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ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਬੱਲ
ਬੀਤੇ ਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਲਾਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਸ ਲਈ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸ ਿਜੰ ਨਾ ਸਰਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਓਨਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਤੁਸ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ।
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ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਬਿਨਆਦੀ
ੁ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜਦੇ
ਨਾਲ ਵੱਧ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਈ
ੋ
ਵੀ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦਾ।

ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਮੀਟਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਹੀ, ਅਸ ਇਸਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ

ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਾ ਿਦਆਂਗੇ - ਪਿਹਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਇਸਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਿਕਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ – ਪਰ ਇਹਨ ਿਦਨ ਅਸ ਰੀਮੋਟ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੀਟਰ ਅੰ ਦਰ ਹੋਣ
ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਿਡੰ ਗ ਲੈ ਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸ ਆਪਣੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੁਰਿਖਅਤ ਥਾਂ ਿਵਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ, ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ, ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੀਟਰ ਨਹ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਫ਼ੁਟਪਾਥ
ਿਵਚ ਲਾਉਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਅਿਹਮ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੀਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ
ਜੇ ਤੁਸ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਬਿਜ਼ਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸ ਇਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਲਾਗਤ ਲਵਾਂਗੇ (ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਲਗਭਗ £130, ਨਾਲੇ VAT)। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਅਸ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਮੀਟਰ ਿਡਫ਼ੀਟਰ
ਕਦੀ ਕਦਾਈ,ਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ
ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੰ ਮ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਮਾਿਹਰ ਿਫ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰ ਗਿਦਆਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਿਹਣਗੇ।
ਜੇ ਇੰ ਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ ਹੋਇਆ। ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੋਏਗਾ (ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਜਾਂ ਤੁਸ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈ)। ਜੇ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋ ੜਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਆਂਗੇ।

ਸਾਡਾ ਆੱਨਲਾਈਨ

‘ਸਪਲੈਸ਼ ਿਦ ਕੈਸ਼’
ਚੈਲਜ ਲਓ!

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਰੀ
ਆੱਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰ ਭਵ
ਸਲਾਨਾ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਏਗਾ। ਇਸਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਿਮੰ ਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਤੁਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨਾ
ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

unitedutilities.com/meters

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼
ਸ਼ਹਾਲੀ
ਹਾਲੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛਟਾ
ੋ ਪਿਰਵਾਰ ਹ,ੈ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋੜੀ ਹ,ੋ
ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਚੰ ਗਾ ਜਤ
ੇ ੂ ਿਸੱਧ ਹੋਏਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਖਣ
ੇ
ਿਵਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ
ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ
ੌ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਦਾ
ੌ ੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਬੱਲ, ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਧ
ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਕਾਰਣ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਦਾ
ੰ ੁ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤ ਨੇ ੜੇ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?

ਕਟੀ
ੇ

31 ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਟੀ ਹਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਪਿਹਲੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ।
ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਉਸਦਾ
ਟੈਰੇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ,
ਇਸਦਾ ਿਸਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ
ਵੇਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਸ਼ਾਵਰ ਲ ਦੀ ਹੈ, ਨਹਾਉਂਦੀ ਨਹ (ਸਮਾਂ
ਨਹ!) ਅਤੇ ਬਗ਼ੀਚਾ ਨਹ ਹੈ - ਬਸ਼ਰਤੇ
ਿਕ ਤੁਸ ਬਾਰੀ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਮੁਰਝਾਏ ਪੌਦੇ
ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਿਗਣੋ! ਇਸ ਸਾਲ ਉਸਦਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਬੱਲ £420 ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ?
ੰ
ਹਾਂ
ਲਗਭਗ ਸਭਵ
ੰ
ਬੱਚਤਾਂ:
ਬੱਚਤਾਂ:

£136
ਸਲਾਨਾ

ਕਥਰੀਨ
ੈ
ਅਤੇ
ਬਰਾਇਨ

ਿਰਟਾਇਰ ਜੋੜੀ ਕੈਥਰੀਨ ਅਤੇ ਬਰਾਇਨ
ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬੰ ਗਲੇ ਿਵਚ 11 ਸਾਲ
ਤ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ, ਘੁੰ ਮਣਿਫਰਨ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਐਨ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ
ਦਾ ਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਖਿੜਆਂ ਰਖਣ
ਲਈ ਪੀਪੇ ਿਵਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹ
ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਆਵਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸੇ
ਦੀ ਬਚਤ ਪਸੰ ਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਬੱਲ £680 ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ?
ੰ
ਹਾਂ
ਲਗਭਗ ਸਭਵ
ੰ
ਬੱਚਤਾਂ:
ਬੱਚਤਾਂ:

£282 ਸਲਾਨਾ

ਿਦ ਵਗਸ


ਸਟੀਵ ਅਤੇ ਲੀ ਵਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੋਤਿੜਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਿਪਆਉਣ ਅਤੇ
ਲੋ ਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤ ਹੀ ਿਵਹਲ ਨਹ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗਤਾ
ਿਬੱਲਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ
ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ
ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ
ਤੇ ਿਛਮਾਹੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖ਼ਰਚੇ
ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਬੱਲ £575 ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਬੱਚਤ
ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ:
ੰ
ਛੋਟੀਆਂ ਸੰ ਭਵ ਬੱਚਤਾਂ
ਲਗਭਗ ਸਭਵ
ੰ
ਬੱਚਤਾਂ:
ਬੱਚਤਾਂ:

£63 ਸਲਾਨਾ

ਿਦ ਹਡਰਸਨਸ

ੰ

ਿਦ ਹਡਰਸੰ ਨਸ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ
ਲੱਿਗਆ ਚਾਰ ਬੰ ਿਦਆਂ (ਜੇ ਤੁਸ ਜੋਜੋ
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਲਓ) ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੇ ਕ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ
ਿਵਚ ਇਕੱਠੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਾਈਿਕੰ ਗ ਨਹ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੰ ਮੀ ਅਤੇ ਡੈਡੀ
ਪੱਤਣ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,
ਪੁੱਤਰ ਮੈਕਸ ਅਤੇ ਧੀ ਐਿਲਸ ਫ਼ੁਟਬਾੱਲ
ਦੀ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ
ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਣੀ
ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕਪੜੇ
ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਿਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਕਦੀ
ਨਹ ਰੁਕਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਬੱਲ £625 ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਬੱਚਤ
ਦੀ ਸਭਾਵਨਾ:
ੰ

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹ

ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ!

ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਿਬੱਲ
ਿਬੱਲ

ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅਦਰ
ੰ
ਅੰ ਦਰ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਡਾਕ-ਬਕਸੇ ਰਾਹ ਆਪਣਾ
ਪਿਹਲਾ ਨਵਾਂ ਿਬੱਲ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਬੱਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਿਡਗ
ੰ ਨੰ ੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ
ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਿਡਗ
ੰ ਨਹ ਲੈ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸ
ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਹਏਗਾ
ੋ
ਿਕ ਕੀ ਕਰ।ੋ ਤਸ
ੁ
0800 616 448 ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਵਲ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਿਡਗ
ੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵਚ
ਇੱਕ ਵਲ ਲਈ ਗਈ ਅਸਲ ਰੀਿਡਗ
ੰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਗੀ
ੇ
ਿਕ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਹਰ
ੋ ਸਟੀਕ ਿਬੱਲ ਿਮਲੇ ।
ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਤ ਸਾਡੇ ਤ ਕੋਈ ਪਸਾ
ੈ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ
ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬੱਲ ਤ ਘਟਾ ਿਦਆਗੇ
ਂ । ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਸ ਸਾਨੰ ੂ ਕਝ
ੁ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇੱਕ ਿਨਪਟਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਿਬੱਲ ਭੇਜਾਂਗ।ੇ ਇਹ ਸਭ ਕਝ
ੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੁਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ੂ
ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਡਾਇਰਕਟ
ੈ
ਡੈਿਬਟ, ਆਪਣੇ ਬਕ ਨੰ ੂ ਿਦੱਤੀ ਪੱਕੀ ਿਹਦਾਇਤ
ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਸ
ੁ ਸਾਡੀ ਮਾਈ
ਅਕਾਉਂਡ ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਸਾਈਨ
ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ
ਹੈ (ਪੂਰੇ ਵਰਿਵਆ
ੇ
ਂ ਲਈ
unitedutilities.com/myaccount
ਤੇ ਜਾਓ)।

ਪਰਾਣ
ੁ ੇ ਿਸਲਿਸਲੇ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੁਆਉਣ
ਤ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਿਪਛਾਂਹ ਮੁੜਕੇ ਨਹ ਵੇਖਦ।ੇ ਅਪੈਰ੍ਲ 2000
ਤ ਸਾਡੇ ਪੰ ਜ ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੀਟਰ
ਲੁਆਏ ਸਨ।

ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨੀ
ੰ ਤੁਸ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਓਨੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨਹ ਹੰ ਦੀਆ,
ੁ
ਂ ਤਾਂ ਤਸ
ੁ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਬੱਲ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਇੰ ਜ
ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦੇ 13 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅਦਰ
ੰ
ਅਦਰ
ੰ
ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ, ਅਸ ਮੀਟਰ ਨਹ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਿਬਨਾ
ਿਕਸੇ ਕਮ
ੰ ਦ,ੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਥੇ ਿਪਆ ਰਹਗਾ।
ੇ
ਜੇ ਤਸ
ੁ ਕਦੀ ਘਰ
ਬਦਲਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਰਿਹਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰੂ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ
ਿਬੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵਗਾ,
ੇ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਅਣਗਲ
ੌ ੇ ਪਏ
ਮੀਟਰ ਨੰੂ ਨਵ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਮਲ ਜਾਏਗੀ।

ਕੁਝ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਚਾਹ ਨਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਨਪਸੰ ਦ ਟੀਵੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹ
ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੀਕ ਮੀਟਰ ਰੀਿਡੰ ਗ ਲੈ ਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਮੀਟਰ ਰੀਿਡੰ ਗ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨੀ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ)।
ਸਾਡੇ ਵਲ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਂ ਤ ਅਸ ਦੂਰ
ਬੈਿਠਆਂ ਹੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਲੈ ਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਖੋ,
ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਲਈ ਤੁਸ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮੀਟਰ ਰੀਿਡੰ ਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਣੋ ਤੁਸ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
..
ਅਰਾਮ

ਕਝ
ੁ ਿਛਣ
ਉਡੀਕ...
ੋ ਕੀ
ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਪਤਾ ਹ?
ੈ

?

ਘਰ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਵਲ ਵਰਿਤਆ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਗੈਸ

ਜਾਂ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ
ਨਹਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਧੋਆ-ਧੁਆਈ)। ਇਸ ਲਈ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਬਜਲੀ ਦਾ
ਿਬੱਲ ਵੀ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਨਹ ਿਮਲਦੇ?

ਆਪਣੇ ਰਜ਼
ੋ ਦੇ ਕਮਕਾਜ
ੰ
ਿਵਚ
ਮਾਮਲੀ
ੂ ਿਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬੱਲ ਨੂੰ

ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵਾਕਈ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਨੁਕਿਤਆਂ ਲਈ
unitedutilities.com/usewaterwisely
ਤੇ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ, ਤੁਸ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ਸਾਨੂੰ, ਮੁਫ਼ਤ
ਸਮਾਨ ਲਈ ਆੱਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਰਤ ਕਰ...
ੋ
ਜੇ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਸਪਦ
ੰ ਨਹ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ
ਜੇ ਤਹਾਡੀਆ
ੁ
ਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਨਹ ਹਦੀਆ,
ੁੰ
ਂ ਤਾਂ ਤਸ
ੁ 13 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅਦਰ
ੰ
ਅਦਰ
ੰ
ਆਪਣੇ ਪਰਾਣ
ੁ ੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਿਬੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਅਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਮਫ਼ਤ
ੁ
ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਇਸਨੰ ੂ ਲਆਉਣਾ
ੁ
ਇਸ ਤ ਅਸਾਨ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਕਿਲੱਕ: unitedutilities.com/watermeteronlineform ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ

ਕਾੱਲ: ਸਾਨੂੰ 0845 746 1100 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦਓ

ਪੋਸਟ: ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਿਵਚ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ।

ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਿਵਚ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹੋਰ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਪਾਈਪਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਅਸਾਨ ਗਾਈਡ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰ ਧੀ ਗਾਈਡ
ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਟਰ੍ਾਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਗਾਈਡ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਸਬੰ ਧੀ ਗਾਈਡ
ਵਾਟਰਿਸ਼ਓਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪੈਕ
ਸਾਡਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਅਮਲ
ਸੀਸੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਦਲਣਾ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਿਮਆਰ

ਤੁਸ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ਸਾਡੇ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
unitedutilities.com/leaﬂets, ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਖੋ: United Utilities (Dept LR),
1050 Europa Boulevard, Warrington WA55 1LR. ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ
ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਮੰ ਗੇ ਜਾਂਦੇ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟਸ 0845 303 7711 ਤੇ ਸਾਡੀ 24 ਘੰ ਟੇ ਆੱਟੋਮੇਿਟਡ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ
ਬੇਨਤੀ ਲਾਈਨ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ, ਬਰ੍ੇਲ ਅਤੇ ਆੱਡੀਓ CD ਜਾਂ ਕੈਸੇਟ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਦਾ ਆੱਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
0845 746 1100 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਰਕ
ੰ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹ:ੈ
ਆਪਣੇ ਿਬੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ:
0845 746 1100 ਜੇ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹ ਲੱਿਗਆ
ਲੱਿਗਆ ਹਇਆ
ੋ
0845 746 2222 ਜੇ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਿਗਆ
ਲੱਿਗਆ ਹਇਆ
ੋ
ਹੈ
ਖਲਣ
ੁ  ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵਰ
ੇ ੇ 8 – ਰਾਤ 8 ਵਜ,ੇ ਸਮਵਾਰ
ੋ
ਤ ਸ਼ੱਕਰਵਾਰ;
ੁ
ਸਵਰ
ੇ ੇ 8 – ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ ।
ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ:
0845 746 2200
ਖਲਣ
ੁ  ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵਰ
ੇ ੇ 8 – ਰਾਤ 8 ਵਜ,ੇ ਸਮਵਾਰ
ੋ
ਤ ਸ਼ੱਕਰਵਾਰ;
ੁ

ਸਵਰ
ੇ ੇ 8 – ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ; ਸਵਰ
ੇ ੇ 8 – ਦਪਿਹਰ
ੁ
ੇ 12 ਵਜੇ ਐਤਵਾਰ ।
ਜੇ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਸਣਨ
ੁ
ਜਾਂ ਬਲਣ
ੋ
ਿਵਚ ਮਸ਼ਿਕਲਾਂ
ੁ
ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਕਸਟਫਨ
ੈ
ੋ ਦੀ

ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 18001 ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਲੜਦ
ੋ
ੇ
ਨਬਰ
ੰ
ਨੰ ੂ ਿਮਲਾਓ।
ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
United Utilities, PO Box 459, Warrington WA55 1WB
ਜਾਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਾਓ:
unitedutilities.com

ਜੇ ਅੰ ਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਖ ਿਕਤਾਬਚੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
unitedutilities.com/translations ਤੇ ਿਹੰ ਦੀ, ਉਰਦੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਚੀਨੀ, ਬੰ ਗਾਲੀ
ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਗੱਲਾਂ ਿਵਚ ਗੱਲ - ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆੱਪਰ੍ੇਿਟੰ ਗ ਲਾਇਸਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰ OFWAT ਵਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ: unitedutilities.com/myaccount

United Utilities Water PLC,
Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Warrington WA5 3LP.
ਇੰ ਗਲਡ
 ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰਡ। ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਬਰ
ੰ
2366678.

01/13/SD/4959a

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ

ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਸਆਲਾਂ
ੁ
ਦੇ ਜਵਾਬ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਵ
ਿਕਵ ਅਰਜ਼ੀ
ਦਣੀ
ੇ ਪਣੀ
ੈ ਹ?
ੈ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ unitedutilities.com/meters ਆੱਨਲਾਈਨ
ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ ਜਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ। ਤਸ
ੁ ਸਾਨੰ ੂ
0845 746 1100 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਿਕਥੇ
ਿਕਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ?
ਜਾਏਗਾ?

ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
(ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਈਪ ਤ,ੇ ਇਹ ਉਹ ਪਾਈਪ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਰਾਹ
ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)। ਜੇ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਦਰ
ੰ
ਮੀਟਰ ਨਹ ਲਾ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਅਸ ਇਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ
(ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਮੌਜਦ
ੂ

ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਾੱਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸ
ਇਸ ਬਾੱਕਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੀਟਰ ਲਾਵਾਂਗ)ੇ ।

ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਸਲਾ
ੈ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਖਣ
ੇ
ਲਈ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗ।ੇ ਆਪਣੇ ਵਲ ਅਸ ਪਰੀ
ੂ ਕਿਸ਼ਸ਼
ੋ
ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ
ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮੀਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਲਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਣੀ
ੈ ਹੈ (ਜੋ ਿਕ ਅਕਸਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਿਸੰ ਕ ਹੇਠਾਂ ਹਦਾ
ੰ ੁ ਹੈ),
ਅਸ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕਝ
ੁ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਿਜਵ ਕਈ
ੋ ਿਫ਼ਰ੍ਜ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਈਪ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਲਕੜੀ ਦੀ ਪਨਿਲਗ
ੈ ੰ ਆਿਦ)
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਜੋ ਅਸ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਜਦ ਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰ ੂ ਕਝ
ੁ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਮ
ੰ
ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਵਲ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹ।ੋ

ਕੀ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਿਕਤੇ
ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਲਆਉਣ
ੁ
ਲਈ
ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰਨਾ ਪਣਾ
ੈ ਹ?
ੈ

ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ
ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਥਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਦਰ),
ੰ
ਪਰ ਜੇ ਤਸ
ੁ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਲੁਆਉਣਾ ਚਾਹਦ
ੰ ੁ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਭਵ
ੰ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚਾਂਗ।ੇ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਝ
ੁ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਿਵਚ ਮੀਟਰ
ਬਾਹਰ ਨਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਪਰ
ੂ ੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਖ।
ੇ ੋ
ਜੇ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਫ਼ੁਟਪਾਥ ਹਠਾਂ
ੇ ਲਾ ਸਕ,ੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲਾਗਤ ਿਵਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਿਕ
£130 ਨਾਲੇ VAT ਹੈ।

ਕੀ ਤਸ
ੁਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹਮਸ਼ਾ
ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹ?
ੋ

ਨਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ ਦੇ ਇਥੇ ਕਝ
ੁ ਸਭ
ਤ ਆਮ ਕਾਰਣ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਤੁਸ ਇੱਕ ਫ਼ਲੈ ਟ ਿਵਚ ਰਿਹਦੇ
ੰ ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਲਾਂਡਰੀ ਰੂਮ ਜਾਂ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹਚ
ੰ ੁ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਹ।ੈ

• ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਿਵਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਮ
ੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ ਹ,ੈ ਖ਼ਰਾਬ
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਿਫ਼ਿਟੰ ਗਾਂ)
ਦੇ ਨੇਮਾਂ 1999 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ ਕਰਦ।ੇ

• ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵ ਥਾਂ ਨਹ ਿਮਲਦੀ ਹੈ
- ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫ਼ਟਪਾਥ
ੁ
ਜਾਂ ਪਬਿਲਕ ਸ਼ਾਹਰਾਹ
- ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਦਰ।
ੰ

ਜੇ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤਸ
ੁ
ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਨ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸਲਾਨਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸ ਇਕੱਲੇ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਤੁਸ ਸਾਡੇ
ਿਸੰ ਗਲ ਪਰਸਨ ਹਾਉਸਹਲਡ
ੋ
ਟੈਿਰਫ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਅਸ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਕਲਪ
ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗ।ੇ

ਤੁਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਿਡਗ
ਰੀਿਡੰੰ ਗ ਕਦ
ਕਦ ਲਓਗ?
ਲਓਗੇੇ?

ਅਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ
ਰੀਿਡੰ ਗ ਲਵਾਂਗ।ੇ ਿਜਹੜੇ ਮੀਟਰ ਅਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਮੀਟਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਿਡੰ ਗ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਘਰ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹ ਹੋਣਾ ਪਦਾ।

ਹਾਲਾਂਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਮੌਕੇ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਸਾਨੰੂ ਮਰ
ੁ ੰ ਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਪਏਗੀ।
ਜੇ ਅਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਨਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸ
ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਹਏਗਾ
ੋ
ਿਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋ।
ਤੁਸ ਸਾਨੰ ੂ 0800 616 448 ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਿਡਗ
ੰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ unitedutilities.com/meter-reading ਤੇ
ਆਪਣੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਆੱਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ
ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਵਲ ਲਈ ਗਈ ਅਸਲ ਰੀਿਡੰ ਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ
ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਿਕ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਸਟੀਕ ਿਬੱਲ ਿਮਲੇ ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਿਵਚ ਿਕਨਾ
ੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ
ਲੱਗੇੇਗਾਾ?
?

ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ
ਿਤੰੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆ
ਮਹੀਿਨਆਂਂ ਦੇ ਅਦਰ
ੰ
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਿਮਲਣ ਦੇ ਿਤ
ਅੰ ਦਰ ਮੀਟਰ ਲਾ ਿਦਆਂਗ।ੇ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਫ਼ਾਰਮ ਿਮਲਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਿਲਖਾਂਗੇ ਿਕ ਅਸ ਸਰਵੇਖਣ ਕਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਿਫਰ ਅਸ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਮਲਾਕਾਤ
ੁ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਅ
ੈ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਿਵਚ, ਸਾਡੇ ਵਲ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਵੱਧ
ਸਮਾਂ ਲਏ ਜਾਣ, ਿਜਸਦੀ ਿਕ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹ ਹ,ੈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ, ਸਾਡੇ
ਵਲ ਆਪਣੇ ਿਮਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਣ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਮਗਰ ਹਰ
ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ, ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ £4 ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਦੀਆ
ੰੁ
ਂ ਹਨ, ਜਦ ਤਸ
ੁ ਇਸ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ
ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਿਵਚਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਿਕਵ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

unitedutilities.com/
meters

0845 746 1100
ਖੁਲਣ
 ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 8 –
ਰਾਤ 8 ਵਜੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ; ਸਵੇਰੇ 8 –
ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ

10/11/SD/4827

• ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਪਤੀਆ
ੰ
ਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ।
United Utilities
PO Box 246,
Warrington
WA55 1EA

ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ:
• ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹ ਭਿਰਆ।
• ਜੇ ਅਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ
ੁ
ਦਾ
ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਮਲਾਕਾਤ
ੁ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਝਾ
ੰ ੁ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਤਸ
ੁ ਆਪਣੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਮ
ੰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ (ਜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪਈ, ਤਾਂ ਅਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਲ
ੇ ੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਦੱਸਾਂਗ)।
ੇ ਜੇ ਤਸ
ੁ ਿਤਨ
ੰ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਮਲ
ੂ ਬਨਤੀ
ੇ
ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਫਰ ਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।
• ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣ
ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ।

ਮ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਹਾਂ,
ਹਾਂ, ਕੀ ਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੁਆਉਣ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤ ਘੱਟ ਦੀ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਿਮਆਦ ਦੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਿਗਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਣੀ
ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਮ ਮਕਾਨ
ਮਕਾਨ--ਮਾਲਕ ਹਾਂ,
ਹਾਂ, ਕੀ ਮ ਆਪਣੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆ
ਪਤੀਆਂਂ
ਿਵਚ ਇ
ਇੱਕ
ੱਕ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੁਆਉਣ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ?
ਤੁਸ ਸਾਨੰ ੂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਆਉਣ
ੁ
ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ
ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹ।ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰ ੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ ਸੰ ਪਤੀ ਿਵਚ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੁਆਉਣਾ ਚਾਹਦ
ੰ ੁ ੇ ਹੋ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ
ਲੱਗਣ ਤ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮ ਆਪਣਾ
ਿਵਚਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸ ਬਹਤ
ੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹ ਹੋ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਤਲਾਅ ਜਾਂ ਸਵੀਿਮੰ ਗ ਪਲ
ੂ (10,000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ)
ਭਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਪਕਲਰ
ੰ ਰ੍
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਘਰ
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰ
ੌ ਤੇ ਵਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ
ਹੈ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਿਬੱਲ ਰਖਣੇ ਹਣਗੇ
ੋ ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਮਗਰ, ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਕੋਲ ਸਾਨੰ ੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਿਕ ਤੁਸ, ਸਾਡੇ ਵਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦ
ੰ ੁ ੇ ਹ,ੋ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ
13 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ।ੈ
ਅਸ ਮੀਟਰ ਨਹ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਿਬੱਲ ਪਿਹਲਾਂ
ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗ।ੇ ਜੇ ਤੁਸ
ਇਸ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਸਾਨੰੂ ਨਹ ਦੱਸਦੇ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਰੀਿਡਗ
ੰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀ
ੇ ਸੰ ਪਤੀ ਿਵਚ
ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਅਰਿਥੰ
ਅਰਿਥਗ
ੰ ਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?
ਪਏਗਾ?

ਜੇ ਅਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ
ਵਲ ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਿਬਜਲੀ
ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਅਰਿਥੰ ਗ ਜਾਂ ਬਿਡਗ
ੰ ਨੰ ੂ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਿਵਚ ਕਈ
ੋ ਫ਼ਰਕ
ਪਏ। ਅਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਬਿਡੰ ਗ ਤਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਟਕੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹ।ੈ

ਜੇ ਅਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਿਸਸਟਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਪਾਈਪ ਨੰ ੂ ਅਰਥ
ਵਜ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਪਤੀ
ੰ
ਦੀ
ਇਲੈ ਕਿਟਕ
ਰ੍ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਿਥਗ
ੰ ਦੀ ਿਜ਼ਮਵਾਰੀ
ੰ ੇ
ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਫ਼ਕਰਮਦ
ੰ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਗਤਾਪਾਪਤ
ੋ
ਰ੍
ਿਬਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਜੇ ਮਰ
ੇ ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਈਪ ਿਰਸਦੀ ਹ,ੈ
ਤਾਂ ਕੀ ਹੰ ਦਾ
ੁੁੰ ਹੈ?

ਘਰਲ
ੇ ੂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਾਈਵ
ਰ੍
ੇਟ ਲੀਕ ਿਰਪਅਰ
ੇ
ਿਸਸਟਮ
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਝ
ੁ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਅਸ ਿਬਨਾ
ਲਾਗਤ ਿਲਆਂ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਬਾਹਰਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਦੇ ਿਰਸਣ ਦੀ
ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਤੀ
ੰ
ਦੀ ਵਲਗਣ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰ ਧ ਿਵਚਕਾਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਿਰਸਣ ਦੀ ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ
ਨਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹ। ਪੂਰੇ ਵਰਵ
ੇ ੇ ਇਸ ਵਬਸਾਈਟ
ੈ
ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
unitedutilities.com/bursthome

ਕੀ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਪਾਣੀ ਿਰਸਣ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਫਟਣ ਕਰਕੇ
ਕਰਕੇ
ਬਰਬਾਦ ਹਏ
ੋ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ
ਪਏਗਾ?
?

ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਿਗਆ ਹਇਆ
ੋ
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸ ਇਸ
ਿਵਚ ਲਘ
ੰ ੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਵਾਂਗ।ੇ ਅਸ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਸਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਿਵਚ
ਮਦਦ ਲਈ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੀਿਡਗਾਂ
ੰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਆਪਣੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਦੇ ਿਰਸਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਕਸਾਲ
ੁ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸ
ਿਰਸਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰਾਂਗ,ੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪਾਈਪ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਟਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਇਸਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਿਰਸਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ
ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਾਰਮ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ unitedutilities.com/
bursthome ਤੇ ਜਾਓ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਿਕਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ
ਹਨ?
?

ਪਾਣੀ ਮੀਟਰ ਯੁਨਾਇਿਟਡ ਯਟੀਿਲਿਟਜ਼
ੂ
ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਅਸ ਇਸ
ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ, ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।

ਜੇ ਮ ਘਰ ਛੱਡਕ
ਛੱਡਕੇ ਚਲਾ
ਚਲਾ/
/ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ
ਜਾਵਾਂ,, ਕੀ ਘਰ
ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਿਵਅਕਤੀ,
ਿਵਅਕਤੀ, ਸੰ ਪਤੀ ਤੇ ਲਾਈ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਾਰੇ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਰੀਿਡੰ ਗਾਂ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ। (ਭਾਵਿਕ
 ਤਸ
ੁ ਸੰ ਪਤੀ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰ ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹ)।
ੋ
ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆਂ, ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਨਵ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਰੀਿਡੰ ਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆ।ਂ

ਕੀ ਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ?

ਨਹ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਛੜਛਾੜ
ੇ
ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ
ਗ਼ੈਰਕਾਨੰ ੂਨੀ ਹ,ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਜ
ੰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਿਬੱਲ
ਿਬੱਲ

ਤੁਸ ਅਕਸਰ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਿਕੰ
ਿਕਨੀ
ੰ ਨੀ ਵਾਰੀ ਿਬੱਲ ਭੇਜਗ
ੋ ੇ?

ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਿਬੱਲ ਿਮਲਗਾ।
ੇ
ਇਹ ਉਸ ਪਾਣੀ
ਅਤੇ ਗਦ
ੰ ੇ ਪਾਣੀ ਸਬਧੀ
ੰ ਸਵਾਵਾਂ
ੇ
ਲਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਤਸ
ੁ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ
ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਿਜਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਿਬੱਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ
ਦੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਕਦ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਬੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ
ਲੱਗਣ ਤ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੰ ੂ
ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਰੀਿਡਗ
ੰ ਨਹ ਿਮਲੀ,
ਤਾਂ ਅਸ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇੱਕ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਿਬੱਲ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਮ ਇਸ ਵਲ
ੇ ੇ ਡਾਇਰੈ
ਡਾਇਰਕਟ
ੈਕਟ ਡਿਬਟ
ੈਿਬਟ ਰਾਹ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰ ਿਰਹਾ/
ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਹਰ
ੋ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ
ਪਣਾ
ੈ ਹੈ?

ਨਹ, ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕਝ
ੁ ਨਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਜਾਰੀ
ਰਖਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤਸ
ੁ ਸਾਨੰ ੂ ਇਜ
ੰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ ਕਿਹਦੇ
ੰ ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ
ਲੱਗਣ ਤ ਬਾਅਦ ਮਰ
ੇ ੇ ‘ਪਰਾਣ’
ੁਰਾਣੇ’
ਿਬੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹਏਗਾ
ੋਏਗਾ?
?

ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖੇ ਿਬਨਾ ਿਕ ਤੁਸ ਇਸ ਵਲ
ੇ ੇ ਿਕੰ ਨਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ
ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਮ ਆਪਣੇ ਿਬ
ਿਬੱਲ
ੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਗਤਾਨ ਿਕਵ
ਿਕਵ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਸਕਦਾ/
ਹਾਂ?

ਅਸ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਿਬੱਲ ਦਾ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਸਾਨ
ਤਰਾਿਕਆਂ ਦੀ ਪਸ਼ਕਸ਼
ੇ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸ
ੁ ਡਾਇਰਕਟ
ੈ
ਡਿਬਟ,
ੈ
ਨਕਦ
ਜਾਂ ਚੈਕ ਰਾਹ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਝ
ੁ ਗਾਹਕ ਹਰ ਿਬੱਲ ਦੇ
ਪਹੰ ੁਚਿਦਆਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਬਜਟ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚਣ
ੋ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਨੰ ੂ ਪਰੇ
ੂ ਸਾਲ ਿਵਚ
ਦੇਣ ਨੰ ੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤਸ
ੁ ਸਾਲ
ਿਵਚ ਿਕੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਗ
ੋ ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨੰ ੂ ਨਮ
ੇ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਵਾਰ
ੇ
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਿਵਚ ਵਡ
ੰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਾ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਤੁਸ ਿਕਨਾ
ੰ ਪਾਣੀ ਵਰਤ
ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਭੁਗਤਾਨ (ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਿਵਚ ਇਸਨੰ ੂ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦਆਗੇ
ਂ ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਦਆਂ ਹੀ ਅਸ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ‘ਪਰਾਣ’
ੁ ੇ ਿਬੱਲ ਦਾ
ਿਹਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕਈ
ੋ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸ
ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬੱਲ ਿਵਚ ਘਟਾ ਿਦਆਂਗ।ੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਜ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ
ਆਪਣੇ ‘ਪੁਰਾਣ’ੇ ਿਬੱਲ ਤੇ ਸਾਨੰ ੂ ਪਸਾ
ੈ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖੜੀ ਰਕਮ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਭਜਾਂਗ।
ੇ
ੇ

ਕੀ ਮ ਡਾਇਰੈ
ਡਾਇਰਕਟ
ੈਕਟ ਡਿਬਟ
ੈਿਬਟ ਰਾਹ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਸਕਦਾ/
ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਬਟ
ੈ
ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰ ੂ ਵੰ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਿਬੱਲ ਤੇ £5 ਦੀ ਛੋਟ ਿਦਆਂਗੇ। ਬੱਸ
ਸਾਨੰੂ 0845 746 2222 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਸੰ ਭਵ ਬੱਚਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਪਿਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤ ਪਤਾ ਲਾਓ ਿਕ ਤੁਸ ਹਰ ਸਾਲ ਿਕੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

• ਿਫਰ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।

• ਸੰ ਭਵ ਬੱਚਤਾਂ ਗੂੜੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

• ਹਲਕੇ ਖਾਨੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱਚਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ
ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ।

£300 – £400

£400 – £500

£500 – £600

£600 – £700

ਘਰ ਿਵਚ
1 ਿਵਅਕਤੀ

£16-£116

£116-£216

£216-£316

£316-£416

ਘਰ ਿਵਚ
2 ਿਵਅਕਤੀ

ਛਟੀਆ
ੋ
ਂ ਬੱਚਤਾਂ
ਸਭਵ
ੰ
ਹਨ

£2-£102

£102-£202

£202-£302

ਘਰ ਿਵਚ
3 ਿਵਅਕਤੀ

ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ
ੰ
ਨਹ

ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ
ੰ
ਨਹ

ਛਟੀਆ
ੋ
ਂ ਬੱਚਤਾਂ
ਸਭਵ
ੰ
ਹਨ

£88-£188

ਘਰ ਿਵਚ
4 ਿਵਅਕਤੀ

ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ
ੰ
ਨਹ

ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ
ੰ
ਨਹ

ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ
ੰ
ਨਹ

ਛਟੀਆ
ੋ
ਂ ਬੱਚਤਾਂ
ਸਭਵ
ੰ
ਹਨ

ਘਰ ਿਵਚ
5 ਜਾਂ ਵ
ਵੱਧ
ੱਧ ਿਵਅਕਤੀ

ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ
ੰ
ਨਹ

ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ
ੰ
ਨਹ

ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ
ੰ
ਨਹ

ਬੱਚਤ ਦੀ
ਸਭਾਵਨਾ
ੰ
ਨਹ

* ਸਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਔਸਤਨ
ਖਪਤ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ
(2013/2014 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ)।

ਸਭਵ
ੰ
ਬੱਚਤਾਂ *

ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਮਜਦਾ
ੌ ੂ
ਸਲਾਨਾ ਿਬੱਲ:

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
ਦੋ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਿਜਸਦਾ
ਸਲਾਨਾ ਿਬੱਲ £500 ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੁਆ
ਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਵ
ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ £102 ਬਚ
ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਲਾਗਤ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚਤਾਂ
ਿਸਰਫ਼ ਸੇਧ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਨਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
unitedutilities.com/
meters ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਟੀਕ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਲਾਉਣ
ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆੱਨਲਾਈਨ
ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।

ਤਹਾਡ
ੁ
ੇਹ
ਹੱਕ
ੱਕ ਅਤ
ਅਤੇੇ ਿਜ਼
ਿਜ਼ਮ
ੰ ਮਵਾਰੀਆ
ੇਵਾਰੀਆਂਂ

(ਇਹ ਕਾਨੂ
ਕਾਨਨੀ
ੰ ੂਨੀ ਿਹੱਸਾ
ਿਹੱਸਾ ਹੈ – ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ,
ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਥੜ
ੋ ਾ ਰਸਮੀ ਲਗਦਾ ਹ!ੈ!))
ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗਦੇ
ੰ ਪਾਣੀ ਸਬਧੀ
ੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚ
ਪਾਣੀ ਿਰਸਣ, ਘਰ ਛੱਡਣ, ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਮੀਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ, ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹ,ੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਜਥੇ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਮਵਾਰੀ
ੰ ੇ
ਪਵਾਨ
ਰ੍
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ
ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦਣਦਾਰ
ੇ
ਹ।ੈ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ,
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਵਜ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਤ ਲਾਗਤਾਂ
ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਿਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤ।ੋ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਿਜਹਨਾਂ
ਿਵਚ ਛੋਟ ਹ,ੈ ਿਵਚ ਛੱਟੀਆ
ੁ
ਂ ਿਵਚ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਦਣਾ,
ੇ ਬਡਿਸਟਸ,
ੈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਹਰ
ੋ ਥੜੀ
ੋ  ਿਮਆਦ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਵੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਵਜ ਮੰ ਿਨਆ
ਜਾਏਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਪ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਸ
ੁ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਉਦ ਤਕ ਦੇਣਦਾਰ ਹ,ੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ:
(i) ਤੁਸ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਬਦ
ੰ ਨਹੀ ਕਰ ਿਦਦੇ
ੰ (ਜਾਂ ਹਣ
ੁ ਉਸ
ਥਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ; ਜਾਂ
(ii) ਿਜਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਿਵਚ ਪਾਣੀ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਪਰ੍ਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਬ
ਰ੍ ੰ ਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ
ਸਮ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਿਦੰ ਦਾ ਹ।ੈ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ (i) ਜੇ ਤੁਸ ਨਿਟਸ
ੋ
ਨਹ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੰ ੂਨ ਦੇ ਸਕਸ਼ਨ
ੈ
144 ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਪਬ
ਰ੍ ੰ ਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਰੀਿਡੰ ਗ ਤੱਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਜਦ ਤੱਕ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਨਹ ਪਹਚਦੇ
ੰ ੁ , ਜਦ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਬੱਲ ਿਮਲ,ੇ ਤਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਾਨੰੂ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਭੁਗਤਾਨ 14 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਮਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਤੀ
ੰ
ਿਵਚ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹ
ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੁਸ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹ।ੋ ਇਹ ਆਮ ਤਰ
ੌ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਤੀ
ੰ
ਿਵਚਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਵਲਗਣ (ਅਕਸਰ ਬਗ਼ੀਚੇ ਦੀ ਕੰ ਧ) ਤ
ਪਾਈਪ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਡੂ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ, ਿਜਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪ ਿਪਆ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਿਜਥੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਈਪ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਲੰ ਘਦਾ ਹੈ, ਿਵਚਕਾਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮ
ੰ ਲਈ
ਤੁਸ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕਈ
ੋ
ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਵਸੀਕੇ ਤ ਿਮਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰਾਹ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਿਵਚ ਕਈ
ੋ ਬਰਬਾਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦਰਵਰਤ
ੁ
 ਸ਼ਾਿਮਲ
ਹੈ। ਪਰ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਈਪ ਫਟਣ ਤ,ੇ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਲਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹ।ੈ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਸਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬਦਲਣ
ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮਵਾਰ
ੇ
ਹਾਂ। ਇਸਨੰ ੂ ਅਸ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਛੜਛਾੜ
ੇ
ਨਾ ਕੀਤੀ ਹਵ।
ੋ ੇ

ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗਦ
ੰ ੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਣਗੀਆ।
ੋ
ਂ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਸਾਡੇ ਵਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਅਦਰ
ੰ
ਪਾਣੀ
ਿਰਸਣ ਦੀ ਮੁਰਮਤ
ੰ
ਜ਼ਰਰ
ੂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ
ੋ
ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ। ਘਰੇਲੂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਿਵਚ ਮੀਟਰ ਲਾਏ
ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ‘ਲੀਕੇਜ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਮਲ’ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਹਰ
ੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਸ ਸਾਨੰੂ 0845 746 2222 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ
ਜਾਂ unitedutilities.com/bursthome ਤੇ ਜਾਕੇ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ
ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰ ਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹ।ੈ ਸਾਡੀ
ਮੰ ਜ਼ਰੀ
ੂ ਤ ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਇਸਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵਚ ਅਿੜਕਾ ਨਹ ਡਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰ ਮ
ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਿਕਸੇ ਖ਼ਰਚ,ੇ
ਗੰ ੁਮਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਾਂਗ।ੇ

ਲਾਗਤਾਂ ਉਥੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਜਥੇ ਘਰਾਂ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਜਾਂ ਫ਼ਰਿਨਸ਼ਡ ਹੈ। ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵਚ ਲਕ
ੋ ਨਹ ਰਿਹਦ
ੰ ੇ ਜਾਂ ਫ਼ਰਿਨਸ਼ਡ
ਨਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਵਾਂ
ੇ
ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ, ਅਸ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਨਹ ਲਾ ਸਕੇ ਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਮੀਟਰ ਰਾਹ ਿਕੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੰਿਘਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ, ਤਹਾਡੀਆ
ੁ
ਂ ਲਾਗਤਾਂ
ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਮਕਦਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਵਾਂਗ।ੇ
ਜੇ ਢਕਵਾਂ
ੁ
ਹਇਆ,
ੋ
ਤਾਂ ਅਸ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਹ ਲਾਗਤ ਠੀਕ ਕਰ
ਿਦਆਂਗ।ੇ ਸਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਮਆਦ, ਜਦ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਮੀਟਰ ਖ਼ਰਾਬ
ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਦਾਜ਼ਾ
ੰ
ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਭਰਸਯਗ
ੋ ੇ ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਏਗਾ।
ੋ

ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਾਂ
ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਨੰ ੂ ਇਜ
ੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਅਸ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਨੰ ੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਦੇ
ੰ
ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 0845 303 7711 ਤੇ
ਸਾਡੀ ਆੱਟੋਮਿਟਡ
ੇ
ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਤੱਥਸ਼ੀਟ ‘ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਕਰਨੀ’ ਲਈ ਪੁੱਛ।ੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਰ੍ਿਡਗ
ੰ ਸਟਡਰਡਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜਾਂਚ
ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਇਜ
ੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦ
ੰ ੁ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਸੱਿਧਆਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਟੇਿਡ
ਰ੍ ੰ ਗ ਸਟਡਰਡਸ ਮਿਹਕਮੇ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

United Utilities Water PLC , Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Warrington WA5 3LP.
ਇੰ ਗਲ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰਡ। ਰਿਜਸਟਰਡ ਨੰਬਰ 2366678.
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ਯੂਨਾਇਿਟਡ ਯੂਟੀਲੀਿਟਜ਼ ਨਾੱਰਥ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ। ਅਸ ਰੋਜ਼ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਿਵਚ
ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਟਾੱਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸ਼ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ੍ੀਵ ਤ ਕਾਰਿਲਸਲੇ ਤੱਕ, ਅਸ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਿਨਰਿਵਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹਕੇ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਸਮਾਂ ਬਚਾਓ - unitedutilities.com/meters ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ
ਇਸ ਤ ਅਲਾਵਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵਾਪਸ ਭਜ:
ੇ ੋ
United Utilities, PO Box 246, Warrington, WA55 1EA

ਸਰ੍ੀ/ਸਰ੍ੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ/ਿਮਸ
ਨਾਂ
ਪਤਾ

ਪੋਸਟਕੋਡ
ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਿਚੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ ਲਈ ਪਤਾ, ਜੇ ਉਪਰਲੇ
ਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ

ਪੋਸਟਕੋਡ
ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼
ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
(ਤੁਹਾਡੇ ਿਬੱਲ ਦੇ ਸਭ ਤ ਉਪਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)
ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਿਡਟੈਚਡ

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਜਾ

ਮਾਲਕ/ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ

ਟੈਰਸ
ੇ ਵਾਲੀ

ਸੈਮੀ-ਿਡਟਚਡ
ੈ

ਫ਼ਲੈ ਟ

ਿਕਰਾਏਦਾਰ

ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਦਓ (ਜੇ ਤੁਸ ਪਨਾਹ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵਚ ਵਸਨੀਕ ਹੋ,
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ):
ਨਾਂ
ਪਤਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਾਂਝੀ ਲਾਂਡਰੀ ਸਹਲਤ
ੂ
ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ)?

ਹਾਂ

ਨਹ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਘੱਟ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹ?
ੈ

ਹਾਂ

ਨਹ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤ ਆਿਗਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ
ਖਾਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ ਿਕ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਤੀ ਿਵਚ ਮੀਟਰ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਤਸ
ੁ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤ ਆਿਗਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ
ਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੁਆਉਣ ਸਬਧੀ
ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਦਸਤਖ਼ਤ
ਤਾਰੀਖ਼
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸ,
ੁ
ਸਾਡੇ ਤ ਿਕਵ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਪੱਤਰ

ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ

ਮੋਬਾਈਲ

ਕੀ ਤੁਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓਗ?
ੇ

United Utilities Water PLC, Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Warrington WA5 3LP.
ਇੰ ਗਲ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰਡ। ਰਿਜਸਟਰਡ ਨੰਬਰ 2366678.

ਸਵੇਰੇ

ਸ਼ਾਮ

03/12/SD/4959b

ਜੇ ਤੁਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ ਿਕਸ ਸਮ ਨੰ ੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓਗ,ੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕੀਏ?

