
ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి 
ఆ.సం. 2015–16 నయండి ఆ.సం.2019–20 వరకూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్వన 
విద్యుత్ ప్రజోెక్టల్క్ట ట్యురిఫ్ నిరారాణ కొరకనై నిబంధ్నలయ మరియయ ష్టరత్యలయ  

2015 లోని 1వ నిబంధ్న 
(ఆంధ్రప్రదేశ్ అసాధారణ రాజప్త్రం,  రండవ భాగంలో జూల ై31,  2015న 

ప్రచుయరించుబడిని) 
కంద్ర విద్యుత్ చుట్్మయ, 2003 (2003 లోని 36వ కంద్ర చుట్్మయ) లోని 
ప్రిచ్చేద్మయలయ 61,  86 మరియయ 181ల ద్వారా లభంచిన అధికారమయలనూ 
మరియయ ఈ విష్టయమయలో మండలికి వీలయ కలిగంచ్చ అనిి అధికారమయలనూ 
వినియోగసూూ మరియయ మయంద్యగా ప్రచుయరించిన మీద్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ 
నియంత్రణ మండలి ఈ కిరంి నిబంధ్ననయ జారీ చ్చయడమైని: 
1. సంగరహ నామమయ,  ప్రరోంభమయ: 
   (1)  ఈ నిబంధ్నలనయ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి (ప్వన విద్యుత్ 

ప్రోజెక్ట్లక్ట ట్యురిఫ్ నిరాారణ కొరకైన నిబంధ్నలయ మరియయ ష్టరత్యలయ) 
నిబంధ్నలయ,  2015 అని పిలయవవచుయేనయ.   

   (2)  ఈ నిబంధ్నలయ అధికార రాజ ప్త్రమయలో ప్రచుయరించుబడిన తేదీ నయండి 
అమలయలోనికి వచుయేనయ మరియయ మారిే 31,  2020  తేదీ వరకూ 
అమలయలో కొనసాగయనయ.   

2. నిరాచునమయలయ మరియయ అరానాాయమయ: 
    ( 1)   ఈ నిబంధ్నలో సంధ్రభమయనయ బట్ట్ వేరే అరామయ ఉనినే త్ప్ప, - 

    (ఏ) చుట్్మయ,  అనగా కంద్ర విద్యుత్ చుట్్మయ,  2003 (2003 లో 36వ 
కంద్ర చుట్్మయ) అని అరామయ;  

    (బి) “పెట్య్బడి వుయమయ” అనగా నిబంధ్న 10 లో నిరాచించుబడిన 
పెట్య్బడి వుయమయ అని అరామయ;  

    (సి) “సి.ఇ.ఆర్.సి.” అనగా కంద్ర విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి అని అరామయ. 
(డి)“సి.ఇ.ఆర్.సి. ఆర్.ఇ. నిబంధ్నలయ” అనగా ఆయా 

సమయమయలయంద్య సవరించుబడిన ప్రకారం కంద్ర విద్యుత్ 
నియంత్రణ మండలి (పునరయత్పపద్క విద్యుత్ వనరయల నయండి విద్యుత్ 
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క్ట ట్యురిఫ్ నిరాారణ కొరకైన నిబంధ్నలయ మరియయ ష్టరత్యలయ) 
నిబంధ్నలయ,  2012 అని అరామయ;  

(ఇ) “మండలి” అనగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి అని 
అరామయ;  

    (ఎఫ్)  “నియంత్రణ వువధి” అనగా ఈ నిబంధ్నలలో నిరిిష్ట్ ప్రచుబడిన 
ట్యురిఫ్ నిరాారణ ప్రమాణాలయ చెలయుబాట్యలో ఉండు వువధి అని 
అరామయ;  

    (జి) “అంత్ర్-అనయసంధాన సాానమయ” అనగా పూలింగ్ సబ్-స్ట్ష్టనయలో 
హెచ్.వి వైపున ఉని బహిరగమన ఫీడరయపెై ఉని లైనయ ఐసోలేట్రయ,  
అనగా,  స్ట్ప్-అప్ ట్యోన్స్ ఫారమరయ (లయ) కలిగ ఉని విండ్ ఫార్మ 
ప్రోజెక్ట్ సాలమయ వద్ి సబ్-స్ట్ష్టనయ,  మరియయ అసోసియేటెడు సిాచ్-
గేరయ మరియయ ద్వనికి ఎల్.వి. వైపున బహుళ ఉత్పపద్క యూనిట్ (లయ) 
అనగా, సంధానమయ చ్చయబడిన విండ్ ట్రైైన్స ఉత్పపద్క యంత్రమయలయ 
అని అరామయ;  

   (హెచ్) “ఎమ్.ఏ.ట్ట.” అనగా కనిష్ట్ ప్రత్పుమాియ ప్నయి (మినిమమ్ ఆల్ర్ 
నేట్ ట్యక్స్) అని అరామయ;  

   (ఐ) “ఎమ్.ఎన్స.ఆర్.ఇ.” అనగా కొత్ూ మరియయ పునరయత్పపద్క విద్యుత్ 
మంత్రరత్ాశాఖ,  భారత్ ప్రభయత్ామయ అని అరామయ;  

   (జె) “సాంప్రద్వయేత్ర విద్యుత్యూ” అనగా సాంప్రద్వయేత్ర విద్యుత్ వనరయల 
నయండి ఉత్పత్రూ చ్చయబడిన గరడ్ నాణుత్ కలిగన విద్యుత్యూ అని అరామయ;  

   (క) “సాంప్రద్వయేత్ర విద్యుత్ ప్రుంట్యు” అనగా సాంప్రద్వయేత్ర విద్యుత్ 
వనరయల నయండి గరడ్ నాణుత్ కలిగన విద్యుత్యూనయ ఉత్పపద్న చ్చస్ట 
సాంప్రద్వయ విద్యుత్ ప్రుంట్యు కాక్టండా ఇత్ర విద్యుత్ ప్రుంట్యు అని 
అరామయ;  

  (ఎల్) “సాంప్రద్వయేత్ర విద్యుత్ వనరయలయ” అనగా మిని హెైడల్,  ప్వన,  
బయోమాస్,  బగస్ట్,  ప్రరిశామోిక వురామయలయ,  ప్ట్్ణ లేక పురప్రలక 
వురామయలయ మరియయ ఎమ్.ఎన్స.ఆర్.ఇ. ఆమోించిన అట్్ట ఇత్ర 
వనరయలయ అని అరామయ.  
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 (ఎమ్) “నిరాహణ మరియయ ప్రష్టణ ఖరయేలయ” లేక “ఓ  & ఎమ్ ఖరయేలయ” 
అనగా ప్రోజెక్ట్ లేక అంద్లి భాగమయనక్ట సంబంధించి నిరాహణ 
మరియయ ప్రష్టణ కొరక్ట భరించిన వుయమయ అని అరామయ;  ఇంద్యలో 
సిబైంధి,  మరమమత్యూలయ,  విడి భాగమయలయ,  వినియోగంప్బడు 
వసయూవులయ,  భీమా మరియయ ఇత్ర ఖరయేలయ చ్చరి యయండునయ;  

 (ఎన్స)  “ప్రోజెక్ట్” అనగా ఉత్పపద్క కంద్రమయ లేక త్రలింపు వువసా అని 
అరామయ;  

 ( ఓ)   “ట్యురిఫ్ వువధి” అనగా ఈ నిబంధ్నలలో నిరిిష్ట్ ప్రచిన ప్రమాణమయల 
ఆధారంగా మండలి ఎంత్ వువధికి ట్యురిఫ్ నయ నిరాారించుయనో ఆ వువధి 
అని అరామయ;  

 (పి)  “ఉప్యయకూ కాలం” అనగా ప్వన విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్క్ట సంబంధించి వాణిజు 
నిరాహణ ప్రోరంభంచిన తేదీ నయండి ఇరయవి అయిద్య (25) 
సంవత్్రమయలయ అని అరామయ;  

 (క్టు)  “సంవత్్రమయ” అనగా ఆరిాక సంవత్్రమయ అని అరామయ. 
(2)   పెైన తెలిపినట్యు త్ప్ప,  మరియయ సంద్రభమయనక్ట విరయద్ామయగా ఉనినే 

త్ప్ప,  లేక విష్టయ వసయూవు ప్రకారం ఇత్ర విధ్మయగా అవసరమైననేత్ప్ప,  ఈ 
నిబంధ్నలలో ఉప్యోగంచుబడిన ప్ద్మయలయ మరియయ ప్ద్బంధ్మయలయ 
ఇంద్యలో నిరాచించుబడక్టండా చుట్్మయలో గాని,  ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ 
సంసకరణ చుట్్మయ,  1998 (1998 లో 30వ రాష్ట్ర చుట్్మయ) లేక ద్వని 
ప్రకారం చ్చసిన నియమాలయ లేక నిబంధ్నల కిరంద్ నిరాచించుబడినట్ుయితే,  
అంద్యలో వాట్టకి తెలయప్బడిన అరామయలనే కలిగయయండునయ. 

3. వరిూంపు అవకాశం మరియయ ప్రిధి: 
    ఈ నిబంధ్నలనయ ప్రకట్టంచిన తేదీకి త్ద్యప్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోప్ల విద్యుత్ 

ఉత్పపద్న చ్చయయట్ కొరక్ట ప్రోరంభంచుబడి,  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోప్ల ప్ంపిణీ 
అనయమత్రద్వరయలక్ట పూరిూగాగాని,  ప్రక్షికమయగా గాని విద్యుత్యూనయ అమమకమయ 
చ్చయయట్క్ట ప్వన విద్యుత్ వనరయ ఆధారంగా విద్యుత్ ఉత్పపద్న చ్చయయనట్్ట 
ఉత్పపద్న కంద్రమయనక్ట లేక యూనిట్ క్ట మరియయ చుట్్మయ యొకక 
ప్రిచ్చేద్మయలయ 62 మరియయ 86ల ప్రకారం, మండలి, ట్యురిఫ్ నయ నిరాారించుయనట్్ట 
ప్వన విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్లక్ట ఈ నిబంధ్నలయ వరిూంచుయనయ. 
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అధాుయమయ – 1 
సాధారణ అంశమయలయ: 

4. నియంత్రణ వువధి: 
    ఈ నిబంధ్నల కిరంద్ నియంత్రణ వువధి మారిే 31, 2020 తేదీతో 

అంత్మగయనయ. నియంత్రణ వువధిలోని మొద్ట్ట సంవత్్రపు వువధి,  ఈ 
నిబంధ్నలయ ప్రకట్టంచుబడిన తేదీ నయండి ప్రోరంభమై 2015–16 ఆరిాక సంవత్్రం 
చివరివరకూ ఉండునయ: 

    అయితే, నియంత్రణ వువధిలో ప్రోరంభమైన ప్వన విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్లక్ట ఈ 
నిబంధ్నల ప్రకారం నిరాారించిన ట్యురిఫ్,  5వ నిబంధ్నలో నిరిిష్ట్ ప్రచిన ట్యురిఫ్ 
వువధి అంత్ట్టకీ వరిూంచుయనయ. 

5. ట్యురిఫ్ వువధి: 
   (ఏ) ప్వన విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్ల విష్టయంలో ట్యురిఫ్ వువధి,  నిబంధ్న 2(పి) లో 

నిరాచించుబడిన విధ్ంగా ప్రోజెక్ట్లయ ఉప్యోగంలో ఉని వువధితో సమానమై 
యయండునయ.   

   (బి) ఈ నిబంధ్నల కిరంద్ ట్యురిఫ్ వువధిని,  ప్వన విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్లయ వాణిజు 
నిరాహణ ప్రోరంభంచిన తేదీ నయండి లకికంచువలనయ.   

6.  ట్యురిఫ్ నిరారాణ కొరక్ట కారువువహారమయలయ:  
     ప్వన విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్ల ట్యురిఫ్ వువధిలోని ప్రత్ర సంవత్్రం ప్రోరంభంలో,  

మండలి,  త్నక్ట త్పనయగా సాధారణ ప్రోధానుత్ప ట్యురిఫ్ నయ ప్రకట్టంచువలనయ.  
దీని కొరక్ట ఈ నిబంధ్నలలో ప్రమాణమయలయ నిరేిశంచుబడినవి: 

     అంతేకాక,  ఈ నిబంధ్నలయ అధికారిక రాజ ప్త్రమయలో ప్రకట్టంచుబడిన వంట్నే 
అవి అమలయలోనికి వచిేన తేదీ నయండి వరిూంచ్చ విధ్ంగా ఆ.సం. 2015–16 కొరక్ట 
త్మక్ట త్పమయగా సాధారణ ప్రోధానుత్ప ట్యురిఫ్ నయ ప్రకట్టంచువలనయ.   

7. ట్యురిఫ్ సారూప్మయ: 
    ప్వన విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్ల ట్యురిఫ్ లో ఈ కిరంి ఖరయే అంశమయలయ కూడి యయండి 

ఏక ప్క్ష ట్యురిఫ్ గా ఉండునయ: 
 (ఏ) ఈకిాటీ పెై ప్రత్రఫలం;  
     (బి) మూలధ్న రయణంపెై వడ్డీ;  
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     (సి) త్రయగయద్ల;  
     (డి) నిరాహణ మూలధ్నంపెై వడ్డీ;  
     (ఇ) నిరాహణ మరియయ ప్రష్టణ ఖరయేలయ. 
8. లవిలజైుడు ట్యురిఫ్: (సమాన ప్రచిన ట్యురిఫ్) 
     కాలానయగయణంగా మారే డబయై విలయవ కొరక్ట త్గగంపు గయణకమయతో ఉప్యయకూ 

కాలానికి సమానప్రచుయట్ ద్వారా సమాన ప్రచిన ట్యురిఫ్ లకికంచుబడునయ. 
     ఇంద్యనిమిత్ూం,  ప్రిగణనలోకి తీసయకొని త్గగంపు గయణకమయ 11వ నిబంధ్నలో 

నిరిిష్ట్ ప్రచిన నిరాాయక అపుప – ఈకిాటీ ల మధ్ు నిష్టపత్రూ (70:30) ఆధారంగా 
మూలధ్న సగట్య మూలాునికి సమానంగా ఉంట్యంి.  నిరాాయక అపుప – 
ఈకిాటీ నిష్టపత్రూని మరియయ వడ్డీ రేట్ు సగట్యనయ మరియయ ఈకిాటీ పెై ప్రత్రఫలం 
పెైన ప్నయినయ ప్రిగణనలోనికి తీసయకొని త్గగంపు గయణకమయనయ లకికంచుడమైని.  
మూలధ్న ఖరయేలో అపుప అంశమయ (అనగా 70%) కొరక్ట 12వ నిబంధ్నలో 
తెలిపిన విధ్ంగా వడ్డీ రేట్యనయ ప్రిగణించుడమైని.  ఈకిాటీ అంశమయ (30%) 
కొరక్ట, 14వ నిబంధ్నలో తెలిపిన విధ్ంగా ఈకిాటీ పెై ప్రత్రఫలం పెైన ప్నయినయ 
ప్రిగణించుడమైని.   

9. సౌర విద్యుత్ ప్రజోెక్టల్ నయండి ఉత్పత్రూ అయిన విద్యుత్యూ కొరక్ట విడుద్ల 
నియమాలయ: 

    ప్వన విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్లనిిట్టనీ ‘మస్్ రన్స’ విద్యుత్ ప్రుంట్యుగా ప్రిగణించువలనయ.  
ఇవి మరిట్ ఆరీర్ డిసాపచ్ (ఎమ్.ఓ.డి.) నియమాలక్ట లోబడి ఉండవు:   

     అయితే,  ప్రసారణ లేక ప్ంపిణీ వువసాక్ట గల ఇంట్ర్ కనెక్షన్స ప్రయింట్య వద్ి 
కలయప్బడిన ప్రుంట్ు మొత్ూమయ ఉత్పపద్న సామరాయమయ 10 మ.గా. మరియయ 
అంత్క్ట ఎక్టకవ ఉనియెడల మరియయ ఇంట్ర్ కనెక్షనయ ప్రయింట్య 33 క.వి. 
మరియయ అంత్కంటే యెక్టకవ ఉని యెడల,  అట్్ట ప్వన విద్యుత్ ఉత్పపద్న 
ప్రుంట్యు,  భారత్ విద్యుత్ గరడ్ నియమావళి (ఐ.ఇ.జి.సి.) – 2010 
మరియయ/లేక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్యుత్ గరడ్ నియమావళి (ఏ.పి.ఎస్.ఇ.జి.సి) 
లో నిరేిశంచినట్యుగా షెడ్యులింగయ మరియయ డిసాపచ్ (విడుద్ల) క్ట లోబడి 
యయండునయ. 
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అధాుయమయ – 2 
ఆరిాక అంశమయలయ: 

10. పెట్యబ్డి ఖరయే మరియయ పెట్యబ్డి ఖరయే ఇండెక్ష్టన్స మకానిజం: 
     పెట్య్బడి ఖరయే ప్రమాణాలలో సాధారణంగా,  ప్రుంట్యు మరియయ యంత్పోలయ,  

సివిలయ ప్నయలయ,  నిరామణమయ మరియయ ప్రోరంభమయ,  నిరామణ సమయంలో ఆరిాక 
సహాయమయ మరియయ వడ్డీ (ఐ.డి.సి.) మరియయ త్రలింపు మౌలిక 
సద్యప్రయాలతో ప్రట్యగా మూలధ్నానికి సంబంధించిన ప్నయలయ చ్చరి ఉంట్యయి.   

 ఆ.సం. 2015–16 క్ట గానయ పెట్య్బడి ఖరయే 600 లక్షలయ /మ.వా. ఆ.సం. 
2015–16 త్రయవాత్ నియంత్రణ వువధిలోని ప్రత్ర సంవత్్రమయనక్ట ప్వన 
విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్ల పెట్య్బడి ఖరయేనయ లకికంచుయట్క్ట గానయ కంద్ర విద్యుత్ 
నియంత్రణ మండలి పునరయత్పపద్క విద్యుత్ ట్యురిఫ్ నిబంధ్నలయ,  2012 లో 
నిరేిశంచిన ప్రకారం పెట్య్బడి ఖరయే ఇండెక్ష్టనయ మకానిజమ్ నయ ఈ కిరంద్ 
తెలిపిన విధ్ంగా ప్రిగణనలోనికి తీసయకొనవలనయ.   దీనిని ప్రత్ర ఆరిాక సంవత్్రం 
ప్రోరంభంలో ప్రకట్టంచువలనయ. 

 ఆ.సం. 2015–16  త్రాాత్ నియంత్రణ వువధిలో పెట్య్బడి ఖరయేలో సరయిబాట్ు 
కొరక్ట,  స్ట్లయ మరియయ విద్యుత్ యంత్ర సామాగర,  టోక్ట ధ్రల సూచికలోని 
మారయపలతో ఈ కిరంి ఇండెక్ష్టనయ మకానిజమయనయ వరిూంచువలనయ: 

      సిసి(n)   = పి & ఎమ్ (n)  * (1 + ఎఫ్ 1 + ఎఫ్ 2 + ఎఫ్ 3) 
      పి & ఎమ్ (n)  = పి & ఎమ్ (o)  *  (1+డి (n) )   

డి (n)   = [ఎ* { ఎస్ ఐ (n–1)  / ఎస్ ఐ (o)  – 1}  + బి* { ఇఐ  (n–1)  / ఇఐ 
(o)  – 1} ]  / (ఎ + బి) 

      ఇంద్యలో     
      సిసి(n)  = n సంవత్్రమయనక్ట పెట్య్బడి ఖరయే 

పి & ఎమ్ (n)  = n సంవత్్రమయనక్ట ప్రుంట్య మరియయ యంత్ర సామాగర ఖరయే 
పి & ఎమ్ (o)   = ఆధార సంవత్్రమయనక్ట ప్రుంట్య మరియయ యంత్ర సామాగర 
ఖరయే  
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గమనిక:  పి & ఎమ్ (o)  నయ నియంత్రణ వువధిలోని మొద్ట్ట సంవత్్రమయ 
అనగా ఆ.సం. 2015–16 నక్ట ఆధార పెట్య్బడి ఖరయేనయ (1 + ఎఫ్ 1 + ఎఫ్ 
2 + ఎఫ్ 3) తో భాగంచుయట్ ద్వారా లకికంచువలనయ.   

      డి (n)  = నియంత్రణ వువధిలోని (n)  సంవత్్రమయనక్ట పెట్య్బడి ఖరయేలో 
పెరయగయద్ల అంశమయ  
ఎస్ ఐ (n–1)   = నియంత్రణ వువధిలోని (n–1)  ఆరిాక సంవత్్రంలో మయగస్ట 

కాులండరయ సంవత్్రమయలో ఉని సగట్య టోక్ట ధ్రల 
సూచికలో స్ట్లయ సూచిక  

ఎస్ ఐ (o)   = నియంత్రణ వువధి అనగా జనవరి 2014 నయండి డిస్టంబరయ 
2014 ప్రోరంభంలో ఆరిాక సంవత్్రం (o)  లో మయగస్ట 
కాులండరయ సంవత్్రంలో ఉని సగట్య టోక్ట ధ్రల సూచికలో 
స్ట్లయ సూచిక.   

ఇఐ (n–1)   =   నియంత్రణ వువధిలోని (n–1)  ఆరిాక సంవత్్రమయలో మయగస్ట 
కాులండరయ సంవత్్రంలో ఉని సగట్య టోక్ట ధ్రల సూచికలో 
విద్యుత్ యంత్ర సామాగర సూచిక.   

ఇఐ (o)   = నియంత్రణ వువధి అనగా,  జనవరి 2014 నయండి డిస్టంబరయ 
2014 ప్రోరంభంలో ఆరిాక సంవత్్రం (o)  లో మయగస్ట 
కాులండరయ సంవత్్రంలో ఉని సగట్య టోక్ట ధ్రల సూచికలో 
విద్యుత్ యంత్ర సామాగర సూచిక.  

ఎ = స్ట్లయ సూచికలో వయిటేజి కొరక్ట ఎప్పట్టకపుపడు మండలిచ్చ 
నిరాారించుబడు సిారరాశ. 

బి = విద్యుత్ యంత్ర సామాగర సూచికలో వయిటేజి కొరక్ట ఎప్పట్టకపుపడు 
మండలిచ్చ నిరాారించుబడు సిారరాశ. 

ఎఫ్ 1 = సాలమయ మరియయ సివిలయ ప్నయల అంశమయ  
ఎఫ్ 2 = నిరామణమయ మరియయ ప్రోరంబించిన అంశమయ 
ఎఫ్ 3 = ఐ.డి.సి. మరియయ ఆరిాక ఖరయే అంశమయ 
           సిారరాశయలయ ‘ఎ’ మరియయ ‘బి’ మరియయ అంశమయలయ  

         ఎఫ్1;  ఎఫ్2,  ఎఫ్3 లయ నిరేిశంచుబడి మండలిచ్చ ఎప్పట్టకపుపడు 
నిరాారించుబడునయ.   

22



11.  డెట్ ఈకిాటీ రేష్యు: 
      డెట్ ఈకిాటీ రేష్యు 70:30 గా ఉండవలనయ. 
12. రయణమయ మరియయ ఆరికా ఛారీలీయ: 

(1) రయణ వువధి: ట్యురిఫ్ నిరాారణ కొరక్ట రయణ వువధిని 10 సంవత్్రమయలయగా 
ప్రిగణించువలనయ.   

       (2) వడ్డీ రేట్య: 
(ఏ) 11వ నిబంధ్నలో తెలిపిన విధ్ంగా లకికంచిన రయణాలనయ,  రయణంపె ై

వడ్డీని లకికంచుయట్క్ట గానయ మొత్ూం నిరాాయక రయణంగా 
ప్రిగణించువలనయ.  ప్రత్ర సంవత్్రం ఏపిరయల్ 1వ తేదీ నాట్టకి నిలిచి 
ఉని నిరాాయక రయణానిి మొత్ూం నిరాాయక రయణం నయండి గత్ 
సంవత్్రం మారిే 31 వరకూ చెలిుంచిన మొత్ూమయనయ తీసివేయయట్ 
ద్వారా లకికంచువలనయ.   

(బి) ట్యురిఫ్ నయ లకికంచుయ నిమిత్ూం,  నిరాాయక వడ్డీ రేట్యనయ,  గత్ 
సంవత్్రంలోని మొద్ట్ట 6 నెలలలో ఉని భారతీయ స్ట్ట్ బాుంక్ట 
(ఎస్.బి.ఐ.) సగట్య బేస్ రేట్య మరియయ 300 బేస్ ప్రయింట్యుగా 
ప్రిగణించువలనయ.   

(సి) ఉత్పపద్న కంపెనీ వినియోగంచుయకొని రయణ విరామ సమయం ఏదేని 
ఉనిప్పట్టకినీ, రయణమయనయ త్రరిగ చెలిుంచుయట్నయ,  ప్రోజెక్ట ్ వాణిజు 
నిరాహణ ప్రోరంభంచిన మొద్ట్ట సంవత్్రం నయండి ప్రిగణన లోనికి 
తీసయకొనవలనయ. మరియయ ఇి అనయమత్రంచుబడిన వారిిక 
త్రయగయద్లక్ట సమానమయగా ఉండవలనయ.  

13. త్రయగయద్ల: 
    (1)   త్రయగయద్ల నిమిత్ూం ఆధార విలయవ,  మండలి అనయమత్రంచిన ఆసిూ యొకక 

పెట్య్బడి ఖరయేగా ఉండవలనయ. ఆసిూ యొకక సాలేాజి విలయవనయ 10% గా 
ప్రిగణించువలనయ మరియయ ఆసిూ యొకక పెట్య్బడి ఖరయేలో గరిష్ట్ంగా 
90% వరకూ అరయగయద్లనయ అనయమత్రంచువలనయ.   

     (2)  వారిిక త్రయగయద్లనయ ‘భేద్వత్మక త్రయగయద్ల లకికంపు విధానంపెై స్ట్రయిట్ 
లైనయ ప్ద్ిత్రని ఉప్యోగంచి రండు సపష్ట్మైన కాల వువధ్యలక్ట అనగా,   
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రయణ వువధి మరియయ రయణ వువధికి మించిన ఉప్యయకూ కాలానికి 
రండింట్టకీ లకికంచువలనయ. ట్యురిఫ్ వువధిలో మొద్ట్ట ప్ి 
సంవత్్రమయలక్ట త్రయగయద్ల రేట్య సంవత్్రానికి 7% మరియయ 
ఉప్యయకూ కాలంలో మిగలిన వువధికి 11వ సంవత్్రం త్రయవాత్ 1.33% 
ఉండవలనయ.   

      (3) వాణిజు నిరాహణ ప్రోరంభమయిన మొద్ట్ట సంవత్్రం నయండి 
త్రయగయద్లనయ చారి ీచ్చయవలసి యయండునయ.   

14. ఈకిాటీ పె ైప్రత్రఫలం:   
     (1) ఈకిాటీకి ఆధార విలయవ, 11వ నిబంధ్న ప్రకారం నిరాారించిన మూలధ్న 

ఖరయేలో 30% ఉండవలనయ.   
     (2) ఈకిాటీ పెై నిరాాయక ప్రత్రఫలం, ప్రస్ త్ూర గా ఎమ్.ఏ.ట్ట./ఆద్వయపు 

ప్నయితో 16% ఉండవలనయ.   
15. నిరాహణ మూలధ్నంపె ైవడ్డీ: 
     (1) నిరాహణ పెట్య్బడి అవసరానిి ఈ కిరంి విధ్ంగా లకికంచువలనయ: 
          (ఏ) ఒక నెలక్ట నిరాహణ మరియయ ప్రష్టణ వుయం,  

             (బి) నిరాాయక సామరాయం వినియోగపు అంశంపెై లకికంచిన విద్యుత్యూ 
అమమకం కొరక్ట విద్యుత్ చారీీల ద్వారా వసూలైన రండు నెలలక్ట 
సమానమైన మొత్ూమయ,  

             (సి) నిరాహణ మరియయ ప్రష్టణ వుయంలో 15% చొపుపన విడి భాగమయల 
నిరాహణ.  

    (2) నిరాహణ పెట్య్బడిపెై వడ్డీని,  గత్ సంవత్్రంలో మొద్ట్ట ఆరయ నెలల 
కాలంలో ఉని  భారతీయ స్ట్ట్ బాుంక్ట సగట్య బేస్ రేట్య మరియయ 350 
బేస్ ప్రయింట్ుక్ట సమానమైన వడ్డీ రేట్యతో లకికంచువలనయ.   

16. నిరాహణ మరియయ ప్రష్టణ వుయం: 
     (1)  నిరాహణ మరియయ ప్రష్టణ వుయంలో మరమమత్యూలయ మరియయ నిరాహణ 

(ఆర్.&ఎమ్.), సిబైంి (ఉద్యుగయల వుయంతో సహా) మరియయ భీమాతో 
సహా ప్రిప్రలన మరియయ సాధారణ వుయం చ్చరియయండునయ.  
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     (2) నియంత్రణ వువధిలో మొద్ట్ట సంవత్్రం కొరక్ట నిరాహణ మరియయ 
ప్రష్టణ వుయం 8.57 లక్షలయ /మ.వా. 

     (3) ఈ నిబంధ్నల మొద్ట్ట సంవత్్ర కాలంలో (అనగా ఆ.సం. 2015–16) 
అనయమత్రంచిన నిరాాయక ఓ & ఎమ్ ఖరయేనయ నియంత్రణ వువధిలోని 
మిగలిన కాలానికి సంవత్్రానికి 5.72% చొపుపన పెంచువలనయ. 

17. రిబేట్య: 
     (1) ఉత్పపద్న కంపెనీ బిలయులనయ లట్ర్ ఆఫ్ కరడిట్ ద్వారా చెలిుంచినంద్యక్ట 2% 

రిబేట్యనయ నయమత్రంచువలనయ.   
     (2)  ఉత్పపద్న కంపెనీ బిలయులనయ సమరిపంచిన నెల లోప్ల లట్ర్ ఆఫ్ కరడిట్ 

ద్వారా కాక్టండా ఇత్ర విధ్ంగా చెలిుంపులయ చ్చసిన సంద్రభంలో 1% 
రిబేట్యనయ అనయమత్రంచువలనయ.   

18. ప్రిశయభరత్నయ అభవృి ా ప్రచ్చ మకానిజం (సి.డి.ఎమ్.) ప్రయోజనాలనయ 
ప్ంచుయకొనయట్: 

      ఆమోిత్ సి.డి.ఎమ్. ప్రోజెక్ట్లో కారైన్స కరడిట్ ద్వారా వచిేన ఆద్వయమయనయ 
ఉత్పపద్న కంపెనీ మరియయ సంబంధిత్ లబిి ద్వరయల మధ్ు ఈ కిరంి ప్ద్ిత్రలో 
ప్ంచువలనయ: 
(ఏ) ఉత్పపద్న కంద్రమయ వాణిజు నిరాహణ ప్రోరంభమైన మీద్ట్ మొద్ట్ట 

సంవత్్రంలో, సి.డి.ఎమ్. ప్రయోజనం మూలంగా వచిేన 100% మొత్ూం 
కారైనయ (ప్రోస్టడు్) నయ ప్రోజెక్ట్ అభవృిాద్వరయ ఉంచుయకొనవలనయ.   

(బి) రండవ సంవత్్రంలో,  లబిిద్వరయల వాట్య 10% ఉండవలనయ. దీనిని 
కరమంగా 50% చ్చరే వరకూ ప్రత్ర సంవత్్రం 10% చొపుపన పెంచువలనయ.  
అట్య పిమమట్,  ఉత్పపద్న కంపెనీ మరియయ లబిాద్వరయలయ సమాన నిష్టపత్రూలో 
ప్ంచుయకొనవలనయ.   

19. ప్నయిలయ మరియయ సయంకమయలయ:   
     (ఏ) ఈ నిబంద్నల కిరంద్ నిరాారించుబడిన ట్యురిఫ్,  ప్రభయత్ామయచ్చ విధించుబడు 

ప్నయిలయ మరియయ సయంకమయలక్ట అద్నమయగా ఉండునయ: 
            అయితే, ప్రభయత్ామయచ్చ విధించుబడిన ప్నయిలయ మరియయ సయంకమయలనయ 

వాసూవంగా భరించిన ద్వనిపెై ప్రస్ త్ూర గా అనయమత్రంచువలనయ.   
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      (బి) ఆద్వయపు ప్నయి/కనిష్ట్ ప్రత్పుమాియ ప్నయి (ఎమ్.ఏ.ట్ట.) ప్రస్-త్ూర గా 
ఉండునయ.  దీనిని అభవృిిద్వరయని (డెవలప్ర్) నయండి కుయిమయ అంిన 
మీద్ట్ ప్ంపిణీ అనయమత్రద్వరయలయ అభవృిాద్వరయనికి చెలిుంచువలనయ. ఇి 
ఇంద్యలో చ్చసిన ట్యురిఫ్ నిరాారణక్ట అద్నమయగా ఉండునయ.   

      (సి) విద్యుత్ సయంకమయ కూడా ప్రస్-త్ూర.  దీనిని కూడా అభవృిాద్వరయని 
నయండి కుయిమయ అంిన మీద్ట్ ప్ంపిణీ అనయమత్రద్వరయలయ 
అభవృిిద్వరయనికి చెలిుంచువలనయ. ఇి ఇంద్యలో చ్చసిన ట్యురిఫ్ నిరాారణక్ట 
అద్నమయగా ఉండునయ.   

 
20.  ప్రభయత్ామయ ద్వారా సబి్డ్డ లేక ప్రతో్ప్హకమయ: 
      ఈ నిబంధ్నల కిరంద్ ప్వన విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్క్ట ట్యురిఫ్ నిరాారణ 

చ్చయయనపుపడు,  త్ారిత్గత్రన త్రయగయద్ల ప్రయోజనమయలతో సహా కంద్ర లేక 
రాష్ట్ర ప్రభయత్ామయ ఇచిేన ప్రోత్ప్హకమయ లేక సబి్డ్డని,  ఉత్పపద్న కంపెనీ 
వినియోగంచుయకొనిన యెడల,  మండలి,  వాట్టని ప్రిగణన లోనికి 
తీసయకొనవలనయ: 

 అయితే,  ట్యురిఫ్ నిరాారణ నిమిత్ూం,  త్ారిత్గత్రన త్రయగయద్ల కారణంగా 
ఆద్వయపు ప్నయి ప్రయోజనానిి అంచునా వేయయట్క్టగానయ ఈ కిరంి 
ప్రమాణమయలనయ ప్రిగణన లోనికి తీసయకొనవలనయ: 
(ఏ) ప్రయోజనమయ యొకక అంచునానయ,  నిరాాయక పెట్య్బడి ఖరయే,  

త్ారిత్గత్ర త్రయగయద్ల,  ఆద్వయపు ప్నయి చుట్్మయ యొకక సంబంధిత్ 
నిబంధ్నల ప్రకారం రేట్య మరియయ కార్పపరేట్య ఆద్వయపు ప్నయి రేట్య 
ఆధారంగా వేయవలనయ. 

( బి) ఆరిాక సంవత్్రంలోని ిాతీయారా భాగంలో ప్వన విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్ల 
మూలధ్నీకరణ.యూనిట్ ఒకకంట్టకి త్ారిత్గత్ర త్రయగయద్ల 
ప్రయోజనానిి,  ప్రస్-్ట్యుక్స్ వయిటెడు యావరేజి కాుపిట్ల్ కాస్్ నయ 
డిసౌకంట్య అంశంగా ప్రిగణించి లకికంచువలనయ. (8వ నిబంధ్నలో 
వివరించిన విధ్ంగా). 
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అధాుయమయ – 3 
ప్వన విద్యుత్ ప్రజోెక్టల్ కొరక్ట నిరిషి్ట ్సాంకత్రక ప్రమాణాలయ  

21. కప్రసిటీ యయట్టలజైేష్టన్స ఫాుకర్్ (సామరయా వినియోగ అంశమయ): 
నియంత్రణ వువధిలో కప్రసిటీ యయట్టలైజేష్టనయ ఫాుక్ర్ (సి.యయ.ఎఫ్.) 23.5% 
గా ఉండవలనయ.  

అధాుయమయ – 4 
ఇత్ర అంశమయలయ 

22. ప్రమాణమయలనయ అత్రకరమించుయట్: 
ఈ నిబంధ్నలలో నిరేిశంచిన ప్రమాణమయలనయ అత్రకరమిసూూ కూడా ప్వన 
విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్లయ ఉత్పత్రూ చ్చస్ట విద్యుత్ అమమకమయ కొరక్ట ట్యురిఫ్ని 
నిరాారించువచుయేనయ. అయితే ఇి ప్రమాణమయలనయ అత్రకరమిసూూ ఉప్యయకూ 
కాలంలోని లవిలైజుడు ట్యురిఫ్,  ఈ నిబంధ్నలలో నిరేిశంచిన ప్రమాణమయల 
ఆధారంగా లకికంచిన లవిలైజుడు ట్యురిఫ్ నయ మించురాద్నయ ష్టరత్యక్ట లోబడి 
యయండునయ.   

      అంతేకాక, ఈ నిబంధ్నల కిరంద్ నిరేిశంచిన ప్రమాణమయలనయ అత్రకరమించుయట్క్ట 
గల కారణమయలనయ వాోత్ పూరాకమయగా నమోద్య చ్చయవలనయ.      

23. సడలింపుక్ట అధికారమయ: 
      మండలి, కారణమయలనయ వాోత్ పూరాకమయగా నమోద్య చ్చసి,  బాధిత్యలగయ 

వుక్టూలనయ విచారించుయట్క్ట అవకాశమయ నిచిేన మీద్ట్,  త్మక్ట త్పమయగా లేక 
ఆసకిూ గల వుకిూ చ్చసిన ద్రఖాసయూపెై, ఈ నిబంధ్నలలో దేనినైెననూ, సాధారణ లేక 
ప్రతేుక ఉత్ూరయవు ద్వారా సడలించువచుయేనయ.   

24. ఉత్ూరయవులయ మరియయ ఆచురణీయ ఆదేశమయల జారీ: 
      చుట్్మయ యొకక మరియయ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ సంసకరణ చుట్్మయ,  1998 

యొకక నిబంధ్నలక్ట మరియయ ఈ నిబంధ్నలక్ట లోబడి,  మండలి,  ఆయా 
సమయమయలయంద్య, ఈ నిబంధ్నల అమలయక్ట సంబంధించి,  
అనయసరించువలసిన కారు విధానమయనక్ట సంబంధించి మరియయ ఈ నిబంధ్నల 
ద్వారా నిరేిశంచుయట్క్ట లేక ఆదేశంచుయట్క్ట మండలికి అధికారమీయబడిన ఇత్ర 
విష్టయమయలక్ట సంబంధించి,  ఉత్ూరయవులనయ  మరియయ  ఆచురణీయ 
ఆదేశమయలనయ జారీ చ్చయవచుయేనయ.   
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25. సవరించుయట్క్ట అధికారమయ: 
      మండలి, ఎపుపడెైననూ ఈ నిబంధ్నలనయ త్గయ విధ్ంగా సవరించువచుయేనయ.   
26. ఇబైంద్యలనయ తొలగంచుయట్క్ట అధికారమయ: 
      ఈ నిబంధ్నలనయ అమలయ ప్రచుయట్లో ఏదేని ఇబైంి ఏరపడిన యెడల,  అట్్ట 

ఇబైంిని తొలగంచుయట్క్ట అవసరమని భావించిన విధ్ంగా,  చుట్్మయ యొకక 
నిబంధ్నలక్ట వుత్రరేకమయగా కాక్టండా, మండలి, సాధారణ లేక ప్రతేుక 
ఉత్ూరయవుద్వారా త్గయ నిబంధ్నలనయ చ్చయవచుయేనయ.   

27. ఇత్ర విష్టయమయలయ: 
     (i) తొలగంపుక్ట మారగద్రశకమయలయ: మండలి,  ఆయా సమయమయలయంద్య 

జారీ చ్చసిన తొలగంపుక్ట మారగద్రశకమయలయ/ఆచురణీయ ఆదేశమయలనయ,  
ఈ నిబంధ్నలయ అమలయలోనికి వచిేనప్పట్ట నయండి సాాపించుబడిన ప్వన 
విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్లనిింట్టకీ వరిూంచువలనయ.   

     (ii)   నమూనా విద్యుత్ కొనయగోలయ ఒప్పంద్మయలయ (పి.పి.ఏ.లయ): 
           మండలి, గత్ంలో ఆమోించిన నమూనా విద్యుత్ కొనయగోలయ 

ఒప్పంద్మయలనయ, ఈ నిబంధ్నలయ అమలయ లోనికి వచిేనప్పట్ట నయండి 
సాాపించుబడిన ప్వన విద్యుత్ ప్రోజెక్ట్లనిింట్టకీ కూడా,  ఆ ఒప్పంద్మయలయ 
ఈ నిబంధ్నలక్ట అనయగయణంగా ఉనింత్ మేరక్ట వరిూంచువలనయ. 

 
హెైద్రాబాద్య                                                 డా. ఏ. శ్రీనివాస్  
తేదీ. 31.7.2015                              మండలి కారుద్రిశ (ఇన్స-చారి)ీ 
 
గమనిక: నిబంధ్న యొకక ఈ తెలయగయ అనయవాద్మయ ప్రజా సౌకరుం నిమిత్ూం చ్చసిన 

స్టాచాేనయవాద్మయ మాత్రమే.  అధికారిక ప్రఠం కాద్య.   
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