
�ाहक �मांक: 135011039009
SHRI BABULAL KISANDAS GUJARATHI
BAJAR PETH TALCHOPDA DISTJALGAON CHOPDA 425107
मोबाइल/ इमेल:

देयक िदनांक: 14-MAY-20
देयक र�म �: 2,520.00

देय िदनांक: 03-JUN-20
या तारखे नंतर भर�ास: 2,540.00

िबलीगं युिनट: 0233 :CHOPDA I S/DN पुरवठा िदनांक: 01-Mar-99
दर संकेत: 090 /LT I Res 1-Phase मंजुर भार: .5 KW
पोल नं: 00000000 सुर�ा ठेव जमा(�): 262.50
पी.सी./च�+माग�-�म/िड.टी.सी.: 1 / 02-0211-0660 /4233381 चालु �रिडंग िदनांक: 01-MAY-20
िमटर �मांक: 06508860309 मागील �रिडंग िदनांक: 01-APR-20
�रिडंग �ुप: A1

NORMAL
Bill Period: 1 Month(s) /

Scan this QR
Code with BHIM
App for UPI
Payment

QR कोड�ारे भरणा के�ास, भरणा
िदनांकानुसार लागू असलेली त�र देयक
भरणा सूट िकवा िवलंब आकार पुढील देयकात
समािव� कर�ात येईल.

मागील वीज वापर

वीज वापर 

मे -2020          192
मे -2019          51

* म�वत� त�ार िनवारण क� � 24*7 
MSEDCL Call Center:
18002333435
18001023435
1912 

�ाहकां�ा त�ारीचे िनवारण कर�ासंबंधीचे
िनयम व काय�प�ित महािवतरण�ा 
संकेत �थळ:-
www.mahadiscom.in >
ConsumerPortal > CGRF
यावर उपल� आहे.

�थळ�त िबलीगं युिनट: 0233 �ाहक �मांक: 135011039009 पी.सी.: A1 दर: 090

अंितम तारीख 03-JUN-20 2,520.00

या तारखे पय�त भर�ास 26-MAY-20 2,500.00

या तारखे नंतर भर�ास 03-JUN-20 2,540.00

बँकेची �थळ�त िडटीसी �.: 4233381

�थळ�त िबलीगं युिनट: 0233 �ाहक �मांक: 135011039009 पी.सी.: A1 दर: 090

अंितम तारीख 03-JUN-20 2,520.00

या तारखे पय�त भर�ास 26-MAY-20 2,500.00

या तारखे नंतर भर�ास 03-JUN-20 2,540.00

महारा��  �ेट इले��� िसटी िड��ी�ूशन कंपनी िल.

वीज पुरवठा देयक माहे: MAY-2020
Website :www.mahadiscom.in
GSTIN of MSEDCL 27AAECM2933K1ZB HSN code 27160000 
BILL NO.(GGN): 000000784832378

मह�ाचे :
१.छापील िबला ऐवजी ई-िबला साठी नोदंनी करा व ��ेक िबलामागे १० �पयांचा गो-�ीन िड�ाउंट िमळवा.नोदंणी कर�ासाठी:-
https://consumerinfo.mahadiscom.in/gogreen.php (GGN नंबर तुम�ा छापील िबलावर वर�ा बाजूला डा�ा कोप�याम�े उपल� आहे.)
२. िडिजटल मा�मा�ारे िवज िबल भरा व 0.२५% (�.५00/- पय�त) सवलत िमळवा.(टॅ�ेस व �ूटीज वगळून)
३. तुमचा मोबाइल नंबर व ईमेल प�ा चुिकचा अस�ास दु�� करा �ासाठी -https://consumerinfo.mahadiscom.in/ येथे भेट दया.
४. पुढील मिह�ा रीिडंग साधारणतः 01-06-2020 हया तारखेला होईल. 
िवशेष संदेश :
* ि�य �ाहक, आपला नोदंणीकृत �मण�नी �. आहे. आपला �मण�नी �मांक बदल�ासाठी/नवीन �मांक नोदंणीसाठी महािवतरण संकेत�थळ/मोबाईल ॲप वापरा
िकंवा ९९३०३९९३०३ �ा �मांक वर खालील संदेश पाठवा MREG 135011039009
* महािवतरणला कोणतायही �कार�ा र�ामेचा भरणा कराताना संगणकीकृत �मांक असलेली संगणकीय पावतीच �ीकरावी. ह�िल�खत पावती �ीका� नये. गैरसोय
टाळ�ास ऑनलाइन भरणा सुिवधेचा पया�य वापरवा.

चालु �रिडंग मागील �रिडंग गुणक अवयव युिनट समा. युिनट एकूण
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सूचना व अटी
वीज शु� शासन अिधसूचना �ं इएलडी/ �.क.-21/उजा�-1 िद.13/04/2015 अ�ये
आकार�ात येईल. वीज िव�ीकर शासन अिधसूचना िद. २६/१२/२०१८ अ�ये आकार�ात
येईल.*वेळेवर आधा�रत दरासाठी िकवा इतर ��ीकरणासाठी कृपया िवद्युत िनयामक
आयोगाचे आदेश बघावे. **मीटर बसिव�ात येईपय�त ठरािवक दराने आकारणी कर�ात
येईल.
1) देयकातील चुकीब�लची कोणतीही त�ार कंपनी�ा �थािनक काया�लयात/कॉल स�टर/
मोबाइल ॲप/वेब से� सिव�स म�े दाखल करावी लागेल. देयकात काही चूक असली तरी
िवलंब शु� भरावे लागू नये �णून देयक ता�ुर�ा ��पात अथवा परत तपासणी क�न
दु��ी कर�ाची हरकत नोदंवून पूण� र�म भरावी. मा� अयवादा�क अगर वाजवीपे�ा
जा� रकमेचे देयक असेल तर त�ारीचे िनवारण होईपय�त �ाहकास �ाने �ापूव� वापरले�ा
युिनट इतके िबल िदले जाईल व �ासंबंधी मेळ पूण� तपास क�न नंतर घाल�ात येईल.
2) देय तारखे�ा नंतर मागील देयकाची र�म भरली असेल व ती बाकी �णून स�ा�ा चालू
देयकात असेल तर स�ाचे देयक भरतांना मागील देयक व �ाची पावती रोखपालास दाखवावी.
3) िवद्युत पुरव�ा�ा अटी, संकीण� आकार व दरसूची, आिण महारा��  शासना�ा
अिधिनयमा�ारे तयार केलेले िनयम व आदेशातील तरतुदीनुसार हे देयक पाठिव�ात येत आहे.

चेक िलही�ासाठी सूचना :
4) चेक अकाउंट पेयी असावा * चेक 'MSEDCL' �ा नावे असावा, चेक �थािनक बँकेचा
असावा चेक सोबत पावती �थळ�त जोडावी, �ॅपल क� नये * चेक पुढील तारखेचा नसावा.
चेक/ डीडी ने देयकाचा भरणा के�ास, महािवतरण�ा खा�ात र�म जमा हो�ाची िदनांक,
भरणा िदनांक �णून गृिहत धरली जाईल.
5) देयक चेक कले�न पेटीत टाकतांना चेक�ा मागे �ाहक �मांक ( पी.सी., िब. यु. सािहत)
िलहावा व �थळ�ती�ा मागे चेकचा तपशील िलहावा.
6) पर�ा� संलेख अिधिनयम (Negotiable Instrument Act) 1881 कलम 138 �माणे चेक
वठणे हा दंडनीय अपराध असून कायदेशीर कारवाईस पा� आहे.
7) एम.ई.आर.सी.ऑड�र 2018 �ा केस �मांक 321 नुसार,चेक बाउ� चाज�स �पये 750 +
जी.एस.टी. िकंवा बँक चाज�स यापैकी जे अिधक असेल ते 01-09-2018 पासून लागू आहेत.

िवद्युत िनयामक आयोगाने िदनांक 01-APR-20 पासुन िनधा�रीत केलेले वीज दर खाली
नमूद के�ा�माणे एक मिह�ा�ा वीज वापरासाठी आहेत

LT I Res
1-Phase युिनट 0-100 101-300 301-500 501-0 >500

��थर आकार
�. 100

वीज
आकार(�.)

3.46 7.43 10.32 0 11.71

�ाहक �मांक: 135011039009

देयक भरणा 07-MAY-20 पय�त िवचारात घेतला आहे

�. पैसे.

��थर आकार 100.00

वीज आकार 1,029.56

वहन आकार 278.40

इंधन समायोजन आकार 0.00

वीज शु� 225.27

वीज िव�ी कर 0.00

वजा सरासरी देयकाची र�म 0.00

�ाज 0.00

इतर आकार 0.00

चालू वीज देयक(�.) 1,633.23

िन�ळ थकबाकी/जमा 883.51

समायोजीत र�म 0.00

�ाजाची थकबाकी 0.00

एकूण थकबाकी/जमा 883.51

देयकाची िन�ळ र�म 2,516.74

पूणा�क देयक(�.) 2,520.00

मागील पावतीचा िदनांक 12-MAR-20

मागील पावतीची र�म 0.00

DPC:20.42
After this date: 03-JUN-20 

Pay Rs. 2540 

Prompt Payment Discount: Rs. 14.08 , if bill is paid
on or before 26-MAY-20

Payment History:
Receipt Date Paid Amount
12-Mar-2020 950.00
12-Feb-2020 1,970.00
14-Jan-2020 700.00
16-Dec-2019 940.00
18-Nov-2019 1,140.00
16-Oct-2019 1,130.00

     
िद. २२.०३.२०२० पासून COVID-19 साथी�ा �ितबंधा�क काय�वाही अंतग�त –
माहे माच� -२० व एि�ल-२० म�े िदले�ा देयकाची र�म भरली नस�ास सदर र�म चालू देयकात थकबाकीम�े समािव� आहे.

परंतु, सदर थकीत र�मेवर संबंिधत देयका�ा अंितम िदनांकापय�त कोणताही िवलंब आकार िकवा �ाज लावले जाणार नाही.
छापील वीज देयक िवतरीत केले जाणार नाही. आपले वीज देयक पाह�ासाठी व ऑनलाइनभरणा कर�ासाठी

https://wss.mahadiscom.in/wss/wss या पोट�ल वर उपल� आहे.
आपण आपले वीज देयक पोट�ल, मोबाइल ॲप व�न िकंवा िविवध मा�मातून भ� शकता.
िद. ०१.०४.२०२० पासून नवीन वीज दर लागू.
घरी रहा - सुरि�त रहा.

     
     
वीज नस�ाबाबतची त�ार कर�ासाठी स�ा उपल� असले�ा सुिवधे �ित�र� निवन पया�य उपल�.
१) नोदंणीकृत मोबाईल व�न ०२२-४१०७८५०० या नंबर वर िमस कॉल �ा
२) NOPOWER <�ाहक �> हा संदेश ९९३०३९९३०३ या नंबरवर पाठवा.
     
आयकर कलम 269 ST मधील तरतुदीनुसार Rs. 2.00 लाख आिण �ा�न अिधक रोख पावती कोण�ाही �कार�ा पेम�टसाठी महािवतरण कडून ��कारली
जाणार नाही.

* For queries related to your online payment transactions, please contact helpdesk_pg@mahadiscom.in 
Any unauthorised changes made in this bill will lead to non-acceptance of the bill.

Note: while saving/printing the bill in .PDF format please tick Background Graphics option.

© 2020,महारा��  �ेट इले��� िसटी िड�� ी�ूशन कंपनी िल.
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