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కహయమతుమహాసక (ఎకజెకయమటివ్) సహమహాంవాం 

మమచమం 

బెషసర్సస ఫాయత్ ెటరో యౌమాం కహమపమైశన్ యౌమిటెడ్ (తసఎల్) వహయు ఆాంధ ోదేోసలో తు శ్రీ తొృ టిి శ్రీమహభులయ నెలలో యు జిలలో లోతు 

కాశణటనాం మైఴులో క కొత్త  కోషిల్ ఒఎల్ టమమభనల్ న ఏమహటు చేముటకయ తోితృహద ాంచాయు.  తోితృహద త్ టమమభనల్ అనేద  

ఇఎస ఒ, ఒఐఎస డి (ఆభల్ ఇాండసి  ీసేఫ్ి  డ ైమజకొి మైట్) భోలణాలకయ ధోానాంగహ 244 భమమము ఇత్య చటియ ఆఴవమకత్లకయ 

ూమమతగహ కటుి ఫడి ఉాంద . ఈ తృహోజజకి్ట షాత్ాంత్బైెోనద  భమమము ఎలలాంటి అాంత్య అనషాంధానాం లేదా అాంత్మహ ఆధాయాం గల తృహోజజకి్ట్ 

లేఴు. తసఎల్ వహయు బెసెసర్సస తసఎల్ భమమము బెసెసర్సస కాశణటనాం తృల రి్స కహమపమైశన్ యౌమిటెడ్ (కజసఎల్) భధమ క తృల రి్స 

షమవాస ాందాం క్ీాంద ~40.5 హెకహి యో (100.00 ఎకమహలయ) వైెశహలమాంలో తుమమభాంచటకయ తోితృహద ాంచాయు.  

తసఎల్ అనేద  ఫాయత్దేవాంలోతు 3ఴ అతిెదద  కాంెతూ, దీతు టమననఴర్స, ఆమమథక షాంఴత్సయాం 2017 లో 2418.59 తయౌమనో 

యూతృహమలయగహ భమమము ఆమమథక షాంఴత్సయాం 2016 లో 2176.82 తయౌమనో యూతృహమలయగహ ఉాంద . ఫాయత్దేవాంలోతు 2ఴ అతిెదద  

ఆభల్ భలమజెటిాంగ్ కాంెతూ (ఒఎాంస), త్న దేశ్రమ యకీమ వహలలమమ్ న ఆమమథకషాంఴత్సయాం 2017 లో 37.68 ఎాంఎాంటిగహ భమమము 

ఆమమథక షాంఴత్సయాం 2016 లో 36.55 ఎాంఎాంటిగహ కయౌగమఉాండ,ి ఆమమథక షాంఴత్సయాం 2017 లో, దేశ్రమ భలమజెట్ వహటాలో 20% కయౌగమఉాంద . 

అతిఎకయెఴ ఫాయత్ బోుత్ా షేర్స సో యౌడాంగ్ అభన 54.93% భమమము యశిశి బోుత్ా షసకహయాంతో, అాండర్స-మమకఴమవ మమహాయ ఴమఴషథ  

దాామహ, ఇద  తౄహయూూన్ 2017 గనో ఫల్ యౌసి లో 360ఴ మహమాంక్ట తృొ ాంద ాంద ; ఆ యౌసి లో మహమాంక్ట కహఫడిన కైఴలాం ఏడు ఫాయతీమ 

కాంెతూలలో ఇద  త్న ఴూమహాత్భకాంగహ తొృ ాంద న మమపైెనమవస భమమము భలమజెటిాంగ్ భౌయౌక షదతృహమలల దాామహ 5ఴ మహమాంకయన 

తొృ ాంద ాంద . ఇద  మహఫో ఴు వహమతృహయాంలోతుక్ క యజమఴాంత్బైెన దఽకయడుతోగల ఫాయత్దేవు ఏకజైక ఒఎాంస గహ ఉాంద .  

 

తృహోజజకి్ట న సహథ తుక వహతాఴయణాంలో తుయాహ ాంచటకయ భమమము మహమఴయణ క్ోమమజన్స న తొృ ాందడాతుక్ యలయగహ కాంెతూ, బెస్సెర్సె అలలి ా  

ట్ెక్ (మావయణ కనెలిన్సె భమమము లేఫమేట్మీ, ఎంఓఇఎఫ్ స్స్ దాామ గుమమతంచఫడ నది భమమము ఎన్ ఎబఎల్ దాామ 

ఆమోదించఫడ నది), థానే న తుమమిాంచాంద . అలలి ా -ట్ెక్ అనేద  గత్ 30 షాంఴత్సమహలయగహ మహమఴయణ సేఴల క్షైత్ాోంలో క సథయబైెన 

కనసలితూసగహ ేయుతొృ ాంద నద .  

పర జెకి్ వివయణ 

ఫాయత్ ెటరో యౌమాం కహమపమైశన్ యౌమిటెడ్ (తసఎల్), ఆాంధ ోదేోశ్ లోతు నెలలో యు జిలలో లో కాశణటనాం గహీ భాంలో క కొత్త  ఒఎల్ 

టమమభనల్ న ఏమహటు చేసాంద . ఈ తృహోజజకి్ట తృహోాంత్భు, వెాంకటాచలాం మజైలేాసిేశన్ కయ 28.6 క్.మీ. దఽయాంలో (వహము దఽయభు) 

అనషాంధానాం కయౌగమ ఉాంద . ముత్తాం తృహో టు కొలత్ షభలయుగహ  ~40.5 హెకహి యుో  (100.00 ఎకమహలయ) భమమము ఇద  కాశణటనాం 



 

తృల రి్స కాంెతూ యౌమిటెడ్ దాామహ బెషసర్సస తసఎల్ భమమము బెసెసర్సస కజసల్ భధమ గల ాందాం కోహయాం 

కైటాభాంచఫడిాంద . కాశణటనాం టమమభనల్ ఴదద  ఉతాదన కోహయాం టామాంకైజి యఴమహలయ ట్ేఫుల్ 1 లో ఇఴాఫడాడ భ. 

ట్ేఫుల్ 1: ట్ాాంకుల రతిపదిత షసడ్యాల్ 

ట్ాాంకు 
వాసభు 

(మీ) 

ఎతతత / 

(పొ డ్వు) 
(మీ) 

సభయథయభు 
(మీ3

) 

ంప్ చేమగల 
సభయథయం (మీ3

) 

ముతతం 
ట్ాాంకులు 

ముతతం సభయథయం 

(మీ3
) 

ంప్ చేమగల 
ముతతం సభయథయం 

(మీ3
) 

హ చ ఎస డ  40 15.5 18326 17200 3 54978 51600 

హ చ ఎస డ  17.03 15.5 3321 3115 1 3321 3115 

ఎంఎస 34 15 12139 11050 3 36417 33150 

ఎంఎస 17.03 15 3000 3000 1 3000 3000 

ఫయో-డీజిల్ 9 13.5 850 820 2 1700 1640 

ఎథనాల్ 4 16.2 200 200 2 400 400 

ఎంఎస 3.2 12.60 (య్) 100 100 1 100 100 

హ చ ఎస డ  3.2 12.60 (య్) 100 100 1 100 100 

ఎస ఎల్ ఓ 3.2 12.60 (య్) 100 100 1 100 100 

ఎస ఎల్ ఓ 3.2 12.69(య్) 100 100 1 100 100 

హ చ ఎస డ  2.01 6.75 (య్) 20 20 1 20 20 

దశ I 100236 93325 

హ చ ఎస డ  
/ఎట్టఎఫ్ 

40 
15.5 18326 17200 2 36652 34400 

ఎంఎస 34 15 12139 11050 2 24278 22100 

దశ II 60930 56500 

ముతతం దశ I భమమము II 161166 149825 

సఆర్స – కోన్ యూఫ్ వెమమికల్ టామాంక్ట     దవ I టామాంకయలయ – త్క్షణాం 

ఇఎఫ్ ఆర్స – ఎక ట్యనల్ ఫ్లో టిాంగ్ యూఫ్ వెమమికల్ టామాంక్ట    దవ II టామాంకయలయ – త్యువహతి దవ 

ముజి – అాండర్స గ్ీ ాండ్ హామమజ ాంటల్ టామాంక్ట  

 

సంకేతికత భమమము రకరీమ వివయణ 

ఈ టమమభనల్ లో ఎలలాంటి త్మలమవ కో్ీమ ఉాందద. ఈ కో్ీమ ఇలల యబజిాంచఫడిాంద   



 

 అందుకోవడ్ం: అాందకోఴడాం అనేద  ధోానాంగహ తసఎల్ కొచూ మమపైెనమవ నాండి కోషిల్ భూవెభాంట్ దాామహ 
షభుద ోటామాంకయో దాామహ కాశణటనాం మైఴు ఴదద  గల తసఎల్ ఒఎలిమమభనల్ ఴయకయ జయుగుత్ ాంద  భమమము 
బయశమత్ త లో జయగఫో ఴు ద గుభత్ లయ, లలజిసిక్టస భమమము భలమజెట్ మమసథత్ ల ఆధాయాంగహ జయుగుతాభ.  

 

 నిలాచేమడ్ం: ెటరో యౌమాం ఉతాదనలయ, వహటిక్ ఴమమతాంచగల / అాంత్మహె తీమ భోలణాల కోహయాంగహ తౄహతోకైటెడ్ 

టామాంకయలలో తులాచేమఫడతాభ.  

 ఫట్ాాడా: ఈ ఒఎల్ ఇనా ట్లేో శన్ అనేద  భలమజెట్ కయ మజాండు దధత్ లలో ాంఫడుత్ ాంద , అాంటే మనడుడ  భలయగాం దాామహ 

టామాంక్ట లలమవల దాామహ భమమము మజైలయ భలయగాం దాామహ టామాంక్ట వేగనో దాామహ ాంఫడుత్ ాంద .  

 ెటరో యౌమాం ఉతాదనలన అందుకోవడ్ం, నిలాచేమడ్ం భమమము ఫట్ాాడా చేమడ్ం  యొకె ముత్తాం కో్ీమ క కోో జ్డడ  

సషిమ్ లో చేమఫడుత్ ాంద , త్దాామహ ఉతాదనల చాందల అతృహమలతున తువహమమాంచఴచూ భమమము ెాంతృొ ాంద ాంచఫడిన 

బదతోా భోలణాలన సహధ ాంచఴచూ.  

ెటరో యౌమాం ఉతాదనలన అాందకోఴడాం, తులాచేమడాం భమమము ఫటాాడా చేమడాం యొకె ముత్తాం కహయమకీభాం, క కోో జ్డడ  

సషిమ్ లో తుయాహ ాంచఫడుత్ ాంద , త్దాామహ ఉతాదనల చాందల అతృహమలతున తువహమమాంచఴచూ భమమము ెాంతృొ ాంద ాంచఫడిన 

బదతోా భోలణాలన సహధ ాంచఴచూ. కో్ీమ ఫ్లో  ఛారి్స ఈక్ీాంద  ఫొ భభ 1 లో చఽఫడినటుో గహ ఉాంటుాంద . 

 



 

ఫొ భి 1: రకరమీ ఫ్టూ  ఛారి్స 

ట్టఎల్ ఎఫ్ షసడ్ె 

ట్ాాంక్ ట్రక్ె లోడ ంగ్ కోసం 8 ట్టఎల్ ఎఫ్ ఉంద.ి లోడ ంగ్ సదుపమలలు, ఎస కెఓ ను మినహాభంచి మిగమయౌన అనిన ఉత్ాదనలకు, 

ఫాట్మ్ లోడ ంగ్ గ ఉంట్ాభ. ఎస కెఓ కు ట్ాప్ లోడ ంగ్ సదుపమం ఉంట్ ంది.  

ఉత్ాదన ంప్ హౌజ్ 

తోితృహద త్ తృహోజజకి్ట లో 1 టిఎల్ ఎఫ్ ాంప్ సౌజ్డ భమమము టిడఫుో ుడి ాంప్ సౌజ్డ లయ, త్గమనాంత్ మమభలణాంలో ఉాంటాభ.    

అగమనభలక సదుపమలలు 

ఒఐఎస డి 117, 118 భమమము 244 దాామహ జ మవచేమఫడిన ఇద ఴయకై ఉనన బదతోా భలయగతుమైదవకహల కోహయాంగహ అగమనభలక మాంత్ ో

షదతృహమలలయ అాంద ాంచఫడతాభ.  

1. ఓఐఎస డ -117/118/244 రభలణాల రకయం ట్మమినల్ లోని సదుపమలలనినంట్టన్స కవర్స చేమడానికర పుల్ ఫ్సూ డ్డ్ 

ఆట్ర-సరజమైెజ్్ పసైర్స హ ైడ్రంట్ స్సిమ్, ఇందులో ఇట్ీవయౌ బదరత్ా రభలణాల రకయం ట్ాాంకు ట్రక్ పమమకంగ్ పర ంతభు 

కలడా ఉంట్ ంది. 

2. కొెకెటి 50% తూటి తులా ఆఴవమకత్ కయౌగమన మజాండు పైెర్స వహటర్స సలి మైజి టామాంక్టస (ముత్తాం సహభయథుాం ఒఐఎస డి 

భోలణాం కోహయాం ఆఴవమకత్లో 100%). 

3. సహి ాండ్ ఫ ై మూతుటోతో తృహటుగహ డీజిల్ ఇాంజిన్స తో పైెర్స పైెటిాంగ్ ాంప్స . 

4. జ కీ ాంప్స. 

5. భలతుటర్సస భమమము హెైడాోంట్ వహల్ా్ తో పైెర్స హెైడాోంట్ నెటార్సె సషిమ్.  

6. కొత్త  ఉతాదన టామాంక్ట తౄహర్సభ్ అతునాంటిక్ పెైర్స హెైడాోంట్ ైెాంగ్ నెటార్సె ఏమహటు . 

7. ఒఐఎస డి 117/118/244 కోహయాంగహ ఎ/జి సలి మైజ్డ టామాంక్టస ైె వహటర్స స ర్ాంకోర్స సషిమ్.  

8. తౄల మ్ కహాంతృ ాండ్ సలి మైజ్డ భమమము డ యౌఴమవ సషిమ్ . 

9. తోితృహద త్ ఎ/జి సలి మైజ్డ టామాంక్టస ైె తౄల మ్ సషిమ్.  

10. ఆఴవమకత్ కోహయాంగహ మమమోట్ దాామహ తుయాహ ాంచఫడు హెచ యఎల్ ఆర్స వేమమమఫుల్ ఫ్లో  వహటర్స కమ్ తౄల మ్ భలతుటర్సస 

పక్ట్్ టైెప్ లేదా తృల యిఫుల్ టైెప్, 

11. డ ైక్ట తృహోాంత్ాం కొయకయ మీడిమాం ఎక్టస తృహమనషన్ తౄల మ్ జజనమైటర్సస.  

12. ఒఐఎస డి భోలణాల కోహయాంగహ తృల యిఫుల్ పైెర్స పైెటిాంగ్ సహభగమీ . 
 



 

ట్ేఫుల్ 2 లో చఽన యధాంగహ పైెర్స వహటర్స టామాంకయలయ ఏమహటు చేమఫడినయ. అదనాంగహ, పైెర్స ాంప్ సౌజ్డ అనేద  పైెర్స 

ఇాంజిన్స భమమము జ కీ ాంప్స కయ సహథ నాం కయౌాంచడాతుక్ ఏమహటుచేమఫడినయ.  

ట్ేఫుల్ 2: పసైర్స వట్ర్స ట్ాాంకుల వివమలు 

కభీ 

సంఖా 
ఉత్ాదన ట్ాాంకు యకభు 

రతిపదిత ట్ాాంకులు 

భమమము సభమథ యలు 
ముతతం ట్ాాంకేజెస 

వాసభు  

(మీ) 

ఎతతత  

(మీ) 

1 పైెర్స వహటర్స టామాంకయ నేలకు-సైన 2x4713 

1x4713 (పయాచర్స) 

9426 

4713 (పయాచర్స) 

20 15 

 

డ ైక్ వల్ సదుపమభు 

డ ైక్ట వహల్ అనేద  ఒఎల్ టామాంకయల (గ్ీ ాండ్ టైెప్ ైెన) చటటి  ఏమహటు చేమలయౌ. కొెకె టామాంక్ట యొకె సహభయథుాం భమమము 

ముత్తాం గమమశి సహభయథుాం ఈక్ీాంద ట్ేఫుల్ 3 లో త లయఫడిాంద . 

ట్ేఫుల్ 3: డ ైక్ వల్ వివమలు 

కీభ సంఖా ట్ాాంక్ె కయౌగమమునన డ ైక్ వల్  ఎన్ కోూ జర్స సభయథయం మీ3 సంయయణ కొలతలు 

1 ఎాంఎస 20,898 215x54x1.8 

2 హెచ ఎస డ ి 25,380 235x60x1.8 

3 ఫయో-డీజిల్ 1,739 42x23x1.8 

4 ఎాంఎస (దవ II) 20,898 215x54x1.8 

5 హెచ ఎస డ ి(దవ II) 25,380 235x60x1.8 

గ్ీ ాండ్ ఉత్తితక్ ైె ఫాగహన చటటి మహ గల అఫేధమ డ ైక్ట వహల్ చాంద న ఆభల్ కయ సహథ నాం కయౌాంచ గలద. డ ైల్ లోల గల అతిెదద  

ఉత్తిత  టామాంక్ట యొకె గమమశి సహభయథుాం కాంటే ఈ డ ైక్ట సహభయథుాం ఎకయెఴగహ ఉాంటుాంద . ఈ డ ైక్టస, త్గమనాంత్ గనడ అాంటే ఒఐఎస డి 

భోలణాల కోహయాంగహ 1.8 మీటయో ఎత్ త గహ కయౌగమ ఉాంటాభ. ఉత్తిత  చ భభ క్ీాంద ఫాగాంలోతు నేలలోతుక్ చేయుకోకయాండా టామాంక్ట 

ునాదలయ కలడా అఫేధమబైెన తొృ యతో ఏమహటుచేమఫడి ఉాంటాభ. ఉత్తిత  చ భభ నేలలోతుక్/మమషయ తృహోాంతాలలోతుక్ తృల కయాండా 

తువహమమాంచడాతుక్ టామాంక్ట తౄహర్సభ ఫ్లో మమాంగ్ భమమము డ ైక్ట వహల్ కలడా అఫేధమాంగహ త్మలయుచేమఫడి ఉాంటాభ.   

ఉకయణాల కలయు భమమము సామంచాయౌత మంత్రరకయణ  



 

షామాం చాయౌత్ / మాంతీోకయణ ఴమఴషథ  అనేద  తసఎల్ వహమమ ఇటీఴయౌ టమమభనల్ ఆటరబేశన్ సషిమ్ (టిఎఎస) సదాధ ాంత్ాం 

కోహయాం ఉాంటుాంద , ఇాందలో ఴమమతాంచన యధాంగహ ఈక్ీాంద య ఉాంటాభ:  

 టమమభనల్ ఆటరబేశన్ సషిమ్, టామాంక్ట తౄహర్సభ బేనేజజభాంట్ సషిమ్, ఇాందలో మహడార్స గహజజస, భయిౌ-తృహభాంట్ టెాంమైచర్స 

సెనాసర్సస, ోెజర్స టాోన్స మిటర్సస, ఒఴర్స సల్ డిటెక్షన్ భమమము ఆడియో, యజుఴల్ అలలయాం సషిమ్ ముదల ైనయ 

ఉాంటాభ. 

 టామాంక్ట టకో్ట లోడిాంగ్ సషిమ్, ఇాందలో ఫ్లో  మీటర్సస, ఫామచ కాంటరో లర్స, డిసయ ముదల ైనయ ఉాంటాభ.  

 ఎథనాల్ ఫ ో ాండిాంగ్ భమమము భయిౌ-పాంక్షనల్ అడిటివ్స (ఎాంఎఫ్ ఎ) డోసాంగ్ సషిమ్స . 

 ఇత్య పల్డ  సహభగమీ, అాంటే ఆనెలో న్ సహాందతో్ భమమము ఉష్లణ గీత్ సెనాసర్స, పల్డ  ఆటరబేశన్ భమమము ఉ ఴమఴషతస 

తుయాసణా శట్ ఆఫ్ వహల్ా్ యొకె షభగీత్ (ఆర్స ఒఎస ఒయలయ), మోటార్స ఆమైటెడ్ వహల్ా్ (ఎాంఒయలయ), డఫుల్ ఫాో క్ట 

భమమము తోెడ్ వహల్ా్ (డితతయలయ), ఎల క్ిికల్ షబ్ సషిమ్స, ఉత్తిత  ఫటాాడా ాంప్స, పైెర్స పైెటిాంగ్ సషిమ్స ఴాంటియ. 

టామాంక్ట టకో్ట ఎాంటీ ోసషి,ఫే కలమ డిసే్ే ముదల ైనయ.  

 ఎల్ ఆర్స స, ఒఐసలయ, షయార్సస, ఎల్ సలయ, ముఎస ముదల ైనవహటి ఴాంటి కాంటరో ల్ యూాం సహభగమీ భమమము ఆఴవమక 

టిఎఎస సహఫ్ట్ వేర్స. 

 టామాంక్ట డ ైక్ట వహల్ా్ ముదల ైనవహటి కొయకయ తొృ జిశన్ సెనాసర్సస . 

 ఆటరబేటెడ్ ఒఴర్స పల్ తువహయణ ఴమఴషథ , ఇఎస డి ఴమఴషథనకఴర్స చేషఽత  సేఫ్ి  శట్ డౌన్ సషిమ్ . 

 మీటర్సస ూూ యాంగ్ భమమము కహయౌఫేశోన్ షదతృహమలలయ . 

 ఆర్స ఒఎస ఒయలయ, ఎాంఒయలయ, డితతయల భలషిర్స సిేశన్, ుష్ ఫటన్ సిేశన్స ముదల ైనయ . 

 ఆఴవమక కైతోాంగ్, కాంటరో ల్ తృహమనల్, ఎమమతాంగ్ ముదల ైనయ . 

 ఎభర్స కాంెోషసర్స/ఎభర్స డ ైమర్స/ఎభర్స మమసఴర్స భమమము నఽమభలటిక్ట సషిమ్స కొయకయ ైెాంగ్ . 

 మలకజసస కాంటరో ల్, జోతుాంగ్ భమమము భయిౌ జోతుాంగ్ సషిమ్స, సెకలమమమటీ పచర్సస అభన డోర్స పోేమ్ బెటల్ డిటకిర్సస 

(డిఎఫ్ ఎాండిలయ), హామాండ్ హెల్డ  బెటల్ డిటెకిర్సస (హెచ హెచ ఎాండిలయ) ముదల ైనయ . 

 ముత్తాం టమమభనల్ షదతృహమలలన, చటుి కొలత్ గనడతో షహా కఴర్స చేమడాతుక్ ససటియ ఴమఴషథ . 

 త్యగతి ’ఎ’ యొకె అతున షాంఫాఴమ య్క్ట భూలలల షమీాంలోతు హెైడోోకహయఫన్ డిటెకిర్సస భమమము ఫ్లో  సెనాసర్సస 

ముదల ైనయ, 

 ఇత్య ఆటరబేశన్ సషిమ్స భమమము టిఎఎస తో ఎస ఎ సషిమ్ యొకె దాతు ఇాంటమైపస, భమమము భోలణీకయణ కొయకయ 

అఴషయబైెనటుో గహ ఇాంజితూమమాంగ్ భమమము డిజజైన్ మమష్హెమహలయ.  

 

కమమిక శకరత  

టమమభనల్ యొకె తుయాసణన మజాండు షఫ్ుి లలో చేముటకయ అఴషయబైెన కహమమభక వక్త ఆఴవమకత్ ఇలల అాంచనావేమఫడిాంద :  



 

యఫాగభు       కహమమభక వక్త ( షాంఖ్మ) 

మలజభలనమాం 19 

కోమమకల్ 6 

కహమమభకయలయ 7 

ముత్తాం 32 

న్సట్ట సయపమ 

తుమహభణాం భమమము తుయాసణ షభమాంలో అకెడ తుచేషత ననవహయు తూటితు యతుయోగమాంచకయాంటాయు. ఎలలాంటి తృహోసెసాంగ్ / 

ఉతాదకత్ లేనాందన షదతృహమలల తుయాసణ కొయకయ తృహోసెస తూయు అఴషయాం ఉాండద. ముత్తాం తూటి ఆఴవమకత్ ఇలల ఉాంటుాంద :  

a) తుమహభణ దవ షభమాంలో  : భలనఴ యతుయోగాం కొయకయ @ 75క్లో య్టయుో /మనజుకయ ( 500 భాంద క్)  @ 150 

య్టయుో /కొెకెమమక్/మనజుకయ 

b) తుయాసణల షభమాంలో(కమిశతుాంగ్ త్యువహత్) 

 భలనఴ యతుయోగాం కొయకయ 6క్లో య్టయుో /మనజుకయ  (120 భాంద క్) @ 50య్టయుో /కొెకెమమక్/మనజుకయ 

 భలక్ట డిలో్స, తోటతు భమమము ముకెల ెాంకాం ఴాంటి నల కొయకయ 30క్లో య్టయుో /మనజుకయ  

ఆఴవమకత్ల కోహయాం ైెవేైట్ ఴనయుల నాండి తూటితు తొృ ాందఴలస ఉాంటుాంద . 
 

వర్స ఆవశాకత 

ఒఎల్ కోషిల్ టమమభనల్ యొకె తుయాసణ కొయకయ ముత్తాం ఴర్స ఆఴవమకత్ 1750 కజయఎ గహ ఉాంద . ఈ 1 x 800 కజయఎ, 1 x 500 కజయఎ 

భమమము 1 x 250 కజయఎ  సహభమహథ ులయ కయౌగమన  డిజి సెట్స న ఏమహటు చేమడాం దాామహ ఫామకప్ ఴర్స ఏమహటు చేమఫడిాంద . ఇాంకహ 

డిజి సెటుో  అక్సిక్ట ఎన్ కోో జర్సస తో ఏమహటు చేమఫడి ఉాంటాభ.  

మావయణ వివయణ 

తోితృహద త్ ఒఎల్ టమమభల్ న ఫౌతిక అాంశహల కోషాం భమమము ఇటికై ఉనన మహమఴయన దావమాం కోషాం షమైా చేసహయు. పల్డ  షమైా 
భమమము ఫేస ల ైన్ యమవేక్షణన నవంఫర్స 2017 భధా  నుండ  పఫరవమమ 2018 భధా ఴయకయ చేసహయు. 
 

వము మావయణభు: 

మమషయ వహము నాణమత్ 10 దేోశహలలో తుయణభాంచఫడిాంద  ఎాం10 అనేద  47 నాండి 68 µg/m
3 ఴయకయ భలయుత్ ాంద , PM2.5 అనేద  

24 నాండి 38 µg/m
3 ఴయకయ భలయుత్ ాంద , SO2 అనేద  11 నాండి 16 µg/m

3 ఴయకయ భలయుత్ ాంద , NOx అనేద  14 నాండి 25 µg/m
3 



 

ఴయకయ భలయుత్ ాంద . ఇత్య మహమిత్ లభన యఒసలయ, ఫామవ లోహాలయ, ఫ ాంజీన్ ముదల ైనటుఴాంటియ కనగపనగయౌగమన 

మమమితి కాంటే (తడిఎల్) త్కయెఴగహ ఉాంటాభ. అతున యలయఴలయ కలడా ఎన్ ఎఎకయమఎస  2009 షఽచాంచనవహటిక్ లోఫడి ఉనానభ.  

శఫద  మావయణభు: 

వఫ్దతున అనఴషయ షాయాం అతు తుయాచాంచఴచూ. అధమమన తృహోాంత్ాంలో మమషయ వఫద  యమవేక్షణ కొయకయ ముత్తాం 10 దేోశహలయ 

గుమమతాంచఫడినయ. గటి షభమాంలో 43 డిత (ఎ) ఎల్ ఇకయమ నాండి 58 డిత (ఎ) ఎల్ ఇకయమ ఴయకయ భమమము మహతోి షభమాంలో 41.2 

డిత (ఎ) ఎల్ ఇకయమ నాండి 51.6 డిత (ఎ) ఎల్ ఇకయమ ఴయకయ భలయుత్ూ ఉాంటుాంద . గటి షభమాంలో భమమము మహతోి షభమాంలో, 

మజాండు షభమలలలో కలడా వఫదాం, మమమితిక్ లోఫడే ఉాంటుాంద . 

జల మావయణభు: 

ఫేస ల ైన్ జల నాణమత్న ఏయయచడాతుక్, అధమమన తృహోాంత్ాంలోతు 10 బూగయబ జలాం భమమము 5 ఉమమత్ల జల నభూనాలయ 

సేకమమాంచఫడి, యశలోషాంచఫడతాభ. బూగయబ జలలల నభూనాల యశలోశణ పయౌత్ాం యొకె మమమితి ఐఎస 10500:2012 కోహయాం 

ఉాంద . యశలోశణ పయౌత్ాం యొకె యఴమహలయ ఇఐఎ తువేద కలో ఇఴాఫడాడ భ.  

భట్టి  నాణాత: 

భటిి నభూనాలన అధమమన తృహోాంత్ాంలోతు 6 దేోశహల నాండి సేకమమాంచ, పజియో-కజమికల్ లక్షణాల కోషాం యశలోషాంచాయు. భటిి 

నాణమత్ సహధాయణాంగహనే ఉాందతు కనగపనఫడిాంద . యశలోశణ పయౌత్ాం యొకె యఴమహలయ ఇఐఎ తువేద కలో ఇఴాఫడాడ భ.  

బూమి వినియోగం/అధామన పర ంతం యొకక బూమి కవర్స : 

అధమమన తృహోాంత్ాం యొకె బూమి యతుయోగ ఆకాతి 10 క్మీ వహమసహయథాం బేయకయ కఴర్స చేమఫడి ఉాంద , ఇాందలో జలలవమలలయ, 

ఴమఴసహమ బూభులయ, ఴమమ, కహమగూయలయ, ఫహ యాంగ ష్రబ్, ఫహ యాంగ తెడుబూమి భమమము తుమహభణాలయనన బూమి ఉనానభ. 

బూమి యతుయోగాం / బూమి కఴర్స ఴమవగకయణ యఴమహలయ ఇఐఎ తువేద కలో ఇఴాఫడాడ భ.  

జీవసంఫంధిత మావయణభు: 

ఆ తృహోాంత్ు మహమఴయన అధమమనాం, తృహోజజకి్ట యొకె 10 క్మీ వహమసహయథాం బేయకయ తుయాహ ాంచఫడిాంద , ఇద  ఇటికై ఉనన ఴాక్ష 

జాంత్ జ ల సథతితు త లయషకయతు, క ఫేస ల ైన్ షభలచామహతున ఏమహటు చేమడాతుక్ ఉయోగమాంచఫడిాంద . జాంత్ జ లభు: తృహయౌచూ 

జాంత్ ఴుల 7 జ త్ లయ, ఉబమచమహల 2 జ త్ లయ, తృహకయడు జాంత్ ఴుల 6 జ త్ లయ,  

అయతౄహనా: అధమమన తృహోాంత్ాంలోల 46 జ త్ లయ గుమమతాంచఫడినయ. 

సభలజిక-ఆమమథక మావయణభు : 

తృహోథమిక జనాఫాల కెల తువేద క, 2011 భమమము పల్డ  షమైా ైె ఆధాయడి చేమఫడిన జనాఫాల కెల గణాాంకహల యశలోశణ ఴలన, 

అధమమన తృహోాంత్ాంలోతు ముత్తాంజనాఫా 99411 గహ ఉాందతు త లయసలత ాంద . షెడఽమల్డ  కయలలల జనాఫా, అధమమన తృహోాంత్ాంలో ముత్తాం 

గహీ భలల జనాఫాలో షభలయుగహ 23.3% గహ ఉాంద .  షెడఽమల్డ  త గల జనాఫా, అధమమన తృహోాంత్ాంలో ముత్తాం గహీ భలల జనాఫాలో 



 

షభలయుగహ 10.9% గహ ఉాంద . 2011 లో అధమమన తృహోాంత్ాంలో షమహషమమ అక్షమహషమత్ ముత్తాం జనాఫాలో 56.1% గహ ఉాంద . 

అధమమన తృహోాంత్ాంలోతు గహీ భలలలో భౌయౌక షదతృహమలలయ ఫాగహనే ఉనానభ.  

ఆశ్చంచఫడ న మావయణ రఫావలు భమమము మావయణ నియాహణా రణాళిక 

వము మావయణం సై రఫావం : 

ెటరో యౌమాం ఉతాదనలన అాందకోఴడాం, తులాచేమడాం భమమము తుయాహ ాంచడాం షభమాంలో ఎలలాంటి ఉదాగ యాం ఉాండద. అన్ 

లోడిాంగ్ షభమాంలో ఎలలాంటి అసథయబైెన ఉదాగ యాం ఉాందద భమమము అాందచేత్, ఎలలాంటి ఫోాఴాం ఉాండద. అాందకోఴడాం 

భమమము ఫటాాడా చేమడాం కొయకయ ఆఴవమక టకో్ట భూవెభాంట్ ఴలన వహము మహమఴయణాంెై అతిషాల ఫోాఴాం ఉాంటుాంద .   

శఫద  మావయణం సై రఫావం: 

తృహోజజకి్ట సైెట్ లో ెమమగమన వఫద  సహథ భ  80-90 డిత (ఎ) గహ ఉాందఴచూ, ఇద  తుమహభణ నల ఴలన కహఴచూ కహతూ ఇద  షాఫాఴమవతామ 

తుయయథకబైెనద , మమఴమమసఫుల్ భమమము లోకల ైజ్డడ  చేమఫడిాంద  భమమము ధోానాంగహ గటిూట భలత్బేో ఉాంటుాంద . తోితృహద త్ 

టమమభనల్ అనేద  కోో జ్డడ  షయూెుట్ లో తుయాహ ాంచఫడుత్ ాంద  కహఫటిి, వఫద  మహమఴయాం అనేద  తోితృహద త్ షదతృహమలల షభమాంలో 

ఫోాఴాం కయౌగమ ఉాండదతు ఆశిాంచడబైెనద .  

జల మావయణం సై రఫావం : 

జల ఆఴవమకత్న సహథ తుక/వెలయయౌ ఏజజతూసలయ ూమమసహత భ. తోితృహద త్ తృహోజజకి్ట యొకె తుమహభణాం ఴలన జల మహమఴయణాంెై 

ముత్తాంమీద ఫోాఴాం అనేద  కైఴలాం తాతాెయౌకాం, త్కయెఴ కహలాం తృహటు ఉాంటుాంద  భమమము తుయయథకబైెనద .   

బూమి మావయణం సై రఫావం : 

తృహోజజకి్ట తృహోాంత్ాం క ఖ్లయ దేోవభు, ఎలలాంటి సెటిల భాంట్స లేఴు భమమము అాందచేత్ ునమహవహషాం భమమము మవసెటిల భాంట్ అనేయ 

ఉాండఴు. ముత్తాం ఴమఴషథ  అాంతా కలడా కోో జ్డడ  లలప్ కహఫటిి, తుయాసణా దవలో షథలలకాతిైె ఎలలాంటి ఫోాఴాం ఉాండద.  

జీవసంఫంధిత మావయణం సై రఫావం : 

ఒఎల్ టమమభనల్ తుయాసణ పయౌత్ాంగహ గణతూమబైెన మహమఴయణ ఫోావహల యొకె షాంఫాఴమత్ భమమము మమణాభలలయ అత్మాంత్ 

అనాఴవమకబైెనయగహ మమగణ ాంచఫడతాభ. ఏద ైనా య్కైజి భోలదాం అనేద  దాదాుగహ అనాఴవమకబైెనయ భమమము ఇద  కఠమనబైెన 

య్క్ట తువహయణ సహాంకైతికత్లకయ లోఫడి ఉాంటుాంద .  

భుతుసల్ ఘన ఴమయథదామహథ లయ సహథ తుక షాంషథలదాామహ తృహయవేమఫడతాభ. డి.జి.సెట్ నాండి సెాంట్ లలమబ్ ఆభల్ న ఎాంసత 

అధీకాత్ మవసైెకోర్సస కయ యకీభసహత యు. అాందచేత్ ఴాక్ష జాంత్ జ లభులైె ఎలలాంటి ఫోాఴాం ఉాండద. అాంతేకహక, షాంయక్షిత్ అయణమాం 

గహతూ షాంయక్షిత్ దేోశహలయ గహతూ చటుి కెల 10 క్మీ దఽయాంలో ఎకెడా లేఴు. సమమత్కఴచాం ఴాద ధ  చేమఫడుత్ ాంద , ఇద  మహమఴయణ 

ఴమఴషథలలగహ ఉయోగడుత్ ాంద . జలలవమభులలో కహలయశమ దాోఴకహల చేమమక ఉాండఫో ద. దీతుతో తోితృహద త్ తృహోజజకి్ట తృహోాంత్ాంలో 

జల ఫయోటా ైె ఎలలాంటి ఫోాఴాం ఉాండద.  



 

సభలజిక-ఆమమథక మావయణం సై రఫావం : 

తోోితృహద త్ తృహోజజకి్ట యొకె తుమహభణాం అనేద  ఎాంతో భాంద  సెల్డ  భమమము అన్ సెల్డ  కహమమభకయలకయ తాతాెయౌక మనక్ష ఉతృహధ తు 

కయౌషత ాందతు ఆశిాంచడబైెనద . ఆ తృహోాంత్ాం యొకె సహభలజిక-ఆమమథక అతేఴాద ధక్ ఈ తృహోజజకి్ట త్నఴాంత్ న అాంద షత ాంద , త్దాామహ 

ఉతృహధ  ఴలషలన త్గమగషత ాంద . అాందచేత్ సహభలజిక-ఆమమథక మహమఴయణాంెై తోితృహద త్ తృహోజజకి్ట క అనకలల ఫోావహతున కయౌగమ 

ఉాంటుాంద . 

మావయణ యావేక్షణా కయాకీభం 

అఴధ  అనాంత్యాం మహమఴయణాం ఆమనగమాంన తృొ ాందడాతుక్ సత భలయగతుమైదవకహల దాామహ షఽచాంచఫడినటుో గహ నభూనా డేటాన 

సేకమమాంచడాతుక్ తసఎల్ వహయు డొబైెన్ తుుణులన తుమమిాంచడాం త్తుషమమ. అధమమన అనాంత్య యమవేక్షణా కహయమకీభాం 

అనేద  భుఖ్మబైెనద , ఎాందకాంటే అద  ఈ క్ీాంద  అాంశహల గుమమాంచన ఉయోగకయబైెన షభలచామహతున అాంద షత ాంద .  

 ఈ అధమమనాంలో దోమమశాంచఫడిన మహమఴయణ ఫోావహలైె షఽచనలన త్తుఖీచేషకోఴడాతుక్ ఇద  తోడడుత్ ాంద .  

 ఏవైెనా ఆాందోళన కయౌగమాంచగల మహమఴయణ మమసథత్ ల మమణాభభుల హెచూమమకలన షఽచాంచడాంలో ఇద  తోడడుత్ ాంద  

భమమము త్దాామహ, భుాందగహనే షమమభ ైన దధత్ లన సాకమమాంచకోఴడాతుక్ గల అఴకహశహలన అాంద షత ాంద . 

అదను అధామనాలు 

అపమలనిన గుమమతంచడ్ం భమమము మమణాభలలను అంచనా వేమడ్ం  

కహాాంటిటేటివ్ మమసె అధమమనాం అనేద , జీఴభునకయ భమమము షాందకయ షాంఫాఴమ హాతుతు కయౌగమాంచే అతిెదద  భోలదాల షాంఫామఴమ 

అతృహమలలన తుయణభాంచటకయ చేమఫడుత్ ాంద  భమమము డిఎన్ య జిఎల్ దాామహ అతేఴాద ధ  యచఫడిన  హెచ ఎఎస టి మమసె (వెయషన్ 

6.7) సహఫి్ట వేర్స న ఉయోగమాంచకయాంటట క శహసతమై ఆధాయాం అాంద ాంచఫడుత్ ాంద . మమభలణ కోహయాం యయధ అతృహమలల 

మమష్హెమహలన గుమమతాంచడాం కొయకయ క డిజ షిర్స బేనేజజభాంట్ తృహో న్ యూతొృాంద ాంచఫడిాంద  భమమము ఆన్ సైెట్- అత్మఴషయ తృహో న్ 

కయౌగమఉాంటుాంద . అతృహమ అాంచనా యఴమహలయ ఇఐఎ తువేద కలో ఇఴాఫడాడ భ.   

తోితృహద త్ దేోవాం ఴదద  సలి మైజి టామాంక్ట యొకె కహటసలి ీ పక్ట యూర్స దాశహమల కొయకయ ఎాంఎస, హెచ ఎస డి, ఎస కజఒ, ఫయో-డీజిల్ 

భమమము ఎథనాల్ యడుఉదల కొయకయ భనాం గుమమతాంచన అతృహమలలయ. అతున షాంఫాఴమ కాంటెభనెభాంట్ దాశహమల యొకె మమభలణ 

యశలోశణలయ తుయాహ ాంచఫడాడ భ.  ఎలలాంటి డోమినో ఫోాఴాం లేద, ఎాందకాంటే అతున టామాంకయలయ కలడా త్గమనాంత్ దఽయాంలో యశహలాంగహ 

ఉాంచఫడి, డ ైక్ట తృహోాంతాతుక్ ఉశణభు లేదా తిత డి త్యాంగహలయ మమమిత్ాం చేమఫడాడ భ.  

 

పర జెకి్ లలఫాలు 



 

 ఈ తృహోజజకి్ట ఴలన, శ్రీ తొృ టిిశ్రీమహభులయ నెలలో యు తృహోాంత్ాంలో భమమము ఆాంధ ోదేోశ్ మహష్హి తుక్ హెై సడ్ డీజిల్ 

(హెచ ఎస డి), మోటార్స సమమట్ (ఎాంఎస) భమమము షమమమర్స క్మనసన్ ఆభల్ (ఎస కజఒ) ల షయపమహ బెయుగుడుత్ ాంద  

భమమము ఇద  ఆమమథక అతేఴాద ధక్ భమమము జీఴన నాణమత్ బెయుగుడడాతుక్ కలడా కీలకబైెనద .  

 ఈ తృహోజజకి్ట, అన్ సెల్డ , సెమి సెల్డ  భమమము సెల్డ  యఫాగహలకయ మనక్ష ఉతృహధ తు కయౌషత ాంద . ఉతృహధ  సహభయథుాం, తుమహభణనల 

ఆయాంబాంతో ముదల ై, తుమహభణ దవ షభమాంలో అధ క సహథ భక్ చేయుకయతు, తుమహభణాం భుగమము దవలో త్గమగతృల త్ ాంద .  

 ఉతృహధ  అఴకహశహలయ ధోానాంగహ మనక్ష ఉతృహధ  అభన కహాంటాోకియుో  భమమము ఉ కహాంటాోకియో యూాంలో లతేషత ాంద . ఈ 

ఏజజతూసలయ, యలభనాంత్ఴయకయ సహథ తుక ఴమకయత లకయ ఉతృహధ తు కయౌాంచటకయ మోతినాంచే యధాంగహ ాంచఫడుత్ ాంద .  

భూలధనం సట్ ి ఫడ  భమమము పర జెకి్ రణాళిక  

తోితృహద త్ తృహోజజకి్ట యొకె అాంచనావేమఫడిన ఖ్యుూ షభలయుగహ యూ.  700 ల కోటుో . ఈ తృహోజజకయి , మహమఴయణ క్ోమమజన్స భమమము 

ఆఴవమక చటియబైెన ఆమోదాలయ అాందకయనన త్యువహత్ 18-24 నెలలోగహ ూమమత చేమఫడాలతు ణోాయక వేమఫడినద .  

 


