
ఆంధ్రధ్రదేశ్ విద్యు త్ నియంధ్రణ మండలి 

    
డిస్ట్రబి్యు షన్ మరియు రిటైల్ సప్ల కైి సంబంధంచిన ఫిర్యు ద్య హ్ు ండైింగ్ ధ్రధ్కియ 

1. ఈ "డిస్ట్రబి్యూ షన్ మరియు రిటైల్ సప్లకైి సంబంధంచిన ఫిర్యూ దు హ్ూ ండింైగ్ ప్రొసీజర్" (ఫిర్యూ దు 

హ్ూ ండింైగ్ ప్రొసీజర్, షార్ ికొరకు) అనేది సంప్రరల్/నారతరన్/సోర్తతర్్ /ఈస్ట్సని్ పవర్ డిస్ట్రబి్యూ షన్ కంప్నీ 

యొకక  కండిషన్ 20.2 ఆఫ్ సంప్రరల్/నారతరన్/సోర్తతర్్ /ఈస్ట్సని్ పవర్ డిస్ట్రబి్యూ షన్ కంప్నీ యొకక  కండిషన్ 

20.2 కు అనుగుణంగా ఆమోదించబడుతంది. A.P. లిమిటెడ్ యొకక  సంప్రరల్/నారతరన్/సోర్తతర్్ /ఈస్ట్సని్ పవర్ 

డిస్ట్రబి్యూ షన్ కంప్నీ యొకక  కండిషన్ 20.2. స్టింర్ర్ ్ఆఫ్ ప్ర్క  మరియు పరా్య ర్మె న్్  కు సంబంధంచిన 7 

నిబంధనలను చదవండి. 

ఫిర్యు ద్యల సవ భావం 

వినియోగదారుడు ఫిర్యూ దులను ఏడు హెర్ ైకింద వర్గకీరించర్ం జరిగంది: 

 
1. విదుూ త్ సరఫర్యలో అంతర్యయం/వైఫలూ ం 
2. ఓల్టజిి ఫిర్యూ దులు 
3. లోడ్ షెడిం్గ్/షెడ్యూ ల్ డ్ అవుట్ లు 
4. మీరరింగ్ లో సమసూ లు 
5. బిలింైగ్ సమసూ లు 
6. విదుూ త్ సరఫర్య ను డిస్ కనెక్షన్ మరియు ర్గకనెక్షన్ 
7. కొతత కనెక్షన్ అందించర్ంలో ఆలసూ ం 

3. సర్వవ స్ యొక్క  పునరుద్ధరణ మరియు పునరుద్ధరణ కొరకు కాలరరిమితి. 
ఎల్ టి/హెచ్ టి కేరగర్గలైో వినియోగదారులకు సేవఅందించర్ం కొరకు కాల పరిమితల టర్యంశం ఈ 

విధంగా ఉంది: 

S.No. సర్వవ స్ రక్ం సర్వవ స్ ని అందంచడానికి టైమ్ లిమిట్ 

(1) అంతర్యయం/పవర్ సప్ల  ై

విఫలం కావర్ం 

అ. ఫ్యు జ్ ఆఫ్ కాల్్ : 
(i) ఫ్యూ జ్ ల యొకక  ర్గప్లసై్ మంట్ 
నగర్యలు & పరణిాలు - 4 పనిగంరలు 
ప్రగామీణ ప్రరంతాలు - 12 పనిగంరలు 
(ii) లైన్ ప్రేక్ డౌన్ లు 
నగర్యలు & పరణిాలు - 6 గంరలు 
ప్రగామీణ ప్రరంతాలు - 24 గంరలు 

b. వీధ దీపాలు: 
లైన్ ఫాల్ ిని సరి చేయర్ం- 24 గంరలు 
ఫ్యూ జ్ డ్ ల్టదా - 7 రోజులు మారచ ర్ం 
లోపభూయిషమిైన 

c. విఫలమైన రంపిణీ యొక్క  భర్వ ీ
నగర్యలైో మరియు పరణిాలైో - 24 గంరలు 
ప్రగామీణ ప్రరంతాలైో - 48 గంరలు 

d. పాడైపోయిన సర్వవ స్ వైరు మారచ డం 
(i) డ్యూ మేజీ జరిగనరయైితే, తేదీ నుంచి 7 రోజులు 
}ల కొరకు సరీ్గ స్ వైరు 
వినియోగదారుల లోపం }సరీ్గ స్ వైరు దీా ర్య 
}కన్్స్ ూ మర్. 
(ii) నషంి జరిగనరయైితే, 7 రోజులు 
సరీ్గ స్ వైరు ను అందుకున్  తేదీ 
టధారణ అరుగుదల }ఫిర్యూ దు 
(సరీ్గ స్ వైరు సప్ల  ైచేయబడుతంది} 
దాీ ర్య లైసన్్  ప్రీ } 



ఖర్గదు). } 

(2) ఓల్టజిి ఫిర్యూ దులు 

స్టని నిక సమసూ లు ఉన్ రయైితే 10 రోజులు మరియు 

డిస్ట్రబి్యూ షన్ రసమి్ ని ప్ంచర్ం కొరకు 120 

రోజులు అవసరం. 

(3) 

చరబిదధమైన పవర్ కట్ 

లు మినహ్ షెడ్యూ ల్ 

చేయబర్ ్అవుట్ గేజ్ లు 

అటువంటి అంతర్యయాలు ప్రప్స్, పబికై్ అప్రర్స్ 

రసమి్, ఎలస్ట్కిానిక్ మీడియా మరియు/ల్టదా 

టెలిఫోన్ దీా ర్య 24 గంరల మందుగా ప్రపజలకు 

సమాచారం అందించబడుతంది. అంతర్యయం 

యొకక  కాలం ఏ రోజు 12 గంరలు మించర్యదు 

మరియు ప్రపతి సందరభ ంలో న్స్ టధారణంగా 

టయంప్రతం 6.00 PM కు సప్ల  ైని పునరుదధరించాలి. 

(4) మీరరింగ్ సమసూ లు ఫిర్యూ దు చేరన 7 పనిదినాలైోమీరర్ యొకక  

కచిచ తతను తనిఖీ చేయర్ం మరియు తనిఖీ 

చేయర్ం లోరలున్  మీరర్ ని మారచ ర్ం: 
(a) నిలిచిపోయిన/లోరలున్  మీరరైు - ఫిర్యూ దు 

అందుకున్  30 రోజులైోగా 
(b) మండుతన్  మీరరైు - (i) ఫిర్యూ దు చేరన 7 

రోజులైోగా కాల్టచ యర్ం వల ైవినియోగదారుడికి 

ఆరదిస్తంది. (ii) వినియోగదారుడు నుంచి మీరర్ 

యొకక  ఖరుచ ను రికవర్గ చేయాల్ి  వసేత, ఫిర్యూ దు 

చేరన 7 రోజులైోపు ప్లమంట్ కొరకు నోటీస్ ఇవ్వీ లి, 

మరియు ప్లమంట్ అందుకున్  7 రోజులైోగా మీరర్ 

ని ర్గప్లసై్ చేయాలి మరియు మీరర్ కు డ్యూ మేజీలు 

పునర్యవృతం కాకుండ్య నిరోధంచర్ం కొరకు 

అవసరమైన దిదుుబాటు చరూ లు చేపరబిర్తాయి. 
(c) తనిఖీ సమయంలో ఒకవేళ మీరర్ ట్ూ ంపర్ 

చేయబడినటైుగా కనుగొన్ రయైితే, చరపి్రపకారం 

ఇవీ బర్ ్విధంగా తగన చరూ లు తీస్కోబర్తాయి. 
(d) లైసన్్  దారునివదు మీరర్ లు ల్టకపోవర్ం వల ై

లోరలున్ /కాలిన మీరర ైస్టని నంలో ఆలసూ ం 

జరుగుతందని ఊహంచినరయైితే, లైసన్్  దారు 

దాీ ర్య ఆమోదించబర్ ్ఏదైనా ల్టదా ఇతర 'మేక్్ ' 

యొకక  మీరరనైు కొనుగోలు చేయర్ం దీా ర్య, 

కొనుగోలు బిలైును లైసన్్  యొకక  సక్షన్ ఆీసర్ 

కు ప్రొడ్యూ స్ చేయవచ్చచ . వినియోగదారుడు తాను 

కొనుగోలు చేరన మీరరును సక్షన్ ఆీసర్ కు 

అపప గంచవచ్చచ , అతడు మీరర్ యొకక  రసీదును 

గురితంచి, MRT వింగ్ దీా ర్య మీరర్ యొకక  టెరంిగ్, 

ప్రకమాంకనం మరియు సీలింగ్ కొరకు వంరనే 

ఏర్యప టైు చేటతడు మరియు సంబంధత 

వినియోగదారుడు మీరర్ హ్ూ ండోవర్ చేరన తేదీ 

నుంచి 7 రోజులైోగా అటువంటి ప్రపయివేట్ 

యాజమానూ ంమరియు టెస్ ిచేయబర్ ్మీరర్ 

దాీ ర్య లోరలున్ /కాలిన మీరర్ ని ర్గప్లసై్ చేసే 

ఏర్యప టైు చేటతడు. 

(5) కేరగర్గ మారుప తో సహ్ 1. లైసన్్  ొందిన వూ కి త, ఒకవేళ వినియోగదారుడి 



బిలింైగ్ సమసూ లు ఫిర్యూ దును వూ కి తగతంగా అందుకున్ రయైితే, 7 

పనిదినాలైోగా ఫిర్యూ దును పోస్ ిదీా ర్య 

అందుకున్ రయైితే, దానిని వంరనే 

ఆమోదించాలి. 
(2) విదుూ త్ బిలైుల గురించి లైసన్్  ొందిన వూ కి త 

ఫిర్యూ దును పరిషక రిటతడు ల్టదా అతనికి 

సేవలందించాలి, ఒకవేళ అదనపు సమాచారం 

సేకరించాల్ి న అవసరం ల్టనరయైితే, వంరనే. 

ఒకవేళ ఏదైనా అదనపు సమాచారం సేకరించాల్ి  

వసేత, దానిని పరిషక రించాలి. 
అ. వినియోగదారుడు బిలైు అందుకున్  7 

రోజులైోగా ఫిర్యూ దు చేరనరయైితే, మరియు 
b. ఇతర కేస్లైో 15 రోజులైోగా. 
ఒకవేళ వినియోగదారుడి ఫిర్యూ దు వ్వసతవమైనది 

మరియు ఇపప టికే జార్గ చేయబర్ ్బిలైు యొకక  

రివిజన్ అవసరం అయితే, బిలైు యొకక  చెలింైపు 

కొరకు గడువు తేదీ, ఆలసూ మైన చెలింైపు కొరకు 

అదనపు ఛార్గలీను లెకిక ంచర్ం ల్టదా సప్ల  ైడిస్ 

కనెక్ ిచేయర్ం కొరకు సవరించబర్ ్బిలైు యొకక  

తేదీ నుంచి లెకిక ంచాలి. 
(3) మీరర్ ర్గడింగ్ కార్ు/రస్ బుక్ ని 

వినియోగదారుల ఆవరణలో లైసన్్  దారుని దీా ర్య 

సమచితమైన ర్గతిలో నిరీ హంచాలి మరియు 

బిలింైగ్ ప్రపయోజనాల కొరకు తీస్కోబర్ ్అని్  

నియతానుటర ర్గడింగ్ లు, అని్  చెక్ ర్గడింగ్ లు 

మరియు మీరర్ మారుప లను లైసన్్  దారుని 

దాీ ర్య ధృవీకరించబర్ ్మీరర్ కార్ు/రస్ బుక్ పై 

నమోదు చేయాలి. 

(6) విదుూ త్ సరఫర్య డిస్ 

కనెక్షన్ మరియు ర్గ 

కనెక్షన్ 

అ. 'వినియోగదారుల హకుక ' పై APERC ర్మగుూ ల్టషన్ 

నెంబరు 7లో ప్లర్కక న్  విధంగా, ఎనర్గ ీల్టదా ఇతర 

అని్  సందర్యభ లైో ఎలంటి ఛార్ ీచెలింైచడ్యనికి 

నిరకై్షూ ం చేయబర్ ్సందర్యభ లైో 7 రోజుల నోటీస్ 

ఇచిచ న తరువ్వత. దీనికి సంబంధంచి, లైసన్్  

యొకక  అధీకృత ప్రపతినిధ డిస్ కనెక్షన్ చేయర్ం 

కొరకు వినియోగదారుడి యొకక  ఆవరణను 

సందరిశ ంచినపుప ర్లై, వినియోగదారుడి యొకక  

సమాచార హకుక పై APERC ర్మగుూ ల్టషన్ 

నెంబరు.7లో అవసరమైన విధంగా 

వినియోగదారుడిపై 7 రోజుల నోటీస్ ని అందించే 

రుజువును అతడు తన టీ ధీనంలో కలిగ ఉండ్యలి. 

డిస్ కనెక్షన్ కు మందు అటువంటి రుజువును 

వినియోగదారుడు ల్టదా అతడి/ఆమ ప్రపతినిధకి 

చూపంచాలి. లైసన్్  యొకక  ప్రపతినిధ 7 రోజుల 

నోటీస్ ని అందించల్టకపోయినరయైితే, 24 గంరల 

రటు తదుపరి సమయం చెలింైపును అమలు 

చేయడ్యనికి అనుమతించాలి. 
b. దిగువ సందర్యభ లైో తక్షణం డిస్ కనెక్ ిచేయండి: 



1. మీరర్ ల్టదా మీరరింగ్ ఎకీి ప్ మంట్ ని 

ట్ూ ంపర్ చేయర్ం 
ii. మీరర్ బైరస్ చేయర్ం దీా ర్య ల్టదా లైన్ నుంచి 

నేరుగా తరరి్ం దాీ ర్య శకి తని అపహరించర్ం. 
iii. డిస్ కనెక్ ిచేయబర్ ్సరీ్గ స్ యొకక  అనధీకృత 

ర్గకనెక్షన్ 
iv. సరఫర్యను అప్రకమంగా ఉపయోగంచర్ం. పరణి 

ప్రరంతాలైో 2 పనిగంరలు మరియు ప్రగామీణ 

ప్రరంతాలైో 24 పనిగంరలైోగా ర్గకనెక్షన్ చేయాలి, 

సక్షన్ ఆీసర్/ADEకు ERO/ SAO దీా ర్య జార్గ 

చేయబర్ ్ర్గకనెక్షన్ ఆరర్్ ని ప్రొడ్యూ స్ చేయాలి. 

డిస్ కనెక్షన్ సప్రకమంగా ల్టకపోవర్ం మరియు తిరిగ 

అనుసంధానం కావర్ం ఆలసూ ం కావర్ం పై 

ఫిర్యూ దులను వంరనే పరిషక రించాలి. 

(7) కొతత అనుసంధానాలు 

Addl. కనెక్ ిలోడ్ ల 

విడుదలతో సహ్. 

(i) LT సప్ల :ై 
అ. అని్  విధాలుగా అపకైేషన్ పూరిత అయిన 2 

రోజులైోగా తనిఖీ నోటీస్ పంపర్ం 
b. తనిఖీ- నోటీస్ పంపన 3 రోజులైోగా 
c. కనెక్షన్ విడుదల చేసే సంభావూ  తేదీని సూచించే 

అంచనా ఛార్గలీ ను తెలియజేయర్ం- సప్ల  ై

మయిన్్  యొకక  ఎంప్రటీ రయింట్ ని ఫిక్్  చేరన 

10 రోజులైోగా, ఒకవేళ కనెక్షన్ ఇపప టికే ఉన్  నెట్ 

వర్క  నుంచి ఇవీ బడుతంది మరియు ఒకవేళ 

ొడిగంపు అవసరం అయితే ల్టదా డిస్ట్రబి్యూ షన్ 

ప్రట్న్్  ఫారె ర్ టమర్యని ూ ని్  ప్ంొందించాల్ి న 

అవసరం ఉన్  30 రోజులైోగా. 
d. సప్ల  ైప్రరరంభం - (1) దరఖాస్తదారుడు ఇన్ 

స్సలి్టషన్ యొకక  ఆమోదం ొందిన 15 రోజులైోగా 

మరియు ఒకవేళ కనెక్షన్ ఇపప టికే ఉన్  నెట్ వర్క  

నుంచి అయితే అవసరమైన ఛార్గలీు మరియు (2) 

ఒకవేళ లైన్ ఎక్్  టెనషన్ ఇమిడి ఉన్ రయైితే ల్టదా 

డిస్ట్రబి్యూ షన్ ప్రట్న్్  ఫారె ర్ యొకక  మరుగుదల 

అవసరం అయితే 30 రోజులైోగా చెలింైచాల్ి  

ఉంటుంది. 
(ii) హెచ్ టి సప్ల  ై
అ. సంభావూ త- అపకైేషన్ అందుకున్  15 

పనిదినాలైోగా 
b. కనెక్షన్ విడుదల చేసే సంభావూ  తేదీని సూచించే 

అంచనా ఛార్గలీు- టధూ తను తెలియజేయర్ం 

కొరకు 30 పనిదినాలైోగా 
c. సప్ల  ైప్రరరంభం- ఎరమిేరడ్ ఛార్గలీు మరియు 

ఎలస్ట్కికిల్ ఇన్ సప కరి్ స్కియైర్మన్్  చెలింైచిన 120 

రోజులైోగా 
(iii) EHT సప్ల  ై
అ. సంభావూ త- అపకైేషన్ అందుకున్  60 

పనిదినాలైోగా 
b. కనెక్షన్ విడుదల చేసే సంభావూ  తేదీని సూచించే 



అంచనా ఛార్గలీు- టధూ తను తెలియజేయర్ం 

కొరకు 30 పనిదినాలైోగా 
c. సప్ల  ైప్రరరంభం- అంచనా ఛార్గలీు మరియు 

ఎలస్ట్కికిల్ ఇన్ సప కరి్ స్కియైర్మన్్  చెలింైచిన 180 

రోజులైోగా, సంబంధత అధకారి దాీ ర్య 

దరఖాస్తదారుల యొకక  ఇన్ స్సలి్టషన్ మరియు 

సంభావూ  వినియోగదారుడి దాీ ర్య అవసరమైన 

ఛార్గలీను చెలింైచిన తరువ్వత లైసన్్  దారుడి 

దాీ ర్య సరీ్గ స్ ల యొకక  విడుదలలో కచిచ తమైన 

సీనియారిటీని రటించాలి. 

4. ఫిర్యు ద్య ను నిరవ హంచే విధానం 

 
1. విదుూ త్ సరఫర్యలో అంతర్యయం/వైఫలూ ం: 

 
ఒకవేళ పవర్ సప్ల  ైవిఫలమైనా ల్టదా అంతర్యయం కలిగనా, ప్లరు, చిరునామా, వినియోగదారునెంబరు 

మరియు ఫిర్యూ దు యొకక  సంక్షిపత వివరణను ఇసూత , ఆ ప్రరంతంలోని ఫ్యూ జ్ ఆఫ్ కాల్ సంరర్ ల్టదా లైసన్్  

దారుని యొకక  ఏదైనా కేంప్రదీకృత ఫిర్యూ దు కేంప్రదంలో ఫిర్యూ దు చేయాలి. ఫిర్యూ దును ర్యతపూరీ కంగా ల్టదా 

టెలిఫోన్ దీా ర్య ఫిర్యూ దు చేయవచ్చచ . ఎఫ్ వోర సంరర్ వదు డ్యూ టీలో ఉన్  ఆపర్తరర్ ఫిర్యూ దును నమోదు 

చేర, ప్రపతి సందరభ ంలో ఫిర్యూ దు నెంబరును నమోదు చేయాలి మరియు పైన సక్షన్ 3 (1)లో ప్లర్కక న్  

కాలవూ వధలోగా పవర్ సప్లనైి పునరుదధరించాలి. 

 
ఫ్యూ జ్ ఆఫ్ కాల్ సంరర్/సంప్రరల్టటెడ్ ఫిర్యూ దు కేంప్రదం దాీ ర్య తగనంత ప్రపతిసప ందన ల్టనరయైితే, ఆ 

ప్రరంతం యొకక  ఇన్ ఛార్ ీసక్షన్ ఆీసర్ కు ఒక వినియోగదారుడు ఫిర్యూ దు చేయవచ్చచ . సక్షన్ ఆీసర్ కు 

ఫిర్యూ దు చేయర్ం దాీ ర్య ర్యతపూరీ కంగా ల్టదా టెలిఫోన్ దీా ర్య ఫిర్యూ దు చేయాలి. సక్షన్ ఆీసర్ 

ఫిర్యూ దును రిజిసరి్ చేర ఫిర్యూ దునెంబరుకు ఫిర్యూ దు చేయాలి. ప్రపతి సందరభ ంలోన్స్ సక్షన్ ఆీసర్, పైన 

ప్లర్కక న్  కాలవూ వధలోగా లోరని్  సరిచేసేవిధంగా చూడ్యలి. ప్రట్న్్  ఫారె ర్ లు ల్టదా టెరెి నల్ ఎకిీ ప్ 

మంట్ ల్టదా ర్మండింటితో సహ్ 11 కెవి ీర్ర్ లు విఫలమైనరయైితే, ప్లర్కక నబర్ ్కాలవూ వధలోగా దానిని సరి 

చేయాలి. ఒకవేళ ఫిర్యూ దును నిర్యధ రిత కాలంలోగా సరిచేయనరయైితే, అనుబంధం-I లోని ఫార్మె ట్ లో ఆ 

ప్రరంతం యొకక  అరసంిట్ డివిజనల్ ఇంజినీర్ (ADE)కు ఫిర్యూ దు చేయవచ్చచ . ఫిర్యూ దును ఏడిఈ గురితంచి 

అదే రోజు సరఫర్యను పునరుదధరించేందుకు తక్షణ చరూ లు తీస్కోవ్వలి. ఒకవేళ ఫిర్యూ దును ADE దాీ ర్య 

ఒకక రోజులోగా పరిషక రించనరయైితే, వినియోగదారుడు తదుపరి ఉన్ త స్టని యి అధకారిల్టదా డివిజనల్ 

ఇంజినీర్/ఆపర్తషన్ (DE/O) (విదుూ త్ సరఫర్య విభాగం అధపతి) కు ఫిర్యూ దు చేయవచ్చచ , వ్వరు తక్షణ 

పునరుదధరణకు ఏర్యప టైు చేయర్మే కాకుండ్య, ఫిర్యూ దును నిరీ హంచర్ంలో జరిగన ఆలటూ లను కూడ్య 

పరిశోధంచాలి. ఫిర్యూ దులను నమోదు చేసే ప్రపప్రకియ దిగువ టేబుల్ - ఎలో సూచించబడింది. 

పటికి - A 

S.No 
(1) 

వినియోగదారుల వరగం 
(2) 

ఫిర్యు ద్య ఎక్క డ 
(3) 

ఫిర్యు ద్య కొరకు 

రద్యరరి ఉనన ర స్థ య యి 

(4) 

1. 

For all LT consumers a. 

Fuse off calls (b) Line 

breakdowns/ 

transformer failure, etc. 

Fuse off call centre / 

Centralised complaint 

centre Section Officer 

Section Officer 

Assistant Divisional 

Engineer/ Divisional 

Engineer 

2. 
HT consumers (all 

complaints) 
Section Officer 

Assistant Divisional 

Engineer/ Divisional 

Engineer 

(2). Voltage Complaints 



పవర్ సప్ల  ైతకుక వగా ఉన్ రయైితే, ఫిర్యూ దు ఫ్యూ జ్ ఆఫ్ కాల్ సంరర్ ల్టదా ఏదైనా సంప్రరలైజ్్ ఫిర్యూ దు 

సంరర్ లో ఫిర్యూ దు చేయాలి, ఫిర్యూ దుదారుల యొకక  ప్లరు, చిరునామా, వినియోగదారుల నెంబరు, 

ఎదుర్కక నే సమసూ  యొకక  సంక్షిపత వివరణ. ఫిర్యూ దును ర్యతపూరీ కంగా ల్టదా టెలిఫోన్ దీా ర్య ఫిర్యూ దు 

చేయవచ్చచ . డ్యూ టీలో ఉన్  ఆపర్తరర్ ప్రపతి కేస్లో ఫిర్యూ దును నమోదు చేరన తరువ్వత ఫిర్యూ దు 

నెంబరును నమోదు చేయాలి. ఫిర్యూ దు చేరన 4 గంరలైోపు ఫ్యూ జ్ ఆఫ్ కాల్ సంరర్ ల్టదా ఏదైనా సంప్రరలైజ్్ 

ఫిర్యూ దు కేంప్రదం దాీ ర్య తగనంత ప్రపతిసప ందన ల్టనరయైితే, ఫిర్యూ దుల పరిషాక రం కొరకు వినియోగదారుడు 

ఆ ప్రరంతంలోని ఎడిఈకి ఫిర్యూ దు చేయవచ్చచ . అనుబంధం-1లో ప్లర్కక న్  ఫారె్మ ట్ లో ADEకు ఫిర్యూ దు 

చేయాలి. ఫిర్యూ దు అందుకున్  తరువ్వత, డిస్ట్రబి్యూ షన్ లైన్ లు, ప్రట్న్్  ఫారె ర్ లు ల్టదా కెరరరర్ ల 

యొకక  ఇన్ స్సలి్టషన్ అవసరమైన రసమి్ లో లోపం వల ైస్టని నిక సమసూ  మరియు 120 రోజుల లోగా లో ఓల్టజిి 

ఉన్ రయైితే ఫిర్యూ దు అందుకున్  10 రోజులైోగా ఫిర్యూ దును పరిషక రించర్ం కొరకు ADE దాీ ర్య ఫిర్యూ దును 

ఆమోదించాలి. రసమి్ అప్ ప్రగేడేషన్ కు సంబంధంచి సమసూ  ఉన్ రయైితే, ఫిర్యూ దు అందుకున్  10 

రోజులైోగా ADE ర్యతపూరీ క ప్రపతిసప ందనను ఇవ్వీ లి. ఒకవేళ పైన ప్లర్కక న్  కాలవూ వధలోగా సమసూ  

పరిషక రించబర్నరయైితే, ఎలంటి ఆలసూ ం ల్టకుండ్య అవసరమైన వ్వరిని DE/O ని సంప్రపదించాలి. 

(3). షెడ్యూ ల్ డ్ అవుట్ గేజ్ లు/లోడ్ షెడిం్గ్ లు: తరచ్చగా లోడ్ షెడిం్గ్ లు ల్టదా షెడ్యూ ల్ డ్ అవుట్ లు 

(చరబిదధమైన పవర్ కట్ లు మినహ్) 12 గంరల కంటే ఎకుక వ సమయం ఫిర్యూ దు చేయర్ం దీా ర్య 

సంబంధత ప్రరంతం యొకక  డివిజనల్ ఇంజినీర్ తో అనుబంధం-Iవదు ఇవీ బర్ ్ఫారె్మ ట్ లో 

వినియోగదారుడు ఫిర్యూ దు చేయవచ్చచ . డివిజనల్ ఇంజినీర్ అటువంటి ఫిర్యూ దుఅందుకున్ విషయాని్  

ధృవీకరించాలి మరియు అటువంటి పునర్యవృతం కాకుండ్య నిరోధంచే ఏర్యప టైు చేయాలి. 

(4). మీరరింగ్ సమసూ లు మీరర్ లో లోపం ఉన్ టైుగా కనుగొన్ రయైితే, వినియోగదారుడు సక్షన్ ఆీసర్ కు 

అనుబంధం - II లో ఇవీ బర్ ్ఫార్మె ట్ లో ఫిర్యూ దు చేయాలి, పైన సక్షన్ 3 (4) కింద ప్లర్కక నబర్ ్

కాలవూ వధలోగా దానిని ర్గప్లసై్ చేయాలి. మీరర్ కనుగొనబర్ ్చోర ఒకే మరియు ర్గప్లసై్ మంట్ అవసరం ల్టదు 

మరియు సక్షన్ ఆీసర్ యొకక  నిర ణయంతో వినియోగదారుడు సంతృపత చెందనరయైితే, టెరంిగ్ ఛార్గలీను 

పూరితగా చెలింైచే లైసన్్  ల్టబర్తరర్గలో ప్రపతేూ క టెస్ ికొరకు అతడు కోరవచ్చచ . ఒకవేళ దోషం అనుమతించబర్ ్

లిమిట్ లను మించి ఉన్ టైుగా కనుగొన్ రయైితే, భవిషూ తత బిలైులైో ఏదైనా అదనపు ల్టదా సీ లప  మొతతం 

సరుుబాటు చేయబడుతంది. కాలిపోయిన మీరరైు ఉన్ రయైితే, పైన ప్లర్య 3(4)లో ప్లర్కక నబర్ ్

కాలవూ వధలోగా ఇది ర్గప్లసై్ చేయబడుతంది. ఒకవేళ నిరి ధష ిసమయంలోగా సమసూ  

పరిషక రించబర్నరయైితే, అనుబంధం - III వదు ఇవీ బర్ ్ఫారె్మ ట్ లో సంబంధత ADEకు ఫిర్యూ దు 

చేయవచ్చచ . ఏడిఈ ఫిర్యూ దును గురితంచి ఎలంటి ఆలసూ ం చేయకుండ్య నివ్వరణ చరూ లు తీస్కోవ్వలి. 

(5). Billing problems: including change of category : Complaint in respect of non-receipt of energy 

bills/ receipt of erroneous bills shall be lodged by the consumer or by his authorised representative 

in writing, in duplicate, in the proforma at Annexure-II with the officer concerned of the area, as 

indicated in column 3 of Table - B below who shall resolve the minor problems across the table. In 

all other cases requiring rectification of records, checking the meter, etc., it will be resolved within 

the time periods indicated in Section 3 above failing which the consumer can make a complaint to 

the officer mentioned in column 4 of Table - B below in the prescribed form at Annexure-III. 

Receipt of the complaint shall be acknowledged in all cases. 

Table - B 

Sl.No. 

(1) 

Category of 

Consumers 

(2) 

Where to lodge 

complaint 

(3) 

Next higher level 

for complaint 

(4) 

1. All LT consumers 
Assistant Accounts 

Officer/ ERO 
Divisional Engineer 

2. 
HT consumers 

Discrepancies in bills 

Senior Accounts 

Officer/ Operation 

circle 

Superintending 

Engineer 

(6). Disconnection and reconnection of power supply: 



విదుూ త్ సరఫర్య సప్రకమంగా ల్టకపోవర్ం మరియు విదుూ త్ సరఫర్య తిరిగ అనుసంధానం కావర్ంలో ఆలసూ ం 

అయినవ్వరికి దిగువ టేబుల్-ర లోని కాలమ్ 3లో ప్లర్కక న్  అధకారికి ఫిర్యూ దు చేయాలి. అనుబంధం-III లో 

ఇవీ బర్ ్ఫార్మె ట్ లో వినియోగదారుడు ల్టదా అతడి అధీకృత ప్రపతినిధ దాీ ర్య ఫిర్యూ దు చేయవచ్చచ . ఫిర్యూ దు 

ను సీీ కరించర్ం మరియు వినియోగదారుడు తపుప  చేయనరయైితే ఫిర్యూ దును వంరనే పరిషక రించాలి. 

ల్టనిపక్షంలో ఫిర్యూ దుచేసే వ్వరికి 2 రోజులైోగా తగన సమాధానం ఇవీ్వ లి. ఒకవేళ ఫిర్యూ దు పైన ప్లర్కక న్  

విధంగా పరిషక రించబర్నరయైితే, వినియోగదారుడు కాలమ్(4) కింద ప్లర్కక నబర్ ్తదుపరి ఉన్ త స్టనియి 

అధకారిని సంప్రపదించవచ్చచ . 

పటికి - C 

Sl.No. 
వినియోగదారుల 

వరగం 
ఫిర్యు ద్య ఎక్క డ 

ఫిర్యు ద్య కొరకు రద్యరరి 

ఉనన ర స్థ య యి 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
అని్  ఎల్ టి 

సరీ్గ స్లు 

అరసంిట్ 

డివిజనల్ ఇంజనీర్ 
డివిజనల్ ఇంజనీర్ 

2. 
అని్  హెచ్ టి 

సేవలు 
డివిజనల్ ఇంజనీర్ సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్ 

(7). కొతత కనెక్షన్ లు/షిఫింిగ్ ల్టదా ఇన్ స్సలి్టషన్ మారచ ర్ం: 

రిజిస్ట్సేషిన్ - దరఖాస్త ఫార్యలు ఉచితంగా లభిటతయి. 

- ఇంర్స్ట్రయిల్ కాకుండ్య ఇతర అని్  ఎల్ టి అపకైేషన్ లు సక్షన్ ఆీస్ (సక్షన్ ఆీసర్) లో రిజిసరి్ 

చేయాలి. 
- DE/O తో రిజిసరి్ చేయబడే రరిప్రామిక సరఫర్య కొరకు LT అపకైేషన్ లు 
- SE/Operation తో 5000 kVA కంటే తకుక వ CMD తో HT అపకైేషనైు. 
- 5000 kVA మరియు ఆపైన CMD తో CE/కమరి షయల్ తో HT అపకైేషనైు. 

నియతానుటరంగా సూచించిన విధంగా రిజిస్ట్సేషిన్ ీజు చెలింైచర్ం దాీ ర్య అపకైేషన్ లు రిజిసరి్ 

చేయబర్తాయి. కొతత కనెక్షన్ యొకక  సంబంధత కేరగర్గకి వరి తంచే విధంగా ఇన్ స్సలి్టషన్ మారచ ర్ం కొరకు 

కూడ్య టైమ్ ప్రేమ్ ఒకేవిధంగా ఉంటుంది. 

When the applicant doesn't get proper response within the time limit as stipulated in Section 3 (7) 

above, he may lodge a complaint to the official mentioned at column 3 of Table - D below. If he 

doesn't get adequate response from the said officer within seven working days, he may contact the 

next higher officer mentioned at column 4 of the Table. Complaint should be lodged in writing in the 

proforma at Annexure - IV. 

Table - D 

Sl.No 

. (1) 

Type of new connections 

(2) 

Where to lodge 

complaint 

(3) 

Next higher 

level for 

complaint 

(4) 

1. 
For all LT connections 

other than industrial. 

Asst. Divisional 

Engineer (Operation) 
D.E. 

2. LT industrial connections. 
Divisional Engineer 

(Operation). 
S.E. 

3. 

For HT connections with a 

contract demand of less 

than 5000 kVA 

Superintending 

Engineer 

(Operations) 

CE/ Commercial 

4. 
For HT connections with a 

contract demand of 5000 

Chief Engineer 

(Comml.) 
MD of DISCOM 



kVA and above 

5. Complaint / Appeal before Licensee's Highest Authority 

When the applicant / consumer does not get proper response even after approaching the next 

higher level officer as indicated in column-4 of the Tables A/B/C/D or if he is not satisfied with 

the action taken by them, the consumer may lodge a complaint/appeal to the MDs of DISCOMs. The 

Highest Authority of the Licensee should dispose off the complaint / appeal made by the consumer 

to him within 15 days from the date of receipt of complaint/appeal. 
6. ఫిర్యు ద్య హ్ు ండైింగ్ ధ్రధ్కియ యొక్క  వేసవిని సూచించే స్థ టి్ మంట్ అనుబంరం - VIIగా 

జరచేయబడుతంద. 

7. సమీక్ష మరియు రరు వేక్షణ 

పై నిబంధనలు అమలు అయ్యూ ల చూర్రం కొరకు, దిగువ మానిరరింగ్ ప్రొసీజర్ ని లైసన్్  దాీ ర్య 

రటించాలి. 

* ''కన్్స్ ూ మర్ ప్రీవన్్  రిజిసరి్'' ని రఫారస్ చేయబర్ ్ప్రొఫారె విలో పైన ప్లర్కక న్  ఆీసర్ ల దీా ర్య 

మయింటైన్ చేయాలి అనుబంధం- V. 
* ప్రపతి డివిజనల్ ఇంజినీర్ (O) పక్షం రోజులైో ఒకక టరి రిజిసరి్ సమీక్షించాలి. అతడు నెలవ్వర్గ పురోగతి 

రిపోరిులను అనుబంధ- VI దీా ర్య రఫారస్ చేయబర్ ్ఫారె్మ ట్ లో సూపరింటెండంట్ ఇంజినీర్ (ఆపర్తషన్్ ) 

మరియు CE/ RACలకు పంపుతాడు. 
* తనిఖీల సమయంలో ప్రపతి తనిఖీ అధకారి దాీ ర్య రిజిసరి్ సమీక్షించాలి. 
* సోమవ్వరం ను ప్రీవన్్  డేగా కచిచ తంగా రటించాలి. 
DE/Tech కింద SE యొకక  ఆీస్లో ఒక ప్రపతేూ క ప్రీవియెన్్  మానిరరింగ్ సల్ ఉండ్యలి మరియు ఫాలోప్ 

కొరకు ఒక రికార్ ్ఉంచాలి. 
* ప్రపతి రకమైన ప్రీవియెన్్  కు హ్జరు కావడ్యనికి నిర్త ుశంచిన కాలపరిమితి ని ఇంతకు మందు సూచించిన 

విధంగా కచిచ తంగా కటిుబడి ఉండ్యలి. ఏదైనా ఫిర్యూ దు ఒకటి కంటే ఎకుక వ రకాల స్కే ైా ని్  రిఫర్ చేరనపుప డు, 

నిర్యధ రిత అధకారి తనకు సంబంధంచిన ఫిర్యూ దుకు హ్జరు కావ్వల్ి  ఉంటుంది మరియు ఫిర్యూ దు కాపీని 

కూడ్య సంబంధత అధకారికి పంరలి. 
* నిర్త ుశత కార్యూ లయంలో సూచించిన ఫిర్యూ దులను సకాలంలో పరిషక రించకపోతే, ఆ ఫిర్యూ దులను 

నిలుపుదల కు గల కారణాలను సప షంిగా వివరిసూత  డివిజనల్ ఇంజినీర్ (ఆపర్తషన్)కు నివేదించాలి. ఫిర్యూ దు 

యొకక  పరిషాక రం టధూ ం కానరయైితే, డివిజనల్ ఇంజినీర్ (ఆపర్తషన్) అటువంటి కేస్లను ప్రపతి పక్షం 

రోజులకొకటరి ఎస్.ఈ(ఆపర్తషన్) మరియు CE/ RACలకు రిపోర్ ిచేయాలి. 

8. The Licensees shall make available the following codes and Regulations etc. (both in Telugu and 

English) at its offices for perusal of any Consumer: 

a. its codes of Practice (Application for supply, Conditions of Supply and procedures, Consumer 

Rights statement, code of practice on payment of bills and Complaint Handling Procedures) 

b. its approved standards of Performance 

c. its approved Tariff Schedule and 

d. the Regulations made by APERC on Consumer's Right to Information. 

e. Category-wise priority lists of New Connections shall be exhibited in the Section Offices. 

Annexure - I 

PROFORMA FOR LODGING COMPLAINT 

FOR LOW VOLTAGE/INTERRUPTION/FAILURE OF POWER SUPPLY/SCHEDULED 

OUTAGES/LOAD SHEDDINGS 

Consumer No����������� 
 

Complaint Ref. No 

���������.. (To be given 

by the Licensee) 

1. Name and full address of the 

complainant 
: 
 



2. Brief description of the complaint : 
 

3. Date of complaint : 
 

4. Date/Time since which the original 

Complaint at fuse off call centre is 

pending 

: 
 

5. Any other information : 
 

  
Signature of the Complainant 

  

����������������������.Tear at this 

line��������������������.. 

ACKNOWLEDGEMENT TO BE FILLED BY THE LICENSEE AND HANDED OVER TO THE 

CONSUMER 

1. Complaint reference No. (To be given by the 

Licensee)  
Date: 

2. Consumer No�����������.Name : 
 

3. Received on date : 
 

4. Complaint received by : 
 

5. Brief detail of complaint : 
 

6. Target date to resolve : 
 

  

Signature of Authorised 

Officer 

  
Designation: Seal: 

 
(For further assistance quote your complaint reference number) 

Annexure - II 

PROFORMA FOR LODGING COMPLAINT FOR METERING PROBLEMS AND DISCREPANCIES IN 

BILLS 

Consumer No. 
 

Complaint Ref. No ���������.. (To be 

given by the Licensee) 

1. Name and full 

address of the 

complainant 

: 
 

2. Brief description of 

the complaint 
: 

 

3. Date of complaint : 
 

4. Any other 

information 
: 

 

  
Signature of the Complainant 

  

����������������������.Tear at this 

line��������������������.. 



ACKNOWLEDGEMENT TO BE FILLED BY THE LICENSEE AND HANDED OVER TO THE 

CONSUMER 

1. Complaint reference No. (To be given by the 

Licensee)  
Date: 

2. Consumer No�����������.Name : 
 

3. Received on date 
  

4. Complaint received by 
  

5. Brief detail of complaint 
  

6. Target date to resolve 
  

  

Signature of Authorized 

Officer 

  
Designation: Seal:   

(For further assistance quote your complaint reference number) 

Annexure - III 

PROFORMA FOR COMPLAINTS OF METERING PROBLEMS AND DISCREPANCIES OF BILLS/ 

DISCONNECTION AND RECONNECTION OF POWER 

Consumer No�����������. 
 

Complaint Ref. No 

���������.. (To be 

given by the Licensee) 

1. Name and full address of the 

complainant 
: 
 

2. Copies of the previous complaints filed 

with Section Officer etc. with copies of 

reply received, if any 

: 
 

3. Date since which the complaint is 

pending 
: 
 

4. Brief description of the present 

complaint to the DE 
: 
 

5. Date of complaint lodged. : 
 

  
SIGNATURE OF APPLICANT 

ACKNOWLEDGEMENT TO BE FILLED BY THE LICENSEE AND HANDED OVER TO THE 

CONSUMER 

Division���������... 
 
Date: 

1. Complaint reference No. (To be given by the 

Licensee) 
: 
 

2. Received on date : 
 

3. Complaint received by : 
 

  

Signature of Authorized 

Officer 

  
Designation: Seal:   

(For further assistance quote your complaint reference number) 



Annexure - IV 

FORM FOR COMPLAINT OF NEW CONNECTIONS 

  

Complaint Ref. No ���������.. (To be 

given by the Licensee) 

1. Name of the applicant 

and address of the 

Premises for which 

power supply has been 

applied for 

: 
 

2. Date of application 

for power supply along 

with necessary 

documents 

: 
 

3. Load and purpose for 

which power supply is 

required 

: 
 

4. Payment receipt No., 

date and amount for 

deposit of estimated 

amount 

: 
 

5. Details of complaint : 
 

6. Date of lodging the 

complaint  
SIGNATURE OF APPLICANT 

  

����������������������.Tear at this 

line��������������������.. 

ACKNOWLEDGEMENT TO BE FILLED BY THE LICENSEE AND HANDED OVER TO THE 

APPLICANT 

1. Complaint reference 

No. (To be given by the 

Licensee) 
 

Date: 

2. Applicant's Name : 
 

3. Received on date : 
 

4. Complaint received 

by 
: 

 

5. Brief detail of 

complaint 
: 

 

6. Target date to 

resolve 
: 

 

  
Signature of Authorised Officer 

  
Designation: Seal: 

 
(For further assistance quote your complaint reference number) 



Annexure - V 

Name of the Office: 

Location: 

Date: Complaint Register 

Sl. 

No. 

Name, 

Address & 

Tel.No. of 

the 

complainant 

Consumer 

No. and 

date and 

time of 

receipt 

of 

complaint 

Complaint 

Reference 

No. given by 

APTRANSCO 

Nature 

of 

complaint 

Remedial 

action 

taken to 

resolve 

the 

complaint 

Date & 

time of 

Disposal 

Remarks 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Annexure - VI 

Monthly Report on Complaints for the month ending ������������ 

Sl. 

No. 

No. of 

complaints 

pending at 

the 

beginning 

of the 

month 

No. of 

complaints 

received 

during the 

reporting 

month 

No. of 

complaints 

resolved 

out of 

Col.(2) 

No. of 

complaints 

resolved 

out of 

Col.(3) 

Total 

No. 

pending 

at the 

end of 

the 

month 

Remarks 

indicating 

inter alia 

reasons for 

non-

resolution 

of 

complaints 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Annexure- VII 

SUMMARY OF COMPLAINT HANDLING PROCEDURE 

S.No. 

Details of 

consumer 

requirements 

Officer to 

whom 

complaint/ 

requisition is 

to be made 

Supervising 

authority 

Time limit for compliance 

Remarks 
Urban areas Rural areas 

1 Interruption / Failure of power supply 

(i) Fuse off calls 

Fuse off call 

centre / 

Section 

Officer 

ADE 

(Operation) 
4 hours 12 hours    

(ii) 
Line break 

downs 

Section 

Officer 

(Operation) 

ADE 

(Operation) 

/ DE 

(Operation) 

EHT 

6 hours 24 hours    

(iii) 

Replacement 

of failed 

Distribution 

Section 

Officer 

(Operation) 

ADE 

(Operation)/ 

DE 

24 hours 48 hours    



Transformers (Operation) 

(iv) 

Replacement 

of damaged 

service wire : 
    

   

(a) 

In case of 

damage to 

service wire 

due to 

Consumer's 

fault. 

Section 

Officer 

(Operation) 

ADE 

(Operation)/ 

DE 

(Operation) 

7 days 7 days 

7 days, 

from the 

date of 

payment of 

cost of 

service wire 

by the 

Consumer. 

(b) 

In case of 

damage to 

service wire 

on account of 

normal wear 

and tear 

(service wire 

to be 

supplied by 

the Licensee 

free of cost). 

Section 

Officer 

(Operation) 

ADE 

(Operation)/ 

DE 

(Operation) 

7 days 7 days 

7 days, 

from the 

date of 

receipt of 

complaint. 

2 Voltage complaints 

(i) 
Local 

Problems 

FOC/ Section 

Officer 

(Operation) 

ADE 

(Operation)/ 

DE 

(Operation) 

10 days 10 days    

(ii) 
System 

inadequacy 

FOC/ Section 

Officer 

(Operation) 

ADE 

(Operation)/ 

DE 

(Operation) 

120 days 120 days    

3 

Scheduled 

outages/ load 

sheddings 

DE/Operation 
SE 

(Operation) 
- -    

4 (a) 

Replacement 

of struck up/ 

defective 

meters 

Section 

Officer 

(Operation) 

ADE 

(Operation) 
30 days 30 days    

(b) 

Replacement 

of burnt 

meter 

Section 

Officer 

(Operation) 

ADE 

(Operation) 
7 days 7 days 

If burning 

is not 

attributable 

to 



consumer. 

Otherwise 

within 7 

days of 

payment. 

5 Billing problems 

(i) LT Consumers 
    

   

(a) 

If no 

additional 

information is 

required 

AAO/ ERO 
DE 

(Operation) 
Immediately Immediately    

(b) 

If additional 

information is 

required 

AAO/ ERO 
DE 

(Operation) 
7 days 7 days    

(c) 

In other 

cases where 

additional 

information is 

required and 

complaint is 

made with 7 

days of 

receipt of bill 

AAO/ ERO 
DE 

(Operation) 
7 days 7 days    

(ii) 
HT 

Consumers     
   

(a) 

If no 

additional 

information is 

required 

SAO 

(Operation) 

SE 

(Operation) 
Immediately Immediately    

(b) 

If additional 

information is 

required and 

complaint is 

made within 7 

days of 

receipt of bill 

SAO 

(Operation) 

SE 

(Operation) 
7 days 7 days    

(c) 

In other 

cases where 

additional 

information 

required 

SAO 

(Operation) 

SE 

(Operation) 
15 days 15 days    

6 Improper disconnection and delay in reconnection of power supply 



(i) LT Consumers 
ADE/ 

Operation 

DE/ 

Operation 

Immediately 

if consumer 

is not at 

fault 

Immediately 

if consumer 

is not at 

fault 

If consumer 

is at fault a 

suitable 

reply is to 

be given 

within 2 

days by 

ADE/ 

Operation. 

(ii) 
HT 

Consumers 

DE/ 

Operation 

SE/ 

Operation 

Immediately 

if consumer 

is not at 

fault 

Immediately 

if consumer 

is not at 

fault 

If consumer 

is at fault a 

suitable 

reply is to 

be given 

within 2 

days by 

ADE/ 

Operation. 

7 New connections / shifting or change of installation 

(i) 

All LT 

connections 

other than 

Industrial. 

Section 

Officer 

Operation 

ADE / 

Operation 

15 days of 

completing 

all 

formalities 

and if there 

is no 

extension. 

30 days if 

extension or 

additional/ 

enhancement 

of 

distribution 

transformer 

is needed 

15 days of 

completing 

all 

formalities 

and if there 

is no 

extension. 

30 days if 

extension or 

additional/ 

enhancement 

of 

distribution 

transformer 

is needed 

   

(ii) 
LT Industrial 

connections 

DE/ 

Operation 

SE/ 

Operation 

15 days of 

completing 

all 

formalities 

and if there 

is no 

extension. 

30 days if 

extension or 

additional/ 

15 days of 

completing 

all 

formalities 

and if there 

is no 

extension. 

30 days if 

extension or 

additional/ 

   



enhancement 

of 

distribution 

transformer 

is needed 

enhancement 

of 

distribution 

transformer 

is needed 

(iii) 

HT 

connections 

with CMD 

below 5000 

kVA 

SE/ 

Operation 

CE/ 

Commercial 

120 days 

after 

completing 

all 

formalities. 

120 days 

after 

completing 

all 

formalities. 

   

(iv) 

HT 

connections 

with CMD of 

5000 kVA 

and above 

CE/ 

Commercial 

MD of 

DISCOM 

180 days 

after 

completing 

all 

formalities 

180 days 

after 

completing 

all 

formalities 

   

   
 


