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పత్రికా పికటన 
తేది. 02.11.2018 

 

➢ విద్యుత్తు  రంగంలో తెలంగాణ నంబర్ వన్ 

➢ దేశంలోన ేఅత్ుధికంగా వినియోగంలో 13.62 శాత్ం వృదిి  
➢ త్లసర ివిద్యుత్ వినియోగంలో 11.34 శాత్ం పెరుగుద్ల 

➢ ఈ ర ండు విభాగాలోో  రాష్టార ా నిదే ప్రథమ స్ాా నం 

➢ గరిష్ర  విద్యుత్ డిమ ండ్ లో 11.94 శాత్ం వృదిి  
➢ ఏడాదికి సగటున 97 వలే వువస్ాయ కనెక్షనయో  

➢ 2017-18 వారిిక గణాంకాలు వెలోడించిన సఇిఎ 

➢ 2018-19లో మరింత్ వృదిి : సిఎండి ప్రభాకర్ రావు 
ప్రగతి సూచికలుగా గురిుంచే విద్యుత్ వినియోగం, త్లసరి విద్యుత్ వినియోగం విష్యంలో 
అత్ుధిక వృదిి  శాత్ం నమోద్య చయేడం దాారా తెలంగాణ రాష్ర ంా దేశంలోనే మొద్ట ిస్ాా నం 
సంపాదించింది. 2017-18 సంవత్సరానికి గానయ విద్యుత్ రంగంలో వివిధ రాష్టార ా లు 
స్ాధించిన ప్ురోగతి వివరాలనయ గణాంకాలతో సహా క ంద్ర విద్యుత్ పరా ధికార సంసా (సెంటరల్ 
ఎలకిరిసటిీ అథారిట)ీ ప్రకటించింది. ఈ వివరాల ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ర ంా ర ండు 
విభాగాలోో నూ అత్ుధిక వృదిిర టు నమోద్య చసేంిది. విద్యుత్ వినియోగంలో 13.62 శాత్ం 
వారిిక వృదిి  ర టు నమోద్య చసేి, దేశంలోనే ప్రథమ స్ాా నంలో ఉంది. ఇద ిదేశ సగటు వృదిి  
శాత్మ ైన 6.11 కనాా 122.91 శాత్ం అధికం. జనాభా ప్రంగా తెలంగాణ కంట ేచాల  
పెద్దదెనై ఉత్ుర ప్రదేశ్ రాష్ర ంా 11.92 శాత్ం వృదిి  ర టు నమోద్య చేస ిర ండో స్ాా నంలో 
నిలిచింది. 7.43 శాత్ం వృదిిర టుతో ఆంధరప్రదేశ్ మూడో స్ాా నంలో, 7.40 వృదిిశాత్ంతో 
మహారాష్ర  ానాలుగో స్ాా నంలో నిలిచింది. 2016-17 సంవత్సరంలో తలెంగాణ రాష్ర ంాలో 
53,017 మిలియన్ యూనిటో విద్యుత్ వినియోగం జరిగింది. 2017-18 సంవత్సరంలో 
60,237 మిలియన్ యూనిటో విద్యుత్ వినియోగం (13.62 శాత్ం అధకిం) జరిగింది. ఇద ే
సమయంలో దేశ సగటు వృదిి  శాత్ం 6.11 శాత్ం మ త్రమ ేకావడం గమనారహం. 2016-17 
సంవత్సరంలో దేశ వాుప్ు ంగా 11,35,334 మిలియన్ యూనిటో విద్యుత్ వినియోగం కాగా, 



2 
 

2017-18 సంవత్సరంలో 12,04,697 మిలియన్ యూనిటో విద్యుత్ వినియోగం 
అయంది. 2014లో తలెంగాణ ఏరపడక ముంద్య సమ ైకు ఆంధరప్రదేశ్ లో విద్యుత్ 
వినియోగంలో వారిిక వృదిి  ర టు సగటు 6 శాత్ం మ త్రమ ేఉండేది.  
త్లసర ివిద్యుత్ వినియోగంలో 11.34 శాత్ం వృదిి  
ఏడాదికి వయెు యూనిటోకు పెైగా త్లసరి విద్యుత్ వినియోగం జరిగ  రాష్టార ా లోో  తలెంగాణ 
అత్ుధికంగా 11.34 శాత్ం వృదిిర టు స్ాధించి ప్రథమ స్ాా నంలో నిలిచింద.ి 2016-17 
సంవత్సరంలో తెలంగాణలో త్లసరి విద్యుత్ వినియోగం 1,551 యూనిటుో ంటే, 2017-18 
సంవత్సరంలో 1,727 యూనిటోకు చేరింది. ఇదే సమయంలో దేశ వాుప్ు ంగా త్లసరి 
విద్యుత్ వినియోగం 2.4 శాత్ం మ త్రమే వృదిి  స్ాధించడం విశేష్ం. 2016-17లో దేశ 
వాుప్ు ంగా త్లసరి విద్యుత్ వినియోగం 1,122 యూనిటుో  కాగా, 2017-18లో 1,149 
యూనిటుో  నమోదెైంది. ఆంధరప్రదేశ్ రాష్ర ంా 5.23 శాత్ం, మహారాష్ర  ా4.8 శాత్ం, హిమ చల్ 
ప్రదేశ్ 3.95శాత్ం, మధుప్రదేశ్ 3.13 శాత్ం వృదిిర టునయ నమోద్య చసేింది.  
➢ తెలంగాణ రాష్ర ంా ఏరపడని త్రాాత్ త్లసరి విద్యుత్ వినియోగం 59.32 శాత్ం 

పెరిగింది. 2013-2014లో తెలంగాణలో త్లసర ివిద్యుత్ వినియోగం 1,084 
యూనిటుో  ఉండేద.ి 2017-18 సంవత్సరంలో 1727కు చేరింది.  

వువస్ాయ నికి 24 గంటల ఉచిత్ విద్యుత్ సరఫరా చయేడంతో పాటు, అనిా రంగాలకు 
24 గంటల నిరంత్రాయ నాణుమ ైన విద్యుత్ సరఫరా చయేడం వలోనే తలెంగాణ ఈ 
ఘనత్నయ స్ాధించగలిగింది. ఎల ంట ికోత్లు లేకుండా నాణుమ ైన విద్యుత్ సరఫరా 
చేయడం వలో వాణిజు, పారిశాామిక రంగాలోో  విద్యుత్ వినియోగం బాగా పెరిగింది. 
ప్రిశమాలు మూడు షఫి్ుర లు ప్నిచేసయు నాాయ. వీటనిాంటి కారణంగా తలెంగాణ రాష్ర ంాలో 
విద్యుత్ వినియోగం దేశంలో మర  రాష్ర ంాలో పెరగని విధంగా పెరిగింది. విద్యుత్ 
వినియోగంలో పెరుగుద్లనయ ప్రప్ంచ వాుప్ు ంగా ప్రగతి సూచికగా గురిుస్ాు రు.  
గరిష్ర  డిమ ండ్ లో 11.94 శాత్ం వృదిి  
విద్యుత్ గరిష్ర డిమ ండ్ వృదిి  ర టులోనూ తెలంగాణ రాష్ర ంా గణనీయమ ైన వృదిి  శాత్ం 
నమోద్య చేసింది. 2016-17లో తెలంగాణలో 9,187 మ గావాటో గరిష్ర డమి ండ్ నమోద్య 
కాగా, 2017-18 సంవత్సరంలో 10,284 మ గావాటోకు (11.94 శాత్ం అధికం) చేరింది. 
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ఇదే సమయంలో దేశ సగటు వృదిి  శాత్ం క వలం 2.43 కావడం గమనారహం. దేశ సగటు 
కనాా తెలంగాణ రాష్ర ంా 391 శాత్ం అధిక వృదిిర టు స్ాధించింది. 2016-17 సంవత్సరంలో 
దేశ వాుప్ు ంగా గరిష్ర  డమి ండ్ 1,56,934 మ గావాటుో  కాగా, 2017-18 సంవత్సరంలో 
1,60,752 మ గావాటుో  నమోదెైంది.  
51.37 శాత్ం పెరిగిన వువస్ాయ కనెక్షనయో    
వువస్ాయ ప్ంప్ుసటోెకు కనెక్షనయో  ఇచేే విష్యంలో కూడ తెలంగాణ రాష్ర ంా గణనీయమ ైన 
ప్రగతి స్ాధించింది. తెలంగాణ రాష్ర ంా ఏరపడక ముంద్య వువస్ాయ కనెక్షనో మంజూరు 
విష్యంలో నియంత్రణ ఉండేది. రాష్ర ంా ఏరపడిన త్రాాత్ ఆ నియంత్రణనయ తొలగించారు. 
ద ంతో తలెంగాణ ఏరపడని నాలుగ ళో్లోన ే4.28 లక్షల వువస్ాయ కనెక్షనయో  మంజూరు 
చేశారు. 2010 నయంచి 2014 దాకా తలెంగాణలో 2,82,875 ప్ంప్ు సటోెకు కనెక్షనయో  ఇసతు , 
2014 నయంచి 2018 వరకు 4,28,208 వువస్ాయ ప్ంపెసటోెకు కనెక్షనయో  ఇచాేరు.  
తెలంగాణ రాష్ర ంా ఏరపడక ముంద్య నాలుగ ళో్లో ఏడాదికి సగటున 70వలే వువస్ాయ 
విద్యుత్ కనకె్షనయో  మంజూరు చసేతు , తెలంగాణ ఏరపడిన త్రాాత్ మొద్ట ినాలుగ ళ్ళలో 
సగటున 97వేల వువస్ాయ కనెక్షనయో  మంజూరు చేశారు.  
గరాకారణం, ప్రగతి సూచిక: ప్రభాకర్ రావు 
విద్యుత్ రంగంలో స్ాధిసయు నా ఫలితాలు తలెంగాణ రాష్ర  ాప్రగతికి సూచికలని జ న్ కో, టరా న్స 
కో సఎిండ ిదేవులప్లోి ప్రభాకర్ రావు అనాారు. సెంటరల్ ఎలకిరిసిట ీఅథారిటీ 2017-18 
సంవత్సరానికి గానయ దశే వాుప్ు ంగా విద్యుత్ ప్రిసిాతిపె ైవెలోడించిన వివరాల ప్రకారం 
తెలంగాణ రాష్ర ంా చాల  విష్య లోో  అగాగామిగా ఉండడం ప్టో ఆయన ఆనంద్ం వుకుం 
చేశారు. ఇది తెలంగాణ రాష్టార ా నికి గరాకారణమనాారు. ప్రగతికి, విద్యుత్ వినియోగానికి 
అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంద్ని ప్రభాకర్ రావు తెలిపారు. విద్యుత్ వినియోగం ఎకుువ 
కలిగిన పరా ంతాలోో న ేప్రగతి ఎకుువ ఉంటుంద్ని, ప్రగతి ఎకుువునా పరా ంతాలోో నే విద్యుత్ 
వినియోగం ఎకుువ అని ఆయన వివరించారు. 2017-18 సంవత్సరంలో విద్యుత్ 
వినియోగంలో 13.64 శాత్ం వృదిి  స్ాధసితు , అద ేఏడాదికి తలెంగాణ జి.ఎస్.డి.పి. వృదిద  
ర టు 14.1 శాత్ం నమోద్య కావడానిా గమనించాలనాారు. విద్యుత్ సరఫరా మ రుగు 
కావడం వలో వువస్ాయ, పారిశాామిక రంగాలోో  ఉత్పతిు , ఉతాపద్కత్ పెరిగాయని, సతవా 
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రంగంలో కూడా గణనీయమ ైన వృదిి  స్ాధించడం స్ాధుమ ైంద్ని వివరంిచారు.  విద్యుత్ 
వినియోగంలో 2017-18లో స్ాధించిన ప్రగతి కంటే 2018-19లో మరింత్ వృదిి  ర టు 
స్ాధించ ేఅవకాశం ఉంద్ని సిఎండి చెపాపరు. 2018 జనవరి 1 నయంచి వువస్ాయ నికి 24 
గంటల కర ంటు సరఫరా చేసయు నాంద్యనయ గరిష్ర డిమ ండ్ 10,818 మ గావాటోకు 
చేరుకుంద్ని గురుు  చేశారు. రబీ సీజన్ లో గరిష్ర  డిమ ండ్ 11వలేు దాటుత్తంద్ని అంచనా 
వేసయు నాటుో  వలోెడించారు. రాబో యే కాలంలో తలెంగాణలో ఎతిు పో త్ల ప్థకాలకు కూడా 
పెద్ద  ఎత్తు న విద్యుత్ వాడకం జరుగుత్తంద్ని, కాబటిర  తెలంగాణలో విద్యుత్ వినియోగం, 
త్లసర ివిద్యుత్ వినియోగం మరింత్గా పెరుగుత్తంద్ని చెపాపరు. ఎంత్ డిమ ండ్ వచిేనా 
త్టుర కునేంద్యకు ఏరాపటుో  చసేినటుో  వివరించారు. వువస్ాయ నికి ఓవెపై్ు 24 గంటల 
ఉచిత్ విద్యుత్ అందసిూు నే, ఎకుువ వువస్ాయ కనెక్షనయో  ఇవాడం దాారా ర ైత్త 
సంక్ష మ నికి విద్యుత్ శాఖ ఎంత్గా పరా ధానుత్ ఇసయు ందో  అరాం అవుత్తంద్ని వివరించారు.  
 
 

వెయు యూనిటోకు పెైగా త్లసరి విద్యుత్ వినియోగం కలిగిన రాష్టార ా లోో  వృదిిర టు 

కామ 

సంఖు 
రాష్ర ంా పతరు/  
యూటి/   

2016-17 2017-18   శాత్ం 

1 చండిఘర్ 1128 1004 -10.99 
2 డిలో్ల 1574 1564 -0.63 
3 హరాున 1975 1990 0.75 
4 హిమ చల్ ప్రదేశ్ 1340 1393 3.95 
5 జముు & కాశ్ముర్ 1282 1284 0.15 
6 ప్ంజాబ్ 2028 2049 1.03 
7 రాజస్ాా న్ 1166 1178 1.02 
8 ఉత్ురాఖండ్ 1454 1450 -0.27 
9 చత్తుస్ ఘర్ 2016 2003 -0.64 
10 గుజరాత్ 2279 2321 1.84 
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11 మహారాష్ర  ా 1307 1371 4.89 
12 డామన్ & డయుు 7965 7902 -0.79 
13 డి. & ఎన్. హవేళి  15783 15218 -3.57 
14 గోవా 2466 2229 -9.80 
15 ఆంధరప్రదేశ్ 1319 1388 5.23 
16 తెలంగాణ 1551 1727 11.34 
17 కరాా టక 1367 1356 -0.81 
18 త్మిళ్నాడు 1847 1834 -0.70 
19 ప్ుద్యచేేరి 1784 1749 -1.96 
20 ఒడసి్ాస 1622 1593 -1.78 

 

వువస్ాయ విద్యుత్ కనకె్షనయో  (2010 నయండి 2014 వరకు) 

2010-11 : 70,283 

2011-12 : 78,210 

2012-13 : 71,717 

2013-14 : 62,665 

మొత్ుం  : 2,82,875 

 

వువస్ాయ విద్యుత్ కనకె్షనయో  (2014 నయండ ి2018 వరకు) 

2014-15 : 94,070 

2015-16 : 93,299 

2016-17 : 1,17,277 

2017-18 : 82,934 
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2018-19 : 40,628 

మొత్ుం  : 4,28,208 

 
 

రాష్టార ా ల వారీగా విద్యుత్ వినియోగం వృదిిర టు(మిలియన్ యునిటుో ) 

 రాష్ర ంా 2016-17 2017-18 శాత్ం 

1. తెలంగాణ 53,017 60,237 13.62 
2. త్మిళ్నాడు 1,04,488 1,05,839 1.29 
3. ఉత్ుర్ ప్రదేశ్ 1,05,700 1,18,303 11.92 
4. రాజస్ాా న్ 67,417 70,602 4.72 
5. గుజరాత్ 67,417 70,602 6.05 
5. మధుప్రదేశ్ 65,759 69,926 6.34 
6. మహారాష్ర  ా 1,39,229 1,49,531 7.40 
7. కరాా టక 66,538 67,702 1.75 
8. ఆంధరప్రదేశ్ 54,257 58,290 7.43 
 భారత్ దేశం మొత్ుం 11,35,334 12,04,697 6.11 


