
कार्यकारी साराांश 

१.१. पार्श्यभूमी आणि र्ाचिकेिी व्र्ाप्ती: 

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपिी र्ि. (जे कक यापुढे महानिर्मिती ककंवा याचिकाकताि या िावांिी 
संबोधिे जाईि.) ही कंपिी महाराष्ट्र शासिाच्या सामान्य आदेश क्र.ई.एि.ए.-००३/ पी. के. ८५८८/भाग-

२/ऊजाि-५ ददिांक: २४ जािेवारी,२००५ िुसार ददिांक-०६ जूि,२००५ रोजी अस्ततत्वात आिी. या कंपिीिा 
कारभार ववद्युत अचधनियम २००३ मध्ये असिेल्या तरतुदीिुसार कायिरत आहे.  महानिर्मिती भारतातीि 

सवाित मोठी तथावपत वीजनिर्मिती क्षमता असिेिी कंपिी असूि दद.३१ मािि २०१८ रोजी एकूण 

कायािस्न्वत क्षमता दह १३४२१ मे.वटॅ. एवढी आहे. 
 

महाराष्ट्र राज्र् ्ीज निर्मयती कां पिी र्ि. सदर र्ाचिकेद््ारे पुढीि प्रकारि ेमुद्दे मािनिर् आर्ोगासमोर 

मान्र्ते प्रप्रत्र्र्य सादर करीत आहे. 

अ. आ.व.२०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ या वर्ािसाठीि ेिेखांककत िेखापुततीके प्रमाणे आणण  वीजदर 

ववनियम २०१५ िुसार अनंतम समायोजि. 

ब. आ.व.२०१९-२० (एवप्रि ते सप्टेंबर) या कािावधीसाठी अधिवावर्िक वाततव कामचगरीवर आधाररत 

व पुढीि  अधिवर्ािसाठी  (ऑक्टोबर ते मािि)  अंदास्जत कामचगरीि ेवीजदर ववनियम २०१५ िुसार 

समायोजि.  

क. आ.व.२०२०-२१ ते आ.व.२०२४-२५ या वर्ािसाठी मा.वीज नियामक आयोगािे (बहुवावर्िक वीजदर) 

ववनियम २०१९ मधीि मागिदशिक तत्वािुसार व याचिकेत ववततारािे िमूद केिेल्या  
गहृीतकािुसार एकूण अदंास्जत महसुिािी आवश्यकता व बहुवावर्िक वीजदर निस्श्िती. 

१.२ आ.्.२०१७-१८ ् २०१८-१९ ि ेअांनतम समार्ोजि ् २०१९-२० र्ा आचर्यक ्र्ायसाठी तात्पुरत ेसमार्ोजि. 

सांििि कामचगरी (Operational Performance): 

महानिर्मितीिे त्यांच्या प्रत्येक ववजनिर्मिती कें द्ांसाठी मािनिय वीज नियामक आयोगािे निदेर्शत 

केिेल्या मािकािुसार व प्रत्यक्षात झािेल्या कामगीरीिा तुििात्मक अहवाि सादर केिा आहे. 

महाववतरण कंपिीकडूि ववजेिी कमी मागणी व कोळसा व गॅस यांच्या अल्प उपिब्धतेमुळे प्रत्यक्ष संयंत्र 

उपिब्धता व संयंत्र भारांक व  मा.ववज नियामक आयोगािे निदेर्शत केिेल्या मािकांत तफावत आहे. 

तसेि, कोराडी संि क्र.६ हे िूतिीकरण आणण आधनुिकीकरण व आयुमािि वाढववणे या कामासाठी 
जािेवारी २०१९ पयतं बंद होते. िदं्पूर व परळी ववजकें द्ांिा आ.व.२०१७-१८ मध्ये अत्यंत अपुऱ्या पाणी 
उपिब्धतेिा सामिा करावा िागिा व त्यामुळे वीज उत्पादि हे आयोगािे मान्यता /निदेर्शत केिेल्या 
उत्पादिापेक्षा कमी रादहिे. 

इांधि आकार (Energy Charges): इंधि आकाराच्या समायोजिासाठी महानिर्मितीिे आ.व.२०१७-१८ व 

आ.व.२०१८-१९  या वर्ािसाठी प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती, प्रत्यक्ष वापरिेल्या इंधिािी (कोळसा व तेि) ककंमत , 



उष्ट्मांक व वीज नियामक आयोगािे निधािररत केिेल्या मािकािंा उपयोग केिा आहे. आ.व.२०१९-२० या 
कािावधीसाठी माहे एवप्रि ते सप्टेंबर यामध्ये प्रत्यक्षात झािेिी कामचगरी दह मा. आयोगाच्या 
मान्यतेसाठी सादर केिी असूि, त्याि बरोबर पुढीि अधिवर्ािसाठी  (ऑक्टोबर त ेमािि) अदंास्जत कामचगरी 
सुद्धा सादर केिी आहे. 

स्थर्र आकार (Fixed Charges) :  स्तथर आकारािा दर निस्श्ित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपिीिे 
आ.व.२०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ या वर्ािसाठी प्रत्यक्ष  भांडविी खिाित रुपांतरीत होणाऱ्या भांडविी 
खिाििा पूणि तपशीि सादर केिा आहे. स्तथर आकार दर निस्श्िती खािीि घटकांआधारे केिी आहे. 

अ. सांिािि ् दरुुथती प्र्र्र्क खिय (O&M Expenses) : संिािि व दरुुतती यासाठीिा प्रत्यक्षात 

झािेिा खिि हा मा.आयोगािे निस्श्ित केिेल्या मािकािुसार वविारात घेतिा आहे. पाणी 
वापरािा खिि हा दरुुतती देखभािी खिािच्या व्यनतररक्त घेण्यात आिा आहे. मुख्य कायािियािा 
खिि हा सवि ववजकें द्ावरती ववभागण्यात आिा आहे. पंिवावर्िक पगार वाढ वविारात घेण्यात 

आिी आहे. 

आ. घसारा (Depreciation) : आ.व.२०१६-१७ वर्ि अखेरीस िेखा पुततीकेिुसार व भागभांडविामध्ये 

रुपांतरीत झािेल्या योजिा िुसार घसारा निधी आकारण्यात आिा आहे. 

इ. कजाय्रीि व्र्ाज (Interest on Loans) : आ.व.२०१६-१७ च्या अखेरीस िेखांककत िेखा 
पुस्ततकेिुसार व ववववध ववत्त संतथाचं्या व्याज दरािुसार . 

ई. खेळत्र्ा भाांड्िा्रीि व्र्ाज (Interest on Working Capital) :  मा. ववज नियामक 

आयोगाच्या ववनियम २०१९ च्या निदेर्शत केिेल्या मािक व व्याजदर निस्श्िती तत्वािुसार . 

उ. भाग भाांड्िा्रीि परता्ा (ROE) : मा. ववज नियामक आयोगािे ददिेल्या पूवीच्या/मागीि 

आदेशािुसार.(आ.व.२०१७-१८ साठी  ७.५%, व १५.५% तदिंतरच्या वर्ािसाठी).    
ऊ. आर्कर (TAX) : आ.व.२०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ या वर्ािसाठी प्रत्यक्षात भरणा केिेिा कर व 

आ.व. २०१९-२० या वर्ािसाठी भववष्ट्यातीि अदंास्जत उत्पन्िावर. 

ऋ. ्ीज प्र्क्री सोडूि उत्पन्ि (NTI) : िेखांककत िेखा पुस्ततकेप्रमाणे परंत ु याचिकेत 

दाखवल्याप्रमाणे काही बाबतीत वजावट सुिववण्यात आिी आहे. 

ऌ. ववज उत्पादिासाठी राखीव ठेविेल्या संिांिे खिि हे वेगळ्या प्रकारे दाखवविेिे आहे. 

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपिीिे मा.वीज नियामक आयोगास गुणवत्ता व मयािदावर आधाररत 

मािकासाठी जरी काही प्रमाणात सूट देण्यािी वविंती केिेिी असिी तरीही महानिर्मिती कंपिीिे आयोगाि े

निस्श्ित केिेल्या मािकािुसार उपिब्धतेवर आधाररत उत्पन्िातीि घट व अपुऱ्या इंधिािा होणारा 
ववजनिर्मितीवरीि पररणाम वविारात घेतिा आहे. व यासवि बाबी महानिर्मितीिे वीज अपीि न्यायाचधकरण 

(ATE) / व सवोच्ि न्यायाियात दाखि केिेल्या याचिकेच्या अधीि राहूि केिेिे आहे. तसेि वरीि 

घटिात्मक संतथांिी ददिेल्या निणियाि ेपुढीि याचिकेमध्ये अिुसरण केिे जाईि. 



वरीि सवि बाबी व्यनतररक्त महानिर्मितीिे खािीि गोष्ट्टीमुळे होणारा पररणाम वविारात घेतिेिा आहे. 

अ.  प्रनतकक्रयाशीि ऊजाि शुल्कािी आकारणी. (Reactive Energy)   

आ. आ.व.२०१५-१६ या वर्ािसाठी मा. आयोगािे मान्य केिेिे दरुुतती व देखभाि यामध्ये परकीय 

िििाच्या ववनिमय दरातीि ववपरीत बदिामुळे झािेिी तुट (रुपये ९४.०९ कोटी) दह दोि वेळेस 

वविारात घेतिी गेिेिी आहे.   

इ. आ.व.२०१६-१७ यामध्ये संशयातपद अग्रीमाि े(रु.३७.९७ कोटी)  दोि वेळेस झािेिी वजावट.  

ई. आ.व.२०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ या वर्ािसाठी प्रकरण क्र.१७२ वर्ि २०१७ मध्ये केिेल्या मागिदशिक 

तत्वािुसार, मुख्यमंत्री सौर कृर्ी वादहिी योजिेसाठीि ेसामान्य प्रशासकीय खिि व सविसाधारण 

खिि यािे समायोजि. 

उ. खापरखेडा संि क्र.५ साठीिी निधािररत िुकसाि (LD) याि ेनिस्श्ितीकरण. 

ऊ. आ.व.२०१९-२० मध्ये जिववद्युत कें द्ामध्ये अनतवषृ्ट्टीमुळे आकस्तमकररत्या पाणी भरल्यामुळे 

संि पुि: तथावपत करण्यासाठीिा झािेिा खिि. 
ऋ. आ.व.२०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ या वर्ािसाठी पारस संि क्र.३-४  व परळी संि क्र.६,७ या संिांसाठी 

‘ट्यूब’ प्रकारच्या कोि र्मि यांच्या उपयोगामुळे सहाय्यकारी वीज वापरामध्ये सुट र्मळावी. 
ऌ. पंिवावर्िक पगार वाढीिा होणारा महसुिावरीि पररणाम. 

आ.व.२०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्ािसाठी एकत्रत्रत अंनतम समायोजि व आ.व.२०१९-२० साठी तात्पुरत े

समायोजि आणण वहि / धारण ककंमत (Carrying / Holding Cost) दह खािीि तक्त्यामध्ये दशिवविी आहे. 

तक्ता क्र. १: आचर्यक ्र्य २०१७-१८ साठी ्ाथतप्र्क खिय आणि अांनतम हक्क (रुपरे् कोटी)  
 

 
 

तपशीि 

प्रमािकाप्रमा
िे 

प्रत्र्क्ष खिय कार्यक्षमता 
(िफा)/तो

टा 

सामानर्क 

कार्यक्षमता 
(िफा)/तो

टा 

 

निव््ळ हक्क 

अ ब क = ब – अ ड = १/३ 

(िफा)/तो
टा 

इ = अ + ड 

खिय बाजू समार्ोजि      

भाग भांडविावरीि परतावा ७६७.४९       ७६७.४९   

कजािवरीि व्याज  २,१९०.९७      २,१९०.९७   

घसारा १,८९७.३३     १,८९७.३३  

संिािि व सुव्यवतथा ववर्यक 

खिि 
२,४५४.०८   २,८५१.८२   ३९७.७४   १३२.५८   २,५८६.६६   

जि आकार    १९४.००   १९४.०० 

खेळत्या भांडविावरीि व्याज ५१४.६७   ५९८.४३   ८३.७६   २७.९२   ५४२.५९    



वजा:  वीज ववक्री व्यनतररक्त 

उत्पन्ि 

 ८४.४९    ८४.४९  

अचधक: वततू आणण सेवा कर दावा     १९.४५  

वावर्िक स्तथर आकार      ८,११४.०१   

आयकर   ५०.७८     ५०.७८   

निस्ष्ट्क्रय क्षमता शुल्क ३५.६३       ३५.६३    

वेति पुिरिििेिा पररणाम      - 

जि भाडपेट्टी आकार  ५१४.५०    ५१४.५०  

्ीज आकार  ११,२५८.२८   ११,३६८.२५    १०९.५१   ३६.५०   ११,२९५.२५    

एकूि महसुिािी आ्र्शर्कता      २०,०१०.२३    

कमी उपिब्धतेमुळे वावर्िक स्तथर 

आकारातीि घट 

    १,७७२.२२   

निव््ळ महसुिािी आ्र्शर्कता      १८,२३८.०१ 

वीज ववक्रीतूि र्मळणारा महसूि   १८,३११.१७    १८,३११.१७  

सयंत्राच्या अनतररक्त सहाय्यकारी 
वीज वापरामुळे होणारी 
महसुिातीि घट  

  ५९.२९   १९.७६   १९.७६   

समार्ोस्जत महसूि     १८३३०.९३   

महसिुािी तफा्त (अचधशरे्)     (९२.९२) 

 

तक्ता क्र. २: आ.्.२०१८-१९ साठी प्रत्र्क्ष खिय ् अांनतम हक्क (रुपरे् कोटी) 
 

 
 

तपशीि 

प्रमािकाप्रमा
िे 

प्रत्र्क्ष खिय कार्यक्षमता 
(िफा)/तो

टा 

सामानर्क 

कार्यक्षमता 
(िफा)/तो

टा 

 

निव््ळ हक्क 

अ ब क = ब – अ ड = १/३ 

(िफा)/तो
टा 

इ = अ + ड 

खिय बाजू समार्ोजि      

भाग भांडविावरीि परतावा १,६२५.३९     १,६२५.३९  

दीघिकािीि कजािऊ भांडविावरीि 

व्याज  

२,०१२.०९     २,०१२.०९     



घसारा १९५१.६५      १९५१.६५   

संिािि व सुव्यवतथा खिि २५६६.३२  २,७७७.८६   २११.५४   ७०.५१   २६,३६.८३   

जि आकार    १८३.२८     १८३.२८   

इतर खिि    ३४५.९८     ३४५.९८   

खेळत्या भांडविावरीि व्याज ५३६.७४   ६३७.८१  १०१.०७   ३३.६९   ५७०.४३   

वजा वीज ववक्री सोडूि उत्पन्ि  ९९.१३    ९९.१३  

अचधक: वततू आणण सेवा कर दावा     २५.८६  

वावर्िक स्तथर आकार      ९,२५२.४८    

आयकर   -   - 

निस्ष्ट्क्रय क्षमता शुल्क ३३.६४      ३३.६४   

वेति पुिरिििेिा पररणाम     - 

जि भाडपेट्टी आकार   ६१६.९३    ६१६.९३  

्ीज आकार  ११,९६९.४३   १२,१०८.८५  १३९.४२  ४६.४७  १२,०१५.९१  

एकूि महसुिािी आ्र्शर्कता     २१,९१८.९६  

कमी उपिब्धतेमुळे वावर्िक स्तथर 

आकारातीि घट 

    २,०३९.५२   

निव््ळ महसुिािी आ्र्शर्कता  
 

    १९,८७९.४४    

वीज ववक्रीतूि र्मळणारा महसूि  १९,५९६.४७    १९,५९६.४७  

सयंत्राच्या अनतररक्त 

सहाय्यकारी वीज वापरामुळे 

होणारी महसुिातीि घट  

  ८५.७८   २८.५९   २८.५९   

समार्ोस्जत महसूि     १९६२५.०६   

महसुिी तफा्त (अचधशरे्)     २५४.३८     

तात्पुरत्र्ा समार्ोजिातीि मान्र् 

असिेिी महसुिािी तफा्त /       

(अचधशरे्)   

    (४३७.९५) 

निव््ळ महसुिािी तफा्त/ 

(अचधशरे्) अांनतम समार्ोजिाच्र्ा 
मान्र्तेकरीता  

    ६९२.३३    

 

 

समार्ोजिामध्रे् समाप्र्ष्ट्ट करण्र्ात आिेिे इतर घटक 



तक्ता क्र. ३: र्ाचिकेत ज्र्ा इतर बाबीां्र समार्ोजि प्रथताप्र्त केिे गेिे आहे त्र्ािा साराांश खािीि प्रमािे 

आहे. 
इतर समाप्र्ष्ट्ट आचर्यक ्र्य 

२०१७-१८  

आचर्यक ्र्य 
२०१८-१९  

खापरखेडा संि क्र.५ कररता निधािररत िुकसाि (LD) याि ेनिस्श्ितीकरण. ४०.८२   

दरुुतती व देखभाि यामध्ये परकीय िििाच्या ववनिमय दरातीि ववपरीत 

बदिामुळे झािेिी तुट दह दोि वेळेस वविारात घेतिी गेिेिी आहे.   

३७.०८   

संशयातपद अग्रीमाि ेदोि वेळेस झािेिी वजावट १३.३४   

प्रनतकक्रयात्मक ऊजाि भरपाई (Reactive Energy) १३८.३४   

मुख्य मंत्री सौर कृर्ी वादहिी योजिेसाठीि ेमािव संसाधि व सविसाधारण 

खिि यासाठीिे समायोजि. 

१.२४  १.९८  

इतर एकूि     २३०.८२        १.९८  

 

समार्ोजि रकमे्रीि ्हि / धारि खिय  (Carrying / Holding cost on the true-up amount):  

तक्ता क्र. ४: महानिर्मयती ि ेअांनतम समार्ोजि रकमे्रीि ्हि धारि खिय काढण्र्ासाठी िा साराांश खािीि 

प्रमािे आहे.  

 

आचर्य
क ्र्य  

 

तपशीि  
्हि / धारि खिय  

्र्य आ.्.- 

२०१७-१८ 

आ.्.- 

२०१८-१९ 

आ.्.-  

२०१९-२०२० 

आ.्.- २०२०-

२१* 

एकूि 

्हि/धारि  

ककां मतीसह रुपरे् 

कोटी  
१०.१८% ९.८९% ९.८९% ९.८९% 

आ.व. 

२०१८ 

आ.व. २०१८ 

कररता अनंतम 

समायोजि  

(९२.९२) (४.७३) (९.६६) (१०.६१) (५.८३) (१२३.७५) 

इतर 

अनतररक्त 

समायोजि 

२३०.८२ २३.५० २५.१५ २७.६४ १५.१९ ३२२.३०  

आ.व. 

२०१९ 

आ.व. २०१९ 

कररता अनंतम 

समायोजि  

६९२.३३   ३३.२४  ७१.८६  ३९.४८  ८३७.९०  

इतर 

अनतररक्त 

समायोजि 

१.९८  ०.१० ०.२१ ०.११ २.४० 



एकूि  ८३२.२१   एकूि १०३८.८४  

*अधय् ाप्रर्यक ्हि/ धारि खिय सप्टेंबर २०२० पर्तं गहृीत त धरण्र्ात आिेिा आहे 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

आ.्.२०१९-२० साठी तात्पुरते समार्ोजि.  

तक्ता  ५ :आचर्यक ्र्य २०१९-२० साठी एकूि महसूि आ्र्शर्कतेिा साराांश खािीि तक्त्र्ात ददिा आहे.  

(रुपरे् कोटी) 
तपशीि प्रमािकाप्रमािे प्रत्र्क्ष एकूि  

अ ब क 

खिय बाजू समार्ोजि    

भाग भांडविावरीि परतावा १,६७९.२५   १,६७९.२५  

कजािवरीि व्याज १,८९७.७२    १,८९७.७२   

घसारा  २,०१६.०८   २,०१६.०८  

संिािि व सुव्यवतथा ववर्यक खिि २,६८३.५२   २,६८३.५२ 

जि आकार   १७८.३३  १७८.३३  

इतर आकार   ३६०.७५  ३६०.७५  

खेळत्या भांडविावरीि व्याज ६८०.५७    ६८०.५७   

वजा वीज ववक्री सोडूि उत्पन्ि  ९९.१३  ९९.१३ 

अचधक: वततू आणण सेवा कर दावा    ३१.२६  

वावर्िक स्तथर आकार    ९,४२८.३४   

आयकर   -  -  

निस्ष्ट्क्रय क्षमता आकार  ३१.०२    ३१.०२   

वेति पुिरिििेिा पररणाम  ४८७.१६  ४८७.१६ 

जि भाडपेट्टी   ५८०.७१  ५८०.७१ 

वीज आकार  १६,७८५.९१    १६,७८५.९१   

एकूण महसुिािी आवश्यकता   २७,३१३.१४    

वावर्िक स्तथर आकारातीि घट $   ११,५९.५६    

निव्वळ महसुिािी आवशकता    २६,१५३.५९    



वीज ववक्रीतूि र्मळणारा महसूि  २५,८०७.५८   २५,८०७.५८   

महसुिी तफा्त (अचधशरे्)   ३४६.०१     
 

$ स्तथर आकारािी घट ही निदेर्शत केिेल्या आणण भववष्ट्यातीि संिािी उपिब्धता प्रक्षेवपत केल्यािुसार. 

अदंास्जत महसुिािी आकारणी दह अधि वावर्िक प्रत्यक्ष वीज निर्मितीवर व पढुीि सहामहीच्यासाठी 
अदंास्जत केिेल्या वीजनिर्मितीवर  आधाररत आहे. स्तथर आकारासाठी एवप्रि ते सप्टेंबर या कािावधीसाठी 
प्रत्यक्षात असिेिी उपिब्धता व ऑक्टोबर ते मािि या कािावधीसाठी निदेर्शत केिेल्या मािकािुसार 

उपिब्धता वविारात घेतिेिी आहे.  

१.३ आ.्.२०२०-२१ त ेआ.्.२०२४-२५ साठी बहु्ाप्रर्यक ्ीजदर निस्र्शिती. 
बहु्ाप्रर्यक ्ीजदर निस्र्शिती करताांिा खािीि बाबीांिा प्र्िार करा्ा.  

अ. कोळशािा  सविसाधारण उष्ट्मांक (GCV) काढतांिा कोळशात असिेल्या बाष्ट्पकामुळे होणारा 
पररणाम हा CERC व इतर राज्य ववद्युत नियामक आयोग यांच्या र्शचथि मािकािुसार गहृीत 

धरण्यात यावा. 
ब. िवीित: पूणित्वास गेिेल्या संिांसाठी र्शल्िक रादहिेिे काम पूणि करण्यासाठी व त्यांि े भाग 

भांडविामध्ये समावेश करण्यासाठीिा वेळ वाढूि र्मळावा. 
क. FGD या संयंत्रािी तथापिा करण्यासाठी िागणाऱ्या भांडविी गुंतवणुकीस मान्यता र्मळावी.  

 

 

इांधि ्ापरािा आराखडा (Fuel Utilisation Plan): 

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (बहुवावर्िक वीजदर) ववनियम - २०१९ च्या किम ४० च्या 
तरतुदीिुसार महानिर्मिती कंपिीिे कोळसा पुरवठा संदभाितीि करारािी मादहती व  कोळसा पुरवठा 
संदभाितीि नियोजि, Bridge linkages, गारेपािमा-२ खिािधारीत कोळसा तसेि आयात केिेिा कोळसा (अंदाजे 

३ दस िक्ष टि  दर वर्ी) ही सवि मादहती सादर केिी आहे. तसेि वरीि सवि व्यवतथेव्यनतररक्त अदंाजे १७ 

MMT कोळसा धतुल्यािंतर  गुणवत्ता सुधारण्यािी योजिा राबववणार आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती कें द्ांच्या 
कायिक्षमते मध्ये सुधारणा होईि. 

 
 

सांििि कामचगरी आणि बहु्ाप्रर्यक ्ीजदर निस्र्शिती निर्ांत्रि कािा्धी. (Operational Performance and 

MYT for the control period.)  

बहुवावर्िक वीजदर निस्श्िती नियंत्रण कािावधी मध्ये कोळशाच्या उपिब्धतेमध्ये होणारी सुधारणा 
िक्षात घेऊि महानिर्मिती कंपिीिे वीज निर्मिती कें द्ािी  कामचगरी दह आयोगािे निदेर्शत केिेल्या 
मािकािुसार होणार हे गहृीत धरिे आहे.  

 



बहु्ाप्रर्यक ्ीजदर निस्र्शिती निर्ांत्रि कािा्धीमध्रे् स्थर्र आकार निस्र्शितीि ेमुिभूत घटक खािीि प्रमािे 

आहे. 

अ. सांिािि ् दरुुथती प्र्र्र्क खिय (O&M Expenses): 

मागीि तीि वर्ािसाठी प्रत्यक्षात झािेिा संिािि व दरुुतती ववर्यक खिि हे वविारात घेतिे असूि 

त्यामध्ये ४.२७% वाढ गहृीत धरिेिी आहे. पगार वाढीच्या संदभाितीि खिि हा वेगळा गहृीत धरिेिा 
आहे कारण तो मुळ खिाित समाववष्ट्ट केिेिा िाही. संिािि व दरुुतती ववर्यक बद्दिि े तकि  / 

आधार  हे याचिकेत सववततरपणे िमूद केिेिे आहे. 

आ. घसारा (Depreciation): आ.व.२०१९-२० या वर्ािसाठी िेखापुततीके प्रमाणे अंदास्जत अनंतम ताळेबंद 

व प्रायोस्जत भाग भांडविामध्ये रुपांतरीत केिेल्या खिािवर.  

इ. कजाय्रीि व्र्ाज (Interest on Loan): आ.व.२०१९-२० वर्ािसाठी सध्यािा एकत्रत्रत कजाििा ववववध 

ववत्त संतथाच्या ववववध व्याजदरािुसार वविारात घेतिे आहे.  

ई. खेळत्र्ा भाांड्िा्रीि व्र्ाज (Interest on Working Capital): मा. ववज नियामक आयोगािे 
ववनियम २०१९ च्या निदेर्शत केिेल्या मािका िुसार व मागिदशिक तत्वािुसार. 

उ. भाग भाांड्िा्रीि परता्ा (ROE): मा. ववज नियामक आयोग ववनियम २०१९ च्या निदेर्शत 

केिेल्या मािका िुसार (१४ % परतावा हा ककमाि पयाियी कर MAT दर वविारात घेऊि) 

ऊ. कर (TAX): भाडंविावरीि परताव्यािे निस्श्ितीकरण करतांिा ककमाि पयाियी कर MAT दर गहृीत 

धरण्यात आिा आहे. 

ऋ. ्ीज प्र्क्री व्र्नतररक्त उत्पन्ि (NTI) :  आ.व.२०१९-२० च्या  प्रतताववत वीज ववक्री व्यनतररक्त 

उत्पन्िाच्या अिुसार. 

 
 

ववद्यमाि संिाच्या िौथ्या नियंत्रण कािावधीसाठी एकूण महसूि आवश्यकतेिा सारांश खािीि 

तक्त्यांमध्ये देण्यात आिा आहे. 

तक्ता ६: सुधाररत प्रक्षेप्रपत कें द्रनिहार् अस्थर्र आकार (रुपरे् र्ुनिट) 

तपशीि आचर्यक ्र्य 
२०२०-२१ 

आचर्यक ्र्य 
२०२१-२२ 

आचर्यक ्र्य 
२०२२-२३ 

आचर्यक ्र्य 
२०२३-२४ 

आचर्यक ्र्य 
२०२४-२५ 

भुसावळ संि क्र.३  ४.०४   ४.१७  ४.२९  ४.४२  ४.५५  

िदं्पूर संि क्र.३ ते ७  २.८४  २.९३  ३.०२  ३.११  ३.२०  

खापरखेडा संि क्र.१ ते ४  २.९६  ३.०४  ३.१४  ३.२३  ३.३३  

कोराडी संि क्र.६, ७  ३.०७  ३.१७  ३.२६  ३.३६  ३.४६  

िार्शक संि क्र.३ त े५  ३.३८  ३.४८  ३.५९  ३.६९  ३.८०  



उरण २.५९  २.६६  २.७४  २.८३  २.९१  

पारस संि क्र.३ आणण संि क्र. ४ ३.०२  ३.११ ३.२० ३.३० ३.४० 

परळी संि क्र.६ आणण संि क्र. ७ ३.८८ ३.९९ ४.११ ४.२४ ४.३६ 

खापरखेडा संि क्र.५  २.६३ २.७१ २.७९ २.८७ २.९६ 

भुसावळ संि क्र.४ आणण संि क्र. 

५ 

३.३१   ३.४१  ३.५१  ३.६१  ३.७२  

कोराडी संि क्र.८,९,१०  २.४९  २.५६  २.६४  २.७२  २.८०  

िदं्पूर संि क्र. ८ आणण क्र.९    २.६७  २.७५  २.८३  २.९१  ३.००  

परळी संि क्र.८  ३.७२  ३.८३  ३.९५  ४.०६  ४.१९  

 

तक्ता ७: प्रक्षेप्रपत कें द्रनिहार् ्ाप्रर्यक स्थर्र आकार (रुपरे् कोटी) 
तपशीि आचर्यक ्र्य 

२०२०-२१ 

आचर्यक ्र्य 
२०२१-२२ 

आचर्यक ्र्य 
२०२२-२३ 

आचर्यक ्र्य 
२०२३-२४ 

आचर्यक ्र्य 
२०२४-२५ 

भुसावळ संि क्र.३  १७१.५६   १७७.६५  १८३.४३  १९७.९०  २०४.६५  

िदं्पूर संि क्र.३ ते ७  ११६३.१९  १३५६.२३  १५३२.७३   १६८०.११   १७१६.१९   

खापरखेडा संि क्र.१ ते ४  ६४६.६४  ६९२.७९  ८१९.७४  ७६२.९५  ७७५.४६  

कोराडी संि क्र.६, ७  ४०१.१४  ४२०.३८   ४३८.३५   ४५६.३४   ४६४.८६  

िार्शक संि क्र.३ त े५  ४८३.५४  ५१७.५०  ५३६.६०   ५६३.३८  ७५०.०९  

उरण १९५.५३  २१०.८८  २२९.२५  ३०४.५८  ३३३.८९  

पारस संि क्र. ३ आणण संि क्र.४ ६०२.८४   ६०८.६५    ६२५.७७   ६२५.९२   ५३४.२६   

परळी संि क्र.६ आणण संि क्र. ७ ५७३.१५   ५८३.२२   ५९४.९२  ५११.९६  ५१७.७९  

खापरखेडा संि क्र.५  ५९२.१०   ६०१.८४   ६२२.००  ६४०.०५  ६२४.५४   

भुसावळ संि क्र.४ आणण संि क्र. ५ ११८९.८८   १२००.८९  १२५८.८३  १३११.६३  १२९७.७५  

कोराडी संि क्र.८,९,१०  २३९५.३१  २३९७.७१  २४८९.५५  २५७१.८१  २५२५.३८  

िदं्पूर संि क्र. ८ आणण क्र. ९   १२६२.२१   १२८८.३०   १३४७.३४   १४०१.०७   १३८७.८९   

परळी संि क्र.८  ४१९.०८   ४२७.४३  ४३२.२२  ४३७.२९  ४३५.४९  

पुणे SHP ३७२.६९  ३८१.९०   ३९४.५७  ३९३.८७  ३९६.१५  

र्भरा  १०.३५  ११.१०  ११.७८  ११.९९  १२.२१  

कोयिा  ४४८.१५  ४६३.९८  ४७९.६६  ४७४.०३  ४७६.४६  

नतल्िारी  १८.१९  १९.४८  २०.८५  २१.८७  २२.५३  

एकूि  १०९४५.५४   ११३५९.९२   १२०१७.५७   १२३६६.७६   १२४७५.६०   
 

तक्ता ८: ्ीज निर्मयती कें द्राांसाठी एकां दर महसूि आ्र्शर्कतेिा साराांश: 



तपशीि आचर्यक ्र्य 
२०२०-२१ 

आचर्यक ्र्य 
२०२१-२२ 

आचर्यक ्र्य 
२०२२-२३ 

आचर्यक ्र्य 
२०२३-२४ 

आचर्यक ्र्य 
२०२४-२५ 

भुसावळ संि क्र.३  ७०१.४५   ७२३.४४  ७४५.६०  ७७६.९३  ८०१.०५  

िदं्पूर संि क्र.३ ते ७  ४६९१.७९  ४९९०.६८  ५२७६.२२  ५५३५.९०  ५६८७.६६  

खापरखेडा संि क्र.१ ते ४  २३१६.२३  २४१२.४७  २५९१.०२  २५८७.३६  २६५४.६०   

कोराडी संि क्र.६, ७  ११२७.२७  ११६८.२९  १२०८.७०  १२४९.८१  १२८२.१३  

िार्शक संि क्र.३ त े५  १८१५.१८   १८८९.०९    १९४९.३३  २०१८.५०  २२४८.८६  

उरण ९११.३८  ९४८.२०  ९८८.६९  १०८६.८१  ११३९.५८  

पारस संि क्र.३ आणण संि ४ १६२२.२०  १६५८.५९  १७०७.२०  १७३९.८०  १६८१.५६  

परळी संि क्र.६ आणण संि ७ १८८२.६८  १९३२.०३  १९८४.२०  १९४२.९३  १९९१.६८  

खापरखेडा संि क्र.५ १५१२.२८  १५४९.६३   १५९८.२२  १६४५.५५  १६६०.२१  

भुसावळ संि क्र.४ आणण संि 

५ 

३५०४.६१  ३५८५.०६  ३७१४.५२  ३८४१.००  ३९०३.००  

कोराडी संि क्र.८,९,१०  ५८४०.०१  ५९४५.७६  ७१४४.०४  ६३३५.९३  ६४०२.४२  

िदं्पूर संि क्र. ८ आणण ९   ३१२८.९८  ३२११.०८  ३३२७.८०  ३४४०.९४  ३४८८.९६  

परळी संि क्र. ८  १०५२.६९  १०८०.०६  ११०४.४२  ११२९.६६  ११४८.६३  

पुणे SHP ३७२.६९  ३८१.९०  ३९४.५७  ३९३.८७  ३९६.१५  

र्भरा  १०.३५  ११.१०  ११.७८  ११.९९  १२.२१  

कोयिा  ४४८.१५   ४६३.९८  ४७९.६६  ४७३.०३  ४७६.४६  

नतल्िारी  १८.१९  १९.४८  २०.८५  २१.८७  २२.५३  

एकूि  ३०९५६.१३  ३१९७०.८३  ३३.२४६.८१  ३४.२३२.८७  ३४९९७.७०  
 

तक्ता ९: िौथ्र्ा निर्ांत्रि कािा्धीसाठी एकूि महसिुािी आ्र्शर्कता. (एकत्रत्रत ) (रुपरे् कोटी)  
तपशीि  आचर्यक ्र्य 

२०२०-२१ 

आचर्यक ्र्य 
२०२१-२२ 

आचर्यक ्र्य 
२०२२-२३ 

आचर्यक ्र्य 
२०२३-२४ 

आचर्यक ्र्य 
२०२४-२५ 

अस्थर्र आकार       

इंधिसंबंधीत खिि २००१०.५९    २०६१०.९१  २१२२९.२४  २१८६६.११  २२५२२.१०  

एकूण अस्तथर आकार २००१०.५९    २०६१०.९१  २१२२९.२४  २१८६६.११  २२५२२.१०  

क्षमता आकार - - - - - 

संिािि व सुव्यवतथा खिि  २८८६.६६   ३००२.५१  ३१२३.००  ३२४८.५१  ३३७८.९४  

वेति तरतूद  २५९.२९  २७०.३६  २८१.९१  २९३.९४  ३०६.४९  

इतर खिि ३७६.१५  ३९२.२२  ४०८.९६  ४२६.४३  ४४४.६४  

जि आकार १८५.९५  १९३.८९  २०२.१७  २१०.८०  २१९.८०  



दीघिकािीि कजािऊ 

भांडविावरीि व्याज आणण 

ववत्तीय भार 

१८५०.०७  १७८२.१६  १७९१.११  १७७१.९३  १५५६.९२  

खेळत्या भांडविावरीि 

व्याज 
७५४.४२  

७७७.११  ८०७.२९   ८३३.७५  ८५७.२२  

घसारा २२०३.५२  २४०७.२७  २६८०.६२  २७०२.८४  २८०५.७९  

भाग भांडविावरीि परतावा १९६१.३०  २०७७.७०  २२६५.८२  २४४३.९४  २४७९.३८  

भाडपेट्टी आकार  ५६७.३२  ५५५.८४  ५५५.८४  ५३३.७६  ५२५.५५  

आयकर      

वजा वीज ववक्री सोडूि 

उत्पन्ि 
९९.१३  

९९.१३ ९९.१३ ९९.१३ ९९.१३ 

एकूि क्षमता आकार १०९४५.५०  ११३५९.९२  १२०१७.५७  १२३३६.७६   १२४७५.६०  

एकूण महसुिािी 
आवश्यकता ३०९५६.१३  

३१९७०.८३  ३३२४६.८१  ३४२३२.८७  ३४९९७.७०  

  

प्रार्यिा: 

मािनिय आयोगास सवविय वविंती आहे कक, 

१. याचिका तवीकृत करावी. 
२. याचिकेिी जिद सुिावणी करावी. 
३. आचथिक वर्ि २०१७-१८ साठी पुढीि मुद्यांवर आधाररत सादरीकरण िक्षात घेऊि एकूण महसुिािी गरज 

मान्य करूि समायोजि करावे. 
अ. उरण वायू ववद्युत कें द्ासाठी र्मळणाऱ्या वायूिी कमतरता िक्षात घेऊि िक्षक्षत उपिब्धता र्शचथि 

करावी.  
ब.   िंद्पूर औस्ष्ट्णक वीज कें द्  व पारस औस्ष्ट्णक वीज कें द् यांिा २०१७-१८ या वर्ािसाठी पाण्यािी 

अतीव कमतरता िक्षात घेऊि िक्षक्षत उपिब्धता र्शचथि करावी. 
क. आ.व.२०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ कररता पारस संि क्र.३ व ४ परळी संि क्र.६ व ७ येथे ट्यूब 

प्रकारच्या व कोि र्मि िा उपयोग केिा असल्यामुळे सहाय्यकारी वीजवापरािा मािक ०.८% ि े

र्शचथि कराव.े अचधक वीज वापर करण्यास परवािगी द्यावी.   
ड. वततू व सेवा कर िागु केल्यामुळे हा कायद्यात झािेिा बदि मान्य करूि महानिर्मितीिा 

संिािि व दरुुतती ववर्यक खिािवर आकारिेिा वतत ूव सेवा कर यािी भरपाई र्मळावी. 
इ.  संििि व दरुुतती ववर्यक खिि मािकामंध्ये र्शचथिता आणूि प्रत्यक्षात झािेिा खिि वसुिीस 

मान्यता द्यावी. 
  



४. आचथिक वर्ि २०१८-१९ साठी पुढीि मुद्यांवर आधाररत सादरीकरण िक्षात घेऊि एकूण महसुिािी गरज 

मान्य करूि समायोजि करावे. 
अ) उरण वायू ववद्युत कें द्ासाठी र्मळणाऱ्या वायूिी कमतरता िक्षात घेऊि िक्षक्षत उपिब्धता 

र्शचथि करावी. 
ब) िदं्पूर औस्ष्ट्णक ववद्युत कें द् व पारस औस्ष्ट्णक ववद्युत कें द् यांिा आ.व.२०१८-१९ या वर्ािसाठी 

पाण्यािी अतीव कमतरता िक्षात घेऊि िक्षक्षत उपिब्धता र्शचथि करावी. 
क) वततू व सेवा कर िागु केल्यामुळे हा कायद्यात झािेिा बदि मान्य करूि, जिववद्युत कें द्ाच्या  

भाडपेट्टीवर आकारिेल्या वततू व सेवा कर यािी भरपाई र्मळावी. 
ड) वततू व सेवा कर िागु केल्यामुळे हा कायद्यात झािेिा बदि मान्य करूि महानिर्मितीिा 

संिािि व सुव्यतथा  ववर्यक खिािवर आकारिेिा वतत ूव सेवा कर यािी भरपाई र्मळावी. 
इ) संििि व सुव्यतथा   ववर्यक खिािच्या मािका मध्ये र्शचथिता आणूि प्रत्यक्षात झािेिा खिि 

वसुिीस मान्यता द्यावी.  
 

५. काही योजिांच्या भांडविी खिाि बाबत मािनिय आयोगािे असा आदेश ददिेिा आहे कक, सदर योजिा 
महानिर्मितीि ेतवत:च्या भाग भांडविाच्या परताव्यातिू पूणि कराव्यात अशा योजिांि ेसववततर वववेिि 

हे याचिकेत केिेिे आहे. मा. आयोगाच्या भांडविी खिि तत्वािुसार मान्यता र्मळावी. 
६. आचथिक वर्ि २०१९-२० साठी पुढीि मुद्यांवर आधाररत सादरीकरण िक्षात घेऊि एकूण महसुिािी गरज 

मान्य करूि समायोजि करावे. 
अ) उरण वायू ववद्युत कें द्ासाठी र्मळणाऱ्या वायूिी कमतरता िक्षात घेऊि िक्षक्षत उपिब्धता 

र्शचथि करावी. 
ब) जिववद्युत कें द्ामध्ये अनतवषृ्ट्टीमुळे आकस्तमतररत्या पाणी भरणे ही िैसचगिक आपत्ती समजूि 

होणारा भांडविी खिि, दरुुतती व देखभाि खिि हे एक वेळेस होणारा खिि समजूि मान्यता द्यावी. 
७. याचिकेमध्ये समाववष्ट्ठ केिेल्या पगार वाढीच्या खिािस मान्यता र्मळावी व त्यािी वसुिी दह प्रत्यक्षात 

होणाऱ्या देयकािुसार वसूि करण्यािी परवािगी र्मळावी. 
८. औस्ष्ट्णक ववद्युत कें द्ािा उजाि दर ठरववतांिा कोळशामधीि असिेल्या पाण्याच्या आद्तेिी दखि 

साधारण उष्ट्मांक काढतांिा कशाप्रकारे घ्यावी याबद्दि यथोचित मागिदशिि करण्यात यावे. 
९. कोळसा वापराबद्दि वर्ि २०२०-२१ ते वर्ि २०२४-२५ पयतंिा आराखडा मान्य करावा व महानिर्मितीिा 

िवचिकतेिुसार कायिक्षमरीत्या उपिब्ध असिेिा कोळसा वापरण्यास मान्यता द्यावी. 
१०. कोराडी, िंद्पूर व परळी संि क्र.८ या िववि प्रकल्पाि ेमा.आयोगािे मंजुरी  ददिेिे पण अद्याप अपूणि 

असिेल्या योजिा भांडविी खिाित समाववष्ट्ट करण्यास ३१.०३.२०२१ पयतं परवािगी द्यावी. 



११. महानिर्मितीिा खािीि समायोस्जत केिेिी रक्कम वसूि करण्यास परवािगी र्मळावी. 
अ) याचिकेत दाखि केिेल्या वववेििा िुसार आ.व. २०१५-१६ व आ.व.२०१६-१७ या वर्ािसाठी 

प्रिंत्रबत समायोजि रक्कम.  

ब) आ.व.२०१७-१८ साठी अंनतम समायोजि व आ.व.२०१९-२० कररता तात्पुरते समायोजि तसेि 

याचिकेत सादर केिेिे अनतररक्त समायोजि. 

क) सदर याचिकेद्वारा माचगतिेिे वाढीव समायोजि रक्कम व आ.व.२०१३-१४ पासूि प्रिंत्रबत 

असिेिी प्रनतकक्रयाशीि ऊजेिी (Reactive Energy Charges) रक्कम अदा करण्यास संबंचधत 

यंत्रणेिा निदेश द्यावेत. 

ड) आ.व.२०२०-२१ या वर्ािसाठी समायोजि रक्कमेि ेव वहि / धारण  ककंमत (Carryng / Holding 

Cost) यािी वसुिी प्रनतमाह त्रबिाद्वारे करण्यास परवािगी द्यावी व महाववतरण कंपिीस 

प्रतीपुतीसाठीिा आदेश द्यावा. 
 

१२. याचिकेमध्ये सादर केल्या प्रमाणे एकूण वावर्िक महसुिािी आवश्यकता मान्य करूि बहुवावर्िक दर 

मान्य कराव.े 

१३. या याचिकेतीि तटृी क्षमावपत कराव्यात आणण िंतरच्या टप्प्यात आवश्यकतेप्रमाणे अनतरीत्क्त 

मादहती/सामग्री सादर करण्यास महानिर्मिती कंपिीिा परवािगी द्यावी. 
१४. मा. आयोगािे समायोजि व वीजदर निस्श्ित करतांिा वापरिेिे वकेबि एक्सेि मॉडिे द्यावे दह वविंती. 

******************* 


