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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-01          31, జూల ై 2018 

10,000 మెగావాటల  రికార్డు  డిమ ాండ్ దాటిన సాందర్భాంగా జెన్ కో – టరిన్్ కో 
సిఎాండి డి.పభిరకర్ రావును ముఖ్యమాంత్రి కె.చాందశిేఖ్ర్ రావు అభినాంద ాంచార్డ. 
చరిత్లిో ఎననడూ లేని విధాంగా తెలాంగాణ రాష్్టరాంలో మాంగళవార్ాం ఉదయాం 
10,429 మెగావాటల  గరిష్్ట విదుయత్ డిమ ాండ్ ఏర్పడి, కొత్త  రికార్డు  నమోదెైాంద . గరిష్్ట 
డిమ ాండ్ నమోదెైనా రాష్్టరాంలో ఎకకడా ఒకక నిమిష్టాం కూడా విదుయత్ కోత్ 
విధ ాంచక ాండా సమర్థవాంత్ాంగా సర్ఫరా చేయగలిగార్డ. ఈ సాందరాభనిన 
పుర్సకరిాంచుక ని జెన్ కో, టరిన్్ కో సిఎాండి డి.పభిరకర్ రావును ముఖ్యమాంత్ర ి
కె.చాందశిేఖ్ర్ రావు పిగత్ర భవన్ లో అభినాంద ాంచార్డ. విదుయత్ శాఖ్లో సుదీర్ఘకాలాం 
పనిచేసిన పిభరకర్ రావు అనుభవాం తెలాంగాణలో విదుయత్ విజయ లక  
అకకర్కొచ్చాందని సిఎాం పశిాంసిాంచార్డ. జెన్ కో, టరిన్్ కో ఒకరే అధ పత్రగా ఉాంటే, 
సమనవయాం బరగుాండి విదుయత్ సాంసథల  బరగుపడతాయని, విదుయత్ సర్ఫరా 
మెర్డగవుత్ ాందని తాను నమ ానని, నేడు అదే నిజమె ాందని సిఎాం చెప్ాపర్డ. 
పతిేయక రాష్్టరాంగా ఏర్పడితే తెలాంగాణలో చ్మాచీకటలల  త్పపవనే జోస్ాయలను 
అబదధమని తేలిచ, నేడు అనిన ర్ాంగాలక  24 గాంటల సర్ఫరా చేసే రాష్్టరాంగా 
తెలాంగాణ నిలవడాం అాందరికీ గర్వకార్ణమనానర్డ. సిఎాండి పభిరకర్ రావుతో ప్ాటల 
ఈ విజయ నికి కార్ణమె న విదుయత్ సాంసథల అధ కార్డల , సిబబాంద కి ముఖ్యమాంత్ర ి
అభినాందనల  తెలిప్ార్డ. పద వేల మెగావాటల  గరిష్్ట డిమ ాండ్ దాటడాం తెలాంగాణ 
పగిత్రకి సూచ్క అని ముఖ్యమాంత్రి చెప్ాపర్డ. తెలాంగాణలో విదుయత్ త్లసరి 
వినియోగాం జాతీయ సగటలకనాన 33 శాత్ాం అధ కాంగా ఉాండడాం కూడా పగిత్ర 
సూచ్క అని చెప్ాపర్డ.  తెలాంగాణలో నాణయమె న కరెాంటల 24 గాంటల ప్ాటల 
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అాందుబరటలలో ఉాండడాం, భవిష్టయత్ త లోనూ కరెాంటలక  ఢోకా లేదనే పరిసిథత్ర 
ఏర్పడడాం వలల  పరిశరమల  త్ర్లివసుత నానయని, ఐటి పరిశరమల  
విసతరిసుత నానయని, ఇదాంతా అాంత్రమాంగా తెలాంగాణ అభివృద ధకి 
దోహదపడుత్ ాందని సిఎాం అభిప్ాియపడాు ర్డ. 24 గాంటల కరెాంటల వలల  
వయవస్ాయాంలో ద గుబడుల  పెర్డగుత్ నానయని చెప్ాపర్డ. మిష్టన్ భగీర్థ, 

ఎత్రతప్ో త్ల పథకాలక  కావలి్న విదుయత్ ను సర్ఫరా చేయడానికి గడువుకనాన 
ముాందే ఏరాపటలల  పూరిత చేశార్ని సిఎాం అభినాంద ాంచార్డ.  

ముఖ్యమాంత్రి కె.చాందిశేఖ్ర్ రావుక  సిఎాండి పభిరకర్ రావు కృత్జఞత్ల  
తెలిప్ార్డ. కేసీఆర్ మ ర్గదర్శకాం, పభిుత్వ ప్ో ి తా్హాం వలలనే విదుయత్ సాంసథల  
మెర్డగెైన ఫలితాల  స్ాధ ాంచాయని చెప్ాపర్డ. ఖ్రీఫ్ లో 11,500 గరిష్్ట డిమ ాండ్ 
ఏర్పడుత్ ాందనే అాంచనా ఉాందని, దానికి కూడా తాము సిదధాంగా ఉనానమని 
వెలలడిాంచార్డ. 
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