ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਲਈ ਬੱ ਚਤ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਊਰਜਾ ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਾਨਤ ਪਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਛੋਟ ਿਾਲੇ ਊਰਜਾ-ਕੁ ਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ I
ਇਹ ਆਮ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 150 ਡਾਲਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਤ ਹੋਰ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ
ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋ I
ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕ ਸਰਜੀ ਵਕੱਟ ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਵਟਰ ਕ ਹਾਟ ਿਾਟਰ ਵਸਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤ 800 ਡਾਲਰ ਬਚੇਗਾ I

ਮੈਂ ਰਿਵੇਂ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹਾਂ ?

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ ਵਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਹੜਾ ਪਰਿਾਨਤ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ
ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰਦਾਤਾ Essential Services
Commission ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ I

ਰਵਿਟੋਿੀਆ ਦਾ ਊਿਜਾ ਨਵੀਨੀਿਿਨ ਰਿਵੇਂ ਮੇਿੇ ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਿੇਗਾ?
• ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਤੇ ਛੋਟ ਵਮਲੇ ਗੀ
• ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਊਰਜਾ ਅਪਗਰੇਡ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਬਲਾਾਂ ਤੇ ਔਸਤਨ $ 150 ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਗਰਮੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਾਂ ਨੂੰ ਠੂੰਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨੱਘਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਵਸਹਤ ਲਾਭ
• ਗਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ.

ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਿੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਧਣ ਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਣਾਲੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਬਣਾਉਣਾ
• ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲਿਾਯ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
• ਊਰਜਾ ਸੂੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਉੱਚ-ਪਰਦਸ਼ਣ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਨਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਘੱਟ ਪਰਦਸ਼ਣ ਅਰਥਵਿਿਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਾਂ

ਿੱਲ ਪਰਿਰਤਨ ਕਰਨਾI

ਰਵਿਟੋਿੀਆ ਊਿਜਾ ਅਪਗਰੇਡ ਪਰੋਗਾਰ ਮ ਰਿਉਂ ਸਥਾਰਪਤ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ?

ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ
ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਾਂ ਦੇ ਵਰਸਾਿ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ I
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ I
ਇਹਨਾਾਂ ਟੀਵਚਆਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਇਕ ਟੱਨ
ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਾਤਾਿਰਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ I
ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਊਰਜਾ-ਕੁ ਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦ ਿੇਚਦੇ ਹਨ। ਵਿਰ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟਾਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਿਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ I

ਪਰਵਾਨਤ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਿਾ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦ
• Lighting
• Heating & Cooling

Savings for households_Punjabi_120718_version_FTP upload

ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਲਈ ਬੱ ਚਤ
• Water heating
• Televisions
• Refrigerator or freezer disposal
• Refrigerator or freezers
• Shower heads
• Weather sealing & insulation
• Standby power controllers
• In-home displays
• Pool pumps
• Clothes dryers

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁ ਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟਰ ਾੂੰਸਲੇ ਵਟੂੰਗ ਐਂਡ
ਇੂੰਟਰਪਰੇਵਟੂੰਗ ਸਰਵਿਸ (TIS) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ.131 450 (ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਤੇ TIS ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਜਾਾਂ www.tisnational.gov.au ਿੇਖੋ

