
જાણો કે એનર્જી  બિલ કેટલા 
હોવા જોઈએ
સ્માર્ટ  ્ીરર કેવી રીતે ત્ને અને ત્ ે
જેની સંભમાળ રમાખો છો તે્ની ્દદ કરી શકે
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સ્ાટ્ટ  ્ીટર અને સંભાળ પ્રદાતા 
સ્માર્ટ  એનર્જી  GB ખમાતે, અ્ે સંભમાળકતમાજીઓને સ્માર્ટ  ્ીરર વવશે, અને તે પોતમાને અને તેઓ જેની સંભમાળ 
રમાખે છે તે્ને કેવી રીતે ફમાયદો કરમાવી શકે તે વવશે વધુ સ્જવમા્માં સહમાયતમા ્માર ેકેરસજી UK સમાથે ્ળીને 
કમા્ કરીએ છીએ.

સ્ાટ્ટ  ્ીટર ત્ને અને ત્ે જેની સંભાળ રાખો છો તે્ને ્દદ કરી શકે છે
હમાલ્માં, આપણમાં્માંનમા ઘણમા લોકો ઊંચમા ઉર્જી બિલથી ચચંવતત છીએ. અને જયમારે ત્ે કોઈની સંભમાળ લઈ 
રહ્મા હો, તયમારે ત્મારે તે્નમા બિલનું પણ વવચમારવમાનું હોય છે. સ્માર્ટ  ્ીરર ્દદ કરી શકે છે.

સ્માર્ટ  ્ીરર સમાથે એક ઇન-હો્ ડિસ્પલે આવે છે. ઇન-હો્ ડિસ્પલેને ક્મારેક IHD પણ કહેવમાય છે. તે 
દશમાજીવે છે કે ઘર્માં કેરલી ઉર્જી વપરમાઈ રહી છે અને તેનો કેરલો ખચજી આવી રહ્ો છે. 

એનો અથજી એ્ કે ત્ન ેખિર હશ ેકે ત્મારમા ઉર્જી બિલ કેરલમા હોવમા જોઈએ, જે ત્મારમા અથવમા ત્ે જે્ની 
સભંમાળ લો છો તે્નમા િજેરન ેસતુંવલત કરવમા્મંાથી કેરલમાક અંદમાજ લગમાવવમાની કસરતો દૂર કરી શકે છે.

આ જ ્માહહતી ત્ને, અથવમા ત્ે જે્ની સંભમાળ લો છો તે વયક્તને એ નક્ી કરવમા્માં ્દદ કરી શકે છે કે 
ક્મારે હીટરંગ ચમાલુ કરવું જેથી તેઓને હંૂફમાળમા રહેવમાની ખમાતરી કરી શકમાય. અથવમા જયમારે કોઈ વસતુ ભૂલથી 
ચમાલુ રહી ગઈ હોય તયમારે ત્ને તે પકિવમા્માં ્દદ કરી શકે છે - જેથી ત્ે ખમાતરી કરી શકો કે ત્ે જે્ને 
સપોર્ટ  કરો છો તે ભૂલ્માં કોઈ ઉર્જી નથી વમાપરી રહ્મા.
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સ્ાટ્ટ  ્ીટર ત્ને અન્ય રીતે પણ ્દદ કરી શકે છે  
સ્માર્ટ  ્ીરર ત્મારમા વતજી્માન ્ીરરની જે્ જ ત્ે કેરલી ઇલેક્્રિબસરી અથવમા ગેસ વમાપરો છો તે રેકોિ્ટ  કરે 
છે. પરંતુ સ્માર્ટ  ્ીરર સમાથે, રીટિંગ સીધમા જ અને સુરબષિત રીતે ત્મારમા એનર્જી  સ્પલમાયરને ્ોકલવમા્માં 
આવે છે. જેથી, ત્મારે - અથવમા ત્ે જે્ની સંભમાળ લો છો તે્ણે ્ીરર વમાંચવમા ્મારે સીિી ચઢવમાની કે 
કિમાર્માં ઝૂકીને જવમાની જરૂર પિતી નથી. એરલે કે ત્મારી વયસત કમા્ગીરીની સૂવચ્માંથી એક વસતુ ઓછી 
થઈ જશે.

હંુ ભલા્ણ કરીશ કે પોતાના સગા-સંિંધીની 
સંભાળ રાખતા હો્ય તેવા અન્ય લોકો પણ સ્ાટ્ટ  
્ીટર ્ેળવે. હંુ બિલનો ટે્ક રાખી શકંુ છંુ. આ િધું 
જ તેણીને ચિંતા-મુકત થવા્ાં ્દદ કરે છે."

સમારમાહ, તેની ્મ્ ી ક્જનની સંભમાળકતમાજી છે“
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સ્ાટ્ટ  ્ીટર કેવી રીતે કા્યજી કરે છે

4. ત્ે વમાપરેલ ગેસ અને વીજળીની ્માત્માને આધમારે
ત્ે બિલ ્ેળવશો.

2. IHD દશમાજીવે છે કે ત્ે કેરલી ઉર્જી વમાપરી રહ્મા છો, 
અને ત્ે કેરલો ખચજી કયયો છે.

1. સ્માર્ટ  ્ીરર ત્મારમા ઊર્જીનમા વપરમાશની સમાથે જ,
તેને રેકોિ્ટ  કરે છે.

3. સ્માર્ટ  ્ીરર તેનમા રીટિંગ ત્મારમા એનર્જી  સ્પલમાયરને 
આપ્ેળે ્ોકલે છે. 
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સ્માર્ટ  ્ીરર ઇનરરનેર સમાથે જોિમાયેલ નથી હોતમા. કે પછી ઇન-હો્ ડિસ્પલે પણ ઇનરરનેર સમાથે જોિમાયેલ 
નથી હોતી. તેથી તેને ્ેળવવમા ્માર ેઇનરરનેર ઍ્સેસ જરૂરી નથી.

કેરલી ઉર્જી વપરમાઈ રહી છે તે ફ્ત ત્ે, ત્ે જે્ની સભંમાળ લો છો તે અન ેએનર્જી  સ્પલમાયર જ જોઈ શકશ.ે 

એનર્જી  સ્પલમાયરને ફ્ત કેરલી ઉર્જી વપરમાઈ રહી છે અને ક્મારે તે જ ્માહહતી ્ોકલવમા્માં આવે છે. 
સ્પલમાયર શું ્પલગ-ઇન કરેલ છે, અથવમા વોશશંગ ્શીન ક્મારે ચમાલુ છે તે જોઈ શકતમા નથી!

પ્પ્ર-પે સ્ાટ્ટ  ્ીટર
જો ત્ે જે્ને સપોર્ટ  કરો છો તે વયક્ત હરિ-પે ્ીરર પર છે, તો તેઓ સ્માર્ટ  ્ીરર ્ેળવી શકે છે. હરિ-પે 
સ્માર્ટ  ્ીરર સમાથે, ત્ે ઓનલમાઇન અથવમા ્ોિમાઇલ ફોનથી કે પછી દકુમાન પરથી પણ રોપ-અપ કરમાવી શકો 
છો. હરિ-પે સ્માર્ટ  ્ીરર સમાથે એક ઇન-હો્ ડિસ્પલે આવે છે જે દશમાજીવે છે કે રોપ-અપ ક્મારે કરવમાનું છે.
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ત્ે કેટલી ઉજાજી વાપરી છે તે જોવું
ઇન-હો્ ડિસ્પલે દશમાજીવે છે કે ત્ે જે્ની સંભમાળ લો છો તે વયક્તએ કેરલી ઉર્જી વમાપરી છે અને તેનો ખચજી 
કેરલો થયો છે. ત્ે એ પણ જોઈ શકો છો કે તે્ણે આજે, આ અઠવમાડિયે કે આ ્હહને કેરલો વપરમાશ 
કયયો છે.

જો ત્ે જે્ને સપોર્ટ  કરો છો તે્ની પમાસે ફ્ત ગેસ ્માર ેજ સ્માર્ટ  ્ીરર હોય, તો ઇન-હો્ ડિસ્પલે તે્ણે 
કેરલો ગેસ વપરમાશ કયયો છે તે જ દશમાજીવશે. જો તે્ની પમાસે ફ્ત ઇલેક્્રિબસરી ્માર ેજ સ્માર્ટ  ્ીરર હોય, તો 
ઇન-હો્ ડિસ્પલે તે્ણે કેરલી ઇલેક્્રિબસરી વમાપરી છે તે જ દશમાજીવશે. 

સ્માર્ટ  ્ીરર ઘર્માં ઉર્જી િચમાવવમા્માં ્દદ કરી શકે છે, પરંતુ તે આપ્ેળે નથી થતું. ઘણમા સંભમાળકતમાજીઓને 
ઇન-હો્ ડિસ્પલે ્દદરૂપ લમાગે છે. તે ત્ને અને ત્ે જે્ને સપોર્ટ  કરો છો તે વયક્તને તે્નમા ઉર્જી વપરમાશ 
વવશે વધુ ્માહહતી ર્ણવમાની સુવવધમા આપે છે. જેથી ત્ે િંનેને ઉર્જી અને પૈસમા િચમાવવમા પર કમા્ કરવમા્માં 
્દદ ્ળે. 
 
ઉદમાહરણ તરીકે, સમારમાહ, જે તેની ્માતમા ર્નની સંભમાળ રમાખે છે, તેણી કહે છે:

આ વચત્ એક લમાષિક્ણક ઇન-હો્ ડિસ્પલે કેવી દેખમાય છે તે દશમાજીવે છે. 

ત્ે કેટલો પાવર વાપરી રહ્ા છો તે વાસતપ્વક સ્્યે 
જોવા્ાં તે ્દદ કરે છે. જો કઇંક ભૂલથી િાલુ રહી 
ગયું હો્ય, તો ત્ને તેની તરત જ ખિર ન પણ પડી 
શકે, પણ તે ત્ને ઇન-હો્ ડડસ્પલે્ાં જોઈ શકો છો. 
તે ્મ્ ીને વધુ સવતંત્ર િનાવે છે.”“
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આ વચત્ એક લમાષિક્ણક ઍ્સેબસિલ ઇન-હો્ ડિસ્પલે કેવી દેખમાય છે તે દશમાજીવે છે. 

ઍકસેસસિલ ઇન-હો્ ડડસ્પલે (AIHD)
કેરલમાક એનર્જી  સ્પલમાયરો ઇન-હો્ ડિસ્પલેનું ઍ્સેબસિલ વઝજીન પણ આપતમા હોય છે, જેને ક્મારેક 
AIHD કહેવમાય છે. તે્માં એવી સુવવધમાઓ હોય છે જે ત્ને અથવમા ત્ે જે્ની સંભમાળ લો છો તે્ને ્દદ 
કરી શકે છે. ઉદમાહરણ તરીકે, તે્માં ્ોરમા િરન હોય છે અને તે ્માહહતીને ્ોરથેી વમાંચી શકે છે.

AIHD ત્મારમા ્માર ે્દદરૂપ થઈ શકે છે, જો ત્ે અથવમા ત્ે જે્ને સપોર્ટ  કરો છો તે વયક્ત:
•  અંધ અથવમા આંબશક દ્રવટિ ધરમાવતમા હોય
•  ત્મારમા હમાથ અથવમા કમાંિમાનો ઉપયોગ કરવમા્માં મુશકેલી ધરમાવતમા હોય, અથવમા 
•  સમમૃવતની સ્સયમા ધરમાવતમા હોય

ત્મારમા એનર્જી  સ્પલમાયરને ઍ્સેબસિલ ઇન-હો્ ડિસ્પલે અંગે પૂછપરછ કરો.
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સ્ાટ્ટ  ્ીટર ્ેળવવું
સ્માર્ટ  ્ીરર ગેસ અને ઇલેક્્રિબસરી સ્પલમાયર દ્મારમા ઇનસરોલ કરવમા્માં આવે છે. તેઓ ત્મારમા જૂનમા એનર્જી  
્ીરરને િદલે છે, અને આ સલમા્ત અને સુરબષિત રીતે કરે છે. ગ્માહકને તેનો કોઈ વધમારમાનો ખચજી થતો નથી. 

તે આ રીતે કા્યજી કરે છે:
1. સ્માર્ટ ્ીરર ઇનસરોલ કરવમા ્મારનેી તમારીખ અન ેસ્ય નક્ી કરવમા ્માર ેત્મારમા એનર્જી  સ્પલમાયરનો સપંક્ટ  કરો.  

્ોરમા ભમાગનમા ડકસસમા્માં, ત્ે જે્ને સપોર્ટ  કરો છો તે વયક્ત ્માર ેએપોઇનર્ેનર નક્ી કરી શકો છો, 
પણ સ્પલમાયર ત્ને કેરલમાક સુરષિમા રિશ્ો પૂછી શકે છે.  

ત્ે ખમાતરી કરી શકો છો કે એ સ્યે ત્ે પણ તયમાં હમાજર હોઈ શકો. સ્પલમાયરે એ તપમાસવું જોઈએ 
કે શું ગ્માહકની - ત્ે જેની સંભમાળ લો છો તે વયક્તની - કોઈ ચોક્સ જરૂડરયમાતો છે, જે્ કે 
સંભમાળકતમાજીની તયમાં જરૂર હોવી. 

2. ્ીરર ઇનસરોલ કરનમાર વયક્ત નક્ી કરેલ સ્યે તયમાં આવશે અને ત્ને, અથવમા ત્ે જેની સંભમાળ લો 
છો તે વયક્તને તે્નું આઇિી દશમાજીવશે. જો તેઓ ત્ને આઇિી ન િતમાવે, તો ત્ે તે જોવમા ્મારે ્માંગી 
શકો છો. 

3. તેઓ વતજી્માન ્ીરરને ડિસકને્ર કરશે અને સ્માર્ટ  ્ીરર સમાથે િદલશે. 

4. સ્માર્ટ  ્ીરર કમા્ કરતું થઈ ર્ય પછી ઇનસરોલ કરનમાર વયક્ત ત્ને અને ત્ે જેની સંભમાળ લેતમા હો 
તે્ને ઇન-હો્ ડિસ્પલેનો ઉપયોગ કરતમાં શીખવશે.

કેરલમાક ઘરો હર્ સ્માર્ટ  ્ીરર ્ેળવવમા તૈયમાર નથી પણ રોલઆઉરનમા અંત પહેલમા તેને ્ેળવવમા સષિ્ િની 
જશે. એનર્જી  સ્પલમાયર ત્ને જણમાવી શકે છે કે ત્ે જે્ની સંભમાળ લો છો તે સ્માર્ટ  ્ીરર ્ેળવી શકે કે 
કે્. તેઓ ત્ને એ પણ કહી શકશે કે કેરલી જલદી તેને ઇનસરોલ કરમાવી શકમાશે. 
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્હતવપૂણજી
•   સ્માર્ટ  ્ીરર ઇનસરોલ થમાય તયમારે કોઈકે ઘરે રહેવું જરૂરી છે. તે ત્ે પોતે, ત્ે જે્ની સંભમાળ લો છો 

તે વયક્ત અથવમા િંને હોઈ શકે છે 

•   જો ત્ે સંભમાળકતમાજી તરીકે સ્પલમાયરને ર્ણ કરેલી હોય કે જયમારે સ્માર્ટ  ્ીરર ઇનસરોલ થમાય તયમારે 
ત્મારે હમાજર રહેવું જરૂરી છે, અને કોઈ કમારણસર ત્ે તયમાં ન હોવ, તો સ્પલમાયરે સ્માર્ટ  ્ીરર 
ઇનસરોલ ન જ કરવું જોઈએ 

•   જો ગેસ અને ઇલેક્્રિબસરી િંને ્મારનેમા ્ીરર એક જ સ્યે િદલવમા્માં આવતમા હોય, તો તે ્મારે 
આશરે િે કલમાકનો સ્ય લમાગશે. જો એક જ ્ીરર હોય, તો તે ઝિપી થઈ શકે છે 

•   સ્માર્ટ  ્ીરર ઇનસરોલ થઈ રહું હોય તયમારે થોિમા સ્ય ્માર ેઉર્જી સ્પલમાય િંધ કરવમા્માં આવશે. જો 
ત્ે જે્ની સંભમાળ લો છો તે વયક્તને કોઈ સવમાસ્થય કસથવતને અનુલષિીને ઉર્જી જરૂરી હોય, તો 
જયમારે ત્ે એપોઇનર્ેનર નક્ી કરો તયમારે તે ઉર્જી સ્પલમાયરને જણમાવો.
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ત્ે જે્ની સંભાળ લો છો તે્ની ્દદ કરવા્ાં ત્ારી સહા્યતા
સ્માર્ટ  ્ીરર સથે, ત્ે - અને ત્ે જે્ની સંભમાળ લો છો તે વયક્ત - ત્મારમા ઉર્જી વપરમાશ પર િમારીક 
ચમાંપતી નજર રમાખી શકો છો જેથી ત્ને ત્મારમા ઘરેલુ િજેર સેર કરવમા્માં ્દદ ્ળી શકે. પરંતુ અ્ે 
ર્ણીએ છીએ કે જયમારે એનર્જી  સ્પલમાયર સમાથે વયવહમાર કરવમાનો હોય તયમારે ઘણમા સંભમાળકતમાજીઓને વધુ 
સપોર્ટથી લમાભ ્ળી શકે છે.

એક નાપ્્ત તૃતી્ય-પક્ષ િનો  
જો ત્મારે ત્ે જે્ની સંભમાળ લો છો તે્નમા ્માર ેહનણજીયો લેવમાનમા હોય અને તે્નમા ્માર ેબિલ ભરવમાનમા 
હોય, તો તે્નમા વતી એક નમાવ્ત તમૃતીય-પષિ િનવમાથી ત્ને ્દદ ્ળી શકે છે. ત્મારે શું કરવમાની જરૂર છે 
તે ર્ણવમા ્માર ેતે્નમા એનર્જી  સ્પલમાયરનો સંપક્ટ  કરો.

સલા્ત સ્ાટ્ટ  ્ીટર ઇનસટોલેશન  
સંવેદનશીલ ગ્માહકોની સુરષિમા ્માર,ે ઘણમા સ્પલમાયરો પમાસવિ્ટ  સકી્નો ઉપયોગ કરતમાં હોય છે. જયમારે ત્ે 
ઇનસરોલેશન એપોઇનર્ેનર નક્ી કરો છો, તયમારે ત્ે સ્પલમાયર સમાથે એક પમાસવિ્ટ  હનધમાજીડરત કરી શકો છો. 
પછી ્ીરર ઇનસરોલ કરનમાર વયક્તએ ઘર્માં આવવમા ્મારે ત્ને - અથવમા ત્ે જે્ને સપોર્ટ  કરો છો તે 
વયક્તને - તે પમાસવિ્ટ  કહેવો જરૂરી છે. 
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પ્રા્યોડરટી સરવંસ રર્સટર (PSR) ્ાટે સાઇન-અપ કરવું  
ત્ે જે વયક્તની સંભમાળ લો છો તે્ને રિમાયોડરરી સરવંસ રર્સરર (PSR) પર લેવમા એક સમારો વવચમાર 
હોઈ શકે છે. 

PSR એક હનઃશુલક અને સવૈક્છક બસસર્ છે જેનો અથજી એ્ છે કે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ ગ્માહકો એનર્જી  
સ્પલમાયરો પમાસેથી યોગય સપોર્ટ  ્ેળવે. તે્માં કોઈ પણ આયોક્જત સેવમા વવષિેપો અંગે આગોતરી નોડરસ 
અથવમા પમાવર કમાપ્માં અવગ્્તમા શમા્ેલ હોઈ શકે છે.

એકવમાર કોઈ વયક્ત PSR પર આવી ર્ય, પછી તેઓ ્ોરમા-ફો્મેર્માં અથવમા બ્ેઇલ બિલની વવનંતી પણ 
કરી શકે છે, અથવમા એકમાઉનર સરરે્ેનર કે બિલને તે્નમા િદલે ત્ને - અથવમા એક જ સ્યે ત્ને િંનેને 
્ોકલવમાનું પણ કહી શકે છે.

જો ત્ને લમાગતું હોય કે ત્ે જે્ને સપોર્ટ  કરો છો તે્ને PSR પર મૂકવમાથી ્દદ ્ળશે, તો વધુ ર્ણવમા 
્માર ેતે્નમા એનર્જી  સ્પલમાયરનો સંપમાક્ટ  કરો.

વધુ ્ાપ્હતી
કેરસજી UK વેિસમાઇર પર સેવમાનો ઉપયોગ કરવમાની અથવમા પમાવર ઓફ એરનની ગોઠવવમાની ડર્પસ સહહતની 
ઘણી વધુ ્માહહતી છે: carersuk.org/tips-from-carers

આગળ શું કરવું  
આજે જ સચજી કરો 'get a smart meter'. અથવમા ત્ે જે્ની સંભમાળ લો છો તે્નમા એનર્જી  
સ્પલમાયરનો સંપક્ટ  કરો અને પૂછો કે શું તેઓ સ્માર્ટ  ્ીરર ્ેળવી શકે છે.

ત્ને તે્નમા બિલ પરથી સંપક્ટ  વવગતો ્ળી શકે છે. અથવમા કેરલમાક સ્પલમાયરનમા ફ્ી-ફોન
 અને રે્ સરફોન નંિર શોધવમા ્માર,ે મુલમાકમાત લો: 
smartenergyGB.org/supplier-free-phone-numbers

 કેરસજી UK એ ઇંગલેનિ અને વેલસ (246329) અને સકોરલેનિ (SC039307) ્માં રર્સરર થયેલ સખમાવતી 
સંસથમા છે અને ઇંગલેનિ અને વેલસ (864097) ્માં રર્સરર થયેલ એક ગેરંરી દ્મારમા વલવ્રિે કંપની છે.

http://carersuk.org/tips-from-carers
http://smartenergyGB.org/supplier-free-phone-numbers


ત્ે જે્ની સંભાળ લો છો 
તે્ને સ્ાટ્ટ  ્ીટર અંગે ્દદ 
કરવા્ાં ત્ારી સહા્યતા

વવષયવસતુની ચોકસમાઈ એહરિલ 2022 મુજિ છે.


