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వవ్యవససాయయానికకి 24 గగంటలతతో పసాటటు ఉచితగంగసా ననాణవ్యమమమైన విదదవ్యత్ సరఫరసా చచేసదస్తునన్న రసాషషషగంగసా తతెలగంగసాణ
సరరికకొతస్తు రరికసారరర్డు ససృషషషగంచిగందననే సగంతతోషకరమమమైన విషయయానిన్న, సగరర్వరగంగసా ఈ సభ దనార్వరసా పప్రజలకక
తతెలియచచేసదస్తుననాన్ననద. దచేశగంలలో మరరెకక్కడనా లలేని విధగంగసా, చరరితప్రలలో మొదటటి ససారరిగసా రసాషషషగంలలోని దనాదనాపపు 23 లక్షల
వవ్యవససాయ పగంపపుససెటట్లకక గతరసాతప్ర నదగంచి పప్రయోగసాతత్మకగంగసా 24 గగంటల కరరెగంటటు సరఫరసా జరరగగుతతునన్నదద.
దశసాబబబ్ధాల పసాటటు కరరెగంటటు కషసాషలక అనదభవిగంచిన రరెరైతనాగంగసానికకి ఇదద తీపష కబగురర. 24 గగంటల పసాటటు విదదవ్యత్
సరఫరసా చచేయడగం దనార్వరసా ఉతత్పనన్నమయయవ్య పరరిసషస్థితని ఐదనారర రరోజులపసాటటు అధవ్యయనగం చచేసష, వచచేచ్చే రబీ నదగంచి
శసాశర్వత పసాప్రతపదదకన నిరగంతరసాయ విదదవ్యత్ సరఫరసా చచేయడనానికకి విదదవ్యత్ శసాఖ తతుదద ఏరసాత్పటటుట్ల చచేసదస్తునన్నదద .
తతెలగంగసాణ రసాషషషగంలలో 25 శసాతగం విదదవ్యత్, వవ్యవససాయ పగంపపుససెటట్ల దనార్వరసాననే వినియోగమవపుతతునన్నదద . రసాషషషగం
ఏరత్పడడిన కకొదదద్ది రరోజుల నదగంచచే అనిన్న పగంపపుససెటట్లకక 9 గగంటల ననాణవ్యమమమైన విదదవ్యత్ సరఫరసా జరరగగుతతునన్నదద. గత
జూలలలై ననెల నదగంచి పసాత మమదక, కరరగంనగర, నలట్లగగగండ జిలయాట్లలలోట్ల రరెరైతతులకక 24 గగంటల విదదవ్యత్ సరఫరసా
అగందదబబటటులలోకకి వచిచ్చేగందద. వచచేచ్చే రబీ నదగంచి రసాషషషగంలలోని అనిన్న వవ్యవససాయ పగంపపుససెటట్లకక 24 గగంటల పసాటటు
నిరగంతరసాయ కరరెగంటటు సరఫరసా చచేయడనానికకి విదదవ్యత్ శసాఖ అనిన్న రకసాల ఏరసాత్పటటుట్ల చచేసషగందద . అగందదకక కసావసాలిల్సిన
విదదవ్యత్ నద కకూడనా సమకకూరరచ్చేకకగంటటునన్నదద. ఇటటీవల రసాషషషగంలలో 9,500 మమగసావసాటట్ల గరరిషష డడిమయాగండ్ ఏరత్పడడిననా
ఎకక్కడనా రరెపత్పపసాటటు కకూడనా కకోత విధదగంచకకగండనా రరికసారరర్డు ససాస్థియలలో 198 మిలియన్ యయూనిటట్ల విదదవ్యత్ సరఫరసా
చచేయడగం జరరిగరిగందద. వచచేచ్చే రబీ ససీజన్ లలో వవ్యవససాయయానికకి 24 గగంటల కరరెగంటటు ఇవర్వడగం వలట్ల ఏరత్పడచే, 11,000
మమగసావసాటట్ల డడిమయాగండ్ మమేరకక సరఫరసా చచేయడనానికకి విదదవ్యత్ సగంసస్థిలక సరర్వసనన్నదబ్ధాగంగసా ఉననాన్నయని
పప్రకటటిగంచడనానికకి సగంతతోషషసదస్తుననాన్ననద.
వసాసస్తువసానికకి తతెలగంగసాణ రసాషషషగం ఏరత్పడడిన రరోజున తీవప్రమమమైన విదదవ్యత్ సగంకక్షోభగం ననెలకకొని ఉగందద . నితవ్యగం కరరెగంటటు
కకోతలతతో అనిన్న వరసార్గాల పప్రజలక ఇబబగందద పడనార్డురర. హహహైదరసాబబద్ నగరగంలలో రరోజూ రరెగండడు నదగంచి ననాలకగగు గగంటలక,
ఇతర నగరసాలక - పటషణనాలలోట్ల ఆరర గగంటలక, గసాగమయాలలోట్ల 9 గగంటలక అధదకసారరిక విదదవ్యత్ కకోతలక అమలయయవ్యవి.
పరరిశగమలకక వసారసానికకి రరెగండడు రరోజులక పవర హాలిడచేలకగండచేవి. కసావసాలిల్సినగంత కరరెగంటటు లలేకపపో వడగంతతో పరరిశగమలక

పసెదద్ది ఎతతుస్తున మయూతపడనార్డుయ. కరరెగంటటు కకోసగం ఫషకకిక్క, సషఐఐ ఆధర్వరవ్యగంలలో పసారరిశసాగమిక వనేతస్తులక నితవ్యగం ధరసాన్నలక
చచేససేవసారర. అటటు ఇగందదరసా పసారరక్క, ఇటటు విదదవ్యత్ ససౌధలలో ఎపపుత్పడడూ ఆగందదో ళనలలే కకొనససాగగేవి. హహహైదరసాబబద్ లలో
పరరిశగమలక పసెటబషలగంటటేననే భయపడచే వసాతనావరణగం ఉగండచేదద. వవ్యవససాయయానికకి రరెగండడు మయూడడు గగంటల కరరెగంటటు
కకూడనా అగందకపపో వడగంతతో పగంటలక ఎగండడిపపో యయవి. భయూగరరగంలలో నీళళట్లననాన్న తతోడడుకకననేగందదకక కరరెగంటటు లలేక
చచేతకకొచిచ్చేన పగంట కళళట్లదదటటే ఎగండడిపపో తతుననాన్న రరెరైతనాగంగగం ఏమి చచేయయాలలో దదకకక్కతతోచని సషస్థితలలో కకొటటుషమిటబషడచేదద .
అపసారమమమైన పగంట నషషగం రరెరైతతులనద ఆరరిస్థికగంగసా కసృగంగదదీససేదద. తతెలగంగసాణ ఏరత్పడడిన ననాడడు రసాషషషగంలలో ససాస్థిపషత విదదవ్యత్
ఉతత్పతస్తు ససామరస్థిరగం 6,574 మమగసావసాటటుట్ల. ఇగందదలలో నికరగంగసా విదదవ్యత్ అగందచే థరత్మల్ పవర పసాట్లగంటట్ల ససామరస్థిరగం 4,300
మమగసావసాటటుట్ల. జల విదదవ్యత్ 2,081 మమగసావసాటటుట్ల. ననాడడు తతెలగంగసాణ రసాషసాషషనికకి 2,700 మమగసావసాటట్ల వరకక విదదవ్యత్
లలోటటు ఉగండచేద.ద డడిమయాగండ్ కక సరరిపడడినగంత సరఫరసా జరగలలేదద. గత పసాలకకలక అవలగంభగంచిన నిరట్లక్షవ్య వనెలైఖరరి
వలట్ల, పప్రణనాళికసా లలోపగం వలట్ల అనిన్న రగంగసాలలోట్ల గసాఢనాగంధకసారగం అలకమగుకకగందద . విదదవ్యత్ పరరిసషస్థిత అగమవ్యగరోచరగంగసా
ఉగండచేదద. అలయాగంటటి పరరిసషస్థిత నదగంచి ననేడడు... ననేనికక్కడ... ఈ సభలలో ఈ పప్రకటన చదదవపుతతునన్న నిమిషసానికకి
తతెలగంగసాణ రసాషషషగంలలో అనిన్న రగంగసాలకక 24 గగంటల పసాటటు నిరగంతర విదదవ్యత్ సరఫరసా జరరగగుతతునన్నదని
సగరర్వగంగసా, సగంతతోషగంగసా పప్రకటటిసదస్తుననాన్ననద.
చిమత్మ చీకటటుట్ల అలకమగుకకనన్న దదసషస్థిత నదగంచి ఇవసాళ వనెలకగగు జిలకగగుల తతెలగంగసాణ ఆవిషక్కరరిగంచడనానికకి ఎగంతతో
కసృషష జరరిగరిగందద. తతెలగంగసాణ రసాషషషగం ఏరత్పడడిన వనెగంటననే, విదదవ్యత్ సగంకక్షోభగం నదగంచి రసాషసాషషనిన్న గటటషకకిక్కగంచడనానికకి
పప్రభగుతర్వగం అతవ్యధదక పసాప్రధనానవ్యగం ఇచిచ్చేగందద. సర్వలత్ప, మధవ్య, దదీరర్ఘకసాలిక పప్రణనాళికలక రచిగంచి, అమలక చచేసషగందద.
దనాదనాపపు 94 వనేల కకోటట్ల రరూపసాయల వవ్యయగంతతో తతెలగంగసాణ రసాషసాషషనిన్న మిగగులక విదదవ్యత్ రసాషషషగంగసా మయారగేచ్చేగందదకక
కసారసావ్యచరణ రరూపప గందదగంచిగందద. అగందదలలో భబగగంగసా నతస్తునడకన నడడుసదస్తునన్న పసాట్లగంటట్ల నిరసాత్మణనానిన్న పప్రభగుతర్వగం
పరరగగులక పసెటటిషగంచిగందద. కకొతస్తు పసాట్లగంటట్ల నిరసాత్మణనానికకి శగకసారగం చదటటిషగందద. పగంపషణణ, సరఫరసా వవ్యవసస్థిలనద పటటిషషగం
చచేసషగందద.
తతెలగంగసాణ రసాషషషగం ఏరత్పడచే ననాటటికకి 6,574 మమగసావసాటట్ల ససాస్థిపషత విదదవ్యత్ ఉగంటటే, గడడిచిన మయూడడునన్నర సగంవతల్సిరసాల
వవ్యవధదలలోననే అదనగంగసా మరరో 7,981 మమగసావసాటట్ల విదదవ్యత్ నద సమకకూరరచ్చేకకోగలిగరిగందద. సషగంగరగేణణి పవర పసాట్లగంటటు
దనార్వరసా 1,200 మమగసావసాటటుట్ల, కరెటటిపషపష దనార్వరసా 600 మమగసావసాటటుట్ల, జజారసాల దనార్వరసా 240 మమగసావసాటటుట్ల, పపులిచిగంతల
దనార్వరసా 90 మమగసావసాటటుట్ల, చతీస్తుస్ గఢ్ నదగంచి 1,000 మమగసావసాటటుట్ల, సషజిఎస్ తదదతర మయారసార్గాల దనార్వరసా మరరో 2,000
మమగసావసాటటుట్ల అదనగంగసా సమకకూరరచ్చేకకోవడగం జరరిగరిగందద. గరగన్ పవర ఉతత్పతస్తు గణనీయగంగసా పసెగంచనాలననే లక్షవ్యగంతతో
తతెలగంగసాణ రసాషషషగంలలో కకొతస్తు సపో లయార పసాలససీని తీసదకకరసావడగం జరరిగరిగందద . దదీని ఫలితగంగసా తతెలగంగసాణ రసాషషషగం 2,792
మమగసావసాటట్ల సపో లయార విదదవ్యత్ ఉతత్పతస్తుతతో దచేశగంలలోననే అగగగసామిగసా నిలిచిగందని సగరర్వగంగసా పప్రకటటిసదస్తుననాన్ననద.

వీటనిన్నగంటటి ఫలితగంగసా ననేడడు తతెలగంగసాణ రసాషషషగంలలో ససాస్థిపషత విదదవ్యత్ ఉతత్పతస్తు ససామరస్థిరగం 14,555 మమగసావసాటటుట్ల. మరరో
13,752 మమగసావసాటట్ల విదదవ్యత్ ఉతత్పతస్తు కకోసగం కకొతస్తు పసాట్లగంటట్ల నిరసాత్మణగం జరరగగుతతునన్నదద . వవ్యవససాయయానికకి 24 గగంటల
కరరెగంటటు సరఫరసాతతో పసాటటు, కకొతస్తుగసా నిరరిత్మగంచచే ఎతస్తుపపో తల పథకసాలకక 8,500 మమగసావసాటటుట్ల అవసరమవపుతతుగందద.
కకొతస్తుగసా ననెలకకొలలేత్ప పరరిశగమలతతో పసాటటు ఇతరతనాప్ర పసెరరిగగే డడిమయాగండ్ కకోసగం విదదవ్యత్ నద సమకకూరరచ్చేకకోవడగం కకోసగం ఈ
కకొతస్తు విదదవ్యత్ పసాట్లగంటట్ల నిరసాత్మణగం జరరగగుతతునన్నదద. 4 వనేల మమగసావసాటట్ల ససామరస్థిరగంతతో యయాదనాదదప్ర అలయాషష మమగసా పవర
పసాట్లగంటటు నిరసాత్మణగం జరరగగుతతునన్నదద. మణగుగయూరర, కకొతస్తుగయూడతెగం పసాప్రగంతనాలలోట్ల నిరరిత్మసదస్తునన్న పవర పసాట్లగంటట్ల దనార్వరసా 1,880
మమగసావసాటట్ల విదదవ్యత్ వచచేచ్చే ఏడనాదద అగందదబబటటులలోకకి వసదస్తుగందద. ఎన్.టటి.పష.సష. ఆధర్వరవ్యగంలలో 1600 మమగసావసాటట్ల
విదదవ్యత్ పసాట్లగంటటు నిరసాత్మణగంలలో ఉగందద. 28 వనేల మమగసావసాటట్లకక పసెలైగసా ససాస్థిపషత విదదవ్యత్ ఉతత్పతస్తు ససామరసాస్థిరనిన్న ననెలకకొలిత్ప
తతెలగంగసాణ రసాషసాషషనిన్న మిగగులక విదదవ్యత్ రసాషషషగంగసా మయారసాచ్చేలని పప్రభగుతర్వగం లక్షవ్యగంగసా పసెటటుషకకనన్నదద. పపూరరిస్థి ససాస్థియ
పసారదరర్శకత ససాధదగంచడగం కకోసగం, జజాపసావ్యనిన్న నివసారరిగంచడగం కకోసగం విదదవ్యత్ పసాట్లగంటట్ల నిరసాత్మణనాలనద పప్రభగుతర్వ రగంగ
సగంసస్థి అయన బ.హహచ.ఇ.ఎల్. కక అపత్పగరిగంచడగం జరరిగరిగందద.
12,136 కకోటట్ల రరూపసాయల వవ్యయగంతతో పగంపషణణ, సరఫరసా వవ్యవసస్థిలనద బలలోపసేతగం చచేయడనానికకి చరవ్యలక
తీసదకకోవడగం జరరిగరిగందద. తతెలగంగసాణ రసాషషషగం ఏరత్పడచే ననాటటికకి 400 కరెవి సబ్ ససేషషనదట్ల ఆరర ఉగంటటే, కకొతస్తుగసా మరరో ఐదద
నిరరిత్మగంచి, వసాటటి సగంఖవ్యనద 11 కక చచేరసాచ్చేమగు. 400 కరెవి సబ్ ససేషషనదట్ల మరరో 5 నిరరిత్మగంచడనానికకి పప్రణనాళిక రచిగంచడగం
జరరిగరిగందద. 220 కరెవి సబ్ ససేషషనదట్ల 51 ఉగంటటే, కకొతస్తుగసా మరరో 19 నిరరిత్మగంచి, వసాటటి సగంఖవ్యనద 70 కకి పసెగంచడగం జరరిగరిగందద.
132 కరెవి సబ్ ససేషషనదట్ల 176 ఉగంటటే, కకొతస్తుగసా 35 నిరరిత్మగంచి, వసాటటి సగంఖవ్యనద 211 కక పసెగంచడగం జరరిగరిగందద. 33 కరెవి సబ్
ససేషషనదట్ల 2,181 ఉగంటటే, కకొతస్తుగసా 515 నిరరిత్మగంచి, వసాటటి సగంఖవ్యనద 2,696 కకి పసెగంచడగం జరరిగరిగందద. తతెలగంగసాణ రసాషషషగం
ఏరత్పడచే ననాటటికకి అనిన్న రకసాల సబ్ ససేషషనదట్ల కలిపష 2,414 ఉగండగసా, 574 సబ్ ససేషషనట్లనద కకొతస్తుగసా నిరరిత్మగంచి, ననేడడు
2,988 సబ్ ససేషషనట్లనద అగందదబబటటులలోకకి తచేవడగం జరరిగరిగందద.
రసాబబో యయ మయూడడు ననాలకగగేళట్లలలో పగంపషణణ, సరఫరసా వవ్యవసస్థిలనద మరరిగంత బలలోపసేతగం చచేయడనానికకి 42 వనేల కకోటట్ల
పసెటటుషబడడితతో కకొతస్తుగసా పదతెద్దినిమిదద 400 కరెవి సబ్ సబ్ ససేషషనదట్ల, మగుపత్పయ ననాలకగగు 220 కరెవి సబ్ ససేషషనదట్ల, తతగంభభలై
132 కరెవి సబ్ ససేషషనదట్ల, తతమిత్మదద వగందల మగుపత్పయ ఏడడు 33/11 కరెవి సబ్ ససేషషనదట్ల నిరరిత్మగంచడనానికకి పప్రణనాళిక
రరూపప గందదగంచబడడిగందద.
ననాడడు 400 కరెవి లలలైనదట్ల 1,682 కకిలలోమీటరరట్లగంటటే, కకొతస్తుగసా 1,012 కకిలలోమీటరట్ల మమేర ఏరసాత్పటటు చచేయడగం జరరిగరిగందద. 220
కరెవి లలలైనదట్ల ననాడడు 5,559 కకిలలోమీటరరట్ల ఉగంటటే, కకొతస్తుగసా 1,340 కకిలలోమీటరట్ల లలలైనద వనేయడగం జరరిగరిగందద. 132 కరెవి లలలైనదట్ల
ననాడడు 9,136 కకిలలోమీటరరట్లగంటటే, కకొతస్తుగసా 1,184 కకిలలోమీటరరట్ల వనేయడగం జరరిగరిగందద.

మొతస్తుగం హహహైటటనన్షన్ లలలైనదట్ల ననాడడు 16,378 కకిలలోమీటరరట్లగంటటే, తతెలగంగసాణ ఏరత్పడడిన తరసార్వత కకొతస్తుగసా 3,537 కకిలలోమీటరరట్ల
కకొతస్తుగసా వనేయడగం జరరిగరిగందద. ననేడడు తతెలగంగసాణ రసాషషషగంలలో 19,916 కకిలలోమీటరట్ల మమేరర హహహైటటనన్షన్ విదదవ్యత్ లలలైనదట్ల
ఉననాన్నయ.
డడిసషబయూవ్యషనట్ల లలలైనదట్ల కకూడనా భబరర ససాస్థియలలో పసెగంచడగం జరరిగరిగందద . 33 కరెవి లలలైనదట్ల ననాడడు 17,760 కకిలలోమీటరరట్లగంటటే,
అదనగంగసా 4,180 కకిలలోమీటరరట్ల వనేయడగం జరరిగరిగందద. 11 కరెవి లలలైనదట్ల ననాడడు 1,20,834 కకిలలోమీటరరట్లగంటటే, కకొతస్తుగసా
25,551 కకిలలోమీటరరట్ల వనేయడగం జరరిగరిగందద. ఎల్.టటి. లలలైనదట్ల ననాడడు 2,94,374 కకిలలోమీటరరట్లగంటటే, కకొతస్తుగసా 21,302
కకిలలోమీటరరట్ల వనేయడగం జరరిగరిగందద. మొతస్తుగం డడిసషబయూవ్యటరర లలలైనదట్ల ననాడడు 4,32,968 కకిలలోమీటరరట్లగంటటే, కకొతస్తుగసా 51,033
కకిలలోమీటరరట్ల జతచచేయడగం దనార్వరసా ననేడడు తతెలగంగసాణలలో 4,84,001 కకిలలోమీటరట్ల లలలైనదట్ల అగందదబబటటులలోకకి వచనాచ్చేయ.
పసెరరగగుతతునన్న డడిమయాగండ్ కక అనదగగుణగంగసా సరఫరసా వవ్యవసస్థినద తీరరిచ్చేదదదద్దిడగం కకోసగం హహహైటటనన్షన్ సరఫరసా
ససామరసాస్థిరనిన్న 12,653 మమగసావసాటట్ల నదగంచి 20,660 మమగసావసాటట్లకక పసెగంచడగం జరరిగరిగందద.
తతెలగంగసాణ రసాషషషగం చడూపషగంచిన చగరవ కసారణగంగసా ఉతస్తుర, దకడిణ గరిగడ్ ల మధవ్య కకొతస్తు విదదవ్యత్ లలలైనట్ల నిరసాత్మణగం కకూడనా
జరరిగరిగందద. వసారసాద్ది-మహహేశర్వరగం వయయా డడిచ పలిట్లల మధవ్య 765 డబగుల్ సరరూక్కరట్ లలలైన్ నిరసాత్మణగం పపూరస్తుయగందద.
వరగంగల్-వరరోరసా లలలైనద మరరో మయూడచేళట్లలలో నిరసాత్మణగం పపూరస్తువపుతతుగందద. ఈ లలలైనట్ల దనార్వరసా తతెలగంగసాణ రసాషషషగం 2,000
మమగసావసాటట్ల విదదవ్యత్ పప గందడనానికకి వీలకగసా పషజిసషఐఎల్ తతో ఒపత్పగందగం చచేసదకకగందద. ఈ లలలైనట్ల దనార్వరసా దచేశగంలలో ఎకక్కడడి
నదగంచతెలైననా కసావసాలిల్సినగంత విదదవ్యత్ పప గందచే వనెసదలకబబటటు తతెలగంగసాణ రసాషసాషషనికకి కలిగరిగందద.
రసాషషష రసాజధనాని హహహైదరసాబబద్ నగరగంలలో నిరగంతర విదదవ్యత్ సరఫరసా జరగడనానికకి వీలకగసా జిహహచఎగంసష చదటటష 142
కకిలలోమీటరట్ల మమేర 400 కరెవి రరిగంగ్ సషసషమ్ నద ఏరసాత్పటటు చచేయడగం జరరిగరిగందద. ఈ లలలైనట్లనద అనదసగంధనానగం చచేయడగం
కకోసగం 220 కరెవి సబ్ ససేషషనదట్ల ఆరరిగంటటిని నిరరిత్మగంచడగం జరరిగరిగందద.
తతెలగంగసాణ రసాషషష విదదవ్యత్ సగంసస్థిల ఆరరిస్థిక కగమశిక్షణకక, మమరరగరెరైన పనితీరరకక పప్రశగంససాపపూరర్వకగంగసా ఆర.ఇ.సష.,
పష.ఎఫ.సష. లయాగంటటి ఆరరిస్థిక సగంసస్థిలక ఇచచేచ్చే రరణగంపసెలై వడడర్డుని 12 శసాతగం నదగంచి 9.95 శసాతనానికకి తగరిర్గాగంచనాయ. దదీనివలట్ల
పప్రతీ ఏటబ విదదవ్యత్ సగంసస్థిలకక 200 కకోటట్ల మమేర వడడర్డు భబరగం తగగుర్గాతతునన్నదద.
డడిసక్కమ్ లపసెలై ఆరరిస్థిక భబరగం తతలగరిగంచడనానికకి తతెలగంగసాణ రసాషషషగం ఉదయ్ పథకగంలలో చచేరరిగందద . డడిసక్కమ్ లకకనన్న
8,923 కకోటట్ల రరణభబరసానిన్న పప్రభగుతర్వగం భరరిసదస్తునన్నదద. దదీని దనార్వరసా డడిసక్కమ్ లక రరణవిమగుకకిస్తు పప గందద, మరరిగంత
ససేర్వచచ్ఛగసా తమ కసారవ్యకలయాపసాలక నిరర్వహహగంచడగం ససాధవ్యమవపుతతుగందద.

ఆరరిస్థిక పప్రగతకకి సడూచికగసా చతెపత్పబడచే తలసరరి విదదవ్యత్ వినియోగగంలలో కకూడనా తతెలగంగసాణ రసాషషషగం జజాతీయ సగటటునద
మిగంచిగందద. తతెలగంగసాణ ఏరత్పడచే ననాటటికకి తలసరరి విదదవ్యత్ వినియోగగం ఏడనాదదకకి 1,200 యయూనిటటుట్లగసా ఉగంటటే,
ఇపపుత్పడడు తలసరరి విదదవ్యత్ వినియోగగం 1,505 యయూనిటట్లకక పసెరరిగరిగందద. మయూడడునన్నరగేళట్లలలో తతెలగంగసాణలలో విదదవ్యత్
వినియోగగం 26 శసాతగం పసెరరిగరిగందద. 2016-17 సగంవతల్సిరగంలలో జజాతీయ సగటటు 1,122 యయూనిటట్లయతచే, తతెలగంగసాణ
సగటటు అగంతకననాన్న 383 యయూనిటటుట్ల అదనగంగసా నమోదతెలైగందద. ఈ పసెరరగగుదల తతెలగంగసాణ రసాషషష పపురరోగతకకి, రసాషషష
పప్రజల మమరరగరెరైన జీవన విధనాననానికకి అదద్దిగం పడడుతతునన్నదద.
విదదవ్యత్ సగంసస్థిలక బలలోపసేతమమమైతచే, పప్రభగుతర్వ రగంగగంలలోననే విదదవ్యత్ ఉతత్పతస్తు జరరిగరితచే రసాషషషగంలలోని పసేదలకక మరరినిన్న
సబల్సిడడలక

అగందదగంచవచచ్చేని

వవ్యవససాయయానికకి

24 గగంటల

పప్రభగుతర్వగం
పసాటటు

మొదటటి
ఉచిత

నదగంచి

విదదవ్యత్

భబవిసదస్తునన్నదద. అగందదకనదగగుణగంగసాననే
అగందదగంచడగంతతో

పసాటటు, పసేదలకక

ననేడడు

సబల్సిడడలక

అగందదగంచగలకగగుతతుననాన్నగం. పప్రభగుతర్వగం పసేదలకక విదదవ్యత్ సబల్సిడడలక అగందదగంచడగం కకోసగం బడతెడ్జెటటట్ల 4,777 కకోటట్ల
రరూపసాయలక కగేటబయగంచిన విషయయానిన్న ఈ సగందరరగంగసా గగురరస్తు చచేసదస్తుననాన్ననద. వవ్యవససాయయానికకి 24 గగంటల
విదదవ్యత్ అగందదసదస్తునన్న శుభ తరరణగంలలో రరెరైతతులకక వినమమ్రపపూరర్వక విజజ్ఞపషస్తు చచేసదస్తుననాన్ననద. దయచచేసష ఆటట ససాషరషరట్లనద
తతలగరిగంచదకకోవసాలని కకోరరతతుననాన్ననద. కగేవలగం విదదవ్యత్ ఆదనా చచేయడగం కకోసగం ఆటట ససాషరషరట్లనద తతలగరిగంచనాలని
కకోరడగం లలేదద. భయూగరర జలయాలనద కసాపసాడడగం కకోసగం కకూడనా ఆటటససాషరషరట్ల తతలగరిగంపపు తపత్పని సరరి అని
వినన్నవిగంచదకకగంటటుననాన్ననద. విదదవ్యత్ సగంసస్థిలనద సగంససాస్థిగతగంగసా బలలోపసేతగం చచేయడనానికకి పప్రభగుతర్వగం చరవ్యలక
తీసదకకనన్నదద.
విదదవ్యత్ సగంసస్థిలలలో పనిచచేససే 22,550 మగందద ఔట్ సపో రరిల్సిగంగ్ ఉదదో వ్యగగులనద కసాగంటబప్రకకష వవ్యవసస్థి నదగంచి తపషత్పగంచి
ననేరరగసా జీతనాలక చతెలిట్లసదస్తునన్నదద. విదదవ్యత్ సగంసస్థిలలోట్ల కకొతస్తుగసా 13,357 ఉదదో వ్యగసాలనద భరరస్తు చచేసదస్తునన్నదద. విదదవ్యత్ సగంసస్థిల
అధదకసారరలక, ఉదదో వ్యగగులక, సషబబగందద అగంకకితభబవగంతతో కషషపడడి పనిచచేసష మమరరగరెరైన పరరిసషస్థిత తీసదకకొచనాచ్చేరర. ఈ
సగందరరగంగసా రసాషషషగంలలోని విదదవ్యత్ ఉదదో వ్యగగులగందరరికకీ అభనగందనలక తతెలకపపుతతుననాన్నమగు. చితస్తుశుదదద్దితతో పనిచచేసదస్తునన్న
విదదవ్యత్ ఉదదో వ్యగగులకక పప్రభగుతర్వగం అగండదగండగసా ఉగంటటుగందని పప్రకటటిసదస్తుననాన్ననద.
తతెలగంగసాణ రసాషషషగంలలో అనిన్న వరసార్గాలకక ననాణవ్యమమమైన, నిరగంతరసాయ విదదవ్యత్ నద అవసరమగునన్నగంత మమేరకక సరఫరసా
చచేయడనానికకి పప్రభగుతర్వగం అగంకకితభబవగంతతో కసృషష చచేసదస్తుగందని మరరోససారరి పప్రకటటిసదస్తుననాన్ననద.

ససిపసిఆర్ఓ టటు ససిఎమం

