سمارٹ ميٹر کيا ہے؟
سمارٹ ميٹرز نئی نسل کے گيس اور بجلی کے ميٹرز ہيں جنہيں پورے برطانيہ عظمی کی
سطح پر لگايا جا رہا ہے۔ يہ آپ کو تقريبا ً حقيقی وقت ميں ،پاؤنڈ اور پينس ميں ،دکھاتے
ہيں کہ آپ کتنی انرجی استعمال کر رہے ہيں اور اس سے تخمينہ والے بلوں کا خاتمہ ہو
جائے گا۔

کسے سمارٹ ميٹر مل سکتا ہے
قومی اجراء کے حصے کے طور پر برطانيہ ميں ہر گھر کو سمارٹ ميٹر ملے گا۔ آپ کا
توانائی فراہم کننده اداره انہيں آپ کے گھر بغير کسی قيمت کے نصب کرے گا۔ اگر آپ
اکاونٹ کے مالک ہيں جو توانائی کے ِبل ادا کرتے ہيں تو آپ خود بخود اس کے حق دار
ٔ
ہيں۔ يہاں ہے جو کچھ آپ کے ليے جاننا ضروری ہے اگر آپ ہيں:

ميں سمارٹ ميٹر کيسے حاصل کر سکتا ہوں؟
تمام سمارٹ ميٹرز آپ کے گيس اور بجلی فراہم کننده ادارے کی طرف سے مہيا کيے
جاتے اور لگائے جاتے ہيں۔ آپ کا اپنا حاصل کرنے کے ليے چار مراحل ہيں۔ پہال ،اگر
آپ اپنے ليے وصول کرنے کا سوچ رہے ہيں تو ہميں بتائيے۔
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ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਜੀ
ਸਪਲਾਇਰ ਵਲ ਇਸਨੂੰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਇੰ ਸਟਾੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ?
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਵ ਪੀੜ&ੀ ਦੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਗ)ਟ
ੇ ਿਬ)ਟਨ
ੇ
ਿਵੱ ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ,ੜਲੇ ਅਸਲ ਸਮ- ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਵਰਤੀ ਗਈ
ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾ.ਡ ਅਤੇ ਪ/ਸ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾ.ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਿਬੱ ਲ2 ਦਾ
ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

