
పతి్రకా పికటన 
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తితీ్ల తుఫాన్ ప్రభావంతో రాబో య ే మూడు రోజుల పాటు విద్యుత్ సరఫరాలో 

ఇబబంద్యలు తలెతేే  అవకాశం ఉన్నంద్యన్ విద్యుత్ సంసథలు అప్రమతేంగా ఉండి, సేవలు 

అందించాలని, ప్రజలు సహకరడంచాలని తలెంగాణ ప్వర్ కో ఆరడినేషన్ కమిటీ కోరడంది. జెన్ కో - 

టరా న్్ కో సిఎండి దేవులప్లీ్ల ప్రభాకర్ రావు అధ్ుక్షతన్ సో మవారం మదాుహనం విద్యుత్ 

సౌధ్లో టఎిసిిసిస ి ఉన్నత సాథ య సమావేశం జరడగడంది. ఎస్.పి.డి.సి.ఎల్. సిఎండ ి

రఘుమారెడిి , ఎన్.ప.ిడి.సి.ఎల్. సఎిండ ిగోపాలరావు, టరా న్్ కో జఎెండ ిశీ్రనివాస రావు, వివిధ్ 

సంసథల డెైరకెటరలీ  ఈ సమావేశంలో పాలగొ నానరల. రాషర్రంలో ప్రసయే త విద్యుత్ సరఫరా ప్రడసిథతిని 

క్షుణణంగా సమీక్ించారల. తితీ్ల తుఫాన్య ప్రభావం వలీ ఏరిడుతున్న ఇబబంద్యలన్య 

ఎద్రోోవడానికి అన్యసరడంచాల్ల్న్ వయుహానిన ఖరారల చేశారల.  

- తితీ్ల తుఫాన్య వలీ ఉతేర- ద్క్ిణ భారతదేశాల మధ్ు విద్యుత్ సరఫరా చేసే టవరలీ  

కూల్లపో యాయ. హ ైటెన్షన్ వ ైరలీ  తెగడపో యాయ. ద ంతో ద్క్ణిాద ిరాష్టాట ా లకు దేశంలో ఎటువ ైప్ు 

న్యంచి కూడా విద్యుత్ అంద్డం లేద్య. తాలేేరల- కోలార్, అంగూల్-శీ్రకాకుళం లెైన్యీ  ప్యరడేగా 

దెబబతిన్డంతో తెలంగాణకు రావాల్ల్న్ మూడు వేల మెగావాటీ విద్యుత్ అంద్డం లేద్య. దానికి 

తోడు స ంటరల్ ప్వర్ సేటషనీ్లో బొ గుొ  కొరత వలీ కూడా దేశ వాుపే్ంగా విద్యుత్ ఉతితేి 

గణనీయంగా తగడొపో యంది. స ంటరల్ షేర్ కింద్ రాష్టాట ా నికి 2500 మెగావాటీ విద్యుత్ అందాల్ల్ 

ఉండగా, కేవలం 1500 మెగావాటుీ  మాతరమ ే అంద్యతున్నది. చతే్లస్ గఢ్ దాారా 1000 

మెగావాటుీ  రావల్ల్ ఉండగా, కేవలం 350 మెగావాటుీ  మాతరమ ేవసయే న్నది. బయట న్యంచి 

రావాల్ల్న్ విద్యుత్ రాకపో వడం ఒకవ ైప్ు విద్యుత్ సరఫరాప  ై ప్రభావం చూప్ుతుండగా, 



మరోవ ైప్ు తలెంగాణలో విద్యుత్ డిమాండ్ మాతరం 40 శాతం మేర ప రడగడంది. గత ఏడాది అకోట బర్ 

మాసంలో 7,538 మెగావాటీ గరడషట  డిమాండ్ ఉండగా, ఈ ఏడాది అకోట బర్ మాసంలో 10,600 

మెగావాటీ గరడషట  డమిాండ్ న్మోదెైంది.  

- ప్రతికూల ప్రడసిథతులోీ  కూడా అనిన రంగాలకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా విద్యుత్ 

సరఫరా చేయాలని సమావేశంలో నిరణయంచారల. రాషట ంాలోని అనిన థరమల్, హ ైడల్ ప్వర్ సేటషనీ్ 

దాారా ప్యరడే సాథ య సామర్యం మేరకు విద్యుత్ ఉతితేి చేయాలని అధికారలలన్య ఆదేశంచారల. 

అనిన థరమల్ సేటషనీ్లో చాల్లన్ంత బొ గుొ  నిలాలన్య సద్ి్ంగా ఉంచయకోవాలని చెపాిరల. ప్రసయే తం 

కేవలం తెలంగాణ రాషట ంాలోని విద్యుత్ ఉతితేి కేందార ల దాారాన ేవిద్యుత్ అందాల్ల్ ఉన్నంద్యన్ 

ఏ ఒకో ప్వర్ పాీ ంటులో కూడా ఏ ఒకో యూనిటలీ  ఇబబంది తలెతేకుండా అప్రమతేంగా 

ఉండాలని జనె్ కో అధికారలలన్య ఆదశేంచారల. బహిరంగ మారెోటలీ  ఎంత విద్యుత్ దొరడకితే అంత 

విద్యుత్ న్య ఎంత ధ్రైెనా సరే చెలీ్లంచి కొన్యగోలు చేయాలని సమావేశంలో నిరణయంచారల.  

- తితీ్ల తుఫాన్య ప్రభావం ద్క్ణిాద ి రాష్టాట ా లనినంటిప  ై ఉంద్ని, అద ే విధ్ంగా తెలంగాణప  ై

కూడా ఉంద్ని సిఎండి ప్రభాకర్ రావు అనానరల. అయన్ప్ిటికీ ముఖుమంతిర కేసీఆర్ ఆదేశాల 

మేరకు ఎకోడా ఎలాంట ిఇబబంది రాకుండా 24 గంటల పాటు విద్యుత్ సరఫరా చయేడానికి 

సిద్్ంగా ఉండాలని విద్యుత్ సంసథల అధికారలలన్య కోరారల. లెైనీ్ ప్ున్రలద్్రణ చరులకు 

ప్రతికూల వాతావరణం ప్రతిబంధ్కంగా మారడంద్ని, మరో మూడు రోజుల పాటు ప్రడసిథతి ఇలాగే 

కొన్సాగే అవకాశాలునానయని చెపాిరల. విద్యుత్ సబిబంద ి రేయంబవళలీ  కషటప్డ ి కరెంటు 

కోతలు లేకుండా చూసయే నానరని వివరడంచారల. ప్రజలు కూడా సహకరడంచాలని కోరారల. 


