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१.  अदाणी इल�े���सटी मुबंई �ल�मटडे – पारेषण �वसाय ( एईएमएल-टी ) न ेएमईआरसी ( बहु वा�ष�क 
दर ) िनयामक, २०१५ नसुार आ�थ�क वषर् २०१९-२० साठ��ा एकूण आव�क महसलू ( एआरआर )चे 
अचकू समायोजन, एमईआरसी ( बहु वा�ष�क दर ) िनयामक, २०१९ नसुार आ�थ�क वषर् २०२०-२१ आ�ण 
आ�थ�क वषर् २०२१-२२ साठ�च ेअचकू समायोजन, एमईआरसी ( बहु वा�ष�क दर ) िनयामक, २०१९ नसुार 
आ�थ�क वषर् २०२२-२३ च ेहंगामी समायोजन आ�ण एमईआरसी ( बहु वा�ष�क दर ) िनयामक, २०१९ नसुार 
चौ�ा िनय�ंण कालावधी�ा चौ�ा (आ�थ�क वषर् २०२३-२४) आ�ण पाच�ा (आ�थ�क वषर् २०२४-२५) 
वष�साठ��ा मजंरु�साठ�ची म�म कालावधी आढावा ( एमटीआर ) या�चका दाखल केली आहे.

२.  आयोगाने २३ �डस�बर २०२२ रोजी या�चका दाखल क�न घेतली आ�ण िवद्युत कायदा, २००३ �ा कलम 
६४ (२) अंतगर्त सावर्जिनक सूचना �का�शत कर�ाचे िनद�श एईएमइल-टी कंपनीला देत या 
सावर्जिनक सूचनेद्वारे लोक�कडून सूचना/आक्षेप मागिव�ास स�िगतले आहे.

३.  महारा��  वीज िनयामक आयोग ( बहु-वष�य दर ) िविनयमनुसार मानक उपल�ते�ा संदभ�त 
एईएमइल-टी �ा आ�थ�क वषर् २०१९-२०, आ�थ�क वषर् २०२०-२१, आ�थ�क वषर् २०२१-२२ आ�ण 
आ�थ�क वषर् २०२२-२३ �ा वा�िवक समायोजनाचा सार�श पुढ े नमूद केला आहे. आ�थ�क वषर् 
२०२२-२३ �ा ता�ुर�ा अचूकतेक�रता एईएमइल-टी ने अंदाजे उपल�ता ९८% गृ�हत धरली आहे.

त�ता १ : आ�थ�क वषर् २०१९-२०, आ�थ�क वषर् २०२०-२१, आ�थ�क वषर् २०२१-२२ आ�ण
आ�थ�क वषर् २०२२-२३ तील प�रचलन कामिगर�

४.  आ�थ�क वषर् २०१९-२०, आ�थ�क वषर् २०२०-२१, आ�थ�क वषर् २०२१-२२ आ�ण आ�थ�क वषर् २०२२-२३ 
�ा ता�ुर�ा त�ाचा सार�श पुढ ेनमूद केला आहे. �ातील मंजूर आकडे हे २०१९ �ा �करण �म�क 
२९७ मधील एमईआरसी�ा �दन�क ३० माचर् २०२० आदेशानुसार आहेत.

त�ता २ : आ�थ�क वषर् २०१९-२०, आ�थ�क वषर् २०२०-२१, आ�थ�क वषर् २०२१-२२ 
चे अचूक समायोजन आ�ण आ�थ�क वषर् २०२२-२३ साठ�चे हंगामी समायोजन

*आ�थ�क वषर् २०२२-२३ पासून लागणार्या शेड्यु�ल�ग शु�ाचा समावेश आहे

५.  वर�ल आधारावर, आ�थ�क वषर् २०२२-२३ पय�तची संच�यत महसुलातील तफावत िव�ीय वषर् 
२०२३-२४ पय�त�ा वहन खच�सह पुढ े�दली आहे :

त�ता ३ : आ�थ�क वषर् २०२२-२३ पय�त संच�यत महसूल तफावत

६. �द. ३० माचर् २०२० आदेशा�ा २०१९ �ा �करण �. २९८ �ा आदेशा�माणे चौ�ा िनयं�ण 
कालावधी�ा चौ�ा आ�ण पाच�ा (आ�थ�क वषर् २०२३-२४ आ�ण आ�थ�क वषर् २०२४-२५) वष�साठ� 
सुधा�रत एआरआर अंदाज�चा सार�श पुढ ेनमूद कर�ात आला आहे :

त�ता ४ : आ�थ�क वषर् २०२३-२४ आ�ण आ�थ�क वषर् २०२४-२५ साठ� अंदा�जत एआरआर

७.  एईएमएल-टी �ा www.adanielectricity.com/corporate/regulatory संकेत�ळावर 
तपशीलवार या�चका द�ऐवज आ�ण सार�श उपल� आहे. तसेच आयोगा�ा www.merc.gov.in 
या संकेत�ळावरदेखील तो डाउनलोड ( िवनामू� ) कर�ायो� ��पात उपल� आहे. 

८ .  पुढील कागदप���ा �ती लेखी िवनंती के�ावर एईएमएल-टी�ा काय�लयातून �मळू शकतील :

 अ.  या�चकेचा सार�श (िवनामू�, मराठ� िक� वा इं�जीम�े).

 ब. “अदाणी इले����सटी मुंबई �ल�मटेड” नावाने मुंबई येथे देय असले�ा (�. १००/- 
रोख/डीडी/चेकद्वारे) सीडीसह ( इं�जीम�े) तपशीलवार या�चकेचा द�ावेज.

 क.  तपशीलवार या�चका द�ावेज (इं�जीम�े) (�. ५०/- देय रकमेसह).

 ड.  तपशीलवार या�चका द�ऐवजाची सीडी (इं�जीम�े) (�. ५०/- देय रकमेसह).

९.  एईएमएल-टीला या सूचनेद्वारे ���ा या�चकेवर जनतेकडून सूचना/आक्षेप मागव�ाचे िनद�श वीज 
आयोगाने �दले आहेत. �का�शत केले�ा सावर्जिनक सूचनेला ��तसाद �णून, सूचना/आक्षेप न�दवू 
इ��णार� ��ेक ��� इं�जी वा मराठ�म�े �ल�खत ��पात एमईआरसी वेबसाइट 
(www.merc.gov.in/e-public-consultation) वर ‘ई-प��क क��शेन’ टबॅद्वारे ते अपलोड 
क� शकतात. यात काही अडचण आ�ास संबं�धत भागधारक एमईआरसी काय�लयाशी मोबाइल 
�म�क : ८९२८०७१५२२ िक� वा suggestions@merc.gov.in या ईमेल आयडीवर सवर् 
कामकाजा�ा �दवसा दर�ान सकाळ� १०.०० ते सं�ाकाळ� ६.०० संपकर्  क� शकतात.

१०.  ' ई-प��क क��शेन ' टबॅवर सूचना आ�ण हरकती अपलोड करणा-य�ना ���ना सब�मशनची 
कोणतीही हाडर् कॉपी फाइल कर�ाची आव�कता नाही. �ा ���कडे इले��ॉिनक मा�माचा 
पय�य उपल� नाही ते हाडर् कॉपीम�े ���ा सूचना आ�ण आक्षेप स�चव, महारा��  िवद्यतु िनयामक 
आयोग, १३ वा मजला, क� � �म�क १, व�र् ट� ेड स�टर, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ य�ना उद्दशेून 
सेवे�ा पुरा�ासह �ी. िववेक �म�ा, अ�त�र� उपा�क्ष-�वसाय िनयामक, अदाणी इले����सटी 
मुंबई �ल�मटडे, देिवदास लेन, एस�ीपी रोडसमोर, देिवदास ट�ेलफोन ए�च�जजवळ, बो�रवली ( प ), 
मुंबई ४००१०३, [ ईमेल: vivek.g.mishra@adani.com] य��ाकडे न�दवू शकतात. १८ जानेवार� 
२०२३ रोजी सायंकाळ� ५ नंतर �ा� झाले�ा सूचना आ�ण/िक� वा आक्षेप िवचारात घेतले जाणार 
नाहीत. इतर कोण�ाही पद्धतीद्वारे दाखल झाले�ा सूचना/आक्षेप िवचारात घेतले जाणार नाहीत.

११.  एईएमएल-टी ही कंपनी १८ जानेवार� २०२३ पय�त �ा� झाले�ा मा� २१ जानेवार� २०२३ नंतर 
नसले�ा ��ेक आक्षेप/ �ट���ना तीन �दवस��ा आत उ�र देईल. एईएमएल-टीद्वारे �दले�ा 
उ�र�वर भागधारक ��चा ��तसाद सावर्जिनक सुनावणी दर�ान िक� वा फारतर २८ जानेवार� २०२३ 
पय�त सादर क� शकतात.

१२.  वर�ल प�र�छेद (९) नुसार �ेषक/आक्षेप घेणार्याने आप�ा �ट��ा/सूचना सादर के�ा आ�ण ��ना 
ई-सावर्जिनक सुनावणीम�े वैय��क�र�ा �णणे म�डायचे असेल तर �ाने/ �तने आप�ा 
सूचना/आक्षेप न�दवताना �ाचा िवशेष उ�ेख करावा. अशा �करण�म�े वैध ईमेल आयडी आ�ण 
मोबाइल �म�क सादर करणे अिनवायर् असेल. आयोग आप�ा िववेकबुद्धीनुसार, २५ जानेवार� २०२३ 
रोजी ११:३० वाजता �क�ा� मा�मातून ( ���डओ कॉ�र� ) आयो�जत केले�ा ई-सावर्जिनक 
सुनावणीम�े अशा �ेषक/आक्षेपक��चे �णणे म�ड�ाची परवानगी देऊ शकतो. �ासाठ� 
कोणतीही वेगळ� सूचना �दली जाणार नाही.

१३.  ई-सावर्जिनक सुनावणीला उप��त असले�ा सवर् सहभागी आयोगाने १४ नो��बर २०२२ रोजी जार� 
केले�ा ‘आयोगासमोर�ल या�चके�ा ई-सुनावणीसाठ� पाळले जाणार्या कायर्�णाली आ�ण 
सं�हते’ वर�ल सराव िनद�श�चे पालन करतील.

�ठकाण : मुंबई   
तार�ख : २८ �डस�बर २०२२  

�ाक्षर�/-
िकशोर पाटील

अदाणी इले����सटी मुंबई �ल�मटडे

सावर्जिनक सूचना

अदाणी इले��� �सटी मुबंई – पारेषण �वसाया�ा आ�थ�क वषर् २०१९-२०, २०२०-२१ आ�ण २०२१-२२ �ा अचकू समायोजनासाठ�, आ�थ�क वषर् २०२२-२३ साठ� ता�रुत ेसमायोजन 
आ�ण सुधा�रत एकूण आव�क महसुला�ा ( एआरआर ) मजंुर�साठ�, चौ�ा िनय�ंण कालावधी�ा चौ�ा (आ�थ�क वषर् २०२३-२४) आ�ण पाच�ा (आ�थ�क वषर् २०२४-२५) वष�साठ��ा 
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