా శయఖ త్నిన
మారగ ద్రిక్యలను లేక్ యంతవరంనయనిన నిర్ేశ్రంచవచుి.

(8) సవాయ ద్రఖాసు
ు ద్వార్య అతిక్రమణ విచవరణక్ో అతిక్రమణ తేద్ీనుంచి ద్రఖాసుు తేద్ీ వరక్ో ్నన
ర్ోజులను ల క్ికంచి వరగ ం ‘బి2’ పయరజెక్ోటలక్ో ర్ోజుక్ో రూ. 1,000/- , వరగ ం ‘ బి1’ పయరజెక్ోటలక్ో
రూ.2,000/- మర్ియు వరగ ం ‘ ఏ’ పయరజెక్ోటలక్ో రూ. 5,000/- చొపుున పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు
ద్రఖాసు
ు సమయంలో చెగిాంచవగి.

(9) ఏద్ెైనవ పరభుత్ా సంసల ఫిర్యాద్ుచేసన
ి సంద్రాంలో నయని లేక్ సమీక్షా సమయంలో సమీక్షా సంఘం
గుర్ిుంచిన సంద్రాంలో నయని లేక్ నియంత్రణ మండగి యొక్క ద్రఖాసుు పరక్య
ిర లో నయని అతిక్రమణ తేద్ీ
నుంచి ద్రఖాసు
ు తేద్ీ వరక్ో ్నన ర్ోజులను ల క్ికంచి వరగ ం ‘బి2’ పయరజెక్ోటలక్ో ర్ోజుక్ో రూ.2,000 /- ,
వరగ ం’ బి1’ పయరజెక్ోటలక్ో ర్ోజుక్ో రూ. 4,000/- మర్ియు వరగ ం ‘ ఏ’ పయరజెక్ోటలక్ో ర్ోజుక్ో రూ. 10,000/చొపుున ద్రఖాసు
ు సమయంలో పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు చెగిాంచవగి.
పెైన చెపిున సబ్-క్యాజ్ (8) మర్ియు (9) ల నిమత్ు ం అతిక్రమణ తేద్ీ 14 ఏపిరల్, 2018 (ఎస్. ఓ. 804
(ఇ) తేద్ీ 14 మార్ిి, 2017 పరక్ట్న ద్వార్య అతిక్రమణ సంగత్ులక్ోసం ్ద్ేే శ్రంచిన సమయ గవయక్ష
సమాపన తేద్ీ మర్ియు మాననీయ మద్వరసు లోని ్ననత్ నవాయమయలనం వయర్ి విచవరణ అనంత్ర
్త్ు రుా 2017 సంవత్ెరంలోని డబు
ా ుపి సంఖా 11189 లోని డబు
ా ు ఎం పి సంఖా 3721 మర్ియు
2018 వ సంవత్ెరం లోని ్త్ు రుా తేద్ీ 14 మార్ిి, 2018 లోని డబు
ా ు ఎం పి సంఖా.3361 మర్ియు
3362) లేక్ అతిక్రమణ జర్ినిన సంవత్ెరపు ఏపిరల్ 1 వ తేద్.ీ

(10)

పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు విచవరణ పరణవళిక్ మర్ియు సహజమైన మర్ియు మయమాజిక్ వనరుల

అభవృద్ిీ పరణవళిక్ యొక్క మర్ియు వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి తో మర్ియు
సమీక్షా సంఘం సూచించిన పర్ిమాణీక్రణం మర్ియు ద్వనిని మూడేళ్ాలోనయ అమలో చేయాగి అనే
నియమంతో నియంత్రణ మండగి నిరణయ్ంచిన మొత్ు ం సంపద్క్ో సమానమైన బాాంక్ో నయారంట్ీని
సమర్ిుంచవగి. అద్ి ఐద్ేళ్ాపయట్ు చెలా ోబాట్ు క్యవయగి.
(11)

పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు ఈ పరక్ట్నలోని క్యాజ్ 13 లోని సద్ుపయయాలను అనుసర్ించి ఇ ఐ ఏ

నివేద్ిక్ను త్యారుచేయవచుి. మర్ియు ఈ పరక్ట్నలోని క్యాజ్ 14 లోని సద్ుపయయాలను
అనుసర్ించి పరజా సంపరద్ింపును నిరాహంచవచుి.
(12)

ఈ పరక్ట్నలోని క్యాజ్ 15లోని సద్ుపయయాలను అనుసర్ించి పరతిపయద్నల సమీక్షను

నిరాహంచవచుి.

(13)

పర్యావరణ అనుమతి మంజూరు క్ంట్ే ముంద్ు బాాంక్ో నయారంట్ీ సమర్ిుంచవగి. అద్ి వివరణ

పరణవళిక్ మర్ియు సహజమైన మర్ియు మయమాజిక్ వనరుల అభవృద్ిీ పరణవళిక్లను విజయవంత్ంనయ
అమలో చేసిన త్రువయత్ నియంత్రణ మండగి అనుమతి వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ఎస్ పి సి బి లేద్వ యు ట్ి పి సి
సి లేక్ వరగ ం ‘ఏ’ పయరజెక్ోట లేక్ క్యరాక్రమాల విషయంలో మంతిరత్ాశయఖ యొక్క పయరంతీయ క్యర్యాలయం
సూచన త్రువయత్ మాత్రమే విడుద్ల అవుత్ుంద్ి.

(14)

త్రువయత్ పర్యావరణ (పర్ిరక్షణ) చట్ట ం, 1986 యొక్క సెక్షన్- 19 పరక్యరం సంబంధిత్ ర్యషట ర

పరభుత్ాం లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ యంతవరంగం లేక్ వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి
పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోనిపెై త్నిన చరాలో తీసుక్ోంట్ుంద్ి.
(15)

తిర్ిని పర్యావరణ అనుమతి మంజూరయ్యా వరక్ో అతిక్రమణక్ో సంబంధించిన పయరజెక్ోట భానయనిక్ి

పర్ిక్య
ిర
లేక్ మయాధీన ద్ురవపత్రం అనుమతించబడద్ు. ఒక్వేళ్ వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు -ఇసి లేక్
ముంద్సు
ు -ఇపి లేక్ోండవ పయరజెక్ోటక్ో అనుమతి లేక్ పర్ిక్య
ిర
లేక్ మయాధీన ధురవపత్రం జార్ీ అయ్తే అద్ి
క్వలం పయరథమక్మైనద్ినయ పర్ిగణించబడుత్ుంద్ి. అంతేనయక్ పయరజెక్ోట అతిక్రమణ నివేద్ించిన ఆరు నలల
లో ద్వని గడువు ముగుసు
ు ంద్ి. ఈ పరక్ట్నలోని 14 వ క్యాజ్ యొక్క సబ్-క్యాజ్ (2) పరక్యరం పరజా
సంపరద్ింపు నిరాహంచవలసిన అవసరం లేద్ు. వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ లేక్ ఇ ఎం పి తో క్గిపి
ముంద్సు
ు -ఇసి క్ి ద్రఖాసు
ు చేయని పక్షంలో పరజా సంపరద్ింపు నిరాహంచవలసిన పయరజెక్ోటక్ో ఒక్
సంవత్ెరం క్యల పర్ిమతి.

23. ఉలీ ంఘన్ల నిరవహణ :-

(1) ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సు
ు -ఇపి నిబంధనల ్లా ంఘనల విచవరణ, పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని సవాయ
నివేద్ిక్ లేక్ ఏద్ెైనవ పరభుత్ా సంసల ఫిర్యాద్ు లేక్ సమీక్షా సంఘం సమీక్ష సమయంలో గుర్ిుంపు లేక్
ద్రఖాసు
ు పరక్య
ిర
సంద్రాంలో నియంత్రణ మండగి గుర్ిుంచిన ఏద్ెైనవ అంశం ఆధవరంనయ జరుగుత్ుంద్ి .
(2) క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ పయరజెక్ోటలక్ో సంబంధించిన ముంద్సుు-ఇసి నియమాల యొక్క ్లా ంఘనలను అంద్ుక్ోసం
క్ంద్ర మయలయ్లో మంతిరత్ాశయఖ ఏర్యుట్ుచేసే నిపుణుల సంఘానిక్ి సమర్ిుంచబడతవయ్.

(3) క్ట్నిర్ి ‘బి’ పయరజెక్ోటలక్ో సంబంధించిన ముంద్సుు-ఇసి నియమాల యొక్క ్లా ంఘనల ఫిర్యాద్ులో
అంద్ుక్ోసం ర్యషట ర మయలయ్లో మంతిరత్ా శయఖ ఏర్యుట్ుచేసే నిపుణుల సంఘానిక్ి సమర్ిుంచబడతవయ్.
(4) పెై విధంనయ ఏర్యుట్ుచేసిన నిపుణుల సంఘం అంద్ుబాట్ులో లేనిపక్షంలో సంబంధిత్ సమీక్షా సంఘమే
నిపుణుల సంఘంనయ వావహర్ిసు ుంద్ి.

(5) ఫిర్యాద్ు అంద్ిన ్లా ంఘనలను నిపుణుల సంఘం మయవధవనంనయ పయరద్రిక్ పద్ీ తిలో విచవర్ించవగి. ఆ
విచవరణక్ో అవసరమైన వివరణలో అంద్ించడవనిక్ి నియంత్రణ మండగి నిరణయం మేరక్ో సాయంనయ
పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడిని నయనీ లేక్ అధిక్యర పరతినిధిని నయని లేక్ వీడియో క్యనఫర్ెనుె క్ోసం నయనీ
ఆా ానించవగి.

(6) విచవరణ పూరు యాాక్ ముంద్సు
ు -ఇసి లోని నిబంధనలను పయట్ించేంద్ుక్ో పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు
క్యలానుగుణ పరణవళిక్ త్యారు చేయవలసినద్ినయ సమీక్షా సంఘం సిఫయరుెలో చేయాగి. అంతేక్యద్ు ఎస్
పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి లక్ో ఈ నియమ పయలన పూచీ నిమత్ు ం ా మీనయ బాాంక్ో లో
ఎంత్మొత్ు ం డిపయజిట్ చేయాలో క్ూడవ చెపయుగి.

(7) క్యర్యాచరణ పరణవళిక్ విజయవంత్ంనయ అమలో అయాాక్ క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ పయరజెక్ోటల విషయంలో
మంతిరత్ాశయఖ పయరంతీయ క్యర్యాలయం లేక్ సి పి సి బి యొక్క పయరంతీయ సంచవలక్ోడు; క్ట్నిర్ి ‘బి’
పయరజెక్ోటల విషయంలో ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి సూచనల ఆధవరంనయ బాాంక్ో నయారంట్ీ విడుద్ల
అవుత్ుంద్ి.

24. జిలాీ సరేవ నివేదిక త్యారక మరచయు ఇసుక త్వవకపు పరావేక్షక పరకయ
రే లేక న్దవ గరభ త్వవకం మరచయు
ఇత్ర చిన్నత్రహా ఖనిజాల త్వవకం, సమూహాల ఏరాుటు:(1) పర్యావరణ, అట్వీ మర్ియు వయతవవరణ మారుుల మంతిరత్ాశయఖ క్యలానుగుణంనయ చినన త్రా  ఖనిజాల
త్వాక్ం యొక్క జిలాా సర్ా నివేద్ిక్ క్ోసం నిర్ేశ్రత్ పరక్య
ిర ను జార్ీచేసు ుంద్ి.

(2) పర్యావరణ, అట్వీ మర్ియు వయతవవరణ మారుుల మంతిరత్ాశయఖ క్యలానుగుణంనయ పర్యావరణ త్నిఖీతో
సా  చిననత్రా  ఖనిజాల త్వాక్యల అమలో, పరావేక్షణ క్ోసం పరక్య
ిర ను జార్ీచేసు ుంద్ి.
(3) సమూా ల విషయంలోని పరక్య
ిర
క్ింద్ి విధంనయ ్ంట్ుంద్ి:

(a) 9 సెపట ంె బర్, 2013 వ తేద్ీన నయనీ లేక్ ద్వని త్ర్యాత్ నయనీ మంజూర్ెైన లీజులో లేక్ క్యార్ీ ల ైసెనుెల
మంజూరుక్ో వర్ిుంచే సజాతీయ ఖనిజ పయరంత్ంలో ఒక్ లీజు పయరంతవనిక్ి మర్ొక్ లీజు పయరంతవనిక్ి మధా
500 మీట్రా క్ంట్ే త్క్ోకవ పర్ిధి ్ననపుుడు సమూహం ఏర్యుట్ుచేయబడుత్ుంద్ి. అయ్తే
సనినహత్ పయరంత్ం, ర్యషట ర పరభుత్ా గనులో మర్ియు భూగరా శయఖ క్ింద్ి చరాలో
తీసుక్ోననట్ా య్తే,(i)

సమరలవంత్మైన రూపక్లున మర్ియు గనుల పరణవళిక్ అమలోక్ో మర్ియు వయట్ిక్ి
వర్ిుంచే ఇ ఐ ఏ లేక్ ఇ ఎం పి క్ోసం మయలనిక్ పర్ిసత్ులను
ిల
అనుసర్ించి సమాా రం యొక్క

(ii)
(iii)
(iv)

పర్ిమాణ నిరాచనం;
సమూహం క్ోసం గనుల పరణవళిక్ మర్ియు వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ఇ ఐ ఏ లేక్ ఇ ఎం పి త్యార్ీ;
సమీపంలోని అనిన సమాా ర్యలతో క్గిపి పయరంతీయ గనుల పరణవళిక్ మర్ియు వయట్ిక్ి
వర్ిుంచే పయరంతీయ ఇ ఐ ఏ లేద్వ ఇ ఎం పి త్యార్ీ; మర్ియు
సమాా ర అమలో మర్ియు వయట్ిక్ి వర్ిుంచే పయరంతీయ ఇ ఐ ఏ లేద్వ ఇ ఎం పి క్ోసం
ముంద్ునయ అనుక్్నన నిషుతిు లో పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని నుంచి నిధుల సమీక్రణ ఏర్యుట్ు.
మూడు లేక్ అంత్క్ంట్ే ఎక్ోకవ సంవత్ెర్యలక్యలం నిరాహణలో లేని లీజులో మర్ియు 15
జనవర్ి, 2016 నవట్ిక్ి పర్యావరణ అనుమతి లభంచిన లీజులో సమాా ర పయరంత్ గణన
క్ోసం పర్ిగణించబడవు. క్యనీ వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ఇ ఐ ఏ లేక్ ఇ ఎం పి లో మాత్రం
చేరిబడతవయ్.

(b) ఇ ఐ ఏ లేక్ ఇ ఎం పి యొక్క అమలోక్ోసం నిధి పెంపునక్ో జిలాా ఖనిజనిధిని
వినియోనించుక్ోవచుి;

(c) పరభావయలనినంట్ిక్ీ తెలోసుక్ోవడవనిక్ి మొత్ు ం సమూా నిక్ి సమూహ ఇ ఐ ఏ లేద్వ సమూహ ఇ
ఎం పి త్యారుచేయాగి. ఈ నివేద్ిక్లలో సమూహ నిరాహణ మయమరలుం, రవయణవ మర్ియు
సంబంధిత్ అంశయలో, పునరుద్ీ రణ మర్ియు ర్ీచవర్ిజ అంశయలో, సమూా నిక్ి సంబంధించిన భూజల
వయతవవరణ శయసు ర అధాయనవలనీన ్ండవగి. వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ‘సమాహర ఇ ఐ ఏ’ లేక్ ‘సమాా ర ఇ ఎం
పి’ లను ర్యషట ర లేక్ ర్యషట ర పరభుత్ాం నియమంచిన ఏజెనీె లేక్ సమాా రంలోని పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోల
సమూహం లేక్ వయట్ిక్ి వర్ిుంచే పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు త్యారుచేయాగి;

(d) మొత్ు ం సమాా ర్యనిక్ి ఒక్ పరజా సంపరద్ింపు ్ంట్ుంద్ి. ద్వని త్రువయత్ మాత్రమే సమాా రంక్ోసం
వయట్ిక్ి వర్ిుంచే త్ుద్ి ‘సమాా ర ఇ ఐ ఏ’ లేక్ ‘సమాా ర ఇ ఎం పి’ త్యారుచేయబడుత్ుంద్ి;

(e) పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపిక్ి ద్రఖాసుు చేశయక్ అత్నిక్ జార్ీ

చేయబడుత్ుంద్ి. లీజు క్గినిన వాక్ిు వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ‘సమాా ర-ఇ ఐ ఏ’ లేక్ ‘సమాా ర ఇ ఎం పి’ ను
ముంద్సు
ు పర్యావరణ అనుమతి ద్రఖాసుుక్ోసం ్పయోనించుక్ోవచుి. వయట్ిక్ి వర్ిుంచే
క్షత్రమల యయ్లో ఏద్ెైనవ గుర్ిుంచద్నిన మారుు జర్ినితే ‘సమాా ర ఇ ఐ ఏ’ లేక్ ‘సమాా ర ఇ ఎం పి’ లో
(f)

ఎపుట్ిక్పుుడు వయట్ిని చేర్యిగి;
వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ‘సమాా ర ఇ ఐ ఏ’ లేక్ ‘సమాా ర ఇ ఎం పి’ వివర్యలో పరతి సమాా రంలోని
ముంద్సు
ు పర్యావరణ అనుమతిలో పరతిఫగించవగి. సమాా ర ఇ ఐ ఏ లేద్వ సమాహర ఇ ఎం పిలో
వలోవడిన ్పశమన చరాలో, అధాయనం ముంద్సుు-ఇసి లేద్వ ముంద్సుు-ఇపి లో పూర్ిునయ
పరతిఫగించేలా, అవి సమాా రంలోని పరతి పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడిక్ీ వాక్ిుగత్ంనయ వర్ిుంచేలా సమీక్షా
సంఘం చూడవగి.

25. నియంత్రణ మండలి మంజూరప చేసన్
ి ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర లేక ముంద్సుత పరాావరణ సమాత్ర పెై
అప్ులు:
(1) జాతీయ హర్ిత్ ట్ిరబుానల్ చట్ట ం, 2010 యొక్క సెక్షన్ 16లో నిర్ేశ్రంచిన పరక్యరం నియంత్రణ మండగి
మంజూరు చేసిన వయట్ిక్ి వర్ిుంచే ముంద్సుు-ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి పెై అవసరమని భావిసేు ముపెైఫ
ర్ోజుల లోపల జాతీయ హర్ిత్ ట్ిరబుానల్ లో అపవులో చేయవచుి.
క్యనీ అపవులోద్వరు త్నిన క్యరణంతో నిర్ేశ్రత్ క్యలంలోపు అపవులో చేసుక్ోలేక్పో య్నట్ు
ా విశాసిసేు జాతీయ
హర్ిత్ ట్ిరబుానల్ చట్ట ం, 2010 యొక్క సెక్షన్ 16 పరక్యరం జాతీయ హర్ిత్ ట్ిరబుానల్ అరవై ర్ోజులో
లోపునయ అపవులో చేసుక్ోవడవనిక్ి అనుమతించవచుి.

26. పారజెకుట యొకక మిన్హాయింపు

ద్ిగువ తెగిపిన అంశయలక్ో ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి అవసరంలేద్ు:-

(1) వయర్ి సంపరద్వయాలను అనుసర్ించి మట్ిటక్ోండలో, పరమద్లో, బొ మాలో మొద్ల ైనవి చేసే
క్ోమారులో (పో ట్ర్) అంద్ుక్ోసం భౌతిక్ంనయ లేక్ వాక్ిుగత్ంనయ త్వాక్యలతో సేక్ర్ించే మామూలో మట్ిట
లేక్ ఇసుక్
(2) నవపర్యళ్ేను త్యారుచేసే మనుషులో త్వేా మామూలో మట్ిట లేక్ ఇసుక్;
(3) వరద్ల అనంత్రం ప లాలలో పేరుక్ోపో య్య ఇసుక్ తొలనింపు;

(4) నయరమ పంచవయ్తీ పయరంతవలలో ్నన వనరులనుంచి వాక్ిుగత్ అవసర్యలక్ో క్యనీ నయరమంలోని మయమాజిక్
క్యర్యాలక్ోసంనయనీ సేక్ర్ించే ఇసుక్ మర్ియు మామూలో మట్ిట;
(5) నయరమాలలోని చెరువులో లేక్ త్ట్ాక్యల పూడిక్తీత్ వంట్ి మయమాజిక్ క్యర్యాలో, మా తవా నయంధీ జాతీయ
నయరమీణ ్పయధి ా మీ పథక్యల ద్వార్య నయరమాలలో చేపట్ేట ర్ోడుా, చెరువులో, క్ట్ట ల నిర్యాణం, ఇత్ర
(6)

పరభుత్ా పయరయోజిత్ పథక్యలో మర్ియు మయమాజిక్ పరయతవనలో;
ర్ోడుా, పెైపుల ైనా ు మొద్ల ైన సుద్ీరమ
ఘ ైన పయరజెక్ోటలక్ోసం మామూలో నేల సేక్రణ లేక్ సమక్ూరుు లేక్
అపుు తీసుక్ోవట్ం.

(7) ఆనక్ట్ట లో, జలాశయాలో, అడుాక్ట్ట లో, సేత్ువులో, నద్ి మర్ియు క్యలోవల నిరాహణ వయట్ిని
బాగుజయడం మర్ియు పరక్ృతి విపత్ు
ు ల నిరాహణ నిమత్ు ం పూడిక్తీత్ మర్ియు త్వాక్ం;

(8) పరభుత్ా పరక్ట్న సంఖా జియు/90(16)/ఎంసిఆర్-2189(68)/5-సిహెచ్ హెచ్, 14 ఫిబరవర్ి, 1990
ను అనుసర్ించి గుజర్యతోాని వంజర మర్ియు ఓడ్ె నిరాహంచే సంపరద్వయ వృతిు గత్ ఇసుక్ పని/
మట్ిటపని.

(9) ఆట్ుపో ట్ుల పయరంత్ంలోపల సంపరద్వయ సమాజం చేత్ులతో సేక్ర్ించే సుననపు చిపులో(మృత్మైన
చిపులో), మయలనయరమశ్రలలో.

(10)
(11)
(12)

మయగునీరు లేక్ తవగునీట్ి క్ోసం త్వేా బావులో;
ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి అవసరం లేని భవన నిర్యాణపు పునవద్ులో;
జిలాా క్ల క్టరు లేక్ జిలాా మేజిసేటట్
ర లేక్ ఏద్ెైనవ ఇత్ర ఆధిక్యర్ిక్ మండగి ్త్ు రుాల మేరక్ో పరక్ృతి

విపత్ు
ు లేక్ వరద్ వంట్ి పర్ిసత్
ిల ులలో క్యలోవలో, నలాాలో, మురుగునీట్ి పయరుద్ల, జల సంబంధమైన
వయట్ిక్ి పడిన గండా ను పూడిడం క్ోసం త్వేా మామూలో నేల లేక్ మట్ిట.

(13)
(14)
(15)

గనుల క్యరాక్లాపం క్యద్ని శయసనవలో లేక్ నియమాల ద్వార్య ర్యషట ర పరభుత్ాం గుర్ిుంచినవి.
మౌర ఫో ట్ర వోగిటక్స (పివి), విద్ుాచఛక్ిు పయరజెక్ోటలో మర్ియు మౌర పయరుకల అభవృద్ిీ మొద్ల ైనవి;
వయణిజా ్త్ుతిు క్యని పరయోగ క్్లమానవల క్యరాక్లాపయలను బట్ిట షెడూాలోలోని జాబితవలో ్నన

పర్ిశోధన మర్ియు అభవృద్ిీ క్యరాక్రమాలో.

(16)

అపుట్ిక్ ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి మంజూర్ెైన పయరజెక్ోటల పయరంగణంలో చేపట్ట డవనిక్ి లేక్

మయలపించడవనిక్ి పరతిపయద్ించే షెడూాలోలోని జాబితవలో లేని పయరజెక్ోటలో;

(17)

పరతిపయద్ిత్ పయర్ిశయరమక్ నిర్యాణవలతో క్గిపి నియమ నిబంధనలో అనుమతించే మేరక్ో 16, 18, 24,

25 అనే అంశయలలోని సజాతీయ పర్ిశమ
ర లో క్గినిన గుర్ిుంచబడిన వాక్ిుగత్ పయర్ిశయరమక్ పయరంత్ం లోపల
లేక్ నిర్ేశ్రంచిన నియమ నిబంధనలను అనుసర్ించే ( అట్ువంట్ి పయరంతవలో / సముద్వయాలక్ో
పర్ిశమ
ర జీవనక్యల పరాంత్ం ముంద్సుు-ఇసి యొక్క నియమ నిబంధనలను విధినయ అనుసర్ించే
మర్ియు ఆ నియమ నిబంధనల ్లా ంఘనలక్ో బాధాత్ వహంచే నవాయపరమైన బాధాత్ క్గినిన
గుర్ిుంచబడిన నిరాహణ వావసల త్పుక్ ్ండవగి) నిర్ీణత్ క్యరాక్లాపయల పయర్ిశయరమక్ పయరంతవలో
(సజాతీయం క్యక్పో య్నపుట్ిక్ీ)
(18)

షెడూాలో లోని జాబితవలో ్నన క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ లేద్వ ‘బి1’ లేద్వ ‘బి2’ పర్ిశమ
ర లో నిర్ిాంచని 500

హెక్యటరా పయరజెక్ోట పయరంత్ంతో క్ూడిన పయర్ిశయరమక్ ఎసేటట్ు.

(19)
(20)

బొ గుగ మర్ియు బొ నగ త్ర ఖనిజాల అభవృద్ిీ ;
బొ గుగ క్షత్రపు మీథేన్ మర్ియు షెల్ నయాస్ తో సా  సముద్రపు త్ూరుు మర్ియు పడమర తీర్యల

చమురు మర్ియు సహజవయయువుల అనేాషణ సర్ాలలో భాగమైన భూక్ంప సర్ాలో, భౌతిక్ సర్ా
క్ోసం మునుపు ముంద్సు
ు -ఇసి లేక్ ముంద్సుు-ఇపి నిబంధనలో ప ంద్ిన మనా య్ంపు పయరంతవలో;

(21)
(22)

2000 హెక్యటరా వరక్ో మయగు పర్ిధి క్గినిన చిననత్రా  నీట్ిపయరుద్ల పయరజెక్ోటలో;
సా యక్ ఇంధనం అవసరంలేని వారల ్షణ గరహణ బాయ్లరుా (డబు
ా ు హెచ్ ఆర్ బి) ్పయోనించే

్షణ విద్ుాద్ుత్ుతిు పర్ిశమ
ర లో;

(23)
(24)

నవీక్రణ పరక్య
ిర
లేక్ోండవ ముడి ఖనిజాల నయనుగ మర్ియు చితిరక్(ముడిఖనిజాల సెైజింగ్);
సెక్ండర్ీ లోహ పర్ిశమ
ర
ఫౌండీర యూనిట్ు
ా ,-

(a) విషపూర్ిత్ం క్యని 1,00,000 ట్నునల వరక్ో వయర్ిిక్ మయమరలుంతో ఇండక్షన్ క్్గిమ లేక్ విద్ుాత్
చవపపు క్్గిమ లేక్ నిమగన చవపపు క్్గిమ లేక్ ఇత్ర వయయు-ఆధవర్ిత్ క్్లోములో మొద్ల ైన
క్్లోములో ;

(b) విషపూర్ిత్ం క్యని 60,000 ట్నునల వరక్ో వయర్ిిక్ మయమరలుంతో గుమాట్ం మర్ియు ఇత్ర బొ గుగ
లేక్ బొ గుగ ద్ిమాలను ్పయోనించే క్్లోములో;
(c) పరమాద్క్ర మర్ియు ఇత్ర వారల సంబంధ నియమాలో, 2016 ద్వార్య నమోద్ెైన పునరుత్ుతిు
(25)

యూనిట్ు
ా .
మయటండ్-అలగన్ ర్ీ-ర్ోగింగ్ మలో
ా లో,-

(a) 1,00,000 ట్నునల వయర్ిిక్ మయమరలుంతో లోహ ్పర్ిత్లం శుద్ిీ చేసేవి;

(b) 2,00,000 ట్నునల వయర్ిిక్ మయమరలుంలేని లోహ ్పర్ిత్లం శుద్ిీ చేసేవి;

(c) లోహ ్పర్ిత్ల శుద్ిీ చేయని మర్ియు తిర్ిని వేడి చేయడవనిక్ి ఇంధనం అవసరం లేనివి;

(26)

ముంద్సు
ు -ఇసి నియమాల ద్వార్య మంజూర్ెైన మయమర్యలునిక్ి లోబడి మయధవరణ పో ర్ట లాాండ్ సిమంట్ు

(ఓ పి సి), పో ర్ట లాాండ్ పో జొలానవ సిమంట్ (పి పి సి), పో ర్ట లాాండ్ మయాగ్ సిమంట్ు (పి ఎస్ సి),
మాషనర్ి సిమంట్ు లేక్ ఏద్ెైనవ ఇత్ర రక్ం సిమంట్ు యొక్క ్త్ుతిు మశరమంలో మారుు.

(27)
(28)
(29)

‘క్ోల్ తవర్ పిచ్’ యొక్క క్ర్ినింపు క్ోసం సాత్ంత్ర పయరజెక్ోటలో;
సింగల్ సూపర్ ఫయసేఫట్ ప డి యొక్క మయటండ్-అలోన్ క్ణవంక్ోరం;
పూత్ లేక్ పరబలీక్ృత్ పద్వరలంతో పయట్ు ముంద్సుు-ఇసి అనుమతించిన మయమర్యలునిన మంచని

మొత్ు ం ్త్ుతిు తో పయట్ు బరువుని మంచని ఎరువులక్ో వేప పూత్ లేక్ ఎరువుల పరబలీక్రణం;

(30)
(31)
(32)

పయర్యఫిన్ మైనపు పరక్య
ిర ;
ఓపియం నుంచి ఆలకలాయ్డ్ సేక్రణ;
నయరనూాల్ె లేద్వ ఫ్ేా క్సె లేద్వ చిప్ె నుంచి పయగిమర్ నయరనూాల్ె లేద్వ మనుషులో చేసిన ఫెైబర్

్త్ుత్ు
ు లో;
(33)
(34)

ఎల్ ఏ బి నుంచి లీనియర్ ఆలకల ైన్ బంజీన్ ఆమాం(ఎల్ ఏ బి ఎస్ ఏ) త్యార్ీ;
ర్ోజుక్ో 10 క్ిలో లీట్రా మయమరలుం క్గినిన నవట్ు మయర్య ( ్ద్వ: మహువయపువుా, జీడిమామడి

మొద్ల ైనవయట్ి ఆధవరంనయ) యూనిట్ు
ా ;

(35)

వారలపు క్యనితవలో లేద్వ సిద్ీంనయ ్నన గుజుజను రంగుమారుు లేద్వ తెలా పరచడం లేద్వ ఇంక్ో

తీసివేయడం వంట్ివి చేయక్ోండవ క్యనిత్ం లేద్వ పేపరు బో రుా త్యార్ీ;
(36)

రక్షణ మంతిరత్ాశయఖ లేద్వ వూాా త్ాక్ యూనిట్ా ఆధారాంలోని డిపో లో లేద్వ ా ాండిా ంగు యూనిట్ా

నిరాహణ సా  ఫూాజులో, డిట్రనేట్రుా, పేలోడు పద్వర్యలల త్యార్ీ యూనిట్ు
ా ;

(37)

వయణిజాత్ర వయయు నవళిక్లతో సా  భూగరాం లేక్ పునర్ింధన మౌక్రాంతో పనిలేని మర్ియు/లేక్

వయయు మారగ నియంత్రణ వయయు నవళిక్లో;
(38)

ముంద్సు
ు -ఇసి తో పనిలేని పయరజెక్ోటలక్ోసం పరతిపయద్ించిన మయమానా ్త్ునన నిరాహణ పర్ిశమ
ర ( సి

ఇ ట్ి పి). ఒక్వేళ్ ఏద్ెైనవ పరసు ుత్ లేక్ పరతిపయద్ిత్ పెన
ై చెపిున సి ఇ ట్ి పి యొక్క సభా విభానయలో
ముంద్సు
ు -ఇసి యొక్క నియమాలో అవసరమయ్యా ్త్ుతిు చేసినవ లేద్వ ్త్ుతిు ని పరతిపయద్ించినవ
అపుుడు సి ఇ ట్ి పి క్ి ముంద్సు
ు -ఇసి అవసరం.

(39)

డెరడంగ్
ిజ నిరాహణ;

(40)

8(a), 8(b), 9, 10(f), 11(a), 11(b), 20, 24, 25(d) మర్ియు 27 సంఖాల అంశయలక్ో

సంబంధించిన పయరజెక్ోటల సూక్షా వయాపయర్యలో మర్ియు 10(f), 24 మర్ియు 27 సంఖాల అంశయలక్ో
సంబంధించిన పయరజెక్ోటల చినన వయాపయర్యలో.

27. పెండ్ింగు కేసులు మూసివస
ే ే/పరచష్ాకరమయియావరకు ఇ ఐ ఏ పరకటన్, 2006 ఆపరేష్న్ :(1) ఈ పరక్ట్న వలోవడిన నవట్ిక్ి పెండింగులో ్ననవి మర్ియు రద్ుేక్ో ముంద్ు అనుమతించిన లేక్
తిరసకర్ించిన ముంద్సు
ు -ఇసి క్ోసం సమర్ిుంచిన ద్రఖాసుులో త్పు ఈ పరక్ట్న త్ుద్ి పరచురణ
వలోవడిన తేద్ీ నుంచి ఇ ఐ ఏ పరక్ట్న, 2006 మర్ియు అనంత్ర సవరణలో రద్ుే అవుతవయ్. క్ంద్ర
పరభుత్ాం ఈ పరక్ట్నలోని ఏద్ెైనవ ఒక్ అంశయనిక్ినయనీ లేక్ అనిన అంశయలక్ోనయనీ మనా య్ంపునక్ో
అవక్యశం ఇవావచుి. లేక్ ఈ పరక్ట్న వలోవడిన తేద్ీ నుంచి ఇరవై నవలోగు నలలక్ో మంచక్ోండవ
2006 పరక్ట్న లోని క్్నినంట్ి యొక్క లేక్ అనినంట్ి యొక్క అమలోను క్్నమయనించవచుి.

(2) ఈ పరక్ట్న త్ుద్ి పరచురణ వలోవడిన త్రువయత్ మంజూర్ెైన అనిన ముంద్సుు-ఇసి లో ఈ పరక్ట్న క్ింద్
మంజూర్ెైనవినయనే పర్ిగణించబడతవయ్. అంతేక్యద్ు ఒక్వేళ్ ఇంత్క్ోముంద్ు ఇ ఐ ఏ పరక్ట్న క్ింద్
ద్రఖాసు
ు అంద్ినవి మర్ియు పయరసెస్ చేసినవి లేద్వ పయక్షిక్ంనయ పయరసెస్ చేసినవి క్ూడవ ఇద్ే పరక్ట్న క్ింద్
మంజూర్ెైనవినయ పర్ిగణించబడతవయ్.

(3) అంద్ుబాట్ులో ్నన సమాచవరం లేక్ ముంద్సుు-ఇసి మంజూరు అనంత్రం ద్ృషిటక్ి వచిిన పర్యావరణ
అంశయల ఆధవరంనయ అవసరమని భావిసేు నియంత్రణ మండగి అద్నపు నియమాలను విధించవచుి.

(ఎఫ్.నం.2-50/2018-1ఏ.III)
(నీతవ మీనన్)
భారత్ పరభుత్ా సంయుక్ు క్యరాద్ర్ిి

షెడయాలు
(పేరాగ్ాేఫ్ 2 మరచయు 7 చయడండ్ి)
వాటికర వరచతంచే ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర లేక ముంద్సుత పరాావరణ సమాత్ర అవసరమన్
ై
పారజెకుటల జాబితా
అం

పారజెకుట

పరవేశ్ పరచధితో కేటగ్చరచ

శ్ం
(1)

(2)
1 (a)చినన

నియమాలు ఏవైనా

ఏ

బి1

బి2

ఉంటే ...

(3)

(4)

(5)

(6)

>100 హెక్యటరుా

త్రా 

్నన గనుల

ఖనిజాల

త్వాక్యల లీజు

త్వాక్ం

పయరంత్ం

>5 హెక్యటరుా

<5 హెక్యటరుా

గమనిక:

మర్ియు <

్నన గనుల

(1)2 హెక్యటరుా మొద్లో

100 హెక్యటరుా

త్వాక్యల

5 హెక్యటరా వరక్ో ్నన

్నన గనుల

పయరంత్ం

చినన త్రా  గనుల

త్వాక్యల

త్వాక్యల పయరంత్ం

పయరంత్ం

విషయానిన జిలాా మయలయ్

(b)బొ గుగ

> 100 హెక్యటరుా

< 100 హెక్యటరుా

గనుల

నిపుణుల సమీక్షా

తో సా 

్నన గనుల

్నన గనుల

త్వాక్యల

సంఘానిక్ి

భార్ీ

త్వాక్యల లీజు

త్వాక్యల లీజు

క్ోపులో (

సమర్ిుంచవగి.

మయలయ్

పయరంత్ం

పయరంత్ం

సేక్రణ లేక్

(2) మైనింగు లీజు

గనుల

క్ోపుల

పయరంత్ం అంట్ే సమాా ర

త్వాక్ం

నిరాహణ లేక్

పయరంత్ంతో క్గిపి .

అధిక్భారం
లేక్ వారల
పద్వరలం)
2

సి బి ఎం
మర్ియు
షేల్ నయాస్
తో క్గిపి
సముద్ర
త్ూరుు

మర్ియు
పశ్రిమ
తీర
చమురు
&
సహజవయ
యువు
ఏ)అనేాష

---

---

ణ
బి)మౌగిక్

అనిన
పయరజెక్ోటలో

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

---

మౌక్ర్యాల
తో క్గిపి.
్ద్వ:
సహజ
వయయు
సేక్రణ
లేద్వ
సేక్ర్ించే
సేటషను,
త్ార్ిత్
్త్ుతిు
వావసల లో,
పెైపు ల ైనా ు
మొద్ల ైన
వి.
3

నద్ీలోయ

>75 మనయవయట్ా

< 75

విద్ుాచఛక్ిు

మనయవయట్ు
ా

్త్ుతిు ;

>25
మనయవయట్ు
ా జల
విద్ుాచఛక్ిు

25 మనయవయట్ా

గమనిక:

వరక్ో జల

ఒక్ట్ి క్ంట్ే ఎక్ోకవ ర్యషట ర

విద్ుాచఛక్ిు

లేక్ క్ంద్ర పయగిత్

్త్ుతిు .

పయరంతవలలో విసు ర్ించిన
క్ట్నిర్ి’బి1’ క్ి చెంద్ిన

్త్ుతిు .

నద్ీలోయ పయరజెక్ోటలో
క్ంద్ర పరభుత్ా మయలయ్లో
సమీక్షించబడతవయ్.

4

5

నీట్ి
పయరుద్ల

థరాల్
విద్ుాత్

>50,000

>10,000

>2000

హెక్యటరా

హెక్యటరుా

హెక్యటరుా

వావమయయ

మర్ియు

మర్ియు

అనుమతి

<50,000

<10,000

పయరంత్ం.

హెక్యటరా

హెక్యటరా

వావమయయ

వావమయయ

అనుమతి

అనుమతి

పయరంత్ం.

పయరంత్ం.

>500

>5 మనయవయట్ు
ా

మనయవయట్ు
ా

మర్ియు <

(బొ గుగ/గినెైనట్ు

500

/ నవఫ్యు &

మనయవయట్ు
ా

సహజవయయు

(బొ గుగ/గినెైనట్ు

ఆధవర్ిత్ం);

/ నవఫ్యు &

>100
మనయవయట్ు
ా (
అనిన ఇత్ర
ఇంధనవలో).

సహజవయయు
ఆధవర్ిత్ం);
> 5 మనయవయట్ు
ా
మర్ియు <
100 మనయవయట్ు
ా
( బయోమాస్
త్పు అనిన
ఇత్ర
ఇంధనవలో
మర్ియు నగర
పయలక్ సంసల
అనపయయక్ర

వారల
పద్వర్యలలో);
>15
మనయవయట్ు
ా
మర్ియు <100
మనయవయట్ు
ా
(నగరపయలక్
సంసల
అనపయయక్ర
వార్యలలో/ఇంధ
నంనయ
బయోమాస్).

>5
మనయవయట్ు
ా
మర్ియు <15
మనయవయట్ు
ా
బయోమాస్
లేక్ బొ గుగ,
గినెైనట్, 15%
వరక్ో
పెట్రరగియం
వంట్ి
సా యక్
ఇంధనవలను
్పయోనించి
అనపయయక్ర
నగర పయలక్
సంసల వారల
పద్వర్యలలో.

అంశ్ం పారజెకుట

పరవేశ్ పరచమిత్ర తో కేటగ్చరచ
ఏ

(1)
6

ఏవైనా నిబంధ్న్లు

బి1

బి2

ఉంటే...

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

అణు విద్ుాత్ లేక్

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

---

బొ గుగ శుద్ిీ

బొ గుగ ద్వార్య

బొ గుగ ద్వార్య

---

క్ర్యానయరం

సంవత్ెర్యనిక్ి

సంవత్ెర్యనిక్ి

ఒక్వేళ్ బొ గుగ శుద్ిీ

మొత్ు ం >1

మొత్ు ం <1

క్ర్యానయరం క్ూడవ

మగియన్

మగియన్

త్వాక్పు లీజు

ట్నునలో

ట్నునలో

పయరంత్ంలో

అణు ఇంధన
పరక్య
ిర

7

గమనిక:

్ననట్ా య్తే ఆ
పరతిపయద్న త్వాక్పు
పరతిపయద్నతో
పయట్ునయ సమీక్షించ
బడుత్ుంద్ి.
8

అనిన

చినన

గమనిక:

పయరజెక్ోటలో

మర్ియు

ఒక్వేళ్ ఖనిజం

రమయయన

మధా

విలోవను పెంచే

పరక్య
ిర లో క్గినిన

త్రా 

శుద్ీీ క్రణ గనుల

ఖనిజం విలోవను

వయణిజా

త్వాక్పు పయరంత్ం

పెంచే శుద్ీీ క్రణ

సంసల లో

లోపల ్ననట్ా య్తే

(ఏ)భౌతిక్

---

మర్ియు భౌతిక్

బి)ముడి పద్వరలం

వయట్ి ద్వార్య

వయట్ిద్వార్య

ఆ పరతిపయద్న గనుల

/మశరమాల

సంవత్ెర్యనిక్ి

సంవత్ెర్యనిక్ి

త్వాక్పు

రమయయనిక్ పరక్య
ిర

>1.0 మగియన్

<1.0

పరతిపయద్నతో పయట్ు

ట్నునలో

మగియన్

సమీక్షించబడుత్ుంద్ి

ట్నునలో.
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చినన పర్ిశమ
ర లో

---

లేక్ అవిభక్ు

అనిన

చినన

పయరజెక్ోటలో

మర్ియు

పర్ిశమ
ర లో

మధా
త్రా 
వయణిజా
సంసల లో.
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లోహ శయసు ర
పర్ిశమ
ర లో (ఫెరస్
ర
& నవన్-ఫెరస్
ర )
(ఏ)సమీక్ృత్

> 1 మగియన్

<1 మగియన్

్క్ోక పర్ిశమ
ర లో

ట్నున వయర్ిిక్

ట్నున వయర్ిిక్

ముడి ్క్ోక

ముడి ్క్ోక

(బి)మృద్ు ఇనుప

>0.5

<0.5

పర్ిశమ
ర లో

మగియన్

మగియన్

ట్నున

ట్నున

సంవత్ెర్యనిక్ి.

సంవత్ెర్యనిక్ి

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

---

(డి) ఫెర్ోర ఎలాాయ్

>1.5 లక్షల

<1.5 లక్షల

---

పర్ిశమ
ర లో

ట్నునలో

ట్నునలో

సంవత్ెర్యనిక్ి

సంవత్ెర్యనిక్ి

(ఇ) సెక్ండర్ీ

>20,000

<20,000

లోహ పర్ిశమ
ర (విష

ట్నునలో

ట్నునలో

లోా లో)

సంవత్ెర్యనిక్ి

సంవత్ెర్యనిక్ి

(సి)నవన్-ఫెరస్
ర

---

---

ధవత్ువునుంచి
లోహసేక్రణ
మర్ియు ననిషవ

---

అంశ్ం

పారజెకుట

(1)

పరవేశ్ పరచధి కేటగ్చరచ

(2)
(ఎఫ్) సెక్ండర్ీ

---

నిబంధ్న్లు

ఏ

బి1

బి2

(3)

(4)

(5)

(i)1,50,000

(i) 1,00,000 నుంచి

లోహ

ట్నునల క్ంట్ే

1,50,000 ట్నునల

పర్ిశమ
ర (విషపూర్ిత్ం

ఎక్ోకవ వయర్ిిక్

వరక్ో వయర్ిిక్ మయమరలుం

క్యని లోా లో)

మయమరలుం

క్గినిన పేరర్పణ

క్గినిన పేరర్పణ

క్్లోములో లేక్ విద్ుాత్

క్్లోములో లేక్

చవప క్్లోములో లేక్

విద్ుాత్ చవప

మగన చవప క్్లోములో

క్్లోములో లేక్

లేక్ ఇత్ర సహజ

మగన చవప

వయయు ఆధవర్ిత్

క్్లోములో లేక్

క్్లోములో

ఇత్ర సహజ

్పయోనించే ఫౌండీల
ర ో.

వయయు ఆధవర్ిత్
క్్లోములో
్పయోనించే
ఫౌండీరలో.

(ii)60,000 ట్నునల
నుంచి 1,00,000
ట్నునల వరక్ో వయర్ిిక్
మయమరలుం క్గినిన
గుమాట్ం మర్ియు

(ii)1,00,000
ట్నునల క్ంట్ే
ఎక్ోకవ వయర్ిిక్
మయమరలుం

ఇత్ర క్్లోములో
్పయోనించే ఫౌండీల
ర ో.
(iii)1,00,000 ట్నునల

ఏవైనా ఉంటే...
(6)

క్గినిన

క్ంట్ే ఎక్ోకవ వయర్ిిక్

గుమాట్ం

మయమరలుం క్గినిన

మర్ియు ఇత్ర

భానయలను త్యారుచేసే

క్్లోములో

మయటండ్ అలోన్ ర్ి-ర్ోగింగు

్పయోనించే

మలో
ా లో

ఫౌండీరలో

(iv)2,00,000 ట్నునల
వయర్ిిక్ మయమర్యలునిన
మంచిన విభానయల
త్యార్ీ లేని మయటండ్
అలోన్ ర్ి -ర్ోగింగ్
మలో
ా లో.
(v) మధాత్రా  వయణిజా
సంసల లో
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(ఏ) సిమంట్ు

>1.0 మగియన్

(i)<1.0

చినన త్రా  మర్ియు

పర్ిశమ
ర లో

ట్నునల వయర్ిిక్

మగియన్

మధా త్రా  వయణిజా

్త్ుతిు –

ట్నునల వయర్ిిక్

సంసల లో

నిట్ట నిలోవు ష్యఫ్టట
క్మీా బట్ీటలో &

్త్ుతిు
మయమరలుం

గమనిక:
సిమంట్ు
పర్ిశమ
ర లక్ో
ఇంధనం బొ గుగ,
పెట్ క్ోక్స, బొ గుగ

పర్ిశమ
ర లక్ో

(ii)నిలోవు

మర్ియు పెట్

మనా య్ంపు

క్మీా బట్ీట

క్ోక్స ల మశరమం

క్గినిన అనిన

మర్ియు ్ద్వగర

సిమంట్ు

పరమాణవలను

పర్ిశమ
ర లో.

అనుసర్ించి
వార్యలలను
ముడిపద్వరలంనయ
వయడే సహ
పరక్య
ిర .

(బి)మయటండ్ అలోన్

---

చిట్ెటం మర యూనిట్ు
ా

>1.0

(i)సంవత్ెర్యనిక్ి 1

మగియను

మగియను ట్నున

ట్నున వయర్ిిక్

వరక్ో మయటండ్-అలోన్

్త్ుతిు

మర యూనిట్ు
ా .

మయమరలుం.

(ii)ర్ెైలో/సముద్రయానం
ద్వార్య రవయణవ చేసే
పరతిపయద్ిత్ చిట్ెటం
మర్ియు త్యార్ెైన
్త్ుత్ు
ు ల అనిన మయటండ్అలోన్ మర యూనిట్ు
ా .
(iii)చినన మర్ియు
మధా త్రా  వయణిజా
సంసల లో.
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సవసపు ఆమాపు

---

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

అనిన పయరజెక్టోలో

---

---

బాాట్ర్ీ త్యార్ీ
(అసెంబిా ంగ్ మర్ియు
సవసపు ఆమాపు
ఛవర్ిజంగ్
మనా య్ంచి )
13

పెట్రరగియం ర్ిఫెైనింగు
పర్ిశమ
ర

అం

పారజెకుట

పరవేశ్ పరచధి కేటగ్చరచ

శ్ం

నిబంధ్న్లు ఏవైనా

ఏ

బి1

బి2

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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(a)క్ోక్స ఓవన్

>0.8 మగియను ట్నున

<0.8

పర్ిశమ
ర లో

సంవత్ెర్యనిక్ి

మగియను

ఉంటే ...
(6)

---

ట్నున
సంవత్ెర్యని
క్ి
(బి)బొ గుగ తవరు

---

పరక్య
ిర
యూనిట్ు
ా లేక్

అనిన

---

పయరజెక్ోటలో

భసవాక్రణ పర్ిశమ
ర లో
15

ర్యతినవర మర

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

---

క్ోార్-ఆలకగి పర్ిశమ
ర

ఒక్వేళ్ ఏద్ెైనవ ఒక్

(i) ఒక్వేళ్

లేక్ ా లోజనుె

యూనిట్ గుర్ిుంపబడిన

ఏద్ెైనవ ఒక్

ఒక్ యూనిట్

్త్ుతిు

పయర్ిశయరమక్ పయరంతవలక్ో

యూనిట్

గుర్ిుంపబడిన

వలోపల ్ననట్ా య్తే

గుర్ిుంపబడిన

పయర్ిశయరమక్

>300 ట్నునల ర్ోజువయర్ీ

పయర్ిశయరమక్

పయరంతవలలో

్త్ుతిు మయమరలుం

పయరంతవలలో

్ననట్ా య్తే

్ననట్ా య్తే

<300

మర్ియు ర్యతినవర
ఆధవర్ిత్ ్త్ుత్ు
ు లో
16

ఒక్వేళ్ ఏద్ెైనవ

గమనిక్:
పయద్రస క్ణ
ఆధవర్ిత్ పర్ిశమ
ర లో
అనుమతించబడవు.
ఒక్వేళ్ ్త్ుతిు
మయమరలుంలో

>300

ట్నునల

పుర్ోగతి లేనట్ా య్తే

ట్నునల

ర్ోజువయర్ీ

క్ణత్ాచ మయంక్తిక్

ర్ోజువయర్ీ

్త్ుతిు

పర్ిజా ానవనిక్ి

్త్ుతిు

మయమరలుం.

మారుుచేసే పరసు ుత్

మయమరలుం.

యూనిట్ు
ా ఈ
పరక్ట్న నుంచి

(ii)<300

మనా య్ంచబడవా
య్.

ట్నునలో
ర్ోజుక్ో
మర్ియు
గుర్ిుంపబడిన
పయర్ిశయరమక్
పయరంతవలక్ో
వలోపల
్ననట్ా య్తే
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క్షార భసా పర్ిశమ
ర

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

---
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తోలో శుద్ిీ పర్ిశమ
ర తో

గుర్ిుంచబడిన పయర్ిశయరమక్

గుర్ిుంచబడిన

తోలో శుద్ిీ

పయట్ు తోలో

పయరంతవనిక్ి వలోపల ్ండే

పయర్ిశయరమక్

చేయక్ోండవ

ఒలోచు/తోలో

అనిన పయరజెక్ోటలో.

పయరంత్ంలోప

చరా ్త్ుతిు

ల ్ండే

చేసే

అనిన

గుర్ిుంచబడిన

పయరజెక్ోటలో

పయర్ిశయరమక్

పరక్య
ిర .

పయరంతవలలో
్నన అనిన
పయరజెక్ోటలో
19

రమయయనిక్ ఎరువులో
మర్ియు మయటండ్

(i)

సలూఫుర్ిక్స

సలూఫుర్ిక్స

ఆమాం సా 

ఆమాం సా 

---

---

అలోన్ అమోనియా

సింనిల్

సింనిల్

పర్ిశమ
ర లో.

సూపర్

సూపర్

ఫయసేఫట్

ఫయసేఫట్

్ననవి

్త్ుతిు .

మనా 
య్ంచి
అనిన
(ii)

పయరజెక్ోటలో
మయటండ్
అలోన్
అమోనియా
పర్ిశమ
ర లో
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ఆమా
ా ల త్యార్ీ

మయటండ్ అలోన్ ఫయమయఫర్ిక్స

సలూఫుర్ిక్స

ఇత్ర అనిన

ఆమాం లేక్ అమోనియా.

ఆమాం

ఆమా
ా లో

మాత్రమే

21

క్ిమ
ర సంా రక్యలో;

గుర్ిుంచబడిన పయర్ిశయరమక్

గుర్ిుంచబడిన

గులానవశ్రనులో;

పయరంతవలక్ో వలోపల

పయర్ిశయరమక్

క్లోపు నవశ్రనులో;

్ండే అనిన పయరజెక్ోటలో.

పయరంతవలలోప

క్ీట్క్ నియంతిరతవలో

ల ్నన

మొద్ల ైన వయట్ితో

అనిన

సా  క్ీట్క్నవశనులో

పయరజెక్ోటలో.

---

మర్ియు వయట్ిక్ి
అనుబంధవలో(మశరమా
లో క్యక్ోండవ)
22

పెట్రర-రమయయనిక్
సముద్వయాలో (

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

---

పెట్రరగియం భానయలో,
సహజ వయయువు,
క్యరబన్ బాాక్స ్త్ుతిు
ఆధవర్ిత్ పర్ిశమ
ర లో)
23

మానవక్ృత్ ఫెైబర్

విమయకస్ సేటపుల్ ఫెబ
ై ర్ (వి

నైలాన్

త్యార్ీ

ఎస్ ఎఫ్); విమయకస్

మర్ియు

ఫిలమంట్ యార్న (వి

ఇత్ర్యలో

---

ఎఫ్ వై); మర్ియు
ర్యాన్
24

పెట్రరగియం ్త్ుత్ు
ు లో

గుర్ిుంచబడిన పయర్ిశయరమక్

గుర్ిుంచబడిన

మధా త్రా 

మర్ియు; క్యరబన్

పయరంతవలక్ో వలోపల

పయర్ిశయరమక్

వయణిజా

బాాక్స ్త్ుతిు మర్ియు

్నన అనిన పయరజెక్ోటలో.

పయరంతవల

సంసల లో.

ఎలక్ోటాడ్ నడ్
ర నయరఫెైట్

లోపల ్నన

తో సా  పెట్రర

అనిన

రమయయన ఆధవర్ిత్

పయరజెక్ోటలో.

పరక్య
ిర (పేలిడం &
రూపమార్ిుడి
క్యక్ోండవ ఇత్ర
పరక్య
ిర లో మర్ియు
సముద్వయాలలో
చేరనివి)
25

క్ృతిరమ సేంద్ిరయ
రమయయనవలో
ఏ) అద్ే క్ం & అద్ే క్
సంబంధులో

---

క్యలమ్ (5)

(i) ద్రవ

త్పు

వార్యలల

మనిగిన

తొలనింపుతో

అనిన

పరతిపయద్ించబడి

పయరజెక్ోటలో

న మర్ియు

గుర్ిుంచబడిన
పయర్ిశయరమక్
పయరంత్ంలో
్నన
పయరజెక్ోటలో
(ii)సూక్షా,
చినన త్రా 
మర్ియు
మధా త్రా 
వయణిజా
సంసల లో.
బి)ఔషధ మశరమాలో

---

క్యలమ్ (5)

(i)ద్రవ వార్యలల

లేక్ోండవ పెద్ేమొత్ు ంలో

త్పు

తొలనింపుతో

ఔషధవలో మర్ియు

మనిగిన

పరతిపయద్ించబడి

త్త్ెంబంధితవలో.

అనిన

న మర్ియు

పయరజెక్ోటలో

గుర్ిుంచబడిన
పయర్ిశయరమక్
పయరంత్ంలో
్నన
పయరజెక్ోటలో
(ii) అనిన
సూక్షా, చినన
త్రా 
మర్ియు
మధా త్రా 
వయణిజా
సంసల లో.

(సి)క్ృతిరమ రబబరుా

గుర్ిుంచబడిన పయర్ిశయరమక్

గుర్ిుంచబడిన

అనిన సూక్షా,

పయరంతవనిక్ి వలోపల ్ండే

పయర్ిశయరమక్

చినన త్రా 

అనిన పయరజెక్ోటలో.

పయరంతవనిక్ి

మర్ియు

లోపల ్ండే

మధా త్రా 

అనిన

వయణిజా

పయరజెక్ోటలో.

సంసల లో.

డి)మౌగిక్ సేంద్ిరయ

గుర్ిుంచబడిన పయర్ిశయరమక్

గుర్ిుంచబడిన

(i)అనిన చినన

రమయయనవలో, ఇత్ర

పయరంతవనిక్ి వలోపల ్ండే

పయర్ిశయరమక్

త్రా 

క్ృతిరమ సేంద్ిరయ

అనిన పయరజెక్ోటలో.

పయరంతవనిక్ి

మర్ియు

రమయయనవలో,

లోపల ్ండే

మధా త్రా 

రమయయన

అనిన

వయణిజా

సంబంధితవలో, క్ృతిరమ

పయరజెక్ోటలో.

సంసల లో.

లక్క మర్ియు క్ృతిరమ
జిగురులో

(ii)
సంవత్ెర్యనిక్ి
1000 ట్నునల
వరక్ో క్ృతిరమ
లక్క/జిగురు
త్యార్ీ

అంశ్ం

పారజెకుట

(1)
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(2)

నిబంధ్న్లు

ఏ

బి1

బి2

(3)

(4)

(5)

మయర్యబట్ీటలో మర్ియు

(i) ర్ోజుక్ో >

(i)ర్ోజుక్ో <100

(i) ర్ోజుక్ో 10

మొలాసిస్-ఆధవర్ిత్

100 క్ిలోలీట్రా

క్ిలో లీట్రా తో

క్ిలో లీట్రా క్ో

త్యార్ీ యూనిట్ు
ా

మయమరలుం క్గినిన

మొలాసిస్ –

మంచిన

(్ద్వ:ఈస్ట )

మొలాసిస్

ఆధవర్ిత్

మయమరలుం క్గినిన

ఆధవర్ిత్

మయర్యబట్ీటలో.

నవట్ు మయర్య

మయర్యబట్ీటలో;

(ii)ర్ోజుక్ో

(ii) ర్ోజుక్ో

<100 ట్నునల

>100 ట్నునల

మొలాసిస్

మయమరలుం క్గినిన

ఆధవర్ిత్ ఈస్ట

మొలాసిస్

త్యార్ీ

ఆధవర్ిత్ త్యార్ీ

యూనిట్ు
ా .

యూనిట్ు
ా
(్ద్వ:ఈస్ట );

(iii)ర్ోజుక్ో
<200 క్ిలో

(iii)ర్ోజుక్ో >

లీట్రా తో

200 క్ిలో

మొలాసిస్

లీట్రా తో

ఆధవర్ిత్ం క్యని

మొలాసిస్ –

మయర్యబట్ీటలో

ఆధవర్ిత్ం క్యని
మయర్యబట్ీటలో.

యూనిట్ు
ా
(్ద్వ:మహువయ
పుష్యులో, జీడి
ఆధవర్ితవలో,
మొద్ల ైనవి).
(ii)ముంద్సుు
పర్యావరణ
అనుమత్ులో
అంత్క్ోముంద్ు
క్గినిన అద్ే
పయరంగణంలోని
మయర్యబట్ీటల
విసు రణ మర్ియు
ఇంధన మశరమం
క్ోసం మాత్రమే

ఏవైనా ఉంటే ...
(6)

్పయోనించే
ఇథనవల్ ్త్ుతిు .
27

28

రంగులో, మరుగునూనలో,

గుర్ిుంచబడిన

గుర్ిుంచబడిన

మధా త్రా 

వరణద్రవయాలో, సంబంధితవల

పయర్ిశమ
ర క్

పయర్ిశయరమక్

వయణిజా సంసల లో.

త్యార్ీ(క్లపడం/మశరమం పయరంతవలక్ో

పయరంతవల లోపల

క్యక్ోండవ)

వలోపల ్ండే

్ండే పయర్ిశయరమక్

అనిన పయరజెక్ోటలో.

పయరంతవలో

చిత్ు
ు క్యనితవల

---

పిపిు & క్యనిత్ం పర్ిశమ
ర

చిత్ు
ు క్యనితవలో

నుంచి క్యక్ోండవ

లేక్ సిర్య తీసిన

పిపిు త్యార్ీ

శుభరపరచిన లేక్

మర్ియు పిపిు &

రంగులో

క్యనితవల త్యార్ీ

తొలనించనయ

పర్ిశమ
ర .

సిద్ీమైన పిపిు
నుంచి క్యనిత్ం
త్యార్ీ.

29

చక్ెకర పర్ిశమ
ర

---

ర్ోజుక్ో >5000
ట్నునల చెరక్ో
గడల నయనుగ
మయమరలుం.

30

నిరాహణ మర్ియు
నిరాహణ క్యరాక్లాపయలతో
సా  పేలోడు పద్వర్యలలో,
విమో ఫట్క్యలో, ఫూాజులో,
డిట్రనేట్రా త్యార్ీ

---

అంశ్ం

(1)
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పారజెకుట

పరవేశ్ పరచధి కేటగ్చరచ

(2)

నిబంధ్న్లు

ఏ

బి1

బి2

(3)

(4)

(5)

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

---

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

---

ఎవైనా
(6)

పెైపు ల ైనా ు
(ఏ)జాతీయ
పయరుకలో లేక్
అభయారణవాలో
లేక్ పగడపు
ద్ిబబలో లేక్
పర్యావరణ సునినత్
పయరంతవల గుండవ
వళ్ళే చమురు &
సహజవయయు
రవయణవ పెైపు ల న
ై ాు (
ముడి మర్ియు
శుద్ీ చమురు లేక్
పెట్రర రమయయన
్త్ుత్ు
ు లో)
(బి) జాతీయ
పయరుకలో లేక్
అభయారణవాలో
లేక్ పగడపు

---

ద్ిబబలో, పర్యావరణ
సునినత్ పయరంతవల
గుండవ వళ్ళే మగిన
పెైపు ల ైనా ు
(బొ గుగ,గినెైనట్
మర్ియు ఇత్ర
ముడిపద్వర్యలలో)
32

భౌనోళిక్ మర్ియు

వయణిజాానిక్ి

నీట్ిర్వులతో సా 

్పయోనించే

్పయోనించే చినన

విమానవశరయాలో

భౌనోళిక్ చినన

జల – విమానవ

మర్ియు హెగిపో రుట
లో.

---

విమానవశరయాలతో

(i)వయణిజాావసర్యలక్ో

శరయాలో.

సా  అనిన

(ii)వయణిజాావసర్యలక్ో

పయరజెక్ోటలో

్పయోనించే
హెగిపో రుటలో.

33

నౌక్య భంగ

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

---

యూనిట్ా తో పయట్ు
అనిన నౌక్య భంగ
సముద్వయాలో.
34

పయరుకలో;

(i)ఒక్వేళ్

ఒక్వేళ్

(i) ఒక్వేళ్ పరతిపయద్ిత్

సముద్వయాలో;

పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోట

పరతిపయద్ిత్

పయరజెక్ోట పయరంత్ం 500

పయరంతవలో; ఎగుమతి

పయరంత్ం 500

పయరజెక్ోట పయరంత్ం

హెక్యటరా క్ంట్ే ఎక్ోకవ

పరక్య
ిర
జోను
ా (ఇ పి

హెక్యటరా క్ంట్ే

500 హెక్యటరా

్ండి మర్ియు

జెడ్ లో); పరతేాక్

ఎక్ోకవ ్ండి

క్ంట్ే త్క్ోకవ

షెడూాలో లోని

ఆర్ిలక్ మండళ్ళే

మర్ియు షెడూాలో

్ండి మర్ియు

జాబితవలో చేర్ిిన

(ఎస్ ఇ జెడ్);

లోని జాబితవలో

షెడూాలో లోని

క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ లేక్ క్ట్నిర్ి

బయోట్ెక్స పయరుకలో;

చేర్ిిన క్ట్నిర్ి ‘ఏ’

చరాశుద్ిీ

లేక్ క్ట్నిర్ి ‘బి1’

చేర్ిిన క్ట్నిర్ి

సముద్వయాలో;

పయరజెక్ోట క్నీసం

‘బి1’ పయరజెక్ోట

జాబితవలో

‘బి1’ పయరజెక్ోట
లేక్పో తే...

క్ోమయు పయరంత్ ఆర్ిలక్
జోను
ా (సి ఇ జెడ్
లో); పరతేాక్
పెట్ట ుబడి పయరంత్ం
(ఎస్ ఐ ఆర్);
జాతీయ పెట్ట ుబడి
మర్ియు త్యార్ీ
జోను
ా (ఎన్ ఐ ఎం
జెడ్ లో);
పయర్ిశయరమక్
సమాా ర్యలో;
పెట్రరగియం,
రమయయనవల
పెట్ట ుబడి పయరంతవలో

ఒక్ట్ి ్ంట్ే...
(ii) ఒక్వేళ్

క్నీసం ఒక్ట్ి
్ంట్ే .

(ii) పయరజెక్ోట పయరంత్ంతో
సంబంధం లేక్ోండవ

పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోట

మర్ియు షెడూాలో

పయరంత్ం 500

లోని జాబితవలో

హెక్యటరా క్ంట్ే

చేర్ిిన క్ట్నిర్ి ‘బి2”

త్క్ోకవ ్ండి

పయరజెక్ోట క్నీసం

మర్ియు

ఒక్కట్ెైనవ ్ంట్ే...

షెడూాలో లోని
జాబితవలో చేర్ిిన
క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ క్ి
చెంద్ిన పయరజెక్ోట
క్నీసం ఒక్కట్ెైనవ
్ంట్ే...

(పి సి పి ఐ ఆర్ లో)
క్గినిన పయర్ిశయరమక్
పయరంతవలో
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మయధవరణ పరమాద్క్ర

భసవాక్రణ & నేల

నేల నింపట్ం

వార్యలలో, నిరాహణ,

నింపట్ం లేక్

మాత్రమే క్గినిన

నిలా మర్ియు

భసవాక్రణ ఒక్కట్ే

అనిన

తొలనింపు

క్గినిన సమీక్ృత్

మౌక్ర్యాలో.

మౌక్ర్యాలో(ట్ి ఎస్ డి

మౌక్ర్యాలో

ఎఫ్ లో)
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మయధవరణ బయోమడిక్ల్ వార్యలల
నిరాహణ మౌక్రాం

---

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

అంశ్ం

పారజెకుట

పరవేశ్ పరచధి కేటగ్చరచ

నిబంధ్న్లు ఎవైనా

ఏ

బి1

బి2

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

37

ఓడ ర్వులో,

>5 మగియను

(i)<5 మగియను

ద్ేశీయ

ా రబరుా, బరరక్స

ట్నునల వయర్ిిక్

ట్నునల వయర్ిిక్

జలరవయణవ

వయట్రుె మర్ియు

సరక్ో రవయణవ

సరక్ో రవయణవ

మార్యగలక్ో

డెరడంగ్
ిజ (ఓడర్వులో

నిరాహణ

నిరాహణ

సంబంధించిన

లేక్ ా రబరుా

మయమరలుం(ఫిషింగ్

మయమరలుం(ఫిషింగ్

అనిన పయరజెక్ోటలో

మర్ియు నద్ుల

ా రబరుా

ా రబరుా

లోపగి మర్ియు

మనా య్ంచి)

మనా య్ంచి)

వలోపగి పయరంతవలో)

(6)

(ii)>3000
ట్నునల వయర్ిిక్
మత్ెు నిరాహణ
మయమరలుం.
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రహద్వరులో లేక్ వేగ

(i)నూత్న జాతీయ

(i)అనిన నూత్న

(i) పరసు ుత్

రహద్వరులో లేక్

రహద్వరులో లేక్

ర్యషట ర రహద్వరులో

వరుసల మీద్

మగిట-మోడల్

వేగ రహద్వరులో

క్యర్ిడవరుా లేక్ ర్ింగు

లేక్ మగిట-మోడల్

ర్ోడుా

క్యర్ిడవరుా లేక్ ర్ింగు
ర్ోడుా
(ii) పరసు ుత్

(ii)
పరాత్పయరంతవలలో
ర్యషట ర రహద్వరుల
విసు రణ (సము
ద్రమట్ాటనిక్ి 1,000

70 మీట్రా క్ంట్ె
ఎక్ోకవ సవర్ించే
పరసు ుత్ వరుసలో
లేక్ మార్ిిన
వరుసల లేక్ బై
పయసులో పరసు ుత్

గమనిక :
ట్రల్ పయాజా
వడలోు మర్ియు
ర్యక్పో క్ల ద్వర్ి
త్పు ఇత్ర ర్ోడుా
క్గిసే క్ూడళ్ే
అభవృద్ిీ .

జాతీయ
రహద్వరులో లేక్

మీట్రా పెైన)

వరుసల విసు రణ
లేక్ 25 నుంచి

వేగ రహద్వరులో

100 క్ిలో

లేక్ మగిట-మోడల్

మీట్రుా ప డవు

క్యర్ిడవరుా లేక్ 100

క్గినిన పరసు ుత్

క్ిమీ మంచి ప డవు

జాతీయ

క్గినిన ర్ింగుర్ోడా

రహద్వరుల లేక్

వడలోు లేక్

వేగ రహద్వరులో

పరసు ుత్ం ్నన

లేక్ మగిట-

వరుసలో లేక్

మోడల్ క్యర్ిడవరుా

మార్ిిన వరుసలో

లేక్ ర్ింగు ర్ోడుా

లేక్ బై పయస్

విసు రణ లేక్

మార్యగల పెై 70

వడలోు పెంపు

మీట్రా ను మంచిన
ర్యక్పో క్ల ద్వరుల
యొక్క విసు రణ
లేక్ వడలోు.
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వయయు రజుజ మార్యగలో

---

---

గుర్ిుంపు ప ంద్ిన
పర్యావరణ
సునినత్
పయరంతవలలో ్నన
అనిన పయరజెక్ోటలో.
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మయధవరణ ్ద్వగర్యల

---

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

---

అనిన పయరజెక్ోటలో

---

నిరాహణ పర్ిశమ
ర లో
(సి ఇ ట్ి పి )
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నేల చద్ును
మర్ియు/లేక్
భసవాక్రణం క్గినిన
మయధవరణ నగర పయలక్

---

సంసల ఘన వారల
నిరాహణ మౌక్రాం(సి
ఎం ఎస్ డబు
ా ు ఎం
ఎఫ్)
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భవన నిర్యాణం

---

>1,50,000

(i)>20,000

మర్ియు పయరంత్

చద్రపు మీట్రా

చద్రపు మీట్రుా

అభవృద్ిీ పయరజెక్ోటలో

నిర్యాణ పయరంత్ం

మర్ియు

మర్ియు/లేక్

<50,000

>50 హెక్యటరా

చద్రపు మీట్రా

మొత్ు ం భూ

నిర్యాణ పయరంత్ం.

పయరంత్ం.

గమనిక్:
1. క్యలమ్ (5) లో
్నన (i)మర్ియు
(ii) క్ింద్ ్నన
పయరజెక్ోటలో సమీక్షా
సంఘానిక్ి

(ii) హర్ిత్ భవన

పంపవలసిన

నిర్యాణ పయరథమక్

అవసరం లేద్ు.

ధురవ పత్రం
క్గినిన లేక్
పయర్ిశయరమక్
షెడా ులో,
విద్వాసంసల లో,
ఆసుపత్ురలో
మర్ియు
విద్వాసంసల ల
వసతిగృా లక్ో
సంబంధించిన
>50,000
చద్రపు మీట్రుా
మర్ియు
<1,50,000
చద్రపు మీట్రుా
నిర్యాణ పయరంత్ం
క్గినిన

2. అవసర్యనిక్ి
చేసే ఏద్ెైనవ
మారుు క్ోసం
ముంద్సుు-ఇపి లో
సవరణ
చేయడవనిక్ి
నియంత్రణ
మండగి అనుమతి
అవసరం.

పయరజెక్ోటలో.
>50,000
చద్రపు మీట్రుా
మర్ియు
<1,50,000
చద్రపు మీట్రా
నిర్యాణ పయరంత్ం.
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పెంచిన ర్ోడుా లేక్

---

---

గమనిక:
క్యలమ్ (5) క్ి
సంబంధించిన
పయరజెక్ోటలను
సమీక్షా సంఘాని
క్ి పంపించవగి.

>1,50,000

మయటండ్ అలోన్ ఫ్ెా ల

చద్రపు మీట్రా

ఓవరుా లేక్ వంతెనలో

నిర్యాణ పయరంత్ం.

గమనిక:
1. ద్ిగువ తెగిపిన వయట్ిక్ి మయధవరణ నియమాలో వర్ిుంచవు:i . అంశం 9, 10(ఎఫ్), 11(బి), 25, 38, 40, 41, 42 మర్ియు 43
ii. అంత్ర్యరషట ర సర్ిహద్ుేక్ో సంబంధించిన నద్ీపయరంత్ త్వాక్ పయరజెక్ోటలో; మర్ియు
iii. అనిన ‘బి2’ క్ట్నిర్ి పయరజెక్ోటలో.
2. అంశంలో చేర్ిిన పయరజెక్ోటలో త్పు క్ట్నిర్ి ‘బి2’ పయరజెక్ోటలను సమీక్షా సంఘానిక్ి సమర్ిుంచనవసరంలేద్ు.

అన్ుబంధ్ం – I

(రచఫర్ట కాీజ్ 14)
పరజా సంపరదింపు పరకయ
రే
(1) పరజా సంపరదింపు
1.1 జిలాా వయర్ీనయ ర్యషట ర క్యలోషా నియంత్రణ మండగి (ఎస్ పి సి బి) లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ క్యలోషా నియంత్రణ
మండగి (యు ట్ి పి సి సి) ఆధారాంలో విసు ృత్ పరజల భాగమయామాం ్ండేట్ట్ు
ా పయరజెక్ోట పయరంత్ం(తవల) లో లేక్ వయట్ిక్ి
సమీప పయరంతవలలో నియమానుమయరం, క్యలావధితో మర్ియు పయరద్రిక్ విధవనంలో పరజా సంపరద్ింపు ఏర్యుట్ు
చేయాగి.
(2) విధాన్ం
2.1 పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు ద్రఖాసు
ు తో పయట్ు ఇ ఐ ఏ మయర్యంశం తో సా  ఇ ఐ ఏ ముమయయ్ద్వ నివేద్ిక్ యొక్క ఒక్
వయసు విక్ పరతి మర్ియు ఒక్ మయఫ్టట క్యపవలను పరజా సంపరద్ింపు క్ోసం పయరజెక్ోట పయరంత్ంలోని ఆయా అధిక్యర పర్ిధులను
అనుసర్ించి ద్ిగువ తెగిపిన అధిక్యరులక్ో లేక్ క్యర్యాలయాలక్ో సమర్ిుంచవగి:
(ఏ) జిలాా మజిసేటట్
ర ు/జిలాా క్ల క్టరు/ డిపూాట్ీ క్మషనర్/లో;
(బి) జిలాా పర్ిషత్ు
ు లేక్ నగరపయలక్ సంసల లేక్ పంచవయ్తీ సమత్ులో;
(సి) జిలాా పర్ిశమ
ర ల క్యర్యాలయం;
(డి) పట్ట ణ మయలనిక్ సంసల లో (యు ఎల్ బిలో)/ సంబంధిత్ పి ఆర్ ఐ లో /అభవృద్ిీ మండళ్ళే;
(ఇ) సంబంధిత్ మంతిరత్ాశయఖల పయరంతీయ క్యర్యాలయాలో;
(ఎఫ్) సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి ల పయరంతీయ క్యర్యాలయాలో.
ఈ పరక్ట్న యొక్క క్యాజ్ 14 లోని సబ్-క్యాజ్ (5) పరక్యరం పరజా సంపరద్ింపు నిరాహంచవలసిన గడువు పయరజెక్ోట
పరతిపయద్క్ోడు పెై అధిక్యరులక్ో అవసరమైన ధురవపతవరలో అనీన అంద్ించిన నవట్ినుండి ల క్ికంచబడుత్ుంద్ి.

2.2 పెైన చెపిున అధిక్యరులో ఇ ఐ ఏ ముమయయ్ద్వ నివేద్ిక్ సవాక్ర్ించిన అనంత్రం పరజా సంపరద్ింపు పూరు య్యా వరక్ో
క్యర్యాలయాల పనివేళ్లలో త్నిఖీ నిమత్ు ం మయంక్తిక్ రూపంలో నయనీ లేక్ ఇత్ర పద్ీ త్ులలో నయనీ పరజలక్ో
అంద్ుబాట్ులో ్ంచవగి.
2.3 నియంత్రణ మండగి నిర్ేశ్రంచిన ట్ి ఓ ఆర్ పరక్యరం ఇ ఐ ఏ ముమయయ్ద్వ నివేద్ిక్ ్ంద్ో లేద్ో ఎస్ పి సి బి లేక్
యు ట్ి పి సి సి సర్ిచూడవగి. నియంత్రణ మండగి నిర్ే శ్రంచిన ట్ి ఓ ఆర్ క్ి అద్నంనయ ఎట్ువంట్ి అధాయనవలను ఎస్
పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి అడుగర్యద్ు.
2.4. సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి, ర్యషట ం లేక్ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ం వయట్ి పర్ిధులలో పయరజెక్ోట
గుర్ించిన పరచవరం క్ోసం త్నిన ఏర్యుట్ు
ా చేయాగి. అంతేనయక్ ఇ ఐ ఏ ముమయయ్ద్వ నివేద్ిక్ మయర్యంశయనిన నిర్ీణత్
క్యర్యాలయాలలో లేక్ పరజా గరంథవలయాలలో లేక్ ఏద్ెైనవ ఇత్ర త్నిన పయరంతవలలో త్నిఖీ నిమత్ు ం అంద్ుబాట్ులో
్ంచవగి. పెై సబ్-క్యాజ్ 2.2 లో ఇచిిన విధంనయ ముమయయ్ద్వ ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ యొక్క అద్నపు పరతిని పెన
ై చెపిున
ఐద్ుగురు అధిక్యరులక్ో లేక్ క్యర్యాలయాలక్ో అంద్ుబాట్ులో ్ంచవగి.
2.5 ధురవపతవరలో లేక్ ఇత్ర అంశయల ఆధవరంనయ ఏద్ెైనవ అద్నపు పరద్ేశంలో లేక్ పరతవామానయ పరద్ేశంలో పరజా
సంపరద్ింపు నిరాహణ అవసరమా క్యద్వ అనే అంశయనిన సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి నిరణయ్ంచవగి.
ఈ నిరణయ సమాచవర్యనిన పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని నుంచి ద్రఖాసుు సవాక్ర్ించిన పద్ిహేను ర్ోజుల లోపునయ పయరజెక్ోట
పరతిపయద్క్ోనిక్ి తెగియజయాగి.
2.6 సబ్-క్యాజ్ 2.5 పరక్యరం నిరణయం అనంత్రం అద్నపు లేక్ పరతవామానయ సల లాలక్ో సంబంధిత్ అధిక్యరులక్ో
పెైని సబ్-క్యాజ్ 2.2 పరక్యరం పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు ధురవపతవరలో సమర్ిుంచిన తేద్ీ నుంచి నలభై ర్ోజుల సమయం
ఇవాబడుత్ుంద్ి.
(3) పరజా సమావేశ్ నోటీసు:
3.1 పరజా సంపరద్ింపు నిరాహంచే అధాక్షుడెన
ై అధిక్యర్ి అనుమతితో, ద్రఖాసుు సవాక్ర్ించిన తేద్ీనుంచి పద్ి ర్ోజుల
లోపల పరజా సమావేశపు తేద్,ీ సమయం మర్ియు క్చిిత్మైన వేద్ిక్ను సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి
యొక్క సభా-క్యరాద్ర్ిి నిరణయ్ంచవగి. అధాక్షుని అనుమతి తీసుక్ోనన తేద్ీనుంచి మర్ో అయ్ద్ు ర్ోజుల లోపల ఈ
అంశయనిన ఒక్ పరసిద్ీ జాతీయ ద్ినపతిరక్లో మర్ియు ఒక్ పయరంతీయ భాష్య పతిరక్లో లేక్ ర్యషట ర అధిక్యర భాష్య పతిరక్లో
సభా-క్యరాద్ర్ిి పరక్ట్ననయ ఇవయాగి. పరజలో త్మ సుంద్నలను చెపుడవనిక్ి ఇరవై ర్ోజులో క్నీస నోట్స
ీ ు సమయం
ఇవయాగి.

3.2 పరజా సమావేశయనిక్ి ముంద్ే పరజలక్ో ఇ ఐ ఏ మయర్యంశ నివేద్ిక్ మర్ియు ఇ ఐ ఏ ముమయయ్ద్వ నివేద్ిక్ లభంచే
సల లాలో లేక్ క్యర్యాలయాల గుర్ించిన సమాచవరం ఈ పరక్ట్నలో ్ండవగి. ద్ినపతిరక్లో లభంచని పయరంతవలలో
మయలనిక్ోలక్ో పరజా సమావేశ సమాచవరం గుర్ించి తెగియజయడవనిక్ి ట్ముక్ో, ర్డియో లేక్ ద్ూరద్రిన్ పరక్ట్నల
వంట్ి ఇత్ర మాధామాలద్వార్య ఆధిక్యర్ిక్ మండగి అంద్ర్ిక్ీ తెగియజయాగి.
3.3 అవయంచనీయ సంఘట్నల ద్ృష్యటు సంబంధిత్ జిలాా మజిసేటట్
ర ు లేక్ జిలాా క్ల క్టరు లేక్ డిపూాట్ీ క్మషనర్
సూచిసేు త్పు పరజా సమావేశపు తేద్ీ, సమయం, వేద్ిక్లో ఎట్ిట పర్ిసత్ులలో
ిల
వయయ్ద్వ వేయక్ూడద్ు. వయయ్ద్వ
వేసిన విషయానిన సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి అద్ే జాతీయ మర్ియు పయరంతీయ భాష్య ద్ినపతిరక్ల
ద్వార్య మర్ియు గుర్ిుంచిన క్యర్యాలయాలలో పరద్రిన ద్వార్య పరముఖంనయ తెగియజయాగి.
3.5 అట్ువంట్ి పరతేాక్ పర్ిసత్ులలో
ిల
( పెైన సబ్-క్యాజ్ 3.3 లోని విధంనయ), పరజా సంపరద్ింపు క్ోసం తవజా తేద్,ీ
సమయం మర్ియు వేద్ిక్ను క్వలం సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి యొక్క సభా-క్యరాద్ర్ిి ఆయా
జిలాా మేజిసేటట్
ర లేక్ జిలాా క్ల క్టరు లేక్ డిపూాట్ీ క్మషనర్ ను సంపరద్ించిన త్రువయత్ మాత్రమే నిరణయ్ంచి పెైని
సబ్-క్యాజ్ 3.1 పరక్యరం మళ్లే పరక్ట్న విడుద్ల చేయాగి.
(4) సమావేశ్ పరావేక్షణ మరచయు అధ్ాక్షత్:
4.1 జిలాా మజిసేటట్
ర ు లేక్ జిలాా క్ల క్టరు లేక్ డిపూాట్ీ క్మషనర్ లేద్వ అత్డి లేక్ ఆమ పరతినిధి అద్ి క్ూడవ క్ట్నిర్ి ‘ఏ’
పయరజెక్ోటలక్ెైతే అద్నపు జిలాా మజిసేటట్
ర ు మయలయ్క్ి త్గగ ని అధిక్యర్ి, క్ట్నిర్ి ‘బి’ పయరజెక్ోటలక్ెైతే సబ్ డివిజినల్ మజిసేటట్
ర ు
మయలయ్క్ి త్గగ ని అధిక్యర్ి మొత్ు ం పరజా సమావేశయనిక్ి అధాక్షత్ వహంచి పరావేక్షిము యరు. వీర్ిక్ి ఎస్ పి సి బి లేద్వ యు ట్ి
పి సి సి పరతినిధి సా యక్యర్ినయ ్ంట్ారు.
(5) వీడ్ియోగేఫ్:
5.1 ఈ పరక్య
ిర ను అంత్ట్ినీ వీడియోగరఫి చేయడవనిక్ి ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి త్నిన ఏర్యుట్ు చేయాగి.
నియంత్రణ మండగి క్ి సమర్ిుంచే పరజా సమావేశ తీర్యానవల ద్మయురలతో పయట్ునయ వీడియో ట్ేపు లేక్ సిడి లేక్ డివిడి
లేక్ యు ఎస్ బి లేక్ అట్ువంట్ి ఇత్ర పర్ిక్ర్యల పరతిని జత్చేయాగి.
6.1 పర స్డ్ింగ్ి :
6.1 త్ుద్ి ప ర సవడింగ్ె వేద్ిక్ ద్గగ ర ా జర్ెైన వయర్ి అంద్ర్ి ా జరును నమోద్ు చేయడమేనయక్ అనుబంధంలో చేర్యిగి.
6.2.1 ప ర సవడింగ్ె పయరరంభానిక్ి ా జరులో క్నీస సంఖా/క్ోరం అవసరం లేద్ు.

6.3 ద్రఖాసుుద్వరుని పరతినిధి పయరజెక్ోట మర్ియు ఇ ఐ ఏ మయర్యంశ నివేద్ిక్పెై పరజంట్ేషనుతో ప ర సవడింగ్ె ను
పయరరంభంచవగి.
6.4 వేద్ిక్ వద్ే ా జర్ెైన వాక్ోులక్ో పయరజెక్ోటక్ో సంబంధించిన సమాచవర్యనిన లేక్ సంద్ేా లను పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోణిణ
అడగడవనిక్ి అవక్యశం ఇవయాగి. అంద్ర్ి అభపయరయాలో సంద్ేా లను పరతిఫగించే పరజా సమావేశ పరక్య
ిర
మయర్యంశయనిన
ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి పరతినిధి నమోద్ు చేయాగి. అంతేనయక్ పరక్య
ిర
మునిశయక్ అంద్ులోని అంశయలను
మయలనిక్ లేక్ పయరంతీయ భాషలలో అక్కడ ా జర్ెైనవయర్ిక్ి చద్ివి వినిపించవగి. అంనీక్ర్ించిన తీర్యానవలపెై ఈ
క్యరాక్రమానిక్ి అధాక్షత్ వహంచిన క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ పయరజెక్ోటల విషయంలో జిలాా అద్నపు మజిసేటట్
ర ు మయలయ్క్ి త్క్ోకవక్యని
మర్ియు క్ట్నిర్ి ‘బి’ పయరజెక్ోటల విషయంలో సబ్-డివిజినల్ మజిసేటట్
ర ు మయలయ్క్ి త్క్ోకవక్యని వయట్ిక్ి వర్ిుంచే జిలాా
మజిసేటట్
ర ు లేక్ జిలాా క్ల క్టరు లేక్ డిపూాట్ీ క్మషనర్ లేక్ సబ్-డివిజినల్ మజిసేటట్
ర ు అద్ే ర్ోజు సంత్క్ం చేయాగి.
అద్ే ర్ోజు ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి క్ి సమర్ిుంచవగి.
6.5 పరజలో లేవనతిు న అంశయలో మర్ియు పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని వివరణలతో క్ూడిన నివేద్ిక్ను అక్కడి మయలనిక్ లేక్
ర్యషట ర అధిక్యర భాషలో మర్ియు ఆంగా ంలో త్యారుచేసి తీర్యానవలక్ో అనుబంధంనయ చేర్యిగి.
6.6 పరజా సమావేశ తీర్యానవలను పయరజెక్ోట సల లం ్నన నయరమ పంచవయ్తీ క్యర్యాలయాలలోను, సంబంధిత్ జిలాా
పర్ిషత్ు
ు , జిలా మజిసేటట్
ర ు లేక్ జిలాా క్ల క్టరు లేక్ డిపూాట్ీ క్మషనర్ మర్ియు ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి
క్యర్యాలయాలో మయధవరణ సమాచవరం నిమత్ు ం త్మ వబ్ సెైట్ లలోనూ పరముఖంనయ పరద్ర్ిించవగి. ఈ తీర్యానవలపెై
వచేి సుంద్నలను సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగిక్ి మర్ియు పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోనిక్ి నేరునయ పంపించవగి.
(7) పరజా సమావేశ్ం ముగ్చంపు గడువు:
7.1 పరజా సమావేశ నిరాహణలో వివిధ క్యరాక్రమాలక్ో సంబంధించిన గడువు ద్ిగువ తెగిున విధంనయ ్ంట్ుంద్ి:
(i)
(ii)

ద్రఖాసు
ు సవాక్ర్ించిన తేద్ీ నుంచి పద్ి ర్ోజులలోపు పరజా సమావేశ నిరాహణ తేద్ీ, సమయం మర్ియు
క్చిిత్మైన వేద్ిక్ను నిరణయ్ంచవగి;
అధాక్షుడు అనుమతించిన తేద్న
ీ ుంచి అయ్ద్ు ర్ోజులలోపు పరజా సమావేశ నిరాహణ వివర్యలను ఒక్
జాతీయ ద్ినపతిరక్ మర్ియు ఒక్ పయరంతీయ భాష్య ద్ినపతిరక్ లేక్ ర్యషట ర అధిక్యర భాష్య పతిరక్ లో

(iii)

పరచుర్ించవగి.
పరజలో త్మ సుంద్నలను తెగియజయడవనిక్ి నోట్ీసు ఇచిిన తేద్ీనుంచి ఇరవై ర్ోజుల గడువు
ఇవయాగి.

(iv)

సంబంధిత్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు ట్ి పి సి సి పరజా సమావేశం మునిసిన అయ్ద్ు ర్ోజుల లోపు పరజా
సమావేశ తీర్యానవలను సంబంధిత్ నియంత్రణ మండగిక్ి పంపించవగి.

(8) పరజా సమావేశ్ ద్రఖాసుతకు న్మూనా ఫారం
ట్ు
సభా-క్యరాద్ర్ిి,
ర్యషట ర క్యలోషా నియంత్రణ మండగి/ క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ క్యలోషా నియంత్రణ సంఘం,
----------------ర్యషట ంర /క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ం
విషయం: ఇ ఐ ఏ పరక్ట్న పరక్యరం ------------సల లంలో ్నన శీర/శీరమతి --------------------క్ి
చెంద్ిన పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోట -------------------------యొక్క పరజా సమావేశంక్ోసం
అభారలన – గుర్ించి.
ఇ ఐ ఏ పరక్ట్న, 2020 ను అనుసర్ించి పరజా సమావేశం క్ోసం పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోట వివర్యలో మర్ియు
అవసరమైన ధురవపతవరలను సమర్ిుసు
ు నవనను.
1. పారజెకుట వివరాలు: పయరజెక్ోట పేరు; సంసల /పర్ిశమ
ర
పేరు; నమోద్ెైన చిరునవమా; పర్ిశమ
ర యొక్క
నవాయపరమైనసిల తి; ఒక్వేళ్ సంయుక్ు వయాపయరం ఏద్ెైనవ ్ంట్ే; మొద్ల న
ై వి.

2. ఉత్త రపరత్ుాత్త రాలకు చిరపనామా: పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని పేరు; హో ద్వ( యజమాని/భాగమయామ/సి ఇ ఓ);
చిరునవమా; పో సట ల్ ఇండెక్ోె క్ోడు; ఇ-మయ్లో ఐడి; సంపరద్ంి చవలసిన ఫో ను నంబరు; ఫయక్ోె నంబరు;
మొద్ల ైనవి.

3. పారజెకుట కేటగ్చర:చ షెడూాలో లోని అంశం సంఖా; క్ట్నిర్ి (ఏ లేక్ బి1).

4. పారజెకుట సథ లం: పయాట్ు/సర్ా/ఖాశయర నం.; నయరమం; త్హసవలో; జిలాా; ర్యషట ంర ; పిన్ క్ోడు; అక్షాంశయల సర్ిహద్ుే;
ర్ఖాంశయల సర్ిహద్ుే; భారత్ సర్ా సంసల వయర్ి భౌనోళిక్ పట్ిటక్ సంఖా; సమీప ర్ెైలేా సేటషను; సమీప
విమానవశరయం; సమీప పట్ట ణం/నగరం/జిలాా ముఖా పట్ట ణం(సుషట ంనయ); నయరమ పంచవయతీలో, జిలాా
పర్ిషత్ు
ు , నగర పయలక్ సంసల , మయలనిక్ సంసల (పిన్ క్ోడు మర్ియు ట్ెగిఫో ను నంబరుతో సా  పూర్ిు త్పయలా
చిరునవమా)

5. ఒకవేళ పారజెకుట అనేక రాష్ాటీలలో విసత రచంచి ఉన్నటీ యితే వాటి వివరాలు: పయరజెక్ోట నిరాహంచే ర్యష్యటరల సంఖా;
పయరజెక్ోట నిరాహంచే పరధవన ర్యషట ంర ; పయరజెక్ోట నిరాహంచే అనిన ర్యష్యటరల వివర్యలో.

6. నియమ నిబంధ్న్(టి ఓ ఆర్ట)ల వివరాలు: టి ఓ ఆర్ట జారక చేసన్
ి తేదవ/ పరమాణ టి ఓ ఆర్ట; ఎం ఓ ఇ ఎఫ్ & సి సి
/ ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ ద్సత రం సంఖా; ట్ి ఓ ఆర్ లేఖ పరతి.
7. పయరజెక్ోట సారూప మర్ియు ్త్ుతిు వివర్యలో.
8. పయరజెక్ోట వాయం(లక్షలలో): పరసు ుత్ ధరల మయలయ్ ఆధవరంనయ పయరజెక్ోట వాయం; ఇ ఎం పి(మూలధనం) క్ోసం
క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో; సి ఇ ఆర్ క్ోసం క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో; ఇ ఎం పి క్ోసం క్ట్ాయ్ంచిన
నిధులో(సంవత్ెర్యనిక్ి జమ అయ్యావి)

9. హెక్యటరా లో వివిధ క్యరాక్రమాలక్ో అవసరమైన భూమ.

10. భూ సమీకరణ సిథ త్ర: సేక్ర్ించిన భూమ; ఇంక్య సేక్ర్ించవలసిన భూమ; ఒక్వేళ్ సేక్ర్ించక్పో తే సేక్ర్ించని
భూమ సిల తి.

11. ఏదరైనా పున్రావాసం మరచయు పున్:సిథ రకకరణ(ఆర్ట&ఆర్ట) ఉన్నటీ యితే: నయరమాల సంఖా; ఇళ్ే మొత్ు ం సంఖా;
పి డి ఎఫ్ ల (పయరజెక్ోట మయలనభరంశ క్ోట్ుంబాలో) సంఖా; పి ఏ ఎఫ్ ల (పయరజెక్ోట పరభావిత్ క్ోట్ుంబాలో)సంఖా;
ఆర్ & ఆర్ క్ోసం క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో ; ఆర్ & ఆర్ యొక్క సిల తి (పూర్ెు త న/పరగతిలో ్నన/ ఇంక్య
పయరరంభంచవలసిన).

12. అవసరమైన్ మాన్వవన్రపలు: నిర్యాణ/నిరాహణ క్యలంలో శయశాత్/తవతవకగిక్ ్పయధి; మొత్ు ం మానవ
వనరులో.
13. పర్యావరణ(పర్ిరక్షణ ) చట్ట ం/ వయయు (క్యలోషా నిర్ోధక్ & నియంత్రణ) చట్ట ం/జల(క్యలోషా నిర్ోధక్ &
నియంత్రణ) చట్ట ం ఆద్ేశయలక్ో సంబంధించిన క్ోరుట క్సుల వివర్యలో ్ననట్ా య్తే ...

14. ఇ ఐ ఏ సలహాదారప వివరాలు: గుర్ిుంపు సంఖా; ఇ ఐ ఏ పేరు; చిసలా ద్వరు చిరునవమా; సంపరద్ించ
వలసిన ఫో ను నంబరు; ఇ-మయ్లో ఐడి; గుర్ిుంపు క్ట్నిర్ి( క్ట్నిర్ి ఏ క్ి అరుత్/ క్ట్నిర్ి బి క్ి అరుత్);
గుర్ిుంపు సెక్టరు; గుర్ిుంపు చెలా ోబాట్ు.

15. జత్చేయవలసిన్ ధ్ురవపతారలు: ఆంగా ంలో త్యారుచేసన
ి ఇ ఐ ఏ ముమయయ్ద్వ నివేద్ిక్ యొక్క క్నీసం
వయసు విక్(ా రుా)పరత్ులో మర్ియు ఒక్ మయఫ్ుట (ఎలక్యటానిక్స) క్యపవ; మర్ియు ఆంగా భాష మర్ియు సంబంధిత్
ర్యషట /
ర క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ అధిక్యర భాష లేక్ పయరంతీయభాషలలో రూప ంద్ించిన ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ మయర్యంశ
పరత్ులో క్నీసం పద్ి ;
సంత్క్ం మర్ియు తేద్ీ
పేరు: హో ద్వ; క్ంపెనీ; చిరునవమా

(9) పరజా సమావేశ్ నోటీసు న్మూనా
పరజా సమావేశ నోట్ీసులో ్ండే ఇత్ర విషయాలో:1. పారజెకుట వివరాలు: పయరజెక్ోట పేరు; పర్ిశమ
ర / సంసల పేరు; నమోద్ెైన చిరునవమా.
2. పారజెకుట సథ లం: పయాట్ు/సర్ా/ఖామయర నంబరు; నయరమం; త్హసవలో; జిలాా; ర్యషట ంర ; పిన్ క్ోడు;
అక్షాంశయల సర్ిహద్ుే; ర్ఖాంశయల సర్ిహద్ుే; భారత్ సర్ా సంసల వయర్ి భౌనోళిక్ పట్ిటక్ సంఖా; సమీప
ర్ెైలేా సేటషను; సమీప విమానవశరయం; సమీప పట్ట ణం/నగరం/జిలాా పరధవన పట్ట ణం(సుషట ంనయ).

3. ఒక్వేళ్ పయరజెక్ోట అనేక్ ర్యష్యటరలలో నిరాహసుుననట్ా య్తే వయట్ి వివర్యలో.
4. పయరజెక్ోట సారూప మర్ియు ్త్ుతిు వివర్యలో.

5. పారజెకుట వాయం(లక్షలలో): పరసు ుత్ ధరల మయలయ్ని అనుసర్ించి పయరజెక్ోట వాయం; ఇ ఎం పి
(మూలధనం) క్ోసం క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో; సి ఇ ఆర్ క్ోసం క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో; ఇ ఎం పి
(సంవత్ెర్యనిక్ి జమ అయ్యా) క్ోసం క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో.

6. అవసరమైన్ భూమి: అవసరమైన మొత్ు ం భూమ హెక్యటరా లో; భూసమీక్రణ సిల తి(సేక్ర్ించిన
భూమ; ఇంక్య సేక్ర్ించవలసిన భూమ)

7. ఏదరైనా పున్రావాసం మరచయు పున్:సిథ రకకరణ(ఆర్ట&ఆర్ట) ఉన్నటీ యితే: నయరమాల సంఖా; ఇళ్ే
మొత్ు ం సంఖా; పి డి ఎఫ్ ల (పయరజెక్ోట మయలనభరంశ క్ోట్ుంబాలో) సంఖా; పి ఏ ఎఫ్ ల (పయరజెక్ోట
పరభావిత్ క్ోట్ుంబాలో)సంఖా; ఆర్ & ఆర్ క్ోసం క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో ; ఆర్ & ఆర్ యొక్క సిల తి
(పూర్ెు న
త /పరగతిలో ్నన/ ఇంక్య పయరరంభంచవలసిన).

8. అవసరమైన్ మాన్వవన్రపలు: నిర్యాణ/నిరాహణ క్యలంలో శయశాత్/తవతవకగిక్ ్పయధి; మొత్ు ం
మానవ వనరులో.
9.

ఇ ఐ ఏ ముమయయ్ద్వ నివేద్ిక్ పరత్ులో అంద్ుబాట్ులో ్నన పయరంత్ం యొక్క పూర్ిు త్పయలా
చిరునవమా.

అన్ుబంధ్ం – II

(రచఫర్ట కాీజ్ 11)
ఫారం-1
1

పారజెకుట వివరాలు: పయరజెక్ోట పేరు; పర్ిశమ
ర /సంసల పేరు; నమోద్ెైన చిరునవమా; పర్ిశమ
ర యొక్క నవాయసిల తి;
ఏద్ెైనవ సంయుక్ు భాగమయామాం ్ననట్ా య్తే; మొద్ల ైనవి.

2

ఉత్త రాపరత్ుాత్త రాలకోసం చిరపనామా: పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని పేరు; హో ద్వ; చిరునవమా; పో సట ల్ ఇండెక్ోె క్ోడు;
ఇ-మయ్లో ఐడి; మొబైల్ నంబర్; ఫయాక్ోె నంబరు, మొద్లన
ై వి.

3

షెడయాలున్ు అన్ుసరచంచి పారజెకుట కేటగ్చర:చ షెడూాలోలోని అంశం సంఖా; క్ట్నిర్ి(ఏ/బి1/బి2); పరతిపయద్న
రక్ం(నూత్న/విసు రణ/ఆధునిక్ీక్రణ); మొద్ల ైనవి.

4

పారజెకుట సథ లం: పయాట్ు/సర్ా/ఖాశయర నం.; నయరమం; త్హసవలో; జిలాా; ర్యషట ంర ; పిన్ క్ోడు; పయరజెక్ోట/క్యరాక్రమ సల ల
అక్షాంశయల మర్ియు ర్ఖాంశయల సర్ిహద్ుే; భారత్ సర్ా సంసల వయర్ి భౌనోళిక్ పట్ిటక్ సంఖా; భౌనోళిక్ పట్ిటక్ పరతి
; ఎం ఎస్ ఎల్ క్ో పెైన గర్ిషఠమైన ఎత్ు
ు ; క్ె ఎం ఎల్ ద్సు రం; అధాయన పయరంత్ం లోపల పయరజెక్ోట సర్ిహద్ుే నుంచి
సమీప గర్ిషఠ వరద్ మయలయ్ యొక్క ద్ూరం; భూక్ంప పయరంత్ం; సమీప ర్ెైలేా సేటషను; సమీప ర్ెైలేా సేటషను
నుంచి ద్ూరం (క్ిలోమీట్రా లో); సమీప విమానవశరయం; సమీప విమానవశరయం నుంచి ద్ూరం (క్ిలో
మీట్రా లో) సమీప పట్ట ణం/నగరం/జిలాా ముఖా పట్ట ణం(సుషట ంనయ); నయరమ పంచవయ్తీలో, జిలాా పర్ిషత్ు
ు ,
నగర పయలక్ సంసల , మయలనిక్ సంసల (పిన్ క్ోడు మర్ియు ట్ెగిఫో ను నంబరుతో సా  పూర్ిు త్పయలా చిరునవమా)

5

పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోట పయరంత్ం గుర్ిుంచబడిన పయర్ిశయరమక్ పయరంత్ంలో ్ననద్ి (అవును/క్యద్ు)

6

పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోట ర్యష్యటరల సర్ిహద్ుే పయరంతవలలో ్ననద్ి ( అవును/క్యద్ు)

7

ఒక్వేళ్ పయరజెక్ోట అనేక్ ర్యష్యటరల/యుట్ి లలో విసు ర్ించి ్ననట్ా య్తే వయట్ి వివర్యలో: పయరజెక్ోట నిరాహంచే
ర్యష్యటరల/యుట్ిల సంఖా; పయరజెక్ోట నిరాహంచే పరధవన ర్యషట ంర /యుట్ి ; పయరజెక్ోట ్నన అనిన ర్యష్యటరల/యుట్ి ల
వివర్యలో.

8

పరతాామానయ సథ లాల వివరాలు
ఏ

పరచశీలించిన్ పరతాామానయ సథ లాలు

పరతాామాన

గ్ాేమం

జిలాీ

రాష్టీం

య సథ లం

అక్షాంశ్ సరచహద్ుు

రేఖాంశ్ సరచహద్ుు

(ఉత్త ర
త ం)

(త్ూరపు)

న్ుంచి

బి
9

వరకు

న్ుంచి

వరకు

పరతాామానయ సథ లాలన్ు సయచించే భౌగ్ోళిక పటిట క

ఉత్ుత్ు
త లు & ఉప ఉత్ుత్ు
త ల వివరాలు; మరచయు పారజెకుట సవరూపం
A

న్యత్న్ పారజెకుటలు అయితే

a

ఉత్ుత్ు
త లు మరచయు ఉపఉత్ుత్ు
త ల వివరాలు

ఉత్ుత్రత /కారాకేమం(సామరథ యం/పారంత్ం)

పరచమాణం

యూనిట్

రవాణా మాధ్ామం/ఉత్ుత్రత
లేక ఉపఉత్ుత్రత రవాణా

-

యూనిట్ :- (సంవత్ెర్యనిక్ి ట్నునలో(ట్ిపిఏ), సంఖాలో; మనయవయట్ (ఎండబు
ా ు), హెక్యటరుా(హెచ్ఏ),
ర్ోజుక్ో క్ిలో లీట్రుా(క్ె ఎల్ డి), ర్ోజుక్ో నయనుగయ్యా ట్నునలో(ట్ిసిడి), ర్ోజుక్ో క్ూాబిక్స మీట్ర్, క్ిలో
మీట్రుా(క్ెఎం), ర్ోజుక్ో మగియను లీట్రుా(ఎంఎల్ డి), ర్ోజుక్ో హెైడుె, సేకేర్ మీట్ర్, ఇత్ర్యలో)

-

రవాణా మాధ్ామం/ ఉత్ుత్రత రవాణా (ర్ోడుా, ర్ెైలో, క్నేాయరు బలోట, పెైపు క్నేాయరు, వయయు రజుజ
మారగ ం, ద్ేశీయ జల మార్యగలో, సముద్ర, ర్ెండు లేక్ మూడు పద్ీ త్ుల సమాా రం, ఇత్ర్యలో)
పారజెకుట ఆకృత్ర యొకక వివరాలు

b

కరాాగ్ారం/సామగ్చే/సౌకరాం

ఆకృత్ర

ఏవైనా రచమారపకలు ఉన్నటీ యితే

యొకక వివరణ

B

విసత రణ లేక ఆధ్ునికీకరణ విష్యంలో అయితే

a

ఉత్ుత్ు
త లు మరచయు ఉప ఉత్ుత్ు
త ల వివరాలు

ఉత్ుత్రత /కారాకేమం

పరచమాణం

పరచమాణం

న్ుంచి

వరకు

యూనిట్

రవాణా
మాధ్ామం/
ఉత్ుత్రత /ఉప
ఉత్ుత్రత రవాణా

-

యూనిట్ :- (సంవత్ిరానికర టన్ునలు(టిపిఏ), సంఖాలు; మగ్ావాట్ (ఎండబుీయ),
హెకాటరపీ(హెచ్ఏ), రోజుకు కరలో ల్లటరపీ(కె ఎల్ డ్ి), రోజుకు గ్ాన్ుగయియా టన్ునలు(టిసిడ్ి), రోజుకు
కయాబిక్స మీటర్ట, కరలో మీటరపీ(కెఎం), రోజుకు మిలియన్ు ల్లటరపీ(ఎంఎల్ డ్ి), రోజుకు హెైడుి, సేకేర్ట
మీటర్ట, ఇత్రాలు)

-

రవాణా పద్ి త్ర / ఉత్ుత్రత రవాణా (రోడుు, రెైలు, కనేవయరప బెలట ు, పెైపు కనేవయరప, వాయు
రజుజమారర ం, దేశీయ జల మారారలు, సముద్ర, రెండు లేక మూడు పద్ి త్ుల సమాహారం, ఇత్రాలు)

b

పారజెకుట సవరూప వివరాలు

పరచశ్మ
ే /సా

పరసత ుత్ సవరూపం

పరత్రపాదిత్

విసత రణ

రచమారపకలు

మగ్చే/

సవరూపం

సౌకరాం

c

అన్ంత్రం త్ుది

ఎవైనా

సవరూపం

మున్ుపటి ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర వివరాలు: ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమతి జార్ీ
చేసిన తేద్;ీ మంతిరత్ాశయఖ ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ /డి ఇ ఐ ఏ ఏ ఫెల
ై ో నంబరు; మునుపట్ి
ముంద్సు
ు ఇ సి(లో), వయట్ి సవరణలో ఎవన
ై వ; మొద్ల ైనవి ( అనేక్ ముంద్సుు ఇ సి లో
ప ంద్ినవయట్ి విషయంలో అనిన ముద్సుు-ఇసి ల వివర్యలో; వయట్ి సవరణలో ్ంట్ే వయట్ి
వివర్యలో)

10

ముడ్ి పదారథ ం/ఇంధ్న్ అవసరం:
ముడ్ి

వారచిక

పదారథ ం/

పరచమాణం

ఇంధ్న్ం

రవాణా

పారజెకుట సథ లం

బంధ్న్ం రకం

మాధ్ామం

న్ుంచి

(బంధ్న్ం/ఇంధ్

చేసుకున్నటీ యి

మూలసాథనానికర

న్ సరఫరా

తే ముడ్ి పదారథ ం

ఉన్న ద్యరం(కరలో

ఒపుంద్ం/ ఇ-

/ఇంధ్న్ం

మీటరపీ)(ఒకవేళ

వేలం/ఎం ఓ

దిగుమత్ర

దిగుమత్ర

యు/ఎల్ ఓ

చేసుకున్న దేశ్ం

చేసుకున్నటీ యితే

యు/కేపట వ్
ి /ఓపె

యూనిట్ మూలసాథన్ం
(ఒకవేళ దిగుమత్ర

మరచయు రేవు
పేరప వివరాలు
ద్యచేసి సుష్టం
చేయాలి)

ముడ్ిపదారథ ం/

న్ మారెకటుట/
ఇత్రాలు)

ఇంధ్న్ం
అంద్ుకున్న రేవు
న్ుంచి ద్యరం)

విసు రణ పరతిపయద్లో అయ్తే మొత్ు ం అవసరమయ్యా ముడి పద్వరలం/ఇంధనం యొక్క వివర్యలో ఇవయాగి.

-

యూనిట్ :- సంవత్ెర్యనిక్ి ట్నునలో(ట్ి పి ఏ), మనయ వయట్(ఎం డబు
ా ు), హెక్యటరుా(హెచ్ ఏ), ర్ోజుక్ో
క్ిలో లీట్రుా(క్ె ఎల్ డి), ర్ోజుక్ో నయనుగ అయ్యా ట్నునలో (ట్ి సి డి), ర్ోజుక్ో క్ూాబిక్స మీట్రుా, క్ిలో
మీట్రుా(క్ె ఎం), ర్ోజుక్ో మగియను లీట్రుా(ఎం ఎల్ డి), ఇత్ర్యలో)

-

ఉత్ుత్రత యొకక రవాణా మాధ్ామం/పరసారం (ర్ోడుా, ర్ెైలో, క్నేాయరు బలోట, పెైపు క్నేాయరు, వయయు
రజుజ మారగ ం, ర్ెండు లేక్ మూడు మాధామాల క్లయ్క్, ఇత్ర్యలో)

11

విద్ుాత్ు
త అవసరం: పర్ిమాణం(క్ిలో వోలోట ఆంపులో(క్ె వి ఏ); ఆధవరం; సా య ఒపుంద్ం(డి జి సెట్ా
వివర్యలో); క్ోపు ఎత్ు
ు (మీ.లలో); ఇట్ిసి.

12

పారజెకటు కు అవసరమైన్ భూమి
ఏ

భూమ యాజమానా విధవనం (పయరజెక్ోట పరతిపయద్నక్ో ముంద్ు)హెక్యటరా లో (అట్వీ భూమ; పెైరవేట్ు భూమ;
పరభుత్ా భూమ; ర్ెవనూా భూమ; ఇత్ర భూమ; మొత్ు ం భూమ)

బి

పరసు ుత్ం ్పయోగంలోని సమీక్రణ భూమ విభానయలవయర్ీనయ హెక్యటరా లో (వావమయయ పయరంత్ం; వారల/బీడు
భూమ; పచిిక్ నేల/మయమాజిక్ పయరంత్ం; ్పర్ిత్ల జల పయరంతవలో; సెట్ిల ాంట్ు
ా ; పయర్ిశయరమక్; అట్వీ;
మద్ అడవుల పయరంత్ం; తీర పయరంత్ం; ఇత్ర్యలో(సుషట ంనయ) మర్ియు మొత్ు ం)

13
14

పరసత ుత్ ధ్రల సయచీని అన్ుసరచంచి పారజెకుట మొత్త ం వాయం (లక్షలలో)
ఇ ఐ ఏ పరక్ట్న యొక్క షెడూాలో లో నిర్ేశ్రంచిన మయధవరణ నిబంధనలను సంత్ృపిు
పరుసు
ు ననద్వ (అవును/క్యద్ు)? అవును అయ్తే, వివర్యలో ఇవయాగి(పేరు మర్ియు పయరజెక్ోట
నుంచి ద్ూరం)
ఏ

రక్షిత్ పయరంత్ం

బి

సంక్ిాషట క్యలోషా పయరంత్ం

సి

పర్యావరణ-సునినత్ పయరంత్ం

డి

అంత్ర్యరషట /
ర యుట్ి సర్ిహద్ుేలో మర్ియు అంత్ర్యజతీయ సర్ిహద్ుేలో

ఇ

తీవర క్యలోషా పయరంత్ం

ఎఫ్

పర్యావరణ-సునినత్ జోన్
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పరత్రపాద్న్కు దిగువ తరలిపిన్ ఏదరైనా ఆమోద్ం/అన్ుమత్ర అవసరమా:
ఒక్వేళ్ అవును అయ్తే వయట్ి వివర్యలను వయట్ి సిల తిని తెలపయగి.
ఏ

అట్వీ (సంరక్షణ) చట్ట ం, 1980?(అవును/క్యద్ు)

బి

వనాపయరణి(సంరక్షణ)చట్ట ం, 1972? (అవును/క్యద్ు)

సి

సి ఆర్ జెడ్ పరక్ట్న 2019?(అవును/క్యద్ు) ఒక్వేళ్ అవును అయ్తే సి ఆర్ జెడ్
వర్ీగక్రణ: (సి ఆర్ జెడ్ I(ఏ), సి ఆర్ జెడ్ I(బి), సి ఆర్ జెడ్II, సి ఆర్ జెడ్ III, సి
ఆర్ జెడ్ IV(ఏ), సి ఆర్ జెడ్ IV(బి)

డి

ఐ సి ఆర్ జెడ్ పరక్ట్న 2019? (అవును/క్యద్ు) ఒక్వేళ్ అవును అయ్తే ఐ సి ఆర్
జెడ్ వర్ీగక్రణతో సా .

16

పున్రావాసం మరచయు పున్:సిథ రకకరణ(ఆర్ట & ఆర్ట) అవసరమా (అవున్ు/కాద్ు)?
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జీవావరణ మరచయు పరాావరణ సునినత్త్వం(10 కర.మీ.ల లోపు):
ఏ

జీవావరణ సునినత్త్వ వివరాలు

జీవావరణ సునినత్త్వ

పేరప

వివరాలు

-

పారజెకుట న్ుంచి ద్యరం

రచమారపకలు

(కర.మీ.)

జీవయవరణ సునినత్త్ా వివర్యలో (పరమాద్క్ర క్యలోషా పయరంత్ం, తీవర క్యలోషా పయరంత్ం, సంరక్షిత్
పయరంత్ం, జీవ సునినత్ జోనులో, వనాపయరణి నడవయ, మొద్ల ైనవి)

బి

జాతీయ వన్ాపారణి మండలి సయచన్లు అవసరమా (అవున్ు/కాద్ు)?

సి

పరాావరణ సునినత్త్వ వివరాలు

i

పరాావరణ సునినత్త్వ వివరాలు

పేరప/ గురచతంపు పారజెకుట న్ుంచి

రచమారపకలు

వైమానిక
ద్యరం (కర.మీ)
ii

జీవయవరణ, పరక్ృతి ద్ృశా, మయంసకృతిక్ లేక్ ఇత్రతవర
విలోవ ్ండే అంత్ర్యజతీయ ఒపుంద్వలో, జాతీయ
లేక్ మయలనిక్ చట్ాటల ద్వార్య రక్షిత్ పయరంతవలో

iii

జీవయవరణ క్యరణవలతో ముఖామైన లేక్ సునినత్మైన
పయరంతవలో – మానయణి నేలలో, జలఖండవలోలేక్ ఇత్ర
నీట్ి క్్లనులో, క్ోమయు జోను, జీవయవరణవలో,
పరాతవలో, అరణవాలో.

iv

శీతవక్యలంలో, వలస క్యలంలో సంతవనవృద్ిీ , గూళ్ే
అగిా క్, ఆా ర్యనేాషణ, విశయరంతి క్ోసం జీవసంపద్
లేక్ వృక్షసంపద్ ్పయోనించే రక్షిత్, ముఖామైన
లేక్ సునినత్ పయరంతవలో.

v

ద్ేశీయ, క్ోమయు, సముద్ర లేక్ భూగరా జలాలో ర్యషట ,ర
జాతీయ సర్ిహద్ుేలో

vi

వినోద్ం లేక్ ఇత్ర పర్యాట్క్, తీరలయాతవర సల లాలోనయ
పరజలో ్పయోనించే మార్యగలో లేక్ మౌక్ర్యాలో

vii

రక్షణరంగ మయలపనలో

vii

జనమయంద్రత్ లేక్ నిర్యాణవలో క్గినిన పయరంతవలో

i
ix

సునినత్మైన పరయోజనవల క్ోసం మయాధీనం
చేసుక్ోనన పయరంతవలో (ఆసుపత్ురలో, పయఠశయలలో,
పయరరలనవ సల లాలో, మయమాజిక్ మౌక్ర్యాలో)

x

ముఖామైన, అత్ుాత్ు మ నవణాత్ లేక్ అరుద్ెన
ై
వనరులో క్గినిన పయరంతవలో(భూగరా జల వనరులో,

్పర్ిత్ల వనరులో, అట్వీ, వావమయయ, మత్ెు,
పర్యాట్క్, ఖనిజాలో)
xi

అపుట్ిక్ క్యలోషా లేక్ పర్యావరణ ా నిక్ి గుర్ెైన
పయరంతవలో (పరసు ుత్ పర్యావరణ నవాయ పరమాణవలను
అతిక్రమంచినవి)

xii

పయరజెక్ోటక్ో పర్యావరణ సమసాలో తెచిిపెట్ట ే పరక్ృతి
విపత్ు
ు లక్ో(భూక్ంపయలో, భూమ అణగు,
క్్ండచర్ియలో విర్ినిపడడం, నేల క్ోత్, వరద్ లేక్
అతి లేక్ వాతిర్క్ వయతవవరణ సిల త్ులో) లోనయ్యా
పయరంతవలో

డ్ి
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ఆధికారచక మండలి న్ుంచి పెవ
ై ాటికర సంబంధించిన్ ఎన్ ఓ సి /అన్ుమత్ర అవసరమా(అవున్ు/కాద్ు)?

పారజెకుట యొకక నిరాాణం, నిరవహణ లేక నిలుపుద్ల వలీ సాథనికపారంతాలలో కలిగ్ే భౌత్రక మారపులు(భౌగ్ోళిక,
భూమి ఉపయోగం, జల వన్రపలలో మారపులు మొద్ల ైన్వి)
సమాచారం/ చరక్స లిసుట నిరాిరణ

అవున్ు/
కాద్ు

పారథమిక సమాచార
గణాంకాలతో సహా వాటి
వివరాలు(అవకాశానిన బటిట
అంచనా పరచమాణాలు/రేటీ ు)

i

భూమ వయడక్ంలో శయశాత్ లేక్ తవతవకగిక్ మారుు, భూ
త్లం లేక్ భూమ ్పయోగం యొక్క తీవరత్ లోని
వృద్ిీ తో పయట్ు నైసర్ిగక్రూపం (మయలనిక్ భూమ ్పయోగ
పరణవళిక్ను బట్ిట)?

ii

పరసు ుత్ భూమ, చెట్ట ుచేమలో మర్ియు నిర్యాణవల
సననద్ీ త్?

iii

నూత్న భూ ్పయోగ సృషిట

iv

నిర్యాణ పూరా అనేాషణలో ్ద్వ: బో రు రంధవరలో, నేల

పర్ీక్ష?
v

నిర్యాణ క్యర్యాలో?

vi

క్ూగిివేత్ పనులో?

vii

నిర్యాణ పనులో లేక్ నిర్యాణ క్యర్ిాక్ోల ఇళ్ా క్ోసం
్పయోనించే తవతవకగిక్ పయరంతవలో?

viii

నేలపెైన నిర్యాణవలో, నిలోవుపయట్ి నిర్యాణవలతో పునవద్ి
పనులో, క్ోత్ మర్ియు పూడిక్లో లేక్ త్వాక్యలో?

ix

గనుల లేక్ మ రంనయల త్వాక్ం తో సా  భూగరా
క్యర్యాలో?

x

పునరుద్ీ రణ పనులో?

xi

డెరడంగ్?
ిజ

xii

సముద్రతీర నిర్యాణవలో?

xiii

్త్ుతిు మర్ియు త్యార్ీ పరక్య
ిర లో?

xiv

వసు
ు వుల లేక్ పద్వర్యలల నిలవ మౌక్ర్యాలో?

xv

నిరాహణ లేక్ ఘన వార్యలల లేక్ ద్రవ ్ద్వగర్యల
నిరాహణ మౌక్ర్యాలో?

xvi

నిరాహణ క్యర్ిాక్ోలక్ో ద్ీరక్
ఘ యగిక్ గృహ మౌక్ర్యాలో?

xvii

నిర్యాణ లేక్ నిరాహణ సమయంలో నూత్న ర్ోడుా,
ర్ెైలో లేక్ సముద్రపు రద్ీే ?

xviii

నూత్న లేక్ పరతవామానయ మార్యగలో మర్ియు సేటషను
ా ,
ర్వులో, విమానవశరయాలతో సా  నూత్న ర్ోడుా, ర్ెైలో,
వయయు, జల మార్యగలో మొద్ల న
ై రవయణవ మౌగిక్

మౌక్ర్యాలో?
xix

మూసివేత్ లేక్ పరసు ుత్ రవయణవ మార్యగల ద్వర్ి మళిా ంపు
లేక్ రద్ీే క్ద్గిక్ల మారుునక్ో ద్వర్ితీసే మౌగిక్
మౌక్ర్యాలో?

xx

నూత్న లేక్ మళిా ంచిన పరమయరపు ల న
ై ా ు లేక్ పెైపుల ైనా ు?

xxi

జలపరవయా ల లేక్ జలాశయాల యొక్క
జలవయతవవరణవనిక్ి బంధనం, అడుాక్ట్ట , వంతెన,
సమలేఖనం లేక్ ఇత్ర మారుులో?

xxii

పరవయా నిన ద్వట్ే చోట్ు
ా ?

xxiii

భూగరా లేక్ ్పర్ిత్ల జలాల సంక్షపణం లేక్ జలాల
బద్ిలీ?

xxiv

మురుగునీట్ి పయరుద్లను లేక్ పరవయహవేనయనిన
పరభావిత్ం చేసే జలాశయాలలో లేక్ భూమ
్పర్ిత్లంలో మారుులో ?

xxv

సిబబంద్ి రవయణవ లేక్ నిర్యాణం క్ోసం పద్వర్యలలో,
నిరాహణ లేక్ నిలోపుద్ల?

xxvi

ద్ీరక్
ఘ యగిక్ క్ూగిివేత్ లేక్ నిలోపుద్ల లేక్
పునరుద్ీ రణ?

xxvii

మునింపు క్యరాక్రమ సమయంలో పర్యావరణం పెై క్గిన
పరభావం?

xxviii

తవతవకగిక్ లేక్ శయశాత్ పయరతిపద్ిక్న ఒక్ పయరంతవనిక్ి
పరజల చేర్ిక్?

xxix

అనాజాత్ుల పర్ిచయం?
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xxx

మయలనిక్ జాత్ుల నషట ం లేక్ జనుా వైవిధాం?

xxxi

ఏవైనవ ఇత్ర చరాలో?

మాన్వ ఆరోగ్ాానికర లేక పరాావరణానికర హాని కలిగ్చంచే లేక వాసత వ లేక మాన్వ ఆరోగ్ాానికర పరమాద్కారకాల ైన్
ఉపయోగం, నిలువ, రవాణా, నిరవహణ లేక పదారథ ఉత్ుత్రత లేక సామగ్చే
సమాచారం/చరక్స లిసుట నిరాిరణ

అవున్ు/
కాద్ు

సమాచార గణాంకాల
ఆధారంతో వాటి
వివరాలు (అవకాశానిన
బటిట సుమారప
పరచమాణాలు/రేటీ ు)

i

మానవ ఆర్ోగాం లేక్ పర్యావరణవనిక్ి(జీవసంపద్, వృక్షసంపద్
మర్ియు నీట్ి సరఫర్య) పరమాద్క్రమైన (ఎం ఎస్ ఐ హెచ్ సి
నియమాలను అనుసర్ించి) పద్వర్యలలో లేక్ మయమనిర వయడుక్?

ii

ర్ోగవయాపిు లో మారుులో లేక్ ర్ోగ పరభావ వయహక్యలో (్ద్వ:
క్ీట్క్ లేక్ నీట్ిద్వార్య వచేి వయాధులో)?

iii

పరజాసంక్షమానిన పరభావిత్ం చేసేవి. ్ద్వ: జీవన పరమాణవల
మారుుల ద్వార్య?

iv

పయరజెక్ోట వలా పరభావిత్ులయ్యా అసా య సమూా ల పరజలో
్ద్వ: ఆసుపతిర ర్ోగులో, పిలాలో, వృద్ుీలో మొద్ల న
ై వయరు?

v
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ఏవైనవ ఇత్ర క్యరణవలో?

కాలుష్ా కారకాల విడుద్ల లేక గ్ాలికర ఏదరైనా హాని, మత్ు
త కలిగ్చంచే లేక చరడు పదారాథలు(కరగ్ాే/గం.)
సమాచారం/చరక్స లిసుట నిరాిరణ

అవున్ు

సమాచార గణాంకాల

/కాద్ు

ఆధారాలు వాటి
వివరాలు (అవకాశానిన
బటిట సుమారప

పరచమాణాలు/రేటీ ు)
i

సిల మత్ లేక్ చలన ఆధవర్యల నుంచి శ్రలాజ ఇంధనవల ద్హనం
వలా క్గిన ్ద్వగర్యలో?

ii

్త్ుతిు పరక్య
ిర లలోని ్ద్వగర్యలో?

iii

నిలోవ లేక్ రవయణవలతో సా  మయమానిర నిరాహణలోని
్ద్వగర్యలో?

iv

పర్ిశమ
ర మర్ియు పర్ిక్ర్యలతో సా  నిర్యాణ
క్యరాక్రమాలనుంచి వలోవడే ్ద్వగర్యలో?

v

నిర్యాణ మయమని,ర మురుగు, వార్యలలతో సా  మయమనిర నిరాహణ
నుంచి వలోవడే ద్ుముా లేక్ ద్ుర్యాసన?

vi

భసవాక్ృత్ వార్యలలనుంచి వలోవడే ్ద్వగర్యలో?

vii

బహరంగపరద్ేశయలలో వార్యలలను క్యలిడంవలా వలోవడే
్ద్వగర్యలో (్ద్వ: మయమనిర ముక్కలో, నిర్యాణ వార్యలలో)?

viii
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ఏవైనవ ఇత్ర ఆధవర్యలనుంచి ్ద్వగర్యలో?

శ్బు ం మరచయు కంపన్ం, మరచయు కాంత్ర మరచయు ఉష్ణం యొకక ఉదారరాలు
సమాచారం/చరక్స లిసుట నిరాిరణ

అవున్ు/
కాద్ు

సమాచార గణాంకాల
ఆధారాలు, వాటి
వివరాలు( అవకాశానిన
బటిట సుమారప
పరచమాణాలు/ రేటీ ు)

i

మయమనిర నిరాహణ నుంచి ్ద్వ: ఇంజిను
ా , వయయు నవళ్
ద్వార్యలో, నయనుగల నుంచి?

ii

పర్ిశమ
ర ల లేక్ అట్ువంట్ి పరక్య
ిర ల నుంచి?
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iii

నిర్యాణం లేక్ క్ూగిివేత్ నుంచి?

iv

పేలోడు లేక్ క్ోపుల నుంచి?

v

నిర్యాణం లేక్ నిరాహణ రద్ీే నుంచి ?

vi

క్యంతి లేక్ శీత్ల వావసల ల నుంచి?

vii

ఏవైనవ ఇత్ర ఆధవర్యల నుంచి?

భూమిలోకర లేక మురపగు కాలువలలోకర, భూత్ల జలం, భూగరభజలం, కోసాత పారంత్ జలం లేక సముద్రం లేక
భూమిలోకర కాలుష్ా కారకాల ఉదారరాలవలీ భూమి లేక జలం కలుషిత్మయియా పరమాద్ం
సమాచారం/చరక్స లిసుట నిరాిరణ

అవున్ు/

సమాచార గణాంకాల

కాద్ు

ఆధారాలతో వాటి
వివరాలు ( అవకాశానిన
బటిట సుమారప
పరచమాణాలు/రేటీ ు)

i

పరమాద్క్ర పద్వర్యలల నిరాహణ, నిలోవ, వయడుక్,
పయరబో త్ నుంచి?

ii

మురుగునీరు విడుద్ల లేక్ నీరు లేక్ నేలలోక్ి వద్ిలే
ఇత్ర ్ద్వగర్యల నుంచి?( వద్ిగివేయాలనుక్్నన
మాధామం మర్ియు సల లం)?

iii

నయగిలోక్ి వద్ిలే క్యలోషాక్యరక్యలో నేలలోక్ి లేద్వ నీట్ిలోక్ి
చేరట్ం ద్వార్య ?

iv

ఏవైనవ ఇత్ర ఆధవర్యల ద్వార్య?

v

ఈ ఆధవర్యలనుంచి పర్యావరణంలో క్యలోషాక్యరక్యలో
ద్ీరక్
ఘ యలం పయట్ు పెర్ిన పరమాద్ం ్ననద్వ?

23

మాన్వ ఆరోగ్ాానికర లేక పరాావరణానికర హాని కలిగ్చంచే నిరాాణం లేక నిరవహణలో లేక పారజెకుట నిరవహణలో

పరమాదాలకు అవకాశ్ం
సమాచారం/చరక్స లిసుట నిరాిరణ

అవున్ు/
కాద్ు

సమాచార గణాంకాల
ఆధారాలతో వాటి
వివరాలు(అవకాశానిన
బటిట సుమారప
పరచమాణాలు/రేటీ ు)

i

నిలోవ, నిరాహణ, వయడుక్ లేక్ పరమాద్క్ర పద్వర్యలల
్త్ుతిు నుంచి వచేి పేలోడు, పయరబో త్, మండించడం
మొద్ల ైనవి?

ii

ఏవైనవ ఇత్ర క్యరణవలనుంచి?

iii

పర్యావరణవనిక్ి ా ని(్ద్వ: వరద్లో, భూక్ంపయలో,
క్్ండచర్ియలో విర్ినిపడడం, అతివృషిట మొద్ల ైనవి)
క్గినించే పరక్ృతి విపత్ు
ు ల వలా పయరజెక్ోట
పరభావిత్మౌత్ుంద్వ?
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పరాావరణ పరభావాలకు లేక అకకడ పరసత ుత్ లేక పరణాళిక కారాకేమాల ద్ృఢ సంచిత్ పరభావాలకు దారచతీసే
పరచగణించద్గ్చన్ కారణాలు(పరావసాన్ అభివృదిి వంటి)
సమాచారం/ చరక్స లిసుట నిరాిరణ

అవున్ు/

సమాచార గణాంకాల

కాద్ు

ఆధారాలతో వాటి వివరాలు
(అవకాశ్ం ఉన్న సుమారప
పరచమాణాలు/రేటీ ు)

i

సా యక్ మౌక్ర్యాల అభవృద్ిీ క్ి ద్వర్ితీసే, సా యక్
అభవృద్ిీ లేక్ పర్యావరణం పెై పరభావం చూపే పయరజెక్ోట
్ద్ీే పన చేసే అభవృద్ిీ ్ద్వ: సా యక్ మౌగిక్
మౌక్ర్యాలో (ర్ోడుా, విద్ుాత్ సరఫర్య, వారల లేక్ వారల జల
నిరాహణ, మొద్ల న
ై వి; నివయమయల అభవృద్ిీ ; సరఫర్య
నొలోసు మర్ియు ద్ిగువ భాగంలోని పర్ిశమ
ర లో; ఇంక్య

ఏవైనవ?
ii

పర్యావరణంపెై పరభావం చూపే సల లం వయడుక్ అనంత్ర
పర్ిసత్ులో?
ిల

iii

అనంత్ర పర్ిణవమాలక్ో పూరా ద్ృష్యటంతవల జాబితవ?

iv

త్ులా పరభావయలతో పరసు ుత్ లేక్ భవిషాత్ు
ు పయరజెక్ోటల
సమీపం లో ్ండట్ం వలా క్గిన సంచిత్ పరభావయలో?

25

పారజెకుట పెై ఏవైనా ఇంకా తేలని నాాయ వివాదాలు ఉనానయా?(అవున్ు/కాద్ు); అవును అయ్తే వివర్యలో
సమర్ిుంచవగి

26

పరాావరణ(పరచరక్షణ) చటట ం/ వాయు(కాలుష్ా నిరోధ్ & నియంత్రణ) చటట ం/ జల(కాలుష్ా నిరోధ్ & నియంత్రణ)
చటట ం దావరా సయచన్లు జారక అయాాయా?(అవున్ు/కాద్ు); అవును అయ్తే వివర్యలో సమర్ిుంచవగి.
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జత్చేయవలసిన్ ధ్ురవపతారలు
ఏ

ముంద్సు
ు -మయధాత్ా నివేద్ిక్ పరతిని అప్ లోడ్ చేయాగి(పిడిఎఫ్ మాత్రమే అప్ లోడ్
చేయాగి)

బి

లే అవుట్ పరణవళిక్ పరతిని అప్ లోడ్ చేయాగి (పిడిఎఫ్ మాత్రమే అప్ లోడ్
చేయాగి)

సి

పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు లేక్ ఆధిక్యర్ిక్ వాక్ిు సంత్క్ం చేసిన లేఖ ను అప్ లోడ్
చేయాగి (పిడిఎఫ్ మాత్రమే అప్ లోడ్ చేయాగి)

డి

సంబంధిత్ సంసల త్రపున ద్రఖాసుు సమర్ిుంచే వాక్ిు నిరూపణక్ో పయరజెక్ోట
పరతిపయద్క్ోడు సంత్క్ంచేసిన ఒక్ ఆధిక్యర్ిక్ లేఖ పరతిని అప్ లోడ్ చేయాగి
(పిడిఎఫ్ మాత్రమే అప్ లోడ్ చేయాగి)
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ధ్ురవీకరణ
ఇంద్ుమూలమునయ తెగియజయునద్ి... ద్రఖాసుు మర్ియు జత్చేసన
ి పతవరలలోని గణవంక్యలో మర్ియు
సమాచవరం నవ తెగివి మర్ియు విశయాసం మేరక్ో పూర్ిు సతవాలేనని ద్ురవీక్ర్ిసు ునవనను. అంతేనయక్ ఒక్వేళ్ ఏ

మయలయ్లోనైనవ ఇంద్ులోని గణవంక్యలో లేక్ సమాచవరంలోని ఏ భాగమైనవ త్పుు అనినయని త్పుుద్ో వ
పట్ిటంచేద్ినయనయని విచవరణలో తేగిన పక్షంలో పయరజెక్ోట తిరసకర్ించబడుత్ుంద్ని తెలోసని మర్ియు అపుట్ిక్ి
మంజూర్ెైన ఏవైనవ అనుమత్ుల రద్ుే వలా క్గిన క్షట నష్యటలక్ో పూర్ిు బాధాత్ నేనే వహమయునని
తెగియజసు
ు నవనను. ద్ీనితోపయట్ు ఇపుట్ివరక్ో ఏ విధమైన క్యరాక్రమం/నిర్యాణం/విసు రణ మొద్లోపెట్టలేద్ని
ధురవీక్ర్ిసు ునవనను.
పేరు; హో ద్వ; పర్ిశమ
ర ;చిరునవమా
గమనిక్:
1. క్ోమయు ర్ెగుాలేషను జోను పరక్ట్న, 2019 ద్వార్య అనుమత్ులో అవసరమైన పయరజెక్ోటక్ో ద్రఖాసుుతో పయట్ు
డబు
ా ు.ఆర్. ట్ి. (సంబంధిత్) సి. ఆర్. జెడ్ (ట్ి ఓ ఆర్ మయలయ్లో) సంబంధించిన పయరజెక్ోట క్యరాక్లాపయలను
వివర్ిసు ూ ఏద్ెైనవ ఆధిక్యర్ిక్ ఏజనీె నమోద్ు చేసన
ి సి ఆర్ జెడ్ పట్ానిన మర్ియు ర్యషట ర క్ోమయు జోను
నిరాహణ మండగి(ఇ సి మయలయ్ ద్శలో జత్చేయాగి) సూచనలను జత్చేయాగి. అద్ే సమయంలో సి ఆర్
జెడ్ పరక్ట్న, 2019 పరక్యరం సి ఆర్ జెడ్ లోని క్యరాక్లాపయలక్ోసం అవసరమైన అనుమత్ుల మయధనక్ోసం
పరయత్నం చేయాగి.
2. పయరజెక్ోట జాతీయ పయరుకలో, పక్షి సంరక్షక్ క్ంద్వరలో, బయోసిుయర్ ర్ిజరుాలో, వనాపయరణుల వలస
నడవయలక్ో 10 క్ిలోమీట్రా పర్ిధి లోపల ్ననట్ా య్తే పయరజెక్ోట పయరంత్ం మర్ియు సిఫయరుె సంబంధిత్
అంశయలతో ముఖా వనాపయరణి వయర్ెాను ఆమోద్ించిన ఆధిక్యర్ిక్ పట్ానిన లేక్ ద్ీనిక్ి సంబంధించిన ముఖా
వనాపయరణి వయర్ెాను అభపయరయాల( ముంద్సుు-ఇసి ద్శలో)ను పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు సమర్ిుంచవగి.

3. పర్ిధి/ ముంద్సు
ు పర్యావరణ అనుమతిక్ి ద్రఖాసుు సమరుణ, ఎపుట్ిక్పుుడు అవసరమైన అనంత్ర
వివరణ, పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని త్రపున ఇ ఏ సి సమావేశయలక్ో ా జరు క్యవడం మంతిరత్ా శయఖతో జర్ిపే
అనిన ్త్ు రపరత్ుాత్ు ర్యలను ఆధిక్యర్ిక్ పరతినిధి మాత్రమే నిరాహంచవగి. ఫలానవ పయరజెక్ోటక్ో తవను ఆధిక్యర్ిక్
పరతినిధిని అనే అంశ నిరూపణక్ో ఆధిక్యర్ిక్ పరతినిధి ద్వనిని నిరూపించే ధురవ పతవరనిన సమర్ిుంచవగి.

అన్ుబంధ్ం – III
(రచఫర్ట కాీజ్ 11)
ఫారం -1ఏ
(షెడూాలో యొక్క అంశం 42 మర్ియు 43 లోని క్ట్నిర్ి ‘బి2’ ద్వార్య నమోద్ెైన జాబితవలోని పయరజెక్ోటల బిగిా ంగు
లేక్ నిర్యాణం క్ోసం మాత్రమే)

పరాావరణ పరభావాల యొకక చరక్స లిసుట

(పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు పరతిపయద్ిత్ పర్యావరణ నిరాహణ పరణవళిక్ & నిరాహణ క్యరాక్రమ సమరుణతో పయట్ు
పూర్ిు సమాచవరం మర్ియు అవసరమైనచోట్ ఫయరంతో వివరణవత్ాక్ నోట్ుె సమర్ిుంచవగి)
కేమం

అంశ్ం

1

భూ పరాావరణం

1.1

పర్ిసర పయరంతవలక్ో అనువునయ లేని పయరజెక్ోట వలా పరసు ుత్ ్పయోగంలో ్నన భూమలో
గణనీయమైన మారుులో సంభవించవయా?
(పరతిపయద్ిత్ భూమ ఆ పయరంత్ం యొక్క ఆమోద్ిత్ మాసట ర్ పరణవళిక్ / అభవృద్ిీ పరణవళిక్ చే
త్పుక్ నిర్యీర్ించబడవగి. ఒక్వేళ్ భూమలో ఏద్ెైనవ మారుు ్ననట్ా య్తే ఆధిక్యర్ిక్
మండగిచేత్ చట్ట బద్ీ ఆమోద్ం సమర్ిుంచవగి)

1.2

భూమ పయరంత్ం, నిర్యాణ పయరంత్ం, నీట్ి వినియోగం, విద్ుాత్ు
ు అవసరం, క్నక్ిటవిట్ీ, మయమాజిక్
మౌక్ర్యాలో, పయర్ికంగ్ అవసర్యలో మొద్ల న
ై పరధవనమైన పయరజెక్ోట అవసర్యల జాబితవ త్యారు
చేయాగి.

1.3

పరతిపయద్ిత్ క్యరాక్లాపయలవలా పరతిపయద్ిత్ సల లానిక్ి ఇరుగుప రుగున ్నన పరసు ు త్ మౌక్ర్యాలపెై
క్లగబో య్య పరభావయలో ఏమట్ి?(బహరంగ పరద్ేశయలో, మయమాజిక్ మౌక్ర్యాలో, పరసు ుత్ భూమ
వివర్యలో, మయలనిక్ జీవయవరణ సమసాలో)

1.4

నేలక్ోత్, త్గుగద్ల & అసిల రత్లక్ో క్యరణమయ్యా ఏద్ెైనవ గుర్ిుంచద్నిన భూమ సమసా
్ననద్వ?(నేలరక్ం, వయలో విశరాషణ, మయరహీనత్, భూక్ంపలక్షణం మొద్ల ైన వయట్ి వివర్యలో

వివరాలు

ఇవయాగి)
1.5

ఈ పరతిపయద్న పరతవామానయ సహజ పయరుద్ల వావసల లో మారుులో తెము ో ంద్వ?( పరతిపయద్ిత్
పయరజెక్ోట సల లానిక్ి సమీపంలోని సహజ పయరుద్ల చూపే ఆక్ృతిపట్ంపెై వివర్యలో ఇవయాగి)

1.6

నిర్యాణ క్యరాక్రమాలలో భాగమైన క్ోట్, పూడిక్, పునరుద్ీ రణ మొద్ల ైన నేలపనుల పర్ిమాణం
ఎంత్?(నేలపనుల పర్ిమాణం, సల లం బయట్ినుంచి రవయణవ చేసే పూడిక్ పద్వర్యలల పర్ిమాణం
మొద్ల ైన వయట్ి వివర్యలో ఇవయాగి)

1.7

నిర్యాణ క్యరాక్రమ సమయంలో నీట్ి సరఫర్య, వార్యలల నిరాహణ మొద్ల ైనవయట్ిక్ి సంబంధించిన
వివర్యలో ఇవయాగి.

1.8

ద్ిగువ పయరంతవలో & మానయణి పయరంతవలలో మారుులో చోట్ు చేసుక్ోనవనయా?(పరతిపయద్ిత్
పయరజెక్ోట పనివలా ద్ిగువ పయరంతవలో మర్ియు మానయణి పయరంతవలో ఎలా మార్యయో వివర్ించవగి)

1.9

నిర్యాణ సమయంలోని క్ట్ట డవల త్ుక్ోక & వార్యలలో అనవర్ోగా క్యరక్యలా?(నిర్యాణ క్యర్ిాక్ోలో
మర్ియు పయరబో త్ విధవనంతో పయట్ు నిర్యాణ సమయంలో వచేి వివిధ రక్యల వార్యలల
పర్ిమాణ వివర్యలో చెపయుగి)

2

జల పరాావరణం

2.1

పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోట క్ోసం వివిధ ్పయోనయలక్ోసం సా  మొత్ు ం నీట్ి పర్ిమాణ అవసర్యనిన
తెగియజయాగి. నీట్ి అవసరం ఎలా తీరుత్ుంద్ి? ఎక్కణుణంచి నీరు తెము యరు & పర్ిమాణం
తెగియజయాగి మర్ియు వయట్ర్ బాాల నుె నివేద్ిక్ సమర్ిుంచవగి.

2.2

పరతిపయద్ిత్ నీట్ి లభాత్ మయమరలుం ఎంత్?(ఆధవర పరవయహం లేక్ ఫలం)

2.3

నగరపయలక్ సంసల నుంచి సరఫర్య లేనట్ా య్తే అవసరమైన నీట్ి సాచఛత్ ఎంత్?(నీట్ి సాచఛత్
యొక్క త్రగతితో భౌతిక్, రమయయనిక్, జీవ లక్షణవలో వివర్ించవగి)

2.4

శుద్ిీ చేసిన వారలజలాలతో నీట్ి అవసరం ఎంత్వరక్ో తీరుత్ుంద్ి?(పర్ిమాణం, ఆధవర్యలో
మర్ియు ్పయోగం వివర్యలో ఇవయాగి)

2.5

ఇత్ర వినియోగద్వరులనుంచి నీట్ి మళిా ంపు ్ంట్ుంద్వ?( వినియోగంలో ్నన ఇత్ర్యలో
మర్ియు వినియోగ పర్ిమాణంపెై పయరజెక్ోట యొక్క పరభావయనిన అంచనవ వేయాగి)

2.6

పరతిపయద్ిత్ క్యరాక్రమం నుంచి వచేి వారలజలాలనుంచి పెర్ిన క్యలోషాభారం ఎంత్?(పరతిపయద్ిత్
క్యరాక్రమం వలా వచేి వారలజలాల యొక్క పర్ిమాణం మర్ియు మశరమం వివర్యలో ఇవయాగి)

2.7

నీట్ి సేక్రణ ద్వార్య తీర్ నీట్ి అవసర్యల వివర్యలో ఇవయాగి? క్గిుంచిన మౌక్ర్యాల వివర్యలో
సమర్ిుంచవగి.

2.8

ద్ీరక్
ఘ యగిక్ంనయ నిర్యాణవనంత్ర ద్శలో పయరంత్ం యొక్క పరవయహవేగ లక్షణవల (పర్ిమాణవత్ాక్
మర్ియు గుణవత్ాక్) పెై పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోట వలా క్గిన భూ వినియోగ మారుుల పరభావం
ఏమట్ి? ఇద్ి వరద్ లేక్ ఏద్ెైనవ నీట్ి ముంపు వంట్ి సమసాలను తీవరత్రం చేసు ుంద్వ?

2.9

భూగరాజలాల మీద్ పరతిపయద్న యొక్క పరభావయలో ఏమట్ి?(భూగరా జలాలను తోడట్ం
జరుగుత్ుంద్వ; భూగరాజలపట్ిటక్, ర్ీచవర్ిజంగ్ మయమరలుం మర్ియు ఆధిక్యర్ిక్ మండగి నుంచి
ప ంద్ిన ఏవైనవ ఆమోద్వల వివర్యలో ఇవయాగి)

2.10

నిర్యాణ క్యరాక్రమాల వలా క్గిన భూ & జలాశయ క్యలోష్యాల బార్ి నుంచి క్యపయడడవనిక్ి
తీసుక్ోవలసిన ముంద్ుజాగరత్ులో/చరాలో ఏమట్ి? (వాతిర్క్ పరభావయలను నివయర్ించేంద్ుక్ో
చేపట్ిటన చరాల మర్ియు పర్ిమాణవల వివర్యలో ఇవయాగి)

2.11

పయరజెక్ోట పయరంత్ం లోపల త్ుపయను నీట్ి నిరాహణ ఎలా? (పయరంత్ వరద్ నీట్ి నిర్ోధ సద్ుపయయా
లను, సర్ిహద్ుేలతో సా  సల ల లే అవుట్ తో పయట్ు మురుగునీట్ి పయరుద్ల మౌక్ర్యాల వివర్య
లను తెగియజయాగి.

2.12

క్ీలక్ ద్శలో నిర్యాణ క్యర్ిాక్ోల నియామక్ం పయరజెక్ోట సల ల పర్ిసర్యలలో అపర్ిశుభర
వయతవవరణవనిక్ి ద్వర్ితీసు
ు ంద్వ(త్నిన వివరణతో సమర్ిలంచవగి)

2.13

మురుగు సేక్రణ, నిరాహణ & భద్రంనయ తొలనింపు క్ోసం పయరజెక్ోట సల లంలో ఏర్యుట్ుచేసన
ి
మౌక్ర్యాలో ఏమట్ి?(వారలజల క్లున పర్ిమాణం, మయంక్తిక్ పర్ిజా ానం & ర్ీ సెైక్ా ంి గు మర్ియు
తొలనింపు తో నిరాహణ మయమరలుం మొద్ల ైనవయట్ి పర్ిమాణం యొక్క వివర్యలో ఇవయాగి)

2.14

శుద్ీ వార్యలలను మరుగుద్ొ డా ఫ్ా షింగుక్ో లేక్ ఏవైనవ ఇత్ర క్యర్యాలక్ో ్పయోనించినట్ా య్తే
డూాయల్ పా ంబింగు వావసల వివర్యలో ఇవయాగి.

3

పచిద్న్ం/వృక్షసంపద్

3.1

పయరజెక్ోటవలా జీవవైవిధవానిక్ి పరమాద్ం ్ననద్వ? (విశ్రషట లక్షణవలో ఏవైనవ ్ంట్ే వయట్ితో సా 
మయలనిక్ జీవయవరణం యొక్క వివర్యలో సమర్ిుంచవగి)

3.2

నిర్యాణం వలా పచిద్నం ఎక్ోకవనయ ఖాళ్ల క్యవడం లేక్ మారుులో క్లోగుతవయా? (పయరజెక్ోట
వలా పరభావిత్మయ్యా చెట్ా ు & వృక్షసంపద్ యొక్క పూర్ిు వివర్యలను అంద్ించవగి)

3.3

పయరజెక్ోట సల లంలోని ముఖామైన విశ్రషట అంశయలపెై పరభావయల తీవరత్ త్నిగంచడవనిక్ి పరతిపయద్ించిన
చరాలో ఏమట్ి? ( సేకలోక్ో త్గగ ట్ట ు లే అవుట్ పయాన్ సా  మొక్కలో నవట్డం, లాాండ్ సేకపింగ్,
నీట్ి వనరుల సృషిట మొద్ల ైన వయట్ిక్ోసం చేసిన పరతిపయద్నల వివర్యలో ఇవయాగి)

4

జంత్ుసంపద్

4.1

భూమ మీద్ మర్ియు నీళ్ేలో జీవజాలం మయలనచలనవనిక్ి అవక్యశం ్ననద్వ? లేక్ వయట్ి
క్ద్గిక్లక్ో అవర్ోధవలో క్గిుంచబడవాయా? వివర్యలో సమర్ిుంచవగి

4.2

ఆ పయరంత్ం యొక్క సహజ సల లపక్షులపెై ఏవన
ై వ పరత్ాక్ష లేక్ పర్ోక్ష పరభావయలో? వివర్యలో
సమర్ిుంచవగి.

4.3

జీవజాలంపెై వాతిర్క్ పరభావయలను త్నిగంచడవనిక్ి నడవయలో, చేపల వలసక్ో అనువైన ఏర్యుట్ు
ా
మొద్ల ైనవయట్ి చరాలో నిర్ేశ్రంచవగి.

5
5.1

వాయు పరాావరణం
ఈ పయరజెక్ోట ్షణ మండలాల ఏర్యుట్ుక్ో ద్వర్ితీసుుంద్వ? మర్ియు వయతవవరణ వయయువుల
యొక్క నయఢత్ను పెంచుత్ుంద్వ? (పరతిపయద్ిత్ నిర్యాణం యొక్క ఫగిత్ంనయ పెర్ినిన రద్ీే
క్లునను పర్ిగణించి చెద్ిర్ిపో య్నవయట్ి ఆధవరంనయ అంచనవ విలోవలతో నేపథా వయయు
నవణాత్ మయలయుల యొక్క వివర్యలో ఇవయాగి.

5.2

ద్ుముా, ప గ, ద్ుర్యాసనలో లేక్ పరమాద్క్ర వయయువుల వలా క్గిన పరభావయలో ఏమట్ి?
(అనిన వయతవవరణ పరమాణవలక్ో సంబంధించిన వివర్యలో ఇవయాగి)

5.3

ఈ పరతిపయద్న వయహనవల పయర్ికంగుసల ల క్్రత్ను సృషిటసు ుంద్వ? పరసు ుత్ రవయణవ మౌక్ర్యాల
మయలయ్ మర్ియు పయరజెక్ోట సల లం యొక్క పరవేశ & నిరగ మన సల లాలవద్ే రద్ీే నిరాహణతో సా 
మరునెైన మౌక్ర్యాలక్ోసం పరతిపయద్ిత్ చరాల వివర్యలను తెలపయగి.

5.4

పరతి క్ట్నిర్ీలోనూ క్ట్ాయ్ంచిన సల లంతో అంత్రగ త్ ర్ోడుా, సెైక్ల
ి ో ద్వరులో, పయద్చవరుల
మార్యగలో, ఫుట్ పయత్ లో మొద్ల ైన వయట్ితో మార్యగల నమూనవల యొక్క వివర్యలో
సమర్ిుంచవగి.

5.5

రద్ీే శబాేలో & పరక్ంపనలలో గణనీయమైన పెరుగుద్ల ్ంట్ుంద్వ? (ఇవి ఎక్కడి నుంచి
వమయుయ్ మర్ియు త్నిగంచేంద్ుక్ో పరతిపయద్ించిన చరాల వివర్యలను సమర్ిుంచవగి)

5.6

శబే మయలయులో, క్ంపనవలో, పయరజెక్ోట పర్ిసర్యలలోని వయయునవణాత్ల మీద్ డిజి సెట్ా ు మర్ియు
ఇత్ర పర్ిక్ర్యల పరభావం ఏమట్ి? వివర్యలో సమర్ిుంచవగి.

6

సౌంద్రాాత్ాకత్

6.1

పరతిపయద్ిత్ నిర్యాణవలో ఏవైనవ సుంద్రద్ృశయాలో, సనినవేశ సద్ుపయయాలో లేక్
రమాద్ృశయాలక్ో ఏద్ో ఒక్రక్ంనయ అవర్ోధవలో క్గిుమయుయా? పరతిపయద్క్ోలో ఈ అంశయలను
పర్ిగణిము యర్య?

6.2

నూత్న నిర్యాణవలవలా పరసు ుత్ నిర్యాణవలపెై ఏద్ెైనవ వాతిర్క్ పరభావయలో ్ంట్ాయా? ఇంద్ుక్ో
సంబంధించి పర్ిగణించిన అంశయలో ఏమట్ి?

6.3

రూపక్లున క్ెైట్ీర్ియాను పరభావిత్ం చేసే అరబన్ ఫయం & అరబన్ డిజెైన్ యొక్క మయలనిక్
పర్ిగణనలో ఏవైనవ ్నవనయా? వయట్ిని క్చిిత్ంనయ వివర్ించవగి.

6.4

అక్కడిక్ి ద్గగ రలో ఏమైనవ మానవశయసవు రయ లేక్ పుర్యవసు
ు శయసవు య
సల లాలో లేక్ మానవనిర్ిాత్
ర
క్ళ్ాఖండవలో ్నవనయా? ఒక్వేళ్ పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోట పర్ిసర్యలలో గుర్ిుంచద్నిన ఏవైనవ
ఇత్ర లక్షణవలను పర్ిగణించవర్మో వివర్ించవగి.

7

సామాజిక – ఆరచథక అంశాలు

7.1

ఈ పరతిపయద్న మయలనిక్ జనసంఖాలో ఏద్ెన
ై వ మారుునక్ో ద్వర్ితీసుుంద్వ?వివర్యలో
సమర్ిుంచవగి.

7.2

పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోట పర్ిసర్యలలో పరసు ుత్ మయమాజిక్ మౌగిక్ మౌక్ర్యాల వివర్యలో
సమర్ిుంచవగి.

7.3

పయరజెక్ోట మయలనిక్ సమాజాలపెై వాతిర్క్ పరభావయలో, పవిత్రసలలాలో లేక్ ఇత్ర మయంసకృతిక్
విలోవలక్ో భంగం క్గినిసు ుంద్వ?

8

నిరాాణ సామగ్చే

8.1

్ననతీక్ర్ించిన శక్ిు తో నిర్యాణమయమనిర యొక్క ్పయోగం ఇంద్ులో ్ండవచుి. నిర్యాణ
మయమనిర ఎనర్ీజ ఎఫిషియంట్ పరక్య
ిర లో ్త్ుతిు అవుత్ుననద్వ? ( నిర్యాణ మయమనిర మర్ియు
వయట్ి మయమరలు శక్ిు యొక్క ఎంపిక్ లో శక్ిు సంరక్షణ చరాల వివర్యలో ఇవయాగి)

8.2

నిర్యాణద్శలో రవయణవ మర్ియు మయమనిర నిరాహణ క్యలోష్యానిక్ి, శబే ం & రణనొణధానులక్ో
ద్వర్ితీయవచుి. ఆ పరభావయలను త్నిగంచడవనిక్ి తీసుక్ోనన చరాలో ఏమట్ి?

8.3

ర్ోడుా మర్ియు నిర్యాణవలలో ర్ీసెైక్ిలో చేసిన మయమనిర వయడవర్య? ద్వనివలా మయధించిన
ప ద్ుపును వివర్ించవగి.

8.4

పయరజెక్ోట నిరాహణ ద్శలలో వలోవడే వార్యలల సేక్రణ, వేరుచేయడం & తొలనించే పద్ే త్ుల
వివర్యలను తెలపయగి.

9

విద్ుాత్ు
త పరచరక్షణ

9.1

విద్ుాత్ు
ు అవసరం, సరఫర్య క్ంద్రం, పరతవామానయ క్ంద్రం మొద్ల ైనవయట్ి వివర్యలో ఇవయాగి.
నిర్యాణ పయరంత్ంలో ఒక్ చద్రపు అడుగుక్ో విద్ుాత్ు
ు వినియోగపు అంచనవ ఎంత్? విద్ుాత్ు
ు
వినియోనయనిన క్నిషఠ మయలయ్క్ి తేవడవనిక్ి పరయతినంచవర్య?

9.2

పరతవామానయ విద్ుాత్ు
ు సరఫర్యక్ో ఏ విధమైన, ఎంత్ మయమరలుం క్గినిన వావసల ఏర్యుట్ు
చేయనునవనరు?

9.3

మీరు ్పయోనించద్లచుక్ోనన నయాసు లక్షణవలో ఏమట్ి? ష్యరుట వేవ్ మర్ియు లాంగ్ వేవ్
ర్డియ్యషను సంబంధించి ద్వని లక్షణవల వివర్యలను సుషట ం చేయాగి.

9.4

నిర్యాణంలో పయట్ిసు ునన మౌర ఆర్ికట్ెక్ిర్ లక్షణవలో ఏమట్ి? పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోటలో మౌరశక్ిు
ఎక్కడెక్కడ వయడవర్ో వివర్ించవగి.

9.5

నిర్యాణ పరణవళిక్లో ర్ోడుా & భవనవలో మౌర విద్ుాత్ు
ు పర్ిక్ర్యల గర్ిషఠ వినియోనయనిక్ి

అనుక్ూలమైనవయ? భవనసముద్వయంలో వీధి ద్ీపయలో, అత్ావసర ద్ీపయలో మర్ియు మౌర
్షణ జల వావసల ల ్పయోనయనిన పర్ిగణించవర్య? వివర్యలతో నిరూపించండి.
9.6

చలా ని/వచిని లోడులను త్నిగంచడవనిక్ి షేడింగ్ సమరలవంత్ంనయ ్పయోనించబడుత్ుననద్వ?
త్ూరుు మర్ియు పశ్రిమ మర్ియు పెై క్పుులపెై నోడల యొక్క షేడింగ్ గర్ిషఠంనయ
్పయోనించడవనిక్ి ఏ పధ్ీ తి అమలో అవుత్ుననద్ి? ప ద్ుపు చేసిన విద్ుాత్ు
ు ఎంత్
పరభావిత్మైంద్ి?

9.7

ఎనర్ీజ-ఎఫిషియంట్ సేుస్ క్ండిషనింగ్, ల ైట్ింగ్ మర్ియు మక్యనిక్ల్ వావసల ను నిర్యాణవలలో
వయడుత్ునవనర్య? మయంక్తిక్ వివర్యలో సమర్ిుంచవగి. ట్ారన్ె ఫయరారుె మర్ియు మోట్ారు
మయమర్యలులో, క్యంతి నయఢత్ మర్ియు ఎయ్ర్ క్ండిషనింగ్ లోడు అంచనవల వివర్యలో ఇవయాగి.
సి ఎఫ్ సి మర్ియు హెచ్ సి ఎఫ్ సి ఫవర చిలా ర్ె వయడుత్ునవనర్య? వివర్యలో సమర్ిుంచండి.

9.8

నిర్యాణ క్యరాక్లాపయలవలా మైక్ోర క్ెా మ
ల ేట్ె లో వచేి మారుులో ఏమట్ి? హీట్ ఐలాండ్ &
ఇనారిన్ పరభావయల యొక్క సృషిట పెై పరతిపయద్ిత్ నిర్యాణం యొక్క ర్యబో య్య పరభావయల సవాయమద్ింపు చేయాగి.

9.9

భవన సారూపం యొక్క ్షణ లక్షణవలో ఏమట్ి? (a) పెైక్పుు; (b) బయట్ివప
ై ు నోడలో;
మర్ియు (c) క్ిట్ిక్ీల ఏర్యుట్ుక్ో ్పయోనించిన మయమనిర మర్ియు ఇండివిడుాయల్
క్యంప నంట్ా యు-విలోవలో లేక్ ఆర్-విలోవల వివర్యలో సమర్ిుంచవగి.

9.10

అనినపరమాద్వల గుర్ించి పరతిపయద్ించిన ముంద్ు జాగరత్ులో & రక్షణ చరాలో ఏమట్ి?
అత్ావసర సమయాల గుర్ించిన పరణవళిక్లను వివర్ించవగి.

9.11

ఒక్వేళ్ నోడలక్ో నయాసు మయమనిర ్పయోనిసేు వయట్ి ్ద్వగరత్ మర్ియు ్షణ లక్షణవల సుషట మైన
వివర్యలో తెగియజయాగి.

9.12

భవనంలోక్ి నయగి పరవేశపు ర్ట్ు ఎంత్? ఆ చొరబాట్ు పరభావయనిన త్నిగంచడవనిక్ి తీసుక్్నే
చరాల వివర్యలో తెలపయగి.

9.13

మొత్ు ం విద్ుాత్ు
ు వినియోగంలో సంపరద్వయ్యత్ర విద్ుాత్ు
ు పర్ిజా ానవనిన ఎంత్వరక్ో
్పయోనించవరు? ్పయోనించిన పునర్ిానియోగ విద్ుాత్ు
ు పర్ిజా ాన వివర్యలో సమర్ిుంచవగి.

10

పరాావరణ నిరవహణ పరణాళిక

పర్యావరణ నిరాహణ పరణవళిక్ అంట్ే పయరజెక్ోట నిర్యాణం, నిరాహణ మర్ియు పూర్ిు
జీవిత్క్యలంలో పరతి ద్శలోనూ ్త్ుననమయ్యా పర్యావరణ వాతిర్క్ పరభావయలను వీల న
ై ంత్
త్నిగంచడవనిక్ి అంశంవయర్ీనయ చేపట్ేట అనిన ్పశమన చరాలో. వివిధ పర్యావరణ నియమాల
యొక్క ఒపుంద్ం క్ోసం పర్యావరణ నియంత్రణ పరణవళిక్ ను క్ూడవ వివర్ించవగి. పయరజెక్ోట
సల లంలో అనినపరమాద్ం వంట్ి అత్ావసర పర్ిసత్ుల
ిల
విషయంలో తీసుక్ోవలసిన చరాలను
వివర్ించవగి.
11

జత్చేయవలసిన్వి

ఏ

పయరజెక్ోట నవలోగు ద్ిక్ోకల ద్ృశాం మర్ియు పర్ిసర్యలో

బి

సల ల పయరంత్ం

సి

పరతిపయద్ిత్ సల లం యొక్క పర్ిసర్యల సిల తిగత్ులో (500 మీట్రా లోపు)

డి

త్నిన క్్లత్లతో పయరజెక్ోట సల లం(ల వల్ె & క్యంట్ూర్ె సూచిసూ
ు ). ( ఒక్వేళ్ అంద్ుబాట్ులో
లేక్పో తే క్యనెపుటువల్ పరణవళిక్ను జత్చేయాగి)

అన్ుబంధ్ం-IV
(రచఫర్ట కాీజ్ 11)
ఫారం – 1 బి2
కేటగ్చరచ బి2 పారజెకుటలు/కారాకేమాలకు ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర కోసం ద్రఖాసుత
1

పారజెకుట వాయం: పరసు ుత్ ధరల మయలయ్ని అనుసర్ించి పయరజెక్ోట వాయం(లక్షలలో); పర్యావరణ నిరాహణక్ో
క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో(మూలధనం); సి ఇ ఆర్ గుర్ించి క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో; ఇ ఎం పి క్ోసం క్ట్ాయ్ంచిన
నిధులో ( ర్ిక్ర్ింగ్ పర్ ఏనం)

2

నీటి అవసర వివరాలు ( నిరాాణ , నిరవహణ మరచయు ముగ్చంపు ద్శ్లలో)
ఏ

మూలం

పరచమాణం

జలగేహణ

వన్రపలన్ుంచి

రవాణా

కె ఎల్ డ్ి లో

విధాన్ం

ద్యరం

మాధ్ామం

ఆధారం: ్పర్ిత్లం/భూగరాజలం/సముద్రం/ఇత్ర్యలో;
రవాణా మాధ్ామం: పెైపు ల న
ై ు/క్యలోవ/ఇత్ర్యలో;
జలగేహణ విధాన్ం: ఆనక్ట్ట /అడుాక్ట్ట /మోత్బావి/ట్ూాబు బావి/ద్ిగుడు బావి/ఇత్ర్యలో
బి

లేఖ సంఖా; జార్ీ తేద్;ీ అనుమతించిన పర్ిమాణం; ఆధిక్యర్ిక్ మండగి నుంచి అనుమతిపత్రం

సి

్పుు తొలనింపు పరక్య
ిర
పరతిపయద్ించబడింద్వ(అవును/క్యద్ు)
అవును అయ్తే, (i) ్పుు తొలనింపు పరక్య
ిర
మయమరలుం(క్ె ఎల్ డి); (ii) ్పుునీట్ి గుణం(క్ె ఎల్
డి); ్పుునీరు తొలనించే పధ్ీ తి

3

వారథ జల నిరవహణ (నిరాాణం, నిరవహణ మరచయు ముగ్చంపు)
రక్ం/ఆధవరం ్త్ునన

నిరాహణ

నిరాహణ

తొలనింపు

ర్ీ సెైక్ా ంి గ్/ర్ీ

విడుద్ల

వారలజల

మయమరలుం

విధవనం

విధవనం

యూజ్ లో

అయ్న నీట్ి

పర్ిమాణం

(ర్ోజుక్ో క్ిలో

వయడిన

పర్ిమాణం

(ర్ోజుక్ో క్ిలో

లీట్రా లో)

నిరాహణ

(ర్ోజుక్ో క్ిలో

నీట్ి

లీట్రా లో)

లీట్రా లో)

పర్ిమాణం
(క్ిలో
లీట్రా లో)

4

ఘన్ వారథ ఉత్ుత్రత నిరవహణ (అనేక ఎంటీరలకు అన్ుమత్ర)
అంశం

-

వయర్ిిక్ పర్ిమాణం

యూనిట్

పయరజెక్ోట సల లం

రవయణవ

తొలనింపు

నుంచి ద్ూరం

మాధామం

విధవనం

అంశ్ం:- (పయర్ిశయరమక్ వార్యలలో, నగర పయలక్ సంసల యొక్క ఘన వార్యలలో, ఫ్ెా ల యాష్, నేల పెైని
బూడిద్, పరమాద్క్ర వార్యలలో ( పరమాద్క్ర మర్ియు ఇత్ర వార్యలల నిరాహణ నియమాలో 2016
పరక్యరం), ఇ వార్యలలో, బయో-మడిక్ల్ వార్యలలో, నిర్యాణం & క్ూగిివేత్ వార్యలలో, పయాసిటక్స వార్యలలో,
ఇత్ర్యలో)

-

యూనిట్ :- (ట్నునలో, క్ిలోలీట్రుా)

-

తొలగ్చంపు విధాన్ం:- (నిరాహణ, నిలోవ మర్ియు తొలనింపు మౌక్రాం (ట్ి ఎస్ డి ఎఫ్), ఆధిక్యర్ిక్
ర్ి-సెైక్ారా ు, నేల పూడిక్లో, మురుగునీట్ిగుంత్ల పూడిక్లో, ఇత్ర్యలో)

5

వివిధ్ కారాకేమాలకు అవసరమైన్ భూమి (అనేక ఎంటీరలకు అన్ుమత్ర) హెకాటరీ లో
క్యరాక్రమం/మౌక్రాం/పర్ిశమ
ర /ఇత్ర్యల వివర్యలో

అవసరమైన భూమ

ర్ిమారుకలో

నీన్
ర బలోట
మొత్ు ం
-

క్యరాక్రమం/మౌక్రాం/పర్ిశమ
ర /ఇత్ర్యల తో సా ; పరధవన పర్ిశమ
ర , ట్ౌన్ షిప్, నీన్
ర బలోట, బూడిద్
చెరువు, క్యార్ీ పయరంత్ం, ఓ బి డంప్ పయరంత్ం, రక్షిత్ పయరంత్ం, ట్ెయ్గింగ్ పయండ్, లాాండ్ ఫిల్,
జలాశయం, ్పుునీరు తొలనించే పర్ిశమ
ర , ఘనవారల నిరాహణ పయరంత్ం, నిర్ిాత్ పయరంత్ం, ఇత్ర్యలో

6

అటవీపారంత్ం ఉన్నటీ యితే
ఒక్వేళ్ నియమానుమయరం (1 వ ద్శ) ఆమోద్ం ప ంద్ితే: మంతిరత్ాశయఖ ఫెల
ై ో సంఖా; నియమబద్ే (1 వ ద్శ)
ఆమోద్ం యొక్క తేద్ీ; మళిా ంచిన సల లం;
ఒక్వేళ్ త్ుద్ి (2 వ ద్శ) ఆమోద్ం ప ంద్ితే: మంతిరత్ాశయఖ ఫెైలో సంఖా; త్ుద్ి ఆమోద్ం యొక్క తేద్;ీ
మళిా ంచిన సల లం

7

ఒకవేళ ఏవైనా చరటీన్ు న్రచకన్
ర టీ యితే: పయరజెక్ోట క్ోసం నర్ిక్ిన చెట్ా సంఖా ( అట్వీభూమ క్యనిపక్షంలో); మర్ియు
నర్ిక్ిన చెట్ా వివర్యలో మర్ియు పెంచిన చెట్ా వివర్యలో

8

భూసేకరణ సిథ త్ర: సేక్ర్ించిన భూమ; ఇంక్య సేక్ర్ించవలసిన భూమ; ఒక్వేళ్ సేక్ర్ించని భూమ సిల తి

9

అధ్ాయన్పారంత్ంలో షెడయాలు – I లోని జీవజాత్ులు ఉన్నటీ యితే
ఏ

షెడూాలో – Iలోని జీవజాత్ుల వివర్యలో: సంరక్షణ పరణవళిక్ పరతితోపయట్ు షెడూాలో-I

లోని జీవజాత్ుల క్ోసం సంరక్షణ పరణవళిక్ యొక్క వివర్యలో; నిధులో సమక్ూర్ి
విధవనం; అమలో క్యలం; మొద్ల ైనవి.
బి

ఆమోద్పరతితో పయట్ు ఆధిక్యర్ిక్ మండగి చేత్ షెడూాలో-I లోని జీవజాత్ుల క్ోసం
సంరక్షణ పరణవళిక్ ఆమోద్ం యొక్క వివర్యలో; లేఖ సంఖా; జార్ీ అయ్న తేద్ీ; ఏవైనవ
సూచనలో; మొద్ల ైనవి.

10

కోర్ట ఏరచయాలో జలాశ్యాలు ఉన్నటీ యితే:
ఏ

క్ోర్ ఏర్ియాలోని జలాశయాల వివర్యలో:

బి

ఒక్వేళ్ మళిా ంపు అవసరమైతే: మళిా ంపుక్ో అవసరమైన వివర్యలో; నిరాహంచిన
అధాయన వివర్యలో

సి

ఆధిక్యర్ిక్ మండగి నుంచి ప ంద్ిన అనుమతి యొక్క వివర్యలో: లేఖ సంఖా; జార్ీ చేసిన
తేద్ీ; ఏవన
ై వ సూచనలో ్ననట్ా య్తే; మర్ియు అనుమతి పత్ర పరతి.

11

మాన్వవన్రపల అవసరం: నిర్యాణ/నిరాహణ సమయంలో శయశాత్/తవతవకగిక్ ్పయధి; మొత్ు ం
మానవవనరులో

12

గ్కేన్ బెల్ట హెచ్ ఎ లలో
ఏ

నూత్న పయరజెక్ోటల విషయంలో: మొత్ు ం నీన్
ర బల్ట పయరంత్ం; మొత్ు ం పయరజెక్ోట పయరంత్ంలో శయత్ం;
నవట్బో య్య మొత్ు ం మొక్కల సంఖా; మొక్కల పెంపక్యనిక్ి క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో; నీన్
ర బల్ట
పరణవళిక్:

బి
i

విసు రణ/ఆధునిక్ీక్రణ/్త్ుతిు మశరమంలో మారుు మొద్ల ైన విషయాలలో
వివరణ

పరసు ుత్ం ్నన

పరతిపయద్ిత్

మొత్ు ం

మొత్ు ం నీన్
ర బల్ట పయరంత్ం
మొత్ు ం పయరజెక్ోట పయరంత్ం శయత్ం
మొక్కల సంఖా
క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో
ii
13

నీన్
ర బల్ట పరణవళిక్ పరతి

పారజెకుట పరయోజనాలు
పయరజెక్ోట పరయోజనవల రక్యలో

పయరజెక్ోట పరయోజన వివర్యలో

(పర్యావరణ, మయమాజిక్ మర్ియు ఇత్ర్యలతో క్గిపి పయరజెక్ోట పరయోజనవలో)
14

పారజెకుట ఒకవేళ సి ఆర్ట జెడ్ లేక ఐ సి ఆర్ట జెడ్ పారంత్ంలో ఉన్నటీ యితే రాష్టీ కోసాత జోన్ు నిరవహణ మండలి

సిఫారపి: విధించిన్ నిబంధ్న్ల వివరణ; ఆర్ & ఆర్, నీరు, నయగి, పరమాద్క్ర వార్యలలో, జీవయవరణ అంశయ
(సంక్షిపు వివర్యలో సమర్ిుంచవగి) లక్ పర్ిమత్ం క్యక్ోడవ సూచించిన ఇత్రతవర ్పశమన చరాలో మర్ియు
మయమాజిక్ మర్ియు పర్యావరణ అంశయలో; సి జెడ్ ఎం ఏ లేక్ ఐ సి జెడ్ ఎం ఏ యొక్క పరతి
15

చిన్న త్రహా ఖనిజాల యొకక త్వవకాల విష్యంలో
ఏ

త్వాక్ం జరపబో య్య ఖనిజాల సంఖా మర్ియు వివర్యలో

బి

ఆర్ ఓ ఎం (గని యొక్క నడక్)లో గని మయమరలుం

సి

త్వవకపు పరణాళిక: ఆమోద్పు లేఖ సంఖా; ఆమోద్పు తేద్;ీ ఆమోద్ిత్ లేఖ; ఆమోద్ిత్ త్వాక్పు
లీజు పయరంత్ం; ఆమోద్ిత్ మయమరలుం

డ్ి

సాంకేత్రక వివరాలు: మొత్ు ం భూగరా నిలోవలో(మగియను ట్నునలో); త్వాగగిన
నిలాలో(మగియను ట్నునలో); సేక్ర్ించగగిన నిలాలో (మగియను ట్నునలో); సేక్రణ శయత్ం(%);
ముడిపద్వరలం/ఖనిజం యొక్క రక్ం; తొగిచే నిషుతిు ; విడనొట్ిటన(మయలయ్) సర్యసర్ి; త్వాక్ విధవనం
(ఓపెన్ క్యసుట/ భూగరాం/ మశ్రరత్ం(ఓపెన్ క్యసుట+భూగరాం)/ గనిలోక్ి ద్వర్ి; గని జీవన
క్యలం(సంవత్ెర్యలలో)

ఇ

పరయోజనక్ర్యల వివర్యలో (నయనుగ/సవరీనింగు/ఇత్ర్యలతో సా ): ఒక్వేళ్ గని లీజు పయరంత్ంలో
నయనుగ ఏర్యుట్ుక్ో పరతిపయద్ించినట్ా య్తే; నయనుగల సంఖా మర్ియు నయనుగ వివర్యలో (అనేక్
ఎంట్ీరలక్ో అనుమతి)
నయనుగ ఐ డి

ఎఫ్

మయమరలుం (ట్ి పి హెచ్ లో)

ర్ిమారుకలో

గని త్వవకాల ల్లజు వివరాలు: సంక్లు లేఖ అప్ లోడ్ (పి డి ఎఫ్ మాత్రమే అప్ లోడ్ చేయాగి);
ర్ిఫర్ెనుె సంఖాతో మైనింగు లీజు అమలో యొక్క తేద్ీ; మైనింగు లీజు యొక్క చెలా ోబాట్ు; ఆ
తేద్ీక్ి చెలా ోబాట్య్యా లీజు అమలో పత్రం యొక్క పరతి; మొద్ల ైనవి

జి

ఓ బి (అద్నపు భారం) నిరాహణ (ఓపెన్ క్యసుట మైనింగు విధవనం అయ్నపుుడు మాత్రమే)
i

బహిరంగ రాశుల వివరాలు: ఓ బి ర్యశుల సంఖా; మొత్ు ం సల లం(హెక్యటరా లో);
ఎత్ు
ు (మీట్రా లో); పర్ిమాణం(మగియను క్ూాబిక్స మీట్రా లో); నింపిన సంవత్ెరం సంఖా

ii

అంత్రర త్ రాశుల వివరాలు: ఓ బి ర్యశుల సంఖా; మొత్ు ం సల లం(హెక్యటరా లో);
ఎత్ు
ు (మీట్రా లో); పర్ిమాణం(మగియను క్ూాబిక్స మీట్రా లో)

హెచ్

ఉపరచత్ల ఇసుక నిరవహణ వివరాలు: గని యొక్క జీవనక్యల పరాంత్ం జర్ిపిన ్పర్ిత్ల ఇసుక్
త్వాక్యల యొక్క పర్ిమాణం(మగియను క్ూాబిక్స మీట్రా లో); గని యొక్క జీవనక్యల పరాంత్ం
పునరుద్ీ రణ వినియోనయనిక్ి పరతిపయద్ించిన ్పర్ిత్ల ఇసుక్ పర్ిమాణం(మగియన్ క్ూాబిక్స మీట్రా

లో)
ఐ

చివరచ గని యొకక ఖాళీ వివరాలు (ఓపెన్ కాసుట మైనింగు విధాన్ం అయిన్పుుడు మాత్రమే): లోత్ు
(మీట్రా లో); పర్ిమాణం(మగియను క్ూాబిక్స మీట్రా లో)

జె

క్యార్ీ వివర్యలో(ఓపెన్ క్యసుట మైనింగు విధవనం అయ్నపుుడు మాత్రమే): త్ుద్క్ో ఖాళ్ల
(హెక్యటరా లో); లోత్ులో (జలాశయంనయ మారుునక్ో పరతిపయద్ించినవి మీట్రా లో); మొత్ు ం క్యార్ీ
పయరంత్ం (హెక్యటరా లో)

కె

రవాణా వివరాలు: గుంత్లో /భూగరాం నుచి భూత్లానిక్ి; భూత్లం నుంచి సెడ
ై ింగు/లోడింగు;
రవయణవ/క్నేాయర్ వివర్యలో

ఎల్

భూమి వాడకం వివరాలు (మైనింగుకు ముంద్ు)
భూమి వాడకం

ఎం ఎల్ పారంత్ం లోపల
(హెకాటరీ లో)

ఎం ఎల్ పారంత్ం

మొత్త ం

వలుపల (హెకాటరీ లో)

వావమయయ భూమ
అట్వీ భూమ
బంజరు భూమ
పచిని భూమ
్పర్ిత్ల జలాశయాలో
సెట్ిల ాంట్ు
ా
ఇత్ర్యలో (సుషట ం చేయాగి)
ఎం

భూమి వాడకం

మొకకల
పెంపకం

త్వాక్ం/క్యార్ీ
్పర్ిత్ల ఇసుక్ నిలా
బహరంగ ఓ బి ర్యశులో
ఆంత్రగ త్ ఓ బి ర్యశులో
ర్ోడుా
నిర్యాణ పయరంత్ం
(క్యలనీ/క్యర్యాలయం)
నీన్
ర బల్ట
వర్ిజన్ ఏర్ియా
ఇత్రం

జలాశ్యం

పరజల
వాడకం

ఇత్రాలు

మొత్ు ం
ఎన్

పున్రపద్ి రణ వివరాలు(కేవలం ఓపెన్ కాసుట మైనింగు అయిన్పుుడు మాత్రమే): మైనింగును
క్లోపుక్్ని అమలో చేయవలసిన మొత్ు ం అట్వీక్రణ పరణవళిక్.
ఇంద్ులోని అంశాలు: బహరంగ ఓ బి ర్యశులో(హెక్యటరా లా ో); అంత్రగ త్ ఓ బి ర్యశులో(హెక్యటరా లో);
క్యార్ీ (హెక్యటరా లో); రక్షిత్ పయరంత్ం(హెక్యటరా లో); చివర్ిక్ి ఖాళ్ల(హెక్యటరుా); ఇంత్ లోత్ులో
(జలాశయంనయ మారుుక్ో పరతిపయద్ించిన మీట్రు); హెక్యటరుక్ో చెట్ా పెంపక్ం యొక్క
మయంద్రత్(సంఖాలో); హెక్యటరా లో ఇత్ర్యలో(ఎం ఎల్ సర్ిహద్ుేతో క్గిపి త్వాక్ పయరంత్ం, ర్ోడుా మర్ియు
మౌగిక్ మౌక్ర్యాలతో పయట్ు, క్రక్ట్ట పయరంత్ం మర్ియు లీజు పయరంతవనిక్ి వలోపల ్నన ట్ౌన్ షిప్
మొద్ల ైనవి); మర్ియు మొత్ు ం అట్వీక్రణ పయరంత్ం (హెక్యటరా లో)

ఓ

పరగత్రశీల మైనింగ్ కోీజర్ట పరణాళిక (విసత రణ పారజెకుటలకు మాత్రమే): ఆమోద్ిత్ పరగతిశీల మైనింగు
క్ోాజర్ పరణవళిక్(బార్ చవరుటలో) పరక్యరం వివిధ క్యరాక్రమాల అమలో; ఆమోద్ిత్ పరగతిశీల మైనింగు
క్ోాజర్ పరణవళిక్ నుంచి ఏవైనవ మారుులో ్నవనయా; మొత్ు ం త్వాక్ం జర్ిపిన పయరంత్ం(హెక్యటరా లో);
త్వాక్ం త్రువయత్ పూడిిన మొత్ు ం పయరంత్ం (హెక్యటరా లో); పునరుద్ీ ర్ించిన మొత్ు ం పయరంత్ం
(హెక్యటరా లో)

16

నిరచుష్ట సెకాటరప వివరాలు ఏవన
ై ా

17

ఇ ఐ ఏ సలహాదారప వివరాలు: గుర్ిుంపు సంఖా; ఇ ఐ ఏ సలా ద్వరు పేరు; చిరునవమా; క్యంట్ాక్సట నంబరు;
ఇ-మయ్లో ఐడి; గుర్ిుంపు క్ట్నిర్ి(క్ట్నిర్ి ఏ క్ి అరుత్/క్ట్నిర్ి బి క్ి అరుత్); గుర్ిుంపు ప ంద్ిన సెక్యటరు;
గుర్ిుంపు యొక్క చెలా ోబాట్ు; క్ూా సి ఐ /ఎన్ ఏ బి ఇ ట్ి మంజూరు చేసిన గుర్ిుంపు యొక్క ధురవపత్ర పరతి

18

జత్చేయవలసిన్ ధ్ురవపతారలు
ఏ

ఇ ఎం పి నివేద్ిక్ యొక్క పరతి

బి

పరమాద్ అంచనవ నివేద్ిక్ యొక్క పరతి

సి

ఆమోద్ిత్ మైనింగు పరణవళిక్ యొక్క పరతి

డి

జిలాా సర్ా నివేద్ిక్ (చినన త్రా  ఖనిజాల మైనింగు క్ోసం మాత్రమే)యొక్క పరతి

ఇ

తిర్ిని నింపడం క్ోసం అధాయన నివేద్ిక్ & ఆధవర సర్ా గణవంక్యల ( నద్ి ఇసుక్
త్వాక్యల పరతిపయద్నలక్ోసం మాత్రమే) యొక్క పరతి

ఎఫ్

వయట్ిక్ి వర్ిుంచే గనులో మర్ియు భూగరాశయసు ర శయఖ లేక్ ర్ెవనూా శయఖ జార్ీ
చేసిన సమాా ర ధురవపత్రం

జి
19

ఏద్ెైనవ అద్నపు ఫెైలో ్ననట్ా య్తే

ధ్ురవీకరణ
ఇంద్ుమూలమునయ తెగియజయునద్ి... ద్రఖాసుు మర్ియు జత్చేసిన పతవరలలోని గణవంక్యలో మర్ియు

సమాచవరం నవ తెగివి మర్ియు విశయాసం మేరక్ో పూర్ిు సతవాలేనని ద్ురవీక్ర్ిసు ునవనను. అంతేనయక్ ఒక్వేళ్ ఏ
మయలయ్లోనైనవ ఇంద్ులోని గణవంక్యలో లేక్ సమాచవరం లోని ఏ భాగమైనవ త్పుు అనినయని త్పుుద్ో వ
పట్ిటంచేద్ినయనయని విచవరణలో తేగిన పక్షంలో పయరజెక్ోట తిరసకర్ించబడుత్ుంద్ని తెలోసని మర్ియు అపుట్ిక్ి
మంజూర్ెైన ఏవైనవ అనుమత్ుల రద్ుే వలా క్గిన క్షట నష్యటలక్ో పూర్ిు బాధాత్ నేనే వహమయునని
తెగియజసు
ు నవనను. ద్ీనితోపయట్ు ఇపుట్ివరక్ో ఏ విధమైన క్యరాక్రమం/నిర్యాణం/విసు రణ మొద్లోపెట్టలేద్ని
ధురవీక్ర్ిసు ునవనను.
పేరు; హో ద్వ; పర్ిశమ
ర ; చిరునవమా

అన్ుబంధ్ం – V
(రచఫర్ట కాీజ్ 11 )
ఫారం -2

ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర ద్రఖాసుత
1

టర్టా్ ఆఫ్ రచఫరెన్ి వివరాలు (టి ఓ ఆర్ట): ట్ి ఓ ఆర్ జార్ీ చేసిన తేద్ీ/ పరమాణ ట్ి ఓ ఆర్; మంతిరత్ాశయఖ/ఎస్
ఇ ఐ ఏ ఏ ఫెైలో సంఖా; ట్ి ఓ ఆర్ లేఖ పరతి

2

పరజాసంపరదింపు యొకక వివరాలు: ఒక్వేళ్ పయరజెక్ోటను పరజా సమావేశంనుంచి మనా య్ంచినట్ా య్తే,
క్యరణవలను వివర్ించవగి; పరజా సమావేశ పరక్ట్న తేద్;ీ ఆంగా ంలో పరక్ట్న పరతి; పరజా సమావేశయనిక్ి
అనుబంధం-I లో నిర్ేశ్రంచిన మయలయ్ అధిక్యర్ి అధాక్షత్న జర్ినింద్వ(అవును/క్యద్ు); అధాక్ష అధిక్యర్ి హో ద్వ;
అవసరమైన సంత్క్ంతో పరజాసమావేశ తీర్యాన పరతి; పరజా సమావేశం తేద్ీ; పరజా సమావేశ వేద్ిక్ (నయరమం,
త్హసవలో, జిలాా, ర్యషట ంర ); పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోటనుంచి పరజా సమావేశ వేద్ిక్ యొక్క ద్ూరం(క్ి.మీ.లలో); ా జర్ెన
ై
పరజల సంఖా; ఒక్వేళ్ పరజాసమావేశయలో అనేక్ం జర్ినినట్ా య్తే పరతి సమావేశం యొక్క వివర్యలో
సమర్ిుంచవగి.

3

పారజెకుట విసత రణ విష్యంలో మున్ుపటి ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర నిబంధ్న్ల యొకక సమాత్రపెై
ధ్ురవీకృత్ నివేదిక యొకక వివరాలు: లేఖ సంఖాతో సా  పూరాం ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమతి
నిబంధనల సమాతి పెై ధురవీక్ృత్ నివేద్ిక్ జార్ీచేసిన ఎం ఓ ఇ ఎఫ్ సి సి యొక్క పయరంతీయ క్యర్యాలయం/సి పి
సి బి/ఎస్ పి సి బి/యు ట్ి పి సి సి యొక్క జోనల్ క్యర్యాలయం యొక్క వివర్యలో; సల ల సంద్రిన యొక్క
తేద్ీ & సమాతి యొక్క సిల తి; మునుపట్ి ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమతి నిబంధనల యొక్క సమాతిపెై
ధురవీక్ృత్ నివేద్ిక్ పరతి

4

పారజెకుట వాయం: పరసు ుత్ ధరల మయలయ్ని అనుసర్ించి మొత్ు ం పయరజెక్ోట వాయం(లక్షలలో); పర్యావరణ
నిరాహణక్ోసం క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో (మూలధనం) (లక్షలలో); సి ఇ ఆర్ గుర్ించి క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో
(క్యర్ొుర్ట్ పర్యావరణ బాధాత్) (లక్షలలో); పర్యావరణ నిరాహణ పరణవళిక్ క్ోసం క్ట్ాయ్ంచిన నిధులో(ఇ ఎం
పి)( ర్ిక్ర్ింగ్ పర ఏనమ్)(లక్షలలో)

5

పారథమిక సమాచారం (గ్ాలి/నీరప/శ్బు ం/నేల/భూగరభజల మటట ం/ఇత్రాలు)
ఏ

పయరథమక్ సమాచవర సేక్రణ క్యలం (నుంచి(డిడి/ఎంఎం/వవ
ై ైవైవై);
వరక్ో(డిడి/ఎంఎం/వవ
ై ైవవ
ై ై)

బి

క్యలం (వేసవి/వర్యిక్యల పూరాం/ వర్యిక్యలం అనంత్రం శీతవక్యలం)

సి

పర్ిసర్యల నయగి నవణాత్ పరావేక్షణ (ఏ ఏ క్ోా) పరద్ేశయల సంఖా

డి

ఏ ఏ క్ోా మానిట్ర్ింగ్ (అనేక్ ఎంట్ీరలక్ో అనుమతి) యొక్క వివర్యలో

కాలుష్ా

యూనిట్

గరచష్ఠ విలువ

కనిష్ఠ విలువ

కారకాలు

-

98 పరింటల్
ై

నిరేుశత్

విలువ

పరమాణం

కాలుష్ా కారకాలు:- (పిఎం 10, పిఎం2.5, ఎస్ ఓ 2, ఎన్ ఓ ఎక్సె, ఆయా రంనయలక్ో నిర్ేశ్రంచిన
ఇత్ర నిర్ిేషట పరమాణవలో

-

యూనిట్:- (మీట్రు క్ూాబుక్ో మైక్ోర నయరము, మీట్రు క్ూాబుక్ో నవనో నయరము, మీట్రు క్ూాబుక్ో
మలీా నయరము, ఎన్ ఏ)

ఇ

భూగరభ జలాలన్ు పరావేక్షించే పారంతాల సంఖా

ఎఫ్

భూగరభ జలాల పరావేక్షణ వివరాలు (అనేక ఎంటీరలకు అన్ుమత్ర)

కాలుష్ా

యూనిట్

గరచష్ఠ విలువ

కనిష్ఠ విలువ

కారకాలు

98 పరింటల్
ై

నిరేుశత్

విలువ

పరమాణాలు

కాలుష్ా కారకాలు:- (పిహెచ్, ట్ి ఎస్ ఎస్, ట్ి డి ఎస్, మొత్ు ం గట్ిటద్నం, క్ోార్ెైడ్ లో, ఫ్ోా ర్ెైడ్, భార లోా లో,
ఆయా రంనయలక్ో నిర్ేశ్రంచిన ఇత్ర పరమాణవలో; యూనిట్:-( ఎంజి /1, ఎన్ ఏ)
జి

ఉపరచత్ల నీటి పరావేక్షణ పారంతాల సంఖా

హెచ్ భూగరభ జల పరావేక్షణ
కాలుష్ా

యూనిట్

(అనేక ఎంటీరలకు అన్ుమత్ర)
గరచష్ఠ విలువ

కనిష్ఠ విలువ

కారకాలు

98 పరింటల్
ై

నిరేుశత్

విలువ

పరమాణం

కొలమాన్ం:- (పిహెచ్, డిఓ, బిఓడి, సిఓడి, సెక్యటరు క్ో నిర్ేశ్రంచిన ఇత్ర క్్లమానవలో); యూనిట్:- (ఎం జి
/1, ఎన్ ఏ)
ఐ

పరచసరాల శ్బు పరావేక్షణ (ఏ ఎన్ ఎం) పారంతాల సంఖా

జె

శ్బు పరావేక్షణ యొకక వివరాలు (అనేక ఎంటీరలకు అన్ుమత్ర)

కొలమాన్ం

యూనిట్

గరచష్ఠ విలువ

కనిష్ఠ విలువ

98 పరింటల్
ై

నిరేుశత్

విలువ

పరమాణం

కొలమాన్ం:-( ఎల్ ఇ క్ోా (పగలో), ఎల్ఇ క్ోా(ర్యతిర); యూనిట్:- ( ఏ-వయ్ట్ెడ్ డెసిబులోె(డి బి(ఏ))
క్ె

నేల పరావేక్షణ పారంతాల( అనేక ఎంటీరలకు అన్ుమత్ర) యొకక సంఖా

కొలమాన్ం

యూనిట్

గరచష్ఠ విలువ

కనిష్ఠ విలువ

98 పరింటల్
ై విలువ

కొలమాన్ం:- (పిహెచ్, ఎన్(నట్
ై రరజన్), పి(ఫయసఫరస్), క్ె(ప ట్ాషియం), ఎలక్ిటాక్స క్ండక్ిటవిట్ి)
యూనిట్:- (సెంట్ీమీట్రుక్ో మలీా సవమన్ె, లీట్ర్ క్ో మలీా నయరం, శయత్ం, సెక్నుక్ో సెంట్ీమీట్రు, 100 నయర
ములక్ో మలీా పరమాణవలక్ో త్ులామైనవి, క్ిలోనయరముక్ో మలీా నయరము, మగియనుక్ో పయరుటలో, హెక్యటరుక్ో
క్ిలోనయరము, ఇత్ర్యలో)
ఎల్

భూగరభ జల మటట ం

i

వర్యిక్యల పూరాపు జల మట్ట ం యొక్క ర్ంజ్ (భూగరా మయలయ్క్ి ద్ిగువ మీట్రుా (ఎం బిజిఎల్):
నుంచి---

ii

వర్యిక్యల అనంత్ర జలమట్ట ం యొక్క ర్ంజ్ (భూగరా మయలయ్క్ి ద్ిగువ మీట్రుా(ఎం బిజిఎల్):
నుంచి---

iii

వరక్ో--వరక్ో---

ఒక్వేళ్ భూగరా జలాల క్ూడగి ్ననట్ా య్తే, లేఖ సంఖా; జార్ీ చేసిన తేద్;ీ మర్ియు క్ంద్ర
భూగరా జల మండగి లేఖ యొక్క పరతి

6

నీటి అవసరాల వివరాలు ( నిరాాణం, నిరవహణ మరచయు కోీజర్ట సమయంలో)
ఏ

ఆధారం

కె ఎల్ డ్ి లో

జలగేహణ

ఆధారం న్ుంచి

రవాణా

పరచమాణం

విధాన్ం

ద్యరం

మాధ్ామం

ఆధారం: ్పర్ిత్లం/భూగరాజలం/సముద్రం/ఇత్ర్యలో; రవయణవ మాధామం; పెైపు
ల ైను/క్యలోవ/ఇత్ర్యలో; జలగేహణ విధాన్ం: ఆనక్ట్ట / అడుాక్ట్ట / చేద్బావి /
మోట్బావి/ట్ూాబుబావి/ ద్ిగుడుబావి/ఇత్ర్యలో
బి

లేఖ సంఖా; జారక తేద;వ అన్ుమత్రంచిన్ పరచమాణం; ఆధికారచక మండలి న్ుంచి అన్ుమత్ర పత్రం

సి

ఒకవేళ ఉపుు తొలగ్చంపు పరత్రపాదిసేత, (i) ఉపుు తొలగ్చంపు సామరథ యం(కె ఎల్ డ్ి); (ii)ఉపుునీరప
గుణం (కె ఎల్ డ్ి); ఉపుునీరప తొలగ్చంపు విధాన్ం

7

వారథ జల నిరవహణ (నిరాాణం, నిరవహణ మరచయు కోీజర్ట సమయంలో)
రకం/ఆధారం

ఉత్ున్న

నిరవహణ

నిరవహణ

తొలగ్చంపు

రక సెైకీ ంర గు/రక

విడుద్ల న్
ై

వారథ జలం

సామరథ యం

విధాన్ం

విధాన్ం

యూజ్ లో

నీటి

యొకక

(రోజుకు కరలో

వాడ్ే

పరచమాణం

పరచమాణం(

ల్లటరప)

శుద్ి జలం

(రోజుకు

రోజుకు కరలో

యొకక

కరలోల్లటరప)

ల్లటరప)

పరచమాణం
(రోజుకు
కరలోల్లటరప)

8

ఘన్ వారథ ఉత్ుత్రత నిరవహణ (నిరాాణం, నిరవహణ మరచయు కోీజర్ట సమయంలో)
వారచిక

అంశ్ం

యూనిట్

పరచమాణం

-

సథ లం న్ుంచి

రవాణా

తొలగ్చంపు

ద్యరం

మాధ్ామం

విధాన్ం

అంశ్ం:- (పయర్ిశయరమక్ వారలం, నగరపయలక్ సంసల ఘన వార్యలలో, నయగి బూడిద్, నేల బూడిద్,
పరమాద్క్ర వార్యలలో (పరమాద్క్ర మర్ియు ఇత్ర వార్యలల నిరాహణ నియమాలో 2016 పరక్యరం); ఇ
వార్యలలో, బయో-మడిక్ల్ వార్యలలో, నిర్యాణం & క్ూగిివేత్ వార్యలలో, పయాసిటక్స వార్యలలో, ఇత్ర్యలో)

-

యూనిట్:- (ట్నునలో, క్ిలో లీట్రు)

-

తొలగ్చంపు విధాన్ం:- ( శుద్ిీ చేయడం, నిలోవ చేయడం మర్ియు తొలనింపు మౌక్ర్యాలో(ట్ి ఎస్ డి
ఎఫ్), ఆధిక్యర్ిక్ ర్ీ-సెైక్ారా ు, లాాండ్ ఫిల్, శయనిట్ర్ీ లాాండ్ ఫిల్, ఇత్ర్యలో)

9

వాయు నాణాత్ పరభావపు అంచనా ( నిరాాణం, నిరవహణ మరచయు కోీజర్ట సమయంలో)
కాలుష్ా

యూనిట్

కారకాలు

బేస్ ల న్
ై

కనిష్ఠ విలువ

గ్ాఢత్

పెరపగుద్ల

జి ఎల్ సి

నిరేుశత్

గ్ాఢత్

మొత్త ం

పరమాణం

కొలమాన్ం:- (పిఎం10, పిఎం, ఎస్ఓ2, ఎన్ఓఎక్సె, సెక్యటరుక్ో నిర్ేశ్రత్మైన ఇత్ర క్్లమానవలో ;
యూనిట్:-( మీట్రు క్ూాబుక్ో, క్ి మైక్ోరనయరము, ఎన్ ఏ)
10

వివిధ్ కారాకేమాలకు అవసరమైన్ భూమి (అనేక ఎంటీరలకు అన్ుమత్ర) హెకటారీ లలో
కారాకేమ
వివరం/సౌకరాం/పరచశ్మ
ే /ఇత్రాలు
నీన్
ర బల్ట

అవసరమైన్ భూమి

రచమారపకలు

మొత్ు ం
-

కారాకేమం/సౌకరాం/పరచశ్మ
ర , ట్ౌన్ షిప్, హర్ిత్ా రం,
ే /ఇత్రాలు వీటితో సహా: పరధవన పర్ిశమ
బూడిద్ చెరువు, క్యార్ీ పయరంత్ం, ఓ బి ర్యశుల పయరంత్ం, రక్షిత్ పయరంత్ం, అనుబంధ సరసుె, నేల
పూడిక్, జలాశయం, ్పుునీరు తొలనించే పర్ిశమ
ర , ఘన వారల నిరాహణ పయరంత్ం, నిర్ిాత్ పయరంత్ం,
ఇత్ర్యలో

11

అటవీభూమి ఉన్నటీ యితే
ఒక్వేళ్ నియమానుమయరం (1 వ ద్శ) ఆమోద్ం ప ంద్ితే: ఎం ఓ ఇ ఎఫ్ సి సి ఫెైలో సంఖా; నియమానుమయర
(1వ ద్శ) ఆమోద్పు తేద్ీ; మళిా ంచిన పయరంత్ం
ఒక్వేళ్ త్ుద్ి(2 వ ద్శ) ఆమోద్ం ప ంద్ితే: ఎం ఓ ఇ ఎఫ్ సి సి ఫెైలో సంఖా; త్ుద్ి ఆమోద్ం తేద్ీ; మళిా ంచిన
పయరంత్ం

12

ఏదరైనా చరటీ న్రచకరవేత్ ( పయరజెక్ోట క్ోసం నర్ిక్ిన చెట్ా సంఖా(అట్వీభూమ క్యక్ప తే); మర్ియు చెట్ా నర్ిక్వేత్
మర్ియు చెట్ా పెంపక్ం వివర్యలో ( పి డి ఎఫ్ మాత్రమే అప్ లోడ్ చేయాగి)

13

భూసేకరణ సిథ త్ర (సవక్ర్ించిన భూమ; ఇంక్య సేక్ర్ించవలసిన భూమ; సేక్ర్ించని భూమ యొక్క సిల తి )

14

ఒకవేళ పున్రావాసం మరచయు పున్:సిథ రకకరణ (ఆర్ట & ఆర్ట), ఉన్నటీ యితే (నయరమాల సంఖా; ఇళ్ే సంఖా; పి డి
ఎఫ్ ల సంఖా (పయరజెక్ోట మయలనచలన క్ోట్ుంబాలో); పి ఏ ఎఫ్ ల సంఖా (పయరజెక్ోట పరభావిత్ క్ోట్ుంబాలో); ఆర్ &
ఆర్ సిల తి (పూరు య్న/జరుగుత్ునన/ ఇంక్య పయరరంభంచవలసిన)

15

షెడయాలు-I లోని జీవజాత్ులు ఉన్నటీ యితే
ఏ

షెడయాలు –I లోని జీవజాత్ుల వివరాలు: సంరక్షణ పరణవళిక్ పరతితో సా  షెడూాలో-I జీవజాత్ుల
క్ోసం సంరక్షణ పరణవళిక్ యొక్క వివర్యలో; నిధులో సమక్ూర్ి విధవనం; అమలో క్యలం;
మొద్ల ైనవి

బి

ఆధిక్యర్ిక్ మండగి ఆమోద్ పరతితో పయట్ు షెడూాలో-I జీవజాత్ులక్ోసం సంరక్షణ పరణవళిక్ ఆమోద్ం
యొక్క వివర్యలో; లేఖ సంఖా; జార్ీ తేద్ీ; ఏవైనవ సిఫయరుెలో ్ననట్ా య్తే; మొద్ల ైనవి

16

కోర్ట ఏరచయా లో ఒకవేళ జలాశ్యాలు ఉన్నటీ యితే
ఏ

క్ోర్ ఏర్ియా లోని జలాశయాల వివర్యలో

బి

ఒక్వేళ్ మళిా ంపు అవసరమైతే; అవసరమైన మళిా ంపు యొక్క వివర్యలో; నిరాహంచిన అధాయన
వివర్యలో

సి

ఆధిక్యర్ిక్ మండగి నుంచి ప ంద్ిన అనుమతి యొక్క వివర్యలో; లేఖ సంఖా; జార్ీ తేద్ీ; ఏవన
ై వ
సిఫయరుెలో ్ననట్ా య్తే; మర్ియు అనుమతి యొక్క పరతి

17

ఒకవేళ బఫర్ట పారంత్ంలో జలాశ్యాలు ఉన్నటీ యితే: బఫర్ పయరంత్ంలోని జలాశయాల యొక్క వివర్యలో;
బఫర్ పయరంత్ంలోని జలాశయాల యొక్క గతి(్త్ు రం/ద్క్షిణం/త్ూరుు/ పడమర /వయయవాం/ఈశయనాం/

ఆననయం/నైరుతి); త్ట్సల పయరంత్ంలోని జలాశయాల యొక్క ద్ూరం (క్ిలోమీట్రా లో):
18

అవసరమైన్ మాన్వ వన్రపలు : నిర్యాణం/నిరాహణ సమయంలో శయశాత్/తవతవకగిక్ ్పయధి;
మానవవనరుల మొత్ు ం

19

హెకటారీ లో గ్కేన్ బెల్ట
ఏ

న్యత్న్ పారజెకుటల విష్యంలో: మొత్ు ం నీన్
ర బల్ట పయరంత్ం; మొత్ు ం పయరజెక్ోట పయరంత్ శయత్ం;
నవట్వలసిన మొత్ు ం మొక్కలో; మొక్కల పెంపక్యనిక్ి క్ట్ాయ్ంచిన మొత్ు ం నిధులో; నీన్
ర బల్ట
పరణవళిక్ యొక్క పరతి

బి

విసత రణ/ఆధ్ునికీకరణ/ఉత్ుత్రత మిశ్ేమంలో మారపు విష్యంలో

i

వివరణ

పరసత ుత్ం

పరత్రపాదిత్ం

మొత్త ం

మొత్ు ం నీన్
ర బల్ట
పయరంత్ం
మొత్ు ం పయరజెక్ోట
పయరంత్ం యొక్క శయత్ం
మొక్కల సంఖా
క్ట్ాయ్ంచిన
నిధులో
ii
20

గ్కేన్ బెల్ట పరణాళిక యొకక పరత్ర

పారజెకుట పరయోజన్ం
పారజెకుట పరయోజనాల యొకక రకం

పారజెకుట పరయోజన్ వివరాలు

( పయరజెక్ోట పరయోజనవలలో పర్యావరణ, మయమాజిక్ మర్ియు ఇత్ర్యలో ్ంట్ాయ్)
21

ఒకవేళ పారజెకుట/కారాకేమం సి ఆర్ట జెడ్/సి ఆర్ట జెడ్/ఐ సి ఆర్ట జెడ్ పరకటన్ యొకక అంశాల పరచధిలోకర వసేత
ఏ

సి ఆర్ జెడ్ వర్ీగక్రణ (సి ఆర్ జెడ్ I(ఏ), సి ఆర్ జెడ్ I(బి), సి ఆర్ జెడ్ II, సి ఆర్ జెడ్ III, సి ఆర్
జెడ్ IV (ఏ), సి ఆర్ జెడ్ (బి)); సల లం రక్ం (క్ోత్లేని క్ోమయు, సాలు మర్ియు మధా మయలయ్ క్ోత్
క్గినిన క్ోమయు, ఎక్ోకవ క్ోత్ క్గినిన క్ోమయు); ఒక్వేళ్ ఏవైనవ మాంగూ
ర వ్ భూమ క్గినిన వయట్ి
వివర్యలో; మాంగూ
ర వ్ భూమ యొక్క పయరంత్ం (హెక్యటరు)

బి

ఒకవేళ ఇ ఐ ఏ (భూసంబంధ్) అధ్ాయనాలు నిరవహించిన్టీ యితే: ఇ ఐ ఏ (భూసంబంధ)
అధాయనవల మయర్యంశ వివర్యలో; ఇ ఐ ఏ ల లో చేసిన సిఫయరుెల పరతి; ఇ ఐ ఏ (భూసంబంధి)
అధాయనక్యలం నుంచి; ఇ ఐ ఏ (భూ సంబంధి) అధాయన క్యలం వరక్ో; ఒక్వేళ్ చేపట్ట క్పో తే

క్యరణవలతో
సి

ఒకవేళ ఇ ఐ ఏ (సముద్ర) అధ్ాయనాలు నిరవహిస:ేత ఇ ఐ ఏ (సముద్ర) అధాయనవల యొక్క
మయర్యంశ వివర్యలో; ఇ ఐ ఏ లలో చేసిన సిఫయరుెల యొక్క పరతి; ఇ ఐ ఏ (సముద్ర) అధాయన
క్యలం నుంచి; ఇ ఐ ఏ (సముద్ర) అధాయనక్యలం వరక్ో; ఒక్వేళ్ చేపట్ట క్పో తే క్యరణవలతో

డి

పరక్ృతి విపత్ు
ు నిరాహణ పరణవళిక్/ జాతీయ చమురు శలాక్ పరక్ృతి విపత్ు
ు సంభావాత్ పరణవళిక్
(ఒక్వేళ్ వర్ిుస)ేు

ఇ

పారజెకటు రకం: (ర్ిమయరుట/భవనవలో/పౌర వసత్ులో, క్ోమయు ర్ోడుా/ సిటలట ో పెై ర్ోడుా, థరాల్ పవర్ బోా
డౌన్ నుంచి పెైపు ల న
ై ా ు, శుద్ీ ్ద్వగర్యలను సముద్రంలో క్లపడం, వసుువులో/రమయయనవల నిలవ
మౌక్రాం, సముద్రతీర నిర్యాణవలో, ్పుు తొలనించే పర్ిశమ
ర , అరుద్ెైన భూ/అణు ఖనిజాల
త్వాక్ం, మురుగునీరు శుద్ిీ చేసే పర్ిశమ
ర లో, ల ైట్ు హౌసు, నయగిమరలో, ఇత్ర్యలో)

ఎఫ్

ఒకవేళ రచసారపట/భవనాలు/పౌర సద్ుపాయాలు అయితే: సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పట్ాల
త్యార్ీ క్ోసం ఏజెనీె పేరు; మొత్ు ం పయరంత్ం/నిర్ిాత్ పయరంత్ం(హెక్యటర్); నిర్యాణపు ఎత్ు
ు ; ఎఫ్ ఎస్
ఐ నిషుతిు ; నియంతిరత్ పట్ట ణ పరణవళిక్ నియమాలో/నిబంధనలో; క్యరు పయర్ికంగు పయరంత్
సద్ుపయయం యొక్క వివర్యలో

జి

ఒకవేళ సిటలట ు పెై రోడుీ/కోసాత రోడుీ అయితే: సి ఆర్ జెడ్ పట్ాలో లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ త్యార్ీ క్ోసం
ఏజెనీె పేరు; పునరుద్ీ రణ జర్ినిన భూపయరంత్ం; పునరుద్ీ రణక్ోసం చెత్ు/భూమ యొక్క అంచనవ
పర్ిమాణం; రద్ీే యొక్క నిరాహణ మయమరలుం

ై ుల న్
ై ు అయితే: సి ఆర్ జెడ్ పట్ాల త్యార్ క్ోసం ఏజెనీె
హెచ్ ఒకవేళ థరాల్ పవర్ట బలీ డ్ౌన్ న్ుంచి పెప
పేరు; పెైపుల ైను ప డవు; ల ంగ్ు ట్ారవర్ిెంగ్ సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పయరంత్ం; త్వాక్ం
లోత్ు; త్వాక్ం వడలోు; సముద్రతీరం నుంచి సముద్రపులోత్ుక్ో పెైపుల ైను ప డవు; సముద్ర
్పర్ిత్లం నుంచి అవుట్ ఫయల్ పయయ్ంట్ు యొక్క లోత్ు; తొలనింపు సూచిక్ వద్ే వయాపిు క్ి పెైన
్ద్వగరం యొక్క ్షణ ం
ఐ

ఒకవేళ శుద్ి ఉదారరం యొకక సముద్ర నిమజజ న్ం అయితే: సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్
మాాపుల త్యార్ీ క్ోసం ఏజెనీె పేరు; ఇనేటక్స/అవుట్ ఫయల్ పయరంత్ం; అవుట్ ఫయల్ పయయ్ంట్ు
యొక్క లోత్ు; పెైపుల ైను ప డవు; ల ంగ్ు ట్ారవర్ిెంగ్ సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పయరంత్ం;
త్వాక్పు లోత్ు; త్వాక్పు వడలోు; సముద్రతీరం నుంచి సముద్రపులోత్ు/క్యా వరక్ో
పెైపుల న
ై ు యొక్క ప డవు, సముద్ర ్పర్ిత్లం నుంచి అవుట్ ఫయల్ పయయ్ంట్ు యొక్క లోత్ు;
తొలనింపు క్ంద్రం ద్గగ ర నీట్ి లోత్ు; తొలనింపు రక్ం

జె

వసుత/రసాయనాల యొకక నిలవ కోసం సౌకరాం: సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పట్ాల త్యార్ీ
క్ోసం ఏజెనీె పేరు; రమయయనం యొక్క పేరు మర్ియు రక్ం; రమయయనపు త్ుద్ి ్పయోగం;

నిలవక్ోసం ట్ాాంక్ోల సంఖా; ట్ాాంక్ోల మయమరలుం
క్ె

ఒకవేళ ఆఫ్ ష్ో ర్ట నిరాాణమత
ై ే: సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పట్ాల త్యార్ీ క్ోసం ఏజెనీె పేరు;
అనేాషణ లేక్ అభవృద్ిీ ; సముద్రక్షత్రపు లోత్ు; ర్ిగగ ులో/పయాట్ ఫయర్యల సంఖా; సమూహ సమావేశ
సేటషనా వివర్యలో

ఎల్

ఒకవేళ ఉపుు తొలగ్చంపు పరచశ్మ
ే అయితే: సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పట్ాల త్యార్ీ క్ోసం
ఏజెనీె పేరు; ్పుు తొలనింపు మయమరలుం; ్త్ుతిు అయ్న మొత్ు ం ్పుునీరు; తొలనింపు క్ంద్రం
వద్ే పెైన వయాపించిన ్ద్వగర్యల ్ష్ోణ గరత్; వయాపించిన ్పుద్నం; తొలనింపు క్ంద్రం

ఎం

ఒకవేళ అరపదరైన్ భూ/అణు ఖనిజాల త్వవకం అయితే: సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పట్ాల
త్యార్ీక్ోసం ఏజెనీె పేరు; మైనింగు మయమరలుం; మైనింగ్ పర్ిమాణం/పయరంత్ం; అనేాషించబో య్య
ఖనిజం యొక్క రక్ం; ఖనిజం యొక్క త్ుద్ి ్పయోగం

ఎన్

ఒకవేళ మురపగునీటి శుదిి పరచశ్మ
ే లు అయితే: సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పట్ాల త్యార్ీ
క్ోసం ఏజెనీె పేరు; మయమరలుం మొత్ు ం నిర్యాణ పయరంత్ం; సి పి సి బి/ఎస్ పి సి బి/ఇత్ర ఆధిక్యర్ిక్
ఏజనీె రూప ంద్ించిన ్ద్వగర క్్లమానవల యొక్క సమాతి; ఒక్వేళ్ సముద్రం/క్యాలలో
క్గిపినట్ా య్తే (తీరంనుంచి/నద్ీత్రంనయల ఒడుా నుంచి సముద్ర అవుట్ ఫయల్ క్ంద్రం యొక్క ద్ూరం;
సముద్ర నీట్ి ్పర్ిత్లంనుంచి అవుట్ ఫయల్ క్ంద్రం యొక్క ద్ూరం; అవుట్ ఫయల్ క్ంద్రం వద్ే
సముద్రం యొక్క లోత్ు)

ఓ

ల ైటు హౌసు అయితే: సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పట్ాల త్యార్ీ క్ోసం ఏజెనీె పేరు; మొత్ు ం
నిర్యాణ పయరంత్ం; నిర్యాణం యొక్క ఎత్ు
ు

పి

గ్ాలి మర అయితే: సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పట్ాల త్యార్ీ క్ోసం ఏజెనీె పేరు;
మయమరలుం(ఎం డబు
ా ు); ట్ారనిెిషన్ ల ైనా ు; ( ఓవర్ హెడ్, భూగరాం); నయగిమర యొక్క వయాసం;
బరా డు ప డవు; భరమణ వేగం; నిర్యాణం యొక్క ఎత్ు
ు

ఆర్

పారజెకుట న్ుంచి నిరకణత్ ఎల్ టి ఎల్ /హెచ్ టి ఎల్ వరకు ద్యరం(మీటరీ లో)
i

పయరజెక్ోటను అనుమతించే/నియంతిరంచే సి ఆర్ జెడ్ పరక్ట్న యొక్క క్యాజు

ii

ఒకవేళ 1:4000 కొలత్లో హెచ్ టి ఎల్, ఎల్ టి ఎల్ హద్ుుల నిరణ యానిన సయచించే సి అర్ట జెడ్
పటం త్యారపచేసిన్టీ యితే: నిర్ేశ్రత్ హెచ్ ట్ి ఎల్ నుంచి పయరజెక్ోటక్ో ద్ూరం(మీట్రా లో) &
అప్ లోడ్ మాాపులో (క్ె ఎం ఎల్ ఫెైల్); నిర్ేశ్రత్ ఎల్ ట్ి ఎల్ నుంచి పయరజెక్ోటక్ో
ద్ూరం(మీట్రా లో) & మాాపులో (క్ె ఎం ఎల్ ఫయర్యాట్);

iii

ఒకవేళ సి ఆర్ట జెడ్ లేక ఐ సి ఆర్ట జెడ్ పటం 1:4000 పెై పారజెకుట లే అవుట్ సయపర్ట ఇంపో జ్
అయితే: క్ె ఎం ఎల్ ఫెైలో అప్ లోడు చేయాగి

iv పారజెకుట సథ లం యొకక 7 కర.మీ చుటుటకొలత్ కలిగ్చన్ పరచసరాలన్ు కలుపుకొని 1:25000

నిష్ుత్రత లో సి ఆర్ట జెడ్ పటం త్యారప చేసిన్టీ యితే: క్ె ఎం ఎల్ ఫెైలో అప్ లోడ్ చేయాగి
v

ఒకవేళ ఇత్ర గురచతంచబడ్ిన్ ఇ ఎస్ ఏ ల తో సహా సి ఆర్ట జెడ్-I,II,III మరచయు IV లన్ు
సయచిసయ
త సి ఆర్ట జెడ్ లేక ఐ సి ఆర్ట జెడ్ మాాపున్ు త్యారప చేసిన్టీ యితే: క్ె ఎం ఎల్ ఫెైలో
అప్ లోడ్ చేయాగి

vi ఒకవేళ రాష్టీ కాలుష్ా నియంత్రణ మండళళ న్ుంచి ఎన్ ఓ సి ప ందిన్టీ యితే: ఎన్ ఓ సి పరతి
ఎస్

వరిపు నీటి సేకరణ, నిలవ వావసథ యొకక వివరాలు

ట్ి

రాష్టీ కోసాత పారంత్ నిరవహణ మండలి యొకక సిఫారపిలు: విధించిన నిబంధనలను తెలపయగి; ఆర్ &
ఆర్ క్ో మాత్రమే పర్ిమత్ం క్యక్ోండవ నీరు, నయగి, పరమాద్క్ర వార్యలలో, జీవయవరణ అంశయలో
మొద్ల ైనవయట్ితో సా  మయమాజిక్ మర్ియు పర్యావరణ అంశయలో మర్ియు సూచిత్ ్పశమన
చరాలో (సంక్షిపు వివర్యలో సమర్ిుంచవగి); సి జెడ్ ఎం ఏ లేక్ ఐ సి జెడ్ ఎం ఏ సి ఫయరుెల పరతి
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నిరచుష్ట సెకాటరప వివరాలు:

I

మైనింగు పరత్రపాద్న్ల విష్యంలో
ఏ

త్వవబల యియ ఖనిజాల సంఖా (అనేక ఎంటీరలకు అన్ుమత్ర)
త్వవబల యియ ఖనిజాలు

పెద్ు లేక చిన్న ఖనిజాలు

బి

ఆర్ ఓ ఎం (రన్ ఆఫ్ మైన్)లో మైన్ మయమరలుం

సి

చినన త్రా  ఖనిజాల విషయంలో సమాా ర ధురవపత్రం యొక్క పరతి

డి

మైనింగు పరణాళిక: ఆమోద్ లేఖ సంఖా; ఆమోద్ం యొక్క తేద్ీ; ఆమోద్ిత్ లేఖ యొక్క పరతి;
ఆమోద్ిత్ మైనింగు లీజు పయరంత్ం; ఆమోద్ిత్ మయమరలుం

ఇ

సాంకేత్రక వివరాలు: మొత్ు ం భూగరా నిలాలో(మగియను ట్నునలో); త్వాద్నిన
నిలాలో(మగియను ట్నునలో); సంగరహంచగగిన నిలాలో(మగియను ట్నునలో); సంగరహణ
యొక్క శయత్ం(%); బొ గుగ/ముడిపద్వరలం/ఖనిజం యొక్క రక్ం; తొగిచే నిషుతిు ;
సహజవయయుసహత్ం యొక్క క్ట్నిర్ి( బొ గుగ త్వాక్యలక్ో మాత్రమే, ఇత్రులో ‘’నవట్ అపిా క్బుల్’’
అని ర్యయాగి); సర్యసర్ి వర్ీగక్రణ (డిన)ీర ; సవముె యొక్క గర్ిషఠమైన మంద్ం (మీట్రా లో) (బొ గుగ
త్వాక్యలక్ో మాత్రమే, ఇత్రులో “నవట్ అపిా క్బుల్” అని ర్యయాగి); త్వాక్ం విధవనం (ఓపెన్
క్యసుట/భూగరాం/మశరమం (ఓపెన్ క్యసుట + భూగరాం)/గని పరవేశ మారగ ం; గని
జీవనక్యలం(సంవత్ెర్యలలో)

ఎఫ్

ఖనిజశుద్ిీ యొక్క వివర్యలో( నయనుగ/సవరీనింగు/ఇత్ర్యల తో సా ); మైనింగు లీజు పయరంత్ంలో
నయనుగ మయలపనక్ో పరతిపయద్ించినట్ా య్తే: నయనుగల సంఖా మర్ియు నయనుగల వివర్యలో(అనేక్

ఎంట్ీరలక్ో అవక్యశం)
గ్ాన్ుగ ఇడ్ి

జి

సామరథ యం (టి పి హెచ్ లో)

రచమారపకలు

ఒకవేళ మైనింగు ల్లజు పారంత్ంలో శుదిి కరాాగ్ారం/బొ గుర సంసకరణ సాథపన్న్ు పరత్రపాదించిన్టీ యితే:
శుద్ిీ /సంసకరణ పర్ిజా ానం; మయమరలుం

హెచ్ ఒకవేళ వరచతంచిన్టీ యితే స్ముి యొకక వివరాలు: సవముె సంఖా; ్పయోనించే సవముె యొక్క
మంద్ం; సవముె యొక్క గర్ిషఠ మంద్ం(మీట్రుా)
ఐ

మైనింగు ల్లజు యొకక వివరాలు: ల ట్ర్ ఆఫ్ ఇంట్ెంట్ పరతి; సంపరద్ింపు సంఖా, మైనింగు లీజు
యొక్క చెలా ోబాట్ు తో మైనింగు లీజు యొక్క అమలో తేద్ీ; ఆ తేద్ీక్ి చెలా ోబాట్య్యా అమలోలో
్నన లీజు ఒపుంద్ం యొక్క పరతి

జె

ఓ బి (అధిక్ భారం) నిరాహణ (ఓపెను క్యసుట మైనింగుక్ో మాత్రమే)
i

బహిరంగ రాశుల యొకక వివరాలు: ఓ బి ర్యశుల యొక్క సంఖా; మొత్ు ం
పయరంత్ం(హెక్యటరా లో); ఎత్ు
ు (మీట్రా లో); పర్ిమాణం(మగియను క్ూాబిక్స మీట్రా లో); నింపిన
సంవత్ెర సంఖా

ii

అంత్ర రాశుల యొకక వివరాలు: ఓ బి ర్యశుల యొక్క సంఖా; మొత్ు ం
పయరంత్ం(హెక్యటరా లో); ఎత్ు
ు (మీట్రా లో); పర్ిమాణం(మగియను క్ూాబిక్స మీట్రా లో)

క్ె

ఉపరచత్ల ఇసుక నిరవహణ యొకక వివరాలు: గని జీవనక్యలపరాంత్ంలో త్విాన ్పర్ిత్ల ఇసుక్
యొక్క పర్ిమాణం(మగియను క్ూాబిక్స మీట్రుా); గని జీవనక్యలపరాంత్ంలో పునరుద్ీ రణక్ో
్పయోగంక్ోసం పరతిపయద్ించిన ్పర్ిత్ల ఇసుక్ యొక్క పర్ిమాణం(మగియను క్ూాబిక్స
మీట్రుా); గని జీవనక్యల పరాంత్ంలో ఇత్ర క్యరాక్రమాలక్ో ్పయోగంక్ోసం పరతిపయద్ించిన
్పర్ిత్ల ఇసుక్ యొక్క పర్ిమాణం (మగియను క్ూాబిక్ో మీట్రుా)

ఎల్

త్ుది గని ఖాళీ యొకక వివరాలు (ఒకవేళ మని
ై ంగు విధాన్ం ఓపెన్ కాసుట అయిన్పుుడు మాత్రమ)ే :
పయరంత్ం(హెక్యటరా లో); లోత్ు (మీట్రా లో); పర్ిమాణం(మగియను క్ూాబిక్స మీట్రుా)

ఎం

కావరక వివరాలు(ఒకవేళ మని
ై ంగు విధాన్ం ఓపెన్ కాసుట అయిన్పుుడు మాత్రమే): త్ుద్ి గని
ఖాళ్ల(హెక్యటరా లో); లోత్ు ( జలాశయంనయ మారిడవనిక్ి పరతిపయద్ించిన మీట్రు); మొత్ు ం క్యార్ీ
పయరంత్ం(హెక్యటరు)

ఎన్

రవాణా యొకక వివరాలు: గుంత్/భూగరాం నుంచి భూత్లానిక్ి; భూత్లం నుంచి
సెైడింగు/లోడింగు; రవయణవ/క్నేాయరు వివర్యలో

ఓ

భూమి వినియోగం యొకక వివరాలు (మని
ై ంగుకు పూరవం)

భూమి వినియోగం

ఎం ఎల్ పారంత్ం

ఎం ఎల్ పారంత్ం

లోపల (హెకాటరప)

వలుపల(హెకాటరప)

మొత్త ం

వావమయయభూమ
అట్వీభూమ
వారలభూమ
పచిని భూమ
్పర్ిత్ల
జలాశయాలో
సెట్ిల ాంట్ు
ా
ఇత్ర్యలో(సుషట ం
చేయాగి)
పి

భూమి వినియోగ వివరాలు ( మైనింగు త్రపవాత్)
భూమి వినియోగం

మొకకల పెంపకం

జలాశ్యం

పరజా వినియోగం

ఇత్రాలు

త్వాక్ం/క్యార్ీ
్పర్ిత్ల ఇసుక్
నిలోవ
వలోపగి ఓ బి
ర్యశులో
లోపగి ఓ బి ర్యశులో
ర్ోడుా
నిర్ిాత్ పయరంత్ం
(క్యలనీ/క్యర్యాలయం)
నీన్
ర బల్ట
వర్ిజన్ ఏర్ియా
ఇత్రం
మొత్ు ం
క్ోా

పున్రపద్ి రణ యొకక వివరాలు(కేవలం మని
ై ంగు విధాన్ం ఓపెన్ కాసుట అయిన్టీ యితే); మొత్ు ం అట్వీక్రణ
పరణవళిక్ ( ఇంద్ులో వలోపగి ఓ బి ర్యశులో(హెక్యటరులో); లోపగి ర్యశులో(హెక్యటరులో); క్యార్ీ (హెక్యటరులో);
రక్షిత్ పయరంత్ం (హెక్యటరులో); త్ుద్ి ఖాళ్ల (హెక్యటరులో); లోత్ులో (జలాశయంనయ మారుుక్ోసం పరతిపయద్ించిన
మీట్రు); హెక్యటరుక్ో చెట్ా పెంపక్ం యొక్క మయంద్రత్(సంఖాలో); హెచ్ ఏ లో ఇత్ర్యలో ( ర్ోడుా మర్ియు

మౌగిక్ మౌక్ర్యాలో, క్రక్ట్ట పయరంత్ం మర్ియు లీజు పయరంతవనిక్ి వలోపగి ట్ౌన్ షిప్ లో ్నన ఎం ఎల్ సర్ిహద్ుే
తో సా  త్వాక్ పయరంత్ం వంట్ివి మొద్ల ైనవి); మర్ియు హెక్యటరా లో మొత్ు ం అట్వీక్రణ పయరంత్ం)
ఆర్

పరగత్రశీల మైనింగ్ కోీజర్ట పరణాళిక యొకక సిథ త్ర ( కేవలం విసత రణ పరత్రపాద్న్లకోసం మాత్రమే): ఆమోద్ిత్
పరగతిశీల మైన్ క్ోాజర్ పరణవళిక్ పరక్యరం వివిధ క్యరాక్రమాల యొక్క అమలో ( బార్ చవరుటలో); ఆమోద్ిత్
పరగతిశీల మైన్ క్ోాజర్ పరణవళిక్ నుంచి ఏద్ెైనవ మారుు ్ననట్ా య్తే; త్విాన పయరంత్ం మొత్ు ం(హెక్యటరా లో);
త్వాక్ం త్రువయత్ తిర్ిని పూడిిన పయరంత్ం మొత్ు ం (హెక్యటరా లో); పునరుద్ీ ర్ిత్ పయరంత్ం మొత్ు ం (హెక్యటరులో)

II

థరాల్ పయరజెక్ోట క్ోసం చేసిన పరతిపయద్న విషయంలో (క్పిటవ్ పవర్ పయాంట్ు మర్ియు వేస్ట హీట్ ర్ిక్వర్ీ
పయాంట్ు తో సా )
ఏ

పాీంటు యొకక వివరణలు: పరతిపయద్ించిన మయంక్తిక్ పర్ిజా ానం (సూపర్ క్ిట్
ర ిక్ల్, సబ్ క్ిట్
ర ిక్ల్, సి ఎఫ్
బి సి, ఏ ఎఫ్ బి సి, పి ఎఫ్ బి సి, ఐ జి సి సి, భసవాక్రణ, పెైర్యలసిస్, వయయవీక్రణ, జీవవారల
వయయవీక్రణ, ఇత్ర్యలో) పయాంట్ు లోడు ఫయాక్టర్ (%); సవటము ర్ట్ు/ఫ్ోా ర్ట్ు; బాయ్లరు ్ష్ోణ గరత్;
బాయ్లరు పవడనం; క్ోపు యొక్క రక్ం(సింనిల్ ఫ్ూ
ా /బ-ై ఫ్ూ
ా /ట్ె-ైర ఫ్ూ
ా ); క్ోపుల సంఖా.
కుపు ఐడ్ి

బి

కుపు ఎత్ు
త (మీ)

ఎగ్చజట్ ద్గర ర

సాటక్స గ్ాాస్ ఎగ్చజట్

కుపు ఎగ్చజట్

కుపు వాాసం

వలాసిటీ

ఉష్ోణ గేత్ (డ్ిగ్కేల

(మీ)

(ఎం/ఎస్)

సెంటిగ్ేడు)

ఇంధ్న్ లక్షణాల వివరాలు: నయరస్ క్ెలోర్ిఫిక్స విలోవ(క్ెసిఏఎల్/క్ెజి); బూడిద్ పయలో(%); సలఫర్
పయలో(%); తేమ(%); పయద్రసం (ఎంజి/క్ెజి); సిల ర క్యరబను (%); వోలట్ెైల్ పద్వరలం(%)

సి

శీత్లవావసథ యొకక వివరాలు: శీత్ల వావసల రక్ం; వయయు శీత్లం/జల శీత్లం; పరవయహపు రక్ం;
సహజ పరవయహం/ఒతిు డి పరవయహం; వయయుపరమయరం యొక్క విధం; సమాంత్ర పరవయహం/ఎద్ుర్ెద్ురు
పరవయహం; శీత్లీక్రణ ద్శలో(సి ఓ సి); శీత్లీక్రణక్ో అవసరమైన నీరు(మీట్ర్ క్ూాబు/ర్ోజుక్ో);
బాయ్లరు బోా డవున్ ్ష్ోణ గరత్

III

ఒకవేళ పరత్రపాద్న్ న్దవలోయ & జలవిద్ుాత్ు
త పారజెకుట కోసం అయిన్టీ యితే
ఏ

సబ్ సెకాటర్ట: (బహుళ్ారల మయధక్ పయరజెక్ోట/ జలవిద్ుాత్ు
ు పయరజెక్ోట/నీట్ి పయరుద్ల పయరజెక్ోట

బి

న్ది పేరప:

సి

ఒకవేళ సంచిత్ పరభావ అంచనా మరచయు న్దవ పరకవాహం యొకక వాహక సామరథ య అధ్ాయన్ం
చేపటిట న్టీ యితే: సంచిత్ పరభావ అంచనవ మర్ియు నద్ీ పర్ీవయహం యొక్క వయహక్ మయమరలు
అధాయన సిల తి; ఒక్వేళ్ సిఫయరుె చేయబడితే సంచిత్ పరభావ అంచనవ మర్ియు నద్ీ పర్ీవయహం
యొక్క వయహక్ మయమరలు అధాయనం యొక్క వివర్యలో మర్ియు అవసరమైన ధురవపతవరలో అప్ లోడ్

చేయాగి ( పిడిఎఫ్ మాత్రమే అప్ లోడ్ చేయాగి)
డి

పారజెకుట రకం: ( ఆనక్ట్ట , వంతెన/ నద్ీ పరవయహం/ఎతిు పో త్ల పథక్ం యొక్క నిర్యాణం)

ఇ

ఆనక్ట్ట ఎత్ు
ు (మీట్రు) మర్ియు ఒక్వేళ్ వర్ిుసేు ఆనక్ట్ట ప డవు

ఎఫ్

మొత్త ం ముంపు పారంత్ం(హెకాటరప): మొత్ు ం క్మాండ్ పయరంత్ం (జి సి ఏ) (హెక్యటర్); నీట్ి పయరుద్ల
వర్ిుంచే పయరంత్ం (ఐ సి ఏ)(హెక్యటర్); మయగు పర్ిధి పయరంత్ం (సి సి ఏ)(హెక్యటర్); మొత్ు ం క్మాండ్
పయరంత్ం (హెక్యటర్)

జి

పవర్ట హౌస్ సాథపన్ సామరథ యం: పవర్ హౌస్ రక్ం: (భూగరా/ ్పర్ిత్ల); మయమరలుం(మనయవయట్);
మ రంనయల సంఖా; యూనిట్ా సంఖా; నద్ి ఒడుా: (ఎడమ/క్ోడి/ర్ెండూ)

హెచ్

వారచిక విద్ుాత్ు
ు ్త్ుతిు పర్ిమాణం(నినయ వయట్ గంట్లలో (జిడబు
ా ుహెచ్));
త ఉత్ుత్రత : వయర్ిిక్ విద్ుాత్ు
అంద్ుబాట్ులో ్నన యంతవరలో(%); విద్ుాత్ు
ు ్త్ుతిు ధర(ఐ ఎన్ ఆర్ లో); ఇంట్రనల్ ర్ట్ ఆఫ్
ర్ిట్ర్న(%); ఇంట్రనల్ ర్ట్ ఆఫ్ ర్ిట్ర్న మయధించిన సంవత్ెరం; వివిధ శయతవలలో నీట్ి లభాత్
శాత్ం

నీటి లభాత్

ఆధారపడద్గ్చన్

(కయాసెకుకలు)

సంవత్ిరం

రచమారపకలు

ఐ

కాచరాంటు పారంత్ టీరటాంట్ పాీన్ (పిడ్ిఎఫ్ అప్ లోడ్ చేయాలి)

జె

ఎరపవు/పేడ నిరవహణ పరణాళిక: ఎరువు/పేడ నిరాహణ పరణవళిక్ పిడిఎఫ్ లో అప్ లోడ్ చేయాగి;
మొత్ు ం ఎరువు/పేడ త్వాక్ం (క్ూాబిక్స మీట్రుా); నిర్యాణం క్ోసం వినియోనించినద్ి (క్ూాబిక్స
మీట్రు); ఎరువు/పేడ తొలనింపు పయరంతవల సంఖా; మొత్ు ం ఎరువు/పేడ తొలనింపు పయరంత్ం
(హెక్యటరుా)

క్ె

మత్ియ అభివృదిి మరచయు నిరవహణ పథకం: మత్ెు అభవృద్ిీ మర్ియు నిరాహణ పథక్ం పిడిఎఫ్
అప్ లోడ్ చేయాగి. ఫింగర్ గింగ్ె సంఖా; మత్ెుజాత్ుల సంఖా; అమబర్ిలా ా మత్ెుజాత్ుల పేరు
(శయసవు రయ నవమం)

ఎల్

పరాావరణ పరవాహ సిథ త్ర
ఋత్ువు

సరాసరచ చేరచక(మిలియన్ు
కయాబికు మీటరప)

లీను
నవన్-లీను

పరవాహ శాత్ం

మానూెన్
నవన్-మానూెన్
ఎం

ఫ్ర ఫ్ోీ సెటీచ్ (కరమీ)

ఎన్

కేంద్ర జల సంఘం యొకక ఆమోద్ం: ఆమోద్ం ర్ిఫర్ెనుె సంఖా; ఆమోద్ించిన తేద్ీ; ఆమోద్ం పరతి

ఓ

కేంద్ర విద్ుాత్ు
త మండలి ఆమోద్ం: ఆమోద్ం ర్ిఫర్ెనుె సంఖా; ఆమోద్ం తేద్ీ; ఆమోద్ం పరతి

పి

ఒకవేళ వరచతసేత కాఫర్ట డ్ాాం(ఎగువ పరవాహానికర) యొకక వివరాలు: మయమనిర పర్ిమాణం(మ్ ౩); ఆనక్ట్ట
ప డవు(ఎం); ్పయోనించే ఎరువు పర్ిమాణం (ఎం ౩ ); ్పయోనించే అరువు మయమనిర యొక్క
పర్ిమాణం(ఎం ౩); నిలోపుద్ల పరణవళిక్ యొక్క పరతి

క్ోా

ఒకవేళ వరచతసేత కాఫర్ట డ్ాాం(దిగువ పరవాహానికర) యొకక వివరాలు: మయమనిర పర్ిమాణం( క్ూాబిక్స
మీట్ర్); ఆనక్ట్ట ప డవు(ఎం); ్పయోనించే ఎరువు/పేడ పర్ిమాణం (క్ూాబిక్స మీట్ర్);
్పయోనించే అరువు తెచిిన మయమనిర యొక్క పర్ిమాణం(క్ూాబిక్స మీట్ర్); నిలోపుద్ల పరణవళిక్
యొక్క పరతి

IV

ఒకవేళ పరత్రపాద్న్ మౌలిక సౌకరాాల పారజెకుటలు మరచయు కారాకేమం అయితే
ఏ

భవన్ నిరాాణం యొకక వివరాలు: భవనం యొక్క గర్ిషఠమైన ఎత్ు
ు (మీట్రుా); క్ట్ట బో య్య మొత్ు ం
ఫ్యాట్ా సంఖా; భవనవల సంఖా; మొత్ు ం పయాట్ు పయరంత్ం(ఎస్ క్ోా ఎం); మొత్ు ం నిర్ిాత్ పయరంత్ం (ఎస్
క్ోా ఎం)

బి
సి

ఒక్వేళ్ వర్ిుసేు ఫో ర్ ష్ో ర్ మౌక్ర్యాలో మర్ియు/లేక్ మర్ెైన్ డిమో ుజల్; వయట్ి వివర్యలో
ఒకవేళ పారజెకుటలో ఫో ర్ట ష్ో ర్ట కారాకేమాలు మరచయు/లేక మరెన్
ై డ్ిసో ుజల్ ఉన్నటీ యితే : సరక్ో
రక్ం; సరుక్ో పర్ిమాణం; సరుక్ో నియంత్రణ చరాలో; ధూళి నియంత్రణ చరాలో; క్యాంట్ం;
డెరడిజంగ్ పర్ిమాణం ( ర్ోజుక్ో క్ూాబిక్స మీట్రు); డెరడిజంగ్ రక్ం(మూలధనం, నిరాహణ); డెరడిజ మయమనిర
తొలనింపు; అవుట్ ఫయల్ డిఫూఫుజరా వివర్యలో; అనుక్్నన డెైలూాషన్ సంఖా; అవుట్ ల ట్ ్నన
ద్ూరం; అవుట్ ఫయల్ వద్ే నియంత్రణ యొక్క వివర్యలో; ష్ో ర్ ల ైన్ అధాయనం యొక్క పరతి; మర్ెైన్
డిమో ుజల్ విషయంలో ఎస్ పి సి బి నుంచి తీసుక్ోనన ఎన్ ఓ సి పరతి

డి

వాన్ నీటి నిలవ నిరవహణ: నిలోవ సంఖా; మయమరలుం; ర్ీచవర్ిజ గుంత్ల సంఖా; మయమరలుం

ఇ

పారచకంగు: 4 చక్యరల వయహనవల/2 చక్యరల వయహనవల పయర్ికంగు వివర్యలో

ఎఫ్

విద్ుాత్ు
త ప ద్ుపు చరాలు: ఆధవరం/మాధామం; శయత్ం; పర్ిమాణం

జి

ఇత్ర వివరాలు: జలాశయాలపెై క్యచెాంట్ు పయరంత్ంలో & డెైరనేజ్ పయట్ర్ె పెై పరభావం యొక్క
వివర్యలో ఏవైనవ ్ంట్ే; రద్ీే మయంద్రత్ వివర్యలో; పరభావ అంచనవ మర్ియు మోడగింగు అధాయనం;
అట్వీ భూముల క్ింద్ి భూగరా మ రంగ పయరజెక్ోటల విషయంలో; సబిెడెనుె పరభావ అధాయన నివేద్ిక్
పరతి.

హెచ్

వాటి కేటగ్చరచ ఏ/బి పరకారం పారచశాేమిక ఎసేటటుతో సాథపించబల యియ పరచశ్మ
ే లయొకక రకం
కేమం

పరచశ్మ
ే రకం

యూనిటీ సంఖా

కేటగ్చరచ ఏ/బి

ఐ

రహదారచ పారజెకటుల విష్యంలో వరపసల యొకక ప డవు

జె

వంతెనలో/ఆర్ ఓ బి/ అంత్రగ త్ మారుుల వివర్యలో, పెై వంతెనలో, వయహనవల ద్ిగువద్వరులో
మర్ియు పయద్చవరుల ద్ిగువద్వరులో( రహద్వరుల పయరజెక్ోటల విషయంలో); మొత్ు ం వంతెనల సంఖా;
మొత్ు ం ఆర్ ఓ బి ల సంఖా; మొత్ు ం అంత్రగ త్మారుుల సంఖా; మొత్ు ం పెైవంతెనల సంఖా;
మొత్ు ం వయహనవల ద్ిగువద్వరుల సంఖా; పయద్చవరుల ద్ిగువద్వరుల సంఖా మొత్ు ం; ర్ెైలో మర్ియు
ర్ోడుా క్యర్ిడవరా వంట్ి ఇత్ర మార్యగల వివర్యలో

23

ఏవైనా నాాయ వివాదాలు ఉంటే వాటి వివరాలు (ఏదరైనా పారజెకుట పెైన్ మరచయు/లేక ఏరాుటుకు పరత్రపాదించిన్
పారజెకటు సథ లంపెన్
ై నాాయవివాదాలు పెండ్ింగు లో ఉన్నటీ యితే); నవాయమయలనం పేరు; క్సు సంఖా; ఏవైనవ
నవాయమయలన ్త్ు రుాలో/సూచనలో ్ంట్ే; ఒక్వేళ్ ్ననట్ా య్తే పరతిపయద్ిత్ పయరజెక్ోటక్ో ద్వనితో గల
సంబంధం; క్సు వివర్యలో; క్ోరుట ఆరారు క్యపవ ఏద్ెైనవ ్ంట్ే

24

పరాావరణ(పరచరక్షణ)చటట ం/ వాయు (కాలుష్ా నిరోధ్క & నియంత్రణ) చటట ం/ జల (కాలుష్ా నిరోధ్క &
నియంత్రణ) చటట ం యొకక సయచన్లు ఉన్నటీ యితే వాటి వివరాలు: జార్ీ చేసిన సూచనల వివర్యలో; సూచనల
పరతిని అప్ లోడ్ చేయాగి; సూచనల యొక్క అమలో సిల తి

25

ఇ ఐ ఏ సలహాదారప యొకక వివరాలు: గుర్ిుంపు సంఖా; ఇ ఐ ఏ సలా ద్వరు పేరు; చిరునవమా; క్యంట్ాక్సట
నంబరు; ఇ-మయ్లో ఐడి; గుర్ిుంపు యొక్క క్ట్నిర్ి( క్ట్నిర్ి ఏ క్ోసం అరుత్/ క్ట్నిర్ి బి క్ోసం అరుత్) ;
గుర్ిుంపు ప ంద్ిన సెక్యటరు; గుర్ిుంపు చెలా ోబాట్ు; క్ోా సి ఐ/ఎన్ ఏ బి ఇ ట్ి జార్ీ చేసిన గుర్ిుంపు పత్ర పరతి

26

జత్చేయవలసిన్ ధ్ురవపతారలు
ఏ

ఇ ఐ ఏ/ఇ ఎం పి నివేద్ిక్ పరతి

బి

పరమాద్ అంచనవ నివేద్ిక్ పరతి

సి

మయధవామయధా నివేద్ిక్/ సవివర పయరజెక్ోట నివేద్ిక్ (డి పి ఆర్)/ సవివర ఇంజినీర్ింగు
నివేద్ిక్/సవివర క్యనెపుటువల్ పరణవళిక్/ఆమోద్ిత్ మైనింగు పరణవళిక్ (మైనింగు
పరతిపయద్నల విషయంలో)

డి

త్ుద్ి లే అవుట్ పరణవళిక్ యొక్క పరతి అప్ లోడ్ చేయాగి

ఇ

పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు లేక్ ఆధిక్యర్ిక్ పరతినిధి సంత్క్ం చేసిన క్వర్ ల ట్ర్ ను అప్
లోడ్ చేయాగి

ఎఫ్

యూజరు ఏజెనీెక్ి బద్ులోనయ ద్రఖాసుు సమర్ిుంచే వాక్ిు గుర్ిుంపునక్ో పయరజెక్ోట
పరతిపయద్క్ోడు తవను సంత్క్ం చేసిన ఆధిక్యర్ిక్ లేఖ పరతిని అప్ లోడ్ చేయాగి

జి

జిలాా సర్ా నివేద్ిక్ను అప్ లోడ్ చేయాగి (చినన త్రా  ఖనిజాల త్వాక్ం క్ోసం
మాత్రమే)

హెచ్

పున:పూరక్ అధాయన నివేద్ిక్ & బరస్ ల ైన్ సర్ా గణవంక్యల పరతిని అప్ లోడ్
చేయాగి(నద్ిలోని ఇసుక్ త్వాక్యల పరతిపయద్క్ోలక్ో మాత్రమే)

ఐ

మునుపట్ి ఇ సి అమలో యొక్క ధురవపత్రపు పరతి (విసు రణ పరతిపయద్నల
విషయంలో)

జె

ముఖా వనాపయరణి వయర్ెాను యొక్క ధురవపత్ర పరతి (షెడూాలో-I జీవజాత్ులక్ో
సంబంధించిన విషయంలో)

క్ె

జాతీయ వనాపయరణి మండగి వయర్ి సిఫయరుెల పరతి ( ఒక్వేళ్ పయరజెక్ోట జీవ సునినత్
పయరంత్ంలో ్ననట్ా య్తే)

ఎల్

ర్యషట /
ర క్ంద్ర పయగిత్ పయరంత్ క్ోమయు పయరంత్ నిరాహణ మండగి వయర్ి సిఫయరుెల పరతి (సి
ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ లో పయరజెక్ోట ్ననట్ా య్తే )

ఎం
27

ఒక్వేళ్ ఏవైనవ అద్నపు ధురవపతవరలో

ధురవీక్రణ
ఇంద్ుమూలమునయ తెగియజయునద్ి... ద్రఖాసుు మర్ియు జత్చేసిన పతవరలలోని గణవంక్యలో మర్ియు
సమా చవరం నవ తెగివి మర్ియు విశయాసం మేరక్ో పూర్ిు సతవాలేనని ద్ురవీక్ర్ిసు ునవనను. అంతేనయక్ ఒక్వేళ్
ఏ మయలయ్లోనైనవ ఇంద్ులోని గణవంక్యలో లేక్ సమాచవరం లోని ఏ భాగమైనవ త్పుు అనినయని త్పుుద్ో వ
పట్ిటంచేద్ి నయనయని విచవరణలో తేగిన పక్షంలో పయరజెక్ోట తిరసకర్ించబడుత్ుంద్ని తెలోసని మర్ియు అపుట్ిక్ి
మంజూర్ెైన ఏవైనవ అనుమత్ుల రద్ుే వలా క్గిన క్షట నష్యటలక్ో పూర్ిు బాధాత్ నేనే వహమయునని తెగియజసుు
నవనను. ద్ీనితోపయట్ు ఇపుట్ివరక్ో ఏ విధమైన క్యరాక్రమం/నిర్యాణం/విసు రణ మొద్లోపెట్టలేద్ని
ధురవీక్ర్ిసు ునవనను.
పేరు; హో ద్వ; పర్ిశమ
ర ; చిరునవమా
***

అన్ుబంధ్ం – VI

( రచఫర్ట కాీజ్ 12)
ఫారం -3

టర్టా్ ఆఫ్ రచఫరెన్ుిలో సవరణ కోసం ద్రఖాసుత
1

టర్టా్ ఆఫ్ రచఫరెన్ుి యొకక వివరాలు: ట్ి ఓ ఆర్ యొక్క జార్ీ తేద్ీ; ఎం ఓ ఇ ఎఫ్ & సి సి/ ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ
ఫెైలో సంఖా; ట్ి ఓ ఆర్ లేఖ పరతి

2

ఉత్ుత్రత వివరాలు
్త్ుతిు /క్యరాక్రమం

ఆమోద్ిత్ ట్ి ఓ

(మయమరలుం/పయరంత్ం) ఆర్ పరక్యరం

పరతిపయద్ిత్

యూనిట్

రవయణవ

పర్ిమాణం

మాధామం/్త్ుతిు

పర్ిమాణం

-

పరమయరం

యూనిట్:- ( సంవత్ెర్యనిక్ి ట్నునలో (ట్ి పి ఏ), మనయ వయట్(ఎండబు
ా ు), హెక్యటరుా(హెచ్ ఏ),
ర్ోజుక్ో క్ిలో లీట్రుా (క్ె ఎల్ డి), ర్ోజుక్ో నయనుగ అయ్న ట్నునలో (ట్ి సి డి), ర్ోజుక్ో క్ూాబిక్స
మీట్రుా, క్ిలోమీట్రుా(క్ె ఎం), ర్ోజుక్ో మగియను లీట్రుా (ఎం ఎల్ డి), ఇత్ర్యలో)

-

రవయణవ మాధామం/్త్ుతిు పరమయరం (ర్ోడుా, ర్ెైలో, క్నేాయరు బలోట, పెైపు క్నేాయరు, వయయు రజుజ
మారగ ం, ర్ెండు లేక్ మూడు మాధామాల క్లబో త్/మశరమం, ఇత్ర్యలో)

2

కానిిగరేష్న్ వివరాలు
కరాాగ్ారం/సామగ్చే/

పరసత ుత్

పరత్రపాదిత్

సవరణ అన్ంత్రం

ఏవైనా రచమారపకలు

సౌకరాం

కానిిగరేష్న్

కానిిగరేష్న్

త్ుది కానిిగరేష్న్

ఉన్నటీ యితే

3

టి ఓ ఆర్ట లలో సవరణకు కారణాలు

4

ఏదరైనా అవసరమన్
ై ఇత్ర సవరణ

5

ఆమోదిత్ టి ఓ ఆర్ట

ఆమోదిత్ టి ఓ ఆర్ట

పరత్రపాద్న్ పరకారం

యొకక రచఫరెన్ుి

పరకారం వివరణ

వివరణ

జత్పరచవలసిన్ ధ్ురవపతారలు

రచమారపకలు

ఏ

ర్ివైజ్ా ఫయరం-1 యొక్క పరతి అప్ లోడ్ చేయాగి

బి

ర్ివైజ్ా పూరా-మయధవామయధా నివేద్ిక్ అప్ లోడ్ చేయాగి

సి

పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు లేక్ ఆధిక్యర్ిక్ వాక్ిు త్నిన విధంనయ సంత్క్ం చేసిన క్వర్ ల ట్ర్ అప్ లోడ్
చేయాగి

డి

యూజర్ ఏజనీెక్ి బద్ులోనయ ద్రఖాసుు చేసిన వాక్ిు గుర్ిుంపుక్ోసం పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు సంత్క్ం
చేసిన ఆధిక్యర్ిక్లేఖ పరతి అప్ లోడ్ చేయాగి

ఇ
6

ఒక్వేళ్ అద్నపు ఫెల
ై ో ఏద్ెైనవ ్ంట్ే అప్ లోడ్ చేయాగి

ధ్ురవీకరణ
ఇంద్ుమూలమునయ తెగియజయునద్ి... ద్రఖాసుు మర్ియు జత్చేసిన పతవరలలోని గణవంక్యలో మర్ియు
సమాచవరం నవ తెగివి మర్ియు విశయాసం మేరక్ో పూర్ిు సతవాలేనని ద్ురవీక్ర్ిసు ునవనను. అంతేనయక్ ఒక్వేళ్
ఏ మయలయ్లోనైనవ ఇంద్ులోని గణవంక్యలో లేక్ సమాచవరం లోని ఏ భాగమైనవ త్పుు అనినయని త్పుుద్ో వ
పట్ిటంచేద్ినయనయని విచవరణలో తేగిన పక్షంలో పయరజెక్ోట తిరసకర్ించబడుత్ుంద్ని తెలోసని మర్ియు అపుట్ిక్ి
మంజూర్ెైన ఏవైనవ అనుమత్ుల రద్ుే వలా క్గిన క్షట నష్యటలక్ో పూర్ిు బాధాత్ నేనే వహమయునని తెగియజసుు
నవనను. ద్ీనితోపయట్ు ఇపుట్ివరక్ో ఏ విధమైన క్యరాక్రమం/నిర్యాణం/విసు రణ మొద్లోపెట్టలేద్ని
ధురవీక్ర్ిసు ునవనను.
పేరు; హో ద్వ; పర్ిశమ
ర ; చిరునవమా
***

అన్ుబంధ్ం – VII
( రచఫర్ట కాీజ్ 18 )
ఫారం - 4
ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర లేక సమాత్ర లో సవరణ కోసం ద్రఖాసుత
1

ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర యొకక వివరాలు: ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమతి జార్ీ తేద్ీ; ఎం ఓ ఇ ఎఫ్
& సి సి / ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ ఫెైలో సంఖా; ఇ సి లేఖ యొక్క పరతి

2

నిరవహణకు అన్ుమత్ర యొకక వివరాలు: నిరాహణక్ో అనుమతి తీసుక్ోనవనర్య(అవును/క్యద్ు); ఒక్వేళ్
అవును అయ్తే, ఆ తేద్ీక్ి చెలా ోబాట్ుతో సా  పయరరంభం నుంచి నిరాహణ క్ోసం ప ంద్ిన అనుమత్ుల పరత్ులో
అనీన; జార్ీ తేద్ీ; చెలా ోబాట్ు; ఫెైలో సంఖా; ద్రఖాసుు సంఖా

3

సవరణ కోరపత్ున్న అంశ్ం: క్యనిఫగర్షనోా సవరణ/అనుమతి నిబంధనలో సవరణ/ ఇత్రం(సుషట ం చేయాగి)

4

ఉత్ుత్రత వివరాలు (ఆమోదిత్ ఇసి పరకారం)
ఉత్ుత్రత /కారాకేమం

పరచమాణం

యూనిట్

రవాణా మాధ్ామం/

(సామరథ యం/పారంత్ం)

-

ఉత్ుత్రత పరసారం

యూనిట్:- (వయర్ిిక్ ట్నునలో (ట్ి పి ఏ), మనయ వయట్(ఎం డబు
ా ు), హెక్యటరుా(హెచ్ ఏ), ర్ోజుక్ో క్ిలో
లీట్రుా(క్ె ఎల్ డి), ర్ోజుక్ో నయనుగ అయ్న ట్నునలో (ట్ి సి డి), ర్ోజుక్ో క్ూాబిక్స మీట్ర్,
క్ిలోమీట్రుా(క్ె ఎం), ర్ోజుక్ో మగియను లీట్రుా((ఎం ఎల్ డి), ఇత్ర్యలో)

-

రవయణవ మాధామం/్త్ుతిు పరమయరం (ర్ోడుా, ర్ెైలో, క్నేాయరు బలోట, పెైపు క్నేాయరు, వయయు రజుజ
మారగ ం, ర్ెండు లేక్ మూడు మాధామాల క్లయ్క్, ఇత్ర్యలో)

5

కానిిగరేష్న్ వివరాలు(అనేక ఎంటీరలకు అన్ుమత్ర)
కరాాగ్ారం/సామగ్చే/

పరసత ుత్

పరత్రపాదిత్

సవరణ అన్ంత్రం

ఏవైనా రచమారపకలు

సౌకరాం

కానిిగరేష్న్

కానిిగరేష్న్

త్ుది కానిిగరేష్న్

ఉన్నటీ యితే

6

సవరణకు కారణాలు

7

ఏదరైనా అవసరమన్
ై ఇత్ర సవరణ
ఆమోదిత్ ఇ సి యొకక

ఆమోదిత్ ఇ సి పరకారం

పరత్రపాద్న్ పరకారం

రచఫరెన్ి

వివరణ

వివరణ

రచమారపకలు

8

జత్పరచవలసిన్ ధ్ురవపతారలు
ఏ

ఇ ఐ ఏ/ఇ ఎం పి అనుబంధం యొక్క పరతి

బి

ర్ివైజ్ా- మయధవామయధా నివేద్ిక్/సవివర పయరజెక్ోట నివేద్ిక్(డి పి ఆర్)/సవివర ఇంజినీర్ింగు
నివేద్ిక్/సవివర క్యనెపుుువల్ పరణవళిక్/ఆమోద్ిత్ మైనింగు పరణవళిక్(మైనింగు
పరతిపయద్నలయ్నట్ా య్తే) ల పరతి

సి

త్ుద్ి లే అవుట్ నివేద్ిక్ యొక్క పరతి

డి

పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు లేక్ ఆధిక్యర్ిక్ వాక్ిు సంత్క్ంచేసిన క్వర్ ల ట్ర్

ఇ

యూజర్ ఏజెనీె త్రపున ద్రఖాసుు సమర్ిుంచే వాక్ిు గుర్ిుంపునక్ో ఆధవరం క్ోసం పయరజెక్ోట
పరతిపయద్క్ోడు సంత్క్ం చేసన
ి ఆధిక్యర్ిక్ పత్ర పరతి

ఎఫ్ ఏద్ెైనవ అద్నపు ఫెైలో ్ననట్ా య్తే
9

ఇ ఐ ఏ సలహాదారప యొకక వివరాలు: గుర్ిుంపు సంఖా; ఇ ఐ ఏ సలా ద్వరు పేరు; చిరునవమా; క్యంట్ాక్సట
నంబర్; ఇ-మయ్లో ఐడి; గుర్ిుంపు క్ట్నిర్ి(క్ట్నిర్ి ఏ క్ి అరుత్/ క్ట్నిర్ి బి క్ి అరుత్); గుర్ిుంపు ్నన సెక్యటరు;
గుర్ిుంపు యొక్క చెలా ోబాట్ు; క్ోా సి ఐ/ఎన్ఏబిఇట్ి జార్ీ చేసిన గుర్ిుంపు ధురవపత్రం యొక్క పరతి

10

ధ్ురవీకరణ
ఇంద్ుమూలమునయ తెగియజయునద్ి... ద్రఖాసుు మర్ియు జత్చేసిన పతవరలలోని గణవంక్యలో మర్ియు
సమాచవరం నవ తెగివి మర్ియు విశయాసం మేరక్ో పూర్ిు సతవాలేనని ద్ురవీక్ర్ిసు ునవనను. అంతేనయక్ ఒక్వేళ్
ఏ మయలయ్లోనైనవ ఇంద్ులోని గణవంక్యలో లేక్ సమాచవరంలోని ఏ భాగమైనవ త్పుు అనినయని త్పుుద్ో వ పట్ిటంచేద్ి
నయనయని విచవరణలో తేగిన పక్షంలో పయరజెక్ోట తిరసకర్ించబడుత్ుంద్ని తెలోసని మర్ియు అపుట్ిక్ి మంజూర్ెైన
ఏవైనవ అనుమత్ుల రద్ుే వలా క్గిన క్షట నష్యటలక్ో పూర్ిు బాధాత్ నేనే వహమయునని తెగియజసుునవనను.
పేరు; హో ద్వ; పర్ిశమ
ర ; చిరునవమా

అన్ుబంధ్ం – VIII
( రచఫర్ట కాీజ్ 21 )
ఫారం - 5
ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర యొకక బదిల్ల కోసం ద్రఖాసుత
1

పారజెకుట(ల) పేరప

2

మున్ుపటి పారజెకుట పరత్రపాద్కుని వివరాలు ( ఒక్వేళ్ క్యరాక్రమాలో క్గిసి ్ననట్ా య్తే అనేక్ ఎంట్ీరలక్ో
అనుమతి ్ంట్ుంద్ి): పర్ిశమ
ర పేరు/సంసల ; నమోద్ెైన చిరునవమా; పర్ిశమ
ర యొక్క నవాయసిల తి; ఒక్వేళ్
ఏద్ెైనవ సంయుక్ు వయాపయరం అయ్నట్ా య్తే వయట్ి వివర్యలో; మొద్ల ైనవి

3

న్యత్న్ పారజెకుట పరత్రపాద్కుని వివరాలు ( క్యరాక్రమాల విభజన ్ననట్ా య్తే అనేక్ ఎంట్ీరలక్ో అనుమతి
్ంట్ుంద్ి): పర్ిశమ
ర పేరు/సంసల ; నమోద్ెైన చిరునవమా; పర్ిశమ
ర యొక్క నవాయసిల తి; ఒక్వేళ్ ఏద్ెైనవ
సంయుక్ు వయాపయరమైతే వయట్ి వివర్యలో; మొద్ల న
ై వి

4

ఉత్త రపరత్ుాత్త రాలకు చిరపనామా ( ఒకవేళ కారాకేమాల విభజన్ ఉన్నటీ యితే అనేక ఎంటీరలకు అన్ుమత్ర
ఉంటుంది): ద్రఖాసు
ు ద్వరుని పేరు; హో ద్వ(యజమాని/భాగమయామ/సి ఇ ఓ)చిరునవమా; పిన్ క్ోడ్; ఇమయ్లో; ట్ెగిఫో ను నంబరు; ఫయాక్ోె నంబరు; మొద్ల ైనవి

5

ఇ ఐ ఏ పరకటన్, 2006 యొకక షెడయాలు పరకారం పారజెకుట/ కారాకేమ యొకక కేటగ్చరచ : షెడూాలో లోని అంశం;
క్ట్నిర్ి(ఏ/బి 1 /బి 2)

6

ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర యొకక వివరాలు: ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమతి జార్ీ తేద్ీ; ఎం ఓ ఇ ఎఫ్
& సి సి /ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ ఫెైలో సంఖా; ఇ సి లేఖ యొక్క పరతి .

7

సంసథ ఏరాుటుకు అన్ుమత్ర యొకక వివరాలు: క్నెంట్ ఫర్ ఎమయటబిా షెాంట్ ప ంద్వర్య(అవును/క్యద్ు); ఒక్వేళ్
అవును అయ్తే అపుట్ివరక్ో చెలా ోబాట్ుతో సా  సంసల క్ో అనుమతి యొక్క పరతి; జార్ీ తేద్ీ; చెలా ోబాట్ు;
ఫెైలో సంఖా; ద్రఖాసు
ు సంఖా; మొద్ల న
ై వి

8

పారజెకుట అమలు యొకక సిథ త్ర ( ఒక్వేళ్ ఇ సి అయ్తే: ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమతి మంజూరు అయ్న
పయరజెక్ోట/మౌక్ర్యాలో/ క్యరాక్రమాలో లో భౌతిక్ పరగతి)

9

ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర విభజన్ ఉంటే
ఏ

పారజెకుట విభాగ్ాలు/కారాకేమాలు యొకక పరత్రపాదిత్ విభజన్

కానిిగరేష్న్ మరచయు

కానిిగరేష్న్ మరచయు

కానిిగరేష్న్ మరచయు

కానిిగరేష్న్ మరచయు

సామరథ యం తో పాటుగ్ా

సామరథ యంతో పాటుగ్ా

సామరథ యంతో పాటుగ్ా ‘వై

సామరథ యంతో పాటుగ్ా

ముంద్సుత పరాావరణ

‘ఎక్సి’ కర బదిల్లకర

’ కర బదిల్లకర

‘జెడ్’ కర బదిల్లకర

అన్ుమత్ర మంజూరెైన్

పరత్రపాదించిన్

పరత్రపాదించిన్

పరత్రపాదించిన్

విభాగం/కారాకేమం

ముంద్సుత పరాావరణ

ముంద్సుత పరాావరణ

ముంద్సుత పరాావరణ

అన్ుమత్ర మంజూరెైన్

అన్ుమత్ర మంజూరెైన్

అన్ుమత్ర మంజూరెైన్

సౌకరాం/కారాకేమం

సౌకరాం/కారాకేమం

సౌకరాం/కారాకేమం

బి ముంద్సుత పరాావరణ నియమ నిబంధ్న్ల యొకక పరత్రపాదిత్ విభజన్

9

పరాావరణ నియమ

బదిల్ల చేయించుకున్న

బదిల్ల

బదిల్ల చేయించుకున్న

నిబంధ్న్లు

‘ఎక్సి’

చేయించుకున్న’వై’

‘జెడ్’

ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ుల కలయిక జరచగ్ే విష్యాలలో
ఏ

పరత్రపాదిత్ విభాగ్ాలు/కారాకేమాల కలయిక/సమేాళన్ం

పారజెకటు -1 కర

పారజెకటు -2 కర

పారజెకటు -3 కర

కలయిక త్రపవాత్

కానిిగరేష్న్

కానిిగరేష్న్ మరచయు

కానిిగరేష్న్ మరచయు

సౌకరాాలు/కారాకేమాలు

మరచయు సామరథ యం

సామరథ యం తో పాటుగ్ా

సామరథ యం తో పాటుగ్ా

తో పాటుగ్ా

ముంద్సుత పరాావరణ

ముంద్సుత పరాావరణ

ముంద్సుత

అన్ుమత్ర మంజూరెైన్

అన్ుమత్ర మంజూరెైన్

పరాావరణ

సౌకరాం/కారాకేమం

సౌకరాం/కారాకేమం

అన్ుమత్ర
మంజూరెన్
ై
సౌకరాం/కారాకేమం

బి

పరాావరణ నియమ నిబంధ్న్ల యొకక పరత్రపాదిత్ కలయిక

పారజెకుట – 1 కోసం

పారజెకుట – 2 కోసం

పారజెకుట – 3 కోసం

కలయిక త్రపవాత్

నిరేుశంచిన్ పరాావరణ

నిరేుశంచిన్

నిరేుశంచిన్

పరత్రపాదిత్

నియమ నిబంధ్న్లు

పరాావరణ నియమ

పరాావరణ నియమ

పరాావరణ

నిబంధ్న్లు

నిబంధ్న్లు

నియమ
నిబంధ్న్లు

10

జత్చేయవలసిన్ ధ్ురవపతారలు
ఏ

బద్ిలీ చేసవ
ే యర్ి నుంచి నిరభాంత్ర ధురవపత్రం

బి

మంజూర్ెైన ముంద్సు
ు పర్యావరణ అనుమతిలోని నియమ నిబంధనలక్ో అంనీక్ర్ిసు ుననట్ు
ా
తెలోపుత్ూ బద్ిలీ చేయ్ంచుక్ోనన వాక్ిు యొక్క ధురవీక్రణ పత్రం

సి

ఆధిక్యర్ిక్ మండగి నుంచి సంసల బద్ిలీ యొక్క పరతి

డి

పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు లేక్ ఆధిక్యర్ిక్ వాక్ిు సంత్క్ం చేసిన క్వర్ ల ట్ర్

ఇ

యూజర్ ఏజనీె త్రపున ద్రఖాసుు చేసు ునన వాక్ిు గుర్ిుంపు నిర్యీరణ క్ోసం పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు
సంత్క్ం చేసిన ఆధిక్యర్ిక్ పత్ర పరతి

ఎఫ్ ఏవైనవ అద్నపు ధురవపతవరలో ్ననట్ా య్తే
11

ధ్ురవీకరణ
ఇంద్ుమూలమునయ తెగియజయునద్ి... ద్రఖాసుు మర్ియు జత్చేసిన పతవరలలోని గణవంక్యలో మర్ియు
సమా చవరం నవ తెగివి మర్ియు విశయాసం మేరక్ో పూర్ిు సతవాలేనని ద్ురవీక్ర్ిసు ునవనను. అంతేనయక్ ఒక్వేళ్
ఏ మయలయ్లోనైనవ ఇంద్ులోని గణవంక్యలో లేక్ సమాచవరంలోని ఏ భాగమైనవ త్పుు అనినయని త్పుుద్ో వపట్ిటంచేద్ి
నయనయని విచవరణలో తేగిన పక్షంలో పయరజెక్ోట తిరసకర్ించబడుత్ుంద్ని తెలోసని మర్ియు అపుట్ిక్ి మంజూర్ెైన
ఏవైనవ అనుమత్ుల రద్ుే వలా క్గిన క్షట నష్యటలక్ో పూర్ిు బాధాత్ నేనే వహమయునని తెగియజసుునవనను.
పేరు; హో ద్వ; పర్ిశమ
ర ; చిరునవమా
***

అన్ుబంధ్ం –IX
( రచఫర్ట కాీజ్ 17 )
ఫారం - 6
ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర మంజూరప కోసం ద్రఖాసుత
( పయరజెక్ోట లేక్ క్యరాక్రమానిక్ి సంబంధించి పరభుత్ాం మంజూరు చేసిన ఏద్ెైనవ లీజు లేక్ ల స
ై ెనుె లేక్ హక్ోక లేక్
అనుమతి లేక్ ఆధిక్యర్ిక్త్ను ఏద్ెైనవ నవాయమయలన ్త్ు రుాలో లేక్ చట్ట ం పరక్యరం పరభుత్ాం రద్ుే చేసినట్ా య్తే
మర్ియు ఆ పయరజెక్ోట యొక్క లీజు లేక్ ల ైసెనుె లేక్ హక్ోక లేక్ అనుమతి లేక్ ఆధిక్యర్ిక్త్ను ఎవర్ెైనవ ఇత్ర వాక్ిు
లేక్ విజయం మయధించిన బిడే ర్ క్ో మంజూరు చేసినట్ా య్తే మర్ియు పెైన చెపిున విషయంలో ఏ చట్ట ం పరక్యరమైనవ
ఎట్ువంట్ి నిర్ిేషట శయసనం చేయనంత్వరక్ూ ఇద్ి అమలోలో ్ంట్ుంద్ి)
1

పారజెకుట(ల)పేరప

2

మున్ుపటి పారజెకుట పరత్రపాద్కుని వివరాలు: పర్ిశమ
ర పేరు/ సంసల ; నమోద్ెన
ై చిరునవమా; పర్ిశమ
ర
యొక్క
నవాయపరమైన సిల తి; ఏద్ెైనవ సంయుక్ు వయాపయరం ్ననట్ా య్తే వయట్ి వివర్యలో; మొద్ల ైనవి

3

న్యత్న్ పారజెకుట పరత్రపాద్కుని వివరాలు: పర్ిశమ
ర పేరు/సంసల ; నమోద్ెైన చిరునవమా; పర్ిశమ
ర నవాయపరమైన
సిల తి; సంయుక్ు వయాపయరం ్ననట్ా య్తే వయట్ి వివర్యలో; మొద్ల ైనవి

4

ఉత్త రపరత్ుాత్త రాలకోసం చిరపనామా: ద్రఖాసుుద్వరుని పేరు; హో ద్వ(యజమాని/భాగమయామ/సి ఇ ఓ);
చిరునవమా; పిన్ క్ోడ్; ఇ-మయ్లో; ట్ెగిఫో ను నంబరు; ఫయాక్ోె నంబరు; మొద్ల ైనవి

5

షెడయాలు పరకారం పారజెకుట/కారాకేమం యొకక కేటగ్చర:చ షెడూాలో లోని అంశం; క్ట్నిర్ి(ఏ/బి1/బి2)

6

ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర యొకక వివరాలు: ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమతి జార్ీ చేసిన తేద్;ీ ఎం ఓ
ఇ ఎఫ్ & సి సి / ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ ఫెైలో సంఖా; ముంద్సుు-ఇసి లేఖ యొక్క పరతి

7

కనింట్ ఫర్ట ఎసాటబిీ షెాంట్ వివరాలు: సంసల క్ో అనుమతి ప ంద్వర్య(అవును/క్యద్ు); అవును అయ్తే
ఇపుట్ివరక్ో చెలా ోబాట్ుతో సా  సంసల క్ో అనుమతి యొక్క పరతి; జార్ీ తేద్ీ; చెలా ోబాట్ు; ఫెైలో సంఖా;
ద్రఖాసు
ు సంఖా; మొద్ల న
ై వి

8

ఆమోదిత్ మైనింగు పరణాళిక కు సంబంధించి పారజెకుట యొకక అమలుసిథ త్ర(ఫాం మైనింగు పారజెకుటలు)లేక
సాధాాసాధ్ా నివేదిక (ఇత్ర పారజెకుటలు)

9

రచవైజ్ు పరాావరణ నిరవహణ పరణాళిక

10

జత్చేయవలసిన్ ధ్ురవపతారలు
ఏ

క్ట్ాయ్ంపు లేఖ యొక్క పరతి

బి

పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు లేక్ ఆధిక్యర్ిక్ వాక్ిు సంత్క్ంచేసిన క్వర్ింగ్ ల ట్ర్

సి

యూజర్ ఏజనీె క్ి బద్ులో ద్రఖాసుు చేసు ునన వాక్ిు గుర్ిుంపునక్ో ఆధవరంక్ోసం పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోడు
సంత్క్ం చేసిన ఆధిక్యర్ిక్ పత్ర పరతి

డి

మునుపట్ి పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోనిక్ి ముంద్సుు-ఇసి ఆధవరంతో మంజూరు చేసిన పూరాపు ఇ ఐ ఏ
నివేద్ిక్ యొక్క పరతి

ఇ
11

ఏవైనవ అద్నపు ధురవపతవరలో ్ననట్ా య్తే

ధ్ురవీకరణ
ఇంద్ుమూలమునయ తెగియజయునద్ి... ద్రఖాసుు మర్ియు జత్చేసిన పతవరలలోని గణవంక్యలో మర్ియు
సమాచవరం నవ తెగివి మర్ియు విశయాసం మేరక్ో పూర్ిు సతవాలేనని ద్ురవీక్ర్ిసు ునవనను. అంతేనయక్ ఒక్వేళ్
ఏ మయలయ్లోనైనవ ఇంద్ులోని గణవంక్యలో లేక్ సమాచవరంలోని ఏ భాగమైనవ త్పుు అనినయని త్పుుద్ో వ
పట్ిటంచేద్ినయనయని విచవరణలో తేగిన పక్షంలో పయరజెక్ోట తిరసకర్ించబడుత్ుంద్ని తెలోసని మర్ియు అపుట్ిక్ి
మంజూర్ెైన ఏవైనవ అనుమత్ుల రద్ుే వలా క్గిన క్షట నష్యటలక్ో పూర్ిు బాధాత్ నేనే వహమయునని
తెగియజసు
ు నవనను.
పేరు; హో ద్వ; పర్ిశమ
ర ; చిరునవమా

అన్ుబంధ్ం – X
( రచఫర్ట కాీజు 13 )
పరాావరణ పరభావ మదింపు నివేదిక యొకక సాధారణ సవరూపం
కేమం

ఇ ఐ ఏ సవరూపం

1

పరచచయం

అంశాలు


నివేద్ిక్ ్ద్ేే శాం



పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని యొక్క వివర్యలో: పయరజెక్ోట పేరు; పర్ిశమ
ర పేరు/లేక్
ఎంట్ిట్ి లేక్ ఫరం లేక్ సంసల లేక్ ట్రసట ు లేక్ సంయుక్ు వయాపయరం లేక్ సెుషల్
పరుస్ వహక్ిల్ ; నమోద్ెన
ై చిరునవమా; పర్ిశమ
ర యొక్క నవాయపరమైన
సిల తి; సంయుక్ు వయాపయరం ఏద్ెైనవ ్ననట్ా య్తే; మొద్ల ైనవి



పయరజెక్ోట పయరంత్ం: పయాట్ు/సర్ా/ఖామయర సంఖా; నయరమం;త్హసవలో; జిలాా; ర్యషట ంర ;
పిన్ క్ోడ్; పయరజెక్ోట/క్యరాక్రమ సల లం యొక్క అక్షాంశయలో మర్ియు ర్ఖాంశయలో;
భారత్ సర్ా సంసల వయర్ి భౌనోళిక్ పట్ిటక్ సంఖా; భౌనోళిక్ పట్ిటక్ పరతి; ఎం ఎస్ ఎల్
క్ి పెైన గర్ిషఠ ఎత్ు
ు ; క్ె ఎం ఎల్ ఫెైలో; అధాయన పయరంత్ం లోపగి పయరజెక్ోట
సర్ిహద్ుే నుంచి సమీప గర్ిషఠ వరద్ మయలయ్(హెచ్ ఎఫ్ ఎల్)యొక్క ద్ూరం;
భూక్ంప పయరంత్ం; సమీప ర్ెైలేా సేటషను; సమీప ర్ెైలేా సేటషను నుంచి
ద్ూరం(క్ిమీ లలో); సమీప విమానవశరయం; సమీప విమానవశరయం నుంచి
ద్ూరం(క్ిమీ లలో); సమీప పట్ట ణం/నగరం/జిలాా పరధవన పట్ట ణం(సుషట ం
చేయాగి); సమీప పట్ట ణం/నగరం/జిలాా పరధవన పట్ట ణం నుంచి ద్ూరం (క్ిమీ
లలో); నయరమ పంచవయ్తీలో, జిలాా పర్ిషత్ు
ు , నగర పయలక్ సంసల , మయలనిక్
సంసల (పిన్ క్ోడ్ మర్ియు ట్ెగిఫో న్ నంబరుతో పూర్ిు త్పయలా చిరునవమా);
మొద్ల ైనవి



సర్ిహద్ుే పయరజెక్ోట యొక్క క్ో-ఆర్ిానేట్ె ( పరతి నోడ్ ద్గగ ర)



మయధవరణ పయరంత్ం, నిర్ిేషట పయరంత్ం, పయరజెక్ోట సర్ిహద్ుే & పయరజెక్ోట సల ల లే అవుట్
ను వివర్ించే పట్ాలో



పయరజెక్ోట పయరంత్ం యొక్క జీవయవరణ సునినత్త్ాం: ఒక్వేళ్ వనాపయరణి సంరక్షణ
క్ంద్రం లేద్వ జాతీయ పయరుక లేద్వ రక్షిత్ పయరంత్ం లేద్వ బయో సిుయర్ ర్ిజరుా
లేద్వ ట్ెైగర్ ర్ిజరుా లేద్వ ఎగిఫెంట్ ర్ిజరుా లేద్వ పరమాద్క్ర క్యలోషా పయరంత్ం

లేద్వ తీవర క్యలోషా పయరంత్ం లేద్వ జీవ-సునినత్ పయరంత్ం లేద్వ జీవ-సునినత్
జోను లేద్వ ర్యషట /
ర యుట్ి లేద్వ అంత్ర్యజతీయ సర్ిహద్ుే లేద్వ పరాత్ పయరంత్
లేద్వ అంత్ర్యజతీయ ఒపుంద్వల/ జాతీయ శయసనవల/ మయలనిక్ చట్ాటల లేక్
మయంసకృతిక్ లేద్వ సంబంధిత్ విలోవలో లేక్ మానయణి లేక్ జలాశయాలో లేక్
క్ోమయు పయరంత్ం లేక్ పుణా క్షతవరల పయరంత్ం లేద్వ పర్యాట్క్ పయరంత్ం లేద్వ రక్షణ
మయలపనలో మొద్ల ైనవయట్ిక్ి 10 క్ిలోమీట్రా లోపు ్ననట్ా య్తే వయట్ి ద్ూరం
మర్ియు వివర్యలో


పయరజెక్ోట యొక్క సాభావం, సెైజు, క్ట్నిర్ి గుర్ించి సంక్షిపు వివరణ: షెడూాలో
లోని అంశం సంఖా; క్ట్నిర్ి (ఏ/బి 1/బి2); పరతిపయద్న రక్ం
(నూత్న/విసు రణ/ఆధునిక్ీక్రణ); మొద్ల ైనవి



పర్యావరణ, మయమాజిక్ మర్ియు ఆర్ిలక్ అంశయలలో ద్ేశయనిక్ి, ఆ పయరంతవనిక్ి
పయరజెక్ోట యొక్క పయరముఖాం



పయరజెక్ోట విసు రణ లేద్వ ఆధునిక్ీక్రణ అయ్తే మునుపట్ి ముంద్సుు పర్యావరణ
అనుమతి(లో) మర్ియు లేక్ అంనీక్యరం(లో)తో పయట్ు పయరజెక్ోట సంక్షిపు చర్ిత్ర,
భూగరా జలం, భూ ్పర్ిత్లజల క్ట్ాయ్ంపు, అట్వీభూమ మళిా ంపు
వనాపయరణి అనుమతి



అధాయన పర్ిధి: చేపట్ిటన నియంత్రణ పర్ిధి యొక్క వివర్యలో ( ్లేాఖన
నిబంధనల్ పరక్యరం); పయరజెక్ోట క్ోసం నిర్ేశ్రంచిన ట్ెర్ాల ఆఫ్ ర్ిఫర్ెన్ె యొక్క
అమలో పట్ిటక్ రూపంలో

2

పారజెకుట వివరణ



్త్ుత్ు
ు లో, ్ప-్త్ుత్ు
ు లో, పయరజెక్ోట ఆక్ృతి( విసు రణ లేక్ ఆధునిక్ీక్రణ
విషయంలో విసు రణ లేక్ ఆధునిక్ీక్రణ అనంత్రం పరసు ుత్, పరతిపయద్ిత్
మర్ియు సంచిత్ సంబంధ వివర్యలో); మొద్ల న
ై వి



పరణవళిక్యబద్ీ డయానయరం/ఫ్ోా చవరుట తో సా  మయంక్తిక్ పర్ిజా ానం మర్ియు
పరక్య
ిర
వివరణ చూపే పయరజెక్ోట లే అవుట్, పయరజెక్ోట యొక్క క్యంపో నంట్ు
ా
మొద్ల ైనవి



అంచనవ పర్ిమాణం, క్యబో య్య ఆధవరం, ఆధవరం నుంచి ద్ూరం, రవయణవ
మాధామం, గింక్జ్ యొక్క రక్ం తో సా  అవసరమైన ముడి పద్వరలం (లో)
మర్ియు ఇంధనం(లో)



త్ుద్ి ్త్ుతిు యొక్క అమాక్పు పయరంత్ం లేక్ ్ప-్త్ుత్ు
ు లో, రవయణవ
మాధామం, ద్ూరం, గింక్జ్ ఏద్ెైనవ ్ననట్ా య్తే



నీట్ి అవసర వివర్యలో (నిరాహణ/మయలపన/పయరరంభం/మయలపన ద్శ; నిరాహణ
ద్శ; అనవవశాక్త్/మూత్/క్ూగిివేత్ ద్శ): మొత్ు ం నీట్ి అవసరం; ఆధవరం;
ఆధవరం నుంచి ద్ూరం; సంగరహణ విధవనం; రవయణవ మాధామం;
అనుమతి/ఎం ఓ యు యొక్క వివర్యలో మొద్ల ైనవి



విద్ుాత్ు
ు అవసరం యొక్క వివర్యలో ( నిర్యాణం/మయలపన/పయరరంభం/మయలపన
ద్శ ; నిరాహణ ద్శ; అనవవశాక్త్/మూత్/క్ూగిివేత్ ద్శ); మొత్ు ం విద్ుాత్ు
ు
అవసరం; ఆధవరం; ఆధవరం నుంచి ద్ూరం; సంగరహణ విధవనం;
అనుమతి/ఎం ఓ యు యొక్క వివర్యలో; పరతవామానయ ఏర్యుట్ు),
మొద్ల ైనవి



పయరజెక్ోటలో ఒక్వేళ్ వనరుల ఆపిటమైజషన్/ర్ిసెైక్ా ంి గు మర్ియు తిరసకరణ
ఏవైనవ ్ననట్ా య్తే సంక్షిపుంనయ వివర్ించవగి



వివిధ క్యరాక్రమాలక్ో అవసరమైన భూమ, భూ యాజమానాం, భూ సేక్రణ
సిల తి, మొద్ల ైనవి



ఒక్వేళ్ అట్వీభూములో ్ననట్ా య్తే అట్వీ అనుమత్ుల
సిల తి(నియమానుమయరం (ద్శ-I) ప ంద్ిన ఆమోద్ం/త్ుద్ి(ద్శ-II) ప ంద్ిన
ఆమోద్ం/పయరసెస్ లో ్నన అట్వీ అనుమతి(ద్శ-I)/పయరసెస్ (ద్శ-II) లో ్నన
అట్వీ అనుమతి/ ఇంక్య సమర్ిుంచవలసిన అట్వీ అనుమతి క్ోసం ద్రఖాసుు)
యొక్క వివర్యలో



ఏవైనవ చెట్ా నర్ిక్ివేత్ ్ననట్ా య్తే [పయరజెక్ోట క్ోసం నర్ిక్ిన మొత్ు ం చెట్ా సంఖా
(అట్వీభూమ క్యనట్ా య్తే); మర్ియు చెట్ా నర్ిక్ివేత్ మర్ియు నవట్ిన
మొక్కల వివర్యలో.



పరసు ుత్ భూమ వినియోగ పధ్ీ తి (వావమయయం, వావమయయ్యత్రం, అట్వీ,
జలాశయాలో(సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ లోని పయరంత్ంతో క్గిపి), పయరజెక్ోట
సర్ిహద్ుేల నుంచి అడవులో, జీవ-సునినత్ పయరంతవలో, జలాశయాలో ( నద్ి
యొక్క హెచ్ ఎఫ్ ఎల్ నుంచి ద్ూరం), సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్
సర్ిహద్ుేలక్ో క్నిషఠ ద్ూరం. గుర్ిుంచబడిన పయర్ిశయరమక్ పయరంత్ం విషయంలో ,
ర్యజపత్ర పరక్ట్న యొక్క పరతిని విధినయ సమర్ిుంచవగి.



మానవ వనరుల అవసరం: నిర్యాణం/మయలపన/క్మషనింగ్/ఎమయటబిా ష్
మంట్/నిరాహణ ద్శ; ర్ిడండెనీె/క్ోాజర్/క్ూగిివేత్ ద్శలోా
శయశాత్/తవతవకగిక్ ్పయధి; మొత్ు ం మానవ వనరులో.



పయరజెక్ోట వాయం: పరసు ుత్ ధరల మయలయ్లో పయరజెక్ోట యొక్క మొత్ు ం వాయం
(లక్షలలో)
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పరాావరణం



ఆమోద్ం మర్ియు అమలో క్ోసం పరతిపయద్ిత్ షెడూాలో



ఇ ఐ ఏ నిమత్ు ం ఇచేి మయధవామయధవాల యొక్క వూాా త్ాక్ పయరతినిధవాలో



ఫయరం – 2 పరక్యరం సెక్యటరు నిర్ిేషట వివర్యలో



క్యంప నంట్ె మర్ియు పర్ిశోధన పధ్ీ తి తో పయట్ు అధాయన పయరంత్ం, క్యలం,

యొకక వివరణ

ఆధవరర్ఖల యొక్క పర్ిధి


పయరజెక్ోటక్ో పూరాపు మర్ియు విసు రణక్ో పూరాపు పర్యావరణ సిల తిగత్ుల
యొక్క వివర్యలో అననయ సేక్ర్ించిన ఆధవరర్ఖ గణవంక్యల వివర్యలో
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ముంద్ుగ్ా



ఆధవరర్ఖ గణవంక్యల యొక్క మయర్యంశం



అనిన పర్యావరణ క్యంప నంట్ె యొక్క ఆధవర పట్ాలో



పయరజెక్ోట పయరంత్ం, పరమాద్ అవక్యశయలో, పయరజెక్ోట రూపక్లున, పయరజెక్ోట నిర్యాణం,

గేహించిన్

ర్ోజువయర్ీ నిరాహణలో, చివర్ిక్ి మునింపు లేక్ పూర్ెు న
త పయరజెక్ోట యొక్క

పరాావరాణ

పునర్యవయసం వలా క్గిన పర్యావరణ పరభావయల విచవరణల యొక్క వివర్యలో

పరభావాలు &



ఉపశ్మన్ చరాలు

వారల జల నిరాహణ (నిర్యాణం/మయలపన/పయరరంభం/సంసల ద్శ; నిరాహణ ద్శ;
అనవవశాక్త్/మునింపు/క్ూగిివేత్ ద్శ సమయాలలో): రక్ం లేక్ వనరు ;
విడుద్ల అయ్యా వారల జలాల పర్ిమాణం; శుధ్ిీ మయమరలుం; శుద్ిీ విధవనం; ర్ీ
సెైక్ా ంి గు లేక్ పునర్ిానియోగంలో ్పయోనించిన శుద్ీ జలం యొక్క పర్ిమాణం;
విడుద్ల అయ్న నీట్ి పర్ిమాణం; తొలనింపు విధవనం; పరతిపయద్ించినవయట్ి
విషయంలో జీర్ో గిక్ిాడ్ డిశయిర్జ మయధన యొక్క వివర్యలో



ఘన వారల నిరాహణ (నిర్యాణం/మయలపన/పయరరంభం/సంసల ద్శ; నిరాహణ ద్శ;
అనవవశాక్త్/మునింపు/క్ూగిివేత్ ద్శ సమయాలలో): రక్ం లేక్ వనరు ;
విడుద్ల అయ్యా వారల ఘనవల పర్ిమాణం; శుధ్ిీ మయమరలుం; శుద్ిీ విధవనం;
ర్ీసెైక్ా ంి గు లేక్ పునర్ిానియోగం లో ్పయోనించిన శుద్ీ ఘనం యొక్క
పర్ిమాణం; తొలనించిన ఘనవార్యలల పర్ిమాణం; తొలనింపు విధవనం
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గుర్ిుంచిన వాతిర్క్ పరభావయల త్నిగంపు మర్ియు/లేక్ పర్ిా రం క్ోసం చరాలో



నీన్
ర బల్ట అభవృద్ిీ పరణవళిక్

పరతాామానయాల



మయంక్తిక్ పర్ిజా ానం మర్ియు సల లం విషయాలలో పరతవామానయాలో

యొకక విశరీష్ణ



మయంక్తిక్ వైఫలాం యొక్క సమసాలక్ోసం నూత్న & అపర్ీక్షత్
ి మయంక్తిక్

(సాంకేత్రక
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పర్ిజా ానం యొక్క మద్ింపు

పరచజా ాన్ం &



పరతి పరతవామానయ వివరణ

సథ లం)



పరతి పరతవామానయం వలా క్గిన వాతిర్క్ పరభావయల యొక్క మయర్యంశం



పరతి పరతవామానయం క్ోసం పరతిపయద్ించిన పర్ిష్యకర చరాలో



సమరలనతో సా  పరతవామానయం యొక్క ఎంపిక్



పర్ిష్యకర చరాల సమరలవంత్మైన అమలో పరావేక్షణ యొక్క మయంక్తిక్

పరాావరణ
పరావేక్షణ

అంశయలో (చరాల పద్ీ త్ులో, పరావేక్షణ విడత్లో, పరావేక్షణ పయరంతవలో,

కారాకేమం

పరావేక్షణ గణవంక్యల విశరాషణ, పరావేక్షణ గణవంక్యల యొక్క నివేద్న
సమయాలో, అత్ావసర విధవనవలో, సవివర బడెజ ట్, సేక్రణ సమయాలో,
మొద్ల ైనవి)
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అద్న్పు



అధ్ాయనాలు

పరజా సమావేశం, పరావేక్షణ, సమావేశ అధాక్షత్, పయరజెక్ోట యొక్క పర్యావరణ
అంశయలలో నవాయమైన షరత్ులో క్ోర్ వాక్ోులనుంచి గిఖిత్పూరాక్
అబిపయరయాలో, ్త్ు రుాలో, పరజా సంపరద్ింపులో లేవనతిు న అంశయలపెై
గడువుతో క్ూడిన చరాల పరణవళిక్ మర్ియు నిధుల క్ట్ాయ్ంపుతో సా 
పట్ిటక్రూపంలో పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని ా మీలో.



అపయయం మర్ియు పరమాద్వల గుర్ిుంపు అత్ావసర సననద్ీ త్ పరణవళిక్
మర్ియు పరక్ృతి విపత్ు
ు నిరాహణ పరణవళిక్లతో మద్ింపు మర్ియు నిరాహణ



మయమాజిక్ పరభావయల మద్ింపు, మయమాజిక్ అవసర మద్ింపు మర్ియు
నిరాహణ



ఏవైనవ పునర్యవయసం మర్ియు పున:సిల ర్ీక్రణ ్ననట్ా య్తే: నయరమాల సంఖా;
ఇళ్ే సంఖా; పయరజెక్ోట నిర్యాసిత్ క్ోట్ుంబాల సంఖా; పయరజెక్ోట పరభావిత్
క్ోట్ుంబాల సంఖా; పునర్యవయసం మర్ియు పున:సిల ర్ీక్రణక్ోసం క్ట్ాయ్ంచిన
నిధులో; పునర్యవయసం మర్ియు పునససిల ర్ీక్రణ యొక్క సిల తి
(పూరు య్న/జరుగుత్ునన/ పయరరంభంచవలసిన); అమలో చరాలో;
అమలోక్ోసం నిర్ేశ్రత్ సమయాలో; నిధుల క్ట్ాయ్ంపు, మొద్ల ైనవి



ఒక్వేళ్ పయరజెక్ోట సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్ పయరంత్ంలో ్ననట్ా య్తే,
ఫయరం-2 ద్వార్య అవసరమైన వివర్యలో
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పారజెకటు



భౌతిక్ మౌగిక్ మౌక్ర్యాలలో మరుగుద్లలో

పరయోజనాలు



మయమాజిక్ మౌగిక్ మౌక్ర్యాలలో మరుగుద్ల



క్యర్ొుర్ట్ పర్యావరణ బాధాత్ (సి ఇ ఆర్) – పరజా సమావేశం లేక్ మయమాజిక్

అవసర మద్ింపు ద్వార్య వలోవడిన సమసాల ఆధవరంనయ సమయ నిర్ేశ్రత్
అమలో చరాలో మర్ియు నిధుల క్ట్ాయ్ంపుతో సి ఇ ఆర్ లో పరతిపయద్ించిన
క్యరాక్రమాలో

9

పరాావరణ వాయ



్పయధి సంభావాత్ – నైపుణా; ్పనప
ై ుణా మర్ియు నైపుణా రహత్



ఇత్ర వయసు విక్ పరయోజనవలో

ఒక్వేళ్ పర్ిధి ద్శలో సిఫయరుె చేసన
ి ట్ా య్తే

పరయోజన్ విశరీష్ణ
10

ఇ ఎం పి



ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్/ఇ ఎం పి ఆమోద్ం త్రువయత్ అమల ైన పర్ిష్యకర చరాలో
మర్ియు వయట్ి పరావేక్షిత్ పరభావయల పయలనవంశయల యొక్క వివరణ



్ననత్ నిర్యాహక్ సంఘం చేత్ ఆమోద్ించబడిన పర్ిశమ
ర యొక్క ‘పర్యావరణ
విధవనం’



పర్యావరణ నిరాహణ విభాగం/సెల్ యొక్క సంమయలగత్ సారూపం



ఒక్వేళ్ ఏవైనవ అసమాతి/్లా ంఘన క్ో సంబంధించి మండగి సంచవలక్ోలక్ో
నివేద్ిక్ల యొక్క యంతవరంగం ్ననట్ా య్తే, నివేద్న క్యలావధులో, పయక్షిక్
అసమాత్ులో లేక్ అసమాత్ుల యొక్క మునింపు క్ోసం పరమాణ నిరాహణ
విధవనం

11

సారాంశ్ం &



పయరజెక్ోట వివరణ

ముగ్చంపు ( ఇది ఇ



పయరజెక్ోట పూరాపు మర్ియు విసు రణ పూరాపు పర్ిసత్ులో
ిల
(ఆధవరర్ఖ

ఐ ఏ నివేదిక

12

పర్ిసత్ులో)
ిల

సారాంశానిన



ఊహంచిన పర్యావరణ పరభావయలో

రూప ందిసత ుంది



పర్ిష్యకర చరాలో

మరచయు అదే



పర్యావరణ నియంత్రణ క్యరాక్రమం

అమలు



అద్నపు అధాయనవలో

సారాంశానికర



పయరజెక్ోట పరయోజనవలో

ఉపయోగ్చంచబడు



పర్యావరణ నిరాహణ పరణవళిక్

త్ుంది)



పయరజెక్ోట యొక్క అమలో క్ోసం మొతవునిక్ి సంబంధించిన సమరలన



వాతిర్క్ పరభావయలను ఎట్ాా పర్ిష్యకర్ిము యర్ో వివర్ించడం



నియమంచిన గుర్ిుంపుప ంద్ిన ఇ ఐ ఏ సలా ద్వరు సంసల పేరు, సంక్షిపు

నియమించబడ్ిన్
సలహాదారపల

వివర్యలో మర్ియు ఇచేి సలా ల సాభావం

గురచంచి వివరణ



గుర్ిుంపు యొక్క వివర్యలో



ఇ ఐ ఏ త్యార్ీ లో పయలగగనన ఇ ఐ ఏ సమనాయక్రు మర్ియు ఫంక్షనల్
ఏర్ియా ఎక్సె పర్ట (ల) వివర్యలో



అనుబంధం –XIII పరక్యరం ఇ ఐ ఏ త్యార్ీ లో పయలగగనన ఇ ఐ ఏ
సమనాయక్రు మర్ియు ఫంక్షనల్ ఏర్ియా ఎక్సె పర్ట (ల) ధురవీక్రణ

గమనిక:
1) అనిన ధురవపతవరలక్ో విషయసూచిక్, పుట్ సంఖాలో విధినయ ఇవయాగి
2) గణవంక్యల సేక్రణ యొక్క క్యలం/తేద్ీ విధినయ సుషట ంనయ తెలపయగి

3) మొత్ు ం సమాచవరం యొక్క ఆధిక్యర్ిక్ ఆంగా అనువయద్వనిన అనిన పయరంతీయ భాషలలోనూ విధినయ ఇవయాగి.
***

అన్ుబంధ్ం – XI
( రచఫర్ట కాీజు 13 మరచయు 16 )
పరాావరణ నిరవహణ నివేదిక సాధారణ సవరూపం
కేమం

ఇఐఏ

విష్యాలు

సవరూపం
1

పరచచయం



నివేద్ిక్ ్ద్ేే శాం



పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని యొక్క వివర్యలో: పయరజెక్ోట పేరు; పర్ిశమ
ర పేరు/
సంసల నమోద్ెైన చిరునవమా; పర్ిశమ
ర యొక్క నవాయపర సిల తి; సంయుక్ు
వయాపయరం ఏద్ెైనవ ్ననట్ా య్తే; మొద్ల ైనవి



పయరజెక్ోట పయరంత్ం: పయాట్ు/సర్ా/ఖామయర సంఖా; నయరమం; త్హసవలో; జిలాా;
ర్యషట ంర ; పిన్ క్ోడ్; సర్ిహద్ుే అక్షాంశయలో-్త్ు రం (నుంచి & వరక్ో);
సర్ిహద్ుే ర్ఖాంశయలో-త్ూరుు(నుంచి-వరక్ో); భారత్ సర్ా సంసల వయర్ి
భౌనోళిక్ పట్ిటక్ సంఖా; భౌనోళిక్ పట్ిటక్ పరతి; సముద్ర త్ల మయలయ్క్ి పెైన (ఏ
ఎం ఎస్ ఎల్) గర్ిషఠ ఎత్ు
ు ; క్ె ఎం ఎల్ ఫెైలో యొక్క పరతి; అధాయన
పయరంత్ం లోపగి పయరజెక్ోట సర్ిహద్ుే నుంచి సమీప గర్ిషఠ వరద్ మయలయ్(హెచ్
ఎఫ్ ఎల్)యొక్క ద్ూరం; భూక్ంప పయరంత్ం; సమీప ర్ెైలేా సేటషను;
సమీప ర్ెైలేా సేటషను నుంచి ద్ూరం(క్ిమీ లలో); సమీప విమానవశరయం;
సమీప విమానవశరయం నుంచి ద్ూరం(క్ిమీ లలో); సమీప
పట్ట ణం/నగరం/జిలాా పరధవన పట్ట ణం(సుషట ం చేయాగి); సమీప
పట్ట ణం/నగరం/జిలాా పరధవన పట్ట ణం నుంచి ద్ూరం (క్ిమీ లలో); నయరమ
పంచవయ్తీలో, జిలాా పర్ిషత్ు
ు , నగర పయలక్ సంసల , మయలనిక్ సంసల (పిన్
క్ోడ్ మర్ియు ట్ెగిఫో న్ నంబర్ తో పూర్ిు త్పయలా చిరునవమా)



మయధవరణ పయరంత్ం, నిర్ిేషట పయరంత్ం, పయరజెక్ోట సర్ిహద్ుే & పయరజెక్ోట సల ల లే
అవుట్ ను వివర్ించే పట్ాలో



పయరజెక్ోట యొక్క సాభావం, సెైజు, క్ట్నిర్ి గుర్ించి సంక్షిపు వివరణ:
షెడూాలో లోని అంశం



పర్యావరణ, మయమాజిక్ మర్ియు ఆర్ిలక్ అంశయలలో ద్ేశయనిక్ి, ఆ పయరంతవనిక్ి
పయరజెక్ోట యొక్క పయరముఖాం



ముంద్సుు పర్యావరణ అనుమతి/అంనీక్యరం తో సా  పయరజెక్ోట యొక్క
సంక్షిపు చర్ిత్ర

2

పారజెకుట



పయరజెక్ోట యొక్క రక్ం

వివరణ



పయరజెక్ోట క్ోసం అవసరం



పయరజెక్ోట క్ోసం అవసరమైన అనుబంధ క్యరాక్రమాలతో సా  నిరాహణ
యొక్క మానినట్ూాడ్ లేక్ సెైజు



పయరజెక్ోట లే అవుట్, పయరజెక్ోట యొక్క క్యంప నంట్ె మొద్ల ైనవి పరద్ర్ిించే
వూాా త్ాక్ డయానయరం/ఫ్ోా చవరుట తో సా  మయంక్తిక్త్ మర్ియు పరక్య
ిర
వివరణ ను విధినయ ఇవయాగి



అంచనవ వేసిన పర్ిమాణంతో సా  ముడి పద్వర్యలలో, లభంచే వనరు,
వయణిజా ్త్ుతిు /ల మార్ెకట్ింగు పయరంత్ం, ముడి పద్వర్యలల మర్ియు
త్యార్ెైన ్త్ుత్ు
ు ల రవయణవ మాధామం



వనరుల ఆపిటమజ
ై షన్/ ర్ిసెైక్ా ంి గు మర్ియు పయరజెక్ోటలో తిరసకరణక్ో
క్యరణమయ్యావి ఏవైనవ ్ననట్ా య్తే విధినయ సంక్షిపుంనయ తెగియజయాగి



జలవనరుల లభాత్, శక్ిు/విద్ుాత్ు
ు అవసరం మర్ియు వనరు విధినయ
ఇవయాగి



వివిధ క్యరాక్రమాలక్ోసం భూమ అవసరం, భూ యాజమానాం, భూసేక్రణ
సిల తి, మొద్ల ైనవి



క్చిిత్ంనయ ్త్ుననమయ్యా వార్యలల యొక్క పర్ిమాణం (ద్రవం మర్ియు
ఘనం) మర్ియు వయట్ి నిరాహణ/తొలనింపు క్ోసం వూాహం



ఇ ఐ ఏ నిమత్ు ం సమాచవర్యనిన అంద్ించే మయధవామయధవాల వూాా త్ాక్
పయరతినిధవాలో

3



ఆమోద్ం మర్ియు అమలో క్ోసం పరతిపయద్ించిన షెడూాలో

పరత్రపాదిత్



పయరజెక్ోట క్యరణంనయ ఊహంచిన పర్యావరణ పరభావయల యొక్క వివర్యలో

పరచష్ాకర



నీన్
ర బల్ట అభవృద్ిీ పరణవళిక్తో సా  ఇత్ర విషయాలలో పర్ిష్యకర చరాలో



పర్ిష్యకర చరాల పరభావవంత్ నియంత్రణ యొక్క మయంక్తిక్ అంశయలో (

చరాలు
4

పరాావరణ
నియంత్రణ

క్్లమాన పర్ిశోధన పద్ీ త్ులో, పౌన:పునాం, పయరంత్ం, గణవంక్యల విశరాషణ,

కారాకేమం

నివేద్ించిన షెడూాళ్ళే, అత్ావసర విధవనవలో, నిధులో & సేక్రణ
షెడూాళ్ళ
ా వివర్యలో

5

పారజెకుటల



క్యర్ొుర్ట్ పర్యావరణ బాధాత్ – సి ఇ ఆర్ ద్వార్య పరతిపయద్ిత్ క్యరాక్రమాలో

పరయోజనాలు



సంభావా ్పయధి – నైపుణా; త్క్ోకవ నైపుణా మర్ియు నైపుణా-రహత్



ఇత్ర వయసు విక్ పరయోజనవలో
***

అన్ుబంధ్ం – XII
( రచఫర్ట కాీజ్ 11 )
ముంద్సుత-సాధాాసాధ్ా నివేదిక ధ్ురవపత్రం యొకక సాధారణ సవరూపం
కేమం

పి ఎఫ్ ఆర్ట

అంశాలు

సవరూపం
1

ఎగ్చజగూాటివ్



సమారక

పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని యొక్క వివర్యల సంక్షిపు మయర్యంశం, పయరజెక్ోట
పయరంత్ం, విసు రణ/ఆధునిక్ీక్రణ/్త్ుతిు మశరమం లో మారుు/
పరక్య
ిర లో మారుు విషయంలో ముంద్సుు పర్యావరణ
అనుమతి/అంనీక్యరం తో సా  పయరజెక్ోట యొక్క సంక్షిపు చర్ిత్ర;
నిరాహణ యొక్క సెైజు మర్ియు మానినట్ూాడ్; మయంక్తిక్త్
మర్ియు పరక్య
ిర
వివరణ; ముడిపద్వరలం యొక్క అవసరం; నీరు
మర్ియు విద్ుాత్ు
ు అవసరం; పయరజెక్ోట పయరంత్ం యొక్క పర్యావరణ
సునినత్త్ాం; పర్యావరణ పరభావ మద్ింపు; పర్ిష్యకర చరాలో;
నియంత్రణ; మొద్ల ైనవి

2

పారజెకుట యొకక



పయరజెక్ోట మర్ియు పయరజెక్ోట పరతిపయద్క్ోని యొక్క గుర్ిుంపు. మైనింగు

పరచచయం/నేపథా

పయరజెక్ోట విషయంలో మైనింగు లీజు/ అంనీక్యర పత్రం యొక్క పరతిని

సమాచారం

విధినయ సమర్ిుంచవగి


పయరజెక్ోట సాభావం యొక్క సంక్షిపు వివరణ



పయరజెక్ోట యొక్క ఆవశాక్త్ మర్ియు ద్ేశం మర్ియు లేక్ పయరంతవనిక్ి
ద్వని పయరధవనాం

3

పారజెకుట వివరణ



డిమాండ్-సరఫర్య అంత్రం



ద్ిగుమత్ులో వర్ెెస్ మయలనీయ ్త్ుతిు



ఎగుమతి అవక్యశం



ద్ేశీయ/ఎగుమతి మార్ెకట్



పయరజెక్ోట క్యరణంనయ (పరత్ాక్ష మర్ియు పర్ోక్ష) ్పయధి క్లున



ఏవైనవ ఇంట్ర్ గింక్ోా మర్ియు పరసుర ఆధవర్ిత్ పయరజెక్ోటలో
్ననట్ా య్తే వయట్ితో క్గిపి పయరజెక్ోట రక్ం



పయరంత్ం (మయధవరణ పయరంత్ం, నిర్ిేషట పయరంత్ం మర్ియు పయరజెక్ోట
సర్ిహద్ుే & పయరజెక్ోట పయరంత్ లే అవుట్) సమనాయంతో



పరతవామానయ పయరంత్ వివర్యలో మర్ియు పరతిపయద్ిత్ పయరంత్ ఎంపిక్క్ో
ఆధవరం, ముఖాంనయ పర్ిశీగించిన పర్యావరణ పర్ిగణనలను విధినయ
పరధవనంనయ వివర్ించవగి



నిరాహణ యొక్క సెైజు మర్ియు మానినట్ూాడ్



పరక్య
ిర
వివర్యలతో పయరజెక్ోట వివరణ ( పయరజెక్ోట లే అవుట్, పయరజెక్ోట
క్యంప నంట్ె మొద్ల న
ై వయట్ిని పరద్ర్ిించే వూాా త్ాక్ డయానయరం/
ఫ్ోా చవరుట విధినయ సమర్ిుంచవగి)



అంచనవ వేసన
ి పర్ిమాణంతో సా  అవసరమైన ముడి పద్వర్యలలో,
అంద్ుబాట్ులోని వనరు, వయణిజా ్త్ుతిు /లక్ో మార్ెకట్ింగు పయరంత్ం,
ముడి పద్వర్యలల మర్ియు త్యార్ెైన ్త్ుత్ు
ు ల రవయణవ మాధామం



నిధుల అనుక్ూలనం/ ర్ీ సెైక్ా ంి గు మర్ియు పయరజెక్ోటలో ఊహంచే
తిరసకరణ ఏద్ెైనవ ్ననట్ా య్తే వయట్ిని విధినయ సంక్షిపుంనయ
తెగియజయాగి



నీట్ి వనరుల లభాత్, శక్ిు/విద్ుాత్ు
ు అవసరం మర్ియు ఆధవరం
విధినయ చెపయుగి



త్పుక్ ్త్ుననమయ్యా వార్యలల యొక్క పర్ిమాణం (ద్రవం మర్ియు
ఘనం) మర్ియు ద్వని నిరాహణ/తొలనింపు క్ోసం వూాహం



ఇ ఐ ఏ నిమత్ు ం ఇచేి సమాచవరం మయధవామయధవాల యొక్క
వూాా త్ాక్ పయరతినిధవాలో

4

సథ ల విశరీష్ణ



అనుసంధవనం



భూమ ఏర్యుట్ు, భూమ వినియోగం మర్ియు భూ యాజమానాం



నైసర్ిగక్ సారూపం (పట్ంతో సా )



పరసు ుత్ భూ వినియోగ విధవనం (వావమయయం, వావమయయ్యత్రం,
అట్వీ, జలాశయాలో (సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి యార్ జెడ్ పయరంత్ంతో
సా ), పయరజెక్ోట సర్ిహద్ుే నుంచి అట్వీ సర్ిహద్ుేలక్ో ద్గగ ర్ి ద్ూరం,
జీవ సునినత్త్ు ే పయరంతవలో, జలాశయాలో(నద్ి యొక్క హెచ్ ఎఫ్
ఎల్ నుంచి ద్ూరం), సి ఆర్ జెడ్ లేక్ ఐ సి ఆర్ జెడ్. గుర్ిుంచబడిన
పయర్ిశమ
ర క్ పయరంత్మైతే ర్యజపయత్ర పరక్ట్న యొక్క పరతి విధినయ
సమర్ిుంచవగి.



పరసు ుత్ మౌగిక్ మౌక్ర్యాలో

5

సంక్షిపత పరణాళిక



సెక్ండర్ీ ఆధవర్యలనుంచి వయతవవరణ గణవంక్యలో



అంద్ుబాట్ులోని మయమాజిక్ మౌగిక్ సద్ుపయయాలో



పరణవళిక్ భావన (పర్ిశమ
ర రక్ం, మౌక్ర్యాలో, రవయణవ మొద్ల ైన)
పట్ట ణం మర్ియు ద్ేశం

6



జనవభా పయరజెక్ోట



భూ వినియోగ పరణవళిక్ (హర్ిత్ ా రం తో సా  మార్ద్ి మొద్ల ైన)



మౌగిక్ మౌక్ర్యాల డిమాండ్ యొక్క మద్ింపు (భౌతిక్ & మయమాజిక్)



వసత్ులో/మౌక్ర్యాలో

పరత్రపాదిత్ మౌలిక



పయర్ిశయరమక్ పయరంత్ం (పయరసెసింగ్ పయరంత్ం)

సౌకరాాలు



నివయస పయరంత్ం(నవన్-పయరసెసింగు పయరంత్ం)



నీన్
ర బల్ట



మయమాజిక్ మౌగిక్ మౌక్ర్యాలో



అనుసంధవనత్( రద్ీే మర్ియు రవయణవ ర్ోడుా/ర్ెైలో, మట్రర, జల
మార్యగలో, మొద్ల న
ై వి)

7

పున్రావాసం



తవగునీట్ి నిరాహణ



పయర్ిశయరమక్ వారల నిరాహణ



ఘన వారల నిరాహణ



విద్ుాత్ు
ు అవసరం మర్ియు సరఫర్య/వనరు



ఈ పయరజెక్ోట వలా పరభావిత్ులయ్యా గృహ నిర్యాసిత్ులో, భూ

మరచయు

నిర్యాసిత్ులో మర్ియు భూ క్యర్ిాక్ోలక్ో సంబంధించి (క్ంద్ర/ర్యషట )ర

పున్:సిథ రకకరణ

అమలో చేయవలసిన పయలసవ ( సంక్షిపు వివరణ ఇవయాగి)

(ఆర్ట & ఆర్ట)
పరణాళిక
8

పారజెకుట షెడయాలు



& వాయ అంచనా

అనుక్ోనన తేద్ీ మర్ియు నిర్యాణ పయరరంభం మర్ియు పూర్ిు
క్యవలసిన తేద్ీ ( పయరజెక్ోట క్ోసం క్యల నిర్ేశం విధినయ ఇవయాగి)



పయరజెక్ోట యొక్క ఆర్ిలక్ ఆనుక్ూలాత్ను అనుసర్ించి విశరాషణతో
అంచనవవేసిన పయరజెక్ోట వాయం

10

పరత్రపాద్న్ యొకక



ఆ పయరంత్ంలోని నిర్ిజన జనవభా ఎవర్ెైనవ ్ననట్ా య్తే వయర్ితో సా 

విశరీష్ణ (త్ుది

పరతేాక్ ద్ృషిటతో మయలనిక్ పరజలక్ో క్గినించే ఆర్ిలక్ మర్ియు మయమాజిక్

సిఫారపిలు)

పరయోజనవలో

అన్ుబంధ్ం – XIII
గురచతంచబడ్ిన్ ఇ ఐ ఏ సలహాదారప సంసథ యొకక పరకటన్ కోసం ఫారాాట్
1. గుర్ిుంచబడిన ఇ ఐ ఏ సలా ద్వరు సంసల పేరు:

2. గుర్ిుంచబడిన ఇ ఐ ఏ సలా ద్వరు సంసల చిరునవమా:
3. గుర్ిుంపు సంఖా:

4. గుర్ిుంపు సెక్యటరు:

5. గుర్ిుంపు క్ట్నిర్ి (క్ట్నిర్ి ఏ క్ోసం అరుత్/క్ట్నిర్ి బి క్ోసం అరుత్):
6. గుర్ిుంపు చెలా ోబాట్ు(గుర్ిుంపు చెలా ోబాట్ు అయ్యా చివర్ి తేద్ీ):
7. ఇ ఐ ఏ సమనాయక్రు పేరు:

8. ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ క్ోసం పయలగగనే క్యలం:

9. ఇ ఐ ఏ సమనాయక్రు సంత్క్ం మర్ియు తేద్ీ:

10. ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ లో పయలగగనే క్షత్ర మయలయ్ నిపుణుల వివర్యలో:
కేమం

క్షేత్ర పారంత్ం

ఎఫ్ ఏ ఇ పేరప

ఇన్ పుట్ి/ఎఫ్ ఏ ఇ

సంత్కం

యొకక భాగసావమాం (ఇ

మరచయు

ఐ ఏ నివేదిక తో కాేస్

తేదవ

రచఫరెన్ుి)
1

వయయు క్యలోషా పరావేక్షణ, నిర్ోధం
మర్ియు నియంత్రణ

2

వయతవవరణ శయసు రం, వయయు గుణ
నమూనవ మర్ియు అంచనవ

3

జల క్యలోషా పరావేక్షణ,
నిర్ోధం మర్ియు నియంత్రణ

4

జీవయవరణం మర్ియు జీవవైవిధాం

5

శబే ం మర్ియు క్ంపనం

6

మయమాజిక్-అరలశయసు రం

7

హెైడవరలజి, భూగర్యాజలం మర్ియు
జల సంరక్షణ

8

భూగరా శయసు ంర

9

భూ సంరక్షణ

10

భూ వినియోగం

11

అపయయాల అంచనవ మర్ియు
పరమాద్ నిరాహణ

12

ఇత్ర్యలో (సుషట ం చేయాగి)

గుర్ిుంచబడిన ఇ ఐ ఏ సలా ద్వరు సంసల అధాక్షుడు చేసే ధురవీక్రణ
------------------------------, అను నేను ఇంద్ుమూలమునయ తెగియజయునద్ి ఏమననయ పెైన
తెగిపిన నిపుణులో ఎం/ఎస్. ----------------------- యొక్క ------------------------అనే పేరు గల
పయరజెక్ోట ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ను త్యారుచేసన
ి ట్ు
ా నిర్యలర్ిసు ునవనను. అంతేనయక్ ఇంద్ులోని ్నన సమాచవరం
త్పుుద్ో వ పట్ిటంచేట్ట్ు
ా నయ ్ననయ్ెడల అంద్ుక్ో పూర్ిునయ నేనే పూర్ిు బాధాత్ వహమయునని క్ూడవ
ధురవీక్ర్ిసు ునవనను.
సంత్క్ం మర్ియు తేద్ీ:
పేరు:
హో ద్వ:
గుర్ిుంచబడిన ఇ ఐ ఏ సలా ద్వరు సంసల యొక్క పేరు:

అన్ుబంధ్ం – XIV
ముంద్సుత పరాావరణ అన్ుమత్ర లేక ముంద్సుత పరాావరణ సమాత్ర ద్రఖాసుత పరకేయ
ర సికమాటిక్స రచపరజెంటేష్న్
పరచవేష్ లో ద్రఖాసుత

ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ లేక యు టి ఇ ఐ ఏ ఏ:

మంత్రరత్వశాఖ: క్ట్నిర్ి ‘ఏ’ ; మర్ియు క్ట్నిర్ి
‘బి1’ విషయంలో పరతిపయద్న (మయధవరణ

క్ట్నిర్ి ‘బి1’ ( మయధవరణ నిబంధనలను సంత్ృపిు

నిబంధనలను సంత్ృపిు పరుసూ
ు )

పరచని); మర్ియు క్ట్నిర్ి ‘బి2’ పరతిపయద్నల
విషయంలో

నిపుణల సమీక్షా సంఘం

సమీక్ష మర్ియు సిఫయరుె

ఎస్ ఇ ఏ సి లేక్ యు ట్ి ఇ ఏ సి ;

డి ఇ ఏ సి: 2 హెక్టయరా క్ో పెైబడి 5

క్ట్నిర్ి ‘బి1’ (మయధవరణ

హెక్టయరా క్ో లోబడిన మైనింగు లీజు

నిబంధనలను సంత్ృపిు పరచని)
పరతిపయద్నలో ;మర్ియు షెడూాలో
లో నిర్ే శ్రంచినట్ు
ా సమీక్షా సంఘానిక్ి

పయరంత్ం క్గినిన మైనింగు
పరతిపయద్నల విషయంలో

సమర్ిుంచవలసిన క్ట్నిర్ి ‘బి2’
పయరజెక్టోలో
ముంద్సుు-ఇసి యొక్క జార్ీపెై మంతిరత్ాశయఖ
నిరణ యం

సమీక్ష మర్ియు
సిఫయరుె

సమీక్ష మర్ియు
సిఫయరుె

ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ/ యు ట్ి ఐ ఏ ఏ చేత్ ఆన్ ల ైన్ లో ద్రఖాసుు సవాక్రణ:
క్ట్నిర్ి ‘బి2’ పయరజెక్టోలక్ో ముంద్సుు-ఇపి జార్ీపెై నిరణ యం
ముంద్సుు-ఇసి యొక్క జార్ీపెై ఎస్ ఇ ఐ ఏ ఏ లేక్ యు ట్ి ఐ ఏ ఏ నిరణ యం

పర్ివేష్ లో ముంద్సుు ఇసి/ఇపి యొక్క మంజూరు లేక్ తిరసకరణ

అన్ుబంధ్ం – XV
ఉలీ ంఘన్ కేసుల నిరవహణ యొకక సికమాటిక్స రచపరజెంటేష్న్
అధిక్యరులో ర్ిపో రుట చేసిన ్లా ంఘనల విచవరణ ( పయరజెక్టో పరతిపయద్క్ోని సవాయ ద్రఖాసుు/ అధిక్యరుల ఫిర్యాద్ు)
అమలోలో ్నన చట్ట ం పరక్యరం నిర్యాణంలో ్నన లేక్ చేపట్ిటన పయరజెక్టో అనుమతించద్నినద్ి లేక్ త్నిన పర్యావరణ రక్షిత్ చరాలతో పర్యావరణ
నియమాల అమలోద్వార్య విసు రణ చేయద్నినద్ి అనే మద్ింపు ద్ృష్యటు ఇ ఏ సి/ ఎస్ ఇ ఏ సి/ యు ట్ి ఇ ఏ సి చేసే మద్ింపు

ఒక్వేళ్ మద్ింపు ఫగిత్ం

ఒక్వేళ్ మద్ింపు ఫగిత్ం

‘అనుక్ూలమైతే’

‘వాతిర్క్మైతే’

ఇ పి ఏ యొక్క యు/ఎస్

పరమాణ ట్ి ఓ ఆర్ తో పయట్ు నషట అంచనవ

19 ద్వార్య చరా క్ోసం ర్యషట ర

మర్ియు ఇత్ర అంశయల (ఒక్వేళ్

పరభుత్ాం/ఎస్ పి సి బి క్ి

అవసరమైత)ే క్ోసం నిర్ిేషట ట్ి ఓ ఆర్

విజా పిు

ఇ పి ఏ యొక్క యు/ఎస్
19 ద్వార్య ర్యషట ర
పరభుత్ా/ఎస్ పి సి బి
తీసుక్్నే చరాలో

సి పి సి బి జార్ీ చేసిన పధ్ీ తి పరక్యరం నషట
అంచనవ మర్ియు ర్ెమడియ్యషన్ పరణవళిక్
తో సా  ఇ ఐ ఏ నివేద్ిక్ త్యార్ీ
ఈ పరక్ట్న యొక్క పయర్యనయరఫ్ 14 లోని

1. పయరజెక్టో మూసివేత్క్ో సిఫయరుె 2.
ర్ెమడియ్యషన్ క్ోసం సూచనతో పయట్ు
చట్ట పరమైన ఇత్ర చరాలో

పర్యావరణ (పర్ిరక్షణ) చట్ట ం, 1986
ద్వార్య ర్యషట ర పరభుత్ాం లేక్ యుట్ి
యంతవరంగం లేక్ ఎస్ పి సి బి లేక్ యు
ట్ి పి సి సి తీసుక్్నే చరాలో

అంశయల పరక్యరం పరజా సంపరద్ింపు
ఈ పరక్ట్న యొక్క పయర్యనయరఫ్ 15
పరక్యరం ఇ ఏ సి/ఎస్ ఇ ఏ సి/యు ట్ి
ఇ ఏ సి చేసే సమీక్ష
ర్ెమడియ్యషన్ పరణవళిక్ క్ోసం బాాంక్ో
ా మీ
్లా ంఘన పయరజెక్టోక్ో ఇ సి
మంజూరు లేక్ తిరసకరణ

తిరసకరణ విషయంలో

