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°
પાઇપ, ˾ઇન
અને
ગટર માટ° સરળ
માગદિશકા
½


ષ
ે પાણ
શ
િવ

ૂ ½ મા
ȹગભ
માંં Ĥય છે
ં
મોટા ભાગના લોકો તેમના ઘરની Ӕદર પાઈપો સભાળ
રાખતા હોય
ં ુ ȹગભ
ૂ ½ માં ġપાયેલ પાઈપો નો ðાર° ય એક ëણ પણ િવચાર
છે , પરȱ
નથી કરતા.ં
તમને એ ખબર હોવી જોઈએ ક°
તમારા બગીચાની નીચે ક° રƨતા
ની નીચે બે મહƗવ ની પાઇપ
ુ
પસાર થઈ રĜાં છે -પાણી ȶરવઠા
પાઇપ, Ȑ તમારા ઘરમાં અમાર
ે થી પાણી પહҭચાડ° છ,ે
ȺુƉય શર
અને ગટર પાઇપ, ક° Ȑ તમાર
તમામ ગંદાપાણીનો અમાર
ગટર માં િનકાલ કર° છે .
આ બે પાઇપ વગર તમારો નળ
ઘર° ણાં કરતાં કાઇજ વȴુ નથી...
° ે ક° તમે એની
સાȿંુ તો એ જ રહશ
પાસે ન Ĥવ.
ં ે પાઇપો આનદ
ં
મોટ°ભાગે આ બન
થી પોતાના કામ કયા½ કરતાં હોય છે .
જો ક° Ԍયાર° તમાર° બદલવી છે
ક° એક ને રપેર કરવાની જĮર છે
ક° તમે મકાન ને વધારવા ઇƍછો
છો અને તેમા ં તમે નવી લગાવવા

ઇƍછો છો તો તમાર° તમારો ̆ોȐકટ
Ʌુગમતાથી ચાલી શક° તે માટ° ક°વી રતે, Ƀ,ુ ં અને જો એ સમજɂું
જĮર છે .
ે
આ પિ́કા માં તમાર° લવાના
ંૂ
°
પગલાં Ȭકાણ
મા ં આƜયા છ.ે પહલો
અડધો ભાગ પાઇપ ને જોશો Ɨયાર°
બીજો ભાગ ગટર ની પાઇપો િવષે
જોશો.
તોડો તે પહ°લા, તમે ƥયાવસાિયક
ં
ૂ
Ɯલંબર ક° બƣડર ના નબર
ની Ʌચ
બતાવો.
ુ કાયҴ
આ પિ́કા માં દશાવલ
½ ે અȺક
ે
ઘણાંજ િવશષતમ
કાયҴ છે અને
અમે ભલામણ કરયે છએ ક° કામ
તાલીમબƚધ ƥયવસાિયકો Ďારા જ
કરાવો.

ે
બƣડર િવશષ!

આમર વેબસાઇટ પર બƣડર અને Ɯલંબર
માટ° ઘણી બધી ટ° કિનકલ માહતીઓ રાખી
છે . Ȑ પાઇપ પાથરવા, માલ સામાન, ખોદɂુ,ં
કાયદાકય અને ઘણી બધી બીĥ િવશેષ
માહતીઓ આવર° છે .
તમે આ બધી સરસ માહતીતો
અહયાં મેળવી શકો છો:
unitedutilities.com/
newwatersupply

પાણી ની પાઇપ:
° ને તપાસવા
લીકજ
તમારા મીટર નો
ઉપયોગ કરો
જો તમાȿું મીટર સીમા ઉપર છે તો તમે તેને
ȶુરવઠા પાઇપ માં થતાં લીક°જ ની તપાસ
માટ° વાપર શકો છો. પાણી વાપરતા બધાજ
ઉપકરણો અને નળ ને બંધ કર દો અને 30
િમિનટ ની રાહ ȩુ ઓ. અને પછ મીટર વાચો
(બધા લાલ આકડાઓ સાથે). બીĤ કલાક
માટ° પાણી વાપરો નહӄ અને પછ મીટર
વાચો. જો વાંચન બદલાȻું છે ક° કાઉƛટર
ચાલે છે (છે ƣલા લાલ આકડા સહ) તો
લીક°જ હોય શક° છે .
જો મીટર ઘર ની Ӕદર છે તો ઘર ની Ӕદર
ની પાઇપો ȵુ ં લીક°જ Ĥણવા તમે તેનો
ઉપયોગ કર શકો છો. હવે ફરથી બધા
ઉપકરણો અને નળ બંધ કર દો અને 30
િમિનટ Ʌુધી રાહ ȩુ ઓ. Ɨયાર બાદ ફરથી
મીટર વાચો. કલાક Ʌુધી પાણી વાપરો નહӄ
અને પછ ફરથી મીટર વાચો. જો વાચન
માં ફ°રફાર થયો છે તો ӕતરક ƜલાƠબગ
માં લીક°જ હોય શક° છે .

પાણીની પાઇપ િવષે થોȮુ ં
એ દરરોજ નો થોડોક ચમƗકાર છે . તમે નળ ચાɀુ કરો
અને ચોƉȣુ અને પીવાલાયક પાણી આવે છે .
ુ
ુ થઈ જશો.
પાઇપ માં જળ ȶરવઠો
નહӄ હોય તો તમે ɃƧક
ૂ ½ માં રહ°લી પાઇપ તમારા ઘર ને અમારા નેટવક½ સાથે જોડ° છે . અને
ȹગભ
ં
તમે (ક° તમારા ઘરધણી) સભાળ
રાખવા માટ° જવાબ દાર છે તમારા ઘરની,
તમાર સીમા Ʌુધી. તમાર સીમા પછ એ બȴ ુ અમાર જવાબદાર બને છ.ે
તમે Ȑ ̆ાકાર ની મકાન માં રહો છો તેના પર આધાર રાખે છે ક° તમાર
પાસે તમારો પોતાનો પાઇપ છે ક° તમે કોઈ ની સાથે વહ°ચો છો જો
° છો તો પાઇપ ના િવષે નો િનણય
ે
પાડોશીઓ સાથે વહચો
½ સાથે મળ ને લવો
પડશે.
ં
° હોય તો સારા Ɯલબર
ે કરાવો.
જો ȶુરવઠા પાઇપ મા ં લીકજ
ને બોલાવી રપર
ક°ટલાક કƨસાઓ માં અમે ðાર° ક પાણી નો બગાડ ન થાય તેના માટ° મફત
ે કર શકએ છએ.
માં રપર
રપેર માટ° ની વȴુ Ĥણકાર માટ° Ⱥુલાકાત લો unitedutilities.com/
bursthome ક° પછ અમને કોલ કરો 0845 746 2200 અને અમે તમાર
મદદ કરɃ.ું

એકલ પુરવઠો પાઇપ

ે
કોણ જવાબદાર છ?

તમારા ઘર માં પાણી ȶુરવઠા માટ° આવતી પાઇપ માટ°
તમાર અને અમાર જવાબદારઓ આ આȢૃિત માં
બતાવેલ છે .

બહાર થી બંધ
કરવા નો નળ

Ԍયાર° એક મકાન ને પાણી નો ȶુરવઠો એક પાઇપ

મારફત આપવા માં આવે છે (ઉપર ડાબે) તો સીમા

ઓળંગયા પછ પાઇપ ની જવાબદાર તમાર છે .
પાણી
મુખ્ય

સંચાર પાઇપ

ȶુરવઠા પાઇપ

મકાન સીમા

અમારી જવાબદારી
સામાન્ય
પુરવઠા પાઇપ

(આ પાઇપ ના પુરવઠા
લેનાર બધાજ મકાન
માલિકો ની સામૂહિક
જવાબદારી)

Ԍયાર° એક કરતાં વધાર° મકાન ને પાણી નો ȶુરવઠો

એક સામાƛય પાઇપ મારફત આપવા માં આવે છે

(નીચે ડાબે) પાઇપ ની જવાબદાર બધી જ મકાન

તમારી જવાબદારી

માલક ની સંȻƈુ ત રહ°શ.ે પાઇપ ની શાખા Ȑ તમારા

ઘર માં પાણી નો ȶુરવઠો ȶ ૂરો પાડ° છે તેની જવાબદાર
પણ તમાર રહ°શ.ે

સામાન્ય પુરવઠા પાઇપ

સામાƛય સંજોગો માં પાઇપ માં થતાં લીક°જ ને ઠક
કરાવવા ની જવાબદાર તમાર છે . જો ક° અȺુક

કƨસાઓ માં આ પાઇપ ȵુ ં સમારકામ મફત છે . આના
ઉપર થી તમે સંȶ ૂણ½ િવગત ̆ાƜત કર શકો છો
unitedutilities.com/bursthome

શાખા પાઇપ
(તમારી
જવાબદારી)

કોઈક વાર ઘણી બધી િમલકતો ને ȶુરવઠો ȶ ૂર પાડતી
અનેક પાઇપો ને એક સામાƛય પાઇપ માં ફ°રવવાȵુ ં

કહ શકએ તેમ છે . જો પાઇપ ની હાલત ખરાબ હોય

ક° કોઈક મકાન Ɲલેટ માં Įપાંતર થયેલ હોય ક° એક ઘર

નળ બંધ કરો (અમારી જવાબદારી)

મકાન સીમા
પાણી મુખ્ય (અમારી જવાબદારી)

ના રહ°વાસીઓ બલ ભરવા માં હમેશા ઉપાિધ કર° છે .

તો અમે આમ કહ શકએ છએ.

પાણી ના પાઇપો:

ુ
સીસા ના ȶરવઠા
પાઇપ ની ફ°ર
રબદલ
બદલ

ં
ં આવલા
° બાધવામા
ે
જો તમે 1970 પહલા
મકાનમાં રહો છો, તો સંભાવના છે
ુ
ક° Ȑ તમારા પાણી ȶરવઠા
પાઇપ
સીસા થી બનાવવામાં આƥયા હોય.
હાલ ના દવસો માં ƨવાƨƘય ની ̃ƨટએ સીસા ના
પાઇપ વપરાતા નથી, કારણ ક° ધાȱ ુ ની નળ ના
° છ.ે તબીબો ની
પાણી મા ં ભળવાની શðતા રહલી
̃ƨટએ ખાસ કર ને નાના બાળકો અને નવĤત
િશɃુ ને માટ° હાિનકારક હોય શક° છે .
જો તમાર° સીસા ની પાઇપ બદલવી હોય તો તમાર°
તમારા બƣડર ક° Ɯલંબર ને નવી પાઇપ બેસાડવા
કહ°ɂ ું પડશે. તમારા Ɯલંબર° કર° ɀ ું કામ અમે
તપાસીɃ.ુ જો બરાબર હશે તો અમે નવી પાઇપ ને
અમારા નેટવક½ સાથે જોડ દઇɃુ ં અને બગીચાની
બહાર વધેલી સીસાની પાઇપ ને મફત માં બદલી
દઇɃ.ું
ે
સીસા ની પાઇપ ને બદલવા માટ° તથા જોડાયલ
પાઇપ ને બદલવાની એƜલીક°શન ને ડાઉનલોડ
ુ
કરવા માટ° Ⱥલાકાત
લો unitedutilities.com/
replacingleadpipes
Ԍયાર° તમે સીસા ની પાઇપ બદલો Ɨયાર° અમે
ં ૂર
ભલામણ કરયે છએ ક° તમે ઉČોગમાં –મȩ
ં
ૂ માહતી માટ°
ે Ɯલબર
મેળવલા
ને બોલાવો. ȶર
wras.co.uk/wiaps ની Ⱥુલાકાત લો.

પાણી ȵ ંુ દબાણ
અમાર° પાણી ને ȶ ૂરતા દબાણે આપɂુજ પડશે Ȑથી 4.5 લટર ȵુ ં
વાસણ 30 સેકƛડ માં ભરાઈ Ĥય.

સીસા શોધક ક°વી રતે થɂ ંુ
ુ
ટોચ½ લઈ ને પાઇપ તરફ ȩઓ
Ȑ રસોડા ના નળ
ની બહાર છે અને કબાટ ની પાછળ છ.ે મƤયો?
સીસા નો પાઇપ આરામ થી ઓળખાઈ Ĥય છ.ે
ુ
ં ના નીચ),
ે ȹખરા
ે પોચા
તે ઘરા
હોય છે (રગ
ે હોય છ.ે
અને આરામ થી િનશાની લગાવલ

તમારા ઘર માં પાણી ȵુ ં દબાણ અને વહ°વા નો દર ઘણાં બધા કારણો
થી અસર પામી શક° છે , Ȑમક°:
• પાણી ના સં˴હ ક° શેર ના પાણી ના ȺુƉય ȶુરવઠા થી મકાન
ઊચાઇ વȴુ હોય
• પાણી ȶુરવઠા પાઇપ ની પરƨથતી અને ગોઠવણી
• પાણી ȶુરવઠા નો પાઇપ તમારા મકાન ઉપરાંત બીĤ મકાન માં
પણ વહ°ચાય છે
• સૌથી વȴુ માગ ની ƨથિત
• ઘર ની Ӕદર ȵુ ં ƜલƠબગ,
જો તમને લાગે ક° પાણી ના દબાણ માં કોઈ વાંધો છે તો સɆુ
̆થમ ӕતરક ƜલƠબગ તપાસો અને પછ ȩુ ઓ ક° ӕતરક નળ
ȶ ૂરો ȣુƣલો છે . તેમ છતાં પણ તમે ȣુશ નથી તો અમને કોલ કરો
0845 746 2200.

માનો ક° નહӄ
નહӄ...
...
જો કોઈ વીજળ ની ʛુટ છે તો સીસા
ના પાઇપ ને બદલાવો તમારા ઘર માટ°
અɅુરëત બની શક° છે .
યાદ રાખો તમારા બધા પાઇપ તાબાના
હોય
ં
ુ
તો પણ ȶરવઠા
પાઇપ સીસા નો હોઇ શક° છ.ે

ȹ ૂતકાળ માં વીજળના અરથӄગ માટ° સીસાનો
પાઇપ વપરાતો. જો તમે ȶુરવઠા પાઇપ ને
બદલી રĜા છો તો તમારા ઇલેƈ˼િશયન ની
સલાહ લો.

પાણી ના પાઇપ:

ે
નɂ ંુ કનƈશન
લેɂ ંુ

જો તમે નવા ઘર માં જઇ રĜા છો તો બની શક° ક° બƣડર°
અમાર સાથે ગોઠવણ કર રાખી છે Ȑથી તમારા ઘર ને
ુ
પાણીના ȺુƉય ȶરવઠા
સાથે જોડ શકાય.
પરં ȱ ુ જો તમે પોતે મકાન બનાવો છો ક° મકાન નો
િવƨતાર કરો છો તો તમાર° પોતે ગોઠવણ કરવી
પડશ.ે
ૂ મા ં તમાર° મા́
આ કાય½ ટ° કિનકલ છે પરં ȱ ુ Ȭંક
ં
પાઇપ પાથરવાની છે બાકȵુ ં અમે સભાળɃુ
.ં
અȵુભવી અને માનયાતા ̆ાƜત બƣડર ને બધીજ
ટ°કિનકલ અને કાયદાકય જĮરયાત ખબર હશે.
તમાર° આવેદન પ́ક ભરɂ ું જĮર છે Ȑના માટ°
કોલ કરો 0845 026 4296 અને નવા િવકાસ
ુ unitedutilities.com/
માહતી પેક માટ° ȶછો:
waterconnections

નવા કનેƈશન માટ° વȴ ુ માહતી તમે અહ થી ̆ાƜત
કર શકો છો unitedutilities.com/waterconnections
ક° પછ અમને ફોન કરો 0845 026 4296.

ે ...
તમને ખબર છ
છ...

• નવા મકાન માં ƜલƠબગ અમે જોડએ તે પહ°લા

કાયદાકય નીિતિનયમોને અȵુĮપ હોવા જોઈએ.
ુ શ
ે ન
Ȑ વોટર સપલાઈ (વોટર ફટӄગ) ર° Ȥલ
1999 માં દશા½વવા માં આƥયા છે .

• જો તમે ઇƍછો છો ક° Ĥહ°ર ȺુƉય પાણી માં

જોડએ તો અમાર શરતોને ƨવીકાયા½ પછ
́ણ મહના માં આપɃુ.

• તમાર° Ȼુનાઈટ° ડ Ȼુટલટસ ના ઉપયોગ ની જĮર

નથી જો તમાર° પાણી ના ȺુƉય ને ક° ȶુરવઠા
પાઇપ ને લગાવવી છે . તમે કોઈ પણ માƛયતા
̆ાƜત ƨવયં પાથરવા માટ° ની સંƨથા નો ઉપયોગ
કર શકો છો. વȴુ માહતી માટ° Ⱥુલાકાત લો
unitedutilities.com/waterconnections

• ðાર° ક ðાર° ક હાલ ની પાણીની પાઇપ અને ગટર

ને જોɂું જĮર બને છે . તમે તપાસ ગોઠવી શકો
છો અથવા નકશા ની ̆ત ખરદ શકો છો તેના
માટ° કોલ કરો 0870 751 0101.

ગટર પાઇપ:

ગટર પાઇપ િવષ
િવષેે સમજો
ં
Ԍયાર° પણ તમે સડાસ
પછ Ɲલશ કરો છો ક° નહાવ છો ક°
ે
ે
ડશ વોશર નો ઉપયોગ કરો છો તો ઉપયોગ માં લવાયલ
ુ
પાણી Ȼુ આકાર માં Ĥય છે અને પછ તે દ° ખાȱ ં નથી.
Ɨયાર બાદ ખાનગી મોર Ďારા
તમાȿંુ મકાન છોડ ડ° છે Ȑની
સંભાળ રાખવાની જવાબદાર
તમાર છે .

અને Ĥઓ બાક બȴુ અ
ુ
ȴઓ
મે સભ
ં ા ળ Ƀુ

ુ અમે સંભાળɃુ
બાક બȴ
ȴુઓ અને Ĥઓ

Ԍયાર° મોર એ જƊયાએ ભળે
છે Ԍયાં બીĤ મકાનો ની મોર
પણ જોડાય છે ક° પછ તામાર
સીમા ઓળંગી Ĥય છે પછ એ
અમાર જવાબદાર બને છે .
આ સામેȵ ુ ં ઉદાહરણ તમને
બતાવે છે ક° ક°વી રતે આ કામ
કર શક° છે .

અવરોધવાની ઘટના, જો તે થાય તો:
• જો તે તમારા ખાનગી િવƨતાર માં છે
તો તમાર° તેને રપેર કરાવɂ ું પડશે
• પરંȱ ુ તે એવી જƊયાએ છે ક° Ԍયાં
વધાર° મકાનો થી પણ ભળે છે ક°
તમાર સીમા ની બહાર છે તો અમે
ં
ે .ું
લɃ
તેની સભાળ
ુ
હȩુ વધાર° માહતી માટ° Ⱥલાકાત
લો unitedutilities.com/
privatesewers અથવા કોલ કરો
0845 746 2200.

ેષ ગટર પાઇપ જવાબદાર
િવશષ
િવશે
Ɲલેટ/એપાટ½ મҪટ

છત

Ӕશત: અલગ

અલગ

પગદં ડ
Ĥહ°ર ધોરમાગ½

ચાવી

ખાનગી મોર (માલક ની જવાબદાર)

ુ
ુ
ે ગટર ની પાઇપ/તમાર સીમા ની બહાર (Ȼનાઈટડ
°
° Ȼટલટસ
વહચાયલ
ની જવાબદાર)
ુ
° Ȼટલટસ
Ĥહ°ર ગટર (Ȼુનાઈટડ
ની જવાબદાર)

ૂ
ઉદાહરણ મા́ માગ½દશન
½ માટ° ȶર
ે
પાડવામાં આવલ.

ગટર પાઇપ:

નɂ ંુ ગટર જોડાણ
જો તમે નɂું મકાન બનાƥȻું છે ક° તેનો િવƨતાર કયҴ છે Ȑને
અમારા ગટર ના નેટવક½ સાથે જોડવાની જĮર છે તો અમે
ૅ કરવાની
ે ે Ɨવરત Ɲલશ
તમાર સંડાશ જવાની અને તન
સગવડ સાચવી લેɃં!ુ
અમે તમારા બƣડર ને ક° Ɯલંબર ને ખાનગી ગટર પાઇપ
લાઇન પાથરવાની અને અમારા નેટવક½ સાથે જોડાણ ની
ુ
ં ુ અમે ƨથળ ની Ⱥલાકાત
મȩૂર આપીɃુ ં પરȱ
લઈ ને
ે
પહ°લા લખત
પરવાનગી આપીɃ.ું
ક°ટલીક વાર ખોટા જોડાણો ને અવગણવા Ⱥ ૂળ જોડાણ
અમાર Ĥતે કરɃ.ું
°
નવા જોડાણ માં સામાƛય ȺુƦકલી
Ɨયાર° આવે છે Ԍયાર°
ખરાબ પાણી (સંડાશ, ઘર ના ઉપકરણો ȵ ુ ં પાણી) અને
વરસાદ ના પાણી ની અલગ અલગ પાઇપ છે . એ ઘȰું
જ મહƗવ ȵુ ં છે ક° બને પાઇપ અમારા નેટવક½ માં યોƊય
જƊયા એ જોડાય.

જો અ
મારા ગટર ના

થોભો... તમને
ે
ખબર છ?

?

° ગટર આપવાȵ ુ ં અમે
નવી Ĥહર
માણીએ છએ તો, તમે અમાર શરતો અને
િનયમો ને ƨવીકારો પછ સીએચએચ મહના નો
સમય લેɃ.ું

ખાનગી ગટર જોડાણ, નવી Ĥહ°ર ગટર અને
ે
તેના આવદન
ફોમ½ માટ° અમને કોલ કરો
01925 679364 અથવા Ⱥુલાકાત લો
unitedutilities.com/wastewaterconnections

પણ માƛયતા ̆ાƜત સંƨથા નો સહારો લઈ

શકો છો. વધાર° માહતી માટ° Ⱥુલાકાત લો
unitedutilities.com/wastewaterconnections

ાવ
ો

જો તમે નɂું મકાન બનાƥȻ ુ ં છે Ɨયાં Ĥહ°ર પાઇપ
નથી તો ઓછા માં ઓછા બે મકાન થવા થી અમે
Ĥહ°ર પાઇપ ȵ ુ ં જોડાણ ȶȿંૂ ુ પાડɃ.ુ ં ƚયાન રાખો નવા
ગટર નો ખચҴ તમાર° ઉપાડવો પડશે. આ એક મҭઘો
િવકƣપ છે એટલા માટ° જ અમે 12 વષ½ ના હƜતા માં
ȧ ૂકવવા નો પણ િવકƣપ આપીએ છએ.

° ગટર ને પાથરવા
તમાર° નવી Ĥહર
ુ
ુ
° Ȼટલટસ
માટ° Ȼનાઈટડ
નો
ઉપયોગ કરવો જĮર નથી. તમે કોઈ

ણ

ખોȬું જોડાણ ̆ȳૂ ષણ ફ°લાવે છે અને તેનાથી તમને
ં પણ થઈ શક° છે . જો કોઈ શંકા છે તો અમને
ભાર° દડ
કોલ કરો!

જ
ે
ન
મ
અ
ે વક½ ના જોડાણ માટ° કોઈ
નટ
ો
ત
મદદ ની જĮર છે,

બીĥ માહતી:
તમારો બધ
ં કરવાનો
નળ શોધો

(સામાƛય રતે તમારા રસોડા ની િસક
 ની નીચે
ે છ)ે
આવલ

િશયાળા માં
માં સાચવો
ૂ થી
Ȼુક° મા ં Ԍયાર° પણ તાપમાન Ƀƛય
નીȧું Ĥય છે Ɨયાર° પાણી ના પાઇપ
તમારા ઘર માં થીĥ જવા ની શðતા
વધી Ĥય છે .
આ ફાટ° નહӄ તે માટ° થોડાક સાવચેતી ના પગલા ં લેવા
ં ક° ગેર° જ Ȑવા ઠંડા ભાગ મા ં રહલી પાણી
જĮર છે . વરડો
ની પાઇપો ને થોડ થોડ ગરમ કરવી હતાવહ છે .
એ પણ જĮર છે ક° તમે નળ બંધ ðા ં કરો છો
(સામાƛય રતે િસક ના નીચે ના ભાગ માં) અને કોઈ
ં
ં
પણ કટોકટ માટ° Ɯલબર
નો નબર
પણ હાથવગો રાખો
Ȑથી તાƗકાલક રતે પગલાં લઈ શકાય.
ƚયાન રાખો જો તમે િશયાળામા ઘર ની બહાર જવાના
છો તો તમે થોડાક પગલાં લઈ ને ઘર ને સાચવી શકો
છો Ȑમ ક° હટર ચાɀુ રાખɂ,ું અને જો જĮર પડ° તો
ં કરવી!
પાડોશી ને નજર રાખવા ની િવનતી
ુ
વધાર° માહતી માટ° Ⱥલાકાત
લો
unitedutilities.com/winterwise

Ƀંુ Ɲલશ ના કરો
ૂ ે ȁ વƨȱ ુ
Į ના ȶુમડા ક° િશɃુ ને ɀછ
તમને થશે ક° Ɲલશ માં નાખી દઈએ,
ૂ શક° છ!ે
પરં ȱ ુ તે તમને ȺુƦક°લી માં Ⱥક
ુ
ૂ ના Ĥય તવી
ે
ે વƨȱઓ
ટોઇલેટ પપર
ની Ȑમ ȱટ
ગટર ની પાઇપ માં ભરાઈ Ĥય છે પછ ȺુƦક°લી
ઊભી કર શક° છે .
રસોડા ની િસક મા ં પણ ચરબી, તેલ, ˴ીસ િસક
 મા ં
° ે ક°
જઇ ને જોખમ ઊȹું કર શક° છે . સાȿંુ એ જ રહશ
તેમણે એક પલાƨટક વાસણ માં રાખી અને કચરા
ના ડƞબા માં રાખી દો.

ુ
ે
વધાર° માહતી મળવવા
માટ° Ⱥલાકાત
લો
unitedutilities.com/whatnottoﬂush

મા́ ́ણ વƨȱ ુ જ
Ӕદર જવી જોઈએ
ે પપર)
ે
(એમાȵ ંુ એક છે ટોઇલટ

આ પિ́કા અમારા ˴ાહકો માટ° જĮર માહતી ̆દાન કરવા માટ° ની પિ́કાઓ માથી
એક છે . Ȑમાં તમને રસ પડ શક° છે તે બીĥ છે :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

તમારા વોટર બલની ȧ ૂકવણી માટ° માગ½ દિશકા
વોટર મીટર એƜલીક°શન પેક
તમારા ઘરના વોટર મીટરની તપાસ કરો
પાણી ના મીટર ની સામાƛય માગ½ દશ½ક ȶુƨતકા
અમાર એƈƨ˼ાક°ર સેવાઓ માટ° માગ½ દિશકા
યોƊય રતે પાણી ના વપરાશ ની માગ½ દિશકા
વોટરƨયોર એƜલીક°શન પેક
અમાર ફરયાદ ̆˲યા
̆˲યા
ȺુƉય અને સામાƛય ȶુરવઠા પાઇપ બદલવા
સેવાના અમારા ધોરણો

અમાર વેબસાઇટ પરથી અમારા કોઇપણ પિ́કા તમે ડાઉનલોડ કર શકશો:
unitedutilities.com/leaﬂets, અથવા અહӄ લખો: United Utilities (Dept LR),
1050 Europa Boulevard, Warrington WA55 1LR. અથવા, આ નંબર પર અમારા
ં ાલત પિ́કા િવનંતી લાઇન પર Ȣૃપા કર કોલ કરો
24 – કલાકની ƨવયંસચ
0845 303 7711.
અમાર તમામ ȶુƨતકા મોટ ̆ીƛટ, ેઇલ, અને ઓડયો સીડ અથવા ક°સેટ
પર ઉપલƞધ છે . Ȣૃપા કર અમને અહӄ કોલ કરો 0845 746 1100 Ȑથી કોઇપણ
ƨવĮપમાં પિ́કા ઓડ½ર કર શકશો.
જો ӖƊલીશ તમાર ̆થમ ભાષા ન હોય, તો અમાર ȺુƉય ȶુƨતકા હƛદ, Ȥુજરાતી,
ચાઇનીઝ, બંગાળ અને પંĤબીમાં અમાર આ વેબસાઇટ પર ઉપલƞધ છે
unitedutilities.com/translations
જોક° – અમારા સંચાલન લાયસƛસ અને િનયામક OFWAT ની મંȩુરને આધીન, અમાર
આવƦયકતાઓ ȶ ૂણ½ કરવા માટ° આ પિ́કા માં ˴ાહકોને માહતી ȶ ૂર પાડવામાં આવે છે .

જો જĮર હોય તો અમારો સપક
ં ½ કરો:
બલ િવષે અમાર સાથે વાત કર
કરવા:
વા:
0845 746 1100 જો તમાર પાસે પાણી ȵ ંુ મીટર ન હોય
0845 746 2222 જો તમાર પાસે પાણી ȵ ંુ મીટર હોય
ુ
ં 8 સોમથી Ƀ˲;
કામના કલાકો: સવાર° 8 – સાȐ
ં 5 શિન.
સવાર° 8 – સાȐ
તમારા પાણી અને વેƨટવોટર સેવા િવશે અમાર સાથે વાત કરવા માટ°:
0845 746 2200
ુ
ં 8 સોમથી Ƀ˲;
કામના કલાકો: સવાર° 8 – સાȐ
ં 6 શિન; સવાર° 8 – બપોર° 12 રવી.
સવાર° 8 – સાȐ
ં
ં ક° બોલવામા ં તકલીફ હોય અને ટƈƨટ
°
જો તમને સાભળવામા
ફોન નો
ં
ઉપયોગ કરો છો તો ડાયલ કરો 18001 પછ જોઈતો નબર.
તમે અમને લખી શકો છો:
United Utilities, PO Box 459, Warrington WA55 1WB
ક° પછ ઓનલાઈન Ĥવ
unitedutilities.com

તમાȿું પાણી ખાȱ ું હવે તમે ઓનલાઇન સંચાલન કર શકશો.
અહ રજƨટર કરો: unitedutilities.com/myaccount

United Utilities Water PLC,
Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Warrington WA5 3LP.
ં રĥƨટડ½ . રĥƨટડ½ નબર
ં
ે અને વƣસમા
ે
ӖƊલƛડ
2366678.
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