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परीपत्रक 

 

 

ववषर् : उच्चदाब आवण लघदुाब (अकृषक) ग्राहकाचंी थकबाकी वसलू करणे  आवण त्र्ासबंधी 

जबाबदारी वनवित करणबेाबत. 

 

 कोववड – १९ महामारीमुळे  उद्भवलेली ववपरीत पररवथथती लक्ष्र्ात घेवून शासनातरे्फ  माह ेमाचय 

– २०२० मध्र्े टाळेबंदी घोवषत करण्र्ात आलेली होती. सदर टाळेबंदी च्र्ा अनुषंगाने मा. वीज वनर्ामक 

आर्ोगाने दद. २६.०३.२०२० रोजी महाराष्ट्र राज्र्ातील सवय वीज ववतरण कंपनींना कोववड – १९ चा 

प्रादरु्ायव कमी करण्र्ाच्र्ा उद्दशेाने काही  ददशा वनदशे ददले होते. सदर ददशा वनदेशानुसार दनंंददन 

कामकाजांमध्र्े प्रत्र्क्ष ग्राहकांची र्ेट घेणे ककवा ग्राहकांच्र्ा घरी जाणे गरजचेे असणे , उदा. वमटर वाचन , 

वीज वबल वाटप , वीज वबल र्रणा कें द्रावर वीज वबल वसुली इत्र्ादी बाबी काही काळापुरत्र्ा थथवगत 

करण्र्ात आलेल्र्ा होत्र्ा. 

 ददनांक ०१.०६.२०२० पासून शासनातरे्फ  टाळेबंदी मध्र्े वशवथलता दणे्र्ात आलेली आह े , 

त्र्ानुसार महाववतरणने कोववड – १९ च्र्ा अनुषंगान े शासनाकडून वेळोवेळी दणे्र्ात आलेल्र्ा  ददशा 

वनदशेांचे पालन करून ग्राहकांचे प्रत्र्क्ष जागेवर जावून वमटर वाचन , वीज वबल छपाई , वीज वबल वाटप 

, वीज वबल र्रणा कें द्रावर वीज वबल वसुली र्ा बाबी टप्पप्पर्ा टप्पप्पर्ा ने पूवयरत सुरु केल्र्ा आहते. 

 दनंंददन जीवनात जरी आपण सामान्र्ते कड ेजात असलो , तरी वीज वबल वसुली चे प्रमाण खूपच 

असामाधानकारक आह.े आर्थथक वषय २०२० – २१ (ऑक्टोबर – २०२० ) पर्ंत दरे् ददनांक नुसार मागणी 

, वसुली आवण थकबाकी ची वथथती खालील प्रमाणे आह.े 
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वगयवारी मागणी 

(रु. कोटी) 

वसलुी 

(रु. कोटी) 

थकबाकी 

(रु. कोटी) 

कार्म थवरूपी 

खवंडत ग्राहकाचंी 

थकबाकी (५%) 

उदद्दष्ट 

 १ २ ३ ४ ५ = ३ + ४ 

उच्चदाब (सवय) १५१५६.० १४५०४.७ ९००.९ ४५.८ ९४६.७ 

लघदुाब - (घरगुती 

, वावणवज्र्क , 

औद्योवगक ) 

१७७२६.४ १३३२४.८ ४८५८.२ २३१.० ५०८९.२ 

लघदुाब – 

सावयजवनक सेवा 

२७५.३ २१६.२ ७२.८ १.१ ७३.९ 

लघदुाब–ईतर ५२.७ ३२.४ २२.५ ०.८ २३.३ 

लघदुाब–

सावयजवनक पाणी 

पुरवठा 

२७५.१ ६१.५ २१८.० ७.२ २२५.२ 

पथदीप ९६३.९ १८०.१ ७९४.९ ०.९ ७९५.८ 

लघुदाब (अकृषक) १९२९३.४ १३८१५.० ५९६६.४ २४१.१ ६२०७.५ 

उच्चदाब + लघुदाब 

(अकृषक) 

३४४४९.४ २८३१९.६ ६८६७.३ २८६.९ ७१५४.२ 

 

 प्रादवेशक ववर्ाग आवण वगयवारी वनहार् मागणी , वसुली आवण थकबाकी ची वथथती पररवशष्ट – १ 

मध्र्े दशयववण्र्ात आलेली आह.े तसेच दद. ०१.०४.२०२० पासून एकूण ६४.५२ लाख लघुदाब (अकृषक) 

ग्राहकांनी वीज वबलापोटी कोणतीही रक्कम आजतागार्त र्रलेली नाही. प्रादवेशक कार्ायलर् वनहार् 

आकडवेारी पररवशष्ट – २ मध्र्े दशयववलेली आह.े सदर आकडवेारी महाववतरण ची आर्थथक वथथती दशयववते. 

वनधीच्र्ा अशा तीव्र टंचाई मुळे दनंंददन कामकाजांमध्र् ेमहाववतरण ला  अडचणींचा सामना करावा लागत 

आह.े  

 महाववतरणचा कॅश फ्लो सधुारण्र्ासाठी ग्राहकाकंडून थकबाकी तसचे चालू वीज वबल वसुली सुरू 

करणे अत्र्ंत आवश्र्क आह.े सदर वीज वबल वसुली मोहीम राबववताना कोववड – १९ मुळे उद्भवलेल्र्ा 

प्रवतकूल पररवथथती मध्र्ेसदु्धा  महाववतरणने ग्राहकानंा अखंवडत पुरवठा करण्र्ासाठी केलेले प्रर्त्न 

ग्राहकांच्र्ा वनदशयनास आणून दणे्र्ात र्ावे. तसेच , ग्राहकांना ह े दखेील थपष्ट करावे  की आर्थथक 

अडचणींमुळे महाववतरण ला  दररोज च्र्ा संचलन आवण सुव्यवथथेसाठी लागणा्र्ा  खचायची पूतयता करणे 

कठीण झाले आह ेआवण र्ामुळे महाववतरणच्र्ा अखंवडत वीजपुरवठा करण्र्ाच्र्ा प्रर्त्नावर पररणाम होऊ 

शकतो. 

 थकबाकी वसुली वमशन मोडमध्र्े सवय थतरावर करावर्ाची आहे ; प्रत्र्ेक अवधकारी आपल्र्ा 

कार्यक्षेत्रात वसुलीच्र्ा दनंंददन प्रगतीवर लक्ष ठेवेल. 

 



 

 

 वीज ववक्री आवण महसूल वाढववण्र्ाकररता खालील प्रमाणे ववववध उपार् र्ोजना राबववण्र्ात 

र्ाव्यात. 

१  ग्राहकांच्र्ा वीज वबल ववषर्ी तक्रारींच ेत्वररत वनराकरण कराव े; वीज वबल दरुुथती आवण वीज 

वबल वसुलीसाठी मेळावे घेण्र्ात र्ावेत. 

२  ज्र्ा ग्राहकाचंी वीज वबल र्रण्र्ासाठी आर्थथक पररवथथती चागंली नसले अशा उच्चदाब आवण 

लघदुाब (अकृषक) ग्राहकानंा टप्पप्पर्ान ेवीज वबल र्रण्र्ाची सवुवधा दणेसेाठी सचंालक मडंळाकडून  

नवीन धोरणाला मजंरुी दणे्र्ात आललेी आह.े त्र्ा अनषुगंान े सदर धोरण अमंलबजावणी कररता 

CE (B&R) / Arrears Recovery /19409   Dtd. 13.11.2020  र्ा पररपत्रकानसुार क्षते्रीर् 

कार्ायलर्ानंा कळववण्र्ात आलले ेआह.े  त्र्ाची ववंशष्ठ्य ेखालील प्रमाण े 

 सदरील  पररपत्रकानसुार थकीत वीज वबल असलले ेग्राहक , थकीत वीज वबल व तात्परुता 

वीज परुवठा खवंडत असलले ेग्राहक , थकबाकी मळेु कार्म थवरूपी वीज परुवठा खवंडत 

केलले े ग्राहक , मा. न्र्ार्ालर् तरे्फ हुकुम नामा पाररत झालले े ग्राहक तसचे वीज 

दरे्ाकाबंाबत ग्राहकाकडून महाववतरण ववरुद्ध प्रलवंबत असलले े दाव े इत्र्ादी वीज 

ग्राहकानंा र्ाचा लार् एकदाच घतेा र्ईेल. 

 तसचे चाल ूवीज वबल र्रणा करण्र्ासाठी वषायतनू एकदा वीज ग्राहकानंा र्ा र्ोजनचेा 

लार् घतेा र्ईेल. 

 सदर र्ोजनते वीज ग्राहकानंा टप्पप्पर्ा टप्पप्पर्ा न े वीज वबल र्रण े आवण एकाच वळेी 

कार्मथवरूपी तोडगा काढून वीज वबल र्रण ेर्ा दोन्ही बाबींचा एकवत्रत पण ेलार् घतेा 

र्ईेल. 

 सदर पररपत्रक सोबत जोडलले ेआह.े 

३  ववववध न्र्ार्ालर्ातं अथवा मचंाकंड े वीज दरे्कंाबाबत प्रलवंबत असणा्र्ा  दाव्याचंा  / 

तक्रारींचा अभ्र्ास करण्र्ासाठी प्रादवेशक कार्ायलर् थतरावर सह व्यवथथापकीर् सचंालक / 

प्रादवेशक सचंालक र्ाचं्र्ा अध्र्क्षतखेाली एक सवमती गठीत करण्र्ात र्ावी. सदर सवमतीच े

सदथर्  खालील प्रमाण ेअसतील , 

 सह व्यवथथापकीर् सचंालक / प्रादवेशक सचंालक – अध्र्क्ष  

 ववधी सल्लागार प्रादवेशक कार्ायलर्  -  सदथर्  

 महाव्यवथथापक  (ववत्त आवण लखेा ) प्रादवेशक कार्ायलर्  -  सदथर्  

 मखु्र् अवर्र्तंा ( सबंवधत पररमडंळ कार्ायलर् ) – सदथर्  

वरील प्रमाण ेगठीत सवमती , न्र्ार्ालर्ाकड े/ मचंाकड ेप्रलवंबत दाव्याचंा  प्रकरण परत्व े

अभ्र्ास करेल व त्र्ाच े आपल्र्ा अवर्प्रर्ासह  ववथततृ सादरीकरण  , मा. अध्र्क्ष व 

व्यवथथापकीर् सचंालक , सचंालक (वावणज्र्) , सचंालक (ववत्त) आवण मखु्र् ववधी 

सल्लागार , मखु्र् कार्ायलर् र्ानंा सादर करतील.  

वरील सवमतीन ेसादर केलले ेसादरीकरण आवण त्र्ाचंा अवर्प्रार् र्ाचं्र्ा अनषुगंान ेमा. 

अध्र्क्ष आवण व्यवथथापकीर् सचंालक र्ाचं्र्ा कार्ायलर्ातरे्फ प्रकरण  परत्व े

सवयसमावेशक मागयदशयक सचूना दणे्र्ात  र्तेील. 

 



 

 

४  ग्राहकांना वीज वबल र्रणा करण्र्ाची सुववधा सहज उपलब्ध होतील र्ाची खात्री करून घ्र्ावी ; 

तसेच , ऑनलाईन वीज वबल र्रणा करण्र्ाच्र्ा  प्रदक्रर्ेसंदर्ायत जागरूकता कार्यक्रम / वेवबनार 

आर्ोवजत करून ऑनलाईन वीज वबल र्रणा करण्र्ाचे  र्फार्द े आवण त्र्ाची ववश्वासाहयता 

ग्राहकांना समजावून सांगण्र्ात र्ावी. 

५  दणे्र्ात आलेली वीज वबले ही र्ोग्र् आहते र्ाची खात्री ग्राहकांना करून दणे्र्ात र्ावी . थकबाकी 

वसुलीसाठी ग्राहकानंा समुपदशेनाद्वारे पे्रररत करावे. 

६  ववववध समाज माध्र्म उदा. रे्फसबूक , व्हाटस्अॅप इत्र्ादींचा वापर करून ग्राहकानंा वीज वबल 

र्रणा करण्र्ासाठी आवाहन करण्र्ात र्ावे. 

७  थथावनक टीव्ही न्र्ूज चॅनेल्स, रेवडओ चनॅेल व न्र्ूज पेपरद्वारे वीज वबल र्रणा करण्र्ासाठी 

ग्राहक जागरुकीकरण करण्र्ात र्ावे. 

८  ववववध क्षेत्रीर् कार्ायलर्ातील कमयचा्र्ानंी , ग्राहकांना त्र्ांच्र्ा नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर 

संपकय  साधावा व त्र्ानंा वीज वबल र्रण्र्ास सांगावे. 

९  जाथत थकबाकी असणा्र्ा ग्राहकांना क्षेत्रीर् कमयचा्र्ानंी र्ेट दवेून वीज वबल र्रणा करून 

घेण्र्ात र्ावे. 

१०  थथावनक शासकीर् कार्ायलर्ांना र्ेट दवेून , शासकीर् कार्ायलर् , शासकीर् वनवास , सावयजवनक 

पाणी पुरवठा , पथदीप र्ांची थकबाकी वसुली करावी. 

११  थथावनक लोक प्रवतवनधी , मा. ववधानसर्ा सदथर् , मा. ववधान पररषद सदथर् र्ांची र्ेट घेवून , 

वीज ग्राहकानंा अखंवडत वीज पुरवठा दणे्र्ासाठी वीज वबल वसूल होण ेदकती महत्वाचे आह ेह े

ग्राहकांना समजावून सांगण्र्ा साठी त्र्ांना ववनंती करावी. 

१२  उपववर्ाग , ववर्ाग , मंडळ , पररमंडळ पर्ायर्ाने प्रादवेशक कार्ायलर्ांचा थकबाकी वसुलीच्र्ा 

कामकाजाचे मूल्र् मापन करण्र्ासाठी ; थकबाकी असलेल ेघरगुती , वावणवज्र्क आवण औद्योवगक 

ग्राहक र्ांची ददनाकं ३१.१०.२०२० रोजी असलेली थकबाकी रक्कम वबललग प्रणालीमध्र्े 

गोठववण्र्ात र्ेईल , व वरील सवय ग्राहकांची थकबाकी व वीज वापर र्ाचे लक्षपूवयक परीक्षण केल े

जाईल. 

१३  थकबाकी कररता कार्म थवरूपी खंवडत केलेल्र्ा वीज ग्राहकांकडील वसुलीवर सुद्धा लक्ष दणे्र्ात 

र्ावे. मागील तीन वषायत थकबाकी साठी वीज पुरवठा कार्मथवरूपी खंवडत करण्र्ात आलेल े

ग्राहक तपासावे आवण त्र्ाचं्र्ाकडील थकबाकी वसूल करण्र्ात र्ावी , तसचे थथळ परीक्षण  

अहवालानुसार पुढील आवश्र्क कार्यवाही करावी. 

१४  तसेच उजाय ववर्ागाच्र्ा कृषी धोरणाला शासनाची मंजुरी प्राप्त झाल्र्ानतंर कृषी ग्राहकांकडून 

थकबाकी वसूल  करण्र्ाबाबत मागयदशयक सूचना दणे्र्ात र्ेतील. 

तसेच , वीज ववक्री वाढवून महसूल वाढववण्र्ाच्र्ा उद्दशेाने वर उल्लेख केल्र्ा व्यवतररत इ इतर 

आवश्र्क पावले उचलण्र्ात र्ावीत.  र्ा कार्ायचा एक र्ाग म्हणून , मावसक ० – ३० र्ुवनट पर्ंत वीज 

वापर असणा्र्ा ग्राहकांची काळजी पूवयक तपासणी करावी  व सदर कमी वापराच्र्ा कारण मीमांसेच े

ववशे्लषण करून त्र्ावर वववहत वेळेत र्ोग्र् त्र्ा उपार् र्ोजना कराव्यात. 



 

 

वीज ग्रहांकाकडून थकबाकी आवण चाल ू वीज दरे्के वसूल करण्र्ासाठी आवण वीज ववक्री 

वाढववण्र्ासाठी सवय संर्ाव्य बाबी करण्र्ात र्ाव्यात. सवय थकबाकी आवण चाल ू वीज दरे्के वडसेंबर – 

२०२० अखेर वसूल करण्र्ात र्ावी. 

प्रत्र्ेक अवधकारी आपल्र्ा क्षते्रातील वीज वबल  वसुलीसाठी जबाबदार असेल. थकबाकी वसुल न 

झाल्र्ास संबवधत अवधका्र्ाला जबाबदार धरण्र्ात र्ेईल व र्ाची नोंद संबवधत अवधका्र्ाच्र्ा गोपनीर् 

अहवाला मध्र्े केली जाईल. 

अ  सह व्यवथथापकीर् सचंालक / प्रादवेशक सचंालक :  

 

 सह-व्यवथथापकीर् संचालक आवण प्रादवेशक संचालक आपापल्र्ा कार्यक्षेत्रात वीज वबल वसुली  

मोवहमेचे नेतृत्व करतील. 

 सह-व्यवथथापकीर् संचालक आवण र्ांनी प्रादवेशक संचालक मा. पालक मंत्री , मा. खासदार , 

मा. ववधानसर्ा सदथर् , मा. ववधान पररषद सदथर् र्ांची र्ेट घेवून , वीज ग्राहकानंा अखंवडत 

वीज पुरवठा दणे्र्ासाठी वीज वबल वसूल होणे दकती महत्वाचे आह े ह े ग्राहकांना समजावून 

सांगण्र्ा साठी त्र्ांना ववनंती करावी. 

 प्रादवेशक कार्ायलर्े थकबाकी र्ादींचे वनकष ठरवतील , त्र्ानुसार सदर र्ाद्या मुख्र् 

कार्ायलर्ातील मावहती आवण तंत्रज्ञान ववर्ागातरे्फ वेब कन्सोल / मोबाईल ॲप वर उपलब्ध 

करून दणे्र्ात र्ेतील. 

 सदर वीज वबल वसुली मोवहमेसाठी होणा्र्ा खचायला मंजुरी दणे्र्ाच े अवधकार सह-

व्यवथथापकीर् संचालक आवण प्रादवेशक संचालक र्ांना असतील. सदर खचायला मंजुरी 

दणे्र्ापूवी त्र्ांनी र्ाची उपर्ुत इता पडताळून पहावी. 

 सदर वसुली मोवहमेसाठी मुख्र् कार्ायलर् र्फत इ प्रादवेशक कार्ायलर्ांशी समन्वर् साधेल. 

थकबाकी वसुलीच्र्ा प्रगतीची डशॅबोडय द्वारे पडताळणी केली जाईल.  

 प्रादवेशक कार्ायलर्ांनी थकबाकी वसुलीसाठी केलेल्र्ा ववववध प्रर्त्नांचा दनंंददन अहवाल 

संचालक (ववत्त) आवण कार्यकारी सचंालक (दरे्क आवण महसूल ) र्ांना द्यावा. 

 

ब. मखु्र् अवर्र्तंा  
 

 मुख्र् अवर्र्ंता र्ांनी त्र्ाचं्र्ा कार्य क्षेत्रातील मा. वजल्हा पररषद अध्र्क्ष , महापौर , वजल्हा 

पररषद सदथर् र्ांची र्ेट घेवून वीज ग्राहकांना अखंवडत वीज पुरवठा दणे्र्ासाठी वीज वबल 

वसूल होणे दकती महत्वाचे आह ेह ेग्राहकांना समजावून सांगण्र्ा साठी त्र्ांना ववनंती करावी. 

 मुख्र् अवर्र्ंता र्ांनी पररमंडळ कार्ायलर्ातील जनसपंकय  अवधका्र्ांमार्फय त वृत्तपत्रे , दरू 

वचत्रवाणी , समाज माध्र्मे इत्र्ादीद्वारे ग्राहकानंा वीज वबल र्रण्र्ास प्रोत्सावहत करण्र्ासाठी  

व्यापक प्रवसद्धी मोहीम राबवतील. 

 मुख्र् अवर्र्ंता आवण पररमंडळ कार्ायलर्ातील सहा. महाव्यवथथापक / वरर्ठ  व्यवथथापक 

महानगर पावलका हद्दीतील सावयजवनक पाणी पुरवठा आवण पथदीप ग्राहकांची १००% वीज 

वबल वसुली सुवनवित करतील.  



 

 

 

क  अधीक्षक अवर्र्तंा  

 

 अधीक्षक अवर्र्ंता र्ानंी त्र्ांच्र्ा कार्य क्षेत्रातील ग्राहक प्रवतवनधी , प्रवतव्ठ त नागररक , नगर 

सेवक र्ांची र्ेट घेवून वीज ग्राहकांना अखंवडत वीज पुरवठा दणे्र्ासाठी वीज वबल वसूल होण े

दकती महत्वाच ेआह ेह ेग्राहकांना समजावून सांगण्र्ा साठी त्र्ांना ववनतंी करावी. 

 अधीक्षक अवर्र्ंता आवण मंडळ कार्ायलर्ातील वरर्ठ  व्यवथथापक (लेखा) र्ांनी उच्चदाब 

ग्राहकांची १००% वसुली सवुनवित करावी. 

 अधीक्षक अवर्र्ंता र्ांनी त्र्ाचं्र्ा अंतगयत असणा्र्ा लघ ुप्रवशक्षण कें द्रांच्र्ा माध्र्मातनू  लाईन 

थटार्फ ला मोबाईल ॲप द्वारे वीज वबल वसुलीचे प्रवशक्षण द्यावे. आतापर्ंत २२८७७ पंकी 

२६३५५ लाईन थटार्फ न ेवीज वबल वसुलीसाठी मोबाईल ॲप चा वापर केलेला नाही आह.े 

सदर लाईन थटार्फ च े प्रवशक्षण एका आठवड्यात पूणय करण्र्ात र्ावे. वीज वबल वसुलीसाठी 

मोबाईलॲप चा वापर न केलेल्र्ा जन वमत्रांची ची आकडवेारी पररवशष्ट – ३ मध्र्े दशयववलेली 

आह.े 

 मंडळ कार्ायलर्ातील ववधी अवधकारी हे कार्यकारी अवर्र्ंता आवण उपववर्ागीर् अवधकारी 

र्ांना ववववध वबललग आवण इतर वववादांचे तातडीन ेवनराकरण करण्र्ास मदत करतील आवण 

सदर वीज वबल वसुली मोवहमेमध्र्े सहर्ागी होतील. 

 

ड. कार्यकारी अवर्र्तंा   

 

 कार्यकारी अवर्र्तंा र्ांनी त्र्ांच्र्ा कार्य क्षेत्रातील पंचार्त सवमती सर्ापती , पंचार्त सवमती 

सदथर् र्ांची र्ेट घेवून वीज ग्राहकांना अखंवडत वीज पुरवठा दणे्र्ासाठी वीज वबल वसूल 

होणे दकती महत्वाचे आह ेह ेग्राहकांना समजावून सांगण्र्ा साठी त्र्ांना ववनंती करावी. 

 रु. ५.०० लाख पेक्षा जाथत थकबाकी असलेल्र्ा शासकीर् कार्ायलर् े, शासकीर् वनवास थथान े

र्ांची वसुली करण्र्ाची जबाबदारी  कार्यकारी अवर्र्ंता र्ांची असेल. 

 कार्यकारी अवर्र्ंता आवण ववर्ागीर् कार्ायलर्ातील उप व्यवथथापक (ववत्त आवण लेखा) ह े

जाथत थकबाकी असणा्र्ा  घरगुती , वावणवज्र्क आवण औद्योवगक ग्राहकांची १००% वसुली 

सुवनवित करतील. 

 उप व्यवथथापक (ववत्त आवण लेखा) र्ांनी कॅश कलेक्शन एजन्सी अथवा व्यत इींद्वारे        

महापावरपेॲप चा प्रर्ावी वापर होत आह ेककवा नाही ह ेपडताळून पहावे. तसेच इतर वीज 

वबल वसुली कें द्रांचे कार्य सुरळीत  सुरु आह ेर्ाची वारंवार पडताळणी करावी. 

 उप व्यवथथापक (ववत्त आवण लेखा) ह ेवीज वबल कें द्रांवर जमा होणारे धनादशे त्र्ाच ददवशी 

वटववले जातील  ह ेसुवनवित करतील. 

 

 



 

 

ई. उपववर्ागीर् अवधकारी : 

 उपववर्ागीर् अवधकारी ह े सहाय्र्क लेखा अवधकारी आवण संबवधत  शाखा अवधकारी र्ांच्र्ा 

समन्वर्ाने जन वमत्रांना दनंंददन थकबाकी र्ादी उपलब्ध होईल र्ाची खात्री करतील. 

 ग्रामीण र्ागात उपववर्ागीर् अवधकारी ह ेगावातील सरपंच , ग्रामसेवक , पोलीस पाटील आवण 

इतर प्रवत्ठ ीत व्यत इी ह्ांची वबललग कमयचारी आवण  संबवधत  शाखा  अवर्र्ंत्र्ा सोबत र्ेट घेवून 

त्र्ांना वीज वबल र्रणा करण्र्ाचे महत्व समजावून सांगतील व त्र्ांना गाव क्षेत्रातील वीज 

ग्राहकांना वीज वबल र्रण्र्ास प्रोत्सावहत करण्र्ाची ववनतंी करतील. 

 शहरी र्ागात उपववर्ागीर् अवधकारी ह ेगृहवनमायण संथथांचे अध्र्क्ष , सवचव आवण सदथर् ह्ांची 

वबललग कमयचारी आवण  संबवधत  शाखा  अवर्र्ंत्र्ा सोबत र्ेट घेवून त्र्ांना वीज वबल र्रणा 

करण्र्ाचे महत्व समजावून सांगतील व त्र्ांना वबल र्रण्र्ास प्रोत्सावहत करतील. 

 रु. ५.०० लाख पेक्षा कमी थकबाकी असलेल्र्ा शासकीर् कार्ायलर्े , शासकीर् वनवास थथाने र्ांची 

वसुली करण्र्ाची जबाबदारी  उपववर्ागीर् अवधकारी र्ाचंी असेल. 

 शाखा अवर्र्ंता आवण जन वमत्रांनी जमा केलेली वीज वबल रक्कम दररोज संबंवधत बँकेत र्रण्र्ाची 

जबाबदारी उपववर्ागीर् अवधकारी आवण सहाय्र्क लेखा अवधकारी र्ांची असेल. 

 

र्फ. शाखा अवर्र्तंा  

 शाखा अवर्र्ंता संबंवधत लखेा अवधका्र्ासोबत समन्वर् साधून जनवमत्रांना  दनंंददन थकबाकी 

र्ादी उपलब्ध होईल र्ाची खातरजमा करतील. 

 गावात ककवा गृहवनमायण संथथांमध्र्े उप ववर्ागीर् अवधका्र्ासोबत र्ेट झाल्र्ावर , शाखा 

अवर्र्ंता संबंवधत जनवमत्रासोबत त्र्ा गावात / गृहवनमायण संथथेमध्र्े वीज वबल वसुलीकररता 

जातील. 

 

ग  जनवमत्र 

 

 प्रादवेशक कार्ायलर्ाने ठरवनू ददलेल्र्ा वनकषानसुार जनवमत्रांना मोबाईल ॲप वर थकबाकी र्ादी 

उपलब्ध करून ददली जाईल. 

 जनवमत्र ददलेल्र्ा र्ादीनुसार प्रत्र्ेक ग्राहकाची र्ेट घवेून मोबाईलॲप द्वारे वीज वबल वसुली 

करेल. जन वमत्रांकडून मोबाईल ॲप द्वारे दनंंददन वीज वबल वसुलीची मर्ायदा रु. ५००००/- पर्ंत 

वाढववण्र्ात आलेली आह.े तसेच बाह्ास्त्रोत कमयचा्र्ासंाठी सदर दनंंददन मर्ायदा रु. १५०००/- 

एवढी असेल. मोबाईलॲप द्वारे वबल वसुलीसाठी बाह्ास्त्रोत कमयचा्र्ांना परवानगी दणे्र्ापूवी 

संबंवधत उपववर्ागीर् अवधका्र्ांनी कंत्राटदार आवण बाह्ास्त्रोत कमयचारीर्ांच्र्ाकडून र्ोग्र् ती 

सुरक्षा हमी घ्र्ावी. 

 जन वमत्रांनी / बाह्ास्त्रोत कमयचा्र्ांनी ददवसाअखेर त्र्ांनी जमा केलेली थकबाकी रक्कम संबंवधत 

उपववर्ागाच्र्ा सहाय्र्क लेखापाल र्ांच्र्ाकड ेसुपूदय करतील. 
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ईतर २०.६ ५२.७ ३२.४ २२.५ १८.० ४०.६

सावगजशनक पाणी पुरवठा १२४२.७ २७५.१ ६१.५ २१८.० १२३७.५ १४५५.५
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पररशिष्ट - १ : महाशवतरण : प्रादशेिक शवभाग शनहाय , वगगवारी शनहाय मागणी , वसुली आशण थकबाकी  आर्थथक 
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थकबाकी 

( मार्ग - 

२०२० अखेर)

मागणी 

( रु. कोटी)

वसुली 

( रु. कोटी)
शिल्लक
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अखेर असलेल्या 

थकबाकी मधील 

ऑक्टोबर - २०२० 

पयंतर्ी शिल्लक

ऑक्टोबर - 

२०२० अखेर 

शिल्लक

१ २ ३ ४ ५ [ रकाना १ पैकी] ६ = ४ + ५

पररशिष्ट - १ : महाशवतरण : प्रादशेिक शवभाग शनहाय , वगगवारी शनहाय मागणी , वसुली आशण थकबाकी  आर्थथक 

वषग २०२० - २१ (ऑक्टोबर - २०२० ) पयंत
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औद्योशगक ८२.९ २५९.५ २११.३ ५१.४ ३४.४ ८५.८

लघुदाब (घरगुती , वाशणशययक , 

औद्योशगक )
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पयंतर्ी शिल्लक
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शिल्लक

१ २ ३ ४ ५ [ रकाना १ पैकी] ६ = ४ + ५
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१ २ ३ ४ ५ [ रकाना १ पैकी] ६ = ४ + ५
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पथदीप १०४४.९ २०७.० २७.८ १८०.३ १०४३.९ १२२४.२

कृषी ६०२९.३ ७३८.५ ३.६ ७३९.३ ६०२४.० ६७६३.३
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२०२० अखेर)

मागणी 

( रु. कोटी)

वसुली 

( रु. कोटी)
शिल्लक

मार्ग - २०२० 

अखेर असलेल्या 

थकबाकी मधील 

ऑक्टोबर - २०२० 

पयंतर्ी शिल्लक

ऑक्टोबर - 

२०२० अखेर 

शिल्लक

१ २ ३ ४ ५ [ रकाना १ पैकी] ६ = ४ + ५

पररशिष्ट - १ : महाशवतरण : प्रादशेिक शवभाग शनहाय , वगगवारी शनहाय मागणी , वसुली आशण थकबाकी  आर्थथक 

वषग २०२० - २१ (ऑक्टोबर - २०२० ) पयंत
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लघुदाब (घरगुती , वाशणशययक , 

औद्योशगक )
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ईतर ११.७ २२.३ १२.० ११.२ १०.२ २१.४
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कृषी ८७६५.० १३२४.४ ११.० १३२४.७ ८७५२.४ १००७७.१

लघुदाब (कृषी वगळून) १६४४.८ ५५८६.६ ४०१४.१ १७२३.० १४५३.३ ३१७६.३
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पुणे प्रादशेिक शवभाग 



वर्गवारी एकूण ग्राहक
थकीत वीज बिल रक्कम (रु. 

कोटी)

घररु्ती ५५९८८४० ३५२८.८

वाबणबययक ५९२६९७ ८३६.७

औद्योबर्क ८७३११ ३७८.२

कृषी ३३५३४३४ ३५७२६.६

पथदीप ७००२३ ५०९१.३

सावगजबिक पाणी पुरवठा ३८५८६ १३४७.०

सावगजबिक सेवा ५०३४७ ६९.४

ईतर १४३४६ २६.१

लघुदाि (कृषी वर्ळूि) ६४५२१५० ११२७७.६

लघुदाि एकूण ९८०५५८४ ४७००४.२

घररु्ती ९८८६१२ ८४७.३

वाबणबययक ७२३१८ १०२.९

औद्योबर्क १२३३७ ४१.९

कृषी ८०५३२८ १०५३४.६

पथदीप १६२४६ १५४३.५

सावगजबिक पाणी पुरवठा १०५५५ ४७६.३

सावगजबिक सेवा ७०६३ १६.८

ईतर ४३३ २.०

लघुदाि (कृषी वर्ळूि) ११०७५६४ ३०३०.७

लघुदाि एकूण १९१२८९२ १३५६५.३

घररु्ती १६६८५३७ ९७४.७

वाबणबययक २२८७१६ ३२५.०

औद्योबर्क २८५५६ १२६.९

कृषी ९४१६४३ ११४१४.९

पथदीप १८२०५ १३११.०

सावगजबिक पाणी पुरवठा १०३१९ ४०५.५

सावगजबिक सेवा १६७४१ २०.४

ईतर ५१७६ ७.२

लघुदाि (कृषी वर्ळूि) १९७६२५० ३१७०.७

लघुदाि एकूण २९१७८९३ १४५८५.७

महाबवतरण 

औरंर्ािाद प्रादबेिक बवभार् 

कोकण  प्रादबेिक बवभार् 

पररबिष्ट - २ : प्रादबेिक बवभार् आबण वर्गवारी  बिहाय दद. ०१.०४.२०२० पासूि एक ही वीज 

बिल ि भरणारे लघुदाि वीज ग्राहक



वर्गवारी एकूण ग्राहक
थकीत वीज बिल रक्कम (रु. 

कोटी)

पररबिष्ट - २ : प्रादबेिक बवभार् आबण वर्गवारी  बिहाय दद. ०१.०४.२०२० पासूि एक ही वीज 

बिल ि भरणारे लघुदाि वीज ग्राहक

घररु्ती १२८९७७९ ८५०.२

वाबणबययक ९८८६२ १३२.२

औद्योबर्क १३५६१ ४८.९

कृषी ५७९४८३ ४९१८.८

पथदीप १६२८३ ११८५.८

सावगजबिक पाणी पुरवठा ८६२५ २०१.६

सावगजबिक सेवा १३५७८ १४.९

ईतर ९९१ २.५

लघुदाि (कृषी वर्ळूि) १४४१६७९ २४३६.१

लघुदाि एकूण २०२११६२ ७३५४.९

घररु्ती १६५१९१२ ८५६.६

वाबणबययक १९२८०१ २७६.६

औद्योबर्क ३२८५७ १६०.४

कृषी १०२६९८० ८८५८.३

पथदीप १९२८९ १०५१.०

सावगजबिक पाणी पुरवठा ९०८७ २६३.६

सावगजबिक सेवा १२९६५ १७.२

ईतर ७७४६ १४.५

लघुदाि (कृषी वर्ळूि) १९२६६५७ २६४०.१

लघुदाि एकूण २९५३६३७ ११४९८.४

िार्पूर प्रादबेिक बवभार् 

पुणे प्रादबेिक बवभार् 



प्रादेशिक शिभाग / पररमंडळ / 

मंडळ
एकूण LINE STAFF

EMPLOYEE MITRA 

MOBILE APP चा िापर 

िीज शबल िसुलीसाठी 

न करणाऱ्या लाईन 

स्टाफ ची संख्या

EMPLOYEE MITRA 

MOBILE APP चा िापर 

िीज शबल िसुलीसाठी  

करणाऱ्या लाईन स्टाफ 

ची संख्या

औरंगाबाद (ग्रा.) मंडळ ६४४ ६२६ १८

औरंगाबाद (श) मंडळ २८३ २७८ ५

जालना मंडळ ४३४ ४१३ २१

औरंगाबाद पररमंडळ १३६१ १३१७ ४४

बीड मंडळ ७४८ ६९८ ५०

लातूर मंडळ ८६७ ७४५ १२२

उस्मानाबाद मंडळ ५२५ २९५ २३०

लातूर पररमंडळ २१४० १७३८ ४०२

ह ंगोली मंडळ २९४ २५६ ३८

नांदेड मंडळ ९३७ ८०७ १३०

परभणी मंडळ ३३४ ३१३ २१

नांदेड पररमंडळ १५६५ १३७६ १८९

औरंगाबाद प्रादेशिक शिभाग ५०६६ ४४३१ ६३५

पेण मंडळ ५२८ ५२४ ४

ठाणे मंडळ ५२० ५१४ ६

वाशी मंडळ ५७९ ५७४ ५

भांडूप पररमंडळ १६२७ १६१२ १५

धुळे मंडळ ५८६ ५१४ ७२

जळगाव मंडळ १५५३ ११६३ ३९०

नंदुरबार मंडळ ३१३ २९८ १५

जळगाि पररमंडळ २४५२ १९७५ ४७७

कल्याण मंडळ - १ ३६० ३५७ ३

कल्याण मंडळ - २ ३९२ ३९१ १

पालघर मंडळ २५२ २४१ ११

वसई मंडळ ४५५ ४५५ ०

कल्याण पररमंडळ १४५९ १४४४ १५

रत्नाहगरी मंडळ ४६४ ४४९ १५

हसंधुदुगग मंडळ १५२ १५१ १

कोकण पररमंडळ ६१६ ६०० १६

अ मदनगर मंडळ ९३७ ४९२ ४४५

माळेगाव मंडळ ६४० ३२७ ३१३

नाहशक मंडळ १२४५ १००६ २३९

नाशिक पररमंडळ २८२२ १८२५ ९९७

कोकण प्रादेशिक शिभाग ८९७६ ७४५६ १५२०

पररशिष्ट - ३ : मंडळ शनहाय िीज शबल िसुलीसाठी EMPLOYEE MITRA MOBILE APP चा िापर करणारे / न 

करणारे लाईन स्टाफ



प्रादेशिक शिभाग / पररमंडळ / 

मंडळ
एकूण LINE STAFF

EMPLOYEE MITRA 

MOBILE APP चा िापर 

िीज शबल िसुलीसाठी 

न करणाऱ्या लाईन 

स्टाफ ची संख्या

EMPLOYEE MITRA 

MOBILE APP चा िापर 

िीज शबल िसुलीसाठी  

करणाऱ्या लाईन स्टाफ 

ची संख्या

अकोला मंडळ ६०८ ४८३ १२५

बुलढाना मंडळ ६४० ५२२ ११८

वाशीम मंडळ ३०७ २४१ ६६

अकोला पररमंडळ १५५५ १२४६ ३०९

अमरावती मंडळ ११५३ ६९६ ४५७

यवतमाळ मंडळ ७३४ ५३७ १९७

अमरािती पररमंडळ १८८७ १२३३ ६५४

चंद्रपूर मंडळ ५७० ५२८ ४२

गडहचरोळी मंडळ ४१९ ४०५ १४

चंद्रपूर पररमंडळ ९८९ ९३३ ५६

भंडारा मंडळ ४३३ ४२६ ७

गोहंदया मंडळ ३४६ ३४० ६

गोशंदया पररमंडळ ७७९ ७६६ १३

नागपूर (ग्रा.) मंडळ ८१० ७५६ ५४

नागपूर (श.) मंडळ ४२५ ४१२ १३

वधाग मंडळ ४७५ ३९१ ८४

नागपूर पररमंडळ १७१० १५५९ १५१

नागपूर  प्रादेशिक शिभाग ६९२० ५७३७ ११८३

बारामती मंडळ ३८६ ३४४ ४२

सातारा मंडळ ५७१ ५५७ १४

सोलापूर मंडळ ७३० ७२२ ८

बारामती पररमंडळ १६८७ १६२३ ६४

कोल्हापूर मंडळ ११८२ ११५२ ३०

सांगली मंडळ ६४५ ६४० ५

कोल्हापूर पररमंडलळ १८२७ १७९२ ३५

गणेशख ंड मंडळ ६३७ ६२९ ८

पुणे (ग्रा.) मंडळ ५०८ ५०३ ५

रास्तापेठ मंडळ ७१४ ७०६ ८

पुणे पररमंडळ १८५९ १८३८ २१

पुणे प्रादेशिक शिभाग ५३७३ ५२५३ १२०

महाशितरण २६३३५ २२८७७ ३४५८



CE/B&R/Installment Policy/19409                                                                                                          Date: 13.11.2020. 

CIRCULAR 
 
 

Sub:  New installment Policy for, Live/ TD / PD, HT and LT Consumers (excluding AG) 
under MSEDCL. 

 
Ref:   Board Resolution No: 2196 Dt 28/10/2020 

 
At present MSEDCL offers standard One Time Settlement and Installment package to 

existing disconnected consumer. Standard ‘One Time Settlement Package’ is for permanently 

disconnected consumers on payment of 100% Principal+100% DPC+50% up to date interest in 

one installment. The applicant get 50% interest waiver and TD to PD demand charges are waived 

off. Whereas standard Installment package is for disconnected consumers both TD & PD and 

there  is reconnection on 30% down payment of arrears. Balance arrears to be paid in 5 equal 

installments starting from first current bill. 

It is observed that the consumers from various categories are approaching MSEDCL 

for granting installments to their payable dues towards energy bill (current bills as well as 

arrears) due to various reasons of financial crisis, market situations, force majeure and 

pandemic situations etc. The existing provisions of installment are not covering various 

categories of consumers. 

 

Necessity of New Installment Policy: 

 Many live consumers with good track record of payment suffer in certain conditions due to 

financial crisis, for such consumers there is no provision of installment unless they are 

disconnected for one month period. 

 Many PD consumers are willing to restart their business but presently they can avail either OTS 

or installment package. The consumers are expecting policy where OTS and installment are 

granted in one package. 

 There are huge number of cases in litigation and some cases where decree is passed by court of 

law but amount is not recovered for many years. The interest amount accrued on the principal 
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under dispute have become enormous and exorbitant. There is necessity to offer attractive 

package to recover this revenue and give consumers a reasonable opportunity to settle the 

dispute. 

 At present all powers related to grant of installment are at corporate office, which is not 

convenient for LT consumers considering their arrears amount. Hence it is essential to delegate 

powers to field officers for granting installment to consumers. 

 It has been observed that in case of reconnection after PD some field officers are charging 

demand/fixed charges for the period of PD to reconnection even though consumer has not 

utilized the power. 

In view of above the Competent Authority has accorded approval for new uniform 

installment policy for live/disconnected consumers in arrears and live consumers with current bill 

also. This standard package is introduced with aim to recover the live / old outstanding dues 

which may be turned to bad debt. The package serves a win- win situation to both, consumer 

whose power supply is disconnected as well as MSEDCL. The industries/ consumer will be revived 

/rejuvenated and MSEDCL will also able to recover its outstanding dues and start the revenue 

generation. This is applicable for all HT & LT, Live/ PD / TD Consumers (excluding AG) under 

MSEDCL. 

 
Salient Features of New Installment Policy 

1. Any consumer who is not in litigation with MSEDCL in any court of law will be eligible to avail 

installment package. 

2. The consumers who are in litigation with MSEDCL will have to unconditionally withdraw their 

case from the court of law to avail benefits of this package. 

3. The Consumer against whom decree is passed by court of law will be eligible for 

availing this facility. 

4. The consumer will be eligible for installment facility if outstanding amount does not include 

any amount on account of energy bill raised against theft or illegal use of electricity under 

section 126, 138 or 135 of EA2003 

Installment Package Details 
 

A. Fixing of amount due for installment: 

 
The amount to be fixed under installment facility is as below. 



 

a. For live consumers with current bill: The amount will be finalized after deducting payment 

related incentives such as load factor incentive and efficiency based subsidy (as applicable) from 

the total current bill considering DPC after due date. This package will be available only once in a 

financial year with auto approval facility. 

b. For live consumers with past arrears: The total outstanding amount on the date of application 

will be considered as receivable amount. Live consumers having past arrears will be granted 

installments considering COVID-19 pandemic period for financial year 2020-2021 only. 

c.  For TD Consumers with past arrears: The total outstanding amount on the date of application 

will be considered as receivable amount. (Applicable Fixed / demand charges will be payable by 

the consumer for temporarily disconnected period.) 

d. For permanently disconnected consumers: The amount in the final bill shall be determined less 

(waived off) demand charges applied from TD date to PD date Plus 50% of the interest from TD 

date to the application date. (No fixed / demand charge will be applied from the date of TD to 

reconnection date.) 

e. Decreed cases: In such cases the decreed amount ordered by court of law and 50% of interest 

from the effective date of decree order and the entire litigation cost will be recoverable. 

f. Litigation cases: In such cases the 100% of dispute amount, legal expenses and 50% 

Of the interest from the date of filing suit will be payable by the consumer. (50% interest from 

date of filing suit till sanction date will only be waived off) Litigation cases will be approved at 

joint MD or RD level. 

g. Auto approval facility for above category “b to e”, package will be available once in a lifetime in 

auto approval mode, subsequent request will be reviewed & decided by JMD or RD office. 

B. Down Payment 
 

a. For consumers with current bill no down payment will be required. 

b. For all other consumers 30% down payment will be applicable against amount fixed as per above. 

c. Consumer will have to pay down payment within 7 working days of approval of installment 

package. 

 

C. Installments in form of EMI 
 

a) Installment amount will be calculated in the form of EMI by considering 12% interest rate per 

annum on revised receivables fixed as mentioned above.(‘amount due for installment’).Sample 

calculation for calculation of EMI is shown in Annexure ‘A’. 



b) Maximum 3 No’s Installments will be granted for consumers asking installment against current bill. 

c) For the consumer in arrears the maximum number of installments can be extended up to 12. 

d) During the installment period, the due date of energy bill of respective month will be the 

scheduled date for payment of EMI. 

e) In case of consumers where reconnection/release is pending due to infrastructure work EMI will 

start after release /reconnection of connection and will be payable with due date of current 

month bill. 

 

 
D. Interest on the arrears 

 

a) No separate interest will be applicable on the revised amount calculated above until the 

consumer pays installments as per schedule. 

b) Interest on arrears will be calculated at prevailing rates and accrued in consumers account till 

last installment EMI is paid as per schedule. This interest amount will be shown in bill separately. 

After successfully complying with terms and conditions of installment package this interest 

amount will be waived off. 

c) If consumer fails to pay any installment as per schedule or current bills within due dates of 

respective months; consumer will be liable to pay interest with retrospective effect. 

 
 
E. Billing of subsequent months during installment period 

 

a) Once installment approval is granted, consumer will be treated as having no arrears for 

computation of current month’s energy bill. 
 

b) Consumer will be entitled for payment related discounts / rebates such as prompt payment 

discount, load factor incentive, efficiency based subsidy etc (as applicable). 

c) Consumer must pay current bills of subsequent months within the due dates of respective 

months. 

F. Termination of installment package 
 

a. If consumer fails to pay EMI by schedule date or current bill of subsequent months by due date, 

installment package sanctioned will be treated, as terminated. 



b. Accordingly, all the benefits sanctioned on account of installment package will be withdrawn 

with immediate effect. Rebates and discount granted for current bill installment as well as 

during installment period will be cancelled.. 

c. The total arrears will be determined considering interest and DPC as per prevailing rules and 

debited to consumers account. 

d. The consumer will be liable for disconnection immediately after termination of installment 

package, without serving any further notice towards disconnection. 

 
 

G. Reconnection Procedure 
 

a) All TD consumers will be reconnected after approval of installment & payment of down 

payment and reconnection charges as applicable. 

b) PD consumers within the six months on date of application will be reconnected with same 

consumer number subject to the technical feasibility from concerned field office and payment 

of down payment and reconnection charges as applicable. 

c) PD consumers beyond six month period, will have to avail new connection. After payment of 

down payment consumer will be eligible for new connection subject to technical feasibility and 

payment of necessary charges for new connection. The supply will be connected after 

completion of work involved as per procedure. 

 

 
H. Online installment module 

 
The Online application procedure for installment as below- 

 

a. Consumer will apply only through online Portal of MSEDCL. For HT consumer’s online scrutiny and 

audit will be done at the circle level through system only and forwarded to JMD /RD at Regional 

office for approval. 

b. For LT consumers the applications will be approved at by Subdivision and Division office depending 

on the CD load criteria as given below. This activity will be in auto approval in future. 

c. The proposal received at concerned offices should be finalized within 7 working days for live 

consumers & within 15 working days in case of TD/PD consumers. 





                                               Annexure-A      

                                           Sample calculation to determine EMI     

     

    

1) Amount Receivable-(P)- Rs 10,00,000/-  

2) Monthly Interest Rate-(n)-  1%     

3) No. Of EMI granted -(r)- 7 Nos     

     

Consumer Name :  ABCDEFGH      

Consumer No :       XXXXXXXXXXXX    

Amount Receivable: Rs 1000000.00    

Monthly interest Rate:  1%  

Installment period in months:    7 Nos 

EMI: Rs 148628/- 

 

Months Opening Balance EMI  Interest Principal paid 

1 1000000 148628 10000 138628 

2 861372 148628 8614 140015 

3 721357 148628 7214 141415 

4 579942 148628 5799 142829 

5 437114 148628 4371 144257 

6 292856 148628 2929 145700 

7 147157 148628 1472 147157 

 

   


