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అమరావతి ఏప్రిల్ 7: విద్యుత్ సరఫరా, పంపిణీ నష్టాలను ఈ ఏడాది కనీసం ఒక శాతం తగ్గంచాలని ముఖ్ుమంత్రి
చంద్రబాబునాయుడు నిర్దేశంచారు. 2016లో 10.51 శాతంగా వునన టీ అండ్ డీ నష్టాలను ప్రస్తుతం 9.82
శాతానికి తగ్గంచగలిగామని, ఈ ఏడాది చివరికి దీనిన మరో 1 శాతం తగ్గంచాలని లక్ష్యంగా నిరణయంచారు.
ఇంద్యకోసం మిషన్ లెరినంగ్, డ్రోన్ టెక్ననలజీలను విసుృతంగా వినియోగ్ంచుకోవాలని సూచించారు.
ఎపపటికప్పపడు అంద్యబాటులో వునన డేటాను ఉపయోగ్ంచి ఏ లైను దగగర సంకేతిక నషాం వాటిల్లుతందో
గమనించి తక్ష్ణం నషా నివారణ చరుల్ల తీస్తకంటే అనుకనన లక్ష్యునిన చేరడం చాలా స్తల్లవని విశ్లుషంచారు.
విద్యుత్ సబ్ స్టాషనుక ఫైబర్ గ్రిడ్ అనుసంధానం చేస్తుననంద్యన సరఫరా, పంపిణీ నష్టాలను సపషాంగా అంచనా వేస్ట
అవక్నశం మరింత మెరుగుపడుతందని అభిప్రాయపడాారు.
విద్యుత్ శాఖా మంత్రి కిమిడి కళా వంకట్రావుత కలిసి ముఖ్ుమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు శుక్రవారం
సయంత్రం తన క్నరాులయంలో ఇంధన శాఖ్ పనితీరు, విద్యుత్ ప్రాజెకాల ప్రస్తుత సిితిపై ఉననతసియ సమీక్ష్
జరిపి లక్ష్యులను నిర్దేశంచారు. వినియోగదారుక నాణుమైన విద్యుత్ సరఫరా, విద్యుత్ పంపిణీ నష్టాల్ల తగ్గంప్ప
అంశంపై సమగ్ర క్నరాుచరణ ప్రణాళిక రూపందించాలని కోరారు. సరఫరా లోపాల తగ్గంప్ప అంతరాాతీయ
ప్రమాణాలత ఉండాలని సీయం కోరారు. పంపిణీలో నష్టాల్ల తగ్గతేనే అంతరాాతీయ సియలో విద్యుత్ సరఫరా
సధుమని అనానరు. ఈనెల 27, 28 తేదీలలో విశాఖ్పట్నంలో భారతదేశంలోని అనిన రాష్ట్ాాల విద్యుత్ మంత్రుల
సదస్తు జరగనుందని, ఈ ప్రతిష్టాతమక క్నరుక్రమంలో మన రాష్ట్ర విద్యుత్ రంగం సధంచిన విజయాల్ల దేశం
మొతుం అధుయనం చేస్తుందని చెపాపరు.
రాష్ట్రంలో గల సౌర, పవన, జల, థరమల్ విద్యుత్ వువసిలనినంటినీ అనుసంధానం చేస్ట విధానానిన
అధుయనం చేసి ఎకకడికకకడ సమర్ా పవర్ గ్రిడుుగా ఏరాపటుచేయాలని ముఖ్ుమంత్రి సూచించారు. సమర్ా పవర్ గ్రిడ్
ఒకకటే భవిషుత్ అవసరాలను తీరచగల విధానమనానరు. ఉతపతిు చేస్తకనన విద్యుత్ను ఎలా నిలవ చేస్తకోవాలో,
అది ఎంత తకకవ ఖ్రుచలో చేస్తకోగలమో ప్రపంచంలో గల ఉతుమ విధానాలను అధుయనం చేయాలని చెపాపరు.
ఈ అధుయన బాధుతలను నాలెడ్ా పారానర్క అపపగ్ంచారు. అంతేగాక, విద్యుత్ ఉతపతిు, సరఫరా, పంపిణీ
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అంశాలపై నిరిిషాంగా అంచనా వేస్టలా నాలెడ్ా పారానర్ సహక్నరం అందించాలని చెపాపరు. తవరలో ఏరాపటు
చేయబోయే ఇంథన విశవవిదాులయం విద్యుత్ రంగంలో ఉతుమ పదితల్ల, నూతన ఆవిషకరణల్ల, సంకేతిక
విధానాలక నెలవుగా వుంటుందనానరు.
ఇపపటివరక వునన సంప్రదాయ వీధ దీపాల్ల, విద్యుత్ సింభాల సినంలో అంతరాాతీయ ప్రమాణాలత
కూడిన నాజూకైన, విపతులను తటుాకోగల బలమైన విద్యుత్ సింభాలను, దీపాలను ప్రవేశపెటాాలని ముఖ్ుమంత్రి
చెపాపరు. వీటికోసం ప్పరపాలక శాఖ్త సమనవయం చేస్తకని రాష్ట్రంలోని అనిన పట్ాణ ప్రాంతాలలో ఒకే తరహా
విద్యుత్ దీపాల్ల, సింభాల్ల వుండేలా చరుల్ల తీస్తకోవాలని చెపాపరు. పైల ప ప్రాజెకాగా విశాఖ్, తిరుపతి
నగరాలలో ఈ తరహా వీధ దీపాల్ల, నాజూకైన సింభాల్ల వంట్నే అమరాచలని ఆదేశంచారు. పట్ాణ ప్రాంతాలలో
ప్రస్తుతం 20 విద్యుత్ వీధ దీపాలక సెనుర్ చొప్పపన అమరిచ పరువేక్షిస్తనా
ు నమని, ఈ విధానానిన తవరలో
రాష్ట్రమంతటా అమల్ల చేసి అవసరమైతే సీసీ కెమరాల దావరా వీధ దీపాల నిరవహణను పరిశీలించాలని అనానరు.
రాష్ట్రంలోని వువసయ పంప్పసెటుు అనినంటినీ విద్యుత్ ఆదా చేస్ట పంప్పసెటుుగా, లేదా సౌర విద్యుత్
ఆధారిత పంప్పసెటుుగా మారచడంలో వీటిలో ఏది తకకవ వుయంత కూడినదో అధుయనం చేసి ఆ విధంగా
మారుప చేయాలని ముఖ్ుమంత్రి సూచించారు. ప్పనరుతాపదక విద్యుత్ వువసిపై ప్రభుతవం పూరిు దృషా పెటిాందని,
భవిషుతులో సౌర విద్యుత్ ధరల విషయంలో సంభవించే హెచుచతగుగలను దృషాలో పెటుాకని ఇపపటినుంచే సరైన
క్నరు ప్రణాళిక వుండాలని అనానరు. రానునన క్నలంలో ప్రతి ఇల్లు ఒక మైక్రో సోలార్ పవర్ జనర్దషన్ పాుంటుగా
మార్ద విధంగా సౌర విద్యుత్ను ప్రోతుహంచాలిున అవసరం వుననదనానరు.
వువసయ, గృహ విద్యుత్ నూతన కనెక్ష్ను విషయంలో ఎకకడైనా అవినీతి ఆరోపణల్ల వినబడితే
సహంచబోనని ముఖ్ుమంత్రి సపషాం చేశారు. ఇంద్యకోసం నూతన కనెక్ష్న్ ఇచిచన వంట్నే ప్రభుతవం నుంచి
ఐవీఆర్ఎస్ విధానంలో అభిప్రాయ స్టకరణ జరుగుతందని, ఎవరైనా అవినీతికి పాలపడితే ప్రజల్ల
నిర్మమహమాట్ంగా ప్రభుతావనికి తెలియజేయాలని కోరారు. ఇటువంటి ఆరోపణలపై ఉపేక్షించకండా తక్ష్ణం
చరుల్ల తీస్తకోవాలని అధక్నరులను ఆదేశంచారు. గ్రామీణ సియలో జూనియర్ లైన్ మేను పోస్తాల్ల చాలా
ఖాళీగా వునానయని అధక్నరుల్ల తెల్లపగా, అతువసరం అనుకంటే అవు ప సోరిుంగ్ విధానంలో భర్తు
చేస్తకోవాలని ముఖ్ుమంత్రి చెపాపరు. విద్యుత్ ఉదోుగుల వయో పరిమితి పెంప్ప అంశంపై తాను సనుకూలంగా
వునాననని, అయతే ఈ విషయంపై అనిన వరాగలత చరిచంచి తది నిరణయానికి రావాలిువుంటుందని చెపాపరు.
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ఇంధన వనరుల శాఖ్ ముఖ్ు క్నరుదరిి అజయ్ జైన్, ఏపీ ట్రాన్ుకో సీయండీ కె. విజయానంద్ ఇంధన శాఖ్
సధంచిన విజయాలను, మైల్లరాళ్ును ముఖ్ుమంత్రికి వివరించారు. విద్యుత్ ఉతపతిులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇపపటికే
సవయం ప్రక్నశతం క్నవడమే క్నకండా మిగుల్ల సధంచి దేశంలోనే ఆదరి నమూనాగా నిలిచిందని చెపాపరు.
సమావేశంలో ముఖ్ుమంత్రి అదనప్ప క్నరుదరిి ఏవీ రాజమౌళి, ఇంధన శాఖ్ ముఖ్ు క్నరుదరిి అజయ జైన్,
ట్రాన్ుకో సీఎండీ కె. విజయానంద్, డిసకమ్సు సీఎండీల్ల, నెడ్ క్నుప్ మేనేజంగ్ డైరెకార్ కమలాకరరావు పాల్గగనానరు.

