
 

 

య��వరస్ల్ �ా��ప్��షన్ ప�ాయ్వరణ ���నం 

సు�ి్థర �ారయ్కల��ాలక� మదద్త��ా ప�ాయ్వరణ ప��ర�ల� తమ �ాట���ర�ల� ఉనన్త ప్రమ�ణ�ల� �ా��ం�ేల� 

�ేయడమ���� య��వరస్ల్ �్ార థ�క బ�ధయ్త�ా ఉంట�ం��. ��మ� �ారయ్కల��ాల� �ర్వ��ం� ేసమ�జ�ల పట్ల  మ� 

�బదధ్తలను �ర్వ��ంచ����� మ� ప్రపంచ ప�ాయ్వరణ ప్రమ���ల� మ��య� అవ�ా�ాల� అర్థం �ేసు��వడమ���� 

మ�క� ��లకం. య��వరస్ల్ తన ప్రపంచ �ా్థ � ఉ���ల� మ�డ� �్ార థ�క ప�ాయ్వరణ ప్రమ���లను గ���త్ం�ం�� : 

�ట� ���గం, వయ్�ాధ్ ల ఉతప్�త్ , మ��య� ���న్ హౌస్ �ాయ� ఉ��గ్ �ాల�. మ� సం��్లష్ట ప�ాయ్వరణ ప్ర���ాలను అర్థం 

�ేసు��వడం ��సం �ాట���ర�ల�� స�కష్ �ర్వ��ంచడం ��్వ�ా, ఈ �్ార థ�క ప�ాయ్వరణ ప్రమ���లను ��మ� 

గ���త్ం��మ�.  

మ� �ాయ్�ారం మ��య� �ాట���ర�ల కట�్ట బ�ట్లను సమ��్థంచడం ��సం, య��వరస్ల్ ల� ��మ� ప��ే�� ప్ర�ే�ాలల�� 

అ�న్ ప�ాయ్వరణ చట�్ట ల� మ��య� �బంధనలను �ాట��ాత్ మ�. ఒక బ�ధయ్��య�త���న �ా��ప్��ట్ సంస్థ�ా ఉండ����� 

మ��య� ��న�ాగ����� ప�ాయ్వరణ���� అనుగ�ణం�ా వయ్వహ��ంచడమ���� ఒక ��లక అంశం. �ా�, �ర�, మ��య� 

మృ�త్కల��� �ాల�షయ్�ాల� ల��� �ాల�షయ్ �ార�ాలను వదలడం ల��� కలప���న్ త��గ్ంచడం, అల�ంట� చరయ్లను 

అడ�్డ ��వడం, ల��� �యం�్రంచడం�� �ాట� �ా��వరణ మ�ర�ప్ ప్ర���ాల ప��ష్క��ంచడం ��్వ�ా ప�ాయ్వరణ��న్ 

ర��ంచడం ��సం ప్రపంచ �ాయ్పత్ం�ా అ��క ప�ాయ్వరణ చట�్ట ల� మ��య� �యంత్రణల� �సు����్చర�. వ��త్ం� ేఅ�న్ 

ప�ాయ్వరణ చట�్ట ల� మ��య� �యంత్రణలక� కట�్ట బ�� ఉండడ�� య��వరస్ల్ ���నం. 

య��వరస్ల్ ��ను గ���త్ం�న ప�ాయ్వరణ ప్ర���ాలను �ి్థరం�ా మ��య� బ�ధయ్��య�తం�ా పరయ్����ంచ���న్ 

మ��య� �ర్వ��ంచ���న్ ��న�ా��సుత్ ం��. �ట�� ��మ� సు�ి్థర���న మ��య� బ�ధయ్��య�త���న మ�రగ్ంల� 

�ర్వ��ంచ���న్ ��న�ా���ాత్ మ�. �ారయ్కల��ాల పరం�ా అవ�ాశం ఉనన్ ప్ర���ట ��మ� వృ�� త��గ్ంచడం మ��య� 

ప�న��్వ����ంచడం ల��� ����ౖ��ల్ �ేయడం ��న�ా���ాత్ మ�. మ� �ారయ్కల��ాల� మ��య� సరఫ�ా ��ల�సుల� 

�ామ�ా్థ �ల� ��ర�గ�పరచ���న్ మ��య� ప�నర���ప్దక ఇంధ��ల ���గం ��శ�ా ప��ేయ���న్ ��మ� 

��న�ా���ాత్ మ�. �వర�ా, ��మ� మ� �ారయ్కల��ాల� మ��య� మ� సరఫ�ా ��ల�సుల� అట�కరణ మ��య� సు�ి్థర 



మ�ల�ల� క���న కలప ����ా�న్ క��� �� ్ర తస్���ాత్ మ�. �ా��వరణ మ�ర�ప్లను ప��ష్క��ంచడం మ��య� మ� 

�ా��వరణ మ�ర�ప్ ప్రమ���ల� �ర్వ��ంచడం అ�� మ� ప్రయ��న్ల�్ల  ఈ చరయ్ల��� ఒక ��గం�ా ఉంట��. 

ప�ాయ్వరణ ప��ర�ల� ఉనన్త ప్రమ�ణం �ా��ంచడం ��న�ా��ం�ే ప�ల� య��వరస్ల్ తన ��నన్ �ాట���ర�లను 

�మగన్ం �ేయడం�� �ాట� తన �ారయ్కల��ాలను �రంతరం స���సుత్ ం��. ��మ� �ారయ్కల��ాల� �ర్వ��ం� ే

ప్ర�ే�ాల�్ల  మ� ప్ర���ాలను మ��ంప� �ేయ���న్ మ��య� ఉతత్మ �ర్వహణ పదధ్త�లను అమల� �ేయ���న్ 

��మ� ��న�ా���ాత్ మ�. ఈ ప�ాయ్వరణ ప్ర���ాలక� సంబం��ం� ��మ� మ� ఉ�ోయ్గ�ల�్ల  అవ�ాహన ��ంచు��మ� 

మ��య� మ� సరఫ�ా��ర�ల�� క��� ��మ� ఈ ���నం అమల� �ే�ాత్ మ�. 

��మ� ��నన్ ప��స�ాల�్ల  �ారయ్కల��ాల� �ర్వ��సుత్ నన్ �ారణం�ా, �ా్థ �క �ారయ్కల��ాల ప�ాయ్వరణం ��సం 

త��న��ా ఉం�ే �����ల� మ��య� �ారయ్క�మ�లను మ� �ా్థ �క బృం��ల� అ�వృ��ధ్ �ే�ాత్ �, సం�ా్థ గత వనర�లక� 

కట�్ట బ�� ఉంట�� మ��య� వ��త్ం� ేచట�్ట ల�, య��వరస్ల్ ప్రవరత్�� �యమ�వ� మ��య� ఇతర వ��త్ం� ే�����ల�, 

మ��య� ఈ ప�ాయ్వరణ �������� కట�్ట బ�� ఉం�ేల� మ� �ా��్మక�లక� అవ�ాహన క�ప్�ాత్ �. య��వరస్ల్ 

�ా��ప్��షన్ �����ట�ంగ్ మ��య� �ా��ప్��ట్ గవ��న్న్స్ క�ట� ��్వ�ా ఈ ���నం క�మం తపప్క�ం�� 

స���ంచబడ�త�ం�� మ��య� అవసరం ��రక� సవ��ంచబడ�త�ం��. 


