
ਸਾਊਥ ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ  
ਊਰਜਾ ਬਾਰਰੇ
ਸਾਊਥ ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ 
ਘਰ ਹ।ੈ 
ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦ ੇਜਾਣ ੂਨਾ ਹਣੋ ਕਕ ਇੱਥ ੇਚੀਜ਼ਾਂ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ - ਇਹ ਕਕਤਾਬਚਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹ ੈਕਕ ਊਰਜਾ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

ਊਰਜਾ (ਕਬਜਲੀ ਅਤ ੇਗਸੈ) ਸਾਊਥ ਔਸਟ੍ਲੇੀਆ ਦ ੇਘਰਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਚਲਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਸਾਊਥ ਔਸਟ੍ਲੇੀਆ ਕਵਖ ੇਸਾਰ ੇਘਰਾਂ ਕਵੱਚ ਕਬਜਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਪਰ ਕਸਰਫ਼ ਕਝੁ 
ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗਸੈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਬੱਤੀਆ,ਂ ਫਕਰੱਜ, ਟੀਵੀ, ਹੀਟਰਾਂ/ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦ ੇਕਲੂਰਾਂ, ਅਤ ੇਕਝੁ ਪਾਣੀ ਗਰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰਾਂ ਅਤ ੇਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦ ੇਜੰਤਰਾਂ (cooktops) ਵਰਗੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕਬਜਲੀ ਇਸਤਮਾਲ ਕਵੱਚ ਕਲਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਗਸੈ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਹੀਟਰਾਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦ ੇਜੰਤਰਾਂ 
(cooktops) ਅਤ ੇਹੀਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਅਤਰੇ  
ਇਸ ਦੀ ਬਚਤ 
ਵਜੰਨੀ ਵਿਆਦਾ ਵਬਜਲੀ ਅਤਰੇ ਗਸੈ ਤਸੁੀਂ ਇਸਤਮਾਲ 
ਕਰਗੋਰੇ, ਉੰਨਾ ਵਿਆਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਤਹੁਾਨੰੂ ਤਹੁਾਡਰੇ ਊਰਜਾ 
ਵਿਕਰਰੇਤਾ (energy retailer) ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਰੇਗਾ। 
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ ਕਕ ਕਸਰਫ਼ ਓਸ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਕਬਜਲੀ ਜਾਂ ਗਸੈ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 
ਕਜੰਨੀ ਕਕ ਤਹੁਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹ।ੈ 

ਕਬਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ sa.gov.au/energy 
ਉੱਤ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਵਕਲਕਪਕ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਤਸੁੀਂ ਊਰਜਾ 
ਸਲਾਹ ਸਵੇਾ (Energy Advisory Service) ਨੰੂ ਕਾਲੱ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਅਨੁਵਾਦ 
ਅਤ ੇਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਬਕੁਨਆਦੀ ਸਝੁਾਅ ‘ਘਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਓਣਾ – ਇੱਕ 
ਿਾਵਹਰ ਗਾਈਡ (Saving energy at home – a visual guide)’ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਕਮਲ 
ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਕ੍ਾਸ਼ਨ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਅਤੇ 
sa.gov.au/energypartners ਉੱਤ ੇ‘download publications’ ਦੀ ਟਬੈ ਨੰੂ 
ਖਲੋ ਕ ੇਲੱਕਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਊਰਜਾ ਦਰੇ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨਾ 
ਆਮ ਘਰ (households) ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ‘ਊਰਜਾ ਕਵਕਰਤੇਾ’ (energy retailer) 
ਕਲੋੋਂ ਖਰੀਦਦ ੇਹਨ। 

ਊਰਜਾ ਦ ੇਕਬੱਲ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ 
ਦਾ ਖਰਚਾ (ਕਜਸ ਨੰੂ ‘supply charges’ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ, ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਅਤ ੇ10% ‘ਉਤਪਾਦ ਅਤ ੇਸਵੇਾ ਕਰ’ (Goods & 
Services Tax (GST))। 

ਓਹ ਘਰ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਕਬਜਲੀ ਅਤ ੇਗਸੈ ਦਹੋੇਂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਲੋ ਦ ੋਕਬੱਲ 
ਆਉਣਗ ੇਅਤ ੇਦ ੋ‘ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਜਾਣ ਦ ੇਖਰਚ’ੇ ਦਣੇ ੇਹਣੋਗ ੇ(ਦਹੋਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ)। 

ਕਬਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਕਲੋਵਾਟ ਘੰਕਟਆ ਂ(kWh) ਦ ੇਕਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਗਸੈ  
ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਗੇਾਜਲੂਜ਼ (MJ) ਦ ੇਕਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, 40 
ਸੈਂਟ ਪਤ੍ੀ kWh ਅਤ ੇ4 ਸੈਂਟ ਪਤ੍ੀ MJ ।

ਖਪਤ ਨੰੂ ਮਾਪਣਾ 
ਕਬਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤਹੁਾਡ ੇਘਰ ਕਵੱਚ ਇਸਤਮਾਲ ਹਈੋ ਕਬਜਲੀ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ 
ਅਤ,ੇ ਜ ੇਘਰ ਅੰਦਰ ਗਸੈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਸੈ ਦਾ ਮੀਟਰ ਗਸੈ ਮਾਪਦਾ ਹ।ੈ  ਇਹ 
ਮੀਟਰ ਤਹੁਾਡ ੇਊਰਜਾ ਕਵਕਰਤੇਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ 
ਤਹੁਾਨੰੂ ਤਹੁਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਪਤ ਦ ੇਕਹਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਬੱਲ ਭਜੇ ਸਕਣ।

ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੱੁਵਖਅਤ ਇਸਤਮਾਲ 
ਹਮਰੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਤਰੇ ਆਪਣਰੇ ਆਲਰੇ ਦਆੁਲਰੇ  ਵਿੱਚ ਮਜੌਦੂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਿਆਨ ਰੱਖ ੋ- ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ 
ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਰੇ ਹਏੋ ਵਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਖਤਰਰੇ ਨਾ ਚੁੱ ਕ।ੋ 
ਗਸੈ ਸਟਵੋ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦ ੇਜੰਤਰਾਂ (cooktops) ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸਤਮਾਲ  
ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਦਰਨੂੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ  
ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਲੋਾ, ਛਤੇੀ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਂਧਾਤਆੂ ਂਕਜਵੇਂ ਕਕ heat 
beads ਜਾਂ briquettes ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ੋਕਕਓਂਕੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਜ਼ਹਰੀਲੀ 
ਗਸੈ ਕਨਕਲਦੀ ਹ ੈਜੋ ਤਹੁਾਨੰੂ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਹੁਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਕਝੁ ਅੰਦਰਨੇੂ ਗਸੈ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਕਕਸ ੇਕਚਮਨੀ ਜਾਂ 
ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਬਗਰੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ- ਅਕਜਹ ੇਹੀਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਰੱੁਕਖਅਤ ਇਸਤਮਾਲ ਦੇ 
ਲਈ ਚੰਗੀ ਹਵਾਦਰੀ (ventilation) ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਛਟੋ ੇਕਮਰ ੇਕਜਵੇਂ 
ਕਕ ਸਣੌ ਦ ੇਕਮਕਰਆ ਂਕਵੱਚ ਇਸਤਮਾਲ ਨਾ ਕਰ।ੋ 

ਵਧਰੇੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ sa.gov.au ਉੱਤ ੇਜਾ ਕ ੇ‘carbon monoxide’  
ਸਰਚ ਕਰੋ।

Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ

ਊਰਜਾ ਬਾਰਰੇ ਸਮਝਣਾ 
ਨਵੇਂ ਆਇਆ ਂਵਾਸਤ ੇਕਬਜਲੀ ਅਤ ੇਗਸੈ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ



ਊਰਜਾ ਦਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ 
ਸਦੌਾ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨਾ 
ਬਹਤੁ ਸਾਰਰੇ ਊਰਜਾ ਦਰੇ ਵਿਕਰਰੇਤਾ ਹਨ ਜ ੋਵਕ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰੀਆ ਂਿੱਖਰੀਆ ਂਊਰਜਾ ਦੀਆ ਂਯਜੋਨਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦਰੇ ਹਨ। 
ਗਹ੍ਸਤਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਕਜਹੀ ਯਜੋਨਾ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜ ੋਕਕ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵ।ੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਹੀ ਯਜੋਨਾ ਦੀ ਚਣੋ 
ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹ ੈਕਕਓਂਕੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤਸੁੀਂ 
ਆਪਣੀ ਕਬਜਲੀ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦ ੇਲਈ ਕਕੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਗੋ।ੇ 

ਗਹ੍ਸਤ ਕਬਜਲੀ ਅਤ ੇਗਸੈ ਵੱਖਰ ੇਵੱਖਰੇ ਕਵਕਰਤੇਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ, 
ਹਾਲਾਂਕਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹ ੈਕਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦਹੋਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ੋਕਵਕਰਤੇਾ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਹੁਾਨੰੂ ਵਧੀਆ ਸਦੌਾ ਕਮਲ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਮਦਦ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨੀ 
ਊਰਜਾ ਵਿਕਰਰੇਤਾਿਾਂ ਕਲੋੋਂ  ਮਦਦ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨੀ 

ਵਜੰਨੀ ਵਬਜਲੀ ਜਾਂ ਗਸੈ ਦਾ ਤਸੁੀਂ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਹ ੈਤਹੁਾਨੰੂ ਉਸਦਰੇ ਵਬੱਲ ਤਹੁਾਡਰੇ ਊਰਜਾ ਵਿਕਰਰੇਤਾ ਕਲੋੋਂ  
ਵਮਲਣਗਰੇ।  
ਤਹੁਾਡਾ ਊਰਜਾ ਕਵਕਰੇਤਾ ਤਹੁਾਡੀ ਕਈ ਤਰੀਕਕਆ ਂਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

•  ਓਹ ਕਜਹੜਾ ਕਬੱਲ ਭਜੇਦ ੇਹਨ ਓਸ ਉੱਤ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਕਬੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦ ੇਨਾਲ ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦ ੇਇਸਤਮਾਲ ਅਤ ੇਕੀਮਤ ਦਾ ਉਕਚਤ ਪਬੰ੍ਧ ਕਰਨ 
ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

•  ਊਰਜਾ ਦ ੇਕਬੱਲ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਹਰ ਕਤੰਨ ਮਹੀਕਨਆ ਂਬਾਅਦ ਭਜੇ ੇਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਪਰ ਤਸੁੀਂ ਮਕਹਨਾਵਾਰ, ਚਦੌਾਂ ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ (fortnightly), ਇੱਥੋਂ 
ਤੱਕ ਕਕ ਆਪਣ ੇਬਜਟ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰ ਵੀ ਭਗੁਤਾਨ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

•  ਜ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਕਕਸ ੇਕਬੱਲ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਸ਼ੁਕਕਲ ਆ ਰਹੀ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਕਵਕਰੇਤਾ ਇੱਕ ਭਗੁਤਾਨ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਬੰਦਬੋਸਤ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ‘ਤੰਗੀ ਯਜੋਨਾ (hardship program)’ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਓਹ ਮਦਦ ਅਤ ੇਸਕਹਯਗੋ ਦ ੇਲਈ ਤਹੁਾਨੰੂ 
ਊਰਜਾ ਦ ੇਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇਕਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਸਮਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ (community workers) ਕਲੋ ਵੀ ਭਜੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

•  ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਊਰਜਾ ਛਟੋ ਦ ੇਲਈ ਯਗੋ ਹ ੋ(ਵਖੇ ੋਤਹੁਾਡਰੇ ਵਬੱਲ ਦਰੇ ਭਗੁਤਾਨ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ) ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਕ ਇਹ ਛਟੋ ਤਹੁਾਡ ੇਕਬੱਲ 
ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਜ ੇਇਹ ਓਸ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕਲਖੀ ਹਈੋ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਊਰਜਾ ਕਵਕਰੇਤਾ ਅਤ ੇConcessions SA ਕਲੋੋਂ ਪੁੱ ਛ।ੋ 

ਆਪਣਰੇ ਊਰਜਾ ਦਰੇ ਵਬੱਲ ਦਰੇ ਬਹਤੁਾ ਬਕਾਇਆ (overdue) ਹ ੋਜਾਣ ਤੱਕ  
ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰ!ੋ

ਤਹੁਾਡਰੇ ਵਬੱਲ ਦਰੇ ਭਗੁਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 

ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਕ ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਤਹੁਾਡ ੇਊਰਜਾ ਦ ੇਕਬੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਕਸ ੇਹਰੋ 
ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦ ੇਖਰਕਚਆ ਂ(costs of living) ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਯਗੋ ਹ ੋਜਾਂ ਨਹੀਂ, sa.gov.au/concessions ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਜਾਂ 
Concessions SA ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 307 758 ਉੱਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਕਰਨੀ 
ਸਾਰ ੇਹੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਨ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਓਹ energymadeeasy.gov.au 
ਉੱਤ ੇਕਲਖ ੇਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ 1300 585 165 ਉੱਪਰ ਕਾਲੱ ਕਰ ਕ ੇਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਜ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤ ੇਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸਵੇਾ ਨੰੂ 
131 450 ਉੱਤ ੇਕਾਲੱ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਹੋ ਕਕ ਤਹੁਾਡੀ ਗੱਲ ‘ਐਨਰਜੀ ਮਡੇ 
ਈਜ਼ੀ’ (Energy Made Easy) ਦ ੇਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕਦੱਤ ੇਗਏ ਨੰਬਰ ਤ ੇਕਰਵਾਉਣ। 

ਚਣੋ ਕਰਨੀ 
ਕਕਹੜ ੇਊਰਜਾ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਚਕੁਣਆ ਜਾਵ,ੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਮਝਣਾ ਪਚੇੀਦਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਮਦਦ ਦ ੇਲਈ ਪੁੱ ਛ:ੋ 

•  ਕਕਸ ੇਦਸੋਤ/ਸਹਲੇੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦ ੇਸਕਹਕਰਮੀ ਤੋਂ  

•  ਕਕਸ ੇਕੰਮੀਊਨੀਟੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ (ਥੱਲੇ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ  ਵਖੋੇ) 

•  ਊਰਜਾ ਸਲਾਹ ਸਵੇਾ (Energy Advisory Service) ਨੰੂ 8204 1888 
ਜਾਂ 1800 671 907 (ਕਫ਼ਕਸਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਮਫ਼ੁਤ ਹ)ੈ ਉੱਪਰ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕ।ੇ

ਜ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਕਵੱਤੀ ਮਸ਼ੁਕਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਊਰਜਾ 
ਕਵਕਰਤੇਾ ਨੰੂ ਕਾਲੱ ਕਰ ੋਅਤ ੇਵਖੇ ੋਕਕ ਓਹ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਵਧਰੇੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਕਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਫ਼ੁਤ 
ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਦ ੇਲਈ connected.org.au ਉੱਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ 08 8245 7100 
ਜਾਂ 1800 007 007 ਉੱਤ ੇਕਾਲੱ ਕਰੋ। 

ਵਕਸਰੇ ਕੰਮੀਊਨੀਟੀ ਿਰਕਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ 

ਤਸੁੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੰਮੀਊਨੀਟੀ ਵਰਕਰ connected.org.au ਉੱਤ ੇਜਾ 
ਕ ੇਜਾਂ ਕਜਸ ਖਤੇਰ ਕਵੱਚ ਤਸੁੀਂ ਰਕਹੰਦ ੇਹੋ, ਓਸਦਾ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ ਕਮਲਾ ਕ ੇਲੱਭ 
ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

Area Phone

• ਐਡੀਲੇਡ ਇੰਨਰ ਉੱਤਰੀ (Inner North)

• ਐਡੀਲੇਡ ਪੱਛਮੀ

• ਐਡੀਲੇਡ ਇੰਨਰ ਦੱਖਣੀ (Inner South)

08 8245 7100

• ਐਡੀਲੇਡ CBD 

• ਐਡੀਲੇਡ ਪੂਰਬੀ 

• ਐਡੀਲੇਡ ਬਾਹਰੀ ਉੱਤਰੀ (Outer North) 

• ਐਡੀਲੇਡ ਬਾਹਰੀ ਦੱਖਣੀ (Outer South) 

• ਦੱਖਣੀ ਦਰੂ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ SA

1800 615 677

• ਉੱਤਰੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ SA 1300 067 777

ਤਹੁਾਡਰੇ ਊਰਜਾ ਵਿਕਰਰੇਤਾ ਨਾਲ ਹਏੋ ਵਕਸਰੇ ਮਸਲਰੇ  
ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ 

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਊਰਜਾ ਕਵਕਰਤੇਾ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਕਸ ੇਸਮੱਕਸਆ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ 
ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਉਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਏ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦਾ 
ਲੋਕਪਾਲ (Energy and Water Ombudsman) ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ewosa.com.au ਉੱਤ ੇਜਾਓ (ਸਕ੍ੀਨ ਦ ੇਕਬਲਕਲੁ ਉੱਪਰ ਤਸੁੀਂ ਭਾਸ਼ਾ 
ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹ)ੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 1800 665 565 ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਮਫ਼ੁਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦਰੇ ਸਝੁਾਅਿਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰੇਿਾ  
(Energy Advisory Service) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਔਨਲਾਇਨ: sa.gov.au/energy 
ਈ-ਮਲੇ: energyadvice@sa.gov.au 
ਫ਼ਨੋ: 8204 1888 ਜਾਂ 1800 671 907 (ਕਫ਼ਕਸਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਮਫ਼ੁਤ ਹ)ੈ 
ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਅਤ ੇਅਨੁਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਮਈ 2020

tel:+61-8-8245-7100
tel:1800-615-677
tel:1300-067-777

