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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 Objections of Sri Srireddy Satyanarayana Reddy 

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

1. Category-III ప్రార్ ధనాస్థలాలకుస్ంబంధంచినదానికి 6.40 మరియు 

7.00 రూ.లఉనన దానిని 5.00 రూ.ల per unit 

గాచేసితగ్ గంచడానికిA.R.Rలోప్రరతిాదంచినందుకు SPDCL NPDCL 

మరియుCESSసిరిసిలాావారికీకృతఙ్ఞతలుతెలియజేస్తూ గౌర్వకమిషనాా

రుదానినిఅనుమతించాలనిప్రారి ధస్తూ నాన ము 

ప్రార్ థనాస్థలాలకుస్ంబందంచితగ్ గంచినధర్లయొకక డిస్క ంలప్రరతిా

దనలనుస్మరి థంచినందుకుధనయ వాదములు. 

2. H.T-III క్యయ టగ్రిలోఎయిరో్ప ర్ట,్ 

రైలా్వ స్టష్నమ రియుబస్టట ేషనఉానన దానినుండిఎయిరో్ప ర్ునువిడదీసి

వేరే Category ప్రకిందకుతీసుకువచిి దానికితగ్న Tariff 

నిర్ ణయియించాలి.  రైలా్వ స్టష్నాు,   

బస్టట ేషననాుఎయిరో్ప ర్ులకువేరేగాచూడాలి. ఎయిరో్ప ర్ులో Parking, 

Air Cargo, మరియుఇతర్స్టవలకురైలా్వ , 

బసుట స్టష్నలాోప్రరయాణికులుచెలింాచేరేటకాుచాలతేడాలుఉనాన యి.  

ఎయిరో్ప ర్ులుపూరిూగావాయ ార్దృకో ధంతోనేనడుసుూనన స్ంస్థ.  రైలా్వ , 

బస్టట ేషనాుసామానయ ప్రరజలస్టవకుాప్రతమవుతునాన యి.  

గౌర్వకమిషనాా రుఇటీవలఆదేశాలలో Aviation మరియు Non-

Aviation నువిడదయమనితెలిార్నిప్రరసుూత A.R.R పేజీనెo.16 

ఐటమ్నన o. 4 Tariff Order 2022-23 లోపేజీనెo.244, ఐటమ్నన o. 

4లోతెలిారు.దానికిస్మాధానంగామీఆదేశాలనుాటిసాూమనితెలిా

రు.  2022 సెప్ం్బర్ా రుకుకమిషనాా రుస్మయమిచిి నా, 

ఇంతవర్కుఏమిచేసార్పతెలరల్వదు. 

 

ఏక్యయ టగరికిస్ంబంధంచినస్ర్వా సులుఎనిన ఉనాన యి? మొతూం 

 

ప్రరయాణీకులటెరిమ నలా్వ లురలనాన్-ఏవియేషనా్లడ్

లుడిసాక మీమ టరింగాో యింట్లోనిఏవియేషనా్లడ్

లనుండివేరుచేయబడాాయి, ఇదవిమానాప్రరయందాా రాకొతతూ 220/33KV 

SS నిరామ ణంమరియుTSTRANSCOకిఅరో గ్ంచబడింద. 

ఏవియేషనమ రియునాన్ఏవియేషనా్లడ్లవిభజనతరాా త 12 స్ంఖ్య లు 

CT మీటరాుఏవియేషనా్లడ్లకోస్ంమంజూరుచేయబడాాయి. 12 

నంబర్లాో CT మీటరాు 7 స్ంఖ్య లు LT క్యయ ట్ II(C) (ప్రరకటనలహోరింాగ్

లు) కిందబిలింాగ్కక స్ంనిర్ ణయించబడాాయిమరియుమిగ్లిన 5 

స్ంఖ్య లు CT మీటర్రానిపుర్పగతిలోఉంద. 
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G.M.R. ఎయిరో్ప ర్ు 5400. ఎకరాలవిస్తూర్ ణంలో End Use Aviation, Non-

Domestic మరియు Commercial Star Hotels, Advertisements 

మనకుబాహ్య ంగాకనిపిసుూనాన యి. ఇందులో End Use ఆధార్ంగాఏ 

Category స్ర్వా సులాోఎంతవినియోగంఅవుతుందోతెలియజేయండి. 

H.T. లోఅడా ర్టజ్్మ ంట్క్క య టగ్రికిట్క్ర్వఫ్నన ర్ ణయించబడల్వదు. End Use 

నుదృష్టల్ోప్ట్్టకొని, కమిషనాా రుతెలిపినప్రరక్యర్ంగా Tariff 

అమలుచేయడానికిఆసాక ర్మేల్వదు. Tariff 

ల్వనిదానినిఎలాఅమలుచేసాూ ర్పతెలియజేయగలరు. 30-09-2022 

వర్కుఆదేశాలుాటించకుంటేఅతయ ధక Tariff గాతరువాత A.R.R. 

లోప్రొజ్క్షన్చి పించమనికమిషనెూలిారు. అతయ ధకట్క్రిప్రరో జ్క్షన్ఈ 

A.R.R. లోచూపించల్వదు. 

 

గౌర్వకమిషనాా రువాస్ూవ End Use నురరిశీలింరజేసి L.T. -2 C 

Advertisement Hoardings 13 రూ.లుగా L.T. లోఉనన  Tariff (ధర్లు) 

నుదృష్టల్ోయుంచుకొనిధర్లునిర్ ణయించి, లాభాపేక్షతోరనిచేసుూనన  

G.M.R. 

ఎయిర్పో ర్ావా రానషప్ోతునన ఆదాయానిన రరిగణనలోకితీసుకొనిస్రి

యైనధర్నురాబట్్క్లనికోరుచునాన ము. 

3. ప్రట్క్నాట ా ర్మ ర్రా్వాణా : 

ప్రగామీణవినియోగదారులు - SPDCL రరిధలో 14 స్రిక లలాో 15,761 

D.T.R. లుసా్ ంతర్వాణాచేసుకునాన ర్ని, A.R.R. 'పేజినెం. 

85లోతెలియరరిచారు. అతయ ధకంగానల్గండలోఉనాన యి. పేజినెం. 

81లో 9041 D.T.R. లురైతుల్వర్వాణాచేసుకునాన ర్నితెలిారు. 

ఇందులోగమనించాలిట నవిషయం D.T.R. వినియోగదారుల్వ (రైతుల్వ) 

తీసుకువచాి ర్ంటేదానినిఎవరుదంారు? 

DTRsతర్వాణా: 

రైతుర్వాణాచేసినస్రిక లాా ర్వగాఫెయిల్అయినడిటిఆర్టతలుఇకక డఅం

దంచబడాాయి. 
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ఎవరుబండిలోలోడి్చ సారు? దానికిస్ంబంధంచిన T-Note 

ఇతర్ప్రాపేరర్ా ర్టక ఎవరుచేసారు? 

(దానికిఎంతఖ్రిు ప్ట్్క్ర్నేదక్షేప్రతసాథయిరరిశీలనలోతేలుతుంద) 

దానినిఎవరుఅనా్లడి్చ శారు? " 

తిరిగ్రిపేరిే యించడానికిక్యనీల్వకర్వపేసాెమ ంట్టక క్యనీరైతులకంతఖ్రిు

అయింద? తిరిగ్ D.T.R. Fit ఎవరుచేసారు? ఎంతఖ్రిు అయింద? 

ఇటి ్ Process 

లోనైపుణయ ంల్వనివారుఈరనిచేసినందుకుప్రరమాదాలుఎనిన జరిగాయి? 

ఒకవేళజరిగ్తేఎవరుబాధయ తవహిసాూ రు?. 

 

ర్వాణాక్యస్టత్ రూ.1000/-త డిటిఆర్టత

(ఇతర్మండలాలనుండిర్వాణాచేయబడినడిటిఆర్టతలుమరియుమం

డలరరిధలోర్వాణాచేయబడినరూ.త 750/-త

డిటిఆర్టతలుచెలింాచాలనిఫీల్ఆాఫీస్ర్టతలందరికీఆదేశాలుజార్వచేయబడాా
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యి.త ర్వాణాఖ్రిు లనురైతులకుచెలింాచడానికికృష్టచేయబడుతుంద.త

విఫలమైనయూనిట్తనువారిస్ా ంతంగార్వాణాచేసారు.రైతులదాా రార్

వాణారనినిఅమలుచేయడానికిఇరో టివర్కుఎట్టవంటిప్రరమాదాలుని

వేదంచబడల్వదు. 

4 ప్రరతి Agricultural Service వదద 15 

వోల్ులబలోు వెలిగ్ంచుకోవడానికిగతంలోగౌర్వకమిషనాా రుఅనుమ

తించారు. న్చయ ప్రటలా్వ రేకాుండాబలుు వెలిగేఅవక్యరంఉండదు. 

క్యవునన్చయ ప్రటలా్వ రుసౌకర్య ంక్యవాలనిగౌర్వకమిషనాా రినిఅరి థంచగా

వారుఅనుమతించారు. 

డిస్క మాా రుదరలవార్వగాన్చయ ప్రటలా్వ ర్సట కర్య ంకలిో సాూమనితెలియజే

శారు. 

క్యనీఇరో టివర్కుఅటిస్ౌకర్య మురాష్టషం్లోఎకక డాకలిో ంచడంల్వదు. 

వెంటనేన్చయ ప్రటలా్వ ర్సట కర్య ంఏరో్ డ్చటటా్టతగ్నచర్య లుతీసుకోవాలని

గౌర్వకమిషనాగ రినికోరుచునాన ము. 

స్తచించినవిధంగాన్చయ ప్రటల్వా ర్టఅందుబాట్టలోల్వనినిరి దషఫ్్నరాయ దుపైద

రలవార్వగాఅందంచబడుతుంద. 

 

5 విదుయ ప్రతో మాదాలవలదాుర్మ ర్ణాలుచెందనవారిస్ంఖ్య  SPDCL, ARR 

లోపేజినెం. 267, 268లో NPDCL పేజినెం. 87, 97లోవివరించారు. 

(తక్షణస్హాయంకూడాచెలింాచామనితెలిారు. NPDCL 

వారుదుర్మ ర్ణానికిక్యర్ణాలుకూడావివరించారు. SPDCL 

వారుక్యర్ణాలువివరించల్వదు. 

ప్రరమాదక్యర్ణాలనుగురి ూస్టూవాటినిఅరికటే్చర్య లగురించిఆలోచించవ

చుి . తగ్నచర్య లుతీసుకోవచుి . 

మర్ణాలకుఎప్ర ట్ ేష్టయాబాధతకుట్టంబానికిరరిష్కక ర్ంక్యదు. 

అదాాక లికఉరరమనంమాప్రతమే. 

TSSPDCLలోప్రరమాదాలనునివారించడానికిమరియురనిచేస్టవారిలోఅవ

గాహ్నకలిో ంచడానికి 

ముఖ్య ంగాప్రగామీణప్రాంాలాోసిబు ందమరియుప్రరజలుత ఈత

స్మయంలోతీసుకుంట్టనన చర్య లనుఅనుస్రిసాూరు 

తతతతతతతతతత2020-21తమరియుత2022-23. 

ఎ)త ప్రరతిస్ంవతట ర్ంమేత 1వత తేదీనుండిమేత 7వత
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దురామ ర్ణాలనుతగ్ గంచడానికితగ్నచర్య లలోభాంగావినియోగదారులు

ఏమిచేయాలి? డిస్క మాు ధయ తఏమిటి? 

అనేదఅవగాహ్నాప్రగామసాథయిలోస్దసుట లదాా రా, Wall Writing 

లదాా రా Flexi లదాా రాప్రగామాలాోమరియుడిస్క మ్ఆఫీసా్లప్రగామ, 

మండల, 

రంచాయితీమరియుతహ్స్తలాద రాక రాయ లయంలలోఏరాో ట్టచేస్టప్రర

యతన ంచేయాలనిడిస్క మమ రియుకమిషనాా రినికోరుతునాన ము. 

SPDCL CMD 

ర్ఘుమార్డిాగారుస్ంప్రక్యంతిస్ందర్భ ంగారతంగులుఎగుర్వేస్టవారుప్రర

మాదాలకులోనుక్యకుండాఉండడానికితగ్నస్తచనలువివర్ణాతమ కం

గాఇచాి రు. అట్టవంటిచర్య లుప్రగామీణప్రాంతంలోకూడాచేరట్్క్లి. 

విదుయ ాాకా లగాాయరడినవారికికూడాతక్షణస్హాయంఅందంచాలి. 

తేదీవర్కుభప్రదావార్పతట వాలనునిరా్ హించడం,త జంక్షన్తలవదదసెక్షన్,త

స్బ్-

డివిజనమ రియుడివిజనాక రాయ లయాలవదదకూడాబాయ నర్టతలనుప్రరదరిశ ంచ

డందాా రాప్రరజలకురంపిణీచేసినకర్రప్రాలనుస్ంతృపిూరర్చడంయొ

కక ప్రాముఖ్య తనుతెలియజేసుూంద. 

బి)త

అనిన ర్క్యలవినియోగదారులకుజార్వచేయబడిననెలవార్వబిలాులపైభప్రద

ానినాదాలుకూడాొందురర్చబడాాయి. 

c)త 2020-21త మరియుత 2021-22త

స్ంవతట రాలాోతెలంగాణప్రరభుతా ంచేరటిన్త

“రల్వపా్రరగతిమరియురటణ్ప్రరగతి”త

క్యర్య ప్రకమంలోచేరటిన్ప్రకిందరనులనుప్రరమాదాలనునివారించడానికిమ

రియుభప్రదావిదుయ తెన ట్తవర్టక తలనుఅభివృదధచేయడానికిమరియుప్రరమా

దాలనునివారించడానికిపూరి ూచేసినరనులస్ంఖ్య పేరాతనం.14లోతవల్వ. 

AGLత కోస్ంత 48త గంటలలోపుమరియుదేశీయవినియోగదారులకోస్ంత 24త

గంటలలోపువిఫలమైనత DTRత

పునఃసాథ రననుభర్వ ూచేయడానికిఅనిన ప్రరయాన లుచేయబడాయి.త
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ప్రరసుూతంఅర్ు న్తలోచాలాతకుక వస్మయంలోత (అంటేత 12త గంటలు)త

స్ర్ఫరాపునరుదధరించబడింద 

6 S.O.P. లో D.T.R. రిపేప్రర్వపేసాెమ ంటన గరాలాో 24 గంటలుప్రగామాలాో 48 

గంటలుగాఉనన ద. 

నగరాలలోవినియోగదారులనుండిఎట్టవంటిస్హాయానిన ఆశంచకుం

డానేకొనిన నిమిష్కలుల్వకగంటలలోవిదుయ తోు నరుదధర్ణచేసుూనాన రు. 

ప్రగామాలాోకూడా 24 

గంటలలోవిదుయ తట ర్ఫరాపునరుదధర్ణజరిగేటటా్టచర్య లుగైకొనాలి. 

క్యనీప్రగామాలాోక్షేప్రతసాథయిసిబు ందఅలస్తా ం, అవినీతివలకా్యవచుి . 

ఇం్దైనాక్యర్ణంక్యవచుి , 

విదుయ తట ర్ఫరాపునరుదధర్ణఆలస్య ంఅవుతుందఅనేదవాస్ూవం. 

D.T.R ప్రట్క్న్లట ో ష్టర్ాేమీణవినియోగదారులు (రైతులు) చేసుూనాన ర్ని, 

A.R.R. లోతెలిారు. 

అంటేరైతుల్వక్యలిపోయిందనిగురి ూంచి..డిస్క మిట బు ందదృష్టక్ితీసు

కువచిి , 

వారుమేమునిస్ట హాయులమనితెలిపినతరువాతఎవర్పఒకరురైతులం

దరినీఒకక టిగాచేసి, డబ్బు లుజమచేసి, వాహ్నంమాటా్క్డి, T-Note 

ప్రవాయించి, ఇతర్ఇబు ందులనీన రడితిరిగ్బిగ్ంచినతరువాత, 

విదుయ తట ర్ఫరాకుపునరుదధర్ణజరిగేఅవక్యరంఉంద. 

 

ప్రగామాలాోదానివలడాబ్బు లువస్తలుచేస్టవారు. 

ఇవా నివారిపైదౌర్ జనయ ంచేస్టవారు. ఇలాంటిసివిల్, 

ప్రకిమినలో ంచాయితులుకూడాజరిగేఅవక్యరంఉంట్టంద. 

డబ్బు వస్తలుచేసినవారుకొంతఎకుక వవస్తలుచేసి, 

AGLత కోస్ంత 48త గంటలలోపుమరియుదేశీయవినియోగదారులకోస్ంత 24త

గంటలలోపువిఫలమైనత DTRత

పునఃసాథ రననుభర్వ ూచేయడానికిఅనిన ప్రరయాన లుచేయబడాయి.త

ప్రరసుూతంఅర్ు న్తలోచాలాతకుక వస్మయంలోత (అంటేత 12త గంటలు)త

స్ర్ఫరాపునరుదధరించబడింద 

 



 
 

8 
 

ఎవరికిఇవాా లిట నవివారికిచిి కషర్డాందుకుఅలుపుతీరిు కునేక్యర్య

ప్రకమాలుకూడాఉంట్క్యి. 

చివరికిడబ్బు వస్తలుకుమాకుఎట్టవంటిస్ంబంధంల్వదనిడిస్క మేే

ప్రతసాథయిసిబు ందవాస్ూవమేఅనిచెబ్బతునాన రు. 

ప్రగామీణవినియోగదారులనుర్ండవతర్గతివినియోగదారులుగారక్షా

తధోర్ణితోచూడరాదు. ర్పడాుర్వాణాఅభివృదధఅయినందున, 

రైతులస్హ్క్యర్ంకూడాదొరుకుతుంద. క్యవున 24 గంటలలో D.T.R. 

మారిో డిచేస్టవిధంగాకమిషనాా రుచర్య లుగైకొనాలనిప్రారి ధసుూనాన ం. 

7 D.T.R. మీటర్పా్ట్్టటగురించి, 2022-23 Tariff Order లోఇచిి నఆదేరం 

18కిస్ంబంధంచినస్మాధానం A.R.R. SPDCL పేజినెం. 21లో R.E.C. కి 

93.0 కోటఅాపుో కొర్కువినతిరప్రతంఇచిా ముఅనితెలిారు. 

 

NPDCL వారు 378.55 కోటమాీటర్కాురూ.136.16 

కోటమాీటర్నాిర్ా హ్ణకొర్కుఖ్రుి క్యగలదు. ఇదభార్మైనవిషయము. 

చరిి ంచాలిట ఉందఅనితెలిారు. 

డి.టి.ఆర్ట.లకుమీటరాుబిగ్ంచేబదులు (Dedicated Feeder) 

వయ వసాయస్మరిో తల్వనకాుస్బ్-

తస్టష్నా్లనేమీటర్నాుబిగ్ంచేఏరాో ట్టచేసినటయాితేస్ంఖ్య తగుగతుంద. 

క్యవునఖ్రిు తగే గఅవక్యరంఉంట్టంద. మీటరుక ర్క్షణఉంట్టంద. 

మ్నయింటనెన్చట క డాతగుగతుంద. ఫీడర్కాుఅవక్యరంల్వనిచోటపేర్ంట్ 

D.T.R. 

వదదక్యనీఇతర్అనువైనస్థలంలోక్యనీఏరాో ట్టచేయవచుి ననిమాస్తచ

న. 

ఇటివ్ిషయమైడిస్క మావారుమరియుగౌర్వకమిషనాా రుచొర్వతీసుకో

వాలనికోరుచునాన ము. 

TSSPDCLలో ఇప్ప టికే ఉన్న  అన్నన  DTRలకు DT మీటరింగ్ ఇప్ప టికే 

RDSS కింద ప్ప్తి పాదించ బడింద, ఇద వ్య వ్సాయ DTRలకు 

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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8 Toll Free నెంబరాు 18004253600, 18004250028 గలవాటికిఫోనేి స్టూ. 

మీ A.E. గారికితెలిారాఅనిప్రరశన సుూనాన రు. Toll Free 

నెంబరుక ఫోనేి స్టూవిధగా Complaint Book చేసుకొని, 

రిజిస్ర్్న ంబరా్ ంటనేజార్వచేసిరనిజరిగ్తేంతవర్కుతగ్నచర్య లుతీ

సుకోవాలి. Toll Free నెంబర్నాుప్రరచార్ంచేయాలి. D.T.R. వదద Bill 

Collection Centresలవదదఅనిన డిస్క మ్ఆఫీస్లాోకూడా. ప్రవాయించాలి. 

Toll Free నెంబరాా రినుండిస్రియైనస్ో ందన (Response 

కుస్మస్య రరిష్కక ర్ంక్యనటయాితే Toll Free 

నెంబరుక స్ంబంధంచినఉనన ాధక్యరులుఫోనెన ంబరాుకూడాతెలి

యరర్చాలి. Discom వారిఏకీకృత Toll Free 

నెంబర్నాుప్రపోతట హించాలి. 

 

టోప్రరా నెంబర్ట  

18004253600ఫైప్రరతేయ కంగావయ వసాయవినియోగదారులవిదుయ తట ర్ఫరా

లోఅంతరాయానికిస్ంబందంచినఫ్నరాయ దులుసా్త కరించడంజరుగుతుం

ద. 

అటిఫ్్నరాయ దులనురిజిస్ర్్పమాాయ నువలుగానమోదుచేసుకునివాటినిస్ం

బంధతఏఈఆరరేషనాగ రికితగుచర్య లనిమితూంతెలియచేయడంజరుగు

తుంద. 

ఫ్నరాయ దులనునమోదుచేసుకునన మరియుస్ంబంధతఅధక్యరులకుతె

లియచేసినతేదీ, 

స్మయంకూడానమోదుచేయబడుతుంద.ఫ్నరాయ దులపైస్రైనస్ో ందన

రాకునాన ల్వదాస్క్యలంలోపీరాయ దులురరిష్కక ర్ంక్యనీయెడలవాటినిస్ం

బంధతఉనన తిధక్యరులకుస్ంప్రరదంచవలసినదగావినియోగదారుల

కుస్తచించడంజరుగుతుంద.వినియోగదారులకుఉనన ాధక్యరుల

యొకక ఫోనెన ంబరాుతెలియచేసుూనాన ము. 

ఈ యొకక టోప్రరా నెంబర్ట 18004253600 

నిఅనిన ప్రగామీణబిలక ల్వక్షనెట ంటర్వాదద, 

డిస్లక మ్ఆఫీస్లాోప్రవాయించడంముప్రదణమరియుఎలష్టక్్యనిక్యమ ధయ మాల

దాా రావిస్ూృతంగాప్రరచార్ంచేయడందాా రావినియోగదారులకుఎంతో

మేలుజరుగుతుంద. 

వయ వసాయవినియోగదారులపిరాయ దులుఆటోమేటిక్యగఐవిఆర్టఏస్ో దదతి

లోనమోదుచేయుటకుగానుఅవస్ర్మైనసాఫ్ట్్ా ర్ో రిజాఞ నంమరియుమౌ
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లికస్దుాయాలుప్రరసుూతంఅందుబాట్టలోల్వనందునవయ వసాయవిని

యోగదారులపిరాయ దులునమోదుప్రరప్రకియమనువలాగ చేయటంజరుగు

తుంద. 

 

9 Cost of Service Category wise A.R.R. లోచూపించారు. Cost of Service 

లోఏఏ Component లుల్వకిక సాూ రు. ఉదా :విదుయ త్కక నుగ్కలు, 

మౌళికవస్తులుఉదా : విదుయ తట తంభాలు, Conductor, D.T.R.లు, 

స్బ్-

తస్టష్నాులాంటివిఉంట్క్యాఏమిఏమిఉంట్క్యోతెలియజేయగలరు.  

Cost of Service Category wise లోస్మప్రగఆదాయఆవరయ కతలో 

కలసివునన డిష్టసిబ్్యయ షనా య యం (O&amp;Mచార్వజలు, ROCE, 

తరుగుదల, 

సోె షల్అప్రరప్రపియేషన్, ఆదాయంపైరనున ), ప్రట్క్నిట మ షనిా ర్వ జలు, SLDC 

చార్వజలు, PGCIL చార్వజలు, విదుయ త్కక నుగ్కళళ వయ యం, వినియోగదారుల 

డిాజిటపాైవడిామరియుస్రయాిమార్వజన్ఉంట్క్యి. ఈ 

మొతూంవయ యానిన  

(ARR) వినియోగదారులువాడుకునేలోడ్, వాడుకునేఎనర్వ జ, మరియు 

వినియోగదారులుర్కమునిబటి ్Cost of Service Category wise 

నిర్ ణయించటంజరుగుతుంద. 

10 Additional Consumption Deposit (A.C.D.) 

లుడిస్క మాా రువస్తలుచేసుూనాన రు.ఏదోఒకసారిఅటిస్్రా్వ సో్ప ఎకుక

వలోప్రడిక్యరాుఅయినదానినిల్వకక లోకితీసుకుంట్టనాన మనితెలిారు. 

స్ర్వా స్గలఇంటిలోశుభ, 

అశుభస్ందరాభ లపుో డుఅదనపువినియోగంఅవుతుంంద. 

అట్టవంటిస్ందరాభ లలోముందసుూఅనుమతితీసుకుంటేమినహాయి

తసాూమనిఒకఉనన ాధక్యరితెలిారు. 

ఈవిషయంవినియోగదారులకుతెలియదు. 

అయితేఅశుభస్ంఘటనలుజరిగ్నపుో డుఇదసాధయ ంకూడాక్యదు. 

క్యవునఒకస్ంతట ర్ంవినియోగానిన ల్వకక లోకితీసుకునిగతంకంటేఎకుక

TSERC ఆమోదంచిన 2004 APERC (సెకూయ రిటీ డిాజిట్) 

ర్గుయ ల్వషన్ నంబర్ట 6 యొకక  తకా్య్ 6 (1) ప్రరక్యర్ం, 2014 యొకక  

ర్గుయ ల్వషన్ నంబర్ట 1 ప్రరక్యర్ం, TSSPDCL వినియోగదారుల నుండి 

అదనపు వినియోగ డిాజిట్ (ACD)ని స్టకరిస్లూంద. ఎల్టి క్యయ ట్-1 

క్యకుండా ఇతర్ వినియోగదారులకు డిమాండ్ న్లటీసులు జార్వ 

చేయడం: డొమ్నసిక్్ మరియు ఎల్టి క్యయ ట్-5: వయ వసాయ 

వినియోగదారులు సాధార్ణంగా ప్రరతి స్ంవతట ర్ం (ప్రాధానయ ంగా 
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వఉంటేఆనిషో తిూలో A. C.D. 

లుకల్వక్ుచేయవలసిందగాతదనుగుణంగావినియోగదారులపైరడు

తునన అదనపుభారానిన దృష్టల్ోప్ట్్టకొని, 

నిర్ ణయంతీసుకోవాలిట ందగాగౌర్వకమిషనాా రినిప్రారి ధసుూనాన ము. 

A.C.D. 

కటిన్వారిక్యంట్క్క్ోోడో్ ంచుతునన టా్టగాఅదబిలాులోరిఫెకా్అ్వుతుందా

డిస్క మాా రుతెలియజేయగలరు. 

స్ంబంధత స్ంవతట రానికి ట్క్రిఫ్ను స్వరించిన తరాా త) 12 

(రనెన ండు) క్యలానికి స్గట్ట వినియోగం ఆధార్ంగా ) మునురటి 

స్ంవతట ర్ం ఏప్రపిల్ నుండి మారిి  వర్కు నెలలు. ఇంక్య, 

స్ంబంధత వినియోగదారులు ACD మొ ూాలను చెలింాచిన తరాా త, 

DISCOM వారి స్రా్వ స్ట కనెక్షన్ నంబర్టకు వయ తిరేకంగా డిస్టక్యమ్లో 

అందుబాట్టలో ఉనన  సెకూయ రిటీ డిాజిట్ను అప్డ్చట్ చేసుూంద 

మరియు సెకూయ రిటీ డిాజిట్పై అర్ హత ఉనన  వడ్డాని వారి C.C.లో 

స్రుదబాట్ట చేయడం జరుగుతుంద. ప్రరతి ఆరి థక స్ంవతట ర్ంలో మే 

బిలాులు.  

11 O.R.C Agricultural Service కుమ్నటీరియలధర్లుప్రిగాయని, O.R.C. 

వేలాదరూ.లు. లక్షలాదరూ.లుకటమ్నితెలుపుతునాన రు. 

అస్లుమౌళికస్దుాయాల్వన Polls, కండకర్్ట, 

ఇతర్ప్రాలుఎవరుఏరాో ట్టచేయాలి? అదఎవరిఆసిూ? 

వినియోగదారులుడబ్బు లుచెలింాచినమేర్కువినియోగదారునికి, 

యాజమానయ హ్కుక లుఉంట్క్యా? తెలియజేయగలరు. 

మ్నటీరియలధర్లకువినియోగదారునికిస్ంబంధం )ఏమిటి? 

గతంలోఒక D.D. కడితేసుమారు 3 పోలుక స్రియేసామానుతెచిి  Install 

చేస్టవారుధర్లు) ప్రిగ్తే, మేముచెలింాచే D.D. సుమారు 6,000 

రూ.లనుఆనిషో తిూలో 10 ల్వక 20 శాతంప్ంచాలి. క్యనీ O.R.C. 

పేరులక్షలాదరూ.లురైతువినియోగదారులపైనవేయరాదు. 

గతంలోఇచిి నంతమ్నటీరియప్రలో సుూతముమరియుభవిషయ తుూలోకూ

(ఎ) వయ వసాయస్టవలకోస్ం, అంచనాప్రరక్యర్ం HT ల్వన్, LT ల్వనమ రియు 

DTR కూడాఉంటే, ఒకోక స్టవకు రూ.70,000/- వర్కుఖ్రిు  TSSPDCL 

మరియుఏదైనాఉంటేమిగ్లినమొతూం (ORC-ఔష్టైటక ంప్రటిబ్యయ షన్) 

దాా రాభరించబడుతుంద. )వినియోగదారుచెలింాచాలి. 

(బి) LT ల్వనామ ప్రతమేప్రరమేయంఉనన స్ందర్భ ంలో, ఒకోక స్టవకు 

రూ.45,000/- వర్కుఖ్రిు  TSSPDCL దాా రాభరిసుూందమరియుఏదైనా 

(ORC-అవుష్టైటక ంప్రటిబ్యయ షన్) 

వినియోగదారుచెలింాచాలిట ఉంటేమిగ్లినమొతూం. 
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డాఇవాా లి. 

 

ఇటివ్ిషయమైతగ్నచర్య లకుఉరప్రకమించవలసిందగాగౌర్వకమిష

నాా రినిప్రారి థసుూనాన ము. 

(సి) Aglస్టవలకు (బోర్టవెల్ట ) స్ర్ఫరాొడిగ్ంపుకోస్ం, 

రనిశాఖ్దాా రాఅమలుచేయబడుతుందమరియుపూర్ూయినతరాా తఆ

తసిూTSSPDCLకిచెందుతుంద. 

 

12 Over Dues Over 50,000/- Over 6 నెలలు : TS SPDCL. వారికి 6 

నెలలుకు 50 వేలుపైబడిన L.T. మరియు H.T. బాకీలుమొతూం 8 వేల 

717 కోట ా 98 లక్షల 38 వేలుగాపేజినెం. 286 ఫారామ టెన ం. 9 (ఎ) 

లోచూపించారు. ఇందులోఎకుక వమొతూం Category H.T.-IV Irrigation 

కుస్ంబంధంచినద. 4 వేల869 కోట ా 90 లక్షల 7 వేలుగామరియు 

H.T.-1 Industry బాకీ 3 వేల 437 కోట ా 47 లక్షల 32 

వేలుగాచూపించారు. H.T.-IV మరియు H.T. 1 మొతూంబాకీకలిపితే 8 

వేల 307 కోట ా38 లక్షల 3 వేలుగాఉంద. దానినిమొతూంబాకీఅయిన 8 

వేల 717 కోట ా 98 లక్షల 38 వేలనుండితీసివేయగాఇతర్అనిన  

Category బాకీమొతూం 410 కోట ా 60 లక్షల 35 వేలుమాప్రతమే. 

ఇందులోఅధకమొతూంబాకీరాష్టషప్్రరభుతా ంచెలింాచాలిట ందతరువాత

రరిప్రరమలవారుచెలింాచాలి. 

మరిర్ండువరాగలవారుకూడాడిస్క మాకుఅందుబాట్టలోఉండ్చవారే. 

ఎందుకువస్తలుచేయల్వకపోతునాన ర్పడిస్క మాా రుతెలియజేయాలి. 

స్తా ర్మేఇటిబ్ాకీలువస్తలుఅయేయ విధంగాచటర్ర్మైనచర్య లుచేర

తట్్క్లి. 

తగ్నచర్య లుతీసుటవాలనిగౌర్వకమిషనాా రినిప్రారి ధసుూనాన ము. 

 

NPDCL H.T. IV Irrigation 5,131. 71 కోటా్టమరియు H.T.-1 

సి.సి. HT క్యయ ట్-1: రరిప్రరమకువయ తిరేకంగాఆరునెలలాట్టప్ండింగ్

లోఉనన  R. 50,000/- కంటేఎకుక వబక్యయిలనువస్తలుచేసుూంద 
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రరిప్రరమలవారికి 1,071,53 కోటా్టగాఉనన ద. 

 

SPDCL –Rs. 4869.907 Crores + NPDCL Rs. 5131.710 Crores 

= Total Rs. 10,001.617 Crores 

మొతూంఅమౌంట్ : 10 వేలకోటపాైగార్ండుడిస్క మాకుకలిసి HT-IV 

క్యయ టగ్ర్వకిరాష్టషప్్రరభుతా ముచెలింాచాలిట ఉంద. 

H.T.-I Industrial 

SPDCL Rs. 3,437.47 Crores + NPDCL Rs. 1,071.53 Crores  

= Total 4,509.00 Crores 

మొతూంఅమౌంట్ : 4 వేల 5 వందలకోటపాైగార్ండుడిస్క మాకుకలిసి 

HT.-I క్యయ టగ్ర్వకిరరిప్రరమలుచెలింాచాలిట ఉంద. 

రాష్టషప్్రరభుతా ము, రరిప్రరమలవారుకలిపిసుమారుగా 15 

వేలకోటరాూాయలుర్ండుడిస్క మాకుకలిసిబాకీకలిగ్ఉనాన రు. 

సామానయ వినియోగదారులుఒకనెలబిలాునుడ్యయ డ్చటూరువాతవెంటనేవి

దుయ తట ర్ఫరానునిలిపివేసాూరు. 

13 అప్రగ్కలి ర్లట ర్వా సులకుస్ంబంధంచిరాష్టషప్్రరభుతా ంరైాంగానికి

ప్రపేమతో, 

బాధయ తతోచెలింాచేబిలాుఒకస్ర్వా సుకుఎంతడిస్క మాా రికిచెలిసాుూనాన

రుతెలియజేయాలి. రైాంగంబిలాురాష్టషప్్రరభుతా ంచెలింాచేద. 

మాకువెలడాించినటయాితేమేముమాముఖ్య మంప్రతిగారిపైమరియుప్రర

భుతా మువారిపైమరింతగౌర్వంతో, 

కృతజఞా భావంతోఉంట్క్మనితెలియజేసుూనాన ము. 

తెలంగాణరాష్టషప్్రరభుతా ంరూ. 

ట్క్రిఫట బిట డ్డనినిర్వ ణతమొ ూానిన విడుదలచేస్లూంద. 2022-23 

ఆరి థకస్ంవతట రానికిగౌర్వనీయమైన TSERC 

ఆమోదంచినప్రరక్యర్ంవయ వసాయవినియోగదారులకుఉచితస్ర్ఫరా

కోస్ంనెలకు 72.66 కోటా్ట 

14 SPDCL, A.R.R. పేజినెం. 86లో Loose Spans 1 లక్షకుపైగా (Bent) 

వంగ్న Polls సుమారు 55 వేలు HG Fuse 75 వేలకుపైగా, L.T. Fuse 51 

వేలకుపైగా Fencing 14 వేలకుపైగా DT.R. Plinth 

రలపా్రరగతిమరియుఇతర్రథక్యలుఆధా ర్య ంలోకిందరనులుపూర్ూయాయ

యి 
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స్రిపోయేంతఎతుూల్వనివి 9500 పైగాఉనాన ననితెలుపుతూదానిపై 

Action Plan ప్రరకటించారు. మొతూంఎరో టివర్కుపూరి ూచేసాూరు. 

 

NPDCL, A.R.R. పేజినెం: 85, 86 లోచాలారనులుచేశామనితెలిారు. 

సుమారు 2 లక్షలపైగాస్ూంభాలు, 1578 ప్రట్క్నాట ా ర్మ రిో ోంత్ (గద్దదలు) 

పునరిన రామ ణంచేశామని, Loose Spans 86 

వేలకుపైగాస్రిచేశామనితెలిారు. 

 

ఇటిర్నులుజరిగ్నటయాితేఅభినందనీయమే. 

ఇంక్యఏమైనామిగ్లినవికూడాగురి ూంచి, స్ంఖ్య నుప్రరకటించి, 

రనులుపూరిూచేయాలనికోరుతునాన ము. 

 

దీనిపైస్తా ర్మేచర్య లుతీసుకోవాలి. ముఖ్య ంగా Loose Spam 

వలఅాటి ్ (Wires Conductors Tractors పైఉనన గడిాకితగ్లి, 

నెతిూనమంచంఎతుూకుపోయేవారికికూడాగతంలో Conductor 

తగ్లిచెందడంజరిగ్ంద. Plinth 

తకుక వఎతుూలోఉనన క్యర్ణంగారశువులు, మనుషులుదుర్మ ర్ణం | | 

చెందన, చెందుతునన స్ంఘటనలుఉనాన యి. 

 

అయితేఇండ్ంటిఫైడో నులనుదరలవార్వగాతా ర్గాపూరి ూచేస్టందుకుఅ

నిన విధాలకృష్టచేసాూమనాన రు. 

 

15 C.G.R.F. కువచిి నఫ్నరాయ దులపై C.G.R.F. 

వారుఇచిి నఆర్రాిా ర్వ ణతస్మయంలోఅమలు. చేయడంల్వదు. C.G.R.F. 

వారుఇచిి నఆర్రాైో న C.G.M. Operations 

అధక్యరిరర్య వేక్షణఉండాలి. 

వినియోగదారునినుండిరనిపూరి ూఅయిస్ంతృపిూచెందనటా్టగాప్రవాతపూ

ర్ా కంగాతీసుకొని, C.G.R.F. కురంపేఏరాో ట్టచేయాలి. 

ప్రరతిమూడుమాసాలకుఒకసారి C.M.D. 

CGRF 

జార్వచేసినఅనిన ఆదేశాలునిర్వ ణతస్మయంలోఅమలుచేయబడాయి. 

క్షేప్రతసాథయిసిబు ంద CGRF 

ఆదేశాలనుాటించడానిన క్యర్పో రేట్క్క రాయ లయంప్రకమంతరో కుండార

ర్య వేక్షిసుూంద. అనిన  
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గారుస్మీక్షచేయాలనికోరుతునాన ము. SE/OPలువినియోగదారునుండివినియోగదారుస్ంతృపిూకర్మైనల్వఖ్ను

ొందుతునాన యిమరియుఅదేCGRFకిస్మరిో ంచబడుతోంద. 

 

16 SPDCL Hyderabad South Circle లోమొతూంవినియోగంఎంత? 

ఎనిన యూనిటా్ట? 

ఎంతరర్ట ంటేజిబిలక ల్వక్షనా సుూందోతెలియజేయగలరు. 

తకుక వబిలాురావడానికిక్యర్ణాలుతెలరగలరు. SPDCL 

వారుమొతూంబిలాురాబటడ్ానికితీసుకుంట్టనన చర్య లుఏమిటి? 

వినియోగం (KWH MU), FY 2021-22 కోస్ంహైదరాబాదౌట తట రిక ల్

కుస్ంబంధంచి FY 2021-22 స్టకర్ణ % 

ఈప్రకిందవిధంగాఉంద: 

పపపపపపపప 
పపపపపప

పప 
FY 2021-22 

వవవవవవవవ MU 1241.50 
వవవవవవవ Rs. in Crs 846.25 
వవవవవ Rs. in Crs 846.35 

వవవవవవవ % % 100.01% 
 

17 వయ వసాయస్ర్వా సులవదదరైతులుతమరశువులకునీరుాగ్స్టూఅప్రగ్కలి

ర్ట ర్వా సునుకమరియాలామ రుసాూమనిడిస్క మ్అధక్యరులుతెలుపుతు

నాన రు. క్యనీజి.ఎమ్. ఆర్ట. 

ఎయిరో్ప ర్ులోఅడా ర్టజ్్మ ంట్క్క య టగ్ర్వనివిస్మ రించారు. 

ఎల్.టి.లోఅడా ర్టజ్్మ ంట్క్క య టగ్ర్వకియూనిట్టక రూ.13 గాఉనన ద. 

హెచ్.టి.లోఈ. క్యయ టగ్ర్వల్వదు. ఎకుక వకుఎకుక వరూ.8 

లకుమించిల్వదు. 

ఇకక డక్యయ టగ్ర్వఅతిప్రకమణచేసినాల్వకక లోకితీసుకోరు. 

హైదరాబాదౌట తట రిక ల్అయితేఅస్లుస్ర్వా సులుండిబిలాుచెలింాచక

పోయినా, స్ర్వా సులుల్వకుండావిదుయ తాి నియోగంచేసుకునాన , 

బిలాులనుస్ప్రకమంగావస్తలుచేయరు. 

ప్రరయాణీకులటెరిమ నలా్వ లురలనాన్-ఏవియేషనా్లడ్

లుడిసాక మీమ టరింగాో యింట్లోనిఏవియేషనా్లడ్

లనుండివేరుచేయబడాాయి, ఇదవిమానాప్రరయందాా రాకొతూ 220/33KV 

SS నిరామ ణంమరియుTSTRANSCOకిఅరో గ్ంచబడింద. 

ఏవియేషనమ రియునాన్ఏవియేషనా్లడ్లవిభజనతరాా త 12 స్ంఖ్య లు 

CT మీటరాుఏవియేషనా్లడ్లకోస్ంమంజూరుచేయబడాాయి. 12 

నంబర్లాో CT మీటరాు 7 స్ంఖ్య లు LT క్యయ ట్ II(C) (ప్రరకటనలహోరింాగ్
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అమృతఆహారానికిఆలవాలమైనాడిరంట, 

రశువులపైనమాప్రతంఅధక్యరులుప్రౌర్య ంచూపిసాూరు. 

వయ వసాయంలోాడిరంటర్ండ్యభాగమేఅనిగురి ూంచి, 

రైతుసాథయిలోరశువులప్ంరక్యనిన వయ వసాయంగానేరరిగణించాలనిగౌ

ర్వకమిషనాా రినిప్రారి ధసుూనాన ము. 

లు) కిందబిలింాగ్కక స్ంనిర్ ణయించబడాాయిమరియుమిగ్లిన 5 

స్ంఖ్య లు CT మీటర్రానిపుర్పగతిలోఉంద. 

 

 


