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ददनाांक : ०३.०७.२०२०

पररपत्रक
ववषय : घरगुती ग्राहकाांना वीज विलात प्रचवलत १% ऐवजी २% सवलत देणेिाित.
सांदर्भ : मा. उजाभमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांच्या दद.३०.०६.२०२० रोजीच्या िैठकीमधील सूचना.

-------राज्यात दद.०१.०६.२०२० पासून शासनातर्फे प्रवतिांवधत क्षेत्र वगळू न इतर र्ागात
लॉकडाऊनमध्ये वशवथलता जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्यानुषांगाने महाववतरणने वमटर रीडींगनुसार
वीज देयक देण्यासाठी दद.०१.०६.२०२० पासून प्रवतिांवधत क्षेत्र वगळू न इतर रठकाणी स्थावनक
प्रशासनाच्या पूवभपरवानगीने व शासनाने कोववड-19 सांदर्ाभत वेळोवळी वनगभवमत के लेल्या सूचनाांचे पालन
करुन वमटर रीडींग, वीज देयके वाटप तसेच वीज देयक सांकलन कें द्रे पुन्हा कायाभवन्वत के लेिाित ग्राहकाांना
सूवचत करण्यात आलेले होते.
लॉकडाऊन काळात (एवप्रल व मे मवहन्यात) ग्राहकाांना वहवाळ्यातील म्हणजे मागील तीन
मवहन्याच्या (वडसे. जाने. व र्फेब्रुवारी) वीज वापरानुसार सरासरी देयके ववतरीत करण्यात आलेली आहेत.
घरगुती ग्राहकाांच्या वीज वापरात वरील कालावधीमध्ये Work from Home व उन्हाळयातील तापमानातील
िदलामुळे अवधक वीजवापर यामुळे माहे जून–२० मधील प्रत्यक्ष मीटर ररडडग नुसार देण्यात आलेल्या
वीज विलातील वाढ स्वार्ाववक आहे. सदर वीज विल कसे योग्य आहे हे ग्राहकाांना समजावून व तपासणी
करण्यािाित तसेच ग्राहकाांच्या तक्रारींचे योग्य वनराकरण करण्यासाठी महाववतरण तर्फे ववववध उपाय
योजना रािववण्यात येत आहेत.
माहे जून–२० मध्ये प्राप्त झालेल्या वाढीव वीज विलाच्या असांख्य तक्रारी मुख्य कायाभलय, मुांिई
आवण क्षेत्रीय कायाभलयात प्राप्त होत आहेत, तसेच लॉकडाऊनच्या पार्श्भर्ूमीवर जाणवत असलेल्या
आर्थथक अडचणी लक्षात घेवून ग्राहक व ग्राहक प्रवतवनधी वीज विलात सवलत देण्याची मागणी सातत्याने
महाववतरणकडे करीत आहेत. सदर मागणीचा ववचार करून महाववतरणने सवभ घरगुती ग्राहकाांना
लॉकडाऊन काळात झालेल्या वीज वापरावरील देयकािाित खालील प्रमाणे सवलती देण्यात येतील.
१) ज्या ग्राहकाांचे माहे एवप्रल-२० व मे-२० मधील वीज विल सरासरी वीज वापरानुसार ददले व
त्यानांतर माहे जुन–२० चे वीज विल प्रत्यक्ष मीटर वाचनाप्रमाणे झाले आहे, अशा ग्राहकाांनी

त्याांचे सांपूणभ वीज विल (थकिाकीसह) देय ददनाांकापयंत र्रले तर त्याांना माहे जून-२०
मवहन्याच्या चालू वीज देयकाच्या रकमेच्या २% परतावा माहे जुलै-२० च्या वीज विलातून
करण्यात येईल.
२) ज्या घरगुती ग्राहकाांचे माहे एवप्रल-२०, मे-२०, जून-२० मधील प्रत्येक वीज विल सरासरी
वापरानुसार ददले व त्यानांतर माहे जुलै–२० चे वीज विल प्रत्यक्ष मीटर वाचनाप्रमाणे होईल,
अशा ग्राहकाांनी त्याांचे सांपूणभ वीज विल (थकिाकीसह) देय तारखे पयंत र्रले तर त्याांना जुलै-२०
मवहन्याच्या चालू वीज देयकाची र्रणा रक्कम २% सवलतीसह दशभववण्यात येईल.
३) या द्वारे सवभ क्षेत्रीय कायाभलयाांना सूवचत करण्ायात येते दक, चुकीच्या वीज विलािाित
ग्राहकाांच्या तक्रारीचे ववना ववलांि वनरसन करावे, जेणेकरून अशा ग्राहकाांना या सवलतीचा
लार् घेता येईल.
४) ज्या ग्राहकाांचे वीज विलािाित चे वाद न्यायालयात अथवा ववववध मांचाांकडे न्याय प्रववष्ठ आहेत
व न्यायालयाने / मांचाने सदर रक्कम र्रण्यास स्थवगती आदेश ददलेला आहे, अशा ग्राहकाांनी
वादातीत वीज विल रक्कम वगळू न िाकी वीज विल सांपूणभ र्रले असेल तर असे ग्राहक सुद्धा सदर
सवलतीस पात्र राहतील. अशा ग्राहकाांची नोंद वादातीत रकमेसह विडलग प्रणालीत ववना ववलांि
करण्यात यावी.
तसेच जे ग्राहक माहे जून-२० व माहे जुलै-२० चे प्रत्यक्ष मीटर वाचन प्रमाणे आलेल्या विलाचा
एकरकमी र्रणा करू शकत नाही, अशा ग्राहकाांनी त्याांचा वीज विल र्रणा ३ (ववलांि आकार व व्याज
ववरवहत) सुलर् हप्त्यात करावा, मात्र र्रणा करण्यात येणारा वीज विलाचा प्रत्येक हप्ता हा दकमान
एकू ण वीज विल रकमेच्या १/३ इतका असावा. ज्या ग्राहकाांना जून – २०२० मवहन्याचे वीज विल तीन
हप्त्याांमध्ये र्रावयाचे आहे अशा ग्राहकाांना सदर हप्ते माहे जुलै , ऑगस्ट आवण सप्टेंिर - २०२० या तीन
मवहन्याांत चालू वीज विलासवहत र्रता येतील, तसेच ज्या ग्राहकाांना जुलै – २०२० मवहन्याचे वीज
विल तीन हप्त्याांमध्ये र्रावयाचे आहे अशा ग्राहकाांना सदर हप्ते माहे जुलै , ऑगस्ट आवण सप्टेंिर २०२० या तीन मवहन्याांत चालू वीज विलासवहत र्रता येतील.
सही /कायभकारी सांचालक (देयक व महसूल)
प्रत : प्रेषण यादी प्रमाणे रवाना

