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A.1.

ूःतावना

A.1.1.

िरइनृा –डी बद्दल

िरलायन्स इनृाःशक्चर िलिमटे ड (इथून पुढे ‘िरइनृा’ म्हणून उल्लेिखत) ही मुंबईतील उपनगरीय
िवभागात वीज िनिमर्ती, संचारण आिण िवतरण यात व्यःत असलेली जनोपयोगी सेवा आहे . िवद्युत
कायदा २००३ मधील कायदे शीर तरतूदीनुसार (इथून पुढे ‘कायदा/अिधिनयम’ म्हणून उल्लेिखत) आिण
एमईआरसी (िवतरण परवान्याच्या सामान्य अटी) िनयम २००६ आिण एमईआरसी (िवतरण
परवान्याच्या िविशष्ट अटी) िनयम २००८ संदभार्त, िरइनृा िवतरण परवाना धारक आहे . (इथून पुढे
‘िरइनृा –डी’ म्हणून उल्लेिखत)

िरइनृा –डी चे डहाणू औिंणक उजार् केंि (िरइनृा –जी), टाटा उजार् मंडळी उत्पादन मध्ये िवभाजन
(टीपीसी – जी), द्वीपक्षीय करार आिण उजार् दे वाण घेवाण यातून इतर स्तर्ोत हे िरइनृा –डी’ चे त्यांच्या
उपभोक्त्यांना पुरवठा करण्यासाठी लागणा-या उजेर्चा स्तर्ोत आहे त. उजार् िमळिवण्यासाठी, िरइनृा –
डी’ची िवतरण व्यवःथा, एमएसईटीसीएलच्या ूेषण व्यवःथेशी जोडल्या गेलेल्या िरइनृा –ूेषण
(िरइनृा –टी) आिण टाटा उजार् मंडळी उत्पादन (टीपीसी) ूेषण (टीपीसी – टी) च्या ूेषण व्यवःथेशी
जोडली गेली आहे . िरइनृा –टी व्यवःथा पोइसर येथील एमएसईटीसीएलच्या ूेषण व्यवःथेशीसुध्दा
जोडली गेली आहे .
सध्या िरइनृा –डी, जवळपास ९ लक्ष कोटी एककांची (युनीट) वािषर्क उजार् िनवेश गरज आिण १५००
केव्हीएच्या वर समकालीन अिधकतम मागणी सह ३८४ चौरस िकलोमीटर क्षेऽफळावर पसरलेल्या
त्यांच्या (मुंबई उपनगर पिरसरातील) परवाना िवभागातील जवळजवळ २.७ लाख उपभोक्तांच्या िवद्युत
गरजा भागिवते. ३१ माचर्, २००९ पयर्ंत िरइनृा –डीच्या िवतरण व्यवःथेत, २७५२ एमव्हीए िवद्युत शक्ती
पिरवतर्क क्षमता, ५३८४ संख्येची ११ केव्ही उपकेंिे (४१५५ एमव्हीए क्षमतेसह), ४१८६ िकमीची लांबीची
केबल आिण ३८३० िकमी लांबीची एलटी केबल इ.

समािवष्ट आहे .
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A.1.2.

िवघटन (डीमजर्र)

मंडळी कायदा (कंपनी एक्ट) १९५६ च्या कलम ३९१ ते कलम ३९४ अंतगर्त सन्माननीय मुंबई उच्च
न्यायालयासमोर िरइनृाने त्यांच्या िविवध व्यवसायांचे िवघटन िवचारात घेणा-या योजने द्वारा कायदे शीर
कायर्वाही सादर केली आहे . किथत योजनांतगर्त, िवद्युत शक्ती िवतरण िवभागाचे संपण
ू र् व्यवसाय कायर् आिण
मालमत्ता रीलायन्स एनजीर् िलिमटे ड (आरईएल) ला ःथानांतरीत म्हणून राहील आिण ःथानांतरीत करण्यास
अिधकार ूाप्त आिण/अथवा ःथानांतरीत करण्यास क्षमतापाऽ मानली जाईल, ज्यायोगे आरईएल ला िवद्युत शक्ती
िवतरण िवभागासंबंधीत सवार्िधकार, नेतत्ृ व आिण िहःसा या संदभार्त अिधकार ूाप्त होतील. किथत योजनेला
सन्माननीय मुब
ं ई उच्च न्यायालयाने मंजुरी िदली होती परं तु ती या सन्माननीय आयोगाचे आिण िरइनृा च्या
संचालक मंडळाचे आिण पिरणामी मंडळी (कंपनी) (सांूत मामल्यात आरईएल ) चे ही योजना ूभावशाली झाली
आहे असे अनुमोदन िमळाल्यानंतर ूभावशाली होणार होती

तत्पश्चात ह्या सन्माननीय आयोगासमोर, इतर बाबींबरोबरच, १७ जुलै, २००९ रोजी, िरइनृा आिण आरईएल
द्वारा, इतर गोष्टींबरोबरच ह्या सन्माननीय आयोगाने सन्माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या किथत योजनेला
िदलेल्या मंजुरी आिण ितच्या ूभावशाली होण्यानंतर, िरइनृा ला मंजूर झालेला िवतरण परवाना आिण त्या
अंतगर्त अिधकार आिण बंधने तदनुसार िरइनृाच्या िवतरण परवान्याचे आरईएल मंजूर हःतांतरण आिण
आरईएलच्या नावाने िवतरण परवान्याचे ूत्यक्ष उत्पिरवतर्न आरईएल मध्ये िनिहत होतील याची दखल
घ्यावी अशी िवनंती करणारा २००९ चा मामला बमांक ४० सादर केला गेला

२००९ च्या मामला बमांक ४० संदभार्त ह्या सन्माननीय आयोगाने त्यांच्या १५ माचर्, २०१० आदे शा द्वारा
आरईएल च्या पक्षात, आरईएल िवतरण व्यवःथेत मालमत्तेवर ःवामीत्व आिण पिरचालनसंबंधी िनयंऽण
राखेल ह्या अटीवर हःतांतरण परवान्याच्या िनधार्रणाला आिण िवतरण व्यवःथेत मालमत्तेच्या हःतांतरणाला
मंजुरी िदली, आिण म्हणून सांूत यािचकेत आरईएल
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अजर्दार म्हणून संलग्न आहे . महाराष्टर् िवद्युत िनयामक आयोग ( रीलायन्स एनजीर् िलमीटे डला लागू असलेल्या
िवतरण परवान्याच्या िविशष्ट अटी) अिधिनयम, २००८ मध्ये दरूःती
करण्याची गरज आयोगा द्वारा घोिषत
ु
केली गेली आहे ज्यासाठी आयोग ःवतंऽरीत्या िरइनृा परवाना मध्ये सुधारणा करण्याची ूबीया सुरू करे ल
तथािप िरइनृा एकदा सन्माननीय आयोगाला ही योजना ूभावशाली केल्याची मािहती दे ईल तेव्हाच हे घडे ल.

२००९ च्या मामला बमांक ४० संदभार्त

ह्या

सन्माननीय आयोगा द्वारा मान्यता िदलेल्या आदे शाच्या

आधारावर, ही योजना ूतीिक्षत शेष आवँयक मंजुरी िमळाल्यानंतरच ूभावशाली होईल असे िरइनृा िवचाराथर्
पुढे मांडत आहे .

तसेच िरइनृा असेही ूःतुत करीत आहे की, आवँयक मंजुरी िमळाल्यानंतर, िरइनृा चे

संचालक मंडळ आिण आरईएल ह्या मंजुरींची नोंद करे ल आिण ही योजना ूभावशाली आिण कायार्िन्वत केल्याचा
ठराव (पास) सम्मत करे ल. आजच्या तारखेपयर्ंत िवतरण परवाना, त्या अंतगर्त अिधकार आिण बंधने आिण
िवतरण व्यवःथेतील मालमत्ता िरइनृाच्या अिधकारात राहणे पुढे चालू रािहल. परीणामी, ही यािचका अजर्दार
या नात्याने िरइनृा – िवतरण व्यवसाय (िरइनृा – डी) द्वारा सादर केली गेली आहे .

A.2.
१.

यािचकेचे उद्दीष्ट

आिथर्क वषर् ०७ आिण आिथर्क वषर् ०८ वर िवद्युत पुनिवर्चारसंबध
ं ी

न्यायािधकरण (अपेलैट िशब्युनल फॉर

इलेिक्शिसटी ÔएटीईÕ) यांच्या िनणर्याचा ूभावशाली पिरणाम
२. आिथर्क वषर् ०९ च्या एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) ची सत्यता पडताळणी
३. आिथर्क वषर् १० चा वािषर्क कायर्-िनंपादनाचा आढावा (पुनरावलोकन) (एपीआर)
४. ूःतावीत िकरकोळ पुरवठा आिण चबीकरण (िव्हलींग) एकूण उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर) आिण
चबीकरण (िव्हलींग) आिण आिथर्क वषर् ११ साठी फुटकळ माहकांसाठी दर – सूची ूःताव आिण
५. परीवतीर्त माहकांसाठी ूित-आिथर्क सहायता (बॉस सब्सीडी) अिधूभार ूःताव
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यानी बनलेली सांूत यािचका िरइनृा, एमईआरसी (दर-सूचीचे िमयम आिण अटी) अिधिनयम२००५ च्या
अिधिनयम १७ (वािषर्क कायर्-िनंपादनाचा आढावा ) नुसार (इथून पुढे ‘एमईआरसी दर-सूची अिधिनयम’
म्हणून उल्लेिखत) िवचाराथर् दाखल करीत आहे .

A.3.

िरइनृा – डी दर-सूचीवर आदे शाचा ूभावशाली पिरणाम

A.3.1.

िवद्युत पुनिवर्चारसंबंधी न्यायािधकरण (अपेलैट िशब्युनल फॉर इलेिक्शिसटी ‘एटीई’) यांच्या िनणर्याचा

ूभावशाली पिरणाम

जून ४, २००८ तारखेच्या दर-सूची आदे शात सन्माननीय एमईआरसीने िरइनृा – डीची आिथर्क वषर् ०९ ची एकूण
उत्पन्नातील खचार्च्या रक्कमेची (रे व्हे न्यू) गरज आिण आिथर्क वषर् ०७ साठी भाव आिण एकूण उत्पन्नातील
खचार्च्या रक्कमेची (रे व्हे न्यू) सत्यता पडताळणी िनिश्चत केली आहे .

िरइनृा – डी ने या आदे शािवरूध्द सन्माननीय िवद्युत पुनिवर्चारसंबध
ं ी न्यायािधकरणा (एटीई)समोर िविवध
िवषयांवर (२००८चा अनुरोध (अपील) बमांक ११७ ) अिधकृ तपणे कायदे शीर पुनिवर्चार अनुरोध (अपील) अजर् सादर
केला आहे . सन्माननीय एटीई ने २८ ऑगःट, २००९ िदनांिकत िनणर्य जारी केला आहे . िशवाय वषार्च्या कालावधीत
भर घातलेल्या, मालमत्तेवरील वधर्मान मूल्य-हास संदभार्त, २००८च्या टीपीसीच्या अनुरोध (अपील) बमांक १३७,
१३८ आिण १३९ मध्ये सन्माननीय एटीईने िनकाल िदलेला आहे .
ह्या अजार्त, िरइनृा – डी ने आिथर्क वषर् २००६-०७ च्या आिण त्याचूमाणे ःवतंऽपणे आिथर्क वषर् २००७-०८
साठी

सत्यता पडताळणीवर किथत िनकालाच्या ूभावशाली पिरणामाचे मूल्यांकन केले आहे . ह्या अजार्त

सन्माननीय एटीईने ूःथािपत केलेल्या मूलतत्व िवषयांचासुध्दा आिथर्क वषर् २००८-०९ आिण त्यापुढील
वषार्ंसाठी एकूण उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर) िनिश्चत करण्यासाठी उपयोग केला आहे .
१५जून, २००९ िदनांिकत दर-सूची आदे शात एमईआरसीने, िरइनृा – डीची आिथर्क वषर् २००९-१० करीता एकूण
उत्पन्नातील खचार्ची गरज आिण भाव आिण एकूण उत्पन्नातील खचार्च्या रक्कमेची (रे व्हे न्यू) सत्यता पडताळणी
िनिश्चत केली आहे . िरइनृा – डी ने या आदे शािवरूध्द एटीई)समोर िविशष्ट िवषयांवर अिधकृ तपणे कायदे शीर
पुनिवर्चार अनुरोध (अपील) अजर् सादर केला आहे . ह्या अजार्ला मान्यता
िमळालेली आहे . हा अजर् सादर करण्याच्या वेळी एटीईने त्यावर कोणताही िनकाल जािहर न केल्याने, त्याचा
अितरीक्त ूभावशाली पिरणाम ह्या अजार्त समािवष्ट केलेला नाही.
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A.3.1.1.

कायर्शील भांडवलाच्या संगणनात िवना वजावट एक मिहन्याचे उजार् खरे दीचे सममूल्य.

वर उल्लेिखलेल्या िवषयावर सन्माननीय एटीईचा िनकाल ःपष्टपणे िनंकषर् दाखिवत आहे की
डीटीपीएसमधील एक मिहन्याच्या उजार् खरे दी सममूल्याची अनुबमे आिथर्क वषर् २००६-०७
आिण आिथर्क वषर् २००७-०८ च्या सन्माननीय आयोगाने मंजूर केलेल्या कायर्शील
भांडवलाच्या संगणनात भर घातली पािहजे

A.3.1.2.

आंतरीक वाढीशी(उपचयाशी) िमळतेजुळते कायर्शील भांडवलावरील व्याज

सन्माननीय एटीई ने त्यांच्या आदे शात ःवीकृ ती िदली आहे की, व्यवसायात गुंतवणूक केलेल्या सवर् भांडवलास
संलग्न मूल्य असते, जे कंपनी भागधारकांच्या कायदे शीर अपेक्षा ूितिबंबीत करते, कारण बाजार आधारीत
गुंतवणुकीवरील नफा कमावण्यासाठी कायर्शील भांडवल िनधीकरणासाठी न वापरलेले भांडवल इतरऽ धाडता
येऊ शकते. आंतरीक उपचय द्वारा कायर्शील भांडवल िनधीकरण हे , जर ती रक्कम इतरऽ गुंतवली तर त्या
रकमेवरील िमळकत, पूवर्वतीर् होण्याचा पिरणाम असतो. या कारणाःतव आंतरीक उपचय द्वारा
िनधीकरणसुध्दा िविशष्ट व्याज िमळण्यास पाऽ असते. म्हणून सन्माननीय आयोगाने, किथत कालावधीत
अिःतत्वात असलेले एसबीआय पीएलआर िवचारात घेऊन कायर्शील भांडवलावरील वाःतिवक व्याज पुनश्च संगणीत करण्याची गरज आहे .

A.3.1.3.

आिथर्क वषर् २००७ साठी न्यूनतर िवतरण तोट्यामुळे कायर्क्षमता वृध्दी

सन्माननीय आयोगाने, आिथर्क वषर् २००६-०७ साठी िरइनृा करीता ११.५२%िवतरण तोटा लआय िनिश्चत केले
होते, तरीही खरे तर उपयुक्त
र् िनणर्यानुसार, लआय िवतरण तोटे १२.१% एवढे मानले पािहजेत. िरइनृा – डी ने
११.२५%इतकी िवतरण तोटा पातळीतील घट ूाप्त के ली आहे , या कारणाःतव िनणर् याच्या
दृष्टाकोनातू न िरइनृा – डी ची िवतरण तोट्यातील घटमु ळे आिथर्क वषर् २००६-०७ साठीची कायर्क्षमता
वृध्दी १२.१% आिण ११.२५% मधील तफावतीवरून मोजली गेली पाहीजे.
त्याचूमाणे, ११ िडसेंबर, २००७ िदनांिकत िनणर् याच्या दृष्टाकोनातू न , आिथर्क वषर् २००७-०८ साठीची िवतरण
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तोट्याची लआय पातळी, कायर्क्षमता वृध्दी ठरिवण्याच्या उद्दे शाने, १२.१०% इतकी िनिश्चत केली आहे .
आिथर्क वषर् २००७ आिण आिथर्क वषर् २००८ दरम्यान वाःतिवक िवतरण तोटे , १२.१०% एवढ्या लआय तोट्यांशी
तुलना करता अनुबमे ११.२५% आिण ११.०४% होते.

आिथर्क वषर् २००९ च्या ूयोजनासाठी, िरइनृा – डीने, सन्माननीय आयोगाने ४ जून, २००८ आिण त्यानंतरच्या
च्या दर-सूची आदे शात िवचारात घेतलेला ०.२५% चा समान तोटा घट ूक्षेपपथ गृहीत धरला. तदनुसार, िरइनृा –
डी, कायर्क्षमता वृध्दी ठरिवण्याच्या उद्दे शाने, आिथर्क वषर् २००८-०९ साठीची िवतरण तोट्याची लआय पातळी
११.८५% इतकी िवचारात घ्यावी, असे िवचाराथर् सादर पुढे मांडीत आहे . आिथर्क वषर् २००९ साठी हे लआय तोटे
वापरून िरइनृा – डीने कायर्क्षमता वृध्दी संगिणत केली आहे , जी नंतर ह्या िवनंतीअजार्त आिथर्क वषर् २००८-०९
च्या सत्यता पडताळणी िवभागात समािवष्ट केली आहे .

A.3.1.4.

ःथिगत वसूलीसंदभार्त व्याज दर

नकदी ूवाह समतुल्य ःथिगत वसूली ूमािणत करण्यासाठी िनधीची तरतूद िनिश्चत खचार्स कारणीभूत होते.
आंतरीक उपचय द्वारा कायर्शील भांडवल िनधीकरण गरजांच्या मामल्यात ःपष्ट केल्याूमाणे,

ःथिगत

वसूलीवरील व्याजाच्या संगणनासाठी तत ् समान मूलतत्व लागू करण्याचीसुध्दा गरज आहे . अशा ूकारे ःथिगत
वसूलीवर एसबीआय अल्पकािलन पीएलआर लागू करण्यात आला आहे . (िनयामक मालमत्ता).
यािशवाय, िरइनृा – डीने, गत एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) वरील
हःतंगत दाम व्याज तयार केले आहे (आिथर्क वषर् २००८-०९ ची सत्यता पडताळणी रक्कम आिण िववादाःपद
मध्यंतरीच्या वषार्त एसबीआय पीएलआर च्या दराने गत काळात तयार केलेली िनयामक मालमत्ता) आिण ह्या
अजार्त ःवतंऽपणे ते ूितिबंबीत केले आहे .

A.3.1.5.

वषर्भरात ूमािणत मालमत्तेच्या वृध्दीसंबंधी घसारा

टीपीसी च्या अनुबमे २००८ च्या अनुरोध (अपील) बमांक १३७ आिण २००८ च्या अनुरोध (अपील)
बमांक १३९ वरील सन्माननीय एटीई च्या िनकालातून हा िवषय उद्भवत आहे . ह्या िनणर्यानुसार, जीएफए च्या
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ूारं िभक जमेच्या अितरीक्त, वषार्दरम्यान भर घातलेल्या मालमत्तेसाठी घसारा मंजुर करण्याची गरज आहे .

तथािप, आिथर्क वषर् २००८ मध्ये पूंजीकरणाचा अिधकांश आिथर्क वषार्च्या अंताकडे असल्याने, आिथर्क वषर् २००८
साठी वृध्दीसंबध
ं ी घसारा ही अितशय लहान रक्कम आहे . तथािप, िविशष्ट मालमत्तेत भर घातल्या गेलेल्या
तारखांनुसार,

ं ीकरणावर आधारीत, आिथर्क वषर् २००९ दरम्यान
आिथर्क वषर् २००९ दरम्यान वाःतिवक पूज

ूमािणत अितरीक्त घसारा तयार केला गेला आहे . त्याचूमाणे, आिथर्क वषर् २०१० साठीसुध्दा मालमत्तेच्या
पूंजीकरणाचा वाःतिवक िदनांक िवचारात घेतलेला आहे . तथािप, आिथर्क वषर् २०११ साठी सद्यिःथतीत केवळ
मालमत्ता वृध्दीचा अंदाज केला गेल्याने /सादर केला गेल्याने, आिथर्क वषर् ११ मधील अनुमानीत/सादर केलेले
भांडवलीकरण वषार्च्या मध्यात गृहीत धरले आहे आिण तदनुसार घसारा संगणीत केला गेला आहे .

A.3.2.

आिथर्क वषर् २००८ साठी अितिरक्त पूंजीकरणाचा ूभावशाली पिरणाम

१५ जून, ००९ िदनांिकत दर-सूची आदे शात, सन्माननीय आयोगाने, कॅपेक्स योजनांपासून ूाप्त
लाभावाचून वाःतिवक रू. २८५.२९ कोटी िवरूध्द, आिथर्क वषर् ०७-०८ साठी फक्त रू. १२०.९०
कोटी चे पूंजीकरण मंजुर केले आहे . आिथर्क वषर् ०४-०५ पासून पुढे सवर् कॅपेक्स योजनांचे
लाभ समािवष्ट असलेला ःवीकृ ती अहवाल िरइनृा – डी कडन
ू २४ नोव्हें बर, २००९ िदनांिकत पऽाद्वारे सादर
केला गेला आहे . तदनुसार, िरइनृा – डी ने रू. २८५.२९ कोटीचे एकूण
वाःतिवक पूंजीकरण िवचारात घेतले आहे आिण अितरीक्त घसारा, मानक कजार्तील व्याज,
सामान्य शेय़रवरील ूितलाभ आिण त्यावर लागू आयकरचे गणन केले आहे .

A.3.3.

भांडवली / पूंजीगत मालमत्तेच्या उपभोक्ता अंशदान िनधीकरणाचा िवषय

१५ जून, २००९ िदनांिकत दर-सूची आदे शात सन्माननीय आयोगाने पिरणामी िविनयिमत सामान्य शेय़र
आिण आरओई कमी करून िविनयिमत सामान्य शेय़र मधील संपूणर् उपभोक्ता अंशदान रक्कम समायोिजत
केली आहे . िरइनृा – डी दर-सूची अिधिनयमाचा अिधिनयम ७२.११ कडे लक्ष वेधू इिच्छते, जो ऋण-पूंजी आिण
शेयर पूंजी च्या रक्कमेचा िहशोब करण्याच्या हे तूने मूळ िकंमतीतून
उपभोक्ता अंशदान वजा करावे लागेल असे ःपष्ट करतो.
िरइनृा – डी सन्माननीय आयोगाला, ९ माचर्, २००६ िदनांिकत २००४ चा मामला बमांक ४ मधील त्यांचा
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आिथर्क वषर् ०४-०५ आिण आिथर्क वषर् ०५-०६ साठीचा बेःट साठीचा दर-सूची आदे श

उपयुक्त
र्

अिधिनयमानुसार उपभोक्ता अंशदान हाताळतो हे दशर्वू इिच्छते.
या िशवाय, आिथर्क वषर् १०-११ साठी टीपीसी-डी आिण बेःट करीता जारी केलेल्या अलीकडे उपयोगात
आणलेल्या दर-सूची आदे शातसुध्दा, सन्माननीय आयोगाने एकूण पूंजीकरणातून उपभोक्ता अंशदान वजा केले
आिण नंतर व्याजासाठी मंजूरी दे ण्यायोग्य भांडवल आिण आरओइ संगणन िनिश्चत करण्यासाठी ७०:३० लागू
केले.
तद्नसार
ु , िरइनृा – डी नॆपणे सादर करीत आहे की सन्माननीय आयोगाचा १५ जून, २००९ िदनांिकत दर-सूची
संदभार्तील ूथम वृध्दीसंबंधी पूंजीकरणावर ३०% लागू करून िविनयिमत सामान्य शेय़र िनिश्चत करण्याचा आिण
नंतर अशा सामान्य शेयरमधून संपूणर् उपभोक्ता अंशदान कमी करण्याचा ूःताव अिधिनयमाला आिण
सन्माननीय आयोगाच्या ःवत: च्या िविवध दर-सूची आदे शांत िःवकारलेल्या ूःतावाला अनुसरून नव्हता.
त्यामुळे, ह्या अजार्त िरइनृा – डी ने सन्माननीय आयोगाद्वारा मंजुरी िदलेल्या गोंष्टीिवरूध्द आिथर्क वषर्
२००६-०७ मधील मंजुरीयोग्य िविनयिमत ऋण आिण सामान्य शेय़र पुनश्च िनिश्चत केले आहे आिण व्याज
आिण आरओईचे पुनरगणन केले आहे . ह्या अजार्त आिथर्क वषर् २००७-०८ अखेरचा फरक अितरीक्त खचर्
म्हणून िदसत आहे .

सन्माननीय आयोगाद्वारा मंजुरी िदलेल्या िवरूध्द आिथर्क वषर् २००७ आिण आिथर्क वषर् २००८ साठी व्याज
आिण ूितलाभावरील संचयी ूभाव आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये गत कालावधी मूल्य/िकंमत म्हणून समािवष्ट केला
गेला आहे .

िशवाय, आिथर्क वषर् २००८ -०९ आिण त्यापुढील चे व्याज आिण आरओईचे, िविनयिमत ऋण आिण
सामान्य शेयरची सुधारीत आरं भीची जमा वापरून आिण ही मूलतत्वे वािषर्क उपभोक्ता अंशदानाच्या
समायोजनाला लागू करून, गणन केले गेले आहे .
वरील उद्दे शासाठी, आयोग सम्मत रक्कमेिवरूध्द आिथर्क वषर् २००७ -०८ चे वाःतिवक पूंजीकरण
िवचारात घेतलेले आहे आिण त्यानुसार कॅपेक्स योजनांच्या लाभावरील अहवाल
आयोगापुढे हजर केला गेला आहे .
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सन्माननीय आयोगाद्वारा आिथर्क वषर् ०८ ची सत्यता पडताळणी याआधीच केली गेल्याने, ह्या
वृध्दीसंबंधी खचार्ला आता केवळ सन्माननीय आयोगाकडन
ू आिथर्क वषर् २०१० -११ साठी एआरआरमध्ये
ःवतंऽ रे व्हे न्यू खचर् भत्त्याद्वारा मंजुरी दे णे शक्य आहे .

A.3.4.

गत कालावधीच्या खचार्चा संक्षेप/सारांश

खालील कोष्टक, सन्माननीय एटीई च्या आदे शांमुळे खाली िदल्याूमाणे झालेल्या एकूण ूभावाचा आिण
वाःतिवक पूंजीकरणाच्या दृष्टीकोनातून मंजुरीयोग्य अितरीक्त कॅपेक्स संबध
ं ीत खचार्चा आिण त्यामधून
ूाप्त िरइनृा – डी द्वारा लाभांवरील अहवाल सादरीकरणाचा सारांश दे ते.
कोष्टक ES 3.1: आिथर् क वषर् ०७ आिण आिथर् क वषर् ०८ मधील अितिरक्त ूभावशाली पिरणाम
अनु ब

A

तपशील

यूओएम
रू,

कायर्शील भांडवलावरील व्याज

कोटी
कायर्क्षमता लाभ - डी तोटा आिथर्क वषर् रू.

B

०६-०७

C

हःतंगत मूल्य

D

एटीई आदे शाचा एकूण पिरणाम

कोटीत
रू.

कोटीत
रू. कोटीत

अनु ब तपशील
.
अितिरक्त

UoM

द्वारा मंजुरी

पूंजीकरणाचा

पिरणाम

F

कुल संख्या (एफ +जी)

ूभावशाली रू कोटीत
रू कोटीत

एटीई आदे शा
नुसार

तफावत

23.96

51.90

27.94

4.57

51.49

46.93

84.95

160.03

75.08

113.48

263.43

149.95

एमईआरसी एटीई आदे शानुसार तफावत
द्वारा

E

A.4.

एमईआरसी

सुधारीत

23.49
173.44

आिथर्क वषर् २००९ ची सत्यता पडताळणी
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A.4.1.

िवबी आिण उत्पन्न

ह्या आदे शात, सन्माननीय आयोगाने, आिथर्क वषर् ०८-०९ साठी ८२३० एमयू िवबीला मंजुरी िदली आहे .
याच्या उलट , या कालावधीसाठी िरइनृा – डीची वाःतिवक िवबी ८२७० एमयू आहे .
सन्माननीय आयोगाने िरइनृा – डीची एकूण उत्पन्नातील खचार्ची गरज (रे व्हे न्यू) आिथर्क वषर् ०८-०९ साठी रू.

५३०९.१५ कोटी अनुमािनत केली होती. याच्या उलट, िवतरण व्यवसायासाठी वाःतिवक रे व्हे न्यूची रक्कम रू.
५३४४ कोटी आहे .

कोष्टक ईएस 4.1: िवबीच्या उत्पन्नातील खचार्ची गरज( रू.कोटीमध्ये)

दर-सूची आदे श

तपशील

जून १५, २००९

वाःतिवक आकडे
एिूल-मे २००८ जून

२००८-

माचर् २००९
रे व्हे न्यू ( रू कोटीत)

A.4.2.

5309

856

4488

एकूण संख्या

5344

िवतरणातील तोटे

िवतरण व्यवःथेतील पिरचालन कायर्क्षमता सुधारण्याच्या अथक ूयत्नासह सह, िरइनृा – डी आिथर्क वषर्
०९ मधील िवतरण तोटे १०.१६% इतके अंतिवर्ष्ट करण्यास समथर् झाली आहे .
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११ डीसेंबर, २००७ िदनांिकत त्यांच्या आदे शात सन्माननीय आयोगाने रे खांिकत केल्याूमाणे, िरइनृा –
डी दशर्वू इिच्छते की कायर्क्षमता लाभ गणनासाठी आिथर्क वषर् ०८-०९ ची लआय तोटा पातळी, आिथर्क वषर्
०८च्या १२.१०% एवढ्या लआय तोट्यातून ०.२५% घट वर आधारीत, ११.८५% एवढी मानली जावी

A.4.3.

ूेषणातील तोटे

आिथर्क वषर् ०८-०९ च्या आयबीएसएम च्या िवधानानुसार, िरइनृा – डी ने आिथर्क वषर् ०९ चे आंतर राज्य

ूेषण तोटे (आयएनएसटीएस) ४.४६% इतके मानले आहे त.

A.4.4.

उजार् समतोल

वर िदलेल्या तोटा पातळीवर आिण आिथर्क वषर् ०९ मध्ये िरइनृा – डीने केलेल्या वाःतिवक िवबीवर
आधारीत, त्या वषार्साठी उजार् समतोल खालीलूमाणे पुरिवला आहे ः
कोष्टक ईएस 4.2: आिथर्क वषर् ०९ साठी उजार् समतोल
तपशील

UoM

FY 09

एकूण िवबी

MU

8270

िवतरण तोटा

%

10.16%

िवतरण व्यवःथेतील उजार् िनवेश

MU

9206

आंतर राज्य ूेषण तोटे

%

4.86%

उजार् िनवेश

MU

9676

A.4.5.

उजार् खरे दी

आिथर्क वषर् ०८-०९ दरम्यान िरइनृा – डीने खालील स्तर्ोतातून त्यांची िवद्युत शक्तीची गरज भागिवली :
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िरइनृा – जी:
आिथर्क वषर् ०९ दरम्यान िरइनृा – जी द्वारा िनिमर्त एकूण िवद्युत शक्ती िरइनृा – डीने उपलब्ध करून
िदली.
टीपीसी जी:
४ जून, २००८ िदनांिकत सन्माननीय आयोगाच्या दर-सूची आदे शानुसार, िरइनृा – डीने टीपीसी िनमार्ण
क्षमतेतील ५०० एमडबल्यू िहःःयानुसार उजार् उपलब्ध करून िदली.
नवीकरणीय स्तर्ोत:
४८३.८०९ एमयूचे आरपीएस लआयाशी तुलना करता, आिथर्क वषर् ०९ दरम्यान िरइनृाने २२.२८ एमयू
एवढी नवीकरणीय उजार् उपलब्ध करून िदली. २००८ च्या मामला बमांक १२२ मध्ये ०८ ऑगःट, २००९
िदनांिकत पऽाद्वारा सन्माननीय आयोगाने पुरवठा पूरक ूितबंध आिण इतर अिनयंिऽत घटकांचे
अिःतत्व ही िरइनृा-डीद्वारा आरई उपलब्धतेतील न्यूनतेची कारणे आहे त याला ःवीकृ ती िदली होती(हे
मान्य केले होते) आिण वाःतिवक आिण लआय उपलब्धता कमी होण्यासाठी आरई उपलब्धता लआयात
परीतर्न केले होते. ( १६ ऑगःट, २००६ िदनांिकत आरपीएस आदे शा अंतगर्त ःपष्ट केलेले लआय).
िद्वपक्षीय करार :
िरइनृा-डीच्या क्षेऽातील माहकांची मागणी, िरइनृा-जी (डीटीपीएस) आिण टीपीसी-जी पासून होणा-या
िवद्युत शक्तीच्या उपलब्धतेपेक्षा मोठी आहे . आिथर्क वषर् ०८-०९ मधील िवद्युत शक्तीच्या अभावाचे, बाह्य
स्तर्ोतांबरोबर िद्वपक्षीय कराराने िवद्युत शक्तीची खरे दी करून िनराकारण केले गेले.

संतुलन संचय:

सन्माननीय आयोगाद्वारा, मंजुरी िमळालेल्या अंतिरम संतुलन आिण समझोता यंऽावली (आयबीएसएम)
नुसार, मािसक उजार् समतोल आिण लेखा महाराष्टर् राज्यात एमएसएलडीसीने ःवीकारले आहे , ज्यामध्ये
असंतुलन संचयात उपलब्ध असलेली सवर् अितरीक्त िवद्युत शक्ती व्यक्तीगत संचय सहभागींच्या
घाट्यािवरूध्द ःथािपत केली आहे . या यंऽावलीनुसार, िरइनृा-डीने आिथर्क वषर् ०८-०९ कालावधीदरम्यान
राज्य संचयातून शोषून घेतली आहे आिण सन्माननीय आयोगाद्वारा ःपष्ट केलेल्या
१०७५ एमयू िवद्दतशक्ती
ु
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रीतीनुसार एमएसएलडीसी द्वारा तयार केलेत्या मािसक पध्दती अत्यल्प मूल्यावर आधारीत त्याचे भुगतान
केले आहे .

वरील ॐवर् स्तर्ोतांचा िवचार केल्यानंतर आिथर्क वषर् ०९ साठी िवद्दतशक्ती
ु

खरे दी मूल्य खालीलूमाणे

रे खाटले आहे :

कोष्टक ईएस 4.3: उजार् खरे दी
आिथर्क
वषर् ०९
शक्ती स्तर्ोत

एमईआर

वाःतिव

सी

क

सरासरी दर

पिरमाण

एकूण मूल्य

पिरमाण

एकूण मूल्य

(एमयू )

(रू कोटी)

((एमयू )

(रू कोटी)

(रूs./केडब्ल ्.एच)

डीटीपीएस

3943

967.69

4025

999.89

2.48

टीपीसी-जी

2845

1373.46

2836

1356.95

िद्वपक्षीय

1920

1683.44

1718

1502.78

आरपीओ

64

22.32

22

7.80

असंतुलन संचय

742

701.41

1075

960.33

8.93

एकूण संख्या

9514

4748.31

9,676

4827.75

4.99

A.4.5.1.

4.79
8.75
3.50

गत कालावधी समायोजन / उजार् खरे दी संबंधीत भुगतान

एमपीएमजी द्वारा िवद्दतशक्तीच्या
िद्वपक्षीय खरे दीला अनुलक्षून िरइनृा-डीने बेःटला, २००८ माचर् संबंधीत,
ु
रू. ४.८० कोटीचे भुगतान केले होते. बेःटकडन
ू नामे नोट(डे िबट नोट) थोडी उशीरा सादर केली गेल्याने,
एिूल, २००८ मध्येच भुगतान केले गेले आिण म्हणून त्याचा िहशोब आिथर्क वषर् ०८-०९ मध्ये केला गेला.
िशवाय, उजेर्च्या उलट िदशेच्या ूवाहावर आिण २२० केव्ही अंतःसंबंधनात उजेर्च्या ूितिबयात्मक हे ल
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(साल) वर, सन्माननीय एटीई च्या या संदभार्तील आदे शामुळे टीपीसीला रू ३.२५ कोटीचे भुगतान केले
गेले. य़ा व्यितरीक्त, आिथर्क वषर् ०८-०९ मध्ये टीपीसी कडन
ू उजार् खरे दीमुळे रू. ०.०२ कोटीचे लेखा
समायोजन केले गेले.

अशा िरतीने, आिथर्क वषर् ०८-०९ मध्ये उजार् खरे दीच्या एकट्या (चालू शकणा-या) मूल्यािशवाय रू. ८.०५
कोटी एकूण संख्या समािवष्ट केली गेली.

A.4.6.

ूेषण ूभार

आिथर्क वषर् ०८-०९ दरम्यान भुगतान केलेले वाःतिवक ूेषण ूभार रू. २१६.२८ कोटी इतके िहशेब करून
काढले आहे .

A.4.7.

उद्यत ूभार

आिथर्क वषर् ०९ दरम्यान िरइनृा-डीने एमएसईडीसीएल ला अितरीक्त ूभाराच्या अनुरोधाने रू. २२०.४०
कोटीचे भुगतान केले.
१५ जून, २००९ िदनांिकत एमईआरसी द्वारा िरइनृा-डीच्या दर-सूची आदे शात मंजुर केल्यानुसार

आिथर्क

वषर् ०८-०९ साठी वाःतिवक अितरीक्त ूभार रू २२२.४० कोटी इतका होतो. म्हणून, आिथर्क वषर् ११ मध्ये
आिथर्क वषर् ०८-०९ मूल्याच्या अनुरोधाने एमएसईडीसीएल ली त्यांच्या त्यासाठीच्या मागणीवर आधारीत,
रू २ कोटीच्या अितरीक्त रक्कमेचे भुगतान केले गेले

A.4.8.

एसएलडीसी ूभार

एमईआरसी द्वारा ठरिवल्याूमाणे, आिथर्क वषर् ०९ दरम्यान एसएलडीसी ूभाराच्या अनुरोधाने िरइनृा-डीने
रू. १.५२ कोटीचे भुगतान केले.

Page 21/93

Executive Summary:RInfra-D Annual Performance Review for FY 10 and ARR Petition for FY 11

मागणी उप व्यवःथापन

A.4.9.

सन्माननीय आयोगाने आिथर्क वषर् २००८-०९ साठी त्यांच्या दर-सूची िनिश्चती आदे शाद्वारा रीलायन्स
एनजीर्ला रू. १६.०१ कोटी रक्कम होणा-या एकूण उजार् खरे दीच्या ०.१०% परीवतीर्त महागड्या उजार्
खरे दी गरजेत १% घट चे लआय िदले होते. .
या उलट, िरइनृा-डीने िविवध डीएसएम मापदण्डाद्वारा १२.८७ एमयू ची एकूण बचत ूाप्त केली आहे .
२००८-०९ मध्ये िरइनृा-डीने खरे दी केलेल्या महागड्या उजेर्चा सरासरी दर रू. ८.७ ूती एकक (युनीट)
आहे . या कारणाःतव, वर उल्लेिखलेली १२.८७ एमयूची बचत रू. ११.१२ कोटीत परीवतीर्त होते. किथत
िनकाल केवळ त्या योजनांमुळे आहे ज्यांचे लाभ मोजता येतात .

A.4.10.

भांडवली खचर् (व्यय).

आिथर्क वषर् ०९ दरम्यान, िरइनृा-डीने रू. ४४८.११ कोटीचा भांडवली खचर् पत्करला आिण एमईआरसीने
मंजुर केल्यानुसार रू. १९२.८६ कोटीच्या तुलनेत रू. ४५६.६९ कोटीची पूज
ं ी बनिवली गेली. सन्माननीय
आयोगाने, योजनांपासून िमळिवलेल्या लाभांवरील घाट्याचे पूंजीकरण (भांडवलीकरण) िवचाराधीन
ूःतुती अहवाल िवचारात घेतला. िरइनृा-डीने सन्माननीय आयोगाला

२४ नोव्हें बर,२००९ तारखेच्या

पऽाद्वारा लाभांवरील अहवाल सादर केला आिण तदनुसार आिथर्क वषर् ०९ दरम्यानचे सवर् पूंजीकरण
(भांडवलीकरण)ह्या अजार्त सत्यता पडताळणीच्या उद्दे शाने िवचारात घेतले. खाली एकूण पूंजीकरणाचा
संिक्षप्त सारांश िदला आहे .

कोष्टक ईएस 4.4: आिथर्क वषर् ०८-०९ मध्ये कायार्िन्वत कॅपेक्स योजना
डीपीआर
मंजुर
350.35

िवना

सादर केलेल्या, मंजुरी न

सादर

िमळालेल्या

केलेल्या *

49.08

18.21

न

डीपीआर
योजना

39.06

–

एकूण
पूंजीकरण
456.69

* सादर न केलेल्या केवळ आिथर्क वषर् ०८-०९ दरम्यान रःत्यावरील िदवे योजनेचे सादर न करण्याशी संदभर्
आहे . तथािप, नंतर ती सादर केली गेली
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A.4.11.

ऋण परतफेड अनुसूची

आिथर्क वषर् ०५ आिण आिथर्क वषर् ०६ दरम्यान काढलेल्या कजार्साठी, मानक ऋण परतफेड १० वषार्चा
कालावधी आिण आिथर्क वषर् ०७ दरम्यान आिण त्यानंतरच्या कजार्साठी २० वषार्चा कालावधी िवचारात
घेतला गेला आहे .

A.4.12.

पिरचालन आिण दे खभाल/अनुरक्षण व्यय

पिरचालन व्ययात, मंडळाच्या (ऑगर्नायजेशनच्या) कमर्चा-यांचा पगार आिण वेतनाच्या पत्करलेल्या
खचार्चा, उपभोक्त्यांना वीज पुरिवण्यासाठी वापरल्या जाणा-या िविवध जाळी (नेटवकर्) उपकरणांच्या
दरूःती
आिण दे खभालीसाठीच्या खचार्चा आिण िरइनृा-डीच्या दै नंिदन पिरचालनात पत्करलेल्या
ु
सामान्य खचार्चा समावेश आहे .

A.4.12.1. कमर्चारी व्यय
आिथर्क वषर् ०९ साठी िरइनृा-डीने आिथर्क वषर् ०९ करीता कमर्चारी व्यय अनुरोधाने रू. २९८.८१ कोटी
एवढी रक्कम पत्करली आहे . आिथर्क वषर् ०७-०८

साठी ( १५ जून, २००९ िदनांिकत आदे शात

आयोगाद्वारा मंजुर झालेला) त्यांचा वाःतिवक खचर् रू. २६६.२७ एवढा होता. अशा िरतीने, आिथर्क वषर्
०७-०८ आिण आिथर्क वषर् ०८-०९ मध्ये िरइनृा-डीचा कमर्चारी व्यय जवळजवळ रू. ३२.५४ कोटीने
िकंवा १२% टक्क्याने वाढला.
कमर्चारी व्ययातील वाढीचा ूामुख्याने कमर्चा-यांच्या जीपीए रचनेतून सीटीसी रचनेत होणा-या
हालचालींमळ
ु े आिण पिरणामी वेतनातील वाढ तसेच वाहन खचर्, घरभाडे भत्ता इ. सारखे भत्ते अनुरोधाने
सीटीसीच्या उच्च भागाचे िवभाजन/वाटपमुळे, वेतन रचनेत बदल घडण्याच्या कारणांशी संबंध आहे .
िशवाय, आिथर्क वषर् ०८-०९ साठी अिधकारी आिण सेवकवगर् संवगार्च्या महागाई भत्ता (डीए) सूचकांकाने
िववादाःपद कालावधीत महत्वाची वाढ दाखिवली आहे आिण तो कमर्चा-यांच्या वेतनाच्या पुनररचनेत
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कायर्-संपादनामुळे होणा-या वाढीबरोबरच कमर्चारी कायम राखण्यासाठी महत्वाचा घटक िवकिसत करतो

A.4.12.2. ूशासिकय आिण सामान्य व्यय (ए अँड जी एक्सपेन्सेस)
आिथर्क वषर् ०९ साठी ए ऍड जी व्यय अनुरोधाने िरइनृा-डीने रू ११२.८८ कोटी रक्कम पत्करली आहे .

आिथर्क वषर् ०७-०८ मध्ये त्यांचा वाःतिवक व्यय रू. १०७.४३ कोटी होता.

आिथर्क वषर् ०७-०८ मध्ये िरइनृा-डीचा वाःतिवक व्यय िवचारात घेता, आिथर्क वषर् ०८-०९ मध्ये ह्या
व्ययातील वाढ केवळ रू. ५.४४ कोटी रक्कमेएवढी िकंवा जवळजवळ ५% आहे . आिथर्क वषर् ०८ आिण
आिथर्क वषर् ०९ दरम्यान व्ययातील वाढीची ूमुख कारणे खाली ःपष्ट केल्याूमाणे आहे त:


ओ

एँ ड

एम

आिण

कॅ पे क्स

ःटोअसर्

मध्यवतीर्

करण्याच्या

उद्दे शाने

गोडाऊनसाठी नवीन जागा घे त ल्याने , अिःतत्वातील जागे च्या मालमत्ता
(ूॉपटीर्) करातील वाढ, आरे उप कें िाच्या, इ. भाडे पट्टा (लीज) भाड्यात वाढ
यामु ळे भाडे आिण करां त रू. ४.१७ कोटीची वाढ झाली.


परवाना शु ल्क रे व्हे न्यू शी सं ल ग्न असल्याने आिथर्क वषर् ०९ मध्ये अिधकतर
रे व्हे न्यू मु ळे , एमईआरसीला रू. ०.५९ कोटी भु ग तान के ले ल्या परवाना आिण इतर
कायदे शीर शु ल्क अनु रोधाने व्ययातील वाढ



दर-सू चीतील वाढ, िवयोजन (डीसकने क्शन) सू च नापऽात वाढ, माहक जागरूकता
मे ल सर् इ.चे िववरण दे ण्यासाठी नवीन माहक मे ल सर् मु ळे पोःटे ज सं बं धी खचार् त रू.
१.२० कोटी इतकी वाढ



अिधक सु र िक्षतता तै नात के ल्यामु ळे , नवीन ूितष्ठापनां ची भर आिण परीणामी
सु र िक्षतता व्यवःथा यामु ळे रू. १.८१ कोटी इतकी सु र िक्षतता ूभारात बाढ

वर ःपष्ट केलेल्या िविवध अिनयंिऽत कारणांमळ
ु े , जरी खचार्त वाढ झाली असली तरी, ही वाढ इतर िविवध
आघाडीवरील खचार्त घट केल्याने केवळ जवळपास ५%

इतकी मयार्िदत आहे .याची

सर्न्माननीय

आयोगाने कदर केली पािहजे.

A.4.12.3. दरूःती
आिण दे खभाल व्यय
ु
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आिथर्क वषर् ०९ साठी िरइनृा-डीने आर एँड एम व्यय अनुरोधाने ऱू. १३६.४७ कोटी रक्कम पत्करली आहे .
आिथर्क वषर् ०७-०८ मध्ये आर एँड एम वरील त्यांचा वाःतिवक व्यय रू. १३५.१९ कोटी होता. अशा िरतीने,
आिथर्क वषर् ०८ आिण आिथर्क वषर् ०९ दरम्यान १% पेक्षा कमी वाढ होती.

A.4.13.

घसारा आिण घसाढयावर आगाऊ रक्कम (उचल)

एमईआरसीने त्यांच्या दर –सूची अिधिनयमात अवमूल्यन अनुसूची ःपष्ट केली आहे .अवमूल्यनाचे गणन
दर –सूची अिधिनयमात ःपष्ट केलेल्या दरानुसार केलेले आहे . कोणत्याही मालमत्ते चे अवमूल्यन त्याच्या
अं िकत मू ल्याच्या ९०%च्या वर के ले गे ले नाही. अवमूल्यनाच्या अनुरोधात आगाऊ रक्कमेचा दावा केला
गेला नाही. आिथर्क वषर् ०९ साठी अवमूल्यन व्यय रू. १०९.६ कोटी इतका आहे .

A.4.14.

ऋण पूंजी वरील िदघर्कालीन व्याज

एटीई िनकालातील कलमात ःपष्ट केल्याूमाणे, िनव्वळ पूंजीकरण िमळिवण्यासाठी एकूण
पूंजीकरणातून ( पूंजीकृ त िनमार्ण + पूंजीकृ त व्याज + पूंजीकृ त व्यय )माहक अंशदान ूथम कापले जाते,
जे मानक ऋण आिण सामान्य शेयर ( ईिक्वटी) द्वारा िनधीबध्द केले जाते. नंतर, वर हीशोब
केल्याूमाणे, ऋण पूंजीवरील व्याज मोजण्यासाठी एकूण िनव्वळ पूंजीकरणाच्या

७०% मानक

ऋण(कजर्) म्हणून िवचारात घेतले जाते. ऋण पूंजीवरील व्याज खालील गोष्टीवर आधारीत मोजले जाते :
आिथर्क वषर् ०५ आिण आिथर्क वषर् ०६ दरम्यान आरं भ केलेल्या ूकल्पांसाठी व्याज व्यय अनुरोधाने १०%
ूितवषर् मानक व्याज दर िवचारात घेतला आहे . आिथर्क वषर् ०७ आिण आिथर्क वषर् ०८ दरम्यान आरं भ
केलेल्या ूकल्पांसाठी व्याज व्यय अनुरोधाने ८% ूितवषर् मानक व्याज दर िवचारात घेतला आहे .
आिथर्क वषर् ०९ साठी, िरइनृा-डीने १०% मानक व्याज दर िवचारात घेतला आहे . िदघर्कालीन ऋण
अनुरोधाने व्याज व्यय वायर व्यवसायासाठी रू. ६५.९० कोटी आिण िकरकोळ व्यवयायासाठी रू. १३ कोटी
इतका हीशोब करून आला आहे .

A.4.15.

सामान्य शेयर/ईिक्वटी वर ूितलाभ

दर- सूची अिधिनयमानुसार, सामान्य शेयरवरील ूितलाभाची (आरओई)

मोजणी वषार्च्या आरं भी
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िविनयिमत सामान्य शेयरवर @१६% दराने आिण वषार्दरम्यान सामान्य शेयर पूंजीकरणाच्या ५०%
केली आहे . मानक सामान्य शेयर ठरिवण्याच्या हे तूने पूंजीकरणाचा िवचार करताना माहक अंशदानाचे
समायोजन केले गेले आहे . वरील पध्दतीनुसार

िरइनृा-डीने

सामान्य शेयरवरील ूितलाभाच्या

अनुरोधाने रू. १८९.७ कोटीचा दावा केला आहे .

A.4.16.

कायर्शील भांडवलावरील व्याज

दर- सूची अिधिनयमात, एमईआरसी ने िरइनृा-डीने िःवकारलेल्या कायर्शील भांडवलाच्या गरजेच्या
मोजणीची पध्दत ःपष्ट केली आहे . िशवाय, अिधिनयमात, एमईआरसी ने कायर्शील भांडवलावरील
व्याज दर जो ज्या तारखेला दर सूची िनिश्चती अजर् केला गेला त्या अल्पकालीन एसबीआय पीएलआर
शी समान आहे हे सुध्दा ःपष्ट केले आहे .
ह्या अजार्त पूवीर् चचार् केल्याूमाणे, सन्माननीय एटीआई च्या न्यायालयीन िनणर्यानुसार, िरइनृा-डीने
िवतरण व्यवसायासाठी कायर्शील भांडवलाच्या गरजेची मोजणी करताना, िरइनृा-जीच्या उजार्
उपलब्धीच्या अनुरोधाने कोणत्याही दे यांचा िवचार केला नाही.
वर िदल्याूमाणे, आिथर्क वषर् ०८-०९ साठी कायर्शील भांडवलावरील व्याज रू. ५०.८५ कोटी आलेले आहे .

Page 26/93

Executive Summary:RInfra-D Annual Performance Review for FY 10 and ARR Petition for FY 11

A.4.17.

सुरिक्षत ठे वीवरील /ूितभूित जमा वरील व्याज

दर- सूची अिधिनयम ७६.८.३ ूमाणे, माहक सुरिक्षत ठे वीवरील व्याज िकरकोळ व्यवसायासाठी ६% इतके
िवचारात घेतले गेले आहे ज्याची रक्कम रू. १५.११ कोटी होते.

A.4.18.

अशोध्य कजर्/ऋणासंबंधात तजवीज

ूाप्य राशी आिण ूाप्य राशींचे िदवस यांच्या िःथतीवर आधारीत, आिथर्क वषर् ०९ दरम्यान अशोध्य
कजार् ची वाःतिवक तरतूद रू. २.५० कोटी आहे .

A.4.19.

आय कर

दे य आय कर ूचिलत कंपनी कर दर३३.९९% वर आहे (अथार्त ३०%कर, करावर १०% अिधूभार आिण
करावर ३% िशक्षण उपकर आिण अिधूभार). आय कर अिधिनयमातील तरतूदीनुसार आय कर मोजला
जातो.
१५ जून, २००९ च्या त्यांच्या आदे शात, सन्माननीय आयोगाने आय कराची मोजणी करण्यासाठी कर
दराद्वारा आरओई अिजर्त केली नाही.
िरइनृा-डीने, त्यांच्या सन्माननीय एटीईकडे सादर केलेल्या किथत आदे शािवरूध्द अजार्त (२००९ चा
अजर् बमांक १५०)सन्माननीय आयोगाच्या या ूःतावा (अिपला)िवरूध्द अजर् दाखल केला

आहे . किथत अजार्च्या अिनणीर्त परीणामामुळे, िरइनृा-डीने ह्या अजार्त सवर् तीन्ही आिथर्क वषार्साठी
आय कर दराने िविनयिमत आरओई अिजर्त केल्यानंतर आय कराची मोजणी केली आहे . (अथार्त आरओई
चा करानंतर लाभ (ूॉिफट आफ्टर टॅ क्स) िवचार करून).
िरइनृा-डीला सन्माननीय आयोगाचे याकडे लक्ष वेधायचे आहे की आय कर हा अनुमती असलेल्या
रे व्हे न्यूचा भाग आहे आिण असे असल्याने तो करालासुध्दा आकृ ष्ट करतो. (करावरसुध्दा पिरणामकारी
होतो). आिण म्हणून, अशा रे व्हे न्यूचा भागावर कर लावला गेला नाही तर, िविनयिमत ूितलाभाची न्यून
वसुली होईल.
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वरील पध्दतीद्वारा, आिथर्क वषर् ०८-०९ साठी आय कर भत्ता रू. १२१.० कोटी इतका आहे .

A.4.20.

आकिःमकता िनिधसाठी अंशदान

दर- सूची अिधिनयमानुसार, आिथर्क वषर् ०९ ला ूारं भीच्या कुल िःथर मालमत्तेच्या ०.२५%
एवढे आकिःमकता िनिधसाठी अंशदान मोजलेले आहे . या ूमाणे आिथर्क वषर् ०९ साठी आकिःमकता
िनिधसाठी अंशदान रू. ६.५ कोटी एवढे आहे .

A.4.21.

िवना दर सूची आय
आिथर्क वषर् ०९ साठी वाःतिवक िवना दर सूची आय रू. १४१.६ कोटी एवढा आहे .

A.4.22.

िवद्दत
ु िवबी आिण िवद्दत
ु शुल्कावरील कर

िवद्दत
ु िवबीवरील कर (टोस) आिण िवद्दत
ु शु ल्कावरील कर एकूण उत्पन्नातील खचार्च्या गरजेचा
(एआरआर) िकं वा एकू ण उत्पन्नातील खचार् च्या रक्कमे (रे व्हे न्यू ) चा भाग म्हणू न िवचारात
घे त ले ला नाही कारण तो ूचलीत ूथे नु सार वाःतिवक आकड्याना पार करून जाणारा असे ल .

A.4.23.

आिथर्क वषर् ०९ साठी वािषर्क उत्पन्नातील खचार्ची गरज संक्षेप/सारांश

आिथर्क वषर् ०९ साठी एकूण उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर) आिण एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील
तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) खालीलूमाणे संिक्षप्त रूपात िदलेली आहे ः
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कोष्टक ईएस 4.5: आिथर्क वषर् ०९ एकूण उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर) - सारांश

अ.ब.

िरइनृा-डी

तपशील

एमवायटी अजर्

दरसूची

अःथायी

आदे शात

सत्यता

मंजुरी

पडताळणी

लेखा

परीिक्षत

नंतर मंजरी
(१५ जून

अंितम
सत्यता

थोडक्यात कारण / समथर्न

पडताळणी

0९)
1
2
2.1
2.2
2.3
3

वीज खरे दी व्यय

पिरचालन आिण दे खभाल/अनुरक्षण व्यय
कमर्चारी व्यय

ूशासकीय आिण सामान्य व्यय
दरूःती
आिण दे खभाल व्यय
ु
घसाढयावरील

आगाऊ

रक्कम

(उचल) सह घसारा

3,838.23

4,956.22

5,057.72

101.50

497.49

517.35

532.24

548.15

15.91

236.79

265.51

285.73

298.81

13.07

96.76

106.84

105.36

112.88

7.51

163.94

145.00

141.14

136.47

-4.67

106.43

72.31

72.12

109.64

37.52

77.74

62.69

79.14

16.45

अिधकतर पंजीकरण
एमईआरसीने पूवीर् अनुमती िदलेल्या पेक्षा
उप-घटकांतील वाढ

4

िदघर्कािलन ऋण पूज
ं ी वरील व्याज

111.96

5

कायर्शील भांडवलावरील आिण माहक

19.81

37.85

47.69

65.96

18.26

6.04

7.17

5.00

2.50

-2.50

98.73

46.32

121.04

74.72

6

सरक्षा अनामत रक्कमेवरील व्याज
मोडतोड झालेले अशोध्य कजर्

7

इतर व्यय

8

आय कर

91.09

भुगतान केलेला ूेषण ूभार

212.87

9

वीज खरे दी ूभारात वाढ

2,981.95

उता-यात िदलेली िविवध कारणे

एमईआरसीने पूवीर् अनुमती िदलेल्या पेक्षा

अिधकतर पूंजीकरण

एमईआरसी

221.63

216.28

िरइनृा-डीच्या

कायर्पध्दतीतील फरक (एमईआरसीने लक्ष न
िदलेल्या

221.63

आिण

िरइनृा-डीने

िवचारात

घेतलेल्या

-5.35
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अ.ब

िरइनृा-डी

तपशील

एमवायटी अजर्

दरसूची

अःथायी

आदे शात

सत्यता

मंजुरी

पडताळणी

लेखा

परीिक्षत

नंतर मंजरी

ूेषण परवाना

अंितम
सत्यता

थोडक्यात कारण / समथर्न

पडताळणी
एमईआरसीने पूवीर् अनुमती िदलेल्या पेक्षा

10

आकिःमकता िनिधसाठी अंशदान

14.16

6.47

6.07

6.49

0.42

A

4,877.48

5,949.99

6,206.62

256.63

189.84

168.49

189.68

21.19

एमईआरसीने पूवीर् अनुमती िदलेल्या पेक्षा

67.02

67.02

तोटा पातळी घट

वाःतिवक िवबी आिण माहक िमौण

एकूण व्यय

4,041.80

B

ूितलाभ आिण ूलोभने

1

सामान्य शेयर/ईिक्वटी वर ूितलाभ

199.33

2

कायर्क्षमता लाभ िवतरण तोटा घट

C

एकूण उत्पन्नातील खचार्ची रक्कम

1

वीज

2
D

िवबीपासून

खचार्ची रक्कम
इतर उत्पन्न

एकूण

उत्पन्नातील

एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत /

50.82

4,932.15

5,309.15

5,344.08

34.93

59.05

129.22

141.59

12.37

अिधकतर पूंजीकरण

अिधकतर पूंजीकरण

आधारीत

वाःतिवक

एकूण

वर

उत्पन्नातील

297.54

(आिधक्य) (A + B C)
वर दाखवल्याूमाणे, वृध्दीसंबंधी एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप), या िशवाय एमईआरसी ूमािणत रक्कम, ऱू. २९७.५४ आहे . त्याच्या पध्दतीचा ूःताव
दःतऐवजात उल्लेिखलेल्या संबंधीत भागात मांडलेला आहे

ह्या
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A.5.

आिथर्क वषर् १० साठी वािषर्क कायर्-िनंपादनाचा आढावा (पुनरावलोकन) (एपीआर) आिण आिथर्क

वषर् ११ साठी वािषर्क उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर)

सामान्य वािषर्क दर-सूची ूिबयेत, मागील वषार्च्या सत्यता पडताळणी आिण पिरणामी वषार्च्या वािषर् क
उत्पन्नातील खचार् ची गरज (एआरआर) आिण दर-सूची िनिश्चती बरोबरच, चालू आिथर्क वषार्ची
कायर्क्षमता सवेर्क्षण िकंवा आंिशक सत्यता पडताळणी सुध्दा सन्माननीय आयोगाकडन
ू हाताळली गेली.
आंिशक सत्यता पडताळणीच्या उद्दे ँयाने चालू वषार्च्या पिहल्या सहामहीसाठीची वाःतिवक आधार सामुमी
(डे टा) आिण दस
ु -या सहामहीसाठीचे अनुमान िवतरण परवानाधारक द्वारा उपलब्ध केले आहे .
तथािप, वतर्मान मामल्यात, िरइनृा-डीचे एआरआर आिण दर-सूची सादरीकरण (एएससीआयद्वारा
शोधकायार्मुळे) इतके उशीरा केले गेले की आता आिथर्क वषर् ०९ – १० संपले आहे आिण वाःतिवक आधार
सामुमी (डे टा) उपलब्ध आहे . या कारणाने, आिथर्क वषर् ०९ – १० साठी तत्कािलक सत्यता पडताळणी
करण्याचा काहीच उपयोग नाही. तदनुसार या अजार्त िरइनृा-डी आिथर्क वषर् ०९ – १० साठी सवर्
ु े , आिथर्क वषर्
वाःतिवक आधार सामुमी (डे टा) सादर करीत आहे िविशष्ट अिनणीर्त पिरचालन िवषयांमळ
०९ – १० चे संवैधािनक लेखा पिरक्षण अजून संपले नाही. तथािप, इतर सवर् ूिबया पूणर् झाल्या असल्याने,
संवैधािनक लेखा पिरक्षणाच्या वेळी आिथर्क गोष्टीमध्ये कोणतेही फेरफार केले जाणार नाहीत. परीणामी,
आिथर्क वषर् १०– ११ ची दर-सूची ठरिवताना आिथर्क वषर् ०९– १० ची अंितम सत्यता पडताळणी
करण्याची िरइनृा-डी सन्माननीय आयोगाला िवनंती करीत आहे
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A.5.1.

िवबी

८जुलै, २००८ िदनांिकत सवोर्च्च न्यायालयाच्या िनकालावर आधारावर, टाटा पॉवर कंपनीला मुंबईतील
िकरकोळ माहकांना पुरवठा पुरिवण्याचा अिधकार आहे . १५ ऑक्टोबर,२००९ ला, सन्माननीय आयोगाने
२००९ च्या मामला बमांक ५० मध्ये माहकांचे िरइनृा-डीकडन
ू टाटा पॉवरकडे ःथलांतर शक्य
करण्यासाठी अंतिरम पिरचालन ूिबया सुरू केली . यामुळे, आिथर्क वषर् १० आिण पुनश्च आिथर्क वषर् ११
च्या एच२ मध्ये माहकांचे ःथलांतर आिण उजार् िवबीचा ूभावशाली पिरणाम िदसून झाला.
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A.5.1.1.

आिथर् क वषर् ९-१० उजार् िवबी

आिथर्क वषर् ०९-१० साठी ूत्येक ौेणीच्या माहकाला िवकलेली वाःतिवक उजार् उपलब्ध आहे आिण ती
खाली िदलेली आहे . आिथर्क वषर् ०९-१० दरम्यान टीपीसी-डीला ःथलांतरीत झालेल्या माहकांना टीपीसीडी द्वारा िवकलेली उजार्सुध्दा ूःतूत केली आहे . ते एमएसएलडीसी द्वारा त्यांच्या आयबीएसएम िववरणात
िहशोब िदल्याूमाणे आहे .

कोष्टक ईएस 5.1: आिथर्क वषर् ०९ -१० ःवत:आिण ःथलांतरीत उपभोक्त्यांसाठी उजार् िवबी
माहक ौेणी

ःवतःची िवबी ःथलांतरीत िवबी

एकूण िवबी

एलटी ौेणी

दािरद्र्य रे षेखाली (बीपीएल)
एलटी I (िनवासी)

एलटी व्यावसाियक

एलटी III (२० केडब्ल्यू भारापेक्षा कमी)

एलटी IV (२० केडब्ल्यू भारापेक्षा जाःत)
एलटी V (कृ षी)

एलटी VI (रःतावरील िदवे)
एलटी VII (तात्पुरते) इतर

एलटी VII (तात्पुरते) धािमर्क

एलटी VIII (जािहराती आिण आकाशिचन्हे )
एलटी X (िवद्दतदािहनी
)
ु

0

0

4,439

13

4,452

2,173

49

2,222

160

3

163

491

30

521

0

0

55

55

95

0

95

1

0

1

3

3

1

1

एलटी एकूण संख्या

7,419

96

7,514

एचटी I (औद्योिगकl)

313

23

337

544

86

631

34

2

36

10

0

10

एचटी एकूण संख्या

901

112

1,014

एकूण िवबी

8,320

208

8,528

एचटी ौेणी

एचटी II (व्यावसाियक)
एचटी III (िनवासी,)
एचटी तात्पुरते)
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A.5.1.2.

आिथर् क वषर् १०-११ साठी िवबी अं दाज

भूतकाळात िरइनृा-डीने ऐितहािसक ूवाहांचे बिहवेर्शन करून पिरणामी वषार्च्या िवबीचा अंदाज केला
होता. ह्या पध्दतीने पूवीर् ूचिलत असलेल्या मक्तेदारी पुरवठा िःथतीत

यथोिचत सत्यतेसह अंदाज

पुरिवला. तथािप, बदलासंबंधी पूवीर्च्या एमईआरसी आदे शामु ळे , िरइनृा-डीच्या अिःतत्वात असले ल्या
असं ख्य माहकां नी पु र वठ्यासाठी टीपीसी-डीत ःथलां त र के ले , म्हणू न ःथलां त राच्या परीणामाचे
कारण समजण्यासाठी अं दाजात उिचत दरूःती
लागू करणे जरूरीचे आहे .
ु
म्हणून, खा ली िद ल्या ू मा णे िरइनृा-डीने ूथम आिथर्क वषर् ११ साठी, पायाभूत मामला िवबी
अंदाजाचा ूःताव िःवकारला आहे .(म्हणजे जर बदल घडला नसता तर, आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये िवबी
काय असती):

•

आिथर्क वषर् ०४-०५ ते आिथर्क वषर् २०००८-०९ कालावधीसाठी वाःतिवक िवबी िवचारात घेतली आहे

(आिथर्क वषर् १० वर ःथलांतरचा पिरणाम असल्याने िवचारात घेतलेले नाही) आिण नैसिगर्क वाढ दर तयार
केले गेले आहे त. आिथर्क वषर् ११ चा आधारभूत मामला िवबीपयर्ंत पोहोचण्यासाठी, ह्या ५ वषार्ंचा सीएजीआर /
३ वषार्ंचा सीएजीआर िकंवा वािषर्क वाढ दर, जो कोणता िववादाःपद ौेणी िवबीसाठी अिधक पिरणामकारक
आहे , आिथर्क वषर् ०८-०९ च्या वाःतिवक िवबीला लागू केला आहे .

•

पिरणामी, आिथर्क वषर् ११ च्या िनव्वळ िवबीपयर्ंत जाण्यासाठी माहक बदलाचा (माहकांचा परीवतीर्त)
पिरणाम समािवष्ट करण्याकरीता आधारभूत मामला अंदाज िनयंिऽत केला आहे . आिथर्क वषर् १०११मधील पिरवतीर्त तीच िवबी िवचारात घेतलेली आहे , िजला सन्माननीय आयोगाने२००९ च्या मामला
बमांक ९८ मध्ये टीपीसी –डीसाठीच्या दर-सूचीमध्ये मंजुरी िदली आहे .

पायाभूत मामला िवबी अंदाज तयार करताना, चालू आिण योजले ल्या मागणी उप व्यवःथापन
पध्दतीं चा परीणाम

िवचारात घे त ला आहे आिण ूत्ये क माहक ौे णीकरीता िजला ूोमॅ म्स

लआय के ले जातात , बचत करण्यासाठी योिजले ल्या उजेर् त

, ौे णीच्या ूःतािवत

पायाभू त

मामला वापरात घट के ली आहे .िजकडे िजकडे सवर् ौे णीना लआय के ले जाते , ते थे चालू िवबीच्या
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ूमाणात सवर् ौे णीं बाबतीत बचतीत घट के ली आहे .

आिथर्क वषर् १०-११ मधील योजले ली िवबी, जी ७,८७४.६८ एमयू आहे , ठरिवण्यासाठी, आिथर्क वषर् १०-११
मधील १२७८ एमय़ू एवढ्या परीवतीर्त िवबीत, आिथर्क वषर् १०-११ च्या (पूवीर्च्या िवभागात आल्याूमाणे)
ौेणीनुसार पायाभूत मामला िवबीमधून ौेंणीनुसार घट केली आहे .
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कोष्टक ईएस 5.2: आिथर्क वषर् ११ साठी ौेणीनुसार िवबी अंदाज.

आिथर्क

ौेणी

पायाभूत

वषर्

११

मामला

मंजुर परीवतीर्त िवबी
आिथर्क वषर् ११ मध्ये

आिथर्क

११

िरइनृा-डी
माहकांना ूःतािवत

िवबी
A

B

A-B

BPL + िनवासी

4,818

159.25

4,659

व्यावसाियक

2,388

359.45

2,029

LT III

172

24.57

148

LT IV

567

209.30

358

LT VII –
तात्पुरते

104

0.91

103

LT इतर

65

0.00

65

HT िनवासी

44

9.85

34

HT व्यावसाियक

646

394.00

252

HT औद्योिगक

339

120.17

219

HT तात्पुरते

9

0.99

8

एकूण

9,153

1,278.49

7,874.68

A.5.1.3.

वषर्

आिथर् क वषर् १०-११ साठी दे यकाचीमागणी

आिथर्क वषर् ०९ साठी उपलब्ध वाःतिवक साधन साममी (डे टा), भार घटक ठरिवण्यासाठी पायाभूत
आधार म्हणूल घेतली गेली आहे . सरासरी मागणीपयर्ंत जाण्यासाठी भार घटक, आिथर्क वषर् ११ च्या
िनव्वळ िवबीला, लागू केला गेला आहे . चालू मागणीवर आधािरत दर-सूचीसह सवर् ौेणींकरीता हे तत्व
अनुसरले गेले आहे .

A.5.1.4.

मागणी उप व्यवःथापन (डीएसएम) पध्दती:

डीएसएम नेतत्ृ वाद्वारे , संच मागणी आिण उजार् वापर कमी करण्याचे त्यांचे ूयत्न िरइनृा-डीने चालू
ठे वले आहे त. िरइनृा-डीने िवःतारपूवक
र् भार संशोधन संपन्न केले आहे आिण िविवध माहक
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ौेणींकरीता िनरिनराळे डीएसएम कायर्बम ( ूोमॅम्स) तयार करण्याकरीता त्याचे िनंकषर्

वापरात आणले आहे त. हे

ूोमॅम्स एमईआरसी मंजुरीसाठी सादर केले गेले आहे त आिण आतापयर्ंत

केवळ एमईआरसीने मंजुर केलेले ूोमॅम्स कायार्िन्वत झाले आहे त/ केले गेले आहे त.
जर एमईआरसीने या योजनांना मंजुरी िदली तर, ज्या आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये चालू होण्याची शक्यता आहे ,
अशा िनयोिजत डीएसएम उपबमांमळ
ु े , आिथर्क वषर् ११ साठी, िरइनृा-डीने, वापरल्या जाणा-या शक्तीतील
४.४३ एमयू इतक्या घटीचा परीणाम (आिण परीणामी सीमांत (मािजर्न) उजार् खरे दी) िवचारात घेतला आहे .
आिथर्क वषर् ११ दरम्यान ूःतािवत बचत सहामाहीसाठी संतुिलत बचत आहे . ूोमॅमच्या िजवीतासाठी,
ूोमॅम्स बमानुगत पूणर् वािषर्क बचत घडवून आणतील.

A.5.1.5.

आिथर् क वषर् १०- ११ साठी उपभोक्ता अं दाज

आिथर्क वषर् 06 ते आिथर्क वषर् ०९ कालावधीसाठी उपभोक्त्यांच्या संख्येच्या वाढीचा दर अभ्यािसला आहे .
आिथर्क वषर् ११ साठी हा वाढीचा दर वापरून, पायाभूत मामला उपभोक्त्यांचा अंदाज काढला आहे .
उपभोक्त्यांच्या िनव्वळ संख्येपयर्ंत पोहोचण्यासाठी, आिथर्क वषर् ११ चे पायाभूत मामला उपभोक्त्यांची
संख्या कमी करण्याकरीता, वाःतिवक िविशष्ट वापर (वापर ूती उपभोक्ता) आिण हे गुणोत्तर ूमाण (अनुपात)
वापरलेले आहे .

A.5.1.6.

इं धन समायोजन ूभार (एफएसी)

एमईआरसी अिधिनयम, २००५ च्या कलम ८२ (दर-सूचीचे िनयम आिण अटी)ने एफएसी ूभाराच्या
उपयुक्ततेचे िनयम(कायदे ) आिण कायदे शीर पध्दत योजलेली आहे .
िरइनृा-डीने िःवकारलेली एफएसी मोजणी किथत अिधिनयमात ःपष्ट केलेल्या पध्दतीवर आधािरत
आहे . ूत्येक ितमाही (मिहन्याूमाणे)करीता सवर् उपभोक्त्यांकडन
ू /उपभोक्त्यांना व्यय केलेले आिण
आदे य/ूत्यपर्णीय एफएसी त्याच्या पूवर् बाबीनुसार मंजुरी साठी िनयिमतपणे एमईआरसीला सादर केले
आहे
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आिथर्क वषर् ११ मध्ये, एफएसी द्वारा जमा केलेले एकूण उत्पन्न आिण खचर् (रे व्हे न्यू) ःवतंऽपणे
दाखिवला आहे . आिथर्क वषर् ११ मध्ये, दरसूचीतून रे व्हे न्यू ऑगःट,२०१० पयर्ंत वःतुतः

िहशेब करून काढले आहे आिण म्हणून त्यात वाःतिवक नावे िलिहलेली/आकिलत (डे िबटे ड/बेडीटे ड)
एफएसी समािवष्ट आहे . सप्टें बर. २०१० पासून माचर्, २०११पयर्ंत ःवतंऽपणे कोणतेही एफएसी रे व्हे न्यूमध्ये
अनुमािनत केलेले नाही.
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A.5.2.

अिःतत्वात असलेल्या दर सूची वर एकूण उत्पन्नातील खचार्ची रक्कम

१५ जुलै, २००९ िदनांिकत त्याच्या आदे शानुसार, सन्माननीय आयोगाने िरइनृा-डीच्या १५ जून, २००९
िदनांिकत दरसूची आदे शानुसार मंजुर दर सूची वर आंिशक ठहराव लागू केला आहे . तसेच सन्माननीय
आयोगाने िरइनृा-डीच्या बाबींमध्ये अिधिनयमाच्या कलम १२८ खाली तपास करण्याचा हक
ु ू म िदला
आहे आिण यासाठी मेससर् एएससीआयची तपास अिधकारी म्हणून नेमणूक केली आहे . ९ जुलै,२०१० ला
तपास अिधकारीनी आयोगाला त्यांचा अहवाल सादर केला. ज्यात िरइनृा-डीच्या बाबींमध्ये कोणतेही
ूितकूल िवंकषर् पिरणाम िकंवा कोणतीही िवसंगती (असहमती) समािवष्ट नाही. अहवालाच्या
आधारावर, सन्माननीय आयोगाने, त्याच्या ९ सप्टें बर, २०१० िदनांिकत आदे शाद्वारा, िरइनृा-डीच्या
िकरकोळ दर सूचीवरील आंिशक ठहराव रद्द करण्याचा आदे श जारी केला आहे . किथत आदे शाने दर
सूचीवरील आंिशक ठहराव तत्काळ रद्द केला आहे आिण सन्माननीय आयोगाने, त्याच्या १५ जून, २००९
िदनांिकत दरसूची आदे शाद्वारा िनिश्चत केलेल्या दर सूचीनुसार, सप्टें बर, २०१० पासून िरइनृा-डीने,
त्यांच्या उपभोक्त्यांना िबलींग करणे सुरू केले आहे

आिथर्क वषर् ०९-१० मध्ये सवर् काळ, १५ जून, २००९ िदनांिकत दर सूची आदे श द्वारा मंजुर झालेल्या
िकरकोळ दर सूचीवर आंिशक ठहराव असल्याने, आिथर्क वषर् १० मधील रे व्हे न्यू, सन्माननीय आयोगाने
मंजुर केलेल्या रे व्हे न्यूशी तुलना करता, खूप कमी आहे . आिथर्क वषर् ०९-१० मध्ये रे व्हे न्यूवर नकाराथीर्
ूभावशाली पिरणामकारक आणखी एक घटक म्हणजे नोव्हे बर.२००९ पासून आिण त्यानंतर टीपीसीडीत
उपभोक्त्यांचे ःथानांतर.

एिूल, २०१० पासून ते सप्टें बर, २०१० कालावधीसाठी, आिथर्क वषर् १०-११ चा रे व्हे न्यू ही वाःतिवक िबलाची
रक्कम आहे . (१५ जुलै, २००९ च्या दरसूचीनुसार @दर सूची दराूमाणे एिूल ते ऑगःट १० साठी आिण
सप्टें बर, २०१०साठी १५ जुन, २००९ च्या दरसूचीनुसार @दर सूची दराूमाणे). ऑक्टोबर. २०१० पासून
माचर्, २०११पयर्ंत कालावधीसाठीचा रे व्हे न्यू, १५ जून, २००९ च्या
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आदे शानुसार ूःतािवत िवबी आिण दरसूची दर वापरून अनुमािनत केला आहे . १० ऑक्टोबर ते माचर् ११
कालावधीसाठी िवबी िहशोब तयार करण्यासाठी, पिहल्या सहामही दरम्यान िबलात समािवष्ट केलेली
वाःतिवक िवबी आिथर्क वषर् १०-११ च्या एकूण ूःतािवत िरइनृा-डी िवबीतून वजा केली जाते.
कोष्टक ईएस 5.3: रू.कोटीमध्ये िवबीच्या उत्पन्नातील खचर् (सेल्स रे व्हे न्यू)
आिथर्क वषर् ११ * (एिूल २०१० ते सप्टे
२०१० साठी वाःतिवक आिण ओक्टो
एमईआरसी अिधकृत आिथर्क वषर्२०१० ते माचर् २०११ साठी अनुमािनत)
मान्य
१०
(एिूल १० ते ओगःट१० – १५ जुलै
दरसूचीसाठी आिण सप्टें १० ते ११ माचर्
पूणर् वषर् (FY 10)
वाःतिवक २०११ – ११जून दरसूचीसाठी )
एकूण रे व्हे न्यू

6,122.00

5,086.41

4832.60

खालील कोष्टकात दशर्िवल्यानुसार, चालू दरसूचीनुसार आिथर्क वषर् ११ साठी चबीकरण (िव्हलींग) ूभारातून
रे व्हे न्यू रू. ९७ कोटी इतका आला आहे .
कोष्टक ईएस 5.4: रू.कोटीमध्ये चबीकरण (िव्हलींग) उत्पन्नातील खचर्(िव्हलींग रे व्हे न्यू)
व्होल्टे ज पातळी
एचटी िव्हलींग

िव्हलींग दर सूची
0.46

िव्हलींग िवबी(टी –डी त)
533

रे व्हे न्यू
24.52

एलटी िव्हलींग

0.88

828

72.86

1361

97.38

एकूण

म्हणून,चालू दर सूचीूमाणे आिथर्क वषर् ११ साठी एकूण उत्पन्नातील खचर्(रे व्हे न्यू) रू. ४९२९.९९ कोटी
तयार झाला आहे .

A.5.3.

ूेषण आिण िवतरण तोटे
आिथर्क वषर् ०९-१० साठी उपलब्ध वाःतव उजार् िनवेश (इनपुट) आिण उत्पाद (आउटपुट)
तपशीलानुसार, वाःतिवक िवतरण तोटे साधारण १०.०८% इतके आहे त. आिथर्क वषर् १० च्या
एमएसएलडीसी मािसक आयबीएसएम िनवेदनांतील वाःतिवक ूेषण तोटे ४.५६% इतके आहे त.
आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये एकूण िवतरण पध्दती तोटे साधारण १०.२५% इतके राहतील आिण ूेषण तोटे
४.८५% गृहीत धरले आहे त असा िरइनृा-डी अंदाज करीत आहे .
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A.5.4.

उजार् समतोल

सवर् िनवेश (इनपुट) आिण उत्पाद (आउटपुट) चा िवचार करून, िरइनृा-डी साठी पूणार्ंशाने सारांश उजार्
समतोल पध्दत खाली िदल्याूमाणे आहे :
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कोष्टक ईएस 5.5: िरइनृा िवतरण पध्दती साठी उजार् समतोलाचा सारांश

तपशींल
उजार् िवबी (एमयू) (िरइनृा-डी)

आिथर्क वषर्
०९ १०
8320.10

उजार् िवबी (एमयू) – पिरवतर्न

207.80

िवतरण तोटे %

10.08%

टी-डी उजार् िनवेश (इनपुट)(एमयू)

9484

उजार् िनवेश (इनपुट) हा टी-डी मधील एकूण उजार् िनवेश (इनपुट) आहे ज्याला िरइनृा-डीची पध्दती
िववादाःपद वषार्त साक्षी असेल. या एकूण उजार् िनवेश (इनपुट) मधून, आिथर्क वषर् ०९-१० आिण आिथर्क
वषर् १०-११ साठी िरइनृा-डीची उजार् खरे दी पिरमाण आिण व्यय िनिश्चत करण्यासाठी, टीपीसा-डी द्वारा
ू टाकायला लागेल
परीवतीर्त उपभोक्त्यांना पुरवलेली उजार् काढन
आिथर्क वषर् ०९-१० याआधीच संपले असल्याने, िरइनृा-डीद्वारा वाःतिवक उजार् खरे दी मािहत आहे , जी
९,७०८ एमयू आहे . ज्याची बाकी खालील कोष्टकात दाखिवली आहे :

कोष्टक ईएस 5.6: िरइनृा –डी साठी िवबी-खरे दी समतोलाचा सारांश

तपशील
िरइनृा-डी द्नारा उजार् िवबी (एमयू)
एसएलडीसी िनवेदनानुसार िरइनृा-डीशी संबंधीत टी डी

उजार्

तोटे %
आयएनएसटीएस तोटे %
िरइनृा-डी द्नारा उजार् खरे दी (एमयू)

अंकन

आिथर्क वषर् ०९-१०
A

8320.10

B

9265

C=A-B

10.20%

D

4.56%*

E = B / (1-D)

9707.80

िवबी-खरे दी पध्दतीद्वारा मोजलेले िरइनृा-डी यंऽणेतील तोटे १०.२०% इतके आहे त, तर जेव्हा िनवेश
(इनपुट) उत्पाद (आउटपुट) पध्दतीद्वारा मोजले तर १०.८% आहे त. सन्माननीय आयोगाला, त्याची तुलना
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लआय तोट्यांशी करण्यासाठी आिण कायर्क्षमता लाभ िनिश्चत करण्यासाठी, िवतरण यंऽणा तोटे म्हणून
१०.८% िवचारात घ्यावेत अशी िवनंती केली आहे

परीवतीर्त उपभोक्त्यांनाच केवळ ९%(एलटी मध्ये) आिण १.५% (एचटी मध्ये) िव्हलींग तोटे लागू आहे त
यामुळे केवळ िवबी-खरे दी पध्दतीसंबंधात फरक उद्भवत आहे - िरइनृा-डी उपभोक्त्यांना अन्यायाने ह्या
फरक सहन करावा लागत आहे .
िरइनृा –डी टी-डी इं टरफेस पॉइं ट्स मध्ये नोंदलेली ूःतािवत उजार्
ूमािणत परीवतीर्त िवबी आिण िरइनृा-डी ची ूःतािवत ःवत:ची िवबी यावर आधारीत, आिथर्क वषर् १०११ दरम्यान िरइनृा-डी ने खरे दी करण्याची उजार् खाली िदलेली आहे .

:

कोष्टक ईएस 5.7: आिथर्क वषर् १० -११ मध्ये िरइनृा –डी टी-डी इं टरफेस पॉइं ट्स मध्ये नोंदलेली ूःतािवत उजार्

तपशील

अंकन

आिथर्क वषर् १०-११

ूःतािवत उजार् िवबी (एमयू) – िरइनृा-डी

A

7875

ूःतािवत परीवतीर्त िवबी (एमयू)

B

1278

एकूण ूःतािवत िवतरण यंऽणा तोटे %

C

10.25%

D
=
(A+B)/(1-C)

10199

एकूण ूःतािवत उजार् टी-डी इं टरफेस पॉइं ट्स मध्ये
नोंदिवणेसाठी (एमयू)

कोष्टक ईएस 5.8: आिथर्क वषर् १० -११ दरम्यान िरइनृा –डी द्वारा उजार् खरे दी
तपशील

अंकन

आिथर्क

वषर्

१०-११

ःथलांतरीत एचटी िवबी (एमयू)

A

525

एचटी व्हीलींग तोटे %

B

1.5%

C = A/(1-B)

533

टीडी सीमारे षेवर मॉःड अप एचटी उजार् (एमयू)
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ःथलांतरीत एचटी िवबी (एमयू)

D

753

एलटी तोटा %

E

9%

F = D/(1-E)

828

परीवतीर्त उपभोक्त्यांनाकरीता एकूण टी- डी उजार् (एमयू)

G = C+F

1,361

टी-डी इं टरफेसवर नोंदलेली एकूण ूःतािवत उजार्(एमयू)

H (From Table
ES5.8 above)

10199

J=H–G

8,838

LT टीडी सीमारे षेवर मॉःड अप एलटी उजार् (एमयू)

टी-डी इं टरफेस पॉइं ट्सवर िनव्वळ उजार् ईएस िरइनृा-डी

संबंधीत (एमयू )

तपशील
ूःतािवत आयएनएसटीएस तोटे %
िरइनृा-डी ची एकूण उजार् खरे दी गरज (एमयू)

A.5.5.

वषर्

आिथर्क

अंकन

१०-११
K

4.85%

L = K / (1-J)

9,288

चबीकरण तोट्यांसंबंधी (िव्हिलंग लॉसेस) मुद्दे

सन्माननीय िवद्युत पुनिवर्चारसंबंधी न्यायािधकरण (अपेलैट िशब्युनल फॉर इलेिक्शिसटी ‘एटीई’) समोर
२००९च्या यािचका बमांक १५० मध्ये, िरइनृा-डीने सन्माननीय आयोगाच्या एलटी पातळीवर ९%
चबीकरण (िव्हलींग) तोटयाच्या िनदेर् शाला आव्हान िदले आहे . त्यात व्यक्त केलेल्या िरइनृा-डीच्या
दाव्याला पक्षपात न करता, वर दशर्िवल्याूमाणे

उजार् खरे दी गरजेची मोजणी ह्या िवनंतीअजार्त

९%िव्हलींग तोट्यावर केली आहे
िरइनृा-डी सन्माननीय आयोगासमोर यावर जोर दे ऊ इिच्छते की, केवळ तांिऽक तोटे (९% िकंवा १.५ %,
जसा मामला असेल तसे) सहन करण्यासाठी पिरवितर्त (खुला ूवेशमागर्) उपभोक्त्यांना परवानगी दे णारा
ूःताव अिधिनयमात उल्लेिखलेल्या अभेदात्मक खुल्या ूवेशमागार्च्या तत्वािवरूध्द आहे . सवर् उपभोक्तेःवयं पुरिवलेले अथवा खुल्या ूवेशमागार्वरचे – चबीकरण (व्हीलींग) परवानाधारकाची (परीवतर्नादरम्यान
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ू )
मीटर बदल पसंत करतात अशा िविशष्ट उपभोक्त्यांना वगळन
समान सेवा आिण मूलभूत सुिवधा वापरतात आिण म्हणून यंऽणा तोट्यांचे ूमाण, जाळे सेवा (नेटवकर्
सव्हीर्स) – ःवयं पुरिवलेली िकंवा इतर परवाधारकानी पुरिवलेली - वापरणा-या सवर् उपभोक्त्यांकरीता
समानच असले पाहीजे.
िरइनृा-डी अनुमान करते की या यंऽणेत दलर्
ु क्ष करण्याजोगे व्यवसाियक तोटे असणे अपेिक्षत असल्याने
एचटी यंऽणेतील तोटे १.५%पेक्षा अिधक असू नयेत. तथािप, एचटी यंऽणेतील तोटे १.५% एवढे िवचारात
घेतल्याने, एलटी यंऽणेतील तोटे ९%पेक्षा वरच्या पातळीवर लागू करायला हवे, म्हणजे एकूण यंऽणेतील
तोटे संपूणर् उजार् समतोलानुसार असतील आिण तदनुसार यंऽणेतील सवर् उपभोकत्यांना समानत्वाने लागू
राहतील..

.

आणखी एक महत्वाचा िनंकषर् असा काढता येईल की ःथलांतराचा िवःतार(अंक) वाढत असल्याने,
अंतरीय तोटे भरून काढण्यासाठी मोठ्या ूमाणावर उजार् िरइनृा-डीने

यंऽणेत जोर लावून पुरिवली

आिण िरइनृा-डीच्या उजार् खरे दी भावात पूणप
र् णे टाळण्यायोग्य वाढ ूेरीत करून ही सवर् उजार् िरइनृाडीद्वारा अत्यल्प िकंमतीला खरे दी केली गेली.

िशवाय, िरइनृा-डीच्या ःवत:च्या उपभोक्त्यांसाठी उजार् खरे दी भाव वाढवून, परीवितर्त उपभोक्त्यांमुळे
व्यावसाियक तोट्यातील

कोणतीही वाढ िरइनृा-डीच्या

लेखाला (अकाउं टला) अितरीक्त उजार्

इं जेक्शनद्वारा पोिषत केली जाईल
िरइनृा-डी सन्माननीय आयोगाच्या िनदशर्नास आणू इिच्छते की जरी यंऽणा तोटे पूणत
र् ः(अथार्त इनपुटआउटपुट पध्दतीसह) िवचारात घेतले, तरी मीटरींग सत्यतेवरील िनयंऽण आिण एसडीएलची कायर्क्षमता
पूणर् यंऽणा तोट्यावर ूभावशाली पिरणाम करे ल आिण चालू ूथेनुसार डब्ल्यूडीएल ला जबाबदार धरले
जाईल , जरी तो त्यासाठी जबाबदार नाही.
या कारणाःतव, जर भिवंयात िरइनृा-डी

यंऽणा तोटे लआया पेक्षा अिधक आहे त असे आढळले

तर.िरइनृा-डी सन्माननीय आयोगाला ह्या मुद्दावर िवचार करण्याची िवनंती करीत आहे
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A.5.5.1.

िवतरण तोट्यांवर कायर्क्षमता वृध्दी

सन्माननीय िवद्युत पुनिवर्चारसंबंधी न्यायािधकरण (अपेलट
ै िशब्युनल फॉर इलेिक्शिसटी ‘एटीई’) च्या
आिथर्क वषर् ०७-०८साठी १२.१०%एवढी तोट्यांची पायाभूत पातळी पुनरःथािपत करण्यासंबंधीच्या
आदे शाच्या सूिचताथार्वरील कलमात, िरइनृा-डीने, त्यावर ०.२५% घट असलेला ूक्षेप पथ िवचारात
घेऊन , कायर्क्षमता लाभ मोजला आहे जो सन्माननीय आयोगाने लागू केल्याएवढाच आहे . आिथर्क वषर्
०९-१० कडे ूक्षेप पथ पुढे नेताना, िवतरण तोट्यांची लआय पातळी ११.६०%एवढी असेल.या उलट, िरइनृाडी यंऽणेचे वाःतिवक तोटे १०.०८%होते. अितरीक्त रे व्हे न्यूत (अितरीक्त िवबीतून) ःथानांतरीत शेष (बाकी)
कायर्क्षमता लाभ आहे , ज्याची रक्कम आिण ितचे सहभाजन दर सूची अिधिनयमात पुरिवलेल्यानुसार
केलेले आहे

A.5.6.

शक्ती/उजार् खरे दी

A.5.6.1.

आिथर् क वषर् ०९-१० आिण आिथर् क वषर् १०-११ साठी शक्ती/उजार् ूबंध:

A.5.6.1.1. िरइनृा-जी पासून अिधूािप्त:
िरइनृा-डीने, त्यांच्या डहाणू येथील ःवतःच्या उजार् िनिमर्ती केंिासह (डीटीपीएस िकंवा िरइनृा-जी) १०
वषार्च्या शक्ती/उजार् खरे दी व्यवःथेत ूवेश केला आहे . २००८च्या मामला बमांक ८ मध्ये १२ फेॄुवारी, २००९
िदनांिकत आदे शाद्वारा ह्या व्यवःथेला सन्माननीय आयोगाद्वारा अनुमोदन िमळाले आहे . िरइनृा-डीला सवर्
उत्पािदत उजेर्चे, िरइनृा-जीसाठी ःवतंऽ िविनयिमत ठरावांतगर्त िनिश्चत केल्या जाणा-या दर सूची नुसार २
x२५० एमडब्ल्यू एकक (युनीट्स) पासून वाटप करण्यासाठीचा हा दृढ िदघर्कालीन करार आहे

आिथर्क वषर् १० साठी वाःतिवक आकडे :
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आिथर्क वषर् ०९-१० मध्ये िरइनृा-डीने िरइनृा-जीकडन
ू संपूणर् उत्पादन ूाप्त केले आहे . आिथर्क वषर् ०९१० साठी िरइनृा-जीकरीता असलेल्या सन्माननीय आयोगाच्या दर सूची नुसार

िनिश्चत ूभार िवचारात घेतला आहे . एफएसी उत्पादन समािवष्टीत उजार् ूभार िहशोबानुसार रू. ूित
युनीट आहे . उजेर्चा सरासरी दर रू. २.४२ /युनीट इतका आहे . .
आिथर्क वषर् ११ साठी ूक्षेपण:
आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये िरइनृा-डी

िरइनृा-जीकडन
ू संपूणर् उत्पादन ूाप्त करे ल. सन्माननीय

आयोगाने त्याच्या ८ सप्टें बर, २०१० िदनांिकत दर सूची आदे शाद्वारा िरइनृा-जीकडन
ू उजार् खरे दीसाठी
िनिश्चत ूभार आिण उजार् ूभार अनुबमे रू. २१६.६१ कोटी आिण रू. २.१२कोटी जारी केला आहे .
२८ मे, २००९ िदनांिकत सन्माननीय आयोगाच्या दर सूची आदे शावर आधारीत एिूल २०१० ते ऑगःट,
२०१० कालावधीसाठी िनिश्चत ूभार आिण एिूल पासून ऑगःट, २०१० पयर्ंत वैयिक्तक मिहन्यासाठी तयार
केलेला उजार् ूभाराच्या वाःतिवक दरावर आधारीत आिण एफएसी मोजणीत वापरलेला उजार् ूभार हया
अजार्त, िरइनृा-डीने िवचारात घेतला आहे .

सप्टें बर २०१० ते माचर् २०११ कालावधीसाठी, िनिश्चत ूभार आिण उजार् ूभार िरइनृा-जीच्या ८ सप्टें बर,
२०१० च्या आदे शानुसार घेतले आहे त. आयोगाच्या उपयुक्त
र् आदे शानुसार उपलब्ध उजार् ३७८६ एमयू इतकी
मानली आहे .

ूित- आिथर्क सहायता

अिधूभारच्या हे तूने टाळलेला उजार् ूभार मोजण्यासाठी,

िरइनृा-जी कडन
ू

साधारण २४ एमयू शक्ती टाळली जाईल असे िरइनृा-डीने दशर्िवले आहे . अशा रीतीने िवतारात घेतलेले
उपयुक्त
र् उत्पादन ःथलांतरामुळे पिरहाराचे िनव्वळ असणे अपेिक्षत आहे .
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A.5.6.1.2. टीपीसी उत्पादनातू न ूािप्त
आिथर्क वषर् ११ साठी वाःतिवक आकडे :
आिथर्क वषर् ०९-१०, सन्माननीय आयोगाने त्यांच्या दरसूची आदे शात, िरइनृा-डी साठी ५०० एम डब्ल्यू
इतकी उपलब्धता िवचारात घेतली आहे . आिथर्क वषर् ०९-१० साठी ूाप्त वाःतिवक उजार् आिण टीपीसी –
जीद्वारा िबलींग केलेली , िवचारात घेतली आहे . िनिश्चत ूभार आिण उजार् ूभारसुध्दा टीपीसी – जीद्वारा
िबलींग केलेले म्हणून िवचारात घेतली आहे त.
आिथर्क वषर् ११ साठी ूक्षेपण:
५०० एमडब्ल्यू करीता टीपीसी – जी बरोबर शक्ती खरे दी करारात ूवेश करण्याच्य़ा टीपीसी – जी कडन
ू
िरइनृा-डी च्या ूयत्नाला टीपीसी – जी कडन
ू ूितकूल ूितसाद िमळाला आिण टीपीसी – जीने, िरइनृाडीला बहाल केलेली ही

५०० एमडब्ल्यू क्षमता १ एिूल, २०१० पासून पुढे

ू घ्यायचे ठरिवले.
काढन

उपभोक्त्यांच्या िहतामध्ये, िरइनृा-डीने टीपीसी – जी च्या कृ तीिवरूध्द महाराष्टर् सरकारपुढे अिभवेदन केले,
ज्यातून जीओएमने, टीपीसी – जी कडन
ू क्षमतेच्या माघारीचे मुद्दे आिण गिभर्ताथर् आिण इतर गोष्टींकडे
लक्ष दे ण्यासाठी पाच सभासदांची सिमती तयार केली.
सिमतीच्या अिधकतर लोकहीताथर् िशफारसीवर आधािरत आिण लोकांची अःवःथता रोखण्यासाठी,
टीपीसी – जीला जीओएम ने त्यांच्या ७ मे, २०१० च्या ज्ञापनपऽात
३५८ एमडब्ल्यु. एवढ्या पातळीवर आिण

िरइनृा-डीला जून २०१० पयर्ंत

त्यानंतर िविनयिमत दराने १९८ एमडब्ल्यु. शिक्त पुरवठा

चालू ठे वण्याचा सल्ला िदला आहे आिण एमएसएलडीसीला ह्या सल्ल्यानुसार शक्तीची अनुसूिच तयार
करण्याचा िनदेर् श िदला आहे . आिथर्क वषर् १०-११ दरम्यान िवद्दतशक्ती
अनुसूिचत केली गेली आिण
ु
जीओएम च्या उपयुक्त
र् सल्ल्यानुसार एमएसएलडीसीद्वारा िरइनृा-डीला त्याचा िहशोब िदला गेला
िशवाय सरकारने एमईआरसीला, अन्य िवषयांबरोबरच, िकरकोळ पुरवठा बाबतीत िरइनृा-डीशी ःपधार्
करताना टीपीसी – जीद्वारा शक्तीपुरवठासंदभार्त

केलेल्या ूभूत्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष दे ण्याचा िनदेर् श

िदला आहे . एमईआरसीने या मुद्द्यांवर सुनवाई आयोिजत केली आिण त्याचा आदे श िवचाराधीन आहे .
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मुंबई उच्च न्यायालयात टीपीसी – जीने जीओएमच्या अहवालाला आव्हान िदले, जेथे अजून सुनवाई
पूणर् झाली नाही िकंवा कोणताही अंतिरम आदे श जारी केला गेला नाही.
जर उपयुक्त
र् मुद्दे

िरइनृा-डीच्या अनुकूलतेत (पक्षात) ठरिवले

असतील तर त्याचा पिरणाम िविशष्ठ

िरइनृा-डीला उच्चतर क्षमतेचे वाटप असेल. टीपीसी –
सुिनिश्चत कालावधी साठी टीपीसी – जीकडन
ू
जीकडन
िरइनृा-डीला क्षमतेचे वाटप आिण शक्ती उपलब्धता यावर मुंबई उच्च न्यायालयातील आिण
ू
सन्माननीय आयोगाकडील अिनणीर्त िवनंतीअजार्चा ूभाव पडू शकेल.

वर उल्लेिखलेल्या कायर्वाहीत त्याच्या युक्तीवादात कोणत्याही पक्षपातािवना, या िवनंतीअजार्करीता,
िरइनृा-डीने, जीओम ज्ञापन-पऽानुसार टीपीसी – जीकडन
ू क्षमता वाटप िवचारात घेतले आहे .
८ सप्टें बर, २०१० िदनांिकत (२००९ चा मामला बमांक ९६) आिथर्क वषर् १०-११ साठी टीपीसी – जीकरीता
असलेल्या दर सूची आदे शानुसार टीपीसी – जीकडन
ू उपलब्ध एकूण उजार् (पूरकाची िनव्वळ),१७७७
एमडब्ल्यूवर ९४९४ एमयू इतकी घेतली आहे . वर संदभर् िदल्याूमाणे जीओएम ज्ञापन पऽात समािवष्ट
क्षमतेचे वाटपानुसार, आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये िरइनृा-डीसाठी हे १,४९६ एमयू इतके मानले आहे . ह्या
िवनंतीअजार्त हे िवचारात घेतले आहे .
आिथर्क वषर् १०-११ साठी टीपीसी – जीकडन
ू िनिश्चत ूभार आिण पिरवतर्नीय ूभारसंदभार्त, िरइनृाडीने एिूल, २०१० ते सप्टें बर, २०१० कालावधीसाठी आिण त्यानंतर ऑक्टोबर, २०१० ते माचर्, २०१०
कालावधीसाठी ,

टीपीसीकरीता या ूभाराचे वाःतिवक िबलींग घेतले आहे . िनिश्चत ूभार आिण

पिरवतर्नीय ूभार टीपीसी – जीच्या उपयुक्त
र् दर सूची आदे शानसार घेतले आहे त.
उपभोक्त्यांच्या ःथानांतरामुळे, आिथर्क वषर् १०-११ दरम्यान ूित- आिथर्क सहायता

अिधूभार

मोजताना िरइनृा-डीने जवळपास ६४० एमयू खरे दी पिरहार (रोख) दाखवला आहे . जर, उपभोक्त्यांत
बदल झाला नसता तर, िरइनृा-डीला टाळलेल्या मयार्देएवढी अितिरक्त उजार् ूाप्त करून घ्यावी लागली
असती आिण ती ह्या टीपीसी-जी युनीट्सकडन
ू असमतोल संचयाद्वारा आली असती, जीने अशा उजेर्वर ह्या
युिनट्सपासून उत्पादनाचा िविनयिमत दर लागू केला असता. या

कारणाःतव, वर दाखिवलेल्या १४९६ इतक्या एमयू उजेर्चा, आिथर्क वषर् १०-११ दरम्यान िरइनृा-डीच्या
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ःवत:च्या उपभोक्क्यांच्या वापरासाठी ूाप्त करून घेता येईल असा िवचार करता आला असता.

A.5.6.1.3. निवनीकरणीय स्तर्ोत
महाराष्टर्ात निवनीकरणीय स्तर्ोतां च्या उपलब्धते त सं तोषजनक वाढ नाही आहे . तथािप, िरइनृा-डीने
कंऽाट िदलेल्या, माचर् २००९ मध्ये अिधकृ त मान्यता िमळालेल्या,

४५ एमडब्ल्यू वायु ू कल्पाच्या

िरिक्तकरणासाठी इएचव्ही एस/एसच्या च्या ःथापने स ह, आरईच्या उपलब्धते त वाढ आहे . ह्या ४५
एमडब्ल्यू वायु ू कल्पाची सवर् वायु उजार् आयएनएसटीएस मध्ये िरती करण्यात आली आहे .
वायु उजार् ूकल्पां तू न आरई खरे दीसाठी िरइनृा-डीने आणखी दोन िदघर्कािलन करांरामध्ये ूवेश केला
आहे (जेएसपीएल बरोबर १८ एमडब्ल्यू आिण

एएए एँ ड

सन्स मधू न ३.३७५ एमडब्ल्यू ) , ज्याने

आिथर् क वषर् १० आिण त्यापु ढील आरई ूािप्तची भर घातली आहे .

आरई ूाप्तीत आणखी वाढ करण्यासाठी,

िरइनृा-डीने मुप २ वायुूकल्पाबरोबर अल्पकािलन

करांरामध्ये ूवेश केला आहे .
तसेच, त्याची आरपीएस आिण अल्पकािलन शिक्त गरज पूणर् करण्यासाठी, िरइनृा-डीने जैव ईंधन
आधारीत आरई ूकल्पाबरोबर अल्पकािलन करांरामध्ये ूवेश केला आहे .
त्याचूमाणे, आरपीओ लआय गाठण्यासाठी तसेच अल्पकालीन शिक्त गरज भागिवण्याच्या हे तूने
िरइनृा-डीने आरई शकतीला काही जैव ईंधन, खोई (बगॅस)आधारीत सहउत्पादन आिण लहान हायसो
ूकल्पासह करारबध्द केले आहे .

A.5.6.1.4. अल्पकािलन िद्वपक्षीय शक्ती आिण असं तु लीत सं च य तोडगा
मागील िवभागात, िवबी अंदाज वापरून आलेल्या उजार् गरजेनुसार, फमर् स्तर्ोताकडन
( आरई
ू
स्तर्ोतासकट) उपलब्धता संपल्यावर गरज असलेली सवर् उजार् बाह्य बाजारातून अल्पकािलन आधारावर
ूाप्त केली जाईल आिण राज्य असंतुलीत संचयातून शोषली जाईल. अल्पकािलन

स्तर्ोताकडन
ू ूाप्त केलेली शक्ती एमपीएम मुप, तसेच िरइनृा-डीद्वारा व्यापारी, उजार् दे वाणघेवाण, व्यापारी
िवद्दतशक्ती
कारखाना, सीपीपीज, इ. पासून ःवतंऽ कंऽाटाने (कॉन्शॅ क्टींगने) असेल. .
ु
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आिथर् क वषर् ०९-१० साठी, िद्वपक्षीय ःतोऽां क डन
ू ूाप्तीचा दर २,०५१.९७ एमयू पिरमाणासह रू.
६.९० ूती एकक (यु नीट)आहे आिण तो राज्य असंतल
ु ीत संचयातून ७१२.३९ एमयू रू. ६.५२ युनीट
इतका आहे . या दोन्ही ःतोऽां क डन
ू भािरत सरासरी दर साधारण रू. ६.८० ूती एकक (यु नीट)आहे .
आिथर् क वषर् ११ साठी, िवद्दतशक्तीची
शे ष गरज, डीटीपीएस, टीपीसी-जी आिण आरई पासू न
ु
(अल्पकािलन आिण दीघर्कािलन) उपलब्धता संपल्यावर, िरइनृा-डीकडन
ू अल्पकािलन कंऽाटाने आिण
मुंबई िवद्दतशक्ती
व्यवःथापन समूहामधून ूाप्त केली जाईल.
ु
आिथर् क वषर् १०-११ मध्ये , ह्या स्तर्ोतांकडन
मूल्यांसंदभार्त, िरइनृा-डीने, आिथर् क वषर् १०- ११
ू िवद्दतशक्ती
ु
साठीच्या,

िटपीसी-डी आिण बेःट साठी असलेल्या, त्यांच्या दर सूची आदे शात सन्माननीय आयोगाने

मान्यता िदलेला, रू. ४.७१ ूती एकक (यु नीट) हा अल्पकािलन ूाप्तीचा दर िवचारात घेतला आहे .
वरील चचेर्वर आधािरत, िरइनृा-डीचा आिथर्क वषर् ११ साठी एकं दरीत िवद्दतशक्ती
अं दाज खालीलूमाणे
ु

आहे .

कोष्टक ईएस 5.9: आिथर्क वषर् १० आिण आिथर्क वषर् ११ साठी िवद्दतशक्ती
खरे दी पिरमाण
ु

तपशील

उजार् समतोलानुसार (शेषानुसार) उजार्
िनवेश(इनपुट) गरज

डीटीपीएस

टीपीसी –जी

आरई स्तर्ोत

िद्वपक्षीयl (आ.व.११ चे फमर् अल्पकालीन
कंऽाटांसह)
असंतुलन संचय

एकूण िवद्दतशक्ती
खरे दी
ु

यूओएम

आिथर्क वषर् आिथर्क वषर्
१०

११

एमयू

9708

9288

एमयू

4085

3786

2712

1496

एमयू

146

144

एमयू

2052

3862

एमयू

712

एमयू

एमयू

9708

9288
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कोष्टक ईएस 5.10: आिथर्क वषर् १० आिण आिथर्क वषर् ११ साठी िवद्दतशक्ती
खरे दी भाव (िकंमत)
ु
तपशील

UoM

डीटीपीएस

रू.कोटी

टीपीसी –जी
आरपीओ
िद्वपक्षीयl (आ.व.११ चे फमर् अल्पकालीन कंऽाटांसह))
असंतुलन संचय
एकूण िवद्दतशक्ती
खरे दी
ु

आिथर्क वषर् आिथर्क वषर्
१०

११

988.94

997.47

रू.कोटी

1019.09

524.81

रू.कोटी

54.80

53.32

रू.कोटी

1416.36

2,023.32

रू.कोटी

464.68

रू.कोटी

3943.87

3,598.92

A.5.6.1.5. गत कालावधी समायोजन (समन्वय) / िवद्दतशक्तीला
रोप्य दे य रक्कम
ु
आिथर् क वषर् ०९-१० च्या िवद्दतशक्ती
खरे दीच्या एकट्या चालू शकणा-या (ःट्यँ ड -अलोन) भावा च्या
ु
अितिरक्त, २०९९ च्या मामला बमांक ४६ मध्ये, १० सप्टें बर, २००९ िदनांिकत एमईआरसी आदे शामुळे
टीपीसीला रू. ८.५० कोटीची दे य रक्कम िदली गेली (भुगतान केले गेले) आिण त्याूमाणे ते िवद्दतशक्ती
ु
खरे दी िकंमतीचा भाग म्हणून आिथर्क वषर् ०९-१०च्या एआरआरमध्ये समािवष्ट केले गेले.
िशवाय, २००९ च्या मामला बमांक ९६ मध्ये सन्माननीय आयोगाने,

त्यांच्या टीपीसी-जी साठीच्या दर

सूची आदे शा द्वारे , सप्टें बर,२०१० पासून सुरू करून ७ मिहन्याच्या कालावधीवर समान रूपात
िवःतारलेल्या, टीपीसी-जी द्वारा िरइनृा-डीकडन
ू वसूलीसाठी रू. ५.४९ कोटी रक्कमेला अिधकृ त मान्यता
िदली. त्याूमाणे ह्या रक्कमेची आिथर् क वषर् १०-११च्या एआरआर मध्ये भर टाकली गे ली.

A.5.7.

ूेषण ूभार
A.5.7.1 आिथर् क वषर् ०९-१० साठी ूेषण ूभार

२००८ च्या मामला बमांक १२१ मध्ये १५ जून, २००९ िदनांिकत, सन्माननीय आयोगाने,

त्यांच्या दर सूची आदे शा द्वारा अिधकृ त मान्यता िदल्याूमाणे आिथर् क वषर् २००९-१० साठी, िरइनृाडीने रू.१८३.७२ कोटी चा ूेषण ूभार िवचारात घेतला आहे .
A.5.7.2 आिथर् क वषर् १०-११ साठी ूेषण ूभार
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२००९ च्या मामला बमांक १२० मध्ये, १० सप्टे बर, २००९ िदनांिकत त्यांच्या आदे शा द्वारा सन्माननीय
आयोगाने आयएनएसटीएस ूभार आिण ूत्येक टीएसयू च्या भागाला (शेयरला) अिधकृ त मान्यता िदली
आहे .
आयएनएसटीएस ूभारावरील उपयुक्त
र् आदे श सप्टें बर,२०१० पासून पिरणामकारक होईल अथार्त पाच
मिहन्यांसाठी, २८ मे, २००९ िदनांिकत आदे शानुसार ूभार पिरणामकारक राहतील आिण आिथर्क वषर् ११
च्या उरलेल्या सात मिहन्यांसाठी नवीन आयएनएसटीएस आदे शाूमाणे ूभार पिरणामकारक राहतील.
ही पध्दत वापरून, आिथर्क वषर् १०-११साठी िरइनृा-डीकरीता ूेषण ूभार रू. २१४.१ कोटी काढलेला आहे .

A.5.8.

उद्यत ूभार
A.5.8.1 आिथर् क वषर् ०९-१० साठी उद्यत ूभार

२००८ च्या मामला बमांक १२१ मध्ये १५ जून, २००९ िदनांिकत, सन्माननीय आयोगाने, त्यांच्या दर
सूची आदे शा द्वारा अिधकृ त मान्यता िदल्याूमाणे आिथर् क वषर् २००९-१० साठी, , िरइनृा-डीने रू.
२२४.५० कोटीचा उद्यत ूभार िवचारात घेतला आहे .
A.5.8.2 आिथर् क वषर् १०-११ साठी उद्यत ूभार
टीपीसी –डी आिण बे ःट साठी असले ल्या, आिथर् क वषर् १०-११ च्या दर सू ची आदे शात, सन्माननीय
आयोगाने िवतरण परवानाधारकांच्या उद्यत ूभारांना अिधकृ त मान्यता िदली आहे . या आदे शां व र
आधारीत, रू. ३९६ कोटी एकू ण ूभारातू न टीपीसी-डी आिण बे ःट चे शे य सर् (भाग) कमी करून,
िरइनृा-डीकरीता शे ष उद्यत ूभार रू. २०३.८४ कोटी इतका आला आहे . तदनुसार सप्टें बर २०१० पासून
पुढे सात मिहन्याच्या कालावधीसाठी मािसक ूभार लागू होतील. आिथर् क वषर् ०९-१०साठी िरइनृाडीच्या दर सूची आदे शात अिधकृ त मान्यते ूमाणे

आिथर् क वषर् ११ च्या आधीच्या पाच मिहन्यासाठी उद्यत ूभार लागू होईल.
आिथर् क वषर् १०-११ दरम्यान एमएसईडीसीएल ला आिथर्क वषर् ०८-०९चे उद्यत ूभारूित

रू. २

कोटी इतकी दे य रक्कम िदली गे ली इतके भु ग तान के ले गे ले ) . ती आिथर् क वषर् ११ च्या एकू ण उद्यत
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ूभारात समािवष्ट केली आहे .

.

वरील आधारावर मोजलेला आिथर् क वषर् १०-११ साठीचा िरइनृा-डीकरीता असलेला शे ष उद्यत ूभार रू.
२१४.४५ कोटी आहे .

A.5.9.

एसएलडीसी ूभार

२९ एिूल, २००९ िदनांिकत २००८ च्या मामला बमांक ११७ द्वारा एमईआरसीने आिथर् क वषर् १० साठी
एसएलडीसी अं दाजपऽक मं जू र के ले आहे . वािषर्क एसएलडीसी पिरचालन ूभारासाठी िरइनृा-डी शेयर
(भाग) रू. ७९.०२ लाख आहे आिण एसएलडीसी शुल्काकरीता रू. २४.२६ लाख आहे , ज्याचे भु ग तान
िरइनृा-डीने केले आहे .

आिथर् क वषर् १०-११ साठी २००९ च्या मामला बमांक ९४ मध्ये आदे शाद्वारा सन्माननीय आयोगाने
एसएलडीसी ूभाराला अिधकृ त मान्यता िदली आहे . परीणामी, त्याचा ह्या िवनंतीअजार्त िवचार केला आहे .

A.5.10.

अितिरक्त उजार् ूभार िवषयावर सवोर्च्च न्यायालयाचा िनणर् य

घेणे िकंवा दे य दे णे िवषयासंबध
ं ी अितिरक्त उजार् ूभाराच्या मुद्द्यावर िरइनृा-डी आिण टीपीसी मधील
सवोर्च्च न्यायालयात चालू िववादावरील सुनावणीमध्ये, वतर्मान २००९ च्या नागरी दावा बमांक ४१६१
मध्ये, सन्माननीय सवोर्च्च न्यायालयाने अलीकडे च िरइनृा-डीला रू. २५ कोटी टीपीसीला भुगतान
करण्याचा आिण बाकी रू. ९ कोटी साठी टीपीसीला बँक ूत्याभूित (बँक गॅरंटी) दे ण्याचा (एकूण रू. ३४
कोटी) िनदेर् श िदला आहे . ह्या िवषयासंदभार्त रू. ३४ कोटीची रक्कम सन्माननीय एटीईच्या िनणर्यानुसार
आहे , ज्यानी पूवीर् १ एिूल, १९९८ ते ३१ एिूल. २००० कालावधीसाठी

३२ पैसे ूती एकक (युनीट)

अितिरक्त उजार् ूभार टीपीसीला भुगतान

करण्याचा िरइनृा-डीला िनदेर् श िदला होता. ह्या िनणर्यानुसार, िरइनृा-डीने, भारताच्या सन्माननीय
सवोर्च्च न्यायालयात वाःतिवक अनामत रक्कम असलेली,

ही रू. २५ कोटीची अितिरक्त रक्कम,

आिथर् क वषर् ०९-१० च्या सत्यता पडताळणीमध्ये समािवष्ट केली
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A.5.11.

भांडवली खचर् (व्यय).

A.5.11.1

आिथर् क वषर् २००९-१०

आिथर् क वषर् १० दरम्यान, िरइनृा-डीने रू.४३४.३२ कोटी इतका भांडवली खचर् (व्यय) पत्करला.
सन्माननीय आयोगाने मान्यता िदलेल्या रू.१९५.९६ कोटी च्या िवरूध्द एकूण भांडवलीकरण/पूंजीकरण
रू.४२६.२९ कोटी होते . ह्यापै की, रू. ३९२.३४ कोटी इतके िनमार् ण कायर् एम ईआरसीला ूःतू त
के ले ल्या डीपीआर योजनां शी सं बं धीत आहे आिण रू. ३३.९५ कोटी इतके िनमार् ण कायर् िबन डीपीआर योजनां व र आहे . आिथर् क वषर् ०९-१० मध्ये कायार् िन्वत के ले ल्या कॅ पे क्स योजनां चा सारां श
खालीलूमाणे आहे ः
कोष्टक ईएस 5.11: आिथर्क वषर् ०९-१० मध्ये कायार्िन्वत योजनांवर भांडवलीकरण/पूंजीकरण
डीपीआर योजना
मंजूर/ ःवीकृत

307.72

ूःतूत केलेल्या, मंजूरी

िबन - डीपीआर योजना

भांडवलीकरण/पूंजीकरण

न िमळालेल्या
84.62

एकूण

33.95

426.29
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आिथर् क वषर् २०११ साठी ूःतािवत भांडवली खचर् (व्यय)

A.5.11.2

आिथर् क वषर् ११ दरम्यान, िरइनृा-डीचा

रू. ४२०.३१ कोटी इतके िनमार् ण कायर् कायार् िन्वत करण्याचा

ूःताव आहे , ज्यात डीपीआर योजनां साठी रू. ३८२.६९ कोटी आिण िबन३७.६२ कोटी समािवष्ट आहे . िरइनृा-डीने

डीपीआर योजनां साठी रू.

आिथर् क वषर् १०-११ मध्ये सु रू

होणा-या योजनां साठी

डीपीआरएस तयारके ला आहे आिण त्यां च्या सप्टें बर,२०१० िदनां िकत पऽाद्वारे तो सन्माननीय आयोगाच्या
मं जु रीसाठी सादर के ला आहे .
कोष्टक ईएस 5.12: आिथर्क वषर् ११ साठी ूःतािवत भांडवली खचर् (व्यय)
आिथर् क वषर् ११साठी

अ.ब.

िववरण

1.

महण केंि (धारक केंि)

86.27

2.

११ केव्ही जाळे (नेटवकर् मजबूती)

141.48

3.

एलटी मुख्य (मेन्स)

55.57

ूःतावीत कॅ पे क्स

सेवा

4.

46.68

मीटरींग

5.

26.01

रःत्यावरील िदवे

6.

16.85

दघर्
ु टना व्यवःथापन पध्दती

7.

1.25

8.

जमीन

8.29

9.

िवतरीत उत्पादन ूकल्प

0.20

एकूण

420.31

कोष्टक ईएस 5.13: आिथर्क वषर् ११ मध्ये ूःतािवत भांडवलीकरण/पूंजीकरण
िबन - डीपीआर

डीपीआर योजना
मंजूर/ ःवीकृत

171.52

A.5.11.3

ूःतूत केलेल्या, मंजूरी न

ूःतूत

िमळालेल्या

केलेल्या

195.41

0.00

न

योजना

एकूण
भांडवलीकरण/पूं
जीकरण

28.94

395.87

सदृश परवानाधारक /अनुज्ञिप्तधारी रूपरे खेत भांडवली गुंतवणूक

सन्माननीय आयोगाने घोिषत के ले आहे की

के वळ इष्टतम उपाय नसे ल ते व्हा जाळे (ने ट वकर् ) िवःतार /
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वृध्दीच्या उद्दे शाने समां त र परवानाधारकाने भांडवली खचर् (व्यय) पत्करावा.

िवतरण मू ल भू त सु िवधां ची

िद्वरावृित्त टाळावी हा सन्माननीय आयोगाचा उद्दे ँय आहे . तो

िवतरण मू ल भू त सु िवधां च्या िनिमर्तीत चबीकरण (व्हीलीं ग ) िवतरण परवानाधारकां द्वारा आधीच पत्करले ली
िकं मत अडकून पडणार नाही हे सु िनिश्चत करे ल , पिरणामी त्यामुळे अशा िनराधार मूल्यांसाठी परवानाधारकां चे
रािहलले उपभोक्ते भुगतान करतील .
कमी दराच्या दर सूची, उपभोक्त्यांना अिधक चांगली सेवा, सुधारलेली गुणवत्ता इ, त जेव्हा िवद्दत
ु िवतरणात ःपधार्
होण्याची शक्यता आणली जाईल, तेव्हा ूत्येकाने ह्याची परीक्षा केली पािहजे की िवतरण तारांची

िद्वरावृित्त,

अथर् व्यवःथां च्या लाभां ची ौे णी आिण फक्त एका तारे चे ( िसं ग ल) कमी अं तःसं बं ध न मू ल्य धोक्यात आणे ल
आिण ने ट वकर् ची एकू ण तां िऽक कायर्क्ष मता कमी करे ल. िरइनृा-डीने ूःतूत करीत आहे की मूलभूत सुिवधांच्या
ःथापनेत म्हणजे िकंमतीत घट आिण िवजेच्या गुणवत्तेत सुधारणा, ःपधेर्तून होणारे अिभूेत फायदे , ज्याची तारा
दर सूची संिवदा लागत अिधिनयमानुसार िनिश्चत केली आहे अशा िसंगल वायर सेवा ूबंधकसहसुध्दा चांगल्या
िरतीने िमळिवता येतील
हे ध्यानात ठे वले पािहजे की शेवटचा उपभोक्ता भुगतान करे ल अशी अंितम िकंमत ूामुख्याने िवद्दतशक्ती
खरे दी
ु
मूल्याची बनलेली असते.(अिधकांश मामल्यात ८०%पयर्ंत).िकरकोळ पुरवठ्यात ःपधार् आणणे, अशा त-हे ने अंतीम
दर (िवद्दतशक्ती
िकंमत)सूचीचा ूमुख घटक अनुकूल बनवून, ही कृ ती उपलब्धतेच्या अिधक चांगल्या कायर्क्षमते
ु
कडे नेईल. ह्यासाठी तारा कायार्तसुध्दा ःपधार् आणण्याची गरज नाही. अिधिनयमाच्या सुधारलेल्या ःवरूपातून,
िसंगल तारा सेवेतसुध्दा तारा कायार्त ःपधार् आणून शक्य असलेले लाभ िततकेच चांगले िमळाले आहे त (आिण
आंतरराष्टर्ीय उदाहरणाने िसध्द केल्याूमाणे तेतसे आहे त)
तदनु सार, िरइनृा-डी सन्माननीय आयोगाला िवतरण तारां ची िद्वरावृित्त रोखण्याची आिण िकरकोळ पु र वठा
कायार् त ःपधार् आणण्याची िवनं ती करीत आहे

A.5.12.

ऋण परतफेड अनुसूची

आिथर् क वषर् ०५ आिण आिथर् क वषर् ०६ साठी १० वषार्चा आिण आिथर् क वषर् ०७ आिण तदनं त रसाठी २० वषार्चा
मानक ऋण परतफेड कायर्काल िवचारात घेतला आहे .
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A.5.13.

पिरचालन आिण दे खभाल/अनुरक्षण व्यय

िरइनृा-डीने गुणवत्तेत सुधारणा आिण िवद्दत
ु पुरवठ्यात िवश्वसिनयता यासाठी, िविवध िबयात्मक

क्षेऽात उदा. उपभोक्ता िशक्षण, उपभोक्ता जागरूकता आिण सेवा, ूबंधिकय, तांिऽक, व्यावसाियक आिण आिथर्क
क्षमता इ. सुधारणा करण्याचे त्यांचे ूयत्न चालू ठे वले आहे त. दे शातील िवतरण जनोपयोगी सेवेत अत्युत्तमापैकी
एक म्हणून माहकसेवेची गुणवत्ता पुरिवणे हे िरइनृा-डीच्या ःवप्नाला धरून आहे .
पिरचालन आिण दे खभाल खचर् अंतगर्त व्यिक्तगत घटकांवर िवःतृत सूचना खालीलूमाणे आहे त:
A.5.13.1

आिथर् क वषर् २००९-१०:

A.5.13.1.1 कमर्चारी व्यय :
आिथर् क वषर् १० मध्ये िरइनृा-डीचा वाःतिवक कमर्चारी व्यय रू. ३४४.४ कोटी रक्कमेएवढा आहे , जो आिथर् क
वषर् ०९ च्या वाःतिवक व्ययापेक्षा १५% अिधकतर आहे .
व्यवसायातील चालू आिण नवीन िखलाडंू च्या आव्हानांना िवद्दतशक्ती
कायर्क्षेऽ तोंड दे त आहे , ज्याची िनंपत्ती
ु

वाढते नुकसान भरपाई पॅकेज आहे . िशवाय, दे शात आिण परदे शात िवद्दतशक्ती
कायर्क्षेऽ व्यावसाियकांना असलेल्या
ु
ूचंड मागणीमुळे, िरइनृा-डी वाढत्या संघषर्णाच्या मुद्याबरोबर मल्लयुध्द खेळत आहे .

मृद ु कायर्वाही आिण

कुशल कमर्चारी कायम कायम राखण्यासाठी, िरइनृा-डीला कमर्चा-यांना नुकसान भरपाई सुधारून ठीक करण्याच्या

गरजेची पूतत
र् ा करायला हवी. आिथर् क वषर् ०९ आिण आिथर् क वषर् १० दरम्यान महागाई भत्त्याच्या सूचकांकात
२८%पयर्ंत वाढ आहे , ज्यामुळे युिनयनचे सभासद असलेल्या कमर्चा-याच्या वेतनात १२%इतकी वाढ आिण
१०%च्या वर अिधका-यांच्या वेतनात १०%च्या वर वाढ िनमार्ण झाली. .

A.5.13.1.2 ूशासिकय आिण सामान्य व्यय (ए अँड जी एक्सपेन्सेस)

िरइनृा-डी ने रू. १२४.९८ कोटी इतका एकूण ूशासिकय आिण सामान्य व्यय( ए अँड जी एक्सपेन्सेस ) पत्करला
आहे , जो आिथर् क वषर् ०९ च्या व्ययापे क्षा ११%अिधकतर आहे .
A.5.13.1.3 दरूःती
आिण दे खभाल व्यय
ु
िरइनृा-डी ने रू. १५७.८४ कोटी इतका एकूण दरूःती
आिण दे खभाल व्यय
ु
(आर अँड एम एक्सपेन्सेस ) पत्करला आहे , जो आिथर् क वषर् ०९ च्या व्ययापे क्षा

१६%अिधकतर आहे .
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A.5.13.2

आिथर्क वषर् २०१०-११:

आिथर् क वषर् ०६ पासू न आिथर् क वषर् १० पयर्ं त पाच वषार्ंसाठी सरासरी चलनफुगवटा दर आिथर् क वषर् २०१०
ते २०११ साठी पू वार् नु मान व्ययाच्या उद्दे ँयाने िवचारात घे त ला आहे ,जो सन्माननीय आयोगाच्या, २००९
च्या मामला बमां क १०० मध्ये िरइनृा-टी साठीच्या आदे शा मधू न , अथार् त कमर्चारी व्ययासाठी ८.४९%,
ूशासिकय आिण सामान्य व्यय( ए अँड जी एक्सपेन्सेस) साठी ७.०२% आिण दरूःती
आिण दे खभाल व्यय (
ु
आर अँड एम एक्सपेन्सेस ) साठी ६.०५% , उपलब्ध आहे .
सवर्साधारण व्यवसाय पिरिःथती अंतगर्त, आिथर् क वषर् १०-११ ूक्षे प णापयर्ंत पोहचण्यासाठी, आिथर् क वषर् ०९१० वाःतिवक आकड्यां व र वर उल्ले िखत दराने

िरइनृा-डीने पिरचालन आिण दे खभाल/अनुरक्षण

व्ययाच्या(ओ अँड एम एक्सपेन्सेस )मूल्याचे ३ घटक वाढिवले आहे त.
आताच्या घडीला, बी.आय.आर. १९४६ अिधिनयमा अंतगर्त, ०१.०४.१० िदनांिकत ूितिनधी आिण मान्यताूाप्त
कामगारसंघटना नेत्याबरोबर करारांतगर्त, दराने िरइनृा-डीला िदघर् काळ िरकाम्या असलेल्या मजूर, किनष्ठ
मदतनीस,लाइन्समन, किनष्ठ सहाय्यक आिण उप अिभयंता ौेणीतील मोठ्या संख्येच्या जागा भरायच्या आहे त.
यापैकी अनेक जागा विरष्ठता/कंपनीबरोबर करारावर असलेल्या कमर्चा-यांचे िनयमन या द्वारे भरल्या जातील.
चालू आिथर्क वषार्त (आिथर् क वषर् १०-११), ह्या ूिबये खाली भरती करण्याच्या/ िनयमन करण्याच्या एकू ण
कमर्चा-यां ची सं ख्या १२८५ इतकी असे ल . ऑक्टोबर,२०१० पासू न सु र वात करून माचर् , २०११ पयर्ंत तीन
ःतरावर ही ूिबया िवःतारले ली असे ल . पगार आिण वे त नानु सार आिथर् क वषर् १०-११ मध्ये आिथर् क
पिरणाम रू. ८.७७ कोटी इतका असे ल . जो वािषर्क आिथर् क बोजा योग्य रीतीने यथानु पात दराने ( ूो रे टीं ग )
काढला आहे
एमसीजीएमने सूिचत केल्याूमाणे माचर् २०१० पासून पुनःःथापन ूभारात वाढ झाली आहे .

िरइनृा-डीद्वारा

आिण दे खभालीच्या ( आर अँड एम ) अिधकांश कामात रःते खणणे आिण त्यानंतर
हाताळलेल्या दरूःती
ु
पुनःःथापन अंतभूत
र् असल्याने, आिथर् क वषर् ११ च्या

दरूःती
आिण दे खभालीच्या ( आर अँड एम )अंदाजावरसुध्दा आर आय ूभारातील वाढीचा परीणाम झाला आहे .
ु
या मोजणीत अितिरक्त ूभाराचे ःवतंऽपणे अनुमान करणे अवघड असल्याने, हमी अवधी रःत्यांवर वाढीव खचर्
िहशोबात घेण्यासाठी, वर िहशोब करून काढल्यानुसार आर आय ूभार घटकात ५%नाम माऽ वाढ िरइनृा-डीने
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िवचारात घेतली आहे .
अशा त-हे ने, आर आय ूभारातील वाढ, आिथर् क वषर् ११ मध्ये ६.०५% च्या सवर्साधारण चलनवाढीच्या
आिण दे खभाल व्ययात ( आर अँड एम एक्सपेन्सेस) रू. २६.१० कोटी इतकी वाढ उत्पन्न
वाढीिशवाय, दरूःती
ु
करे ल.
ह्या िवनंती अजार्त िवचारात घेतल्यानुसार, आिथर् क वषर् १०-११ मधील पिरचालन आिण दे खभाल/अनुरक्षण
व्ययाच्या (ओ अँड एम एक्सपेन्सेस च्या) व्यिक्तगत घटकां व रील खचार् चा अं दाज खाली िदल्याूमाणे आहे :
कोष्टक ईएस 5.14: आिथर्क वषर् ११ साठी पिरचालन आिण दे खभाल/अनुरक्षण (ओ अँड एम) अंदाज
आिथर् क वषर् १०-११अं दाज व्यय (रू.कोटी)

घटक

तारा

िकरकोळ

एकूण

228.61

153.83

382.44

ूशासिकय आिण सामान्य व्यय (ए अँड जी 86.44

47.32

133.75

वाढीव

6.62

193.49

207.77

709.68

कमर्चारी व्यय
एक्सपेन्सेस)

आर

पिरणामाससकट)
दे खभाल व्यय (

आय

ूभाराच्या

दरूःती
ु

आिण

186.87

आर अँड एम

एक्सपेन्सेस )
एकूण पिरचालन आिण

दे खभाल/अनुरक्षण 501.91

व्यय (ओ अँड एम एक्सपेन्सेस)

A.5.14.

घसारा आिण घसाढयावर आगाऊ रक्कम (उचल)

एमईआरसीने त्यांच्य दर सूची अिधिनयमात मूल्य-हास (भावउतार)अनूसूचीचे खुलासेवार वणर्न केले आहे . दर
सूची अिधिनयमानुसार मूल्य-हास िनिश्चत केला आहे .. कोणत्याही मालमत्तेचा (पिरसंपत्ती) भाव ितच्या
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ऐितहािसक मूल्याच्या ९०%पलीकडे कमी केलेला नाही. तारा आिण िकरकोळ व्यवसायासाठी

मूल्य-हास

(भावउतार)चा िहशोब ःवतंऽपणे केला आहे .
वाःतिवक तारखां व र आधारीत, जीएफएची ूारं िभक जमा तसे च आिथर् क वषर् १० दरम्यान भां ड वलीकरण
(पूं जीकरण) वर

आिथर् क वषर् १० साठी मूल्य-हासाचा (भावउतार) दावा केला आहे . आिथर् क वषर् ११ साठी,

वषर्भ र मालमत्ते ची भर घातली जाईल, भर घालण्याची योजना बनिवले ल्या मालमत्ते व र सहामाहीच्या
भावउताराची मोजणी के ली आहे .
तारा व्यवसायासाठी, आिथर् क वषर् १० साठी मूल्य-हास (भावउतार) रू. १००.९० कोटी इतका आिण आिथर् क वषर्
११ साठी रू. १०८ कोटी इतका आहे
िकरकोळ व्यवसायासाठी, आिथर् क वषर् १० साठी मूल्य-हास (भावउतार) रू. २७ कोटी इतका आिण आिथर् क वषर्
११ साठी रू. २८ कोटी इतका आहे

A.5.15.

ऋण पूंजी वरील िदघर्कालीन व्याज

आिथर्क वषर् ०९ करीता सत्यता पडताळणी च्या संबंधीत भागात ःथूलरूपाने सांिगतलेल्या तत्वावर आधािरत
िदघर्कालीन ऋणावरील व्याज मोजले जाते. (ए.४.१४).
आिथर्क वषर् १० करीता िदघर्कालीन ऋणावरील व्याज खचर् तारा व्यवसायाकरीता रू. ८३.८६ कोटी इतका आिण
िकरकोळ व्यवसायाकरीता रू. १५ कोटी इतका आहे
आिथर्क वषर् ११ करीता िदघर्कालीन ऋणावरील व्याज खचर् तारा व्यवसायाकरीता रू. ९९ कोटी इतका आिण

िकरकोळ व्यवसायाकरीता रू. १७ कोटी इतका आहे

A.5.16.

सामान्य शेयर/ईिक्वटी वर ूितलाभ
दर सूची अिधिनयमानुसार, सामान्य शेयर/ईिक्वटी वर ूितलाभाची मोजणी, वषार्रंभी िनयामक सामान्य
शेयर/ईिक्वटीवर @१६% आिण वषार्दरम्यान सामान्य शेयर/ईिक्वटी भांडवलीकरणाच्या (पूंजीकरण) ५०%
वर केली आहे . मानक सामान्य शेयर/ईिक्वटी िनिश्चत

करण्याच्या उद्दे शासाठी

भांडवलीकरण(पूंजीकरण) िवचारात घेताना, माहक अंशदान समायोिजत केलेले

(बदलले) आहे .
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तारा व्यवसायाकरीता आिण िकरकोळ व्यवसायाकरीता, िरइनृा-डीने आरओई ला अनुलक्षून रू. २०४ कोटीं
आिण रू. २४ कोटीचा दावा केला आहे .

A.5.17.

कायर्शील भांडवलावरील व्याज

आिथर्क वषर् ०९ करीता सत्यता पडताळणी च्या संबंधीत भागात ःथूलरूपाने सांिगतलेल्या तत्वावर आधािरत
कायर्शील भांडवलावरील व्याज मोजले जाते. (ए.४.१६).
आिथर्क वषर् ०९ -१० करीता कायर्शील भांडवलाच्या आमच्या मोजणीसाठी िरइनृा-डीने व्याज दर म्हणून १३%
िवचारात घेतला आहे .
िरइनृा- जी आिण िरइनृा-टी च्या मामल्यात सन्माननीय आयोगाने अलीकडे च जारी केलेल्या दर सूची आदे शावर
आधारीत अल्पकािलन एसबीआय पीएलआर ११.७५% इतका िवचारात घेतला आहे .
तारा व्यवसायाकरीता, आिथर्क वषर् १० करीता कायर्शील भांडवलावरील व्याज रू. १५.७३ कोटी आिण आिथर्क वषर्
११करीता रू. १७.०३ कोटी इतके आहे .
िकरकोळ व्यवसायाकरीता, आिथर्क वषर् १० करीता कायर्शील भांडवलावरील व्याज रू. ४०.२० कोटी आिण आिथर्क
वषर् ११करीता रू. ३५.४५ कोटी इतके आहे .

A.5.18.

सुरिक्षत ठे वीवरील /ूितभूित जमा वरील व्याज

आिथर्क वषर् ०९-१० करीता माहक सुरिक्षत ठे वीवरील वरील व्याज िवचारात घेतले आहे . (आिथर्क वषर् १०-११
करीतासुध्दा तीच सरासरी बाकी (शेष) िवचारात घेतलेली आहे ). माहक सुरिक्षत ठे वीवरील वरील सवर् व्याज केवळ
िकरकोळ पुरवठा व्यवसायात समािवष्ट केले आहे .

A.5.19.

अशोध्य कजर्/ऋणासंबंधात तजवीज

आिथर्क वषर् १० करीता, िरइनृा- डी कडे रू. १३.५६ कोटी एवढी अशोध्य कजर् / ऋणासं बं धात तजवीज आहे .
आिथर्क वषर् ११ करीता, िरइनृा- डीने रू. ५.०० कोटी एवढी अशोध्य
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कजर् / ऋणासं बं धात तजवीज िवचारात घे त ली आहे , जी आयोगाद्वारा १५ जू न , २००९ च्या दर सू ची आदे शात
िवचारात घे त ल्याूमाणे आहे . अशोध्य (बु डीत) कजार् साठी असले ले सवर्

अपिलिखत ( राईट ऑफ)

/तजवीज के वळ िकरकोळ व्यवसायात समािवष्ट केले आहे .

A.5.20.

आय कर

दे य आय कर, आिथर्क वषर् ०९-१० करीता, ३३.९९% इतक्या ूचिलत कंपनी कर दरा एवढा आहे . (अथार्त ३०% कर,
करावर १०% अिधूभार आिण कर आिण अिधूभारावर ३% शैक्षिणक उपकर). आिथर्क वषर् १० – ११ साठी,
३३.२२% इतका कंपनी कर दर घेतला गेला आहे (३०% कर, करावर ७.५% अिधूभार + कर आिण अिधूभारावर
३% शैक्षिणक उपकर). आय कर अिधिनयमाच्या तरतूदीनुसार आय कराची मोजणी केली आहे .

सत्यता पडताळणीवरील भागात िनवेदन केल्याूमाणे आिण त्यात िदलेल्या कारणांसाठी, िरइनृा- डीने आिथर्क
वषर् १० आिण आिथर्क वषर् ११ साठी आय कर दराने आरओईचा िनव्वळ आय त्याच्या कर पूवर् मूल्याएवढा
वाढिवल्यानंतर (मॉिसंग अप नंतर) आय कराचा िहशोब केला आहे .

आिथर्क वषर् ०९-१० आिण आिथर्क वषर् १०-११ साठी, तारा व्यवसायाकरीता आय कर भत्ता अनुबमे रू १०७.१८ कोटी
इतका आिण रू ११८ कोटी इतका आहे .
आिथर्क वषर् ०९-१० आिण आिथर्क वषर् १०-११ साठी, िकरकोळ व्यवसायाकरीता आय कर भत्ता अनुबमे रू ३५ कोटी
इतका आिण रू ३४ कोटी इतका आहे .
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A.5.21.

आकिःमकता िनिधसाठी अंशदान
दर सूची अिधिनयमानुसार, आकिःमकता िनिधसाठी अंशदान, ूत्येक आिथर्क वषार्साठी ूारं भीच्या कुल
िःथर मालमत्तेच्या ०.२५% इतके मोजले आहे .
तदनुसार, आिथर्क वषर् १० आिण आिथर्क वषर् ११ साठी ूारं भीच्या कुल िःथर मालमत्तेच्या

पातळीवर

आधािरत, आिथर्क वषर् १० आिण आिथर्क वषर् ११ साठी आकिःमकता

िनिधसाठी अंशदान, तारा व्यवसायाकरीता अनुबमे रू. ६.४५ कोटी आिण रू. ७ कोटी आिण िकरकोळ
व्यवसायाकरीता अनुबमे रू. १ कोटी आिण रू. १ कोटी इतके आहे .

A.5.22.

िवना दर सूची आय
कोणताही िविशष्ट वृध्दी नमुना त्याच्याशी संलग्न नसल्याने

िवना दर सूची आय खालील बाबींच्या

हालचालीबद्दल भािकत करणे कठीण आहे .

तारा व्यवसायाकरीता, आिथर्क वषर् १० साठी िवना दर सूची आय रू. १४.३७ कोटी इतका आिण आिथर्क वषर् ११ साठी
रू. १५.२३ कोटी इतका अनुमािनत आहे .
िकरकोळ व्यवसायाकरीता, आिथर्क वषर् १० साठी िवना दर सूची आय रू. ९७ कोटी इतका आिण आिथर्क वषर् ११
साठी रू. १०३ कोटी इतका अनुमािनत आहे .

A.5.23.

इतर व्यावसाियक आय

आरसीओम च्या सेल्युलर रे डीओ बेस ःटे शन एँटीना (बीटीएस टॉवर) च्या ूितष्ठापनेच्या उद्दीष्टासाठी
िरइनृा- डीने त्यांच्या २० उपकेंिाच्या जागेचा पिरसर रीलायन्स कम्युिनकेशन्स िलिमटे ड ला भाडे पट्टा
कराराने (लीजवर) िदला आहे . भाडे पट्टा कराराचे भाडे रू. ३,५२,३४४ /- ूित टॉवर ूित वषर् इतके आहे ,
ज्याचे िबलींग जुलै,२०१० पासून परीणामकारक होईल. तदनुसार,

आिथर्क वषर् २०१०-११ दरम्यान

साधारण रू. ५०, ००, ००० (पन्नास लाख) इतके उत्पन्न (आय) भाडे पट्टा कराराच्या भाड्यापासून
िमळे ल असा अंदाज आहे . ह्या कृ तीचे िवतरण परवानाधारकाचा “इतर व्यवसाय” म्हणून वगीर्करण होत
असल्याने, दर सूची अिधिनयमानुसार (अिधिनयम ७९.१), ह्या आयचे १/३ अथार्त जवळपास १७ लाख
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आिथर्क वषर् १०-११ साठी “इतर व्यवसायातून आय” म्हणून दाखिवले आहे त आिण आिथर्क वषर् १०-११ च्या
एकूण उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर) मधून ते वजा केले आहे त.

िवद्दत
ु िवबी आिण िवद्दत
ु शुल्कावरील कर

A.5.24.

िवद्दत
ु िवबी आिण िवद्दत
ु शु ल्कावरील कर हा

एकू ण उत्पन्नातील खचार् ची गरज (एआरआर) िकं वा

एकू ण उत्पन्न आिण खचर् म्हणू न िवचारात घे त ला जात नाही कारण ूचिलत ूथे नु सार तो वाःतिवक
ू जाणारा” असतो
आकड्यां “जवळन

A.5.25.

आिथर्क वषर् ०९-१० साठी सत्यता पडताळणी सारांश

वरील चचेर्वर आधारीत, कोणावर अवलंबून नसलेली (एकटी जाउ शकणारी) आिथर्क वषर् १० साठी सत्यता
पडताळणी खाली सारांश रूपात िदली आहे :

कोष्टक ईएस 5.15: आिथर्क वषर् १० साठी वािषर्क कायर्-िनंपादनाचा आढावा (पुनरावलोकन) (एपीआर)
दर सूची आदे श

अ.ब.

तपशील

िरइनृा- डी

व्यितबम

1

िवद्दतशक्ती
खरे दी व्यय *
ु

4,211.90

(206.55)

2

अितिरक्त

0.00

25.00

25.00

3

ूेषण ूभार

183.7

183.73

0.01

4

पिरचालन आिण दे खभाल/अनुरक्षण (ओ अँड 566.82

627.25

60.43

5

कमर्चारी व्यय

306.62

344.43

37.81

6

ूशासिकय आिण सामान्य व्यय (ए अँड जी 111.73

124.98

13.25

दरूःती
आिण दे खभाल व्यय
ु

157.84

9.37

उजार्

– १५.०६.२००९
4,418.45
ूभार

टीपीसीला भुगतान

एम)

एक्सपेन्सेस
7

148.47
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दर सूची आदे श

व्यितबम

अ.ब.

तपशील

8

मूल्य-हास

76.16

127.80

51.64

9

ऋण पूंजी वरील िदघर्कालीन व्याज

67.41

99.36

31.95

10

कायर्शील भांडवलावरील व्याज

68.14

73.08

4.94

11

अशोध्य कजर् / ऋणासं बं धात तजवीज

5.50

13.56

8.06

12

आय कर

34.65

141.78

107.13

13

आकिःमकता िनिधसाठी अंशदान

6.52

7.42

0.9

14

एकूण रे व्हे न्यू व्यय

5,427.37

5,510.88

83.51

15

सामान्य शेयर/ईिक्वटी वर ूितलाभ

176.69

210.05

33.36

16

वजा: िवना दर सूची आय

88.41

111.52

23.11

17

भर: आिथर्क वषर् १० साठी कायर्क्षमता लाभ

58.75

58.75

18

एकूण उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर).

5,515.65

5,668.15

152.5

19

िकरकोळ दर सूचीतून रे व्हे न्यू

6,122.30

5,086.41

(1,035.89)

20

चबीकरण

0.00

15.26

15.26

6,122.30

5,101.67

(1,020.63)

566.48

1,173.14

1,173.14

1,173.14

– १५.०६.२००९

िव्हिलंग

ूभारातून
ूभारातून

िरइनृा- डी

)

21

एकूण रे व्हे न्यू

22

ःटँ ड अलोन एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील (606.65)

तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) /अितिरक्त

23

एमईआर सी मंजुर रक्कमेवर एकूण उत्पन्न

आिण

खचार्तील

तफावत

(रे व्हे न्यू

गॅप)

0.00

/अितिरक्त
* रू. २५.०० कोटीच्या व्ययात समािवष्ट - जून १५. २००९ च्या दर सूची आदे शात आयोगाने िवचारात

घेतलेले, एटीई आदे शामुळे टीपीसीजीला भुगतान,

िकरकोळ दर सूचीवरील ःथिगती आिण आिथर्क वषर् १० च्या नंतरच्या सहामहीत सहायता
माहकांच्या टीपीसीकडे ःथलांतर आिण ूित-आिथर्क सहायता

(बॉस सिब्सडीचा) तोटा

करणा-या
यामुळे वर

दाखिवलेली अिधकांश एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) उद्भवत आहे ह्याकडे ध्यान दे णे
उिचत आहे . ूित-आिथर्क सहायता (बॉस सिब्सडीचा) अिधभाराच्या यंऽणेच्या
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अनुपिःथतीनेच केवळ एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) अिधक रूंद केली आहे .

आिथर्क वषर् १०-११ साठी एकूण उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर) सारांश:

A.5.26.

A.5.26.1

आिथर् क वषर् १०-११ साठी एकू ण उत्पन्नातील खचार् ची गरज (एआरआर)

वरील चचेर्वर आधारीत, कोणावर अवलंबून नसलेली (एकटी जाउ शकणारी) आिथर्क वषर् १०-११ साठी
एकूण उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर).खालील ूमाणे आहे :
कोष्टक ईएस 5.16: आिथर्क वषर् ११ साठी एकूण उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर) सारांश
िरइनृा- डी

िरइनृा- डी

िरइनृा-

तारा

िकरकोळ

डी

िवद्दतशक्ती
खरे दी व्यय *
ु

3,820.16

3,820.16

2

ूेषण ूभार

214.13

214.13

3

पिरचालन आिण

दे खभाल/अनुरक्षण 501.91

207.77

709.68

4

कमर्चारी व्यय

228.61

153.83

382.44

5

ूशासिकय आिण सामान्य व्यय (ए अँड 86.44

47.32

133.75

6

दरूःती
आिण दे खभाल व्यय
ु

186.87

6.62

193.49

7

मूल्य-हास

107.72

28.48

136.20

8

ऋण पूंजी वरील िदघर्कालीन व्याज

99.34

16.89

116.24

9

कायर्शील भांडवलावरील व्याज

17.03

35.45

52.49

10

सीएसडी वरील व्याज

17.15

17.15

11

अशोध्य कजर् / ऋणासं बं धात तजवीज

5.00

5.00

12

आय कर

117.68

33.86

151.54

अ.ब.

तपशील

1

13

आकिःमकता िनिधसाठी अंशदान

7.37

1.10

8.46

14

एकूण रे व्हे न्यू व्यय

851.06

4,379.99

5,231.05

15

सामान्य शेयर/ईिक्वटी वर ूितलाभ

204.36

24.46

228.82

16

वजा: िवना दर सूची आय

15.23

102.98

118.21

17

एकूण

4,301.47

5,341.66

उत्पन्नातील

खचार्ची

गरज 1,040.19

* चबीकरण (व्हीलींग) ूभारापासून पासून रे व्हे न्यू समािवष्ट नाही
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A.6.

एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) आिण दर-सूची ूःताव

पुढील भागात, िरइनृा- डीचे ूःतािवत भाव, गत एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप),
टीपीसीकडे माहकांच्या ःथलांतरामुळे ूित-आिथर्क सहायता (बॉस सिब्सडीचे) तोट्यांमुळे उद्भवलेले मुद्दे
आिण रािहलेल्या माहकांवर त्याचा परीणामी ूभाव आिण आिथर्क वषर् १०-११ साठी योजलेल्या दर सूचीसकट
, या िविवध रक्कमेच्या वसूलीसाठी योजलेली यंऽणा याचा सारांश समािवष्ट आहे .

A.6.1.

एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप)
A.6.1.1 गत एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) / िविनयामक मालमत्ता

आिथर्क वषर् ०९ आिण आिथर्क वषर् १० साठी एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) यावर
चचार् या आधीच्या भागात आहे .
ह्या वषार्ंच्या एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावती (रे व्हे न्यू गॅप)व्यितिरक्त, रू. १७८ कोटी
(आिथर्क वषर् ०८-०९ दर सूचीत मान्यता िमळालेली रू. ३५६ कोटी ची अधीर् रक्कम) आिण रू.५५४ कोटी
(आिथर्क वषर् ०९-१० दर सूचीत मान्यता िमळालेली )एवढी मान्यताूाप्त िविनयिमत मालमत्ता आहे .
िशवाय, १५ जुल,ै २००९ िदनांिकत आदे शाद्वारा. सन्माननीय आयोगाने िविशष्ट माहक ौेणींसाठी दर सूची
वाढीवर ःथिगती आणली होती आिण या ौेणींसाठी, ःथिगतीच्या वैधते दरम्यान िरइनृा- डीद्वारा लागू
केलेले दर सूची दर जून, २००८ च्या दर सूची आदे शात ःपष्ट केल्याूमाणे आहे त. िकरकोळ दर सूचीवरील
ःथिगतीमुळे आिथर्क वषर् ०९-१० ची रे व्हे न्यू गॅप रू. १,१७३.१४ कोटी इतकी आहे . आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये
सुध्दा दर सूची ःथिगती पाच मिहन्यासाठी चालू राहीली याची दखल घेणे गरजेचे आहे . आिण त्यामुळे
उद्भवलेली वसुली चालू दर सूचीत रे व्हे न्यूची मोजणी मध्ये आधीच्या भागात ूितिबंबीत झाली आहे .
या िशवाय, एटीई िनणर्यामुळे आिथर्क वषर् ०७ आिण आिथर्क वषर् ०८ वरील पिरणामांवरील भागात,
आिथर्क वषर् ०८ मधील अितिरक्त भांडवलीकरण आिण माहक योगदान (अंशदान) बदलाचा
(जुळवाजुळवीचा) अितिरक्त पिरणाम, िरइनृा- डीने िनव्वळ अितिरक्त पिरणाम, आिथर्क वषर् ०६-०७
मधून आिण आिथर्क वषर् ०७-०८ पासून पुढे आिण असे असल्याने पूवीर्च्या

कालावधीशी संबंधीत, िनिश्चत केला आहे .
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आधी चचार् केल्या ूमाणे, सन्माननीय आयोगाच्या िनणर्यानुसार, भर म्हणून, िरइनृा- डीने या गत एकूण
उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप), िविनयिमत मालमत्ता आिण एटीई आदे श परीणाम या साठी
@अल्पकालीन एसबीआय पीएलआर, कॅरीइं ग कॉःट िनिश्चत केली आहे .
गत कालावधी (आिथर्क वषर् ०९-१० पयर्ंत) एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) /चालू वसूली
चा सारांश खालीलूमाणे आहे :
कोष्टक ईएस 6.1: संचयी एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप)
रक्कम

तपशील

(रू.कोटी

आिथर् क वषर् ०८-०९ साठी वृध्दीशील एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत 297.54
(रे व्हे न्यू गॅप)

आिथर् क वषर् ०९-१० साठी वृध्दीशील एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत 1173.14
िविनयामक मालमत्ता

732.00

एटीई आदे शाचा परीणाम

149.95

अितिरक्त भांडवलीकरण आिण माहक योगदान

बदलाचा (जुळवाजुळवीचा)

पिरणाम

23.49

कॉःट िवना एकूण एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) आिथर् क 2376.12
वषर् ०९-१९ पयेर्ं त

िरइनृा- डीने

आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये ह्या िकंमतींची वसुली करण्याचे योजले नसल्याने,

वर िनदेर् िशत

एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप)/ िविनयिमत मालमत्ता यामध्ये

कॅरीइं ग कॉःट

समािवष्ट नाही. तथािप उपचयाच्या वषार्वर अवलंबून आिण वसूलीच्या वषार्पयर्ंत जेव्हा दर सूचीतून वसूलीला
परवानगी असेल तेव्हा ह्या िकंमतींचा आणणावळ िकंमतीवर (कॅरे ज कॉःटवर) परीणाम होईल.

A.6.1.2 FY 10-11

कोणावर अवलंबून नसलेला (एकटी जाउ शकणारा) ःट्यँड अलोन भाव (एकूण

उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर)

आधीच्या भागात चचार् केल्याूमाणे, आिथर्क वषर् १०-११ ची तारा आिण िकरकोळ एकूण उत्पन्नातील
खचार्ची गरज (एआरआर) अनुबमे रू. १,०४०.१९ कोटी आिण रू.४,३०१.४७
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कोटी इतकी आहे .
चबीकरण ूभार (िव्हिलंग ूभार) ूःताव

A.6.2.

सन्माननीय आयोगाच्या
आधारीत

िरइनृा- डीच्या

तत्वानुसार, एचटी आिण एलटी मध्ये जीएफओ गुणोत्तर ूमाणावार
तारा व्यवसायाकरीता योजलेली आिथर्क वषर् १०-११ साठीची कोणावर

अवलंबून नसलेली ( ःट्यँड अलोन) एकूण उत्पन्नातील खचार्ची गरज (एआरआर) एचटी आिण एलटी
व्होल्टे ज पातळीवर वाटलेली आहे .
एचटीशी संबंिधत म्हणून िनधार्रीत व्यय, अिधक िवःताराने ह्या पातळींवर अनुमािनत उजार् िवबीवर
आधािरत

ू घेतलेला आहे . अनुमािनत उजार् िवबी ही पिरवतीर्त
एचटी आिण एलटी मध्ये वाटन

माहकांची आिण ःवतःचे माहकाची (साठीची) उजार् िवबी यांची बेरीज आहे .
वरील पध्दत वापरून ठरिवलेले चबीकरण ूभार (िव्हिलंग ूभार) खालीलूमाणे आहे त :
कोष्टक ईएस 6.2: चबीकरण ूभार (िव्हिलंग ूभार) िनधार्रण
तपशील

एचटी

एलटी

िनिश्चत केलेली तारा िकंमत (रू कोटी)

65.02

975.17

उजार् िवबी (एमयू)– ःवतःची

513.92

7360.76

िबल्ड उजार् (एमयू)– परीवतर्न

533.00

828.00

एकूण उजार् – पिरवतीर्त आिण ःवतःच्या माहकांना िबलींग केलेली

1046.92

8188.76

(एमय)

आिथर्क वषर् ११ करीता िरइनृा- डी योजना वापरण्यासाठी चबीकरण 0.62

A.6.3.

1.19

िविनयामक मालमत्ता आिण गत एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) ची वसूली

वाःतिवकतेचा िवचार करता, चालू आिथर्क वषार्तच मोठ्या ूमाणावर माहकांचे टीपीसी – डीमध्ये ःथलांतर
होणे अपेिक्षत असल्याने, िरइनृा- डीकडे वर दाखिवलेली िविनयामक मालमत्ता

आिण पूवीर्ची अूाप्य

िवद्दतशक्ती
िकंमत (खचर्) पुनःूाप्त करण्यासाठी अितशय कमी माहकांचा पाया राहात आहे . िशवाय आणखी
ु
आणखी माहक ःथलांतर करीत जातील तसतसे रू, मध्ये ूित एकक (युनीट) पिरभाषेत ह्या िविनयामक
मालमत्तेचा पिरणाम आिण गत रे व्हे न्यू गॅप टणाटण उड्या मारू
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लागेल. िरइनृा- डी सन्माननीय आयोगाला िवचाराथर् पुढे मांडीत आहे की ही िविनयामक मालमत्ता (रे व्हे न्यू
न्यूनता) ूामुख्याने त्यांच्या माहकांची मागणी, टीपीसी- डी मध्ये ःथलांतर केलेल्या आिण करणा-या सवर्
मुळे िनमार्ण केलेली आहे . दर
माहकांचा समावेश करून, पूणर् करण्यासाठी खरे दी केलेल्या िवद्दतशक्ती
ु
सूचीवरील ःथिगती मुळे, माहकांकडन
ू वसूल करायला हवी असलेली िकंमत िरइनृा- डी वसूल करू शकली
नाही. अशा िरतीने, जोपयर्ंत सन्माननीय आयोग चालू आिण ःथलांतरीत माहकांवर योग्य िरतीने िकंमतीची
वाटणी करीत नाही, ःथलांतरीत माहक ह्या िविनयामक मालमत्तेचा पिरणाम पाहणार नाहीत, जरी ही िकंमत
(खचर्) ह्या माहकांनासुध्दा वीज पुरवठा करण्यासाठी पत्करली आहे . िशवाय, माहकांच्या छोट्या गटाकडन
ू ही
िकंमत वसूल करण्याने उरलेल्या माहकांवर दर सूचीचा पिरणाम वाढे ल. म्हणून सन्माननीय आयोगाला
िवनंती आहे की िरइनृा- डी योजनेशी संबंिधत सवर् माहकांवर – ःवत:चे िकंवा ःथानांतरीत -लागू करायचा
ूभार नेमून द्यावा ज्यायोगे ःथलांतरीत माहक त्यांचा िरइनृा- डीच्या
पूवीर्च्या िकंमतीचा योग्य िहःसा पत्करतील.
ह्या िवनंतीअजार्त, िरइनृा- डीने, आिथर्क वषर् ११-१२ पासून सुरवात करून ३ ते ५ वषेर् िवःतारे ल्या
कालावधीपयर्त ह्या िकंमतीची वसूली योिजलेली आहे . नंतरच्या एमवायटी िवनंतीअजार्त िरइनृा- डी गत
िकंमतीची/िविनयामक मालमत्तेची वसूलीची योजना ूःतुत करतील.
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A.6.4.

ूित – आिथर्क सहायता तोटा आिण ूित – आिथर्क सहायता अिधूभार ूःताव

आधीच्या भागात, आपण यापूवीर्च पाहीले िक आिथर्क वषर् ०९-१० मध्ये टीपीसी-डीमध्ये परीवतीर्त माहकांमळ
ु े
जवळपास २०८ एमयू इतकी िवबीत घट आहे . आिथर्क वषर् १० -११ मध्ये ही संख्या १२७८ एमयू इतकी वाढे ल,
जो सन्माननीय आयोगाने आधीच अिधकृ त मान्यता िदल्यानुसार अंदाजसुध्दा आहे आिण वाःतिवक ही
संख्या यापेक्षा अिधक असण्याची शक्यता आहे . आपण असेही पािहले की अिधकांश ःथलांतरीत िवबी
औद्दोिगक आिण व्यावसाियक माहकांना, आिथर्क सहायताूाप्त घरगुती ौेणीना िवबीसह,एकूण पिरवतर्नाच्या
साधारण १३% एवढी, आिथर्क सहायता

मधून आली आहे (२००९ च्या मामला बमांक ९८ मध्ये आदे शात सन्माननीय आयोगाद्वारा मान्यता
िमळाल्यानुसार १३६१ एमयू मधून १७५ एमयू)
आजत्या तारखेपयर्ंत वाःतिवक ःथलांतर तसेच आयोगाकडन
ू मंजुरी आिण अिधकृ त मान्यता
िमळालेले ःपष्ट करते की िरइनृा- डीचा माहक पाया वाढत्या बमाने अल्प
माहकांचा बनेल. हा

माहकांचा वगर् सवार्त कमी भुगतान करण्याच्या

आिथर्क सहायताूाप्त

क्षमतेसह अिधकांश िकंमत

संवेदनाशील ौेणी बनवेल आिण हे माहक, िरइनृा- डीच्या आिथर्क सहायताूाप्त माहकांच्या
ःथलांतराच्या कारणामुळे, ूित – आिथर्क सहायता तोट्याचे ओझे वाहतील.
तथािप,

जर सन्माननीय आयोग ःथलांतरीत माहकांकडन
ू ूित – आिथर्क सहायता तोटा वसूल

करण्यासाठी ूित – आिथर्क सहायता अिधूभार िनधार्रीत करे ल तर अशी संभाव्यता दरू करता येईल .
त्याच्या योजनेतून उच्च ूतीच्या माहकांचे ःथलांतर आिण त्याचा िनकाली पिरणाम कमी भुगतान
करण्याच्या क्षमतेचे माहक, यामुळे ूित – आिथर्क सहायता तोटा संबध
ं ीत, िरइनृा- डीने सन्माननीय
एमईआरसी समोर, ःथलांतरीत माहकांकडन
ू ूित – आिथर्क सहायता तोटा भरून काढण्यासाठी ूित –
आिथर्क सहायता अिधूभार िनधार्रीत करण्याचा िवनंतीअजर् दाखल केला आहे (२०१० चा मामला बमांक ७).
िरइनृा- डीने,

एआरआर िवनंतीअजार्च्या सादरीकरणानंतर ठरिवल्या जाणा-या वाःतिवक संख्येसह,

अिधूभाराला तत्वतः मान्यतेसाठी

िवनंती केली आहे . सन्माननीय आयोगाने, िवनंतीअजर् िनकालात

काढताना त्यांच्या आदे शात िनवेदन केले आहे की ूित – आिथर्क सहायता तोट्याचा मुद्दा, िरइनृा- डीकडन
ू
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एआरआर िवनंतीअजर् अिधकृ तपणे दाखल करण्याच्यावेळी , िवचारात घेतला जाईल.
यासाठी, आता िरइनृा- डी हा िवनंती अजर् अिधकृ तपणे दाखल करीत आहे , सन्माननीय आयोगाला
िरइनृा- डी िवनंती करीत आहे की एआरआर आिण रे व्हे न्यू चे आकडे आता ःपष्ट झाले असल्याने,
सन्माननीय आयोगाने कृ पया ःथलांतरीत माहकांवर ूित – आिथर्क सहायता अिधूभार (बॉस सिब्सडी
सरचाजर्) िनधार्िरत करावा.
A.6.4.1 ूःतािवत ूित – आिथर्क सहायता अिधूभार
ह्या िवनंती अजार्त, ूित – आिथर्क सहायता अिधूभाराच्या (सीएसएस) अजार्द्वारे िरइनृा- डी आिथर्क
सहायताूाप्त पिरवतीर्त माहकांकडन
ू ूित – आिथर्क सहायता तोटा वसूली ूःतूत करीत आहे . खाली ःपष्ट
केल्याूमाणे िवद्दतशक्ती
खरे दीच्या टाळलेल्या िकंमतीच्या चांगल्या िववरणासाठी िविशष्ट बदलांसह दर
ु
सूची पॉलीसी २००६ मध्ये ःपष्ट केलेल्या िनयमांवर आधारीत सीएसएस ूःतूत केलेला आहे . िरइनृा- डी
ूःतूत करीत आहे की हा अिधूभार आिथर्क वषर् १०-११ दरम्यान सवर् ःथलांतरीत व्ययाला लागू केला
जावा. ह्या िवनंती अजार्त, िरइनृा- डीने, नोव्हें बर, २०१० पासून सुरवात करून ५ मिहन्यासाठी, ( १
नोव्हें बर, २०१० पासून आयोगाचा आदे श जारी केला जाईल असे गृहीत धरून) आिथर्क वषर् १०-११ दरम्यान
सीएसएस पासून वसुली िवचारात घेतली आहे . ह्या उद्दे शासाठी. अनुमािनत ःथलांतरीत रािश १२७८ एमयू
यथानुपात दराने ५ मिहन्याच्या समान रािशसह आहे .
A.6.4.1.1 सीएसएस िनिश्चतीसाठी ूःतािवत कायर् पध्दती
दर सूची २००६धोरणात (पॉलीसी) समथर्न केल्याूमाणे, आमचा ूःताव िवद्दतशक्ती
खरे दी िकंमतीवर
ु
ूितबंधावर आधारीत आहे . हे धोरण िवतरण परवानाधारकाच्या पोटर् फोलीओतून

उच्च ५% शक्तीची

परीवतर्नीय िकंमत िवचारात घेउन समथर्न करते, परं तु िरइनृा- डी चे असे मत आहे की ूित – आिथर्क
सहायता चालू पातळीवरील तोट्यासाठी िवतरण परवानाधारकांची क्षितपूितर् करण्याचे अिधूभाराचे मूलभूत
तत्व असल्याने टाळलेली िकंमत जेवढे शक्य आहे तेवढी वाःतिवक ूितबंधाच्या जवळची असावी. .
ूाितिनिधक ूितबंध िकंमत िमळिवण्यासाठी, िरइनृा- डी योजनेच्या ऐन धामधुमीचे तास (पीक
आवसर्) आिण ऐन धामधुमीचे नसलेले तास (ऑफ पीक आवसर्) दरम्यान .परीवतीर्त माऽेचे (राशी)
वापरलेल्या राशीत िरइनृा- डी ने पृथककरण केले आहे . िरइनृा- डी योजनेच्या ऐन धामधुमीचे तास
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(पीक आवसर्) दरम्यान ूत्येक माहक ौेणीच्या वापरलेल्या राशीची टक्केवारीवर आधारीत हे केले आहे .
ह्या उद्दीष्टासाठी िवचारात घेतलेले पीक आवसर् १८०० ते २२० तास एवढे आहे त आिण ूत्येक ौेणीचे
नमूना लोड ूोफाइल (लोड कवर्ज) वापरून (पीक
आवसर्) दरम्यान ूत्येक माहक ौेणीच्या वापरलेल्या राशीची टक्केवारी ठरिवली आहे .

हे वापरून, िरइनृा- डी ने १२७८ एमयू एवढ्या एकूण अनुमानीत परीवतर्नातून,

(पीक आवसर्)

दरम्यान टाळली जाईल आिण ऑफ पीक आवसर् दरम्यान टाळली जाते अशी शक्ती खरे दी माऽा राशी
ठरिवली आहे . त्यानंतर िरइनृा- डी ने (पीक आवसर्) दरम्यान आिण (ऑफ पीक आवसर्) दरम्यान
टाळलेली खरे दीची िकंमत ठरिवण्यासाठी योग्यता बम लागू केला आहे आिण टाळलेल्या शक्ती खरे दीचा
दर ठरिवण्यासाठी दोघानाही भारीत केले आहे अथार्त दर सूची धोरणसूऽाचा “सी “ घटक . शिक्त खरे दीची
टाळलेली राशी ठरिवण्यासाठी मॉिसंग अप चा घटक म्हणून १*(१+एल)च्या ऐवजी १(१-एल) चा वापर असा
दर सूची धोरणसूऽात दसरा
बदल िरइनृा- डी ूःतुत करीत आहे ,
ु
कोष्टक ईएस 6.3:

स्तर्ोत

टाळलेली िवद्दतशक्तीची
िकंमत .
ु

ऐन

धामधुमीचे

(पीक आवसर्)

तास ऐन धामधुमीचे नसलेले एकूण
तास (ऑफ पीक आवसर्)

DTPS

पिरमाण
(MU)
5

दर
(p.u.)
2.13

पिरमाण
(MU)
10

दर
(p.u.)
2.13

पिरमाण
(MU)
15

दर
(p.u.)
2.13

TPC-G युनीट 5

138

2.32

64

2.32

202

2.32

TPC-G युनीट 6
RETL_135 MW

228

5.79

210

5.79

438

5.79

100

5.79

109

5.79

208

5.79

JPL_250 MW

190

6.10

69

6.10

259

6.10

िद्वपक्षीय शेष

214

4.14

94

4.14

307

4.14

875

4.89

556

5.08

1430

4.96

एकूण
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कोष्टक ईएस 6.4: ूित – आिथर्क सहायता अिधूभार (रूi /युनीट) आिथर्क वषर् १०-११ साठी

माहक ौेणी

LT I – दारीिय रे षेखाली

एबीआ
र (टी)
0.50

टाळलेली
िकंमत

शक्ती

सी/(आय-

व्हीलींग ूभार (D)

सीएस एस

(सी)
4.96

5.73

1.19

(रू./युनीट
)
-

4.96

5.73

1.19

-

4.96

5.73

1.19

-

4.96

5.73

1.19

2.68

4.96

5.73

1.19

4.34

4.96

5.73

1.19

-

4.96

5.73

1.19

-

4.96

5.73

1.19

2.61

एल%)

LT -I िनवासी (िसंगल फेज)
0-100
101-300
301-500
५०० आिण वरील

3.12
6.08
9.61
11.26

LT -I िनवासी (ाी फेज)
0-100
101-300
301-500

3.16
5.84
9.53
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माहक ौेणी

एबीआ
र (टी)

टाळलेली
िकंमत

शक्ती

सी/(आय-

व्हीलींग ूभार (D)

(रू./युनीट
)

एल%)

(सी)
५०० आिण वरील

10.84

सीएस एस

4.96

5.73

1.19

3.92

4.96

5.73

1.19

1.66

4.96

5.73

1.19

3.97

4.96

5.73

1.19

4.54

4.96

5.73

1.19

1.08

4.96

5.73

1.19

0.99

4.96

5.73

1.19

11.04

4.96

5.73

1.19

1.85

4.96

5.73

1.19

-

4.96

5.73

1.19

8.97

LT II : LT – अिनवासी िकंवा व्यावसाियक
LT II (a) - 0-20 kW

8.58

LT II (a) टीओडी िवकल्प
LT II (b) - 20-50 kW

10.90

LT II (c) - 50 kW वर

11.47

LT III - LT औद्दोिगक २० केडब्ल्यू पयर्ंत

8.00

LT IV - LT औद्दोिगक २० केडब्ल्यूच्या वर

7.91

LT-V : LT- जाहीराती आिण मोठे फलक

17.96

LT VI: LT - रःत्यावरील िदवे

8.77

LT-VII (A): LT – तात्पुरता पुरवठा धािमर्क

4.42

LT-VII (B): LT - तात्पुरता पुरवठा इतर

15.89
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माहक ौेणी

एबीआ
र (टी)

LT VIII: LT - िवद्दतदाहीनी
आिण कबरःथान
ु

3.82

LT IX: LT – कृ षी

0.82

टाळलेली
िकंमत

शक्ती

सी/(आय-

व्हीलींग ूभार (D)

सीएस एस

(सी)
4.96

5.73

1.19

(रू./युनीट
)
-

4.96

5.73

1.19

-

4.96

5.29

0.62

2.07

4.96

5.29

0.62

3.26

4.96

5.29

0.62

-

4.96

5.29

0.62

5.09

एल%)

HT
HT I: HT- उद्दोग

7.99

HTII : HT- व्यावसाियक

9.18

HT III: HT-मुप हौिसंग सोसायटी

5.61

HTIV : HT – तात्पुरता पुरवठा

11.00

वरील कोष्टकात अिधूभाराची नकाराथीर् िकंमत परत करणा-या माहकांची ौेणी दाखिवण्यात आलेली नाही कारण अशा बाबतीत सीएसएस शून्यावर िःथर करावा लागतो
असे ूःतूत केले आहे .
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वरील कोष्टक सीएसएस दशर्िवत आहे , जे खरे तर काहीच नाही परं तु िविवध माहक ौेणींपासून ूित युनीट
पिरभाषेत ूित – आिथर्क सहायता तोट्याचे ूितिनिधत्व आहे . ूत्येक ौेणीतून अनुमािनत ःथलांतरावर
हया ूित युिनट िकंमती लागू करून, (उं बरठा पातळीवर अथार्त १२७८ एमयू) ूित – आिथर्क सहायता तोटा
रू. कोटीत खालील कोष्टकात रे खाटला आहे :
कोष्टक ईएस 6.5: आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये ूित – आिथर्क सहायता तोटा (रू. कोटीत)

उं बरठा

ौेणी

पातळीवर

पिरवतर्न (एमयू)

ूित – आिथर्क सहायता
तोटा (िकंवा ूःतािवत

ूित – आिथर्क सहायता

तोटा (रू. कोटीत)

अिधूभारः रू./एकक

LT-I 301- 500 युनीट्स

35.57

2.61

9.28

LT-I > 500 युनीट्स

89.08

3.92

34.92

LT-II (a)

119.05

1.66

19.70

LT-II (b)

48.52

3.97

19.28

LT-II (c)

191.88

4.54

87.21

LT (III)

24.57

1.08

2.64

LT (IV)

209.30

0.99

20.69

LT-V

0.00

11.04

LT-VII (B)

0.91

8.97

0.82

HT-व्यावसाियक

394.00

3.26

128.53

HT - उद्दोग

120.17

2.07

24.91

HT- तात्पुरते

0.99

5.09

0.50

एकूण

1,234.03

A.6.4.1.2

-

348.50

सीएसएस िनधार्रणाच्या ूःतािवत पध्दतीतील दोष

वर ूःतूत केलेली टाळलेल्या शक्ती खरे दी िकंमतीवर आधारीत, सीएसएस िनधार्रीत करण्याची
पध्दत अशी एक पध्दत आहे की जी यथाथर् िरतीने एका बाजूने रे व्हे न्यूच्या तोट्याचे लेखांकन करून
ूित – आिथर्क सहायता तोटा

तर दस
ु -या बाजूने शक्ती खरे दीतील घटीमुळे लाभ आिण व्हीलींग

ूभाराची पावती दाखिवते. संकल्पनेच्या आिण तत्वतः योग्य
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असूनही,

ती कायार्िन्वत करण्यातील समःयांना सामोरे जात आहे . ज्या खाली िवशेष ध्यान

दे ण्यासाठी िचन्हांिकत केल्या आहे त :
•

ह्या पध्दतीत राशीचा अंदाज करण्यासाठी परवानाधारकांची आिण वषार्रंभी माहक ःथलांतर िमौणाची गरज आहे

कारण अिधूभाराची मोजणी दोन्हीवर अवलंबून आहे . म्हणून, साहिजकच जर वाःतिवक राशी आिण/िकंवा िमौण
ज्याचा अंदाज केला त्यापेक्षा वेगळे असेल तर , लागू केलेला अिधूभार ूित – आिथर्क सहायता तोटा ूितिबंिबत
करणार नाही. िशवाय, मोकळ्या ूवेशमागार्बाबतीत, परवानाधारक ,वषार्दरम्यान मोकळ्या ूवेशमागार्ची
िनवड करण्यासंबंधात, वृध्दीशील माहकांचा अंदाज करण्याच्या पिरिःथतीत नसतील म्हणून िकती शक्ती
टाळली जाईल आिण िकती िकंमतीला याचा अंदाज करणे अितशय कठीण होईल.
•

कमी खरे दीमुळे खरे दी िकंमतीतील घट ःवतःहनच
बाकी माहकांकडे अिधूभातून रे व्हे न्यू
ू

पोचपावती रद्द करून

एफएसी बेडीट रूपात िदली जाते. अशा त-हे ने परवानाधारकाची आिथर्क

पिरिःथती सीएसएस सह िकंवा सीएसएसिवना, आहे तशी राहील. म्हणून

परवानाधारकाना

वाचिवण्यासाठी, त्याच्या रािहलेल्या माहकांकडे सुपूदर् करण्याऐवजी त्याच्याकडे (माहक ःथलांतरामुळे
कमी खरे दीमुळे ूाप्त केलेले) एफएसी बेडीट असणे जरूरीचे आहे . ह्यासाठी, त्याला कमी झालेल्या
खरे दीमुळे (ःथलांतरामुळे कमी िवबी ह्या मयार्देपयर्ंत) शक्ती खरे दी िकंमतीत घट पुरवून एफएसी
मोजणीच्या पध्दतीत बदल करणे गरजेचे आहे
वरील समःयांमुळे, िरइनृा- डी येथे सीएसएसच्या िनधार्रणाची पयार्यी पध्दती ूःतूत करीत आहे , जी
दर सूचीतील ूत्येक माहक ौेणीच्या ूित – आिथर्क सहायता घटकावर आधारीत आहे आिण जी
टाळलेल्या शक्ती िकंमती पासून अलग आहे . ही पध्दती सिवःतर रीत्या पुढील भागात ःपष्ट केली आहे .
A.6.4.1.3 सीएसएस िनधार्रणाची वैकिल्पक पध्दती
ह्या पध्दतीत, िरइनृा- डी ूःतुत करीत आहे की दर सूची वजा पुरवठा िकंमत ही पारं पारीक पध्दती वापरून
सीएसएस िनधार्रीत करता येतो. तथािप,ःवीकृ त पुरवठा िकंमत सवर्साधारण सरासरी पुरवठा िकंमत असणार
नाही, परं तु ती िवभाजन केलेली शिक्त खरे दी िकंमत अिधक िवतरण ताराची िकंमत असेल. (व्होल्टे ज
पातळीनुसार एचटी आिण एलटी) , अिधक िकरकोळ पुरवठासंबंधीत इतर िकंमती (आयएलएसटीएस िकंमत,
आपातोपयोगी िकंमत (खचर्), एसए डीसी िकंमत आिण िवतरण िकरकोळ िकंमत)
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िसिःटम लोडला माहक ौेणीचे ूित तास योगदान आिण परवानाधारकाची स्तर्ोतानुसार शक्ती खरे दीची
ूित तास िकंमत यावर आधारीत िवभाजन केलेली शक्ती खरे दी िकंमत िनधार्रीत केली जाईल. ूित तास
स्तर्ोतानुसार शक्ती खरे दी परवानाधारकाचा मागणी नमुना (ूती तास ूित स्तर्ोताकडन खरे दी करण्याची
राशी ठरवून ) आिण

आिण उपलब्ध स्तर्ोतांकडन
ू शिक्त खरे दीचा दर वापरून िनधार्रीत केली जाईल.

एकूण वापराला ूत्येक माहक ौेणीचे ूित तास योगदान ह्या ता सा त ू त्ये क ौे णी चे न मू ना लो ड
क वर् वा प रू न आ िण न मू ना लो ड क वर् ने िन धार् री त के ले ले
िनधार्रीत केले जाईल.

ूा ित िन िध क लो ड घ ट क वा प रू न

ूित तास मागणी ूोफाइल िविवध माहक ौेणीच्या ूित तास उजार्

(एमयू)ूोफाइलमध्ये रूपांतरीत करण्यासाठी एलएफएसचा ूितिनधी वापरला जाईल.
िवभाजन केलेल्या खरे दी िकंमतीवर रू. कोटीत(वरील पध्दती वापरून) आिण ूत्येक ौेणीचा िवबी
अंदाज यावर आधािरत भारीत सरासरी ूित युनीट शिक्त खरे दी िकंमत ूत्येक माहक ौेणीसाठी
िनधार्रीत केली जाईल. व्होल्टे ज पातळीनुसार-एचटी िकंवा एलटी (ह्या पातळींवर िव्हलींग ूभार समान
असलेले ) यामध्ये िवतरण तारांची ूित युिनट िकंमत िमळिवली जाईल. िशवाय एआरआरचे इतर
घटक (िकरकोळ िकंमत दशर्िवणारे )सुध्दा यात िमळिवले जातील.
ूित – आिथर्क सहायता अिधूभार िनधार्रीत करण्यासाठी, (िकंवा दरसूचीत ूित आिथर्क सहायता ूभार)
वरीलूमाणे िनधार्रीत एकूण ूित युनीट िवभािजत िकंमत त्यानंतर ूत्येक माहक ौेणीच्या सरासरी दर
सूचीतून कापली जाईल (एबीआर)
वरील पध्दती वापरून िरइनृा- डीने ूित – आिथर्क सहायता अिधूभार काढला आहे ,जो खालील कोष्टकात
मांडला आहे :
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कोष्टक ईएस 6.6: ूित – आिथर्क सहायता अिधूभार

िवबी (एमयू))

LT I - दारीिय रे षेखाली

िवभािजत

पीपी िकंमत

अितिरक्त
आिण
एसएलडीसी

आयएन

एसटीएस

िकंमत

िकंमत

िवतरी
त तारा
िकंमत

िवतरीत
िकरकोळ
िकंमत

एकूण
िवभािज
त िकंमत

एबीआर

सीएसएस

(टी)

0.49

4.45

0.27

0.27

1.19

0.61

6.80

0.50

2,020.68

4.45

0.27

0.27

1.19

0.61

6.80

3.12

1,291.68

4.45

0.27

0.27

1.19

0.61

6.80

6.08

189.60

4.45

0.27

0.27

1.19

0.61

6.80

9.61

72.55

4.45

0.27

0.27

1.19

0.61

6.80

11.26

237.07

4.45

0.27

0.27

1.19

0.61

6.80

3.16

361.10

4.45

0.27

0.27

1.19

0.61

6.80

5.84

181.83

4.45

0.27

0.27

1.19

0.61

6.80

9.53

-

LT -I िनवासी(िसंगल फेज)
0-100
101-300
301-500
500 आिण वरील

2.81
4.46

LT -I िनवासी(ाी फेज)
0-100
101-300
301-500

2.73
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िवबी (एमयू)

िवभािजत

पीपी िकंमत

अितिरक्त
आिण
एसएलडीसी
िकंमत

500आिण वरील

आयएन

एसटीएस
िकंमत

िवतरी
त तारा

िवतरीत
िकरकोळ

िकंमत

िकंमत

एकूण
िवभािजत
िकंमत

एबी
आर
(टी)

303.96

4.45

0.27

0.27

1.19

0.61

6.80

10.84

1,407.20

4.76

0.27

0.27

1.19

0.61

7.11

8.58

207.50

4.76

0.27

0.27

1.19

0.61

7.11

10.90

LT II (c) - 50 kW वरील

414.17

4.67

0.27

0.27

1.19

0.61

7.02

11.47

LT III - LT औद्योिगक 20 kW पयर्ंत

147.60

4.87

0.27

0.27

1.19

0.61

7.22

8.00

LT IV - LT औद्योिगक 20 kW वरील

357.57

4.87

0.27

0.27

1.19

0.61

7.22

7.91

4.10

4.29

0.27

0.27

1.19

0.61

6.63

17.96

57.08

4.29

0.27

0.27

1.19

0.61

6.63

8.77

2.93

4.67

0.27

0.27

1.19

0.61

7.02

4.42

LT

II

:

LT

-

व्यावसाियक

अिनवासी

LT II (a) टीओडी िवकल्प
LT II (b) - 20-50 kW

LT-V : LT- जाहीराती आिण मोठे फलक
LT VI: LT - रःत्यावरील िदवे
धािमर्क

4.04

िकंवा

LT II (a) - 0-20 kW

LT-VII (A):

सीएसएस

LT - तात्पुरता पुरवठा

1.47

0.03
3.79
4.45
0.78
0.69
11.33
2.14
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िवबी (एमयू)

LT-VII (B):

LT - तात्पुरता पुरवठा

िवभािजत

पीपी िकंमत

अितिरक्त
आिण
एसएलडीसी

आयएन

एसटीएस
िकंमत

िवतरी
त तारा
िकंमत

िवतरीत
िकरकोळ
िकंमत

एकूण
िवभािजत
िकंमत

एबी
आर
(टी)

102.70

4.67

0.27

0.27

1.19

0.61

7.02

15.89

0.90

4.67

0.27

0.27

1.19

0.61

7.02

3.82

0.05

4.45

0.27

0.27

1.19

0.61

6.80

0.82

HT I: HT-उद्दोग

219.05

4.66

0.27

0.27

0.62

0.61

6.43

7.99

HTII : HT- व्यावसाियक

252.29

4.69

0.27

0.27

0.62

0.61

6.46

9.18

HT III: HT- मुप हौिसंग सोसायटी

34.48

4.48

0.27

0.27

0.62

0.61

6.26

5.61

HTIV : HT - तात्पुरता पुरवठा

8.10

4.69

0.27

0.27

0.62

0.61

6.46

11.00

एकूण

7,874.72

इतर

LT VIII: LT - िवद्दतदाहीनी
ु

आिण कबरःथान

LT IX: LT -कृ षी

सीएसएस

8.87

-

-

HT
1.56
2.72
4.54
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वरील पध्दती िबयाशीलतेमुळे इतकी लाभदायक आहे की ितच्यात माहकांच्या ःथलांतराचे पिरणामी वषार्साठी आिण िकती शक्ती टाळता येईल याचे ूक्षेपण गरजेचे
नाही. दरसूची िनधार्रीत करताना माहकांना सीएसएस अिमम (अपृंट) माहीत असतो आिण अिधूभाराच्या पिरमाणात अिनिश्चतता नसते. िशवाय, शक्ती खरे दीतील
ूितबंधाच्या काळजीिवना ःथलांतरीत माहक केवळ दर सूिचत तयार झालेले त्यांचे योगदान दे तील (त्याचे भुगतान करतील). टाळलेली शक्ती खरे दीची िकंमत,
पिरणामःवरूप परवानाधारकाच्या शेष माहकांवर, आत्ताचे म्हणून आिण धरून ठे वावे लागण्याची जरूरी नसेल, एफएसी जमा म्हणून िवःतारता येईल,

A.6.5.

आिथर् क वषर् १०-११ साठी िकरकोळ दर-सू ची ूःताव:

सन्माननीय आयोगाने िरइनृा- डीच्या िकरकोळ दर सूची दरांवरील आंिशक ःथिगती उठिवली आहे आिण १५जून, २००९ च्या दर सूची आदे शात मान्यता िमळाल्या
ूमाणे दर पुनःूचलीत केले आहे त. सप्टें बर, २०१० पासून पुढीस िबलींग चबापासून िरइनृा- डी सुधारीत दराने माहकांना आधीपासूनच िबलींग करीत आहे . आिथर्क वषर्
१०-११ च्या उवर्रीत मिहन्यांसाठी तेच दरसूची दर आिण आराखडा खालील कारणांसाठी पुढे चालू राहावा असा ूःताव िरइनृा- डी मांडत आहे ः

•

आिथर्क वषर् १०-११ दरम्यान एकूण ूती – आिथर्क सहायता तोटा रू. ३२७.५९ कोटी इतका आहे . यापैकी, रू. ८७.१२ कोटी आिथर्क वषर् १०-११ दरम्यान योजलेल्या
सीएसएस द्वारा वसूल करण्यासाठी योजलेले आहे त. उवर्रीत रू. २४०.४६ कोटी योजलेल्या दर सूचीत रे व्हे न्यू गॅप मध्ये ूितिबंिबत झाले आहे त. अशा त-हे ने चालू
दर सूचीत आिथर्क वषर् ११ची अिधकांश तफावतीची पूितर् ूती – आिथर्क सहायता तोट्यातून झाली आहे , जी िरइनृा- डी सुचवीत आहे की िकरकोळ दर सूचीत
वाढ करण्याच्या मागार्पेक्षा, ूती – आिथर्क सहायता आिधूभारातून भरून काढावी.
• दर सूचीवरील ःथिगती उठिवण्याच्या दृष्टीने, आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये िविशष्ट ौेणी माहकांसाठी असलेली दे य दर सूची याआधीच बदलली आहे . म्हणून िरइनृाडी इतक्या कमी कालावधीत पुन्हा दर सूची दरात वाढ करण्याचा ूःताव सुचवत नाही.
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• Theसुधारीत व्हीलींग ूभार आिण ूःतािवत ूती – आिथर्क सहायता आिधूभार आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये ३ महीन्याच्या कालावधीसाठी लागू केला जावा आिण
वसूल केला जावा असे गृहीत धरले आहे .

वरील चचेर्वर आधारीत, िवनंतीअजार्त सुचिवल्याूमाणे आिथर्क वषर् १०-११ मध्ये िविवध ूभारातून िकंमत आिण वसूलीचा सारांश खालीलूमाणे आहे :
कोष्टक ईएस 6.7: एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) आिण िविनयामक मालमत्ता सारांश
तपशील

रक्कम

आ.व.१०-११ चा एकूण एआरआर (िवना-दरसूची आयचे िनव्वळ

5,341.66

िकरकोळ दर सूचीद्वारा ःवतःच्या माहकांक़डन
ू वसुली (५ मिहने @१५ जुल,ै ०९ दरसूची 4,832.60
आदे श दर, अिधक ७ मिहने @१५ जून, ०९ दरसूची आदे श दर)

व्हीलींग ूभाराद्वारा परीवतीर्त माहकांक़डन
ू वसुली (९ मिहने @चालू दर, अिधक ३ 105.96
मिहने @ूःतावीत सुधारीत दर)

सीएसएस द्वारा परीवतीर्त

माहकांक़डन
ू ूःतावीत वसुली (केवळ ३ मिहने आिथर्क 87.12

सहायताूाप्त ौेणीतून @ूःतावीत दर)
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एकूण रे व्हे न्यू

5,025.69

एकूण उत्पन्न आिण खचार्तील तफावत (रे व्हे न्यू गॅप) /(अिधूभार)

315.97

आ. व ०९-१० पयर्ंत. िविनयामक मालमत्ता अितिरक्त ूभाराद्वारा आ.. ११-१२ पासून पुढे 2,376.12
वसुलीसाठी आःथिगत

कोष्टक ईएस 6.8: ूःतावीत दर सूची (१५ जून,२००९ च्या दर सूची आदे शात मान्यताूाप्त दराएवढी)
चालू दर सूची
माहक ौेणी

उजार्
ूभार
(रू/केड

ूःतावीत दर सूची
सुिनिश्चत
ूभार
माहक

(रू

मागणी ूभार
/

(रू/केव्हीए/
मिहना)

उजार् ूभार
(रू/केड
ब्ल्यएच

सुिनिश्चत
ूभार
माहक

(रू

मागणी ूभार
/

(रू/केव्हीए/

ूःतािवत

वृध्दी

दर

सूची

मिहना)

नीच तणाव - LT
LT I : LT - िनवासी
LT I – दािरद्र्य रे षेखाली

0.40

3

0.40

3

0%

0-100

2.96

30

2.96

30

0%

101-300

5.56

50

5.56

50

0%

301-500

9.16

50

9.16

50

0%

500आिण वरील

10.61

100

10.61

100

0%

LT -I िनवासी
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LT II : LT - व्यावसाियक
LT II (a) - 0-20 kW

7.95

LT II (b) - 20-50 kW

10.26

200

7.95
150

10.26

200

0%
150

0%
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चालू दर सूची
LT II (c) – 50 kW वरील

10.91

LT III - LT औद्योिगक 20

7.76

kW पयर्ंत
LT IV - LT औद्योिगक 20
kW वरील
LT-V : LT- जािहराती आिण
मोठे फलक

17.66

LT-VII (B): LT –तात्पुरता पुरवठा 15.81
इतर

LT IX: LT -कृ षी

150

200

7.41

8.31
LT VI: LT –रःत्यावरील िदवे
LT-VII (A): LT - तात्पुरता पुरवठा 3.81
धािमर्क

LT VIII: LT –

ूःतािवत दर सूची

3.81

10.91

7.76

150
200

200

7.41
17.66

150

150

0%

150
200

8.31

0%

0%
0%

150

0%

200

3.81

200

0%

200

15.81

200

0%

200

3.81

200

0%

0.80

15

0.80

15

0%

HT I: HT-उद्दोग

7.56

150

7.56

150

0%

HTII : HT- व्यावसाियक

8.41

150

8.41

150

0%

5.16

150

5.16

150

0%

उच्च तणाव -HT

HT III: HT-मुप हौिसंग
HTIV : HT- तात्पुरते

11.00

200

11.00

200

0%
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कोष्टक ईएस 6.9: दर-सूचीतील ःथगन ूितशतता
एसीओएस (%)ला सरासरी िबलींग दराचा दर सूचीतील ूःतावीत

LT I – िनवासी

LT II A - व्यावसाियक पयर्ंत 20 KW

LT II B - व्यावसाियक > 20 KW &
<=50 KW
LT II C - व्यावसाियक 50 KW वरचे

LT III - LT औद्योिगक 20 KW पयर्ंत
LT IV - LT औद्योिगक > 20 KW

LT V - जाहीराती आिण मोठे फलक
LT VI – रःत्यावरील िदवे

LT VII (B) - तात्पुते– इतर
HT I – औद्योिगक

HT II – व्यावसाियक

HT III- मुप हौिसंग सोसा

Rs/KWh

Rs/KWh

Rs/KWh

6.62

5.14

6.62

Rs/KWh

दर
ूःतावीत

सादर

एसीओएसला

चालू दरसूची

सादर केलेली

एसीओएसला

एपीआर आदे श

०९
आ.व.

केलेली

% वाढ

चा

अनुपात
सुधारीत दर सूची

ूःतावीत दर सूची

िकंमत
चालू दर सूची

ौेणी

सरासरी पुरवठा

िरइनृा- डी द्वारा

सरासरी िबलींग दर

%

%

%

%

5.14

74%

78%

78%

0%

8.57

8.57

121%

130%

130%

0%

6.62

10.76

10.76

153%

165%

165%

0%

6.62

11.33

11.33

162%

173%

173%

0%

6.62

8.00

8.00

113%

121%

121%

0%

6.62

7.82

7.82

111%

120%

120%

0%

6.62

17.98

17.98

256%

272%

272%

0%

6.62

8.78

8.78

125%

133%

133%

0%

6.62

15.89

15.89

225%

240%

240%

0%

6.62

7.94

7.94

112%

118%

118%

0%

6.62

9.05

9.05

127%

134%

134%

0%

6.62

5.64

5.64

77%

84%

84%

0%
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HT IV – तात्पुरता पुरवठा

6.62

11.00

11.00

163%

163%

0%
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A.6.5.1 वैकिल्पक दर-सूची ूःताव
१६ नोव्हें बर,२०१० रोजी

सन्माननीय आयोगाद्वारा आयोिजत

तांिऽक ूमािणकरण बैठकी दरम्यान,

सन्माननीय आयोगाने सुचिवले की ३०० युनीट्स ूती मिहना वापरणा-या िनवासी माहकांसाठी उच्च दर
सूचीचा पिरणाम कमी करण्यासाठी िरइनृा- डीने त्यांचा कोणता असेल तर ूःताव सादर करावा.
वर दशर्िवण्यात आले आहे की चालू िकंमत आिण एकूण उत्पन्न आिण खचर् (रे व्हे न्यू) नुसार, १५ जून,
२००९ िदनांिकत दर सूची आदे शात मान्यता िदल्याूमाणे दर सूची दर लागू करून सुध्दा , िरइनृा- डीकडे
आिथर्क वषर् ११ मध्ये रे व्हे न्यू घाटा आहे . म्हणून, जेव्हा िरइनृा- डी दर सूचीत घट आणू इिच्छते, ते
तेव्हाच शक्य होईल जर सन्माननीय आयोग

टीपीसी-जी कडन
ू िरइनृा- डीला २०१० च्या मामला

बमांक ११ मध्ये त्यांच्या िनणर्यांतगर्त अितिरक्त क्षमतेचे वाटप करे ल. त्यानुसार दर सूची दरात घट
योजण्याच्या उद्दे शाने िरइनृा- डीने गृहीत धरले आहे की सन्माननीय आयोग क्षमतेच्या वाटपाचे तत्व
िःवकारणे चालू ठे वेल, ज्याूमाणे पूवीर् आिथर्क वषर् ०७-०८ मध्ये सन्माननीय आयोगाकडन
ू पाळले
गेले, जे आिथर्क वषर् १०-११ साठी िरइनृा- डीच्या माहकांसाठी वाटप केलेल्या टीपीसी-जीच्या क्षमतेच्या
७२५ एमडब्ल्यू आहे .

आिथर्क वषर् १०-११ साठी आमच्या युक्तीवादाला हानी न पोहोचवता हे ूःतुत

केलेले आहे , की क्षमतेचे वाटप ूभावी झाले त्या वषार्पासून क्षमतेचे पुनवार्टप लागू व्हावे, जे आिथर्क
वषर् ०८-०९ आहे .
७२५ एमडब्ल्यू क्षमतेच्या वाटपाचा िवचार करता, टीपीसी- डी कडन
ू अितिरक्त उजार् २३७८ एमयू इतकी
उच्चतर िकंमतीची िद्वपक्षीय शक्ती ःथानांतरीत करे ल , ज्यातून पिरणामी, आिथर्क वषर् ११ साठी शक्ती
खरे दी िकंमतीतील घट रू. २९५ कोटी इतकी होईल
जर िकंमतीतील ही संपूणर् घट िनवासी माहकांकडे ३०० युनीट ूती महीनापयर्ंत पुढे दे ण्यात आली तर,
त्यामुळे रू. ०.६५ ूती युनीट ची आिण अनुबमे ०-१०० आिण १००-३०० साठी रू १.२७ ूती युनीट ची दर
सूची दरात घट होईल. चालू दर सूचीत (१५ जून, २००९ दर सूची दर) त्यांच्या रे व्हे न्यू योगदानावर
आधारीत दोन खंडावर िकंमतीतील घटीचे वाटप केल्यानंतर हे तयार झाले आहे . इतर ौेणी दर सूची
कोष्टक ES 6.8 : इथून पुढे ूःतािवत दर सूची (१५ जून, २००९ च्या दर सूची आदे शात मान्यता ूाप्त
दराएवढे ) मध्ये दाखिवल्याूमाणे राहतील.
Page 91/93

Executive Summary:RInfra-D Annual Performance Review for FY 10 and ARR Petition for FY 11

A.7.

याचना (िवनंती अजर् )

वरील वाःतवता आिण पिरिःथतीच्या दृिष्टकोनातून, िरइनृा-टी कळकळीची िवनंती करीत आहे िक
आयोगाला खालील गोष्टी करण्यास संतोष आिण आनंद वाटे ल :
A. यािठकाणी सादर केल्याूमाणे अजार्ला/यािचकेला मान्यता;
B. सन्माननीय िवद्युत पुनिवर्चारसंबंधी न्यायािधकरण (अपेलैट िशब्युनल फॉर इलेिक्शिसटी
‘एटीई’) च्या िनणर्यामुळे उद्भवलेल्या

आिथर्क वषर् ०७ आिण ०८ शी संबंधीत गत

कालावधी खचार्ला आिण िवनंतीअजार्त ःपष्ट केलेल्या इतर कारणांना मान्यता;

C.

सत्यता पडताळणी उद्दे शासाठी सादर केलेल्या आिथर्क वषर् ०९ च्या एकूण उत्पन्नातील
खचार्च्या गरजेला(एआरआरला) मान्यता;

D.

वाःतिवक आकड्यांवर आधािरत आिथर्क वषर् १० च्या एकूण उत्पन्नातील खचार्च्या
गरजेला(एआरआरला) मान्यता;

E. आिथर्क वषर् १०-११ च्या एआरआर आिण दर सूची ूःतावाला मान्यता;

F.

महाराष्टर् सरकारनेसुध्दा िशफारस केलेल्या ूित –आिथर्क सहायता तोटा वसुलीसाठीच्या यंऽणेला
मान्यता ;

G. भिवंयकाळातील (कोणत्याही) िदवशी अजार्त भर/अदलाबदल/पूणर् बदल/ थोडासा बदल याला
परवानगी;
H. सन्माननीय आयोगाला जाहीर करण्यास योग्य

वाटणा-या कोणत्याही इतर ूकारच्या सूट,

आदे श िकंवा िनदेर् शाला परवानगी;
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I.

कोणत्याही

असावधानता

आिण

बेपवार्ईने

झालेल्या

वगळणूकी/चुका/समाधानकारक

पिरपूणत
र् ेतील फरक/दोष यांच्याकडे क्षमादृष्टीने पाहणे
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