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ਘਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ

ਘਰ ਸਵੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤੋ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਸਬੱਲਾ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਿਭ ਤੋੋਂ ਿੌਖਾ 
ਤੋਰੀਕਾ ਹੈ। ਘਰ ਸਵੱਚ ਤੋੁਿੀਂ ਸਜੰਨੀ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ 
ਤੋੁਿੀਂ ਪੈਿੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤੋ ਕਰੋਗੇ।

 ਬਹੁਤੋ ਿਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ, ਫੋ਼ਨ ਚਾਰਜਰ, ਮੋਡੈਮ, 
ਕੇਤੋਲੀਆ ਂਅਤੋੇ ਟੋਿਟਰ ਸ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਉਹ ਉਪਕਰਨ ਜੋ ਿਭ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਸਨੱਘੇ ਅਤੋੇ ਠੰਢੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਹੀਟਰ, ਅਤੋੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ। ਏਥੇ 
ਕੁਝ ਿੁਝਾਅ ਸਦੱਤੋੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋਏ 
ਇਹਨਾ ਂਉਪਕਰਨਾ ਂਦੀ ਲਾਗਤੋ ਨੰੂ ਸਕਵੇਂ ਘੱਟ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੋਾ ਜਾਵੇ।

ਵਨੱਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ 
ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏ

•  ਜੇ ਤੋੁਿੀਂ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੋਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਸਟੰਗ ਜਾ ਂਕੂਸਲੰਗ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ 
ਸਦਓ। ਸਜੰਨ੍ਹਾ ਂਸਨੱਘਾ ਅਤੋੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਦੀ ਤੋੁਿੀਂ ਵਰਤੋੋਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਿ ਵਾਿਤੋੇ ਭੁਗਤੋਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। 

•  ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾ ਂਖੇਤੋਰਾ ਂਵਾਲੇ ਦਰਵਾ਼ਿੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਓ ਸਜੰਨ੍ਹਾ ਂਦੀ 
ਤੋੁਿੀਂ ਵਰਤੋੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਜੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਨੱਘਾ 
ਅਤੋੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਿਿਤੋਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

•  ਿਰਦੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਸਨੱਘ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੋੇ ਗਰਮੀਆ ਂਸਵੱਚ 
ਗਰਮਾਹਟ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਸਦਆ ਂਨੰੂ 
ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਓ। 

•  ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਸ਼ਿਆ ਂਅਤੋੇ ਸਖੜਕੀਆ ਂਦੇ ਆਿ-ਪਾਿ ਦੇ ਖੱਸਪਆ ਂਨੰੂ ਬੰਦ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੋੁਿੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੋਾ ਂਗਰਮ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਧੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੰਢੇ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰੋ। ਇਿ 
ਨਾਲ ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਿਾਲ ਲਗਭਗ 115 ਡਾਲਰ ਦੀ 
ਬੱਚਤੋ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣ ੇਹੀਟਰ ਨੰੂ 20 ਸਡਗਰੀ 'ਤੋ ੇਿੈੱਟ ਕਰ।ੋ

ਪੈਿੇ ਦੀ ਬੱਚਤੋ ਕਰਨ ਅਤੋੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣੇ 
ਰਸਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨੰੂ 24 
ਸਡਗਰੀ 'ਤੋੇ ਿੈੱਟ ਕਰੋ।

ਜ ੇਤੁੋਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹ ੈਜ ੋਸਨੱਘ ੇਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤੋਾ ਂਇਿ ਨੰੂ ਸਨਘੱਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ।ੋ ਇਹ ਸਿਧੱ ੇਲਾਏ ਹੀਟਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਘਟੱ 
ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੋੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਖਾ ਹੈ ਤੋਾ ਂਇਿ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰੋ। 
ਪੱਖੇ ਤੋੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਿਤੋਾ 
ਤੋਰੀਕਾ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਹੀਸਟੰਗ ਨੰੂ ਰਾਤੋ ਭਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਸਬਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੀਟਰ 
ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਗੁਣਾ ਿਿਤੋਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੋੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਪਰਦੇ (ਬਲਾਈਂਡ) ਹਨ, 
ਤੋਾ ਂਗਰਮੀਆ ਂਸਵੱਚ ਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਦਓ 
ਤੋਾ ਂਜੋ ਗਰਮ ਧੁੱਪ ਤੋੋਂ ਬਸਚਆ ਜਾ ਿਕੇ।

ਕੱਪੜ ੇਧੋਣ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

ਵਨੱਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

20°C

24°C


