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ਖਬਰ ਜਾਰੀ 
 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਦੀਆਾਂ 
ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਤ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱਛਗ ੁੱਛ 

ਯੂਗਿਗਿਿੀਜ਼ ਕੰਗਜ਼ਊਮਰ ਐਡਵੋਕੇਿ (UCA) ਦ ਆਰਾ ਇੁੱਕ 
ਗਵਗ ਆਪਨ ਮ ਗ ੰਮ ਅਿਬਰਿਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਈ 
ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਗਵਕਿਪਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਗਦਵਾਏ ੀ। 
2021-22 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ  ਤ ਸਾਰੇ ਅਿਬਰਿਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਿ 
ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਬਜਿੀ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ  ੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਵੁੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ 
ਪਤਝੜ ਗਵੁੱਚ, UCA ਅਿਬਰਿਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤੀਯੋ ੀ ਪਰਚਨੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਗਚਤ ਕਰਨ 
ਿਈ ਇੁੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਮ ਗ ੰਮ ਚਿਾਏ ਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱਿ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਗਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੇ  ਨ। 

ਅਿਬਰਿਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ  ੈ ਗਕ ਰਗ ਣ-ਸਗ ਣ ਦੀ ਿਾ ਤ ਅਿਬਰਿਾ ਵਾਸੀਆਂ ਿਈ ਿ ਾਤਾਰ 
ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍੍ੀ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ, ਇਸ ੇਕਰਕੇ ਗਬਜਿੀ ਛੋਿ ਪਰੋ ਰਾਮ ਵਰਤਮਾਨ ਗਵੁੱਚ 1.9 ਗਮਿੀਅਨ ਤੋਂ 
ਵੁੱਧ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਿ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੁੱਕ ਕੁੁੱਲ $300 ਦੀ ਛੋਿ ਨਾਲ ਉ ਨਾ ਂਦੇ 
ਗਬਜਿੀ ਗਬੁੱਿਾਂ 'ਤੇ ਮ ੀਨਾਵਾਰ ਕਰੈਗਡਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਗਰ ਾ  ੈ। ਛੋਿਾਂ ਦੇ ਨਾਿ, ਜੋ ਅਿਬਰਿਾ ਵਾਸੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਸਗਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਰੁੱਖਦੇ  ਨ, ਇੁੱਕ ਪਰਤੀਯੋ ੀ ਗਿਕਸਡ-
ਰੇਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਗਵੁੱਚ ਵੀ ਦਾਖਿ  ੋ ਸਕਦੇ  ਨ। 

UCA ਅਿਬਰਿਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਗਬਜਿੀ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ  ੈਸ ਿਈ ਸੂਗਚਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਗਵੁੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ  ੈ। ਖਪਤਕਾਰ UCA ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ 310-4UCA (310-4822) 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ 
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 ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਗਵਿੁੱਖਣ ਿੋੜ੍ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਿਾ  ਿੈਣ 
ਿਈ ਗਕਸੇ ਸੂਚਨਾ ਅਗਧਕਾਰੀ ਨਾਿ  ੁੱਿ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ। 

UCA ਦੀ ਵੈੁੱਬਸਾਈਿ, ucahelps.alberta.ca, ਗਵੁੱਚ ਊਰਜਾ ਗਵਕਿਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਮਿ  ੈ, ਗਜਸ ਗਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਿਾ ਤ ਤ ਿਨਾ ਿਿੂ ਸ਼ਾਮਿ  ੈ ਗਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਿਬਰਿਾ 
ਗਵੁੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਵਚਕਾਰ ਊਰਜਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤ ਿਨਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ। 

ਤਕਫਾਇਤੀ ਤ ਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 
ਅਿਬਰਿਾ ਗਵੁੱਚ, ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਇੁੱਕ ਪਰਤੀਯੋ ੀ ਗਰਿੇਿਰ ਤੋਂ ਗਿਕਸਡ-ਰੇਿ ਕੰਿਰੈਕਿ 'ਤੇ ਗਬਜਿੀ 
ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ  ੈਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ  ਨ ਜਾਂ ਗਬਜਿੀ ਿਈ ਰੈ ੂਿੇਗਿਡ ਰੇਿ ਗਵਕਿਪ (RRO) ਅਤੇ 
ਕ ਦਰਤੀ  ੈਸ ਿਈ ਇੁੱਕ ਗਡਿਾਿਿ ਯੋਜਨਾ ਚ ਣ ਸਕਦੇ  ਨ। ਪਰਤੀਯੋ ੀ ਪਰਚਨੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨੇ 
ਆਸਾਨ   ੰਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਭਗਵੁੱਖ ਗਵੁੱਚ ਗਨਯੰਗਤਰਤ ਦਰਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ  ੇਠਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਰੁੱਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ   ੰਦਾ  ੈ। ਗਿਕਸਡ-ਰੇਿ ਕੰਿਰੈਕਿ ਚ ਣਨ ਵਾਿੇ ਅਿਬਰਿਾ ਵਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ 
ਗਬਜਿੀ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ  ੈਸ ਛੋਿਾਂ ਿਈ ਯੋ   ੋਣ ੇ। 

ਮ ਗ ੰਮ, ਗਜਸਦਾ ਟੀਚਾ ਗਰ ਾਇਸ਼ੀ, ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਤੇ ਛੋਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਿਈ ਹਨ, $1.1 
ਗਮਿੀਅਨ ਦੀ ਿਾ ਤ ਨਾਿ, ਇਸ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂ ੋਵੇ ੀ। ਿੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 
ਇਸ਼ਗਤ ਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ੀ। 

ਤੇਜ਼ ਤਿੱਥ 
• ਯੂਗਿਗਿਿੀਜ਼ ਕੰਗਜ਼ਊਮਰ ਐਡਵੋਕੇਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਗਵਚਕਾਰ ਗਵਚੋਿੇ 

ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ  ੈ। 
• ਗਜਨ੍ਾਂ  ਾ ਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਬੁੱਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗਚੰਤਾਵਾਂ  ਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਿ 

ਕੋਈ ਸਮੁੱਗਸਆ  ੁੱਿ ਕਰਨ ਗਵੁੱਚ ਅਸਮਰੁੱਿ  ਨ, ਉ  ਸ ਾਇਤਾ ਿਈ UCA ਿੋਿ-ਿਰੀ 310-
4UCA 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ। 

• UCA ਅਿਬਰਿਾ ਯੂਗਿਗਿਿੀ ਕਗਮਸ਼ਨ (AUC) ਦ ਆਰਾ ਗਨਯੰਗਤਰਤ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਗਵੁੱਚ 
ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ ਰੁੱਗਖਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਊਰਜਾ ਉਪਯੋ ਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ 
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ ੁੱਤਾਂ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦ ੀ ਵੀ ਕਰਦਾ  ।ੈ 

file:///C:/Users/NichitaGorb/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/5a89ab8c-1615-431e-93bf-a18eb973aa43/ucahelps.alberta.ca
https://ucahelps.alberta.ca/cost-comparison-tool.aspx
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• ਵਰਤਮਾਨ ਗਵੁੱਚ, ਅਿਬਰਿਾ ਦੇ ਿ ਭ  40 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰ ਾਇਸ਼ੀ ਗਬਜਿੀ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ  ੈਸ 
 ਾ ਕ ਕ ਦਰਤੀ  ੈਸ ਿਈ ਗਬਜਿੀ ਅਤੇ ਗਡਿਾਿਿ ਦਰਾਂ ਿਈ RRO ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ  ਨ। 
ਬਾਕੀ ਗਿਕਸਡ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਿ ਰੇਿ ਕੰਿਰੈਕਿ 'ਤੇ  ਨ। 

• ਅਿਬਰਿਾ ਦੀ ਗਬਜਿੀ ਛੋਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਗਵੁੱਚ 1.9 ਗਮਿੀਅਨ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ $50 ਮ ੀਨਾਵਾਰ ਛੋਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਿੀ ਕ ਦਰਤੀ  ੈਸ 
ਛੋਿ ਆਨਿਾਈਨ ਉਪਿਬਧ  ੈ। ਕ ਦਰਤੀ  ੈਸ ਛੋਿ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਦੀ  ੀ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ੀ। 

ਸੂੰਬੂੰਤਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਯੂਗਿਗਿਿੀਜ਼ ਕੰਗਜ਼ਊਮਰ ਐਡਵੋਕੇਿ ਵੈੁੱਬਸਾਈਿ 
• ਿਾ ਤ ਤ ਿਨਾ ਿਿੂ 
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