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ప్రకటన
‘భ���కరణ, ప�న�ా�ాస ప్ర��యలల� �ారదర్శకత, ��య్య���న
నష్ట ప���ర హక�్క చట్ట ం – 2013’ ను సవ��ంచ����� ఆంధ్ర ప్ర�ేశ్ ప్రభ�త్వం
నవంబర్ 29న అ��ం�్ల ల� �ల�్లను ప్ర��శ��ట్టడం

��ల అ��య్య���న,

దు�ా్మరగ్ ��న చరయ్�ా మ�నవ హక�్కల ����క (Human Rights Forum HRF) �����త్ ం��. ఎ��న్ ప్రజ� ఉదయ్మ�ల ఫ�తం�ా వ�్చన ఆ చట్ట ం
�ట్ట �దట� �ా�� ప�న�ా�ా�ా�న్ ఒక హక�్క�ా గ���త్ం�ం��. ప��శమ
� ల
��సం, ఇతర �ా్రజ�క్ట�ల ��సం భ���, �వ���ా��� ��ల�ప్త�నన్ ‘అ�వృ��ధ్
��ా్వ�ిత�లక�’ భ���ా� క�ప్ం�ం��. అట�వంట� చట్ట ం �ారయ్ర�పం ��ల్చక
మ�ం�ే ���న్ �ర��ార్చ����� ప�ను��వడం అమ�నుషం.
�ాష్ట � �భజన ��పధయ్ంల�, �ాజ��� ఏ�ాప్ట� �ెయయ్�����, త్వర�ా
అ�వృ��ధ్ �ా��ంచ����� ��గం�ా భ��� ��క��ం��లంట� ఈ చట్ట ం ఆటంకం�ా
వ�ంద� �ెబ�త�, ��ా్వ�ిత ప్రజలక� రకష్క కవచంల� వ���న్ ���న్
��లక���న

అం�ాలను

ప్రభ�త్వం

సవ��ం��ల�

చూ��త్ ం��.

�ాట�ల�

మ�ఖయ్���న� :
1. చట్ట ంల�� ��ండవ, మ�డవ అధయ్య��లను సవ��సత్ ూ ��ే�ాంగ�ాఖ

U.M. Devendra Babu
Yemmiganur
Ph: 9491525507
umdb2205@gmail.com

అవస�ాల�, �ా��ణ మ��కవసత�ల �ా్రజ�క్ట�ల�� �ాక , �ా���ా��క �ా����ర్,

PUBLICATIONS EDITOR
M. Brahmaiah
Hyderabad
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brahmaiah01@gmail.com

Impact Assessment-SIA) నుం�� �న��ం���.

���
ౖ� �ట్ ప�్ల క్ �ార్టన��ష్ప్ �ా్రజ�క్ట�లక� క��� �ామ��క ప్ర��వ అంచ�� (Social
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2. మ�డవ అధయ్యనంల� ����్కనన్ట�
్ల ఆ�ర భద్రత ��సం బహ�ళ పంటల� పం�ే
భ�మ�లను

��క��ంచ�ాదనన్

�యమం

నుం��

��ౖన

����్కనన్

�ా్రజ�క్ట�లను

�న��ం���.
3. సంబం��త భ� యజమ�నుల నుం�� సమ్మ� ప��్రల� �సుక�� కల�క్టర్ అ�ార�్డను
ప్రకట�ంచవచు్చను.
4. అ�ార�్డ ప్రకట�ం��క అ�దు సంవతస్�ాల వర�� ��� �ాల ప���� ఉంట�ంద� చట్ట ం
�ెబ�త�ం��. అ��ే ఏ�ై�� ��ర�్ట �ాయ్జయ్ం వల్ల �ా�, ల��� ఏ�ై�� �ారణం �ేత డబ�్బ
��ర�్టల� �ె�్లం�నప�ప్డ� �ా� సదర� �ాల��న్ ల���్కంచగ�డద� సవరణక� ��ట్ట �ర�.
భ���కరణ చట్ట ం(2013) �� ����న్మ�క�ా ���న ఈ రకష్క కవ��ల� ��ల����త్
ప్రజలక�, మన ఆ�ర భద్రతక� అ�ార���న నష్ట ం జర�గ�త�ం��. ��ా్వ�ిత ప్రజల�,
�ా్రజ�క్ట� ప్ర���త ప్రజల ��ం�ే హక�్క ప్ర�ాన్రధ్కం అవ�త�ం��.
ఇ�� ��వలం �ాజ��� �ా్రంతంల� �సప���తం�ా �ాగ�త�నన్ ల�య్ండ్ ప��ంగ్ �,
���ాత్ �రంల� గ�ట�్ట�ా �ాగ�త�నన్ అ��య్యప� భ���కరణ� చట్ట బదధ్ ం �ే�� ప్రయతన్ంల�
��గ��. ఈ �ల�్లను తకష్ణ�� ఉపసంహ��ంచు���ాల� మ�నవ హక�్కల ����క ��మ�ండ్
�ే�త్ � ం��.
��. సుధ

(HRF �ాష్ట� ప్ర��న �ారయ్ద��్శ)
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య�.�. ����ాసుల�

(HRF �ాష్ట� అధయ్�ల�)
AP
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