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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 
 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ ਿੈਚਰੁਲ 

ਗੈਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਆਰ ਹੈ 

26 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ  ਪ ੱਛਰਗੱਛ 

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਛੋਟ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਾਂ ਸਰਦੀਆਾਂ ਰਵੱਚ ਲੱਖਾਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ 

ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਸ ਰੱਰਖਆ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗਾ।  

ਰਸੂ ਦ ਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਰਵੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਾਂ ਕਾਰਨ ਦ ਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ 

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਰਵੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਰਵੱਚ ਬਹ ਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਛੋਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰ ੇਸੂਬੇ ਰਵੱਚ 1.6 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ, ਖੇਤਾਾਂ ਅਤੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗਤ ਰਨਸ਼ਰਚਤਤਾ ਅਤ ੇਸ ਰੱਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

$50 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਬਜਲੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਿਊਲ ਟੈਕਸ ਰਵੱਚ ਰਵਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਛੋਟ 

ਊਰਜਾ ਦੀਆਾਂ ਉਚੱੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਤੋਂ ਸ ਰੱਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  

“ਇਹ ਛੋਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ, ਖੇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਹੀਰਟੰਗ ਖਰਰਚਆਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 

ਰਕਫ਼ਾਇਤੀ ਰੱਖਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਸ ਰੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਨਸ਼ਰਚਤਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਦ ਨੀਆ ਭਰ 

ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ-ਸਰਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕ, 

ਜੇਕਰ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਵੱਧ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰੱਰਖਆ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾਾਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਅਲਬਰਟ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਮ ਕਾਬਲੇਦਾਰ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਾਾਂ 'ਤ ੇਹਨ, 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਹੀਰਟੰਗ ਰਬੱਲਾਾਂ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੇ ਵਾਧ ੇਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਰੱਖਆ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਾਂ।" 

ਡੇਲ ਨਲੀ (Dale Nally), ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬਜਲੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਮਰਨਸਟਰ  

ਛੋਟ ਨਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ 
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ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਛੋਟ ਪਰੋਗਰਾਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤਕੱ ਚੱਲਦਾ ਹ।ੈ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਰਮਲਣ ਵਾਲੀ 

ਸਟੀਕ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰੇਟ 'ਤ ੇਰਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਨਯੰਰਤਰਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪਰਦਾਤਾ (ATCO ਗਸੈ ਨੋਰਥ ਅਤੇ ATCO ਗੈਸ ਸਾਊਥ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਡਾਇਰੈਕਟ 

ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਰਟਡ ਸਰਰਵਰਸਜ਼, ਜਾਾਂ ਐਪੈਕਸ ਯੂਰਟਰਲਟੀਜ਼ ਦ ਆਰਾ ਰਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਦਾ 

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੂਲ ਰੇਟ $6.50 ਪਰਤੀ ਗੀਗਾਜੂਲ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਚਲਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ $6.50 ਅਤੇ 

ਉਚੱਤਮ ਰਨਯੰਰਤਰਤ ਰੇਟ ਰਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤਕੱ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੂਲ ਰੇਟ $6.50 ਪਰਤੀ ਗੀਗਾਜੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ-ਆਧਾਰਰਤ ਹੀਰਟੰਗ ਰਿਊਲ, ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਧੀ 

ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਚੱਤਮ ਰਨਯੰਰਤਰਤ ਰੇਟ $7.50 ਹੈ, ਤਾਾਂ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਰਵੱਚ 

ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਗੀਗਾਜੂਲ ਲਈ $1 ਦੀ ਛੋਟ ਰਮਲੇਗੀ। 

ਰਕਉਾਂਰਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਉਚੱਤਮ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੂਲ ਰੇਟ $5.632 ਪਰਤੀ ਗੀਗਾਜੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੋਟ 

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰਦੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਾਂ ਸਰਦੀਆਾਂ ਰਵੱਚ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਵੱਧਦੀਆਾਂ 

ਹਨ ਤਾਾਂ ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰਬੋਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਤਆਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹ।ੈ 

ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੂਲ ਰੇਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ ਰਆੂਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਰਦਨ ਪਰਹਲਾਾਂ 

alberta.ca 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਰਕ ਕੀ ਛੋਟ ਸ਼ ਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤੀ ਗੀਗਾਜੂਲ ਰਕੰਨਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਨਸਸਟਮ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਿੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਿਪ੍ਿਕਾਰ 

ਰਜਸ ਮਹੀਨੇ ਛੋਟ ਸਰਗਰਮ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਰਬੱਲ 'ਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ 

ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਅਰਜਹੇ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋ ਜੋ: 

•       ਰਸਸਟਮ ਨਾਲ ਜ ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈ

•       ਇੱਕ ਰਨਯੰਰਤਰਤ ਜਾਾਂ ਮ ਕਾਬਲੇਦਾਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹੈ 

•       ਸਾਲਾਨਾ 2,500 ਗੀਗਾਜੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਇਹ ਰਨਯੰਰਤਰਤ ਅਤੇ ਰਿਕਸਡ-ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਾਾਂ ਵਰਗੀਆਾਂ ਮ ਕਾਬਲੇਦਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ, ਦੋਵਾਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 

ਹ ੰਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜ ਿੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਰਕਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਹੀਨਟੰਗ ਨਿਊਲ ਵੀ ਯੋਗ ਹਿ 

https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
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ਥੋਿੇ੍ ਰਜਹੇ ਯੋਗ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਜ ਿੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੀਰਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਲਈ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ, ਪਰੋਪੇਨ, ਰਮੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਾਂ ਹੀਰਟੰਗ ਆਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਰਵੱਚ 

ਸਰਦੀਆਾਂ ਲਈ ਹੀਰਟੰਗ ਰਿਊਲ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਰਵੱਚ ਥੋਕ ਰਵੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰ ਝਾਨ ਹੈ, ਅਤ ੇਛੋਟ ਇਸ 

ਰ ਝਾਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਮਹੀਰਨਆਾਂ ਰਵੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਰਿਊਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਰਲਖੀਆਾਂ 

ਅਰਧਕਤਮ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟਾਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 

•       ਪਰੋਪੇਨ: 16,334 ਰਲਟਰ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 

•       ਹੀਰਟੰਗ ਆਇਲ: 10,780 ਰਲਟਰ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 

•       ਰਮੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ: 11,068 ਰਲਟਰ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 

•       ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ: 417 ਗੀਗਾਜੂਲ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਹੀਰਟੰਗ ਰਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਰਵੱਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ ਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

alberta.ca 'ਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਰਸੱਧਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਮੇਲ-ਇਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿੋਨ ਰਵਕਲਪ ਵੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗ।ੇ 

ਿੌਰੀ ਿੱਥ 

•       ਅਲਬਰਟਾ ਰਵੱਚ, ਮੂਲ ਰਨਯੰਰਤਰਤ ਰੇਟ ਪਰੂੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੱੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧਦੇ-

ਘੱਟਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। ਰੇਟ ਅਲਬਰਟਾ ਯੂਟੀਰਲਟੀਜ਼ ਕਰਮਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

•       ਛੋਟ ਰਬੱਲ ਦੇ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਰਹੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ “GOA Utility Commodity 

Rebate” ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। 

o   ਜੇਕਰ alberta.ca 'ਤ ੇਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੂਲ ਰਟੇ $6.50 ਪਰਤੀ ਗੀਗਾਜੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਬੱਲ 'ਤ ੇਕਰੈਰਡਟ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਹਵੋਗੇੀ। 

o   ਜੇਕਰ alberta.ca 'ਤ ੇਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੂਲ ਰਟੇ $6.50 ਪਰਤੀ ਗੀਗਾਜੂਲ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 

ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਬੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 

ਆਈਟਮ ਰਦਖਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। 

•       ਛੋਟਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੰਰਧਤ ਰਬਰਲੰਗ ਮਹੀਨੇ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ ਰਵੱਚ 

ਮੂਲ ਰੇਟ $6.50 ਪਰਤੀ ਗੀਗਾਜੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਛੋਟ ਉਸ ਰਬਰਲੰਗ ਰਮਆਦ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਰਬੱਲਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx


 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

•       ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰਬਰਲੰਗ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਗਾਹਕਾਾਂ 

ਲਈ ਵੱਖ-ਵਖੱ ਹੋਵੇਗਾ। 

•       ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ-ਆਧਾਰਰਤ ਹੀਰਟੰਗ ਰਿਊਲ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਰਵਕਲਪਕ ਰਿਊਲ ਲਈ ਖਪਤ ਦੀ 

ਸਮਾਨਤਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਣਤ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

•       ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜ ਿੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਮੰਨਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 

ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੋਟ ਨਹੀ ਾਂ ਰਮਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 310-

4822 ਜਾਾਂ UCAhelps@gov.ab.ca 'ਤੇ ਯੂਰਟਰਲਟੀ ਕੰਰਜ਼ਊਮਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 

•       ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਜ ਿੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਹੀਰਟੰਗ ਰਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ ਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

•       ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸਟ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀ ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਟੈਕਸਟ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਰਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕਹੇਗੀ। 

ਸੰਬੰਨਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਊਰਜਾ ਰਕਫ਼ਾਇਤ ਪਰੋਗਰਾਮ 

  

ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ  ਪੱੁ੍ਛਨਗੱਛ 

ਮਾਰਜਕੌਸ ਮਾਰਿੋ (Margeaux Maron)  

780-554-1866 

ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼, ਨੈਚ ਰਲ ਗਸੈ ਅਤੇ ਰਬਜਲੀ 

mailto:UCAhelps@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
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