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1 पार्श्यभूमी 

1.1.1 महाराष्र वीज नियामक आयोगािे एम.ई.आर.सी. (बहुवार्षिक वीजदर) र्वनियम, २०१५ (यापुढे 
ब.वी.द.र्वनियम, २०१५) आणण त्याची पहहली दरुुथिी सूचचि केलेली आहे. हे र्वनियम निसऱ्या ब.वी. द. 

नियंत्रण कालावधीसाठी म्हणजेच आ.व. २०१६-१७ िे आ.व. २०१९-२० साठी लागू होिाि. महाराष्र वीज 

नियामक आयोगािे एम.ई.आर.सी. (बहुवार्षिक वीजदर) र्वनियम, २०१९ (यापुढे ब.वी.द.र्वनियम, 

२०१९) सूचचि केललेी आहे. हे र्वनियम चौथ्या ब.वी. द. नियंत्रण कालावधीसाठी म्हणजचे आ.व. २०२०-

२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी लागू होिाि. 

1.1.2 बेथट उपक्रमािे २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी आ.व. २०१५-१६ व आ.व. २०१६-१७ चे अंनिम समायोजि, आ.व. 

२०१७-१८ चे अंिररम समायोजि आणण आ.व. २०१८-१९ व आ.व. २०१९-२० च्या सुधाररि वार्षिक महसूल 

गरजेच्या निस्चचिीकरणासाठी मध्यावधी आढावा याचचका दाखल केली होिी. माििीय आयोगािे १२ 

सप्टेंबर, २०१८ रोजी २०१७ च ेप्रकरण क्र. २०३ द्वारे ह्या सबंंधीचा आदेश हदला होिा. 

1.1.3 एम. इ. आर. सी. (ब.वी.द.) र्वनियम २०१९ च्या र्वनियम क्र. ५ ला अिुसरूि बथेट उपक्रम आ.व. २०१७-

१८ व आ.व. २०१८-१९ चे अंनिम समायोजि, आ.व. २०१९-२० चे अंिररम समायोजि आणण आ.व. २०२०-

२१ िे आ.व. २०२४-२५ च्या बहुवार्षिक वीज दराच्या निस्चचिीकरणाची याचचका आ.व. २०१७-१८ च्या 
लेखापरीक्षक्षि खात्यांसह आणण आ.व. २०१८-१९ च्या िात्पुरिे लेखापरीक्षक्षि खात्यासह दाखल करि आहे.  

2 बांधकामादिम्यानच्या व्याजाच्या (आय.डी.सी.) अतिरिक्ि आकाििीमुळीि ए. 

श्थथ. म. मधीि दरुुथिी 

2.1.1 २८ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी जारी केलेल्या २०१६ च्या प्रकरण क्रमांक ३३ च्या आदेशाि माििीय 

आयोगािे रु. ६४.८३ कोटी ग्राहकांचे योगदाि आ.व. २०१२-१३ च्या प्रारंमभक ए. स्थि. म. मधूि वजा केल े

होि.े २०१७ च्या प्रकरण क्र. ४ द्वारे हदल्या गेलेल्या वरील वीजदर आदेशाच्या पुिर्विचार याचचकेमध्ये 

बेथटि ेआयोगाला असे कळर्वल,े की ए. स्थि. म. मधूि ग्राहकांचे योगदाि आधीपासूिच कमी करण्याि 

आलेले होि.े आयोगािे ही बाब र्वचाराि ि घेिल्यामुळे ही रक्कम ब. वी. द. आदेशामध्ये दोिदा कमी 
करण्याि आलेली आहे. 

2.1.2 ह्या संदभािि माििीय आयोगािे आ.व. २०१२-१३ िे आ.व. २०१४-१५ च्या वार्षिक आचििक खात्यांची 
पडिाळणी केली आणण आ.व. २०१२-१३ मधील रु. ३.७३ कोटी आणण आ.व. २०१३-१४ मधील रु. १०.५८ 

कोटीच्या िोंदींबद्दल उपक्रमाकडे अचधक माहहिीची र्वचारणा केली. बेथटि ेअिावधािािे अस ेसांचगिले 

की ह्या सुधारणा र्वद्युि पुरवठा र्वभागािे वाहिूक र्वभागाला हथिांिररि केलेल्या मालमते्तसंबंधीच्या 
ह्या िोंदी आहेि. 
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2.1.3 िद्िुसार, माििीय आयोगािे मध्यावधी आदेशाच्या पररच्छेद क्र. ३.३.७.१ मध्ये ह्या िोंदींिा र्वद्युि 

पुरवठा र्वभाकडूि वाहिूक र्वभागाला झालले्या मालमत्ता हथिांिरणाच्या िोंदी मािल.े परंिु, वरील िोंदी 
ह्या माििीय आयोगािे बांधकामादरम्यािच्या व्याजाच्या (आय.डी.सी.) अमान्य केलेल्या रक्कमेमुळे 

केलेल्या सुधारणा आहेि. बेथट आणण माििीय आयोगाच्या आय.डी.सी. मोजण्याच्या पद्धिीिील 

फरकामुळे आय.डी.सी.ची काही रक्कम अमान्य झालेली होिी.  

2.1.4 बेथटि े अमान्य झालेली रक्कम खात्यांमधूि वजा केली. त्याच्या संबंधी िळटीपा खात्यांमध्ये 

मलहहलेल्या आहेि. पण अिावधािािे बेथटि ेह्या सुधारणासंबंधीच्या िोंदी वीज पुरवठा र्वभागाकडूि 
वाहिूक र्वभागाला झालले्या मालमत्ता हथिांिरणाच्या िोंदी असल्याच ेसांचगिले. माििीय आयोगािे 

िद्िुसार बेथटच्या थिायी मालमते्तच्या राशीि घट केली. म्हणूिच, हे दरुुथि करण्याची माििीय 

आयोगाला र्विंिी आहे. 

2.2 आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१४-१५ च्या महसूि गिजेविीि परििाम 

2.2.1 आ.व. २०१२-१३ िे आ.व. २०१४-१५ च्या महसूल गरजेवरील पररणाम खालील सारणीि िमूद 

केल्याप्रमाण ेघसारा, दीघिकालीि भांडवलावरील व्याज, भाग भांडवलावरील परिावा व इिर काही महसूल 

गरजेच्या घटकांवर आहे. 

  

साििी 1: आ.व. २०१२-१३ िे आ.व. २०१४-१५ च्या महसूि गिजेविीि परििाम (रु. कोटी) 

अ.

क. 

िपशीि आ.व. २०१२-

१३ 

आ.व. २०१३-

१४ 

आ.व. २०१४-

१५ 

१ घसारा ०.०९ ०.४४ ०.७१ 

२ दीघिकालीि भांडवलावरील व्याज ०.१३ ०.६४ ०.९४ 

३ भाग भांडवलावरील परिावा ०.०९ ०.४३ ०.६७ 

४ 

संचालि व देखभाल खचािच्या निव्वळ हक्क 

रक्कमेिील बदल 
- ०.११ ०.४३ 

५ 

खेळत्या भांडवलावरील व्याजाच्या हक्क रक्कमेिील 

बदल 
- ०.००१ ०.००५ 

६ महसूि गिजेविीि एकूि परििाम ०.३१ १.६२ २.७५ 

 

2.2.2 आ.व. २०१७-१८ मध्ये  आ.व. २०१२-१३ िे आ.व. २०१४-१५ मधील महसूल गरजेवरील एकूण पररणाम 

वसूल करण्याि आला, िर ममळणाऱ्या व्याजासह एकत्रत्रि पररणाम खाली हदलले्या सारणीमध्ये आहे . 
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साििी 2: आ.व. २०१२-१३ िे आ.व. २०१४-१५ मधीि महसूि गिजेविीि व्याजासह एकूि परििाम (रु. कोटी) 

अ.क. िपशीि व्याज दि 
आ.व.  

२०१२-१३ 

आ.व.  

२०१३-

१४ 

आ.व. 

२०१४-

१५ 

१ 

आ.व. २०१२-१३ िे आ.व. २०१४-१५ मधील महसूल 

गरजेवरील एकूण पररणाम  

०.३१ १.६२ २.७५ 

२ 

आ.व. २०१२-१३ साठी येिे असलेले व्याज @ 

१४.६२% १४.६२% 
०.०२   

३ 

आ.व. २०१३-१४ साठी येिे असलेले व्याज @ 

१४.५८% १४.५८% 
०.०५ ०.१२  

४ 

आ.व. २०१४-१५ साठी येिे असलेले व्याज @ 

१४.७५% १४.७५% 
०.०५ ०.२४ ०.२० 

५ 

आ.व. २०१५-१६ साठी येिे असलेले व्याज @ 

१४.४५% १४.४५% 
०.०५ ०.२३ ०.४० 

६ 

आ.व. २०१६-१७ साठी येिे असलेले व्याज @ 

१०.७९% १०.७९% 
०.०३ ०.१८ ०.३० 

७ 

आ.व. २०१७-१८ साठी येिे असलेले व्याज @ 

१०.१८% १०.१८% 
०.०२ ०.०८ ०.१५ 

८ व्याजासह एकत्रिि थकबाकी   ०.५३ २.४७ ३.७८ 

९ 

आ.व. २०१२-१३ िे आ.व. २०१४-१५ किीिा 
व्याजासह एकत्रिि थकबाकी   

६.७८ 

 

2.3 आ.व. २०१५-१६ आणि आ.व. २०१६-१७ च्या महसूल गरजेवरील पररिाम 

 

2.3.1 आ.व. २०१५-१६ आणण आ.व. २०१६-१७ च्या महसूल गरजेवरील पररणाम खालील सारणीि िमूद 

केल्याप्रमाण ेघसारा, दीघिकालीि भांडवलावरील व्याज, भाग भांडवलावरील परिावा व इिर काही महसूल 

गरजेच्या घटकांवर आहे. 

साििी 3: आ.व. २०१५-१६ आणि आ.व. २०१६-१७ च्या महसूि गिजेविीि परििाम (रु. कोटी) 

िपशीि 
बेथटची 
यार्चका मंजूि फिक परििाम 

 a b c=a-b  

आ.व. २०१५-१६     

संचालि व देखभाल खचािच्या निव्वळ 

हक्क रक्कमेिील बदल 
४६५.५० ४६५.०४ ०.४६ ०.४६ 

घसारा १०६.३५ १०५.६२ ०.७३ ०.७३ 
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िपशीि 
बेथटची 
यार्चका मंजूि फिक परििाम 

 a b c=a-b  

दीघिकालीि भांडवलावरील व्याज ४.८८ ३.९७ ०.९१ ०.९१ 

भाग भांडवलावरील परिावा १२६.५२ १२५.८६ ०.६६ ०.६६ 

खेळत्या भांडवलावरील व्याज ३७.५१ ३७.५० ०.०१ ०.०१ 

ककरकोळ र्वद्युि पुरवठा व वायर 

उपलब्लधिा १.४० १.३९ ०.०१ ०.०१ 

 आ.व. २०१५-१६ वि परििाम २.७८ 

आ.व. २०१६-१७     

संचालि व देखभाल खचािच्या निव्वळ 

हक्करक्कमेिील बदल 
५२८.६४ ५२८.३२ ०.३२ ०.३२ 

घसारा १०७.९८ १०७.२७ ०.७१ ०.७१ 

दीघिकालीि भांडवलावरील व्याज १.८३ १.०८ ०.७५ ०.७५ 

भाग भांडवलावरील परिावा १३१.२५ १३०.५९ ०.६६ ०.६६ 

खेळत्या भांडवलावरील व्याज ७.४४ ७.४२ ०.०२ ०.०२ 

 आ.व. २०१६-१७ वि परििाम २.४७ 

 

2.3.2  आ.व. २०१७-१८ मध्ये  आ.व. २०१५-१६ आणण आ.व. २०१६-१७ मधील महसूल गरजवेरील एकूण 

पररणाम वसूल करण्याि आला, िर ममळणाऱ्या व्याजासह एकत्रत्रि पररणाम खाली हदलेल्या सारणीमध्ये 

आहे . 

साििी 4: आ.व. २०१५-१६ िे आ.व. २०१६-१७ मधीि महसूि गिजेविीि व्याजासह एकूि परििाम (रु. कोटी) 

िपशीि 
व्याज  

दि 

आ.व.  

२०१५-

१६ 

आ.व.  

२०१६-

१७ 

आ.व. २०१५-१६ व आ.व. २०१६-१७ मधील महसूल गरजेवरील एकूण 

पररणाम  
 २.७८ २.४७ 

आ.व. २०१५-१६ साठी येिे असलेले व्याज @ १४.४५% १४.४५% ०.२०  

आ.व. २०१६-१७ साठी येिे असलेले व्याज @ १०.७९% १०.७९% ०.३० ०.१३ 

आ.व. २०१७-१८ साठी येिे असलेले व्याज @ १०.१८% १०.१८% ०.१४ ०.१३ 

व्याजासह एकत्रिि थकबाकी  ३.४३ २.७३ 

आ.व. २०१५-१६ िे आ.व. २०१६-१७ किीिा व्याजासह एकत्रिि 

थकबाकी 
 ६.१५ 
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2.3.3 आ.व. २०१७-१८ च्या महसूल गरजेि रु. १२.९४ कोटी एकत्रत्रि िकबाकी मंजूर करण्यासाठी बथेट 
िम्रपणे आदरणीय आयोगाला र्विंिी करिो. 
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3 आ.व. २०१७-१८ आणि आ.व. २०१८-१९ साठी अचूक समार्ोजन 

3.1 अचूक समार्ोजन  

3.1.1 मिपा लेखा परीक्षकांिी लखेा परीक्षक्षि केलले्या आ.व. २०१७-१८ ची खािी आणण आ.व. २०१८-१९ ची 
िात्पुरिी खािी, बहुवार्षिक वीजदर र्वनियम, २०१५ आणण इिर पैलंूच्या आधारावर ह्या याचचकेि 

हदलेल्या महसूल आणण खचािचे समायोजि प्रथिुि करि आहे.  

3.2 ऊजाय णवक्री आणि ऊजाय सांतुलन 

3.2.1 माििीय आयोगािे मान्य केलेल्या आणण प्रत्यक्ष प्रवगिवार र्वक्रीचा सारांश खाली हदलेल्या सारणीिुसार 

आहे. 

साििी 5 आ.व. २०१७-१८ आणि आ.व. २०१८-१९चा प्रवगिवाि र्वक्रीचा सािांश (लम.यु.) 

प्रवगि 
आ.व. २०१७-१८ आ.व. २०१८-१९ 

मंजूि  प्रत्यक्ष  बदि मंजूि  प्रत्यक्ष  बदि 

£µµð Çð×ð Ñßãð±ðá             

£µµð Çð×ð -I ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î १३८.९८ १३८.९८ - १३७.९० १५६.८६ १८.९६ 

£µµð Çð×ð -II ãððòÂð¸Úð २६९.७० २६९.७० - २६९.४१ २४६.८१ -२२.६० 

£µµð Çð×ð –III òÐðãððçðó çðü ô̈îâð ३२.१३ ३२.१३ - ३२.३३ ३०.६७ -१.६५ 

£µµð Çð×ð IV- सार्वजनिक 

पाणीपुरर्ठा नर्भाग 
३८.४६ ३८.४६ - ३८.१७ ३५.७५ -२.४२ 

£µµð Çð×ð -V रेले्व, मेट्र ो 

आनण मोिोरेल  
२.२८ २.२८ - २.२८ २.१४ -०.१४ 

£µµð Çð×ð VI अ - 
सार्वजनिक सेर्ा- शैक्षनणक 

संस्था र् इस्पितळे 

(सरकारी) 

२६.४६ २६.४६ - २६.४४ २६.६१ ०.१७ 

£µµð Çð×ð VI ब- सार्वजनिक 

सेर्ा- शैक्षनणक संस्था र् 

इस्पितळे (इतर) 

१६७.०६ १६७.०६ - १६६.८८ १६१.०८ -५.७९ 

£µµð Çð×ð – VII ÃððÃÑðôÜÃðð  ११.९८ ११.९८ - १४.७८ २१.३१ ६.५४ 

£µµð Çð×ð -VIII र्वद्युि 

र्ाहि चानजिंग 
      

उप-बेिीज ६८७.०७ ६८७.०७ - ६८८.१८ ६८१.२४ -६.९३ 

        

âð³ðô Çð×ð शे्रणी       

âð³ðô Çð×ð- I(¦) ò×ðÑðó¦âð         ०.२२ ०.२२ - ०.३५ ०.०७ -०.२८ 

âð³ðô Çð×ð- I (ब) òÐðãððçðó       

० – १००  युणनट्स ७३४.४२ ७३४.४२ - ७७०.२४ ७३९.९६ -३०.२८ 
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प्रवगि 
आ.व. २०१७-१८ आ.व. २०१८-१९ 

मंजूि  प्रत्यक्ष  बदि मंजूि  प्रत्यक्ष  बदि 

१०१ – ३००  युणनट्स ६६७.७२ ६६७.७२ - ६९१.१६ ६८४.१८ -६.९८ 

३०१ – ५००  युणनट्स २०६.२१ २०६.२१ - २१७.४१ २१९.०० १.५९ 

> ५००  युणनट्स ३५९.१४ ३५९.१४ - ३९२.२६ ३७७.४६ -१४.८० 

âð³ðô Çð×ð -II(¦) ãððòÂð¸Úð       

० – ५०० युनिट्स ५५०.१८ ५५०.१८ - ५६७.९८ ६८१.०० ११३.०१ 

> ५०० युनिट्स ३२९.७५ ३२९.७५ - ३५७.४२ २०७.७३ -१४९.६८ 

âð³ðô Çð×ð -II(×ðó) 

ãððòÂð¸Úð>२० व <=५० के. 

डब्लल्यू. 

२१४.४३ २१४.४३ - २१४.८३ २११.३१ -३.५२ 

âð³ðô Çð×ð-II(çðó) ãððòÂð¸Úð 

>५० 
३६८.८० ३६८.८० - ३६९.४८ ३७०.३२ ०.८४ 

âð³ðô Çð×ð-III (¦) ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î 

(< २० kW) 
      

० - ५०० युनिट्स १९.५१ १९.५१ - २०.९९ २९.४८ ८.४९ 

> ५०० युनिट्स २३.५८ २३.५८ - २२.९२ १३.७९ -९.१३ 

âð³ðô Çð×ð-III (×ðó) ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î 

> २० kW 
९०.०४ ९०.०४ - ८९.३५ ९०.३९ १.०४ 

âð³ðô Çð×ð -IV  

साववजणनक पािीपुरवठा 

णवभाग 

६.८७ ६.८७ - ६.८२ ६.८२ ०.०१ 

âð³ðô Çð×ð-V ¸ððòèÜðÃðó ¡ðòÂð 

çðôµðÐðð Òîâð¨î 
१.६३ १.६३ - १.६२ १.५२ -०.१० 

âð³ðô Çð×ð-VI Ùðð±ðáÑß¨îðäð २८.२२ २८.२२ -०.०० २१.८४ २३.०० १.१६ 

âð³ðô Çð×ð -VII (¦) ÏððòÙðá̈ î – 

ÃððÃÑðôÜÃðð 
०.२१ ०.२१ - ०.२१ ०.२० -०.०१ 

âð³ðô Çð×ð -VII(×ðó) ýÃðÜ – 

ÃððÃÑðôÜÃðð    
३२.४० ३२.४० - ३२.१५ १४.९१ -१७.२४ 

âð³ðô Çð×ð -VIII ÇèÐðØðõÙðó १.६६ १.६६ - १.८९ १.५४ -०.३४ 

âð³ðô Çð×ð -IX (¦) ýòçÑðÃðú÷ 

¡ðòÂð äðøêðòÂð¨î çðüçÆðð 

(सरकारी) 
५५.२० ५५.२० - ५८.०६ ५४.७८ -३.२८ 

âð³ðô Çð×ð -IX (×ðó) ýòçÑðÃðú÷ 

¡ðòÂð äðøêðòÂð¨î çðüçÆðð- 
इिर  

१६६.९२ १६६.९२ - १६७.२३ १६३.२६ -३.९७ 

âð³ðô Çð×ð -X (¦) शेिीसाठी 
पंप सेट 

- - - - - - 

âð³ðô Çð×ð -X (×ðó) शेिी-इिर - - - - - - 
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प्रवगि 
आ.व. २०१७-१८ आ.व. २०१८-१९ 

मंजूि  प्रत्यक्ष  बदि मंजूि  प्रत्यक्ष  बदि 

âð³ðô Çð×ð XI र्वद्युि  वाहि 

चास्जिंग 
- - - - ०.०३ ०.०३ 

उप-बेिीज ३,८५७.१३ ३,८५७.१३ -०.०० ४,००४.२१ ३,८९०.७६ -११३.४४ 

        

एकूि ४,५४४.२० ४,५४४.१९ -०.०० ४,६९२.३८ ४,५७२.०१ -१२०.३८ 

 

3.2.2 आ.व. २०१७-१८ आणण आ.व. २०१८-१९ चे ऊजाि संिुलि खाली हदलले्या सारणीिुसार आहे. 
साििी 6:  आ.व. २०१७-१८ आणि आ.व. २०१८-१९ च ेऊजाि संिुिन 

अ.क. िपशीि 

आ.व. २०१७-१८ आ.व. २०१८-१९ 

मंजूि  प्रत्यक्ष  मंजूि  प्रत्यक्ष  

१ òãðªîó ४,५४४.२० ४,५४४.१९ ४,६९२.३८ ४,५७२.०१ 

२ òãðÃðÜÂð èðÐðó ५.८२% ५.८२% ५.७०% ४.१८% 

३ £¸ð÷áµðó ±ðÜ¸ð ÑððÜ÷æðÂð <> òãðÃðÜÂð ÷̈üîÍçÆððÐðó ४,८२४.८५ ४,८२४.८५ ४,९७६.०२ ४,७७१.२१ 

४ राज्यांतगवत ÑððÜ÷æðÂð èðÐðó ३.३१% ३.३१% ३.३०% ३.१०% 

५ 
£¸ð÷áµðó ±ðÜ¸ð òÐðòÙðáÃðó ÑððÜ÷æðÂð çÆððÐðó (णम. 

Úðô.) 
४,९८९.८५ ४,९८९.८५ ५,१४५.६३ ४,९२३.७९ 

 

3.2.3 òÐðòÙðáÃðó <> ÑððÜ÷æðÂð इंटरफेसवर उजेची आवचयकिा निस्चचि करण्यासाठी बेथटि ेप्रत्यक्ष राजयांिगिि 

पारेषण हािी धरली आहे. बथेटिे आ.व. २०१७-१८ मध्ये र्विरण हािीच े लक्ष्य आयोगाच्या मागील 

आज्ञेप्रमाणे प्राप्ि केले आहे. बेथटि े मंजूर र्विरण हािी ५.७०% च्या मािािे आ.व. २०१८-१९ मध्ये            

४. १ ८% र्विरण हािी साध्य केली आहे.   

3.3 आ.व. २०१७-१८ आणि आ.व. २०१८-१९ चा वीज खरेदी खचय 

3.3.1 आ.व. २०१७-१८ व आ.व. २०१८-१९ चा वीज खरेदी खचि खालील सारणीिुसार आहे: 

साििी 7: आ.व. २०१७-१८ साठी उजाय खरेदी खचायचा साराांश 

अ.क
. 

िपशीि 

मांजूर प्रत्यक्ष 

संख्या 
(लम.यु.

) 

एकूि 

खचि 
(रु. 

कोटी) 

दि 

(रु./ 

युतनट
) 

संख्या 
(लम.यु.

) 

एकूि 

खचि 
(रु. 

कोटी) 

दि 

(रु. / 
युतन
ट 

१ दीर्य मुदतीचा / मध्यम मुदतीचा स्त्रोत       
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अ.क
. 

िपशीि 

मांजूर प्रत्यक्ष 

संख्या 
(लम.यु.

) 

एकूि 

खचि 
(रु. 

कोटी) 

दि 

(रु./ 

युतनट
) 

संख्या 
(लम.यु.

) 

एकूि 

खचि 
(रु. 

कोटी) 

दि 

(रु. / 
युतन
ट 

१.१ टीपीसी-जी ३,६२५.४३ 
१,५७७.४

२ 
४.३५ ३,६२५.४३ 

१,५७७.४
२ 

४.३५ 

१.२ वेलस्पन एनजी महाराष्ट्ि  ३१.५० २६.९६ ८.५६ ३३.०६ २७.८५ ८.४३ 

१.३ çÑðð¨áî ±ßóÐð £¸ððá-¡èÙðÇÐð±ðÜ - - - - - - 

१.४ çÑðð¨áî ±ßóÐð £¸ððá-çððÃððÜð  - - - - - - 

          

२ अल्पकालीन स्त्रोत       

२.१ òãÇÑðêðóÚð £¸ððá ®ðÜ÷Çó 
५६८.३० 

१८६.१
० 

३.२७ ५६८.३० 
१८६.४

२ 
३.२८ 

२.२ ¡ðÜ. ý. çðóþ. ®ðÜ÷Çó – çððøÜ - ६.८३ - - - - 

२.३ ¡ðÜ. ý. çðóþ. ®ðÜ÷Çó – çððøÜ ãÚðòÃðòÜ©Ãð - ५७.६३ - - ५८.१९ - 

२.४ âð³ðô ÙðôÇÃðóçðð¿ó ®ðÜ÷Çó-çððøÜ ãÚðòÃðòÜ©Ãð  
१९०.६१ 

१२३.१
६ 

६.४६ १९०.६१ 
१२३.२

५ 
६.४७ 

२.५ âð³ðô ÙðôÇÃðóçðð¿ó òÙðÐðó ÙððÚðªîð÷ èðÚðÀàð÷ 

®ðÜ÷Çó 
०.४२ ०.२४ ५.७४ ०.४२ ०.२४ ५.७८ 

२.६ Ñðõâð ¡çðüÃðôâðÐð ५६७.८८ १८७.९७ ३.३१ ५६६.३२ - - 

२.७ राखीव वीज खरेदी ५.७२ २.३५ ४.११ ५.७२ - - 

          

३ इिि खचि       

३.१ Üð®ðóãð ¡ð¨îðÜ - १०५.७२ - - १०५.७२ - 

३.२ òãÇÑðêðóÚð ररबेट - (४.६४) - - (३.३८) - 

३.३ आर. पी. एस. ररबेट - (२.५७) - - (४.०९) - 

३.४ १% पारेषण  शुल्कावरील ररबटे - (२.४६) - - (२.४६) - 

३.५ 

माणसक एम. एस. एल. डी. सी िुल्कावरील 

१% सूट 
- (०.०१) - - (०.०१) - 

३.६ 

प्रकरि क्रमांक ४, २०१७ नुसार आरई 

जनरेटरला अणतररक्त वीज खरेदी िुल्क  
 १.५१   -  

३.७ ¡ðüÃðÜÜð¸Úð ÑððÜ÷æðÂð ¡ð¨îðÜ  २४८.२४   २४८.२८  

३.८ ¦Ùðþ. ¦çðþ. ¦âðþ. Àó. çðó. ¡ð¨îðÜ  ०.८०   ०.८०  

  एकूि ४,९८९.८५ २,५१५.२४ ५.०४ ४,९८९.८५ २,३१८.२३ ४.६५ 
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साििी 8: आ.व. २०१८-१९ साठी उजाय खरेदी खचायचा साराांश  

अ.क. िपशीि 

मांजूर प्रत्यक्ष 

संख्या 
(लम.यु.) 

एकूि 

खचि (रु. 

कोटी) 

दि (रु./ 

युतनट) 

संख्या 
(लम.यु.) 

एकूि 

खचि (रु. 

कोटी) 

दि (रु./ 

युतनट) 

१ 
दीर्य मुदतीचा / मध्यम 

मुदतीचा स्त्रोत 
      

१.१ टीपीसी-जी ३,५२१.४५ १,५३०.८५ ४.३५ ३,७४५.६७ १,६२४.४३ ४.३४ 

१.२ 
टीपीसी-जी मागील महसूल 

तूट/(मशल्लक) 
- (९५.१५) - - (९५.१५) - 

१.३ वेलस्पन एनजी महाराष्ट्ि  ३१.५० २६.९६ - ३२.४० २६.९६ - 
        

२ अल्पकालीन स्त्रोत       

२.१ òãÇÑðêðóÚð £¸ððá ®ðÜ÷Çó ९१७.१४ ३२९.२५ ३.५९ ६६०.१८ २८४.१५ ४.३० 

२.२ ¡ðÜ. ý. çðóþ. ®ðÜ÷Çó – çððøÜ ११०.०३ ३८.७९ ३.५३ - २२.०४ - 

२.३ 
¡ðÜ. ý. çðóþ. ®ðÜ÷Çó – çððøÜ 

ãÚðòÃðòÜ©Ãð 
५६४.९५ १९२.७२ ३.४१ - ६४.२३ - 

२.४ आरईसी जीएसटी    - (०.६३) - 

२.५ 
âð³ðô ÙðôÇÃðóçðð¿ó çððøÜ 

ãÚðòÃðòÜ©Ãð ®ðÜ÷Çó 
- - - ६८.२२ ४८.११ - 

२.६ Ñðõâð ¡çðüÃðôâðÐð - - - ४१४.२२ - - 

२.७ राखीव ऊजाि खरेदी - - - ३.०९ - - 
        

३ इिि खचि - - -    

३.१ Üð®ðóãð ¡ð¨îðÜ - १०२.९६ - - १०३.३१ - 

३.२ 

आ.व. २०१६-१७ मधे्य 

एफबीएसएम णबले 

भरण्यासाठी तरतुद 

- ८०.५४ - - (३७.६४) - 

३.३ 

आ.व. २०१६-१७ च्या 
राखीव ऊजाि खरेदी साठी 
महार्विरणकडूि 
घेिलेल्या सेवेसाठी 
िरिूद 

- ०.९० - - - - 

३.४ द्र्वपक्षीय ररबेट    - (४.६५) - 

३.५ आर.पी. एस. ररबेट    - (०.७४) - 

३.६ 

पी.एक्स.आय.एल. 
ला आर.ई.सी. खरेदी  
वर जी.एस.टी. 

   - ३.२८ - 
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अ.क. िपशीि 

मांजूर प्रत्यक्ष 

संख्या 
(लम.यु.) 

एकूि 

खचि (रु. 

कोटी) 

दि (रु./ 

युतनट) 

संख्या 
(लम.यु.) 

एकूि 

खचि (रु. 

कोटी) 

दि (रु./ 

युतनट) 

३.७ पारेषण शुल्क  २०४.०३   २३१.७५  

३.८ एस.एल.डी.सी. शुल्क  ०.६७   ०.७३  

 इिर     ३३.७३  

 एकूि ५,१४५.०७ २,४१२.५२ ४.६९ ४,९२३.७९ २,३०३.९१ ४.६८ 

 

3.4  आ.व. २०१७-१८ आणि आ.व. २०१८-१९ च्या एकूि महसूली गरजेचे समार्ोजन 

3.4.1 बेथट िमूद करि,े की आ.व. २०१७-१८ आणण आ.व. २०१८-१९ चे अनंिम समायोजि हे आयोगािे मागील 

आदेशाि मान्य केलेल्या राशी आणण प्रत्यक्ष/नियमि केलेल्या खचािच्या आणण महसुलाच्या राशी ह्यांच्या 
िुलिेवर आधाररि आहे. महसूल गरजेच्या प्रत्येक घटकाच ेमुख्य याचचकेि िपशीलवार र्वचलेषण केलेलं 

आहे. आ.व. २०१७-१८ आणण आ.व. २०१८-१९ च्या अंनिम समायोजिाचा साराशं खालील प्रमाणे आहे. 

साििी 9: आ.व. २०१७-१८ च्या एकूि महसूिी गिजचेे अतंिम समायोजन (रु. कोटी) 

िपशीि मांजूर प्रत्यक्ष बदि 

वीज खरेदी खचव  (आंतरराज्यीय प्रसारि आणि एसएलडीसी 

िुल्क वगळता) 
२,२६६.२०  २,०६९.१५  -१९७.०५  

संचालन व देखभाल खचव ५५२.४९          ४९४.८२  -५७.६७  

घसारा  १११.६२          १०५.९०  -५.७२  

दीघवकालीन भांडवलावरील व्याज                 -                ०.४८  ०.४८  

खेळत्या भांडवलावरील व्याज              १.७५              १.६२  -०.१३  

ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज ३७.२४            ३४.१९  -३.०५  

बुडीत कजावसाठी तरतूद              ७.२४              ८.५४  १.३०  

आकक्ट्िक णनिीकररता वगविी              ५.९७              ५.९९  ०.०२  

आयकर                 -                   -    -    

इतर खचव ११४.६१            ८९.९०  -२४.७१  

राज्यांतगवत पारेषि आकार २४९.०४          २४९.०८  ०.०४  

एकूि महसूि खचि ३,३४६.१६      ३,०५९.६७    

अणिक: भाग भांडवलावरील परतावा  १३४.५७          १३४.५२  -०.०५  

अणिक: अंतगवत णनिीवरील परतावा              ५.२८              ५.२८  -    

अणिक: णवतरि हानीमिील घटीवरील प्रोत्साहन-अणिदान                 -              -०.४५  -०.४५  

अचधक: खेळत्या भांडवलावरील व्याजाच्या िुटीचा हहथसा                 -              १५.६०  १५.६०  

अणिक: अणतररक्त संचालन व देखभाल  खचावच्या तुटीची वाटिी             १६.६३  १६.६३  

एकूि महसूिी गिज        ३,४८६.०१      ३,२३१.२५    
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िपशीि मांजूर प्रत्यक्ष बदि 

वजा: वीज दराच्या व्यणतररक्त उत्पन्न ३६.१३            २२.०३  -१४.१०  

वजा: अन्य व्यवसायापासूनचे उत्पन्न                 -                   -                     -    

वजा: क्रॉस सबणसडी अणिभारापासून जमा होिाऱ्या णमळकती                 -                   -                     -    

वजा: अणतररक्त अणिभारामुळे जमा होिाऱ्या णमळकती                 -                   -                     -    

एकूि महसूिी गिज  ३,४४९.८८      ३,२०९.२२    

व्याजासह बेथटची मागील वसुली ३५८.९९  ३५८.९९                   -    

अनिररक्ि आयडीसी परावनििि केल्यामुळे महसूल िुटीिील 

फरक 
                -    १२.९४  १२.९४  

एकूि महसूिी गिज  ३,८०८.८७      ३,५८१.१५    

                 

महसूल                

वीज र्वक्रीपासूिचा महसूल ३,७३०.६३  ३,७४०.४७  ९.८४  

                       -    

एकूि महसूि िूट/(लशल्िक) ७८.२४       (१५९.३२) (२३७.५६)  
 

साििी 10: आ.व. २०१८-१९ च्या एकूि महसूिी गिजचेे अंतिम समायोजन (रु. कोटी) 

िपशीि मंजूि प्रत्यक्ष फिक 

वीज खरेदी खचि (आंतरराज्यीय प्रसारि आणि एसएलडीसी िुल्क 

वगळता) 
२,२०७.८२ २,०७१.४४ -१३६.३८ 

संचालि व देखभाल खचि ५८०.४३ ४९८.९३ -८१.५० 

घसारा  ११७.८३ १०३.५७ -१४.२६ 

दीघिकालीि भांडवलावरील व्याज ०.८९ ०.०० -०.८९ 

खेळत्या भांडवलावरील व्याज १.११ १.२८ ०.१६ 

ग्राहक सुरक्षा अिामिीवरील व्याज ३५.०२ ३६.०५ १.०३ 

बुडीि कजािसाठी िरिूद ७.२४ ६.७४ -०.५० 

आकस्थमक निधीकररिा वगिणी ६.१८ ६.१४ -०.०४ 

राजयांिगिि पारेषण आकार २०४.०३ २३१.७५ २७.७२ 

एस.एल.डी.सी. शुल्क ०.६७ ०.७२५ ०.०६ 

आयकर ० ० - 

इतर खचव ७०.३५ ७४.८७ ४.५२ 

एकूि महसूि खचि ३,२३१.५८ ३,०३१.४९  

अचधक: भाग भांडवलावरील परिावा   १४०.४७ १३७.६९ -२.७८ 

अचधक: अंिगिि निधीवरील परिावा ५.२८ ५.२८ - 

अणिक: णवतरि हानीमिील घटीवरील प्रोत्साहन-अणिदान - १९.३७ १९.३७ 

अचधक: खेळत्या भांडवलावरील व्याजाच्या िुटीचा हहथसा - ३.४३ ३.४३ 

अणिक: अणतररक्त संचालन व देखभाल  खचावच्या तुटीची वाटिी - २०.४१ २०.४१ 
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िपशीि मंजूि प्रत्यक्ष फिक 

एकूि महसूिी गिज  ३,३७७.३३ ३,२१७.६७  

वजा: वीज दराच्या व्यनिररक्ि उत्पन्ि ३७.२१ ३८.९२ १.७१ 

एकूि महसूिी गिज ३,३४०.१२ ३,१७८.७५  

अचधक: दसुऱ्या नियंत्रण कालावधीची महसूल िूट  १६८.५२ १६८.५२ - 

अचधक: आ.व. २०१६-१७ व आ.व. २०१७-१८ ची महसूल िूट  -१७७.८८ -४३१.८६ -२५३.९८ 

एकूि महसूिी गिज ३,३३०.७५ २,९१५.४१  

     

महसूि    

वीज र्वक्रीपासूिचा महसूल ३,६२९.३४ ३६५२.४३ २३.०९ 

महसूल िूट / (मशल्लक) @ प्रचमलि वीजदर -२९८.५८ -७३७.०२ -४३८.४३ 

3.5 आ.व. २०१७-१८ आणि आ.व. २०१८-१९ची महसूल तूट 

3.5.1 आ.व. २०१७-१८ आणण आ.व.२०१८-१९ ची व्याजासह सचंचि महसूल िूट/(मशल्लक) खाली दाखर्वलेल्या 
सारणीप्रमाणे आहे. 

साििी 11: आ.व. २०१६-१७ आणि आ.व. २०१७-१८ ची व्याजासह महसूि िूट 

अ. 

क्र. 
िपशीि दि मंजूि   यार्चका  

१ आ.व. २०१६-१७ साठी महसूल िूट / (मशल्लक) (व्याज वगळूि)  -२१२.८७  -२१२.८७  

  आ.व. २०१६-१७ साठी येिे असलेले व्याज १०.७९% -११.४८  -११.४८  

  आ.व. २०१७-१८ साठी येिे असलेले व्याज १०.१८% -२१.७१  -२१.६७  

  आ.व. २०१८-१९ साठी येिे असलेले व्याज ९.८९% -१०.०६  -१०.५३  

  

आ.व. २०१६-१७ साठी महसूि िूट (आ.व. २०१८-१९ पयिंचे 
व्याज पकडून) 

 -२५६.१२  -२५६.५५  

       

२ आ.व. २०१७-१८ साठी महसूल िूट  ७८.२४  -१५९.३२  

  आ.व. २०१७-१८ साठी येिे असलेले व्याज १०.१८%  -८.११  

  आ.व. २०१८-१९ साठी येिे असलेले व्याज ९.८९%  -७.८८  

  

आ.व. २०१७-१८ साठी महसूि िूट (आ.व. २०१८-१९ पयिंच्या 
व्याजासह) 

 ७८.२४  -१७५.३१  

  

आ.व. २०१८-१९ मध्ये वसूि किायची संर्चि महसूि िूट/ 

(लशल्िक) 
 -१७७.८८  -४३१.८६  
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साििी 12: २०१८-१९ मध्ये वसूि किायची व्याजासह सरं्चि महसूि िूट/ (लशल्िक) 

िपशीि दि यार्चका 
आ.व. २०१८-१९ ची महसूल िूट          -७३७.०२  

आ.व. २०१८-१९ चे व्याज ९.८९%         -३६.४५  

आ.व. २०१९-२० चे व्याज ९.५०%         -७०.०२  

आ.व. २०१८-१९ची महसूि िूट (आ.व. २०१९-२० पयिंच्या व्याजासह)          -८४३.४८  

 

3.5.2 बेथटची आ.व. २०१७-१८ आणण आ.व. २०१८-१९ साठी महसूल िूट/(मशल्लक) अिुक्रमे वरील सारण्यािं 

हदल्याप्रमाणे आहेि. बेथट आ.व. २०१७-१८ आणण आ.व. २०१८-१९ ची महसूल मशल्लक पुढील नियंत्रण 

कालावधीि परि करण्याचे प्रथिार्वि करि आहे. बेथट माििीय आयोगाला र्विंिी करिे, की संचचि  

महसूल मशल्लक वरील प्रमाण ेमंजूर करण्याि यावी. 
 

4 आ.व. २०१९-२० चे तातु्परते समार्ोजन 

4.1.1 ब.वी.द. र्वनियम ५.१ (a) (ii) २०१९ िुसार या याचचकेबरोबर आ.व. २०१९-२० साठी िात्पुरिे समायोजि 

ब.वी.द. र्वनियम, २०१५ प्रमाणे करण्याि याव.े िद्िुसार, बथेटिे आ.व. २०१९-२० च ेिात्पुरिे समायोजि 

या याचचकेि केल ेआहे. 

4.2 ऊजाय णवक्री आणि ऊजाय सांतुलन 

4.2.1 अंिररम समायोजिासाठी प्रवगिवार र्वक्रीचा सारांश खाली हदलेल्या सारणीिुसार आहे: 

साििी 13: आ.व. २०१९-२० साठी प्रवगिवाि र्वक्रीचा सािांश (लम.यु.) 

उपभोक्िा शे्रिी 

आ.व. २०१९-२० 

मंजूि  

एर्प्रि-

सप्टेंबि 

(प्रत्यक्ष) 

ऑक्टोबि-

माचि 
(अंदाश्जि) 

एर्प्रि-माचि 
(अंदाश्जि) 

अंिरिम 

बदि 

£µµð Çð×ð Ñßãð±ðá           

£µµð Çð×ð -I ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î १३७.२८ ९२.७४ ६४.०३ १५६.७७ १९.५० 

£µµð Çð×ð -II ãððòÂð¸Úð २७०.०० ११८.७२ १२७.९५ २४६.६७ -२३.३३ 

£µµð Çð×ð –III òÐðãððçðó çðü ô̈îâð ३२.६३ १५.७५ १४.९० ३०.६५ -१.९८ 

£µµð Çð×ð IV- सार्वजनिक 

पाणीपुरर्ठा नर्भाग 
३७.९९ १८.९८ १६.७५ ३५.७३ -२.२७ 

£µµð Çð×ð -V रेले्व, मेट्र ो आनण 

मोिोरेल  
२.२९ १.१२ १.०२ २.१४ -०.१४ 
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उपभोक्िा शे्रिी 

आ.व. २०१९-२० 

मंजूि  

एर्प्रि-

सप्टेंबि 

(प्रत्यक्ष) 

ऑक्टोबि-

माचि 
(अंदाश्जि) 

एर्प्रि-माचि 
(अंदाश्जि) 

अंिरिम 

बदि 

£µµð Çð×ð VI अ - सार्वजनिक सेर्ा- 

शैक्षनणक संस्था र् इस्पितळे 

(सरकारी) 

२६.४९ १३.८१ १२.७८ २६.५९ ०.१० 

£µµð Çð×ð VI ब- सार्वजनिक सेर्ा- 

शैक्षनणक संस्था र् इस्पितळे (इतर) 
१६७.२४ ८४.८० ७६.१९ १६०.९९ -६.२५ 

£µµð Çð×ð – VII ÃððÃÑðôÜÃðð  १८.३१ ९.१४ १७.१३ २६.२७ ७.९६ 

£µµð Çð×ð -VIII र्वद्युि र्ाहि 

चानजिंग 
     

 उप-बेिीज ६९२.२३ ३५५.०६ ३३०.७६ ६८५.८२ -६.४२ 

      

âð³ðô Çð×ð शे्रणी      

âð³ðô Çð×ð- I(¦) ò×ðÑðó¦âð         ०.५८ ०.०१ ०.०६ ०.०७ -०.५० 

âð³ðô Çð×ð- I (×ðó) òÐðãððçðó      

० – १०० युनिट्स ८१३.८० ३७९.३५ ३७०.१७ ७४९.५२ -६४.२८ 

१०१ – ३०० युनिट्स ७३०.२५ ३७९.६९ ३१३.३३ ६९३.०२ -३७.२३ 

३०१ - ५०० युनिट्स २२९.७० १२७.८९ ९३.९३ २२१.८२ -७.८८ 

> ५०१ युनिट्स ४१४.४४ २०८.१४ १७४.१९ ३८२.३३ -३२.११ 

âð³ðô Çð×ð -II (¦) ãððòÂð¸Úð      

० - ५०० युनिट्स ५९९.५४ २८७.०० ४००.७४ ६८७.७४ ८८.२० 

> ५०० युनिट्स ३७७.२७ १७५.३१ ३२.८७ २०८.१८ -१६९.१० 

âð³ðô Çð×ð -II(×ðó) ãððòÂð¸Úð>२० व 

<=५० kW 
२१५.९३ ११०.२२ १००.९७ २११.१९ -४.७५ 

âð³ðô Çð×ð-II(çðó) ãððòÂð¸Úð 

>५० kW 
३७१.३८ १९४.६५ १७५.४६ ३७०.११ -१.२७ 

âð³ðô Çð×ð-III (¦) ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î (< २० 

kW) 
४४.९० २३.७५ १९.४९ ४३.२५ -१.६५ 

âð³ðô Çð×ð-III (×ðó) ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î > २० 

kW 
८८.९४ ४३.५५ ४६.७९ ९०.३३ १.४० 

âð³ðô Çð×ð -IV  
साववजणनक पािीपुरवठा णवभाग 

६.७८ २.६७ ४.१५ ६.८२ ०.०३ 

âð³ðô Çð×ð-V ¸ððòèÜðÃðó ¡ðòÂð çðôµðÐðð 

Òîâð¨î 
१.६३ ०.७१ ०.८१ १.५२ -०.११ 

âð³ðô Çð×ð-VI Ùðð±ðáÑß¨îðäð १८.६५ ८.९६ १०.०९ १९.०५ ०.४० 

âð³ðô Çð×ð -VII (¦) ÏððòÙðá̈ î – 

ÃððÃÑðôÜÃðð 
०.२१ ०.१२ ०.०८ ०.२० -०.०१ 

âð³ðô Çð×ð -VII(×ðó) ýÃðÜ – ÃððÃÑðôÜÃðð    ३२.०० ५.४९ ९.४१ १४.९० -१७.१० 

âð³ðô Çð×ð -VIII ÇèÐðØðõÙðó २.१५ ०.७७ ०.७८ १.५४ -०.६१ 
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उपभोक्िा शे्रिी 

आ.व. २०१९-२० 

मंजूि  

एर्प्रि-

सप्टेंबि 

(प्रत्यक्ष) 

ऑक्टोबि-

माचि 
(अंदाश्जि) 

एर्प्रि-माचि 
(अंदाश्जि) 

अंिरिम 

बदि 

âð³ðô Çð×ð -IX (¦) ýòçÑðÃðú÷ ¡ðòÂð 

äðøêðòÂð¨î çðüçÆðð (सरकारी) ६१.२८ २९.६३ २५.५९ ५५.२२ -६.०६ 

âð³ðô Çð×ð -IX (×ðó) ýòçÑðÃðú÷ ¡ðòÂð 

äðøêðòÂð¨î çðüçÆðð- इिर  १६८.०९ ८५.४२ ७७.७५ १६३.१७ -४.९२ 

âð³ðô Çð×ð -X (¦) शेिीसाठी पंप सेट - - - - - 

âð³ðô Çð×ð -X (×ðó) शेिी-इिर - - - - - 

âð³ðô Çð×ð XI र्वद्युि  वाहि चास्जिंग - ०.१२ ०.१२ ०.२४ ०.२४ 

उप-बेिीज ४,१७७.५२ २,०६३.४४ १,८५६.७८ ३,९२०.२२ -२५७.३० 

       

एकूि ४,८६९.७५ २,४१८.४९ २,१८७.५४ ४,६०६.०३ -२६३.७२ 

 

4.2.2 आ.व. २०१९-२० साठी ऊजाव संतुलन खाली णदल्याप्रमािे आहे:. 

साििी 14: आ.व. २०१९-२० साठी ऊजाय सांतुलन 

अ.क. िपशीि 

आ.व. २०१९-२० 

मंजूि 
एर्प्रि-माचि 
(अंदाश्जि) 

१ र्वक्री (मम.यु.)  ४,८६९.७५   ४,६०६.०३  

२ र्विरण हािी (%) ५.६०% ५.६०% 

३ £¸ð÷áµðó ±ðÜ¸ð ÑððÜ÷æðÂð <> òãðÃðÜÂð ÷̈üîÍçÆððÐðó (मम.यु.)  ५,१५८.६३   ४,८७९.२७  

४ राज्यांतगवत ÑððÜ÷æðÂð èðÐðó ३.३०% ३.१७% 

५ £¸ð÷áµðó ±ðÜ¸ð òÐðòÙðáÃðó ÑððÜ÷æðÂð çÆððÐðó (मम.यु.)  ५,३३४.४७   ५,०३९.००  

4.3 आ.व. २०१९-२० साठी वीज खरेदी खचय   

4.3.1 खालील सारणी आ.व. २०१९-२० चा वीज खरेदी खचि दशिर्विे. 
साििी 15: आ.व. २०१९-२० साठी अदंाश्जि वीज खिेदी खचि  

िपशीि 

अंदाश्जि 

संख्या (लम.यु.) 
एकूि खचि  
(रु. कोटी) दि (रु./ युतनट) 

दीर्य मुदतीचा / मध्यम मुदतीचा स्त्रोत       

टीपीसी-जी  ३,५२१.४५   १,५२९.५९   ४.३४  

वालव्हान (आिीचा वेलस्पन एनजी महाराष्ट्ि )  ३१.५०   २६.९६   ८.५६  
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अल्पकालीन स्त्रोत       

òãÇÑðêðóÚð £¸ððá ®ðÜ÷Çó १,४१८.०५  ५६७.२२   ४.००  

âð³ðô ÙðôÇÃðóçðð¿ó çððøÜ ãÚðòÃðòÜ©Ãð ®ðÜ÷Çó  ६८.००   ४७.४०   ६.९७  

¡ðÜ. ý. çðóþ. ®ðÜ÷Çó – çððøÜ  १४४.४१   ३९.१६   २.७१  

¡ðÜ. ý. çðóþ. ®ðÜ÷Çó – çððøÜ ãÚðòÃðòÜ©Ãð  ५०४.६५   १४२.८२   २.८३  

आ.व. २०१६-१७ व आ.व. २०१७-१८ साठी राखीव ऊजाि 
खरेदी  -  २.७८  -  

आ.व. २०१७-१८ व आ.व. २०१८-१९ च्या पूल 
असंिुलिासाठी पूवि कालावधी देय  -  १८३.७७  -  

राखीव ऊजाि शुल्क  -   १०२.६४   -  

पारेषण शुल्क     २२४.५२    

एस.एल.डी.सी. शुल्क    १.१३    

एकूि  ५,०३९.००   २,८६७.९८    

 

4.4 आ.व. २०१९-२० च्या एकूि महसूली गरजेचे तातु्परते समार्ोजन 

4.4.1 बेथट िमूद करि,े की आ.व. २०१९-२० च ेतातु्परते समायोजि हे आयोगािे मागील आदेशाि मान्य केलले्या 
राशी आणण प्रत्यक्ष/नियमि केलेल्या खचािच्या आणण महसुलाच्या राशी ह्यांच्या िुलिेवर आधाररि आहे. 

महसूल गरजेच्या प्रत्येक घटकाचे मुख्य याचचकेि िपशीलवार र्वचलेषण केलेलं आहे. आ.व. २०१९-२० च्या 
तातु्परते समायोजिाचा सारांश खालील प्रमाणे आहे: 

4.4.2 आ.व. २०१९-२० च्या एकूि महसूली गरजेचे तातु्परते समायोजन खालील प्रमािे आहे: 

साििी 16: आ.व. २०१९-२० च्या एकूि महसूली गरजेचे तातु्परते समार्ोजन (रु. कोटी) 

िपशीि 

आ.व. २०१९-२० 

मंजूि 
एर्प्रि-माचि 
(अंदाश्जि) 

िात्पुििा बदि 

 वीज खरेदी खचव (आंतरराज्यीय प्रसारि आणि 

एसएलडीसी िुल्क वगळता) 
२,२४१.६३ २,६४२.३३ ४००.७० 

संचालि व देखभाल खचि ६०९.७८ ५८४.८७ -२४.९१ 

घसारा  १२५.२६ ११०.४१ -१४.८६ 

दीघिकालीि भांडवलावरील व्याज ०.९० - -०.९० 

खेळत्या भांडवलावरील व्याज १.०९ ०.९० -०.२० 

ग्राहक सुरक्षा अिामिीवरील व्याज ३६.०७ ३८.४४ २.३६ 

बुडीत कजावसाठी तरतूद ७.२४ ६.७४ -०.५० 

आकस्थमक निधीकररिा वगिणी ६.८० ६.५५ -०.२४ 

राजयांिगिि पारेषण आकार २२४.४७ २२४.५२ ०.०५ 

एम.एस.एल.डी.सी. शुल्क १.१३ १.१३ ०.०० 
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िपशीि 

आ.व. २०१९-२० 

मंजूि 
एर्प्रि-माचि 
(अंदाश्जि) 

िात्पुििा बदि 

आयकर - - - 

इिर खचि  ७१.११ ५०.७५ -२०.३६ 

एकूि महसूि खचि ३,३२५.४८ ३,६६६.६४ ३४१.१५ 

अचधक: भाग भांडवलावरील परिावा   १४७.६२ १४२.८२ -४.८० 

 अचधक: अंतगवत णनिीवरील परतावा ५.२८ ५.२८ - 

 अचधक: खेळत्या भांडवलावरील व्याजाच्या  
िुटीचा हहथसा  

- - - 

     

एकूि महसूिी गिज  ३,४७८.३८ ३,८१४.७४ ३७०.२९ 

वजा: वीज दराच्या व्यनिररक्ि उत्पन्ि ३८.३३ ४०.०९ १.७६ 

वजा: अन्य व्यवसायापासूनचे उत्पन्न - - - 

वजा: क्रॉस सबणसडी अणिभारापासून जमा होिाऱ्या 

णमळकती 
- - - 

वजा: अणतररक्त अणिभारामुळे जमा होिाऱ्या 

णमळकती 
- - - 

एकूि महसूिी गिज  ३,४४०.०५ ३,७७४.६५ ३३४.५९ 

तिसर्या तनयंिि कािावधीपयिं मागीि वर्ाििीि 

िूट/(लशल्िक) याची पुनप्रािप्िी 
   

चौथ्या तनयंिि कािावधीि मागीि वर्ाििीि 

िूट/(लशल्िक) याची पुनप्रािप्िी 
   

वीज र्वक्रीपासूिचा महसूल ३४०५.६२ ३४४७.५२ ४१.९० 

महसूि िूट/(लशल्िक) ३४.४३ ३२७.१३  

 

4.5 आ.व. २०१९-२० ची महसूल तूट/(णशल्लक)  

4.5.1 बेथट आ.व. २०१९-२० ची महसूल मशल्लक पुढील नियंत्रण कालावधीि परि करण्याचे प्रथिार्वि करि 

आहे. आ.व. २०१९-२० महसूल िूट/(मशल्लक) खाली दाखर्वलेल्या सारणीप्रमाण ेआहे.  

साििी 17: आ.व. २०१९-२० ची व्याजासह सरं्चि महसूि िूट/(लशल्िक)  

िपशीि  व्याज  

दि 

िाशी  
(रु. कोटी) 

आ.व. २०१८-१९ साठी महसूल िूट   
 -७३७.०२ 

आ.व. २०१८-१९ साठी येिे असलेले व्याज  ९.८९% -३६.४५ 

आ.व. २०१९-२० साठी येिे असलेले व्याज  ९.५०% -७०.०२ 

आ.व. २०१८-१९ ची महसूि िूट  a 
 -८४३.४८ 
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िपशीि  व्याज  

दि 

िाशी  
(रु. कोटी) 

(आ. व. २०१९-२०पयिंचे व्याजासहहि)  

महसूि िूट- आ.व. २०१९-२० b  ३२७.१३ 

आ.व. २०१९-२०पयिं सरं्चि महसूि िूट  c= a + b 
 -५१६.३५ 

4.5.2 परंिु, हे िात्पुरिे समायोजि असल्यामुळे ह्या वषािसाठी व्याज र्वचाराि घेिलेले िाही. व्याज अंनिम 

समायोजिाचा वेळी पकडण्याि येईल. बेथट माििीय आयोगाला आ.व. २०१९-२० च्या िात्पुरिे 

समायोजिाकरिा महसूल िूट/(मशल्लक) वर हदलेल्या सारणीिुसार र्विंिी करि आहे. 

5 आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ साठी बहू वाणषयक वीज दर र्ाणचका 

5.1.1 बेथट आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ च्या एकूण महसूल गरजेच्या मंजुरीसाठी आणण वीज दराच्या 
निस्चचिीकरणासाठी ब. वी. द. र्वनियम २०१९ अन्वये याचचका दाखल करि आहे. 

5.2 ऊजाय णवक्री  

5.2.1 बेथटि ेऊजाि र्वक्रीच्या प्रक्षेपणासाठी कल र्वचलेषण पद्धि अवलंबली आहे. या पद्धिीिुसार मागील 

प्रत्यक्ष र्वक्रीच्या आकडेवारीवरूि वीज दर प्रवगािंसाठी कं.वा.वा.द. काढले गेले आहे. त्याद्वारे १ वषि, २ 

वषि, ३ वषि, ४ वषि, ५ वषि आणण ७ वषि ह्या कालावधींसाठी कं.वा.वा.द. काढण्याि आल.े उपलब्लध काळाच्या 
आधारे, बेथटि ेचौथ्या नियंत्रण कालावधीसाठी प्रवगिनिहाय र्वक्री प्रक्षेर्पि करण्यासाठी सगळ्याि कमी 
कं.वा.वा.द. वापरला आहे. ििार्प, जर एखाद्या प्रवगािसाठी सगळे कं.वा.वा.द. ऋण असल्याचे हदसूि 

आल,े िर वाढ शून्य मािली आहे. प्रवगाििील बदलांमुळे या शे्रण्यांकररिा मागील र्वक्रीचा डेटा उपलब्लध 

िसल्यास, र्वक्री वाढीचा अदंाज लाविािा बेथटि ेसमिुल्य प्रकारच्या शे्रण्यांसह अशा शे्रण्यांिा एकत्रत्रि 

केल ेआहे. डीएसएम, िेट मीटररगं आणण रूफ टॉपमुळे होणाऱ् या र्वक्रीवरील अंदास्जि पररणाम त्यािुसार 

र्वचाराि घेिला आहे. प्रक्षेर्पि शे्रणीनिहाय ऊजाि र्वक्री खाली हदलले्या िक्त्याि दशिर्वल्याप्रमाणे आहे. 

साििी 18: प्रक्षेर्पि प्रवगािनुसाि उजाि र्वक्री (मी.यु.)  

उपभोक्िा शे्रिी आ.व. 

२०२०-२१ 

आ.व. 

२०२१-२२ 

आ.व. 

२०२२-२३ 

आ.व. 

२०२३-२४ 

आ.व. 

२०२४-२५ 

£µµð Çð×ð Ñßãð±ðá           
£µµð Çð×ð -I ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î १५६.७३ १५६.६६ १५६.५६ १५६.४१ १५६.१८ 

£µµð Çð×ð -II ãððòÂð¸Úð २४६.६० २४६.४९ २४६.३३ २४६.०९ २४५.७३ 

£µµð Çð×ð –III òÐðãððçðó çðü ô̈îâð ३०.६५ ३०.६३ ३०.६१ ३०.५८ ३०.५४ 

£µµð Çð×ð IV- सार्वजनिक पाणीपुरर्ठा 

नर्भाग 
३५.७१ ३५.७० ३५.६८ ३५.६४ ३५.५९ 

£µµð Çð×ð -V रेले्व, मेट्र ो आनण मोिोरेल  २.१४ २.१४ २.१४ २.१४ २.१४ 
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उपभोक्िा शे्रिी आ.व. 

२०२०-२१ 

आ.व. 

२०२१-२२ 

आ.व. 

२०२२-२३ 

आ.व. 

२०२३-२४ 

आ.व. 

२०२४-२५ 

£µµð Çð×ð VI अ - सार्वजनिक सेर्ा- 

शैक्षनणक संस्था र् इस्पितळे (सरकारी) 
२६.५९ २६.५७ २६.५६ २६.५३ २६.४९ 

£µµð Çð×ð VI ब- सार्वजनिक सेर्ा- 

शैक्षनणक संस्था र् इस्पितळे (इतर) 
१६०.९५ १६०.८८ १६०.७७ १६०.६१ १६०.३८ 

£µµð Çð×ð – VII ÃððÃÑðôÜÃðð  ३२.३८ ३९.९२ ४९.२१ ६०.६५ ७४.७६ 

£µµð Çð×ð -VIII र्वद्युि र्ाहि चानजिंग      
उप-बेिीज ६९१.७४ ६९८.९९ ७०७.८५ ७१८.६६ ७३१.८१ 

       

âð³ðô Çð×ð शे्रणी      

âð³ðô Çð×ð- I (¦) ò×ðÑðó¦âð         ०.०७ ०.०७ ०.०७ ०.०७ ०.०७ 

âð³ðô Çð×ð- I (ब) òÐðãððçðó      

० – १०० युनिट्स ७५९.४२ ७६९.३५ ७७९.२७ ७८९.०८ ७९८.६७ 

१०१ – ३०० युनिट्स ७०२.१७ ७११.३६ ७२०.५२ ७२९.५९ ७३८.४७ 

३०१ - ५०० युनिट्स २२४.७५ २२७.६९ २३०.६३ २३३.५३ २३६.३७ 

> ५०१ युनिट्स ३८७.३९ ३९२.४५ ३९७.५१ ४०२.५१ ४०७.४१ 

âð³ðô Çð×ð -II(¦) ãððòÂð¸Úð ९०३.४३ ९१०.८८ ९१८.२० ९२५.३१ ९३२.०५ 

âð³ðô Çð×ð -II(×ðó) ãððòÂð¸Úð 

>२० व <=५० kW 
२११.१३ २११.०४ २१०.९० २१०.६९ २१०.३९ 

âð³ðô Çð×ð-II (çðó) ãððòÂð¸Úð 

>५० kW 
३७०.०० ३६९.८४ ३६९.६० ३६९.२४ ३६८.७० 

âð³ðô Çð×ð-III (¦) ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î  

(< २० kW) 
४३.२३ ४३.२१ ४३.१९ ४३.१४ ४३.०८ 

âð³ðô Çð×ð-III (×ðó) ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î > २० 

kW 
९०.३१ ९०.२७ ९०.२१ ९०.१२ ८९.९९ 

âð³ðô Çð×ð -IV  

साववजणनक पािीपुरवठा णवभाग 
६.८२ ६.८१ ६.८१ ६.८० ६.७९ 

âð³ðô Çð×ð-V ¸ððòèÜðÃðó ¡ðòÂð çðôµðÐðð 

Òîâð¨î 
१.५२ १.५२ १.५२ १.५२ १.५१ 

âð³ðô Çð×ð-VI Ùðð±ðáÑß¨îðäð १५.९४ १४.०९ १४.०९ १४.०९ १४.०९ 

âð³ðô Çð×ð -VII (¦) ÏððòÙðá̈ î – 

ÃððÃÑðôÜÃðð 
०.२० ०.२० ०.२० ०.२० ०.२० 

âð³ðô Çð×ð -VII(×ðó) ýÃðÜ – ÃððÃÑðôÜÃðð    १४.९० १४.८९ १४.८८ १४.८७ १४.८५ 

âð³ðô Çð×ð -VIII ÇèÐðØðõÙðó १.५४ १.५४ १.५४ १.५४ १.५४ 

âð³ðô Çð×ð -IX (¦) ýòçÑðÃðú÷ ¡ðòÂð 

äðøêðòÂð¨î çðüçÆðð (सरकारी) 
५५.६८ ५६.१४ ५६.५९ ५७.०३ ५७.४५ 

âð³ðô Çð×ð -IX (×ðó) ýòçÑðÃðú÷ ¡ðòÂð 

äðøêðòÂð¨î çðüçÆðð- इिर  १६३.१२ १६३.०५ १६२.९४ १६२.७८ १६२.५५ 

âð³ðô Çð×ð -X (¦) शेिीसाठी पंप सेट - - - - - 

âð³ðô Çð×ð -X (×ðó) शेिी-इिर - - - - - 
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उपभोक्िा शे्रिी आ.व. 

२०२०-२१ 

आ.व. 

२०२१-२२ 

आ.व. 

२०२२-२३ 

आ.व. 

२०२३-२४ 

आ.व. 

२०२४-२५ 

âð³ðô Çð×ð XI र्वद्युि  वाहि चास्जिंग ०.३० ०.३७ ०.४६ ०.५८ ०.७२ 

उप-बेिीज ३,९५१.९२ ३,९८४.७९ ४,०१९.१४ ४,०५२.७१ ४,०८४.९० 

       

एकूि ४,६४३.६६ ४,६८३.७८ ४,७२६.९९ ४,७७१.३७ ४,८१६.७१ 

 

5.3 ऊजाय सांतुलन 

5.3.1 आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी ऊजाि संिुलि खालील सारणीमध्ये दाखर्वल ेआहे. 

साििी 19:  चौथ्या तनयंिि कािावधीसाठी ऊजाि संिुिन 

िपशीि प्रमाि 
आ.व. 

२०२०-२१ 

आ.व. 

२०२१-२२ 

आ.व. 

२०२२-२३ 

आ.व. 

२०२३-२४ 

आ.व. 

२०२४-२५ 

£¸ð÷áµðó ±ðÜ¸ð òÐðòÙðáÃðó 

ÑððÜ÷æðÂð çÆððÐðó   
ममयु               

५,०७४.८०  

              

५,११३.२३  

              

५,१५४.९६  

              

५,१९७.८७  

              

५,२४१.७२  

राज्यांतगवत ÑððÜ÷æðÂð èðÐðó 
ममयु                    

१६०.८७  

                   

१६२.०९  

                   

१६३.४१  

                   

१६४.७७  

                   

१६६.१६  

राज्यांतगवत ÑððÜ÷æðÂð èðÐðó % ३.१७% ३.१७% ३.१७% ३.१७% ३.१७% 

£¸ð÷áµðó ±ðÜ¸ð ÑððÜ÷æðÂð <> 

òãðÃðÜÂð ¨÷üîÍçÆððÐðó 
ममयु                 

४,९१३.९३  

                

४,९५१.१४  

                

४,९९१.५४  

                

५,०३३.०९  

                

५,०७५.५६  

र्विरण हािी ममयु २७०.२७  २६७.३६  २६४.५५  २६१.७२  २५८.८५  

र्विरण हािी % ५.५०% ५.४०% ५.३०% ५.२०% ५.१०% 

òãðªîó ममयु ४,६४३.६६  ४,६८३.७८  ४,७२६.९९  ४,७७१.३७  ४,८१६.७१  
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5.4 वीज खरेदी खचय 

5.4.1 ऊजाि संिुलिाच्या आधारे, बेथटि े नियंत्रण कालावधीसाठी ऊजचेी आवचयकिा प्रक्षेर्पि केली आहे. 

बेथटि ेर्वर्वध थत्रोिांकडूि वीज खरेदीची आवचयकिा पूणि करण्याचा प्रथिाव हदला आहे. 

टीपीसी-जीकडून उजाय खरेदी 

5.4.2 बेथटि ेटीपीसी-जीकडूि प्राप्ि झालेल्या ऊजाि निममििीच्या प्रक्षेर्पि योजिेच्या आधारे प्रत्येक टीपीसी-
जी युनिटची ऊजाि उपलब्लधिा मािली आहे.  

5.4.3 खालील सारणी आ.व. २०१९-२० चा वीज खरेदी खचि दशिर्विे.  बेथटि ेटीपीसी-जी चे अस्थिर शुल्क आ.व. 

२०१९-२० च्या पहहल्या ६ महहन्यांच्या प्रत्यक्ष सरासरी अस्थिर शुल्काएवढे ठेवले आहे. बेथटि ेचौथ्या 
नियंत्रण कालावधीसाठी स्थिर खचि रु. ४९२.६२ कोटी म्हणजचे माििीय आयोगािे गेल्या आदेशाि आ.व. 

२०१९-२० साठी मान्य केलेल्या राशीएवढे  मािल ेआहे. बेथटि ेया कालावधीसाठी अस्थिर ककंवा स्थिर 
आकाराि वाढ करण्याचा र्वचार केला िाही. 

साििी 20: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी टीपीसी-जी चा अंदाश्जि श्थथि आणि अश्थथि खचि 

आर्थिक वर्ि 

बेथटिा 
उपिब्ध 

ऊजाि 
तनलमििी 
(लम.यु.) 

अस्थिर खचि  
दि (रु. / 

केडब्ल्यूएच) 

अस्थिर 

खचि (रु. 

कोटी) 

एकूि 

श्थथि खचि 
(रु. कोटी) 

एकूि खचि 
(अस्थिर + 

श्थथि)  

(रु. कोटी) 

सिासिी दि 

(रु./ 

केडब्ल्यूएच) 

आ.व. २०२०-

२१ ३५८४.३३ ३.०१ १०७८.८८ ४९२.६२ १५७१.५० ४.३८ 

आ.व. २०२१-

२२ ३६५४.५३ ३.०१ ११००.०१ ४९२.६२ १५९२.६३ ४.३६ 

आ.व. २०२२-

२३ ३५६७.८९ ३.०१ १०७३.९३ ४९२.६२ १५६६.५५ ४.३९ 

आ.व. २०२३-

२४ ३६०८.२१ ३.०१ १०८६.०७ ४९२.६२ १५७८.६९ ४.३८ 

आ.व. २०२४-

२५ ३६५२.६७ ३.०१ १०९९.४५ ४९२.६२ १५९२.०७ ४.३६ 
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मणिकरि पॉवर णलणमटेडकडून उजाय खरेदी 

5.4.4 मणणकरण पॉवर मलममटेडकडूि वीज खरेदीच्या ककंमिीचा अंदाज लावण्याच्या उद्देशािे, कराराच्या 
अटींिुसार, बथेटिे अस्थिर खरेदी दर आणण स्थिर दर दरवषी २.७६% एवढा वाढर्वला. हा दर करारािील 

अटींिुसार जािेवारी २०१८ आणण जािेवारी २०१९ मधील घाऊक ककंमि निदेशांकमधील वाढीवरूि 

निस्चचि केला आहे.  

नूतनशील उजाय स्त्रोताांकडून खरेदी 

5.4.5 बेथटि ेिूििशील उजाि थत्रोिांकडूि वीज खरेदी ककंमिीचा अदंाज अस ेमािूि लावला आहे, की बेथट आ.व. 

२०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ कालावधीिील सौरेिर आरपीओ उद्हदष्टाचंी कमिरिा आर. ई. सी. 
प्रमाणपत्र खरेदीद्वारे पूणि करेल. िसेच, सौर आर. पी. ओ. अिुपालि पूणि करण्याच्या उद्देशािे बथेट 

आ.व. २०२२-२३ पासूि त्रबडडगं प्रकक्रयेद्वारे दीघिकालीि सौर ऊजाि थत्रोि ममळर्वण्याच्या र्वचाराि आहे. 

खाली हदलेल्या िक्त्यामध्ये बथेटचे अंदास्जि िूििशील ऊजाि खरेदीचे लक्ष्य हदलेले आहे. 

साििी 21: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी नूिनीकििक्षम ऊजाि खिेदी िक्ष्य (मी यु) 

िपशीि 
आ.व. 

२०२०-२१ 

आ.व. 

२०२१-२२ 

आ.व. 

२०२२-२३ 

आ.व. 

२०२३-२४ 

आ.व. 

२०२४-२५ 

जी <> टी इंटरफेसवर उजाि आवचयकिा ५,०७४.८० ५,११३.२३ ५,१५४.९६ ५,१९७.८७ ५,२४१.७२ 

टीपीसी-जी हायड्रो ७४२.९९ ७४२.९९ ७४२.९९ ७४२.९९ ७४२.९९ 

टीपीसी-जी हायड्रो वगळिा जी <> टी इंटरफेस 
वर उजाि आवचयकिा  ४,३३१.८१ ४,३७०.२४ ४,४११.९७ ४,४५४.८८ ४,४९८.७३ 

सौर ऊजाि खरेदी लक्ष्य (%) आरपीओ नियमांिुसार ४.५०% ६% ८% १०.५०% १३.५०% 

सौरेिर िूििशील ऊजाि खरेदी लक्ष्य (%) 

आरपीओ नियमांिुसार 
११.५०% ११.५०% ११.५०% ११.५०% ११.५०% 

एकूण िूििशील ऊजाि खरेदी लक्ष्य (%) आरपीओ 

नियमांिुसार 
१६.००% १७.५०% १९.५०% २२.००% २५.००% 

सौि ऊजाि खिेदी िक्ष्य      

सौर ऊजाि खरेदी लक्ष्य (मम.यु.) आरपीओ 

नियमांिुसार 
१९४.९३ २६२.२१ ३५२.९६ ४६७.७६ ६०७.३३ 

वालव्हाि (आधीचा वेलथपि) कडूि सौर ऊजाि 
खरेदी ३१.५० ३१.५० ३१.५० ३१.५० ३१.५० 

सौर रूफटॉप िेट मीटररगं आरपीओ ३.९३ ५.९० ८.८४ १३.२६ १९.९० 

उविररि सौर ऊजाि खरेदी लक्ष्य (मम.यु.)  १५९.५० २२४.८२ ३१२.६१ ४२३.०० ५५५.९३ 

सौिेिि नूिनशीि ऊजाि खिेदी िक्ष्य      

सौरेिर िूििशील ऊजाि खरेदी लक्ष्य (मम.यु.) 

आरपीओ नियमांिुसार 
४९८.१६ ५०२.५८ ५०७.३८ ५१२.३१ ५१७.३५ 

सौरेिर िूििशील ऊजाि खरेदी  - - - - - 
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िपशीि 
आ.व. 

२०२०-२१ 

आ.व. 

२०२१-२२ 

आ.व. 

२०२२-२३ 

आ.व. 

२०२३-२४ 

आ.व. 

२०२४-२५ 

उविररि सौरेिर िूििशील ऊजाि खरेदी लक्ष्य 

(मम.यु.) आरपीओ नियमांिुसार 
४९८.१६ ५०२.५८ ५०७.३८ ५१२.३१ ५१७.३५ 

बाह्य स्रोताांकडून उजाय खरेदी (एनजी एक्सचेंज); 

5.4.6 मध्यम मुदिीच्या / दीघि मुदिीच्या थत्रोिांकडूि उजाि उपलब्लधिेचा आणण िूििशील थत्रोिांकडूि पूणि 
होणाऱ्या आरपीओचा र्वचार करूि बेथटि ेबाह्य स्रोिांकडूि आपली आवचयकिा काढली आहे. मशल्लक 

गरज बाह्य द्र्वपक्षीय / एिजी एक्सचेंज थत्रोिादं्वारे पूणि केली जाईल.  

पारेषि शुल्क, एस.एि.डी.सी. शुल्क  

5.4.7 बेथटि े राजयांिगिि पारेषण आकार प्रकरण क्र. ३२७, २०१९ च्या साविजनिक सूचिेिुसार आणण 

एस.एल.डी.सी. शुल्क प्रकरण क्र. २९१, २०१९ च्या साविजनिक सूचिेिुसार घेिलेल ेआहे. बेथटि ेचौिा 
नियंत्रण कालावधीसाठी र्वचाराि घेिलेल्या राजयांिगिि पारेषण आकार आणण एस.एल.डी.सी. शुल्काचा 
सारांश खाली हदला आहे. 

साििी 22: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी िाजयांिगिि पािेर्ि आणि एस.एि.डी.सी. शुल्क  (रु. 

कोटी) 

अ.

क. 
िपशीि 

येिािी वरे् 

आ.व. २०२०-

२१ 

आ.व. २०२१-

२२ 

आ.व. २०२२-

२३ 

आ.व. २०२३-

२४ 

आ.व. २०२४-

२५ 

प्रक्षेर्पि प्रक्षेर्पि प्रक्षेर्पि प्रक्षेर्पि प्रक्षेर्पि 

१ राजयांिगिि पारेषण 

आकार 
४५८.१९ २७४.०९ २८०.८५ २९७.७३ ३१४.३६ 

२ एस.एल.डी.सी. शुल्क १.३४ १.३२ १.४५ १.६४ १.७४ 

5.4.8 चौथ्या नियंत्रण कालावधीसाठी वीज खरेदी खचािचा सारांश खालील सारणीमध्ये दशिर्वल्याप्रमाणे आहे.



साििी 23: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ च्या वीज खिेदी खचािचा सािांश 

उजाि थिोि (थटेशनतनहाय) 

आ.व. २०२०-२१ आ.व. २०२१-२२ आ.व. २०२२-२३ आ.व. २०२३-२४ आ.व. २०२४-२५ 

ऊजाि (लम.यु.) 

एकूि खचि 
(रु. कोटी) ऊजाि (लम.यु.) 

एकूि खचि 
(रु. कोटी) ऊजाि (लम.यु.) 

एकूि खचि 
(रु. कोटी) ऊजाि (लम.यु.) 

एकूि खचि 
(रु. कोटी) ऊजाि (लम.यु.) 

एकूि खचि 
(रु. कोटी) 

     

दीर्य मुदतीचा / मध्यम मुदतीचा स्त्रोत 

टीपीसी-जी (एकूि) ३,५८४.३३ १,५७१.५० ३,६५४.५३ १,५९२.६३ ३,५६७.८९ १,५६६.५५ ३,६०८.२१ १,५७८.६९ ३,६५२.६७ १,५९२.०७ 

वाल्व्हाि सोलर एिजी 
महाराष्र (आधीचे वेलथपि) 

३१.५० २६.९६ ३१.५० २६.९६ ३१.५० २६.९६ ३१.५० २६.९६ ३१.५० २६.९६ 

मणणकरण पॉवर मलममटेड ७४४.६० ३२५.६४ ७४४.६० ३२८.८३ ७४४.६० ३३२.०३ ७४४.६० ३३५.२४ ७४४.६० ३३८.४५ 

दीघिकालीि सौर (आरपीओच्या 
अिुपालिासाठी बोलीद्वारे) 

    ३१२.६१ १०२.८५ ४२३.०० १३९.१७ ५५५.९३ १८२.९० 

अल्पकालीन स्त्रोत 

òãÇÑðêðóÚð £¸ððá ®ðÜ÷Çó ७१४.३६ २८५.७५ ६८२.६१ २७३.०४ ४९८.३५ १९९.३४ ३९०.५६ १५६.२३ २५७.०२ १०२.८१ 

¡ðÜ. ý. çðóþ. ®ðÜ÷Çó – çððøÜ १५९.५० ४३.२५ २२४.८२ ६०.९६       

¡ðÜ. ý. çðóþ. ®ðÜ÷Çó – çððøÜ 

ãÚðòÃðòÜ©Ãð 
४९८.१६ १६८.५६ ५०२.५८ १७०.०५ ५०७.३८ १७१.६८ ५१२.३१ १७३.३५ ५१७.३५ १७५.०५ 

आ.व. २०१८-१९ च्या पूल 

असंिुलिसाठी पूवि 
कालावधीची देय रक्कम 

 ६३.२२         

Üð®ðóãð ¡ð¨îðÜ  १०२.६४  १०२.६४  १०२.६४  १०२.६४  १०२.६४ 

एकूि ५,०७४.८० २,५८७.५१ ५,११३.२३ २,५५५.१२ ५,१५४.९६ २,५०२.०५ ५,१९७.८७ २,५१२.२७ ५,२४१.७२ २,५२०.८९ 

राजयांिगिि पारेषण आकार  ४५८.१९  २७४.०९  २८०.८५  २९७.७३  ३१४.३६ 

एस.एल.डी.सी. शुल्क  १.३४  १.३२  १.४५  १.६४  १.७४ 
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उजाि थिोि (थटेशनतनहाय) 

आ.व. २०२०-२१ आ.व. २०२१-२२ आ.व. २०२२-२३ आ.व. २०२३-२४ आ.व. २०२४-२५ 

ऊजाि (लम.यु.) 

एकूि खचि 
(रु. कोटी) ऊजाि (लम.यु.) 

एकूि खचि 
(रु. कोटी) ऊजाि (लम.यु.) 

एकूि खचि 
(रु. कोटी) ऊजाि (लम.यु.) 

एकूि खचि 
(रु. कोटी) ऊजाि (लम.यु.) 

एकूि खचि 
(रु. कोटी) 

     

एकूि ५,०७४.८० ३,०४७.०४ ५,११३.२३ २,८३०.५३ ५,१५४.९६ २,७८४.३५ ५,१९७.८७ २,८११.६३ ५,२४१.७२ २,८३६.९८ 



5.5 संचािन व देखभाि खचि 

5.5.1 बेथटि ेएम इ आर सी च्या एम. वाय टी र्वनियम २०१९ च्या र्वनियम क्रमांक ७५ आणण ८४ िुसार 

काढलेला प्रमाणकािुसार संचालि व देखभाल खचि खालील प्रमाणे आहे. 
साििी 24: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी प्रमािकानुसाि संचािन व देखभाि खचि (रु. कोटी) 

िपशीि 
आ.व. २०२०-

२१ 

आ.व. २०२१-

२२ 

आ.व. २०२२-

२३ 

आ.व. २०२३-

२४ 

आ.व. २०२४-

२५ 

संचालन व देखभाल खचव (रु. 

कोटी) ५६५.२७  ५८१.२९  ५९७.७६  ६१४.७०  ६३२.१२  

5.5.2 बेथटि ेवेििशे्रणीिील वेिि सुधारणेसाठी यापूवीच सामंजथय करार केला आहे. आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. 

२०२४-२५ साठी प्रक्षेर्पि प्रत्यक्ष संचालि व देखभाल खचि खाली हदलले्या सारणीिुसार आहे. 
साििी 25: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी प्रक्षेर्पि प्रत्यक्ष संचािन व देखभाि खचि (रु. कोटी) 

िपशीि 
आ.व. २०२०-

२१ 

आ.व. २०२१-

२२ 

आ.व. २०२२-

२३ 

आ.व. २०२३-

२४ 

आ.व. २०२४-

२५ 

¨îÙðáµððÜó ®ðµðá  ४१८.०९ ४५७.०७ ४८३.१५ ४९४.५६ ५०५.३३ 

çðãðáçððÏððÜÂð ÑßäððçðÐð ®ðµðá १४४.१५ १५८.५६ १६८.७५ १७७.१९ १८६.०५ 

ÇôÞçÃðó ãð Ç÷®ðØððâð ®ðµðá ५८.५६ ६४.४२ ७०.८६ ७७.९५ ८५.७४ 

सांचालन व देखभाल खचय ६२०.८० ६८०.०५ ७२२.७६ ७४९.७० ७७७.१२ 
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5.5.3 वरील टेबलांमधूि हे लक्षाि येऊ शकि ेकी प्रक्षरे्पि सचंालि व देखभाल खचि आणण प्रमाणणि संचालि व 

देखभाल खचािमध्ये महत्त्वपूणि फरक आहे जयाचा बेथट उपक्रमावर मोठा आचििक पररणाम होिो. वेिि 

सुधारणेसंबंधीचा सामंजथय कराराचा सचंालि व देखभाल खचािच्या वाढीि समार्वष्ट झालेला िाही. िे 

लक्षाि घेिा, माििीय आयोगािे मागील आदेशाि वेिि सुधारणचेा पररणाम थविंत्रपणे ग्राह्य धरला 
होिा. या याचचकेि निसऱ् या नियंत्रण कालावधीसाठी माििीय आयोगािे अवलंबलेला वरील दृष्टीकोि 

र्वचाराि घेऊि र्वनियम ७५ आणण ८४ मशचिल करूि अपेक्षक्षि प्रत्यक्ष सचंालि व देखभाल खचि मान्य 

करण्याची बथेट र्विंिी करि आहे.   

5.6 आ.व. २०१६-१७ ते आ.व. २०१९-२० च्या महसूल तुटीची वसुली 

5.6.1 आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ च्या नियंत्रण कालावधीसाठीची व्याजासह महसूल िूट खाली हदलले्या 
सारणीिुसार आहे 

साििी 26: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ च्या महसूि िुटीची वसुिी (रु. कोटी) 

5.7 आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी एकूि महसूिी गिजेचा सािांश 

5.7.1 बेथटिे चौथ्या नियंत्रण कालावधीसाठी एकूण महसुली गरजेच्या प्रत्येक घटकाची गणिा मुख्य 

याचचकेमध्ये थपष्ट केल्याप्रमाणे केलेली आहे आणण आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ पयिंिच्या नियंत्रण 

कालावधीसाठी प्रथिार्वि एकूण महसूली गरजेचा सारांश खालील सारणीप्रमाणे हदलेला आहे. 

साििी 27: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी एकूि महसूिी गिजेचा सािांश (रु. कोटी) 

अ.क. िपशीि 
आ.व.  

२०२०-२१ 

आ.व.  

२०२१-२२ 

आ.व.  

२०२२-२३ 

आ.व.  

२०२३-२४ 

आ.व.  

२०२४-२५ 

१ 

वीज खरेदी खचि (आंतरराज्यीय 

प्रसारि आणि एसएलडीसी िुल्क 

वगळता) 

२,५८७.५१  २,५५५.१२  २,५०२.०५  २,५१२.२७  २,५२०.८९  

िपशीि 
आ.व.  

२०२०-२१ 

आ.व.  

२०२१-२२ 

आ.व.  

२०२२-२३ 

आ.व.  

२०२३-२४ 

आ.व.  

२०२४-२५ 

महसूल िूट - आ.व. २०१९-२० -५१६.३५ - - - - 

आिीच्या तुटीची वसुली -५१६.३५ - - - - 

अंणतम णिल्लक - - - - - 

सरासरी णिल्लक -२५८.१७ - - - - 

व्याज दर (%) ९.५०% ९.५०% ९.५०% ९.५०% ९.५०% 

येिे असलेले व्याज -२४.५३ - - - - 

एकूि वसुली -५४०.८८ - - - - 

संचचि िूट ९.८५ २०८.०७ २५७.३३ १८४.६२ -१०.०७ 

वार्षिक िूट ५५०.७३ १९७.२८ २९.४९ -९७.१५ -२१२.२२ 
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अ.क. िपशीि 
आ.व.  

२०२०-२१ 

आ.व.  

२०२१-२२ 

आ.व.  

२०२२-२३ 

आ.व.  

२०२३-२४ 

आ.व.  

२०२४-२५ 

२ संचालि व देखभाल खचि ६२०.८०  ६८०.०५  ७२२.७६  ७४९.७०  ७७७.१२  

३ घसारा ११६.४५  १२१.०६  १२४.५०  १२७.११  १२९.७५  

४ दीघिकालीि भांडवलावरील व्याज -    -    -    -    -    

५ खेळत्या भांडवलावरील व्याज ५.३२  ५.८३  ५.८०  ६.४६  ६.१६  

६ ग्राहक सुरक्षा अिामिीवरील व्याज ३९.५९  ४०.७८  ४२.००  ४३.२६  ४४.५६  

७ बुडीत कजावसाठी तरतूद ६.७४  ६.७४  ६.७४  ६.७४  ६.७४  

८ आकस्थमक निधीकररिा वगिणी ६.९९  ७.३०  ७.५६  ७.७२  ७.८८  

९ राजयांिगिि पारेषण आकार ४५८.१९  २७४.०९  २८०.८५  २९७.७३  ३१४.३६  

१० एस.एल.डी.सी. शुल्क १.३४  १.३२  १.४५  १.६४  १.७४  

११ आयकर -    -    -    -    -    

१२ इतर खचव ४४.७०  ४६.०४  ४७.४२  ४८.८५  ५०.३१  

१३ एकूि महसूि खचि ३,८८७.६३  ३,७३८.३३  ३,७४१.१३  ३,८०१.४६  ३,८५९.५०  

१४ अचधक: भाग भांडवलावरील परिावा   १३३.६५  १३७.८९  १४०.९२  १४३.१०  १४५.२९  

१५ अचधक: अंतगवत णनिीवरील परतावा ५.२८  ५.२८  ५.२८  ५.२८  ५.२८  

१६ 
अचधक: खेळत्या भांडवलावरील 

व्याजाच्या िुटीचा हहथसा 
- - - - - 

       

१५ एकूि महसूिी गिज  ४,०२६.५६  ३,८८१.५०  ३,८८७.३४  ३,९४९.८४  ४,०१०.०८  

१६ 
वजा: वीज दराच्या व्यनिररक्ि 

उत्पन्ि 
४१.२९  ४२.५३  ४३.८०  ४५.१२  ४६.४७  

१७ वजा: अन्य व्यवसायापासूनचे उत्पन्न -    -    -    -    -    

१८ 

वजा: क्रॉस सबणसडी 

अणिभारापासून जमा होिाऱ्या 

णमळकती 

-    -    -    -    -    

१९ 
वजा: अणतररक्त अणिभारामुळे जमा 

होिाऱ्या णमळकती 
- - - - - 

२० एकूि महसूिी गिज  ३,९८५.२७  ३,८३८.९७  ३,८४३.५३  ३,९०४.७२  ३,९६३.६०  

२०-A 

तिसर्या तनयंिि कािावधीपयिं 

मागीि वर्ाििीि िूट/(लशल्िक) 

याची पुनप्रािप्िी 
-५४०.८८  -    -    -    -    

२०-B 

चौथ्या तनयंिि कािावधीि मागीि 

वर्ाििीि िूट/(लशल्िक) याची 
पुनप्रािप्िी 

 १०.७९  २२७.८३  २८१.७७  २०२.१६  

२१ 
प्रथिार्वि वीजदरापासूि वीज 

र्वक्रीपासूिचा महसूल  
३,४३४.५४  ३,६४१.७०  ३,८१४.०४  ४,००१.८७  ४,१७५.८३  
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अ.क. िपशीि 
आ.व.  

२०२०-२१ 

आ.व.  

२०२१-२२ 

आ.व.  

२०२२-२३ 

आ.व.  

२०२३-२४ 

आ.व.  

२०२४-२५ 

२२ 
प्रथिार्वि वीजदिापासून महसूि 

िूट/(लशल्िक)  
९.८५  २०८.०७  २५७.३३  १८४.६२  -१०.०७  

२३ 
प्रचमलि वीजदरापासूि वीज 

र्वक्रीपासूिचा महसूल 
३,२७५.६१ ३,३०२.६७ ३,३३२.०१ ३,३६२.६३ ३,३९४.५२ 

२४ 
प्रचलिि वीजदिापासून महसूि 

िूट/(लशल्िक) 
१६८.७९ ५४७.१० ७३९.३६ ८२३.८६ ७७१.२५ 

6 वीज दर ठरवण्ाची कारिमीमाांसा  

6.1.1 आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ मधील प्रथिार्वि महसुलाची वसुली खालीलप्रमाणे आहेेः  
साििी 28: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ मधीि एकूि महसुिी गिज 

िपशीि मापक 
आ.व. आ.व. आ.व. आ.व. आ.व. 

२०२०-२१ २०२१-२२ २०२२-२३ २०२३-२४ २०२४-२५ 

अिुमानिि र्वक्री मम.यु. ४,६८०.०७ ४,७२०.५७ ४,७६४.२५ ४,८०९.२० ४,८५५.२२ 

वार्षिक एकूण महसूली गरज  
रु. 

कोटी ३,९८५.२७ ३,८३८.९७ ३,८४३.५३ ३,९०४.७२ ३,९६३.६० 

मागील वषावतील िूट/(मशल्लक) 

पुनप्रावप्ती 

रु. 

कोटी -५४०.८८ १०.७९ २२७.८३ २८१.७७ २०२.१६ 

नेट एआरआर 
रु. 

कोटी ३,४४४.४० ३,८४९.७७ ४,०७१.३७ ४,१८६.४९ ४,१६५.७६ 

र्वद्यमाि वीज दरांपासूि महसूल 
रु. 

कोटी ३,२७५.६१ ३,३०२.६७ ३,३३२.०१ ३,३६२.६३ ३,३९४.५२ 

प्रथिार्वि वीज दरापासूि महसूल  
रु. 

कोटी ३,४३४.५४ ३,६४१.७० ३,८१४.०४ ४,००१.८७ ४,१७५.८३ 

प्रथिार्वि वीज दरापासूि एकत्रत्रि 

महसूल िूट/(मशल्लक) 

रु. 

कोटी ९.८५ २०८.०७ २५७.३३ १८४.६२ -१०.०७ 

प्रथिार्वि ए. बी. आर.  रु./ यु. ७.३४ ७.७१ ८.०१ ८.३२ ८.६० 

मागील वषािच्या वीजदरावर 
प्रथिार्वि दरवाढ 

% ५.००% ५.१२% ३.७७% ३.९४% ३.३६% 

वीज पुरवठ्याचा सरासरी खचि रु./ यु. ७.३६ ८.१६ ८.५५ ८.७१ ८.५८ 

 

6.2 वहन आकार 
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6.2.1 बेथटि ेचौथ्या नियंत्रण कालावधीसाठी वहि शुल्क खालील प्रमाणे प्रथिार्वि केल ेआहे 

साििी 29: वहन आकाि (रु./ रु्.) 

अ.क. िपशीि आ.व.  

२०२०-२१ 

आ.व.  

२०२१-२२ 

आ.व.  

२०२२-२३ 

आ.व.  

२०२३-२४ 

आ.व.  

२०२४-२५ 

१ वायसि व्यवसायाची वार्षिक महसूल 

गरज    ६४४.२१ ६९१.४२ ७२५.१८ ७४७.७६ ७६९.७७ 

२ उच्च दाब जालाचे ए. स्थि. म. (%) ३९.४५% ३९.४५% ३९.४५% ३९.४५% ३९.४५% 

३ लघु दाब जालाचे ए. स्थि. म. (%) ६०.५५% ६०.५५% ६०.५५% ६०.५५% ६०.५५% 

४ सवि उपभोक्त्यांकडूि वसूल करायचे 
शुल्क (उच्च व लघु) २५४.१४ २७२.७७ २८६.०८ २९४.९९ ३०३.६७ 

५ लघु दाब उपभोक्त्यांकडूि वसूल 

करायचा महसूल ३९०.०७ ४१८.६६ ४३९.०९ ४५२.७७ ४६६.०९ 

६ उच्च दाब र्वक्री (मम.यु.) ६९१.७४ ६९८.९९ ७०७.८५ ७१८.६६ ७३१.८१ 

७ लघु दाब र्वक्री (मम.यु.) ३,९५१.९२ ३,९८४.७९ ४,०१९.१४ ४,०५२.७१ ४,०८४.९० 

८ एकूण र्वक्री (मम.यु.) ४,६४३.६६ ४,६८३.७८ ४,७२६.९९ ४,७७१.३७ ४,८१६.७१ 

९ उच्च दाब ग्राहकांकडूि वसूल 

करण्यायोग्य शुल्क 

३७.८६ ४०.७१ ४२.८४ ४४.४३ ४६.१४ 

१० लघु दाब ग्राहकांकडूि वसूल 

करण्यायोग्य शुल्क 

६०६.३५ ६५०.७२ ६८२.३४ ७०३.३३ ७२३.६३ 

११ उच्च दाब वहन आकाि (रु./ यु.) ०.५५ ०.५८ ०.६१ ०.६२ ०.६३ 

१२ िघुदाब वहन आकाि (रु./ यु.) १.५३ १.६३ १.७० १.७४ १.७७ 

१३ एकूि वहन आकाि (रु./ यु.) १.३९ १.४८ १.५३ १.५७ १.६० 

१४ उच्च दाब वहन आकाि  

केव्हीएएच त्रबमलगं*      ०.५२       ०.५५       ०.५८       ०.५९       ०.६०  

टीप- केव्हीएएच त्रबमलगंसाठी ०.९५ बेस फॅक्टरच्या अिुषंगािे बदलले 

6.3 श्थथि/मागिी आकाि 

6.3.1 बेथट उपभोक्त्यांकडूि महसूल वसूल करण्यासाठी प्रवगाििुसार स्थिर आणण मागणी आकार खाली 
दाखवलेल्या सारणीि प्रथिार्वि करि आहे. 

साििी 30: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी श्थथि/मागिी आकाि 

प्रवगि 

श्थथि आकाि  
(प्रति जोडिी, प्रति महहना) मागिी शुल्क (प्रति केव्हीए) 

आ.व. 

२०-२१ 

आ.व. 

२१-२२ 

आ.व. 

२२-२३ 

आ.व. 

२३-२४ 

आ.व. 

२४-२५ 

आ.व. 

२०-२१ 

आ.व. 

२१-२२ 

आ.व. 

२२-२३ 

आ.व. 

२३-२४ 

आ.व. 

२४-२५ 
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प्रवगि 

श्थथि आकाि  
(प्रति जोडिी, प्रति महहना) मागिी शुल्क (प्रति केव्हीए) 

आ.व. 

२०-२१ 

आ.व. 

२१-२२ 

आ.व. 

२२-२३ 

आ.व. 

२३-२४ 

आ.व. 

२४-२५ 

आ.व. 

२०-२१ 

आ.व. 

२१-२२ 

आ.व. 

२२-२३ 

आ.व. 

२३-२४ 

आ.व. 

२४-२५ 

£µµð Çð×ð 

Ñßãð±ðá                     

£µµð Çð×ð -I 

¡ðøÌðð÷ò±ð¨î - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 

£µµð Çð×ð -II 

ãððòÂð¸Úð - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 

£µµð Çð×ð –

III òÐðãððçðó 

çðü̈ ôîâð - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 

£µµð Çð×ð 

IV- 
सार्वजनिक 

पाणीपुरर्ठा 

नर्भाग - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 

£µµð Çð×ð -V 

रेले्व, मेट्र ो 

आनण 

मोिोरेल  - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 

£µµð Çð×ð VI 

अ - 
सार्वजनिक 

सेर्ा- 

शैक्षनणक 

संस्था र् 

इस्पितळे 

(सरकारी) - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 

£µµð Çð×ð VI 

ब- 
सार्वजनिक 

सेर्ा- 

शैक्षनणक 

संस्था र् 

इस्पितळे 

(इतर) - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 

£µµð Çð×ð – 

VII ÃððÃÑðôÜÃðð  ६१५ ६५० ६८५ ७२० ७६० - - - - - 

£µµð Çð×ð -

VIII र्वद्युि 

र्ाहि चानजिंग - - - - - ७५ ८० ८५ ९० ९५ 

   - - - -      

            
âð³ðô Çð×ð 

शे्रणी           
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प्रवगि 

श्थथि आकाि  
(प्रति जोडिी, प्रति महहना) मागिी शुल्क (प्रति केव्हीए) 

आ.व. 

२०-२१ 

आ.व. 

२१-२२ 

आ.व. 

२२-२३ 

आ.व. 

२३-२४ 

आ.व. 

२४-२५ 

आ.व. 

२०-२१ 

आ.व. 

२१-२२ 

आ.व. 

२२-२३ 

आ.व. 

२३-२४ 

आ.व. 

२४-२५ 

âð³ðô Çð×ð- 

I(¦) ò×ðÑðó¦âð         १० १० १० १० १० - - - - - 

âð³ðô Çð×ð- I 

(×ðó) òÐðãððçðó - - - - - - - - - - 

० – १००  

युणनट्स ७० ७५ ८० ८५ ९० - - - - - 

१०१ – ३००  

युणनट्स ११० ११५ १२० १२५ १३० - - - - - 

३०१ – ५००  

युणनट्स ११० ११५ १२० १२५ १३० - - - - - 

> ५००  

युणनट्स १३५ १४० १४५ १५५ १६५ - - - - - 

âð³ðô Çð×ð -II 

(¦) ãððòÂð¸Úð ३८५ ४०५ ४२५ ४५० ४७५ - - - - - 

âð³ðô Çð×ð -

II(×ðó) 

ãððòÂð¸Úð>२० 

व <=५० kW - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 

âð³ðô Çð×ð-

II(çðó) 

ãððòÂð¸Úð 

>५० kW - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 

âð³ðô Çð×ð-III 

(¦) 

¡ðøÌðð÷ò±ð¨î 

(< २० kW) ३८५ ४०५ ४२५ ४५० ४७५ - - - - - 

âð³ðô Çð×ð-III 

(×ðó) 

¡ðøÌðð÷ò±ð¨î - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 

âð³ðô Çð×ð -IV  

साववजणनक 

पािीपुरवठा 

णवभाग - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 

âð³ðô Çð×ð-V 

¸ððòèÜðÃðó 

¡ðòÂð 

çðôµðÐðð 

Òîâð¨î ६१५ ६५० ६८५ ७२० ७६० - - - - - 

âð³ðô Çð×ð-VI 

Ùðð±ðáÑß¨îðäð - - - - - ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ 
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प्रवगि 

श्थथि आकाि  
(प्रति जोडिी, प्रति महहना) मागिी शुल्क (प्रति केव्हीए) 

आ.व. 

२०-२१ 

आ.व. 

२१-२२ 

आ.व. 

२२-२३ 

आ.व. 

२३-२४ 

आ.व. 

२४-२५ 

आ.व. 

२०-२१ 

आ.व. 

२१-२२ 

आ.व. 

२२-२३ 

आ.व. 

२३-२४ 

आ.व. 

२४-२५ 

âð³ðô Çð×ð -

VII (¦) 

ÏððòÙðá̈ î – 

ÃððÃÑðôÜÃðð ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ - - - - - 

âð³ðô Çð×ð -

VII(×ðó) 

ýÃðÜ – 

ÃððÃÑðôÜÃðð    ६१५ ६५० ६८५ ७२० ७६० - - - - - 

âð³ðô Çð×ð -

VIII 

ÇèÐðØðõÙðó ३२० ३३५ ३५५ ३७५ ३९५ - - - - - 

âð³ðô Çð×ð -IX 

(¦) ýòçÑðÃðú÷ 

¡ðòÂð 

äðøêðòÂð¨î 

çðüçÆðð 

(सरकारी) ३८५ ४०५ ४२५ ४५० ४७५ - - - - - 

âð³ðô Çð×ð -IX 

(×ðó) 

ýòçÑðÃðú÷ 

¡ðòÂð 

äðøêðòÂð¨î 

çðüçÆðð- 
इिर  ३८५ ४०५ ४२५ ४५० ४७५ - - - - - 

âð³ðô Çð×ð -X 

(¦) 

शेिीसाठी 
पंप सेट ४० ४० ४० ४० ४० - - - - - 

âð³ðô Çð×ð -X 

(×ðó) शेिी-
इिर - - - - - १०० १०५ ११० ११५ १२० 

âð³ðô Çð×ð XI 

र्वद्युि  

वाहि 

चास्जिंग - - - - - ७५ ८० ८५ ९० ९५ 



6.4 ऊजाव िुल्क  

6.4.1 माििीय आयोगािे मागील आदेशाि साचंगिल्याप्रमाणे, बेथट केव्हीएएच त्रबमलगं उच्च दाब 

उपभोक्त्यांिा प्रथिार्वि करि आहेि.  बेथट ऊजाि शुल्काि वाढ प्रथिार्वि करि आहे. आ.व. २०२०-२१ िे 

आ.व. २०२४-२५ साठी प्रवगिवार ऊजाि शुल्क वाढ खालील प्रमाणे प्रथिार्वि केली आहे: 

साििी 31: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी ऊजाि आकाि (प्रति केव्हीएएच)- उच्च दाब 

प्रवगि 
आ.व. 

२०२०-

२१ 

आ.व. 

२०२१-

२२ 

आ.व. 

२०२२-

२३ 

आ.व. 

२०२३-

२४ 

आ.व.  

२०२४-२५ 

£µµð Çð×ð Ñßãð±ðá      

£µµð Çð×ð -I ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î ६.६२ ७.०५ ७.५२ ७.९१ ८.०५ 

£µµð Çð×ð -II ãððòÂð¸Úð ६.७८ ६.९६ ७.०० ७.०७ ७.१३ 

£µµð Çð×ð –III òÐðãððçðó çðü ô̈îâð ५.६९ ५.९७ ६.०७ ६.१९ ६.३२ 

£µµð Çð×ð IV- सार्वजनिक पाणीपुरर्ठा नर्भाग ५.९८ ६.३४ ६.६५ ६.९३ ७.२२ 

£µµð Çð×ð -V रेले्व, मेट्र ो आनण मोिोरेल  ५.७४ ६.०३ ६.१९ ६.३९ ६.५९ 

£µµð Çð×ð VI अ - सार्वजनिक सेर्ा- शैक्षनणक संस्था 

र् इस्पितळे (सरकारी) 
६.३६ ६.४६ ६.४८ ६.५७ ६.६५ 

£µµð Çð×ð VI ब- सार्वजनिक सेर्ा- शैक्षनणक संस्था र् 

इस्पितळे (इतर) 
६.८२ ७.०८ ७.२८ ७.५१ ७.७४ 

£µµð Çð×ð – VII ÃððÃÑðôÜÃðð  ८.३५ ८.४२ ८.५२ ८.६४ ८.७५ 

£µµð Çð×ð -VIII र्वद्युि र्ाहि चानजिंग ५.४८ ५.४५ ५.४२ ५.४१ ५.४० 

साििी 32: आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी ऊजाि आकाि (प्रति केडब्ल्यूएच)- िघु दाब 

प्रवगि 
आ.व. 

२०२०-

२१ 

आ.व. 

२०२१-

२२ 

आ.व. 

२०२२-

२३ 

आ.व. 

२०२३-

२४ 

आ.व.  

२०२४-२५ 

âð³ðô Çð×ð शे्रणी      

âð³ðô Çð×ð- I(¦) ò×ðÑðó¦âð         ०.९९ ०.९९ ०.९६ ०.९७ ०.९८ 

âð³ðô Çð×ð- I (ब) òÐðãððçðó      

० – १००  युणनट्स १.५५ १.६१ १.६७ १.८० १.९५ 

१०१ – ३००  युणनट्स ३.९१ ४.१० ४.२६ ४.५८ ४.६८ 

३०१ – ५००  युणनट्स ६.६५ ७.०७ ७.१८ ७.३२ ७.४७ 

> ५००  युणनट्स ८.१३ ८.६० ९.०५ ९.५४ १०.०८ 

âð³ðô Çð×ð -II (¦) ãððòÂð¸Úð ५.३३ ५.६७ ५.९२ ६.२१ ६.५३ 

âð³ðô Çð×ð -II(×ðó) ãððòÂð¸Úð>२० व <=५० kW ५.०७ ५.०५ ५.०३ ५.०४ ५.०५ 

âð³ðô Çð×ð-II(çðó) ãððòÂð¸Úð >५०kW ५.७७ ६.१८ ६.३९ ६.५९ ६.८१ 
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प्रवगि 
आ.व. 

२०२०-

२१ 

आ.व. 

२०२१-

२२ 

आ.व. 

२०२२-

२३ 

आ.व. 

२०२३-

२४ 

आ.व.  

२०२४-२५ 

âð³ðô Çð×ð-III (¦) ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î (< २० kW) ५.०३ ५.०९ ५.५९ ५.९० ६.०३ 

âð³ðô Çð×ð-III (×ðó) ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î > २० kW ४.८६ ५.२१ ५.४० ५.५६ ५.७५ 

âð³ðô Çð×ð -IV  

साववजणनक पािीपुरवठा णवभाग 
४.८६ ५.१२ ५.२८ ५.४८ ५.५९ 

âð³ðô Çð×ð-V ¸ððòèÜðÃðó ¡ðòÂð çðôµðÐðð Òîâð¨î ७.२६ ७.६० ७.९० ८.२४ ८.६१ 

âð³ðô Çð×ð-VI Ùðð±ðáÑß¨îðäð ४.४७ ४.८७ ५.०० ५.१६ ५.३३ 

âð³ðô Çð×ð -VII (¦) ÏððòÙðá̈ î – ÃððÃÑðôÜÃðð ३.६४ ३.८० ३.९२ ४.०७ ४.२४ 

âð³ðô Çð×ð -VII(×ðó) ýÃðÜ – ÃððÃÑðôÜÃðð    ७.३१ ७.४४ ७.५१ ७.६४ ७.६८ 

âð³ðô Çð×ð -VIII ÇèÐðØðõÙðó ४.४१ ४.७३ ५.११ ५.५४ ६.०२ 

âð³ðô Çð×ð -IX (¦) ýòçÑðÃðú÷ ¡ðòÂð äðøêðòÂð¨î çðüçÆðð 

(सरकारी) 
५.८८ ६.०४ ६.०९ ६.२१ ६.३३ 

âð³ðô Çð×ð -IX (×ðó) ýòçÑðÃðú÷ ¡ðòÂð äðøêðòÂð¨î 

çðüçÆðð- इिर  ६.१९ ६.२४ ६.३३ ६.४५ ६.५८ 

âð³ðô Çð×ð -X (A) शेिीसाठी पंप सटे २.५२ २.५७ २.५७ २.६१ २.६६ 

âð³ðô Çð×ð -X (B) शेिी-इिर ४.०५ ४.१३ ४.१७ ४.२५ ४.३३ 

âð³ðô Çð×ð XI र्वद्युि  वाहि चास्जिंग ४.४७ ४.३७ ४.३० ४.२६ ४.२३ 

 

6.5 क्रॉस सबणसडी  

6.5.1 आ.व. २०२०-२१ िे आ.व. २०२४-२५ साठी प्रथिार्वि प्रवगिवार क्रॉस सबमसडीखाली हदलेल्या सारणीिुसार 

आहे. 

साििी 33: आ.व. २०२०-२१ िे आ. व. २०२४-२५ साठी प्रवगिवाि क्रॉस सबलसडी (%) 

प्रवगि आ.व. २१ आ.व. २२ आ.व. २३ आ.व. २४ आ.व. २५ 

£µµð Çð×ð -I ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î १०६% १०२% १०४% १०७% १११% 

£µµð Çð×ð -II ãððòÂð¸Úð ११५% १०७% १०३% १०३% १०६% 

£µµð Çð×ð –III òÐðãððçðó çðü ô̈îâð ९५% ९०% ८८% ८८% ९२% 

£µµð Çð×ð IV- सार्वजनिक पाणीपुरर्ठा नर्भाग १०५% १००% १०१% १०३% १०९% 

£µµð Çð×ð -V रेले्व, मेट्र ो आनण मोिोरेल  १०१% ९५% ९४% ९६% १००% 

£µµð Çð×ð VI अ - सार्वजनिक सेर्ा- शैक्षनणक संस्था 

र् इस्पितळे (सरकारी) 
१०२% ९४% ९१% ९१% ९४% 

£µµð Çð×ð VI ब- सार्वजनिक सेर्ा- शैक्षनणक संस्था र् 

इस्पितळे (इतर) 
११२% १०६% १०४% १०६% १११% 

£µµð Çð×ð – VII ÃððÃÑðôÜÃðð  १२१% ११०% १०७% १०६% १०९% 

£µµð Çð×ð -VIII र्वद्युि र्ाहि चानजिंग ०% ०% ०% ०% ०% 

âð³ðô Çð×ð- I(¦) ò×ðÑðó¦âð         ३५% ३३% ३२% ३२% ३३% 
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प्रवगि आ.व. २१ आ.व. २२ आ.व. २३ आ.व. २४ आ.व. २५ 

âð³ðô Çð×ð- I (ब) òÐðãððçðó ८४% ८४% ८४% ८५% ८५% 

० – १००  युणनट्स ४७% ४४% ४४% ४६% ४९% 

१०१ – ३००  युणनट्स ८३% ७९% ७९% ८२% ८५% 

३०१ – ५००  युणनट्स ११५% १११% १०८% १०८% ११२% 

> ५०० युणनट्स १३३% १२७% १२७% १३१% १४०% 

âð³ðô Çð×ð -II (¦) ãððòÂð¸Úð १११% १०६% १०६% १०९% ११५% 

âð³ðô Çð×ð -II(×ðó) ãððòÂð¸Úð > २० व <=५० kW ११३% १०४% १०१% १०१% १०५% 

âð³ðô Çð×ð-II(çðó) ãððòÂð¸Úð > ५० kW १२०% ११५% ११४% ११६% १२२% 

âð³ðô Çð×ð-III (¦) ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î (< २० kW) ९९% ९२% ९५% ९८% १०२% 

âð³ðô Çð×ð-III (×ðó) ¡ðøÌðð÷ò±ð¨î > २० kW १०६% १०२% १०१% १०२% १०८% 

âð³ðô Çð×ð -IV साववजणनक पािीपुरवठा णवभाग १०८% १०३% १०२% १०४% १०८% 

âð³ðô Çð×ð-V ¸ððòèÜðÃðó ¡ðòÂð çðôµðÐðð Òîâð¨î १६८% १६०% १५९% १६३% १७३% 

âð³ðô Çð×ð-VI Ùðð±ðáÑß¨îðäð ११४% ११४% ११३% ११५% १२१% 

âð³ðô Çð×ð -VII (¦) ÏððòÙðá̈ î – ÃððÃÑðôÜÃðð ७९% ७५% ७४% ७५% ७९% 

âð³ðô Çð×ð -VII(×ðó) ýÃðÜ – ÃððÃÑðôÜÃðð    १२५% ११६% ११२% ११२% ११५% 

âð³ðô Çð×ð -VIII ÇèÐðØðõÙðó ८२% ७९% ८१% ८५% ९२% 

âð³ðô Çð×ð -IX (¦) ýòçÑðÃðú÷ ¡ðòÂð äðøêðòÂð¨î çðüçÆðð 

(सरकारी) 
१०१% ९५% ९२% ९२% ९५% 

âð³ðô Çð×ð -IX (×ðó) ýòçÑðÃðú÷ ¡ðòÂð äðøêðòÂð¨î 

çðüçÆðð- इिर  १०७% ९९% ९६% ९७% १००% 

âð³ðô Çð×ð -X (A) शेिीसाठी पंप सटे ०% ०% ०% ०% ०% 

âð³ðô Çð×ð -X (B) शेिी-इिर ०% ०% ०% ०% ०% 

âð³ðô Çð×ð XI र्वद्युि  वाहि चास्जिंग ८२% ७४% ७०% ६९% ७०% 
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6.5.2 बेस्टने चौथ्या णनयंत्रि कालाविीसाठी प्रचणलत ‘टाईम-ऑफ-डे’ वीजदर सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला 

आहे. 

7 आकारिी अनुसूची 

7.1.1 बेस्टने णवद्यमान आकारिी अनुसूची मधे्य कुठलाही बदल प्रस्ताणवत केलेला नाही. आवश्यक असल्यास, 

सुिाररत आकारिी अनुसूचीच्या मंजुरीसाठी बेस्ट स्वतंत्र याणचका दाखल करेल. 

8 णनदेशाांचे पालन 

8.1.1 माििीय आयोगािे र्वर्वध आदेशािुसार बथेटमाफि ि अंमलबजावणी करण्याचे निदेश हदल ेआहेि. मुख्य 

याचचकेि अिुपालिाची स्थििी थपष्ट केली गेली आहे आणण त्याचा सारांश खाली प्रदाि केला आहे. 

a. बेथटि ेखालील निदेशांच ेपालि केल ेआहे 

i. वीजदर आदेशािुसार सुधाररि दरांची अंमलबजावणी 
ii. मध्यम मुदिीची वीज खरेदी 

iii. एमईआरसी आदेशाच्या प्रकरण क्रमाकं ३२९, २०१८ िुसार पीएफ संबंचधि प्रकरणाि 

सुधारात्मक कायिवाही. 

b. बेथट इलेक्रो-मेकॅनिकल मीटर इलेक्रॉनिक मीटरिे बदलण्याच्या कामांिा वेग देि आहे.  

c. बेथट थपधाित्मक निर्वदेद्वारे िूििीकरणयोग्य वीज खरेदीसाठी निर्वदा प्रकक्रया वेगवाि करि 

आहे.  

d. थमाटि मीटर बसर्वण्यासाठी आरएफपी दथिाऐवज ियार केल ेजाि असूि लवकरच सर्वथिर 
प्रकल्प अहवाल सादर केला जाईल. 

e. या याणचकेत के.डबू्ल्य.एच. ऐवजी उच्च दाब ग्राहकांसाठी के.व्ही.ए.एच दर प्रस्तावाचा समावेि 

केला जात आहे. 

f. व्यावसानयक आणण औद्योचगक ग्राहकांसाठी हामोनिक्स पािळीच ेपरीक्षण करण्याच्या 
च्या निदेशािुसार, बथेटिे २४ ऑक्टोबर २०१९ पासूि हामोनिक्स मापि करण्यास सुरुवाि केली 
आहे. 
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g. माििीय आयोगािे "एका जागेसाठी एकच मीटर"च्या नियमाचे काटेकोरपणे पालि करण्याचे 
निदेश बेथटला हदल.े बेथट त्यािुसार सादर करि,े की सवि प्रभागांि एकूण १७,९०७ प्रकरणे आहेि 

त्यापैकी २,५०९ प्रकरणे हािाळली गेली असूि ग्राहकांकडूि ममळालेल्या सुमार प्रनिसादामुळे 

१५,२९८ प्रकरण ेप्रलंत्रबि आहेि. 
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9 प्रार्यना 
 

9.1.1 बेथट, या पररस्थििीि आणण वरील उल्लेणखि कारणामुळे, आदरािे खालील िमूद बाबींसाठी प्रािििा 
समर्पिि करि.े  

a) बहुवषीय वीजदर र्वनियम, २०१९ च्या र्वनियम ५.१ (अ) िुसार आ. व. २०२०-२१ पासूि आ. 
व. २०२४-२५ पयिंि चौथ्या नियंत्रण कालावधीसाठी बहुवार्षिक वीजदर याचचका दाखल करूि घेण्याि 
यावी;  

b) आय.डी.सी.च्या पराविििाएवढी एकूण स्थिर मते्ति घट केल्यामुळे आ.व. २०१२-१३ िे आ.व. २०१६-१७ 

च्या महसूल गरजेि झालेली घट आ.व. २०१७-१८ च्या एकूण महसुली गरजेि मंजूर करण्याि यावी; 

c) आ.व. २०१७-१८ आणि आ.व. २०१८-१९ चे अंणतम समायोजन; आ.व. २०१९-२० चे अंतररम समायोजन 

आणि पररिामी महसूल तूट बथेटद्वारे सादर केल्याप्रमाणे मंजूर करण्याि यावी;  

d) आ.व. २०२०-२१ पासूि आ.व. २०२४-२५ पयिंि चौथ्या नियंत्रण कालावधीसाठी एकूण महसुली गरज आणण 

वीजदर बेथटि ेप्रथिार्वि केल्याप्रमाणे मंजूर करण्याि यावा; 

e) या याणचकेतील चुकून अनाविानाने आलेल्या बाबी माफ करून/वगळून आणि आवश्यक असल्यास 

बेस्टला भणवष्यातील तारखेस सुिाररत/बदल करण्यात आलेली/वाढ/दुरुस्ती/फेरफार करण्यात आलेली 

याणचका सादर करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे;  

f) मा. आयोगाने याणचकेतील बाबी  आणि पररक्ट्स्र्तीचे पररक्षि  करून योग्य आणि उणचत वाटतील असे 

पुढील आणि इतर  आदेि  जारी करावे.  

 


