ਊਰਜਾ ਬ ਿੱ ਲ 'ਤੇ ਿੱ ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਤਰੀਕੇ
ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਬ ੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ 10 ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਅ
ਹਨ
1. ਊਰਜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਬਲਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
ਬ ਕਟੋਰੀਆ ਐਨਰਜੀ ਕੂੰਪੇਅਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਬਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਬ ੱਚ ਉਪਲਿਧ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਰੂੰਤ
ਤੁ ਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI
ਬ ਕਟੋਰੀਆ ਐਨਰਜੀ ਕੂੰਪੇਅਰ ਬ ਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ੈੈੱਿਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਬਰ ਾਰ ਜਾ਼ਾਂ ਛੋਟੇ
ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸਚਨਾ ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ੇਚਣ ਾਬਲਆ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਦੂੰਦੀ ਹੈ I

2. ਦਰਵਾਜੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ੰ ਦ ਕਰੋ
ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੂੰਡਾ ਕਰਨਾ ਮਬਹੂੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਬਜੱਥੇ ੀ ਸੂੰਭ ਹੋ ੇ, ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰ ਾਜ਼ਾ ਿੂੰਦ ਰੱਖੋ ਬਜਨ੍ ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਸੀਂ ਰਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਸਰਫ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਕਮਬਰਆ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੂੰਡਾ ਰੱਖੋ ਬਜਹਨਾ਼ਾਂ ਬ ੱਚ ਤੁ ਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾ਼ਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ I
ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਬਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਜਾ਼ਾਂ ਿਲਾਇੂੰਡਸ ਤੁ ਹਾਡੀਆ਼ਾਂ ਬਖੜਕੀਆ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੂੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ
ਗਰਮ-ਲਬਹਰ ਹੁਦ
ੂੰ ੀ ਹੈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਿੂੰਦ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ I ਠੂੰਢੀ ਹ ਾ ਨੂੰ ਿਾਹਰ ਬਨਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰ ਾਬਜ਼ਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਖੜਕੀਆ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ
ਦੁ ਆਲੇ ਤੋਂ ਬਨਕਲਣ ਾਲੀ ਹ ਾ ਨੂੰ ਿਲੌ ਕ ਕਰੋ I
ਿਾਹਰੀ ਸ਼ੇਬਡੂੰਗ ਰਤੋ, ਬਜ ੇਂ ਿਾਹਰੀ ਅੂੰਬਨ੍ ਆ਼ਾਂ ਜਾ਼ਾਂ ਕੈਨ ਸ ਐ ਬਨੂੰਗਜ਼, ਸਰਜ ਨੂੰ ਬ ੂੰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਿੂੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈI

3. ਆਪਣੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨੰ ਠੀਕ ਕਰੋ
20 ਬਡਗਰੀ ਉਪਰ ਹਰ ਬਡਗਰੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬ ੱਚ 10% ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਗਰਮੀ ਬ ੱਚ, ਆਪਣੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨੂੰ 26 ਬਡਗਰੀ ਜਾ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੈੱਪਰ ਕਰੋI ਸਰਦੀ ਬ ਚ, ਹੀਬਟੂੰਗ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਧ
ੱ ਦੇ ਬਹਸਾਿ
ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਆਪਣੇ ਥਰਬਮਸਟੈਟ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 20 ਬਡਗਰੀ ਦੇ ਬ ਚਕਾਰ ਬਿਠਾਓ। 20 ਤੋਂ ੱਧ ਹਰ ਬਡਗਰੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਗਰਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬ ਚ 10% ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ I

4. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਕਲਰ ੰ ਦ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਾਹਰ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾ਼ਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾ਼ਾਂ ਹੀਟਰ ਿੂੰਦ ਕਰ ਬਦਓ I ਕੁ ਝ ਡਕਬਟਡ ਹੀਬਟੂੰਗ ਪਰਣਾਲੀਆ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੁ ਸੀਂ ਉਨ੍ ਾ਼ਾਂ ਕਮਬਰਆ਼ਾਂ ਬ ੱਚ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹਨ I ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਬਕ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਹੋ
ਤਾ਼ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾ਼ਾਂ ਠੂੰਢੇ ਕਰਨ ਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਿੂੰਦ ਹਨ I

5. ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੱ ਪੜੇ ਧੋਵੋ
ਤੁ ਸੀਂ ਠੂੰਡੇ ਪਾਣੀ ਬ ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ $ 115 ਿੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾ ਕੇ ੀ ਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕ ਤੁ ਸੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਢੁ ਕ ੀਆ਼ਾਂ ਾਬਸ਼ੂੰਗ ਚੱਕਰ ਚੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਰਾ ਿੋਝ ਨਾ ਹੋ ੇ ਤਾ਼ਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I
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ਊਰਜਾ ਬ ਿੱ ਲ 'ਤੇ ਿੱ ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਤਰੀਕੇ
6. ਆਪਣੇ ਫਬਰਿੱ ਜ ਨੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਓ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਫਬਰੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਬਹੂੰਗੇ ਉਪਕਰਣਾ਼ਾਂ ਬ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ I ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਬਕ ਦਰ ਾਜੇ
ਦੀ ਸੀਲ ਕੱਸ ੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੜਆ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਠੂੰਢੀ ਹ ਾ ਿਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ I ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਫਰੀਜ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਜਾ਼ਾਂ 5 ਬਡਗਰੀ
ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਫਰ ੀਜ਼ਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣਾ 15 ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ 18 ਬਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ I ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਜਾ ਫਬਰੱਜ ਜਾ਼ਾਂ
ਫਰ ੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ I

7.ਆਪਣੀ ਛਿੱ ਤ ਨੰ ਊਰਜਾ ਰੋਧਕ

ਣਾਓ

ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਰੋਧਕ ਦੀ ਛੱਤ ਤੁ ਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਬ ੱਚ ੱਡਾ ਫਰਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ I ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਲੇ ਸ਼ਨ ਸਥਾਬਪਤ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਇਹ ਜਾ਼ਾਂਚ
ਕਰੋ ਬਕ ਇਹ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਬਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰੇਬਟੂੰਗ ਹੈ ('ਆਰ-ਮੁੱਲ' ਬ ੱਚ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ) ਬ ਕਟੋਰੀਆ ਬ ੱਚ, ਛੱਤਾ਼ਾਂ ਲਈ
ਆਰ 3.5 ਜਾ਼ਾਂ ੱਧ ਾਲੀ ਰੋਧਕ ਰਤੀ ਜਾ਼ਾਂਦੀ ਹੈ I

8. ਰਸੋਈ ਬਵਚ ਊਰਜਾ

ਚਾਓ

ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਬਰਜ ਬ ੱਚ ਹੀ ਜੂੰਮੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਪਘਲਾ ਬਦਉ I ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ਼ਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ੇ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਇਹ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਓ ਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਰਤਦਾ ਹੈ I ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸਟੋ

ਰਤਦੇ ਹੋ,

ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਰਤਨਾ਼ਾਂ ਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਡੀਸ ਾਸ਼ਰ ਉੈੱਤੇ ਆਰਬਥਕਤਾ ਚੱਕਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਭਬਰਆ ਹੋ ੇ ਤਾ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਓ I

9. ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਬ ਜਲੀ ਦੇ

ਲ

ਵਰਤੋ

ਊਰਜਾ-ਕੁ ਸ਼ਲ ਐਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੇਲੋਜਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਿਲਿਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਦਲੋ I ਊਰਜਾ-ਕੁ ਸ਼ਲ ਿਲਿ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ I ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਿਲਿਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ਼ਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਾਲੀਆ਼ਾਂ ਲਾਈਟ ਗਲੋ ਿਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਦਬਲਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖ:ੋ Victorian Energy Upgrades
Sustainability Victoria ਬ ਖੇ ਕੁ ਸ਼ਲ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਬਕ ੇਂ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

10. ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆ਼ਾਂ ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਬ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ- ਬਜਸ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬਤਆਰ ਅਤੇ ਰੋਧਕ
ਹੈ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੂੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਲਾਈਬਟੂੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰਮਾਈ - ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਤਿਦੀਲੀਆ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋ I ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦੀ ਬ ਲੱਖਣ 'ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਰੇਬਟੂੰਗ'
ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਕ ਬਕ ੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬ ਚ ਠੂੰਢਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਬਕ ਏਅਰਕੂੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ਼ਾਂ. ਦੇਖੋ:
Victorian Residential Efficiency Scorecard.

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟਰ ਾੂੰਸਲੇ ਬਟੂੰਗ ਐਂਡ
ਇੂੰਟਰਪਰੇਬਟੂੰਗ ਸਰਬ ਸ (TIS) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ.131 450 (ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਤੇ TIS ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਜਾ਼ਾਂ www.tisnational.gov.au ੇਖੋ

