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అమరావతి, సెప్టెంబర్ 13 : పరిశ్రమల నెంచి గృహ విద్యుత్ వరకు వినియోగదారులు ఏ ఒక్కరిపైనా
చార్జీల భారెం మోపే ప్రసక్తే లేదని ముఖ్ుమెంత్రి నారా చెంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు సపష్టెం చేశారు.
చార్జీల ప్ెంపు గురిెంచి ఆలోచిెంచకుెండా మరిెంత చవకైన విద్యుత్పై దృష్టట ప్ట్టటలని, అలాగే వుయ భారెం
తగ్గెంచుకునేలా చరులు తీసుకోవాలని నిర్దేశెంచారు. థరమల్ విద్యుత్ ఉతపతిే, కొనగోలు క్రమెంగా
నిలిపివేయాలని సూచిెంచారు. సౌర-పవన విద్యుత్ వెం ప పునరుపాదపదక్ ఉతపతిే ప్దేఎత్తేన జరిగేలా
చూడాలని, రాష్ట్రెంలో విద్యుత్ నిలవ సామర్య వువసథ నెలకొలపడెం దావరా వుయభారెం గణనీయెంగా
తగ్గెంచుకోవచచని ముఖ్ుమెంత్రి చెప్పపరు. సౌర, పవన విద్యుత్ లోటు వుననపుపడు ప్రపాదు్నయెంగా గాు్
ఆధారిత విద్యుత్న వినియోగ్ెంచుకోవాలని అనానరు.
బుధవారెం తన కారాులయెంలో విద్యుత్ రెంగెంపై ముఖ్ుమెంత్రి సమీక్ష నిరవహెంచగా, 2016-17
ఆరి్క్ సెంవతసరెంలో ఏపీడిసకెంకు ఆదాయెం క్నాన వుయెం అధిక్ెంగా వుెందని అధికారులు వివరిెంచారు.
ఆదాయెం రూ. 25,290 కోటుు రాగా, రూ. 27,621 కోట్ు వుయమెందని మొతేెంమీద రూ. 2,331 కోట్ు నష్టెం
వా పలిుెందని తెలిప్పరు. గోవా, పెంజాబ్, బీహార్, ఉతేరాఖ్ెండ్ రాష్ట్టాలకు 1,089 మిలియన్ యూనిట్ు విద్యుత్
విక్రయెం దావరా రూ. 173 కోట్ు ఆదాయెం అదనెంగా ఆరిీెంచేెంద్యకు అవకాశెం వుెందని చెప్పపరు.
విద్యుత్ శాఖ్లో సేవలన ఇక్పై ఔటసోరిసెంగ్ విధానెంలో తీసుకోవాలని, డి్ెండ్-సపుయ్
ఆధారెంగానే సబ్ సేటష్ను, ఇతర మౌలిక్ వసత్తల క్లపన జరగాలని ముఖ్ుమెంత్రి అధికారులకు చెప్పపరు.
ఆకావరెంగెంతో సహా అనినెంట్ట విద్యుత్ వినియోగెంలో ఆదాకు చరులు తీసుకోవాలని అనానరు.
వినియోగదారులన వివిధ వరాగలుగా విభజెంచి సేవలు సమర్వెంతెంగా అెందెంచాలని చెప్పపరు. ప్రభుతవ
కారాులయాలు బకాయిపడడ విద్యుత్ బిలుులన తక్షణెం చెలిుెంచేలా అధికారులకు ముఖ్ుమెంత్రి ఆదేశాలు
జార్జ చేశారు.
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రాష్ట్రెంలో వువసాయానికి సోలార్ పెంపుసెటుు అమరచడెం దావరా 33/11 క్తవీ విద్యుత్ సబ్సేటష్ను
పరిధిలో 400 మెగావాట్ు వరకు సౌర విద్యుత్ ఉతపతిే చేయాలని అధికారులకు ముఖ్ుమెంత్రి లక్ష్యునిన
నిర్దేశెంచారు. వువసాయ అవసరాలకు పోగా మిగ్లిన సౌర విద్యుత్న గ్రిడ్కు అనసెంధానిెంచడెం దావరా
రైత్తలు ఆరి్క్ెంగా లబిే పెందవచచని చెప్పపరు. ఈ తరహాలో నెల్లురు, విజయనగరెం జలాులోు చేప పటన పైలెటట
ప్రాజెకుట కిెంద 5 మె.వా. సౌర విద్యుత్ ఉతపతిే సాధిెంచడానిన ముఖ్ుమెంత్రి అభినెందెంచారు.
రాష్ట్రెంలో గతేడాద ఏప్రిల్ – ఆగ్ట మధు కాలెంతో ఈ ఏడాద పోలుచకుెంటే 7.3% విద్యుత్ ఉతపతిే
అదనెంగా వుెందని, ఇదే సమయెంలో 0.4% మేర విద్యుత్కు డి్ెండ్ ప్రిగ్ెందని అధికారులు ముఖ్ుమెంత్రి
దృష్టటకి తెచాచరు. అలాగే ఇపప పవరకు రాష్ట్రెంలో 2.16 కోట్ు ఎల్ఈడీ బలుులన, విద్యుత్ ఆదా చేసే 2.55 లక్షల
ఫ్యునున, 17,779 విద్యుత్ ఆదా ట్యుబ్లైట్ున పెంపిణీ చేసినటుట తెలిప్పరు. దేశెంలోనే అతుధిక్ెంగా 15 వేల
సోలార్ పెంపుసెటుు ఏరాపటు చేశామని అనానరు. 110 పట్టణ ప్రాెంపాదలోు 5.9 లక్షల ఎల్ఈడీ వీధి దీప్పల
ఏరాపటు చేయగా, తవరలోనే గ్రామీణ ప్రాెంపాదలోు 40 లక్షల ఎల్ఈడీ వీధి దీప్పల ఏరాపటుకు సిద్ెంగా
వునానమని చెప్పపరు. విద్యుత్ రెంగెంలో రాష్ట్టానికి 2015-16 నెంచి 2016-17 వరకు 26 అవారుడలు
వచాచయని అనానరు.
సౌర, పవన విద్యుత్ ఉతపతిేలో అనూహు వృద్
సౌర, పవన విద్యుత్ ఉతపతిేలో రాష్ట్రెం అనూహు ప్రగతి సాధిెంచిెంద. సౌర విద్యుత్ ఉతపతిే 183%,
పవన విద్యుత్ ఉతపతిేలో 154% వృద్ నమోదెంద. వచేచ ఆరి్క్ సెంవతసరెంలో 600 మె.వా. పవన విద్యుత్,
2019-20 నా పకి 600 మె.వా. సౌర విద్యుత్ అెంద్యబాటులోకి రానెంద.

