
ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮਰ ਸਰਰਵਸ ਦੇ ਰਿਯਮ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਰਿਜ਼ਿਸ ਕਰਿ ਿੂੂੰ ਸੌਖਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਹਿ ਰਿਹੜੀਆਾਂ ਸਾਡੇ ਰਖਆਲ 

ਮੁਤਾਿਕ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਿੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਵਲੋਂ  ਿਾਣਿੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ।  

ਰਡਸਕਲੇਮਰ (ਖੁਲਾਸਾ)     

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਲੈਕਰਟਿਕ ਟੈਰਰਫ ਮੁਤਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਰਦੂੰਦੇ ਹਾਾਂ, ਰਿਸ ਰਵਚ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟ ਦੀਆਾਂ ਸੂਚੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਸਾਡਾ 

ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਾਂਤੇ ਅਤੇ ਸਰਰਵਸ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਲਖਤ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੁੱਕ ਅਤੇ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਅਤੇ ਿੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਰਵਚ ਇਲੈਕਰਟਿਕ ਟੈਰਰਫ ਿਾਲ ਰਵਰੋਧ ਕਰਿ ਵਾਲੀ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਇਲੈਕਰਟਿਕ ਟੈਰਰਫ ਿੂੂੰ ਸਹੀ ਮੂੰਰਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਿੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਿਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਰਵਸ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਇਲੈਕਰਟਿਕ ਟੈਰਰਫ ਦੇਖੋ। 

 

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਿਣਾਉਂਦ ੇਹੋ ਿਾਾਂ ਮਵੂ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਸਰਰਵਸ ਰਵਚ ਰਕਸੇ ਰਵਘਿ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਿਾਪਰਟੀ ਰਵਚ ਮਵੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਾਂਤਾ ਿਣਾ ਲਉ। ਪਰਹਲੇ ਖਾਾਂਤੇ ਵਾਲੇ 

ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚਲੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੇ ਕੋਈ ਸਰਰਵਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਿਲੀ ਕੁੱਟ ਰਦੂੰਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਤੁਸੀਂ ਰਸਰਫ ਆਪਣੇ ਿਾਾਂ `ਤ ੇਖਾਤਾ ਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋ(ਿੇ ਰਿਜ਼ਿਸ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹ  ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਿੂੂੰਿੀ ਿਾਾਂ `ਤੇ), ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਸਾਿੂੂੰ 

ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।  

ਿਵਾਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹ ਣ ਿਾਰੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣੋ ਿਾਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਾਪਰਟੀ `ਤੇ ਰਿਿਲੀ ਦਾ ਿਵਾਾਂ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਲਗਾਏ ਿਾਣ ਲਈ ਿੇਿਤੀ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਿਾਣੋ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਕਿਜ਼ ੇਹਠੇਲੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਪਿਾਪਰਟੀ `ਤ ੇਵਰਤੀ ਗਈ ਰਿਿਲੀ ਦਾ ਰਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ੂੰਮਵੇਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਰਵਸ ਦੇ 

ਐਗਰੀਮੈਂਟ `ਤੇ ਦਸਖਤ ਿਹੀਂ ਹੋਏ ਿਾਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਿਹੀਂ ਹੋ ਿੋ ਪਿਾਪਰਟੀ `ਤੇ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ 

ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਰਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਵਚ ਮੂਵ ਹੋ ਿਾਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਘਰ ਰਵਚ ਕਈ ਰਦਿ ਰਰਹਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਰਵਚ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਾਪਰਟੀ ਰਵਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਿਿਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਅਿੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 

ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਤੁਸੀਂ ਰਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਰਕਸੇ ਉਸ ਪਿਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਿਾਾਂ ਉਸ ਿੂੂੰ ਮੈਿੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਿਲੀ 

ਅਿੇ ਵੀ ਵਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਹੀਰਟੂੰਗ ਿਾਾਂ ਫਰਰੁੱਿਾਾਂ ਦੇ ਰਸਸਟਮਾਾਂ ਲਈ)। ਇਸ ਸੂਰਤ ਰਵਚ, ਵਰਤ ਹੋਈ ਰਿਿਲੀ ਦਾ 

ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।  



ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੁੱਲ ਪਰਹਲਾਾਂ ਿੂੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਕਸੇ ਖਾਤ ੇਦਾ ਿਕਾਇਆ ਰਰਹੂੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੇਂ ਖਾਤ ੇ`ਤੇ ਤਿਦੀਲ ਕਰ ਰਦੁੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 

ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੱਲ ਿੋਟ ਕਰੋ ਰਕ ਿੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਿਾਾਂ `ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 

ਰਿਿਲੀ ਦ ੇਰੇਟ 

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤ ੇਲਈ ਰਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਗੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ `ਤੇ ਰਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਿਲੀ ਰਕਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਪਿਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਕਸਮ, ਤੁਹਾਡੀ 

ਪਿਾਪਰਟੀ `ਤੇ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕੂੰਿੀ ਰਿਿਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੁੱਖ ਹਿ ਰਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾ 

ਸਕਦੇ ਹਿ। 

 ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਵਚ ਰਰਹੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮੂੰਤਵਾਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ 

(ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ) ਰੇਟ `ਤੇ ਰੁੱਰਖਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

 ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਵਚ ਰਰਹੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਿਸ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਰਿਜ਼ਿਸ ਰੇਟ `ਤੇ ਰੁੱਰਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਰੇਟਾਾਂ ਿਾਰੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣੋ। 

ਖਾਤਾ ਖੋਲਹ ਣ ਲਈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਸਾਿੂੂੰ ਇਹ ਦੁੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਰਕ ਆਪਣੀ ਪਿਾਪਰਟੀ `ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਿਲੀ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਰਕਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਾਂ ਰੇਟ ਚੁਣ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਿੂੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਖਰਰਚਆਾਂ ਿੂੂੰ ਰਿਹਤਰ 

ਕੂੰਟਰੋਲ ਕਰਿ ਅਤੇ ਿੇਲੋੜੇ ਚਾਰਿਾਾਂ ਤੋਂ ਿਚਣ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਵਚ ਤਿਦੀਲੀ 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਾਪਰਟੀ `ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਿਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਿਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰਿ ਲਈ ਰਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਅਿੇ ਵੀ ਢੁਕਵਾਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ: 

 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਟਰੁੱਕਸ਼ਿ ਦਾ ਪਿੋਿੈਕਟ ਿਾਾਂ ਵੁੱਡੀ ਰੈਿੋਵੇਸ਼ਿ ਸੁ਼ਰੂ ਿਾਾਂ ਮੁਕੂੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 

 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੂੰਮ ਿਾਾਂ ਜ਼ੋਰਿੂੰਗ ਿਦਲਦੇ ਹੋ, ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਿਸ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ 

 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਿਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਿਦਲਦੇ ਹੋ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਿਦਲਾਾਂਗੇ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੂੂੰ ਦੁੱਸੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਦੁੱਸੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਿ ਅਡਿਸਟ ਕਰਿ 

ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹਾਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਕਸੇ ਤਿਦੀਲੀ ਿਾਰੇ ਰਿੂੰਿਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਿੂੂੰ ਫੋਿ ਕਰੋ। 



ਆਮ ਚਾਰਿ 

ਕੁਝ ਆਮ ਚਾਰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ: 

ਆਮ ਚਾਰਿ ਰਕਮ 

ਖਾਤਾ ਚਾਰਿ $12.40 

ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਿ $6.00 

ਦੁਿਾਰਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕਰਿ ਦਾ ਚਾਰਿ (ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ) $30.00 

ਉਿਹਾਾਂ ਮੀਟਰਾਾਂ ਲਈ ਮੀਟਰ ਟੈੈੱਸਟ ਚਾਰਿ ਰਿਹੜੇ ਟੈੈੱਸਟ ਕਰਿ ਲਈ 

ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੈਿੇਡਾ ਿੂੂੰ ਭੇਿੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਿਾਾਂਦੇ ਹਿ 
$181.00 

ਫੇਲਹ  ਹੋਈ (ਮੀਟਰ) ਇਿਸਟਾਲੇਸ਼ਿ ਚਾਰਿ  $65.00 

ਸਰਰਵਸ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕਾਲ-ਿੈਕ ਚਾਰਿ (ਜ਼ੋਿ 1) $368.00 

ਟਿਾਾਂਸਫਰਮਰ ਰਕਰਾਏ `ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਰਿ 
ਿਦਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਿਤੀ ਸਾਲ 17 ਪਿਤੀਸ਼ਤ (ਰਿਲ ਮਹੀਿੇ ਿਾਅਦ 

ਭੇਰਿਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਿੈੈੱਟ ਮੀਟਰਰੂੰਗ ਸਾਈਟ ਅਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਿ ਫੀ 

(5ਕੇ ਡਿਲਯੂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਿਿਰੇਟਰ) 
ਿੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ $600.00 ਹੈ 

ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਰਿ 
$1.5 ਪਿਤੀਸ਼ਤ ਪਿਤੀ ਮਹੀਿਾ (ਸਲਾਿਾ 19.6 ਪਿਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਿਰਾਿਰ, 
ਮਹੀਿੇਵਾਰ ਿੋਰੜਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ)  

 

ਮੀਟਰ ਦੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਦੇ ਪਿੋਗਰਾਮ 

ਰੇਡੀਓ-ਔਫ ਮੀਟਰ 

ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਿ (ਮੌਿੂਦਾ ਲੈਗੇਸੀ ਮੀਟਰ ਤੋਂ) $22.60 

ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਿ (ਮੌਿੂਦਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੋਂ) 

 

$77.60 



ਮੀਟਰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਚਾਰਿ $55.00 

ਮਹੀਿਾਵਾਰ ਫੀਸ $20.00 ਪਿਤੀ ਮਹੀਿਾ 

ਲੈਗਸੇੀ ਮੀਟਰ 

ਮਹੀਿਾਵਾਰ ਫੀਸ $32.40 ਪਿਤੀ ਮਹੀਿਾ 

 

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਰਿਲ ਉੈੱਪਰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ ਲੁੱਗਦੇ ਹਿ: 

5 ਪਿਤੀਸ਼ਤ ਗੁੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਿੀ ਐੈੱਸ ਟੀ) 

ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਚਾਰਿਾਾਂ `ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿੀ ਸੀ ਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਰਫ ਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ।  

ਸੂਿਾਈ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ (ਪੀ ਐੈੱਸ ਟੀ) 

ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਚਾਰਿਾਾਂ ਉੈੱਪਰ ਪੀ ਐੈੱਸ ਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਰਿਜ਼ਿਸ ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ, 1 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਚਾਰਿਾਾਂ `ਤੇ ਹੁਣ ਪੀ ਐੈੱਸ ਟੀ ਿਹੀਂ ਲੁੱਗ ਰਹੀ। 

ਰੀਿਿਲ ਟਿਾਾਂਰਜ਼ਟ ਲੇਵੀ 

ਰੀਿਿਲ ਟਿਾਾਂਰਜ਼ਟ ਲੇਵੀ ਪੌਵਰ ਲੇਵੀ ਿਾਈਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਵੈਿਕੂਵਰ ਏਰੀਏ ਰਵਚਲੇ ਟਿਾਾਂਸਰਲੂੰਕ ਦੀ ਸਰਰਵਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 

ਰਵਚ ਸਾਰੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਾਾਂ ਉੈੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਵਰ ਲੇਵੀ ਿਾਈਲਾਅ ਿਾਰੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣੋ। 

ਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕ 

ਕੁਝ ਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਗਾਹਕ ਿੀ ਐੈੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

 ਉਹ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਰਿਹੜੇ ਰਕਸੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਉੈੱਪਰ ਰਰਹੂੰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਰਿਿਹਾਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਔਫ ਇੂੰਡੀਅਿ ਸਟੇਟੁੱਸ 

ਕਾਰਡ ਹੈ। 

 ਰਕਸੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਉੈੱਪਰ ਸਰਰਵਸ ਲੈ ਰਹੇ ਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਿੈਂਡਜ਼, ਟਿਾਈਿਲ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਿਾਾਂ ਿੈਂਡ ਵਲੋਂ  ਅਰਧਕਾਰਤ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 

ਰਿਿਹ ਾਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟ ਦਾ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਹੈ।  



ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਿੀ ਐੈੱਸ ਟੀ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਿੇ ਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਿੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਿਾਾਂ ਉੈੱਪਰ ਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਿੀ ਐੈੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰਿ ਲਈ ਰਕ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਚਾਰਿ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਿ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਰਵੀਊ ਲਈ ਸਾਿੂੂੰ 1 800 BCHYDRO 

(1 800 224 9376) `ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਰਿਜ਼ਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਰਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵਚ ਚਲਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਿਸ, ਿੈੈੱਡ ਐਂਡ ਿਰੇਕਫਾਸਟ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਆਪਣੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ 

ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਪਰਹਲਾਾਂ ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਚਾਰਿਾਾਂ ਉੈੱਪਰ ਪੀ ਐੈੱਸ ਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੀ ਐੈੱਸ ਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹੁੱਸਾ ਿੀ ਸੀ ਮਰਿਸਟਰੀ ਔਫ ਫਾਇਿੈਂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ 

ਰਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਿਸ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਚਾਰਿਾਾਂ ਉੈੱਪਰ ਪੀ ਐੈੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ 

ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਉਿਹ ਾਾਂ ਿੁਕਸਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਰਚਆਾਂ ਿੂੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਿ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ ਿਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਰਿਲ ਿਹੀਂ ਰਦੂੰਦੇ। 

ਇਕ ਿਵੇਂ ਗਾਹਕ ਵਿੋਂ ਿਾਾਂ ਇਕ ਅਰਿਹੇ ਗਾਹਕ ਵਿੋਂ ਰਿਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਚੂੰਗੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਹਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਿਹੀਂ ਰੁੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ 

ਰਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਿਦਲ ਹਿ ਰਿਹੜੇ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਦੀ ਮੂੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਿ: 

ਕਰੈਰਡਟ ਰਿਊਰ ੋਦੀ ਰਰਪਰੋਟ – ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਰਡਟ ਦੀ ਉੈੱਤਮਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਸਾਿੂੂੰ ਕਰੈਰਡਟ ਰਿਊਰੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਰਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ 

ਆਰਗਆ ਰਦਉ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਰਡਟ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਚੂੰਗੀ ਕਰੈਰਡਟ ਰਹਸਟਰੀ ਰਦਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਰਫੈਰੈਂਸ ਲੈਟਰ (ਰਚੁੱਠੀ) – ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਟਲਟੀ ਤੋਂ ਕਰੈਰਡਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਦਉ, ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਕਰੈਰਡਟ ਦੀ ਉੈੱਤਮਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿ ਵਾਲੀ 

ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਿੇ ਤੋਂ। 

ਖਾਤ ੇਦੀ ਗਰੂੰਟੀ – ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤ ੇਦੀ ਗਰੂੰਟੀ ਰਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇ ਖਾਤੇ ਦੇ 

ਿੂੰਦ ਹੋ ਿਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੋਈ ਿਕਾਇਆ ਰਰਹੂੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਗਰੂੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਿੀ ਸੀ 

ਹਾਈਡਰੋ ਦਾ ਖਾਤਾ ਗਰੂੰਟੀ ਫਾਰਮ ਦਰਿ ਕਰਵਾਉ {ਪੀ ਡੀ ਐੈੱਫ 58 ਕੇ ਿੀ}। 

ਪੇਅ ਐਜ਼ ਯੂ ਗ ੋਪਲੈਿ – ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਪਲੈਿ (ਯੋਿਿਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰੋ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰਿਲ ਪੁੱਕੀਆਾਂ ਮਹੀਿਾਵਾਰ ਰਕਸ਼ਤਾਾਂ ਿਮਹਾਾਂ ਇਕ ਮੁਢਲੀ ਪੇਮੈਂਟ (ਿੋ ਰਕ ਅਡਵਾਾਂਸ ਲਈ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਰਹਸਾਿ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿ `ਤੇ ਰਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਰਿਆਾਂ ਲਈ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਔਸਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਿਹ ਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਰਿਲ ਰਸੁੱਧੇ ਿੀ ਸੀ ਸੂਿੇ ਦੀ ਮਰਿਸਟਰੀ ਔਫ ਸੋਸ਼ਲ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇਿੋਵੇਸ਼ਿ (ਐੈੱਮ ਐੈੱਸ ਡੀ ਐੈੱਸ ਆਈ) ਵਲੋਂ  ਰਦੁੱਤੇ ਿਾਾਂਦੇ 

ਹਿ, ਉਿਹਾਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ। 



ਅਸੀਂ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਰਹਸਾਿ, ਪਿਾਪਰਟੀ `ਤੇ ਰਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਰਵਚ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ ਰਕ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਰਿਲ ਰਕੂੰਿੀ 

ਵਾਰੀ ਰਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ 

ਦੋ ਮਹੀਰਿਆਾਂ ਿਾਅਦ 

ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਦੀ ਰਕਮ, ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ 

ਆਧਾਰਰਤ ਅੂੰਦਾਜ਼ਿ ਔਸਤ ਮਹੀਿਾਵਾਰ ਰਕਮ ਦੀ ਰਤੂੰਿ ਗੁਣਾ (3X) ਤੁੱਕ 

ਹ ੈ

ਮਹੀਿੇ ਿਾਅਦ 
ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਦੀ ਰਕਮ, ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ 

ਆਧਾਰਰਤ ਅੂੰਦਾਜ਼ਿ ਔਸਤ ਮਹੀਿਾਵਾਰ ਰਿਲ ਦੀ ਦੁੁੱਗਣੀ (2X) ਤੁੱਕ ਹੈ 

 

ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਉੈੱਪਰ ਰਵਆਿ ਰਮਲੇਗਾ, ਿੋ ਰਕ ਹਰ ਰਿਲ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤ ੇਰਵਚ ਕਰੈਰਡਟ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਦੁੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਰਵਆਿ ਦੀ 

ਆਮਦਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਰਟਰਿ `ਤੇ ਕੈਿੇਡਾ ਰੈਵੇਰਿਊ ਏਿੂੰਸੀ ਿੂੂੰ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਿ ਯੋਗ ਹੈ। ਿੇ ਰਵਆਿ ਦਾ ਕਰੈਰਡਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਰਵਚ $50 ਿਾਲੋਂ  ਰਜ਼ਆਦਾ 

ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੂੰਤ `ਤੇ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਟੀ 5 ਭੇਿਾਾਂਗੇ। 

ਚੂੰਗੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਿਾਅਦ ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣਾ ਰਿਲ ਦੇਣਾ 

ਰਿਲ ਭੇਿਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 21 ਰਦਿਾਾਂ ਦੇ ਰਵਚ ਰਵਚ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ 

ਿਾਅਦ ਰਰਹੂੰਦੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਿਕਾਏ ਉੈੱਪਰ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਰਿ ਲੁੱਗ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੀਟਰ ਦੀ ਅੂੰਦਾਜ਼ਿ ਰੀਰਡੂੰਗ `ਤੇ 

ਹੀ ਆਧਾਰਰਤ ਰਕਉਂ ਿਾ ਹੋਵੇ, ਿਾਾਂ ਗੈਰ-ਰਿਿਲੀ ਚਾਰਿਾਾਂ ਿਾਾਂ ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟਾਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। 

ਆਪਣਾ ਰਿੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਿਾਰੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣੋ। 

ਇਕੋ ਰਿਹੀ ਪਮੇੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਿ 

ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਰਿਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਿ ਸੈੈੱਟ ਕਰਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਹਰ ਮਹੀਿੇ ਇਕੋ ਰਿਹੀਆਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਾਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਇਹ ਆਪਣਾ ਿਿਟ ਿਣਾਉਣ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਲੁੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਰਕਸ ਤਰਹਾਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਿੇ ਰਦੂੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਰਹਸਾਿ ਰਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਰਿਆਾਂ ਰਵਚ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਕੁੁੱਲ ਵਰਤੋਂ 

ਿੂੂੰ 12 ਿਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। 



 ਅਸੀਂ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਰਿਆਾਂ ਿਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ `ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰਾਾਂਗੇ ਤਾਾਂ ਿੋ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਰਕ ਰਕਮ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਰਕਮ ਿੂੂੰ ਅਡਿਸਟ ਕਰਾਾਂਗੇ।  

 12 ਵੇਂ ਮਹੀਿੇ ਰਵਚ, ਰਿਸ ਿੂੂੰ ਇਕੋ ਰਿਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਿ ਦੀ ਵਰਹੇ ਗੂੰਢ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਿਾਰਣਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਰਿਲ ਭੇਰਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਰਪਛਲੇ 11 ਮਹੀਰਿਆਾਂ ਰਵਚ 

ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਭੇਿੇ ਗਏ ਰਿਲਾਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਲ ਤੁਲਿਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

o ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਿੇ ਗਏ ਰਿੁੱਲਾਾਂ ਿਾਲੋਂ  ਘੁੱਟ ਰਿਿਲੀ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਕਰੈਰਡਟ ਰਮਲੇਗਾ। 

o ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਿੇ ਗਏ ਰਿੁੱਲਾਾਂ ਿਾਲੋਂ  ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਿਿਲੀ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਰਿਲ ਭੇਰਿਆ 

ਿਾਵੇਗਾ। 

 ਹਰ ਮਹੀਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਹੁਣ ਤੁੱਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਿਿਲੀ, ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਭੇਿੇ ਗਏ ਕੁਲ ਰਿਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਹੇ 

ਗੂੰਢ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਸਾਿ ਰੁੱਖ ਸਕੋ।  

 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੁੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਵੋ ਿਾਾਂ ਰਸਰਫ ਥੋੜਹ ੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਣਾਾਂ ਹਿ 

ਰਿਹੜੀਆਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ।  

ਡਫੈਰ ਏ ਪਮੇੈਂਟ (ਭੁਗਤਾਿ ਮਲੁਤਵੀ)     ਪਮੇੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਿ ਿਣਾਉਣਾ 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰਿਲ ਦੇਣ ਦੀ 

ਤਾਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਹਾਈਡਰੋ ਖਾਤੇ ਿੂੂੰ ਲੌਗ ਇਿ ਕਰੋ ਿਾਾਂ 

ਸਾਿੂੂੰ 1 800 BCHYDRO (1 800 224 9376) `ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਪੁੱਛੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ `ਤੇ ਅਿੇ ਵੀ ਲੇਟ 

ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰਿ ਲੁੱਗਣਗੇ। 

ਆਪਣਾ ਰਰਹੂੰਦਾ ਿਕਾਇਆ ਰਕਸ਼ਤਾਾਂ ਰਵਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਿ 

ਿਣਾਉਣ ਿਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਿੂੂੰ 1 800 BCHYDRO (1 800 

224 9376) `ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਤਾਾਂ ਰਵਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਿ ਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 

ਉੈੱਪਰ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰਿ ਿਹੀਂ ਲੁੱਗਣਗੇ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਤਾਾਂ ਰਵਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਿ `ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁੂੰਝ ਿਾਾਂਦੇ 

ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੁੱਲ ਰਰਹੂੰਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਫੌਰਿ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ 

ਦੇ ਚਾਰਿ ਰਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਿੂੰਧ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਚੂੰਗੀ ਹਾਲਤ ਰਵਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਿੀਤੇ ਸਮੇਂ ਰਵਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਿਹ ਾਾਂ ਪਿਿੂੰਧਾਾਂ `ਤੇ 

ਖਰੇ ਉਤਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿ। 



ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੁੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਾ ਹੋਵੋ ਤਾਾਂ ਫੌਰਿ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਰਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੈੱਪਰ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਰਵਸ ਿੂੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੋਗਰਾਮ ਉਪਲਿਧ ਹਿ ਰਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

 

ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟਾਾਂ ਅਤ ੇਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣਾ 

ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਰਿ 

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲ `ਤੇ ਿਕਾਇਆ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਰਿਲ ਭੇਿਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 21 ਰਦਿਾਾਂ ਦੇ ਰਵਚ ਰਵਚ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਾ ਕੀਤਾ ਿਕਾਇਆ $30 ਤੋਂ ਉੈੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਰਹੂੰਦੇ ਿਕਾਏ ਦਾ 1.5 ਪਿਤੀਸ਼ਤ ਪਿਤੀ ਮਹੀਿਾ (19.56 ਪਿਤੀਸ਼ਤ ਪਿਤੀ 

ਸਾਲ) ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਰਵਚ ਿੋੜ ਰਦੁੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪਿੋਸੈਰਸੂੰਗ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਅਿੁਮਾਿ ਦਾ ਚਾਰਿ ਰਿਲ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 

30 ਰਦਿਾਾਂ ਤੁੱਕ ਿਹੀਂ ਲੁੱਗਦਾ। 

ਿਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਰਿਲ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਿਹੀਂ ਰਦੂੰਦੇ ਤਾਾਂ ਸਾਿੂੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਾਂ ਇਤਲਾਹਾਾਂ, ਲੇਟ ਹੋਈ ਆਮਦਿ, ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ   ਵਰਗੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ 

ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਿ। ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰਿ ਇਿਹ ਾਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਿ ਰਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

ਪੇਮੈਂਟ ਿਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿੈੋਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣਾ 

ਆਪਣੇ ਖਾਤ ੇਿੂੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡਟੇ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਰਜ਼ੂੰਮਵੇਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਿੇ ਰਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੁੱਕ ਪੂਰਾ ਰਿਲ ਿਹੀਂ ਰਦੁੱਤਾ ਿਾਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 

ਿਕਾਇਆ ਹੋ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰਿ ਲੁੱਗ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਰਟਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਰਪੁੱਛੇ ਪੈ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲਖਤੀ ਰੂਪ ਰਵਚ ਿਾਾਂ ਟੈਲੀਫੋਿ `ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਾਾਂਗੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣਾ ਿਕਾਇਆ ਦੇ ਰਦਉ। ਿੇ ਿਕਾਇਆ ਰਰਹੂੰਦੇ ਪੈਰਸਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਿਕਾਇਆ ਿਾਰੀ ਰਰਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ 

ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਫਾਈਿਲ ਿੋਰਟਸ ਭੇਰਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਫਾਈਿਲ ਿੋਰਟਸ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਦੁੱਸਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਰਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 

ਕੁੱਟੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਿੇ ਿਕਾਇਆ ਰਰਹੂੰਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਿੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਰਕਸੇ ਕੋਲੈਕਸ਼ਿ ਏਿੂੰਸੀ ਿੂੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਅਕਾਊਂਟਾਾਂ ਦਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਰਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਕੁੱਰਟਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ $70 ਿਾਾਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਸਰਦੀਆਾਂ ਰਵਚ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਾਂ ਸਾਡੀਆਾਂ ਪਾਲਸੀਆਾਂ ਿਾਰੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣੋ। 



ਿੇ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਫਾਈਿਲ ਿੋਰਟਸ ਰਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਦੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਿਾਰੇ 

ਦੁੱਸੋ ਤਾਾਂ ਿੋ ਸਰਰਵਸ ਰਵਚ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਵਘਿ ਤੋਂ ਿਰਚਆ ਿਾ ਸਕੇ ਰਿਹੜਾ ਰਕ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੋਸੈੈੱਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ 

ਮਾਈਹਾਈਡਰੋ ਖਾਤੇ ਰਵਚ ਲੌਗ ਇਿ ਕਰਕੇ ਿਾਾਂ ਸਾਿੂੂੰ 1 800 BCHYDRO (1 800 224 9376) `ਤੇ ਫੋਿ ਕਰਕੇ ਦੁੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਰਿਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੈ ਰਿਸ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸੁਪੋਰਟ ਦੇ ਮੂੰਤਵਾਾਂ ਲਈ ਰਿਿਲੀ ਿਾਲ ਚੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਤਾਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਿਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਿੂੂੰ 20 ਰਦਿਾਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਿਸ਼ਿ ਰਦੁੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 20 ਰਦਿਾਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਿਸ਼ਿ 

ਰਦੁੱਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ, ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਇਸ ਦੀ ਿੇਿਤੀ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਿੂੰਧ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟ ਰਦੁੱਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਿਲੀ ਵਾਪਸ ਰਕਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ 

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕੁੱਟ ਰਦੁੱਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਦੁਿਾਰਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਲਈ ਿੇਿਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 

ਿਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਰਿਲ `ਤੇ $30 ਦਾ ਰੀਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਚਾਰਿ ਰਲਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਉਰਟੀ ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਦੀ ਮੂੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।  

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੁੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਏਿੂੰਟ ਿਾਲ ਗੁੱਲ ਕੀਤੇ ਰਿਿਾਾਂ ਦੁਿਾਰਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਲਈ ਿੇਿਤੀ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਦੋਂ 

ਤੁਸੀਂ ਰਰਹੂੰਦੀ ਪੂਰੀ ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਿਾਰੇ ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਹਾਈਡਰੋ ਖਾਤੇ ਰਵਚ ਲੌਗ ਇਿ ਕਰੋ ਿਾਾਂ ਸਾਿੂੂੰ 

1 800 BCHYDRO (1 800 224 9376) `ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਹੁੱਥੀਂ ਦੁਿਾਰਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿਾਾਂ ਵੀਕਇੂੰਡ ਿੂੂੰ ਦੁਿਾਰਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੀਤੇ 

ਿਾਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਾਂ $280 ਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਰੀਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਚਾਰਿ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਹੋਰ ਕਾਰਿਾਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣਾ 

ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ 

ਿੇ ਰਪਛਲੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ  ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਿੂੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਰਵਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਿਲੀ ਿੂੰਦ ਕਰ ਰਦੂੰਦੇ ਹਾਾਂ।  

ਿਵੇਂ ਰਿਵਾਸੀ ਵਲੋਂ  ਸਰਰਵਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰਮਲਣ `ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਾਪਰਟੀ ਿਾਲ ਸਰਰਵਸ ਦਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਦੁਿਾਰਾ ਿੋੜ ਰਦਆਾਂਗੇ। ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਸਰਰਵਸ ਰਵਚ ਰਕਸੇ 

ਰਵਘਿ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਰਿਜ਼ਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਿਾਪਰਟੀ ਮੈਿੇਿਰ ਿਾਾਂ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਹੋ ਰਿਹੜੇ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਸਰਰਵਸ ਲਈ ਿੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਿੂੂੰ ਰਸੁੱਧਾ 

ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਰਿਵਾਸੀ ਰਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ 

ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਰਿਿਲੀ ਚੁੱਲਦੀ ਰਹੇ। 

 



ਸਾਡੇ ਮੀਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ ਤੁੱਕ ਪਹੁੂੰਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਰਵਸ ਿੂੂੰ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਸਾਿੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ ਤੁੱਕ ਸੁਰੁੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਰਿਰਰਵਘਿ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰੋ ਰਕ 

ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ ਤੁੱਕ ਰਾਹ ਿੂਰਟਆਾਂ ਿਾਾਂ ਦਰੁੱਖਤਾਾਂ, ਫੈਂਸਾਾਂ, ਲੈਂਡਸਕੇਰਪੂੰਗ ਿੇ ਿੂੰਦ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੂੰਦਰਾ ਲੁੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਾਾਂ 

ਗੇਟਾਾਂ ਤੁੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ। 

ਿੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਤੁੱਕ ਿਾ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕੀਏ ਿਾਾਂ ਰਸਤਾ ਿੂੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਿੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਤੁੱਕ ਿਾਣ ਦਾ 

ਪਿਿੂੰਧ ਿਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਸਰਰਵਸ ਕੁੱਟੇ ਰਿਿਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਿੇ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਾਂ ਇਹ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ `ਤੇ ਕੁੱਰਟਆ ਿਾਵੇਗਾ (ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਖੂੰਭੇ `ਤੇ ਿਾਾਂ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਦੀ ਅੂੰਡਰਗਾਊਂਡ ਥਾਾਂ `ਤੇ), ਰਿਸ ਦਾ 

ਖਰਚਾ ਦੂਰੋਂ ਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣ ਿਾਲੋਂ  ਰਕਤੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਿਾਰਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਲਈ ਿੇਿਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 

ਵਸੂਲਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਰਫਊਜ਼ਡ ਐਕਸੈੈੱਸ ਰੀਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਿਾਾਂ ਦਾ $700 ਦਾ ਚਾਰਿ ਰਲਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

 

ਕਿਸਟਰੁੱਕਸ਼ਿ ਅਤੇ ਰੈਿੋਵੇਸ਼ਿਾਾਂ (ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੂੰਮਤਾਾਂ) 

ਰਿਿਲੀ ਖਤਰਿਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਟਰੁੱਕਸ਼ਿ ਿਾਾਂ ਰੈਿੋਵੇਸ਼ਿ ਦੇ ਪਿੋਿੈਕਟ `ਤੇ ਸੁਰੁੱਰਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਥੋੜਹ ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 

ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸਾਿੂੂੰ ਦੁੱਸੋ। ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿਾਾਂ ਿਾਰੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣੋ। 

 

ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਿੂੰਦ ਕਰਿਾ 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਹੁਣ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਿੂੰਦ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਿੂੂੰ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ 24 ਘੂੰਟੇ ਦੇ ਿੋਰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਿੋਰਟਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਣ ਤੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਿਾਲ ਿੁੜੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਿ ਲਈ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਸਾਡੇ ਿਾਲ 

ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਿ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੇ 24 ਘੂੰਰਟਆਾਂ ਰਵਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਿਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਰਿਹੜੇ ਟੁੁੱਟੀਆਾਂ ਤਾਰਾਾਂ, 
ਮੀਟਰ (ਮੀਟਰਾਾਂ) ਿਾਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਰਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ ਿੂੂੰ ਹੋਏ ਿੁਕਸਾਿ ਿਾਲ ਸੂੰਿੂੰਰਧਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ। 

ਉਸੇ ਸਥਾਿ `ਤੇ 12 ਮਹੀਰਿਆਾਂ ਦੇ ਰਵਚ ਰਵਚ ਸਰਰਵਸ ਲਈ ਦੁਿਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਾ 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਰਵਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਾਾਂ ਖਾਤਾ ਿਹੀਂ ਖੋਰਲਹਆ ਰਗਆ ਹੈ (ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ) ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਰਿਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਦੇ ਰਵਚ ਰਵਚ ਉਸੇ ਐਡਰੈਸ `ਤੇ ਸਰਰਵਸ ਲਈ ਦੁਿਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਰਵਚਕਾਰਲੇ ਸਾਰੇ ਰਦਿਾਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਮੁਢਲੇ ਚਾਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਸਰਰਵਸ ਦੁਿਾਰਾ ਿਹਾਲ ਕਰਿ ਦੇ ਖਰਰਚਆਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਦੁਿਾਰਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਿਾਾਂ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਦਾ ਿਵਾਾਂ ਚਾਰਿ ਵੀ ਖਾਤੇ ਉੈੱਪਰ ਪਾਇਆ 

ਿਾਵੇਗਾ। 

ਅਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਰੈਿੋਵੇਸ਼ਿ ਦੇ ਪਿੋਿੈਕਟ ਦੌਰਾਿ ਸਰਰਵਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਫਰ ਸਰਰਵਸ ਲਈ ਦੁਿਾਰਾ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਟਰੁੱਕਸ਼ਿ ਅਤੇ ਰੈਿੋਵੇਸ਼ਿਾਾਂ ਲਈ ਸਰਰਵਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਿਾਾਂ ਪੁੱਕਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਇੁੱਥੇ ਕਰਲੁੱਕ ਕਰੋ।  



ਪਿਾਪਰਟੀ ਮੈਿੇਿਰ ਅਤੇ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਰਿਜ਼ਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਿਾਪਰਟੀ ਮੈਿੇਿਰ ਿਾਾਂ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ ਹੋ ਰਿਹੜੇ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਸਰਰਵਸ ਲਈ ਿੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਿੂੂੰ ਰਸੁੱਧਾ 

ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਰਿਵਾਸੀ ਰਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ 

ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਰਿਿਲੀ ਚੁੱਲਦੀ ਰਹੇ। 

ਮੀਟਰ ਪੜਹਣਾ 

ਸਾਡੇ ਿਹੁਤੇ ਮੀਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਦਿ ਰਵਚ ਰਤੂੰਿ ਵਾਰੀ ਸਾਿੂੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਿਦੇ ਹਿ। 

ਥੋੜਹ ੇ ਰਿਹੇ ਆਮ ਮੀਟਰ ਅਿੇ ਵੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪੜਹ ੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਮੀਟਰ ਦੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਦੇ ਪਿੋਗਰਾਮ ਰਵਚ ਗਏ ਹਿ (ਰੇਰਡਓ-
ਔਫ ਅਤੇ ਲੈਗੇਸੀ ਮੀਟਰ) ਉਿਹਾਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਰਿਆਾਂ ਿਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੜਹ ੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਿ। 

ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰੋ ਰਕ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ ਤੁੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰੁੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਰਿਰਰਵਘਿ ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ। 

ਮੀਟਰ ਦੀ ਅੂੰਦਾਜ਼ਿ ਪੜਹਤ 

ਿੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਪੜਹਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿਾ ਹੋਈਏ ਤਾਾਂ ਰਿਲ ਲਈ ਅੂੰਦਾਜ਼ਿ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੁਿੇਹਾ – “ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲ ਇਕ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ” 
ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲ ਉਪਰ ਰਲਰਖਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲ ਪੜਹਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਈਏ ਤਾਾਂ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਰਤੋਂ ਰਦਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 

ਉੈੱਪਰ ਅਡਿਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 

ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਾਂ ਿਾਰੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਾਪਰਟੀ ਉੈੱਪਰ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ 

ਪਿਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਹੀ ਤਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਰਫਰਟੂੰਗਜ਼ ਪਿਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਰਿਹੜੀਆਾਂ ਰਿਿਲੀ ਿਾਲ ਸੂੰਿੂੰਰਧਤ ਕੋਡ ਿਾਾਂ ਰਮਊਂਰਿਸਪਲ ਿਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਸਰਰਵਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। 

ਪਿਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਪਿਦਾਿ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਿਹ ਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੈ: 

 ਇਿਸੂਲੇਟਰ ਿਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਿੋਲਟ ਵਾਲਾ ਕਲੈਰਵਸ 

 ਵੈਦਰ ਹੈੈੱਡ (ਰਿਸ ਿੂੂੰ ਗੂਸਿੈੈੱਕ ਵੀ ਆਰਖਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ) 

 ਿਾਲੀ (ਰਿਸ ਿੂੂੰ ਹਾਊਸ ਪਾਈਪ, ਸਰਰਵਸ ਮਾਸਟ ਵੀ ਆਰਖਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ) 

 ਮੀਟਰ ਿੇਸ 

 ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਤਾਰਾਾਂ 



ਅਸੀਂ ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਅੁੱਗੇ ਰਲਖੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਿਹਾਾਂ ਲਈ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹਾਾਂ: 

 ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ 

 ਿੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਖੂੰਭੇ 

 ਤਾਰਾਾਂ 

 ਕੇਿਲਾਾਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਰਵਸ ਿੂੂੰ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਸਾਿੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ ਤੁੱਕ ਸੁਰੁੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਰਿਰਰਵਘਿ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਿੂੰਰਧਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ ਿੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਪਿਾਪਰਟੀ ਰਰਹੂੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਾਪਰਟੀ `ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਿੂੂੰ ਸਾਡੀ ਰਲਖਤੀ 

ਆਰਗਆ ਰਿਿਾਾਂ ਮੂਵ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ ਹਟਾਇਆ ਿਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। 

ਰਿਿਲੀ ਿਹੁਤ ਹੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਿਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ 

ਉੈੱਪਰ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਿਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਰਵਚ ਉਿਹ ਾਾਂ ਦਰੁੱਖਤਾਾਂ ਿਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਿੂੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਿਹੜੀਆਾਂ ਤਾਰਾਾਂ ਿਾਾਂ ਖੂੰਰਭਆਾਂ ਉੈੱਪਰ 

ਰਡਗੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਿੇੜੇ ਉੈੱਗ ਰਹੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਸਾਡੇ ਰਸਸਟਮ ਿਾਲ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕਰਿ ਅਤੇ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟੇ ਿਾਣ ਦਾ ਕੂੰਮ ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਾਪਰਟੀ ਿੂੂੰ ਸਰਰਵਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਿ ਉੈੱਪਰ ਿਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਿੇੜੇ ਿੇ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 

ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿਾਾਂ ਿਾਰੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣੋ। 

ਸਾਡੀ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਰਵਸ ਦਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਕੁੱਟਣ ਿਾਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ `ਤੇ 

ਿੂੰਦ ਕਰਿ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁੱਕ 

ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਰਿਰਰਵਘਿ ਸਰਰਵਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਰਮਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਿਾਾਂ ਫਿੀਕੂਐਂਸੀ ਿਾਾਂ 

ਵੋਲਟੇਿ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਰਹਣ ਦੀ ਗਰੂੰਟੀ ਿਹੀਂ ਰਦੂੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਿੂੂੰ ਰਕਸੇ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ, ਸੁੱਟ, ਿੁਕਸਾਿ ਿਾਾਂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ 

ਠਰਹਰਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਰਿਸ  ਰਵਚ ਿਫੇ ਦਾ ਿੁਕਸਾਿ, ਆਮਦਿ ਦਾ ਿੁਕਸਾਿ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਆਰਰਥਕ ਿੁਕਸਾਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਰਿਹੜੇ ਰਿਿਲੀ ਦੀ 

ਸਪਲਾਈ ਰਵਚ ਰਵਘਿ ਿਾਾਂ ਿੁਕਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

ਅਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਚੋਰੀ ਿਾਾਂ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਪਿਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰੁੱਰਖਆ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਰਵਸ ਦੀ ਰੁੱਰਖਆ ਕਰਿ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਰਵਸ ਰੋਕ ਿਾਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿੈਕਸ਼ਿ ਤਾਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਰਵਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਰਵਚ ਫੇਲਹ  ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਾਂ ਿੇ ਸਾਿੂੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਰਵਸ ਰੋਕਣ ਿਾਾਂ ਖਤਮ ਕਰਿ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਿਲੀ ਦੀ ਸਰਰਵਸ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਰਸਸਟਮ ਰਵਚ ਰਰਪੇਅਰਾਾਂ ਿਾਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿ ਲਈ, ਿਾਾਂ ਕੋਈ ਅੁੱਗ ਲੁੱਗਣ, ਹੜਹ ਆਉਣ ਿਾਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ 

ਐਮਰਿੂੰਸੀ ਰਵਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਿੂੰਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਵੀ ਰਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਿਲੀ ਦੇ ਿੂੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਰਟਸ ਰਦਆਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਿੂੰਿਾ ਵੀ ਛੇਤੀ 

ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਰਵਸ ਦੁਿਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਾਾਂਗੇ। 



ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ 

ਿੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਰਦੁੱਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਸਰਰਵਸ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ 

ਹੁੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਸਾਿੂੂੰ ਰਿਿਰਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਿੀਆ ਯੂਰਟਲਟੀਜ਼ ਕਰਮਸ਼ਿ (ਿੀ ਸੀ ਯੂ ਸੀ) ਵਲੋਂ  ਰਿਯਮਿੁੱਧ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਟਲਟੀਜ਼ ਕਰਮਸ਼ਿ ਐਕਟ ਹੇਠ ਿੀ ਸੀ ਯੂ ਸੀ ਦੀਆਾਂ 

ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਰਵਚ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਕ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਯਮਾਾਂ ਹੇਠਲੀਆਾਂ ਯੂਰਟਲਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਿਿ ਰੇਟਾਾਂ `ਤੇ ਸੁਰੁੱਰਖਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ 

ਰਿਿਾਾਂ ਰਵਤਕਰੇ ਤੋਂ ਐਿਰਿੀ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਰਮਲਣ। ਿੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੁੱਲ ਿਾ ਕਰੀਏ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿੀ ਸੀ ਯੂ 

ਸੀ ਕੋਲ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁੱਕ ਹੈ। 

ਓਮਿਡਜ਼ਪਰਸਿ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦਫਤਰ ਹੈ ਰਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜਤਾਲਾਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਸੂਿੇ ਦੀਆਾਂ ਿਿਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ, ਰਿਿਹਾਾਂ ਰਵਚ ਿੀ ਸੀ 

ਹਾਈਡਰੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੁਿਾਸਿ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਿਿ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਿ ਰਕ ਿਹੀਂ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਿ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਰਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ 

ਿਾਵਾਰਿਿ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਵਚ ਗੁੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਆਰਾਮਦੇਹ ਿਾ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਾਂ ਮੂੰਗ ਕਰਿ `ਤੇ ਿੀ ਸੀ 

ਹਾਈਡਰੋ ਅਿੁਵਾਦ ਦੀ ਸਰਰਵਸ ਦੇਵੇਗੀ। 

 


