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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. S. Gopal Reddy 

S.No. Summary of Objections / Suggestions Response of the Licensee 
 కకకకకక -19 కకకకకక కకకకకక కకకకక  కకకకకకకకకక  కకకకకక  

కకకకక కకకకక కకకకకకక కకకకకకకకక కకకకకకక 20-కక.2020 
కకకకక కకకక కకకకక కకకకకకకక క కకకకకకకకక 2020,2021 
కకకక 2022 కకకకకక కకకకక కకకకకకక కకకకకకక కకకకకకక 
కకకకకక  కకకకకకకకకకక కకకకకకకక కకకకకకకక 
కకకకకకకక"కకకక కకక కకకకకకకకక . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
కకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకకక 

 కకకకక కకకకకకకకకక "కకకకకక కకకకకకకకకకకకక " కకకకకక 
కకకకకకక కకకకకకకకకక  కకకకక కక  కకకకకకకకకకకక కక 
కకకకకక కకకకకక క కకకక "కకకకకకకక 2022" కకకకకకకక కకక 
కకకకకక2023 కకకకకకకక కకకకక కకకక కకకకకకక కకకకకకకక 
కకకకకకకక కకకకకక కకకకకక కకకకకకకకకక కకకక కకకక కకకక 
కకకకకక కకకకకకకకకకకకకకక  కకకకకకకకకకకకకక క  కకకక 
కకకకకక కకకకకకకక కకకకక  కకకకకకక కకకకక క కకకక కక 
కకకకకకకక కకకకకకకకకకకకక కకకక కకక కకకకకకకకక 
కకకకకకకకకకకకక   

 కకకకకకకకకక కకకకక కకకకకకకకక  కకకకక కకకకక  
కకకకకకకక కకకకకక కకకక కకకక కకక కకకకకకక కకకకకక 
కకకకకకక కకక కకకక కకకకకకకకకక కకకకకకకకకకకకక, 
కకకకకకకక కకకక కకక కకకకకకకక కకకకకక కకకకకకక 
కకకకకకకకక . 

 కకకక కకకకకకకక 50 కకకక 100 కకకకకక కకకక కకకకకకకక కక 
కకకకకకకకకక , కకకకక కకకక కకకకకకకక కకకకకక కకకక 
కకకకకకకక కకక కకకకకక, కకకకకక కకకకకక , కకకకకకక  
కకకకకకకకకకకక కకకకకకక కకకకకక కకకకకకకక కకకక 26 
కకకకకక కకకకకక కకకక కకకక కకకకక కకకకకకకక కకకకకక క 
కకకకకకకకక కకకకకకకక కకకకకకకక  కకకకకకకకకక. 

  
 కకకకకకక కకకకకకకకకక కకకకకకకక కకకకకకకక 26 కకకకకక  

50/100  కకక కకకకకకకకక కకకకకకక కకకకకకక కకకకకక కక 
కకకకక కకకకక కకకకకకకకకకకకకకకక కకక కకకకకకక 
కకకకకకకకకక కకకకక కకకకకక కకకకకకకక కకకకకకకక 
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కకకకకకకకకక కకకక కకక కకకకకకకక కకకకకక 
కకకకకకకకకకకకకకక . 

 IEX  కకకకకక  కకకకకకకకకకకకకక  కకకకకకకకకకకక  
కకకకకకకక కకకకకకకక కకకకకకకక కకకకకక కకక కకకక  
కకకకకకకక కకకకకకకకకక  కకకకకక కకకకకక  కకకకకక 
కకకకకకకకక కకకకక కకకకకకకక కకకకకకక కకకకకకకకకకకి 
కకకకకకక కకకకకకకక , కకకకకక ,కకకకకకక, కక కకకకకకకక 
కకకకకకకక కకకకకక కకకకకకకకకకకకక 

 కక కకక కకకకకకక కకకకకకకకకకకకక కకకకకకకక కకకకకకకక 
కకకకకకక కకకకకకకకకక కకకక కకకకకకక కకకకకకక కకకకకకక 
కకకక కకక కకకకక కకకకకకకకకకక కకకకకకక కకకకకక . 

 కకకక కకకకకకక కకకకకక కకకకకకకకకకకక కకకకకకకక 
కకకకకకకకక కక  కకకకక కకకకకకకక కకకకకకకక కకకకకకక 25 
కకకకకక   కకకకక కకకకకకక  కకకకకకకకకకకకక కకకకకక కకకక 
కకకకకకకకకకకకకకకకక 11 కకకక , LT  కకకక కకకక AB  కకకకకక 
కకకకక కకకకకకక. 

 ACD కకక కకక కకకకకకక  కకకకకకకకకకకకకక  కకకకకకక కక   2  
కకకకక  కకక కకకకకక కకకకకకకక RBI  కకకకక కక 
కకకకకకకకకకకకకక   కకకకకక  కకకకకకకక  కకకకకక 
కకకకకకకకకకకకకకకకకకక  కకకకకకక కకకక  కకకకకకకక కకకక 
కక  కకకకకకకకక  కకకకకకకకకకకకకక కక కకకకకక కకకకకకక 
కకకకకక కకకకకక కకకకకకకకకకకక క కకకక కకక కకకకక 
కకకకకకక కకకకక కకకకక   కకకకకకకకకకకక.  కకకకకకకక 
కకకకక  26 కకకకకకకక కకకక   కకకకక కకకకకకకక కకకకకకకక      
కకకకకకకకకకకకకకకక  కకక కకకకకక   కకకక కకక 2020, 2021, 
2022 కకకకకకకక కకకకక  కకకకకక  కకకక కక కక  కకకకకకకక 
కకక   కకకకకకక   కకకక కకక కక   కకకకకకకకకకకకక. 

 TSSPDCL, CGRF కక కకకకకకకకకకకకకక కకకకకకకకక కకకకక 
కకకకకకకక కకకకకకక  కకకకకకకకకకకకకక కక  
కకకకకకకకకకకకకకక కకకకకకకకకకక ,11KV, 32KV కకకకకకకకక 
కకకకకకకకకకకకకకకకక కకకక కకకకకకకక కకకకకకక కకకక 
2500 కకకక కకకక కకకకక కకకకకకకకకక కకకకకకక . 
కకకకకకకకకక  కకకకకకకకకకకక CGRF, ERC కకకకకకక కకకకక  
కకకకకకకకకకకక . కకకక కకక కకకకకకక కక కకకకకక  

కక కకకకకకకకకకకకక కకకకకకకకక కకకకకకకకకకకక 
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కకకకకకకక కకకకకకక  కకకకకకకకకకకకకక కకకకకకకక 
కకకకకకకకకకక. కకకకకకకకకకకకకక కకకక కకకకకకక Lineman, 
AE  కకకకకకకక  కకకకకకక  AC  కకకకకక 

 కకకకక కకక కకకకకకకకక కకక కకక కకకకకకకకకకకక  
కకకకకకకక కకకకక కకకకక కకకకకకక RTC కకకకకకకకక 
కకకకకకక  BSNL కకకకకకక Mee- Sava -కకకకకకకక కకకకకకక 
కకకకకకక కకకకకకక  కకకక కకకకకకకక  కకకకకకకకకక కకకక  
కకకకకకకకకకకక  కకకకకకకకకక  కక కకకక 1 కకకకక 26 
కకకకకకకక కకకకకకకక 100, కకకకకక కకకకకక1 కకకక 26-100  
కకకకకకక  కకకకకకకకకక  కకకకకకకకకక కకకకకకకక కకకకకక , 
కకకకకకక కకకకకకక 100 km కకకకకకకక కకకకకకక కకకకకకక 
కకకకకకక కకకకకకకకకకకకక . 

1) కకకకకకకక కకకకకకకక కకక కకకకకకక కకకకకకకకక 
కకకకకక కకకకకకకకకకక కకకకకకక కకకకక కకక కకకకకక 
కకకకకకక కకకకకక కకకకకకకకకక . ACD,  కకకక కకక కకకక 
కకకకకకకకకకకకకక కకకకకకక  కకకకకకకకక  
కకకకకకకకకకకకక. 

2) కకకకకక కకకకక కకకకకకక కకకకకకకక కకకకకకకక 
కకకకక (NRERC) కకకకకకక కకకకకకకక కకకకకకక  7th January 
2023  కక కకకకక కకకకకకకక . 

3) కకకకకక కకక కకకకక కకకకకకక కకకకకకకక కకకకకకక 
కకకక 1998 కకకకక Sec 21(4) కకకకకకకక కకకకక 2003, Sec 62, 
8611. 
 
2021-22 కకకకకక కకకకకక కకకకకకకకకక కకకకకకకకక 
GSDPI కకక DEs కకకకకకక కకకకకకక కకకకకకకకకకకకి.  
కకకకకకక కకకకక కకకకకకక కకకకక కకకక 
కకకకకకకకకకకకకకక  కకకకకకకకకక  కకకకకకకక 
కకకకకకకకకక కకకక కకకకకకకకకకకక . 
 
కకకకకకకక కకకకకకకక 800 కకకక కకకకకకకక 
 
కకకకకకకక కకకకకక కకకకక కకకకక కకకకకకకక 
కకకకకకకక కకకకకక కకకకకకకకక కకకకకకక కక 

 
 
 
 
 
 
 
కక కకకకకకకకకకకకక కకకకకకకకక కకకకకకకకకకకక. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
కకక  కకకకకకకకకక కక కకకకకకకకకకకక 
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కకకకకకక  కకకకకకకకకక  కకకకకకకకకకకక . 
 

కకకకకకకకకకకక కకకకకకకకక కకక కకకకకక , కక కకకకకక, కక 
కక కకకకకకకక కక కకకకకక  కకకకకకకకకక 1500 కకకక కకకకకక  
కకకకకకకక January-24-2023 కకకకక కకకకకక కకకకకకకక కకక  
కకకకకక   కకకక  కకకకకకకకకకకక   కకకకకకకక. 

 
కకకకకక కకకకకక కకకకకకకకకకకకక  కకకకకకకక  కకకక కక  
కకకకకక  కకకకకక కక  కకకకకక N+2, N+3 కకకకకకకక కకకక  
కకకకకకకక  Oct 2022 కకకకక  కకకకకకకకకక  కకకకకకకక 
కకకకకకకక కకకకక  three Phase  March, January కకకకకకక కకకకకకక 
కకక కకకకక కకకకకకకకకక కకకకకకకకక కకకకకక  కకకకక  
కకకకకకకకకకక. 

 
కకకకకకకకకకకకకక కకకకకక  కకకకకకకకకక,  కకకకకకకకకక  
కకకకకక ERC కకక కకక కకకకకకకకక కకకకకకకకకక 
కకకకకకకకకకక  కకకకకకకకక  కకకక కకకకకకకక  కకకకకక 
కకకక కకకకకక కకక కకకకకక కకకక కకకకక కకకకకక కకకక 
కకకకకకక , కకకకకకకకకకకకక కకకకకకకక.  

 
కకకకకక కకకకక, కకకక కకకకక, కకక కకకకకకక  కకకకకక 
కకకకక, కకకక , కకకకక కకకకక, కకకక  Xerox, కకకకకకకకక 10,000  
కకకక కకకకక కకకకక. 

 
కకకకకకకక కకకకకకకక  కకకకకకక  కకకకకకకకక  
కకకకకకకకకకకకకక  కకకకకకకకకకక  కకకకకకక    కకకక  కకక 
ACE  కక  కకకకకక కకకకకక. కకకకకకక కకకకకకక ARR-FPT 2022-23  
కకకక కక కకకక కకకకకకకక కకకకకక కకకకకకకక.  

 
కకకకకకకక కకకకక కకకకకకకకక కకకకకకకకకకకక కకకకకక 
CGRF కకకకకకకకకకకకకకకకక  కకకకక కక కకకక కకకకకకకకకక 
కకకక కకకకక ACD  కకకక కకక కకకకకకకక కకకకకకక కకకకకకక 
కకకకకక కక కకకక కకకకకకకకక కకకకకకకకక కకకకకకక ERC 
కకకకకకకకక కకకకకక కకకకకకకకకకకకక కకకకకకక 2020, 2021, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
కక కకకకకకకకకకకకక కకకకకకకకక కకకకకకకకకకకక. 
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