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1 ప్రధచయం 

1.1 బహుళ-సంవత్సరాల ట్ారధఫ్ (MYT) సూత్ార ల ఆధారంగా దాఖలు 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఎలక్్టరిసటిీ రెగ్యులేటరీ కమీషన్ "వీలంగ్ మరయియ రిట ైల్ విద్యుత్ సరఫరా క్టోసం టారిఫ్ నిరణయం క్టోసం 
నిబంధ్నలు మరయియ షరతులు" 2005 రెగ్యులేషన్ 4 మరియయ మొద్ట ిసవరణ రెగ్యులేషన్ 2014 ("రెగ్యులేషన్ 
1") నయ రూప ందించంది. (ఎ) ప్ంపిణీ వ్ాుపారం మరియయ (బి) ల ైసనె్స దారుల రిట ైల్ సరఫరా వ్ాుపారం మరియు ప్రతి 
వ్ాుపారానిక్్ట నిరణయంచబడిన ARR వీలంగ్ మరయియ విద్యుత్ రిట ైల్ అమమకం క్టోసం ఛారీీల సిి రీకరణకు రెగ్యులేషన్ 
ఆధారం అవుతుంది. 

రెగ్యులేషన్ లో, కమీషన్ బహుళ-సంవతసరాల టారిఫ్ సూత్ార ల క్్టరంద్ దాఖలు చేస ేవిధానాలనయ కూడా నిరదేశంచంది. 
బహుళ-సంవతసరాల క్టాలం నియంతరణ క్టాలంగా నిరవచంచబడింది మరయియ మొద్టి నియంతరణ వువధి 2006-07 
ఆరిిక సంవతసరం నయండి పరా రంభమ  ై 2008-09 ఆరిిక సంవతసరం చవరి వరకు క్టొనసాగద మూడు సంవతసరాల 
వువధిగా నిరవచంచబడింది. రెండవ నియంతరణ వువధ ిFY 2009-10 నయండి FY 2013-14 వరకు ఐద్య సంవతసరాల 
క్టాలంగా నిరవచంచబడింది. మూడవ నియంతరణ వువధి FY 2014-15 నయండ ి FY 2018-19 వరకు ఐద్య 
సంవతసరాల క్టాలంగా నిరవచంచబడింది. ప్రసయు త ఫెలైంగ్ నాలగ వ నియంతరణ వువధిక్్ట సంబంధంిచనద ి(FY 2019-20 
నయండి FY 2023-24 వరకు). ప్ంపణిీ మరియయ రిట ైల్ సరఫరా వ్ాుపారం క్టోసం ARR ఫెైలంగ్ క్టోసం కమిషన్ క్్టంద ి
విధానానిి నియంతరణలోని పారా 6.2లో పేర్కంది: 

“ప్ంపణిీ వ్ాుపారం క్టోసం ARR ఫెైలంగ్ మొతుం నియంతరణ వువధలిో ఉంట ంది. రిట లై్ సపెలై  వ్ాుపారం క్టోసం ARR 

ఫెైలంగ్ మొద్ట ినియంతరణ వువధిక్్ట మరయియ తద్యప్రి నియంతరణ క్టాలాల క్టోసం మొతుం నియంతరణ వువధిక్్ట వ్ారిిక 
పరా తిప్దికన ఉంట ంద”ి 

త్ేదీ.01-12-2021 న గౌరవనీయమ ైన APERC రిట ైల్ సపెలై  వ్ాుపారం క్టోసం FY 2022-23 ARR మరియయ FPTని 
వ్ారిిక పరా తిప్దికన  06-12-2021 సాయంతరం 5:00 గ్ంటలలోప్ు ఫెైల్ చయేడానిక్్ట అనయమతిని మంజూరు చేసింది. 
APDISCOMలు Lr.No. CGM/RAC/APCPDCL/VJA/F.ARR FY 22-23/ D.No.387/21, త్దేీ.06-12-2021న  

13-12-2021 వరకు మరింత సమయానిి ప డిగించాలని క్టోరాయ. ఇది గౌరవనీయమ ైన APERC ప్రిశీలనలో ఉంద.ి  

APERC ఆరడర లకు అనయగ్యణంగా, 2022-23 ఆరిిక సంవతసరానిక్్ట రిట లై్ సరఫరా వ్ాుపారం క్టోసం ARRని 
నిరణయంచడం క్టోసం రెగ్యులేషన్ క్్టంద్ నిరదేశంచన సూత్ార నిి అనయసరించ కరెంట్ ఫెలై్ చయేడం జరుగ్యతుంద,ి ఇద ి
నాలగ వ నియంతరణ వువధిలో నాలగ వ సంవతసరం. 

1.2 Filing Contents 

ఫెైలంగ్ క్్టరంద ివిధ్ంగా నిరిమంచబడింద:ి 

 

వ్యయ అెంచనాలు 

o ప్వర క్టొనయగోలు మరయియ సేకరణ ఖరుు 
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o టార నిసిషన్ ఛారీీలు 
o PGCIL & ULDC ఛారీీలు 
o SLDC ఛారీ్జలు 

o పంపిణీ ఖర్చు 

o వినియోగదార్చల భద్ర తా డిపాజిట్ల పై వడీ్డ 

o సరఫరా మారీిన్ 

o ఇతర ఖర్చులు 

o రిట ైల్ సరఫరా వ్ాుపారం క్టోసం మొతుం రాబడ ిఅవసరం 

ఆదాయ అంచనాలు 
o అమమక్టాల సూచన 

o ప్రసయు త టారిఫ్ ల నయండ ిరాబడ ి

o ప్రసయు త ఛారీీల వదే్ నాన్-టారిఫ్ ఆదాయం 

o ప్రసయు త టారిఫ్ లు మరయియ ఛారీీల వదే్ ఆదాయం 

o క్టార స్ సబిసడ ీసర ఛారీ నయండ ిరాబడ ి

రెవెనూు గాుప్ 

o ప్రసయు త టారిఫ్ మరియయ ఛారీీల వదే్ రెవ్నెూు లోట  / మిగ్యలు 
o లోట  / మిగ్యలునయ నిరవహ ంచడానిక్్ట ప్రతిపాద్నలు 
o ప్రభయతవ సబిసడ ీఅవసరం 

 

ఇత్ర ఫ లైింగ లు 
 క్ార స్ సబ్ససడీ సర ఛార్  

నాలగవ నియంతరణ వువధిలో నాలగ వ సంవతసరం అంట ేFY 2022-23క్్ట విద్యుత్ రిట ైల్ అమమకం క్టోసం టారిఫ్ నయండ ి
వచుే ఆదాయానిి మరయియ డిమాండ నయ తీరుడానిక్్ట అవసరమ ైన శక్్టు ఇన్ ప్ుట్ ని నిరణయంచడానిక్్ట అమమక్టాల 
సూచన ఉప్యోగించబడింది. విద్యుత్ సేకరణ ప్రణాళిక FY 2022-23లో ఉత్ాాద్క వనరుల లభుత, సేకరణ ఖరుు 
(సిిర, వ్ేరియబయల్ మరయియ ఇతరాలు) మరియయ వివిధ్ నెలలలో ఆశంచన డమిాండ కు అనయగ్యణంగా వివిధ్ వనరుల 
మ రిట్ ఆరడర డసిాాచ్ ఆధారంగా రూప ందించబడింద.ి 

 

 ఆ. సెం. 2020-21క్న సంబంధ ంచిన ట్రర -అప్ క్ెైయిమ లు 

2 రధటైె్ల్ సరఫరా వాుపారం క్ోసం ప్రసయు త్ సంవత్సరం FY 2021-22 క్ోసం ఆశంచిన ప్నితీరు యొకక విశలైషణ 

 

2.1 పరిచయెం  

ఈ అధాుయం మయనయప్టి సంవతసరంత్ో పో లుత్ే ప్రసయు త సంవతసరంలో ల ైసనె్స ప ందిన వుక్్టు యొకక ప్నితీరునయ 
విశ్లైషిసయు ంద.ి ఈ విశ్లైషణ క్టోసం కీ్టలకమ నై నిరవహణ మరయియ ఆరిిక పారామితులు మాతరమ ేప్రిగ్ణ ంచబడాడ య.  
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2.2 కార్యకలాపాల పనితీరు  

2.2.1 విద్యయత్ శకి్త సమతులయెం  

 

వివరములు 

FY 2020-21 FY 2021-22 

ఎ.ప.ిఇ.ఆర.స ి
ఉత్ురువ 

వాసత వాలు  
ఎ.ప.ిఇ.ఆర.స ి
ఉత్ురువ 

సవరధంచిన అంచనా 

మి. యూ  % మి. యూ  % మి. యూ  % మి. యూ  % 

మీటరడ అమమక్టాలు (ఇ. 
హెచ్.టి. అమమక్టాలత్ో 
సహా) 

12342.8 78.68% 10767.45 77.66% 12366.74 79.19% 12340.48 79.07% 

ఎల్.టి. వువసాయ 
అమమక్టాలు 2127.96 13.56% 1947.66 14.05% 2025.02 12.97% 2000.60 12.82% 

మొతుం అమమక్టాలు 14470.76 92.24% 12715.11 91.71% 14391.76 92.15% 14341.08 91.89% 

ఇ. హెచ్.ట.ి అమమక్టాలు 1023.81 
 

538.21 
 

610.67  750.74  

డిసకం క్టొనయగోళలై  (ఇ. 
హెచ్.టి. అమమక్టాలత్ో 
క్టాకుండా) 

14664.21 
 

13326.05 
 

15006.76  14856.73  

డిసకం నష్ార లు (ఇ. 
హెచ్.టి. అమమక్టాలత్ో 
క్టాకుండా) % 

 
8.30% 

 
8.62%  8.17%  8.52% 

డిసకం క్టొనయగోళలై  (ఇ. 
హెచ్.టి. అమమక్టాలత్ో) 15688.02 

 
13864.26 

 
15617.43  15607.47  

నష్ార లు (ఇ. హచె్.టి. 
అమమక్టాలత్ో) %  

7.76% 
 

8.29%  7.85%  8.11% 

2.2.2 పెంపిణీ నష్ట ెం  

ఆరిిక సంవతసరం 

వ్ాసువ్ాలు 
11 కె్ట.వి. 

శక్్టు ఆడటి్ చసేిన ఫీడరై 
సంఖు ( T & Mhq.) 

వువసికు 
జోడించబడని 11 కె్టవి 

2 ఎంవిఎఆర 
కె్టపాసిటర బాుంకులు 

అద్నంగా 
వినియోగ్ంలోక్్ట 
త్ెచున 33/11  

కె్ట.వి  సబ్ సేరషనయై  

ఇ. 
హెచ్.టి.  
క్టాకుండా 
(%) 

ఇ. 
హెచ్.టి.  
సహా (%) 

2017-18 9.56 8.31 822 35 90 

2018-19 9.45 8.26 826 23 55 

2019-20 8.33 7.96 834 18 58 

2020-21 8.62 8.29 861 0 19 

2021-22 (H1) 8.52 8.11 870 0 4 
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పారా 2.2.2 లో చూపని ప్టిరక నయండి చూసనిట ై గా, 2020-21 ఆరిిక సంవతసరానిక్్ట ఆశంచన నష్ార లు 8.37% (ఇ. 
హెచ్.ట.ి అమమక్టాలనయ మినహాయంచ). 

 నష్ార లనయ తగిగంచడానిక్్ట ల ైసనెయసదారు ఈ క్్టరంది చరులు తీసయకునాిరు. 
 వువసాయ రంగానిక్్ట హామీ ఇవవబడిన గ్ంటల సంఖునయ నిరాి రించడానిక్్ట ఫడీరై యొకక ఖచుతమ ైన ప్రువ్ేక్షణ.  

 కంపెనీలోని 870 ఫడీర లలో 11 KV ఫీడర వ్ారీగా శక్్టు ఆడిట్ లనయ నిరవహ ంచడం దావరా సాంక్టదతిక మరియయ వ్ాణ జు 
నష్ార లనయ తగిగంచడం.  

 అద్నప్ు సబ్ సేరషన్ ల ఏరాాట , DTRలు మరయియ ఫీడర ల విభజన మొద్ల ైనవి. 

 మిగిలిన వువసాయ ప్ంప్ుసటైెనయ HVDSకు మారుడం. 

 వ్ాడుకలో లేని మీటరైనయ IRDA పో రర మీటరుై  మరియయ సామరర మీటరైత్ో భరీు చయేడం.  

FY 2020-21లో, 19 అద్నప్ు 33/11 KV సబ్-సేరషన్ లు ఛారీ చయేబడాడ య మరయియ FY 2021-22 సంవతసరానిక్్ట, 

32 అద్నప్ు 33/11 KV సబ్-సేరషన్ లు ప్రతిపాదించబడాడ య. వీటలిో, 4 సబ్ సేరషనయై  నిరిమంచ వినియోగ్ంలోక్్ట 
త్ెచాురు. ఈ అద్నప్ు సబ్ సేరషనయై  33 కె్టవి & 11 కె్టవి ల ైనైపెై భారానిి తగిగంచడానిక్్ట మరయియ వినియోగ్దారులకు 
మ రుగైెన విద్యుతుు నయ ఇవవడానిక్్ట నిరిమంప్బడాడ య. 

2.2.3 మీటర్ అమమకాలు 

విద్యుత్ శకి్త సమతులుం ప్టిరకలో చుపినా విధముగా ఆ. సం. 2020-21లో వ్ాసువ మీటర వికరయాల శ్ాతం టారిఫ్ ఆరడర 
సాి య కంట ే 1.02% తగిగంది. ఆ. సం. 2021-22లో కూడా, వినియోగ్ంలో తగ్యగ ద్ల క్టారణంగా మీటర వికరయాలు 
0.15% తగ్యగ త్ాయని అంచనా. 

2.2.4 వ్యవ్సాయ అమమకాలు 

మయనయప్ట ిఆ. సం. 2020-21లో, ఆమోదించబడని 2127.96 మి.యూ.కాగా  వ్ాసువ వినియోగ్ం 1947.66 మి.యూ. 

ప్రసయు త ఆ. సం. 2021-22లో, వువసాయ వినియోగ్ం మొద్ట ి అరిభాగానిక్్ట 761.20 MU, మరియయ మొతుం 
సంవతసరానిక్్ట ప ర జెక్షన్ 2000.60 మి.యూ., ఇద ిఆమోదించబడని వువసాయ వికరయాల కంట ేతకుకవ. 

2.3 ఆరిిక పనితీరు  

2.3.1 ఆదాయాలు  

ల ైసనెయసదారు కీ్టలక వరాగ ల క్టోసం, ఈ క్్టరంద ివిధ్ంగా ఆదాయానిి అంచనా వ్ేశ్ారు: 

ఆ. సం.2020-21లో వ్ాసువ ఆదాయం రూ. 6669.96 క్టోట్లల   (టారిఫ్ యేతర ఆదాయంత్ో కలప)ి. ఆ. సం. 2020-21లో 
NTI రూ. 338.59 క్టోట్లల  ఆ. సం. 2021-22లో, విద్యుత్ అమమకం దావరా అంచనా వ్యేబడని ఆదాయం (టారిఫ్ 
యేతర ఆదాయంత్ో కలపి) రూ. 7681.75 క్టోట్లల  . 2021-22 ఆరిిక సంవతసరంలో అంచనా వ్సేని NTI రూ. 372.45 

క్టోట్లల  . 
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కరమ
సం
ఖు 

క్ేట్గధరధ 

ఆ. సెం. 2020-21 ఆ. సెం.  2021-22 

ఎ.పి.ఇ.ఆర.స ి
నిరేేశంచిన 
లక్ష్ుం 

వాసత వాలు  

ఎ.ప.ిఇ.ఆర.
సి నిరేేశంచిన 

లక్ష్ుం 

అంచనా 

A ఎల్.టి. 
  

  

1 గ్ృహ వినియోగ్ం 2346.54 2028.12 2471.94 2349.30 

2 
వ్ాణ జు మరయియ 
ఇతరమయలు 1022.70 829.08 1140.99 961.68 

3 పారిశ్రా మిక 434.30 388.63 433.14 422.98 

4 ఇనిటటియుషనల్ 302.91 228.99 240.36 241.12 

5 
వువసాయమయ మరియయ 
సంబంధతి  473.51 456.62 505.08 526.98 

మొత్త o  4579.96 3931.44 4791.51 4502.07 

B హెచ్.ట.ి 
  

  

1 గ్ృహ వినియోగ్ం 7.43 9.13 19.14 9.83 

2 
వ్ాణ జు మరయియ 
ఇతరమయలు 595.83 346.97 600.77 410.09 

3 పారిశ్రా మిక 2421.23 2017.77 2203.57 2370.73 

4 ఇనిటటియుషనల్ 278.61 245.15 296.93 325.41 

5 
వువసాయమయ మరియయ 
సంబంధతి  371.49 119.51 73.48 63.61 

మొత్ుం 3674.59 2738.52 3193.89 3179.68 

మొత్ుం (హెచ్. టి్. + ఎల్. టి్.) 8254.55 6669.96 7985.41 7681.75 

2.3.2 ఖరుు మరియు రాబడిక్త వ్యత్యయసెం 

క్్టరంది ప్టిరక ప్రసయు త 2021-22 సంవతసరానిక్్ట ఎ.పి.సి.పి.డి.స.ిఎల్ యొకక ఆరిిక ప్నితీరు మీద్ అవగాహన కలగసయు ంద ి

మరియయ దానిని ఎ.పి.ఇ.ఆర.స ిఆదేశ్ాలత్ో పో లుసయు ంది:  

కరమసంఖు వివరములు  ఆమోద ంచబడనివి ప్రసయు త్ అంచనా 
1 టార న్స మిషన్  ఖరుు 572.85 572.85 

2 ఎస్ఎల్ డసిి  ఖరుు 8.20 8.20 

3 ప్ంపణిీ ఖరుు 1823.72 1823.71 

4 పిజిసిఐఎల్  ఖరుులు 346.05 203.67 

5 యయఎల్ డసిి  ఛారీీలు 3.46 1.15 

6 నెట్ వరక మరధయు SLDC ఖరుు (1+2+3+4+5) 2754.28 2609.58 
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కరమసంఖు వివరములు  ఆమోద ంచబడనివి ప్రసయు త్ అంచనా 
7 విద్యుత్ క్టొనయగోలు/సేకరణ ఖరుు 6467.8 6907.80 

8 పెనిన్ బాండ లపె ైఅద్నప్ు వడీడ  ఎ. పి జెన్కో ఆరడర పర కారం 222.73 222.73 

9 వినియోగ్దారుల ధ్రావతుు  మీద్ వడీడ  50.44 51.39 

10 రిట ైల్ సరఫరా వ్ాుపారంలో సరఫరా మారీిన్ 17.76 17.76 

11 ఇతర ఖరుులు 2.74 5.59 

12 సరఫరా వుయం (7+8+9+10) 6761.47 7205.26 

13 సమగ్ర ఆదాయ ఆవశ్ుకత్ (6+11) 9515.75 9814.84 

14 4 సంవతసరాలకు ట్రూ - అప్  500.55  

15 ఆ. సం.2020-21 క్త త్ాత్ాకలక ట్రూ  –డౌన్  486.43  

16 ఆ. సం. 2021-22 క్త త్ాత్ాకలిక PP ధర్ వ్యత్యయసెం  *  439.98 

17 నికర సమగ్ర ఆదాయ ఆవశ్ుకత్ (13+14-15) 9529.87 9374.86 

18 టారిఫ్ నయండి వచుే ఆదాయం (ఇనసెంటవి త్ో సహా) 7661.52 7309.30 

19 నాన్-టారిఫ్ ఆదాయం (NTI) 323.89 372.45 

20 క్టార స్ సబిసడ ీసర ఛారీ (CSS) నయండి ఆదాయం 48.97 27.99 

21 మొత్త ెం ఆదాయెం  (17+18+19) 8034.38 7709.75 

22 ఆదాయ అెంత్ర్ెం (21-17) (1495.49) (1665.11) 

23 సబ్సిడీ  1495.49 1495.49 

24 నికర్ లోటు  0.00 (169.62) 

Note (*): 

గౌరవనీయమ ైన కమిషన్ ఆమోద ంచిన ఎఫ్ పిపసిిఎ ఫారుులా దావరా ప్వర ప్రేుజ్ క్ాస్ట  క్న సంబంధ ంచిన వెైవిధ్ుం తిరధగధ 
ప ంద్వలసి ఉంట్ ంద . దీని ద్ృష్టాట ా, విద్యుత్ క్ొనయగోలు వుయం మినహా వుత్ాుస వుయ అంశాలలో వుత్ాుసానిక్న 
సంబంధ ంచిన వెైవిధ్ుం FY2021-22క్న త్ాత్ాకలిక ట్రర -అప్ గా క్ెైయిమ చేయబడింద  

  

3 ప్రసయు త్ ఆరధథక సంవత్సరం 2021 -22 రెండవ భాగ్ం మరధయు రాబో యిే ఆరధథక సంవత్సరం 
2022 -23 విద్యుత్ క్ొనయగోలు ఖరుు 

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషర రం యొకక విభజన ఫలతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్ునరవయవసీికరణ చటరం, 2014 (2014 యొకక సెంటరల్ యాక్టర 
నెంబర 6, 01.03.2014 నాట)ి, ప్ూరవప్ు రాష్ార ర ల ప్రక్టారం సద్రన్ ప్వర డసిిర రబూుషన్ కంపెనీ ఎప ి లమిట డ 
(ఎపిఎసిా డసిిఎల్) మరియయ తూరుా ప్వర డసిిర రబూుషన్ కంపనెీ ఎప ి లమిట డ (ఎపఇిపడిిసిఎల్) ప్రసయు త ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాషర ర ప్ంపణిీ ల సైనెయసలుగా ఉద్భవించాయ. మరో రెండు జిలాై లు కరూిలు & అనంతప్ురమయ మయనయప్టి APCPDCL 

(ఇప్ుాడు TSSPDCL) నయండ ి వ్ేరు చయేబడాడ య మరియయ 2014 జూన్ 2 నయండ ి అమలులోక్్ట వచేు 
ఎ.ప.ిఎస్.పి.డ.ిసి.ఎల్  యొకక సేవ్ా పరా ంత్ానిక్్ట చేరుబడాడ య. 2019 డసిెంబర లో రాషర ర ప్రభయతవం నిశతంగా ప్రిశీలంచన 
తరువ్ాత ఎ.ప.ిఎస్.ప.ిడి.సి.ఎల్ యొకక సవే్ా పరా ంతం నయండ ి కృషణ , గ్యంటయరు మరయియ ప్రక్టాశం జిలాై లత్ో కూడిన 
APCPDCLనయ రూప ందించారు. 
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2005 సంవతసరం మూడవ బదలిీ ప్థకం లో త్ెలయజదసనిప్ాట ినయండ,ి పపిిఏ లనయ ఎప ిడసిాకమ్లుకు అప్ాగించారు. 
పిపిఎలలో క్టాంటార కుర  సామరాి యలు రాషర ర ప్రభయతవం నిరణయంచన నిషాతుు ల ఆధారంగా దామాష్ా ప్రక్టారం ప్ంచయక్టోబడాడ య. 
మయనయప్టి క్టాలంలో ఎప్ాటికప్ుాడు, సాంప్రదాయేతర / ప్ునరుత్ాాద్క ఇంధ్న వనరులనయ మినహాయంచ, చాలా 
వరకు భౌగోళిక సాి నాల ఆధారంగా భాగ్సావముం చయేబడింది. జీఒ అర ట ినoె.118, dt 27-07-2017 రాషర ర ప్రభయతవ 
ఆదేశం  ప్రక్టారం యన్ స ి ఈ సామరాి యలనయ విద్యుత్ భాగ్సావము నిషాతిులో ఎపిఇపిడసిిఎల్ మరియయ 
ఏపయీసిాడీసయిల్ క్టొరకు క్టదటాయంచారు. జీఒ అర టి నoె.116, dt.1-10-2019 లో యన్ స ిఈ / ఆర ఈ  పిపఏి లనయ 
ప్ంచయక్టోవటానిక్్ట సంబంధించ మయనయప్ట ి జిఓ నయ రద్యే  చయేమని ఆదేశ్ాలు జారీ చయేబడాడ య. ప్రసయు త ఆరిిక 
సంవతసరం (CY) మరియయ వచుే ఆరిిక సంవతసరం (EY) ప్రక్టారం, ఎపిడసిాకమ్ల యొకక విద్యుత్ క్టొనయగోలు 
ఖరుులనయ అంచనా వ్యేడానిక్్ట యన్ సఈి/ఆరఈ  పరా జెకుర లునయ  భౌగోళిక పరా తిప్దికన ప్రిగ్ణ ంచబడాడ య. 

APCPDCL ఏరాడని ప్రువసానంగా 1 ఏపిరల్ 2020 నయంచ వ్ాుపార క్టారుకలాపాలనయ పరా రంభంచంది.  రాషర ర ప్రభయతవం 
GO Ms No 13, 6 ఏపిరల్ 2020 త్దేీన మూడు డిసాకమ్ లకు విద్యుత్ నిషాతుు లనయ పేర్కనాియ, ఇద ిక్టొనసాగ్యతుని 
మరియయ అంతకనాి తకుకవ మొతుంలో సంయయకు క్టొనయగోళైకు, ప్రసయు తమయని అనిి విద్యుత్ క్టొనయగోలు ఒప్ాందాలకు 
కూడా (పపిిఎ) వరిుసయు ంది. నిరామణంలో ఉని ఉతాతిు  క్టదందార లు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభయతవం భౌగోళిక సాి నం ఆధారంగా 
ప్రత్ుేకంగా క్టదటాయంచన పరా జెకుర లు మరయియ డసిాకమ్ లు వుక్్టుగ్తంగా ప్రవ్శేంచన ఇతర పపిఎిలు క్టాకుండా మిగిలన 
పిపిఎలు సంతకం చయేబడాడ య. 

ప్రసయు తం పెనై పేర్కని వ్ాటిక్్ట అనయగ్యణంగా విద్యుత్ క్టొనయగోలు ఒప్ాందాలలో (పపిిఎ) APEPDCL, APSPDCL 

మరియయ APCPDCL (AP లో ప్ంపణిీ ల ైసనెయసలు) యొకక నిషాతుు లు క్్టరంద్ సూచంచబడాడ య: 

 

క్ర మ సంఖు  
డిసకం పేరు క్టదటాయంచన 

వ్ాటా% 

1 APSPDCL 40.44% 

2 APEPDCL 36.22% 

3 APCPDCL 23.34% 

 Total  100.00% 

వివిధ్ విద్యుత్ క్టదందార ల నయండ ిఏపిడసికంలు ప ంద ేసామరాి యల వివరాలు తద్యప్రి పేరాలోై  వివరించబడాడ య.  

APGENCo & APPDCL సేరషనయై : 

 ఎపిడసిాకమ్ లు దీరఘక్టాలక పిపఏిలు/ గౌరవనీయమ నై ఎ.పి.ఈ.ఆర.స ియొకక ఆమోద్ం ఆధారంగా ఎపిజనెకక సేరషనై 
నయండి శక్్టుని క్టొనయగోలు చేసోు ంద.ి ట.ిఎస్ జెనకక లపెై ఎపిజనెకక మరియయ ఎపడిిసాకమ్ లు పె ై ట.ిఎస్ జెనకక విధించన 
విద్యుత్ నిబంధ్నల ప్రువసానంగా, టయిస్ లో ఉని ఉషణ విద్యుత్ పరా జెకుర ల నయండ ి విద్యుత్ సరఫరా 
ఆపవి్యేబడింద ి మరయియ ఎపడిిసాకమ్ లు 11-06-2017 నయండ ి ప్రసయు తం ఉని ఎపిజనెకక సామరాి యలనయ 100%  
వినియోగించయకుంట నాియ. 
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స ంట్రల్ జెనరేటి్ంగ సటటషనయై  

ఎపిడసిాకమ్ లు దీరఘక్టాలక పపిిఎల ఆధారంగా సెంటరల్ ప్బైిక్ట సెక్టార ర అండర టేక్్టంగ్స (సపిిఎస్ యయ) యాజమానుంలోని 
/ నియంతిరంచ ేసెంటరల్ జనరదటింగ్ సేరషనై నయండ ివిద్యుత్  శక్్టుని క్టొనయగోలు చేసయు నాియ. ఎన్ టపిిస ిరామగ్యండం I & 

II త్ో 31.10.2017 న పపిిఎ మయగిసింద ిమరయియ ఎన్ ఎల్ స ిటపిిఎస్ -2 సేరజ్ -1 & II త్ో పపిఎి 31.03.2021 నాటిక్్ట 
మయగ్యసయు ంది. తకుకవ ధ్ర క్టారణంగా రామగ్యండం I & II పాై ంట్ నయండ ివిద్యుత్ సేకరణ క్టొనసాగ్యతుంద:ి  

ఈ ఒప్ాంద్ం ప్రసారం ప డిగించబడవచయు/ప్ునరుది్రించబడవచయు లేదా అట వంట ి నిబంధ్నలపెై మర్క 
ఒప్ాంద్ం దావరా భరీు చయేబడవచయు మరయియ పారీరలు ప్రసారం అంగీకరించవచయు. బల్క ప్వర గ్రహీత పాై ంట్ 
నయండి శక్్టుని ప ంద్డం క్టొనసాగిసేు , ఈ ఒప్ాంద్ం గ్డువు మయగిసని తరావత కూడా తద్యప్రి ప్ునరుది్రణ లేదా 
అధిక్టారిక ప డిగింప్ు లేకుండా, ఈ ఒప్ాంద్ం అధిక్టారికంగా ప్ునరుది్రించబడ ే వరకు/ప డిగించ ే వరకు ఈ 
ఒప్ాంద్ంలోని అనిి నిబంధ్నలు ప్నిచసేూు నే ఉంటాయ.  

ఈ రెండు పరా జెక్ట లు పిట్ హెడ్ ఇంధ్న సౌకరాునిి కలిగధ ఉని పాత్ సటటషన్ లు మరధయు ప్రసయు త్ం త్కుకవ ధ్రత్ో AP ప్వర 
సిసటమ లో “బేస్ లోడ్ సటటషన్ లు”గా ప్నిచేసయు నాియి. అనిి CGS సటటషన్ లు (సింహాద ర-I మినహా) మరధయు M/s 

స ంబ క్ార్ నయండి విద్యుత్ సటకరణ క్ోసం ప్రసయు త్ం PoC పాలనలో ఇంట్ర సటటట్ ట్ార న్స మిషన్ ఛారజ్ల క్ోసం రూ. 
0.6/యూనిట్ వరకు సగ్ట్  స ంట్రల్ ట్ార న్స మిషన్ ఛారజ్లు చలైెించబడత్ాయి. డసి ంబర 2021లో, APDISCOMల 
ప్దపే్దే చేసని అభురథనలకు ప్రతిస్ంద సూు  ప్రభుత్వ విద్యుత్ మంతిరత్వ శాఖ. బండిల్ ప్వర-II ప్థకంలో భాగ్ంగా SR 

& WR సటటషనై నయండి మిగధలిన 500 MW థరుల్ ప్వర సామరాథ ానిి ప్ంపిణీ చసేింద . APDISCOMలు వారధ ఉత్ుమ 
సమయానయకూల ప్రయత్ాిల ఫలిత్ంగా మరధయు వాణిజు ప్రయోజనాలనయ ద్ృష్ిటలో ఉంచయకుని JNNSM-బండిల్్ ప్వర 
సకకమ-ఫటజ్-IIలో భాగ్ంగా క్ేట్ాయించబడిన 625 MW ఖరుుత్ో కూడిన థరుల్ ప్వర విద్యుత్ క్ొనయగోలును నిలుపువేసి 

వుయానిి త్గధగంచాయి. వినియోగ్దారులకు 24X7 నముకమ ైన, సయరక్షిత్మ ైన మరధయు త్కుకవ ఖరుుత్ో కూడని 
విద్యుత్ సరఫరానయ విసురధంచడానిక్న సిసటమ లోని “బసే్ లోడ్” థరుల్ క్పెాసిటీ్ యొకక సమరిత్ ఆధారంగా, 
APDISCOMలు ఈ పటి్ హడె్ సటటషనై నయండి విద్యుత్ సటకరణనయ క్ొనసాగధసయు నాియి. ప్రసయు త్ ఆరధథక సంవత్సరం మరధయు 
త్ద్యప్రధ ఆరధథక సంవత్సరానిక్న ARR క్ోసం రామగ్ుండం-సటటజ్-I&II మరధయు NLC- TPS-II. పరా జెక్ట లు ప్వర ప్రుేజ్ 
క్ాస్ట  లెకకలోై  ప్రధగ్ణనలోక్న తీసయక్ోబడత్ాయి.  

ఉముడి రంగ్ పరా జెకుట లు 

SDSTPS- సేరజ్-I 2X 800 MW 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్వర డెవలప మ ంట్ క్టార్ారదషన్ (APPDCL) శీరని కలగి ఉంది మరయియ నిరవహ సోు ంది. కృషణప్టిం వదే్ 2X800 
మ గావ్ాటై సామరియంత్ో దామోద్రం సంజీవయు సూప్ర థరమల్ ప్వర సేరషన్ -సేరజ్-I (SDSTPS-సేరజ్-I). క్టాంటార క్టర కె్టపాసటిీగా 
పరా జెక్టర యొకక సాి పతి సామరియంలో APDISCOMలు 90% వ్ాటానయ కలగి ఉనాియ.  
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GGPP-216 MW 

జివికె్ట-I త్ో పిపిఎ త్దే ి19.06.2015 త్ో గ్డువు మయగిసింది. తద్నంతరం, ఎపిడసిాకమ్ లు త్దే ి22.04.2016 న విద్యుత్ 
పాై ంట్ నయ క్టొనయగోలు చసే ి జిజిపిపిగా పేరు మారాుయ. ఈ పాై ంట నయ ఎపజినెకక నయండ ి నియమించన ఉదయుగ్యలు 
నిరవహ సయు నాిరు.పాై ంట్ నయ ఎపజిెనకకకు అప్ాగించాలని ఎపిడసిాకమ్ ల ప్రతిపాద్ననయ నాట ిఎప ిజిఒ త్దే ి04.05.2018 
దావరా ఆమోదించంది. పాై ంట నయ అప్ాగించ ేప్రక్్టరయ ప్ురోగ్తిలో ఉంది. 2020-21 ఆరిిక సంవతసరానిక్్ట రిట ైల్ టారిఫ్ 
ఆరడర లో గౌరవనీయమ ైన ఎపఈిఆర సి ఇచున ఆమోద్ం ఆధారంగా ఎపడిసిాకమ్ లు ప్రసయు తం ఈ పాై ంట్ నయండ ివిద్యుత్ 
శక్్టుని ప్ంపిసయు నాియ. 2021-22 ఆరిిక సంవతసరంలో ఈ పాై ంట్ నయండ ి విద్యుతుు నయ ప ందాలని ఎపిడసిాకమ్ లు 
ప్రతిపాదించాయ, ఇద ిగౌరవ ఎపఈిఆర స ిఆమోదానిక్్ట లోబడ ిఉంట ంద.ి 

APGPCL: 

APGPCL అనేద ి జాయంట్ సెక్టార ర గాుస్ ఆధారిత ప్వర పరా జెక్టర. ఇంతకుమయంద్య, AP టార న్స క్టో భాగ్సావము 
ప్రిశరమలలో ఒకటి. పరా జెక్టర లో APTRANSCO యొకక ఈక్్టవట ీవ్ాటా మేరకు APDISCOMలు ఈ పరా జెక్టర నయండి శక్్టుని 
ప ంద్యతునాియ. గ్త ఆరిిక సంవతసరంలో APGPCL యొకక షేర పాుటరన్ లో మారుా ఉంద,ి దీని దావరా APGPCL 

సంసి యొకక ఆరిరకల్స ఆఫ్ అసో సియషేన్ యొకక ఆరిరకల్ 6 ప్రక్టారం APTRASCO షేరైనయ పాలగగ న ే క్టొనిి 
ప్రిశరమలకు బదిలీ చేసింది. ప్రసయు త ఆరిిక సంవతసరంలో (FY 2022) మరయియ తద్యప్రి ఆరిిక సంవతసరంలో (FY 

2023) APDISCOMల దావరా APGPCL నయండ ిప్రసయు తం విద్యుత్ సేకరణ లేద్య.. 
ఇంక్టా, Govt. 05.10.2020 నాట ిరాషర ర వీడ ల టర లో వినియోగ్దారుల ప్రయోజనాల ద్ృష్ార య ప్ూరిు సామరియంత్ో అమలు 
చేయడానిక్్ట APDISCOMs/APGENCO యాజమానుంలోని GGPP(గోదావరి గాుస్ ప్వర పాై ంట్)క్్ట APGPCLక్్ట 
APM గాుస్ క్టదటాయంప్ు రద్యే  మరియయ GGPP(గోదావరి గాుస్ ప్వర పాై ంట్)క్్ట తిరిగి క్టదటాయంచడానిక్్ట MoP & NGక్్ట 
AP చరునామా లేఖ. 

 

థరుల్ - ఇండపి ండెంట్ ప్వర ప ర డూుసరస 
స ంబ క్ార్ ఎనరజ్ ఇండియా లిమిటె్డ్ (గ్త్ంలో థరుల్ ప్వర టె్క్ క్ారప్రషేన్ ఇండియా లిమిటె్డ్ 

ఎపిడసిాకమ్ లు మరయియ త్ెలంగాణ డసిాకమ్ లు 20.04.2015 నయంచ 25 సంవతసరాల క్టాలానిక్్ట క్టదస్ -1 బిడిడ ంగ్ దావరా 
దీరఘక్టాలక పరా తిప్దికన 500 మ గావ్ాటై క్టాంటార క్టర సామరియం క్టోసం పపిిఎపె ై సంతకం చేశ్ాయ. పాై ంటలై  ఎపడిిసాకమ్ ల 
యొకక క్టాంటార క్టర సామరియం వ్ాటా 46.11%, అనగా మొతుం 500 మ గావ్ాటై క్టాంటార క్టర సామరియంలో 230.55 మ గావ్ాట ై  
ఎపి లోని సి ట ియూ నెట్ వరక కు అనయసంధానించబడ ిఉంది. పపిిఎ ప్రక్టారం, ఎపిడిసాకమ్ లు జనరదటర కు వరిుంచే లాంగ్ 
టరమ ఓపనె్ యాకె్టసస్ (యల్ టఒీఎ) ఛారీీలనయ తిరిగి చెలైంచాలసన బాధ్ుత ఉంద.ి 

హ ంద్ూజ: 
విశ్ాఖప్టిం వదే్ 1040 మ గావ్ాటై (2X520 మ గావ్ాటై) థరమల్ ప్వర పాై ంట్ నయ హ ంద్ూజా ఏరాాట  చేసింది. 
గౌరవనీయమ నై APTEL యొకక ఆదేశ్ాలకు అనయగ్యణంగా 2020 జూల  ై18 వరకు విద్యుతుు నయ తీసయక్టోవడం జరిగినది. 
ఈ పాై ంట్ నయండి విద్యుత్ సేకరణ అంశం ప్రసయు తం భారతదేశ సయపీరంక్టోరుర  వ్ారి ప్రిధిలో ఉంది మరియయ ఈ పాై ంట్ నయండ ి
ప్రసయు తం విద్యుత్ సేకరణ లేద్య.  
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గాుస్ - క్ొత్ు  సవత్ంత్ర శ్క్ను ఉత్్తిుదారులు 
ప్ూరవప్ు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషర రమయ లోని ఎపడిసిాకమయలు జివికె్ట ఎకసట నిన్ (220 మ గావ్ాట ై ), జివిపజిిఎల్ (జిఎంఆర 
వ్ేమగిరి ప్వర జనరదషన్ లమిట డ -370 మ గావ్ాట ై ), గౌతమి ససిిపపి ి (464 మ గావ్ాట ై ), క్టోనసమీా గాుస్ ప్వర 
లమిట డ (444.08 మ గావ్ాట ై ) లత్ో దీరఘక్టాలక పిపిఎ ఒప్ాందాలు  చసేయకునాియ. ఈ క్టొతు  ఐపపిిలు 2006 

(జివిపజిిఎల్), 2009 (జివికె్ట ఎకసట నిన్, గౌతమి సిసపిపిి) మరయియ 2010 (క్టోనసమీా గాుస్ ప్వర లమిట డ) లలో 
పరా రంభంచబడాడ య. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషర ర విభజన తరువ్ాత, ప్రసయు త AP రాషర రంలోని ఎపడిిసాకమయలు లకు ఈ పాై ంటైలో 
46.11% సామరియం వ్ాటా క్టదటాయంచబడింది. 01.03.2013 నయండి RIL KG D-6 క్షదత్ార ల నయండి పెైన పేర్కని IPP 

లకు సహజ వ్ాయయవు సరఫరా క్టాబడలేద్య. ఫలతంగా, పెైన పేర్కని IPP  ల నయండ ిఇప్ాటి వరకు విద్యుత్ సరఫరా 
లేద్య. ఇంక్టా, ఈ పాై ంటైకు సహజ వ్ాయయవు లభుతపె ైMoP & NG నయండ ి అధిక్టారిక సమాచార లేద్య. E-బిడ 
ఆర ఎల్ ఎన్ జి ప్థకం 31.03.2017 నాటిక్్ట మయగిసింద ి మరయియ MoP / GOI ఈ ప్థక్టానిి ప డిగించలేద్య. 
అంద్యవలై, ఈ పాై ంటై నయండి ఎట వంటి విద్యుత్ సేకరించడానిక్్ట ఎపిడసిాకమయలు  ప్రతిపాదించడం లేద్య. ఇంక్టా, 
ఎపిడసిాకమయలు ప్రసయు తం ఈ పాై ంటైకు ఎట వంటి సిిర ఛారీీలు చలైెంచడం లేద్య 

క్టొతు  థరమల్ పరా జెకుర లు 
APGENCO (థరమల్) – NTTPS (సేరజ్-V) (గ్తంలో VTPS-V) 800 MW మరియయ 
APPDCL (థరమల్) – SDSTPS (సేరజ్-II) 800 MW 

APDISCOMలకు విద్యుత్ సరఫరా క్టోసం AP discom లు APGENCO/APPDCLత్ో సవరించన మరియయ 
ప్ునరుది్రించబడిన PPAలు ఈ త్ేద ీనాటిక్్ట సంతకం చయేబడలేద్య. 

విద్యుత్ అవసరం:  
 డిసాకమ్ వ్ారీగా విద్యుత్  అవసరం క్్టరంద్ ఇవవబడింది. 

డిసకమ ఆ. సెం. 2021-22 ఆ. సెం. 2022-23 

ఎపిఇపిడసిిఎల్ 25347.32 27733.72 

ఎపిసపిిడసిిఎల్ 16141.97 17344.76 

ఎపిఎసి్డిసిఎల్ 28002.59 29736.76 

మొత్త ెం  69491.88 74815.24 

 

APDISCOM లకు క్టావలసని విద్యుతుు నయ వ్ాసువ అమమక్టాలు మరియయ టార న్స మిషన్, డిసిర రబూుషన్ నష్ార లనయ 
ప్రిగ్ణనలోక్్ట తీసయక్టోని ల క్్టకంచడం జరిగినది. సజిిఎస్ (ఎన్ టపిిసి సింహాదిర -1 మినహా), మరియయ సెంబ్ క్టారా ఎనరీీ 
ఇండయిా లమిట డ నయండి క్టొనయగోలు చసేని విద్యుతుు పెై బాహు నష్ార లు కూడా (పిజిసఐిఎల్ నష్ార లు) పెనై పేర్కని 
విద్యుత్ అవసరం అంచనా వ్యేయటకు ప్రిగ్ణనలోక్్ట తీసయక్టోబడాడ య. 
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3.1 విద్యుత్ క్ొనయగోలు ఖరుు సారాంశ్ం 

 

ప్రతి వనరుల నయండి లభుత, అవసరం మరయియ ఖరుుల ఆధారంగా, ప్రసయు త ఆరిిక సంవతసరం 2021 -22 క్్ట 
APCPDCL ల క్టోసం విద్యుత్ క్టొనయగోలు ఖరుు యొకక సారాంశం ఈ క్్టరంద ివిధ్ంగా అంచనా వ్యేబడింద:ి 

CPDCL- PP సారాంశ్ం _FY 2021-22  

యాజమానుం / 
మూలం 

డిసా్చ్ 

సిథర 
ఖరుులు 
(రూ. 

కోటల లో) 

వేరధయబుల్ 
ఖరుు (రూ. 

కోటల లో) 

మొత్ుం 
ఖరుు (రూ. 

కోటల లో) 

సిథర ఖరుులు 
(రూ/యూనిట్) 

వేరధయబుల్ 
ఖరుు 

(రూ/యూనిట్) 

మొత్ుం ఖరుు 
(రూ/యూనిట్) 

AP జెనకక-థరమల్ 4579.10 569.61 1602.83 2172.44 1.24 3.50 4.74 

సిజిఎస్ 3089.84 341.29 887.31 1228.60 1.10 2.87 3.98 

థరమల్-ఐపిపిలు 405.26 66.70 91.06 166.78 1.65 2.25 3.89 

ఉమమడి రంగ్ం 1865.77 420.77 578.35 999.12 2.26 3.10 5.36 

హైెడెల్ 683.10 143.37 0.00 143.37 2.10 0 2.10 

ఎన్.సి.ఇ / ఆర.ఇ 143.45 0.00 74.93 74.93 0.00 5.22 5.22 

మారెకట్ / 
సవలాక్టాలక 

2154.32 0.00 892.03 892.03 0.00 4.14 4.14 

డి-డి 3221.14 0.00 1233.52 1233.52 0.00 3.83 3.83 

మొత్ుం 16141.97 1541.74 5360.05 6907.80 0.96 3.32 4.28 

 

ప్రతి ఉతాతిుదారుడ ి నయంచ విద్యుత్ లభుత, అవసరం మరియయ ఖరుుల ఆధారంగా, 2021-22 ఆరిిక సంవతసరానిక్్ట 
APCPDCL క్టోసం విద్యుత్ క్టొనయగోలు ఖరుు యొకక సారాంశం ఈ క్్టరంది విధ్ంగా అంచనా వ్యేబడింద:ి 

CPDCL- PP సారాంశ్ం _FY 2022-23 

 

యాజమానుం / మూలం డిసా్చ్ 

సిథర 
ఖరుులు 
(రూ. 

కోటల లో) 

వేరధయబుల్ 
ఖరుు (రూ. 

కోటల లో) 

మొత్ుం 
ఖరుు (రూ. 

కోటల లో) 

సిథర ఖరుులు 
(రూ/యూనిట్) 

వేరధయబుల్ 
ఖరుు 

(రూ/యూనిట్) 

మొత్ుం ఖరుు 
(రూ/యూనిట్) 

AP జెనకక-థరమల్ 5742.30 573.34 2155.09 2728.42 1.00 3.75 4.75 

సిజిఎస్ 3300.77 344.32 991.06 1335.38 1.04 3.00 4.05 

థరమల్-ఐపిపిలు 398.46 63.10 91.94 167.37 1.58 2.31 4.20 

ఉమమడి రంగ్ం 2711.11 420.40 887.35 1307.75 1.55 3.27 4.82 

హైెడెల్ 728.06 146.60 0.00 146.60 2.01 0.00 2.01 

ఎన్.సి.ఇ / ఆర.ఇ 192.11 0.00 106.20 106.20 0.00 5.53 5.53 

మారెకట్ / సవలాక్టాలక 1228.69 0.00 491.48 491.48 0.00 4.00 4.00 

డి-డి 3043.26 0.00 912.98 912.98 0.00 3.00 3.00 

మొత్ుం 17344.76 1548.92 5636.09 7197.34 0.89 3.25 4.15 
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4 నష్ార లు 
4.1 డిసకమ నష్టాట లు 

FY 2021-22 (H2) క్టోసం DISCOM నష్ార లు మయనయప్ట ిసంవతసరం కంట ే0.2% తగ్యగ త్ాయని అంచనా వ్యేబడింద ి
మరియయ FY 2022-23 క్టోసం, FY 2021-22 నష్ార ల కంటే నష్ార లు మరింత 0.2% తగ్యగ త్ాయని అంచనా వ్యేబడింది. 
దిగ్యవ ఇవవబడని ప్టిరక FY 2021-22 (H2), FY 2022-23 క్టోసం APCPDCL శక్్టు అవసరానిి అంచనా వ్యేడానిక్్ట 
వ్ోలేర జ్ సాి య నష్ార లనయ అందిసయు ంద.ి  

వోలటట జి సాథ యి 
ఆరధథక సంవత్సరం 2021 

-22 (రెండవ భాగ్ం) 
ఆరధథక సంవత్సరం 

2022-23 

33 కె్ట వి 3.13% 3.11% 

11 కె్ట వి 3.19% 3.17% 

ఎల్.ట.ి 3.66% 3.64% 

క్్టరంది ప్టిరక 2020-21 మరియయ 2021-22 సంవతసరాలకు ఎ.పి.సి.పి.డి.స.ిఎల్ అంచనా వ్ేసని నష్ార ల వివరాలనయ 
ఇసయు ంది. 

 ఆ. సెం. 2021-22 ఆ. సెం.2022-23 

 ఇ. హెచ్.టి్. క్ాకుండా ఇ. హెచ్.టి్. సహా ఇ. హెచ్.టి్. క్ాకుండా ఇ. హెచ్.టి్. సహా 

ఎ.పి.ఇ.ఆర.సి ఆమోద ంచినద  8.17% 7.85%   

ఎ.ప.ిసి.పి.డ.ిస.ిఎల్ అంచనా 8.52% 8.11% 8.48% 8.07% 

4.2 ట్ార న్సో నష్టాట లు: 

ఆరిిక సంవతసరం 2021-22 రెండవ భాగ్ం మరయియ ఆరిిక సంవతసరం 2022-23 క్టొరకు టార నకసో నష్ార లు 
ఆమోదించబడని నష్ార ల ప్రక్టారం తీసయక్టోబడాడ య 

  

ఆరిిక సంవతసరం 2021-

22   (రెండవ భాగ్ం) 
ఆరిిక సంవతసరం 
2022-23 

ట్ార న్స మిషన్  నష్టాట లు 3.31% 4.00% 

 

5 వ్యయ అెంచనాలు  

5.1 APTransco ఛారజ్లు 

ట్ార నిసిషన్ ఖరుు: నాలగ వ నియంతరణ వువధ ి(FY 2019-20 నయండ ిFY 2023-24 వరకు) టార న్స మిషన్ టారిఫ్ ఆరడర 
ఆధారంగా టార న్స మిషన్ ఖరుు గ్ణ ంచబడింద ిమరయియ క్్టరంద్ ప్టిరకలో ఇవవబడింద.ి 
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Form - 1.1 – ట్రూ నిసిషన్ ఖర్చు  

సెంవ్త్ిర్ెం 

ఓప న్ యాక్సెస్ కు అనరహమ ైన లోడు ఓప న్ యాక్సెస్ కు అరహమ నై లోడు మొత్ుం 
ఖరుు  

(రూ . క్ోటై్లో 
.) 

మ .వా. ధ్ర (రూ./క్న. వా/ 
నెల) 

ఖరుు  

(రూ . క్ోటై్లో 
.) 

మ .వా. ధ్ర (రూ./క్న. వా/ 
నెల) 

ఖరుు  

(రూ . క్ోటై్లో 
.) 

1 2 3 4 5 6 7 

2020-21 

2079.26 138.88 346.52 785.01 138.88 130.83 477.35 

Adjustment -67.18 

Total 410.17 

2021-22 2264.74 154.54 419.99 824.26 154.54 152.86 572.85 

2022-23 2472.52 173.79 515.64 865.48 173.79 180.49 696.13 

 

5.2 పిజిసఐిఎల్  మరధయు యుఎల్ డిసి  ఛారజ్లు 
నవంబర 1, 2020 నయండ ిఅమలు చయేబడని క్టొతు  PoC రెగ్యులేషన్ రావడంత్ో ISTS టార న్స మిషన్ ఛారీీలు & నష్ార ల 
ప్దే్తిలో భాగ్సావము విధానంలో తీవర మారుా వచుంద,ి ఇద ిజాతీయ, పరా ంతీయ & రాష్ార ర ల భాగాలు మరయియ AC 

వినియోగ్ం & నాన్-యూజ్ క్టాంపో నెంట్ లు ఆధారంగా ఖరుు క్టదటాయంప్ుత్ో అంచనా వ్ేసని వినియోగ్ పరా తిప్దిక 
నయండ ిLTA క్టాంటార క్టర పరా తిప్దికన మారుబడింది. ప్రసయు త ఆరిిక సంవతసరానిక్్ట ప్రతి MW ప్రసార ఛారీీలు దాదాప్ు రూ. 
4.3999 లక్షలు/MW మరియయ ISTS డార యల్ క్టాంటార క్టర చసేిన క్టావంటం కంట ేఎకుకవగా ఉంట ేచెలైంచాలసన పరా ంతీయ 
టార న్స మిషన్ డవీియేషన్ (RTD) ఛారీీలత్ో కలప ిరూ. 5.4999 లక్షలు/MWక్్ట పెరుగ్యతుంద్ని అంచనా. ల క్్టకంచబడని 
PGCIL ఛారీీలు క్్టరంద ిప్టిరకలో ఇవవబడింద.ి  

 

 

వివ్ర్ములు 2021-22 2022-23 

PGCIL ఖర్చులు 203.67 269.57 

ULDC ఖర్చులు  1.15 1.44 

 

 

5.3 SLDC ఛారీ్జలు 

SLDC ఖరుు నాలగ వ నియంతరణ వువధి (FY 2019-20 నయండ ిFY 2023-24 వరకు) SLDC టారిఫ్ ఆరడర ఆధారంగా 
గ్ణ ంచబడింద ిమరయియ ప్టిరక చేయబడింద ి
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Form – 1.2 SLDC ఛారీ్జలు 

2020-21 

 

వారధిక రుసయము ఛారజ్లు మొత్ుం 

ధ్ర  

(రూ. 

క్ోట్ ై .) 

మ .వా. 
ధ్ర 

(రూ./మ .వా./ 
సం.) 

ధ్ర  

(రూ. 

క్ోట్ ై .) 

మ .వా. 
ధ్ర 

(రూ./మ .వా./ 
సం.) 

ధ్ర  

(రూ. 
క్ోట్ ై .) 

ఓప న్ యాక్ెసస్ కు 
అనరహమ ైన లోడు 4229.90 2838.01 1.20 4229.90 2058.18 10.45 11.65 

ఓప న్ యాక్ెసస్ 785.01 2838.01 0.22 785.01 2058.18 1.94 2.16 

2021-22        

ఓప న్ యాక్ెసస్ కు 
అనరహమ ైన లోడు 2018.74 3792.02 0.77 2018.74 2086.32 5.05 5.82 

ఓప న్ యాక్ెసస్ 824.26 3792.02 0.31 824.26 2086.32 2.06 2.38 

2022-23 

ఓప న్ యాక్ెసస్ కు 
అనరహమ ైన లోడు 2087.52 4997.87 1.04 2087.52 2150.21 5.39 6.43 

ఓప న్ యాక్ెసస్ 865.48 4997.87 0.43 865.48 2150.21 2.23 2.67 

 

5.4 పెంపిణీ ఖరుులు 

నాలగవ నియంతరణ వువధి (FY 2019-20 నయండి FY 2023-24 వరకు) MYT టారిఫ్ ఆరడర ఆధారంగా ప్ంపిణీ ఖరుు 
గ్ణ ంచబడింద ిమరయియ క్్టరంద్ ప్టిరక చేయబడింది. 

ఆరధిక 
సంవత్సరం 

ఓప న్ యాక్ెసస్ కు అనరహమ ైన లోడు ఓప న్ యాక్ెసస్ కు అరహమ నై లోడు 
మొత్ుం ఖరుు 

(రూ. క్ోట్ ై ) మ .వా. ధ్ర (రూ./క్న. 
వా/ నెల) 

ఖరుు  

(రూ . 

క్ోట్ ై .) 

మ .వా. ధ్ర (రూ./క్న. 
వా/ నెల) 

ఖరుు  

(రూ . 

క్ోట్ ై .) 

1 2 3 4 5 6 7 8=4+7 

2020-21 

2020.94   1479.79 365.00   49.05 1528.83 

సర్చు బాట్ల -124.40 

మొతత ం 1404.43 

2021-22 2256.89   1769.24 372.78   54.48 1823.71 

2022-23 2519.20  2131.38 384.92  61.30 2192.68 

5.5 వినియోగ్దారుల  భద్రత్ా డిపాజిటై్ప ై వడీ్  
సెకూురిట ీ డపిాజిట్ పె ై వడీడ  గ్త ట రండ ఆధారంగా ల క్్టకంచబడుతుంది. త్దేీ: 1-11-2021న RBI బయల టని్ లో 

ప్రచయరించబడని FY 2021-22 & FY 2022-23 పరా రంభ మరయియ మయగింప్ు బాుల న్స ల సగ్ట  ఆధారంగా వడీడ  

సంవతసరానిక్్ట @ 4.25%గా ల క్్టకంచబడుతుంద.ి 
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రెవెనూు ఆవశ్ుక అంశ్ం 

(రూ.కోటల లో)  
2021-22 2022-23 

A పరా రంభ నిలవ 1200.01 1218.29 

B సం. లో చేరుాలు 57.72 63.49 

C సం. లో తగిగంప్ులు 39.43 37.45 

D ముగధంప్ు నిలవ 1218.29 1244.33 

E సగ్ట్  నిలవ ((A+D)/2) 1209.15 1231.31 

F సం. నిక్్ట వడీడ  శ్ాతమయ 4.65/4.25 4.25 

G మొత్ుం వడీ్  ఖరుు (E*F) 51.39 52.33 

గమనిక(*):01-04-2020 నయండ ి21-05-2020 వరకు (51 రోజులు) SDప ై వడీ్  4.65% మరధయు 22-05-2020 నయండ ి
31-03-2021 వరకు (314 రోజులు) 4.25%గా తీసయక్ోబడుత్ ంద  

 2004 యొకక ఎ.పి.ఇ.ఆర.స ి రెగ్ుులటషన్ 6 ప్రక్ారం "స కూురధటీ్ డిపాజిట్ మొత్ుం నలెవారజ బ్సలైింగ విషయంలో రెండు 
నెలల ఛారజ్లు మరధయు ద వ-నెలవారజ బ్సలైింగ క్ోసం 3 నెలల ఛారజ్లు. ". 

 ..... 

"ప్రతి సంవత్సరం మే 1 వ త్దేీ నాటి్క్న వినియోగ్దారుడి క్ెరడటి్కు వచుే వడీ్  వినియోగ్దారు నయండి లెసై న్సకు 
చెలైించాలిసన మొత్ాు లకు మరధయు వినియోగ్దారుడు నయండి లెసై న్సదారునిక్న చలైెించాలిసన మొత్ాు లకు వెంట్న ే

సరుే బాట్  చేయబడుత్ ంద ." 

5.6 సర్ఫరా మారీిన్  

ప్రసయు త ప్దే్తి ప్రక్టారం, గౌరవనీయమ ైన ఎ.పి.ఇ.ఆర.స ి రిట లై్ సపెలై  మారీిన్ (RSM) నయ 2% అద్నప్ు రిటరి 

అనయమతి ప ందని రెగ్యులేట డ రదట్ బేస్ (RRB) యొకక ఈక్్టవటీ భాగ్ంపె ైఆధారంగా అనయమతిసయు ంది.  

 గౌరవ కమీషన్ 15-4-2019 నాట ి MYT ఉతురువలలో ఎ.పి.ఎస్.పి.డి.సి.ఎల్  క్టొరకు RRB ని 

ఆమోదించంది. ఇంక్టా, గౌరవనీయమ నై కమీషన్ 26-8-2020 ఉతురువలలో ఎ.ప.ిసి.పి.డ.ిసి.ఎల్ & 

ఎ.పి.ఎస్.పి.డ.ిస.ిఎల్  మధ్ు నిషాతిుని 36.59% & 63.41% గా విభజించడానిక్్ట దాని ఆమోదానిి త్ెలయజదసింద.ి 

ఎ.పి.స.ిప.ిడ.ిస.ిఎల్ క్టొరకు సరఫరా మారీిన్ ల క్్టకంప్ు చేసయు నిప్ుాడు పె ైనిషాతిు  తీసయక్టోబడింద.ి 

 వివరములు  (రూ. కోట్ల లో) 
ఆరధథక సంవత్సరం  

2020-21 

ఆరధథక సంవత్సరం  

2021-22 

ఆరధథక సంవత్సరం  

2022-23 

సరఫరా మారీిన్ మొతత ం 13.34 17.76 22.72 
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5.7 ఇత్ర్ ఖరుులు 

ల ైసనెయసదారు ఈ క్్టరంద ివిధ్మయగా ఇతర ఖరుులనయ అంచనా వ్ేశ్ారు: 

1) ఇంధ్న ప్రిరక్షణ పోర త్ాసహానిక్్ట APSEEDCo కు గార ంట ై   
2) విద్యుత్ ప్రమాదాల బాధతిులకు ఉప్శమనం క్టోసం రిజరవ ఫండ  

3) క్టోవిడ-19 క్టారణంగా C.C బిలుై లు చెలైంప్ు క్టోసం క్టాలప్రిమితి ప డిగింప్ు క్టారణంగా ఆరిిక ప్రభావం.  
 

ఆ. సం. 2021-22 & ఆ. సం. 2022-23క్్ట అంచనా వ్యేబడని ఇతర ఖరుుల వివరాలు (రూ. క్టోటైలో): 

వివ్ర్ములు  
ఆ. సెం. 

2020-21 

ఆ. సెం 

2021-22 

ఆ. సెం. 2022-

23 

వువసాయ సౌర పంపుసెట్ల  చెలిల ంపు 0.57 0 0 

EE పంపులు 8.13 0 0 

డి. ఎల్. పి. నకు  1.45 0 0 

భద్రత్ా ఖరుులు 0.42 0.44 0.46 

EE గార ంట్లల  (APSEEDCO) 0 0.73 1.00 

పరిహారం (CGRF & విద్యుత్ పర మాదాలు) 4.42 4.42 4.50 

క్టోవిడ-19 క్టారణంగా C.C బిలుై లు చెలైంప్ు క్టోసం క్టాలప్రిమితి 
ప డిగింప్ు క్టారణంగా ఆరిిక ప్రభావం 

0 0 0.79 

ఇతర ఖర్చులు – మొతత ం 14.99 5.59 6.75 

 

5.8 ARR యొకక సారాంశ్ం: 

రిట ైల్ సరఫరా వ్ాుపారం క్టోసం మొతుం రాబడ ిఅవసరం (Form-1)  

(రూ. కోట్ల లో) 

కరమ 

సంఖు వివరములు ఆ. సెం.  

2020-21 

ఆ. సెం.  

2021-22 

ఆ. సెం.  

2022-23 

1 SLDC ఖరుు 410.17 572.85 696.13 

2 ప్ంపణిీ ఖరుు 13.81 8.20 9.10 

3 పిజిసిఐఎల్  ఖరుులు 1,404.43 1,823.71 2192.68 

4 యయఎల్ డసిి  ఛారీీలు 247.30 203.67 269.57 

5 నెట్ వరక మరయియ SLDC ఖరుు (1+2+3+4+5) 3.68 1.15 1.44 

6 విద్యుత్ క్ొనయగోలు/సటకరణ ఖరుు 2,079.39 2,609.58 3,168.91 

7 SLDC ఖరుు 6,347.00 6,907.80 7197.34 

8 పనష న్ బాండల  పై అద్నుపు వడీ్డ 221.65 222.73 230.53 

9 వినియోగ్దారుల ధ్రావతుు  మీద్ వడీడ  51.87 51.39 52.33 
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10 రిట ైల్ సరఫరా వ్ాుపారంలో సరఫరా మారీిన్ 13.34 17.76 22.72 

11 ఇతర ఖరుులు 14.99 5.59 6.75 

12 సరఫరా వుయం (7+8+9+10+11) 6,648.85 7,205.26 7,509.67 

13 సమగ్ర ఆదాయ ఆవశ్ుకత్ (6+12) 8,728.24 9,814.84 10,678.59 

14 

2021-22 ఆరధథక సంవత్సరానిక్న త్ాత్ాకలిక విద్యుత్ 
క్ొనయగోలు ధ్ర వెైవిధ్ుం  

439.98  

15 నికర సమగ్ర ఆదాయ ఆవశ్ుకత్ (13-14)  9374.86 10,678.59 

 

6 రెవెన్యయ అెంచనాలు  

6.1 అమమకాల సూచన 

 

కేట్గిరి వార్జగా మరియు వోలే్టజ్ వార్జగా అమికాలు (మి. యూ. లో) 

కేటగిరి  
2018-19 2019-20 2020-21 2021-22  2022-23 

వాసత వాలు అంచనాలు 
ఎల్.ట్ి. క్ేట్గధరధ 8813.24 9067.77 9518.26 10480.04 11175.19 

గ్ృహ వినియోగ్ం 4293.09 4639.44 5131.72 5681.09 5997.81 

వ్ాణ జు & ఇతరమయలు 918.59 958.91 781.21 922.60 989.46 

ప్రిశరమలు 476.31 460.21 466.05 504.52 551.84 

సంసాి గ్తమ ైనది 283.21 288.40 291.45 307.13 321.04 

వువసాయం & వ్ాటి అనయబంధ్మయలు 2842.05 2720.81 2847.83 3064.70 3315.04 

హెచ్.ట్ి. క్ేట్గధరధ (11 క్ె. వి.) 1291.81 1318.77 1142.04 1359.22 1518.07 

హెచ్.టి. I (B): టౌన్ షిప లు,అపారెరింట్ 

భవనమయలు/ క్టాంపైెక్టస లు   మరియయ 
క్టాలనీలు 

8.58 8.96 9.12 9.73 10.21 

హెచ్.టి. II  (A) : వ్ాణ జు      

(ii) మేజర 257.01 273.47 153.23 200.66 208.84 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (సా.గ్ం.6 నయంచ రా.గ్ం.10) 65.06 70.35 62.36 64.64 67.80 

(iv) ఫంక్షన్ హాల్స / ఆడిటలరియంలు 6.80 7.51 3.60 7.26 9.96 

హెచ్.టి. II (B) : సార రరప ప్వర 0.00 0.06 0.02 0.03 0.03 

హెచ్.టి. II (C): ఎలక్ట్రిక్ట వె్హ కల్స (Evs) / 

ఛారిీంగ్ సేరషనయై  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (D) : గీరన్ ప్వర 0.00 0.00 0.34 0.19 0.20 

హెచ్.టి. III (A): ప్రిశరమలు 358.33 368.10 335.31 376.48 448.33 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. పీక్ట) (ఉ. గ్ం. 6 నయంచ 

ఉ. గ్ం. 10 & సా.గ్ం.6 నయంచ 

రా.గ్ం.10) 

248.03 245.33 230.97 287.22 352.45 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. ఆఫ్ పీక్ట) (రా.గ్ం.10 

నయంచ ఉ. గ్ం. 6) 
236.70 233.54 220.30 261.13 292.29 
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కేటగిరి  
2018-19 2019-20 2020-21 2021-22  2022-23 

వాసత వాలు అంచనాలు 
పారిశ్రా మిక క్టాలనీలు 1.61 0.80 0.79 0.84 1.20 

హెచ్.టి. III (B): సీజనల్ ప్రిశరమలు  1.95 2.04 3.43 1.59 2.04 

హెచ్.టి. III (C): ఎనరీీ ఇంట నిసవ ఇండసీర రస్ 0.68 0.75 0.81 0.87 0.81 

హెచ్.టి. IV  (A): యయటిలటీస్  15.92 16.91 29.95 60.54 22.44 

హెచ్.టి. IV  (B): సాధారణ ప్రయోజనం 30.89 31.43 26.70 26.27 36.27 

హెచ్.టి. IV (C): మతప్రమ ైన ప్రదేశ్ాలు 1.42 1.56 1.14 1.63 2.03 

హెచ్.టి. IV (D) : రెైలేవ టరా క్షన్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. V (B) : ఆక్టావకలుర మరియయ 
ప్శుసంవరికం 

16.12 19.73 21.57 19.49 20.72 

హెచ్.టి. V (E) : ప్రభయతవ / పైెవేై్ట్ ఎతిుపో తల 

నీటిపారుద్ల ప్ధ్కంలు 42.71 38.21 42.40 40.65 42.45 

హెచ్.ట్ి. క్ేట్గధరధ (33 క్ె.వి) 1909.56 1665.87 1516.60 1751.08 1804.64 

హెచ్.టి. I (B): టౌన్ షిప లు,అపారెరింట్ 

భవనమయలు/ క్టాంపైెక్టస లు   మరియయ 
క్టాలనీలు 

2.21 2.29 2.59 2.59 2.78 

హెచ్.టి. II  (A) : వ్ాణ జు      

(ii) మేజర 69.48 72.13 42.15 55.68 65.25 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (సా.గ్ం.6 నయంచ రా.గ్ం.10) 16.04 16.95 17.11 21.48 22.70 

(iv) ఫంక్షన్ హాల్స / ఆడిటలరియంలు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (B) : సార రరప ప్వర 0.93 2.75 1.00 3.45 2.75 

హెచ్.టి. II (C): ఎలక్ట్రిక్ట వె్హ కల్స (Evs) / 

ఛారిీంగ్ సేరషనయై  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (D) : గీరన్ ప్వర 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. III (A): ప్రిశరమలు 571.05 458.94 341.73 463.54 481.38 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. పీక్ట) (ఉ. గ్ం. 6 నయంచ 

ఉ. గ్ం. 10 & సా.గ్ం.6 నయంచ 

రా.గ్ం.10) 

574.33 497.46 533.42 549.31 561.73 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. ఆఫ్ పీక్ట) (రా.గ్ం.10 

నయంచ ఉ. గ్ం. 6) 
608.04 561.80 534.85 599.35 602.08 

పారిశ్రా మిక క్టాలనీలు 12.16 11.19 9.40 9.58 11.45 

హెచ్.టి. III (B): సీజనల్ ప్రిశరమలు  0.97 0.65 3.52 0.60 0.65 

హెచ్.టి. III (C): ఎనరీీ ఇంట నిసవ ఇండసీర రస్ 9.67 0.60 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV  (A): యయటిలటీస్  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV  (B): సాధారణ ప్రయోజనం 9.76 11.23 8.15 13.44 18.83 

హెచ్.టి. IV (C): మతప్రమ ైన ప్రదేశ్ాలు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV (D) : రెైలేవ టరా క్షన్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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కేటగిరి  
2018-19 2019-20 2020-21 2021-22  2022-23 

వాసత వాలు అంచనాలు 
హెచ్.టి. V (B) : ఆక్టావకలుర మరియయ 

ప్శుసంవరికం 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. V (E) : ప్రభయతవ / పైెవేై్ట్ ఎతిు పో తల 

నీటిపారుద్ల ప్ధ్కంలు 34.92 29.88 22.68 32.05 35.03 

హెచ్.ట్ి. క్ేట్గధరధ at 132 KV 701.54 598.82 538.22 750.74 808.83 

హెచ్.టి. I (B): టౌన్ షిప లు,అపారెరింట్ 

భవనమయలు/ క్టాంపైెక్టస లు   మరియయ 
క్టాలనీలు 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. II  (A) : వ్ాణ జు      

(ii) మేజర 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (సా.గ్ం.6 నయంచ రా.గ్ం.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(iv) ఫంక్షన్ హాల్స / ఆడిటలరియంలు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (B) : సార రరప ప్వర 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (C): ఎలక్ట్రిక్ట వె్హ కల్స (Evs) / 

ఛారిీంగ్ సేరషనయై  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (D) : గీరన్ ప్వర 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. III (A): ప్రిశరమలు 122.78 82.57 92.89 133.07 132.36 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. పీక్ట) (ఉ. గ్ం. 6 నయంచ 

ఉ. గ్ం. 10 & సా.గ్ం.6 నయంచ 

రా.గ్ం.10) 

128.71 94.55 107.95 146.84 155.38 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. ఆఫ్ పీక్ట) (రా.గ్ం.10 

నయంచ ఉ. గ్ం. 6) 
162.14 117.36 119.61 161.71 167.23 

పారిశ్రా మిక క్టాలనీలు 6.31 6.00 4.85 5.77 6.31 

హెచ్.టి. III (B): సీజనల్ ప్రిశరమలు )సీజన్ 

లేనప్ుాడు(  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. III (C): ఎనరీీ ఇంట నిసవ ఇండసీర రస్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV  (A): యయటిలటీస్  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV  (B): సాధారణ ప్రయోజనం 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV (C): మతప్రమ ైన ప్రదేశ్ాలు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV (D) : రెైలేవ టరా క్షన్ 281.62 297.40 211.96 302.41 346.66 

హెచ్.టి. V (B) : ఆక్టావకలుర మరియయ 
ప్శుసంవరికం 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

హెచ్.టి. V (E) : ప్రభయతవ / పైెవేై్ట్ ఎతిు పో తల 

నీటిపారుద్ల ప్ధ్కంలు 0.00 0.95 0.96 0.94 0.90 

మొత్ుం (ఎల్.ట్ి. +హెచ్.ట్ి.) 12716.16 12651.22 12715.12 14341.08 15306.72 

YoY వృద ి  (%) 4.73 -0.51 0.51 12.79 6.73 
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6.2 పర స్తత త్ స్తెంకాల నుెండి ఆదాయెం 

 

దిగ్యవ ప్టిరక 2020-21 మరయియ ఆరిిక సంవతసరం 2021-22 క్టొరకు క్టదటగిరి వ్ారీగా ఆదాయానిి అందిసయు ంది::  

క్ేట్గధరధ-వారజగా ఆదాయం అంచనా (సయంకం లటకుండా ఆదాయం మినహాయించి) (రూ. క్ోటై్లో) 

క్టదటగిరి 2021-22 2022-23 

ఎల్.టి. క్టదటగిరి 4229.90 4541.51 

గ్ృహ వినియోగ్ం 2201.76 2368.10 

వ్ాణ జు & ఇతరమయలు 937.72 997.50 

ప్రిశరమలు 409.88 443.22 

సంసాి గ్తమ ైనది 233.15 243.29 

వువసాయం & వ్ాటి అనయబంధ్మయలు 447.39 489.40 

హెచ్.ట్ి. క్ేట్గధరధ (11 క్ె.వి) 1279.19 1390.80 

హెచ్.టి. I (B): టౌన్ షిప లు,అపారెరింట్ భవనమయలు/ క్టాంపైెక్టస లు   మరియయ 
క్టాలనీలు 7.51 7.87 

హెచ్.టి. II  (A) : వ్ాణ జు 0.00 0.00 

(ii) మేజర 254.94 264.22 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (సా.గ్ం.6 నయంచ రా.గ్ం.10) 55.91 58.64 

(iv) ఫంక్షన్ హాల్స / ఆడిటలరియంలు 9.07 12.38 

హెచ్.టి. II (B) : సార రరప ప్వర 0.04 0.05 

హెచ్.టి. II (C): ఎలక్ట్రిక్ట వె్హ కల్స (Evs) / ఛారిీంగ్ సేరషనయై  0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (D) : గీరన్ ప్వర 0.23 0.25 

హెచ్.టి. III (A): ప్రిశరమలు 479.32 529.43 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. పీక్ట) (ఉ. గ్ం. 6 నయంచ ఉ. గ్ం. 10 & సా.గ్ం.6 నయంచ 

రా.గ్ం.10) 
209.67 257.29 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. ఆఫ్ పీక్ట) (రా.గ్ం.10 నయంచ ఉ. గ్ం. 6) 138.40 154.91 

పారిశ్రా మిక క్టాలనీలు 0.59 0.84 

హెచ్.టి. III (B): సీజనల్ ప్రిశరమలు  2.89 3.27 

హెచ్.టి. III (C): ఎనరీీ ఇంట నిసవ ఇండసీర రస్ 0.50 0.47 

హెచ్.టి. IV  (A): యయటిలటీస్  50.27 21.19 

హెచ్.టి. IV  (B): సాధారణ ప్రయోజనం 31.44 39.60 

హెచ్.టి. IV (C): మతప్రమ ైన ప్రదేశ్ాలు 0.87 1.07 

హెచ్.టి. IV (D) : రెైలేవ టరా క్షన్ 0.00 0.00 

హెచ్.టి. V (B) : ఆక్టావకలుర మరియయ ప్శుసంవరికం 8.01 8.49 

హెచ్.టి. V (E) : ప్రభయతవ / పైెవేై్ట్ ఎతిు పో తల నీటిపారుద్ల ప్ధ్కంలు 29.54 30.83 

హెచ్.ట్ి. క్ేట్గధరధ (33 క్ె. వి) 1278.34 1318.03 
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క్టదటగిరి 2021-22 2022-23 

హెచ్.టి. I (B): టౌన్ షిప లు,అపారెరింట్ భవనమయలు/ క్టాంపైెక్టస లు   మరియయ 
క్టాలనీలు 2.01 2.15 

హెచ్.టి. II  (A) : వ్ాణ జు     

(ii) మేజర 59.26 66.84 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (సా.గ్ం.6 నయంచ రా.గ్ం.10) 17.08 18.05 

(iv) ఫంక్షన్ హాల్స / ఆడిటలరియంలు 0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (B) : సార రరప ప్వర 4.37 3.51 

హెచ్.టి. II (C): ఎలక్ట్రిక్ట వె్హ కల్స (Evs) / ఛారిీంగ్ సేరషనయై  0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (D) : గీరన్ ప్వర 0.00 0.00 

హెచ్.టి. III (A): ప్రిశరమలు 481.99 496.64 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. పీక్ట) (ఉ. గ్ం. 6 నయంచ ఉ. గ్ం. 10 & సా.గ్ం.6 నయంచ 

రా.గ్ం.10) 
376.28 384.79 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. ఆఫ్ పీక్ట) (రా.గ్ం.10 నయంచ ఉ. గ్ం. 6) 290.69 292.01 

పారిశ్రా మిక క్టాలనీలు 6.71 8.02 

హెచ్.టి. III (B): సీజనల్ ప్రిశరమలు  0.56 0.60 

హెచ్.టి. III (C): ఎనరీీ ఇంట నిసవ ఇండసీర రస్ 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV  (A): యయటిలటీస్  0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV  (B): సాధారణ ప్రయోజనం 16.42 20.33 

హెచ్.టి. IV (C): మతప్రమ ైన ప్రదేశ్ాలు 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV (D) : రెైలేవ టరా క్షన్ 0.00 0.00 

హెచ్.టి. V (B) : ఆక్టావకలుర మరియయ ప్శుసంవరికం 0.00 0.00 

హెచ్.టి. V (E) : ప్రభయతవ / పైెవేై్ట్ ఎతిు పో తల నీటిపారుద్ల ప్ధ్కంలు 22.97 25.10 

హెచ్.ట్ి. క్ేట్గధరధ (132 క్ె. వి) 521.88 555.36 

హెచ్.టి. I (B): టౌన్ షిప లు,అపారెరింట్ భవనమయలు/ క్టాంపైెక్టస లు   మరియయ 
క్టాలనీలు 0.00 0.00 

హెచ్.టి. II  (A) : వ్ాణ జు 0.00 0.00 

(ii) మేజర 0.00 0.00 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (సా.గ్ం.6 నయంచ రా.గ్ం.10) 0.00 0.00 

(iv) ఫంక్షన్ హాల్స / ఆడిటలరియంలు 0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (B) : సార రరప ప్వర 0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (C): ఎలక్ట్రిక్ట వె్హ కల్స (Evs) / ఛారిీంగ్ సేరషనయై  0.00 0.00 

హెచ్.టి. II (D) : గీరన్ ప్వర 0.00 0.00 

హెచ్.టి. III (A): ప్రిశరమలు 136.11 137.01 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. పీక్ట) (ఉ. గ్ం. 6 నయంచ ఉ. గ్ం. 10 & సా.గ్ం.6 నయంచ 

రా.గ్ం.10) 
93.98 99.44 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే (టి.ఓ.డి. ఆఫ్ పీక్ట) (రా.గ్ం.10 నయంచ ఉ. గ్ం. 6) 71.15 73.58 

పారిశ్రా మిక క్టాలనీలు 4.04 4.41 
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క్టదటగిరి 2021-22 2022-23 

హెచ్.టి. III (B): సీజనల్ ప్రిశరమలు  0.00 0.00 

హెచ్.టి. III (C): ఎనరీీ ఇంట నిసవ ఇండసీర రస్ 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV  (A): యయటిలటీస్  0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV  (B): సాధారణ ప్రయోజనం 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV (C): మతప్రమ ైన ప్రదేశ్ాలు 0.00 0.00 

హెచ్.టి. IV (D) : రెైలేవ టరా క్షన్ 215.92 240.26 

హెచ్.టి. V (B) : ఆక్టావకలుర మరియయ ప్శుసంవరికం 0.00 0.00 

హెచ్.టి. V (E) : ప్రభయతవ / పైెవేై్ట్ ఎతిు పో తల నీటిపారుద్ల ప్ధ్కంలు 0.67 0.65 

మొతుం  (ఎల్.టి. +హెచ్.టి.) 7309.30 7805.69 

 

7 2022-23 ఆరధథక సంవత్సరంలో ఎ.పి.సి.పి.డి.సి.ఎల్ కు వచిున సగ్ట్  ఆదాయం / ప్ంపణిీ 
సగ్ట్  వుయం: 

 ప్రతిపాద త్ ట్ారధఫ్ ల దావరా 2022-23 ఆరధథక సంవత్సరానిక్న సగ్ట్  రాబడి రధయలెజైేషన్ (ARR) రూ. 6.98/kWh 

 6.98/kWh 

 ఎ.పి.ఎస్.పి.డ.ిస.ిఎల్  క్ొరకు సరఫరా సగ్ట్  వుయం (CoS) - Rs. 6.98 /kWh 

 ఎ.పి.స.ిప.ిడి.స.ిఎల్ క్ోసం సగ్ట్  వుయం బేరక్ అప్ (ఒకక యూనిట్ అముకమునకు) ఈ క్నరంద  విధ్ంగా ఉంట్ ంద :- 

వివ్ర్ములు  
ఆరధథక సంవత్సరం 2021-

22 ఆమోద ంచబడింద  
(రూ ./యూనిట్) 

ఆరధథక సంవత్సరం 2021-

22 అంచనా (రూ 

./యూనిట్) 

ఆరధథక సంవత్సరం 2022-

23  అంచనా (రూ 

./యూనిట్) 

విద్యుత్ క్టొనయగోలు ఖరుు 4.01 4.28 4.15 

టి అండ డి నషరం ఖరుు 0.48 0.54 0.55 

నెట్వరక ఖరుు 1.91 1.82 2.07 

ఇతర ఖరుు 0.21 0.21 0.20 

సటవా ఖరుు 6.62 6.84 6.98 

 

 

 2021-22 ఆరధథక సంవత్సరానిక్న లెైస నయసదారునిక్న అంచనా వేసని ఆదాయ అంత్రం ఈ క్నరంద  విధ్ంగా ఉంద : 

కరమ సంఖు. వివరములు ఆ. సం. 2022-23 

A ప్రసయు త సయంక్టాల నయండి మొతుం ఆదాయం (రూ. క్టోట ై .) 10,678.59 

B మొతుం రాబడి అవసరం (రూ. క్టోట ై .) 10,678.59 

C=A-B ప్రసయు త్ సయంక్ాల వదే్ రాబడి (లోట్ ) / మిగ్ులు (రూ. క్టోట ై .) (0.00) 

 

గమనిక: G.O. Rt. No. 161, Dt: 15-11-2021 సూచనల ప్రక్టారం నికర లోట /మిగ్యలు "శూనుం" చయేబడుతుంది.  
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8 రాయితీలు – వివ్రాలు  

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభయతవం వివిధ్ వరాగ ల వినియోగ్దారులకు దిగ్యవన అందించన విధ్ంగా సబిసడీలనయ అందసిోు ంద:ి  

ప్రభుత్వం సబ్ససడీ బక్ాయిలు 

 
ఆ. సెం. 2020-21 ఆ. సెం. 2021-22  

వివ్రాలు 
పరా రంభ 
నిలవ 

డమిాండ్ సటకరణ 
ముగధంప్ు 
నిలవ 

పరా రంభ 
నిలవ 

డమిాండ్ సటకరణ 
ముగధంప్ు 
నిలవ 

టారిఫ్ సబిసడీ 
(వువసాయం మరియయ 
గృహ వినియోగం) 

1436.51 1631.89 662.15 2406.25 2406.25 872.375 992.22 2286.41 

SC సబిసడ ీ

105.75 209.38 70.84 244.28 
199.33 65.92 12.59 252.66 

ST సబిసడ ీ 44.95 31.48 0.08 76.35 

ఆక్టావ రైెతులకు 
పోర త్ాసహక్టాలు 279.99 240.34 206.65 313.67 313.67 129.41 0.45 442.63 

ప్వర లూమ్స 0.17 1.22 0.00 1.39 1.39 0.44 0.00 1.83 

మొతుం (GoAP నయండ ి
అంద్యక్టోవ్ాల) 1822.41 2082.83 939.65 2965.59 2965.59 1099.63 1005.35 3059.88 

BPL రజక సంఘం నిరవహ ంచ ే లాండీరలకు, ఉచత విద్యుత్, బంగారు కమమరి ద్యక్టాణాలకు, ఉచత విద్యుత్, MBC 

గ్ృహాలకు ఉచత విద్యుత్, హయెర కటింగ్ సలెూన్ లకు ఉచత విద్యుత్ సరఫరా (నెలకు 150 యూనిటై వరకు) & 

చేనతే నేత క్టారిమకులకు ఉచత విద్యుత్ (వరకు) వంట ిఇతర రాయతీలు సబిసడ ీబదిలీ అనేది డెైరెక్టర బెనిఫిట్ టార న్స ఫర 
(DBT) మోడ లో ఉనింద్యన GoAP నయండ ిపెనై ప ంద ేవ్ాటలిో చేరుబడలేద్య.  

9 ఆ. సెం. 2020-21 యొకక రధటైె్ల్ సప లై  ట్రర -అప్ కైె్యిమ: 

9.1 ట్రర -అప్ కైె్యి: 

 

విద్యుత్ క్టొనయగోలు, రిట ైల్ సరఫరా వ్ాుపారం, ప్ంపణిీ వ్ాుపారం మరయియ రాబడి యొకక ఇతర అంశ్ాలనయ ప్రిశీలసేు  
తుద ి టయర -అప క్్టరంద ి ప్టిరకలో చూప్బడింది. 12% (ఇద ి SBI MCLR + 3.50%) వరికంగ్ క్టాుపటిల్ వడీడ  రదట నయ 
ప్రిగ్ణనలోక్్ట తీసయకుని టయర -అప క్టోసం క్టాురీయంగ్ క్టాస్ర ల క్్టకంచబడుతుంద.ి  
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కర మ 

సెంఖయ 
వివ్రాలు APCPDCL 

A ప్వర ప్రదుజ్ టయర  డౌన్ -377.52 

B రిట ైల్ సరఫరా వ్ాుపారం యొకక ఇతర ARR అంశ్ాలు -274.33 

C ప్ంపణిీ వ్ాుపారం యొకక ARR అంశ్ాలు -124.00 

D ఆదాయ ట్రూ -అప్ -881.79 

E ట్రూ -అప్ (D-(A+B+C)) 105.94 

F క్టాురీయంగ్ ఖరుు @ 12% వడీడ  12.71 

G మొత్త ెం ట్రూ -అప్ (E+F) 118.65 

 

పిటషినరుై  కూడా పెనై పేర్కని ట్రూ -అప్ ని తిరిగి ప ందే వరకు ల సైెనయసదారు భరించ ేక్టాురీయంగ్ క్టాసయర ు ప్రిగ్ణనలోక్్ట 
తీసయక్టోవ్ాలని గౌరవనీయ కమిషన్ నయ అభురిించారు. 

 

10 2022-23 ఆరధథక సంవత్సరానిక్న సటవ ఖరుు (CoS) 

ల ైసనెయస ప ందినవ్ారు ఎంబెడడె క్టాస్ర  మ థడాలజీలో క్టాస్ర ఆఫ్ సరీవస్ (CoS)ని ఫెైల్ చసేయు నాిరు. , గౌరవనీయమ నై 
కమిషన్ ఆదేశ్ాల ప్రక్టారం, వివిధ్ CoS ప్ది్తులనయ అధ్ుయనం చసే ి నివ్ేదిక సమరిాంచబడింది. టారిఫ్ ఆరడర FY 

2019-20లో, గౌరవనీయమ నై కమిషన్ CoS యొకక వివిధ్ ప్ది్తులపెై నివ్దేికనయ ప్రిశీలంచంది, చవరకు FY 2019-

20క్్ట సరీవస్ క్టాస్ర ఆఫ్ సరీవస్ను లెక్తోంచడానిక్త FY 2018-19లో అద ేవ్ోలేర జ్ వ్ారీగా CoS మ థడాలజీని అనయసరించాలని 
నిరణయంచంది. FY 2020-21 & FY 2021-22 కూడా, ప ంద్యప్రిచన వుయ ప్దే్తి ప్టషిరంగా ఉనిప్ాటికీ్ట, CoSక్్ట 
చేరుక్టోవడంలో డేటా సేకరణ మొద్ల నై వ్ాటలిో అండర ల యైంగ్ క్టాంపెై క్టస వ్ాుయామానిి ప్రిగ్ణనలోక్్ట 
తీసయకుంట ంది. అంద్యవలై, కమిషన్ రూప ందించన అనయమితులనయ ప్రిగ్ణనలోక్్ట తీసయకుంట,ే ల ైసెనీస 2022-23 ఆరిిక 
సంవతసరానిక్్ట CoSక్్ట చేరుక్టోవడంలో గౌరవనీయమ నై కమిషన్ విధానానిి అవలంబిసయు నాిరు. 

శక్్టు వికరయాలు మరియయ సంబంధతి వ్ోలేర జ్ సాి యలలో విభజించబడిన ARR ఆధారంగా, 2022-23 FY 

క్టోసం వివిధ్ వ్ోలేర జ్ సాి యల క్టోసం ల ైసనెయసదారుడు దిగ్యవ ప్టిరకలో చూపిన విధ్ంగా యూనిట్ కు సరీవస్ 
ధ్రనయ ల క్్టకంచారు: 

వివరములు ఆ. సెం.2022-23 

LT సాి యలో 7.09 

11 కె్టవి సాి యలో 6.84 

33 కె్టవి సాి యలో 6.62 

132 KV సాి యలో మరయియ అంతకంటే ఎకుకవ 6.41 

సగ్ట్  6.98 
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11 ఆరధథక సంవత్సరం 2022-23 క్ొరకు సయంకం ప్రతిపాద్నలు 
ఆరిిక్ సంవతసరం 2019-20లో గౌరవనీయమైన క్మిషన్ అనుమతంచిన ఎల్. టి. లోని ముఖుమైన 5 కేట్గిర్జలను మరియు 

హెచ్. టి. లోని ముఖుమైన 5 కేట్గిర్జలను కొనసాగించుట్కు పర తపాదించడమైంది. ఈ క్తర ంది మార్చులు  పర తపాదించడబడీాయి.  

G.O. Rt. No. 161, Dt: 15-11-2021 సూచనల పర కారము ఫుల్ కాసే్ రిక్వర్జ చారీ్జలను క్తర ంది విధముగా పర తపాదించడమైంది.   

 

కేటగిరి  గ్రర ప్ సబ్- కేటగిరి 

సిిర్ ఛారీ్జలు 

(Rs/KW/Month 

or Rs/KVA/ 

Month) 

పర తిపాదిత్ 

విద్యయత్ 

ఛారీ్జలు  

(Rs./Unit) 

G.O. Rt. No. 161, Dt: 

15-11-2021 పర కారము 

పర తపాదించిన  ఫుల్ కాసే్ 

రిక్వర్జ  చారీ్జలు 

(Rs./Unit) 

LT విద్యయత్ సర్ఫరా  

From 01-04-2022 to 31-07-2022: 

I : గృహ వినియోగం  A 0-50 

10 

1.45 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  A 51-75 2.60 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  B 0-50 2.60 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  B 51-100 2.60 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  B 101-200 3.60 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  B 201-225 6.90 6.90 

I : గృహ వినియోగం  C 0-50 2.65 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  C 51-100 3.35 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  C 101-200 5.40 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  C 201-300 7.10 7.10 

I : గృహ వినియోగం  C 301-400 7.95 7.95 

I : గృహ వినియోగం  C 401-500 8.50 8.50 

I : గృహ వినియోగం  C >500 9.95 9.95 

From 01-08-2022 to 31-03-023: 

I : గృహ వినియోగం  A 0-30 

10 

1.45 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  A 31-75 2.80 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  B 0-100 4.00 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  B 101-200 5.00 4.7841 

I : గృహ వినియోగం  B 201-300 7.00 7.00 

I : గృహ వినియోగం  B >300 7.50 7.50 

II : వాణిజ్ు & ఇతరములు A (ii) 0-50 

75 

5.40 5.40 

II : వాణిజ్ు & ఇతరములు A (ii) 51-100 7.65 7.65 

II : వాణిజ్ు & ఇతరములు A (ii) 101-300 9.05 9.05 

II : వాణిజ్ు & ఇతరములు A (ii) 301-500 9.60 9.60 

II : వాణిజ్ు & ఇతరములు A (ii) >500 10.15 10.15 

II : వాణిజ్ు & ఇతరములు A (iii) ప్రకటనల హో రిడంగ్యలు 100 12.25 12.25 

II : వాణిజ్ు & ఇతరములు A (iv) ఫంక్షన్ హాల్స  /ఆడిటలరియంలు   -  12.25 12.25 
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II : వాణిజ్ు & ఇతరములు B సార రరప ప్వర  -  12.25 12.25 

II : వాణిజ్ు & ఇతరములు C 
ఎలక్ట్రిక్ట వె్హ కల్స )Evs) / ఛారిీంగ్ 
సేరషనయై  

 -  6.70 6.70 

II : వాణిజ్ు & ఇతరములు D గీరన్ ప్వర  -  12.25 12.25 

III : పరిశర మలు  A ప్రిశరమ )జనరల్(  75 6.70 6.70 

III : పరిశర మలు  B 

సీజనల్ ప్రిశరమలు )సీజన్ 
లేనప్ుాడు(  

75 7.45 7.45 

III : పరిశర మలు  D కుటీర ప్రిశరమలు 10HP వరకు  20 3.75 3.75 

IV : సంసాి గ్తమ ైనది A 

ప్రయోజనాలు )వీధి 
దీపాలు,ఎన్ .టి.ఆర.సయజల 
ప్థకం,సిపిడబూై యఎస్ మరియయ 
పిడబూై యఎస్( 

75 7.00 7.00 

IV : సంసాి గ్తమ ైనది B సాధారణ ప్రయోజనం 75 7.00 7.00 

IV : సంసాి గ్తమ ైనది C మతప్రమ ైన ప్రదేశ్ాలు 30 5.00 5.00 

V:వువసాయం & వ్ాటి 

అనయబంధ్మయలు A (i) క్టార్ారదట్ రెైతులు 200/HP/Month 0.00 7.09 

V:వువసాయం & వ్ాటి 

అనయబంధ్మయలు A (ii) నాన్ - క్టార్ారదట్ రెైతులు   -  0.00 7.09 

V:వువసాయం & వ్ాటి 

అనయబంధ్మయలు A (iii) 

ఉప్ుా సేద్ుం చేసే యూనిట ై  
15HP వరకు  -  2.50 2.50 

V:వువసాయం & వ్ాటి 

అనయబంధ్మయలు A (iv) చెరకు కరషింగ్  -  0.00 7.09 

V:వువసాయం & వ్ాటి 

అనయబంధ్మయలు A (v) గార మీణ ఉదాునవన నరసరీలు  -  0.00 7.09 

V:వువసాయం & వ్ాటి 

అనయబంధ్మయలు A (vi) హరిత గ్ృహంలో ప్ూల పెంప్కం 75 4.50 4.50 

V:వువసాయం & వ్ాటి 

అనయబంధ్మయలు B 

ఆక్టావకలుర మరియయ 
ప్శుసంవరికం 

30 3.85 3.85 

V:వువసాయం & వ్ాటి 

అనయబంధ్మయలు D 

వువసాయ ఆధారిత కుటీర 
ప్రిశరమలు 10HP వరకు  20 3.75 3.75 

V:వువసాయం & వ్ాటి 

అనయబంధ్మయలు E 

ప్రభయతవ   /పైెవేై్ట్ ఎతిుపో తల 
నీటిపారుద్ల ప్ధ్కంలు  -  6.34 6.34 

HT విద్యయత్ సర్ఫరా  
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కేటగిరి  గ్రర ప్ సబ్- కేటగిరి 

సిిర్ 

ఛారీ్జలు 

(Rs/KW/

Month 

or 

Rs/KVA/ 

Month) 

పర తిపాదిత్ విద్యయత్ 

ఛారీ్జలు (Rs./Unit) 

G.O. Rt. No. 161, Dt: 15-11-

2021 పర కారము పర తపాదించిన  
ఫుల్ కాసే్ రిక్వర్జ  చారీ్జలు 

(Rs./Unit) 

11 

kV 

33 

kV 
EHT 11 kV 33 kV EHT 

I: గృహ వినియోగం   

టౌన్ షిప 
లు,అపారెరింట్ 
భవనమయలు /
క్టాంపైెక్టస లు   
మరియయ క్టాలనీలు 

75.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

II: వాణిజ్ు & ఇతరములు A (ii) మేజర 

475.00 

7.65 6.95 6.70 7.65 6.95 6.70 

II: వాణిజ్ు & ఇతరములు A (ii) 

వ్ాణ జు, ట ైమ్ ఆఫ్ 
డే )సా.గ్ం. 6 నయంచ 
రా .గ్ం. 10) 

8.65 7.95 7.70 8.65 7.95 7.70 

II: వాణిజ్ు & ఇతరములు A (iv) 

ఫంక్షన్ హాల్స  /
ఆడిటలరియంలు  -  12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 

II: వాణిజ్ు & ఇతరములు B సార రరప ప్వర  -  12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 

II: వాణిజ్ు & ఇతరములు C 

ఎలక్ట్రిక్ట వె్హ కల్స 
)Evs) / ఛారిీంగ్ 
సేరషనయై  

 -  6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 

II: వాణిజ్ు & ఇతరములు D గీరన్ ప్వర  -  12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 

III : పరిశర మలు  A ప్రిశరమ )జనరల్(  

475.00 

6.30 5.85 5.40 6.30 5.85 5.40 

III : పరిశర మలు  A 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే 
)టి.ఓ.డి .పీక్ట) (ఉ .

గ్ం . 4 నయంచ ఉ .
గ్ం . 8 & సా .గ్ం. 6 

నయంచ రా .గ్ం. 10) 

7.30 6.85 6.40 7.30 6.85 6.40 

III : పరిశర మలు  A 

ట ైమ్ ఆఫ్ డే 
)టి.ఓ.డి .ఆఫ్ పీక్ట (

)రా.గ్ం. 10 నయంచ 
ఉ  .గ్ం . 4) 

5.30 4.85 4.40 5.30 4.85 4.40 

III : పరిశర మలు  A 

పారిశ్రా మిక 
క్టాలనీలు  -  7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

III : పరిశర మలు  B 

సీజనల్ ప్రిశరమలు 
)సీజన్ లేనప్ుాడు(  

475.00 7.65 6.95 6.70 7.65 6.95 6.70 
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III : పరిశర మలు  C 
ఎనరీీ ఇంట నిసవ 
ఇండసీర రస్ 

 -  5.80 5.35 4.95 5.80 5.35 4.95 

IV : సంసాి గ్తమ ైనది A యుటిలిటీస్ 475.00 7.65 6.95 6.70 7.65 6.95 6.70 

IV : సంసాి గ్తమ ైనది B 

సాధారణ 

ప్రయోజనం 
475.00 7.95 7.25 7.00 7.95 7.25 7.00 

IV : సంసాి గ్తమ ైనది C 

మతప్రమ ైన 
ప్రదేశ్ాలు 30.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

IV : సంసాి గ్తమ ైనది D రెైలేవ టరా క్షన్ 350.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 

V:వువసాయం & వ్ాటి 

అనయబంధ్మయలు B 

ఆక్టావకలుర 
మరియయ 
ప్శుసంవరికం 

30.00 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 

V:వువసాయం & వ్ాటి 

అనయబంధ్మయలు 
E 

ప్రభయతవ / పైెవేై్ట్ 
ఎతిు పో తల 
నీటిపారుద్ల 
ప్ధ్కంలు 

 -  7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 

 

 

HT పరిశర మలు- ట్ెైమ ఆఫ్ డే (ట్ి.ఓ.డి) – పర తిపాదనలు 

 

ట్.ిఓ.డి -సాల ట్  నేచర్ 
ఫిబర వ్రి –మే (అధిక 

గిర డ్ డిమాెండ్) 

జూన్ – ఆగస్తట  

(త్క్కకవ్ గిర డ్ 

డిమాెండ్) 

సప్ట ెంబరు – 

అకోట బర్ (అధిక 

గిర డ్ డిమాెండ్) 

నవ్ెంబర్ – 

జనవ్రి 

(త్క్కకవ్ గిర డ్ 

డిమాెండ్) 

06-10 పీక్ 2.00 1.00 2.00 1.00 

10-15 డే -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 

15-18 నారిల్ 0.00 0.00 0.00 0.00 

18-22 పీక్ 2.00 1.00 2.00 1.00 

22-24 నారిల్ 0.00 0.00 0.00 0.00 

24-06 ఆఫ్ పీక్ట -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 
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ఆదాయ ప్రభావం:  
 పెైన పేర్కని టారిఫ్ ప్రతిపాద్నల వలై క్్టరంద ిప్టిరకలో చూపని విధ్ంగా మొతుం ఆదాయ లాభం రూ.239.20 క్టోట ై గా 
అంచనా వ్యేడం జరిగినద ి(సయంకం క్టాని ఆదాయానిి మినహాయంచ): 
 

క్ేట్గధరధ 
LT  HT  

మొత్త ెం  మయనయప్ట ి ప్రసయు తం నషరం / 

లాభం 

మయనయప్ట ి ప్రసయు తం నషరం / 

లాభం 

గ్ృహ వినియోగ్ం 2,368.10 2620.66 252.56 10.02 10.02 - 252.56 

వ్ాణ జు & 

ఇతరమయ
లు 

997.50 984.01 -13.49 423.93 423.93 - -13.49 

ప్రిశరమలు 443.22 443.22 - 2442.71 2,442.71 - - 

సంసాి గ్తమ ైనద ి 243.29 243.42 0.13 322.46 322.46 - 0.13 

వువసాయం & 

వ్ాటి 
అనయబం
ధ్మయలు 

489.40 489.40 - 65.07 65.07 - - 

మొతత ం 4,541.51 4780.71 239.20 3264.19 3,264.19 - 239.20 

 

 

12 2022-23 ఆరధథక సంవత్సరానిక్న క్రా స్ సబ్ససడీ సరచార్ 

క్ేట్గధరధ వారజగా ఎ.పి.స.ిప.ిడి.స.ిఎల్ CSS గ్ణన ఈ క్నరంద  విధ్ంగా ఉంద  
 

క్ేట్
గధ 

సబ 

క్ేట్గధ
రధ 

హెచ్.ట్ి.-క్ేట్గధరధ 

 సగ్ట్  
ఆదాయ 

సాక్షాత్ాకరం 

(డిమాండ్ 

& శ్క్ను 
ఛారజ్లు 
మాత్రమే)  

 విద్యుత్ 

క్ొనయగో
లు 
ఖరుు 

యూని
ట్  

 వీలింగ 

ఛారజ్లు  
 వరధుంచే 

నషటం  

 
నియం
త్రణ 

ఆసిు  
ఖరుు  

 CSS 
(రూ 

./యూని
ట్)  

 సగ్ట్  
ఆదాయ 

సాక్షాత్ాక
రంలో 
20%  

 వరధుంచే 

CSS 
(రూ 

./యూని
ట్)  

  
11KV 

        

I B 

టౌన్ షిప లు,అపారెరింట్ 

భవనమయలు/ క్టాంపైెక్టస 
లు   మరియయ క్టాలనీలు 

7.65 4.15 1.22 9.93 0.00 1.83 1.53 1.53 

II A వ్ాణ జు & ఇతరమయలు 11.60 4.15 1.22 9.93 0.00 5.78 2.32 2.32 

II A 

ఫంక్షన్ హాల్స  /
ఆడిటలరియంలు 12.25 4.15 1.22 9.93 0.00 6.43 2.45 2.45 

II B సార రరప ప్వర 12.25 4.15 1.22 9.93 0.00 6.43 2.45 2.45 
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II D గీరన్ ప్వర 12.25 4.15 1.22 9.93 0.00 6.43 2.45 2.45 

III A ప్రిశరమ (జనరల్( 8.58 4.15 1.22 9.93 0.00 2.76 1.72 1.72 

III B 
సీజనల్ ప్రిశరమలు 

)సీజన్ లేనప్ుాడు(  
15.90 4.15 1.22 9.93 0.00 10.08 3.18 3.18 

IV A యుటిలిటీస్ 9.42 4.15 1.22 9.93 0.00 3.59 1.88 1.88 

IV B సాధారణ ప్రయోజనం 10.88 4.15 1.22 9.93 0.00 5.06 2.18 2.18 

V E 

ప్రభయతవ / పైెవేై్ట్ 
ఎతిు పో తల నీటిపారుద్ల 
ప్ధ్కంలు 

7.15 4.15 1.22 9.93 0.00 1.33 1.43 1.33 

    33 KV 
 

              

I B 

టౌన్ షిప లు,అపారెరింట్ 

భవనమయలు/ క్టాంపైెక్టస 
లు   మరియయ క్టాలనీలు 

7.66 4.15 0.50 6.99 0.00 2.69 1.53 1.53 

II A వ్ాణ జు & ఇతరమయలు 9.64 4.15 0.50 6.99 0.00 4.68 1.93 1.93 

II B సార రరప ప్వర 12.25 4.15 0.50 6.99 0.00 7.29 2.45 2.45 

III A ప్రిశరమ (జనరల్( 7.13 4.15 0.50 6.99 0.00 2.16 1.43 1.43 

Cat. 
Sub-

Cat. 
HT-Category 

 Average 

Revenue 

Realizatio

n (Only 

Demand 

& Energy 

Charges)  

(T) 

 Per 

Unit 

Cost of 

Power 

Purcha

se  

(C) 

 

Wheeling 

Charges 

 (D) 

 

Applic

able 

Loss  

(L) 

 Cost 

of 

Regul

atory 

Asset  

(R)  

 CSS 

(Rs./U

nit) 

(S) 

 20 % 

of 

Average 

Revenu

e 

Realizat

ion  

 

Applic

able 

CSS 

(Rs./U

nit)  

III B 

సీజనల్ ప్రిశరమలు 
)సీజన్ లేనప్ుాడు(  

9.15 4.15 0.50 6.99 0.00 4.19 1.83 1.83 

IV B సాధారణ ప్రయోజనం 10.79 4.15 0.50 6.99 0.00 5.82 2.16 2.16 

V E 

ప్రభయతవ / పైెవేై్ట్ 
ఎతిు పో తల నీటిపారుద్ల 
ప్ధ్కంలు 

7.15 4.15 0.50 6.99 0.00 2.19 1.43 1.43 

    132 KV 
 

              

III A ప్రిశరమ (జనరల్( 6.82 4.15 0.40 4.00 0.00 2.10 1.36 1.36 

IV D రెైలేవ టరా క్షన్ 6.93 4.15 0.40 4.00 0.00 2.21 1.39 1.39 

V E 

ప్రభయతవ / పైెవేై్ట్ 
ఎతిు పో తల నీటిపారుద్ల 
ప్ధ్కంలు 

7.15 4.15 0.40 4.00 0.00 2.43 1.43 1.43 

 

 

 



APCPDCL Page 32 

  

 

13 అదనపు సర్ చారీ్జ  

 

 గౌరవనీయ కమిషన్నయ అద్నప్ు సరచారీి క్టోసం సంబంధతి డటేాత్ో పటిిషన్ దాఖలు చయేడానిక్్ట అనయమతి ఇవ్ావలని 

ల ైసనె్సదారుడు అభురిిసయటునాిడు . 

 

14 పార రి్న  

 

 గౌరవనీయమ నై కమీషన్ యొకక నియంతరణకు అనయగ్యణంగా మరియయ ఇతర భాధ్ుతలు ఉతుమంగా నిరవరిుంచడానిక్్ట 

అంద్యబాట లో ఉని సమాచారం ఆధారంగా, ద్రఖాసయు దారుడు హృద్యప్ూరవక ప్రయత్ాిలు చయేడం జరిగినద.ి 

ఏదమే నైా, సమీప్ భవిషుతుు లో ఏదెనైా భౌతిక సమాచారం అంద్యబాట లోక్్ట వసేు , ద్రఖాసయు దారు అట వంటి అద్నప్ు 
సమాచారానిి దాఖలు చయేబడుతుంద ిమరయియ తతఫలతంగా ద్రఖాసయు నయ సవరించాలసనిదిగా పరా రిించడమ ైనద.ి 

 పెైన పేర్కని వ్ాసువ్ాలు మరయియ ప్రిసిితులలో, ఈ గౌరవనీయమ ైన కమీషన్ సంత్ోషించవచుని ద్రఖాసయు దారు 
అభురిిసయటునాిడు. 

 

a. ఎ.పి.స.ిప.ిడి.స.ిఎల్ యొకక ఆ. సం. 2022-23 ARR, టారిఫ్ ప్రతిపాద్న మరియయ క్టార స్ సబిసడీ సరచారీ 

అపిై క్టదషన్ మరియుఆ. సం. 2020-21 యొక్ో ట్రూ -అప్ క్లల యిమ్ నయ రిక్టారుడ లో తీసయక్టొని ప్ూరిు చేసనిట ై గా 
ప్రిగ్ణ ంచండ.ి 

b. అద్నప్ు లభుమయుే అద్నప్ు సమాచారానిి దాఖలు చేయడానిక్్ట సహతేుకమ నై క్టాలప్రిమితిలో 
ఎ.పి.స.ిప.ిడి.స.ిఎల్ క్్ట తగిన అవక్టాశ్ానిి ఇవవండ.ి 

 

c. గౌరవనీయ కమీషన్ ఎ.ప.ిస.ిప.ిడి.సి.ఎల్ యొకక ARR మరియయ టారిఫ్ అపిై క్టదషన్నయ ఫెైలంగ్లో అభురిించన 

విధ్మయగా అనిి వివరమయలత్ో ప్రిగ్ణ ంచ మరయియ ఆమోదించయటకు క్టోరడమ నైద.ి 

 

d. గౌరవనీయమ నై కమీషన్ క్టదసయ యొకక వ్ాసువ్ాలు మరయియ ప్రిసిితులనయ ప్రిగ్ణనలోక్్ట తీసయక్టొని, కమీషన్ 

సరైెనదిగా భావించన ఉతురువలనయ జారీ చయేమని పరా రిించడమ ైనది. 


