
 
 

एईएमएल-टीच्या 
आर्थिक वर्ि २०२०-२१ ते 
आर्थिक वर्ि २०२४-२५ च्या 
मध्यावधी आढावा यार्िकेिा 

साराांश 
 

 



१. परिचय 

माननीय आयोगाने महाराष्ट्र ववद्युत ननयामक आयोग (बहु-वर्ीय दर) ननयमन, २०१९ (यापुढे "एमवायटी ववननयम, 
२०१९" म्हणून सांदर्भित) १-८-२०१९ रोजी जारी केले. हे ननयम आर्थिक वर्ि २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ि २०२४-२५ पयंत 
लागू असतील. एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या ननयमन ५.१ (ब) मध्ये मध्यावधी आढावा (एमटीआर) यार्िका दाखल 
करण्यािी तरतूद आहे : 

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

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

• आर्थिक वर्ि २०२२-२३ िे प्रस्ताववत अिूक समायोजन एमवायटी ननयमन, २०१९ अांतगित आहे. 
• एकूण आवश् यक महसूलािा सुधाररत अांदाज (एआरआर), ववद्यमान दर आणण शलु्कापासून अपेक्षित 

महसूल, अपेक्षित महसूल तफावत आणण ननयांत्रण कालावधीच्या िौथ्या आणण पािव्या वर्ािसाठी प्रस्ताववत 
शे्रणीनुसार दरपत्रक. 

एईएमएल-टी ने वरीलनुसार एमटीआर यार्िका दाखल केली आहे 

 

२. आर्थिक वर्ि २०१९-२० चे अचूक समायोजन 

एईएमएल-टी कां पनी भाांडवली खिि, महसुली खिि आणण महसूल उत्पन्न सांदभाित अिूक समायोजनाच्या हेतूने 
आर्थिक वर्ि २०१९-२० मधील तत्थ्य सादर करत आहे. 

२.१ भाांडवली खचि आणि भाांडवल 

भाांडवली खिि आणण भाांडवल पुढील प्रमाणे आहे : 

 

तक्ता क्र. १ : आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी भाांडवल 

तपशील / (रु.. कोटी) 
आयडीसीसह भाांडवल 

(एमवायटी आदेश) 

आयडीसीसह भाांडवल 

(प्रत्यक्ष) 

डीपीआर ३१६.३३ २७४.२९ 

बबगर डीपीआर ३३ २४.२८ 

एकूि  ३४९.३३ २९८.७३ 



 

२.२ आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी एआिआि ननर्ाििासाठी मानक 

अ. घसारा : गणना एमवायटी ननयमन, २०१५ च्या तरतुदीांनुसार. 

ब. कजि भाांडवलावरील व्याज : एमवायटी ननयमन, २०१५ च्या तरतुदीांनुसार, वास्तववक कजि पोटिफोर्लओच्या आधारे 
भाररत सरासरी व्याजदर आणण िक्रवाढ व्याजदर हा वविारात घेतलेल्या वर्ािदरम्यानिा आहे. 

क. समभागावरील परतावा : एमवायटी ननयमन, २०१५ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 

ड. पररिलन आणण देखभाल (ओ अँड एम) खिि : एमवायटी ननयमन, २०१५ च्या तरतुदीांनुसार, ननयामक खिि आणण 
त्यावर र्मळणाऱ्या ननव्वळ हक्काच्या तुलनेत वास्तववक खिि. 

इ. कायिरत भाांडवलावरील व्याज (आयओडब्लल्युसी) : वास्तववक व्याजािी तुलना ही मानक व्याज (ननयर्मत खेळते 
भाांडवल आणण एमवायटी ननयमन, २०१५ च्या तरतुदीांनुसार व्याज दर वविारात घेऊन) आणण त्यावर र्मळणाऱ्या 
ननव्वळ हक्काशी केली जाते. 

फ. आकस्स्मक राखीव योगदान : एमवायटी ननयमन, २०१५ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 

ग. प्राप्तीकर : पारेर्ण व्यवसायासाठी, करपूवि नफा (पीबीटी) ननधािररत करण्याच्या स्वतांत्र ननयामकाच्या मांजूर 
पद्धतीवर मांजूर प्राप्तीकर आधाररत आहे. 

ह. बबगर दर उत्पन्न (एनटीआय) : वास्तववकतेनुसार – तथावप - यार्िकेत तपशीलवार नमूद केले त्याप्रमाणे काही 
घटक मानले गेले नाहीत. 

ई. इतर व्यवसायातील उत्पन्न : एमवायटी ननयमन, २०१५ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 

ज. आयएनएसटीएसकडून महसूल : वास्तववक नेटटांग ऑफ ररबेटनुसार. 

ि. उपलब्लध प्रोत्साहन : एमवायटी ननयमन, २०१५ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 

 

२.३ आर्थिक वर्ि २०१९-२० मर्ील महसुलातील तफावत/अनतरिक्त 

आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी महसुलातील तफावत/अनतररक्त हे आयएनएसटीएसकडून र्मळालेला महसूल आणण एकूण 
महसूल आवश्यकता (नक्त बबगर दर उत्पन्न आणण इतर व्यवसायातील उत्पन्न) याांिी तुलना केल्यानांतरिे आहे. 

तक्ता क्र. २ : आर्थिक वर्ि २०१९-२० चा सािाांश 

तपशील (रु. कोटी) एमवायटी आदेश ननयममत प्रत्यक्षात नक्त हक्क 
पररिलन आणण देखभाल खिि ६०.६६  ७४.७४  ६७.३०  ६९.७८  
भववष्ट्य ननवािह ननधीवरील सवोच्ि 
न्यायालयाच्या ननकालािा पररणाम -  ०.२१  ०.२१  ०.२१  



तपशील (रु. कोटी) एमवायटी आदेश ननयममत प्रत्यक्षात नक्त हक्क 
घसारा खिि ७४.५०  ७१.०२  ७१.०२  ७१.०२  
दीघिकालीन कजि भाांडवलावर व्याज ५०.४२  ४८.७८  ४८.७८  ४८.७८  
ववत्तपुरवठा शुल्क -  ९.७२  ९.७२  ९.७२  
पुनववित्त पुरवठा शुल्क -  ६.७८  ६.७८  ६.७८  
पुनववित्त लाभ टहस्सा -  ०.८०  ०.८० ०.८० 
परकीय िलन दरातील तफावत -  ०.२३  ०.२३ ०.२३ 
कायिरत भाांडवलावर आणण सुरिा ठेवीांवरील 
व्याज ५.८३  ६.०१  ५.३१  २.००  

प्राप्तीकर ३३.०६  १६.३८  १६.३८  १६.३८  
आकस्स्मक राखीव योगदान ४.०४  ४.०४  ४.०४  ४.०४  
एकूण महसूल खिि २२८.५१  २३८.७१  २३०.५८  २२९.७५  
समभाग भाांडवलावरील परतावा ८९.६०  ८८.४२  ८८.४३  ८८.४३  
एकूण महसूल आवश्यकता ३१८.११  ३२७.१४  ३१९.००  ३१८.१७  
उणे : बबगर दर उत्पन्न ३.७७  ४.८७  ४.८७  ४.८७  
अर्धक : उपलब्लधत प्रोत्साहन -  २.३७  २.३७  २.३७  
अर्धक : टीएसयुला देय त्वररत प्रोत्साहन 
रक्कम -  ०.४०  ०.४० ०.४० 

पारेर्ण शुल्कातून एकूण महसूल आवश्यकता ३१४.३४ ३२५.०४ ३१६.९१ ३१६.०८ 

पारेर्ण शुल्कातून महसूल  ३१८.४४  ३१८.४८  ३१८.४८  ३१८.४८  
महसूल तफावत – (अनतरिक्त) (४.१०) ६.५६  (१.५७) (२.४०) 
अनतररक्त महसूल एमवायटी आदेशात मांजूर झाला असून एमवायटी आदेशात मांजूर केलेली मूल्ये आणण अिूक 
समायोजनानांतरिी मूल्ये याांच्यातील एआरआर घटकाांमधील तफावतमुळे अिूक समायोजनानांतरिा अनतररक्त महसूल 
आहे. 

 

३ आर्थिक वर्ि २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ि २०२१-२२ साठी अचूक समायोजन 

अिूक समायोजनासाठी भाांडवली खिि, महसुली खिि आणण महसुली उत्पन्न सांदभाित एईएमएल-टी ववत्तीय वर्ि २०२०-
२१ आणण आर्थिक वर्ि २०२१-२२ मधील तत्थ्य सादर करत आहे. 

३.१ भाांडवली खचि आणि भाांडवल 

भाांडवली खिि आणण भाांडवल पुढीलप्रमाणे आहे :  

 



तक्ता क्र. ३ : आर्थिक वर्ि २०२०-२१ मर्ील भाांडवल 

तपशील / (रु. कोटी) आयडीसीसह भाांडवल 

(एमवायटी आदेश) 

आयडीसीसह भाांडवल (प्रत्यि) 

डीपीआर १८९.०९ २०८.४४ 

बबगर डीपीआर ३२.७८ ३४.२५ 

एकूण २२१.८७ २४२.६९ 

तक्ता क्र. ४ : आर्थिक वर्ि २०२१-२२ मर्ील भाांडवल 

तपशील / (रु. कोटी) आयडीसीसह भाांडवल 

(एमवायटी आदेश) 

आयडीसीसह भाांडवल (प्रत्यि) 

डीपीआर - २७.२७ 

बबगर डीपीआर - ११.४३ 

एकूण ५३.५४ ३८.७० 

 

३.२ आर्थिक वर्ि २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ि २०२१-२२ करिता एआिआि ननर्ािििासाठी मानक 

अ. घसारा : एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 

ब. भाांडवली कजािवरील व्याज : एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार, वास्तववक कजि पोटिफोर्लओच्या आधारे 
भाररत सरासरी व्याजदर आणण िक्रवाढ व्याजदर हा वविारात घेतलेल्या वर्ािदरम्यानिा आहे. 

क. समभागावरील परतावा : एमवायटी ननयमन, २०१५ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 

ड. पररिलन आणण देखभाल (ओ अँड एम) खिि : एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार, ननयामक खिि आणण 
त्यावर र्मळणाऱ्या ननव्वळ हक्काच्या तुलनेत वास्तववक खिि. 

इ. कायिरत भाांडवलावरील व्याज (आयओडब्लल्युसी) : वास्तववक व्याजािी तुलना ही मानक व्याज (ननयर्मत खेळते 
भाांडवल आणण एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार व्याज दर वविारात घेऊन) आणण त्यावर र्मळणाऱ्या 
ननव्वळ हक्काशी केली जाते. 

फ. आकस्स्मक राखीव योगदान : एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 



ग. बबगर दर उत्पन्न (एनटीआय) : वास्तववकतेनुसार – तथावप - यार्िकेत तपशीलवार नमूद केले त्याप्रमाणे काही 
घटक मानले गेले नाहीत. 

ह. इतर व्यवसायातील उत्पन्न : एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 

ज. आयएनएसटीएसतून र्मळणारा महसूल : वास्तववक नेटटांग ऑफ ररबेटनुसार. 

ि. उपलब्लध प्रोत्साहन : एमवायटी ननयमन, २०१५ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 

 

३.३ आर्थिक वर्ि २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ि २०२१-२२ करिता महसूल तफावत/अनतरिक्त 

आर्थिक वर्ि २०२०-२१ आणण आर्थिक वर्ि २०२१-२२ साठी महसुलातील तफावत/अनतररक्त ही आयएनएसटीएसकडून 
र्मळालेला महसूल आणण एकूण आवश्यक महसूल (नक्त बबगर शुल्क उत्पन्न आणण इतर व्यवसायातील उत्पन्न) 
याांिी तुलना केल्यानांतरिी आहे. 

तक्ता क्र. ५ : आर्थिक वर्ि २०२०-२१ अचूक समायोजनाचा सािाांश 

तपशील (रु. कोटी) एमवायटी 
आदेश ननयममत प्रत्यक्ष नक्त हक्क 

पररिलन आणण देखभाल खिि ५०.३६ ६२.९८ ५९.८३ ६०.८८ 
भववष्ट्य ननधीवरील सवोच्ि न्यायालयाच्या 
ननकालािा पररणाम - ०.१८ ०.१८ ०.१८ 

घसारा खिि ९३.१० ८८.३३ ८८.३३ ८८.३३ 
दीघिकालीन भाांडवली कजािवरील व्याज ६०.९३ ५३.३१ ५३.३१ ५३.३१ 
ववत्तपुरवठा शुल्क - ४.३२ ४.३२ ४.३२ 
परकीय िलन दरातील फरक - ०.२७ ०.२७ ०.२७ 
कायिरत भाांडवलावर आणण सुरिा ठेवीांवरील 
व्याज ६.०४ ५.४७ ७.७७ ७.७७ 

आकस्स्मक राखीव योगदान ४.९१ ४.७८ ४.७८ ४.७८ 
एकूण महसूल खिि २१५.३४ २१९.६४ २१८.७९ २१९.८४ 
समभाग भाांडवलावरील परतावा ११२.५९ १२२.३८ १२२.३८ १२२.३८ 
एकूण महसूल आवश्यकता ३२७.९२ ३४२.०३ ३४१.१७ ३४२.२२ 
उणे : बबगर शुल्क उत्पन्न २.८१ ६.३० ६.३० ६.३० 
अर्धक : टीएसयुसाठीिे त्वररत प्रोत्साहनपर देय 
वेतन  - ०.३८ ०.३८ ०.३८ 

पारेर्ण दरातील एकूण महसूल आवश्यकता ३२५.११ ३३६.११ ३३५.२५ ३३६.३० 



तपशील (रु. कोटी) एमवायटी 
आदेश ननयममत प्रत्यक्ष नक्त हक्क 

आर्थिक वर्ि २०१७-१८ महसुलातील तफावत/ 
(अनतररक्त) - वाढीव २.०६  २.०६ २.०६ २.०६ 

आर्थिक वर्ि २०१७-१८ साठी वहन/(धारण) खिि (२.५८) (२.५८) (२.५८) (२.५८) 
आर्थिक वर्ि २०१८-१९ महसुलातील तफावत/ 
(अनतररक्त) (२.२९) (२.२९) (२.२९) (२.२९) 

आर्थिक वर्ि २०१८-१९ साठी वहन / (धारण) 
खिि (०.८८) (०.८८) (०.८८) (०.८८) 

आर्थिक वर्ि २०१६-१७ - (धारण) खिािसह 
पुनरावलोकन यार्िकेिा प्रभाव (१.७५) (१.७५) (१.७५) (१.७५) 

आर्थिक वर्ि २०१९-२० महसुलातील तफावत/ 
(अनतररक्त) (४.११) (४.११) (४.११) (४.११) 

ननव्वळ एआरआर ३१५.५६ ३२६.५६ ३२५.७० ३२६.७५ 
पारेर्ण शुल्कातून र्मळणारा महसूल ३१५.५७ ३१५.६१ ३१५.६१ ३१५.६१ 
महसुलातील तफावत/(अनतररक्त) - १०.९५ १०.१० ११.१५ 

तक्ता क्र. ६ : आर्थिक वर्ि २०२१-२२ चा सािाांश 

तपशील (रु. कोटी) एमवायटी 
आदेश ननयममत प्रत्यक्ष नक्त हक्क 

पररिलन आणण देखभाल खिि ५१.७१ ६४.२८ ५९.१८ ६०.८८ 
भववष्ट्य ननवािहावरील सवोच्ि न्यायालयाच्या 
ननणियािा पररणाम - ०.१५ ०.१५ ०.१५ 

घसारा खिि ९९.६० ९७.८८ ९७.८८ ९७.८८ 
दीघिकालीन भाांडवलावरील व्याज ६०.९३ ५४.८० ५४.८० ५४.८० 
ववत्त पुरवठा शुल्क - ३.५३ ३.५३ ३.५३ 
पुनववित्त पुरवठा शुल्क - ४.०० ४.०० ४.०० 
व्याजदर बितीिे पीव्ही - १.६१ १.६१ १.६१ 
परकीय िलन दर बदल - ०.१० ०.१० ०.१० 
कायिरत भाांडवल आणण सुरक्षित ठेववरील 
व्याज ६.५५ ५.८९ ७.७३ ६.५१ 

आकस्स्मक राखीव योगदान ५.४६ ५.३८ ५.३८ ५.३८ 
एकूण महसूल खिि २२४.२५ २३७.६२ २३४.३६ २३४.८४ 



तपशील (रु. कोटी) एमवायटी 
आदेश ननयममत प्रत्यक्ष नक्त हक्क 

समभाग भाांडवलावरील परतावा ११९.५९ १६३.२७ १६३.२७ १६३.२७ 
एकूण आवश्यक महसूल  ३४३.८४ ४००.८९ ३९७.६३ ३९८.१० 
उणे – बबगर दर उत्पन्न ४.४८ ६.११ ६.११ ६.११ 
अर्धक – टीएसयुकररता त्वररत प्रोत्साहनपर 
देय रक्कम  - ०.४२ ०.४२ ०.४२ 
नक्त एआरआर ३३९.३६ ३९५.२० ३९१.९४ ३९२.४१ 
पारेर्ण दरातून र्मळणारा महसूल ३३९.३६ ३३९.३६ ३३९.३६ ३३९.३६ 
महसुल तफावत/ (अनतररक्त) - ५५.८४ ५२.५८ ५३.०५ 
आर्थिक वर्ि २०२०-२१ आणण आर्थिक वर्ि २०२१-२२ मधील महसुलातील तफावत ही मुख्यत्त्व ेअिूक समायोजनप्रसांगी 
वाढत्या आरओईमुळे आहे. 

४. आर्थिक वर्ि २०२२-२३ चे हांगामी अचूक समायोजन 

भाांडवली खिि, महसुली खिि आणण महसुली उत्पन्न सांदभािसह एईएमएल-टी आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी प्रत्यि 
तरतूद सादर करत आहे. 

४.१ आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी भाांडवली गुांतविूक आिाखडा आणि भाांडवल 

आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी अांदास्जत भाांडवल आणण भाांडवल पुढीलप्रमाणे आहे : 

तक्ता क्र. ७ : आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी अांदाजजत भाांडवल आणि भाांडवल 

तपशील / (रु. कोटी) आयडीसीसह भाांडवल 

(एमवायटी आदेश) 

भाांडवली खचि 

(अांदाज)े 

आयडीसीसह भाांडवल 

(अांदाज)े 

डीपीआर - ४१५.४५ १.२८ 

बबगर डीपीआर योजना - १५.१८ १०.२६ 

एकूि ५३.५४ ४३०.६३ ११.५४ 

 

४.२ आर्थिक वर्ि २०२२-२३ करिता एआिआि ननजचचतीसाठीचे मानक 

अ. घसारा : एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 



ब. भाांडवली कजािवरील व्याज : एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार, वास्तववक कजि पोटिफोर्लओच्या आधारे 
भाररत सरासरी व्याजदर आणण िक्रवाढ व्याजदर हा वविारात घेतलेल्या वर्ािदरम्यानिा आहे. 

क. समभागावरील परतावा : एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 

ड. पररिलन आणण देखभाल (ओ अँड एम) खिि : एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार, ननयामक खिि आणण 
त्यावर र्मळणाऱ्या ननव्वळ हक्काच्या तुलनेत वास्तववक खिि. 

इ. कायिरत भाांडवलावरील व्याज (आयओडब्लल्युसी) : वास्तववक व्याजािी तुलना ही मानक व्याज (ननयर्मत खेळते 
भाांडवल आणण एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार व्याज दर वविारात घेऊन) आणण त्यावर र्मळणाऱ्या 
ननव्वळ हक्काशी केली जाते. 

फ. आकस्स्मक राखीव योगदान : एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 

ग. बबगर दर उत्पन्न (एनटीआय) : वास्तववकतेनुसार – तथावप - यार्िकेत तपशीलवार नमूद केले त्याप्रमाणे काही 
घटक मानले गेले नाहीत. 

ह. इतर व्यवसायातील उत्पन्न : एमवायटी ननयमन, २०१९ च्या तरतुदीांनुसार गणना. 

ई. आयएनएसटीएसतून र्मळणारा महसूल : वास्तववक नेटटांग ऑफ ररबेटनुसार. 

 

४.३ आर्थिक वर्ि २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ि २०२१-२२ मर्ील महसूल तफावत/अनतरिक्त 

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

तक्ता क्र. ८ : आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी हांगामी अचूक समायोजनाचा सािाांश 

तपशील (रु. कोटी) एमवायटी आदेश अांदाज े
पररिलन आणण देखभाल खिि ५३.६६ ६६.४१ 
भववष्ट्य ननवािह ननधीवर होणार सवोच्ि न्यायालयाच्या 
ननकालािा पररणाम - ०.१५ 

घसारा खिि १०१.२१ ९९.०१ 
दीघिकालीन भाांडवली कजािवरील व्याज ५५.२४ ४७.९८ 
कायिरत भाांडवलावरील आणण सुरिा ठेवीांवरील व्याज ६.६२ ६.६१ 

आकस्स्मक राखीव योगदान ५.६० ५.४७ 
एकूण महसूल खिि २२२.३३ २२५.६४ 
समभाग भाांडवलावरील परतावा १२२.३२ ११८.७३ 
एकूण महसूल आवश्यकता ३४४.६५ ३४४.३७ 
उणे : बबगर शुल्क उत्पन्न ४.८६ ३.९८ 



तपशील (रु. कोटी) एमवायटी आदेश अांदाज े
नक्त एआरआर ३३९.७९ ३४०.४० 
पारेर्ण शुल्कातून र्मळणारा महसूल ३३९.७७ ३३९.७७ 
महसुलातील अांतर/(अनतररक्त) - ०.६३  

आर्थिक वर्ि २०२२-२३ साठी महसुलातील तफावत ही मुख्यत्त्वे एमवायटी आदेशामध् ये मांजरू केलेले मूल् य आणण 
अिूक समायोजनानांतरच्या मूल्य यातील र्भन्न एआरआर घटकाांममुळे आहे.  

 

५. आर्थिक वर्ि २०२२-२३ पयंत सांचयी महसूल तफावत/अनतरिक्त 

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

तक्ता क्र. ९ : वहन/र्ािि खचािसह आर्थिक वर्ि २०२२-२३ पयतं मागील तफावत/अनतरिक्त 

तपशील रु. कोटी 
आर्थिक वर्ि २०१९-२० महसुलातील तफावत/(अनतररक्त) - वाढीव १.७१  
आर्थिक वर्ि २०१९-२० साठी वहन/(धारण) खिि (०.६१) 
आर्थिक वर्ि २०२०-२१ महसुलातील तफावत/(अनतररक्त) ११.१५  
आर्थिक वर्ि २०२०-२१ साठी वहन/(धारण) खिि ३.०१  
आर्थिक वर्ि २०२१-२२ महसुलातील तफावत/(अनतररक्त) ५३.०५  
आर्थिक वर्ि २०२१-२२ साठी वहन/(धारण) खिि ९.७७  
आर्थिक वर्ि २०२२-२३ महसुलातील तफावत/(अनतररक्त) ०.६३  
आर्थिक वर्ि २०२२-२३ पयतं एकूण अांतर/(अनतररक्त) ७८.७०  

 

६. आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी सुर्ारित एकूि महसुली गिज 

एमवायटी ननयमन, २०१९ नुसार आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी एईएमएल-टी ने सुधाररत 
एआरआर अांदाज सादर केले आहेत. 

 

६.१ भाांडवली खचि आणि भाांडवल 

माननीय आयोगाने टद ३०.०३.२०२० च्या आदेशान्वये आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी 
तात्पुरत्या आधारावर रु.५३.५४ कोटीांिे भाांडवल मांजूर केले होते. आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ 
साठी अांदास्जत भाांडवली खिि आणण भाांडवल पुढील तक्त्यामध्ये दशिववल्याप्रमाणे आहे : 

 



तक्ता क्र. १० : आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी अांदाजजत खचि आणि भाांडवल 

तपशील / (रु. कोटी) 
 

आर्थिक वर्ि २०२३-२४ (प्रस्ताववत) आर्थिक वर्ि २०२४-२५ (प्रस्ताववत) 

भाांडवली खिि आयडीसीसह 

भाांडवल 

भाांडवली खिि भाांडवली खिि 

डीपीआर १४०८.२ ९६ १४३४.६९ १३६७.९६ 

बबगर डीपीआर योजना २५.०० ३०.९८ २०.०० २०.५३ 

एकूण १४३३.२० १२६.९८ १४५४.६९ १३८८.४९ 

 

६.२ आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी अांदाजजत एआिआि 

आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी अांदास्जत एआरआर पुढील तक्त्यामध्ये 

दशिववल्याप्रमाणे आहे : 

तक्ता क्र. ११ : आर्थिक वर्ि २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी अांदाजजत एआिआि 

तपशील (रु. कोटी) आर्थिक 
वर्ि 

२०२३-२४ 
(एमवायटी 
आदेश) 

आर्थिक 
वर्ि 

२०२३-२४ 
(अांदाजजत) 

आर्थिक 
वर्ि 

२०२४-२५ 
(एमवायटी 
आदेश) 

आर्थिक 
वर्ि 

२०२४-२५ 
(अांदाजजत) 

पररिलन आणण देखभाल खिि ५५.७३ ६८.१२ ५७.८७ ७१.७३ 
भववष्ट्य ननवािह ननधीवर 
सवोच्ि न्यायालयाच्या ननकालािा पररणाम - ०.१५ - ०.१५ 

घसारा खिि १०३.७१ १०२.२२ १०१.६८ १३७.६७ 
दीघिकालीन भाांडवली कजािवरील व्याज ४९.३५ ४३.६४ ४३.४५ ७७.८७ 
कायिरत भाांडवलावर आणण सुरिा ठेवीांवरील व्याज ६.७० ७.६३ ६.७३ ८.१८ 

आकस्स्मक राखीव योगदान ५.७३ ५.५० ५.८७ ५.८२ 
एकूण महसूल खिि २२१.२२ २२७.२५ २१५.६० ३०१.४२ 
समभाग भाांडवलावरील परतावा १२५.०४ १२२.२६ १२७.७७ १६०.८२ 



तपशील (रु. कोटी) आर्थिक 
वर्ि 

२०२३-२४ 
(एमवायटी 
आदेश) 

आर्थिक 
वर्ि 

२०२३-२४ 
(अांदाजजत) 

आर्थिक 
वर्ि 

२०२४-२५ 
(एमवायटी 
आदेश) 

आर्थिक 
वर्ि 

२०२४-२५ 
(अांदाजजत) 

एकूण आवश्यक महसूल ३४६.२७ ३४९.५१ ३४३.३७ ४६२.२४ 
उणे : बबगर शुल्क उत्पन्न ५.२५ ३.९८ ५.६५ ३.९८ 
नक्त एआरआर ३४१.०२ ३४५.५३ ३३७.७२ ४५८.२६ 
आर्थिक वर्ि २०२३-२४ पयतंिी वहन खिािसह मागील तफावत  - ७८.७० - - 
एकूण एआरआर ३४१.०२ ४२४.२३ ३३७.७२ ४५८.२६ 

आर्थिक वर्ि २०२३-२४ साठी एआरआरमधील तफावत ही प्रामुख्याने आर्थिक वर्ि २०२३-२४ मध्ये - आर्थिक 

वर्ि २०२२-२३ पयतंच्या यापूवीच्या पुनप्रािप्तीमुळे आहे. आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी एआरआरमधील 

तफावत ही मुख्यत आर्थिक वर्ि २०२४-२५ कररता एमवायटी आदेशात मांजूर भाांडवलाच्या तुलनेत आर्थिक 

वर्ि २०२४-२५ मध्ये अर्धक भाांडवल अपेक्षित केल्यामुळे आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



७ प्राथिना 

माननीय आयोगास पुढील म्हणणे मान्य व्हावे अशी एईएमएल – टी 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 अांदास्जत केल्याप्रमाणे, ननयांत्रण कालावधीच्या िौथ्या आणण पािव्या वर्ािसाठी म्हणजे आर्थिक वर्ि 
२०२३-२४ आणण आर्थिक वर्ि २०२४-२५ साठी एआरआर मांजूर करावे; 

५. एमवायटी ननयमन, २०१५ तसेि एमवायटी ननयमन २०१९ मधून ववर्शष्ट्ट वविलनास यार्िकेत आवश्यक 
वाटल्यास परवानगी द्यावी. 

६. पूवीच्या शुल्काबाबतच्या आदेशात केलेल्या ननणियाांिा पुनववििार/र्शर्थलतेबाबत या यार्िकेत केली असल्यास 
ववर्शष्ट्ट प्राथिना मांजूर करावी. 

७. यार्िकेत भर / फेरफार / बदल / फेरबदल करण्यास भववष्ट्यातील तारखेस अनुमती द्यावी; 

८. यार्िकेत नमूद केलेल्या वा अनवधानाने उल्लेख झालेल्या कोणत्याही िुका/ ववसांगती/ वगळणे/ फरक आदीांसाठी 
िमा करावी. 

९. आयोगाला जारी करण्यास योग्य वाटेल अशी कोणतीही इतर सवलत वा आदेश तसेि ननदेश द्यावेत. 

 

 

ककशोर पाटील 

मुांबई          प्रनतननधी 

२१ डडसेंबर २०२२        अदाणी इलेस्क्रर्सटी मुांबई र्ल. 


