
ਗੈਸ

GAS MAN

NZ ਰੀਲੇ ਸਰਵਿਸਜੇ਼

ਅਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰੀਲੇ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਿਰਤਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਿਾ ਵਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਵਹਰੇ, 
ਬਵਹਰੇ–ਿੇਤਰਹੀਣ, ਘੱਟ ਸੁਣਿ–ਸ਼ਕਤੀ 
ਿਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਿਾ  ਕਰ ਸਕਣ ਿਾਲੇ 
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਹੈ। 

0800 4713 713 (TTY) (ਟੀਟੀਿਾਈ)  

0800 4715 715 (Voice) (ਿੁਆਇਸ)  

helpdesk@nzrelay.co.nz

ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਸੇਿਾ ਮੁਫ਼ਤ, 
ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵਿਰਪੱਖ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿ 
ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਿਹੀਂ 
ਕਰਦੇ। ਆਮ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵਬੱਲਾਂ, ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ, 
ਮੀਟਰਾਂ, ਵਡਸਕੁਿੈਕਸ਼ਿ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹਿ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸੱਧਾ ਆਪਣੀ 
ਕੰਪਿੀ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਈਮੇਲ   info@utilitiesdisputes.co.nz

ਿੈੱਬਸਾਈਟ utilitiesdisputes.co.nz

ਪੋਸਟ  Freepost 192682 

 PO Box 5875 

 Wellington 6140

ਇੰਟਰਪ੍ਰਵੈਟਗੰ NZ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਵਬਲਕੁਲ ਿਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਗੱਲ 
ਕਰਿੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਵਟੰਗ NZ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ।  

0508 468 377
info@interpret.org.nz

ਵਬਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ

ਪਾਣੀ

ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਿ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਕਿੇਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਵਕਿੇਂ 

ਰਵਹਣਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਸੇਿਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ 
ਵਿਰਪੱਖ ਹੈ

GAS MAN

GAS MAN

0800 22 33 40 

0800 22 33 40 

ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ:

ਯੂਟੀਵਲਟੀਜ਼ ਵਡਸਵਪਊਟਸ (Utilities 
Disputes) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ 
ਕਰਿ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਅਸੀਂ ਿੱਖੋ–ਿੱਖਰੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ:

 ਵਬਜਲੀ 

 ਗੈਸ (ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ) 

 ਐਲਪੀਜੀ ਵਸਲੰਡਰਾਂ (15 ਵਕਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਿੱਧ) ’ਚ 

  ਪਾਣੀ (ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 

  ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ 

 ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹਿ ਵਜੱਥੇ ਵਬਜਲੀ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ 
ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਹੈ

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੱਲ ਿਹੀਂ 
ਹੋਈ?

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹਾਲੇ ਿੀ ਹੱਲ ਿਹੀਂ ਹੋਈ?

ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿੀ 
ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿੀ ਿੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਿ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ?

GAS

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ

ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਂ ਿਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ‘ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਕਸੈੱਸ ਵਡਸਵਪਊਟਸ 
ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇਸੰਟਾਲੇਸ਼ਿ ਬਾਰੇ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਸਣੁ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ

ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ 
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਿ

‘ਐਿਰਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਿ ਅਸੀਂ ਵਬਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ 
ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਊਰਜਾ/ਬਵਜਲੀ

ਅਸੀਂ ਉਿ੍ਾਂ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ‘ਿਾਲੰਟਰੀ ਿਾਟਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਕੀਮ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਿ।

ਪਾਣੀ

ਗੈਸ

ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿੇਖੋ  
utilitiesdisputes.co.nz

ਹਾ ਂ

ਿਹ ੀ ਂਹ ਾਂ


