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१. परिचय 

माननीय आयोगाने महाराष्ट्र ववद्युत ननयामक आयोग (बहु-वर्ीय दर) ननयमन, २०१९ (यापुढे "एमवायटी ववननयम, 

२०१९" म्हणून सांदर्भित) ०१-०८-२-०१९ रोजी जारी केले. हे ननयम आर्थिक वर्ि २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ि २०२४-२५ 
पयतं लागू असतील. एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या ननयमन ५.१ (ब) मध्ये मध्यावधी आढावा (एमटीआर) यार्िका 
दाखल करण्यािी तरतूद आहे : 

१. आर्थिक वर्ि २०१९-२० िे अिूक समायोजन एमईआरसी (बहु वावर्िक दर) ननयमन, २०१५ अांतगित केले जाणार आहे. 

२. आर्थिक वर्ि २०२०-२१ आणण आर्थिक वर्ि २०२१-२२ िे प्रस्ताववत अिूक समायोजन एमवायटी ननयमन, २०१९ 
अांतगित आहे. 

३. आर्थिक वर्ि २०२२-२३ िे हांगामी अिूक समायोजन एमवायटी ननयमन, २०१९ अांतगित आहे. 

४. एकूण आवश् यक महसूलािा सुधाररत अांदाज (एआरआर), ववद्यमान दर आणण शुल्कापासून अपेक्षित महसूल, 
अपेक्षित महसूल तफावत आणण ननयांत्रण कालावधीच्या िौथ्या आणण पािव्या वर्ािसाठी प्रस्ताववत शे्रणीनुसार 
दरपत्रक. 

एईएमएल-जी ने वरीलनुसार एमटीआर यार्िका दाखल केली आहे 

 

२. २०१९-२० च्या आर्थिक वर्ाितील तत्थ्य 

२.१ परिचनल कामर्ििी 

एईएमएल-जी कां पनीमाफि त ५०० मेगावॅट िमतेिे एक आष्ष्ट्णक ऊजाि ननर्मिती कें द्र (अदाणी डहाणू थमिल पॉवर 
स्टेशन – एडीटीपीएस) कायािष्ववत आहे. एमवायटी ननयमन, २०१५ नुसार ८५% च्या मानक उपलब्धतेच्या तुलनेत 
आर्थिक वर्ि २०१९-२० मध्ये एडीटीपीएसिी वास्तववक उपलब्धता ९१.९३% होती. तथावप एमएसएलडीसीने सूिना मागे 
घेतल्यान ेआर्थिक वर्ि २०१९-२० मध्ये एडीटीपीएसिे पीएलएफ मानक हे एमवायटी ननयमन, २०१५ नुसार ननष्श्ित 
८५% पीएलच्या तुलनेत ७६.२२% पयतं कमी होते. इतर प्रनतसाद मानाांकनामध्ये, एडीटीपीएस कामर्गरी आर्थिक वर्ि 
२०१९-२० मधील बहुताांश मानाांकनाांपेिा उत्तम होती. 

 

२.२ ऊर्ाि शुल्क 

एईएमएल-जी ने एमवायटी ननयमन, २०१५ नुसार इांधनािे वास्तववक मूल्य आणण मानक उष्ट्माांक मूल्ये वविारात घेत 
आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी ऊजाि शुल्कािी गणना केली आहे. 
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२.३ ननश्चचत शुल्क 

एईएमएल-जी ने एमवायटी ननयमन, २०१५ नुसार आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी ननष्श्ित शुल्काच्या घटकाांिी गणना 
केली आहे. 

• एईएमएल-जी ने एमवायटी ववननयम, २०१५ नुसार आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी मानक पररिलन आणण देखभाल 
खिाििी गणना केली आहे आणण मानक पररिलन आणण देखभाल खिािमध्ये ननव्वळ हक्क ननष्श्ित करण्यासाठी 
२०१९-२० च्या वास्तववक मानक पररिलन आणण देखभाल खिािशी तुलना केली आहे. 

• एईएमएल-जी ने आर्थिक वर्ि २०१९-२० मध्ये प्रत्यि भाांडवल वविारात घेतले आहे आणण एमवायटी ननयमन, २०१५ 
नुसार आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी घसारा खिि गणला आहे. 

• कजािवरील व्याज आणण समभागावरील परताव्यािी गणना ही एमवायटी ननयमन, २०१५ नुसार मानक कजि समभाग 
प्रमाण लिात घेत करण्यात आली आहे. 

• कायिरत भाांडवलावरील व्याज (आदशि) एमवायटी ननयमन, २०१५ मध्ये ननर्दिष्ट्ट केलेल्या सूत्रानुसार गणले आहे. 
एईएमएल-जी ने कायिरत भाांडवलावरील व्याजातील ननव्वळ हक्क ननष्श्ित करण्यासाठी त्यािी वास्तववकतेसह तुलना 
केली आहे. 

• प्राष्ततकरािी गणना एमवायटी ननयमन, २०१५ नुसार करपूवि ननयामक नफा (पीबीटी) नुसार केली आहे. 

• महसुलातील तफावत/(अनतररक्त) ननष्श्ित करण्यासाठी प्रत्यि बबगर शुल्क उत्पवन आणण वीज ववक्रीतून र्मळणारा 
वास्तववक महसूल वविारात घेतला गेला आहे. 

एईएमएल-जी िा आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी अिूक समायोजनािा साराांश पुढील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : 

तक्ता क्र. १ : आर्थिक वर्ि २०१९-२० चा सािाांश 

तपशील/(रु. कोटी) एमवायटी आदेश 
अचूक समायोर्न (ननव्वळ 

हक्क) 

इांधन सांबांर्धत खिि १,२२६.०७ १,०६४.१७ 

इतर इांधन खिि - ३.७७ 

पररिलन व देखभाल खिि १६२.२० १७६.९४ 

घसारा खिि ३४.४९ ३४.६३ 

र्दघिकालीन भाांडवली कजािवरील व्याज १५.५६ १५.९४ 

ववदेशी िलनातील दर तफावत - १३.१४ 

ववत्त पुरवठा शुल्क - ५.२३ 

पुनववित्त पुरवठा शुल्क - २.८३ 

व्याजदर मूल्य बितीवरील पीव्ही - (०.४६) 

कायिरत भाांडवलावरील व्याज २२.२९ १८.४४ 

प्राततीकर - २१.२१ 

एकूण महसलुी खचि १,४६०.६१ १,३५५.८४ 
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तपशील/(रु. कोटी) एमवायटी आदेश 
अचूक समायोर्न (ननव्वळ 

हक्क) 

अर्धक : समभाग भाांडवलावरील परतावा ९६.४५ ९६.७९ 

उणे : बबगर शुल्क उत्पवन १८.९३ १९.६१ 

एकूण महसलू आवश्यकता १,५३८.१३ १,४३३.०२ 

महसूल     

वीज ववक्रीतनू महसूल – ननष्श्ित शुल्क ३४६.६२ ३४६.६२ 

वीज ववक्रीतून महसूल – पररवतिनीय शुल्क १,२२६.८३ १,१२३.३० 

एकूण महसलू तफावत/(अनतरिक्त) (३५.३२) (३६.९०) 

 

एमवायटी आदेशप्रसांगी अनुमती र्दलेल्या महसुली अर्धशेर्ाच्या तुलनेत वाढल्यानांतर आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी 
महसुली अर्धशेर्ात झालेली वाढ ही प्रामुख्याने आर्थिक वर्ि २०१९-२० मध्ये इांधन खिाित (ननव्वळ हक्क) कपात 
झाल्यामुळे आहे. तसेि ववत्त पुरवठा आणण पुनववित्त पुरवठा शुल्क हे अिूक समायोजनप्रसांगी दावा करण्यात आले 
आहेत.ृ तसेि ३०.०३.२०२० रोजीच्या एमवायटी आदेशात आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी प्राष्ततकर आकारण्यास परवानगी 
नव्हती. आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी ननयामक पीबीटी पद्धतीवरील प्राष्ततकर आता अिूक समायोजनासाठी दावा 
केला जात आहे. 

 

३ आर्थिक वर्ि २०२०-२१, आर्थिक वर्ि २०२१-२२ पयतं आणण आर्थिक वर्ि २०२२-२३ पयतंचे अचूक समायोर्न 

३.१ परिचलन कामर्ििी 

एमवायटी ननयमन, २०१५ नुसार ८५% च्या मानक उपलब्धतेच्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये एडीटीपीएसिी वास्तववक 
उपलब्धता ९८.७८% आणण आर्थिक वर्ि २०२१-२२ मध्ये ८७.९७% होती. एमएसएलडीसीने सिूना मागे घेतल्याने 
आर्थिक वर्ि २०२२-२३ मधील एडीटीपीएसिे पीएलएफ मानक हे एमवायटी ननयमन, २०१५ नुसार ननष्श्ित ८५% 
पीएलएफच्या तुलनेत आर्थिक वर्ि २०२०-२१ मध्ये ७३.२०% आणण आर्थिक वर्ि २०२१-२२ मध्ये ७६.२१% असे कमी 
होण्यािी शक्यता आहे. आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी पीएलएफ ७७.५६% असण्यािी शक्यता आहे. 

 

३.२ ऊर्ाि शुल्क 

एईएमएल-जी ने आर्थिक वर्ि २०२०-२१ आणण आर्थिक वर्ि २०२१-२२ साठी ऊजाि शुल्कािी गणना एमवायटी ननयमन, 

२०१९ नुसार मानाांकनासह इांधनािे वास्तववक शुल्क आणण उष्ट्माांक मूल्य वविारत घेत केली आहे. आर्थिक वर्ि 
२०२२-२३ साठी एईएमएल-जी ने ऊजाि शुल्कािी गणना आर्थिक वर्ि २०२२-२३ च्या पर्हल्या सहा मर्हवयाांतील 
वास्तववक इांधन खिि आणण आर्थिक वर्ि २०२२-२३ च्या उविररत सहा मर्हवयाांतील अांदाजे इांधन खिि लिात घेत केली 
आहे. 

 

३.३ ननश्चचत शुल्क 
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एईएमएल-जी ने एमवायटी ननयमन, २०१९ नुसार आर्थिक वर्ि २०२०-२१, आर्थिक वर्ि २०२१-२२ आणण आर्थिक वर्ि 
२०२२-२३ साठी ननष्श्ित शुल्कािी गणना केली आहे. 

• एईएमएल-जी ने एमवायटी ननयमन, २०१९ नुसार आर्थिक वर्ि २०२०-२१ आणण आर्थिक वर्ि २०२१-२२ साठी मानक 
पररिलन आणण देखभाल खिाििी गणना केली आहे आणण वास्तववक पररिलन आणण देखभाल खिाििी तुलना 
पररिनल आणण देखभाल खिाितील ननव्वळ हक्क ननष्श्ित करण्यासाठी केली आहे. आर्थिक वर्ि २०२२-२३ मध्ये 
एईएमएल-जी ने तात्पुरत्या आधारावर पररिनल आणण देखभाल खिाििा दावा केला आहे. 

• एईएमएल-जी ने एमवायटी ननयमन, २०१९ नुसार आर्थिक वर्ि २०२०-२१ मध्ये प्रत्यि भाांडवल वविारात घेतले आहे 
आणण आर्थिक वर्ि २०२०-२१ साठी तसेि आर्थिक वर्ि २०२१-२२ साठी घसारा खिि लिात घेतला आहे. एईएमएल – 
जी ने आर्थिक वर्ि २०२२-२३ मधील अांदाजे भाांडवल लिात घेऊन आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी घसारा मोजला आहे. 

• कजािवरील व्याज आणण समभागावरील परतावा (प्रभावी कर दराने र्मळववलेले) याांिी गणना एमवायटी ननयमन, 

२०१९ नुसार मानक कजि समभाग प्रमाण लिात घेऊन केली गेली आहे. 

• एमवायटी ननयमन, २०१५ मध्ये ननर्दिष्ट्ट केलेल्या सूत्रानुसार आर्थिक वर्ि २०२०-२१ आणण आर्थिक वर्ि २०२१-२२ 
साठी कायिरत भाांडवलावरील व्याजािी गणना केली गेली आहे. कोववड-१९ साथ प्रसार प्रभाववत आर्थिक वर्ि २०२०-२१ 
पासून, एईएमएल – जी ने आर्थिक वर्ि २०२०-२१ साठी कायिरत भाांडवलावरील वास्तववक व्याजासाठी दावा केला आहे.  

आर्थिक वर्ि २०२१-२२ साठी, एईएमएल – जी ने कायिरत प्रत्यि भाांडवलावरील व्याजािी तुलना कायिरत भाांडवलावरील 
नक्त हक्क ननष्श्ितीबरोबर केली आहे. आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी, एईएमएल-जी ने सामावय आधारावर कायिरत 
भाांडवलावरील व्याजासाठी दावा केला आहे. 

• ववत्तीय वर्ि २०२०-२१ आणण आर्थिक वर्ि २०२१-२२ साठी महसुली तफावत/(अनतररक्त) ननष्श्ित करण्यासाठी 
एईएमएल-जीने वास्तववक बबगर शुल्क उत्पवन आणण वीज ववक्रीतून र्मळणारा वास्तववक महसूल वविारात घेतला 
आहे. आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी, एईएमएल-जी ने अांदाष्जत बबगर शुल्क उत्पवन आणण वीज ववक्रीतून र्मळणारा 
महसूल वविारात घेतला आहे. 

आर्थिक वर्ि २०२०-२१ साठी अिूक समायोजनािा साराांश पुढील तक्त्यामध्ये दशिववला आहे : 

तक्ता क्र. २ : आर्थिक वर्ि २०२०-२१ चा अचूक समायोर्न सािाांश 

तपशील/ (रु. कोटी) एमवायटी आदेश 
अचूक समायोर्न 

(नक्त हक्क) 

इांधन सांबांर्धत खिि १,४०३.१० ९९८.६१ 

इतर इांधन खिि ०.०० ०.१४ 

पररिलन आणण देखभाल खिि १६८.३५ १७७.६९ 

घसारा खिि ३६.०० ३७.९३ 

र्दघिकालीन कजि भाांडवलावरील व्याज १६.०३ १३.९५ 

ववदेशी िलन दरातील फरक ०.०० -५.२१ 

ववत्त पुरवठा शुल्क ०.०० २.१२ 
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तपशील/ (रु. कोटी) एमवायटी आदेश 
अचूक समायोर्न 

(नक्त हक्क) 

पुनववित्त पुरवठा शुल्क ०.०० ०.११ 

कायिरत भाांडवलावरील व्याज २३.०३ २६.१६ 

एकूण महसलुी खचि १,६४६.५१ १,२५१.५१ 

अर्धक : समभाग भाांडवलावरील परतावा ८९.५५ १५१.८३ 

उणे : बबगर शुल्क उत्पवन १९.९५ ७.३० 

एकूण महसलुी आवचयकता १,७१६.०९ १,३९६.०४ 

महसूल     

वीज ववक्रीतील महसूल – ष्स्थर शुल्क ३१२.९९ ३१२.९९ 

वीज ववक्रीतील महसूल – पररवतिनीय शुल्क १,४०३.१० १,०४३.९९ 

एकूण महसलु तफावत/(अनतरिक्त) - ३९.०६  

 

एमवायटी आदेशात आर्थिक वर्ि २०२०-२१ साठी अनुमती र्दलेल्या समभागावरील परताव्याच्या  (आरओई) तुलनेत 
अिूक समायोजनानांतरिी आर्थिक वर्ि २०२०-२१ मधील महसूल तफावत ही प्राथर्मकररत्या आर्थिक वर्ि २०२०-२१ 
कररता समभागावरील परताव्यामध्ये वाढ झाल्यािा दाव्यामळेु आहे. तथावप, आर्थिक वर्ि २०२०-२१ मध्ये इांधन खिाित 
(नक्त हक्क) कपात करून या वाढीिी काही प्रमाणात भरपाई केली गेली आहे. 

आर्थिक वर्ि २०२१-२२ साठीिा अिूक समायोजन साराांश पुढील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : 

तक्ता क्र. ३ : आर्थिक वर्ि २०२१-२२ चा सािाांश 

तपशील/(रु. कोटी) एमवायटी आदेश अचूक समायोर्न (नक्त हक्क) 

इांधन सांबांर्धत खिि १,४४४.९१ १,०८१.७० 

इतर इांधन खिि - ०.२२ 

पररिलन आणण देखभाल खिि १७३.५० १८४.७० 

घसारा खिि ३८.७३ ३७.०६ 

र्दघिकालीन कजि भाांडवलावरील व्याज १७.३६ १३.५३ 

ववदेशी िलन दर फरक - १.२१ 

ववत्त पुरवठा शुल्क - ०.९५ 

पुनववित्त पुरवठा शुल्क - ०.९५ 

व्याजदर मूल्य बितीिे पीव्ही - ०.१२ 

कायिरत भाांडवलावरील व्याज २३.७३ १८.०८ 

एकूण महसूल खचि १,६९८.२३ १,३३८.५० 

अर्धक : समभाग भाांडवलावरील परतावा ९२.६७ १५४.८० 

उणे : बबगर शुल्क उत्पवन १९.९५ १६.९१ 

एकूण महसूल आवचयक १,७७०.९३ १,४७६.३९ 

महसूल     
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तपशील/(रु. कोटी) एमवायटी आदेश अचूक समायोर्न (नक्त हक्क) 

वीज ववक्री महसूल – ष्स्थर शुल्क ३२६.०३ ३२६.०३ 

वीज ववक्री महसूल – पररवतिन शुल्क १,४४४.९१ १,१३०.७१ 

एकूण महसूल तफावत/(अनतरिक्त) -०.०१ १९.६५  

 

एमवायटी आदेशात आर्थिक वर्ि २०२१-२२ साठी अनुमती र्दलेल्या समभागावरील परताव्याच्या  (आरओई) तुलनेत 
अिूक समायोजनानांतरिी आर्थिक वर्ि २०२१-२२ मधील महसूल तफावत ही प्राथर्मकररत्या आर्थिक वर्ि २०२१-२२ 
कररता समभागावरील परताव्यामध्ये वाढ झाल्यािा दाव्यामळेु आहे. तथावप, आर्थिक वर्ि २०२०-२१ मध्ये इांधन खिाित 
(नक्त हक्क) कपात करून या वाढीिी काही प्रमाणात भरपाई केली गेली आहे. 

आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी हांगामी अिूक समायोजनािा साराांश पुढे र्दला आहे : 

तक्ता क्र. ४ : आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी हांिामी अचूक समायोर्नाचा सािाांश 

तपशील/(रु. कोटी) 
एमवायटी आदेश 

सूचक समायोर्न 
तितूद 

इांधन सांबांर्धत खिि १४८७.९७ १३७०.७५ 

पररिलन आणण देखभाल खिि १७८.८० २०१.७५ 

वेळापत्रक शुल्क ०.०० ०.३१ 

घसारा खिि ४०.२३ ३८.१४ 

दीघिकालीन कजि भाांडवलावर व्याज १८.०६ १३.२८ 

कायिरत भाांडवलावरील व्याज २४.४५ २३.६९ 

एकूण महसूल खिि १७४९.५१ १६४७.९१ 

अर्धक : समभाग भाांडवलावर परतावा ९५.५१ ११२.५२ 

उणे : बबगर दर उत्पवन 

१९.९५ १५.३० 

एकूण महसूल आवचयकता १८२५.०८ १७४५.१३ 

महसूल     

वीज ववक्री महसूल - ननष्श्ित शुल्क ३३७.११ ३३७.११ 

वीज ववक्री महसूल - पररवतिनीय शुल्क १४८७.९७ १३७०.७५ 

एकूण महसुलातील अांतर/(अनतररक्त) -  ३७.२८  

 

एमवायटी आदेशात आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी अनुमती र्दलेल्या समभागावरील परताव्याच्या  (आरओई) तुलनेत 
अिूक समायोजन तरतूदनांतरिी आर्थिक वर्ि २०२१-२२ मधील महसूल तफावत ही प्राथर्मकररत्या आर्थिक वर्ि २०२२-
२३ कररता समभागावरील परताव्यामध्ये वाढ झाल्यािा दाव्यामुळे आहे. 
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४. आर्थिक वर्ि २०२२-२३ पयंत सांचयी महसूल तफावत/अनतरिक्त 

आर्थिक वर्ि २०२२-२३ पयतंिी सांियी महसुलातील तफावत/(अनतररक्त) पुढील तक्त्यामध्ये दशिववली आहे : 

तक्ता क्र. ५ : वहन/धािण खचािसह आर्थिक वर्ि २०२२-२३ पयंत मािील तफावत/अनतरिक्त 

तपशील रु. कोटी 
आर्थिक वर्ि २०१९-२० कररता वाढीव तफावत / (अनतररक्त) (१.५९) 

आर्थिक वर्ि २०१९-२० कररता वाढीव तफावत / (अनतररक्त) वरील मूल्य (३.७९) 

आर्थिक वर्ि २०२०-२१ कररता वाढीव तफावत / (अनतररक्त) ३९.०६  

आर्थिक वर्ि २०२०-२१ कररता तफावत / (अनतररक्त) वरील मूल्य १०.५३  

आर्थिक वर्ि २०२१-२२ कररता तफावत / (अनतररक्त) १९.६५  

आर्थिक वर्ि २०२१-२२ कररता तफावत / (अनतररक्त) वरील मूल्य ३.६२  

आर्थिक वर्ि २०२१-२२ कररता तफावत / (अनतररक्त) अांदाष्जत  ३७.२८  

एकूण १०४.७७  

 

५. आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी सुधारित एकूण महसुलाची आवचयकता 

५.१ परिचलन कामर्ििी 

एईएमएल - जी ने आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी उपलब्धता आणण पीएलएफ अनुक्रमे 
९२.९०% आणण ९३.०१% अांदाष्जत केला आहे. एमवायटी ननयमन, २०१९ नुसार इतर पररिलन मानाांकनाांिा वविार हा 
मानक स्तरावर केला गेला आहे. 

५.२ ऊर्ाि शुल्क 

एईएमएल – जी ने एमवायटी ननयमन, २०१९ नुसार आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ मध्ये ऊजाि 
शुल्काच्या अांदाजासाठी स्वच्छ कोळसा, आयात कोळसा आणण कच्च्या कोळशाच्या खिाििा वविार केला आहे. उष्ट्माांक 
मूल्ये आर्थिक वर्ि २०२२-२३ च्या पर्हल्या सहा मर्हवयाांसाठी उपलब्ध आकडेवारी वास्तववकतेच्या आधारावर वविारात 
घेण्यात आली. प्रिेवपत इांधन खिािसाठी, एईएमएल – जी ने स्वच्छ कोळशाच्या माध्यमातून १००% कोळशािी गरज 
गरृ्हत धरली आहे. 

५.३ ननश्चचत शुल्क 

• एईएमएल – जी ने एमवायटी ननयमन, २०१९ नुसार आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी 
पररिलन आणण देखभाल खिाििा दावा केला आहे. 

• एईएमएल – जी ने आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी भाांडवल अांदाज बाांधला आहे आणण 
तात्पुरत्या आधारावर आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी घसारा खिि गरृ्हत धरला आहे. 
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• कजािवरील व्याज आणण समभागावरील परतावा (प्रभावी कर दराने र्मळववलेले) याांिी गणना एमवायटी ननयमन, 

२०१९ नुसार मानक कजि समभाग प्रमाण लिात घेऊन केली गेली आहे. 

• तात्पुरत्या आधारावर आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी कायिरत भाांडवलावर व्याजािा दावा 
करण्यात आला आहे. 

• आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी बबगर दर उत्पवनािा वविार आर्थिक वर्ि २०२२-२३ च्या 
समान स्तरावर तात्पुरत्या आधारावर केला गेला आहे. 

आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी सुधाररत एआरआरिा साराांश पुढीलप्रमाणे आहे : 

तक्ता क्र. ६ : आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ मधील सुधारित एआिआिचा सािाांश 

तपशील / (रु. कोटी) 

आर्थिक वर्ि 
२०२३-२४ 

(एमवायटी 
आदेश) 

आर्थिक वर्ि 
२०२३-२४  

(अांदाश्र्त) 

आर्थिक वर्ि 
२०२४-२५ 

(एमवायटी 
आदेश) 

आर्थिक वर्ि 
२०२४-२५  

(अांदाश्र्त) 

इांधन सांबांर्धत खिि १५३६.७७ १४१४.४७ १५७८.०० १४१६.२६ 

पररिलन आणण देखभाल खिि १८४.२७ २११.४१ १८९.९२ २२१.५४ 

घसारा खिि ३४.०२ ३९.१७ ३४.८० ४०.२० 

कजि भाांडवलावर व्याज १८.७६ १२.९९ १९.८९ १२.५२ 

कायिरत भाांडवलावरील व्याज २५.१८ २५.६० २५.९३ २५.७६ 

एकूण महसूल खचि १७९९.०० १७०३.६४ १८४८.५४ १७१६.२७ 

अर्धक : समभाग भाांडवलावर परतावा ९८.२० ११५.२८ १०१.०१ ११७.७५ 

उणे : बबगर दर उत्पवन १९.९५ १५.३० १९.९५ १५.३० 

एकूण महसूल आवश्यकता १८७७.२५ १८०३.६३ १९२९.६१ १८१८.७३ 

आर्थिक वर्ि २०२३-२४ पयंतच्या वहन 
मूल्यासह आर्थिक वर्ि २०२२-२३ पयतंिी 
मागील तफावत 

 - १०४.७७   - -  

एकूण महसूल १८७७.२५ १९०८.३९ १९२९.६१ १८१८.७३ 

वरील आधारावर आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ कररता प्रस्ताववत वावर्िक ष्स्थर शुल्क (एएफसी) 
आणण पररवतिनीय शुल्क पुढे कोष्ट्टकात नमूद करण्यात आले आहेत. ते माननीय आयोगाच्या मांजुरीसाठी प्रस्ताववत 
आहेत. 
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तक्ता क्र. ७ : आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ करिता श्थथि शुल्क आणण ऊर्ाि शुल्क 

तपशील / (रु. कोटी) 

आर्थिक वर्ि 
२०२३-२४ 

(एमवायटी 
आदेश) 

आर्थिक वर्ि 
२०२३-२४  

(प्रथताववत) 

आर्थिक वर्ि 
२०२४-२५ 

(एमवायटी 
आदेश) 

आर्थिक वर्ि 
२०२४-२५  

(प्रथताववत) 

ष्स्थर शुल्क (रु. कोटी) ३४०.४८ ४९३.९२ ३५१.६० ४०२.४७ 

ऊजाि शुल्क (रु./केडब्ल्युएि) ४.१०५ ३.८३९ ४.२२७ ३.८३९ 



 

11 
 

६ प्राथिना 

माननीय आयोगास पुढील म्हणणे मावय व्हावे अशी एईएमएल – जी ववनांती करते : 

 

१. याद्वारे सादर केल्याप्रमाणे यार्िका स्वीकारावी; 

२. आर्थिक वर्ि २०१९-२०, आर्थिक वर्ि २०२०-२१ आणण आर्थिक वर्ि २०२१-२२ च्या अिूक समायोजनाने 
वहन/धारण खिािसहिी प्रत्यि महसुलातील तफावत/अनतररक्त या यार्िकेत नमूद केल्याप्रमाणे मांजूर करावी; 

३. या यार्िकेत नमूद केल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी तात्पुरती एआरआर आणण महसूल 
अांतर/अनतररक्त मांजूर करावे; 

४. या यार्िकेत प्रिेवपत केल्याप्रमाणे, ननयांत्रण कालावधीच्या िौथ्या आणण पािव्या वर्ािसाठी म्हणजे आर्थिक वर्ि 
२०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी एआरआर मांजूर करावे; 

५. या यार्िकेत प्रिेवपत केल्यानुसार, आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी अदाणी डहाणू 
आष्ष्ट्णक ऊजाि कें द्र (एडीटीपीएस) साठी ननष्श्ित शुल्क आणण ऊजाि शुल्क मांजूर करावे; 

६. एमवायटी ननयमन, २०१५ आणण एमवायटी ननयमन, २०१९ मधील ववर्शष्ट्ट वविलनास अनुमती द्यावी, अशी 
या यार्िकेत मागणी केली आहे; 

७. मागील दरववर्यक आदेशामध्ये केलेल्या ननणियाांिा पुनववििार/र्शर्थलता यासाठी या यार्िकेत करण्यात 
आलेली ववर्शष्ट्ट ववनांती मांजूर करावी; 

८. भववष्ट्यात यार्िकेत भर/ फेरफार / बदल करण्यास अनुमती द्यावी; 

९. यार्िकेत असलेल्या, कोणत्याही अनवधानाने झालेल्या िुका/ ववसांगती/ वगळणे/ तफावतीिी पूतिता करणे 
इत्यादीांबाबत िमा करणे; 

१०. आयोगाला जारी करणे योग्य वाटेल अशी कोणतीही इतर सवलत ककां वा आदेश आणण ननदेश द्यावा. 

 

 

ककशोर पाटील 

मुांबई          अर्धकृत प्रनतननधी 

२१ डडसेंबर २०२२        अदाणी इलेष्क्रर्सटी मुांबई र्ल. 


