
ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਗਾਹਕ ਯਾਤਰਾ 
 
 
PG&E ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਯਗੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਊਰਜਾ-ਬਚਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰ ਮੁਫ਼ਤ 
ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
ਕਦਮ 1: ਅਸੀ ਂpge.com/esa ਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ 
ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 
ਕਦਮ 2: ਅਸੀ ਂਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂ
ਸੀ। ਸਾਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਸੀ। 

 
ਕਦਮ 3: ਿਫਰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਮਾਹਰ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। 

 
ਕਦਮ 4: ਊਰਜਾ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕੀ ਸਾਨੰੂ LED ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਿਟ�ਿਪੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕੀ 
ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

 
ਕਦਮ 5: ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਿਕਰਾਏ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਆਈਟਮਾਂ ਨੰੂ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਊਰਜਾ ਮਾਹਰ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਿਮਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਆਪਣਾ ਘਰ 
ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਲਆ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਊਰਜਾ ਮਾਹਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਾਰਮ ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। 

 
ਕਦਮ 6: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲ�  ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਵੱਲ�  ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
ਕਦਮ 7: ਸਾਡੇ ਨਵ� ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਆਰਾਮਦਾਇਕ—ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ! 

 
ਹਣੁੇ pge.com/esa ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ! 

https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/energy-reduction-and-weatherization/energy-savings-assistance-program/energy-savings-assistance-program.page

