
1. જો તમે યોગ્ય અરજદાર હશો તો તમને સુરક્ષિત, પર્યાપ્ત અને યોગ્ય યુટિલિટી 
સેવાનો અધિકાર હશે.

2. યુટિલિટી સેવાને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમાર ેકોઈ અવાજબી ડિપોઝિટ રકમ 
ચૂકવવાની જરૂર નથી.

3. જો તમ ેરહેવાસી ઇલેક્ટ્રિક, ગેસ, પાણી અને/અથવા ગંદાપાણીની યુટિલિટીના 
ગ્રાહક છો, તો તમારી પાસે તમારી યુટિલિટી કંપની સાથેનો “બજેટ બિલિંગ 
યોજના”નો અધિકાર છે. આ એક યોજના છે જ ેતમન ેએક સેટ કરેલ 
સમયગાળા માટ ેદર મહિને એક સેટ કરેલી રકમ ચૂકવવાની મંજૂરી આપે છે.

4. જો તમારી પાસે એક બાકી બિલ હોય જે તમ ેચૂકવી શકતા ન હોવ, તો તમારી 
યુટિલિટી કંપની સાથે વર્ષ દીઠ ઓછામા ંઓછી એક “વિલંબિત ચૂકવણી 
યોજના”નો તમારી પાસે અધિકાર છે. આ એક એવી યોજના છે જ ેતમારી 
નાણાકીય સ્થિતિન ેધ્યાનમા ંલે છે અને જ્યા ંસુધી તમ ેકોઈપણ નવા શુલ્ક 
પર ચૂકવણી સાથે ચાલુ રહી શકો ત્યા ંસુધી તમન ેબાકી બિલ પર ચૂકવણી 
કરવાની મંજૂરી આપે છે.

5. તમારી પાસે યુટિલિટી કંપની સાથે તમારા યુટિલિટી બિલ પર કોઈ શુલ્ક 
માટ ેવિવાદ કરવાનો અધિકાર છે. જ્યા ંસુધી તમ ેવિવાદમા ંન હોય તે રકમની 
ચૂકવણી કરો ત્યા ંસુધી, યુટિલિટી કંપની વિવાદાત્મક શુલ્કની તપાસ કરી રહી 
હોય ત્યા ંસુધી તમારી યુટિલિટી સેવા બંધ થશ ેનહીં.

6. જો તમન ેશંકા હોય કે તે યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યું નથી, તો તમારી યુટિલિટી 
કંપની દ્વારા દર 12 મહિનામા ંએકવાર તમારા મીટરનુ ંમફત પરીક્ષણ 
કરાવવાનો તમને અધિકાર છે. યુટિલિટી કંપની પરીક્ષણ કરી રહી હોય ત્યાર ે
તમ ેBPU કર્મચારીને ત્યા ંરહેવાની વિનંતી કરી શકો છો.

7. તમારી યુટિલિટી સેવા બિન-ચૂકવણી માટ ેબંધ થઈ શકે તે પહેલા ંતમારી 
યુટિલિટી કંપની દ્વારા તમન ેઓછામા ંઓછા 10 દિવસ પહેલા ંલેખિત 
નોટિસ મેળવવાનો અધિકાર છે. તમારી સેવા તે સમય પછી બંધ થઈ શકે છે 
જો તમ ેતમારી જે પણ બાકી રકમ હોય તેની સામે કોઈ વાજબી ચૂકવણી 
કરતા નથી અથવા તમ ેતમારી યુટિલિટી કંપની સાથે કોઈ ચૂકવણી પ્લાન 
સાથે સંમત થતા નથી.

8. બિન-ચૂકવણી સિવાયના કારણો માટ ેતમારી સેવા સસ્પેન્ડ અથવા બંધ થઈ 
શકે તે પહેલા ંયુટિલિટી કંપની પાસેથી વાજબી અગ્રિમ નોટિસ મેળવવાનો 
તમન ેઅધિકાર છે.

9. સુરક્ષા-સંબંધી ઇમર્જન્સી ન હોય ત્યાં સુધી, યુટિલિટી કંપની, સોમવારથી 
ગુરુવાર, સવારે 8:00 વાગ્યે અને બપોરના 4:00 વાગ્યેના બહારના સમયની 
યુટિલિટી સેવાને સસ્પેન્ડ કે બંધ કરી શકશે નહીં.

10. સુરક્ષા-સંબંધી ઇમર્જન્સી ન હોય ત્યા ંસુધી, યુટિલિટી કંપની, શુક્રવાર, 
શનિવાર, રવિવાર, ન્યૂ જર્સી રાજ્યના રજાના દિવસ અથવા ન્યૂ જર્સી 
રાજ્યના રજાના દિવસના એક દિવસ પહેલા ંઅથવા જો તમારા ઘરમાં કોઈ 
માન્ય તબીબી ઇમર્જન્સી હાજર હોય તો યુટિલિટી સેવાને સસ્પેન્ડ કે બંધ 
કરી શકશે નહીં.

11. જો તમ ેવિંટર ટર્મિનેશન પ્રોગ્રામ હેઠળ સંરક્ષણ માટેના પાત્ર ગ્રાહક 
હોવ, તો તમારી પાસે 15 નવેમ્બરથી 15 માર્ચ સુધી યુટિલિટી સેવાઓનો 
અધિકાર છે. તમાર ેતમારી યુટિલિટી કંપનીને આ સંરક્ષણ હેઠળની તમારી 
પાત્રતાની સૂચના આપવી આવશ્યક રહેશે.

12. જો તમે બહુ-કુટંુબ રહેવાસી એકમમાં રહો છો, તો જો યુટિલિટી કંપની 
આખી બિલ્ડિંગની સેવા બંધ કરવાની યોજના કરી રહી હોય તો નોટિસ 
મેળવવાનો તમને અધિકાર છે. યુટિલિટી કંપનીએ કાં તો એક સર્વસામાન્ય 
વિસ્તારમાં નોટિસ પોસ્ટ કરવાની અને/અથવા બિલ્ડિંગમાંના રહેવાસી 
તરીકે એક નોટિસ મોકલવી આવશ્યક છે.

13. જો તમારા યુટિલિટી બિલ પર બતાવેલ ઇલેક્ટ્રિક, ગેસ, પાણી અથવા 
ગંદાપાણીની રકમ અસ્પષ્ટ રીતે વધુ અથવા શંકાસ્પદ દેખાતી હોય, તો 
તમારી પાસે યુટિલિટી કંપની દ્વારા તમારા વતી “સેવામાં રહેલ વિવિધતા”ની 
તપાસ કરાવવાનો અધિકાર છે.

14. તમ ેમેળવી રહ્યાં છો તે યુટિલિટી સેવા માટેના ંશુલ્કની તમ ેચૂકવણી કરી 
રહ્યાં હોવ ત્યા ંસુધી તમને યુટિલિટી સેવા પ્રાપ્ત કરવાનું ચાલુ રાખવાનો 
અધિકાર છે. યુટિલિટી કંપની તમન ેવધારાના શુલ્કના આધારે તમારી 
યુટિલિટી સેવા બંધ કરવાની ધમકી આપતી નોટિસ મોકલી શકશે નહીં.

15. અંતિમ બિલની પતાવટ થઈ જાય અને તમારુ ંતમ ેએકવાર બંધ કરી દો તે 
પછી તમન ેતમારી ડિપોઝિટ પરત મેળવવાનો અધિકાર છે. યુટિલિટી કંપનીએ 
તમન ેડિપોઝિટન ેતમારા એકાઉન્ટમા ંક્રેડિટ તરીકે લાગુ કરવા અથવા એક 
અલગ ચેક તરીકે રકમ આપવા વચ્ચે પસંદગી આપવી આવશ્યક છે.

16. તમારા રહેવાસી ગ્રાહક યુટિલિટી બિલ પર, તમારી પાસેથી વિલંબિત 
ચૂકવણીના શુલ્કની આકારણી થવી જોઈએ નહીં.

અધિકારોનું ગ્રાહક બિલ
નય્ ુ જરસ્ી બોરડ્ ઑફ પબલ્િક ય ટુિલિટીઝ (BPU) એ તાજતેરમાં તમામ ય ટુિલિટી ગર્ાહકો માટ  ેઅધિકારોન ું  ગર્ાહક બિલ અપડટે કરય્ ું , 
16 મારચ્ 2023 થી અમલમાં આવશ ે. કપૃા કરીન ે ગર્ાહક અધિકારોની સમીકષ્ા કરો અન  ેજો તમન  ેકોઈ પર્શન્ો હોય તો 
1.800.242.5830 પર Elizabethtown Gas અથવા 1.800.624.0241 પર BPUનો સપંર ક્ કરો.

The Customer Bill of Rights is available in additional languages on the 
Elizabethtown Gas website at www.elizabethtowngas.com/customer-rights.

La Declaración de Derechos del Cliente está disponible en otros idiomas en el sitio 
web de Elizabethtown Gas en www.elizabethtowngas.com/customer-rights.

कस्टमर बिल ऑफ राइट्स, Elizabethtown Gas की वेबसाइट  
www.elizabethtowngas.com/customer-rights पर अतिरिक्त भाषाओं में उपलब्ध है।

Elizabethtown Gasની વેબસાઇટ www.elizabethtowngas.com/customer-rights 
પર અધિકારોનું ગ્રાહક બિલ અતિરિક્ત ભાષાઓમા ંઉપલબ્ધ છે.


