తేది:- 04.07.2018
విషయము:- 2007 న ుండి రైతుల భూములలో ఎ.పి. ట్రాన్స్కో, పవర్ గ్రడ్
ి వారు నిరరముంచిన ట్వరుు, ల ైను క్ుంి ద
పుంట్ మరరయు భూమి విలువ కోలోోయినుంద న నష్ట పరరహారుం ప ుందే హక్ుు ఉననది. ఈవిష్యమై
ఆుంధ్ాపద
ా ేశ్ ఎలక్టిసిట్ీ రేగులేట్రీ క్మిష్న్ వారు జారీచేసిన ఉతత రుులు. తేది: 27.06.2018.
1. ఎ.పి. ట్రాన్స్కో వారు ఏ.పి. లోనిరరముంచే 765 కవి, 400 కవి, 220 కవి, 110 కవి, 66 కవి, ల ైను క్ుంి ద
భూమి విలువ కోలోోవున . 2007 లో ఏ.పి. పాభుతుుం జారీచేసిన వర్ు్ ఆఫ్ ల స
ై ెన్సక రూల్సక పాకారుం
ఎ.పి. ట్రాన్స్కో వారు రైతులన ుండి ముుంద గ్ా అన మతి ప ుందాలి. ట్రాన్స్కో వారు రైతులక్ు న్స్ట్ీస
ఇవాులి. ఇుంద లో రైతు పేరు,ట్వర్/ ల ైన నిరరముంచే భూమి వివరాలు, రైతుక్ు చెలిుుంచే పుంట్ మరరయు
భూమి నష్ట పరరహారుం వివరుంగ్ా వాాయాలి. మరరయు ఈ న్స్ట్ీస లో ఎ.పి. ట్రాన్స్కో లో అధికారర పేరు, ఫో న్
నుంబర్, అడ్ాస క సోష్ట ుంగ్ా వాాయాలి.
2. ఎ.పి. ట్రాన్స్కో వారు ల ైను నిరామణుంలో రాష్ట ర పాభుతుుం న ుండి 1885 ట్ెలిగ్ాిఫ్ యాక్టట పాకారుం పాతేేక్
అన మతి తీస కొనినచో రైతులన ుండి ముుందసత అన మతి అవసరుం ఉుండ్ద . అయినపోట్ికీ రైతులు
అభేుంతరుం పెట్టవచ్ ు మరరయు వారరకీ నష్ట పరరహారుం తపోక్ ఇవువల న .
3. 2007 రూల్సక పాకారుం లేదా 1885 ట్ెలిగ్ాిఫ్ యాక్టట పాకారుం రైతులు అభేుంతరుం చెపిోన వుంట్న్సే ఎ.పి.
ట్రాన్స్కో వారు జిలాు క్ల క్టర్ న ుండి వాాతపూరుక్ అన మతి ప ుందవలసి వుుండ్ున .
4. వర్ు్ ఆఫ్ ల ైసెన్సక రూల్సక రూల్స (3)(4) పాకారుం జిలాు క్ల క్టర్ రైతులక్ు నష్ట పరరహారుం చెలిుుంచేు
సమయుంలో రైతులన ుండి వారర అభిపాాయానినతీస కోవల న .1885 ట్ెలిగ్ాిఫ్ యాక్టట పాకారుం సెక్షన్16 (1)
పాకారుం రైతులు అభేుంతరుం పరచిన వుంట్న్సే క్ల క్టర్ నష్ట పరరహారుం నిరణయిుంచ్వల న .
ర ిటీ రేగులేటరీ కమిషన్ వారు కలెకరరలకు ఇచ్చినటువంటి మారగ దరశక సూత్రరలు.త్ేది:
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్ట్ిస
27.06.2018.
5. జిలాు క్ల క్టరు ు 2007 లో రాష్ట ప
ర భ
ా ుతుుం ఇచిున వర్ు్ ఆఫ్ ల ైసెన్సక రూల్సక మరరయు కేుందాపభ
ా ుతుుం 2006
లో చేసిన వర్ు్ ఆఫ్ ల ైసన్స
ె క రూల్సక పాట్ిుంచ్ట్ుం లేదని దానిపెై క్మిష్న్ వారు క్ల క్టరుక్ు సూచిుంచారు.
6. ఎ.పి. ట్రాన్స్కో లేదా పవర్ గ్రిడ్ కారపోరేష్న్ ఆఫ్ ఇుండియా వారు నిరరముంచిన ట్వరుు, ల ైను నిరామణుం 2006
మరరయు 2007 చ్ట్ట ుం లోని పాకారమే రైతుల అన మతి తీస కోని చేయవల న . కొనిన పాతేేక్
పరరసి తులలో 1885 ట్ెలిగ్ాిఫ్ చ్ట్ట పాకారుం అన మతి తీస కోవలసిన అవసరుం లేనపోట్ికీ పుంట్లు/తోట్
మరరయు భూములక్ు చ్ట్ట పక
ా ారుం మరరయు రాజాేుంగ పరుంగ్ా నష్ట పరరహారుం ఇచిు తీరవల న .

7. జిలాు క్ల క్టరు ు పుంట్లు, చెట్ు ల, భూములక్ు నష్ట పరరహారుం చెలిుుంచ్ ట్లో పాతి రైతుక్ు వేక్తగతుంగ్ా నష్ాటనిన
మతిుంపుచేసి పరరహారానిన నిరణయిుంచ్వల న . క్ల క్టరు ు జిలాు అుంతట్ిక్ ఒకే విధ్మైన నష్ట పరరహారుం
చెలిుుంచ్ ట్ సబబు కాద .
8. క్ల క్టరు ు ఉతత రుులలో భూ హక్ుుదారుల అభేుంతరాలు వివరరసత ూ 2006 మరరయు 2007 లో ఉనన
చ్ట్ట పరమైన రూల్సక (3)(4) లన వివరరసత ూ మరరయు రరవిజన్ క్ు వేసే అధికారుం ఉననట్ల
ు తెలుపుతూ
ఆరడర్ ఇవువల న .
9. జిలాు క్ల క్టర్ ఉతత రుులలో గ్ౌరవన్సయులు స ప్ాుం కోరుట ఇచిున ఆదేశాలమేరక్ు నష్ట పరరహారుం
నిరణయిుంచాలి.
సుప్రం క్టోరుర ఆదేశాలు:1. భూములు ఆసిిగ్ా పరరగణుంచ్వల న . తేద:ి - S.C. SCP(Civil) 28034/2011.
2. భూములక్ు నష్ట ుం అనగ్ా భూములపెై ఎట్లవుంట్ి క్ట్ట డాలు నిరరముంచిన అవి విలువ కోలోోవున .
అుంద వలన వారరకీ తగురీతిగ్ా నష్ట పరరహారుం చెలిుుంచ్వల న . భూమి ఆసిి అుంట్ే కేవలుం న్సామమాతాపు
హక్ుు కాద . భూమి అసిిపెై రైతులక్ు సుంపూరణ అధికారుం వుననది. SCR(1954)674.
3. నష్ట పరరహారుం మతిుంపు చేయు విధానమై స ప్ాుం కోరుటవారు సోష్ట మైన సూచ్నలు చేసియున్సానరు. నష్ట ుం
మతిుంపు సమయుంలో భూమిక్ వునన వసతులు న్సరు,క్రుంట్ల, ఇుండ్ు క్ు, పరరశ్మ
ి లక్ు, సూుల్సక క్ు
అన వుగ్ా ఉననదా, రోడ్ుు, రైల్స మారాానిక్ అుంద బరట్లలో ఉననదా, పట్ట ణాల పాక్ున అభివృదిిక్
అవకాశ్ముననచో వీట్ిని పరరగణలోనిక్ తీస కోని క్ల క్టరు ు నష్ట పరరహారుం నిరణయిుంచాలి. S.C. 31483157/2006, Dt. 07.01.2007.
4. క్ల క్టరు ు నిరణయిుంచిన నష్ట పరరహారుం
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భూహక్ుుదారులు/రైతులు ఆుంధ్ాపద
ా ేశ్ ఎలక్టిసిట్ీ రేగులేట్రీ క్మిష్న్ క్ు రూల్స 13(2) క్ుంి ద
నష్ట పరరహారుం పెుంచ్ ట్క్ు Petition (కేస ) వేయవచ్ ు.
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