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Environmental Consciousness and Sustainability 

7.1.2 The Institution has facilities for alternate sources of energy and energy conservation measures 

 

Sr. 

No. 

Particular for Environmental Consciousness 

and Sustainability 

Status/ 

Location 

Geo tagged 

Photographs 

1 Solar energy Yes Yes 

2 Wheeling to the Grid Yes Yes 

3 
Use of LED bulbs/ power efficient 

Equipment 
Yes Yes 

 

About solar Panels Systems 
This 5000W solar home/office system is specially designed to satisfy with the electricity needs of small 

houses/office, as to produce and power some basic house loads, like lamp, fan, TV, radio etc., which brings 

you with a perfect turnkey solution by exploiting energy in a maximum, and meanwhile, save your 

electricity bill, average daily electricity output could reach to 15.0~25.0 KWh. 

 

Technical Specifications 

Maximum Power 5 KW 

Rated Voltage 48 VDC 

Rated Current 104.2 A 

Output Voltage 415 V 

Output Frequency 50 Hz 

System Efficiency 89% 

 

System composition 

Solar panel 20*250W Mono or polycrystalline silicon panel 

Solar controller 48V100A Intelligent solar controller 

Solar inverter 5KW Pure sine wave inverter 

Mounting type Rooftop 

 

Power data analysis 

Year and month of system installation April 2014 

Total unit generated till date 31.397 MWh 

Daily operating time (Timer relay) 7AM to 5PM 

Total operating time 18936 Hours 

 

Advantages of solar system in college campus 
 This solar system utilized for generation of electric units in parallel with MSDCL power supply for 

Electrical and Computer Science and Engineering Department.  

 This solar system is clean energy system. This solar energy system emits very small amount of 

carbon gases or sulfur oxide. 

 This solar panel system utilizes for students of “Suryamitra skill development training programme”. 

 This solar panel system utilizes for students of college campus for solar pv module bases 

workshop/training programme as well as for solar system based final year engineering projects. 
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Energy consumption  
Table.1. Last 12 month’s electricity unit consumption and utilization from solar and MSEDCL 

Month-

Year 

Unit consumed 

from MSEDCL 

(KWh) 

Unit generated by 

solar 5KW sys 

(KWh) 

Unit export to 

MSEDCL 

(KWh) 

Unit consumed from 

solar in department 

(KWh)  

February 

2021 

1306 318 33 285 

March 2021 1532 589 1 588 

April 2021 30 566 30 536 

May 2021 472 563 472 91 

June 2021 1753 393 76 317 

July 2021 01 304 0 304 

August 2021 331 299 0 299 

September 

2021 

3294 305 295 10 

October 

2021 

353 414 97 44 

November 

2021 

656 81 73 8 

December 

2021 

1 289 1 282 

January 

2022 

981 438 0 438 

February 

2022 

1306 143 33 110 

 

 
Solar PV system power utilization from Feb 2021 to Feb 2022 (Last 9 months) 
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1. Solar energy 

 

 
 

Solar 5KW PV panel’s array setup on Electrical Engineering Department 
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Solar 5KW PV panel’s array setup on Electrical Engineering Department 

 
 

Voucher of Purchase 
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     2. Wheeling to the Grid 
 

 
 

5KW inverter system with AC grid system 

 

 
 

5KW inverter system with AC grid system 
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3. Use of LED bulbs/ power efficient Equipment 
 

 
 

Use of LED bulbs/ power efficient equipment 

 

 
 

Use of LED bulbs/ power efficient equipment 



�ाहक �मांक: 366556000438
THE SECRETARY VIDARBHA Y WELFARE SOCIETY
ANJANGAON BARI ROAD N.T.BADNERA AMRAVATI 444601
मोबाइल/ इमेल: 77******84/***prmceam@gmail.com

देयक िदनांक: 10-OCT-21
देयक र�म �: 2,590.00

देय िदनांक: 30-OCT-21
या तारखे नंतर भर�ास: 2,620.00

िबलीगं युिनट: 4297 :AMRAVATI U. IIIS/DN. पुरवठा िदनांक: 24-Apr-10
दर संकेत: 073 /LT VII(B) Public Service 0-20KW Oth मंजुर भार: 15 KW
पोल नं: 00000000 सुर�ा ठेव जमा(�): 25,060.00
पी.सी./च�+माग�-�म/िड.टी.सी.: 0 / 10-0520-0001 /4297521 चालु �रिडंग िदनांक: 01-OCT-21
िमटर �मांक: 07637986771 मागील �रिडंग िदनांक: 06-SEP-21
�रिडंग �ुप: 00

NORMAL
Bill Period: .83 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 * 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.

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

वीज पुरवठा देयक माहे: OCT-2021
Website :www.mahadiscom.in
GSTIN of MSEDCL 27AAECM2933K1ZB HSN code 27160000 
BILL NO.(GGN): 000001344379053

मह�ाचे :
१.छापील िबला ऐवजी ई-िबला साठी नो�ंदणी करा व ��ेक िबलामागे १० �पयांचा गो-�ीन िड�ाउंट िमळवा.नो�ंदणी 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% (�.५००/- 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 �ा.
४. पुढील मिह�ाची रीिडंग साधारणतः 01-11-2021 �ा तारखेला होईल. 
िवशेष संदेश :
* ि�य �ाहक, आपला नो�ंदणीकृत �मण�नी �.77******84 आहे. आपला �मण�नी �मांक बदल�ासाठी/नवीन �मांक नो�ंदणीसाठी महािवतरण संकेत�थळ/मोबाईल
ॲप वापरा िकंवा ९९३०३९९३०३ �ा �मांक वर खालील संदेश पाठवा MREG 366556000438
* महािवतरणला कोण�ाही �कार�ा र�ामेचा भरणा कराताना संगणकीकृत �मांक असलेली संगणकीय पावतीच �ीकारावी. ह�िल�खत पावती �ीका� नये. गैरसोय
टाळ�ास ऑनलाइन भरणा सुिवधेचा पया�य वापरावा.

For making Energy Bill Payment through RTGS/NEFT mode, use following details
Beneficiary Name: MSEDCL
Beneficiary Account Number:MSEDCL01366556000438
IFS Code: SBIN0008965
Name of Bank: STATE BANK OF INDIA
Name of Branch: IFB BKC
Amount:2,590.00

Disclaimer: Please use above bank details only for payment against consumer number mentioned in beneficiary account number.

चालु �रिडंग मागील �रिडंग गुणक अवयव युिनट समा. युिनट एकूण
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�थळ�त िबलीगं युिनट: 4297 �ाहक �मांक: 366556000438 पी.सी.: 00 दर: 073

अंितम तारीख 30-OCT-21 2,590.00

या तारखे पय�त भर�ास 16-OCT-21 2,570.00

या तारखे नंतर भर�ास 30-OCT-21 2,620.00

बँकेची �थळ�त िडटीसी �.: 4297521

�थळ�त िबलीगं युिनट: 4297 �ाहक �मांक: 366556000438 पी.सी.: 00 दर: 073

अंितम तारीख 30-OCT-21 2,590.00

या तारखे पय�त भर�ास: 16-OCT-21 2,570.00

या तारखे नंतर भर�ास 30-OCT-21 2,620.00

सूचना व अटी
वीज शु� शासन अिधसूचना �ं इएलडी/ �.क.-273/उजा�-1 िद.21/10/2016 अ�ये
आकार�ात येईल. वीज िव�ीकर शासन अिधसूचना िद. 21/10/2016 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 नो�ंदवून 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
न वठणे हा दंडनीय अपराध असून कायदेशीर कारवाईस पा� आहे.
7) एम.ई.आर.सी.ऑड�र 2019 �ा केस �मांक 322 नुसार,चेक बाउ� चाज��स �पये 750 +
जी.एस.टी. िकंवा बँक चाज��स यापैकी जे अिधक असेल ते 01-04-2020 पासून लागू आहेत.

MTR Order ३२२/२०१९ �ा आदेशानुसार िवद्युत िनयामक आयोगाने िदनांक 01-APR-
21 पासुन िनधा�रीत केलेले वीज दर खाली नमूद के�ा�माणे एक मिह�ा�ा वीज
वापरासाठी आहेत

LT VII(B)
Public

Service 0-
20KW Oth

युिनट 0-0 >0

��थर आकार
�. 373

वीज
आकार(�.)

4.68 0 0 0 4.68

�ाहक �मांक: 366556000438

�. पैसे.

��थर आकार 373.00

वीज आकार 1,198.08

वहन आकार @ ₹ 1.38/ युिनट 353.28

इंधन समायोजन आकार 0.00

वीज शु� (21 %) 404.12

वीज िव�ी कर @ ₹ 0.19/ युिनट 48.74

�ाज 18.59

इतर आकार 0.00

चालू वीज देयक(�.) 2,395.81

िन�ळ थकबाकी/जमा 97.99

समायोजीत र�म 0.00

�ाजाची थकबाकी 92.10

एकूण थकबाकी/जमा 190.09

देयकाची िन�ळ र�म 2,585.90

पूणा�क देयक(�.) 2,590.00

DPC:29.72
After this date: 30-OCT-21 

Pay Rs. 2620 

Prompt Payment Discount: Rs. 19.24 , if bill is paid
on or before 16-OCT-21

देयक भरणा 07-OCT-21 पय�त िवचारात घेतला आहे
मागील पावतीचा िदनांक 01-OCT-21
मागील पावतीची र�म 25,780.00

Payment History:
Receipt Date Paid Amount
01-Oct-2021 25,780.00
20-Aug-2021 490.00
22-Jun-2021 12,210.00
27-Apr-2021 13,160.00
24-Feb-2021 59,790.00
02-Dec-2020 1,330.00

     
     

     
     
     
     



मा. वीज िनयामक आयोग महारा��  आदेश िदनांक 24/02/2021 नुसार िद.01/11/2021 पासून �ाहकाचे दरमहा वीज िबल रोखीत ��कार�ाची कमाल मया�दा
�. 5000/- इतकी राहील.
िडिजटल मा�माने िद. 30-OCT-21 पय�त भरणा के�ास,िडिजटल भरणा सूट 04.81 �. पुढील देयकात समािव� कर�ात येईल.
Rooftop Solar Units:-Export:97,Import:353,Adjusted:97,Bank:0/
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.

© 2022,महारा��  �ेट इले��� िसटी िड�� ी�ूशन कंपनी िल.



�ाहक �मांक: 366556000438
THE SECRETARY VIDARBHA Y WELFARE SOCIETY
ANJANGAON BARI ROAD N.T.BADNERA AMRAVATI 444601
मोबाइल/ इमेल: 77******84/***prmceam@gmail.com

देयक िदनांक: 07-NOV-21
देयक र�म �: 7,480.00

देय िदनांक: 29-NOV-21
या तारखे नंतर भर�ास: 7,540.00

िबलीगं युिनट: 4297 :AMRAVATI U. IIIS/DN. पुरवठा िदनांक: 24-Apr-10
दर संकेत: 073 /LT VII(B) Public Service 0-20KW Oth मंजुर भार: 15 KW
पोल नं: 00000000 सुर�ा ठेव जमा(�): 25,060.00
पी.सी./च�+माग�-�म/िड.टी.सी.: 0 / 10-0520-0001 /4297521 चालु �रिडंग िदनांक: 01-NOV-21
िमटर �मांक: 07637986771 मागील �रिडंग िदनांक: 01-OCT-21
�रिडंग �ुप: 00

NORMAL
Bill Period:1.03 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 * 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.

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

वीज पुरवठा देयक माहे: NOV-2021
Website :www.mahadiscom.in
GSTIN of MSEDCL 27AAECM2933K1ZB HSN code 27160000 
BILL NO.(GGN): 000001372555467

मह�ाचे :
१.छापील िबला ऐवजी ई-िबला साठी नो�ंदणी करा व ��ेक िबलामागे १० �पयांचा गो-�ीन िड�ाउंट िमळवा.नो�ंदणी 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% (�.५००/- 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 �ा.
४. पुढील मिह�ाची रीिडंग साधारणतः 01-12-2021 �ा तारखेला होईल. 
िवशेष संदेश :
* ि�य �ाहक, आपला नो�ंदणीकृत �मण�नी �.77******84 आहे. आपला �मण�नी �मांक बदल�ासाठी/नवीन �मांक नो�ंदणीसाठी महािवतरण संकेत�थळ/मोबाईल
ॲप वापरा िकंवा ९९३०३९९३०३ �ा �मांक वर खालील संदेश पाठवा MREG 366556000438
* महािवतरणला कोण�ाही �कार�ा र�ामेचा भरणा कराताना संगणकीकृत �मांक असलेली संगणकीय पावतीच �ीकारावी. ह�िल�खत पावती �ीका� नये. गैरसोय
टाळ�ास ऑनलाइन भरणा सुिवधेचा पया�य वापरावा.

For making Energy Bill Payment through RTGS/NEFT mode, use following details
Beneficiary Name: MSEDCL
Beneficiary Account Number:MSEDCL01366556000438
IFS Code: SBIN0008965
Name of Bank: STATE BANK OF INDIA
Name of Branch: IFB BKC
Amount:7,480.00

Disclaimer: Please use above bank details only for payment against consumer number mentioned in beneficiary account number.

चालु �रिडंग मागील �रिडंग गुणक अवयव युिनट समा. युिनट एकूण
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�थळ�त िबलीगं युिनट: 4297 �ाहक �मांक: 366556000438 पी.सी.: 00 दर: 073

अंितम तारीख 29-NOV-21 7,480.00

या तारखे पय�त भर�ास 15-NOV-21 7,440.00

या तारखे नंतर भर�ास 29-NOV-21 7,540.00

बँकेची �थळ�त िडटीसी �.: 4297521

�थळ�त िबलीगं युिनट: 4297 �ाहक �मांक: 366556000438 पी.सी.: 00 दर: 073

अंितम तारीख 29-NOV-21 7,480.00

या तारखे पय�त भर�ास: 15-NOV-21 7,440.00

या तारखे नंतर भर�ास 29-NOV-21 7,540.00

सूचना व अटी
वीज शु� शासन अिधसूचना �ं इएलडी/ �.क.-273/उजा�-1 िद.21/10/2016 अ�ये
आकार�ात येईल. वीज िव�ीकर शासन अिधसूचना िद. 21/10/2016 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 नो�ंदवून 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
न वठणे हा दंडनीय अपराध असून कायदेशीर कारवाईस पा� आहे.
7) एम.ई.आर.सी.ऑड�र 2019 �ा केस �मांक 322 नुसार,चेक बाउ� चाज��स �पये 750 +
जी.एस.टी. िकंवा बँक चाज��स यापैकी जे अिधक असेल ते 01-04-2020 पासून लागू आहेत.

MTR Order ३२२/२०१९ �ा आदेशानुसार िवद्युत िनयामक आयोगाने िदनांक 01-APR-
21 पासुन िनधा�रीत केलेले वीज दर खाली नमूद के�ा�माणे एक मिह�ा�ा वीज
वापरासाठी आहेत

LT VII(B)
Public

Service 0-
20KW Oth

युिनट 0-0 >0

��थर आकार
�. 373

वीज
आकार(�.)

4.68 0 0 0 4.68

�ाहक �मांक: 366556000438

�. पैसे.

��थर आकार 373.00

वीज आकार 2,728.44

वहन आकार @ ₹ 1.38/ युिनट 804.54

इंधन समायोजन आकार 0.00

वीज शु� (21 %) 820.26

वीज िव�ी कर @ ₹ 0.19/ युिनट 111.00

�ाज 24.45

इतर आकार 0.00

चालू वीज देयक(�.) 4,861.69

िन�ळ थकबाकी/जमा 2,504.93

समायोजीत र�म 0.00

�ाजाची थकबाकी 110.69

एकूण थकबाकी/जमा 2,615.62

देयकाची िन�ळ र�म 7,477.31

पूणा�क देयक(�.) 7,480.00

DPC:60.47
After this date: 29-NOV-21 

Pay Rs. 7540 

Prompt Payment Discount: Rs. 39.06 , if bill is paid
on or before 15-NOV-21

देयक भरणा 01-NOV-21 पय�त िवचारात घेतला आहे
मागील पावतीचा िदनांक 01-OCT-21

Payment History:
Receipt Date Paid Amount
01-Oct-2021 25,780.00
20-Aug-2021 490.00
22-Jun-2021 12,210.00
27-Apr-2021 13,160.00
24-Feb-2021 59,790.00
02-Dec-2020 1,330.00

     
     

     
     
     
     
मा. वीज िनयामक आयोग महारा��  आदेश िदनांक 24/02/2021 नुसार िद.01/11/2021 पासून �ाहकाचे दरमहा वीज िबल रोखीत ��कार�ाची कमाल मया�दा



�
�. 5000/- इतकी राहील.
िडिजटल मा�माने िद. 29-NOV-21 पय�त भरणा के�ास,िडिजटल भरणा सूट 09.76 �. पुढील देयकात समािव� कर�ात येईल.
Rooftop Solar Units:-Export:73,Import:656,Adjusted:73,Bank:0/
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.

© 2022,महारा��  �ेट इले��� िसटी िड�� ी�ूशन कंपनी िल.



�ाहक �मांक: 366556000438
THE SECRETARY VIDARBHA Y WELFARE SOCIETY
ANJANGAON BARI ROAD N.T.BADNERA AMRAVATI 444601
मोबाइल/ इमेल: 77******84/***prmceam@gmail.com

देयक िदनांक: 21-DEC-21
देयक र�म �: 440.00

देय िदनांक: 10-JAN-22
या तारखे नंतर भर�ास: 440.00

िबलीगं युिनट: 4297 :AMRAVATI U. IIIS/DN. पुरवठा िदनांक: 24-Apr-10
दर संकेत: 073 /LT VII(B) Public Service 0-20KW Oth मंजुर भार: 15 KW
पोल नं: 00000000 सुर�ा ठेव जमा(�): 25,060.00
पी.सी./च�+माग�-�म/िड.टी.सी.: 0 / 10-0520-0001 /4297521 चालु �रिडंग िदनांक: 07-DEC-21
िमटर �मांक: 07637986771 मागील �रिडंग िदनांक: 01-NOV-21
�रिडंग �ुप: 00

NORMAL
Bill Period: 1.2 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 * 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.

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

वीज पुरवठा देयक माहे: DEC-2021
Website :www.mahadiscom.in
GSTIN of MSEDCL 27AAECM2933K1ZB HSN code 27160000 
BILL NO.(GGN): 000001422074917

मह�ाचे :
१.छापील िबला ऐवजी ई-िबला साठी नो�ंदणी करा व ��ेक िबलामागे १० �पयांचा गो-�ीन िड�ाउंट िमळवा.नो�ंदणी 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% (�.५००/- 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 �ा.
४. पुढील मिह�ाची रीिडंग साधारणतः 07-01-2022 �ा तारखेला होईल. 
िवशेष संदेश :
* ि�य �ाहक, आपला नो�ंदणीकृत �मण�नी �.77******84 आहे. आपला �मण�नी �मांक बदल�ासाठी/नवीन �मांक नो�ंदणीसाठी महािवतरण संकेत�थळ/मोबाईल
ॲप वापरा िकंवा ९९३०३९९३०३ �ा �मांक वर खालील संदेश पाठवा MREG 366556000438
* महािवतरणला कोण�ाही �कार�ा र�ामेचा भरणा कराताना संगणकीकृत �मांक असलेली संगणकीय पावतीच �ीकारावी. ह�िल�खत पावती �ीका� नये. गैरसोय
टाळ�ास ऑनलाइन भरणा सुिवधेचा पया�य वापरावा.

For making Energy Bill Payment through RTGS/NEFT mode, use following details
Beneficiary Name: MSEDCL
Beneficiary Account Number:MSEDCL01366556000438
IFS Code: SBIN0008965
Name of Bank: STATE BANK OF INDIA
Name of Branch: IFB BKC
Amount:440.00

Disclaimer: Please use above bank details only for payment against consumer number mentioned in beneficiary account number.

चालु �रिडंग मागील �रिडंग गुणक अवयव युिनट समा. युिनट एकूण
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�थळ�त िबलीगं युिनट: 4297 �ाहक �मांक: 366556000438 पी.सी.: 00 दर: 073

अंितम तारीख 10-JAN-22 440.00

या तारखे पय�त भर�ास 27-DEC-21 430.00

या तारखे नंतर भर�ास 10-JAN-22 440.00

बँकेची �थळ�त िडटीसी �.: 4297521

�थळ�त िबलीगं युिनट: 4297 �ाहक �मांक: 366556000438 पी.सी.: 00 दर: 073

अंितम तारीख 10-JAN-22 440.00

या तारखे पय�त भर�ास: 27-DEC-21 430.00

या तारखे नंतर भर�ास 10-JAN-22 440.00

सूचना व अटी
वीज शु� शासन अिधसूचना �ं इएलडी/ �.क.-273/उजा�-1 िद.21/10/2016 अ�ये
आकार�ात येईल. वीज िव�ीकर शासन अिधसूचना िद. 21/10/2016 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 नो�ंदवून 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
न वठणे हा दंडनीय अपराध असून कायदेशीर कारवाईस पा� आहे.
7) एम.ई.आर.सी.ऑड�र 2019 �ा केस �मांक 322 नुसार,चेक बाउ� चाज��स �पये 750 +
जी.एस.टी. िकंवा बँक चाज��स यापैकी जे अिधक असेल ते 01-04-2020 पासून लागू आहेत.

MTR Order ३२२/२०१९ �ा आदेशानुसार िवद्युत िनयामक आयोगाने िदनांक 01-APR-
21 पासुन िनधा�रीत केलेले वीज दर खाली नमूद के�ा�माणे एक मिह�ा�ा वीज
वापरासाठी आहेत

LT VII(B)
Public

Service 0-
20KW Oth

युिनट 0-0 >0

��थर आकार
�. 373

वीज
आकार(�.)

4.68 0 0 0 4.68

�ाहक �मांक: 366556000438

�. पैसे.

��थर आकार 373.00

वीज आकार 0.00

वहन आकार @ ₹ 1.38/ युिनट 0.00

इंधन समायोजन आकार 0.00

वीज शु� (21 %) 0.00

वीज िव�ी कर @ ₹ 0.19/ युिनट 0.00

�ाज 24.45

इतर आकार 0.00

चालू वीज देयक(�.) 397.45

िन�ळ थकबाकी/जमा 0.00

समायोजीत र�म 0.00

�ाजाची थकबाकी 37.78

एकूण थकबाकी/जमा 37.78

देयकाची िन�ळ र�म 435.23

पूणा�क देयक(�.) 440.00

DPC:4.66
After this date: 10-JAN-22 

Pay Rs. 440 

Prompt Payment Discount: Rs. 3.73 , if bill is paid
on or before 27-DEC-21

देयक भरणा 20-DEC-21 पय�त िवचारात घेतला आहे
मागील पावतीचा िदनांक 26-NOV-21
मागील पावतीची र�म 7,440.00

Payment History:
Receipt Date Paid Amount
26-Nov-2021 7,440.00
01-Oct-2021 25,780.00
20-Aug-2021 490.00
22-Jun-2021 12,210.00
27-Apr-2021 13,160.00
24-Feb-2021 59,790.00

     
     

     
     
     
     



मा. वीज िनयामक आयोग महारा��  आदेश िदनांक 24/02/2021 नुसार िद.01/11/2021 पासून �ाहकाचे दरमहा वीज िबल रोखीत ��कार�ाची कमाल मया�दा
�. 5000/- इतकी राहील.
िडिजटल मा�माने िद. 10-JAN-22 पय�त भरणा के�ास,िडिजटल भरणा सूट 00.93 �. पुढील देयकात समािव� कर�ात येईल.
Rooftop Solar Units:-Export:1,Import:1,Adjusted:1,Bank:0/
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.
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