
STATE ENERGY CONSERVATION MISSION 

ENERGY DEPARTMENT, GoAP 
 
�దు�� సంస�ల బల���త�� ల��ం  
 
��ౖ���ట�కరణ ��ౖ వసు� న� ప��ార�ల� �ాస�వం ల�దు  
 
�ాష� � �దు�� రం�ా�� బల���తం �ే��ందు�� 10000 �� ల�� ���ా �ాట�  �ా� ంట�  
 
ఇంట�ంట��� ఇంధన �ామర��ం .... ఇ�ే ప�భ�త� ల��ం  
 
ఆర� సంస�లక� �ాష� � ఇంధన ప��ర�ణ అ�ార�� ల� బహ�క��ం�న మం�� 
  
ఇంధన �ామర��ం �� �దు�� �ల�� ల తగ�� దల ప��శ�మలక� ��� త�హం , ఆ����ా�వృ����� �ోహదం 
 
ఇంధన �ామర��ం ���� ం��ం�ేందుక� ప��శ�మల� స�చ�ందం �ా మ�ందుక� �ా�ా� ... మం�� �జ��ి�   
 
ప��శ�మల ల� ఎన��� ఎ�ిఎ�ి�ిఎ�� ��ంచడం ��ౖ ప��ే�క ద� ృ�ి�   ....   ���ాం� ��గ�ల�ప��  
 
�ాష� �మ� ల� 15000 mu  �దు�� ను ఆ�� �ేయడ�� ల��ం  
 
 
 
 
�జయ�ాడ , 18-12-2020:�ధు�� సంస�ల� బల�������� �ాష� � ప�భ�త�ం కట�� బ�� ఉంద� �ాష� � ఇంధన           
�ాఖ మం�� బ����� ����ాస ����� ప�నర���� ట�ం��ర� . ఒక �ధు�� ఉత��� సంస�ను ప���ట�క���ా� ర�            
వసు� న� ప��ార�ల� ఎల�ంట� �ాస�వం ల�ద� స�ష�ం �ే�ార� . ప�భ�త� రంగంల�� �ధు�� సంస�లను            
బల���తం �ేయడంల� ��గం�ా �ాష� � ప�భ�త�ం 10,000 ���ా �ాట� �� ల�� �ధు�� �ా� ంట�ను �����ా� మ�            
�ె��ార� . ���వల� వ�వ�ాయ��� ఉ�త �ధు�� పథ�ా�� �ాశ�తం�ా అమల� �ే��ందుక�          
�లవ�త�ంద���ర� .  
 
�ాష� � ఇంధన ప��ర�ణ �ష� (ఎ.�ీ .ఎ�.ఈ.�ీ.ఎ�, ఇంధన �ాఖ) ��� స�� ప���శ��ట��న �ాష� � �ా� � ఇంధన              
ప��ర�ణ అ�ార�� లను �జ�తలక� ఆయన బహ�క��ం��ర� .�ాష� �ంల�� ప�� క�ట�ంభం , ప��శ�మ ఇంధన            
�ామర��ం (ఎన��� ఎ�ి�ిఎ�� ) ����ా ప��జనం �� ం��లన��ే ప�భ�త� ల��ం అ� ఇంధన �ాఖ� మం��             
బ����� ����ాస����� ��������ర� . ��� వల� �దు�� ను సమర�వంతం �ా �����ంచు �� గల�గ���ర�             
త����ా �దు�� �ల�� ల�� �ాట� ప��శ�మలల� �ర�హణ వ�యం తగ�� త�ంద� �ాష� � ఆ����ా�వృ����� �ోహద           
�ా�� అవ�త�ంద� �ె��ార� .  
 
��ాఖపట�ం ల� � ఎ���ి�ి �ిం���� (NTPC ) , కర��� ల�� �� జయ జ��� �ి��ంట�్ ��ౖ���� ��ట�� ,                 
�ర�ప� మ���ిప� �ా�����ష� ���� ��ట����ల� ల� అ�ార�� ల� ��ల�చుక����� . అల��� ��ల�� ర�ల� ��            
���దరం సం�వయ� థర�� పవ� ���ష� (SDSTPC), కడపల�� ����య� �ి��ంట�్, మ��పట�ణం          
మ���ప� �ా�����ష� �ిల�� ��ట����ల� ��ట����ల� ల� అ�ార�� లక� ఎం�ికయ��ర� . ��ాఖపట�ంల� �           



ఏ�ీఈ�ి���ిఎ� (APEPDCL) సంస� “స����ి��� అ� �����” న క� క� ఎం�ి���న�� . థర�� �దు�త�� ,              
�ి��ంట� , భవన ��ా�ణం , పట�ణ��వృ���  అ�� ��ల�గ� �ా�ట����లల� �జ�తలను ఎం�ిక �ేయడం జ����ం�� . 
 
ఈ సందర�ం�ా �క��ారం ��డ� జ����న �ార�క�మం ల� ఆయన మ�ట�� డ�త� �ాష� �ంల�� గృహ , �ాణ�జ�              

,�ా���ా��క రం�ాలల� ��ద� ఎత�� న ఇంధన �ామ�ా� ��� అ�వృ��� �ేయ�ల� ప�భ�త�ల��ం�ా         
�ర��ం�ంద���ర� . ��� ����ా �దు�� ���గ �ామర��ం ��ర�గ�పడ�త�ంద�, వృ��         
అ��కట�బడ�త�ంద� �ె��ార� . త����ా �దు�త�� ఇతర ఇంధన వనర�ల��ౖ �ే�� వ�యం తగ�డం వల�            
ప�జలక� ,ప��శ�మలక� ఆ���కం�ా ప��జనకరం�ా ఉంట�ంద���ర� . అల��� ఇంధన �ామర��ం�� క���న �ా� �           
��ట�� వసు� వ�లను �����ంచడంవల�  ��ర��ాలంల� ఆ���క ప��జనం ఉంట�ంద� �వ��ం��ర� .  
 
 
�దు�� ���గ��ర�లక� �ౌక ధరల� ��ణ����న �దు�� ను అం��ం��లన��ే ప�భ�త� ల��ం అ�, ఎన���            
ఎ�ి�ిఎ�� ఇందుక� �ోహదపడ�త�ంద� మం�� ��������ర� . �ౌక �దు�� వల� �ాష� �ంల� ఆ���క �ార�            
కల��ాల� ప�ం�క�ంట�య�, �ా���ా��క రం�ా � �� �� � త�హం ల�సు� ంద� త����ా ఉ�ా�� అవ�ా�ాల�           
��ర�గ�పడ��య� �ె��ార� . భ�ష�త�� ల� �దు��, ఇతర ఇంధన వనర�లక� ������ ��మ�ండ�ను          
అందు�������, �ాష� �ంల� �దు�� రం�ా�� బల���తం �ేయట���� ఎన��� ఎ�ి�ిఎ�� �� సులభ���న త�ణ           
ప���ా�రం అ� మం�� �ె��ార� .  
 
 
�ాష� �ంల� ప��శ�మల� , �ధు�� ఉత��� సంస�ల� ,�ా� �క సంస�ల� ఇంధన ప��ర�ణ అ�ార�� లక� ఎం�ిక            
అవటంపట� ఆయన సం��షం వ�క�ం �ే�ార� . �ాష� � ఇంధన రంగంల� ఇ�� �భప��ణ�మమ� ఆయన            
��������ర� . అల��� �ాష� �ంల� ప�� ప��శ�మ స�చ�ంధం�ా మ�ందు���� ఇంధన �ామ�ా� ��� అమల�           
�ేయ�ల� ఆయన �జ��ి� �ే�ార� . అల�ంట� �ా���� సహక��ం�ేందుక� ప�భ�త�ం �ిద�ం�ా ఉంద���ర� .            
���వలన ప�ా�వరణ����  క��� ఎం�� ��ల� కల�గ�త�ంద� �ె��ార� .  
 
ఇంధన �ామర�� రం�ా�� ��� త���ం�ే �ధం�ా ����ా���ా ఇంధన ప��ర�ణ అ�ార�� లను         
ప���శ��ట��నందుక��ాను �ాష� � ఇంధన ప��ర�ణ �ష� (APSECM, ఇంధన �ాఖ ) ను మం��           
అ�నం��ం��ర� . వ�ే� ఏ����కల�� మ���� సంస�ల� ఈ అ�ార�� లను ��ల�చు���ాల� ఆయన          
ఆ�ాం��ం��ర� .  
 
ఇంధన �ాఖ �ార�ద��� ���ాం� ��గ�లప�� మ�ట�� డ�త� ��ర�ార�్ అ�� ట��� (�ా� ) �ీ�ం ��ంద ఎన���              
ఎ�ి�ిఎ�� అ�వృ��� �ేయడంల� �ాష� �ం మ�ందువరసల� ఉంద� �ె��ార� . MSME ప��శ�మలక� IoT           
�ాం���కత స�యం�� ఇంధన �� దుప� �ే��ందుక� ��ౖల� ��ా జ�క�� ల� అమల� �ేసు� ���ర�. అల��� ప��           
ప�భ�త� �ాఖలల� ఇంధన ప��ర�ణ ����ా�� ఏ�ా�ట��ేయటం ����ా �ాష� ��ా�ప� ం�ా ఇంధన �ామర��          
�ార�క�మ�ల అమల�క� ���ారం చుట��నట�� �ె��ార� . ఇంధన �ామర�� �ార�క�మ�ల ����ా 15,000 MU            
�దు�త�� ను ఆ�� �ేయడం ప�భ�త� ల��ం అ� �ె��ార� .  
 
APSECM అ���ార�ల� మ�ట�� డ�త� ��ంద�ప�భ�త� సంస� ��షన� ��� డ����ట� ����� (NPC ) ఈ అ�ార�� ల            
�జ�తలను ఎం�ిక�ే�� బ�ధ�తలను �ర���ం�ంద� �ె��ార� . ఇంధన �ామ�ా� ��� ��ం�ేందుక� ఆయ�          
సంస�ల� �ేపట��న  చర�ల�, త��తర అం�ాల ఆ��రం�ా �జ�తలను ఎం�ిక �ే�ినట��  �ె��ార� .  
 
 



�ర�ప� మ���ిప� �ా�����ష� తర�ప�న క�షన� �ి� . �����ా ,మ��పట�ణం మ���ిప� �ా�����ష�           
తర�ప�న ఎ� �వ�ామ�� �వ�ామ� కృష� , ఎ� �� ఎ� ట� �ి �ి తర�ప�న �ై��క�� చంద���ఖర �ా� , ఎ� ట�                   
�ి �ి �ిం���� తర�ప�న ���ాక� ���� , ����య� �ి��ం� య��� ��� ����ా������ , �� జయజ���               
�ి��ం� తర�ప�న య��� ��� � �ి గ���� ����� మం�� �ేత�ల �దు�ా అ�ార�� అందుక����ర� . ఈ �ి                
�� �ి ఎ� తర�ప�న �ై��క�� �� �ాజ బ�పయ� స����ి��� అ� ����� అందుక����ర� .  
 
 
 

To 

The News Bureau Chief  

                                                                                                  Sd/- 

                                                                               Executive Director (CC)/APTRANSCO 

                                                                                          & CEO APSECM 
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