
 कार्यकारी साराांश 

अवलोकन 

मे. माइंडस्पेस बिझनेस पार्क  प्रायव्हेट लिलमटेड (ह्यानतंर “एमिीपीपीएि” करं्वा “अर्कदार” असा 
सदंर्क) [ह्यापवूी सेरेने प्रॉपर्टकर् प्रायव्हेट लिलमटेड ह्या नावाने ज्ञात] असिेिी आणि रं्पनी 
र्ायदा, १९५६ च्या तरतदुींच्या अतंर्कत अतंर्ूकत असिेिी रं्पनी जयांचे नोंदिीरृ्त र्ायाकिय प्िॉट 
क्र. सी-३०, ब्िॉर् `र्ी`, एसआयडीिीएि समोर, िांद्रा रु्िाक र्ॉम्पप्िेक्स, िांद्रा (पवूक), मुिंई – ४०० 
०५१, महाराष्ट्र, र्ारत येथे आहे. 

एमिीपीपीएि, ववशषे आर्थकर् क्षते्र (सझे) र्ायदा, २००५ (२८/२००५)च्या र्िम ३ च्या अतंर्कत 
मार्हती ततं्रज्ञान/ मार्हती ततं्रज्ञानावर आधाररत सेवा (आयटी अॅण्ड आयटीईएस) ववशषे सरुवात 
प्िॉट क्र. ३, र्ळवा, टीटीसी इंडस्रीयि एररया, एमआयडीसी, तािरु्ा ठािे, जर्ल्हा ठािे, महाराष्ट्र 
येथे सरुु रे्िी आहे. 

उपरोक्तच्या सदंर्ाकत एमिीपीपीएि हे प्िॉट क्र. ३, र्ळवा, टीटीसी इंडस्रीयि एररया, 
एमआयडीसी, तािरु्ा ठािे, जर्ल्हा ठािे, महाराष्ट्र येथीि सेझ पररसरासाठी ववद्यतु ववतरि 
परवानाधारर् आहेत. मान. आयोर्ाने २०११ च्या खटिा क्र. १५७ मध्ये तयांच्या ११ एवप्रि २०१२ 
रोर्ी देण्यात आिेिी आदेशाच्या अन्वये एमिीपीपीएिच्या मानिेल्या ववतरि परवानाधारर् 
जस्थतीच्या नोंदीवर घेतिे आहे आणि २१ ऑर्स्ट २०१३ रोर्ी एमिीपीपीएिसाठीच्या परवान्याच्या 
सदंर्ाकतल्या शती अर्धसरू्चत रे्ल्या आहेत. 

ह्यालशवाय, माननीय सलमतीद्वारे सेरेने प्रॉपर्टकर् प्रायव्हेट लिलमटेड ह्यांच्या नावे परवाना 
ववतरिाच्या सदंर्ाकत ववशषे अटी र्ारी र्रण्यात आल्या होतया, परंत,ु नोव्हेंिर २३, २०१५ रोर्ी 
सेरेने प्रॉपर्टकर् प्रायव्हेट लिलमटेड चे नामांतरि असे र्रण्यात जयास माननीय आयोर्ाने मरं्ुरी 
र्दिी आहे आणि तयानसुार ववशषे अटीमध्ये िदि र्रण्यात आिे आहेत.  

१.१ एमबीपीपीएल द्वारे दाखल करण्र्ात आलेली  मल्टी इर्र टॅरीफ (एमवार्टी) र्ाचिका  

एमिीपीपीएिच्या ववद्यतु ववतरि र्ामाची सरुवात एवप्रि ९, २०१५ पासनू झािी आहे म्पहिर्ेच 
आर्थकर् वषक २०१५-१६, एमईआरसी एमव्हायटी ननयमाविी(रेग्यिेुशन्स), २०११, एमईआरसी एमवायटी 
ननयमाविी(रेग्यिेुशन्स), २०१५ च्या ननयमाविी (रेग्यिेुशन्स) ५.१(ए)(ii) मध्ये नमदू र्रण्यात 
आिेल्या तरतदुींच्या अनसुार आर्थकर् वषक २०१५-१६ साठी प्रोजव्हर्नि ट्रू अप र्रीता यार्चर्ा 
एमिीपीपीएि ने दाखि रे्िी आहे. ह्यालशवाय, एमिीपीपीएिने एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी 
(रेग्यिेुशन्स), २०१५ च्या ननयमाविी (रेग्यिेुशन्स) ५.१(ए)(ii) अनषुरं्ाने आर्थकर् वषक २०१६-१७ पासनू 



२०१९-२० ह्या नतसऱ्या ननयतं्रि र्ािावधीसाठी एमवायटी यार्चर्ा दाखि रे्िी आहे. माननीय 
आयोर्ाने यार्चर्ा क्र. १०/२०१६ मध्ये एमवायटी आदेश ऑक्टोिर २६, २०१६ रोर्ी र्ारी रे्िे आहेत. 

१.२ एमवार्टी आदेशावर एमबीपीपीएल द्वारे दाखल करण्र्ात आलेली पनुरावलोकन र्ाचिका 

एमिीपीपीएि ने यार्चर्ा क्र. १०/२०१६ मधीि एमवाटी आदेश र्दनांकर्त २६ ऑक्टोिर २०१६ च े
समीक्षि र्रण्यासाठी एमईआरसी (र्ोड ऑफ रं्डक्ट) ननयमाविी (रेग्यिेुशन्स), २००४ च्या 
ननयमाविी (रेग्यिेुशन्स) ८५ च्या अतंर्कत ९ डडसेंिर, २०१६ रोर्ी यार्चर्ा दाखि र्रण्यात आिी 
आहे.  

१.३ एमईआरसी एमवार्टी ननर्मावली (रेग्र्लेुशन्स), २०१५ च्र्ा अांतर्यत दाखल करण्र्ात आलेली ममड 
टमय ररव्र् ू(एमटीआर)    

एमिीपीपीएि ने मध्यावधी आढावा(एमटीआर) यार्चर्ा नोव्हेंिर ३०, २०१७ पयतं दाखि र्रिे 
आवश्यर् आहे. र्दनाकंर्त २८ नोव्हेंिर २०१७ च्या पत्र क्रमांर् : पत्राचा 
सदंर्क:एमिीपीपीएि/पॉवर/२०१७-१८/एम५५५ एमिीपीपीएि ने माननीय आयोर्ार्ड ेववद्यतु ववतरिाच्या 
व्यवसायाचा ववर्ार्र्य र्हशोि योग्य वेळेमध्ये लमळािा नसल्याने  आणि नरु्ताच र्ारी र्रण्यात 
आिेिा समीक्षि आहवाि उलशरा प्राप्त झाल्याने एमवायटी यार्चर्ा दाखि र्रण्यासाठी १० र्दवसांनी 
मदुत वाढववण्याची ववनतंी रे्िी होती. 

मध्यावधी (एमटीआर) यार्चर्ा दाखि र्रण्यासाठी इतर वीर् ननलमकती र्रिाऱ्या रं्पन्या (र्नरेर्टरं् 
रं्पनीर्) आणि ववद्यतु ववतरि परवानाधारर् ह्यानी देखीि मदुत वाढीच्या सदंर्ाकत तयाच स्वरूपाची 
ववनतंी रे्िी असल्याने माननीय आयोर्ाने तयांचा आदेश र्दनांकर्त ३० नोव्हेंिर २०१७ अनसुार 
र्रण्यात आिेल्या ववनतंीचा ववचार र्रून सदर उपयकु्तता आणि एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी 
(रेग्ल्यिेुशन्स), २०१५ च्या ननयामविी (रेग्यिेुशन्स) क्रमांर् १०२ च्या अतंर्कत देण्यात आिेल्या 
अर्धर्ारांचा (पॉवर) वापर र्रून एमटीआर यार्चर्ा दाखि र्रण्यासाठी शवेटचा र्दनांर् २१ डडसेंिर 
२०१७ पयतं वाढववण्यात आिी होती. 

तयानसुार, एमिीपीपीएिने ह्याद्वारे ववनतंी सह मध्यावधी आढावा (एमटीआर) यार्चर्ा दाखि रे्िी 
आहे: 

ए) एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी (रेग्यिेुशन्स) २००१ च्या तरतदुींच्या (प्रोजव्हर्न) अनषुरं्ाने 
आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता अचूर् समायोर्न. 

िी) वेळोवेळी फेरफार र्रण्यात आल्यानसुार एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी, २०१५ च्या तरतदुींच्या 
मान्यतनेसुार आर्थकर् वषक २०१६-१७ र्रीता तातपरुत ेआर्थकर् समायोर्न, आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता 



अचूर् समायोर्न, आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता िदि र्रण्यात आििे े
एआरअआर आणि टॅरीफ. 

आचथयक वर्य २०१५ – १६ करीता अिूक समार्ोजन 

ववद्यतु ववतरि परवानाधारर् (डडस्रीब्यशून िायसन्सी) म्पहिून एमिीपीपीएि चे प्रचािन (ऑपरेशन्स) 
एवप्रि ९, २०१५ म्पहिर्ेच आर्थकर् वषक २०१५-१६ सरुु झािे असल्याने, एमिीपीपीएि हे आर्थकर् वषक 
२०१५-१६ र्रीता एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी, २०११ च्या मान्यतनेसुार, ननयमाविी 
५.१(ए)(ii)मध्ये नमदू रे्ल्याच्या नसुार अचूर् समायोर्ानासाठी साठी यार्चर्ा (वपटीशन) दाखि र्रत 
आहेत. 

यार्चर्ा (रे्स) क्र. १०/२०१६ मध्ये माननीय आयोर्ाने एमवायटी आदेशांमध्ये तयांनी तातपरुतया अचूर् 
समायोर्नेमध्ये र्दिेल्या मान्यतचे्या अनषुरं्ाने एमवायटी ननयमाविी (रेग्यिेुशन्स) २०११ अतंर्कत 
आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता अचरू् समायोर्न  मार्र्तिे आहे. आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता अचरू् 
समायोर्न हे एमिीपीपीएि च्या ववतरिाच्या परवानाधारर्ाच्या व्यवसायाच्या िखेा परीक्षक्षत ववर्ार्र्य 
र्हशोिावर आधाररत आहे र् ेसदर यार्चरे्च्या सदंर्ाकत र्ोडण्यात आि ेआहे. 

२.१ ऊजाय ववक्री:  

अचूर् समायोर्नाच्या र्ारिासाठी, एमिीपीपीएिने आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता वास्तववर् ववक्री 
(सेल्स) ववचारात घेतिी आहे. आर्थकर् वषक २०१५-१६ मध्ये एमिीपीपीएिद्वारे वास्तववर् ऊर्ेची ववक्री 
८१.८७ एमय ू इतर्ी आहे र्े एमिीपीपीएि द्वारे आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता माननीय आयोर्ाने 
मान्य रे्िी आहे तया ववक्री इतर्ीच आहे. र्े एमिीपीपीएि ने आर्थकर् वश २०१५-१६ मध्ये नमदू 
रे्िेल्या अचूर् समायोर्न मध्ये शे्रिी ननहाय र्दिेल्या ववक्री इतर्ीच आहे. 

 २.२ ववतरण तोटा 

एमिीपीपीएिने आर्थकर् वषक २०१५-१६ ह्या र्ािावधीर्रीता झािेल्या वास्तववर् झािेिी ऊर्चेी ववक्री 
(अॅक्च्यअूि एनर्ी सेल्स) आणि प्राप्त झािेिी ऊर्ाक ववचारात घेतिी आहे. एमवायटी आदेशामधीि 
यार्चर्ा क्र. १०/२०१६ मध्ये माननीय आयोर्ाने आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता ०.०८% पररवतकनीय 
तोटा वर्ळल्यानतंर आिले्या अस्थायी ववतरिाचा तोटा ०.६४% असा मान्य रे्िा आहे. 

 

 

 



२.३ ऊजाय  शरे् (एनजी बॅलन्स) 

एमिीपीपीएि ने आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता वास्तववर् ऊर्ाक ववक्री आणि ऊर्ाक खरेदी ववचारात 
घेतिी आहे आणि वर नमदू रे्ल्याप्रमािे अदंाजर्त ऊर्ाक ववक्री रे्िी आहे. यार्चर्ा क्र. १०/२०१६ 
मध्ये र्दिेल्या आदेशामध्ये माननीय आयोर्ाने अस्थायी ऊर्ाक खरेदी आणि  ऊर्ाक ववक्री आणि 
३.९२% चा आयएनएसटीएस तोटा आर्थकर् वषक २०१५-१६ च्या ऊर्ाक शषेर्रीता मान्य रे्िे आहे. 
आर्थकर् वषक २०१५-१६ साठी वास्तववर् ऊर्ाक शषे(एनर्ी िॅिन्स) ही तयाच प्रमािामध्ये आहे र् े
माननीय आयोर्ाने एमवायटी च्या आदेशामध्ये समंत रे्िे आहे. 

२.४ वीज खरेदी ककांमत (पॉवर परिेस कॉस्ट) 

आर्थकर् वषक २०१५-१६ साठी वीर् खरेदीसाठी झािेल्या खचाकचा सारांश खािीिप्रमािे: 

र्ोष्ट्टर् २.१: आर्थकर् वषक २०१५-१६ साठी वीर् खरेदी करं्मत  

(टेिि 1: आर्थकर् वषक २०१५-१६ साठी वीर् खरेदी करं्मत) 

ववजेिा स्रोत 
(ननममयती सांि 
ननहार्)  

एमवार्टी आदेश अिूक समार्ोजनासाठी वास्तववक  
एमबीपीपीएल 
च्र्ा 
परीघामध्रे् 
प्राप्त झालेले 
र्नुनट 
(एमर्)ू 

खरेदी 
करण्र्ात 
आलेल्र्ा 
ऊजेिी 
एकूण 
ककमत 
(रु.कोटी) 

खरेदी 
केलेल्र्ा 
ऊजेिी 
सरासरी (रु. 
/ 
केडब्लल्र्एूि) 

एमबीपीपीएल 
च्र्ा 
परीघामध्रे् 
प्राप्त झालेले 
र्नुनट 
(एमर्)ू 

खरेदी 
करण्र्ात 
आलेल्र्ा 
ऊजेिी 
एकूण 
ककमत 
(रु.कोटी) 

खरेदी 
केलेल्र्ा 
ऊजेिी 
सरासरी (रु. 
/ 
केडब्लल्र्एूि) 

िाहेरीि राजयांर्डून 
र्ीईपीएि 

३९.२७ १५.९७ ४.०७ ३९.२७ १५.९७ ४.०७ 

राजयामधूनर्ीईपीएि ४२.१८ १७.०९ ४.०५ ४२.१८ १७.०९ ४.०५ 
इमििेन्स पिू ०.३६ - - ०.३६ १.२०  
आरईसी खरेदी - १.१७  - १.१७  
यआूय सेटिमेंट - ०.२६  - -  
Total एरू्ि ८१.८१ ३४.४९ ४.२३ ८१.८१ ३५.४३ ४.३३ 
       

 

 

 



२.५ प्रिालन आणण देखभाल खिय (ऑपरेशन अॅण्ड मेंटेनन्स) 

एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी (रेग्यिेुशन्स), २०११ च्या अमंििर्ाविीच्या (इम्पप्िीमेंटेशन) 
र्दनांर्ानतंर एमिीपीपीएििा ववतरि परवान्याच्या ववलशष्ट्ट अटी (स्पलेसकफर् रं्डीशन्स ऑफ 
डस्रब्यशुन िायसेन्स) र्ारी र्रण्यात आल्या होतया. तयालशवाय एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी 
(रेग्यिेुशन्स), २०११ मध्ये एमिीपीपीएि च्या ५ प्रचािन आणि देखर्ाि खचक ननजश्चत र्रण्यासाठी 
र्ोितहेी मानदंड करं्वा पद्धत र्ायकपद्धती  नमदू र्रण्यात आिेिी नाही. माननीय आयोर्ाने 
एमिीपीपीएि चा प्रचािन आणि देखर्ाि खचक तयांच्या ववलशष्ट्ट प्रर्रिानसुार ननजश्चत र्रिे 
आवश्यर् आहे. यार्चर्ा क्र. १०/२०१६ मधीि एमवायटी आदेशामध्ये माननीय आयोर्ाने टीपीसी-डी 
च्या प्रचािन आणि देखर्ाि खचक मानदंडाच्या आधारे आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता एमिीपीपीएि 
र्रीता प्रचािन आणि देखर्ाि ह्यासाठीच्या खचाकिा मान्यता र्दिी आहे. 

एमिीपीपीएि ने प्रचािन आणि देखर्ाि खचाकच्या अजस्वरृ्तीवर आणि अजस्वरृ्ती जयावर आधाररत 
आहे तयावर पनुरीक्षि यार्चर्ा (ररववह्य ूवपटीशन) दाखि रे्िी आहे. आदेशाच ेपनुननकरीक्षि र्रताना 
माननीय आयोर्ाने पनुननकरीक्षि यार्चरे्मध्ये एमिीपीपीएिद्वारे र्रण्यात आिेल्या यजुक्तवादावर 
सिंोधन रे्िेिे नाही आणि एमवायटी आदेशामध्ये यजुक्तवादाचा रे्वळ पनु्हा उल्िेख रे्िा आहे आणि 
र्ोितयाही अनतररक्त प्रचािान आणि देखर्ाि खचाकिा मान्यता लमळण्यासाठी सववस्तर स्पष्ट्टीर्रि 
आणि तर्क  नमदू रे्िे आहेत.  

कमयिारी खिय  

रे्आरसीएसपीएिशी झािेल्या र्रारामधीि अटीच्या अनसुार प्रनतवषक १२% दर वाढीने एमिीपीपीएि 
रे्आरसीएसपीएििा वीर् ववक्रीवर प्रती यनुनट ३५ पसै ेदराने देय असेि. 

प्रशासकीर् आणण सवय साधारण खिय 

एमिीपीपीएि ने आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता वास्तववर् प्रशासर्ीय आणि सवकसाधारि खचक नमदू 
रे्िा आहे. 

दरुुस्ती आणण देखभाल खिय 

दरुुस्ती आणि देखर्ाि खचाकच्या सदंर्ाकत एमिीपीपीएि ने वतस इिेजक्रर् सोित वीर् ववतरि 
प्रिािीच्या दरुुस्तीसाठीचा र्रार रे्िा आहे. एमिीपीपीएिने आर्थकर् वषक २०१५-१६ साठी वास्तववर् 
देखर्ाि खचक आणि नमदू रे्िा आहे 

ह्यालशवाय आर-इन्रा-डी च्या प्रर्रिात माननीय आयोर्ाने िहु वषीय वीर् दर ननयमन २०११ च्या 
ननयमापासनू फारर्त घेत आर्थकर् वषक २०१२-१३ त ेआर्थकर् वषक २०१५-१६ चा दरुुस्ती आणि देखर्ाि 



खचक तपलशिवार तपासिीच्या आधारावर िहु वषीय वीर् दर ननयमन २०११ दरुुस्ती व देखर्ाि खचक 
ववषयर् ननयम न िावता दरुुस्ती व देखर्ाि ननयमातनू प्रमािर् खचक प्रनतबिबंित होत नसल्याचे 
ववचारात घेऊन वास्तववर् खचाकस मान्यता र्दिी आहे.  

माननीय आयोर्ाने िहु वषीय दर ननयमन, २०११ दरम्पयानच्या र्ािावधीमध्ये महाराष्ट्र राजयामधीि 
वीर् ववतरि परवाना धारर्ास वास्तववर् दरुुस्ती आणि देखर्ाि खचाकस, िहू वषीय दर ननयमन, 
२०११ मधीि दरुुस्ती आणि देखर्ाि खचक ह्यासदंर्ाकत ननयम योग्य नसल्याच े नमदू र्रत समंती 
देण्यात आिी आहे. हे तर्क  एमिीपीपीएिच्या िद्दि थेटपिे िार् ूहोत आहेत र्ारि टी.पी.सी.डी. च े
दरुुस्ती आणि देखर्ाि सदंर्ाकत ननयम एमिीपीपीएििा िार् ू र्रण्यात आिेिे आहेत र्े र्ी 
एमिीपीपीएि चे दरुुस्ती आणि देखर्ाि खचाकचे मापदंड नाहीत.  

उपरोक्त सवक िािींचा ववचार र्रता, एमिीपीपीएि आदरपवूकर् नमदू र्रत े र्ी िेखा पररक्षीत 
र्हशोिामध्ये दाखववल्यानसुार एमिीपीपीएि द्वारे र्रण्यात आिेल्या वास्तववर् प्रचािन आणि 
देखर्ाि खचाकिा मान्यता प्राप्त होण्यासाठी योग्य पद्धतीने समथकन आणि तर्क सरं्ती देण्यात आिी 
आहे.  

म्पहिून एमिीपीपीएि माननीय आयोर्ािा अशी ववनतंी र्रत आहे र्ी वायर बिझनेस साठी र्रण्यात 
आिेल्या वास्तववर् दरुुस्ती आणि देखर्ाि खचाकिा आणि आर्थकर् वषक २०१५-१६ साठी अचूर् 
समायोर्ानमधीि मधीि ररटेि सप्िाय व्यवसायामधीि रु. १.७३ र्ोटीच्या खचाकिा देखीि मान्यता 
देण्यात यावी.  

आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्ररता अचूर् समायोर्न वास्तववर् खचाकिा मान्यता लमळण्यासाठी, र्ायकक्षमता 
वाढल्याचा/ र्मी झाल्याचा र्हशोिाची र्ोितीही समपकर्ता नाही, र्े झािे नाही. 

२.६ र्ुांतवणूक खिय आणण भाांडवलीकरण (कॅवपटल एक्सस्पेंडीिर अॅण्ड कॅवपटलआर्झेशन) 

एमवायटी आदेशामध्ये माननीय आयोर्ाने आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता सरुवातीची लशल्िर् (ओपननरं् 
िॅिन्स) म्पहिून रु.४४.७२ र्ोटी र्ुतंविूर् खचक म्पहिून दाजक्वण्यास मान्यता र्दिी आहे, र्े 
एमिीपीपीएि च्या रु.८८.७० र्ोटीच्या दाव्या पेक्षा र्मी आहे र्े एमटीआर यार्चरे्च्या वेळी रे्िेल्या 
तपलशिवार आधारे आहे. एमिीपीपीएिने तातपरुतया स्वरूपामध्ये मान्य रे्िेल्या र्ांडविी खचाकसर्हत 
सवक मार्हती, र्ार्दपत्र,े आणि तर्क  माननीय आयोर्ाच्या समोर मान्यतसेाठी सादर रे्िे आहेत आणि 
आर्थकर् वषक २०१५-१६ च्या सरुवातीस िार्िेल्या र्ांडविी खचाकस तपलशिवार तपास आणि छाननी 
नतंर मान्यता देण्याची आयोर्ार्ड े ववनतंी र्रण्यात आिी आहे. एमटीआर यार्चरे्च्या र्ारिासाठी 
एमिीपीपीएि र्ीएफएची सरुवातीची लशल्िर् रु. ४४.७२ र्ोटी तयानसुार ववचारात घेतिी, जयास 
माननीय आयोर्ाने एमटीआर आदेशामध्ये मान्यता र्दिी आहे 



सदर एमटीआर यार्चरे्च्या र्ारिासाठी एमिीपीपीएि ने आर्थकर् वषक २०१५-१६ मध्येवास्तववर् 
र्ांडविीर्रि रु. ७.५९ र्ोटी आणि वायसक बिझनेस आणि सप्िाय बिझनेस र्रीता रु. ०.२५ र्ोटी 
ववचारात घेतिे आहेत.  

२.७ ऋण: भाांडवल र्णुोत्तर (डबे्लट: इक्क्सवटी रेर्ो): 

एमिीपीपीएिने एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी, २०११ च्या ननयमाविी ३० च्या अनषुरं्ाने र्ांडविी 
र्रिाच्या ननधीर्रि (फंडडरं्) ववचारात घेतिे आहे जयानसुार, ग्राहर्ांचे योर्दान वर्ळता उरिेल्या 
ननधीवर ७०:३० च्या ऋि र्ांडवि र्नुोत्तरिा मान्यता र्दिी आहे.          

२.८ घसारा: 

एमिीपीपीएिने आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता घसाऱ्याची (डपे्रीलसएशन) आर्डवेारी एमईआरसी 
एमवायटी, ननयमाविी, २०११ च्या ननयम ३१ च्या अनसुार वावषकर्  र्ीएफएच्या सरासरीवर ववचारात 
घेतिी आहे. वीर् ववतरिाचे र्ामर्ार्  ९ एवप्रि २०१५ पासनू सरुु झािे असल्याने घसाऱ्याची 
आर्डवेारी ९ एवप्रि २०१५ पासनू ग्राह्य धरण्यात आिी आहे. तयालशवाय, ग्राहर् योर्दानाद्वारे 
ननधीिद्ध सपंत्तीवरीि घसारा ववचारात घेतिा र्ेिेिा नाही. 

२.९ दीघय मदुतीच्र्ा कजय भाांडवलावर व्र्ाज (इांटरेस्ट ऑन लॉ ांर् – टमय लोन कॅवपटल)  

एमिीपीपीएिने वरीि पररच्छेदामध्ये नमदू र्रण्यात आल्या प्रमािे र्ांडविीर्रिाच्या ववरुद्ध 
ननदेशातमर् र्र्ाकवरीि व्यार् र्हशोिात घेतिे आहे. र्र्ाकचे प्रमाि ननजश्चत र्रण्यासाठी ननदेशातमर् 
पद्धतीने ७०:३० असे र्िुोत्तर प्रमाि ग्राह्य धरण्यात आिे आहे. िहु वषीय ननयमन, २०११ च्या 
ननयम क्र. ३३.६ अनसुार र्र्ाकवरीि व्यार्ाची र्िना ननदेशातमर् र्र्ाकवर म्पहिर्ेच ११.१५% च्या 
र्ारीत सरासरी िावनू ननजश्चत र्रण्यात आिी आहे. तसेच ६२.१० र्ोटीच्या प्रमानातमर् र्र्ाकच ेम े
२०१५  मध्ये आयडीएफसी िँरे्र्डून ११.१५% व्यार् दराने वास्तववर् र्र्क घेऊन पनुववकत्तीयर्ारि 
र्रण्यात आिेिे आहे. तयानसुार एमिीपीपीएिने पनुववकत्तीय र्र्ाकच्या आधारावर नमदू रे्िे आहेत. अि ू
िहु वषीय ननयमन २०११ च्या ननयम ३३ अनसुार दीघक मदुतीच्या र्ांडविावरच्या व्यार्ाची र्िना 
र्रण्यात आिेिी आहे.    

२.१० खेळत्र्ा भाांडवलावरील व्र्ाज  

ववतरि वायसक आणि कर्रर्ोळ वीर् परुवठा व्यवसाय घटर्ासाठी एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी, 
२०११ च्या ननयम ३५ च्या अनसुार खेळतया र्ांडविावरीि व्यार् र्हशोिामध्ये घेण्यात आिे आहे. 
सध्याची यार्चर्ा दाखि रे्ल्याच्या र्दवसापासनू १४.०५% स्टेट िँरे्च्या अर्ग्रम दरांचा १४.०५% ववचार 
र्रण्यात आिा आहे. 



 

२.११ ग्राहक सरुक्षा अनामतीवरील व्र्ाज (इांटरेस्ट ऑन कन््र्मुर मसक्सर्रुरटी डडपॉणझट) 

आर्थकर् वषक २०१५-१६ मध्ये िहुवषीय दर आदेशामध्ये र्हृीत धरिेल्या रु. ३.७९ र्ोटी रर्मेच्या समोर 
रु. ३.५७ र्ोटीच्या ग्राहर् अनामत ठेवी (सी.एस.डी) र्ोळा र्रण्यात आल्या आहेत. एमिीपीपीएि ने 
िेखा परीक्षक्षत र्हशोिामध्ये नमदू र्रण्यात आल्या प्रमािे रु. ०.३२ र्ोटीच्या आर्थकर् वषक २०१५-१६ 
मध्ये सीएसडी र्रिा वरीि वास्तववर् व्यार्ाचा दावा रे्िा आहे. 

२.१२ भार्भाांडवलावरील परतावा 

एमिीपीपीएिने र्ार्र्ांडविावरीि परताव्याची र्िना सयंकु्तपिे रे्िी आहे. जयाअथी एम.ई.आर.सी. 
िहु वषीय ननयमन, २०११ अनसुार ववतरि वायसक आणि कर्रर्ोळ वीर् परुवठा व्यवसायासाठी परतावा 
दर अनकु्रमे १५.५% आणि १७.५% असे नमदू र्रण्यात आिे आहे. 

२.१३ आर्कर (इनकम टॅक्सस) 

माननीय आयोर्ाने आर्थकर् वषक २०१५-१६ च्या अचूर् समा योर्नेच्या वेळेस हे नमदू रे्ल्या प्रमािे 
स्वीर्ायक आयर्राची र्िना वास्तववर् उतपन्न आणि खचाकनसुार र्रण्यात येईि. तस्तम दृष्ट्टीर्ोन हा 
अन्य वीर् ववतरि परवानाधारर्ांसाठी र्से र्ी आर इंरा डी आणि टीपीसी – डी जयांचा ननयमन 
व्यवसाय हा रं्पनीचा एर् र्ार् आहे आणि जयासाठी आयर्र र्रिा ननयमन व्यवसायासाठी वेर्ळा 
न र्ारता पिूक रं्पनीसाठी र्रण्यात येतो. 

तयानसुार, आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता ननयलमत ववतरि परवाना व्यवसायार्रीता आयर्र 
एमिीपीपीएि ने र्हशोि रे्िा आहे, र् ेसदर यार्चरे्मधीि ट्रू अप र्रीता महसिू आणि र्रण्यात 
आिेल्या खचाकवर आधाररत आहे. माननीय आयोर्ाद्वारे ववर्हत र्रण्यात आिेल्या फॉरमॅटच्या फॉमक 
१२ मध्ये देण्यात आिले्या आयर्राच्या र्हशोिामध्ये तपलशिामध्ये देण्यात आिे आहे र्े सदर 
यार्चर्ा सादर र्रतानाचे र्ार्दपत्र सोित र्ोडण्यात आिी आहेत. 

२.१४ बडुीत कजायसाठी तरतदू (प्रोक्व्हजननांर् फॉर बॅड डबे्लट 

एमिीपीपीएि ने आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीताच्या तयांच्या िेखा परीक्षिामध्ये िडुीत र्र्ाकसाठी 
र्ोितीही तरतदू रे्िेिी नाही. 

२.१५ आकक्स्मक ननधीसाठी बर्यणी 



यार्चर्ा क्र. १०/२०१६ मध्ये माननीय आयोर्ाच्या द्वारे मान्य र्ारण्यात आल्या नसुार  र्ीएफएच्या 
सरुवातीच्या ०.५०% दराने आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता आर्जस्मर् राखीव चे योर्दान ववचारात 
घेण्यात आिे आहे. 

२.१६ वीज दराच्र्ा व्र्नतररक्सत उत्पन्न (नॉन टॅररफ इन्कम)  

आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता र्रण्यात आिेल्या िखेा परीक्षिाच्या आधारवर रु. ०.२९ र्ोटीच्या 
वास्तववर् वीर् दाराच्या व्यनतररक्त (नॉन टॅररफ इन्र्म) एमिीपीपीएि ने ववचारात घेतिे आहे 
जयामध्ये सेवा र्ोडिी आणि अन्य प्रर्ार आणि ववद्यतु ठेववमधीि उतपन्न ह्यामधीि उतपन्नाचा 
सामवेश र्रण्यात आिेिा आहे. 

२.१७ ववजेच्र्ा ववक्रीमधून महसलू (रेवेन्र् ूफ्रॉम सेल ऑफ इलेक्क्सिमसटी) 

असे नमदू र्रण्यात यावे र्ी एमिीपीपीएिच्या वीर् ववतरि परवाना असेिेल्या क्षेत्रामध्ये मरं्रू 
र्रण्यात आििेा र्माि वीर् दर, र्ो महाववतरिाच्या मरं्ूर र्रण्यात आिेल्या दरावर आधाररत होता 
तयामळु वहन आणि कर्रर्ोळ वीर् परुवठा ह्यापासनू लमळिारे उतपन्न हे वेर्ळे र्रता येउ शर्त 
नाही आणि तयामळेु एमिीपीपीएिच्या आर्थकर् वषक २०१५-१६ च्या उतपन्नाचा सयंकु्तपिे ववचार 
र्रण्यात यावा. 

२.१८ एकूण महसलुी र्रज 

आर्थकर् वषक २०१५-१६ साठी एमिीपीपीएिच्या एरू्ि महसिुी र्रर्ेचा साराशं खािीिप्रमािे: 

      टेबल २-२: आचथयक वर्य २०१५-१६ करीता सरासरी महसलू आवश्र्कता 

अ
न.ु
क्र 

तपशील एमवार्टी आदेश ट्रू अपकाररता वास्तववक 
एकत्ररकृत 
एआरआर 

वार्सय 
त्रबझने
स 

सप्लार्सय 
त्रबझनेस 

एकत्ररकृ
त 
एआरआ
र 

वार्सय 
त्रबझनेस 

सप्लार्सय 
त्रबझनेस 

१ ऊर्ाक खरेदी कर्मत (इन 
एसटीएस खचाकसह आणि 
एमएसएिडीसी शलु्र् 
आणि खचक 

३४.४९ - ३४.४९ ३५.४३ - ३५.४३ 

२ ओ आणि एम खचक ३.०८ २.०७ १.०१ ४.९४ ३.२१ १.७३ 
३  घसारा २.१९ २.१० ०.०८ २.३६ २.२८ ०.०८ 
४ र्र्क र्ांडविावरीि व्यार् ३.४२ ३.३० ०.१२ ३.९४ ३.८३ ०.११ 
५ र्ायाकतीि र्ांडविा वरीि ०.४३ ०.०४ ०.३९ ०.५० ०.०५ ०.४५ 



व्यार्  
६ सीएसडी वरीि व्यार् ०.२९ ०.०३ ०.२६ ०.३२ ०.०३ ०.२९ 
७ िडुीत आणि अननजश्चत 

र्र्ाकसाठी तरतदू 
- - - - - - 

८ आर्जस्मर् राखीवचे 
योर्दान 

०.२२ ०.२२ ०.०१ ०.२३ ०.२२ ०.०१ 

९ आयर्र ०.५० ०.४५ ०.०५ २.२२ २.०० ०.२२ 
१० एकूण महसलू खिय ४४.६२ ८.२१ ३६.४१ ४९.९३ ११.६२ ३८.३१ 
११ अर्धर्: इजक्वटीवरीि 

परतावा 
२.१२ २.०३ ०.०८ २.२४ २.१४ ०.१० 

१२ सरासरी महसलू 
आवश्र्कता 

४६.७४ १०.२४ ३६.४९ ५२.१८ १३.७७ ३८.४१ 

१३ वर्ा: नॉन टॅररफ 
उतपन्न 

०.०२ - ०.०२ ०.३० - ०.३० 

१४ वर्ा: अन्य 
व्यवसायामधीि उतपन्न  

- - - - - - 

१५ एरू्ि सरासरी महसिू 
उप्तन्न 

४६.७२ १०.२४ ३६.४८ ५१.८८ १३.७७ ३८.१२ 

१८ ववर्ेच्या ववक्रीमधून 
उतपन्न 

५८.८०   ५८.१७   

१९ महसलू 
जीएपी/(अनतररक्सत) 

(१२.०८)   (६.२९)   

२.१९ महसलू तटू/(अनतररक्सत) 

एमव्हायटी आदेशामध्ये माननीय आयोर्ाने ह्यापवूीच आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता तातपरुत ेअचूर् 
समायोर्न नतंर र्हशोिामध्ये धरण्यात आिले्या रु. १२.०८ र्ोटी महसिुी अनतररक्त च्या द्वारे 
एमव्हायटी ननयतं्रि र्ािवधी मध्ये चार वषांमध्ये समान पद्धतीने म्पहिर्चे रु. ३.०२ र्ोटी अस े
आर्थकर् वषक २०१५-१६ पासनू २०१९-२० पयतंच्या र्ािावधीसाठी र्रण्यात आिे आहे. िदिण्यात 
आिेिी दरसचूी आर्थकर् वषक २०१५-१६ आणि २०१६ - १७ साठी अचूर् समायोर्न र्रण्यात आल्या 
नतंर माननीय आयोर्ाद्वारे मरं्ूर र्रण्यात येईि.  शे्रिी ननहाय (रॅ्टेर्र्रीवाईर्) मरं्ूर दरपत्ररे् 
आर्थकर् वषक २०६-१७ आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ ही ह्यापवृीच र्मी र्रण्यात आिेिी आहेत. आर्थकर् 
वषक २०१५-१६ साठी एमिीपीपीएि द्वारे अनतररक्त महसिू रु. ६.२९ र्ोटीने र्मी झाल्यामळेु  
एमिीपीपीएि ने खािीि प्रर्ारे अनतररक्त महसिू ववस्ताररत रे्िा आहे. 

टेबल २-३: म्ह्सलुामधील तटू /(अनतररक्सत) आचथयक वर्य २०१५-१६ करीता. 

अन ु.क्र तपशील एमवार्टी आदेश अांनतम अचूर् 



समायोर्नाच्या नतंर 
ए मह्सिुामधीि तटू 

(अनतररक्त)एआरआर 
मध्ये समायोजर्त 
र्रण्यात आल्या नसुार 

  

१ आर्थकर् वषक २०१६-१७ (३.०२) (३.०२) 
२ आर्थकर् वषक २०१७-१८ (३.०२) (३.०२) 
३ आर्थकर् वषक २०१८-१९ (३.०२) (०.२५) 
४ आर्थकर् वषक २०१९-२० (३.०२) - 
 Total (एकूण) (१२.०८) (६.२९) 
तयानसुार वरीि मह्सिुामधीि तटू / (अनतररक्त) क्म्पयिेुर्टव्ह रेवेन्य ू रॅ्प/ अनतररक्त आर्थकर् वषक 
२०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता र्हशोिात घेण्यात आिे आहे. 

३. आचथयक वर्य २०१६-१७ साठी अिूक समार्ोजन आणण आचथयक वर्य २०१७-१८ साठी तात्परुत ेअिूक 
समार्ोजन 

एमवायटी ननयमाविी २०१५ च्या ननयम ८.२ च्या अनषुरं्ाने मध्यावधी पनुननकरीक्षि यार्चरे्मध्ये 
वास्तववर् र्ायाकप्रदशकन र्ामर्र्री आणि आर्थकर् रु्शिता (पफोमकन्स) व तयाचा स्वीरृ्त अदंार् ह्याची 
तिुना समोरासमोर आर्थकर् वषक २०१६-१७ साठी आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ ह्या पर्हल्या दोन 
वषांसाठी वतकवण्यात याव.े 

तयानसुार एमिीपीपीएि ने  आर्थकर् वषक २०१६-१७ साठी अचूर् समायोर्न आणि आर्थकर् वषक २०१७-
१८ साठी तातपरुत ेअचूर् समायोर्न दाखि रे्ि ेआहे. आर्थकर् वषक २०१६-१७ साठी अचूर् समायोर्न 
एमवायटी ननयमाविी २०१५ च्या िार् ू असिाऱ्या ननयमाविीच्या अनषुरं्ाने  एमिीपीपीएिच्या 
ववतरि परवाना व्यवसायाचे ववर्ार्र्य र्हशोिाचे समीक्षि समीक्षि र्रण्यात आिे आहे. आर्थकर् वषक 
२०१५-१६ साठीच्या एमिीपीपीएिच्या ववतरि परवाना धारर् व्यवसायामधीि ववर्ार्र्य िेखापरीक्षक्षत 
र्हशोि हे यार्चरे्मध्ये र्ोडण्यात आिे आहेत. 

आर्थकर् वषक २०१७-१८ हे ह्यापवूीच सपंिेिे असल्याने ऊर्ाक ववक्री, ऊर्ाक खरेदी आणि महसिू ह्यांच े
वास्तववर् मलू्य वास्तववर् मलू्य आर्थकर् वषक २०१७-१८ साठी ववचारात घेतिे र्ेिे आहे. तयानसुार 
आर्थकर् वषक २०१७-१८ साठी तातपरुत ेअचरू् समायोर्न हे वास्तववर् ऊर्ाक ववक्रीच ेमलू्य, ऊर्ाक खरेदी, 
महसिू आणि र्ांडविीर्रिाचे अदंार्े मलू्य आणि इतर महसिुी खचक ह्यावरून आणि एमवायटी 
ननयमाविी, २०१५ मधीि िार् ूअसिाऱ्या तरतदुींच्या अनसुार तयार र्रण्यात आिे आहे. 

 

 



३.१ ऊजाय ववक्री 

आर्थकर् वषक २०१६-१७ र्रीता मरं्ूर र्रण्यात आिेल्या ९४.१९ एमय ू ववक्रीशी तिुना रे्िे असता 
आर्थकर् वषक २०१६-१७ साठी वास्तववर् ववक्री झािेिी ऊर्ाक ही र्मी म्पहिर्चे ८२.८८ एमय ू इतर्ी 
आहे. वास्तववर् ववक्री र्मी होण्याचे खरे र्ारि इमारत क्र. ९ आणि १२ मधीि अलंशर् व्याप्ती 
(पाशकि ओक्यपुन्सी) हे आहे. अचूर् समायोर्न र्रण्याच्या र्ारिासाठी आर्थकर् वषक २०१६-१७ साठी 
वास्तववर् ऊर्ाक ववक्री ववचारत घेण्यात आिी आहे. 

तातपुरुत ेअचूर् समायोर्न र्रण्यासाठी आर्थकर् वषक २०१७-१८ एमिीपीपीएिने आर्थकर् वषक २०१७-१८ 
र्रीता वास्तववर् ऊर्ाक ववक्री ववचारात घेतिी आहे. 

३.२ ववतरण तोटा  

एमवायटी आदेशामध्ये माननीय आयोर्ाने आर्थकर् वषक २०१६-१७ पासनू आर्थकर् वषक  २०१९-२० 
पयतंच्या ननयतं्रि र्ािावधीसाठी ०.६४% ववतरिामधीि तोटा हा पररवतकनीय तोट्यानतंर आर्थकर् वषक 
२०१५-१६ र्रीता वास्तववर् ववतरि तोटा ह्यास मान्यता र्दिी आहे. 

वास्तववर् ऊर्ाक ववक्री आणि ऊर्ाक खरेदी याचा ववचार रे्ल्या नतंर एमएसएिडीसी द्वारे देखर्ाि होत 
असिेल्या वास्तववर् राजयामधीि प्रेषि (रान्सलमशन) तोटा ववचारात घेऊन आर्थकर् वषक २०१६-१७ 
आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ साठी वास्तववर् ववतरि तोटा अनकु्रमे ०.८०% आणि ०.९१% अनकु्रम े
नोंदववण्यात आिा आहे. आर्थकर् वषक २०१६-१७ साठी अचूर् समायोर्न साठी आणि आर्थकर् वषक 
२०१७-१८ साठी तातपरुतया अचूर् समायोर्न साठी ह्याचा दावा र्रण्यात आिा आहे. 

३.३ ऊजाय खरेदी खिय  

वास्तववर् ऊर्ाक खरेदीचा र्हस्सा आणि आर्थकर् वषक २०१६-१७ साठी र्रीता खचक हे खािीि 
र्ोष्ट्ट्र्ामध्ये मध्ये दाखववण्यात आिे आहे. 

टेिि ३-५: आर्थकर् वषक २०१६-१७ साठी ऊर्ाक खरेदी खचक 

ऊर्ाक स्त्रोत (सचं ननहाय) एमवायटी आदेश अचूर् समायोर्न साठी वास्तववर् 
 र्हस्सा 

(एमय)ू 
खचक 
(रु.मध्ये) 

प्रती 
यनुनट 
खचक (रु./ 
रे्डब्ल्यएू
च) 

र्हस्सा 
(एमय)ू 

खचक 
(रु.मध्ये) 

प्रती यनुनट 
खचक  
 (रु./ 
रे्डब्ल्यएूच) 

अल्प र्ािीन स्त्रोतार्डून 
खरेदी 

२०.८२ ८.०८ ३.८८ २३.३६ ८.८२ ३.७८ 



मध्यम – र्ािीन पीपीए – 
िेस िोड 

५५.९० २०.७९ ३.७२ ६२.६६ २१.२५ ३.३९ 

मध्यम – र्ािीन पीपीए – 
वपर् िोड 

२५.२५ ९.३९ ३.७२ १८.९९ ७.८४ ४.१३ 

अनतररक्त ववर्ेची ववक्री (३.२९) (१.२२) ३.७२ (१५.२२) (४.७४) ३.११ 
इमिॅिन्स पिू - - - (३.०९) - - 
ररिेट - - - - (०.३०) - 
सोिर आरईसी खरेदी - ०.३५ ३.५० - ०.२६ - 
नॉन सोिर खरेदी - १.४८ १.५ - १.२६ - 
एरू्ि (टोटि) ९८.६७ ३८.८६ ३.९४ ८६.७० ३४.३९ ३.९७ 
आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता वास्तववर् खरेदी र्रण्यात आिेिी ऊर्ाक आणि तयाचे शलु्र् खािच्या 
र्ोष्ट्टर्ा मध्ये दाखववण्यात आिे आहे. 

टेबल ३-६: आचथयक वर्य २०१७-१८ करीता ऊजाय खरेदी खिय   

ऊर्ाक स्त्रोत 
(सचं ननहाय) 

एमवायटी आदेश अचूर् समायोर्न साठी वास्तववर् 

 र्हस्सा 
(एमय)ू 

कर्मत 
(रु. 
मध्ये) 

प्रती यनुनट 
कर्मत 
(रु./रे्डब्ल्यएूच) 

र्हस्सा 
(एमय)ू 

कर्मत 
(रु. 
मध्ये) 

प्रती यनुनट 
कर्मत 
(रु./रे्डब्ल्यएूच) 

मध्यम र्ािीन  
पीपीए – िेस 
िोड 

७४.४६ २७.७० ३.७२ ७७.५१ २७.३६ ३.५३ 

मध्यम र्ािीन 
पीपीए –वपर् 
िोड 

३३.६६ १२.५२ ३.७२ २७.९० ११.२० ४.०२ 

अनतररक्त 
ऊर्ेची खरेदी 

- - - (१७.५२) (६.२३) ३.९७ 

इमिॅिन्स पिू -- -- -- २.६४ - - 
ररिेट - - - - (०.३५) - 
सोिर आरईसी 
खरेदी 

- ०.७९ ३.५० - ०.०२ - 

नॉन सोिर 
खरेदी 

- १.७७- १.५० - १.५१ - 

एरू्ि (टोटि) ११२.१९ ४४.२९ ३.९५ ८७.०५ ३३.५० ३.८५ 
 

 



३.४ प्रिालन आणण देखभाल खिय: 

ननदेशातमर् ओ आणि एम खचाकची मोर्िी र्रण्यासाठी आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता अचरू् 
समायोर्नसाठी दावा र्रण्यात आिेिे वास्तववर् ओ आणि एम खचक मळू ओ आणि एम मलू्य 
म्पहिून ववचारात घेण्यात आिे आहे. तयालशवाय आर्थकर् वषक २०१६-१७ आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ 
साठी ननदेशातमर् ओ आणि एम खचक हे वदृ्धी ननयम िार् ू र्रून सार्धत रे्िी आहेत. 
एमिीपीपीएिद्वारे उद्र्विेिे वास्तववर् ओ आणि एम खचक मान्य र्रण्यासाठी आर्थकर् वषक २०१७=१८ 
र्रीताच्या िेखा परीक्षक्षत अहवािामध्ये नमदू रे्ल्यानसुार देण्यात आिे आहेत. 

ह्यालशवाय आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता तातपरुतया स्वरूपाच्या अचरू् समायोर्न र्रण्यासाठी आर्थकर् 
वषक २०१७-१८ च्या पर्हल्या सहामाहीसाठी वास्तववर् ओ आणि एम खचक ववचारात घेण्यात आि े
आहेत. आर्थकर् वषक २०१७-१८ च्या दसुऱ्या सहामाहीच्या र्ािावधीसाठी खचाकच्या सध्याचे रं्त्राट सेवा 
आणि पवूी वापर रे्िेल्या ह्याच्या आधारावर अनमुान र्ाढण्यात आिे आहे. 

३.५ भाांडवलीकरण 

आर्थकर् वषक २०१६-१७ च्या दरम्पयान, एमिीपीपीएिने नॉन डीपीआर योर्नेमधून रु. ०.५५ र्ोटी 
वास्तववर् र्ांडविीर्ारि प्राप्त रे्िे आहे. आर्थकर् वषक २०१७-१८ साठी एमिीपीपीएि ने नॉन डीपीआर 
योर्नेमधून रु. ०.४२ र्ोटी  र्ांडवि खचक आणि र्ांडविीर्रि ह्यांच ेअनमुान घेतिे आहे.    

आर्थकर् वषक २०१६-१७ च्या अचूर् समायोर्न साठी आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ च्या  तातपरुतया 
अचूर् समायोर्न साठी एमिीपीपीएि ने एमवायटी ननयमाविी, २०१५ च्या ननयमाविी २६ च्या 
अनषुरं्ाने मानदंडातमर् र्र्क रोखयांचा ७०:३० ह्या प्रमािामध्ये ववचार रे्िा आहे. 

३.६ घसारा 

एमिीपीपीएि ने एमवायटी ननयमाविी, २०१५ च्या ननयमाविी २७ च्या अनषुरं्ाने आर्थकर् वषक २०१६-
१७ आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ साठी, एमवायटी ननयमाविी. २०१५ मध्ये नमदू र्रण्यात आल्या 
नसुार सपंत्तीच्या प्रर्ारानसुार घसाऱ्याचा दर िावण्यात येउन घसारा र्हशोिामध्ये घेण्यात आिा आहे. 

३.७ दीघयकालीन कजय भाांडवलावर व्र्ाज 

एमवायटी ननयमाविी, २०१५ च्या ननयमाविी २९ च्या अनषुरं्ाने एमिीपीपीएि ने दीघक मदुतीवरीि 
र्र्क र्ांडविावरीि व्यार् ववचारात घेतिे आहे. एमवायटी ननयमाविी, २०१५ च्या ननयमाविी २९.५ 
च्या अनषुरं्ाने आर्थकर् वषक २०१६-१७ र्रीता १०.५७% आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता १०.४५% 
दराने परी र्िना रे्िेिा र्ारांकर्त सरासरी व्यार् दर चा वापर र्रून ननदेशातमर् र्र्ाकवर सरासरी 
मांडण्यात आिी आहे. 



३.८ भार्भाांडवलावरील परतावा  

एमवायटी ननयमाविी, २०१५ च्या ननयमाविी २८ च्या अनषुरं्ाने आर्थकर् वषक २०१६-१७ आणि आर्थकर् 
वषक २०१७-१८ र्रीता एमिीपीपीएिने आरओई र्हशोिामध्ये घेतिे आहे. एमिीपीपीएिने वायसक 
बिझनेस आणि सप्िाय बिझनेस साठी १५.५०% आणि १७.५०% दराने आरओई र्हशोिामध्ये घेति े
आहे. 

३.९ खेळत्र्ा भाांडवलावरील व्र्ाज आणण ग्राहकाांच्र्ा सरुक्षक्षत ठेवीांवरील व्र्ाज 

एमवायटी ननयमाविी, २०१५ च्या मान्यतनेसुार ननदेशातमर् र्ामातीि र्ुतंविूर्ीची र्िना रे्िी आहे 
र्ी अर्ोदरच्या पररच्छेदांमध्ये वयैजक्तर् घटर् म्पहिनू समर्ण्यात आिे आहे. सीएसडीच्या सदंर्ाकत 
आर्थकर् वषक २०१६-१७साठी वास्तववर् सीएसडी रु. ३.८४ र्ोटी र्मा झािे होत.े िेखा परीक्षक्षत 
र्हशोिामध्ये दाखववण्यात आल्यानसुार आर्थकर् वषक २०१६-१७ र्रीता र्रिा र्रण्यात आिेल्या 
सीएसडीवर रु. ०.३४ र्ोटी व्यार्ाचा दावा एमिीपीपीएिने रे्िा आहे. 

३.१० आर्कर 

आर्थकर् वषक २०१६-१७ र्रीता र्र पवूक ननयामर् नफा आयर्र ववर्ार्ाने र्हशोिामध्ये घेतिा आहे. 
तयालशवाय, एमवायटी आदेशामध्ये आयोर्ाने अस ेम्पहटिे आहे र्ी जर्थ ेवास्तववर् मार्हती उपिब्ध 
नसेि तयार्ठर्ािी आर्ामी वषांर्रीता आर ओ ई पद्धतीवर आधाररत र्हशोिामध्ये घेण्यात आि े
आहे. एमिीपीपीएिच्या सदंर्ाकत आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता ढोिळ आरओ-ई पद्धतीवर आयर्राचा 
अदंार् घेतिा रे्िा आहे. 

३.११ बडुीत आणण अननक्श्ित कजायसाठी तरतदू 

आर्थकर् वषक २०१६-१७ आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ साठी िडुीत आणि अननजश्चत र्र्ाकवरीि 
व्यार्ासाठी र्ोितीही तरतदू र्रण्यात आिेिी नाही.       

 

३.१२ आकक्स्मक राखीविे र्ोर्दान 

एमवायटी ननयमाविी, २०१५ च्या सदंर्ाकत आणि एमवायटी आदेशामध्ये माननीय आयोर्ाद्वारे 
घेण्यात आिेिे धोरि ह्यानसुार एमिीपीपीएि ने  आर्थकर् वषक २०१६-१७ आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ 
र्रीटा र्ायम मािमते्तच्या एर्म मलू्याच्या ०.५% आर्जस्मर् खचक र्हशोिांध्ये ग्राह्य धरण्यात आि े
आहे. 

३.१३ नॉन टॅररफ उत्पन्न: 



आर्थकर् वषक २०१६-१७ च्या िेखा परीक्षक्षत र्हशोिाच्या आधारे रु.०.३० र्ोटी वास्तववर् टॅररफ उतपन्न 
ववचारात घेण्यात आिे आहे. जयामध्ये सेवा र्ोडिी आणि अन्य शलु्र् आणि वीर् ठेवींमधीि 
उतपन्नामधून एर्बत्रत रे्िे आहे. तयालशवाय आर्थकर् वषक २०१७-१८ च्या तातपरुतया अचूर् समायोर्न 
साठी सेवा र्ोडिी शलु्र् हे आर्थकर् वषक २०१६-१७ च्या प्रतयक्ष उतपन्न खचाकवरून ववचारात घेतिे 
आहे. 

३.१४ आचथयक वर्य २०१६-१७ आणण आचथयक वर्य २०१७-१८ करीता सरासरी महसलू आवश्र्कता 

आर्थकर् वषक २०१६-१७ आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता डस्रब्यशुन वायसक बिझनेस र्रीता 
एआरआरचा सारांश खािीि टेिि मध्ये देण्यात आिा आहे. 

टेिि ३-१: वायसक व्यवसायार्रीता आर्थकर् वषक २०१६-१७ आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता 
एआरआरचा सारांश (रु. र्ोटींमध्ये) 

अन.ु
क्र. 

तपलशि आर्थकर् वषक २०१६-१७ आर्थकर् वषक २०१७-१८ 
एमवायटी 
आदेश 

अचूर् 
समायोर्न साठी  
वास्तववर् 

एमवायटी 
आदेश 

अदंार् े

१ प्रचािन आणि देखर्ाि खचक   २.१८ ३.३७ २.२४ ३.५५ 
२ घसारा २.२६ २.५२ २.३७ २.५४ 
३ र्र्क र्ांडविावरीि व्यार्  ३.१९ ३.४१ ३.११ ३.१४ 
४ खेळतया र्ांडविावर व्यार् ०.०१ ०.०१ ०.०१ - 
५ ग्राहर् आणि ववतरि व्यवस्था 

वापरर्त ेह्यांच्या ठेवींवरीि व्यार् 
०.०५ ०.०३ ०.०६ ०.०४ 

६ िडुीत आणि अननजश्चत र्र्ांची 
तरतदू 

- - - - 

७ आर्जस्मर् राखीव र्रीता योर्दान ०.२३ ०.२५ ०.२४ ०.२६ 
८ आयर्र ०.४५ ०.३० ०.४५ ०.५७ 
९ एरू्ि महसिू खचक ८.३९ ९.९० ८.४८ १०.१० 
१० अर्धर्: समर्ार् र्ांडविाचा परतावा २.१६ २.३८ २.२६ २.४० 
११ सरासरी महसिुी आवश्यर्ता १०.५५ १२.२८ १०.७५ १२.५० 
१२ वर्ा: नॉन टॅरीफ उतपन्न - - - - 
१३ वर्ा: अन्य व्यवसायामधून उतपन्न - - - - 
१४ एरू्ि: सरासरी महसिू आवश्यर्ता १०.५५ १२.२८ १०.७५ १२.५० 
आर्थकर् वषक २०१६-१७ आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता कर्रर्ोळ परुवठा व्यवसायासाठी एआरआर 
चा सारांश खािीि टेिि मध्ये दाखववण्यात आिा आहे: 



 

 

 

 

टेिि ३-२: आर्थकर् वषक २०१६-१७ आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता कर्रर्ोळ परुवठा व्यवसायासाठी 
एआरआर सारांश (रु. र्ोटीमंध्ये) 

अन.ु 
क्र. 

तपलशि आर्थकर् वषक २०१६-१७ 
र्रीता 

आर्थकर् वषक २०१७-
१८ र्रीता 

एमवायटी 
आदेश 

अचूर् 
समायोर्न 
साठी  
वास्तववर् 

एमवायटी 
आदेश 

अदंार् े

१ ऊर्ाक खरेदी खचक (राजयांतर्कत प्रेषि 
शलु्र्ासह)  

३८.५६ ३४.३९ ४४.२९ ३३.५० 

२ प्रचािन आणि देखर्ाि खचक १.०७ १.८२ १.१० १.९१ 
३  घसारा ०.१० ०.०९ ०.१० ०.०९ 
४ खेळतया र्ांडविावरीि व्यार् ०.१३ ०.११ ०.१२ ०.१० 
५ र्ायाकतीि र्ांडविावरीि व्यार् ०.१३ ०.११ ०.१२ ०.१० 
६ ग्राहर् सरुक्षा ठेवींवरीि व्यार्  ०.४९ ०.३१ ०.५६ ०.३५ 
७ िडुीत आणि अननजश्चत र्र्ाकसाठी तरतदू - - - - 
८ अननजश्चत राखीवसाठीचे योर्दान ०.०१ ०.०१ ०.०१ ०.०१ 
९ राजयांतर्कत पे्रषि शलु्र् ४.०४ ४.८९ ५.१८ ५.१८ 
१० एमएसडीएिसी शलु्र् आणि करं्मत ०.०१ ०.०१ ०.०२ ०.०२ 
११ आयर्र ०.०५ ०.०३ ०.०५ ०.०६ 
१२ एरू्ि महसिू खचक ४४.८८ ४१.७५ ५१.५५ ४१.२२ 
१३ अर्धर्: समर्ार् र्ांडविावरीि र्ुतंविूर्  ०.१० ०.०९ ०.१० ०.०९ 
१४ सरासरी महसिू आवश्यर्ता ४४.९८ ४१.७५ ५१.५५ ४१.२२ 
१५ वर्ा: नॉन टररफ उतपन्न ०.०१ ०.३० ०.०१ ०.०५ 
१६ वर्ा: अन्य व्यास्व्सायामधनू उतपन्न - - - - 
१७ वर्ा: क्रॉस सिलसडी अर्धर्ार वरीि प्राप्ती - - - - 
१८ वर्ा: र्र असल्यास अनतररक्त अर्धर्ार 

खातयामधीि र्मा 
- - -- - 

१९ कर्रर्ोळ परुवठ्यामधून सरासरी महसिू ४४.९७ ४१.५४ ५१.६३ ४१.२६ 



आवश्यर्ता  
 

३.१५ आचथयक वर्य २०१६-१७ आणण आचथयक वर्य २०१७-१८ महसलुी अांतर/ (अनतररक्सत)  

एमिीपीपीएिने आर्थकर् वषक २०१६-१७ आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता सयंकु्त महसिुी अतंर/ 
(अनतररक्त) र्हशोि खािीि टेिि मध्ये दाखववण्यात आिा आहे. 

टेिि ३-३: आर्थकर् वषक २०१६-१७ आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता महसिुी अतंर/(अनतररक्त) (रु. 
र्ोटी) 

अन.ु 
क्र. 

तपलशि आर्थकर् वषक २०१६-१७ आर्थकर् वषक २०१७-
१८ 

एमवायटी 
आदेश 

अचूर् 
समायोर्न 
र्रीता 
वास्तववर्  

एमवायटी 
आदेश 

अदंार् े

१ डस्रब्यशून वायसक व्यवसायासाठी 
एआरआर  

१०.५५ १२.२८ १०.75 १२.५० 

२ कर्रर्ोळ परुवठा व्यवसायासाठी 
एआरआर 

४४.९७ ४१.५४ ५१.६३ ४१.२६ 

३ वायसक आणि कर्रर्ोळ परुवठा व्यवसाया 
र्रीता सयंकु्त एआरआर 

५५.५२ ५३.८२ ६२.३८ ५३.७६ 

४ अर्धर्: महसिुी अतंर/(अनतररक्त) 
आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता   

(३.०२) (३.०२) (३.०२) (३.०२) 

५ वर्ा: वीर् ववक्री मधून महसिू  ५२.५३ ५२.९६ ५९.४ ४४.७४ 
६ महसिू अतंर/(अनतररक्त) (०.०४) (२.१६) (०.०४) ६.०० 
एमिीपीपीएिने माननीय आयोर्ार्ड े ववनतंी रे्िी आहे र्ी आर्थकर् वषक २०१६-१७ र्रीता शवेटच्या  
अचूर् समायोर्ना नतंर आणि महसिू अतंर/ (अनतररक्त) आणि आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता 
तातपरुता अचूर् समायोर्न वरीि टेिि मध्ये दाखववण्यात आिे आहे. 

४ आचथयक वर्य २०१८-१९ करीता आणण आचथयक वर्य २०१९- २० करीता सरासरी महसलू आवश्र्कता  

४.१ ऊजाय ववक्री 

एमवायटी आदेशामध्ये माननीय आयोर्ाने आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता 
११२.३७ एमयचू्या ववक्रीिा मान्यता र्दिी आहे जयामध्ये इमारत क्र. १५ र्डीि ऊर्ाक ववक्रीचा समावेश 
आहे. तथावप इमारत क्र. १५ च्या िांधर्ामािा ववििं (डडिे) झािा आणि आणि तयाचे िांधर्ाम एवप्रि 



२०१८ मध्ये सरुु होिे अपेक्षक्षत होत,े आणि इमारतीच ेिांधर्ाम ननयतं्रि र्ािावधीच्या नतंर म्पहिर्चे 
आर्थकर् वषक २०१९-२० मध्ये पिूक होने अपेक्षक्षत आहे. इमारतीच्या सद्य जस्थतीवर आधाररत 
एमिीपीपीएि ने आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता ऊर्ाक ववक्रीचे अदंार् 
वतकविे आहेत. 

४.२ ववतरण तोटा  

एमवायटी आदेशामध्ये माननीय आयोर्ाने आर्थकर् वषक २०१५-१६ र्रीता पररवतकन नरु्सान 
सोडल्यानतंर वास्तववर् ववतरि तटू ०.६४% ची ववतरि तटू झाल्याचे मान्य रे्िे आहे. एमिीपीपीएि 
ने २२ रे्व्हीच्या उच्चतम दािावरीि ववतरि रचनेिा प्राधान्य र्दि े आहे. पररिामस्वरूप, तांबत्रर् 
नरु्सानाच्या आधारावर ववतरि नरु्सान हे र्मी झािे आहे. आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता वास्तववर् 
ववतरि तोटा हा ०.९१% इतर्ा आहे. ह्या सदंर्ाकत एमिीपीपीएि ने आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि 
आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता ववतरि नरु्सानाचा अदंार् ०.९१% वतकविा आहे. 

४.३ ऊजाय सांतलुन 

आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रींता लशल्िर् उजचाक अदंार् घेण्यासाठी 
एमिीपीपीएि ने अदंार् ेऊर्ाक ववक्री, ववतरि तोटा, आणि एमव्हायटी आदेशामध्ये माननीय आयोर्ाने 
मान्य रे्ल्या नसुार ३.९२% इनएसटीएस ववचारात घेतिी. तयानसुार एमिीपीपीएि ने आर्थकर् वषक 
२०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९=२० र्रीता राजयाच्या परीघ क्षेत्रासाठी एमिीपीपीएि र्रीता 
उर्ेच्या र्रर्ेचा अदंार् वतकविा आहे. 

४.४ ऊजाय खरेदी खिय 

एमिीपीपीएि ने चाि ूयार्चरे्मध्ये अदंार् ेऊर्ाक खरेदी खचक र्हस्सा आणि आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि 
आर्थकर् वषक २०१९-२० साठी ऊर्ाक खरेदीचे मलू्य खािी देण्यात आिेल्या टेिि मध्ये दाखववण्यात आिे 
आहे. 

टेबल ४-१: एमबीपीपीएलसाठी आचथयक वर्य २०१८-१९ आणण आचथयक वर्य २०१९-२० करीता ऊजाय खरेदी 

तपलशि स्त्रोत आर्थकर् वषक २०१८-१९ आर्थकर् वषक २०१९-२० 
  एमवायटी 

आदेश 
िदिेिा 
प्रक्षेपि 

एमवायटी 
आदेश 

िदिेिा 
प्रक्षेपि 

ऊर्ाक खरेदी 
प्रमाि 
(एमय)ू 

िेस िोड र्रीता स्त्रोत – र्पेीएि ७४.४६ ७४.४६ ७४.४६ ७४.६६ 

 वपर् िोड साठी स्त्रोत – 
र्ीएमआरईटीएि  

३३.६६ ३४.३० ३३.६६ ३४.४३ 



 सोिर आरईसीची खरेदी - - - - 
 सोिर नॉन आरईसीची खरेदी - - - - 
 अनतररक्त (सरप्िस) ऊर्ेची ववक्री - (११.२४) - (९.६०) 
 अनतररक्त ऊर्चेी खरेदी ९.५९ - १४.९७ - 
 एरू्ि ११७.७१ ९७.५२ १२३.०९ ९९.४९ 
ऊर्ाक खरेदी 
(खचक रु.) 

िेस िोड र्रीता स्त्रोत – र्पेीएि २७.७० २९.२४ २७.७० २९.७४ 

 वपर् िोड साठी स्त्रोत – 
र्ीएमआरईटीएि 

१२.५२ १४.०१ १२.५२ १४.२९ 

 सोिर आरईसीची खरेदी १.१३ ०.२७ १.५१ ०.३५ 
 सोिर नॉन आरईसीची खरेदी १.९४ १.०७ २.१२ १.१५ 
 अनतररक्त (सरप्िस) ऊर्ेची ववक्री - (3.35) - (2.91) 
 अनतररक्त ऊर्चेी खरेदी 3.57 - 5.57 - 
 एरू्ि 46.86 41.24 49.42 42.61 
सरासरी ऊर्ाक 
खरेदी दर 
(रु./रे्डब्ल्यएूच) 

लमडीयम टमक पीपीए नसुार िेस िोड 
साठी स्त्रोत 

३.७२ ३.९३ ३.७२ ३.९८ 

 लमडीयम टमक पीपीए नसुार वपर् 
िोड साठी स्त्रोत 

३.७२ ४.०९ ३.७२ ४.१५ 

 सोिर आरईसीची खरेदी - -- - - 
 सोिर नॉन आरईसीची खरेदी - -- - - 
 अनतररक्त (सरप्िस) ऊर्ेची खरेदी - २.९८ - ३.०३ 
 अनतररक्त ऊर्चेी खरेदी ३.७२ - ३.७२ - 
 एरू्ि ३.९८ ४.२३ ४.०२ ४.२८ 
४.५ पे्रर्ण ककांमत आणण एमएसएलडीसी ककांमत 

यार्चर्ा क्र. ९१/२०१६ मध्ये माननीय आयोर्ाद्वारे देण्यात आिेल्या ननिकयामध्ये ननजश्चत र्रण्यात 
आिेल्या नसुार एमिीपीपीएि ने पे्रषि खचक आणि एमएसएिडीसी शलु्र् प्रस्ताववत रे्िे आहे. 

४.६ प्रिालन आणण देखभाल खिय 

सदर यार्चरे्च्या पवूीच्या अनरु्ार्ाम्पध्ये उल्िेख रे्ल्या प्रमािे तर्क सरं्ती तशीच आहे, एमिीपीपीएि ने 
माननीय आयोर्ार्ड ेआर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता सेवांच्या सध्या चािू 
असिेिी रं्त्राट वास्तववर् ओ आणि एम च्या खचाकवर आधाररत आहेत. 

४.७ भाांडवली खिय आणण र्ुांतवणूक  



एमिीपपीपीएि ने आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता अतंर्कत र्ोडिीच्या वेळी 
(इंटरर्ानेक्षि पॉइंट च्या वेळी परुवठ्याचा दर्ाक र्ायम राखण्यासाठी ह्याची देखर्ाि र्रण्यासाठी 
हमोननर् कफल्टसक िसववण्यासाठी  र्ांडविीर्ारि प्रस्ताववत असल्याचे म्पहटिे आहे. एमिीपीपीएि ने 
आर्थकर् वषक २०१८-१९ र्रीता ०.९० र्ोटी आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता ०.९० र्ोटी, नॉन 
डीपीआर योर्नेसाठी असल्याचा प्रस्ताव असल्याच े म्पहंटिे आहे. कर्रर्ोळ परुवठा व्यवसायाच्या 
मीटरररं् योर्नेसाठी र्ोितयाही र्ांडविीर्रि प्रस्ताववत नसल्याचे म्पहटिे आहे. नॉन डीपीआर 
योर्नेमध्ये र्ुतंविुर्ीचा खचक १० र्ोटींपके्षा र्मी असिे. 

४.८ कजय: समभार् र्णुोत्तर 

एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी २०१५ मधीि ननयमाविी २६ च्या अनशुांर्ाने मानदंडा नसुार र्र्क 
समर्ार् ७०:३० अस ेप्रमाि ववचारात घेण्यात आिे आहे. 

४.९ घसारा 

एमिीपीपीएि ने एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी, २०१५ च्या ननयमाविी २७ च्या अनषुरं्ाने 
वषाकच्या दरम्पयान सरासरी अवमलू्यन दर ५.२८% दराने आर्ारण्यात येऊन सरासरी घसारा वेर्ळा 
डडस्रीब्यशून वायसक आणि ररटेि सप्िाय बिझनेस मधिा घसारा वेर्ळा दाखववण्यात आिा आहे. 

४.१० कजायवरील व्र्ाज  

एमिीपीपीएिने एमईआरसी एमवायटी ननयमन २०१५ च्या ननयम २९ च्या अनसुार र्र्ाकवरीि 
व्यार्ाची र्िना रे्िी आहे.एमिीपीपीएिच्या प्रतयक्ष र्र्ाकवरीि र्ारीत सरासरी व्यार्दारावर आधाररत 
व्यार् दर ववचारात घेतिा आहे  एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी २०१५ च्या ननयम ३१ अनसुार 
ननदेशातमर् आयओडब्ल्यसूी सयंकु्त डडस्रीब्यशून वायसक आणि ररटेि सप्िाय बिझनेस साठी ववचारात 
घेतिे आहे. सध्याची यार्चर्ा दाखि र्रण्याच्या वेळी व्यार्ाचा दर हा एर्ा वषाकईतर्ा समर्ण्यात 
आिा आहे. अर्धर् १५० िलेसस र्िु म्पहिर्ेच ९.७५%. एमवायटी ननयमाविी, २०१५ च्या तरतदुींच्या 
अनषुरं्ाने ग्राहर् सरुक्षा ठेवींचा व्यार्ाचा दर देखीि नततर्ाच ठेवण्यात आिा आहे.  

४.१२ इक्क्सवटीवरील परतावा (ररटनय) 

एमईआरसी एमवायटी ननयमाविी २०१५ च्या ननयम २८ च्या अनषुरं्ाने एमिीपीपीएिने डडस्रीब्यशून 
वायसक आणि ररटेि सप्िाय बिझनेस र्रीता ननयतं्रि र्ािावधीसाठी समर्ार् र्ांडविावरीि परतावा 
वेर्ळा र्हशोिामध्ये घेतिा आहे. 

४.१३ आर्कर   



एमवायटी च्या आदेशामध्ये माननीय आयोर्ाने आर्ामी वषांसाठी, र्र वास्तववर् मार्हती उपिब्ध 
नसल्यास आयर्र र्हशोिामध्ये घेण्यासाठी आरओई आधाररत पद्धत वापरण्याचे ननदेश र्दिे आहेत. 
ह्यासदंर्ाकत एमिीपीपीएिने आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता ढोिळ आरओ 
– ई पद्धतीवर आधाररत आयर्र प्रस्ताववत असल्याचे म्पहटिे आहे. 

४.१४ बडुीत कजायसाठी तरतदू 

मार्ीि रेंडवर आधाररत आर्थकर् वषक २०१८ – १९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० साठी र्ोितयाही 
प्रर्ारची थर्ीत येिी येिार नसल्याने एमिीपीपीएि ने िडुीत आणि अननजश्चत र्र्ांसाठी र्ोितीही 
तरतदू रे्िेिी नाही. 

 

४.१५ आकक्स्मक राखीव वरील र्ोर्दान 

एमवायटी आदेशामधीि दृष्ट्टीर्ोन माननीय आयोर्ाद्वारे स्वीर्ारण्यात आिा असनू एमिीपीपीएि ने 
आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० साठी अचि सपंत्तीच्या (कफक्स्ड असेट) दराच्या 
०.५% इतरे् आर्जस्मर् राखीव चे योर्दान ववचारत घेतिे आहे. 

४.१६ नॉन टररफ उत्पन्न (इन्कम) 

एमिीपीपीएिने आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता मखुयतवे माननीय 
आयोर्ाद्वारे मान्य र्रण्यात आिेल्या दरांच्या अनसुचुीसह (शडे्यिु) मखुयतवे ग्राहर्ांर्डून 
आर्ारण्यात आिेल्या दाराचं्या र्दशनेे प्रतयेर्ी रु. ०.०५ र्ोटी च ेनॉन टररफ उतपन्न ववचारात घेतिे 
आहे. 

४.१७ सरासरी महसलू मार्णी 

डडस्रीब्यशून वायसक बिझनेस र्रीता आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता 
एआरआरचा सारांश खािीि टेिि मध्ये दाखववण्यात आिे आहे. 

टेिि ४-२: आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० साठी वायसक बिझनेसर्रीता एआरआर 
चा सारांश (रु. र्ोटींमध्ये) 

अन.ु
क्र. 

तपलशि आर्थकर् वषक २०१८-१९ आर्थकर् वषक २०१९-२० 
एमवायटी 
आदेश 

िदिेिे 
प्रक्षेपि 

एमवायटी 
आदेश 

िदिेिे 
प्रक्षेपि 

१ प्रचािन आणि देखर्ाि खचक   २.३१ ३.९९ २.३८ ४.४४ 
२ घसारा २.५२ २.५८ २.६० २.६३ 



३ र्र्क र्ांडविावरीि व्यार्  ३.०९ २.५९ २.९३ २.४० 
४ र्ायाकतीि र्ांडविावर व्यार् ०.०१ ०.०१ ०.०१ ०.०१ 
५ ग्राहर् आणि ववतरि व्यवस्था वापरर्त े

ह्यांच्या ठेवींवरीि व्यार्  
०.०७ ०.०४ ०.०७ ०.०४ 

६ िडुीत आणि अननजश्चत र्र्ांची तरतदू - - - - 
७ आर्जस्मर् राखीव र्रीता योर्दान ०.२६ ०.२६ ०.२७ ०.२६ 
८ आयर्र ०.४५ ०.५८ ०.४५ ०.५९ 
९ एकूण महसलू खिय ८.७१ १०.०४ ८.७० १०.३८ 
१० अर्धर्: समर्ार् र्ांडविाचा परतावा २.४२ २.४३ २.४९ २.४७ 
११ सरासरी महसिुी आवश्यर्ता ११.१३ १२.४८ ११.१९ १२.८५ 
१२ वर्ा: नॉन टॅरीफ उतपन्न - - - - 
१३ वर्ा: अन्य व्यवसायामधून उतपन्न - - - - 
१४ एकूण: सरासरी महसलू आवश्र्कता ११.१३ १२४८ ११.१९ १२.८५ 
 

आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता कर्रर्ोळ परुवठा व्यवसायासाठी एआरआर 
चा सारांश खािीि टेिि मध्ये दाखववण्यात आिा आहे: 

 

अन.ु 
क्र. 

तपलशि आर्थकर् वषक २०१८-१९ 
र्रीता 

आर्थकर् वषक २०१९-
२० र्रीता 

एमवायटी 
आदेश 

िदिेिे प्रक्षेपि एमवायटी 
आदेश 

िदिे
िे 
प्रक्षेप
ि 

१ ऊर्ाक खरेदी खचक (राजयांतर्कत प्रेषि 
शलु्र्ासह)  

४६.८६ ४१.२४ ४९.४२ ४२.६१ 

२ प्रचािन आणि देखर्ाि खचक १.१३ २.१५ १.१६ २.३९ 
३  घसारा ०.१० ०.०९ ०.१० ०.०९ 
४ र्र्क र्ांडविावरीि व्यार् ०.११ ०.०८ ०.१० ०.०७ 
५ र्ायाकतीि र्ांडविावरीि व्यार् १.११ ०.०२ ०.१० ०.०४ 
६ ग्राहर् सरुक्षा ठेवींवरीि व्यार्  ०.५९ ०.३२ ०.६१ ०.३५ 
७ िडुीत आणि अननजश्चत र्र्ाकसाठी तरतदू - - - - 
८ अननजश्चत राखीवसाठीचे योर्दान ०.०१ ०.०१ ०.०१ ०.०१ 
९ राजयांतर्कत पे्रषि शलु्र् ५.७९ ५.७९ ५.८१ ५.८१ 
१० एमएसएिडीसी  शलु्र् आणि करं्मत ०.०२ ०.०२ ०.०२ ०.०२ 



११ आयर्र ०.०५ ०.०६ ०.०५ ०.०७ 
१२ एरू्ि महसिू खचक ५४.७७ ४९.७९ ५७.३८ ५१.४३ 
१३ अर्धर्: समर्ार् र्ांडविावरीि र्ुतंविूर्  ०.१० ०.०९ ०.१० ०.०९ 
१४ सरासरी महसिू आवश्यर्ता ५४.८६ ४९.८७ ५७.४८ ५१.५२ 
१५ वर्ा: नॉन टररफ उतपन्न ०.०१ ०.०५ ०.०१ ०.०५ 
१६ वर्ा: अन्य व्यास्व्सायामधनू उतपन्न - - - - 
१७ वर्ा: क्रॉस सिलसडी सरचार्क वरीि प्राप्ती -  - - 
१८ वर्ा: अनतररक्त अर्धर्ार खातयामध्ये 

र्मा असल्यास 
- - -- - 

१९ कर्रर्ोळ परुवठ्यामधून सरासरी महसिू 
आवश्यर्ता  

५४.८५ ४९.८२ ५७.४७ ५१.४७ 

 

वरीि र्ोष्ट्टर्ामध्ये दाखववल्याप्रमािे एमिीपीपीएिने माननीय आयोर्ार्ड े आर्थकर् वषक २०१८-१९ 
आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता डडस्रीब्यशून वायसक आणि ररटेि सप्िाय बिझनेसिा मान्यता 
देण्याची ववनतंी रे्िी आहे. 

 

५. टॅररफ कफलोसॉफी आणण टॅररफ डडझाईन  

  ५.१ र्त महसिू/ फरर् (अनतररक्त) 

माननीय आयोर्ाद्वारे मान्यता लमळाल्यानतंर आर्थकर् वषक २०१६-१७ पासनूच्या र्ािावधीसाठी आर्थकर् 
वषक २०१६-१७ साठी चा अनतररक्त महसिू वाटप र्रण्यात आिे आहे. आर्थकर् वषक २०१६-१७ आणि 
आर्थकर् वषक २०१७-१८ मधीि प्रतयेर्ी रु. ३.०२ चा अनतररक्त महसिू समायोजर्त र्रण्यात आल्या 
नतंर अनतररक्त महसिुामधीि उवकररत रक्र्म आर्थकर् वषक २०१८-१९ मध्ये समायोजर्त र्रण्यात आि े
आहे.  

आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीताच्या तातपरुतया समायोर्न मधून उद्र्विेिे तयाच प्रमािेमह्सिुामधीि  
फरर्/ अनतररक्त हे आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० मध्ये वसिू र्रण्यात येण्याच े
समर्ण्यात येईि. माननीय आयोर्ाद्वारे देण्यात आिले्या टॅररफ आदेशाद्वारे स्वीर्ारण्यात आिेल्या 
पद्धतीद्वारे  आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता र्रण्यात येिाऱ्या तातपरुतया समायोर्न मधून 
उद्र्विेल्या रर्मेचा ववचार र्रण्यात आिा आहे. 

५.२ एमवार्टी आदेशामध्रे् मान्र् करण्र्ात आलेला महसलू फरक / (अनतररक्सत)  



प्रस्ताववत एआरआर आणि र्त महसिू फरर्/ (अनतररक्त) र्हशोिामध्ये धरण्यात आल्या नतंर 
सध्याचे टॅररफ खािीि टेिि मध्ये दाखववण्यात आल्या प्रमािे र्हशोिामध्ये घेण्यात आिे आहे. 

टेबल ५-१: एमव्हार्टी आदेशामधील मान्र्ता देण्र्ात आलेले टॅररफ महसलू फरक/ (अनतररक्सत) 

अन.ु 
क्र. 

तपलशि आर्थकर् वषक २०१८-१९ आर्थकर् वषक २०१९-२० 
एमवायटी 
आदेश 

िदिेिे 
प्रक्षेपि 

एमवायटी 
आदेश 

िदिेिे 
प्रक्षेपि 

१ वायसक बिझनेस र्रीता एआरआर ११.१२ १२.४८ ११.१९ १२.८५ 
२ ररटेि सप्िाय बिझनेस एआरआर ५४.८५ ४९.८२ ५७.४७ ५१.४७ 
३ वायसक आणि ररटेि सप्िाय बिझनेस 

र्रीता सयंकु्त एआरआर 
६५.९७ ६२.३० ६८.६६ ६४.३२ 

४ अर्धर्: महसिुी फरर्/(अनतररक्त) 
आर्थकर् वषक २०१६-१७ च्या समायोर्न 
साठी 

(३.०२) (०.२४) (३.०२) - 

५ अर्धर्: आर्थकर् वषक २०१५-१६ साठी 
समायोर्नर्रीता रॅ्रींर्/(होजल्डरं्) करं्मत 

- (१.१५) - - 

६ अर्धर्: आर्थकर् वषक २०१६-१७ र्रीता 
महसिू फरर्/(अनतररक्त) 

- (२०.१६) - - 

७ अर्धर्: आर्थकर् वषक २०१६-१७ साठी 
समायोर्नासाठी रॅ्रींर्/(होजल्डरं्) करं्मत 

- (०.४४) - - 

८ अर्धर्: आर्थकर् वषक २०१७-१८ र्रीता 
महसिू फरर्/(अनतररक्त) 

- १.२० - ४.५० 

९ वसिुीसाठी ननव्वळ एआरआर ६२.९५ ५९.५० ६५.६४ ६९.११ 
१० वर्ा: मान्य र्रण्यात आिेिे टॅररफ ६२.९६ ५२.५७ ६५.६३ ५४.४२ 
११ महुसिी अतंर/(अनतररक्त) (०.०१) ६.९४ (०.०१) १४१.६९ 
      
एमवायटी आदेशामध्ये आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता दरपत्रर् मरं्ूर 
र्रण्यात आि ेअसनू तयामध्ये वायसक आणि ररटेि सप्िाय बिझनेस चा ननव्वळ एआरआर मेळ साधत 
नाही. सरासरी परुवठा करं्मत((एसीओएस)आणि अव्ररे् बिलिरं् रेट (एिीआर) ह्यामधीि फरर् खािीि 
टेिि मध्ये दाखववन्यात आिे आहे. 

टेिि ५-२: आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० र्रीता प्रस्ताववत महसिू आवश्यर्ता 
आणि ए सीओएस 

तपलशि  आर्थकर् वषक २०१८-१९ आर्थकर् वषक २०१९-२० 
वसिुीसाठी ननव्वळ एआरआर ५९.५० ६९.११ 



(रु.र्ोटी) 
ऊर्ाक ववक्री (एमय)ू ९२.८४ ९४.७२ 
परुवठ्याचा (एसीओएस) 
(रु./रे्डब्ल्यएूच) 

६.४१ ७.३० 

अव्रेर् बिलिरं् रेट (एिीआर) ५.६६ ५.75 
एसीओएस-एिीआर 
(रु./रे्डब्ल्यएूच) 

०.75 १.५५ 

तयानसुार, प्रस्ताववत महसिू आवश्यर्तचेी र्ळुवनू घेण्याच्या आदेशामध्ये आर्थकर् वषक २०१९-२० 
मधीि रु. १.५५/रे्डब्ल्यएूच (आर्थकर् वषक २०१७-१८ मधीि टररफ प्रीव्हिटं वर) आणि आर्थकर् वषक 
२०१८-१९ मधीि रु. ०.७५/रे्डब्ल्यएूचद्वारे सरासरी दरपत्रर् मधीि वाढ प्रस्ताववत आहे. तयानसुार, 
वसिुीसाठी ननव्वळ एआरआर, एसीओएस आणि वाढिेिे टॅररफ खािीि टेिि मध्ये दाखीवण्यात आिे 
आहे.   

 

टेबल ५-३: आचथयक वर्य २०१८-१९ आणण आचथयक वर्य २०१९-२० साठी प्रस्ताववत एसीओएस आणण 
वाढलेले टॅररफ 

तपलशि आर्थकर् वषक 
२०१८-१९ 
(सध्याचे)  

आर्थकर् वषक 
२०१८-१९ 
(प्रस्ताववत) 

आर्थकर् वषक 
२०१९-२० 
(प्रस्तववत) 

वसिुीसाठी ननव्वळ एआरआर (रु. र्ोटी) ५२.५७ ५९.५० ६९.११ 
एसीओएस (रु./रे्डब्ल्यएूच) ५.६६ ६.४१ ७.३० 
प्रस्ताववत टॅररफ वाढ - १३.२०% १३.८४% 
  

५.३ व्हीमल ांर् िाजेसिी ननक्श्िती 

वायसक बिझनेस आणि प्रस्ताववत ऊर्ाक ववक्री र्रीता एआरआर वर आधाररत एचटी आणि एिटी शे्रिी 
र्रीता र्ॉमन व्हीलिरं् चार्से प्रस्ताववत आहेत र् ेखािीि टेिि मध्ये दाखववण्यात आिे आहेत: 

टेबल ५-४: आचथयक वर्य २०१८-१९ आणण आचथयक वर्य २०१९-२० करीता प्रस्ताववत व्हीमल ांर् िाजेस 

तपमशल आचथयक वर्य २०१८-१९ आचथयक वर्य २०१९-२० 
 एमवार्टी 

आदेशामध्रे् 
प्रस्ताववत  

प्रस्ताववत एमवार्टी 
आदेशामध्रे् 
प्रस्ताववत  

प्रस्ताववत 

डडस्रीब्यशून वायसक बिझनेस र्ारेता १०.६१ १२.४८ १०.७० १२.८५ 



एआरआर (रु. र्ोटी) 
ऊजाय ववक्री (एमर्)ू ११२.३७ ९२.८४ ११७.५१ ९४.७२ 
व्हीमल ांर् िाजेस (रु.के/डब्लल्र्एूि) ०.९४ १.३४ ०.९१ १.३६ 
  

५.४ ककरकोळ परुवठा दरासाठी तत्वज्ञान 

एमिीपीपीएि ने ननयतं्रि र्ािावधीसाठी कर्रर्ोळ परूवठा दरासाठी (ररटेि सप्िाय टॅररफ) च्या 
ननजश्चतीसाठी खािीि टॅररफ कफिोसोफीचा प्रस्ताव र्दिा आहे. 

ननक्श्ित/ मार्णी शलु्क 

माननीय आयोर्ाने सध्याच ेननजश्चत/ मार्िी शलु्र् पवूी प्रमािेच ठेविे आहेत र्े राजयामधीि अन्य 
ववतरि परवान्यानसुार नाहीत. तसेच मान्यताप्राप्त ननजश्चत/ मार्िी शलु्र् हे ननजश्चत शलु्र्ाच्या  
च्या रे्वळ १८% आहे र्े अनतशय र्मी आहे. तयामळेु सध्याच्या पातळीवरून ननजश्चत/ मार्िी शलु्र् 
मध्ये िदि र्रिे अनतशय र्रर्ेचे आहे. म्पहिून एमिीपीपीएि आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् 
वषक २०१९-२० र्रीता एमएसईडीसीएि र्रीता ननजश्चत/ मार्िी शलु्र् ननजश्चत र्रण्याचा प्रस्ताव 
आहे. एमिीपीपीएि ने नम्रता पवूकर् माननीय आयोर्ािा कफक्स्ड/ डडमांड चार्ेस वाढववण्याची ववनतंी 
रे्िी आहे.   

ननजश्चत/ मार्िी शलु्र्ामधीि प्रस्ताववत वाढीमधून महसिुाची ननजश्चत/ मार्िी शलु्र् वाढ २६% 
होईि आणि अनकु्रमे आर्थकर् वषक २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० मध्ये एमिीपीपीएिद्वारे 
आर्ारण्यात आिेिे ननजश्चत शलु्र् २७% पयतं वाढेि. 

५.५ आचथयक वर्य २०१८-१९ आणण आचथयक वर्य २०१९-२० पासनू ननर्ांरण काल्वाधीसाठी दरपरक 
प्रस्ताव: 

ह्यापवूीच्या पररच्छेदांमध्ये देण्यात आिेल्या दरपत्रर्ाच्या ततवज्ञानावर आधाररत एमिीपीपीएि ने 
आर्थकर् वषक  २०१८-१९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० साठी तयांच्या परुवठा क्षेत्रासाठी खािीि 
दरपत्रर्ाचा प्रस्ताव सादर रे्िा आहे.  

टेबल ५-५: ड ेटॅरीफिी सध्र्ािी वेळ  

र्ािावधी  ऊर्ाक र्ार (रु. 
रे्/डब्ल्यएूच) 

२२०० वा. त े०६०० वा. पयतं (१.५०) 
०६०० वा. त े०९०० वा. पयतं आणि १२०० वा. त े१८०० वा. पयतं ०.०० 
०९०० वा. त े१२०० वा पयतं  ०.८० 



१८०० वा त े२२०० वा. पयतं १.१० 
५.५ आचथयक वर्य २०१८-१९ आणण आचथयक वर्य २०१९-२० साठी ननर्ांरण कालावधी मध्रे् टॅरीफ प्रस्ताव    

अर्ोदरच्या र्ाही पररच्छेदामध्ये चचाक र्रण्यात आिेल्या टॅररफ कफिोसोफीवर आधाररत एमिीपीपीएि 
ने खािीि आर्थकर् वषक २०१८-९ आणि आर्थकर् वषक २०१९-२० साठी टॅररफ र्ाडवेाडीचा प्रस्ताव खािीि 
प्रमािे आहे. 

     


