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పతి�కా ప�కటన
ఆంధ�ప�దేశ్ విదు�త్ నియంత�ణ మండలి ప�చురించిన �సెను� దారుల పనితీరు ప�మాణాల
నిబంధన 7/2004 (తరువాత చేయబడిన రెండు సవరణాలను కూడా కలు�కొని), విదు�త్ పంపిణీ
సంస� లు �సెను� దారులుగా వినియోగదారులకు అందించాలి�న హామీ ఇచి�న పనితీరు ప�మాణాలు అంటే
కనీస సేవా ప�మాణాలను మరియు పంపిణీ సంస� లు వారి కృషితో సాధించాలి�న మొత� ం సేవా ప�మాణాలను
నిరే� శిసు�ంది.
మండలి, పంపిణీ సంస� ల పనితీరు ప�మాణాల గురించి క�మానుగతంగా చేసిన సమీకష్లలో, హామీ
ఇచి�న పని తీరు ప�మాణాలని పంపిణీ సంస� లు అందుకోవడంలో విఫల�నప�టికీ , పంపిణీ సంస� ల నుండి
పరిహారం కోరే

బాధిత వినియోగదారుల సంఖ� చాలా తకు�వని గమనించింది. పనితీరు ప�మాణాల

నిబంధన, 16 సంవత�రాలకు �గా అమలులో ఉన�ప�టికీ, పరిహారం కోరే వారి సంఖ� తకు�వగా ఉండడం
వినియోగదారులకు ఉపయోగకరం కాదు. అందువలన, పంపిణీ దారులు కొని� ముఖ��న సేవలకు
సంబంధించి పనితీరు యొక� హామీ ప�మాణాలను పాటించడంలో విఫల�తే, వారంతట వారే పరిహారం
చెలి� ంచాలి�న అవసరం

ఉందని మండలి

భావించింది.

ఇది పంపిణీ సంస� ల

పనితీరు నాణ�తను

మెరుగుపరచడానికి మరియు వారు సేవా ప�మాణాల పెం� కోసం కృషి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
అందుకు అనుగుణంగా, మండలి తన వెబ్�ట్లో ‘నిబంధన 7/2004 యొక� 3 వ సవరణ
ముసాయిదాను అభిపా�యాలు/సూచనలు/అభ�ంతరాలను కోరుతూ ప�చురించింది. ముసాయిదా మీద
సీ�కరించిన అభిపా�యాలు/సూచనలు/ అభ�ంతరాలను పరిశీలించిన తరువాత, మండలి ముసాయిదాను
ఖరారు చేసింది. ఈ సవరణ నిబంధన 04.06.2021 న, ఏపి అసాధారణ రాజపత�ం లో ప�చురించబడింది.
సవరణ యొక� ముఖ��న అంశాలు ఈ కి�ంద విధంగా ఉనా�యి.
i) సాధారణ ��జ్-ఆఫ్ కాల్�, ii) దరఖాసు� యొక� మదిం� మరియు కొత� కనెకష్న్/అదన� లోడ్/
డిమాండ్ మం�రు కోసం చెలి� ంచాలి�న సంబంధిత ఛారీ�ల సమాచారం ఇవ�డం, iii) అనీ� ఛారీ�లు
చెలి� ంచిన తరువాత కొత� కనెకష్న్ /అదన� లోడ్ విడుదల, iv) సరీ�స్ కనెకష్న్ త��గా తొలగించడం/ కనెకష్న్
తొలగించకుండా తిరిగి కనెకష్న్ ఛారీ�లు వసూలు చేయడం వంటి వాటికి సంబంధించి పనితీరు యొక�
ప�మాణాలను పాటించడంలో విఫల�తే, పంపిణీ సంస� లు ఫిరా�దు చేసిన వినియోగదారులకు పరిహార
మొతా�ని� వారంతట వారే చెలి� ంచాలి.
అంతేకాకుండా, పంపిణీ సంస� లు నష� పరిహారం చెలి� ంచిన మరియు పరిహారం నిరాకరించబడిన
కేసులను సూచిసూ
�
��మాసిక పా�తిపదికన నివేదికలను, హామీ ఇచి�న పనితీరు ప�మాణాలని
అందుకోవడంలో విఫలం అవ�డానికి గల స�ష� �న కారణాలతో సహా మండలి పరిశీలన కోసం
సమరి�ంచాలి. మండలి, తన పరిశీలనలో, తిరస�రణ స�నదా కాదా అని నిర�యిసు�ంది. ఒక వేళ తిరస�రణ
స�నది కాకపోతే, పరిహారం చెలి� ంచమని మండలి పంపిణీ సంస� లను ఆదేశించవచు�.
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విపతు�ల సమయాలలో, ఏ తేది లోపల సేవలు �నరుద� రించబడతాయో, ఆ తేదీని పంపిణీ సంస� లు
స�ష� ంగా సూచిసూ
� బహిరంగ ప�కటనలు జారీ చేయాలి మరియు అలాంటి సంఘటనలు జరిగిన ము��
రో�ల లో� వాటి గురించి మండలికి నివేదికలను సమరి�ంచాలి. పంపిణీ సంస� లు పేరొ�న� తేదీ లో�
సేవలు �రి�గా �నరుద� రించ లేకపోతే, వినియోగదారులకు పరిహారం చెలి� ంచాలి. అయితే, సేవలను
�నరుద� రించడానికి పంపిణీ దారులు �రి� ప�యతా�లు చేసినప�టికీ, ప�కటించిన తేదీ లో� సేవలను
�నరుద� రించడంలో పంపిణీ సంస� లు �ఫల�ం చెందడం వారి నియంత�ణలో లేని కారణాల వల� జరిగిందని
మండలి భావిసే� , పరిహారం చెలి� ం� నుండి మినహాయిం� ఇవ�వచు�. అంతేకాకుండా, పంపిణీ సంస� లు
ఫిరా�దుల పరిషా�రానికి వినియోగదారులు సంప�దించవలసిన టోల్ ఫీ� నంబర్ను జన బాహ�ళ�ం లోకి
విస� �తంగా తీసుకు వెళ�డానికి చర�లు తీసుకోవాలి.
ఈ సవరణ విప� వాత�క�నది, ఎందుకంటే దీని దా�రా వినియోగదారులను కేంద� బిందు�
మారుతారు మరియు ఇది పంపిణీ సంస� లు వినియోగదారుల మీద మరింత దృషి� సారించేలా మరియు
వినియోగదారులకు మరింత జవాబుదారీగా ఉండేలా చేసు�ంది. తదా�రా ఇది పంపిణీ సంస� లు మెరు�న
సేవలను అందించడానికి దారితీసు�ంది. వినియోగదారులకు మెరు�న సేవలను అందించడానికి, మండలి
పంపిణీ సంస� ల యొక� పనితీరు ప�మాణాల సమాచారాని� క�మానుగతంగా సమీక్షించడం మరియు ప�జల
కోసం వాటిని తన వెబ్�ట్లో అందుబాటులో ఉంచడం వంటి ఇతర చర�లను కూడా పా�రంభించింది,
అంతేకాకుండా, పంపిణీ సంస� లని వాటి వెబ్�ట� లో వారి పనితీరు ప�మాణాల సమాచారాని� ఉంచమని
ఆదేశించింది. విదు�త్ రంగంలో వినియోగ దారుల �న ఉండే సంస� ల ఉనికికి కారణం వినియోగదారులే అని
వారికి మంచి సేవలందించడం అంటే సంస� లు తమ ప�యోజనాలని కాపాడుకోవడమేనని మండలి గటి� గా
నము�తుంది. సవరణ అమలులో పొందిన అనుభవం ఆధారంగా భవిష�తు�లో ఇతర సేవలను కూడా
పంపిణీ సంస� లు వారంతట వారే పరిహారం చెలి� ంచే విధానం కింద తీసుకురావాలని మండలి భావిసో�ంది.
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మండలి కార�దరి� (ఇన్ చారి�)
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