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1. कायर्कारी साराशं 

प्र तावना 

1.1 परवाना िमळाले या पारेषण प्रणालीची थापना आिण कायार् वयन यां यासाठी महारा ट्र इ टनर् िग्रड िव यतु 
पारेषण कंपनी िलिमटेड (एमईजीपीटीसीएल/यािचकाकतार्) यांना आयोगा या आदेश िदनाकंीत 14 स टबर, 
2010 वारे पारेषण परवाना क्र. 1 सन 2010 दे यात आलेला आहे.  

1.2 महारा ट्रा या उ तरपूवर् भागातील औि णक वीज प्रक पामधून िनमार्ण होणारी वीज रा या या म य आिण 
पि चम भागातील लोड सटसर् कड ेवाहून ने याकिरता परवानाधारक पारेषण प्रणालीची आव यकता होती. 31 
माचर् 2015 पयर्ंत ट यांट यांने एमईजीपीटीसीएलच े यश वीिर या कायार् वयन क न किथत उि ट पूणर् 
कर यात आलेले आहे. 

1.3 कमिशर्यल ऑपरेशन डटे या ( यावसाियक कायार् वयन तारीख) आधारावर भाडदेराची िनि चती कर यासाठी 
संपूणर् पारेषण प्रणालीचे वेगवेग या से सम ये िवभाजन कर यात आले होत.े हे कायार् वयनाचे वेळापत्रक 
अशाप्रकारे आख यात आले होते की यापैकी प्र येक सेट हा या या कायार् वयना या तारखेपासून िवजेच े
पारेषण कर या या टीने वततं्ररी या सक्षम असेल आिण तो आंतररा य पारेषण प्रणालीचा 
(आयएनएसटीएस) एक मह वाचा भाग होईल.   

 
वैधािनक तरतुदी 

1.4 यािचकाकत हे पारेषण परवानाधारक अस यामुळे िनदिशत िनयामक कायर्पद्धती अंतगर्त कामकाज कर यात 
प्रय न करतात. पारेषण यवसायाच े खालील कायदे, धोरणे व िनयमाव या यांचा अंतगर्त अनुशासन व 
िनयमन होत:े: 

 िव युत कायदा 2003; 
 रा ट्रीय िव युत धोरण; 
 रा ट्रीय टॅिरफ पॉिलसी; आिण   
 एमईआरसी (बहुवषीर्य टॅिरफ) रेग्यलेुश स, 2015 व 
 एमईआरसी (बहुवषीर्य टॅिरफ) रेग्यलेुश स, 2019 

1.5 स माननीय आयोगान े िव युतिनिमर्ती, पारेषण व िवतरण यांच े टॅिरफ िनि चत कर यासाठी 01.08.2019 
रोजी एमवायटी रेग्यलेुश स, 2019 िनदिशत केले आहेत. रेग्यलेुशन 5 (1) (बी) िनदिशत करतो की पारेषण 
परवानाधारकांकडून पुढील बाबींचा समावेश असणारी म यावधी आढावा (‘एमटीआर’) यािचका 01.11.2022 
पयर्ंत दाखल कर यात आली पािहजे: 

 
ए) महारा ट्र िव युत िनयामक आयोग (बहुवषीर्य टॅिरफ) रेग्यलेुश स, 2015 अंतगर्त कर यात 

यावयाच ेिवि तय वषर् 2019-20 यांच े ईंग अप: 
बी) महारा ट्र िव युत िनयामक आयोग (बहुवषीर्य टॅिरफ) रेग्यलेुश स, 2019 अंतगर्त कर यात 

यावयाच ेिवि तय वषर् 2020-21 आिण िवि तय वषर् 2021-22 यांच े ईंग अप: 
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सी) महारा ट्र िव युत िनयामक आयोग (बहुवषीर्य टॅिरफ) रेग्यलेुश स 2019 अंतगर्त कर यात 
यावयाच ेिवि तय वषर् 2022-23 चे ता पुरत े ईंग अप; 

डी) एकंदर महसुली आव यकता, वतर्मान भाड े आिण भार यामधून अपेिक्षत महसूल, अपेिक्षत 
महसूली तफावत आिण िनयंित्रत कालावधी या चव या व पाच या वषार्साठी गटवारीनसुार 
प्र तािवत भाडपेत्रक यांचा सधुािरत अंदाज;  
 

1.6 वरील गो टी िवचारात घेता एमईजीपीटीसीएल पुढील गो टी सादर करीत आहे 
 

ए) एमवायटी रेग्यलेुश स, 2015 या तरतदुीनसुार िवि तय वषर् 2019-20 यां या एआरआर या -
अपसाठी यािचका.  

बी) एमवायटी रेग्यलेुश स, 2019 या तरतदुीनसुार िवि तय वषर् 2020-21 आिण 2021-22 यां या 
एआरआर या -अपसाठी यािचका. 

सी) एमवायटी रेग्यलेुश स, 2019 या तरतदुीनसुार िवि तय वषर् 2022-23 या एआरआर या 
ता पुर या -अपसाठी यािचका. 

डी) एमवायटी रेग्यलेुश स 2019 या तरतदुीनसुार िवि तय वषर् 2023-24 व िवि तय वषर् 2024-
25 साठी सुधारीत एआरआर ठरिवणे. 

ई) अपील क्र. 260 सन 2016 बाबत स माननीय अ ॅिपलेट ट्राय यनुल ऑफ इलेिक्ट्रिसटी यां या 
िनवाडा िदनांकीत 24 जुल ै 2020 अनुसार स माननीय एमइआरसी यां या आदेश िदनांकीत 
03.06.2021 वारे िहशोब केले या फरकांवर आधारीत पिरणाम. 

एफ) पिरणामी प्रभाव - अपील क्र. 18 सन 2019 आिण अपील क्र. 173 सन 2022 बाबत 
स माननीय अ िॅपलेट ट्राय यनुल ऑफ इलेिक्ट्रिसटी यांनी िदलेला िनकाल िदनांकीत 28 नो हबर 
2022 नसुार. 

-अप, ता पुरता -अप आिण एआरआरचा सुधारीत अंदाज यां या िहशबेासाठी आधार 

1.7 प्रकरण क्र. 50 सन 2016 म ये स माननीय आयकु्तांनी 03 जून 2021 रोजी मंजरू केले या िवि तय वषर् 
2018-19 साठी मंजरू केले या भांडवली खचार् या आधारे, िवि तय वषर् 2019-20, िवि तय वषर् 2020-21 व 
िवि तय वषर् 2021-22 यां या एआरआरच े  अप, िवि तय वषर् 2022-23 या एआरआरच ेसशतर्  अप 
आिण िवि तय वषर् 2023-24 व िवि तय वषर् 2024-25 साठी सुधारीत एआरआर, या बाबी यािचकाक यार्ने 
िनि चत के या आहेत. िवि तय वषर् 2019-20, िवि तय वषर् 2020-21 आिण िवि तय वषर् 2021-22 यां या 
लेखा पिरिक्षत वािषर्क लेखा अनुक्रमे पिरिश ट 1, पिरिश ट 2 आिण पिरिश ट 3 म ये िदले या आहेत. 
एआरआर या  अप म ये िवचारात घेतलेले घटक आहेत: 

(ए) कायार् वयन व देखभाल खचर् 

(बी) घसारा 

(सी) भांडवली कजार्वरील याज   

(डी) खेळत ेभांडवल व पारेषण प्रणाली वापरक यार्ं या ठेवी यां यावरील याज 



 अप अ ॅ ड एमटीआर िर हाइ ड िपटीशन - एमइजीपीटीसीएल 
 

  Page 3 

(ई) आयकर 

(एफ) आकि मक िनधीसाठी राखीव योगदान 

(जी) समभाग भांडवलावरील परतावा 

(एच) िबगर-टॅिरफ उ प न 

(आय) रेग्यलेुश सम ये िनदिशत मयार्देपयर्ंत इतर यवसायातनू उ प न 

(जे) नफा आिण नकुसान यांचा िह सा 

(के) वहन खचर् (कॅिरगं कॉ ट) आिण प्रो साहनपर राशी (इ सेि ट ह) 

1.8 यािचकाक यार्ने पुढील आधारांवर एआरआरच ेम यावधी आढावा काढलेला आहे: 

ए) सेट 1, सेट 2ए, सेट 2बी आिण सेट 3 व एमवायटी रेग्यलेुश स 2015 व 2019 आिण इतर 
रेग्यलेुश स यां या खालील मालम तांसाठी स माननीय आयोगाने सन 2016 च े प्रकरण क्र. 50 
यासाठी 03 जनू 2021 या तारखेस िवि तय वषर् 2018-19 साठी मंजरू केले या शेवट या भांडवली 
खचार् या आधारे िवि तय वषर् 2019-20, िवि तय वषर् 2020-21 आिण िवि तय वषर् 2021-22 यां या 
एआरआरचे  अप. 

बी)  स माननीय आयोगाने वषर् 2016 या प्रकरण क्र. 50 साठी 03 जून 2021 या तारखेस िवि तय वषर् 
2018-19 साठी मंजरू केले या समा तीचा भांडवली खचर् आिण िवि तय वषर् 2019-20, िवि तय वषर् 
2020-21 आिण िवि तय वषर् 2021-22 व िवि तय वषर् 2023-24 साठी अितिरक्त भांडवली खचर् 
आिण एमवायटी रेग्यलेुश स 2019 या तरतदुी व इतर रेग्यलेुश स यां या आधारे िवि तय वषर् 
2022-2023 या एआरआरच ेता पुरत े  अप. 

सी) एमवायटी रेग्यलेुश स 2015 या तरतदुीनसुार िवि तय वषर् 2019-2020 साठी आिण एमवायटी 
रेग्यलेुश स 2019 या तरतदुीनसुार िवि तय वषर् 2020-21, 2021-22 आिण 2022-23 साठी 
महसुली तफावत/(वृ दी) िनि चत कर यात आली आहे. 

डी) िवि तय वषर् 2023-24 दर यान वसुलीसाठी वहन खचर् पुढीलप्रमाणे आहे: 

 िवि तय वषर् 2019-20 मधील वसुलीला मंजरुी दे यासाठी झाले या िवलंबामळेु नफा (तोटा) 
यांची जुळवणी के यानंतर मंजूर झालेला एआरआर आिण वा तिवक महसुली आव यकता 
यां यामधील फरकासाठी वहन खचर् (कॅरींग कॉ ट).  

 िवि तय वषर् 2020-21 मधील वसुलीला मंजरुी दे यासाठी झाले या िवलंबामळेु नफा (तोटा) 
यांची जुळवणी के यानंतर मंजूर झालेला एआरआर आिण वा तिवक महसुली आव यकता 
यां यामधील फरकासाठी वहन खचर् (कॅरींग कॉ ट). 

 िवि तय वषर् 2021-22 मधील वसुलीला मंजरुी दे यासाठी झाले या िवलंबामळेु नफा (तोटा) 
यांची जुळवणी के यानंतर मंजूर झालेला एआरआर आिण वा तिवक महसुली आव यकता 
यां यामधील फरकासाठी वहन खचर् (कॅरींग कॉ ट).  
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ई) एमवायटी रेग्यलेुश स 2019 व इतर रेग्यलेुश स यां या अनुसार िवि तय वषर् 2023-24 साठी 
सुधारीत आिण िवि तय वषर् 2024-25 साठी सुधारीत एआरआर. 

एफ) अपील क्र. 260 सन 2016 बाबत स माननीय अ ॅिपलेट ट्राय यनुल ऑफ इलेिक्ट्रिसटी यां या िनवाडा 
िदनांकीत 24 जुल ै 2020 अनुसार स माननीय एमइआरसी यां या आदेश िदनांकीत 03 जून 2021 
वारे िहशोब केले या फरकांवर आधारीत पिरणाम. 

जी) पिरणामी प्रभाव - अपील क्र. 18 सन 2019 आिण अपील क्र. 173 सन 2022 बाबत स माननीय 
अ ॅिपलेट ट्राय यनुल ऑफ इलेिक्ट्रिसटी यांनी िदलेला िनकाल िदनांकीत 28 नो हबर 2022 नसुार. 

1.9 स माननीय आयोगाने केस क्र. 50 सन 2016 म ये िदले या आदेश िदनांकीत 05.07.2016 मुळे दखुाव या 
गेले या यािचकाक यार्ने स माननीय एपीटीईएल यां याकड ेअपील क्र. 260 सन 2016 हणून न दणी झालेले 
अपील दाखल केले आहे. स माननीय अ िॅपलेट ट्राय यनुल ऑफ इलेिक्ट्रिसटी यांनी अपील क्र. 260 सन 
2016 बाबत 24 जुल ै 2020 तारखेचा आपला िनकाल िदला आहे. अपील क्र. 260 सन 2016 मधील 
स माननीय अ ॅिपलेट ट्राय यनुल ऑफ इलेिक्ट्रिसटी यां या 24 जुल ै 2020 तारखे या िनकालानसुार 
स माननीय एमइआरसी यांनी 03 जून 2021 तारखे या आदेशानसुार एआरआर मधील फरकावर आधारले या 
पिरणामाला संमती िदली आहे.  

1.10 स माननीय आयोगाने केस क्र. 169 सन 2017 म ये िदले या आदेश िदनांकीत 12.09.2018 मुळे 
दखुाव या गेले या यािचकाक यार्ने स माननीय एपीटीईएल यां याकड ेअपील क्र. 18 सन 2019 हणून 
न दणी झालेले अपील दाखल केले आहे. स माननीय आयोगाने केस क्र. 190 सन 2019 म ये िदले या 
आदेश िदनाकंीत 30.03.2020 मुळे दखुाव या गेले या यािचकाक यार्ने स माननीय एपीटीईएल यां याकड े
अपील क्र. 173 सन 2022 हणून न दणी झालेले अपील दाखल केले आहे. स माननीय अ ॅिपलेट ट्राय यनुल 
ऑफ इलेिक्ट्रिसटी यांनी अपील क्र. 18 सन 2019 आिण अपील क्र. 173 सन 2022 बाबत आप या 28 
नो हबर 2022 तारखे या आदेशानसुार िनणर्य िदला आहे. यानंतर या अपील क्र. 18 सन 2019 आिण 
अपील क्र. 173 सन 2022 बाबत 28 नो हबर 2022 तारखेला आले या एपीटीइएल िनवा याचा पिरणाम 
वतर्मान यािचकेम ये िवचारात घे यात आलेला आहे. 

1.11 प्रकरण क्र. 290 सन 2019 मधील एमवायटी आदेश िदनांकीत 30.03.2020 चा भाग हणून एआरआरला 
मंजरुी िमळा यानंतर स माननीय आयोगाने प्रकरण क्र. 50 सन 2016 म ये िदले या आदेश िदनांकीत 
03.06.2021 अ वये एमइजीपीटीसीएल यांनी सुधारीत एआरआरला मा यता िदलेली आहे. यामुळे 
एमइजीपीटीसीएल यांनी इंग अप, याचप्रमाणे ता पुरत े इंग अप या कारणांसाठी (03.06.2021 तारखे या 
आदेशाम ये मंजरू केले या) सधुारीत एआरआर बरोबर प्र यक्ष एआरआरची तलुना केली आहे. 

1.12 या या पिरणाम व प अपील क्र. 18 सन 2019 आिण अपील क्र. 173 सन 2022 वरील स माननीय 
एपीटीइएल या 28.11.2022 तारखे या िनकालानुसार िवि तय वषर् 2015-16 त ेिवि तय वषर् 2018-19 या 
अगोदरच  अप झाले या एआरआरचा पिरणाम खालील को टकाम ये सार पान ेमांड यात आला आहे. 

को टक 1-1: स माननीय एपीटीइएल िनकाल िदनांकीत 28.11.2022 अनुसार िवि तय वषर् 2015-16 त ेिवि तय 
वषर् 2018-19 या या आधीच  अप झाले या एआरआर वर पिरणाम व प प्रभाव. ( . कोटी) 
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अनु 
क्र. तपशील रक्कम 

 1 
िवि तय वषर् 2015-16 ते िवि तय वषर् 2018-19 साठी सुधारीत ड अप 
एआरआर (स माननीय एटीइ िनकाल िदनांकीत 28-11-2022 चा 
पिरणाम) 

165.74 

2 सुधारीत ड अप एआरआर वरील वहन खचर् 96.54 

3 
िव. व. 2015-16 ते िव. व. 2018-19 या काळासाठी मंजूर झाले या 
इ सेि ट ह वरील (मोबादला) पिरणाम (स माननीय एटीइ िनकाल 
िदनांकीत 28.11.2022 चा पिरणाम) 

1.34 

4 वसलु करावया या अितिरक्त मोबद यासाठी वहन खचर्. 0.47 

5 आधी या लागू असणार्या वसलुीवरील आयकरावर अंदाजे पिरणाम (अनु 
क्र. 1+2+4) @ 17.472% 

55.63 

6 स माननीय एटीइ िनकाल िदनांकीत 28.11.2022 या प्रभावामुळे 
िवि तय वषर् 2023-24 मधील अंदाजे एकंदर वसलुी. 

319.72 

 

1.13 वरील बाबी िवचारात घेता िवि तय वषर् 2019-20 साठी यािचकाक यार्चा ड अप एआरआर खालील 
को टकाम ये मांड यात आला आहे.  

को टक 1-2 : िवि तय वषर् 2019-20 साठी एआरआरचे  अप ( . कोटी) 

अनु 
क्र. तपशील 

प्रकरण 50 
सन 2016 
िदनांकीत 

03.06.2021 

सुधारीत 
नॉमिट ह/ 
प्र यक्ष 

प्र यक्ष फेरबदल 

िनयंत्रण 
करता 
ये या- 
सारखा 

िनयंत्रण 
करता न 
ये या-
सारखा 

लाभ/(हानी) 
वाटप 

के यानंतर 
िन वळ देय 

    ए बी सी डी =  
सी-ए 

ई =  
डी-एफ 

एफ =  
बी-ए 

जी = ए + ई/३ 
+ एफ 

1 कामकाज व देखभाल 
खचर् 

107.23 107.62 114.64 7.41 7.02 0.39 109.96 

2 घसारा खचर् 303.75 304.30 304.30 0.55  0.55 304.30 

3 दीघर्कािलक कजर् 
भांडवलावरील याज 

294.68 334.83 334.83 
  

40.15  40.15 334.83 

4 

खेळते भांडवळ व 
िसक्युरीटी िडपॉिझ स 
(तारण ठेवी) वरील 
याज 

18.02 18.22 40.27 22.25 22.05 0.20 25.57 

5 आयकर 38.44 47.86 47.86 9.42  9.42 47.86 

6 आकि मक िनधीसाठी 
राखीव योगदान 

13.41 13.41 13.41 -  - 13.41 

7 एकूण महसलुी खचर् 775.53 826.24 855.31 79.78 29.07 50.71 835.93 

8 समभाग भांडवलावरील 
परतावा 

268.70 268.83 268.83 0.13  0.13 268.83 

9 एकंदर महसुली 
आव यकता 

1,044.23 1,095.07 1,124.14 79.90 29.07 50.84 1,104.76 
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अनु 
क्र. तपशील 

प्रकरण 50 
सन 2016 
िदनांकीत 

03.06.2021 

सुधारीत 
नॉमिट ह/ 
प्र यक्ष 

प्र यक्ष फेरबदल 

िनयंत्रण 
करता 
ये या- 
सारखा 

िनयंत्रण 
करता न 
ये या-
सारखा 

लाभ/(हानी) 
वाटप 

के यानंतर 
िन वळ देय 

    ए बी सी डी =  
सी-ए 

ई =  
डी-एफ 

एफ =  
बी-ए 

जी = ए + ई/३ 
+ एफ 

10 वजा: िबगर- टॅिरफ 
उ प न 

- (1.58) (1.58) (1.58)  (1.58) (1.58) 

11 वजा: इतर 
यवसायापासून उ प न 

- - - -  - - 

         -  

12 
ट्रा सिमशन टॅिरफ कडून 
एकंदर महसुली 
आव यकता 

1,044.23 1,096.65 1,125.72 81.48 29.07 52.42 1,106.34 

 
1.14 वरील बाबी िवचारात घेता िवि तय वषर् 2020-21 साठी यािचकाक यार्चा ड अप एआरआर खालील 

को टकाम ये मांड यात आला आहे.  
को टक 1-3 : िवि तय वषर् 2020-21 साठी एआरआरचे  अप ( . कोटी) 

अनु 
क्र. तपशील 

प्रकरण 50 
सन 2016 
िदनांकीत 

03.06.2021 

सुधारीत 
नॉमिट ह/ 
प्र यक्ष 

प्र यक्ष फेरबदल 

िनयंत्रण 
करता 
ये या- 
सारखा 

िनयंत्रण 
करता न 
ये या-
सारखा 

लाभ/(हानी) 
वाटप 

के यानंतर 
िन वळ देय 

    ए बी सी डी =  
सी-ए 

ई =  
डी-एफ 

एफ =  
बी-ए 

जी = ए + 
ई/३ + एफ 

1 कामकाज व देखभाल खचर् 108.11 107.73 115.47 7.36 7.74 (0.38) 110.31 
2 घसारा खचर् 303.75 305.31 305.31 1.56  1.56 305.31 

3 दीघर्कािलक कजर् 
भांडवलावरील याज 

259.23 294.91 294.91 35.68  35.68 294.91 

4 
खेळते भांडवळ व 
िसक्युरीटी िडपॉिझ स 
(तारण ठेवी) वरील याज 

18.00 16.16 32.01 14.01 15.85 (1.84) 21.44 

5 आयकर - - - -  - - 

6 आकि मक िनधीसाठी 
राखीव योगदान 

14.45 15.04 15.04 0.59  0.59 15.04 

7 एकूण महसलुी खचर् 703.54 739.16 762.74 59.20 23.59 35.61 747.02 

8 समभाग भांडवलावरील 
परतावा 

294.08 326.03 326.03 31.95  31.95 326.03 

9 एकंदर महसुली आव यकता 997.62 1,065.19 1,088.77 91.15 23.59 67.57 1,073.05 
10 वजा: िबगर- टॅिरफ उ प न 1.62 1.23 1.23 (0.39)  (0.39) 1.23 

11 वजा: इतर यवसायापासून 
उ प न 

- - - -  - - 

         -  
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अनु 
क्र. तपशील 

प्रकरण 50 
सन 2016 
िदनांकीत 

03.06.2021 

सुधारीत 
नॉमिट ह/ 
प्र यक्ष 

प्र यक्ष फेरबदल 

िनयंत्रण 
करता 
ये या- 
सारखा 

िनयंत्रण 
करता न 
ये या-
सारखा 

लाभ/(हानी) 
वाटप 

के यानंतर 
िन वळ देय 

    ए बी सी डी =  
सी-ए 

ई =  
डी-एफ 

एफ =  
बी-ए 

जी = ए + 
ई/३ + एफ 

12 
ट्रा सिमशन टॅिरफ कडून 

एकंदर महसुली आव यकता 
996.00 1,063.95 1,087.54 91.54 23.59 67.95 1,071.81 

 
1.15 वरील बाबी िवचारात घेता िवि तय वषर् 2021-22 साठी यािचकाक यार्चा ड अप एआरआर खालील 

को टकाम ये मांड यात आला आहे.  
को टक 1-4 : िवि तय वषर् 2021-22 साठी एआरआरचे  अप ( . कोटी) 

अनु 
क्र. तपशील 

प्रकरण 50 
सन 2016 
िदनांकीत 

03.06.2021 

सुधारीत 
नॉमिट ह/ 
प्र यक्ष 

प्र यक्ष फेरबदल 

िनयंत्रण 
करता 
ये या- 
सारखा 

िनयंत्रण 
करता न 
ये या-
सारखा 

लाभ/(हानी) 
वाटप 

के यानंतर 
िन वळ देय 

    ए बी सी डी =  
सी-ए 

ई =  
डी-एफ 

एफ =  
बी-ए 

जी = ए + 
ई/३ + एफ 

1 कामकाज व देखभाल खचर् 112.35 111.61 117.08 4.73 5.47 (0.74) 113.43 
2 घसारा खचर् 303.75 306.21 306.21 2.46  2.46 306.21 

3 दीघर्कािलक कजर् 
भांडवलावरील याज 

223.79 255.06 255.06 31.27  31.27 255.06 

4 
खेळते भांडवळ व 
िसक्युरीटी िडपॉिझ स 
(तारण ठेवी) वरील याज 

17.72 15.78 47.35 29.63 31.57 (1.94) 26.30 

5 आयकर - - - -  - - 

6 आकि मक िनधीसाठी 
राखीव योगदान 

14.45 15.30 15.30 0.85  0.85 15.30 

7 एकूण महसलुी खचर् 672.05 703.95 741.00 68.95 37.05 31.90 716.30 

8 समभाग भांडवलावरील 
परतावा 

294.08 326.41 326.41 32.34  32.34 326.41 

9 एकंदर महसुली आव यकता 966.13 1,030.37 1,067.41 101.28 37.05 64.24 1,042.72 
10 वजा: िबगर- टॅिरफ उ प न 3.70 2.24 2.24 (1.46)  (1.46) 2.24 

11 वजा: इतर यवसायापासून 
उ प न 

- - - -  - - 

    - - - -  -  

12 ट्रा सिमशन टॅिरफ कडून 
एकंदर महसुली आव यकता 

962.43 1,028.13 1,065.17 102.74 37.05 65.70 1,040.48 

 

1.16 यािचकाकतार् एमवायटी रेग्यलेुशन 2015 या रेग्यलेुशन क्र. 57.2 कड े लक्ष वेध ू इि छतात, याम ये 
उपल धते या 99% पिलकडील वािषर्क उपल धता गाठ यास इ सेि ट ह उपल ध अस याची तरतदू कर यात 
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आलेली आहे. ही गो ट िवचारात घेता प्र यक्ष उपल धता ही उि ट उपल धते या 99% पिलकड े गेलेली 
अस यामळेु यािचकाक यार्ने िवि तय वषर् 2019-20 साठी इ सेि ट ह िमळ यासाठी दावा केलेला आहे. या 
रेग्यलेुशनम ये अशीही तरतदू आहे की सदर इ सेि ट हची उपल धता ही 99.75% पयर्ंत या उपल धतसेाठी 
दे यात आली पािहजे. िवि तय वषर् 2019-20 साठी यािचकाक यार्ची प्र यक्ष उपल धता अनकु्रमे 99.72% 
एवढी आहे. एमएसएलडीसी कडून यािचकाक यार्ला दे यात आलेले वािषर्क उपल धता प्रमाणपत्र हे पिरिश ट 4 
हणून यािचकेसोबत जोडलेले आहे. 

1.17 यािचकाकतार् आपले यान एमवायटी रेग्यलेुशन 2019 या रेग्यलेुशन क्र. 29.7 कड े वेध ू इ छीतात, 
याम ये अशी तरतदू आहे की पारेषणाची उपल धता अस यास इिक्वटी या परता यावर अितिरक्त/वाढीव दर 

िदला जाऊ शकेल. ही बाब िवचारात घेऊन यािचकाक यार्ने िवि तय वषर् 2020-21 व िवि तय वषर् 2021-22 
साठी अनुक्रमे 99.88% आिण 99.96% एवढी पारेषण उपल धता प्रा त केली आहे आिण यानुसार 
इिक्वटी या परता यावर वाढीव दराची मागणी केली आहे. एमएसएलडीसी यां याकडून यािचकाक यार्ला 
िवि तय वषर् 2020-21 व िवि तय वषर् 2021-22 साठी दे यात आलेले वािषर्क उपल धता प्रमाणपत्र या 
यािचकेसोबत पिरिश ट 4 हणून जोडलेले आहे. 

को टक 1-5 : िवि तय वषर् 2019-20, िवि तय वषर् 2020-21 आिण  
िवि तय वषर् 2021-22 साठी  अप समरी ( . कोटी) 

अनु 
क्र. तपशील सूत्र 

िवि तय वषर् 
2019-20 साठी 

प्र यक्ष 

िवि तय वषर् 
2020-21 साठी 

प्र यक्ष 

िवि तय वषर् 
2021-22 साठी 

प्र यक्ष 
1 ईंग अप नंतर आिण नफा/तोटा यांच े

वाटप झा यावर परवानगी असणारा 
एआरआर 

ए 
1,106.34 1,071.81 1,040.48 

2 एमवायटी आदेश प्रकरण 290 सन 
2019 म ये मंजूर केलेली आधी या 
कालावधींची तफावत 

बी 
- 38.22 42.82 

3 ईंग अप नंतर आिण नफा/तोटा व 
आधीची वसुली यांचे वाटप झा यावर 
परवानगी असणारा एआरआर 

सी =  
ए + बी 

1,106.34 1,110.03 1,083.30 

4 वजा : इन एसटीएस आदेशानुसार 
महसूल 

d 975.58 973.33 946.91 

5 वहन खचर् / (धारणा) खचर् या या 
िहशोबासाठी महसलुातील तफावत / 
(वृ दी)- 

ई =  
सी - डी  

130.76 136.70 136.39 

6 महसुलातील तफावत / (वाढ) यामुळे 
वहन / (धारणा) खचर् एफ 47.17 36.86 25.13 

7 उपल धतेब ल इ सेि ट ह जी 8.05 - - 
8 वहन खचर् आिण उपल धता इ सेि ट ह 

यां या समावेशासह वसुल करावयाची 
िन वळ महसलु तफावत 

एच = ई + 
एफ + जी 

185.98 173.56 161.52 
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1.18 िवि तय वषर् 2022-23 या बाबतीत एमईजीपीटीसीएल यांनी एमवायटी आदेशामधील मजुंर झाले या 
एआरआरची दसुर्या अधर्वषार्चे अंदाज आिण अलेखापिरिक्षत अधर्वािषर्क लेखा यां या आधारे पिह या 
अधर्वषार् या प्र यक्ष कामिगरीबरोबर तलुना केलेली आहे. िवि तय वषर् 2022-23 च े मंजरु झालेले आिण 
सुधारीत एआरआर याचंी तलुना खालील को टकाम ये कर यात आलेली आहे.  

                          
को टक क्र. 1-6: िवि तय वषर् 2022-23 या मंजूर झाले या व अंदाजे एआरआरची तलुना ( . कोटी) 

तपशील 
िवि तय वषर् 2022-23 

मंजूर (प्रकरण 50  
सन 2016) 

अंदाजे 
ता पुरता -अप 
आव यकता 

कायार् वयन व देखभाल खचर् 116.84 116.84 - 
घसार् यापोटी खचर् 303.75 306.56 2.81 
दीघर्कालीन भांडवली कजार्वरील याज 188.34 214.85 26.51 
खेळते भांडवल आिण ग्राहकांचे िसक्युरीटी 
िडपॉिझट यावरील याज 17.36 17.20 (0.16) 

आयकर 0.00 - - 
आकि मक िनधीसाठी राखीव योगदान 14.45 28.99 14.49 
एकूण महसलुी खचर् 640.74 684.43 43.65 
समभाग भांडवलावरील परतावा 294.08 295.07 0.99 
एकंदर महसुली आव यकता 934.82 979.50 44.64 
वजा: िबगर-टॅिरफ उ प न 4.62 4.00 (0.62) 
वजा: इतर यवसायापासनू उ प न    
वजा: ओपन अ ॅक्सेस चाजसपासून उ प न    
पारेषण टॅिरफपासनू एकंदर महसलुी 
आव यकता 

930.20 975.50 45.26 

 

को टक 1-7 : िवि तय वषर् 2022-23 साठी ता पुरता  अप ( . कोटी) 

अनु क्र. तपशील फॅा यूर्ला िवि तय वषर् 
2022-23 

1 ईंग अप नंतर आिण नफा/तोटा याचं ेवाटप झा यावर परवानगी 
असणारा एआरआर ए 

975.50 

2 एमवायटी आदेश प्रकरण 290 सन 2019 म ये मंजूर केलेली 
आधी या कालावधींची तफावत बी 

39.75 

3 ईंग अप नंतर आिण नफा/तोटा व आधीची वसलुी यांचे वाटप 
झा यावर परवानगी असणारा एआरआर 

सी =  
ए + बी 

1,015.25 

4 वजा : इन एसटीएस आदेशानुसार महसूल d 914.17 

5 वहन खचर् / (धारणा) खचर् या या िहशोबासाठी महसलुातील 
तफावत / (वृ दी)- 

ई =  
सी - डी  

101.08 
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1.19 वतर्मान यािचकेम ये यािचकाक यार्ने िवि तय वषर् 2022-23 साठी कोण याही वहन खचार्बाबत दावा केलेला 
नाही.  

1.20 िवि तय वषर् 2023-24 आिण िवि तय वषर् 2024-25 साठी एआरआरच ेसुधारीत अंदाज खालील को टकांम ये 
दे यात आलेले आहेत: 

  
को टक 1-8 : िवि तय वषर् 2023-24 आिण िवि तय वषर् 2024-25 साठी एआरआरचा सुधारीत अंदाज ( . कोटी) 

तपशील िवि तय वषर् 2023-
24  (मंजूर) 

िवि तय वषर्  
2023-24  (अंदाजे) 

िवि तय वषर्  
2024-25  (अंदाजे) 

िवि तय वषर्  
2024-25 (अंदाजे) 

कायार् वयन व देखभाल खचर् 121.49 121.49 126.31 126.31 
घसार् यापोटी खचर् 303.75 306.01 303.75 305.52 
भांडवली कजार्वरील याज 152.89 174.48 117.44 134.15 
खेळ या भांडवलावरील याज 31.77 40.71 17.27 17.53 
आयकर - - - - 
आकि मक िनधीसाठी राखीव 
योगदान 

14.45 28.99 14.45 29.01 

एकूण महसलुी खचर् 624.34 671.69 579.23 612.52 
अिधक: समभाग भांडवलावरील 
परतावा 

294.08 295.19 294.08 295.29 

एकंदर महसुली आव यकता 918.42 966.87 873.30 907.81 
वजा: िबगर टॅिरफ उ प न 5.54 4.75 6.46 6.25 
वजा: इतर यवसायापासून 
उ प न 

    

वजा: ओपन अ ॅक्सेस चाजसपासून 
उ प न 

    

पारेषणाकडून एकंदर महसुली 
आव यकता 

912.88 962.12 866.84 901.56 

 

1.21 यािचकाक यार्ला असे िनवेदन करावयाच ेआहे की िवि तय वषर् 2023-24 आिण िवि तय वषर् 2024-25 चा 
संिचत एआरआर (महसुली तफावत/(नफा) यांचा समावेश असणारा) खालीलप्रमाणे आहे.  

 
को टक 1-9  िवि तय वषर् 2023-24 आिण िवि तय वषर् 2024-25 साठी संिचत एआरआर ( . कोटी) 

अनु क्र. तपशील  िवि तय वषर् 
2023-24 

 िवि तय वषर् 
2024-25 

1 वतर्मान यािचकेमधील एआरआरचे सुधारीत अंदाज. 962.12 901.56 

2 प्रकरण क्र. 290 सन 2019 म ये मंजूर के यानुसार वहन खचार् या 
समावेशासह माग या वषार्ची तफावत / (वृ दी) याचंी वसुली. 

36.69 33.62 
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अनु क्र. तपशील  िवि तय वषर् 
2023-24 

 िवि तय वषर् 
2024-25 

3 िवि तय वषर् 2013-14 ते िवि तय वषर् 2018-19 साठी सुधारीत ड अप 
एआरआर (स माननीय एटीइ या िनकालाचा पिरणाम) 

423.69  

4 िवि तय वषर् 2013-14 ते िवि तय वषर् 2018-19 साठी सुधारीत ड अप 
एआरआर वरील वहन खचर्. 

303.00  

5 
िवि तय वषर् 2013-14 ते िवि तय वषर् 2018-19 या कालावधीसाठी मंजूर 
झाले या इ सेि ट ह वर पिरणाम (स माननीय एटीइ या िनवा याचा 
पिरणाम) 

4.56  

6 िवि तय वषर् 2013-14 ते िवि तय वषर् 2018-19 या सुधारीत ड अप 
एआरआर वर वसुल करावया या अितिरक्त इ सेि ट हसाठी वहन खचर् 

2.25  

7 िवि तय वषर् 2019-20 साठी महसुली तफावत / (वृ दी) 138.81  
8 िवि तय वषर् 2019-20 या महसलुी तफावत / (वृ दी) वरील वहन खचर् 47.17  
9 वसलुीमुळे पूवीर् या आयकरावरील पिरणाम 198.17 0.32 
10 पूवीर् या वसुलीमुळे आयकरावरील वहन खचर् 29.34  
11 िवि तय वषर् 2020-21 साठी महसलुी तफावत / (वृ दी) 136.70  
12 िवि तय वषर् 2020-21 या महसुली तफावत / (वृ दी) वरील वहन खचर् 36.86  
13 िवि तय वषर् 2021-22 साठी महसलुी तफावत / (वृ दी) 136.39  
14 िवि तय वषर् 2021-22 या महसुली तफावत / (वृ दी) वरील वहन खचर् 25.13  
15 िवि तय वषर् 2022-23 साठी महसलुी तफावत / (वृ दी) 101.08  

16 

िवि तय वषर् 2015-16 ते िवि तय वषर् 2018-19 वरील िनमार्ण झालेला 
पिरणाम.  
- स माननीय एटीइ िनवाडा िदनांकीत 28.11.2022 या प्रभावामुळे 
िवि तय वषर् 2023-24 मधील अंदाजे वसलुी. 

319.72  

17 इन एसटीएस माफर् त एकूण अंदाजे वसुली 2,901.67 935.50 

 

स माननीय आयोगाकड ेप्राथर्ना 

वरील व तुि थती आिण पिरि थती िवचारात घेऊन स माननीय आयोगाने पुढील गो टी करा यात अशी प्राथर्ना 
यािचकाकतार् करीत आहे: 

(ए) वतर्मान यािचका दाखल क न घेणे. 

(बी) या यािचकेम ये दावा केलेला अितिरक् त भाडंवली खचर् मंजरु कर यात यावा. 

(सी) स माननीय आयोगा या केस क्र. 50 सन 2016 बाबत या 03.06.2021 या आदेशा या अनुसार 
वहनखचार्ंसह आिथर्क पिरणामांना (िरिलफ) मंजुरी दे यात यावी. 

डी) अपील क्र. 18 सन 2019 आिण अपील क्र. 173 सन 2022 बाबत स माननीय एपीटीइएल यां या 
िनकाल 28.11.2022 अनुसार वहन खचार्सह आिथर्क पिरणाम (सवलती) यांना परवानगी देणे. 

ई) िवि तय वषर् 2019-20 साठी वहन खचर् आिण इ सेि ट ह यां याबरोबरच एआरआर या -अपला 
मंजरुी देणे. 
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एफ) िवि तय वषर् 2020-21 आिण िवि तय वषर् 2021-22 साठी इिक्वटीवरील अितिरक्त परतावा आिण 
वहन खचर् यां यासह एआरआर या  अपला मंजुरी. 

जी) िवि तय वषर् 2020-21 या एआरआर नसुार परवानगी िदले या िवि तय वषर् 2019-20 या कालावधी 
संबंिधत वसुली वरील एकूण आयकराला यापुढे वहन खचार्सह परवानगी देणे. 

एच) या यािचकेम ये सूिचत के यानुसार िवि तय वषर् 2022-23 या एआरआर या ता पुर या -अपला 
मंजरुी देणे. 

आय) या यािचकेम ये सूिचत के यानुसार िवि तय वषर् 2023-24 आिण िवि तय वषर् 2024-25 या 
सुधारीत एआरआर प्रके्षपणांना मंजुरी देणे. 

जे) लाग ू होणार्या वहन खचार्सह वरील िवनतंी या प्रभावाची वसुली पीएसयूज ्कडून कर यास परवानगी 
देणे. 

के) अनवधानान ेकोण याही त्रटुी/चुका/कमतरता राहून गे या अस यास यांना क्षमा करणे आिण पुढील 
तारखेस आव यकता वाटेल यानुसार या सादरीकरणाम ये वाढ/बदल/दु ती/फेरफार कर यासाठी व 
यानंतर पु हा ती सादर करणे यासाठी एमईजीपीटीसीएल यांना परवानगी देणे. 

एल) स माननीय आयोगाला दे यास योग्य वाटेल अशी इतर कोणतीही सूट, आदेश िकंवा िनदश दे यास 
परवानगी देणे. 

एम) या प्रकरणातील व तुि थती आिण पिरि थती लक्षात घेऊन स माननीय आयोगाला उिचत आिण योग्य 
वाटतील अशाप्रकारे यापुढील आदेश मंजूर करणे. 


