ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 19-05-2019

విద్యుత్త
ు ఉత్పత్తు కోసం చేసే బొ గ్గు కేటాయంపు విధానంలో సమూల మార్పపలు తెచ్చి, ఉత్పత్తు వ్ుయం

త్గ్ుంచాలని మగఖ్ుమంత్తి శ్రీ కె. చంద్ిశేఖ్ర్ రావ్ు కేంద్ి పిభగతాానిి డిమాండ్ చేశార్ప. ఈ విషయంలో
త్ార్లో ఏర్పడే కొత్ు పిభగత్ాం ద్గ్ు ర్ తానే చొర్వ్ తీసయకుంటానని సపషట ం చేశార్ప. తెలంగాణలో విద్యుత్

డిమాండ్ పెర్పగ్గత్తనింద్యవ్లల ఎన్.టి.పి.సి. నయంచ్చ వంటనే 2వేల మెగావాటల
ల సర్ఫరా చేయాలని కోరార్ప.
తెలంగాణలోని నీటి పార్పద్ల పాిజెకటుల ర్జరాాయర్ల పెై సో లార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తు కి ఎన్.టి.పి.సి.కి అనయమత్త
ఇసాుమని సిఎం హామీ ఇచాిర్ప.
రామగ్గండంలో ఎన్.టి.పి.సి. నిర్ిసయుని 1600 మెగావాటల విద్యుత్ ఉత్పత్తు కేంద్ాినిి మగఖ్ుమంత్తి
శనివార్మగ సాయంత్ిం సంద్ర్శంచార్ప. నిరాిణ పనయలనయ పర్శ్రలంచార్ప. మంత్తి శ్రీ కొపుపల ఈశార్, ఎంపి శ్రీ
జె. సంతోష్ కుమార్, ఎమెిలయులు శ్రీ చంద్ర్, శ్రీ మనోహర్ రెడిి, ఎమెిల్సీలు శ్రీ నార్ద్ాసయ లక్ష్ిణ్ రావ్ు, జడపప
చెైర్ పర్ీన్ శ్రీమత్త త్తల ఉమ, ఎన్.టి.పి.సి. సిఎండి శ్రీ గ్గర్పద్ీప్ సింగ్, తెలంగాణ జెన్ కో సిఎండి శ్రీ డి.
పిభాకర్ రావ్ు, పిభగత్ా మగఖ్ు సలహాద్ార్ప శ్రీ రాజీవ్ శర్ి, సలహాద్ార్ప శ్రీ అనయరాగ్ శర్ి, పిభగత్ా పిధాన

కార్ుద్ర్శ శ్రీ ఎస్.కె. జోషి, మగఖ్ు కార్ుద్ర్శ శ్రీ ఎస్. నర్ీంగ్ రావ్ు, కార్ుద్ర్శ శ్రీమత్త సిితా సభరాాల్,
ఎన్.పి.డి.సి.ఎల్. సిఎండి శ్రీ గోపాలరావ్ు, సింగ్రేణి సిఎండి శ్రీ శ్రీధర్, కలెకటర్ శ్రీమత్త ద్ేవ్సేన త్ద్ిత్ర్పలు సిఎం
వంట ఉనాిర్ప. అనంత్ర్ం ఎన్.టి.పి.సి.లోనే విద్యుత్ ఉత్పత్తు పెై మగఖ్ుమంత్తి సమీక్ష్ నిర్ాహంచార్ప.

రామగ్గండంలో నిర్ిసయుని 1600 మెగావాటల పాలంటలలో 800 మెగావాటల సామర్్యం కలగ్న రెండు యూనిటల
ల
వ్చేి ఏడాద్ి అకోటబర్ లో, మరో రెండు యూనిటల
ల 2021 ఫిబవ్
ి ర్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తు పాిర్ంభిసాుయని
ఎన్.టి.పి.సి. అధికార్పలు చెపాపర్ప. నిరణీత్ గ్డువ్ుకనాి మగంద్ే పాలంటల నిరాిణం పూర్ు చేయాలని సిఎం
వార్ని కోరార్ప.
‘‘విభజన బిలులలో తెలంగాణ రాష్టాటానికి 4వేల మెగావాటల విద్యుత్ అంద్ించడానికి కేంద్ిం అంగణకర్ంచ్చంద్ి.
ఇంద్యలో 1600 మెగావాటల సామర్్యం కలగ్న పాలంటల నిరాిణం జర్పగ్గత్తంద్ి. ఈ కరెంటల రావ్డానికే మరో
ఏడాద్ికి పెైగా పడుత్తంద్ి. మిగ్తా కరెంటల రావ్డానికి మర్ంత్ సమయం పటటట అవ్కాశం ఉంద్ి. తెలంగాణలో
వ్ువ్సాయంతో పాటల అనిి ర్ంగాలకు 24 గ్ంటల పాటల నాణుమెైన విద్యుత్ అంద్ిసు యనాిం. ద్ీనికి తోడు

కాళేశార్ం పాిజెకటు కూడా ఈ ఏడాద్ి జూలెై నయంచే పాిర్ంభమవ్ుత్తంద్ి. ఒకక కాళేశార్ం పాిజెకటుకే 6వేలకు
పెైగా మెగావాటల అవ్సర్ం ఉంద్ి. మొత్ు ంగా తెలంగాణలో విద్యుత్ వినియోగ్ం బాగా పెర్పగ్గత్తంద్ి. విద్యుత్

వినియోగ్ం వ్ృద్ిిరేటలలో ద్ేశంలోనే తెలంగాణ నంబర్ వ్న్ గా ఉంద్ి. తెలంగాణ అవ్సరాలనయ ద్ృషిటలో
పెటట లకుని ఎన్.టి.పి.సి. పాలంటల ద్ాారా కనీసం 2వేల మెగావాటల విద్యుత్ నయ సర్ఫరా చేయాల’’ అని
మగఖ్ుమంత్తి కేసీఆర్ అనాిర్ప. మగఖ్ుమంత్తి డిమాండ్ పెై ఎన్.టి.పి.సి. సిఎండి సానయకూలంగా
సపంద్ించార్ప. 2వేల మెగావాటల విద్యుత్ సర్ఫరా చేసు ామని చెపాపర్ప. ద్ీనికి సంబంధించ్చన విధి విధానాలు
ఖ్రార్ప చేయాలీంద్ిగా అధికార్పలనయ మగఖ్ుమంత్తి ఆద్ేశంచార్ప. పిసు యత్ం నడుసయుని ఎన్.టి.పి.సి. పాలంటల

ద్ాారానే విద్యుత్ తీసయకుంటట వంటనే మన అవ్సరాలు తీర్పతాయని, ధర్ కూడా కలసొ సయుంద్ని సిఎం
అనాిర్ప.
‘‘విద్యుత్ పాలంటల కు బొ గ్గు కేటాయంపులు చేసే విషయంలో కేంద్ిం అనయసర్సు యని విధానం సర్గా లయద్య.
రామగ్గండం ఎన్.టి.పి.సి. పాలంటలకు పకకనే ఉని సింగ్రేణి నయంచ్చ కాకుండా 950 కిలోమీటర్ల ద్ూర్ంలో
ఉని ఒర్సాీ రాషట ంా లోని మంద్ాకిని నయంచ్చ బొ గ్గు తెచ్చి వాడుత్తనాిర్ప. ద్ీనివ్లల ఉత్పత్తు వ్ుయం

పెర్పగ్గత్తంద్ి. విద్యుత్ ధర్ పెర్పగ్గత్తంద్ి. అంత్తమంగా పిజలపెై భార్ం పడుత్తంద్ి. ద్ేశ వాుపు ంగా ఎకకడ
విద్యుత్ కేంద్ిం ఉంటట, ద్ానికి ద్గ్ు ర్లోని గ్నయల బొ గ్గునయ వాడాల. పిట్ హెడ్ పాలంటల సా్పన లక్ష్ుం కూడా అద్ే.
ద్ూర్ పాింతాల నయంచ్చ బొ గ్గు తేవ్డం వ్లల ర్వాణా చారణీలు పెర్పగ్గతాయ. తెలంగాణ జెన్ కో వ్ంద్కు వ్ంద్
శాత్ం సింగ్రేణి బొ గ్గునే వాడుత్తనిద్ి. రామగ్గండం ఎన్.టి.పి.సి. కూడా సింగ్రేణి బొ గ్గునే వాడాల. విద్యుత్
పాలంటల కు బొ గ్గు కేటాయంచే విధానంలో మార్పపలు రావాలీన అవ్సర్ం ఉంద్ి. ఈ విషయంలో కొత్ు గా ఏర్పడే

కేంద్ి పిభగతాానికి తానే లయఖ్ రాసాునని, విధానంలో మార్పప తీసయకురావ్డానికి చొర్వ్ చూపుతా’’ అని సిఎం
సపషట ం చేశార్ప.
విద్యుత్త
ు ఉత్పత్తు

విషయంలో తెలంగాణ రాషట ా పిభగత్ాం ఎన్.టి.పి.సితో ఇచ్చిపుచయికునే ధో ర్ణి

అవ్లంభిసయుంద్ని సిఎం చెపాపర్ప. తెలంగాణలో నిర్ిసయుని నీటి పార్పద్ల పాిజెకటుల ర్జరాాయర్ల పెైన సో లార్

విద్యుత్ ఉత్పత్తు చేయడానికి ఎన్.టి.పి.సి.కి అనయమత్త ఇవ్ానయనిటల
ల సిఎం చెపాపర్ప. మొద్ట పెైలట్ పాిజెకటు
కింద్ చ్చని ర్జరాాయర్ కేటాయసాుమని, త్రాాత్ పెద్ి ర్జరాాయర్ల నయ కేటాయసాుమని వలల డించార్ప.
విద్యుత్ ఉత్పత్తు కేంద్ాిల నిరాిణంలో విపరణత్మెైన జాపుం జర్పగ్గత్తనిద్ని, అనయమత్తలు ఇవ్ాడంలో జర్గే
జాపుం నిరాిణ సమయంపెై పిభావ్ం చూపుత్తనిద్ని సిఎం చెపాపర్ప. పిజిసిఎల్ లెైనల నిరాిణం, నిర్ాహణ
విషయంలో కూడా మెర్పగెైన విధానం రావాలీన అవ్సర్ం ఉంద్నాిర్ప. ఈ విషయంలో వ్చేి కొత్ు పిభగత్ాం
మెర్పగెైన పనితీర్ప కనపర్పసయుంద్నే ఆశాభావ్ం సిఎం వ్ుకు ం చేశార్ప. తెలంగాణకు హర్త్హార్ం కార్ుకీమంలో
ఎన్.టి.పి.సి సంస్ 13.5లక్ష్ల మొకకలు నాటినంద్యకు మగఖ్ుమంత్తి అభినంద్ించార్ప.
ఈ ఏడాద్ి నయంచే రామగ్గండం ఫర్టలెైజర్ీ ఉత్పత్తు :

రామగ్గండంలో ఫర్టలెైజర్ీ కారొపరేషన్ లమిటెడ్ పునర్పద్ధ ర్ణపెై మగఖ్ుమంత్తి సమీక్ష్ నిర్ాహంచార్ప.
మూత్పడి ఎఫ్.సి.ఐ.ని త్తర్గ్ తెర్పించడానికి తానయ కేంద్ి పిభగత్ాంతో పో రాడాలీ వ్చ్చింద్ని సిఎం చెపాపర్ప.
ఈ ఏడాద్ి డిసెంబర్ నయంచే ఉత్పత్తు పాిర్ంభిసయునిటల
ల ఈ సంద్ర్భంగా ఎఫ్.సి.ఐ.ఎల్. సిఇవో రాజన్ థాపర్

చెపాపర్ప. రామగ్గండలో ఎర్పవ్ుల ఉత్పత్తు పాిర్ంభం అయతే, తెలంగాణ రెైత్తలకు కావాలీన ఎర్పవ్ులు
ఇకకడ నయంచే తీసయకోవ్చిని సిఎం అనాిర్ప.
జెన్ కో, సింగ్రేణి సిఎండిలకు మగఖ్ుమంత్తి పిశంస:
తెలంగాణ ఏర్పడినపుపడు తీవ్ి సంక్షోభంలో ఉని విద్యుత్ ర్ంగ్ం నేడు ద్ేశంలోనే అత్తుత్ు మంగా మార్ంద్ని

సిఎం కేసీఆర్ అనాిర్ప. విద్యుత్ ఉత్పత్తు , పంపిణ,ీ సర్ఫరా వ్ువ్స్ లు ఎంతో మెర్పగ్గపడాియని, జెన్ కో
సిఎండి

పిభాకర్

రావ్ు

నాయకత్ాంలోని

విద్యుత్

సంస్ లు

మెర్పగెైన

ఫలతాలు

సాధించాయని

అభినంద్ించార్ప. సింగ్రేణి సిఎండి శ్రీధర్ నాయకత్ాంలో సింగ్రేణి సంస్ లో బొ గ్గు ఉత్పత్తు పిత్త ఏటా

పెర్పగ్గత్తనిద్ని సిఎం పిశంసించార్ప. తెలంగాణలో పిభగత్ా ర్ంగ్ సంస్ లు ద్ేశానికే ఆద్ర్శంగా
నిలుసయునాియనాిర్ప.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

