
 
 

 

ఆంధ్రధ్రదేశ్ స్టటే్ ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్ 

LMO కొరకు సవిసతరమైన నియమనిబంరనలు 

APSFL LMO యొక్క  అధీక్ృత భాగసా్వ మి కావడం వల్ల APSFL దా్వ రా పేర్కక నబడడ నియమనిబంరనల్కు 

అంగీక్రి    . 

ఆంధ్రధ్రదేశ్ స్టటే్ ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్ (ఇక్పై "APSFL"గా పేర్కక నబడుతంది) IPTV (ఇంటర్నె ట్ ప్రోటోకాల్ 

టెలివిజన్), వాఱస్ మరియు డేటా సరాీ సులు మరియు ఇతర విలువాధారిత స్టవలు మదలైనవి, (స్టవ/లు) 

పేరు పేర్కక నబడడ వయ క్త తక్త మరియు క్సమేర్ అప్లలకేషన్ ఫారం("CAF")పై సంతక్ం జతచేయబడిన వయ క్త తక్త 

(స్టవ/లు) అందించే నియమనిబంరనల్ను ఈ రప ందం నిర్ద దశిసుతంది. 

1. సబ్ స్క్రక బర్ CAF ని నింప్ల, CAF ని APSFL లేద్వ ద్వని నియమించిన LMO కు సబ్మి ట్ చేరలి. CAFలొ 

పేర్కక నబడడ సమాచారం అనిె  విధాలుగా సంపూరణంగా మరియు ఖచిి తంగా ఉండేలా చంద్వద్వరుడు 

రృవీక్రించాలి మరియు చంద్వద్వరుడు APSFL లేద్వ ద్వని యొక్క  నియమించిన LMO కు ఏవైనా మారుప ల్ 

గురించి వంటనే నోటిఫై చేయడానిక్త ఇందుమూల్ంగా రృవీక్రిస్వత డు. ఫోటో ఐడంటిఫికేషన్ మరియు 

చిరునామా రుజువును కూడా CAF తోపాటుగా        ఉంటుంది, లేనిరక్షంలొ ఇది అసంపూరణ CAFగా 

రరిగణంచబడుతంది. 

2. CPE అనేది APSFL యొక్క  ఆస్తత అని క్సమేర్ మరియు LMO రృవీక్రిస్వత రు మరియు క్నెక్షన్ 

ముగంచే సమయం వరకు క్సమేర్/LMO CPE ఛారీలీ్ను (Rental) చెలిలంచాలిి  ఉంటుంది.  

3. క్ చంద్వద్వరుడు APSFL యొక్క  స్టవల్ను రదుద చేయమని కోరినటలఱతే, ఆ క్సమేర్ APSFL లేద్వ ద్వని 

LCOకు      చెలిలంచాలి మరియు రిమొట్ క్ంట్ోల్, AC అడారరే్ (ఏవైనా) మరియు క్నెక్తంేగ్ కేబుల్ి  

వంటి అనిె  రకి్ సరీల్తో పాటుగా STB, APSFL లేద్వ ద్వని LMO కు రిటర్ె  చేయబడినటలఱతే, APSFL 

స్టవల్ను నిలిప్లవేరలి. 

4. APSFL (ధ్రభుతా ం) ఎరప టిక్ప్పప డు జారీ చేస్ట ఆదేశాల్కు లొబడి స్టవా సదుపాయం ఉంటుంది. 

5. ఫిక్తి డ్ సరీా సులు నిరి ధష ేలకేషన్ కొరకు ఉదేదశించబడాడ ఱ మరియు  APSFL యొక్క  అనుమతి లేకుండా 

వాటిని షిఫ్ట ేచేయడానిక్త LMO కు అధికారం లేదు. 

6. APSFL వారి విచక్షణ మేరకు స్టవల్ను అందిసుతంది మరియు క్వేళ LMO లేద్వ సబ్ స్క్రక బర్ 

బకాఱని తిరిగ చెలిలంచడంలొ విఫల్మైనటలఱతే, ఎలాంటి క్మూయ నికేషన్ లేకుండానే సరీా సులు 

నిలిప్లవేయబడతాఱ. 

7. APSFL తన పూరి త విచక్షణ మేరకు TRAI నిబంరనల్కు లొబడి టారిఫ్ట ర్దటును సవరించవచి్చ . 

8. ధ్రజా భధ్దత లేద్వ శాంతిభధ్దతల్ నిరా హణ లేద్వ ఇతర అతయ వసర రరిస్తథతల్ దృషే్ట్య  APSFL ముందసుత 

నోటీసు లేకుండా స్టవల్ను నిలిప్లవేయవచి్చ . 



9. క్సమేర్ CPE ర్నంటల్ మెకానిజమ ని STB/CPE బాకి్స  ఎల్లప్పప డూ APSFL యొక్క  ఆస్తతగానే 

ఉంటుందని సబ్ స్క్రక బర్ అర థం చేసుకుని          మరియు బాక్సి  వరకు APSFL దా్వ రా 

ధ్రతి నెల్ (30 ోజులు) నిర ణఱంచిన అద్దద మతాతనెి  క్సమేర్ చెలిలంచవల్స్త ఉంటుంది. ఆ 

       APSFL     నియమించబడిన LCOక్త అరప గంచ    . 

10. APSFL అందించిన స్టవలు క్సమేర్/అతని కుటుంబం/సంసథ యొక్క  మంచి ఉరయోగం కోసం. 

సబ్ స్క్రక బర్ రబ్మలక్స వీక్షణను అనుమతించకూడదు లేద్వ వాణజయ  ధ్రయోజనం కోసం లేద్వ  
ఉరయోగంచకూడదు. నిబంరనను ఉల్లంఘంచడం వల్న స్టవ రదుద చేయబడుతంది మరియు 

చంద్వద్వరుడు కూడా నషరేరిహారం చెలిలంచవల్స్త ఉంటుంది. 

11. ఏదైనా చటవేిరుదధమైన కారయ క్లాపానిక్త చంద్వద్వరు అతనిక్త/ఆమెకు అందించబడిన స్టవల్ను 

ఉరయోగంచడానిక్త అనుమతించకూడదు, సరాీ స్ సదుపాయం ధ్రభుతా ం ఎరప టిక్ప్పప డు జారీ 

చేస్ట ఆదేశాల్కు లొబడి ఉంటుంది.  

12. సబ్ స్క్రక బర్/LMO ధ్క్మం తరప కుండా బ్మలులల్ చెలిలంప్పకు లొబడి స్టవలు అందించబడతాఱ, 

విఫల్మైతే APSFL తన సా ంత అభీషే్ట్నుస్వరం స్టవను తాతాక లిక్ంగా నిలిప్లవేయవచ్చి   

13. APSFL తన సా ంత అభీషే్ట్నుస్వరం TRAI నిబంరనల్కు లొబడి టారిఫ్ట ర్దటును సవరించవచ్చి . 

14. క్వేళ క్సమేర్ 60 ోజుల్పాటు నిరంతరాయంగా రీఛార్ ీచేయడంలొ విఫల్మైనటలఱతే, CPE 

ఆటోమేటిక్స గా టెరిి నేట్ చేయబడుతంది మరియు LMO విధిగా స్తప్లఈని APSFLకు హాయ ండోవర్ 

చేరలి లేద్వ కొతత CAF చేరలి.


