અધિકારોનું ગ્રાહક બિલ
ન ્ય ુ જર ્સી બોર ડ્ ઑફ પબ ્લિક ય ટુ િલિટીઝ (BPU) એ તાજ ેતરમાં તમામ ય ટુ િલિટી ગ ર્ ાહકો માટ ે અધિકારોન
ં કસ
ુ ટ્ મર બિલ અપડ ટે કર,ં ્ય ુ
15 માર ્ચ 2022 થી અમલમાં આવશ .ે ક ૃપા કરીન ે ગ ર્ ાહક અધિકારોની સમીક ્ષા કરો અન ે જો તમન ે કોઈ પ ર્ શ ્નો હોય તો
1.800.242.5830 પર એલિઝાબ થ
ે ટાઉન ગ સ
ે અથવા 1.800.624.0241 પર BPU નો સંપર ક્ કરો.
1. જો તમે યોગ્ય અરજદાર હશો તો તમને યુટિલિટી સેવાનો અધિકાર હશે.
2. જો તમે યુટિલિટી ગ્રાહક હોવ તો તમને બજેટ બિલિંગનો અધિકાર છે.
3. તમને યુટિલિટી સહાયતા કાર્યક્રમો માટે અરજી કરવાનો અધિકાર છે જેમાં એરેરેજ

માફી શામેલ હોઈ શકે છે. તમારી યુટિલિટી કંપનીને કૉલ કરીને અથવા
2-1-1 પર કૉલ કરીને વધુ જાણો.
www.nj211.org/utility-assistance-programs પર ઑનલાઇન
માહિતી પણ ઉપલબ્ધ છે.

4. જો તમે વિન્ટર ટર્મિનેશન પ્રોગ્રામ (“WTP”)માં ભાગ ન લેતા ઈલેક્ટ્રિક અથવા
ગેસ યુટિલિટી ગ્રાહક છો, તો વર્તમાન કાયદા અનુસાર યુટિલિટી કંપની તમને ડાઉન
પેમેન્ટ, ડિપોઝિટ વિના ઓછામાં ઓછા 12 મહિના માટે ચૂકવવાપાત્ર ડિફર્ડ પેમેન્ટ
પ્લાન ઓફર કરે છે, જો તમે નીચેના નંબર 7 અને 8 ની આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરો
છો, તો 31 ડિસેમ્બર, 2021 અથવા તેથી વધુ સમય પહેલાં ઉપાર્જિત કોઈપણ
અવેતન બેલેન્સ પર પુનઃજોડાણ ખર્ચ, વ્યાજ અથવા દંડ (“નો મની ડાઉન પ્લાન”).
યુટિલિટી કંપની કલેક્શન પ્રક્રિયા શરૂ કરે તે પહેલાં તમને પેમેન્ટ પ્લાન સાથે સંમત
થવા માટે 30 દિવસનો અધિકાર છે.
5. જો તમે પાણી, ગટર, અથવા મ્યુનિસિપલ ઇલેક્ટ્રિક યુટિલિટી ગ્રાહક અથવા
WTP સહભાગી છો, તો વર્તમાન કાયદા અનુસાર યુટિલિટી કંપની તમને 15 માર્ચ,
2022 અથવા તેથી વધુ સમય પહેલા ઉપાર્જિત કોઈપણ અવેતન બેલેન્સ પર નો મની
ડાઉન પ્લાન ઑફર કરે છે જો તમે નીચેના નંબરો 7 અને 8ની આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ
કરો છો. યુટિલિટી કંપની કલેક્શન પ્રક્રિયા શરૂ કરે તે પહેલાં તમને પેમેન્ટ પ્લાન સાથે
સંમત થવા માટે 30 દિવસનો અધિકાર છે.
6. જો કોઈપણ કારણોસર તમે નો મની ડાઉન પ્લાન માટે પાત્ર નથી, તો તમે BPU
ના નિયમો (“DPA”) હેઠળ વિલંબિત ચુકવણી કરાર માટે હકદાર છો. તમારા અવેતન
બેલેન્સના મહત્તમ 25 ટકા અથવા તેનાથી ઓછા ડાઉન પેમેન્ટ સાથે 12-મહિનાની
અંદર ઓછામાં ઓછા એક DPA મેળવવાનો તમને અધિકાર છે, સિવાય કે વર્તમાન
કાયદો અન્યથા જણાવે. યુટિલિટી કંપની તમને એ જ બજેટ પ્લાન વર્ષ ઑફર કરશે,
જે 10, 11 અથવા 12 મહિના ચાલશે, સિવાય કે WTP હેઠળ સુરક્ષિત ગ્રાહકો માટે
બજેટ પ્લાન વર્ષ 12 મહિનાનું હશે. યુટિલિટી કંપની દ્વારા તમને ઑફર કકરવામાં
આવેલ કોઈપણ વિલંબિત ચુકવણી પ્લાન અથવા કરારમાં BPUના વર્તમાન કાયદા
અને/અથવા અધિનિયમોનું પાલન કરતો હોવો જોઈએ.
7. જો તમે યુટિલિટી બિલ સહાય માટે રાજ્યની એજન્સીને અરજી સબમિટ કરો છો,
પરંતુ હજુ પણ દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવાની અથવા અરજીમાં વિનંતી કરાયેલી અન્ય
કોઈ કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે, તો તમારી પાસે દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવા અને અરજી
પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા માટે તમે તમારી અરજી સબમિટ કરેલી
તારીખથી 60 દિવસ સુધીનો અધિકાર છે. આ 60-દિવસના સમયગાળા દરમિયાન,
યુટિલિટી કંપની તમારી સેવા બંધ કરી શકશે નહીં. જો તમે તમારી અરજી 15 જૂન,
2022 પહેલાં સ્ટેટ એજન્સીને સબમિટ કરો તો જ આ અધિકારો લાગુ થશે.
8. જો તમે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે યુટિલિટી બિલ સહાય માટે રાજ્ય એજન્સીને
અરજી સબમિટ કરો છો, તો તમે અરજી સબમિટ કરો તે સમયે અથવા તમે તમારી
અરજી સબમિટ કર્યાની તારીખથી 60 દિવસની અંદર, અને તે પૂર્ણ કરવા માટે તમારે
અન્ય કોઈ કાર્યવાહી કરવાની જરૂર નથી; અરજી પ્રક્રિયામાં, તમે તમારી અરજી
સબમિટ કરેલી તારીખથી તમારી પૂર્ણ કરેલી અરજી પર યોગ્યતાનો નિર્ણય લેવામાં
આવે તે તારીખ સુધી સેવા બંધ થવાથી તમે સુરક્ષિત છો. જો તમે તમારી અરજી 15
જૂન, 2022 પહેલાં સ્ટેટ એજન્સીને સબમિટ કરો તો જ આ અધિકાર લાગુ થશે.
9. જો તમે ઈલેક્ટ્રિક, ગેસ, પાણી અને ગટર યુટિલિટી ગ્રાહક છો જેની સેવા ડિસ્કનેક્ટ
થઈ છે, પરંતુ તમે બતાવી શકો છો કે તમે યુનિવર્સલ સર્વિસ ફંડ, લો ઈન્કમ હોમ

એનર્જી અસિસ્ટન્સ, ગેસ અને ઈલેકટ્ ર્ ીક માટે ચુકવણી સહાય અથવા ઓછી આવક
ધરાવનાર પરિવાર ઉપલબ્ધ લાભો માટે પાણી સહાય માટે અરજી કરી છે તો યુટિલિટી
કંપનીએ વિનંતી પર તમારી સેવાને ફરીથી કનેકટ્ કરવી આવશ્યક છે અને આમ કરવા માટે
ડાઉન પેમન
ે ટ્ , ડિપોઝિટ, પુનઃજોડાણ ખર્ચ, વ્યાજ અથવા દંડની જરૂર પડશે નહીં.
10. તમારી યુટિલિટી કંપની સામે તમે જે પણ ફરિયાદ કરો છો તેનો તે યુટિલિટી કંપની
દ્વારા તાત્કાલિક નિકાલ કરવાનો તમને અધિકાર છે.
11. તમને તમારી યુટિલિટી ફરિયાદો અને ચિંતાઓની તપાસ કરવાનો અધિકાર છે.
BPU તપાસ દરમિયાન વિવાદિત શુલ્કની ચૂકવણી ન કરવા બદલ તમારી સેવા
સમાપ્ત થઈ શકશે નહીં.
12. જો તમને શંકા હોય કે તે યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યું નથી, તો તમારી યુટિલિટી કંપની
દ્વારા વર્ષમાં એકવાર તમારા મીટરનું મફત પરીક્ષણ કરાવવાનો તમને અધિકાર છે.
$5 ફી માટે, મીટર પરીક્ષણ BPU ના સ્ટાફની દેખરેખ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવશે.
13. સેવા બંધ કરવાના ઓછામાં ઓછા 10 દિવસ પહેલા યુટિલિટી કંપનીએ તમને BPU
ના વર્તમાન કાયદા અને નિયમોના આધારે વિલંબિત ચુકવણી યોજના ઑફર કર્યા
પછી જ તમને તમારી યુટિલિટી કંપની તરફથી સમાપ્તિની લેખિત સૂચના મેળવવાનો
અધિકાર છે.
14. જો તમે ઉર્જા સહાયતા કાર્યક્રમમાં સહભાગી હોવ અથવા ઇલેક્ટ્રિક, ગેસ, પાણી
અને/અથવા ગટર યુટિલિટી ગ્રાહકને તમારું બિલ ચૂકવવામાં નાણાકીય મુશ્કેલીઓ
હોય, તો તમે તમારી ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતાના આધારે કંપનીને બજેટ પ્લાનમાં
તમારી નોંધણી કરાવવા વિનંતી કરી શકો છો. જો તમે સેવા માટેના તમામ વાજબી
બિલો માટે સદ્ભાવનાથી ચૂકવણી કરો છો, જો તમે WTP હેઠળ સહભાગી હો તો
આવી સેવાઓ સમાપ્ત થવાના ભય વિના, 15 નવેમ્બર થી 15 માર્ચ સુધી
ઇલેક્ટ્રિક, ગેસ, પાણી અને/અથવા ગટર યુટિલિટી સેવાનો અધિકાર છે.
15. જો તમે બહુ-પારિવારિક નિવાસસ્થાનમાં રહેતા હોવ તો તમને કોઈપણ બાકી રહેલ
શટઑફની પોસ્ટ કરેલી સૂચના પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. આ સૂચના સામાન્ય
વિસ્તારમાં પોસ્ટ કરવી જોઈએ અને/અથવા તે નિવાસના રહેવાસીઓને વ્યક્તિગત
રીતે મોકલવી જોઈએ.
16. જો તમને તમારા યુટિલિટી બિલમાં પ્રતિબિંબિત વપરાશનું સ્તર અસ્પષ્ટપણે ઊંચું
હોવાની શંકા હોય તો તમને "સેવાનું ડાયવર્ઝન" તપાસ કરવાનો અધિકાર છે.
17. રિપેર અથવા મર્ચન્ડાઇઝ શુલ્કની ચૂકવણી ન કરવા માટે સેવા બંધ કરવામાં આવી શકે
નહીં. યુટિલિટી કંપની તમને આ શુલ્કના આધારે તમારી યુટિલિટી સેવા બંધ કરવાની
ધમકી આપતી નોટિસ મોકલી શકશે નહીં.
18. તમારી પાસે ક્રેડિટ તરીકે તમારા એકાઉન્ટમાં ડિપોઝિટ રિફંડ લાગુ કરવાનો અથવા
અલગ ચેક દ્વારા ડિપોઝિટ રિફંડ કરવાનો વિકલ્પ છે.
19. યુટિલિટી મોડી ચૂકવણી માટે તમારા એકાઉન્ટ પર મોડી ફી, વ્યાજ અથવા પૂર્વાધિકાર
ઉમેરી શકશે નહીં.
20. યુટિલિટી કંપની દ્વારા તમને યોગ્ય સૂચના આપવામાં આવ્યા પછી જ તમારી સેવા
બંધ થઈ શકે છે અને માત્ર સોમવારથી ગુરુવારે સવારે 8:00 થી સાંજના 4:00
વાગ્યાની વચ્ચે. શુક્રવાર, શનિવાર, રવિવાર, રજાના દિવસે અથવા રજાના આગલા
દિવસે અથવા તમારા પરિવારમાં માન્ય તબીબી કટોકટી હોય તો યુટિલિટી તમારી
સેવાને બંધ કરી શકશે નહીં.
21. તમને દર વધારા પર કોઈપણ મોરેટોરિયમ અંગે સૂચના આપવાનો અધિકાર છે.

