
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ

ਹਾਲਵੇਅ ਵਵੱਚ
•	 ਮੁੱ ਖ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਿਾਲੀ ਮੋਰੀ 

ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿਾ ਦੇ ਝੌਵਕਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵਿਟ ਕਰੋ।

•	 ਮੁੱ ਖ ਦਰਿਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਿਾ ਦੇ ਝੌਵਕਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ 
ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।

•	 ਤਾਪ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਿਾਵਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ 
ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।

•	 ਹਾਲਿੇਅ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ – 
ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਬਲਬ ਵਿਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ 
ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਬ ਲਗਭਗ	£3	ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ
•	 ਕੰਮ ਿਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ 

ਭਾਂਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੌਬ ਵਰੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 	

•	 ਓਿਨ ਦੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਨੰੂ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਵਕ ਕੱਚ ਦਾ ਦਰਿਾਜ਼ਾ ਸਾਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਵਕ ਕੀ 
ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। 	

•	 ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਿਵਰੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਦਓ।	

ਧੋਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
•	 ਆਪਣੇ ਕੱਪਵਿਆਂ ਨੰੂ ਟੰਬਲ ਡ੍ਰਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਵਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਉੱਚੇ ਸਵਪਨ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਘੁੰ ਮਾਓ।

•	 ਕੱਪਵਿਆਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ	30	ਵਡਗਰੀ 'ਤੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 

ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ	40%	ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਆਧੁਵਨਕ ਿਾਵਸ਼ੰਗ ਪਾਊਡਰ 

ਅਤੇ ਵਡਟਰਜੈਂਟ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

•	 ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੱਪਵਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ਦੇ ਵਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

•	 ਕੱਪਵਿਆਂ ਨੰੂ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਟੰਗ ਕੇ ਬੇਲੋਿੀਂਦੀ ਿਾਵਸ਼ੰਗ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-

ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਨੰੂ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ
•	 ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਾਥ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 

ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੋਿੇਗੀ।

•	 ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪਣ ਅਤੇ ਗੰਧ ਨੰੂ ਸਾਿ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲਵਗਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖਾ ਵਸਰਿ ਲੋਿੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

•	 ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਿਰ ਵਿੱਚ 
ਵਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਿਰ ਟਾਈਮਰ ਖਰੀਦੋ – ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਿਰ 
ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਿਰਤਦੇ ਹਨ!

•	 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ  
ਮੂੰ ਹ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਨਾ ਰਵਹਣ ਵਦਓ – 
ਬੇਵਸਨ ਭਰੋ ਜਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੰੂ ਬਸ ਉਦੋਂ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ  
ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਿੇ।

ਿਾਧੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
•	 ਪਾਿਰ ਸ਼ਾਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਓਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜੰਨਾ ਵਕ ਟੱਬ ਵਿੱਚ 

ਨਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ – ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਿਾ ਿਾਲਾ ਜਾਂ ਘੱਟ 

ਪ੍ਰਿਾਹ ਿਾਲਾ ਸ਼ਾਿਰ-ਹੈਡ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

•	 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੰੂ ਵਦਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 

ਸਵਮਆਂ 'ਤੇ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਿਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਿੇਲੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ ਹੋਿੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਸਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।



ਲਿਲਿੰਗ ਰੂਮ ਲਿੱਚ

ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਨਿੱਚ

•	 ਤਾਪ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਦੇ ਕਰੋ।

•	 ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਬਾਇ 'ਤੇ ਨਾ 
ਰੱਖੋ (ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ	£30	ਤਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

•	 ਟੀਿੀ ਨੰੂ ਸਟੈਂਡਬਾਇ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਕੇਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ 
ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵਰਮੋਟ 
ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•	 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਡਾਇਵਨੰਗ ਰੂਮ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸੈਵਟੰਗ 'ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ।

•	 ਇਹ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਵਹਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ 
ਤਾਪਮਾਨ ਿਧੇਗਾ।

•	 ਲੋਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੈਟਵਰੰਗ ਨਾ ਕਰੋ; ਬੇਕਾਰ ਭੋਜਨ ਕਾਰਬਨ-
ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਵਨਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ
•	 ਹੇਅਰਡ੍ਰਾਇਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਲਾਂ ਨੰੂ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ 

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਓ।

•	 ਵਬਸਤਰੇ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਵਟ੍ਰਕ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਮ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

•	 ਆਪਣੇ ਿੋਨ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਛੱਡੋ – ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਵਸਰਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੀ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•	 ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਥੋਿਾ ਵਚਰ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀਵਟੰਗ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ 
'ਤੇ ਸੈਟ ਕਰ ਵਦਓ – ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਬਨਾਂ 
ਲੋਿ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

•	 ਆਪਣੀ ਹੀਵਟੰਗ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ 
ਥੋਿ੍ਹਾ ਵਜਹਾ ਪਵਹਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਿੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਿੇ।

ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ
•	 ਟੀਿੀ ਅਤੇ ਗੇਮ ਕਨਸੋਲ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦ	ੇ£60	ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਰਤੋਂ 

ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਨਸੋਲ ਦਾ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੋ 
ਜਾਿੇਗੀ। 

•	 ਸਵਿੱਚ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰੋ ਵਕ ਉਹ 
ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰੂ ਸਾਕੇਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ।

•	 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਨਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਇਹ ਘੱਟ 
ਊਰਜਾ ਿਾਲਾ ਬਲਬ ਹੋਿੇ – ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਿਾਟ ਕਾਿੀ ਹੋਿੇਗੀ।

•	 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਾਂ ਕੰਵਪਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਸਕਟੋਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਵਿੱਚ ਨਿੇਂ ਲੈਪਟੋਪ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ	£17	ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ (ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਿੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਿਾਯੂ 
ਪਵਰਿਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 
ਵਨਰਪੱਖ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ Energy	Saving	Trust ਨੰੂ 
ਸਕੌਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਿੰਡ ਵਮਲਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 
energysavingtrust.org.uk/scotland 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਕ Home	Energy	Scotland ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ:

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 
ਲਈ ਕੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ – 0808 808 2282 
'ਤੇ ਕਾਲ ਮੁਿਤ ਹੈ

Energy Saving Trust 
2nd	Floor	
Ocean	Point	1	
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ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।  
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਿੇ।


