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महाराष्टर् नविनमार्ण  सेनेचा अिभूाय   

बॉस सबिसडी कमी करण्याचा कृती 
आराखडा 
पाश्र्वर्भूमी 
महाराष्टर्ात बॉस सबिसडी कमी करण्याकिरता कृती आराखडा तयार करण्यासाठी महाराष्टर् िवद्यतु 
िनयामक आयोगाने मकार्डोस एनजीर् माकेर् ट्स इंिडया ूा. िल. या कंपनीची नेमणूक केली होती. 
मकार्डोस कंपनीने सादर केलेल्या अहवालावर िदनांक 31 मे, 2010 पयर्ंत अिभूाय व मते नोंदवण्याचे 
आवाहन महाराष्टर् िवद्यतु िनयामक आयोगाने केले होते. या िनवेदनाच्या माध्यमातून महाराष्टर् 
नविनमार्ण सेनेचा अिभूाय नोंदवत आहोत.  

अिभूाय व सूचना 
1. वीज दर हा केवळ वीज उत्पादनाच्या िकंमतीवर अवलंबून नाही. वीज चोरीमुळे होणारा महसुलाचा तोटा, 

बुिडत वीजिबले, मीटरिवना कृषी‐माहकांना होणारा वीजपुरवठा आिण िवतरण व उत्पादन यांमधील काही 
तांिऽक कमतरता... या घटकांवरही वीजदर अवलंबून आहे.  
म्हणूनच बॉस सबिसडी कमी (+/‐ 20%, 2011 पयर्ंत) करण्यापेक्षाही वर उल्लेख केलेल्या समःयांवर ूथम 
मात करणे अिधक महत्त्वाचे आहे. हे दोष कमी करण्याबाबतचा उल्लेख कृती आराखडयामध्ये कोठेही िदसत 
नाही. या समःयांवर वेळीच मात न केल्यास, बॉस सबिसडी कमी करण्याचे उिद्दष्ट पूणर् होऊ शकणार नाही. 

 

2. कृती आराखड्यामध्ये AT & C Losses कमी करण्याबाबतचा उल्लेख आहे. परंतु याबाबतची कालमयार्दा, 
कालबद्ध कायर्बम व एक उिद्दष्ट या घटकांचा िवचार नाही. तसेच याबाबत िनयंऽण, दंडात्मक कारवाई 
यांसाठी कोणती यंऽणा कायर्रत असेल, याचाही उल्लेख आराखडयात नाही. 

 

3. कृिष अथर्व्यवःथा असल्यामुळे महाराष्टर्ात कृषीमाहकांना एका िनिश्र्चत अशा सरसकट दराने व 
मीटरिशवाय वीजपुरवठा केला जातो. असा सरसकट दराने वीजपुरवठा केल्यामुळे महसुलात िकती तूट 
िनमार्ण होते हे मोजण्याचा ूयत्न बॉस सबिसडी कमी करताना व्हायला नको का? याबाबत असा ूयत्न 
कधी झाला आहे काय? नसेल, तर का नाही? 

 

4. त्याचूमाणे दािरिय रेषेखालील माहकांकडून होणारा वीज‐वापर आिण महसुलावर त्याचा होणारा पिरणाम 
याचेही मोजमाप होण्याची गरज आहे. 
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5. कृषी माहकांना सरसकट दराने वीजपुरवठा केल्यानंतर त्यांचा वीजेचा वापर वाढला असे िनरीक्षणानंतर 
लक्षात येते. पाण्याच्या वापराबाबतही असेच घडले. पिरणामी वीज व पाणी ही संसाधने अितिरक्त ूमाणात 
खचर् होत आहेत. वािणिज्यक माहकांसाठीचा दर कमी केल्यास हीच पिरिःथती उद्भवू शकते. असे न 
होण्यासाठी औद्योिगक व वािणिज्यक माहकांच्या अिनयंिऽत वीजवापरावर बंधने असायला हवीत आिण 

यासाठी एक िनयंऽणात्मक यंऽणाही कायर्रत हवी. 
 

6. िवद्युत अिधिनयम, 2003 च्या कलम 62(3) मध्ये पुढील उल्लेख आहेत: ‘‘या अिधिनयमाखाली वीज दर 
ठरिवताना संबंिधत आयोग िवजेच्या कोणत्याही माहकाला अवाजवी पसंती दाखिवणार नाही. परंतु 
माहकाचा लोड फॅक्टर, पॉवर फॅक्टर, व्होल्टेज, कोणत्याही िविशष्ट कालावधीतील िवजेचा एकूण वापर िकंवा 
कोणत्या वेळेस वीज पुरवठा हवा असेल िकंवा त्या के्षऽातील भौगोिलक िःथती, वीज पुरवठयाचे ःवरुप 
आिण कोणत्या उदे्दशासाठी वीज पुरवठा हवा असेल, या बाबींच्या आधारे वीज दरामध्ये फरक करु शकेल’’. 
म्हणून बॉस सबिसडीमधील घट ही घरगुती, औद्योिगक‐वािणिज्यक व कृषी माहक या वगार्ंच्या माहक‐
वगर्वारी अंतगर्त सबिसडीवर (Intra‐class) आधारलेली असावी. माहक वगर्वारी ‐अंतगर्त बॉस सबिसडी 
(Intra-class cross subsidy) कमी करण्यावर या कृितआराखडयात िवशेष भर देण्यात आलेला िदसत नाही. 

 

7. वीज उत्पादनाचा ूकार, वीज उपलब्धता आिण वीज खरेदीचे दीघर्कालीन करार या घटकांवरही वीजेची 
िकंमत अवलंबून असते. बॉस सबिसडीतील घट मोजण्यासाठी वीजपुरवठयाच्या कोणत्या सरासरी 
िकंमतीचा वापर करण्यात आला आहे? असे दीघर्कालीन वीजखरेदी करार सक्तीचे करणे, या करारांवर लक्ष 

ठेवणे हे वीज िनयामक आयोगाचे ूमुख कतर्व्य नाही काय? याचा िवचार या अहवालात केला गेला 
आहे काय? 

 

8. आजही राज्यांत असंख्य घरांपयर्ंत वीज पोहोचलेली नाही. यांपैकी अिधकतर माहक हे दािरिय रेषेखालील 
आहेत. या माहकांना िवशेष सहकायार्ची पुढील काळातही गरज असणार आहे. इ.स. 2012 पयर्ंत सवर् 
माहकांना वीज ूाप्त झाल्यानंतर वीजदरामध्ये िकती वाढ होऊ शकते याचा उल्लेख कृती आराखडयात 
केलेला नाही (राष्टर्ीय िवद्युत धोरणात ‘2012 पयर्ंत सवार्ंना वीज’ या ूःतावाचा उल्लेख आहे). 

 

9. बॉस सबिसडी ही माहकाला द्याव्या लागणार् या वीज दरावरच अवलंबून आहे. याचा िवचार करता बॉस 
सबिसडीसाठी एका ‘पयार्यी दरा’ ची िशफारस आवँयक नाही काय? 

 

बॉससबिसडी मोजण्यासाठी ‘त्याच’ तत्त्वानुसार सरासरी दर िनिश्चत करावा असे सुचवण्यात आले आहे 
आिण या आधारे बॉस सबिसडी कमी करण्याचा कृती आराखडा िवकिसत करण्यात आला आहे. वरील 
मुद्दांचा िवचार करता हे न्याय्य आहे काय? या आराखडयाचा पुनिवर्चार व्हायलाच हवा. 
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सुिनिश्र्चत केलेल्या िनकषांच्या व घटकांच्या आधारावर संपूणर् दर‐रचनेचे सखोल पुनपर्रीक्षण करणे गरजेचे 
आहे असे महाराष्टर् नविनमार्ण सेनेला वाटते. त्यानंतर सवर् माहकांसाठीच्या चालू िकंमतीची तुलना करून 
दर‐रचनेची पुनरर्चना व्हावी. बॉससबिसडी कमी करण्याच्या दृष्टीने काही संबंिधत िनकष व घटक पुढे देत 
आहोत. 

 

• वीजकंपनीच्या मािसक अिनयंिऽत िकंमती, जसे की - भरावे लागणारे कर - भू व संपत्ती कर, 
मागणी व्यवःथापन मूल्य, िविनमय दर घट (जर संबंिधतांनी कच्चा माल आयात केला असेल 
तर), मूल्यविधर्त कर आिण इतर ःथािनक / कें िीय कर; 

• इंधनाच्या िकंमतीतील बदल (fuel costs adjustment); 

• सी. पी. आय. मधील बदल (CPI adjustments); 

• वीजकंपन्यांच्या महसुली गरजा आिण त्यांची िवत्तीय शाश्वतता (revenue requirements and 

financial sustainability of the power companies); 

• अंदािजत वीज िकंमती व अंदािजत वीज िवबय हा वाःतिवक िकरकोळ िकंमती व 
वाःतिवक वीज िवबय यात फरक असल्याने व त्याचा पिरणाम म्हणून महसूलात फरक 
पडत असल्याने या गोष्टीचा वीजदर रचना ठरिवताना िवचार झाला पािहजे; 

• वीज कंपनीच्या आिथर्क िःथतीचे मूल्यांकन करताना गिृहत धरलेले गुंतवणूक भांडवल व 
महागाई दर व एकूण वीज िवबय यामुळे ूसारण, िवतरण व माहक सेवा व्यवःथेची 
कायर्वाही करण्यासाठीचे बदलत जाणारे गुंतवणूक भांडवल यांतील फरक; 

• पयार्यी इंधनांची िकंमत व उपलब्धता (Cost and availability of alternate fuel sources). 

 
बॉससबिसडी कमी करण्याचा िवचार करताना वरील घटकांचा समावेश केलेला नाही. 

 

संपूणर् यंऽणेमधील दोष दरू झाल्यानंतर, वीजेच्या बाजारात (power market) अिधक वीजेसह िःथरता 
आल्यानंतर आिण राज्यात शहरी व मामीण भागाला अखंिडत वीजपुरवठा ूाप्त झाल्यानंतरच 
बॉससबिसडी‐कृती आराखडयाचा िवचार करायला हवा. 

ःपष्टीकरण 
1. 'ACoS' या संजे्ञचा वापर िठकिठकाणी करण्यात आलेला आहे. पण या लघुरूपाचा पूणर् िवःतार िदलेला नाही. 

सवर्साधारण समजूतीच्या पातळीवर याचा अथर्   'Average cost of Subsidy' िकंवा 'Average Cost of 
Supply'  असा होऊ शकतो. याचा नेमका अथर् काय? 

2. उिद्दष्ट १.१ मध्ये ‘पुरवठयाची िकंमत ठरवण्याची कायपर्द्धती’ असा शब्द वापरण्यात आला आहे. पण 

यासाठी नेमकी कोणती कायर्पद्धती वापरण्यात आली आहे? कायर्पद्धतीचे घटक व टप्पे कोणते आहेत? 
यािठकाणी अवलंिबत व ःवतंऽ असे घटक कोणते आहेत? 
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3. उिद्दष्ट १.२ मध्ये ‘माहकांच्या िविवध वगर्वारीकिरता (उच्चदाब तसेच लघुदाब) वीज पुरवठ्याचा खचर् 
िनिश्चत करण्यासाठी कायर्पद्धती ..” असा उल्लेख आहे. या कायर्पद्धतींचा ढोबळ उल्लेख आहे. 
पद्धती अितशय ढोबळ पद्धतीने सूिचत केलेल्या आहेत. सल्लागार‐मागर्दशर्कांनी एखादी िविशष्ट पद्धत 
वापरलेली आहे काय? की त्यांनी सवर्च पद्धती वापरल्या आहेत? त्यांचे िनंकषर् काय आहेत? एखादी ‘उत्तम’ 
म्हणता येण्यासारखी पद्धती आहे काय? 

4. उच्चदाब व लघुदाब या वगर्वारीमध्ये माहकांची आणखी िवभागणी करण्यात आली आहे. पुढे िकंमतीनुसार 
िकंवा दरानुसार आणखी िवभागणी / वगर्वारी करण्यासाठी वेळ ('time of day) हा घटक िवचारात 
घ्यावा. 

5. महाराष्टर्ासाठी multiple‐part pricing असे नेमके दर‐धोरण (model) आहे का?  

 

या अिभूायांचा व सूचनांचा जरूर िवचार करावा.  

तसेच याबाबत आपणाशी ूत्यक्ष चचार् करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत याची नोंद घ्यावी. 

आपला,  

 

 

अिनल िशदोरे 
सरिचटणीस  
महाराष्टर् नविनमार्ण सेना 

 


