ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 22-06-2016

ప్రభుత్వ రంగ సంసథ ల ైన ఆర్టీసీ, విద్యుత్, సంగర్ేణిలనయ బలోపేత్ం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఆర్థథక
చేయూత్ అందంచడంతో పాటు అనిి చరులు తీసయకుంటుంద్ని ముఖ్ుమంత్రర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ ర్ావు
అన్ాిరు. ప్రజలకు సేవలందంచే ప్రభుత్వ రంగం సంసథ లనయ కాపాడడం ప్రజాస్ావము ప్రభుతావల కనీస
బాధ్ుత్ అని సఎం అన్ాిరు. ప్రభుత్వ రంగ సంసథ లు బాగుప్డితే అంత్రమంగా ప్రజలే బాగుప్డతారని సఎం
అన్ాిరు. ప్రభుత్వ రంగ సంసథ ల ైన ఆర్టీసీ, విద్యుత్ అంశాలపై కాుంప్ు కార్ాులయంలో బుధ్వారం సఎం
సమీక్ష నిరవహంచారు. మంత్రర త్ుమమల న్ాగేశ్వర్ ర్ావు, ఆర్టీసీ చైరమన్ స్ో మారప్ు సతాున్ార్ాయణ, ప్రభుత్వ
ప్రధాన కారుద్ర్థి ర్ాజీవ్ శ్రమ, సఎంఓ ముఖ్ు కారుద్ర్థి నర్థసంగ్ ర్ావు, ఆర్ అండ్ బి ముఖ్ు కారుద్ర్థి
సయనిల్ శ్రమ, జెన్ కో సఎండి డి. ప్రభాకర్ ర్ావు, ఎసిడిసఎల్ సఎండి రఘుమార్ెడిి, ఆర్టీసీ ఎండి రమణార్ావు
త్దత్రులు పాలగొన్ాిరు.

సమీక్షలో ఆర్టీసీ, విద్యుత్ సంసథ లకు ప్రభుత్వం నయంచి అంద్యత్ుని సహాయం, ఆయా సంసథ ల ఆదాయవుయాలు, వసయుని నష్ాీలు త్దత్ర అంశాలు చరచకు వచాచయి. గత్ ప్రభుతావలు ప్రభుత్వ రంగ సంసథ లనయ
కాపాడడానికి ఎలాంటి చరులు తీసయకోకపో వడవం వలల ఆర్టీసీ, విద్యుత్ సంసథ లు కున్ార్థల్లలపో యాయన్ే
విషయం వెలలడయింద. ముఖ్ుంగా ఆర్టీసీ ఎప్ుిడు మూత్ ప్డుత్ుందా అన్ే భయాందో ళన ఉండేద. అయితే
తలంగాణ ఏరిడిన త్ర్ావత్ ప్రభుత్వం అవలంబిసయుని విధాన్ాల ఫల్లత్ంగా విద్యుత్, ఆర్టీసీ సంసథ లు
కోలుకున్ాియి. ఇప్ుిడిప్ుిడే గాడిలో ప్డుత్ున్ాియి. అయినప్ిటికీ ఆర్టీసీ, విద్యుత్ సంసథ లు ఇంకా
నష్ాీలోలన్ే కొనస్ాగుత్ునిటు
ల అధకారులు వెలలడించారు. ఈ నష్ాీల నయంచి గటటీకకడానికి ప్రభుత్వం,
ఉదో ుగులు, ప్రజలు సహకర్థంచాలని ముఖ్ుమంత్రర సూచించారు. ప్రభుత్వ రంగ సంసథ లనయ నష్ాీల ఊబినయంచి

బయట ప్డేసేంద్యకు ప్రభుత్వం చేయాల్లసనంత్ సహాయం చేసు యంద్ని, అదే సమయంలో ప్రజలు కూడా కొంత్
భారం మోయాల్లస వసయుంద్ని వెలలడించారు.

విద్యుత్ సంసథ ల నష్ాీలకు న్ాలుగు కారణాలు

1. తలంగాణలో న్ాణుమైన విద్యుత్ సరఫర్ా చేయాలని ప్రభుత్వం నిరణయించింద. దంతో విద్యుత్
సరఫర్ానయ మరుగుప్ర్ేచంద్యకు ఖ్రుచకు వెనకాడకుండా అద్నప్ు సబ్ సేీషనయల, టారన్స ఫారమరుల, ల ైనల
నిర్ామణం చేప్టిీంద. దనికోసం తలంగాణలోని ర్ెండు డిసకమ్ లు, టారన్స కో కల్లప రూ.2,144 కోటల
అప్ుిలు చేశాయి.
2. ర్ాషీ ర ప్రభుత్వ ఆదేశ్ం మేరకు తలంగాణలో కోత్లేల ని విద్యుత్ సరఫర్ా చేసు యన్ాిరు. దనికోసం
ఉత్ిత్రు కి మంచిన విద్యుత్ అవసరమవుత్ునిద. గత్ ఏడాద జలవిద్యుత్ (హైడల్ ప్వర్) కూడా
ఉత్ిత్రు కాలేద్య. ఫల్లత్ంగా సవలికాల్లక ప్వర్ ప్ర్ేచస్ అగథమ
ల (పపఎ)తో విద్యుత్ కొన్ాల్లస
ీ ంటు
వచిచంద. దనికోసం గత్ ఆర్థథక సంవత్సరంలో రూ.2700 కోటు
ల ఖ్రుచ పటాీయి విద్యుత్ సంసథ లు.
3. తలంగాణ ర్ాషీ ంర లో విద్యుత్ సరఫర్ా మరుగుద్ల కోసం అధకారులు, ఉదో ుగులు కూడా చిత్ు శుది తో
ప్నిచేశారు. అంద్యకే ప్రభుత్వం వార్థ వేత్న్ాలు పంచింద. పంచిన వేత్న్ాల భారం కూడా విద్యుత్
సంసథ లపై ప్డింద.
4. ర్ెైత్ులకు ప్గటి ప్ూట 9 గంటల కర్ెంటు ఇవావలని ప్రభుత్వం నిరణయించింద. ఇంద్యకోసం విద్యుత్
సంసథ లు రూ.2,400 కోటు
ల ఖ్రుచ చేస సబ్ సేీషనల నిర్ామణం, టారన్స ఫారమరల ఏర్ాిటు, ఇత్ర
కారుకీమాలు చేప్టిీంద.
ఈ న్ాలుగు ప్రధాన కారణాల వలల విద్యుత్ సంసథ లపై చాలా ఆర్థథకభారం ప్డింద్ని, దనిించి గటటీకికంచడానికి
విద్యుత్ సంసథ లకు ప్రభుత్వం అనిి విధాలుగా స్ాయం అందసయుంద్ని సఎం హామీ ఇచాచరు.

స్ామానయులపై భారం ప్డకుండా విద్యుత్ చార్టీల పంప్ు

ర్ాషీ ంర లో విద్యుత్ చార్టీల పంప్ుపై ప్లు ప్రత్రపాద్నలనయ అధకారులు ముఖ్ుమంత్రరకి వివర్థంచారు. స్ామాను
ప్రజలపై, గృహ వినియోగదారులపై ఏమాత్రం అద్నప్ు భారం ప్డకుండా చార్టీలు పంచయకోవడానికి
ముఖ్ుమంత్రర కేసీఆర్ విద్యుత్ సంసథ లనయ అవకాశ్ం కల్లించారు. వంద్ యూనిటల లోప్ు గృహ విద్యుత్
వినియోగథంచే వార్థకి చార్టీలనయ పంచవద్ి ని సఎం ఆదేశంచారు. వంద్ యూనిటల కన్ాి ఎకుకవ వినియోగథంచే
గృహ విద్యుత్ వినియోగదారులకు కూడా సవలింగాన్ే పంచాలని సూచించారు. ర్ాషీ ంర లో 86 లక్షల గృహ
విద్యుత్ కన్ెక్షనయలంటే, అంద్యలో 60 లక్షల కన్ెక్షనయల 100 యూనిటల లోప్ు విద్యుత్ వాడేవి కావడం గమన్ారహం.
ముఖ్ుమంత్రర తీసయకుని నిరణయం వలల ఎకుకవ మంద వినియోగదారులపై పంప్ు భారం ప్డద్య.

ప్ర్థశ్మ
ీ లకు సహేత్ుక పంప్ు

తలంగాణ బారండ్ ఇమేజ్ పంచేంద్యకు ప్ర్థశ్మ
ీ లకు అనయకూలమైన విధానం అవలంబించడంతో పాటు, ఐటి
కంపనీలు, ప్ర్థశ్మ
ీ లకు నిరంత్ర్ాయ విద్యుత్ సరఫర్ా చేసు యన్ాిరు. దనివలల కూడా విద్యుత్ సంసథ లపై
భార్టగా భారం ప్డింద. ఈ భార్ానిి కొంత్ మేర ప్ంచయకోవాలని తలంగాణ విద్యుత్ అధకారులు ప్ర్థశ్మ
ీ ల
నిర్ావహకులనయ కోర్ారు. ఇటీవలే వార్థతో సమావేశ్ం నిరవహంచారు. ఈ సంద్రభంగా ప్ర్థశ్మ
ీ లకు సరఫర్ా
చేసు యని విద్యుత్ ప్దశాత్ం పంచడం త్మకు ఆమోద్ యోగుమే అని యజమానయలు చపాిరు. ఇదే
విషయానిి అధకారులు సఎంకు తల్లపారు. అయితే ప్ర్థశ్మ
ీ లకు కూడా ప్దశాత్ం కాకుండా, ఏడు
శాత్ంలోపే పంప్ుద్ల ఉండాలని సఎం సూచించారు.

ఆర్టీసీని కాపాడేంద్యకు ప్రభుత్వ చరులు

1. గత్ ప్రభుతావలు ఆర్టీసీని అసలు ప్టిీంచయకోలేద్య. ఫల్లత్ంగా ఆర్టీసీ నష్ాీలు అంత్కంత్కూ
పర్థగథపో యాయి. ప్రసు యత్ం ఆర్టీసీకి రూ.2,275 కోటల అప్ుి ఉంద. ప్రతీ న్ెలా నష్ాీలు వసూ
ు న్ే
ఉన్ాియి. ఆర్టీసని నడప్డానికి చివర్థకి ఉదో ుగుల కో ఆప్ర్ేటివ్ స్ొ సైటీ నయంచి రూ.180 కోటు
ల
తీసయకోవాల్లస వచిచంద. ఈ ద్యసథ త్ర నయంచి కాపాడడం కోసం ఆర్టీసకి బడీ టల లన్ే నిధ్యలు

కేటాయించాలని ముఖ్ుమంత్రర నిరణయించారు. ప్రతీ న్ెల రూ.75 కోటల చొప్ుిన ప్రభుత్వ స్ాయానిి
ఆర్టీసకి అందసయున్ాిరు.
2. అరబన్ టారన్స పో ర్ేీషన్ ఆర్టీసకి గుదబండలా మార్థంద. ఎకుకవ నష్ాీలు దనివలల వసయున్ాియి. ఈ
ద్యసథ త్ర నయంచి గటటీకికంచడానికి హైద్ర్ాబాద్ నగరంలో త్రర్థగే బసయసల దావర్ా వచేచ నష్ాీనిి కాీస్
సబిసడి దావర్ా జిహచ్ఎంస భర్థంచే విధాన నిరణయం తీసయకున్ాిరు.
3. ఆర్టీసీలో కొత్ు బసయసలు కొన్ాల్లసన అవసరం ఉంద. 1100 బసయసలు ప్ూర్థుగా పాడయాుయి. వాటి
స్ాథనంలో కొత్ు వి కొనడంతో పాటు మర్ో 100 బసయసలు కొత్ు వి కొన్ాల్లస వుంద. మొత్ు ంగా 1200
బసయసలు కొనయగోలు చేయడానికి ప్రభుత్వం రూ.300 కోటల వరకు ఆర్థథక స్ాయం చేయాలని
నిరణయించింద.
4. ఆర్టీసీ నష్ాీలోల ఉనిప్ిటికీ ఉదో ుగుల సంక్షేమానిి ద్ృష్ీ లో ఉంచయకుని ప్రభుత్వం వార్థ వేత్న్ాలు
పంచింద. డీజిల్ ర్ేటల ు కూడా హచయచ త్గుొలకు లోనవుత్ున్ాియి.
5. విదాురుథల బసయస పాసయలతో పాటు, వివిద్ ర్ాయితీల కింద్ ఇచేచ బస్ పాస్ లపై అయియు వుయం
దాదాప్ు రూ.500 కోటు
ల ఉంటుంద. ఈ డబుబనయ కూడా ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి ఎప్ిటికప్ుిడు
చల్లల ంచాలని నిరణయించింద.

ప్లల వెలుగులో ఒకక రూపాయియ పంచండి

ప్రభుత్వం అన్ేక చరులు తీసయకునిప్ిటికీ ప్రజల సహకారం కూడా అవసరమని, చార్టీలు పంచాలని ఆర్టీసీ
అధకారులు ముఖ్ుమంత్రర ద్ృష్ీ కి తచాచరు. స్ామానయులు, ప్లల ప్రజలు ఎకుకవగా ప్రయాణించే ప్లల వెలుగు
బసయసలోల 30 కిలో మీటరల లోప్ు ఒకక రూపాయి, 30 కిలో మీటరల పైన (ఎంత్ ద్ూరమైన్ా) ర్ెండు
రూపాయలు మాత్రమే ధ్ర పంచాలని ముఖ్ుమంత్రర కేసీఆర్ అధకారులకు సూచించారు. సగం మంద ఆర్టీసీ
ప్రయాణికులు ప్లల వెలుగు బసయసలోలన్ే ప్రయాణిసు యన్ాిరు కాబటిీ, పేద్లకు రవాణా స్ౌకరుం కల్లించే బాధ్ుత్
ప్రభుత్వం మీద్ ఉంటుంద్ని, అంద్యకే ప్లల వెలుగు చార్టీలనయ పద్ి గా పంచవద్ి ని సఎం చపాిరు. మగతా
బసయసలోల కూడా ప్దశాత్ం మంచకుండా చార్టీలు పంచాలని సఎం సూచించారు.

సంగర్ేణిపై ద్ృష్ీ పటీ ండి

తలంగాణలో అత్ర ముఖ్ుమైన ప్రభుత్వ రంగ సంసథ యిన సంగర్ేణిని మర్థంత్ బలోపేత్ం చేసేంద్యకు
అవసరమైన వూుహం రూపొ ందంచాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కారుద్ర్థి ర్ాజీవ్ శ్రమ, సఎంఓ ముఖ్ు కారుద్ర్థి
నర్థసంగ్ ర్ావులనయ ముఖ్ుమంత్రర కేసీఆర్ ఆదేశంచారు. త్వరలోన్ే సంగర్ేణిపై విసు ృత్ స్ాథయి సమావేశ్ం
నిరవహంచి, అనిి అంశాలనయ చర్థచంచనయనిటు
ల వెలలడించారు.

చార్టీల పంప్ుపై ర్ేప్ు త్ుద నిరణయం

తలంగాణలో ఆర్టీసీ, విద్యుత్ చార్టీల పంప్ు విషయంలో ప్రభుత్వ నిరణయం గురువారం వెలువడే అవకాశ్ం
ఉంద. ఈ ర్ెండు శాఖ్ల అధకారులు త్మ ప్రత్రపాద్నలు సఎంకు వివర్థంచగా, సఎం కూడా ప్లు సూచనలు
చేశారు. స్ామానయులపై భారం ప్డని విధ్ంగా పంప్ు ఉండాలన్ే సఎం సూచనల మేరకు అధకారులు త్ుద
నివేదక త్యారు చేయనయన్ాిరు. విద్యుత్ శాఖ్ మంత్రర జగదష్ ర్ెడిి, రవాణా శాఖ్ మంత్రర మహేంద్ర్ ర్ెడిి
ఇత్ర పారంతాలోల ప్రుటనలోల ఉండడంతో గురువారం పంప్ు విషయంలో త్ుద నిరణయం తీసయకుంటారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

