
  

 

 

  
 

 

 

 

    

 

بجلی کا خرچ بچائیں 

 اور ماحول کے تحفظ 
 میں مدد دیں

Victorian Energy Upgrades )VEU( 
 نے والیام سے آپ کو کم بجلی استعمال کرپروگر

 عایتی قیمت پر مل سکتی ہیں اورمصنوعات ر
| آپ کا بجلی کا بل کم ہو سکتا ہے۔ Urdu اردو 

( Victorian Energy Effciency Targetوکٹوریہ میں بجلی بچانے کا ہدف) 
 فین کے لیے معلوماتف سے صارسکیم کی طر

VEU اپنی مرضی سے قبول کیا جانے واال اقدام ہے جس سے وکٹوریہ کے لوگوں ف سے لوگوں کے لیےوکٹورین حکومت کی طر

 ائی ملتی ہے۔ اس سے بجلی کے بل اوراور کاروباروں میں بجلی کی بچت کی خاطر تبدیلیوں کے لیے حوصلہ افز کو اپنے گھروں 

اج میں کمی آتی ہے۔ماحول کے لیے مضر گیسوں کے اخر

 اہلیت 

عایتی قیمت پر حاصل کرام میں حصہ لے سکتا ہے اور بجلی بچانے والی مصنوعات اور خدمات روکٹوریہ کا ہر گھر اور کاروبار اس پروگر

 کت آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔آپ کی شر سکتا ہے۔ 

 ام میں شریک ہونا آسان ہےاس پروگر

 دستیاب مصنوعات پر غور کریں۔ ۔1 حلہرم

 نے کے لیے لگوانا چاہتے ہیں۔وہ مصنوعات چنیں جو آپ بجلی کا خرچ کم کر  ۔2 حلہمر

 کی بجلی بچانے VEU نا ہو گا جسےوائیڈر کو استعمال کرسندیافتہ پرووائیڈر کو استعمال کریں۔ آپ کو ایسے سندیافتہ پرو ۔3 حلہمر

 عایت یا ریبیٹ کاوالی مصنوعات لگانے کے لیے منظوری حاصل ہو۔ سندیافتہ پرووائیڈرز آپکی چنی ہوئی مصنوعات پر ر

 نے کے لیے بھی ذمہ دار ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ:انتظام کر

 آپ کونسی مصنوعات استعمال کر سکتے ہیں •

 آپ کی چنی ہوئی مصنوعات کو کون لگا سکتا ہے۔ •

لیے کے نےکر شتال رئیڈاووپر فتہیاسند یامصنوعاتدستیاب

یںکر لکا کو یسکڈ ہیلپ VEUرپ  1310 9032 )03(

 نشآپاسبج ں۔یائدب 1 لیے کے تمامعلو متعلق کے یڈگر پا جینرا نیبامہر ہابر

۔ئیںباد 0 وتدےیائنسآوازیکےونہٹکینکالکرپ

؟ ہیں ئلمسا کے لنےبو یا سننے کو پآ يا ہیں ےبہر پآ  کیا

کرجاپرwww.relayservice.gov.auایےکرکالکرپ  677  133 یانربہماہر ب

ابطہ کریںنیشنل ریلے سروس سے ر

https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/phone/services-people-disability/accesshub


 

                         
             

  

 

    

       

 

 

  

                        

             

 

  

                      

  

        
 

 
 

VEU کے ذریعے اپنے بجلی کے بل کم کریں 

 کاروبارانےگھر

 اپ گریڈز پر منحصر، ایک/ اپ گریڈ حالیہ ساالنہ بچت

 انے کو ایک سال کے بجلی کےاوسط گھر

 کی 1,100$ سے لے کر 120$ میں خرچ

 بچت ہو سکتی ہے۔

/آپ کے کاروبار کے سائز اور اپ گریڈ
 اپ گریڈز پر منحصر، آپ کو ایک سال 

سے لے کر $500  کے بجلی کے خرچ میں

کی بچت ہو سکتی ہے۔ $74,000 

VEU وققحےک آپ تحتےک امرروگپ 

VEU پا بطہضا یہ۔ہے تاکر طے رمعیا کم زا کم بعض طرخا کی تحفظ کے فینرصا جو ہے بطہضا کا عمل زطر یکاکا ماگروپر 
 ۔ہے تاہو گوال لیے کے ںگولو سب ملشا میں کیٹنگرما یا ہمیافر کی زیڈگر

 ںمیاگرسر کی کیٹنگرما

 وہ: ہکےہ روریضوت رےکہطابرقلعتمےک امرروگپ VEU ےس آپ قریفارسیتیوئکںیمیدگنائمنیک اس ای ڈریرووائپہتافدینسکای راگ

 آپ اور وہ ادہزی ےس الس 18 رمعیک آپ ہک رےکتروخف/گنٹیکارمیک ڈزریگ اپ ےک امرروگپ VEU ےیلےک آپ ںیم ورتص اس فرص •

 ںہو بلقا کے سمجھنے کو تمامعلو گئی ید

 ےہںیہنیمالز ےیلےک آپ تکرش اور ےہرصحنمرپیرضمیک آپ تکرشںیم امرروگپ اس ہکےائتبہی •

 ےہاآي وںیکںیم اراروبکایرھگےک آپ وہ اور المےسیکہتپاک آپ ےاس ہکےائتبہی •

 ےہارہ رک امکےیلےک اراروبکسک وہ ہکےائتبہی •

 ںہو تتفصیال کی یکٹرنٹرکا مین روا ینا بی ےا،تتفصیال بطہار،منا ارپو ،ٹوفو کی سا میں جس ہو ئےہو پہنے ڈرکا ختیشنا ہمیشہ •

 ےکر نہ لستعمااےہتھکنڈ لےاو لنےاڈؤباد لیے کے بیچنے تماخد یا تعامصنو •

 رےکماہرف اتوملعمتدرس قلعتمےکےونہباسنمےک ان اور اتدمخای اتوعنصمیوال ےانج دی •

 Essential Services ایٹنمنورگنوریٹوک وہ ہکںیہلامشںیاتبیسایںیم اس- وںہیدہ اوکدھ ای وٹھجوجےہکہنںیاتبیسای •
Commission نمبر نفو جیسے( تتفصیال بطہار نجی کی کسی لیے کے صدمقا کے کیٹنگرما نمنٹرگو ینرکٹوو یا ہے تاکر مکا لیے کے( 

 ۔ہے تیکر ہمافر

لیے کے نےکر شتال رئیڈاووپر فتہیاسند یامصنوعاتدستیاب

یںکر لکا کو یسکڈ ہیلپ VEUرپ  1310 9032 )03(

 نشآپاسبج ں۔یائدب 1 لیے کے تمامعلو متعلق کے یڈگر پا جینرا نیبامہر ہابر

۔ئیںباد 0 وتدےیائنسآوازیکےونہٹکینکالکرپ

؟ ہیں ئلمسا کے لنےبو یا سننے کو پآ يا ہیں ےبہر پآ  کیا

کرجاپر www.relayservice.gov.auایےکرکالکرپ 677 133  یانربہماہر ب

ابطہ کریںنیشنل ریلے سروس سے ر

https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/phone/services-people-disability/accesshub


  

  
 

 

  
   

  
   

 

             

 

   

       

          

                       

 

 

 

  

                   

    

 

 

VEU ےہ اریج وققحےک آپ تحتےک امرروگپ 

 یکٹسنٹرکا

 وہ: ہکےہ روریضوتںیہےرہ رک امکھاتسےکقریف رےسیتےوال ےنرکیدگنائمنیک اس ای ڈریرووائپہتافدینسیسک آپ راگ

 وہ ادہزی ےس اس ای الس 18 عمر کی جس ےکر یکٹنٹرکا تھسا کے شخص یسےافصر •

 وہیکآچ ھجمسیک اس وک آپ ےلہپےسےونہ روعش امک اور اگےائجایک امکایکہکےائنبینیقیاانتبہیوک آپ •

 شکشیپیک ڈزریگ اپ ےسونک وہ ہک دے اتوملعمہیزین اتوملعمقلعتمےکضائرف اور وققحےک آپ تحتےک امرروگپ VEU وک آپ •

 ،فیسیں فیضاا ممکنہ روا قیمت ،حتضاو کی سوسر/اتوعنصمںیمٹکریٹانک رے۔کماہرفیھبٹکریٹانکوک آپ اور ےہارہ رک

 ۔ہیےچا نیہو ملشا تفصیل کی )مہلت لیے کے نےکر خمنسو یکٹنٹرکا( ڈرییپ آف گنولک اور ےقریطےکےنیلسواپ امک واہاپونس

 ہیں گئے سمجھ پآ کہ ئےبنا یقینی یہ روا گا ئےجا کیا مکا کیا کہ ئےبتا کو پآ پہلے سے نےکر عوشر مکا •

 ےہارہ رک ونک امکاکڈریگ اپ ہکےائتبوک آپ وتںریکہلصیفاکےنیل اتدمخای اتوعنصم آپ راگ •

 وں۔ہےتکسرکہطابرےس اس آپ رپسج دے ربمن ونفاکینپمکایصخشےوال ےنرک امکاکڈریگ اپ •

 یدہ امجان یک امک

 وہ: ہکےہ روریضوت وںہےرہ رک امکھاتسےکقریف رےسیتےوال ےنرکیدگنائمنیک اس ای ڈریرووائپہتافدینس آپ بج

 وںہےکچ دے دینامرض آپ بج رےک روعش امکیھبتفرص •

 امک اور خ،اریت اور توق اک اتدمخایےانگل اتوعنصمںیم اس رے۔کہن روعش امکوت وںہیائتبہن التیصفتیک امکوک آپ ےن اس راگ •

 تتفصیال کی بطےار روا رئیڈاووپر فتہیاسند کے سا جیسے ہیں سکتی ہو ملشا تمامعلو متعلق کے شخص لےاو ینےد منجاا

 رےک اتبےسصخشےکرمع ادہزی ےس الس 18 رفص •

 ںیکسرکہطابرےس اس آپ رپےنڑپ رورتضہاکت دے التیصفتیکےطابریناپ وک آپ دعبےکےونہلمکم امک •

دے۔ التیصفت یک یٹنوار اور اتدایہ قلعتم ےک اتدمخ/اتوعنصمیوال ےانجیائگل اور اتوملعمقلعتمےکلحےک اتعازنتوک آپ •

 نا چاہتے ہیں؟ام کے متعلق ہم سے بات کرپروگر VEU کیا آپ 

9032 )03( اہ مہربانیبر  پر ای میل کریں۔ veu@esc.vic.gov.au پر کال کریں یا ہمیں 1310

 ابطہ کیا جا سکتا ہے؟ف اپنے حقوق کے سلسلے میں مدد کے لیے اور کہاں ربطور صار

 Do نا چاہتے تو آپکیٹنگ کالز وصول نہیں کراگر آپ ٹیلی مار
Not Call register میں شامل ہو سکتے ہیں جو غیر مستثنی 

 ناابطہ کرکیٹرز کے لیے آپ سے رآسٹریلین یا سمندر پار ٹیلی مار

 دیکھیں یا /www.donotcall.gov.au غیر قانونی بنا دیتا ہے۔

1300 792 پر کال کریں۔ 958

 کیٹنگاہ کن دعووں، ٹیلی ماراگر آپ غلط یا گمر

 نایا دروازے پر آنے والوں کے متعلق شکایت کر

  ابطہ کریں۔کنزیومر افیئرز وکٹوریہ سے ر چاہتے ہیں تو
www.consumer.vic.gov.au/contact-us دیکھیں 

131 یا  پر کال کریں۔ 450

 می ہے کہام کے طرز عمل کے ضابطے کے تحت الزوکٹورین انرجی اپ گریڈز پروگر

 اہم کیا جائے۔فین کو یہ معلوماتی پرچہ فرصار

https://www.donotcall.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/contact-us
mailto:veu@esc.vic.gov.au
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