
ଗ� ାହକ ପୁ�ିକା

�ାଟ�  ମିଟର

ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍
ଟିପି େସ��ାଲ ଓଡିଶା ଡି�ିବ��ସନ ଲିମିେଟଡ଼ ଟିପି େସ��ାଲ ଓଡିଶା ଡି�ିବ��ସନ ଲିମିେଟଡ଼ 

(ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାର� ମିଳିତ ଉେଦ�ାଗ)(ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାର� ମିଳିତ ଉେଦ�ାଗ)

ଟିପି େସ��ାଲ ଓଡିଶା ଡି�ିବ��ସନ ଲିମିେଟଡ଼ 

(ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାର� ମିଳିତ ଉେଦ�ାଗ)
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ସୂଚୀପତ�

ପି� େପଡ଼ �ାଟ�  ମିଟର ଲଗାଇେବ କାହିକି?

�ାଟ�  ପି� େପଡ଼ ମିଟର ସୁବିଧା 

ବିଲ େପ� ଠ କରିବା ପାଇଁ ବିଭ� � ବିକ� 



 ଉଭୟ େକ� ଓ ରାଜ� ସରକାର� ତରଫୁର �ାଟ�  ପି� େପଡ଼ ମିଟର �ାପନ ନିମେ� ଅଧ�ାେଦଶ 

ପି� େପଡ଼ �ାଟ�  ମିଟର ଲଗାଇେବ କାହିକି?

 ଜାରି କରାଯାଇଛି l 

 ଓଡ଼ିଶା ବିଦୁ�ତ ନିୟାମକ ଆେୟାଗ (େଯାଗାଣର ସ�� ) ସଂହିତା, ୨୦୧୯ େର ଦଶ� ାଯାଇଛି, 

 ‘‘ଲାଇେସ��  ଧାରୀ/ େଯାଗାଣକାରୀ ତିନିବଷ�  ମଧ�େର ଉପଲ�ତା ଅନୁଯାୟୀ  ପି� -େପଡ଼/ �ାଟ�  /  

 ପି� -େପଡ଼ �ାଟ�  ମିଟର ମାନ ବସାଇେବ  ।’’

 ଏଥ� େର ତ� ଟିଶୂନ� ଓ �� ବିଦୁ�ତ ବିଲ ପ� �ୁତି ଏବଂ ସହଜସାଧ� ବିଦୁ�ତ େଦୟ େପ� ଠ l 

�ାଟ�  ପି� େପଡ଼ ମିଟର ସୁବିଧା

ବିଦୁ�ତ ଗ� ାହକ ମାେନ �ାଟ�  ପି� େପଡ଼ ମିଟର �ାପନ ପେର ନି�� ଲ� ଖ� ତ ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିେବ: 

 େଦୟ େପ� ଠ (ରିଚାଜ� ) ସମୟେର ୨% ୁତର� ରିହାତି l

 ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରି ପୁନଃ ବିଦୁ�ତ େସବା େଯାଗାଇେଦେବ l  

 ପ� େତ�କ ଦିନ େକେତ ପରିମାଣର ବିଦୁ�ତ ଖ��  େହଉଛି ତାହା ଜାଣି େହବ ଏବଂ ବିଦୁ�ତ ବିଲ 

 (ଟିପିିସଓଡିଏଲ)କୁ ସୂଚନା ପ� ଦାନ କରିବ ଯ�ାରା ବିତରଣକାରୀ ସଂ�ା କମ� ଚାରୀ ୁତର� 

 ବିଦୁ�ତ ବିଭ� ାଟ େଦଖାେଦେଲ, ଉ� ମିଟର �ୟଂକି� ୟ ଭାେବ ବିଦୁ�ତ ବିତରଣକାରୀ ସଂ�ା 

 ହ� ାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦେ�ପ ନିଆଯାଇପାରିବ l 

 ଅନଲାଇନ ମାଧ�ମେର ଉପେଭା�ାମାେନ ସା�ତିକ ଜମାରାଶି ଏବଂ େଦ� ନିକ ଖ��  ଯା� 

 କରିପାରିେବ l         

ଶାସନl େଦଶ (Order) ପେର, ଟିପିିସଓଡିଏଲ ସମ� ଗ� ାହକ ବଗ�  ପାଇଁ �ାଟ�  ପି� େପଡ଼ ମିଟର �ାପନ 

ନିମେ� ପ� ୟାସ ଜାରି ରଖ� ଛି l ସାଧାରଣ ମିଟର ଲାଗିଥ� ବା �ାନେର ନୂତନ �ାଟ�  ମିଟର �ାପନର 

ଅଭ� ଯାନ ବ�� ମାନ ଚାଲୁଅଛି l ଏହି ମିଟର ଅନ� ପି� େପଡ଼ ସଂେଯାଜନା ଭଳ�  କାଯ� � କରିବ l ନିରବଛି� 

ବିଦୁ�ତ େସବା ପାଇଁ ଏଥ� େର ଗ� ାହକ�ୁ ସବୁେବେଳ ବାଲା��  ରଖ� ବାକୁ ପଡିବ l ଜମା ରାଶି େଶଷ 

େହେଲ ପୁଣି ରିଚାଜ�  କରିବାକୁ େହବ l

 ପ� େତ�କ ମାସେର ମିଟର ରିଡିଂ / ବିଦୁ�ତ େଦୟ ସଂଗ� ହ କରିବାକୁ ଆସୁଥ� ବା ବ���  ଆିସେବ  

 

 ନାହ େତଣୁ ଆପଣ�ର େକାଣିସ ବିର��  ଭାବି ସୃ�ି େହବ ନାହ 

 

03



04

େଶଷ ମାସକ ପାଇଁ େଦ� ନିକ ମିଟର ରିଡ଼ିଂ ଓ ବିଦୁ�ତ ଖ��   େଶଷ ମାସକ ପାଇଁ େଦ� ନିକ ମିଟର ରିଡ଼ିଂ ଓ ବିଦୁ�ତ୍  ଖ��   

ଗ� ାହକମାେନ ନି�� ଲ� ଖ� ତ ପଦେ�ପ ଅନୁସରଣ କରି ଆପର ସୁବିଧା ବ�ବହାର କରିପାରିେବ:

 ଗୁଗୁଲ େ�� େ�ାରୁର ଟିପିିସଓଡିଏଲର ମିତ�  ଆପ ଡାଉନେଲାଡ଼ କର�ୁ ଏବଂ ସଂ�ାପନ କର� l

 ଉପେଭା�ାମାେନ ନିଜର ଗ� ାହକ କ� ମିକ ନ�ର (CA NUMBER) କି�ା ପଂଜିକୃତ େମାବାଇଲ 
  lନ�ର ବ�ବହାର କରି ଲଗଇନ କର�

  ଲଗଇନ କରିବା ପେର �ାଟ�  ମିଟର ଟ�ାବ ଉପେର �ି� କ କର� l 

 

 ବିଗତ ଏକମାସର େଦ� ନିକ ମିଟର ରିଡିଂ ଏବଂ ବିଦୁ�ତ ଖ��  ଯା� କର� 

 ବିଗତ ଏକ ମାସର େଦ� ନିକ ବ�ବହାର ଗ� ାଫ େଦଖ� l 

Google Play

PAYMENT 
DONE

ABHAYA DAS (3Q)

80034565434

ଓପନ୍  ଉପେର ଟ�ାପ 
କର� ଏବଂ ଇଂ�� ଲ କରିବା 

ପାଇଁ �ିକ୍  କର�

ସି.ଏ.ନ�� ର/ ଉପେଭା�ା ବି�ଟ 
ସଂଖ�ା �ାରା ଟି.ପି.ସି.ଓ.ଡ଼ି.ଏଲ. 
ମିତ� ା ଆପ୍ େର ଲଗ ଇନ୍  କର� 

େପ ନାଓ’ (ବ�� ମାନ େଦୟ ପଇଠକର�) 

ଉପେର �ିକ୍  କର� ଏବଂ େକେତ ଅଥ�  

େଦବାର ଅଛି େସକଥା ଯା� କର�

 େଦୟ ପଇଠ କରିବାର ସାଧନ 
ବାଛ� ଏବଂ େଦୟ ପଇଠ କର�

�ାଟ�  ପି� େପଡ଼ ମିଟର ଗ� ାହକ ମାେନ ବ�� ମାନ ଟିପିିସଓଡିଏଲର ମିତ�  ଆପ ବ�ବହାର କରି �ାଟ�  

ମିଟର ଟ�ାବ ଅଧୀନେର େସମାନ�ର େଦ� ନିକ ବିଦୁ�ତ ବ�ବହାର ଯା� କରିପାରିେବ l ଏହା �ାରା 

ବିଦୁ�ତ ବ�ବହାର ୁୟନିଟ ଆକାରେର ଏବଂ ଖ��  ଟ�ା ଅନୁସାେର ମଧ� ଯା� କରିେହବ l 

େଦ� ନିକ ବିଦୁ�ତ ଶ��  ବ�ବହାର ଯା�:
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ୁତର� ବଳକା ରାଶି ଯା� 

ଗ� ାହକ ମାେନ ଟିପିିସଓଡିଏଲ ମିତ�  ଆପ ବ�ବହାର କରି 

�ାଟ�  ମିଟର ଟ�ାବ ଅଧୀନେର େଯେକୗଣିସ ସମୟେର 

ସା�ତିକ ବଳକା ରାଶି ସ��େର ଯା� କରିପାରିେବ l 
ଗ� ାହକ ମାେନ ଟିପିିସଓଡିଏଲ େୱବ ସାଇଟ 

www.tpcentralodisha.com ତଥା ନିଜ 

େମାବାଇଲ ମାଧ�ମେର ମଧ� ଏହି ସୂଚନା 

େଦଖ� ପାରିେବ l ଉପେଭା�ା ମାେନ ନିଜର ଆକାଉ� 

ନ�ର ବ�ବହାର କରି ଉପେଭା�ା େପାଟ� ାଲକୁ 

ଲଗଇନ କରିବା ପେର �ାଟ�  ମିଟର େମନୁ�େର �ି� କ 

କରି ବି�ତ ବିବରଣୀ େଦଖ� ପାରିେବ l

ଅନଲାଇନେର ବିଦୁ�ତ ବିଲ 

�ାଟ�  ପି� େପଡ଼ ମିଟର ଗ� ାହକ ମାେନ େସମାନ� ବିଦୁ�ତ ବିଲ ଅନଲାଇନେର ପାଇପାରିେବ l େକୗଣିସ 

ମିଟର ରିଡର ଘରକୁ ଆିସ ଆପଣ�ୁ ହଇରାଣ କରିବ ନାହ l ଏହା ଛଡା ଗ� ାହକ ମାେନ �ାଟସ ଆପ 

ମାଧ�ମେର ବିଲ ପାଇବାର ବିକ� ମଧ� ଚୟନ କରିପାରିେବ l

ରିଚାଜ�  ଅଥ�  ଆକଳନ ନିମେ� ଉପେଭା�ା ମାନ�ୁ ବିଲ ସହିତ ଏକ �ତ� ପୃ�ାେର ସୂଚନା ମଧ� 
ଦିଆଯାଏ ଯାହା ତା�ର ବିଦୁ�ତ ବ�ବହାର େଶ� ଳୀ ଉପେର ଆଧାର କରି ଆସ�ା ମାସ ପାଇଁ 

ଆବଶ�କୀୟ ଆନୁମାନିକ ରିଚାଜ�  ମୂଲ� ମଧ� ଦଶ� ାଯାଇଥାଏ l

ରିଚାଜ�  ଅଥ� ର ଆକଳନ 

ସା�ତିକ ସ�ଳନ ଏବଂ ଗ� ାହକ ବିବରଣୀ |
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 ମିଟର ବଦଳାଯିବା େବେଳ େମେସଜ ପଠାଯାଏ । 

୩  ଟି.ପି.ିସ.ଓ.ଡ଼ି.ଏଲ େୱବସାଇଟ େର ଓଡ଼ିଶା ୱାନ ଏବଂ (www.tpcentralodisha.com )

 ଟି.ପି.ିସ.ଓ.ଡ଼ି.ଏଲ ମିତ� ା ଆପ ମାଧ�ମେର ଉପେଭା�ାମାେନ େସମାନ�ର ବାଲା��  ରିଚାଜ�  

୨  େପଟିଏମ୍ , ଆମାଜନ େପ, େଫାନ େପ, ଗୁଗୁଲ େପ’ ଇତ�ାଦି ଅନଲାଇନ୍  ୱାେଲଟ ମାଧ�ମେର 

ବିତରଣ ଟ� ା�� ଫମ� ର କି�ା ଫିଡ଼ର �ରେର ବିଦୁ�ତ ବିଭ� ାଟ େହେଲ ଏହି ସୂଚନା ନିଯୁ� କାଯ� �ରତ ଦଳ 
ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ େସମାେନ ଶୀଘ�  ପୁନୁର�ାର କାଯ� � କରି ଗ� ାହକ ମାନ�ୁ ବିଦୁ�ତ େସବା 

େଯାଗାଇଥା�ି l ଏହା ଗ� ାହକ ମାନ� ଅଭ� �ତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିଥାଏ l

     Fort, Mumbai-1

ବିଦୁ�ତ େସବା ବ�ାହତ େହେଲ ଏହାର ପୁନୁର�ାର କାଯ� � ପାଇଁ ଟିପିସିଓଡିଏଲକୁ �ୟଂଚାଳ� ତ 
ଭାେବ ସୂଚନା ପ� ଦାନ 

ବାଲା��  କମିଗେଲ କି�� ା ଅନ� କାରଣ ପାଇଁ ୁତର� ସୂଚନା

 ବାଲା��  କମିଗେଲ ୁତର� ଉପେଭା�ାମାନ� ନିକଟକୁ ଏସ୍  ଏମ ଏସ୍  ବା ଇ-େମଲ ଚାଲ� ଯାଏ, 

 ଯାହାକି ତା�ୁ ରିଚାଜ�  କରିବା ପାଇଁ େପ� ରିତ କରିଥାଏ ।

 ମିଟରର ରିଚାଜ�  େବେଳ ମଧ� େମେସଜ ପଠାଯାଇଥାଏ ।

୧  ତତ�ଣାତ୍ ଆକାଉ�େର ବାଲା��  ଜମା ପାଇଁ ଟି.ପି.ିସ.ଓ.ଡ଼ି.ଏଲ.େର  ନଗଦ ଅଥ�  ଏବଂ େଚକ୍  

 ଆକାରେର ଅଥ�  ପଇଠ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅଥ�  ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ ବିକ�ମାନ ଏବଂ ପ� କି� ୟା *

ଉପେଭା�ାମାେନ େସମାନ�ର ବାଲା��  ରିଚାଜ�  କରିବା ପାଇଁ ଅେନକଗୁଡ଼ିଏ ବିକ� ରହିଛି ଯାହା 

ନି�� େର ବ�� ନା କରାଯାଇଛି :-

 ଅନ୍ ଲାଇନେର େଦୟ ପଇଠ କରିେହବ ।

 କରିପାରିେବ |

୪  ନି��  ତଥ� ମୁତାବକ ଆର.ଟି.ଜି.ଏସ୍ ./ଏନ୍ .ଇ. ଏଫ୍ .ଟି. �ାରା ଅଥ�  ଜମା କରାଯାଇ ପାରିବ

ବ�ା� ର ନାମ େ�ଟ ବ�ା� ଅଫ୍  ଇ�ି� ଆ

ଆକାଉ� ନ�� ର  TPCODL (CA NUMBER)
IFSC -      SBIN0004266
ଶାଖା  -     Corporate accounts group branch
ଠିକଣା   -            Neville house, JN Heredia Marg, Ballad Estate, 

* େପେମ� ଅପେଡଟ୍ ବ�ା� �ି� ୟରା��  ଅଧୀନେର ଅଛି |
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  ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଥ� ବା ମିଟରର ରିଡ଼ିଂ ଅନୁଯାୟୀ ୂଚଡା� ବିଲ୍ ପ� �ତି 

  ଏହି ମିଟରର  ପ� �ତ ୂଚଡା� ବିଲ ର ପ� ାପ� ିସକୁ�ରିଟି ଡିେପାଜିଟୁର କାଟି ନିଆଯିବ

  ିସକୁ�ରିଟି ଡ଼ିେପାଜିଟ ଓ ପୁୁରଣା ପ� ାପ�ର ସମାେୟାଜନ (Settlement) ପେର ଅତିରି� 

  ପୁୁରଣା ମିଟର ବଦଳ ଏବଂ ଏହାର ୂଚଡା� ରିଡ଼ିଂ େରକଡ�  କରାଯିବ

  �ାଟ�  ପି� େପଡ ମିଟର ସଂେଯାଗ କରାଯିବ

 ଅଥ� /ବେକୟା ଅଥ� କୁ �ାଟ�  ପି� େପଡ଼ ଆକାଉ� ବାବଦକୁ ଆଡଜ� କରିଦିଆଯିବ

ବିନା ପ� ତିବ�କେର ମିଟର ବଦଳ ୂଚଡା� ବିଲ ପ� �ତି ଏବଂ ଜମାନତ ରାଶି େଫର�



ଅଭ� େଯାଗ/ପ� ��  ଅନୁେରାଧ ପାଇଁ ଦୟାକରି େଯାଗାେଯାଗ କର�

କଲ େସ�ର ନ�� ର ୧୯୧୨/ ୧୮୦୦ ୩୪୫ ୭୧୨୨

ଟି.ପି.ସି.ଓ.ଡ଼ି.ଏଲ. ଗ� ାହକ େସବା େକ� ଏବଂ କାଯ� �ାଳୟ

େୱବସାଇଟ : www. tpcentralodisha.com

େମାବାଇଲ ଆପ : ଟି.ପି.ସି.ଓ.ଡ଼ି.ଏଲ ମିତ� ା ଆପ   

                       

ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍
ଟିପି େସ��ାଲ ଓଡିଶା ଡି�ିବ��ସନ ଲିମିେଟଡ଼ ଟିପି େସ��ାଲ ଓଡିଶା ଡି�ିବ��ସନ ଲିମିେଟଡ଼ 

(ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାର� ମିଳିତ ଉେଦ�ାଗ)(ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାର� ମିଳିତ ଉେଦ�ାଗ)

ଟିପି େସ��ାଲ ଓଡିଶା ଡି�ିବ��ସନ ଲିମିେଟଡ଼ 

(ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାର� ମିଳିତ ଉେଦ�ାଗ)
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