
कार्यकारी साराांश 

आढावा 

१.१ पार्श य्भूमी 

मेजर पोर्ट र्र स्ट कायदा १९६३ अंतर्टत अधिसूधित मेससट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट र्र स्ट (यापुढे ‘जेएनपीर्ी’ धकंवा “याधिकाकताट” 

म्हणून संबोिले जाईल) हे एक प्रमुख बंदर आहे. जेएनपीर्ी ला वाधणज्य आधण उद्योर् मंत्रालय, भारत सरकार द्वारे ११ ऑर्स्ट २०१४ 

रोजी सेझ अधिसूिना क्रमांक एस. ओ. २०४७ (इ) द्वारे सेझिा धवकासक म्हणून अधिसूधित केले रे्ले आहे.  महाराष्ट्र ातील रायर्ड 

धजल्यातील उरण तालुक्यातील सावरखार, करळ, सोनारी आधण जसखार या र्ावांमधे्य २७७.३८ हेक्टर के्षत्रावर सेझ धवकधसत 

करण्यात येत आहे.   

२०१८ च्या प्रकरण क्रमांक ४७ मधे्य १४ जून २०१८ रोजी माननीय आयोर्ाने योग्य धनयामक प्रधक्रयेिे पालन केल्यावर आदेश जारी 

केला आधण इए, २००३ च्या कलम १४ अंतर्टत अधिसूधित सेझ के्षत्रासाठी जेएनपीर्ीला डीम्ड धवतरण परवाना देण्यात आला.  १३ 

नोव्हेंबर २०१८ रोजी माननीय आयोर्ाने जेएनपीर्ी ला लारू् होणाऱ्या धवतरण परवान्याच्या आणखी धवधशष्ट् अर्ी सूधित केल्या आहेत.  

 

१.२ एमईआरसी एमवायर्ी धवधनमय २०१९ अंतर्टत फाइल करणे   

११ ऑर्स्ट २०२१ पासून म्हणजेि आधथटक वर्ट २०२१-२२ मधे्य जेएनपीर्ीिे धवतरण परवानािारक म्हणून कायट सुरू झाल्यामुळे 

मान्यता धमळधवण्यासाठी धवनंती करणारी जेएनपीर्ी िी याधिका दाखल करत आहे. 

अ) एमईआरसी एमवायर्ी धवधनमय २०१९ नुसार आधथटक वर्ट २०२१-२२ साठी टू्रइंर्-अप आधण आधथटक वर्ट २०२२-२३ साठी 

तातु्परती टू्रइंर्-अप आधण आधथटक वर्ट २०२३-२४ आधण २०२४-२५ साठी एआरआर  

ब)  एमईआरसी एमवायर्ी धवधनयम २०१९ नुसार आधथटक वर्ट २०२१-२२  ते २०२४-२५ पयंत धनयंत्रण कालाविीच्या प्रते्यक 

वर्ाटसाठी धवद्यमान शुल्क  आधण अंदाधजत महसुलातील तफावत /(अधतररक्त) च्या वीज धवक्रीतून धमळणारा महसूल; आधण  

क) एमईआरसी एमवायर्ी धवधनमय, २०१९ नुसार आधथटक वर्ट २०२३-२४ आधण आधथटक वर्ट २०२४-२५  पासून धनयंत्रण 

कालाविीच्या प्रते्यक वर्ाटसाठी प्रस्ताधवत शे्रणीनुसार शुल्क .  

 



२. आर्थयक ्र्य २०२१-२२ साठी टू्र-अप आर्थयक ्र्य २०२२-२३ साठी प्रोर््शनल टू्र-अप आर्ि आर्थयक ्र्य 2०२३-

२४  आर्ि आर्थयक ्र्य २०२४-२५ साठी एआरआर  

 

२.१.   जेएनपीर्ी ने आधथटक वर्ट २०२१-२२ िी टू्रईंर्-अप मार्णी, आधथटक वर्ट २०२२-२३ िी तातु्परती टू्रईंर्-अप मार्णी  यािी 

मोजणी केली आहे आधण वेळोवेळी एमव्हायर्ी धनयम, २०१९ च्या अनुरं्र्ाने आधथटक वर्ट २०२३-२४  आधण आधथटक वर्ट 

२०२४-२५ साठी एआरआर अंदाधजत केला आहे.  

२.२  धनयंत्रण कालाविीसाठी धवतरण तारांच्या व्यवसायासाठी जेएनपीर्ीने दावा केलेल्या एआरआर सारांश खालील तक्त्यामधे्य 

दशटधवल्याप्रमाणे आहे: 

 

 

टेबल 1:   र्नर्ांत्रि काला्धीसाठी र््तरि ्ार्र व्य्सार्ाचा एआरआर (रु. कोटी) 

तपशील आर्थयक 

्र्य 

२०२१-२२ 

आर्थयक ्र्य 

२०२२-२३ 

आर्थयक ्र्य 

२०२३-२४ 

आर्थयक ्र्य 

२०२४-२५ 

ओ आधण एम खिट  ०.०५५  ०.१८६  ०.२७३  ०.४५३  

घसारा  ०.०५०  ०.०९९  ०.१४९  ०.२४८  

कजट भांडवलावर व्याज  ०.०३५  ०.०५४  ०.०७८  ०.१२८  

खेळत्या भांडवलावर व्याज  ०.००१  ०.००६  ०.०१२  ०.०२०  

सीएसडी वर व्याज  ०.०००  ०.००१  ०.०००  ०.०००  

बुडीत आधण संशयास्पद कजाटसाठी तरतूद ०.०००  ०.०००  ०.०००  ०.०००  

आकस्मित राखीव योर्दान  ०.०००  ०.००५  ०.००५   ०.००९  

आयकर  ०.०००  ०.०००  ०.०००  ०.०००  

एकूि महसूल खचय  ०.१४१  ०.३५१  ०.५१६  ०.८५९  

जोडा : इक्वीर्ी भांडवलावर परतावा  ०.०६७  ०.१२१  ०.१८२  ०.३०३  

ऑधिरे्र् ररवे्हनू्य ररक्वायरमेंर् ०.२०८  ०.४७२  ०.६९८  १.१६१  

वजा: नॉन रे्ररफ उत्पन्न  ०.०००  ०.०००  ०.०००  ०.००१  

एकूण ऑधिरे्र् ररवे्हनू्य ररक्वायरमेंर् ०.२०८  ०.४७२  ०.६९८  १.१६१  

 



२.३ धनयंत्रण कालाविीसाठी धकरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी जेएनपीर्ीने दावा केलेल्या एआरआरिा सारांश खालील 

तक्त्यामधे्य दशटधवल्याप्रमाणे आहे: 

 

टेबल 2 : र्नर्ांत्रि काला्धीसाठी र्करकोळ पुर्ठा व्य्सार्ाचा एआरआर (रु. कोटी) 

तपशील आर्थयक ्र्य 

२०२१-२२ 

आर्थयक ्र्य 

२०२२-२३ 

आर्थयक ्र्य 

२०२३-२४ 

आर्थयक ्र्य 

२०२४-२५ 

वीज खरेदी खिट  ०.५९८  २.७१७  ५.३४१  ८.०८८  

ओ आधण एम खिट  ०.०३०  ०.१००  ०.१४७  ०.२४४  

घसारा  ०.००६  ०.०११  ०.०१७  ०.०२८  

कजट भांडवलावर व्याज  ०.००४  ०.००६  ०.००९  ०.०१४  

खेळत्या भांडवलावर व्याज  ०.००३  ०.०१६  ०.०५९  ०.०८१  

सीएसडी वर व्याज  ०.०००  ०.००६  ०.००३  ०.००३  

बुडीत आधण संशयास्पद कजाटसाठी तरतूद  ०.०००  ०.०००  ०.०००  ०.०००  

आकस्मिक राखीव योर्दान ०.०००  ०.००१  ०.००१  ०.००१  

आंतर-राज्य प्रसारण शुल्क ०.१३०  ०.२१५  ०.३८५  ०.५५८  

एमऐसएलडीसी फी आधण शुल्क  ०.०५९  ०.०९३  ०.०९४  ०.०९५  

तात्काळ पेमेंर् सवलत ०.०००  ०.०००  ०.०००  ०.०००  

आयकर ०.०००  ०.०००  ०.०००  ०.०००  

एकूण महसूल खिट ०.८२८  ३.१६५  ६.०५४  ९.११३  

जोडा  : इस्मक्वर्ी कॅधपर्लवर परतावे ०.००८  ०.०१५  ०.०२२  ०.०३७  

एकूण महसूल आवश्यकता ०.८३७  ३.१७९  ६.०७७  ९.१५०   

वजा  :  नॉन रे्ररफ उत्पन्न ०.००३  ०.००३  ०.००३  ०.००३  

धकरकोळ पुरवठा पासून एकूण महसूल आवश्यकता ०.८३४  ३.१७६  ६.०७३  ९.१४७  

 

२.४  वरील तक्त्यामधे्य दशटधवल्याप्रमाणे धनयंत्रण कालाविीसाठी धवतरण वायर व्यवसाय आधण धकरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी 

एआरआर मंजूर करण्यासाठी जेएनपीर्ी माननीय आयोर्ाला धवनंती करते. 

२.५  खालील तक्त्यामधे्य दशटधवल्याप्रमाणे आधथटक वर्ट २०२१-२२  आधण आधथटक वर्ट २०२२-२३ साठी वायर व्यवसाय आधण 

धकरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी एकधत्रत महसूल तफावत /(अधतररक्त) िी जेएनपीर्ी ने र्णना केली आहे. 

 



तक्ता 3 : आर्थयक ्र्य २०२१-२२  आर्ि आर्थयक ्र्य २०२२-२३ साठी महसुलातील तफा्त /(अर्तररक्त) (रु कोटी) 

तपशील  आधथटक वर्ट 

२०२१-२२  

वास्तधवक 

आधथटक वर्ट 

२०२२-२३ 

अंदाधजत   

धवतरण वायर व्यवसायासाठी एआरआर  ०.२१   ०.४७  

धकरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी एआरआर  ०.८३  ३.१८  

वायर आधण धकरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी एकधत्रत वाधर्टक आवती महसूल  १.०४  ३.६५  

धवद्यमान दरानुसार महसूल ०.८७  ४.०१  

परवानािारक व्यवसायातील महसुलातील तफावत /अधतररक्त  ०.१७  (०.३६) 

 

आर्थयक ्र्य २०२३-२४ आर्ि आर्थयक ्र्य २०२४-२५  साठी र्नर्ांत्रि काला्धीसाठी अांदार्जत एकूि महसुलातील 

तफा्त/(अर्तररक्त) 

२.६  धनयोधजत एआरआर वर आिाररत एकूण धनयोधजत महसुलातील तफावत/(अधतररक्त) आधण कॅरीरं्/होधल्डंर् कॉस्टमिील 

तफावतीच्या दाव्यासह धनयंत्रण कालाविीच्या प्रते्यक वर्ाटसाठी िालू शुल्क पत्रकातील महसूल खालील तक्त्यामधे्य 

सारांधशत केला आहे : 

टेबल ४ : र्नर्ांत्रि काला्धीसाठी र््द्यमान शुल्क  ्र अांदार्जत महसुलातील तफा्त/(अर्तररक्त)  

(रु. कोटी) 

तपशील आर्थयक ्र्य 

२०२३-२४ 

आर्थयक ्र्य 

२०२३-२४ 

धवतरण वायर व्यवसायासाठी एआरआर ०.७०  १.१६   

धकरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी एआरआर ६.०७  ९.१५  

एकर्त्रत ्ार्र व्य्सार् आर्ि र्करकोळ पुर्ठा व्य्सार्ासाठी एआरआर. ६.७७  १०.३१  

जोडा  : २०२१-२२  आधथटक वर्ाटिे टू्र अप तफावत /(अधतररक्त) ०.१७   

जोडा  : आधथटक वर्ट २०२२-२३ िे प्रोस्मव्हजनल टू्र अप तफावत/(अधतररक्त) (०.३६)  

आधथटक वर्ट २०२२ च्या महसुली अंतरासाठी वहन/िारण खिट ०.०३   

धनव्वळ महसूल आवश्यकता ६.६१  १०.३१  



्जा  : धवद्यमान दरानुसार महसूल ९.१६  १२.९३  

परवानािारक व्यवसायातील महसुलातील तफावत/(अधतररक्त) (२.५६) (२.६३) 

 

२.७.  आधथटक वर्ट २०२३-२४ आधण २०२४-२५ या आधथटक वर्ाटसाठी महसूल अधतररक्त आहे कारण एमएसईडीसीएलच्या कमाल 

मयाटदा शुल्क आकारणीमुळे धवद्यमान शुल्क पत्रकावरील महसूल, वायर व्यवसाय आधण पुरवठा व्यवसायाच्या एआरआर 

पेक्षा जास्त आहे.  त्यामुळे वायर व्यवसाय आधण पुरवठा व्यवसायािा एआरआर जुळण्यासाठी शुल्क  कमी करणे 

आवश्यक आहे. खाली ििाट केल्याप्रमाणे, जेएनपीर्ी ने शुल्क  सुिारणेिा प्रस्ताव धदला आहे.   

 

३. आर्थयक ्र्य २०२३-२४ आर्ि २०२४-२५ साठी शुल्क प्रस्ता् 

जेएनपीर्ीने आधथटक वर्ट २०२३-२४ ते आधथटक वर्ट २०२४-२५ साठी प्रस्ताधवत केलेल्या शे्रणीधनहाय दर खालील तक्त्यांमध् ये दाखवले 

आहेत.  

तक्ता ५ : आर्थयक ्र्य २०२३-२४ साठी शुल्क  प्रस्ता् 

अनुक्रमाांक 

 

ग्राहक शे्रिी 

 

र्नश्र्शचत/मागिी शुल्क 

प्रर्त मर्हना 

व्हीर्लां ग 

चाजय (रु./ 

र्कलो्ॅट) 

ऊजाय 

शुल्क 

(रु./ 

र्कलो्ॅट) 

उच्च तिा् शे्रिी 

१  एि-I – एिर्ी  इंडस्टर ी रु ३३० प्रधत धकलोवॅर् ०.८१  ५.०८  

२  एि-II- एिर्ी कमधशटयल रु ३३० प्रधत धकलोवॅर् ०.८१  ५.२७  

र्ीओडी शुल्क (वरील बेस शुल्क व्यधतररक्त) एिर्ी I आधण एिर्ी II शे्रणीसंाठी अधनवायट 

२२:०० तास – ०६:०० तास (१.५०)  

०६०० तास – ०९०० तास आधण १२०० तास – १८०० तास  ०.००  

०९०० तास – १२०० तास  ०.८०  

१८०० तास – २२०० तास  १.१०  

  

कमी तिा् शे्रिी 



३  एलर्ी II – एलर्ी कमधशटयल     

अ  एलर्ी II (अ) – ० ते २० धकलोवॅर् रु ३२० ०.८१  ६.५३  

ब  एलर्ी II (ब) – २० ते ५० धकलोवॅर् रु ३२० प्रधत धकलोवॅर् ०.८१  ६.५३  

क  एलर्ी II (क) - 50 धकलोवॅर् पेक्षा जास्त लोड रु ३२० प्रधत धकलोवॅर् ०.८१  ६.५३  

४  एलर्ी V- एलर्ी  औद्योधर्क रु २९० प्रधत धकलोवॅर् ०.८१  ६.२४  

५  एलर्ी VII (ब) – एलर्ी- सावटजधनक सेवा – इतर रु २९० प्रधत धकलोवॅर् ०.८१  ६.०२  

र्ीओडी शुल्क   (वरील बेस शुल्क   व्यधतररक्त) – एलर्ी II(ब), एलर्ी II(क), एलर्ी V आधण एलर्ी VII(ब) शे्रणीसंाठी अधनवायट 

२२:०० तास – ०६:०० तास (१.५०) 

०६०० तास – ०९०० तास ते १२०० तास – १८०० तास ०.००  

०९०० तास – १२०० तास ०.८०  

१८०० तास – २२०० तास १.१०  

 

तक्ता ६ : आर्थयक ्र्य २०२४-२५ साठी शुल्क प्रस्ता् 

अनुक्रमाांक 

 

ग्राहक शे्रिी 

 

र्नश्र्शचत/मागिी शुल्क प्रर्त 

मर्हना  

व्हीर्लां ग चाजय 

(रु./ 

र्कलो्ॅट) 

ऊजाय शुल्क 

(रु./ 

र्कलो्ॅट) 

उच्च तिा् शे्रिी 

१  एि-I – एिर्ी  इंडस्टर ी रु ३७० प्रधत धकलोवॅर् ०.९१  ५.३२  

२  एि-II- एिर्ी कमधशटयल रु ३७०  प्रधत धकलोवॅर् ०.९१  ५.७१   

र्ीओडी शुल्क (वरील बेस शुल्क व्यधतररक्त) - एिर्ी I आधण एिर्ी II शे्रणीसंाठी अधनवायट 

२२:०० तास – ०६:०० तास (१.५०)  

०६०० तास – ०९०० तास & १२०० तास – १८०० तास  ०.००  

०९०० तास – १२०० तास  ०.८०  

१८०० तास – २२०० तास  १.१०  

  

कमी तिा् शे्रिी 



३  एलर्ी II – एलर्ी कमधशटयल     

अ  एलर्ी II(अ) – ० ते २० धकलोवॅर् रु ३७०  ०.९१  ६.९३   

ब  एलर्ी II(ब) – २० ते ५० धकलोवॅर् रु ३७० प्रधत धकलोवॅर् ०.९१   ६.९३  

क  एलर्ी II(क) – ५० धकलोवॅर् पेक्षा 

जास्त लोड 

रु ३७० प्रधत धकलोवॅर् ०.९१  ६.९३  

४  एलर्ी V- एलर्ी  औद्योधर्क रु ३४० प्रधत धकलोवॅर् ०.९१  ६.४५  

५  एलर्ी VII (ब) – एलर्ी- सावटजधनक 

सेवा – इतर 

रु ३४० प्रधत धकलोवॅर् ०.९१  ६.३२  

र्ीओडी शुल्क (वरील बेस शुल्क व्यधतररक्त)– एलर्ी II(ब), एलर्ी II(क), एलर्ी V आधण एलर्ी VII(ब) शे्रणीसंाठी अधनवायट 

२२:०० तास – ०६:०० तास (१.५०) 

०६०० तास – ०९०० तास ते १२०० तास – १८०० तास ०.००  

०९०० तास – १२०० तास ०.८०  

१८०० तास – २२०० तास १.१०  

 

४.  धवनंती  

माननीय आयोर्ाला जेएनपीर्ी खालीलप्रमाणे धवनंती करते : 

(i) एमईआरसी एमवायर्ी धवधनयम २०१९ च्या तरतुदीनुंसार एमर्ीआर याधिका मान्य करण्यासाठी, माननीय आयोर्ासमोर 

पुढील कायटवाहीिा धविार करा.  

(ii) २०२१-२२ आधण २०२२-२३ या आधथटक वर्ाटसाठी टू्रइंर् अप आधण प्रोस्मव्हजनल टू्रइंर् अप आधण महसुलातील 

तफावत/अधतररक्त ला मान्यता देणे आधण जेएनपीर्ीने प्रस्ताधवत केलेल्या शुल्का नुसार त्यािी वसुली करणे.  

(iii) २०२३-२४ आधण २०२४-२५ या आधथटक वर्ाटसाठी एआरआर मंजूर करणे आधण जेएनपीर्ी ने प्रस्ताधवत केलेल्या सुिाररत 

शुल्का नुसार त्यािी वसुली करणे 

(iv) जेएनपीर्ी िा प्रसारण शुल्कातील आधण एमएसएलडीसी शुल्कातील वार्ा धनस्मश्ित करणे आधण जेएनपीर्ी साठी धनयंत्रण 

कालाविीसाठी एआरआर मंजूर करताना त्यािा धविार करणे 



(v) २०२३-२४ आधण २०२४-२५ या आधथटक वर्ाटसाठी धकरकोळ पुरवठा शुल्क  आधण जेएनपीर्ीने प्रस्ताधवत केलेल्या शुल्क 

योजनेला मान्यता देणे 

(vi) जेएनपीर्ीने प्रस्ताधवत केलेल्या शुल्क योजनेला मान्यता देणे 

(vii) अनविानाने झालेल्या कोणत्याही िुका धकंवा उधणवा माफ करा आधण जेएनपीर्ीला हे फाइधलंर् जोडण्यासाठी/ 

बदलण्यािी परवानर्ी द्या आधण भधवष्यात आवश्यक असेल त्याप्रमाणे पुढील सबधमशन करा.  

(viii) खर्ल्यातील वसु्तस्मथथतीला आधण पररस्मथथतीत योग्य वारे्ल असे आदेश पाररत करा.  

 


