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SOUTHERN  POWER DISTRIBUTION COMPANY OF TELANGANA LIMITED 

 
 

RESPONSES TO OBJECTIONS / SUGGESTIONS 

 

On 
 

ARR & Tariff Filings Proposals of Retail Supply Business for FY 2023-24 

and  

Power Purchase True-Ups for FY 2016-17 to FY 2022-23 
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Response to the Objections of Sri. Ch Naveen Kumar 

S.No. Summary of Objections / Suggestions Response of the Licensee 
 

1 
గతసంవతస రం 6000 కోట్లరూపాయలకరంటుచార్జలీనుపంచారు. 

ఈసంవతస రం .మరో 16000 

కోట్లరూపాయలభారంప్రజలపైవేయాలనివిద్యు తస ంసథలుప్రతిపాదన

లుపటా్టయి. 

రైతులకుఉచితవిద్యు తుునుఇవవ డంవలలరడినఅదనపుభారంఇదిఅ

నిడిసక ంలుచెబుతునా్న యి. 

రైతులకుఉచితవిద్యు తుుఅనేదిరాష్ట్పా్రభుతవ రథకం. 

ఆఅదనపుభారానాి రాష్ట్పా్రభుతవ మేభరంచాలి. 

సామాను ప్రజలపైభారంవేయడంసరగాద్య. 

గతసంవతస రంరూ॥ 6000 

కోటులరూపాయలకరంటుచార్జలీనుపంచినమాట్వాసువమేకానీ, ఈ 

సంవతస రంమరోరూ॥ 16,000 

కోట్లరూపాయలభారంప్రజలపైవేయాలనివిద్యు తస ంసథలుప్రతిపాదన

లుపటా్టయిఅనేదివాసువంకాద్య. ఈ సంవతస రండిసాక ములురూ॥ 

10,535 

కోట్లలోటుతోసమప్గఆదాయఆవశ్ు కతలనుమరయుదరలుపంచకుం

డాప్రతిపాదనలుగౌరవకమీ్నుక సమరప ంచడంజరగినది. మరయు 

ఈ 10535 కోట్లలోటులోప్రభుతవ ంఇచే్చ సబ్బి డేకలసిలేద్య. ఈ 

వి్యాలపైగౌరవకమీ్న్నవ రుఅంతిమంగానిర ణయంతీసుకుంట్టరు. 

 
 

2 
Additional Consumption Deposit Due (ACD- Due) 

పేరుతోపేదప్రజలపైవేలకోట్లరూపాయలభారంఅదనంగావేసుునా్న రు. 

ఈభారానాి పేదప్రజలుతటాుకోలేకపోతునా్న రు. 

TSERC ఆమోదించిన 2004 APERC (సెక్యు రటీ డిపాజిట్) 

రగ్యు లే్న్ నంబర్ 6 యొకక  క్లకాల్ 6 (1) ప్రకారం, 2014 యొకక  
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వాళ్ళు వినియోగిసుునా విద్యు తుుకుఎలాగూఛార్జలీుకడుతునా్న రు. 

అదనంగాACDduesపేరుతోఛార్జలీువసూలుచ్చయడంసరకాద్య. 

ACDduesవసూళ్లనుతక్షణంనిలిపివేయాలి. 

రగ్యు లే్న్ నంబర్ 1 ప్రకారం, TSSPDCL వినియోగదారుల నుండి 

అదనపు వినియోగ డిపాజిట్ (ACD)ని సేకరస్ుంది. ఎల్టి కాు ట్-1 

కాకుండా ఇతర వినియోగదారులకు డిమాండ్ నోటీసులు జార్జ 

చ్చయడం: డొమెసికా్ మరయు ఎల్టి కాు ట్-5: వు వసాయ 

వినియోగదారులు సాధారణంగా ప్రతి సంవతస రం (ప్పాధాను ంగా 

సంబంధిత సంవతస రానికి ట్టరఫ్ను సవరంచిన తరావ త) 12 

(రనా్ ండు) కాలానికి సగటు వినియోగం ఆధారంగా ) మునురటి 

సంవతస రం ఏప్పిల్ నుండి మారే  వరకు న్లలు. 
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వందలఎకరాలభూమిఉనా భూసావ ములకు, 

బడారాజకీయన్నయకులకుఉచితవిద్యు తుునుఎంద్యకివావ లి. 

వాళ్ు ఫామౌ్హసులకుఉచితవిద్యు తుునుఇవవ డంవలలవందలకోట్లరూపా

యలభారంప్రజలపైరడుతుంది. 

వాళ్ు ందరకీమీట్రులపటిఛాార్జలీువసూలుచ్చయాలి. 

రైతులకుఉచితవిద్యు తుుమరయుసర్జవ సులకుమీట్రులపట్డాంఅనేది

రాష్ట్పా్రభుతవ యొకక నిర ణయంప్రకారంచ్చయడంజరుగ్యతుంది. 

ఇదిలైసెనీస రరధిలోలేనిఅంశ్ం. 
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క్యరగాయలు, రండుల, పూలు (Horticulture రంట్లు) 

రండించుకుంటునా చినా చినా రైతులకుఉచితవిద్యు తుునుఇవవ

డంలేద్య. 

వాళ్ు కరంటుకన్క్షనక టే్చ సిలక్షలరూపాయలపన్నల్టలాువేసుున్నా రు. 

పోల్టసుకేసులుపడుతునా్న రు. 

కానీఅదేబడారాజకీయన్నయకులుఫామౌ్హజులలోఇవేరంట్లురండిం

చుకుంట్చఎవవ డూరటింాచుకోవడంలేద్య. మనఎమేే లేు లు, ఎంపీలు, 

మంప్తులకుఉనా ఫామౌ్హజులనుఎపుప డనా్న విద్యు తిస బి ంది. 

ఆరకిసంవతస రం-2022-23 రటైలస రఫరాట్టరఫ్ఆర డప్రప కారం, 

ఉదాు నరంట్లవు వసాయనికి. తరప నిసర DSM చరు లతోసాధారణ 

LT-V(A) వు వసాయంకిందకువసుుందిమరయువర ుంచ్చసుంకంరూ. 

కార్పప రేష్టటైతులకుకాకుండాఇతరులకురూ. సునా్న /- 

మరయుకార్పప రేష్టటైతులకుKWHకిరూ 2.50/-. 

 

విద్యు తస రఫరా LT-V (A) కేట్గిరవర ుంచబడును 

.దీనికిసంబంధించిఎటువంటిచార్జలీుఆమలులోలేవు. 
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తనిఖీచ్చశారా? అలాంటివివరాలుంట్చఇవవ ండి. 

ఎంతమందిరాజకీయన్నయకులమీదకేసులుపటా్టరు? 

పన్నల్టలాుచ్చశారు? వివరాలుఇవవ ండి 

కానీకార్పప రేట్వ ు వసాయనికిసంబంధించియూనిట్ఒకిక ంటికిరూపాయ

లు 2.50/- చార్జలీువర ుంచబడతాయి. 

 

15HP 

వరకుకాంప్ట్టకాోోడ్ఉనా హారకాలే రా రస ర్జలకారు కలాపాలుమాప్తమే 

LT-V (B) కిందరూ. 20/- క్లసిథరఛార్జలీకోసంసంవతస రానికి 1HP 

కిమరయురూ. 4.00  ఎనర్జచీార్జలీు  1 KWH కి. 

 

15HPకంట్చ ఎకుక వకాంప్ట్టకాోోడ్ఉనా హారకాలే రా రస ర్జలకు LT-III 

ఇండష్టరటా్టరఫ్క ందబ్బలేే యబడుతుంది. 

ఆరకిసంవతస రం FY-2022-23లో 31.01.2023 వరకుకేవలం 27 

కేసులుమాప్తమే LT-V(B) కేట్గిర్జ (హారకాలే రా రస ర్జలు) 

కిందబుకేే యబడాడయి, దీనిజరమాన్నఅంచన్నమొతుంరూపాయలురూ. 

17.56 లక్షలు. గౌరవనీయమైన TSERC జార్జచ్చసినట్టరఫ్ఆర డర్ను 

TSSPDCL ఖచిే తంగాపాటిసుునా టులతెలియజేయడమైనది. 

 
 

5 
విద్యు తస ంసథలుతెలంగాణవచేి నతరువాతనషా్టలలోక్యరుకుపోయా

యనిచెబుతునా్న రు. 

అపుప లుతెచేి ఉద్యు గ్యలజీతాలుచెలిలంచ్చరరసిుతిఎంద్యకువచేి ంది? 

ప్రసుుతంవిద్యు తస ంసథలకుఉనా నషా్టలెనాి ? 

ఈవివరాలుదయచ్చసిఇవవ ండి. ఈనషా్టలకుకారణాలుతెలురగలరు. 

డీజిలరిమరయుబొగ్యుధరలుఎకుక వగాపరుగ్యట్వలనవిద్యు త్ఉతప తిు

వు యంగణనీయంగాపరగింది. 

కావునఒకక యూనిటివ ద్యు త్కక నుగోలువు యంక్యడాగణనీయంగాపర

గింది. 

దీనివలనవిద్యు త్కక నుగోలుకుఅయ్యు వు యానికికనా విద్యు త్అమే కం

వలలవచ్చే రాబడితకుక వగాఉండట్ంవలలవిద్యు తస ంసథలకున్ంావాటి

క్లలులచునా ది.  
 

6 
మొనా టివరక్యరైతులమోట్టరలకుమీట్రులపట్చదాిలేదనిమనముఖు

మంప్తిచెపాప డు. 

TSSPDCLలో ఇప్ప టికే ఉన్న  అన్నన  DTRలకు DT మీటరింగ్ ఇప్ప టికే 

RDSS కింద ప్ప్తి పాదించ బడింద, ఇద వ్య వ్సాయ DTRలకు 
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ఇపుప డురైతులప్ట్టన్నస ా రాే ర లకుమీట్రులపద్యతామనిచెబుతున్నా రు. 

కేవలంచినా రైతులప్ట్టన్నస ా రాే ర ుకేన్న? 

బడారాజకీయన్నయకులఫామౌ్హజులకుక్యడామీట్రులపటా్టలనిమీరుఆ

దేశాలిచాే రా? వాళ్లకేమనా్న మినహాయింపుఉందా? 

దయచ్చసిమొదట్మనరాజకీయన్నయకులఫామౌ్హజులకుమీట్రులప

క్లట్ంాడి. 

 

మీటరింగ్ ను కూడా కవ్ర్ చేస్తింద. RDSS కింద TSSPDCL యొకక  

ప్ప్తిపాదన్ నోడల్ ఏజెనీ్స క సమరప ించబడింద, దీన్నక GoTS యొకక  

సమమ తి అవ్సరిం. 

        ఇిందుకు సింబింధించి ఆమోదిం కోసిం ఇింధన్ శాఖ నుించి 

సీఎిం కార్యయ లయాన్నక లేఖ ర్యసింద. GoTS నుిండ ఆమోదిం పిందన్ 

తరా్య త, ఈ ప్న్న RDSS ప్థకిం కింద చేప్టటబడుతింద. 
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రైతులకు 24 ఉచితవిద్యు తుుఇసుునా్న మనిప్రభుతవ ంచెబుతునా ది. 

నేనురాష్ట్ంామొతుంతిరుగ్యతునా్న ను. ఎకక డా 24 

గంట్లఉచితవిద్యు తుులేద్య. 

ఇలాంటితపుప డుప్రకట్నలువిద్యు తస ంసథలు, 

రాజకీయన్నయకులుఎంద్యకుచ్చసుునా్న రు? 24 

గంట్లకరంటుఇసుునా్న మనిఅదేరైతులఇండలకుకరంటుబ్బలులలలోఅ

నవసరభారాలుఎసుునా్న రు. మోట్టరువదదప్ీకరంటు, 

ఇంట్లల కరంటుమోతఅట్టల తయారయిు ందిరైతులరరసిుతి. 

దయచ్చసిరైతులకుప్రసుుతంఎనాి గంట్లుకరంటుఇసుునా్న రోవివరా

లుచెరప ండి. 

రైతులకుఉచితకరంటుపేరుమీదతెలంగాణవచిే నతరువాతఎంతఖ

రేు పటా్టరు? 

ఒకోక రైతుకన్క్షన్పప రడినసగటుభారంఇరప టివరక్యఎంత? 

అనేవివరాలుఇవవ ండి. 

 

 

 

 

 

                                             - 
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చివరగారగ్యు లేట్ర్జకమి్నుా ఈప్కిందివి్యాలనుకోరుకుంటునా్న

ను.  

i. ఇరప టికేసామాను ప్రజలుదార్జలీభారంమోయలేకపోతునా్న రు. 

కొతుగాచార్జలీను 
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ii. Ali Additional Consumption Deposit Due (ACD- Due) 

పేరుతోపేదప్రజలపైవేసుునా భారాలనుతక్షణంఆపాలనివిద్యు తస ం

క్లసథలనుఆదేింంచండి. 

iii. 

ఉచితవిద్యు తుుపేరుతోబడారాజకీయన్నయకులఫామౌ్హజులకుఇసుునా

ప్ీకరంటునుతక్షణంనిలిపివేయండి. 

అనాీ ఫామౌ్హజులకుమీట్రులపటిఛాార్జలీువసూలుచ్చయండి. 

iv. ఇరప టివరక్యఎమేే లేు లు, ఎంపీలు, 

మంప్తులకుచెందినఎనిా ఫామౌ్హజులనువిద్యు తిస బి ందితనిఖీచ్చశా

రు. ఈఫామౌ్హజులలోఅప్కమంగా Horticulture 

రంట్లురండించుకుంటునా వారపైవేసినపన్నల్టలాు, 

ఆపదదలవివరాలుఇవవ ండి. 

v. విద్యు తస ంసథలనషా్టలవివరాలుఇవవ ండి.  

vi. 

ప్రసుుతంరైతులకుఎనాి గంట్లుకరంటుఇసుునా్న రోజిలాల లవారవివరా

లుఇవవ ండి 

 

 

ఈప్రశా్ కుపైనసమాధానములుఇవవ డంజరగినది 
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చివరగా, 

తెలంగాణరగ్యు లేట్ర్జకమి్నుే ంద్యన్నవాదనలనుప్రతు క్షంగావిని

పించడానికిఅవకాశ్ంకలిప ంచండి 

 

                                         - 

 


