*वाढती वीज बिलाांची आता ग्राहकाांनीचां घ्यावी काळजी.*
*1) मीटर चे ररडीांग घेण्यास येणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, ID प्रूफ, आणण ररडीांग घेतल्या तारखेला त्याची सही घेणे*
2) *पुढल्या वेळेस हे ररडीांग 30

दिवसाांनी घेतले जाते का नाही ह्याची खात्री करणे.*
*3) पढ
ु ल्या वेळेचे ररडीांग 30 दिवसा नांतर घेण्यास आल्यास त्याला ररडीांग घेण्यास मनाई करून त्वररत त्याची तक्रार
ववद्युत महामांडळाच्या अधिकाऱ्यानां कडे लेखी करणे*.

4) बिलल्डांग सोसायटी असल्यास सेक्रेटरीांनी आपल्या बिलल्डांगच्या वॉचमन कडून ह्या गोष्टी करावयास लावाव्यात.
*100 ररडीांग पयंत 3.76 रुपये प्रतत युतनट आहे .*
परां तु ररडीांग 30 दिवसा नांतर घेतल्या मुळे ररडीांग

* 100 च्या वर ररडीांग गेल्यास हे च िर िप्ु पट म्हणजेच 7.21 रुपये प्रतत युतनट आहे .
* *300 च्या वर ररडीांग गेल्यास िर ततप्पट 9.95 रुपये प्रतत युतनट आहे .*
* 500 च्या वर ररडीांग गेल्यास चौपट 11.31 रुपये प्रतत युतनट आहे .
*आपल्याला येणारे वाढीव बिल हे वरील एकमेव कारणाने येत आहे त , आमच्या ववद्युत महामांडळाच्या कममचाऱ्याांमुळे
सामान्य जनतेस भुिंड भरावयास लागत आहे .*

तरी आपण सवांनी वरील गोष्टी कटाक्षाने पळून आमच्या कममचाऱ्याांना वठणीस आणाव ही ववनांती
आपली,

-* *महाराष्र वीज ववतरण महामांडळ*

महाववतरण तथा वीज मांडळाचे िोरणाववषयी......... जास्तीत जास्त ववज ग्राहकाांना दह मादहती पोहोचली पादहजे ९९%
ग्राहकाांना दह मादहती मादहत नाही
* *वीज कायिा २००३ सेक्शन ५७ नुसार*
१. *नववन वीज कनेक्शन लेखी अजम केल्यापासून ३० दिवसात ममळते*

- ३० दिवसात न दिल्यास प्रती आठवडा १०० रु. भरपाई ग्राहकास ममळते.
2. *रान्सफॉममर बिघडल्यास ४८ तासात ववज कांपतनने स्वत: पुन्हा सुरु करणे.*
- तसे न केल्यास प्रती ग्राहकास प्रती तास रु. ५० भरपाई ग्राहकास ममळते.
3. *ग्राहकास स्वत:चे मीटर लावण्याचा अधिकार आहे *
*ववज कायिा ५५ सेक्शन व परर. क्र. १७३११ दि. ७/६/२००५*

4. *सरासरी/अांिाजे ककां वा मीटर चा फोटो न काढता ( मोटर शेतात असली तरी फोटो काढणे आवश्यक) वीज बिल आकारणे
िाकायिे शीर आहे *
- ग्रा.सां. कायिा १९८३, परर.क्र.१३६८५ दि. ६/५/२००५
भरपाई= प्रती आठवडा रु.१००
५. *थकिाकी, वािग्रस्त बिल या करीता वीज पुरवठा िांि करण्साठी स्वतांत्र लेखी नोटीस िे णे अतनवायम*

-ववज कायिा २००३ सेक्शन ५६ वीज ग्राहक अटी व शती क्र.१५

६. *वीज पोल ते मीटर पयंत केिल/पोल इ.खचम असल्सास परत ममळतो*
- खचम वीज कांपतनने करावयाचा असतो
वीज ग्राहक अटी व शती क्र.२१
(खचम ग्राहकाने केल्यास पावतीच्या आिारे केलेला खचम परत ममळतो)
७. *नवीन वीज कनेक्शनला लागणारे पैसे घरगत
ु ी रु. १५००*ते *रु. २०० व क्रुषी पांप रु. ५०००*
पोल, वायर, केिल, ई. खचम वीज कांपतनचाच असतो*.

८. *खेड्यात (मशवारात ) शेतात रात्री घरात वीज असणे अतनवायम*
- वीज ववयमक आयोग आिे श त्यानुसार चौथा (४) योजना चालु*
९. *शेतात पोल, डीपी असल्सास प्रततमाह रु. २००० ते रु. ५००० भरपाई (भाड) ममळत*ेे
- ववज कायिा २००३ व लायसेंस रुल २००५
( मा. लजल्हा न्यायिां डाधिकारी ववदहत भरपाई िे ण्यास सक्षम अधिकारी)
१०. *शाळा/ कॉलेज/ हॉलस्पटल ई. वीज िर कमशीअल जािा िर कमी करून ममळतो*
M.E.R.C.आिे श केस क्र. १९/२०१२
( माहे अेॉगस्ट २०१२ पासून फरक परत ममळतो, कां.परर.क्र.१७५ दि. ५/९/२०१२ तनणमय दि. १६/८/२०१२)
११. *िैल, मनुष्य, गाय इ. वीजेच्या शॉकने जखमी/ मेल्यास त्याची सांपुणम भरपाई वीज कांपतनने द्यावयाची* ( मनुष्यहानी

रु. ५ लाख भरपाई

*आपली काहीही वीज बिलासिांिी तक्रार असल्यास खालील िरू ध्वनी वर सम्पकम सािावा !*
*अणखल भारततय उपभोक्ता ( ग्राहक ) प्रततिांि न्यायमांच*
*सौ.कािम्िरी प्रल्हाि भोन्डे*
*मदहला डायरे क्टर*
*महाराष्र राज्य.मो. 9773176665*
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