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�ाहकांना वेळेत व अचकू वीजबील �मळ�यासाठ� 

महा�वतरणकडून क� � य प"दतीने $बल गं, छपाई व �वतरण 

देशात *थमच ना�व,यपणू- *योग 

 
मुबंई, �द. ०४ ऑग�ट २०१८ :- 

 

 रा�यातील अडीच कोट"पे%ा अ&धक वीज *ाहकांना वेळेत व अचूक वीजबील /मळावे तसेच 

*ाहकांना वीजबील भर2यासाठ4 अ&धक कालावधी /मळावा याक5रता महा6वतरण8यावतीने वीज9बलांची 

छपाई व 6वतरण क; <"य�तरावर कर2या8या =>?येस आजपासनू सAुवात झाल" आहे. देशातील वीज 

6वतरण %Dेात अशा पEदतीचा ना6वFयपणूG =योग =थमच होत असनू यामळेु *ाहकसेवा गणुवIतते मोठ4 

वाढ होईल. तसेच जा�तीत जा�त *ाहकांना =ॉLट प;म;ट Mड�कॉऊंटचा लाभ घेता येईल.    

 

महा6वतरण8या सEया8या 9ब/लगं Pयव�थेतील =>?येमळेु वीज9बलांची छपाई व त े*ाहकांपयGFत 

पोहोच2यासाठ4 साधारणत: ७ त े८ �दवसांचा अवधी लागतो.  *ाहकांना वेळेत वीजबील न /मळाRयामळेु 

Iवर"त देयक =दान �दनाकं अतंगGत /मळणार" सटू (=ॉLटपेम;ट Mड�काऊंट) /मळ2यास *ाहकांना अडचणी 

येत होIया. या/शवाय वेगवेगUया एजFसींWवारे वीज9बलांची छपाई व 6वतरण होत असRयामळेु Iयावर 

सXंनयDंण ठेवणे कठ4ण जात होत.े 

 

या सवG बाबींवर =भावी उपाययोजना कर2यासाठ4 महा6वतरण8यावतीने क; <"य पEदतीने 

वीज9बलाची छपाई व 6वतरण कर2यात येणार आहे.  मोबाईल मीटर 5रMडगं ॲपमळेु =Iय%वेळी (5रअल 

टाईम) मीटरवाचन तसेच चेक 5रMडगं उपल[ध होत आहे.  Iयामळेु या Pयव�थेत जलद व दैन�ंदन 

पEदतीने 9बलावरची सपंणूG =>?या कर2यात येणार आहे. या =>?येमळेु *ाहकांना जा�तीत जा�त अचकू 

वीजदेयक /मळेल तसेच Iयांना वीजदेयक भर2यासाठ4 अ&धकचा कालावधी /मळाRयामळेु वीजदेयक भरणा 

क; <ातील रांगा कमी होतील व देयक भरणे अ&धक सोयीचे होईल.  

 

म]ुयालयातील सPहGरवर बील तयार कर2यात येणार असनू हे बील प5रमडंल�तरावर वीजबील 

6वतरणासाठ4 Xनयु̂ त कर2यात येणा_या एजFसीकड े २४ तासांत पाठ6व2यात येईल.  Iयानतंर या 

एजFसीकडून सदर वीजबील शहर" भागात ४८ तासात आ`ण *ामीण भागात ७२ तासांत 6वतर"त कर2यात 

येईल.् �दलेRया मदुतीत *ाहकांना वीजबील न देणा_या एजFसींना दंड आकर2यात येईल. Iयामळेु जा�तीत 

जा�त *ाहकांना वेळेत वीजबील /मळून =ॉLट प;म;ट Mड�कॉऊंटचा लाभ घेता येईल.   
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या ना6वFयपणूG =>?येमळेु *ाहकसेवा गणुवIतते मोठ4 वाढ, वसलु" कायG%मतते वाढ व थकबाकb 

तसेच वा`णि�यक हानीत घट, उपल[ध मनdुयबळाच े=भावी Xनयोजन, 9बल"ंग, छपाई व 6वतरण ्खचाGत 

मोठ4 बचत, सपंणूG Pयव�थवेर क; <"य�तरावAन XनयDंण, 9बल"ंग त?ार"8या =माणात घट व सपंणूG 9बल"ंग 

Pयव�थेवर मा�हती तDंfाना8या सहाgयाने सXंनयDंण इIयाद" लाभ होणार असनू Iया सवाiचा फायदा 

*ाहकांना होईल. 

 

दरूEवनी ?, २६४७४२११, 

6व�तार ?. ३६१७.       उपम]ुय जनसपकंG  अ&धकार".  
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