
ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ  
ਿੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਕਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

www.northernpowergrid.com



ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ

Northern Powergrid ਬਿਖੇ ਅਸੀਂ ਨੌਰਥਈਸਟ, ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਨੋਰਦਰਨ ਬਲੰਕਨਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਿੰਡ ਿਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ Northern Powergrid 

(Northeast) Ltd ਅਤੇ Northern Powergrid (Yorkshire) plc ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਿੰਡ 

ਨੈਟਿਰਕ ਰਾਹੀਂ 3.9 ਬਮਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲ ਿਣਾਉਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਲਈ ਬਿੰਮੇਿਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਇਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ

ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਇਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਬਿਬਸ਼ਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਬਤਬਕਬਰਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਬਿੱਖ ਦੀਆਂ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਬਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ੇwww.northernpowergrid.com/community ਤੇ ਰਬਜਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ!



ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਕਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਸੇ ਔਸਤ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਚ 480 ਮੌਬਕਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਜਨਾਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਜਸ ਲਈ ਨੈਟਿਰਕ ਨੂੰ ਿੰਦ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਬਕ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਜਹਾ ਪ੍ਰਬਤਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤ ੇ90% ਤੋਂ ਿੀ ਿੱਧ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਰਬਹਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਬਕਸੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਬਦਆਂ, ਿਦਲੀ ਜਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ, ਨਿੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲੱਬਗਆਂ ਜਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ 

ਦਰਖਤਾਂ/ਪੌਬਦਆਂ ਦੇ ਿਾਧੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਿੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਕ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੋਬਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਬਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਬਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਸੀਂ 

ਮਬਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਕ ਕਈ ਿਾਰੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਇੰਤਿਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਬਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 

ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੋਬਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅਕਸਰ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਿੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 

ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਪਛਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਬਜਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਕਮਿੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿੋਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ 

ਰਬਜਸਟਰ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 0800 169 2996 ਤੇ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਜੇਨਰੇਟਰ ਦੀ ਬਿਿਸਥਾ

ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀਂ ਬਿਅਕਤੀਗਤ ਜੇਨਰੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜੋੜੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਕਰਾਏ ਿਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 

ਜੇਨਰੇਟਰ ਬਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੇ ਿਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਬਗਕ 

ਖਪਤਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 0800 587 8865 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਜੇਨਰੇਟਰ ਬਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 

ਿੇਰਿੇ ਦੇਿਾਂਗੇ।



ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਰੱਬਖਆ ਬਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ

•	 	ਇਸ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਬਕ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਿੰਦ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਿੀ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਿੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਲੱਗ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•	 	ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਿੰਦ ਕਰ ਬਦਓ ਜੋ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਕਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਿਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ, ਅੱਗਾਂ, ਪੱਖੇ ਿਾਲੇ ਹੀਟਰ, ਿਾਲ ਬਸੱਧੇ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 

ਅਬਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਿਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਬਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•	 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਿਧਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਬਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿੈਟਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•	 	ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੜ ਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲੈਕਬਟ੍ਰਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹੀਬਟੰਗ, 

ਕੂਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਿਾਂ।

•	 ਬਫ੍ਰਜ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਿਰ ਦੇ ਦਰਿਾਿੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਕਉਂਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਹਿਾ ਿਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਿੇਗੀ।

•	 ਸਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਿੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਬਹਲਾਂ ਬਲਫ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਅਰਬਲਫਟਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਚੋ।

•	 	ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਪਹੁੰ ਚ ਬਨਯੰਬਤ੍ਰਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦਰਿਾਿੇ, ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਾਿੇ ਜਾਂ ਡਰਾਇਿ-ਿੇਅ ਗੇਟ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਬਕਿੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਿੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਿ-ਿੇਅ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਿਾਰੇ ਿੀ ਬਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਬਕਿੇਂ ਬਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅੱਗੇ ਬਦੱਤੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਬਤਆਰ ਰੱਖੋ:

•	 ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੰਧੀ ਸਮੱਬਸਆਿਾਂ ਹਨ।

•	 	ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਮੋਿਾਇਲ ਫ਼ੋਨ (ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਬਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ 

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ)।

ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਬਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਅੱਗੇ ਬਦੱਤੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਹੋਣ:

•	 ਇੱਕ ਫਲਾਸਕ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪੀਣ ਿਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਸਕੋ।

•	 ਗਰਮ ਰਬਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਿਲ

ਬਕਉਂ ਨਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਬਿੱਚ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਬਖਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ 

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ 

ਜਾਿੇ।

ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ:



ਨੈਟਿਰਕ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ

ਸਾਨੂੰ ਨੈਟਿਰਕ ਬਿੱਚ ਨੁਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਕਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਬਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਬਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੰਧੀ ਸਮੱਬਸਆਿਾਂ 

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਬਹਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ 

ਸੁਰੱਬਖਆ ਿਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।

ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੈਟਿਰਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਹੱਸੇ ਤੋਂ 

ਦੇਣ ਲਈ ਿਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਮਲਣ ਿਾਲੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਬਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ,  ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ 

ਬਟਮਬਟਮਾਹਟ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਬਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਿਰਗੀ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ।



ਨੈਟਿਰਕ ਦੀ ਿਦਲੀ  
ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

ਸਾਨੂੰ ਨੈਟਿਰਕ ਦੀ ਿਦਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਕਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਿਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿਦਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਟਿਰਕ ਬਿੱਚ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਬਿਧਾਿਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਿੱਚ ਿੀ ਮਦਦ ਬਮਲਦੀ ਹੈ।



ਨੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਸਪਲਾਈ 
ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ

ਸਾਨੂੰ ਨੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਸਪਲਾਈ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਬਕਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਬਹਣ ਿਾਲੇ ਬਕਸੇ ਗਾਹਕ ਿਲੋਂ ਨਿਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 

ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ (ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਚ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਨ) 

ਲਈ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਿੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ।



ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ/ਪੌਬਦਆਂ ਨੂੰ ਨੈਟਿਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਕਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਿਣਾਏ 

ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪੌਬਦਆਂ ਨੂੰ ਿੱਧ 

ਕੇ ਉਪਰੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 

ਿੱਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਬਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਬਸਆਿਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਨੂੰ 

ਘਟਾਉਣ ਬਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਬਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਿੱਧ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦਰਖਤਾਂ/ਪੌਬਦਆਂ ਨੂੰ ਨੈਟਿਰਕ 
ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ



ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਨੋਬਟਸ - ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਅਸੀਂ ਬਕਸੇ ਿੀ ਅਸੁਬਿਧਾ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਮਤੀ:

ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਚਕਾਰ:  ਸਮਾਂ                                                         am/pm     ਅਤੇ    ਸਮਾਂ                                                          am/pm        

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ:
0800 587 8865

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਝਜਕ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਅਬਜਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਬਜੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ।

www.northernpowergrid.com


