
1
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਗਸੈ ਜਾ ਂਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੀ੍-ਪਮੇੈਂਟ ਮੀਟਰ  ਲੱਬਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦ ੇਟਪੌ-ਅਪੱ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਬਿਕਰਮਦੰ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰਕ ੇਉਸ ਨੂ ੰਉਪਲਿਧ ਬਿਕਲਪਾ ਂਿਾਰੇ ਪੁਛੋੱ। ਇਸ ਬਿਚੱ ਬਨਮਨਬਲਖਤ ਬਿਕਲਪ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ:

• ਬਕਸ ੇਹੋਰ ਨੂ ੰਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਟਪੌ-ਅਪੱ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ,

• ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਬਿਚੱ ਿਾਧ ੂਕ੍ਬੈਡਟ ਸਾਮਲ ਕਰਿਾਉਣਾ ਜਾਂ 

• ਪਬਹਲਾ ਂਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਟਪੌ-ਅਪੱ ਕਾਰਡ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨਾ।

2
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈ੍ਬਡਟ ਮੀਟਰ ਲੱਬਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਰੇ ਬਚਬੰਤਤ ਹੋ ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਪਛਲੇ ਿਕਾਇਆ 
ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ੇਹਨ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਬਨਮਨਬਲਖਤ ਬਿਕਲਪ ਮਜੂੌਦ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

• ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਮੇੈਂਟ ਪਲਾਨ ਿਦਲਣਾ, 

• ਥੜੇ੍ੋ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਮੇੈਂਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨਾ, 

• ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣਾ ਜਾ ਂਬਪਛਲਾ ਿਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੜੇ੍ੋ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। 

ਕੁਝ ਸਬਥਤੀਆਂ ਬਿਚੱ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂ ੰਹਾਰਡਬਸਪ ਿਡੰ (ਤੰਗੀ ਿਡੰ) ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਬਿਚੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਭਾਿੇਂ ਬਜਸ ਹਾਲਤ ਬਿਚੱ ਹੋਿੋ, ਇਸ ਸਕੰਟ ਭਰੀ ਸਬਥਤੀ ਬਿਚੱ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸਨ ਨਹੀਂ ਕਬੱਟਆ ਜਾਿੇਗਾ।

3
ਇਹ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂ ੰਪਤਾ ਹੋਿੇ ਬਕ ਇਸ ਿੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਬਥਕ ਸਬਥਤੀ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂ ੰਆਪਣੇ 
ਤਰਜੀਹੀ ਸਿੇਾਿਾ ਂਦ ੇਰਬਜਸਟਰ (ਪਰਾਇਓਬਰਟੀ ਸਰਬਿਸ ਰਬਜਸਟਰ) ਬਿਚੱ ਸਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾ ਂਬਿਚੱ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ 
ਬਜਹਨਾ ਂਦੀ ਉਮਰ ਪਨੈਸਨ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਬਜਹਨਾ ਂਦ ੇਿੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਜਾ ਂਬਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ 
ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਸ ੇਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਰਬਜਸਟਰ ਬਿਚੱ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਬਕ ਪਾਿਰ ਕਟੱ ਹੋਣ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਪਬਹਲਾ ਂਸਿੇਾ ਮਹੱੁਇਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਹੋਰ ਮਦਦ ਿੀ ਪਦ੍ਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਪਾਸਿਰਡ ਸਰੱੁਬਖਆ ਜਾ ਂਿੱਖ-ਿਖੱ 
ਿਰੌਮਟੈ ਬਿਚੱ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਿਅਸਤ ਹੈ ਤਾ ਂਬਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾ ਂਦੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਸਚੰਾਲਤ 
ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਕਪੰਨੀ, ਯਾਨੀ ਬਕ ਆਪਣੇ ਬਡਸਟਰੀਬਿਉਸਨ ਨੈੱਟਿਰਕ ਓਪਰੇਟਰ (DNO) ਦ ੇਨਾਲ ਰਬਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਬੋਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦ ੇਬਿੱਲ ਬਿਚੱ ਜਾ ਂenergynetworks.org/info/faqs/who-is-my-network-operator.html ‘ਤੇ 
ਜਾ ਕ ੇਆਪਣੇ DNO ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਆਪਣੇ DNO ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਬੱਛਆ ਜਾਿੇ ਉਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਗਸੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦ ੇਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਿਰ ਕਟੱ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 105 ਨਿੰਰ ‘ਤੇ ਮਫੁ਼ਤ ਬਿਚੱ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਕਰੋਨੋਾਿਾਇਰਸ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦਰੌਾਨ ਸਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਘਰਲੂੇ ਖਰਬਚਆਂ ਿਾਰ ੇਬਚੰਬਤਤ 
ਹੋਿਗੋ।ੇ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇਲੂ
ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 

ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ



4
ਤੁਸੀਂ ਬਜਹੜੇ ਿਾਇਬਦਆਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ। ਪਰੇੂ ਗ੍ਟੇ ਬਿ੍ਟਨੇ ਬਿਚੱ ਇਹ ਿਾਇਦ ੇਿੱਖ-ਿਖੱ ਹਨ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾ ਂਸਾਈਟਾ ਂ‘ਤੇ ਜਾਓ: 

• ਇੰਗਲੈਂਡ gov.uk/coronavirus 

• ਸਕਾਟਲੈਂਡ gov.scot/collections/coronavirus-covid-19-guidance/

• ਿਲੇਜ਼ gov.wales/coronavirus

ਤੁਸੀਂ citizensadvice.org.uk ‘ਤੇ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ “ਿਾਰਮ ਐਂਡ ਸਫੇ਼ ਹੋਮਸ ਐਡਿਾਈਸ ਸਰਬਿਸ” ਰਾਹੀਂ NEA 
ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਕ ੇਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਹੜੇ ਿਾਇਦ ੇਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹੋ – 0800 138 8218 ‘ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰ।ੋ 

5
ਇਹ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂ ੰਗਰਮ ਰਖੱਣ, ਤੰਦਰਸੁਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰਬਹਣ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲੋੜ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ।ੋ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਿੱਚ ਥੜ੍ੋੀ ਿਹੁਤ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਕ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਬਿਚੱ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਚਤ ਬਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ simpleenergyadvice.org.uk 
‘ਤੇ ਜਾਓ।

6
ਸਪਲਾਇਰ ਿਦਲ ਕ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਬਿਚੱ ਕਈ ਸ ੌਪੌਂਡ ਦੀ ਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਔਨਲਾਈਨ 
ਸਾਈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋਜੋ ‘Ofgem confidence code’ (ਔਿਜੈਮ ਕਨੌਿੀਡੈਂਸ ਕਡੋ) ਬਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰ ੋਬਕ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂ ੰਿਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਕਾਲਾ ਂਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਭੰਿ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਔਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਬੋਸਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

NEA (ਨੈਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਨ) ਇੱਕ ਸਤੰੁਤਰ ਚੈਰਟੀ ਹੈ, ਬਜਸਦਾ ਰਬਜਸਟ੍ਸੇਨ ਨਿੰਰ 290511 ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 
ਗਰਟੰੀ ਕਪੰਨੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਿਲੇਜ਼ ਬਿਚੱ 1853927 ਨ.ੰ ਨਾਲ ਰਬਜਸਟਰਡ ਹੈ।

“ਿਾਰਮ ਐਂਡ ਸਫੇ਼ ਹੋਮਸ ਐਡਿਾਈਸ ਸਰਬਿਸ” ਨੂ ੰ“ਨੈਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਨ” ਨਾਮਕ ਚੈਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ 
ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਸੰਥਾ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਜਹਨਾ ਂਨੂ ੰਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 
ਭਰਨ ਬਿਚੱ ਬਦੱਕਤ ਪਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਬਜਹਾ ਬਸੱਧ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਂਦੂਬਜਆਂ ਦੀ ਰਿੈਰਲ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।  
nea.org.uk/advice/wash-advice

ਸਰਤੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਨ, ਅਪ੍ਲੈ 2020 ਨੇ ਪਦ੍ਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ


