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१. कायर्कार� सारांश  

 

१.१ ऐ�तहा�सक द्रषु्ट�कोनः 
 
द� टाटा पॉवर कंपनी �ल�मटेड (“टाटा पॉवर”) ह� सन १९१९ साल� स्थापन झालेल� कंपनी आहे. १ ए�प्रल 
२००० रोजी टाटा हायड्रो इलेिक्ट्रक पॉवर सप्लाय कंपनी �ल�मटेड (सन १९१० साल� स्थापन झालेल�) 
आ�ण आंध्र व्हॅल� पॉवर सप्लाय कंपनी �ल�मटेड (सन १९१६ साल� स्थापन झालेल�) या दोन्ह� कंपन्या 
टाटा पॉवरमध्ये �वल�न करण्यात आल् या, उक्त�नद��शत कंपन्यांचे परवानेह� �व�लन करण्यात आले 
आ�ण टाटा पॉवरला महाराष्ट्र शासनाने ठराव क्रमांकः आयईए-२००१/ सीआर-१०५०९/ एनआरजी, 
�दनांक १२ जुलै २००१ द्वारे आपल् या मुंबई परवाना �ेत्रात वीजपुरवठा करण्यासाठ� आ�ण मोठ्या 
प्रमाणावर �वतरण परवानाधारकांना वीजपुरवठा करण्यासाठ�  परवानगी �दल�.    

 

१.२ औिष्णक आ�ण जल�वद्युत �न�मर्तीची स्था�पत �मता 
 
टाटा पॉवर-जीची �वद्यमान स्था�पत वीज�न�मर्ती �मता १३७७ मेगावटॅ असून त्यात जल�वद्युत 
�न�मर्तीच्या ४४७ मेगावटॅ आ�ण औिष्णक �न�मर्तीच्या ९३० मेगावटॅचा समावेश आहे. टाटा पॉवर-जीच्या 
एकूण �मतेच ेक� द्र�नहाय आ�ण एकक�नहाय �वभाजन खाल�ल तक्त्यात देण्यात आले आहे. 

तक्ता १.१ : �न�मर्ती क� द्रांची स्था�पत �मता 

य�ुनट इंधनाचा प्रकार य�ुनटची िस्थती �मता (मेगावटॅ) 
य�ुनट ५ कोळसा, तले आ�ण वाय ू कायार्न्व�यत ५०० 

य�ुनट ७ वाय ू कायार्न्व�यत १८० 

य�ुनट ८ कोळसा कायार्न्व�यत २५० 

एकूण औिष्णक �मता   ९३० 

�भरा जल कायार्न्व�यत ३०० 

�भवपरु� जल कायार्न्व�यत ७५ 

खोपोल� जल कायार्न्व�यत ७२ 

एकूण जल�वद्यतु �मता   ४४७ 

एकूण �न�मर्ती �मता   १३७७ 
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�ह एकूण वीज�न�मर्ती �मता, मुंबईतील खाल� नमुद केलेल्या दोन वीज�वतरण व्यवसाय 
कंपन्यांबरोबर द�घर्काल�न तत्वावर करारबद्ध करण्यात आल� आहेः  

 (१) बहृन्मुंबई वीजपुरवठा आ�ण वाहतूक (बेस्ट) कंपनी 

(२) टाटा पॉवर कंपनी �ल�मटे- �वतरण व्यवसाय (टाटा पॉवर-डी) 

या दोन वीज�वतरण व्यवसाय कंपन्यांबरोबर द�घर्काल�न तत्वावर करारबद्ध करण्यात आलेला,  
कायार्न्व�यत �न�मर्ती �मतेचा, एकक�नहाय वाटा खाल�लप्रमाणे आहेः  

तक्ता १-२: टाटा पॉवर-जीच्या �वतरण क� द्रांसोबत वीज खरेद� करारनामे 

�न�मर्ती य�ुनट इंधनाचा प्रकार 
�नमार्ण �मता 

(मेगावटॅ) 

बेस्ट बरोबर ट�पीसी-डी बरोबर 

टक्के (मेगावटॅ) टक्के (मेगावटॅ) 

य�ुनट ५ कोळसा, तले 
आ�ण वाय ू

५०० ५१.१७ २५६ ४८.८३ २४४ 

य�ुनट ७ वाय ू १८० ५१.१७ ९२ ४८.८३ ८८ 

य�ुनट ८ कोळसा २५० ४०.०० १०० ६०.०० १५० 

एकूण औिष्णक 
�मता 

 ९३०  ४४८  ४८२ 

�भरा जल ३०० ५१.१७ १५४ ४८.८३ १४६ 

�भवपरु� जल              ७५ ५१.१७ ३८ ४८.८३ ३७ 

खोपोल� जल ७२ ५१.१७ ३७ ४८.८३ ३५ 

एकूण जल �मता  ४४७ ५१.१७ २२९ ४८.८३ २१८ 

एकूण �न�मर्ती 
�मता 

 १३७७  ६७७  ७०० 

 

वर�ल वीजखरे�द करारनाम े �द. ३१ माचर् २०२४ पय�त वैध आहे. पूवार्नुभव आ�ण मुंबई अतंगर्त 
वीजखरे�दचा फायद्याच्या �वश् लेषणावर आधा�रत, वर�ल वीजखरे�द करारनामे बेस्ट आ�ण टाटा पॉवर-
डी यांच्यासोबत �वद्यमान करारनाम्यानुसार आ�थर्क वषर् २०२४-२५ मध्येह� कायार्न्वीत असतील असा 
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�वचार करून आ�थर्क वषर् २०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ या संपूणर् �नयंत्रण कालावधीसाठ� 
वीजदरपत्रक �निश्चत करण्याची �वनंती माननीय आयोगाला करत आहोत.  

१.३ �वद्यमान या�चकेअंतगर्त सादर�करणेछ 
 
या या�चकेत टाटा पॉवर-जीन े�व�वध वषा�साठ� खाल�लप्रमाणे सादर�करण केले आहेः  

१.३.१ प्रकरण ३२० । २०१८ मधील आयोगाच्या आदेशाचा पर�णाम 

१.३.२ प्रवेश शुल्काचा पर�णाम  

१.३.३ मा. सव�च्च न्यायालयाच्या स्टँडबाय शुल्क व टेक आर पे प्रकरणातील आदेशाचा पर�णाम 
 

१.३.४ महाराष्ट्र वीज �नयामक आयोगाच े(बहूवष�य वीजदर) �नयमावल� २०१५ नुसार 
 
 
१. प्रत्य� काम�गर�वर आधा�रत आ�थर्क वषर् २०१७-१८ साठ� अचकू समायोजन 

२. प्रत्य� काम�गर�वर आधा�रत आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ� अचकू समायोजन 

३. आ�थर्क वषर् २०१९-२० साठ� तात्पुरत ेअचकू समायोजन 

४. आ�थर्क वषर् २०१९-२० च्या शवेट� एकुण तफावत/ (अ�त�रक्त)  

५. �नद�शांची पूतर्ता 

 

१.३.२ महाराष्ट्र वीज �नयामक आयोगाच े(बहूवष�य वीजदर) �नयमावल� २०१९ नुसार 
 
१. आ�थर्क वषर् २०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ साठ� वा�षर्क महसूलाचा अदंाज 

२. आ�थर्क वषर् २०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ साठ� िस्थर शुल्क आ�ण ऊजार् शुल्क 

या�चकेत सादर केलेल्या आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ�ची प्रत्य� काम�गर� 
आ�ण आ�थर्क वषर् २०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ या कालावधीसाठ�च ेअदंाज यांचा थोडक्यात 
सारांश खाल� सादर करण्यात आलेला आहेत.  
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१.४  टाटा पॉवर-जी ची कायार्न्वयन काम�गर�  
 

१.४.१ �न�मर्ती एककांची उपलब्धता आ�ण पीएलएफ 
 
आ�थर्क वषर् २०१७-१८ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ या कालावधीत �न�मर्ती एककांची उपलब्धता आ�ण 
प्लान्ट लोड फॅक्टसर् (पीएलएफ) खाल�ल तक्त्यात नमदू केल् याप्रमाणे आहे. 

तक्ता १-३: �न�मर्ती एककांची उपलब्धता आ�ण पीएलएफ  

यु�नट 

उपलब्धता 

आ�थर्क 
वषर् 

२०१७-१८ 

आ�थर्क वषर् 
२०१८-१९ 

आ�थर्क वषर् 
२०१९-२० 

 
 
 
 
�न
कष 

आ�थर्क वषर् 
२०२०-२१ 

आ�थर्क वषर् 
२०२१-२२ 

आ�थर्क 
वषर् २०२२-

२३ 

आ�थर्क 
वषर् २०२३-

२४ 

आ�थर्क 
वषर् २०२४-

२५ 

 प्रत्य� प्रत्य� अंदािजत अंदाज 

यु�नट ५ ९३.८७ 
टक्के 

९२.६४ 
टक्के 

९५.०६ 
टक्के 

 
 
 
८५.
०० 
ट
क् के 

९१.७८ 
टक्के 

९७.२६ 
टक्के 

९१.७८ 
टक्के 

९६.९९ 
टक्के 

९१.७८ 
टक्के 

यु�नट ७ ९८.१० 
टक्के 

९७.०४ 
टक्के 

९०.७६ 
टक्के  

९८.०८ 
टक्के 

९८.०८ 
टक्के 

९८.०८ 
टक्के 

९७.८१ 
टक्के 

९१.७८ 
टक्के 

यु�नट ८ ९१.७५ 
टक्के 

९९.९१ 
टक्के 

८८.६० 
टक्के  

९८.०८ 
टक्के 

९३.१५ 
टक्के 

९८.०८ 
टक्के 

९२.९० 
टक्के 

९८.०८ 
टक्के 

औिष्मक  ९४.१२ 
टक्के 

९५.३१ 
टक्के 

९२.४९ 
टक्के 

 ९४.६९ 
टक्के 

९६.३१ 
टक्के 

९४.६९ 
टक्के 

९६.०५ 
टक्के 

९३.४७ 
टक्के 

�भरा ९८.७२ 
टक्के 

९९.३४ 
टक्के 

९५.८८ 
टक्के  

९०.
०० 
ट
क् के 

९८.५८ 
टक्के 

९९.०५ 
टक्के 

९८.७६ 
टक्के 

९२.९० 
टक्के 

९९.२२ 
टक्के 

�भवपुर� ९९.३६ 
टक्के 

१००.०० 
टक्के 

९९.०५ 
टक्के 

९७.३९ 
टक्के 

९७.३९ 
टक्के 

९९.५८ 
टक्के 

९९.८५ 
टक्के 

९९.५९ 
टक्के 

खोपोल� १००.०० 
टक्के 

९९.९१ 
टक्के 

९६.५९ 
टक्के 

९६.५९ 
टक्के  

९७.९४ 
टक्के 

९९.५८ 
टक्के 

९९.८५ 
टक्के 

९९.५९ 
टक्के 
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³egefveì 

HeerSueSHeÀ 

DeeefLe&keÀ Je<e& 
2017-18 

DeeefLe&keÀ Je<e& 
2018-19 

DeeefLe&keÀ Je<e& 
2019-20 

DeeefLe&keÀ Je<e& 
2020-21 

DeeefLe&keÀ Je<e& 
2021-22 

DeeefLe&keÀ Je<e& 
2022-23 

DeeefLe&keÀ Je<e& 
2023-24 

DeeefLe&keÀ Je<e& 
2024-25 

 Òel³e#e Deboeefpele Deboepe 

³egefveì 5 73.15ìkeÌkesÀ 
 

70.97ìkeÌkesÀ 
 

70.93ìkeÌkesÀ 
 

72.21ìkeÌkesÀ 
 

77.29ìkeÌkesÀ 
 

72.01ìkeÌkesÀ 
 

75.72ìkeÌkesÀ 
 

76.70ìkeÌkesÀ 
 

³egefveì 7 85.85ìkeÌkesÀ 
 

89.47ìkeÌkesÀ 
 

73.88ìkeÌkesÀ 
 

80.92ìkeÌkesÀ 
 

80.92ìkeÌkesÀ 
 

80.92ìkeÌkesÀ 
 

80.92ìkeÌkesÀ 
 

75.95ìkeÌkesÀ 
 

³egefveì 8 79.28ìkeÌkesÀ 91.73ìkeÌkesÀ 
 

77.41ìkeÌkesÀ 
 

85.85ìkeÌkesÀ 
 

80.99ìkeÌkesÀ 
 

83.98ìkeÌkesÀ 
 

78.32ìkeÌkesÀ 
 

87.02ìkeÌkesÀ 
 

 

तक्ता १-४: �न�मर्ती क� द्रांमधील एकूण कायार्न् वयन काम�गर� 

औिष्णक क� द्र 

तपशील 
आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�थर्क वषर् २०१८-१९ आ�थर्क वषर् २०१९-२० 

मजंूर वासत्�वक मजंूर वासत्�वक मजंूर अंदािजत 

उपलबध्ता (%) ८५.००% ९४.१२% ८५.००% ९५.३१% ८५.००% ९२.४९% 

सयंंतर् भार �मता (%) ८५.००% ७७.२६% ८५.००% ७९.७७% ८५.००% ७३.२४% 

एकूण �न�मर्ती (दशल� यु�नटस)् ६२३९.३८ ६२९४.१४ ६१८९.०० ६३०३.६१ ६१८९.०० ५९८३.४१ 

�नवव्ळ �न�मर्ती (दशल� 
यु�नटस)् 

५९०९.६८ ५९६०.९८ ५८११.०८ ५९७४.२४ ५९५७.७१ ५६५४.८२ 

जल�वद्युत क� द्र 

तपशील 
आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�थर्क वषर् २०१८-१९ आ�थर्क वषर् २०१९-२० 

मजंूर वासत्�वक मजंूर वासत्�वक मजंूर अंदािजत 

उपलबध्ता (%) ९०.००% ९७.४२% ९०.००% ९७.९५% ९०.००% ९५.४६% 

एकूण �न�मर्ती (दशल� यु�नटस)् १५२१.८३ १५२४.९२ १४७०.०० १५७५.९१ १४७०.०० १५१५.०५ 

�नवव्ळ �न�मर्ती (दशल� 
यु�नटस)् 

१४९८.२४ १४९१.१३ १४४७.२२ १५४६.७८ १४४७.२२ १४८१.२५ 

 

 

 



कायर्कार� सारांश - प्रकरण ३०० । २०१९ 

अनुक्र
मांक 

तपशील आ�थर्क वषर् 
२०२०-२१ 

आ�थर्क वषर् 
२०२१-२२ 

आ�थर्क वषर् 
२०२२-२३ 

आ�थर्क वषर् 
२०२३-२४ 

आ�थर्क वषर् 
२०२४-२५ 

अ औिष्मक क� द्र  

१ उपलबध्ता (%) ९४.५८% ९६.४२% ९४.५८% ९६.१६% ९३.३२% 

२ पीएलएफ (%) ७७.३५% ७८.७७% ७६.७४% ७७.४२% ७९.११% 

३ एकूण �न�मर्ती (दशल� 
यु�नटस)् 

६३१८.७८ ६४३५.१६ ६२६९.३२ ६३२४.७७ ६४६२.७३ 

४ �नवव्ळ �न�मर्ती 
(दशल� यु�नटस)् 

५८७६.७४ ५९८७.८५ ५८३१.८५ ५८८६.७८ ६००६.७९ 

ब जल�वद्युत क� दे्र (एकूण)  

१ उपलबध्ता (%) ९७.००% ९७.३१% ९७.४९% ९३.६०% ९७.८०% 

२ एकूण �न�मर्ती (दशल� 
यु�नटस)् 

१४७०.०० १४७०.०० १४७०.०० १४७०.०० १४७०.०० 

३ �नवव्ळ �न�मर्ती 
(दशल� यु�नटस)् 

१४४४.७५ १४४४.७५ १४४४.७५ १४४४.७५ १४४४.७५ 

 

१.४.२ टाटा पॉवर-जीकडून वीज�न�मर्ती  
 
आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१८-१९ या कालावधीत टाटा पॉवर-जीच्या �व�वध 
वीज�न�मर्ती एककांकडून प्रत्य� �न�मर्ती आ�ण आ�थर्क वषर् २०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ या 
कालावधीतील प्रस्ता�वत �न�मर्ती खाल�ल तक्त्यात �दल् याप्रमाणे आहेः 

तक्ता १-५: टाटा पॉवर �न�मर्ती क� द्रातील एकूण आ�ण �नव्वळ �न�मर्ती 

यु�नट 
एकूण �न�मर्ती 

आ�थर्क वषर् 
२०१७-१८ 

आ�थर्क वषर् 
२०१८-१९ 

आ�थर्क वषर् 
२०१९-२० 

आ�थर्क वषर् 
२०२०-२१ 

आ�थर्क वषर् 
२०२१-२२ 

आ�थर्क वषर् 
२०२२-२३ 

आ�थर्क वषर् 
२०२३-२४ 

आ�थर्क वषर् 
२०२४-२५ 

 प्रत्य� अंदािजत अंदाज 

यु�नट 
५ 

३२०४.१५ ३१०८.३४ ३११५.२८ ३१६२.८३ ३३८५.५० ३१५४.२४ ३३२५.४६ ३३५९.४९ 

यु�नट 
७ 

१३५३.६७ १४१०.८१ ११६८.१३ १२७५.९१ १२७५.९१ १२७५.९१ १२७९.४८ ११९७.५० 
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यु�नट 
एकूण �न�मर्ती 

आ�थर्क वषर् 
२०१७-१८ 

आ�थर्क वषर् 
२०१८-१९ 

आ�थर्क वषर् 
२०१९-२० 

आ�थर्क वषर् 
२०२०-२१ 

आ�थर्क वषर् 
२०२१-२२ 

आ�थर्क वषर् 
२०२२-२३ 

आ�थर्क वषर् 
२०२३-२४ 

आ�थर्क वषर् 
२०२४-२५ 

 प्रत्य� अंदािजत अंदाज 

यु�नट 
८ 

१७३६.३२ १७८४.४७ १७००.०० १८८०.०४ १७७३.७५ १८३९.१६ १७१९.८३ १९०५.७४ 

हायड्रो १५२४.९२ १५७५.९१ १५१५.०५ १४७०.०० १४७०.०० १४७०.०० १४७०.०० १४७०.०० 
 

यु�नट 

 

�नव्वळ �न�मर्ती 

आ�थर्क वषर् 
२०१७-१८ 

आ�थर्क वषर् 
२०१८-१९ 

आ�थर्क वषर् 
२०१९-२० 

आ�थर्क 
वषर् २०२०-

२१ 

आ�थर्क 
वषर् २०२१-

२२ 

आ�थर्क 
वषर् २०२२-

२३ 

आ�थर्क 
वषर् २०२३-

२४ 

आ�थर्क 
वषर् २०२४-

२५ 

 प्रत्य� अंदािजत अंदाज 

यु�नट ५ ३०२६.९१ २९२८.३१ २९२९.०३ २९४१.४३ ३१४८.५१ २९३३.४५ ३०९२.६८ ३१२४.३३ 

यु�नट ७ १३१४.४६ १३७१.३८ ११३३.५१ १२३७.६३ १२३७.६३ १२३७.६३ १२४१.०९ ११६१.५८ 

यु�नट ८ १६१९.६१ १६७४.५५ १५९२.२८ १६९७.६८ १६०१.७० १६६०.७६ १५५३.०१ १७२०.८८ 

हायड्रो १४९१.१३ १५४६.७८ १४८१.२५ १४४४.७५ १४४४.७५ १४४४.७५ १४४४.७५ १४४४.७५ 

 

१.४.३ ऊष्मांक आ�ण सहाय्यभूत ऊज�चा वापर 
 
आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ� प्रत्य� उष्मादर आ�ण सहाय्यभूत वापर आ�ण 
आ�थर्क वषर् २०१९-२० साठ� तात्पुरती आकडवेार� खाल�ल तक्त्यात दशवर्ण्यात आल� आहे. आ�थर्क वषर् 
२०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ या कालावधीसाठ� एमवायट� �नयमावल� २०१९ नुसार �नकषात्मक 
मूल् य �वचारात घेण्यात आले आहे.  

तक्ता १-६: �न�मर्ती एककांसाठ� उष्मांक 

यु�नट 

 

उष्मादर (�कलोकॅलर�/ �कलोवटॅ) 

आ�थर्क वषर् २०१७-१८ DeeefLe&keÀ Je<e& 2018-19 DeeefLe&keÀ Je<e& 2019-20 

�नकषात्मक Òel³e#e efvekeÀ<eelcekeÀ Òel³e#e efvekeÀ<eelcekeÀ Deboeefpele 

यु�नट ५ २५३३ 2520 2541 2509 2549 2528 
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यु�नट ७ २०२८ 2015 2031 1998 2027 2014 

यु�नट ८ २४५० 2303 2450 2295 2450 2328 
 

तक्ता १-७: �न�मर्ती एककांसाठ� सहाय्यभूत वापर 

यु�नट 

 

सहाय्यभूत वापर (टक्के) 

आ�थर्क वषर् २०१७-१८ DeeefLe&keÀ Je<e& 2018-19 DeeefLe&keÀ Je<e& 2019-20 

�नकषात्मक Òel³e#e efvekeÀ<eelcekeÀ Òel³e#e efvekeÀ<eelcekeÀ Deboeefpele 

यु�नट ५ ६.०० टक्के  5.53 
ìkeÌkesÀ 

6.00 
ìkeÌkesÀ  

5.79 
ìkeÌkesÀ 

6.00 
ìkeÌkesÀ  

5.98 
ìkeÌkesÀ  

यु�नट ७ ३.०० टक्के 2.90 
ìkeÌkesÀ 

3.00 
ìkeÌkesÀ 

2.79 
ìkeÌkesÀ 

3.00 
ìkeÌkesÀ 

2.96 
ìkeÌkesÀ 

यु�नट ८ ८.५० टक्के 6.72 
ìkeÌkesÀ 

8.50 
ìkeÌkesÀ 

6.16 
ìkeÌkesÀ 

8.50 
ìkeÌkesÀ 

6.34 
ìkeÌkesÀ 

हायड्रो १.५५ टक्के 2.22 
ìkeÌkesÀ 

1.55 
ìkeÌkesÀ 

1.85 
ìkeÌkesÀ 

1.55 
ìkeÌkesÀ 

2.23 
ìkeÌkesÀ 

 

 

१.५ टाटा पॉवर-जीची आ�थर्क काम�गर� 
 

१.५.१ भांडवल� खचर् आ�ण भांडवल�करण 
 
आ�थर्क वषर् २०१७-१८ व आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ� प्रत्य� भांडवल�करण, आ�थर्क वषर् २०१९-२० साठ� 
अदंािजत भांडवल�करण आ�ण २०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ या कालावधी साठ�च े प्रस्ता�वत 
भांडवल�करण खाल�ल तक्त्यात सादर केले आहे. 
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तक्ता १-८ : भांडवल�करण (औिष्णक आ�ण जल) 

रूपये कोट�ंमध्ये 

 

तपशील भांडवल�करण 

 
आ�थर्क 

वषर् २०१७-
१८ 

आ�थर्क 
वषर् २०१८-

१९ 

आ�थर्क 
वषर् २०१९-

२० 

आ�थर्क 
वषर् २०२०-

२१ 

आ�थर्क 
वषर् २०२१-

२२ 

आ�थर्क 
वषर् २०२२-

२३ 

आ�थर्क 
वषर् २०२३-

२४ 

आ�थर्क 
वषर् २०२४-

२५ 

यु�नट ४ त े
७ आ�ण 
हायड्रो 
स्टेशन्स 

  

डीपीआर ६६.६६ ३६.१४ ७५.५४ ७०.०७ ११९.९६ २१.२२ ०.०० ०.०० 

�बगर-
डीपीआर 

१३.१८ २५.४७ २०.२० २.१७ ३.६७ १.१६ १.१६ १.१६ 

एकूण ७९.८४ ६१.६१ ९५.७४ ७२.२४ १२३.६३ २२.३८ १.१६ १.१६ 

यु�नट ८   

डीपीआर ०.५६ ०.२७ ०.२९ १०.०८ ४४.३५ ०.२४ ०.२४ ०.२४ 

�बगर- 
डीपीआर 

१.५६ ४.४१ ०.०१ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

एकूण २.१२ ४.६८ ०.३० १०.०८ ४४.३५ ०.२४ ०.२४ ०.२४ 

 

 

१.५.२ वा�षर्क िस्थर शुल्क 
 
ट्राँबे औिष्णक क� द्र, जल�वद्युत �न�मर्ती क� द्र आ�ण यु�नट ८ साठ� आ�थर्क वषर् २०१७-१८, आ�थर्क वषर् 
२०१८-१९ व आ�थर्क वषर् २०१९-२० साठ� महाराष्ट्र वीज �नयामक आयोगाच े (बहूवष�य वीजदर) 

�नयमावल� २०१५ नुसार आ�ण २०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ या कालावधीसाठ� महाराष्ट्र वीज 

�नयामक आयोगाच े (बहूवष�य वीजदर) �नयमावल� २०१९ नुसार मध्ये नमूद तत्वांनुसार वा�षर्क िस्थर 
आकार काढण्यात आला असून तो खाल�ल तक्त्यात दशवर्ल् याप्रमाणे आहेः 
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तक्ता १-९: वा�षर्क िस्थर शुल्क (औिष्णक आ�ण जल) 

रूपये कोट�ंमध्ये 

तपशील 
आ�थर्क 

वषर् २०१७-
१८ 

आ�थर्क 
वषर् 

२०१८-१९ 

आ�थर्क 
वषर् २०१९-

२० 

आ�थर्क 
वषर् २०२०-

२१ 

आ�थर्क 
वषर् २०२१-

२२ 

आ�थर्क 
वषर् २०२२-

२३ 

आ�थर्क 
वषर् २०२३-

२४ 

आ�थर्क 
वषर् २०२४-

२५ 

यु�नट ४ त े
७ आ�ण 
हायड्रो 

        

ओअँडएम 
शुल्क 

४७५.९० ४०४.०८ ४६३.४८ ४८२.८४ ४९७.७० ५१३.०२ ५२८.८२ ५४५.१० 

द�घर्काल�न 
कजा�वर 
व्याज 

५२.९७ ३६.२२ २६.१२ १५.९४ ६.२४ १.०४ - - 

चाल ू
भांडवलावर 
व्याज 

१९.०६ २७.२८ ३४.९३ ३५.११ ३५.४१ ३५.७८ ३६.०९ ३६.२७ 

व्याज आ�ण 
�व�ीय 
शुल्क 

२.८१ ०.८३ - - - - -  

घसारा १५२.३९ १२८.९४ १७४.७२ १७८.५६ १८३.०४ १८६.३७ १८६.९१ १८६.९६ 

प्राप्तीकर १३६.११ १३१.६७ १३१.६७ - - - - - 

समभागांवर 
परतावा 

२४४.९९ २११.५९ २१०.७९ ३०९.१९ ३१५.७५ ३२०.६४ ३२१.४२ ३२१.५० 

वा�षर्क 
िस्थर शुल्क 

१०८४.२३ ९४०.६२ १०४१.७१ १०२१.६४ १०३८.१४ १०५६.८४ १०७३.२५ १०८९.८५ 

वजाः         

दरेतर 
उत्पन्न 

२०.९८ ३०.८६ ३०.८६ ३०.८६ ३०.८६ ३०.८६ ३०.८६ ३०.८६ 

यु�नट ४ 
िस्थर शुल्क 

४.१२ - - - - - - - 
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�वभािजत 
�मतसेाठ� 
यु�नट ८ ला 
�वतरण 

११.७६ १२.३५ १२.०२ ११.६९ ११.३५ ११.०२ १०.६९ १०.३६ 

�नव्वळ 
वा�षर्क 
िस्थर शुल्क 

१०४७.३७ ८९७.४१ ९९८.८३ ९७९.१० ९९५.९३ १०१४.९७ १०३१.७० १०४८.६३ 

 

  

तक्ता १-१०: वा�षर्क िस्थर शुल्क (यु�नट ८) 

                                      रूपये कोट�ंमध्ये 

तपशील 
आ�थर्क 

वषर् २०१७-
१८ 

आ�थर्क 
वषर् २०१८-

१९ 

आ�थर्क 
वषर् २०१९-

२० 

आ�थर्क 
वषर् २०२०-

२१ 

आ�थर्क 
वषर् २०२१-

२२ 

आ�थर्क 
वषर् २०२२-

२३ 

आ�थर्क 
वषर् २०२३-

२४ 

आ�थर्क 
वषर् २०२४-

२५ 

यु�नट ८         

ओअँडएम 
शुल्क 

६८.६९ ५९.४५ ६८.८८ ६९.७३ ७२.२३ ७४.८३ ७७.५३ ८०.३३ 

द�घर्काल�न 
कजा�वर 
व्याज 

३९.१० ३१.४१ २६.३० २१.४६ १७.८८ १३.८९ ८.५३ ३.१६ 

चाल ू
भांडवलावर 
व्याज 

५.१३ १०.२० ११.३४ ११.२३ ११.२७ ११.३४ ११.३७ ११.३५ 

व्याज आ�ण 
�व�ीय 
शुल्क 

४.६७ ०.०२ - - - - - - 

घसारा ६२.१३ ६२.१६ ५९.५८ ५९.८४ ६१.१८ ६२.२८ ६२.२९ ६२.३० 

प्राप्तीकर २५.६४ २७.१५ २७.१५ - - - -  

समभागांवर 
परतावा 

५५.७२ ५६.२७ ५६.३३ ६४.५३ ६५.९७ ६७.१६ ६७.१७ ६७.१८ 

�वभािजत ११.७६ १२.३५ १२.०२ ११.६९ ११.३५ ११.०२ १०.६९ १०.३६ 



कायर्कार� सारांश - प्रकरण ३०० । २०१९ 

�मतसेाठ� 
यु�नट ८ ला 
�वतरण 

वा�षर्क 
िस्थर शुल्क 

२७२.८३ २५९.०२ २६१.६० २३८.४७ २३९.८८ २४०.५१ २३७.५७ २३४.६८ 

वजाः         

दरेतर 
उत्पन्न 

१.५० ०.०९ ०.०९ ०.०९ ०.०९ ०.०९ ०.०९ ०.०९ 

�नव्वळ 
वा�षर्क 
िस्थर शुल्क 

२७१.३३ २५८.९४ २६१.५२ २३८.३८ २३९.७९ २४०.४२ २३७.४८ २३४.५९ 

 
 

१.६ इंधनाच्या �कमती 
 
टाटा पॉवर-जीकडून आयात केलेला कोळसा, देशांतगर्त नैस�गर्क वायू (एपीएम यंत्रणेअतंगर्त), तेल 
(एलएसएचएस) आ�ण आयात आरएलएनजी (�रगॅ�सफाइड �लिक्वड नॅचरल गॅस) चा वापर ट्राँबे 
औिष्णक क� द्र येथील �न�मर्ती एककांसाठ� केला जातो. कोळशाची आयात द�घर्काल�न कंत्राटांतगर्त 
इंडोने�शयामधनू केल� जाते. वायू आ�ण आरएलएनजीचा पुरवठा गेलकडून केला जातो तर तेल 
(एलएसएचएस) हे स्था�नक तेल �रफायनर�जमधनू येते. 

आ�थर्क वषर् २०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ या �नयंत्रण कालावधीसाठ� इंधनाच्या �कमतींचा अदंाज 
महाराष्ट्र वीज �नयामक आयोगाच े(बहूवष�य वीजदर) �नयमावल� २०१९ नुसार मध्ये नमूद �नयम क्रमांक 
५०.६ नुसार खाल�ल तक्त्यात नमूद तीन म�हन्यांच्या भा�रत सरासर� �कमतींचा �वचार करून काढला 
जातो. 
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तक्ता १-११: आ�थर्क वषर् २०२०-२१ त ेआ�थर्क वषर् २०२४-२५ मध्ये इंधन �कमतींचा अंदाज 

कोळसा रू/ एमट� रू/ एमकॅलर� जीसीव्ह� 

जुलै-१९ ६५९१ १४२४ ४.६२८ 

ऑगस्ट-१९ ६३९७ १३५० ४.७३८ 

सप्ट�बर-१९ ६३२१ १३६२ ४.६४१ 

भा�रत सरासर� ६४४० १३८० ४.६६६ 

एपीएम रू/ एमट� रू/ एमकॅलर� जीसीव्ह� 

जुलै-१९ १७४१६ १३२२.९३ १३.१६ 

ऑगस्ट-१९ १८१०० १३७९.०० १३.१३ 

सप्ट�बर-१९ १९९३३ १५३१.२६ १३.०२ 

भा�रत सरासर� १८०२३ १३७३ १३.१३ 

 

आरएलएनजी रू/ एमट� रू/ एमकॅलर� जीसीव्ह� 

जुलै-१९ ०.०० ०.०० ०.०० 

ऑगस्ट-१९ ४३४८७ ३३२० १३.१० 

सप्ट�बर-१९ ०.०० ०.०० ०.०० 

भा�रत सरासर� ४३४८७ ३३२० १३.१० 

 
तेल रू/ एमट� रू/ एमकॅलर� जीसीव्ह� 

जुलै-१९ ५५३४४ ५३५२ १०.३४ 

ऑगस्ट-१९ ५५३६७ ५३४४ १०.३६ 

सप्ट�बर-१९ ५५३५८ ५३५३ १०.३४ 

भा�रत सरासर� ५५३६४ ५३४६ १०.३६ 
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१.७ ऊजार् शुल्क 
 
�नयंत्रण कालावधी २०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ या कालावधीतील प्रस्ता�वत इंधनांच्या �कमतींचा 
�वचार करून, औिष्णक �न�मर्ती संच क्रमांक ५ ,७ आ�ण ८ साठ� इंधन�नहाय ऊजार् शुल्क (रूपये/ 
युनीट) खाल�ल तक्त्यात अदंािजत करण्यात आले आहे.  

तक्ता १-१२: तुभ� क� द्र आ�ण यु�नट ८ च ेऊजार् शुल्क 

 

यु�नट इंधन 

अदंाज (रूपये / �कलोवटॅ) 

आ�थर्क वषर् 
२१ 

आ�थर्क वषर् 
२२ 

आ�थर्क वषर् 
२३ 

आ�थर्क वषर् 
२४ 

आ�थर्क वषर् 
२५ 

यु�नट ५ तेल १४.६५३ १४.६५३ १४.६५३ १४.६५३ १४.६५३ 

यु�नट ५ कोळसा ३.७८३ ३.७८३ ३.७८३ ३.७८३ ३.७८३ 

यु�नट ५ आरएलएनजी ९.१०० ९.१०० ९.१०० ९.१०० ९.१०० 

यु�नट ७ एपीएम २.८८० २.८८० २.८८० २.८८० २.८८० 

यु�नट ७ आरएलएनजी ६.९६५ ६.९६५ ६.९६५ ६.९६५ ६.९६५ 

यु�नट ८ कोळसा ३.७०७ ३.७०७ ३.७०७ ३.७०७ ३.७०७ 

यु�नट ८ तेल ०.०२८ ०.०२८ ०.०२८ ०.०२८ ०.०२८ 

 

आ�थर्क वषर् २०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ या �नयंत्रण कालावधीसाठ� हायड्रोसाठ� �मता आ�ण 
ऊजार् शुल्क खाल�ल तक्त्यात दशवर्ल् याप्रमाणे आहेः  
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तक्ता १-१३: आ�थर्क वषर् २०२०-२१ त ेआ�थर्क वषर् २०२४-२५ या कालावधीसाठ� जल�वद्युत क� द्रांची �मता आ�ण ऊजार् शुल्क 

आ�थर्क वषर् २०२०-२१ आ�थर्क वषर् २०२१-२२ आ�थर्क वषर् २०२२-२३ आ�थर्क वषर् २०२३-२४ आ�थर्क वषर् २०२४-२५ 

तपशील  
य�ुन
ट 

�भरा �भवपरु� खोपोल�  �भरा 
�भवपु
र� 

खोपोल�  �भरा �भवपरु� खोपोल�  �भरा �भवपरु� खोपोल�  �भरा 
�भवपु
र� 

खोपो
ल� 

 

हायड्रोसाठ� 
िस्थर 
शुल्क 

 रूपये 
कोट� 

१२९.७९ ८८.२४ १३२.८३  १३५.०९ ९०.३४ १३७.५०  १३८.८८ ९२.०६ १४१.६३  १३९.३९ ९३.३८ १४४.३८  १४१.०९ ९४.६५ १४६.५०  

एनएपीएए
फ 

 टक्के ९०.०० ९०.०० ९०.००  ९०.०० ९०.०० ९०.००  ९०.०० ९०.०० ९०.००  ९०.०० ९०.०० ९०.००  ९०.०० ९०.०० ९०.००  

प्रस्ता�वत 
उपलब्धता 

 टक्के  ९८.५८ ९७.३९ ९६.५९  ९९.०५ ९७.३९ ९७.९४  ९८.७६ ९९.५८ ९९.५८  ९२.९० ९९.८५ ९९.८५  ९९.२२ ९९.५९ ९९.५९  

�मता 
शुल्क 

 रूपये 
कोट� 

७१.०८ ४७.७४ ७१.२८  ७४.३४ ४८.८८ ७४.८१  ७६.२० ५०.९३ ७८.३५  ७१.९४ ५१.८० ८०.०९  ७७.७७ ५२.३७ ८१.०५  

रचना 
ऊजार्  

 एमय ू ७४४.१२ १९३.२३ १७४.६८  ७४४.१२ १९३.२
३ 

१७४.६८  ७४४.१२ १९३.२३ १७४.६८  ७४४.१२ १९३.२३ १७४.६८  ७४४.१२ १९३.२
३ 

१७४.६८  

सहाय्यभूत 
वापर 

 टक्के १.७२ १.७२ १.७२  १.७२ १.७२ १.७२  १.७२ १.७२ १.७२  १.७२ १.७२ १.७२  १.७२ १.७२ १.७२  

�नव् वळ 
रचना 
ऊजार्  

 एमय ू ७३१.३४ १८९.९१ १७१.६८  ७३१.३४ १८९.९
१ 

१७१.६८  ७३१.३४ १८९.९१ १७१.६८  ७३१.३४ १८९.९१ १७१.६८  ७३१.३४ १८९.९
१ 

१७१.६८  

ऊजार् 
शुल्क दर  

 रू/ 
�कलो
वॅट 

०.८८७ २.३२३ ३.८६८  ०.९२४ २.३७८ ४.००४  ०.९५० २.४२४ ४.१२५  ०.९५३ २.४५८ ४.२०५  ०.९६५ २.४९२ ४.२६८  
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१.८ कायर्�म काम�गर� - नफा आ�ण तोट्याच ेवाटप 
 
माननीय आयोगाने घालून �दलेल् या �नकषांच्या तुलनेत कायार्न्वयन काम�गर� चांगल� असल् यास टाटा 
पॉवर-जीला फायदा �मळवण्याचा अ�धकार आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याह� प्रकारचा मान्यताप्राप्त अटळ 
खचर् ग्राहकांवर �दला पा�हजे आ�ण त्याचवेळी मान्यताप्राप्त �नयं�त्रत घटकांमुळे झालेला कोणताह� नफा 
�कंवा तोटा �नयमावल�त नमूद केल् याप्रमाणे ग्राहकांसोबत �दलेल् या प्रमाणात वाटून �दला पा�हजे. 
त्यानुसार, टाटा पॉवरने आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१८-१९ या कालावधीसाठ� अटळ 
खचर् आ�ण मान्यताप्राप्त �नयं�त्रत घटकांमुळे झालेला नफा/ तोटा ग्राहकांसोबत �दलेल् या प्रमाणात वाटून 
घेतला आहे. 

महाराष्ट्र वीज �नयामक आयोगाच े (बहूवष�य वीजदर) �नयमावल� २०१५ मध्ये नमूद उक्त�नद��शत 
तत्वांचा �वचार करून आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ� अचकू समायोजन 
करण्यात आले आहे. आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ� �नव्वळ नफा/ (तोटा) 
खाल�ल तक्त्यात दशवर्ण्यात आला आहे. 

तक्ता १-१४: आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ� यु�नट ५,७ आ�ण हायड्रोमधनू 
नफा/ (तोटा)चे वाटप 

रूपये कोट�ंमध्ये 

तपशील आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�थर्क वषर् २०१८-१९ 

 नफा/तोटा लाभाथ्या�कड े
प्रसा�रत केलेला 

veHeÀe/leesìe }eYeeL³ee¥keÀ[s Òemeeefjle 
kesÀ}s}e 

उष्मांक ६.७८ ४.५२ 18.95 12.63 

ओअडँएम ६२.३७ ४१.५८ 78. ४0 52.२७ 

सहाय्यभूत वापर ४.२३ २.८२ 2.60 1. 7४ 

एकूण ७३.३७ ४८.९२ 99.९५ 6६.६४ 
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तक्ता १-१४: आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ� यु�नट ८ मधनू नफा/ (तोटा)च े
वाटप 

रूपये कोट�ंमध्ये 

तपशील आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�थर्क वषर् २०१८-१९ 

 नफा/तोटा लाभाथ्या�कड े
प्रसा�रत केलेला 

नफा/तोटा लाभाथ्या�कड े
प्रसा�रत केलेला 

उष्मादर ३६.२३ २४.१५ ४४.३५ २९.५७ 

ओअडँएम -१८.६२ -६.२१ ९.२० ६.१३ 

सहाय्यभूत वापर १२.६९ ८.४६ १६.५८ ११.०५ 

एकूण ३०.३० २६.४० ७०.१३ ४६.७५ 

 

 

उक्त�नद��शत तक्त्यातून असे �दसते क� ग्राहकांना �न�मर्ती एककांच्या कायर्�म कायार्न्वयनातून फायदा 
झालेला आहे.  

१.९ आ�थर्क वषर् २०१७-१८ व आ�थर्क वषर् २०१८-१९ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१९-२० साठ� �नव्वळ 

तफावत/ (अ�त�रक्त) 
 
आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ� अचकू समायोजनातून, त्या वषार्त कमावलेला 
महसूल, आ�थर्क वषर् २०१९-२० साठ� तात्पुरत ेसत्यापन यांच्यावर आधा�रत �वतरण आस्थापनांकडून 
आधीच वसूल केलेल� रक्कम आ�ण व्याज खचर्, �वतरण अनुटक्के प्राप्तीधारकांकडून घेण्याचा/ वाटप 
करण्याचा �नव्वळ तफावत/ (अ�त�रक्त) रक्कम खाल�ल तक्त्यात नमूद केल् याप्रमाणे आहे.  
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तक्ता १-१६: आ�थर्क वषर् २०१७-१८, २०१८-१९ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१९-२० साठ� टाटा पॉवर जीच्या 
यु�नट ५,७ आ�ण हायड्रोसाठ� तफावत/ (अ�त�रक्त) 

रूपये कोट�ंमध्ये 

अनुक्र
मांक 

तपशील 

आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�थर्क वषर् २०१८-१९ आ�थर्क वषर् २०१९-२० 

मंजूर 
वासत्�व

क 
मंजूर 

वासत्�व
क 

मंजूर अंदािजत 

अ खचर्       

१ एकूण इंधन �वषयक खचर् १२४५.३४ १२७१.७६ - १३८३.३९ - १३९९.०३ 

२ सचंालन आ�ण देखभाल खचर् ५२५.७३ ४५५.११ ४६५.९४ ३७७.९५ ४८१.४० ४६३.४८ 

३ घसारा १५०.८४ १५२.३९ १५३.६४ १२८.९४ १५५.८९ १७४.७२ 

४ द�रघ्काल�न भांडवल� कजार्वर�ल 
व्याजासह �व�पुरवठा आ�ण 
पुन�वर्� शुल्क 

५०.८० ५२.९७ ४१.७४ ३६.२२ ३१.४० २६.१२ 

५ खेळत्या भांडवलावर�ल व्याज 
(आयओडब् ल् यूसी)  

३५.८५ ७.५२ ३३.०३ २४.८६ १८.०२ ३४.९३ 

६ अनय् खचर् - ०.८५ ०.०० ०.८३ ०.०० ०.०० 

७ प्राप्तीकर १०३.३४ १३६.११ १०३.३४ १३१.६७ १०३.३४ १३१.६७ 

ब एकूण महसुल� खचर्  २१११.९० २०७६.७१  २०८३.८६  २२२९.९४ 

८ अ�धक : इिक्वट�वर�ल परतावा २४३.८० २४४.९९ २४७.५५ २११.५९ २५०.५५ २१०.७९ 

क एकूण महसुल� आवश्यकता  २३५५.७० २३२१.७०  २२९५.४६  २४४०.७३ 

९ अ�धक: प्रोत्साहन अ�धदान 
(पीएलएफ, जल�वद्युत इन्सेिण्टव)  

 ५४.४४  ६२.७०  ०.०० 

१० इंधन खचर्, संचालन व देखभाल 
खचर् आ�ण आयओडब् ल् यूसीसह 
अ�धक वापरामुळे झालेला 
नफा/(नुकसान) नंतरच े�नव् वळ 
उत् पन् न  

 ३६.००  ३५.७३   

११ कजार्च् या पुन�वर्त् ताच् या 
नफा/(नुकसान) सां�गतल् यानंतरच े

 १.९६     
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�नव् वळ उत् पन् न 

१२ वजा : संच कं्र. ४ चा िस्थर आकार १२.१७ ४.१२ १२.३१ ०.००   

१३ वजा: संलग्न सु�वधांसाठ�, संच ८ 
साठ�चा आकार 

१२.५० ११.७६ १२.५० १२.३५ ८.७५ १२.०२ 

१४ वजा: वीज दरा व्य�त�रक्त उत्पन्न २५.६२ २०.९८ २५.६२ ३०.८६ २५.६२ ३०.८६ 

ड �नवव्ळ एकूण महसूल आवश्यकता  २३०५.४१ २३७७.२३  २३५०.६८  २३९७.८६ 

ई महसलू २,३७१.२४ २,४१९.१
३ 

 २३७२.९६  २३४७.०१ 

फ. महसलू तफावत/�शल्लक = (ड – 
ई) 

(६५.८३) (४१.९१)  (२२.२८)  ५०.८५ 

 

तक्ता १-१७: आ�थर्क वषर् २०१८-१९ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१९-२० साठ� टाटा पॉवर जीच्या यु�नट ८ साठ� 
तफावत/ (अ�त�रक्त) 

रूपये कोट�ंमध्ये 

तपशील आ�थर्क वषर् 
२०१७-१८ 

आ�थर्क वषर् 
२०१८-१९ 

आ�थर्क वषर् 
२०१९-२० 

महसूल ८५०.३९ ९१०.३९ ८३३.४६ 

वीजपुरवठा ८४८.८९ ९१०.३२ ८३३.३७ 

दरेतर उत्पन्न १.५० ०.०८ ०.०९ 

खचर् 
   

इंधनाशी संबं�धत खचर् ५३६.४१ ६२६.४२ ५४९.९८ 

सहाय्यभूत वापर फायदा ४.२३ ५.५३ ०.०० 

ओअडँएम शुल्क ६८.६९ ५२.८३ ६८.८८ 

घसारा ६२.१३ ५५.२२ ५९.५८ 

द�घर्काल�न कजार्वर व्याज ३९.१० २७.९० २६.३० 
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व्याज आ�ण �व�ीय शुल्क ४.६७ ०.०२ ०.०० 

चालू भांडवलावर व्याज ५.१३ ९.०६ ११.३४ 

प्राप्तीकर २५.६४ २७.१५ २७.१५ 

समभागांवर परतावा ५५.७२ ४९.९८ ५६.३३ 

एकूण खचर् ८०१.७२ ८५४.११ ७९९.५७ 

फायदा (पीएलएफ, हायड्रो) ०.०० २.९९ ०.०० 

फायद्यासह एकूण खचर् ८०१.७२ ८५७.१० ७९९.५७ 

अ�धक: 
   

�वभािजत �मतेसाठ� यु�नट ४ ते ७ ला 
�वतरण 

११.७६ १०.९७ १२.०२ 

एकूण एआरआर ८१३.४८ ८६८.०७ ८११.५९ 

�नव्वळ तफावत/ (अ�त�रक्त) -३६.९२ -४२.३२ - २१.८७ 

 

१.१० मागील वसुल� 
 

तक्ता १-१७: आ�थर्क वषर् २०१५-१६ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१६-१७ साठ� मागील वसुल�चा सारांश 

रूपये कोट�ंमध्ये 

 

तपशील 
 

एमवायट� या�चकेनुसार 

बेस्ट ट�पीसी-डी एकूण 

आ�थर्क वषर् २०१५-१६ साठ� 

खटला क्रमांक २०१८चा ३२० मध्ये पुन�रर्�ण 
आदेशाचा प�रणाम 

ट्राँबे क� द्र आ�ण 
हायड्रो 

२.३० २.५९ ४.८९ 

बँ्रड समभाग खचार्च्या पुनस्थार्पनेचा ट्राँबे क� द्र आ�ण १.२३ १.१७ २.४० 
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प�रणाम  हायड्रो 

खटला क्रमांक २०१८चा ३२० मध्ये पुन�रर्�ण 
आदेशाचा प�रणाम 

यु�नट ८ ०.०४ ०.०५ ०.०९ 

बँ्रड समभाग खचार्च्या पुनस्थार्पनेर्र्चा 
प�रणाम 

यु�नट ८ ०.११ ०.१७ ०.२९ 

आ�थर्क वषर् २०१५-१६ साठ� पुन�रर्�ण 
आदेशाचा  पुढे नेण्याच्या खचार्सह 
सत्यापनावर प�रणाम 

  ५.२५ ५.९० ११.१५ 

आ�थर्क वषर् २०१६-१७ साठ�   

खटला क्रमांक २०१८चा ३२० मध्ये पुन�रर्�ण 
आदेशाचा प�रणाम 

ट्राँबे क� द्र आ�ण 
हायड्रो 

२.३८ २.२७ ४.६५ 

बँ्रड समभाग खचार्च्या पुनस्थार्पनेचा 
प�रणाम 

ट्राँबे क� द्र आ�ण 
हायड्रो 

२.०५ १.९६ ४.०१ 

खटला क्रमांक २०१८चा ३२० मध्ये पुन�रर्�ण 
आदेशाचा प�रणाम 

यु�नट ८ ०.०४ ०.०७ ०.११ 

बँ्रड समभाग खचार्च्या पुनस्थार्पनेचा 
प�रणाम 

यु�नट ८ ०.५७ ०.८५ १.४२ 

आ�थर्क वषर् २०१६-१७ साठ� पुन�रर्�ण 
आदेशाचा  सत्यापनावर प�रणाम 

  ५.०५ ५.१५ १०.२० 

आ�थर्क वषर् २०१६-१७ साठ� पुन�रर्�ण 
आदेशाचा  पुढे नेण्याच्या खचार्सह 
सत्यापनावर प�रणाम -  

  ६.८३ ६.९७ १३.७९ 

 

 

तक्ता १-१९: आ�थर्क वषर् २०१७-१८ ते आ�थर्क वषर् २०१९-२० साठ� तफावत/ अ�त�रक्तचा सारांश 

रूपये कोट�मध् ये  

तपशील 
 

एमवायट� या�चकेनुसार  

बेस्ट ट�पीसी-
डी 

एईएमएल एकूण 
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आ�थर्क वषर् २०१७-१८ साठ�      

तफावत/ (अ�त�रक्त) ट्राँबे क� द्र 
आ�ण 
हायड्रो 

-२१.४४ -२०.४६ ०.०० -४१.९१ 

तफावत/ (अ�त�रक्त) यु�नट-८ -१४.७७ -२२.१५ ०.०० -३६.९२ 

आ�थर्क वषर् २०१७-१८ साठ� एकूण 
तफावत/ (अ�त�रक्त) 

 -३६.२१ -४२.६१ ०.०० -७८.८२ 

आ�थर्क वषर् २०१७-१८ साठ� वाढती 
तफावत/ (अ�त�रक्त) 

 १९.६३ २२.७७ ०.०० ४२.४० 

आ�थर्क वषर् २०१७-१८ साठ� एकूण 
तफावत/ (अ�त�रक्त) पुढे 
नेण्याच्या खचार्सह-३ 

 २४.५० २८.४१ ०.०० ५२.९१ 

आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ�  

अ�ंतम सत्या�पत तफावत/ 
(अ�त�रक्त) 

ट्राँबे क� द्र 
आ�ण 
हायड्रो 

-११.४० -१०.८८ ०.०० -२२.२८ 

अ�ंतम सत्या�पत तफावत/ 
(अ�त�रक्त) 

यु�नट-८ -१९.०६ -२३.२७ ०.०० -४२.३२ 

आ�थर्क वषर् २०१३-१४ (आ�थर्क वषर् 
२०१८-१९ मध्ये प्रदान) शी संबं�धत 
वसूल करण्याचा प्रवेश कर 

ट्राँबे क� द्र 
आ�ण 
हायड्रो 

१०.३७ १०.७१ ०.०० २१.०८ 

आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ� एकूण 
तफावत/ (अ�त�रक्त) 

 -२०.०९ -२३.४३ ०.०० -४३.५२ 

आ�थर्क वषर् २०१८-१९ साठ� एकूण 
तफावत/ (अ�त�रक्त) पुढे 
नेण्याच्या खचार्सह-४ 

 -२३.०५ -२६.८८ ०.०० -४९.९३ 

आ�थर्क वषर् २०१९-२० साठ�  

तात्पुरती सत्या�पत तफावत/ ट्राँबे क� द्र २६.०२ २४.८३ ०.०० ५०.८५ 
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(अ�त�रक्त) आ�ण 
हायड्रो 

तात्पुरती सत्या�पत तफावत/ 
(अ�त�रक्त) 

यु�नट-८ -८.७५ -१३.१२ ०.०० -२१.८७ 

अॅम्नेस्ट� योजना २०१९ अंतगर्त 
प्रदान केलेल◌््या प्रवेश कराची 
वसुल� 

ट्राँबे क� द्र 
आ�ण 
हायड्रो 

११८.९८ ९८.०३ ५९.२१ २७६.२२ 

माननीय एट�ई आ�ण माननीय 
आयोगान ेगणन केल◌््यानसुार 
स्टँडबाय शुल्कातील तफावत 

ट्राँबे क� द्र 
आ�ण 
हायड्रो 

२५.८५ २०.६१ १५.३७ ६१.८४ 

आ�थर्क वषर् २०१९-२० साठ� एकूण 
तफावत/ (अ�त�रक्त) 

टाटा 
पॉवर-जी 

१६२.११ १३०.३५ ७४.५८ ३६७.०४ 

१ त े४ मध्ये वसूल करण्याची एकूण 
मागील वसुल� 

टाटा 
पॉवर-जी 

१७५.६३ १४४.७४ ७४.५८ ३९४.९५ 

 

उक्त�नद��शत तक्त्यातून असे �दसून येते क�, आ�थर्क वषर् २०१७-१८ आ�ण आ�थर्क वषर् २०१८-१९ मध्ये 
एक�त्रत�रत्या �नव्वळ एकूण तफावत आहे आ�ण ती �वतरण कंपन्यांकडून वसूल करणे गरजेच ेआहे. ह� 
रक्कम आदेशाच्या एका म�हन्यात �वतरण कंपन्यांकडून वसूल करण्याचे प्रस्ता�वत आहे. माननीय 
आयोगान ेह� रक्कम हप्त्यांमध्ये वसूल करणे योग्य असल् याच ेठरवल् यास, आम्ह� माननीय आयोगाला 
आधीच्या दर आदेशात लागू केल्याप्रमाणे योग्य ती व्याजाची रक्कम लागू करण्याची �वनंती करत 
आहोत. 

या�शवाय, टाटा पॉवर-जीला अस ेनमूद करायच े आहे क� त्यांनी १२ सप्ट�बर २०१८ रोजीच्या खटला 
क्रमांक २०१८ चा ६५ मध्ये एमईआरसी आदेशा�वरोधात अपील क्रमांक २०१० चे २८१ दाखल केले आहे. 
त्याच े आदेश प्रती�ाधीन आहेत आ�ण त्याचा प�रणाम (सुमारे ११४.२३ कोट� रूपये) भ�वष्यातील 
प�रणामांमध्ये लागू असलेल् या पुढे नेण्याच्या खचार्सह �वचारात घेतला जाईल. 

१.११ आ�थर्क वषर् २०२०-२१ ते आ�थर्क वषर् २०२४-२५ या कालावधीसाठ� एकूण वीजदर�निश्चती 
 
�नयंत्रण कालावधीसाठ� एकक�नहाय िस्थर शुल्क खाल�ल तक्त्यात दशवर्ल् याप्रमाणे आहेः 
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तक्ता १-२०: एमवायट� �नयंत्रण कालावधीसाठ� यु�नट ५,७,८ आ�ण हायड्रोसाठ� वा�षर्क िस्थर शुल्क 

                   रूपये कोट� 

तपशील िस्थर खचर् (कोट� रूपये)  

 आ�थर्क वषर् 
२०२०-२१ 

आ�थर्क वषर् 
२०२१-२२ 

आ�थर्क वषर् 
२०२२-२३ 

आ�थर्क वषर् 
२०२३-२४ 

आ�थर्क वषर् 
२०२४-२५ 

सचं कं्र. ५ ४५०.३२ ४५४.९८ ४६२.३९ ४७१.६९ ४८१.१० 

सचं कं्र. ७ १७७.९२ १७८.०२ १७९.९९ १८२.८६ १८५.२९ 

सचं कं्र. ८ २३८.३८ २३९.७९ २४०.४२ २३७.४८ २३४.५९ 

�भवपुर� ४७.७४ ४८.८८ ५०.९३ ५१.८० ५२.३७ 

खोपोल� ७१.२८ ७४.८१ ७८.३५ ८०.०९ ८१.०५ 

�भरा जल ७१.०८ ७४.३४ ७६.२० ७१.९४ ७७.७७ 

 

तक्ता १-२१: औिष्णक क� द्र तसेच यु�नट ८ आ�ण जल�वद्युतसाठ� प्रस्ता�वत एआरआर (रूपये 
कोट�ंमध्ये) 

   

अनुक्र
मांक 

तपशील आ�थर्क वषर् 
२०२०-२१ 

आ�थर्क वषर् 
२०२१-२२ 

आ�थर्क वषर् 
२०२२-२३ 

आ�थर्क वषर् 
२०२३-२४ 

आ�थर्क वषर् 
२०२४-२५ 

अ खचर्      

१ एकूण इंधन �वषयक खचर् २२८१.६८ २३३०.४३ २२७५.७३ २२९९.१७ २३५३.५१ 

२ सचंालन आ�ण देखभाल 
खचर् 

५५२.५७ ५६९.९३ ५८७.८५ ६०६.३४ ६२५.४३ 

३ घसारा २३८.४० २४४.२२ २४८.६५ २४९.२० २४९.२७ 

४ द�रघ्काल�न भांडवल� 
कजार्वर�ल व्याजासह 
�व�पुरवठा आ�ण पुन�वर्� 
शुल्क 

३७.३९ २४.१२ १४.९३ ८.५३ ३.१६ 
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५ खेळत्या भांडवलावर�ल 
व्याज (आयओडब् ल् यूसी)  

४६.३५ ४६.६८ ४७.११ ४७.४६ ४७.६३ 

६ अनय् खचर् ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

ब एकूण महसुल� खचर्  ३१५६.३९ ३२१५.३७ ३१७४.२७ ३२१०.७० ३२७९.०० 

७ अ�धक : इिक्वट�वर�ल 
परतावा 

३७३.७२ ३८१.७२ ३८७.७९ ३८८.५९ ३८८.६८ 

क एकूण महसुल� आवश्यकता  ३५३०.११ ३५९७.०९ ३५६२.०६ ३५९९.३० ३६६७.६८ 

८ वजा: वीज दरा व्य�त�रक्त 
उत्पन्न 

३०.९४ ३०.९४ ३०.९४ ३०.९४ ३०.९४ 

ड �नवव्ळ एकूण महसूल 
आवश्यकता  

३४९९.१६ ३५६६.१५ ३५३१.१२ ३५६८.३५ ३६३६.७४ 

 

आम्ह� माननीय आयोगाला सदर या�चकेद्वारे केलेले सादर�करण स्वीकारण्याची �वऩंती करतो.  
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