
ఇప్పటి వరకు కాళేశ్వరంప్ాాజెకుు కు లభంచినఅనుమతుల వివరాలు 

క్ర. 
సం 

అనుమతి తేద ీ

1 పర్యావరణ పరభావ నివదేిక్ తయారీ్కి TOR జారీ్ 31.03.2017 
2 మేడిగడ్డ  వద్ద  75% డిప ండ్బిలిటీతో 283.3 

టి ఎం స ిలక్ు హ డైరర లజీ  కిియర్ెన్స్ 
30.10.2017 

3 అంతర్యర ష్్టర అనుమతి 03.11.2017 
4 క ంద్ర భూగరభ జల శయఖ అనుమతి 21.11.2017 
5 Construction& Mechinary Directorate 

అనుమతి 
21.11.2017 

6  అటవీ మంతిరతవ శయఖ తుద ి అనుమతి  24.11.2017 
7 పర్యావరణ తుది అనుమతి  05.12.2017 
8 ఇర్రరగ ష్టన్స ప్యి నింగ్  13.04.2018  

 
9  ప్యర జెక్ు్  అంచనర విలువ  30.04.2018  
10 CWC సయంక తిక్ సలహా క్మిటి (TAC) 

అనుమతి 
01.06.2018 

 

 

 
 

 
 
 
 



ప్రెస్ నోట్ 

21-08-2018 

----------- 

 

కాళేశ్వరం ప్రై హాయాతుద్దిన్ వసేిన ప్టిషిన్ ను డిసిి స్ చసేని NGT. 

క ంద్ ెఅనుమతులను రద్ుి  చయేాలని వసేని ప్రటషిన్ విచారణ సరప్రటంబరు 17 కు వాయిద్ా. 

 అనిి అనుమతులు వచ్చిన కాళేశ్వరంప్ర ైవిచారణ, క్ష త ెస్ాా యి పరిశీలన అవసరం లేద్ని టిబెయునల్ 

కోరుట లు క సు కొటటటసని తరావత తామయ విచారణ జరపి్ేద్ద ఏమయంద్ని పశె్ించ్చన ఎన్. జి.ట ీ

-------------------------------------------------- 

 

డిలీ్ల నుంచ్చ కాళేశ్వరం ప్ాెజకెుట  ఇంజనీర్ చీఫ్ చెరవసేిన సమాచారం పకెారం... కాళేశ్వరం ప్ాెజెకుట  అనుమతులప్రై 

హయాతుద్దిన్ అనే వుకతి జాతీయ హరిత టిబెయునల్ లో వేసని క సు OA NO. 372 ను జాతీయ హరిత టిబెయునల్ 

డిసిి స్ చసేింద్ద. అలాగ  ఎంకెవవర ీకమిటీ వయేాలని వసేని అప్పీ ల్ నంబరు 20 నీ జాతీయ హరిత టిబెయునల్ 

కొటిటవసేింద్ద. రాజాుంగ నాుయస్ాా నాలే క సు కొటటటసిన తరువాత  ఈ అంశ్ంప్ర ైవిచారించడానికత ఏమయంద్ని నషేనల్ 

గీీన్ టిబెయునల్ ప్ిటషిన్ ద్ారుడిి  పశె్ించ్చంద్ద. ఇపీటిక  కాళేశ్వరం ప్ాెజకెుట కు అనిి అనుమతులు వచాియని, 

ద్ీనిప్రై విచారణ జరప్ాల్సిన అవసరం లేద్ని, ద్ీనిప్రై కమిట ీవసేి.. క్ష త ెస్ాా యి పరిశీలన జరప్ాల్సిన అవసరం లేద్ని 

జసిటస్ రాఘవేంద్ ెరాథోడ్ నేతృతవంలోని ద్దవసభ్ు ధరాిసనం తెల్సిచపె్ిీ ంద్ద. క ంద్ ెపభె్యతవం ఇచ్చిన పరాువరణ, 

అటవీ అనుమతులు రద్ుి  చయేాలని వసేని మరో ప్టిిషన్ విచారణను సరప్రటంబర్ 17 తేద్కీత వాయిద్ా వేసింద్ద.   

కాళేశ్వరం ప్రై జాతీయ హరతి టిబెయునల్ లో   వేసని మయఖ్ుమ ైన క సు  కొటిటవేయడం శుభ్ సూచకమని అని ఈ 

క సును పరువేక్షిస్తి ని ఈఎనీి.. హరరిాం వాుఖ్ాునించారు. ఇపీటిక   క ంద్ ెజలవనరుల శాఖ్తో ప్ాటు, 

పరాువరణ, అటవీ, హ ైడాెలజీ అనుమతులనీి వచ్చిన తరావత కొతిగా విచారించదే్ద ఏమయంద్ని జాతీయ హరతి 

టిబెయునల్ వాుఖ్ాునించ్చనటుీ  హరిరాం తలె్సప్ారు. 

 

   

 

 



 

ప్ిటషిన్ కొటిటవేయడం పటీ మంత్రె హరషీ్ రావు హరషం. 

---------------------------------------- 

ఈ క సులని కొటిటవేయడంప్ర ైస్ాగయనీటి మంత్రె హరషీ్ రావు హరషం వలె్సబయచాిరు. ప్ాెజెకుట  వుత్రర కులకు జాతీయ 

హరతి టిబెయునల్ తీరుీ ఒక చంెప ప్రటుట  లాంటది్నాిరు. ఇపీటకిెవనా తలెంగాణకు జీవధార అయిన కాళేశ్వరం 

ప్ాెజెకుట  నిరాిణానికత సహకరించాలని పతె్రపక్షాలను మంత్రె కోరారు. ద్ేశ్ంలో ప్ాెజెకుట లకు క ంద్ంె ఇచ్చిన 

అనుమతులను రద్ుి  చయెుమని ప్రటషినుీ  వసేిన చరతి ెతలెంగాణలో తపీ మరెకకడా కానరాద్నాిరు. ప్ాెజెకుట ల 

గయరించ్చ, ఇతర రాష్టాట ా లోీ  తమ రాషట  ాపయెోజనాల గయరించ్చ అంతా ఒకక తాటపి్రై నిల్ససేి ...మన రాషట ంాలో పతె్రపక్షాలు 

మాతంె ప్ాెజెకుట లు కటటకుండా అడడం పడుతునాిరని విమరిశంచారు. తెలంగాణలో ఏడెడ ం అంటట తెడెడ ం అనే 

లాపతె్రపక్షాలు వువహరించడం ద్ురద్ృషటకరమనాిరు. ఇవావళ్టట  NGT తీరుీను చూసి అయినా అనుమతుల రద్ుి  

ప్ిటషినీను వెనకతక తీసుకోవాలని హతివు పల్సకారు. 

 

END...................... 


