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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 

 

ਨਿਜਲੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਸੰਿਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਨਗਆ  

6 ਜੁਲਾਈ, 2022  

ਲਗਭਗ ਦ ੋਰਿਲੀਅਨ ਘਰ, ਫਾਰਿ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਊਰਜਾ ਦੀਆ ਂਵਧਦੀਆ ਂਕੀਿਤਾਂ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਉੱਚ ੇਰਬਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕਵਰ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦ ੇਸਾਲ ਲਈ ਰਬਜਲੀ ਦੀ ਛਟੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਰਬਜਲੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ $600 ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਯੋਗ 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਿਹੀਰਨਆ ਂਲਈ ਿਹੀਨਾਵਾਰ $50 ਰਬਲ ਕਰੈਰਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

1.9 ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਘਰ, ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਕੇ ਦਸੂੰਬਰ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤਿੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਬਜਲੀ 
ਰਬਲਾਂ ਤੇ $50 ਦਾ ਿਾਰਸਕ ਕਰੈਰਿਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗ,ੇ ਰਜਹੜਾ ਰਕ ਕੁਿੱ ਲ $300 ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਵਧਾਈ ਗਈ ਨਿਜਲੀ ਛੋਟ 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਰਹਣ-ਸਰਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 
ਿਹੀਰਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਉੱਚ ਯੁਰਟਰਲਟੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਤੂੰ ਨ 

ਿਹੀਰਨਆਂ ਦ ੇਵਾਧ  ਰਬਿੱ ਲ ਕਰੈਰਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਬਜਲੀ ਛੋਟ ਰਵਿੱ ਚ ਿੌਜ ਦਾ ਿਾਪ੍ਦੂੰਿ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੇ: 

• ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ, ਰਜਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਬਜਲੀ ਰਸਸਟਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਧ 

ਤੋਂ ਵਿੱਧ 250 ਿੈਗਾਵਾਟ ਰਬਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਖਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
• ਯੋਗ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਰਬਲਾਂ ਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ $50 ਦੀ ਛੋਟ ਰਿਲਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਛੋਟ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਕਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂਿਾਰਸਕ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ ਰੇ ਰਬਿੱ ਲ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਨਾ ਰਕ ਰਸਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਰਹਿੱ ਸੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, $50 

ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਰਬਿੱ ਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ - ਪ੍ਰਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਨਯੂੰ ਰਤਰਤ ਦਰ ਰਵਕਲਪ੍ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿ ੇ

'ਤੇ ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 



ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

 

 

ਹਰ ਰਬਲ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਛੋਟ ਇਕ ਲਾਈਨ "GOA Utility Commodity Rebate,” ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ $50 

ਿਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟ ਅਗਸਤ, ਸਤੂੰਬਰ, ਅਕਤ ਬਰ, ਨਵੂੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੂੰਬਰ ਰਵਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਰਜਹੜੀ ਰਕ ਕੁਿੱ ਲ $300 

ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਾਂ ਰਕਸ ੇਦੀ ਯੁਰਟਰਲਟੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੂੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਰਬਰਲੂੰ ਗ ਸਾਈਕਲ ਿੁਤਾਬਕ ਵਿੱ ਖੋ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਗਾਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਛੋਟ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਨੌਂ  ਿਹੀਰਨਆ ਂਦੌਰਾਨ ਲਿੱ ਖਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਸਰਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਰਹਣ। 

ਰਬਜਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਰਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀਰਟੂੰਗ ਈਧਂਣ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਕੀਿਤਾਂ ਦੇ ਯ ਰੋਪ੍-ਸਟਾਈਲ ਵਾਧ ੇਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਜੁਲਾਈ ਰਵਿੱ ਚ ਰਬਜਲੀ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਅਕਤ ਬਰ ਰਵਿੱ ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਛੋਟ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿੱ ਖਾਂ 
ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  31 ਿਾਰਚ, 2023 ਤਿੱਕ ਯੁਰਟਰਲਟੀ ਰਬਲਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਕੀਿਤਾਂ ਵਧੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂ

ਰਰਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨਿਕਸਡ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਕਲਪ੍ 

ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਜ ੋਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਨ ੂੰ  ਕੀਿਤ ਦੀ ਅਸਰਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਿੱਕ 

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਫਕਸਿ-ਰੇਟ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਰਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਹੜੇ 
ਉਤਪ੍ਾਦ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਯੁਰਟਰਲਟੀ ਕੂੰਜ਼ ਿਰ ਐਿਵੋਕੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਰਜਹੜੇ ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਿਾਪ੍ਦੂੰਿ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪ੍ਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤਿੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੋਟ 

ਰਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰ  ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯੁਟਿਟਿਿੀ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਐਡਵੋਕੇਿ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੱ ਖ ਤੱਥ 

• ਸਾਰੇ ਯੁਰਟਰਲਟੀ ਖਪ੍ਤਾਕਾਰ, ਰਜਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਬਜਲੀ ਰਸਸਟਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ 

ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 250 ਿੈਗਾਵਾਟ ਰਬਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਖਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਯੋਗ ਹ ੋ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
• ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਛੋਟ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਬਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੁਰਟਰਲਟੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਰਬਜਲੀ ਦੇ ਰਬਲਾਂ ਤੇ 

ਕਰੈਰਿਟ ਵਜੋਂ ਰਿਲੇਗੀ। 
• ਛੋਟ ਰਬਜਲੀ ਰਬਲਾਂ ਤ ੇਇਕ ਵਿੱਖਰੀ ਲਾਈਨ “GOA Utility Commodity Rebate” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। 

https://ucahelps.alberta.ca/help.aspx
https://ucahelps.alberta.ca/help.aspx
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• ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਛ ੇਿਹੀਰਨਆਂ ਤਿੱਕ ਲਗਾਤਾਰ $50 ਹਰ ਿਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਛੋਟਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 
ਰਬਜਲੀ ਰਬਲਾਂ ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣਗੀਆਂ। 

• ਰਜਹੜੇ ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਿਾਪ੍ਦੂੰਿ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਜੁਲਾਈ ਦ ੇਅੂੰਤ ਤਿੱਕ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੁਰਟਰਲਟੀ ਕੂੰਜ਼ ਿਰ ਐਿਵੋਕੇਟ ਨਾਲ 310-4822 ਜਾਂ 
UCAhelps@gov.ab.ca ਤ ੇਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਸੰਿੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਊਰਜਾ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ (Energy Affordability Programs) 

ਸੰਿੰਨਧਤ ਖਿਰਾਂ 

ਇਲੈਕਰਟਰਰਸਟੀ ਛੋਟਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦ ੇਰਬਲਾਂ (22 ਜ ਨ, 2022) ਤੋਂ ਰਿਲਣ ਲਿੱ ਗਣਗੀਆਂ 

https://ucahelps.alberta.ca/help.aspx
ਮੇਲਕਰੋ:UCAhelps@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=83132802141AE-92D4-D531-0835C5E052C5AB6A

