
آپ کے یوٹیلیٹی بلز میں مدد
اس معلوماتی پرچہ میں وہ مدد بیان کی گئی ہے، جو آپ کے گیس، بجلی اور پانی کے بلز کے لیے دستیاب ہے ۔

140£ وارم ہوم ڈسکاؤنٹ   

انرجی بلز پر یہ ڈسکأونٹ ان گھرانوں کے لیے ہے جن کی آمدنی کم ہو۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ اس کے لیے 

درخواست دے سکتے ہیں، اپنے بجلی کے سپالئر سے رابطہ کریں یا ان کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ اگر آپ کی 

درخواست منظور ہو جاتی ہے، تو آپ کو موسم رسما میں £ 140 کا ڈسکأو نٹ حاصل ہو گا۔ 

سستے انرجی بل   

زیادہ تر گھرانے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ اپنی گیس اور بجلی کس کمپنی سے خریدیں، اگرچہ آپ کرائے کے 

گھر میں رہتے ہیں، تو آپ کو اپنے مالک مکان سے اجازت لینا ہو گی۔ گیس اور بجلی کی بہت سی کمپنیاں موجود 

ہیں اور ان سب کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ براہ کرم یہ جاننے کے لیے کہ کون سی کمپنی آپ کے لیے بہرت ہے، 

سوئچڈ آن پورٹس مأوتھ کی ویب سائٹ پر ’پرائس کمپیریزن‘ کے ٹول کو استعامل کریں یا اس میں مدد کے لیے ہم 

سے رابطہ کریں۔  

پانی کے بلز پر ڈسکأونٹس   

آپ اپنے پانی کی کمپنی کا انتخاب نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کی آمدنی کم ہو، بینیفٹس حاصل کر رہے ہوں، 

ایسی طبی رضوریات ہوں جن کے لیے زیادہ پانی کی رضورت ہو یا 3 سے زیادہ بچے ہوں، تو آپ پانی کے بلز پر 

ڈسکأونٹ حاصل کرنے یا باالئی حد متعین کرانے کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ مزید جاننے کے لیے اپنے 

سپالئر سے رابطہ کریں یا ان کی ویب سائٹس مالحظہ کریں:

پورٹس مأوتھ واٹر )اپنے تازہ پانی کی فراہمی کے لیے( 666 499 02392 پر

سدرن واٹر )اپنی نکاسی کے لیے( 0363 027 0800 پر

URDU



اپنے بلز کے بارے میں مدد اور مشورے کے لیے سوئچڈ آن پورٹس مأوتھ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ 

کو رضورت ہو، تو ہم ایک ترجامن کا بندوبست کر سکتے ہیں ۔

کال کریں: 5907 260 0800

www.switchedonportsmouth.co.uk :مالحظہ کریں

پورٹس مأوتھ سٹی کونسل کے ساتھ رشاکت داری میں کام کرنے والے انوائرمننٹ سنٹر )tEC( کی جانب سے 

جاری کردہایڈوائس گائیڈ

براہ کرم نوٹ کریں کہ مذکورہ باال معاونت دستاویز ہٰذا کے پرنٹ کی تاریخ )تاریخ( تک درست ہے۔ وقت کے 

ساتھ رسوسز میں تبدیلی آ سکتی ہے - اگر آپ کو معاونت درکار ہو، تو براہ کرم ہم سے رابطہ کریں۔
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پرائرٹی رسوسز رجسٹر

یہ ان متام لوگوں کے لیے ایک مفت رسوس ہے جو کسی ضعف کا شکار ہوں، جیسا کہ دامئی بیامری یا معذوری، گھر 

میں رہنے والے کم عمر بچے یا بزرگ رشتے دار موجود ہوں۔ پرائرٹی رسوسز رجسٹر بجلی کی بندش یا پانی کی فراہمی 

میں کمی جیسی ہنگامی صورتحال میں آپ کی معاونت کرے گا، ایسے وضح میں معلومات دے گا جو آپ کی سمجھ 

میں آ سکیں، اور مزید بہت کچھ۔ اس رجسٹر میں شامل ہونے کے لیے آپ آن الئن ایک سادہ فارم بھر سکتے ہیں۔ مزید 

معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں ۔ 

گھر کو بہرت کرنے کے مفید مشورے اور تجاویز 

چھوٹی موٹی تبدیلیاں، مثالً ڈراٹ پروفنگ، آپ کے گھر کو گرم بنا سکتا ہے۔ ہم سے ایسی سادہ تبدیلیوں کے بارے میں 

پوچھیں جو آپ اگلی رسدیوں کی تیاری کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بھاپ بننے اور پھپھوندی کو روکنے کے لیے 

بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔ اور، ہم آپ کو توانائی کے بہرت استعامل کے زیادہ مہنگے طریقوں، جیسا کہ ہیٹنگ اور 

انسولیشن کے لیے گرانٹس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ 


