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ઓહ નો,
નો, અƛય બલ નહӄ...
ેટ પર આવે છે બલ ડોરમે
ડોરમટ
આ અવાજને દરક
દર° ક િધïાર° છે .
ૂ
કોઇને ȧકવણી
કરવી ગમતી નથી. પરં ȱ ુ નાણાં ઓછાં હોય,
Ɨયાર° બƣસ દરરોજની તકલીફ બની Ĥય છે Ȑથી રાિ́ની
Әઘ ચાલી Ĥય છે અને તણાવ થાય છે .

° રતે કાય½ કર° છે
તે કવી
તે ખર° ખર ȣ ૂબ સામાƛય છે .

આ સમયે વોટરƨયોર કદાચ તમને મદદ કર શકશે.
વોટરમીટસ*½ ધરાવતા ˴ાહકો માટ°ની આ યોજના છે
ૂ પાણી વપરાશની આવƦયકતા છ,ે પરં ȱ ુ તેની
Ȑમને ȣબ
ં સંઘષ½ કરતા હોય.
ૂ
ȧકવણીમા

જો તમે વોટર મીટર* ધરાવતા હો, બેનેફટ મેળવતા હો અને ȣ ૂબ
પાણી વપરાશ માટ° ȵ ુ ં યોƊય કારણ હોય – Ȑમ ક° મોટો પરવાર
અથવા તબીબી ƨથિત – તમે લાયક થઇ શકશો.

અમે તમાȿંુ બલ અ̃Ʀય નહӄ કર શકએ, પરં ȱ ુ તમાર
ૂ
કરવામા ં આવે છે તેને મયા½દત કર શકɃ.ુ ં
પાસે વɅલાત
ે કોઇ
આથી, તમારા મીટર પર ӕકડા ક°ટલા Әચે Ĥય તની
°
ચતા નહӄ, તમાર° મા́, આવƦયક, અમારા સરરાશ
બલ
ૂ
° ે
Ȑટલી રકમ ȧકવવાની
રહશ.

ે સહાયક
આ પિ́કા સાથે બીડ°લ ફોમ½ Ȣૃપા કર ભરો અને ફોમ½ પર દશા½વલ
દƨતાવેજોની નકલો સાથે, અમને પરત મોકલો.
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°
જો તમાȿંુ બલ અȵુȢૂળ હોય, તો વાત કરો, તો નોથ½ વેƨટમા ં સરરાશ
હાઉસહોƣડ બલ
સાથે તમારા વોટર ચાજસ અમે મયા½દત કરɃુ.ં તેનો અથ½ છે ક°, જો તમે ȣ ૂબ પાણીનો
વપરાશ કરો તો પણ, દર વષ± તમાȿંુ બલ સર° રાશ રકમથી વȴુ નહӄ થાય.
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તો ચ તા માંથી Ⱥ

*અથવા વોટર મીટર માટ° તમે અરĥ કર
ૂ ં
હોય તેનથી તમે Ⱥƣયાકન
ખચ½ની ȧ ૂકવણી
કરતા હો અને તમાર િમલકતમાં અમે
મીટર લગાડ શðા ન હોય.

થોભો...
ે
તમને ખબર છ?
તમારા બલને મયા½દત કર

?
યોજના મનની

ં આપે છે . જો તમે ȣ ૂબ પાણીનો
શાિત

વપરાશ કરો તો પણ, તમારા ખચા½ સર° રાશ
બલની રકમથી વȴુ નહӄ થાય.

ુ
લાયક થવા માટ,° તમાર° અȺક
ં ȶણ
ૂ ½ કરવા ફરજયાત છે –
માપદડો
Ȑ આ પિ́કા અને બીડ°લ અરĥ પ́કમાં
દશા½ƥયા છે . વાંચવાȵુ ં ચાɀુ રાખો!
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તમે બલને ȧƨુ ત રાખો છો?
વોટરƨયોર માટ° લાયક થવા માટ°, તમારા
વતમ
½ ાન ખચા½ને વોટર મીટર પર
આધારત કરવાના રહ°શે (અથવા
Ⱥ ૂƣયાંકન ખચ½ કારણ ક° અમે
મીટર લગાડ શðા નથી).

ચોïસ બેનેફͫસ અથવા ટ°ƈસ
˲°ડͫસ પણ તમે મેળવતા હોવા જોઇએ.
આ પિ́કાના પાછળના ભાગે આપેલ
માહતીમાં માƛય બેનેફͫસની સંȶ ૂણ½
Ʌ ૂચ તમને મળશે.
પરં ȱ ુ આ મા́ Ӕત નથી. તમામ અિધક
પાણીનો ઉપયોગ માટ° તમાર પાસે
વાજબી કારણ હોɂું ફરજયાત છે Ȑનાથી
તમાȿંુ બલ ȣ ૂબ વધી Ĥય છે . યોજનામાં
સમાવેશ થતા બે કારણો આ Ⱥુજબ છે :
• તમારા ઘરમાં 19 ની વયથી નીચેના
́ણ અથવા વȴુ બાળકો હોય
́ણ
(સમાન સરનામાં પર રહ°તા હોય અને
(સમાન
િ̆-ƨȢુ લની વય હોય અથવા ȶ ૂણ½ સમય
િ̆-ƨȢુ
અƟયાસમાં હોય), Ȑના માટ° ચાઇƣડ
બેને ફટનો દાવો કરવામાં આવતો હોય.
અથવા

• તમે, અથવા તમાર સાથે રહ°તા કોઇ
એવી તબીબી ƨથિત ધરાવતા હોય Ȑમાં
ȣ ૂબ પાણીના વપરાશની આવƦયકતા
હોય. સાથે બીડ°લ અરĥ પ́કમાં
પ́કમાં આ
તબીબી ƨથિતઓની સંȶ ૂણ½ યાદ તમને
મળશે.

ૂ ½
અને બસ ȶણ.

જો તમાર ઘરમાં આ Ⱥુજબ હોય,
આ ફોમ½ ભરવાનો સમય છે !
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તે 1, 2, 3 Ȑટɀું સરળ છે!
ે તમામ ́ણ ̆ĕો
વોટરƨયોર માટ° લાયક થવા માટ° , નીચના
માટ° તમારો જવાબ ‘હા
હા’ માં હોવો ફરજયાત છે :

1. તમે વોટર મીટર ધરાવો છો અથવા Ⱥ ૂƣયાંકન
ખચ½ની ȧ ૂકવણી કરો છો?
2. બીડ°લ માહતીમાં દશા½વેલ બેનેફͫસ અથવા
ટ°ƈસ ˲°ડટમાંથી કોઇ એક તમે મેળવો છો?
3. 19 ની વયથી નીચેના ́ણ
́ણ અથવા વȴ ુ બાળકો
તમારા ઘરમાં રહ°તા હોય (Ȑના માટ° ચાઇƣડ
બેનેફટનો દાવો કરવામાં આવતો હોય) અથવા
તમાર ઘરમાં રહ°તા કોઇની તબીબી ƨથિતના કારણે
તમાર° ȣ ૂબ પાણીનો વપરાશ કરવો પડતો હોય?
તમેે હા,
તમ
હા, હા,
હા, અને
અને હામાં
હામાં જવાબ આƜયો છે ?
તો તમે સાર રતે લાયક થશો!
ૂ કન
Ⱥƣયા
ƣયાકન
ં
ખચ½ િવશ
િવશેે નҭધ
તમારા ઘરમાં વોટર મીટર લગાડવા માટ° અમે ̆યƗન કયҴ હોય,
ં
ૂ ં
અને િનƧફળ ગયા હોઇએ, તમે Ⱥƣયાકન
ખચની
કર હોય.
½ પસદગી
ૂ ં
ૂ
જો તમે Ⱥƣયાકન
ખચની
કરતા હો, તો સારા ં સમાચાર
½ ȧકવણી
એ છે ક° અમાર વોટરƨયોર ƨકમ માટ° પણ તમે લાયક છો.
સામાƛય રતે ફોમ½ ભરો.

વોટરƨયોર સાથે ĥવન
જો ƨકમ માટ° તમે લાયક થાવ તો તમને
તેની Ĥણ કરવા માટ° તમાર અરĥ
મƤયાના પાંચ કાય½કાર દવસોમાં
અમે તમને જવાબ આપીɃુ.ં
જો તમે લાયક થાવ તો તમારા Ӕિતમ મીટર રડӄગની
તારખ બાદના દવસથી અમે નવો દર લાȤુ કરɃુ.ં
કમનસીબે, તેનો અથ½ એ નથી ક° ȩૂની પાટ અમે સાફ
કર શકɃુ.ં તમાર° હȩુ ȩૂનાં બƣસના નાણાં ȧ ૂકવવાના
ં રહ°શ.ે
છે – પરં ȱ ુ ભિવƧય તો Ʌુદર
તમને મદદની આવƦયકતા હોય અને લાયક થવાȵુ ં
ચાɀુ રહ° Ɨયાં Ʌુધી વોટરƨયોર ƨકમ પર તમે રહ શકશો.
દર બાર મહને તમાર° ફર-અરĥ કરવાની રહ°શ,ે પરં ȱ ુ
આમ કરવા માટ° અમે તમને યાદ
આપીɃુ.ં
જો તમારા સંજોગોમાં ફ°રફાર થાય,
તો ƨકમ સાથે તમે લાયક નહӄ રહો,
Ȣૃપા કર અમને ̆Ɨયë જણાવો.
અમે તમને ફરથી મીટડ½ બલ પર
Ⱥ ૂકɃુ,ં તમારો બલӄગ સમયગાળો
ȶ ૂણ½ થાય Ɨયાર° .
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ાથે Ĥવ
સ
̆વાહ

એક વખત તમે વોટરƨયોર ƨકમ
ં
પર હો, અમે તમાȿંુ મીટર વાચન
ચાɀુ રાખીɃ.ું
ૂ
ે કરતા તમારા
તમે ȧકવણી
કરતા હો તના
વોટરƨયોર ખચા½ વȴુ હોય તેવા કƨસામા,ં
તફાવતની રકમ અમે તમારા ખાતામાં જમા
આપીɃ.ુ ં Ӕતે, તમાȿંુ બલ ઘટાડવા માટ°

અમે ̆યાસ કરએ છએ, ĥવનને વȴુ
ખચા½ળ કરવા માટ° નહӄ.

ે
થોભો... તમને ખબર છ?
ૂ
ડાયર° ƈટ ડ°બટ, ઊભાં રહને, તમાર બҪક પર, પોƨટ અથવા ઓનલાઇન સહત, તમને અȵુȢળ
હોય તે રતે

ૂ
વોટરƨયોર બલની તમે ȧકવણી
કર શકશો

ȧ ૂકવણી િવશે સંȶ ૂણ½ માહતી માટ° unitedutilities.com/paybill ની

ુ
Ⱥલાકાત
લો

ે
જો ઇƛટરનટનો
ઉપયોગ હોય તો તમાȿંુ ĥવન સરળ બનાવે છ,ે અમાર વેબસાઇટ
unitedutilities.com/myaccount મારફતે માય એકાઉƛટ માટ° નҭધણી કરાવો, Ɨયારબાદ 24 કલાકમાં
તમારા ખાતાનો તમે ઉપયોગ કર શકશો
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?

હવે Ƀ ંુ કરɂ ંુ
ૃ કર ƚયાનȶવક
ં
ૂ ½ વાચો.
ે ખાતર કરવા માટ° બીડલ
° માહતી Ȣપા
• વોટરƨયોર ƨકમ માટ° તમે લાયક છો તની
ે સહાયક માહતી સાથે અમને પરત કરો. પ́ક પરના નҭધ િવભાગમા ં
• અરĥ પ́ક ભરો અને અમે માગલ
° ે
આધારની માહતી છે Ȑ તમાર° અમને પરત કરવાના રહશ.
ૃ કર અમને 0845 309 3001 પર કોલ કરો.
પ́ક ભરવામા ં જો તમને મદદની આવƦયકતા હોય તો Ȣપા

ે ીઓમાંની
અમારા ˴ાહકો માટ° ઉપયોગી માહતીનો સમાવેશ કરતા ̆કાશનોની ̒ણ
આ એક પિ́કા છે . તમારા રસ Ⱥુજબની અƛય હોઇ શક° છે :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

એ િસƠપલ ગાઇડ Ȭુ પાઇƜસ, ˾°ઇƛસ એƛડ સેવસ½
વોટર મીટર એƜલીક°શન પેક
ટ° ƨટӄગ યોર હાઉસહોƣડ વોટર મીટર
એ ગાઇડ Ȭુ પેӖગ યોર વોટર બલ
એ ગાઇડ Ȭુ અવર એƈƨ˼ાક°ર સિવસીઝ
એ ગાઇડ Ȭુ Ȼુઝӄગ વોટર વાઇઝલી
અવર ƨટાƛડͭઝ½ ઓફ સિવસ
અવર કƠƜલેઇƛͫસ ̆ોસીજર
̆ોસીજર
રƜલેસӄગ લીડ એƛડ કોમન સƜલાય પાઇƜસ

અમાર વેબસાઇટ: unitedutilities.com/leaﬂets પરથી અમાર કોઇપણ પિ́કા
તમે ડાઉનલોડ કર શકશો, અથવા અમે અહӄ લખો: United Utilities (Dept LR),
1050 Europa Boulevard, Warrington WA55 1LR. વૈકƣપક રતે 0845 303 7711
પર અમાર 24-કલાકની ƨવંયસંચાલત પિ́કા લાઇન પર વારં વાર િવનંતી કરવામાં
આવતી અમાર પિ́કાઓ ઉપલƞધ છે .

ે પર
અમાર તમામ ȶુƨતકાઓ મોટ િ̆ƛટ, ેઇલ અને ઓડયો સીડ અથવા ક°સટ
ઉપલƞધ છે . આ ƨવĮપોમાંથી કોઇપણમાં પિ́કા મંગાવવા માટ° 0845 746 1100
પર Ȣૃપા કર અમને કોલ કરો.

જો ӖƊલીશ તમાર ̆થમ ભાષા ન હોય તો, અમાર ȺુƉય ȶુƨતકાઓ આ ફોમ½ અમે
હƛદ, ઉȳુ½ , Ȥુજરાતી, ચાઇનીઝ, બંગાળ અને પંĤબીમાં પણ અમાર વેબસાઇટ
unitedutilities.com/translations પર ઉપલƞધ છે .

જોક° – અમારા સંચાલન લાયસƛસની આવƦયકતાઓ ȶ ૂણ½ કરવા માટ° આ પિ́કાની
માહતી ˴ાહકોને આપવામાં આવે છે અને િનયામક OFWAT ની મંȩુરને આધીન છે .

જો તમને અમારો સપક
ં ½ કરવાની આવƦયકતા હોય:
તમારા બલ િવશે અમાર સાથે વાત કરવા માટ° :
0845 746 1100 જો તમાર પાસે
પાસે વોટર મીટર ન હોય,
0845 746 2222 જો તમાર પાસ
પાસેે વોટર મીટર હોય
ુ
ં 8 સોમથી Ƀ˲;
કામના કલાકો: સવારના 8 – સાȐ
ં 5 શિન.
સવારના 8 – સાȐ
તમારા વોટર અને વેƨટવોટર સેવાઓ િવશે અમાર સાથે વાત કરવા માટ°:
0845 746 2200
ુ
ં 8 સોમથી Ƀ˲;
કામના કલાકો: સવારના 8 – સાȐ
ં 6 શિન; સવારના 8 – બપોર° 12 રિવ.
સવારના 8 – સાȐ
ં
ં અવા બોલવામા ં તકલીફ હોય, અને ટƈƨટફોનનો
°
જો તમને સાભળવામા
ૃ કર 18001
ં
ઉપયોગ કરતા હો, તમારા આવƦયક નબર
બાદ Ȣપા
ડાયલ કરો.
તમે અમને અહӄ લખી શકશો:
United Utilities, PO Box 459, Warrington WA55 1WB
અથવા ઓનલાઇન Ĥવ:
unitedutilities.com

હવે તમાȿું વોટર એકાઉƛટ તમે ઓનલાઇન
સંચાલન કર શકશો. હમણાં અહӄ નҭધણી કરાવો:
unitedutilities.com/myaccount

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

03/13/SD/4963c

વોટરƨયોર ƨકમ

તમે લાયક છો?

આ વોટરƨયોર ƨકીમ માટે તમે લાયક છો તે નક્કી કરવામા ં આ
ફ્લો ચાટર્ તમને મદદ કરશે
તમે વોટર મીટર ધરાવો છો અથવા
ે
ૂ ં
તમે Ⱥƣયાકન
ખચા½ મળવો
છો?

ના

હા

તમે અથવા તમારા ઘરમાંથી કોઇ, નીચેમાંથી કોઇ બેનેફͫસ
અથવા ટ°ƈસ ˲°ડͫસ મેળવો છો?
• ઇન્કમ સપોટર્

• ચાઇƣડ ટે ક્સ કર્ેિડટ

એલાઉન્સ
• હાઉિસંગ બેનેિફટ
• વિકર્ંગ ટે ક્સ કર્ેિડટ
• પેન્શન કર્ેિડટ

• ઇન્કમ-રીલેટેડ એમ્પ્લોયમેન્ટ

ના

(પરીવારથી આલગ)

• ઇન્કમ-બેઝ્ડ જોબ સીકસર્

એન્ડ સપોટર્ એલાઉન્સ

• યુિનવસર્લ કર્ેિડટ

હા

તમે અથવા તમારા ઘરમાંથી કોઇ,
નીચેમાંથી કોઇ તબીબી ƨથિત ધરાવો છો?
હા

• મ ૂતર્િપંડ િનƧફળતા હોમ
ડાયાલીસીસની આવƦયકતા –
(િસવાય કે ડાયાલીસીસના ખચર્ની
પર્વાહીયુક્ત ત્વચા રોગ – (ખીલ,
ફાળવણી ƨવાƨથ્ય સĂા કરતી હોય)
સોરાયાસીસ, ĭલેલા ચાંદા)
• અન્ય તબીબી િƨથિતઓ Ȑમાં
અસંયમ
િવશેષ પાણીના ઉપયોગની
પેડુનો દુ ઃખાવો
આવƦયકતા હોય અને ડોકટરના
કર્ોͰન્સ રોગ
સટિફકેટની આવƦયકતા હોય
ચાંદાયુક્ત સોજા

• િડƨકવેમેશન
(પોપડીયુક્ત ત્વચા રોગ)
•
•
•
•
•

ના
તમે અથવા તમારા ઘરમાંથી કોઇ બેનેફટ અથવા ટ° ƈસ ˲°ડટ અને
તમારા ઘરમાં રહ°તા 19 ની વયથી નીચેના ́
́ણ
ણ અથવા વȴુ બાળકો
માટ° અને અથવા ̆ી-ƨȢુ
̆ી-ƨȢુ લ એજ અથવા અƟયાસમાં ȶ ૂણ½ સમય
ચાઇƣડ ˲°ડટ મેળવતા હોય?

હા

°
તમે વોટરƨયોર માટ° ખરખર
લાયક છો. Ȣપા
ૃ કર અરĥ
પ́ક ભરો અને આવƦયક આધાર સાથે અમને પરત કરો

ના
વોટરƨયોર માટ° તમે લાયક નથી
તમારા િબલની ચ ૂકવણી કરવામાં મદદ માટે ના અનય ઉપાયોમાં સલાહ માટે
તમે અમારા અહીં 0845 746 2222 સંપકર્ કરી શકશો. ઉદાહરણ તરીકે,
જો તમે પહેલાંથી વોટર મીટર પર ન હો, તો વોટર મીટરનો ઉપયોગ કરી
તમે બદલી કરી શકો; પાણી-બચત સાધન લગાડો; અથવા તમારા સંજોગો
માટે તમે ̒Ƨે ઠ ચ ૂકવણી પ્લાન ધરાવો છો તેની ખાતરી કરો

Ȣૃપા કર નҭધ કરો: તમે વોટરƨયોર માટ° લાયક થશો નહӄ જો:
ે બેનિે ફટ્સમાંથી કોઇ એક તમે મેળવતા હો
• ઉપરોક્ત દશાર્વલ
• વોટર મીટર રીડીંગ પર તમારું િબલ આધારી ન હોય (િસવાય કે તમારી િમલકતમાં અમે વોટર મીટર િફટ ન કરી શકીએ અને તમે મ ૂƣયાંકન ખચર્ની
ચ ૂકવણી કરવાનુ ં પસંદ કયુર્ં હોય)
• Ĭંવારા અથવા ગૃહ િસંચાઇ યોજના Ȑવા કોઇ બીન-હાથવગા સાધનો સાથેનો તમારો બગીચો હોય
• 10,000 લીટસર્ અથવા વધુ ક્ષમતાનો તમે ƨવ-પ ૂિતર્ ƨવીમીંગ પુલ અથવા તળાવ ધરાવતા હો

ે રીતે અરજી કરવી
વોટરƨયોર માટે કવી

જો તમે
તમે લોલો-ઇƛકમ ધરાવતા હો અને
અને વોટર મીટર Ďારા તમને
તમને પાણી આપવામાં
આપવામાં આવȱ ુ
°
હોય તો વોટરƨયોર યોજના તમને મદદ કર શકશે. પાણી અને ગટર સેવાઓ માટના
ે શરતો
ૂ અમે તમને મદદ કર શકએ,
તમારા ખચા½ પર મયાદા
½ Ⱥક
શકએ, સાથે તમે નીચની
ૂૂણ½ કરતા હો:
ȶણ
હો:
ુ
ુ
ં
1 તમારો પરવઠો
મીટરયક્ત
હોય (અથવા તમે મƣયા
્ ૂ કન
ૂ
ખચની
કરતા હો કારણ કે તમારી િમલકતમા ં અમે
ર્ ચકવણી
વોટર મીટર િફટ ન કરી શકીએ).
ૂ
2 તમારા ઘરમા ં વોટર િબલની ચકવણી
કરતી ƥયિક્ત, અથવા
ેિફટ (આ પતર્કની પાછળની બાજુ લાયક
કોઇપણ, બેનિફટ
ૂ છે ) અથવા ટે ક્ક્સ
ે
ે
બેનિફટ્સની
સિચ
સ કર્ે
કર્ેિડટ મળવતા
હોય;
ુ ં
અને, વધમા.
ુ
3 આ મજબ
અથવા:
ે
ે ે
a) ઉપરોક્ત બેનિફટ
સાથે ચાઇƣડ બનિફટનો
દાવો કરતા
હોય તેવી ƥયિક્તના ઘરમા ં 19 ની વયથી નીચેના તર્ણ
અથવા વધુ
વધ ુ બાળકો હોય; અથવા
b) તમે, અથવા તમારા ઘરમા ં રહેતા કોઇ, એવી તબીબી
ે ઉપયોગ
િƨથિત ધરાવતા હોય Ȑઓ પાણીનો િવશષ
કરતા હોય.
આ વષ
વષ½½ (1 એિ̆લ
એિ̆લ 2013 થી 31 માચ
માચ½½ 2014),
), વોટરƨયોર ƨકમ
ુ
માટ° ઘટાડ°
ઘટાડ°લ ખચા
ખચા½½ આ Ⱥજબ
છે :
°
સરરાશ
ઘરગƘȲ ુ
̆િત વષ½
̆િત

પાણી

ગટર

Ȣુ લ

£193

£213

£406

જો તમારો હાલનો ચાȒ આ કરતાં વધુ હોય, તો ઘટાડેલ
ૂ
ખચર્ની ચકવણી
કરવા માટે તમે લાયક થઇ શકશો. એક વખત
ે
વોટરƨયોર ƨકીમ પર, જો તમારંુ વાƨતિવક મીટડર્ િબલ ઘટાડલ
ૂ
ખચાર્ કરતાં ઓĠં હોય, તો અમે માતર્ ઘટાડેલ ચાȒ જ વસલ
કરીશ.ું
ે વોટર ડર્ઇને
ે જ માટે જાહેર ગટર
કૃપા કરી નҭધ કરો: સરફસ
ƥયવƨથા સાથે જોડાયેલ ન હોય, તો 2013/2014 માટે £174 નો
તમારો ગટર ƥયવƨથા ખચર્ અમે ઘટાડીશ.ુ ં
ક°વ
વીી રતે અરĥ કરવી
ુ
1 અરજી પતર્ક ભરો અને આવƦયક સહાયક પરાવા
સાથે
અમને પરત કરો. ફોમર્ સાથે જો તમારે મદદની આવƦયકતા
હોય, તો કૃપા કરી અમને ફોન કરો.
2 વોટર િબલ Ȑના નામનુ ં હોય તે ƥયિક્તએ ફોમર્ પર સહી
ે
ે
કરવી જોઇએ અથવા Ȑ બેનિફટ
મળવતા
હોય અથવા Ȑઓ
તબીબી િƨથિત ધરાવતા હોય (જો તેમના નામન ુ ં વોટર િબલ
ન હોય).
ં પણ
ૂ ર્ કરો છો કે નહીં તેની તમને જાણ
3 તમે અમારા માપદડ
કરવા માટે તમારી અરજી મƤયાના પાંચ કાયર્કારી િદવસોમા ં
અમે તમને જવાબ આપીશ.ુ ં જો અમને કોઇ વધુ માિહતીની
આવƦયકતા હોય તો અમે તમારો સંપકર્ કરીશ.ુ ં
4 જો તમારી અરજી સફળ ન થાય તો શા માટે તે અમે તમને
જણાવીશ.ુ ં
5 જો તમારી અરજી સફળ હોય, તો તમારા આગામી િબલમાં
વોટરƨયોર દર અમે લાગુ કરીશ.ુ ં

મદદનીી આવƦયકત
આવƦયકતાા છે ?
આ ફોમ
ફોમ½ સાથ
સાથે તમને
તમને મદદન
°
0845 309 3001 અમાર હƣપલાઇન
પર
કોલ કરો
ૂ પાડવા
મોટ િ̆ƛટ
િ̆ƛટ અથવા િવિવધ ƨવĮપોમા
ƨવĮપોમાંં આ માહતી ȶર
માટ° અમે
માટ°
અમે રાĥ છએ.
છએ.

̆થમ ભાષા ન હોય તો આ ફોમ½
જો ӖƊલીશ તમાર ̆થમ
ફોમ½ અમ
અમેે હƛદ,
હƛદ,
ુ
ૂ
ઉȳુ½ , Ȥજરાતી,
ઉȳ½
જરાતી
ચાઇનીઝ, બગાળ
અને પĤબીમાં
Ĥબીમા
, ચાઇનીઝ,
ં
અને
ં
ં પણ ȶર
પાડɃુ.ંુ
પાડɃ
વȴ ુ િવગતો માટ° Ȣપા
કરો.
ૃ કર અમને કોલ કરો.

°રની થોડ આવƦયકતા છે ?
એƈƨ˼ાકરની
એƈƨ˼ાક°

ૂ ે સેવાઓની ̒ણી
ે રજુ
આ મુજબના ગર્ાહકો માટે અને િવના મƣય
કરીએ છીએ Ȑઓ:
• વ ૃć હોય
• ખોડખાંપણ ધરાવતા હોય
• ગંભીર બીમારી ધરાવતા હોય
• દર્િƧટ, સાંભળવાની અથવા શીખવાની તકલીફ ધરાવતા હોય
ં સમાવશે થાય છે :
ે
અમારી સવાઓમા
ે
• પાણી બંધ માટે ƥયિક્તગત જાહરાત
• મોટી િપર્ન્ટ, બર્ેઇલ અથવા ટોકીંગ િબƣસ
ુ
ે
બનાવટી કોલસર્ સામે સરક્ષા
મળવવા
માટે અમારા ગર્ાહકો માટે
ૂ
પાસવડર્ ƨકીમ પણ અમે રજુ કરીએ છીએ.
િવના મƣયની
વધુ માિહતી માટે અમારી વેબસાઇટ unitedutilities.com/
extracare ની મુલાકાત લો અથવા પર અમારી 24-કલાક ƨવય ં
ુ ે માટે
લીફલેટ લાઇટ 0845 303 7711 પર બકલટ
િવનંતી કરો.

ૂ
તમાȿં ુ બલ ȧકવવામા
ં સઘષ
ં ½ કરો છો?
છો?
ૃ કરી
ં જો તમને તકલીફો હોય, તો કપા
ૂ
તમારું િબલ ચકવવામા
ૂ
ે તકે 0845 746 2222 પર અમને
સહન ન કરો, વહલી
ચપચાપ
ે ે
ફોન કરો. જો તમે ઇન્કમ સપોટર્ પર હો તો તમારી બનિફટ
ં જ તમારા િબલની ચકવણી
ૂ
ૂ
ચકવણીઓમાથી
કરવાની અમે
તમારા માટે ƥયવƨથા કરી શકીશ.ુ ં

અમારા િવશે

United Utilities Water PLC , Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Warrington WA5 3LP.
ઇંગ્લેન્ડ અને વેƣસમાં રજીƨટડર્ . રજીƨટડર્ નંબર 2366678.
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યુનાઇટેડ યુટીલીટીઝ એ નોથર્ વેƨટની વોટર કંપની છે . દરરોજ અમે સાત મીલીયન ગર્ાહકો માટે
નળ વહેતા અને ટોઇલેટ્સ સાફ રાખીએ છીએ. કર્ીવ થી કાલીર્સલ સુધી, તમારા જીવનને સરળ
કરવામાં મદદ માટે પડદાં પાછળ અમે સખત કાયર્ કરીએ છીએ.

વોટરƨયોર ƨકમ

અરĥ પ́ક
પ́ક
ૂ ં
તમારા દાવાȵ ુ ં Ⱥƣયાકન
કરવા માટ° આ માહતીની આવƦયકતા
° ુ માટ° તનો
ે ઉપયોગ નહӄ થાય.
છે અને અƛય કોઇ હȱ

મહƗવȵ ંુ – Ȣપા
મહƗવȵં
ં :
ૃ કર વાચો

ૂ
ૂ ં
વોટરƨયોરમાં લાયક થવા માટ,° તમાર પાસે વોટર મીટર હોɂંુ અથવા તમાર વોટર સિવસીઝ માટ° ની ȧકવણી
Ⱥƣયાકન
ખચ½ પર
હોવી ફરજયાત છે .

ે ે
નીચે દશાવ
½ ેલ બનફͫસમાથી
ં કમસે કમ એક તમે મેળવતા હોવા જોઇએ.
ે ે
°
°
બનફͫસ
અથવા ટƈસ
˲ડટ
િવશે
1

ં કોઇ, નીચેમાંથી કોઇ બેનેફͫસ અથવા ટƈસ
°
તમે અથવા તમારા ઘરમાથી
ે
˲°ડͫસ મળવો
છો? Ȣૃપા કરો નҭધ કરો: વોટરƨયોરમાં લાયક થવા માટ° , નીચે
ૃ કર
ં કમસે કમ એક તમે મેળવતા હોવા જોઇએ.
ે બનફͫસમાથી
ે ે
દશા½વલ
જોઇએ (Ȣપા
લાȤુ તમામ ટક કરો.)
ઇƛકમ સપોટ½

ઇƛકમ-બેͪડ જોબસીકસ½ એલાઉƛસ

1 વોટરƨયોરમાં લાયક થવા માટ° તમારા
ે ે
ઘરમાંથી કોઇ નીચે દશાવ
½ ેલ બનફͫસ
°
અથવા ટ°ƈસ ˲ડટમાથી
ં કમસે કમ એક
મેળવતા હોવા જોઇએ.
ે
°
બેનફͫસ
અથવા ટƈસ
˲°ડટ માટ°
ેƛટ’’ ની
‘નોટસ ઓફ એƛટાઇટલમે
એƛટાઇટલમƛટ
Ӕિતમ ફોટોકોપી તમાર°
તમાર° આપવી
ફરજયાત છે .

°
વકગ ટƈસ
˲°ડટ

ચાઇƣડ ટ° ƈસ ˲°ડટ (મા́ પરવાર ભાગ નહӄ)

ે ે
હાઉિસગ બનફટ

ફટ
‘નોટસ ઓફ એƛટાઇટલમેƛટ’ બેનેફટ
માટ° એક વષથી
½ ȩૂની
ની અથવા ટ°ƈƈસ
સ
˲°ડટ
ડટ માટ°
માટ° છ મહનાથી ȩૂની ન હોવી
જોઇએ.
જોઇએ

°
પેƛશન ˲ડટ

ઇƛકમ-રલેટ° ડ એƠƜલોયમેƛટ એƛડ સપોટ½ એલાઉƛસ

ુ
Ȼિનવસ
½લ ˲°ડટ
2

નોͫસ

ં એક અથવા વȴ ુ મેળવતા
°
°
ઉપરોƈત બેનેફͫસ અથવા ટƈસ
˲ડટમાથી

ં
હોય તે ƥયƈતȵુ ં Ȣૃપા કર નામ અને નેશનલ ઇƛƨયોરƛસ નબર
આપો.
નામ
ં
નેશનલ ઇƛƨયોરƛસ નબર

તમાર°° આ િવભાગ ભરવો ફરજયાત છે
તમાર

જો તમાર પાસે નોટસ ન હોય તો
તમારા કાઉƛસલ અથવા લોકલ
ે ેફટ અથવા ટ° ƈસ ˲°ડટ ઓફસનો
બન
સંપક½ કર તમે નવી મેળવી શકશો.
ૃ પર ‘ઉપયોગી સપકҴ’
ં
(3 ȶƧઠ
ȩુ ઓ.)
ુ ં સમથન
ે
તેઓ એƛટાઇટલમƛͫસȵ
½
કરતા ન હોવાથી ટ° ƈસ ˲°ડટ વાિષક
સમીë અથવા ̆ોિવઝનલ નોટસો
ƨવીકાર શકતા નથી.

ે
વોટર બલ કોના નામȵ ંુ છ?
3

̒ીમાન

̒ીમિત

4

̆થમ નામ

5

Ӕિતમ નામ

6

પોƨટલ સરનાȺું

Ȣુ .

મે.

વȴ ુ માહતી માટ° :

અƛય

unitedutilities.com/
watersure

પોƨટકોડ:
7

°
દવસ સમયનો ટલીફોન
નંબર

8

ં
સાંજનો ટ°લીફોન નબર
મોબાઇલ ફોન નંબર

9

0845 309 3001
કામના કલાકો:
સવારના 8 – સાંȐ 8
સોમથી Ƀુ˲;
સવારના 8 – સાંȐ 5 શિન

ં
˴ાહક નબર
(તમારા વોટર બલમાં તમે શોધી શકશો)

ફͫસમાથી
ઉપરોƈત બેનેફͫસમાથી
ં કમસે કમ એક તમાર°
તમાર° ટક કરવાȵ ંુ હોય તો Ƀ ંુ કરɂ ંુ
ૃ 2 પર Ĥવ
તબીબી ƨથિતના કારણે જો તમે અરĥ કરતા હો તો, ȶƧઠ

ૃ 3 પર Ĥવ
ે કારણે જો તમે અરĥ કરતા હો તો, ȶƧઠ
જો તમારો પરવાર મોટો હોય તના

10/11/SD/4827

United Utilities
PO BOX 50
Warrington
WA55 1AQ

ૃ ભરો
તબીબી ƨથિતના કારણે જો તમે અરĥ કર રĜા હો તો આ ȶƧઠ
તબીબી ƨથિતઓ માટ° અિધક પાણીના ઉપયોગની જĮરયાત

નҭધો

ૂ
10 તમારા ઘરની એ ƥયƈતȵુ ં Ȣૃપા કર અમને નામ આપો Ȑઓ તબીબી ƨથિત ધરાવે છે Ȑના કારણે તેમને ȣબ
અિધક પાણીનો વપરાશ કરવો પડ°

10 તબીબી ƨથિત ધરાવતી ƥયƈતȵુ ં
નામ Ĥણવાની અમને આવƦયકતા છે .

ૃ કર લાȤુ તમામ ટક કરો.)
ં કઇ તબીબી ƨથિત તઓ
ે
11 નીચેમાથી
ધરાવે છે ? (Ȣપા

11 સંલƊન ખાના ં ટક કર તબીબી
ƨથિતઓ ƥયƈત ધરાવતા હોય
તે Ȣૃપા કર અમને જણાવો.

ુ
ે
a) ડƨકવેમશન
(પોપડȻƈત
Ɨવચા રોગ)
ં
ે ચાદા)
b) ̆વાહȻુƈત Ɨવચા રોગ (ખીલ, સોરાયાસીસ, ĭલલા
c) અસંયમ
d) પેȮુનો ȳુ ઃખાવો
ૂ
e) Ⱥ́િપડ
 િનƧફળતા હોમ ડાયાલીસીસની આવƦયકતા –
(િસવાય ક° ડાયાલીસીસના ખચની
½ ફાળવણી ƨવાƨƘય સĂા કરતી હોય)
f) ˲ોͰƛસ રોગ
ુ
g) ચાંદાȻƈત
સોજો
ૂ અિધક પાણીનો વપરાશ કરવો પડ°
h) અƛય ƨથિતઓ Ȑના કારણે તેમને ȣબ
(Ȣૃપા કર અમને આ તબીબી ƨથિતȵુ ં નામ જણાવો)

ૃ કર નામ અને સરનાȺ ું આપો.
12 આ ƨથિત િવશે ìાન હોય તેવા ડોકટર અથવા હોƨપીટલ કƛસƣટƛટȵ ુ ં Ȣપા
નામ

અથવા
°લ
જો તમ
તમેે h)) ‘અƛય ƨથિત’
ƨથિત’ ટક કર°
કરલ
હોય તો તમાર°
તમાર° ડોકટરȵ
ડોકટરȵંંુ સટફક°ટ
અથવા ĥપી અથવા હોƨપીટલનો
પ
પ́
́ બીડવો ફરજયાત છે . પ́
અથવા સટફક°ટમાં આ માહતીનો
સમાવેશ ફરજયાત છ:ે
• દદȵુ ં નામ;
• તેમની ƨથિત અને આ ƨથિતમા ં
ક°વી રતે િવશેષ પાણી વપરાશની
આવƦયકતા છે ;

સરનાȺું

પોƨટકોડ

°
સȒર અથવા હ°ƣથ સેƛટરનો ઓફસીયલ ƨટƠપ
(વૈકƣપક)

મહƗવȵુ:ંુ જો તમે
મહƗવȵ
તમે દશા½
દશા½વેલ તબીબી
ƨથિતઓમાથી
ƨથિતઓમાથી
ં a)) થી g)) પર એકમાં
ટક કરો,
કરો, તો તમાર તબીબી ƨથિત
દશાવતા
½
તમારા રપીટ ̆
̆ીƨ˲Ɯશન
ીƨ˲Ɯશન
ફોમની
ફોમ½
½ની નકલ અથવા ડોકટરȵુ
ડોકટરȵ ંુ
ૃ કર આપો અને
સટફક°°ટ અમને Ȣપા
સટફક
ે પાણીના વપરાશની
શા માટ° િવશષ
આવƦયકતા છે . તમાર સȒર,
ƈલીનીક અથવા હોƨપીટલ પાસેથી
આ ફોમની
½ નકલ તમે માગી શકશો.
જો તમાર પાસે
પાસે ̆ીƨ˲Ɯશન
̆ીƨ˲Ɯશન અથવા
સટફક°°ટ ન હોય તો,
સટફક
તો, Ȣપા
ૃ કર કોઇ
આધાર આપો Ȑથી તમાર તબીબી
ƨથિત અને શા માટ° િવશષ
િવશેષ પાણીના
વપરાશની આવƦયકતા છે તેનો
નો Ɖયાલ
આવેે.
આવ

• સટફક°ટ અથવા પ́ની તારખ;
અને
• ĥપી અથવા કƛસƣટƛટȵુ ં નામ, હોĆો
અને સરનાȺ.ું
12 Ȣૃપા કર અમને જણાવો ક° આ
ƨથિતની ખાતર કરવા માટ° અમે કઇ
ƥયƈતનો સંપક½ કર શકએ (ઉદાહરણ
તરક°, ડોકટર અથવા હોƨપીટલ
કƛસƣટƛટ).

ૃ ભરો
તમારો પરવાર મોટો છે માટ° તમે
તમે અરĥ કર રĜા હોત આ ȶƧઠ
ઘરમાં 19 થી ઓછ વયના ́ણ અથવા વȴ ુ બાળકો ધરાવતા પરવારો માટ° આ િવભાગ છ.ે

નҭધો

ે ેફͫસ અથવા ટ° ƈસ ˲°ડટ (̆ĕ 1 માં દશા½વલ
ે ) મેળવે છે
13 Ɇુ ં સમથન
½ કȿંુ Ġં ક° Ɇ,ુ ં અથવા મારા ઘરના સƟય, બન
ે
અને પરવાર સાથે કાયમી રહ°તા 19 થી ઓછ વયના ́ણ અથવા વȴ ુ બાળકો માટ° ચાઇƣડ બેનફટનો
દાવો
કરવામાં આવે છે .
Ȣૃપા કર ટક કરો.
14 આ બાળકોȵુ ં ȶ ૂણ½ નામ અને જƛમ તારખ Ȣૃપા કર આપો
નામ

13 વોટર બલના સરનામે ́ણ અથવા
વȴુ રહ°તા બાળકો માટ° ચાઇƣડ
બેનેફટનો દાવો કરવામાં આવતો
હોય તો આ ખાȵુ ં તમાર° ટક કરɂું
જોઇએ.
14 દર° ક બાળકȵુ ં ȶ ૂણ½ નામ અને જƛમ
તારખ Ȣૃપા કર આપો.

જƛમ તારખ
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ે દર° ક બાળક માટ°
અહӄ દશા½વલ
ચાઇƣડ બેનેફટની અČતન ‘નોટસ
ઓફ એƛટાઇટલમેƛટ’ (ફોમ½ DL84(TS))
ની નકલ તમાર° આપવી ફરજયાત છે .
જો ચાઇƣડ બેનેફટની ‘નોટસ ઓફ
એƛટાઇટલમેƛટ’ તમે ન મળે તો, Ȣૃપા
કર ચાઇƣડ બેનેફટ સેƛટરનો સંપક½
કરો (‘ઉપયોગી સંપકҴ’ ȩુ ઓ).
ચાઇƣડ બેનેફટ ‘નોટસ ઓફ
એƛટાઇટલમેƛટ’ માં દાવો કરનારȵુ ં
સરનાȺું હોɂું ફરજયાત છે અને તે
12 મહના કરતાં ઓછા સમયની હોવી
જોઇએ.

(જો આવƦયકતા હોય તો ƨવત́
ં પ́કમાં ચાɀુ રાખો.)

ઉપયોગી સપકҴ
ં
વોટર કંપની

United Utilities
PO Box 50
Warrington
WA55 1AQ
ટ°લી: 0845 309 3001

ે બદલી અથવા અČતન ‘નોટસ ઓફ એƛટાઇટલમેƛટ’ તમે મેળવી શકશો:
નીચેની સĂાઓ પાસથી
બેનેફટ અથવા ટ°ƈસ ˲°ડટȵંુ નામ

સĂા

• ઇƛકમ સપોટ½ • જોબસીકસ½ એલાઉƛસ • પેશƛશન ˲°ડટ
• ઇƛકમ-રલેટ°ડ એƠƜલોયમેƛટ એƛડ સપોટ½ એલાઉƛસ
• Ȼુિનવસ½લ ˲°ડટ

તમાર ƨથાિનક જોબ સેƛટર Ɯલસ ઓફસ અથવા બેનેફટ
ઓફસનો સંપક½ કરો

• વકગ ટ°ƈસ ˲°ડટ • ચાઇƣડ ટ° ƈસ ˲°ડટ

ટ° ƈસ ˲°ડટ હ°ƣપલાઇન: 0845 300 3900

• હાઉિસગ બેનેફટ • કાઉƛસલ ટ° ƈસ ˲°ડટ

િવગતો માટ° તમાર ƨથાિનક લોકલ ઓથોરટ (કાઉƛસલ) નો સંપક½ કરો

• ચાઇƣડ બેનેફટ

ચાઇƣડ બેનેફટ હ°ƣપલાઇન: 0845 302 1444

ૃ તમાર° ભરɂંુ ફરજયાત છે
આ ȶƧઠ
ે
િનવદન

તપાસયાદ

ુ
ે ìાન Ⱥજબ
મҪ આપેલ માહતી મારા ં ̒Ƨઠ
સાચી છે અને Ɇંુ સમȩુ Ġં ક° જો Ɇુ ં કોઇ ખોટ માહતી આȶ ુ તો, મારા
ે
દાવાને ƚયાને લવાનો
તમે ઇƛકાર કર શકશો.
ુ ં જ તમને જણાવીશ.
જો સંજોગો બદલાય, અને મારા દાવાને અસર કર° , તો Ɇુ ં ȱરત
ે
°
માર અરĥના સમથ½નમા ં તમને વȴુ કોઇ માહતી આપવા માટ° મને બેનફટ
અથવા ટƈસ
˲°ડટ આપતી સĂાને Ɇુ ં
અȵુમિત આȶ ુ Ġ.ં
તબીબી ƨથિતના કારણે જો મҪ કોઇ દાવો કર° લ હોય તો, ƨથિત િવશે કોઇ તમને માહતી આપવા માટ° તબીબી
ƥયાવસાિયકને Ɇુ ં અȵુમિત આȶ ુ Ġં, અને શા માટ° મને વȴુ પાણીની આવƦયકતા છે , Ȑથી મҪ આપેલ માહતીȵ ુ ં
સમથન
½ કર શકાય.
ં
ૂ
ે ȧકવણી
ે િવગતો આગળ મોકલવા માટ° Ɇુ ં તમને અȵુમિત
જો Ɇુ ં ગટર ખચા½ અƛય કપનીન
કરતો હોઉ તો, મҪ આપલ
°
આȶુ Ġં Ȑથી વોટરƨયોર ƨકમ હઠળ
મારા ગટર ખચા½ પણ તમે ƚયાને લઇ શકો.
ૂ ½ અમને ગરમાગ±
ે
ચેતવણી જો તમે ઇરાદાȶવક
દોરતી માહતી આપતા હો તો તમે ફોજદાર અપરાધ કરો છો અને
કાયવાહ
થઇ શક° છ.ે
½

ુ
Ɇુ ં નીચે Ⱥજબ
ખાતર આȶ ુ Ġ:ં
• વોટરƨયોર ƨકમ હ°ઠળ મદદ માટ° મારા ઘરના સƟય શરતોȵુ ં પાલન કર° છે .
• મારા બગીચાને પાણી આપવા માટ° Ɇુ ં મા́ હોઝપાઇપ અથવા વોટરӄગ ક°નનો ઉપયોગ કȿંુ Ġ.ં
ૂ  ƨવીમӄગ ȶુલ અથવા તળાવ નથી Ȑમા ં 10,000 લીટસ½ પાણીની આવƦયકતા હોય.
• મારા ઘરમાં અથવા ƨવ-ȶિત
• ƨવાƨƘય સĂા પાસેથી પાણીના ખચા½ સામે Ɇુ ં કોઇ મદદ મેળવતો નથી.

(i) મોટા પરવારના કારણે જો તમે
અરĥ કરતા હો:
હો:
આ અરĥ પ́કના આગળના
ૃ પર મҪ ટક કરલ
° લાયક
ȶƧઠ
ં એકનો આધાર
ે
બેનફͫસમાથી
મҪ સામેલ કયҴ છ.ે
અને
ે ે
દર° ક બાળક માટ° ચાઇƣડ બનફટનો
આધાર મҪ સામેલ કયҴ છ.ે
(ii) તબીબી ƨથિતના કારણે
કારણે જો તમ
તમેે
અરĥ કરતા હો:
હો:
આ અરĥ પ́કના આગળના
ૃ પર મҪ ટક કરલ
° લાયક
ȶƧઠ
ં એકનો આધાર
ે
બેનફͫસમાથી
ે કયҴ છ.ે
મҪ સામલ
અને

ુ
Ȑના કારણે આ Ⱥજબ
પાણીના
િવશેષ ઉપયોગ થાય છે તે તબીબી
ƨથિતનો આધાર મҪ સામેલ કયҴ છે
(તમને લાȤુ હોય તે મા́ એક ટક
કરો):

̆ĕ 11 માં મҪ (a-g) ટક કȻ¿ ુ છે અને
̆ીƨ˲Ɯશન ફોમ½ અથવા ડોકટરȵુ ં
સટફક°ટ મҪ સામેલ કȻ¿ ુ છે .

સહ (અથવા બલ ȧ ૂકવનાર)
તારખ

ે
ે
ે
°
બેનફટ
મળવતા
અથવા તબીબી ƨથિત ધરાવતા ƥયƈતની સહ (જો વોટર બલ તમના
નામȵ ુ ં ન હોય). ડટા
° ુ માટ° પણ આ સહની અમને આવƦયકતા છે .
̆ોટ°ƈશન હȱ

̆ĕ 11 માં મҪ (h) ‘અƛય તબીબી
ƨથિત’ ટક કȻ¿ ુ છે અને આ ƨથિત
ે પાણીની આવƦયકતા
માટ° િવશષ
ં ĥપી અથવા
છે તેના સમથનમા
½
ં પ́ મҪ
કƛસƣટƛટનો એક ƨવત́
સામેલ કયҴ છ.ે

વોટરƨયોર િવશે તમે ક°વી રતે ĤƖȻુ
ĤƖȻ?ંુ

સહ

ૂ
Ȣૃપા કર નҭધ કરો: તમારા સહાયક દƨતાવેજની મા́ નકલો અમને મોકલો (Ⱥળ
ં ણ
ૂ ½ સમથન
નહӄ) કારણ ક° અમે તમને કંઇ પરત કર શકɃુ ં નહӄ. સȶ
½ આધાર િવના
ૃ
તમાર અરĥ પર અમે કાય½વાહ કર શકɃંુ નહӄ, Ȑથી ƨકમમાં તમાર ƨવીȢિતમાં
િવલંબ થશ.ે
તમારું ભરેલ ફોર્મ અને અન્ય માહિતી (તપાસયાદી) અહીં મોકલો:

અમારા કોઇ લીફલેͫસમાંથી
ે
િમ́ અથવા સગાં પાસથી
અમાર વેબસાઇટ
સીટઝƛસ એડવાઇઝ
મારા વોટર બલ પરથી
ુ
° Ȼટલીટઝ
Ȼુનાઇટડ
એƠƜલોઇ
તરફથી (Ȑમ ક°: અમારા કોલ
ં ½ કયҴ હોય Ɨયાર° )
સેƛટરનો તમે સપક
ƨથાિનક હોƨપીટલ

United Utilities
PO Box 50
Warrington
WA55 1AQ

અƛય (Ȣૃપા કર જણાવો)

તમારા અરĥ પ́ક
પ́ક સાથે સહાયક આધારની
નકલો જોડવાȵ ંુ યાદ રાખો
અમારા િવશે

United Utilities Water PLC , Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Warrington WA5 3LP.
ӖƊલેƛડ અને વેƣસમાં રĥƨટડ½ . રĥƨટડ½ નંબર 2366678.

03/13/SD/4963b

Ȼુનાઇટ°ડ Ȼુટલીટઝ એ નોથ½ વેƨટની વોટર કંપની છે . દરરોજ અમે સાત મીલીયન ˴ાહકો માટ°
નળ વહ°તા અને ટોઇલેͫસ સાફ રાખીએ છએ. ˲વ થી કાલસલ Ʌુધી, તમારા ĥવનને સરળ
કરવામાં મદદ માટ° પડદાં પાછળ અમે સખત કાય½ કરએ છએ.

