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ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਵਾ
ੇ ਿਵਚ ਕਈ
ੋ ਕਮੀ ਆਈ
ਆਈ?
?
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੰ ਮ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਰਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵਚ
ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਮਆਰਾਂ ਨੰ ੂ ਸਧਾਰਣ
ੁ
ਲਈ ਵਾਕਈ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮ
ੰ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸ ਸੰ ਪੂਰਣ ਨਹ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਤ ਕੋਈ ਕਮੀ
ਰਿਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਰਕ
ੰ
ਿਵਚ ਰਹ।ੋ ਅਸ ਸਭ ਕਝ
ੁ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਅਸ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਥਾਂ ਿਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸ ਇਸ ਰਾਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ 0845 309 3003 ਜੇ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਿਸਆ
ਉਥੇ ਫ਼ੌਰਨ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕ,ੇ ਤਾਂ ਅਸ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਸੁਆਲ ਦੀ ਹਰ
ੋ ਵਰਵ
ੇ ੇ ਨਾਲ
ਘੋਖ ਕਰਿਦਆਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੇ ਅਦਰ
ੰ
ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਵਾਪਸ ਫਨ
ੋ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਖੋ:
United Utilities, PO Box 453, Warrington, WA55 1SE.
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ਜਦ ਤੁਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਈ।
ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾੱਰਡ ਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਮਰ,
ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਿਗਆਂ, ਅਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਾਂਗੇ।
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਬਰ੍ੇਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।)
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 10 ਕਾਰਜ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ ਿਮਲਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਅਸੰ ਭਾਵੀ ਘਟਨਾ ਿਵਚ,
ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸ
ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਿਮਆਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ £25 ਿਦਆਂਗੇ।
ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼, ਿਜਸ ਿਦਨ ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੇ 10
ਕਾਰਜ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸ ਇੰ ਜ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸ ਹੋਰ £10 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਾਂ ਿਸਰ ਕਰਨੀਆ
ਕਰਨੀਆਂਂ
ਪਿਹਲਾਂ, ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ
ਲਈ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਘਖ
ੋ ਕਰਾਂਗ।ੇ
ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰ ਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਦਸ਼
ੇ ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਿਸਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕ,ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ
ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਸ਼
ੇ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਦਾ
ੰ ੁ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੰ ੂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ
ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏਗੀ। ਅਸ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ
ਕੀ ਤੁਸ ਗਰਟੀਸ਼ਦਾ
ੰ
ੁ ਿਮਆਰਾਂ ਸਬਧੀ
ੰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਲਈ
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹ।ੋ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਵਚਾਰ ਤ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਨਹ ਲੱਗਦਾ
ਿਕ ਅਸ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ੂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ
ਿਦਆਂਗੇ ਿਕ ਅਸ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾ
ੈ
ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਜ਼ਟਾਂ

ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਿਵਚ ਇੱਕ ਿਵਚ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ
ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਰਖੋ ਿਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ
ਇਹ ਕੰ ਮ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਿਜ਼ਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹ
ਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਜੇ ਅਸ ਫ਼ੌਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਿਕ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੇ 10 ਕਾਰਜ
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ, ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।
ਅਸ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਿਰਕਾੱਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤ
ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਿਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
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ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਨਾਮ ਰਿਹਕੇ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ
ਿਜਥੇ ਲੋ ੜ ਪਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤ ਖ਼ੁਸ਼
ਨਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਿਫਰ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ
ਮਬਰਾਂ ਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੂਲ ਜਵਾਬ ਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤ ਬਾਅਦ, ਅਸ ਆਪਣੇ ਿਸੱਿਟਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਫਰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 10 ਕਾਰਜ ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ ਿਮਲਣ ਦੇ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰ ਦ
ੁ ੇ ਹਨ।
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ਅਸ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਡ, ਿਜਸਨੂੰ ਗਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਿਮਆਰਾਂ
ਸਬੰ ਧੀ ਸਕੀਮ (GSS) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਤੁਸ
ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਈਪ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਿਬੱਲ ਦੀਆਂ
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ
ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਅਸ ਕੰ ਮ ਗ਼ਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸ ਇਸਦੇ
ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ‘ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਿਮਆਰ’ ਨਾਂ ਦਾ
ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਡਾਉਨਲਡ
ੋ ਕਰਕੇ GSS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
unitedutilities.com/leaﬂets

ਸਾਡੇ ਗਰੰ
ਗਰਟੀਸ਼ਦਾ
ੰ ਟੀਸ਼ੁੁਦਾ ਿਮਆਰਾਂ ਿਵਚ ਆਉਂਦੇ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•
•
•

ਿਬੱਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਸਆਲਾਂ
ੁ
ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ੂ ਿਸਰੇ ਚਾੜਣਾ
ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਕਾਵਟਾਂ
ੁ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ
ਐਮਰਜਸੀ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਫਟਣ ਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਿਵਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਅਤੇ
ਬਾਹਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ
ਐਮਰਜਸੀ ਔੜ ਦੀਆਂ ਪਾਬਦੀਆਂ
ੰ
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ

ਮਦਦ ਲਈ
ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ
ਅਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ,
ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ,
ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ
ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ
ਸਮਿਸਆ ਹੱਲ ਨਹ ਹੋਈ,
ਤਾਂ ਤੁਸ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ
ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜ
ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਖ਼ੁਦਮਖ਼ਤਾਰ
ਦਮੁੁਖ਼ਤਾਰ ਗਾਹਕ ਵਾਚਡ
ਵਾਚਡੌਗ
ੌ

ਜੇ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤ
ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਸਲ
ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ
ਿਹੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਨੰ ੂ ਿਲਖ
ਿਲਖੋ:ੋ
The Consumer Council for Water
Second Floor
3 Piccadilly Place
Manchester
M1 3BN
ਕਾੱਲ
ਕਾੱ
ਲ ਕਰੋ
ਕਰੋ: 0845 705 6316 ਜਾਂ

0161 236 6112.

ਫ਼ਕਸ
ੈਕਸ:: 0161 228 6117
ਿਮਨੀਕੌਮ
ਿਮਨੀਕ
ੌ : 0121 345 1044
ਵਬਸਾਈਟ
ੈਬਸਾਈਟ:: www.ccwater.org.uk

ਿਦ ਰੈਗੁਲੇ ਟ
ਟਰ
ਰ

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇਮਬੰ ਦ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (Ofwat) ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ
ਿਦੱਤੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ:

• ਗਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਿਮਆਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
• ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਵਲ
ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ।
• ਗ਼ੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ।
• ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।
• ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
(ਬੇਨਤੀ)।
• ਿਵਛਾਈ ਗਈ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ।
• ਉਹ ਲਾਗਤਾਂ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਿਜਹਨਾਂ
ਦਾ ਿਬਜ਼ਨਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ
ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਮਾਪ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਮਨਾਹੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਿਵਹਾਰਕ ਨਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ
ਮਿਹੰ ਗਾ ਹੈ।
• ਿਨਜੀ ਸੀਵਰਾਂ ਅਤੇ ਿਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰਾਂ
ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਇਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਤ
ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ।
• ਕੰ ਪਨੀ ਵਲ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਸ ਵਲ
ਮੰ ਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ।

ਸਾਲਸੀ

• ਇਕ ਸੀਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਬੇਨਤੀ)।
• ਸੀਵਰਾਂ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਸੀਵਰ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਵਾਣ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਇਕ ਪਰ੍ਵਾਣਗੀ ਸਮਝਤ
ੌ ੇ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ
ਮਨਾਹੀ।
• ਮਜ
ੌ ੂਦਾ ਿਨਜੀ ਿਨਕਾਸੀ ਿਸਲਿਸਲੇ , ਿਜਸਨੰੂ ਕੰ ਪਨੀ ਠੀਕ ਨਹ
ਸਮਝਦੀ, ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਇਕ ਗੰ ਦੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਥਾਂ
ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ।
• ਇਕ ਬਦਲਵ ਸੀਵਰ, ਿਜਸਨੰ ੂ ਿਕ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ , ਮੌਜਦਾ
ੂ ਸੀਵਰ
ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਦੀ ਪਭਾਵਕਤਾ।
ਰ੍
• ਇਕ ਲੜ
ੋ ਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰ ਬਿਣਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ
ਇਹ, ਆਮ ਸੀਵਰੇਜ ਿਸਲਿਸਲੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਿਨਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪ ਿਵਛਾਉਣਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨੰ ੂ ਿਲਖੋ
ਿਲਖ:ੋ:

Ofwat
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham
B5 4UA

ਕਾੱਲ
ਕਾ
ੱਲ ਕਰ
ਕਰੋ:ੋ 0121 644 7500
ਵਬਸਾਈਟ
ੈਬਸਾਈਟ:: www.ofwat.gov.uk
ਈਮੇੇਲ: mailbox@ofwat.gsi.gov.uk
ਈਮ

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਕ ਿਵਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸ ਇਕ ਸਾਲਸ,
OFWAT, ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਚੌਿਗਰਦੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਦਹਾਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰ ਤਰੀ ਜਾਂ ਿਸਿਵਲ
ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ, (ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ) ਿਕਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਮਾਮਲੇ , ਸਾਲਸੀ ਲਈ
ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
• ਸੜਕ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਕੰ ਮ ਕਾਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਿਵਵਾਦ
• ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ
• ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਫ਼ਿਟੰ ਗ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਵਾਦ (ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ)
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੁਸ, ਸਾਡੇ ਿਵਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਇਕ
ਵਕੀਲ ਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ, ਸਭ ਤ ਢੁਕਵ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ

ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ , ਸਾਨੂੰ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ,
ਅੰ ਕੜਾ ਸੁਰਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ 1998 ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਖਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸ ਿਸਰਫ਼ ਉਦ ਹੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ,
ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰ ਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਆਿਗਆ ਹੋਏਗੀ। ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਦ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਦਆਂਗ,ੇ ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿਖਆ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਿਜਸਨੂੰ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ

ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਇਸਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਕਿਥਤ ਮਾਲੀ ਬੇਨੇਮੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆੱਿਡਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸ, ਕਿਥਤ
ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਸੁਰਿਖਆ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੇ ਉਿਚਤ
ਹੋਇਆ, ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਮਆਰ

ਅਸ, ਆਪਣੇ ਜੁਆਬਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਕੁਆਿਲਟੀ ਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ
ਆੱਿਡਟ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਸਲ, ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਬਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਬਿਲਕ ਮੀਿਟੰ ਗਾਂ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
OFWAT, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ
ਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ, ਪੁਸਿਤਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਿਵਚ ਇਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਪਾਈਪਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਰਲ ਗਾਈਡ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਕ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਬਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਧੂਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਵਾਟਰਿਸ਼ਓਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਕ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ
ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਿਮਆਰ

ਤੁਸ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
unitedutilities.com/leaﬂets, ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਖੋ: ਿਕ 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 ਿਕਤਾਬਚੀਆਂ 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:
ਘਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ:
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 ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕ:
0845 746 2255 ਖਲਣ
ੁ  ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਵਰ
ੇ ੇ 8.30 – ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜ,ੇ ਸਮਵਾਰ
ੋ
ਤ
ਸ਼ੱਕਰਵਾਰ।
ੁ
ਆਪਣੀਆਂ 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.
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