ਾਪਸ
ਣੀ ਵ
ਆ ਪਾ
ਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਿਤ
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ਪਾ
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ਵਰਿਤਆ ਰੋਜ਼ ਵਰਿਤਆ ਆ

ੀਆ
ਵਧ

ਿਲਆ
ਿਗ ਆ

ਿਗ
ਆ
ਆ

ਪਸ

ਪਾਈਪ, ਨਾਲੀ ਦੇ
ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਸੀਵਰ
ਬਾਰੇ ਅਸਾਨ ਗਾਈਡ

ਣ
ਾ
ੀ ਹਰ ਰ
ਪ
ਆ
ੀ
ਧ
ਵ
ੋਜ਼

ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼
ਜ਼ਮੀਨਦਜ਼
ੋ ਦੇ ਹੇਠ
ਠਲ
ਲੇੇ ਕੰ ਮ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ
ਹੰ ੁਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਾਈਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹ ਸੋਚਦੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਗ਼ੀਚੇ, ਡਾਈਵਵ

ੇ ਜ ਰਾਹ ਦੇ ਹੇਠ
ਦੋ ਅਿਹਮ ਪਾਈਪ ਹੰ ਦ
ੁ ੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹਣਾ
ੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ, ਜੋ ਸੜਕ ਿਵਚਲੇ
ਸਾਡੇ ਮੱਖ
ੁ ਪਾਈਪ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ
ਿਲਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਈਪ, ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰ ੂ ਸਾਡੇ
ਸੀਵਰ ਿਵਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹ।ੈ
ਇਹਨ ਦੋ ਪਾਈਪ ਤ ਿਬਨਾ, ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਪਾਈਪ
ਗਿਹਿਣਆਂ ਤ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹ ਹਣਗ,
ੋ ੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਟਾੱਇਲਟ... ਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਥੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਥ ਨਾ ਹੋਵੇ!
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਈਪ ਅਰਾਮ
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ।
ਹਾਲਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਉਹਨ ਿਵਚ ਇੱਕ ਨੰੂ
ਬਦਲਣ ਜ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜ ਤਸ
ੁ
ਇੱਕ ਨਵ ਪਾਈਪ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹੋ,

ਿਕਿਕ ਤੁਸ ਨਵ ਸਪਤੀ
ੰ
ਬਣਾਈ ਹੈ ਜ
ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ ਿਕਵ, ਕੀ ਹਏਗਾ
ੋ
ਜੇ - ਆਪਣੇ
ਪੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਨਰਿਵਘਨ ਸਪਲਾਈ
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਪਾਈਪ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਈਪ ਤੇ।
ਇਸਤ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ,ੋ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਲੰ ਬਰ ਜ ਿਬਲਡਰ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ
ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਅਦਰ
ੰ
ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਝ
ੁ
ਕੰ ਮ ਖ਼ਾਸੇ ਮਾਿਹਰਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਝਾਅ
ੁ
ਿਦਆਗ
ਂ ੇ ਿਕ ਕਈ
ੋ ਵੀ
ਕੰ ਮ ਢਕਵ
ੁ
ਿਸਖਲਾਈਪਾਪਤ ਪਸ਼ਵਰ
ੇ ੇ
ਤ
ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ।

ਿਬਲਡਰਜ਼ ਸਪਸ਼ਲ!
ੈ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਬਲਡਰ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ
ਪਾਈਪ ਪਾਉਣੇ, ਸਮਗੀਆਂ, ਪਾਈਪ ਜੋੜਣੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਿਹਰਾਨਾ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।
ਤੁਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਇਥ ਲਭ
ਸਕਦੇ ਹੋ: unitedutilities.com/
newwatersupply

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ:
ਪਾਣੀ ਿਰਸਣ ਲਈ ਜਚ
ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਨੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਤੀ
ਦੀ ਵਲਗਣ ਿਵਚ ਹੈ, ਤ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ
ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਿਵਚ ਿਰਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਚ ਲਈ
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਪਕਰਣ ਬੰ ਦ ਕਰੋ, ਿਜਹਨ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਵਰਿਤਆ
ਜਦਾ ਹੈ, 30 ਿਮੰ ਟ ਤੱਕ ਉਡੀਕੋ, ਿਫਰ ਮੀਟਰ
ਰੀਿਡੰ ਗ ਲਓ (ਲਾਲ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ)। ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੰ ਟਾ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਮੀਟਰ ਰੀਿਡੰ ਗ ਲਓ। ਜੇ ਮੀਟਰ ਰੀਿਡੰ ਗ ਬਦਲ
ਗਈ ਹੈ, ਜ ਕਾਟਰ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਆਖ਼ਰੀ
ਲਾਲ ਿਡਿਜਟ ਸਮੇਤ), ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚਲਾ
ਪਾਣੀ ਿਰਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ, ਤ ਤੁਸ
ਆਪਣੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਨਲਸਾਜ਼ੀ ਿਵਚਲੀ ਿਰਸਣ ਵਾਲੀ
ਥ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ,
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਟੂਟੀਆਂ
ਬੰ ਦ ਹੋਣ, 30 ਿਮੰ ਟ ਤੱਕ ਉਡੀਕੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੀਟਰ
ਦੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਪੜੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਘੰ ਟੇ ਤੱਕ
ਵਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੀਟਰ ਰੀਿਡੰ ਗ ਲਓ। ਜੇ
ਰੀਿਡੰ ਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤ ਪਾਣੀ ਿਰਸਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਨਲਸਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ
ਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਬਾਰੇ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ
ਹਰ ਿਦਨ ਥੋੜਾ-ਥੜਾ
 ੋ  ਜਾਦੂ ਹਦਾ
ੰ ੁ ਹੈ। ਤਸ
ੁ ਆਪਣੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼, ਖਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤ ਿਬਨਾ, ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ੂ ਛਤੀ
ੇ ਹੀ ਡਾਰ ਿਵਛੜੇ ਮਨਗੇ
ੰ Ą ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਘਰ ਨੰ ੂ ਸਾਡੇ ਨਟਵਰਕ
ă
ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਸ
ੁ (ਜ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ) ਇਸਦੀ ਦਖਭਾਲ
ੇ
ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ - ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤ ਲੈ ਕ,ੇ ਿਬਲਕਲ
ੁ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਤੀ
ੰ
ਦੀ ਵਲਗਣ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਸਪਤੀ
ੰ
ਿਵਚ ਿਨਕਲਿਦਆਂ ਹੀ, ਇਹ
ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਦੀ ਹੈ।
ਿਜਸ ਸੰ ਪਤੀ ਿਵਚ ਤਸ
ੁ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਿਕਸਮ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਸਪਲਾਈ ਦਾ
ਪਾਈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਦ
ੁ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀਆ
ਂ
ਂ ਨਾਲ ਸਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ - ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਪਾਈਪ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਈਪ ਿਵਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਿਰਸਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਮਵਾਰੀ
ੇ
ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਹਏਗੀ,
ੋ
ਇੱਕ ਚਗੇ
ੰ ਪਲਬਰ
ੰ
ਨੰ ੂ ਬਲਾਕੇ
ੁ
। ਹਾਲਿਕ, ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ
ਅਸ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਨੰ ੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਿਦਆ,ਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਮੁਰੰ ਮਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ।
ਮੁਰਮਤ
ੰ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ unitedutilities.com/bursthome ਤੇ ਜਾਓ ਜ
ਸਾਨੂੰ 0845 746 2200 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸ ਆਪਣੇ ਵਲ ਚਗੀ
ੰ ਤਰ ਮਦਦ ਕਰਗੇ।

ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ

ਕਣ
ੌ ਿਜ਼ਮਵਾਰ
ੰ ੇ
ਹ?
ੈ

ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਇਹ ਿਚੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ
ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ
ਵਾਲੀ ਬਾਹਰਲੀ
ਟੂਟੀ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਖ ਪਾਈਪ ਤ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਿਵਚ
ਪਾਣੀ ਦਾ
ਮੁੱਖ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੁਿੜਆ ਪਾਈਪ
ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਵਲਗਣ

ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਸਝੀ ਸਪਲਾਈ
ਦਾ ਪਾਈਪ
(ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਦੀ ਸਝੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ,
ਿਜਹਨ ਨੰੂ ਇਸ ਪਾਈਪ
ਤ ਸਪਲਾਈ ਜਦੀ ਹ)ੈ

ਜਦ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ
ਜਦੀ ਹੈ (ਉਪਰ ਖੱਬੇ), ਜਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਵਲਗਣ
ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ, ਤ ਪਾਈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ

ਸਝੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਈਪ

ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਈਪ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਿਰਸਦਾ ਹੈ, ਤ ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਿਕ,
ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਅਸ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਿਰਸਣ ਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹ। ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ unitedutilities.com/bursthome

ਬਚ
ਚ ਪਾਈਪ
(ਤੁਹਾਡੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ)

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ
(ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ)

ਜਦ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸਝੇ ਪਾਈਪ ਰਾਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੱਧ
ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਿਵਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ (ਹੇਠ ਖੱਬੇ), ਤ
ਇਸ ਪਾਈਪ, ਿਜਸ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਦੀ
ਹੈ, ਦੀ ਸਝੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਿਨਜੀ ਬਚ ਪਾਈਪ, ਿਜਹਨ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।

ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਵਲਗਣ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪ (ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ)

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸ ਕਈ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਸਝੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥ, ਹਰ ਘਰ
ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਾਈਪ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ। ਅਸ ਇਹ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਝੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ,
ਜੇ ਕੁਝ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਫ਼ਲੈ ਟ ਿਵਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜ ਦੇ
ਇਹਨ ਘਰ ਿਵਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਬੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਚ
ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਬਦਲਣੇੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ: ਸੀਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਬਦਲਣ
ਜੇ ਤਸ
ੁ 1970 ਤ ਪਿਹਲ ਦੀ ਬਣੀ
ਸੰ ਪਤੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਗੰ ੁਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਈਪ ਸੀਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਣ।
ੋ
ਇਹਨ ਿਦਨ, ਹੁਣ ਿਸਹਤ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸੀਸੇ ਦੇ ਪਾਈਪ ਨਹ
ਵਰਤੇ ਜਦੇ, ਿਕਿਕ ਧਾਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਿਕਣਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਟੀ
ੂ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਹਰ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਅਣਜੰ ਮੇ ਬਾਲ ਲਈ।
ਜੇ ਤੁਸ ਸੀਸੇ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਨੰ ੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ
ਇਹ ਕੰ ਮ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਿਬਲਡਰ ਜ ਪਲੰ ਬਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਅਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰ ਬਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਮ
ੰ ਨੰ ੂ ਵਖਗੇ
ੇ
। ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ,
ਤ ਅਸ ਆਪਣੇ ਨă ਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਵ ਪਾਈਪ ਨੰ ੂ ਮਫ਼ਤ
ੁ
ਜੋੜਗੇ, ਅਤੇ
ਬਗ਼ੀਚੇ ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੀਸੇ ਦੇ
ਪਾਈਪ ਨੰੂ ਬਦਲਗ।ੇ
ਸੀਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਬਦਲਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪਾਈਪ
ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ unitedutilities.com/
replacingleadpipes
ਆਪਣੇ ਸੀਸੇ ਦੇ ਪਾਈਪ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ , ਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਵਲ ਪਵਾਿਣਤ ਪਲੰ ਬਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਗੇ। ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ
wras.co.uk/wiaps ਤੇ ਜਾਓ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਸ਼ਰ
ੈ
ਅਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਢੁਕਵ ਪੈਸ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹ, ਤਜੋ ਤੁਸ 30 ਸੈਿਕੰ ਡ
ਿਵਚ 4.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕੋ।

ਸੀਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਿਕਵ ਲਾਓ
ਟਾੱਰਚ ਚੱਕ
ੁ ੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਦਾ ਪਾਈਪ, ਜੋ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਰਸਈ
ੋ ਦੀ
ਟਟੀ
ੂ ਿਵਚ ਆਦਾ ਹ,ੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਖ।
ੇ ੋ ਿਮਲ ਿਗਆ?
ਸੀਸੇ ਦੇ ਪਾਈਪ ਬਹਤ
ੁ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਦ
ੁੰ ੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਾੜੇ ਸਲਟੀ
ੇ
(ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਗ
ੰ ਦੇ ਹਠ),
ੇ
ਨਰਮ ਹਦ
ੁੰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਦਾ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ
ਅਸਰ ਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
• ਸੜਕ ਿਵਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਖ ਪਾਈਪ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਭੰ ਡਾਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ
• ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਕਾ
• ਸੰ ਪਤੀ ਹੋਰਨ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ ਨਹ
• ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਮੰ ਗ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤ
• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚਲੀ ਨਲਸਾਜ਼ੀ,
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਿਸਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੀ ਨਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ
ਟੂਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ ਖੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ
ਕਾੱਲ ਕਰੋ 0845 746 2200.

ਮਨ
ੰ Ą ਜ ਨਾ ਮਨ...
ਮੰ ਨ...
Ą
ਜੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਤ ਸੀਸੇ
ਸੀਸੇ
ਦਾ ਪਾਈਪ ਹਟਾਉਣਾ ਅਸੁਰਿਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖ,ੋ ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪ ਤਬੇ ਤ ਬਣੇ ਹਣ,
ੋ
ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਸਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਪਿਹਲ ਿਜਹੇ, ਸੀਸੇ ਦੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਿਬਜਲੀ
ਦੇ ਅਰਿਥੰ ਗ ਵਜ ਵਰਿਤਆ ਜਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ
ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਈਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਪਿਹਲ ਿਬਜਲੀ
ਵਾਲੇ ਤ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ:

ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵ ਕਨ
ਕਨਕਸ਼ਨ
ă ਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ

ਜੇ ਤੁਸ ਇੱਕ ਨਵ ਘਰ ਿਵਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਲਡਰ ਨĂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪ ਨੰ ੂ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਮ
ੰ
ਕੀਤਾ ਹਏਗਾ।
ੋ
ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸ ਨਵ ਸੰ ਪਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰ ੂ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ ਤੁਸ ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਬੰਧ
ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਮੱਕਦੀ
ੁ
ਗੱਲ ਇਹ ਿਕ ਇਹ
ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ
ਤੇ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਪਾਪਤ ਿਬਲਡਰ ਨੰ ੂ
ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
0845 026 4296 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ‘ਨਵ
ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਕ’
ੈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਲਾਓ: unitedutilities.com/waterconnections

ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਨਵ ਕਨਕਸ਼ਨ
ă
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਖ ਪਾਈਪ ਬਾਰੇ
unitedutilities.com/waterconnections ਤੇ ਜਾਕੇ ਜ
0845 026 4296 ਤੇ ਸਾਨੰ ੂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਕੀ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਪਤਾ ਹ...
ੈ
• ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ,
ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਿਵਚ ਨਲਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੁਝ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨĂਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
(ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਿਫ਼ਿਟੰ ਗ) ਦੇ ਨĂਮ 1999 ਿਵਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵ ਮੁਖ ਪਾਈਪ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਤ ਅਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨĂਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ
ਲਾਵਗੇ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਖ ਪਾਈਪ ਜ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਈਪ
ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਈਿਟਡ ਯੂਟੀਿਲਿਟਜ਼ ਤ ਕੰ ਮ ਨਹ
ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾਪਾਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
unitedutilities.com/waterconnections
• ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਸੀਵਰ
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਤੁਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲ
ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
0870 751 0101.

ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਈਪ:

ਸੀਵਰ ਪਾਈਪ ਬਾਰੇ
ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ
ਜਦ ਵੀ ਤੁਸ ਟਾੱਇਲਟ ਦੀ ਫ਼ਲਸ਼ ਚਲਾਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਵਰ ਲ ਦੇ ਹੋ ਜ
ਿਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਵਰਿਤਆ ਹਇਆ
ੋ
ਪਾਣੀ U-ਮੜ
ੋ
ਿਵਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ ਆਦਾ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਤੀ
ੰ
ਿਵਚ ਇੱਕ ਪਾਈਵਟ

ੇ
ਨਾਲੀ ਰਾਹ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਖਭਾਲ
ੇ
ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ਮਵਾਰੀ
ੰ ੇ
ਹ।ੈ

ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕ
ਨ ਹ ਾਓ ਅ
ੰ ਅ ਸ  ਕਰ  ਗੇ
ਮ

ੰ ਅਸ ਕਰਗੇ
ਾ ਕਮ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦ
ਨ ਹਾਓ ਅਤ ੇ ਜਾਓ ਅ

ਉਹ ਥ, ਿਜਥੇ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਈਪ
ਉਸ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵਚ
ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਦਾ ਹੈ
ਜ ਨਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਤੀ
ੰ
ਦੀ ਵਲਗਣ ਤ ਅਗਹ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਸਾਡੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹਮਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਚੱਤਰ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਪਾਣੀ ਰੁਕਣ ਵਲ
ੇ ੇ , ਜੇ ਇਜ
ੰ ਹਦਾ
ੰ ੁ ਹੈ:
• ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਪਾਈਵੇਟ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ
ਪਾਈਪ ਦੀ ਮੁਰੰ ਮਤ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਾਉਣੀ
ਪਏਗੀ
• ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਲਜਾ ਰਹੇ
ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਈਪ ਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਤੀ
ੰ
ਦੀ ਵਲਗਣ ਤ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤ ਅਸ
ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਗ।ੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ unitedutilities.com/
privatesewers ਤੇ ਜਾਓ ਜ
0845 746 2200 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ।ੋ.

ਆਮ ਸੀਵਰ ਪਾਈਪ ਦੀ ਿਜ਼ੰ
ਿਜ਼ਮ
ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਫ਼ਲੈ ਟ/ਅਪਾਰਟਮਟ

ਟੈਰੇਸ

ਸੈਮੀ-ਿਡਟੈਚਡ

ਿਡਟੈਚਡ

ਪਟੜੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ

ਜਵਾਬ

ਪਾਈਵ
ਾਈਵੇਟ
ੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਈਪ (ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਜ਼ਮੇ
ੰ ਵਾਰੀ)
ਸੀਵਰ ਦਾ ਸਝਾ ਪਾਈਪ
ਾਈਪ/
/ਸੰ ਪਤ
ਪਤੀੀ ਦੀ ਵਲਗਣ ਤ ਅਗਹ ਦਾ ਪਾਈਪ (ਯੂਨਾਇਿਟਡ ਯੂਟੀਿਲਿਟਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ)
ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰ (ਯੂਨਾਇਿਟਡ ਯੂਟੀਿਲਿਟਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ)
ਸਰਕਾਰੀ

ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਚੱਤਰ ਿਸਰਫ਼ ਸੇਧ ਲਈ ਹਨ।

ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਈਪ:

ਸੀਵਰ ਦਾ ਨਵ ਕਨ
ਕਨਕਸ਼ਨ
ă ਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ
ਜੇ ਤੁਸ ਨਵ ਸੰ ਪਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰ ੂ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰ
ਦੇ ਨă ਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ ਅਸ ਛਤੀ
ੇ ਹੀ ਇਸਨੰ ੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਗੇ!
ਅਸ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਲਡਰ ਜ ਪਲਬਰ
ੰ
ਨੰ ੂ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹ, ਿਜਹਨ ਿਵਚ ਪਾਈਵਟ
ੇ ਸੀਵਰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ੂ ਸਾਡੇ ਨਟਵਰਕ
ă
ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ - ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥ ਦਾ
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤੀ ਆਿਗਆ
ਿਦਆਗ
ਂ ।ੇ
ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਕਈ
ੋ
ਗੜਬੜੀ ਨਹ ਹੈ, ਆਖ਼ਰੀ ਕਨਕਸ਼ਨ
ă
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰ
ੋ ਪਾ
ਸਕਦੇ ਹ।
ਨਵ ਕਨă ਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਆਮ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਉਦ ਹਦੀ
ੰ ੁ ਹੈ,
ਜਦ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ (ਿਜਵ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾੱਇਲਟ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ
ਉਪਕਰਣ ਤ) ਅਤੇ ਮਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਾਈਪ ਹੰ ਦ
ੁ ੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ
ੂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੋ ਪਾਈਪ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰ ਦੇ
ਨăਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢਗ
ੰ ਨਾਲ ਜੜ
ੁ ੇ ਹੋਣ।

ੇ
ਜੇ ਤਹ
ੁ ਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰ ਦ

ਇੱਕ ਿਛਣ ਉਡੀਕ...
ੋ
ਕੀ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਪਤਾ ਹ?
ੈ

?

ਜੇ ਅਸ ਨਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰ ਲਾਉਣ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹ, ਤ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨĂਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ

ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਨੂੰ
ਿਸਰੇ ਚਾੜਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜਦਾ
ੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰ ਨਾਲ
ਜੋੜਣ ਦਾ ਪਬ
 ੰ ਧ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਿਜਵ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਜ ਵੱਧ ਸੰ ਪਤੀਆਂ
ਤੱਕ ਪਹੰ ੁਚਗਾ
ੇ , ਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਸ਼ਨ
ă
ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹ। ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਨਵ ਸੀਵਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਦਣੀਆਂ
ੇ
ਪੈਣਗੀਆ।ਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਹਗਾ
ੰ ਕਮ
ੰ ਹ,ੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਚਣ
ੋ ਦੀ ਪਸ਼ਕਸ਼
ੇ
ਕਰਦੇ ਹ, ਇਹਨ ਿਵਚ 12 ਸਾਲ
ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਾ
ੌ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ।ੈ
ਪਾਈਵਟ
ੇ ਸੀਵਰ ਕਨă ਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰ ਅਤੇ
ਸਬੰ ਿਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹਤ
ੁ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ 01925 679364 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
ਜ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ unitedutilities.com/
wastewaterconnections

ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਨਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰ ਲਆਉਣ
ੁ
ਲਈ ਯਨੀਈਿਟਡ
ੂ
ਯਟੀਿਲਿਟਜ਼
ੂ
ਤ ਕਮ
ੰ
ਨਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਣਾ।
ੈ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾਪਾਪਤ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ unitedutilities.com/
wastewaterconnections

ੱ

ਸੋ

ਕਾੱਸ-ਕਨă ਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਲੀਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ
ਤਗੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹ,ੈ ਤ ਸਾਨੰ ੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ!

ੰੂ ਦ
ਨ
ਾ
ਸ

ਤ
ă ਵਰਕ ਿਵਚ ਕਨăਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ
ਨਟ
ੈ
,
ਹ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਪਾਣੀ ਰਕਣ
ੋ
ਵਾਲੀ
ਆਪਣੀ ਟਟੀ
ੂ ਲੱਭਣਾ

(ਆਮ ਤਰ
ੌ ਤੇ ਰਸਈ
ੋ ਦੇ ਿਸਕ
ੰ ਦੇ ਹਠ
ੇ ਹਦੀ
ੁੰ ਹ)ੈ

ਠੰ ਡ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ
ਚੱਲੋ
ਜਦ ਤਾਪਮਾਨ ਿਸਫ਼ਰ ਤ ਹੇਠ ਆ ਜਾਏ, ਿਜਵ ਿਕ

ਯੂਕੇ ਿਵਚ ਇਹ ਮੌਸਮ ਪਰਸ਼ਾਨ
ੇ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਦਾ
ੰ ੁ ਹੈ,
ਠੰਡ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਜੰ ਮਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹਦ
ੰ ੁ ੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਰਸ ਠੰ ਡ ਤ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ

ਅਸਾਨ ਿਜਹੀਆਂ ਇਹਿਤਆਤ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰਚ
ੋ
ਜ ਗਰਜ
ੈ ੇ
ਵਰਗੀਆਂ ਠੰ ਡੀਆਂ ਥਾਵ ਿਵਚ ਪਾਈਪ ਤੇ ਪਰਤ ਚੜਾਉਣਾ ਅਤੇ

ਹੀਿਟੰ ਗ ਨੰੂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਖਕੇ ਫ਼ਰਕ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚੰ ਗਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਟੂਟੀ ਿਕਥੇ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਿਸੰ ਕ ਦੇ ਹੇਠ ਹਦੀ
ੰ ੁ ਹੈ) ਅਤੇ

ਇੱਕ ਚੰ ਗੇ ਪਲੰ ਬਰ ਦਾ ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖ,ੋ ਤਜੋ ਜੇ ਪਾਈਪ ਸਬੰ ਧੀ
ਐਮਰਜਸੀ ਹਵ,
ੋ ੇ ਤ ਤਸ
ੁ ਵਖਿਦਆ
ੇ
ਂ ਸਾਰ ਕਮ
ੰ ਕਰਾ ਸਕ।ੋ

ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ ਠੰ ਡ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਹ,ੋ ਤ
ਤੁਸ ਕਝ
ੁ ਅਸਾਨ ਿਜਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰ ੂ ਸਰਿਖਅਤ
ੁ
ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ ਹੀਿਟੰ ਗ ਚਾਲੂ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਜ
ਗੁਆਢੀ
ਂ ਨੰ ੂ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਘਰ ਦੀ ਜਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ!

ਹੋਰ ਬਹਤ
ੁ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ,
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ
unitedutilities.com/winterwise

ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਹਾਓ
ਿਕਹੜੀਆਂ
ਰੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਬੇ ਜ ਬੱਚੇ ਨੰ ੂ ਪਝਣ
ੰੂ
ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ
ਵਰਗੀਆਂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਟਾੱਇਲਟ
ਿਵਚ ਸੁੱਟਣਾ ਬਹਤ
ੁ ਚਗਾ
ੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਪਰਸ਼ਾਨ
ੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ!
ਟਾੱਇਲਟ ਿਟਸ਼ੂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਟੁਟਦੀਆਂ ਨਹ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਈਪ ਨੰ ੂ ਰਕ
ੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜ ਟਾੱਇਲਟ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਿਬੱਲ ਆ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਤ
ੁ ਸਾਰੀ ਪਰਸ਼ਾਨੀ।
ੇ
ਰਸੋਈ ਦੇ ਿਸਕ
ੰ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸ ਤਰ
ੌ ਤੇ ਚਰਬੀ, ਤਲ
ੇ ਜ ਿਚਕਨਾਈ
ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਵਹਾਉਣਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹੜਣ
ੇ
ਵਗ ਹ।ੈ
ਇਹ ਚੰ ਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ ਨੰੂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਿਵਚ ਰਖੋ,
ਠੰਡਾ ਹਣ
ੋ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੂੜਦਾਨ
ੇ
ਿਵਚ ਸੱਟ।
ੁ ੋ
ਆਪਣੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਕਵ ਰਿਖਆ
ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਹਰ
ੋ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਬਸਾਈਟ
ੈ
ਤੇ ਜਾਓ unitedutilities.com/
whatnottoﬂush

ਟਾੱਇਲਟ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼
ਿਤਨ
ੰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੱਟਣੀਆ
ੁ
ਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
(ਉਹਨ ਿਵਚ ਇੱਕ ਟਾੱਇਲਟ ਪਪਰ
ੇ
ਹ)ੈ

ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਲੜੀ ਿਵਚ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹੋਰ, ਿਜਹਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਗਤਾਨ ਸਬੰ ਧੀ ਗਾਈਡ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪੈਕ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਚ ਕਰਨੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਅਸਾਨ ਗਾਈਡ
ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਟਾਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵ ਸਬੰ ਧੀ ਗਾਈਡ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਸਬੰ ਧੀ ਗਾਈਡ
ਵਾਟਰਿਸ਼ਓਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪੈਕ
ਸਾਡਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਮਲ
ਸੀਸੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਬਦਲਣਾ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਿਮਆਰ

ਤੁਸ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ਸਾਡੇ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
unitedutilities.com/leaﬂets, ਜ ਇਥੇ ਿਲਖੋ: United Utilities (Dept LR),
1050 Europa Boulevard, Warrington WA55 1LR. ਇਸਤ ਅਲਾਵਾ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
0845 303 7711 ਤੇ ਸਾਡੀ 24-ਘੰ ਟੇ ਦਾ ਆੱਟੋਮੇਿਟਡ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
ਜ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਖੋ:

ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਬੇਲ ਅਤੇ ਆੱਡੀਓ CD ਜ ਕੈਸੇਟ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ। ਇਹਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਦਾ ਆੱਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
0845 746 1100 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਬੋਲੀ ਨਹ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਖ ਪੁਸਤਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
unitedutilities.com/translations ਤੇ ਿਹੰ ਦੀ, ਉਰਦੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਚੀਨੀ, ਬੰ ਗਾਲੀ
ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਗੱਲ ਿਵਚ ਗੱਲ - ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆੱਪੇਿਟੰ ਗ ਲਾਇਸਸ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰ OFWAT ਵਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਗਾਹਕ
ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

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 ਹਇਆ
ੋ
ਹੈ
ਖਲਣ
ੁ  ਦਾ ਸਮ: ਸਵਰ
ੇ ੇ 8 – ਰਾਤ 8 ਵਜ,ੇ ਸਮਵਾਰ
ੋ
ਤ ਸ਼ੱਕਰਵਾਰ;
ੁ
ਸਵਰ
ੇ ੇ 8 – ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ
ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ:
0845 746 2200
ਖਲਣ
ੁ  ਦਾ ਸਮ: ਸਵਰ
ੇ ੇ 8 – ਰਾਤ 8 ਵਜ,ੇ ਸਮਵਾਰ
ੋ
ਤ ਸ਼ੱਕਰਵਾਰ;
ੁ
ਸਵਰ
ੇ ੇ 8 – ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ; ਸਵਰ
ੇ ੇ 8 – ਦਪਿਹਰ
ੁ
ੇ 12 ਵਜੇ ਐਤਵਾਰ
ਜੇ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਸਣਨ
ੁ ਜ ਬਲਣ
ੋ
ਿਵਚ ਪਰਸ਼ਾਨੀ
ੇ
ਹ,ੈ ਤ ਟਕਸਟਫਨ
ੈ
ੋ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ,ੋ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 18001 ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਲੜਦਾ
ੋ
ਨਬਰ
ੰ
ਿਮਲਾਓ।
ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
United Utilities, PO Box 459, Warrington WA55 1WB
ਜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆੱਨਲਾਈਨ ਵੇਖ:ੋ
unitedutilities.com

ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪਬੰਧ 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.
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