ہمارے ترجیحی صارفین
کے لیے معلومات
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ہماری ترجیحی خدمات سے
متعلق معلومات نامہ
ناردرن پاور گرڈ( )Northern Powergridمیں ہم نارتھ
ایسٹ ،یارک شائر اور شمالی لنکلن شائر کو دو بجلی تقسیم
کمپنیوں – )Northern Powergrid (Northeast
[ Ltdناردرن پاور گرڈ (نارتھ ایسٹ) لمیٹڈ] اور Northern
[ Powergrid (Yorkshire) plc.ناردرن پاور گرڈ (یارک
شائر) پی ایل سی ]کے توسط سے بجلی فراہم کرتے ہیں۔
ہم اپنے بجلی تقسیم نیٹ ورک کے ذر یعے آپ کے گھر
میں بحفاظت بجلی پہنچاتے ہیں۔ آپ جو بجلی استعمال
کرتے ہیں اس کی قیمت اپنے فراہم کار کے ذر یعے ادا
کرتے ہیں۔
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یہ یقینی بنانے کے لیے ہم فراہم کاران کے ساتھ بھر پور تعاون کرتے ہیں کہ ہماری
ترجیحی خدمات کا رجسٹر مکمل ہے تاکہ ہم حسب ضرورت آپ کو اضافی ترجیحی
خدمات فراہم کر سکیں۔
اگر آپ اپنے بل ،اپنے میٹر یا ان کی ترجیحی خدمات کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا
چاہیں تو اپنے فراہم کار سے رابطہ کر یں۔ آپ کو اس کی تفصیل تازہ تر ین بجلی بل پر درج
مل جائے گی ۔
 www.northernpowergrid.com/supplierپر ‘میرا بجلی سپالئر کون ہے؟
کی خدمت کی مدد سے آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کا بجلی فراہم کار کون ہے؟

اس پرچۂ معلومات میں مندرجہ ذیل خدمات اور
عنوانات کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں:
صفحہ  .4صارفین سے ہمارا وعدہ
صفحہ  .7آپ کے گھر کا معائنہ
صفحہ  .8بجلی کٹنے پر تیاری کا طر یقہ
صفحہ  .10عمومی معلومات
صفحہ  .15ہم سے رابطہ
3
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صارفین سے ہمارا

صارفین سے ہمارا وعدہ

ناردرن پاور گرڈ ( )Northern Powergridمیں ہمارے صارفین کی حفاظت اور اطمئنان ہماری اصل ترجیحات ہیں – ہم
اسی وقت مطمئن ہوتے ہیں جب آپ مطمئن ہوں۔

ہمارے تمام افراد عملہ اور ٹھیکیداران پابند ہیں
• حفاظت کو اولین اہمیت دینے کے؛
• آپ کا ،آپ کے وقت اور آپ کی امالک کا احترام؛
• واقعی اچھا کام انجام دینے کے؛
• آپ کی ضرورت کے وقت موجود رہنے کے؛ اور
• آپ کے مقامی ماحول پر توجہ دینے کے۔
ہمارا مقصد ہمیشہ بہتر ین ممکنہ خدمت صارفین کو فراہم کرنا ہے۔ تاہم اگر آپ ہماری خدمت سے غیر مطمئن ہوں تو ہمیں
امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم آپ کے معامالت کو درست کر سکیں۔
مز ید معلومات ہمارے پرچۂ شکایات میں دیکھی جا سکتی ہیں جو ہماری و یب سائٹ ,www.northernpowergrid.com
سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے یا آپ ہمیں  0800 781 8848پر مفت فون کر سکتے ہیں۔

وعدہ
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ہمارے رجسٹر میں شامل
ہونے کے لیے شکر یہ . . .
ہم:
	.1اس بارے میں آپ کو متعلقہ معلومات اور مشورہ دیں گے
کہ آپ کے گھر کی بجلی کٹ جانے پر کون سی حفاظتی
تدابیر اختیار کی جائیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا (صفحہ 8
پر دیکھیں)؛
	.2آپ کو پیشگی طور پر بتائیں گے اور اس بارے میں آپ کو
موزوں مشورہ دیں گے کہ کیا ہم کوئی منصوبہ بند کام
انجام دینے کے لیے آپ کی بجلی بند کرنے والے ہیں؛ اور
	.3جب بھی ممکن ہو آپ کو وہ وقت بتائیں گے جب آپ کی
بجلی فراہمی کی بحالی کا امکان ہو اور ایسی کسی مدد
کے بارے میں بھی جو ہم آپ کو دے سکتے ہوں۔
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آپ کے گھر

آپ کے گھرکا معائنہ
کوئی بھی معائنہ یا تو ہمارے عملے کا کوئی فرد انجام دے گا یا ہماری طرف سے کام کرنے واال کوئی ٹھیکیدار۔ ہم ایک ضابطۂ عمل کی
پابندی کرتے ہیں تاکہ صارفین کو یہ یقین ہو سکے کہ تمام معائنے تربیت یافتہ ،معتبر افراد عملہ یا ٹھیکیداروں نے انجام دیا ہے۔
• ہمارے تمام مالزمین اور ٹھیکیداران ایک شناختی کارڈ دکھائیں گے جن پر ان کی کمپنی کا نام ،خود ان کا نام ،ر یفرنس نمبر ظاہر کیا گیا
ہوگا اور ان کی رنگین تصو یر لگی ہوگی ۔
• جہاں بھی ممکن ہو صارفین کے گھروں کے معائنے کے لیے استعمال ہونے والی تمام موٹرگاڑ یوں میں خود ہمارا (یا ہمارے ٹھیکیدار) کا
نشان بنا ہوگا۔
• جہاں بھی ممکن ہو ہمارے تمام مالزمین ایسے کپڑے میں ملبوس ہوں گے جس میں ہماری کمپنی کا لوگو (نشان) ہوگا۔
• ہمارے تمام مالزمین اور ٹھیکیداران ہمارا ایمرجنسی فون نمبر یا آپ کو عمومی معلومات کرنے کی ضرورت پڑنے پر فون کرنے کے لیے نمبر
بتا سکیں گے۔
• ہمارے تمام مالزمین اور ٹھیکیداران اس کی وضاحت کر سکیں گے کہ وہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔
• اگر آپ نابینا ہیں ،آپ کی بینائی کمزور ہے یا آپ خود کو مز ید محفوظ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا پاس ورڈ آپ کو دینے سے متعلق
معاہدہ کر سکتے ہیں جو ہم مالقات کا وقت مقرر کرتے وقت استعمال کر یں گے۔ اگر آپ کے فراہم کار نے برق پیمائی سے متعلق کوئی
مالقات طے کی ہے تو براہ کرم اس سے آپ کے ساتھ پاس ورڈ معاہدہ کرنے کے لیے کہیں۔ جب ہم آپ سے مالقات کر یں گے تو اسے
استعمال کر یں گے۔

کا معائنہ
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ً
ً
اکثر ہمارے اختیار سے باہر حاالت کی وجہ سے بجلی کی فراہمی وقتا فوقتا کٹتی رہتی ہے۔ ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں
کہ بجلی کٹنے پر تیار رہیں اور یہ جانیں کہ بجلی فراہمی کٹنے پر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہاں صفحہ  9پر بعض مختصر
اشاروں کے ساتھ تصدیقی فہرست دی گئی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ اور آپ کے قر یب کے لوگ تیار ہیں۔
• بیٹری پاور سے چلنے واال ر یڈیو مقامی ر یڈیو اسٹیشن پر لگا کر رکھیں؛ بعض اوقات ہم آپ کو منصوبہ بند طور سے بجلی کاٹنے کی اطالع
دے سکتے ہیں ۔ یہاں بعض مز ید اقدامات کا ذکر کیا جا رہا ہے
• اپنے پاس ٹارچ تیار رکھیں – وہ موم بتیوں سے بہت ز یادہ محفوظ ہیں؛
جنہیں شاید آپ اختیار کرنا چاہیں . . .
•ایسی حالت میں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہو یہ یقینی بنائیں کہ آپ
•اگر آپ کے گھر کے ز ینے میں لفٹ لگی ہو تو اس کے استعمال
کے پاس یا خطرے کی زد پر آئے رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے پاس پوری
سے بچنے کی کوشش کر یں؛
طرح چارج شدہ موبائل فون ہیں جس میں اہم نمبر محفوظ ہیں (لینڈ
الئن فون جن کے لیے برقی طاقت درکار ہوتی ہے کام نہیں کر یں گے)؛ •اگر آپ حفاظت کے ساتھ ایسا کر سکیں تو گرم کرنے اور روشنی کی
دیگر شکلیں استعمال میں الئیں؛
•یہ یقینی بنائیں کہ کافی مقدار میں گرم کپڑے اور کمبل آپ کے
•وکیوم فالسک ( )vacuum flaskمیں گرم مشروب اور گرم پانی
قر یب رکھے ہوئے ہوں؛
کی بوتل کو بھر کر رکھیں؛
•یہ یقینی بنائیں کہ آپ کی المار یوں میں ایسی غذائیں اور مشروبات کا
ذخیرہ ہے جنہیں گرم یا تیار کرنے میں بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی؛ • جسم پر گرم کپڑا لپٹے رہیں اور ایک کمرے میں رہیں۔
• اپنے کمپیوٹر میں کیے گئے کام کو پابندی سے بیک اپ فراہم کر یں۔ صفحات  10سے 14تک میں اس بارے میں مفید مشورہ بھی دیا
گیا ہے کہ حرکت پذیری معاون آالت ،فر یزر ،گرم کاری ،کمپیوٹر اور
دیگر گھر یلو آالت کو کیسے رکھیں۔
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بجلی فراہمی منقطع

یہاں جانچ کے قابل دس اہم اشیاء کی فہرست دی جارہی ہے . . .
اس کی جانچ کر یں کہ کیا آپ کے پڑوسیوں کے گھر کی بجلی بند
ہے اور سڑک کی روشنیاں بجھ گئی ہیں؛ اگر ایسا نہ ہو تو خود آپ
کی برقی تنصیب میں خرابی ہو سکتی ہے۔
اگر آپ کے یہاں ٹرپ سوئچ لگا ہے تو اس کی جانچ کر یں کہ ٹرپ
سوئچ سے تو بجلی بند نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہوا ہو تو اپنے تمام
آالت کے سوئچ بند کر دیں اور ٹرپ کو دوبارہ درست کرنے کی کوشش
کر یں۔ اس کے بعد سپالئی واپس آ سکتی ہے۔
اگر آپ کے ٹرپ سوئچ سے بجلی بند نہیں ہوئی ہے اور بجلی چلے
جانے کا کوئی اور سبب آپ نہیں جان پا رہے ہیں تو آپ کے عالقے
میں بجلی کی فراہمی میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے۔
ایسی کسی بھی اطالع کی جانچ کر یں جو ہم نے آپ کو بجلی کی
منصوبہ بند کٹوتی کے بارے میں بتانے کے لیے ارسال کی ہو۔ ان
اطالعات سے آپ کی بجلی کی فراہمی میں کسی منصوبہ بند
رکاوٹ کی تار یخ اور متوقع مدت کا تعین ہو جائے گا۔

اگر آپ کے پاس قبل ادائیگی میٹر ہے تو کیا اسے کر یڈٹ درکار
ہے؟
صفحہ  15پر دی گئی جدول میں دکھائے گئے ایمرجنسی
نمبروں پر فون کر کے بجلی کی کٹوتی کے بارے میں ہمیں
مطلع کر یں۔ جب کسی خرابی بڑے عالقے کو متاثر کرتی ہے تو
آپ صرف ر یکارڈ شدہ پیغام سنتے ہیں۔
ہماری و یب سائٹ دیکھیں ،اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی
سہولت ہے تو مز ید معلومات حاصل کرنے کے لیے
www.northenpowergrid.com/
 serviceinterruptionsپر اپنا پوسٹ کو ڈ داخل کر یں۔
حفاظت کے اسباب سے اپنے تمام برقی آالت بند کر دیں۔
ایک الئٹ کا سوئچ آن رہنے دیں تاکہ بجلی واپس آنے پر آپ کو
معلوم ہو جائے۔
اس کی جانچ کر لیں کہ متاثر ہونے والے ہمسائے ٹھیک ہیں۔

ہونے پر کیسے تیار ہوں
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حرکت پذیری معاون آالت
اگر آپ کو اپنے گھر میں چلنے پھرنے کے لیے بجلی کی ضرورت رہتی ہے تو بجلی
کی کٹوتی کی حالت میں آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہاں دی گئی
بعض تجاو یز آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔
ز ینے کی لفٹ
اگر آپ کے ز ینے کی لفٹ مینز سے چلتی ہے تو بجلی جانے کے وقت وہ جہاں ہے
وہیں پر رکی رہے گی ۔ اس کی جانچ کر لیں کہ منزلوں کے درمیان راستے میں رک جانے
پر اسے زمینی سطح پر النے کے لیے مینول ر یلیز ہنیڈل ( )manual release handleہے یا نہیں۔ بعض ز ینے کی لفٹوں میں بیٹری
بیک اپ ہوتا ہے۔ یہ بجلی جانے پر خودکار طور پر کام کرنے لگتا ہے اور بجلی کی کٹوتی پر اسٹیر لفٹ کو کام کی حالت میں رکھتا ہے ،اکثر
ان اسٹیر لفٹوں میں دوبارہ چارج ہونے کے قابل بیٹر یاں لگی ہوتی ہیں جو انہیں مستقل طور پر چارج کر تی رہتی ہیں۔
غسل خانے کے ہائسٹ
پوری طرح چارج ہو جانے پر ز یادہ تر غسل خانے کے ہائسٹ بیٹر یز  100کلو گرام والے کسی شخص کو دس گنا اونچائی تک اٹھا دیں گے۔
مز ید معلومات کے لیے براہ کرم تیار کنندہ سے در یافت کر یں۔
ایک پوری طرح مہر بند ری چارجیبل بیٹری پیک جدید طرز کے غسل خانوں میں ہائسٹ کو بجلی سے چالتا ہے۔ غسل خانے کے باہر
بیٹری کو مینز کے ذر یعے ضرور چارج کیا جانا چاہیے۔
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عمومی معلومات

گرم کاری اور روشنی کرنے کا نظام

کئی مرکزی گرم کاری نظاموں اور پانی کے بوائلروں میں پمپوں اور کنٹرولوں کو پاور پہنچانے کے لیے یا گرمی کا اصل ذر یعہ فراہم کرنے کے لیے بجلی کا
استعمال ہوتا ہے۔ یہ نظام بجلی بند ہونے پر کام نہیں کر یں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن میں الیکٹرونک ٹائمر لگے رہتے ہیں اور جنہیں بجلی
فراہمی بحالی ہونے پر دوبارہ درست حالت میں النے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
• یاد رکھیں کہ بعض گیس کے چولھے اور ہوبس ( )hobsبھی بجلی کے بغیر کام نہیں کر یں گے۔ اگر آپ جانتے ہوں کہ آپ کے یہاں بجلی
بند کی جانے والی ہیں تو بجلی بند رہنے کے دوران شاید آپ پہلے سے گرم کھانا تیار رکھنا یا فالسک ( )flaskمیں کوئی گرم مشروب بھرنا
چاہیں۔
• بجلی بند رہنے کے دوران پورٹیبل ہیٹرز گرم کرنے کا اچھا متبادل ذر یعہ ہیں۔ براہ کرم اس کا خیال رکھیں کہ آپ ہیٹرز اور اس جیسی چیزوں کے
پاس بچوں کو اکیال نہ چھوڑ یں۔ جب بجلی واپس آ جائے تو انہیں بند کرنا نہ بھولیں۔
• سرد موسم میں کمبل اور گرم کپڑے اپنے قر یب رکھیں کہ کہیں اچانک بجلی چلی نہ جائے۔
• اگر آپ کسی ایسے طر یقے سے پانی گرم کر سکتے ہوں جس میں بجلی نہ خرچ ہوتی ہے تو گرم پانی کی بوتل کو بھر کر خود کو گرم رکھنے کے
لیے اس کا استعمال کر یں۔
روشن کرنا
• طاقت ور بیٹری والی ٹارچ اسی جگہ رکھیں جہاں آپ آسانی سے پہنچ سکیں۔ اگر رات کو آپ کی بجلی میں خلل واقع ہو تو آپ اپنا راستہ تالش
کر سکتے ہیں۔
• اگرچہ موم بتیاں اور گیس لیمپس روشنی کے اچھے متبادل ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ انہیں بچوں ،پردوں اور فرنیچر سے محفوظ فاصلے پر
رکھنے کا خیال رکھیں۔ بجلی فراہمی بحال ہو جانے پر انہیں بجھانا نہ بھولیں۔
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فر یزرز
ز یادہ تر حاالت بجلی کی کٹوتی سے فر یزر میں رکھی ہوئی چیز یں متاثر نہیں
ً
ہوتیں۔ سیدھے رکھے ہوئے فر یزر میں محفوظ غذا عموما تقر یباً 12
گھنٹے تک جمی رہے گی اور صندوق نما فر یزر میں  24گھنٹے تک رہے
گی لیکن مز ید معلومات کے لیے تیار کنندہ کا معلومات نامہ دیکھیں۔
فر یزر میں رکھی اشیاء کو ز یادہ مدت کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے
یہ یقینی بنائیں. . .
• کہ آپ نے فر یزر کا دروازہ بند رکھا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی
بجلی بند ہونے والی ہے تو بجلی بند کیے جانے سے پہلے فر یزر میں سے
اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز باہر نکال لیں۔ جب تک بجلی بحال نہ ہو
جائے تازہ غیر جمی ہوئی غذا فر یزر میں نہ رکھیں۔
•فر یزر کے اندر کوئی بھی خالی جگہ بھر دیں۔ اس کے لیے اخبار بھرے ہوئے
چھوٹے کارڈ بورڈ کےڈبے بہتر ین ہوتے ہیں۔ آپ فر یزر کو ٹھنڈا رکھنے کے
لیے اسے کمبل سے ڈھک بھی سکتے ہیں۔
•اگر فر یزر میں فاسٹ فر یزر موڈ ہے تو اسے منصوبہ بند بجلی کٹوتی سے
ایک گھنٹہ پہلے کھول دیں۔
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عمومی معلومات

فر یزر اور گھر یلو آالت
محنت بچانے والے آالت
اگر کھلی حالت میں چھوڑ دیے جائیں تو بعض ڈش واشرز اور واشنگ
مشین خود کار طور پر کسی رخنے کے بعد بجلی فراہمی کی بحالی پر
دوبارہ کام کرنے لگیں گے۔ لیکن الکٹرونک ٹائمر والے آالت اور کنٹرول
ایسا نہیں کر یں گے اور انہیں دوبارہ درست حالت میں النے کی ضرورت
ہوگی ۔
اگر آپ جانتے ہوں کہ آپ کی بجلی بند کی جانے والی ہے تو پہلے اس
طرح کے آالت کو چالو کرنے کی کوشش نہ کر یں۔
گھر یلو تفر یح
بہت سے ڈی وی ڈی ( )DVDپلیئرز ،و یڈیو ر یکارڈرز ،ہائی فائی
( )hi-fiسسٹمز اور دیگر آالت میں برقی گھڑ یاں یا ٹائمر لگے رہتے ہیں
اسے دیکھنے کے لیے جانچ کر یں کہ آپ والے میں بیٹری بیک اپ ہیں۔
اگر نہ ہوں تو شاید آپ کو بجلی واپس آنے پر انہیں دوبارہ درست حالت
میں النا پڑے۔

• ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ منصوبہ بند بجلی کٹوتی سے پہلے
اور غیر منصوبہ بند بجلی کٹوتی کے دوران ٹی وی ،ڈی وی ڈی ،و یڈیو
وغیرہ کے سوئچ بند کر دیں اور ان کے پلگ نکال دیں۔
• خاص طور پر یہ ضروری ہے کہ منصوبہ بند بجلی کٹوتی سے پہلے
کسی بھی سٹیٹالئٹ موصول کرنے والے آلے کا سوئچ بند کر دیں اور
بجلی بحال ہو جانے تک اس کا سوئچ دوبارہ نہ کھولیں۔
•اگر بجلی اچانک بند کر دی گئی ہے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ
ً
سٹیٹالئٹ موصول کرنے والے آلے کا سوئچ فورا بند کر دیں۔
اپنے ذاتی آالت سے متعلق مخصوص معلومات کے لیے آپ کے لیے
تیار کنندہ سے رابطہ کرنا مفید ہو سکتا ہے
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کمپیوٹر اور مواصالت
کمپیوٹرز
پی سی ( )PCاستعمال کرتے وقت اس خیال سے کہ کہیں بجلی بند
نہ ہو جائے کمپیوٹر پر اپنے کیے ہوئے کام کو ہمیشہ محفوظ کر لیں۔
بعض سافٹ و یئر میں خود حفاظتی ( )auto-saveسہولت ہوتی ہے،
اس لیے اس کی جانچ کر لیں کہ آپ کے سسٹم میں وہ ہے یا نہیں اور اگر
ممکن ہو تو اسے فعال کر لیں۔ منصوبہ بند کٹوتی کے لیے بہتر ین مشورہ
یہ ہے کہ بجلی بند کی جانے سے پہلے کمپیوٹر ،پرنٹر اور دیگر آالت بند
کر دیں۔ ان دیگر اقدامات میں جو آپ کر سکتے ہیں مندرجہ ذیل باتیں
شامل ہیں:
• مستقل طور پر قیمتی معلومات کو بیک اپ کرنا۔
• آن انٹرپ ٹیبل پاور سپالئی (یو پی ایس) [Uninterruptible
 ])Power Supply (UPSاستعمال کرنا ۔ اگر آپ کی بجلی کی
سپالئی بند ہے تو  UPSکام کرنے لگے گا اور اس سے آپ کو اپنے کام
کو محفوظ اور پی سی  PCکو بحفاظت بند کرنے کا موقع مل جائے گا۔
بعض  UPSآالت ز یادہ وقفے کے لیے پاور فراہم کر سکتے ہیں۔ ان آالت
کے بارے میں مز ید معلومات کے لیے اپنے کمپیوٹر فراہم کار سے رابطہ
کر یں۔
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ٹیلیفشون سسٹمز
کئی ٹیلیفون میں ‘الئن کرنٹ’ استعمال ہوتا ہے اور وہ بجلی کٹوتی کے
دوران بھی کام کرتا رہتا ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ تمام صارفین کم از کم
ایک ایسا ٹیلی فون اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اگر آپ کے ٹیلیفون میں مینز
پلگ ہو تو اس کی جانچ کر لیں کہ اس پلگ میں بیک اپ بیٹر یاں ہیں۔
ان کے بغیر بجلی بند رہنے کی حالت میں شاید آپ کا فون کام نہ کرے۔
دیگر آالت
فیکس اور آنسر مشین مینز سے چلتی ہیں اور بجلی کٹوتی کے دوران کام
نہیں کر یں گی ۔ اگر آپ( ISDNآئی ایس ڈی این) یا دیگر کمپیوٹر پر
مبنی مواصالتی آلہ استعمال کرتے ہیں تو منصوبہ بند بجلی کٹوتی سے
پہلے آپ کو معلومات ارسال کرنا شروع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپر یشن
کو مکمل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔

ہم سے رابطہ کرنا
و یب سائٹwww.northernpowergrid.com :
ڈاک کا پتہCustomer Care Manager, Northern Powergrid, Manor House, Station Road, :
New Penshaw, Houghton-le-Spring, DH4 7LA.
ایر یا

نارتھ ایسٹ اور نارتھ
یارک شائر کا ز یادہ تر
عالقہ
و یسٹ ،ساؤتھ اور ایسٹ
یارک شائر  ،اور نارتھ
یارک شائر اور شمالی
لنکلن شائر کے حصے

ہنگامی حاالت اور بجلی کٹوتی
( 24گھنٹے)

عمومی معلومات
(صبح  8.30بجے سے شام
4.40بجے تک سوموار تا
جمعہ)

0800 66 88 77

0845 070 7172

0800 375 675

0845 602 4454

ترجیحی خدمت

0800 169 2996

ہم سے رابطہ کرنا

متنی فون

0800 028 9507

وہ صارفین جن کی پہلی زبان
انگر یزی نہ ہو
(24گھنٹے یومیہ 7،دن ہفتہ وار)

0800 389 8204
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یہ پرچۂ معلومات بڑے حروف ،بر یل ،دیگر زبانوں اور آوڈیو ٹیپ یا سی ڈی ( )CDمیں  0800 169 2996پر فون کر کے
حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری سائٹ www.northernpowergrid.com
سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے
ضابطۂ عمل
یہاں ہم ایسے بیانات دے رہے ہیں جن سے صارفین کو دستیاب خدمات کی وضاحت
ہوتی ہے۔ ان میں ایسے صارفین کے لیے خدمات شامل ہیں جو نابینا ہوں ،گونگے یا
سننے سے معذور ہوں ،ایسے صارفین کے لیے جو صحت کے اسباب سے بجلی پر انحصار
کرتے ہوں اور ایسے صارفین کے لیے جنہیں مالقات کے دوران اضافی حفاظت کے لیے
کوئی پاس ورڈ درکار ہو۔ ان بیانات کی نقل (کاپی) ہم سے حاصل کی جا سکتی ہے یا ہماری
و یب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔

شکایات
اگر آپ کو ہماری خدمت کے کسی پہلو کے بارے میں شکایت ہو تو براہ کرم ہم سے رابطہ
کر یں۔ آپ ہمارا شکایات پر کارروائی کا ضابطہ ہماری و یب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں
یا  0800 781 8848پر ہماری مخصوص شکایت الئن سے مفت فون کر کے اس
کی نقل (کاپی) طلب کر سکتے ہیں۔

ہماری آن الئن برادری میں شامل ہوں
ہماری آن الئن برادری اپنے صارفین سے مختلف موضوعات پر تبادلۂ خیال کا ہمیں موقع دیتی
ہے۔ آپ کا قیمتی جوابی تاثر بہتری النے اور آئندہ خدمات کی تشکیل کے طر یقوں کی نشاندہی میں مدد دے گا۔ اس میں شامل ہونے کے لیے براہ
کرم  www.northernpowergrid.com/communityپر ابھی اندراج کرائیں!
ہمیں فیس بک پر پسند کر یں
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ٹوئٹر پر ہمارا تعاقب کر یں
یہ پرچۂ معلومات باز تشکیل شدہ کاغذ پر تیار کیا گیا ہے

اپر یل 2013

