
�ाहक �मांक: 410013898760

MR SHAM VALLABHDAS SOMANI
1456A TRIMURTI CHOWK NEW NANDANVAN NAGPUR 440009

मोबाइल/ इमेल: 83******33/***anisv@iitms.co.in

देयक �दनांक: 18-AUG-20

देयक र
कम �: 14,630.00

देय �दनांक: 01-SEP-20

या तारखे नंतर भर�यास: 14,810.00

बल�ंग यु�नट: 4686 :NANDANWAN S/DN. पुरवठा �दनांक: 11-Jun-95

दर संकेत: 052 /LT-II COMM < 20KW मंजुर भार: 10.4 KW

पोल नं: 00NV 162 सुर�ा ठेव जमा( ): 29,560.00

पी.सी./च�+माग#-�म/$ड.ट�.सी.: 3 / 06-1111-0570 /4686021 चालु &र$डगं �दनांक: 07-AUG-20

'मटर �मांक: 05500403994 मागील &र$डगं �दनांक: 07-JUL-20

&र$डगं �ुप: 03

NORMAL
Bill Period:1.03 Month(s) /

Scan this QR
Code with
BHIM App for
UPI Payment

QR कोड�वारे भरणा के�यास, भरणा

�दनांकानुसार लागू असलेल� त�पर देयक

भरणा सूट  कवा !वलंब आकार पुढ�ल देयकात

समा!व%ट कर&यात येईल.

मागील वीज वापर * म(यवत) त*ार +नवारण क, - 24*7

MSEDCL Call Center:
18002333435
18001023435
1912
�ाहकां(या त�ार�चे �नवारण कर*यासंबंधीचे
�नयम व काय#प,�त महा-वतरण(या

संकेत .थळ:-

www.mahadiscom.in >
ConsumerPortal > CGRF

यावर उपल2ध आहे.

महारा45 .टेट इलेि75'सट� $ड.5�2यशून कंपनी 'ल.

वीज पुरवठा देयक माहे: AUG-2020

Website :www.mahadiscom.in
GSTIN of MSEDCL 27AAECM2933K1ZB HSN code 27160000
BILL NO.(GGN): 000000891607441

मह:वाचे :

१.छापील  1बला  ऐवजी  ई-1बला  साठ5  न6दनी  करा  व  7�येक  1बलामागे  १०  9पयांचा  गो-;ीन  <ड=काउंट  ?मळवा.न6दणी  कर&यासाठ5:-

https://consumerinfo.mahadiscom.in/gogreen.php (GGN नंबर तुमAया छापील 1बलावर वरAया बाजूला डाBया कोपCयाम(ये उपलDध आहे.)

२. <डिजटल मा(यमा�वारे !वज 1बल भरा व 0.२५% (�.५00/- पयJत) सवलत ?मळवा.(टॅ
सेस व Lयूट�ज वगळून)

३. तुमचा मोबाइल नंबर व ईमेल प�ता चु कचा अस�यास दु�=त करा �यासाठ5 -https://consumerinfo.mahadiscom.in/ येथे भेट दया.

४. पुढ�ल म�हQया र�<डगं साधारणतः 07-09-2020 हया तारखेला होईल.

-वशषे संदेश :

चालु Sर<डगं मागील Sर<डगं गुणक अवयव यु+नट समा. यु+नट एकूण

216752 215499 01 1253 0 1253
.
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.थळ<त बल�ंग य�ुनट: 4686 �ाहक �मांक: 410013898760 पी.सी.: 03 दर: 052

अं�तम तार�ख 01-SEP-20 14,630.00

या तारखे पय?त भर@यास 27-AUG-20 14,510.00

या तारखे नंतर भर@यास 01-SEP-20 14,810.00

बँकेची .थळ<त $डट�सी �.: 4686021

.थळ<त बल�ंग य�ुनट: 4686 �ाहक �मांक: 410013898760 पी.सी.: 03 दर: 052

अं�तम तार�ख 01-SEP-20 14,630.00

या तारखे पय?त भर@यास: 27-AUG-20 14,510.00

या तारखे नंतर भर@यास 01-SEP-20 14,810.00

सूचना व अट�

वीज शु�क शासन अVधसूचना *ं इएलडी/ 7.क.-21/उजाW-1 �द.13/04/2015 अQवये

आकार&यात येईल. वीज !व*Xकर शासन अVधसूचना �द. २६/१२/२०१८ अQवये आकार&यात

येईल.*वेळेवर आधाSरत दरासाठ5  कवा इतर =प%ट�करणासाठ5 कृपया !व�युत +नयामक

आयोगाचे आदेश बघावे. **मीटर बस!व&यात येईपयJत ठरा!वक दराने आकारणी कर&यात

येईल.

1) देयकातील चुकXब]लची कोणतीह� त*ार कंपनीAया =था+नक कायाWलयात/कॉल

स,टर/मोबाइल ॲप/वेब से�फ स!वWस म(ये दाखल करावी लागेल. देयकात काह� चूक असल� तर�

!वलंब शु�क भरावे लागू नये aहणून देयक ता�पुर�या =व9पात अथवा परत तपासणी क9न

दु�=ती कर&याची हरकत न6दवून पूणW र
कम भरावी. माb अयवादा�मक अगर वाजवीपेcा

जा=त रकमेचे देयक असेल तर त*ार�चे +नवारण होईपयJत ;ाहकास �याने �यापूव) वापरले�या

यु+नट इतके 1बल �दले जाईल व �यासंबंधी मेळ पूणW तपास क9न नंतर घाल&यात येईल.

2) देय तारखेAया नंतर मागील देयकाची र
कम भरल� असेल व ती बाकX aहणून स(याAया

चालू देयकात असेल तर स(याचे देयक भरतांना मागील देयक व �याची पावती रोखपालास

दाखवावी.

3) !व�युत पुरवdयाAया अट�, संकXणW आकार व दरसूची, आeण महारा%f शासनाAया

अVध+नयमा�वारे तयार केलेले +नयम व आदेशातील तरतुद�नुसार हे देयक पाठ!व&यात येत

आहे.

चेक 'लह�*यासाठB सूचना :

4) चेक अकाउंट पेयी असावा * चेक 'MSEDCL' Aया नावे असावा, चेक =था+नक बँकेचा

असावा चेक सोबत पावती =थळ7त जोडावी, =टॅपल क9 नये * चेक पुढ�ल तारखेचा नसावा.

चेक/ डीडी ने देयकाचा भरणा के�यास, महा!वतरणAया खा�यात र
कम जमा हो&याची �दनांक,

भरणा �दनांक aहणून ग�ृहत धरल� जाईल.

5) देयक चेक कले
शन पेट�त टाकतांना चेकAया मागे ;ाहक *मांक ( पी.सी., 1ब. यु. सा�हत)

?लहावा व =थळ7तीAया मागे चेकचा तपशील ?लहावा.

6) पर*ाaय संलेख अVध+नयम (Negotiable Instrument Act) 1881 कलम 138 7माणे चेक

न वठणे हा दंडनीय अपराध असून कायदेशीर कारवाईस पाb आहे.

�ाहक �मांक: 410013898760

�. पसेै.

ि=थर आकार 403.00

वीज आकार 9,222.08

वहन आकार @ ₹ 1.45/ य+ुनट 1,816.85

इंधन समायोजन आकार 0.00

वीज श�ुक (21 %) 2,402.81

वीज !व*X कर @ ₹ 0.19/ य+ुनट 238.57

Bयाज 0.00

इतर आकार 0.00

चालू वीज देयक( .) 14,083.31

+नBवळ थकबाकX/जमा 91.06

समायोजीत र
कम 454.97

Bयाजाची थकबाकX 0.00

एकूण थकबाकX/जमा 546.03

देयकाची +नBवळ र
कम 14,629.34

पूणा?क देयक( .) 14,630.00

DPC:183.22
After this date: 01-SEP-20

Pay Rs. 14810

* !7य ;ाहक, आपला न6दणीकृत iमण(वनी *.83******33 आहे. आपला iमण(वनी *मांक बदल&यासाठ5/नवीन *मांक न6दणीसाठ5 महा!वतरण संकेत=थळ/मोबाईल

ॲप वापरा  कंवा ९९३०३९९३०३ jया *मांक वर खाल�ल संदेश पाठवा MREG 410013898760

* महा!वतरणला  कोण�याह�  7कारAया  र
कामेचा  भरणा  कराताना  संगणकXकृत *मांक  असलेल�  संगणकXय पावतीच =वीकारावी.  ह=त?लeखत  पावती  =वीका� नये.

गैरसोय टाळ&यास ऑनलाइन भरणा सु!वधेचा पयाWय वापरावा.

For making Energy Bill Payment through RTGS/NEFT mode, use following details
Beneficiary Name: MSEDCL
Beneficiary Account Number:MSEDCL01410013898760
IFS Code: SBIN0008965
Name of Bank: STATE BANK OF INDIA
Name of Branch: IFB BKC
Amount:14,630.00

Disclaimer: Please use above bank details only for payment against consumer number mentioned in beneficiary account number.
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7) एम.ई.आर.सी.ऑडWर 2018 Aया केस *मांक 321 नुसार,चेक बाउQस चाजlस �पये 750 +

जी.एस.ट�.  कंवा बँक चाजlस यापैकX जे अVधक असेल ते 01-09-2018 पासून लागू आहेत.

-वFयुत �नयामक आयोगान े�दनांक 01-APR-20 पासुन �नधा#र�त केलेले वीज दर खाल� नमूद
के@या<माणे एक म�हHया(या वीज वापरासाठB आहेत

LT-II

COMM <

20KW
य�ुनट 0-0 >0

ि=थर आकार

�. 403

वीज

आकार(I.)
7.36 0 0 0 7.36

Prompt Payment Discount: Rs. 114.42 , if bill is
paid on or before 27-AUG-20

देयक भरणा 13-AUG-20 पय?त -वचारात घेतला आहे
मागील पावतीचा �दनांक 31-JUL-20

मागील पावतीची र7कम 11,590.00

Payment History:

Receipt Date Paid Amount

31-Jul-2020 11,590.00

26-Jun-2020 32,800.00

29-May-2020 1,680.00

21-Apr-2020 6,810.00

20-Mar-2020 23,950.00

24-Feb-2020 21,710.00

एमईआरसी �द.०९.०५.२०२० +नदlशानुसार

१) लॉकडाऊन काळात =थVगत कर&यात आले�या ि=थर आकाराAया मोरॅटोSरयम ची पूणW र
कम ₹. 1722.35 चा प�हला हoता ₹.

574.12 jया 1बलाम(ये समा!व%ट केलेला आहे.

२) १% ची सूट ₹. 14.23 (वीज शु�क वगळता) ?मळ&याकSरता मोरॅटोSरयम र
कम अVधक चालू वीज देयक ₹. 15660 7ॉapट पेम,ट

�द. 27-AUG-20 पयJत अथवा ₹. 15780 �द. 01-SEP-20 पयJत एकरकमी भरणा करावा.

अVधक मा�हती कर�ता भेट दया https://billcal.mahadiscom.in/DeferredDc/

वीज नस�याबाबतची त*ार कर&यासाठ5 स(या उपलDध असले�या सु!वधे Bय+तSर
त न!वन पयाWय उपलDध.

१) न6दणीकृत मोबाईल व9न ०२२-४१०७८५०० या नंबर वर ?मस कॉल �या

२) NOPOWER <;ाहक *> हा संदेश ९९३०३९९३०३ या नंबरवर पाठवा.

३) महा!वतरणने 7+तबंधा�मक cेb वगळता इतर भागात िज�हा 7शासनाकडून पूवW परवानगी घेऊन छापील वीज देयक !वतर�त

कर&यास सु�वात केल� आहे. आपले वीज देयक पाह&यासाठ5 व ऑनलाइन भरणा कर&यासाठ5 https://wss.mahadiscom.in

/wss/wss या पोट#ल वर उपल2ध आहे.

<डिजटल मा(यमाने �द. 01-SEP-20 पयJत भरणा के�यास,<डिजटल भरणा सूट 28.60 9. पुढ�ल देयकात समा!व%ट कर&यात येईल.

Previous Bill Prompt Payment Credit (Rs.): -95.32/

आयकर कलम 269 ST मधील तरतुद�नुसार Rs. 2.00 लाख आeण �याहून अVधक रोख पावती कोण�याह� 7कारAया पेम,टसाठ5 महा!वतरण कडून ि=वकारल�

जाणार नाह�.

* 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.
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© 2020,महारा%f =टेट इलेि
f?सट� <ड=f�Dयूशन कंपनी ?ल.
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