
ਦਆਰਾ ਸਮਰਸ਼ਿਤ

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਅਤੇ ਬਿੱਲ
ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ  ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਬਿੰਤਾਵਾਂ  ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ  ਬਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਬਮਲ 
ਬਰਹਾ ਹੈ, ਬਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਂੇ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ  'ਤੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਧੂ ਦਿਾਅ ਪੈ ਬਰਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਸਪਲਾਇਰ ਨੰੂ ਿਦਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ  ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼਼ਿ਼ਿ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਸ਼ਿਲਾਂ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿੋ। ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਨ਼ਿਸ਼ਿਤ ਸ਼ਮਆਦ ਦੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਸ਼ਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ 
ਿੋਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸ਼ਕ ਉਿ ਇੱਕ ਨਵਂੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਨ।

ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਸ਼ਿਲਾਂ:

• ਉਿਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਿੋਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਼ਿਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸ਼ਕਸੇ ਨਵਂੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ

ਿੋ- ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਿੋ।
• ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਵੀ ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸ਼ਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਠੱਗ ਯੂਟੀਸ਼ਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਵਂੇ ਪਛਾਸ਼ਣਆ ਜਾਵੇ।

ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਵਕਰੀਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੁਿੇਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਕਸੇ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਤਂੋ ਕੋਲਡ ਕਾਲ ਆਉਦਂੀ ਹੈ:

• ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਿੀਜ਼ ਲਈ ਸਸ਼ਿਮਤ ਨਾ ਿੋਵੋ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸ਼ਲਖਤੀ ਰੂਪ ਸ਼ਵੱਿ ਨਿੀਂ ਸ਼ਮਲੀ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੋਿਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਲਆ ਿੈ।
• ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ 'ਿਾਂ' ਨਾ ਕਿੋ - ਇਸ ਨੰੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਵੱਿ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਤੇ ਵਜਂੋ ਵੀ ਸਮਝਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਸ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੂਸ਼ਲੰਗ-ਆਫ ਅਵਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਿ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

• ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸ਼ਦਓ।
• ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸ਼ਦਲਿਸਪੀ ਿੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੱਤਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੋਜ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਉਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਨੰੂ ਕੀ ਵੇਿ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਸ਼ਮਆਂ ਨੰੂ

ਸ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ  ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਛੁਪੇ ਿੋਏ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨ਼ਿਸ਼ਿਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਤਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਤਂੋ ਸਲਾਿ ਲਓ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਕੋਈ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੱਿਮੱੁਿ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਿਾਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਨਿੀਂ ਉਲਝਾਇਗਾ, ਨਰਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਿੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। 
ਸੁਿੇਤ ਰਿੋ ਸ਼ਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ OFGEM ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟ/ਗ੍ਰ ਾਂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਦਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
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ਆਪਣ ਬਿਲ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

• ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵਂੇ ਇਕਰਾਰਨਾਸ਼ਮਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ  - ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਿੁਤ
ਲੰਮਾ ਨੋਸ਼ਟਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇ (ਅਕਸਰ ਨੱਬੇ ਸ਼ਦਨ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਜਿਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 'ਰੋਲ ਓਵਰ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

• ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਨੋਸ਼ਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਜਦਂੋ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਸ਼ਵਆਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਇਿ
ਸਪੱ਼ਿਟ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ।  ਸੁਿੇਤ ਰਿੋ, ਸ਼ਤਆਰ ਰਿੋ ਅਤੇ ਨਸ਼ਵਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤੀ ਨੰੂ ਪਸ਼ਿਲਾਂ ਤਂੋ ਨੋਟ ਕਰੋ।

• ਤੁਿਾਡੇ ਸ਼ਬੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਡ ਸ਼ਵੱਿ ਉਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਼ਿਾਮਲ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਸ਼ਜਸਦੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਊਰਜਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਿ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਰ (ਟੈਸ਼ਰਫ) ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤਂੋ ਼ਿਾਮਲ ਿੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਿਤਰ
ਸਪਲਾਇਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦਂਾ ਿੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਕਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਕਿਆਂ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਕਿੱਚ ਿਦਦ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਜ਼ਨਸ ਸੈ਼ਫੀਲਡ ਨੰੂ 0114 224 5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
businesssheffield@sheffield.gov.uk 'ਤੇ ਈਿੇਲ ਕਰੋ
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• ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆਸ਼ਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼਼ਿ਼ਿ ਸ਼ਵੱਿ ਗਾਿਕਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬੱਲ
ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ।  ਇਿ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਕਸੇ ਦੇ ਸ਼ਧਆਨ ਸ਼ਵੱਿ ਨਿੀਂ ਆਉਦਂੀਆਂ ਸ਼ਕਉਤਂਸ਼ਕ ਗਾਿਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬੱਲਾਂ ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਘੱਟ
ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਿਨ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬੱਲ ਨਿੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ 'ਤੇ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਰੀਸ਼ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਿ ਕਰੋ, ਭਾਵਂੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਿੈ (ਉਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ)।

ਜਾਂਿ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਿੀ ਮੀਟਰ ਲਈ ਸ਼ਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ਼ਰਿਾ ਿੈ

• ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਅਿਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਤੁਿਾਡੇ ਮੀਟਰ ਿਨ? ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਿੋਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋਵੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਵੱਿ ਿੋ!

• ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ 'ਮੀਟਰ ਰੈਫਰਂੈਸ ਨੰਬਰ' ਲਈ ਿੈਕੱ ਕਰੋ - ਸ਼ਫਰ ਉਸੇ 'ਮੀਟਰ ਰੈਫਰਂੈਸ ਨੰਬਰ' ਲਈ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸ਼ਬੱਲਾਂ (ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੀ
ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮਂੈਟ) ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਿ ਮੇਲ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਓਿਂੋ ਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿੋ
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹ ਾ ਬਦਲੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਪਛਲੇ ਪਤੇ

ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਕਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤਂੋ ਖੰੁਝਣ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ, ਸਪਲਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਿ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿੁਤ 
ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਿਲਾਂ ਿੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੀਂ ਖੰੁਝਾਇਆ ਿੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਿੀਜ਼ ਸ਼ਵੱਿ ਮਦਦ ਿਾਿੰੁਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਟੀਮ ਇੱਿੇ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂ਼ਦ ਿੈ। ਸਾਨੰੂ 0114 224 5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ BusinessSheffield@sheffield.gov.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ 
ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ਿਣ-ਸਸ਼ਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਿ ਼ਿਾਮਲ ਿਨ 
ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਿ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਰ ਸਰੋਤ 
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ਦਆਰਾ ਸਮਰਸ਼ਿਤ

ਊਰਜਾ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਸ਼ਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਨਾਲ 
ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.hse.gov.uk  /  www.food.gov.uk 'ਤੇ ਜਾਓ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸਰਸ਼ਵਸ਼ਸੰਗ ਅਤੇ ਰਸ਼ਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਦੇ ਸ਼ਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਸ਼ਮਆਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਿੋ। 
ਇਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸ਼ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਇਸ ਸਮਂੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ।

• ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀਆਂ ਿੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਕਕਕਰਆਿਾਂ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਿਜਂੋ ਸਟਾਕ ਨੰੂ ਥੋੜ੍੍ਹੇ  ਫਹਰੱਜਾਂ ਕਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਔਨ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਾ ਪਿੇ?

ਕੱਿੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਰੱਜਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਾਲੂ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਤਂੋ ਪਸ਼ਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਉਿ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਤਡੇ ਿਨ।

• ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਿਧੇਰੇ ਕਡਲੀਿਰੀਆਂ ਕਰਿਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰ ੀਜ਼ਰ ਤਂੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰ ੀਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
• ਆਪਣੇ ਫਹਰੱਜ, ਫ੍ਰ ੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਓਿਨ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।  ਜੇ ਉਿ ਸ਼ਘਸੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਿੰਗੀ ਊਰਜਾ ਗੁਆ ਰਿੇ ਿੋਵੋਗੇ।  ਕੀ ਤੁਸੀਂ

ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਖੱੁਲੇ-ਮੰੁਿ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ਼ ਸ਼ਫੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਿੋ?
• ਤੁਸੀ ਂਕਪਛਲੀ ਿਾਰ ਕਦਂੋ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸਰਕਿਕਸੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਿੀਜ਼ ਿੋਟੀ ਦੀ ਸਸ਼ਿਤੀ ਸ਼ਵੱਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਇਿ ਕੁ਼ਿਲਤਾ

ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰ਼ਿਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਸਰਸ਼ਵਸ਼ਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਝੱਲ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਣ ਤਂੋ ਪਲੱਗ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਗਰਰੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਫਲਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼
ਕਰੋ।

ਕੁਝ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨ਼ਿਿਤ ਲੰਬਾਈ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਰਸ਼ਵਸ਼ਸੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਗਰਰੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਫਲਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿ 
ਮਤਲਬ ਨਿੀਂ ਿੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਂੋ ਖੰੁਝ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਡਸਪਲੇ ਫਹਰੱਜ ਿਹੁਤ ਿੱਡਡੇ ਹਨ?  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਉਿ ਸ਼ਸਰਫ਼ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਤਡੇ ਿਨ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਸਲ ਸ਼ਵੱਿ ਸ਼ਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਸਪਲੇਅ ਫਰਰੱਜਾਂ ਸ਼ਵੱਿ ਉਿ ਿੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਜੋ ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿੋ।

• ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਕਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਘਟਾਓ (ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਖਰਚੇ)
• ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕੰਨੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਿੋ ਜੋ ਸ਼ਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਨੂ ਆਈਟਮ ਸ਼ਵੱਿ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ?

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿਨਾਂ ਸ਼ਵੱਿਂੋ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਨਿੀਂ ਵੇਿਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮੀਨੂ ਤਂੋ ਬਾਿਰ ਕੱਢਨਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਿੋਵੇਗਾ?
• ਸ਼ਕਿੜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੱੁਟਦੇ ਿੋ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕਸੇ ਿੋਰ ਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਸ਼ਜਵਂੇ ਸ਼ਕ 

ਇੱਕ ਸੂਪ?

ਬਿੀ ਿੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਉਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਵੱਿ ਿਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਠੀਕ ਿਨ।

ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ  ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਿਿਤ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ  ਨੰੂ ਸੁਰੱਬਿਅਤ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਿਾਰ ਬਵੱਿ ਊਰਜਾ ਿਿਾਉਣ 
ਲਈ ਿੀਜ਼ਾਂ  ਦੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰ ਿੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕ ੇਹਨ। 
ਇਿ ਗਾਈਡ ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਿੜੀ ਿੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਖਤਸ਼ਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਸੋਿਣ ਸ਼ਵੱਿ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਿੋ।
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• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਤਂੋ ਬਾਿਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਨੰੂ ਿੋਰ ਮੌਸਮ-ਸ਼ਵੱਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਸਸਤਾ ਿੈ?

• ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਸ਼ਵੱਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਨ ਸ਼ਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਸ਼ਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਇਕੱਠੇ ਼ਿਾਮਲ ਿੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ
ਕਰਨ ਲਈ?

• ਦੇਖੋ ਕਕ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਕਕੰਨੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਗਤ ਨੰੂ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਲਆਉਦਂੀਆਂ ਹਨ।

• ਸ਼ਜਵਂੇ ਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਕਸਡ-ਯੂਜ਼ ਟੇਕਅਵਅੇ ਿੋ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਿ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਓਵਨ ਼ਿਾਮਲ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਓਵਨ ਨੰੂ ਿਲਾਉਣ ਦੀ ਊਰਜਾ
ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੀਜ਼ਾ ਵੇਿਦੇ ਿੋ?

• ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਨੂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੋ ਜੋ ਇਸ ਸਮਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿੀਂ ਸ਼ਲਆ ਸ਼ਰਿਾ ਿੈ?  ਕੀ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਮੱੁਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿੀਂ ਵੇਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਗਾਿਕ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ?
• ਼ਿਾਕਾਿਾਰੀ ਤਂੋ ਤਲੇ ਿੋਏ ਸ਼ਿਕਨ ਤੱਕ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰਦਰ਼ਿੀ ਅਿਾਸ਼ਤਆਂ ਲਈ ਇਿ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਮੱੁਦਾ ਿੈ।
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਿਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਿੋ ਸ਼ਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬੱਲਾਂ ਦਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋਰ, ਸਸਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਿਾਡੀ ਿੀਮ ਸ਼ਵੱਿ ਸ਼ਫੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਿਨ? ਕੀ ਮੌਸਮੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨਾ

ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰ ਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ?
• ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭਦੇ ਸਮਂੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਉਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੱੁਖੀ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰੇ ਡ ਅਤੇ ਿੰਗੀ ਕੁਆਸ਼ਲਟੀ ਦੀਆਂ ਿਨ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਦਲਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ, ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਿੋ।

• ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਜਵਂੇ ਸ਼ਕ ਸਲੋ ਕੱੁਕਰ, ਪ੍ਰੈ ਼ਿਰ ਕੱੁਕਰ ਜਾਂ ਏਅਰ ਫ੍ਰ ਾਈਰ ਸ਼ਵੱਿ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਿੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਿੀਜ਼ ਸ਼ਵੱਿ ਮਦਦ ਿਾਿੰੁਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਿਰ ਵਪਾਰਕ ਸਿਾਇਤਾ ਟੀਮ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਿੇ 
ਿੈ। ਸਾਨੰੂ 0114 224 5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ BusinessSheffield@sheffield.gov.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ਿਣ-ਸਸ਼ਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਿ ਼ਿਾਮਲ ਿਨ 
ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਿ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਰ ਸਰੋਤ 
 www.sheffield.gov.uk/costofliving
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ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਬਵੱਿ ਉਰਜਾ ਿਿਾਉਣਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ  ਨੰੂ ਸੁਰੱਬਿਅਤ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਿਾਰ ਬਵੱਿ ਊਰਜਾ ਿਿਾਉਣ 
ਲਈ ਿੀਜ਼ਾਂ  ਦੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰ ਿੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕ ੇਹਨ। 
ਇਿ ਗਾਈਡ ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਿੜੀ ਿੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਖਤਸ਼ਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਸੋਿਣ ਸ਼ਵੱਿ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿਨਾਂ ਤਂੋ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਿੋ।

ਊਰਜਾ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਸ਼ਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਨਾਲ 
ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.hse.gov.uk  /  www.food.gov.uk

• ਉਪਕਰਣ ਨੰੂ ਿੱੁਢਲੀ ਸਰਕਿਕਸੰਗ ਕਦਓ। ਇਸ ਸ਼ਵੱਿ ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਿਨ!

• ਰਾਤ ਨੰੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰੂ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਚਾਲੂ[ਔਨ] ਨਾ ਛੱਡਡੋ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਅਸਲ ਕਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਿੇ।

• ਜਾਂਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਿੋ ਸ਼ਕ ਕੀ ਿੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਇੱਛਤ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਰੱਜਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖੋ।

• ਆਪਣੇ ਕਜੰਨੇ ਲਾਈਟ ਿਲਿਾਂ ਨੰੂ LED ਿਲਿਾਂ ਕਿੱਚ ਿਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਦਲੋ।
• ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਿੰਧੀ ਿੈਨੂਅਲ ਦੇਖੋ (ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟੱ 'ਤੇ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਰੇਕਟੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।  ਪੈਮਾਨਾ G (ਿੁਣੇ ਇਸਨੰੂ ਵੇਿੋ!)

ਤਂੋ A ਤੱਕ ਿੈ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਅਸ਼ਜਿੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਿੋ ਜੋ ਬਿੁਤ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਜਿਾ ਬਦਲ ਖਰੀਦਣਾ

ਬਰਦਾ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਘੱਟ ਵਰਤਦਾ ਿੈ?

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੈਸ਼ਕੰਡ ਿਂੈਡ ਖਰੀਦਦੇ ਿੋ ਉਿ ਿੰਗੀ ਸਸ਼ਿਤੀ ਸ਼ਵੱਿ ਿੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.[CE] ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ।

• ਯੋਰਏਕੋ (Youreko) ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸ਼ਦਖਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ-ਕੁ਼ਿਲ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਵੱਿ ਸ਼ਨਵੇ਼ਿ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਿਾਓਗੇ:
https://www.youreko.com/

• ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਾਤੇ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਸ਼ਕੰਨੀ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਿਨ?  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ
ਛੱਤਾਂ ਸ਼ਵੱਿ ਇਨਸੂਲੇ਼ਿਨ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਿੋ?

• ਇਿ ਸੁਸ਼ਨ਼ਿਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸੂਲੇ਼ਿਨ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਏਅਰਸ਼ਬ੍ਰਕਸ ਜਾਂ ਿੋਰ ਇਨਲੈਟਸ ਨੰੂ ਬਲਾਕ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਿਨ।

• ਜਦਂੋ ਅਸ਼ਜਿਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਥਰਿੋਸਟੈਟਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਾਂ-ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਿਦਲ ਕੇ ਤਾਪਿਾਨ-ਕਨਯੰਤਕਰਤ ਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋਰ
ਸ਼ਡਲੀਵਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੀ ਿਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ?

ਦਆਰਾ ਸਮਰਸ਼ਿਤੁ

Business 
Sheffield

• ਕੁਝ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂ ਨੀ ਲੋ ੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਸ਼ਕ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਸਰਸ਼ਵਸ਼ਸੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਦੇ ਿੋ।

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਲੇ ਸ਼ਜਓਨੇਲਾ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੁ ਰੱਸ਼ਖਅਤ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਸ਼ਖਆ ਸ਼ਗਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਘੱਤਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੰੂ ਨੀ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਤਾਪਮਾਨ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਸ਼ਖਆ ਸ਼ਗਆ ਿੈ।



• ਜਕਰ ਤਸੀ ਕਡਲੀਿਰੀ ਕਰਦ ਹ, ਤਾ ਇਹ ਦਖਣ ਲਈ ਆਪਣ ਰਸਕਤਆ ਅਤ ਸਿਾ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਿੀਕਖਆ ਕਰ ਕਕ ਕੀ ਤਸੀ ਿਧਰ ਕਸ਼ਲ ਹ ਕ 
ਿਾਲਣ ਦੀ ਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦ ਹ। ਕੀ ਸ਼ਨਯਮਤ ਗਾਿਕ ਆਪਣ ਸ਼ਡਸ਼ਲਵਰੀ ਸ਼ਦਨਾ ਜਾ ਸਮ ਸ਼ਵਿ ਸਧ ਕਰ ਸਕਦ ਿਨ ਤਾ ਜ ਤਿਾਨ ਇਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤ ਿਰ 
ਸ਼ਡਸ਼ਲਵਰੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਦਤੀ ਜਾ ਸਕ? ਕੀ ਤਸੀ ਮਜਦਾ ਰਟਾ 'ਤ ਸ਼ਪਛਲ ਸਭਾਵੀ ਗਾਿਕਾ ਦ ਸਾਿਮਸ਼ਣਓਂ ਲਘ ਰਿ ਿ?

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ਕ ਤਸੀ ਪਸਟ ਕਟਰਲ, ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸਰਸ਼ਵਸ਼ਸਗ ਅਤ ਰਸ਼ਿਦ-ਖਿਦ ਦ ਸ਼ਨਪਟਾਰ ਲਈ ਆਪਣ ਇਕਰਾਰਨਾਸ਼ਮਆ ਨ ਜਾਰੀ ਰਖਦ ਿ। 
ਇਿਨਾ 'ਤ ਕਟਤੀ ਕਰਕ ਿਣ ਵਾਲੀਆ ਸਮਸ਼ਸਆਵਾ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜ ਇਸ ਸਮ ਬਿਤ ਸਾਰ ਕਾਰਬਾਰ ਬਦ ਿ ਰਿ ਿਨ।

ਜਕਰ ਤਸੀ ਆਪਣ ਕਾਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬਧਤ ਸ਼ਕਸ ਵੀ ਿੀਜ਼ ਸ਼ਵਿ ਮਦਦ ਿਾਿਦ ਿ, ਤਾ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਨਾ ਅਤ ਮਾਿਰ ਵਪਾਰਕ ਸਿਾਇਤਾ ਟੀਮ ਮਦਦ ਲਈ ਇਿ 
ਿ। ਸਾਨ 0114 224 5000 'ਤ ਕਾਲ ਕਰ ਜਾ BusinessSheffield@sheffield.gov.uk 'ਤ ਈਮਲ ਕਰ
ਤਸੀ ਰਸ਼ਿਣ-ਸਸ਼ਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ਸਿਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ਿ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਿ ਼ਿਾਮਲ ਿਨ 
ਤਿਾਡ ਕਾਰਬਾਰ 'ਤ ਪਭਾਵ ਦਾ ਪਬਧਨ ਕਰਨ ਸ਼ਵਿ ਤਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਸਰਤ 
www.sheffield.gov.uk/costofliving
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ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਕਰਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਮਬਆਂ ਵਬਿ, ਮੂਲ ਿੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ, ਿਾਹਰ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੀਿਬਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਬਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਿ ਗਾਈਡ ਤੁਿਾਡੇ ਕੈ਼ਿਫਲੋ ਨਾਲ ਪਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਸ਼ਿ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ; ਸਮਝੋ ਕਸ਼ ਿਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੀ ਆਮਦਨ 
ਲਸ਼ਆਉਂਦਾ ਿੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿੋ ਕਸ਼ ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੱਛੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਿੌਲ ਵਸ਼ਿ ਤੁਿਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਿੈ।

ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧਨ

ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਨਕਦ ਿਹਾਅ ਦੀ ਭਿਕੱਖਿਾਣੀ ਕਰੋ
• ਇਿ ਿਸ਼ਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਸ਼ ਤੁਿਾਡੀ ਿਫਤਾਵਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ।
• ਫਸ਼ਰ ਤਨਖਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਾਸਲ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਇੱਕ ਮਿੀਨੇ ਵਸ਼ਿ ਆਪਣੇ ਿਫਤਾਵਾਰੀ ਖਰਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਬਣਾਓ।
• ਿੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ ਕਸ਼ ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਵਸ਼ਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

• ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਕਸ਼ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਸ਼ਲ ਰਿੀ
ਿੋਵੇ।

• ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਲਪਕ ਵਸਤੁਆਂ ਿਨ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਨ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈ਼ਿਫਲੋ ਦਾ ਿਸ਼ਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲਸ਼ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਵੇਂ
ਵਸ਼ਵਸਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਬਾਰੇ ਸੋਿੋ।

ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਿਨਾ ਅਫਸਰ ਇਕੱਲੇ-ਨਾਲ-ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਾਇਤਾ, ਵਸ਼ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜਸ਼ਸ 
ਵਸ਼ਿ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਿ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਸਪਲਾਇਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਿ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਲਾਿ, ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸਲਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ 0114 224 5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ BusinessSheffield@sheffield.gov.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
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ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਵਬਿ ਿੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਬਿਾਰ ਕਰਨਾ

• ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ਿਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਸ਼ਆਰ ਿੋ ਜਸ਼ਿੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬਸ਼ੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ?
• ਜਸ਼ਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਸ਼ਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਿੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਸ਼਼ਿਿਸ਼ਤ ਿੋ ਕਸ਼ ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਿੈ ਕਸ਼ ਲੋਕ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਿਨ?  ਇਿ ਪਲਾਸਟਸ਼ਕ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ੰਦ-ਖੂੰਿਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
• ਆਪਣੇ ਗਾਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਸ਼ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਸ਼ਉਂ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਕਸ਼ਿੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਿਨ।  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ

ਕੁਝ ਸਸ਼ੱਖ ਸਕਦੇ ਿੋ?
• ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਕਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਥੋਂ ਕਕਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਹੈ?  ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ

ਕਸ਼ਸੇ ਿੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਬਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਸ਼ਸਦਾ ਸਟਾਕ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਕ ਿੁੰਦਾ ਿੈ?
• ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੋਸ ਿਾਰਜਨ (GM) ਦੀ ਿੜ੍ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। GM = ਗਰੋਸ ਮਾਰਜਨ ਜੋ

(ਆਈਟਮ ਦੀ ਵਸ਼ਕਰੀ ਕੀਮਤ) - (ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਣ/ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ) ਿ
• ਕੀ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸ਼ਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਿੀ ਰਿਸ਼ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ?
• ਤੁਿਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਿਾਡੇ ਗ੍ਰਾਿਕ ਿੋਰ ਕਸ਼ੰਨਾ ਜ਼ਸ਼ਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ?
• ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਮੀਨੂ ਆਈਟਮ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਸ਼ਿ ਕੁਝ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਿਟਾ ਦਸ਼ਓ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦ ਦੁਆਰਾ ਵਸ਼ਕਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟਸ਼ਲ ਸਸ਼ਸਟਮ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਸ਼ਕਰੀ ਡਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਸ਼ਲ
ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।
• ਇਿ ਪੁ਼ਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਟੈਲੀ ਸਸ਼ਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਫ਼ਤੇ ਵਸ਼ਿ ਕਸ਼ੰਨੇ ਿਰੇਕ ਆਈਟਮ ਵੇਿਦੇ ਿੋ (ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਕਰ

ਤੁਸੀਂ ਬਿੁਤ ਵਸ਼ਅਸਤ ਿੋ)।
• ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਸ਼ਿ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਮਾਰਜਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਈਟਮ ਨਿੀਂ ਵੇਿ ਰਿੇ

ਿੋ, ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਿਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਟਾਓ (ਜੇ ਉਿ ਮੌਸਮੀ ਨਿੀਂ ਿਨ)।

ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਕਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਿ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੋਸ਼ਸ਼਼ਿ ਕਰਨਗੇ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਸ਼ ਤੁਿਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਿਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਿਰ ਿਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਿਨ (ਗੂਗਲ ਮਾਈ ਬਸ਼ਜ਼ਨਸ, ਸੋ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਸ਼)।
• ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿ ਗਾਿਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ

ਇਮਾਰਤ ਵਸ਼ਿ ਿੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ?
• ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਿਨ ਜੋ ਿਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲ੍ਿੀ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਸ਼ਨ੍ਿਾਂ ਨੂੰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਸ਼ਾਂਤ

ਸਮਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਣ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਸ਼ਸੇ ਵੀ ਿੀਜ਼ ਵਸ਼ਿ ਮਦਦ ਿਾਿੁੰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਿਰ ਵਪਾਰਕ ਸਿਾਇਤਾ ਟੀਮ ਮਦਦ ਲਈ 
ਇੱਿੇ ਿੈ। ਸਾਨੂੰ 0114 224 5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ  BusinessSheffield@sheffield.gov.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ www.sheffield.gov.uk/costofliving 'ਤੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਸ਼ਿ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਿਸ਼ਣ-ਸਿਸ਼ਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ
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ਬਿਲਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਹ ਪਰਿਾ ਤਹਾਡ ਕਾਰਿਾਰ ਬਵਿਲ ਬਿਲਾ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਕਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਿੀ ਬਦਦਾ ਹ, ਅਤ ਇਹ 

ਊਰਜਾ ਬਿਲ ਰਾਹਤ ਯਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨ ਗਰ-ਘਰਲ ਊਰਜਾ ਗਾਿਕਾ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਬਲ ਰਾਿਤ ਯਜਨਾ ਼ਿਰ ਕੀਤੀ ਿ।
ਇਿ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤਬਰ 2022 ਤ ਛ ਮਿੀਸ਼ਨਆ ਦੀ ਼ਿਰਆਤੀ ਸ਼ਮਆਦ ਲਈ, ਗਸ ਅਤ ਊਰਜਾ ਦ ਸ਼ਬਲਾ ਸ਼ਵਿ ਛਟ ਦ ਰਪ ਸ਼ਵਿ ਿ।
ਇਿ ਛਟ 1 ਅਪਲ 2022 ਨ ਜਾ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਸਸ਼ਿਮਤ ਿਏ ਸ਼ਨ਼ਿਸ਼ਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਸ਼ਮਆ 'ਤ ਲਾਗ ਿਦੀ ਿ, ਨਾਲ ਿੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਪਸ਼ਰਵਰਤਨ਼ਿੀਲ ਅਤ 
ਲਿਕਦਾਰ ਦਰਾ ਅਤ ਇਕਰਾਰਨਾਸ਼ਮਆ 'ਤ ਵੀ ਲਾਗ ਿਦੀ ਿ।

ਤਹਾਨ ਕਝ ਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ੍ ਨਹੀ ਹ

ਜਕਰ ਤਸੀ ਯਗ ਿ, ਤਾ ਛਟ ਤਿਾਡ ਸ਼ਬਲ 'ਤ ਆਪਣ ਆਪ ਲਾਗ ਿ ਜਾਵਗੀ। 
ਤਸੀ gov.uk ਵਬਸਾਈਟ 'ਤ ਘ਼ਿਣਾ 'ਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰ ਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ਿ: https://www.gov.uk/guidance/energy-
bill-relief-scheme-help-for-businesses-and-other-non-domestic-customers 

ਇਸ ਸ਼ਵਿ ਼ਿਾਮਲ ਿਨ:
• ਯਗਤਾ ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ;
• ਛਟ ਦੀ ਸ਼ਿਸਾਬ ਸ਼ਕਵ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਾ ਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ਵਆਸ਼ਖਆ;
• ਕਝ ਉਦਾਿਰਨਾ ਸ਼ਦਖਾਉਦੀਆ ਿਨ ਸ਼ਕ ਛਟ ਸ਼ਕਵ ਕਮ ਕਰਦੀ ਿ।

ਘਟਾਕਲਆ ਲਈ ਸਚਤ ਰਹ! ਯਾਦ ਰਖ, ਇਿ ਛਟ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਾਨ ਸ਼ਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣ, ਰਸ਼ਜਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਕਈ ਵੀ ਵਰਵ ਸਾਝ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੜ ਨਿੀ ਿ। 
ਜਕਰ ਤਿਾਨ ਕਈ ਸਨਿਾ ਪਾਪਤ ਿਦਾ ਿ ਜ ਤਿਾਡ ਬਕ ਵਰਸ਼ਵਆ ਦੀ ਮਗ ਕਰਦਾ ਿ ਜਾ ਸ਼ਕਸ ਸ਼ਲਕ 'ਤ ਕਸ਼ਲਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਿਦਾ ਿ, ਤਾ ਇਿ ਬਿਤ 
ਮਿਤਵਪਰਨ ਿ ਸ਼ਕ ਤਸੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸ਼ਦਓ ਅਤ ਇਸਦੀ ਤਰਤ ਸ਼ਰਪਰਟ ਕਰ। 
ਸਨਿ ਦਾ ਇਕ ਸਕੀਨ ਼ਿਾਟ report@phishing.gov.uk ਅਤ energy.bills.rebate@beis.gov.uk 'ਤ ਭਜ। 
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ਅਜ ਿੀ ਿਧੀਆ ਕੀਿਤ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ਿਰਤ ਨ ਘਟ ਰਖਣਾ ਫਾਇਦਿਦ ਹ।
ਊਰਜਾ ਸ਼ਬਲ ਰਾਿਤ ਯਜਨਾ ਪਤੀ ਯਸ਼ਨਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸ਼ਸਡੀ ਰਾਿੀ ਕਮ ਕਰਦੀ ਿ। ਸਰਕਾਰ ਨ ਇਸ ਗਲ ਦੀ 'ਸੀਮਾ' ਤਅ ਕੀਤੀ ਿ ਸ਼ਕ 
ਗਰ-ਘਰਲ ਗਾਿਕ ਪਤੀ ਯਸ਼ਨਟ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕੀ ਭਗਤਾਨ ਕਰਦ ਿਨ, ਅਤ ਊਰਜਾ ਕਪਨੀਆ ਨ ਇਸ ਤ ਉਤਤ ਦ ਅਤਰ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿ ਸ਼ਕ:
• ਇਿ ਅਜ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਿ ਸ਼ਕ ਤਸੀ ਸ਼ਜਨੀ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦ ਿ, ਓਨਾ ਿੀ ਤਸੀ ਵਧਰ ਭਗਤਾਨ ਕਰਗ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕਈ ਸੀਮਾ ਨਿੀ ਿ 

ਸ਼ਕ ਤਸੀ ਆਪਣੀ ਸਮਿੀ ਵਰਤ ਵਾਸਤ ਸ਼ਕਨਾ ਕ ਭਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ਿ, ਬਸ ਇਸ ਗਲ 'ਤ ਸ਼ਕ ਿਰਕ ਯਸ਼ਨਟ ਵਾਸਤ ਤਸੀ ਸ਼ਕਸ ਿੀਜ਼ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿੋ।

• ਊਰਜਾ ਕਪਨੀਆ ਅਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਕੀਮਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆ ਿਨ, ਅਤ ਇਕ ਵਾਰ ਊਰਜਾ ਸ਼ਬਲ ਰਾਿਤ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਿਣ ਤ ਬਾਅਦ ਤਸੀ ਪਰੀ ਕੀਮਤ 
ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਲ ਵਾਪਸ ਿਲ ਜਾਓਗ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਿ ਿ ਸ਼ਕ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜ ਵੀ ਇਕ ਿਗਾ ਸ਼ਵਿਾਰ ਿ ਸ਼ਕ ਜਕਰ ਤਿਾਡ ਕਲ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮ ਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਕਾ ਿ ਤਾ ਤਸੀ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਦਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਿ ਿ। 

• ਊਰਜਾ ਕਪਨੀਆ ਨ ਅਜ ਵੀ ਤਿਾਡ ਸ਼ਬਲ 'ਤ ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦ ਨਾਲ, ਪਰੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਦਖਾਉਣੀ ਿਾਿੀਦੀ ਿ, ਤਾ ਜ ਤਸੀ ਦਖ 
ਸਕ ਸ਼ਕ ਊਰਜਾ ਸ਼ਬਲ ਰਾਿਤ ਸਕੀਮ ਤ ਸ਼ਬਨਾ ਤਿਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਿਵਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿ ਸ਼ਕ ਤਸੀ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜ ਵੀ 
ਸਪਲਾਇਰਾ ਦੀ ਤਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦ ਿ ਸ਼ਕ ਤਿਾਨ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਦਾ ਸ਼ਮਲ ਸ਼ਰਿਾ ਿ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਟਸ

ਜਕਰ ਤਹਾਨ ਲਗਦਾ ਹ ਕਕ ਤਹਾਨ ਆਪਣ ਕਿਲ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਿਚ ਿਸ਼ਕਲ ਹਿਗੀ
ਜਕਰ ਤਸੀ ਆਪਣ ਸ਼ਬਜ਼ਨਸ ਰਟਸ ਦ ਸ਼ਬਲ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰ ਸ਼ਿਤਤ ਿ, ਤਾ ਇਿ ਬਿਤ ਮਿਤਵਪਰਨ ਿ ਸ਼ਕ ਤਸੀ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ ਪਸ਼ਿਲਾ ਸ਼ਬਜ਼ਨਸ 
ਰਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ। 
ਬਿਤ ਸਾਰ ਮਾਮਸ਼ਲਆ ਸ਼ਵਿ, ਟੀਮ ਸ਼ਵਕਲਪਕ ਭਗਤਾਨ ਪਬਧਾ ਲਈ ਸਸ਼ਿਮਤ ਿਣ ਦ ਯਗ ਿਦੀ ਿ, ਅਤ ਜਕਰ ਤਸੀ ਉਿਨਾ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸਪਰਕ ਕਰਦ ਿ 
ਤਾ ਇਿ ਸਭਵ ਿਣ ਦੀ ਬਿਤ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਸਭਾਵਨਾ ਿ। ਤਿਾਡ ਦਆਰਾ ਭਗਤਾਨ ਖਝਣ ਤ ਪਸ਼ਿਲਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਰ ਸ਼ਰਕਵਰੀ ਖਰਸ਼ਿਆ ਦ ਜਖਮ 
ਨ ਵੀ ਘਟਾਉਦਾ ਿ।
Business.rates@sheffield.gov.uk 'ਤ ਈਮਲ ਕਰਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰ 

ਕਿਜ਼ਨਸ ਰਟਸ ਰਾਹਤ
ਤਿਾਡ ਿਾਲਾਤਾ ਅਤ ਤਿਾਡ ਕਾਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਸਮ 'ਤ ਸ਼ਨਰਭਰ ਕਰਸ਼ਦਆ, ਸ਼ਬਜ਼ਨਸ ਰਟ ਰਾਿਤ ਦੀਆ ਕਈ ਸ਼ਕਸਮਾ ਉਪਲਬਧ ਿਨ। ਇਿਨਾ ਸ਼ਵਿ ਸ਼ਵਸਸ਼ਤਤ 
(ਕਪਡ) ਪਿਨ, ਪਰਾਿਣਿਾਰੀ, ਸ਼ਰਿਾਇ਼ਿ ਅਤ ਮਨਰਜਨ ਛਟ ਼ਿਾਮਲ ਿ, ਜ ਸ਼ਕ 31 ਮਾਰਿ 2023 ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਿ।
ਤਸੀ ਸਾਡੀ ਵਬਸਾਈਟ 'ਤ ਇਿ ਜਾਿ ਕਰ ਸਕਦ ਿ ਸ਼ਕ ਕੀ ਸ਼ਬਜਨਸ ਰਟ ਸ਼ਰਲੀਫ ਦੀਆ ਕਈ ਸ਼ਕਸਮਾ ਤਿਾਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਨ: https://www.
sheffield.gov.uk/business/business-rate-relief

ਜਕਰ ਤਸੀ ਆਪਣ ਕਾਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬਧਤ ਸ਼ਕਸ ਵੀ ਿੀਜ਼ ਸ਼ਵਿ ਮਦਦ ਿਾਿਦ ਿ, ਤਾ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਨਾ ਅਤ ਮਾਿਰ ਵਪਾਰਕ ਸਿਾਇਤਾ ਟੀਮ ਮਦਦ ਲਈ ਇਿ 
ਿ। ਸਾਨ 0114 224 5000 'ਤ ਕਾਲ ਕਰ ਜਾ  BusinessSheffield@sheffield.gov.uk 'ਤ ਈਮਲ ਕਰ
ਤਸੀ www.sheffield.gov.uk/costofliving 'ਤ, ਤਿਾਡ ਕਾਰਬਾਰ 'ਤ ਪਭਾਵ ਦਾ ਪਬਧਨ ਕਰਨ ਸ਼ਵਿ ਤਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਰ ਸਰਤਾ ਸਮਤ, ਰਸ਼ਿਣ-ਸਸ਼ਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ਸਿਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ਿ
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ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ
Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, 
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt, explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਊਰਜਾ ਿਕੱਲ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਬਸ਼ੱਲ ਰਾਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿੈ।
ਇਿ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਛੇ ਮਿੀਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸ਼ਆਦ ਲਈ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਸ਼ੱਲਾਂ ਵਸ਼ੱਿ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਸ਼ੱਿ ਿੈ।
ਇਿ ਛੋਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸ਼ਮਤ ਿੋਏ ਨਸ਼਼ਿਿਸ਼ਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਨਾਲ ਿੀ ਸਮਝੇ ਗਏ, ਪਰਸ਼ਵਰਤਨਸ਼ੀਲ
ਅਤੇ ਲਿਕਦਾਰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।
ਇਿ ਛੋਟ ਉਸ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਿੈ ਜਸ਼ਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿੈ ਕਸ਼ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਸ਼ਟ (ਮੈਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ) ਿਾਰਜ 
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੋ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਿੋ, ਤਾਂ ਇਿ ਛੋਟ ਤਿੁਾਡੇ ਬਸ਼ਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਸ਼ਲੀ ਬਿਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਸ਼ਲਾਂ ਵਸ਼ੱਿ ਦਸ਼ਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਸ਼ੱਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ https://www.gov.uk/guidance/energy-bill-relief-scheme-
help-for-businesses-and-other-non-domestic-customers 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ
ਯਾਦ ਰਖੋ:
• ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਿੁੱਕਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਿੈ

ਜੋ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿੁਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਸ਼ਟ ਲਈ ਿਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿੀਂ: ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਿ
ਸਿਸ਼ਤੀ ਿੈ ਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ੰਨੀ ਜਸ਼਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਿੀ ਜ਼ਸ਼ਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ।

• ਤੁਿਾਡੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇ ਲਈ ਇਿ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਿੈ। ਇਿ ਸੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੀਂ ਬਦਲਦੀ;
ਇਿ ਸਸ਼ਰਫ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਅਸਿਾਈ ਿੈ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਵਸ਼ੱਖ ਵਸ਼ੱਿ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਿਲੇ ਜਾਓਗੇ।

• ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਤਿੁਾਡੇ ਬਸ਼ੱਲ ਦੀ ਰਕਮ, ਤਿੁਾਡੇ ਬਸ਼ੱਲ 'ਤੇ
ਦਸ਼ਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਿ ਤਿੁਾਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਇਰ ਲੱਭਣ ਵਸ਼ੱਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਆਿਦਨ ਕਰ (ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ) ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਿੂਲ ਦਰ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਮੂਲ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਸੱ਼ਿ ਘਟਾ ਕੇ 19% ਕਰ ਦਸ਼ੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਸ਼ੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਿਾਂ 'ਤੇ 40% ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਿੀ ਦਰ ਿੋਵੇਗੀ।
https://www.gov.uk/government/publications/the-growth-plan-2022-factsheet-on-income-
tax/income-tax-factsheet#:~:text=Basic%20rate%20cut%20by%201ppt%20from%20April%20

ਵਰਤਂੋ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ

ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਸ਼ਤ

ਕਾਰੋਿਾਰ



2023%20%E2%80%93%20from%2020p%20to%2019p&text=19%25%20is%20the%20lowest%20
the,average%20gain%20of%20%C2%A3170.

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਿਾਧੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਕੱਤਾ ਗਕਆ
ਨੈ਼ਿਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਸ਼ੱਿ 1.25 ਪ੍ਰਤੀ਼ਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਧਾ 6 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਸ਼ੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
https://www.gov.uk/government/news/national-insurance-increase-reversed

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਿਕੱਚ ਿਾਧਾ ਰੱਦ
ਕਾਰਪੋਰੇ਼ਿਨ ਟੈਕਸ ਵਸ਼ੱਿ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 19% 'ਤੇ ਰੱਖਦਸ਼ਆਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਸ਼ੱਤਾ ਗਸ਼ਆ।
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-new-growth-plan-with-biggest-
package-of-tax-cuts-in-generations
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