తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి
హైదరాబాద్
DISCLAIMER
వినియోగదారుల అవగాహన కొరకు ఇంగలీష్ లో ని Standards of Performance
Regulation No. 5 of 2016 ని తెలుగులో త్రుుమా చేయడమైనది ఇది కేవలం అవగాహన
కొరకు ఉదేేశంచడమైనది మాత్రమే. ఈ త్రుుమా కోరు్లలో మరే ఇత్ర వ్ాుజ్యులకు
ఉదేేశంచినది కాద్య వ్ాటి కొరకు ఇంగలీష్టు ప్రతినే ఉప్యోగంచవలసినది

విద్యుత్ ప్ంపిణీదారుల ప్నితీరు ప్రమాణాలు
No. TSERC /05/2016, Dt:13.07.2016

పరిచయం:
తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో విదయుత్ సరఫరా యొక్క విశ్వసనీయత మరియు నాణుతనయ మెరుగుపరచడానికి, పూరవ
ఆంధ్రపద
ర ేశ్ విదయుత్ నియంతరణ మండలి వారు నిబంధ్నలు 7/2004 దావరా విదయుత్ పంపిణీదారులు పాటంచాలిిన
“పనితీరు పరమాణాలు” నిరదేశంచినారు. అట్ నిబంధ్నలు తేదీ 19.08.2005 మరియు 08.08.2013 న సవరించడం
అయినది. గత రండు సంవతిరాలోో విదయుత్ నియంతరణ మండలి వారు నిరవహంచిన బహరంగ విచారణలో దృష్ి్కి
వచిిన సూచనలు అలాగద పంపిణీదారుల పనితీరునయ పరిశీలించిన తదయపరి పంపిణీదారుల సేవా పరమాణాలు
ఆశంచిన విధ్ంగా లేక్పో వడం మరియు సేవా లోపాలక్ు తగిన జరిమానాలు లేక్పో వడం విదయుత్ నియంతరణ మండలి
గమనించింది. పంపిణీ సంసథ లు సేవా పరమాణాలు క్ఠినంగా పాటంచయటక్ు మరియు వినియోగదారుల సేవా లోపానికి
తగిన జరిమానాలు చెలిోంచయటక్ు విదయుత్ నియంతరణ మండలి వారు విదయుత్ చట్ ం 2003 సెక్షన్ 57 దావరా
సంక్రమంచిన అధికారం దావరా నూతన నిబంధ్నలు నిరదేశంచయటక్ు నిరణయించినారు.
విదయుత్ చట్ ం 2003 సెక్షన్ 57, 58 మరియు 59(1) & 86(1)(i) అనయసరించి సెక్షన్ 181(za) మరియు (zb)
దావరా సంక్రమంచిన అధికారాల దావరా పంపిణీ సంసథ లు కింర ద పేరకకనన పాటంచాలిిన సేవా పరమాణాల నూతన
నిబంధ్నలు నిరదేశంచడం జరిగినది.
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1. సంగరహ నామము, వరత ంప్ు మరయు ప్ారరంభము:
(i)

ఈ నిబంధ్నలనయ తెలంగాణ రాష్ట్ ర విదయుత్ నియంతరణ మండలి (పంపిణీ సంసథ ల పనితీరు పరమాణాల)
నిబంధ్నలు, 2016 గా పేరకకనడమెైనది

(ii) ఈ నిబంధ్నలు తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లోని పంపిణీ సంసథ లు అనినంటకీ వరిిస్ి ాయి
(iii)

ఈ నిబంధ్నలు తెలంగాణ రాష్ట్ ంర అంతటకీ వరిిస్ి ాయి

(iv)

ఈ నిబంధ్నలు తెలంగాణ రాష్ట్ ర అధికారిక్ రాజపతరం లో పరచయరించబడిన తేది నయండి అమలులోకి వస్ాియి

2. ప్రధి:
ఈ నిబంధ్నలు విదయుత్ చట్ ం 2003 సెక్షన్ 57 పరకారం తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లోని పంపిణీ సంసథ లు, పంపిణీ సంసథ లు
గా పరిగణంచబడిన సంసథ లక్ు మరియు వాట వినియోగదారులక్ు వరిిస్ి ాయి

3. నిరవచనములు:
(1) ఈ నిబంధ్నలలో సందరభమునక్ు అనయగుణంగా పరతేుక్ంగా పేరకకంటే తపప:
a. " చట్ ము” విదయుత్ చట్ ం 2003;
b. “పంపిణీ పారంతం” అనగా పంపిణీ సంసథ లు విదయుత్ పంపిణీ చేయటక్ు అనయమతంచబడిన పారంతం
c. “విదయుత్ నియంతరణ మండలి” అనగా తెలంగాణ రాష్ట్ ర విదయుత్ నియంతరణ మండలి
d. “నగరాలు మరియు పట్ ణాలు” అనగా పురపాలిక్లు మరియు నగరపాలిక్ ల తో పాటుగా పట్ ణాభివృదిి
సంసథ ల కింద పేరకకనబడిన పారంతం
e. “గారమీణ పారంతం” అనగా మెైనర్ మరియు మేజర్ గారమ పంచాయతీల కింద పేరకకనబడిన పారంతం
f. “ఇ.హచ్.వి / ఇ.హచ్.ట ”లేదా అధిక్ హై వోలే్జి/ అధిక్ హై టెనషనయ అనగా 33,000 వోలు్ల పెైన ఒలే్జి
స్ాథయి
g. “హచ్ వి /హచ్ ట ”లేదా హై వోలే్జి /హై టెనషనయ అనగా 440 వోలు్లపెైన 33,000 వోలు్ల స్ాథయి
మంచక్ుండా ఒలే్జి స్ాథయి
h. “పంపిణీ సంసథ ” అనగా చట్ ంలోని భాగం-IV కింద అనయమతంచబడిన వుకిి / సంసథ తో పాటుగా, పంపిణీ సంసథ
గా పరిగణంచబడిన వుకిి / సంసథ
i.

“ఎల్ వి /ఎల్ ట ”లేదా లో వోలే్జి /లో టెనషనయ అనగా 440 వోలు్ల స్ాథయి మంచక్ుండా ఒలే్జి స్ాథయి

j.

“ఒపపందపు లోడు / డిమాండ్” అనగా పంపిణీ సంసథ మరియు వినియోగదారుల మధ్ు ఒపపందం దావరా
పేరకకనబడిన డిమాండ్ కిలోవాట్ లలో (KW) / కిలో ఓల్్ ఆంపియర్ (KVA) / హార్ి పవర్ (HP)

k. “నెట్ మీటర్” అనగా విదయుత్ వినియోగం మరియు ఉతపతి నమోదయ చేసే ఒక్ మీటర్ లేదా వినియోగం
మరియు ఉతపతి ని వేరదవరుగా నమోదయ చేసే మీటరో జత
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(2) ఇక్కడ నిరవచించని పదాలు లేదా వుకీిక్రణల యొక్క అరథం వాటని చట్ ంలో పేరకకనన విధ్ంగా ఉంటుంది
లేదా వాటని విదయుత్ పంపిణీ సంసథ లలో స్ాధారణంగా పరిగణంచబడే విధ్ంగా ఉంటుంది

4. అనవయం:
ఈ నిబంధ్నలనయ అనవయించయట క్ు సందరభమున క్నయగుణంగా పరతేుక్ంగా పేరకకంటే తపప:
(i) ఏక్ వచనం లేదా బహువచనంలో పేరకకనబడిన పదాలు బహువచనం మరియు ఏక్వచనం నక్ు క్ూడా
వరిిస్ి ాయి
(ii) ఈ నిబంధ్నలలో పేరకకనబడిన సూచనలు చట్ ం నియమ నిబంధ్నల కింద కాలానయగుణంగా మారిబడిన
నిబంధ్నలక్ు క్ూడా వరిిస్ి ాయి
(iii) ఇందయలో పేరకకనబడిన శీరిషక్లు అరథం చేసయకొనయటక్ు మరియు స్ౌలభాునికి మాతరమే
(iv) ఇందయలో పేరకకనన శాసనాలు, నిబంధ్నలు, మారగ దరశకాలక్ు సంబంధించిన సూచనలనయ కాలానయగుణంగా
మారిిన తొలగించిన శాసనాలు, నిబంధ్నలు, మారగ దరశకాలతో పాటుగా అరథం చేసయకోవాలిి ఉంటుంది

5. ఇత్ర శాసనాలు:
ఈ నిబంధ్నలు చట్ ం లోని సంబంధిత ఏరాపటు
ో మరియు కదందర విదయుత్ నియమావళిలోని నియమాలు మరియు
కాలానయగుణంగా వాటలో వచిిన మారుపలక్ు అనయగుణంగా అనయసరించవలసి ఉంటుంది

6. చట్ ం లోని నిరేేశాలు:
(i) చట్ ం లోని సెక్షన్ 86 కాోజు (i) సబ్ కాోజు(1) అనయసరించి, అనయసరించి సెక్షన్ 57 కింర ద విదయుత్ పంపిణీ
మరియు సరఫరా లో నాణుత మరియు నిరంతర విదయుత్ సరఫరా కొరక్ు విదయుత్ నియంతరణ మండలి
విదయుత్ పంపిణీ సంసథ ల పనితీరు పరమాణాలనయ నిరదేశంచవచయి మరియు అవి వాటని పాటంచయటక్ు
నిబంధ్నలనయ రూప ందించవచయి.
(ii) చట్ ం లోని సెక్షన్ 57 సబ్ సెక్షన్ (1) ఏదెైనా ఒక్ పంపిణీ సంసథ లేదా వరగగక్రించిన పంపిణీ సంసథ లు
మరియు పరభావితమయియు వుక్ుిల సలహాలు సూచనలు పరిశీలించిన పిదప విదయుత్ నియంతరణ మండలి
నిబంధ్నలు రూప ందించయటక్ు నిరదేశసయింది
(iii)చట్ ం లోని సెక్షన్ 57 సబ్ సెక్షన్ (1) కింర ద నిరదేశంచిన పనితీరు పరమాణాలు నెరవేరిడంలో పంపిణీ సంసథ లు
విఫలం చెందినపుపడు జరిమానా, విచారణతో పాటు విదయుత్ నియంతరణ మండలి చట్ ం లోని సెక్షన్ 57 సబ్
సెక్షన్ (2) కింర ద పరభావిత వుకిికి నిరణయించే పరిహారం క్ూడా చెలిోంచాలి
విదయుత్ నియంతరణ మండలి పరిహారం నిరణయించయటక్ు ముందయ పంపిణీ సంసథ ల వాదననయ క్ూడా
పరిశీలనలోకి తీసయకోవాలి
(iv)

చట్ ం లోని సెక్షన్ 59 కింర ద ఈ నిబంధ్నలలో నిరదేశంచిన కాలపరిమతలో పరత పంపిణీ సంసథ విదయుత్

నియంతరణ మండలికి కింద పేరకకనన సమాచారానిన ఈ నిబంధ్నలక్ు జతపరిచిన ఫారెటలో సమరిపంచాలి
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(1)

పరత పంపిణీ సంసథ తపపనిసరి పరమాణాల పరకారం నెల వారి మరియు వారిషక్ సమాచార నివేదిక్నయ
కింర ద ఇచిిన సమాచారంతో సమరిపంచాలి

a) ఈ నిబంధ్నలలో ష్ెడూుల్-I కింద ఇచిిన తపపనిసరి పరమాణాల స్ాథయి తో పో లిినపుపడు పంపిణీ
సంసథ స్ాధించిన పనితీరు స్ాథయిలు
b) చట్ ం లోని సెక్షన్ 57 కింర ద పరిహారం చెలిోంచిన వుక్ుిల సంఖ్ు, మొతి ం చెలిోంచవలసిన పరిహారం
మరియు చెలిోంచిన మొతి ము
c) పనితీరు పరమాణాలు మెరుగు పరచయటక్ు పంపిణీ సంసథ తీసయక్ునన చరులు మరియు రాబో యియ
సంవతిరానికి నిరదేశంచయక్ునన లక్ష్యుల మదింపు
(2)

సమీక్ృత పరమాణాల కింద పరత పంపిణ సంసథ తెమ
ై ాసిక్ మరియు వారిషక్ నివేదిక్నయ కింద ఇచిిన
సమాచారం అనయబంధ్ం-II లో చూపిన విధ్ంగా సమరిపంచాలి

a)

ఈ నిబంధ్నలలో ష్ెడూుల్-III కింద ఇచిిన సమీక్ృత పరమాణాల స్ాథయి తో పో లిినపుపడు పంపిణీ
సంసథ స్ాధించిన పనితీరు స్ాథయిలు సమరిపంచాలి మరియు

b) సమీక్ృత పరమాణాలు మెరుగు పరచయటక్ు పంపిణీ సంసథ తీసయక్ునన చరులు మరియు రాబో యియ
సంవతిరానికి నిరదేశంచయక్ునన లక్ష్యుల మదింపు వివరాలు సమరిపంచాలి
(3)

చట్ ం లోని సెక్షన్ 59(2) కింద విదయుత్ నియంతరణ మండలికి సంక్రమంచిన అధికారాల పరకారం
సంవతిరానికి క్నీసం ఒక్స్ారి పంపిణీ సంసథ లు మరియు పరిగణంచబడిన పంపిణీ సంసథ లు
సమరిపంచిన సమాచారానిన స్ాధారణ పరజానీక్ం సమాచార నిమతి ం పరచయరించాలి

(4) చట్ ం లోని సెక్షన్ 142 కింద పనితీరు పరమాణాలు స్ాధించలేకపో వుటక్ు కారణమెైన అధికారులనయ
పంపిణీ సంసథ గురిించగలిగినపుపడు అట్ అధికారులపెై శక్ష/చరులు తీసయక్ునే అధికారం విదయుత్
నియంతరణ మండలికి క్లదయ

7. త్ప్పనిసర మరయు సమీకృత్ ప్రమాణాలు:
(1) ఈ నిబంధ్నలలో ష్ెడూుల్-II కింద ఇచిిన పరమాణాలు, తపపనిసరి పరమాణాలు, అవి పంపిణీ సంసథ లు
స్ాధించవలసిన క్నీస పరమాణాలు. ష్ెడూుల్-III కింద ఇచిిన పరమాణాలు, సమీక్ృత పరమాణాలు, అవి
పంపిణీ సంసథ లు వాట విధ్యలు నెరవేరుిటక్ు స్ాధించాలిిన పరమాణాలు
(2) పంపిణీ సంసథ లు తపపనిసరి పరమాణాలు స్ాధించయటలో విఫలం చెందినపుపడు ష్ెడూుల్-II కింద పేరకకనన
విధ్ంగా వినియోగదారులక్ు నష్ట్ పరిహారం చెలిోంచాలిి ఉంటుంది
(3) విదయుత్ నియంతరణ మండలి ష్ెడూుల్-I, ష్ెడూుల్-II ష్ెడూుల్-III లక్ు కాలానయగుణంగా మారుపలు చేరుపలు
చేయుటక్ు అధికారము క్లదయ
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8. ప్రహార మొత్త ము చెలిీంచయ విధానం
(1) వినియోగదారుని పరత ఫిరాుదయనయ అనగా విదయుత్ సరఫరాలో అంతరాయం, విదయుత్ సరఫరా నాణుత మీటర్
పనితీరు బిలుోల చెలిోంపు లేదా ఇతర ఫిరాుదయలు వినియోగదారుల సేవా కదందారలు లేదా అవి లేనపుపడు
సెక్షన్ కారాులయం నందయ నమోదయచేసి వినియోగదారునికి ఫిరాుదయ నమోదయ సంఖ్ు ఇవావలి
(2) పంపిణీ సంసథ తపపనిసరి పరమాణాలు నెరవేరుిటక్ు పరత వినియోగదారు వారి రికారు్నయ నిరవహసూ
ి
వినియోగదారులక్ు సరైన సేవలు అందించాలి. ఇది వాుజాులనయ వివాదాలనయ నివారించడంలో
ఉపయోగపడుత ంది
(3) తపపనిసరి పరమాణాలు నెరవేరుిటలో క్ల లోపానికి వినియోగదారులక్ు చెలిోంచవలసిన పరిహారము పరసి యత
లేదా రాబో యియ కాలంలో వినియోగదారు చెలిోంచే బిలుోలో 90 రోజుల లోపల సరుేబాటు చేయాలి
(4) పంపిణీ సంసథ పెైన 3 వ పేరాలో పేరకకనన విధ్ంగావినియోగదారుక్ు పరిహారం చెలిోంచడంలో విఫలం
చెందినపుపడు వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్ాకర వేదిక్నయ

ఆశ్రయించి వినియోగదారుడు నష్ట్

పరిహారం ప ందవచయి

9. ప్నితీరు ప్రమాణాల సమాచారం:
త్ప్పనిసర ప్రమాణాలు:
(1)

పరత పంపిణీ సంసథ తపపనిసరి పరమాణాల పరకారం నెల వారి మరియు వారిషక్ సమాచార నివేదిక్నయ
కింర ద ఇచిిన సమాచారంతో సమరిపంచాలి

a) ఈ నిబంధ్నలలో ష్ెడూుల్-I కింద ఇచిిన తపపనిసరి పరమాణాల స్ాథయి తో పో లిినపుపడు పంపిణీ
సంసథ స్ాధించిన పనితీరు స్ాథయిలు
b) ఈ నిబంధ్నలలో కాోజు 8(3) కింర ద పరిహారం చెలిోంచిన కదసయల సంఖ్ు, మొతి ం చెలిోంచవలసిన
పరిహారం మరియు చెలిోంచిన మొతి ము
c) పనితీరు పరమాణాలు మెరుగు పరచయటక్ు పంపిణీ సంసథ తీసయక్ునన చరులు మరియు రాబో యియ
సంవతిరానికి నిరదేశంచయక్ునన లక్ష్యుల మదింపు
సమీకృత్ ప్రమాణాలు:
(2)

సమీక్ృత పరమాణాల కింద పరత పంపిణ సంసథ తెమ
ై ాసిక్ మరియు వారిషక్ నివేదిక్నయ కింద ఇచిిన
సమాచారంతో సమరిపంచాలి

a) ఈ నిబంధ్నలలో ష్ెడూుల్-III కింద ఇచిిన సమీక్ృత పరమాణాల స్ాథయితో పో లిినపుపడు పంపిణీ
సంసథ స్ాధించిన పనితీరు స్ాథయిలు
b) సమీక్ృత పరమాణాలు మెరుగు పరచయటక్ు పంపిణీ సంసథ తీసయక్ునన చరులు మరియు రాబో యియ
సంవతిరానికి నిరదేశంచయక్ునన లక్ష్యుల మదింపు
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(3)

చట్ పరిధికి లోబడి, సరి అయిన సమయానికి విదయుత్ నియంతరణ మండలి, పంపిణీ సంసథ లు
మరియు పరిగణంచబడిన పంపిణీ సంసథ లు సమరిపంచిన సమాచారానిన స్ాధారణ పరజానీక్ం
సమాచార నిమతి ం పరచయరించాలి

10.

చేరుపలు మరయు మినహాయంప్ులు:

(1) విదయుత్ సరఫరాలో అంతరాయం అనగా సబ్ సే్ష్టన్ నయండి వినియోగదారు మీటర్ వరక్ు విదయుత్ సరఫరాలో
ఏదెైనా అంతరాయం, అది రక్షణ పరిక్రాల పరతసపందన చరుల వలో కావచయి లేదా విదయుత్ ల ైనో య ,
టారనాిారెరో లో వెైఫలుం వలో ఒక్రు లేదా అంతక్ంటే ఎక్ుకవ మంది వినియోగదారులక్ు విదయుత్
సరఫరాలో అంతరాయం
(2) ఈ కింద ఇచిిన సందరాభల లో ఈ నిబంధ్న లలోని పనితీరు పరమాణాలు అమలోో ఉండవు
(a) అనయకోని పరిసథ త
ి లు అనగా యుది ం, పౌర అలో రుో, తరుగుబాటు
ో , వరదలు, త ఫానయలు, ఉరుములు,
భూక్ంపాలు, సమెెలు, లాకౌట్ లు, అగిన పరమాదాలు మొదల ైనవాట వలో పరభావితమెైన పంపిణీ సంసథ ల
పరిక్రాలు మరియు కారుక్లాపాలు
(b) విదయుత్ ఉతపతి లేదా సరఫరా వువసథ ల వెైఫలుం వలో విదయుత్ సరఫరాలో అంతరాయం
(c) జాతీయ

లోడ్ డిస్ాపచ్ సెంటర్/ పారంతీయ లోడ్ డిస్ాపచ్ సెంటర్/ రాష్ట్ ర లోడ్ డిస్ాపచ్ సెంటర్

వువసథ లలో లోపాల వలో స్ౌక్రాులక్ు క్లిగిన అంతరాయాల వలో వాట ఆదేశాలక్ు అనయగుణంగా విదయుత్
సరఫరాలో అంతరాయం
(d) ఇతర ఏవెైనా కారణాలు, విదయుత్ నియంతరణ మండలి వారు పంపిణీ సంసథ లక్ు అవకాశ్ం ఇచిిన పిదప
అనయమతంచిన విదయుత్ సరఫరాలో అంతరాయం
(3) విదయుత్ నియంతరణ మండలి ఒక్ స్ాధారణ లేదా పరతేుక్ ఆదేశ్ం దావరా, పంపిణీ సంసథ లు, పరభావితమెైన
వినియోగదారులు,

వినియోగదారుల సమూహాల వాదనలు పరిగణనలోకి తీసయక్ునన అనంతరం,

పంపిణీ సంసథ ల పనితీరు పరమాణాలు నెరవేరుిటక్ు తీసయక్ునన చరుల పటో విదయుత్ నియంతరణ మండలి
సంతృపిి చెందితే పంపిణీ సంసథ లు వినియోగదారులక్ు చెలిోంచవలసిన పరిహారం నయంచి విమోచన
క్లిపంచవచయి

11.

ఉత్త రువల జ్యరల మరయు ప్ాటించవలసిన ప్ద్ధ త్ులు:

(1) ఇందయలోని నిబంధ్నల కింద మరియు, విదయుత్ చట్ ం 2003కి లోబడి, విదయుత్ నియంతరణ మండలికి
కాలానయగుణంగా వివిధ్ ఆదేశాలు / పాటంచాలిిన పది త లు జారగ చేసే అధికారం ఉంది
(2) పరతేుక్ సందరాభలోో విదయుత్ నియంతరణ మండలి వారి అధికారులక్ు లేదా ఏదెైనా సవతంతర సంసథ క్ు
అవసరమెైన సమయాలోో తనిఖీ చేయుటక్ు, పనితీరు పరమాణాలు అమలునయ పరువేక్షణ చేయుటక్ు
విదయుత్ నియంతరణ మండలికి నివేదించయ టక్ు అధికారం ఉంది

12.

నిబంధనల అమలులో వచేే ఇబబంద్యలు తొలగంచే అధికారం:
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ఇందయలోని నిబంధ్నలనయ అమలు పరచడంలో లో ఏవెైనా ఇబబందయలు తల తి నపుపడు, ఏదెైనా స్ాధారణ లేదా పరతేుక్
ఆదేశ్ం దావరా ఇబబందయలు తొలగించయటక్ు తగిన ఆదేశాలు ఇచేి అధికారం విదయుత్ నియంతరణ మండలికి క్లదయ

13.

నిబంధనలనయ సవరంచే అధికారం

(1) ఈ నిబంధ్నలోని ఏదెైనా ఆదేశానిన ఎపుపడెైనా సవరించడానికి మారుపలు చేరుపలు చేయుటక్ు విదయుత్
నియంతరణ మండలికి అధికారం క్లదయ
(2) విదయుత్ నియంతరణ మండలి ఈ నిబంధ్నల అమలు తేదీ నయండి మూడు సంవతిరాల తరావత గానీ లేదా
మరదదెైనా సమయంలో కానీ పనితీరు పరమాణాలనయ సమీక్ష చేయవచయి. అట్ సమీక్ష తరావత
నిబంధ్నలక్ు తగిన మారుపలు చేరుపలు చేసే వరక్ు ఈ నిబంధ్నలు అమలులో ఉంటాయి.

14.

తొలగంప్ు మరయు కొనసాగంప్ు:

(1) పనితీరు పరమాణాల నిబంధ్నలు సంఖ్ు 7 / 2004 మరియు సవరించిన నిబంధ్నలు సంఖ్ు 9 / 2013
దావరా పేరకకనన పనితీరు పరమాణాలు మరియు జరిమానాలు, ఇందయలోని పనితీరు పరమాణాల
నిబంధ్నలు సంఖ్ు 5 / 2016 అమలు లోకి వచేి వరక్ు అమలులో ఉంటాయి. పనితీరు పరమాణాల
నిబంధ్నలు సంఖ్ు 7 / 2004 మరియు సవరించిన నిబంధ్నలు సంఖ్ు 9 / 2013 లనయ విదయుత్
నియంతరణ మండలి నిబంధ్నలు సంఖ్ు 1 / 2014 దావరా సవవక్రించింది
(2) ఈ నిబంధ్నలనయ తెలంగాణ రాష్ట్ ర అధికారిక్ రాజ పతరంలో పరచయరించిన తేదీ నయండి, నిబంధ్నలు సంఖ్ు
7/2004, సవరించిన నిబంధ్నలు సంఖ్ు 9 / 2013 మరియు గత ఆంధ్రపరదేశ్ రాష్ట్ ర విదయుత్
నియంతరణ మండలి కాలానయగుణంగా వాటలో చేసిన సవరణలు మరియు వాటని విదయుత్ నియంతరణ
మండలి సవవక్రించిన నిబంధ్నలు 1/2004, పనితీరు పరమాణాలు మరియు జరిమానాల చెలిోంపులక్ు
సంబంధించి నంతవరక్ు రదయే అవుతాయి
(3) పెైన తెలిపిన రదయే తో సంబంధ్ం లేక్ుండా, అంత వరక్ు అమలోో ఉండిన నిబంధ్నల దావరా తీసయక్ునన
చరులు కొనస్ాగించ వచయి మరియు అట్ చరులు రదయే కావు
(4) ఇందయలోని నిబంధ్నలు వినియోగదారుల హక్ుకల పరిరక్షణ చట్ ం,1986 లేదా ఏదెైనా ఇతర చట్ ం కింద
వినియోగదారుల హక్ుకలు మరియు వెసయలుబాటో నయ పరభావితం చేయవు
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షెడయులు-I
1. సాధారణ విద్యుత్ సరఫరా ప్ునరుద్ధ రణ:
1.1 సాధారణంగా ఫయుజ్ ప్ో వడం: పంపిణీదారు స్ాధారణ విదయుత్ సరఫరాక్ు సంబంధించి (టారనాిారెర్ వదే లేదా
వినియోగదారుల పారంగణంలో హచ్ జి ఫూుజులు లేదా ఎల్ ట ఫూుజులు మారుిట), వినియోగదారుని ఫిరాుదయ
సవవక్రించిన సమయం నయండి నగరాలు, పట్ ణాలోో నాలుగు (4) పని గంటలలో, గారమీణ పారంతాలోో ఎనిమిది (8)
పని గంటలోో విదయుత్ సరఫరా పునరుది రించాలి. ఆట్ విదయుత్ సరఫరా పునరుది రణ కోసం ఇతర వినియోగదారులక్ు
విదయుత్ సరఫరాలో అంతరాయం క్లిపంచవలసిన సందరభంలో లో అట్ పనిని (అతువసర సేవల నిరవహణ చట్ ం
కింద అతువసర సేవలు తపప(ESMA) ) స్ాధ్ుమెైనంత క్నీస అంతరాయంతో రాత్రి 10 గంటల నయండి ఉదయం 5
గంటల లోపల పూరిి చేయాలి.
1.2 ఓవర్ హెడ్ ల ైన్ / కేబుల్ విచిేననం: 11 క.వి./33 క.వి. ఓవర్ హడ్ ల ైన్ / కదబుల్ విచిిననం చెందినపుపడు,
పంపిణీదారు నగరాలు, పట్ ణాలోో అంతరాయం నయండి (6) గంటలలో గారమీణ పారంతాలోో (24) గంటలోో సరఫరానయ
పునరుది రించాలి
1.3 భూగరభ కేబుల్ విచిేననం: భూగరభ కదబుల్ విచిిననం చెందినపుపడు, పంపిణీదారు నగరాలు, పట్ ణాలోో
అంతరాయం నయండి (12) గంటలలో గారమీణ పారంతాలోో (48) గంటలోో సరఫరానయ పునరుది రించాలి
1.4 ప్ంపిణీ టరరనాఫారమర్ వ్ైఫలుం: పంపిణీ టారనాిారెర్ వెైఫలుం చెందినపుపడు పంపిణీదారు ఫిరాుదయ సవవక్రించిన
సమయము నయండి నగరాలు, పట్ ణాలోో (24) గంటలలో గారమీణ పారంతాలోో (48) గంటలోో పంపిణీ టారనాిారెర్
మారిి సరఫరానయ పునరుది రించాలి
1.5 అంత్రాయ ప్రణాళిక సమయాలు:
విదయుత్ పరిక్రాలు, ల ైనో నిరవహణ కొరక్ు (లోడ్ ష్ెడ్ ంి గ్ కాక్ుండా) అంతరాయ పరణాళిక్నయ స్ాధారణ పరజానీక్ం
సమాచార నిమతి ం అంతరాయానికి (24) గంటల ముందయగా పరక్టంచాలి మరియు ఆట్ అంతరాయం ఒక్ రోజులో
(12) గంటలక్ు మంచి ఉండరాదయ. అట్ పరత సందరభంలో పంపిణీదారు స్ాయంతరం 6.00 గంటల లోపు సరఫరా
పునరుది రణక్ు చరులు తీసయకోవాలి. మొతి ం పరణాళిక్ అంతరాయాలు ఒక్ సంవతిరాలోో ఏదెైనా ఒక్ 11 క.వి. ఫవడర్
పెై నగరాలు, పట్ ణాలోో (4), గారమీణ పారంతాలోో (6) స్ారో కి మంచి ఉండరాదయ. పరణాళిక్ అంతరాయాలక్ు
సంబంధించిన సమాచారానిన వినియోగదారుల సమాచారం నిమతి ం స్ాథనిక్ దృశ్ు మాధ్ుమాలోో మరియు
వినియోగదారులక్ు సంక్ష్ిపి సందేశాల దావరా చేరవేయాలి
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II. విద్యుత్ సరఫరా నాణుత్
2.1 ఓలట్జ్ హెచయేత్గుులు
(i) పంపిణీదారు వినియోగదారు పారంగణం వదే విదయుత్ సరఫరా కోసం పరక్టంచిన వోలే్జికి, కింద పేరకకనన
పరిమత లక్ు లోబడి నిరవహంచాలి
(a) లో వోలే్జి కి సంబంధించి +6% మరియు -6%;
(b) హై వోలే్జి కి సంబంధించి +6% మరియు -9%;
(c)

అధిక్ హై వోలే్జి కి సంబంధించి +10% మరియు -12.5%;

(ii) ఓలే్జ్ హచయితగుగల కి సంబంధించి ఫిరాుదయ సవవక్రించిన తరావత, పంపిణీదారు ఓలే్జ్ హచయితగుగలనయ
పరిశీలించి గురిించిన తరావత పంపిణీదారు కింది చరులు తీసయకోవాలి
(a) పంపిణీ వువసథ నయ విసి రణ, వృదిి / పెంపుదల ఆవశ్ుక్త లేనటో యితే హచయితగుగలనయ ఫిరాుదయ తేదీ నయండి
(10) రోజులలో నిరదేశంచిన పరిమత లక్ు తీసయక్ురావాలి
(b) పంపిణీ వువసథ నయ విసి రణ, వృదిి / పెంపుదల అవసరం ఉననపుపడు (90) రోజులోో పరిష్టకరించాలి
(iii) కొతి గా సబ్ సే్ష్టన్ నిరిెంచాలిిన అవసరం ఉననపుపడు పంపిణీదారు ఫిరాుదయ తేదీ నయండి ఒక్ నెల లోపల
విదయుత్ నియంతరణ మండలికి సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణము, నిరాెణం పూరిి చేయుటక్ు కావలసిన సమయ
పరతపాదనలనయ సమరిపంచాలి మరియు విదయుత్ నియంతరణ మండలి

అనయమత తీసయకోవాలి. అలాగద

పంపిణీదారు సమసు పరిష్ాకరం క్ు పటే్ సమయం గురించిన సమాచారానిన వినియోగదారునికి తెలపాలి
ఒక్వేళ సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణం, పంపిణీదారు సమరిపంచిన పెట్ ుబడి పరణాళిక్లో క్లిసి ఉండి విదయుత్ నియంతరణ
మండలి నయండి అనయమత ప ంది ఉననటో యితే, అట్ సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణానిన విదయుత్ నియంతరణ మండలి
పెట్ ుబడి పరణాళిక్లో నిరదేశంచిన సమయంలోగా పూరిిచేయాలి
అలాగద పరిశ్మ
ర లు వువస్ాయ వినియోగదారులు వారి విదయుత్ పరిక్రాలక్ు కపాసిటరుో పెట్ ుకోవాలిి ఉండి తగిన
స్ామరథయం గల కపాసిటర్ పెట్ ుకోనటో యితే వారికి పనితీరు పరమాణాల లోపానికి పరిహారం చెలిోంచవలసిన
అవసరం లేదయ
2.2 ఓలట్జీ అసమానత్లు:
(i)

పంపిణీదారు ఓలే్జీ అసమానతలనయ కింద పేరకకనన స్ాథయిలలో పరిమత లక్ు లోబడి నిరవహంచాలి

(a) స్ాథయి-1: పరత 132 క.వి. మరియు అధిక్ స్ాథయి వినియోగదారు కి వినియోగదారు పారంతం వదే సరఫరా
కొరక్ు సంచిత ఓలే్జీ అసమానతల వకీక్
ర రణ (THDv) 3% కి లోబడి ఉండాలి (తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో
అమలయియు గిడ్
ర నియమావళి పరకారం)
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(b) స్ాథయి-2: పరత 33 క.వి. స్ాథయి వినియోగదారు కి వినియోగదారు పారంతం వదే సరఫరా కొరక్ు సంచిత
ఓలే్జీ అసమానతల వకీక్
ర రణ (THDv) 8% కి లోబడి ఉండాలి (తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో అమలయియు గిడ్
ర
నియమావళి పరకారం)
(c) స్ాథయి-3: పరత 11 క.వి. స్ాథయి వినియోగదారు కి వినియోగదారు పారంతం వదే సరఫరా కొరక్ు సంచిత
ఓలే్జీ అసమానతల వకీక్
ర రణ (THDv) 8% కి లోబడి ఉండాలి (తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో అమలయియు గిడ్
ర
నియమావళి పరకారం)
(ii) పెైన పేరకకనన స్ాథయి-1 నిబంధ్నలు పరచయరించిన ఒక్ సంవతిరం తరావత నయండి అమలోోకి వస్ాియి. విదయుత్
నియంతరణ మండలి, ఈ నిబంధ్న పరమాణాల లోపానికి చెలిోంచే జరిమానాలు పరక్టసయింది
(iii) స్ాథయి-2 నిబంధ్నల అమలు తేదీని విదయుత్ నియంతరణ మండలి పంపిణీ సంసథ లతో చరిించిన తరావత
నిరణయిసయింది
(iv) విదయుత్ నియంతరణ మండలి పరతేుక్ విధానానిన రూప ందించే వరక్ు, ఓలే్జ్ అసమానతల నమోదయ కొరక్ు
మదింపు పది త తెలంగాణ రాష్ట్ ర గిడ్
ర నియమావళిలో పేరకకనన విధ్ంగా ఉంటుంది
III. వినియోగదారు మీటర్ మరయు నట్ మీటర్ కు సంబంధించిన వినియోగదారుల ఫిరాుద్యలు:
3.1 పంపిణీదారు మీటర్ లక్ు సంబంధించిన కారుక్లాపాలు పేరా 3.2 నయండి పేరా3.6 వరక్ు పేరకకనన విధ్ంగా,
విదయుత్ నియంతరణ మండలి పరక్టంచిన విదయుత్ సరఫరా నియమావళి మరియు తతింబంధిత నిబంధ్నలు
మరియు స్ాధారణ విదయుత్ సరఫరా నియమ నిబంధ్నలక్ు (GTCS) క్ు లోబడి నిరవహంచాలి
3.2 నగరాలు, పట్ ణాలు, మరియు మండల కదందరంలో గల వినియోగదారుల మీటరుో మరియు వాడక్ం / లోడు
పరంగా అధిక్ విలువ క్లిగిన గారమీణ పారంతాలోోని మీటరుో పంపిణీదారు నెలక్ు ఒక్స్ారి రగడింగ్ నమోదయ చేయాలి
ఇతర వినియోగదారుల మీటరో నయ (2) నెలలక్ు మంచని వువధిలో నమోదయ చేయాలి
3.3 రగడింగ్ నమోదయ సంబంధించిన ఫిరాుదయ ఉననటో యితే, నగరాలు, పట్ ణాలోో ఫిరాుదయ సవవక్రించిన తేదీ నయండి
(7) రోజులలో, గారమీణ పారంతాలోో (15) రోజులలో పంపిణీదారు తనిఖీ చేసి రగడింగ్ నమోదయ వాసి విక్తనయ పరిశీలించాలి
3.4 పంపిణీదారు పనిచేయని (ఆగిపో యిన, నెమెదిగా, వేగంగా నడుసయినన) మీటరో ని సవంత ఖ్రుితో మారాిలి
3.5 మీటర్ కాలిపో వడానికి కారణం పంపిణీదారు వువసథ కి సంబంధించినది అయితే, ఫిరాుదయ సవవక్రించిన తేదీ నయండి
(7) రోజుల లోపల కాలిపో యిన మీటరో ని పంపిణీదారు సవంత ఖ్రుితో మారాిలి
3.6 మీటర్ కాలిపో వడానికి కారణం వినియోగదారునికి సంబంధించినది అయితే, అనగా మీటరో లో నేరపూరిత జోక్ుం,
వినియోగదారు పరిక్రాలలో లోపం, మీటరు తడిసిపో వడం, అధీక్ృతం కానీ అదనపు లోడ్ మొదల ైనవి. అట్
సందరాభలోో పంపిణీదారు వినియోగదారునికి నోటీస్ ఇచిి మీటర్ యొక్క ఖ్రుిని (7) రోజులలో వసూలు
చేయవచయి మరియు చెలిోంపు తేదీ నయండి (7) రోజులలో మీటర్ మారాిలి మరియు భవిష్టుతి లో మీటరుకి నష్ట్ ం
జరగక్ుండా తగిన చరులు తీసయకోవాలి
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IV. మీటరుీ / సరలవసయ ల ైనీనయ త్రలించడం:
4.1 స్ాధారణ విదయుత్ సరఫరా నియమ నిబంధ్నలక్ు (GTCS) కాోజు 5.4.1.4 వినియోగదారు సరగవసయనయ పరసి యత
పారంగణంలో తరలించడం లేదా ల ైనో మారాగనిన వినియోగదారు ఖ్రుితో మారుిటక్ు దరఖ్ాసయి చేసినపుపడు,
పంపిణీదారు తనిఖీ చేసి నగరాలు పట్ ణాలోో అయితే (10) రోజులలో గారమీణ పారంతాలోో అయితే (15) రోజులలో
అందయక్ు అయియు అంచనా వుయానిన వినియోగదారుక్ు తెలపాలి
4.2 వినియోగదారు చెలిోంపు చేసిన తేదీ నయండి కింద పేరకకనన సమయంలోగా పంపిణీదారు పనయలు పూరిి చేయాలి
మీటరుో / ల ైనోనయ తరలించడం – 7 రోజులు
V. కొత్త సరలవసయ / అద్నప్ు లోడ్ కొరకు ద్రఖాసయత:
5.1 ప్రసత యత్ ప్ంపిణీ వువసథ నయంచి విద్యుత్ సరఫరా చేయగలిగనప్ుపడు:
(i) పరసి యత పంపిణీ వువసథ నయండి విదయుత్ సరఫరా చేయగలిగినపుపడు వినియోగదారు కొతి సరగవస్ కొరక్ు
దరఖ్ాసయినయ పంపిణీదారు (2) రోజులలో అంగగకారం తెలిపాలి మరియు సరగవసయ ఇచయిటక్ు చెలిోంచవలసిన ఛారగీలు
వినియోగదారుక్ు తెలపాలి. వినియోగదారు చెలిోంపు చేసిన (30) రోజులలో పంపిణీదారు వినియోగదారుక్ు విదయుత్
సరఫరా పారరంభించాలి
కొతి సరగవసయక్ు విదయుత్ సరఫరా ఎల్.ట. వువస్ాయ వినియోగదారులక్ు అయితే, పంపిణీదారు అట్ సరగవసయలక్ు
విదయుత్ సరఫరా చేయవలసిన బాధ్ుత ఆ సంవతిరం లో పేరకకననలక్ష్ిత సంఖ్ుక్ు లోబడి ఉంటుంది. ఇందయకోసం
పంపిణీదారు అట్ సరగవసయల నిరగక్షణ జాబితానయ దరఖ్ాసయి తేదీ వారగగా తయారుచేసి దరఖ్ాసయిదారులక్ు
రాతపూరవక్ంగా 15 రోజుల లోపున సమాచారం ఇవావలి. దరఖ్ాసయిదారు యొక్క సరగవసయక్ు పరసి యత సంవతిరంలో
విదయుత్ సరఫరా క్లిపంచలేనపుపడు ఆ విష్టయం రాతపూరవక్ంగా తెలుపుతూ రాబో యియ సంవతిరంలో విదయుత్
సరఫరా చేయుటక్ు దరఖ్ాసయి సంఖ్ు ఆధారంగా జాబితానయ నిరవహంచాలి
(ii) దరఖ్ాసయిదారులు కొతి సరగవసయ కోసం చెలిోంచవలసిన ఫవజులు, చారగీలు, ధ్రావత లనయ పంపిణీదారు పరక్టంచాలి
మరియు దరఖ్ాసయిలో వాట వివరాలు పేరకకనాలి
5.2 విద్యుత్ సరఫరా చేయుటకు ప్రసత యత్ ప్ంపిణీ వువసథ నయ విసత రంచవలసి నప్ుపడు:
(i) విదయుత్ సరఫరా చేయుటక్ు పరసి యత పంపిణీ వువసథ నయ విసి రించవలసి నపుపడు, పంపిణీదారు దరఖ్ాసయిక్ు (2)
రోజులోో అంగగకారం తెలపాలి. విదయుత్ సరఫరా క్లిపంచయటక్ు దరఖ్ాసయిదారు చెలిోంచవలసిన ధ్రావత మరియు ఇతర
చారగీలనయ ఎల్.ట. సరగవసయ అయితే (7) రోజులలో, హచ్.ట. 11 క.వి. అయితే (15) రోజులలో, హచ్.ట. 33 క.వి.
అయితే (21) రోజులలో, ఇ.హచ్.ట. అయితే (45) రోజులలో దరఖ్ాసయిదారుక్ు రాతపూరవక్ంగా తెలపాలి
(ii) పంపిణీదారు కింద పేరకకనన సమయంలోగా దరఖ్ాసయిదారులక్ు విదయుత్ సరఫరా క్లిపంచాలి
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సరఫరా చేసే ఓలట్జీ

సమయ ప్రమితి *

లో టెనషన్ (ఎల్.ట.)

30 రోజులు

హై టెనషన్ (హచ్.ట. 11 క.వి.)

45 రోజులు

హై టెనషన్ (హచ్.ట. 33 క.వి.)

60 రోజులు

అధిక్ హై టెనషన్ (ఇ.హచ్.ట. 33 క.వి. పెైన)

180 రోజులు

* సమయ పరిమత దరఖ్ాసయిదారు ధ్రావత మరియు ఇతర చారగీలనయ చెలిోంపు చేసిన తేదీ నయండి వరిిసి యంది
పరతేుక్ సందరాభలోో సమయ పరిమత లోగా విదయుత్ సరఫరా క్లిపంచ లేనపుపడు, పంపిణీదారు పంపిణీ వువసథ
విసి రణక్ు కావాలిిన అదనపు సమయంనక్ు సంబంధించిన పరతపాదననయ విదయుత్ నియంతరణ మండలి అనయమత
కొరక్ు సమరిపంచాలి. అలాగద ఇందయక్ు సంబంధించి దరఖ్ాసయి దారుక్ు విదయుత్ సరఫరా క్లిపంచయటక్ు పటే్ అంచనా
సమయానిన తెలపాలి

5.3 విదయుత్ సరఫరా కొరక్ు సబ్ సే్ష్టన్ నిరిెంచయట
దరఖ్ాసయిదారు కొతి సరగవసయక్ు విదయుత్ సరఫరా క్లిపంచయటక్ు కొతి సబ్ సే్ష్టన్ నిరిెంచవలసి ఉననపుపడు,
పంపిణీదారు కొతి సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణ పరతపాదననయ అలాగద అందయక్ు పటే్ సమయానిన విదయుత్ నియంతరణ మండలి
అనయమత కొరక్ు (15) రోజులలో సమరిపంచి అనయమత ప ందాలి మరియు విదయుత్ నియంతరణ మండలి
అనయమతంచిన సమయంలోగా దరఖ్ాసయి దారుక్ు విదయుత్ సరఫరా పారరంభించాలి
ఒక్వేళ సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణం, పంపిణీదారు సమరిపంచిన పెట్ ుబడి పరణాళిక్లో క్లిసి ఉండి విదయుత్ నియంతరణ
మండలి నయండి అనయమత ప ంది ఉననటో యితే, అట్ సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణానిన విదయుత్ నియంతరణ మండలి పెట్ ుబడి
పరణాళిక్లో నిరదేశంచిన సమయంలోగా పూరిిచేయాలి
సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణం ఒకద ఒక్ వినియోగదారుక్ు విదయుత్ సరఫరా చేయుటక్ు సంబంధించినటో యితే , పంపిణీదారు
తగిన ధ్రావత వినియోగదారు వదే వసూలు చేసిన తరావత మాతరమే సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణం పారరంభించాలి
సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణం ఆలస్ాునికి, దారికి సంబంధించిన సమసులు, భూసేక్రణ సమసులు లేదా వినియోగదారు
హచ్.ట. మరియు ఇ.హచ్.ట. పరిక్రాలక్ు సంబంధించి రాష్ట్ ర పరభుతవ ముఖ్ు విదయుతి తనిఖీ అధికారి అనయమత
కొరక్ు నెరవేరివలసిన బాధ్ుతల వలో ఆలస్ాునికి, పంపిణీదారునయ బాద్యుడిని చేయరాదయ
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VI. వినియోగదారు యాజ్మాను మారుప మరయు సరలవసయలో ఇత్ర మారుపలు:
6.1 వినియోగదారుకి సంబంధించి యాజమాను మారుప, కదటగిరగ మారుప, ఎల్.ట. నయండి హచ్.ట. కి లేదా హచ్.ట.
నయండి ఎల్.ట. కి మారుప చేయుటక్ు పంపిణీదారు కింద పేరకకనన సమయ పరిమత పాటంచాలి
కదటగిరగ మారుప
(a) యాజమాను మారుప
(b) కదటగిరగ మారుప
ఎల్.ట. ఫేజు-1 నయండి ఎల్.ట. ఫేజు-3 కి మారుప లేదా
ఎల్.ట. ఫేజు-3 నయండి ఎల్.ట. ఫేజు-1 కి మారుప
ఎల్.ట. నయండి హచ్.ట. లేదా హచ్.ట. నయండి ఎల్.ట. కి
మారుప

సమయ పరిమత
దరఖ్ాసయి చేసి కావలసిన పతారలు జత చేసి నిరదేశంచిన
ఫవజు చెలిోంచిన తేదీ నయండి(7) రోజులలో
నిరదేశంచిన ఛారగీలు చెలిోంచిన (30) రోజులలో
నిరదేశంచిన ఛారగీలు చెలిోంచిన (60) రోజులలో

6.2 వినియోగదారు కదటగిరగ మారుప కొరక్ు దరఖ్ాసయి చేసినపుపడు పంపిణీదారు ఆ సంవతిరంక్ు సంబంధించిన
విదయుత్ నియంతరణ మండలి ఇచిిన టారిఫ్ ఉతి రువల పరకారం పరిశీలించి మారుప స్ాధ్ుతనయ వినియోగదారులక్ు
(7) రోజులలో తెలియపరచాలి
6.3 ఎల్.ట. నయండి హచ్.ట. లేదా హచ్.ట. నయండి ఎల్.ట. కి మారుపనక్ు, వినియోగదారు రాష్ట్ ర పరభుతవ ముఖ్ు
విదయుతి తనిఖీ అధికారి అనయమత కొరక్ు నెరవేరివలసిన బాధ్ుతల వలో ఆలస్ాునికి, పంపిణీదారునయ బాద్యుడనయ
చేయరాదయ
VII. విద్యుత్ బిలుీల ఫిరాుద్యలు:
7.1 (i) పంపిణీదారు విదయుత్ బిలుోల ఫిరాుదయక్ు సంబంధించి వినియోగదారు వుకిి గతంగా వచిినటో యితే ఫిరాుదయ
సవవక్రణనక్ు వెంటనే అంగగకారం తెలపాలి, తపాలా దావరా సవవక్రించినటో యితే (24) పని గంటలోో అంగగకారం తెలపాలి.
పంపిణీదారు విదయుతి బిలుోల ఫిరాుదయలనయ అదనపు సమాచారం అవసరం లేనటో యితే (24) పని గంటలలో
పరిష్టకరించాలి మరియు అదనపు సమాచారం అవసరం ఉననటో యితే (7) రోజులలో పరిష్టకరించాలి.
(ii) వినియోగదారు ఫిరాుదయ అనయసరించి విదయుత్ బిలుో సవరించ వలసినపుపడు, అట్ బిలుో గడువు తేదీ సరఫరా
తొలగించయటక్ు గానీ చెలిోంపు ఆలస్ాునికి అదనపు చారగీలు విధించయటక్ు కానీ సవరించిన తేదీ నయండి ల కికంచాలి
7.2 బిలుీలు చెలిీంచనంద్యవలీ సరఫరా తొలగంప్ు త్రావత్ సరఫరా ప్ునరుద్ధ రణ:
వినియోగదారు బిలుో చెలిోంచనందయవలో పంపిణీదారు విదయుత్ సరఫరా తొలగించినపుపడు, వినియోగదారు బిలుో
చెలిోంపు చేసి దానికి తగిన రుజువు చూపినపుపడు నగరాలు పట్ ణాలోో (4) పని గంటలలో గారమీణ పారంతాలోో (12)
పని గంటల లోపల విదయుత్ సరఫరా పునరుది రించాలి
13

7.3 లోడు త్గు ంప్ు:
లోడు తగిగంపుక్ు సంబంధించి వినియోగదారు దరఖ్ాసయి చేసినపుపడు, విదయుత్ సరఫరా క్నీస ఒపపంద కాలపరిమత
(GTCS లో ప ందయపరిచినటు
ో గా) ముగిసిన తదయపరి ఇచేి రండవ విదయుత్ బిలుో సమయంలో గా లోడు తగిగంపునయ
అమలుపరచాలి, అందయకోసం వినియోగదారు కొతి ఒపపందపతరం సమరిపంచాలి.
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షెడయులు-II
త్ప్పనిసర ప్నితీరు ప్రమాణాలు మరయు ప్నితీరు లోప్ానికి
చెలిీంచవలసిన జ్రమానాలు

వరుస
సంఖ్ు

నెరవేరివలసిన సేవా పరిధి

పనితీరు పరమాణం

పనితీరు పరమాణం వెైఫలాునికి
చెలిోంచవలసిన పరిహారం
ఒక్రి క్ంటే ఎక్ుకవ
ఒక్క
వినియోగదారులనయ
వినియోగదారుని
పరభావితం చేసేది
పరభావితం చేసేది
అయితే,, పరత
అయితే, ఆ
వినియోగదారునికి
వినియోగదారునికి
చెలిోంచాలిిం ది
చెలిోంచాలిిం ది

I. సాధారణ విద్యుత్ సరఫరా ప్ునరుద్ధ రణ - ఫయుజ్ ఆఫ్
I

నగరాలు మరియు పట్ ణాలు

(4) పని గంటలలో

II

గారమీణ పారంతాలు

(8) పని గంటలలో

₹200 పరత

₹100 పరత

సంఘటనకి

వినియోగదారునికి

₹200 పరత

₹100 పరత

సంఘటనకి

వినియోగదారునికి

II. ఓవర్ హడ్ ల ైన్ / కదబుల్ విచిిననం

I
II

నగరాలు మరియు పట్ ణాలు

గారమీణ పారంతాలు

అంతరాయం నయండి

₹200 పరత

₹100 పరత

(6) గంటలలో

సంఘటనకి

వినియోగదారునికి

అంతరాయం నయండి

₹200 పరత

₹100 పరత

(24) గంటలలో

సంఘటనకి

వినియోగదారునికి

III. భూగరభ కదబుల్ విచిిననం

I

నగరాలు మరియు పట్ ణాలు

II

గారమీణ పారంతాలు

అంతరాయం నయండి

₹200 పరత

₹100 పరత

(12) గంటలలో

సంఘటనకి

వినియోగదారునికి

అంతరాయం నయండి

₹200 పరత

₹100 పరత

సంఘటనకి

వినియోగదారునికి
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(48) గంటలలో
IV. పంపిణీ టారనాిారెర్ వెైఫలుం

I

నగరాలు మరియు పట్ ణాలు

(24) గంటలలో

II

గారమీణ పారంతాలు

(48) గంటలలో

₹400 పరత

₹200 పరత

సంఘటనకి

వినియోగదారునికి

₹400 పరత

₹200 పరత

సంఘటనకి

వినియోగదారునికి

V. సరఫరాలోపరణాళిక్ అంతరాయ సమయం

I
II

ఒక్ రోజు లో సరఫరాలో

(12) గంటలకి

₹400 పరత

₹200 పరత

అంతరాయ పరిమత

మంచక్ుండా

సంఘటనకి

వినియోగదారునికి

స్ాయంతరం 6.00 ల

₹400 పరత

₹200 పరత

లోపల

సంఘటనకి

వినియోగదారునికి

సరఫరా పునరుది రణ

VI. ఓలే్జ్ హచయితగుగలు

I

II

పంపిణీ వువసథ విసి రణ
పెంపుదల / అవసరం

₹100 పరత
(10) రోజులలో

₹200 పరత రోజు కి వినియోగదారునికి పరత

లేనపుపడు

రోజు కి

పంపిణీ వువసథ విసి రణ /

₹200 పరత

పెంపుదల అవసరం

(90) రోజులలో

₹400 పరత రోజు కి

రోజు కి

ఉననపుపడు

III

విదయుత్ నియంతరణ
సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణం

వినియోగదారునికి పరత

₹2000 పరత

మండలి అనయమతంచిన ₹4000 పరత రోజు కి వినియోగదారునికి పరత
రోజు కి

సమయంలోపల
VII. మీటర్, నెట్ మీటర్ క్ు సంబంధించిన ఫిరాుదయలు
నెమెదిగా / వేగంగా

I

నడుసయినన మీటరుో,
ఆగిపో యిన మీటరో తనిఖీ

₹200 పరత రోజు కి

-వరిించదయ-

నగరాలు మరియు పట్ ణాలు
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గారమీణ పారంతాలు
(7) రోజులలో
మీటరుో మారుిట

(15) రోజులలో
(15) రోజులలో

II

కాలిపో యిన మీటరుో మారుిట
కారణం పంపిణీదారు క్ు

(7) రోజులలో

సంబంధించినది అయితే

III

IV

కాలిపో యిన మీటరుో మారుిట వినియోగదారు మీటర్
కారణం వినియోగదారుక్ు

ఖ్రుి చెలిోంచిన తరావత

సంబంధించినది అయితే

(7) రోజులలో
వినియోగదారు అంచనా

మీటరు ల ైనో య తరలించడం

వుయం చెలిోంచిన

₹200 పరత రోజు కి

-వరిించదయ-

తరావత (7) రోజులలో
VIII. కొతి సరగవసయ, అదనపు లోడు / డిమాండ్ దరఖ్ాసయినయ పరిశీలించడం చెలిోంచవలసిన చారగీలనయ
వినియోగదారుక్ు తెలపడం

I

II

పరసి యత పంపిణీ వువసథ నయంచి
సరఫరా చేయగలిగినపుపడు

దరఖ్ాసయి సవవక్రించిన
తేదీ నయండి (2) పని
దినాలలో

₹200 పరత
సంఘటనకి

--

పంపిణీ వువసథ విసి రణ /
పెంపుదల అవసరం
ఉననపుపడు

(a)

దరఖ్ాసయి సవవక్రించిన
లో టెనషన్ (ఎల్.ట.) సరఫరా

తేదీ నయండి (7)

₹200 పరత రోజు కి

--

రోజులలో
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(b)

(c)

(d)

హై టెనషన్ (హచ్.ట. 11 క.వి.)
సరఫరా
హై టెనషన్ (హచ్.ట. 33 క.వి.)
సరఫరా
అధిక్ హై టెనషన్ (ఇ.హచ్.ట.
33 క.వి. పెైన) సరఫరా

దరఖ్ాసయి సవవక్రించిన
తేదీ నయండి (15)

₹200 పరత రోజు కి

--

రోజులలో
దరఖ్ాసయి సవవక్రించిన
తేదీ నయండి (21)

₹1000 పరత రోజు కి

--

రోజులలో
దరఖ్ాసయి సవవక్రించిన
తేదీ నయండి (45)

₹1000 పరత రోజు కి

--

రోజులలో

IX. కొతి సరగవసయ, అదనపు లోడు / డిమాండ్ కొరక్ు దరఖ్ాసయిదారు అనిన చారగీలు చెలిోంచిన తరావతవిదయుత్
సరఫరా పారరంభించడం

I
II

పరసి యత పంపిణీ వువసథ నయంచి

చెలిోంపు తేదీ నయండి

సరఫరా చేయగలిగినపుపడు

(30) రోజులలో

₹200 పరత రోజు కి

--

పంపిణీ వువసథ విసి రణ /
పెంపుదల అవసరం
ఉననపుపడు

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

లో టెనషన్ (ఎల్.ట.) సరఫరా

చెలిోంపు తేదీ నయండి
(30) రోజులలో

హై టెనషన్ (హచ్.ట. 11 క.వి.)

చెలిోంపు తేదీ నయండి

సరఫరా

(45) రోజులలో

హై టెనషన్ (హచ్.ట. 33 క.వి.)

చెలిోంపు తేదీ నయండి

సరఫరా

(60) రోజులలో

అధిక్ హై టెనషన్ (ఇ.హచ్.ట.

చెలిోంపు తేదీ నయండి

33 క.వి. పెైన) సరఫరా

(180) రోజులలో

₹200 పరత రోజు కి
₹400 పరత రోజు కి
₹1000 పరత రోజు కి
₹1000 పరత రోజు కి

విదయుత్ నియంతరణ
సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణం

మండలి అనయమతంచిన ₹2000 పరత రోజు కి
సమయంలోపల
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X. యాజమానుమారుప మరియు సరగవసయ మారుప
కావలసిన పతారలు జత

I

యాజమానుమారుప

చేసి నిరదేశంచిన ఫవజు
చెలిోంచిన తేదీ నయండి(7)

₹200 పరత రోజు కి

--

రోజులలో
కావలసిన పతారలు జత

II

కదటగిరగ మారుప

చేసి నిరదేశంచిన ఫవజు
చెలిోంచిన తేదీ నయండి(7)

₹200 పరత రోజు కి

--

రోజులలో
ఎల్.ట. ఫేజు-1 నయండి ఎల్.ట.

III

ఫేజు-3 కి మారుప లేదా
ఎల్.ట. ఫేజు-3 నయండి ఎల్.ట.
ఫేజు-1 కి మారుప

IV

నిరదేశంచిన ఫవజు చెలిోంచిన
తేదీ నయండి(30)

₹200 పరత రోజు కి

--

రోజులలో

ఎల్.ట. నయండి హచ్.ట. లేదా నిరదేశంచిన ఫవజు చెలిోంచిన
హచ్.ట. నయండి ఎల్.ట. కి

తేదీ నయండి(60)

మారుప

రోజులలో

₹400 పరత రోజు కి

XI. విద్యుత్ బిలుీల ఫిరాుద్యలు

I

II

అదనపు సమాచారం అవసరం
లేనటో యితే
అదనపు సమాచారం అవసరం
ఉననటో యితే

దరఖ్ాసయి సవవక్రించిన
నయండి (24) పని
గంటలలో
దరఖ్ాసయి సవవక్రించిన

₹100 పరత రోజు కి

--

తేదీ నయండి (7) పని
దినాలలో

XII. బిలుీలు చెలిీంచనంద్యవలీ సరఫరా తొలగంప్ు త్రావత్ సరఫరా ప్ునరుద్ధ రణ

I

నగరాలు మరియు పట్ ణాలు

బిలు
ో చెలిోంపు చేసి
దానికి తగిన రుజువు

₹200 పరత రోజు కి

--
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చూపిన (4) పని
గంటలలో
బిలు
ో చెలిోంపు చేసి

II

గారమీణ పారంతాలు

దానికి తగిన రుజువు
చూపిన (12) పని

₹200 పరత రోజు కి

--

గంటలలో
XIII. విద్యుత్ సరఫరా త్ప్ుపగా తొలగంప్ు లటదా సరఫరా తొలగంచకుండా ప్ునరుద్ధ రణ చారలులు వసయలు చేయడం

I
II

బిలు
ో చెలిోంచి నపపటకీ విదయుత్ సరఫరా తపుపగా
తొలగింపు
సరఫరా తొలగించక్ుండా పునరుది రణ చారగీలు వసూలు

₹200 పరత రోజు కి

--

చేయడం

XIV. లోడు త్గు ంప్ు

I

దరఖ్ాసయి సవవక్రించిన తదయపరి ఇచేి రండవ విదయుత్
బిలు
ో సమయంలో గా

₹50 పరత
సంఘటనకి

--

ప్రహారం చెలిీంచయ విధానం

1.

ఈ నిబంధ్నలు అమలోోకి వచిిన ఒక్ సంవతిరం లోపల వినియోగదారుల ఫిరాుదయ నమోదయ చేయుటక్ు

పంపిణీదారు ఇంటరాకి్వ్ వాయిస్ రస్ాపన్ి సిస్ం (ఐ.వి.ఆర్.ఎస్) వువసథ నయ ఏరాపటు చేయాలి. సేవలక్ు సంబంధించి
వినియోగదారు యొక్క పరత ఫిరాుదయనయ పరత సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని నగరాలు / పట్ ణాలోో ఏరాపటుచేసిన
వినియోగదారుల సేవా కదందరం లో గాని కదందీక్
ర ృత వినియోగదారుల సేవ కదందరంలో గాని ఇతరతర కారాులయాలోో కానీ
నమోదయ చేసి వినియోగదారుక్ు ఫిరాుదయ సవవక్రణ పరతేుక్ సంఖ్ు నయ తెలపాలి.
2. వినియోగదారు ఫిరాుదయని పరిష్టకరించిన తదయపరి పంపిణీదారు సంక్ష్ిపి సందేశ్ం దావరా వినియోగదారు నమోదయ
చేసిన చరవాణ కి తెలపాలి. అట్ సందేశ్ం పంపిన సమయానిన పనితీరు పరమాణాల అమలుక్ు పంపిణీదారు
సమసునయ పరిష్టకరించిన సమయంగా పరిగణంచబడుత ంది.
3. ఐ.వి.ఆర్.ఎస్ వువసథ దావరా నమోదయ తేదీ నయండి ఫిరాుదయ వువధి ల కికంచబడుత ంది. ఐ.వి.ఆర్.ఎస్ వువసథ
కింర ది విధ్ంగా ఉండాలి.
20

(i) వినియోగదారు కింద పేరకకనన ఫిరాుదయ తీరునయ ఎంపిక్ చేసయక్ునే విధ్ంగా ఉండాలి
a) స్ాధారణ విదయుత్ సరఫరా పునరుది రణ
b) ఓవర్ హడ్ ల ైన్ / కదబుల్ విచిిననం
c) భూగరభ కదబుల్ విచిిననం
d) పంపిణీ టారనాిారెర్ వెైఫలుం
e) సరఫరాలో పరణాళిక్ అంతరాయ సమయం
f) ఓలే్జ్ హచయితగుగలు
g) మీటర్ క్ు సంబంధించిన ఫిరాుదయలు
h) మీటరుో / ల ైనోనయ తరలించడం
i) కొతి సరగవసయ, అదనపు లోడు / డిమాండ్ దరఖ్ాసయినయ పరిశీలించడం చెలిోంచవలసిన చారగీలనయ
వినియోగదారుక్ు తెలపడం
j) కొతి సరగవసయ, అదనపు లోడు / డిమాండ్ కొరక్ు దరఖ్ాసయిదారు అనిన చారగీలు చెలిోంచిన తరావత విదయుత్
సరఫరా పారరంభించడం
k) యాజమానుమారుప మరియు సరగవసయ మారుప
l) విదయుత్ బిలుోల ఫిరాుదయలు
m) బిలుోలు చెలిోంచనందయవలో సరఫరా తొలగింపు తరావత సరఫరా పునరుది రణ
n) విదయుత్ సరఫరా తపుపగా తొలగింపు లేదా సరఫరా తొలగించక్ుండా పునరుది రణ చారగీలు వసూలు
చేయడం
(వినియోగదారులు తమ ఫిరాుదయ ఎంపిక్ పటో అవగాహన లేనపుపడు, ఏదెైనా ఇతర ఫిరాుదయ అనే ఎంపిక్నయ క్ూడా
తపపనిసరిగా ప ందయపరచాలి)
(ii) ఫిరాుదయక్ు సంబంధించి సిథతని తెలుపుటక్ు సంక్ష్ిపి సందేశానిన పంపడానికి చరవాణ సంఖ్ు నమోదయ చేసయకోవాలి
(iii) సవయంచాలక్ంగా రూప ందించిన పరతేుక్ ఫిరాుదయ నమోదయ సంఖ్ునయ వినియోగదారులక్ు సంక్ష్ిపి సందేశ్ం
దావరా పంపాలి
(iv) ఫిరాుదయ పరిష్టకరించిన తరావత సంక్ష్ిపి సందేశ్ం దావరా వినియోగదారుక్ు సందేశ్ం పంపాలి
(v) ఫిరాుదయ యొక్క వువధిని ఐవీఆర్ఎస్ వువసథ లో ఫిరాుదయ నమోదయ చేసి తేదీ నయండి ఫిరాుదయ పరిష్ాకర
సందేశానిన వినియోగదారులక్ు పంపిన సమయం వరక్ు ల కికంచాలి
(vi) ఈ నిబంధ్నల అమలు తేది నయండి ఒక్ సంవతిరం లోపల వువసథ నయ నెలకొలాపలి
4. ఫిరాుదయలక్ు సంబంధించి తెమ
ై ాసిక్ నివేదిక్నయ సి.జి.ఆర్.ఎఫ్ మరియు అంబుడిమన్ కి సమరిపంచాలి.
సమరిపంచిన నివేదిక్లనయ సి.జి.ఆర్.ఎఫ్ విశలోష్టణ / పరువేక్షణ చేయాలి
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సవవక్రించిన
వరుస సంఖ్ు

సవవక్రించిన
ఫిరాుదయలు

సవవక్రించిన

ఫిరాుదయలో
వినియోగదారు
వెైపు లోపం

ఫిరాుదయల లో

మొతి ం

పంపిణీదారు వెైపు

ఉననవి

5.

వసూలు చేసిన

లోపం ఉననవి

పంపిణీదారు తపపనిసరి పనితీరు పరమాణాలు నెరవేరుిట లో వాసి విక్తనయ పరతబింబించయటక్ు వినియోగదారు

వారి రికారు్లనయ సక్రమంగా నిరవహంచి సేవ లోపానికి సంబంధించి వివాదం లేక్ుండా చూడాలి.
6. పంపిణీదారు తపపనిసరి పరమాణాలు నెరవేరిడంలో వెైఫలుం చెందినపుపడు వినియోగదారు పరిహారం కోసం (30)
రోజుల లోపల పంపిణీదారు పరక్టంచిన పరధాన కారాులయంలోని సవనియర్ అధికారిని

(డివిజనల్ ఇంజనీర్) ని

సంపరదించాలి. ఆ అధికారి ఈ నిబంధ్నల అమలునయ పరువేక్షణ చేయుటక్ు కాలానయగుణంగా విదయుత్ నియంతరణ
మండలికి నివేదిక్లు సమరిపంచయట క్ు బాధ్యుడు. పనితీరు పరమాణాలోో లోపానికి చెలిోంచవలసిన పరిహారానిన
అందయక్ు బాధ్యుల ైన అధికారులు / ఉదయ ుగుల జీతాలనయంచి వసూలు చేసి వినియోగదారుల బిలుోలోో సరుేబాటు
చేయాలి. పంపిణీదారు చెలిోంచాలిిన పరిహారానిన వినియోగదారు బిలుోలోో ఆలసుం లేక్ుండా సరుేబాటు చేయాలి
7. తపపనిసరి పరమాణాలు నెరవేరుిట లో వెైఫలుం చెందిన తేదీ నయండి 90 రోజుల లోపల పరిహారం మొతాినిన
సరుేబాటు చేయాలి
8. పెైన పేరకకనన విధ్ంగా పరిహారం చెలిోంచయటలో పంపిణీదారు విఫలం చెందినపుపడు పరిహారం అపవపలు ఖ్రుిలతో
పాటు ప ందయటక్ు వినియోగదారు సి.జి.ఆర్.ఎఫ్. నయ సంపరదించవచయి
9. ఎవరైన వినియోగదారుడు సి.జి.ఆర్.ఎఫ్. వారి ఉత్త రువులతో సంత్ృప్ిత చంద్కపో తే, విద్యుత్ అంబుడ్స్మన్ వారి
వద్ద అప్పీల్ చేసయకునే అవకాశం విద్యుత్ చటట ం కల్ీంచింది.
10. ఏదెైనా ఒక్ సంవతిరంలో సమీక్ృత పరమాణాలనయ పంపిణీదారు స్ాధించలేక్పో తే విదయుత్ నియంతరణ మండలి
ఈకివటీ పెై ఆరీనలో 2% శాతం మంచక్ుండా విధించిన పెనాల్ట్ పంపిణీదారు చెలిోంచాలి. సమీక్ృత పరమాణాలు
స్ాధించడంలో వరసగా మూడు సంవతిరాలు వెైఫలుం చెందితే విదయుత్ నియంతరణ మండలి రాబో యియ మూడు
సంవతిరాలక్ు ఈకివటీ పెై ఆరీననయ నిరాక్రించవచయి
పెైన పేరకకనన మొతాిలనయ వసూలు చేసిన తరావత విదయుత్ నియంతరణ మండలి విచక్షణతో
(a)

అట్ మొతాినిన పంపిణీదారు ఆదాయంగా వసూలు చేయక్ుండా విదయుత్ నియంతరణ మండలి టారిఫ్ లో
సరుేబాటు చేయవచయి
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(b)

విదయుత్ నియంతరణ మండలి నిరణయించిన విధ్ంగా అట్ మొతాినిన వినియోగదారు ధ్రావత కింద
జమచేయుటక్ు పంపిణీదారునయ ఆదేశంచవచయి

షెడయులు-III
సమీకృత్ ప్నితీరు ప్రమాణాలు
1.1 సాధారణ విద్యుత్ సరఫరా ప్ునరుద్ధ రణ: ష్ెడూుల్-I సబ్ పేరా 1.1 లో నిరదేశంచిన పరమాణాల పరకారం పంపిణీదారు
స్ాధారణ విదయుత్ సరఫరా పునరుది రణ ఫిరాుదయలనయ 99% కి తగగ క్ుండా పరిష్టకరించాలి
ల ైన్ విచిేననం:
1.2 ష్ెడూుల్-I సబ్ పేరా 1.2 లో నిరదేశంచిన పరమాణాల పరకారం, ఓవర్ హడ్ ల ైన్ / కదబుల్ విచిిననం సంభవించిన
తరావత నగరాలు పట్ ణాలోో (6) గంటలలో గారమీణ పారంతాలోో (24) గంటలలో సరఫరా పునరుది రించాలి.
పంపిణీదారు ఈ పరమాణానిన క్నీసం 95 శాతం స్ాధించాలి.
1.3 ప్ంపిణీ టరరనాఫారమర్ వ్ైఫలుం: పంపిణీదారు మొతి ం వెైఫలుం చెందిన డిస్ బ
ి ర ూుష్టన్ టారనాిారో లో ష్ెడూుల్-I సబ్
పేరా 1.4 లో నిరదేశంచిన సమయంలో మారిిన టారనాిారెరో సంఖ్ునయ 95 శాతం తగగ క్ుండా నిరవహంచాలి
1.4 సరఫరాలో ప్రణాళిక అంత్రాయ సమయం: ష్ెడూుల్-I సబ్ పేరా 1.5 లో నిరదేశంచిన పరమాణాల పరకారం, సరఫరా
లో పరణాళిక్ అంతరాయం ఒక్ రోజులో (12) గంటలక్ు మంచక్ుండా ఉండాలి అలాగద విదయుత్ సరఫరా పునరుది రణ
స్ాయంతరం 6:00 లోపల చేయాలి. పంపిణీదారు ఈ పరమాణానిన క్నీసం 95 శాతం స్ాధించాలి.

1.5 వీధి దీప్ాలలో లోపాలు:
1.5.1 పంపిణీదారు వీధి దీపాలక్ు సంబంధించిన ల ైనోో లోపాలని ఫిరాుదయ సవవక్రించిన లేదా లోపానిన గురిించిన (ఏది
ముందయితే అది) నయండి (24) గంటలోో సరి చేయాలి. పంపిణీదారు ఈ పరమాణానిన క్నీసం 90 శాతం స్ాధించాలి
1.5.2 వీధి దీపాలు పనిచేయక్పో వడం లేదా పాడెైపో వడం గాని జరిగినపుపడు వాటని మారాిలిిన బాధ్ుత
పంపిణీదారుక్ు ఉననపుపడు పంపిణీదారు ఫిరాుదయ సవవక్రించిన లేదా లోపానిన గురిించిన (ఏది ముందయితే అది)
నయండి (24) గంటలోో సరి చేయాలి / మారాిలి. పంపిణీదారు ఈ పరమాణానిన క్నీసం 90 శాతం స్ాధించాలి.
1.6 విశ్వసనీయ సయచికలు:
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(i) ఇనిటిటయుట్ ఆఫ్ ఎలకి్ిక్ల్ అండ్ ఎలకా్ినిక్సి ఇంజనీర్ి (IEEE) పరమాణాలు 1366/1998 దావరా కింర ద పేరకకనన
విశ్వసనీయ/ అంతరాయ సూచిక్లనయ నిరదేశంచింది. పంపిణీదారు ఈ సూచిక్లనయ 2002-03 నయండి ల కికంచి వాట
విలువలనయ నివేదించాలి.
(a) వువసథ యొక్క సగటు అంతరాయ ఫవరకవనీి సూచిక్ (SAIFI): పంపిణీదారు ఈ సూచిక్ విలువనయ కింర ద
పేరకకనన పదే త మరియు ఫారుెలా పరకారం ల కికంచాలి
(b) వువసథ యొక్క సగటు అంతరాయ వువధి సూచిక్ (SAIDI): పంపిణీదారు ఈ సూచిక్ విలువనయ కింర ద
పేరకకనన పదే త మరియు ఫారుెలా పరకారం ల కికంచాలి
(c) వువసథ యొక్క సగటు క్షణక్మెైన అంతరాయ ఫవరకవనీి సూచిక్ (MAIFI): పంపిణీదారు ఈ సూచిక్ విలువనయ
కింర ద పేరకకనన పదే త మరియు ఫారుెలా పరకారం ల కికంచాలి
పంపిణీ వువసథ విశ్వసనీయ సూచిక్లనయ ల కికంచయ పది త:
పంపిణీ వువసథ లోని పరత 11 క.వి / 33 కవి ఫవడర్ పెై (పరధానంగా వువస్ాయానికి సరఫరా చేసే ఫపడరల నయ
మనహాయించి) ఒక్ నెలలో అనిన అంతరాయాలనయ, అంతరాయ వువధిని ల కికంచి పంపిణీ వువసథ మొతాినికి
మదింపు చేయాలి. ఈ సూచిక్లనయ కింద ఇచిిన ఫారుెలా దావరా మదింపు చేయాలి.

Ai = ఒక్ నెలలో iవ ఫవడర్ పెై వచిిన మొతి ం అంతరాయాలు (పరత అంతరాయ వువధి క్నీసం 5 నిమష్ాలక్ు మంచి
నది)
Ni = పేరకకనన ఫవడరోో పరత అంతరాయంలో ఆ ఫవడర్పెై ఉనన క్నెక్డ్ లోడ్
Nt = పంపిణీ వువసథ పరిధిలోని అన్నీ 11 కదవి ల ైనయ పెై ఉనన మొతి ం క్నెక్డ్ లోడ్
n = పంపిణీ వువసథ పరిధిలో ఉనన మొతి ం 11 కదవీ ఫవడరుో (పరధానంగా వువస్ాయానికి సరఫరా చేసే ఫవల్రో నయ
మనహాయించి)

Bi = iవ ఫవడర్ పెై ఒక్ నెలలో వచిిన మొతి ం అంతరాయ వువధి
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Ci= ఒక్ నెలలో iవ ఫవడర్ పెై వచిిన మొతి ం క్షణక్మెైన అంతరాయాలు (పరత అంతరాయ వువధి 5 నిమష్ాలు
లేదా అంతక్నాన తక్ుకవ సమయం)
నోటు: ఫవడరో నయ పట్ ణాలు గారమీణ పారంతాల వారగగా విభజించి పెై సూచిక్లనయ పరత నెలక్ు వేరు వేరుగా ల కికంచాలి
(i)

పెైన చెపిపన విధానంలోనే పరధానంగా వువస్ాయానికి సరఫరా చేసే ఫవడరో సూచిక్లనయ పరతేుక్ంగా
ల కికంచాలి

(ii)

పంపిణీదారు సంవతిరం వారగగా స్ాధించగలిగిన లక్ష్యులనయ విదయుత్ నియంతరణ మండలికి
సమరిపంచాలి. వాటని పరిగణలోకి తీసయకొని విదయుత్ నియంతరణ మండలి జాతీయంగా పో లిదగిన
కొలమానాలనయ నిరదేశసయింది

1.7 ఫరరకవవనీఫ హెచయేత్గుులు:
పంపిణీదారు పంపిణీ వువసథ లో భాగమెైన ఇతర వువసథ లు అనగా రాష్ట్ ర సరఫరా సంసథ , రాష్ట్ ర లోడు డిస్ాపచ్ సంసథ ,
ఇతర పంపిణీ సంసథ లు మరియు ఇతర సరఫరా సంసథ లనయ సమనవయం చేసయక్ుంటయ సరఫరా ఫవరకవనీిని ఇండియన్
ఎలకి్ిసిటీ గిడ్స
ి కోడ్ కాలానయగుణంగా నిరణయించిన పరకారం (పరసి యత నిరదేశ్ం పరకారం విలువ 49.90 నయంచి 50.05
Hz మధ్ు ఉంది) నిరవహంచాలి. పంపిణీదారు గంటల వారిగా సరఫరా ఫవరకవనీిని ల కికంచి ఎనినస్ారుో సపెో ల ఫవరకవనీి
నిరదేశంచిన పరిధిని దాట నమోదయ అయిందయ నివేదించాలి.
1.8 ఓలట్జిలో అసమత్ులుత్:
పంపిణీదారు సరఫరా చేయవలసిన ఓలే్జిలో అసమత లుత వినియోగదారు పారంగణం వదే 3% కి మంచి ఉండరాదయ.
పంపిణీ నియమావళి లేదా పంపిణీ నిరవహణ పరమాణాలు కింద విదయుత్ నియంతరణ మండలి నిరదేశంచిన విధానంలో
ఓలే్జి అసమత లుతనయ పంపిణీదారు ల కికంచాలి.
1.9 బిలుీలోీ త్ప్ుపలు:
జారగచేసే మొతి ం విదయుత్ బిలుోలోో వినియోగదారుల ఫిరాుదయల వలో సవరించిన బిలుోలు 0.1% కి మంచి ఉండక్ుండా
పంపిణీదారు నిరవహంచాలి.
1.10 మీటరీ లో లోప్ాలు:
వాడక్ంలో ఉనన మొతి ం మీటరో లో లోపాలు క్లిగిన మీటరో సంఖ్ు మూడు శాతం 3% కి మంచి ఉండక్ుండా
పంపిణీదారు నిరవహంచాలి.
1.11 సమీకృత్ ప్నితీరు ప్రమాణాల సారాంశ్ం

నరవ్ేరేవలసిన ప్ని

సమీకృత్ ప్నితీరు ప్రమాణాలు

స్ాధారణ విదయుత్ సరఫరా
పునరుది రణ

నిరదేశంచిన సమయంలోగా పట్ ణాలు గారమీణ పారంతాలోో స్ాధారణ విదయుత్
సరఫరా పునరుది రణ ఫిరాుదయలనయ 99% కి తగగ క్ుండా పరిష్టకరించాలి

ల ైన్ విచిిననం

నిరదేశంచిన సమయంలోగా పట్ ణాలు గారమీణ పారంతాలోో సరఫరా
పునరుది రణనయ 95% కి తగగ క్ుండా పరిష్టకరించాలి
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పంపిణీ టారనాిారెర్ వెైఫలుం

నిరదేశంచిన సమయంలోగా పట్ ణాలు గారమీణ పారంతాలోో 95% కి తగగ క్ుండా
చెడిపో యిన పంపిణీ టారనాిారెరో నయ మారాిలి

సరఫరాలోప్రణాళిక అంత్రాయ సమయం
ఒక సమయంలో గరిష్ట
అంత్రాయ పరిమిత్ర
సరఫరా పునరుది రణ
స్ాయంతరం 6.00 ల లోపల

ఫిరాుదయలోో క్నీసం 95 శాతం నిరదేశంచిన సమయంలోగా పరిష్టకరించాలి

వీధి దీప్ాల లో లోప్ాలు
ల ైన్ లో లోపాలు సరి చేయడం
పనిచేయని పాడెై పో యిన వీధి
దీపాలనయ మారిడం

క్నీసం 90 శాతం నిరదేశంచిన సమయంలోగా పరిష్టకరించాలి

విశ్వసనీయ సయచికలు
SAIFI

SAIDI

MAIFI

విదయుత్ నియంతరణ మండలి నిరదేశంచిన విధ్ంగా

ఓలట్జిలో అసమత్ులుత్

IEGC నిరదేశంచిన విధ్ంగా సరఫరా ఫవరకవనీిని 49-50 Hz మధ్ు
నిరవహంచాలి
వినియోగదారుల పాింగణం వదే గరిష్టఠంగా 3 శాతం

మీటరీ లో లోప్ాలు

3 శాతం మంచక్ుండా

ఫవరకవనీి లో హచయితగుగలు
బిలుీలోీ త్ప్ుపలు

0.1 శాతం మంచక్ుండా

హైదరాబాద్

డా.క.శీరనివాస్ రడి్ ,

ధి.13.07.2016

క్మష్టన్ కారుదరిశ,
తెలంగాణ రాష్ట్ ర విదయుత్ నియంతరణ మండలి
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ANNEXURE-I (త్ప్పనిసర ప్రమాణాల నివ్ేదిక ఫారామటల
ీ )
పంపిణీదారు తపపనిసరి పనితీరు పరమాణాలు నెరవేరిడంలో స్ాధించిన స్ాథయిని విదయుత్ నియంతరణ మండలికి నెలవారగగా
నివేదించయటక్ు కింద సూచించిన ఫారాెటో నయ ఉపయోగించాలి
ఈ నెలలో పరిష్టకరించిన మొతి ం ఫిరాుదయల సంఖ్ు

ఫిరాుద్యల సంఖ్ు
వరుస
సంఖ్ు

నెరవేరివలసిన సేవా
పరిధి

గత నెలలో
మగిలినవి

పరసి యత నెలలో
సవవక్రించినవి

మొతి ం
ఫిరాుదయలు

సమీక్ృత

తపపనిసరి

పరమాణాల

మొతి ం

మగిలిన

పరమాణాల

పరమాణాల

సమయానికి

పరిష్టకరించిన

ఫిరాుదయలు

సమయంలోగా

సమయంలోగా

మంచి

ఫిరాుదయలు

I. స్ాధారణ విదయుత్ సరఫరా పునరుది రణ

నగరాలు మరియు
i.

ii.

పట్ ణాలు
గారమీణ పారంతాలు
II. ఓవర్ హడ్ ల ైన్ / కదబుల్ విచిిననం

నగరాలు మరియు
i.

ii

పట్ ణాలు
గారమీణ పారంతాలు
III భూగరభ కదబుల్ విచిిననం
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ఈ నెలలో పరిష్టకరించిన మొతి ం ఫిరాుదయల సంఖ్ు

ఫిరాుద్యల సంఖ్ు
వరుస
సంఖ్ు

నెరవేరివలసిన సేవా
పరిధి

గత నెలలో
మగిలినవి

పరసి యత నెలలో
సవవక్రించినవి

మొతి ం
ఫిరాుదయలు

సమీక్ృత

తపపనిసరి

పరమాణాల

మొతి ం

మగిలిన

పరమాణాల

పరమాణాల

సమయానికి

పరిష్టకరించిన

ఫిరాుదయలు

సమయంలోగా

సమయంలోగా

మంచి

ఫిరాుదయలు

నగరాలు మరియు
i.

ii

పట్ ణాలు
గారమీణ పారంతాలు
IV. పంపిణీ టారనాిారెర్ వెైఫలుం

నగరాలు మరియు
i.

ii

పట్ ణాలు
గారమీణ పారంతాలు
V. సరఫరాలోపరణాళిక్ అంతరాయ సమయం

ఒక సమయంలో గరిష్ట
i.

అంత్రాయ పరిమిత్ర
సరఫరా పునరుది రణ

ii

స్ాయంతరం 6.00 ల
లోపల
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ఈ నెలలో పరిష్టకరించిన మొతి ం ఫిరాుదయల సంఖ్ు

ఫిరాుద్యల సంఖ్ు
వరుస
సంఖ్ు

నెరవేరివలసిన సేవా
పరిధి

గత నెలలో
మగిలినవి

పరసి యత నెలలో
సవవక్రించినవి

మొతి ం
ఫిరాుదయలు

సమీక్ృత

తపపనిసరి

పరమాణాల

మొతి ం

మగిలిన

పరమాణాల

పరమాణాల

సమయానికి

పరిష్టకరించిన

ఫిరాుదయలు

సమయంలోగా

సమయంలోగా

మంచి

ఫిరాుదయలు

VI. ఓలే్జ్ హచయితగుగలు

పంపిణీ వువసథ విసి రణ
i.

పెంపుదల / అవసరం
లేనపుపడు
పంపిణీ వువసథ విసి రణ /

ii.
iii

పెంపుదల అవసరం
ఉననపుపడు
సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణం
VII. మీటరో క్ు సంబంధించిన ఫిరాుదయలు

నెమెదిగా / వేగంగా
i.

నడుసయినన మీటరుో,
ఆగిపో యిన మీటరో తనిఖీ

ii

కాలిపో యిన మీటరుో
మారుిట
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ఈ నెలలో పరిష్టకరించిన మొతి ం ఫిరాుదయల సంఖ్ు

ఫిరాుద్యల సంఖ్ు
వరుస
సంఖ్ు

నెరవేరివలసిన సేవా
పరిధి

గత నెలలో
మగిలినవి

పరసి యత నెలలో
సవవక్రించినవి

మొతి ం
ఫిరాుదయలు

సమీక్ృత

తపపనిసరి

పరమాణాల

మొతి ం

మగిలిన

పరమాణాల

పరమాణాల

సమయానికి

పరిష్టకరించిన

ఫిరాుదయలు

సమయంలోగా

సమయంలోగా

మంచి

ఫిరాుదయలు

కారణం పంపిణీదారు క్ు
సంబంధించినది అయితే
iii

కాలిపో యిన మీటరుో
మారుిట
కారణం వినియోగదారుక్ు
సంబంధించినది అయితే

iv

మీటరు ల ైనో య తరలించడం
VIII. కొతి సరగవసయ, అదనపు లోడు / డిమాండ్ దరఖ్ాసయినయ పరిశీలించడం చెలిోంచవలసిన చారగీలనయ వినియోగదారుక్ు తెలపడం

I

పరసి యత పంపిణీ వువసథ
నయంచి సరఫరా
చేయగలిగినపుపడు

II

పంపిణీ వువసథ విసి రణ /
పెంపుదల అవసరం
ఉననపుపడు
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ఈ నెలలో పరిష్టకరించిన మొతి ం ఫిరాుదయల సంఖ్ు

ఫిరాుద్యల సంఖ్ు
వరుస
సంఖ్ు

(a)
(b)
(c)
(d)

నెరవేరివలసిన సేవా
పరిధి

గత నెలలో
మగిలినవి

పరసి యత నెలలో
సవవక్రించినవి

మొతి ం
ఫిరాుదయలు

సమీక్ృత

తపపనిసరి

పరమాణాల

మొతి ం

మగిలిన

పరమాణాల

పరమాణాల

సమయానికి

పరిష్టకరించిన

ఫిరాుదయలు

సమయంలోగా

సమయంలోగా

మంచి

ఫిరాుదయలు

లో టెనషన్ (ఎల్.ట.)
సరఫరా
హై టెనషన్ (హచ్.ట. 11
క.వి.) సరఫరా
హై టెనషన్ (హచ్.ట. 33
క.వి.) సరఫరా
అధిక్ హై టెనషన్
(ఇ.హచ్.ట. 33 క.వి.
పెైన) సరఫరా
IX. కొతి సరగవసయ, అదనపు లోడు / డిమాండ్ కొరక్ు దరఖ్ాసయిదారు అనిన చారగీలు చెలిోంచిన తరావతవిదయుత్ సరఫరా పారరంభించడం

I

పరసి యత పంపిణీ వువసథ
నయంచి సరఫరా
చేయగలిగినపుపడు
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ఈ నెలలో పరిష్టకరించిన మొతి ం ఫిరాుదయల సంఖ్ు

ఫిరాుద్యల సంఖ్ు
వరుస
సంఖ్ు

II

నెరవేరివలసిన సేవా
పరిధి

గత నెలలో
మగిలినవి

పరసి యత నెలలో
సవవక్రించినవి

మొతి ం
ఫిరాుదయలు

సమీక్ృత

తపపనిసరి

పరమాణాల

మొతి ం

మగిలిన

పరమాణాల

పరమాణాల

సమయానికి

పరిష్టకరించిన

ఫిరాుదయలు

సమయంలోగా

సమయంలోగా

మంచి

ఫిరాుదయలు

పంపిణీ వువసథ విసి రణ /
పెంపుదల అవసరం
ఉననపుపడు

(a)
(b)
(c)
(d)

లో టెనషన్ (ఎల్.ట.)
సరఫరా
హై టెనషన్ (హచ్.ట. 11
క.వి.) సరఫరా
హై టెనషన్ (హచ్.ట. 33
క.వి.) సరఫరా
అధిక్ హై టెనషన్
(ఇ.హచ్.ట. 33 క.వి.
పెైన) సరఫరా

(e)

సబ్ సే్ష్టన్ నిరాెణం
X. యాజమానుమారుప మరియు సరగవసయ మారుప

I

యాజమానుమారుప
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ఈ నెలలో పరిష్టకరించిన మొతి ం ఫిరాుదయల సంఖ్ు

ఫిరాుద్యల సంఖ్ు
వరుస
సంఖ్ు

II

నెరవేరివలసిన సేవా
పరిధి

గత నెలలో
మగిలినవి

పరసి యత నెలలో
సవవక్రించినవి

మొతి ం
ఫిరాుదయలు

సమీక్ృత

తపపనిసరి

పరమాణాల

మొతి ం

మగిలిన

పరమాణాల

పరమాణాల

సమయానికి

పరిష్టకరించిన

ఫిరాుదయలు

సమయంలోగా

సమయంలోగా

మంచి

ఫిరాుదయలు

కదటగిరగ మారుప
ఎల్.ట. ఫేజు-1 నయండి

III

ఎల్.ట. ఫేజు-3 కి మారుప
లేదా
ఎల్.ట. ఫేజు-3 నయండి
ఎల్.ట. ఫేజు-1 కి మారుప

IV

ఎల్.ట. నయండి హచ్.ట.
లేదా హచ్.ట. నయండి
ఎల్.ట. కి మారుప
XI. విద్యుత్ బిలుీల ఫిరాుద్యలు

I
II

అదనపు సమాచారం
అవసరం లేనటో యితే
అదనపు సమాచారం
అవసరం ఉననటో యితే
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ఈ నెలలో పరిష్టకరించిన మొతి ం ఫిరాుదయల సంఖ్ు

ఫిరాుద్యల సంఖ్ు
వరుస
సంఖ్ు

నెరవేరివలసిన సేవా
పరిధి

గత నెలలో
మగిలినవి

పరసి యత నెలలో
సవవక్రించినవి

మొతి ం
ఫిరాుదయలు

సమీక్ృత

తపపనిసరి

పరమాణాల

మొతి ం

మగిలిన

పరమాణాల

పరమాణాల

సమయానికి

పరిష్టకరించిన

ఫిరాుదయలు

సమయంలోగా

సమయంలోగా

మంచి

ఫిరాుదయలు

XII. బిలుీలు చెలిీంచనంద్యవలీ సరఫరా తొలగంప్ు త్రావత్ సరఫరా ప్ునరుద్ధ రణ

I
II

నగరాలు మరియు
పట్ ణాలు
గారమీణ పారంతాలు
XIII. విద్యుత్ సరఫరా త్ప్ుపగా తొలగంప్ు లటదా సరఫరా తొలగంచకుండా ప్ునరుద్ధ రణ చారలులు వసయలు చేయడం

I

బిలు
ో చెలిోంచి నపపటకీ
విదయుత్ సరఫరా తపుపగా
తొలగింపు

II

సరఫరా తొలగించక్ుండా
పునరుది రణ చారగీలు
వసూలు చేయడం
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పనితీరు పరమాణాలలో లోపానికి వినియోగదారులక్ు చెలిోంచిన పరిహారానికి సంబంధించిన నెలవారగ సమాచారానిన పంపిణీదారు
విదయుత్ నియంతరణ మండలికి కింద పేరకకనన ఫారాెటలో సమరిపంచాలి

వరుస

దరఖ్ాసయ
ి

సంఖ్ు

సంఖ్ు

దరఖ్ాసయి
సమరిపంచిన
తేదీ

వినియోగదారు

వినియోగదారు

ఫిరాుదయ

సంఖ్ు

పేరు చిరునామా

సవభావం

తపపనిసరి
పరమాణాల
సూచిక్

చెలిోంచిన
పరిహారం
మొతి ం

పరిహారం
చెలిోంచిన తేదీ

₹

1
2
3
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ANNEXURE-II (సమీకృత్ ప్రమాణాల నివ్ేదిక ఫారామటల
ీ )
పంపిణీదారు సమీక్ృత పనితీరు పరమాణాలు నెరవేరిడంలో స్ాధించిన స్ాథయిని విదయుత్ నియంతరణ మండలికి తెమ
ై ాసిక్ంగా
నివేదించయటక్ు కింద సూచించిన ఫారాెటో నయ ఉపయోగించాలి
నెరవేరివలసిన సేవా
పరిధి

సమీక్ృత పనితీరు పరమాణాలు

స్ాధారణ విదయుత్
సరఫరా పునరుది రణ

నిరదేశంచిన సమయంలోగా పట్ ణాలు
గారమీణ పారంతాలోో స్ాధారణ విదయుత్
సరఫరా పునరుది రణ ఫిరాుదయలనయ
99% కి తగగ క్ుండా పరిష్టకరించాలి

ల ైన్ విచిిననం

నిరదేశంచిన సమయంలోగా పట్ ణాలు
గారమీణ పారంతాలోో సరఫరా
పునరుది రణనయ 95% కి తగగ క్ుండా
పరిష్టకరించాలి

పంపిణీ టారనాిారెర్
వెైఫలుం

నిరదేశంచిన సమయంలోగా పట్ ణాలు
గారమీణ పారంతాలోో 95% కి తగగ క్ుండా
చెడిపో యిన పంపిణీ టారనాిారెరో నయ
మారాిలి

గత

పరసి యత

తెమ
ై ాసిక్ంలో

తెమ
ై ాసిక్ంలో

మగిలినవి

సవవక్రించినవి

ఫిరాుద్యల సంఖ్ు
సమీక్ృత పనితీరు తెమ
ై ాసిక్ం చివరన
మొతి ం
పరమాణాల పరిధిలో
మగిలిన
ఫిరాుదయలు
పరిష్టకరించిన వి
ఫిరాుదయలు

సరఫరాలోప్రణాళిక అంత్రాయ సమయం
ఒక సమయంలో గరిష్ట
అంత్రాయ పరిమిత్ర ఫిరాుదయలోో క్నీసం 95 శాతం నిరదేశంచిన
సరఫరా పునరుది రణ
స్ాయంతరం 6.00 ల

సమయంలోగా పరిష్టకరించాలి
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లోపల
వీధి దీప్ాల లో లోప్ాలు
ల ైన్ లో లోపాలు సరి
చేయడం
పనిచేయని పాడెై
పో యిన వీధి దీపాలనయ
మారిడం
విశ్వసనీయ సయచికలు
SAIFI
SAIDI
MAIFI

క్నీసం 90 శాతం నిరదేశంచిన
సమయంలోగా పరిష్టకరించాలి

విదయుత్ నియంతరణ మండలి నిరదేశంచిన
విధ్ంగా

ఓలట్జిలో
అసమత్ులుత్

IEGC నిరదేశంచిన విధ్ంగా సరఫరా
ఫవరకవనీిని 49-50 Hz మధ్ు
నిరవహంచాలి
వినియోగదారుల పాింగణం వదే
గరిష్టఠంగా 3 శాతం

బిలుీలోీ త్ప్ుపలు

0.1 శాతం మంచక్ుండా

మీటరీ లో లోప్ాలు

3 శాతం మంచక్ుండా

ఫవరకవనీి లో
హచయితగుగలు
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మీటరీ లో లోప్ాలకు సంబంధించిన తెైమాసిక సమాచారానిన కింద్ ఇచిేన ఫారామటలీ ప్ంపిణీదారు సమరపంచాలి
తెైమాసిక్ం మొదటలో ఉనన తెైమాసిక్ం లో నమోదెైన

మొతి ం చెడిపో యిన

మారిిన / సరిచేసిన

చెడిపో యిన మీటరో సంఖ్ు చెడిపో యిన మీటరో సంఖ్ు

మీటరో సంఖ్ు

మీటరో సంఖ్ు

తెైమాసిక్ం చివరన
మగిలిన చెడిపో యిన
మీటరో సంఖ్ు
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విశ్వసనీయ సయచికలకు సంబంధించిన తెైమాసిక సమాచారానిన కింద్ ఇచిేన ఫారామటలీ ప్ంపిణీదారు సమరపంచాలి
= Σ( Ai* Ni ) పంపిణీ

Ni = iవ ఫవడరోో పరత
వరుస
సంఖ్ు

అంతరాయంలో ఆ
తెైమాసిక్ం

ఫవడర్ పెై ఉనన క్నెక్డ్
లోడ్

Ai = ఒక్ తెైమాసిక్ం లో iవ
ఫవడర్ పెై వచిిన మొతి ం
అంతరాయాలు (పరత
అంతరాయ వువధి క్నీసం 5
నిమష్ాలక్ు మంచి నది)

Nt = పంపిణీ వువసథ
పరిధిలోని అనిన 11 కదవి
ల ైనో పెై ఉనన మొతి ం
క్నెక్డ్ లోడ్
(1)

వువసథ పరిధిలో ఉనన
మొతి ం 11 కదవీ ఫవడరో కి
(పరధానంగా వువస్ాయానికి
సరఫరా చేసే ఫపడరల నయ
మనహాయించి)

SAIFI= (2)
/
(1)

(2)
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Bi = iవ ఫవడర్ పెై ఒక్
Ni = iవ ఫవడరోో పరత
వరుస
సంఖ్ు

తెైమాసిక్ం

అంతరాయంలో ఆ ఫవడర్పెై
ఉనన క్నెక్డ్ లోడ్

తెైమాసిక్ం లో వచిిన
మొతి ం అంతరాయ వువధి
(పరత అంతరాయం క్నీసం 5
నిమష్ాలక్ు మంచి నది)

= Σ( Bi * Ni ) పంపిణీ

Nt = పంపిణీ వువసథ
పరిధిలోని అనిన 11 కదవి
ల ైనో పెై ఉనన మొతి ం
క్నెక్డ్ లోడ్
(1)

వువసథ పరిధిలో ఉనన
మొతి ం 11 కదవీ ఫవడరో కి
(పరధానంగా
వువస్ాయానికి సరఫరా

SAIDI= (2) /
(1)

చేసే ఫపడరల నయ
మనహాయించి)
(2)

= Σ( Ci * Ni ) పంపిణీ

Ci= ఒక్ తెైమాసిక్ం లో iవ
Ni = iవ ఫవడరోో పరత
వరుస
సంఖ్ు

తెైమాసిక్ం

అంతరాయంలో ఆ ఫవడర్పెై
ఉనన క్నెక్డ్ లోడ్

ఫవడర్ పెై వచిిన మొతి ం

Nt = పంపిణీ వువసథ

క్షణక్మెైన అంతరాయాలు పరిధిలోని అనిన 11 కదవి
(పరత అంతరాయ వువధి 5

ల ైనో పెై ఉనన మొతి ం

నిమష్ాలు లేదా అంతక్నాన

క్నెక్డ్ లోడ్

తక్ుకవ సమయం)

(1)

వువసథ పరిధిలో ఉనన
మొతి ం 11 కదవీ ఫవడరో కి
(పరధానంగా

MAIFI= (2) /
(1)
వువస్ాయానికి సరఫరా
చేసే ఫపడరల నయ
మనహాయించి)
(2)
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ANNEXURE - III

ఫిరాుదయ సవవక్రణ కారాులయంలో కింది ఫారాెటలో ఫిరాుదయ నమోదయ చేయాలి

వరుస ఫిరాుదయ సవవక్రణ
సంఖ్ు

తేదీసమయం

ఫిరాుదయదారు పేరు
చిరునామా చరవాణ
సంఖ్ు

ఫిరాుదయ
సవభావం

ఫిరాుదయ
వరుస
సంఖ్ు

తపపనిసరి
పనితీరు
పరమాణాల
సూచిక్

ఫిరాుదయ
పరిష్టకరించిన
తేదీ,సమయం

ఫిరాుదయ పరిష్టకరణకు
పట్ న మొతి ం
సమయం
(గంటలు/నిమష్ాలు)

41

