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વોટર મીટર સાથે, િફક્સ બીƣસ ભ ૂતકાળ
થયો છે . તમે પાણીનો વપરાશ કરો
છો તેના પર તમારા ખચાર્ આધારીત
છે , આથી તમે વધુ પાણી બચત કરશો,
તો તમે વધુ રોકડ બચાવશો.
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જીવનમાં પર્ાથિમકતા
માટે જĮિરયાતો કરતા ં
ૂ
કોઇ વધુ ચકવણી
કરવા માગત ુ નથી.
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તમારા મીટરને ઓળખો

એક વખત તમે મીટર માટે િવનંતી કરો, ત્યારબાદ આશરે ૩ મિહનામાં
અમે તેને િફટ કરીશુ ં – વહેલાં પણ હોઇ શકે.
તેને લગાડવા માટે ના ̒Ƨે ઠ ƨથળ અમે નક્કી કરીશુ.ં તમારા ઘરમાં મીટર િફટ કરવાની હંમેશા
અમારી પર્થમ પસંદગી છે – આ િદવસોમાં અમે દૂ રની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને
અમે તમારા ઘરમાં પર્વેશ કરતા નથી અને મીટર વાંચન માટે તમને ખલેલ કરતા નથી. ઘરમાં
મીટર હોવાની એક સારી બાબત એ છે કે તમારા પોતાના વાંચન તમે સરળતાથી લઇ શકો છો
આથી તમારા પાણી વપરાશ પર તમે દે ખરે ખ રાખી શકશો.
ઘણીવાર, નવાં ઘરમાં તમારું મીટર િફટ કરવા માટે અમારે થોડા સાંધા કરવાની આવƦયકતા
હોય છે . કાંઇ વાંધો નહીં, આ પર્કારનુ ં કોઇ કાયર્ કરતા પહેલાં હંમેશા તમારી સાથે અમે ચચાર્
કરીએ છીએ.
જો, કોઇ કારણસર, તમારા ઘરમાં અમે મીટર િફટ ન કરી શકીએ, તો Ĭટપાથ પર તેને િફટ
કરવાની શક્યતા અમે તપાસીશુ.ં જોવા માટે યોગ્ય છે કે જો ઘરમાં અમે મીટર િફટ કરીએ,
પરં ત ુ તમારા ઘરની બહાર િફટ કરવાથી તમે િનરાશ થશો, આ કાયર્ માટે અમે ખચર્ વસુલ
કરીએ છીએ (સામાન્ય રીતે £130 વĂા વેટ). અન્ય તમામ ઉદાહરણોમાં અમારા મીટસર્
અમે િવના મ ૂƣયે િફટ કરીએ છીએ.
મીટર ડફટર
ક્યારે ક, વોટર મીટર િફટ કરવું શક્ય નથી. ઉદાહરણ તરીકે, તમારો પાણી
પુરવઠાની વહેંચણી અન્ય િમલકતો સાથે કરતા હો, તમારી િમલકતમાં તમે એકથી
વધુ પાણી પુરવઠો ઘરાવતા હો અથવા તમારી પાઇપલાઇન યોગ્ય ન હોય,
અમારા િનƧણાંત િફટસન
ર્ ે તકલીફ થતી હોય અને તેઓ નમર્તાપ ૂવક
ર્ ‘ના’ કહે.
જો તમારી સાથે આમ બને, તો કંઇ વાંધો નહીં. તો તમારા વોટર બીલની ચ ૂકવણી
મ ૂƣયાંકન ખચર્ પર આધારીત કરવાનો િવકƣપ તમે ધરાવો છો (Ȑ તમારા િમલકત
પર્કાર અને તમે એકલા રહો છો કે કેમ તેના આધારે િનયત વાિષર્ાક ખચર્ છે ).
જો આ તમને લાગુ હોય તો અમે તમામ માિહતી તમને આપીશુ.ં

અમારી ઓનલાઇન

‘રોકડ બચાવો’

ચેલેન્જ ƨવીકારો!
અમાર વેબસાઇટ પર Ĥવ અને
અમારા ȱ ુરં ત ઓનલાઇન ક°ƣɉુલેટર
તપાસો. વોટર મીટર સાથે તમાર
સંભિવત વાિષક બચતોનો અમે Ӕદાજ
કરɃુ.ં થોડ મીનીટોમાં જ તે ȶ ૂણ½ થઇ
જશે., અને તમે ક°ટલી બચત કર શકશો
તેનાથી તમે આĔય½ચકત થઇ જશો.

unitedutilities.com/meters
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જો તમે નાનો પરીવાર ધરાવતા હો, એકલા અથવા બે
ƥયિક્ત રહેતા હો, તો વોટર મીટર િવȐતા સાિબત થઇ શકે છ.ે
જો તે મોટો પરીવાર ધરાવતા હો તો પણ, મીટરથી તમે ફાયદો મેળવી શકો
ૂ
તેની તપાસ કરવી યોગ્ય છે – ખાસ કરીને તમારા ઘરના ઉંચા ભાવના મƣયના
કારણે જો તમારું િનયત બીલ વધુ હોય.
આ ઘરો પર નજર કરો. Ȑ તમારા ઘરની નજીક છે ?

°
કટ

31 વષર્ની કેટી તાȐતરમાં જ
તેણીના પર્થમ ઘરમાં આવી છે .
તેણી એકલી રહે છે , જોકે તેમની
અગાસી રહેવાલાયક ગલીથી દૂ ર
છે , Ȑ તેણીના પાટ પર્ેમી િમતર્ોને
આભારી છે . તેણી શાવસર્ લે છે ,
ƨનાન નહીં (ટાઇમ નથી!) અને
બગીચો ધરાવતી નથી, અન્યથા
કરમાઇ ગયેલ વનƨપિતથી બારી
ગણી શકો! તેણીનુ ં િફક્સ વોટર
િબલ આ વષેર્ £420 છે .
વોટર મીટર સાથે બચત
ે હા
શð છ?
સભિવત
ં
બચત
આશર:°
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િનવ ૃĂ યુગલ કેથરીન અને
બર્ાયન તેમના વ ૃક્ષો ધરાવતા
બંગલામાં 11 વષર્થી રહે છે .
તેમના બાળકો ઘણા સમયથી
અલગ રહે છે , પરં ત ુ તેમના
તર્ણ પૌતર્ો, મુસાફરી અને શુć
બગીચાના આગર્હી હોવાથી
તેમને વધુ ƥયƨત રાખે છે . તેઓ
પાણીનો ઉપયોગ કરે છે પરં ત ુ
તેમના ĭલોને ખીલવવા માટે,
કારણ કે તેઓ હરીયાળી-પસંદ
છે . તેમનુ ં િફક્સ વોટર િબલ
આ વષેર્ £680 છે .
વોટર મીટર સાથે બચત
ે હા
શð છ?
સભિવત
ં
બચત આશર:°

£282 ̆િત
̆િત વષ½

ƨટીવ અને લી વેંગ તેમની
દીકરીનુ ં અિભમાન ન કરી શકે.
નેપીઝ, રાિતર્ ખોરાક અને પેશાબ
સાથે તેમનુ ં જીવન ƥયƨત છે ,
તેમના વપરાશના બીƣસ, અથવા
પાણી બચત Ȑવી બાબતોનો
િવચાર કરવા માટે તેમને માતર્
થોડો સમય રહે છે . સમયમાં
ફેરફાર કરવાની આવƦયકતા
છે , ખાસ કરીને જ્યારે તેમના
પર બોજ વધુ હોય. િફક્સ વોટર
િબલ આ વષેર્ £575 છે .
વોટર મીટર સાથે બચત કરવા
માટ:° નાની બચતો શð છે
સભિવત
ં
બચત આશર:°

£63 ̆િત
̆િત વષ½

°
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હેન્ડરસન્સ એ ચારનો સંપ ૂણર્
પરીવાર છે (પાંચ જો તમે જોજો,
કુ તરાનો સમાવેશ કરો). જ્યારે
તેઓ લેક િડƨટર્ીક્ટમાં તમામ
માઉન્ટેઇન-બાઇકીંગ પર ન
હોય, ત્યારે માતા અને િપતા
પુતર્ મેક્સ અને પુતર્ી એલીસને
Ĭટબોલ પર્ેક્ટીસ અને ƨટર્ીટ ડાન્સ
ક્લાસમાં લઇ જાય છે . કહેવાની
આવƦયકતા નથી, કે વોશીંગ
મશીન અને િડશવોશર તેમના
ઘરમાં ક્યારે ય બંધ હોતા નથી.
િફક્સ વોટર િબલ આ વષેર્
£625 છે .
વોટર મીટર સાથે બચત
શð છ:ે

અƛયથા

માફ કરજો!

તમાȿં ુ બીલ

તમારંુ મીટર િફટ થયાના છ મિહનામાં
તમારા લેટરબોક્સ મારફતે તમારા પર્થમ
ે રાખી શકશો.
નવાં બીલની અપક્ષા
ં
તમારું બીલ મીટર વાચન
દશાર્વશે Ȑનો ઉપયોગ તમારા
ખચર્ની ગણતરી માટે થયો છ.ે જો કોઇ કારણોસર તમારંુ
મીટર અમે વાંચી શકીએ નહીં, તો શ ું કરવ ું તે જણાવવા
ૂ જઇશ.ું તમારા મીટર રીડીંગ સાથે
માટે અમે કાડર્ મકી
તમે અમને અહીં કોલ કરી શકશો 0800 616 448,
અથવા અમારી વેબસાઇટ પર તમારા રીડીંગ દાખલ
કરી શકશો. તમારા Ďારા અથવા અમારા કોઇ મીટર
ે વાƨતિવક રીડીંગથી ખાતરી
રીડસર્ Ďારા લેવાયલ
કરો કે તમે વાજબી બીલ મેળવો છો.
ં અમે કોઇ નાણા ં તમને જમા
તમારા જૂનાં ખાતામાથી
આપેલ હોય, તમારા પર્થમ મીટર બીલમા ં તે સરભર
ે હોય, તો અમે
કરીશ.ુ ં અને જો તમે અમને કંઇ આપલ
તમને બીલમાં સરભર કરી આપીશ.ું આ તમામ ƨવયં થશ.ે
ૂ રીતે તમે ચકવણી
ૂ
તમારી અનુકળ
કરી શકશો, Ȑમ
કે ડાયરે ક્ટ ડેબીટ, ઉભા રહીને, તમારી
બેંક પર, અથવા પોƨટ મારફતે. અને
જો તમે માય એકાઉન્ટ સિવર્સમા ં
સાઇન ઇન કરો, તો આ વધુ
સરળ છે (મુલાકાત લો
unitedutilities.com/myaccount
વધુ િવગતો માટે).

ફર બદલɂ ંુ

એક નાનકડો Ʌદર
ંુ
ઉપાય

એક વખત વોટર મીટર લગાƥયા
બાદ અમારા મોટાભાગના ગર્ાહકોએ
ક્યારે ય પાĠ વળીને જોયુ ં નથી.
એિપર્લ 2000 થી અમારા અડધાં
ૂ ે
મીલીયન ગર્ાહકોએ િવના મƣય
મીટર િફટ કરાƥયાં છ.ે

આમછતા,ં તમને જણાય કે તમે અપેિક્ષ ત બચત
નથી કરતા, તો જૂની િફક્સ બીલ પćિતમાં તમે
ફરી બદલી કરી શકશો, તમે મીટર િફટ કરાƥયાના
13 મિહનાની અંદર અમને જણાવી શકશો.
આ પિરિƨથિતઓમા,ં અમે મીટર દૂ ર કરતા નથી.
ે ે જો તમે ક્યારે ઘર બદલાવો, જોક,ે
તે ત્યા ં જ રહશ.
ં
નવાં િનવાસી મીટર િબƣસની પસદગી
કરે તો,
જૂનાં મીટરથી નવી લીઝ ચાલુ કરી શકશે.

ાં
હળવ

થાવ

તમારુંુ મીટર ચા બનાવી શકશ
તમાર
શકશેે નહીં
ં
અથવા તમારા પસં
પસદગીના
દગીના
ટીવી કાયકર્મની
ર્
ે
લીંક કરી શકશે
શકશે નહીં
નહીં,, પર
પરંં ત ુ તમને
તમને ખલે
ખલલ
લ
પહҭચાડયા િવના ચોક્કસ મીટર રીડીંગ
ે
મળવવા
માટે અમને
અમને તે ƨવયં
ƨવય ં રીડીંગ
શકશેે (જોકે
જોકે ભિવƧયમા ં મીટરની
મોકલી શકશ
જાળવણી અથવા બદલી માટે
માટે કોઇપણ
સમયે અમારે સમારકામ કરવાની
ે ).
ે
રહેશ
આવƦયકતા રહશ
અમે િફટ કરે
કરે લ તમામ મીટસ
મીટસમા
મા
રથી
ર્ ં અમે દૂ રથી
ૂ
રીડીંગ લઇ શકીએ છીએ
છીએ.. અને ભલશો
નહીં,
નહીં,
તમારા પાણી વપરાશની દે ખર
ખરેે ખ માટે
માટે તમે
તમે
પોતાના મીટર રીડીંગ પણ લઇ શકશો.
શકશો.

તમે નાણ
ાન
ં ી બચત કર શકશ
ો...

થોભો... તમને
ે
ખબર છ?

?

ૂ
ઘરમા ં પાણીનો આપણે ખબ
ઉપયોગ કરીએ છીએ ગેસ

અથવા ઇલેક્ટર્ીસીિટ Ďારા ગરમ કરવામાં
(Ȑમ કે ƨનાન, શાવસર્ અને સફાઇમાં).
આથી કોઇપણ પાણી બચતમાં તમે
એનજીર્ બીƣસની પણ બચત કરશો.
કોણે કɖું કે પાણી અને ઇલેક્ટર્ીસીિટ
જોડાયેલ નથી?

તમારા દિનક
ૈ
કર્મોમા ં થોડા
ે
સમાન્ય ફરફારો
મીટર સાથે

તમારા િબલમાં ઘટાડો કરવામાં ખરે ખર
મદદ કરી શકશે. અસંખ્ય ટીપ્સ અને
સ ૂચનો માટે unitedutilities.com/
usewaterwisely ની મુલાકાત લો.
અમારી વેબસાઇટ પરથી તમે િવના
મ ૂƣયે પણ ઓડર્ર કરી શકશો Ȑથી
તમને શĮ કરવામાં સહાય મળે !

એક વષ½ માટ° ̆યાસ
̆યાસ કરો...
જો તમને ન ગમે તો ફરી બદલાવો
તમારા વોટર મીટરથી જો તમારી બચત ન થાય, તો 13 મિહનાની અંદર
ૂ ં િફક્સ બીલમા ં ફરી બદલી કરી શકશો.
તમારા જના

ૂ ે િફટ કરીએ
અમે વોટર મીટસર્ િવના મƣય
છીએ, અને કોઇ માટે િફટ કરવ ું સરળ નથી.
તમે કર શકશો:

ƈલક કરો: અહીં ઓનલાઇન િવનંતી કરો
unitedutilities.com/watermeteronlineform

કોલ કરો: અહીં અમને રીંગ કરો 0845 746 1100
અને અમે તમામ બાકીની પર્િકર્યા કરીશું
પોƨટ કરો: આ પિતર્કા સાથે બીડેલ િવનંતી પતર્ક કરો.

ે ીમાંન ુ ં
અમારા ગર્ાહકો માટે ઉપયોગી માિહતીનો સમાવેશ કરતા પર્કાશનોની ̒ણ
આ એક લીફલેટ છે . અન્યોને પણ તમારા Ȑવો રસ હોઇ શકે છે :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

પાઇપ, ˾°ઇન અને ગટર માટ° સરળ માગ½ દિશકા
તમારા ઘરના વોટર મીટરની તપાસ કરો
તમારા વોટર બલની ȧ ૂકવણી માટ° માગ½ દિશકા
અમાર એƈƨ˼ાક°ર સેવાઓ માટ° માગ½ દિશકા
પાણી વપરાશ યોƊય રતે કરવા માટ° માગ½ દિશકા
વોટરƨયોર એƜલીક°શન પેક
અમાર ફરયાદ ̆˲યા
̆˲યા
ȺુƉય અને સામાƛય ȶુરવઠા પાઇપ બદલવા
સેવાના અમારા ધોરણો

અમારી વેબસાઇટ પરથી અમારા કોઇપણ લીફલેટ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો:
unitedutilities.com/leaﬂets, અથવા અહીં લખો: United Utilities (Dept LR),
1050 Europa Boulevard, Warrington WA55 1LR. અથવા, અમારા પર્ખ્યાત
ં ાિલત લીફલેટ િવનંતી લાઇન પર ઉપલબ્ધ
લીફલેટ અમારી 24 – કલાકની ƨવયંસચ
છે 0845 303 7711.
ે પર અમારી તમામ પુિƨતકા
મોટી પર્ીન્ટ, બર્ેઇલ, અને ઓડીયો સીડી અથવા કેસટ
ઉપલબ્ધ છે . કૃપા કરી અમને અહીં કોલ કરો 0845 746 1100 Ȑથી કોઇપણ
ƨવĮપમાં લીફલેટ ઓડર્ર કરી શકશો.
જો ઇંગ્લીશ તમારી પર્થમ ભાષા ન હોય, તો અમારી મુખ્ય પુિƨતકા િહન્દી, ગુજરાતી,
ચાઇનીઝ, બંગાળી અને પંજાબીમાં અમારી આ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે
unitedutilities.com/translations
જોકે – અમારા સંચાલન લાયસન્સ અને િનયામક OFWAT ની મંજુરીને આધીન, અમારી
આવƦયકતાઓ પ ૂણર્ કરવા માટે આ લીફલેટમાં ગર્ાહકોને માિહતી પ ૂરી પાડવામાં આવે છે .

ે કƨસામા:ં
અમારો સપક
ં ½ કરવાની તમને આવƦયકતા હોય તવા
તમારા બલ િવશે અમાર સાથે વાત કરવા માટ°:
0845 746 1100 જો તમે વોટર મીટર ધરાવતા ન હો
0845 746 2222 જો તમે વોટર મીટર ધરાવતા હો
ુ
ં 8 સોમથી શકર્;
કામના કલાકો: સવારે 8 – સાȐ
ં 5 શિન.
સવારે 8 – સાȐ
તમારા પાણી અને વેƨટવોટર સેવા િવશે અમાર સાથે વાત કરવા માટ°:
0845 746 2200
ુ
ં 8 સોમથી શકર્;
કામના કલાકો: સવારે 8 – સાȐ
ં 6 શિન; સવારે 8 – બપોરે 12 રવી.
સવારે 8 – સાȐ
ં
જો તમે સાભળવાની
અથવા બોલવાની તકલીફ ધરાવતા હો,
ૃ કરી 18001
ે
અને ટક્ƨટફોનનો
ઉપયોગ કરતા હો, તો કપા
ં
ડાયલ કરો તમારા આƦયક નબર
બાદ.
તમે અમને અહӄ લખી શકશો:
United Utilities, PO Box 459, Warrington WA55 1WB
અથવા ઓનલાઇન Ĥવ:
unitedutilities.com

તમારું પાણી ખાત ું હવે તમે ઓનલાઇન સંચાલન કરી શકશો.
અહીં નҭધણી કરાવો: unitedutilities.com/myaccount

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

01/13/SD/4959a

વોટર મીટસ½

તમારા ̆ĕોના
̆ĕોના જવાબો
આપવામાં આƥયાં છે
વોટર મીટર ફટ કરાવɂ ંુ

વોટર મીટર ફટ કરાવવા માટ° માર° ક°વી
વી
ં કરવી?
રતે િવનતી
રતે
કરવી?

અહીં ઓનલાઇન િવનંતી કરો unitedutilities.com/meters
ે અરજી પતર્ ભરો. અહીં અમને કોલ
અથવા સાથે બીડલ
કરીને પણ તમે િવનંતી કરી શકશો 0845 746 1100.

વોટર મીટર ðા ફટ થશે
થશે?

ૂ ે અમે વોટર મીટર િફટ કરીએ
તમારા ઘરમાં િવના મƣય
છીએ (પાણી પુરવઠા પાઇપ પર, Ȑ તમારા ઘરમા ં પાણી
લાવે છે ). તમારા ઘરમાં જો અમે મીટર િફટ ન કરી શકીએ,
ુ ઘટનામાતમારા
ં
તો અમે તેને બહાર િફટ કરીશું (અમક
ં જ હોય – તો આ
ઘરમાં બાઉન્ડર્ી બોક્સ પહેલાથી
ું
બોક્સમાં અમે મીટર િફટ કરીશ).
ે ƨથળનો િનણય
મીટર િફટ કરવાના ̒Ƨઠ
ર્ કરવા માટે
ુ
ે .ુ ં આ મલાકાત
સવેર્ કરવા અમે તમારા ઘરની મુલાકાત લશ
ં ુ
ે પર્યત્નો કરીશ,ું પરત
દરિમયાન િફટ કરવા માટે અમારા ̒Ƨઠ
જો આ શક્ય ન હોય તો અમારી ફરી મુલાકાત કરવી પડશ.ે
ુ
મીટરને તમારા પાણી પરવઠા
પાઇપ સાથે લગાડવાન ુ ં
ે
હોવાથી (Ȑ સામાન્ય રીતે રસોડો િસંક નીચે હોય છ),
ુ હાટાવવાન ુ ં કહીશંુ આથી અમે આમ
અમે થોડી વƨતઓ
ુ
કરી શકીએ (Ȑમ કે કોઇ સફેદ સામાન Ȑ પાણી પરવઠા
ે
ે અવરોધતો હોય).
પાઇપ, લાકડાંની પનલન
અમે તમારંુ મીટર િફટ કરીએ ત્યારે અમારે થોડુ ં સમારકામ
ે
કરવાનુ ં હોય છ,ે અને અમે કોઇ કામ શĮ કરીએ તે પહલાં
અમે ખાતરી કરીશુ ં કે આ માટે તમે રાજી છો.

વોટર મીટર અƛય ƨથળે ફટ કરવા માટ°
ૂ
માર° ȧકવણી
માર°
કરવાની છે ?

હા. અમારી પસંદગીના ƨથળ (તમારા ઘરમા)ં વોટર મીટર
લગાડવાનુ ં અમારા માટે શક્ય હોય, પરં ત ુ તમે બહાર વોટર
ે તની
ે
મીટર લગાડવા માગતા હો, તો આ શક્ય છે કે કમ
અમે તપાસ કરીશ.ું કમનસીબે, અમુક િમલકતોમા ં મીટર
બહાર લગાડી શકાશે નહીં, વધુ માિહતી માટે હવે પછીનો
િવભાગ જુ ઓ. તમારા માટે અમે Ĭટપાથ પર મીટર જો
ૂ
ે ે
લગાડીએ, તો તમારે તફાવતની રકમ ચકવવાની
રહશ,
Ȑ £130 વĂા વેટ છ.ે

શકશો?
તમે હંમેશ વોટર મીટર ફટ કર શકશો?
તમે

ે નહીં. વોટર મીટર િફટ ન કરી શકવા માટના
ે
ના, હંમશા
ખ ૂબ સામાન્ય કારણો આ રĜા:
ુ
ુ
• તમે ફ્લેટમા ં રહેતા હો અથવા સામિહક
સિવધાઓ
ં ુ
ધરાવતા હો Ȑમ કે લોન્ડર્ી Įમ અથવા સયક્ત
ગરમ
પાણી પુરવઠો ધરાવતા હો.
• તમે એક કરતાં વધુ પાણીનો પુરવઠો ધરાવતા હો
તમારી િમલકતમા.ં

ં ુ
• તમારો પાણી પુરવઠો સયક્ત
હોય અન્ય િમલકતો સાથ.ે

• તમારી િમલકતમાં પાઇપકામ પહҭચ બહાર હોય, ખરાબ
ે ુ ે
િƨથિતમાં હોય, અથવા વોટર સપ્લાય રગ્યલશન્સ
1999
ુ ં
(વોટર િફટીંગ) સાથે સસગત
ન હોય.

• અમે યોગ્ય ƨથળ ન મળે Ȑથી વોટર મીટર િફટ
કરી શકાય

ે
- તમારી િમલકતની બહાર Ĭટપાથ અથવા જાહર
માગર્ પર

- તમારા ઘરમા.ં

તમારા ઘરમાં અમે વોટર મીટર િફટ ન કરી શકીએ તો
ૂ
બદલે તમારી પાણી અને ગંદાપાણી
ભાવયુક્ત મƣયના
ૂ ં
ૂ
ખચાર્ની ચકવણી
કરવાની
સેવાઓ અધારીત મƣયાિકત
ં
ૂ ં
કરી શકશો. મƣયાિકત
ખચાર્ એ પર્િત વષની
તમે પસદગી
ર્
ૂ
િફક્સ રકમ છે . તમે Ȑ રકમની ચકવણી
કરશો તે તમારી
િમલકતના પર્કાર પર્કાર પર આધારીત છે , િસવાય કે
તમે એકલા રહેતા હો, આ િકƨસામા ં અમારા િસંગલ પસન
ર્
હાઉસહોƣડ ટેરીફ માટે તમે લાયક થઇ શકશો.
જો અમે મીટર િફટ ન કરી શકીએ તો આ િવકƣપની તમારી
સાથે અમે ચચાર્ કરીશ.ું

?
તમે વોટર મીટર ðાર° વાચશો?
તમે
વાચશો
ં

ં
સામાન્ય રીતે દર છ મિહને અમે વોટર મીટરનુ ં વાચન
ે ે ‘ƨમાટર્’
કરીશ.ું ઘરમાં અમે Ȑ મીટર િફટ કરીએ છીએ તન
ે
મીટસર્ કહવાય
છ,ે Ȑનો અથર્ છે કે તમારા ઘરમાં પર્વેશ
કયાર્ િવના તે અમને ƨવયં રીડીંગ મોકલે છે . જોકે, ભિવƧયમાં
એવા પર્સંગો બની શકે છે જ્યારે મીટરની જાળવણી અથવા
બદલી માટે તમારા ઘરમાં પર્વેશની અમને જĮિરયાત રહે.
જો અમે વોટર મીટર વાંચી ન શકીએ, તો હવે શુ ં
ૂ .ં તમારા
કરવું તેની ƨપƧટતા સાથેનુ ં કાડર્ અમે મકીશુ
રીડીંગ સાથે તમે અમને અહીં કોલ કરી શકશો
0800 616 448, અહીં ઓનલાઇન તમારા રીડીંગ દાખલ
કરી શકશો unitedutilities.com/meter-reading. તમારા
ે વાƨતિવક
અથવા અમારા મીટર રીડર Ďારા લેવામા ં આવલ
રીડીંગથી ખાતરી કરી શકાશે કે તમે સાચું બીલ મેળવો છો.

વોટર મીટર ફટ કરવામા
કરવામાંં ક°ટ
ટલો
લો સમય
લાગશેે?
લાગશ

જો સવેર્મા ં જણાય કે અમે વોટર મીટર િફટ કરી શકીશ,ું
́ણ મહનામાં
મહનામાં અમે આમ
તમારું અરજી પતર્ક મƤયાના ́ણ
ે સમથના
કરીશ.ું અમે સવેર્ કરીશંુ તના
ર્ માટે તમારું ફોમર્
મƤયાના બે સપ્તાહમાં અમે તમે લખીશ.ું

આ પિ
પિ́કાની
́કાની
માહતી િવશે
અમારો ક°વી
રતે સંપક½ કરવો

unitedutilities.com/
meters

ૂ મલાકાત
ુ
અનુકળ
સમયની ગોઠવણી કરવા માટે અમે
તમારો ફોન અથવા પતર્ Ďારા સંપકર્ કરીશ.ુ ં

જો કોઇ સંજોગોમા ં વોટર મીટર િફટ કરવામાં અમે
ં કરીએ, સામાન્ય
તર્ણ મિહનાથી વધુ સમયનો િવલબ
રીતે અમે તમને £4 ની રકમ જમા આપીશું Ȑ અમારા
ૂ ર્ કરવામાં િનƧફળ ગયા બાદ દર સપ્તાહની
માપદં ડો પણ
ુ પિરિƨથિતઓ છે જ્યારે આ ભથ્થાં માટે તમે
છે . અમક
લાયક ન થઇ શકો.

0845 746 1100
કામના કલાકો: સવારે
8 – સાંȐ 8 સોમથી શુકર્;
સવારે 8 – સાંȐ 5 શિન

આ બાબતોનો સમાવે થાય છે :

10/11/SD/4827

• તમારી અરજી પતર્ક તમે યોગ્ય રીતે ન ભયર્ં ુ હોય.

ુ
• તમારી સાથે જો અમે મલાકાત
કરી હોય વોટર મીટર
ુ
ૂ જાવ
િફટ કરી શકાય અને તમે આ મલાકાત
ચકી
અથવા રĆ કરો.

United Utilities
PO Box 246,
Warrington
WA55 1EA

• તમારા પાઇપવકર્માં જો તમે કોઇ આવƦયક ફેરફારો
ેર્ સમયે અમે તમને
કરવામાં િનƧફળ જાવ (સવના
જણાવીશું જો ફેરફારોની જĮિરયાતો હોય). તર્ણ
મિહનામાં આ ફેરફારો કરવામાં તમે િનƧફળ જાવ,
ૂ અરજી રĆ કરવામા ં આવશે અને
તો તમારી મળ
ે .ે
વોટર મીટર માટે તમારે ફરી અરજી કરવાની રહશ
• તર્ણ મિહનાથી વધુ સમય પછી વોટર મીટર િફટીંગમાં
ૂ
િવલંબ માટે તમને પછો.

ૂ Ġં, Ƀ ંુ વોટર મીટર ફટ કરાવવા
Ɇંુ ભાȮત
ભાȮત
માટ° અરĥ કર શȢુ
માટ°
શȢુ ?
હા, િસવાય કે તમે છ મિહનાથી ઓછા સમય માટે િફક્સ
ટમર્ ટેનન્સી ધરાવતા હો Ȑમાં વોટર મીટરની અરજી
ુ
કરતા પહેલા ં તમારા મકાનમાિલકની તમારે અનમિત
લેવી ફરિજયાત છ.ે

Ɇંુ મકાનમાલક Ġં, માર િમલકતોમાથી
ં
કોઇ એકમાં વોટર મીટર ફટ કરવા માટ°
Ɇંુ અરĥ કર શȢ
શȢુુ ?

જો વોટર બીલ તમારા નામ પર હોય તો જ વોટર મીટર
િફટ કરવા માટે અમને કહી શકશો. િમલકતમાં તમે વોટર
ૂ
ે
મીટર િફટ કરાવવા માગો છો તેની તમારા તમામ ભાડતોન
જાણ કરી કૃપા કરી ખાતરી કરો.

Ɇંુ વોટર મીટર ફટ કરાɂં
કરાɂ ંુ Ɨયારબાદ Ɇંુ મારો
િનણય
િનણ½
½ય બદલી શȢુ
શȢુ ?
હા, િસવાય કે તમે વધુ પાણી વપરાશકતાર્ હો. ઉદાહરણ
ુ ભરો
તરીકે, જો તમે તળાવ અથવા ƨવીમીંગ પલ
(10,000 લીટસથી
ર્ વધ ુ ક્ષમતા ધરાવતા), ƨપર્ીંકલરનો
ઉપયોગ કરો, અથવા તમારી િમલકત ઘર અને ƥયવસાય
ુ
હોય અને ƥયવસાય માટે મખ્ય
પાણી વપરાશ હોય, તો
તમારે મીટડર્ બીલ રાખવું જોઇએ.

તમામ માટે 13 મિહનામા,ં વોટર મીટર િફટ થયા બાદ,
ૂ
વોટર સેવા માટે તમને ચાȒ કરવા માટે અમારી જની
રીતમાં તમે પરત બદલી કરવા માગો છો તે અમને જણાવો.
અમે મીટરની બદલી કરીશું નહીં પરં ત ુ ભિવƧયના તમારા
ં Ȑમ, તમારી િમલકતના મƣયના
ૂ
તમામ બીƣસ પહેલાની
ે .ે આ સમયમયાર્દામાં જો તમે અમને જાણ
આધારે રહશ
ન કરો, તો તમારા મીટર રીડીંગ્સના આધારે ખચની
ર્
ૂ
ચકવણી
કરવાન ુ ં તમે ચાલ ુ રાખશો.

વોટર મીટર ફટ કરવાથી માર િમલકતના
ેƈ˼ક અથ¢ગન
ઇલƈ˼ક
ઇલે
અથ¢ગનેે અસર થશે
થશે?

જો તમારા ઘરની અંદર અમે વોટર મીટર િફટ કરીએ, તો
અથીર્ંગની સાતત્યતા અથવા તમારી ઇલેક્ટર્ીક િસƨટમમા ં
અમે કોઇ ફેરફાર કરીશું નહીં. મીટરની આજુ બાજુ અને
કાયમી કેબલ િફટ કરીશું અને આ યોગ્ય રીતે રાખવો
ફરિજયાત છે .
જો તમારા ઘરની બહાર વોટર મીટર અમે િફટ કરીએ,
ુ
ે
અને તમારી ઇલક્ટર્ીકલ
િસƨટમ પાણી પરવઠા
પાઇપનો
અથર્ તરીકે ઉપયોગ કરતો હોય તો થોડી અસર થઇ શકે
છે . તમારી િમલકતમાં સાચું ઇલેક્ટર્ીક અથીર્ંગ માટેની
જવાબદારી તમારી છે . જો આ બાબતે તમને કોઇ વાંધો
ં ર્ કરો.
ે
હોય તો કૃપા કરી િનƧણાત ઇલક્ટર્ીશીયનનો
સપક

ુ
જો મારો પાણી ȶરવઠા
પાઇપ લીક હોય
ુ
ે
થશે?
તો Ƀ ં થશ?

ઘરગથ્થું ગર્ાહકો માટે અમે ખાનગી લીક રીપેર યોજના
ધરાવીએ છીએ. તેનો અથર્ છે કે, ચોક્કસ િકƨસાઓમા,ં
ુ
કોઇપણ ખચર્ િવના તમારા બાĜ પરવઠા
પાઇપના લીક
અમે રીપેર કરીશં.ુ અને તમારા ઘરની બહારની િદવાલ
અને િમલકત બાઉન્ડર્ી વચ્ચેના પાઇપના જ કોઇપણ લીકન ુ ં
અમે સમારકામ કરીશું પરં ત ુ તમારા મકાનની નીચે અથવા
ં ણ
ૂ ર્ માિહતી અહીંથી ઉપલબ્ધ
આંતરીક પ્લમ્બીંગમાં નહીં. સપ
થશે unitedutilities.com/bursthome

લીક અથવા ભગાણના
ં
કારણે વેડ
ડફાય
ફાયેેલ
ૂ
° ે?
પાણી માટ° માર° ȧકવણી
કરવાની રહશ
રહ°શ

ે ં પસાર
જો તમે વોટર મીટર ધરાવતા હો, તો તમાથી
ૂ કરીશ.ુ ં તમારા
થયેલ તમામ પાણી માટે અમે ખચર્ વસલ
પાઇપવકર્માં કોઇપણ લીકને શોધવામાં મદદ માટે તમે
ે અમે તમને ભલામણ કરીએ
િનયિમત વાંચન લો તની
છીએ. તમારી બહારના સપ્લાય પાઇપ પર તમને લીક
જણાય તો પાણી બગાડ માટે દાવો કરવાનો તમે હક્ક
ે
ે પાણીના ખચન
ધરાવો છો. લીકમાંથી વડફાયલ
ર્ ે અમે
ં
ે ે
રીફંડ કરીશં,ુ Ȑ પર્થમ ભગાણના
કારણે હોય અને તન
શોધ્યા બાદ બે સપ્તાહમાં તેન ુ ં સમારકામ થાય છે .
તમારા વેƨટવોટર ખચાર્ સામે અમે તમને ભથ્થું પણ
ુ
આપીશ.ું મલાકાત
લો unitedutilities.com/bursthome
અને અમારા લીકેજ િનયમો િવશે વધુ માિહતી મેળવો અને
ક્લેઇમ ફોમર્ ડાઉનલોડ કરો.

વોટર મીટરના માલક છે ?

વોટર મીટરના માિલક યુનાઇટે ડ યુટીલીટીઝ છે . તેની
જાળવણી, સમારકામ અને બદલી માટે અમે જવાબદાર
છીએ.

જો Ɇંુ ઘર બદલાɂ ંુ તો નવા
નવાંં મકાનધારકન
મકાનધારકનેે
ુ
ૂ આધારત ખચા
િમલકતના ભાવȻƈત
Ⱥƣય
ખચા½½
ૂ
પર ફર Ⱥકવામા
ં આવશે?
ે
તમામ નવાં મકાનધારોને તેમની વોટર સવાઓ
માટે
ૂ
તેમના મીટર રીડીંગ્ઝ આધારીત ખચર્ વસલવામાં
આવશે
ૂ આધારીત ખચાર્ની ચકવણીની
ૂ
(ભાવયુક્ત મƣય
તમે
પસંદગી કરી હોય તો પણ).
ઘર બદલાવતી વખતે નવાં માિલકને તમારે જાણ કરવી
ે
ે
ે
ફરિજયાત છે કે તમની
વોટર સવાઓ
માટે તમના
મીટર
ં આવશે.
ૂ
રીડીંગ્ઝ આધારીત ખચર્ વસલવામા

Ƀ ંુ Ɇંુ મીટર ȳૂ ર કર શȢ?
શȢુ ?

ના. વોટર મીટર દૂ ર કરવ,ું તેની સાથે ચેડા કરવા
ૃ કરી આ કરશો નહીં.
ૂ છ,ે અથવા કપા
તે ગેરકાનની

તમાȿં ુ બીલ

તમે મને
તમે
મને ðાર°
ðાર° બીલ મોકલવાશો?
મોકલવાશો?

ે
તમે દર છ મિહને બીલ મળવશો.
તમે ઉપયોગ કરી રĜા
છો તે વોટર અને વેƨટવોટર સિવસ
ર્ માટે છે . તમે Ȑ તારીખે
ં
બીલ મેળવો તે અમે વોટર મીટરનુ ં વાચન
કયર્ં ુ છે ત્યારનુ ં
હોય છે .
તમારંુ વોટર મીટર િફટ કયાર્ બાદ તમારું પર્થમ મીટડર્
બીલ છ મિહનામાં કોઇપણ સમયે આવી શકે છે . જો તમે
પોતાના રીડીંગ ન મેળવી શકો અથવા અમારા તરફથી
રીડીંગ ન મળે તો, અમે તમને અંદાિજત બીલ મોકલાવીશ.ું

ૂ
મારા બીલની Ɇંુ ક°વ
વીી રતે
રતે ȧકવણી
શȢ?
કર શȢ
ુ?
ૂ
ૂ
તમારા બીલની ચકવણી
કરવા માટે અમે ઘણા અનુકળ
ઉપાયો ધરાવીએ છીએ. તમે ડાયરે ક્ટ ડેબીટ, રોકડ અથવા
ૂ
ચેક Ďારા પણ ચકવણી
કરી શકશો. અમારા થોડા ગર્ાહકો
ુ ં પસદ
ં કરે છ,ે પરત
ં ુ
ૂ
દરે ક બીલ આવે ત્યારે ચકવવાન
ં
ે ƨકીમનલ પસદગી
મોટાભાગના બȐટ પેમન્ટ
કરી વષની
ર્
ં કરે છ.ે એક વષમા
ૂ
ચકવણી
કરવાન ુ ં પસદ
ર્ ં તમે પાણીનો
ે અમે અંદાજ કરીએ છીએ અને
કેટલો ઉપયોગ કરશો તનો
ં િવભાજન કરીએ
ૂ
કુ લ રકમને િનયિમત માિસક ચકવણીઓમા
ે
ે
ે
છીએ. તમે ખરખર
કટલા
પાણીનો ઉપયોગ કરો છો તના
ૂ
આધારે પછીના વષેર્ તમારે ચકવવાની
રકમ (વધ ુ અથવા
ઓછી) અમે સરભર કરીએ છીએ.

ૂ
હાલ Ɇંુ ડાયરƈટ
ડાયર° ƈટ ડ°બીટ મારફતે ȧકવણી
ુ
કȿં
કȿં Ġ. માર° અƛય ફોમ½ ભરવાની
આવƦયકતા છે ?

ના, તમારે કંઇ કરવાની આવƦયકતા નથી. તમે અમને
જણાવો નહીં ત્યાં સુધી તમારી ગોઠવણી અમે ચાલુ રાખીશ.ું

વોટર મીટર ફટ થયા બાદ મારા ‘ȩૂના
નાં’ં
બીલȵ ંુ Ƀ ંુ થશ?
થશેે?

ૃ
ૂ
ે
ે
તમે હાલ કટલી
ચકવણી
કરો છો તે ધ્યાને ન લતા,
કપા
કરી ખાતરી કરો કે અમે વોટર મીટર િફટ ન કરીએ ત્યાં
ૂ
સુધી તમે ચકવણી
ચાલ ુ રાખો.
એક વખત મીટર િફટ થઇ જાય, અમે તમારંુ ‘જૂન’ુ ં બીલ
સરભર કરીશ,ું જો અમે કોઇ નાણાં લીધાં હોય, આ રકમ
તમારા પર્થમ મીટડર્ િબલમાં અમે કપાત કરીશ.ુ ં આ કર્ેિડટ
ે
બેલન્સ
તરીકે દશાર્વવામાં આવશે. તમારા ‘જૂના’ં બીલ પર
ે
તમે અમને નાણાં આપ્યા હોય તો બાકી બેલન્સ
માટે અમે
તમને ખાત ુ મોકલાવીશ.ું

ૂ
Ɇંુ ડાયરƈટ
ડાયર° ƈટ ડ°બીટ મારફતે ȧકવણી
કર શȢ?
શȢુ ?

ૂ
ે
હા. ડાયરે ક્ટ ડબીટ
તમારા બીલની ચકવણી
ƨવીકારે
ૂ
છે અને તમારી ચકવણી
તમે કરી શકશો. દર વષેર્ પણ
£5 તમારંુ બીલ અમે આપીશ.ું ફક્ત અહીં અમને કોલ
કરો 0845 746 2222.

સંભિવત બચતો પર એક નજર
ઉદાહર તરીકે:
£500 નુ ં વાિષર્ક બીલ
ધરાવત ુ, બે લોકોનુ ં ઘર
જો વોટર મીટર પર જાય
તો તેઓ સંભિવત રીતે £102
ની આસપાસ તેમના વોટર
બીલ પર બચત કરી શકે.

આ કોƧટક દશાર્વે છે કે જો તમે વોટર મીટર ધરાવતા હો તો દર વષેર્ તમે સંભિવત કેટલી બચત કરી શકશો.
સૌપર્થમ, તમારા વોટર બીલમાં તપાસ કરો કે હાલ પર્િત વષર્ તમે કેટલી ચ ૂકવણી કરો છો.
ત્યારબાદ, તેની સામે તમારા ઘરના સભ્યોની સંખ્યાની સરખામણી કરો.
સંભિવત બચતો ઘેરા રં ગના ખાનાંમાં દશાર્વવામાં આવશે.
પર્કાિશત રં ગના ખાનાં દશાર્વે છે કે બચતો અસંભિવત છે અને મોટાભાગના િકƨસાઓમાં તમે પહેલાંથી
તમારા નાણાંન ુ ં ̒Ƨે ઠ વળતર મેળવી રĜા છો.
તમાȿં ુ હાલȵ ંુ
વાિષbક
 બીલ:

£300 – £400

£400 – £500

£500 – £600

£600 – £700

ઘરમાં 1 ƥયƈત

£16-£116

£116-£216

£216-£316

£316-£416

ઘરમાં 2 ƥયƈત

સભિવત
ં
નાની
બચતો

£2-£102

£102-£202

£202-£302

ઘરમાં 3 ƥયƈત

અસભિવત
ં
બચતો

અસભિવત
ં
બચતો

સભિવત
ં
નાની
બચતો

£88-£188

ઘરમાં 4 ƥયƈત

અસભિવત
ં
બચતો

અસભિવત
ં
બચતો

અસભિવત
ં
બચતો

સભિવત
ં
નાની
બચતો

ઘરમાં 5 અથવા
વȴ ુ ƥયƈત

અસભિવત
ં
બચતો

અસભિવત
ં
બચતો

અસભિવત
ં
બચતો

અસભિવત
ં
બચતો

*સરે રાશ વપરાશ અને
ધારકોની સંખ્યા પર પર્િત
વષર્ બચતો આધારીત
છે (2013/2014 ભાવ).

સભિવત
ં
બચતો*

•
•
•
•

આ ખચર્ની બચતો માતર્
માગર્દશન
ર્ છે અને તમારા
પાણી વપરાશ પર અધારીત
છે . કૃપા કરી મુલાકાત લો
unitedutilities.com/
meters અને વધુ
ચોક્કસ ગણતરી માટે
અમારા ઓનલાઇન વોટર
કેƣɉુલેટરનો ઉપયોગ કરો.

તમારા હïો અન
અનેે જવાબદારઓ

ૂ છે – માફ કરજો થોȮુ ં ઔપચારક જણાય તો!)
(આ થોȮુ ં કાȵ
કાȵની
ની
તો!)
ં
ં
ે ખચાર્ સલગ્ન
તમારા પાણી અને ગદાપાણી
સવા
તમારી
ૂ હક્કો અને જવાબદારીઓ િવશે આ િવભાગ તમને
કાનની

ુ
ં
જણાવશે. લીક્સ, મકાન ƨથળાતર
કરવ,ું પરવઠા
પાઇપ

અને ƨવયં વોટર મીટર Ȑવા મુĆાઓનો તે સમાવેશ કરે છ.ે
િમલકતના ધારક ખચાર્ માટે જવાબદાર છે િસવાય કે અન્ય
ƥયિક્તએ જવાબદારી ƨવીકારવા માટે અમારી સાથે સંમત
થયા હોય, Ȑમાં ƥયિક્ત જવાબદાર હોય.

મોટાભાગની માિલક અને ભાડૂત પિરિƨથિતઓમા ં સામાન્ય

ુ
ે પાણી પરવઠો
જો તમે માપલ
ધરાવતા હો તો આ િસવાય
પાણી સેવા માટે તમે જવાબદાર છો:

ુ
ં કરો (અથવા પાણી પરવઠાની
(i) મકાનનો કબ્જો તમે બધ

આવƦયકતા ન હોય) અને આ માટે તમે અમે કમસે કમ
ે હોય; અથવા
બે કાયકારી
િદવસ પર નોિટસ આપલ
ર્

(ii) જ્યાં વોટર મીટરનો એક કરતાં વધુ મકાનમાં ઉપયોગ
ૂ
થતો હોય અને ખચાની
જવાબદારી Ȑ
ર્ ચકવણીની
ƥયિક્તએ ƨવીકારી હોય તે આ ƥયવƨથાની સમાિપ્ત

ે ે ચાȒ કરવામાં આવે છે
રીતે ભાડૂત Ȑ ધારક હોય તન
ૂ , પથારીઓ, િવČાથીર્ સમાવેશ
માિલકને નહીં. રજા ભાડતી

(i) ના િકƨસામાં જો તમે નોિટસ ન આપો તો એક્ટ 144

ુ
ં
ં થાય છે જ્યાં ભાડૂતનો
સમાવેશ મખ્ય
વાધાઓમા

ુ ખચાર્ ચકવવાપાતર્
ૂ
આવે ત્યાં સધી
બનશે.

ૂ ા ગાળાના સમાવશ
ે Ȑવા િકƨસાનો
અથવા અન્ય ટંક

ભોગવટો ક્ષિણક હોય છે . આ પર્કારના િકƨસામાં ધારક
તરીકે માિલકને ગણવામાં આવે છે .

જ્યાં િમલકત ભોગવટો હોય અથવા િƨથત હોય ત્યાં ખચર્
ં આવશે. જો િમલકતોનો ભોગવટો અથવા
ૂ
વસલવામા
ે
સુિવધા ન હોય, તો Ȑ તે સવાઓ
પર્ાપ્ત કરતા હોય

ૂ કરીશ.ુ ં
ે માટે અમે ખચર્ વસલ
તે ƥયિક્ત પાસે કોઇ સવા
અમે તમારી સાથે અન્ય કરાર ન કરીએ ત્યાં સુધી,

ૂ
ે
તમે બીલ મળવો
ત્યારે ખચાર્ ચકવવાપાતર્
છે અને
ૂ
14 િદવસમાં અમે તમારી ચકવણી
એકતર્ કરીશ.ું

માટે વાજબી સમયગાળાની નોિટસ આપ.ે

ુ આગામી મીટર રીડીંગ લવામા
ંન
ે
અનુસાર જ્યા ં સધી

ે
તમારી િમલકતમાં પાણી પુરવઠો મળવવા
માટે તમે

જવાબદાર છો. આ સામાન્ય રીતે તમારી િમલકતમાં

તમારી િમલકતની િદવાલથી (ઘણીવાર બગીચા િદવાલ)
ુ િકƨસામા,ં ખાસ કરીને
પાઇપનો િવભાગ હોય છે . અમક

ે
ગર્ામ્ય િવƨતારોમાં, શરીના
ભાગ કે Ȑમાં અમારી મુખ્ય
ુ
લાઇન છે અને તમારી િમલકત સુધી અથવા પરવઠા

પાઇપ કોઇ અન્યની જમીનમાં પસાર થતો હોયતો વધુ

પાઇપવકર્ માટે તમે જવાબદાર થશો. તમારી જવાબદારી
ં હોય તો, તમારી િમલકતના
િવશે જો તમને કોઇ શકા

ુ
કોઇ નકશાન,
બગાડ, લીક અથવા ગેરઉપયોગને ધ્યાને

ડીડ્ઝમાંથી વધ ુ માિહતી ઉપલબ્ધ બની શકે છ.ે

ૂ કરીશં.ુ આમછતા,ં તમારા
અમે તમારી પાસેથી ખચર્ વસલ

જાળવણી અને અંતે તેની બદલી માટે અમે જવાબદાર

ં પસાર થતા તમારા પાણી માટે
ન લેતા વોટર મીટરમાથી

ે અથર્ છે કે
વોટર મીટરની માિલકી અમારી છે . તનો

ુ
પુરવઠામા ં પર્થમ વખત ભંગાણ થય ું હોય, ગમાવે
લ પાણી

છીએ. આ અમારા પોતાના ખચેર્ કરીશ,ું િસવાય કે વોટર

માટે ભથ્થાનો દાવો કરવાનો તમે હક્ક ધરાવો છો.

મીટર સાથે ચેડા કરવામા ં આƥયાં હોય.

ં ે ખચાર્નો સમાવેશ કરે છ.ે
આ પાણી અને ગંદાપાણીના બન
અમે નક્કી કરે લ કોઇ સમય મયાર્દા, અથવા કમસે કમ બે

ં
વોટર મીટર સાથે ચેડા કરવા એ ગભીર
અપરાધ છ.ે અમારી
અનુમિત િવના તમારા વોટર મીટર દૂ ર કરવું જોઇએ નહીં,

છે . મીટડર્ ગૃહ િમલકતો માટે અમારી ‘લીકેજ કોડ ઓફ
પર્ેક્ટીસ’ તમને વધ ુ માિહતી આપે છ.ે અહીં કોલ કરી તમે

ૂ કરીશ.ું
નુકશાની અથવા ક્ષિતનો ખચર્ વસલ

ં અંદર તમારે લીક રીપેર કરવાનુ ં ફરિજયાત
અઠવાિડયાની

એક નકલ મેળવી શકશો 0845 746 2222 અથવા અહીં
મુલાકાત કરી unitedutilities.com/bursthome.

જો, કોઇ કારણસર અમે નક્કી ન કરી શકીએ કે મીટર

મારફતે કેટલું પાણી પસાર થયું છે , તો તમારા ખચાર્ના
ે પાણીની માતર્ાનો અમે
આધારે ઉપયોગમાં લેવાયલ

તેમા ં અવરોધ કરવો જોઇએ નહીં અથવા અન્ય ƨથળે લઇ

જવું જોઇએ નહીં. જવાબદાર ƥયિક્ત પાસેથી અમે ખચ,ર્

પર્સંગોપાત અમારે વોટર મીટરની તપાસ કરવાની હોય છ,ે

અથવા અમને કહેવામા ં આવે, તો અમે તપાસ કરીએ છીએ.
જો તમે અમને વોટર મીટરની તપાસ કરવાનુ ં કહો, અને

ુ
ૂ
ન હોય, તો તપાસ માટે તમારે ચકવણી
જો તે ક્ષિતયક્ત
કરવી ફરિજયાત છે . વધુ માિહતી માટે, અમારી ƨવયં

લીફલેટ લાઇન પર કરો કરો અને અમારી ફેક્ટશીટ ‘ટેƨટીંગ

અંદાજ કરીશ.ુ ં જો યોગ્ય હોય, તો આ ખચર્ને અમે બાદમાં
સરભર કરીશ.ુ ં કોઇપણ સમયગાળા માટે વોટર મીટર

ૂ 0845 303 7711.
હાઉસહોƣડ વોટર મીટર’ માટે અહીં પછો

ે .ે
અમારો અંદાજ આધારીત રહશ

ટર્ેડીંગ ƨટાન્ડડ્ઝર્ ઓિફસર Ďારા પણ વોટર મીટર
તપાસ કરાવવાનો તમે િવકƣપ ધરાવો છો. જો તમે આમ

ૂ િવĖસનીય ઉપલબ્ધ માિહતી પર
બંધ હોય, તો ખબ

કરવા માગતા હો, તો તમારા ƨથાિનક ટર્ે ડીંગ ƨટાન્ડડ્ઝર્
ં ર્ કરવો જોઇએ.
ે
િડપાટર્મન્ટનો
તમારે પર્ત્યક્ષ સપક

અમને કહો

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

વોટર મીટર માટ° અરĥ

સમય બચાવો - unitedutilities.com/meters પર ઓનલાઇન અરĥ કરો
અથવા અરજીપતર્ક ભરી અહીં મોકલાવો:
United Utilities, PO Box 246, Warrington, WA55 1EA

̒ીમાન/̒ીમિત/કુ ./મીસ
નામ
સરનામું

પોƨટકોડ
ઘરનો ટે લીફોન નંબર
મોબાઇલ ટે લીફોન નંબર
પતર્ƥયવહારનુ ં સરનામું

જો ઉપરથી અલગ હોય

પોƨટકોડ
જન્મ તારીખ
ગર્ાહક ખાતા નંબર
(તમારા વોટર બીલમાં દશાર્ƥયો છે )
િમલકતનો પર્કાર

ં
ƨવતતર્

િનવાસી િƨથિત

માિલક/ધારક

અગાસીયુક્ત

ં
અધ-ર્ ƨવતતર્

ફ્લેટ

ૂ
ભાડત

આ સરનામે ધારકોની સંખ્યા
ે
જો તમે ભાડૂત હો, કૃપા કરી તમારા મકાનમાિલકન ુ ં નામ અને સરનામું આપો (જો તમે આિ̒ત િનવાસના રહવાસી
હો તો કૃપા
કરી હાઉિસંગ એસોિસએશનની િવગતો આપો):
નામ
સરનામું
ટે લીફોન
ુ
તમારી િમલકત સામુિહક પુરવઠો ધરાવે છે (ઉદાહરણ તરીકે, સિહયારી લોન્ડર્ી સિવધા
અથવા સિહયારો
પાણી પુરવઠો)?

હા

ના

ે ધરાવો છો?
તમે 6 મિહનાથી ઓછા સમય માટે િફક્સ ટે નન્સી એગર્ીમન્ટ

હા

ના

ે તમારે અનુમિત લવી
ે ફરિજયાત છે . તમારી િમલકતમાં મીટર િફટ
જો હા, તો અરજી કરતા પહેલાં તમારા મકાનમાિલક પાસથી
ુ
ં ટીક કરો.
કરવા માટે તમારા મકાનમાિલક પાસેથી તમે અનમિત
લીધેલ છે તેનુ ં સમથર્ન કરવા માટે કૃપા કરી આ ખાનામાં

હુ ં વોટર મીટર િફટ કરાવવા માગુ Ġં અને સમથન
ર્ કરંુ Ġં કે વોટર મીટર િફટ કરવાની શરતો મેં સમજી છે . સવેર્ની ƥયવƨથા
કરવા માટે કૃપા કરી મારો સંપકર્ કરો.
સહી
તારીખ
ં ર્ કરીએ તે કૃપા
સવેર્ની ƥયવƨથા કરવા માટે અમે તમારી કેવી રીતે સપક
કરી દશાર્વો.

પતર્

ઘર ટે લીફોન

મોબાઇલ

ં કરશો?
તમે સવારનો અથવા સાંજનો સમય પસદ

United Utilities Water PLC, Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Warrington WA5 3LP.
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સવારે

ં
સાȐ
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ે હોય, તો સવેર્ની ƥયવƨથા કરવા માટે તમને કોલ કરવાનો કયો સમય તમે
જો તમે ટેલીફોન દશાર્વલ
પસંદ કરશો?

