ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 17-06-2017

ఎత్తి పో తల పథకాలకు రికార్డు స్ాాయి విద్యుతత
ి
•

11,500 మెగావాట్ల విద్యుత్ సర్ఫరాకు ర్ంగం సిద్ధం

•

విసి ృత ఏరాాట్ల
ల చేసిన తెలంగాణ ట్రాన్స్ కో

•

ర్ూ. 6,000 కోట్ల తో కొతి సబ్ సటేషనయల, ల ైనల య

•

139 మెగావాట్ల స్ామర్ాయపు మోట్రర్ల తో పాపంచ రికార్డు

•

విద్యుత్ శాఖలో కొతి గా లిఫ్ుే ఇరిగేషన్స విభరగం ఏరాాట్ల

•
•
•

ర్ూ. 10,000 కోట్ల బిల లల నా చెలిలంచడానికి సిద్దం: సీఎం కేసీఆర్
రాషే ంర ఏర్ాడే నాట్ికి లిఫ్ుేలకు 400 మెగావాట్ల విద్యుతత
ి
ముఖుమంత్తాకి సమగర నివేదిక అందించిన ట్రాన్స్ కో సిఎండి

కోట్ి ఎకరాలకు స్ాగునీర్డ అందించే మహాయజ్ఞానికి కావాలి్న ఇంధనం అందించడానికి తెలంగాణ ట్రాన్స్ కో
ర్ంగం సిద్ధం చేసింది. ఇపాట్ి వర్కు జ్రిగిన పనయలు, ఇక ముంద్య చేపట్టే పనయలు, మొతి ంగా సమగర
కారాుచర్ణ నివేదికనయ ముఖుమంత్తా శ్రర కె. చంద్ాశేఖర్ రావుకు ట్రాన్స్ కో సిఎండి శ్రర డి. పాభరకర్ రావు
శుకరవార్ం అందించార్డ. 2020 నాట్ికి వువస్ాయానికి కావాలి్న విద్యుత్ నయ ఉతాత్తి చేయడంతో పాట్ల,
దానిి నిరాట్ంకంగా సర్ఫరా చేయడానికి తాము సిద్ధంగా ఉనిట్ల
ల పాభరకర్ రావు పటరకొనాిర్డ. నీట్ి
పార్డద్ల

పాాజ్ెకేులకు

రీ

డిజ్ెైనింగ్

చేసి యని

కరమంలోనే,

లిఫ్ుేల

నిర్వహణకు

ఎంత

విద్యుత్

అవసర్మవుతతంద్నే విషయంలో ముఖుమంత్తా కేసీఆర్ అంచనాలు ర్ూప ందించార్డ. పంప్ హౌజ్ లు
నిరాాణం జ్రిగే లోపు విద్యుత్ సర్ఫరా ఏరాాట్ల
ల పూరిి కావాలని ఆదేశంచార్డ. పనయలు సమాంతర్ంగా
జ్ర్గాలని సూచించార్డ. దీనికి అనయగుణంగానే తెలంగాణ ట్రాన్స్ కో రెండేళ్ల నయంచి అవిశారంత కృషి చేసి, లిఫ్ుే
ఇరిగేషన్స పాాజ్ెకేులకు కావాలి్న కరెంట్ల అందించడానికి ఏరాాట్ల
ల చేసింది.
నివేదికలోని అంశాలు:
కాళేశ్వర్ం, పాలమూర్డ, సీతారామ పాాజ్ెకేులు పూర్ి యితే తెలంగాణలో అనిి లిఫ్ుే ఇరిగేషన్స పథకాలకు
కలిపి 11,500 మెగావాట్ల విద్యుత్ అవసర్మని ట్రాన్స్ కో అంచనా వేసింది. దీనికి కావాలి్న విద్యుతత
ి నయ

సమకూరాాలి్ందిగా తెలంగాణ జ్ెన్స కోనయ కోరింది. దీనికి అనయగుణంగా జ్ెన్స కో కూడా తమ విద్యుత్ ఉతాత్తి
స్ామరాాయనిి శ్ర్వేగంగా పంచయకుంట్లనిది. కొతి సబ్ సటేషనయల, ల ైనల నిరాాణం శ్ర్వేగంగా పూరిి చేసి యనిది.
వారానికోస్ారి విద్యుత్, నీట్ి పార్డద్ల శాఖ అధికార్డలు సమావేశ్మెై పనయల పురోగత్తని సమీక్షిసి యనాిర్డ.
పంపులు, మోట్రర్డల, ఇతర్ పరికరాలకు ముంద్యగానే ఆర్ురల చి
ి ా వాట్ిని సిద్ధం చేసి యనాిర్డ.
ఎత్రి పో త్ల కోసం ర్ికార్డు స్ాాయి ఏర్ాాటల
ు :
గతంలో ఎనిడూ లేని విధంగా తెలంగాణ ట్రాన్స్ కో తన సంసా లో మొద్ట్ి స్ారిగా లిఫ్ుే ఇరిగేషన్స విభరగానిి
ఏరాాట్ల చేసయకునిది. డెైరెకేర్, ఇద్ద ర్డ సిఇలతో పాట్ల అవసర్మెైన సిబ్బందిని నియమంచి, లిఫ్ుే ఇరిగేషన్స
పాాజ్ెకేులకు కరెంట్ల ఇచేా పనయలనయ పర్ువేక్షిసి యనిది. ఉమాడి ఆంధాపద
ా ేశ్ లో పాాణహిత – చేవెళ్ళ లాంట్ి
భరరీపాాజ్ెకేుకు ర్ూపకలాన చేసినపాట్ికీ.. అపుాడు విద్యుత్ కోసం పాతేుక ఏరాాట్ల
ల చేయలేద్య. లిఫ్ుే
ఇరిగేషన్స పథకాలకు కరెంట్ల ఇవవడానికి ఒకొ ర్ూపాయి కూడా ఖర్డా చేయలేద్య. కానీ తెలంగాణ పాభుతవం
అనీి ముంద్యగానే పాణాళిక వేసయకునిది. మొతి ం లిఫ్ుేలకు 11,500 విద్యుత్ కావాలని నిర్ణయించింది.
దీనిి జ్ెన్స కో నయంచి సమకూర్డాకుంట్లంది. రాషే ర వాుపి ంగా 400 కెవి సబ్ సటేషనయల పది, 220 కెవి సబ్ సటేషనయల
ఇర్వెై నాలుగు, 132 కెవి సబ్ సటేషనయల 25, వీట్ికి పాతేుకంగా ల ైనల య కావాలని అంచనా వేసింది. దీనికి మొతి ం
ర్ూ.6వేల కోట్ల
ల ఖర్ావుతతంద్ని ల కొ గట్ిే, ఈ వుయానిి నీట్ి పార్డద్ల శాఖ దావరా చేసి యనిది. నిరాాణ,
నిర్వహణ బ్రధుతలు ట్రాన్స్ కో చూసయినిది. పాాజ్ెకేుల నిరాాణం పూర్ి యిన తరావత పాతీ ఏట్ర వాట్ి
నిర్వహణకు ర్ూ.10వేల కోట్ల కరెంట్ల బిలుల వసయింద్ని అంచనా వేశార్డ.
తెలంగాణలో ఎకుొవ మంది వువస్ాయం మీద్ ఆధార్పడుతతనాిర్ని, వారికి స్ాగునీర్డ అందివవడం పాభుతవ
పాథమ కర్ి వుమని సీఎం కేసీఆర్ పాకట్ించార్డ. లిఫ్ుేలకు అయియు కరెంట్ల బిలులనయ నీట్ి పార్డద్ల శాఖ దావరా
చెలిలంచాలని అధికార్డలకు సాషే మెైన ఆదేశాలు జ్ఞరీ చేశార్డ. 2020 నాట్ికి తెలంగాణ బ్డెెట్ 2లక్షల కోట్ల
ల
దాట్లతతంద్ని, అంద్యలో లిఫ్ుేలకు పది వేల కోట్ల
ల , ఉచిత విద్యుతత
ి కు ఆరేడు వేల కోట్ల
ల ఖర్డా పట్ే డానికి
పాభుతవం సిద్దంగా ఉంద్ని సీఎం వెలలడించార్డ. పాభుతావనికి రెైతత క్షేమం కనాి ఎకొవ పాాధానుత కలిగిన
అంశ్ం మరోట్ి లేద్ని కూడా కేసీఆర్ సాషే ం చేశార్డ. తెలంగాణలో లిఫ్ుేలకు ఇంత పద్ద ఎతత
ి న ఏరాాట్ల
ల
దేశ్ంలోనే మరే రాషే ంర లో జ్ర్గడం లేద్య.
ఇంత్ స్ామర్ాయం కలిగిన మోటార్డు ప్ిప్ంచంలోనే లేవు
తెలంగాణ లిఫ్ుేల కోసం అతుధిక స్ామర్ాయం కలిగిన మోట్రర్డల వాడాలని పాభుతవం నిర్ణ యించింది. ముఖుంగా
కాళేశ్వర్ం పాాజ్ెకేు కోసం గరిషేంగా 139 మెగావాట్ల ఇంజ్నయల వాడుతతనాిర్డ. ఇపాట్ి వర్కు దేశ్ంలోనే కాద్య,
పాపంచంలోనే ఎకొడా ఇంతట్ి స్ామర్ాయం కలిగిన ఇంజ్నయల వాడడం లేద్య. వీట్ిని తయార్డ చేసట స్ాంకేత్తక
పరిజ్ా ఞనానిి అధుయనం చేయడం కోసం అధికార్డల బ్ృంద్ం ఆసిేయ
ర ా వెళిల వచిాంది. మోట్రర్డల, పంపుల
తయారీపై అకొడి నిపుణులతో మాట్రలడి వచాార్డ. పాభుతవ ర్ంగ సంసా అయిన బి.హెచ్.ఇ.ఎల్.కు మోట్రర్ల

తయారీ బ్రధుత అపాగించార్డ. దేశ్ంలోనే భెల్ కు చెందిన భోపాల్ లోని అత్తపద్ద కరాాగార్ంలో భరరీ మోట్రర్డల
తయార్వుతతనాియి. వచేా ఏడాది మేడిగడు పంప్ హౌజ్ నయంచి నీళ్ల నయ లిఫ్ుే చేయడానికి మోట్రర్డల
అంద్యబ్రట్లలోకి వస్ాియి. ఇపాట్ి వర్కు రాషే ర చరితల
ా ో గరిషేంగా 30 మెగావాట్ల స్ామర్ాయం కలిగిన
మోట్రర్ల నయ కలవకురిి లిఫ్ుేల కోసం వాడుతతనాిర్డ. కానీ కాళేశ్వర్ం నయంచి రోజుకు రెండు ట్ిఎంసిల నీట్ిని
ఎత్తి పో యాలనే లక్షుం పట్లేకునింద్యన 139 మెగావాట్ల స్ామర్ాయం కలిగిన మోట్రర్డల వాడుతతనాిర్డ.
రామడుగు ద్గగ ర్ 139 మెగావాట్ల స్ామర్ాయం కలిగిన మోట్రర్ 120 మీట్ర్ల ఎతత
ి లో 3200 కూుసకుొల పావాహ
స్ామర్ాయంతో నీట్ిని ఎత్తి పో సయింది. చందాలపూర్ వద్ద 134, మేడార్ం వద్ద 124, త్తపాాపూర్ వద్ద 106 మెగావాట్ల
స్ామర్ాయం కలిగిన మోట్రర్డల కూడా మూడు వేలకు పైగా కూుసకుొల స్ామర్ాయంతో 100 మీట్ర్ల ఎతత
ి కు నీట్ిని
పంప్ చేస్ి ాయి. దీనికి సంబ్ంధించిన పంపుల నిరాాణం జ్ర్డగుతతనిది. తరావత మోట్రర్ల నయ బిగిస్ి ార్డ.
400 న ంచి 11,500 మెగావాటు వర్కు
తెలంగాణ ఏర్ాడే నాట్ికి దేవాద్యల, ఎలిమనేట్ి మాధవరెడు ి లిఫ్ుేతో పాట్ల మరికొనిి చిని లిఫ్ుేలకు కలిపి
400 మెగావాట్ల విద్యుత్ మాతామే వాడేవార్డ. కానీ తెలంగాణ ఏర్ాడిన తరావత పాలమూర్డ జిలాలలోని
కలవకురిి, నెట్ే ం్ పాడు, కోయల్ స్ాగర్, బీమా, ఖమాం జిలాలలోని భకి రామదాసయ తదితర్ లిఫ్ుే ఇరిగేషన్స
సీొములు పాార్ంభమయాుయి. దీనికి కావాలి్న విద్యుత్ నయ ట్రాన్స్ కో సమకూరిాంది. పాసి యతం రాషే ంర లోని
అనిి లిఫ్ుేలకు కలిపి 1263 మెగావాట్ల విద్యుత్ నయ వినియోగిసి యనాిర్డ. రాబ్ో యియ కాలంలో కాళేశ్వర్ం
పాాజ్ెకేుకు 4,600, పాలమూర్డ పాాజ్ెకేుకు 4,000, సీతారామ పాాజ్ెకేుకు 690 మెగావాట్ల

విద్యుత్

అవసర్మవుతతంది. ఇతర్ జిలాలలోల మరికొనిి చిని లిఫ్ుేలకు కూడా విద్యుత్ అవసర్ం ఉంది. ఇవనీి
కలిపితే 11,500 మెగావాట్ల విద్యుత్ అవసర్మవుతతంది. రెైతతలకు వచేా ర్బీ నయంచి 24 గంట్ల ఉచిత
విద్యుత్ అందించడానికి దాదాపు ఏడు వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ అవసర్ం అవుతతంద్ని అంచనా వేశార్డ.
అపాట్ికి తెలంగాణ విద్యుత్ ఉతాత్తి స్ామర్ాయం కూడా 27వేలకు పైగా ఉంట్లంది కాబ్ట్ిే, లిఫ్ుేలకు కావాలి్న
విద్యుత్ సర్ఫరా చేయడం స్ాధుమవుతతంది. అట్ల లిఫ్ుేలకు, ఇట్ల పంపుసట్ల కు ఎకుొవ వుయం చేసి,
అతుధిక విద్యుత్ అందిసి యని రాషే ంర గా తెలంగాణ రికార్డు సృషిేసి యంది.

సిపిఆర్ఓ టల సిఎం

