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1. कायर्कार� सारांश 

प्रस्तावना 

1.1 एट�आयएल (पूव� अदानी पॉवर महाराष्ट्र �ल�मटेड म्हणून प्र�सध्द असणार्या)  (पारेषण व्यवसाय असणार्या)  

कंपनीला महाराष्ट्र �वद्युत �नयामक आयोग (यापुढे 'सम्माननीय आयोग' �कंवा 'एमइआरसी' म्हणून उल्लेख 

असणारे)  यांनी वषर् 2008 च्या प्रकरण क्र. 138 वर�ल आदेश �दनांक�त 06.07.2009 द्वारे वषर् 2009 चा पारेषण 

परवाना क्र. 2 बहाल केला होता. आयोगाने आपला आदेश �दनांक�त 30.03.2011 द्वारे क�थत परवान्यामध्ये 

दरुूस्ती केल� होती. त्यानंतर एपीएमएलच्या इतर उद्योगांकडून परवानाधारक पारेषण व्यवसायाला �नयंत्रण 

घालण्यासाठ� एपीएमएल-ट� यांनी आपला पारेषण परवाना एट�आयएलच्या नाव ेकरण्यासाठ� या�चका सादर केल�. 

वषर् 2014 च्या प्रकरण क्र. 189 वर�ल आदेश �दनांक�त 8.12.2014 द्वारे आयोगाने वर उल्लेख केलेला परवाना 

एट�आयएलच्या नाव े करण्यास मंजुर� �दल�. �तरोडा सबस्टेशन येथील संबं�धत बेजसह 2X80 एमव्ह�एआर बस 

�रॲक्टर समा�वष्ट करण्यासाठ� वषर् 2014 च्या प्रकरण क्र. 136 वर�ल आदेश �दनांक�त 09.07.2015 द्वारे 

एमइआरसीने क�थत परवान्यामध्ये अ�धक दरुूस्ती केल�. 

 

वैधा�नक तरतुद� 

1.2 या�चकाकत� हे पारेषण परवानाधारक असल्यामुळे �नद��शत �नयामक कायर्पद्धती अंतगर्त कामकाज करण्यात 

प्रयत्न करतात. पारेषण व्यवसायाचे खाल�ल कायदे, धोरणे व �नयमावल्या यांचा अंतगर्त अनुशासन व �नयमन 

होते: 

• �वद्युत कायदा 2003; 

• राष्ट्र�य �वद्युत धोरण; 

• राष्ट्र�य टॅ�रफ पॉ�लसी; आ�ण   

• एमईआरसी (बहुवष�य टॅ�रफ)  रेग्युलेशन्स, 2015 व 

• एमईआरसी (बहुवष�य टॅ�रफ)  रेग्युलेशन्स, 2019 

1.3 सन्माननीय आयोगाने �वद्युत�न�मर्ती, पारेषण व �वतरण यांचे टॅ�रफ �निश्चत करण्यासाठ� 01.08.2019 रोजी 

एमवायट� रेग्युलेशन्स, 2019 �नद��शत केले आहेत. रेग्युलेशन 5 (1) (बी)  �नद��शत करतो क� पारेषण 

परवानाधारकांकडून पुढ�ल बाबींचा समावेश असणार� मध्यावधी आढावा (‘एमट�आर’)  या�चका 01.11.2022 पय�त 

दाखल करण्यात आल� पा�हजे: 

ए)  महाराष्ट्र �वद्युत �नयामक आयोग (बहुवष�य टॅ�रफ)  रेग्युलेशन्स, 2015 अंतगर्त करण्यात यावयाचे 

�व��य वषर् 2019-20 यांचे ��ग अप: 

बी) महाराष्ट्र �वद्युत �नयामक आयोग (बहुवष�य टॅ�रफ)  रेग्युलेशन्स, 2019 अंतगर्त करण्यात यावयाचे 

�व��य वषर् 2020-21 आ�ण �व��य वषर् 2021-22 यांचे ��ग अप: 
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सी) महाराष्ट्र �वद्युत �नयामक आयोग (बहुवष�य टॅ�रफ)  रेग्युलेशन्स 2019 अंतगर्त करण्यात यावयाचे 

�व��य वषर् 2022-23 चे तात्पुरते ��ग अप; 

डी)  एकंदर महसुल� आवश्यकता, वतर्मान भाडे आ�ण भार यामधून अपे��त महसूल, अपे��त महसूल� 

तफावत आ�ण �नयं�त्रत कालावधीच्या चवथ्या व पाचव्या वषार्साठ� गटवार�नुसार प्रस्ता�वत भाडेपत्रक 

यांचा सुधा�रत अंदाज;   

1.4 वर�ल गोष्ट� �वचारात घेता एट�आयएल पुढ�ल गोष्ट� सादर कर�त आहे 

ए)  एमवायट� रेग्युलेशन्स, 2015 च्या तरतुद�नुसार �व��य वषर् 2019-20 यांच्या एआरआरच्या �-

अपसाठ� या�चका.  

बी) एमवायट� रेग्युलेशन्स, 2019 च्या तरतुद�नुसार �व��य वषर् 2020-21 आ�ण 2021-22 यांच्या 

एआरआरच्या �-अपसाठ� या�चका.  

सी) एमवायट� रेग्युलेशन्स, 2019 च्या तरतुद�नुसार �व��य वषर् 2022-23 च्या एआरआरच्या तात्पुरत्या 

�-अपसाठ� या�चका. 

डी)  एमवायट� रेग्युलेशन्स 2019 च्या तरतुद�नुसार �व��य वषर् 2023-24 व �व��य वषर् 2024-25 साठ� 

सुधार�त एआरआर ठर�वणे. 

�-अप, तात्पुरता �-अप आ�ण एआरआरचा सुधार�त अंदाज यांच्या �हशेबासाठ� आधार 

1.5 दोन्ह� �शल्लक असलेल्या अ�पलांचे �नकाल �वचारात न घेता, सम्माननीय आयोगाने वषर् 2020 च्या प्रकरण क्र. 

289 बाबत 30 माचर् 2020 रोजी �व��य वषर् 2018-19 साठ� मंजूर केलेल्या समाप्तीच्या भांडवल खचार्च्या आधारे 

या�चकाकत्यार्ने �व��य वषर् 2019-20, �व��य वषर् 2020-21 आ�ण �व��य वषर् 2021-22 साठ� एआरआरचे � अप, 

�व��य वषर् 2022-23 च्या एआरआरचे तात्पुरते � अप आ�ण �व��य वषर् 2023-24 आ�ण �व��य वषर् 2024-25 

यांचे सुधार�त एआरआर �निश्चत केले आहेत. �व��य वषर् 2019-20, �व��य वषर् 2020-21 आ�ण �व��य वषर् 

2021-22 यांच्या शोधून काढलेल्या लेखा पर���त वा�षर्क लेखा ह्या अनुक्रमे प�र�शष्ट 1, प�र�शष्ट 2 आ�ण 

प�र�शष्ट 3 मध्ये सादर केलेल्या आहेत. एआरआरच्या � अप मध्ये �वचारात घेतलेल ेघटक आहेत: 

(ए) कायार्न्वयन व देखभाल खचर् 

(बी) घसारा 

(सी) भांडवल� कजार्वर�ल व्याज   

(डी)  खेळते भांडवल व पारेषण प्रणाल� वापरकत्या�च्या ठेवी यांच्यावर�ल व्याज  

(ई)  आयकर 

(एफ)  आकिस्मक �नधीसाठ� राखीव योगदान 

(जी) समभाग भांडवलावर�ल परतावा 
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(एच)  �बगर-टॅ�रफ उत्पन्न 

(आय)  रेग्युलेशन्समध्ये �नद��शत मयार्देपय�त इतर व्यवसायातून उत्पन्न 

(जे)  नफा आ�ण नुकसान यांचा �हस्सा 

(के)  वहन खचर् (कॅ�रगं कॉस्ट)  आ�ण प्रोत्साहनपर राशी (इन्सेिन्टव्ह)  

1.6 या�चकाकत्यार्ने पुढ�ल आधारांवर एआरआरचे मध्यावधी आढावा काढलेला आहे: 

ए)  एमवायट� रेग्युलेशन्स 2015 व 2019 आ�ण इतर रेग्युलेशन्स यांच्या अनुसार सम्माननीय आयोगाने सन 

2020 चे प्रकरण क्र. 289 यासाठ� 30 माचर् 2020 या तारखेस �व��य वषर् 2018-19 साठ� मंजूर केलेल्या 

शेवटच्या भांडवल� खचार्च्या आधारे �व��य वषर् 2019-20, �व��य वषर् 2020-21 आ�ण �व��य वषर् 2021-

22 यांच्या एआरआरचे � अप. 

बी)   सम्माननीय आयोगाने वषर् 2020 च्या प्रकरण क्र. 289 साठ� 30 माचर् 2020 या तारखेस �व��य वषर् 2018-

19 साठ� मंजूर केलेल्या समाप्तीचा भांडवल� खचर् आ�ण �व��य वषर् 2019-20, �व��य वषर् 2020-21 आ�ण 

�व��य वषर् 2021-22 व �व��य वषर् 2023-24 साठ� अ�त�रक्त भांडवल� खचर् आ�ण एमवायट� रेग्युलेशन्स 

2019 च्या तरतुद� व इतर रेग्युलेशन्स यांच्या आधारे �व��य वषर् 2022-2023 च्या एआरआरचे तात्पुरते � 

अप. 

सी) एमवायट� रेग्युलेशन्स 2015 च्या तरतुद�नुसार �व��य वषर् 2019-2020 साठ� आ�ण एमवायट� रेग्युलेशन्स 

2019 च्या तरतुद�नुसार �व��य वषर् 2020-21, 2021-22 आ�ण 2022-23 साठ� महसुल� तफावत/ (वधृ्द�)  

�निश्चत करण्यात आल� आहे. 

डी)  �व��य वषर् 2023-24 दरम्यान वसुल�साठ� वहन खचर् पुढ�लप्रमाणे आहे: 

• �व��य वषर् 2019-20 मधील वसुल�ला मंजुर� देण्यासाठ� झालेल्या �वलंबामुळे नफा (तोटा)  यांची 

जुळवणी केल्यानंतर मंजूर झालेला एआरआर आ�ण वास्त�वक महसुल� आवश्यकता यांच्यामधील 

फरकासाठ� वहन खचर् (कॅर�ंग कॉस्ट) .  

• �व��य वषर् 2020-21 मधील वसुल�ला मंजुर� देण्यासाठ� झालेल्या �वलंबामुळे नफा (तोटा)  यांची 

जुळवणी केल्यानंतर मंजूर झालेला एआरआर आ�ण वास्त�वक महसुल� आवश्यकता यांच्यामधील 

फरकासाठ� वहन खचर् (कॅर�ंग कॉस्ट) . 

• �व��य वषर् 2021-22 मधील वसुल�ला मंजुर� देण्यासाठ� झालले्या �वलंबामुळे नफा (तोटा)  यांची 

जुळवणी केल्यानंतर मंजूर झालेला एआरआर आ�ण वास्त�वक महसुल� आवश्यकता यांच्यामधील 

फरकासाठ� वहन खचर् (कॅर�ंग कॉस्ट) .   

ई) एमवायट� रेग्युलेशन्स 2019 व इतर रेग्युलेशन्स यांच्या अनुसार �व��य वषर् 2023-24 साठ� सुधार�त आ�ण 

�व��य वषर् 2024-25 साठ� सुधार�त एआरआर. 
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1.7 या�चकाकत्यार्नी वषर् 2017 च्या प्रकरण क्र. 170 साठ� वर�ल सम्माननीय आयोगाच्या 12.09.2018 या तारखेच्या 

आदेशाला आव्हान देत सम्माननीय एपीट�इएल यांच्या सम� एक अपील दाखल केले आहे. हे अपील सम्माननीय 

एपीट�इएल यांनी वषर् 2018 चे अपील क्र. 402 म्हणून न�द�वलेले आहे. 

1.8 वषर् 2019 च्या प्रकरण क्र. 289 बाबत सम्माननीय आयोगाच्या 30.03.2020 तारखेच्या आदेशामुळे नाराज 

झालेल्या या�चकाकत्यार्ने वषर् 2020 चे अपील क्र. 154 म्हणून न�दणी झालेल े अपील सम्माननीय एपीट�इएल 

यांच्या सम� दाखल केलेल ेआहे. 

1.9 या�चकाकत्या�ना असे नमूद करावयाचे आहे क� या�चकाकत्या�नी ह� या�चका वर उल्लेख केलेल्या अपीलांबाबत 

सम्माननीय एपीट�इएल यांच्या आदेशामधून �नमार्ण होणार्या त्यांच्या अ�धकारावर प�रणाम होणारे नाह� अशा 

प्रकारे दाखल केल� आहे.  

1.10  वर�ल बाबी �वचारात घेता �व��य वषर् 2019-20 साठ� या�चकाकत्यार्चा �ड अप एआरआर खाल�ल कोष्टकामध्ये 

मांडण्यात आला आहे. 

 

कोष्टक 1-1 : �व��य वषर् 2019-20 साठ� एआरआरचे � अप (रु. कोट�) 

अनु 
क्र. 

तपशील 
एमवायट� 
आदेश 

सुधार�त 

नॉम��टव्ह/ 

प्रत्य�  

प्रत्य� फेरबदल 

�नयंत्रण 

करता 
येण्या- 

सारखा 

�नयंत्रण 

करता न 

येण्या-

सारखा 

लाभ/(हानी) 

वाटप 

केल्यानंतर 
�नव्वळ देय 

  
ए बी सी डी =  

सी-ए 

ई =  

डी-एफ 

एफ =  

बी-ए 

जी = ए + ई/३ 

+ एफ 

1 कामकाज व देखभाल खचर् 8.37 8.37 14.46 6.09 6.09 - 10.40 

2 घसारा खचर् 37.61 37.69 37.69 0.08  0 .08 37.69 

3 द�घर्का�लक कजर् 
भांडवलावर�ल व्याज 

28.45 30.92 30.92 2.47  2.47 30.92 

4 
खेळते भांडवळ व �सक्युर�ट� 
�डपॉ�झट्स (तारण ठेवी) 

वर�ल व्याज 

2.11 2.14 6.38 4.27 4.24 0.03 3.55 

5 आयकर 9.10 20.12 20.12 11.02  11.02 20.12 

6 आकिस्मक �नधीसाठ� 
राखीव योगदान 

1.78 1.78 1.78 (0.00)  (0 .00) 1.78 

7 एकूण महसुल� खचर् 87.43 101.02 111.35 23.92 10.33 13.59 104.46 

8 समभाग भांडवलावर�ल 

परतावा 

33.13 33.14 33.14 0.01  0 .01 33.14 

9 एकंदर महसुल� आवश्यकता 120.55 134.16 144.49 23.93 10.33 13.60 137.60 

10 वजा: �बगर- टॅ�रफ उत्पन्न - 1.65 1.65 1.65  1.65 1.65 

11 
वजा: इतर व्यवसायापासून 

उत्पन्न 

- - - -  - - 

         -  
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अनु 
क्र. 

तपशील 
एमवायट� 
आदेश 

सुधार�त 

नॉम��टव्ह/ 

प्रत्य�  

प्रत्य� फेरबदल 

�नयंत्रण 

करता 
येण्या- 

सारखा 

�नयंत्रण 

करता न 

येण्या-

सारखा 

लाभ/(हानी) 

वाटप 

केल्यानंतर 
�नव्वळ देय 

  
ए बी सी डी =  

सी-ए 

ई =  

डी-एफ 

एफ =  

बी-ए 

जी = ए + ई/३ 

+ एफ 

12 ट्रान्स�मशन टॅ�रफ कडून 

एकंदर महसुल� आवश्यकता 

120.55 132.51 142.84 22.28 10.33 11.95 135.95 

1.11 वर�ल बाबी �वचारात घेता �व��य वषर् 2020-21 साठ� या�चकाकत्यार्चा �ड अप एआरआर खाल�ल कोष्टकामध्ये 

मांडण्यात आला आहे.  

 

कोष्टक 1-2 : �व��य वषर् 2020-21 साठ� एआरआरचे � अप (रु. कोट�) 

अनु 
क्र. 

तपशील 
एमवायट� 
आदेश 

सुधार�त 

नॉम��टव्ह/ 

प्रत्य� 

प्रत्य� फेरबदल 

�नयंत्रण 

करता 
येण्या- 

सारखा 

�नयंत्रण 

करता न 

येण्या-

सारखा 

लाभ/(हानी) 

वाटप 

केल्यानंतर 
�नव्वळ देय 

  
ए बी सी डी =  

सी-ए  

ई =  

डी-एफ 

एफ =  

बी-ए 

जी = ए + ई/३ 

+ एफ 

1 कामकाज व देखभाल खचर् 12.27 12.27 12.31 0.04 0.04 - 12.29 

2 घसारा खचर् 37.61 37.77 37.77 0.16  0 .16 37.77 

3 द�घर्का�लक कजर् 
भांडवलावर�ल व्याज 

23.86 25.96 25.96 2.10  2.10 25.96 

4 
खेळते भांडवळ व �सक्युर�ट� 
�डपॉ�झट्स (तारण ठेवी) 

वर�ल व्याज 

2.44 2.19 4.31 1.87 2.12 (0.25) 2.89 

5 आयकर - - - -  - - 

6 आकिस्मक �नधीसाठ� 
राखीव योगदान 

1.78 1.82 1.82 0.04  0 .04 1.82 

7 एकूण महसुल� खचर् 77.96 80.01 82.16 4.20 2.16 2.04 80.73 

8 समभाग भांडवलावर�ल 

परतावा 

36.25 40.17 40.17 3.92  3.92 40.17 

9 एकंदर महसुल� आवश्यकता 114.22 120.18 122.34 8.12 2.16 5.96 120.90 

10 वजा: �बगर- टॅ�रफ उत्पन्न 0 .34 0.35 0.35 0.01  0 .01 0.35 

11 
वजा: इतर व्यवसायापासून 

उत्पन्न 

- - - -  - - 

         -  

12 ट्रान्स�मशन टॅ�रफ कडून 

एकंदर महसुल� आवश्यकता 

113.88 119.83 121.98 8.11 2.16 5.95 120.55 
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1.12 वर�ल बाबी �वचारात घेता �व��य वषर् 2021-22 साठ� या�चकाकत्यार्चा �ड अप एआरआर खाल�ल कोष्टकामध्ये 

मांडण्यात आला आहे.  

 

कोष्टक 1-3 : �व��य वषर् 2021-22 साठ� एआरआरचे � अप (रु. कोट�) 

अनु 
क्र. 

तपशील 
एमवायट� 
आदेश 

सुधार�त 

नॉम��टव्ह/ 

प्रत्य� 

प्रत्य� फेरबदल 

�नयंत्रण 

करता 
येण्या- 

सारखा 

�नयंत्रण 

करता न 

येण्या-

सारखा 

लाभ/(हानी) 

वाटप 

केल्यानंतर 
�नव्वळ देय 

  
ए बी सी डी =  

सी-ए 

ई =  

डी-एफ 

एफ =  

बी-ए 

जी = ए + ई/३ 

+ एफ 

1 कामकाज व देखभाल खचर् 12.78 12.78 12.85 0.07 0.07 - 12.80 

2 घसारा खचर् 37.61 37.77 37.77 0.16  0 .16 37.77 

3 द�घर्का�लक कजर् 
भांडवलावर�ल व्याज 

19.27 21.01 21.01 1.74  1.74 21.01 

4 
खेळते भांडवळ व �सक्युर�ट� 
�डपॉ�झट्स (तारण ठेवी) 

वर�ल व्याज 

2.42 2.16 4.50 2.08 2.34 (0.27) 2.94 

5 आयकर - - - -  - - 

6 आकिस्मक �नधीसाठ� 
राखीव योगदान 

1.78 2.92 2.92 1.14  1.14 2.92 

7 एकूण महसुल� खचर् 73.86 76.64 79.05 5.18 2.41 2.77 77.44 

8 समभाग भांडवलावर�ल 

परतावा 

36.25 40.18 40.18 3.92  3.92 40.18 

9 एकंदर महसुल� आवश्यकता 110.12 116.81 119.22 9.10 2.41 6.69 117.62 

10 वजा: �बगर- टॅ�रफ उत्पन्न 0 .73 0.49 0.49 (0.24)  (0 .24) 0 .49 

11 
वजा: इतर व्यवसायापासून 

उत्पन्न 

- - - -  - - 

    - - - -  -  

12 ट्रान्स�मशन टॅ�रफ कडून 

एकंदर महसुल� आवश्यकता 

109.39 116.32 118.73 9.34 2.41 6.93 117.13 

1.13 या�चकाकतार् एमवायट� रेग्युलेशन 2015 च्या रेग्युलेशन क्र. 57.2 कडे ल� वेधू इिच्छतात, ज्यामध्ये उपलब्धतेच्या 

99% प�लकडील वा�षर्क उपलब्धता गाठल्यास इन्सेिन्टव्ह उपलब्ध असण्याची तरतूद करण्यात आलेल� आहे. ह� 

गोष्ट �वचारात घेता प्रत्य� उपलब्धता ह� उद्�दष्ट उपलब्धतेच्या 99% प�लकडे गेलेल� असल्यामुळे या�चकाकत्यार्ने 

�व��य वषर् 2019-20 साठ� इन्सेिन्टव्ह �मळण्यासाठ� दावा केलेला आहे. या रेग्युलेशनमध्ये अशीह� तरतूद आहे क� 

सदर इन्सेिन्टव्हची उपलब्धता ह� 99.75% पय�तच्या उपलब्धतेसाठ� देण्यात आल� पा�हजे. �व��य वषर् 2019-20  

साठ� या�चकाकत्यार्ची प्रत्य� उपलब्धता अनुक्रमे 99.93% एवढ� आहे. एमएसएलडीसी कडून या�चकाकत्यार्ला 

देण्यात आलेल ेवा�षर्क उपलब्धता प्रमाणपत्र हे प�र�शष्ट 4 म्हणून या�चकेसोबत जोडलेल ेआहे. 
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1.14 या�चकाकतार् आपले ध्यान एमवायट� रेग्युलेशन 2019 च्या रेग्युलेशन क्र. 29.7 कडे वेधू इच्छ�तात, ज्यामध्ये अशी 

तरतूद आहे क� पारेषणाची उपलब्धता असल्यास इिक्वट�च्या परताव्यावर अ�त�रक्त/ वाढ�व दर �दला जाऊ शकेल. 

ह� बाब �वचारात घेऊन या�चकाकत्यार्ने �व��य वषर् 2020-21 व �व��य वषर् 2021-22 साठ� अनुक्रमे 99.87% 

आ�ण 99.81% एवढ� पारेषण उपलब्धता प्राप्त केल� आहे आ�ण त्यानुसार इिक्वट�च्या परताव्यावर वाढ�व दराची 

मागणी केल� आहे. एमएसएलडीसी यांच्याकडून या�चकाकत्यार्ला �व��य वषर् 2020-21 व �व��य वषर् 2021-22 

साठ� देण्यात आलेल ेवा�षर्क उपलब्धता प्रमाणपत्र या या�चकेसोबत प�र�शष्ट 4 म्हणून जोडलेल ेआहे. 

कोष्टक 1-4 : �व��य वषर् 2019-20, �व��य वषर् 2020-21 आ�ण 

�व��य वषर् 2021-22 साठ� � अप समर� (रु. कोट�) 

 

अनु 
क्र. 

तपशील सूत्र 

�व��य वषर् 
2019-20 साठ� 

प्रत्य� 

�व��य वषर् 
2020-21 साठ� 

प्रत्य� 

�व��य वषर् 
2021-22 साठ� 

प्रत्य� 

1 
��ग अप नंतर आ�ण नफा/ तोटा यांचे वाटप 

झाल्यावर परवानगी असणारा एआरआर 
ए 

135.95 120.55 117.13 

2 
एमवायट� आदेश प्रकरण 290 सन 2019 मध्ये 

मंजूर केलेल� आधीच्या कालावधींची तफावत 
बी 

- 24.95 27.96 

3 

वषर् 2019 च्या प्रकरण क्र. 289 बाबत एमवायट� 

आदेशामध्ये मजंूर केलेल्या आधीच्या 
कालावधींच्या तफावतीमळेु आयकरावर @ 

17.472% प्रमाणे प�रणाम झालेला आहे 

सी 

 0 .85 1.48 

4 
��ग अप नंतर आ�ण नफा/तोटा व आधीची 

वसुल� यांच े वाटप झाल्यावर परवानगी असणारा 
एआरआर 

डी= 

ए+बी+सी 

135.95 146.34 146.57 

5 वजा : इन एसट�एस आदेशानुसार महसूल ई 114.58 138.83 137.34 

6 
वहन खचर्/(धारणा) खचर् याच्या �हशोबासाठ� 

महसुलातील तफावत/ (वधृ्द�)- 
एफ = डी-ई  

21.37 7.51 9.23 

7 
महसुलातील तफावत/ (वाढ) यामुळे वहन /  

(धारणा) खचर्  
जी 

7.71 2.03 1.70 

8 उपलब्धतेबद्दल इन्सेिन्टव्ह एच 1.03 - - 

9 
वहन खचर् आ�ण उपलब्धता इन्सिेन्टव्ह यांच्या 
समावेशासह वसुल करावयाची �नव्वळ महसुल 

तफावत 

 आय =  

एफ+जी+ 

एच 

30.11 9.54 10.93 

1.15 �व��य वषर् 2022-23 च्या बाबतीत एट�आयएल यांनी एमवायट� आदेशामधील मंजुर झालेल्या एआरआरची दसुर्या 

अधर्वषार्चे अंदाज आ�ण अलेखाप�र��त अधर्वा�षर्क लेखा यांच्या आधारे प�हल्या अधर्वषार्च्या प्रत्य� काम�गर�बरोबर 

तुलना केलेल� आहे. �व��य वषर् 2022-23 चे मंजुर झालेल े आ�ण सुधार�त एआरआर यांची तुलना खाल�ल 

कोष्टकामध्ये करण्यात आलेल� आहे. 
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कोष्टक क्र. 1-5: �व��य वषर् 2022-23 च्या मंजूर झालेल्या व अंदाजे एआरआरची तुलना (रु. कोट�) 

तपशील 

�व��य वषर् 2022-23 

एमवायट� आदेश अंदाज े
तात्पुरता �-अप 

आवश्यकता 

कायार्न्वयन व देखभाल खचर् 13.26 13.26 0.00 

घसार् यापोट� खचर् 37.61 37.75 0.14 

द�घर्काल�न भांडवल� कजार्वर�ल व्याज 14.68 15.95 1.27 

खेळते भांडवल आ�ण ग्राहकाचं े �सक्युर�ट� 

�डपॉ�झट यावर�ल व्याज 

2.35 2.33 -0.02 

आयकर - 0 .00 0.00 

आकिस्मक �नधीसाठ� राखीव योगदान 1.78 3.57 1.78 

एकूण महसुल� खचर् 69.68 72.85 3.17 

समभाग भांडवलावर�ल परतावा 36.25 36.29 0.04 

एकंदर महसुल� आवश्यकता 105.93 109.14 3.21 

वजा: �बगर-टॅ�रफ उत्पन्न 0 .86 0.89 0.03 

वजा: इतर व्यवसायापासून उत्पन्न    

पारेषण टॅ�रफपासून एकंदर महसलु� आवश्यकता 105.08 108.25 3.18 

 

कोष्टक 1-6 : �व��य वषर् 2022-23 साठ� तात्पुरता � अप (रु. कोट�) 

अनु 

क्र. 
तपशील सूत्र 

�व��य वषर् 
2022-23 

1 
��ग अप नंतर आ�ण नफा/ तोटा यांचे वाटप झाल्यावर परवानगी 

असणारा एआरआर 
ए 

108.25 

2 
एमवायट� आदेश प्रकरण 289 सन 2019 मध्ये मंजूर केलेल� आधीच्या 

कालावधींची तफावत 
बी 

 25.96  

3 

वषर् 2019 च्या प्रकरण क्र. 289 बाबत एमवायट� आदेशामध्ये मंजूर 

केलेल्या आधीच्या कालावधींच्या तफावतीमुळे आयकरावर @ 

17.472% प्रमाणे प�रणाम झालेला आहे 

सी 

1.06 

4 
��ग अप नंतर आ�ण नफा/तोटा व आधीची वसुल� यांचे वाटप 

झाल्यावर परवानगी असणारा एआरआर 

डी = 

ए+बी+सी 

135.27 

5 वजा : इन एसट�एस आदेशानुसार महसूल ई  131.03  

6 
वहन खचर् / (धारणा) खचर् याच्या �हशोबासाठ� महसुलातील तफावत / 

(वधृ्द�) 
एफ = डी - 

ई  

4.24 

1.16 वतर्मान या�चकेमध्ये या�चकाकत्यार्ने �व��य वषर् 2022-23 साठ� कोणत्याह� वहन खचार्बाबत दावा केलेला नाह�.   
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1.17 �व��य वषर् 2023-24 आ�ण �व��य वषर् 2024-25 साठ� एआरआरचे सुधार�त अंदाज खाल�ल कोष्टकांमध्ये देण्यात 

आलेल ेआहेत: 

  

कोष्टक 1-7 : �व��य वषर् 2023-24 आ�ण �व��य वषर् 2024-25 साठ� एआरआरचा सुधार�त अंदाज (रु. कोट�) 

तपशील 
�व��य वषर्  

2023-24  (मंजूर) 

�व��य वषर्   

2023-24  (अंदाज)े 

�व��य वषर्   

2024-25  (मंजूर) 

�व��य वषर्   

2024-25 (अंदाज)े 

कायार्न्वयन व देखभाल खचर् 13.74  13.74   14.29   14.29  

घसार् यापोट� खचर् 37.61  37.72   37.61   37.78  

भांडवल� कजार्वर�ल व्याज 10.09  11.06   5.50   6.17  

खेळत्या भांडवलावर�ल व्याज 2.28  3.03   2.21   2.22  

आयकर -  -     -     -    

आकिस्मक �नधीसाठ� राखीव 

योगदान 

1.78  3.57   1.78   3.58  

एकूण महसुल� खचर् 65.51  69.11   61.39   64.03  

अ�धक: समभाग भांडवलावर�ल 

परतावा 

36.25  36.35   36.25   36.41  

एकंदर महसुल� आवश्यकता 101.76  105.46   97.64   100.44  

वजा: �बगर टॅ�रफ उत्पन्न 0 .98  1.11   1.10   1.35  

वजा: इतर व्यवसायापासून उत्पन्न 
    

वजा: ओपन अ कॅ्सेस चाज�सपासून 

उत्पन्न 

    

पारेषणाकडून एकंदर महसुल� 

आवश्यकता 

100.78  104.35   96.54   99.09  

1.18 या�चकाकत्यार्ला असे �नवेदन करावयाचे आहे क� �व��य वषर् 2023-24 आ�ण �व��य वषर् 2024-25 चा सं�चत 

एआरआर (महसुल� तफावत/ (नफा)  यांचा समावेश असणारा)  खाल�लप्रमाणे आहे.   

 

कोष्टक 1-8:  �व��य वषर् 2023-24 आ�ण �व��य वषर् 2024-25 साठ� सं�चत एआरआर (रु. कोट�) 

अनु 

क्र. 
तपशील 

 �व��य वषर् 
2023-24 

 �व��य वषर् 
2024-25 

1 वतर्मान या�चकेमधील एआरआरच ेसुधार�त अंदाज 104.35 99.09 

2 प्रकरण क्र. 289 सन 2019 मध्ये मंजूर केल्यानुसार वहन खचार्च्या समावेशासह 

मागच्या वषार्ची तफावत /  (वधृ्द�) यांची वसुल�. 

23.95 21.95 

3 �व��य वषर् 2019-20 साठ� महसुल� तफावत /  (वधृ्द�) 22.40 
 

4 �व��य वषर् 2019-20 च्या महसुल� तफावत /  (वधृ्द�) वर�ल वहन खचर् 7.71 
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5 वसुल�मुळे पूव�च्या आयकरावर�ल प�रणाम 6.79 0.21 

6 �व��य वषर् 2020-21 साठ� महसुल� तफावत /  (वधृ्द�) 7.51  

7 �व��य वषर् 2020-21 च्या महसुल� तफावत /  (वधृ्द�) वर�ल वहन खचर् 2.03 
 

8 �व��य वषर् 2021-22 साठ� महसुल� तफावत /  (वधृ्द�) 9.23 
 

9 �व��य वषर् 2021-22 च्या महसुल� तफावत /  (वधृ्द�) वर�ल वहन खचर् 1.70 
 

10 �व��य वषर् 2022-23 च्या महसुल� तफावत /  (वधृ्द�) वर�ल वहन खचर् 4.24 
 

11 इन एसट�एस माफर् त एकूण अंदाज ेवसुल� 189.90 121.26 

सन्माननीय आयोगाकडे प्राथर्ना 

वर�ल वस्तुिस्थती आ�ण प�रिस्थती �वचारात घेऊन सन्माननीय आयोगाने पुढ�ल गोष्ट� कराव्यात अशी प्राथर्ना या�चकाकतार् 

कर�त आहे: 

(ए) वतर्मान या�चका दाखल करून घेणे. 

(बी) ह्या या�चकेमध्ये दावा केलेला अ�त�रक् त भांडवल� खचर् मंजुर करण्यात यावा. 

(सी) �व��य वषर् 2019-20 साठ� वहन खचर् आ�ण इन्सेिन्टव्ह यांच्याबरोबरच एआरआरच्या �-अपला मंजुर� 

देणे. 

 (डी)  �व��य वषर् 2020-21 आ�ण �व��य वषर् 2021-22 साठ� इिक्वट�वर�ल अ�त�रक्त परतावा आ�ण वहन 

खचर् यांच्यासह एआरआरच्या � अपला मंजुर�. 

(ई)  �व��य वषर् 2020-21 आ�ण त्यापुढ�ल कालावधीसाठ� मंजूर करण्यात आल्याप्रमाणे �व��य वषर् 2019-20 

पय�तच्या कालावधीसाठ� एकंदर आयकर वसुल�स परवानगी देण्यात यावी. 

(एफ)  या या�चकेमध्ये सू�चत केल्यानुसार �व��य वषर् 2022-23 च्या एआरआरच्या तात्पुरत्या �-अपला मंजुर� 

देणे. 

(जी) या या�चकेमध्ये सू�चत केल्यानुसार �व��य वषर् 2023-24 आ�ण �व��य वषर् 2024-25 च्या सुधार�त 

एआरआर प्र�ेपणांना मंजुर� देणे. 

(एच)  लागू होणार्या वहन खचार्सह वर�ल �वनंतीच्या प्रभावाची वसुल� ट�एसयूज ्कडून करण्यास परवानगी देणे. 

(आय)  अनवधानाने कोणत्याह� त्रुट�/ चुका/ कमतरता राहून गेल्या असल्यास त्यांना �मा करणे आ�ण पुढ�ल 

तारखेस आवश्यकता वाटेल त्यानुसार या सादर�करणामध्ये वाढ/ बदल/ दरुुस्ती/ फेरफार करण्यासाठ� व 

त्यानंतर पुन्हा ती सादर करणे यासाठ� एट�आयएल यांना परवानगी देणे. 

(जे)  सन्माननीय आयोगाला देण्यास योग्य वाटेल अशी इतर कोणतीह� सूट, आदेश �कंवा �नद�श देण्यास 

परवानगी देणे. 
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(के)  या प्रकरणातील वस्तुिस्थती आ�ण प�रिस्थती ल�ात घेऊन सन्माननीय आयोगाला उ�चत आ�ण योग्य 

वाटतील अशाप्रकारे यापुढ�ल आदेश मंजूर करणे.. 


	1. कार्यकारी सारांश
	प्रस्तावना
	वैधानिक तरतुदी
	ट्रु-अप, तात्पुरता ट्रु-अप आणि एआरआरचा सुधारीत अंदाज यांच्या हिशेबासाठी आधार
	सन्माननीय आयोगाकडे प्रार्थना


