ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 23-06-2016

విద్యుత్ పంపిణీ సంసథ ల(డిసకమ్)నయ నష్టాల ఊబి నయంచి బయట పడేయడానికి కంద్ర పరభుత్వం
పరవేశ పెటా న
ట ఉద్య్ (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) పథకంలో తెలంగటణ రటష్టా ంర భాగస్టవమ్ుం
అవుత్ ంద్ని మ్ుఖ్ుమ్ంత్రర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ రటవు వెలలడించారు. డిసకమ్ లకు ఉనన అపుులనయ తీరచడం
ద్ావరట వటటటపెై ఆరథథక భారటనిన త్గథిస్ా టమ్ని సుష్టా ం చేశటరు. డిసకమ్ ల అపుులు తీరచడానికి నిధయలు
సమీకరథంచయకోవడానికి

ఎఫ్.ఆర్.బి.ఎమ్.

మినహాయంపులు

ఇవవడం

స్టనయకూల

అంశమ్ని

సిఎం

అభిప్టరయపడాారు. కంద్ర విద్యుత్ శటఖ్ మ్ంత్రర పీయుష్ గోయల్ గురువటరం కటుంపు కటరటులయంలో
మ్ుఖ్ుమ్ంత్రరని కలిశటరు. ఉద్య్ పథకంలో చేరటలని సిఎంనయ కోరటరు. ద్ీనికి మ్ుఖ్ుమ్ంత్రర స్టనయకూలగట
సుంద్ించారు. ఉద్య్ లో చేరడం ద్ావరట జరథగ పరథణామ్ాలపెై విసా ృత్ంగట చరచ జరథగథంద్ి. ద్ీన్ ద్యాల్
పథకంలో ఎకుకవ నిధయలు ఇవవడంతో ప్టటు, తెలంగటణ విద్యుత్ ఉత్ుత్రా ప్టలంటల కు అవసరమైన బొ గుినయ
కటాయంచడానికి కంద్ర మ్ంత్రర అంగీకరథంచారు.

తెలంగటణ ఉద్య్ పథకంలో చేరటలని నిరణయంచినంద్యవలల కంద్ర, రటష్టా ర అధికటరులు మ్రోస్టరథ సమ్ావేశమై
ఒపుంద్ంపెై సంత్కటలు చేయాలని మ్ుఖ్ుమ్ంత్రర కోరటరు. ద్ేశంలో ఎల్.ఇ.డి. ల ైటల వినియోగం అవసరంపెై
చరచ జరథగథంద్ి. తెలంగటణలోని 26 నగర పంచాయతీలు, 12 మ్ునిిప్టలిటీల పరథధిలో ఇపుటటక ఎల్.ఇ.డి.
వీధిల ైటల ు వటడుత్ ననటు
ల సిఎం చెప్టురు. రటష్టా వటుపా ంగట ఎల్ఇడి ల ైటల వినియోగటనిన ప్ర ర త్ిహంచే
కటరుకీమ్ాలు చేపడతామ్ని, విద్యుత్ వినియోగం గణనీయంగట పెరథగ అవకటశం ఉననంద్యన పరతీ ఇంటటలో

ఎల్.ఇ.డి. బలుులు ఉండేలా చూస్టామ్ని సిఎం చెప్టురు. ఈ బలుుల రటు
ల కూడా రోజురోజుకు
త్గుిత్ ననంద్యన ఇఇఎస్ఎల్ సంసథ తో సంపరద్ింపులు జరథపి ఒపుంద్ాలు కుద్యరుచకోవటలని సిఎం చెప్టురు.
తెలంగటణ వటుపా ంగట 22 లక్షలకు పెైగట పంపుసెటల ున్ానయని, ద్ీనికోసం ఎకుకవ విద్యుత్ వినియోగం
అవుత్ ననద్ని మ్ుఖ్ుమ్ంత్రర చెప్టురు. ద్ీనిపెై కంద్ర మ్ంత్రర సుంద్ిసా ూ త్కుకవ విద్యుత్ వినియోగం
అవడంతో ప్టటు ఇంటట నయంచే నిరవహంచయకున్ే అధయన్ాత్న పంపుసెటల ు వచాచయని, వటటటని తెలంగటణలో
విరథవిగట వటడాలని సూచించారు. పరసా యత్మ్ునన పంపుసెటలనయ ద్శలవటరీగట మ్ారచంద్యకు కంద్ర అవసరమైన
స్టయం అంద్ిసా యంద్ని కంద్ర మ్ంత్రర చెప్టురు. త్కుకవ విద్యుత్ అవసరమ్యయు ఫెైవ్ స్టార్ ఫ్టునల వటడకటనిన
కూడ ప్ర ర త్ిహంచాలని సమ్ావేశంలో నిరణయంచారు. విద్యుత్ వినియోగద్ారులు ఆధయనిక స్టంకత్రక
విజఞాన్ానిన అంద్ిపుచయచకోవడానికి అవసరమైన సహకటరం కూడా పరభుత్వం నయంచి అంద్ివటవలని ఇద్ద రూ
నిరణయానికొచాచరు. పరతీ వినియోగద్ారుడు తానయ పరతీ రోజు ఎంత్ విద్యుత్ వినియోగథంచింద్ీ తెలిపే యాప్
లనయ రూప్ ంద్ిస్ా టమ్ని సిఎం కసీఆర్ వెలలడించారు.

ఎకకడ బొ గుి గనయలున్ానయో అకకడే విద్యుత్ ప్టలంటు
ల ఉంటే ఎకకవ పరయోజనం ఉంటుంద్ని సిఎం చెప్టురు.
ఇలాంటట విద్యుత్ ప్టలంటల కు స్టథనికంగట ఉండే గనయల నయంచే బొ గుినయ సరఫరట చేయాలని సిఎం కోరటరు.
తెలంగటణలోని ప్టలంటల కు

ఎకుకవ బొ గుినయ సింగరణి నయంచే కటాయంచడం వలల

రవటణా భారం

త్గుిత్ ంద్న్ానరు.

ఈ సంద్రభంగట సిఎం రటష్టా ంర లో విద్యుత్ సమ్సులనయ అధిగమించడంతో ప్టటు, రటబో యయ కటలంలో మిగులు
విద్యుత్ రటష్టా ంర గట తెలంగటణనయ మ్ారచంద్యకు తీసయకుంటునన చరులనయ వివరథంచారు. తెలంగటణ రటష్టా ర
పరభుత్వం విద్యుత్ ఉత్ుత్రా పరణాళికలు, స్ౌర విద్యుత్ ఉత్ుత్రా కి తీసయకుంటునన చరుల పటల కంద్ర మ్ంత్రర
సంతోష్టం, సంత్ృపిా వుకా ం చేశటరు.

సమ్ావేశంలో విద్యుత్ శటఖ్ మ్ంత్రర జి.జగద్ీష్ రెడిా, ఎమెలయు చింత్ల రటమ్చంద్రరటవు, కంద్ర విద్యుత్ శటఖ్
సంయుకా కటరుద్రథి జె.ఎస్. వరె, ఓఎసిా అంజూ గుపా , సీనియర్ అధికటరథ వెంకటేశం, సిఎంఓ మ్ుఖ్ు

కటరుద్రథి నరథింగ్ రటవు, విద్యుత్ శటఖ్ కటరుద్రథి అరవింద్ కుమ్ార్, ఎసిుడిసిఎల్ సిఎండి రఘుమ్ారెడిా
త్ద్ిత్రులు ప్టలగిన్ానరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

