ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ
ਰਸੋ ਈ ਵਿੱ ਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ

ਬਾਥਰੂ ਮ ਵਿੱ ਚ

• ਕੰ ਮ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਹਰੇ ਕ

• ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਬਾਥ ਟੱ ਬ ਵਿੱ ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲੋ ਂ ਘੱ ਟ

ਭਾਂਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੌ ਬ ਰਿੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
• ਓਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬੰ ਦ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੱ ਚ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਫ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
• ਗਰਮ ਭੋ ਜਨ ਨੂੰ ਫਰਿੱ ਜ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਣ ਦਿਓ।

ਧੋ ਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਆਪਣੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰ ਬਲ ਡ੍ ਰਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ
ਸਭ ਤੋ ਂ ਉੱ ਚ�ੇ ਸਪਿਨ ਚੱ ਕਰ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਾਓ।
• ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱ ਚ�ੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਧੋ ਣ ਨਾਲ
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈ ਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਵੇਗੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗ ਪਾਉਡਰ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈ ਂਟ
ਘੱ ਟ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਧੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋ ਡ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ।
• ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਲੱ ਗਣ ਲਈ ਟੰ ਗ ਕੇ ਬੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗ ਨੂੰ
ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਧੋ ਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
•

ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਵੇਗੀ।
• ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਥਰੂ ਮ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸੰ ਖੇਪਣ ਅਤੇ ਗੰ ਧ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ
ਲਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱ ਖਾ ਸਿਰਫ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਸੈ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
• ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱ ਚ
ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ , ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਵਰ ਟਾਈਮਰ ਖਰੀਦੋ – ਘੱ ਟ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਸ਼ਾਵਰ ਘੱ ਟ
ਊਰਜਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ!
• ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰ ਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਸ਼ੇ ਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਧੋ ਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੂ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ – ਬੇ ਸਿਨ
ਭਰੋ ਜਾਂ ਟੂ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਦੋ ਂ ਚਲਾਓ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ।

ਵਾਧੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਵਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਓਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰ ਨਾ ਕਿ ਟੱ ਬ
ਵਿੱ ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਲਗਦਾ ਹੈ – ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਵਾਲਾ
ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਵਰ-ਹੈ ਡ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈ ਂਕ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੈ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ
ਹੋ , ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ
ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ।
•

ਹਾਲਵੇ ਅ ਵਿੱ ਚ
• ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ , ਅਤੇ ਲੈ ਟਰ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਮੋ ਰੀ

ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਝੌ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਫਿਟ ਕਰੋ ।
• ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਝੌ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖਣ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
• ਤਾਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਦਤ ਪਾਓ।

ਰੌ ਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ
•

ਇੱ ਕ ਆਮ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ LED
ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

ਬੈ ਡਰੂ ਮ ਵਿੱ ਚ
• ਹੇ ਅਰਡ੍ ਰਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੌ ਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ

ਲਿਵਿੰ ਗ ਰੂ ਮ ਵਿੱ ਚ
• ਤਾਪ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਪਰਦੇ ਕਰੋ ।
• ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੋ ਂ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਹੋ ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਸਟੈ ਂਡਬਾਇ ‘ਤੇ ਨਾ

ਰੱ ਖੋ।
• ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਟੈ ਂਡਬਾਇ ‘ਤੇ ਨਾ ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਾਕੇ ਟ ਤੋ ਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ
ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਨਸ ਕੰ ਟ੍ਰੋ ਲਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਕੰ ਮ ਰਿਮੋ ਟ ਕੰ ਟ੍ਰੋ ਲ
ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂ ਮ ਵਿੱ ਚ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂ ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇ ਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਹੇ ਠਲੀ ਸੈ ਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੈ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
• ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ
ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇ ਗਾ।
• ਲੋ ੜ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਕੈ ਟਰਿੰ ਗ ਨਾ ਕਰੋ ; ਬੇ ਕਾਰ ਭੋ ਜਨ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ
ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈ ਸੇ
ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ !

ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸੁਕਾਓ।
• ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿ ਕ ਕੰ ਬਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਮ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋ ਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
• ਆਪਣੇ ਫੋ ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਨਾ ਛੱ ਡ�ੋ – ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ-ਦੋ ਘੰ ਟ�ੇ ਹੀ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਸਰਦੀਆਂ ਦੌ ਰਾਨ, ਸੌ ਣ ਤੋ ਂ ਥੋ ੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟਿੰ ਗ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ
ਸੈ ਟ ਕਰ ਦਿਓ – ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਲੋ ੜ
ਤੋ ਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੀ।
• ਆਪਣੀ ਹੀਟਿੰ ਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸੈ ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਤੋ ਂ ਥੋ ੜ੍ਹਾ
ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ
ਦੁਬਾਰਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈ ਡਰੂ ਮ ਵਿੱ ਚ
ਟੀਵੀ, ਡੀਵੀਡੀ ਪਲੇ ਅਰਾਂ, ਲੈ ਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਗੇ ਮ ਕੰ ਸੋ ਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ
ਰੱ ਖੋ।
• ਸਵਿੱ ਚ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਤਸਾਹਿਤ ਕਰੋ ਕਿ
ਉਹ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕੇ ਟ ਤੋ ਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ
ਘੱ ਟ ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਹੋ ਵੇ – ਸਭ ਤੋ ਂ ਹੇ ਠਲੀ ਵਾਟ ਕਾਫੀ ਹੋ ਵੇਗੀ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੈ ਸਕਟਾਪ ਦੀ
ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ ਨਵੇ ਂ ਲੈ ਪਟਾਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਾਲ
ਘੱ ਟ ਖਰਚਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ ਹਾ ਵੀ ਘੱ ਟ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹੈ )।
•

ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ।
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈ ਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ
ਨਿਰਪੱ ਖ ਸਲਾਹ ਦੇ ਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ Energy Saving
Trust ਨੂੰ ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਂ ਫੰ ਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ
energysavingtrust.org.uk/scotland ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Home Energy Scotland ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ
ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ:
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ
ਲਈ ਕੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਗੇ ।

ਅਸੀਂ ਇੱ ਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ – 0808 808 2282
‘ਤੇ ਕਾਲ ਮੁਫਤ ਹੈ
Energy Saving Trust
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94 Ocean Drive,
Edinburgh, EH6 6JH
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ਹੋ ਮ ਐਨਰਜੀ ਸਕਾਟਲੈ ਂ ਡ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈ ਂ ਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਐਨਰਜੀ ਸੇ ਵਿੰਗ ਟਰੱ ਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਈ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਿਮਿਟਿਡ ਇੰ ਗਲੈ ਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇ ਲਜ਼ ਵਿਚ ਨੰਬਰ 02622374
ਹੇ ਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ । ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱ ਡ�ੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬ੍ਰੇ ਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

