
 

 

        महा�वतरण	या क� �य वीजबील �णाल�चा �योग यश�वी 

�ाहकांना वेळेत व अचूक वीजबील  मळणार 

अ!य" व #यव�थापक&य संचालक (ी. संजीव कुमार यां	याकडून कौतुक 

 

मुंबई, �द. 30 ऑग
ट 2018 :- 

 

 महा�वतरण�या �ाहकांना कमीत कमी वेळेत व अचूक वीजबील 

 मळ!यासाठ$ याच ऑग
ट म�ह%यात सु& कर!यात आले(या क) *+य वीजबील 

,णाल+चा ,योग यश
वी ठरला असून �द. 25 ऑग
ट 2018 पय0%त सुमारे 99 

ट1के वीज2बलांचे 3रडींग या ,णाल+5वारे कर!यात आले आहे.  देशातील 

�व5युत 6े7ात ,थमच राब�व!यात आले(या या अ भनव ,योगा�या 

यशि
वतबे;ल महा�वतरणचे अ<य6 व =यव
थापक>य संचालक ?ी. संजीव 

कुमार यांनी कम0चा@यांचे कौतुक केले आहे.  

 

 स<या�या 2बल+ंग प<दतीत बदल क&न महा�वतरणने ऑग
ट 

म�ह%यापासून क) *+य वीजबील ,णाल+�या मा<यमातून �ाहकांना वीजबील 

उपलCध क&न दे!यास सु&वात केल+ आहे.  Eयानुसार या म�ह%या�या 25 

तारखेपय0%त राGयातील 99 ट1के �ाहकां�या वीज2बलांचे 3रडींग क) *+य 

वीजबील ,णाल+5वारे कर!यात आले आहे. कम0चा@यांनी या ,णाल+�या 

अंमलबजावणीसाठ$ घेतलेले प3र?म हे ,शंसनीय आहे. सIट)बर 2018 या 

म�ह%यापासून पडताळणीसाठ$ जे 3रडींग उप�वभागीय काया0लयात उपलCध 

क&न दे!यात येईल Eयाची पडताळणी अJधकार+ आKण कम0चा@यांनी 48 तासांत 

100 ट1के करावी. तसेच सIट)बर म�ह%याचे 3रडींग घेताना �ाहकांचे मागील 
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म�ह%यात Gया तारखेला 3रडींग घेतले आहे, Eयाच तारखेला 3रडींग घे!यात 

यावे, असे LनदMश महा�वतरणचे अ<य6 व =यव
थापक>य संचालक ?ी. संजीव 

कुमार यांनी �दले आहेत. 

 

 क) *+य वीजबील ,णाल+त �ाहकां�या दरमहाचे मीटरवाचन LनिNचत 

तारखेलाच होत असून 3रडींग घेत(यानंतर केवळ 3 त े 4 �दवसांत �ाहकांना 

वीजबील  मळणार आहे.  या शवाय एखा5या �ाहकाचे 3रडींग घे!यात चूक 

झाल+ असे पडताळणीत आढळून आ(यास म<यवतR ,णाल+तून ते वीजबील 

वेगळे काढून Eया �ाहका�या वीजवापराची तपासणी संबंJधत उप�वभागीय 

काया0लया�या अJधका@यांकडून 48 तासां�या आत कर!यात येणार आहे.  या 

तपासणीनंतर �ाहकांना दSु
त केलेले वीजबील दे!यात येणार आहे. Eयामुळे 

या ,णाल+5वारे �ाहकांना अचूक वीजबील  मळणार आहे.  तसेच �ाहकाने 

दररोज भरले(या वीज2बलांची नTद म<यवतR स=ह0रला होणार अस(याने 

भरले(या वीज2बलाची र1कम पुढ+ल वीज2बलात लागून आल+, असे ,कार 

यापुढे होणार नाह+त. 

 

�ाहकांना एसएमएस5वारे मीटर3रडींग घे!याची तार+ख, वीजबील तयार 

कर!याची तार+ख, 2बलांची र1कम, देय �दनांक व अंLतम बीलभरणा �दनांक, 

चुक>�या वीज2बलांची द&ु
ती आद+ंची मा�हती एसएमएस व मोबाईल ऍ़Iस5वारे 

 मळणार आहे. Eयामुळे �ाहकांनी आप(या अJधकृत मोबाईल Xमांकांची 

नTदणी महा�वतरणकड ेकरावी, असे आवाहन महा�वतरणे केले आहे. 

दरू<वनी X. 26474211, 
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�व
तार X. 3617.         उपमुYय 

जनसंपक0  अJधकार+ 
   

 

MSEDCL


