लॉकडाऊन नंतरचे वीज बिल ?
वीज ग्राहकांच्या शंकेचे बनरसन
माननीय वीज बनयामक आयोगाने करोना महामारीच्या अनुषंगाने शासनातर्फे जाहीर करण्यात
आलेल्या लॉकडाऊन च्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांची प्रत्यय्ष  जागेवर जावून मीरर वाचन व वीज बिल
बवतरण न करण्यास महाबवतरण ला आदेश ददले होते. सदर िािीची व्यापक जनजागृती महाबवतरण तर्फे
करण्यात आली होती. ज्या ग्राहकांचे मोिाईल नंिर महाबवतरण कडे नोंदबवलेले आहेत अश्या सवव
ग्राहकांना SMS द्वारे लॉकडाऊन काळात मीरर वाचन होणार नाही व छापील वीज बिल बमळणार नाही
याची कल्पना देण्यात आली होती. तसेच वतवमान पत्ांमध्ये या िाित माबहती देण्यात आली होती. तसेच
ज्या ग्राहकांना वास्तबवक ररडडंग प्रमाणे वीज बिल हवे आहे अश्या ग्राहकांना महाबवतरण ने MOBILE
APP तसेच PORTAL द्वारे पूववबनर्ावररत तारखेला SELF READING सादर करण्याचे आवाहन के ले
होते. परंतु सदर आवाहनाला खूपच कमी प्रबतसाद लाभला. माहे मे -२०२० मध्ये एकू ण २.३० कोरी
ग्राहकांपैकी

र्फक्त ३,६५,००० वीज ग्राहकांनी SELF READING सादर

के ले. तसेच ग्राहकांना

लॉकडाऊन काळात वीज देयकावरील व्याज व बवलंि आकाराचा भुदंड िसू नये म्हणून महाबवतरण ने माचव
– २०२० चे वीज बिल भरणा करण्याची मुदत दद.१५.०५.२०२० पयंत तसेच माहे एबप्रल २०२० चे वीज
बिल भरणा करण्याची मुदत दद.३१.०५.२०२० पयंत वाढवून ददली आहे.
दद. १ जून २०२० पासून शासनातर्फे प्रबतिंबर्त ्ष ेत् वगळू न इतर भागात लॉकडाऊन मध्ये बशबिलता
देण्यात आलेली आहे. त्ययानुषंगाने महाबवतरण ने ग्राहकांना बमरर ररडींगनुसार वीज देयक देण्यासाठी १
जून २०२० पासून प्रबतिंबर्त ्ष ेत् वगळू न इतर रठकाणी स्िाबनक प्रशासनाच्या पूववपरवानगीने व शासनाने
कोबवड १९ संदभावत वेळोवेळी बनगवबमत के लेल्या सूचनांचे पालन करून बमरर ररडींग, वीज देयके वारप
तसेच वीज देयक संकलन कें द्रे पुन्हा सुरू के लेली आहेत.
लॉकडाऊनच्या काळात कोरोनाचा प्रादुभावव रोखण्यासाठी महाबवतरणने बमरर ररडींग व देयक
वारपाचे काम िंद ठे वल्याने एबप्रल व मे मबहन्यात सरासरी वीज वापरानुसार व जून मबहन्यात िऱ्याच
ग्राहकांना मीरर ररडडंग वापरानुसार देयके देण्यात आली. तसेच महाबवतरणने लॉकडॉऊनच्या काळात
देखील आपल्या ग्राहकांना बमरर ररडींगनुसार देयके बमळावीत म्हणून महाबवतरण मोिाईल अँप व्दारे
ररडींग पाठबवण्याचा पयावय उपलब्र् करून ददलेला होता.
ज्यांनी या सुबवर्ेचा लाभ घेतला त्ययांना दरमहा ररडींग नुसार देयके देण्यात आलीत. परं तु िऱ्याच
ग्राहकांनी या सुबवर्ेचा लाभ न घेतल्याने त्ययांना लॉकडॉऊनच्या काळात सरासरी वीज वापरानुसार बिडलंग
करण्यात आले व जून मबहन्यात बमरर ररडींग नुसार देयके ददल्याने ग्राहकांच्या मनात संभ्रम आहे की, १)
महाबवतरणने ३ मबहन्याचे एकत् देयक ददले २) एकबत्त देयक देतांना बमळणारा स्लॅि िेबनदर्फर न
बमळाल्याने वरच्या स्लॅिने वीज आकार लागला ज्यामुळे बिलाची रक्कम खुप जास्त आलेली आहे. ३)
महाबवतरणने बवजेचे दर आकारतांना ३१ माचव २०२० पूवीच्या वापरलेल्या युबनरवर देखील १ एबप्रल
२०२० पासून लागू झालेले वीज दर आकारलेले आहे. ४) सरासरी देयकाची रक्कम भरून देखील ३
मबहन्याचे देयक देण्यात आलेले आहे व सरासरी प्रमाणे लावलेले युबनट्स गृहीत र्रण्यात आलेले नाही
आहेत आबण भरलेली रक्कम वजा करण्यात आलेली नाही.

वरील चार ही प्रश्ांची तपशीलवार माबहती खालील प्रमाणे देण्यात येत आहे. तसेच घरगुती ग्राहकांना
त्ययांचे जून -२०२० चे वीज बिल कश्या प्रकारे आकारले आहे , हे पाहणे सुलभ होण्यासाठी महाबवतरण ने
पुढील डलंक उपलब्र् करून ददलेली आहे. https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/
प्रश् क्र. १ ) महाबवतरणने ३ मबहन्याचे एकत् देयक ददले :
स्पष्टीकरण :
सोित ददलेल्या डलंक मध्ये दर्शववलेले तक्ता व ग्राहकाचे जून मबहन्याचे बिल पबहले असता ग्राहकास जुन
मबहन्याचे ३०७ युबनर चे रु. १४४४/- रक्कमेचे वीज बिल आकारलेले ददसत आहे. परंतु, सदर ३०७ युबनर
वीज वापर हा र्फक्त जुन मबहन्याचा नसून, तो एबप्रल , मे व जुन ह्या तीन मबहन्यांचा आहे. जेव्हा के व्हा
कु ठल्याही कारणांमुळे महाबवतरण कडू न ग्राहकांचे बमरर ररडींग घेणे शक्य होत नाही तेव्हा ग्राहकांना
सरासरी वापराची देयके ददली जातात. हा सरासरी वापर ग्राहकाचा मागील तीन मबहन्याचा नॉमवल
रीडडंगचा वापर ल्ष ात घेऊन बनर्ावररत के ला जातो. लॉकडाऊन मुळे ररडींग घेणे िंद झाल्याने त्ययानंतर
बनघालेली एबप्रल व मे मबहन्यांची देयके ही सरासरी युबनरने देण्यात आलेली आहेत. देयकाची रक्कम जास्त
ददसण्याचे एक कारण म्हणजे लॉकडॉऊनमुळे आलेली सरासरी देयके ही कमी सरासरी युबनरने
(बहवाळ्याच्या वापरावर) बनघालेली आहेत आबण दुसऱ्या िाजूला घरगुती ग्राहकांच्या बवजेच्या वापरात
(उन्हाळ्यामुळे) वाढ झालेली आहे जी माहे जून २० च्या बिलात ददसून येत आहे. ग्राहकांनी आपल्या
मागील वषीच्या एबप्रल, मे, जून या मबहन्याच्या वापराची चालू वषीच्या लॉकडाऊन कालावर्ीतील या
वापराशी तुलना के ल्यास देयके िरोिर असल्याचे ददसून येईल. सोितच्या देयकांचे उदाहरण घेतल्यास
ग्राहकाला ३३ युबनर एवढे सरासरी वापराचे देयक एबप्रल आबण मे मबहन्यात गेलेली आहे, व जून मबहन्यात
३०७ युबनरचे रीडडंगनुसार ३.०७ मबहन्याचे म्हणजेच ९२ ददवसाचे ( मागील ररडींग ददनांक ०३ माचव ते
चालू ररडींग ददनांक ०३ जून २०२०) देयक देण्यात आलेले आहे.
प्रश् क्र. २ ) एकबत्त देयक देतांना बमळणारा स्लॅि िेबनदर्फर न बमळाल्याने वरच्या स्लॅिने वीज
आकार लागला ज्यामुळे बिलाची रक्कम खुप जास्त आलेली आहे.
स्पष्टीकरण :
ग्राहकाला वीज देयक जेव्हा एक मबहन्यापे्ष ा अबर्क कालावर्ीकररता ददले जाते तेव्हा देयकाचे एकू ण
युबनर देखील तेवढ्या मबहन्यात बवभागून ददले जातात. सोित ददलेल्या डलंक मर्ील वीज आकार तक्ता
पाबहल्यास ग्राहकाला ३०७ युबनर चे जे वीज देयक देण्यात आले आहे ते ९२ ददवसाचे म्हणजेच ३.०७
मबहन्याचे ( मागील ररडींग ददनांक ०३ माचव ते चालू ररडींग ददनांक ०३ जून २०२०) असून ३०७ युबनर
भागीला ३.०७ मबहने म्हणजे एका मबहन्याला १०० युबनर वापर झाला असे गृहीत र्रून, ३०७ युबनर
कररता वरचा स्लॅि न लागता पबहलाच स्लॅि लागलेला ददसुन येईल. देयकामध्ये जरी ३०७ युबनरची
एकबत्त रक्कम असली तरी ग्राहकाला १०० युबनरच्यावरील दुसरा ककं वा बतसरा स्लॅि लागलेला
नाही.कारण एकू ण युबनर भाबगला एकू ण मबहने याप्रकारे मबहन्याला १०० युबनरचा वापर याप्रमाणे
देयकाची रक्कम काढलेली आहे.
प्रश् क्र. ३ ) महाबवतरणने बवजेचे दर आकारतांना ३१ माचव २०२० पूवीच्या वापरलेल्या युबनरवर
देखील १ एबप्रल २०२० पासून लागू झालेले वीज दर आकारलेले आहे.
स्पष्टीकरण :

महाबवतरणची बिडलंग प्रणाली बह पूणवपणे संगणीकृ त आहे. सोित ददलेल्या डलंक मर्ील वीज आकार तक्ता
पाबहल्यास ३१ माचव २०२० पयंतच्या वापराचे युबनर हे स्वतंत् दाखवण्यात आलेले आहेत व
त्ययांच्याकररता मा. वीज आयोगाने बनर्ावररत के लेला जुने दर आकारण्यात आलेला आहे. महाबवतरणने ३१
माचव २०२० च्या आर्ीच्या वापरावर जुन्याच दराने आकारणी के लेली आहे. तसेच ९५ युबनर वापर हा
३१ माचव पूवीचा असून त्ययांना जुनाच दर लावलेला आहे.
प्रश् क्र. ४ ) सरासरी देयकाची रक्कम भरून देखील ३ मबहन्याचे देयक देण्यात आलेले आहे व
सरासरी प्रमाणे लावलेले युबनट्स गृहीत र्रण्यात आलेले नाही आहेत आबण भरलेली रक्कम वजा
करण्यात आलेली नाही.
स्पष्टीकरण :
माहे जून २० चे देयक ३.०७ मबहन्याचे ददसत आहे पण त्ययामर्ून एबप्रल व मे या दोन मबहन्याच्या सरासरी
देयकाची रक्कम ही वजा सरासरी देयकाची रक्कम या शीषवकाखाली वजा करण्यात आलेली आहे. ही रक्कम
वजा करतांना बस्िर आकाराची रक्कम व त्ययावरील वीज शुल्क एवढी रक्कम वगळू न इतर सवव रक्कम वजा
के ली जाते. जी आपल्याला वजा सरासरी देयकाची रक्कम या तक्त्ययावरून ददसून येईल. बस्िर आकाराची
रक्कम व त्ययावरील वीज शुल्क वजा होत नसल्याने ग्राहकांच्या मनात प्रश् बनमावण होतो. सदर रक्कम वजा न
करण्याचे कारण जून २० चे देयक जरी ३ मबहन्याचे असले तरी बस्िर आकार हा एकाच मबहन्याचा
लावलेला असतो. इतर आकाराप्रमाणे बस्िर आकाराची रकम ही ३ मबहन्याची एकबत्त न आकारल्याने ती
रक्कम वजा के ली जात नाही. काही ग्राहकांना प्रश् असतो की नॉमवल ररडींगच्या बिलातून सरासरी युबनर
वजा के ले जात नाहीत व त्ययामुळे त्ययांचे नुकसान होते , तर बिडलंग प्रणालीनुसार सरासरी देयकांचे युबनर
वजा न करता तेवढ्या युबनर कररता आकारण्यात आलेली रक्कम वजा के ली जाते. बहवाळ्याच्या
वापरानुसार बनघालेली कमी सरासरी युबनरची देयके , लॉक डाऊन तसेच उन्हाळ्यामुळे वाढलेला घरगुती
वापर व १ एबप्रल २० पासून लागू झालेले नवीन दर ह्या सवव िािी एकबत्त आल्यामुळे वीज देयकाची
रक्कम जास्त वारू शकते. परंतु दाखवलेली देयके आबण त्ययाचे बवश्लेषण करणारे तक्ते िबघतले असता
महाबवतरण कडू न देण्यात आलेली देयके ही अचूक असून अबर्क पारदशी आहे हे ददसून येते.
तसेच जर ग्राहकाने लॉकडाऊन काळात वीज देयक भरले असेल , तर सदरची रक्कम माहे जुन – २०२०
च्या वीज देयकामर्ून वजा के लेली आहे.
या द्वारे महाबवतरण च्या घरगुती ग्राहकांना आवाहन करण्यात येते दक वर ददलेल्या डलंक चा वापर करून
जुन – २० मध्ये आपल्या बिलाची आकारणी कश्या प्रकारे करण्यात आली आहे याची पडताळणी करावी.
तरी वीज ग्राहकांनी वीज बिल भरणा करून महाबवतरण कं पनीस सहकायव करावे असे महाबवतरण तर्फे
आवाहन करण्यात येत आहे.

